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இனம் றழ்த் வய்ஶ!
ிரகனம் றலம்

இனம் றழ்த் வய்ஶ!
வய்ம் ன்று என்று இனந்ரல் அட ஶனரகம்
னரவுக்குந்ரன். ஆணரலும் அஷ 'ம்னட' (ம்னஷடட)
ன்று ிஶைரகப் திரித்ட ஷத்ட ப்ரிம் கரட்டி
உநவு வகரண்டரடடம் ன்று தக் ணமளக்குத்

ஶரன்றுகறநடண்டு. எவ்வரன வய்த்றடம் இப்தடி

எவ்வரன ஜணமனெயத்றற்கு என அனரற தந்டத்ம்
இனப்தறல் றழ் க்கலக்கு மளப்ஹ்ண் ஸ்ரற
ன்நரல் ணிரண என ப்ரிம். னனகன், னனகன் ன்று
வைரல்னற, றழ்த் வய்ம் ன்று அஷ இந்

ரட்டுக்ஶக, தரஷக்ஶக உரித்ரணரக னத்ஷ குத்ற
ஷத்டக் வகரண்டரடுகறஶநரம்.
ணக்வகன்ணஶர அஷ ட்டும் அப்தடிச் வைரல்னரல்
அனஷட அண்ரக்கரஷனேம் றழ்த் வய்ம் ன்று

வைரல்னடம் ன்று (இனக்கறநட) !இஷபஷத் றழ்த்
வய்ம் ன்று குநறப்தரகச் வைரல்ன வ்பவு
கரனண்ஶடர அவ்பவு - என ஶஷப,
அஷிடக்கூட ஜரஸ்றரகஶ - அண்ரக்கரஷனேம்
வைரல்ற்கு இனப்தரக ணக்குத் ஶரன்றுகறநட.
அணரல் - அந் அண்ர - ம்திகஷபப்

திரிக்கஶதடரட, ஶைர்த்டச் ஶைர்த்ஶ வைரல்னடம்,
றஷணக்கடம், னஷஜ தண்டம் ன்தரஶனனேம் திள்ஷபரர், மளப்ஹ்ண்ர் இண்டு ஶதஷனேஶ

றழ்த் வய்ங்கள் ன்று ஷத்டிட ஶண்டுவன்று
ஶரன்றுகறநட. அப்தடி என 'வவமரல்னைன்' வகரண்டு
ப்ஶதரகறஶநன்!. (அட) 'தரஸ்' ஆகடஶ!அணரல்,
னஷ்டிரண கரம் றஷநக் கரட்டுகறஶநன்.
'னேணரணி'மரகஶ 'தரஸ்' தண்ிிடுர்கள்!
ீ

இன்ஷந தரனறடிக்ஸ் : திரிிஷண ம்!
இன்ஷந 'தரனறடிக்ஸ்':திரிிஷண ம்!
ிஷபரட்டுக்குச் வைரன்ஶணன். வள்ஷபக்கரன் இனந்
ட்டும் அஶணரடு ைண்ஷட ஶதரடடம் ன்கறநறல்.....
'மரத்ிகப்

ஶதரர்', 'அயறம்மர னேத்ம்' ன்று

வைரல்கறநரர்கள். ரஸ்த்றல் கரந்றனேம், அனஷட
வகரள்ஷககபில் ணமரப் திடிரணம் ஷத்றனந் என
ைறன்ண ஷணரரிடினேம் ி, ற்ந வதனரரிரண
ஜணங்கள் அமல் ஶதரரில் இனக்கறந ைறம், றரகம்
டவும் அடேதிக்கரல், ஆணரலும் உள்லக்குள்ஶப

அமல் ஶதரர் வைய்கறநர்கலக்கு குஷநச்ைனறல்னர
த்ஶத்ஶரடுரன் இனந்ட ந்ரர்கள். ஆஷகிணரஶன

ரன் 'ைண்ஷட' ன்று வைரன்ணட ப்தில்ஷன. அப்தடி,

வள்ஷபக்கரஶணரடு ைண்ஷட ஶதரடுகறநறல் ஆஶமட
யறரைனம் அத்ஷண ஜணங்கலம் எற்றுஷரக
இனந்ஶரஶ ி, அன் ன்ணிக்குப் னநப்தட னெட்ஷட
கட்ட ஆம்தித்ரஶணர அன்ணிினறனந்ஶ க்குள்ஶபஶ
எற்றுஷ ஶதரய், இத்ஷணரன் திரிவு ன்று கக்குப்
ஶதரட னடிரல் றனுமள றனுமரக குப்னரம்,
ரம், கட்ைறகள் ரம், ரகர (ரறன) ரம்..

ரகரம் ன்ண, ரலுகரவுக்குத் ரலுகர, தக்கத்டக்குப்
தக்கத்ட ஊர், வன, டு
ீ ஷ எவ்வரனனம்
எனத்ஷனத்ர் ைறக்வகரண்டு, தஸ்தம் ஶதரட்டி

ஶதரட்டுக்வகரண்டு அனம் ணக்கு ஸ்வதல் ஷட்
வகரண்டரடிக் வகரண்டு ரம், த்ஶம் ன்வநல்னரம்
ரய்ப்
ீ
ஶதரய்க் வகரண்டினக்கறஶநரம். ஜணங்கலக்கு
மத்குங்கஷப - எனத்னக்வகரனத்ர்

ிட்டுக்வகரடுத்ட அடேமரித்டப் ஶதரட, கட்டுப்தரடு.,
த்ரகம் , ப்ஶஷ, உஷப்ன ணப்தரன்ஷ,

ல்னரற்றுக்கும் ஶஶன வரத்ரக இந் எஶ தர
ஶைத்ஷ ஷத்டப் தரர்க்கறந உண்ஷரண ஶைதக்ற
னனரண எலக்கங்கஷப - றனம்த றனம்த டுத்டச்

வைரல்னற, ஶைத்டஷட எட்டுவரத் ஶத்றற்கரக
அத்ஷண ஶதனம் எற்றுஷரகப் தரடுதடடம் ன்ந

உர்ச்ைறஷ உண்டரக்க ஶண்டும் ன்ந அதிப்ரம்
கரந்றனேம் அனக்குக் கல ஶஶ திரணர்கலம் இனந்
ஷன னஷநக்குப் திற்தரடு ந் ஷனர்கள்
ணப்தட்டர்கலக்கு அஶகரக அஸ்றத்டப்
ஶதரய்ிட்டரகத் வரிகறநட.

மள ந்ர்கலக்வகல்னரம் ஶரட்டு ன்று
தண்ிணரலும் தண்ிணரர்கள், அறனறனந்ட

மனரத்றன் தன வமக்ட்ன்கபில் எவ்வரன்நறலும்
என வஜரரிடிஷத் ரங்கஶப னடைரக ஸ்னஷ்டித்ரட
உண்டரக்கற, 'உங்கள் உரிஷக்கரகப் ஶதரரடுகறஶநரம்' ன்று
வைரல்னறக் வகரண்டு அர்கஷபனேம் அந்ந் வமக்ட்ன்
ஷணரரிடிகஷபனேம் தஸ்த ிஶரறகபரக்குடரன்
ஶரட்டுப் திடிக்க ப்ம்ரஸ்றம் ன்று ஆக்கறக்

வகரண்ஶட இன்ஷநக்குப் வதனம்தரலும் 'தரனறடிக் ¢
டக்கறநட வரத்த்றல் இந் ஶைத்றன் உைந்
மனரம், ஶவன வபிிஶன தரர்க்கறநற்கு ட்டும்
எனஷப்தரட்டு ஶகரம் ன்ந என 'ஶர'ஶரடு,
உள்லக்குள்ஶப திரிந்ட, திரிந்ட, திரிந்ட ரய்ப்
ீ
ஶதரய்க்வகரண்டினக்கறநட. வரம்தவும் டக்கனம்
வட்கனம் தடும்தடிரண ஸ்றற, வதரட றரி

எனத்ன்கறட்ஶட ிஶரத்றல்ரன் க்கு என்று ஶைத்
வரிந்ஶ ி க்குள்ஶப தஸ்த ப்ஶஷில்
என்று ஶைத் வரிில்ஷன!

அப்ஶதரட வபிப்தரர்ஷக்கரட மரத்ிகரகச்
ைண்ஷட டந் ரறரி இல்னரல், இப்ஶதரட

வபிிஶனனேம் அமள னேத்ரகஶ டந்ட, டகுனம்
ரறரி ம்ஷ ரஶ றர்னெனம் தண்ிக்
வகரள்றல்ரன் இட ஶதரய் னடினேஶர ன்று
தப்தடுகறந ஸ்றற ற்தட்டினக்கறநட.
இந் அதரத்ஷ இப்ஶதரடள்ப அஶகக் கட்ைறகலஷட,
ர்க்கங்கலஷட ஷனஷ ஸ்ரணத்றனறனப்தர்கள்

வரிந்டவகரண்ட ப்க்ஷஞஶ இல்னரல்

ஶதரய்க்வகரண்டினப்தடரன் வரம்தவும் ிைரம்
னரக இனக்கறநட. ர்ம் ன்று என்று இனக்கறநட...
ஜணங்கலக்கு இனக்க ஶண்டி அஶக
ல்வனரலக்கங்கள் வைரன்ஶணஶண, அஷ ல்னரனம்

அஶரடு இன்னு தனவும் ஶைர்ந்டரன் ர்ம், ர்ம்
ன்கறநட. இந் தர ஶை கனரைரத்றற்கு
ஶனரகத்றஶனஶ ஶஶந ந்ப் வதரி
'மறினறஶம'னுக்கும்

இல்னர ீர்க்கரனேஷமக்

வகரடுத்ட னேகரந்ங்கபரக ட்ைறத்டக் வகரண்டு
ந்றனக்கறநட அந் ர் ைக்றரன். அப்தடி என்று

இனக்கறநட ன்று ப்தித் நறரட ற்கரனத்றல்
ஷனர்கள் ன்று இனக்கறநர்கள் ங்கள் ங்கள்
கட்ைறக்கரர்கலக்கு வைரல்கறநரர்கள் ன்று வரிில்ஷன.
வனக்ட்ணில் ஜிப்தட என்ஷநத் ி ஶஶந என
னட்ைறத்ஷனேம் கட்ைறகரர்கலக்குச் வைரல்னறக்
வகரடுப்தறல்ஷன ன்ந டர்ஷை ற்தட்டினக்கறநட

ஜிப்தடரன் குநற ன்கறநஶதரட hook or crook, டரணரலும்
மரீ ன்று அர்த்றற்கும் கட்ைறக்கரர்கஷபத்

டெண்டிக்வகரடுக்கறந ஷக்கும் ஶதரய்ிடுகறநட. இந்
றனத்றஶன னக்ரக அப்ஶதரட வள்ஷபக்கரன்
என றனுமறல் divide and rule ந்றம் தண்ிணரவணன்நரல்,
இப்ஶதரட ஷனர்கள் ன்கப்தட்டர்கலம்

மனரத்ஷ அஶக வஜரரிடி ஷணரரிடிகபரக divide
தண்ி, வஜரரிட்டிஷத் றனப்ற தண்டற்கரக
ர்ரர்த்ஷப் தற்நற அவ்பரகக் கஷனப்தடரல்

டஶண்டுரணரலும் தண்ி வனக்ட்ன் வற்நறக்ஶக

தரடுதடுரகத்ரன் வதரடப்தஷடரகப் தரர்க்கறநஶதரட
வரிகறநட.

இப்தடிக் ற்கரனத்றல் அனம் ஸ்வதல் ஷட்
ஶகட்டுக்வகரண்டு கரகப் திரிவுகள் ற்தட்டினப்தட
ஶதரரவன்று ரன் ஶஶந திள்ஷபரரிடம் றழ்
க்கலக்கு ஸ்வதல் ஷட் ன்று என திரிஷ

உண்டரக்கற இன்வணரன ைண்ஷட னெட்டிிட்டரல் மஸ்
ஜணங்கலக்குரண அந்ப் திள்ஷபரர் ன்ஷணச் சும்ர
ிடரட்டரர்!ரஸ்த்றல் திள்ஷபரனம் மரி,
மளப்ஹ்ண்னம் மரி இந் ஶைம் னரவுக்கும்
ஸ்ரறகள்ரன். அஷ ப்னொவ் தண்வும் றஷந
ிவடன்ஸ் உண்டு.

னக்ரக இண்டு ரம் - அநறஞர்கள்,
ஆரய்ச்ைறரபர்கள் 'உண்ஷஷ டிஸ்கர் தண்ிச்
வைரல்கறஶநரரக்கும்' ன்று வைரல்னறக்வகரண்டு ங்கஷப
அநறரஶன, ற்வகணஶ குறுகறண ணப்தரன்ஷகபில்
ைண்ஷட ஶதரட்டுக் வகரண்டினக்கறநர்கஷப இன்னும்
ங்கள் தங்குக்கு ஶஶந னெட்டிக் வகரடுத்றனக்கறந

இண்டு ரம். என்று, 'திள்ஷபரர் மறம்ய ர்ப்
தல்ன ரஜரின் கரனத்றல்ரன் அனஷட

ஶமரறதற தஞ்ஶஜரற - திற்கரனத்றல் ைறறுத்வரண்ட

ரணரர் ஆணர், அரல் ைரலக் ஶை ரஜரணிரண
ரரதிினறனந்ட றழ் ரட்டுக்குப் னடைரக அநறனகம்
தண்ப்தட்டர்.
அற்கு னந்ற அனஷட றதரடு இங்ஶக கறஷடரட.
அரட அர் றழ்த் வய்ம் இல்னஶ இல்ஷன,

அைனரர்' ன்தட. இன்வணரன ரம், 'னனகன் றழ்
ரட்டுக்குத்ரன் ஆறினறனந்ட ஸ்ரற

இங்ஶகினந்டரன் டக்ஶக அஷ இல்
ரங்கறக்வகரண்டு ஶர ங்கள் ஸ்ரறஶ ரறரி
னரம், ந்த்ம், ஆகம் ல்னரம் லற

ஷத்டக்வகரண்டு கஷ தண்டகறநரர்கள்' ன்தட.
இண்டுஶ ப்ன ன்று 'ப்னொவ்' தண் றஷநச்
ைரன்றுகள் இனக்கறன்நண. இப்ஶதரட அந் ிம்
ஶண்டரம்.

ஆக, ரன் ஶறு, இப்த இல்னரஷ இனக்கறநரகச்
வைரல்னற ஶத உர்ச்ைறஷ னெட்டிக்வகரடுக்கப்தடரட.
இட என தக்கம். ஆணரல் இன்வணரன தக்கத்றல்,

திள்ஷபரர் இந்த் றழ் ரட்டுக்கு த்ஷண றனுமறல்
ிஶை அடேக்யம் தண்ி ம் றழ் ஜணங்கலஷட
இம்ஷ, றுஷ இண்டுக்கும் 'டரப்' ஆண
உதகரரிரினக்கறநரர் ன்தஷ றஷணத்டப் தரர்த்ட

ஸ்கரம் தண்ரிட்டரல் க்கு ன்நற நந் வதரி
ஶரம் ற்தட்டுிடும் ன்றும்

ஶரன்றுகறநஶ!ஆணரஶன, னத்ஷ கறத்ஷ குத்றப் னடைரக
இன்வணரன ைண்ஷட கறபப்தரல், ன்நறஶரடு ஸ்கரம்
தண்டற்கரகஶ ரர்த்த்ஷச் வைரல்கறஶநன்.
இம்ஷக்குப் ஶதனதகரம்
இம்ஷக்குப் ஶதனதகரம்
இம்ஷ ன்று டுத்டக் வகரண்டரல் இந்த் றழ்
ஶைத்டஷட இற்ஷக பத்டக்கு னல்

கரரினப்தட கரஶரிரன். அந்க் கரஶரி இங்ஶக
க் கரம் ரர்? திள்ஷபரர்ரஶண? அர் கரக்கர
னொதத்றல் வகரடகுக்குப் ஶதரய் அகத்றனஷட
கண்டலுஷக் கிழ்த்டிட்டறல்ரஶண கரஶரி
உண்டரிற்று? அனஷட மம்தந்த்ரல் இம்ஷக்குப்
திர் - தச்ஷைனேம் உினக்கு ஜீரரரண ீர்த்னம்
க்குத் ரரரகக் கரஶரி னகறநரள்.
றுஷக்கு யர உதகரம்:றனத்னங்கள்
றுஷக்கு யர உதகரம் றனத்னங்கள்
இம்ஷக்கரண இற்ஷநத் னஶரடு ட்டும் றற்கரல்

கரஶரி றுஷக்கும் தஶரதகரம் தண்ிினக்கறநரள்.
ப்தடிவன்நரல் River V alley Civilization ன்கறநதடி என வதரி
றஷ எட்டி கஷகபில்ரன் கஷ்டறல்னரல்
ிற்றுக்கரணட கறஷடத்டிடுரல் ஜணங்கள்
ிச்ரந்றரக உைந் ைறந்ஷணகபில் ஈடுதட்டு என
வதரி ரகரிகத்ஷ உண்டரக்க றம்த ைற

ற்தட்டினக்கறநட. அப்தடி ம்னஷட கனரைரம்
உன்ணரக னொதரற்குக் கரஶரிஶ உதகரம்
தண்ிினக்கறநரள். கரஶரி ன்நரல் னடிரக
அஷபப் தரிட்ட ிக்ஶச்ர்ரன்.

இந் ஶைத்றனுஷட ஆத்றக தரம்தர்
ிஶைத்றணரல் இங்ஶக என கனரைரம்
உண்டரகறநவன்நரல் அட ஶர கண்டக்கு, கரடக்கு
ரத்ம் ைறல்தம், ைறத்ம், ரட்டிம், கரணம் ன்று னடிந்ட
ஶதரகரல் இற்நறன் றரக ஆத்ரஷ உைத்றக்

கஷடத்ஶற்றுரகஶ இனக்கும். இங்ஶகரன் கரஶரி -

via கரஶரி, ிக்ஶச்ம்

- ம்னஷட றுஷக்கும்

தஶரதகரம் தண்டட. ம்னஷட ைறல்தம், ைறத்ம்,
ஆடல், தரடல் னனரண ல்னரக் கஷனகலம்,
மன்ஸ்கலங்கூடத்ரன், அர்ப்தரினப்தட
ஶகரினறல்ரஶண? .அப்தடிப்தட்ட ஶகரில்கள் றழ்

ரட்டிலுள்பட ஶதரன ஶஶந என ரட்டிலும் இல்ஷன,
றழ் ரட்டிலும் றகப் வதனரரிரண ஶகரில்கள்
கரஶரிின் கஷஷத் வரட்டுக் வகரண்டினக்கும்

திஶைத்றல்ரன். குநறப்தரக, ஶைரரடு ன்கறந ஶைர
ரட்டில்ரன்.
அப்தர், மம்தந்ர், மளந்ர், ஆகற னெர் ஶரம் தரடி
ஶத்ங்கஷபப் 'தரடல் வதற்ந ஸ்னங்கள்' ன்தரர்கள்.

அப்தடி வரத்ம் 274. அறல் கறட்டத்ட்ட னக்கரல்ரைற, 90

ஸ்னங்கள், ஶைர ரட்டின் கரஶரிக்கு டக்கு- வற்குக்
கஷகபில் இனக்கறநஷரன்!ஆழ்ரர்கள் வதனரள்
ஶல் றவ்ப்ததந்ம் தரடிண ஶக்ஷத்ங்கஷப 'றவ்

ஶைம்' ன்தரர்கள். அப்தடி 108. அறல் ஷை ஶக்ஷத்ங்கள்
அபவுக்குச் ஶைரரட்டில் இல்னரிட்டரலும், அந்க்
கரனத்றல் ஶைர ரடு, தரண்டி ரடு, ஷன ரடு -

அடரன் ஷனரபம் ன்கறந ஶைரடு -- வரண்ஷட
ரடு, டு ரடு, டரடு ன்று திரித்றனந்றல் ற்ந ந்
ரட்ஷடனேம் ிட றக அறகரக ஶைரரட்டிஶனஶ
இனக்கறன்நண. 108-ல் ரற்தட றவ்ஶைம் கரஶரி
டகஷ, வன்கஷகபில். அடுத்ரற்ஶதரல் னம்
வரண்ஷட ரட்டில் அறல் நக்குஷந தரறரண
இனதத்றண்டுரன்.

ஷஷ்ரின் ஶகரில் :ிரகர் அனள் ிஷபரடல்
ஷஷ்ரின் 'ஶகரில்':ிரகர் அனள் ிஷபரடல்
ஷை ஶக்ஷத்ங்கள் அபவுக்குக் கரஶரிக் கஷில்
ஷஷ் ஶக்ஷத்ங்கள் இல்னரிட்டரலும்,
ஷைத்டக்கும் இல்னர என ைறகரண வதனஷஷ

ஷஷ் மம்தந்ப்தடுத்றஶ திள்ஷபரர் கரஶரிக்கு
ற்தடுத்றக் வகரடுத்றனக்கறநரர். ன்ணவன்நரல்,
ஷைர்கள் ங்கள் ஶக்ஷத்ங்கலக்குள் னனறடம்
வகரடுத்டக் 'ஶகரில்' ன்ஶந குநறப்திடுட ைறம்தம். அட
கரஶரிக்கஷில் இல்ஷன. ஷஷ்ர்கள் இஶ
ரறரி 'ஶகரில்' ன்று னல் ஸ்ரணம் ந்ட

வைரல்கறநட வங்கம். அடரன் கரஶரிக்ஶக ஜீ
த்ரண ஸ்ரணத்றல் இனக்கறநட. 'உத கரஶரி'

ன்தரக இனப்தக்கனம் கரஶரி ற சூ, 'கரஶரி ங்கன்'
ன்ஶந கறரற வதற்நறனக்கறந வதனரள் அங்ஶக தள்பி
வகரண்டினக்கறநரர்.
அந் ங்கரஜர ப்தடி அங்ஶக ந்ரர்? ிக்ஶச்ர்
தண்ி னீ ஷனரல்ரன்!
இக்ஷ்ரகு ம்ைத்றணர் றறரகப் னஜறத்ட ந் வ
ங்கர ிக்யத்ஷ ரைந்ற னெர்த்ற
ிதீனக்குக் வகரடுத்டிட்டரர். அட அனஷட
ன்நற தரரட்டும் வதரி ணமளக்கும் றரகத்டக்கும்
என வதரி 'ப்னொஃப்'. அஶரத்றில் டந் வர
தட்டரதிஶகத்றல் ல்னர ரணர்கலம் ரட்ைமர்கலம்

கனந்ட வகரண்டுிட்டு அப்னநம் ங்கள் ங்கள் ஊனக்குப்
னநப்தட்டரர்கள். அப்ஶதரட ரர் அர்கள் ணக்குச் வைய்

மயரத்ஷ ன்நறஶரடு றஷணத்ட, அர்கலக்குப்

வதரன்ஷணனேம் வதரனஷபனேம் ரரிிட்டு வகுறகள்
வகரடுத்ரர். இனக்குக் ஷகங்கர்ம் வைய்
அர்கலக்குக் வகரடுத்ட ஷத்றனந்ஶ வதரி
வகுற, தரக்கறம் ல்னரம். ஆணரல் அனஷட உைந்
கும் அர்கபிடம் ன்நற தரரட்டி வகுறகள்

வகரடுத்ரர். இரல்ரன் மளக்ரீனும், ிதீனும்
ரஜரக்கபரக ஆணஶ. ஆணரல் அர்கலக்குத் ரம்
ன்நறக்கடன் தட்டினப்தரகஶ ஸ்ரற றஷணத்ட,
ரஜரரரணவுடன் வதரிைரகப் தரிசுகள் ந்ரர்.
னக்ரக த்ணரதங்கள், தீரம்தரறகள் ந்ரர்.
ிதீனக்கு ட்டும் அட ஶதரரட, அற்கு ஶல்
வரம்த உைந் என்று டம் ன்ந ண்ிணரர்.

வணன்நரல் அண்ரஷத் றரகம் வைய்டிட்டு ரஶ
மர்னம் ன்று அர் கரனறல் ந்ட ிலந்ர்
ிதீர். ைரகனக்கு உரரக அஷஶ

வைரல்ட. ிதீனக்கும் மளக்ரினுக்கும் என வதரி
ித்றரமம் வைரல்கறநடண்டு:வதண்டரட்டிஷனேம்
கறஷ்கறந்ர ரஜ்த்ஷனேம் ணக்குப் வதற்றுக்கடம்
ன்ஶந மளக்ரீன் ரரிடம் ந்ட ிலந்ட,

ிதீர்ரன் கரர்ரர்த்ரக இல்னரல் றஜரண
ைரகற வைய்ட ன்தரர்கள். அஶரடு, ரைந்த்னெர்த்ற
ன்னுஷட ைரக ட்ைத்ஷ ப்கடணப்
தடுத்றக்வகரண்டு மத்ப் திறக்ஷஞரகஶ
மகனனக்கும் ரக்குக் வகரடுக்கும்தடிரண
ரக்கறத்ஷச் வைரல்ன ஷத்னம் ிதீஶ. அர்
றஜரண ைரகரக ந்றனந் ஶதரறலும் ரஷச்

சுற்நறினந்ர்கள் - யடேரர் எனத்ஷத் ி
மளக்ரீன், அங்கன் னனரணர்கள் - அஷ

மந்ஶயறத்டப் ஶதைறணரர்கள். அணரஶனஶ, ல்ன
தக்றரஷண
மந்ஶயறக்கறநரர்கஶப ன்தறல் ரனக்கு உண்டரண

உர்ச்ைற ஶகத்றஶன அர் வதரிைரக மத்ப் திறக்ஷஞ
தண்ிிட்டரர்:" 'ரன் உன்ஷணச் ஶைர்ந்ன்' ன்று
எனத்ன் எஶ என ம் வைரல்னற ன்ஷண
ரைறத்டிட்டரலும் ஶதரடம், அனுக்கு ஶனரகத்றல் ட
என்நரலும் தம், அரட கஷ்டம் ற்தடரதடி அதம்
ந்ட ட்ைறப்ஶதன். இடஶ ன் ஜீி ிம்" ன்று என
ஆஶைத்றல் வைரல்னறிட்டரர்:
"மக்னஶ

ப்தந்ர ரஸ்ீ ற ை ரைஶ 1

அதம் மர்னஶப்ஶர ரம்ஶத் - வ்ம்  11"
அப்ஶதர்ப்தட்ட தக்றரனுக்கு வரம்தப் வதரிைரக என்ஷநத்
ஶண்டும் ன்று ரர் இப்ஶதரட தட்டரதிஶகம்
தண்ிக்வகரண்ட மத்றல் றஷணத்ரர். தத்

றரகறரண அரஶனரன் அப்தடிப் தண் னடினேம்
ன்கறந ரறரி, ன்ண வைய்ரவன்நரல் இக்ஷ்ரகு ம்ை
குனணரக, குனஶஷரக, றறரகப் னஷஜ

தண்ிக்வகரண்டு ந்றனந் ங்கரஜர ிக்த்ஷஶ
ப்ரகரரண ிரணத்ஶரடுகூட ிதீனக்குக்
வகரடுத்டிட்டரர். வகரடுத்ட, னங்ஷகக்குத் றனம்த
அனுப்திிட்டரர்.

ிக்யத்ஶரடு னநப்தட்ட ிதீர்

அஶரத்றினறனந்ட வற்கரக வரம்த டெம்,
அஶரத்றினறனந்ட தரர்க்கறநஶதரட நக்குஷந
ஶைத்றன் வற்ஶகரத்றல் இனக்கறந உத கரஶரிக்கு
ந்டிட்டரர்.
அடஷ சும்ரப் தரர்த்டக்வகரண்டினந்
ிக்ஶச்ர்ரன் ைட்வடன்று அப்ஶதரட, "இந் தர
ஶைத்ஷ, றழ் ஶைத்ஷ, ரண
ீ
இந்க் கரஶரித்
ீஷ ிட்டுப் வதனரள் ஶதரகரட?" ன்று
றஷணத்ரர். ர ிஷபரட்வடல்னரம் தண்ி,
ங்கரர் அந் இடத்றஶனஶ அஷைத்வடுக்க

னடிரதடி ப்றஷ்ஷட ஆகும்தடிச் வைய்டிட்டரர்.
ன்ண வைய்ரவன்நரல்...
"ிரண

ிக்யங்கஷப னறில் ங்ஶகனேம்

ஷக்கப்தடரட. ங்ஶக கல ஶ ஷத்ரலும் அங்ஶகஶ அட
றஷனரக ப்றஷ்ஷட ஆகறிடும். அணரல் ஶஶ

னங்கரனரிக்ஶக அஷக் வகரண்டு ஶதரய் அங்ஶகரன்
கல ஶஷக்கடம்" ன்று ரர் வைரல்னறினுப்திினந்ரர்.
ிக்ஶச்ர் ன்ண தண்ிணரர் ன்நரல், கரஶரி அஷன
னட்டிக்வகரண்டு ஶதரகறந அஷகப் தரர்த்டம்
ிதீனக்கு அறஶன ஸ்ரணம் தண்டம் ன்ந
ஆஷை ஶரன்றும்தடிப் தண்ிணரர். ரனம் என
ப்ஹ்ைரரிப் ஷதணரக அங்ஶக ஶதரய் றன்று வகரண்டரர்.
மரடப் திள்ஷப, ைர்த்டப் திள்ஷப ன்று

ஶரன்றும்தடிரண னொதத்ஶரடு றன்று வகரண்டரர்.

"அப்தர, வகரந்ஶ!ரன்

ஸ்ரணம் தண்ிட்டு

ஷிஶன இஷ c னறிஶன வச்சுடர,
ஷகிஶனஶ வச்சுக்கநர?" ன்று ிதீர் ஶகட்டரர்.
"அப்தடிஶ

தண்ஶநன். ஆணரலும் ணக்குக் ஷக கணத்டப்

ஶதரணர ன்ண தண்நட? னெட ம் எங்கஷபக்

கூப்திடஶநன். அப்டினேம் றங்க ல்ஶனன்ணர கல ஶ
வச்சுப்னடுஶன்" ன்று ிக்ஶச்ர் வைரன்ணரர்.
"ஆணர

மரி" ன்று ிதீனம் எப்னக் வகரண்டரர்.

ிக்ஶச்ர் ன்ண தண்ிணரர் ன்நரல், ிதீர்

திரயம் கண்ட உத்மரயத்றல் கரஶரிக்குள் வரம்த
டெம் ீச்ைனடித்டப் ஶதரய்ிட்ட மம் தரர்த்ட, ைட் ைட்
ன்ந அர் னென்று ம் கூப்திட்டரர்.
அர் அற்குள் னடிில்ஷன.
"ரன்

வைரன்ணதடி கூப்டுட்ஶடன். ீங்க வைரன்ணதடி

ல்ஷன. கணம் ரங்கர இஶர னறிஶன

வச்சுட்ஶடன்" ன்ந வைரல்னறக்வகரண்டு உத கரஶரி
த்றினறனந் றட்டில் ிக்யத்ஷ ஷத்டிட்டரர்.
ிக்யம் அங்ஶகஶ அப்தடிஶ ஆரக ப்றஷ்ஷட
ஆகறிட்டட.
கஷஷப் தரர்த்ரல் அடஷ ல்ன தனறஷ்ட தரனர்
எனத்ர் ஷகிஶன ரங்கற வகரள்கறந அபவுக்ஶக (ைறரித்ட) Portable size ன்கறநரர்கஶப, அப்தடித்ரன்ிக்யனம் அற்கரண ிரணனம் ஶைர்ந்ஶ

இனந்றனக்கடம் ன்று ஆகறநட. இக்ஷரகு ம்ை

ரஜரக்கள் ரங்கஶப தண்டகறந ங்கபட அகத்டப்
னஷஜில் ஷத்டக்வகரண்டினந்ரர்கள் ன்நரல்,

அப்தடித்ரஶண (ைறநற அபிணரக) இனந்றனக்கடம்?
இப்ஶதரட கரஶரிக் கஷில் ஷத்தின்ரன்,
வதனரலம் க்ஷீமரகர ில்னரிட்டரலும்
யரறரக இனக்கறந இடத்றல்

மந்ஶரப்தட்டுக்வகரண்டு வதனம் ஆபரகஶ ன்நரக
ீப வடுக ஆக்னற டுத்டக்வகரண்டினக்கடம். அஶ
ரறரி ிரணனம் வதரிைரண ஆன மந்றறரக
ஆகறினக்கடம்.
ஶக ஶகர ஸ்ரணம் னடித்ட ஏடிந்
ிதீனக்கு எஶ ரற்நனம் ஶகரதனரக ந்ட.
'கல ஶ

ஷக்கப்தடரட ன்று 'கன்டி'ணரிற்ஶந, இந்

திள்ஷப ஷத்ட ிட்டஶ!ன்ண ஆினக்குஶர?' ன்று
ிைரப்தட்டுக் வகரண்டு ிக்யத்ஷ னினறனந்ட
டுக்கப்ஶதரணரர். ஆணரல் அர் த்ஷண தித்ணம்

வைய்டம் ிக்யம் அஷைந்ஶ வகரடுக்கரல் னறிஶன
ன்நரகப் தறந்டிட்டினந்ட. ிதீனக்கு

ப்ஹ்ைரரிப் திள்ஷப ஶல் ஶகரதம் ஶகரதரக ந்ட.
அஷக் குட்டுற்கரகக் ஷகஷ டக்கறக்வகரண்டு

ந்ரர். திள்ஷபரர் எட்டரக எட, "ிட்ஶடணர தரர்"
ன்று ிதீனம் டத்றணரர். ஷனக் ஶகரட்ஷட

உச்ைறக்குப் ஶதரய்ிட்ட திள்ஷபரர் ரஶ ணஸ் இங்கற
ிதீனக்குப் திடிதட்டரர். தகரணரக க்குப்
திடிதட்டரல்ரன் உண்ஶட ி, ரரக வமரந்

தனத்ரல் அஷப் திடித்டிடனடினேர ன்ண?

ஶைரஷக்கூடப் தரடரகப் தடுத்றண

தரனக்னஷ்னெர்த்றஷ உனறல் கட்டிப் ஶதரடப் ஶதரய்,
த்ஷண கிறும் ஶதரரல் ஶர்த்ட ினினத்டத்
றணநறண ஶதரட, தகரஶணரன் ணஸ் இங்கற கிற்ஷநப்
ஶதரடம்தடிரக்கற அள் ன்ஷண உஶனரடு ஶைர்த்டக்
கட்டிப் ஶதரடும்தடிப் தண்ிணரன் ன்றுரஶண
தரகத்றல் இனக்கறநட?
திள்ஷபரர் ிதீனக்குப் திடிதட்டு அர் ன்னுஷட
ைறமறல் குட்டுற்கும் த கனஷஶரடு
கரட்டிக்வகரண்டினந்ரர். ல்னரஷனேம் ர் குட்டுப்
ஶதரட்டுக்வகரள்ப ஷக்கறநரஶர, அஶ அப்ஶதரட
ணக்குக் குட்டு ரங்கறக்வகரண்டரர்.

அந் க்ஷஶ திம்ைரரி னொதம் ரநற ிக்ஶச்
னெர்த்றரகற ர்ைணனம் வகரடுத்ரர்.
அந் ர்ைணத்றஶனஶ ிதீனஷட ரற்நம்,
டக்கம், ஶகரதம் ல்னரம் தரறரைற ைணரகறிட்டட.
தரக்கறப் தரறனேம் ைணரகும்தடிரக ிக்ஶச்ர்,
அரிடம், "வதனரஷப ரன் னங்ஷகக்குப் ஶதரக

ிடில்ஷனஶ ன்று னத்ப்தடரஶ. இங்ஶக
இனந்தடிஶ அர் னங்ஷகஷப் தரர்த்ட அடேக்யம்
தண்டம்தடிரகத்ரன் அஷ ரன் ஷத்றனக்கறஶநன்.
வற்குப் தரர்க்கப் வதனரஷப ப்றஷ்ஷட வைய்கறந
க்கஶ இல்னரிட்டரலும் ரன் இங்ஶக அப்தடித்ரன்
ஷத்றனக்கறஶநன்" ன்நரர்.

வற்கு ஶரக்கும் வய்ம் னென்று ஷை - ஷ
மமம்

வற்கு ஶரக்கும் வய்ம் னென்று : ஷை - ஷஷ்
மமம்
ிக்ஶச்ரின் அப்தரரண தஶச்ன்ரன்
க்ஷறரனெர்த்றரகவும், டரஜரரகவும் இனக்கறநஶதரட

வற்குப் தரர்க்க இனப்தர். இப்ஶதரட அர் (ிக்ஶச்ர்)
ரரஷனேம் அஶ ரறரி வற்ஶக தரர்க்க
ஷத்டிட்டரர். ஶனரகஶ வரிரல் அடித் ைறஷனரக
த்ரணத்றஶன உட்கரர்ந்றனக்கறநர் க்ஷறரனெர்த்ற.
மர் ஶனரக ிரதரத்ஷனேம் ஆணந்க்கூத்ரக்கற

அர்க்கபரக ஆடுகறநர் டரஜர். ைண னெர்த்றரக
றத்ஷ தண்ிக் வகரண்டினக்கும் வதனரஶபர றத்ஷ

ன்ந ஶதரில் க்ஷறரனெர்த்ற இனக்கறந அஶ மரற
ஸ்றறில் இனக்கறநர்ரன். தின்ஶண ன் இஷ மரற
ன்கரல் றத்ஷ ன்கறநரர்கவபன்நரல்... அர் யர
ரரித்ணம் - க்குப் னரிர இந்ற ஜரனம்
ல்னரம் - தண்டகறநஶரல்னறஶர, அணரல்

மரறில் தரட்டுக்கு என தக்கம் இனந்டவகரண்ஶட,
இன்வணரன தக்கம் ரம் ப்தடி றத்ஷின் ஶதரட

ஸ்ப்ணம் கண்டு அந் ஸ்ப்ணத்றல் ரம் எனத்ஶ ம்
எனனஷட றஷணப்தரஶனஶ டேஷ்ர்கள், இடங்கள்,
மம்தங்கள் ல்னரற்ஷநனேம் கல்திக்கறஶநரஶர
(கற்தஷண வைய்கறஶநரஶர) அந் ரறரித் ன்
எனத்னஷட கல்தணர ஸ்னஷ்டிரகஶ இத்ஷண ஜீ
- ஜகத் ஸ்னஷ்டிஷனேம் தண்டரர். அணரல் இஷ

அனஷட ஸ்ப்ணம் ன்று ஷத்ட. ஸ்ப்ணம்

ஶடரணரல் டெங்கறணரல்ரஶண னடினேம்? அணரல்
அனஷட மரறஷ றத்ஷ ன்கறநட. இப்தடிச்
வைரல்ன இன்வணரன கூடுல் கரம், அர் வதரட
க்கப்தடி ஶஶ றறர்ந்ட உட்கரர்ந்டவகரண்டு

மரறில் ஶதரகரல், ம்னஷட ரரித்ணத்ஷ
இறலும் ிடரல், ன்நரக ீப வடுகச் ைணித்டக்
வகரண்டு இனப்தரகும். ஆணரலும் இந் றத்ஷ

ம்னஷட றத்ஷ ஶதரன்நறல்ஷன ன்று வரிிப்தரக
அஷ 'ஶரக றத்ஷ' ன்று என ைறநப்ன அஷடவரற
ஶதரட்டுச் வைரல்ட, ரவல்னரம் அநறவு லங்கறத்

டெங்குகறநரற் ஶதரனறல்னரல் ல் அநறவு ிறப்ஶதரஶடஶ
அர் டெக்கத்றல் ஶனரக ஸ்னஷ்டிரறகஷபக் கல்தஷண
தண்டரல் றறஶன அகரக 'அநறடில்' ன்தட.
அரிவைய்ட அநறடில்!
'அப்தரின்

மரற னெர்த்ம். ஜகத் ிரதர னெர்த்ம்

இண்டும் வற்குப் தரர்க்க இனக்கறந ஶதரட, ரர

இண்ஷடனேம் ஶைர்த்டப் தண்ிக் வகரண்டினக்கறந
தள்பிவகரண்ட னெர்த்றனேம் அப்தடி இனக்கஶண்டரர?'

ன்று ிக்ஶச்ர் றஷணத்டக் வகரண்டினந்ரர் ஶதரன
இனக்கறநட. இப்ஶதரட ிதீரழ்ரரிடறனந்ட
அப்தடிப்தட்ட னெர்த்றஷப் தநறனல் தண்ிணஶதரட...
(ைறரித்ட) வபிஶைத்டக்குக் வகரண்டுஶதரகக் கூடரட
ன்று கஸ்டம்ஸ் அறகரரி ைக்ஷகக் ஷகப்தற்றுகறந
ரறரிப் தண்ிணஶதரட, அந்ப் த தக்னக்கு
அடேக்யனம் ஷடப்தடக்கூடரட ன்ந த கனஷ

ிக்ஶச்னக்கு உண்டரகற, அனஷட ஊஷப் தரர்க்க

ிக்யத்ஷ ப்றஷ்ஷட தண்ிிடனரவன்று

றஷணத்ட, அஶ மம் அப்தர ரறரிஶ ரரவுக்கும்
வற்குப் தரர்க்க னெர்த்ற உண்டரக்கறத் ன்னுஷட
ஆஷைஷனேம் ீர்த்டக் வகரண்டரர் ன்று ஶரன்றுகறநட.
அனஷட யஸ் ிஶைனம், ஈச்னுக்கு
ப்தடிஶர அப்தடிஶ

வதனரலக்கும் ன்ந மமரண ஶணர ிஶைனம்,
இண்டும் ஶைர்ந்ட அப்தடி அர் ப்றஷ்டித்
ங்கரஜரஶ ற்ந அத்ஷண ஶக்ஷத்த்டப்

வதனரள்கலக்கும் ரஜரரக அக்ஸ்ரணம் (னனறடம்)

வதற்றுிட்டரர்!அந் ரஜரின் ஆஸ்ரணரண ஶக்ஷத்ம்
வங்கம் ன்றும், றனங்கம் ன்றும் ஶதர் வதற்நட.
ரன் ரற்நறச் வைரல்னறிட்ஶடன் 'ங்கரஜர' இனக்கறநரல்

அந் இடம் 'ங்கம்' ன்தட மரிில்ஷன, அந் இடத்டக்கு
'ங்கம்' ன்ந

ஶதர் இனப்தரல்ரன் அங்ஶக ரஜரரக

இனக்கறநனக்கு 'ங்கரஜர'ன்று ஶதர் ற்தட்டட.

இக்ஷ்ரகு ம்ை ரஜரக்கள் - ரர் ஷ இனந்ர்கள்ஆரறத்டக் வகரண்டினந்ஶதரட அனக்கு ரரன்,
ிஷ்ட ன்று வதரடப் வதஶர, அல்னட ஆறஶை
மர்ப்தத்றன் ஶல் ைணித்டக் வகரண்டினப்தரல்
ஶைைரி, அணந்ைரி ன்கறந ரறரி என வதஶரரன்
இனந்றனக்கும். உத கரஶரி த்றில் ிக்ஶச்ர்
அனக்கு ங்கரக என ஸ்ரணத்ஷ ற்தடுத்ற
இப்ஶதரடரன் அர் ங்கரஜர ன்ந வதஷப்
வதற்நறனக்கஶண்டும்.

அவன்ண 'ங்கம்'?
ங்கம் - றறல் 'அங்கம்' - ன்நரல் ரட்டி ரடகங்கள்
டக்கும் ஶஷட. அஷப் தரர்க்க ஜணங்கள் கூடிினக்கும்
யரஷனனேம் ஶைர்த்ட, ன்றும் வைரல்னனரம். அரட
'ஸ்ஶடஜ்' ரத்றம்

ன்றும் வைரல்னனரம், 'றஶட்டர்'

னலடம் ன்றும் வைரல்னனரம். ஶனரக ரடகத்ஷ
ஸ்ப்ண கல்தஷணரகப் தண்டம் யர வதரி
ரடகக்கரன் ங்கத்றல்ரஶண அந் ரடகம் டத்டம்?
இஶ கரர்த்ஷப் தஶச்ணரக இனந்ட வகரண்டு
ரட்டிரக அன் தண்டம் ைறம்தத்றல் அனுஷட
மந்றறக்கு 'மஷத' ன்று வதர். 'ைறத்மஷத' ன்தரர்கள்.
ஜணங்கலக்குத் வரிந் வதர் 'கணக மஷத'. இந்
இடத்றல் 'மஷத' ன்தற்கு, 'ங்க'த்டக்கு ன்ண

அர்த்ஶர அஶ அர்த்ந்ரன். அரட ரட்டி - ரடக
ைரஷன ன்ஶந அர்த்ம். இப்ஶதரடங்கூட மங்கல க்
கச்ஶைரி, டரன்ஸ் கச்ஶைரி டத்டகறந மங்கங்கவபல்னரம்
'மதர', 'மதர' ன்றுரஶண
'மதர'ில்

ஶதர் ஶதரட்டுக்வகரள்கறன்நண?

எனத்ர் னல் டஷரக டரன்ஸ் கச்ஶைரி

தண்டஷ 'அங்ஶகற்நம்' ன்கறநரர்கள். இங்ஶக

ைறத்மஷத, வங்கம் இண்டும் ஜரஷடடிக்கறன்நண.
ஷடனஷநிலுள்ப க்கத்ஷ அடேமரித்ட ரட்டிம்
ன்நரல் டரன்ஸ், ரடகம் ன்நரல் ட்ரர ன்ந

அர்த்த்றல் ரட் - ரடக ைரஷன ன்று டுஶ
வைரன்ஶணன், ஆணரல் 'ரட் ைரஸ்த்ம்' ன்கறந தரின்
வதரி ப்ரப் னஸ்கத்றல் 'ரட்டிம்' ன்தட

னக்ரக இப்ஶதரட ரம் 'ரடகம்' ன்று வைரல்ஷத்

ரன் குநறக்கறநட, அறஶனஶ டரன்ஷமப் தற்நறனேம்

னகறநட. அட ட்டுறல்னரல் மங்கல ம் தற்நறனேம்
னகறநட. 'ட' ன்ந ஶர்ச் வைரல்னறனறனந்டரன் ரடகம்,
ரட்ம், டணம் - றறல் 'டப்தட' - ல்னரஶ
ந்றனக்கறநட. அட அஷைஷ, motion -க் குநறக்கறந ரட
(ஶர்ச்வைரல்) ....

டரன்ஸ் தண்டம் கப்தணரனக்குக் ஶகரினரக என
ரட்டி - ரடக ைரஷன 'மஷத' ன்ஶந
இனக்கறநவன்நரல், ஸ்ப்ணரகஶ ட்ரர தண்டம்
ரரவுக்கும் அப்தடி என்று இனக்கடம் ன்று
ீர்ரணித் ிக்ஶச்ர், த்த்றல்
என்ஶநரணரலும், வதரில் ித்ரமம் இனந்ரல்ரன்
அகு ன்று ரம் ப்றஷ்டித் னெர்த்றின் மந்றறக்கு
'ங்கம்' ன்று

வதர் ஷத்ரர்.

ிரகர் னீ ஷனின் வய்ம்ஷனேம் வதரனத்னம்
ிரகர் னீ ஷனின் வய்ம்ஷனேம் வதரனத்னம்
வங்கத்ஷப் தற்நற ஸ்ன னரத்றல் ப்தடி

இனக்கறநஶர, ஞரதகறல்ஷன. ஆறினறனந்ஶ அந்
னெர்த்றக்கு ங்கரஜப் ஶதர் உண்டு ன்றும், அர்
இனக்கும் ிரணத்டக்கு வங்கம் ன்று ஶதர் உண்டு

ன்றும் இனக்கறநஶர ன்ணஶர? ஷஷ்ர்கலஷட
ஸ்ன னரரணரல் ிக்ஶச்ர் மரைரம் அறல்
இல்ஷன ன்று ட்டும் ஞரதகம் இனக்கறநட. ரர்
கரனத்றஶன இனந் ஶைர ரஜர.... ர்ர்ர ன்று
அனுக்குப் ஶதர், வங்கம் னென ஸ்ரணத்ஷச்

சுற்நறனேள்ப ப்ரகரத்டக்கு 'ர்ர்ன் சுற்று' ன்ஶந ஶதர்,
அந் ரஜர, வரம்த கரனரகஶ இந் இக்ஷ்ரகு ம்ை
குனஶஷ ன்னுஷட ரஜ்த்றல் லந்னபடம்
ன்று தஸ் இனந்ரல், ிதீர் வகரண்டு ந்
ிக்யம் இங்ஶக அர் ைற தரியரத்றற்கரக
இநக்கறஷத்ஶதரட இந் இடத்றஶனஶ

றஷனக்குத்றட்டுிட்டட ன்றுரன் அறல் வைரல்னற
அஶரடு ிட்டினக்கறநட ன்று ஞரதகம் .
ஆணரல் ஶனரகத்றல் திமறத்ரினப்தட
ிக்ஶச்ரின் னீ ஷனரல் ிக்யம் ப்றஷ்ஷட
ஆணரகத்ரன். ம்னஷட த்றல் இண்டு வதரி
திரிவுகபரக இனக்கும் ஷை - ஷஷ்ர்கஷப.
மமப்தடுத்டரக இந்க் கஷ இனப்தரல்
ணமளக்கு யறரினக்கறநட. ஶஶன கஷ
ஶதரினக்கறந ஶதரக்கு அற்கு இனக்கும்
மத்த்த்ஷனேம் கரட்டுரக இனக்கறநட.
கஷ ப்தடிப் ஶதரணரகப் தரர்த்ஶரம்? திள்ஷபரர் ஏடு
ஏடு ன்று ஏடி ஷனக்ஶகரட்ஷட உச்ைறக்குப் ஶதரணரர்,

ிதீர் டத்ட டத்ட ன்று டத்றக்வகரண்ஶட ஶதரய்
ைறமறஶன குட்டிணரர் ன்று (தரர்த்ஶரம்) . அற்ஶகற்க,
உச்ைறப் திள்ஷபரர் திம்தத்றன் ைறமறல் இன்ஷநக்கும்

குட்டுப் தட்டறல் உண்டரண டு இனக்கறநட. திள்ஷபரர்
ஷன உச்ைறில் இனப்தஶ அனர்ம். ிதீரிடம்
அகப்தடரனறனக்கத்ரன் அர் ஷன நற ந்ட அங்ஶக
அப்தடிஶ ஸ்றரமம் வகரண்டுிட்டரர் ன்தட
வதரனத்ரக இனக்கறநட.

இறஶனஶ வதரி ஶரக ைரஸ்ற த்ரர்த்னம்
இனக்கறநட. அடி னெனரரத்ஷனேம் உச்ைற

மயஸ்ரத்ஷனேம் ஶைர்த்ட ஷக்கறந த்ம். அந்
ிஸ்ரம் இப்ஶதரட ஶண்டரம்.
வங்கரனக்கு ிக்ஶச் மம்தந்ம் இனப்தறல்
இன்வணரன வதரனத்னம் உண்டு. அகஸ்றர்

கண்டலுவுக்குள் அஷடத்ட ஷத்றனந் கரஶரிஷ
வபிிஶன ஆநரகப் தியறக்கப் தண்ிணஶ
ிக்ஶச்ர்ரன். கரக்கரய் னொதத்றஶன ஶதரய்க்
கண்டலுஷக் கிழ்த்ட ஏடிட்டரர் ன்று கஷ.
கரக்கரஷ அக்ஸ்த்ர் டத்றக்வகரண்டு ஶதரணரர்.

அப்ஶதரட கரக்கரய் திம்ைரரிரக ரநறற்று. ிதீர்
கஷிலும் திம்ைரரிரக அர் ஆணஷப்

தரர்க்கறஶநரம்!இப்ஶதரட ிதீர் அஷக்குட்டப்
ஶதரணரர் ன்று தரர்த்ஶரம். னர்த்றலும் அஷக்
குட்டத்ரன் அகஸ்றர் ஷகஷ னஷ்டிரக டக்கற
வகரண்டு டத்றணரர்.

இப்ஶதரட குட்டுப்தட்ட அப்னநம் ஸ் னொதம் கரட்டி
ிக்ஶச்ர் அப்ஶதரட குட்டுப் தடுகறநற்கு னந்றஶ

யர்றக்கு றவ் னொதத்றல் ர்ைணம் வகரடுத்டிட்டரர்.
"ஶர!உன்ஷணர குட்டப் ஶதரஶணன்? இந்
அதைரத்டக்கரக

ன்ஷணஶரன் குட்டிக்கடம்" ன்று அகஸ்றர்
இண்டு ஷகரலும் இண்டு வதரட்டிலும்

குட்டிக்வகரண்டரர். அனக்கு றம்த அடேக்யம் வைய்
திள்ஷபரர் அப்ஶதரடரன் அர் குட்டிக் வகரண்டஷ

ம்னஷட றதரட்டிஶனஶ என னக்ரண அம்ைரகப்
தண்ி மகன ஜணங்கலம் அப்தடிப் தண்டம் ன்று
ஷத்ரர் ன்று என கஷ.
இந் இண்டு கஷகபிலும் இனக்கறந எற்றுஷ என்ஷந
ற்நட 'கரம்ப்பிவன்ட்' தண்டட ஆகறற்றுக்குச்
ைறகரக, யரிஷ்ட, கரஶரி, ிக்ஶச்ர்

னெஷனேம் மம்தந்ப்தடுத்டரக என்று னகறநட.
ஆறில் ிக்ஶச்ர் கண்டலுஷக் கிழ்த்டக்
கரஶரிரக ஏட ஷத்ட ங்ஶக ன்நரல் ஶற்குத்
வரடர்ச்ைற ஷனில் மஹ்ரத்ரி ன்று இனக்கறந
இடத்றல் என வல்னற த்றன் அடிினறனந்டரன்,

வல்னற த்டிரன் கரஶரிக்கு உத்தத்ற (உற்தத்ற)
ஸ்ரணம். அந் வல்னற ம் மரக்ஷ£த்

யரிஷ்டரன். வதனரள்ரன் அப்தடி
ினக்ஷனொதத்றல் றன்நரர். ிஷ்ட ரஷின் என
அம்ைஶ ஶனரதரனத்ஷ ன்ந ஸ்த்ரீரகற அந்

ஶனரதரனத்ஷ அகஸ்த்னக்குப் தத்ணிரகற அப்னநம்
அனஷட கண்டலு ீர்த்ரக ஆணட.
அள் கரஶரிரக தகரணின் தரத்றனறனந்ட

தியறத்ஶதரட அர் அபிடம் தப்திரித்டடன்
"கங்ஷகனேம் ன்னுஷட தர ீர்த்த்றனறனந்டரன்

வதனக்வகடுத்ட ஏடிணரள். அஷபக் கரட்டிலும் c ணக்கு
ப்ரிம். ஆஷகிஶணரஶன, அலக்கு ன் தர ஸ்தரிைம்
ரத்றம் கறஷடத்வன்நரல் உணக்ஶகர ன் மர்ரங்க
ஸ்தர்ைனம் கறஷடக்க அடேக்யறக்கறஶநன். இப்ஶதரட
த்டி ஶரினறனந்ட னநப்தட்ட உணக்கு ன் தர

மதர்ைம் கறஷடத்றனக்கறநட. அப்னநம் c யரறரக ஏடி
னம்ஶதரட இண்டரகப் திரிந்ட அப்னநம் என்று ஶைர்கறந
ீில் இண்டு யஸ்த்ரலும் ன்ஷண அப்தடிஶ
னலைரக இண்டு தக்கனம் அஷத்டக் வகரள்ரய்"
ன்நரர்.
அர் அன்ஷநக்கு அப்தடி ம் னற்குப் 'திள்ஷபரர்
சுற' ஶதரட்டர் அனஷட தர னொதரண வல்னற
ஶரில் கண்டலுஷக் வகரட்டிக் கிழ்த்
திள்ஷபரர் ரன். ஆஷகிணரஶன அஶரன் உத
கரஶரிரக இட்ஷடப் வதனக்கரக்கற அள் ஏடி
இடத்றல், அள் இண்டு யஸ்த்ரலும் ஆனறங்கணம்
வைய்ட வகரள்லம்தடிரக ரர் ிதீணக்குக்

வகரடுத் ஜீ ஷைன்னள்ப வதனரள் ிக்யத்ஷ
ஸ்ரதித்ரர் ன்தட, (ைறரித்ட) னனர்கள் தரஷில்,
'ைரனப்

வதரனத்ம்' ரஶண?

இன்வணரன வதரனத்ம் - ஷைத்ஷனே

ஷஷ்த்ஷனே ம ஷட கட்டுரண வதரனத்ம்
- வைரல்கறஶநன். ர மம்யரத்றற்கு அப்னநம்

ிதீர் ரரிடறனந்ட அனஷட னென னொதரண
ங்கரனஷட ிக்யத்ஷப்

வதற்றுக்வகரண்டரவன்நரல், அந் ரனும்

ஷகனரமத்றல் தைறணிடறனந்ட அனஷட
ஸ்னொதஶரண ஆத் னறங்கஷப்
வதற்றுக்வகரண்டன்ரன். அஷ அன் னங்கஷகக்கு
டுத்டக்வகரண்டு ஶதரகும்ஶதரட ம் கஷ ரறரிஶ

அஷ னறில் ஷக்கப்தடரட ன்று ஸ்ரற ஆஜ்ஷஞ

தண்ிினந்ரர். அப்ஶதரடம் திள்ஷபரர்ரன் இஶ

ரறரிக் குறும்ன தண்ிக் ஷகனரம னறங்கம் இந் தர
ஶைத்ஷ ிட்டுப் ஶதரகரல் க்ஷறத்டக்
வகரடுத்ரர். அந் னறங்கம் திறஷ்ஷடரண இடம்ரன்
ஶகரகர்ம். ஶகரரவுக்குக் கல ஶ கர்ரடகத்றல் ஶற்கு

மனத்க் கஷில் இனக்கும் யரஶத்ம். த்ரஷக
ரறரி, ரஶச்ம் ரறரி அட என றவு. அங்ஶக
ஸ்ரறக்கு யரதஶனச்ர் ன்று வதர். திள்ஷபரர்
னறில் ஷத்ட னறங்கம் ன்நரக ப்றஷ்ஷட ஆணிட்டு
ரன் ன்னுஷட தனம் னலஷனேம் - 'ரட்ைம
தனம்' ன்ஶந வைரல்லும் அத்ஷண தனத்ஷனேம் - கரட்டி
அஷப் வதர்த்வடுக்கப் தரர்த்டம் னடிில்ஷன.
ர தனத்ஷனேம் அைக்ற ஆக்கறணரஶனஶ
ஸ்ரறக்கு யரதஶனச்ர் ன்று வதர்.

அண்ன்கரன் ைறனறங்கத்ஷக் வகரண்டு ஶதரகிடரல்
தண்ிர், ம்தி யரிஷ்ட ிக்யத்ஷக்
வகரண்டு ஶதரகட்டும் ிட்டினப்தரர? அணரல்

ம்னஷட கஷ மத்றரணடரன் ன்று ஆகறநட?
தர ஶைத்றன் ணித்ன்ஷ
தர ஶைத்றன் ணித்ன்ஷ

அட மரி, தரஶைத்ஷ ிட்டு வய் திம்தங்கள்
ஶதரகப்தடரட ன்று திள்ஷபரர் ன் றஷணத்ரர், அட
மரிரணர, றரந்ரணர ன்நரல் என த்டக்கு ஜனம் ிடுவன்நரல் கறஷபினர

ிடுரர்கள்? ன, கரய் ஶனர ிடுரர்கள்? ஶரிஶனரஶண

ிடுரர்கள்? ஶரிஶன ிட்டரல் கறஷப, இஷன, ன, கரய்

ல்னரற்றுக்கும் ஜனம் ஶதரய்ிடுகறநஶர இல்னறஶர?
அப்தடித்ரன் வய் மம்தந்ரண
ிங்கலக்வகல்னரம் ஶனரகம் ன்கறந இந்ப் வதரி
ினக்ஷத்றற்கு இந் தர ஶைஶ ஶரக இனக்கறநட.

இஷனஶல் ன, கரய் ஶலும் வகரஞ்ைம் ஜனம் வபித்ரல்
அடகலம் அணரல் வகரஞ்ைம் தச்வைன்று ஆணரலும்,
ஶரில் ிட்டரல்ரன் அந் இஷன, ன னனரணடம்
உள்ஶப மத்டப் வதறுகறநட. அந் ரறரி வபி
ஶைங்கபில் வைய்னேம் னஜரறகபரலும் அந்
ஶைங்கலக்குக் வகரஞ்ைம் ன்ஷ உண்டரகுரணரலும்,
இந் தர ஶைத்றல் வைய்கறநரல்ரன் அந்

ஶைங்கலக்கும் உள்லப் னஷ்டிரண தனன் கறஷடக்கும்.
ஶனரக ஸ்னஷ்டிில் தகரன் எவ்வரன ஶைத்றல்ரன்
ல்ன க்ஷபஶட், எவ்வரன்நறல்ரன் ந்னன திர் தச்ஷை,
எவ்வரன்நறல்ரன் ஷம், ங்கம், இன்னும் ிஷன

உர்ந் ரடப் தண்டங்கள் ன்று ஷத்றனக்கறநரஶணர
இல்னறஶர? ைறன ஶைங்கஷப எஶ குபிர் ன்றும்
இன்னும் ைறனஷ எஶ வகரலத்ல் ன்றும்

ஷத்றனக்கறநரன். றன பம், ீர் பம், ரட பம்
இல்னரல் அஶக ஶைங்கஷப ஷத்றனக்கறநரன்.
பனள்ப ஶைங்கள் பறல்னர ஶைங்கலக்கு
ற்றுற தண்ி உவும்தடி ஷத்றனக்கறநரன். அப்தடி
வய் மம்தந்ரண ிங்கலக்கு இந் (தர)
ஶைந்ரன், என தவுர் யவுஸ். ஊர் னரவுக்கும் ஷனட்
வகரடுக்கறந ரறரி ஶனரகம் னரவூக்கும் வய்கத்ஷ
ீ
மப்ஷப வைய்ஶண்டுவன்று ஷத்றனக்கறநரன்.

டேஷ் ஶயத்றல் ஹ்னம் ன்று னக்ரண
அங்கரக என்ஷந ஷத்ட அடரன் ஶயம்

னரவூக்கும் த்த்ஷ மப்ஷப வைய்ட க்ஷறக்கும்தடிரக
அன் ஷத்றனக்கறந ரறரிஶ இந் ிச் ிரட்
ஸ்னொதத்றல் மகன ஶைங்கலக்கும் வய்

மம்தந்ரண, ர் மம்தந்ரண, ஆத் மம்தந்ரண
ஜீ ைக்றஷ மப்ஷப வைய்ட க்ஷறக்கறந ஹ்னரக
ம்னஷட ஶைத்ஷ ஷத்றனக்கறநரன்.
இப்தடிச் வைரன்ணரல் ற்ந ஶைங்கபில் உதரமஷணஶ
டக்கஶண்டரம் ன்று வைரன்ணரக ஆகரட. ணித்
ணிரக எவ்வரன அங்கத்ஷனேம் க்ஷறப்தற்கரக
அந்ந் அங்கங்கள் ஶஶனஶ னந்ட ஶதரட்டுக்

வகரள்பவும் வைய்கறஶநரல்னர? என வைடி, ம் ன்று
டுத்டக் வகரண்டரலும் ஶரில்ரன் ஜனம்
ிடுகறஶநரவன்நரலும் னச்ைற, வதரட்டு
அரிக்கரனறனப்தற்கர இஷன, கரய் னனரணற்நறன்

ஶஶனனேம் னந்ட வபிக்கறஶநரல்னர? அந் ரறரி
அந்ந் ஶைத்றலும் வய்ரடேக்ய ைக்றக்கு யரணி
ற்தடரனறனப்தற்கு அங்கங்ஶகனேம் றதரடு -

உதரமஷண டக்க ஶண்டிடரன். இனந்ரலும் ந்
அங்கத்றற்கு யரணி ந்ரலும் ஹ்னம் தலரகரல்
அற்கு த் மப்ஷப வைய்ரல் ரன் ிரற
றரரகறந ரறரி ம்னஷட ரட்டில் ிறத்ரக
றதரடுகள் டந்ரல்ரன் க்கு ரத்றறல்னரல்
மர் ஶைங்கலக்கும் ஶனண்டரக னடினேம்.
ிறனஷந றதரடும், அன்ன றதரடும்

ிறனஷந றதரடும், அன்ன றதரடும்
இன்வணரன ிம், ஷஶ தக்ற, ரக தக்ற ன்று
இண்டு உண்டு. ிறத்ரக, அரட ிறப்தடி என
ைரஸ்ற றிஶன உதரமஷண வைய்ட ஷஶ தக்ற.
இப்தடி றதரட்டு க்ம் ன்று இல்னரல்

ப்ஶஷஶரடு ம் அன்தில் ப்தடிவல்னரம் தகரணிடம்
ப்ரர்த்றக்கவும், உநவு வகரண்டரடவும் ஶரன்றுகறநஶர
அப்தடிவல்னரம் தக்ற தண்டட ரக தக்ற. (அஷ)
அடேரக தக்ற ன்றும் வைரல்ரர்கள் ற்கரனத்றல் ந்
ிறனஷநக்கும் கட்டுப்தடக்கூடரட ன்ந ணப்தரன்ஷ
திினப்தரல் ல்னரனம் ங்கலக்கு ரக தக்ற
இனக்கறநரகவும் அணரல் ிற ப்கரம் என்றும்
தண்த் ஶஷில்ஷன ன்று றஷணப்தரக
ற்தட்டினக்கறநட. ரஸ்த்றல் க்கு

அப்தடிவல்னரம் என்றும் சுத் ப்ஶஷ தகரணிடம்
வதரங்கறக்வகரண்டு ந்டிடில்ஷன. அட ட்டும்
ந்றனந்ரல் ரம் இனக்கறந றனுஶம ஶஶநரக
இனக்கும். தரித்ரகத்றல் (ல்னர உநவுகஷபனேம்
னற்நறலும் றரகம் வைய்றல்) ற்தடும் ைரக

தரம், ஈச்ணிடம் ஷக்கறந ப்ஶஷின் ப்றதனறப்தரக
மகன ஜீ ஜந்டக்கபிடம் ப்ரிம் ன்று உத்ரண
ைலனங்கஶபரடு இனப்ஶதரம்.
ஷஶ தக்றனேங்கூட நட்டு நட்டு ன்று
னஸ்கப்தடி என வகரணிக் ன் ரப்தில் கரரிம்
தண்டகறந ரறரி இல்னரல் ப்ஶ தரத்டடஶணஶ
தண் ஶண்டும் ன்றுரன் ைரஸ்றம். ிறப்தடி

எலகுஶ 'ஷஶம்' ன்ஶநஶணரல்னறஶர? அந்

ிறகபில் அடிப்தஷடரக ப்ஶஷ ஶண்டும் ன்தடம்
என்று. னஜரம்தத்றல் (னஷஜின் ஆம்தத்றல்) ஆத்
னஷஜ ன்று என்று வைய்டிட்டு அப்னநந்ரன்
வபிினறனக்கறந ப்றஷக்குப் னஷஜ வைய்ஶண்டும்.
அந் ஆத் னஷஜில், 'னஷஜ வைய்கறந ன்னுஷட

ஶயஶ தகரன் இனக்கறந ஶரனம், னஷஜ வைய்கறந
ஜீணரண ரஶண னஜறக்கப்தடும் ஶணரண தகரன்,

னந்ஷ னஷஜில் அர்ச்ைஷண வைய் னஷ்தம் னனரண
றர்ரல்த்ஷ டுத்டப்ஶதரட்டு இந்ப் னடப் னஷஜ
ஆம்திக்கறந ரறரி. ஜீனும் ஶனும் ஶஶந ஶஶந

ன்று றஷணக்கறந அஞ்ஞரணத்ஷத் ள்பிப்ஶதரட்டு ிட்டு
'அஶண

ரன்' ன்ந 'ஶமர (அ) அயம்' தரஷணனேடன்

னஜறக்கடம்' ன்று ிற வைய்றனக்கறநட.
ஶஶயர ஶரன:ப்ரக்ஶர ஜீஶர ஶ மர:1
த்ஶஜத் - அஜ்ஞரண றர்ரல்ம் ஶமர (அ) யம்
தரஶ னஜஶத் 11

இப்தடி அஶண ரம் ன்நரல் அணிடம் த்ஷண
அத்ந் ப்ஶஷ - அடேரகம் - ன்தட - இனக்க

ஶண்டும்? அத்ந் தந்ட ன்று ரம் தன ஶதரிடம்
ப்ரிரக அத்ந்ரக இனப்தட க்கு ரஶரஶண?
ஆணரல் இப்தடி அந் ச்ஶனரகத்ஷச் வைரல்கறந ஸ்ல்த
ஶத்றற்கு ஶண்டுரணரல் க்கு அணிடம் 'ரஶண
அன்'ன்தறனறனக்கறந அற ப்ஶஷ - அடேரக தக்ற -

வகரஞ்ைம் ற்தடனரஶ ி அஷஶ மரவும் maintain

தண்டட (ீட்டித்டக் கரப்தட) னடிில்ஷன.
ற்கரனத்றல் அந்

ரறரி ல்னரனம் இனப்தரக, அல்னட மளனதத்றல்
இனந்டிட னடினேம் ன்தரகப் ஶதசுட வறும்
னபிரன், ிறக்குக் கட்டுப்தடர அடங்கரஷக்கு ரக
தக்ற ன்று வதரய்ரகப் ஶதர் னடரன்.

எப்னக்வகரள்கறஶநன், அடி ரஸ்றகர் ி ற்ந ஜணங்கள்
மகனனக்கும் தகரணிடம் ஸ்ல்தரகட என ப்ரிம்,
ப்ஶஷ இல்னரல் ஶதரய்ிடில்ஷன. அந்

ப்ரித்றற்கு effect இல்னரலும் ஶதரய்ிடில்ஷன. இப்தடி
ல்னர ஶைங்கபிலும் இனக்கறநர்கபின் ரக தக்ற

ல்னட தண்ிக் வகரண்டுரன் இனக்கும். ஆணரல் அந்
ல்னடம் ஸ்ல்தரகத்ரன் இனக்கும். ஸ்ல்தரக
னல் ஶதரட்டரல் னரனேம் ஸ்ல்தரகத்ரஶண
இனக்கும்?
ிறஶதரட்டுக் வகரடுத்டள்ப க்ரண றதரட்டிஶன
அந்ிறகள், அன்தடி ிறக்கப்தட்ட ந்த் -

ஸ்ஶரத்ரறகள், உதைரரறச் ைடங்குகள், டி - ஆைரம்
ஆகறணஶ, க்கு ப்ஶஷ இனந்ரலும்

இல்னரிட்டரலும், என கிைரண அபவுக்கு ல்னட
தண்ிிடும். ஶதரகப் ஶதரக இந் ிற னஷநகஶப ம்
ஹ்னத்றல் ஈச் ப்ஶஷஷ பர்த்டம் வகரடுத்ட
ிடும்.
ஆணதடிரல் வதரி அபில் ல்னட - ஶனரக ஶம்,
ஆத் ஶம் - உண்டரக ஶண்டுரணரல்

அடிப்தஷடரண ப்ஶ தரத்ஶரடு ஷஶ தக்றஷ
ினத்ற வைய்ட வகரள்டரன் ற்ஶதரட ரம்

இனக்கப்தட்ட றஷனக்கு ற்நட. ஸ்ரறஶர வகரஞ்ைம்
ஶதனக்குத்ரன் ிற தரர்த்டப் தண்னடிரதடி
அந்ரத்ரினறனந்ட அடேரகம் தீநறட்டுக் வகரண்டுந்ட
தக்றப் தித்ட, தக்ற ஶதரஷ ன்கறநரர்கஶப, அப்தடிப்

தரத்ரவுடன் கனந்றனக்கும் ணப்தரன்ஷஷக்
வகரடுத்ட ிஷபரடுகறநரர் ற்நர்கள் ிற ப்கரம்
ந்டள்ப ஸ்ஶரத் - ந்த்ரறகள், ைடங்குகள்

ஆகறற்றுக்கு அற்றுக்வகன்ஶந உள் வய்ிக
ைக்றஷக் வகரண்டுரன் ம்னஷட ஸ்ல்த

அடேரகத்ரல் கறஷடக்கக்கூடி ஸ்ல்த அடேக்யத்ஷ
தனப்தடுத்றக் வகரள்பஶண்டும்.
ஆக 'ஶதமறக்' ஆகக் வகரஞ்ைம் தக்ற
தரத்டடன்அடேமரிக்கறந ஷஶ தக்றரன்
வதனம்தரனரனக்கு ஆணட. இந் ஷஶ தக்றில்

எவ்வரன ஶைத்றலும் ஆங்கரங்கு இனக்கறந த்ஷ
அடேமரித்ட ிறகள் அஷத்றனக்கறந றதரட்டு
க்ங்கள் இனக்கறன்நண. அற்றுக்வகல்னரனம்

வய்ரடேக்யத்ஷப் வதற்றுத் னகறந ைக்ற இல்னரல்
ஶதரகில்ஷன. இனந்ரலும் ஶ ந்த்ங்கலக்கும்,
அற்ஷநத் லி ஆக றதரட்டு க்த்றல் னகறந
ந்த்ங்கள், ஸ்ஶரத்ங்கள், ரரபிகள், உதைர
க்ரிஷகள் ஆகறற்றுக்கும் இத் ைக்ற ிஶைரக
இனக்கும்தடி தகரன் ஷத்றனக்கறநரன். அஶரடு இந்
தர ஶைத்ட ண்ில்ரன் அந் ைக்ற னர்ரகப்
தனன் னம்தடினேம் ஷத்றனக்கறநரன். வணன்று

ஶகட்டரல் ன்ண வைரல்ட? ன் ஸ்ிட்ஜர்னரண்டில்
இத்ஷண ல்ன க்ஷபஶட்ஷட ஷத்டிட்டு

மயரரில் வதரசுக்கற டுக்கறநரன் ன்நரல் ன்ண
வைரல்ட? என்றும் வைரல்னத் வரிரிட்டரலும்
ரர்த்த்ஷ எப்னக்வகரள்பத்ரஶண ஶண்டும்?
ந்த் ர்ரணட
ீ
னலப் தனஷணனேம் னட
ம்னஷட ஶைத்றல்ரன் கர் னற ணப்தடும் இந் தர ஶைத்றல்ரன். இங்ஶக
கர்ர ன்நரல் ந்த்ங்கள் ப்ஶரகரகறந ைரஸ்த் கர்ர
ன்ஶந அர்த்ம். அப்தடிப்தட்ட இந்க் கர் னறில் அந்
ஆத்னறங்கஶர, ங்கரஜ அர்ச்ஷைஶர (ிக்யஶர)

இனந்ரல்ரன் னங்ஷக உள்தட ல்னர ஶைங்கலக்கும்
அறக ஶம்

ன்தரல்ரன் ிக்ஶச்ர் இப்தடிச் வைய்ட. ட
ிகடரண ஸ்தரத்ரல் ஶடிக்ஷக, ஶகரதம், அடி - டி
- குட்டுகறநட ஶஶந ன்ண? - த அடேக்யம் ன்று
ல்னரம் கனந் ரடகரக இஷச் வைய்ரர்.

இப்தடி உதகரஶரி த்றில் அர் ப்மரறத் அந்
ஶத்ம் ிஷ்ட ஸ்னங்கபில் ப்ரணரகவும், கரஶரி
ீத்றலுள்ப அத்ஷண ஶைரரட்டுைற - ிஷ்ட
ஆனங்கபலக்கும் த்ி ரறரினேம் ைறநப்னப்
வதற்றுிட்டட.
கனரைர பர்ச்ைற கஶைரஶனஶ
கனரைர பர்ச்ைற கஶைரஶனஶ

ஶர ஸ்னங்கஷபப் தற்நறனேம், றவ் ப்தந்

ஸ்னங்கஷபப் தற்நறனேம் கரஶரி மம்தந்ரகச்
வைரன்ஶணன். இட ி, னெர் தரடஶனர, ஆழ்ரர்
தரடஶனர இல்னரல் கரஶரி ீ ஊர்கபில்
லம்திினக்கறந ஶகரில்கஶபர ஆிம் தறணரிம்

ன்று ஶதரகும். இம்ரறரி, 'வய்த் றழ் ரடு' ன்கறநதடி
இஷக் ஶகரில் ரக்கற, தக்றக்கு த்ரிடம்ரன்
ரய்ரடு ன்று தரகரற னரங்கலம்
ஸ்ஶரத்ரிக்கும்தடிரண ப்ஶஷ

ற்தட்டினக்கறநவன்நரல், அற்கு என னக்ரண
கரம் இந் ரட்டுக்குக் கரஶரிஷ அடேக்யறத்
ிக்ஶச்ர்ரன்.

வத்ஷத் வரட்டுக் வகரண்ஶட ற்ந Fine arts

(மங்கல ம், ரட்டிம், ைறத்ம்) , Plastic arts (ைறல்தம்) , Literature
(இனக்கறம்)

ல்னரனம் அந்ப் திரந்றத்றல்

ிஶைரக உண்டரகற ஶனரகத்றஶனஶ

வதனஷப்தடும்தடிரண ம்னஷட கனரைரம்
உனரகறினப்தட னடிரக அரல்ரன்.
இப்தடி என வதரி உதகரம் தண்ிினப்தர்
திள்ஷபரர்.

அறகதட்ை ஆனம் வகரண்டர்
அறகதட்ை ஆனம் வகரண்டர்
றழ்ரட்டுக்கு றஷநக் ஶகரில்கஷப
அக்யறத்றனக்கறந அனக்ஶக இந்த் றழ் ரடும்

கப்தட்ட ஶகரில்கள் கட்டி ஷத்றனக்கறநட. இங்ஶக

ஶஶந ந் ஸ்ரறக்கும் இல்னர அபவுக்குப்

திள்ஷபரனக்குத்ரன் னெஷனக்கு னெஷன ஶகரில்!றழ்
ரட்டில் இனக்கறந அபவுக்கு இந் தர ஶைத்றல் தரக்கற
அத்ஷண ரகரங்கபிலுள்ப திள்ஷபரர்
ஶகரில்கஷபக் கூட்டிணரலும் கக்கு

ரட!திள்ஷபரஷஶ னலனற் வய்ரகக்
வகரண்ட கரதத்த்டக்கு யரஷ்டிந்ரன் ரஜரணி
ன்று வைரல்ட. ஆணரல் ஶகரில் கக்குப் தரர்த்ரல்
அடவும் றழ் ரட்டுக்கு வரம்தவும் தின்ங்கற

ங்ஶகஶரரன் றற்கும் னனறல் அனக்கு 'ம்ர்'
ன்று னத்ஷ குத்ற ஆம்தித்ஶஶண, அடஶ னக்ரக
இஷ றஷணத்டத்ரன். ஆணரல் உைந் கனரைரத்ஷக்
வகரடுத்ர் ன்று வைரல்னறிட்டு 'ரங்க-ீங்க' ன்று
திரித்ட வதனஷ, உரிஷ வகரண்டரடிக் வகரண்டு னத்ஷ
ஶதரடுஶ னரக இனக்கறநரக இப்ஶதரட 'ஞரணம்'
திநந்றனக்கறநட
ிரகனம் றழ் வரறனேம்
ிரகனம் றழ் வரறனேம்
கனரைரத்றல் தரஷ னக்ம். அஷ ஷத்டத்ரஶண
ம மம்தந்ரண டைல்கள், அநறஷ

பர்த்டக்வகரடுக்கும் டைல்கள், ணமளக்கு ஞ்ஜகரண
ற்ந கஷ, கிஷ, கரவ்ம், ல்னரம்?

அப்தடிினக்கப்தட்ட றழ் தரஷக்கு ிக்ஶச்ர்
வரம்த னக்ம். ட என்று ல ஆம்தித்ரலும்,
கஷடக்கு மரரன் னறஸ்ட் லறணரல்கூட மரி, னனறல்
ன்று தண்டகறஶநரம்? 'திள்ஷபரர் சுற' ன்றுரஶண

ஶதரடுகறஶநரம்? டுத்டக்வகரண்ட கரர்ம் சுறத்டப்
ஶதரகரல் ட்ைறத்டக் வகரடுப்தற்கரக னனறல்

திள்ஷபரர் சுற!'திள்ஷபரர் சுற' ன்ந அர்த்த்றல்
மம்ஸ்கறனம் உள்தட இந் ஶை தரஷகபில் ஶஶந
றலும் இப்தடி ங்கபரம்த மறம்தனரக என்று இல்ஷன.

இட றழ் வரறின் தரக்ம். 'தரத்ஷ' ன்று வைரல்னற
ைண்ஷட கறபப்தரல் 'தரக்ம்' ன்று வைரல்னற ஸ்கரம்
தண்டஶரம்.
னத்றஷ அர் ஆறிஶனஶ ஶன ஷனில்
லறினக்கறநரவன்று என அனர்ரண கல்
அனகறரிரர் வகரடுத்றனக்கறநரர். றனப்னகழ்

தரரம் ஆம்திக்கும் ஶதரட தரடும் 'ஷகத்ன
றஷநகணி' தரட்டில்
னத்றழ் அஷடிஷண னற்தடு கறரிணில்
னற்தட லற னல்ஶரஶண
ன்று எஶ 'ன' ரக ஶரஷண ஷத்டப்
தரடிினக்கறநரர். வ்பஶர ஶடினேம், ிம் வரிந்
னனர்கஷபக் ஶகட்டுங்கூட 'அல்னைன்' (தரடல் குநறக்கும்
னர் கஷ) அகப்தடில்ஷன. ஆகக்கூடி, வ்ரமனக்கரக
தரம் லடற்கு னந்றஶ, 'னற்தட' ன்று தரட்டில்

னகறநற்ஶகற்க, திள்ஷபரர் இல், இஷை, ரடகம் ன்ந
னத்றழ் டைல்கஷப லறணரக ற்தடுகறநட.
தடிக்க ஆம்தித்வுடஶண ரம் கற்றுக் வகரள்ட

ஏபஷப்தரட்டி உதஶைங்கஷபத்ரன். அந்ப் தரட்டி
ரவன்நரல் திள்ஷபரரின் த தக்ஷரன். ரக்கு

உண்டரகறநற்ஶக திள்ஷபரர் தரத்ஷத்ரன்

திடித்ரகடம் ன்று அள் கற்றுக் வகரடுத்ட ரம்
குந்ஷரினக்கும் ஶதரஶ தரடம் தண்டகறஶநரம்
'ரக்குண்டரம்':ரக்கு

உண்டரகும். ரக்கு ட்டுந்ரணர?

சும்ரவுக்கரக ரக்கு - ஶதச்சு அகரக ஶஜரடித்டிட்டரல்
ஶதரடர? ல்ன ணஷமப் வதற்று அந் ணமறனறனக்கறந
ல்ன ண்ங்கள், கனத்டக்கள் ரக்கறல் ந்ரல்ரஶண
க்கும் னண்ம், திநத்றரனக்கும் உதகரம்? அந் ல்ன
ணமள, இன்னும் ரழ்க்ஷக வமணக்ரக

அஷற்குத் ஶஷரண னக்ஷ்ற கடரக்ஷம் ல்னரஶ
எஶ குநறரக- 'ப்தரல்' ன்று ஶதரட்டினக்கறநரள்,

அள்ரன் ஶதரட்டரஶபர, அடஶ ரன் ிலந்ஶர? எஶ
குநறரக - அர் தரத்ஷப் னஷ்தரர்ச்ைஷண தண்ிப்
திடித்டிட்டர்கலக்குக் கறஷடத்டிடும் ன்று அந்ப்
தரட்டி க்குப் தரடிக் வகரடுத்றனக்கறநரள்.

ரக்குண்டரம், ல்ன ணம் உண்டரம், ரனரள்
ஶரக்குண்டரம், ஶணி டேடங்கரட னக்வகரண்டு
டப்தரர் றனஶணி டம்திக்ஷக ரன்தரம்
ப்தரல் ைரர்ரர் க்கு.
'ஶணி

டேடங்கரட' ன்நரல் 'ைரீத்ஷக் கஷ்டப்தடுத்றக்

வகரள்பரல்' ன்று அர்த்ம். 'திள்ஷபரஷ
உதரமறக்கறநற்குப் வதரிைரக என்றும் யடஶரகம்,
தட்டிணி உதரமவல்னரம் ஶண்டரம். உடம்ஷத

ைறப்தடுத்றக் வகரள்பரல் ரலு னஷப் தநறத்டப்
ஶதரட்டுிட்டரஶன ஶதரடம்' ன்கறநரள். 'டப்தரர் றனஶணி'

ன்நரல் தபம் ரறரிச் வைக்கச் வைஶவனன்று அர்

ைரீம் இனப்தரக அர்த்ம். 'தபம் ஶதரல் ஶணி' ன்று
அப்தர் ஸ்ரறகள் டரஜரஷச் வைரன்ணரற் ஶதரனஶ
அந் அப்தனுஷட திள்ஷபனேம் இனக்கறநரர்!ஆணரல்
'ரஷப்

ஶதரனப் திள்ஷப' ன்று ரஶண ைணம் ன்நரல்

அந்த் ரரரம் ம்னஷட கரரக்ஷறரினக்கறநஶதரட
வைக்கச் வைஶல் ரன்!
ரக்கு - ணங்கலக்கு அனள் : ர்த்றனறனந்ட
ஶரட்ைம் ஷ
ரக்கு ணங்கலக்கு அனள் : ர்த்றனறனந்ட ஶரட்ைம்
ஷ

ஜீரைறகஷப னட்ைக்கக்கரண இணரக
ஸ்னஷ்டித்றனக்கறந ஈச்ன் இந் டேஷ் ஜரறக்கு
ரத்றம் வகரடுத்றனக்கறநட ரக்கு. அந் ரக்ஷக

உண்டரக்குகறநர் ிக்ஶச்ர் ன்ஶந றழ்ப் தரட்டி
றழ்க் குந்ஷகலக்குச் வைரல்னறக் வகரடுத்றனக்கறநரள்.
'ரக்குண்டரம்' ன்று

அள் ஆம்தித்ஶ அந்

டைலுக்குப் வதரகறிட்டட னனர்கள் ட்டும் அஷ
'னெடஷ' ன்கறநரர்கள்.

ரக்கு ரறரிஶ, ல்ன ணமள, வகட்ட ணமள ன்று
திரிக்க னடிரல், 'இன்ஸ்டிங்க்டி'ன் ஶஶனஶ ஶர
என உள்லர்ச்ைற, எவ்வரன இற்ஷக ஶகங்கள்,
இற்நறன் ஶஶனஶ தரக்கற அத்ஷண ப்ரி ர்க்கனம்
ஜீித்டக் வகரண்டினக்க, இந் டேஷ் ஜரறக்கு

ரத்றஶ ல்னட, வகட்டட ன்று தரகுதடுத்றக் வகரள்ப

ைக்றனேம், அறஶன ஶர என்நறல் ஶதரகறந ஸ்ந்றனம்
தஷடத் ணஷம ஈச்ன் வகரடுத்றனக்கறநரர். இறல்
ணமள ல்னறஶனஶ ஶதரகும்தடிரக, 'ல்ன ணம்
உண்டரம்' ன்னும்தடிரக அடேக்யறக்கறநர்
ிக்ஶச்ர்ரன் ன்று குந்ஷப் திரத்றஶனஶ றழ்
க்கலக்கு எ£ஷப் தரட்டி கரட்டிக் வகரடுத்றனக்கறநரள்.
ல்னரக ம்னஷட ணஸ் உனரகற, அட ல்ன
ரக்கரகஶ ஶதைடரணரல் அற்கு ஶணர ரக்குகள்
ஶதரகஶண்டி ல்ன றஷத் வரிிக்க ஶடம்.
அந் ல்ன றக்குத்ரன் ர் ரர்க்கம் ன்று வதர்.
அந் ரர்க்கத்றற்கு ஶதரட்டுக் வகரடுப்தரக 'ல்ற'
ன்றும் என உதஶை டைல் அந்ப் தரட்டி

வகரடுத்றனக்கறநரள். அறஶனனேம் ஆம்தத்றல்

ிக்ஶச்ஷத்ரன் ப்ரர்த்றக்கறநரள், அடரன் தரலும்
வபிஶனும் [தரடல்]"ரன் எணக்கு ரலு ஸ்ட ஶன்,
தறலுக்கு ணக்கு c னெட குடுத்ர ஶதரறும்"னு
ஶடிக்ஷகரகப் தரடிினக்கறநரள், குந்ஷ

ஸ்ரறஶரல்னறஶர?அணரஶன, ஶடிக்ஷகரகக்
கக்குக் கரட்டி ரற்நற ிடனரம் ன்று!
இங்ஶக அள் திள்ஷபரரிடம் னத்றழ் ரைறக்கறநற்கு,
அர் ஶன ஷனில் னத்றழ் லற ஷத்ரவன்று
அனகறரிரர் வைரல்ட எத்டப் ஶதரகறநட.

ஆஷகிணரல் அந்க் கஷ 'ஆவன்டிக்'ரன் ன்று
றச்ைரகறநட. ' ல்ற ' ன்தஷத்ரன் ' மத்கற '
ன்கறநட, ல்றில் ஶதரய் ஶனரக ரழ்க்ஷகஷ

ல்னதடிரக ரழ்கறநஶரடு மத்கற னடிில்ஷன,

ரழ்க்ஷக ஶதரடம் ன்று ஆகறநஶதரட "ைற்கற"வதந

ஶடம்" ன்று யரன்கள் திரர்த்றத்றனக்கறநரர்கஶப,
அந் 'ைற்கற' ன்தடரன் னடிரண மத்கற ஶரட்ை
ரர்க்கம்.
ர், அர்த், கர, ஶரக்ஷம் ன்தறல் ர் ரர்க்கத்றல்
ஆம்திப்தட னடிரண ஶரட்ை ரர்க்கத்றல்

னர்த்றரகடம். அந் ல்றில் ஏபஷரஷத்
டெக்கறக் வகரண்டு ஶதரய் ஷகனரமத்றல் தரர்ற தஶச்ரபிடம் ஶைர்ப்தித்டம் திள்ஷபரர்ரன்.
எபஷ கிஷன ஶைர்ந்ட: சுந்ர் ைரித் வரடர்ன
எபஷ கிஷன ஶைர்ந்ட:சுந்ர் ைரித் வரடர்ன
மளந்னெர்த்ற ரணரர் கஷஶரடு ஶைர்த்ட அப்தடிச்
வைரல்கறநட. ன்ண கஷவன்நரல்:
ஷனரப ஶைத்ஷ ஆண்டு வகரண்டினந் ஶை ரஜர....
ஶைரன் வதனரள் ன்ஶநரன் அனக்குப் வதர்
வைரல்ட. றனரக்ஶகரஷரர் ன்தஶ அனஷட
இற்வதர். அர் மளந்னெர்த்றக்கு வரம்தவும் ஆப்ம்.
அனஷட ஷனகர் றனஞ்ஷைக்கபம். அங்ஶக
அஶரடு ங்கறினந் மளந்னெர்த்ற என ரள்

ஶைரன் வதனரள் ஸ்ரணத்றற்குப் ஶதரினந்ஶதரட
ரம் ட்டும் ஶகரிலுக்குப் ஶதரணரர். ஸ்ரற ர்ைணம்
தண்ிணவுடன் எஶடிரக ிக்ற ந்ட, "வறுத்ஶன்
ணரழ்க்ஷகஷ ிட்வடரறந்ஶன்" ன்று கநறப் தறகம்
தரடிணரர். இந் னஶனரகத்றஶன அர் கஷடைறரகப் தரடிண
"ஷனக்குத் ஷன ரஷன அிந்வன்ஶண?" ன்று

தறகத்றல் அப்தடிச் வைரல்னற னஷநிட்டினக்கறநரர்...

"னஶனரகத்றஶன தரடிண" ன்று வைரல்ரஶணவணன்நரல்,
அற்கப்னநம் அஷ ஷகனரமத்றற்குப் ஶதரகறநஶதரட
ஆகரை றினறனந்டம்
ீ
என தறகம், "ரன் ஷண
னன்தஷடத்ரன்" ன்று ஆம்தித்டப் தரடிணரர்....
அற்கு னந்றத்ரன் வரம்த ிக்றரக அர் தரடிணட.
இங்ஶக அர் தரட, அங்ஶக ஷகனரமத்றல் ஸ்ரற
அஷக் ஶகட்டு ணஸ் இங்கறணரர். திம்ரற
ஶர்கஷபப் தரர்த்ட, "மளந்ம் ன்கறட்ஶட
றனம்தடம்னு டடிச்சுண்டினக்கரன். றங்கள்னரம்
ரத்ஶரட - அடரன் இந்றனுஷட தட்டத்ட

ரஷண, தரற்கடஷனக் கஷடந்ஶதரட உண்டரணட, ரலு
ந்த்ஶரஶட வள்ஷப ஶஶபவன்று இனக்கும்,
அனுடன் - அஞ்ஷைக்கபம் ஶதரய் மளந்த்ஷ

அடஶஶன த்ற, ரிரஷ தண்ி ைட்னு அஷச்சுண்டு
ரங்ஶகர" ன்நரர்.
வய்டிரர்கள் ன்கறந றஜ தக்ர்கலக்கு ஸ்ரற
ப்ம்ரற ஶர்கலம் ரிரஷ னம்தடிரண ஸ்ரணம்
னகறநரர். அர்கலம் அப்தடிஶ ஶதரய்

மளந்னெர்த்றஷ ரத்ட ஶஶன ற்நற அஷத்டக்
வகரண்டு ந்ரர்கள்.
ஸ்ரணம் னடித்ட ந் ஶைரன், ஆகரை றில்
ீ
அர்கள் ஶதரஷப் தரர்த்ட, 'ன்ணடரட!அத்ஷண
ஆப்ரினந்ர் என ரர்த்ஷ வைரல்னரப்

வதரநப்தட்டுிட்டரஶ!' ன்று ித்டக் வகரண்டு குறஷ

ஶஶன நறக் வகரண்டு அர்கஷபப் தின்வரடர்ந்ரர்.

வகரஞ்ை டெம் ஶதரணடம் அர்கஷபப் திடித்டிட்டரர்.
ஶதரகறந றிஶன கல ஶ னறிஶன எபஷரர்
திள்ஷபரர் னஷஜில் உட்கரர்ந்றனப்தஷ மளந்
னெர்த்றனேம் ஶைரனும் தரர்த்ரர்கள். "ீனேம் ங்கஶபரட
ஷகனரமத்டக்குக் கறபம்ஶதன்" ன்நரர்கள்.
"டுத்டண்ட

னஷஜஷ வரல்ன னடிச்ைரகடம்.

அப்தநந்ரன் த் ல்னரம், ஷகனரமரணரலும் மரி"
ன்று அள் மயஜரகச் வைரல்னற அர்கஷப

அனுப்திிட்டு, னஷஜஷ றரணரக ிறத்ரகப் தண்ி
னடித்ரள். திள்ஷபரரிடம் ரக தக்ற அப்தடிஶ

றம்தி உதரமகறரண எ£ஷ இப்தடி ஷஶ தக்றக்கு
றப்னக் வகரடுத்டச் வைரன்ணஷ கணிக்கடம்.

ஶடிக்ஷக தரர்க்கடவன்று றஷணத் திள்ஷபரர்
அன்ஷநக்கு அள் றஶணம் தண்ிினந் 'ரலும்
கனந்' ஷஶத்த்ஷ வரம்த வரம்த றரணரகச்
ைரப்திட்டு கரக 'டிஶன' தண்ிணரர்.

அற்கரக அள் என்றும் கனங்கறிடில்ஷன.

வணன்நரல் ணங் கனங்கர ஶரக மரறஷ
அலக்கு ப்தவுஶ உள்ல அந் ிக்ஶச்ஶ
அடேக்யறத்றனந்ரர்
றன்று றரணரகச் ைரப்திட்ட அப்னநம் திள்ஷபரர்,
"எணக்குக்

ஷகனரமத்டக்குத்ரஶண ஶதரகடம்? ஶதரநடக்கு

னன்ணரடி c எண்ட தண்டம். எனகத்டன இனந்

ட்டும் எனகத்டக் வகரந்ஷகலக்கர வநய் தரடிக்

குடுத்ஶ அடஶ ணக்கு ப்ரீறரன். இனந்ரலும்

வய்க் வகரந்ஷரண ன்ஷணப் தத்றஶ என
னலப்தரட்டும் c தரடிக் குடுக்கடம். அப்னநந்ரன்
ஷகனரம ப்ரப்றக்கு ஆணஷப் தண்டஶன்" ன்நரர்.
அற்கு எபஷப் தரட்டி, "ணக்கு c இனக்கறந டஶ

ஷகனரமந்ரன். ஆணரலும் c ணக்கு ஶனரக ரழ்க்ஷக
ஶதரறும்னு வணச்சுக் ஷகனரமத்டன ஶைக்க
வணப்திரணர அடவும் மரி. c ப்தடிப் தண்ிணரலும்
மரி. என்ஷணப் தரடடம்ணிஶ. ஶதரப்தரடஶநன். ஆணர
ஷகனரமம் ஶதரநடக்கரகஶர, ஶஶந டக்கரஶர
தரடஷன, என்ஷணப் தரடநஶ ஶரட்ைரணந்ம்

ன்கறநடக்கரகஶ தரடஶநன்" ன்று வைரல்னறிட்டு,
உள்ல அலக்கு மர கரனனம் அர்

அடேக்யத்ரல் ற்தட்டினந் ஶரக மறத்றனேஷட
யறஷ ஶனரகத்டக்வகல்னரம் வரிகறந ரறரி அஷப்
தற்நற என ஸ்ஶரத்ம் தரடிணரள். அடரன் 'ிரகர்
அகல்'.

தரடி னடித்டம் திள்ஷபரர் அஷப அப்தடிஶ

டம்திக்ஷக டேணிரஶன ஷபத்டப் திடித்டத் டெக்கற அந்த்
டம்திக்ஷகஷ அப்தடிஶ ீட்டி, ீட்டி, எஶ ீட்டரகக்
ஷகனரமம் ஷக்கும் ீட்டி ஶஶ ஈச்
மந்றரணத்றஶனஶச் ஶைர்த்டிட்டரர்!

அள் அங்ஶக ஶதரணற்கு அப்னநந்ரன் மளந் னெர்த்ற
ஸ்ரறகலம் ஶைரன் வதனரள் ரணரனம் ந்ட
ஶைர்ந்ரர்கள். டிஷ ஊன்நறக் வகரண்டு டக்கறந
வரண்டு கறி ப்தடிடர க்கு னன்ணரடி

ந்றனக்கறநரவபன்று அர்கலக்கு எஶ ஆச்ைர்ரகற
ிட்டட. மளந்ர் வய்ிகரண ரஷண ஶஶன

ந்ரல் அறஶகரக ந்ரர். ஶைரன் வதனரஶபர
தங்ைரட்ைத்ஷக் குறஷ கரறஶன வைரன்ணரல்
அனக்கறனந் ந்த் மறத்றிணரஶன அந்க் குறஷ

ரஷணக்கும் னன்ணரஶன 'ஷதனட் கரர்' ரறரிப் ஶதரிற்று
ரஜர இப்தடிப் ஷதனட்டரகப் னநப்தட்ட ஆகரை
ரர்க்கரகப் ஶதரகறநஷப் தரர்த் அனஷட
'ஷதனட்'கள்

- அர்கவபல்னரம் குறஷ ர்கள்
ீ
-

ஜரண ிச்ரமத்றல், அஷப் திரிந்ட ரங்கள் உிர்
ரழ்ர ன்று அத்ஷண ஶதனம் ங்கஷபத் ரங்கஶப

உஷடரபிணரல் யத்ற தண்ிக் வகரண்டு ிட்டரர்கள்.
அந் த்ரக
ைக்றிணரஶன அர்கலக்கு 'ீ ரக்ஷக' கறஷடத்ரகச்
வைரல்னறினக்கறநட. அரட, ர் னேத்ம் வைய்ட
வைத்டப் ஶதரகறந சுத் ர்கலக்குக்
ீ
கறஷடக்கறந றவ்
ைரீம் கறஷடத்ரம். அந் ைரீத்ஶரடு அர்கள்

அப்தடிஶ ஆகரைத்றல் லம்தித் ங்கள் ரஜரவுக்கும்
னன்ணரடி அஷப் ஷதனட் தண்ிக் வகரண்டு
ஷகனரமத்றற்குப் ஶதரணரர்கள்.

ஸ்ரறஷ ிட்டுப்திரிந்றனக்க னடிர மளந்ர்

ரஷண ஶல், அஷ ிட்டுப் திரிந்றனக்க னடிர
ஶைரன் அனக்கு னந்ற குறஷ ஶல், ஶைரஷண
ிட்டுப் திரிந்றனக்க னடிர ஶைகர்கள் அனக்கும்
னந்ற, ம¨ட்ை ைரீத்றல் இந் ல்னரனக்கும் னந்ற

குடுகுடு தரட்டி  ைரீத்றஶனஶ!மளந்னம் ஶைரனுங்
கூட அப்தடி (ைரீத்றஶனஶ) ஶதரணர்கள்ரன்.

அஷப அங்ஶக தரர்த்ட ஆச்ைரிப்தட்ட அந் இண்டு
ஶதனம், "ன்ணர ங்கலக்கு னன்ணரடி ந்ஶ?" ன்று
ஶகட்டரர்கள்.
தரட்டி வைரன்ணரர்:"ன்ணரர? ன்ணரக் ஶகட்ஶடள்

மரட்ைரத் தரைக்றஶரட ஷனப் திள்ஷப எனத்ன்
இனக்கரஶண, டவரற உஷதரனன், அன்
ைரிந்ஶ த்ரணரக இனப்தர்கலக்கு ந் ,

கஜ, டக, தரறனேம் கர டெம் தின்ங்கறத்ரன் டம்!"
ன்று தரட்டரகஶ வைரன்ணரள். மரிரக ஞரதகறல்ஷன.
"குறஷனேம் கரம், கறினேம் கரம் குன ன்ணஶண"
ன்று னடினேம். ஸ்ரறக்ஶக ஶரரக இனந்ட

அஷனேம் ி ஶஷன ரங்கறண மளந் னெர்த்றிடம்
அப்தடிச் வைரல்ட ரிரஷரகரட ன்தரல் ஶைரன்
வதனரஷபப் தரர்த்டக் 'குன ன்ணஶண!' ன்றுதரடிணரள்.
ரல்னக்கும் ிரகர் அனள்
ரல்னக்கும் ிரகர் அனள்
அந் மளந்னெர்த்றக்கும் திள்ஷபரர் அஶக

அடேக்யங்கள் தண்ிினக்கறநரர். அனக்கு ரத்றம்
இல்ஷன. 'ரல்ர்' ன்று ைறநப்தித்டச் வைரல்கறந அப்தர்,
மம்தந்ர், மளந்ர், ரிக்கரைகர் ஆகற ரலு
யரவதரிர்கலக்குஶ எவ்வரன மத்றல்
ிக்ஶச்ர் அனள் னரிந்றனக்கறநரர்...

இங்ஶக என னனர் ந்ட ிக்ஶச்ஷப் தற்நற என
தஷ றழ்த் டற தரடிணரர். "னெத் ரணரர்

றனிட்ஷட (றன இட்ஷட) ி ரஷன" ன்று
அற்குப் வதர். அறஶன என இடத்றஶன, திள்ஷபரனக்கு
எற்ஷநத் ந்ம், இட்ஷடக் கரட, னென்று கண் ன்று
னகறநட - 'என ஶகரடு, இன வைி, னக்கண்' ன்று
தரடிர் ல்ன னனர் ஆணறணரல்.
"என்ட,இண்டு,னெட' ன்கறநஶரஶட னடிக்கரல்,
ரனரரக 'ரல்ரய்' ன்றும் ஶைர்த்றனக்கனரம்"
ன்நரர்.
ரல்ரய் ன்நரல், "திள்ஷபரனக்கு ட ரலு ரய்?"
ன்று ஶரன்றும். இங்ஶக 'ரல்' ன்தட ண்ிக்ஷக

இல்ஷன. 'ரலுல்' ன்நரல் வரங்குட' ன்று அர்த்ம்.
ரஷண ரஷப் தரர்த்ீர்கபரணரல் வரினேம். அட

வரபவரப ன்று வரங்கறணரற் ஶதரனத்ரன் இனக்கும்.
அணரல் ரஷணக்கு ரல்ரய் ன்று என ஶதர்.
திள்ஷபரர் ரஷணரஶண?
'ரல்ரய்' ன்று

அர் வைரன்ணடம் ணக்கு ரலு

ஶதனஷட ரய் றஷணவு ந்ட. ரர் அந் ரலு ஶதர்

ன்நரல் க்கு ைற தக்றஷனேம் றஷனேம் என ஶை
பர்த்டக் வகரடுத்றனக்கறந ரல்ர்ரன். ஶர

றனரைகங்கஷபக் வகரண்டு றரல் ைற தக்றஷனேம்,
ைற தக்றரல் றஷனேம் பர்த்டத் ந்ட
அர்கலஷட ரய்ரஶண? அந் ரல் ரஷ
றஷணத்டக் வகரண்ஶடன். அப்னநம் அந் ரல்ரய்க்கும்
இந் ரல்ரய்க்கும் இனக்கறந மம்தந்ங்கஷப

ஞரதகப்தடுத்றக் வகரண்டு தரர்த்ஶன். அஷப்தற்நறக்
வகரஞ்ைம் வைரல்னனரம் ன்று (றஷணக்கறஶநன்) .
ைம்தந்னடன் ைம்தந்ம்
ைம்தந்னடன் ைம்தந்ம்
மம்தந்த்ஷச் வைரன்ஶணன். மம்தந்ஶரஶடஶ
ஆம்திக்கறஶநன். அர் குரஸ்ரற அரம்.

அண்ரக்கரஷனேம், அஷனேம் திரிக்கஶ தடரட
ன்றும் வைரன்ஶணஶணரல்னறஶர? அஶரடு
றனனஷநகபிஶனஶ டைல்கஷப ரிஷைப்தடுத்டம்ஶதரட
மம்தந்ரில்ரன் ஆம்தித்ட, அப்னநம் அப்தர், அப்னநம்
மளந்ர் ன்று ஶதரினக்கறநட.

ஶலந்டெர் ன்று ஶகள்ிப்தட்டினக்கனரம். றறல் கிச்
ைக்கர்த்ற ன்கறந கம்தன் திநந் ஊர். 'அலந்ஷ

ஷநஶரர்' ன்று தரட்டுக்குப் தரட்டு அங்ஶக ிஶைரக
ஷறகரைரத்ஷ பர்த்ட ந் திரம்ர்கஷப
ஞரணமம்தந்ர் ம்னஷட தறகம் வடுகப்

ஶதரற்நறினக்கறநரர். அங்ஶக ஸ்ரறக்கு ஶனரீச்ர்
ன்ஶந ஶதரினப்தரல் ஊனக்ஶக ஶனரி ன்று
இன்வணரன ஶதர் இனந்றனக்கடம். அந்

ஶனரிில்ரன் றறன் ைக்கர்த்றக் கி
திநந்றனக்கறநரர் அங்ஶக ஞரண மம்தந் ிரகர்
ன்ஶந என திள்ஷபரர் இனக்கறநரர்.
மம்தந்ரின் தரடல் வதற்ந அந் ஸ்னம்
ஷஷ்ர்கபின் றவ் ஶைத்றலும் என்று.

ஆனிப்தன் ன்றும் ஶகரமகர் ன்றும் ப்க்ரற

ரய்ந் வதனரள் அந் ஊரில் ஶகரில்
வகரண்டினக்கறநரர்.

மம்தந்னெர்த்ற ஸ்ரறகள் அந் ஊனக்குப் ஶதரணஶதரட
இண்டு தக்கங்கபில் இண்டு ஶகரனங்கள் வரிந்ட.
என்று ஈச்ன் ஶகரில். இன்வணரன்று வதனரள்
ஶகரில். அணன்ரண தக்றஷ - அரட, என
வய்த்றடம் ட்டுஶ ணஷமப் னர்ரக
அர்ப்தித்டச் வைய்கறந தக்றஷ - ஈச்ணிடஶ
ஷக்கஶண்டுன்று ரன் அனக்கு அறகரம் ைற
தக்றஷ பர்த்டக் வகரடுக்கஶ அறகர னனரக
அரம் வைய்றனந்ர் அர். அணரல் கண்டக்குத்
வரிந் இண்டு ஶகரினறல் ட ைறரனம் ன்று

வரிரல் அர் வகரஞ்ைம் கும்திணரர். அப்ஶதரட
இந்ப் திள்ஷபரர்ரன் அனக்குக் ஶகரிஷன

அஷடரபம் கரட்டிணரர். அணரல் 'றகரட்டி ிரகர்'
ன்றும் அனக்கு என வதர் ற்தட்டினக்கறநட.
வரம்தவும் மந்ஶரத்டடன் ைறரனம் வைன்று தறகம்
தரடிண மம்தந்ர் ஸ்ரறிடம், "ணக்கு றகரட்டிட
திள்ஷபரர்ரன் ன்று ன்வநன்ஷநக்கும் ஶனரகம்

றஷணவு ஷத்டக் வகரள்லம்தடிரக அனக்கு ன்
வதஷஶ சூட்ட ஶடம். அஶரடு, ீங்கள் ஆர்த்ர

(ஆனத்ர) ர்ைணனம் அந் மந்றில்ரன் ண்டகப்தடி
டத்றக் வகரள்ப ஶண்டும்" ன்று ம் ஶகட்டு
ரங்கறக் வகரண்டரர்.
அணரல்ரன் அங்ஶக அந்ப் திள்ஷபரனக்கு
'ஆலஷட

திள்ஷபரர்' ன்ஶந வைரல்னப்தடும்

ஞரணமம்தந்ரின் ஶதர். அந் ஊர் ைறன் ஶகரில்

டரஜரவுக்குத் றனரறஷின் ஶதரட இன்ஷநக்கும்
அங்ஶகரன் ஆர்த்ர ர்ைண ஷதம் டத்ப்தடுகறநட.
அப்தர் ஸ்ரறகலடன்
அப்தர் ஸ்ரறகலடன்
மம்தந்ஷ ிக்ஶச்னடன் மம்தந்ப்தடுத்டம்

இன்னும் இண்டு மம்தங்கபில் அப்தர் ஸ்ரறகலம்
மம்தந்ப்தட்டினக்கறநரர்.
அந் இண்டு ஶரகர்த்ரக்கலம் மகரனத்ர்கள்.
மம்தந்னக்கு அப்தர் 'மீணிர் கரன்வடம்தரி'.
இண்டுஶதனக்கும் தஸ்தம் அதர ப்ரினம்
ரிரஷனேம். ஶைர்ந்ட ஶைர்ந்ஶ அஶக ஶக்ஷத்ங்கலக்குப்
ஶதரினக்கறநரர்கள். அந் ஊர்கபில் இனந் ஜணங்கலக்கு
அப்தடின வதரி தரக்ம், ைற தக்றிஶனஶ ஊநறப்
தலத் தம் அப்தர், திஞ்ைறஶனஶ தலத்
மம்தந்னெர்த்றகள் இண்டு ஶதஷனேம் ஶைர்ட
ர்ைறக்கும்தடிரக!

அந் ரறரி அர்கள் றனறறஷன
ீ
ன்ந
யரஶக்ஷத்த்றற்குச் ஶைர்ந்ட ஶதரணரர்கள். அர்கள்
ந்றல் ஊரனக்கு வரம்தவும் மந்ஶரந்ரன்.
ஆணரலும் அந் மந்ஶரத்ஷக் வகரஞ்ைம்

தங்கப்தடுத்டரக அப்ஶதரட அங்ஶக கடுஷரண தஞ்ைம்
ற்தட்டினந்ட.
ண-ரன்ம் ன்கறநட (க்கம்) . ரன்த்றற்கு இந்
ரறரிப் தஞ்ைம் ந்ரலும், ணமம்னத்ற (வைல்ச்

வைறப்ன) இனந்ரல் வபினைர்கபினறனந்ட ரன்ங்கள்
வகரள்னல் வைய்ட வகரண்டு மரபித்ட

ிடனரஶரன்ஶணர? அணரல், ஜணங்கபின் கஷ்டத்ஷப்
தரர்த்ட ணமளனகற அந் இண்டு ஶதனம் ஈச்ணிடம்
வதரன் ஶகட்டுப் திரர்த்றத்ரர்கள். வதரன்ணரஷைஷத்

ள்பிண இண்டு ஶதனம் ஶனரஶகரதகரத்றற்கரக அப்தடிக்
ஶகட்டுக் வகரண்டரர்கள். ஸ்ரறனேம் இண்டு
தனறதீடங்கபில் அர்கலக்குப் வதரன் ஷத்ரர். 'தடிக்கரசு'
ன்ந ர னொதத்றல் வதரன்ஷண ஷத்ரர்.
மம்ஸ்கறன ிஶரம்
மம்ஸ்கறன ிஶரம்
என ஊரிஶன ஷகள் 'தஞ்ைம், தம் ஶடம்' ன்று ைலஃப்
றணிஸ்டனக்கு, னன் ந்றரி ன்கறநரர்கஶப அனக்கு...
இல்ஷன, இப்ஶதரட அஷ னனஷச்ைர் ன்று
ஆக்கறினக்கறநரர்கள். ணக்குச் ைறரிப்னத்ரன்
னகறநட!மம்ஸ்கறனத்ஷ அடித்டத் டத்ற ிட்டரல்
அடஶ றழ் பர்ச்ைற ன்தரக இப்ஶதரட என 'ல்ன'
வகரள்ஷக ஷடனஷநக்கு ந்றனக்கறநட!அடித்டத்

டத்டம் ஷனர்கபில் ஆம்தித்ட இப்தடித் ணித் றழ்
னக்கம் வைய்தர்கபில் த்ஷண ஶதனக்குத்
றறனக்கறத்றல் - வய் மம்தந்ரண இனக்கறம்
கூடரட ன்ஶந ஷத்டிட்டரலும், 'வமக்னேனர்
னறட்ஶைர'கஶ ஷக்கப்தட்ட றறனக்கறத்றல்
றனக்குநள், றனக்குநள் ன்கறநரர்கஶப, அறல்கூடப்

தரிச்ைம் இனக்கறநட ன்று தரர்த்ரல், என வதர்வமன்ட்,
இண்டு வதர்வமன்ட் ஶறுர ன்தஶ மந்ஶயம்

ன்று வரிகறநட. ஆணரலும் மம்ஸ்கறனத்ஷ அடித்டத்
டத் ஶண்டும் ன்று ட்டும் அஶகரக டைறு

வதர்மன்ட்கரர்கலம் னஸ்ீதரக இனக்கறநரர்கள்!அந்
மம்ஸ்கறனம் ன்ணஶர இர்கள் அடித்டத்
டத்றணரக றஷணக்கறந இடங்கபிலும் இர்கலக்ஶக
வரிரல் ந்ட னந்ட வகரள்கறநட!'அஷச்ைர்'

மரைரம் இப்தடித்ரன். 'ந்றரி (ன்ந வைரல்)
மம்ஸ்க்னம். அட கூடரட' ன்று 'அஷச்ை'ரக்கறணரல்
அந் 'அஷச்ை'னம் 'அரத்ர்' ன்ந மம்ஸ்கறன

ரர்த்ஷின் றரினரன்! 'த்', 'த்' ன்தஷ றறல் 'ச்ை'
ன்று ரறும். 'கத்டக்குச் ைகம் ஶதரனற' ன்று

னனர்கள் ிறஶ கரட்டுரர்கள். ஷத்டணன் ச்ைறணன், தித்ன் - திச்ைன் இத்ரற தரர்க்கறஶநரம். ஶதச்சு
க்கறஶன, 'ஷத்ட', 'னபித்ட' ன்ந ரறரி உள்ப
ரர்த்ஷகஷப வல்னரஶ, 'வச்சு', னபிச்சு'

ன்வநல்னரந்ரஶண வைரல்கறஶநரம்? அந் ரீறில் ரன்
ைப்ங்கள் ரநற ரநற மம்ஸ்க்ன அரத்ஶ றறல்
னனறல் அர்த்ரகற அப்னநம் அஷச்ைரணட

மீ தத்றல் 'ணிஶம்' ன்று என ரர்த்ஷ

உனரத்டகறநரகப் தரர்க்கறஶநன். ல்ன ரர்த்ஷரன்.
கரடக்குக் ஶகட்கவும் ன்நரகத்ரன் இனக்கறநட.
ஆணரலும் 'ணிரதிரணம்' ன்று இத்ஷண ரபரகச்
வைரல்னற ந்றல் 'அதிரணம்' ன்ந மம்ஸ்கறன
ரர்த்ஷ இனப்தட திடிக்கரல்ரன் இப்தடி
ரற்நறினக்கறநரர்கள் ன்தஷக் கணிக்கும் ஶதரட
தரியரமரகத்ரன் இனக்கறநட வணன்நரல், 'ஶம்'
ன்தடம் மம்ஸ்கறன 'ஸ்ஶய'த்றன்

றரினரன்!மம்ஸ்கறனம் ன்தட இனக்க சுத்ரண

தரஷ. அஷஶ ஶதச்சுக் வகரச்ஷைரக இனக்கும்ஶதரட
ப்ரக்னம் ன்தரர்கள். அந் ப்ரக்ன தரஷில் ரன்
மம்ஸ்கறனத்றல் உள்ப ரடகங்கபில் ஸ்ரீகள்,
தடிப்தில்னரர்கள் ஆகறர்கள் மம்தரறப்தரர்கள்.

அறஶன 'ஸ்ஶயம்' ன்தட 'ஶம்' ன்று ரன்னம்.
அட ஶதரகட்டும், 'ணிஶம்' ன்கறநறலும் னனறல்
ணி ன்று ஷத்டக் வகரண்டினக்கறநரர்கஶப, அடவும்

மம்ஸ்கறன 'டேஷ்'ின் றரினரஶண? இஶ ரறரிரன்
'ீறதற' ன்தறலும் 'cF' ன்ந

மம்ஸ்கறன ரர்த்ஷஷ

அப்தடிஶ ஷத்டக் வகரண்டு, 'தற' ட்டுந்ரன்

மம்ஸ்கறனம் ன்று றஷணத்ட ிட்டிிட்டு 'ீறைர்'
ன்று ஶதரடுரகத்
வரிகறநட. இந் 'அை' ன்தடம், இன்னும் 'அஷ', 'இர'
ன்கறநவல்னரனங்கூட 'ரஜ' ன்ந மம்ஸ்கறன
ரர்த்ஷின் றரினகள்ரன். 'ன்ணன்', ஶகர'

ன்கறநஷரன் 'ரஜர'வுக்கரண சுத்த் றழ்
ரர்த்ஷகள்... எனத்னக்கும் என
ப்ஶரஜணனறல்னரல் இப்தடிவல்னரம் வறும்
த்ஶத்றல் வைய்கறந கரர்ங்கள் கஷடைறில்
தித்டக்குபித்ணரகத்ரன் னடிகறன்நண!....
றனள்லரின் உரயம்
றனள்லரின் உரயம்

றஷ பர்த்டக் வகரடுத்ர்கபில் றனள்லஷ
றஞ்ைற எனத்னண்டர? அர் னல் குஷநஶ ப்தடிப்
தரடிக்வகரடுத்றனக்கறநரர்?
அகனன லத்வல்னரம் ஆற
தகன் னற்ஶந உனகு.
ன்று ரஶண தரடிினக்கறநரர்? அறஶனஶ ஆற,
தகன்,உனகு ன்று னென்று மம்ஸ்க்ன

ரர்த்ஷகஷபப் ஶதரட்டினக்கறநரர். 'உனகு' ன்தட
'ஶனரகம்' ன்கறந

மம்ஸ்க்னப் தத்றனறனந்ஶ ந்ட.

'ஶனரகம்' ன்நரல்

ம்ரல் க்கு வபிிஶன

'தரர்க்கப்தடுட'. இங்கறனீ ஷ் 'லுக்'கும்

அந் ரடினறனந்ட

ந்டரன். தரர்க்கறந இந்த்ரிரண கண்டக்கு
'ஶனரைணம்' ன்று

ஶதர் இனப்தடம் இந்த் ரடின்

அடிரகத்ரன். 'ஶனதரக்' - 'தரர்க்கப்தடுட' ன்கறந அஶ
அடிப்தஷடில் றழ்ப் ஶதரகஶ உனகத்டக்கு உள்ப
ரர்த்ஷ 'தரர்'. 'ஷம்', 'ஷகம்' ன்தடம் ஶனரகத்டக்கு
எரிஜறணனரண றழ்ப் வதர். 'ஆற தகன் னற்ஶந

உனகு' ன்தற்குப் தறல் 'தங் கடவுள் னற்ஶந ஷம்'
ன்று றனள்லர் ரரபரகப் தரடிினக்கனரம்.
'ீ ட்ட'னம்

மரிரகஶ இனந்றனக்கும். அப்தடிினந்டம்,

ிைரன ணஸ் தஷடத் அந்ப் வதரிர் தரர
ித்ரமங்கஷபப் தரர்த்டக் வகரண்டினக்கரல்
ம்னஷட டைஷன ஆம்திக்கறந கடவுள் ரழ்த்றன்
னல் குநபிஶனஶ னென்று மம்ஸ்க்ன ரர்த்ஷகஷபப்
ஶதரட்டினக்கறநரர். அனஷட வதஷ ப்ஶதரடம்

னக்கறக் வகரண்டினக்கறந றழ் அன்தர்கள், ங்கலஷட

அன்ன, ரங்கள் வதரிரகச் வைரல்னறக் வகரள்கறந

தகுத்நறஶரடு ஶைர்ந்றனக்க ஶண்டுரணரல் அர்
கரட்டும் றப்தடிரன் ஶதரகஶண்டும். றனள்லர்
ரழ்த்டகறந அந்க் கடவுள் - ஆற தகன் - ரன் இந்
ணப்தரன்ஷஷ அர்கலக்கு அபிக்க ஶண்டும்.
மம்ஸ்க்னம் றழ் ஶஶரஶடஶ ஶைர்ந்ட
மம்ஸ்க்னம் றழ் ஶஶரஶடஶ ஶைர்ந்ட
ஆற டைனரண வரல்கரப்தித்றனறனந்ஶ 'டவைரல்' ன்று
னனர்கள் வைரல்கறந மம்ஸ்க்ன ரர்த்ஷகஷபக்
கனந்ட வகரள்ற்குத் றழ்ப் வதரிஶரர்கள்

ங்கஶில்ஷன. வரல்கரப்திம் ன்தறல் 'கரப்திம்'
ன்தஶ கரவ்ம் - கரிம் ன்கறந மம்ஸ்க்ன

ரர்ஷினறனந்ட ந்டரன். கரப்திம் ன்று ஶ KS
எனத்னக்கும் ஶதர் இனந்றனக்கறநட 'கி', 'கிஷ'
ன்கறநவல்னரனம் மம்ஸ்க்ன னெனத்றனறனந்ட
ந்டரன். 'இனக்கம்', இனக்கறம்' ன்ந இண்டுஶ
கூட னக்ஷம் - இனட்ைம், னக்ஷறம் - இனட்ைறம்
ன்ந மம்ஸ்க்ன னெனத்றனறனந்ஶ ந்ஷரன்.

ைறனப்தறகரத்றல் 'அறகரம்' ன்தட மம்ஸ்க்னம்ரன்.
'தடனம்', 'ைனக்கம்' (மர்கம்)

ன்கறந ரறரி உள்ப

வமக்ட்ன் ஶதர்கவபல்னரம் மம்ஸ்க்னந்ரன். 'னெனம்உஷ' ன்தறல் 'னெனம்' ன்தட மம்ஸ்க்னந்ரன்.

இப்தடிக் கக்கு க்கறல்னரல் வைரல்னறக் வகரண்ஶட
ஶதரகனரம்.
ஆத் மம்தந்ரக டுத்டக் வகரண்டரஶனர ஶகட்கஶ
ஶண்டரம் ஶரகம், ஜதம், தஸ், - ம்' ன்கறநட

'தஸ்'னறனந்ட

ந்டரன் - ந்த்ம், ந்த்ம், ந்த்ம்,

ஆகம், னரம் ஶதரன்ந த்ஷணஶர மம்ஸ்க்ன
ரர்த்ஷகலக்குத் றறல் ரர்த்ஷஶ இல்ஷன.
ணில்ஷன ன்நரல், ம்னஷட ஆற கரனத் றழ்ப்

வதரிஶரர்கபினறனந்ட ஆம்தித்ட ல்ஶனரனம், 'அடரன்
றஶரடு ஶரிஶனஶ, ஶஶரடு ஶரகச் ஶைனரக
உள்ப மம்ஸ்க்னத்றல் ரர்த்ஷகள்
இனக்கறன்நணஶ!அஷ க்கும் வமரந்ம்ரஶண?

அற்நறனறனந்ட டுத்டக் வகரண்டரல் ஶதரிற்று!' ன்று
வகரஞ்ைங்கூட கல்ம் இல்னரல் றஷணத்ட அப்தடிஶ
தண்ிரல்ரன் னறரகத் றழ் ரர்த்ஷகள் உற்தத்ற

தண்ில்ஷன. மம்ஸ்க்ன ரர்த்ஷகஷபஶ ' genius of
the language' - 'என

வரறின் ணிப் தண்ன' -

ன்கறநற்ஶகற்தத் றறஶன வகரஞ்ைம் ரற்நற னொதம்

தண்ி - 'னக்ஷ்ம்' ன்தஷ 'இனக்கறம்' ன்று ஆக்கறண
ரறரிப் தண்ி - றறஶன ஶைர்த்டக் வகரண்டரர்கள்.
ஶடிக்ஷகரக, ஶடிக்ஷகிஶனஶ னத்னம் னரக
என்று ஶகள்ிப்தட்ஶடன். அைறனறல் னக்ரினக்கறந
எனத்னக்குத் ங்கள் கட்ைறில் ஶர 'ிக்ஞரதணம்'
ன்று லற ிட்டஷப் தரர்த்ட எஶ ஶகரதம்

ந்ிட்டரம். 'ிண்ப்தம்' ன்று ரற்நறப் ஶதரடச்
வைரன்ணரரம். ஆணரல் இடவும் னன்ஶண 'ஸ்ஶயம்' 'ஶம்' வைரன்ஶணஶண

அந் ரறரி

என்றுரன்!மம்ஸ்க்ன 'ிஜ்ஞரதஶண'ஶ ப்ரக்னத்றல்
'ிண்ரதம்' ன்று

னம், அடரன் றழ்

ிண்ப்தம்'. 'ிஞ்ஞரண'த்ஷத் றறல் 'ிண்ரம்'

ன்தடம் ப்ரக்னத்ஷத் லித்ரன். ற்குச் வைரல்ன
ந்ஶன் ன்நரல், றழ் தரஷக்ஶகரண ணி genius -

மம்ஸ்க்னத்றன் ஶதச்சு வரறரண ப்ரக்னத்றன் genius
-ஏடு

கனம் ைஷனேம் ரறரிச் ஶைர்ந்டரணினக்கறன்நட

ன்று கரட்டுற்குத் ரன்!
த்ஷணரன் த்ணம் தண்ிணரலும் அந்
மம்ஸ்க்ன ஶஷப்
திடுங்கனடிரட, னன்ஶணஶ வைரன்ணரற்ஶதரன, ரம் றழ்
ன்ஶந றஷணத்டக் வகரண்டினக்கறந தன ரர்த்ஷகஶப
மம்ஸ்க்னந்ரன்!என வதரி அநறரபி
ஶதைறினந்ரர்:"டவரற ைப் வதட்டிில் ஆி
அஷநஶரம்"ன்று என ணித் றன்தர்

வைரல்னறினந்ரர். அஷக் குநறப்திட்டுத்ரன் அந்
அநறரபி ஶதைறட, அர் ன்ண வைரன்ணரவன்நரல், "அந்
மம்ஸ்க்ன த்ஶக்கரர்கள் வைரன்ணறஶனஶ னென்று
மம்ஸ்க்ன ரர்த்ஷகள் இனக்கறநட. என்று, 'ைம்'.
இண்டரரக, 'வதட்டி'ன்தடம் 'ஶதடம்', 'ஶதடகம்' ன்தன்
றழ்ரன். னென்நரரக, 'ஆி'. ஶத்றஶனஶ உள்ப
ரர்த்ஷ 'ஆி'. 'ை'த்டக்கும் 'வதட்டி'க்கும் ஶஶந

னெனரண றழ் ரர்த்ஷகலம் உண்டு. அணரல் 'ஆி'க்கு
றழ் ரர்த்ஷஶ இல்ஷன" ன்நரர். 'ஆி' ரறரி
மகன ஜணங்கலம் வைரல்ரக உள்ப கப்தட்ட

ரர்த்ஷகள் மம்ஸ்க்னரக இனக்கறன்நண. 'ச்ைன்',
'கனரன்' ன்கறஶநரஶ, அஷ 'க்ஷன்', 'கர்ரன்'ரன்.

ஶத்றஶனஶ இனக்கறந வ னத்த்றல், ஈச்ஶண
க்ஷர்கபரகவும், கர்ரகர்கபரகவும் இனக்கறநரவணன்று
னகறநட.

இற்ஷகரகஶ வரம்தவும் மம்னத்றனேடன் னஷ்டிரக றஷநந் பர்ச்ைறனேடன், பத்டடன்

றலக்வகன்ஶந ஶனரகம் வகரண்டரடுகறந ரறரி
ரபரண ரர்த்ஷகள், Vocabulary உண்டரகத்ரன்
வைய்ட. அப்தடிினந்டம் வைற்ஷகரகப் னட ரர்த்ஷ
உற்தத்ற தண்ஶண்டரவன்ஶந அஶக இடங்கபில்,
'மம்ஸ்க்னனம்

க்கு இற்ஷகரன், ' second nature'

ன்கறநரர்கஶப, அப்தடித்ரன் ம் ஶரிஶனஶ திரிக்க
னடிரல் ரக என்நறப் ஶதரினக்கறந அந்

தரஷினறனப்தஷஶ ரனம் ஷத்டக்வகரள்ஶரம்'
ன்று ம் னன்ஶணரர்கள் அதிப்ரப்தட்டு அப்தடிஶ
வைய்றனக்கறநரர்கள்.

அப்தடி ஶரக இனப்தஷத்ரன் இப்ஶதரட ஶநரக

க்கு ஶறுதட்டட, ஶண்டரட ன்று றஷணத்டப்
திடுங்கறப் ஶதரடப் தரர்க்கறநரர்கள். ஶஷப் திடுங்கறணரல்
ன்ண ஆகும்? ஶனக்கு 'னெனம்' ன்று ஶதர். னெனத்ஷக்
வகடுத்ரல் றர்னெனரக அல்னர ஆகறிடும்?

அப்தடிப்தட்ட உத்தரத்ஷத்ரன் றழ் தரஷக்கு
ற்தடுத்ப் தரர்க்கறநரர்கள்.
ல்னரனம் ல்னர்கள்ரன். ஶர வரிரத்ணம்,
ரஶர இண்வடரனத்ர் ப்தரக றஷணத்ட, ங்கலக்கு

இனக்கறந ைலகத்ரல் ற்நர்கஷபனேம் ப்தில் இலத்ட
ிட்டுக் வகரண்டினக்கறநரர்கள். அணரல்ரன்
றன்தர்கள், றடிரர்கள் ன்று வைரல்னறக்
வகரள்கறநர்கஶப அந் தரஷின் ஶரில் வட்டுப்

ஶதரடுடம், றழ் ன, றழ் ன ன்கறநர்கஶப அந்

ஷத உண்டு தண்ி, பர்த்டக் வகரடுத்ர்கபின்

அதிப்ரத்டக்கு ஶர் ரநரகப் தண்டரகவும் டந்ட
னகறநட.
ரம் தறனக்குக் ஶகரதப்தட்டு ப்ஶரஜணறல்ஷன.
ைரந்ரக டுத்டக் கரட்டிப் னரி ஷக்கஶண்டும்.

ல்ஶனரனக்கும் ல்னநறவு உண்டரற்கு ரக்ஶிஷப்
திரர்த்றத்டக் வகரள்பஶண்டும். ஶவ்ரமர் ன்ஶந
ஶதனள்பபர் தண்ிண யரதரம், ம்னஷட
னத்றழ் இண்ஷடனேம் எஶ ரறரி ஷனிஶன லற
ஷத் ிக்ஶச்ரிடனம், க்கு இண்டு கண்
ரறரி உள்ப இந் இண்டு தரஷகஷப ஷத்டச்
ைண்ஷட - ைரடி உண்டரகரனறனக்க திரர்த்றத்டக்
வகரள்ப ஶண்டும்.

இணம் ன்றும் தரஷ ன்றும் திரிந்ட ஶதரகரல் ரம்
அத்ஷண ஶதனம்
எஶ தரர்ற - தஶச்ர்கபின் குந்ஷகபரக,
திள்ஷபரனக்குத் ம்தி - ங்ஷககபரக என்று

ஶைஶண்டும். அஷஶ திரர்த்றத்டக் வகரள்லஶரம்.
ஶர கர்த்ர் இனனக்கு அனள்
ஶர கர்த்ர் இனனக்கு அனள்
'னனஷச்ைர்' ன்கறந

ரர்த்ஷ தற்நற ரம் என

த்னஷ்டரந்த்றற்கரக ஆம்தித்ஶன். என ஊரில் தஞ்ைம்
ன்று னனஷச்ைனக்கு ஊரர் வதடின் வகரடுத்ரல்,
அர் கஷ்ட றரத்டக்கரகப் தம் தண்டகறநரர்

ன்று ஷத்டக் வகரள்லங்கள். அப்ஶதரட அஶர
தத்ஷ டுத்டக் வகரண்டு ஶதரய் ிறஶரகம்

வைய்கறநரர்? என ஸ்வதல் ஆதீமர் ஶதரட்டு அர்
னெனந்ரஶண வைய்கறநரர்? அப்தடி, றனறறஷனில்
ீ
தஞ்ைம் ன்று அப்தர், மம்தந்ர் வதடின் வகரடுத்ட

ஈச்ன் தடிக்கரசு வகரடுத் ஶதரட அற்கு ஸ்வதல்
ஆதிமரகப் திள்ஷபரஷஶ ஶதரட்டு அர்கலக்கு
ிறஶரகறக்கச் வைய்ரர். அப்தர வமரத்ஷ னெத்
திள்ஷபனேம் அனள் ணஶமரடு அர்கலக்குக்

வகரடுத்ரர். இண்டு தீடங்கபில் ஶனண்ஷடில்
தடிக்கரசு ஷத்ற்குப் தக்கத்றஶனஶ 'தடிக்கரசுப்

திள்ஷபரர்' ன்று ஶதர் ஷத்டக் வகரண்டு அர்
உட்கரர்ந்றனக்கறநரர்
இன்வணரன மம்தம். னரல்குடிக்குக் கறட்ஶட அன்தில்
ன்று என ஊர். ஶரத்றல் அஷ அன்தில் ஆனந்டஷ
ன்று வைரல்னறினக்கறநட. அப்தனம் மம்தந்னம் அந்
ஶக்ஷத்த்றற்குக் கறபம்திணரர்கள். றிஶன வகரள்பிடம்
குறுக்கறட்டட. எஶ வள்பம் தரிைனர, தடகர என்றுஶ
ஶதரக னடிர வள்பம் இப்தடி ஆச்ஶை ன்று அர்கள்
அக்கஷில் றன்று வகரண்ஶட ஸ்ரறிடம்

னஷநிட்டரர்கள். அப்ஶதரட ஸ்ரற ஶகட்டுக்
வகரள்கறநற்கு னன்ணரடி அங்ஶகினந்
திள்ஷபரர்ரன், "வள்பச் ைத்த்ஶரட ரஶர
ப்னரதிக்கறந குலும் ஶகக்கநரப்ன இனக்ஶக" ன்று கரஷ
அந்ப் தக்கம் வகரஞ்ைம் ைரய்த்ட உன்ணிப்தரகக் ஶகட்டரர்.
'வைி

ைரய்க்கறநட' ன்தஷ றஜரகஶ தண்ிணரர்

யர தக்ர்கபரண அப்தர் - மளந்ர்கபின் குல் ன்று

வரிந்ட வகரண்டரர். உடஶண அப்தரவுக்கு 'ரிஶன',
'வகன்ஶடன்' ல்னரம்

தண்ிணரர். அப்தரவும் உடஶண

வள்பம் டினேம்தடிப் தண்ி அர்கஷபக் ஶகரிலுக்கு
ஷத்டக் வகரண்டரர். அன்தினரனந்டஷநில்
'வைிைரய்த்

ிரகர்' ன்ஶந அந்ப் திள்ஷபரர்

ிக்ய னொதத்றல் அகரகக் கரஷச் ைரய்த்டக் வகரண்டு
இனக்கறநரர்.
ஶரத்றல் ிரகர்
ஶரத்றல் ிரகர்
ிக்ஶச்ஷப் தற்நற னகறந இண்டு ஶரக்

குநறப்னகஷப ிம் வரிந்ர்கள் ிஶைறத்டச்
வைரல்ரர்கள். என்று அப்தர் ரக்கு. ற்நட
மம்தந்னஷடட.

ைணரினந் தல்ன ரஜர ன் ரறரிஶ
ைரினந்ட ிட்டு அப்னநம் ஷைரகற ிட்ட அப்தர்
ஸ்ரறகஷபப் தன ித்றல் யறம்ஷமப்தடுத்றக்

கரபரில் ஶதரட்டரன், கல்ஷனக் கட்டி மனத்த்றஶன
ஶதரட்டரன், அப்னநம் அவல்னரம் தனறக்கில்ஷன

ன்தஷப் தரர்த்டத் ரனும் அஷ ஸ்கரம் தண்ி
ஷறக த்றற்குத் றனம்தி ிட்டரன் ன்று கஷ
ஶகட்டினப்தீர்கள். அறஶன கரபரய்க்கும் கல்ஷனக் கட்டிப்
ஶதரட்டற்கும் டுப்னந (டுில்) ிம்
வகரடுத்ரகவும், அர் ஶஶன ரஷணஷ ி
ிட்டரகவும் இனக்கறநட. அப்தடி ரஷணஷ
ிணஶதரட அர் தரட்டுக்குக் வகரஞ்ைங்கூட

தப்தடரல், "அஞ்சுட ரவன்றுறல்ஷன, அஞ்ை

னடறல்ஷன" ன்று தறகம் தரடிக் வகரண்டு ீரக

றன்நரர். த்கஜம் ஶகரக னகறநஶதரட கஜமம்யர
னெர்த்றரண ஸ்ரறஷ, 'ஶம் உரித் றஷன' ன்று
ஸ்டறத்டக் வகரண்டு றன்நரர் கஜரணணஷப் தற்நறனேம்
அந்ப் தறகத்றல்ரன் ைறநப்தித்டச் வைரல்னறினக்கறநரர்!
"தனதன

கரத் ரகறப் தஷத்வல ரர்ணத் டள்ஶப

கனனக் கறட்டுத் றரினேங் கதற வன்னுங் கபிறு."
"அந்க்

கபிறு ந் ஈச்ணின் தரிரத்றல்

இனக்கறநஶர, அந் ஈச்ணின் "ர் ரம்", அரட,
"ம்ர்

ரம்", அரட ஈச்ஶண, "இர்கள் ன்னுஷட

டேர்கள்" ன்று வைரல்னறக் வகரள்லம் தடிரண
அடிரர் ரங்கள் ஆகஶ ரங்கள் ரஜர ி
ிட்டினக்கறந இந் த் கபிநரணரலும் மரி, ஶஶந
ன்ண உத்தரரணரலும் மரி, அஞ்சுட
ரவரன்றுறல்ஷன!" ன்று தரடிணரர்.
ரஷண அஷப் திக்ஷற ஸ்கரம்
தண்ிிட்டு ிணஷணஶ ரக்குற்குப் தரய்ந்ட.
அன் ஏட்டம் திடித்ரன்.
"கதற

ன்னும் கபிறு" தற்நற அர் ன்ண

வைரல்னறினக்கறநரவன்நரல்:ம்றல் எவ்வரனத்னம்
டைநரிம் ஆஷைகஷப ஷத்டக் வகரண்டு, என்று
னர்த்றரணரல் இன்வணரன்று ன்று மர ததக்கறந,
தடதடக்கறந ைஞ்ைன ணமளக்கரரபரக இனக்கறஶநரம்.
இஷத்ரன் "தன தன கரத்ரகறப் தஷத்வலரர்
ணம்" ன்நரர். மரரரகச் வைரல்ட,

ஆைரனர்த்றக்கு ற்தடும் இஷடனைற்ஷந அகற்நற அட

றஷநஶந அடேக்யறக்கறநஶ ிக்ஶச்ர் ன்தட.
ஆணரல் அப்தர் ஸ்ரறகஶபர அப்தடிச் வைரல்னரல்
வரம்த 'ஷய வன'லுக்குக் வகரண்டு ஶதரய் ிடுகறநரர்.
ல்ன ிஜ்ஞரண னனர்கள் ப்தடி அர்த்ம்

தண்டரர்கஶபர, ணக்குத் ஶரன்றுகறந அர்த்ம்
இப்தடித்ரன். ன்ணவன்நரல்:ஆஷைப் னர்த்ற ன்று
ஶதரணரல் அற்கு னடிஶினக்கரட. என்று

னர்த்றரச்வைன்நரல் இன்வணரன்று ன்று அட ஶதரய்க்
வகரண்ஶடரன் இனக்கும். னடிிஶன அத்ஷண
ஆஷைகலம் மம்மர தந்த்ஷ ஶலும் ஶலும்
இறுக்குகறநஷரன். கதற இற்குத்ரன்

அடேக்யறக்கறநரவன்நரல் அவரன்றும் ைறநப்தில்ஷன
ன்று அப்தர் றஷணத்றனக்கறநரர். அர் அதிப்ரத்றல் 'அடேதத்றல்' ன்று

வைரல்னடம் - கதற ன்ண

தண்டகறநரர்? ஆஷைகபிணரல் மர தநறக்
வகரண்டினக்கும் ம் ணமறல் திள்ஷபரர்
'கனனக்கறட்டுத்

றரிகறநர'ரம். அப்தடிவன்நரல் எஶ

கனக்கரகக் கனக்கறக் வகரண்டு உத்மரயரகச்

சுற்றுகறநரர் ன்று அர்த்ம். ற்வகணஶ ஆஷைகபரல்
தஷத்டத் கனங்கறப் ஶதரினக்கறந ணஷம அர்
றர்த்றஷைில் ஶதரட்டுக் கனக்குகறநரர். கனக்கல், அற்கு
றர்க்கனக்கல், revolution -ம் அற்கு றரண counter revolution -ம்
ன்நரல் ன்ண ஆகும்? னனரஷ இண்டரட
ைணம் தண்ி, கனக்கம் ல்னரம் அடங்கற equilibrium ன்கறந
மறஷனரண த ைரந்றஷன உண்டரகும். ணஸ்

அப்தடி ைரந்ரக அடங்கற ிட்டரல் அடரன் ஶரக்ஷம்.

என கபிறு - ஆண் ரஷண - த்ஷண ைக்றஶரடு என
சுனக்குள்ஶப டேஷந்ட கனக்கு கனக்கு ன்று கனக்கற

ிஷபரடி கம்தீரக மஞ்ைரம் தண்டஶர, அப்தடி
ம்னஷட ஆஷைச் சுல்ரண ணமளக்குள்ஶப
தக்னஷதஶரடு ிக்ஶச்ர் னகுந்ட றர்ச் சுனரகச்
சுற்நறக் வகரண்டு வற்நறஷட ஶதரட்டுத்
றரிகறநரரம்!இட அப்தர் வைரல்ட.
மம்தந்னெர்த்ற ன்ண
வைரல்னறினக்கறநரவன்நரல்:ிக்ஶச்ர் தன ஶறு
மந்ர்ப்தங்கபில் தன ஶறு அமங்கபரக
(ஶகரனங்கபரக) அரித்றனக்கறநரர். அற்நறஶன

என்நறல், தடி ன்கறந வதண் ரஷணரக அம்தரள் என
னொதம் வகரண்டினந்ரள். அந்க் கரனத்றல், ஸ்ரற
(ைறவதனரன்) ன்னுஷட அடிரர்கலஷட
இடர்கஷபத் ரஶண கடிந்ட ஶதரக்கறிடரல்
அற்வகன்ஶந 'ஆஷஸ்' ஆண என ிக்ண றர
னெர்த்றஷத் ன்னுஷட திள்பரகப் வதற்று, அந்
திள்ஷப னெனம் டத்டம் ன்று னீ ஷனரக என
மங்கல்தம் தண்ிணரர். உடஶண அர் ஆண்

ரஷணரகற, திடிரினந் அம்தரஶபரடு அப்தடி என
னத்ஶரத்தத்ற தண்ிணரர். இந் ினத்ரந்த்ஷத்ரன்
மம்தந்ர், னறனம் ன்று றனரனொர்கறட்ஶட னெனம்
தரடிண ஶக்ஷத்ம் இனக்கறநட, அங்ஶக தரடிண ம்னஷட
தறகத்றல் வைரல்னறினக்கறநரர்.
திடின் உனஉஷ வகரபறகு கரிட
டிவகரடு ணடி றதடும் அரிடர்

கடிக தற அனபிணன் றகுவகரஷட
டிிணர் தில்னற னம்உஷந இஷநஶ
னறனத்றல் ரணர் ள்பல்கபரக 'றகு வகரஷட

டிணிர்' இனப்தஷ மம்தந்னெர்த்ற தரர்த்ரர். உடஶண
அனக்குப் தஶச்ன் ஶனரகம் னரவுக்குரக
அபித்றனக்கறந வதரி வகரஷட என்ஷநச் வைரல்னத்
ஶரன்நறற்று. ன்ண வகரஷட ன்நரல், அடிரர்

இடர்கடிஶ அர் கதறஷ ஷத்ரஶ,
அடரன்
'ணடி

றதடும் அரிடர் கடி கதற  அனபி'ணரஶ,

அடரன்
ிக்ஶச்னக்குப் தன ரரக்கள் இனந்ரலும் அப்தர்
தரடல், மம்தந்ர்
தரடல் இண்டிலும் கதற ன்ந ரரஶ னகறநட.

திள்ஷபரர் ந்த்ங்கபில் னக்ரணற்நறலும் அந்ப்
ஶதர்ரன் இனக்கறநட. திள்ஷபரர் த்றன் வதனம்
'கரதத்ம்' ன்று

அந்ப் ஶதஷ ஷத்ஶ இனக்கறநட.

மளந்னெர்த்ற ஸ்ரற இந் இண்டு ஶதஷப் ஶதரனப்
திள்ஷபரஷப் னகழ்ந்ட தரடில்ஷன. தஶச்ஷணஶ
வரம்தவும் றந்ர ஸ்டற வைய் 'ன்வநரண்டர்' அல்னர
அர்? திள்ஷபரஷனேம் அப்தடித்ரன்
இநக்கறினக்கறநரர்!என இடத்றல் "கதறஶல்
ிறுரரி" ன்று. இன்வணரரிடத்றல் கக்கு

க்கறல்னரல் றன்று வகரண்டு வரப்ஷதஷ

பர்க்கறநஷத் ி ஶஶந என்றும் வரிர கதற
ன்ந அர்த்த்றஶன 'ண்ினறனேண் வதனிநன்

கதற, என்நநறரன்' ன்று வைரல்கறநரர். இங்ஶகனேம்
இண்டு இடத்றஶனனேம் கதற ரரரன் இண்டிலுஶ
வதனந்ீணிக்கரர் ன்று அனக்கு ைவு!
இப்தடி அர் வைரன்ணரர் ன்றுரன் திள்ஷபரர்,
"வதனந்ீணிக்கரன்னுரஶண

வைரன்ஶண? அப்தடிஶ

இனக்கட்டும். எபஷ தஷடக்கந வதனந்ீணி னலஷைனேம்
மரகரைர வரக்கறிட்டும், எணக்கு னந்ற அ
ஷகனரமத்டன ஶைனம்தடிப் தண்ஶநணர, இல்னறர, தரர்"
ன்று கஷடைறில் தண்ிக்கரட்டிணரர் ஶதரனறனக்கறநட!

ஆணரலும் அர் மளந்னக்கு றஷந அடேக்யங்கலம்
தண்ித்ரன் இனக்கறநரர்.
சுந்னக்கு அனள்
சுந்னக்கு அனள்
அப்தர் - மம்தந்ர்கலக்கு அன்தினறல் ற்தட்டரற் ஶதரன

மளந்னம் றனஷரற்றுக்குப் ஶதரணஶதரட கரஶரிில்
வதரி வள்பரக ந்ட அஷத் டுத்ட. அர்
றர்க்கஷிஶனஶ றன்று வகரண்டு, "ரறுஷட

அடிகஶப! ஏனம் ஏனம்!" ன்று கநறணரர். இங்ஶகனேம்
அப்தரவுக்கு னந்றத் றனஷரற்றுப் திள்ஷபரர்ரன்
தக்ர் கஷ்டத்ஷத் வரிந்ட வகரண்டு அனஷட
ஏனத்ஷ அப்தரவுக்குத் ரஶ 'ரிஶன' தண்ிணரர்.
அணரஶன அனக்கு 'ஏனறட்ட ிரகர்' ன்ஶந வதர்.
ஶரர் - 'ம்திரன் ஶரர்' ன்று மளந்னெர்த்ற

ஸ்ரறகஷபச் வைரல்ரர்கள் - அந்த் ஶரர் ஏனறட்டு,

அஷ ஜ்ஶஷ்ட னத்னும் 'வமகன்ட்' தண்ிண

த்க்ஷஶ ஸ்ரற வள்பத்ஷ டி ஷத்ரர்.
ஃப்ன்ட் ன்கறந னஷநிஶன மளந்ர் ஸ்ரறகறட்ஶட
ஷ ஶரலும் ஶகட்தரர். தஷ ரச்ைறரர் ன்று
அனக்கு ப்ரிரரணள். அள் மளந்னெர்த்றகபின்
ஊரண றனரனொர் ஶகரினறல் ரட்ம்

தண்டகறநர்கபில் த தக்ஷரண என உத்ற.
வரம்தவும் ரணர்றஷ்ஷட. அள் ரரிக்
வகரடுக்கறநற்கரக மளந்ர் அப்தப்ஶதர "வதரன்னு ர",
"வல்லு

ர" ன்வநல்னரம் ஸ்ரறிடம் ச்ைரித்டப்

வதற்றுக் வகரள்ரர். அப்தடி, 'றனனடகுன்நம்' ன்று

ஶரத்றல் வைரல்னறினக்கும் ினத்ரைனத்றஶனனேம்
அர் வதரன் ஶகட்டு, ஸ்ரறனேம் தன்ணிண்டரிம்
வதரன் வகரடுத்ரர். மளந்ர் அஶரடு ிடரல்

"வகரடுத்ட ட்டும் ஶதரநரட. இஷக் கரதந்ட தண்ி
டுத்டண்டு ரன் ஊர் ஊரப் ஶதரத் றனரனொர்

ஶைனகறநட கஷ்டம். ஆணரஶன இஷ ீஶ ப்தடிரட
அங்ஶக ஶைர்த்றடு" ன்நரர்.
ஸ்ரறனேம் "மரி" ன்நரர். ஆணரல் வகரஞ்ைம் னீ ஷன
தண்வும் றஷணத்ட, "இந்ப் வதரன்ஷண இங்ஶக ஏடந
ினத்ரற்நறஶன ஶதரட்டுடு. அப்தநம் ஊர் ஊர

ன்ஷணப் தரடிண்டு றனரனொனக்குப் ஶதரய் அங்ஶக
கனரனத்றஶன - அடரன் அங்ஶக உள்ப திமறத்ற
வதற்ந றனக்குபம் - ஈைரன் 'டகறக்கு'
னெஷனினறஶனனந்ட கவனக்ட் தண்ிக்ஶகர" ன்நரர்.

"அப்தடிஶ"

ன்று ினத்ரற்நறஶன வதரன்

னெட்ஷடஷப் ஶதரடப் ஶதரண மளந்னக்கு என
மந்ஶயம் ந்ட. "ரம் தடுத்றவடுக்கறஶநரம்
ன்கறநரஶன ஸ்ரற ரட வகரணஷ்ஷட தண்ி
வக்கப் ஶதரநரர் இங்ஶக உைந் ரற்றுத் ங்கரக்
குடுத்டட்டு கனரனத்றன டுக்கநப்ஶதர ரற்று

வகரஷநச்சுடப்ஶதரநரர்" ன்று றஷணத்ரர். ரற்று ன்தட
கரட் ரறரி. 24 கரட், 14கரட் ன்கறஶநரஶ அப்தடி. 24ஶ 14-ஆக ஸ்ரற தண்ி ிடப் ஶதரகறநரஶ ன்று

மளந்ர் றஷணத்ரர். இண்டு இடத்றஶனனேம் உஷத்ட
ரற்றுப் தரர்த்டக் வகரள்டரன் ல்னட ன்று
றஷணத்ரர்.

உடஶண அனக்கு மயரம் வைய்ற்கரகப்

திள்ஷபரர் அர் தக்கத்றல் ந்ட றன்நரர். வதரன்ஷண
உஷத்டப் தரர்த்ட, தத்ஷ ரற்று - 24 கரட் - ன்று 'மர்டிஃஷத' தண்ிணரர்.

ினத்ரைனம் ஶகரினறல்

அறுதத்ட னெனக்குப் தக்கத்றல் 'ரற்றுஷத்

திள்ஷபரர்' ன்ஶந அர் இனக்கறநரர், அறுதத்ட
னெஷனேம் வைரல்னறத் றனத்வரண்டத்வரஷக தரடிர்
மளந்ர்ரஶண?

அந்ப் வதரன்ணில், தின்ணரடி 'கம்ஶதர்' தண்டற்கரக
மரம்திபரக 'ச்ைம்'

ன்று என டடக்ஷக மளந்ர் வட்டிவடுத்டக்
வகரண்டு னெட்ஷடஷ அப்தடிஶ ினத்ரற்நறல்
ஶதரட்டு ிட்டரர்.

அப்னநம் ஶக்ஷத்ம் ஶக்ஷத்ரகப் தரடிக்வகரண்ஶட ஶதரய்த்
றனரனொஷ அஷடந்ரர். தஷ ரச்ைறரஷக்

கனரனத்றன் ஈைரன்த்றல் தடித்டஷநில் றறுத்ற
ிட்டுக் குபத்டக்குள் இநங்கறணரர், வதரன்ஷண
டுப்தற்கரக
இர் றஷணக்கர என வகரணஷ்ஷடஷ ஸ்ரற
தண்ிணரர். ஶர ரற்றுரன் குஷநந்ட
ன்நறல்னரல் னலுக்ஶக ஶரைரக ஸ்ரற
ிஷபரடிணரர். இர் ஶடு ஶடு ன்று ஶடினேம் வதரன்
னெட்ஷடஶ அகப்தடில்ஷன!
தஷரணரல், "ங்ஶகஶர ஆத்டஶன ஶதரட்டுட்டு இங்ஶக
வகரபத்டஶன ஶடநீஶ ஸ்ரற" ன்று தரியரமம்
தண்ிணரள். அள் வைரன்ணட திற்தரடு ைணஶ
ஆகறிட்டட!
மளந்னக்கு ரிச்ைல் வதரத்டக்வகரண்டு ந்ட.
உர்ச்ைற ஜரஸ்றரணரல் அனக்குப் தரட ந்டிடும்.

ஆணரல் க்கம் ஶதரல் றந்ரஸ்டற தண்ிணரல், இந்த்
டஷ ஸ்ரற கரட வகரடுக்கரனறனந்ட, என

வதரம்ணரட்டிக்கு னன்ஶண ரம் இன்னும் அரணப்
தடப் ஶதரகறஶநரஶ ன்தரல் வரம்தவும் ஷன்ரகஶ
குஷந்ட ஶண்டிக் வகரண்டு தறகம் தரடிணரர். வதரன்
மரைரரணரல் "வதரன் வைய் ஶணிிண ீர்!" ன்ஶந
ஆம்தித்டப் தரடிணரர். (திநறவரன ைத்றல்)
"வதரன்ணரர் ஶணிஶண!" தரடிணடம் மளந்ர்ரன்.

ஸ்ரற இனஷட தரட்ஷடப் வதநடவன்ஶந ரன்
ஶைரறத்ட இர் தரடிணவுடஶண வதரன் அகப்தடும்தடிப்
தண்ிிட்டரர்!
இங்ஶகனேம் திள்ஷபரர்ரன் ந்ட ரற்றுப் தரர்த்ரர்.
அணரல் றனரனொரிலும் என ரற்றுஷத் ிரகர்
உண்டு.

மளந்ர் றஷணத் வகரணஷ்ஷடஷனேம் ஸ்ரற
இப்ஶதரட தண்ிினந்ரர்!ச்ைத்ஶரடு எப்திட்டுப்
தரர்த்ரல், ரற்று குஷநந்றனந்ட!14 கரட்!
தரட்டு ப்ரிஷ மளந்ர் றுதடி ஸ்டறத்ரர்.
ஸ்ரறனேம் தறணரஷன இனதத்ட ரனரகஶ ரற்நறக்
வகரடுத்ரர்.
அப்னநம் என மம் மளந்னெர்த்ற, ஶைரன்
வதனரலஷட ஊனக்குப் ஶதரய் அண்ஷணில் ங்கற
ிட்டுப் னநப்தட்டரர். ரஜரரண ஶைரன் அனக்கு
ரஶஜரதைரம் தண்ி றனுப்னம்ஶதரட னெட்ஷட
னெட்ஷடரக - 'வதரற' ன்று வைரல்ட, அப்தடி றஷநப் வதரற வதரன்னும் வதரனலம்

வகரடுத்னுப்திணரர். ரஜஶமகர்கள் அற்ஷநத் டெக்கறக்
வகரண்டு , மளந்ர் வகரங்கு ரட்டு றரகத்
றனரனொர் றனம்திக் வகரண்டினந்ரர்.

றனப்னனக்குக் கறட்ஶட றனனனகன்னண்டி ன்ந
ஶக்ஷத்ம். அங்ஶக கரட்டு றில் மளந்ர் ஆள்கஶபரடு
ஶதரய்க் வகரண்டினந்ரர். அந் ஊர் ஸ்ரற தரர்த்ரர்.
'க்கரக

ம்றடம் அஷத்ர ர, இஷத் ர ன்று

ச்ைரித்ஶதரட என ஶக்ஷத்ம் ிடரல் ம்றடம் ந்ட
தரடின், இப்ஶதரட ம்ஷ னக்ஷ்ஶ தண்ரல்

அல்னர வதரி ரஜமம்தரஷணனேடன் ஶதரகறநரன்? ரம்
ரட வகரடுத்ரல், 'ீஶ அஷத் றனரனரில் ஶைன'
ன்கறநன், ரஜ ஶமகர்கள்ரன்
றஜரண டஷ ன்ந ஷரித்றல்ரஶண இப்ஶதரட
கரட்டிஶன இத்ஷண வதரறனேடன் ஶதரகறநரன்?' ன்று
றஷணத்ரர். வகரஞ்ைம் ஶைரஷண னீ ஷன வைய்ற்கு
னடிவு தண்ிணரர்.
னகங்கஷப ஶடர்கபரக ஆக்கற மளந்ர் ஶகரஷ்டிஷ
றர்த்ட றப்தநற வைய் ஷத்ரர். உிக்கு யரணி

வைய்ரல் அந் கங்கள் வதரனஷப ட்டும் திடுங்கறக்
வகரண்டு ஸ்ரறிடம் ந்ட வதரறஷக்
வகரடுத்டிட்டண.
ல்னரம் தநற வகரடுத்டிட்டு மளந்ர் ன்ண வைய்ட
ன்று வரிரல் றன்று வகரண்டினந்ரர்.
அப்ஶதரட அந் ஊர்ப் திள்ஷபரனக்குத்ரன் கனஷ
வதனகறற்று. ஊனக்குப் ஶதர் றனனனகன்னண்டி. அந்

னனகன் "ஷரஷனேம் ர ஷப்தரன்" ன்கறநரர்கள்.
ஆணரல் அந் ஊரிஶனர அணஷட அண்ரக்கரர்ரன்
ன்ஷண 'ிறுரரி' ன்று மளந்ர் ஷஷனேம்

றஷணக்கரல் அஷ ரஷக்க றஷணத்ரர்! அணரல்
ஶகரிஷன ிட்ஶட வகரஞ்ை டெம் ஏடி ந்ரர். ைற்று
டெத்றல் மளந்ஷப் தரர்த்வுடஶணஶ எஶ கூனரகக்
கூி அஷக் கூப்திட்டரர். "இங்ஶக ஶகரினறல்

இனக்கறந ன் அப்தரரன் கங்கஷப அனுப்தி றப்தநற

வைய்ட. அறஶன கதறரண ணக்குப் தங்கு இல்ஷன. c
ஶகரிலுக்கு ந்ட அஷப் தரடு. c தரடிிட்டரல் அர்
ணமள குபிர்ந்ட, ரன் தண்ிணஷ அப்தடிஶ ரற்நற
ிடுரர்" ன்று கல் வகரடுத்ட உதரனம் வைரல்னறக்

வகரடுத்ரர். மளந்னெர்த்றஷக் கூிக் கூிக் கூப்திட்ட
அந்ப் திள்ஷபரர் 'கூப்திடு திள்ஷபரர்' ன்று வதரில்
றனனனகன்னண்டிினறனந்ட அிரைறக்குப் ஶதரகறந
றில் இனக்கறநரர்.

அனக்கு வரம்தவும் ன்நற வைரல்னற ிட்டு, அர் த
கனஷஶரடு றகரட்ட மளந்ர் ஶகரிலுக்குப்

ஶதரணரர். 'றந்ரஸ்டற தண்ி இன்னும் கஷ்டம் ற்தட
இடம் வகரடுக்க ஶண்டரம்.ஸ்ரறஶரன் வகரள்ஷப
டத்றணட ன்தடகூட க்குத் வரிந்ரகக் கரட்டிக்
வகரள்ப ஶண்டரம். டஷ்ட ஶடர்கள் றஷநந் இந்
ஊரில் c இனக்கனரர ன்று ஸ்ரறிடம்

அங்கனரய்த்டக் வகரள்கறந ரீறிஶனஶ தரடனரம்' ன்று
மளந்ர் றஷணத்ரர். 'இங்ஶக ன் மரற, c ரமம்
தண்டம்,' ன்று அர்த்ம் வகரடுக்கும்தடிரக

எவ்வரன தரடலும் "த்டக்' (கு) இங் (கு) இனந்ீர்,
ம்திரஶண?" ன்று னடித்டப் தறகம் தரடிணரர்.
ஸ்ரறனேம் ரம்ரன் அந் றப்தநறஷ 'அஶஞ்ஜ்'
தண்ிணட ன்று கரட்டிக் வகரள்பரல், அந்
ஶடர்கலக்கு ணஸ் ரநறிட்ட ரறரிக் கரட்டி,
கங்கஷப றுதடி ஶடர்கபரக்கற அர்கள் வதரறஷ

ல்னரம் மந்றறஶனஶ மளந்னக்கு னன்ணரடி
வகரண்டு ந்ட ஶதரட்டுிடும்தடிப் தண்ிணரர்.
ிரகனம் ரிக்கரைகனம்
ிரகனம் ரிக்கரைகனம்
ஶரம் தரடி னெஷப் தற்நற ிக்ஶச்
மம்தந்ரக இவ்பவு!ஆணரல் ரிக்கரைகர்

அனஷட றனரைகத்றஶன திள்ஷபரஷப் தற்நற
என்றுஶ வைரல்னில்ஷன. இனந்ரலும் அனஷட
ரழ்க்ஷகிஶன இர் வனக்கர மம்தந்ப்

தட்டினக்கறநரர். வரம்த ஶதனக்குத் வரிர கஷ
வைரல்கறஶநன். தங்கரனத்றஶன தரண்டி

ரட்டிஶனினந்ட ஶைர ஶைம் ஶதரகறநற்கு ஆவுஷடரர்
ஶகரில் றரகத்ரன் ல்ன ைரஷன இனந்ட.

ரிக்கரைகர் கரனத்றல் ஆவுஷடரர் ஶகரிலுக்கு
றனப்வதனந்டஷந ன்று வதர். அங்ஶக றப்ஶதரக்கர்கள்
ங்குற்கு என ைத்றம் இனந்ட. அற்குப் தக்கத்றல்
ரணம் தரர்க்க, அரட ஷில்னரல், என

திள்ஷபரர் உட்கரர்ந்றனப்தரர். வினறல் ந்

ரத்ரிகர்கள் என கூஷின் கல ழ் 'வஸ்ட்' தண்ிக்
வகரள்லம் ைத்றத்டக்குப் தக்கத்றஶனஶ இப்தடி

அத்ஷண விஷனனேம் ன் ஶஶன ரங்கறக் வகரள்கறந
என திள்ஷபரர்!இன்னும் ைறன இடங்கபிலும் இப்தடி

உண்டு. அங்ஶகவல்னரம் 'வில் உகந் திள்ஷபரர்'
ன்று அனக்குப் ஶதர் வைரல்ரர்கள். இங்ஶகஶர
'வில்

கரத் திள்ஷபரர்' ன்று ஶதர். ன்ண

ித்ரமவன்நரல் ற்ந இடங்கபில் ஜணங்கள்

அடேதிக்கறந வில் கஷ்டத்ஷ ரனம் அர்கஶபரடு

ஶைர்ந்ட அடேதிப்ஶதரஶ ன்று 'மறம்தற'ிஶன அரக
விஷன ப்ரிப்தட்டு உகந்ட ற்றுக் வகரள்கறநரர்.
இங்ஶகஶர அற்கு ஶஶன என தடி ஶதரய், ைத்றத்றல்
ங்கறணர்கள் அப்னநம் ரத்றஷ வரடனம் ஶதரட
வினரல் கஷ்டப்தடரல் அந் விஷன

அர்கலக்குரகச் ஶைர்த்ட vicarious suffering ன்கறநரர்கஶப,
அப்தடித் ரஶ ரங்கறக்வகரண்டு, அர்கஷப

உஷ்த்றனறனந்ட கரப்தரற்றுகறநரர். அணரல் 'வில்
கரத் திள்ஷபரர்' ன்று வதர் வதற்நறனக்கறநரர்.
தரண்டி ரஜரவுக்கரகத் குறஷ ரங்கப் ஶதரண ந்றரி
றனரவூர் அப்னநம் ரிக்கரைகர் ன்ந

யரணரண கஷ வரிந்றனக்கும். அர் குறஷ ரங்கப்
ஶதரகறந றிஶன அந்த் றனப்வதனந்டஷநச்

ைத்றத்றல்ரன் ரத் ங்கறணரர். அப்ஶதரட அனஷட
ஸ்ப்தணத்றஶன வில் கரத் திள்ஷபரர்
ஶரன்நறணரர். விஶனர, suffering -ஆ டவும் வரிர
தப்ஹ்ஶ ரம் ன்று ரவூனக்குத் வரிிக்க

றஷணத்ட, ரன் எனத்ஶ ப்ஹ் - ிஷ்ட -னத்ர்
ஆகற னென்று னொதரக ரநற அனக்குக்கரட்ைற
வகரடுத்ரர். வகரடுத் அப்னநம், "இந் ஊரிஶன
தப்ஹ்த்டக்குக் ஶகரில் கட்டு. அனொதரகவும்

றர்குரகவும் இனக்கறந த்த்டக்கு ப்தடிக் ஶகரில்
கட்டுட ன்று ஶகட்கரஶ. அற்கு ஶடிரகக் ஶகரில்
கட்ட னடிரடரன் ஆணரலும் அப்தடி என த்ம்
உண்டு ன்று மகன ஜணங்கலக்கும் டபிரட

றஷணப்ன  ஶண்டுல்னர? அற்கரகத்ரன் அஷ

'மறம்தரனறக்'கரக

(உனகரக) ப் னரிந்ட வகரள்லம்தடி

என ஶகரில் கட்டச் வைரல்கறஶநன்.
"ப்ஹ்ம்

அனம். ரம் தரர்க்கறந னெர்த்றகலக்குள்

ைறனறங்கம் ி தரக்கற ல்னரம் உனம். ைற
னறங்கத்டக்கு அங்கள் வகரண்ட உனனம் இல்ஷன,
அட அனனறல்னரல் என றப

உனண்ஷடரினக்கறநட. அணரல் அனவுனம் ன்று
அற்குப் ஶதர். ைறனறங்கத்டக்குப் தீடம் இனக்கறநஶ,
ஆஷடரர் ன்று, அடஶ ப்ஹ் - ிஷ்ட - னத்
ஸ்னொதம். அற்கு ஶஶன ைறம் ன்கறந அன
ப்ஹ்ம் இனப்தஷ மறம்தரனறக்கரகக் கரட்டத்ரன்
னறங்கம் ஷத்ட.
"ஆணரல்

உன த்த்றஶனஶ னைறனேள்ப ஜணங்கள்

அஷ நந்டிட்டு னறங்கத்ஷனேம் என உன
னெர்த்றரன் ன்று றஷணக்கறநரர்கள். வதரட ஜணங்கள்
உள்ப ஸ்றறில் அப்தடி றஷணப்தடரன் இற்ஷக.

அணரல் ற்ந ஶகரில்கபிவனல்னரம் அப்தடிஶ இனந்ட
ிட்டுப் ஶதரகட்டும். ஆணரலும், இத்ணரம்

வதரிஶைத்றல் என இடத்றனரட ஶத்றன் த

ரத்தர்ரண தப்ஹ்த்ஷ, அனப் தம்வதரனஷப
அலத்ரக ஞரதகதப்தடுத் என ஆனம் ஶண்டரர?
உனம் ன்தறனறனந்ட அனவுனம் ன்கறந ஷில்
வகரண்டுிட்டினக்கறந ஈச்னுக்குத்ரன் அற்கும்
அடுத் ஸ்ஶடஜரண அனரக ஷத்டம் ஶகரில்
கட்டிணரல் வதரனத்ரினக்கும், ஜணங்கபின்

ஶணரதரத்டக்கும் அடஶ மரிரய் னம்.

"ஆணதடிரல் c இங்ஶக

ஆவுஷடரஷ ட்டும்

னெனஸ்ரணத்றன ஷத்ட, அற்கு ஶல் னறங்கம்
ப்றஷ்ஷட தண்ரல் கரனறரகஶ ிட்டுக் ஶகரில்
கட்டு. கரனற ன்தரல் சூன்றல்ஷன, அடரன் ம்
இத்ஷண ஜீரத்ரக்கலக்கும் னெனம் ன்று

ஜணங்கலக்குப் னரிிப்தரக அற்கு ஆத்ரரஸ்ரற
ன்று வதர் ஷ.
"ரன்

வைரன்ஶணஶண ன்று இப்தஶ கரரித்றல்

இநங்கரஶ!இங்ஶக என குனந் த்றன் கல ஶ ன்
கப்தணரர் குன ஸ்னொதத்றல் ந்ட ஆத்ரஷ c
அடேதத்றல் வரிந்ட வகரள்லம்தடிரக - அரட

ம்னஷட ஆத்ர தப்ஹ்ஶ ன்தஷ c அடேதரக
அநறனேம்தடி - உதஶைறப்தரர். அற்கப்னநஶ ஆன

றர்ரம் தண்ட" ன்று வைரல்னற ிட்டுப் திள்ஷபரர்
ஷநந்டிட்டரர்.
இப்தடி என ஆஷண வைரன்ணன் ஶல்ரன் குறஷக்கரண
தத்றல் ரட்டுக்குக் ஶகரில் லம்திற்று!ஆவுஷடரர்
ன்தட ரடுரன், தஶச்ணின் ரிதம்!ஆ-ரடு,

உஷடரர் ன்நரல் ஸ்ரற. ஶகரில் கல்வட்டுக்கபில்
தரர்த்ரல் 'ஸ்ரற' ன்தற்குத் றழ் ரர்த்ஷரக
'உஷடரர்' ன்ஶந

ஶதரட்டினக்கும். ரஜரஜீச்சுனஷடரர்,

றனரஶைக்சுனஷடரர் ன்கறந ரறரி. ற்ந

ரடுகலக்வகல்னரம் ஷனஷில் அற்றுக்கு
ஸ்ரறரக உள்ப ரிதந்ரன் ஆஷடரர். ற்ந
ஊர்கபில் அந் ரிதத்றன் ஶஶன னறங்க னொதத்றல்
தஶச்ன். ஜீரத்ரக்கபரண அத்ஷண

தசுக்கலக்குள்லம் உஷடரரண தசுதற ரட்டு ஜரறப்
தசுதறரண ஆவுஷடரர் ஶஶன உட்கரர்ந்றனப்தரர்.

திள்ஷபரர் வைரன்ணதடிஶ அப்னநம் ப்ரம் குனரக
ஈச்ன் , அடம் ரவுர் உதஶைம் வதற்றுக்
வகரண்ட ஆவுஷடரஷ ட்டும் ஷத்டக் ஶகரில்

கட்டிணரர். ஞரணரனற வதற்நவுடஶணஶ அனக்கு ி
ிரகத்ரன் றனரைகம் தரடந்ரல் ரிக்கரைகர்
ன்ந னடப் வதனம் உண்டரகற ிட்டட.
அனொத ஸ்ரற ஆவுஷடரர் ட்டுஶ னெனஸ்ரணத்றல்
இனந்ரல் ஜணங்கள் அந் றனப்வதனந்ஷநக்கும்
'ஆவுஷடரர்

ஶகரில்' ன்று னப் வதர்

ஷத்டிட்டரர்கள்.
அம்தரலம் அங்ஶக அனொதந்ரன். இர் ஆத்ரர்
ன்நரல் அள் ஶரகரம்திஷக.

இப்தடி அர்கள் அனொதரக ிட்டற்கு ட்டினேம்

னலுரக ரிக்கரகர் ன்ண தண்ிணரவன்நரல்
ஶகரில் கட்டச் வைரன்ண திள்ஷபரனக்ஶக அங்ஶக

னென்று னெர்த்றகள் ஶைர்ந்ரற்ஶதரல் ஷத்ட ிட்டரர்.
அர் இனக்கு னம்னெர்த்றகபரக னென்று னொதத்றல்
ரிைணம் ந்ரல் இனம் அனக்கு னென்று னெர்த்ற
ஷத்டிட்டரர் - னெம்னெர்த்றகலம் அஶ ன்று
கரட்டுரக.
இட்ஷடப் திள்ஷபரர் தன ஊரில் உண்டு. ஆவுஷடரர்
ஶகரினறல் ட்டும் னென்று திள்ஷபரர்!

றனனஷந கறஷடக்கச் வைய்ர்
'றனனஷந' கறஷடக்கச்

வைய்ர்

ஶர கர்த்ர, றனரைக கர்த்ர கஷகள் வைரன்ஶண.
அந் ஶரப் தறகங்கள் அத்ஷணனேம் க்குக்
கறஷடக்கும்தடிப் தண்ிடம் திள்ஷபரர்ரன்!
அதகுன ஶைகன் ன்று ஷை டைல்கள் வைரல்லும்

ரஜரஜ ஶைரனுஷட கரனத்றல் அங்கங்ஶக ரஶர
ைறனர்ரன் என்நறண்டு ஶரப் தறகங்கள் வரிந்ட
ஏறக்வகரண்டினந்ரர்கள். ைற தக்றில் ஊநற,

ைறதரஶைகன் ன்ஶந வதர் ஷத்டக் வகரண்டினந்

ரஜரஜனுக்கு ப்தடிரட ல்னரத் ஶரங்கஷபனேம்
கண்டுதிடித்ட ப்கரைப் தடுத் ஶண்டுவன்று எஶ
டடிப்தரக இனந்ட. 'ப்தடிரட' ன்நரல்

ஷடனஷநில் ப்தடி? அடரன் வரிரல் ித்டக்
வகரண்டினந்ரன்.
அப்ஶதரட அனுக்கு என ல்ன ஶைற ந்ட.

"ைறம்தத்டக்குக் கறட்ஶட றனரஷனைர் ன்ந ஊரில்
ம்திரண்டரர் ம்தி ன்று என யரன் இனக்கறநரர்.

அனக்குப் திள்ஷபரர் ப்த்க்ஷம். அர் ஆற ஷைர்.
அரட குனக்கள் ஜரற. அனஷட தரல்த்றல்
கப்தணரர் எனரள் வபினைர் ஶதரணஶதரட, ரன் னஷஜ
தண்டம் திள்ஷபரனக்கு இஷப் னஷஜ தண்ச்
வைரன்ணரரம். இனம் அப்தடிஶ தண்ிப்
திள்ஷபரனக்கும் ஷஶத்ம் தண்ிணரரம். ைறறு
திரரணரல், திள்ஷபரர் றஜரகஶ

ஷஶத்த்ஷச் ைரப்திடுரர்கள் ன்று றஷணத்ரர்.

அர் அப்தடிப் தண்ரரல் எஶ அலஷகரய் அலட
கல்னறஶன ஷனஷ ஶரறக் வகரண்டு ப்ரஷண
ிட்டுிடப் தரர்த்ரர். உடஶண திள்ஷபரர்
ப்மன்ணரகற அர் ஆஷைப்தட்டரற்ஶதரஶனஶ அத்ஷண
ஷஶத்த்ஷனேம் ைரப்திட்டரரம்!
"இற்குள்

தள்பிக்கூட ஶஷப ப்தி ிட்டரக ம்தி

றுனடி அ ஆம்தித்ரரம். உடஶண திள்ஷபரஶ
அனக்கு ித்ரப்ரமம் தண்ி ஆத் ித்ஷ
உள்தட ல்னரக் கல்ிிலும் ஶர்ச்ைற வதநச் வைய்
ிட்டரரம். அந்ப் வதரிர் திள்ஷபரஶரடு
மயஜரகப் ஶதசுகறநரரம். அஷக் ஶகட்டரல் ஶர
மரைரம் வரினரம்" ன்று ரஜரஜ ஶைரனுக்குச்
ஶைற வைரன்ணரர்கள்.
அப்தடிர?" ன்று அன் உடஶண ம்தினேஷட
திள்ஷபரனக்கரக கப்தட்ட ஷஶத்ங்கள் மறத்ம்
வைய்ட வகரண்டு அரிடம் ஏடிணரன்.
வைரல்ன நந்டிட்ஶடன் - அந் ிரகனெர்த்றக்குப்
'வதரல்னரப்

திள்ஷபரர்' ன்று வதர், 'வதரல்னர' ன்நரல்

'டஷ்ட' ன்று

அர்த்றல்ஷன. அர் டஷ்ட ஸ்ரறஶ

இல்ஷன, இஷ்ட ஸ்ரறரன்!தின்ஶண ன்ண அர்த்ம்
ன்நரல் வதரள்லல், வதரல்லுல், வதரபில்
ன்வநல்னரம் வைரன்ணரல் 'வைடக்குட' ன்று அர்த்ம்.
ைறற்தி னும் வைடக்கரல் ஸ்ம் - ன ன்று
ரணரகஶ உண்டரகறந ிக்யங்கலக்குப் வதரல்னர
னெர்த்றகள் ன்று ஶதர். அப்தடித்ரன் றனரஷனைர்
வதரல்னரப் திள்ஷபரனம்.

ரஜரஜஶைரன் மர்தித் ஷஶத்ங்கள்

ம்திரண்டரர் ம்தி வதரல்னரப் திள்ஷபரனக்குப்
தஷடத்ரர். திள்ஷபரர் ரஸ்ரகஶ
டம்திச்சுக் ஷகஷ ீட்டி அவல்னரற்ஷநனேம் ஶதரஜணம்
தண்ிணரர் ரஜரவுக்கு எஶ ைந்ஶரரகறிட்டட.
ம்திரண்டரர் ம்திிடம், "உங்கலஷட இந் ப்த்ட்ை
வய்த்ஷக் ஶகட்டு னெர் ஶரங்கள் னலக்கவும்
ங்ஶக கறஷடக்கும்
ன்று வரிந்ட வகரண்டு வைரல்னஶடம் இன்வணரன

ஆஷை, இப்த கறஷடத்டள்ப ஶரத்றல் 'றனத்வரண்டத்
வரஷக' ன்று 63 ரன்ரர் ஶதர்கஷபத் வரிிப்தரக
மளந்ர் தரடல் இனக்கறநஶரல்னறஶர? அந்
யரடேதரர்கபின் றவ் ைரித்ங்கஷபனேம் திள்ஷபரர்
வபிிட்டரரணரல் ஶனரக ங்கபரக ல்னரனக்கும்
ப்ைரம் தண்னரம். அடேக்யறக்கடம்' ன்று
ப்ரர்த்றத்டக் வகரண்டரன்.
இன் வைரன்ணஷ அர் திள்ஷபரரிடம் வைரல்னற,
"அடேக்யறக்கடம்"

ன்று ஶண்டிக் வகரண்டரர்.

இந்த் றழ்த் ஶைத்டக்கு, தக் ஶனரகத்டக்ஶக,
தஶரதகரரகப் திள்ஷபரனம் அந் இண்டு

ிங்கஷபனேம் வரிித்ரர். "ைறம்தத்றஶன டரஜர
மந்றரணரண கணக மஷதக்கு ஶனண்ஷடிஶன என
அஷந இனக்கறநட. அறஶனரன் னெனம் ங்கலஷட
ஶரச் சுடிகள் ஷத்றனக்கறநரர்கள். கில்

அர்கஶப இனச்ைறஷண ஷத்றனக்கறநரர்கள். (னரஞ்ைஷண

ன்ந மம்ஸ்க்ன ரர்த்ஷஷத் றறல் இப்தடிை

வைரல்ட. அடரன் அறகரப்னர்ரண அஷடரபம்,
னத்றஷ னனரணட.) அப்தடி அந்ச் ைறம்த
ஶனண்ஷட அஷநில் ஶர னெஶ அறகர னர்
அஷடரபரகத் ங்கலஷட ஷகஷ அலத்ற

இனச்ைறஷணகஷப ஷத்ட னெடிினக்கறநரர்கள். அங்ஶக
தரய்க் கஷத் றநந்ட சுடிகஷப டுத்டக்ஶகர" ன்நரர்
அறுதத்ட னெர் ைரித்ங்கஷபனேம் வைரன்ணரர். 'ம்திக்கு
டம்தி வைரன்ணரர்' ன்தரர்கள். டம்தி ன்நரல் ரஷண.
அன் ஷகரன் டம்திக்ஷக. மரக்ஷ£த் கதறஶ ைரித்ம்
வைரன்ண வதரி வதனஷ ம்னஷட ரன்ரர்கலக்கு
இனக்கறநட!அர் வைரன்ணஷ ம்தி திற்தரடு
'றனத்வரண்டர்

றனந்ரற' ன்ந டைனரகப் தரடிணரர்.

றனத்வரண்டத் வரஷகனேம், இந்த் றனந்ரறனேந்ரன்
தின்ணரபிஶன ஶைக்கறரர் ிஸ்ரரகச் வைய் 'வதரி
னர'த்டக்கு ஆர டைல்கள். அறனக்கட்டும்.
ஶரக் கஷ ன்ண ஆச்சு ன்நரல், ம்தி
வைரன்ணதடிஶ ரஜரஜ ஶைரன் ைறம்தத்டக்கு ஆஷை
ஆஷைரக ஏடிணரன்.

ஆணரல் அங்ஶகனேள்ப றர்ரயஸ்ர்கபரண

ீக்ஷறர்கஶபர, னெர் கஷ னெடி மீல் ஷத்ரர்கஶப
ி அஷ ப்ஶதரட றநக்கடம் ன்று வரன்றும்
வைரன்ணரகத் வரிரரஶன, இப்ஶதரட ரங்கள் ப்தடி
அஷத் றநக்கப் வதர்றன் னட ன்று ஶகட்டரர்கள்.
"அந் னெஶ றனம்தி ந்ரவனரற ரங்கபரக

அப்தடிச் வைய் 'அரரிடி' இல்ஷனஶ!" ன்று ஷக
ிரித்ட ிட்டரர்கள்!

ஶைர ரஜரவுக்குச் வைரஶவனன்நரகற ிட்டட. ஆணரல்
என றறந்ரன்!ைட்வடன்று அனுக்கு என னேக்ற
ஶரன்நறற்று. அன் யரனும்
ீ
, தக்றரனும்
ட்டுறல்ஷன;னத்றரனும்.
ன்ண னேக்ற ன்நரல்:
ஆன ிக்யங்கள் ன்கறநஷ வறும் வதரம்ஷ
இல்ஷன, ைறன்ணஶர, மறம்தஶனரகூட இல்ஷன, அஷ

ப்ர திறஷ்ஷட ஆணஷரனரல் ப்ரனுள்ப,
உினள்ப னெர்த்றகஶப ன்தடரன் ஆஸ்றகக் வகரள்ஷக.
டே
னொதத்றல் வய்ம் ந்ரல் அரம் ன்கறநரற்ஶதரன
ிக்யங்கஷபனேம் 'அர்ச்ைரரம்' ன்ஶந வைரல்ட
க்கு, னக்ரக ஷஷ் மறத்ரந்த்றஶன. அர்ச்ைர
ன்நரல் ிக்யம்.

இஷ ஷத்ஶ ரஜரஜ ஶைரன் னேக்ற தண்ிணரன்.
ன்ண னேக்ற ன்நரல்,

னெர் ிக்யங்கலக்கு ிறரிஷைரகப் னநப்தரடு
வைய்ித்ட அந்க் கணகமதர ஶனண்ஷட அஷந

ரைனறல் வகரண்டு ந்ட றறுத்றணரன். ீக்ஷறர்கபிடம்,
"னத்ஷ

ஷத்ர்கஶப ந்டிட்டரர்கள். கஷத்

றநக்கடம்" ன்று ஶகட்டுக்வகரண்டரன்.

ந் ணஷமனேம் வரட்டுிடும்தடி இனந்ட,

அனுஷட தக்றனேம், ஶர வமரத்ஷ இந்த் றழ்
ஶைத்டக்கு ீ ட்டுத் னகறநறனறனந் ஆர்னம்.
ீக்ஷறர்கள் ணஸ் உனகறக் கஷத் றநந்ரர்கள்.
உள்ஶப ஶதரய்ப் தரர்த்ரல்!'ஶர, இத்ஷண ப்ரஷமப்
தட்டும் கஷடைறில் ஷனஷக் வகல்னற னறஷப்

திடித்ரற்ஶதரன, சுடிகஷபவல்னரம் எஶடிரகச்
வைல்லு னெடிப் ஶதரினக்கறநஶ' ன்று ல்னரனம்
னத்ப்தடும்தடிச் சுடிக் கட்வடல்னரம் வைல்னரித்ட
னெடிக் கறடந்ட. வரத்ம் னெர் தரடிண னக்ஷத்ட
வைரச்ைம் தறகங்கபிஶன ண்டறுக்கும்

குஷநச்ைனரணஷ ரன் அரிதடரல் ப்தித்றனந்ண.
ல்னரனம் ஶைரகரக்ரந்ர்கபரக இனக்கும்ஶதரட அைரீரி
ஶகட்டட. "ஷனஷக் வகல்னற னற இல்ஷன, இந்
னறஶ ப்ஶதரகறந கரனங்கபில் திநக்கப்
ஶதரகறநர்கலக்கு ரஷணக்கு ஶஶன!அட வதரடிஶன

அம னேகரினக்கும். அந் அமத்றலும் ைறணிர,
கறரிக்வகட் ண்டப்ஶதச்சு, தரனறடிக்ஸ், தத்றரிஷக ன்நரல்
ட்டும் ிக் கக்கரக வதரலட இனக்குஶ ி

இற்வகல்னரம் ஶைர்த்ட ஷத்ட ற்ந ிங்கபில்
எஶ தநப்தரக இனக்கும். அறஶனனேம் ஆத்
மம்தந்ரண ிவன்நரல் ஶகட்கஶ
ஶண்டரம்!னக்ஷம் தறகம் ன்நரல் ரனம் கறட்ஶடஶ
ஶதரகரட்டரர்கள்!அணரல்ரன் றவ் மங்கல்தத்றணரல்
இப்தடி ஆச்சு. அட ரத்றறல்னரல் இந் 796

தறகங்கஶப என ஜீஷணக் கஷடத்ஶற்நவும் ஶதரடம்"

ன்று அைரிரி வைரல்னறற்று. அட சுனக்கரக 'யறன்ட்'
தண்ிணறல் ன் ைக்கும் ஶைர்த்டச் வைரன்ஶணன்!
வய் மங்கல்தம் ன்நவுடன் ல்னரனம்
மந்ஶரரக ற்றுக் வகரண்டரர்கள்.
ப்ஶதரகறந கரனத்ஷப் தற்நற அைரீரி என ரறரி
'யறண்ட்' தண்ி

ிட்டரல், அன் ல்னட இன்னுங்கூட

அடேகூனரக என ற்தரடு தண்ிணரல்

ன்நரினக்குஶ ன்று ஶைர ரஜர றஷணத்ரன்.
'னங்கரனத்றஶன

ஶதரகட்டும். ர
'டிரனஜற'ன்னு

ஶைம், ஶனரகம் ப்தடி ஶர

ஶர எண்ஷ ஶஜரடிச்சு வச்சுண்டு,

அஷஶ ம்தரப்
ீ
திடிச்சுண்டு ற்ஶதரஷக்குக்

கரர்ரக்கறட்டர ஶதரறும், அறஶன க்கு ட்டும்
திற்கரனத்டக்கரகவும் னெட்ஷட கட்டிண்டர ஶதரறும்' ன்று
குடிசுகள் டக்கும் ற்கரனத்றல், னர் கரன

னடிைர்கள் ப்தடி இனந்றனக்கறநரர்கவபன்று தரர்த்ரல்
ஆச்ைர்ரினக்கறநட!
ண்டறு தறகங்கஷபனேம்கூட எனவரத்ரகப்
தரர்த்ரல் றர்கரன
ஜணங்கள் ஜரஸ்ீ ன்று ள்பி ிடுரர்கஶபர ன்று
ரஜர தந்ட, அஷனேம் தன தரகங்கபரக க்பரமறஃஷத
தண்ச் வைரல்னற ம்திரண்டரர் ம்திஷக் ஶகட்டுக்
வகரண்டரன்.

அனம் அப்தடிஶ ஶரப் தறகங்கஷபனேம், இன்னும்

அப்ஶதரட வரிந்றனந் ற்ந ஷைப் வதரிரர்கலஷட
தரடல்கஷபனேம் 'றனனஷநகள்' ன்ந ஶதரில்
தறவணரன்நரகப் தகுத்டக் வகரடுத்ரர். மம்தந்ர்
ஶரம் னல் னென்று றனனஷந. அப்தனஷடட

அடுத் னென்று. ரந் றனனஷநரக மளந்னெர்த்ற
ஸ்ரறகள் தரடல்கள். ரிக்கரைகரின் றனரைகனம் ,
றனக்ஶகரஷரனம் ட்டரந் றனனஷந.

றனரபிஷகத்ஶர், ஶைந்ணரர், கண்டரறத்ர் ன்று ரஜ
ரஜனுஷட னெரஷரினந்ட தக்றப் தரக்கள்
தரடிர், இன்னும் ஶரட்டடிகள், ஶைறரர் னனரண
வரத்ம் என்தட அடிரர்கலஷட றனிஷைப்தரக்கள்
ன்கறந தரடல் ஷககள் என்தரம் றனஷநரக
ஷத்ரர். ஶைந்ணரரின் ப்மறத்ற வதற்ந
'றனப்தல்னரண்டு'ம்

இந்த் றனனஷநஷச் ஶைர்ந்டரன்.

றனனெனர் 'றனந்றம்' தத்ரம் றனனஷந.
கஷடைறரகப் தறஶணரரம் றனனஷநில்ரன்
ம்திரண்டரர் ம்தி ரஶ வதரல்னரப் திள்ஷபரர் ஶல்
தரடிினந் 'இட்ஷட ிரஷன'ச் ஶைர்த்ரர்..அஶரடு
னன்ஶண என ஶகரடு, இன வைி, னக்கண்' ன்று

னரக 'னெத் ரணரர் இட்ஷட ி ரஷன' ன்று
என்று வைரன்ஶணஶண - அஷப் தண்ிணட கதின ஶர்
- அட, அறரடிகலஷட 'னெத் திள்ஷபரர்
னம்ிக்ஶகரஷ', ஆக, வரத்ம் னென்று ிரகத்
டறகஷப என்று ஶைர்த்ரர். இட்ஷட ி, னம்ி
ன்வநல்னரம் ன் வதர் ன்நரல் அற்நறல் ல்னரப்

தரடல்கலம் எஶ ைந்த்றல் இனக்கரட. இட்ஷட ி

ரஷனில் இண்டு ிரண ைந்ங்கலள்ப தரக்கள்
ரநற ரநற னம். 'னம்ி'ில் னென்று ிரண

ைந்ங்கபில் அஷந் தரடல்கள் னம். தஶச்ணின்
னத் ைறகரிக்குத் றனுமள றனுமரக ிரஷனகள்.
இட ி அந் (தறஶணரரம்) றனனஷநில்

க்கல னஷட 'றனனனகரற்றுப்தஷட' .... அண்ர ம்திகஷபப் திரிக்கப்தடரட ன்ந றரப்தடி, ிரகத்
டறகள் உள்ப றனனஷநிஶனஶ னனகன் டறனேம்'..
றனனனகரற்றுப்தஷட தரடி அந் க்கல னஷட இ
டைல்கள், ஶைரர்கபில் கண்டரரறத்ர் ரறரிப்
தல்னர்கபில் டிகள் கரடர்ஶகரன் ன்று என வதரி

ைறதக்ர், அறுதத்ட னெரிஶனஶ எனர், அர் தண்ிண
'றனவண்தர', கரஷக்கரனம்ஷரர், ஶை

ரஜரவும்

அறுதத்ட னெரில் எனத்னம் மளந்ர் மகரவுரண
ஶைரன் வதனரள், ல்ஶனரனக்கும் வரிந்ட
தட்டிணத்ரர், கல்னரடணரர் னனரண தன்ணிண்டு

அடிரர்கபின் தரடல்கள் இடம் வதற்நறனக்கறன்நண
அனள்வரறனேம் இன அனண்வரறகலம்
அனள்வரறனேம் இன அனண்வரறகலம்

தன்ணிண்டு அடிரர்கலடன் ம்திரண்டரர் ம்தி
னடித்ரவன்நரல், அர் குத் றனனஷநகலம்
திற்தரடு தறவணரன்ஶநரடு இன்வணரன்று கூட்டிக் வகரண்டு
தன்ணிண்டரகப் னர்த்றரிற்று. ரஜரஜஶைரனுக்குப்
தின்மந்றரண அதர ஶைரணின் கரனத்றல் அறுதத்ட
னெர் ைரித்றத்ஷ, hagiography literature -ல் (யரன்கள் ைரி

இனக்கறத்றல்) 'ஶனரகத்றஶனஶ இற்கு மரணறல்ஷன'

ன்று ல்ஶனரனம் வகரண்டரடும் தடிரகத்
'றனத்வரண்டர்

னரம்' ன்று ஶைக்கறரர் - அதரஶ

ஶைர யரரஜரின் தி ந்றரிர ினந்ர் தரடிக் வகரடுத்ரர். 'வதரி னரம்' ன்று அஷத்ரன்
வைரல்கறஶநரம். அடஶ தன்ணிண்டரம் றனனஷந. அந்
அதரன்ரன் இண்டரட குஶனரத்டங்கன் ன்று
ஆரய்ச்ைறரபர்கள் வைரல்கறநரர்கள்.
என வதரனத்ம் ன்ணவன்நரல் தறஶணரன
றனனஷநகஷப குக்கச் வைய் ரஜரஜ ஶைரனுக்கு
அப்தர அம்ர ஷத் ஶதர் - இற்வதர் - அனண்வரற
ன்தட, தன்ணிண்டரம் றனனஷந தரடிண ஶைக்கறரரின்

இற்வதனம் அனண்வரறரன். றழ் க்கஷப ர
ஷக்கும் அனள் வரறகஷபவல்னரம் என

அனண்வரற கண்டுதிடித்டக் வகரடுத்ரன். இன்வணரன
அனண்வரற அந் அனள் வரற அனபிர்கபின்
ைரித்ங்கஷபப் தஷடத்டக் வகரடுத்றனக்கறநரர்.
இற்வகல்னரம் அனபிர் ிக்ஶச்ர். றழ்
க்கலக்கு இயம் - தம் இண்டும் கறஷடப்தற்கு அர்
வைய்றனக்கறந உதகரம் ஶறு ரனம் வைய்ில்ஷன.
குன
குன ைறஷ் உநவு
குன
குன - ைறஷ் உநவு
குன ன்தர் ப்தடி இனக்க ஶண்டும், ைறஷ்ன் ப்தடி
இனக்க ஶண்டும் ன்று ம்னஷட வதரிர்கள் -

உதறத்டக்கஷபக் வகரடுத்றனக்கறந ரிறகபினறனந்ட

ஆம்தித்ட தன வதரிர்கள் - வைரல்னறினக்கறநரர்கள்.
அறல் வகரஞ்ைம் வைரல்னனரவன்று உத்ஶைம்.
குன இனக்கச் வைய்னேட்கள்
'குன' இனக்கச்

வைய்னேட்கள்

குன, ஆைரர்ர், ஶைறகர், உதரத்ரர், அத்ட்ைகர்,

னஶரயறர் ன்நறப்தடி க்கு அநறஷத் னகறநனக்குப்
தன ஶதர் வைரல்கறஶநரம். வறுஶ அநறஷத் ரல்
ற்நறஷத் னகறநரக அர் இனக்க ஶண்டும்

ன்தஶ ஆறகரனம் வரட்டு ம் ன னறனேறுத்ற

ந்றனக்கறந ிம். அரட அநறஷ பர்த்டக்
வகரடுக்கும்ஶதரஶ, வகட்டற்கு அந் அநறவு

ப்ஶரஜணப்தடரல் ர் றிஶனஶ ஶதரய் ல்னஷச்
வைய்னேம்தடி னொதம் தண்ித் னகறநஶ குன, இன்னும்
ஆைரர்ர், அத்ட்ைகர், உதரத்ரர், னஶரயறர், ஶைறகர்
ல்னரம். இந் ல்னரப் வதர்கஷபனேம் ரம் எஶ

அர்த்த்றல் உதஶரகப்தடுத்டகறஶநரம். ஆணரல் இற்நறல்
என்றுக்வகரன்று ித்ரமம் வைரல்னறப் தரகுதடுத்றனேம்

ணித் ணி னட்ைம், 'வடஃதணின்' வைரல்னறினக்கறநட.

அடிப்தஷடில் இந் ல்னரனஷட கரர்னம் ைறஷ்ஷ
ல்ன றில் ஶதரகச் வைய்ஶ ன்நரலும் அஷச்

வைய்றல் உள்ப ித்ரமரண னஷநகஷப ஷத்ட
வவ்ஶநரக வடஃதணின் வகரடுத்றனக்கறநட.
இன்வணரன றனுமரகவும் வைரல்னனரம். அரட,

ல்றப்தடுத்டகறந அந் எஶ வதரிரின் எவ்வரன
ிரண கரர்த்ஷ - எவ்வரன 'ஆஸ்வதக்'ஷட -

ஷத்ட எவ்வரன வதஷக் வகரடுத்ட அற்கரண

வடஃதணின்கள் வகரடுத்றனக்கறநட ன்று வைரல்னனரம்.
'குன' ன்தற்கு 'இனட்ஷடப்

ஶதரக்கடிக்கறநர்' ன்று

அர்த்ம் வைய்றனப்தட மரரக ஏபவு
ித்ரன்கபரக உள்ப ல்னரனக்கும் வரிந்ஶ.
கு- கரஸ் - த்ந்கர ஸ்ரத் ன - கரஸ் ந்றர்க : 1

அந்கர - றஶரறத்ரத் குனரித்னேச்ஶ னஷ : 11
ன்று ச்ஶனரக னொதத்றல் வடஃதணின் இனக்கறநட. " 'கு'
ன்தட அந்கரம். 'ன' ன்தட அஷ றர்த்ற வைய்ட.
அந்கரத்ஷ றர்த்ற வைய்ரஶனஶ அப்தடிச்
வைய்கறநர் குன ன்று னத்றரன்கபரல்

வைரல்னப்தடுகறநரர்" ன்று அர்த்ம். அந்கரம் ன்தட
அஞ்ஞரண இனட்டுத்ரன். அந்கர றர்த்ற ன்தட
ஞரண ஜ்ஶரறஸ்மரண ப்ம்த்ஷ அடேதிப்தடரன்.
'ஷய

வன'னறல் ப்ஹ் ித்ஷஷஶ கல்ிரகச்

வைரன்ணரல் அந் அர்த்ம். மரரரக ல்னரனம்

வதறுகறந கல்ி ன்கறநஶதரட, அஶக மரைரங்கபில்.
மன்ஸ், ஆர்ட் ன்கறநற்நறல், அநறின்ஷ ன்ந
இனட்டிலுள்பனக்கு அந்த் டஷநில் அநறவரபிஷத்
னதர் குன ன்று அர்த்ம்.

இன்வணரன வடஃதணினும் இனக்கறநட - அனர்ரகச்
ைறன ஶதனக்கு ட்டுஶ வரிந்ட.
சுகர:மறத்ற:ப்ஶரக்ஶர ஶத:தரதஸ் யரக:1

உகரஶர ிஷ்டவ்க்ஸ் - த்ரிரத்ர குன
ஸ்ம்ன:11
'குன' ன்ந

ரர்த்ஷில் னனறல் 'க' கரனம் 'உ'கரனம்

ஶைர்ந்ட 'கு' அப்னநம் ''வும் 'உ'வும் ஶைர்ந்ட 'ன'. இப்தடி க, உ,
, உ ன்ந ரலு ைப்ங்கபரக அந் ரர்த்ஷஷப்

திரித்ட, 'க'வுக்கு இன்ண ரத்தர்ம், ''வுக்கு இன்ண, 'உ'வுக்கு
இன்ண ன்று ச்ஶனரகத்றல் ிபக்கம் வகரடுத்றனக்கறநட.
க,,உ ஆகற னென்றுக்கும் ன்ண அர்த்ஶர அடஶ
னொதரக அஷந்ர்ரன் குன ன்று

னடித்றனக்கறநட:த்ரிரத்ர குன:ஸ்ம்ன:'அம் னென்றும்
என்றுதட்டரக 'குன' ன்ந ரர்த்ஷ றஷணக்கப்தடுகறநட.'
க :மறத்றபிப்தட.
'க' மறத்றபிப்தட
'க' ன்தட

மறத்ற னட. மறத்ற ன்நரல் னட்ைறத்ஷ

ஸ்றரக மரறத்டக் வகரள்ட. ந் ித்ஷஷக்
கற்றுக் வகரண்டரலும் அன் னட்ைறத்ஷப் திடித்ட,
ந்ரலம் லரல் க்க ஷத்டக் வகரள்ட மறத்ற.
அட்ைங்கலக்கு அந்ர்கரக (உள்ல) அஶக ைக்றகள்
உண்டு. அஷ ஷத்டத்ரன் ந்த்ங்கள் ன்ந அட்ைக்
ஶகரர்ஷ (ஶகரஷ) கள் ற்தட்டினக்கறன்நண. அவ்ரறு

இனப்தறல் க (ga) ன்ந ைப்த்றற்ஶக மறத்ற னகறந ைக்ற
இனப்தரக ச்ஶனரகம் வைரல்கறநட 'ககர:மறத்ற:ப்ஶரக்:'
அப்தடிச் வைரன்ணரல் குன னஷநப்தடிச் வைரல்னறக்
வகரடுக்கரிட்டரலும், ைறஷ்ன் னஷநப்தடிக் கற்றுக்

வகரள்பரிட்டரலுங்கூட, அனக்குச் வைரல்னறக்

வகரடுப்தறல் மறத்றனேம் இனுக்கும் கற்றுக்வகரள்றல்
மறத்றனேம் கறஷடத்டிடும் ன்று அர்த்ரகரட.
ப்ஶதரடம் ரிறரண னன த்ணம் இனக்க
ஶண்டும் - ரம் வைய் ஶண்டிஷ

ன்னற்ைறகஶபரடு உரி னஷநில் வைய்ஶரக
ஶண்டும். அப்தடிச் வைய்டம் அஶக மங்கபில்
ப்றதந்கங்கள் (இஷடனைறுகள்) ற்தட்டு மறத்ற

கறஷடக்கரல் ஶரல்ி ற்தடுகறநல்னர? அப்தடி
ஶரனறனப்தற்கு வய்ரடேகூனம் ஶண்டும். அந்
வய்ரடேகூனத்ஷ உண்டரக்கறத் னம் தன

உதரங்கபில் ைப் ைக்றனேம் என்று. அஷத்ரன் 'க'கரம்
வைய்கறநட - ககர மறத்ற ப்ஶரக் -'ககரம் மறத்ற
னட ன்று வைரல்னப்தடுகறநட'....
'க' (ga) - கரத்றற்கு

வரம்தவும் உத்கர்ம் (உர்வு) உண்டு.

னர்ஜன்ர இல்னரல் தண்ிக் வகரள்ற்கு, அரட
ஶரட்ைம் அஷடற்கு க (ga) - ில் ஆம்திக்கும் ரலு

ஶதஷ ஹ்னத்றஶன ஸ்ரித்ரல் ஶதரடம். ன்ண அந்
ரலு?
கல ர கங்கர ை கரத்ரீ ஶகரிந்ஶற ஹ்னற ஸ்றஶ
கல ஷ, கங்ஷக, கரத்ரீ, ஶகரிந்ன் ன்று 'க'கரத்றல்
ஆம்திக்கறந ரலு ஶதர்கள்ரன். டக்கத்றக்கரர்கபிடம்,
கரர்த்ரஶன லந்வுடஶண இந் ரலு ஶதஷச் வைரல்கறந
க்கம் இனக்கறநட. இங்ஶக திநிப் தன் ன்ந ஜீி
மறத்றரகற திநரஷஷத் னகறந ரஶன 'க'ில்

ஆம்திப்தரகச் வைரல்னறினக்கறநட. ரன் வைரன்ண குன

னக்ஷ ச்ஶனரகத்றல் வதரடரக, ககரம் மறத்ற ப்ம்
ன்று இனக்கறநட ககர: மறத்ற: ப்ஶரக்:

ஶத: தரதஸ் யரக: "'' ன்ந அட்ை ைப்ம் தரதத்ஷப்
ஶதரக்குட."
மம்ஸ்கறன  வும் றழ்  - ந க்கலம்
மம்ஸ்கறன ''வும் றழ் ''- 'ந'க்கலம்
அ-கரம், இ-கரம், க-கரம் ன்று வைரல்கறநரற் ஶதரன கரம் ன்று வைரல்னக்கூடரட, 'ஶதம்' ன்ஶந அந்

லத்டக்கு ட்டும் ணிப் வதர் வகரடுத்றனக்கறநட.
ம்னடரண ைப்ரக இல்னரல் வகரஞ்ைம் னட்டு
ைப்ரக இனப்தட ஶதம் ன்று ிபக்கம்
வகரடுத்றனக்கறநட.

இறனறனந்ட Linguistics -ல், Semantics -ல் அரட தரர
ைரஸ்றத்றல் என வதரி ிம் அகப்தடுகறநட.
(ன்ணவணில்) றறல் இஷடிணம் ன்தஷச்
ஶைர்ந்ரக '' ன்று என ம்னட ைப்ரண லத்டம்,
ல்னறணத்ஷச் ஶைர்ந்ரக 'ந' ன்று என னட்டுச் ைப்

லத்டம் இனக்கறன்நண. ஶதச்சு க்கறல் 'ைறன்ண ', 'வதரி
' ன்கறஶநரம். 'றறலும், றஷப் ஶதரல் த்ரிட

தரஷகபிஶனஶ இன்வணரன்நரண வலுங்கறலுந்ரன்
ல்னறண 'ந' உண்டு, மம்ஸ்க்னத்றல் கறஷடரட' ன்று
வதரடரக றஷணத்டக் வகரண்டினக்கறஶநரம். தரர
ைரஸ்த்ஜ்ஞர்கள் (வரறில் ல்னர்கள்) கூட

அப்தடிச் வைரல்ரகப் தரர்க்கறஶநன். ரஸ்த்றஶனர
மம்ஸ்க்ன -ைப்ம் றறல் உள்ப இஷடிண

''வுக்கும்

ல்னறண 'ந'வுக்கும் த்றிஶன உள்ப ைப்ஶ

ஆகும், ரர்த்ஷ ரம்தத்றல் னகறநஶதரட இஷடிணம்
ரறரினேம் த்றில் னகறநஶதரட ல்னறணம் ரறரினேம்
அட த்ணிக்கும்.
றறல் இஷடிண , ல்னறண ந இண்டுஶ
ரர்த்ஷின் ஆம்த லத்ரக ரட.
-ர-ரி-ரீ... வௌஷ ந் லத்டஶ
ரர்த்ஷரம்தத்றல் ரட. 'ந'ிலும் இஶஶதரல்ரன்.
'ல்னறண 'ந' ிம்
''ில்

மரிரன். ஆணரல் இஷடிண

ஆம்திப்தரக அஶக ரர்த்ஷகள் இனக்கறநஶ!'

ன்று றஷணக்கனரம். ரஸ்த்றல் அந் ரர்த்ஷகள்
ல்னரஶ மம்ஸ்க்னம் னனரண திந

தரஷகபினறனந்ட டுத்டக் வகரண்டரகத்ரன்
இனக்கும். னஷநப்தடி அற்ஷநத் றறல் லடம்ஶதரட
''வுக்கும்

னந்ற, ரர்த்ஷ ரம்தரக இ,உ,அ- இப்தடி

என லத்ஷச் ஶைர்த்டத்ரன் லடரர்கள். இகைறம்,
இரன், இனக்குன், இரன், உஶனரயம்,.... 'உனகம்'

ன்கறநட கூட 'ஶனரகம்'ரன்..., உஶரம், உனைற, அங்கன்,
அம்ஷத ன்நறப்தடித்ரன் லடரர்கள்.

ஸ்ர, ஜர, ில், ரிக்க்ஷ£, ஶரஜ்கரர், ஶரட் இத்ரற
ரர்த்ஷகள் அந்ற தரஷகள்ரன்.
வலுங்கறஶன, மம்ஸ்க்னத்றனறனந்ட கடன் ரங்கரல்,
வலுங்கு ரர்த்ஷரகஶ ''ில் ஆம்திக்கறநரக
ரர்த்ஷகள் இனக்கறன்நண.

,,ன,,,ப ன்ந ஆறு இஷடிண ைப்ங்கபில் ''
என்ஷநத் ி தரக்கற ந்றலுஶ அகரத்றனறனந்ட

எபகரம் ஷ அரட, ,ர,ி,ீ... வௌ ஷ, ன, னர,
h... வனௌ

ஷ, இப்தடிஶ ,,ப-ிலும் - ந் ைப்னம்

றழ் ரர்த்ஷகபின் ஆம்தத்றல் ரட... 'ர' ட்டும்
வகரஞ்ைம் ிறினக்கு ரறரி. 'ஆர்' ன்தஷ 'ரர்'

ன்கறநட. 'ரன்' ன்தஷ 'ரன்' ன்கறநட. ரக்ஷக,
ரத்ல், றழ் ஶைத்றன் ைறநப்ன ரத்ரண ரழ், ரஷண
- இஷ ஆஷண

ன்தடம் உண்டு - இப்தடிச் ைறனட.
றநறஞர்கள் இக்கர் (க்ஷர்) , இரணன் (ஜரணன்)
, இன், உனேத்ம்

ன்றுரன் கரத்றல் ரர்த்ஷ

ஆம்திக்கரல் லடரர்கள்.

உனத்றன், உனத்றரக்கம் (னத்ரக்ஷம்) ன்வநல்னரனம்
தரர்க்கறஶநரம். வரம்தவும் க்கறலுள்ப 'உனம்' ன்தட
மம்ஸ்கறன 'னொதம்'ரன்
க-ை-ட--த-ந ன்ந ஆறு ல்னறண லத்டக்கபில் ட (tada) , ந

இண்டிலும் றழ் ரர்த்ஷ டவும் ஆம்திக்கரட.

'ட'ில்

ற்ஶதரட ங்குகறந றழ் ரர்த்ஷகள் திந

தரஷ இல்ரன்.
ங-ஞ----ண ன்ந ஆறு வல்னறண லத்டக்கபில்
ங,,ண ன்ந னென்நறலும் ரர்த்ஷ ஆம்திக்கரட.
'-ண

இண்டும் எஶ ைப்ரகத்ரஶண இனக்கு? ற்கு

இப்தடி இண்டு லத்ட?' ன்று வரம்தப் ஶதனக்குத்

வரிில்ஷன. ரஸ்த்றல் அஷ ித்ரமரண
ைப்ங்கள்ரன். '' ன்கறஶநதரட ரக்கு டேணி தல்லும்
ஶனண்னம் ஶைர்கறந இடத்டக்குக் கறட்ஶட தல்,
அண்ம் இண்ஷடனேம் வரடடம். 'ண' ன்கறநஶதரட
ரக்கு டேணி இன்னும் ஷபந்ட அண்த்றன்

உள்தக்கரக ட்டும் வரடடம். 'அந்' ன்று வைரல்னறப்
தரனங்கள். அப்ஶதரட 'ந்'-ணில் ரக்கு ங்ஶக வரடுகறநஶர
அங்ஶகரன் ''ரிஷை னரிலும் வரடடம். 'அன்'

ன்கறந ஶதரட 'ன்'-ணில் ரக்கு வரடுகறந இடத்றஶனஶ
'ண' ரிஷை

னர வரடடம். இட றலக்ஶக உரிரண

ைப்ம்.. '' தல்ஷன ரக்கு வரடுகறந dental, ''

அண்த்ஷத் வரடுகறந cerebral. றறல் ட்டுஶ உள்ப
'ண'வும் cerebral ரறரிரன். ''வுக்கும் ''வுக்கும்

டுிலுள்ப இடத்ஷத் வரட்டரல் உண்டரகும் ைப்ம்.

இஷடிண ல்னறண ''க்கள் றறல் ரர்த்ஷரம்தரக
ரட ன்று வைரல்னறக் வகரண்டினந்ஶன். இண்டுஶ
ரர்த்ஷ த்றில், (ைறரித்ட) அரட இஷடில்
'இஷட'ிணரகத்ரன்

னம்

மம்ஸ்க்ன '' வதரடரக ம்னஷட இஷடிண ல்னறண ''க்கலக்கு இஷடப்தட்ட ைப்ம் ணனரம்.

அறலும் ரர்த்ஷரம்தத்றல் வகரஞ்ைம் ம்னட இஷடிணம் ரறரி த்ணிக்கும், (ரர்த்ஷ) த்றில்
னம் ஶதரட ஜரஸ்ற ல்னறண ைப்ரக இனக்கும்.
இங்க்னீ ஷ் Christ - 'கறநறஸ்ட' ன்று ல்னறண 'P' ஶதரட்டுச்
வைரல்கறந ரறரிஶரன் 'க்னஷ்' ன்தஷனேம்

(ல்னறரகச்) வைரல்னஶண்டும் ன்றுகூட என
அதிப்ரம் ஶகள்ிப்தட்டினக்கறஶநன்.

இங்கறனீ றல் தரர்த்ரல், world, girl ஶதரன்ந ரர்த்ஷகபில் 'r'
ஷமனன்ட் ன்று ல்ஶனரனக்கும் வரினேம். ஆணரல்
இன்னும் வதனம்தரனரண ரர்த்ஷகபிலும்

வள்ஷபக்கரர்கள் க்ஷீ- எஶ லப்தரக லப்திக்
வகரண்டுரன் ஶதரரர்கள். ஆணரலும் Christ ன்தட ரறரி
''ஷத்

வபிரக உச்ைரிக்கறநஶதரட ம்னஷட

ல்னறணம் ரறரிஶ வைரல்ரல்ரன் ரம் 'கறநறஸ்ட'
ன்தட. மம்ஸ்க்னத்றலும் கறட்டத்ட்ட அப்தடித்ரன்.
அரட, ''கரம் ன்கரல் 'ஶதம்' ன்று வைரல்லும்
அட்ம் என மம்ஸ்க்ன ரர்த்ஷரம்தத்றல்
னகறநஶதரட ம்னட தண்ி ம்னஷட

இஷடிணம் ரறரி வைரல்னஶண்டும், ரர்த்ஷின்
டுில் அட னம்ஶதரட
ல்னறணம் வரணிக்கும்தடிச் வைரல்னஶண்டும். இஷத்
வரிந்ட வகரண்டு ைறன ஶதர் 'ரநரஸ்ரற', 'டநரஜன்'
ன்று ஷகவலத்டப் ஶதரட்டுக்கூடப்

தரர்த்றனக்கறஶநன்!இப்தடி இட்ஷட ி ைப்ங்கபரக ''
ட்டும் இனப்தரல்ரன், அட ட்டுஶ peculiar- ஆக இப்தடி
இனப்தரல்ரன், ற்ந லத்டக்கஷப அகரம், கரம்,
கரம் ன்கறநட ஶதரன அஷ 'கரம்' ஶைர்த்டச்
வைரல்னரல் 'ஶதம்' ன்தட. (ைறரித்ட) அந் ைப்த்றன்
என னொதத்றஶனஶ கரனம் - னட்டுத்ணனம் -

ஶைனம்ஶதரட ஶதரில் ஶஶந 'கர'த்ஷச் ஶைர்த்ட (கரம்

ன்று வைரல்னற) எஶ உஷநப்தரக்கறிட ஶண்டரவன்று
ஶதரனறனக்கறநட!

 : தரதத்ஷப் வதரசுக்குட
'' : தரதத்ஷப்

வதரசுக்குட

குன ன்தர் ைறஷ்னுக்கு மறத்ற னகறநரர் ன்தஷ 'க'
கரட்டுகறநட. அனுஷட தரதத்ஷ அர் ஶதரக்குகறநரர்
ன்தஷ '' கரட்டுகறநட. அக்ணிஷ னெட்டி தஸ்ீ கம்
தண்டகறநரற்ஶதரன இனுஷட தரதத்ஷ அர்

தஸ்ரக்கறிடுகறநரர். 'ம்' ன்தடரன் அக்ணிதீஜம்.
என ககரனம், என ஶதனம், இண்டு உகரனம் ஶைர்ந்ட
உனரகறனேள்ப 'குன' ன்ந ரர்த்ஷில் 'க'வுக்கும்
''வுக்கும்

ிபக்கம் வகரடுத்ரிற்று:க-மறத்ற னட, -

தரத யம்;தரதத்ஷ அக்ணிரக தஸ்ம் தண்டட.
தஞ்ை னங்கபில் எவ்வரன்நறன் ைக்றஷனேம் உள்ஶப
அடக்கற ஷத்டக் வகரண்டினப்தரக ந்ட அட்ங்கள் தீஜரட்ைங்கள் ன்று தீஜம் (ன்நரல்) ிஷ ன்று
வரிந்றனக்கும். என ைறன்னூண்டு தீஜம் ப்தடி என
யர வ்னக்ஷத்ஷ உள்ஶப அடக்கறக்

வகரண்டினக்கறநஶர அப்தடி வய்ிகரண ைக்றகஷப
அடக்கறக் வகரண்டினக்கும் அட்ைங்கஶப தீஜரட்ைம்
ன்கறநஷ. அப்தடிப் தஞ்ை யரனங்கலக்கு
எவ்வரன்று உண்டு. ப்னத்ிக்கு 'னம்'. அப்னக்கு 'ம்'.
ஶனேவுக்கு 'ம்' - ஶனே ன்கறந ஶஜஸ் அக்ணிரன்.
ரனேவுக்கு 'ம்'. ஆகரைத்றற்கு 'யம்'.

ஶதம் அக்ணி த்ம். அக்ணி என ஸ்டஷ தஸ்ீ கம்
தண்டகறந ரறரி ஶதம் தரதத்ஷப் வதரசுக்கற ிடும்.

ரக ரம் ன்று வகரண்டரடப்தடுகறந ர ரர அந்
ஶதத்றல்ரன் ஆம்திக்கறநட.
உ : றனரனறன் டிம்
உ' றனரனறன் டிம்
' ('குன' ன்தறலுள்ப

எனறகபில்) 'உ' தரக்கற.

னவனலத்ரன் 'கு', கஷடைற லத்ரண 'ன' இண்டிலும் 'உ'
ஶைர்ந்றனக்கறநரல் அற்கு ிஶைம் இனக்கஶண்டும்.
அற்கு ன்ண அர்த்ம், ிபக்கம் வைரல்னறினக்கறநட?
உகரஶர ிஷ்டவ்க் :
உகரம் ிஷ்ட ஸ்னொதம்
ப்ம் த்ரினெர்த்ற ஸ்னொதம். அட அ-உ-ம் ன்ந
னென்று லத்ரல் ஆணட. அ+உ =ஏ. 'ஏ'வுக்கு அப்னநம் 'ம்'
- கரம்.

இந் னென்று லத்டக்கள் னஷநஶ ப்ம்,

ிஷ்ட, னத்ர்கஷபக் குநறப்தஷ. அரட அ ன்தட
ப்ம்ர, உ- ிஷ்ட. அடரன் க்கு ிம், -

னத்ன் 'ம்' ன்தஷ ீட்டி னடிப்தறல் இன்னும் இண்டு
ம¨ட்ை ைப்ங்கள். அற்றுக்கு ைப்ம் ன்ந ஶதஶ
வைரல்றல்ஷன, ஶஶந இண்டு ஶதர்கள். அஷ
(னஷநஶ) ஶயச்ன், ரஷ ன்வநல்னரம்
வைரல்கறந ரர ைக்றஷனேம், அந் ைக்றனேம் ஶதரய்
எடுங்கற ிடுகறந மரைறம் ன்ந த மத்த்ஷனேம்

குநறக்கறநஷ. அட இனக்கட்டும்... கு-ன ன்று இட்டித்ட
னகறந உகரம் ிஷ்ட ஸ்னொதம்.

உகரஶர ிஷ்டவ்க்:- 'ிஷ்ட:அவ்க்:'
'உகரவன்தட

அவ்க்ரக இனக்கப்தட்ட ிஷ்ட

ஸ்னொதம்'.
அவ்க்ம் ன்தட ன்ண?
'அவ்க்ம்' ன்தட

ன்ண?

'வ்க்ம்' ன்நரல் 'வபிப்தட

இனப்தட'. 'அவ்க்ம்' -

வபிப்தடரட. ப்ம்த்றனறனந்ட வபிப்தட்டு அன்
manifestation -ஆக

இனக்கப்தட்ட ப்ப்ஞைம் வ்க்ரணட.

இந் வ்க்ம் றனறனந்ட ந்ஶர அந் ஆர

மத்ம், ப்ஹ்ம் ன்தட, வபிப்தடத் வரிில்ஷன.
அற்குள்பினந்டரன் இந் ரணர ப்தஞ்ைனம்
வபிப்தட்டட. அஶரடு, ப்தஞ்ைத்றற்கு உள்ஶபனேம்,
அறனறனக்கறந எவ்வரன தரர்த்த்றற்கு உள்ஶபனேம்

அந் ப்ஹ்ஶ றஷநந்ட இனக்கறநட. 'உள்ஶப இனக்கு'
ன்நரஶன வபிில் வரிில்ஷன ன்றுரஶண

அர்த்ம்? அரட வ்க்ரக இல்ஷன ன்றுரஶண
அர்த்ம்? வ்க்ரக இல்னரஶ அவ்க்ம். அரட
ப்ஹ்ந்ரன் அட. மரங்கற ைரஸ்றத்ஷ அடேமரித்ஶ
ப்ஹ்ித்ர ைரஸ்றம் அர்த்ம் தண்டம்ஶதரட,
அவ்க்ம் ன்தஷ ப்ஹ்ரகச் வைரல்னரட.
வ்க்ரண ப்தஞ்ைத்டக்கு னெனச் ைக்கரக,
வபிப்தடரனறனக்கறந னென ரஷ ன்ஶந வைரல்லும்.
ஆணரல் அத்ஷண வடக்ணிகனரக இங்ஶக அர்த்ம்

தண்டட வதரனந்ரட. வ்க்ம் - வரிகறந ஶனரகம்,

அவ்க்ம் -வரிர தரத்ர ன்தடரன் வதரடரண
அர்த்ம். அடரன் இங்ஶக வதரனந்டட.
ிஷ்ட , ரமளஶ த ிபக்கம்
'ிஷ்ட', - 'ரமளஶ' த

ிபக்கம்

உகரம் ிஷ்ட ன்று வைரன்ண னெச்ஶைரடஶ அந்
ிஷ்டஷ அவ்க்ம், அரட, மரட்ைரத் தப்ஹ்ம்
ன்று வைரல்னறினக்கறநட, உகரஶர ிஷ்டவ்க்:

னத்ன், அப்னநம் ஶயச் - மரைறர்கள் ன்று ரன்
வைரன்ஶணஶண, அந் ல்ஶனரஷனேம் அடக்கறக்

வகரண்டினக்கும் ப்ஹ்ரக ிஷ்டஷஶ இங்ஶக

கரட்டிக் வகரடுத்றனக்கறநட. னனறல் அகரரக ந்
ப்ம்ரவும் அனக்குள் அடக்கம்ரன். இனக்குப்
திள்ஷபரன் அர் ன்தட ல்னரனக்கும்
வரிந்டரஶண?
த்ரினெர்த்றகபில் யர ிஷ்ட, தஶச்ன் ஆகற
இண்டு ஶதஷனேஶ தப்ஹ் ஸ்னொதரகச் வைரல்கறந
ரக்கு வரன்றுவரட்டு இனந்றனக்கறநட. க்கறஶன

இப்தடி இனக்கக் கரம், வைரந் அடேதத்றஶன அஶக
யரன்கள் அப்தடி மரட்ைரத்ரகக் கண்டு

வகரண்டடரன், ரங்கள் கண்டு வகரண்டஷ அர்கள்
ந்த்ரகவும், ஸ்ஶரத்ரகவும், உதஶை ைணரகவும்
ஶனரகத்டக்குச் வைரன்ணடரன்.

'ிஷ்ட' ன்தற்கு

ஶர் அர்த்ம் - அந் அட்ைங்கஷப

ரட திரித்டச் வைரல்கறந root meaning -'மர் ிரதகரக
இனக்கறந ன்ஷன்' ன்தட. ிஷ்ட ன்தற்கு
'வ்ரதண

ைலனனள்ப, அரட ங்ஶகனேம் ிரதிக்கறந

ன்ஷ வகரண்ட ப்ஹ்ம், தரத்ர, ரமளஶன்
ணப்தடுகறநன்' ன்று ஆைரர்ரள் தரஷ்ம்

தண்ிினக்கறநரர். ரமளஶன் ன்று ன்
குநறப்திட்டுச் வைரன்ணரவன்நரல் அந்ப் வதனம் மர்
வ்ரதத்ஷச் வைரல்டரன். (ிஷ்ட) மயஸ்

ரத்றல் ரமளஶ ரரவுக்கு ஆைரர்ரள் தரஷ்ம்
தண்டம் ஶதரட இஷத் வபிவுதடுத்றினக்கறநரர்.
'ரமள' ன்தற்கு 'மற, ரமற, ஆச்ைரற

மர்ம்'

ன்று அர்த்ம் வகரடுத்டத் வபிவுதடுத்றினக்கறநரர்.
மகன ஸ்டக்கபிலும் ஸ்ரற மறப்தட 'மற'.

மகன ஸ்டக்கலம் அனக்குள் மறக்குரறு, அரட
றஷன வதறும்தடி, இனப்தரல் 'ரமற'. இப்தடிச்
வைரன்ணரல் மர் வ்ரதகம் ன்றுரஶண ஆகறநட?
ஆணரலும் அந் வ்ரதகரண தப்ஹ்ம் க்குத்
வரிரட, வபிப்தடர அவ்க்ரக இனக்கறநட.

அஷத்ரன் 'மர்ம் ஆச்ைரற' ன்கறநரர். 'ஆச்ைரற'
ன்நரல் னெடி ஷநப்தட. ரஷிணரல் உண்ஷத்
த்த்ஷ னெடி ஷநப்தட. ஷநரக இனப்தட
அவ்க்ந்ரஶண?

ஶ தில் ர ஷனேம் வமரந்ரகச் வைரல்னர
ிைலனர் ம் ஆைரர்ரள். 'ரரகச் வைரன்ணரக
இனக்கக்கூடரட, இடஶ மத் மம்திரத்றல் ந்டள்ப
கனத்ட' ன்று கரட்டுற்கரக அர் ல்னர இடத்றலும்

னர் ைரஸ்றங்கஷப ஶற்ஶகரள் கரட்டுரர். அப்தடி
இங்ஶக யரதரத்றனறனந்டம் ிஷ்ட
னரத்றனறனந்டம் கரட்டிினக்கறநரர்.
மர் ிரதகம் ன்கறநஶதரட, 'க்குத் வரிட,
அரட வபிப்தடத் வரிட - வ்க்ரக இனப்தட -

அந் மர்ந்ரன், அந் மர்த்ஷனேம் வ்ரதித்றனக்கறந
ஸ்ட க்கு வபிரகர அவ்க்ரக இனக்கறநட'
ன்தட
வரக்கற றற்கறநட. ஶரஜறத்டப் தரர்த்ரல் னரினேம். என
ஸ்ட குநறப்திட்ட என்நரக இனக்கறநட ன்கறநஶதரட

ரன் அட வபிப்தடத் வரிட - அந் என்நரக அப்தடி
இல்னரல் மர்த்றஶனனேம் ிரதித்றனக்கறநட

ன்நரல் அப்ஶதரட அந் மவ்ரண வபிப்தடத்
வரிகறந வ்க்ரக இனக்கும், அத்ஷணஷனேம்
வ்ரதித்றனப்தட அவ்க்ரகஶ இனக்கும். என டம்பர்
ஜனம் னரிலும் ைர்க்கஷ கஷந்ட ிரதித்றனக்கும்
ஶதரட அட அவ்க்ரகத்ரஶண இனக்கறநட?

அந் அவ்க்ரண ஷந வதரனஶப - இண்டு

ித்றல் ஷநவதரனள்!ஷநந்றனப்தரல் ஷநவதரனள்,
ஷநரகறந ஶத்றன் உட்வதரனபரக இனப்தரலும்
ஷநவதரனள் அப்தடிப்தட்ட ஷநவதரனள்ரன் ிஷ்ட. அந் ிஷ்டின் அட்ை ஸ்னொதஶ உ.
உகரஶர ிஷ்டவ்க்:.
மறத்ற னகறந க, தரதத்ஷப் ஶதரக்கறப் தரிசுத்ப்

தடுத்டகறந  ஆகற இண்ஶடரடும், ிஷ்டரகவும்

அவ்க்ரகவும், ிஷ்டரண அவ்க்ரகவும் உள்ப உ
ஶைர்ந்ட 'குன' ன்ந ரர்த்ஷ உண்டரகறினக்கறநட இப்தடி ச்ஶனரகம் வைரல்கறநட.
'ிஷ்டரக' ன்கறநற்கு 'மர்

வ்ரதகரக' ன்று

அர்த்ம் தண்டம்ஶதரட 'மர்ம்' ன்ந இந்

ரணரப்தஞ்ைம் இனக்கறநட, இறல் அந்ர்ரறரக அன்
ிரதித்றனக்கறநரன் ன்று ஆகறநட. இறல்
ிைறஷ்டரத்ஷம் ந்ட ிடுகறநட. அந் ிஷ்டஷ
'அவ்க்ம்' ன்கறநஶதரட

றர்கு ப்ஹ்ம் ன்ஶந

ஆகும். அட அத்ஷம். உதஶைம் த்ஷ
அடேதத்றஶனஶ இனக்கறந க்குத்ரன் ன்தரல்
த்ஷனம் ந்ட ிடுகறநட

குனின் ன்ஷரல் ைலடன் வதறும் தன்
குனின் ன்ஷரல் ைலடன் வதறும் தன்
குன க்கு னட்ைற மறத்றஷத் னதர், தரதத்ஷப்
ஶதரக்கறப் தரிசுத்ற வைய்கறநர் ன்தஶரடு மர்
ிரதகர், மர்னம் அடிதட்டுப் ஶதரண றர்கு

அவ்க்ம் ன்று ச்ஶனரகம் டிஃஷதன் வைய்றனக்கறநட.
"மரி, க்கு

மறத்ற ஶண்டும். (குன ன்தர்) அஷத்

னகறநரர் ன்நட மரி. தரதம் ஶதரணரவனரற மறத்ற

கறஷடக்கரரஷகரல் அஷப் ஶதரக்குதர் ன்நடம் மரி.
இந் இண்டும் க்கு ப்ஶரஜணரட. ஆணரல் அர்
மர் ிரதகர், அற்கும் ஶஶன அவ்க் ஸ்
ன்தரல் க்கு ன்ண ப்ஶரஜணம்?"

அர் அப்தடி இனக்கறநரவன்று வைரன்ணரஶன அடரன்
க்கும் ப்ஶரஜணம்

'அவப்தடி?' ப்தடிவன்நரல், னலஷ

என குபி

வகரட்டிக் வகரட்டி ன் னொதரகஶ தண்ிிடுகறந
ரறரி ைறஷ்ர்கஷபத் ன்னுஷட றஷனக்ஶக

உைத்றிடத்ரன் குன இனக்கறநரர். ஆணதடிரல் அர்
இப்தடி இப்தடி இனக்கறநரர் ன்று அஷப் தற்நற
னட்ைம் வைரன்ணரல், ரனம் அர் ரறரிஶ அந்
னட்ைங்கஷபப் வதறுகறந வதரி ப்ஶரஜணத்ஷ அர்
அடேக்யறக்கறநரவன்ஶந அர்த்ம். அனஷட ஸ்னொத
னட்ைத்ஷச் வைரன்ணரஶன க்கும் அட மறத்றக்கறநட
ன்று ற்தட்டு ிடுரல் க்கரண வதரி

ப்ஶரஜணனம் அறல் ந்ட ிடுகறநட. 'மறத்ற ப்ம்'
ன்றுரஶண ச்ஶனரகம் ஆம்தித்ட? அந் மறத்ற
இடரன்.
அத்ஷனம் அடேக்ய தரனம்
அத்ஷனம் அடேக்ய தரனம்
அத்ிீரக இனக்கும் அவ்க் மறத்றனேம் அந்
றஷனிலுள்ப தஹ்ித்ர குனின் அடேக்யத்ரல்
ைறஷ்னக்குக் கறஷடக்கும். அடரன் உச்ைரிரண

னட்ைற மறத்ற. மர்னம் அடிதட்டுப்ஶதரண னடிரண
றஷன.
அப்தடிவன்நரல் மர்த்றலும் ிரதிக்கறந ிஷ்ட
றஷனஷ ன் வைரல்ன ஶண்டும்?

இங்ஶகரன் கனஷ, ப்ஶஷ ன்தட னகறநட.

மர்னம் அடிதட்டுப்ஶதரண அத்ிீ vFF அஷடந் என
யரன் அப்தடிஶ ம் தரட்டுக்கு மரறில் இனந்ட
வகரண்டினக்கரல் என ஶம் ஶதரட்டுக்வகரண்டு
உதஶைறக்கறநரர் ன்நரல் 'மர்'த்டக்கு இநங்கற ந்ட
ிட்டரவன்றுரன் அர்த்ம். ணரல் இநங்கறணரர்

ன்நரல் ப்ஶஷிணரஶன, கனஷிணரஶன ரன் வதற்ந
இன்தம் ஷகனம் வதநடம் ன்ந

கனஷிணரனரன் இநங்கற ந்ட உதஶைறக்கறநரர்.
இநங்கத்ரன் வைய்கறநரர ன்நரல் அப்தடினேம் வைரல்ன
னடிரட. ஶணரரைம் னர்ரகப் தண்ி

ப்ஹ்ரடேதம் வதற்றுிட்ட எனர் அப்னநம் அந்
றஷனினறனந்ட இநங்குட ன்தஶ இல்ஷன.
ஆணரலும், ன் - ப்தடி ன்று வரிரட, இடஷ
ரனம் அஷ ிபக்கறச் வைரல்னவும் இல்ஷன - மர்ம்
அடிதட்டுப் ஶதரண றஷனக்குப் ஶதரணர்கள், அந்

றஷனில் இனந்டவகரண்ஶட, றஷன குஷனரஶன
மர்த்ஷனேம் தரர்த்டப் த கனஷவகரண்டு அஷ
ல்றப்தடுத்டம் ன்று றஷணத்ட குன ஶம்
ஶதரட்டுக் வகரண்டு உதஶைறத்னப்தஷ றஷநப்

தரர்க்கறஶநரம். ஆைரர்ரள், சுகரைரர்ரள் உள்தடப் தன

ப்ம் றஷ்டர்கள் அப்தடித்ரன் இனந்றனக்கறநரர்கள். ன்,
ப்தடி ன்நரல் வரிரட!அம்தரள் கரர்ம்!
வகரட்டிக் வகரட்டிக் குபிரக்குகறநறல் மத்குனரணர்
மத்ரண ைறஷ்னுக்கு அத்ஷ மறத்ற னஶரடு
த்ஷ ஶனரகத்றல் இனக்கறந வதனரரி ஜணங்கஷப

ஶனரக ரீறரண ரழ்க்ஷகிஶன ர்ரக டக்கப்
தண்ி ல்றப்தடுத்வும் வைய்கறநரர்.

றுதடி வைரல்கறஶநன். குன ஶனரக மம்தந்ப்
தட்டினப்தரல் அனக்கு அமஶன த்ஷ த்னஷ்டி ந்ட
ிட்டரகரட. அத்ஷரண என்ஷநஶ த்ஷ

ப்தஞ்ைத்றற்குள்ஶபனேம் கண்டு வகரள்கறந த்னஷ்டிஶரடு
ரன் குன கரர்ஶனரகத்றல் இநக்கறினக்கறந ரறரி
இனப்தட. ரஸ்த்றல் இநங்கில்ஷன, இநங்கறண
ரறரி க்குத் ஶரன்றுகறந றஷன. இட ம்னஷட
ஶரற்நந்ரன் .அனஷட உள்பரடேதத்றல் இநக்கம் ற்நம் டவும் கறஷடரட. (ப்தஞ்ைம் ன்கறன்ந)

த்த்ஷ அமஶன (ப்ஹ்த்றணின்று ஶநரகப் திரிந்)
த்ஷரகப் தரர்க்கரல் அறலும் அத்ஷ ப்ஹ்ஶ
ஊடுனி இனப்தஷ - ிரதித்றனப்தஷ - அரட
ப்ஹ்ஶ ிஷ்டரக ல்னரற்நறலும்
றஷநந்றனப்தஷ அடேத னர்ரகக் கண்டுவகரண்டு
அர் குன ஶம் ஶதரட்டுக் வகரண்டு உதஶைறப்தட.
அந்க் கனஷில் என
வதரி ஆணந்ம் உண்டு. த்ஷ ஆணந்னம் அத்ஷ
ஆணந்னம் 'இப்தடி' ன்று வைரல்ன னடிரல் கனந்
ஆணந்ம்!அத்ஷ அஸ்றரத்றஶனஶ லம்திண
ஆணந்ம். அரட உச்ை னட்ைறம் லரஶன
உண்டரண என ர்ணரீரண ஆணந்ம்!
இடவும் அரல் ைறஷ்ர்கலக்கு அடேக்யறக்கப்

தடுகறநட. ைறஷ்னம் குனரக ஆகற ஶனரஶகரதகரரக
உதஶைம் தண்டம்தடி அர் வைய்றல் இப்தடி உள்ஶப

அத்ஷ ைரந்ம், வபிிஶன த்ஷம் ரறரி

ஶனரகத்றற்குத் வரிகறந அடேக்ய க்னத்ம் ன்று
ஆகறநட. அப்தடித்ரன் யரிஷ்ட ஶனரக தரிதரனணம்
தண்டட. இட (குனவைய்ட) ைறஷ்ஶனரக தரிதரனணம்!
குனரகத் றனரல்
குனரகத் றனரல்
'ரரம், தத்னம்' ன்று

ஆம்தித்ஶ ரம் (வ ைங்க

தகத் தரர்கஷபப் தின்தற்றும் ஸ்ரர்த்ர்கள்) ப்ஹ்
ித்ர ஸ்ம்ப்ரத்றற்கு குன தம்தஷ வைரல்ரல்
இங்ஶக அந் னல் குனரண ிஷ்டஷக்
குநறப்திட்டுச் வைரல்ட வரம்தவும்

வதரனத்ரினக்கறநட. மயஸ் ரத்றல் அனக்கு
'குன' ன்றும் 'குன

- ன்' ன்றும் ரரக்கள்

வகரடுத்றனக்கறநட. குன - ன் ன்நரல் ஷண
குனரர்கஷப ிட ச்ஶஷ்டரண உத் குன ன்று
அர்த்ம். இங்ஶக (குன ன்தற்கு) ஆைரர்ரள் தரஷ்ம்

தண்டம்ஶதரட யரிஷ்ட மர் ித்ஷகஷபனேம்
உதஶைறப்தரல் குனரகறநரர் ன்று வைரல்னற, அஶரடு
இன்வணரன அர்த்ரக மர் ஜீர்கஷபனேம்
திநப்திப்தர் ன்தரலும் அர் குன ன்று
வைரல்னறினக்கறநரர்.
இறனறனந்ட திநப்ஷதத் னம் திரஷ குன ன்று
வைரல்டண்டு ன்று னரிந்ட வகரள்பனரம். மம்ஸ்க்ன
'னறட்ஶை'ரில்

தரிைனள்பர்கலக்கு ன்நரகத் வரிந்

ிம் - அப்தரவுக்கு குனப் தட்டம் உண்டு ன்தட.

திர - குன
திர - குன
'ரர

-திர - குன - வய்ம்' ன்தட ல்ஶனரனக்கும்

வரிந் வதரட ைணம். இறல் ரர-திர இண்டு

ஶதனஶ குனின் கரர்ரண ல்றப்தடுத்ஷனனேம்
வைய்தர்கள்ரன். வரம்தக் குந்ஷரக இனக்கும்ஶதரட
அம்ர த யறரக வகரஞ்ைம் வகரஞ்ைம் ல்னஷச்
வைரல்னறக் வகரடுப்தரள். அப்னநம் வகரஞ்ைம் ிம்
வரிகறந மறனறனந்ட ட்டு மறல் உதணம்

தண்ி குன ன்ஶந இனப்தரிடம் குனகுனரமம்

தண்டற்கரகக் குந்ஷஷ எப்தஷடக்கறந ஷில்
அப்தர, அம்ரஷ ிடக் வகரஞ்ைம் கண்டிப்னக் கரட்டி,
'இப்தடிிப்தடி

இனக்கடம், தண்டம்' ன்று அஶக

ல்ன ிங்கள் வைரல்னறக் வகரடுப்தரர். அணரல்
அனக்ஶக குன வதர் ற்தட்டினக்கறநட...
'குன' ன்நரல், அட்ைம்

அட்ைரகப் திரிக்கரல் ஶரக

எஶ ரர்த்ஷரக அர்த்ம் தண்டம்ஶதரட 'வதரிர்'
ன்ஶந அர்த்ம். அகத்றற்குப் வதரிர் head of the family அப்தரரஶண? அணரல் அர் குன.

குனவுக்கும் ந்ஷத்ன்ஷ உண்டு
குனவுக்கும் ந்ஷன்ஷ உண்டு

அப்தர குன ன்நரல் குனவும் அப்தரரன்!
'cF ைரஸ்த்'த்றல்

ந்ட ஶதஷ அப்தரரகச்

வைரல்னறினக்கறநட. ரரர் ன்நரல்

ஜீர ஶைரதீர ை ச்ை ித்ரம் ப்ச்ைற 1
அந்ரர தத்ரர தஞ்ஷைஶ தி:ஸ்ம்னர:11
'ஜீர'-திநப்ஷதக்

வகரடுக்கும். ல்ஶனரனக்கும் வரிந்,

அப்தர, 'உதறர' - னடல் ஶதரட்டு ஷக்கறநர் ரஶர
அர். தன ஶதனக்கு அப்தர இல்னரல் ஶவநரனத்ர்
னடல் ஶதரடும்தடி ஆகறநஶரல்னறஶர? அப்தர

இனக்கும்ஶதரஶ இண்டு திள்ஷபகலக்கு எஶ
னய¨ர்த்த்றல் ப்ஹ்ஶரதஶைம் வைய்ரல் அப்ஶதரட
என திள்ஷபக்கு அப்தரவும், ற்நனுக்கு ைறத்ப்தர,

வதரிப்தர ரறரி எனத்னந்ரஶண னடல் ஶதரட்டு

ஷக்கறநரர்? அப்தடிப்தட்ட, ரரினந்ரலும் அனம் என
அப்தர. ல்ன கரத்ரி அடேஷ்டரணம் உள்பர்ரன் என
குந்ஷக்கு ப்ஹ்ஶரதஶைம் வைய்ஶண்டுவன்று
ைரஸ்றம். னன்ணரபில் அப்தடி இல்னர என ஜணக
திர கரத்ரிில் மறத்ற கண்டர்கஷபக் வகரண்ஶட
ன்னுஷட திள்ஷபக்கு உதஶைம் வைய்ித்ரர்.

அப்தடிப்தட்ட அந் குன அந்ப் திள்ஷபக்குப் திரரகற
ிடுகறநரர். 'ச்ை ித்ரம் ப்ச்ைற' - இடரன்

ம்னஷட ிம். ன் ித்ஷ கற்திக்கறநரஶணர,
அரட ன் குனரினக்கறநரஶணர, அன் என
அப்தர. 'அன்ணரர' - எனத்ன் ைரம் ஶதரட்டு

க்ஷறத்ரணரணரல் ைரப்திடுகறநனுக்கு அன் என அப்தர.
'தத்ரர' - தத்றனறனந்ட

கரப்தரற்றுதனும் அப்தர.

இப்தடி அஞ்சு ஶதர். ஆணரல் ப்மறத்றரினப்தட, வதற்ந
கப்தனுக்கு அடுத்தடிரக குனவுக்கும் திர ஸ்ரணம்
ன்தடரன்...

அந் அப்தர ஜன்ரஷக் வகரடுக்கறநரவன்நரல், இந்
அப்தர ஜன்ரஷ அறக்கறநரர்!'ஜன்ரஷக்

வகரடுக்கறநஷத்ரஶண அப்தடிச் வைரல்னனரம்? இஷ
ப்தடிச் வைரல்னனரம்?' ன்நரல், என ஜீஷண ன
ப்தஞ்ைத்றல் ஶர் அப்தர ஜன்றக்கச் வைய்கறந ரறரி

இர் ஆத் ப்தஞ்ைத்றல் ஜன்றக்கச் வைய்கறநரஶ!அர்
physical னறீ
ீ ீ-க்

வகரடுக்கறந ரறரி இர் spiritual life -க்

வகரடுக்கறநரஶ!அப்ஶதர 'அப்தர' வைரல்னனரந்ரஶண?
ஷறக அடேஷ்டரண றில் உதண னர்ரக
தரரர்த்றகத்றல் ஶதரக ஆம்திக்கறநர்கலக்கு
'த்ிஜன்ர்' - றறல் 'இனதிநப்தரபர்' ன்ஶந

ஶதர்

இனக்கறநட. ஆற கரனத்றல் அப்தடி உதணம்

வைய்ித்ட, இண்டரட திநப்ஷதத் ந்ட, அரட

திரரக ஆகற, அப்னநம் ன்னுடன் ைறஷ்ஷண குனகுன
ரமத்றல் ஷத்டக் வகரண்டு திர் தண்ிணர்
குனஶ. 'குனகுன ரமம்' ன்று அஶரடு மறப்தஷச்
வைரன்ணரஶனஶ அட வரிகறநஶ!உதணரணவுடன்
இண்டரம் திநப்ன த்ிீ ஜன்ர.
தக்ஷறக்கும் த்ிஜன்ர ன்று ஶதர். னட்ஷடரக இனப்தட
என ஜன்ர. ரரர்ப் வதட்ஷட அஷ அஷடகரத்ட,

ஏட்ஷடப் திபக்கப் தண்ிணவுடன் னர்ரண தக்ஷறரக

வபிிஶன னட இண்டரட ஜன்ர. என ஜீஷண
அடேக்யத்ரஶன அஷடகரத்ட அனுஷட ஆ ஏடு
திபந்ட தரத்ரிடம்
அன் தநந்ட ஶதரகும்தடிரகப் னர் னொதம் னகறநஶ
குன.

இங்க்னீ றல் ரஷண pupil ன்கறநறல் கூட

அர்கலக்குத் வரிரஶன இந் த்ிஜன் த்ரர்த்ம்
இனக்கறநட. Pupa ன்நரல் என னச்ைற னச்ைறரகறநற்கு
னந்ற இனக்கறந கூட்டுப் னல ஸ்ஶடஜ். (ைறரித்ட)
த்ிஜன்ரவுக்குப் தறல் ைடர்ஜன்ரரக னச்ைறக்கு

இனக்கறநட!னட்ஷட அப்னநம் னல னொத ப்ரி ன்று
'இன

திநப்ன' ட்டுறல்னரல் னட்ஷட, அப்னநம், னல,

அற்கப்னநம் அந்ப் னல ன்ஷணச் சுற்நறத்
ன்ணிடறனந்ஶ டைஷனக் கக்கறக் கூடு கட்டிக் வகரண்டு
அற்குள்ஶப வைனற்றுக் கறடக்கறந ஸ்ஶடஜ் அற்குத்ரன் pupa ன்று வதர் - அப்னநம் கூட்ஷடப்

திபந்ட வகரண்டு தநந்ட னகறந னலப்னச்ைற ன்று 'ரலு
திநப்ன'! Pupa -வும் னட்ஷட ரறரிரன் இனக்கும். Pupil

ன்கறந ரர்த்ஷ அறனறனந்ஶ ந்றனக்கறநட. குபி
னலஷக் வகரட்டிக் வகரட்டித் ன் ரறரிஶ குபி
ஆக்குகறந கரரிம்ரன் குன வைய்ட ன்றும்

வைரல்டண்டு. அப்தடிச் வைரல்கறநஶதரட னலினறனந்ட
னச்ைற திநப்தரக இண்டரம், ரனரம் ஸ்ஶடஜ்கஷப
னடிச்சுப் ஶதரட்டுச் வைரல்கறஶநரம்.
இந் ம்னஷட ஷறக மம்ப்ர அதிப்ரங்கஶப
ஶல் ரட்டிலும் ஆற கரனத்றல் இனந்ட, திற்தரடு

அர்கள் ஶஶந றிஶன ஶதரணஶதரடம் அஶரடு என
ரறரி கனந்ட ஶதரினப்தரல்ரன் pupa - pupil ன்று
ந்றனக்கறநட. ஆணரல் திற்கரனத்றல் அர்கலக்கு
அந்த் ரத்தர்ம் நந்ட ஶதரய்ிட்டட - அர்கலஷட
அடேஷ்டரணத்றல் ம்னஷட குன - ைறஷ் தத்ற

ரறரித் வரடர்ந்ட ரரல்!இப்ஶதரட ரனம் ல்னரம்
நந்டிட்டுத் ரன் ஶல் ரட்டு ரகரிகஶ ரழ்க்ஷக
ன்று அர்கஷபப் தின்தற்நறக்வகரண்டு ஶதரய்க்
வகரண்டினக்கறஶநரம்!...
அப்தர - அம்ர னட உடம்ஷத னக்ரக ஷத்
னல் ஜன்ர. உதணத்றல் குன உதஶைத்ரல்

ற்தடுட உிஷ னக்ரக ஷத் இண்டரம்
ஜன்ர. அந் ஜன்ரில் னன்ஶணநற னன்ஶணநற
னன்ஶணநற னடிரகத்ரன் ன ப்தஞ்ை ஜன்ரஷ
அறத்ஶ ஶதரட்டு ஆத்ரரக, தரத்ரரக ஆகறநட.
உதணம் தண்ி ஶ ித்ஷ உதஶைறக்கறந குன
அந் னடிவு ஸ்ரணம் ஷ அஷத்டப்

ஶதரகறநரில்ஷன. கர்ரரஶன ைறத் சுத்றனேம், தக்றரஶன
ைறத் கரக்ர்னம் (எனஷப்தரடும்) ற்தடுத்டகறந
அபவுக்ஶக அர் றகரட்டுட. அஷ அலத்ரக
ற்தட்டு, த்னடரக றன்று றஷனப்தற்கு ரழ்க்ஷகிஶன
ன்நரக அடிதட்டு, கர்ர ல்னரம் கறந்ட அந் ஜீன்

ஶ KS -தித்னக்கலம் ஜீ ப்தஞ்ைத்டக்கும் தட்டினக்கறந
கடவணல்னரனம் ீர்ந்ரகறினக்கஶண்டும். இற்கு

அர் மம்ஸ்கரத்ஷப் வதரறுத்ட வகரஞ்ை கரனஶர,
றஷநக் கரனஶர ஶஷரினக்கும். அனர்ரண
ஶர ைறன ஶதனக்கு ஶண்டுரணரல் ப்ஹ்ைர்

ஆச்த்றனறனந்ஶ, அல்னட அடவுங்கூட இல்னரஶன,
அல்னட னர்த்றரகரஶன தரத்ரரக ஆகறிடுகறந
ப்ஹ் ஞரணம் மறத்றக்க னடினேம். ற்நர்கள்
உதணரணவுடன் குனகுனத்றல் ஆம்தக்கறந

ப்ஹ்ைர்ரச்ம் னர்த்றரணதின் அஶக னம்
க்னயஸ்ரச்த்றனறனந்ட, அடிதட்ஶட, கர்ர

கடவணல்னரம் ீர்ந்ட ைறத் சுத்ற, கரக்ர்ங்கஷப ன்நரக
மம்தரறத்டக் வகரண்டு ப்ஹ்ரக ஆகறந
ித்ரப்ரமத்றற்குப் ஶதரகனடினேம். அப்தடி ைறத்ம்

சுத்றரகற, ைறநரல் என்ஷநஶ ைறந்றக்கறந கரக்ர்ம்
மறத்றக்கறந மத்றல் அந்ச் ைறத்ம் தரத்ரஷஶ
எஶ குநறரகப் தற்நறக் வகரள்லம்தடி வைய் இன்வணரன
குன னரர், மந்றரமம் ந்ட உதஶைம் தண்டரர்.
அந் உதஶை யறஷரஶன - அந் குனினுஷட
அடேக்ய ைக்றனேம் உதஶை ரக்கறத்றல் தரய்ந்றனக்கறந
யறஷரஶன - ைறஷ்ன் அர் வைரன்ண தரரர்த்றக
ரழ்க்ஷகில் னன்ஶணநற னன்ஶணநற னடிரகத்ரன்

ஜன்ர இல்னரல் தண்ிக்வகரள்ட. அந் இடத்றல்
ைறஷ்ன் தப்ஹ்ரகஶ ஜன்றத்ட ிடுகறநரன்.
திந ங்கபிலும் திர-குன

திந ங்கபிலும் திர - குன
'திர', 'தித்ன' ன்தறனறனந்டரன் 'father'. ஏபவுக்கு

ம்னஷட குன ஸ்ரணத்றல் ஷக்கக் கூடி

வள்ஷபக்கரர்கலஷட குனரர்கஷப - 'குன'
ன்னும்ஶதரட 'குன' ன்ஶந ந்டிடுகறநட
அப்தடிப்தட்டர்கஷப - அர்கலம் Father ன்ஶந
வைரல்கறநரர்கள். ரம் 'தரறரி' ன்கறஶநரம். ஶதட்ஶ (Padre)
ன்ந ரர்த்ஷினறனந்ட ந்ட அட. 'ஶதட்ஶ' ன்தட
ஶதரர்ச்சுகல மற தரஷ. அற்கும் 'அப்தர' ன்றுரன்
அர்த்ம். இங்க்னீ ஷ்கரர்கலக்கும்,

ஃப்வஞ்சுக்கரர்கலக்கும் னன்ணரடிஶ

ஶதரர்ச்சுகல மறர்கள் இந்றரவுக்கு ந்ட அடி - டி
வகரள்ஷப ல்னரம் டத்ற ஊஷப் திடித்றனக்கறநரர்கள்.
ைர்ச்சுகலம் கட்டி ரற்நம் வைய்றனக்கறநரர்கள்.
அணரல் அர்கள் தரஷில் குனவுக்குச் வைரன்ண
'ஶதட்ஶ'ஷ

ஷத்டத் றழ் 'தரறரி' உண்டரிற்று. Father,

Padre டரணரலும்

னெனம் மம்ஸ்க்ன

'தித்ன'ரன்!ஶரப்தி

வரறகலக்குள் என்றுக்வகரன்று

ரர்த்ஷகள் றரிந்ட னம். வட்நரமறல் வமய்ன்ட்

ரஸ் வுண்ட் இனக்கறநட, மரந்ஶரம் ன்னும் இடம்
இனக்கறநட. இங்க்னீ றல் 'வமய்ன்ட் ரஸ்'

ன்கறநஶரன் ஶதரர்ச்சுகல மறல் 'மரன் ஶரம்'.
ஃப்வஞ்சுக்கரர்கஷப Frank ன்தட. அட ரபரட்டத்றல்
ல்னர ஶரப்திர்கஷபனேம் குநறப்தரக ம் ஶைத்றல்
ஆகறிட்டட. ட இந்றரில் ஃதீங்கற ன்றும் ம்
தக்கத்றல் தநங்கற ன்றும் ஆிற்று. அணரல்ரன்
வமய்ன்ட் ரஸ் வுன்ஷடப் தநங்கறஷன ன்று

வைரல்ரிற்று. ைறம்தத்றற்குப் தக்கத்றல் மனத்க்
கஷஶரத்றல் தநங்கறப்ஶதட்ஷட இனக்கறநட. அஷ Porto
Novo ன்கறநரர்கள்.

அப்தடிவன்நரல் னறரண டஷநனகம்

ன்று ஶதரர்ச்சுகல மறல் அர்த்ம். அந் ஶைத்டக்கரர்கள்
அங்ஶக னடைரகத் டஷநனகம் கட்டிக் வகரண்டு வமட்டில்
ஆணஶதரட அப்தடிப் ஶதர் ஷத்ரர்கள்.....

குனஷப் திர ன்கறந ரறரிஶ Father, Padre.
ஆணரல் இந் (ம்) ரட்டில் திநந் ஷஜண - வதணத்

ங்கஷபத் ி ற்ந ந் த்றலும் ம்னஷட

குன - ைறஷ் மம்தந்ம் - குன - ைறஷ்ர்கலஷட
அத்ந் தரந்வ்ம் - ரறரி இனப்தரகச்

வைரல்ற்கறல்ஷன. உதஶைம் ன்று குன ைறஷ்னுக்குப் தண்ி மம்ப்ர னர்ரக ந்றனக்கறந
ம்னஷட ந்த் ைக்றஷ அனுக்குள்ஶப

வைலுத்டட, அன் ரழ்க்ஷகக்ஶக ரம் ஜரப்
ற்றுக்வகரண்டு அஷண ஶரக்ஷம் ஷில் வகரண்டு
றறுத்டட, அஶ ரறரி ைறஷ்னும் குனஶ கற ன்று
ைரகற தண்ி, அஷஶ வய்ரக றஷணத்ட

மகன ஷகங்கர்னம் வைய்ட ன்று ற்ந ங்கபில்
ற்ஶதரட திதனரக இனக்கறந திரிவுகபில் தரர்க்க
னடிில்ஷன. டனக்க (இஸ்னரற) த்ஷ

ஶைர்ந்ர்கபில் னெர்றத் ன்தஷ குன ஸ்ரணத்றலும்
னெரித் ன்தஷ ைறஷ் ஸ்ரணத்றலும்

வைரல்னனரவன்று அந் ஸ்வரனர் வைரன்ணரர்.
ஆணரல் அட அர்கள் மனரத்றஶன ம் ஶைத்றல்
ரறரி ிரதகரக இல்ஷன ன்றும் வைரன்ணரர்...
வபி ஶனரகத்றல் அப்தர - திள்ஷப தரந்வ்ம் ரறரி
உள்ஶனரகத்றல் குன - ைறஷ்ர் ன்று ற்தட்ட வதனஷ
ம்னஷட ஷறக கனரைரத்றற்ஶக ிஶைரக

உரிட. ஏபவுக்கு ம்னஷட குன ஸ்ரணத்றற்கு
மஷரக
னம் ஶதரகஷ, யரஷண ற்ந
மம்திரங்கபிலும் கப்தணரரகச் வைரல்கறநரர்கள்
ன்று வைரல்ன ந்ஶன். டனக்கர்கள் அப்தடிப்தட்டஷ
'தரதர' ன்கறநரர்கள், அர்கலஷட

ீண்டகரன

இன்ஃப்லவன்மரல் டஶைத்றல் யறந்டக்கலம் அஶக
'தரதர'க்கஷபச்

வைரல்கறநரர்கள். அற்கும் 'அப்தர'

ன்றுரஶண அர்த்ம்.
ஜழக்கள் - அரட னேர்கள் - ரதி (rabbi) ன்கறநரர்கள்.
அட 'rabh' ன்ந னொட்டினறனந்ட ந் ரர்த்ஷ ன்று, ¢
'ப்ஹ்' ன்நரல்

வதரிசு, வதனஷ வதரனந்றட ன்றும்

வைரல்கறநரர்கள். மம்ஸ்க்ன 'ப்னஹ்' - 'ப்ஹ்'ரன் 'ப்ஹ்'
ஆகறினப்தட, ப்ஹ்ம் ன்று மரக்ஷ£த் தரத்ரஷச்
வைரல்கறநடம் அடஶ ல்னரற்நறலும் 'வதரிட'
ன்தரல்ரன். வதரிறலும் வதரிட, மகனத்ஷனேம்
ணக்குள்ஶப அடக்கறக் வகரண்டுள்ப யர வதரிட
அடரஶண? அந்ப் வதரிஷச் வைரல்கறந, க்கு

உதஶைறக்கறந ஶத்றற்கும் 'ப்ஹ்' ன்று ஶதர் உண்டு.
'குன' ன்னும்

ரர்த்ஷக்கும் 'வதரிர்' ன்றுரன்

அர்த்ம். அணரல் னைர்கள் ங்கலஷட ைரஸ்த்
ிறகஷபச் வைரல்லும் டரல்னஷட (Talmud -)

உதஶைறப்தஷ 'ரதி' ன்தடம் அடிப்தஷடில் ஶனரகம்
னரிலும் ஷறக கனரைர ண்ப்ஶதரக்கு
இனந்றனப்தஷஶ கரட்டுகறநட.
ப்ச்ஶரதறத் ன்று இனக்கறநட. அன் னடிிஶன
உதஶைகரண ரிறிடம் உதஶைம் வதற்ந ைறஷ்ர்கள்,
"ங்கஷப

அித்ஷின் (அஞ்ஞரணத்றன்) அக்கஷக்கு

கடத்டித்ரல் ரங்கஶப ங்கலஷட திர" ன்று
வைரல்னற ஸ்கரித்ரக னகறநட. மரிரகச்
வைரன்ணரல் "த்ம் U :திர" ன்று னெனத்றல்

னகறநற்கு "ீங்க-ன்ணர (ீங்கபன்ஶநர?) ங்க அப்தர?"

ன்று அர்த்ம். 'அப்தர ன்று ஷடனஷநில்

வைரல்கறநர் றஜத்றல் அப்தடிில்ஷன. ீங்கள்ரன் றஜ
அப்தர' ன்று உள்பர்த்ம். வணன்நரல் அந் அப்தர
ைரகறந ஜன்ரஷத்ரன் வகரடுத்ரர். அப்தடிப் தன
ஜன்ரக்கபில் தன அப்தரக்கள் இனந்றனக்கறநரர்கள்.

அணரல் அர்கஷப ப்தடி றஜ அப்தர ன்தட? இர்ரன்
ைரகர ஜன்ரஷ, அம்னரக (அ-ம்னம்
றல்னரட) உள்ப ஆத்ரரகறந ைரச்

ஜன்ரஷ எனத்ஶரக அபிப்தர். அர்கள் (தன
திநிகபில் ரய்த் திரக்கள்) ைரகறந ஜன்ரஷத்
ந்ரல் இஶர ஜன்ரஷஶ ைரக ஷத்ட ிடுகறநரர்
ைரச் தம் வகரடுக்கறநரர். இங்ஶக ஆைரர்ரள்

தரஷ்த்றஶன, "மனத்த்றன் அக்கஷக்குப் தடஶகரட்டிக்
வகரண்டு ஶதரகறநட ஶதரன, ஜன்ம் - ஜர (னெப்ன) - 
- ஶரக - டக்கம் னனரண னஷனகள் றஷநந்றனக்கும்
அஜ்ஞரண மம்மர மரகத்றனறனந்ட ஞரணம் ன்ந
தடகரல் னணர்ஜன்ரினறனந்ட தரினர் ிடுஷன

வதறுரண ஶரக்ஷத்றற்கு குன கடத்டிப்தரல், ற்ந
திரக்கஷபிட இனக்ஶக தித்னத்ம் வைரல்ட

வரம்தவும் வதரனத்ம். ஶனரக வ்யரத்றல் ஜன்ர
னம் திரவுக்குத்ரன் னஜறக்கத்க்க ைறஶஷ்டர்கபில்
னனறடம் னட. அப்தடிவன்நரல் தரினர்ரண
அதறஷனஷத் னகறந குனஷ ன்ண ரன்

வைரல்னக்கூடரட?" ன்கறநரர். அதறஷன ன்நரல்
அத்ஷ ஸ்றறரன். 'தம்' ன்நரல் த்ஷம். அஷப்
தற்நறச் வைரல்ன றஷந

இனக்கறநட. இப்ஶதரட ஶண்டரம். ல்ஶனரனக்கும்
வரிந்ட, 'ததம்'. தம்

ன்நரல் மம்மரம் - இயஶனரக ரழ்க்ஷகத் வரடர்.
அட த்ஷம். அஶரடு 'தத்ஷச் ஶைர்த்ஶ 'ததம்'
'ததம்' ன்கறநட.

அப்ஶதரட அதம் அத்ஷந்ரஶண?

அஷஶ அஷடிப்தர், அடேக்யறக்கறநர் குன ன்நரல்
அர் யறஷஷ ன்ண வைரல்ட?
திர, குன ன்ந ரர்த்ஷகஷப எஶ ஆமரறக்குச்
வைரல்டண்டு ன்று கரட்ட ந்ஶன். திரஷ குன
ன்று வைரல்ஶ ஶனரக வ்யரம். (அற்கு)

ித்ரமரக குனஷ, "ீரன் றஜ அப்தர" ன்று
ைறஷ்ர்கள் - அந் ைறஷ்ர்கள் எவ்வரனத்னஶ குன
ஸ்ரணம் யறத் வதரிர்கள், அப்தடிப்தட்டர்கள் வைரல்னறினப்தரக உதறத்றனறனந்ட கரட்டிஶணன்.
கம்தர் ரறரிரண வதரிர்கள் ஷறக எபதற
மம்திரத்ஷஶ தின்தற்நற, அந் ஶ - உதற

அதிப்ரங்கஷப மம் ரய்க்கறந இடத்றவனல்னரம்
ங்கலஷட றழ் டைல்கபில் டுத்டச் வைரன்ணர்கள்.

திநப்தித் அப்தர ஶதனக்குத்ரன் அப்தர, றஜ அப்தரரகப்
திள்ஷபஷ ல்ன னொதப்தடுத்ற பர்க்கறநட
ஆைரர்ன்ரன் ன்று ரம் தரர்த்டக் வகரண்டினந்
அதிப்ரத்ஷக் கம்தர் வ ரைந்ற னெர்த்ற
மம்தந்ப்தடுத்றஶ வைரல்னறினக்கறநரர். டேஷம
ரஶற்றுற்கரக னேரரக இனந் ரஷ

ஜணகனஷட ரஜ மமளக்கு அஷத்டக்வகரண்டு
ஶதரண ிச்ரறத்ர் ஜணகனக்கு ரஷ

அநறனகப்தடுத்டகறநரர். அப்ஶதரட அனஷட

ம¨ர்ம்ைப் வதனஷில் ஆம்திக்கறநரர். அந்
ம்ைத்ஷ ஆம்தித்ட ஷத் ம¨ர்ணினறனந்ட டே,
ப்னட, இக்ஷ்ரகு, ககுத்மன், ரந்ரர, CH, தகல ன், கு
ன்று ல்னரப் னர்ிகர்கபின் வதனஷஷ தற்நறச்
வைரல்னற, ைணின் வதனஷில் னடித்ட, அந்த்

ைன் னத்கரஶஷ்டி தண்ிப் திநந் திள்ஷபரக்கும்
ரர் ன்று வைரல்கறநரர். அந் இடத்றல்ரன் ரம்
இடஷ தரர்த்டக்வகரண்டினந் ித்றற்கு

னகறநரர். "ரரறரலு மஶயரர்கலம் ைனுக்குப்
திள்ஷப ன்கறநட வதபில்ரன் - 'னல்ர் னும்

வதஶ கரண்!' ஆணரல் அர்கஷப பர்த்ட, அரட
னொதம் தண்ிணட மறஷ்டர்ரன் - 'உதண ிற
னடித்ட, ஷந ஏடித்ட பர்த்ஶரன் ைறட்டன் கரண்'
ன்று அர் வைரன்ணரகக் கம்தர் தரடிினக்கறநரர்.
தித்னம்ைஶ குனம்ைரகவும்
தித்னம்ைஶ குனம்ைரகவும்
ைரகறந ஜன்ரஷத் னம் அப்தரஶ ைரகரஷில்
ஜன்றக்கச் வைய்கறந குனரகவும் ஆகற - (ைறரித்ட)
'வகரஞ்ைம்' அப்தர, 'னல' அப்தர

இண்டும் ஆகற -

இனப்தஷனேம் ஆறினறனந்ட றஷநப் தரர்க்கறஶநரம்.
இப்தடித் வரடர் ைங்கறனறரகப் ஶதரய் அப்தர - திள்ஷப
ம்ைரபிஶ குன - ைறஷ் ம்ைரபிரக
இனந்றனப்தடம் உண்டு. (ஸ்ரர்த்ர்கபரண) ம்னஷட
ப்ஹ்ித்ர குன தம்தஷஶ அப்தடித்ரன் னல்

அஞ்சு, அறு ஶதர் ஷ ஶதரகறநட. இந் மம்ப்ரத்றல்

னல் குன ரரன். அர் ஶர் குனரக இனந்ட

அரிடம் உதஶைம் வதற்று (இச் ைம்திரத்றல்) அடுத்
குன ஆணர் ரவன்நரல், அனஷட திள்ஷபரண
ப்ஹ்ரரன். அந் ப்ஹ்ரஷ குனரகக் வகரண்டு
அனக்கு அடுத்ட குன ஸ்ரணம் யறக்கறநர்
மறஷ்டர். அர் ப்ஹ் னத்ர்ரன். அனக்கு

அடுத்ர் மறஷ்டனஷட னத்ரண ைக்ற. அடுத்ர்
ைக்ற யர்றின் னத்ரண தரைர். தரைனக்கு
அப்னநம் அனஷட னத்ரண வ்ரமரைரர்ரள்,

வதௌத்ரண சுகரைரர்ரள் ன்று அடஷ அப்தர திள்ஷபகஶப குன - ைறஷ்ர்கபரக அஷந்டரன் ம்
குன தம்தஷ உனரகறினக்கறநட. ஷஷ்டிக

ப்ஹ்ைரரிரண சுகரைரர்ர பினறனந்டரன் ரறுல்.
அர் மந்றரமறரண வகௌடதரனக்கு குனரகற

உதஶைறத்றனறனந்ட வகௌடதரனக்கு அப்னநம் ஶகரிந்
தகத்தரர், ம்னஷட ஆைரர்ரள், அனஷட
மந்றரம ைறஷ்ர்கள், அர்கலஷட தரிதரனணத்றல்

ந் டரன அறதறகபின் தம்தஷ ன்தரக, குனவும்
மந்றரமற, ைறஷ்னம் மந்றரமற ன்நரிற்று.
வஜணனரகஶ KS ம்ைங்கள் னலடம் வறும் அப்தர திள்ஷப ம்ைம் ட்டுறல்ஷன, அந் அப்தர -திள்ஷபகஶப
குன - ைறஷ்ர்கபரகவும் இனந் ித்ர மம்ப்ர
தம்தஷகலந்ரன்.
ரய் றில் ரிறகபின் வதர்கள்; ஆைரர்ரள் கரட்டும்
அன்ஷண கறஷ

ரய் றில் ரிறகபின் வதர்கள்;ஆைரர்ரள் கரட்டும்
அன்ஷண கறஷ

வரம்த ித்ரமரக என இடத்றல் தரர்க்கறஶநரம். ந்
இடத்றவனன்நரல், ஶைரதறத்டக்கள் ன்று
ப்மறத்ரக ம்னஷட ஶரந் த்றற்ஶக
அஸ்றரரக இனக்கப்தட்ட தத்றல் (தத்ட
உதறத்டக்கபில்) னடிரக னம்
ப்னயரண்கத்றல் 'ம்ை ப்ரஹ்ம்' ன்ந
னடிரண தரகத்றல்ரன். அறஶன அந் உதறத்ஷ
ஆறினறனந்ட ற றரக உதஶைறத்ட க்ஷறத்டக்
வகரடுத்றனக்கறந, அரட குனரர்கபரண, அத்ஷண

ரிறகலக்கும் ஶதர் வைரல்னற அர்கள் இன்ணின்ண ம்ைம்
ன்று னறஸ்ட் வகரடுத்றனக்கறநட, ஶஶந உதஶைம்

இல்ஷன, ம்ைரபி ட்டுந்ரன். எவ்வரன KS ஶதஷனேம்
வைரல்னற, அர் இன்ணரர் னத்ன் ன்று
வைரல்னறினக்கறநட.
எனத்ர் அம்ர - அப்தர இண்டு ஶதனக்கும்
னத்ரினந்ரலும், ஶனரகம் னரிலுஶ க்கத்றல்
அப்தரரன் Head of the family -ரகக் கனப்தடுற்ஶகற்க,
'இன்ண

அப்தரவுஷட னத்ர்' ன்றுரன் வைரல்ரக

இனக்கறநட. தத்றஶர, அப்பிஶகன் ஃதரஶர
டரணரலும் இன்ஷநக்கும் father's name -ரன்

ஶகட்கறநரர்கள்!இணிறலும் அப்தடித்ரன் ஶதரட்டுக்
வகரள்ரக இனக்கறநட!இந் ித்றல் இப்ஶதரடம்
ஸ்த்ரீ மத்ப் ஶதரரட்டக்கரர்கள் கூடப் ஶதரரட்டம்,
agitation ஆம்தித்ரகத்

வரிில்ஷன எனஶஷப

இப்ஶதரட ரஶணரன் இஷச் வைரல்னற அட ஶறு என்று
கறபநறக்வகரடுக்கறஶநஶணர, ன்ணஶர?...

ஶம் - உதறத் ஆகறற்நறல் னம் ரிறகபின்
திரக்கள் திரரக ட்டுறல்னரல் குனரகவும்
இனந்றனப்தரல் அர்கஷப ஷத்ஶ னத்ஷச்

வைரல்ட க்கம். ரனங்கூட அதிரணத்றல்
ம்னஷட ஶகரத் ப்ர்த்கர்கபரண (ஶகரத்றத்ஷத்
வரடங்கறர்கபரண) ரிறகபின் - னன ஜரறஶ
ஆணர்கபின் - வதர்கஷபத்ரஶண அப்தர - திள்ஷப
ரிஷைில் வைரல்கறஶநரம்? 'ஶர எப்திக்கறஶநரம். இட
ம்னஷட ஶகரத்த்றன் னர் ரிறகபின் வதர்கபர?'
ன்று இப்ஶதரடரன் வரிந்ட வகரண்டர்கலம்
இனக்கனரம்!...
ஶனரகம் னர தினேள்ப இந் க்குக்கு ித்ரமரக,
ரன் வைரன்ண அந் இடத்றல் (ப்னயரண்க
உதறத்றன் னடிவுப் தகுறில்) னறஸ்ட்

ஆம்தத்றனறனந்ட வரம்த டெம் ஷ எவ்வரன
ரிறின் ஶதஷனேம் அர் 'இந் அம்ரின் னத்ர், இந்

அம்ரின் னத்ர்' ன்தரகத் ரரர்ரர்கபின் ஶதர்கஷப
ஷத்ஶ வகரடுத்றனக்கறநட.
'இவன்ண, இப்தடிப்

தண்ிினக்கறநஶ' ன்தற்குப் தறல்

ஆைரர்ரபின் தரஷ்த்றனறனந்ட வரிகறநட. ன்ண
வைரல்கறநரவன்நரல், "னத்ன் குரணரக இனப்தற்கு
ஸ்த்ரீஶ - அரட அனுஷட ரரஶ -

ப்ரணரண கரம் ன்தட வகுரகப் னகழ்ந்ட
வைரல்னப்தடும் ிம். ஸ்த்ரீ ஜரறக்குள்ப அந்

ிஶைத்றணரஶனஶ னத்ன் ிஶைம் வதறுரல்ரன்
இங்ஶக ஆைரர் தம்தஷ இப்தடிச்

வைரல்னப்தட்டினக்கறநட" ன்கறநரர்.
வதண்டினம் திம்ித்ஷனேம்
வதண்டினம் திம்ித்ஷனேம்
இப்தடிச் வைரன்ணறனறனந்ட அஶர, அனக்கும் னந்ஷ
அந்ப் னர் ரிறகஶபர ஸ்த்ரீகஷபனேம் ப்ஹ் ித்ர
குனக்கபரகக் வகரள்பனரவன்று அதிப்ரப் தட்டரகத்
ப்தர்த்ம் வைய்டவகரண்டு ிடக்கூடரட. இந் இடத்றல்
னெனத்றலும் மரி, தரஷ்த்றலும் மரி, ஆத் ைரஸ்த்

உதஶைம் தற்நற டவும் இல்ஷன. இங்ஶக வைரல்னப்தட்ட
ரிறகள் இந்ந் அம்ரரர்கபின் திள்ஷபகள் ன்று

ட்டுஶ இனக்கறநஶ ி, அர்கபிடறனந்ட இர்கள்
ந் ித்ஷிலும் உதஶைம் வதற்நரக இங்ஶகனேம்
இல்ஷன, உள்ஶப ங்ஶகனேம் இல்ஷன. தரஷ்த்றலும்
னத்ன் குரணரஷப் தற்நறத்ரன் இனக்கறநஶ ி

ித்ரரணரக, ஞரணரணரக இனப்தஷப் தற்நற இல்ஷன.
உதறத் கரனத்றல் அத்ரத் ைரஸ்த் ிங்கபில்
ஆரகத் வரிந்ட வகரண்ட ஸ்த்ரீகள் ித்த்

மறம்யங்கபரக இனக்கப்தட்ட (ஆட) ரிறகபிடனம்
வதரிரக ரம், மம்ரம் (மம்தரஷ)
வைய்றனப்தரக அந் உதறத்டக்கபினறனந்ஶ
றஸ்மந்ஶயரக (ைந்ஶகத்றற்கறடறன்நற) த் வரிடம்
ரஸ்ம். ன்நரலும் அந் ஸ்த்ரீகபிடறனந்ட ரனம்
உதஶை க்த்றல் ித்ர ஸ்கம்
ீ
(கல்ி கற்நல்)
வைய்ரக என இடத்றஶனனேம் கரஶரம் அஶ ரறரி,

ரஜ்ஞல்க்ர் எனத்ர் ம் தத்ணிஷப் தக்கத்றல்

உட்கரர்த்ற ஷத்டக் வகரண்டு ஆத் ிங்கஷப
வைரல்ரக இனக்கறந என இடம் ி ஸ்த்ரிகள்
குனரர்கபிடம் உதஶைம் வதற்நரகவும் ிம்
டவுறல்ஷன. ஶதச்சுரக்கறலும், சூழ்றஷனப் தக்க

ிஶைத்ரலும் - 'சூழ்றஷன' ன்கறநஶதரட, ித்த்
ச்ஶஷ்டர்கபரகவும், ஞரணிகபரகவும் அப்ஶதரட இனந்
வகரண்டினந்ர்கபின் மரந்றத் ிஶைத்ஷ
'ஶடிஶ'ஷணக்

குநறப்தரகச் வைரல்னஶண்டும். அந்

ிஶைத்ரலும் - ல்னரற்றுக்கும் ஶனரக
அர்கலக்கரகஶ உள்லக்குள்ஶப ற்தட்ட ஆத்ரத்றக
அதினரஷிணரலும் ைறன ஸ்த்ரீகலம்

ப்ஹ்ரறணிகபரக ஆணரகத்ரன் ஶரன்றுகறநஶ
ி, மம்ப்ர க்த்றல், அர்கள் ைறஷ்ர்கபரகஶர

- ைறஷ்ஷகபரகஶர - குனரர்கபரகஶ இனந்ட கற்றுக்
வகரண்டரகஶர, கற்றுக் வகரடுத்ரகஶ அலத்ரக
'ிவடன்ஸ்' இல்ஷன.

இந் ிரக வரம்தவும் அறக தட்ைரக வரிட,
ஶஶரதறங்கள் னனரக ஶனரகத்றல் திைரத்டக்கு
ந் னர் னேகத்றலும் வரடர்ந்ட ந்ட கனறக்கு
னற்தட்ட னேகங்கபிலும் ைறன ந்த்ங்கள், ைறன
உதரமஷணகள், ைறன ித்ஷகள் ஆகறற்ஷந அகத்டப்
வதரிர்கஶப வதண் குந்ஷகலக்குச் வைரல்னறக்
வகரடுத்ட ந்றனக்கறநரர்கள் ன்கறந அபவுக்குத்ரன்
அஶகரக உதறத் ரறரினேம், திற்கரன ர்ைணங்கள்
ரறரினேம் ஃதினரமதிகனரக இல்னர ஆரணர

னஷநகஷபனேம், Arts ன்கறந கஷனகஷபனேம், வனௌகறக

ஞரணத்ஷத் னம் ைறன ித்ஷகஷபனேந்ரன் ஸ்த்ரீ

ப்ஷஜகலக்குக் கற்றுக் வகரடுத்றனக்க ஶண்டுவன்று
ஶரன்றுகறநட. அனர்ரகத்ரன் ஶ ந்த்ங்கள்
ைறனடம் வதண்டுகலக்கு என ைறன மனெயங்கபில்
கற்றுக் வகரடுத்றனப்தரர்கள் ஶதரனத் வரிகறநட.

வரம்தவும் ீக்ஷண் னத்றஶரடு ஃதினரமரதிகனரகத்
வரிந்ட வகரள்ப ஶடவன்று என ஸ்த்ரீ ப்ஷஜ
ஆஷைப்தடும் ஶதரட ஃதினரமஃதினேம் கற்றுக்
வகரடுத்றனக்க ஶண்டுவன்றும்

ஊயறக்கனடிகறநட. ஆணரலும் ல்னர னன
ப்ஷஜகலக்கும் கம்தல்மரிரகஶ உதறத், ர்ைணங்கள்
ஆகறற்ஷநச் வைரல்னறக் வகரடுத் ரறரி இல்னரல்,
'க்வமப்ணல்' ன்று

வைரல்லும்தடிரகச் ைறன்ண

மறஶனஶ ல்ன னத்ற ப்கரைத்டடன் இனந்

வதண்கலக்கு ட்டுஶ இப்தடி ஶரந்னம் இ
த்ரர்த் மப்வஜக்டுகலம் வைரல்னறக் வகரடுத்றனக்கற நரர்கவபன்றுரன் வரிகறநட. என ரிறிடம்,

ஆைரர்ரிடம் குனகுனரமம் ன்று தடித்றனக்கறந
தைங்கள் தற்நற ஶத்றனறனந்ட ஆம்தித்ட திற்கரன

இனக்கறங்கள் ஷ தனற்நறல் றஷந னகறன்நண.
அற்ஷநப் தரர்க்கறநஶதரட டைற்றுக்கு என
க்மரம்திபரகத்ரன், அகத்டப் வதரிர்கபிடறனந்ட
ட்டும் ன்நறல்னரல் குனகுனம் ஷத்ட டத்ற
ஆைரர்ணிடனம் வதண்கள் தடித் ரறரித் வரிகறநட.
அந் டைற்றுக்வகரன குனகுனத்றலும் னனப்
திள்ஷபகபரக டைறு ித்ரர்த்றகள் தடித்ரர்கவபன்நரல்

வதண் ித்ரர்த்றகபரக இண்வடரனத்ர்ரன்

இனந்றனப்தரர்கள் ன்றும் ஊயறக்க னடிகறநட.
னன்ஶண வைரன்ண (ப்னயரண்க) உதறத்றஶனஶ
ரத்னனர்ரக (ரய்றில்) ம்ைம் வைரன்ண அந்
தரகத்றற்குக் வகரஞ்ைம் னந்ற, இப்தடிிப்தடிரண

குனள்ப ப்ஷஜ திநப்தற்குப் திர இன்ணின்ண
அடேஷ்டரணம் தண்டம் ன்று வைரல்கறந இடத்றல்
தண்டிஷரக ஆகக்கூடி ஸ்த்ரீ ப்ஷஜ (வதண்
குந்ஷ) திநக்க ஶண்டுரணரல் இன்ண ிறஷக்
கஷடப்திடிக்க ஶண்டும் ன்று இனக்கறநட. இறனறனந்ட
ஆறகரனத்றல் ஸ்ரகஶ ல்ன னத்றைரனறணிரகப்
திநந்ட த் ைரஸ்த்ங்கலம் வரிந்ட வகரண்டு

தண்டிஷகபரண வதண்கள் இனந்ட ட்டுறல்னரல்,

அப்தடி என வதண் ப்ஷஜ ணக்கு உண்டரடம் ன்று
ஆஷைப்தட்ட திரரர்கள் இனந்ரகவும் வரிகறநட.
ஆணரலும் இங்ஶக கூட ஆைரர்ரள் க்கரண கனறகரன
ர்த்ஷ ணமறல் ஷத்டக் வகரண்ஶட தரஷ்ம்

தண்ிினக்கறநரர். அப்தடிப் தண்டம்ஶதரட, 'தண்டிஷ'
ன்தட ப்ஹ் ித்ர ைரஸ்றத்றல் தரண்டித்ம்

வதறுஷக் குநறக்கரட ன்று அதிப்ரப்தட்டு, அற்கு
கரரக "வணன்நரல் ஸ்த்ரீகலக்கு ஶத்றல்
அறகரறல்னரரல் (ஶம் கற்க உரிஷில்னரரல்)
" ன்கறநரர். தின்ஶண 'தண்டிஷ' ன்று ன்
வைரல்னறினக்கறநட ன்தற்கு, "க்னய ந்த்
ித்றஶன தரண்டித்ம் வதறுரஶனஶ தண்டிஷ"
ன்று தறல் வகரடுத்றனக்கறநரர். 'க்னய ந்த்ம்' ன்நரல்
ட்ஷட
ீ
ல்ன னஷநில் டத்டட, இல்னநத்ஷ

ல்னநரக டத்டட, (ைறரித்ட) 'domestic management'! அஷ
மரர்த்ரக, றநம்தடச் வைய்கறந கஷனில்

ஶர்ந்றனப்தடரன் வதண்கலக்குப் தரண்டித்ம் - இப்தடி
ஆைரர்ரள் அதிப்ரப்தட்டினக்கறநரர்.
வதண்கபின் தரண்டித்ம்;அக்கரன-இக்கரன ரறுதரடு

வதண்கபின் தரண்டித்ம் அக்கரன - இக்கரன ரறுதரடு
தங்கரனத்றல், ஆைரர்ரள் னட ஜீன் ஊட்டி ஸ்ரதித்
ஷறக ரழ்க்ஷகில் னனர்கள் உத்ஶரகத்டக்குப்
ஶதரய் மம்தரறக்கில்ஷன. க்னயத்றஶனஶ இனந்ட
வகரண்டு ிடிற்கு னன்ணரனறனந்ட என்று ரற்நற

என்நரக அடேஷ்டரணங்கள் வைய்ற்ஶக அர்கலக்குப்
வதரலட மரிரினக்கும். மம்தரஷண, ரன்ம், குன

ட்ைறஷ னனறற்நறனறனந்ஶ அர்கலஷட பி
ரழ்க்ஷகக்குப் ஶதரடரண னரணம் கறஷடத்டந்ட.
னனர்கள் இப்தடி மரவும் அடேஷ்டரணதர்கபரக
இனந்ரல் ஸ்த்ரீகலம் மர அர்கள்கூட
இனந்டவகரண்டு தன ிங்கபில் அந்

அடேஷ்டரணரறகலக்கரக ஶமஷ வைய்ஶ

அர்கலக்கும் வதரலட மரிரினந்ட. அந்ச்

சூழ்றஷனில் அர்கலக்குப் தரண்டித்ம் அடிஶரடு
அச்றல்னரலும், தரண்டித்த்ரல் அர்கலக்கு என
ப்ஶரஜணனம் இல்னரலும் இனந்ட.

ஆணரல் ம் கரனத்றல் னனர்கள் ரள் னரவும் - day- time
ன்தட னரவும் - ஆஃதிமறல் ஶஷன வைய்ஶ

மம்தரறக்கஶண்டும் ன்ந கட்டரம் ற்தட்டு ிட்டட.

இஷ ரற்றுற்கறல்ஷன ன்ந அபவுக்கு றஷனஷ
னற்நற ிட்டட.

ஆக, இப்ஶதரட னனர்கலக்கு ஆதிஸ், அட ஶதரக
றஞ்ைறனேள்ப ஶத்றல் அட்ஷட, வதரலடஶதரக்கு ன்று
என றனுமரக ஆகறிட்டட. இணரல்  மம்தந்ரண

ம்னஷட ரபப் னஸ்கங்கள் உள்தட ஆத்ரஷஶர,
னத்றஷஶர, ணஷமஶர பர்த்டக் வகரடுக்கறந
ஷனேஶ - ல்ன இனக்கறம் உள்தட ஷனேஶ அர்கள் தடித்டத் வரிந்ட வகரள்பரனறனக்கறநரர்கள்.
இஷக் கணிக்கும்ஶதரட இற்கு றரம் ஆைரர்ரள்

வைரன்ணற்கு என றனுமறல் ரறுனரகப் ஶதரணரல்ரன்
கறஷடக்கும் ன்ஶந ஶரன்றுகறநட. இப்தடி ரன்

வைரல்ஶ வதரடரகப் தரர்த்ரல் யர தரதம்ரன்,
த அதைரனம்ரன். அட ணக்குத் வரிரனறல்ஷன.
அர் கரனம், ம் கரனம் ன்று வைரல்னறக் வகரண்டு
கரனத்ஷ அடேமரித்ட, ன்ஷநக்கும் ைரச்ரண

ர்த்ஷ ரற்றுட டபிக்கூட னஷநஶில்ஷன
ன்தடம் ணக்கு ன்நரகத் வரிகறநட.
இனந்ஶதரறலும் னனர்கள் ஆதீஸ் ஶதரய் ரணரக
ஶண்டும் ன்று ஆணறல் ஸ்த்ரீகள் றஷனஷ ப்தடி
ஆகறினக்கறநட ன்தஷக் கணிக்கறநஶதரட இன்ஷநக்கு
அஶ இனந்ரல் ன்ண வைரல்னறினப்தரவன்று ன்
அடி ணமறனறனந்ட திரர்த்றத்டப் ப்ரர்த்றத்ட, ஶரஜறத்ட
ஶரஜறத்டப் தரர்க்கறநஶதரட ஶரன்றுகறநஶர அஷஶ
டிந்ட வைரல்கறஶநன் இன்ஷநக்கு Day - time னரவும்
ட்டிஶன
ீ
இனக்கறந ஸ்த்ரீகலக்கு ஜ்ஞரற

அடேஷ்டரணங்கபில் மயரம் தண்டகறந

கரர்றல்ஷன. ட்டு
ீ
றர்ரயத்றல் அர்கள் தன
கரர்ம் வைய் ஶண்டிினந்ரலும், கரர்ம் வைய்றல்
கஷபத்ட ிச்ரந்ற வைய்ட வகரண்ட திற்தரடும்
அர்கலக்குப் வதரலட றச்ைம் இனக்கறநட. அட

ிஶனர
ீ
, ம்திஶனர ஶதரகரனறனக்க ஶண்டுரணரல்
அற்கு றரன் ஆைரர்ரள் அன்ஷநக்குச் வைரன்ணற்கு
ித்ரமரண
என்நரகத் வரிகறநட. அரட, இன்ஷநக்கு

ஸ்த்ரீகள்ரன் ங்கலக்கு றஞ்சும் வதரலஷவல்னரம்
ம்னஷட இறயரம - னரங்கள், ஸ்ஶரத்ப்

னஸ்கங்கள், அட ட்டுறல்னரல் உைந் கரவ்ங்கள்
ஆகறற்ஷந ன்நரகப் தடித்டத் வரிந்ட வகரள்ப
ஶண்டும். அப்தடிப் தண் னடினேம் ன்தட.
அர்கலஷட வதரலட ல்ன ிரகக் கறற்கு இட
ற ன்தட ரத்றறல்ஷன. த்ஷணஶர னேகத்டக்கு
னன்ணரனறனந்ட ஆம்தித்ட, வரடர்ந்ட ந்டள்ப

ம்னஷட யத்ரண கனரைரத்டக்கு உினொட்டுகறந
னஸ்கங்கள் ம் கரனத்றல் வைத்டப் ஶதரய் ிட்டண
ன்ந வதரி தற, யத்ரண கபங்கம் க்கு
ற்தடரனறனக்க ஶண்டுரணரல் இப்தடி ஸ்த்ரீகபரட
அற்ஷநப் தடித்டப் ப்ஶரஜணப்தடுத்றக் வகரண்டு
ட்ைறத்டக் வகரடுப்தடரன் ற.
இப்தடித் ரங்கள் தடித்நறந்ன் மரரம்ைத்ஷ அர்கள்
னனரர்கலக்கும் வைரல்னற அர்கலக்கும் ம்னஷட

ம கனரைரத்றல் என அதினைறஷ

ற்தடுத்ஶண்டும். ரணரகப் தடித்டத் வரிந்ட வகரள்ப
ப்ரிப்தடரணரக இனந்ரலும், வதண்டரட்டி வைரல்கறநரள்
ன்நரல் னும் ஶகட்டுத் வரிந்ட வகரள்ரன்.
ம்னஷட னரணரண, னணிரண இனக்கறச் வைல்ம்
ன்தட ம் கரனத்ஶரடு வகரள்ஷப ஶதரகரனறனக்க
ஶண்டுரணரல் அற்கு இப்தடி ஸ்த்ரீகள்
தண்டிஷகபரணரல்ரன் னடினேம் ன்று ப்த்ட்ை
ய்யரத்றல் ற்தட்டினப்தரல்ரன் டிந்ட
வைரன்ஶணன்.
ஆைரர்ரள், தரண்டித்ம் ன்கறநஷ ஶத்றல்
தரண்டித்ம் ன்ஶந கனற, ஶரத்ண அறகரம்

ஸ்த்ரீகலக்கு இல்னரரல்ரன் அர்கள் தரண்டித்ம்
வதறுகறநற்கறல்ஷன ன்று வைரன்ணரர். ரனும் இப்ஶதரட
ஶத்றல் ஷக ஷக்கில்ஷன. ஸ்த்ரீகஷப ஶங்கள்
தடிக்கும்தடிரகச் வைரல்னில்ஷன. ஶம் ிர்த்ட

இறயரம - னர - ஸ்ஶரத் - கரவ்ரறகள்ரன்
தடித்டத் வரிந்ட வகரள்பச் வைரல்கறஶநன்.
இஷ தரதரகஶர அதைரரகஶர றஷணக்கரல்,
இற்கு ஆைரர்ரள் ஆைலர்ரம் தண்டரர் ன்ந
ம்திக்ஷகனேடஶணஶ வைரல்கறஶநன்.
ஆைரர்ரள் வதரிலுள்ப இந் டத்ட த்ரரஶ
(னெனரகஶ) இப்தடிப் வதண்கள் தடித்டத் வரிந்ட
வகரள்ற்கு ந் ிவல்னரம் உி வைய்னரஶர,

இன்வமன்டிவ் வகரடுக்கனரஶர அவ்பவும் அனஷட

ஆைலர்ரத்டடஶணஶ வைய் ஶண்டுவன்று ணக்கு
இனக்கறநட.

வரத்த்றல் ிம் வதண்கள் உத்ஶரகத்டக்குப்
ஶதரகரல் க்னயறிகபரகஶ இனந்ட வகரண்டு க்னய
மம்க்ஷம் வைய்ஶ ச்னற - ஸ்ம்னறகபின்

றப்தடிரண ஸ்த்ரீ ர்ம். அற்கு அடேகூனரகஶ
ஆைரர்ரள் அர்கலக்குப் தரண்டித்ம் ஶண்டிறல்ஷன
ன்று வைரன்ணட. இப்ஶதரட (ரன்) வைரல்கறநடம்
அலஷட க்னயறி ர்த்டக்கு ிஶரறல்ஷன.
அஷப உத்ஶரகத்டக்குப் ஶதரகச் வைரல்னில்ஷன.
உத்ஶரகத்டக்குப் ஶதரகறந னனன் ஶகரட்ஷடிட்ட
கனரைர வைல்த்ஷ அபரட மம்ரிறத்ட

ட்டும், அள் றரகஶ அனுக்கும் அட வகரஞ்ைம்
ஶதரகட்டும் ன்ஶந வைரல்கறஶநன்.
வதண்டினக்கு ஆைரர்ரள் னம் உர்வு
வதண்டினக்கு ஆைரர்ரள் னம் உர்வு
ஸ்த்ரீகபின் ஸ்ரணத்ஷ ஆைரர்ரள் குஷநத்டச்
வைரன்ணரக றஷணக்கஶ கூடரட. வணன்நரல்

மம்ப்ர க்த்றல் ஶ- ஶரந்ங்கள் தடிக்கவும்
வைரல்னறக் வகரடுக்கவும் அர்கலக்கு

அறகரறல்னரிட்டரலும், ' informal ' - ஆக ன்கறநரர்கஶப,
அப்தடித் ங்கள் குந்ஷகஷப ல்றப்தடுத்டறல்
அம்ரரர்கலக்கு இனந் ைக்றஷ ஆைரர்ரள்
றம்தவும் னரிந்ட வகரண்டு ஆஶரறத்டச்
வைரல்னறினப்தடம் உண்டு.

இப்தடி informal -ஆக அர்கள் (வதண்டிர்) ப்ஹ்

ஞரணஶகூட வதநனடினேம் ன்றும் ஆைரர்ரள்
வைரல்னறினப்தடனண்டு.
ரண்டூக்ஶரதறத்றன் த்ரர்த்த்ஷ ிபக்கற
ஆைரர்ரபின் குனவுக்கு குனரண வகௌடதரரைரர்ரள்
'கரரிஷக' ன்று

லறினக்கறநரர். '' pure Advaita classic (ைற்றும்

கனப்தடற்ந அத்ஷத்ஷஶ வைரல்லும் ஷனைறநந்
இனக்கறம்) ன்று அஷ வரம்தப் தடிப்தரபிகலம்

வைரல்கறநரர்கள். அறல் என இடத்றல், "திநப்தில்னரடம்,
அட - இட ன்ந ஶதறல்னரல் மர்

மரினப்தடரண ப்ஹ்ம் என்ஶந மத்ம்
ன்தறல் ந்ச்ைறன ஶதர் அஷைக்க னடிர றச்ை உறுற
உள்பர்கஶபர அர்கஶப யர வதரி ஞரணத்ஷப்

வதற்நரரர்கள். ஆணரல் வதரடரக ஜீஶனரகத்றற்கு
அட திடிதடுறல்ஷன" ன்று ச்ஶனரகம் இனக்கறநட.
இங்ஶக 'ந்ச் ைறன ஶதர் - ஶ ஶகைறத் - ன்று னற்கு
ஆைரர்ரள் தரஷ்த்றல், 'ஸ்த்ர்ரஶரதி' - அரட
'ஸ்த்ரீ

னனரஶணரர் உள்தட ரணரலும் ந்ச்

ைறனனக்கு, ப்ஹ்ஶ மத்ம் ன்ந றச்ை உறுற

இனக்கறநஶர' - ன்று வைரல்னறினக்கறநரர். இணரல்
ஸ்த்ரீகலம் ப்ஹ் ஞரணம் அஷடனடினேம் ன்று
அர் அதிப்ரப்தட்டட வரிகறநட. அற்குத் குற
வதநரஶன வதரடரக ஜீஶனரகம் இனந்ரலும்,
அமரரரண ைறன ஶதர், வதரம்ணரட்டிகபிலும் அப்தடி
அமரரரக இனக்கறந ைறன ஶதர், ப்ஹ் ஞரணம்
அஷட னடினேம் ன்று இங்ஶக வைரல்னறினக்கறநரர்.

ப்ஹ் ஞரணம் ஷக்குஶ வதண்கள் ஶதரக னடினேம்
ன்று வைரல்லும் ஆைரர்ரள் வனௌகறகத்றலும்

அர்கலக்கரண உைந் ஸ்ரணம் வகரடுக்கஶ
வைய்கறநரர். குந்ஷகலக்கு அம்ரவும் என குனரக
இனப்தறல் ட்டும் இந் உைத்ற இல்ஷன. தறக்ஶக

அள்ரன் உற்ந மகர ன்று ஆைரர்ரள் 'ப்ச்ஶணரத்
த்ண ரனறகர'ில் வைரல்னறினக்கறநரர்.
"கறனயஸ்னுக்கு உற்ந மகர ரர்?" ன்று அறல் என
ஶகள்ி ஶகட்டுிட்டு தறனரக, "தத்றணி" ன்கறநரர்:
"க்னயஶறணஸ்

றத்ர் கறம்?"

"தரர்ர."

அன்ஷணனேம் குனரக:ஆைரர்ரபின் ஆஶரறப்ன
அன்ஷணனேம் குனரக:ஆைரர்ரபின் ஆஶரறப்ன
'ல்றப்தடுத்டட' ன்தடரஶண

குனின் னக்ரண

கரர்ம்? அணரல் அம்ரவுக்கும் அப்தர ரறரிஶ குன
ஸ்ரணம் உண்டு. இஷனேம் ஆைரர்ரள் டுத்டக்கரட்டிச்
வைரல்னறினப்தடண்டு. ைறத்ஶ னந்ற ரஶண தரர்த்ஶரம்,
திள்ஷப குரணரக இனப்தறல் அம்ரவுக்ஶக

ப்ரரன்ம் (திரணரண ஸ்ரணம்) ன்று அர்
வைரன்ணஷ? குறரண ரரின் கர்ப்தத்றல்

னொதரகற, அபிடறனந்ட ஆயரம் - தரணம் தண்ிக்
குந்ஷ பர்ரஶனஶ னக்ரக என ப்ஷஜக்கு
கு மம்தத்ட ற்தடுகறநட. இட அலக்ஶக வரிரல்
அள் னத்ஷண ல்றப்தடுத்டட!அப்னநம் ைறன்ண
மறல் அற்குக் கஷ னரம் வைரல்னற,

ஸ்ஶரத்ங்கள், ீறப் தரடல்கள் வைரல்னறக் வகரடுத்ட
ல்றப்தடுத்டகறநரள். 'இப்தடிப் தண்ப்தர, இப்தடிப்

தண்ரஶப்தர!' ன்று அஶகம் வைரல்னறக் வகரடுக்கறநரள்.
அலஷட ல்ன டத்ஷஷப் தரர்த்டப்தரர்த்ஶ அன் மழக்ஷ்ரண ைக்றரஶனஶ கூட -

தரனப்திரத்றல் எனத்ன் ல்னற்ஷநத் வரிந்ட
வகரண்டு அந்ப்தடி வைய்கறநரன். 'ரஷப் ஶதரனப்
திள்ஷப' ன்று ைணஶ இனக்கறநட.
இஷவல்னரம் ஆைரர்ரள் கணித்ட - வரம்தவும்
'மறம்தவடிக்'கரகவும்

வகபம் வகரடுத்டம்

கணித்டத்ரன் - கஶடரதறத்றஶன என இடத்றல்

ப்னயரண்கத்ஷனேம் Quote தண்ிக் கரட்டி, ஶம்
குத்டக் வகரடுக்கறந ிறனஷநின்தடி குனஷப்

ஶதரனஶ அம்ர - அப்தரவுக்கும் - 'அம்ரவுக்கும்'
ன்தஷக் கணிக்க ஶண்டும், ரர - திர - குன
ன்று னென்று ஶதனக்குஶ - 'ப்ர கரம்' ன்ந
வதனஷ, உரிஷ இனப்தரகக் கரட்டிினக்கறநரர்.
'ப்ர

கரம்' ன்தற்கு 'அறகரனர்ரண குன

ஸ்ரணம்' ன்று இங்ஶக அர்த்ம்.
அரட, ரரனக்கும் குனஸ்ரணம் உண்டு.
ரரர்கபின் வதஷச் வைரல்னற ப்னயரண்கத்றல்
ரபரண ரிறகஷபத் வரிித்றனக்கறநவன்நரல்,
ைரந்ஶரக்த்றலும் இண்டு ஶதஷ அந் ரறரிஶ
வைரல்னறினக்கறநட.

அன்ஷணின் றில் கண்ஷணஶ!

அன்ஷணின் றில் கண்ஷணஶ!
அறஶன எனத்ர் மரட்ைரத் கறனஷ் தரத்ர
'இடரன்

க்னஷ்ஷப் தற்நற earliest reference; அர்

ரஸ்ரகஶ இனந் historical personality ன்று னொதக்கறந
reference' ன்று

தடிப்தரபிகள் வைரல்கறநரர்கள். அட ங்ஶக

னகறநவன்நரல், ைரந்ஶரக்த்றல் 'னன ஜ்ஞம்'

ன்தஷப் தற்நறச் வைரல்கறந இடத்றஶன. எனத்ஷ 116
சு ஜீிக்கச் வைய்கறந ஞ்ஜம் அட. க்னஷ்ர் 120
மளக்கு அறகரக ஜீித்ர் ன்தட
கணிக்கஶண்டி தரின்ட். அர் ஶகர ஆங்கறஸ்
ன்ந ரிறிடறனந்ட இந் உதஶைம் ஶகட்டுக்
வகரண்டரர், ஶகட்டுக் வகரண்டற்கப்னநம்
'ரயறல்னரரக

ஆணரர்' ன்று வைரல்னறினக்கறநட.

அற்கு அர்த்ம், 'இந் உதஶைம் வதற்றுக்வகரண்ட திநகு
அனக்கு ஶஶந ித்ஷ டவும் வரிந்டவகரள்படம்
ன்று ஆஷை ஶதரய் ிட்டட ன்தஶ' ன்று ஆைரர்ரள்
தரஷ்த்றல் வைரல்னறினக்கறநரர். ஆஷை என ீர
ரயம். 'த்னஷ்ர' ன்தட (ரயம், ஆஷை ன்ந)
இண்ஷடனேம் குநறக்கும். னத்ர் ஆஷைஷ 'த்னஷ்ர'
ன்ஶந வைரல்ரர். அஷ 'ன்யர' 'ன்யர' ன்ந
'மம்ஸ்க்னச்

ைறஷரண தரனற வரறில் வதௌத்ப்

னஸ்கங்கபில் ஶதரட்டினக்கும்.
'னர்ரரரண

கறனஷ்ர ஆனேர்ினத்ற ரறரிரண

என யறகரண (இகவுனக) ிம் வரிந்ட வகரண்டு
அறஶன இவ்பவு த்னப்றப்தட்டரர்?' ன்று

றஷணக்கப்தடரட. இந் ித்ஷில் என ஜீன்

ன்னுஷட தஞ்ை ப்ரன்கஷபனேம் ரிஷைரக மள
னத் - ஆறத்ர்கலக்கு அர்ப்தம் தண்ிஶ அந் 116 மள வகரண்ட ரழ்க்ஷகின் னல் - இண்டரட னென்நரட தரகங்கஷபக் கடப்தரக னகறநட.
அற்குள்ஶப ன்ணவல்னரம் யஸ்ரண

தரரர்த்றக த்ங்கஷப எபித்ட ஷத்றனக்கறநஶர?
'116

மள ஆனேஸ்' ன்தறஶனஶ ன்வணன்ண

'வடஃதிமறகல்' யஸ்ங்கள்

எபிந்ட

வகரண்டினக்குஶர? றனட்டு க்னஷ்ர் அந்
ஆத்ரர்த்ரண யஸ் ீத்ஷவல்னரனம்
ஸ்கரித்டக்
ீ
வகரண்ஶட த்னப்றப்தட்டினப்தரரக இனக்கும்!
அர் த்னப்றப்தட்டட இனக்கட்டும். அம்ர ஶதரில்
திள்ஷபஷச் வைரல்றனல்னர இனந்ஶரம்? இங்ஶக
க்னஷ்ஷப் தற்நறச் வைரல்லும்ஶதரட 'க்னஷ்ர
ஶகறனத்ர' ன்ஶந இனக்கறநட!அர் மளஶர்
திள்ஷப ன்தரஶனஶ திமறத்ரண 'ரமளஶ'
ரம் வதற்நர். 116 மள ஆனேமறலும் னல்

தரகத்றல் மளக்கள்ரன் ப்ரரரரக இனப்தட.
ஆணரலும் ம்னஷட ரித்ணத்றற்ஶகற்த,
ஶகறனத்ர் ன்ஶந இங்ஶக ம்ஷ ரிறக்குத்

வரிப்தடுத்றக் வகரண்டினக்கறநரர்!க்னஷ்ரரத்ஷ
ற்தடுத்ற ித்ட டஶர அஷ மளஶர்
ணமறஶன ரித்ட ஶகறின் ணமளக்கு அனுப்தி
ஷத்ரகத்ரன் - வதௌறக கர்ப்தரக இல்னரல்

ரணமீக ரீறில் - தரகத்றல் வைரல்னறினக்கறநஶ
ி, ைரீ மம்தந்த்ரல் அர்கஷப அப்தர அம்ர

ன்று வைரல்லும்தடிரகக் கரட்டில்ஷன. ஆணரலும்

அர்கபில் ஶகற ரஸ்ரகஶ கர்ப்தறரக
இனந்டரன் அஷப்

வதற்நறனக்கறநரள். அணரல் அலக்குத்ரன்
ஏபவுக்கரட ரத்ன ஸ்ரணம் வகரடுக்க
இடறனக்கறநட, மளஶனக்கு (தித்ன ஸ்ரணம்)

வகரடுக்க அந் அபவுக்குக்கூட ந்ரறல்ஷன ன்ஶந
தகரன் றஷணத்ட அப்தடிச் வைரல்னினக்கனரம்
மத்கர ஜரதரனர்
மத்கர ஜரதரனர்
அம்ர ஶதரில் (உதறத்றல்) வைரல்னப்தட்ட
இன்வணரனத்ர் ரவன்நரல், 'மத்கர ஜரதரனர்'
ன்கறநர். அம்ரஶரஶடஶ அர் இபமறல்
மறத்டக் வகரண்டினந்ரர். அப்தர, 'ஶதரஶ'ிட்டரஶர,

அல்னட ங்ஶக ஏடிப்ஶதரணரவன்று வரிரல் ட்ஷட
ீ
ிட்டு ஏடிப் ஶதரய்ிட்டரஶர? ன் வமரத்
திள்ஷபகவபல்னரம் குனகுனரமம் தண்ிக் வகரண்டு
ப்ஹ்ைர்ம் அடேஷ்டித்டக் வகரண்டினப்தஷப் தரர்த்ட

தரனரண அர், ரனம் அப்தடிஶ தண் ஆஷைப்தட்டரர்.
அம்ரிடம் ன் ஆஷைஷச் வைரல்னற, குன குனத்றல்
ஶைர்த்டக் வகரள்லம்ஶதரட அன் KS ஶகரத்ம்
ஶகட்தரரஷகரல், ன் ஶகரத்ம் ன்ணவன்று ஶகட்டரர்.
"அப்தர, வகரந்ஶ தன டத்டன ஶமகம் வைஞ்சுண்டு,
சுச்னஷ தண்ிண்டு ரழ்க்ஷகஷ டத்றண்டு ஶதரந
ணக்கு ன்ணிக்ஶகர வௌணத்டன வதரநந் என்

ஶகரத்னம் வரிஷன, எண்டம் வரிஷன!எண்ட
ஶர தண்ட. ன் ஶதர் ஜரதரனர. c ன்

திள்ஷபரணடணரன ன் ஶதஷ வச்சு c ஜரதரனன்.

எணக்குப் ஶதர் 'மத்கரன்'னு வச்ைறனக்கு. அணரன
குனகுன KS ஶகக்கநச்ஶை ித்ஷ உள்பதடி வைரல்னற
உன்ஷண 'மத்கர ஜரதரனன்'னு வரிிச்சுக்ஶகர"
ன்நரள்.
மத்த்றல் தற்றும், ப்ரினந்ரன் மத்கரம். அந்
அம்ரள் மத்கரஷரகஶ றஜத்ஷச்
வைரல்னினக்கறநரள். னத்ணிடம் இன்ண ஶகரத்ம் ன்று
வதரய்ரகச் வைரல்னில்ஷனஶரல்னறஶர? ரஷப்
ஶதரனஶ திள்ஷபரக அந்க் குந்ஷனேம் இனந்ரன்.
அன் யரரித்ன வகௌர் ன்ந ரிறிடம் ஶதரய்
மத்கரன் ன்ந ஶதனக்ஶகற்க அம்ர வைரன்ணஷ
அப்தடிஶ லத்டக்வகலத்ட அரிடம் எப்தித்ட,
"மத்கரஶர

ஜரதரஶனர (அ) vI ஶதர" ('ரன் மத்கர

ஜரதரனன் ன்ந வதனஷடணரக இனக்கறஶநன்.
ஶண!') ன்று வைரல்னற ஸ்கரம் தண்ிணரன்.
உடஶண KS, "உைந் குனத்றல் திநக்கரன் இப்தடிப் ஶதை
னடிரட. ஆஷகிணரஶன, உணக்கு உதணம்

தண்ிஷக்கறஶநன்" ன்று வைரல்னற அஷண
ைறஷ்ணரகச் ஶைர்த்டக் வகரண்டரர் ன்று கஷ ஶதரகறநட.
அம்ர ஶதரில் ம்ைம் வைரல்கறநடம் அனர்ரக
அங்கங்ஶக கரப்தடுகறநட ன்று கரட்ட ந்ஶன்.
அறஶனஶ ைறஷ்ன் ப்தடி மத்ய்மந்ணரக இனக்கடம்,
ரணரதிரணம் ிட்டு இனக்கடம், ித்ஷக்கரக ரயம்
டுத்ணரக இனக்கடம் ன்தவல்னரனம் ந்ட

ிட்டண. அப்தடிப்தட்ட, எனன் உதஶைம் (ஶண்டும்)
ன்று ஆச்ிக்கறநஶதரட, ங்கரல் அனுக்கு

உதஶைம் வகரடுப்தட குன னட்ைம் ன்தடம் வரிகறநட.
அப்தர ரர், ஶகரத்ம் ன்ண ன்று வைரல்னத்
வரிரன் ன்நரல் ப்தரக றஷணக்கவும்

இடறனக்ஶகரல்னறஶர? ஆணரலும் அஷ அப்தடி
றஷணக்கரல் அந் KS அந்ப் ஷதஷணச் ஶைர்த்டக்
வகரண்டரர் ன்கறநஶதரட - றனக்குநள்ரன் ஞரதகம்

னகறநட 'ைரன்ஶநரர்க்குப் வதரய்ரிபக்ஶக ிபக்கு'.
ரர-திரவுக்கும் ஶல் குன
ரர - திரவுக்கும் ஶல் குன
ரர - திர - குன - வய்ம் ன்கறந ரனறல் ரர திரக்கஷபஶ குன ன்றும், வய்ம் ன்றுங் கூடப்

ஶதரற்றுகறஶநரம். ஆணரல் ரரஷப் திர ன்தறல்ஷன,
திரஷ ரர ன்தறல்ஷன. குனஷனேம்
வய்த்ஷனேந்ரன் ற்ந னென்நரகவுஶ வைரல்ட.
ரத்ன தரைம், தித்ன தரைம் வரம்த லுரணட. அந்ப்

தரைத்ஷ கரட்டிக் குந்ஷஷ அன்ன தண்ி, வைல்னம்
வகரடுத்ட பர்க்கறநஶதரஶரன், அஶரஶடஶ இண்டரம் தட்ைரக ன்று வைரல்னனரஶர ன்ணஶர?
அப்தடி 'வமகன்டரி'ரக - 'இன்ஃதரர்'னரகக் வகரஞ்ைம்
'டீச்'சும்

தண்டஶரடு வதற்ஶநரர்கள் ல்றப்தடுத்டட

னடிந்ட ஶதரகறநட. ல்ன றில் ரிட்டரல்கூட,
ிற்நறஶன திநந்ட ன்தரல் ப்ஷஜஷத்

ள்பிிடரல் அந் இண்டு ஶதனம் பர்ப்தரர்கள் -

தரைத்ரல் தரற, கடஷ ன்று றஷணத்டப் தரற இப்தடிச்
வைய்ரர்கப. குன ன்ஶந இனப்தனக்குத்ரன் ல்

றப்தடுத்டவரன்ஶந கரர்ரக, னலக் கடஷரகக்
வகரடுத்றனக்கறநட. றஷநந் அன்ன - ல்ஷன
கட்டனடிர க்னஷத ன்கறந அபவுக்கு அன்ன -

அனக்கு ைறஷ்ணிடம் இனக்கறநவன்நரலுங்கூட அடவும்
அஷண ல்றப்தடுத்டறஶனஶரன்
எனனகப்தட்டினக்கறநட. வைரந்ப் தரைத்றணரல் அந்

னட்ைறத்றனறனந்ட அர் றஷை றனம்தி ிடுறல்ஷன.
ஆஷகிணரல், ரர-திர-குன ன்ந னெரில்
எனனுக்கு றஜரண ல்னஷ - ல்னஷ ரத்றஶ வைய்ட குனரன். 'அம்ர - அப்தர ைறல்ஷன,

குனரன்!' ன்று அணரல்ரன், ஆைரர்ரள் 'தரன ஶதர
மங்க்யம்" ன்கறந அத்ஷத்றன் அரிச்சுடி
ரறரிரக னஸ்கத்றல் வைரன்ணட.

னெஷப பர்ச்ைறனேம் இ பர்ச்ைறனேம்

னெஷப பர்ச்ைறனேம் இ பர்ச்ைறனேம்
ஆணரல் ித்ர ஶதரகர் ன்தரக ந் என

ித்ஷஷனேம் - Arts , Science ல்னரஶ ித்ஷகள்ரன்
அப்தடி ந் என ித்ஷஷச் - வைரல்னறக்

வகரடுக்கறநனக்கும் குன ன்ந ஶதர் ற்தட்டுிட்டரல்
ஶகள்ி னகறநட. ன்ண ஶகள்ி ன்நரல், 'ல்ற'
ன்தன் மம்தந்ஶ இல்னரல் ஶர என
மன்ஷம, ஆர்ட்ஷடத் ரஶண இந் குன வைரல்னறக்
வகரடுக்கறநரர்? இனக்கு ப்தடி உர்ந் ஸ்ரணம்?" ன்ந
ஶகள்ி.

இன்ஷநக்குரன் ன்நறல்ஷன. னர்கரனத்றஶனஶ

ரஸ்றகத்ஷக்கூட ைரஸ்த்ரகவும், சூரட்டம் - றனட்டு
னனரணஷக்கூட ித்ஷகபரகவும் வைரல்னற,
அற்றுக்குக்கூட னெனனனர்கலம் குனரர்கலம்
வைரல்னறினக்கறநட!ப்னயஸ்தறஷஶ ரஸ்றக

ைரஸ்றரண ைரர்ரகம் ன்தற்கு னெனனனரகச்
வைரல்னறினக்கறநட. றனட்டு ைரஸ்றத்றற்கு - வைௌர்ம்
(Chauryam) ன்று அற்குப் ஶதர், அற்கு னென னனர் ஶதர்
னெனஶர் ன்று இனக்கறநட. கர் ீ ன்நலஷட
னத்ரணரஶன அனக்கு கர்மளர்
ீ
ன்றும் ஶதர்.
ைரஸ்றம் ன்நரலும் ித்ஷ ன்நரலும் என்ஶநரன்.
ரஜ ைரமணம் ன்கறஶநரஶ, அப்தடிச் ைரமணம் ன்ஶந
அஶக ிறகலடன் கட்டஷபரகப் வதரிர்கள்

வைய்வல்னரம் 'ைரஸ்றம்'. அஷ எவ்வரன டஷநில்
அநறஷ ஊட்டுகறநதடிரல் 'ித்ஷ'. 'ித்' ன்நரல்
அநறட.
(ஶஶன)

வைரன்ணதடி ரஸ்றகம், றனட்டு - னட்டு உள்தட

ஷனேம் 'ித்ஷ' ன்கறநஶதரட ித்ஷ ன்தட 'ஶர
என டஷநில் அநறவு' ன்ஶந ஆகறநட. அட ந்த்

டஷநரக இனந்ரலும் ைரி, அற்கும் 'மறஸ்டரடிக்'கரக
என'னஷந' ற்தடுத்றச் வைரல்னறக் வகரடுத்ரல் அட

ித்ரஶதரஷணரகற ிடுகறநட. அப்தடிப் ஶதரறப்தர்
குன ஆகறிடுகறநரர்.
ஆணரல் இட என ஜீஷண னெஷப ன்தன்

ல்ஷனக்குள் ட்டும் வகரண்டு ந்ட தின்ணப்தடுத்ற, குன
ன்ந ஸ்ரணத்ஷனேம் வரம்தக் குஷநத்டிடுகறந

கரர்ந்ரன். அநறவு பர்ச்ைற ன்ந என்ஷந ட்டும்
கணித்ட, ந்த் டஷநில் அநறஷ ங்குடம்
ித்ரஶதரஷண ன்னும்ஶதரட ஜீனுஷட
ஹ்னத்ஷ எடக்கற ிட்டரக ஆகறநட. னெஷப ஹ்னம் இண்டும் ஶைர்ந்ஶ ஜீன். என ஜீன்

உண்ஷரண ஜீணரக ரவும், ஜீஶண ஶணரகக்கூட
உைவும் னெஷபஷிட ஹ்ன அதிவ்னத்றரன்
னக்ரணட. அணரல்ரன் னெஷபக்கு ரத்றம் ைக்கு
ற்நற அஷ வ்னத்ற வைய்ஷ 'ஜீஷண

தின்ணப்தடுத்டட' ன்நட. ஜீஷண னத்றைரனறரக
ரத்றறல்னரல் குைரனறரகவும் ஆக்க ஶண்டிஶ
றஜகுனின் கடஷ. அப்தடிில்னரல் னத்றைரனறரய்
ட்டுஶ தண்டம்ஶதரட குனின் ஸ்ரணத்ஷ
வரம்தவும் குஷநத்ட, குறுக்கற, இநக்கறிடுரக
ஆகறிடுகறநட.

தகத் ஸ்னஷ்டிில் டேஷ் னெஷப ன்தட என

அத்னரண கனிரக இனப்தஷக் கணித்ட - அஷ
ரத்றஶ கணித்ட - வறும் அநறஷ ட்டுஶ
ைரர்ந்ட என ஆர்ட்டரக, மன்மரக மறஸ்டம்
வைய்ப்தட்ட ஷனேம்
'ித்ஷ' ன்று

ஷத்ட ிட்டரர்கள். அன் ஶதரகர் 'குன'

ன்றும் வைரல்னறிட்டரர்கள் ஆணரல் இடஶ ம்
னர்ிகர்கபின் னர்ரண அதிப்ரம்
ன்று றஷணத்ட ிடக்கூடரட.

ஶனரக ரழ்க்ஷக ன்தட ன்நரக டப்தற்கு அநறவுத்

டஷநகள் ன்ஶந - அரட ஆத் மம்தந்றல்னரல்
இனக்கப்தட்டஷரகஶ - இனக்கறநஷனேம்
ஶஷப்தடத்ரன் வைய்கறநட. ரழ்க்ஷகக்கு ஶஶ
ப்ஶரஜணப்தடுரகத் வரிரிட்டரலும் அல்னட
ணமளக்கு என றஷநஷக் வகரடுத்ட, அணரல்

மந்ஶரம் ற்தடுத்டகரவும் அஶகத் டஷநகள்
இனக்கறன்நண - மங்கறம், ைறல்த-ைறத்ம், ைரித்ம், தரர
ைரஸ்றம் இப்தடி அஶகம். றனட்டும், சூரட்டனம்

ரறரிில்னரல், ணிப்தட ல்னட,வகட்டட ன்று
இல்னரல் ரம் ப்தடி

ப்ஶரஜணப்தடுத்றக்வகரள்கறஶநரஶர அணரஶனஶ
ல்னஶர வகட்டஶர ிஷபிப்தரகவுள்ப மன்ஸ்
மப்வஜக்ட்கள் ற்ஶதரட றணந்ஶரறும் வதனகற னகறன்ந.
இன்ஷந ரழ்க்ஷகக்கு - வதணறகரக, வடீரினரக
த்னப்ற னகறந ரழ்க்ஷக ட்டுறல்ஷன, அநறவுக்கும்
ணமளக்கும் மந்ஶரம் ந்ட ரழ்க்ஷகஷஶ

உத்மரப்தடுத்டகறநற்ஷநனேம் ஶைர்த்ஶ வைரல்கறஶநன்,
அப்தடிப்தடட ரழ்க்ஷகக்கு - இந் ித்ஷகள் ல்னரஶ
ஶண்டித்ரன் இனக்கறன்நண. ரகரிக மனரங்கள்
ற்தட்ட ரபினறனந்ஶ அப்தடித்ரன் இனந்ட
ந்றனக்கறநட.
ம் ஶைத்றல் இந் அநறவு ித்ஷகஷபக்
கற்திக்கறநர்கலம் உத் ஹ்னனள்ப
ஶரக்ர்கபரக, ல்ன ைலனனள்பர்கபரக இனந்ட
ந்ரர்கள். றனட்டு, சூரட்டம் ரறரிரண வகடுனரண

ித்ஷகஷபக் கற்றுக் வகரடுக்கறநர்கஷபத் ி, ற்ந

ஆைரரிர்கள், ஆைறரிர்கவபல்னரம் ல்ன morals -ம்

அரட ன்வணநறனேம், அத்ஷண வநறக்கும் ஆரரண
வய்தக்றனேம் கற்றுக் வகரடுக்கவும் வைய்ரர்கள்.
அணரல், அர்கபிடம் கற்றுக்வகரண்டர்கள், தக்ற
ிச்ரமம் ஷக்கஶண்டி குனரர்கபரகஶ

அர்கலக்கு ஸ்ரணம் வகரடுத்ரர்கள். அர்கள் கற்றுக்
வகரடுக்கும் தன டஷநப் தரடத்ரல் னெஷப பச்ைற
வதறுகறநஶர? தரடரண cF ஶதரஷண, தக்ற ஶதரஷண

னனறற்றுக்கு ஜீ ைக்ற ஊட்டி அர்கலஷட
ரழ்க்ஷக உத்ரலும், வதர்மணல் ஶடிஶணரலும்
ஹ்ன பர்ச்ைறனேம் வதற்நரர்கள்.
ஆணரலும் ஆத் தரிதக்ம், னர்த்ம் னனறண
இங்ஶக கறஷடப்தற்கறல்ஷன. அற்வகன்ஶந ற்தட்ட

குனரஷத்ரன் ம்னஷட திஶன னக்ரக குன,
ஆைரர்ர், ஶைறகர் ன்வநல்னம் ைறநப்தித்ட ஷத்ட.
ஜீஷண ஶணரக்குற்ஶக னக்த்ம் ந்ர்கள் ம்

ன்ஶணரர்கள். "ஶஶந ந் ஶைத்றலும், ந் த்றலும்,
கனரைரத்றலும் இப்தடி 'வமக்னைனர்' (உனகறல்) ன்று
ஶரன்றுகறந மகனத்ஷனேங்கூட 'ஸ்திரிசுஷனஸ்'
தண்ி (ஆன்றகரக்கற) த் க் கரஶரம்" ன்று
ரந்ங்கஷப (திநங்கஷப) ச் ஶைர்ந்
அநறரபிகலம் வைரல்கறநரர்கள்.
றகழ்கரன இறறஷன
றகழ்கரன இறறஷன

இக் கரனத்றல் - அறலும் 'ஸ்ந்றம்' ன்தரக என்று
ந்றனப்தரகச் வைரல்னப்தடும் கரனத்றற்குள்ரன் -

ஹ்னத்ஷ அடிஶரடு னநக்கித்ட ிட்டு னெஷபக்கு
ட்டும் ைக்கு ற்றுகறநஶ கல்ினஷந ன்நரகறிட்டட.
ஸ்ந்றத்றற்கு னந்ற வள்ஷபக்கரர்கள் டத்ற ந்
கல்ி றட்டம் ம்னஷட ரழ்னஷநஷப் தரழ்தடுத்ற
அர்கலக்கு அடிஷ ர்க்கரகஶ ம்ஷ ஆக்குகறந
உத்ஶைத்டடன், ஆணரலும் அப்தடித் வரிரல் ஶர

ம்ஷ வரம்த னன்ஶணற்நறிடுகறந என்நரக அர்கபரல்
றகவும் ந்றரக குக்கப்தட்டினந்ட. அர்கள் ஆட்ைற
னடிந்ட ஸ்ரஜ்ம் ந்தின் அந் னஷந

ரநஶண்டும் ன்று ஆஷைப்தட்ஶடரம். ரநவும்
ரநறற்று. ப்தடிவன்நரல், னன்ஷணிட ஶரைரண
கல்ி னஷநரக!இறல் கல்ினேம் இல்ஷன, னஷநனேம்
இல்ஷன. ன் றஜரகஶ னெஷபக்கரட ைக்கு
ற்றுகறநரர்கபர ன்நரல் அடவும்
ஶகள்ிரகத்ரணினக்கறநட!ஶரக்ரம்ைம் ன்தஷப்
தின்னுக்குத் ள்பி ஜரற, ததனம், றட்டல்

ன்கறநற்ஷந ஷத்டக் கல்ி, தட்டம் ன்நரல் ஶஶந
ப்தடி இனக்கும்? னஞ்ைத்ஷ னஞ்ைம் ன்று அமல்

னொதத்றலும், வடரஶணன் ன்ந வதரிலும் வகரடுத்ட
அட்றன் வதறுட, தரஸ் ஶதரடப் தண்டட, றட்டி
உனட்டினேங்கூடப் தரஸ் ஶதரடப் தண்டட, இப்தடி
ரன் தண்டற்கு ரத்றரர்கலம்
ரஶணஜ்வண்டும் இடம் வகரடுத்ட, மனரம் ஶதரடுட,
ஶதரரக்குஷநக்கு கர்வன்ஶட ஶறு தண்டகறந ஶதம்

- ந் ம்தில் றன்நரல் னஷந ன்கறநஷ ஶரஜறத்டப்
தரர்க்கரல் ஶரட்ஷடப் தற்நறஶ ஶரஜஷண தண்ிக்

வகரண்டு, ரலக்கு ரள் ஜரஸ்றரக்கறக் வகரண்டினக்கும்
ரிமர்ஶன்' - ன்று ற்தட்டினப்தஷப் தரர்க்கும்ஶதரட
இந் ஶைத்றல் ர் ந்ரரண கல்ி னஷந
டக்கறநர, டக்குர ன்தஶ ஶகள்ிரினக்கறநட!'குன',
'ைறஷ்ர்' ன்று

எவ்வரன்றுக்கும் த்ஷணஶர

னக்ஷங்கள் - ஶரக்ரம்ைங்கள் - வகரடுத்ட
ற்தட்டினக்கும் வதர்கலக்கும், ற்ஶதரட வதனகற னம்
டீச்ைர்கள் - ஸ்டூடன்ட்கள் இனக்கறந ித்றற்கும்

ங்ஶகவுக்கு ங்ஶகஶரரக இனக்கறநட!வடுங்கரனரக
இனந்ட ந் என உன்ணரண கனரைரம் இப்தடி
ப்ரரதத்ரக அரிதட்டுக்வகரண்ஶட ஶதரய், ஶைத்றன்
னங்கரன ப்ஷஜகஷப ல்னர்கபரற்கு ந்

ற்தரடுஶ இல்னரஶதரட, அஷ ைலர்ப்தடுத் ஶண்டும்
ன்ந ப்க்ஷஞஶ அைரங்கத்றற்கு இனக்கறநரகத்

வரிரடரன் ல்னரற்ஷநனேம் ிட வரம்தவும்
கஷன னரக இனக்கறநட. ரஜரங்கத்றற்கு டில்னறில் இனப்தட, ஸ்ஶடட்கபில் இனக்கறநஷ

ல்னரற்றுக்குந்ரன் - றனம்திண தக்கவல்னரம்
திச்ஷணரினக்கறநவன்தடம் ரஸ்ந்ரன்.
இனந்ரலும் னங்கரனத்றற்ஶக ிஷ னல்

கல்ிரஶண? அற்கு ந்ட மரிப்தண் ஶண்டுஶர,
ஶண்டரஶர? அப்தடிில்னரல், இனக்கறநடம் இன்னும்
ைலர் வகட்டுப்ஶதரகப் தண்ிக் வகரண்டினக்கறநரர்கஶப

ன்றுரன் வரம்தக் கஷனரினக்கறநட. உங்கஷபனேம்
கஷனப்தடுத்டட ி இந்ப் ஶதச்ைரல் ரட
ப்ஶரஜணம் உண்டர, வரிில்ஷன ற்கரன

ைரந்றரகரட ம் கஷனஷப் ஶதரக்கறக்வகரள்ப
இடஷ தரர்த்

னர்ிகர்கள் கஷக்ஶகரன் ஶதரகடம்...
ற்கரன ஆைறரிர்ரர்கலக்கு
ற்கரன ஆைறரிர்ரர்கலக்கு
ஶதரகடம் ன்கறஶநஶண ி, 'தங்கஷஷப் ஶதைறணரல்
ட்டும் ஶதரடர? கண்னன் டக்கறநற்கு க்குத்
வரிந் ல்ன றஷச் வைரல்னரனறனக்கனரர' ன்றும்
ஶரன்றுகறநட. அணரல் இக்கரன ஆைறரிர்ரர்கலக்ஶக
அப்தீல் வைய்ட வகரண்டு தரர்க்கறஶநன்.

அர்கள்ரஶண ற்கரனத்றலும் ங்கள்
ஜீஶணரதரரகஶ கல்ிஷ

ற்றுக்வகரண்டினப்தர்கள் ஶஶந ஶஷன

கறஷடக்கில்ஷன ன்தணரல் இற்கு ந்ரக
இல்னரல், னங்கரனப் திஷஜகபின் அநறஷ
ஶம்தடுத்டம் கல்ி ன்ந உத்ரண வரறல்
ங்கலக்கு ரய்த்றனப்தன் அனஷஷ, அனஷ

வதனஷஷ அர்கள் உர்ந்ட ஆைறரித் வரறஷன
என ஆரஷணரக ஆற்ந ஶண்டும். அஶரடு, இவ்பவு
ஶம் வைரன்ணடஶதரல் றஜரண த்ஷப் வதற்நரகும்.
குனகுனரமம் ரறரி இந் ஆைறரிர்கள் மர

கரனனம் ரர்கஷபக் கூட ஷத்டக்வகரண்டு
ரில்ஷன. ஆணரல், கூட ஷத்டக்வகரண்டு ரலம்
ஶதரடரன் எர் ன்னுஷட ரழ்க்ஷக உரத்ரல்
ரர்கபின் குரதிினத்றக்கு ற கரட்ட னடினேம்
ன்றும், தள்பி ஶம், அறல் தீரிட்கள் ன்றும்

ஷடனஷந இனந்ட அப்தடி 'டீச்' தண்டம்ஶதரட, அநறவுக்கு

ட்டுஶரண வறும் தரடத்ஷ ட்டும் வைரல்னறக்

வகரடுப்தற்கு அறகரக குரதிினத்ற ித்ஷ
டுத்டப் ஶதரட்டுக் வகரள்லற்கறல்ஷன ன்றும்
ீர்ரணித்ட ிடக் கூடரட.
குனின் கூடஶ ரலம்ஶதரட ரர் வதறுகறந

ரழ்க்ஷக உரம் வரம்தவும் கூடுனரணடரன்,
ஆஶக்ஷதஷஶில்ஷன. அணரல், ஸ்கூல் ஶத்றல்
ட்டும் ரர்கள் தகும் தன ஆைறரிர்கபின்
ரழ்க்ஷகனேரம் அர்கஷப 'டச்'ஶை தண்ரட ன்று
அர்த்றல்ஷன. இபம் உள்பங்கபில், ங்கலன்
வகரஞ்ைஶர ஞ்ைஶர வ்பவு தகுகறநர்கரபரலும்
அர்கபின் த்ஷப் வதரறுத்ட ல்ன னஷநிஶனர,

வகட்ட னஷநிஶனர எவ்வரன அபவுக்கு 'இம்ப்ன்'
தறந்ட, அந் 'இன்ஃப்லவன்'மறல் தைங்கலம் அஶ

றில் ரங்கலம் ஶதரகத் டெண்டல் வதறுரர்கள்.
இக்கரன ஆைறரிர்கள் தரடம் வைரல்னறக்

வகரடுக்கும்ஶதரடம் ரர்கள் தரடத்ஷ ரத்றறன்நற,
தரடம் வைரல்னறக் வகரடுக்கறந ஆைறரிஷனேம்ரன்

கணிக்கறநரர்கள். தரடம் அர்கள் ணமறல் தறகறந

ரறரிரன், அந் ஆைறரிரின் டத்ஷனேம் தறகறநட.
தரடத்ஷக் கணிக்கரலும், அட ணமறல் தறரலும்
ஶதரகறந ந்ரண ரனும்கூட ஆைறரிரின்

டத்ஷஷ கணிப்தரன், அட அன் ணமறல் தறனேம்.
'அப்தடி

ரர்கலக்குப் தறட அர்கஷப ற்கு.

ல்வனரலக்கங்கபில் வகரண்டு ிடஶண்டும். அந்
ரீறில் ரம் உத்ரக ர ஶண்டும்.

இல்னரிட்டரல் க்கு ஜீஶணரதரம் னகறந அந்
ர ஜீர்கலக்குத் ரங்கள் த்ஶரயம்

வைய்ரகறிடும்' ன்கறந அபவுக்கு ஆைறரிர்ரர்கள்
ஆரகக் கனஶண்டும்.
ரழ்க்ஷகனேரம் ன்ந னக்ரண அம்ைம் என

தக்கம் இனக்கட்டும். தரடம் ஶதரறப்தட ன்ஶந னகறந
அம்ைத்றலும் ஆைறரிர்கள் ஶணரரஶணர
ன்நறல்னரல். அந்ங்கனர்ரகச் வைரல்னறக் வகரடுக்க
ஶண்டும், தள்பிக்கூடத்றல் ஶணரரஶணர ன்று 'டீச்'
தண்ி ிட்டு. அணரஶனஶ தைங்கள் ங்கபிடம்

ட்னைன் ஷத்டக் வகரள்லம்தடிச் வைய்ட. ங்கலஷட
மம்தரறத்ஷ ினத்ற வைய்டவகரள்ப என ஆைறரிர்
ண்ிணரரணரல் அஷப் ஶதரன்ந ர் ினத்ரண
(ர்த்றற்கு ிஶரரண) தரதம் இன்வணரன்நறல்ஷன,
னண் ைத்ரல் கறஷடத்றனக்கும் 'டீச்ைறங்' ஶஷனஷ
இப்தடிப் தரதகரகப் தண்ிக்வகரள்பனரர? அந் ரறரி
(ரீறில்) றஷணப்தற்ஶக அர்கள் தப்தடஶண்டும்,

ற்ந வரறல்கலக்குப் ஶதரகறநர்கள் ரங்கள் தடித்
தடிப்ஷத உதரரகக் வகரண்டு அந்த் வரறஷன

ஆற்றுகறநரர்கள். அஶக உத்ஶரகங்கபில் இனப்தர்கள்
வைய்னேம் வரறல்கபில் அர்கள் தடித் தடிப்ன
றஷநஶர, வகரஞ்ைஶர 'அப்ஷப' ஆகறநட. அஶரடு மரி.
தடித் தடிப்ன வகரஞ்ைங்கூடப் திஶரஜணரகர
உத்ஶரகங்கபிலும் தனர் இனக்கறநரர்கள். தி.ஸ்மற.
வகறஸ்டரி தடித்டிட்டு .ஜற.ஸ் ஆதிமறல் க்பரர்க்

ன்நரல்? இப்தடிவல்னரம் இல்னரல், தடித் தடிப்ன

அப்னநம் வைய்னேம் வரறலுக்கு உதரரினக்கறநட

ன்தற்கும் ஶஶன, அந்ப் தடிப்ஶத னெனணரக இனப்தட
ஆைறரித் வரறனறல்ரன். ரங்கள் ரர்கபரக
இனந்ஶதரட தடித் தடிப்ஷதஶ ஆைறரித் வரறனறல்
அப்னநம் அர்கள் ங்கலஷட ரர்கலக்க டீச்
தண்டகறநரர்கள். அர்க்ப என தக்கம் கற்றுக்

வகரடுப்தர்கபரக இனந்டவகரண்ஶட று தக்கம்
கற்ஶதரரகவும், ற்வகணஶ தடித்ஷஶ றனம்தத்
றனம்தப் தடித்டக் வகரண்டினக்கறநரர்கள்.

இப்தடித் றனம்தத் றனம்த அஶ தரடங்கஷப அர்கள் டீச்
தண்டரல், அந்ப் தரடங்கபிஶன அர்கள் னலக்
கனத்டம் வைலுத்றணரல் அர்கலக்ஶக தஷ

தரடங்கபினறனந்ட னடப் னட ிங்கள் வரி

ஆம்திக்கும். னக்ரக, ஶல் தடிப்திஶன இந் ரறரி
டக்கும். ஶஶன ஶஶன வஃதவன்மளகள் தரர்த்ட,
தரடங்கலக்கு வனஶகற்நறக் வகரள்ப உவும், னத்றைரனற

ரர்கள் ஶகட்கறந ஶகள்ிகலம் இப்தடிஶ ஆைறரிர்
'மப்வஜக்'ஷட

ஶலும் ஆரகத் டனிப் தரர்த்டத்

வரிந்ட வகரள்ப உதகரம் வைய்னேம். டீச்ைர்கஷப
'ரஸ்டர்' ன்று

வைரல்கறஶநரஶ, அட றஜரகஶ

வதரனந்டம்தடி அர்கள் மப்வஜக்டில் 'ரஸ்டர்' வதற்று
ிடுரர்கள். அப்தடிப்தட்டர்கள்ரன் ன்நரக, வபிரக
டீச் தண்ி ித்ஷ ரர்கலக்குள்ஶப ஆரக
இநக்க னடினேம்.
என கஷ வைரல்ரர்கள். வதௌரிகர் எனர்

ரஜரிடம் ஶதரய் தரகம் வைரல்ரகச் வைரன்ணரரம்.

அஷக் ஶகட்ட ரஜரவுக்கு அர் ப்ஶதரட

ரஜரிரஷக்கும், மம்தரஷணக்கும் ஆஷைப்தட்டு
ந்றனக்கறநரஶர அப்ஶதரஶ அர் தரகத்ஷ
னத்றரல்ரன் தடித்றனக்கறநரஶன்நற ஹ்னொத்ரல்
தடித்ட தக்ற - ஞரண - ஷரக்கறங்கஷபப்

வதநில்ஷன ன்ந னரிந்டிட்டட. அந் ரறரி னஸ்க
ித்றல், உட்கனத்றல் ஊநரர் வைரல்னறக ஶகட்டரல்
ஶகட்கறந ஶதனக்குப் னர்ரண ப்ஶரஜணம் கறஷடக்கரஶ
ன்று தரர்த்ரன். ஆஷகிணரல், ந்

ப்ரம்னக்கு ஶர என மம்தரஷணஷப் தண்ி
ிட்டு, "இன்வணரன டஷ தடித்டப் தரர்த்ட ிட்டு ந்ட
அப்னநம் உதந்ரமம் தண்டங்கள்" ன்நரன்.

வதௌரிகனக்கு அன் ன் அப்தடிச் வைரல்கறநரவணன்று
னரிில்ஷன. ஆணரலும் ரஜரக்ஷஞ ன்தரலும், அஷ
றஷநஶற்நறணரல் றம்த வகௌம், த்வ்ம் ல்னரம்
கறஷடக்குஶ ன்தரலும் அனம் ரஜர வைரன்ண ரறரி
றனம்திப் ஶதரய் இன்வணரன டஷ தரகத்ஷ
டேடக்கரகப் தடித்ட ிட்டு அணிடம் ந்ரர்.
இப்ஶதரடம் னன் ரறரிஶ அன் அனக்கு என

மம்தரஷணஷப் தண்ி, "இணவணரன டஷ தடித்ட
ிட்டும் ரனம்" ன்று வைரன்ணரன். அனம் அஶ
ரறரிப் தண்ிணரர். ரஜர தஷ தல்னிஷஶ
தரடிணரன். வதௌரிகனம் னன்ஶதரனஶ அற்கு
அடேதல்னி தரடிணரர். இப்தடிஶ அந் இண்டு, னென்று
டஷ ட்டுறல்ஷன, இனதட டஷ ரஜர அஷ
றுதடி தடித்ட ிட்டு னம்தடி அனுப்தி ஷத்ட
அனம் அப்தடிஶ தண்ிணரர்.

இனதத்ஶரரட டஷனேம் ரஜர ன் தல்னிஷப்
தரடிணரன். ஆணரல் இந்த் டஷ அர் அற்ஶகற்க
அடேதல்னி தரடில்ஷன.
வரம்த ரபரகறனேம் அர் ரரல் ரஜர ன்ண, ட
ன்று தரர்த்ட னற்கரக அர் கறனயத்டக்கு ஆள்
அனுப்திணரன்.
ஶதரண ஆள் றனம்தி ந்ட, "இந்த் டஷ அர்

தரகம் தரரம் தண்ினேவுடன் அனக்க தக்ற ஞரண - ஷரக்ங்கள் ந்ட ிட்டரம். 'ரஜரவுரச்சு,
ரஜமமளரச்சு, டுரச்சு
ீ
, ட்டு
ீ
டேஷ்லரச்சு!

ன்ந ிக்றரகச் வைரல்னறக் வகரண்டு, தரகடேதம்
வதநஶண்டும் ன்று ரதத்ஶரடு கரட்டுக்குப் ஶதரய்
ிட்டரரம்" ன்நரன்.
ரஜரவுக்கு த்னப்றரிற்று. 'இப்ஶதரட வதௌரிகர்
தரகத்றன் 'ஸ்திரிட்'டில் ஊநறிட்டரர். இப்ஶதரஶ
அனக்க தரகம் வைரல்னத் க்க தக்ம்

ந்றனக்கறநட. அப்தடிப்தட்டர் வைரல்னறக் ஶகட்டரல்ரன்
ஶகட்கறந ஶதனக்கும் ப்ஶரஜணம் கறஷடக்குரனரல்
இப்ஶதரட அஷத் ஶடிக்வகரண்டு ரஶண ஶதரய்
ச்ம் வைய்ஶண்டும்' ன்ந ரஜர ீர்ரித்ரன்.
அந்ப்தடிஶ கரட்டுக்கப் ஶதரணரன். ரன் ஶடித் ஶடிப்
ஶதரண ரஜர ன்ஷணத் ஶடிக்வகரண்டு ந்றனப்தஷனேம்
என வதரனட்டரக வதௌரிகர் றஷணக்கரல் தகத்
ைறந்ஷணிஶனஶ ரணினந்ரர். ரஜர அஷ

ஸ்கரித்ட தரகம் உதஶைம் தண்டரறு
ப்ரர்த்றத்ரன்.

ன்ஷண இப்தடி தகத்தரத் றனப்திிட்ட உதகரரி
அன்ரஶண ன்தரல் அனம் ன்நறஶரடும்,
அனஶபரடும் அன் ணமறஶன ன்நரக இநங்குகறந
னஷநில் அனுக்கு தரகம் வைரன்ணரர்.
இப்தடிக் கஷ.
(ைறரித்ட)

அந்ப் வதௌரிகர் ம்னஷட மப்வஜக்டரண

னரத்ஷப் தடித்ட அன் 'ஸ்திரிட்' ன்கறந

உட்கனத்றஶனஶ ஶரய்ந்ஶதரட வதௌரிகத்
வரறஷனஶ ிட்டுிட்ட ரறரி, ஆைறரிர்கலம் ங்கள்
மப்வஜக்ஷட ஆழ்ந்ட தடித்ட 'டீச்ைறங் ஜரஷத'ஶ ிட்டு
ிட ஶண்டும் ன்ந அர்த்த்றல் இந்க் கஷஷ ரன்
வைரல்னில்ஷன. (ீ ண்டும் வடுஶம் ைறரிக்கறநரர்)

வைரல்கறநர், வைரல்லும் ித்றன் உட்கனத்ஷப்
னரிந்ட வகரண்டு வைரன்ணரல்ரன் ஶகட்கறநரின்
ணமறலும் அட ன்நரகப் னகுந்ட னர்

ப்ஶரஜணத்ஷக் வகரடுக்கும் ன்று ரஜர றஷணத்ரஶண,
அஷ ஆைறரிர்கலக்வகல்னரம் 'அன்டர்ஷனன்' தண்ிக்
கரட்டுற்கரகஶ வைரன்ஶணன், வதௌரிகர் ஆழ்ந்ட
தரரம் தண்ிட தக்ற - ஞரணப்

னஸ்கரினந்ரல் அர் வரறஷன ிட்டரர்.
ஆைறரிர்கள் தடிக்கறந னஸ்கங்கள் அப்தடிில்ஷனஶ!
 ஶதரஷணரக 'டீச்' தண்டரக இனந்ரல்கூட
அந் அபவுக்குத் ீிரக ைரர றஷனில்

இனக்கப்தட்ட ரவல்னரம் ஶதரய்ிட ரட்ஶடரம்! தடிக்கப்
தடிக்க னத்றரஶனஶ ஶலும் ஶலும் ன்நரகத் வரிந்ட
வகரள்ஶரடு ஹ்னத்ரலும் என அபவுக்கு, என
கிைரண அபவுக்ஶக வரிந்ட வகரண்டு, அப்தடித்
வரிந்ட வகரண்டஷக் ஶகட்தனக்குள்ஶபனேம் ன்நரக
இநக்குகறந ைக்றஷ மம்தரறத்டக் வகரள்ஶரடு

ரவல்னரம் றன்று ிடுஶரம். அடஶ ஶதரடம். அடஶ
வதரிசு. அற்கு ஶல் றர்தரர்ப்தற்கறல்ஷன.
வரத்த்றல் ிம், தைங்கள் ட்டும்ரன் தரடத்ஷ
தக்ற - ச்த்ஷனேடன் தடிக்கஶண்டும் ன்நறல்ஷன.
ரத்றரர்ரர்கலம், தஷ தரடத்ஷஶ த்ஷண
டஷ றனம்தத் றனம்தத் தடித்ட, வைரல்னறக்

வகரடுத்ரலும் அந்க் கரர்த்ஷ தக்ற ச்த்ஷனேடன்

வைய்ட, வைரல்கறந ித்றன் உட்கனத்ஷத் ரங்கலம்
ன்நரகப் னரிந்ட வகரண்டு ஶகட்கறந ரர்கலக்கும்
ன்நரகப் னரிப் தண்ஶண்டும். இறஶன, றனம்தத்

றனம்த தடிப்தரல் ரத்றரர்ரர்கஶப னறட னறரகத்
வரிந்ட வகரள்ற்குக் கரஶனஜ் ரறரிரண ஶல்தடிப்னக்
கட்டத்றஶனஶ ஜரஸ்ற 'ஸ்ஶகரப் உண்டு.
இன்னும் என னக்ரண ிம்: ஆைறரிர்கள் ரங்கள்
வதற்ந அநறஷவல்னரம் ரர்கலக்கம் ஊட்டத்ரன்
தரடுதட ஶண்டும் ன்நரலும் அறல் என ஜரக்ஷ

ஶண்டும். தைங்கலக்க ிங்கஷப டுத்டச் வைரல்னற
அட அர்கலக்க உள்ஶப ஶதரகும்தடிப் தண்டகறந
கரர்த்றல் வரம்தவும் வதரறுஷனேம், றரணனம்

ஶண்டும். தட்டனம், அமனம் கூடஶ கூடரட.

வரிந்ஷவல்னரம் வன்று தைங்கபின்

னெஷபிஶன றிக்கப் தரர்த்ரல் என்றுஶ உள்ஶப
இநங்கரல் ல்னரஶ திடங்கறக்வகரண்டு வபிில்
றந்ட ிடுரகத்ரன் னடினேம்.
இங்ஶக ஆைறரிர்கவபல்னரம் உண்டிின் உரத்ஷ

ஞரதகம் ஷத்டக்வகரள்ப ஶண்டும். ம் ஷக றஷந,
ஷத றஷநக் கரசு இனந்ரலும் உண்டிில் அப்தடிஶ
வகரட்டிிட னடினேர? அறலுள்ப ைறன்ண த்ரத்றன்
றரக எவ்வரன கரைரகத்ரஶண ஶதரட ஶண்டும்?
னனறல் ஶதரட்டட ைறக்கரல் உள்ஶப ஶதரய் ிட்ட
அப்னநம், அடரகப் ஶதரகரிட்டரல் உண்டிஷக் குலுக்கற

அஷப் ஶதரகப் தண்ி அப்னநம்ரஶண அடுத் கரஷைப்
ஶதரடஶண்டும்? அப்தடித்ரன், எவ்வரன ித்றன்
எவ்வரன அம்ைத்ஷனேம் எவ்வரன்நரக

ரர்கலக்கு டுத்டச் வைரல்னற அர்கலஷட
அநறவுக்குள்ஶப வைலுத்ஶண்டும். வைரன்ண எவ்வரன
அம்ைனம் ைறக்கரல் அர்கலக்குள்ஶப ஶதரய் ிட்டர
ன்தஷக் ஶகள்ி
ஶகட்டு றச்ைப்தடுத்றக்வகரண்டு, அப்னநஶ அடுத்
அம்ைத்டக்குப் ஶதரக ஶண்டும். என்று உள்ஶப
ஶதரகில்ஷனவன்நரல் றரணம் இக்கரல்,

ஶகரதப்தடரல், ரநரக அர்கபக்கு உத்மரயம்
ஊட்டுகறந ஷகிஶன றுதடினேம் வபிரக டுத்டச்
வைரல்னற உள்ஶப ஶதரகப் தண்ஶண்டும். அப்னநம்
அடுத் அம்ைம்.

ந் னத்றப் தைங்கலக்கக் கற்றுக் வகரடுப்தட ச்ம்ரன்.
எப்னக்வகரள்கறஶநன். ஆணரலும் ஆைறரிர்ரர்கள் ரங்கள்
ஶற்வகரண்டினக்கறந இந்த் வரறல் ித்ரரணம்
ன்கறந னண்ரண ஶமஷ; இணரல்ரன் இபம்
திரத்றணர் உரிதடி ணிர்கபரக உனரகறநரர்கள்;

ஶைத்றன், ஶனரகத்றன் றர்கரன ஶக்ஷஶ இஷத்ரன்
ைரர்ந்றனக்கறநட ன்தஷ 'ரிஷனஸ்' தண்ிிட்டரல்
வரறனறல் உள்ப ச்ங்கஷப ச்ரகஶ றஷணக்க
ரட்டரர்கள். வதரறுஷஷனேம், ப்ரித்ஷனேம்
எனஶதரடம் ஷகிடரனறனப்தரர்கள்.
றர்கரனத்ஷ உனரக்கப் ஶதரகறநர்கஷப

உனரக்குறல் என னக்ரண தங்கு ஆைறரிர்கலக்ஶக
இனப்தரல்ரன் இஷவல்னரம் வைரன்ஶணன். றர்

கரனம் என தக்கம் இனக்க, ற்கரனத்றல் கல்ித்றட்டம்
ன்தட அநறவு, கும் ஆகற இண்டிலும் ரணரக
அஷற்கும் அர்கள்ரன் ஶதரரட ஶண்டும்

ன்தறல் ஆம்தித்ஶன். தங்கரனத்றல் அப்தடிப்தட்ட
ரண கல்ித் றட்டஶ ஷடனஷநினறனந்ஷத்ரன்
னக்ரகச் வைரல்னறக் வகரண்டினந்ஶன்.
ச்ைரர்தற்ந தரடங்கள்
ச்ைரர்தற்ந தரடங்கள்
ஆத் மம்தந்ம்,  மம்தந்ம், ர் மம்தந்ம்
இல்னர வமக்னைனர் மப்வஜக்ட்கஷப ட்டுஶ ஶதரறத்
குனரர்கள் னர் கரனத்றலும் இனந்றனக்கற -நரர்கள்.
ஆணரல் அர்கபில் ரஸ்றகம் வைரல்னறக்
வகரடுத்ர்கள் ஶடித் ஶடிக்

கண்டுதிடிக்கும்தடிரகத்ரன் ங்ஶகஶர இண்வடரனத்ர்
இனந்ரர்கள். சூரட்டம் வைரல்னறத் ந்ர்கலம்

அப்தடித்ரன். றனட்டுத்ணம் வைரல்னறத் ந் வரம்த
வரம்த வரம்த ஸ்ல்தரணர்கலம் ரர் கண்டக்குஶ
அகப்தடரல் (ைறரித்ட) றனட்டுத்ணரகத் ரன் கற்றுக்
வகரடுத்ரர்கள்! ற்ந வகௌரண வமக்னைனர்

மப்வஜக்ட்கபரண கிம், ஆனேர்ஶம், வதௌறக மரணரறகள், ைறல்த - ைறத் - ந்னத் - கல ரறகள்,
டேர்ஶம் னனறற்ஷந ரத்றம் வைரல்னறக்
வகரடுத்ர்கலம் னர் கரனத்றனறனந்ஶ
இனந்றனக்கறநரர்கள். ஆணரல் இர்கவபல்னரனங்கூட,
வமகன்டரிரக ர்ரர்ங்கஷபனேம் வைரல்னறக்

வகரடுக்கரனறல்ஷன. அரட moral instruction - ன்வணநற
ஶதரஷண ன்தட - இல்னரல் வமக்னைனர் தடிப்னங்கூட
டக்கில்ஷன. ஶர தரடரகச் வைரல்னறக்வகரடுத்ட

அஶரடு ிடுட ன்நறல்னரல், றஜ ரழ்க்ஷகிஶனஶ
ரன் ன்வணநறனேடன் எலகறணரவனரற அனுக்குச்
வைரல்னறக் வகரடுப்தறல்ஷன ன்ந ள்பிஶ
இனக்கறநரர்கள்.
றகழ்கரனக் கல்ி னஷநிஶனர, வள்ஷபக்கர
ஆட்ைறின் ஶதரட ஶதனக்கரட இனந் 'ரல்
இன்ஸ்ட்க்க்ஷனும் ீர்டப் ஶதரய்ிட்டினக்கறநட. 'ரல்'
ன்கறநஶதரட அஷத் வரட்டுக்வகரண்டு வய்ம், ம்
ன்று ந்டிடப் ஶதரகறநஶ, ங்கலஷட 'னற்ஶதரக்கு'
ணப்தடுகறந வகரள்ஷகரண வமக்னேனரிமம் அணரல்
தரறக்கப்தட்டு ஜணங்கள் ங்ஶக ல்னதடிரக னொதரகற

ிடுரர்கஶபர ன்ந தத்றணரல் ஸ்ந்ற மர்கரர்

இப்தடிப் தண்ிிட்டட! ரத்றரர்கஶப தைங்கஷப
ன்வணநறக்கு ஶவறரண அைறல், அரஜகம், ஸ்த்ரி
ிம் ஆகறற்நறல் டெண்டி ிடுரகவுங்கூட
எவரன இடங்கபினறனந்ட ரிப்ஶதரர்ட் னகறநட.
இந்த் றழ்த் ஶைத்றல் அஶரடுகூட வள்ஷபக்கரர்
கரனத்றலும் இனந்ட ந் மம்ஸ்க்னப் தடிப்ஷதக்

குறஷ வட்டிக் குனநப் னஷக்க த்ஷண உண்ஶடர
அத்ஷணனேம் ஶஶந தண்ி, இந்ப்வதரி ஶைத்றன்
ரகரிகத்றற்கும், அடட்டுறல்னரல் இப்ஶதரட
ரய்ப்ஶதச்ைறஶன ட்டும் னக்கறக் வகரண்டினக்கறந
எனஷப்தரட்டுக்கும் னடவகலும்தரக இனந் அத்னரண
தரஷ ஜணங்கலக்குக் கறஷடப்தற்கறல்னரல் வதரி
ஞ்ைஷண தண்ிினக்கறநட.  த்ஶனம், என
ஜரறிடனள்ப த்ஶனந்ரன் இற்குக்

கரவன்தட தயறங்க யஸ்ம். ஆணரல்
மம்ஸ்க்னம் ப் னஸ்கங்கள் ட்டும் இனக்கறந

தரஷில்ஷன.  மம்தந்ம் ன்று வைரல்ன னடிர
அஶக த்ப் னஸ்கங்கலம் அந் தரஷில்ரன்
இனக்கறன்நண. ஶனரகஶ வகரண்டரடுகறநதடி அநறவுக்கு

ினந்ரக அஷ இனக்கறன்நண. கரவ் - ரடகரறகலம்
வபி ஶைங்கபிவபல்னரம் ர்ஜளர தண்ி ஷத்டக்
வகரள்லம்தடிரண இனக்கற அகுகஶபரடு ஶஷ்டரக
இனக்கறன்நண. அட ரத்றறல்ஷன. ஆர்ட், மன்ஸ்
ன்கறந கஷனகள், தன ிரண ிஞ்ஞரணத்
டஷநகள் ல்னரற்நறலும் ரம் வரிந்ட வகரள்ப
ஶண்டி அஶக ம¨க்ஷ்ங்கஷபத் வரிிக்கறந

னஸ்கங்கலம் இனக்கறன்நண.ரஜீற ன்கறந தரனறடிக்ஸ்
-ஸ்ஶடட் க்ரஃப்ட், ஆனேர்ஶம் ன்கறந ஷத்றம்

ன்நறப்தடி என டஷந தரக்கறில்னரல் ல்னரற்நறலும்
உைந் னஸ்கங்கள் இனக்கறன்நண. அட ப்தடி 
தரஷ ட்டுறல்ஷனஶர, அஶ ரறரி குநறப்திட்ட ஜரற
தரஷனேறல்ஷன. கரஷ்ீ ரினறனந்ட கன்ரகுரி ஷ
ல்னர ஜரறப் தடிப்தரபிகலக்குஶ அட
தரஷரினந்ரல்ரன் இந்ப் தந்

உதகண்டத்ஷஶ அட அநறவு ரீறில் எற்றுஷப்தடுத்ற
றஜரண எனஷப் தரட்ஷட உண்டரக்கறற்று.
ிஶகரந்ர் இனந்ரர். ங்கஷபப்ஶதரனப் 'தத்ரம் தைனற
ைரஸ்த்க் குடுக்ஷக' கஶபரடு ஶைர்க்கரல் னட்ைறக்

கனத்டம் னன்ஶணற்ந ணப்தரன்ஷனேம் வகரண்ட
எனரக அஷ இப்ஶதரட னட்ைறரபர்கலம்

ஸ்ஶரத்றரிக்கறநரர்கள். அக்கு னத்ரிடனம் னத்
த்றடனம் அதிரணம் உண்டு. அப்தடிப்தட்டஶ, இந்
ஶைத்றன் உைந் கல்ச்ைனக்கு - கனரைரத்டக்கு - வதரி
யரணி ப்ஶதரட ஆம்தித்வன்நரல் வதணத்ர்கள்

மம்ஸ்க்னத்ஷத் ள்பி ிட்டுப் தரனற தரஷிஶன
ங்கள் னஸ்கங்கஷப லறப் திைரம்
தண்ிணஶதரடரன் ன்ந அபவுக்குச்
வைரல்னறினக்கறநரர். அப்தடிப்தட்ட என யர வதரி

குனணத்ஷ ம்னஷட றழ் ஜணங்கலக்கு இல்னரல்
தண்ினேள்ப ிதரீத்டக்கு ிஶரைணம் உண்டர, ப்தடி,
ப்ஶதரட ன்தஶ ன் ிைரரினக்கறநட...

தங்கரனத்றல் ர் ஶதரஷண இல்னரல் தடிப்ன ட்டும்
ன்று இனக்கஶில்ஷன. ஶதரறத்ர்கள் அற்ஶகற்ந
ரர்றக ைலனங்கஶபரடு இனந்ரர்கள்.
குன; ஆைரர்
குன; ஆைரர்
ஆணரலுங்கூட, வமகன்டரிரகஶ ர்த்ஷச் வைரல்னற,
னக்ரக வமக்னேனர் மப்வஜக்ட்டுகஷபஶ எனர்

ஶதரறத்ரர் ன்நரல் அனக்கு ஶதரகர்கபில் வமகன்டரி
இடஶ ர்ைரஸ்றத்றல் வகரடுத்றனக்கறநட.
'குன'. 'ஆைரர்ர்' ன்ந

ரர்த்ஷகலக்குப் தன றணமரக

னக்ஷம் வைரல்லும்ஶதரட, ஆைரர்ர் ன்தஷிட
குனவுக்கு ற்நம் வகரடுத்டச் வைரல்டண்டு. ஆணரல்
இன்வணரன அர்த்த்றல் குனஷ ிட ஆைரர்னக்ஶக
ற்நம் ந்றனக்கறநட. 'டே ஸ்ம்னற'ிஶனஶ

அப்தடித்ரன் இனக்கறநட. ைம்தபத்ஷ றர்தரர்க்கரல்
ஶ - ஶரந்ங்கள் கற்றுக்வகரடுப்தர் 'ஆைரர்ர்',
ைம்தபத்டக்கரக ஶித்ர ஶதரஷண னதர்
'உதரத்ரர்' ன்று

வைரல்னறிட்டு, அப்னநம் இர், ரன்

கரசு மம்தரறப்தற்கரகச் வைரல்னறக்
வகரடுக்கறநரவன்நரல் ைறஷ்ன் கரசு

மம்தரறப்தற்கரகஶ வமக்னேனர் மப்வஜக்ட்கள்
வைரல்னறத் னகறநஶந 'குன' ன்றும் அறல் இனக்கறநட.
இந் வடஃதணின் ைறஷ்ட மனெயம் (ஶன்க்கள்)
உள்தட ஶனரகத்ரல் அப்தடிஶ எப்னக்வகரள்பப்தட்டட
ன்று வைரல்ன னடிரட. ல்னரிரண

ஶதரகர்கலக்கும் 'குன' ன்று ஶதர் வகரடுப்தரகவும்,

'குன'ஷ

உச்ைஸ்ரணத்றல்

ஷத்டக்வகரண்டரடுரகவும் தய§ கரனரக இனந்ட
ந்றனக்கறநட. ஆணரலும் வடக்ணிகனரகப் தரகுதரடுகள்
தண்ி ரர்த்ஷ ஶதரட ஶண்டும் ன்கறநஶதரட ர்ம்,
தக்ற, ஞரணம் வைரல்னறக் வகரடுத்டப் தஶனரகத்றற்கு

றகரட்டுதஷ 'ஆைரர்ர்' ன்றும், வகரஞ்ைம் moral instruction
- உடன்

இயஶனரக ஜீணத்றற்கு றகரட்டுதஷ 'குன'

ன்றும் வைரல்கறந க்கும் ைறன ிஜ்ஞர்கபிடம்

இனந்ட ந்றனக்கறநட. தனிரண ஶதரகர்கலக்கும்
'குன' ன்று

வதரடப் வதர் வகரடுத்ட அப்தடிப்தட்ட

குனக்கபில் தஶனரகத்றற்கு றகரட்டும் 'ஆைரர்'ஶண
ைறஶஷ்டரணன் ன்தரர்கள்: "ஆைரர் : ச்ஶஷ்டர
குனொரம்."
'ஆைரம்' ன்தரண, றறரக

ந்டள்ப ைரஸ்த்ரீ

எலக்கத்றற்கும் 'ஆைரர்' ன்தற்கும் மம்தந்ம்
இனப்தட அந் ரர்த்ஷகபின் ைப் எற்றுஷினறனந்ட
னக்கும் வரினேம். ைரஸ்த்ரீ எலக்கத்ஷ, இன்னும்
அற்கு ஶஶன ஆத் ைரஸ்த் னக்ஷறரண
அடேதத்ஷஶ ன்னுஷட ஜீி உரத்ரல்

ஶனரகத்றற்குக் கண்கூடரகக்கரட்டுகறநஶண னர்ரண
ஆைரர்ன்.
அத்க்ஷகர்;அத்ரதகர்
அத்க்ஷகர்; அத்ரதகர்
'கண்கூடு' ன்நடம் 'கண்கரிப்ன' ன்று

றஷணப்ன ஶதரய்,

அப்தடிஶ 'அத்க்ஷகர்' ன்தறல் வகரண்டு ிடுகறநட!

அடவும் டீச்ைனக்கு உள்ப அஶகப் வதர்கபில் என்நரக

ங்கறனடரன்! 'அத்க்ஷகர்', 'அத்க்ஷர்' ன்று

இண்டு றனுமரனேம் வைரல்னனரம். தரனன் - தரனகன்
ன்கறந ரறரி என ரர்த்ஷில் டுஶ 'க' ஶைர்த்டச்
வைரல்டண்டு.
'அத்ரதகர்' ன்தடம்

(ஶதரகனக்கரண) இன்வணரன வதர்.

'அத்க்ஷர்', 'அத்ரதகர்' ன்ந

இண்டும் 'அத்' ன்று

ஆம்தித்ரலும் அர்த்த்றல் வரம்த ித்ரமம். 'அக்ஷற'
ன்ந 'கண்'ஷ ஷத்ட 'அத்க்ஷர்', கண்டக்கு ஶ
இனப்தட 'ப்த்ட்ைம்', னஷட கண்டக்குக் கல ஶ, அர்
கண்கரிக்கும்தடிக் கரர்ம் டக்கறநஶர அர்
அத்க்ஷகர். அர் கண்கரிப்தர். 'கங்கரி' ன்று
வரறனரபிகள் வைரல்ட இறனறனந்ட இனக்கனரம்.
'ம¨தர்ஷமர்' ன்தட

அற்கு ஶர் வரறவதர்ப்ன.

'ஏர்மீர்' ன்தடந்ரன்.

ைறஷ்ஷணக் கண்கரித்ட

ல்ன றில் வைலுத்டரல் ரத்றரனக்கு
அத்க்ஷகர் ன்று ஶதர்.
'அத்ரதகர்' ன்நரல் 'அத்ணம்' வைய்ிக்கறநர்.

அத்ணம் ன்நரல் வதரடரகக் கல்ி ன்கனரம்.
குநறப்தரக ஶக் கல்ிரன் அட. குஷநந்தக்ஷம்,

வதரடக் கல்ிரினந்ரல் ட ஶன ைரர்ந்ரக
இனந்ரல் 'அத்ணம்'. 'அணம்' ன்நரல் என

றர்ரண தரட்ஷடில் ஶதரட. ரழ்க்ஷகப்
தரஷில், ஆத்ரஷக் கஷடத்ஶற்நறக் வகரள்கறந
தரஷில் ைறநப்தரக அஷத்டச் வைல்லும் கல்ி
'அத்ணம்', ஶத்ஷ

றப்தரல் follow தண்ி

வட்டுனப் ஶதரடுரல் 'ஶ அத்ணம்' ன்கறஶநரம்.
இவ்ிரண கல்ிஷ அபிப்தர் 'அத்ரதகர்'...

குன னக்ஷம் ன்று வைரல்ன ஆம்தித்ஶன். இன்ணின்ண
ைலனங்கள். கரர்ங்கள் உள்பர் ன்று
வைரல்னறினக்கனரம். ஆணரல் 'குன'வுக்கு synonyms -ஆக
(அஶ வதரனள் வகரடுப்தரக) அஶகப் வதர்கள்
'ஆைரர்ர்', 'ஶைறகர்' ன்வநல்னரம்

வகரடுத்ட, இந்ப்

வதர்கள் ப்தடி ற்தட்டண ன்று னக்ஷம்
வகரடுத்றனக்கறநஶ, இற்ஷநச் வைரல்னறஶ அனஷட
ைலனங்கஷபனேம் கரர்ங்கஷபனேம் வரிிக்க னடிந்
ட்டும் வரிிக்கனரவன்று ஶரன்நற ஶர
வைரல்னறக்வகரண்டு ஶதரகறஶநன்...

குன னக்ஷ ச்ஶனரகத்ஷப் தரற க்ஸ்ப்வபய்ன்
தண்ிக் வகரண்டினக்கும்ஶதரஶ ற்ந Synonym கலம்
எவ்வரன்நரக ந்ட ிலந்ட வகரண்டினக்கறன்நண! கு-ன
ன்ந அட்ைங்கஷபப் திரித்டப் திரித்ட அர்த்ம் தண்டம்
ஶதரட, ' 'உ'கரம் ிஷ்ட, அக்கு மயஸ்ரத்றல்
குன ன்று வதனண்டு. அங்ஶக ஆைரர் தரஷ்ப்தடி,

ல்னர ஜீர்கஷபனேம் திநப்தித் திர ன்தரலும் அர்
குன ன்ந வதனக்குரிரகறநரர்' - ன்வநல்னரம்

தரர்த்டக் வகரண்டு ஶதரணஶதரஶ இத்ஷண கஷனேம்

ந்ட ஶைர்ந்றனக்கறநட! தரக்கறக் கஷனேம் இஶ ரறரி
அங்கங்ஶக ஶைர்த்ட அபந்ட ிடுகறஶநன்!
குன னக்ஷங்கள் ைறஷ்னுக்கும் ற்தடும்
குன னட்ைங்கள் ைறஷ்னுக்கும் ற்தடும்

க-கரம் மறத்ற ப்ம் ன்தரல் குன ஶரட்ை தர்ந்ம்

தனிரண மறத்றகஷப அபிப்தவன்நரகறநட. மறத்ற
ன்நரல் ரர ந்த் ைறத்ட இல்ஷன, மரிரகச்
வைரன்ணரல் அட ட்டுந்ரன் ன்நறல்ஷன, வணன்நரல்
இந் அிரற மறத்றகஷபனேம் (ைறத்டக்கஷபனேம்) என
குன கற்றுக் வகரடுத்ரலும் வகரடுக்கனரம். ஆணரல்
'மறத்ற' ன்நரல்

வதரட அர்த்ம் ந் என

னட்ைறத்ஷனேம் அஷடந்டிட்ட றஷன ன்தஶ. குன,
மர் மறத்ற ப்ர் - அரட ல்னரி ரழ்க்ஷக
னட்ைறங்கஷபனே ைறஷ்ன் அஷடனேரறு வைய்தர்
ன்ஶந ககரம் கரட்டுகறநட.  ன்தட, -கரம் ன்கரல்
ஶதம் ன்கஶண்டிட, தரத யரகம் ன்நரல்
ைறஷ்னுஷட தரதத்ஷ குன ஶதரக்கற அஷண
சுத்ணரக்குதர் ன்று வரிிக்கப்தடுகறநட.
அந் இண்டு லத்டடனும் ஶைனம் உ-கரம் ிஷ்ட.
அடஶ அவ்க்ம் ன்தரல் குனின் ன்ண னக்ஷம்
வரிிக்கப்தடுகறநட? ிஷ்ட ைப்ம் மர்

வ்ரதகத்ஷக் குநறப்தரல் குன மர்வ்ரதி
ன்நரகறநட. மர்ம், ிரதிப்தட ன்தரல், அட த்ஷ
ஶனரகத்ஷக் குநறத் ிரகறநட. கனஷிணரஶன
குனின் அடேக்ய ைக்றஶனரகம் னலஷனேம் allembracing ஆக

வ்ரதித்றனப்தஷ இட (ிஷ்ட ைப்ம்

அனக்குப் வதரனத்ப்தடுட) hint தண்டகறநட.
குன ஶர என்நரக இனக்கறநரவன்நரல் ைறஷ்ஷணனேம்
அந்ப்தடிஶ ஆக்கறிடுரர் ன்று அர்த்ம். மறத்ற

னட, தரதத்ஷப் ஶதரக்குட ஆகற கரர்ங்கஷப

ைறஷ்ன் ிரகச் வைய்னேம் அர் ைறஷ்ணக்கும் allembracing அடேக்ய

ைக்ற, உதஶை ைக்ற ந்ட ம் ரறரிஶ

குனரக்குகறநரர் ன்று இங்ஶக ீட்டி அர்த்ம் தண்ிக்
வகரள்படம்.
அப்னநம் அவ்க் ப்ஹ்ரக அஷச் வைரன்ணஷனேம்
இஶஶதரன, ைறஷ்னுக்கும் அந் றஷனஷத் ந்ட

ப்ஹ்ரடேனறில் இனக்கச் வைய்கறநவன்று அர்த்ம்
தண்ிக்கடம்.
ஆைரர் தச் ைறநப்ன
'ஆைரர்' தச்

ைறநப்ன

ஆக, இந் ச்ஶனரகப்தடி குன ன்ந ரர்த்ஷக்கு, அந்
ரர்த்ஷக்கரண ஸ்ரணத்ஷ யறக்கறந ஆமரறக்கு
தரத்கர்ம் - ற்நத்றவனல்னரம் வதரி ற்நம் வகரடுத்றனக்கறநட.

ஆணரலும் ரம் ம் னென னனஷ (வ ைங்கஷ)
'ஆைரர்ரள்', 'ஆைரர்ரள்' ன்றுரஶண

வைரல்கறஶநரம்?

ஆஷகரல் அந் ரர்த்ஷக்ஶக றுதடி ந்ட அன்
உர்ஷச் வைரல்கறஶநன்.

'ஆைரர்' தத்றற்கு, 'ைரஸ்றங்கஷப

ன்நரக அனைறப்

தரர்த்ட, அந் ஆைரப்தடித் ரனும் எலகற, திநத்றரனக்கு
அற்ஷந ஶதரறத்ட அர்கஷபனேம் ைரஸ்றரைரத்றல்
றஷன றற்கச் வைய்கறநர்' ன்று வடஃதணின்
இனக்கறநட.
ஆைறஶரற U ைரஸ்த்ரர்த்ரத் ஆைரஶ ஸ்ரதத்தி 1

ஸ்ம் ஆைஶ ச்ை ம் ஆைரர்ம் ப்ைக்ஷஶ 11
இட மம்ஸ்க்னம் - ைரஸ்த்ம் வரிந் ல்னரனக்கும்
வரிந்றனக்கக்கூடி வடஃதணின்.
'ஸ்ம்

ஆைஶ' ன்று இறல் னடரன்

ஜீரடிரினந்ட 'ஆைரர்' ன்ந ரர்த்ஷக்கு
உத்கர்ம் வகரடுப்தட. அரட, ரன் ன்ண

ஶதரறக்கறநரஶணர அஷத் ரஶண தண்ிக் கரட்ட
ஶண்டும், ஜீி உரயம் - ன்
ரழ்க்ஷகரஶனஶ உரம் - தஷடக்க ஶண்டும்.

அப்தடிப் தண்ிணரல்ரன் - ைறஷ்னுக்குச் வைரல்கறநதடி
அந் குனஶ வைய்ட கரட்டிணரல்ரன் - அன்

வைரல்கறநற்கு ஜீ ைக்ற உண்டரகற, ஶகட்கறநஷணனேம்

அந் றில் ஶதரகச் வைய்னேம். இல்னரிட்டரல் கரடக்கு
ம்ரக, னெஷபக்கு ஞ்ஜறரக இனப்தஶரடு
க்ஷிகரக (க்ஷ கரனஶ இனப்தரக)
னடிந்டஶதரகும், ைறஷ்ணின் ரழ்ரள் னர அஷண guide
தண்ரட. ைறஷ்னுக்குச் வைரல்கறந றில்ரஶண
ஶதரகறந அப்தடிப்தட்ட குனரன் ஆைரர்ன்.
னத்னக்கு அந் த்றல் அஶகம் ஶதர் வகரடுத்டச்
வைரல்றல் னக்ரண என்று 'ரகர்' ன்தட. அற்கு
அஶகம் அர்த்ம் வைரல்ரர்கள். ஶர் அர்த்ம் - 'ர':
'அப்தடிஶ'; 'கர்': 'ஶதரணர்'. அரட

உனகத்டக்கு ன்ண

ற வைரன்ணரஶர அறல் ரஶ ஶதரணர்.
ம் ஆைரரினம் அப்தடித்ரன்! "ஸ்ம் ஆைஶ"

தண்ிக்கரட்டி ரகர்ரன் அனம்! ஆணரல் வதரி

ித்ரமம், னத்ர் னர் ைரஸ்த்ப்தடி ற வைரல்னற அந்
றிஶன ஶதரணரில்ஷன, ஆைரர்ரள்ரன் அப்தடிச்
வைரன்ணரர், வைய்ரர். ற்கரனத்றல் ைரஸ்றம்
திடிக்கரரல் னத்ர் ஜரஸ்ற favourite ஆகறினக்கறநரர்!...
ர் ைரஸ்றத்றல் ஆைரர் னக்ஷம் வைரல்லும் ஶதரட,
'னடல்

ஶதரட்டு, ஶரத்ணம் தண்டித்ட, அப்னநம்

கல்த ைரமறம் ஈநரண ல்னர ஶரங்கங்கஷபனேம்,
அஶரடு றன்றுிடரல் 'யஸ்ம்' ன்று வைரல்கறந
ஶரந் ைரஸ்த்ரண உதறத் னடி மகனனம்
உதஶைறக்கறநஶ ஆைரர்ர்' ன்று இனக்கறநட.
உதரத்றரர்
உதரத்றரர்
இக் கரனத்றல், க்குத் வரிந் குன, ஆைரர்ர் ல்னரம்

ஸ்கூனறல், கரஶனஜறல் தரடம் வைரல்னறத் னம் டீச்ைர்ரன்.
அஷ 'ரத்றரர்' ன்று வைரல்கறஶநரம். க்குக்
கர்ரக்கள் தண்ி ஷக்கறந ைரஸ்றரிகஷபனேம்
'ரத்றரர்' ன்கறஶநரம்.

இஷப் 'னஶரயறர்' ன்றும்

வைரல்கறஶநரம். 'ரத்றரர்', 'னஶரயறர்' ன்ந
ரர்த்ஷகள் தற்நறக் வகரஞ்ைம்...
'உதரத்ரர்' ன்தட

றரிந்டரன் 'ரத்றரர்' ன்று

ஆகறினக்கறநட. குனவுக்கு க்ஷறஷ  ஶண்டும்
ன்று மத்மம்ப்ரத்றல் இனக்கறந ஶதரறலும்
றஜரண குன ன்தர் அஷ றஷணத்ட டீச்
தண்டகறநரில்ஷன. அர் ஶட்ஃதிக்ஸ் தண்ிஷத்ட
அந்ப்தடிசூனறத்ஶ ரஷண குப்னக்கு

அடேறப்தர் இல்ஷன. ித்ஷ தஶண்டுவன்ந
ஶரக்கத்றஶனஶ வைரல்னறக் வகரடுப்தர்ரன் 'குன',
'ஆைரர்ர்', 'அத்ரதகர்', 'அத்க்ஷர்' ன்வநல்னரம்

கூநப்தடுகறநர். அப்தடிில்னரல் ைம்தபத்றற்கரகஶ
வைரல்னறக் வகரடுக்கறநர்ரன் 'உதரத்ரர்' ன்று என
வடஃதணின் உண்டு. இங்ஶக தனிரண டீச்ைர்கபில்
'இன்ஃதிரி'ரண
'உதரத்ர'ஷத்

(ரழ்ரண) இடம் வதறுதரகஶ
வரிந்டவகரள்கறஶநரம். ஆணரல் ஶஶந

எனிரண 'வடஃதணின்' அனக்கும் உைந் இடஶ
வகரடுக்கறநட. அட ன்ணவன்நரல், 'உஶதத் ஸ்ரத்
அீ இற உதரத்ர:' ன்தட.
இந் வடஃதணிணில் என ட்ரரஷஶ அஷடத்ட

ஷத்றனக்கறநட Factual -ஆக ட்டும் அர்த்ம் தண்ரல்
கரதரத்ங்கஷபக் கரட்டி அர்கள் னெனரக அர்த்ம்
வரிிக்கும் வடஃதணின்!
என ல்ன குனஷ - ைம்தபத்ஷஶ றஷணத்டச்
வைரல்னறத் னகறந எனத்ர் இல்ஷன, உத் குன

எனஷ - என திர ன்னுஷட னத்னுக்குக் கரட்டி
அரிடம் குனகுனரமத்றல் ிடுற்கு னன்

னத்ணிடம் வைரல்லும் ரைகரக இஷ வடஃதணின்
கரட்டுகறநட.
'உஶதத்' ன்நரல் 'கறட்ஶட

ஶதரய் இனந்டவகரண்டு' -

குனஷக் கரட்டி 'இரிடம் ஶதரய்க் கூட இனந்ட
வகரண்டு குன குன ரமம் தண்ிக்வகரண்டு' ன்று
அப்தரக்கரர் வைரல்கறந ரர்த்ஷ. 'ஸ்ரத்':

'இரிடறனந்ட'; 'அீ': கற்றுக்வகரள்ல', 'இஶரடு

ரமம் தண்ி இரிடறனந்ட ித்ஷஷக் கற்றுக்
வகரள்' ன்ந தித்னரைகரக, அந்ப் திர, அனஷட

னத்ன், அன் அஷடஶண்டிஆைரர்ன் ன்ந னென்று
தரத்றங்கஷப ஷத்ட என குட்டி ட்ரரரக இந்
வடஃதணின் வகரடுக்கப்தட்டினக்கறநட.
எனதரனன் ர்கறட்ஶட ஶதரினந்ட வகரண்டு, அரட
வமரந் ட்டில்
ீ
மறப்தஷ ிட்டு குனகுனரமம்
தண்ி, ித்ரப்ரமம் வதநடஶர அஶ
'உதரத்ரர்' ன்று

இற்கு ரம் வதரனள்

வகரள்பஶண்டும்.
றகரட்டும் ஶைறகர்
றகரட்டும் 'ஶைறகர்'
இப்தடி ஸ்ரஸ்த்றற்கரகச் சுற்நற ஷபத்ட ட்ரர
ஶதரட்டு னக்ஷம் வைரல்னரல் Factual -ஆக டீச்ைனக்கு
னக்ஷம் வகரடுக்கும் என வடஃதணினும்
இனக்கறநட:'றைற ித்ரம் இற ஶைறக:' கல்ிஷத்
னடரஶண டீச்ைரின் னக்ஷம்? அஷ ஶரக,

சுனக்கரக இந் ரைகம் வரிிக்கறநட. 'ித்ரம்' -

கல்ிஷ, 'றைற' - னகறநரர், 'இற' - ன்தரல், 'ஶைறகர்' ஶைறகன் ணப்தடுகறநரர். இங்ஶக குன ன்று வதரடப்தடச்
வைரல்கறநனக்கு உள்ப அஶகப் வதர்கபில் 'ஶைறக'
ன்தட ந்டிடுகறநட.
ஶஶரதறங்கபில் (ஶத்றலும் உதறத்றலும்)
'ஶைறகர்' ன்ந

ரர்த்ஷ ஶதரடரிட்டரலும், 'ஶைறக'த

வடஃதணின் ந்க் கரர்த்ஷ, function - அனக்குக்

வகரடுத்றனக்கறநஶர அஷஶ குனின் கரர்ரக, function ஆகச் வைரல்னறினக்கும் இடங்கள் அற்நறல் உண்டு.
'ஶைறக' ன்தற்குள்ப

வடஃதணின்கபில் என்று 'றஷை

கரட்டுதஶண ஶைறகன்' ன்று வரிிக்கறநட. ஆத்
னக்ஷ்த்ஷ அஷட ந் றில் ஶதரகடம் ன்று

றஷை கரட்டும் கரர்ம். குன றகரட்டுகறநர், ைறஷ்ன்
அஷப் தின்வரடர்ந்ட ஶதரகறநன் ன்தட
வதரடரகஶ வைரல்லும் ிந்ரஶண?
உதறத்றல் றகரட்டி குன
உதறத்றல் 'றகரட்டி' குன

ற வரிரனுக்கு அஷச் வைரல்தர் ன்தஷக்
கரனொதரகஶ என உதறத் வகரடுத்றனக்கறநடைரந்ஶரக்ஶரதறத். 'கண்ஷக் கட்டிக் கரட்டிஶன

ிடநட' ன்கறஶநரஶ, அஷஶ மம்தரகச் வைரல்கறந
கஷ.
கந்ர ஶைம் ( Gandhara ) ன்று என்று. கரந்ரம் ன்று
வைரல்டண்டு. அந் ஶைத்ஷச் ஶைர்ந்ன் ரன்

த்னரஷ்ட்ணின் தத்ணிரண கரந்ரரி - Gandhari ; Kandhari
இல்ஷன. இங்ஶக ரம் ப்தரக ரீ ீ-ஷ ப ீ-ஆக்கறண
ீ
ரறரி அப்னநம் அந் ஶைத்றஶனஶ தண்ித்ரன்
Gandhara -த்ஷ Kandahar (கரண்டயரர்)

ஆக்கற ிட்டரர்கள்

ன்கறநரர்கள். அப்தடிரணரல் அட Partition -க்கு
(தரகறஸ்ரன் திரிிஷணக்கு) னன்ணரனறனந் னல
இந்றரவுக்கு வபிிஶன உள்ப ஆஃப்கரணிஸ்ரன்
ன்நரகறநட. ைறன ஆரய்ச்ைறக்கரர்கள், அட இல்ஷன

கந்ரம், ற்ஶதரட தரகறஸ்ரனுக்குப் ஶதரய்ிட்ட

டஶகரடிப் தகுறரண வதரஷச் சுற்நறினக்கும்
திஶைந்ரன் ஆற கரன கந்ரம் ன்கறநரர்கள். அட
இனக்கட்டும்.
அந் ஶைத்றல் என தக்கரன். அஷண என

வகரள்ஷபக்கரன் 'கறட்ணரப்' தண்ி அனுஷட
கண்ஷக் கட்டிக் கரட்டுக்கு இலத்டக்வகரண்டு ஶதரய்க்
வகரள்ஷப அடிக்கறநரன். வகரஷன தண்ரல்
வகரள்ஷபரடு றறுத்றிடுகறநரன். அப்னநம் அஷண
அந் டுகரட்டில் ிட்டுிட்டு எடிஶ ிடுகறநரன். ந்ப்
தக்கம் ஶதரணரல் ஊர் னம் ன்ஶந வரிர தக்கரன்
- தத்ஷப் தநறவகரடுத்ட இப்ஶதரட 'தரப்த'ரகற
ிட்டன் -ரலு றஷைனேம் றனம்தித் றனப்தி,

மயரத்க்கு ரரட ரட்டரர்கபர ன்று, தரம்,
னஶதர னஶதர ன்று கத்டகறநரன். "ன்ஷணத் றனட்டுப்த
கண்ஷக் கட்டி இங்ஶக இலத்டண்டு ந்ட ிட்டுட்டுப்
ஶதரய்ட்டரஶண!கரப்தரத் ரனறல்ஷனர, இல்ஷனர?"
ன்று கத்டகறநரன்.
அப்ஶதரட என றப்ஶதரக்கன் அத்ப் தக்கம் னகறநரன்.
அன் அந் ஆமரறனேஷட கண்கட்ஷட

அிழ்த்டிட்டு, கந்ர ஶைத்றற்கு அன் றனம்திப்

ஶதரற்கு இன்ண றஷைிஶன ஶதரய் அப்னநம் இன்ண,
இன்ண றஷைிஶன றனம்தடம் ன்று ீர்க்கரக
டுத்டச் வைரல்கறநரன். அஷக் ஶகட்டு ஆமரறனேம் ற
வரிந்ட வகரள்கறநரன்.

அந்ப்தடிஶ ஶதரய், கரடு னடிந்டிட்டு ரட்டுப் தகுறஷ
அஷடகறநரன். ரட்டுப் தகுறில் கறரங் கறரரக

ிைரரித்டக்வகரண்ஶட ஷடஷக்கட்டி னடிரக கந்ரம்
ஶதரய்ச் ஶைனகறநரன்.
"இந்

ரறரிரன் ஆைரர்ஷணப் வதற்ந எனன் அநறவு

வதறுகறநரன்" ன்று உதறத்ல் னடித்றனக்கறநட.

"ஆைரர்ஷணப் வதற்நன்ரன் அநறவு வதநனடினேம்"
ன்தட உள்பர்த்ம் ன்று வரிந்டவகரள்லம்தடிரக
ரைகம் இனக்கறநட.
இப்தடி உதறத் கஷ - Parable; அரட தடிப்திஷண
உள்ப கஷ.

கஷில் 'இந் ரறரி' ன்று வைரன்ணட ஷ? அந்
ரறரி ரழ்க்ஷகில் ஆைரர்ணரல் அநற உண்டரகறநட
ன்நரல் ப்தடி?

உதறத் அஷ ிபக்கறச் வைரல்னில்ஷன. கஷ
வைரல்னறிட்டு, 'அந்

ரறரி ஆைரர்ரன் அநறவு வதறுகறநரன்' ன்று ட்டும்
'க்ரிப்டிக்'கரகச்

வைரல்னற னடிந்ட ிடுகறநட.

ரன் வகரஞ்ைம் க்ஸ்ப்வபய்ன் தண்ிப் தரர்க்கறஶநன்:
'ந்

ரறரி' ன்நரல் கறட்ணரப் ஆண ஆமரற அப்னநம்

றப்ஶதரக்கன் ஊனக்கு ற வைரல்னத் வரிந்டவகரண்டு
அங்ஶக றனம்திப் ஶதரய்ச் ஶைர்ந்ரணல்னர, 'அந் ரறரி'
ப்ஹ்ரக இனக்கப்தட்ட றஷனினறனந்ட

ரஷிணரல் கறட்ணரப் வைய்ப்தட்டு என ஜீன்

மம்மரக் கரட்டிற்குக் கடத்ப்தடுகறநரன்.

வகரள்ஷபக்கரன் தத்ஷப் திடுங்கறக் வகரள்கறந ரறரி
ரஷ இனுஷட ஞரணத்ஷப் தநறனல்
தண்ிிடுகறநட. அஞ்ஞரணத்றணரல் இனுஷட
அநறவுக் கண்ஷக் கட்டிப்ஶதரட்டுிடுகறநட. ஆணரல் என
வதரி ித்ரமம் - அஶரடு றனட்டுப் தல் ஏடிிட்ட
ரறரி ரஷ ஏடரட!
'மம்மர

கரட்டினறனந்ட ீ ண்டு றுதடி ப்தடி ஶரட்ை

தம் - அடரன் கஷில் ந் வைரந் ஊரண கந்ரம்
- ஶைர்கறநட? ற வரிில்ஷனஶ!இற்கு ரர் ற
வைரல்லுரர்கள்?' ன்று ஜீன் ரனர றஷைிலும்

னற்ைற தண்ிப் தரர்க்கறநரன். னத்றரல் தனிரகவும்
ஶரஜறத்டப் தரர்க்கறநரன் ன்று அர்த்ம். ஶரட்ை ரயம்,
ஞரண ரயம் ஜீனுக்கு ந்டிட்டஶர இல்ஷனஶர?
அப்தடி ந்ரலும் அன் ஸ் னத்றரல் அஷத்
ித்டக்வகரள்ற்கு ஈச்ன் ிடுறல்ஷன.

ன்னுஷட அடேக்யத்றற்ஶக, Channel ன்கறநரர்கஶப
அப்தடி டிகரனரக குன ன்னும் எனத்ஷ அனுப்தி
ஷத்ஶ அந் ரயத்ஷத் ிப்தரன்.
உதறத் கஷில் கரட்டிஶன ஶதரண றப்ஶதரக்கன்ரன்
அந் குன.
குன - ஆைரர்ர் - னகறநரர். அஞ்ஞரணக் கண் கட்ஷட
அிழ்த்டிட்டு, ஜீன் ப்ஹ்ரகஶ இனந்
ஸ்ஸ்ரணரண, வைரந் ஊரண, ஶரட்ைத்றற்கு
ஞரணரர்க்கம் ன்ந றஷச் வைரல்கறநரர்.

எஶ குனர?தன குனரனம் உண்டர?

எஶ குனர? தன குனரனம் உண்டர?
இங்ஶக அந் என குனஶ னலக்க றகரட்டிக்
வகரண்டுஶதரய் ைறஷ்ஷண - குன ந்ட ிட்டரல்
னன்ஶண 'ஜீன்' ன்று வைரல்னப் தட்டன் 'ைறஷ்ன்' ஆகற

ிடுகறநரன்!அந் ைறஷ்ஷண - ஶரக்ஷத்றல் ஶைர்ப்தரகச்
வைரல்னில்ஷன. கஷில் றப்ஶதரக்கன் கந்ர
ஆமரறக்கு றஷச் வைரல்னறிட்டு, அஶரடு
ஶதரய்ிடுகறநரன். ஆமரற ரணரகஶ அந்ப்தடி க்ரம் ,
க்ரரக அற்கு ஶஶனனேம் ிைரரித்டக்வகரண்ஶட
ஶதரய் ஊர் ஶைர்ந்ரன் ன்றுரன் இனக்கறநட. இப்தடி

ிைரரித்ட அநறந் அஷண 'தண்டின்', 'ஶரரி' ன்று
அஷடவரற வகரடுத்டச் வைரல்னறினக்கறநட. அரட
அன் மரிரக ஊர் ஶதரய்ச் ஶைர்ந்ற்கு இந்
ஶரக்ரம்ைங்கலம் மயரம் வைய்ரகச்
வைரல்னரல் வைரல்னறினக்கறநட.
இஷ ஜீன் ஞரணறில் ஶதரய் ஶரக்ஷத்ஷ
அஷடகறந ித்றல்
வதரனத்றப் தரர்த்ரல், னனறல் என குன, அர்
வதரடரக ற வைரல்னறிட்டு னடித்ட ிடுகறநரர்,
அப்னநம் ஜீன் அந்ப்தடி அடேஷ்டரணங்கபில்,
மரஷணகபில் எவ்வரன்நரக னன்ஶணநற - அடரன்
கந்ர ஆமரற க்ரம், க்ரரக னன்ஶணநறட அந்ந் கட்டங்கபிஶனனேம் அடேஷ்டரரக்கஷப (ல்ன

அடேஷ்டரணனள்ஶபரஷ) ிைரரித்ட ஶலும் ிங்கள்
வரிந்டவகரண்டு ஶதரய்ப் ஶதரஶ னக்ஷ் மறத்ற

வதறுகறநரன் ன்று ஆகும். அந் அடேஷ்டரரக்கள்
ல்னரனம் உதகுனக்கள் ன்ந ஸ்ரணம்

வதற்றுிடுகறநரர்கள். னல் குன - னக்ரணர்
அர்ரன், அர் - அஞ்ஞரணக் கண் கட்ஷட டுத்
ிட்டரல் இனுக்கு ப்ஹ்ஞரணஶ

ந்டிடரிட்டரலும் ல்ன அநறவு ிறப்னம், அரட
தண்டித் ன்ஷனேம், வைரல்னறக் வகரடுத்ஷ த்னடரகப்
னத்றில் றறுத்றக் வகரள்கறந ஶரித்ன்ஷனேம்

உண்டரகற, அந் இண்டின் தனத்ரல் இன் அத்ஷண
உதகுனரர்கள் உதஶைறத்ஷனேம் ப்தரல்
கஷடப்திடித்ட மறத்ற ஸ்ரணத்ஷச் ஶைனகறநரன்

ன்தரகஶ அந் கஷ எப்னஷ ஜீன் ித்றல்
அர்த்ம் வகரடுக்கும். அப்தடித்ரன் ணக்குத்
ஶரன்றுகறநட.
தண்டிணரக, ஶரிரக ைறஷ்ன் ஆகறநரன் ன்று ன்
வைரல்னஶண்டும் ன்நரல், ைறஷ் னட்ைம்,

அனுக்கரண ஶரக்ரம்ைம் ன்ண ன்று கரட்ட
ஶண்டும் ன்தற்கரகஶ இனக்கனரம்.
எஶ குனஶரடு னடிக்கரல் தன ஶதரிடம் ஶகட்டுத்

வரிந்ட வகரண்ஶட step by step -ஆக னன்ஶணநறரக ன்
வைரல்னஶண்டும்? 'றப்ஶதரக்கன் கண்கட்ஷட

அிழ்த்டிட்டு, னலைரக றனேம் ன்நரகச் வைரல்னறக்
வகரடுத்ரன்' ன்று வைரல்னறினக்கனரஶ!அல்னட
இன்னுங்கூடப் வதரனத்ரக, கரட்டிஶன கந்ர
ஆமரறஷப் தரர்த்டக் கட்டிழ்த்டிட்டன், ரஶண

'னீ ட்' தண்ி

றகரட்டிக் வகரண்டஶதரய் அஷண ஊரில்

வகரண்டு ஶைர்த்ரன், ன்று வைரல்னறினக்கனரஶ!

இஷப்தற்நற ஶரஜறத்டப் தரர்த்றல் ணக்கு ன்ண
ஶரன்றுகறநவன்நரல் இறஶன, 'ஆைரர்ஷணப்
வதற்நனுக்ஶக ஞரணம்';அரட 'ஆைரர்ணின்

உதஶைத்றணரஶனஶ எனன் ஞரணம் வதந னடினேம்'
ன்று இனப்தடரன்
ல்ஶனரனக்கும் வதரடரண உதஶைரகத் ஶரன்றுகறநட.
அங்கங்ஶக கறரந்ஶரறும் தனஶதர் றஷ
றச்ைப்தடுத்றணரலும், னனறல் எனத்ன்

வைரன்ணஷத்ரன் அர்கள் உறுறப்தடுத்றினக்கறநரர்கள்.
அந் னனரன் ரன் கண் கட்ஷட அிழ்த்னும்.
ஆக, அப்தடி என ஆைரர்ன், எஶ ஆைரர்ன் அச்ம்
ன்று டுத்டக்வகரள்டென் வதரடரகச்
வைய்ஶண்டிட.
ஆணரலும் ைறன ஶதனக்கு மம்ஸ்கர ிஶைத்ரல்,

னக்ரக என குன ற வைரல்னறத் னட, ஆணரலும்
ஶஶந என, அல்னட தன உதகுனரர்கள் அந்

ைறஷ்னுஷட மரணர ரர்க்கத்றல் எவ்வரன
ஸ்ஶடஜறல் அனுக்கு மயரம் வைய்ட ன்றும்
இனக்கறநட. ம் கஷ உரயரிக்கறந ரறரிரண அந்
ைறஷ்ர்கலக்கு னனறஶன என குன ற வைரல்னறக்
வகரடுப்தரர், அப்னநம் ஶஶந உதகுனரர்கள் அற்கு
அடேகூனரகஶ அந் ைறஷ்ர்கபின்

மரஷணின்ஶதரட எவ்வரன ஸ்ஶடஜறலும் அடுத்

ஸ்ஶடஜ் ஶதரக றகரட்டி னடிரக னல்ர் வைரன்ண
னக்ஷ் ஸ்ரணத்றல் அர்கஷபச் ஶைர்ப்தரக இனக்கும்.
உதகுன ன்று இண்டரட ஸ்ரணம்
வகரடுப்தற்கறல்னரல் ம ஸ்ரணம் வகரடுக்கக்
கூடிர்கபரகஶ ைறன ஶதனக்கு - திற்கரனத்றல்

யரன்கபரகஶ ஆணர்கபிலுங்கூடச் ைறன ஶதனக்கு என்றுக்கு ஶற்தட்ட குனரர்கள் இனந்றனக்கறநரர்கள்.
ஆம்தத்றல் ஶம் வைரல்னறக் வகரடுத்ட, னக்ரக
கர்த்றற்கும் ர்த்றற்குஶ குனரக ைறஷ்ணின்

க்னயஸ்ரச்ம் னடிகறநஷில் இனக்கும் எனர்
'ித்ரகுன' ன்தர்.

திற்தரடு அந் றக்கு ஶனரக

மந்றரம ஆஸ்ம் னகறந 'ஆச்' குன ன்கறநர்
இன்வணரனர். இப்தடி இண்டு ஶதர். இப்ஶதரட ரன்
வைரன்ணட இந் இண்டு ிரணர் தற்நறில்ஷன.
மந்றரச்ம் ந்ட ப்ஹ் ித்ர உதஶைறக்கும்

குனரகஶ என்றுக்கு ஶற்தட்டர் இனந்றனப்தஷத்
ரன் வைரல்கறஶநன்.
(ைறநறட

ைறந்றத்ட) ஆம்தகரன ஶித்ர குன

தற்நறனேந்ரன் வகரஞ்ைம் வைரல்கறஶநஶண குனகுனத்றற்கு
அறதரக இனந்ர்ரன் அந் ஶித்ரகுன.
ப்ஹ்ைரரி ைறஷ்ர்கலக்கு அஶ னக் குன.
ஆணரலும் அஶ ல்னரப் தரடனம் டத்ரல் ற்ந
குனரனம் டத்டரகவும் இனந்றனக்கறநட.
'ஷத்றரீ'த்றல் 'ைலக்ஷ£ல்னற'ில்

ைறஷ்ணின்

ித்ரப்ரமத்ஷ னடிப்தித்ட அஷண ட்டுக்கு
ீ

அனுப்திஷக்கறநஶதரட குன கூறும் ைணங்கபினறனந்ட
அஶக குனரர்கள் அனுக்குப் தடிப்தித்ரகத்

ீர்ரணரகத் வரிகறநட. தய§ ைணத்றஶனஶ 'ப்ல'னறஶனஶ 'தன்ஷிஶனஶ' - ஶதைறக்வகரண்டு

ஶதரகறநரர்.
'ஆதஸ்ம்த

ர் ம¨த்'த்றல் எவ்வரன ஶத்ஷனேம்

அறஶன றனரினக்கும் எவ்வரன குனிடம்
அத்ணம் தண்ஶண்டும் ன்றும், அப்ஶதரட அந்
எவ்வரனரிடனம் இனக்கும்ஶதரட அரிடஶ
அீணரக, அரட ைரகணரக இனந்ட
வகரண்டினக்கஶண்டும் ன்றும் இனக்கறநட. இப்தடிப்
தரர்த்ரல், ரலு ஶங்கபில் அஶகரக

அத்ணத்றஶனஶ இல்னர அர்த்ஷ ிட்டு

ிட்டரலும், எனத்னுக்ஶக னென்று குனரர் ன்று
ஆகறநட.
வகரஞ்ைம் ள்பிஶ, இன்னுங்கூட 'ரினரக்ஸ்' தண்ி, அந்
ர் ைரஸ்த்ப் னஸ்கத்றஶன, என ைறஷ்னுக்கு

இஷ்டரண ந் ித்ஷஷனேம் எஶ குனிடறனந்ட
ன்நரகப் னரிந்டவகரள்ப னடிரிட்டரல் ஶஶந

குனிடம் ஶதரய் க்யறத்டக் வகரள்பனரம் ன்றும்
இனக்கறநட.
ித்ர குன ன்கறந இர், என ைறஷ்ன்
ித்ரப்தரமம் னடித் தின்னும் னர்ரகத் ணக்குப்
தரீணன் ன்ஶந றஷணத்ட ஆக்ஷஞகள் வைய்ஷ

றறுத்றிடஶண்டும் ன்றுங்கூட அந் ம¨த்த்றல்

இனக்கறநட. ம்னஷட ட்ைற ஶைத்றல் வரம்தவும்
அடேஷ்டரணத்றலுள்ப இந் ம¨த்ந்ரன்.

ஶர வகரஞ்ை ஞ்ைம் இனக்கறந குனதக்றஷனேம்
ைறறனப்தடுத்டற்கரக
இஷவல்னரம் வைரல்னில்ஷன. குன தக்ற வரம்த,
வரம்த, வரம்த அத்ரச்ந்ரன். ஆணரல்

மந்ரமரச்றரண ைறஷ்ன் ி ற்ந ஶதனக்கு
அற்கும் ஷனஷந கட்டிினக்கறநட ன்ஶந கரட்ட
ந்ஶன்.
ித்ர குனிடறனந்ட ஆச் குனவுக்குப் ஶதரகனரம்.
யரன்கலக்கும் தன குனரர்
யரன்கலக்கும் தன குனரர்

ம்னஷட அத்ஷ மம்திரத்றல் ரம் ம்
ஆைரர்ரள் தகத்தரரலக்கு அடுத்தடிரக ஸ்கரம்
தண்க் கடஷப்தட்டினப்தர் ித்ரண் ஸ்ரறகள்.
அனக்கு ஶரந் குனரர்கபரகஶ ைங்கரணந்ர்,
தரற ீர்த்ர், ித்ர ீர்த்ர் ன்று னென்று ஶதர்
இனந்றனப்தட அஶ ம்னஷட வவ்ஶறு

னஸ்கங்கபில் ஆம்தித்றல் வைரல்னறினக்கும் குன

ந்ண ச்ஶனரகங்கபினறனந்ட ஸ்தஷ்டரகத் வரிகறநட.
அத்ஷ ைரஸ்த்ம் னஷநரகப் தடிப்தர்கவபல்னரம்
இன்ஷநக்கும் அச்ரகப் தடிக்கும் 'தஞ்ைைல' ன்ந
னஸ்க ஆம்தத்றல் அர் ைங்கரணந்னக்கு குன
ந்ணம் வைலுத்றினக்கறநரர். ித்ரண்ரள்
னர்ரச்த்றல் கர்ரடக ரஜ்ரறதறகபரண

யரியனுக்கும், னக்கரனுக்கும் குனரக, ந்த்ரிரக
இனந்ர். அப்ஶதரட ரரைரர்ர் ன்று அனக்குப்
வதர். ரஜரங்கத்றல் அர் யறத் உர்ந்
ஸ்ரணத்றணரல் அந்ப் வதனம் அர் திற்கரனத்றல்
ித்ரண் ஸ்ரறகள் (ன்னும் டநிரக)

ஆணிட்டும் தக்கத்றல் இனந்ட ந்ட. ஸ்ரணத்ரல்
ட்டுறல்ஷன, அந் ஸ்ரணத்றனறனந் வகரண்டு அர்
ம்னஷட த்றற்குச் வைய்றனக்கறந உதகரம் அல்த
ஸ்ல்தரணறல்ஷன. ஆைரர்ரள் லதத்றண்டு
டர்ங்கஷப றரகம் தண்ி அத்ஷ
ஶரந்த்ஷ னடிரகக் வகரண்ட ஶ த்ஷ றஷன
ரட்டிணரர் ன்நரல், ித்ரண்ரஶபர ந்த்ரி

ரரைரர்ரக இனந்ஶதரட டஶைத்றனறனந்ட
ட்ைறத்றஶனனேம் னகுந்ட ஆக்றத்டக் ஶகரில்கஷபத்
ஷட்டரக்கற ந் டனக்க ஸ்ஷ

னடிநறடிக்கவும், யறந்ட த்றஶனஶ அத்ஷ
ித்ஷக்கு ரநரக கர்ரடகத்றல் வதனக்கப் னநப்தட்னந்
த்ஷ

¢மறத்ரந்ம், ீ

ஷை மறத்ரந்ம்

ஆகறற்ஷந என ல்ஷனக்குள் உட்தடுத்வும்

தஶரதகரம் வைய்ர். ம்னஷட மஶயரரண
மரர் ன்தஷக் வகரண்டு ஶம் அத்ஷணக்கும்
தரஷ்ம் லடித்ட அற்குத் ரனம் Co-author ன்கறந

ரறரி றஷந மயரம் வைய்ட ம்னஷட மரண
ர்த்டக்கு ஈடில்னர ஷகங்கர்ம் வைய்ர். ந்த்ரி
ன்தரல் றஷச்ைரகவும், ரஜகுனரகவும் இனந்ட
யரியஷணனேம், னக்கரஷணனேம் ல்னதடி டெண்டிிட்டு
றகரட்டி ஷறக யறந்ட மரம்ரஜ்ம் ற்தடுத்றத்

ஷக்கும்தடிச் வைய்ர். ஆஷகிணரல் ரரைரர்ர்

ன்ந வதனம் தய§ஜண - ித்த்ஜண ப்மறத்ரக
இனந்ட. அந்ப் வதரிஶனஶ ங்குகறந

ித்ரண்ரபின் னஸ்கங்கள் ைறனவும் இனக்கறன்நண.
அற்நறனறனந்ட தரற ீர்த்ர் ன்ந மந்றரம
ச்ஶஷ்டனம் அனஷட இன்வணரன குன ன்று

வரிகறநட. குநறப்தரக இப்ஶதரட ன் றஷணவுக்கு னகறந
அப்தடிப்தட்ட என னஸ்கம் ரரைரர்ரின் - ர
ித்ரண்ரபின் - 'ஷஜறீ ந்ரரனர ிஸ்ம்'.
"தரீ

ீர்த் ீந்த் க்னதரம் அவ்ரயரம் னப்த்ர"

ன்தரக, ரம் அந் ஸ்ரறகபின் இஷடநர
க்னஷதஷ அஷடந்ஷ அந்ப் னஸ்க ஆம்தத்றல்
வைரல்னறினக்கறநரர்.
'ஜீன்

னக்ற ிஶகம்' ன்கறந னஸ்கரம்தத்றஶனனேம்

னடிிஶனனேம் ித்ரீர்த்ர் ன்கறந றச்ஶஷ்டஷ
'ித்ரீர்த்

ஶயச்ர்' ன்று

ைறநப்தித்டச் வைரல்னற ந்ணம் வைலுத்றினக்கறநரர்.
தன்ணிண்டு னக்ரண உதறத்டக்கஷப டுத்டக்
வகரண்டு எவ்வரன்நறன் ரத்தர்த்ஷனேம் வரிிப்தரக
'அடேனற

ப்கரைறகர' ன்ந னஸ்கம் அர்

லறினக்கறநரர். அறல் எவ்வரன அத்ர னடிிலும்
'ித்ரீர்த்

ஶயச்'ஷச் வைரல்னற, அரிடம்

எவ்வரன ிரண அடேக்யத்ஷ ப்ரர்த்றக்கறநரர்.
அற்நறவனரன்நறல் ித்ரீர்த்ஷத் ம்னஷட 'னக்
குன' ன்று வைரல்னறினக்கறநரர். தன குன க்கு உண்டு.
அர்கபில் இஶ னக்ம் ன்று வைரல்ரகத்ரஶண
அர்த்ம் ற்தடுகறநட?

இர்கவபல்னரம் மந்றரம குனக்கள். அட ி

மர்ஜ்ஞ ிஷ்ட ன்தஷனேம் ம்னஷட குனரகச்
வைரல்னறினக்கறநரர் - ல்னர  மறத்ரந்ங்கஷபனேம்
டுறஷனஶரடு டுத்டச்வைரல்னற அர் லறினக்கும்
'மர்

ர்ைண மங்க்யம்' ன்ந 'ஷடஜஸ்'டில்.

த்ரத்ஶர் வரம்தப் வதரிர். ஶரந்த்றலும் குன,
வித்ர மம்ப்ரத்றலும் குன, ஶரக

மறத்ர்கலக்கும் குன ன்று இனப்தர். த்ரினெர்த்ற
ஸ்னொதரணர். அர் க்கு இனதத்டரலு குனக்கள்
ன்று வைரல்ரக தரகத்றல் னகறநட. ஆணரல்
அப்தடி அர் ண்ட, கரற்று, மனத்ம் னனற
அஶைணங்கள், ைறனந்ற, ிட்டில்னச்ைற, குபி, ஶண ீ னனற
னச்ைறகள், ரஷணகள் னனற ம்னகங்கள், ஶடன், ரமற

ன்று ரம் ரஷவல்னரம் குனரக - ைறஷ்ணரகக்கூட
- றஷணக்கரட்டரஶர அப்தடி இனதத்ட ரலு ஶதனக்கு
குனஸ்ரணம் வகரடுத்டச் வைரல்னறினக்கறநரர். அந்
எவ்வரனரிடறனந்டம் என அம்ைத்ஷத் ரம்
தடிப்திஷணரக டுத்டக் வகரண்டு அணரஶனஶ
அர்கஷப குன ன்று வைரல்கறநரர்.

ஆகக்கூடி, அர் மயஜரகத் க்கு இப்தடி அஶக
குனரஷச் வைரல்றனறனந்ஶ அட மரைரத்றல்

இனந்ட ந் க்கந்ரன் ன்று வரிகறநல்னர?
தறினம், குனினம்
தறினம், குனினம்

"குன

ன்நரல் அரிடஶ ன்ஷணப் னர்ரக

எப்னக்வகரடுத்டிட்டு ைரகற ன்று கறடக்க

ஶண்டரர? தன ஶதரிடம் அந் ரறரித் ன்ஷணப்
திய்த்டப் திய்த்டக் வகரண்டு னடினேர? ைரகறஷப்
தங்கு ஶதரட்டுக் வகரடுக்க னடினேர? ... வைரல்ன

மங்ஶகரைரகத் ரணினக்கறநட, ஆணரலும் வைரல்கறஶநன்..
தன தறகபிடம் எனத்ற தரறவ்த்த்டடன் (கற்னடன்)
இனக்க னடினேம் ன்நரல் ப்தடி? அப்தடித்ரஶண
எனத்னுக்ஶக தன குன ன்தடம்?" ன்நறப்தடிக்
ஶகட்தடண்டு.
எஶ குன ன்று ைரகற தண்ிிட்டரல் வரம்த
வரம்த மரிரன். ஆணரல் அப்தடிப் தண்ரரல்

தறவ்த்றற்கு ஶரம் ன்கறநரற்ஶதரன குனவ்த்றற்கு
ஶரம் ன்நரகரட. என ஸ்த்ரீக்கு அப்தர, அம்ர, கூடப்
திநந்ர்கள், ரணரர், ரறரர், திநந்கத்ட - னக்ககத்ட
தந்டக்கள், த ப்ரிரண அலஷட வமரந்க்
குந்ஷகள் ன்று தன உநவுக்கரர்கள்

இனக்கில்ஷனர? என உத் ஸ்த்ரீ அந்
ல்னரரிடனம் ப்ரிரரினந்ட வகரண்டு அர்கலக்குச்
வைய்ஶண்டிஷவல்னரம் ன்நரகச்வைய்ரன்.

ஆணரலும் தற ன்ந உநவு ணிரஶண? அணிடந்ரஶண
அள் ைரகற ன்ஶந கறடப்தட?
தன உநவுக்கரர்கள் ரறரி தன குனக்கள் அர்கபிஶன
தற ரறரி னல் ஸ்ரணம் யறக்கறநரக எனத்ர் 'னக்

குன' ன்று ித்ரண்ரள் வைரன்ணர்.

அவரனரிடந்ரன் ைரகற ன்தட திய்த்டப்
திய்த்டப் தன ஶதரிடம் இல்ஷன.

ற்ந தந்டக்கபிடனம் ப்ரிம் ரறரி ல்னர
குனக்கபிடனம் ரிரஷ, தக்றரண ப்ரிம். அணரல்
ரணரர் - ரறரர் னனறஶரனக்கும் என vFg கல ழ்ப்
தடிகறநட ஶதரன இர்கலக்வகல்னரனம் கல ழ்ப்தடிந்ட
டப்தட.
ஶகரினறல் அஶக மந்றறகபில், எவ்வரன்நறலும் என
ஸ்ரற. அகத்டப் னஷஜிலும் ஆற ைரஸ்த்ங்கள்

வைரல்னற, அப்னநம் ஆைரர்ரலம் னத்டினொட்டிக் வகரடுத்
தஞ்ைரண னஷஜில் ந்ட ஸ்ரற.

ல்னரற்நறடனஶ ரன் தக்ற ன்நரலும் இஷ்ட

வய்ம் ன்று என்று, அணிடஶ ைரகற ன்று
இனக்ஶகரல்னறஶர? அந் ரறரி தன குனரர்கபிடம் தக்ற
வைலுத்றக் வகரண்ஶட னக் குனரக எனரிடம் ட்டும்
ஆத் மர்ப்தம்.
ன் தன குன னகறநரர்கள் ன்நரல், தஶனரகத்டக்கு ற
வைரல்னறத் னம் ித்ஷிஶனஶ தன கறஷபகள்

இனக்கறன்நண. ஆத் ைரஸ்த்ம் ன்ந என்றுக்குள்ஶபஶ
உதரமஷண ன்ந branch -குள் த்ஷண branch -கள்
ன்தற்கு ைரந்ஶரக்ம் என்ஷநப் தரர்த்ரல் ஶதரடம்.
இப்தடி அஶக கறஷப ைரஸ்த்ங்கள், ித்ஷகள்
இனப்தறல் எவ்வரன குன எவ்வரன்நறல்
ஸ்வதஷனஸ் தண்ிினப்தரர். க்கு அகத்ட டரக்டர்
ன்று எனத்ர், அர் வைரல்னறஶ தன

ஸ்வதனறஸ்ட்கபிடனம் ஶதரட ன்று இனக்கறநஶர

இல்ஷனஶர? அப்தடி என னக் குன, அஶக
உதகுனரர்கள்.

க்பரஸ் ரத்ர் ன்ஶந எனத்ர் இனக்கறநரர். அர்
இங்க்னீ ஶர,
கக்ஶகர டுக்கறநரர். வமகண்ட் னரங்க்ஶஜளக்கு ஶஶந
என ரத்ரர்,
யறஸ்டரி, ஜரகஃதி, மன்ஸ் எவ்வரன்றுக்கும்

எவ்வரனத்ர் ன்று னகறநரர்கஶபரல்னறஶர!னக்
குன - க்பரஸ் ரத்ரர், உதகுனரர் - ஶஶந
மப்வஜக்ட்கள் டுக்கறந ரத்ரர்கள்.

ஶஶந ிரகவும் உண்டு, இங்ஶக ரய்ப்தரட்டு

ித்ரணம் தக்க ரத்றங்கலம் ரறரி னக் குனவும்,
உதகுனக்கலம். னக் குன வைரல்னறக் வகரடுக்கறந
மப்வஜக்ஶட க்கு ன்நரக நறப் னர்ரக ஆகும்தடி
ஶதரறத்டக் வகரடுப்தர்கபரக உதகுனரர். தக்க

ரத்க்கரர்கபில் ஃதிடில்கரர் அஶ ரகம், தரட்டு
ரபத்டக்குத்ரன் ரைறக்கறநரர். ம்னங்கக்கரர் அஶ
ரபத்டக்குத்ரன் ரைறக்கறநரர். அட ரய்ப்தரடகர்

தரடுற்கு இன்னும் ஶைரஷத ந்ட கரண மத்ஷ
னர்த்ற தண்ி க்குள்ஶப ற்றுகறநட. அப்தடி னக்
குனின் மப்வஜக்ஷடப் தண்ித் உதகுனரர்.
உதகுனரர்கபின் உதஶைத்ஶரடு கனந்ட கனந்ட
டுத்டக் வகரள்லம்தடிரகஶ னக் குனின்

உதஶைங்கள் இனப்தடண்டு. னக்ரக ைரத்ஷ
ஷத்டக்வகரண்டு அஶரடு ஶதரட்டுக்வகரள்ப,

வரட்டுக்வகரள்ப அஶக வ்ஞ்ஜணக்ஙள் ரறரி! (ைறரித்ட)
ரக்ஷகச் ைப்னக் வகரட்டிக்வகரண்டு ைரப்திடும்தடிரக

ள்லகரய்ப் வதரடினேம் வகரத்மளம் இனந்ரலும் 'மரட'
இட்னறரன் 'வய்ன்' ன்கறந ரறரி எஶ ைரந்ரக,
மறம்திபரக னக் குன னென த்த்ஷ உதஶைறத்ட ரில் உதஶைம் ன்று தண்டஶகூட இங்ஶக

குஷநரக இனக்கனரம். அப்தடிப் தண்ி -ம்னஷட
அதக் ஸ்றறில் அட உள்ஶப ஶதரகரரல் ிரக
ைரஸ்றங்கபினறனந்டம் ற்நர்கபிடறனந்டம்

ஶகட்டுக்வகரண்டு அஶரடு இஷக் கனந்ரஶன உள்ஶப
ஶதரரகவும் உண்டு.
எனத்னக்கு னக் குனரக இனப்தஶ
இன்வணரனத்னக்கு உதகுனரக இனக்கனரம். க்கு
ஜரகஃதி ரத்றரரக ரத்றஶ இனப்தர் ஶஶந

தைங்கலக்கு க்பரஸ் ரத்ரரக இனக்கனரஶரல்னறஶர
ஆஷகிணரஶன, எனத்னுஷட னக் குனரன்

வதரிர், உதகுன அவ்பவுக்கறல்ஷன ன்று இனக்கடம்
ன்நறல்ஷன.
ஆகக்கூடி, குனிடம் ைரகற அச்ந்ரன்.

தறவ்ரதங்கம் ரறரி குனவ் தங்கம் ற்தடரல்
ஆத்ரஷ அரிடஶ அதின்ணரக - திய்த்டப் திய்த்ட
இல்னரல் அதின்ணரக - அர்ப்திப்தட ன்தட

அத்ரச்ய்ந்ரன். ஆணரல் அப்தடி குன ன்று இனப்தர்
னக் குன ன்தரக இனந்ட, ஶஶந உதகுனரனம்
இனக்கனரம். இனந்ரல் ப்ஶதில்ஷன.

ைறன மத்றல் ன்ண ஆகறநவன்நரல் - அனர்ரக
இப்தடி ஆகறநட. ஆணரல் றச்ைரக ஆகறநட, ன்ண

ஆகறநவன்நரல் - எனரிடம் அஶ ஆத் க்ஷகர்
ன்று தரினர்ரக ம்தி ைரகற வைய்ட ன்நரக
னன்ஶணறுகறந எனஶ கூட, உதகுன ன்று னறைரக

ஶஶந ரரிடனம் ள்பவும் உதஶைம் வதற்றுக்வகரள்ப
ஶண்டி அைறம் இல்னரஶதரறலும், உதகுன ன்ந
அபவுக்கு ரத்றறல்னரல் இந் னக் குனவுக்கு

மரிமரணரகஶ இன்வணரனத்ஷ ஆச்ிக்கும்தடினேம்
ஆகறநட. இப்தடிப்தட்டர்கள் இண்டு ஶதஷனேம் னக்
குனரகஶ னஜறத்ட, தக்றில் இண்டு ஶதரிடனம்
வகரஞ்ைங்கூட ற்நத்ரழ்ில்னரல்
இனந்டவகரண்டினப்தரர்கள்.
இங்ஶக னக்ரண ிம், அர் (இப்தடிப்தட்ட ைறஷ்ர்)
அந் இண்டு ஶதரிடனம் (குனரரிடனம்) ற்நஷப்
தற்நற எபிக்கரல் வைரல்னற அனம் அநறந்ஶ,

மம்றத்ஶ, ஆைலர்ரம் தண்ிஶரன் இட்ஷட
குனக்கபரக ஷத்டக்வகரள்ப ஶண்டும் ன்தட.
அப்தடி இல்னரிட்டரல் அங்ஶக குன ஞ்ைஷண குன
த்ஶரயம் ந்டிடும்.
அப்தடிில்னர ஶகமரகத்ரன் வைரல்கறஶநன். இப்தடினேம்
அனர்ரக டக்கறன்நண. ன்ணிடஶ ைரகணரக
இனக்கறந என ைறஷ்ணிடம் அந் குனஶகூட
இன்வணரனத்ஷச் வைரல்னற அனுப்தி ஷப்தரகக்கூட
உண்டு.

ஶர அனர்ரண னர் மம்ஸ்கரம் கரரகத்ரன்
இப்தடிச் ைறனஶதனக்கு டப்தரக இனக்கஶண்டும்.
"மரி, ஆணரல்

ைரகறஷ ப்தடிப் திச்சுப் திச்சு இண்டு

ஶதர்கறட்ட குனவ்ம்?"
இட வபி ஆள் ஶகட்கறந ஶகள்ி. ஆணரல்
மம்தந்ப்தட்ட ஆமரறக்கு - ைறஷ்னுக்கு - அனுக்கு

ரத்றறல்ஷன, னென்று ஆமரறகலக்கு - அந் ைறஷ்ன்
அனுஷட அந் ம ஸ்ரண குனக்கள் இண்டு ஶதர்
ன்ந னென்று ஆமரறகலக்கும் இந்க் ஶகள்ி
லம்னகறநஶில்ஷன!

அங்ஶக அந் இண்டு குனக்கலஶ ஶைர்ந்ட என்நரக எனத்ரகத்ரன் - இனப்தரர்கள். அவல்னரம்
அடேதத்றணரஶன வரிஶண்டி ிம்.

மம்தந்ப்தட்ட ஆமரறக்கு அப்தடி ன்நரகஶ வரிகறந
ிம். திநத்றரனக்கு 'ன், ப்தடி?' வைரல்னற
னரிஷக்க னடிரட.
ஈச்னும் அம்தரலம் என்நரகஶ ஶைர்ந்ட அர்த்
ரரீச்ர் ன்ஶந எஶ னெர்த்றரக இனக்கறநஶர
இல்ஷனஶர?
ப்ஹ் - ிஷ்ட - னத்றர்கள் னென்று ஶதனம் ஶைர்ந்ட
த்ரினெர்த்ற ன்ஶந னெர்த்ற உண்ஶடர இல்ஷனஶர?
இங்ஶகவல்னரம் (இவ்ின னெர்த்றகபிடம்) த
தக்ர்கபரக ைரகற வைய்ட மறத்ற கண்ட வதரிர்கள்
இனந்றனக்கறநரர்கஶப!அர்கள் திய்த்டப் திய்த்ர

ைரகற தண்ிணரர்கள்? கரந்றக வ்த்றற்கு (எஶ
வநறக்கு) தங்கர தண்ிணரர்கள்? தண்ிினந்ரல்
அர்கள் மறத்றகண்ஶட இனக்க னடிரஶ!
இந் ைறஷ்ர்கபிடம் ஶஶந ஶஶந குனரர்கள் ன்ந
இடநஶன ணமறல் வகரஞ்ைங்கூட இனக்கரட. எஶ தற,
அஶ தற வவ்ஶஶந 'ட்வஸ்'மறல் இனக்கறந ரறரி
எஶ தரடேக்யம், எஶ உத்ர ைக்றரன்
வவ்ஶஶந டேஷ் - னொத 'ட்வஸ்' ஶதரட்டுக்
வகரண்டினப்தரகஶ அர்கலக்குத் வரினேம். எஶ
னக்ஷ்த்டக்கு னெர்த்றரக என்றுக்கு ஶற்தட்ட ஶதர், Goal
என்ஶந, அறஶன ஶைர்ப்திக்கறந ஆள் வவ்ஶநரண
னொதத்றஶன ன்று வரினேம்.

ஶஶந ஶஶந குனக்கள் வைரல்றல் எனத்ர்
வைரல்கறநதடி தண்டட ற்நர் வைரன்ணற்கு
ிஶரரக ஆணரல் அப்ஶதரடரன் இடநல் னட.
ரம் தரர்த்டக் வகரண்டினப்தர்கலக்கு அப்தடி ஆகஶ
ஆகரட. இண்டு

ஶதனம் வைரல்ட என்நரகஶஶர, என்ஷநன்று இட்டு
றப்திப் ஶதரறத்டக்

வகரண்ஶடர, அல்னட தக்கு ஸ்றறில் றுனகரக

என்ஷந னடித்ட இன்வணரன்றுக்குப் ஶதரரகஶரரன்
இனக்கும்.
(மரஷண)

றிலும் வகரஞ்ைங்கூட இடநல் இனக்கரட,

ணமறலும் டபிக்கூட இடநல் - உறுத்ல் - இனக்கரட.
'ஞ்ைஷணஶர, த்ஶரயஶர, றனட்டுத்

ணஶர

தண்டகறஶநரஶர?' ன்று உறுத்ரட. 'ஃப்ரீரக,
ஆணந்ரக என்றுக்கு ஶற்தட்ட குனரரிடம்
ஶதரய்க்வகரண்டினப்தரன்.
உதறத்டக்கஷபிட க்கு ப்ரறல்ஷன. அறஶன
இப்ஶதரட ரம் தரர்த்றல், க்ரம் க்ரரக

றகரட்டிர்கஷபப் தன குனரர் ன்று உதஶரக
டுத்டக்வகரண்டட ட்டுறல்ஷன. உதறத்டக்கபிஶன
னகறந மரக்ஷ£த் தரத்ங்கபில் தன ஶதஶ தன
குனரர்கபிடம் ஶதரணரகவும் றஷநப் தரர்க்கறஶநரம்!
ஶற்தடி கந்ர ஶை உதரணக் (உஷக்) கஷ

னுக்கு உதஶைறக்கப்தட்டஶர அந் ப்ஹ்ைரரிப்
ஷதன் ச்ஶஶகட ன்தஶண தன குனக்கபிடம்
உதஶைம் வதற்றுக் வகரண்டன்ரன்

இங்ஶக னனறஶன னக் குன, அப்னநம் தன உதகுனரர்
ன்று இல்னரல் னனறஶன தன ஶதரிடம்
கற்றுக்வகரண்டுிட்டு அப்னநம் னக் குனிடம் ந்ட

ஶைர்ரக இனக்கறநட. திரரண உத்ரனக ஆனிஶ
ரன் அப்தடி னக் குன ஆகறநர். னன்ஶண ரம் தரர்த்
திர - குன 'ஈக்ஶன்'!

அன் தன ஶதரிடம் தடித்டிட்டுப் திரிடம் றனம்தி

னகறநரன். அர் ஆத் மம்தந்ரக என்று வைரல்னற,
அட அனுக்குத் வரினேர ன்று ஶகட்கறநரர்.
அனுக்குத் வரிந்றனக்கில்ஷன. அப்ஶதரட அன்,
"ன்னுஷட

குனரர்கலக்கு - 'தகந்:' ன்று

தய§ைணத்றல் வைரல்கறநரன் - இந் மரைரம்

வரிரனறனக்கடம். வரிஞ்ைறனந்ர ணக்குச் வைரல்னறக்
குடுக்கர இனந்றனக்கரட்டர" ன்று வைரல்ரக
உதறத்றல் இனக்கறநட.
இன்னும் அஶக இடங்கபிலும் உதறத்டக்கபில் இப்தடி
எனனக்கு என்றுக்கு ஶற்தட்ட குனரர் இனந்ஷக்
கரட்டிினக்கறநட.

அறல் இண்டில், ஶடிக்ஷகரக, ஆைரர்ர்
உதஶைறக்கரல் ஶைரறத்ஶதரட றவ் ைக்றகள் இண்டு
ைறஷ்ர்கலக்கு ிைறத்ரண உதஶைறத்ஷனேம், அப்னநம்
அஷஅந் ைறஷ்ர்கபிடறனந்ஶ வரிந்டவகரண்ட

ஆைரர்ர் ரனம் 'கன்ஃதர்ம்' தண்ிக் வகரடுத்ஷனேம்
கஷரகச் வைரல்னறினக்கறநட.
எனத்ன் னன்ஶண தரர்த் மத்கர ஜரதரனன்.

குனின் உத்வுப்தடி அன் தரட்டுக்கு அனஷட
தசுக்கஷப ஷத்டக்வகரண்டு ணிஶ ஶதரய்
இனந்டவகரண்டு, அற்ஷந ஶய்த்ட, ைறஷணக்கு

ிட்டுக்வகரண்டு கரனத்ஷ எட்டிக் வகரண்டினந்ரன்.
அர் தரடம் வைரல்னறத் னகறந தரடரக இல்ஷன. அஷண
அப்தடிச் ஶைரஷண தண்ிக் வகரண்டினந்ரர். அனும்
வதரறுஷரகஶ இனந்ரன்.
ன்ணிடம் அர் வகரடுத்றனந் தசு ந்ஷஷ அன்
ஆிரகப்
வதனக்கற னடித் திற்தரடு குனகுனத்டக்குத் றனம்னகறநரன்.
அற்கு ஶல் வதரறுக்க

னடிரல் அந் ந்ஷினறனந் ரிதம் என்ஶந

அனுக்கு என உதஶைம் வகரடுத்ட. றுறணம் அன்
அக்ணி உதரமஷண வைய்னேம்ஶதரட அந் அக்ணி என
உதஶைம் வகரடுத்ட. அற்கடுத் ரள் என
யம்மனம், னடிரக ரனரம் ரள் த்கு (Madgu) ன்கறந
ஜனத்றல் மறக்கும் என தக்ஷறனேம் உதஶைங்கள்
வகரடுத்ண. றவ்ைக்றகள்ரன் இப்தடிவல்னரம்
உதஶைறத்ட அஷஶ அப்னநம் குன - யரரித்ன
வகணர் -அங்ககல கரம் தண்ித் ம் ரரல்
உதஶைறத்ட உறுறப்தடுத்றக் வகரடுத்ரர்.
இஷத் வரடர்ந்ரற்ஶதரனஶ (ைரந்ஶரக்த்றல்) னம்
கஷில் இந் மத்கர ஜரதரனஶ குனரகற,

ம்னஷட ைறஷ்ணரண உதஶகரமனஷண இஶ ரறரி
ஶைரறக்கறநரர். தன்ணிண்டு னம் அன்

குனகுனரமம் வைய்ஶதரறலும், ற்ந ைறஷ்ர்கலக்கு
ரத்றம் அர் ித்ரப்ரமம் தண்ி, னர்த்றனேம்
ஆக்கற, அகத்றற்குத் றனப்தி அனுப்திஷத்டிட்டு,
அனுக்கு என்றும் வைய்ரனறனந்ட ிடுகறநரர்.
ணவமரடிந்ட ஶதரண அனுக்கு குன உதரமறக்கும்

னென்று அக்ணிகலஶ உதஶைம் தண்ி ிடுகறன்நண.
அப்னநம் அனம் மந்ஶரரக அற்கு னத்ஷ குத்றக்
வகரடுத்ட, ஆணரலும் அக்ணிகள் அன் ஆஷைப்தட்ட
ப்ஹ் ித்ஷில் ஶர வகரஞ்ைந்ரன் வைரல்னறத்
ந்ண ன்றும், ரம் னலக்கச் வைரல்னறத் னரகவும்
வைரல்னறப் வதரிைரக உதஶைம் ஆம்திக்கறநரர்.

இவல்னரம் 'தன குனரர்' ன்ந ஷனப்தின் கல ழ் அமஶன

ரட ன்று ைறன ஶதனக்குத் ஶரன்றுனரம். ஆணரல் குன
ஶைரறத்டச் ஶைரறத்டச் வைரல்னறத் னட, அப்ஶதரடம்
ைறஷ்ன் மயறத்டக் வகரண்டு திிஷட
தண்ிக்வகரண்டு அரிடம் தக்ற ச்த்ஷனேடஶணஶ
இனப்தட, ன்னுஷட ித்ர னக்ஷ்த்றற்கரகவும்
தித்டக் வகரண்டினப்தட - ஆகற ிங்கள்
இற்நறனறனந்ட வரினகறன்நண. அணரல் ம்
'டரதிக்'குக்கு

மம்தந்ரணஷரன்.

அமஶன ஸ்டெனரண டேஷ் னொதத்றஶனனேம் அஶக
குனரரிடம் எனத்ஶ உதஶைம் வதறுற்கும்
உதறத்டக்கபில் ஶஷ்டரக 'ிவடன்ஸ்'
இனக்கறநட.
கல ஷிஶனனேம் தகரன் 'உதஶஷ்ந்ற ஶ ஜ்ஞரம்
ஜ்ரற: த் - ர்ைற:' ன்தரக தய§ைணத்றஶனஶ
"த்த்ஷ அடேதித்நறந்ர்கபரண ஞரணிகபிடம்

ஶதரய் ஸ்கரம் தண்ி, வரண்டுகள் வைய், அனைற
அனைறத் த்த்ஷக் ஶகட்டுக்வகரள். அர்கள் உணக்கு
ஞரஶணரதஶைம் வகரடுப்தரர்கள்" ன்கறநரர். கறனஷ்
தரத்ர அர்ஜளணனுக்கு குனரக இனந்டவகரண்டு
உதஶைறக்கறநஶதரஶ, இப்தடி ற்ந உதகுனக்கலம்

அனுக்கு உண்டு ன்கறந ரீறில் ஶதைறினக்கறநரர்!
அனக்குஶ இப்தடிப் தன குனரர்
இனந்டரணினக்கறநரர்கள். டம்ைக் குனகுன

கர்கரைரர்ர். அர்ரன் தகரனுக்கு உதணம் வைய்
குன. தகரன் ித்ரப்ரமம் ன்று குனகுனரமம்

ஶரக்ரகப் தண்ிணட மரந்ீதணி ன்கறந

குனிடம். ஶகல னத்ணரக அர் ம்ஷத் வரிித்டக்
வகரண்டு,
ஶகர ஆங்கல ஸ் ன்ந ரிறிடம் உதஶைம் வதற்றுக்
வகரண்டரகவும் ரம்
ைரந்ஶரக்க் கஷ தரர்த்ஶரம்.
த்ரத்ஶஷனேம் உரயம் தரர்த்ஶரம்.

இனந்ரலும் அர் அந் இனதத்ட ரலு ஶதரிடம்
உதஶைம் ன்று ரஸ்த்றல் வதநரல், ரஶ அந்
இனதத்டரனறல் எவ்வரனரிடறனந்டம் என

தடிப்திஷணடுத்டக்வகரண்டஶரடு மரி ன்தரல்
அர்கஷப அனக்கு குன ன்தட எபதைரரிகந்ரன்
(உதைரத்றற்குச் வைரன்ணடரன்) ன்று ஷக்கவும்
ந்ரனண்டு.

ஆணரலும் அர் ம் 'டரதிக்'குக்ஶக தனம் வகரடுப்தரகவும்
ஶரக என்று அந் உதரக்ரண னடிில்
வைரல்னறினக்கறநரர்.
 ஹ்ஶகஸ்ரத் குஶரர் - ஜ்ஞரம் மளஸ்றம் ஸ்ரத்
மளனஷ்கபம் 1
'னர்ரகவும்,உறுறரகவும்

எஶ குனிடறனந்ட

ஞரணம் மம்தரறக்க னடிரல் ஆகனரம்' ன்று அர்த்ம்.
இட அனஷட வஜணல் ஸ்ஶடட்வன்ட் ல்னரனக்குரகச் வைரன்ணட.

இப்தடி ச்ஶனரகத்றன் னன்தரறில் வைரல்னறிட்டு,

தின்தரறில் ம் ஶரந் த்றன் தந், ிைரனரண
ஶகரட்தரட்ஷடச் வைரல்கறநரர்:"ப்ஹ்ஷத் அத்ிீம்
ஷ கல ஶ தய§ர்றதி:." "இண்டரட அற்நரண
அந் எஶ ப்ம்ந்ரன் அஶக ரிறகபரலும் அஶக

ிரகப் தரடப்தடுகறநட, அரட உதஶைறக்கப்தடுகறநட"
ன்று அர்த்ம். 'எஶ மத்ஸ்ட, அஷத்ரன் ிப்ர்கள்
தனிரகப் ஶதசுகறநரர்கள்' ன்ந ப்மறத்ரண ஶ
ரக்த்ஷ அடேமரித்டச் வைரன்ண ரக்ம்.

க்கு ிம், எஶ குனரல் எனத்னுக்குப் னர்
ஞரணம் ற்தடரற் ஶதரகனரம் ன்தட. அப்தடிச்

வைரன்ணரல் ஶஶந குனரரிடனம் ஶதரகனரம் ன்று
ரஶண அர்த்ம்?
ம்னஷட (அத்ஷ) மம்ப்ரத்றன் ஆற
ப்ர்த்கர்கபிஶனஶ எனத்ர் த்ரத்ஶர்.
கரரக்ஷறம்தரள் ஶகரினறனறனக்கும் ஆைரர்ரள் மந்றற
ிரணத்றல், னர்ரைரர் தம்தஷில் ந் அத்ஷண
ஶதனக்கும் திம்தங்கள் இனக்கறன்நண. அறஶன

ல்னரனக்கும் ஶஶன 'டரப்'தின - 'க்ஷறரனெர்த்ற'ர

ன்நரல் இல்ஷன. (ம்னஷட குனதம்தர) ச்ஶனரகம்
'ரரம், தத்னம்' ன்று

ஆம்திக்கறநஶ, அந்

ரரர ன்நரல் அனம் கல ழ் ரிஷைரன். 'டரப்'தில்
இனக்கறநர் த்ரத்ஶர்ரன் அனஷட ரக்கு
ன்நரல் அற்கு கணம் ஜரஸ்றரன்.
அஷிடவுங்கூட... க்கு (ைறரித்ட) ைலஃப் ஜஸ்டிஸ் ரர்?
ஆைரர்ரள்ரஶண? அர் ரக்கறஶனஶ தன குனரஷக்

வகரண்ட எனஷ ச்னரகறத்டச் வைரல்கறநரவன்நரல்

அற்கு ஶல் க்கு என்றும் ஶண்டரம் ரஶண? 'அப்தடி
ரட இனக்கர?' ன்நரல் இனக்கு.
ப்னயரண்கத்றல் எவ்வரன வமக்க்ஷனுக்கும்
'ப்ரஹ்ம்' ன்று

வதர் வகரடுத்றனக்கும். 'ம்ை

ப்ரஹ்ம்' ன்று (இவ்வுஷ) டுஶ வைரன்ணட

ஞரதகறனக்கனரம். (ைறரித்ட) நந்டம் ஶதரினக்னரம்!...
அப்தடி 'டரைரர் ப்ரஹ்ம்' ன்ஶந என்று
இனக்கறநட, அர்த்ம் னரிகறநர? 'ஆறு
ஆைரர்ர்கஷபப் தற்நற ப்ரஹ்ம்' ன்று அர்த்ம்.

எனத்னக்ஶக அப்தடி ஆறு ஆைரர்ர்கள். அந் எனத்ர்
மரரன்ரணர் இல்ஷன. ரஜரிற,
ரஜரிற ன்ஶந ஸ்ஶரத்ரிக்கப்தடும் ஜணகர்ரன் அர்.
என வதரி ரஜரவுக்குரி அத்ஷண கரர்ங்கலம்
வைய்ட வகரண்ஶட உள்லக்குள்ஶப மரற
றஷனினறனந்ர் அர். கர்ஶரகறகலக்கு
'க்மரம்தி'பரக

க்னஷ் தரத்ரஶ அஷத்ரன்

வைரல்னறினக்கறநரர்.
ஜறத்ர், உங்கர், தர்க்கு ன்நறப்தடி ஆறு ஶதர் - அம்ர
ஶதரில் ஶகரத்ம் வதற்ந மத்கர ஜரதரனர் கூட

அர்கபில் எனத்ர், இப்தடி ஆறு ஆைரர் னனர்கபிடம்
ரம் வதற்ந உதஶைம் தற்நற அந் ப்ரஹ்த்றல்
ஜணகர் ரஜ்ஞல்கறரிடம் வைரல்கறநரர். அப்னநம்
இப்ஶதரட ரட ஆைரர்ரக ரஜ்ஞல்கறரிடனம்
உதஶைம் வகரடுக்கும்தடி ப்ரர்த்றக்கறநரர்.

அர் ஶர தண்ப்தடரஷப் தண்ிணரக ரனம்

றஷணக்கில்ஷன. அர் தண்ிணஷ ரஜ்ஞல்க்ர்
ச்னரகறத்ரகஶ ஆைரர்ரள் தரஷ்த்றனறனந்ட
வரிகறநட. இங்ஶகரன் ம்னஷட Chief Justice -ன்
ஜட்ஜ்வன்ட் னட!
ரஜ்ஞல்க்ர் ஆம்திக்கும்ஶதரஶ ஜணகரிடம், "ரட
எனத்ர் உணக்குச் வைரன்ணஷ ரனும்
ஶகட்டுக்வகரள்பஶண்டும்" அரட "அஷ ணக்குச்
வைரல்லு" ன்கறநரர். "உணக்குச் வைரன்ணட" ன்தட ஶர
ஊர் அக்கப்ஶதரரில்ஷன. னந்றண ந்றத்றல்ரன் அர்,
அட ரறரி அத்ஷண ம¨ட்ைரண ஆத் த்ம் தற்நற
ிைரம் தண்டற்கரகத் ரம் ந்றனப்தரகச்
வைரல்னறினக்கறநரர்.....
ரஜர (ஜணகர்) கல்றறல்னரல், யரஸ்னம்
த்ணிக்க, அஷ ஶற்கறநஶதரட, "தசுர (ஶகரரணர)
? ம¨க்ஷ்

த் ிைரர? டக்கு ந்றனக்ஶகள்?" ன்று

ஶகட்டரர். அற்கு அனம் கல்றல்னரல், அஶ

யரஸ்தரத்றஶன, "இண்டுக்கரகவுந்ரன்" ன்று தறல்
வைரல்னறினக்கறநரர். அணரல் அடுத் ந்த்த்றஶனஶ

"ரட உணக்குச் வைரன்ணட" ன்று அர் வைரல்கறநட
அத்ரத் ிந்ரன். 'ரட எனத்ர்' ன்தடம்
அந் ிரக ஜணகனக்கு உதஶைறத் உத்ரண
ஞரணரைரர்ர்கபில் 'ரட எனத்ர்' ன்றுரன்
அர்த்ம் வகரடுக்கும். அந் மந்ர்ப்தத்றல் ஶஶந
ிரக இனக்கனடிரட.

இங்ஶக ஆைரர்ரள் ஸ்தஷ்டரகஶ, "c அஶக

ஆைரர்ர்கஷப ஶமிக்கறநணரச்ஶை!அரள்ப
(அர்கபில்) ரட எனத்ர் வைரன்ணஷ ரனும்
ஶகட்டுக்கஶநஶண!" ன்று ஜணகரிடம் ரஜ்ஙல்க்ய்ர்
வைரன்ணரக தரஷ்ம் தண்ிினக்கறநரர். "அஶகரைரர்

ஶமி" (தன ஆைரர்ர்கஷப றதடுதர்) ன்று தரரட்டு
ரர்த்ஷரகஶ ஶதரட்டினக்கறநரர். இறனறனந்ட
ஆைரர்ரள் அதிப்ரனம் எனத்ன் தன குனரஷ

ஆச்ிக்கனரம் ன்தரகத் வரிகறநட. அர் 'அதிப்ரம்'
ன்நரல் க்கு அட 'ஜட்ஜ்வன்ட்'ரன்!
திற்கரனத்றல் ம்னஷட அத்ஷ மம்ப்ரத்றல்
வரம்தவும் வதரிர்கபரக இனந்ர்கள், உத்

க்ந்ங்கள் உதகரித்ர்கஷப டுத்டக்வகரண்டரலும்,
இப்தடிப் தன ஶதனக்கு என்றுக்கு ஶற்தட்ட குன
இனந்றனப்தரகத் வரிகறநட.
ித்ரண்ரலஷட னக் குன ித்ர ீர்த்ஷப்
தற்நறச் வைரன்ஶணன்.

ைங்கரணந்ர் ன்தஷனேம் அர் குனரக
ஸ்டறத்றனப்தஷனேம் வைரன்ஶணன். இந்
ைங்கரணந்னம் ித்ர ீர்த்ரின் ைறஷ்ர்ரன்.
இனக்கும் ித்ரீர்த்ர் ரத்றறல்னரல்

அணந்ரத்ர் ன்றும் இன்வணரன குன இனந்றனக்கறநரர்
ன்று அதிப்ரறனக்கறநட.
டம¨ண மஸ்ற ஸ்ரறகள் ன்று த அத்ஷற.
அஶ மம் க்னஷ் தரத்ரிடம் தக்ற உள்பர்.

இண்ஷடனேம் இஷத்டக் வகரடுத் வதரிர். "வ ர
- ிச்ஶச் - ரரரம்" ன்று அஶ (வ ரர்,
ிச்ஶச்ர், ரர் ன்ந) ம்னஷட னென்று
குனக்கலக்கும் ஸ்கரம் வரிித்றனக்கறநரர்.
ரீர்த்ர் ன்று ம்னஷட (அத்ஷ) மம்ப்ரப்
வதரிர்கபில் எனத்ர். அனக்கு க்னஷ்ீர்த்ர்,
ஜகந்ரரச்ற, ிச்ஶர் ன்று னென்று குனரர்
இனந்றனப்தரகத் வரிகறநட.
இப்ஶதரட வைரன்ண வதரிர்கலக்வகல்னரம் னந்ற
ஆணந்ஶதரர் ன்று எனர் இனந்ரர். அனக்கு

ினக்ரத்ர், ஆத்ரரமர் ன்று இண்டு குனரர்
இனந்ரகத் வரிகறநட.
எனத்ர் னக்குன - ற்நர் உதகுன, எனர் ஆச்
குன - ற்நர் ித்ரகுன ன்றும் இந்ப் தன
குனரரில் இனந்றனக்கனரம்.
ப்தடிரணரலும் எனத்னக்கு என்றுக்கு ஶற்தட்ட குன
இனப்தறல் என்றும் ஶரறல்ஷன ன்று ஆகறநட.
வ ஷஷ் மம்ப்ரத்ஷ டுத்டக் வகரண்டரலும்
ரரடேஜனக்ஶக ஆபந்ரர் னக்குன வதரி ம்தி,

றனக்கச்ைற ம்தி, றனக்ஶகரஷ்டினைர் ம்தி ஆகற னென்று
ஶதனம் உதகுனக்கள் ன்கறநரற்ஶதரனச் வைரல்கறநரர்கள்....
ங்ஶகஶர இனந்ட ங்ஶகஶர
ந்டிட்ஶடன்!ங்ஶகரணரலும் குன - ைறஷ்

மரைரந்ரன். அறலும் னக்ரண என

மரைரந்ரன் ன்ந ட்டில் மந்ஶரந்ரன்.....
அஞ்ஞரணத்ரல் கண் கட்டப்தட்டு, ர ப்தஞ்ைக் கரட்டில்
ிடப்தட்ட ஜீரத்ர என னக் குன - தன
உதகுனரரல் ஞரணப்தரர்ஷ வதற்று இந்க்

கரட்டினறனந்ட 'டு
ீ ' ன்ஶந வைரல்னப்தடுகறந வதரி
ட்டுக்கு
ீ
'ஶரக்ஷத்றற்கு) த் றனம்னரக, இந் ரபில்
'உனகக்

கஷ' ன்கறந ரறரி உதறத்ஶ கஷ

வைரல்னறினப்தஷப் தரர்த்ஶரம்.
அந்க் கஷ ரனக்கு உதஶைறக்கப்தட்டஶர அந்

ைறஷ்ஶண இப்தடிப் தன குனரர் தஷடத்ன்ரன் ன்று
வைரன்ஶணன்.
உத்ரனகர் ன்று என KS. அனர் ன்தரின்

திள்ஷபரணரல் உத்ரனக 'ஆனொி' ன்று அஷச்
வைரல்ட. அர் திள்ஷபக்குப் ஶதர் ச்ஶஶகட.
உத்ரனகஶ ல்ன ித்ரணரணரலும், திநத்றரர்

கண்டிப்திஶன தடித்ரல்ரன் ித்ஷஷ ன்நரக உள்ஶப
ற்நறக்வகரள்ப ஜரஸ்ற இடனண்டு ன்தரல் அர்
திள்ஷபஷ ஶஶந குனகுனத்றல் தடித்டிட்டு

னற்கரக அனுப்திணரர். அனும் அப்தடிஶ ஶதரய்
குனகுனத்றல் அஶகப்
வதரிர்கபிடம் அஶகித்ஷகள் தன்ணிண்டு னம்
தடித்டிட்டுத் றனம்தி ந்ரன்.
ன்கறட்ஶடஶ தடித்ரல் அன் உனப்தடிரய்
ரட்டரவணன்றுரன் அப்தர வபிிஶன அனுப்தி

ஷத்ட. ஆணரல் அப்தடிப் ஶதரனேம் அன், 'ரணரக்கும்

இத்ஷண னம் இத்ஷண ிம் தடிச்ைறனக்ஶகரம்!'
ன்ந ண்ஷட கணத்ஶரஶடஶ றனம்தி ந்ரன்.
வதரடரக மகன ஜணங்கலஶ ிரக இனந்
கரனம் அட. அறலும் ைறன்ண மளக்கரர்கள், ைறஷ்ர்கள்
வரம்தவுஶ ஷந்ட இனப்தரர்கள். ஆணரல் ந்க்

கரனரணரலும் டேஷ் தனயீணங்கள் ங்ஶகரட
வகரஞ்ைம் ஷன டெக்கறக்வகரண்டுரன் இனக்கும்
ஶதரனறனக்கறநட தடிக்கப் தடிக்க ஶலும் ஶலும் 'ரன்'
(அயங்கரம்)

ன்று ரம் தரர்க்கறநற்கு றுஶகரடிரக,

தடிக்கப் தடிக்க ஶலும் ஶலும் அடக்கம் ன்தஷஶ

மரவும் குனரர்கள் ைறஷ்ர்கபிடம் வைரல்னறச் வைரல்னற
அப்தடிப் தக்கற அந் ரபிலும் இந்ப் ஷதன்
ச்ஶஶகட அற்கு ித்ரமரக, வரம்தவும்

கர்ிரகறினக்கறநரன்... 'ஷதன்' ன்நரல் அவ்பவு
மரிஶர? ன்ணஶர? அனுஷட தன்ணிண்டரம்

மறல் அப்தரக்கரர் ஶஶந குனரரிடம் தடிக்க
அஷண அனுப்திணரர், அன் தன்ணிண்டு னம்
அப்தடிப் தடித்ட இனதத்டரலு மறல் றனம்தி ந்ரன்
ன்று இனக்கறநட. அஷணப் 'ஷத'ணில் ஶைர்க்கனரர?...

அனுஷட ண்ஷடக் கணத்ஷ இநக்கற அனுக்கு னத்ற
கற்திப்தற்கரகஶரன் திற்தரடு திர அந் கந்ர ஶைக்
கஷ வைரல்லும்ஶதரட கரதரத் ஜீன் இன் ரறரிஶ
தனஶதரிடம் ஶகட்டு றவரிந் வகரண்டரகச்
வைரல்னறினப்தரர் ஶதரனறனக்கறநட. இப்தடி எனத்ன்

வரிந்டவகரண்டரல் ரத்றம் ஶதரரட, அறஶன கர்ம்

உண்டரகற ரனேம்
ீ
ஶதரகனரம் ன்ஶந அந்க் கஷில்

ைறஷ்னுக்கு இனக்கஶண்டி 'தண்டித்ன்ஷ தற்நறனேம்,
'ஶஷ' தற்நறனேம்

வைரல்னறனக்கனரம். உதஶைத்ஷ

ன்நரக னத்றில் றறுத்றக் வகரள்ஶ 'ஶஷ'. னத்ற
ன்நரல் னெஷப ட்டுறல்ஷன, ஜீஷண ல்ன னஷநில்
தக்குப்தடுத்டம் 'ல்னநறவு' ன்தட. தண்டித்ன்ஷ

ன்நரலும் 'ஸ்கரனர்றப்' ட்டுறல்ஷன. "றற்க அற்குத்
க" ன்று றனள்லர் வைரன்ணரற் ஶதரன கற்ந
ித்ஷ ன்னுஷட ரழ்க்ஷகிஶனஶ,

டத்ஷிஶனஶ ப்கரைறக்கும்தடி எலகுட. கர்த்டக்கு
இடம் வகரடுத்ரல் இந் இண்டும் மறத்றக்கஶ

மறத்றக்கரட. னெஷபஶரடு றற்கறந தடிப்ன 'டேன்' ன்று
எனத்ஷண ஆக்கறிடனடிரட, அரட குைரனறரகக்
னடிரட. இற்கு னரக்கற்ந னெஷபஷத் ரப்
தடுக்கப்ஶதரட்டு ிரினந்ரஶன அப்தடி ஆக
னடினேம்.
தின்ணரல் ரம் தரர்க்கறநறனறனந்ட ச்ஶஶகடவுக்கு
உைந் னெஷபத் றநஷ இனந்ட வரிகறநட. அணரல்
ஶரகக் குத்றக்கரட்டிச் வைரல்னரல் ஷநனகரக
'யறன்ட்' தண்ிணரஶன

னரிந்டவகரண்டு ிடக்கூடின்.

ஶஶ குத்றக்கரட்டிணரல் ஶகரதம் னரம், 'யறன்ட்'
தண்ிணரல்ரன் டுத்டக்வகரள்பத் ஶரன்றும் ன்ஶந
அப்தர அப்தடி (உனகக் கஷ) வைரல்னற,
ஷநனகரக ிட்டினக்கனரம்.

'குனஶ

ன்ணவும் தண்ிக்கட்டும்' ன்று ன்ஷணப்

னர்ரக அணிடம் எப்னக்வகரடுத்டிட்டு ைரரகற
வைய் ல்னரரலும் னடிரடரன். னடிந்
ட்டும் அஷப் தண்ி, ைறஷ்ணரணன் ரஶண ஸ்
னற்ைறனேம் றஷநப் தண்த்ரன் ஶண்டும். அணரல்

ரன் கட்ஷடிழ்த்டிட்ட குனஶ னல றனேம் ரஶண
கூட இனந்ட அஷத்டப்ஶதரணரகச் வைரல்னரல், அன்
ட்டுஶ ஶதரணரகச் வைரல்னறினக்கறநட ன்று
ஷத்டக்வகரள்பனரம். ஆணரலும் அர் வைரல்னறக்
வகரடுத் றில்ரன் ஶதரணரன் ன்தட னக்கறம்.
றஷை- ற- கரட்டுகறநர் 'ஶைறகர்' ன்ந
வடஃதணினுக்கு உதறத்றல், றஷை றஷைரகத் றனம்தி
உி ஶகட்டனுக்கு ற வைரல்னறத் ந்ஷணக் கரட்டி,
அடரன் ஆைரர்ணின் கரர்ம் ன்று வைரல்னறினப்தட
அலத்ரண ைரன்நரக இனக்கறநட.
ஶத்றல் றகரட்டி குன
ஶத்றல் 'றகரட்டி' குன
ஶத்றலும் - அரட 'ஶம்' ன்ஶந தரடைரஷனகபில்
வைரல்னறக்வகரடுக்கும் மம்யறஷ தரகத்றலும் - இந்
'டிர' இனக்கறநட.

அஶக இடங்கபில்

இனக்கனரரணரலும், குநறப்தரக ன் கணத்றற்கு ந்
என்ஷநச் வைரல்கறஶநன்.
வதரடரக இன்வணரன்று (ஶத்றனறனந்ட ஶவநரன

ைரன்று) வைரல்டண்டு. 'அஸ் ரஸ்' ன்று ம¨க்ம்

ப்மறத்ரணட. ீபரண ம¨க்ம். ப்தஞ்ை ஸ்னஷ்டி,

தரரத் த்ம் னனரணற்ஷந அநறரபிகலக்கும்
அடேதிகலக்குஶ னரிகறந மங்ஶக தரஷில்
வைரல்லும் ம¨க்ம். 'கம்ரன் மத்ஸ்ட;அஷத்ரன்
ஞரணிகள் தனஷகரக, தன வய்ரகச் வைரல்கறநரர்கள்'
ன்ந ந்த்ம், னண்டஶகரதறத்றல் னகறந ஜீரத் தரத் தட்ைறகஷபப் தற்நற ந்த்ம், ர த்ம்
ம¨ட்ை த்த்றனறனந்ட ரலு றஷனகபில் ரநற

ரநறஶ (ரனரரக) ரம் ரக்கரல் உச்ைரிக்கும்
ைப்ரகறநட ன்ந ப்மறத்ரண ந்த்ம், அம்தரள்
ஆரயணத்றல் வைரல்லும் வகௌரீ ந்த்ம்

னனரணவல்னரம் இந் ம¨க்த்றல் னகறநஷரன்.
அறஶன ஆம்த ந்த்ம் என்நறல், "ரன்

ஞரணறல்னரன். ஞரணம் தஷடத் ரிறகபிடம்
உதஶைறக்கும்தடி ஶகட்டுக்வகரள்கறஶநன்" ன்று னகறநட.
குனனகரகஶ கற்றுக்வகரள்பஶண்டும் ன்தற்கு

ைறஷ் ரக்கரக னகறந இஷஶ ச்னற ப்ரரகச்
வைரல்ரர்கள்.
ரன் கரட்ட ந் ஶற்ஶகரபில் இன்னும் வபிரகஶ
குன றகரட்டித்ரன் ைறஷ்ன் வரிந்ட வகரள்கறநரன்
ன்று னகறநட.
அட இந்த்ஷணப் தற்நற ரிக்ஶ ம¨க்ங்கபில் என்று.
ரட அஷ்டகத்றல் னகறநட. கர் ன்ந KS
வகரடுத்றனக்கும் ம¨க்ம். அறல், "'அஶக்ஷத்ித்', அரட
இடம் வரிரன் 'ஶக்ஷத்ரித்'றடம், அரட இடம்
வரிந்ணிடம் ஶகட்டுக்வகரள்கறநரன். இடம்

வரிந்ணரல் ற வரிிக்கப்தட்டு, அப்தடிஶ ஶதரய்ச்
ஶைர்கறநரன்" ன்று 'ஷந' ன்தற்ஶகற்க

ஷநனகரகஶ, ஆைரர்ணிடறனந்ட ைறஷ்ன் மரணர
ரர்கம் வரிந்ட வகரள்ஷச் வைரல்னறினக்கறநட.
ப்ஹ்ம் ன்ந த மத்ந்ரன் ஶதரய்ச் ஶை

ஶண்டி னக்ஷ்ரண இடம். அந் இடத்ஷ அநறந்ன்
குன. அநறரன் ைறஷ்ன். இன் அரிடம்
னக்ஷ்த்ஷ அஷடகறந மரணர ரர்க்கத்ஷ உதஶை
க்ரகக் ஶகட்டுத் வரிந்டவகரண்டு, அங்ஶக ஶதரய்ச்
ஶைனகறநரன்' - இடரன் ந்த் ரத்தர்ம். இஷ
ஷநனகரகச் வைரல்னறினக்கறநட.
அப்னநம், 'வரம்த னக்ரண ித்ஷ ஷநத்டச்
வைரல்னப்ஶதரய் அஷ எஶடிரய் Iv தண்ிிடப்
ஶதரகறநரர்கஶப' ன்று கனஷவகரண்டு,

வபிப்தஷடரகஶ, "இடரன் உதஶைத்றன் 'தத்'ரண அரட, ங்கபரண - யறஷ" ன்றும்

வரிித்றனக்கறநட. 'உதஶைம்' ன்தற்கு இங்ஶக னகறந
ரர்த்ஷ 'அடேைரமணம்' ன்தட. (அட) இன்ஷநக்கு ஷ
தக்கத்றலுள்ப ரர்த்ஷ.
தீஷ்ர் ைல்தத்றல் (அம்னப் தடுக்ஷகில்) இனந்ட
வகரண்டு
தரண்டரலக்கு உதஶைறத் ிங்கள் ிஸ்ரரக
இண்டு தர்ரக்கபரக (தர்ங்கள் ன்ந திரிவுகபரக)
தரத்றல் இனக்கறன்நண. அற்நறல் னனரட ைரந்ற
தர்ர. இண்டரட 'அடேைரமண தர்ர' ன்ஶந வதர்.
அறல்ரன் 'ிஷ்ட மயஸ்ரம்' கூட னகறநட.

ைட்டம் ஶதரடுட, உத்ிடுட, அட்ஷஸ் தண்டட
ல்னரனம் 'அடேைரமண'த்றல் அடங்கும்.

அப்தடி குன வகரடுக்கும் உதஶை அடேைரமணத்ஷப் த
ங்கபரணட - தத்ம் - ன்று ஶஶ
ஸ்ஶரத்ரிக்கறநட. 'ங்கபம்' ன்று ரம் வைரல்கறந

இடங்கபில் ஶ - இறயரம னரங்கள் 'தத்ம்'
ன்ஶந வைரல்லும்.
உதஶைம் ங்கபரணட ன்தட ணரல் ன்றும் (இந்
ஶ) ந்றம் வரிிக்கறநட. 'ஸ்னற' ன்கறந

ீஶரட்டத்றல் ப்தடித் ஷடில்னரல் ஶரக என
றில் ஶதரகறஶநரஶர அப்தடி உத் னக்ஷ்த்றல்
ஶைர்க்கும் ஶரண ரர்க்கத்ஷ உதஶைத்ரல்ரன்

எனத்ன் வரிந்ட வகரள்கறநரன். அணரல் அட 'தத்ம்'
ன்கறநட.
'ஶர்' ன்தற்கு

இங்ஶக உள்ப ரர்த்ஷ 'அஞ்ஜணம்'

ன்தட. அற்கு 'ஶர்' ன்தஶரடு 'ஶர்ஷ' ன்றும்
அர்த்ம், (ைறரித்ட) straight ட்டுறல்ஷன, forward -ம்!
குனஷ ஶக்ஷத்ஜ்ஞ ணரக
குனஷ ' ஶக்ஷத்ஜ்ஞ ' ணரக
இடம் வரிந்ன்-வரிரன் ன்று தரர்த்ஶரஶ!
(னஷநஶ) குனவும், ைறஷ்னுந்ரன் அந் இண்டு ஶதர் அந் இண்டிற்கும் இங்ஶக 'ஶக்ஷத்ித்', 'அஶக்ஷத்ித்'
ன்ந ரர்த்ஷகஷபப் ஶதரட்டினக்கறநட.
'ஶதரட்டினக்கறநட' ன்நரல்

ம¨க் KS - கர் - ஶரஜறத்ட,

வதரறுக்கற டுத்ர ஶதரட்டரர்? இல்ஷன. என flash -ல்

அகண்ட ஆகரைத்றனறனந்ட அந் ைப்ங்கள் அனக்கு
ப்த்க்ஷரிற்று. அரட ஈச் ரக்ஶக அப்தடி
ந்றனக்கறநட, அந் KS னெனரக!
ஶக்ஷத்ம் ன்நரல் ஊர். அட என இடந்ரஶண? கந்ரம்
ன்ந ஊனக்கு ற வைரன்ணரகத்ரஶண உதறத்

கஷிலும் தரர்த்ஶரம்? திர் ிஷபனேம் ஷனனேம்,
தக்றப் திர் ிஷபனேம் னண் ஸ்னங்கஷபனேஶ
'ஶக்ஷத்ம்' ன்று

குநறப்திட்டுச் வைரல்ட.

ஶரந்த்றஶனஶர 'ஶக்ஷத்ம்' ன்நரல் ம்னஷட
ைரீம். உன் உலட திர் தண்டற்கு ல்
ன்கறந ஶக்ஷத்ம் கபரினக்கறந ரறரி ஜீன் கர்
உவு தண் இந் ைரீம்.

இம் ைரீம் வகௌந்ஶ ஶக்ஷத்ம் இத்திீஶ 1
ன்று தகரன் கல ஷில் வைரல்கறநரர். அந்
அத்ரத்றற்குப் ஶதஶ 'ஶக்ஷத் - ஶக்ஷத்ஜ்ஞ ிதரக
ஶரகம்' ன்தட. 'ஶக்ஷத்த்றற்கும் ஶக்ஷத்ஜ்ஞனுக்கும்
உள்ப தரகுதரட்ஷட அநறனேம் ஶரகம்' ன்று அற்கு
அர்த்ம்.
"அட

ரர் 'ஶக்ஷத்ஜ்ஞன்'?" ன்நரல், அன்ரன் இந் ஜட

ைரீத்டக்கு உிஷனேம் அநறஷனேம் வகரடுத்டக் வகரண்டு
இனக்கும் ஆத்ர. 'ரன் ஶக்ஷத்ம்' ன்தடம் ஜடரண
ைரீத்றற்குத் வரிர. அஷ அப்தடித் வரிந்ட
வகரண்டன்ரன் ைரீத்றற்கு உஷடஷக் கரணரண ைரீரி
ன்ந அந் ஶக்ஷத்ஜ்ஞன்;'த் ஶர ஶத்ற ம் ப்ரய§:
ஶக்ஷத்ஜ்ஞ இற த்ி:'.

'வரிந்டவகரள்தன்' ன்கறநணரக

ஶக்ஷத்ஜ்ஞன்

உள்பஶதரட ஸ்ச்ைரண ன் றஜ ஸ்னொதத்றல் அன்
இல்ஷன, அரப்ஹ்ரக இனக்கில்ஷன. ரர
மம்தந்த்டடன்ரன் இனக்கறநரன். றஜ ஸ்னொதத்றல்
அன் வரிந்ட வகரள்ப ஶண்டிரக ஶறு

ிஶர, வரிந்வகரள்லம் அநறவுஶரகூட இனக்கரட.
ரணரக இனக்கறந, ரன் ட்டுஶ எஶ மத்ரக
இனக்கறந, அநறரக இனக்கறந றஷன அட. வதரடரக
ஶனரகத்றல் ஜடம், ஶைணம் ன்று னஷநஶ

அநறற்நஷனேம் அநறவுள்பஷனேம் வைரல்கறந
க்குப்தடி, ஜடரண ைரீத்ஷ ஶக்ஷத்ம் ன்றும் அறஶன
அநறஶரடு - னனணநறஶரடுரன், றஜ ஸ்னொதத்ஷ
அடேதத்ரல் அநறகறந வய்நறஶரடு அல்ன,
னனணநறஶரடு - இனக்கறந ஜீஷண ஶக்ஷத்ஜ்ஞன்

ன்றும் வைரல்ட. அநறஶில்னர ஜட ைரீத்றனறனந்ட
தன தடி உைத்ற ஷத்ட றஜ ஸ்னொத வய்நறரண
அடேனற வதற்ந ஞரணிரக ஶரந் ைரஸ்த்த்றல்
வைரல்ட. கறனஷ்தரத்ரவும் அப்தடித்ரன்

வைரல்னறினக்கறநரர். இனந்ரலும் ஶர் அர்த்ப்தடி

தரர்த்ரல், ைரீனம் வரிர ஞரணிரில்னரல்,
ைரீத்ஷத் ணவன்று வரிந்ட வகரள்கறந
அஞ்ஞரணிரன் ஶக்ஷத்ஜ்ஞன். இந் றஷனில்ரன்

அம்தரஷப (ஶக்ஷத்ம் - ஶக்ஷத்ஜ்ஞன் இண்ஷடனேம்
க்ஷறக்கும்) 'ஶக்ஷத் - ஶக்ஷத்ஜ்ஞ தரனறீ' ன்று
மயஸ் ரத்றல் வைரல்னறினப்தட. ஸ் ஸ்னொதத்றல் உள்ப

ஶக்ஷத்ஜ்ஞனுக்குப் தரனணஶ

ஶண்டிறல்ஷன!அம்தரலக்கும் ஆத்ரரக
இனக்கறநணன்!"அத்ஷண ஶக்ஷத்ங்கபிலும்
(ைரீங்கபிலும்) ஶக்ஷத்ஜ்ஞணரக இனப்தட ரஶண" "ஶக்ஷத்ஜ்ஞம் ைரதி ரம் ித்ற மர் ஶக்ஷத்§" ன்று
கறனஷ் தரத்ர வைரல்கறந ஶதரட ரஷ கனந்,

கனக்கர ஆகற இண்டு ஸ்றறகபிலுஶ ன்று அர்த்ம்
தண்ிக் வகரள்ப இடம் வகரடுத்றனக்கறநரர். இண்டு
ட்டுறல்ஷன, னென்றுகூட!அைட்டு ஶம்

ஶதரட்டுக்வகரண்டு ரம் எவ்வரனனரக அர்
இனப்தட என்று, ம்ஷவல்னரம் கட்டி ஆலகறந

ஈச்ணரக த்ஷ ப்தஞ்ைத்ஷ டத்றஷப்தட என்று.
த்ஷக் கனப்தற்ந றர்கு ப்ஹ்ரக இனப்தட
என்று. னென்று ித்றலும் அர் ம்னஷட ைரீத்ஷ
னென்று ித்ரமரண றஷனகபில் அநறகறந

ஶக்ஷத்ஜ்ஞரக இனக்கறநரர். றர்குத்றல் அந்
'அநறகறநட' ன்தட

கரர்றல்ஷன. அட ஶக்ஷத்ஶ

இல்ஷன ன்று கண்டு வகரள்லம் அடேதம்!
'ஶக்ஷத்

- ஜ்ஞன்' ன்நரல் 'ஶக்ஷத்த்ஷ அநறந்ன்'. இட

ன் ைரீம் ன்று அநறந்றனக்கறநன் கல ழ்றஷனில்

இனக்கறநரன். 'அப்தடிில்ஷன, இந் ைரீம் வறும் ரர
கல்தறஶ ி, ப்ஹ்ஸ்னொதரண ணக்கு
மம்தந்ப்தட்டறல்ஷன' ன்று அஷப் தற்நற - அட
வதரய்ஶ ன்ந உண்ஷஷ - அடேதத்றல் அநறந்ன்
ஶல் றஷன ஶக்ஷத்ஜ்ஞன். அன்ரன் றஜரண
ஶக்ஷத்ஞ்ஜன். அரட ஶக்ஷத்ஜ்ஞன் ன்நரலும் ஞரணி

ன்நரலும் என்ஶந. ஶக்ஷத்ம் வதரய் ன்று அநறந்ஶரடு
ப்ஹ்ந்ரன் வய் ன்றும் அநறந்ன் அன்.

இந் த்ச்ைறக்கனறல் இப்ஶதரட ன் உங்கஷப இலத்ட
ிட்டினக்கறஶநவணன்நரல், றநறந்ஷண ஶ
ந்த்த்றல் ன்ணவன்று வைரல்னறினப்தகரச்

வைரன்ஶணன்? 'ஶக்ஷத்ித்' ன்றுரஶண? 'ஶக்ஷத்ித்'
ன்நரலும் ஶக்ஷத்ஜ்ஞன் ன்றுரன் அர்த்ம். 'ஜ்ஞ', 'ித்'
ன்ந இண்டும் அநறஷஶ குநறப்திடும்.
'ஜ்ஞ'ஷ

இங்கறனீ றல், jna ன்றும் gna ன்றும்

இண்டுிரக லடகறநரர்கள். G-'p' ன்தஶர J -வுக்கரண
ஜகர ைப்ரகஶ இனக்கறநட! Gnosis ன்று க்ரீக்கறல்

இனப்தஷ இங்கறனீ றலும் டுத்டக்வகரண்டினக்கறநரர்கள்.
அற்கு ஞரணம் ன்ஶந அர்த்ம். ஸ்வதல்னறங்தடி 'gno'
ன்நறனந்ரலும் 'g' - ஷமனன்டரக்கற, உச்ைரிப்தில்
'ஶரமறஸ்' ன்ஶந

வைரல்ரர்கள். 'ஶர' ன்ஶந, know ன்கறந

இன்வணரன ரர்த்ஷனேம் 'அநறட' ன்தற்கு இனக்கறநட.
அங்ஶகனேம் ஸ்வதல்னறங்கறல் னவனலத்ஷ ஷமனன்ட்

தண்ிிடுகறநரர்கள். Gnosis -ன் ரீ-ரன் இங்ஶக K ஆட.
மம்ஸ்கறனத்றல் ரீ ீ-கரரகச் வைரல்லும் அஶக
ரர்த்ஷகஷபத் றறல் ப
ீ
ீ-கரரக்கற

ிடுகறஶநரஶரல்னறஶர, அப்தடி! Gandhari - Kandhari
ன்தரகப் தரர்த்ஶரஶ, அப்தடி!

மம்ஸ்க்ன 'ித்'றனறனந்டரன் wit. ரம் wit, witty ன்நரல்
ரஷ் ன்று ட்டுஶ வரிந்ட வகரண்டினக்கறஶநரம்.
ரஸ்த்றல் with-கு னக்ரண ீ ணிங் 'அநறவு'

ன்தடரன். 'outwit' தண்டட' ன்கறநஶதரட அந்
அர்த்த்றல்ரஶண வைரல்கறஶநரம்?...

ஶக்ஷத்ித் ன்ந ஶத்றல் னட தகரன் கல ஷில்
வைரல்லும்
ஶக்ஷத்ஜ்ஞன்ரன். இப்தடித் வரிந்ட வகரள்லம்ஶதரட
அந் ந்த்த்றற்கு அர்த்ம். "அஞ்ஞரணிரண ைறஷ்ன்
ஞரணிரண குனிடம் ிஶரைணத்றற்கு ற ஶகட்டுக்

வகரண்டு, அந் றில் ஶதரகறநரன். னடிரக அந்ற
வகரண்டு ிடுகறந தமத்ஷ ஶரக்கற அர்
உதஶைறத்தடி னன்ஶணநறப் ஶதரகறநரன். இடரன்

உதஶைம் ன்ந த ங்கப ிம். எஶ ஶதரக்கறல்
ஶரக ஏடுகறந திரயத்றஶன றர்ீச்சுப் ஶதரடும்
கஷ்டறல்னரல் வமணக்ரக றந்டவகரண்டு

திரம் தண்டகறநடஶதரன அந் அஞ்ஞரணினேம்
ிஶரைணத்றற்கு அகரண, ஶரண ற வரிந்ட
வகரண்டுஶதரய்ச் ஶைனகறநரன்" ன்று ஆகும். (ைறரித்ட) ன்
'தரஷ்'னம்

வகரஞ்ைம் ஶைர்த்டச் வைரன்ஶணன்!

உதறத்றஶன கரட்டு ற, அப்னநம் க்ரம் க்ரரகப்
ஶதரகடம் ன்வநல்னரம் வகரஞ்ைம் தனறுத்னரகச்
வைரல்னறினக்கறநட!அட ச்னத்ந்ம் (ச்னற னும்
ஶத்றன் னடிவு. ஶத்றல் னடிரண தரகஶ
உதறத்) . இட ச்னறஶ (னற் தரகரண மம்யறஷ)
. இறஶன தனறுத்ரல், ஆணந்ரண தடகுப்
திரரகச் வைரல்னறினக்கறநட - ரடர் - கண்ட்

ஶதரகறநதடிஶ ஆணந்ரக றந்ட வகரண்டு ஶதரகறநட;
(ைறரித்ட) down stream boating ! ிஶைரக

குன

அடேக்யறத்ரல் இப்தடி! கத்ற னஷண ன்ஶந இன்வணரன
உதறத் வரம்தவும் தனறுத்றச் வைரல்னறனேள்ப
மரணர க்ரணட உல்னரமப் தரக
ஆகறிடுகறநட! அந்க் கத்ற னஷணஷஶ Razor's Edge
ன்று ஷனப்தரகப் ஶதரட்டு ம்னஷட ஶரந்த்றல்
ஈடுதரடுள்ப என வதரி வள்ஷபக்கர ரனறஸ்ட்
வதரிைரகக் கஷ கூட லற ப்மறத்ரினக்கறநட.
கரட்டு ற, கத்ற னஷண டப்ஶதர, ஆற்நறஶன ஆணந்ரக
boating -ஏ

- டரணரலும் ற வைரல்னறத் னகறநர் குன.

கத்றனஷணஷச் வைரன்ண இடத்றல் உதறத், அற்குப்

னர்ரங்கரக "ர்கஷப ரடிப் ஶதரய் அர்கபிடறனந்ட
அந் றஷத் வரிந்ட வகரள்லங்கள்" ன்கறநட. ரன்
- 'ர்கஷப' ன்கறநட. 'ன்' ன்நரல் ன்ண? 'னணிர்',

ரிறர்' ன்று தடிக்கறஶநரஶ, ன்ண அர்த்ம்? னணிரில்
ைறநந்ர், ரிறகபில் ைறநந்ர், ன்று அர்த்ம். அப்தடி
ஆமரறரக ரம் வைரல்ட வதண்டக்குப் தரர்க்கறந
''ஷணத்ரன்!றஜத்றல்

த்ஷண திள்ஷபரண்டரன்கள்

அப்தடி இனப்தரர்கள் ன்தட ஶகள்ி!ரப்திள்ஷபரக
ரிப்தட, என க்ஷத்ரிப் வதண் 'ஸ்ம்ம்' ன்று

ரஶண தர்த்ரஷ ரிக்கறநட ஆகறற்நறல் னகறந
ஆமரறரணரஶனஶ அன் ணரக இனக்கறநரன்!வ்ன

- ர் ன்ந ரடினறனந்ட னம் ரர்த்ஷஶ ரிப்தட.
ஶர்ந்வடுப்தட ன்று அர்த்ம் அப்தடி வைரன்ணரல்,
அஶகம் ஶதர் இனப்தறல் ம்னஷட choice - select
வைய்ட. இனக்கறநற்குள் best -த்ரஶண Choose

தண்டரர்கள்? Best - choice st ன்றும்
வைரல்டண்ஶடரன்ஶணர?

உதறத்றல் 'ர்' ன்று டேஷ்ர்கபிஶனஶ உத்க்னஷ்ட
றஷனக்குப் ஶதரண குனரஷத்ரன் வைரல்னறினக்கறநட.
'உத்க்னஷ்ட' ன்தஷஶ 'ப்க்னஷ்ட' ன்றும்

வைரல்டண்டு. ஆைரர்ரள் இங்ஶக அப்தடித்ரன்
தரஷ்ம் தண்ி, 'ர்கள்' ன்நரல் ப்க்னஷ்டரண
ஆைரர்ர்கள் ன்று வைரல்னற, அர்கஷப "த்-ி:"
ன்று குநறப்திட்டினக்கறநரர். 'த்' ன்ந தப்ஹ்த்ஷ,
'ி:' - அநறந்ர்கள்.

(ைறரித்ட) அப்தடிப்தட்ட ர்கஷப

குனரக 'ரிக்க' ஶண்டும் ன்று உதறத் வைரல்கறநட.
"ரரர் ரறரிப் த கனஷஶரடு இங்ஶக உதறத்

ற வைரல்கறநட" - "ச்னற:அடேகம்தரய ரத்னத்" ன்று ஆைரர்ரலம் ரரரய்க் கனஷஶரடு
வைரல்னறினக்கறநரர். கத்ற னஷண ன்று ப்ஹ்
ித்ஷஷச் வைரல்னறினக்கறநஶ ன்று

தப்தடஶண்டரம், ரரரின் அன்ன ரறரிரண குன
ப்மரம் அஷ லக்கற ப்தரக்கற ிடும் ன்கறந
ரறரி வைரல்னறினக்கறநரர்!

குன:னடிரண னக்ஷ்த்றற்கும் இஷடறஷனகலக்கும்
குன:னடிரண னக்ஷ்த்றற்கும் இஷடறஷனகலக்கும்
கஷடைறஷக்கும் ற வைரல்னறத் னகறந குன
ட்டுறல்னரல் எவ்வரன ஸ்ஶடஜளக்கு ற வைரல்னற

னகறந குனக்கலம் ஆறினறனந்ட இனந்றனக்கறநரர்கள்.
உதறத்றல் அஶக இடங்கபில், எவ்வரன குனரரிடம்

எஶரன ித்ஷகஷப ட்டும் கற்றுக் வகரண்டு

ற்நற்கு ஶஶந குனரர்கபிடம் ைறஷ்ர்கள் ஶதரணட
வரிகறநட.
அந் ித்ஷ, இந் ித்ஷ ன்று தனடக்குப்
ஶதரகரல், (ஆத்) மரக்ஷ£த்கரம் என்ஶந goal ன்று

திடித்டக்வகரண்டு அற்ஶக ஶரக ற தண்டம் என
மரணர க்ம்ரன் ஶடம் ன்று இனந்
ைறஷ்ர்கலம் உண்டு. அஶ ரறரி, மகன ித்ஷகலம்
அடங்குகறந அந் ப்ஹ் ித்ஷஷ ஶரகத் ரம்
எனஶ உதஶைறத் குனரர்கலம் உண்டு. ம்
ஆைரர்ரஶப அப்தடித்ரன். வதரட ஶனரகத்றற்கு அர்

கர்ரடேஷ்டரணம் வைரல்னினக்கனரம், தக்ற - ஸ்ஶரத்ம்,
னஷஜ இத்ரற வைரல்னறினக்கனரம், ஆணரல் தக்ி
(தக்கம் வதற்நர்) கலக்வகன்று ஶரந்ரக

தரஷ்ங்கள், ப்கங்கள் தண்ிணஶதரட னலக்க
மரக்ஷ£த்கரத்ஷஶ த்ரக ஷத்டத்ரன் -த்ம்,
ல்னரரகவும் ஷத்டத்ரன் - உதஶைம் தண்ிணரர்.
என்று ன்ண கணிக்கடவன்நரல், ன்ணபில்
ப்ஹ்ஞரணிரகஶ இனந் குனரர்கலம்

ைறஷ்ர்கபின் தக்ம், அர்கள் உள்ப ஸ்ஶடஜ்
னனறஷப் வதரனத்ட, ஶஶ ப்ஹ் ித்ஷ

உதஶைறக்கரல், அற்கு உதரங்கம் ரறரி, னன்ஶணரடி
ரறரி - subsidiary, preliminary, auxiliary, ancillary ன்வநல்னரம்
வைரல்கறநதடி உள்ப இ ித்ஷகஷப
உதஶைறத்றனப்தடம் உண்டு.

இன்வணரன்றும்: ப்ஹ்ஜ்ஞரணிகபரண குனரர்கலக்ஶக
அத்ஷண ித்ஷகலம் வரிந்றனக்க

ஶண்டுவன்தறல்ஷன. அத்ஷணனேம் அடங்கும் அகண்ட
ஆர த்ம் அர்கலக்குத் வரினேம் ன்தரல் அட
என்வநரன்றும் ணித்ணிரய்த் வரிந்டரணினக்கடம்
ன்று இல்ஷன. அப்தடி உள்பஶதரட ப்ஹ் ித்ஷ

உதஶைறக்கும் அஷ னக் குனரகக் வகரண்டு, இ
ித்ஷகஷப ற்நர்கபிடறனந்ட உதஶைம் வதறுடம்
உண்டு.

குன அநறந் அஷணத்டம் ைலடனுக்கு
குன அநறந் அஷணத்டம் ைலடனுக்கு
ப்ஹ் ித்ஷக்ஶக றஶர, ைறஷ்ணின் தக்குத்ஷப்

வதரறுத்டப் திற்கரனத்றல் அறல் ஶைர்ப்தற்கு மயரம்
வைய்கறந ற்ந ித்ஷகலக்கு றஶர - டரணரலும்
ஆறினறனந்ட ம்னஷட மரண ர்
மம்திரத்றல் ந்டள்ப ந் என குனவும் க்குத்
வரிந்ஷ, ரம் அநறந்ஷ, அடேதித்ஷக்

வகரஞ்ைங்கூட றச்ைம், ீ றில்னரல் ைறஷ்னுக்குக்

வகரடுத்டிடுரர். உதறத்டக்கபில் ரம் தரர்க்கும்
குனரர்கபிடவல்னரம் இந்ப் த எபரர்

(ல்னல்ன்ஷ) னக்ஷத்ஷப் தரர்க்கறஶநரம். ைறஷ்ன்
ன்று எனத்ன் ந்டிட்டரல், அத்ஷணஷனேம் ரரி
ங்கறஶ ஆகஶண்டும் ன்று த்ஷண
கடஷனேர்ச்ைறனேடன் இனந்றனக்கறநரர்கள் ன்று
ஆச்ைர்ரரினக்கும். அப்தடிப்தட்ட என குனரகஶ
இனந் ஆைரர்ரஶபர 'அப்தடிப் தண்த்ரஶண அன்

ற்தட்டினக்கறநரன்?' ன்று அந் ஆச்ைர்த்ஷனேம்

மயஜரகஶ, ஷடனஷநரகஶ டுத்டக்வகரண்டு
வைரல்னறினக்கறநரர். னண்டஶகரதறத் தரஷ்த்றல்
தரர்த்ரல் வரினேம்.
அந் உதறத்றல் னல் வமக்ஷன் னடிகறந இடத்றல்,
ல்ன ஷரக்னள்ப உத்ரண ஜீணரணரலும்

ப்ஹ்ஞரணம் வதறுற்கு குன ன்று எனத்ரிடம்
திவுடன் ஶதரஶ ஆகஶண்டும் ன்று வைரல்னறிட்டு
அப்னநம், னஷநப்தடி ன்ணிடம் ந் அனுக்கு குனவும்
ப்ஹ் ித்ஷஷ உள்பரறு னர்ரக உதஶைறப்தரர்
ன்று வைரல்னறினக்கறநட. 'ப்ஹ் ித்ஷஷ

உள்பரறு உதஶைறத்ரர்' ன்று னெனத்றல் இனக்கறநட.
னன் வரடர்ச்ைற தரர்த்ரல் 'உதஶைறப்தரர்' ன்ஶந

வதரடரக அத்ஷண ஆைரர்ர்கலக்கும் னக்ஷரக
அர்த்ம் தண்ிக்கடம் ன்று னரினேம். ஆைரர்ரஶபர,
'உதஶைறக்க

ஶண்டும்' ன்ஶந குனின் ீர்ரணரண

கடஷரக, னொனரக, ிறத்ட தரஷ்ம் தண்ிினக்கறநரர்
- 'ப்ஶரரை' ன்று னெனத்றல் இனப்தற்கு 'ப்ப்னொரத்'
ன்று அர்த்ம் தண்ிினக்கறநரர்.
'உள்பரறு' உதஶைறப்தட

ன்நரல் ன்ண? 'த்த்ஷ

டவும் குஷநக்கரல் னர்ரக உதஶைறப்தட ன்று
அர்த்ம். இஷ 'ரத்' ன்ந ைறன்ண ரர்த்ஷரல்

ஆைரர்ரள் வரிிக்கறநரர். 'னஷநப்தடி', 'ஶர்ஷரக',
'ிறற' ன்று

இத்ஷண அர்த்னம் அற்கு உண்டு.

குஷநக்கவும் கூடரட, வமரந்ச் ைக்கு, வமரந்

அதிப்ரம் ஶைர்க்கவும் கூடரட. மம்ப்ர னர்ரக

ப்ஹ் ித்ர ைரஸ்த்ம் ப்தடி ந்றனக்கறநஶர
அப்தடிஶ னர் னொதத்றல் க்ஷறத்டக் வகரடுக்க
ஶண்டும்.
இப்தடிச் வைரல்கறந இடத்றல்ரன் குனின் கடஷஷ
ஆைரர்ரள் டுத்டச் வைரல்னற னடித்றனக்கறநரர்.
'ஆைரர்ஸ்

றம்' ன்று அர் வைரல்கறநரர். 'றம்'

ன்தற்கு இங்ஶக 'கடஷ' ன்ஶந அர்த்ம். ற றம்,
ப்ஹ்ைரரி றம், க்னயஸ் றம் ன்வநல்னரம்
வைரல்லும்ஶதரட றம் ன்நரல் அனக்கரண னொல்,
ைட்டம் ன்று அர்த்ம். அந்ச் ைட்டப்தடிஶ தண்
ஶண்டுவன்தரல் அடஶ கடஷரகறநட.

மந்த்ரந்ணம் தண்டட ப்ஹ் ைரரிக்கரண றம்
ன்நரல் அடஶ அன் கடஷனேந்ரன் ன்று

ஆகறநஶரல்னறஶர? கடஷகஷபஶ றம் ன்று
ைரஸ்த்னர்ரக
குத்டக் வகரடுத்ரர்கள். 'கட்டுப்தரடு' ன்தட அன் ஶர்

அர்த்ம். னொல், 'இப்தடிப் தண்ட, இப்தடிப் தண்ரஶ' ன்று
கட்டுப்தடுத்டகறநட. கடஷனேம் அப்டித்ரன்
'கடஷினறனந்ட

ீ நக்கூடரட' ன்கறஶநரம். 'ீ றுட

ன்நரல் 'கட்டுக்கு அடங்கற இனக்க ஶண்டும்' ன்தட
வரக்கற றற்கறநட.
ஆைரர்ரள் ிறக்கும் ஆைரரிக் கடஷ.
ஆைரர்ரள் ிறக்கும் ஆைரரிக் கடஷ
மரி, ஆைரர்ரள் என ஆைரர்னுக்குச் வைரல்னறனேள்ப
அந் றம் ன்ண?

'அடரன்

வைரன்ண ீர்கஶப, 'ரத் ித்ஷ கற்திக்கடம்'

ன்று!' ன்று ஶகட்கனரம். அப்தடிக் கற்திப்தட, தரடம்

வைரல்னறக்வகரடுப்தட உதரந்ரன், means-ரன். ற்கரன
ஆைறரிர்கபின் கடஷ அப்தடித்ரன் தரடம் வைரல்னறக்
வகரடுப்தஶரடு னடிந்டிடுரக அஷந்ட ிட்டட.
ஆணரல் அல்ன றஜரண ஆைரர்ணின் கடஷ.

கற்றுக்வகரண்ட தரடத்றன் ப்ஶரஜணத்ஷ ரன்
ன்னுஷட ரழ்க்ஷகில் ப்த்க்ஷரகக் கரடம்தடிச்
வைய்ஶ றஜ ஆைரர்ணின் கடஷரகப் னர்

கரனங்கபில் கனப்தட்டட. கற்ந ித்ஷரல் ரன்
வைரந் ரழ்க்ஷகில் ப்ஶரஜணம் அஷட ஶண்டும்.

அடரன் னக்ஷ்ம், இப்தடி என குன ரத்ரக ப்ஹ்
ித்ஷ ஶதரறக்கறநரவன்நரல் அட ைறஷ்ஷண மம்மர
மரகத்றனறனந்ட கஷஶற்றுகறந னக்ஷ்த்றற்கு

உதரரகச் வைய்ப்தடுஶ. அனஷட னக்ஷ்ம்
அஷணக் கஷ ற்றுட. அட 'உஶதம்'. அற்கு
ரிரண 'உதரம்' கற்றுக்வகரடுப்தட. இந் உதரத்ரல்
ைறஷ்ன் னக்ஷ்த்ஷ அஷடந்ஶிடுரறு குன

தண்டஷத்ரன் அட கடஷரக இங்ஶக
ஆைரர்ரள் வைரல்கறநரர்.
த்குனவும் ைறஷ்னும்
மத்குனவும் - மச்ைறஷ்னும்
மத்குன ன்கறநரற் ஶதரனஶ மச்ைறஷ்ன் ன்றும்
உண்டு. ப்ஹ்ித்ர உதஶைம் ந்ட, உதஶை தனஷண
ைறஷ்ன் அடேதிக்குரறும் தண்டதஶ மத்குன.

அடஶதரன ல்ன கும், குநறப்தரகப் திவு, ீக்ஷண்

னத்ற, 'ஜறஞ்ஜரமர' ன்ந உண்ஷரண ஞரண ரயம்
ல்னரம் உள்பஶண மச்ைறஷ்ன். ைரஸ்த் -

மம்திர றனஷநப்தடிஶ ஶதரகஶண்டும் ன்று
இனப்தன் அன். இங்ஶக ஆைரர்ரள் அப்தடிப்தட்ட
ைறஷ்ஷண மம்மர மரகத்றனறனந்ட கரப்தரற்நறக்
கஷஶைர்க்க 'ந்ர - ப்ரப் மச்ைறஷ்ன்' ன்று

வைரல்கறநரர். அப்தடிவன்நரல், ப்தடி ைரஸ்றத்றல்
வைரல்னறினக்கறநஶர அந் னஷநப்தடி குனஷ

ந்ஷடகறந உத் ைறஷ்ன். அஷண அர் 'அித்ர
ஶயரற' ினறனந்ட 'றஸ்ரம்' தண் ஶண்டிட
அனக்கரண றம்' ன்கறநரர். 'அித்ர ஶயரற'
ன்நரல் 'அஞ்ஞரணப் வதனங்கடல்'; வதரய் ரப்

வதனங்கடல்' ன்று அப்தர் ஸ்ரறகள் வைரன்ணட.
அஷஶரன் மம்மர மரகம் ன்தடம். அறனறனந்ட
'றஸ்ரம்' ன்நரல், வதரட

அர்த்ம், கரப்தரற்றுட'.

மரகத்ஷச் வைரல்னறினப்தஷ ஷத்ட 'அணஷனஸ்'
தண்ி அர்த்ம் வைரன்ணரல் 'அக்கஷ ஶைர்ப்திப்தட',
'கஷஶற்றுட', 'கஷடத்ஶற்றுட' ன்று
'றஸ்ரம்' - அந்

அர்த்ம்.

கரர்த்ஷப் தரினர்த்றரக (னற்நறலும்

னலஷரக) ச் வைய்ட. அரட 'னக்ற அபிப்தட'

ன்ஶந அர்த்ம். அந் யர வதரி அடேக்யத்ஷ ஜீணரகப் திநப்வதடுத் எனன் ற்கு ஶஶன
என்ஷநப் வதந னடிரஶர அஷ அபிக்கறந

அடேக்யத்ஷ - ஆைரர் றரக ஆைரர்ரள்
வரிித்றனக்கறநரர். ைறற்றுிரக ந் ைறஷ்ஷணப்
ஶதனிரகஶ ஆக்குகறந தரடேக்யக் கடஷ!

'கல்ிினூங்கறல்ஷன

ைறற்றுிர்க்குற்ந டஷ' ன்று

ஶகள்ிப்தட்டினக்கனரம். வதரடிஶன ஜணங்கலக்கு ஶனரக
ரழ்க்ஷகஷ ல்ன அநறஶரடும் எலக்கத்ஶரடும்
ரழ்ற்கு ற கற்தித் னற்கரனக் கல்ி தற்நறஶ
இப்தடிச் வைரன்ணட. அநறஷ பர்ப்தஶ னக்ணரலும்

தக்ற, ஞரணம் கடஷ, ற்ந ல்வனரலக்கங்கள் ல்னரனம்
றஷநச் வைரல்னறக் வகரடுக்கும் கல்ி னஷந அட.
அப்தடிப்தட்ட கல்ி இந் ஶனரக ரழ்க்ஷகில் ைறற்றுிர்
ன்னுஷட ைறறுஷ றங்கறப் வதனஷப்தடும்தடி ர
மயரம் வைய்ரஶனஶ அஷச் 'ைறற்றுிர்க்குற்ந
டஷ' ன்நட. ப்ஹ் ித்ஷஶர ஶனரக

ரழ்க்ஷகஷஶ மரப்ற தண்ிச் ைறற்றுிஷப்
ஶதனிரக ஆக்கறிடுட. அஷ மரறக்க ற வைரல்னற,
னன் டத்றப்ஶதரகறந மத்குன த்ஷண வதரி
டஷரினக்கஶண்டும்?

குனின் னலச் வைரத்ட ம் ைலடனுக்கு
குனின் னலச் 'வைரத்ட'ம் ைலடனுக்கு
'ரத்' வைரல்னறக்வகரடுப்தட

ன்தட தற்நறக் வகரஞ்ைம்

ிஸ்ரம் தண்டம். அப்தர னல வமரத்ஷனேம்

திள்ஷபக்கு லற ஷக்கறந ரறரி ஆைரர்ன் ணக்குத்
வரிந் ித்ஷ னலஷனேம் ைறஷ்னுக்குச் வைரல்னறக்
வகரடுப்தடரன் இந் 'ரத்'. இண்டு திள்ஷப

இனந்டிட்டரல் அப்தர எவ்வரனத்னுக்கும் னல
வமரத்ட லற ஷக்க னடிரட. ஆணரல் குனஶர
த்ஷண ைறஷ்ரள் இனந்ரலும் எவ்வரனத்னுக்கும்

னர்கர ித்ரப்ரமம் தண்டிக்க னடினேம். இட

ித்ஷின், அநறின் ிஶைம். த்ஷண தங்கு
ஶதரட்டரலும் குஷநர வ அட.

ைறஷ்ணிடம் த ப்ஶஷனேம், அனுக்கு றகரட்டடம்
ன்தறல் னல ஈடுதரடும், ணக்குத் வரிந் ித்ஷஷ
ன்ஶணரடு ஶதரகரல் ரலு ஶதரிடம் திகரைறக்கஶண்டும்
ன்தரக அந் ித்ஷிடஶ தக்ற - ப்ஶஷகலம்

இனந்ரவனரற இப்தடிப் னர்ரகக் கற்றுக்வகரடுக்க
னடிரட. இக் கரனத்றல் அனர்ரகத்ரன் அப்தடிப்
தரர்க்க னடிகறநட. அடிஶரடு இல்னரல் ஶதரய்
ிடில்ஷன ன்று இன்ஷநக்குப் தன டஷநகபில்
வதரிர்கபரக இனக்கப் தட்டர்கள் ங்கள்

ஆைறரிர்ரர்கஷபப் தற்நறச் வைரல்றனறனந்ட வரிகறநட,
ன்ணிடம் தன இப மளக்கரர்கள் 'ீமறல்' வகரண்டு
ந்ட வகரடுக்கறநரர்கள், அர்கலள் வைரல்றனறனந்ட

ற்கரனத்றலும் அப்தடிப் னர்ரக அஶக ஆைறரிர்கள்
வைரல்னறக் வகரடுப்தரகத் வரிகறநட. ஆணரலும்
ஶர்ரநரக, 'கம்ப்வபய்ன்ட்'கலம் ஶகட்கறஶநன்

ஆணரல் உதறத்டக்கஷபப் தரர்த்ரல், ஶர வரம்த

ஸ்ல்தரண ினக்குத் ி அக்கரனத்றல் அத்ஷண
ஆைரர்ர்கலஶ ரங்கள் கற்நநறந் ித்ஷஷப்
னர்ரக ைறஷ்ர்கலக்கு உதஶைறத்ரர் ன்று

வரிகறநட. அத்ஷண கர்ிரக இனந் ச்ஶஶகடஶ
அப்தரக்கரர் ஶகட்ட மரைரம் ணக்குத் வரிில்ஷன
ன்கறநஶதரட, ன்னுஷட குனரர் அஷ
உதஶைறக்கில்ஷன ன்று வைரல்னற, கூடஶ,
"அரலக்கும்

ிம் வரிரட ஶதரஶனினக்கு,

வரிஞ்ைறனந்ர ணக்கு ன் வைரல்னறத்ர

இனந்றனக்கப் ஶதரநர?" ன்று வைரல்கறநரன். அவரன்ஶந
ஶதரடம். அந் மந்ர்ப்தத்றல் அப்தடிப்தட்ட என
தரத்றம் இப்தடி என்று வைரன்ணட ிஶைம்.
'ப்ச்ஶரதறத்'றனறனந்ட

வகரஞ்ைம் னன்ஶண

வைரன்ஶணன். அன் னடிிஶன ைறஷ்ர்கள் ஆைரர்ஷப்
தரர்த்ட, "அித்ஷின் அக்கஷில் ங்கஷபச் ஶைர்த்
ீங்கள்-ணர ங்க அப்தர!" ன்று னரகச் வைரன்ஶணன்.
ஆம்தத்ஷ இப்ஶதரட வைரல்கறஶநன்.
ஆறு ஶதர் ைறஷ்ர்கபரகப் னநப்தடுகறநரர்கள். அர்கள்
எவ்வரனனம் ரங்கஶப குனஸ்ரணம் ரிக்கும்
ஶரக்ஷ வதற்நர்கள் - மளஶகைர், மத்கரர்,

கரர்க்ர், வகணமல்ர், தரர்கர், கதந்ற ன்நறப்தடி ஆறு
ஶதர். அர்கலக்கும் ப்ஹ் ித்ஷில் இன்னும்
ஶகட்டுத் வரிந்ட வகரள்ப ஶண்டி ிங்கள்
இனந்ண. வரிந்டவகரள்படம் ன்று ஆஷைப்தட்டரர்கள்.
அற்கரக ஆறு ஶதனம் 'தகந்ர்' ன்று உதறத்
ைறநப்தித்டச் வைரல்லும் யரிற திப்தனரஷ
ஆைரர்ரக ரித்ட, உதயரரக-

அரட, குன கரிக்ஷகரக - மறத்ஷ

டுத்டக்வகரண்டு அரிடம் ஶதரணரர்கள். மறத்ட
ன்நரல் வறும் சுள்பிரன். ஶயரத்றஶன ஶதரட
உதஶரகரகறந சுள்பி. 'வறும்' சுள்பி ன்று ரன்
வைரன்ணஷஶ வதரி க்ஷறஷரக அந்க் கரன ரிறகுனரர் றஷணத்ரர்கள். அத்ஷண பிஷ!அறஶனஶ

ஸ்டஷிட ஸ்டஷத் னகறநரின்
ஶணரதரத்ஷ றக்கத் வரிந் தண்னம்!
இட ஶரக்ஷனேள்ப ைறஷ்ர்கவபன்நரல்
க்ஷறஷஷப் வதரனட்தடுத்ரல் ித்ஷ
ஶதரறக்கறநஷக்கரட்டுகறநட. இன் வரடர்ச்ைறரகஶ
இன்வணரன்றும், அரட ஶரக்ஷ ஶதரரன்
ன்நரல் அன் த்ஷண வதரிைரண க்ஷறஷ
வகரடுக்கறநரவணன்நரலும் அஷண ைறஷ்ணரக ற்றுக்
வகரள்றல்ஷன ன்ஶந அந் குனரர்கள்
இனந்றனக்கறநரர்கள். 'மனத்ம் சூழ்ந் னற னரஷனேம்
க்ஷறஷரகத் க் கூடிணரினந்ரலும்
ஶரக்ஷ ஶதரரன் ன்நரல் அனுக்கு

உதஶைறக்கப்தடரட' ன்ஶந டித்ஷ உதஶைறக்கும் KS
வைரல்னறினக்கறநரர். ஆைரர்ரலம் இஷ றஷணப்தில்

வகரண்டு ம்னஷட 'உதஶை மரயவ' ஆம்தத்றல்
'மனத்ம்

சூழ்ந் ஶனரகம் னரஷனேம், அறலுள்ப

னர்ரண வைல்ங்கஶபரடு குனவுக்குத் ந்ரலும் அர்
னகறந உதஶைஶர அற்கும் வதரிரணட ன்று
ைரஸ்றம் வைரல்கறநட' ன்கறநரர். இந் ிம்
இனக்கட்டும்.

மளஶகைர் னனரண ஆறு ஶதர் மறத்ஷ

டுத்டக்வகரண்டு திப்தனரரிடம் ஶதரணரர்கள்.
வதரிர்கபரக இனக்கப்தட்ட ஆறு ஶதர் ங்கலஷட
ித்ர ஞரணம் னர்த்றரகில்ஷன ன்று
எனத்னக்வகரனத்ர் ணஸ்ிட்டுச் வைரல்னறக் வகரண்ட
ைறஷ்ர்கபரகப் னநப்தட்டரர்கள் ன்தறனறனந்ட

அர்கலஷட ி ணப்தரன்ஷஷனேம் ித்ர

ரயனம் வரிகறநட. 'ித்ர -ி மம்தன்ண' ன்று
ஶைர்த்டச் ஶைர்த்ஶ ம்னஷட தில் வைரன்ணட
ஷடனஷநிஶனஶ டந் மரைரந்ரன் ன்று
வரிகறநட. அட இனக்கட்டும்.
திப்தனரனக்கு ப்ஹ்ித்ஷ னர்த்றரகத் வரினேம்
ன்று இர்கலக்குத் வரிந்ரஶனஶ அரிடம்
உதஶைம் வதறுற்குப் னநப்தட்டட. அப்ஶதரட இர்கள்,
அர் னர்த்றரக அநறந்ஷத் ங்கலக்கும்
னர்த்றரகச்வைரல்னறக் வகரடுப்தரர் ன்று ங்கலக்குள்
வைரல்னறக் வகரண்ஶட னநப்தட்டரக னகறநட. "த்

ன்கறந ப்ஹ்த்ஷப் தற்நற மர்னம் அர் க்குச்
வைரல்லுரர்" ன்று அர்கள் வைரல்னறக்வகரள்கறநரர்கள்.
அப்தடிஶ அரிடம் ஶதரக, அர், "இன்னும் என னம்
கட்டுப்தரட்ஶடரடு தஸ் தண்ிக்வகரண்டு னஷநப்தடி
ச்த்ஷஶரடு இங்ஶக இனங்ஶகர!அப்னநம்

ஶகட்கஶண்டிஷவல்னரம் உங்கள் இஷ்டம்ஶதரன
ஶகட்டுக்ஶகரங்ஶகர. ீங்கள் ஶகட்தட ணக்குத்

வரிஞ்ைறனந்ரல் வரிஞ்ைட்டில் னலக்க - மர்னம் வைரல்னறத் ஶன்" ன்கறநரர்.

என குனரணர் ரம் அநறந் மர்னம் ைறஷ்னுக்கு
ஶதரறக்கரல் ிடரட்டரர் ன்தற்ஶக இஷச்
வைரல்னந்ஶன்.
வரம்த அலத்ரக என்று ஞரதகம் னகறநட.
ஜணகனக்கு ரஜ்ஞல்க்ர்

அஶக உதஶைங்கள் வகரடுத்டக் வகரண்ஶட ஶதரகறநரர்.
எவ்வரன

உதஶைத்ஷனேம் ஶகட்டவுடன் ஜணகனக்கு மந்ஶரம்
வதரங்கறக் வகரண்டு னகறநட, 'இஶர ஆிம் தசு, ஆஷண
ரறரி கரஷபஶரடுகூடத் னகறஶநன்' ன்கறநரர். ஆணரல்
ரஜ்ஞல்க்ர், "னர்த்றரக உதஶைம் வகரடுக்கரல்

க்ஷறஷ ரங்கறக் வகரள்பக்கூடரவன்று ன் அப்தர
ீர்ரணம்" ன்று திரவுக்குப் வதனஷ வகரடுத்டச்
வைரல்னற, ஶடி னகறந மம்தரஷணஷ றரகரிக்கறநரர்.
ைறஷ்ன் ன்ண க்ஷறஷ னகறநரன் ன்தஷிட ரம்
னலக்கச் வைரல்னறக் வகரடுக்கடம் ன்தஷத்ரன் குன
னக்ரக றஷணத்ரர் ன்று இங்ஶக வரிகறநட.
குன-ைறஷ்ர் தற்நற ஶலும் தடிப்திஷணகள்
குன - ைறஷ்ர் தற்நற ஶலும் தடிப்திஷணகள்
ப்ச்ஶணரதறத் கஷில், னரவும் உதஶைறப்தட தற்நறச்
வைரல்லு றடத்றஶனஶ குன னக்ஷம், ைறஷ் னக்ஷம்
குநறத்ட இன்னும் அஶக ிங்கலம் ந்ட
ிடுகறன்நண.
னனரரக "இன்னும் என னம் றம்
கரக்கடம்" ன்று ம்றடம் ந்றனக்கும் அந் ஆறு
ஶதரிடம் KS வைரல்ரல் அர்கள் ற்வகணஶ ல்ன
அடேஷ்டரரக்கள் ன்று அனக்குத் வரினேவன்று
வரிகறநட. இனந்டம் அர்கஷப ஶலும் என னம்
தமளம், ைறஷ்ர்கலக்கரண இக் கட்டுப்தரடுகலம்

அடேஷ்டிக்கச் வைரல்கறநரர். ன்? ம் கூடஶ மறத்ட

அர்கள் ங்கள் ஶரக்ரம்ைத்ஷ 'ப்னொவ்'

தண்ிக்கரட்டஶண்டும், அட ப்த்க்ஷரகத் க்கு
உறுறப்தட ஶண்டும் ன்தற்கரக அப்தடிச்
வைரல்னறினக்கனரம். இங்ஶக ல்ன ஶரக்ஷ
றனதரணனக்ஶக உைந் ஆத் த்ங்கஷப

உதஶைறக்க ஶண்டும் ன்தற்குச் ைரன்று கறஷடக்கறநட.
இன்வணரன கரம் ன்ணரினக்கனரவன்நரல்,
ற்வகணஶ அஶகம் கற்றுத் வரிந் வகரண்டர்கபரண
அர்கலக்குச் வகரஞ்ைம் 'ரன்' உண்டரகறினக்க

இடனண்டு. அப்தடி இல்னரிட்டரல்ரன் னட உதஶைம்
உள்ஶப இநங்கும், வடஸ்ட் தண்ி இஷத்

வரிந்டவகரள்பஶ,"இன்னும் என னம் தஸ்
இத்ரற" ன்று வைரல்னறினக்கனரம். குன ன்ண
கட்டஷபிட்டரலும் கல ழ்ப்தடி ஶண்டிட ைறஷ்
னக்ஷரணரல் அந் னக்ஷம் அர்கலக்கு
இனக்கறநர ன்று தரர்ப்தற்கு இப்தடிப் தரீ¬க்ஷ
ஷத்றனக்கனரம். 'ரன்' ன்கறநட அர்கலக்கு உள்ஶப
வகரஞ்ைஶர ஞ்ைஶர இநங்கறினந்ரலும் இத்
தஸ்ைர்ம் அஷப் ஶதரக்கடித்ட ைத்ற தண்டம்
ன்தரலும் இனக்கனரம்.

அந்க் கரம் அல்னட இந்க் கரம் ன்நறல்னரல்
ல்னரக் கரத்றற்கரகவுஶ அப்தடிச்
வைரல்னறினக்கனரம்.
இறல் ைறஷ் னக்ஷங்கள் அஶகம் வரிந்டிடுகறன்நண.
"ன்கூட னஷநப்தடி என னம் இனங்ஶகர -

மம்த்ஸ்" ன்று KS வைரல்கறந இடத்றல் 'னஷநப்தடி'

ன்தற்கு ஆைரர்ரள் 'மம்க் குன சுக்னொர தர:' ன்று
தரஷ்ம் வைய்றனக்கறநரர். 'மம்க்' ன்நரல் மரிரணட,
னர்ரக இனப்தட ன்று அர்த்ம். இங்ஶக அர்த்ம்,
னர்ரக, னற்நறலும். 'குன சுச்னொரதர:' ன்நரல்
குனவுக்கு சுச்னொஷ வைய்ஶ ல்னரற்றுக்கும் ஶஶன
ன்று total dedication -ஏடு இனப்தட. எஶடிரக த்ரணம்
ன்று திடித்டக்வகரண்டு அறஶனஶ னலகறப்
ஶதரணர்கஷப 'த்ரணதர்' ன்கறநட ஶதரன, ைறஷ்ர்கஷப
'குன

சுச்னொர தர்'கபரக இங்ஶக ஆைரர்ரள் க்குத்

வரிிக்கறநரர். அந் அதிப்ரத்றற்கு ஶலும் கணம்
ஶைர்ப்தற்கரக னனறல் 'மம்க்' ஶறு ஶதரட்டினக்கறநரர்
தஸ், ப்ஹ்ைர்ம், ச்த்ஷ ன்ந னென்ஶநரடும்
இனக்கும்தடி அர்கபிடம் KS வைரல்ரல் இந் னென்றும்

ைறஷ் னக்ஷங்கள் ன்று வரிகறன்நண. தஸ் ன்நரல்
ைரீ ச்ம் னனறற்ஷநப் தரரட்டரல் எஶ
குநறரக என னக்ஷ்த்றல் ஈடுதட்டினப்தட. ச்த்ஷ
ன்நரல் ம்திக்ஷக -

ைரஸ்த்ம் வைரல்டம் குன வைரல்டஶ த மத்ம்,
அடஶ க்கு ல்னட

ன்று தரநரங்கல் ரறரிரண த்னட ந்திக்ஷக.
'ஆஸ்றக்

னத்ற' ன்ஶந ஆைரர்ரள் ச்த்ஷக்கு அர்த்ம்

தண்டட க்கம்.
இப்தடிவல்னரம் குன வைரல்னற எனத்ன்
எலகுகறநரவணன்நரல் அணிடம் ைறஷ்ணின் ப்

னக்ஷரண ிம் - அடக்கம், திவு இனந்ரல்ரன் னடினேம்.
ைறஷ் ிபக்கம்
' ைறஷ்' ிபக்கம்

ைறஷ்னுக்கு ப் னக்ஷம் ிம் ன்நரல்
அனுஷட ற்ந னக்ஷங்கள் ன்ண? 'குன', 'ஆைரர்ன்'
னனரண ரர்த்ஷகலக்கு அர்த்ம் தரர்த்ரற்ஶதரல்
'ைறஷ்ன்' ன்தற்கு

அர்த்ம் ன்ண? - ன்று தரர்த்ரல்

வதரிர்கள் னென்று ிரக டிஃஷதன்

தண்ிினக்கறநரர்கள். 'ைற¬க்ஷ' ன்நரல் 'கற்றுக்வகரடுப்தட'
ன்தட வரிந்டரஶண? (ைறரித்ட) இந் ரபில்
வரிரலுறனக்கனரம்!ைற¬க்ஷ ன்நரல் 'ட்னைன்'. ன்
'ைற¬க்ஷ' வதறுகறநரஶணர

அன் 'ைறஷ்ன்'. 'ைறக்ஷ்ன்' ன்தஶ

ைறஷ்ன் ன்நரினக்கறநட. 'ைறக்ஷ்'ரன் ஶர்ச்வைரல்.

அற்குப் தடிப்தட, அநறவு மம்தரறத்டக்வகரள்ட ன்று
அர்த்ம். அப்தடிப் தண்டதன் ைறஷ்ன். இட என
அர்த்ம்.

இன்வணரன்று - 'Cw' ன்ந ஶர்ச் வைரல்னறன் அடிரக
'ஶைம்' ன்று

ரர்த்ஷ இனக்கறநட. ீ ந்டஶதரணஷ

'ஶைம்' ன்கறஶநரம். 'றகுந்ட' ன்தடரன் 'ீ ந்ட' ன்று

ஆணட. றறல் 'றக்கரர்', 'றக்கரர்' ன்று னனர்கள்

வைரல்ட ர்கஷப? மரரண ஶனரக ஜணங்கபின்
வனனறல் இல்னரல் அறனறனந்ட 'றகுந்ட', 'ீ ந்ட',
'ஶை'ரகற

உர்ந் வனனறல் இனக்கறநர்கள்ரஶண?

'ஶைர்' ன்று

அர்கஷபச் வைரல்னனரம். 'ைறஷ்டர்' ன்று

வைரல்கறஶநரஶ, அட இஶ ஶர்ச்வைரல்ஷன

ஷத்டத்ரன். 'ஶைம்', 'ீ ந்டஶதரணட' ன்னும்ஶதரட என
ஸ்டவுக்கு உர்வு வரிரிட்டரலும், அற்கு னன்ஶண
'M' ஶைர்த்ட 'ிஶைம்' ன்நரல்

வரம்த உர்வு, வரம்தச்

ைறநப்ன ன்றுரஶண டுத்டக்வகரள்கறஶநரம்?
'M' ன்ந

னன்ணஷடக்கு றர்த்ம் னட, இனக்கறந

அர்த்த்றற்கு ற்நம் வகரடுப்தட ன்று இண்டு
குனண்டு. இங்ஶக 'ஶை'த்றற்கு ற்நம் வகரடுத்ஶ
'ிஶைம்'.

இப்தடி, ைறநப்ன இல்னரல் மரரப் ஶதர்றரினந்
எனன் குனின் ைற¬க்ஷரல் 'ஶை'ணரக ைறஷ்டணரக

உனவடுக்கும்ஶதரஶ 'ைறஷ்ன்' ன்று வைரல்னப்தடுகறநரன்
- இட இண்டரட அர்த்ம்.
'ைற¬க்ஷ' ன்று

ண்டிப்தஷனேம் வைரல்ட. 'ரஜ

ண்டஷண' ன்தஷ 'ரஜ ைற¬க்ஷ' ன்தரர்கள். ரஜர ¬க்ஷ,
ைற¬க்ஷ இண்டும் ஶண்டும் ன்று ைரஸ்றம். அந்

ரறரி ன்னுஷட இந்த்ரிங்கள் கண்டதடி ஶதரகரல்
ைறக்ஷறத்டக் வகரள்கறநஶண 'ைறஷ்ன்' ன்று னென்நரட
அர்த்ம்.

இந்த்ரித்ஷ அடக்குட என (ைறஷ்)

னக்ஷவன்நரல் 'அடக்கரினக்கரன்' ன்கறஶநரஶ,
அப்தடி humble -ஆக, 'ி'ரக இனக்க ஶண்டிட
அனுஷட இன்வணரன னக்ஷம். அணரல்ரன்
ைறஷ்னுக்கு 'ிீன்' ன்ஶந இன்வணரன வதர்.

குனஶரடு கூடஶ மறப்தன் ன்தரல் 'அந்ஶரமற'
ன்றும் அனுக்கு இன்வணரன வதர். அப்தர,
அம்ரஶரடு ட்டினறல்னரல்
ீ
குனகுன
ரமத்றல்ரஶண னற்கரன ைறஷ்ர்கள் தடித்ட?
அணரல் அற்கு னக்த்ம் ந்ட இந் 'அந்ஶரமற'

ன்ந ஶதர் ற்தட்டினக்கறநட. ணக்குத் ஶரன்நடண்டு 'அந்ஶ' ன்தற்குக் 'கூட', 'உடன்' ன்று

அர்த்ம்

தண்டஷ ிட 'உள்ஶப' ன்ஶந அர்த்ம்
தண்னரவன்று குனின் கூட

இன் மறப்தட ட்டுறல்ஷன, அனக்கு உள்ஶபஶ,
அனஷட ஹ்னத்றஶனஶ இடம் திடித்ட மறக்க
ஶண்டின். அடரன் மரிரண அந்ஶரமற.
ைறஷ்ணின் ப் னக்ஷம் ிம். அனுக்கு
ட்டுறல்னரல், அன் ரரிடம் அற
ிரினக்கறநரஶணர அந் ஆைரர்னுக்குஶ ி
மம்தத் அச்ம் ன்று ம் னர் ைரஸ்த்ங்கள்
கரட்டுகறன்நண.

குனின் ிம்
குனின் ிம்
ைறஷ்ன் ரத்றறல்ஷன, குனவும்

ினள்பரகத்ரன் இனப்தரர் ன்றும் ரம்
ப்ச்ஶணரதறத்றல் தரர்த்றனறனந்ட வரிகறநட.
"ஶகலங்ஶகர!ணக்குத் வரிஞ்ைர வரிஞ்ைட னலக்க
வைரல்ஶநன்" ன்று KS வைரல்றல்ரன்!இப்தடிச்

வைரன்ணட அனஷட 'அடேத்த்த்'த்ஷக் கரட்டுகறநட

ன்று ஆைரர் தரஷ்ம். 'உத்ற' ன்நரல் கர்ம்.
'அடேத்ற' ன்நரல்

கர்றல்னர கும். அரட

ிம். அப்தடி இனப்தஶ 'அடேத்த்ம்'.
இங்ஶக ஆைரர்ரள் அகரகச் வைரல்கறநரர், 'தின்ணரடி அந்
ஆறு ஶதர் ஶகட்ட ஶகள்ிக்வகல்னரம் அர் மரிரக

தறல்கள் வைரல்னற அர்கலக்கு வபிவு னறனறனந்ட
அர் ஆத்ைரஸ்த்ம் ன்நரகஶ வரிந்ர்
ன்நரகறநட. ஆணதடிரல் வரிஞ்ைர வைரல்ஶநன்' ன்று
அர் வைரல்ட ஞரணக் குஷநிணரஶனர, ித்ஷப்
தற்நற அனக்ஶக மம்ைறனந்ரஶனர அல்ன.
அடேத்ஷரல்ரன் அப்தடிச் வைரல்னறினக்கறநரர்'
ன்கறநரர்.

ைறஷ்ன் ன்று எனத்ன் இனக்கு ிம் வரினேம்
ன்று ம்திக்ஷகின் ஶஶனஶ ந்ட ஶகட்கறநஶதரட
குன ஸ்ரணத்றனறனப்தர் அணிடஶ 'வரிந்ரல்
வைரல்கறஶநன்' ன்று வைரல்னஶண்டுணரல் அற்கு
வ்பவு மத் ைலனனம், அஷிட ினம்
இனக்கஶண்டும்?
குனிடம் ைறஷ்னுக்கு ிம் ன்தற்கு று தக்கரக
இப்தடி என அனர்ரண ித்ஷ குனஶ ைறஷ்ன்
ிரகக் கரட்டுஷ, ந் குனவும் அப்தடிச்
வைய்ஶண்டும் ன்தற்கரகஶ உதறத்
கரட்டிினக்கறநட.
இற்கு உச்ை ஸ்ரணரக ரன் றஷணக்கும் என்று
உண்டு.

ஷத்றரீஶரதறத் KS - அரட குன - றஷந

ப்ம்ைரரிகள் ன்கறட்ட ந்ட ைறஷ்ரபரகச் ஶைடம்,
ஶைடம் ன்று ித்டக்வகரண்டு ப்ரர்த்றக்கறநரர்.
அஷப் தரர்க்கும்ஶதர என ஷதனுஷட ரழ்க்ஷகக்ஶக
வதரறுப்ஶதற்றுக்வகரண்டு அஷண அகத்ஶரட

ஷத்டக்வகரண்டு க்ஷறக்கும் கஷ்டரண வதரறுப்ஷத
த்ஷண இஷ்டத்ஶரடு அந்க் கரன குனரர்கள்
ஶற்நரர்கள் ன்று வரிகறநட. ைரிந்ட ஆரகப்
ஶதரய்னடிகறந என தள்பத்ஷ ஶரக்கற ப்தடி

ஜனவல்னரம் ஏடி ந்ட என்று ஶைனஶர, ரமங்கள்
ப்தடி என்று ஶைர்ந்ட னரகறநஶர அந் ரறரி

ைறஷ்ர்கள் ன்ணிடம் என்று கூடடம் ன்று வரம்தவும்
அகரக அந் KS வைரல்கறநரர். 'குன கறஷடக்கடஶ,
கறஷடக்கடஶ!' ன்று ைறஷ்னுக்கு இனப்தற்குக்

குஷநச்ைனறல்னரல், ைறஷ்ன் கறஷடக்கடம் ன்று
குனவுக்கும் இனந் ஹ்ன ரதம் இங்ஶக
வரிகறநட!அட இனக்கட்டும். ித்டக்கு னகறஶநன்...
இண்டும் வரம்த அகரண, ஆரண உதரணம் ஜனம்
ஶைரிட்டரல் தள்பம் என்றுக்கும் ப்ஶரஜணறல்ஷன
'தரலங்

கறறு' ன்ஶந வைரல்கறஶநரஶ, அப்தடி

ைறஷ்ர்கஷபப் வதநர என ித்ரனுஷட ித்ரவணன்று உைந் அர்த்த்றல் வைரல்கறஶநன்,
அரட, ஆத் ைரஸ்த்ம் உள்தட ந் ித்ஷிலும்
ஶர்ந்ரனேள்ப எனத்னஷட-ரழ்ஶ தரழ்ரன் ன்ந
அதிப்ரம் இங்ஶகனகறநட. வறும் தள்பம் ஆதத்டக்ஶக
ஶயட. உிஷ

ரங்கறிடக்கூடிட!அடஶ ஜனம் றம்திணரல் தன
ஶதனக்கும் தஶரதகரம்.

ன் ரழ்க்ஷக தரரகறிடரல் அஷ மனெயத்டக்குப்
த ப்ஶரஜணரக்குஶ ைறஷ்ன்ரன் ன்ந
ண்த்ஶரடு குன இனந்றனக்கறநரர் ன்று இங்ஶக
வரிகறநட.

ரமங்கள் இல்னரிட்டரல் னம் ன்ஶந என்று
இல்ஷனரஶண? தள்பம் ன்னும்ஶதரட தரரகரட
கரட்டுற்கு என்று இனக்கறநட. என ல்ஷனக்குள்ஶப

இனக்கறந சூன்த்ஷ அப்தடிக் கரட்டுகறஶநரம். ரமங்கள்
இல்னரிட்டரஶனர னம் ன்கறநட னல

சூன்ஶரன்!கரட்டஶ என்றுறல்னர வதரிஶ

ஶகரபர!ைறஷ்ர்கள் ன்தர்கள் என்றுஶைர்ந்டரன் ஆள்
ன்ஶந ரவணரனத்ன் ன்ந அபவுக்கு ஆைரர்ன்
றஷணத்றனக்கறநரர்!ம் ரழ்க்ஷக னர அர்கலக்ஶக
ன்று த்ரகம் வைய்ட ஶதரரவன்று, அர்கஷப
உர்த்ற ஷத்ட, அர்கள்ரன் ம்னஷட

ரழ்க்ஷகஷஶ ரழ்க்ஷகரக்கறத் னகறநரர்கள் ன்று
றஷணக்கறந தரம்!இர் அர்கலக்கர ரழ்கஷகஷ
த்ரகம் வைய்கறநரர் ன்கறநஶதரட இர் ஶல்
ஸ்ரணத்றனறனந்ட வகரண்டு அர்கலக்கு

என்ஷநக்வகரடுக்கறநரர், ல்னட வைய்கறநரர் ன்நரகறநட.
அர்கபரஶனஶ இனக்கு ரழ்க்ஷக ரழ்க்ஷகரட
ன்கறநஶதரஶர அர்கள்ரன் வகரடுக்கறநர்கபரக,
இனக்கு ல்னட வைய்கறநர்கபரக இனக்கறநரர்கள்!இர்
வகரடுக்கறநஶதரட இனக்கு அர்கலஷட ஸ்கரம்,

அர்கள் வகரடுக்கறநஶதரட இனக்கு அர்கபிடம் ன்நற,
அறஶன உள்ல ிம் ன்றுரஶண இனக்கும்?
இப்தடி ைறஷ்ன் ிரகஶ குனவுக்கு ி
ணப்தரன்ஷனேம் இனக்கும்தடிரக ம்னஷட மரண
ர்த்றல் அந் ஸ்ரணத்ஷ குத்டத் ந்றனக்கறநட.
ஶஶ ிவன்று அணிடம் இர் ஷந்றனப்தட
இல்ஷன. அட அமம்தரிம். ைறஷ்னுக்ஶக வகடுற
தண்டட. ணமளக்குள்ஶப அந் தரனம் என
குனவுக்கு இனக்கஶண்டும் ன்னும் ஶதரடரன் அறல்
என யஸ்ரணஅகு, delicate, refinement -டேண்ிதண்ன
ன்கறநட - ப்கரைறக்கறநட

மர்னம் உதஶைறப்தற்குச் ைரன்று
மர்னம் உதஶைறப்தற்குச் ைரன்று
இவல்னரம் இனக்கட்டும். குன ணக்குத் வரிந்
மர்னம் ைறஷ்னுக்கு உதஶைறத்ட ிடுரர், அரட
அப்தடிச் வைரல்னஶண்டிட அர் கடஷ ன்று
உதறத் கரட்டுகறநட ன்று தரர்த்டக்

வகரண்டினந்ஶரஶ, இஷ இந் ஆறு ைறஷ்ர்கள்
ரறரிஶ இன்வணரன ைறஷ்னும் ஶஶந என ித்றல்
வரிிப்தரகவும் இன்வணரன உதறத்றல் னகறநஷ
னன்ஶணஶ வைரன்ஶணன் - ச்ஶஶகட கஷில்ரன்.
குனவுக்ஶக கர்ம் உரட, அர் ி மம்தன்ணரக
இனக்கடவன்று இப்ஶதரடரன் தரர்த்ஶரம்.

ைறஷ்னுக்ஶகர ிந்ரன், என தத்ணிக்குப் தரறவ்த்ம்

(கற்ன ஶரன்ன) ரறரி அத்ஷண னக்ம்.

அப்தடிினந்டம் 'ித்ர கர்ம்' ன்று வரம்தக்
கரனரகஶ வைரல்னற ந்றனக்கறநரர்கஶப, அப்தடினேம்
இண்வடரனத்ர் ந்க் கரனத்றலும் இனந்றனக்கறநரர்கள்.
அப்தடித்ரன் அந்ப் திள்ஷப, ச்ஶஶகட, ண்ஷடக்

கணத்ஶரட கப்தணரரிடம் றனம்தி ந்ட ஶைர்ந்ரன்.
தரர்த்ரத்றத்றல் திள்ஷபரண்டரன் 'ித்த்றல்
ணக்கு றகரில்ஷன' ன்று அயங்கரித்றனக்கறநரவணன்று
கப்தணரனக்குத் வரிந்டிட்டட. அணிடம் ஷதரக
என ஶகள்ி அர் ஶகட்டரர். "ந் உதஶைம்
வதற்றுக்வகரண்டரல் ஶகள்ிக்கு அப்தரற்தட்டட

ஶகட்கப்தட்டரகுஶர, ண்டற்கு இனரட
ண்ப்தட்டரகுஶர, அநறவுக்கு ட்டரட
அநறப்தட்டரகுஶர, அந் உதஶைம்

ஶகட்டுக்வகரண்டரஶர?" ன்று ஶகட்டரர்.
ப்ஹ்ித்ஷின் மரத்ஷத் வரிந் வகரண்டரணர
ன்தஷஶ இப்தடிக் ஶகட்டரர். வரிந்ட வகரண்டினந்ரல்
அன் கர்ிரக ஆகறஶ இனக்க ரட்டரன். இட
அனுக்கு உஷநக்கடம் ன்ஶந ஶகட்டரர்.
'ப்ஹ்ித்ஷ

கற்றுக்வகரண்டரர?' ன்று ஶரகக்

ஶகட்டினந்ரல், அத்ஷண னம் தடித்ன்... 'மகன
ஶங்கஷபனேம் அத்ணம் தண்ிணன்' ன்று
உதறத் அஷணப் தற்நறச் வைரல்னறினக்கறநட,
அப்தடிப்தட்டன்... ப்ஹ் த்ம் தற்நறனேம் தடித்டத்ரன்
இனந்றனப்தரணரஷகரல், "கற்றுக்வகரண்ஶடன்" ன்ஶந
வைரல்னறினப்தரன். அப்தடிிடரல், ரன் அன்

மரத்ஷ அநறில்ஷன ன்று அன் 'ரிஷனஸ்'

தண்ி கர்த்ஷ ிடடம் ன்ஶந இப்தடி indirect -ஆகக்
ஶகட்டரர்.

கர்ிரணரலும் அன் னத்றரன். ித்ஷில்
ஆஷைனேள்பன். ஆஷகிணரல் 'இப்தடினேம் என
ித்ஷர? ஶகட்கவும், றஷணக்கவும், அநறவும்

னடிரஷக் ஶகட்டு, றஷணத்ட, அநறனேம்தடிச் வைய்னேம்
ித்ஷர? வரிஞ்சுக்கரப் ஶதரஶணரஶ இப்தரட
இர் கறட்ஶடினந்ட வரிஞ்சுக்கடம்' ன்று றஷணத்ரன்.
அணரல் வதரய், கறய் தண்ரல், ரன் அஷத் வரிந்ட
வகரள்பில்ஷன ன்று றஜத்ஷச் வைரல்கறநரன். ஆணரல்
அப்ஶதரடம் ன்ஶல் குற்நம் ஶைரல் - ணக்கு

ஶரக்ஷ இல்னரரல்ரன் அந் ித்ஷஷ
குனரர் வைரல்னறக் வகரடுக்கில்ஷன ஶதரனறனக்கு ன்று
வைரல்னரல் - "அந் குனரர்கலக்ஶக அட வரிரல்
இனந்றனக்கடம்.
'டைணம்' - 'றச்ைம்' அப்தடித்ரன்

இனக்கடம்" ன்கறநரன்!

இப்தடிச் வைரல்கறந அன் ரினறனந்ஶரன் அக்கரன
குனரரின் உத் னட்ைனம் அப்ஶதரட ந்ட
ிடுரகப் தரர்த்ஶரம் - "அர்கலக்குத்

வரிந்றனந்ரல் ன் வைரல்னறக் வகரடுக்கரல்
இனக்கஶண்டும்?" ன்கறநரஶண, அடரன்!
அன் அப்தடிச் வைரன்ணரவணன்நரல் அற்குக் கரம்
ற்வகணஶ அப்தரக்கரர் அப்தடிச் வைரல்னற அட அன்
உள்ணமறல் ஶரய்ந்றனந்டரன். இட ன்னுஷட
ஊயம். அந் 'ற்வகணஶ' கஷ ன்ணவன்நரல்,

னன்ணத்ரத்றற்குப் ஶதரகடம். னனறல்
ச்ஶஶகடவுக்கு அப்தரஶ வகரஞ்ைம்

கற்றுக்வகரடுத்டிட்டு, அப்னநஶ அஷண ஶஶந தன
ஆைரர்ர்கபிடனம், ித்த் மமளகலக்கும் அனுப்தி
ஷத்றனக்கறநரர் ன்று இங்ஶக வரினகறநட. அப்தடி

அன் ப்ரயர் ன்கறந ரஜ ரிறின் மமளக்குப்
ஶதரகறநரன். ரஜரிற அணிடம் 'தித்னஶனரக ஶஶனரக மரைரம் வரினேர?' ன்ந ரறரி ந்ட

ஶகள்ிகள் ஶகட்கறநரர். அனுக்கு அந் ந்ட ினம்
உதஶைம் ஆகில்ஷன. ப்தவுஶ அனுக்கு கர்ம்
ஜரஸ்ற அணரல், ரன் ல்னரம் வரிந்ன் ன்கறந
ரறரி என 'இம்ப்வ'ஷண அனக்கு (ரஜரிறக்கு)

உண்டரக்கறினந்ரன். அணரல் இப்ஶதரட அர் ஶகட்ட
ந்ட ஶகள்ிக்கும் இனுக்குப் தறல் வரிில்ஷன
ன்நடம் இஷணக் வகரஞ்ைம் ஶயபணரகப்

ஶதைறிடுகறநரர். கர்ிரணரல் அன் ரணதங்கப்தட்டுக்
வகரண்டு, ணஸ் குனநறக்வகரண்டு திரிடம் றனம்தி

ந்ட, "ஶர ல்னரம் கத்டக்குடுத்டட்ட ரறரி ன்ணர
ன்ஷண அனுப்தி வச்ஶை!ன் னலக்கக் கத்டக்

குடுக்கஷன?" ன்று ஶகரதரகக் ஶகட்கறநரன். அர்
ைரந்ரகப் ஶதைற ரஜமமறல் டந் மங்கறகஷபத்
வரிந்ட வகரள்கறநரர். அப்ஶதரட, "ரஜர ஶகட்டட ணக்கு
றஜரகஶ வரித்ரன் வரிரட. வரிஞ்ைறனந்ர
எணக்கு ன் வைரல்னர இனந்றனக்கப் ஶதரஶநன்?"
ன்கறநரர்.
அடரன் அன் ணமறல் ஊநற, அப்னநனம் அன்

ரரரிடனம் ஶதரணரஶணர, அர்கவபல்னரனம் ணஷமத்

றநந்ட ைறஷ்ரலக்குச் வைரல்னறத் னகறநஷப் தரர்த்ட
இன்னும் உறுறப்தட்டு, அப்னநம் அப்தரிடஶ அர்

வைரன்ணஷஶ ற்ந குனரர் ிரகத் றனப்திச்
வைரல்னஷத்றனக்கறநட.
ஶைறமளக்ஶக ைறமரண உதஶைம்
ஶைறமளக்ஶக ைறமரண உதஶைம்

அப்னநம் அன் கர்ம் அடங்கற, அப்தரஷஶ அந்
உதஶைம் னம்தடிப் ப்ரர்த்றத்ட, அனம்
உதறத்றஶனஶ உச்ைரண யரரக்த்ஷ
அனுக்கு உதஶைறத்ரகக் கஷ ஶதரகறநட.

ப்ரங்கபில் உச்ைஸ்ரணம் - ண்ைரண் உடம்னக்கு
ைறஶம ப்ரணம் ன்தடஶதரன ப்ரணரண
ப்ரரினப்தட - ஶம். அற்கும் ைறஸ்

உதறத்டக்கள், 'ச்னறைறஸ்' ணப்தடுதஷ. அற்நறல்
னம் உதஶைங்கபிலும் ைறமரகச் ைறனஷ
யரரக்ம் ன்தரர்கப. ஜீனும் ப்ஹ்னம் என்ஶந
ன்தஷச் வைரல்கறந உதறத் ரக்ங்கள்

ல்னரற்றுக்குஶ யரரக்ங்கள் ன்று ஶதர்
இனந்ரலும், அற்நறலும் ைறமரகக் குநறப்தரக

ஶத்றற்கு என்நரக ரஷன வரம்த ிஶைறத்டச்
வைரல்ரர்கள். அந் ரனறலும் ைறமரகச் வைரல்ட,
ஶரக என ைறஷ்ணிடம் குன 'ீஶ ப்ஹ்ம்' ன்று
வைரல்கறந யரரக்ம். அட மரஶ யரரக்ம்.
அப்தடி ைறமளக்குச் ைறமளக்குச் ைறமளக்குச் ைறமளக்குச்
ைறமரக உள்ப அந் ரக்ம் ரம்

தரர்த்டக்வகரண்டினக்கும் கஷில் னகறந திள்ஷபக்குத்
கப்தணரர் உதஶைறத்டரன்

வைரல்ன ந்ட, அந்ப் திள்ஷப ன் குனரர்கள்
ங்கலக்குத் வரிந் ந் என ித்ஷனேம் ணக்குச்
வைரல்னறத்ரல் இனந்றனக்க ரட்டரர்கள்
ன்நஷத்ரன்.

ித்ஶரடு றல்னரல் உண்ஷஷத் வரிிப்தட
ித்ஶரடு றல்னரல் உண்ஷஷத் வரிிப்தட
"வரிஞ்ைர

வைரல்ஶநன்" ன்று என குன ன்ணிடம் ந்

ஆறு ைறஷ்ரபிடம் ித்ஶரடு வைரன்ணரர் ன்ஶநன்.

அட 'ப்ச்ஶணரதறத்' ஆம்தம். அப்னநம் அர், அர்கள்
எவ்வரனத்னம் ஶகட்ட எவ்வரன ஶகள்ிக்கும்
மம்னர்த்றரகப் தறல் வைரல்னறினக்கறநரர். இப்தடி ஆறு
வமக்ஷன்கள். எவ்வரன வமக்க்ஷனுக்கும் 'ப்ச்ணம்'
ன்ஶந ஶதர் வகரடுத்றனக்கறநட.
'ப்ச்ணம்' ன்நரல்

ஶகள்ி. problem ன்தஷ 'திச்ஷண'

ன்ஶந றழ்ரட்டில் அைறல் ஶதச்ைரபர்கலம்,

தத்றரிக்ஷகரபர்கலம் வைரல்னற இப்ஶதரட வதரட ஜணப்
னக்கத்றஶனஶ அந் ரர்த்ஷ ந்டிட்டரகத்
வரிகறநட. 'ப்தடிச் ைரபிப்தட?' ன்று ஶகள்ிக் குநற
ஶதரட்டுக் வகரண்டு றற்தஷத்ரஶண problem ன்தட?
ஆஷகிணரல் அட 'ப்ச்ணம்'. அடஶ றழ் வரற
க்கறல் 'திச்ஷண' ஆகறநட. ஆணரல் 'prasnai' ன்று
வைரல்னரல் 'திச்ைஷண' ('Prachchanai') ன்கறநரர்கள்!அடரன்
ன்ணஶரஶதரல் இனக்கறநட.

இப்தடி ஆறு ஶகள்ிக்கும் ிபக்கரகப் தறல் வகரடுத்

ஆநரம் ப்ச்ண னடிில், உதறத் னடிகறந இடத்றல் KS குன - ஆம்தத்றல் 'வரிஞ்ைர வைரல்ஶநன்' ன்நர் அஶ 'ஹ்னேறனறடி'னேடன் "இந் அபவுக்ஶக ரன்
தப்ஹ்த்ஷத் வரிஞ்சுண்டட" ன்று வைரல்கறநரர்.
ஆணரல் 'ஹ்னேறனறடி'ிஶன இர் அப்தடிச் வைரல்னப்ஶதரக,
அந் ைறஷ்ரள் அடஶ றஜஶர, இன்னும் ன்ண வரிந்ட
வகரள்பஶண்டுஶர, அற்கரக இன்னும் ரர்கறட்ஶட
ஶதரகடஶர ன்வநல்னரம் றஷணத்டிடக்
கூடரல்னர? அந் ரறரி அர்கலக்கு மந்ஶயம்,
ைஞ்ைனம் ரனறனப்தற்கரகவும், வதந ஶண்டி

உதஶைம் அத்ஷணனேம் வதற்று க்னரர்த்ரகறிட்ஶடரம்
ன்ந றச்ைம் அர்கலக்கு ற்தடுற்கரகவும் அர்
னடிந் னடிரக, "இடக்கு ஶஶன எண்டறல்ஷன"
ன்றும் வைரல்கறநரர்.
ி மம்தத் குனவுக்கும் னக்ஷம் ன்நரல்,

அனஷட னக்ரண கரர்ஶர ைறஷ்ரபின்
குப்தத்ஷ - ப்ச்ஷணஷ- ீர்ப்தடரஶண, தகரன்
அர்ஜளணனுக்கு அஷத்ரஶண தண்ிணரர்? 'ிர
ஶரகம்' ன்ஶந னல் அத்ரரகப் ஶதர்

வகரடுத்றனக்கறந அர்ஜளணனுஷட குப்தப் தடனத்றற்கு
னடிவு கட்டத்ரஶண அப்னநம் தறஶணல அத்ரம்

உதஶைம் தண்ிணரர், அப்தடிினக்கும்ஶதரட ம்னஷட
ித்றணரல் ரஶ ைறஷ்ரலக்குப் னடக் குப்தத்ஷ
உண்டரக்கறிடக்கூடரவன்ஶந ப்ச்ஶரத றத்

னடிிஶன, KS அலத்ங்வகரடுத்ட, "இடக்கு ஶஶன
டவுறல்ஷன" ன்நரர்.

அப்ஶதரடரன் அந் ைறஷ்ரள், "ங்கள் அித்ஷக்கு
அக்கஷ ஶைர்த் ரங்கஶப ங்கலஷட திர" ன்று
வைரல்னற ஸ்கரம் தண்ிணட.
ஈடு வைய் னடிரட குன உதஶைம்
ஈடு வைய் னடிரட குன உதஶைம்
"ஸ்கரித்ரர்கள்"
"அர்ச்ைறத்ரர்கள்"

ன்று இந் இடத்றல் இல்னரல்,

ன்ஶந உதறத்றல் ரர்த்ஷ

ஶதரட்டினக்கறநட. அப்ஶதரட அர்ச்ைஷண ன்நரல் ரம்
ரரகச் வைரல்னறப் ன ஶதரடுட, குங்கும் ஶதரடுட

ன்று வரிந்ட வகரண்டினக்கறஶநரம். அடவும் மரீரன்.
ஆணரல் னஷஜில் என அங்கரக உள்ப இந் என்றுக்கு
ரத்றறல்னரல் னலப் னஷஜஷனேஶ - றதரடு
ன்தஷஶகூட - 'அர்ச்ைறத்ல்' ன்தட குநறக்கும். இங்ஶக

ஆைரர் தரஷ்த்றல், அர்கள் ங்கலஷட ஆைரர்ரின்
தரத்றல் னஷ்தரஞ்ஜனற வைலுத்ற, ைறமரல் தரத்ஷத்
வரட்டு ஸ்கரித்ரக ிரித்ட அர்த்ம்

தண்ிினக்கறநரர். இன்னுங்கூட அகரக ிரித்ட
னன்னுஷரக என்று வைரல்கறநரர். ன்ணவன்நரல், குன
உதஶைத்ரல் க்னரர்த்ர்கபரகறிட்ட அர்கள் -

அப்தடிவன்நரல் ஜீித்றன் தப்ஶரஜணத்ஷ
அஷடந்டிட்டர்கள் ன்று அர்த்ம், அப்தடி ஆண
அர்கள் - இப்தடிப்தட்ட ித்ஶரதஶைத்டக்கு ன்ண

ப்ற, ஷகம்ரறு வைய் னடினேவன்று தரர்த்ரர்கபரம்.
என்றுஶ அகப்தடில்ஷனரம்.
'மனத்ம்

சூழ்ந் னற னரஷனேம் க்ஷறஷ

வகரடுத்ரலும், ஶரக்ஷ ஶதரர எனத்னுக்கு
உதஶைறக்கப்தடரட' ன்று ைரந்ஶரக்ஶரதறத் KS

வைரன்ணரர். இங்ஶகஶர ஶரக்ஷ உள்ப ைறஷ்ர்கஶப
ித்ஶரதஶைம் வதற்றுக் வகரண்ட திநகு, 'ன்ண
க்ஷறஷ வகரடுத்டம் குனவுக்குப் திற வைய்டிட
னடிரட' ன்று றஷணத்ரர்கபரம்!இப்தடிச் வைரல்லும்
ஆைரர்ரள் ம்னஷட 'உதஶை மரயவ' ஆம்தத்றலும்
'மனத்ம்

சூழ்ந் ஶனரகம் னரஷனேம், அறலுள்ப

னர்ரண வைல்ங்கஶபரட குனவுக்குத் ந்ரலும் அர்
னகறந உதஶைஶர அற்கும் வதரிரணட ன்று
ைரஸ்த்ம் வைரல்கறநட' ன்கறநரர்.
'மனத்ம்

சூழ்ந் னற னரஷனேம் க்ஷறஷரகத்

க்கூடிணர ினந்ரலும், ஶரக்ஷ ஶதரரன்
ன்நரல் அனுக்கு உதஶைறக்கப்தடரட' ன்று

(ைரந்ஶரக்த்றல்) டித்ஷ உதஶைறக்கும் KS

வைரல்னறினக்கறநரர். தத்டக்கரக அநறஷ ிஷன
ஶதைர குனின் உைந் னக்ஷத்ஷ அட

வரிிக்கறநட. அஶ 'டிரஷ ஆைரர்ரள் 'உதஶை
மரயவ'ில் ைறஷ் னக்ஷத்றல்

டுத்டக்வகரண்டினக்கறநரர். இங்ஶக (ப்ச்ஶரதறத்
தரஷ்த்றல்) அந் ரறரிரன் ைறஷ்ரள் 'குனவுக்கு
ன்ண ப்ற தண்ிணரல்ரன் ஶதரடரணரகும்?' ன்று

ஶகட்டரகத் ம்னஷட அதிப்ரத்ஷ வரிிக்கறநரர்.

அந் ஆறு ைறஷ்ரள் ன்ண ப்றனேம் வைய் னடிரட

ன்று னடிவு தண்ித்ரன் அப்னநம் ரட 'ைறரித்ட'
thanks giving வரித்ரகடம்

ன்று னஷ்தரஞ்ஜனறரகக் ஷக

றஷநப் னஷ்தங்கள் டுத்ட அர் தரத்றல் ஶதரட்டு
ைறமரல் ஸ்கரித்ரர்கபரம் - ஆைரர்ரள் வைரல்கறநரர்.
னென ரைகத்றல் அச்த்றற்கு அறகரகக்
வகரஞ்ைங்கூடக் கூட்டி தரஷ்ம் வைய்ரர் ம்னஷட
ஆைரர்ரள். அப்தடிப்தட்டஶ னெனத்றல் 'அர்ச்ைந்'
ன்று னகறந என ைறன்ண ரர்த்ஷக்கு இத்ஷண
ீபரக ிபக்கம்
வகரடுத்றனக்கறநரவன்தறனறனந்ட அனக்கு த்ஷண
குன தக்ற இனந்ட,
ஜணங்கள் குனரரிடத்றல் ப்தடி ணஸ் வரம்தி, ன்நற
ிச்ரமத்டடன் தக்ற தண்டம் ன்று வைரல்னறக்
வகரடுப்தறல் அனக்கு வ்பவு ஆர்ம், ச்த்ஷ
இனந்ட ன்று வரிகறநட.
அந் ஆறு ைறஷ்ரள் ப்த்க்ஷரகத் ரங்கள் தரர்த்
அந் என ரிறக்கு ஸ்கரம் தண்டம்ஶதரஶ

அவரனத்ஷ ரத்றம் றஷணக்கரல் அத்ஷண
ரிறகஷபனேஶ றஷணத்ட, "த ரிறகலக்கு ஸ்கரம்,
த ரிறகலக்கு ஸ்கரம்" ன்று வைரன்ணரக
உதறத் னடிக்கறநட. 'இண்டு டஷ அப்தடிச்
வைரல்னறினப்தட ரிரஷஷக் கரட்டஶ' ன்று
ஆைரர்ரள் தரஷ்ம்.
றற னம் உதஶைம்

றற னம் உதஶைம்
ப்த்ட்ை குனஷப் திர ன்நரல், அந்ப் திர அனக்கு
என திர இல்னரல் ப்தடி உண்டரரர்? அப்தடிஶ
அந்ப் திரவுக்கும் திர, அனக்குப் திர ன்று
ஶதரகுந்ரஶண? அப்தர இனந்ரல் ரத்ர, வகரள்லத்
ரத்ர, ள்லத் ரத்ர ன்று அப்தடிஶ

ஶதரய்க்வகரண்டுரஶண இனக்கறநட? அப்தரவுக்கு ச்ரத்ம்
ன்நரலும் ரத்ர, வகரள்லத் ரத்ரஷனேம் அங்ஶக
கூப்திடத்ரஶண வைய்கறஶநரம்? அஶ ரறரி குன ன்ந
அப்தரஷனேம் தம்தர க்ரகச் ஶைர்த்டரஶண
னஜறக்கடம்? ஆறினறனந்ட அந்ந்க் கரன

ைறஷ்ர்கலக்குப் தஶரதகரம் தண்ிந்றனக்கறந குன
தம்தஷஷ ரம் நக்கஶ கூடரட. 'தரிறகள்' ன்று
(னெனத்றல்) னஷ ஆைரர்ரள் 'ப்ஹ்ித்ர

மம்ப்ர கர்த்ரக்கள்' ன்று ன ற ந் குன
தம்தஷரகஶ அர்த்ம் தண்ிினக்கறநரர்.
ற ற றரக என உதஶைஶர அடேஷ்டரணஶர
ந்றனக்கடம். அற்குத்ரன் Weight. அறஶன ந்

எவ்வரனத்ரின் அடேஷ்டரண தனனம், அடேத தனனம்
ஶைர்ந்ட ஶைர்ந்ட அடரன் ஜ்ம் தரய்ந் ம் ரறரி
ட மத்ஶர, ட யறஶர அஷ உறுறப்தண்ித்
னம். தன ஶதர் தன ஷனனஷநகபரக

ரழ்க்ஷகிஶனஶ டத்றக் கரட்டி, தனஷணடந்ட வற்நற
கண்ட றரக என்று இனக்கறவநவன்நரல் அர்கள்
அத்ஷணஶதனம் கண்டு வகரண்ட னட்ைறம்

மத்ரகத்ரஶண இனக்க னடினேம்? Free thinking, சுந்ற

ைறந்ஷண, அட - இட ன்று வைரல்னறக் வகரண்டு ம்
எனனஷட அல்த னத்றஷக் வகரண்டு ரத்றம்
கண்டுவகரள்ட ப்தடி இத்ஷண றஷனப்தட்ட
மத்ரினக்கனடினேம்?
ன ீ றுதன் னெடன் - ஆைரர்ரள்
" ன

ீ றுதன் னெடன்" - ஆைரர்ரள்

மம்ப்ரத்டக்கு ினத்ரக (னரக) ஶஶந
அதிப்ரம் வைரல்கறநஷண ஆைரர்ரள் 'னெர்க்கன்' ன்ஶந
வைரல்ரர். அர் கனரனரக இனந்ர். அஶ

இப்தடிக் கடுஷரணகச் வைரன்ணரவன்நரல், த மத்ம்
ன்று அனக்குத் வரிந் என்ஷந ப்தடிச்

வைரல்னரனறனக்க னடினேம்? ஜணங்கபின் ல்னற்கரஶ,
அர்கஷப ல்ன றில் வகரண்டு டம் ன்ந
கனஷிணரஶனஶ, 'மம்ப்ரத்ஷ எட்டிஶ
ஶதரங்கள் வைரந் னடிவு தண்ி ரகப்
ீ
ஶதரகரீர்கள்!'ன்தஷ இப்தடிக் கண்டிப்தரண ரர்த்ஷ
ஶதரட்டு உதஶைறத்ரர். அகரண என வதரி ன

றறரக ந்றனக்கும்ஶதரட, அஷ ிட்டு ிட்டுப்

திடிரரகத் ன்ஷணஶ ண்
ீ
தண்ிக் வகரள்கறநன்

னெர்க்கணில்னரல் ஶஶந ன்ண? அஷத்ரன் வைரன்ணரர்.
மம்ப்ரத்றல் ர னட அர்த்த்ஷ ைரஸ்றங்கபில்
னகுத்றச் வைரல்கறநஷண ஆைரர்ரள் 'ஆத்யர', அரட
ன்ஷணஶ வகரஷன தண்ிக் வகரண்டன், 'னெடன்',
னெடணரினந்டம் ரஷனெடிக் வகரண்டினக்கரல்
ஊனக்கு உதஶைம் தண்ி ற்நர்கஷபனேம்

குப்னகறநன் ன்வநல்னரம் தனரகஶ கண்டித்ட கல ர

தரஷ்த்றல் வைரல்னறினக்கறநரர். ணஶ அன்

அத்ஷண ைரஸ்றனம் தடித்நறந்ணரினந்ரலும்
அஷண னெர்க்கன் ன்ஶந ள்பஶண்டும் ன்கறநரர்.
குன தம்தஷிடம் ஆைரர்ரபின் தக்ற
குன தம்தஷிடம் ஆைரர்ரள் தக்ற
மம்ப்ரரக ந் என குன தம்தஷ ன்நரல்
அணிடம் அனக்குச் வைரல்னறனடிர ரிரஷ.
னெனத்றற்கு அறகரக அர் தரஷ்த்றல் ஶதரட
வரம்தவும் அனர்ம் - னன்ஶணஶ வைரன்ஶணன். ஆணரல்
அப்தடி என்று, ம் 'டரதிக்' ிரக அர் அத்ஷண
உதறத்றற்கும் தரஷ்ம் லற னடிக்கறநஶதரட
வைய்றனக்கறநரர்.
'ஶைரதறத்' ன்று

தத்ட - ஈைரரஸ்த்றல் ஆம்தித்ட

ப்னயரண்கத்றல் னடிரக அர் ஶர்ந்வடுத்ட
தரஷ்ம் தண்ிினக்கறநரர். இன்னும் ைறன

உதறத்டக்கலக்கும் அர் ஶதரில் தரஷ்றனந்ரலும்
இந் தத்டரன் ப்மறத்ரகச் வைரல்ட. அற்நறல்
ஆம்த உதறத், அந்த் (னடிரண) உதறத்
இண்டுஶ சுக்ன ஜளர் ஶத்ஷச்

ஶைர்ந்ஷரினக்கறன்நண. அட இனக்கட்டும்... அந்த்
(னடிரண) உதறத்றன் அந்த் தரகத்றற்கு ஆைரர்ரள்
ந்டிடுகறநரர். அறல் அத்ஷண ரிறகலக்கும் னறஸ்ட்
வகரடுத்ட. . வதனம்தரலும் அம்ர ஶதரிஶனஶ எவ்வரன
ரிறஷனேம் குநறப்திடுரக னன்ஶணஶ வைரன்ஶணன்...
னடிக்குறடத்றல் அஷ ரற்நறப் னன ரிறகள்

கறத்றஶனஶ திள்ஷப - அப்தர- ரத்ர - அனக்கு

அப்தர ன்று னெரஷகஷபச் வைரல்னறக்வகரண்ஶட ஶதரய்
'ப்ஜரதற

- ப்ஹ்ன்' ன்று னடித்றனக்கறநட. அந்

ப்ஹ்னுக்கு ஸ்கரம் ன்று ஸ்கர ரைகத்ஶரடு
உதறத் னர்த்றரகறநட. ஶைரதறத்டக்கலக்குஶ
அடரன் னர்த்ற.
இங்ஶக 'ப்ஹ்' ன்நறனப்தற்கு 'ப்ஹ்ர' ன்கறந
ஸ்ரற ன்றும், ைப் ப்ஹ்ரகற ஶம் ன்றும்
அர்த்ம் டுத்டக்வகரள்பனரம். ஶத்ஷஶ ஆற
குனரக Personify தண்ிச் வைரன்ணரக
டுத்டக்வகரள்பனரம். தப்ஹ்த்றனறனந்டரஶண
மகனனம் உத்தித்றனப்தட? அணரல், அந் 'ப்ஹ்ம்'
ன்றும் டுத்டக்வகரள்பனரம்.

இங்ஶகரன் ஆைரர்ரள் தரர்த்ரர்."அந் ஆறகுனவுக்கு
ட்டும் ஸ்கரம் வைரல்னற உதறத் உதஶைத்ஷ
னடித்டிடுர? அந் ஆறினறனந்ட ந்றனக்கறந
வரடர் ைங்கறனறரண குன தம்தஷ னலற்கும் இந்ப்
னர்த்ற ஸ்ரணத்றல் ஶைர்த்ட (ைறரித்ட) என omnibus

ஸ்கரம் தண்ிணரல்ரஶண ஹ்னத்றற்கு றஷநவு
ற்தடும் ஶதரனறனக்கு? மத் - மம்ப்ரத்றற்கு அந்

வகணம் ரல் னடித்ட ிடனரர?" ன்ந அனக்குத்
ஶரன்நறற்று. அணரல் தரஷ்த்றன் அந்த் ரைகரக,
'ப்ஹ்ஶ

:' ன்று னெனத்றல் னடிரனேள்பஷச்

வைரன்ண அப்னநம், ":த் - அடேர்த்றப்ஶர குனப்:"
ன்றும் ஶைர்த்ிட்ஶட லத்ரிஷக் கல ஶ ஷத்ரர்.
அப்தடிவன்நரல் 'ப்ஹ்ரகறந ஶத்ஷ அகரகப்

தின்தற்நறப்ஶதரகறந குனரர்கலக்கு - குன தம்தஷக்கு -

ஸ்கரம்' ன்று அர்த்ம். ம்னஷட ப்ஹ் ித்ர
குன தம்தஷக்ஶக த்ிரகப் திகரைறக்கும்

ஆைரர்ரள் இப்தடி குன ந்ணம் தண்ி உதறத்
தரஷ்த்ஷ னடித்றனக்கறநரர்.
ஷத்றரீ தரஷ் ஆம்தத்றஶன, ங்கபச்ஶனரகத்றல்,
ஆைரர்ரள், க்கு

னந்ற உதறத்டக்கஷப ிரக்ரணம்
தண்ிக்வகரண்டு ந்றனக்கறந அத்ஷண
னர்கரன குனக்கலக்கும் ஸ்கரம்

வரிித்றனக்கறநரர். (அர்கஷப) 'றத்ம்
ஸ்கரிக்கறஶநன்' ன்கறநரர். 'தம்' ன்கறந வ்ரகர்ம்,
'ரக்ம்' ன்கறந

ீ ரம்மர ைரஸ்த்ம், 'ப்ரம்' ன்ந

ந்ர ைரஸ்த்ம் ஆகறற்நறன் அடிப்தஷடில் அர்கள்
உதறத்டக்கலக்கு அர்த்ம் தண்ிணரர்கள் ன்ந

அர்கலஷட ித்த்ஷ ச்னரகறத்டச் வைரல்கறநரர்
ஷரிஶ குனதி னர்ம் த - ரக் - ப்ர:1
வ்ரக்ரர:மர்ஶரந்ரஸ் - ரந் - றத்ம்
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ரவல்னரனஶ ப்ஹ்ித்ர குன தம்தர

ந்ணரகச் வைரல்னக் கூடி - றத்னம் வைரல்ன
ஶண்டி -ச்ஶனரகம்.
வரிரஷ என ஶதரடம் வைரல்னரர்
வரிரஷ எனஶதரடம் வைரல்னரர்

ணக்குத் வரிந் ல்னரற்ஷநனேம், ரன்

அநறந்ஷணத்ஷனேம் என குனரணர் ைறஷ்னுக்கு
உதஶைறத்டிடுரர் ன்று தரர்த்ஶரம். அஶரடு ஶைர்த்ட,
மரரன்ரண ரத்றரர்ரர்கள் தண்க்கூடி
இன்வணரன்ஷந அர் தண் ரட்டரர் ன்தஷனேம்

வைரல்னஶண்டும். அரட க்குத் வரிர ஷனேம்
வரிந் ரறரி ஶஜரடித்டச் வைரல்னரட்டரர்!
மரரரக என ரன் ந்ட ஶர என
ிம் வைரல்னறத்னம்தடிக் ஶகட்டரல், வரிர
ரத்றரனக்குத் வரிரட ன்று வைரல்னறக்வகரள்ப
னஜ்ஷஜரக இனக்கனரம். அணரல் அர் ஷரட
னத்ற ஜரனம், ரர்த்ஷ ஜரனம் தண்ிச்

வைரல்னறிடனரம். உதறத் கரட்டுகறந குன இப்தடிச்

வைய்தல்ன. ைறஷ்னுக்கு "மத்ம் " வைரல்னறத்
னகறந அர் மத்மந்ரகஶ ரழ்க்ஷகில்
இனப்தரர். அணரல் "வரிரப்தர இந் ிம்

இன்ணரனக்குத் வரினேம். அர்கறட்ஶட ஶதர (அ) ப்தர "
ன்று அனுப்தி ஷப்தரர்.
'ப்ச்ஶணரதறத்' னடிஷச்

வைரன்ஶணன். ஆம்தத்ஷனேம்

வைரன்ஶணன். அறல் னடிவு தரகத்றன் ஆம்தித்றல்
இப்ஶதரட த்னஷ்டரந்ம் கரட்டுகறஶநன்:

ஶகரைன ஶைத்ட ரஜகுரன் எனத்ன். யறண் ரதன்
ன்று ஶதர். அன் மளஶகைர் ன்ந ரிறிடம் கற்றுக்
வகரள்ப னகறநரன். அந் மளஶகைர் ரவன்நரல்,

திப்தனர யர்றிடம் ஆறு வதரிர்கள் ஆத்
ித்ஷ வரிந்ட வகரள்ப ந்ரர்கள், ஆலக்வகரன

ஶகள்ி- ப்ச்ணம் - ஶகட்டு, அற்கு அர் தறல்

வைரல்டரன் ப்ச்ஶணரதறத் ன்ஶநஶணரல்னறஶர?
அந் ஆறு ஶதரில் இந் மளஶகைனம் எனத்ர். அர்ரன்
கஷடைறரண ஆநரட ஶகள்ி ஶகட்டர். இற்கு
னற்கரனத்றல் இஶ ஶகள்ிஷ அரிடஶ ஶகட்கத்ரன்
ஶகரமன ரஜகுரன் ஶதரணட. ன்ண ஶகள்ி

ன்நரல்:என ஜீனுக்குப் தறணரறு அம்ைங்கள் உண்டு.
இற்ஷநக் கஷனகள் ன்தரர்கள். ைந்றனுக்குக் கஷனகள்

இனப்தரக ல்னரனம் வைரல்கறஶநரம். திஷநச் ைந்றஷணச்
ைந்றகஷன ன்கறஶநரம். அப்தடிப் தறணரறு கஷனகஶபரடு
கூடிணன் ஜீன். 'ஶரடை கனர னனன்' ன்று

வைரல்ட. அந் மரைரரகஶ ஶகரமன ரஜகுரன்
மளஶகைரிடம் ஶகட்டரன். அப்ஶதரட அட அனக்குத்
வரிரட. வரிரரல்ரன் திற்தரடு திப்தனரரிடம்
ஶகள்ி ஶகட்கந்ரர்.

ரட தறணரஷநக் கல்தித்டச் வைரல்னற, த்ரர்த்ம்

ன்று வதரய்ப்தந்ல் ஶதரட்டு அந் ரஜகுரஷண அர்
அனுப்திினக்கனரம். என ரஜகுரஶண ந்ட
ஶகட்கறநரவணன்நரல் அட என வதனஷ. அஶரடு அன்
றஷந மம்தரஷண, வமபகர்கங்கலம் தண்ித்க்
கூடின். ஆணரலும் னர்கரன குனரர் வரம்தவும்
ஶர்ஷனேள்பர்கபரணதடிரல் இர் அணிடம் க்குத்
வரிரட ன்று உள்பஷ உள்பதடிச் வைரன்ணரர்.
அனுக்கு ம்திக்ஷகப்தடில்ஷன.- உதறத்றல் ஶரக
அப்தடிச் வைரல்னறினக்கில்ஷன. ஆணரல் ஆைரர்ரள்

தரஷ்த்றல் ஶைர்த்றனக்கறநரர். அப்தடிச் ஶைர்த்ரல்ரன்

அப்னநம் னம் உதறத் ரக்த்டக்குப் வதரனத்ரக
link உண்டரகறநட.

இர் ங்ஶகரட அநறரரக இனப்தரர ன்று
ரஜனத்ன் மந்ஶயப்தட்டரன். 'ணக்குத்ரன்
ஶரக்ஷ ஶதரரஶர ன்ணஶர? அப்தடிக் குற்நம்
கரட்டரல் ம்ஷஶ குஷநத்டச்

வைரல்னறக்வகரண்டினக்கறநர -ஶர?' ன்று றஷணத்ரன்.
அரிடஶ வைரல்னவும் வைரன்ணரன். அற்கு ஶல் அர்
அணிடம், "ணக்கு ட்டும் ிம் வரிஞ்ைறனந்ர
உன்ணிடம் ன் வைரல்னரனறனக்கப் ஶதரஶநன்?" ன்று
ஶகட்கறநரர். னன்ஶண ைறஷ்ன் ச்ஶஶகட ரரல் ரம்

அனுஷட குனரர்கள் தற்நறக் ஶகட்ட ரைகஶ இங்ஶக
ஶரக என குன ரரல் னகறநட
இப்தடிச் வைரன்ணிட்டு அர், ணக்குத் வரிரஷத்
வரிந்ரகக் கரட்டி ஶதரஷண ன்று தண்டட
ப்ஶதர்ப்தட்ட தரதம் ன்று அனுக்குச் வைரல்கறநரர்.
'வதரய்

வைரன்ண ரய்க்கு ஶதரஜணம் கறஷடக்கரட'

ன்தஶரடு ரம் றறுத்றக் வகரள்கறஶநரம். உதறத்ஶர

இங்ஶக அந் KS ரரல் அஷிட வரம்த தங்கரகச்
வைரல்னறினக்கறநட. வதரய்ரக உதஶைம் ன்று என்று
வைய்கறநன் என ம் ஶஶரடு கரய்ந் ஶதரய்

ைறத்டிடுகறந ரறரி ைறத்ஶ ஶதரய்ிடுரன் ன்று KS
வைரல்கறநரர். அன் இயம், தம் இண்ஷடனேம் இந்ட
ரைஷடரன் ன்று இற்கு அர்த்ம் ன்று ஆைரர்
தரஷ்ம்.

இந் உதரக்ரணத்றனறனந்ட இண்டு னடிவுகள்

கூநப்தடுகறன்நண ன்று ஆைரர்ரள் கரட்டுகறநரர். என்று
ஶரக்ஷனேள்பன், ரிரஷ னஷநப்தடி ந்ட
ஶகட்டரல், வரிந்ன் வைரல்னறக் வகரடுத்ஶ ஆகடம்
ன்தட. இன்வணரன்று வரிரன் எனகரலும்

வரிந்ரகப் வதரய் தண்ிிடக்கூடரட ன்தட.
'எனகரலும், என

றஷனிலும்' - மர்ரஸ்தி

அஸ்ஶ§' ன்று ஆைரர்ரள் வைரல்னறினக்கறநரர்.

அப்தடி குன னக்ஷம், வரிந் மர்த்ஷனேம் கற்றுக்
வகரடுக்கடம், வரிர என்ஷநக்கூட வரிந் ரறரி
கற்றுக்வகரடுத்ட ிடக்கூடரட ன்ஶந உதறத் கரட்டும்
குனரர்கள் இனந்றனக்கறநரர்கள்.

குனஸ்ரணத்றனறனந் அந்ப் வதரிர் - மளஶகைர் அனஷட ிஞரணம் ஶதரரஷஷ

றச்ைப்தடுத்றணவுடன் அந்க் ஶகரமன ரஜனத்ன்
ரஷ னெடிக்வகரண்டு த்றல் நறக்வகரண்டு

ஶதரய்ிட்டரன். 'ரஷ னெடிக்வகரண்டு' ன்தற்கு
ஆைரர்ரள் 'வ்ரீடி:' ன்று கரம் கரட்டிினக்கறநரர்.
அப்தடிவன்நரல், 'வட்கனற்நணரக' - அந்

வட்கத்றணரல் ரய் ஶதைரணரகற - ஶதரய்ிட்டரன்
ன்று அர்த்ம்.
இனக்குத் வரிில்ஷனவன்நரல் அன்
வட்கப்தடுரஶணன்? 'தரம்!என வதரிர். த்ஷணஶர
வரிந்ர். ஶர வகரஞ்ைம் அனக்குத் வரிில்ஷன.
வரிரஷப் ஶதரய் அரிடம் ஶகட்டு, அவ்பவு

வதரிர் ம்னஷட அநறரஷஷ ரய்ிட்டுச்

வைரல்னறக்வகரள்லம்தடிச் வைய்ட ிட்ஶடரஶ!இட

ரிரஷப் தண்தரகரஶ!' ன்று வட்கப்தட்டினக்கனரம்.
இன் ஶகட்டறல் அர் என்றும் embrass ஆகறிடில்ஷன.
ஆகரரல்ரன் அஶ அப்னநம் திப்தனரரிடம் இந்
மம்தத்ஷ மயஜரகச் வைரல்னற அந் ஶரடைகனர
ிம் தற்நறக் ஶகட்கறநரர். ஆணரலும் அனுக்கு, ரன்
அஷ அப்தடிக் ஶகட்டினக்கப்தடரட ன்று ஶரன்நற,
வைய்ப்தடரஷச் வைய்ஶரஶ
ன்தறல் வட்கம் உண்டரினக்கனரம்.
குனின் ஶரக்கறஷஷப் தரர்ப்தடம், ைரகற
வைய்டம்

குனின் ஶரக்கறஷஷப் தரர்ப்தடம், ைரகற
வைய்டம்
அல்னட... என வதரி ித்றற்ஶக இங்ஶக
'ிவடன்ஸ்' கறஷடப்தரகவும்

வைரல்னனரம். ற

கரட்டுகறநர் ன்ஶந றஷணக்கப்தட்டு ஆச்ிக்கப்தடும்
எனர் றகரட்ட னடிரர் ன்று வரிந்ஶதரட, ீ
ிைரரிக்கரல் இப்தடிப்தட்ட எனரிடம் ந்ஶரஶ

ன்தறல் வட்கப்தட்டுக் வகரண்ஶட அந்க் ஶகரமன
ரஜனத்ன் அனஷட றக்குக்கு என ஸ்கரம்

தண்ிிட்டு ஶதரணரன் ன்றும் ஷத்டக்வகரள்பனரம்.
அரட குனின் ஶரக்ரம்ைங்கஷப ன்நரக
உறுறப்தடுத்றத் வரிந்ட வகரண்ட திநஶக அஷ
ஆச்ித்ட உதஶைம் ஶகர ஶண்டும், அப்தடிப்

தண்ரல் குன ம் தண்ிிட்டு எனத்ரிடம்

ந்ட அரிடம் ைக்கு இல்ஷன ன்று வரிந்ரல்
றக்குக்வகரன ஸ்கரம் தண்ிிட்டுக் கறபம்த
ஶண்டிடரன் ன்று ஆகறநட. கற்றுக்வகரள்ப
னகறநணின் ஶரக்ரம்ைத்ஷ குன ன்நரகச்
ைலர்டெக்கறப் தரர்த்டிட்ஶட ைறஷ் ஸ்கம்
ீ

தண்ிக்வகரள்பஶண்டும் ன்தட ஶதரனஶ,
கற்றுக்வகரள்பப் ஶதரகறநனும் அனஷட
ஶரக்ஷஷ ன்நரகத் வரிந்ட வகரண்ட திநஶக
அஷ குனரக ரிக்க ஶண்டும் ன்ந வதரி
ிம் இங்ஶக னகறநட.
'குனிடம்

னர் ைரரகற ைறஷ்ன் தண்டஶ

னக்ம், அடஶ அன் ர்ம், கடஷ. அர் ப்தடி
இனந்ரலும் இன் அஷத் றரகம் தண்ப்தடரட.
தற ப்தடி இனந்ரலும் தத்ணி அஷணத் றரகம்

தண்ரல் ைரகஷரக இனக்கஶண்டுவன்தட
ஶதரனத்ரன் இடவும்' ன்வநல்னரம் வைரல்லுற்கு

னரக இங்ஶக இனக்கறநஶ ன்ந வதரி ஶகள்ினேம்
லம்னகறநட....
'ஶைறகன்' ன்ந

ரர்த்ஷக்கு அர்த்ம் வைரல்ன

ஆம்தித்ஶன். அட வரம்த டெம் ங்வகங்ஶகஶர
ஶதரய்ிட்டட. 'ற வைரல்கறநன், றஷை கரட்டுகறநன்'

ன்று தரஷ்ம், திமங்கம் தண் ஆம்தித்ட (ைறரித்ட
'அறகப்ப்மங்க'ரக

றஷை ப்தி, றஷ ிட்ட

ங்ஶகஶர ஶதரணரறரி... இல்ஷன, இவல்னரனம் குன ைறஷ்ரள்-ரன். அறல் என வதரி ஶகள்ி. 'ஶகள்ி
ஶகட்கரல், ஶரக்ஷஷ தரர்க்கரல் (குனிடம்

ைறஷ்ணின்) ைரகறர? ஶரக்ஷ தரர்த்ஶ (குன)

ம், இல்ஷன ன்று வரிந்ரல் த்ரகம் வைய்ர?
ஶரக்ஷஷ ன்நரகத் வரிந்டவகரண்டுரன் குன
ன்று எனத்ஷத் ஶர்ந்வடுத்டக் வகரள்பஶண்டும்.
அப்னநம் அரிடஶரன் ைரகற ன்று

இனக்கஶண்டும் - அர் ஶஶந ரறரிவல்னரம்
வரிந்ரல்கூட (அரிடம் ைறஷ்ணரகச் வைன்நன்)
ணஸ் வகரஞ்ைங்கூட ரநரல் அரிடஶரன், அஶ
ைண்ர் (னகனறடரணர்) ன்று இனக்கஶண்டும் இடரன் தறல்.
குனவும் ைலடரகும் உர்தண்ன
குனவும் ைலடரகும் உர்தண்ன
ஶைறகன் ன்நரல் அன் றகரட்டிரக ஶண்டும். எஶ
னக்ஷ்த்றற்கு அஶக ற, கறஷப ற, சுற்றுற, குறுக்கு
ற , வய்ன் ஶரட், எற்ஷநடிப் தரஷ ன்று தன
இனக்கும். அறல் ல்னரற்நறலும் அந் ஶைறகன்
றகரட்ட ஶண்டுவன்தறல்ஷன. மர்ஞ்ரக
ம்னஷட ஆைரர்ரள், ித்ரண்ரள்

ரறரிரணர்கஷபத் ி ற்ந குனரனக்கு அட
மரத்னறல்ஷன. அப்ஶதரட வரிர றஷ
எனத்ன் ந்ட ஶகட்டுிட்டரல் மங்ஶகரைப்தடரல்
மத்த்ஷ வைரல்னறிடடம். அன் ஶகட்ட றஷத்
ரனம் வரிந்ட வகரள்பஶண்டும் ன்று றஷணத்ட, குன
ஸ்ரணத்றலுள்ப ரஶ, வரிந் இன்ணரனரிடம் ஶதரய்
ைறஷ்ணரக இனந்ட வகரண்டு கற்றுக்வகரள்ரரணரல்
இன்னும் ிஶைம். ரம் தரர்த்டக்வகரண்டினக்கும்

உதற KS அப்தடித்ரன். ஶரடைகனர னன

ிரகத் ரஶ திப்தனரரிடம் ஶகட்டுத் வரிந்ட
வகரள்ற்கரக ரிற அரிடம் அடக்கரக ந்ரர்.
"அன் ஶகட்ட னனன் தற்நறஶ ங்கஷப ரன்
ஶகட்டுக்கஶநன்" ன்நரர்.
"அன்

ஶகட்ட ரபரக அந்க் ஶகள்ி ன்

ஹ்னத்றஶன னள் ஷச்ைரப்தன தறஞ்சு ஶதரச்சு" ன்று
அர் வைரன்ணரக இங்ஶக ஆைரர்ரள் தரஷ்த்றஶன
அகர வனஶகற்நறச் வைரல்னறினக்கறநரர். 'ன்ஷண ரடி
ைறஷ்ன் ன்று எனத்ன் ந்ட ஶகட்கறநற்குப் தறல்
வைரல்னத் வரிரல் குன ன்கறந ரம் இனக்கனரர?'

ன்று ைறஷ்ஷண உத்ஶைறத்டம், ன்ஷணஶ உத்ஶைறத்ட,
தண்ிக்கடஶ' ன்று ித்டம் இப்தடி (இத்றல்
னள் ஷத்ரற்ஶதரல்) தண்ிினக்கறநரர்.

னடிந் ட்டும் அத்ஷண றனேஶ கற்றுக் வகரண்டு,
அப்னநம் கற்றுக்வகரடுக்கறநஶண உச்ைறிலுள்ப ஶைறகன்.
ல்னரம் வரிந்ன் ன்று ன்ஷணப் தற்நற கர்ப்தட்டுக்
வகரண்டினந் ைறஷ்ன் ச்ஶஶகட அப்னநம்

கப்தணரரிடம் அடக்கரக ப்ஹ் ித்ஶரதஶைம்
வதற்நஷச் வைரன்ஶணன். ல்னரம் வரிந்ர் ன்று
குனரரிலும், ிறினக்கரகத் ம்ஷப் தற்நற கர்ப்தட்ட
எனத்ர் கஷ வைரல்கறஶநன்.
அர் கர்க ஶகரத்க்கரரண என KS. 'கர்க' ன்தன்
அடிரக அந் ஶகரத்க்கரர்கஷப 'கரர்க்ர்' ன்தரர்கள்.

இஷனேம் உதறத் அப்தடித்ரன் குநறப்திடுகறநட. அட

ஶகரத்ப் வதர். அனஷட அப்தர வதர் 'தனரகர்' அஷ
ஷத்ட அஷ 'தரனரகற' ன்று கூப்திடுட. அனக்கு
'த்னப்' தரனரகற

ன்று உதறத்றல் அஷடவரற

ஶதரட்டுப் ஶதர் வைரல்னறினக்கறநட. 'த்னப்' ன்நரல்
'கர்ம்

வகரண்ட', 'ர்தம்' ன்நரல் கர்ம். 'த்னப்த்' - கர்ி.

அப்தடிப்தட்டரண அந் KS கரைறரஜணரண
அஜரைத்னிடம், "உதஶைம் தண்ி ஷக்கறஶநண்டர!"
ன்று வைரல்னறக்வகரண்டு ஶதரணரர். அப்தடிச்
வைரல்னறிட்டு ம¨ர்ன், ைந்றன், தஞ்ைனங்கள், றக்குகள்,
ப்றதிம்தம், றல் ன்நறப்தடிப் தத்டப் தன்ணிண்டு
வைரல்னற அற்ஷந ப்ஹ் ஸ்னொதரகச் வைரல்கறநரர்.
அர் வைரன்ணட 'உதரற மயறம்' ணப்தடுரண,
அரட, ர மம்தந்த்றணரல் கட்டப்தட்டரகத்
ஶரன்றும் ப்ஹ்த்ஷப்

தற்நறட ரஶணற, ந்க் கட்டுப்தரடற்று உள்ப
'உதரறயற'ரண

ப்ஹ்ம் அல்ன. அந் றர்கு

ப்ஹ்த்றன் ஶரகஶ மகனத்ஷனேம்

வரிந்டவகரள்டரன் றஜரண ஞரணம். அஷச்

வைரல்னறக் வகரடுப்தடரன் றஜரண ப்ஹ் ித்ஷ.
இர் வைரன்ண உதரற மயற ப்ஹ் மரைரங்கள்
அஜரைத்னவுக்கு ற்வகணஶ வரிந்டரன். அற்கும்
ஶஶன உதரறயற ப்ஹ் ித்ஷனேம் அனக்குத்
வரினேம். அணரல் இர் எவ்வரன்நரக வைரல்ன
ஆம்தித்ஶதரட அர் (அஜரைத்ன) இஷடநறத்ட?
"றறுத்டம்"

ன்று வைரல்னற, ரன் ப்தடி அந்

ஸ்டக்கஷபப் தற்நறத் த்ரர்த்ம் வரிந்ட

வகரண்டினந்ரஶர அஷச் சுனக்கரகத் வரிித்ரர்.
இப்தடி த்னப் தரனரகற அஶகம் வைரல்னற என ஜீணின்
ஆத்ரஷனேம் உதரற மயற ப்ஹ்ரகஶ வைரல்ன,
அஷனேம் ரஜர உதரற யறரகச் வைரன்ணஶதரட-

இவரன்ஷநத் வரிந்ட வகரள்பத்ரன் ப்ஹ்ித்ஷ
ன்று என்று, அஷக் கற்திக்கறந குன, கற்றுக்வகரள்கறந
ைறஷ்ன் ன்வநல்னரஶ வதரி மம்ப்ரம் ற்தட்டட,
அப்தடிப்தட்ட ித்ஷ அர் சுனக்கரகச்
வைரன்ணவுடன் - அந் த்னப்ர் ஶஶன என்றும்
வைரல்ற்கறல்னரல் ரஷ னெடிக் வகரண்டுிட்டரர்.
"ீர்

வைரல்ன ந்வல்னரம் வைரல்னறரகற ிட்டர"?

ன்று அஜரைத்ன ஶகட்டரர்.
"ஆச்சு"

ன்நரர்.

"இஷக்வகரண்டு

எனத்ன் ப்ஹ்ஞரணம் வதந

னடிரட" ன்று அர் வைரன்ணரர்.

அவ்பவுரன் 'கர்ி' ன்ஶந ரங்கறினந்ர் னொதஶ
ரநற, த ி மம்தன்ணரக ஆணரர்!"அப்தடிரணர

ரன் உன்கறட்ஶட ைறஷ்ணரகறக் ஶகட்டுக்கஶநன்" ன்நரர்!
ச்ஶஶகட, தரனரகற இண்டு ஶதனம் கர்ிகபரக
இனந்ஶதரறலும் மத்ித்ஷில் றஜரண ஆர்ம்
வகரண்டர்கபரக இனந்ரல், ங்கலக்குத் வரிர
உைந் ித்ஷ என்று இனக்கறநட, அஷ டுத்டச்

வைரல்னக்கூடி எனத்ர் இனக்கறநரர் ன்று வரிந்ஶதரட

கர்த்ஷ அப்தடிஶ ிட்டு திஶரடு உதஶைம்

ஶகட்டுக்வகரண்டினக்கறநரர்கள். இந் ிம் அடஷ
மம்ப்ர றில் அர்கள் ஶஶந ித்ஷகள்
கற்றுறுக்வகரண்டரஶனஶ அந் னச் ைக்ற
அர்கலஷட கர்த்டக்கும் உள்ஶப ஶதரய்ப்

ஶதரட்டினந் ித்ட ிஷபந் ற்தட்டடரன்.
அர்கலக்கு உதஶைறத் குனரர்கபின் வமரந்
ினம், அஶரடு அடேக்யனம் ைறஷ்ர்கலஷட

உள்லக்குள்ஶப இந் அனொம், ிம் இண்ஷடனேம்
உண்டரக்கற, மத்றஶன அட வடித்ட னஷபிடப்
தண்ிினக்கும்.
அஷகுஷந:கர்ம் னலஷ:ிம்
அஷகுஷந:கர்ம் னலஷ:ிம்
அஷகுஷநப் தடிப்தரபிகள்ரன் ித்ரகர்ம்
வகரண்டரடிக் வகரள்ட. னர்ரகக் கற்நநறந்ர்கள்
கர்ம் ன்ணவன்ஶந வரிரல் பிஷரகவும்

திரகவுந்ரன் இனப்தரர்கள். 'றஷநகுடம் லம்தரட'
தர்த்னயரி ச்ஶனரகம் என்று இனக்கறநட.
ர கறஞ்ைறத் - ஜ்ஶஞர (அ) யம் த்ித இ
ரந்:மதம்
ர மர்ஜ்ஶஞர (அ) ஸ்ீ த்தத் - அனறப்ம் 
:
ர கறஞ்ைறத்-கறஞ்ைறத் னஜ-மகரைரகம்
ர னெர்ஶகர (அ) veF ஜ் இ ஶர ஶ வ்தக:11

ம்ஷஶ ஷத்டச் வைரல்னறக் வகரள்கறநரர். "ஶர

வகரஞ்ைம் வரிந்ட வகரண்டினந் கரனத்றல் கறஞ்ைறத் ஜ்ஞணரக, அரட, ைறற்நநறிணணரக இனந் ரன் ம்
திடித் ரஷண ரறரி 'ரஶண மர்ஜ்ஞன்'
(அஷணத்நறிணன்)

ன்று கர்ப்தட்டுக்

வகரண்டினந்ஶன். அப்னநம் ல்ன அநறரபிகலஷட
மத்மங்கம் கறஷடத்ட, வகரஞ்ைம் வகரஞ்ைரக ஶலும்
ஶலும் வரிந்ட வகரண்ட திநகுரன் ரன் என்றும்

வரிர னெர்க்கன் ன்ந ல்னநறவு உண்டரச்சு. ஜ்ரக
ன்ஷணப் திடித்றனந் னம் - கர்னம் - ஶதரச்சு"
ன்று வைரல்கறநரர். ஆைரர்ரள் திஶரகறக்கும் அஶ
'னெர்க்க' ைப்ம்

ன்தஷக் கணிக்கடம்.

அந் KS 'த்னப்'ரக இனந் ஜ்ம் ஶதரய், ித்ர கர்ம்
ஶதரணஶரடு குன கர்னம் ஶதரய், 'ரம் ப்ரன், ரஜர
க்ஷத்ரின்' ன்தஷனேம் வதரனட்தடுத்ரல்
அஜரைத்னிடம் உதஶைறக்கும்தடிக் ஶகட்டுக்வகரண்டரர்.
"இப்தடி

க்கஶ இல்ஷனஶ" ன்று னனறல்

மம்ப்ரத்ஷ றத்டச் வைரன்ண அஜரைத்ன அப்னநம்
அனக்கு இனந் ஆர்த்ஷப் தரர்த்ட உதஶைம்

வகரடுக்கறநரர், ரய் ரர்த்ஷரய் ட்டுறல்னரல் என
ரடகம் ரறரிஶ தண்ிக் கரட்டி!
இந் ரீீிஶனஶ இன்வணரன கஷ கூட இனக்கறநட.
ப்ரயர் ன்று ரஜரிற, அர்கறட்ஶட ஶதரய்
கர்தங்கப்தட்டுக் வகரண்டு ச்ஶஶகட அப்தரகறட்ஶட
றனம்தி ந்ட குனநறணரன் ன்று

வைரன்ஶணஶணரல்னறஶர, அஷத் வரடர்ந்ட அப்தரக்கரர்,

திள்ஷபரட்டம் (ரறரி) ஶகரதப்தடரல், 'ரஜரவுக்குத்
வரிந்ட ணக்குத் வரிில்ஷன ன்நரல் உடஶண
அன்கறட்ஶட எடிப்ஶதரய் அஷத் ரணம்
கற்றுக்வகரள்டரஶண வைய்ஶண்டிட?' திரம் KS,
க்ஷத்ரிணிடம் ைறஷ்ணரற்கு வடிரக இனக்கறநரர்.
திள்ஷபிடம் "மரி, ர அங்ஶக ஶதரய் ைறஷ்ரபர
இனந்ட கத்டப்ஶதரம், ர" ன்கறநரர்.
திள்ஷப, மத்ித்ஷில் இனந் ஆர்த்றணரல், ணக்குத்
வரிர ித்ஷஷத் வரிந்ரிடம் ஶதரய்க் கற்றுக்
வகரள்கறநன்ரன். இனந்ரலும் இப த்ர? அணரல்
இங்ஶக ரன் ரரிடம் ரணதங்கப்தட்ஶடரஶர அரிடஶ
ஶதரய்க் கற்றுக் வகரள்ரட ன்கறந ஶரம்
அனுக்கு
ந்டிட்டட. அப்தரிடம், "ீஶ ஶதரய்க்ஶகர" ன்ந
வைரல்னற, ரன் ஶதரகரல் றன்றுிடுகறநரன்.
அப்தரக்கரர் ரணரதிரணம் தரர்க்கரல் ரன்ட்டும்
ஶதரகறநரர்.

வதரடரகச் வைரல்ட ன்ணவன்நரல், 'ித்ரர்த்ற'
ன்று ரனுக்குப் ஶதர் வைரல்ற்குக் கரம்,
ித்ஷஷஶ அர்த்ரக, அரட கல்ிஷஷஶ
வைல்ரக, றஷணத்ட, அன் ஶலும் ஶலும் தன

ிங்கஷபக் கற்றுக்வகரண்டு அந்ச் வைரத்ஷச்
ஶைர்த்டக் வகரள்ப ஶண்டின் ன்தடரன். அஶ
ரறரி அன்ரன் 'ர்ப்தம்' ன்கறந கர்கும் இல்னர
ித்டடன் இனக்க ஶண்டும் ன்றும் னறனேறுத்றச்

வைரல்ட. இணரல் (ிீன்' ன்ஶந அனுக்கு என
வதர் வைரல்ட. ஆணரல் இங்ஶகஶர ைறஷ்ப்

திரத்றலுள்ப ச்ஶஶகட என னஷநப்தரகவும், அந்
னஷநப்தில் ித்ரக்யத்றல்கூட அனக்ஷ்ரகவும்
இனக்க, குன ஸ்ரணம் யறக்கும் அனுஷட
அப்தரரன் 'ிற'ரகவும் 'ித்ரர்த்ற'ரகவும்
இனக்கறநரர்!
ப்ரயரிடம் உத்ரனக ஆனி ஶதரய் க்குத்
வரிர ித்ஷில் உதஶைம் னம்தடிக் ஶகட்கறநரர்.
தரனரகற ிரக அஜரைத்ன (ப்ரம்னக்கு
க்ஷத்ரிர் உதஶைறக்கனரர ன்று) ஶரஜறத் ரறரிஶ
ப்ரயனம் ஶரஜறக்கறநரர், அஷ இர் 'ப்வஸ்'

தண்ி உதஶைம் வதற்றுக் வகரள்கறநரர் - ன்தரக என
குனவுக்ஶக ன்ஷணக் குஷநத்டக் வகரண்டரகறலும்

வரிர ித்ஷஷ ஸ்கரிக்கும்
ீ
ிம் இனந்ஷ
உதறத் வரிிக்கறநட.
உத்ரனக ஆனினேஷட இந் குச் ைறநப்னக்கு
ைரந்ஶரக்ஶ இன்வணரன டுத்டக்கரட்டும் வகரடுக்கறநட.
'யரச்ஶரத்ரிர்' ன்கப்தடுகறநட, ிஶைரண

கல்ிில் ஶர்ந் ந்ட ஶதர். அர்கள் ஆத்

ஶக்

மம்தந்ரக உத்ரனகரிடம் என ிம் வரிந்ட

வகரள்பப் ஶதரகறநரர்கள். அர்கஷபப் தரர்த்வுடஶணஶ
அர், "இவ்பவு வதரிரலக்ஶக வரிர ிம்ணர
அட க்கும் வரிஞ்சுரன் இனக்கரட. அணரஶன,
ல்னரம் வரிஞ்ை ரஜர அச்தறகறட்ஶட அரஷப
அஷச்சுண்டு ஶதரஶரம். வரிரஷ அர

ட்டுறல்னர ரனம் வரிஞ்சுப்ஶதரம்" ன்று

பிஷரக, கதடறல்னரல் றஷணக்கறநரர். அப்தடிஶ
ல்னரனம் ஶதரய், அடக்கத்ஶரடு, ித்ஷிலுள்ப
ஆர்த்றணரல் ரங்கள் ப்ரம் ச்ஶஷ்டர்கபரக
இனந்ஶதரறலும், க்ஷத்ரிரண அச்தறிடம் உதஶைம்
ஶகட்டுக் வகரள்கறநரர்கள்.

ற்குச் வைரல்னந்ஶன் ன்நரல்: ற
வைரல்னறத்னகறநர் ரஶ னனறல் மரிரகத்
வரிந்டவகரண்டினக்கடம். வரிந்ரக
றஷணத்டக்வகரண்ட குன ஸ்ரணம் வகரண்டரடிக்
வகரள்கறந எனர், வரிந்ட வகரள்பில்ஷன ன்று
ற்தடும்ஶதரட அஷ ணமர எப்னக்வகரண்டு
அப்னநரட குனஸ்ரணத்றனறனந்ட

ைறஷ்ஸ்ரணத்றற்குக் கூச்ைப்தடரல் இநங்கற ந்ட
வரிந்ட வகரள்படம். குன ன்கறநன் ந்ரலம்,
ர்கறட்ஶடனேம் (ரிடனம்) ைறஷ்ணரகவும் இனக்கத்
வரிந்டவகரள்படம்.

றகரட்டுகறநன் னடிந் ட்டில் ல்னர றனேஶ
வரிந்ணரகத் ன்ஷண ஆக்கறக் வகரள்படம் மரகரன ித்ரர்த்றரக இனக்கடம். அப்தடி

றவல்னரம் ரழ்ரள் னரவும் வரிந்ட வகரண்டு
வைரல்கறநஶண ஶைறகன்.

றகண்டன்ரன் றகரட்டவும் னடினேம் இங்ஶக,
(குனித்றல்)

கண்டன் ன்தஷ, 'ரன் வைரல்கறந

ித்ஷ அடேதப் னர்ரகக் கண்டு வகரண்டன்'
ன்று அர்த்ம் தண்ிக்கடம்.

ஶல் ரட்டில் வைரல்கறநரர்கள், ' preacher திஶரஜணறல்ஷன,
teacher ரன்

ஶண்டும்' ன்று! 'ப்ரீச்ைர்' ன்நரல்

திநத்றரனக்குப் திகடணப்தடுத்டகறநர், அப்தடிப்
தண்டஷஶ ஶரக்கரகக் வகரண்டர் ன்றும், 'டீச்ைர்'
ன்நரஶன ம்னஷட ரழ்க்ஷகிஶனஶ தரடத்ஷப்
தின்தற்நறலகறப் திநனக்கும் டுத்டக்கரட்டுகறநர்

ன்றும் அர்கள் 'டிஸ்டிங்க்ிஷ்' வைய்கறநரர்கள். 'ப்ைர'
ன்ந ரர்த்ஷஷ ஷத்ஶ ' preach' ற்தட்டட, 'கரட்டுட'
ன்தற்கரண க்ரீக் ரர்த்ஷின் அடிரக teach ற்தட்டட
ன்கறநரர்கள். 'கரட்டுட' ன்நரல் 'ற கரட்டுட'ரன்,
ரஶ ப்த்ட்ை உரரக இனந்ட 'கரட்டுட'ந்ரன்
அப்தடி இனக்கும்ஶதரட குன றகரட்டிரக

ரத்றறல்னரல் அஶ றரகற ிடுகறநரர், ற
வகரண்டு ஶதரய் னடிரய் றறுத்டம் குநறக்ஶகரலம்

ஆகறிடுகறநரர். "Way and the goal " ன்று ஷததிள் வைரல்ட!
'ஶைறகன்' ிரக

இத்ஷணனேம்.

னஶரயறர்
'னஶரயறர்'
(குனவுக்கு

உள்ப அஶகப் வதர்கபில்) 'னஶரயறர்'

தரக்கறினக்கறநட. அஶக மம்ஸ்க்ன ரர்த்ஷகபில்
மம்னேக்ரட்ைம் ன்ந கூட்வடலத்டக்கள் னம்.

உரரக 'சுக்னரம்தம்' ன்தறல் 'க்னர' (ன்தட என
வய்வலத்டம் என உிர்வய்வலத்டம் என்நரகக்
கூடி லத்ட. றறல் அப்தடிப்தட்ட கூட்வடலத்டகலம்,
basic ஆகக்

கூட்வடரனறகலஶ கறஷடரட. அணரல்

'சுக்னம்' ன்தஷத்

றறல் 'சுக்கறனம்' ன்றுடென்

லடரர்கள். றறல் 'க்' னனற வய்வலத்டக்கள்
அஶ ர்க்கத்ஷ - இந் உத்றல் 'க' ன்தஷ ஶைர்ந் உிர்வய்னேடன் ரன் ஶைனம். அணரல்ரன்
'சுக்கறன', 'தச்ஷை', 'ஷத்டண', 'அப்தர', 'அம்ர' ன்தட

ரறரிரண கூட்வடரனறகஶப றறல் உண்டு. 'க்னஷ்ர்'
ன்று ஆம்தத்றஶனஶ வய்வலத்ட றறல்
ரரஷகரல்ரன் அஷக் 'கறனஷ்' ன்தட. றழ்ப்
னனர்கள் 'ஷ்'வும் றறல் ரட ன்தரல்
'கறனட்டி' ன்ஶந

வைரல்ரர்கள், லடரர்கள். அஶ

ரீறில் 'ப்ஶரக்ஷம்' ன்தஷத் றறல் 'னஶரட்ைம்'

ன்ஶந லடரர்கள். 'ட்ை' ன்று மம்ஸ்க்ன 'க்ஷ' (க்க்ஷ)
ஷச் வைரல்டகூட மரிில்ஷன ன்று றஷணக்கும்
னனர்கள் 'னஶரக்கம்' ன்ஶந வைரல்ரர்கள். ற்கு
இந்ப் ஶதச்சு ந்றனக்கறநட ன்நரல், 'னஶரயறர்'

ன்தறலும் ஆம்தம் 'னஶர' ரஶண? ஷனகல ழ்ப் தரடரக
இங்ஶக தன ஶதர் என ப்னப் தண்டகறநரர்கள். ன்ண ப்ன
ன்நரல், 'ப்ஶரட்ைம்' ரறரிரன் இடவும் னெனத்றல்
'ப்ஶரயறர்' ன்ந

ரர்த்ஷ ன்றும் அஷஶ றழ்

க்கறல் 'னஶரகறர்' ஆகறினக்கறநட ன்றும்

றஷணக்கறநரர்கள். இனக்கரக லடட ரறரிப் ஶதச்சு
க்கறல் தண்டறல்ஷனரஷகரல், ஶதசும்ஶதரட
'ப்ஶரயறத்' ன்ஶந

வைரல்கறநரர்கள். அட ப்ன. னெனரண

மம்ஸ்க்னத்றஶனஶ அட னஶரயறர்'ரன், 'ப்ஶரயறர்'
இல்ஷன. 'னர' ன்நரல் 'னன்ணரல்'. 'னரம்' ன்நரல்
னற்கரனத்றல் டந்ட. 'னஶர-யற' ன்நரல் 'னன்ணரல்

யறம்'. எனத்னுக்கு ட யறஶர அஷ னன்கூட்டிஶ
வைரல்தர்ரன் னஶரயறர். 'யறம்' ன்நரல் ல்னட

அட ல்னரக இனப்தஶரடு ரத்றறல்னரல்

ணமளக்கு மந்ஶரரகவும் இனக்கும். மரரரக
க்கு வட ல்னஶர அவல்னரந்ரன் ணமளக்குப்
திடிக்கரரக இனப்தட!அப்தடித்ரன் உதறத்ஶ
ித்ரமப்தடுத்ற ல்னஷ 'ச்ஶஸ்' ன்றும்,

ணமளக்குப் திடித்ஷ, ப்ரிரணஷ 'ப்ஶஸ்' ன்றும்
வைரல்கறநட. ல்னஷஶ ணமளக்கும் திடித்
ரறரிரண னஷநில் வைய்டம், வைரல்டந்ரன்
யறம்.

என கட்டி - கறங்கு ந்ட வரம்தக் கஷ்டப் தடுத்டகறநட.
ஶஶன மரிரண சூட்டிஶன ஜனம் ிட்டரல், எத்டம்

வகரடுத்ரல் கஷ்டம் அப்ஶதரஷக்கரட, ஏடிப்ஶதரகறநட,
"ம்..ர

இனக்கு" ன்கறஶநரம். அந் 'ம்' ன்தட

'யறம்ரன்.

தரதம் ம்ஷ மம்மரத்றல்

கட்டிப்ஶதரட்டுக் கஷ்டப்தடுத்டகறநட. இடவும் என 'கட்டி'.
தரதம் ீப் னண்ம் தண்ஶண்டும். அந்ப் னண்ம்
மரரரக க்கு ரிச்ைல் னம் னந்ரகஶ

இனக்கும். அப்தடி இல்னரல் அஷனேம் வமபக்ம்
னம் எத்டரக்கறக் வகரடுப்தர்ரன் க்கு யறம்
வைய்கறந, யறரக இனக்கும் குன.
மத்ம் ல்னட .ஆணரல் அட அஶகரக ணமளக்குப்
திடிக்கரட. "மத்த்ஷனேம் யறரகச் வைரல்னற, திடிக்கறந
ரறரி தண்ட, மத்ம் ப்னொரத், ப்ரிம் ப்னொரத்" ன்று
டே வைரல்கறநரர். றனள்லனம்
ரய்ஷ ணப்தடுட ரவணின் ரவரன்றும்

ீஷ இனர வைரனல்
ன்கறநரர். 'ீஷ இனர', அரட யறரக!
'யறஶரதஶைம்' ன்று

என னஸ்கம். 'தஞ்ைந்த்க்

கஷகள்' ன்று ஶகள்ிப்தட்டினப்தீர்கள். cF உதஶைம்
ன்நரல் மரரரக ரனக்குஶ அட ஞ்ஜகரக
இனக்கரட. ஆணரல் குந்ஷகலக்குங்கூட ீறஶதரஷண

திடிக்கும் தடிரகக் கரனொதத்றல் றனக -தட்ைறகஷபக்கூட
தரத்றங்கபரக ஷத்ட தய§ ஸ்ரஸ்ரக ிஷ்ட
ைர்ர ன்கறநர் என னஸ்கம் லறணரர். அற்குப்
ஶதர்ரன் 'தஞ்ைந்த்ம்'. ந்ட னக்ரண 'டரதிக்'கு

கபரகப் திரித்ட லறரல் அப்தடிப் ஶதர். அட கறநறஸ்ட
ைகரப் ஆம்த டைற்நரண்டுகபில் லறட ன்று

வள்ஷபக்கரர்கஶப வைரல்கறநரர்கள். அஷ base தண்ி,
இன்ணனங்கூட ஷஸ் தண்ி தன ீறக் கஷகபரகச்
ைறறு சு ரர்கலம் ஆஷைரகப் தடிக்கறந ித்றல்
ரரர் ன்ந ங்கரபிர் ண்டறு னத்றற்கு
னன் லறணடரன் 'யறஶரதஶைம்'. Middle School ன்கறந
டுறஷனப் தள்பிக்கூட கட்டத்றல் மம்ஸ்க்ன

ரர்கலக்கு 'யறஶரதஶை' -த்றனறனந்ட தரடங்கலம்,
ஷயஸ்கூல் குப்ன ரர்கலக்கு னென
'தஞ்ைந்த்'த்றனறனந்ட

தரடங்கலம் ஷப்தரக

னன்வணல்னரம் டந்ட ந்ட.

சுந்ற இந்றரில் கனரைரக் குறதநறப்ன
சுந்ற இந்றரில் கனரைரக் குறதநறப்ன

'னன்வணல்னரம்' ன்நரல்

ம்னஷட கனரைரத்றற்கு

ன்நரகக் குற தநறத் வள்ஷபக்கரர்கபின் கரனத்றல்
அர்கலக்கும் ணஸ்மரக்ஷற உறுத்ற, அங்ஶக அங்ஶக,
ைறன ல்னடம் தண்ிறல் இப்தடின்று
தரடத்றட்டத்றல் ஶைர்த்றனந்ரர்கள். ஸ்ந்றம்
ன்தரக க்கு ந்ட ஶை கனரைரம் ினத்ற

வைய்ப்தடுரகச் வைரல்னப்தடும் ற்கரனத்றஶனர,
அங்கங்ஶக உள்ப ைறன்ண ரறுதரடுகஷப ஊறப் வதரிட
தண்ிப் திஶை கனரைரம் ன்று ரங்கபரகஶ

ஸ்னஷ்டி வைய்றனக்கும் என குறுகறண ற்தரட்டரல்,
ஶைம் னலற்குஶ ற்தட்ட கனரைரத்ஷ அனக்கறப்

ஶதரட ஶண்டும் ன்ந ண்ம் ற்தட்டினக்கறநட. இன்
றக ிஷபரக, கனரைரக் குறதநறப்தில் ம்ர்கஶப
வள்ஷபக்கரஷண ிட ஆக் குறத்ஶரண்டி

அஷணஶ ல்னணரக்கறினக் -கறநரர்கள்!கஷடைறில்
ஷடனஷநஷப் தரர்த்ரஶன த் ஶைம் னலற்குரண
கனரைரஶர, இட்டுக்கட்டி உண்டரக்கறனேள்ப ப்ஶை
கனரைரஶர டவும் ஜணங்கபின் ரழ்னஷநில்

ரல் அட வள்ஷபக்கர ஶரஸ்ரிஶனஶரன்
னன்ஷணிட ஶகரக, ஆரக இநக்கறக்

வகரண்டினக்கறநட. ஶை கனரைரத்றற்குப் தறல் திஶை
கனரைம் ன்தறல் என அங்கரக இந்த் றழ்ரட்டில்

மம்ஸ்க்னக் கல்ிின் வன்ணிஷத் றனகறினப்தறல்
வள்ஷபக்கரன் தண்ிினந் வகரஞ்ைம் ல்னடம்
ஶதரய்ிட்டட!அன் வகரஞ்ைம் தநறத்ட ிட்டினந்
குறஷ இப்ஶதரட அகரரகஶ ஶரண்டிினக்கறநட!....

ச்ஶமரண cF ஶதரஷணஷ ப்ஶமரகவும் ஞ்ஜகரக

ஆக்கறத் னட 'யறஶரதஶைம்' ன்று வைரல்ன ந்ஶன்.
ித்ரகுனவும் ீக்ஷ£குனவும்
ித்ரகுன வும் ீக்ஷ£குனவும்
னங்கரனத்றற்கு ட யறஶர அற்கு னன்கூட்டிஶ
றவைரல்னறத் னகறநர்ரஶண குன? அணரல் அர்
'னஶரயறர்' ஆகறநரர்.

ட்டு மறல் ப்ம்ைரரிரகற

குனகுனம் ஶைர்ந்டிட்ட ைறஷ்னுக்கு ப்ம்ைர்

ஆச்த்றல் அன் ப்தடி எலகஶண்டும் ன்று

வைரல்னறக் வகரடுப்தஶரடு ரத்றம் அர் னடித்ட
ிடுறல்ஷன. திற்தரடு, ரழ்ரள் னலற்குஶரண
ல்னர ிங்கலம் உதஶைறக்கறநரர். இஷ
'ித்ரகுன' ன்தரர்கள்.

ல்னர ித்ஷகலம், அரட

கல்ிின் தன டஷநகஷபனேம் ஶதரறக்கறநர் இர்.

ஆணரலும் ஆத் ித்ஷஷ ரத்றம் கரரி னொதத்றல்
உடஶண ற்று அடேஷ்டிக்கச் வைய்கறந அபவுக்கு

ஶதரறக்கரட்டரர். அறலும் அநறஷ பர்த்டக் வகரடுத்ட,
அன் னக்ஷ்த்றல் என திடிரணத்ஷனேம் உண்டரக்கறத்
னரரணரலும், அஷ ஷடனஷநில் ற்றுச்

வைய்ற்கு மந்றரமப் தக்கும் அைறம் ன்தரல்,
னல் ஆச்த்றல் (ப்ம்ைரித்றல்) இனக்கும்.
ைறஷ்ஷண அர் இண்டரம் ஆச்த்றல்
(க்னயஸ்ரச்த்றற்கு) த் ரன் அனுப்தி ஷப்தரர்,
ரனரம் ஆச்த்றற்கு (மந்றரமத்றற்கு) அல்ன.
திற்தரடு அந் ஆச்ம் வகரடுத் ஆத்ித்ஷ -

ப்ஹ் ித்ர ணப்தடுஷ - ட்டுஶ ஶதரறப்தஷ

'ீக்ஷ£ குன' ன்தட.

வய்ங்கஷபக் குநறத்ட

ஜதிப்தற்கரக இனக்கும் தன ிரண ந்த்ங்கபில்
என்ஷந உதஶைறக்கறநஷனேம் ீக்ஷ£ குன ன்று
வைரல்ரக ற்தட்டினக்கறநட.
ந் குனரணரலும் 'னம் னன் கரப்தட' ன்நதடி,

ைறஷ்ரள் ப்னப் தண்ரதடி னன்ணரகஶ ஜரக்ஷ
தண்ி அர் உதகரிப்தரர். அணரல் 'னஶர'யறர் ன்று
ஶதர். 'ஜரக்ஷ தண்ி' ன்னும்ஶதரட வகரஞ்ைம் றட்டி,
உனட்டி, ச்ைரிக்ஷக தண்டரக த்ணிக்கனரம். இர்
அப்தடி றட்டல் - உனட்டல் தக்கம் ஶதரகரர்.
தக்ரக, தரகஶ வைரல்கறந 'யறர்'! ற்வகணஶ

ந்டிட்ட கட்டிக்கு ஷத்ம் தண்டஶரடு , இணி
ஶலும் தரதம் ஶைர்க்கரனறனக்கவும் preventive medicine
(தின்ணர்

ஶக்கூடி ஶரய்க்குத் டுப்ன னந்ட)

வகரடுக்கும் னஶர-யறரக குன இனக்கறநரர்.
குனின் தங்க ப் வதரறுப்ன!
குனின் 'தங்க'ப் வதரறுப்ன!

னஶரயறனக்கும் குனவுக்கும் ித்ரமம்

கரட்டிணரற்ஶதரனவும் என ைரஸ்த் ைணம் இனக்கறநட.
ரஜரணம் ரஷ்ட்ஜம் தரதம், ரஜதரதம் னஶரயறம் 1
தர்த்ரம் ஸ்த்ரீ-க்னம் தரதம், ைறஷ் தரதம் குனம்
வ்ஶஜத் 11
மரரரக றஷணப்தட, ரஜர ஜணங்கஷப ஆட்டிப்

தஷடப்தன், அஷணனேம் ஆட்டிப் தஷடப்தர் ரஜகுன,

தற ன்கறநன் வதண்டரட்டிஷ ஆட்டிப் தஷடப்தன்,

குன ன்தர் ைறஷ்ஷண ஆட்டிப் தஷடக்கறநர், ன்று.
ஆணரல் ம்னஷட ர் ைரஸ்றங்கபில் அந் ரலு
ஶதனக்கும் அர்கள் ரர் ரஷ ஆட்டிப் தஷடப்தரகத்
ஶரன்றுகறநஶர அந் ரலு ஶதஷ ல்றப்தடுத்றரக

ஶண்டி வதரி வதரறுப்ஷதக் வகரடுத்றனக்கறநட. ரஜர
ப்ஷஜகஷபல்றப்தடுத்டம், ரஜகுன அந் ரஜரஷஶ
ல்றப்தடுத்டம், அகனஷடரணரர்கள்

வதரண்டரட்டிரர்கஷப ல்றப்தடுத்டம், குன ன்று
இனப்தர் ைறஷ்ரஷப ல்றப்தடுத்டம். இப்தடி
அர்கள் கட்டரப் வதரறுப்ன ற்க ஶண்டும்.

தங்கரண வதரறுப்தரகஶ வகரடுத்றனக்கறநட. ன்ண
தங்கம் ன்நரல், அப்தடி அர்கள் ல்றப்தடுத்த்
நறணரல், அந் ப்ஷஜகலம், ரஜரவும், வதண்டரட்டினேம்,
ைறஷ்ர்கலம் தண்டகறந தரதம் னஷநஶ அந்

ரஜரஷனேம், ரஜகுனஷனேம், அகனஷடஷணனேம்
குனஷனேஶ ஶைனம். இப்தடி என வதரி வதரறுப்ன

ற்தரல்ரன் அந் ரலுஶதஷ அடங்கற டக்கும்தடிச்
வைரல்னறினப்தட.
னஶரயறனம், குனவும்
னஶரயறனம், குனவும்
அந் ர் வ்ஸ்ஷஷ இங்ஶக வைரல்னக் கரம்,
(குநறப்திட்ட)

ச்ஶனரகத்றல் 'ரஜரின் னஶரயறர்',

ைறஷ்ணின் குன' ன்தரகப் னஶரயறஷனேம் குனஷனேம்
வவ்ஶறு ஆமரறகபரகச் வைரல்னறினப்தடரன், ரஜ
தரதம் னஶரயறம், ைறஷ் தரதம் குனம்.

அப்தடிரணரல் குன ஶஶந, னஶரயறர் ஶஶநர?
குன ன்று இந் ச்ஶனரகத்றல் வைரல்ட - இங்ஶக
ரத்றம் இல்ஷன, வதரடரகஶ அஶக இடங்கபில்

வைரல்ட -தரல்த்றல் உதணம் ஆணடம் ரிடம்
ஶதரய் எனத்ன் குனகுனரமம் வைய்ட தடிப்தரஶணர,
அஷத்ரன். அர் க்னயஸ்ஶ. ன்நரலும் வரம்த
னர் கரனங்கபில் அர் கரட்டில் இனந்ட

வகரண்டினந்ரர். ரட்டினறனந்ட ைறஷ்ர்கள் அங்ஶக ஶதரய்
கூட ரமம் தண்ி ித்ரப்ரமம் வைய்ரர்கள்.
அற்கப்னநம் அர் கரட்டில் இல்னரிட்டரலும்,
ைறஷ்ர்கபரக ந்ர்கபின் டுகஶபரடு
ீ

மம்தந்ப்தடரல் எடங்கத் ணிரக குனகுனம்
ஷத்டக் வகரண்டு தரடம் கற்றுக் வகரடுத்டக்

வகரண்டினந்ரர். வபினைரினறனந்டம் தைங்கள் அரிடம்
ந்ட தடிப்தரர்கள். தடிப்தரணடம், கரட்டு குனகுனம், ரட்டு
குனகுனம் டரணரலும் அஷ ிட்டு ிட்டு ைறஷ்ர்கள்
அகத்றற்குப் ஶதரய்க் கல்ரம் கரர்த்றஷக வைய்ட
வகரண்ட க்னயஸ் கர்ரக்கஷபச் வைய்

ஆம்திப்தரர்கள். அப்ஶதரட அற்ஷந அர்கலக்குச்

வைய்ிக்க ஶஶந னட குனரர் ஶடம்ரஶண? அப்தடி
ற்தட்ட இண்டரட குனவுக்குத்ரன், வஜணனரக,
'னஶரயறர்' ன்ஶந

ணிப்வதர் வகரடுத்ட ஷத்ட.

வதரட ஜணங்கபரக உள் க்னயஸ்ர்கள் தன ஶதனக்கு
எனஶ னஶரயறரக இனப்தரர். ஆணரல் ரஜரவுக்குத்
ணிரக எனர் அப்தடி இனப்தரர். ரஜரவும் தரல்
ஷைில் கரட்டிஶனஶர, ரட்டிஶனஶ எடக்குப்

னநத்றஶனஶ இனந் குனிடம் ஶதரய்த்ரன்

ித்ரப்ரமம் தண்ித் றனம்திினப்தரன். ரஜரரண
அப்னநனம்கூட அனுக்குள்ப மறிணரல் அஷ
அவ்ப்ஶதரட - அன்நன்றுங்கூட - ம் அனுப்தி
ஷத்ட அட்ஷஸ் ஶகட்டுக்வகரள்ரன்.

ரரத்றல் மறஷ்டஷ அஶரத்ற ரஜ மமறல்
அடிக்கடிப் தரர்க்கறஶநரறல்ஷனர? ரஜர அண்ஷணில்
ணக்வகன்ஶந ணிரக ஶந என னஶரயறர் ஷத்டக்
வகரள்ரகவும் றஷநஶ இனந்றனக்கறநட.

இப்தடி ரட்டிஶனஶ இனந்டவகரண்டு மளக்கு
ந்டிட்ட ரஜரவுக்கு அட்ஷஸ் தண்டதஷத்ரன்
ச்ஶனரகத்றல் 'னஶரயறர்' ன்றும், ற்ந குனரர்கஷப
ல்னரம் குன ன்றும் ித்ரமப்தடுத்றச்
வைரல்னறினக்கறநட.

ஆகக்கூடி, னஶரயறனம் குனரன் - குன வைய்ரண
ல்ற கரட்டும் கடஷஷச் வைய்தர்ரன், ஆணரல்

என குநறப்திட்ட ல்ஷனக்குள், குநறப்திட்ட கரர்த்றற்கரக
ற்தட்டர்.
எனத்னுக்கு னங்கரன யறத்ஷ னன்ணரக டுத்டச்
வைரல்தர் 'னஶரயறர்' ன்று றர்ைணம் (த
இனக்கம்) . அப்தடிச் வைரல்ஷஶ அன்
ணமளக்கும் திடித்ரண னஷநில் யறரகச்
வைரல்கறநர் ன்றும் ஶைர்த்டக்
வகரள்பனரம். ற்கரனத்றல் ரம் ித்ரப்ரமத்றற்குப்
னஶரயறரிடம் ஶதரறல்ஷன. இப்ஶதரட க்குத்

வரிந் னஶரயறர் 'தண்ி ஷக்கறந ரத்றரர்'ரன்.
ஆறரபில் குனகுனத்றல் தடிப்ன னடித்ட ந்ட,

ிரயம் தண்ிக் வகரண்டனுக்கும் ஶகர்ரக்கள்
- ைறன்ண இஷ்டிகபினறனந்ட வதரி ரகங்கள்
ஷினரணஷ - வைரல்னறக் வகரடுத்டப்

தண்ிஷப்தற்கு என குன இனக்கத்ரன் வைய்ரர்.
இப்ஶதரட ல்னரம் ஶய்ந்ட கல்ரம், அதகரர்ம்
(உத்க்ரிஷ) , ஆிரட்டம், னடல் கல்ரம்
இப்தடிச் ைறனட தண்டிக்க எனத்ஷ ஷத்டக்

வகரண்டினக்கறஶநரம். இர்ரன் இப்ஶதரட வகரஞ்ைத்றல்
வகரஞ்ைம் க்கு குனஸ்ரணம். அந்ந்ச் ைடங்கரட
ரம் 'ஆைரர்னகரக'ப் தண்டற்கு அர்ரன்

இனப்தரல் அந் ஸ்ரணம். அனம் னன்ணரக, 'னஶர',
அகத்டக்கு ந்ட, ப்ஶதரட அப்தர ச்ரத்ம், ப்ஶதரட
னக்ஷ்ற வ்ம் ன்று வைரல்னறிட்டுப்ஶதரகறநரர்.
ஆணரல் அட அகத்ஷச் ஶைர்ந்ர்கலக்கு
'யற'ரினக்குர

ன்தட மந்ஶயம்!

என ித்றல் அஶகப் னஶரயறர்கள் வரம்தவும்
யறர்கபரக இனப்தரகக் ஶகள்ி - க்னயஸ்ர்கள்

த்ஷண அைரஸ்த்ரீரணஷனேம் 'ைரஸ்த்ஶரக்ம்' ன்ந
வதரய் ஶஜரடஷணக்குள்ஶப தண் ஆஷைப்தட்டரலும்,
அர்கள் ணமள தடிஶ, இன்னுங்கூட ஷரிம்
வகரடுத்டம், தண்ிஷப்தட, அர்கள் இஷ்டப்தடி,
வமபகர்ப்தடி கர்ரக்கஷபக் குஷநத்டப் தண்டட,
ஶஷப, கரனம் ப்திப் தண்டட ன்தறவனல்னரம்
வரம்த யறரினப்தரகக் ஶகள்ி.

னன்ணரள் னஶரயறர் டரன் றஜரகஶ யறஶர

அஷஶ ஶகட்கவும் யறரகச் வைரல்ரர். 'வைரல்கறநர்'
ன்நரல் வைரல்னற அஶரடு ிட்டு ிடுகறநரில்ஷன.
ரம் வைரன்ணதடி (ைறஷ்ன்) வைய்னேம்தடிரகவும்
டெண்டிிடுரர். அந் ைக்ற அனக்கு இனந்ரல்ரன்
'குன' ன்ந

வதரி வதர் வதரனந்டம்.

ைலடன் னற்ைறனேம், குனின் அனலம்
ைலடன் னற்ைறனேம், குனின் அனலம்
இப்தடிச் வைரன்ணரல் என குன ல்னர ைறஷ்ர்கஷபனேம்
அர் வைரல்கறநதடிஶ டைறு வதர்வமன்டும் டக்கப்
தண்ிிடுரவன்று அர்த்றல்ஷன. எவ்வரன
ஜீனுக்கும் இனக்கப்தட்ட அந்ஃகத்றன் தக்கு
ஸ்றறக்கும் இங்ஶக இடம் வகரடுக்கத்ரன் ஶண்டும்.
ைறஷ்ணின் ைறத் தக்ம், னத்ற ீக்ஷண்ம் ஆகறஷ
ித்ர ஸ்கத்றல்
ீ
னக்ரண இடம்
வதற்நஷரகும். அற்ஶநரடு ிம் னக்ரக

ஶண்டும். த ித்றணரல் அப்தடிஶ குனவுக்கு
ைரகற தண்டகறநன் ித்றல்ரன், அன் ந்
னத்றக்கரணரக இனந்ரல்கூட குனின் டெண்டுஶன
னர்ரக ஶஷன வைய்ட னர் ஞரணத்ஷக்
வகரடுப்தட. அஷத் 'டெண்டுல்' ன்று வைரல்னற னடித்ட
ிடுடகூட மரிில்ஷன. குனின் க்னதர ைக்றஶ,
ைறஷ்னுக்கு ஶஷன ஷக்கரல் ஞரணத்ஷ
அனுக்குள் வரப்தி (றப்தி) ிடுரகஶ வைரல்னடம்.
அட ிறினக்குத்ரன். ஷணர்கலம் ந் அபவுக்கு
ிரகப் தடிரணத்டடன் கற்கறநரர்கஶபர அந்

அபவுக்கு குனின் க்னஷதனேம் வவ்ஶறு டிகறரிகபில்
அர்கஷபத் டெண்டி ிடும். அப்தடி இல்னரர்கஷப

அர் ஶர ரற்கரனறகரகத் டெண்டிிடனரம். அப்னநம்
அர்கலஷட கல ழ்ப்தடில் ஶதரர அந்ஃகம்
ிஷத்டக் வகரண்டு ன் ஶதரக்கறஶனஶ லம்திிடும்.
ித்ஷ ப்ஶரஜணப்தடரல் ஶதரகும்.

உதறத்ஷப் தரர்த்ரஶன வரினேம் - ப்ஜரதற அமள
ரஜரரண ிஶரைணனுக்கும் உதஶைம் தண்ிணரர்,
ஶரஜரரண இந்த்னுக்கும் உதஶைம் தண்ிணரர்.
ஆணரலும் அமள ரஜர ிஶரைணன் ஶயரத்
னத்றனேடன் (உடஶனரன் ஆத்ர ன்ந அநறவுடன்) ட்டும்
றன்றுிட்டரன். இந்த்ன்ரன் ஶயரீரண றத்ர

மத் றஜ த்ரக ஆத்ரஷத் வரிந்டவகரண்டரன்.
கரம், குனவுக்கும் அர் வைரல்னறத் னகறந
ித்ஷக்கும் ந் அபவுக்கு என ைறஷ்ன்
கல ழ்ப்தடிலுடன் அந்ஃகத்ஷத் றநந்ட ிடுகறநரஶணர
அஷப் வதரறுத்ஶ அனுக்குள் த்ம் றும், ஊறும்
ன்தடரன்.
ைறஷ்ன் ப்தடிப்தட்டன் ன்தடம் ித்ர

ஸ்கத்றல்
ீ
னக்ம். அடரன் ிம் ன்ந
அபவுக்கு, வகரஞ்ைம் 'க்ஸ்ட்ரீ'ரகஶ தனற
வைரல்னறினக்கறநரர்.

ிற குன ப்ரஜ்ஶஞ ித்ரம் ஷ ர ஜஶட
 ட கலு ஶரர் - ஜ்ஞரஶ ைக்றம் கஶரத் - தயந்ற
ர 1

தற ை ஶரர் - னரன் ஶத தனம் ப்ற த் - ர
ப்தற சுைறர் - திம்த - க்ரஶய ிர் -  ம்னரம்
ை:11
ன்ண வைரல்கறநரவன்நரல் ல்ன னத்றரணரண என
ரன் இனக்கறநரன். 'ப்ரஜ்ஞன்' ன்று அஷண
ச்ஶனரகத்றல் வைரல்னறினக்கறநட. "வரம்த ப்ரஜ்ஞன்-னு
ண்ம்" ன்று ரம்கூடச் வைரல்கறஶநரம் ப்ரஜ்ஞன்

ன்நரல் னத்றைரனற ன்தட ட்டுறல்ஷன, ைறத் தக்ம்,
அற்குரி ிம்
ஆகறஷனேம் உள்பன், அப்தடிப்தட்டனுக்கும் குன
தரடம் வைரல்கறநரர். 'ஜடம்' ன்று ச்ஶனரகத்றல்

வைரல்னறினக்கும் ந் னத்றக்கரனுக்கும் வைரல்னறத்
னகறநரர். கல ழ்ப்தடினறலும் இன் ஜடம். இப்தடி,
ித்ரமரண இன றனுமள ித்ரர்த்றகலக்கும் எஶ
ரறரிரன் ித்ரமம் தரர்க்கரல் தரடம் டத்டகறநரர்
குன. இட ச்ஶனரகத்றன் னல் தரம் (ரன்கு ரிகபில்
னல் ரி) .
அடுத் தரத்றல் அர் வைரல்ஷத்ரன் 'க்ஸ்ட்ரிம்'
ன்று வைரன்ஶணன் " ட கலு ஶரர் ஜ்ஞரஶ ைக்றம்
கஶரற அதயந்ற ர" ன்று இங்ஶக வைரல்கறநரர்.
அர்கலஷட அநறவுக்கு - ஸ்தரரக
அர்கலக்குள்ப அநறவுக்கு - அர் னடைரகச் ைக்ற
ஊட்டவுறல்ஷன, அந் அநறின் ைக்றஷ

அதயரிக்கவுறல்ஷன. அரட ைறஷ்ணின் அநறவுத்
றநஷண குன கூட்டவுறல்ஷன, குஷநக்கவுறல்ஷன.

இப்தடி அர் வைரல்ட, என ைறஷ்னுக்கு ித்ஷ

றுடம் நரடம் னலக்க அனுஷட னத்றஷ
வதரறுத்ஶ ன்ந அதிப்ரத்ஷக் வகரடுக்கறநட. இஷ
'க்ஸ்ட்ரீம்

வ்னை' - என ைரர்தரகஶ ைற்று 'அற'ரகப்

ஶதசுட - ன்றுரன் வைரல்னத் ஶரன்றுகறநட.

வைரன்ணர் வரம்தப் வதரிர். ஆத் ைரஸ்த்ம், cF
ைரஸ்த்ம் ல்னரம் ன்நரகத் வரிந் யரகி.
ஆணரலும் என கி ரம் டுத்டக்வகரண்டுள்ப
எவ்வரன ித்றற்கும் அந்ந் மத்றல் வரம்த
அலத்ம் வகரடுத்டப் ஶதைறணரஶன அட ன்நரக ணமறல்
தறனேம் ன்தரல் க்ஸ்ட்ரீரகவும் ைறனட வைரல்கறநட

க்கம். அந் மந்ர்ப்தத்றல் அப்தடிச் வைரன்ணரல்ரன்
தபிச்வைன்று ிம் றற்கும்.
ப்க்ன ச்ஶனரகம் (ற்ஶதரட ரம் டுத்டக் வகரண்டுள்ப
ச்ஶனரகம்) 'உத் ர ைரிம்' ன்கறந ரடகத்றல்
னகறநட. அறஶன ரல்ீ கற யர்றின் ஆச்த்றஶன
ன-குைர்கள் அரிடம் ித்ரப்ரமம் வைய்கறநஶதரட
அர்கஶபரடு கூடப் தடித் மயித்ரர்த்றரண
ஆத்ஶி ன்ந வதண் வைரல்கறந ைணஶ இந்
ச்ஶனரகம். "ன - குைர்கள் தரடத்ஷ அப்தடிஶ

னர்ரக க்யறத்டக் வகரண்டரர்கள். அற்கரண 'ப்ஜ்ஞர'
ன்ந ல்னநறரற்நலும், 'ஶர' ன்தரண ித்ஷ

நக்கரல் ஸ்றரகக் கரப்தரற்நறக் வகரள்கறந ைக்றனேம்
அர்கலக்கு இனந்ட. அல்த ப்ஜ்ஷஞனேம் அல்த
ஶமளஶ உள்ப ன்ணரல் அர்கஶபரடு ரக்குப்திடிக்க
னடிில்ஷன. அணரல் ரல்ீ கற ஆச்த்ஷ ிட்டு

ிட்டு அகஸ்த்ரிடம் கல்ி கற்கப் ஶதரகறஶநன்" ன்று

அள் வைரல்னறக் வகரண்டு ஶதரகும்ஶதரட இந் ச்ஶனரகம்
வைரல்கறநரள். குன எஶ ரறரி, எஶ க்பரமறல்,
ரர்கஷப என்நரகஶ ஶைர்த்ட ஷத்டக் வகரண்ஶட
தரறத் ஶதரறலும் ப்ரஜ்ஞர்கபரண ன-குைரள்ரன்
னர்ரக க்யறத்டக் வகரண்டரர்கள், ன்ணரல்

னடிில்ஷன ன்று வைரல்லும் அந் மந்ர்தத்றல்
ன-குைரள் வதனஷனேம் ன்னுஷட ைறறுஷனேம்

தபிச்வைன்று வரினேம்தடி அஷபக் கி ஶதை ஷக்க
ஶண்டிினந்ட. அணரல் குனரண ரல்ீ கற
யர்றின் 'தரர்ட்' ன்ண ன்று கரட்டரல் - குனின்
க்னஷதக்கு ைறஷ்னுஷட அநறஷத் டெண்டிக்

வகரடுக்கும் 'தரர்ட்' உண்டு ன்தஷ இங்ஶக வகரண்டு
ரல் - ைறஷ்ர்கபின் த்ஷப் வதரறுத்ஶ
ித்ரப்ரமம் ன்ந அதிப்ரத்றற்கு ரத்றம்
அலத்ம் ந்ட
வைரன்ணரல்ரன் கிின் உத்ஶைம் னர்த்றரகும்
ன்தணரல் அப்தடிச் வைரன்ணரர்.
இப்தடி, 'ைறஷ்ணின் அநறஷ குன கூட்டவுறல்ஷன,
குஷநக்கவுறல்ஷன' ன்று னட இண்டரம் தரம்.
அடுத் தரம்:தற ை ஶரர் - னரந் - ஶத:தனம் ப்ற
த் ர. (வதரனள் ிபக்கம்) குன ல்னரனக்கும் எஶ
ரறரி வைரல்னறக் வகரடுத்ரலும் தனஷண, ரிமல்ஷட,
தரர்த்ரல் ப்ரஜ்ஞ ைறஷ்னுக்கும் ஜட ைறஷ்னுக்கும்

இஷடஶ வரம்த ித்ரமரக இனக்கறநட. 'ஶத தனம்'

ன்நரல் ித்ரமரண ரிமல்ட் ப்ரஜ்ஞன்

ித்ஷஷ ன்நரக ஸ்கரித்டத்
ீ
ஶர்ச்ைற வதறுகறநரன்,
ஜடஶணர தஷதடி என்றும் வரிர ண்டுரகஶ
இனக்கறநரன். இடரன் 'ஶத தனம்'. 'ப்ற த் ர' - 'இட
ப்தடி இனக்கறநவன்நரல்' ன்று னென்நரம் தரத்ஷ
னடித்டிட்டு ரனரம் தரத்றல் என உஷ
வகரடுக்கறநரர்.
ிம் மரண னஷநில் ணமளக்குள்
ஷப்தற்குக் கிகள் ஷகரள்கறந னேக்ற, உஷ
வகரடுப்தடரன். 'உதர' ன்று னெனப் வதர். அடஶ
றறல் 'உஷ' ன்நரிற்று. அறல் உதரணம்,

உதஶம் ன்று இண்டு அங்கங்கள். டுத்டக்வகரண்ட
ிம் - உதஶம். ஷ எப்னக் கரட்டி அட
ிபக்கப்தடுகறநஶர அட உதரணம்.

இங்ஶக உதஶம் ன்ணவன்நரல்:குன ன்று எனத்ர்,
அனஷட ைறஷ்ர்கபில் ப்ரஜ்ஞன் ன்ந எனத்னும்

ஜடன் ன்று எனத்னும், அந் இண்டு ஶதரில் னனறல்
வைரன்ணன் ன்நரகக் கறயறத்டக் வகரள்டம்
ற்நன் 'Iv' தண்ிிடுடம்.

இத்ஷணக்கும் ரனரம் தரத்றல் உதரணம்
வகரடுத்றனக்கறநரர்:
ப்தற சுைறர் - திம்த - க்ரஶய ிர் -  ம்னரம்
ை:
(வதரனள்

ிபக்கம்) என ஸ்ட இனக்கறநட. அட திம்தம்.

அன் னொதத்ஷச் ைறன ஸ்டக்கள் ங்கலக்குள் ரங்கறக்

வகரண்டு ப்றதனறக்கறன்நண. இப்தடி ரிஃப்வபக்ட் ஆண
னொதத்றற்கு ப்றதிம்தம் ன்று வதர். ைரி, ல்னர
ஸ்டக்கலம் இப்தடி என திம்தத்ஷ
ப்றதனறக்கறன்நணர? இல்ஷன. தபதபப்தரண ஸ்டக்கள்
ட்டுஶ ப்றதனறக்கறன்நண. அற்நறஶனஶ தபதபப்தின்
டிக்ரி ித்ரமத்ஷப் வதரறுத்ட ப்றதிம்தத்றன்

வபிரண னொதனம் ற்ந இநக்கங்கஶபரடு உண்டரகறநட.
ல்னரற்ஷநனேம்ிட, ல்ன சுத்ரண கண்ரடிரன்

என திம்தத்ஷ அப்தடிஶ அட இனக்கறந னொதத்றஶனஶ
ப்றதனறக்கறநட. தனறின் கரனத்றல் சுத் ஸ்தடிகம் தபிங்கு ன்தடரன் - கண்ரடிரக இனந்ட. அட

என றனுமள ிரன். "ஶரர்திர்னேக்ர ஸ்தடிகி
ீம் அக்ஷரனரம் ரர" ன்று மஸ்றின்
த்ரண ச்ஶனரகத்றல் னட வரிந்றனக்கனரம்.

ஸ்தடிகம் - ி. சுத்ரண அந் ஸ்தடிகிஷத்ரன்
'சுைறர்-ி:' ன்று

வைரல்னறினக்கறநட. 'சுைறர்' ன்று

னனறல் ந்ட அப்னநம் 'திம்த க்ரஶய' ன்தட

குறுக்கறட்டதின் 'ி:' ன்று னகறநட கிரனொதம்
அகரக இனப்தற்கரக இப்தடிப் திரித்ட, குறுக்ஶக ஶஶந
ரர்த்ஷஷப் னகுத்றக் 'கம்ஶதரஸ்' தண்டரர்கள்.
'திம்த

க்ரஶய' ன்நரல் 'திம்தத்ஷ க்யறப்தறல்' -

அரட 'திம்தத்ஷத்
ணக்குள்ஶப ரங்கறக் வகரண்டு ரிஃப்வபக்ட் தண்டறல்'.
இப்தடிப் 'தண்டறல்' இண்டு ிரண ீ டிம்கலக்கு
இஷடஶ உள்ப ித்ரமத்ஷத்ரன் உதரணரகக்

வகரடுக்க னகறநரர். என ீ டிம் சுைறரண ி. அட

திம்தத்ஷத் த்னொதரக க்யறத்டிடுகறநட. இன்வணரன
ீ டிம் கபிண்டக் குில், ண்ரங்கட்டி ன்தட.
'ம்னரம்

ை' ன்று அஷத்ரன் ச்ஶனரகரந்த்றல்

(ச்ஶனரக்றன் னடிில்) வைரல்னறினக்கறநடண்ரங்கட்டி ந் திம்தத்ஷரட ரிஃப்வபக்ட்
வைய்னேர? வைய்ரஶரல்னறஶர? அற்கு க்ரஹ்
ைக்றஶ (கறகறக்கும் ஆற்நஶன) இல்ஷன.
எஶ திம்தந்ரன். ஸ்தடிக ிக்கும் மரி,
ண்ரங்கட்டிக்கும் மரி, எஶ ரறரிரன் அந் திம்தம்
ன்ஷணக் கரட்டிக் வகரள்கறநட. ஆணரலும் னன்ணரல்
வைரன்ணடரன் அன் னொதத்ஷத் ணக்குள் ரங்கறக்

வகரள்கறநட, திந்ஷட அப்தடி இல்ஷன. இப்தடி எஶ
திம்தம் ற்தடுத்டகறந ிஷபவுகள் என்றுக்வகரன்று

ித்ரமரக இனக்கறன்நண, ஶத தன'ரக இனக்கறநட.
உதரண - உதஶங்கள் னரிகறநஶரல்னறஶர? குன
வகரடுக்கும் ஶதரஷண ன்ந உதஶத்றற்கு திம்தம்
உதரணம். அஷ உள்பதடி க்யறத்டக் வகரள்லம்

ப்ரஜ்ஞ ைறஷ்ன் ன்ந உதஶத்றற்கு திம்தத்ஷத்

த்னொதம் க்யறத்டக் வகரள்லம் சுத்ரண ஸ்தடிகி

உதரணம். அப்தடி க்யறப்தற்கு ைக்றில்னர ஜடன் உதஶம். அனுக்கு உதரணம் - ண்ரங்கட்டி.
'கபிண்

னெஷப' ன்கறஶநரஶ, அட!

ைறன்ணஞ் ைறநற ினேம் என வதரி திம்தத்ஷத்
வபிரக ப்றதனறக்கறநட. குினரகஶ

ண்ரங்கட்டிஷக் வகரட்டிணரலும் - 'ை:' ன்று

னற்குக் குில் ன்று அர்த்ம், அட என ைறநற
திம்தத்ஷக்கூட ப்றதனறக்க னடிரட.
'மறல்

ைறன்ணர்கபரண ன-குைர்கள் ரல்ீ கற

தகரன் வைரல்னறக் வகரடுத் வதரி வதரி
த்ரர்த்ங்கஷபனேம், 'ி' ன்தற்ஶகற்க ைறஷ்
'ி'கபரகஶ

னலக்க க்யறத்டக் வகரண்டரர்கள்.

அர்கஷபிடப் வதரிபரண ன் ண்ரங்கட்டிப்
னத்றில் ைறன்ண ிம்கூட னகில்ஷன (னகில்ஷன) '
ன்று, என தக்கம் அந் இண்டு தரனகர்கள், று
தக்கம்ரன் ன்று ைறஷ்ர்கஷபஶ ஷத்ட அள்
ஶதைறரல்ரன் குனவுஷட டெண்டுல் ைக்ற தற்நற
என்றும் குநறப்திடரல் ிட்டட.

ரஸ்த்றல், ைறஷ்னுஷட ஸ் தக்னம், ஸ்
ப்த்ணனம் வரம்த வரம்த னக்ந்ரன் ன்நரலும்
குனவும் ரம் கற்திப்தட ைறஷ்ணின் னெஷபக்குள்
இநங்குற்கும், அப்னநம் அந்ஃகத்றஶனஶ இநங்கற
அந்ப்தடிஶ அன் ரழ்க்ஷகில் அடேஷ்டிப்தற்கும்
வகரஞ்ைஶர ஞ்ைஶர டெண்டிிட்டு, டஷரகக்
கூஶடனேம் ஶதரரர்.

ண்ரங்கட்டி ஶஶந என திம்த னொதத்ஷ உள்ஶப
ரங்கறக் வகரண்ட ப்றனம் கரட்டரடரன். ஆணரலும்...
ம¨ர் திம்தம் ஜகஜ்ஶஜரறரக ப்ரகைறக்கறநட. அந்
திம்தத்ஷ என ி - என கண்ரடி - உள்ஶப
ரங்கறக் வகரண்ட ப்றனொதம் கரட்டுகறநட. அஶரடு
ரத்றறல்னரல், ம¨ர்ணின்

ப்கரைத்ஷ வபிிஶனனேம் ரிஃப்வபக்ட் தண்டகறநட.
அரட னொதத்றன்

ப்றனொதம், ப்கரைத்றற்கு ப்றதனணம் (ப்றதனறப்ன) ன்று
இண்டும் வகரடுக்கறநட. கபிண் றச்ைரக ப்றனம்
கரட்டரட. கண்ரடி ரறரி தப ீவன்று ப்றதனறக்கவும்
வைய்ரட. ஆணரலுங்கூட... ரம் என இனட்டு னொறல்

இனக்கறஶநரவன்று ஷத்டக் வகரள்லங்கள். றஶ என
ண் சுர் வபிச்ைம் தரர்க்க இனக்கறநட. அட
ண்ரங்கட்டிின் ிஸ்ரந்ரன். அன்ஶஶன ம¨ர்
வபிச்ைம் தடுகறநட. அப்ஶதரட அற்கும் என ப்கரைம்
ற்தடத்ரஶண வைய்கறநட? அறனறனந்ட ம்னஷட
இனட்டு னொனக்குக்கூடக் வகரஞ்ைம் Reflected Light

கறஷடக்கத்ரஶண வைய்கறநட? இனட்டிஶன வபிச்ைம்

கறஷடப்தற்கு இப்தடி Opaque - அரட எபி ஊடுனர ஸ்டக்கஷபக்கூட வினறஶனர அல்னட ஶறு என
ப்கரைத்றஶனர குநறப்திட்ட ஶகரங்கபில் திடித்ஶ
இனட்டுப் தகுறக்கு ஷனட் reflect ஆகும்தடி
வைய்டண்டுரஶண?
ம¨ர்ன் ன் னொதத்ஷஶ என ீ டித்றன் உள்ஶப

தரய்ச்சுகறநரன், அடஶ வபிிஶன ன் ப்கரைத்ஷப்
தப்னம்தடிரகவும் வைய்கறநரன். இன்வணரன ீ டித்றன்
உள்ஶப ஶதரகரல், ஶல் தப்திஶன ன் ப்கரைத்ஷ

ட்டும் தப்தி, அடவுங்கூட அந் ப்கரைத்ஷ எபவுக்கு
வபிிஶன தப்னம்தடிச் வைய்கறநரன். அந் ரறரி, ல்ன
ஞரணப்கரைனள்ப குனரணரல் ன்ண கபிண்

ண்ஷடரணரலும் அனுக்கும் னத்றில் ஶவனலந்

ரரிரகரட வகரஞ்ைம் அநறவு ப்கரைம் - அநறவரபி
- ஊட்டி.... 'ஊட்டி' ன்று உள்ஶப ஶதரகறந என்நரகச்
வைரல்ன னடிரடரன், 'அநறவரபி தப்தி' ன்று
ஶண்டுரணரல் வைரல்னனரம்!... அப்தடிப் தண்ி,
அணரல் திநத்றரனக்குங்கூட அந் ி அநறவரபி
வகரஞ்ைம் கறஷடக்குரறு வைய்டிடுரர். உத்

ைறஷ்ணரினந்ரஶனர, ிின் உள்லக்குள்ஶபஶ திம்த
னொதம் தறகறநட ஶதரன, அனுஷட அந்ரத்ரிஶனஶ
ன்னுஷட மகன அநறவும், அஶரடு குங்கலம்,
ைக்றகலம் கூடப் தறனேம்தடிப் தண்ி, அணரல்
வபிிலும் ன்நரகஶ ஞரணப்கரைம் தவுரறு
வைய்ரர்.

ைலடஷணத் ம் றஷனக்ஶக உர்த்டம் குன
ைலடஷணத் ம் றஷனக்ஶக உர்த்டம் குன
ிின் உள்ஶப ப்றதிம்தம்ரன், னெனதிம்தஶ இல்ஷன
ன்று இங்ஶக னடிந்டிடுகறநட. உத் குன - உத்

ைறஷ்ர்கஷபப் தரர்த்ரஶனர அற்கும் ஶஶன என தடி ிஶ அந் திம்தரக ரநற ிட்டரல் ப்தடிினக்கும்?
அப்தடி ைறஷ்ஶண மரக்ஷ£த் அந் குனவுடன் மர்

மரம்ம் - identity - அஷடந்ட ிடுரன் இந் குன இந்
ைறஷ்ஷண இப்தடி குனரகஶ உர்த்ற ரறரி
இனும் றர்கரனத்றல் ணக்கு ைறஷ்ணரக னதஷண
ஆக்கறிடுரன்.
ம¨ர்ஷணனேம் ஸ்தடிக ிஷனேம் ஷத்ட ரம்
இப்ஶதரட தரர்த்ஷஶ ஸ்தர்ை ிஷனேம்

ஶனரயத்ஷனேம் (உஶனரகத்ஷனேம்) ஷத்ட ம்னஷட
ஆைரர்ரள் உஷ வகரடுத்டச் வைரல்னறினக்கறநரர்.
த்னஷ்டரந்ஶர ஷ த்னஷ்ட - ஸ்த்ரின - ஜடஶ
மத்குஶரர் - ஜ்ஞரரட:
ஸ்தர்ைச்ஶைத் - த் கல்ப்:ம ற ஶயர
ஸ்ர்ரம் அச்மரம் 1
 ஸ்தர்ைம் ர (அ) H ச்ரி - ை - னேஶக மத்குன
ஸ்
ீ - ைறஷ்ஶ

ஸ்ம்
ீ
மரம்ம் ித்ஶ றனத - ஸ்ஶ ர (அ)
வனணகறஶகர (அ) H

உஷஷஶ 'த்னஷ்டரந்ம் கரட்டுட' ன்றும்
வைரல்ட அனங்கர ைரஸ்றத்றல் இண்டுக்கும்
ித்ரமம் உண்டரணரலும், ஷடனஷந இப்தடித்ரன்.
'ஆைரர்ரள்

குனவுக்குச் வைரல்கறந உஷ' ன்று

ஆம்தித்ஶன். ஆணரல் அஶர ச்ஶனரக
ஆம்தத்றஶனஶ, 'குனவுக்கு த்னஷ்டரந்ஶ ம்னஷட
த்னஷ்டிில் அகப்தடரட, னெவுனகங்கலக்கும் உள்ஶபஶ
னகுந்ட தரர்த்ரலும் அகப்தடரட'

ன்கறநரர்!னடிக்கறநஶதரடம் 'றனத' - 'உஷற்நட' -

ன்று வைரல்கறநரர். ன், உதரண ஸ்ட டரணரலும்
னெவுனகறனறனந்டரன் கறஷடத்ரகஶண்டும். ஆணரல் குன
மரைரஶர உனகுக்வகல்னரம் அப்தரற்தட்டட, அட 'அவனௌகறக'ரணட ன்கறநரர்!

மரரரக குன ப்ைம்ஷமரக (னகழ்டறரக) என
த்னஷ்டரந்ம் வைரல்டண்டு. ஸ்தர்ைி ன்று என
அனர் ிின் ஸ்தர்ைம் தடும்தடிரக ந்
ஶனரயத்ஷ - இனம்ஷதஶகூட - ஷத்ரலும் அந்
ஸ்தரிை ிஶைத்ரல் இனம்ன உள்தட ந்

ஶனரயரணரலும் அட ஸ்ர்ரகறிடும்.
அப்தடித்ரன், இனம்ன ரறரித் ஸ் - அஞ்ஞரண இனள்
- னெடினேள்ப ைறஷ்னும் குன மங்கத்ரல் னடம் ஶதரட்ட
ஸ்ர்ரக ரநற ஞரணத்றல் ப்கரைறக்கறநரர் ன்று

வைரல்ண்டு. ஆணரலும் ந் ிரணரலும் ஆரக
ஊடுனிப் தரர்க்கறந ஆைரர்ரஶபர, அந் த்னஷ்டரந்னம்
ஶதரஶ ஶதரரட, அட மரிஶ இல்ஷன ன்கறநரர் ன்?
இனம்னக்கு ஸ்ர்ரகறந ன்ஷஷ ஸ்தர்ைி
னட ரஸ்ந்ரன். 'அச் மரம் ஸ்ர்ரம்
ற' ன்று இண்டரம் தரத்றல் னற்கு,
'இனம்னக்கும்

ஸ்ர்த்ன்ஷஷ அஷடிக்கறநட'

ன்று அர்த்ம். 'அச்மரம்' ன்நரல் இனம்ன. 'அச்ம்'

ன்நரல் கல். த்றன் மரரக ஜ்ம் உண்டரகறநட
ஶதரன, கல்னறன் மரரக இனம்ன உண்டரரகச்

வைரல்ட கி ன. ஸ்தர்ைிின் மம்தந்த்ரல்
இந் அச்மரனம் ஸ்ர்ரகறநட. இட
ரஸ்ம். ஆணரல் ஸ்ர்த் ன்ஷஷத்ரன் அந்
ஸ்தர்ைி னகறநட. ' ஸ்தர்ைத்ம்' - அந் இனம்னம்
ன்ஷணப் ஶதரன்ந இன்வணரன ஸ்தர்ை ிரக ஆகற,
ஶஶந இனம்ன ஸ்டக்கஷப ஸ்ர்ரக்கும்தடி இந்
ஸ்தர்ைம் னொதரற்நம் தண்டறல்ஷன.

ஆணரல், குன? மத்குன?
'மத்குன

ஸ்
ீ ைறஷ்ஶ ஸ்ம்
ீ
மரம்ம் ித்ஶ'

மத்குனரணரர் ன்னுஷட ைறஷ்னுக்ஶகர... 'ணஶ
ன்னுஷடணரக அத்ஷண அத்ந்ரக இனக்கறந
ைறஷ்ன்' ன்று குன - ைறஷ்ரபின் ப்ஶ
தரந்வ்த்ஷக் கரட்டச் ைறன்ணரக 'ஸ்
ீ ைறஷ்ஶ'
ன்று ஶதரட்டினக்கறநரர். 'ஸ்
ீ ' ன்நரல் 'ணக்ஶக

ணக்கரண'. 'one's own' ன்கறநரர்கஶப, அட!அப்தடிப்தட்ட
ைறஷ்னுக்கு மத்குன 'ஸ்ம்
ீ
மரம்ம் ித்ஶ'
'ணக்ஶக

னற்நறலும் மஷரகறிடும் ன்ஷஷக்

வகரடுத்டிடுகறநரர்'! குன ைறஷ்ஷணனேம் ன்னுஷட

னர் றஷனக்ஶக transform தண்ிிடுகறநரர். "ைறரக்கற
ஷணரண்ட" ன்று ரிக்கரைக ஸ்ரறகள்
வைரன்ண ரறரி!
இட வதரடரக வரம்தவும் உத்ரண தரத்றத்றன்
ித்றஶனஶ டப்தட. ங்ஶகரட என

ரறுனரகத்ரன், 'க்னதர ைக்றக்கு ல்ஷனஶ கறஷடரட,
அணரல் டவும் தண் னடினேம்' ன்று

கரட்டுற்கரகப் த அதரத்றன் எனஷணனேம் இனம்ன ரறரிரண ைறஷ்ஷணனேம் - என குன
ஆட்வகரண்டு உச்ைத்றற்குத் டெக்கறிட்டு ஸ்தர்ைரக்குட.
வதரடரக, அனம் குன னக்ஷங்கலடன் இனந்ட,
இனும் ைறஷ் னக்ஷங்கலடன் இனந்ட, அனம் ணப்
னர்ரகப் வைரல்னறக் வகரடுத்ட, இனும் ணப்

னர்ரகக் கற்றுக்வகரண்டு, அர் கரட்டுகறந றில்

ஶதரகத் ன்ணரனரண ஸ் ப்த்ணம் அத்ஷணனேம்

தண்ி, அனம் அஷத் டெண்டிக் வகரடுத்ட, அப்னநம்
ம்னஷட அடேதத்ஷஶ அனுக்குள் க்னதர
ைக்றரல் இநக்கற அன் னக்ஷ் மறத்ற
அஷடரகத்ரன் டக்கறநட.
ைலடணின் ஶரக்ஷனேம் குனின் கனஷனேம்
ைலடணின் ஶரக்ஷனேம் குனின் கனஷனேம்
'மனத்ம்

சூழ்ந் இந் னற னரஷனேம் தரத்றறல்னர

எனத்ன் க்ஷறஷரகத் ந்ரலும் அனுக்கு

ித்ரரணம் தண்டற்கறல்ஷன. வணன்நரல் ித்ஷ
ன்தட னஶனரகத்ஷிடப் வதரிசு' ன்ந
ைரந்ஶரக்ரக்ம் தரர்த்ஶரம். டித்ஷ ன்தஷச்
வைரல்னற னடிக்கும் இடத்றல், 'இஷ என அப்தர - KS
ஜ்ஶஷ்ட னத்னுக்ஶகர, ஶரக்ஷனேள்ப ஶஶந

ைறஷ்னக்ஶகர ஶதரறக்கனரம்' ன்று வைரல்னறிட்டு,
அப்னநந்ரன் னத்ரய்ப்தரக ஶஶன வைரன்ணதடிப் னர்த்ற
தண்ிினக்கறநட.

'ஶரக்ஷனேள்பன்' ன்தற்கு

உதறத்றல்

வைரல்னறினக்கும் ரர்த்ஷ 'ப்ரய்ன்'.
அப்தடிவன்நரல், 'வரம்தவும் ஶர்ஷ - எலக்கம்

உள்பன்' ன்றும் அர்த்ம், 'ப்ரிரணன்' ன்றும்
அர்த்ம். இங்ஶக ஆைரர்ரள் ஜ்ஶஷ்ட னத்ஷண
'ப்ரிரர்யன்', அரட

ப்ரிம் கரட்டுற்குத் குற

ரய்ந்ன் ன்றும், ப்ரய்ஷண 'ஶரக்ன்' ன்றும்

வைரல்னறினக்கறநரர். னத்னும் ஶரக்ணரினந்ரல்ரன்

இப்ஶதர்ப்தட்ட ித்ஶரதஶைகரண என அப்தரவுக்கு
ப்ரிரகும் குற வதறுரன். அஶ ரறரி,

ஶரக்ணரினக்கும் ைறஷ்ன்ரன் அனஷட
னர்ரண ப்ரித்றற்குத் குற வதறுரன்.
ஶரக்ஷ ைறஷ் னக்ஷத்ஷக் கரட்டுட. ப்ரிம்
குன னக்ஷத்ஷ - ப்ஶஷஷ, க்னஷதஷக்

கரட்டுட. இண்டும் ஶைர்ந்ஶ ைறஷ்னுஷட னக்ஷ்
ைறத்ற.
ஆகக்கூடி ைறஷ்ன் ட்டுரகஶ மறத்றஷ மரறத்டக்
வகரள்ட ன்று இல்ஷன. 'த்-த்ஶரதஶைம்' ன்ந
ப்கத்றல் (னன்னூலுக்கு தரஷ்ரக இன்நறச்

சுரகஶ லற டைனறல்) ஆைரர்ரள் ீர்ரணரகச்
வைரல்னறினக்கறநரர். "வ குஶர: கனரம் ிர"
'மத்குனின்

கனஷ இல்னரல், குன க்னஷத

இன்ஶநல்', ன்று!
'இன்ஶநல்' ¢ன்ண?
'த்ஷணரன்

தடிப்தநறவு வதற்நணரணரலும் எனத்ன்

ஆத்ரஷ அநற னடிரட' - ன்கறநரர்.

ப்ஹ்ம் ன்தட ன்ண, ஜீன் ன்தட ன்ண, அட

இண்டும் என்று ன்று உதறத் ரக்ம் வைரல்கறநஶ,
அட ப்தடி - ன்ந ிங்கஷப அந் ப்கத்றல்
ஆைரர்ரள் ிைரம் தண்ிக் வகரண்டு ஶதரகறநரர்.
தண்ிிட்டு, ஆணரலும், "ஆத்ர ஸ்ப்கரைரக
ப்ஶதரடஶ ம்றல் ரரக இனப்தட

ரஸ்ஶரணரலும், இப்ஶதரட க்குத் வரிர

அஷ ங்ஶகஶர உள்ப திம்ரனேம் ம்ஷ அற்கு

ஶநரண ஜீன் ன்றும் றஷணத்டக் வகரண்டினக்கறந ரம்,
அப்தடிில்ஷன ன்று உதறத் யர ரக்ங்கள்
வைரல்ஷ னன் - தின் ிங்கஶபரடு ஶகரத்டப்
தரர்த்ட னத்ற ட்டத்றல் மரிரகத் வரிந்ட வகரண்ட
ஶதரறலுங்கூட..."

இப்தடித் வரிந்ட வகரள்ற்கு னஸ்கப் தடிப்னம் கூர்ப்ன
னெஷபனேம் இனந்ரல் ஶதரடம், அப்தடித்ரன் இப்ஶதரட
தன ஶதர் வரிந்ட
வகரண்டினக்கறநரர்கள். ஆைரர்ரள் ரபிலும் இந் ரறரி
ைறன ஶதர்

இனந்றனப்தரக அர் வைரல்றனறனந்ட வரிகறநட. அட
ரத்றல்ஷன. ஶற்வகரண்டு அர் இந்

ரறரிரணர்கஷபப் தற்நற உதறத் ரர்ஷரஶனஶ
குநறப்திடுஷப் தரர்க்கும்ஶதரட அனக்கு னந்ஷ
உதறத் கரனத்றஶனகூட அப்தடிப்தட்டர்கள்

இனந்றனக்கறநரர்கவபன்றும் வரிகறநட. இப்தடித்
ரங்கபரகஶ தடித்ட, ங்கலஷட னேக்றரஶனஶ

ிைரஷ தண்ி திம்னம் ஜீனும் என்றுரன்
ன்று னெஷப ட்டத்றல் வரிந்ட வகரண்டினப்தர்கள்
அந் வனலுக்கு வரம்தவும் ஶஶன ஶதரணரல்ரன்
அடேதரக, ப்த்க்ஷரக அஷ உனடினேம். அப்தடித்
ரங்கபரகஶ எனத்ரல் ஶஶன
ஶதரகனடினேர?னடிரட. குனின் மயரம்

இனந்ரவனரற, அர் க்னஷத தண்ிணரவனரற
னடிரட. இங்ஶகரன் "வகுஶர கனரம் ிர" ன்று

ஆைரர்ரள் வைரல்கறநரர். த்ஷண தடித்ட, கறடித்ட, னெஷப
அனைல்கள் வைய்ரலும் - 'ரதி ைக்ஶ ஷ' 'த்ஷண

தண்ி ஶதரறலும் குற ற்தடஶ

வைய்ரட!' ற்கு? 'அதஶரக்ஷிடம்' - 'உள்லக்குள்ஶப
வரிரல் வபிிஶன னத்றக்கு ட்டும் வரிகறந ஜீ ப்ஹ் க்கற த்த்ஷ உள்படேதரகஶ
உர்ற்கு'.
உதறத்டம் ைங்கனம் கரட்டும் ஶதரனறகள்
உதறத்டம் ைங்கனம் கரட்டும் ஶதரனறகள்
ஆணரல், ற்கரனத்றல் ரங்கஶப தடித்ட, ங்கள்
னத்றரஶனஶ ஆஶனரைறத்ட 'ஜீரத் - தரத்ரக்கள்
ரஸ்த்றல் என்ஶநரன்' ன்ந அஷ னத்ற ட்டத்றல்
றச்ைப்தடுத்றக் வகரண்டர்கபில் தல் ஶதர் 'குன ன்று
எனத்ர் னெனம்ரன் இஷத் வரிந்ட வகரள்படம்
ன்நறல்ஷன' ன்கறநரர்கள். அஶகரக இப்தடிப்
தட்டர்கள் வைரந் னத்றின் தனத்ரல் வதரி

த்ரர்த்ம் கண்டுிட்ஶடரம் ன்தறல் 'ித்ர கர்ம்',
ன்கறந எனஷகரண அயங்கரத்டக்கு ஆபரகற

ிடுகறநரர்கள். அயங்கரம் அடிஶரடு ைறத்ரல்ரண
ஆத்ர அடேதத்றற்கு னம். இர்கபரணரல் அற்கு
ஶலும் டிப்ன ற்தடுத்றக்வகரண்டு ிடுரல்
னத்றிணரல் றச்ைப்தடுத்ற மத்றம்
ஹ்னத்றற்குள் இநங்கற அடேதத்றற்கு  னடிரல்
குறுக்ஶக கனங்கல் சுஶ ஶதரட்டுக் வகரண்ட ரறரி ஆகற
ிடுகறநட. ஆணரலும் னத்றரன்கபரிற்ஶந ஶரல்ிஷ

எப்னக் வகரள்ரர்கபர? ங்கலக்கு ஜம் ற்தட்டு, ரங்கள்

ஆத்ரடேனற வதற்று ிட்டரகஶ கரட்டிக் வகரள்ரர்கள்.
ரரிடனம் உதஶைம் ரங்கறக் வகரள்ப அச்றல்ஷன
ன்கறநர்கஶப ஊனக்வகல்னரம் ைறன்னத்ஷ கரட்டிக்
வகரண்டு வனக்ைர் வகரடுப்தட, னஸ்கம் லடகறநட
ன்நறப்தடி றஷநப் தரர்க்கறஶநரம்.
இப்தடிப்தட்டர்கள் ஆைரர்ரள் ரபிலும், ஆற உதறத்
ரபிலுங்கூட இல்னரல் ஶதரகில்ஷன. இர்கஷபக்
'கஶடரதறத்', 'னண்டஶகரதறத்' இண்டும்

எஶ ஶதரன

ர்ித்றனக்கறன்நண. எஶ என ரர்த்ஷரன்
ித்ரமம். தரக்கற ர்ஷண னலக்க இண்டிலும்
என்ஶநரன். அட ன்ண ர்ஷண? 'ரஸ்த்றல்
இர்கள் அஞ்ஞரண இனள் சூழ்ந்ர்கள்..
'ஶஷ்ட்ரர:' ன்று

ஆைரர்ரள் தரஷ்ம். அரட

ம்ஷச் சுற்நற ஶஷ்டி கட்டிக் வகரள்கறந ரறரி, (ைறரித்ட)
'Wrapped in ignorance' ஆக

இனக்கறநர்கள் ஆணரலும் ரங்கஶப

ீர்கள், ரங்கஶப தண்டிர்கள் ன்று ங்கஷபத்

ரங்கஶப உைத்றரகப் தரரட்டிக் வகரள்கறநரர்கள்.'
'ீர்' ன்ந

ரர்த்ஷஷ ரம் த்ஶரடு
ீ
ஶைர்த்ட 'ீ ீ

தரக்ைரனற' ன்கறஶநரம். 'ீ'த்றனறனந்டரன் 'ஷர்ம்'
ன்தரக ீ மம்தந்னள்ப என குத்ஷச்

வைரல்கறஶநரம். அந் அர்த்ம் மரிரன். ஆணரலும்

உதறத்டக்கள் ஶதரன்ந ைரஸ்றங்கபில் ப்ஹ்ித்ர
மரகர்கஷபனேம் மறத்ர்கஷபனேம் 'ீர்' ன்கறநஶதரட
அஷ த்றன்
ீ
Counterpart -ஆக (திற அங்கரக) ச்
வைரல்றல்ஷன. உத்ரண னத்ற ன்ஷஷஶ
இங்ஶக ீம் ன்றும், அப்தடிப்தட்ட கு

மம்தன்ணர்கஷபஶ ீர் ன்றும் வைரல்ரகப்

தரர்க்கறஶநரம். 'ீர்' ன்நரல் கறட்டத்ட்ட 'ஞரணி' ன்ஶந
இங்ஶக அர்த்ம். கல ஷில்கூட தகரன், 'ைரீத்றன்
ைரஶரடு ல்னரம் ஶதரய்ிட்டட ன்று ஞரணி
ங்குறல்ஷன' ன்தற்கு, 'ீஸ்த்  னஹ்ற'

ன்ஶந வைரல்னறினக்கறநரர். ரம் தரர்க்கறந இடத்றலும்
அப்தடித்ரன் அந் ரய்ஶரந்றகள் ரங்கள் ஞரணி
ன்ந அர்த்த்றஶனஶ 'ீர்கள்' ன்று வைரல்னறக்
வகரள்ட, (ைறரித்ட) னட்ைறக் கனத்டச்

வைரல்தர்கபரணரல் வதரட அர்த்ப்தடினேம் 'ீர்' ன்று
வைரல்னனரம்
அப்னநம் 'தண்டிர்' ன்று னகறநட. தண்டிர் ன்நரல்
வதரி தடிப்தரபி, 'ஸ்கரனர்' ன்று ரத்றம்

அர்த்றல்ஷன. 'தண்டர' ன்று த ஞரணத்றற்ஶக வதர்.
அணரல் 'தண்டிர்' ன்நரலும் ஞரணி ன்ஶந இங்ஶக
அர்த்ம்.
ரஸ்த்றல் ஞரணம் வதநர அந் (ைற்று ஶரைறத்ட)
'வற்நநறரபர்கள்' ங்கஷப
'ஶர' தண்ிக்

ீரகவும் தண்டிரகவுஶ

கரட்டிக்கறநரர்கபரம்

ன்ண உைத்ற வைரல்னறக் வகரண்டு ன்ண? ரர்த்த்றல்
ப்தடி இனக்கறநரர்கள்? தன றனுமறலும்

ஶகரரரரரகத் டுரநறக்வகரண்டுரன்
இனக்கறநரர்கள். இந் என இடத்றல்ரன் அந் இண்டு
உதறத்டக்கள் வவ்ஶறு ரர்த்ஷகஷபப்
ஶதரட்டினக்கறன்நண. இண்டுஶ அனர்ரண

ரர்த்ஷகள். றகண்டு (அகரற) கபில்கூட இனக்குர
ன்று மந்ஶயம். ஆணரலும் அகரற தரர்க்கரஶன,
'உப்திண்டு

குப்திண்டு றரிஞ்சுண்டினக்கர' ன்று ரம்

னரிந்ட வகரள்லம்தடிரக அந் ரர்த்ஷகபின் ைப்
ிஶைஶ இனக்கறநட!...
'தப

தப', 'வரப வரப', 'க க', 'டும் டும்' ன்நறப்தடி

ைப்ஶ அர்த்த்ஷத் வரிித்ட ிடுகறநஶரல்னறஶர?
இற்கு 'ைப்ரடேகம்' ன்று வதர். இங்க்னீ றல்
(லத்வலத்ரகக் குந்ஷ ஶதரல் வைரல்கறநரர்:) ஆ-ண-ஶடர-தி-ர (onoma top oeia) ...
ங்கலக்குத் ரங்கஶப தண்டி தட்டம் வகரடுத்ட
வகரண்டர்கள் ரஸ்த்றல் இலதநற றகபில்

ஶதரய்த் றண்டரடுதர்கள் ன்தற்கு ைப்ரடேகரக
என உதறத் ஶதரட்டினக்கறந ரர்த்ஷ 'ந்த்ம்ரர:'
ன்தட இன்வணரன்நறல் ஶதரட்டுள்ப ரர்த்ஷ
'ஜங்கன்ரணர:' ன்தட. 'ரய்

ஶரந்ம் ப்ரரகப்

ஶதைறணரலும் ரர்த்த்றல் ஜர--ஶரகரறகபரல்

தீடிக்கப்தடும் ரணர றனுமளக் ஶகரல் றிலும் ஶதரய்
அர்கள் ிரகப் ஶதரகறநரர்கள்' ன்று ஆைரர்ரள் தரற
ஶகரதனம், தரற அங்கனரய்ப்னரக இங்ஶக தரஷ்த்றல்
வைரல்கறநரர்.
என னக்ஷ்த்டக்கும் ரல் வைக்கு ரடு ரறரி னத்ற
ரத்றஶனஶ இர்கள் சுற்நறச் சுற்நற னஷனேம்
உதறத் வைரல்கறநட. சுற்நறச் சுற்நற ந்ரல் ஷனனேம்

சுற்நற ப்ஷ, ைறத் ப்ஷ ற்தடத்ரஶண வைய்னேம்? அப்தடி

இர்கலக்கு ற்தடுஷனேம் ஆைரர்ரள் 'ிப்ந்ற'
ன்கறநரர்.

எஶ னக்ஷ்ரகக் குநறக்ஶகரலக்கு அஷத்டப்
ஶதரகறநன்ரன் றஜரண குன. குன இல்னர இந்ப்
ஶதரனறப் தண்டிர்கள் னக்ஷ்த்டக்கு ரல் ங்ஶகஶர
சுற்றுகறநரர்கள். இந் ரறரிஶ இர்கலக்கு னந்றனேம்
கஷ தண்ிக்வகரண்டு றண்டரடிர்கள்ரன்
இர்கலக்கு 'குன ஸ்டெணம்'!னர்கரனத்றல்
அைரஸ்த்ரீரகப் ஶதரணர்கஷபச் வைரல்னற, 'அர்கள்
ரறரி ரங்கலம் independant' ன்று வதனஷரகச்
வைரல்கறநர்கஷப இன்ஷநக்கும் ரம்

தரர்க்கறஶநரல்னர? இஷக் 'குனடர் ற கரட்ட,
அர்கலக்குப் தின்ஶண குனடர் ஶதரகறநரறரி' ன்று

உதறத்டக்கள் என தடரகப் திடித்டக் கரட்டுகறன்நண.
இஷஶ ிஶை தரஷிஶன தடம் திடித் ரறரி
ஷததிபிலும் 'blind leading the blind', அந் ரறரிப் ஶதரய் இண்டு
ஶதனம் குறில் ிலட

ன்று வைரல்னறினக்கறநட.
இப்ஶதரட தின்ஶண ஶதரகறந குனடர்கஷபஶ
றகரட்டிரகக் வகரண்டு னங்கரனத்றலும் என
குனட்டுக் கூட்டம் ஶரன்நற, அஶ ரீறில் தரம்தர்ரகப்
ஶதரய்க் வகரண்டினக்கும் ன்தஷனேம் உதறத்
வைரல்னரல் வைரல்னறினக்கறநட. 'குன தம்தஷ' ன்கறந
ரறரி, 'குன ஶண்டரம்' ன்கறநர்கஶப ஶதரனற
குனரர்கபரகற அர்கலக்கும் என தம்தஷ!

இந்ப் ஶதச்வைல்னரம் ற்கு ந்வன்நரல், ரணரகஶ
எனத்ன் யரரக்த்ஷ னத்றரல் அனைற அந்
ட்டத்றல் றர்ரம் தண்ிக் வகரள்ட ட்டும்
'ரிஷனஶம'னுக்குப்

ஶதரரட, குனின் கனஷ

இல்னரல் 'ரிஷனஶமன்' மரத்ஶ இல்ஷன ன்று
ஆைரர்ரள் ('த்ஶரதஶை'த்றல்) வைரல்லும் ஶதரட

உதறத்டக்கள் கரட்டும் அந் 'ஸ்ம் மம்தரி'
(ங்கஷபத்

ரங்கஶப ஶதரற்நறக் வகரள்லம்) தண்டிப்

ஶதரனறகஷப ணமறல் வகரண்ஶட ஶதசுரல்ரன். அந்
இடத்றல் அர் அந் இண்டு உதறத்டக்கபிலும்
'தண்டிம்

ந்ரணர:னெடர:' ன்று னல் ஶற்றுஷில்

னஷஶ னென்நரம் ஶற்றுஷில்
'தண்டிரறதி:னெஷட:' ன்று

வைரல்னறினக்கறநரர்.

ஶனரகத்றல் யரனத்ற ரன்கபரகத் ங்கஷபக் கரட்டிக்
வகரள்தர்கலக்கு உதறத்டம் ஆைரர்ரலம்

வகரடுக்கும் தட்டம் 'னெடர்' ன்தடரன் ஶகரதத்றல்
றட்டுரக அர்த்றல்ஷன, உள்பஷ உள்பதடிச்
வைரல்டரன்

வரடர்ந்ட ஆைரர்ரள், இக்கரன ரய்ஶரந்றகள்

ரறரிஶ அர் கரனத்றனறனந்ட ைறன ஶதனம், "சுத்ரண
ணஶமரடு கூட ஆரய்ந்ட தரர்த்ரல் ன்ணரல்
யரரக்த்றன் ரத்தர்ரக ப்ஹ்ஞரணம்
ற்தட்டுிட்டுப் ஶதரகறநட. குன ன்று எனத்ர்
ன்ணத்டக்கு?" ன்று ஶகட்டஷச் வைரல்கறநரர்.
அந்ஃக மம்சுத்வண ஸ்ம் ஜ்ஞரம் ப்கரைஶ 1
ஶரக்ஷ:அ:கறம் ஸ்ரத் குனர?...

இப்தடி அர்கலஷட ஶகள்ிஷச் வைரன்ணர், அற்குத்
ம்னஷட தறனரக "இற  மரம்ப்ம்" ன்று
வைரல்னற ச்ஶனரகத்றன் அந்ப்தரறஷப் னர்த்றப்
தண்டகறநரர்:
'ஶரக்ஷ

- :கறம் ஸ்ரத் குனஶற 

மரம்ப்ம்'.
'இற'-இப்தடிச்

வைரல்ட, அரட, ஶதரனறப் தண்டிர்கள்

வைரல்ட, ' மரம்ப்ம்' - 'உைறறல்ஷன' 'மரம்ப்ம்
ன்நரல் உைறரணட ன்று அர்த்ம் ஶதரட்டரல்
அற்கு 'ஆப்ஶதரமறட், அரட, 'உைறறல்ஷன'.

ன் உைறறல்ஷன? வணன்நரல் க்கு ப்ரம்

ஶந்ரன். ஶம் வைரல்டரன் க்குற. அந்
ஶம், உதறத் ரினரக, 'ஆைரர்ரணரண, அரட,
குனஷ உஷடணரண, ணிஶண மத்த்ஷ
அநறகறநரன்' ன்று வைரல்னறினக்கறநட ன்று ஆைரர்ரள்

ஶற்வகரண்டு அந்ப் னஸ்கத்றல் டுத்டக் கரட்டுகறநரர்.
ஆணரல் அந்ப் ஶதரனறப்தண்டிர்கள், 'ஶம் ன்
ப்ரம்? ம்னஷட

னத்ற, ம்னஷட ணஸ் மரக்ஷறஶரன் ப்ரம்'

ன்றுந்ரன் வைரல்ரர்கள். அர்கலக்கு, அர்கலஷட
தகுத்நறவு வனனறஶனஶ ன்ண தறல் வைரல்னற
'கன்ின்ஸ்' தண்டஶர, வரிில்ஷன

ஆைரர்ரலக்கு ஶம் னக்ம், அடஶ அனக்கு னெச்சு.
ஶத்றடம், ஶரரின் கனஷிடம் அர்

ததக்றஶரடு "ரத்ன தித்ன மயஸ்ஶப்ஶரதி

யறஷறர ஶ" ன்று - அரட 'ஶம் ஆிம்
அம்ர - அப்தரஷிட யறத்ஷஶ ண்டகறநட,
வைய்கறநட' ன்று தரஷ்த்றல் என இடத்றல்
வைரல்னறினக்கறநரர். அறஶன ிறத் குன னக

உதஶைந்ரன் அர் ந்ரலம் னறனேறுத்டட.
ஶப் திரம்;திந ங்கள்
ஶப் திரம், திந ங்கள்
"ஶந்ரன் 'அரரிடி', ம்

ஸ் னத்ற (அரரிடி)

இல்ஷன" ன்கறநஷ ன் எப்னக்கடம்? - இப்தடிக் ஶகள்ி
ஶகட்டரல் அற்கு ணக்குத் வரிந் எஶ தறல்:அப்தடி
(ஶஶ 'அரரிடி', ஸ்னத்ற இல்ஷன ன்று)
இனந்ர்கபில் ரஶண இத்ஷண யரன்கள்,

அடேனறரன்கள் வரடர் ைங்கறனறரக அரற கரனம்
னற்வகரண்டு ஶரன்நற இன்ஷநக்கு ஷில்
ந்றனக்கறநரர்கள். இந் ரறரி ஶஶந ந் த்றலும்
கரரஶ!ஶம் ப்ரறல்ஷன ன்று வைரன்ண
இண்வடரனத்ர் யரன்கபரக ஆண ரறரித்

வரிந்ரலும், ணிப்தட அர்கள் அப்தடி ஆணரகஶ

ஷத்டக் வகரண்டரல்கூட, அர்கலஷட மறத்ரந்ம்
மரிில்ன ன்றுரன் ஆைரர்ரள் ன்நரக றஷனரட்டி
என்று அந் ங்கள் இந் ஶைத்ஷிட்ஶட

ஏடும்தடிரகஶர, அல்னட இந் ஶைத்றஶனஶ
ஆறினறனந்ஷ ிட டைநறல் என தங்கரக க்ஷீிக்கும்
தடிரகஶ ஆக்கறிட்டரஶ!ஶதரகப்ஶதரக அந் ங்கலம்
அற்நறன் னென னனர்கள் வகரடுத் னொதத்றனறனந்ட

ரநற ரநற, ஶ த்றனறனந்ஶ அஶக அம்ைங்கஷப

டுத்டக் வகரண்டும், தனஷக் கனந்ட ஶஶந னொதரக்கறச்
ஶைர்த்டக்
வகரண்டுந்ரஶண வபி ஶைங்கபிஶனர இந்
(ம்னஷட) ஶைத்றஶனஶர இனந்ட னகறன்நண?
அற்நறன் னெனனனர்கள், "ஸ் னத்றஶ ப்ரம்,
ஶஶந வபிப் னஸ்கஶர, உதஶைஶர, குன ன்ந

ஆஶபர இல்ஷன" ன்று வைரன்ணரலும் அப்தடிச் வைரன்ண
அர்கஷபஶ குனரகவும், அர்கள் வைரன்ணஶ

ப்ரம் ன்றுந்ரன் அர்கஷபப் தின்தற்நறர்கள்
ஆக்கறக்வகரண்டு, ஶகள்ி ஶகட்கக் கூடர க்

ஶகரட்தரடுகபரக ப்ரப் னஸ்கங்கள் லற ஷத்டக்
வகரண்டினக்கறநரர்கள் ந் ம் ன்று இனந்ரலும்

மரி, அறல் இப்தடி 'ஃதரஶனர' தண்ிஶ ஆகஶண்டும்
ன்தரண ஶகரட்தரடுகஷபக் வகரண்ட 'அரரிடி'ரக
'ஶதமறக்

மக்ரிப்ைர்' ன்று என்று இனக்கறநட. என

ரஜரங்கம் ன்நரல் அற்கு கரன்ஸ்டிட்னைன்

இனந்ஶரகஶண்டும் ன்கறந ரறரிரன் இட. அப்தடி
ஶ அரரிடிஷ ஆஶக்ஷதிக்கும் ஸ்ர்கலம்

ங்கலக்கு அரரிடிரக ஸ்க்ரிப்ைர்கள் ஷத்டக்வகரண்டு
அஷப் தின்தற்றுரல்ரன் அந்ந் த்ஷச்

ஶைர்ந்ர்கள் ன்று தன மனரத்ரர் இனப்தஶ!
இப்தடி 'அரரிடி' என்றுக்கு ஸ் னத்றஷக் கல ழ்ப்
தடிந்றனக்குரறு வைய்ட, அடக்கத்ஶரடு, ம்திக்ஷகஶரடு,
ரங்கள் வதரிர் ன்று றஷணக்கறந எனரின்
வகரள்ஷகஷ அந்ப்ன ஸ்ர்கலம் ற்றுக்

வகரள்கறநரர்கபல்னர? அடஶரன் அர்கபிலும் தன
ஶதனக்கு யரன்கள் ன்னும்தடி ஶர என உைந்

அடேதத்ஷக் வகரடுத்ட, அந் ங்கலம் ஜீித்றனக்கும்
தடிரகச் வைய்டந்றனக்கறநட.
ஆணரலும் ம்னஷட ஷறக மம்ப்ரத்றல்

கூட்டங்கூட்டரக ஆறினறனந்ட ந்றனக்கறந ஞரணிகள்,
ஶரகறகள் - ரஜஶரக மறத்ர்கள், ந்த்ஶரக
மறத்ர்கள் - இவல்னரற்றுக்கும் ஶனரக, அத்ஷண
அடேதத்ஷனேம் தக்றிணரஶன வதற்ந தக்ர்கள் ரறரி
ஶஶந ங்ஶகனேஶ
இல்ஷன ன்று ன்நரக 'ஸ்டரிடிஸ்டிக்ஸ்' கரட்டிஶ
'ப்னொவ்' தண்னரம்.

த்

ைரஸ்த்ப் னஸ்கங்கலம் கக்கு க்கறல்னரல் இந்
த்றஶனஶ ஶரன்நறினக்கறன்நண. வரம்தவும்

டேடக்கரக, தன றணசு க்கலக்கும் ற வைரல்னறக்
வகரடுக்கப் தனிரண மரணர ரர்க்கங்கலம்

இங்கஶரன் ஶரன்நற, இன்றுஷ இனந்ட னகறன்நண.
இத்ஷணனேம் ஶ ப்ரரண்த்ஷ (ஶத்றன்

திரத்ஷ) ற்றுக்வகரண்டு அந் அஸ்றரத்றன்
ஶல் லப்திணஷரன்.
இஷிட ன்ண கரம் ஶண்டும், ரனம் அந்
ப்ரத்ஷஶ ணமர ற்றுக்வகரண்டு, அடக்கத்
ஶரடு தின்தற்றுற்கு? - ணக்கு அப்தடித்ரன்
ஶரன்றுகறநட.
ச்த்ஷ:ஶத்றடனம் குனிடனம்

ச்த்ஷ ஶத்றடனம் குனிடனம்
டுிஶன என்று வைரன்ஶணன். ரட என்றுக்கு
ஸ்னத்றஷக் கல ழ்ப்தடிப் தண்ி ம்திக்ஷகஶரடு
அடக்கரக ற்றுக்வகரள்கறநஶ என உைந்

அடேதத்ஷக் வகரடுத்டிடும் ன்று. இத்ஷண ீட்டிச்
வைரன்ணற்குத்ரன் ைறன்ணரக எஶ ரர்த்ஷ, 'ச்த்ஷ'

ன்று இனக்கறநட. ஶத்றலும், அஷ அடேமரித் ர்
ைரஸ்த்த்றலும், அற்ஷநவல்னரம் டுத்டச் வைரல்லும்
ஆைரர்ணிடனம் க்வகல்னரம் அட என்று இனந்ட
ிட்டரல் ஶதரடம், ஶஶந என்றுஶ ஶண்டரம்.

னத்றரல் ரன் ரம் வபிஶனரகத்றல் மகனனம்
வரிந்ட வகரள்கறஶநரம். ஆணரல் அஶ னத்றரன்

உள்ஶனரகத்றல் த த்த்ஷ ரம் வரிந்ட வகரள்ப
னடிரலும் குறுக்ஶக றற்கறநட அம்தரள் அஷ இப்தடிப்
தண்ி ஶதரட்டினக்கறநரர். இப்தடி ஶைரஷண என தக்கம்
தண்ிணரலும், இன்வணரன தக்கம், (ைறரித்ட) அந் னத்றக்கு
னத்ற வைரல்னற, 'உணக்கு உள்ஶனரகத்றல் திஶைறத்ட

த்ரர்த்ம் வரிந்ட வகரள்ப அறகரம் - 'அரரிடி,
அரரிடி' ன்ஶநஶண, அட -இல்ஷன. அந் ஶனரக

மரைரம் ஈச்ஶண ஶரகக் வகரடுத்ட ரிறகள்
னெனம் வபி ந்றனப்தறல்ரன் இனக்கறநட. ஆகஶ

உள்ஶனரக றக்குக் குறுக்ஶக றற்கறந னத்றஷப் தடுக்கப்
ஶதரட்டு ஶ ைரஸ்றங்கஷபப் திடித்டக் வகரண்டு ஶதர',
ன்று டுத்டக் கூநற ல்னதடிரகத் றனம்திிட
யரன்கஷப, ஆைரர் னனர்கஷப அனுப்தி ஷக்கறநரர்.
ைரகற

ைரகற
னத்றஷப் தடுக்கப் ஶதரடுகறநடரன் ைரகற. அற்கு
அஷடரபரகத் -ரன் வதௌறக கரர்ரக,
'மறம்தரனற'க்கர

ஸ்கரம் ன்று ஆக்கறக்

வகரடுத்றனக்கறநட. னத்ற ன்று னெஷபஷ

மம்தந்ப்தடுத்றத்ரஶண வைரல்கறஶநரம்? தரத்டக்கு
ஶஶன ட்டரம் ைரரகத் ஷனனேச்ைறினறனக்கறந அந்
னெஷபஷ னற ட்டத்றல் தடிிட்டுத்ரஶண கல ஶ
ிலந்ட ஸ்கரம் தண்டகறஶநரம் 'கல ழ்ப்தடில்' ன்ந
உள்தரத்றற்ஶக ஸ்கரம் வபிஷடரபம்.
ஶத்றற்கு, ஶத்றன் த ரத்தர்ரண ஈச்னுக்கு,
னெஷப கல ழ்ப்தடினேம் ைரகறக்கு அஷடரபரக ைரீம்
கல ஶ னறில் தடினேம் தடிக் கறடக்கறநஶ ஸ்கர
க்ரிஷ.

இங்ஶக னத்றக் கரர்றல்ஷன. அன் இடத்றல் 'ச்த்ஷ',
'ம்திக்ஷக' ன்ந

உர்ச்ைற இனக்கறநட. ப்த்க்ஷரக

என்ஷநத் வரிந்டவகரள்றல் - ஜ்ரஷன ைறணரல்
ீ
உஷ்ம் ன்று, திரஷட ைறணரல்
ீ
குபிர் ன்று,

இப்தடிப் தித்க்ஷரக அஶகம் வரிந்டவகரள்றல் இட உஷ்ந்ரன், இட குபிர்ரன் ன்று னத்ற ப்தடி
மந்ஶயறல்னரல் றச்ைரக இனக்கறநஶர அந்
ரறரிஶ, அப்த்ட்ைரண தஶனரக, ஆத்ஶனரக

ித்றல் ஶ - ைரஸ்த்ம் வைரல்கறநடரன் மத்ம்
ன்ந றச்ைரண உர்ச்ைறரக அந் ம்திக்ஷக இனக்க
ஶண்டும். அற்குத்ரன் 'ச்த்ஷ' ன்று வதர். அந்

ச்த்ஷஷ னெனணரகக் வகரண்டரல் அட ம்ஷக்

வகரண்டு ஶதரய் றறுத்டம் தரினர்ரண கல ழ்ப்தடிலுக்ஶக
'ைரகற' ன்று

வதர். அங்ஶக ம் னத்றக்கு ஶஷன

இல்ஷன, ந்க் ஶகள்ிக்கும் இடறல்ஷன.
ஶ-ைரஸ்றங்கள் குனனகரகஶ;அம்தரபின் ிைறத்
ப்பரன் !

ஶ-ைரஸ்றங்கள் குனனகரகஶ, அம்தரபின் ிைறத்
'ப்பரன்'
'ஶம்

ன்ண வைரன்ணரலும் அப்தடிஶ ம்த

ஶண்டிடரன்' ன்ந ீர்ரணரண அதிப்ரஶ
'ச்த்ஷ' ன்நரல், 'அந்

ஶத்ஷனேம், அன் ற ந்

ைரஸ்த்ங்கஷபனேம் ித்ஷகஷபனேம், மரணர

ரர்க்கங்கஷபனேம், ரஶ ஸ்ரக தடித்டப் னரிந்ட
வகரண்டு தின்தற்நறிட்டரல் ஶதரச்சு' ன்று றஷணத்ட

ிடக்கூடரட. வணன்நரல் அந் ஶஶ ைரந்ஶரக்
(உதற) த்றல் 'ீரக அப்தடி என்றும் தண்ரஶ!ீ
ஆைரர்ரணரக அணரல்ரன், அரட குன

உதஶைரகஶ இஷ அநறதணரக ஆணரல்ரன்
உணக்குப் னரினேம்' ன்கறநட. னண்டக 'உதற'த்றல்
'குனஷஶ

வைன்ஷநடந்ட தின்தற்நறப் ஶதர' ன்கறநட. 'c

உள்ஶனரகம் ன்ந இடம் வரிர அஶக்ஷத்ித். அஷத்
வரிந்ட வகரண்ட ஶக்ஷத்ித்ரக குன ன்று

இனக்கறநரர். அர் னெனரகஶ ீனேம் வரிஞ்சுக்ஶகர'
ன்று ரிக் மம்யறஷிஶனஶ இனக்கறநட. 'ஆைரர்
னகரக அநறகறந ித்ஷரன் மரறஷ்டரகறநட அரட வரம்த ல்ன, best ஆண தனன் னகறநட ன்று

மத்கர ஜரதரனர் அனஷட குனிடம்

வைரல்ரகவும் ைரந்ஶரக்த்றஶனஶ னகறநட.
லத்ட, அஷப் தடித்ட னெஷபக்குப் னரிகறந அர்த்ம் இடகஶபரடு ஶம் னடிந்ட ஶதரய்ிடில்ஷன. வதரி
வதரி அடேதங்கஷபத் னகறந ைக்ற அனுஷட அக்ஷ
னொதத்டக்குள்ஶபஶ இனக்கறநட. அஷ உள்ஶப ஷநத்ட
ஷத்டக் வகரண்டினக்கும் னஷநரக அட இனக்கறநட.
அந் ைக்ற ப்தடி வபிப்தடுவன்நரல் எனத்ன்
ரணரகப் தடித்ட எப்திப்தரல் வபிப்தடரட, ஸ்
னெஷப னரிந்ட வகரள்கறந அர்த்த்ரல் வபிப்தடரட.
தின்ஶண ப்தடி வபிப்தடும்?
ம் ன்று இனப்தட வய்த்ஷ

அடேதிப்தற்குத்ரஶண? ஶந்ரன் ப் னஸ்கம்
ன்நரல் அறஶன அஷந்றனக்கறந வய் ைக்றஷ
ப்தடிப் வதறுகறநட? - ன்நரல்,
னனறல் அந் ஶ ரக்ங்கஷப ரிறகள் அகண்ட

ஆகரைத்றனறனந்ட க்யறக்கும்தடி தரைக்ற அடேக்யறத்
ஶதரஶ என 'ப்பரன்' ஶதரட்டரள் ! Five year, ten year plan

இல்ஷன! 'அந்ப் த ங்கபில் வதநக்கூடி ைறன ல்ன
ப்ஶரஜணங்கஷபனேம், கறஞ்ைறத் (ைறநறபவு) வய்ிகரண
ைக்றகஷபனேம் அந் ப் னஸ்கங்கஷபத் ரங்கபரகஶ
தடித்டத் வரிந்ட வகரள்கறநனம் வதற்றுிட்டுப்
ஶதரகட்டு. ஷறக த்றஶனனேங்கூட, ஶ
ந்றங்கபரகஶர, ந்ற ைரஸ்ற ந்றங்கபரகஶ

இல்னரல் ல்னரப் வதரட ஜணங்கலக்குரக இனக்கறந
ஸ்ஶரத்றங்கள், றதரட்டு னஷநகள் ஆகறற்ஷந

அனம் ரணரகஶ டுத்டக்வகரண்டு

தின்தற்நறணரலும் தின்தற்நட்டும். இங்ஶகனேங்கூட என
வதரிஷக் குனரகக் வகரண்டு அர் டுத்ட ஷத்டப்
தண்ிணரல் வரம்த ிஶைந்ரவணன்நரலும்
அஷக்கட்டர ிறரகப் ஶதரட ஶண்டரம். ஆணரல்

கட்டர ிறரக குன உதஶைம் வதற்ஶந தண்டட
ன்றும் என்நறல் ஷக்க ஶண்டும். அந் என்று
ன்ணவன்நரல் அத்ஷண ைக்றக்கும் - ஶனரக

ஶத்றற்கும் ஆத் ஶக்ஷத்றற்குரண அத்ஷண ல்ன
ைக்றக்கும் - இனப்திடரக இனக்கப்தட்ட ஶ
ந்த்ங்கள்ரன். அஷ ட்டும்
வரனனம் ரணரக டுத்டக் வகரள்லம்தடி
ிடக்கூடரட. இந் யர வதரிஷை ஸ்கரித்டக்
ீ

வகரள்ப ஶண்டுரணரல் எனத்ன் யர ைறன்ணரக
ஆகும் தடிப் தண்ஶண்டும்' ன்று அம்தரள் என ப்பரன்
தண்ிணரள். ம தரிரக (சுஷ றம்திரக) ரடகம்
ஶதரடுஶ அள் குரணரல் இப்தடி ிைறத்ரக
ப்பரன் தண்ிணரள்.
என டேஷ்ன் ன்ணிடம் இனக்கறந யர வதரி

ஸ்ட னத்ற ன்றுரன் றஷணக்கறநரன். அஷப் தற்நறஶ
கர்ம் வகரண்டினக்கறநரன். ஆணரல் அஷ அப்தடிஶ

த்ரகம் வைய்டிட்டு, ன்ஷணப் த பிஷரக்கறக்
வகரண்டரல்ரன் ஶத்றன் ப்ஶரஜணத்ஷ அன்
அஷட னடினேம் ன்ஶந அள் கரட்ட றஷணத்ரகத்
ஶரன்றுகறநட. அநறகறந இந்த்ரிம் னத்ற. 'ஶ' ன்நரலும்
'அநறட' ரன்.

த மத்த்ஷப் தற்நற அநறிப்தஶ

ஶம். ஆணரல் ஸ் னெஷபரல் அஷ அஷட
னடிரல் தண்ி, னெஷபக் கர்ம் திடித்

டேஷ்னுக்கு திஷக் வகரடுக்கஶண்டும் ன்று
றஷணத்ரள் ன்றுரன் ணக்குத் ஶரன்றுகறநட. என்று
ஶைர்க்கஶ னடிரனறனப்தற்ஷந என்று ஶைர்க்கறந

யர மரர்த்ம் அலக்கு உண்டு - 'அகடி கடிணர
தடீமீ' ன்று இஷச் வைரல்ட. அப்தடி, வதரிைறல்
வதரிைரண ஶத்ஷ, ஸ்னஷ்டிில் உைந்ட றற்கறந

டேஷ்ன் அடங்கற, ைறன்ணணரகறஶ வதநஶண்டும் ன்று
றட்டம் தண்ிணரன்.
ன்ண ப்பரன் ன்நரல் னனறஶன ஈச் ஸ்னொதரண

அகண்ட ஆகரைத்றனறனந்ட ஶ ந்த்ங்கஷப க்யறத்
ரிறகள் அப்தடி க்யறக்கும் ஶதரஶ அற்நறனறனந்
அத்ஷண றவ்ைக்றஷனேம், அந் ைக்றக்வகல்னரம்
னெனரண, னடிரண ைரந்த்ஷனேம் அப்தடிஶ
க்யறத்டத் ங்கலக்குள் வரப்திக் வகரள்லம்தடினேம்,

அப்னநம் னதர்கள் அர்கபிடனம் றறரக ந்ட
அர்கலஷட ைறஷ் தம்தஷிடனம் அந்
ந்த்ங்கஷப உதஶைரகப் வதற்நரல் ட்டுஶ
ரங்கலம் னெஷபர்த்த்டக்கு ஶற்தட்ட றஜ

ப்ஶரஜணரண அந் றவ்ைக்ற - ைரந்றகஷபப் வதறும்
தடிரகவும் ஷத்ரள். அரட லத்ரஶனர,
ரர்த்ஷரஶனர, எனத்னுஷட ஸ் னெஷபரஶனர
த்ரர்த்ங்கஷப ப்த்ட்ைரக அடேதிப்தற்கறல்ஷன
ன்றும், ற்வகணஶ அப்தடி அடேதித்ன் அந்
லத்ஷனேம் ரர்த்ஷஷனேம் உதஶைறத்ட அஷக்

ஶகட்டுக்வகரண்டரல்ரன் கரடக்குள்ஶப அந் ைப்ம்

ஶதரகும்ஶதரஶ ஹ்னத்றற்குள்ஶப அன் னக்ஷ்ரண
த்ம் - என ைக்ற அல்னட ைரந்ம் - ஶதரகும்தடினேம்
என உிஶரடு இன்வணரன உிஷ 'னறங்க்' தண்ி
ஷத்ரள். அப்தடிச் வைரல்னறக் வகரடுக்கும் உிர் குன,
வைரல்னறக் வகரள்லம் உிர் ைறஷ்ர். அப்னநம்

ஷனனஷந, ஷனனஷந, ஷனனஷநகபரக, ைறஷ்ர்கஶப
குனரகற ஶஶந ைறஷ்ர்கலக்கு உதஶைறத்டக் வகரண்டு
ஶதரகஶண்டுவன்று ஶ தரம்தர்ம் உண்டரகும்

தடிரக ப்பரன் ஶதரட்டுிட்டரள்! எவ்வரன குனவும்
ன் உிரிஶன கனந் ஶ ைரஸ்த்ங்கஷப அந்
உினஷட ைக்றஶரடு ஷைன்ரக ைறஷ்ணின்

உினக்குள்ஶப தரனேம்தடிப் தண்ிஶ த்ரர்த்னம்
அந் உினக்குள் தரய்ந்ட அரட ஸ்
அடேதத்ஷக் வகரடுக்கும்தடிரகப் தண்ிணரள்.
ஆகக்கூடி, னெஷபஷத் டெக்கறப் ஶதரட்டு ிட்டு ஶஶ
'அரரிடி' ன்று

ம்னஶரடு, அந் அரரிடிஶ

ிறத்றனக்கறநதடி, 'ஆைரர்ன் னெனஶ அறல் உதஶைம்
வதந ஶண்டும்' ன்றும் ம்தி தக்ற ச்த்ஷனேடன்
ைரகற தண்ி, உதஶைம் ரங்கறக்வகரண்டரல்ரன்
ப்ஶரஜணம்.

ஶம் ரத்றறல்ஷன, ற்ந ங்கபில் வைரல்கறந

த்ங்கள்..., த்ங்கள் ஷகூடப் ஶதரகஶண்டரம்.
ஷடனஷந ஶனரக ிங்கபரணரலுங்கூட மரி, ரரக
என்ஷநத் வரிந்டவகரள்ஷிட, என ித்றல்
அடேதம் கண்ட எனத்ன் அஷ டுத்டச் வைரல்னற
அனுஷட ஜீி ைக்ற அறல் கனந்ட ந்ட ரம்

வதறுகறநஶதரட அட அறக தனம் வதற்று, அறக

ப்ஶரஜணம் னகறநட. ஆணரல் ற்ந மரைரங்கபில்
ரணரஶ வரிந்ட வகரண்டரலும் ப்ஶரஜணம்
இல்னரல் ஶதரகில்ஷன. ஶம், அப்னநம் அஷ
அடேமரித்ட ந் ைரஸ்றங்கள் ஆகறற்நறன்

ித்றல் ட்டும் குனனகரக ந்ரல்ரன் தனன்,
ரணரக டுத்டக் வகரண்டரல் றஷ்தனன் ன்ஶந
இனக்கறநட! இப்தடி இனக்கும்தடி அம்தரள் ப்பரன் தண்ி
டக்கறநட. 'ன்' ன்நரல், அள் ைறத்ம் க்குத்

வரிரட! அள் ன்ணஶர றஷணத்டத்ரன் இப்தடிப்
தண்ிணரள் ன்று றஷணப்தட கூட வ்பவு மரிஶர?
அள் ன்ண றஷணத்ரஶபர, றஷணக்கில்ஷனஶர, ரம்
ிஶரைணம் வதறுகறநற்கு ற ம் தனத்ரல் மரறத்டக்
வகரள்ப இங்ஶக என்றுறல்ஷன ன்ந அடக்கத்ஶரடு,
ஶஶ ப்ரணம் ன்ந ம்திக்ஷக ஶரடு, அந்
ஶத்ஷ குனனகரகஶ வதறுகறநடரன். ஶம்

ன்நரல் ஷறக மம்ப்ரத்றல் ந்டள்ப மகன
ைரஸ்த்ங்கலந்ரன். குநறப்தரக, ந்த் ைரஸ்த்த்ஷ
அறல் ஶைர்த்ஶ வைரல்கறஶநன். அஶக வய்ங்கஷபக்

குநறத் ந்த்ங்கள் ஶரக ஶத்றனறல்னரல் அறல்
ஷநனகரகஶ சுைறக்கப்தட்டினக்கும். அஷ ஶர்
னொதத்றல் ந்த் ைரஸ்த்த்றல் இனக்கறநஷரன்.
இற்ஷநனேம் ஶம் ரறரிஶ கண்டிப்தரக குன
னகரகத் ன் வரிந்ட வகரள்பஶண்டும்.
ஶரக ஶத்றனறல்ஷன ன்தடகூட வ்பவுக்கு

மரிஶர? இப்ஶதரட ஶைரஷககபில் ரபரணஷ

ஷ்டப்தட? ஶர ைறனடரஶண

அடேஷ்டரணத்றனறனக்கறன்நண? ஷ்டரண அந்
ைரஷககபில் இப்ஶதரட ரந்த்ரீகரக ட்டுஶ க்குக்
கறஷடக்கும் ந்த்ங்கள் இனந்றனக்கனரஶர ன்ணஶர?
ிம், ட த்றல் ந்த்ம், த்ம் ன்நரல் அஷ
குனனகரக உதஶைம் வதற்நரல்ரன் தனணபிக்கும்
ன்ஶந இந் ஶனரகத்ஷ டத்ற னகறந வதரி
ைக்றிணரல் றர்ிக்கப்தட்டினக்கறநட. த்
ைரஸ்றங்கள் ல்னரனம் அப்தடிஶ. குனனகரக
அற்நறல் உதஶைம் வதற்ஶந திற்ைற தண்ஶண்டும்.
ஶரக ைரஸ்த்த்ஷக் குநறப்திட்டுச் வைரல்ன ஶண்டும்.
'ஶரக

ைரஸ்த்ம்' ன்கறநஶதரட தஞ்ஜனற

வைரல்னறினக்கறந அஷ்டரங்க ஶரகத்ஷ
ட்டுறல்னரல், தன வதர்கபிலும் உள்ப தனிரண
ஶரகங்கஷபனேம், அத்ஷண yoga schools -னேம் ஶைர்த்ஶ
வைரல்கறஶநன்.
இன்ஷநக்கு 'ஶரகர' ன்ஶந ங்ஶக தரர்த்ரலும்
ஶதச்ைரினக்கறநட. அணரஶனஶ ங்ஶக னஷந ப்தரக
டந்ட ிடுஶர ன்று தரக இனக்கறநட.

இந் ஶரகவல்னரம் ல்ன அடேதனள்ப என குனின்
கண் தரர்ஷிஶனஶ, அனஷட Cinonstant attention -ஶனஶ
இனந்டவகரண்டு வைய்ஶண்டிஷ ன்தஷ என
ஶதரடம் நக்கக்கூடரட. மரிரண குன கறஷடத்ட
அனஷட ைரச் கணம் வதற்றுச் வைய்ரிட்டரல்
வதரி ிதரீங்கஶப ஶய gF, ஶணர gF இண்டிலும்

உண்டரகறிடும். ந் ைரஸ்த்ரீ ரர்க்கத்ஷனேம் குன
னகரக இல்னரல் தண்ிணரல் வகடுறரன் னம்
ன்நரலும், இந் ஶரக ரர்க்கங்கபிஶனஶ அந்க்
வகடுற வரம்தவும் தங்கரக இனக்கும்.
வதரடரண பி றதரடும் டற தரரனம்:

வதரடரண பி றதரடும் டற தரரனம்:
குனனகம் ன்ந கட்டரறல்ஷன
ைரரரக ல்னர ஜணங்கலக்குஶ வய் ைறந்ஷண
இனக்கத்ரன் ஶண்டும். டேஷ் ஜீன் அந்ப்

வதனக்கு னரக்கரக இனக்கஶண்டுரணரல் ணக்கு
ஜீ ைக்றஷக் வகரடுத் ஸ்ரறஷச் ைறந்றத்ட, அன்
அனள் றகரட்டுகறநதடிரன் ஜீணம் டத் ஶண்டும்.
இந் (வய்) ைறந்ஷண ரஶ தண்டரக இனந்ரல்
ம்னஷட ைறத்ம் ஏடுகறந ரறுரநரண ஏட்டத்றல்

உனப்தடிரக என்றும் ஶநரட. அட ரத்றறல்னரல்
க்கு ஸ்ரறஷப் தற்நற வைரந் அடேதரக ன்ண
வரினேம்? க்குத் வரிரஷப் தற்நற ரம்

ண்த்ஷச் ைறந்றக்க னடினேம்? இங்ஶக, அப்தடித் வரிந்ட
வகரண்ட வதரிர்கள் தரடி ஸ்ஶரத்றங்கள் - றழ்

னனரண ப்ஶை தரஷகபில் இனக்கறந டறகலந்ரன்
- க்குக் ஷக வகரடுத்டத் டெக்கறிட ஏடி னகறன்நண.
தன கரனரக அற்ஷந, ஸ்ரறஷ வைரந்த்றல், ஶரில்
வரிந்ட வகரண்ட த்ஷணஶர ஶதர் வைரல்னறல் வைரல்னற
அற்றுக்கு வய்ிக ைக்ற கூடிக் வகரண்ஶட

ந்றனக்கும். அற்ஷநச் வைரல்ஶ, அரட? 'ஸ்ஶரத்

தரரம்', 'டற ஏடல்' ன்தஶ ம்னஷட ைறத்த்ஷ
ஸ்ரறிடம் ஶைர்த்ட ஷக்கும்.

ம் ஶைம் வைய் தரக்கறம், இம்ரறரி ஸ்டறகள்
எவ்வரன வய்த்ஷனேம் குநறத்டக் கக்கு க்கு
இல்னரனறனக்கறன்நண. ம் ஶைத்றலும் இந்த்

றழ்ரட்டில் திநந்ர்கபின் தரக்கறம் இங்ஶக
ஶரன்நற ம் னன்ஶணரர்கள் ம்னஷட றழ்
தரஷில் டறகஷப அப்தடிஶ வகரட்டி ஷத்ட
ிட்டுப் ஶதரினக்கறநரர்கள்.
இற்ஷநவல்னரம் ஜணங்கள் அனம், ரங்கஶப

தடித்டப் தரரம் தண்னரம். குனனகரகக் கற்றுக்
வகரண்டுரன் தண்டம் ன்று கண்டிப்ன இல்ஷன.

அடேதம் கண்ட குன டுத்ட ஷத்டப் தண்ிணரல் அட
வரம்த ிஶைந்ரன், மந்ஶயறல்ஷன. ஆணரல்
அப்தடிக் கட்டரரக ிற இல்ஷன.
ந் ஸ்ஶரத்ம் வைரல்ரணரலும் னனறல்

திள்ஷபரர் தற்நற என ச்ஶனரகரட வைரல்னறிட்டு,
அப்னநம் குன தற்நறப்வதரடரக உள்ப - அரட ந்

குனவுக்கும் 'அப்ஷப' ஆகறந - என ச்ஶனரகத்ஷ ரம் ந்
யரஷண குனரக றஷணக்கறஶநரஶர அஷ
றஷணத்டச் வைரல்னறிட்டு, அற்கப்னநஶ அந்
ஸ்ஶரத்ம், அல்னட திஶை வரறத் டறஷச்
வைரல்ட ல்னட.
ஸ்ரற யரைக்ர், யரவதரிர் ன்தட ம்

ல்னரனக்கும் வரிந் ிரஷகரல் அரிடம் ரம்

ைறன்ணரக றற்தறல் ிஶைறல்ஷன. அப்தடி றற்தரல்
க்கு ிஶைரக ி மம்தத் ன்ந பிஷ,

அடக்கம் உண்டரகற ிடுகறநட. ம் ரறரிஶ டே
னொதத்றல் ந்டம் வதரிரக, வய்த்ன்ஷ
றம்திரக ஆண எனத்ரிடம் திந்ட றன்நரல்ரன்
ிஶைம், அப்ஶதரடரன் ி மம்தத் உண்டரகும்.
ரழ்க்ஷகில் அந்
மம்தத்ஷப் ஶதரன இன்தனம், றஷநவும் னகறந என்று
கறஷடரட. ஆஷகிணரல்
அஷ எவ்வரனனம் மம்தரறத்டக் வகரள்பஶண்டும்.
அற்கு குன ந்ணம் ரன் ற ன்தரல்ரன்

வய்த்ஷஶ ஸ்டறக்கும் ஶதரடங்கூட னனறல் குன
ந்ண ச்ஶனரகம் வைரல்னச் வைரல்ட. இறஶன என

தக்கம் ிம். இன்வணரன தக்கம் ன்ணம்திக்ஷக. ன்ண
ன்ணம்திக்ஷக ன்நரல், ம் ரறரி டேஷ்ரகப் திற்ந்
அந் குன வய்ம் ன்கறந அபவுக்கு உர்ந்ட வகரண்டு
ஶதரணரர் ன்தஶ, ரனம்கூட அந் றஷைில்

ஶதரகனடினேம் ன்ந உத்மரயத்ஷ ஊட்டுடரன்.
என ஸ்ஶரத்றத்ஷ க்கு குன ன்று எனர் கற்றுக்
வகரடுத்டத்ரன் வைரல்ன ஶண்டும் ன்ந
கட்டரறல்னரிட்டரலுங்கூட, க்கு இஷ்டரண என
யரஷண குன னொதரக றஷணத்ட னனறல் இப்தடி
றதட்டரல் வரம்தவும் ல்னட. ந் குனவுக்கும்
வதரனந்டரக இப்தடி அஶக ச்ஶனரகங்கள், தரடல்கள்
இனக்கறன்நண. வரம்தவும் திமறத்ரினப்தட,

குனஷஶ மகன ஶர ஸ்னொதரகக் கரட்டிக்
வகரடுக்கறந ச்ஶனரகம்

குனர் திஹ்ர, குனர் ிஷ்ட, குனர் ஶஶர ஶயச்
குனஸ் மரக்ஷ£த் தப்ஹ், ஸ்ஷ வ குஶ 
றறல் றனனெனம் றனந்றத்றல்,
வபிவு குனின் றனஶணி கரண்டல்,
வபிவு குனின் றனரம் வைப்தல்,
வபிவு குன உன ைறந்றத்ல்ரஶண
ன்று வரம்தவும் அகரக, ணஸ் உனகறச் வைரல்கறந
ரறரிப் தரட்டு இனக்கறநட. இப்தடி என்ஷந தக்றனேடன்
வைரல்னறிட்டு, ஸ்ஶரத் தரரஶர, டற எடஶனர
ரஶ ஆம்திக்கனரம்.
இங்ஶகனேம் என ித்றல் ஜரக்ஷ அைறம். ைறன
ஸ்ஶரத்ங்கஶப ந்த் ைக்ற வதரனந்றஷரக

இனக்கறன்நண. வரம்தவும் ர்ித்ரகஶ
ீ
'னனறர
மயஸ்ரம்', 'னனறர த்ரிைற', 'றனனனகரற்றுப்தஷட'
ரறரி ைறன இனக்கறன்நண. இப்தடிப்தட்டற்ஷந

மம்திரப்தடி குன னகரக ஸ்கரிப்தஶ
ீ
னஷந.
என வதரிரிடம் ஶதரய் இற்ஷந னென்று

டஷரட, அல்னட அ தக்ஷம் என டஷரட
அர் வைரல்னறக் ஶகட்டு அப்னநஶ ரரகப் தரரம்
தண் ஶண்டும். 'னனறர த்ரிைற' மரைரரக இன்னும்
என்று அற்கு அம்தரபின் னென ந்றங்கபில் குநறப்தரக

என்நறல் க்ரக உதஶைம் ரங்கறக் வகரண்ட திற்தரஶட
அந் ஸ்ஶரத்த்ஷக் கற்றுக்வகரள்பஶண்டும்.

ந்த் ைக்ற வதரனந்ற ஸ்ஶரத்ங்கஷபனேம் எனத்ர்
தடிக்கும்தடிரக என யரன் ஆஜ்ஷஞ தண்ிணரல்
அப்ஶதரட அந் யரணின் ஆஜ்ஷஞஷஶ குன
உதஶைரக டுத்டக்வகரண்டு அப்தடிஶ
தண்ஶண்டும்.
வைரல்னந்ட, வதரடரக ஸ்ஶரத்ங்கஷப அனம்
ரங்கபரகஶ தரரம் வைய் இடறனக்கறநட
ன்தடரன்.

அப்தடிஶரன் ட்டுக்கு
ீ
டு
ீ என ைறன்ண னஷஜனேம்,
வதரடப்தஷடரக என குன த்ரணம் வைரல்னற ிட்டு
அஶ ஆம்தித்டப் தண்னரம். ந்த்,
ந்ங்கஷப கனக்கர னஷஜரக இனக்கஶண்டும்
ன்தட னக்கறம். அந்
(ந்த், ந்த்)

மம்தந்ம் வகரஞ்ைம் ந்ரலும்

ிறத்ரண குனனக உதஶைம் ன்தட கண்டிப்தரக
இனந்ஶ ஆகஶண்டும். அப்தடிில்னர ைறன்ண

னஷஜஷனேங்கூட என வதரிர், அகத்ட ைரஸ்ற ரறரி
எனர் டுத்ட ஷத்ட, 'அர் குன, ரம் ைறஷ்ர்' ன்ந

தரத்டடன் வைய் ஆம்தித்ரல் வரம்தவும் ச்ஶஷ்டம்.
ணக்கு இண்டு றனுமரக ண்ம் ஏடுகறநட. என
தக்கம், ட  மம்ப்ரத்றல் குனவுக்குக்

வகரடுத்றனக்கறந னக்த்த்ஷப் தரர்க்கறநஶதரடம்,

அஶரடு ஜணங்கபின் ற்கரனப் ஶதரக்கு என வதரிர்,

வதனந்ஷன ன்நரல் ரிரஷ ரல் இஷ்டப்தடிஶ
ஶதரரக இனக்கறநஶ ன்தஷப் தரர்க்கறந ஶதரடம்,
ஜணங்கலக்கு ங்ஶகவல்னரம் னடினேஶர, அங்ஶக 'குன
ஶண்டும், ஶண்டும்' ன்று டேஷக்கஶண்டும்

ஶதரனறனக்கறநட. இன்வணரன தக்கஶர, ரம் 'குன குன'
ன்று வைரல்னப் ஶதரய், னஶக்ஷ£தனக்ஷம் ஶதர் இனக்கறந
இந் உனகத்றல் எவ்வரனத்னம் ணக்வகன்று, ரன்
ரிரஷ தண்டம்தடிரக குன கறஷடக்கரட்ஶடன்
ன்கறநரர் ன்தரல் னஷஜ, னஸ்கரம், ஸ்ஶரத்
தரரம் டவுஶ இல்னரல் இனந்டிடப்

ஶதரகறநரர்கஶப ன்றும் இனக்கறநட. அடரன் ன்ணரல்
னடிந் 'கரம்ப்ஷ'ஷமப் தண்ிச் வைரல்னறக்
வகரண்டுஶதரகறஶநன்.
மரரரக ன் ரறரி ர் தீடங்கபில்
ஷனர்கபரினப்தர்கள் ர் ைரஸ்றத்றல்

வரன்ஷநனேம் ிட்டுக் வகரடுத்ஶர, இபக்கறஶர
'கரம்ப்ஷஸ்' தண்டட

கூடஶ கூடரடரன்.

வணன்நரல் ரங்கஶப இபக்க ஆம்தித்ரல், ைறஷ்

ர்க்கம் அஷ இபக்கறக்வகரண்ஶட ஶதரய் ைரஸ்த் ிற
எஶடிரக ீர்த்ட ஆிரப் ஶதரஶ
ஶதரய்ிடும்!அஶரடு ரன் ைறன ிறகபில் ிட்டுக்
வகரடுத் ரறரி எவ்வரன ர்தீட ஸ்ரறகலம்
ைறனட ைறனடகஷப, ிட்டுக் வகரடுப்தட ன்று ற்தட்டு,
ல்னரஶ டுதட்டுப் ஶதரய்ிடும்! அணரல் ரங்கள்
னென ைரஸ்த் றகஷபஶ வ்பவு கண்டிப்தரகச்

வைரல்னஶண்டுஶர அப்தடித்ரன் வைரல்னஶண்டும்.

அப்தடித்ரன் ரனும் தரடுப்தட்டுப் தரர்க்கறஶநன். ரன்

இத்ஷண 'கன்மர்ஶடி'ரக இனக்கறஶநஶண ன்று தன
ஶதனக்கு னத்ம்கூட!னத்ம் ன்தட உள்லக்
ஶகரதரகவும் இனக்கும்!வபிிஶன இப்தடி னத்த்ஷக்
கரட்டிக் வகரள்கறநர்கள் த்ஷண ஶதஶர அர்கஷபப்
ஶதரன தன டங்கு ஜணங்கலக்கு உள்லக்குள்

அப்தடித்ரணினக்கும்!'கரனறஷன, ம் கஷ்டம் வரிரல்
ந் ரள் மரைரத்ஷஶர இன்ஷநக்கும் வைரல்னறக்
வகரண்டினக்கறநரஶ!' ன்ந குஷநப்தடத் ஶரன்றும்.
ணக்கரணரல் ர்மங்கடம்! அப்தடிினந்டம்,
'னடிரஷ

ப்தடினேம் ஜணங்கஶப ிடத்ரன், அல்னட

இபக்கறத்ரன் வைய்ரர்கள். அற்கு ம் ரரஶனஶ

அடேற னரஶணன்? அப்தடித் ந்ரல், திற்தரடு ங்கள்
சூழ்றஷன ரநறணரனரட அல்னட ரநப் தண்ிக்
வகரண்டரட அப்தடிஶ ைரஸ்த் ிறப்தடிப்
தண்ஶண்டும் ன்று
றஷணக்கக் கூடிர்கலக்கும் அந் றஷணப்ஷத ரஶண
அறப்தரக ஆகறிடு' ன்தரல் 'கன்மர்ஶடிவ்
ைரறரர்' ன்று வதர் ந்ரல் ந்ட ிட்டுப்
ஶதரகட்டும் ன்று ஶர என ரறரிப் தண்ிக் வகரண்டு
ஶதரகறஶநன்.
ஆணரலும் ைரஸ்றங்கபிஶனஶ இடம் இனப்தரகத்
வரிகறந ிங்கபில்
கரனத்ஷ உத்ஶைறத்டச் ைறன ிங்கள் - வரம்தவும்
கண்டிப்தரக மம்ப்ரத்ஷஶ வைரல்தர்க்ப

எப்னக்வகரள்ரர்கபர ன்று ஶரஜறக்கக் கூடி ைறன

ிங்கலம் - வைரல்கறஶநன். அப்தடித்ரன் இப்ஶதரட
குன இனந்ஶ ீடம் ன்நறல்னரல் ைறன உதரங்கள்
இனப்தரகச் வைரன்ணட.
என்று ஶண்டுரணரல் தண்னரம். 'ஆதத் - ர்ம்'

ன்று ைரஸ்றத்றஶனஶ என்று வைரல்னறினக்கறநட.
அரட, ஆதத்டக் கரனத்றல் ிறகஷபக் வகரஞ்ைம்
இபக்கறப் தண்டடரன் ஆதத் - ர்ம். ஶனரகத்ஷக்
கனற னனன் அப்தடிஶ 'வடீரினறமம்' ன்கறந
ஶதரதத்றல் ள்பிினக்கறந கரனரக இஷச்
வைரல்னனரம். ரன் இப்ஶதரட வகரஞ்ைம் ிட்டுக்

வகரடுத் ரறரி வைரல்ஷ ஆதத் - ர்ரக டுத்டக்
வகரள்பனரம்...
அஷ்ஶடரத் (ை) ரரபிகள் ரங்கபரகஶ தடித்டத்
வரிந்ட வகரண்டு அர்ச்ைஷண தண்னரம், ப்தில்ஷன.
ஆணரல் ைறன அஷ்ஶடரத்ங்கபில் னனறல்

தீஜரக்ஷங்கள் ன்ந ந்ற ைரஸ்ற அக்ஷங்கள்
ஶைர்ந்றனக்கும். அப்தடிப்தட்டற்ஷந குன னகரகத்ரன்
கற்றுக்வகரள்ப ஶண்டும்.

ஷனேஶ குனனகரகக் கற்றுக்வகரண்டரல் 'ரல்னை'
ஜரஸ்றரன் - கண்டிப்தரக அப்தடி ிற இல்னர
இடத்றலுங்கூடத்ரன் வைரல்கறஶநன். என்று
ஶரன்றுகறநட: ஆதத் - ர்ம் ன்று வைரன்ஶணன்.
ஆதத்டக் கரனத்றல் வரம்தவும் ஸ்ட்ரிக்டரகப்

ஶதரகஶண்டரம் ன்று ைரஸ்த்ஶ அஷ 'அனவ்'
தண்ிினக்கறநட ன்ஶநன். ஆணரலும் ஆதத்டப்

ஶதரணிட்டு, ினகறண ிட்டு அஶ ரறரி இபக்கறப்

தண்ிக்வகரண்டு ஶதரகரல், னலக்க ைரஸ்த் ப்கரம்
தண் ஆம்தித்ட ிடடம். 'ஆதத் மந்றரமம்' ன்று
ஶகள்ிப்தட்டினக்கனரம்.  கரனம் வனங்கற
ிட்டரக எனனக்குத் வரிகறநஶதரட, மந்றரமம்
ரங்கறக் வகரண்டு (ஶய) ிஶரயரணரல்

ிஶைரிற்ஶந ன்று அர் 'ஃதீல்' தண்டகறநரவன்று
ஷத்டக் வகரள்லங்கள். அந் றஷனிஶன அர்

(மந்ரம) ஆச்ம் வதறுற்கு என குனஷத்
ஶடிப்திடித்ட, மரங்ஶகரதரங்கரக ஆச் ஸ்கரம்
ீ
தண்ிக் வகரள்ப னடினேர? னடிரட ன்தஷ

ைரஸ்த்ம் கணித்டப் த கனஷஶரடு, அந்
மத்றல் வரம்தச் சுனக்கரக என ைடங்ஷகப் தண்ி
அர் ரஶ -குனனகரக இல்னரல் ரஶ மந்றமரம் ரங்கறக் வகரள்பனரவன்று

வைரல்னறினக்கறநட. ஆணரல் அனக்கு உடம்ன மரிரகற
ிடுகறநட ன்று ஷத்டக்வகரள்லங்கள். அப்ஶதரட அர்
ிறப்கரஶ என குனஷ அஷடந்ட, னன்ஶண ரரக
டுத்டக்வகரண்ட மந்றரமத்ஷ ீ ண்டும்

குனனகரகப் வதநஶண்டும். அந் ரறரிஶ, ைரஸ்றம்
இடம் வகரடுத்ட ரரக ஶற்வகரள்லம்
உதரமஷணகஷபனேம், அப்னநம் குனனகரகப் வதறுட
ன்று ஷத்டக்வகரண்டரல் ைறனரக்கறம்.

இந்க் கனறகரனத்டக்வகன்ஶந ற்தட்ட னந்ட - றத்றப்ன
னந்ட - ர தரரனம், தஜஷணனேம். இற்ஷநத்
ரங்கபரகஶ ஆம்தித்டப் தண்னரம்.

ப்ன, ''வும் ஶைர்க்கரல், 'ைற, ர, ரர
ஶகரிந்' னனரண, ந் வய்த்றன் ரரஷனேம்
எனத்ர் ரணரகஶ ஜதிக்கனரம். இங்ஶகனேங்கூட
னனறல் குட்டிரக என த்ரணம் ல்னட .அந்
ரரஷக் வைரல்னற ஸ்ரறஷக்
கண்டுவகரண்ட எனத்ஷ குனரக றரணித்ரல்
அடஶ என தக்கம் ிம், இன்வணரன தக்கம் டரணிக்!
வறும் ரரஷனேங்கூட என ர மறத்ரந்ப்
வதரிரிடம் க்ப்தடி உதஶைம் ரங்கறக்வகரண்டரல்
றச்ைரக அட ிஶைந்ரன். ஆணரல் அத்ற்கு
வமபகர்ப்தடில்ஷனவன்தற்கரக எத்றப்

ஶதரடஶண்டரம், ரணரகஶ ஆம்தித்டக் வகரள்பனரம்
ன்றுரன் வைரல்கறஶநன். அப்னநம் வமபகரிம்

ற்தடுகறநஶதரட என வதரிரிடறனந்ட உதஶைரவும்
வதற்றுக் வகரண்டரல் ிஶைம்....
வதரடஜணப் வதனம் மனரம்: தித்ஶக குன
இல்னரிடினும், வதரடரண குன ஶஷ

வதரடஜணப் வதனம் மனரம்:தித்ஶக குன
இல்னரிடினும்,

வதரடரண குன ஶஷ
ஜணங்கலக்வகல்னரம் வய் ைறந்ஷண இனக்கஶண்டும்.
அற்கரண னஷஜ, தரரம், தஜஷண ல்னரனம்
ல்னரரிடனம் ினத்றரக ஶண்டும். அஶ மம்

ல்னரனக்கும் திவு ன்ந கும் ினத்றரணரல்ரன்
அயங்கர - கரங்கபில் ரட்டிக்வகரண்ட அறந்ட

ஶதரகரல் ஆத்ரஷக் கரப்தரற்நறக்

வகரள்பனடினேரனரல் ல்னரனம் குன ன்று ஸ்ரணம்
வகரடுத்ட எனரிடம் திஶரடு தக்ற தரரட்டவும்
ஶண்டும்.
இன் வதரனட்டரக அத்ஷண ஜணங்கலக்கும் -

னஶக்ஷ£தனக்ஷம் ன்று வைரன்ஶணஶண, ஶகரடரடேஶகரடி
ன்ஶந வைரல்னறினக்கஶண்டும், அத்ஷண ஶதனக்கும் குன தக்ற ப்தடிரட இனந்ஶரக ஶண்டும் ன்று
றஷணக்கறஶநன். அத்ஷண ஶதஷனேம் தரர்த்டப் தரர்த்டப்
திர் தண் அத்ஷண குனரர்கள் - அறலும்.
ஷம் ஶகள்ிஶரஶடஶ தரர்க்கறந கும்

ஜணங்கலக்வகல்னரம் ினத்றரகறிட்ட ற்கரனத்றல் கறஷடப்தரர்கபர? கஷ்டம்ரன். குன ன்று வைரல்னறக்
வகரள்பத் குற ரய்ந்ர்கள் இனந்ரல்கூட

அனஷட குறஷ உர்ந்ட ங்கஷபச் ைறறுக்கறக்
வகரண்டு ஜணங்கலம் ஶதரக ஶண்டுஶ அப்தடி இத்ஷண
ஶகரடி ஶதனக்கும் ரய்க்குர - குன - ைறஷ் உநவு

ரய்க்குர - ன்நரல் வரம்தவும் மந்ஶயம்ரன்.
ஆணரலும் இன்ஷந மனரத்றல் ஜணங்கபில்

அத்ஷண ஶதரில் எவ்வரனனம் ரட எனஷ
யரன், வய் னனர் ன்று

ம்திக்வகரண்டினக்கறநரர்கள். அம்திக்ஷக னேகம் ன்ஶந
இக்கரனம் ஶதர் ரங்கற ிட்டரலும், யரன்கள் ன்று
ம்தப்தடுகறநர்கபிடனம், அஶகம் அஶகம் கூட்டங்கபரக
அத்ஷண ஜணங்கலம் ரட எனரிடம், ஶதரய்க்
வகரண்டுரணினக்கறநரர்கள். தன ஶதர் தன

யரன்கபிடனம் ஶதரகறநரர்கள். ன்நரலும்
எவ்வரனனக்கும் குநறப்தரக அர்கபில்

எனரிடம்ரன் ஜரஸ்ற ஈடுதரடு உண்டரகறநட.
அந்ப் வதரிர்கள் எவ்வரனனம் வய்
மம்தந்ரகவும், ஶனரக ரழ்க்ஷகஷ ப்தடி ரழ்ந்ரல்
ல்னட ன்தஷப் தற்நறனேம் உதஶைம் வைய்கறநரர்கள்.

ஜணங்கள் அர்கபிடம் ஶதரட ங்கலஷட கஷ்டம் ீ
ஶண்டும், ரங்கள் ஆஷைப்தடுட டக்கஶண்டும்
ன்தற்கரகஶ ன்று னடிந்டிடரல், அர்கலஷட
உதஶைப்தடிக் ஶகட்டு அப்தடி டக்கஶண்டும் ன்று
றஷணப்தரகவும் ஆணரல்ரன் அந் தக்றனேம் ஈடுதரடும்
றஜரணஷ, அர்த்னள்பஷ. அஶகரக ல்னர

ஜணங்கலஶ இப்தடித் ரங்கள் ஆச்ிக்கறந வதரிரின்
றகஷப, வகரள்ஷககஷப வகரஞ்ைம் வகரஞ்ைரட
தின்தற்நரனறனக்க ரட்டரர்கள். குஷநந் தக்ஷம்,
தின்தற்ந ஶண்டும் ன்ந னற்ைற, அந் ண்ரட
உள்பர்கபரகஶ இனப்தரர்கள்.

இந் இடத்றல் அந் யரன் குனரகவும், அரிடம்
ஶதரகறந ஜணங்கள் ைறஷ்ர்கபரகவும் ஆகறிடுரர்கள்.

வரம்தவும் 'ஃதரஶனரிங்' உள்ப வதரிர்கள் ன்நரல்,
'ஃதரஶனரர்' ன்று

இனக்கறந அத்ஷண ஶதர்கபில்

எவ்வரனஶரடும் அர்கள் ஶரகத்
வரடர்ன வகரண்டு க்ப்தடி உதஶைம் னடிறல்ஷன.
ஆணரலும் அர்கள் ங்கலஷட உதஶைத்ஷப்

வதரடப்தடத் னகறநரர்கஶபர இல்ஷனஶர? அஷத்

லிஶ ரங்கள் டப்தட ன்று அனஷட தக்ர்கள்
றஷணத்ரல் அப்ஶதரடரன் அர்கள் றஜரக
'ஃதரஶனரர்' ஆகறநரர்கள்.

குன டத்டம் றில் வைல்லும்

ைறஷ்ர்கபரக, என வதரிர் வகரடுக்கறந வதரட
உதஶைத்ஷ - ப்த்ஶகரகத் ங்கபில்

எவ்வரனனக்கும் அர் உதஶைறக்கரல்
வதரடப்தஷடரக உதஶைறப்தஷஶ ப்த்ஶக
உதஶைரகக் வகரண்டு - தின்தற்றுகறந அப்ஶதரட - இந்

ரறரி ஜண மனரத்றல் எவ்வரனனம் எனரிடம்
ஶதரய் அஷப் தின்தற்றுகறநஶதரட - ல்ஶனரனக்குஶர,
எவ்வரனத்னக்குஶ என குன கறஷடத்ட ிடுகறநரர்.
ணிப்தட்ட ந்ற ீ¬க்ஷ வகரடுக்கும் குன
இல்னரிட்டரலும், வய் ைறந்ஷணக்கும்
ல்ரழ்க்ஷகக்கும் ற வைரல்கறநரக என குன
கறஷடத்டிடுகறநரர்.

ரஶண இனக்கறஶநன், ன் ரறரி ஶஶந ஸ்ரறகலம்

இனக்கறநரர்கள். 'ஜகத்குன' ன்று ஷடட்டிலும் இனக்கறநட.
அற்கரக ஜகத்றலுள்ப

¢எவரனத்னக்கும்

ரங்கள்

ணிப்தட உதஶைம் வகரடுக்கறஶநரர ன்ண? வகரடுக்க

னடித்ரன் னடினேர ன்ண? ஜகத்றல் உள்ப அவ்பவு
ஶதஷனேம் ங்கஷபச் ஶைர்ந்ர்கபரகக் வகரண்டு, ங்கள்
னென னனர் வய் மம்தந்ரகவும், ரழ்க்ஷகத்
ர்ரகவும் ன்ண உதஶைறத்ரஶர அஷ ரங்கலம்
வதரடப்தட ஜகத் னரவுக்கும் டுத்டச் வைரல்னறக்
வகரண்டினக்கறஶநரம். ஜணங்கபில் வரம்தவும்
வதனம்தரனரண ஶதர், ங்கஷபஶ குனரகக் வகரண்ட
ைறஷ் ஶனரகரக இனக்கறநரர்கள்.

இந் ரறரி 'யரன்' ன்று ஆச்ித்ட, 'குன' ன்று

வகரள்கறநஷணக் குநறத்ஶ தரரம், னஷஜ, தஜஷண
னனரண டரணரலும், அன் னனறல் குன ந்ணம்
தண் ஶண்டும்.
தரர டைஷனப் தண்ிர், னஜர கல்தத்ஷ
ற்தடுத்றர், தஜஷண மம்திரத்ஷ உண்டரக்கறத்
ந்ர் ஆகறர்கஷபனேம் குனரக ஸ்கரிக்க
ஶண்டும். அர்கள் இன்ணரர் ன்று
வரிரஶதரடங்கூட, 'ரினந்ரலும் அனக்கு

ஸ்கரம்' ன்று (ைறரித்ட) 'ந்ஶர யரடேதரவுலு'

ரறரி' ஶர யரடேதரவுலு'வுக்கும் தண்ஶண்டும்.
வரத்த்றல் ிவன்ணவன்நரல், ப்த்ஶகரக குன
ன்று எனரிடம் உதஶைம் வதற்றுத்ரன்
தண்ஶண்டும் ன்று இல்னர ைறன்ண

உதரமஷணகலம் இனக்கறன்நண. வதனத் ஜண
மனரத்றல், அனம் மம்மர ரழ்க்ஷக

ிரகஶ ஆனரய் தநந்ட வகரண்டினக்கறந ஶதரக்கறல்
அத்ஷண ஜணங்கலம் ஶற்வகரள்பக்கூடிரக இந்

தரஷணகள் இனக்கறன்நண. குன, னஷஜ டுத்ட ஷப்தர்
ன்வநல்னரம் எனத்னஶ கறஷடப்தற்கறல்னர இடரக
ஶனரகத்றல் ங்வகங்ஶகர ல்னரஶர ம் ஜணங்கள்
ஶஷனக்குப் ஶதரய்க்வகரண்டினக்கறநரர்கள். அர்கலக்குக்
ஷக வகரடுப்தரகச் ைறன உதரமஷணகள் - றதரட்டு
னஷநகள் - இனக்கறன்நண. இற்ஷந ிட்டரல் இன்று

ஶனரகத்றல் ச்ஶர ரர்க்கஶ (உர் னனுக்கு றஶ)

இல்ஷன. ஆணதடிரல் இற்நறஶனஶ வதனம்தரனரண
ஜணங்கள் ஶதரணரலும் ஶதரகட்டும்.
அறல் ப்தில்ஷன. ல்னஶ
ஆணரலும் அப்ஶதரடங்கூட ம்னஷட மரண ர்
ஆனினக்ஷம் என வதரி ஶரக தரய்ச்ைறினக்கறந குன
தக்றஷ ிட்டு ிடரல், தித்ஶகரக

இல்னரிட்டரலும் வதரடப்தஷடரகத் ணக்கு ல்ன ற
கரட்டுகறநஷ எவ்வரனனம் றரணித்ட ிட்ஶட
உதரமஷண வைய்ட ல்னட ன்று ஶரன்நறரல்
வைரன்ஶணன்.

அடக்கனம், ன்ணம்திக்ஷகனேம் ஶனரகத்றல் ஷப்தற்கு
குன உதரமஷணஶ றரினப்தரல் வைரன்ஶணன்.
ினம் ச்த்ஷனேம்
ினம் ச்த்ஷனேம்
அடக்கம் ன்தட ிம். ம்திக்ஷக ன்தட ச்த்ஷ.
இந் இண்டுஶ க்கு இண்டு கண் ரறரி. குன

ன்நரல் ற கரட்டுதர், அந் றில் ஶதரகடவன்று
றனம்தத் றனம்தப் தரர்த்ஶரஶரல்னறஶர? கண்
இனந்ரல்ரஶண என றில் ஶதரக னடினேம்? அப்தடி
க்கு இண்டு கண்கபரக இனப்தஷ ினம்

ச்த்ஷனேந்ரன். இந் இண்டில் என்று இனந்ரஶன
ற்நடம் ன்ணரல் ந்டிடும். என்நறடம் ரம் அடங்கறக்
கறடக்கறஶநரவன்நரஶன அடரன் க்கு ல்னட வைய்னேம்
ன்ந த்னட ம்திக்ஷகில்ரஶண அப்தடிக் கறடக்கறஶநரம்?

அஶ ரறரி, என்நறடம் ரம் அடஶ த ப்ஶரஜணம்
னவன்நரல் த்னட ம்திக்ஷக ஷக்கறஶநரவன்நரல்
அந் ப்ஶரஜணத்ஷப் வதந அணிடம் அடங்கறக்
கறடக்கத்ரஶண வைய்ஶரம்?
கல ஷில் தகரன் ித்ஷனேம் வைரல்னறினக்கறநரர்,
ச்த்ஷஷனேம் வைரல்னறினக்கறநரர். னனறல்
'ப்ிதரம்' ன்கறந

ஸ்கரம், 'தரிப்ச்ணம்' ன்தரக

ன்நரகக் ஶகட்டுக் ஶகட்டுத் வரிந்ட வகரள்ட, 'ஶமஷ'
ன்தற்ஷந ைறஷ் னக்ஷரகச் வைரன்ணரர்.
ஶமஷரன் குனவுக்குச் வைய்கறந வரண்டு, தனிரண
திிஷடகள். அடவும் ித்ஷஷ ஸ்கரிப்தற்கு
ீ
ஜீரரரண அம்ைங்கபில் என்று. அப்னநம்

"ச்த்ரரன் னதஶ ஜ்ஞரணம்" 'ைறத்ஷனேள்பஶண
ஞரணம் வதறுகறநரன் ன்றும் வைரல்னறினக்கறநரர்.

னனறல் வைரன்ண ப்ிதர -தரிப்ச்ண - ஶமஷகள்
ித்றன் கல ழ் னகறநஷஶ. ப்ிதரனம், அரட
ஸ்கரனம், ஶமஷனேம் ித்ஷக் கரட்டுதஷ
ன்று னக்கும் னரினேம். ஶகட்டுக் ஶகட்டுத் வரிந்ட
வகரள்ரண 'தரிப்ச்ணம்' ப்தடி ித்றல் னம் ன்று
ஶரன்நனரம்.

தரிப்ச்ணம் ப்தடி ிரகும்?
தரிப்ச்ணம் ப்தடி ிரகும்?

ஷபத்ட ஷபத்டக் ஶகள்ி ஶகட்தஶ 'தரிப்ச்ணம்'. "குன
வைரல்றல் றச்ைம் ற்தடரிட்டரல் ரஶண இப்தடிக்
ஶகட்கத் ஶரன்றும்? ஆஷகரல் ித்றலும்,

ித்றல் ரத்றறல்னரல் ிம் வைரல்லும்

குனிடனஶ மந்ஶயத்ஷக் கரட்டுட ஶதரல்

அல்னர இந்ப் தரிப்ச்ணம் ன்தட ஶரன்றுகறநட, இந்
இடத்றஶனஶ தகரன் 'மந்ஶயக்கரன்
ரைஷடகறநரன்' - 'மம்ைரர ிச்ற' - ன்றும்
வைரல்னறினக்கறநரஶ ச்த்ஷ, றம், ைரகற இனந்ரல்
குன வைரல்றல் மந்ஶயஶ ரட, ஆணதடிரல்,
ஶகள்ினேம் லம்தரட. ஶகள்ி ஶகட்தன்
மம்ைய்கரன்ஶரஶண? ைறஷ் னக்ஷத்றற்கு ஶர்ரநரக
இப்தடிப் தண்ி தகரன் ரிணரஶனஶ 'ிச்ற'
'அறந்ட

ஶதரகறநரன்' ன்று ைரதம் ரங்கறக் வகரள்ஷ

ப்தடி ித்றல் ஶைர்க்கனடினேம்? - இப்தடித்
ஶரன்நனரம்.

அறல்ஷன மரிரண அர்த்ம். ைறஷ்ன் அச்ம்
தண்ஶண்டிஷகபிஶனஶ, ப்ிதரத்றற்கும்
ஶமஷக்கும் த்றில் தரிப்ச்த்ஷ தகரன்
வைரல்னறினக்கறநரர். அப்னநம், "மம்ைரத்ர

ரகறநரன்"
ீ
ன்று திரித்டச் வைரல்னறினக்கறநரர்.
ஆஷகிணரல் ஷபத்ட ஷபத்டக் ஶகள்ி ஶகட்கறந
'தரிப்ச்ணம்' மம்ைம்

வரிகறநட.

இல்ஷன ன்று ஸ்தஷ்டரகத்

அந்ப் தரிப்ச்ணத்ஷ ப்தடிப்

னரிந்டவகரள்படவன்நரல், அட குனஷ ஷபத்ட
ஷபத்டக் ஶகட்தறல்ஷன, அப்தடிக் ஶகட்டரல்ரன்
அரிடம் மம்ைம் ன்று ஆகும். அர் வைரன்ண
ிம் மரிர ன்ந மந்ஶயனம் இல்ஷன. குன
வைரல்கறநரவன்நரல் அட மரிஶ ன்று ஷக்கும்

ம்திக்ஷகக்கு யரணிரண மம்ைறல்ஷன. 'அர்

வைரல்லும் ிம் மரிஶரன், ஆணரலும் அட ணக்கு
ன்நரக அர்த்ரகறிடரர? ன்று என ைறஷ்ன்
ன்ஷணஶ ஷபத்ட ஷபத்டப் "னரிஞ்ைறண்டரரடர?"
ன்று ஶைரறத்டப் தரர்த்டக் வகரண்டு, ஆணரலும் அற்குத்
ரணரகப் தறல் கண்டுதிடிக்கப்தடரட ன்று குனிடம்
மர்ப்திப்தட ரன் 'தரிப்ச்ணம்'. ணக்கு ஶர என
அடபவு னரிரல் ஶதரணரல்கூட, ஷநக்கரல்,

எபிக்கரல் மர்ப்திக்க ஶண்டும். அட அைட்டுத்ணம்,
அநறரஷ ன்று குனவுக்குத் ஶரன்நறணரல்கூடப்
தரில்ஷன ன்ந அபவுக்கு அதிரண யறரக,
ன்ரணம் ிட்டு ஜரடரவும் ஶகட்டுக் வகரள்ஶ
தரிப்ச்ணம். 'ரணத்ஷ ிட்டு' ன்நரல் ிம்
இல்னரல் ஶஶந ன்ண?
என வறன் இனக்கறநட. அட ஶஷன வைய்டவகரண்டு
இனக்கும்ஶதரட ரம் தரர்க்கறஶநரம். அட வறன், ஶஷன
வைய்கறநட ன்தறல் க்கு மம்ைம் இனக்கறநர?

இல்ஷன. ஆணரல் அட ப்தடி ஶஷன வைய்கறநட ன்று
வரிில்ஷன. தக்கத்றஶனஶ அந் வறஷண

ிற்கறநஶர, ஏட்டுகறநஶர இனக்கறநரர். அனக்கு
வறன் மரைரம் னலக்கத் வரினேம் ன்தறல்
க்குக் வகரஞ்ைங்கூட மம்ைறல்ஷன. அணரல்
அரிடம் அட ப்தடி ஶஷன வைய்கறநட ன்று
ஶகட்கறஶநரம். அர் வைரல்கறநரர். வைரல்கறநவல்னரம்
க்கு அப்தடிஶ னரிந்ட ிடுகறநர? ைறன தரின்டுகள்
னரிரனறனக்கறன்நண.

அப்ஶதரட ஶஶன ன்நரகக் ஶகள்ி ஶகட்க
ஶண்டிடரஶண? அரட
'தரிப்ச்ணம்' தண்

ஶண்டிடரஶண? இணரல் அந்

ஆமரறிடஶர, அர் வைரன்ண ித்றஶனர
மந்ஶயம் ன்நரகற ிடுர? ரம் மரிரக, ன்நரகப்

னரிந்ட வகரண்ஶடரர ன்று ம்றடஶ மந்ஶயத்றல்
ம்ஷஶ ஶைரறத்டக் வகரண்டு, 'ஏ, இன்ண தரின்ட்
னரிில்ஷன' ன்று வரிந்ட வகரண்டு, ிம்
வரிந்ரிடம் அஷப்தற்நற எபிக்கரல் ஶகட்தடரன்
தரிப்ச்ணம். அட ித்றன் கல ஶ னகறநடரன்
ன்தறல் (ைறரித்ட) மந்ஶயப்தட ஶண்டரம்!
ஆைரர்ரள் கரட்டும் ைறத்ஷின் ைறநப்ன
ஆைரர்ரள் கரட்டும் ைறத்ஷின் ைறநப்ன

இப்தடி ித்றன் அங்கங்கபரண ப்ிதர - தரிப்ச்ண
- ஶமஷகஷப தகரன் வைரல்னறிட்டு அப்னநம்
ைறஷ்ணின் இன்வணரன கண் ரறரிரண ைறத்ஷஷச்
ைறநப்தித்ட, "ச்த்ரரன் னதஶ ஜ்ஞரணம்" -

"ைறத்ஷனேள்பஶண ஞரணம் வதறுகறநரன்" - ன்கறநரர்.
அந் இடத்றல் ஆைரர்ரள் தரஷ்த்றல் என
ம¨க்ஷ்ரண ஶணரத் மரைரம்
வைரல்னறினக்கறநரர்.
தகரன் னனறல் வைரன்ண ஸ்கரரறகஷப
தரஹ்ரணஷ- அரட வபி ிங்கள் - ன்று
ஆைரர்ரள் வைரல்கறநரர். ஸ்கரம் தண்டடம்,

ஶகள்ி ஶகட்தடம், ஶமஷ வைய்டம் வபிிஶன

வரிகறநஷரஶண? இப்தடி வபிிஶன என்று

வரினேம்ஶதரட, 'அட வபிக்கு ன்நரகத் வரிந்ரல்
ஶதரடம். உள்லக்குள்ஶப க்கு அந் தரம்
இல்னரிட்டரலும் தரில்ஷன. வபிிஶன அப்தடி
என 'ஶர' ற்தடுத்றிட்டரல் ஶதரடம்' ன்றும் ஶரன்ந
இடனண்டரகறநட. அப்தடித் ஶரன்நற, ணமறஶன தக்ற

இல்னரஶன ிலந்ட ிலந்ட ஸ்கரம் தண்னரம்.
மப்வஜக்டில் றஜரண இன்டவஸ்ட் இல்னரஶன

இனக்கறந ரற ரட ஶகள்ிகள் ஶகட்னரம், ைரீ
ஷகங்கர்ம் ணமள கனக்கரஶன வபிப் தரர்ஷக்குப்
திரரகப் தண்ிப்ஶதர் ரங்கறிடனரம். அந்

ஸ்கரம், ஶகள்ி, ஷகங்கர்ம் ன்கறநஷ 'ிம்'
ன்தறல் கல ழ்  ஶண்டிஷரணரலும் அஷ
றஜரணரக இல்னரஶதரட ப்தடி ிரகும்? ப்தடிப்
தனன் னம்? கதடரக டித்டக்கரட்டவும் இடம் னகறந
'ி' அம்ைங்கள்

ரம் ஶர் றில் 'ஸ்வடடிரக'ப்

ஶதரகரல் ைனணம் அஷடவும் வைய்னரம். னடிில்
றஷ்தனஶண றஞ்சும். ஆணரல் இன்வணரன கண்

இனக்கறநஶ, 'ைறத்ஷ' ன்று!அந் அஷைக்க னடிர

ம்திக்ஷக இந் ரறரி வபிிறல்ஷன. அட ம்
உள்பத்றஶனஶ இனப்தட. கதடம் கனக்கர, கனக்க
னடிர உண்ஷரண உள்ிம் அட. அற்கு வபி
expression -ஆக

ரம் ற்நர் தரர்க்கச் வைய்கறந டவும்

இல்ஷன. ஆஷகிணரல் அறல் டிப்தற்கு இடம்
இல்ஷன. ஆஷகரல் ைறத்ஷ ன்தஶ, ற்ந
ஸ்கரரறகஷபப் ஶதரன றஷ்தனணிலும்

வகரண்டுிடனரம் ன்ந ஆதத்ட இல்னரரகவும், தனன்
வதறும் னக்ஷ்த்றல் ஸ்வடடிரகச் ஶைர்ப்தரகவும்

இனக்கறநட- இப்தடி ஆைரர்ரள் அகரப் தரகுதடுத்றச்
வைரல்னறினக்கறநரர். அணரல் ரன் "ஞரணம்

அஷடகறநன் ரவன்நரல் ச்த்ரரன்ரன்" ன்று
தகரன் ச்த்ஷக்கு அலத்ம் வகரடுத்டச்
வைரல்னறினக்கறநரவன்று க்குப் னரிஷக்கறநரர்.
ைறத்ஷினறனந்ட ைரகற
ைறத்ஷினறனந்ட ைரகற
ச்த்ஷ னர்ரகறிட்டரல் குனிடம் னர்
ைரகறனேம் ந்டிடும். அப்ஶதரட அர் ரய்

ரர்த்ஷரக உதஶைறப்தட, அஷ இன் னெஷப
ட்டத்றல் இநக்கறக் வகரள்ட, ன்நரக இநக்கறக்

வகரண்ஶடரர ன்று ஶைரறத்டக் ஶகள்ிகள் ஶகட்தட
ன்தற்வைல்னரங்கூட அச்ஶ இல்னரல்

ஶதரய்ிடும். குன அடேதத்ஷ அப்தடிஶ ஶரக
ைறஷ்ணின் ஹ்னத்டக்குள்ஶப இநக்கறிடுரர்.
ற்நர்கலக்கு அன் வைரல்னறக் வகரடுப்தற்கரகத்ரன்
அப்ஶதரட அர் னெஷப ட்டத்றலும் அனுக்கு
'க்ஸ்ப்பஶணன்'கள்

இனக்கும்.

வகரடுத்ட உதஶைம் வைய்ரக

அந் ைரகறஷத்ரன் ைரஸ்றம் ஷனஷரணரக
ிறத்றனக்கறநட. ஸ்த்ரீ ப்ஷஜக்குப் தறிடம் ைரகற,
னன ப்ஷஜக்கு குனிடம் ைரகற - அடஶ ஶரட்ை
மரணம் ன்று வைரல்னறினக்கறநட.
இன ி ைரகறகலம் குன ைறஷ் உநவும்

இன ி ைரகறகலம் குன ைறஷ் உநவும்

ைரகறில் இண்டு றனுமள வைரல்டண்டு:'ர்கட
கறஶைர ந்ரம்' ன்றும். ர்கட கறஶைரம் ன்நரல்

குங்குக் குட்டி, ரர்ஜர கறஶைரம் ன்நரல் னஷணக்குட்டி.
குங்கு ஜரறில் குட்டிரன் ரஷக் வகட்டிரகப்
திடித்டக் வகரண்டினக்கும். அப்தடி தக்ன் ன்

னற்ைறரல் தகரஷணப் ஶதரய்ப் திடித்டக் வகரள்படம்
ன்தட ர்கட கறஶைர ந்ரம். னஷண ஜரறஷப்
தரர்த்ரஶனர, குட்டி ன்ஷண க்ஷறத்டக்வகரள்ப ஶண்டும்

ன்ந கஷனஶ இல்னரல் அட தரட்டுக்குக் கறடக்கறநட.
ரய்ப் னஷணரன் அஷ ரரல் வகௌிக் வகரண்டு
இடம் இடரக டுத்டப்ஶதரகறநட. இப்தடி ஸ்

ப்த்ணம் இல்னரல் தகரஶண தரர்த்டக்வகரள்பட்டும்
ன்று இனப்தடரன் ரர்ஜர கறஶைர ர்ம். .இந்
இண்டில் ட உர்ந்ட ன்ந ிரம் இப்ஶதரட
ஶரம். ரனக்கு ப்தடிப் திடிக்கறநஶர அப்தடி
ஷத்டக் வகரள்லங்கள்.
இந் இண்டு ந்ரனம் தகரன் - தக்ன் ன்ந ஶஜரடி
ிரகச் வைரன்ணட. இஷ குன - ைறஷ்ன் ன்ந
ஶஜரடிக்கு ஷத்டப் தரர்க்கறந ஶதரட சுனக்கரக என்று
ரத்றம் வைரல்னனரவன்று ஶரன்றுகறநட. னனறல்

ைறஷ்ன் குனஷத் ஶடிப்ஶதரய் அஷக் வகட்டிரகப்
திடித்டக் வகரள்பஶண்டும். வணன்நரல் அனக்கு
இன் ஶஷப்தடுஷிட இனுக்குத்ரஶண அர்
அத்ரச்ரகத் ஶஷப்தடுகறநரர்? அணரல் ர்கட
கறஶைர ந்ரத்றல் இஶண திடித்டக் வகரள்படம்.
அப்தடிப் திடித்டக் வகரண்டரல் அர் ரர்ஜர கறஶைர

ந்ரத்ஷ டத் அம்தித்ட ிடுரர் அரட அஶ

இனுக்கு னலப் வதரறுப்னம் டுத்டக்வகரண்டு இஷண
டத்றப்ஶதரரர்.

இப்தடி இண்டு 'ந்ர'ரகப் திரிக்கரல் இன்-அர்
இண்டு ஶதனஶ தஸ்தம் எனஷனர் ிடரல்
திடித்டக்வகரண்ஶட குன-ைறஷ் உநவு டக்கறநட ன்றும்
வைரல்னறிடனரம்!
'ரர்

மரிரண குன, மத்குன? அஷ ப்தடிக்

கண்டுதிடித்ட அஷடஶரம்?' ன்று றஜரண ரதத்டடன்
எனன் இனந்ரணரணரல், ஈச்ஶண டெண்டிிட்டு

அப்தடிப்தட்ட எனர் இஷணத் ஶடி னரர் ன்று

வைரல்னறினக்கறநட. அற்கு றஷந டுத்டக்கரட்டுகலம்
இனக்கறநட. இஷப் தரர்த்ரல் - ரஷப் திடிப்தட ன்ஶந
வரிரல் ைறஷ்ன் ித்ஶதரட குனஶ ந்ட

திடித்டக் வகரள்கறநரர் ன்தஷப் தரர்த்ரல் - னனறல்
ரர்ஜர கறஶைர ந்ரம் ரறரிரண என்நரகத்
ஶரன்றுகறநட. ஆணரல் குன ந் திநகு ைறஷ்னும்
அஷ ர்கட கறஶைரரகப் திடித்டக்வகரள்பத்ரன்
ஶண்டும்.
ரன் வைரன்ணற்கு இன்வணரன றனத்ங்கூட குனவுக்கும்
ைறஷ்ன் ஶஷப்தடத்ரன் வைய்கறநரன். அர் கற்நஷ,
அடேதித்ஷ ரனஶ ரங்கறக்வகரள்ப ரிட்டரல்,
அனந்ரன் அட ன்ஶணரடு ஶதரய்ிடப்தடரஶ ன்று
ைறஷ்னுக்கரகத் ிப்தரர். ன்ணிடம் ப்ஹ்ைரரிகள்
டம், டம் ன்று குன ித்டச் வைரல்ட
ஷத்றரீத்றல் ந்றரகஶ

இனக்கறநட!ஆயந்றஶயரம் ன்று இன்ஷநக்கு

அஷச் வைரல்னற ஶயரம் தண்ி, த்ஷணஶர

தடுத்டப்ஶதரண தரடைரஷனகபில் தைங்கள் ந்ட ஶை
ஆம்திப்தஷ ப்த்ட்ைரகப் தரர்க்கறஶநரம்...
குன இன்ணரர் ன்று குநறப்தரகத் வரிரிட்டரலும், 'குன
ன்று எனத்ர் ஶண்டுஶ க்கரண அந் குன ரர்
வரிில்ஷனஶ' ன்று னனறல் எனத்ன் ஶடுகறநரன்,
அப்னநம் அந் குனஶ ந்ட அஷணப் திடித்டக்

வகரள்கறநரர், ஆட்வகரள்கறநரர் ன்நரல் - னனறல் அன்
குனஷத் ஶடிணஶ ஆமரறரக இல்னரல், ஆணரல்

த்ரக இனக்கறந குனஷ அன் ணமறல் திடித்டப்

ஶதரட்டுக் வகரண்டரல்ரஶண? அப்தடி அன்ரன் னனறல்
திடித்ரன் ன்தரல் இட ர்கட கறஶைர ந்ரஶ
ன்றும் வைரல்னனரம்.

குன ன்று எனஷனேம் ஶடரல் த வ்ரத்ணரக
இனக்கறந எனஷணக்கூட மத்குன எனர் ரரக
ஆட்வகரண்டு உைந் றஷனக்கு ற்றுிப்தடனண்டு. அட
வரம்த வரம்த அனர்ரகஶ டக்கறந என்று.

அங்ஶகரன் ஆம்தஶ ரர்ஜர கறைர ர்ம், (ைறரித்ட)
மரிரகச் வைரன்ணரல், ரர்ஜர ரர ந்ரம்!

வதரடரக ன்ண வைரல்னத் ஶரன்றுகறநவன்நரல்
ைறஷ்ன் ன்று ரம் தண்க்கூடிஷ ர்கட

கறஶைரரகச் வைய்ஶரம். குன தண் ஶண்டிட இன்ண
ன்று டவும் றர்தரர்க்க ஶண்டரம்.
அர் தண்ஶண்டி என்ஶந என்று, ஞரணத்ஷத்
னட. அற்கரகத்ரஶண குன ன்று எனரிடம்

ஶதரட? அஷ அர் ப்தடிப் தண்டரஶர,

தண்ிிட்டுப் ஶதரகட்டும், ஆணரல் றச்ைரக
தண்டரர் ன்ந ம்திக்ஷகனேடன் - 'ச்த்ரரன்'கபரக
- ம்கரரிரக அஷக் வகட்டிரய்ப் திடித்டக்
வகரண்டினப்ஶதரம்.
ைரகற ந்ரங்கள் இண்டில் ட ன்று னடிரகச்
வைரல்னத் வரிரல் இப்தடி ஶர கனந்ரகட்டிரக
இனக்கறநஶதரட அஷப் தற்நறச் வைரல்ரஶணன் ன்நரல்,
கரம் இனக்கறநட. இண்டிலும் ர்கட கறஶைரம்,
ரர்ஜர கறஶைரம் ன்தரக 'ககறஶைர'ப் திஸ்ரம்
இனக்கறநட. கறஶைரம் ன்நரல் குட்டி குட்டிரக உள்ப

ட்டுந்ரன் குங்கு ரஷப் திடித்டக் வகரள்டம், ரய்ப்
னஷண ன் குட்டிஷப் திடித்டக் வகரள்டம், குங்ஶகர,

னஷணஶர டரணரலும் குட்டி வகரஞ்ைம் வதரிைரணரல்
அப்னநம் அடவும் ரஷ ிட்டுப் ஶதரய்ிடுகறநட, ரனேம்
அஷப் தற்நறக் கஷனப்தடுறல்ஷன. அணரல் குன-

ைறஷ்ன் ிம் இப்தடிில்ஷன ன்று ித்ரமம்
கரட்டஶ அந் இண்டு ந்ரத்ஷனேம் தற்நறச்
வைரன்ஶணன்.
குட்டினேம் ரனேம் என கரனத்றற்கு அப்னநம்
என்ஷநன்று ிட்டுிடுடஶதரல் குன - ைறஷ்ர்கள்

ிடுட ன்தஶ இல்ஷன. ைறஷ்ன் - அத்ரத்றகத்றல்
குட்டிரக குனிடம் ந்ன் - அனஷட
அடேக்யத்ரல், அர் ரரக இனந்ட ஊட்டுகறந ஞரணப்
தரனரல் ஆத் ஞரணிரகஶ னர் பர்ச்ைற வதற்ந

திநகுங்கூட குன - ைறஷ் தரந்வ்ம் இனந்டவகரண்ஶட

இனக்கும். அப்தடித்ரன்! ைறஷ்ன் அத்ஷ

ஞரணிரகஶ ஆண திற்தரடுங்கூட, குனிடம் ரத்றம்
அத்ஷம் வகரண்டரடிக் வகரள்ப னடிரல் த்ஷம்
ரறரிரண - அமஶன ஶஶந ஶந ன்று திரிந்டிட்ட
த்ஷம் இல்ஷன, அந் 'ரறரி'ரண - என தரம்
இனக்கும் அந் குனவும்
(ல்னரனம், ல்னரனம்

ரஶண ன்நநறந் அத்ஷ)

ஞரணிணரக
இனந்ஶதரறலும், இஷண ஶஶந 'ரறரி'

றஷணத்டத்ரஶண 'ைறஷ்ன்' ன்று ஷத்ட உதஶைம்

வைய்ட, அணரல் அனம் த்ஷம் ரறரிரண உநவு
ற்தடுத்றக் வகரண்டினக்கறநரர் ன்று ஆகறநட. இர்
ரர்ஜர அம்ரரகப் திடித்டக் வகரள்ட, ைறஷ்ன்

ர்கடக் குந்ஷரகப் திடித்டக் வகரள்ட ன்று அந்
உநவு ந்ரலம் வரடனகறநட. 'ந்ரலம்' ன்நரல்,
ைறஷ்னுக்கு அத்ஷ மறத்ற ந் திற்தரடுந்ரன் குன
ஜீ ரத்ஷ னடித்ட? 'மறத்ற அஷடட' ன்கறநரர்கஶப,
அப்தடி ஆண திற்தரடுந்ரன் அத்ஷ ஞரணிகலம்

ிஶய னக்றக்குப் திற்தரடுகூட அடேக்யம் ட்டும்

தண்ிக் வகரண்டினப்தட அடேதிகலக்கு ப்த்க்ஷரகத்
வரிந் ிம். அட ப்தடி ன்நரல் வரிரட

அர்கலஷட ைரீம், கர்ர ல்னரம் அறந்டஶதரய்ிட்ட
ஶதரறலும், அர்கலஷட அடேக்ய ைறத்ம் - கனஷ
ன்கறநட - அட ட்டும் அறரல் அம்னரக
இனந்டவகரண்டினக்கும் தடிரக ஈச்ன்

ிஷபரடுகறநரவணன்றுரன் வைரல்னடம். ஆகக்கூடி,

அத்ஷரகக் கஷந்ட ஶதரய்ிடரல் குன - ைறஷ்ரள்
ன்று த ப்ரிரண என உநவு ந்ரலம் இனக்கறநட!
ஆைரர்ரஶப அனஷட குனஷனேம், த குனஷனேம்,
ப்ஹ் ித்ர குன தம்தஷ னலஷனேம் த
தக்றஶரடு ஸ்ஶரத்ரிப்தறல் அனஷட ைறஷ் தர த்ஷம் வரிகறநட. ஆைரர்ரஷண ஞரணிகபரண

அனஷட ைறஷ்ர்கள் - மளஶச்ரைரர்ரள், தத்
தரரைரர்ரள், ஶரடகரைரர்ரள் - ஆகறர்கள்
கனரனெர்த்றரக ஸ்டறத்றனப்தறனறனந்ட அனஷட
குன தர - த்ஷம் வரிகறநட. அனம் ற்ந
ஞரணிகள் தன ஶதனம் ஶைவல்னரம் மஞ்ைரம் தண்ி
உதஶைம் வைய்றனப்தடம், னங்கரனத்றல் திநக்கப்

ஶதரகறநர்கலக்கரகவுங்கூட அத்ஷ னஸ்கங்கள்
லற ஷத்றனப்தடஶ ஶதரடம், இந் குனதர
த்ஷத்ஷக் கரட்ட!
ப்ஶஷ ன்தன் வதனஷ வரிற்கரக தரைக்றின்
னீ ஷனில் இப்தடி அத்ஷறகலக்கும் குன - ைறஷ்

த்ஷம் ரறரிரண என்று ைரச்ரக இனக்கறநட

ன்ஶந வைரல்னத் ஶரன்றுகறநட. கனஷ ன்று குன

கரட்டும் ப்ஶஷ, தக்ற ன்று ைறஷ்ன் கரட்டும் ப்ஶஷ.
வைரல்ன ந் ிம், ைறஷ்ணரணன் குனிடம்
ைரகற வைய் ஶண்டும் ன்தட.
தன குனரர்கள் ரய்த்ரலும் அர்கபில்
னக்ரணரிடம் ைரகற, ற்நர்கவபல்னரரிடனம்
ஆத்ரர்த்ரண ரிரஷ ன்று இனக்க ஶண்டும்.

அசு

அசும் னம்,
ர் ைக்கம், தகரணின் அனட்சூைகம்
ட தர ரடு ிடுஷன அஷடந்றனக்கும்
இத்னத்றல், இந்ப் னரண ரட்டு க்கள் ரனம்
எஶ ணத்டடன் வ தகரஷண ணனனகறப் டறக்க
ஶண்டும். க்கு ஶன்ஶலும் ஶணரதனத்ஷனேம்
வரன்று வரட்டு ட ரட்டின் ணிச் ைறநப்தரக உனக
னலறலும் வதனஷ வதற்றுத் ந்டள்ப ஆத்றகத்
டஷநில் ரம் ன்கு ஈடுதடச் ைக்றஷனேம்
வகரடுத்னலரறு ஶண்டுஶரம். அட அனபரல்

ரன் க்குச் கறஷடத்றனக்கும் இச்சுந்றத்ஷ ரம்
உண்ஷரண சுந்றரகக் கரப்தரற்நறக் வகரள்பவும்,

அன் றஶ ட ரட்டிணர் ட்டுல்னரட, உனகறன்
கண்டள்ப ல்னர க்கலம் றஷநரழ்வு ன்தன்
றந்ரண ஆணந்த்ஷப் வதந உி வைய்வும்
னடினேம்.

தரக்கறைரக ட சுந்ற தரத்றன் வகரடிக்கு

டுில் டுரகரக தகரணட ர்ஸ்னொதரண
ைக்கம் இடம் வதற்நறனக்கறநட. இக்வகரடிின்

அஷப்ஷதத் றட்டறட்ட ஷனர்கபின் கனத்ட

ஶறுிரக இனப்தரகத் ஶரன்நறணரலும்ட, ரஶர,
'தகரஶண

இந்ரட்டின் உிர்றஷன அஷச் சுற்நறஶ

திஷஜகபின் ரழ்க்ஷக னலடம் தடர்ந்றனப்தடரன்'
ன்தஷ க்கு றஷணவூட்டவும், அட கரப்ன சுந்ற
தரத்றற்கு ப்ஶதரடம் உண்டு ன்று கரட்டு

னகரகவுந்ரன் அட இத் ர் ைக்கம் ட வகரடி
டுில் இடம் வதநக் கனஷ கூர்ந்றனக்கறன்நரவண
ண்டகறஶநரம்.
ர் ைக்கம் தகரணின் அனட்சூைகம்
ர் ைக்கம், தகரணின் அனட்சூைகம்
ட தர ரடு ிடுஷன அஷடந்றனக்கும்

இத்னத்றல், இந்ப் னரண ரட்டு க்கள் ரனம்
எஶ ணத்டடன் வ தகரஷண ணனனகறப் டறக்க
ஶண்டும். க்கு ஶன்ஶலும் ஶணரதனத்ஷனேம்

வரன்று வரட்டு ட ரட்டின் ணிச் ைறநப்தரக உனக
னலறலும் வதனஷ வதற்றுத் ந்டள்ப ஆத்றகத்
டஷநில் ரம் ன்கு ஈடுதடச் ைக்றஷனேம்

வகரடுத்னலரறு ஶண்டுஶரம். அட அனபரல்
ரன் க்குச் கறஷடத்றனக்கும் இச்சுந்றத்ஷ ரம்
உண்ஷரண சுந்றரகக் கரப்தரற்நறக் வகரள்பவும்,
அன் றஶ ட ரட்டிணர் ட்டுல்னரட, உனகறன்
கண்டள்ப ல்னர க்கலம் றஷநரழ்வு ன்தன்
றந்ரண ஆணந்த்ஷப் வதந உி வைய்வும்
னடினேம்.

தரக்கறைரக ட சுந்ற தரத்றன் வகரடிக்கு
டுில் டுரகரக தகரணட ர்ஸ்னொதரண
ைக்கம் இடம் வதற்நறனக்கறநட. இக்வகரடிின்
அஷப்ஷதத் றட்டறட்ட ஷனர்கபின் கனத்ட
ஶறுிரக இனப்தரகத் ஶரன்நறணரலும்ட, ரஶர,
'தகரஶண

இந்ரட்டின் உிர்றஷன அஷச் சுற்நறஶ

திஷஜகபின் ரழ்க்ஷக னலடம் தடர்ந்றனப்தடரன்'

ன்தஷ க்கு றஷணவூட்டவும், அட கரப்ன சுந்ற
தரத்றற்கு ப்ஶதரடம் உண்டு ன்று கரட்டு

னகரகவுந்ரன் அட இத் ர் ைக்கம் ட வகரடி
டுில் இடம் வதநக் கனஷ கூர்ந்றனக்கறன்நரவண
ண்டகறஶநரம்.
உண்ஷரண வமக்னைனரிமம்
உண்ஷரண 'வமக்னைனரிமம்'
சுந்ற தர அைரங்கரணட  ிரகப் தின்தற்ந
ஶண்டி வகரள்ஷக 'வமக்னைனரிமம்' ன்தரக இனக்க
ஶண்டும் ன்தஶ ற்ஶதரட அைறனரரின் கனத்ரக

உள்பட. இந் 'வமக்னைனரிமம்' ன்தட அைரங்கம் ந்
த்ஷனேம் ைரர்ந்ரக இல்னரறனப்தஶ ன்று
அர்கபரல் வதரனள் வகரள்பப்தட்டினக்கறநட.
இட ைரிரண கனத்ல்ன ண டுத்டக்கரட்டி,
'வமக்னைனரிமம்' ன்தட

உண்ஷில் ரட ன்று

வரிிக்க ஶண்டினேள்பட. ற்ஶதரட ண்டட ஶதரல்

அட அைரங்கம் ந் த்ஷனேம் ைரர்ந்ட, அரட த்
வரடர்ஶத அற்று இனப்தல்ன. ரநரக அட,

அைரங்கரணட ந் என த்ஷனேம் ட்டும் ைரரட,
ல்னர ங்கஷபனேம் ஆரிப்தரக இனப்தஶ
ன்தடரன் ைரிரண வதரனள்.
என ரட்டின் அைரங்கம் என குநறப்திட்ட த்ஷ
ட்டுஶ ைரர்ந்ட திந ங்கஷப இறவும் அறவும்
வைய்ரட, ல்னர ங்கஷபனேம் ற்ந இநக்கறன்நற ை
தரத்டடன் ஆரித்ட, அஷ ரவும் தஸ்தப்

தஷகின்நறத் ஷத்ஶரங்க உி வைய் ஶண்டும்
ன்ந உர்ந் வகரள்ஷகஶ உண்ஷரண
'வமக்னைனரிமம்' ஆகும்.

க்கபின் உள்ப உர்ில் அைறன் வதரறுப்ன
க்கபின் உள்ப உர்ில் அைறன் வதரறுப்ன
திஷஜகபின் உடல் னத்றற்கும், உனகறல்

ரழ்க்ஷகின் னன்ஶணற்நத்றற்கும் றஷககள்
கரண்தரண ிைரம், வதரனபரரம், உனகறஷன
ஷப்தடுத்ற கல்ி, சுகரரம், உள்ரட்டு வபிரட்டுப்
தரடகரப்ன ஆகறற்ஷந அதிினத்ற வைய்ட ஏர்
அைரங்கத்றன் னக்கறரண வதரறுப்ன ன்தட

உண்ஷரினும், அஶரடு வதரறுப்ன னற்நறலும் னடிந்ட
ிட்டரகக் கனடற்கறல்ஷன. உடஷனிட னக்கறம்

உள்பஶன்ஶநர? திஷஜகபின் அந் உள்பரம் உிஷ
அதிினத்ற வைய்ஷ ஏர் அைரங்கம் னநக்கிக்க
னடினேர? உள்பவுர்வு வதநர க்கட்கூட்டம் ரலம்

ரடு ரடரகுர? 'உர்ந்ஶரர் ரட்ஶட உனகு' ன்தன்ஶநர
ஆன்ஶநரர் - ைரன்ஶநரர் அநறவுஷ? ணஶ, என ரட்டின்
தரிதரனணத்றற்குப் வதரறுப்ஶதற்றுள்ப அைரங்கம், ரடு
ரடரக இனக்கஶண்டுரின், க்கபின் உள்பத்ஷ

உர்த்வும் றச்ைரக உி னரித்ரன் ஶண்டும்.
இந் உள்ப உர்ஷ அபிப்தட ரகஶ இனப்தரல்,
அன் அதிினத்றில் அைரங்கத்றற்குப் தங்கு
இனக்கறநட ன்தடம் றச்ைம்.

உனகறனறல் வைய்னேம் ந் அதிினத்றனேம் றஷனத்ட

றற்தரண தனும், தணரல் ிஷபரண ஆணந்னம்
ில்ஷனவன்தஷக் கண்கூடரகக் கரண்கறஶநரம். இந்
அதிினத்ற ரற்கரனறகரகஶ னடிரகவும், அஷணப்
வதந ீ ண்டும் ீ ண்டும் ஶதரரடுரகவும்,

அப்ஶதரரட்டத்றல் தனிரண ர்க்கஶதப் ஶதரட்டி
வதரநரஷகலம் ைண்ஷடகலம் லரகவும் வரத்த்றல் அஷற குஷனரகஶ கரண்கறஶநரம்.

இன்ஷந கண்டுதிடிப்னகபரல் உனகறல் சுக ைரணங்கள்
கக்கறன்நறப் வதனகறக் வகரண்ஶட ஶதரறல், த்ஷண
வதற்நரலும் றனப்ற வதநரல் ஶன்ஶலும் அஶ
ஶட்டத்றல் ஏடி, ைரந் ரழ்வு ன்ணவன்ஶந

அநறரர்கபரக இனக்கறஶநரம். 'சுஷ ஷத்ஶ
ைறத்றம்' ன்நதடி உடல் னஷண ஏம்தத்ரன்

ஶண்டுரினும், 'ைறத்றம் ீட்டஶ இச்சுர், உள்பத்றன்
உர்ரண உிரின் றஷநஶ அச்ைறத்றம்' ன்தஷனேம்
ரம் நரட வதரன்ஶணஶதரல் ணத்றல் வதரறந்ட

வகரள்ப ஶண்டும். ீ ண்டும் ீ ண்டும் னறவும் அலக்கும்
உறும் உனகறல் சுஷக் வகட்டிப்தடுத்டடம்

அகுதடுத்டடரண ஏர னற்ைறிஶனஶ ஈடுதட்டு,
அஶரடு ஶைர்ந்டனம் ஶதரட்டி - வதரநரஷப்
ஶதரரட்டத்றல் அஷறிந்ட, ஶன்ஶலும் ஶஷ
ஶஷவனும் குஷநரழ்ில் ரரஷப

ரபரக்குஶரடு
ீ
னடிந்ட ிட்ஶடரரின், ரம்
ஆநநறவு வதற்றும் அநறரரரகஶ னடிந்
தரிரதரகத்ரன் ஆகும். குஷநரழ்ஷ

றஷநரழ்ரகவும், ஶதரரட்டப் வதரநரஷஷ அன்ன
றில் றன்று வதனம் அஷறரகவும், ந்ட ந்ட

ஷநனேம் ரற்கரனறக இன்தத்ஷ றந் ஆணந்ரகவும்

ரற்றும் உள்பத்றன் உர்வு ன்ந ைறத்றத்ஷச் சுரின்
ீ ட ீட்டிக் வகரள்ற்கு உதரம் கரண்தஶ ரம் வைய்
ஶண்டுட.
உள்பவுர்ஷ ல்கல்ன அந் உதரம்

ல்வனரலக்கரம் ர்னம், வய் தக்றனேம், ஆத்
ைறந்ஷணனேம் றரிஶிரகக் கனக்கும்
ிஶனரகும்.
னறவூட்டும் னென்று னெனறஷகச் ைரறுகபின் கனஷரண
'றரிதனர' ன்றும்

இம்னென்று அங்கம் வகரண்ட

ிஷனக் கூநனரம். அறனேம் னெனறஷகச் ைரற்நறணரல்
ைறத்றம் ீட்டுட ஶதரனறன்நற, இந் அறர ைஞ்ைலிணி
னெனறஷகரல் ில் ைறத்றத்ஷ ரம் உனகறல்

சுரின் ீ ட ீட்டிக் வகரண்டரல், திநிப்தன் வதற்று
அரண னரழ்ின் ஶதரணந்த்ஷப் வதறுஶரம்.
சுஷ ல்ன னஷநில் கட்டித் னற்குப்
வதரறுப்ஶதற்றுக் வகரண்டுள்ப அைரங்கத்றற்கு, அட

கரரகஶ, அச்சுரண உனகறல் னன்ஶணற்நத்றஶன
-ஶ ட னலக் கணத்ஷனேம் ஈடுதடுத்டரண
றட்டங்கஷப குத்ட ம்னஷட ரழ்ின் றஷநவுக்கு

ஊறு வைய்ரல், சுரில் ம் கணம் ந் அத்றரைற
ம்ஶதரடு றற்க ஶண்டுஶர, அந் அபவுக்ஶக ரனும்
கட்டுப்தட்டு, ம்ஷனேம் கட்டுப்தடுத்றச் சுரின் உத்ஶைப்
தணரண ைறத்றரகற உள்பத்றன் னன்ஶணற்நத்றல் ம்

கணத்ஷத் றனப்திிடுறல் றச்ைரகப் தங்கு உண்டு.

 ித்றல் அைறன் தங்குக்குள்ப ம்

 ித்றல் அைறன் தங்குக்குள்ப ம்ன
தங்கு உண்டு னும்ஶதரஶ கூர்த் ஜரக்கறஷனேடன்
னரிந்ட வகரள்ப ஶண்டி என ினம் கூந
ஶண்டும். ன்ணவணில், ரட்ஷடச் ஶைர்ந் திஷஜகபின்
உள்பவுர்வுக்கு உதரரண ரதிரணத்ஷ பர்த்டக்
வகரடுப்தறல் அைரங்கத்றற்கு என தங்கு ட்டுந்ரன்
உண்டு ன்தஶரகும். அரட த்டஷநில்
அைரங்கஶ னற்நறலும் வதரறுப்ஶதற்தட எனஶதரடம்
ற்கத் க்கல்ன.  பர்ச்ைறில் ன் தங்ஷக ஏர்
அைரங்கம் நக்கனரகரட ன்தட வ்பவு னக்கறஶர,
அணினும் னக்கறம் அப்தங்கறன் ம்ஷதக் கடந்ட அட
வைனரற்நனரகரட ன்தரகும்.
இன்தடி  ிங்கபில் ஶகரட்தரடுகபில்,
தக்கங்கபில் எர் அைரங்கஶ ஶடிரகப்
திஶைறத்ட டவும் வைய்ல் அநஶ கூடரட.
க் வகரள்ஷககலக்கு னரண ைட்டங்கள் கூடரட
க் வகரள்ஷகக்கு னரண ைட்டங்கள் கூடரட
அரட ல்னர ங்கலக்கும் எஶ ஶதரல்
ஆபிப்தரண ைரிரண வைக்னைனரிமஶர,

ம்த்றலும் ைம்தந்ம் வகரள்பர நரண
வைக்னைனரிமஶர, ஷண அைரங்கம் ற்கறன்ந ஶதரறலும்
அைறனரரின் ைனெகக் வகரள்ஷககலக்குப் வதரனந்டம்
ஷகில் ங்கபில் குத்டள்ப ிறகலக்கு

னரகச் ைட்டறற்றும் அறகரத்ஷ அைரங்கம்

ஷகக்வகரள்பனரகரட. ம் த்றலும்

ைம்தந்ப்தடுறல்ஷன ன்ந நரண வைக்னைனரிமத்ஷ
ஶற்வகரண்ட தின்னம் றர்ஷந ைம்தந்ரக 
ிறகபில் இவ்ரறு டர்திஶைம் ட்டும் வைய்னரம்
ண அைரங்கம் கனடஶரகறல் அஷண ரம்
ற்தற்கறல்ஷன.

க் வகரள்ஷகஷ ீ நறணரல் அறலும் ைீற
கரட்டஶண்டும்
க் வகரள்ஷகஷ ீ நறணரல் அறலும் ைீற
கரட்டஶண்டும்.
ணினும் ிர்க்க னடிரல் அவ்ரநரண என
றஷனஷத் ரங்கறக் வகரள்ப ஶரிடின், அப்ஶதரட என

ித்ஷ னறனேறுத் ினம்னகறஶநரம். அரட 
ிறக்கு னரகவும் ட ைனெகக் வகரள்ஷகக்கு ற்தச்
ைட்டறற்நனரவண ஏர் அைரங்கம் கனடஷகில்
இக்கனத்ஷ ரட்டின் ைகனப் திஷஜகள் குநறத்டம் எஶ

ஶதரல் அல் வைய்ட, அரட ரட்டில் ங்கும் ல்னர
ங்கபின் ிறகஷபனேம் கனரட ைரக அல்

வைய்ட, திஷஜகள் அஷணனக்கும் ை cF ங்குல்
ன்ந ஆரக் வகரள்ஷகஷப் தின்தற்ந ஶண்டும்.
ைறன ஸ்ரின்  ிறகபில் ட்டும் னகுந்ட
ரற்றுட, ற்நர்கஷபத் வரடரல் ிடுட ணப்
தரதட்ைம் வைய்ரல் ஜணரகக் குடிசு ன்தன்
அஸ்றரக் வகரள்ஷகிஶனஶ என்நரண ைகனனக்கும்
ை cF ன்தஷ அைரங்கஶ னநறத் ரவதனம்
நரகும்.

அைறன் ல்ஷனக்கு அப்தரற்தட்ட டஷந
அைறன் ல்ஷனக்கு அப்தரற்தட்ட டஷந

த்டஷநிலும் ைட்டம் குப்தற்கு னன் அத்டஷநில்
ஆழ்ந் அநறவும் ஶர்ந் அடேதனம் வதற்ந

டுறஷனரபரண க்ஶகரரிடம் அட குநறத்ட
ஆஶனரைஷண ஶகரரிப் வதந ஶண்டிட ஏர்

அைரங்கத்றன் கடஷரகும். இன் வதரனட்டு
எவ்வரன டஷநக்கும் ஏர் அநறஞர் குல அஷக்கப்தட
ஶண்டும்.
வதரனபரர பர்ச்ைற, தரடகரப்ன ன்ந இண்டிஶனஶ
எனரறு அடங்கற ிடும் என்நரக அைரங்கப்
திரணட உனவகங்கறலும் க்கரகறிட்ட இன்ஷந
றஷனில், வன்ந டஷநஷப் தரர்க்குறடத்ஶர அட

அப்திின் ல்ஷனக்கு அப்தரற்தட்ட ஆன்ர ன்தன்
ைம்தந்னள்பரக இனக்கறநட. ஆட்ைற னரிஶரர்க்கு
இத்டஷநில் அநறஶர, வுர்ச்ைற ன்தஶகூடஶர,

இனக்க ஶண்டி ஶஷில்ஷன ன்றும் ஆகறனேள்பட.
ணஶ இத்டஷந, அைரங்கம் உள்ஶப திஶைறத்டச்

ைட்டம் குக்க இடம் ர என்நரக உள்பவண ஆகறநட.
ல்னர ங்கபின் திறறறகஷபனேம் வகரண்ட சுந்றம்
வதற்ந ணிஷப்ன

ல்னர ங்கபின் திறறறகஷபனேம் வகரண்ட சுந்றம்
வதற்ந ணிஷப்ன
இன் வரடர்ச்ைறரக, இத்டஷநில் ஷண டஷநகபில்
ஶதரன அைரங்கம் ணக்கு ஆஶனரைஷண அபிப்தற்கரகக்

குல றறப்தவன்நறல்னரல், ரன் அநஶ ினகற றன்று
த்டஷந ைம்தந்ரண ிங்கபில் னடிவடுத்ட
டத் னல றர்ரகப் வதரறுப்தன ¢ வதற்ந, ைட்டப்தடிப்
ன அறகரம் வகரண்டவரன சுந்றரண ணி
Autonomous அஷப்ஶத

றறு ஶண்டிட அைறரகறநட.

அன் ைறதரரிைறன் ீ ஶ ஶஷ ற்தடின் அைரங்கம்
ைட்டம் குக்கனரம்.
தன ங்கள் ங்குகறன்ந இந்ரட்டில்

அஷஷணத்றற்கும் வதரடரண தக்ற, ஆத் ைறந்ஷண,
அன்ன, உண்ஷ, ஶர்ஷ, வரண்டு, திவு, ஆகறற்ஷந
அப் தன ங்கஷபனேம் ைரர்ந் ல்னரப் திஷஜகலக்கும்

பர்த்டக் வகரடுப்தற்கரகத் றட்டங்கள் குத்ட டத்டம்
வதரனட்டு ல்னர ப் திறறறகலம் என்றுகூடிப்
தினரிஶ னக்கறரக இச்சுந்ற அஷப்தின்

ஶரக்கரக இனத்ல் ஶண்டும். இடகரறும் திரிந்ட
திரிந்ட ைண்ஷடிடுரகஶ வதனம்தரலும்

இனந்டந்டள்ப ல்னர ஸ்ஷனேம், அஶ ஶதரல்
எவ்வரன த்றற்குள்லஶனேள்ப உட்திரிிணஷனேம்
அச்ைகனனக்கும் வதரடரண ஶற்வைரன்ண

குனன்கஷப னறனேறுத்டன் னெனம் இவ்கண்ட
தரம் ன்ந எஶ க்கறரண குடும்தத்றஷணஶ ைரர்ந்
அன்ன அங்கத்றணர்கபரகச் வைய்னேம் வதரறுப்திஷண
ஆற்றுட இச் சுந்ற  அஷப்தின் னக்கறரண
திரினக்க ஶண்டும்.
க்கலக்கு ண ஶம்தரடபிப்தறலும் அைரங்கத்றற்குப்
தங்குண்டு ன்தரல் ட்டுன்நற, ஏர் அைரங்கம்

அஷறரண னஷநில் வைற்தட ரட்டின் ைகன

திரிிணனம் க்கறனற்நறனப்தட அத்றரைறம் னும்
கரத்றணரலும் இப்திகலக்கு உி னரினேம் ஶற்தடி
அஷப்தின் றறத் ஶஷ னலஷனேம் அைரங்கஶ
ற்க ஶண்டும்.
ஶற்தடி அஷப்தில் இடம் வதநத் க்கர் ரர்?
ங்கபட  டைல்கஷபப் தின்று ஶர்ச்ைற வதறுற்கும்,
அம் அடேஷ்டரணங்கஷப உரிரறு னரிற்குஶ
ரழ்ஷ அர்ப்தித் வதரிர்கபரக அர்கள்
இனத்ல் ஶண்டும். இந் ஶரக்கறரம்ைங்கஶபரடு
உனக டப்னக்கபில் தரிைனள்ஶபரரகவும், க்கஶபரடு
ன்கு தகற அர்கபட ணப்ஶதரக்குகஷப

அநறந்ஶரரகவும், ஷடனஷநக் கண்ஶரட்டம்

வகரண்ஶடரரகவும், றர்ரக அநறவு வதற்ஶநரரகவும்
உள்பர்கலம் அறல் அங்கம் கறக்க ஶண்டும்.
இத்ஷகஶரஶ இத்டஷநில் ன்ண வைய்

ஶண்டுஶர, ப்தடி க்கஷப அறல் னன்ஶணற்ந
ஶண்டுஶர அற்ஷநப் தக்குரகச் வைய்ிலும்.
ரட்டிலுள்ப ல்னர ங்கபின் திறறறகபரகவும்
ஶற்வைரன்ண குற வதற்ஶநரரக ம்தப்தடும்

த்ஷனர்கலக்கு அங்கத்டம் அபித்ட இச்சுந்ற

 றர்ரக அஷப்ன உனரக்கப் வதற்று இத்டஷநின்
ஶடிப் வதரறுப்ன அணிடஶ எப்னிக்கப்தட ஶண்டும்.
அைரங்கனம் இத்டஷநில் ஶடிரகத்
ஷனிட்டு ந் ரற்நனம் வைய்ல் அநஶ கூடரட.

அசு னரி ஶண்டி  ஶதரஷ, அணரல் அசு
வதறும் னரதம்

அசு னரி ஶண்டி  ஶதரஷ அணரல் அசு
வதறும் னரதம்
திஷஜகபின் உள்ப உர்வுக்கு உவுறல்
அைரங்கத்றற்குப் தங்கு உண்டு ன்ந கரத்ஶரடு, 
பர்ச்ைறின் றஶ ற்தடும் உள்பத்றன் உர்ரல்

அைரங்கத்றற்ஶக ஶரக என னரதனம் உண்டு ன்தஷ
ஏர் அைரங்கம் ல்னர ங்கலக்கும் ஆவு ந்ட
ஶண்டுவன்தற்கு ஏர் உதகரரக

(டஷக்கரரக) க் கரட்ட ினம்னகறஶநரம். ற்ஶதரட
என ரட்டில் ைட்டத்ஷனேம் எலங்ஷகனேம் eP ரபரண
குற்நங்கள் ஷடவதறுரல் ீறன்நங்கள், உள்ரட்டுப்
தரடக்கரப்தரண ஶதரனீ ஸ் ஆகறற்றுக்கு அைரங்கம்
ரபரகச் வைனறக்க ஶண்டினேள்பட. அஶரடு
ைட்டத்ஷனேம் எலங்ஷகனேம் கரக்கும் தி ீ கக்
கடிணரணரகவும், அைரங்கத்றற்கு றகுந்

ணச்சுஷஶற்றுரகவும் உள்பட. இச்வைனில் என
ைறறு தங்கறஷண ங்கபின் ஶதரரஷக்கரக்கற, ல்னர

ஸ்ர்கலக்கும் ஆனத் றனப்தி வைய்ட, ல்னர
 ஸ்ரதணங்கலக்கும் றி கரிக்ஷகபிப்தட,
மத்மங்கங்கலக்கு ரணிபிப்தட, மத்டக்கபரண

ரனக்கும் ைம்ரணபிப்தட ண னற்கரன ன்ணர்கள்
வைய்ரற் ஶதரல் வைய்ட ரதிரணம் பர்ற்கரகச்
வைனிட்டரஶன ஶதரடம், அன் றஶ க்கபின் உள்பம்
உர்ந்ட தண்தட்டு, னற்கரனத்றனறனந்ரற்ஶதரனஶ

குற்நங்கலம் வகுரகக் குஷநந்டிடும். ணஶ

ீறத்டஷந, ஶதரனீ ஸ் டஷந ஆகறற்நறன் ஶஷனேம்
வகுரகக் குஷநந்ட அைரங்கத்றற்கு cF, வதரறுப்னச்
சுஷ ன்ந இன இணத்றலும் றக னரதம் கறஷடக்கும்.
னற்கரனத்ஷ ிடத் ன்ணிச்ஷைரக க்கள் டக்கத்
வரடங்கறினக்கும் இக்கரனத்றல், அன்ஷந ிட

ஆஷைகஷபனேம், ஶதரஷைகஷபனேம் டெண்டிிடக்கூடி
வதரனள்கலம், வகரள்ஷககலம் ரள்ஶரறும் னறந்ட,

குற்நம் னரினேம் ரய்ப்னகலம் வதனகறனம் ிரண
சூனறல் ரற்று னந்ரம் அறர்ரக ஶற்வைரன்ண
ிங்கபில் அைரங்கம் அபிக்க ஶண்டி 

ஶதரஷனேம் னன்ஷணக் கரட்டிலும் னக்கறத்டம்
வதறுகறநட.
ணஶ னடிந் னடிரக, என ரட்டில் ன்க்கள்
வதனகற, குற்நங்கள் குஷந ஶண்டுவணில் அன்
அைரங்கம் ஶதரஷ அபிப்தஷத் ணட

கடஷகபில் என்நரகக் வகரள்ப ஶண்டுவன்நரகறநட.
இஷணத் வரடர்ந்ட, 'வமக்னைனரிமம்' ன்தஷ ம்
னம் ைரரத்ன்ஷ ன்று ப்தர்த்ம் வைய்ட வகரண்டு
ற்குஶ அவு ரட ினகற றற்தஷ ிடுத்ட,
குநறப்திட்டவரன த்ஷ ட்டும் ைரரட
ல்னரற்ஷநனேம் ஆரிப்தஶ னஷநரண அர்த்வணப்
னரிந்ட வகரண்டு அைரங்கம் வைனரற்ந ஶண்டும்
ன்றுரகறநட.
இன்று அஶகரக ல்னர ரடுகபிலுஶ தல்ஶறு

த்றணர் கூடி ரழ்ரல், ல்னர ங்கஷபனேம்

ைஶரக்குடன் ஆரித்ட, அற்நறன் அதிினத்றகலக்கரண
ஶதரஷஷ அைரங்கங்கள் அபிப்தஶ
'வமக்னைனரிமம்' ணப்வதர்

வகரண்ட வகரள்ஷகக்குப்

வதரனத்ரக இனக்கும். உனகில் ன்தஶ ண
ீ
ிஞ்ஞரணத்ரலும் னட்ைறக் கனத்டக்கபரலும்

உனவகங்கறலும் ஏங்கறப் தி, ஆன்ில் அடித்டச்
வைல்னப்தடும் ஆதத்டக் கட்டத்றல் ஜண ைனரம்
இனக்கும் இத்னத்றல், க்கள் ரக்கபரகற ிடரல்
கரக்க ஶண்டுவணில் இத்ஷக வைக்னைனரிமஶ
ஷடனஷநரக ஶண்டும்.
அசு ஶதரஷ:யறந்ட னம் திந ங்கலம்
அசு ஶதரஷ:யறந்ட னம் திந ங்கலம்
ல்னர ங்கபின் பர்ச்ைறக்கரகவும் ம் ரட்டு
அைரங்கம் வதரனட்வைனவு ஶற்வகரள்ப ஶண்டுவண
கூநறட குநறத்ட என ிம் வபிவுதடுத்

ினம்னகறஶநரம். இஷண யறந்ட ம் ிர்த் ற்ந
ஸ்ர்கலம் டுறஷனினறனந்ட கணித்ட ற்க
ஶண்டுவண ினம்னகறஶநரம்.

அம் ங்கபில் னக்கறரகவுள்ப இண்டின் பர்ச்ைறக்கு
அைரங்கத்றனறனந்ட வதரனலி ஶஷப்தடரட னும்
அபவுக்கு அள்பிச் வைரரிந்ட வகரண்ஶடினக்க
அற்வகன்ஶநரண ஸ்ரதணங்கள் இனப்தட உனகநறந்
உண்ஷ. ஸ்ரதண ரீறில் அஷக்கப்தட்டஷ அஷ,

ஏர் அைரங்கம் ஶதரனஶ வைற்தடுதஷ. னற்கரனத்றல்
அைரங்க னஷநஷஶ திந ரடுகபிலும் ட அஷை

ிஸ்ரிப்தரக இனந்ட ஶதரன, இன்ஷநக்கும்

அம்ங்கள் திந த்றணஷனேம் ம்ரக்கற, அஷ
ிஸ்ரிக்கப் தனி உதரங்கஷபக்
ஷகக்வகரண்டினப்தஷனேம் உனகு அநறனேம். இன்றுள்ப
றஷனில் ம் பனற்கு ட்டுறன்நற, ரபரகச்
வைனிடவும் அஷ வதனம் ைற வதற்நறனப்தடம்
ரனம் அநறந் ரர்த் உண்ஷஶ.
இத் ஶைத்றன் றகவும் வதனம்தரனரண யறந்ட த்ஶ
இங்கு ரறுதட்டு றற்தர். அர்கபட அன றஷனக்கு
என ைறநற டுத்டக்கரட்டு திந ஸ்ர்கள் னட
ஆனங்கள் கட்டுற்கும், தலற்ந அர்கபட தஷ
ஆனங்கஷபப் னப்திப்தற்கும் றறத்றற்கரக
ஶண்டுஶகரள் ிபம்தங்கள் வைய்ரக ரம்

தரர்ப்தஶில்ஷன. யறந்டக்கள் ித்றஶனர என
ைறநற ஶகரிலுக்கும் கூட ீண்ட கரனம் ஶண்டுஶகரள்
ிடுப்தஷனேம் தரர்க்கறஶநரம். ஸ்ரதணம், ணி ணிர் ண
இனஷகப்தட்ட தக்கதனனம் யறந்ட த்றற்கு
இல்னரஷஶ இட கரட்டுகறநட.
யறந்ட த்றன் றறுண அஷப்ன:த தனனம் ஆள்
தனனம் இல்னரட.

யறந்ட த்றன் றறுண அஷப்ன:த தனனம்
ஆள்தனனம் இல்னரட
ஸ்ரதண ரீறில் த்ஷக் கட்டிக்கரப்தட ன்தஷிட,
ணி ணிர் எவ்வரனனம் ட ர்ப்தடி

ரடேஷ்டரணங்கஷபச் வைய்ட அர்ம் வைரந்

ரழ்க்ஷகின் ைக்றரஶனஶ ம் கரக்கப்தட ஶண்டும்
ன்தஶ ஆறகரனத்றனறனந்ட யறந்ட க்

வகரள்ஷகரகவும் ஷடனஷநரகவும் இனந்ட
ந்றனக்கறநட. 2500 னடம் னன்ன அவ்ரறு
அடேஷ்டரணத்ரஶனஶ ஜீி உரம் தஷடத்ட

ணத்றற்கு உினொட்டிர்கபின் வரஷக னறவு கண்ட
ஶதரடரன், இங்கு யறந்ட  த்ட ைரஸ்ீ
அடிப்தஷடஷஶ வகரண்ட வதௌத்ம் ன்ந னட ம்
றறுப்தட்டட. அடஶர ஸ்ரதண ரீறக் கரப்னக்கு
னக்கறரண இடபிப்தரக உனரக்கப்தட்டட.
னத்ரிடம் ைண் னகுஶரடு 'ைங்கம்' ன்ந வதரில் ப்
திற்ைற வகரடுக்கவும் ப்திைரம் வைய்வும்

அஷக்கப்தட்ட ஸ்ரதணத்றடம் ைண் னகுடம் அன்
ஆரக் ஶகரட்தரடுகபில் என்நரிற்று. னட ம்

உனரகற ப ஶண்டுரின் தஷ ஸ்ஷஶ
ம் ரற்நறணரனன்நற வ்ரறு இலும்? அவ்ரஶந
ஷடவதற்நட. அந் றஷனில்ரன் வ ஆற

ைங்கரைரரி சுரறகள் ஶரன்நற இணி யறந்ட
த்றற்கும் ஸ்ரதணக் கரப்ன ற்தடுத் ஶண்டி
அத்றரைறம் உண்டரகறனேள்பவண உர்ந்ட
றனடங்கஷப றறுனரணரர். திற்தரடு யறந்ட
த்றஶனஶ திந னகள் திநந் ஶதரடம் அர்கலக்கும்
இவ்ரஶந ஸ்ரதணங்கள் றறுப்தட்டண. இன்நபவும்
இந் ல்னர னகபின் றனடங்கலம் இங்கற
னகறன்நண. ஆினும், அற்றுக்வகல்னரம் வதரட ரக
இப்தந் தர கண்டவங்கடம் ஶகரடரனுஶகரடிர்

லினேள்ப யறந்ட த்றற்கரண ட்ைஷஷ அபிக்கப்
ஶதரடரண றி தனஶர, ஆள்கட்டு ன்ந தனஶர

அற்றுக்குக் கறஷடரட. டத் ஷனட அடேஷ்டரண

தனத்ரலும், அர் ஜீி ைக்றனேடன் உதஶை னொதரகச்
வைய்ரலும் த்ஷ ட்ைறப்தஶ ைறனரக்கறவன்றும்
டங்கள் றிம், ஆள்கட்டு ஆகறற்நறல் றறஞ்ைறப்
தனம் வதற்நரல், அட ஆத்றகச் சூழ்றஷனக்குக் குந்கம்
ிஷபிக்குவன்று ம் ப் வதரிஶரர்கள்

உர்ந்றனந்ரஶனஶ இவ்ரறு ம்னக்குக் கட்டுப்
தடுத்றினந்ட.
ன்ணர்கலம் க்கலம் வைய் ஶதரஷ
ன்ணர்கலம் க்கலம் வைய் ஶதரஷ
ணினும், ன்ணர்கலம் க்கலம் ரரகஶ ல்ன
ரதிரணனள்ஶபரரினந்ரல் அர்கள் னெனஶ

வதரனபரலும் ஆள்கட்டரலும் கரப்தபிப்தட னும் அம்ைம்
ல்னதடிரக றஷநஶநற யறந்ட  ஶதரஷ வகு
ீண்டகரனம் ஷில் ன்கு டந்ட ந்றனக்கறநட.
னக்கறரக ஆன றதரஶட என  ைனெகத்றணரிடம்
த்ஷக் கரத்டக் வகரடுப்தரக இனக்கறநட.

ைனெகத்றணஷ த்ரல் கரத்டக் வகரடுப்தடம்
னக்கறரக ஆன றதரடுரன். இவ்ரறு

னக்கறத்டம் வதற்ந யறந்ட  ஆனங்கள்
ரவடங்கும் திினப்தரல் அற்றுக்குத் றனப்தி
வைய்ட, அங்கு றதரடுகள் னஷநப்தடி டக்கச் வைய்ஶன
 ட்ைஷக்கு ஷரக இனந்டம், இனப்தடம்
ஆகும். ரவதனம் அபிணரக அஶக ஆனங்கள்

வகரண்ட யறந்ட த்றல் ஆனத் றனப்திக்குத்
ஶஷப்தடும் றினம் ரவதனம் அபிணஶ.

இஷனேம் ற்று, கரப்னப் திஷ ஆற்நறட னக்கறரக
ன்ணர்கலம் க்கலஶ;த்றற்வகன்று ஸ்ரதணரக
அஷக்கப்தட்ட றனடங்கள் இறல் ஆற்நற தங்கு
ைறநறஶ.
திந த்றணர் ஆட்ைறில் யறந்ட  ஶதரஷின்
னறவு

திந த்றணர் ஆட்ைறில் யறந்ட  ஶதரஷின்
னறவு
வபிரட்டுப் னநச் ைத்றணரின் அைரட்ைற

ற்தட்டறனறனந்ட இந் அைரங்க ஶதரஷ னறவு

கரத் வரடங்கறட. அப் னநச் ைத்றணரில் ஶல்
ரட்டினறனந்ட ந் வள்ஷபரின் ஆட்ைற ற்தட்ட

தின்ணஶர, அர்ம் ரழ்க்ஷக னஷநிஶனஶ ஶரகறக்கத்
வரடங்கறச் வைரந்ரண ைக் கனரைரத்ஷப்
னநக்கிக்கத் ஷனப்தட்ட யறந்ட ைனர க்கலம்
ங்கபட ட்ைஷில் அக்கஷந இக்கனரிணர்.
சுந்றப் ஶதரரட்டம் வைய்த் நற ிம்;யறந்ட
ம் கண்ட தரறப்ன
சுந்றப் ஶதரரட்டம் வைய்த் நற ிம்;யறந்ட
ம் கண்ட தரறப்ன
சுந்றப் ஶதரரட்டனம்கூட இந் அம்ைத்றல் க்கஷப
உரி றஷைில் றனப்திிடத் நறிட்டட ன்ந
டறனஷ்டைரண உண்ஷஷக் கூநரறனக்கினரட.
இப்ஶதரரட்டத்றன் னக்கறரண ஷனர்

ஶல்ரட்டிணரின் ஆட்ைறஷக் கஷபஶரடுகூட, அல்னட

அணினும் னக்கறரக, அர்ம் ரழ்னஷநில்

இந்றர்கலக்கு ற்தட்ட ஶரகத்ஷனேம் கஷபந்வநற
ஶண்டுவன்ந வகரள்ஷக உஷடரினும், ஷண
ஶதரரட்டத் ஷனர்கலம் அற்ஷநப் தின்தற்நற
ரபரண க்கலம் அறல் அவ்பரகக் கணம்
வகரள்பில்ஷன. ரட்ஷட அந்றரின் அைறல்

ஆலஷகினறனந்ட ீ ட்தவரன்றுக்ஶக னல கணனம்
வகரடுக்க ஶண்டுவன்று அர்கள் கனறரல், க்கபின்
ணப்தரன்ஷஷனேம் ரழ்னஷநஷனேம் அந்ற
றகபின் ஆலஷகினறனந்ட ீ ட்தற்கு ந்
னற்ைறனேம் வைய்ப்தடில்ஷன. ரடு

அந்றரட்ைறினறனந்ட அைறல் சுந்றம் வதறும்ஶதரட
அறலுள்ப திஷஜகள் யறந்ட ம் ட்டுறன்நற
ம்த்றணரினும் ஶர என த்றன் னெனம்
உள்பவுர்வு வதற்நர்கபரக இனக்க ஶண்டும்
ன்தஷக் கனரட, அைறல் சுந்றத்றற்கரக
ட்டுஶரன் ஶதரரட்டம் டத்ப்தட்டட. ணஶ

குநறப்தரக யறந்ட ஸ்ர் ரதிரணத்றல் தின்ணஷடவு
கரடம் றஷனஶ ீடித்ட ந்ட. அந்றஷனில்ரன்
இறுறரகச் சுந்றம் ந்றனப்தடம்.

இங்கு கணத்றற்குரி அம்ைம் ரவணில், இந்ற
க்கபில் யறந்டக்கள் ரத்றம்ரன் இவ்ிம்
சுரதிரணம் குன்நறட. இஸ்னரறர் ப்ஶதரடஶ
ீிரண சுப் தற்றும் ைனரக் கட்டுப்தரடும்
உள்ஶபரரனறன் அர்கள் ஶணரட்டு றகபில்
யறந்டக்கள் ஶதரல் ங்கற சு க்கரப்தில் தின்ங்க
ில்ஷன. கறநறஸ்டர்கஶபர அம்ஶணரட்டிணரின்

த்ஷச் ஶைர்ந்ஶரஶரனறன், அர்கள் ித்றல்

இப்திச்ஷண லம்தஶில்ஷன. அரட யறந்ட ம்
ட்டுஶ தரறப்னற்நட.
சுந்றப் ஶதரரட்ட கரனத்றன் ஶதரடம் யறந்ட
ைத்றற்கரகவும் அன் ைனெகத்றணனக்கரகவும் ை
ஸ்ரதணம் ணக் கூந னடிரல் ைனெக

ஸ்ரதணரகஶ இனந்ட வகரண்டு லச்ைறனேடன்
ஶதரரடி ஏரின இக்கங்கள் ஆற்நற ைறறு தங்ஷகத்
ி, ரவதனம் சுந்றப் ஶதரரட்ட இக்கம் டவும்
வைய்ரல், யறந்ட ைம் தின்ணஷடிஶனஶ உள்ப
றஷனில்ரன் னடிரகச் சுந்றம் ந்றனப்தட.
இந் ஷடனஷந உண்ஷகஷப யறந்டக்கபல்னரரனம்
டுவு றஷனினறனந்ட ஶரக்கறணரல், சுந்ற தர

அைரங்கரணட க்கபின் உள்ப உர்வுக்குத் ணட
தங்கரண திஷ ஆற்ந ஶண்டுவன்றும், த்றன்
னெனம்ரன் அவ்வுர்வு டப்தரக ைரித்றம்

கரட்டிினப்தரல் இங்குள்ப ல்னர ங்கலக்கும்
ம்ரினும் ஶதரஷபிக்க ஶண்டுவன்றும்
உர்ந்ட

அஷச் வைற்தடுத்டரின், றகவும் தரறப்னற்நறனப்தடம்
றகப் வதனம்தரஶனரனக்கு உரிடரண யறந்ட
த்றற்ஶக அைரங்கறன் றரக அறகப் வதரனள்
உி அபிக்க ஶண்டுவன்தஷ எப்னக்வகரள்பஶ
வைய்ர்.
அஷணத்ட  க்கலம் ைஶகரச் ைனெகரக

அஷணத்ட  க்கலம் ைஶகரச் ைனெகரக
த்ஷக் கரப்தட ஶதரன் ிங்கபில் அைரங்கம்
வைய்ஷிட க்கஶப வைய்க்கூடிடரன் றக
அறகம். னனறல் எவ்வரன த்றலும் ிசுரைரக
எட்டிக்வகரண்டினப்தர்கள் அம்த்றலுள்ப திநஷனேம்
ட்டி லப்த ஶண்டும். இற்கு யறந்ட த்றஶனஶ
அறகத் ஶஷ இனக்கறநட. வணணில், திந ஸ்ர்
ரனஶ டெங்கரல் ிறப்னடன்ரன் இனந்ட
னகறன்நணர். இவ்ரறு ந் என  ைனரனம்
னலரக அம்த்றடம் ிசுரைத்டடன் எலகச் வைய்
அந்ந் த்றணஶ ிசுரைத்டடன் எலகச் வைய்
அந்ந் த்றணஶ னன ஶண்டும். ஶலும்,

எவ்வரன த்றணனம் திந த்றணஶ னன
ஶண்டும், ஶலும், எவ்வரன த்றணனம் திந

த்றணனக்கும் ட றரரண உரிஷகஷபனேம்,
ரங்கஷபனேம் அன்ஶதரடு டுத்டச் வைரல்னற, அர்கபட

எப்னஷனப் வதந னன்று தரர்க்க ஶண்டும். வணணில்
இந்ரட்டின் திஷஜகள் ல்ஶனரனம் ம்த்றணரினும்
ைஶகரச் ைனெகரகச் ஶைர்ந்ட ர ஶண்டிர்கள்.
அப்தடிின்நற ஶத உர்ிணரல் தஸ்தச்

ைர்ச்ஷைிலும் ைண்ஷடிலும் ஈடுதட்ஶடரரின், ட
வைரந் ரரலம் ரகற
ீ
, ரட்டின் அஷறனேம்
குஷனட ி என தனும் ிஷபரட. ஆஷகரல்,
னற்கண் திந த்றணர் ன்நவுடஶணஶ,
றர்ப்னர்ச்ைறஶரடுரன் ரறடுட ன்நறல்னரல்,
ஶத்டடஶணஶ அடகற, ங்கலக்குள் றரரண
உரிஷகஷபப் வதரறுஷரக டுத்டச் வைரல்னறப்

தரர்ப்தட ன்ந ணப்தரன்ஷஷ பர்த்டக்வகரள்ட

அைறரகும். இற்கு ரட்டின் றகப் வதனம்தரஶனரரக
உள்ப யறந்ட த்ஶரஶ றகரட்ட ஶண்டும்.
இவ்ரறு வைரல்லுட, அம்த்றலுள்ப ரணஶர
உர்ச்ைறகள் றக்ஶகரனக்கு அவ்பரக ற்னஷடரக
இரடரன். கரம் ன்ணவணில், வதரடரகச்

ைறறுதரன்ஷிணர்ரன் வதனம்தரன்ஷிணரிடம்
உரிஷகஷப இந்ட அர்கபிடம் குஷந்ட வைல்ரக
இனக்கும். னக்குப் வதனம்தரன்ஷஶர அனக்கு
தனனம் வதரிரினக்குரனரல் இடஶ உனக
இற்ஷக. ஆணரல் ிந்ஷரக இந்ரட்டிஶனர இற்கு
ரநரண றஷனரக உள்பட!

இந்றரில் ைறறுதரன்ஷ - வதனம்தரன்ஷிணரின்
ிைறத்ற றஷனஷ
இந்றரில் ைறறுதரன்ஷ - வதனம்தரன்ஷிணரின்
ிைறத்ற றஷனஷ
ஆறகரனம் வரடங்கற இங்குள்ப வதனம்தரன்ஷ

த்ஷச் ஶைர்ந்ர் வதனம்தரலும் ைரத்டகர்கபரகவும்
ீ
ஷணஶரர் அர்கஷபக் கரட்டிலும் ன்ஷ
தஷடத்ரகவுட் இனந்டள்பஷப் திந ரட்டிணரில்
தனனம் கண்டு கூநறனேள்பணர். அஶரடுகூட, சுந்றப்
ஶதரரட்ட இக்கத்றன் னக்கறரண யறந்டத்
ஷனர்கள் ைமம் ன்ந வதரில்
ைறறுதரன்ஷிணனக்கு றகவும் ிட்டுக் வகரடுத்டக்

வகரண்ஶட ஶதரினப்தறல், இன்று அத்ஷனர்கஶப

னத்ப்தடும்தடிரக இத்ஶைத்ஷப் திபந்ட என
தகுறஷ என ைறறுதரன்ஷ த்ஶரர் ங்கபட
ணிரடரக ஆக்கறக் வகரள்லபவுக்கு அர்கள்
ன்ஷில் பர்ச்ைற கண்டினக்கறநரர்கள். வதனம்தரன்ஷ
ஸ்ஶர ங்கபட றரரண உரிஷகலக்கு

அைரங்கத்றடம் ன்நரடவும் ஶதரரடவும் ஶண்டி
ிதரீரண றஷன இந்ரட்டில் ற்தட்டுள்பட.
இந்றஷனில் ட ஶரைஷணக்குச் ைம்றக்கினரல் ,
'ஆறினறனந்ஶ

இந்ரட்டிற்ஶகரண த்ஷ,

இன்ஷநக்கும் இங்கு றகவும் வதனம்தரன்ஷரனேள்ப
த்ஷச் ஶைர்ந் யறந்டக்கள் திந ங்கபிடம் னனடி
ஷத்டத் ங்கபட உரிஷகபின் றரத்றற்கு

அர்கபிடம் எப்னல் ஶகரனரட?' ன்று என ைரரர்
கனக் கூடிட இற்ஷகஶ. ணினும், ட ைலர்டெக்கறப்

தரர்த் னடிவு ரவணில், ரினும் ரிடரினும்
திந கரம் ரற்ஷநனேம் எடக்கற, னற்கண் அன்தரல்
தஸ்த ல்னறக்கம் வகரள்ப னலுஶ க்கும்

ல்னட. ரட்டிற்கும் ல்னட. அட தன்ர ஶதரஶ திந
உதரங்கஷப ஶற்வகரள்ப ஶண்டும். ஶஷரின்
அப்ஶதரட அஷண னறனேநஶ வைய்னரம்.

இங்கு கூநினம்திட,  பர்ச்ைறக்கு அைரங்க உி
வதநனடினேரின் அப்ஶதரட யறந்ட த்றற்ஶக அறல்
அறகரண தங்கு அபிக்கப்தடஶண்டும் ன்தன்
றரத்ஷப் திநனக்கு அன்னடன் டுத்டச் வைரல்னற
அர்கபட ைம்த்ஷப் வதந னன
ஶண்டுவன்தடரன்.

ணினும், அைரங்கம் ல்னர ங்கஷபனேம் என்று

ஶதரனஶ கன ஶண்டுரனரல், அஷக் கரட்டப் திந
ங்கலக்கும் அன்தின் அஷடரபரண 'ஶடரகன்' ன்தட
ஶதரனத் றி ைகரம் வைய்னரம்;வைய்
ஶண்டுஶ!
அசு ஆவு ஶண்டி இணங்கள்
அசு ஆவு ஶண்டி இணங்கள்
ரம் கூந ந்ட, ல்னர ஸ்னம் ட 
ரல்கஷபப் தறப்தித்ப் தப்னற்கும், ைப்

ஶதச்ைரபர்கள் னெனம் க்கபக்கு  ிங்கஷப

டுத்டச் வைரல்ற்கும் இற்நறலும் னக்கறரகத்
த்ட ஆனங்கஷபப் தலடதரர்த்டப் னப்தித்டக்

வகரள்ற்கும், ஶஷரண இடங்கபில் ைர்ச்ஷைக்கும்
இடறல்னரல் னற ஆனங்கள் லப்திக்
வகரள்ற்கும், இன்ஶணரன்ண தன ஷககலக்கும்
அைரங்கம் ஆஷத் ந்ட, வதனம் தங்ஶகர, ைறறு தங்ஶகர
ரணிரக ங்குல் ஶண்டும். னற அைரங்கம்
ஶற்வகரள்பஶண்டி வைக்னைனரிமம் இற்நக்கு
உவுரக இனத்ல் ஶண்டும்.

 ிங்கபில் க்கள் ஆஶ னெனணம்
 ிங்கபில் க்கள் ஆஶ னெனணம்
ஶற்வைரன்ணதடி த்ஷ பர்ப்தற்கரண திகபின்
வைனில் என தங்ஷகத்ரன் அைரங்கம் ஶற்வகரள்ப
ஶண்டுவண ினம்னகறஶநரஶன்நற னற்நறலும்
அைரங்கஶ வைனறக்கஶண்டும் ன்று ரம்

கூநில்ஷன. அப்தடிச் வைய்ரல் அப்ஶதரட இப்

திகலக்கரக க்கள் வைனிடுவன்தட றன்றுிடும்.
அட கூடரட. வணணில்  ிங்கபில் க்கபின்
ஆஶ னெனணம். உடலுஷப்தரக ட்டுறன்நற,
றித் றரகரகவும் அவ்ரஷ அர்கள் 

ஶண்டும். அைரங்கம் ட்டுஶ வைனிடுட ன்நரல்
அப்ஶதரட க்கபின் அக்கஷநனேம் ஈடுதரடும் குஷநந்ட
அர்கலக்கு வத்ணம் ற்தட்டுிடும். ணஶ

அைரங்கம், க்கள் ஆகற இன ைரரனம் தங்கு வகரண்ஶட
ரதிினத்றக்கரண திகள் ஷடவதநஶண்டும்.
ச் சுந்ற உரிஷனேம் ரற்நனம்
ச் சுந்ற உரிஷனேம் ரற்நனம்

ஶற்வைரன்ண ரதிினத்றில் ப் திைர
ிரக என கறஷபம்ைத்ஷத் வபிவுதடுத்
ினம்னகறஶநரம். கறஷப ணினும் இடஶ ஶற்வைரன்ண
ல்னர அம்ைங்கஷபனேம் கறஷபகபரகக் வகரண்ட
அடினம் ஶனரக றக்கத்க்க ஆரரண
ிரகும்.
அரட அைறற் சுந்றம் வதற்ந ம் ரட்டு க்கள்
ரனம் ச் சுந்றனம் வதற்நறனக்க ஶண்டும் ன்ந
கனத்றன் ீ டரன் ஶற்வைரன்ண ரவுஶ கூநப்தட்டண.
அற்கு ட அைறல் றர்ச் ைட்டம் றச்ைரக
உறுற கூறும் ன்ந ம்திக்ஷகின் ீ ஶ கூநப்தட்டண.
இட எனர் க்கு ினப்தரண த்ஷத்

லிினக்கும் சுந்றத்ஷப் வதற்நறனப்தற்குச்
ைட்டனர்ரக உரிஷ ங்குஶரகும். அவ்ரறு

எனனக்கு ினப்தரணட ன்தட றக றகப்
வதனம்தரலும் அர் ம்த்றல் திநந்ரஶர

அடரகத்ரணினக்கும். உடன் ரலம் வதற்ஶநரர்,
ைஶகரர் ஆகறஶரஷப் ஶதரனப் திநந் கரனம் வரட்டுப்
தகற அம்ஶ எனனக்கு ினப்தரணரக

இனப்தஶ வதரட இற்ஷக. ணினும் ைறனனக்கு ஶற்று
த்றல் ினப்தம் ற்தடனரம். அல்னட ம்த்ஷனேம்
ினம்தர றரீச்சு ரத்றல் ினப்தம் ற்தடனரம்.
வ்ரநரினும், அனம் ம் குநறத் ந்

ினப்தத்ஷனேம் தற்நறலகுற்கு உரிஷபிப்தஶ
ச் சுந்றபிப்தரகும்.
ைரத்றப்தடி ரய்த்ஷத் டநப்தட வதற்ந ரஷத்
டநப்தட ஶதரன்ந தரதரகஶ கனப்தடுகறநவணினும்,
ைரத்ற றகஷபச் ைந்ர்ப்தத்ஷட்டி ரற்ந இடம்

ரல் உள்பதடி இட்ைறப்தஶ த் ஷனர்கபரண ம்
ஶதரன்ந டத்ஷனர்கபின் கடஷவணினும்,

ற்ஶதரடள்ப ஜணரக - ணிதர்ச் சுந்றங்கபின்
ீிரண சூழ்றஷனில் அைரங்கப் னர்ரக
இந்ரட்டில் ைரத்ற றஷத்ரன் அல்தடுத்

ஶண்டும்ட ன்று கட்டரப்தடுத்டற்கு இடஶ
இல்ஷன ன்று ஆகறிட்டரல், இவ்ித்றல் னம்
ட ினப்தப்தடி ந் த்ஷனேம் ல சுந்றம்
உண்டு ன்று ரற்றுக் கனத்ஷ றத்டத்ரணரக
ஶண்டினேள்பட ன்ந றர்ப்தந் றஷனிஶனஶ இவ்ரறு
கூந னற்தட்ஶடரம்.

திஷஜகள் ச் ைந்றம் வதற்றுள்ப இந்றஷனில்,
ல்னர த்ஷனர்கலம் ரதிரணிகலக்கும்

த்ட ங்கபின் வகரள்ஷககஷபனேம், றதரடு
னனரண வைலுனினரண றனஷநகஷபனேம் ரங்கள்
தின்தற்றுஶரடு, திநனக்கும் தப்திப் திைரம் னரிவும்
சுந்றரண ைட்டவுரிஷ இனத்ல் ஶண்டும். அந்ப்

திைரம் அர்கள் ங்கலக்ஶக அறல் ஆழ்ந் ஈடுதரடும்
அடேத அநறவும் ற்தடுத்றக் வகரள்ற்கும்,

அம்ஸ்ர்கபரகஶ உள்ப திநனக்கும் அற்ஷந
ஊட்டவும், வரத்த்றல் தஸ்தம் த்றணரல்
ரங்கலம், ங்கபரல் னம் இட்ைஷ வதறுற்குப்
ஶதனி னரிரகவும் இனக்க ஶண்டும்.
திைரரனம் டஷ்திைரனம்
திைரனம் டஷ்திைரனம்
இப்திைர ித்றல்ரன் எனர் ட ினப்தப்தடி
என த்ஷத் ஶர்ந்வடுப்தறல் ரற்நம் ன்ந
ிம் னகறநட. திைரம் ன்தஷக் கூர்ந்ட
கணத்டடன் கண்குத்றப் தரம்தரகக் கணித்ட,

டஷ்திரைரரகரற் கரப்தரற்றுற்கரண ிம்.
திைரம் வைய்ஷகில், என க் வகரள்ஷககள்

னனறண அஷணனக்குரண வதரடச் ைனரத்றன்
னன் ஷக்கப்தடுகறன்நண. என த்றன் டைல்கள்,
வைரற்வதரறவுகள் னனறற்ஷநப் திந த்றணனம்
தடித்டம் ஶகட்டும் அஷணப் தற்நற அநற னடிகறநட.
அவ்ரறு அநறந்றல் அம்த்றன் வகரள்ஷககள்,

அடேஷ்டரண னஷநகள் னனறற்நறல் சுரக ினப்தம்
ற்தட்டு திந ஸ்ர் எனர் அறல் ஶைர்டரன்

உண்ஷத்ன்ஷ உஷடரகும். எனனஷட சுரண
ினப்தம் என்நறன் ீ ட ட்டுஶரன் அவ்ரறு ரய்
த்றனறனந்ட திந என்றுக்கு ரறுட
உண்ஷத்ன்ஷ உஷடட.

நரண உதரங்கலக்குத் ஷட, ண்டஷண
நரண உதரங்கலக்குத் ஷட, ண்டஷண
உண்ஷகஷபஶ உரிஷரக்கறத் த்ரன் ர்ம்.

ர்த்ஷ அல் வைய்த்ரன் ைட்டம். ணஶ ைட்ட
னர்ரக ச் சுந்ற உரிஷ அபிக்க அைரங்கம்
னற்தடுஷகில், 1. சு ினப்தம் என்நறன் ீ ஶனேம், 2. என
த்றன் வகரள்ஷக, ஷடனஷநப் திற்ைற ஆகறற்நறல்
ட்டுஶ அச்சு ினப்தம் இனக்கும் ஶதரடம்ரன்

ரற்நம் ஷடவதறுகறநட ன்ந உறுறப்தரட்ஷட
உண்டரக்குற்கு உிரகவும் என ைட்டிற

இற்றுல் அைறரகறநட.  ைம்தந்ஶில்னர
உதரங்கபரல் ரற்நம் வைய்ஷத் டுக்கும்
வதரனட்ஶட இவ்வுறுறப்தரடு அைறரகறநட.

ப் திைரம் ன்தட என த்றலுள்ஶபரனக்ஶக

அஷண ன்கு திகரைப்தடுத்றப் தற்றுஷன பர்த்டக்
வகரடுக்கும் ஶரக்கத்றற்கரக இன்நற, திந த்றணஷனேம்
அற்கு ரற்றும் ஶரக்கத்ஷக் வகரண்டினந்ரல்
டஷ்திைரஶரகும். டஷ்திைரம் ன்தட வதரய்ஷஶ,
ைட்டப்தடி குற்நஶ. குற்நத்றற்கு இடபிக்கரல்

ண்டஷண ிறக்கஶ ைட்டம். ணஶ திைரம்ட

ன்தன் னெனம் திந த்றணனக்கு என குநறப்திட்ட
த்றல் ஶைனரறு அஷப்ன ிடுஷ,  ரற்நப்
திைரம் வைய்ஷ, அைறல் றர்ச் ைட்டம்
ண்டஷணக்குரி குற்நரக்குல் ஶண்டும்.
ச் சுந்றத்றன்தடி திைரவுரிஷ அபிக்கப்தட்டுள்பஶ
ண இற்கு ஆட்ஶைதஷ வைய்ட றற்கரட. வணணில்
ப் திைரம் ன்தட அம்த்றன் வகரள்ஷக னனரண
ரம்ைங்கலக்கு ிபக்கரகஶ ட்டும் னடிந்ட,
அணரஶனஶ திந த்றணனம் ரணரகக் கப்தட்டு
அஷத் லவுற்குத்ரன் ச் சுந்றம்

இடபிக்குஶற, ட வகரள்ஷககஷப ிபக்கற
அணரல் திநஷ அம்த்றற்கு னரறு அஷப்ன
ிடுப்தற்கல்ன.

யறந்ட னம் ரற்நனம்;னல் ரற்நத்ஷச் ைரி
வைய்னேம் றுரற்நம்
யறந்ட னம் ரற்நனம்:னல் ரற்நத்ஷச் ைரி
வைய்னேம் றுரற்நம்
திநஷத் ம் த்றற்கு ரற்றும் வகரள்ஷகஷ
அடிஶரடு ஷகக்வகரள்பர எஶ வதனரண யறந்ட
த்றற்கு இவ்ரறு அன் வகரள்ஷககபில் சு

ினப்தம் ற்தட்டன் ீ ஶரன் திந ரட்டு ல்னநறஞர்,
அடேதிகள் ஆகறஶரர் ஈர்க்கப் வதற்று அஷணத்
லிினக்கறன்நணர் ன்தட கணத்றற்குரிட.

யறந்ட த் ஷனர்கலம் தங்கரனங்கபில் தவுத் -

ை த்றணஷ யறந்ட த்றற்கு ரற்நறனேள்பணஶ
ண றர்க் ஶகள்ி ிடுக்கனரம். இற்கு ட ிஷட,
அற்கு னற்கரனங்கபில் யறந்டக்கபரகஶ இனந்ட
அப்னநச்ைிகபின் திைரத்ரல் அச்ைம்கலக்கு

ரநறஶரஷத்ரன் அத் ஷனர்கள் ீ ண்டும் ரய்ச்
ைத்றற்கு ரற்நறணர் ன்தஶரம்.
திற்கரனங்கபிஶனர யறந்ட த் ஷனர்கள் அவ்ின
னந ங்கபில் ஷனனஷநகபரக இனந்டந் ஆற
யறந்டக்கஷப ீ ண்டும் ரய்ச் ைம் ரற்றுறல்
ஈடுதடில்ஷன. யறந்டக்கபில் னற ஷனனஷநிணர்
அம்ங்கலக்கு இலக்கப்தடுஷ ட்டுஶ டுக்க
னற்ைற வைய்னரணரர்கள்.
கணத்றற்குரி என்றுண்டு, ரவணில், இந்ரட்டிஶனஶ
ஶரன்நற தவுத் - ை ைங்கலக்கு ஶநரகப்
திநரட்டுச் ைத்றணனக்கும் கறநறஸ்ட ைம்
ஶரன்நறற்கு னன்தினந்ஶ, அவனக்மரந்ர்

கரனத்றனறனந்ட ம் ரட்டுடன் வரடர்ன உண்டரகற,

அர்கள் அைறல் ரீறிலும் ரித ரீறிலும் இங்கு
குடிஶநறணவணினும் அர்கஷப யறந்ட ைத்றற்கு

ரற்ந யறந்டக்கள் ண்ிடகூட இல்ஷன. தின்ணரபில்
னைல்ரன்கலம், கறநறஸ்டர்கலம் இங்கு வதனபில்
திஶைறத்ட, அஶரடு றல்னரட, யறந்டக்கஷப
னறவுடஶணஶ  ரற்நம் வைய்ஶதரடங்கூட,
திநப்தரஶனஶ அப்திந த்ரரக இனந்ஶரஷ

யறந்டக்கபரக ரற்ந யறந்டக்கள் ண்ில்ஷன.

அணினும் குநறப்திட்டத்க்கரக, அப்திந ங்கஷப

ற்கணஶ லிிட்ட யறந்டக்கஷபக்கூட ீ ண்டும்
ரய்ம் ரற்நரல் னறரக ஶன்ஶலும் யறந்டக்கள்
அம்ங்கலக்கு இலக்கப்தடுஷத் டுப்தற்கரக
ட்டுஶ றர்ப் திைரம் வைய்ணர்.
கனத்றல் வகரள்பத்க்க ற்ஶநரர் அம்ைம் உண்டு.
ரவணில், வதரடரக யறந்ட ை ன்ணர்கள் ரனம்
அந் ல்னரப் னநச்ைிகலம் அட ஆனங்கஷப
இங்கு லப்திக் வகரள்பத் ரரபரக அடேறத்ணர்,
அர்கபில் தனர் ை ைமத்றல் ஶலும் என தடி
வைன்று அப்னநச் ை ஆனங்கலக்கு ரணிம்

னனறண அபித்ணர், இன்னும் ைறன ன்ணர்கஶபர
ரங்கஶப னநச்ைங்கலக்கரக ஆனங்கள் லப்தித்
ந்டறனக்கறன்நணர்.

வரத்த்றல், யறந்டக்கள் ரரக offensive -ல் றர்த்டச்
வைன்று ட ைத்றற்கு ஆள் ஶைர்த்ஶ கறஷடரட.

ஶன்ஶலும் ம் த்றணரின் ைங்கறஷ ைறஷவுநரல்
டுக்கும் ற்கரப்ஶத ( defensive -) அர்கள் வைய்ட.
யறந்ட ைனெகத்றணர் தங்கரனங்கபில் வதனபில்
வைய்டம், ற்கரனத்றல் ைறநற அபில் வைய்
ஆம்தித்றனப்தடம் ன்ணவணில் அம் த்றற்கு
னன்ணர் ற்தட்டினந் றர்ப்ஷத றர்த்டச் வைய்னேம் னணர்
- ரற்நம் (re-conversion) ரஶணன்நற, திந
த்றணரகஶ இனப்ஶதரஷ றர்த்டத் ம் த்றற்கு
ரற்நம் வைய்ல்ன.

இந் அம்ைத்றல் தங்கரனத்றல் வைய்ற்கும் இன்று
வைய் ஆம்தித்றனப்தற்கும் ரறுதரவடரன்றுண்டு.

அன்று தரத்றஶனஶ ஶரன்நற திந ைங்கலக்கு
(தவுத் - ை ங்கலக்கு) ரற்நப்தட்ஶடரஷ
ீ ண்டும் யறந்ட ைத்றற்கு ரற்நறணர். இன்று

வபிரடுகஷபச் ஶைர்ந் திந ைங்கலக்கு அண்ஷக்
கரனத்றல் ரற்நப்தட்ஶடரஷ யறந்ட ைத்றற்கு ரற்ந
னனப்தடுகறநட. இம்ரறுதரட்டுக்குக் கரம்:இங்ஶகஶ
ஶரன்நற த ைங்கபில் ைரித்றத்றன் ஶதரக்கறல்

இந்ரட்டில் தவுத்ம் டுதட்ஶடிட்டவனுபவுக்குச்
சுனங்கறிட்டட. ைஶர யறந்ட  அம்ைங்கபில்
தனற்ஷநத் ன்ணிற் வகரண்டு அன் ைஶகர ம்

ஶதரனரகறிட்டட. ஶலும் அவ்ின த்றணர் இப்ஶதரட
ட ரட்டில் ரற்நத்றல் ஈடுதடவுறல்ஷன.

றுனநத்றல், வபிரட்டுச் ைங்கஷபச் ைரர்ந்ஶரரின்
ரற்ந டடிக்ஷககஶபர இன்றும் ீிம்
குன்நரஶன ஷடவதறுகறன்நண.
ீ ண்டும் கணித்ற்குரி ிம், இத்ஷக
றனத்றலுங்கூட யறந்டக்கள் ஶற்வகரண்டுள்ப

டடிக்ஷககள் னைல்ரன்கபரகவும், கறநறத்டர்கபரகவும்
இந்ரட்டிற்கு ந்ஶரரின் ம்ைத்றணஷ யறந்டக்கபரக
ரற்றுல்ன, யறந்டக்கபிஶனஶ ைறன
ஷனனஷநகலக்கு னன் அப் னந ங்கலக்கு
ரநறஶரரின் ற ந்ஶரஷக்கூட ீ ண்டும்
யறந்டக்கபரக்குற்கும் அல்ன. அண்ஷக் கரனத்றல்
அற்றுக்கு ரற்நப்தட்ஶடரஷ ீ ண்டும் ரய் த்றற்கு
ரற்றுற்ஶக னனப்தடுகறநட.

த் வரடர்தில்னர உதரங்கள்;கடும் ண்டஷண
ிறத்ல் ஶண்டும்

த் வரடர்தில்னர உதரங்கள்;கடும் ண்டஷண
ிறத்ல் ஶண்டும்

இடஷ ச்சுந்றம் தற்நறக் கூநறவல்னரம் 
ிரகஶ திைரம் வைய்ட குநறத்டத்ரன். ஆணரல்
ைரித்றம் றகழ்கரன ஷடனஷநில்

கரட்டிினப்தறனறனந்ஶர, நரண ஶரக்கம் வகரண்ட
ப் திைரம் ன்தஷிடவும் றகவும் நரக, த்
வரடர்ஶத இல்னர உதரங்கபரலும் ரற்நம்

வைய்ரக ற்தட்டினக்கறநட. ந்ச் ைனரத்றலும்
அநறஞர்கபரகவும், அடேதிகபரகவும் ஆய்ந்ஶரய்ந்ட
தரர்க்க அநறரர்கபரக உள்ஶபரஶ றகப்
வதனம்தரனரரினப்தற்ஶகற்தஶ யறந்ட

ைனரத்றலுனள்ப அப்தடிப்தட்ட தர க்கள்
இம்னஷநகபரல்ரன் கூட்டம் கூட்டரக ரற்நம்
கண்டுள்பணர்.

இவ்வுதரங்கள் இண்டு ஷகரணஷ. இண்டும் 
அம்ைங்கஷப ிபக்கற அற்நரல் திந த்றணனக்கு
அறல் சுரண தற்றுல் ற்தடுத்ரஷஶ.
என்று தனந்ம்: றட்டி உனட்டிக் கட்டரக்
வகடுதிடிரல் ரற்நம் வைய்ட. என ஸ்ன்
ஆட்ைற ற்தடுஷகில் திந ஸ்னக்கு ரி ிறப்தட
ஶதரன்ந டடிக்ஷககலம் இப்தனந்த்ஷச்
ஶைர்ந்ணஶ.

இண்டரட, ைற உதரம்:கல்ிபிப்தட, ஶரய்ப் HE
ீர்ப்தட, ஷண ைனெக னன்கஷபச் வைய்ட

ஆகறற்ஷந  ஸ்ரதங்கபின் னெனம் வைய்ட, உி
வதறுஶரனக்கு உவு வைய்ஶரரிடம் என கடப்தரடு
உண்டரக்கற, அஷ ஶர்னகரகஶர ைரடரிரகஶர
டுத்டக்கரட்டி ரற்நம் வைய்ட.

இஷ ரற்நறனும் ஶகனம், னஞ்ைரகப் வதரனள்
வகரடுத்ஶ என த்றணஷ ஶறு த்டக்கு
ரற்றுட.
தனந்ம், ைறம் ஆகற இவ்ிண்டுஶ வதரய்ப்
திைரத்ஷிடவும் நரண ஞ்ைகச் வைற்தரடரக
இனப்தரல் ைட்டனர்ரகப் வதனங்குற்நரக்கப்தட்டு
அற்றுக்குக் கடும் ண்டஷண ிறக்க ஶண்டும்.
திநறவரன்றும் உண்டு. என திஷஜின் ச் சுந்றம்
ன்தட அந்தர் சுந்றரகச் சு ினப்தத்றல் என

த்ஷத் லிினப்தற்கரண உரிஷரகும். இட
அட உள்ப உர்வு ன்ந றகவும் உத்ரண
ிம் குநறத்ரகும். உள்ப உர்வு கண்ட

திஷஜகபரல்ரன் என ரட்டின் ல்ரழ்ஶ ன்தரல்
அற்கு ஊறு ிஷபித்ரல் அட ைரரக்

குற்நங்கபில் ஶைரல் வதரி குற்நங்கபிஶனஶ ஶைனம்.
ச் சுந்றம் ன்தட அைறல் றர்ச் ைட்டத்றன்
அங்கல கரம் வதற்றுிடும் ஶதரட அச்சுந்றத்றல்
குறுக்கறடுடம் றகப்வதனம் குற்நரகும் ன்ந

கரத்ஷனேம் கனத்றல் வகரண்டரல், வதரய்ப் திச்ைரம்,

தனந்ம், ைற உதரம் ஆகறற்நரல் ரற்நம்

வைய்ட வ்பவு வதரி குற்நம் ன்தட வரினேம்.
ணஶ அற்குரி கடுஷரண ண்டஷண ிறக்க
ஶண்டும். எனர் ண்டஷணக்கரக அஞ்ைறஶ குற்நத்றல்
னகரதடி டுப்தரண punishment ன்ந கடுந்ண்டஷணக்கரண
குற்நரகஶ அட ைட்டனர்ரக ஆக்கப்தட ஶண்டும்.
ஆணரல் ைற உதரத்ரல் ரற்நம்
வைய்ப்தடும்ஶதரர, அஷக் கண்டுதிடித்ட றனொதிப்தட
கடிணரக இனக்கும் ணத் வரி னகறநட. சு

த்றணர் ரத்றறன்நற ைகன க்கலம் ல்ரழ்வு வதந
உி னரி ஶண்டுவன்று ட ம் வைரல்ரல்,

அந் அடிப்தஷடிஶனஶ எனட த்ஷக் கனரட
அஷணனக்கும் ைனெக னப்திகள் வைய்ரக இந்
உதரத்ஷக் ஷகக் வகரள்ஶரர் கூநறத் ப்தித்டக்
வகரள்ப னடினேம். ன்நரலும் உி வதற்ஶநரர்
த்ஷகஶரர் ன்தஷ, அர்கபின் ைனெகறஷன,

அநறவுறஷன, அர்கபில் ம் ரநறஶரரின் ண்ிக்ஷக
ஆகறற்ஷநத் ீர்க்கரக அனைறப் தரர்த்ட ஆழ்ந்ட

ிைரஷ வைய்ரல் உண்ஷஷக் கண்டுதிடித்ட
ிடனரம். ரட்டிணரின் ணபர்ச்ைறில் ணட

வதரறுப்ஷத ஏர் அைரங்கம் உர்ந்றனந்ரல், அட இந்க்
குற்நத்ஷனேம் வகரள்ஷப, கற்தறப்ன னனற

குற்நங்கஶபரடு ஶைர்த்ட ஷத்ட னக்கறரண கணம்
ந்ட ீர்க்கரண னனன் ிைரஷ வைய்ல் ஶண்டும்.
உள்பவுர்வுக்ஶக ஊறு ிஷபித்ட, எனட வகரள்ஷக

ஶரன்ஷதக் குஷனப்தட வகரள்ஷபடிப்தஶரடும்

கற்தறப்தஶரடும் ஶைர்த்ட றக்கப்தட ஶண்டிஶரகும்.
ரற்நம் இனக்கும்ஷ ரய் த்றற்கு ரற்ந
அடேற
ரற்நம் இனக்கும்ஷ ரய்த்றற்கு ரற்ந
அடேற

ைட்டம் இற்நறிடுரல் ட்டுஶ ந்க் குற்நனம்
றகரல் டுத்ட றறுத்றிட னடிறல்ஷன. ல்னர
ரடுகபிலும் ல்னரக் குற்நங்கலம் டந்ட
வகரண்டுரணினக்கறன்நண. அவ்ரறு சு

ினப்தவரன்நறன் ீ ட ட்டுஶில்னர ரற்நக்
குற்நங்கலம் ஷடவதறுரின், அஷ ஷடவதறும்

ஷில் அற்றுக்கு றர் டடிக்ஷகரகத் ரய்
த்றற்ஶக ீ ண்டும் ம் ரற்றுஷக் குற்நரகக்
கனரல் அைரங்கம் அடேறக்க ஶண்டும்.
சு ினப்தத்றன் ீ ட ந் என திஷஜின் ந் என
த்ஷனேம் லிினக்கச் சுந்ற உரிஷஷச்

ைட்டனர்ரக ஏர் அைரங்கம் அபிக்கும்ஶதரட, ஷகஶரடு
ஷகரக, அச்சுந்றத்றற்கு ஊறு தப்தரண 

ரற்நத்ஷச் ைட்டப்னர்ரகத் டுப்தறல் ணக்குள்ப
வதரறுப்திலும் கணம் வைலுத் ஶண்டும் ன்தரஶனஶ,
இவ்ிம் அற்குரி னக்கறரண கணத்ஷப்
வதநரனறனந்டிடக் கூடரவணக் கனற என த்றன்
ஷனஷப் தீடங்கபில் என்நறல் இனப்தரின் கடஷரக
இவ்பவு ிரித்டக் கூநறஶணரம்.

இணரல், ல்னர ங்கலக்குஶ சுந்ற தர

அைரங்கம் எனஶதரன்ந ஆபிக்க ஶண்டும் ன்ந
வகரள்ஷகஷ ரம் ஆட்ஶைதிப்தரக அர்த்ரகரட. உரி
னஷநில் அவ்ரவு ல்கப்தடுஷ ஶற்கவும்
னறனேறுத்டவுஶ வைய்கறஶநரம். அந் 'உரி

னஷந'ஷஶ ட ஆஶனரைஷணக்கு ட்டிதடி
ிபக்கறஶணரம்.
இந்றரின் உிர்றஷனஶ னம் ஆன்றகனம்ரன்
இந்றரின் உிர்றஷனஶ னம் ஆன்றகனம்ரன்
ண
ீ
ைறர்த்றனத்க்கரர்கலம் ஶதரற்றும் தன
கனத்டக்கஷபக் வகரண்ட ிஶகரணந்ர் ஶதரன்ஶநரனம்,
அன்ணி வதைன்ட் ஶதரன்ந ஶல்ரட்டு ல்னநறஞர்கலங்
கூட இந்றரின் உிர்றஷனஶ த்ஷ ஷரகக்
வகரண்ட அன் ஆத்றகந்ரன் ன்ஶந

னறனேறுத்றினக்கறன்நணர். அஷண நந்ட, ற்ந
டஷநகபில் இந்ரடு த்ஷண னன்ஶணற்நம் கண்டரலும்
அட உிரிந் ைத்றற்குச் வைய்னேம் அனங்கரரகத்
ரணினக்கும் ணச் சுட்டிக்கரட்டினேள்பணர். க்கபின்

உனகில் ஆஷைகள் வநறத்ணரக லுக்கரரறு
யறந்ட ம் ணப்தடும் ைரண ர்த்றணரல்
அர்கலக்கு ஆன்றகிஷன ரைஷகபரகவும்
த்டக் ஶகரட்தரடுகபரகவும் வகரடுத்ட, அர்கபட உனக
ரழ்வு ைம்தந்ப்தட்ட அஷணத்ஷனேம்கூட ஈைஷண
ஷம் வகரண்ட ைடங்குகபரகப் னணிப்தடுத்றபித்ட,
உனகறலுஶ ஆன்ிலுக்கு உதரரகுரறு

உர்த்றச் ைறநப்னச் வைய்ட ஆற கரனத்றனறனந்ட உனக

ரடுகபிஷடில் ணிச் ைறநப்னப் வதற்நட ட தர

ரடு. ினறன் னென்று அங்கங்கபில் என்நரண ர்ம்
ன்தஷ ிரித்டக் கூறும் ைரண ர் ைரத்றங்கள்,
என ரனுடன் வைய்க்கூடி ைகன கரரிங்கலஶ
ஆன் னனுக்குப் தணரகும்தடிரக அஷ

எவ்வரன்றுக்கும் ிற குத்டக் வகரடுத்டள்பண.
ல்வனரலக்கரம் அத்ர்ம் ஈைஷணச் சுற்நறஶ
தடர்ந்றனப்தரகவும் ஆக்கறக் வகரடுத்றனக்கறநட. இவ்ற
னஷநகஷபஶ இந்ரட்டு க்கள் னர் கரனத்றனறனந்ட
தற்நறலகற ந்றனப்தரல்ரன் திந ரட்டின்
ஶன்க்கலம் எப்னக்வகரண்டு தரரட்டுரறு

இந்ரட்டிஶனஶ அறக தட்ைரக யரன்கலம் 
டைல்கலம் த்ட ைரஸ்றங்கலம் ஶரன்நற, திந ரட்டுப்
னர் கரனப் வதரிஶரர்கலம் அற்நறனறனந்ட ஆன்றக
உர்வு கண்டு ந்றனக்கறன்நணர். இற்நறன் டஷ

வகரண்டு த்ட சூழ்றஷனகலக்ஶகற்ந ைறத்ரந்ங்கஷப
அர்கள் உனரக்கறனேள்பணர். இவ்ரநரக, திந ரடுகபின்
உனகறற் ஶதரக்ஷகச் ைணப்தடுத்டம் ரடரகவும் ட
ரஶட றகழ்ந்றனக்கறன்நட. இன்ஷநக்கும் ஶரட்டின்
உனகறல் ைக ைரணங்கள் ரற்ஷநனேம்

ஆண்டடேதித்டம் ரழ்க்ஷகின் றஷநஷக் கரர
அந்ரடுகபின் தக்கும் வதற்ந ன்க்கள் ம் ரட்டுக்ஶக
ந்ட ஆன்ினறல் ஈடுதட்டு அந்றஷநஷ
ய்டஷக் கண்கூடரகக் கரண்கறஶநரம்.
இவ்ரறு ைறற்நறன்த உனகறனறனறனந்ட ஶதரின்த
ஆன்ிலுக்கு றகரட்டிரக உனக ரடுகலக்கு உி
னரிஷஶ ணட ணிப்வதனஷரகக் வகரண்ட ட

ரட்டில் அந் ஆன்ிஷன ரஶ னநக்கித்ட

ஶரடுகபின் உனகறல் னன்ஶணற்நத்றல் ஶரயறத்ட
அன் தின்ஶணஶ ஏடும் ஶதஷஷ வல்ன வல்னப்
தற்நறக்வகரண்டு சுந்றம் வதறும் இச்ைத்றல் அட
னற்நறனேம் ிட்டட.
இந்றரில்  உர்ின் னறவு;ஆிம் ஆண்டு
னரறு கரட்டுட
இந்றரில்  உர்ின் னறவு;ஆிம் ஆண்டு
னரறு கரட்டுட
ஆிம் ஆண்டுகலக்கு னன்ணரனறனந்ஶ ரம்
அந்றரட்ைறக்கு ஆபரகத் வரடங்கறஶணரம். அப்ஶதரட
னனறல் ந்ர்கள் ஆைறரஷச் ஶைர்ந் திந ரட்டர்
ரம். அர்கபிஶனஶ தன திரிிணரின் ஆலஷகஷப்
தன அபவுகபில் வதற்று, னடிரகப் தன கரனம்
னற்நறலுஶ அர்கபின் ஆலஷக அல்னட
தஷடவடுப்னக்கு ஆபரகும் றஷன ம் ரட்டிற்கு ந்ட.
ிஷபரக ஆிரண்டுக்கு னன்ஷில் உனகுக்ஶக
றகரட்டிரக ரைஷகஷபப் தற்றுலுடன்

தின்தற்நற யறந்டக்கபின் ரடரகஶ இனந் ட
ரட்டில், திற்தரட அவ்ரைற ரட்டு அந்றர்கபில் தனர்
யறந்ட த்ஷ றர்த்ட யறம்ஷை றில் வைய்
ஷடனஷநகபிணரல் யறந்டக்கள், குநறப்தரக இந்ரட்டின்
டனனத்றணர் ங்கபட ரைரங்கஷப றர்தரகவும்,
றச்ைறந்ஷரகவும் தின்தற்ந னடிரனரிற்று. இட இப்
தர ரட்டுக்ஶகரண ணிப்வதனஷரக அற்கு ஜீ
ைக்றனைட்டி ந் ஆத்றக கனரைரத்ஷ னறவுதடுத்த்

வரடங்கறட. அஶரடு கரனம் வைல்னச் வைல்ன, இங்கு

ஆட்ைறக்கு ந்டிட்ட அந் அந்றரின் க்குகள், கஷன,
உஷட னனறற்ஷந ைறனற்ஷந யறந்டக்கள், குநறப்தரக
இந்ரட்டின் டனனத்றணர், ரக ற்நணர். ணினும்
இத்ஷணிலும் ைற்று றனப்ற னம் ஏம்ைரக,
இற்நரல் யறந்டக்கள் ட ரழ்க்ஷக னஷந
னற்நறலும் அந் ஆைற ரட்டு அந்ற
ஆட்ைறக்கரர்கலஷடன் திறரக (copy -ஆக)

ஆகறிடரஶன, ட ணித்ன்ஷஷ ீித்
கரம், அர்கஷப யறந்டக்கள் ரகரிகத்றல்
ம்ஷிட ஶம்தட்டர்கபரக ண்ரடரன்.
இவ்ரறு லடைறு ஆண்டுகள் வைன்நதின், கஷடைற
னந்டைறு ஆண்டுகபில் ஶரப்தி ரட்டு அந்றர்கள்

இங்கு வல்ன வல்ன ஆட்ைற திடிக்க ஆம்தித்றனறனந்ட
ரன் றஷனஷ ிதரீரகஶ ரநனரிற்று.
ஶல் ரட்டிணரின் ஷநனக ைரர்த்றனம் இன னட்ைற
கலம்

ஶல் ரட்டிணரின் ஷநனக ைரர்த்றனம் இன
'னட்ைற'கலம்

ைரர்த்றைரனறகபரண அர்கள், வதனம்தரலும்
ஷநனகரகஶ ங்கள் கரரிரகற ஆட்ைற

திடிப்தஷனேம், அட ரத்றறன்நற ம் ரட்டின்
உிர்றஷனரண ிஷனஶ ரம் தின்ள்பி,
அர்கபட உனகறல் ஷனில் திடிதட்டு, ரழ்க்ஷக
னஷநஷ னற்நறலும் அர்ம் தரிிஶனஶ

ரற்நறக்வகரண்டு, அர்கபட ஊற ர்க்கரக

இனப்தறஶனஶ வதனஷப்தடுதர்கபரக ஆகும்தடினேம்
தனி ைரடரி உதரங்கபரல் வற்நறகரக
டத்றக்வகரண்டுிட்டணர். ட உனகறல் ரகரிகம்
ம்னஷட ஆன்ற ரகரிகத்றலும் ஶம்தட்டட ண

ரம் ங்குரறு அர்கள் வைய் னடிந்ஶ இற்குக்
கரம். இற்கு இன 'னட்ைறகள்' உிண.
அர்கள் இங்கு ந் கரனத்ஷ அடுத்ஶ அர்கபட
ரட்டில் திறக்கத்க்க ண
ீ
ிஞ்ஞரணக்
கண்டுதிடிப்னகள் ஆம்தித்ண. இப்ஶதரக்கு, ீரிச்
ைக்றில் வதரி வதரி இந்றங்கஷப இக்கற ஶக
கறில், குஷநந் வதரலறல் ரபப் தண்டங்கஷப
உற்தத்ற வைய்ட, ஷகத்வரறனரக டந் குடிஷைத்

வரறஷனப் தின் ள்பி, ஆஷனத் வரறல் ன்தஷக்
வகரர்ந்ட வரறற்னட்ைற ன்ந Indus trial Revolution -ல்
வதனற ஸ்ரணம் வதற்நட. இணரல் ற்தட்ட 'னட்ைற'
ன்ணவணில், வதனம் ஆஷனகஷப றனரித்ட

அற்நறல் ரபரண தண்டங்கஷபக் குறுகற கரனத்றல்
இந்றங்கபின் னெனம் உற்தத்ற வைய்ட ஷகத்வரறல்

குடிஷைத் வரறல்கலக்கு அைறறல்னரல் வைய்ஶ.
ைறநற ஜணத்வரஷகனேம், உனகறல் சுகஶதரக

ைரணங்கபிஶனஶ ரட்டனள்ப ணப்தரன்ஷனேம்
வகரண்ட ஶரடுகலக்கு அட னன் தக்கனரம். ஷண
ரடுகபிலும் ங்கலக்குக் கரனணிகள் திடித்ட,
அற்நறனறனந்ட கச்ைரப் வதரனட்கஷபத் றட்டி ந்ட

அற்ஷநக் வகரண்டு ங்கபட ஆஷனகபில் ரபரக

உற்தத்ற வைய்ட அறல் வதனம்தங்ஷக அக்கரனணி
ரடுகபின் ஷனில் கட்டுட இந்ரடுகபின்
வகரள்ஷகரனரலும் இப்'னட்ைற' அர்கலக்கு
ற்தணபித்ட. ஆணரல் பி ரழ்க்ஷக - ைலரி
ைறந்ஷண ன்றும், ைறறுகக் கட்டிப் வதனக ரழ்ட ன்றும்
உனகறல் சுகங்கஷப அத்றரைற அ தட்ைத்றற்ஶக

குஷநத்ட ஆத் தரிரத்றற்ஶக அறக னக்கறத்டம்
ந் ட ரவதனம் ஜணத்வரஷக வகரண்ட வதரி

ரட்டின் உன்ண உள் ரகரிகத்றற்கு இப்'னட்ைற' வதனத்
யரணிஶ உண்டரக்கறட. ஆினும் ரஶர, ங்கபட
ிரதர னட்ைறங்கலக்கு வற்நற கரடம் வதரனட்டும்,
ங்கலக்கு அடிஷப்தட்டர்கஷபத் ரர்

வைய்ற்வகன்றுஶ அடிஷப்தட்டர்கஷபத் ரர்
வைய்ற்வகன்றுஶ அந் ஶரப்தி அந்றர்கள் வைய்
ைரர்த்றங்கபில் - குநறப்தரக, அர்கள் அபித் கல்ி

னஷநத்றட்டத்றல் - றங்கற, ட உள்ரகரிகத்றன்
உர்ஷ நந்ஶரம். ண
ீ
ிஞ்ஞரணத்றல்

தின்ங்கறினந் ரம் அத்டஷநில் அர்கபட
கண்டுதிடிப்னகஷபக் கண்டு அர்கஷபஶ ம்ஷிட
ரகரிகத்றல் ஶஶனரரகவும் னன்ரறரிரகவும்

றத்ட, அர்ம் வபி ரகரிகத்ஷஶ க்கும்
சுகரித்டக்
ீ
வகரண்ஶடரம்.
ஶதரரக் குஷநக்கு இங்கறனரந்றன் வரறற்
னட்ைறனேடஶணஶ திவஞ்சுப் னட்ைற ணப்தடும் ணிணி
சுந்றப் னட்ைற ஷகஶகரத்டக் வகரண்டு ந்ட. நரண
அைரங்க அறகரக் கட்டுப்தரட்டினறனந்ட ணிர்

ிடுஷன வதந ஶண்டும் ன்ந உத் னட்ைறரணட
அப்னட்ைறின் ம்தற்ந ஶதரக்கரல் ைறஷந்ட, அநத்ஷ

ரட்டும் றனஷநகள், ைட்ட றட்டங்கள் னனறற்நறன்
ல்ன கட்டுப்தரட்டினறனந்டம் ிடுதட்டு அனம் ணம்
ஶதரணதடிச் வைய்னேம் சுந்றம் ன்ந எலங்கல ணத்றல்
வகரண்டுந்டிட்டட. அன்தின் இவ்ம்தநறர
சுந்றப் ஶதரக்கு அம்ஶணரட்டுச் ைனரத்றணர்
ல்ஶனரர் கனத்றலுஶ சுடு தறத்ட, அர்கலக்கறனந்
உனகபரி வைல்ரக்கறணரல் ஷண ரடுகபிலும்

தனரிற்று. ஷனனஷந ஷனனஷநரக ர்ம்,
வய்ம், வதரிஶரர் ஆகறஶரனக்குக் கட்டுப்தட்டு, இன்
ற த்ம் ணத்ஷஶ கட்டுப்தடுத்ற உனக

ஆஷைகஷபக் குஷநத்ட ஆத் ைத்றத்ஷ ரடி ம்
க்கலம் றகப் தரிரதரகப் னறஶ ந் ரன்ஶரன்நறச்
சுந்றத்ரல் கப்தட்டு அற்குப் தனறரகனரிணர்.
இப்ஶதரக்குகள் னற்நற றஷனில்ரன் சுந்றம்
ந்டள்பட.

ம் னன் றற்கும் வதரி ஶகள்ிக்குநற
ம் னன் றற்கும் வதரி ஶகள்ிக்குநற

இப்ஶதரட ரம் ரட வைய்ப் ஶதரகறஶநரம்? ட ஆத்றக
ரகரிகத்றற்குத் றனம்தி உனகறனறல் பிரகவும், உள்ப
உர்ில் வதரிர்கபரகவும் உனக ரடுகபிஷடஶ ணி
ஸ்ரணம் வதற்ந எஶ ரடரகற, அர்கலக்கும் ல்ற
கரட்டி உர்வு வதந னற்ைற வைய்ப் ஶதரகறஶநரர?

அல்னட ட ஆன்றக ரகரிகத்ஷ ரஶ ணநறந்ட
றச்ைவைரச்ைனம் தநறவகரடுத்ட, க்கு அைறல் சுந்றம்

வகரடுத்ட வபிஶநறர்கபின் உனகறல்

ரகரிகத்றற்ஶக வரடர்ந்டம் அடிஷப்தட்டர்கபரக
இனந்ட, ஷண ரடுகபில் தின்ங்கற என்நரக
ஏடிக்வகரண்டினக்கப் ஶதரகறஶநரர? ணத்ஷ றகவும்
ிரகுனப்தடுத்டம் வதரி ஶகள்ிரக இடஶ இன்று
ம் னன் றற்கறநட.

தரம் வய்ரண சுந்ற தரரக இனக்கப்ஶதரகறநர?
அரட "ஸ் - ந்றம்" ன்தஷ இந்ரட்டுக்வகன்ஶந
சுரக ற்தட்ட ரழ்க்ஷக னஷந ன்ந உண்ஷரண
சுரக ற்தட்ட ரழ்க்ஷக னஷந ன்ந உண்ஷரண
வதரனபில் கண்டு அடேதிக்கப் ஶதரகறநர? அல்னட
ஶரட்டிணரிடம் அைறல் சுந்றம் வதற்நறனந்டம்

இந்றர் உடம்னக்குள் உள்ப ஶரட்டிணரின் ஆிரக
ம்ர்கஶப ைட்டறட்டங்கள் வைய்ட, அர்கபட

வகரள்ஷக, ரழ்க்ஷக னஷந ஆகறற்றுக்ஶக இணினேம்
ரட்டின் உிரணட தந்றப்தட்டினக்கும் றஷனரன்
ரய்க்கப்ஶதரகறநர?

அம்திக்ஷகச் சூழ்றஷன;கரந்றம் ஶரன் ிஷபவு
அம்திக்ஷகச் சூழ்றஷன கரந்றனேம் ஶரன்
ிஷபவு

ன்ணம்திக்ஷக ஶரன்நர சூழ்றஷனரகஶ உள்பட.
சுந்றப் ஶதரரட்டத்றல் ஷனஷ ரங்கற யரத்ர
ன்று வதர் வதற்நர் தர ரட்டிற்ஶகரண
ரகரிகத்றல் ஆழ்ந் தற்றுக்வகரண்டு அஷணஶரன்
டுத்டக் கூநறஶதரறலும், அஷப் தின்தற்றுஶரரகத்
வரிதர்கபிஶனஶ என ைறனஷத் ி ஷணஶ

ஷனர்கள் ஶறுிரக அதிப்ரப்தடுதர்கபரகஶ
வரிகறன்நணர். வைன்ந ைறன ஷனனஷநரகஶ அந்ற
ரழ்க்ஷகப் தரி இங்கு ஶனொன்நத் வரடங்கற
ிட்டரல், அட கப்னம் கறஷபனேரக பர்றஶனஶ
கறழ்ச்ைற வகரண்டர்கபரகத்ரன் வதரட ஜணங்கபில்
றகப் வதனம்தரஶனரனம் உள்பணர்.

றர்ப்ன டடிக்ஷககபில் ப்ஶதரடஶ எனி உற்ைரகம்
கரட்டுடரன் ரனுட இற்ஷக. ணஶ வள்ஷபஷ
றர்ப்தட ன்ந அம்ைத்றல் ட க்கட் ைனரம்
னலடம் யரத்ர னும் வதரிஷப் தின்தற்நறடம்
(றர்ப்தில் உற்ைரகம் வகரள்கறன்ந)

அம்ணப்தரன்ஷில்ரவணன்று ஶரன்றுகறநட. சுந்றம்
ன்தன் உண்ஷரண வதரனஷப அநறரட, ம்ஷக்
கட்டிழ்த்ட ம்றஷ்டப்தடிச் வைய் ஶை சுந்றம்
உவும் ன்ந ண்த்றஶனரன் வதனம்தரஶனரர்
அஷப் தின்தற்நறவணத் ஶரன்றுகறநட. ஆணரல், ட
ரழ்வு னஷந ட தித்றஶக ரகரிகத்றற்கு

இஷைந்ரகஶ இனக்க ஶண்டும் ன்ந அட
கனத்டக்கு க்கள் அவ்பரகச் வைி ைரக்கில்ஷன.
ணஶ இணி டக்க ஶண்டி இனட்ைறத்றல் கணம்
கரட்டப்தடுஶர ன்று கஷனனேறுரறு உள்பட.
டக்கஶண்டிட, இன்று ஆட்ைறறகரத்றற்கு ந்டள்ப
ஷனர்கள் வமக்னைனரிமத்ஷச் ைரிரகப்
னரிந்டவகரண்டு அஷத் ீிரகச் வைனரக்கற,

ிலுக்குச் ைறநப்தரண ஶதரஷ வகரடுத்ட, க்கபட
உனகறல் திிக்கு ரற்று னந்ட கரண்தஶரகும்.

அசு ம்
„அசு

ம்‟

இங்கு என கனத்டத் வரிிக்க ினம்னகறஶநரம். என
ரட்டின் வதனம்தரன்ஷ க்கள் தனகரனரகப்
தின்தற்றும் என த்ஷ State Religion ன்தரக
அைரங்கத்றன் ரக ஷத்டக் வகரண்டு, ற்ந ல்னர
த்றணனம் அனஷட த்ஷப் தின்தற்நச் ை
சுந்றபித்ட, அைரங்கப் ஶதரஷில் ற்நத்

ரழ்ின்நற ைகன ங்கஷபனேம் என்நரக டத்டம் ஆட்ைற

னஷநனேம் உண்டு. ட ரட்டில் இவ்ரறு யறந்ட ம்
ணப்தடும் ைரண ர்த்ஷஶ னற்கரன ன்ணர்கபில்
றகப் வதனம்தரஶனரர் அைரங்க ரகக் வகரண்டு,
அர்கபில் ஏரின ிறினக்குகள் ி ஷண

ல்ஶனரனம், திந ங்கபின் பர்ச்ைறக்கும் ஶதரவு
வகரடுத்ட ந்றனக்கறன்நணர். ண
ீ
னன்ஶணற்நத்றல்
னனறடம் வதற்நரகப் வதவடுத் இங்கறனரந்ட இன்றும்
ணட ரதிரணத்றல் திநந் வய் ம்திக்ஷகஷக்
கரட்டுரக “God save the King” ன்தஷத் ஶைல கல ரகக்
வகரண்டுள்பட. அட ரத்றறன்நற, அவ்ைரின் தன

கடஷகபில் என்நரக த்ஷக் கரப்தரற்றும் Defender of the
Faith – ஆக

இனப்தஷனேம் குத்டத் ந்டள்பட. ஶலும்

அறல் ம் ன்று இனப்தஷக் குநறப்திட்டவரன
ஶரண Church of England ன்தரகக் வகரண்டு,
தரர்னறவண்டின் தரர்ஷிஶனஶ அஷ றர்கறக்கறநட.
இஷ ரம் கணத்றல் வகரள்ப ஶண்டும்.

ணஶ சுந்ற தரத்றலும், றகப் வதனம்தரஶனரர்

தின்தற்றுடம் ற்ஶதரட உனகறல் ங்கும் ல்னர
ங்கலக்கும் னற்தட்டடம், தன திந ங்கலக்கும்
ஆரக் வகரள்ஷககள், ைடங்குகள் ஆகறற்ஷந
அபித்டள்படம், இற்நறனும் னக்கறரக, தல்ஶறு
ங்கலம் எஶ வய்ப்வதரனஷப அஷடிக்கும்

தல்ஶறு றகள்ரம் ணப் தந் றனஷ்டினேடன் கூநற
அற்நறன் உரி பர்ச்ைறக்கும் ஆவு னம் எஶ

ரகத் றகழ்டம், அணினும் னக்கறரக, ரன்
ிரிஷைரகக் வகரடிகட்டிப் தநந் வதரற்கரனத்றலுங்கூட
ரற்நத்றல் னகரடரண யறந்ட த்ஷச் சுந்ற

தரத்றன் அைரங்க ரகப் திகடணம் வைய் றகுந்
றரறனப்தரகக் கனடகறஶநரம். இணரல் திந
ங்கபின் றரரண பர்ச்ைற என ித்றலும்

ஷடப்தடரட ன்தட ைரித்ற னர்ரக றனொதிக்கப்தட்ட
உண்ஷ.
ணினும் ற்ஶதரட இங்கு என த்றணரிஷட உண்டரண
றர்ப்னர்ச்ைறிணரல் ரவதனம் கனனம்
உிர்ச்ஶைனம் ரணதங்கனம் ஶரிட்டு, அந்த் நரண
அடிப்தஷடிஶனஶ தரரர இன கூறுகபரகத்

டண்டரடப்தட்டினப்தஷக் கரண்ஷகில், இப்ஶதரஷக்கு
தர ரட்டில் அன் ரய் ம் வதறுற்குரி ிஶை
அந்ஸ்ஷனேம் ிட்டுக் வகரடுத்ட, அைரங்க ம் ண
ந் என்ஷநனேம் வகரள்பரட, ஆினும் ல்னர
ங்கலக்கும் ஆவு னம் வகரள்ஷகக்கு
ரறுதடரறனக்கும் ஷகஷச் ஶைர்ந்

வைக்னைனரிமத்ஷஶ அைரங்கம் ஷகக்வகரள்ற்குச்
ைம்றக்க ஶண்டிரக உள்பட.

கல்ித் றட்டத்றல் ரற்நம்; ஶதரஷணக்கு
னக்கறத்டம்
கல்ித் றட்டத்றல் ரற்நம்; ஶதரஷணக்கு
னக்கறத்டம்

இவ்ஷக வைக்னைனரிமத்ஷச் சுந்ற தர அைரங்கம்
ஶற்வகரள்லம்ஶதரறல் இங்கு ஆன்ில் னத்டிர்
வதற்று உள்ப உர்வு ற்தடக் குநறப்தரகச் வைய்க்

கூடிடம் வைய் ஶண்டிடரண என ற்திஷக்
கூந ினம்னகறஶநரம். அரட, உனகறல் அநறில்

ஶர்ச்ைற வதறுஷஶ எஶ குநறரகக் வகரண்டு, உள்ப
பர்ச்ைறக்கரண ஶதரஷணஷ அடிஶரடு

ள்பிிட்டரண, ஆங்கறஶனர் குத் கல்ித் றட்டம்
இணிஶனும் ரற்நப்தட ஶண்டும். இம் னஷநரல்
றகவும் தரறப்னற்நறனப்தட யறந்ட த்றணஶ, யறந்ட
ம் ி, திநம் ைரர்ந்ஶரர் ரத்றம்

ங்கலக்வகணவுள்ப தள்பிகபில் ட ஶதரஷணஷ
ன்கு டத்டரகவும், வதனம்தரன்ஷிணரண ஷண
யறந்டப் தள்பி ரர்கள் அஷணப் வதநரல்

ன்வணநற ஶதரஷண (Moral Instruction) ன்று வதபவுக்கு,
தரீட்ஷைக்குரி தரடரகவும் இல்னரல் ஶர ைறநறட
தடிப்தடரகஶ, ஆங்கறஶன அைரங்கத்றணர்
வைய்டிட்டணர். ணஶ தள்பிப் தடிப்ன, அன்
வரடர்ச்ைறரக ட்டிலும்
ீ
'ஶயரம் எர்க்', ிஷபரட்டு
ன்தணஶ ைறநரர்கபின் வதரலட னலஷனேம்

கர்ந்டிட்ட றஷனில் யறந்ட ச் ைறநரர்கலக்குச்
ை அநறவும், அணரல் ற்தடும் ரதிரணனம்,

ணத்றல் ன்கு தறக் கூடி இபறல் றுக்கப்தட்டு
ிட்டண. இடஶ யறந்டக்கலக்குத் ட ரகரிகத்றல்
அவகௌ னத்றஷ ற்தடுத்ற, ஶல் ரட்டு ரகரிகத்றல்
ஶரயனெட்டிினப்தற்கு என னக்கறரண கரம்.

இஷண அடித்பத்றனறனந்ட ரற்நற,  ஶதரஷணகலம்
வதபவுக்கறன்நற, வவ்ஶறு  ரனம் அர்
த்றல் ஆழ்ந் ஶதரஷண வதறுரறு னஷ்டிரண

ஸ்ரணபித்ட னற கல்ித் றட்டம் குத்ட க்கபின்
உள்ப பர்ச்ைறஷ உண்ஷரகஶ ஶத ஶண்டிட

சுந்ற அைரங்கத்றன் என னக்கறரண கடஷரகும்.
அைறல் சுந்றம் ஶதரல் ஆன்ற சுந்றத்றற்கரகவும்
க்கஶப ஶதரரட ஶண்டும்

அைறல் சுந்றம் ஶதரல் ஆன்ற சுந்றத்றற்கரகவும்
க்கஶப ஶதரரட ஶண்டும்.
ஆினும் ஶதரகறந ஶதரக்ஷகப் தரர்க்கும்ஶதரட,
'இஷவல்னரம்

னற தர சுந்ற அைரங்கத்ரர்

வைய்ரர்கபர? அந் ித்றஶனஶ ட ஶைத்றன்
அைறல் றர்ச் ைட்டம் குக்கப்தடுர? ன்ந
ிணரக்கள் த்ரன் வைய்கறன்நண. ணப்
ீ
னட்ைறக்
கனத்டக்கள் வகரண்ட ஶைத் ஷனர்கபிடஶ
னக்கறரக ஆட்ைறப் வதரறுப்ன ஶதரினப்தரல்,

வைக்னைனரிமம் ன்தற்கு அைரங்கம் ந் த்றன்

ைம்தந்னம் வ்ித்றலுறன்நற உனகறல் னன்ஶணற்நம்
ன்ந என்ஷநஶ கனற டப்தட ன்றுரன் ப்தர்த்ம்

வைய்டவகரள்பப்தட்டு, அந் அணர்த்ஶ கரரிரகப்
ஶதரகறநஶர ன்றுரன் ஶரன்றுகறநட.

ணஶ இப்ஶதரட வதரட ஜணங்கஶபரன் குநறப்தரக
அர்கபில் ஷண ரடுகபின் உனகறல் ைரர்ந்
வகரள்ஷகக்கு ரநரக தரத்றற்ஶகரண ஆத்றக தில்
ரட்டம் வகரண்ஶடரரக இன்ஷநக்கும் றஞ்ைறனேள்ப
அநறஞர் வதனக்கஶபரன் - வைற்கபத்றல்
னலனெச்சுடன் குறத்ட, ைகப் திஷஜகஷபனேம்
ட்டிவலப்த ஶண்டுவண ற்னறுத்டகறஶநரம். தரம்
சுந்றம் வதற்றுள்ப இப்ஶதரஶ அஷ உண்ஷரண
ஸ்-ந்ற ஆத்றக ரடரகப் னத்டிர் வகரபச் வைய்னேம்

அரி ரய்ப்னக் கறட்டினேள்பட. ஆணரல் னற அைரங்கம்
அவ்ரய்ப்ஷத ணநறந்ட தநறவகரடுக்கக்கூடி றஷனஶ
ற்தடுஶர ணத் ஶரன்றுரல் இந் ரட்டில்
இன்றுனள்ப உண்ஷனேர்கறந ஶன்க்கஶப
இவ்ரய்ப்ஷத அந்ரன்ப்னர்ரய் ற்று,

ற்ஶநரஷனேம் ட்டிவலப்னம் திக்குத் ம்ஷ
அர்ப்தித்டக் வகரண்டு ஆர்னடன் ஈடுதடஶண்டுவண
ற்னறுத்டகறஶநரம். அைறல் சுந்றத்றற்வகண

ஆர்த்டடன் ஶதரரடத் வரண்டர்தஷட றண்டட
ஶதரனஶ, ட ஆன்றகச் சுந்றத்றற்கும் என
ைரத்டகப்
ீ
தஷட றப ஶண்டுவணக்
கூிஷக்கறஶநரம்!இற்கு உறுடஷரக ன்றும்
உடணிற்க ஈைஷணனேம் கூிஷத்ட ஶண்டுகறஶநரம்
ன்க்கள் ரஷனேம் அவ்ரறு ஶண்டவும்
டெண்டுகறஶநரம்.

அைறல் சுந்றப் ஶதரரட்டத்றற் ஶதரனஶ

இவ்ரன்றச் சுந்றப் ஶதரரட்டத்றலும் ட ரட்டின்
ைகன க்கலம் ஜரற,  ஶதறன்நற எற்றுஷரக
என்றுகூடிச் வைற்னரில் ஶண்டும். அந்றரட்ைறஷ
அகற்நறட சுரட்ைறில் ரட்ஷடச் வைவ்ஶண

உனரக்குற்குத்ரன். அந்றரட்ைறஷ அகற்றுறல்
எஶ ைனரரக எற்றுஷ கரட்டி தர க்கள்
ரட்ஷட ல்லுனப்தடுத்டம் வதனம் வதரறுப்திஷணப்

வதற்றுள்ப இன்று க்குள் ஶதங்கள் தரரட்டிப் திரிந்ட
திரிந்ட றற்கறன் சுந்றம் வதற்நன் தஷணஶ
இந்டிட ஶரிடும்.
ைறறுதரன்ஷச் ைனெகத்றணனம் ஶைப் தற்றுக் வகரள்பச்
வைய்ட வதனம்தரன்ஷிணரின் அன்னக் கடஷரகும்
ைறறுதரன்ஷச் ைனெகத்றணனம் ஶைப் தற்றுக் வகரள்பச்
வைய்ட வதனம்தரன்ஷிணரின் அன்னக் கடஷரகும் .
இவ்நறக்ஷகில் ரம் ைறன ைனெகத்றணர் ஷகக்வகரண்ட
னஷந றுகஷப டுத்டக்கரட்ட ஶண்டிினந்ட
றர்கரனத்றற்குப் தடிப்திஷண கரட்டி ச்ைரிக்கும்

வதரனட்டுத்ரஶணன்நற, இன்று அச்ைனெகங்கபின்
றந்ஶரரிடம் யறந்ட ைனெகத்றணர் ண ஶற்றுஷ
தரரட்டிப் னைனறடுற்குத் டெண்டு னகரகல்ன.
ங்கஷபப் ஶதரனஶ இந்ரட்டில் ரலம் ஷண
ைனெகத்றணனம் ை உரிஷ வதற்ந ைகப் திஷஜகஶப
ன்ந உர்ச்ைறஷ ரட்டின் வதனம்தரன்ஷச்

ைனெகத்றணரண யறந்டக்கஶப னன்றன்று டத்றக் கரட்ட
ஶண்டுவன்தஶ ட ினப்தம். திந

த்றணர்கபிடனம் அன்ஶதரடு தகற இந்ரட்டிலுள்ப
ல்னர ப் திஷஜகலம் எஶ ஶதரன தரீர்ரம்

ன்று அர்கள் உனரறு வைய்ஷ யறந்டக்கள் என
கடஷரக றத்டப் வதரறுப்னர்ச்ைறனேடன் ஆற்ந
ஶண்டுவன்தட ட ினப்தம். அவ்ிம் வைய்ரல்
ரன் ைறறுதரன்ஷச் ைனெகங்கஷபச் ஶைர்ந்ஶரனக்கும்

தரஶ ட ரகம் ன்ந சுஶைரதிரணம் உறுறரக
உனரகற றஷனக்கும். சுந்றப் ஶதரரட்டத்றன் கஷடைறக்

கட்டத்றல் என ைறறுதரன்ஷச் ைனெகத்ஷச் ஶைர்ந்ஶரரில்
தனனக்கு இற்கு ரநரண உர்ச்ைற அச் ைனெகத்
ஷனர்கபரஶனஶ டெண்டப்தட்டு அணரல் றகழ்ந்
உற்தரங்கஷப ரம் நரறனப்தின் இவ்ரறு

ைறறுதரன்ஷிணனக்குச் ைஶைரதிரணம் தரத்றடம்
உறுறப்தடரிடில் றர்கரனத்றல் த்டஷ அதரம்
ற்தடக்கூடுவன்று கரண்ஶதரம். ணிகுனம்

னலற்கும் வதரடரண எஶ ஈைணின் குடிக்கபரகவும்
குந்ஷகபரகவும் ரட்டின் ைகனப் திரிிணனம்

என்றுகூடி உஷத்ரல்ரன் இந்ரட்ஷட உனகுக்ஶக
உரரணஶரர் ஆன்ற ஷம் வகரண்ட அஷற
ரடரக உனரக்கிலும்.

ஶைக் வகரடிில் ர் ைக்கம் இடம் வதற்நன்
உட்கரம்
ஶைக் வகரடிில் ர் ைக்கம் இடம் வதற்நன்
உட்கரம்.
ரம் கனத்டச் வைலுத்ரிடினுங்கூட, ரம் அநறரஶன
அவ்ைஶணரன்
ீ
ணட ர் ைக்கம் ட சுந்ற

ரட்டின் னற வகரடிில் த்ற ஸ்ரணம் வதநச்
வைய்றனக்கறநரவன்ஶந வரடங்கறஶணரம். ரநறந்
அபில், வைல்ரக்குப் வதற்ந ணக்
ீ
வகரள்ஷகத்
ஷனர்கள்ரம் சுந்ற தரக் வகரடிின் அஷப்ஷத
குப்தறலும் னக்கறம் வதற்நர்கள். அர்கள்
உனகில் னன்ஶணற்நத்ஷஶ வதரிரகக்

கனடதவணினும், ல்வனரலக்கம், றரகம், ீம்
ஆகறற்நறல் றக்கர்கள். ஶைரதிரணம் ன்று

ங்கலக்குத் ஶரன்றும் என்நறல் ன்னம் றுத்டப்
தற்றுல் வகரண்டர்கள். அர்கள் வய்
ைம்தந்றல்னர ன்வணநறக் ஶகரட்தரட்ஷட ர்ரகக்
கனடதர்கள். அத் ர்த்ஷ ரட்டுப் திஷஜகள்

ரனம் தற்நறலக ஶண்டும் ன்தஶ ட வகரள்ஷக
ன்தஷக் கரட்டுனகரக ட வகரடிில் என னரணச்
ைறன்ணம் டுரகரக இடம் வதஶந ஶண்டுவணக்

கனறணர். அவ்ித்றல்ரன் ற்ஶதரட ட வகரடிின்
டுில் ர் ைக்கம் இடம் வதற்நறனப்தட.
ற்கரனத்றல் ட ரட்டில் ங்கரட ன்ஶந
வைரல்னக்கூடி - வய் ைம்தந்ற்ந - என
வதனத்றன் ைறன்ணம் ன்தரஶனஶ 'ச்

ைரர்தற்நர்'கபரகக் கனப்தடக்கூடி அத்ஷனர்கள்
இத் ர் ைக்கத்ஷ ஶர்ந்வடுத்ணர் ன்நரலும்
ைரரத்றலுள்ப ஸ்ம்தத்றல் இடம் வதற்றுள்பரண
இச்ைறன்ணம் ைரித்றப் திைறத்ற வதற்நனம், ைரமணம்
ஶரறும் ம்ஷ 'ஶரரம் திரின்' - 'ஶர்கலக்குப்
திரிரணன்' - ன்று வரிித்டக் வகரண்டனரண
அஶைரகச் ைக்கர்த்றனேடன் ைம்தந்ப்தட்டினப்தரல்

ம்வல்ஶனரனக்கும் வதனஷனைட்டுஶரகும். ஆினும்
தகரஷணப் னநக்கித்ட 'அநவநற ட்டுஶ' ன்ந

ஷடனஷநச் ைரத்றற்ந ர்ம் குநறத்டக் குஷநதரடும்
வரிஶ வைய்கறநட. ணட உனக இரஜ்த்றல் ர்ம்
ன்ந ைட்டத்ஷ ிறத்ட டத்டதணரகவும், அஷணப்
தின்தற்றுஶரர்க்கு னன்கள் ங்குதணரகவும்,

அல்னரரஷத் ண்டிப்தணரகவும், அர்கலக்குப்
திநிகஷப உண்டரக்கும் ஏர் உினள்ப ஈைஷணக் கரட்டி
அணிடம் திரிம், தம் இண்டுங் கனந் தக்ற ன்தட
சுரதரிகரக (ன்ணில்தரக) ப் திநக்கச் வைய்ரஶன
வதரடஜண ைனெகம் ர்ம் ன்ந எலங்குனஷநக்

ஶகரட்தரட்ஷடப் தின்தற்றும். இந் ரர்த் உண்ஷஷ
நந்ட அநவநறஷ ட்டும் ஶதரறத் அம்ம்
ஷடனஷநில் தன் ில்ஷன. அம்ம்

வதரிஶரர்கலம் ைறநறட கரனத்றஶனஶ ரவடங்கறலுறனந்
அர்கபட ைங்கத்றன் அனங்ஶகரனப் ஶதரக்கறனறனந்ட
இவ்வுண்ஷஷக் கண்டு வபிந்ணர். அன் ிஷபரக

அர்கள் ம்  ஸ்ரதகஷஶ அந் ஈைணின் இடத்றல்
ஷத்ட யறந்டக்கள் ங்கபட கடவுபனக்கு லப்திஷ
ிடவும் றகப் வதரி திம்தங்கலம், ஆனங்கலம்

அனக்குச் ைஷத்ட றதட்டு ந்றரற ஆகங்கலம்
குத்ணர். அஶரடு யறந்ட ஶர கங்கஷபஶ
ஶரகஶ லனரகஶர ட த்றலும் இடம் வதநச்
வைய்ணர். வய் ைம்தந்ற்ந ர்த்ஷத் ணட
இரஜ்த்றல் தப்திரக இன்ஷந ைலர்றனத்ரத்
ஷனர்கள் கனடம் அஶைரகச் ைக்கர்த்றனேம் ம்ஷத்
'ஶர்கலக்குப்

திரிரணன்' ன்ந ினறணரஶனஶ

வரிித்டக் வகரள்டம் அம்னஷநில்ரன். இஷக்
கணிரட, அம் ஸ்ரதகர் அம்த்றன் னென

உனத்ஷ வய் ைம்தந்றல்னரரகக் கூநற, அஷத்
ட 'ர் ைக்கப் திர்த்ணம்' (மம்ஸ்கறனத்றன் றரின
வரறரண தரனறில் 'ம் ைக்கப் தர்த்ணம்') ன்ந

திைறத்ரண ரக்குத் வரடரல் குநறப்தஷ ட்டுஶ
கனத்றல் வகரண்டு ட வகரடி டுில் ைக்கத்ஷப்
வதரநறக்கச் வைய்டள்பணர்.
அந் ரக்குத் வரடனக்குப் வதரனள் 'ர்ரம்
ைக்கத்ஷ ன்கு சுன்ஶநரடச் வைய்ல்', அரட
'அம்க்

ஶகரட்தரடுகஷப ரற்நறஷைனேம் தப்னல்'

ன்தஶரகும். ப்தடிரினும் சுந்ற தரத்றல்
அநவநற ன்கு தித் ஷக்குரறு அைரங்கம்

தரடுதடும் ன்ந உர்ந் இனட்ைறத்றற்கு உனகரகஶ
ர்ைக்கம் ற்ஶதரட வகரடி டுில் வதரநறக்கப்தட்டுள்ப
வன்தட அம்ட்டில் கறழ்ச்ைறக்குரிஶ.
ஶைற இனட்ைம் ரைகரக ஶரக்கு
ஶைற இனட்ைற ரைகரக ஶரக்கு
கறழ்ச்ைறக்குரி ற்வநரன்று, ஶைத்றன் இனட்ைற
ரைகரகஶ உதற ரக்கரண 'மத்ஶ ஜஶ'
ன்தஷத் ஶர்ந்வடுத்றனப்தரகும். இணரல்

உண்ஷஶ வல்லும் ன்தட ைரண ர்த்றன் ஆர
ைரத்றரம் ஶத்றன் வதனம் திரத்றஶனஶ
க்கலக்குத் வரிிக்கப்தடுகறநட. ஆினும் இங்குங்கூட
அந் ண
ீ
ணப்தரன்ஷரபனக்கு உரி

ித்றஶனஶ,  ைரத்றம் - த்ட ைரத்றம் ன்று

ஶரட்டரர் ஶறு தடுத்றக் கூறும் இண்டில் இவ்ரைகம்
யறந்ட ரகக் வகரள்ற்கறன்நற ல்ஶனரனக்குனரி
த்ட ைரத்றரனேம், அஶரடு உனவகங்குஶ என
ன்வணநறில் கனத்ட ன்ந அபில்
ங்கப்தடுரனேறனப்தரஶனஶ

ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டரகவும் ஶதைப்தட்டட.
வ்ிரினும் ஷநவரறஶ ஶைற இனட்ைற
ரைகரினப்தஷப் தரரட்டுகறஶநரம்.

ர் ைக்கர? ஆஷனத் வரறல் ைக்கர?
ர் ைக்கர? ஆஷனத் வரறல் ைக்கர?
ைக்கத்ஷத் ஶர்ந்வடுப்தறல் ைங்ஶகரக ற்றுவரன
வகரள்ஷகனேம் வரிிக்கப்தடுகறநஶர ன்று

னேறுஶரனம் உள்பணர். ம்னஷட 'ஶைரைரம்' ன்ந
தித்றஶக ன பி ரழ்க்ஷகரன் ன்றும், இந்ற
உிஷ ரடரட, பி ரழ்க்ஷகக்கரண ைறநற

அபிணரண உதகங்கஷப, வதனத் ஜணத்வரஷக
தஷடத் ம் ரட்டில் னக்கறரக க்கபின்

உடலுஷப்தினறனந்ஶ ஷகத் வரறனரகத்ரன் வதந

ஶண்டும் ன்றும் சுந்றப் ஶதரரட்டத் ஷனர்கபில்
னனறடம் வகரண்ட யரத்ர கனறணரர். அந்க்
கனத்டக்கு உனகரகக் குடிஷைத் வரறனரக
உடலுஷப்தினறனந்ஶ ஷகத் வரறனரகத்ரன்
வதநஶண்டும் ன்றும் சுந்றப் ஶதரரட்டத்
ஷனர்கபில் னனறடம் வகரண்ட யரத்ரக

கனறணரர். அந்க் கனத்டக்கு உனகரகக் குடிஷைத்

வரறனரக உடலுஷப்தின் னெனம் டக்கும் வைவுக்குத்
ஶஷப்தடும் பி கனிரண ஷகரட்ஷடரம்

ைர்க்கரஷத் ட கட்ைறின் வகரடி டுில் வதரநறக்கச்
வைய்ரர். ஆணரல் அவ்றக்கு ரநரக, ஶரட்டுப்
தரிில் வதனக்கரண சுகஶதரக ைரணங்கலடன்

ரழ்க்ஷக டத்டம் னஷநஷஶ சுந்ற தரத்றல்
றறு ினம்னகறஶநரம் ன்றும், அற்குத் ஶஷரண
ரபரண உதகங்கஷபப் வதரி வதரி

இந்றங்கள் வைற்தடும் ஆஷனத் வரறல் னெனஶ
வதநச் வைய்ஶரம் ன்றும் கரட்டுனகரகஶ ஆஷன
இந்றத்றற்கும் அஷடரபரகவுள்ப ைக்கத்ஷ 'ைக்ர'ஷ

- ைர்க்கரின் இடத்றல் ணக்
ீ

வகரள்ஷகக்கரர்கபரண ஷனர்கள் வதரநறத்டள்பணஶர
ன்தஶ அந் ம்.
கல ஷ கரட்டும் ர் ைக்கம்
கல ஷ கரட்டும் ர் ைக்கம்
உண்ஷ ரரினும், ரம் அஷண நந்ட ிட்டரலும்
ம்ஷ நர கனஷனேடன் தகரஶண ரன் ணட
ர் ைக்கத்ஷ ட வகரடிக்கு டுரகரக இடம்
வதநச் வைய்ட, அன் னெனம் இன்ஷந வகரள்ஷகச்
சூழ்றஷன ப்தடிினந்ரலும் றர்கரனத்றல்
அடேதத்ரல் தடிப்திஷண வதற்ஶநனும் இக்வகரள்ஷகஷக்
ஷகிட்டு, இந்ரட்டுக்ஶக ப்த்ஶகரக உரி ன
றில்ரன் ம் ரடு வைன்று, உனகறன் ஷண
ரடுகலக்கு என ல்ன ரற்நரகவும், ரற்று

னந்ரகவும் னகழ் வகரள்லவண ன்ணம்திக்ஷக

ஊட்டுகறநரர் ன்ஶந ரம் வகரள்கறஶநரம். இற்குக்

கரம் இஶ ர் ைக்கப் திர்த்ணக் கனத்ஷ இஶ
வைரற்வநரடரல் அப் த ஸ்ரதகனக்குப் தல்னரிம்
ஆண்டு னன்ஶத ைக்கக் கத்ணரண கறனஷ் தகரன்
ைரண ர்த்றன் னக்கறரண ஆர

டைல்கபிவனரன்நரண கல ஷில் கூநறினப்தடரன்.
அப்னணி டைனறல் (3-16) “ம் ப்ர்த்றம் ைக்ம்” –
இவ்ரறு சுன்று னம் ைக்கம்

- ன்ஶந ரந்ரின்

உரி ரழ்க்ஷகக்குத் ரபித்டள்ப எலங்கு

அஷப்தரண ர்த்ஷச் ைக்க டிரக தகரன்
கூநறனேள்பரர். „இவ்ரறு‟ ன்தட „வ்ரறு‟ ன்தஷனேம்
சுனங்கக் கூநற ிபங்க ஷக்கறநரர். உர் ரழ்ின்

அஷப்னக்கு ஷ இனைரகவுள்ப ர்ம் ன்தட கரம்
– ிஷபவு

(cause and effect) ன்று வரடர்ச்ைறரகப் தன

அம்ைங்கள் வகரண்ட என வபி ட்டத்றன் ைலரண
சுற்ைறரகஶ தரிறப்தரல் ைக்கரக
உறக்கப்தடுகறநவண அங்கு கரட்டுகறநரர். அத்வரடஷ
ரனுடன் ன்ந இறுற ிஷபில் ஆம்தித்ட

ரற்றுக்கும் ஆற கரரம் தம்வதரனலடன்
னடிக்கறநரர்.

என்ஷநவரன்று தற்நறச் வைல்லும் ஆறு அங்கங்கள்
வகரண்டட அத்வரடர். அட ரட?
ர் ைக்கம் சுலும் வரடர்தரஷ;றரகஶ அன்
மரம்
ர் ைக்கம் சுலும் வரடர்தரஷ; றரகஶ அன்
மரம்

”அன்ணத்றனறனந்ட

உிர்கள் உண்டரகறன்நண” ன்று

தகரன் இத்வரடஷ ஆம்திக்கறநரர். இவ்ன்ணம்

ன்தட ரட, அற்கு ணரல் இம்னக்கறத்டம் ணப்
தரர்ப்ஶதரம்.
ன்ணனம் தரரட திநர்க்வகண உஷடஷகஷப ஆக்கும்
றரகஶ ைரண ஶ ர்ம் குத்பிக்கும் ட

ரழ்க்ஷகத் னம். அத் றரகஶ ரகம் ணப்தடுகறநட.
„ரகம்‟ ன்தட

ல்னர ைறநந் ஸ்டக்கஷபனேம்

ணக்வகன்நறல்னரல் றரகரக அக்கறணிில்
அர்ப்தித்ட, அத் ீக்கடவுபின் னெனம் அஷ உனகப்
ஶதைணரண ஈைணின் அறகரரிகபரக அவ்வுனஷக

தரிதரனறக்கும் ஶர்கஷபச் வைன்நஷடந்ட, அற்குப்
திறரக அர்கள் ஜீகுனம் னலற்கும் ஶன்ஷ
வதரனந்ற இன்த ரழ்வுக்கரண ைகனத்ஷனேம்

அனலரறு வைய் உவும் ஷறகச் ைடங்ஶக,
ஶரட்டிணனம் ரகம், அன் அடிப்தஷடரண றரகம்
ஆகற இவ்ிண்ஷடனேம் sacrifice ன்ஶந கூறுட

கணத்றற்குரிட. இத் றரக ர்த்ஷப் னரிவும், ரம்
உிஷக் கரத்டக் வகரண்டு ரழ்ந்ரல்ரன்

னடினேரனறன், திநர்க்கபிப்தஷ னக்கறரகக் வகரண்டு
அற்கு ஞ்ைறஷ அத்றரைறச் சுடேகர்ச்ைறக்கு
ரனம் ற்தரக வகு ைறக்கண ரழ்க்ஷகஷ டத்
ஶண்டும். அவ்ரறு ஞ்ைறஷ, ஶர் உண்டு றகுற
ஷத் திைரம் ன்ந னணி ண்த்டடன் ற்றுப்
னணி ரழ்வு ர ஶண்டும். இடஶ ஶ ர் ிற.
உ-ம்: உதற ரிஷைில் னனறடம் வதறும் „ஈை‟த்றன்
னல் ந்றஶ. „வைரந் டேகர்ச்ைறரல் என

வதரனபினறனந்ட ணின் றஷந தஷணப் வதநினரட;
திநனக்குத் றரகம் வைய்ஶ, றரகம் வைய்
வதரனபினறனந்ட வதநக்கூடி றஷநதஷண
அஷடரரக!” ன்ந கனத்றஷணக் கூநற, அறல் ரந்ஷச்
வைற்தடத் டெண்டும் எப்தற்ந ந்றம். இவ்ரறு

ஈத்டப்தறல் (ஈந்ட உப்தறல்) அன்ணம் ங்குஶன
னனறடம் வதறுகறநட. வணணில் அன்ணத்றணரல்ரஶண
உிர்கள் உண்டரகற பர்கறன்நண? இடஶ (கல ஷில்)
தகரன் கூறும் கர ிஷபவுத் வரடர்ச்ைறில்
“அன்ணத்றனறனந்ட

உிர்கள் உண்டரகறன்நண” ன்ந

ரைகரக னனறடம் வதறுகறநட.
அவ்ன்ணம் றனறனந்ட உண்டரகறன்நட? ஷிணரல்,
ஷ வதய்ட திர் தச்ஷை பனரல். “ஷினறனந்ட
அன்ணம்” ன்று தகரன் வரடர் ைங்கறனறில்
இண்டரட இஷப்ஷதக் ஶகரக்கறநரர்.
ஷ றனறனந்ட உண்டரகறநட? னன்ணஶ கூநறரறு,
ைர்ஶனரக ைக்கர்த்றரம் ஈைணின் ஆக்ஷஞப்தடிச்

வைனரற்றும் அறகரரிகபரண – இற்ஷகச் ைக்றகள் ண
ரம் கனடகறன்ந – ஶர்கலக்கு, உனக ரந்ரின் னன்
கனறஶ ரம் உஷடஷகஷபத் ீினறட்டு ீக் கடவுள்
னெனம் ஶைர்ப்திக்கும் றரகரம் ரகச் ைடங்கறணரல்

அர்கள் திரீறனேறுகறநரர்கள். அற்குப் திறரகஶ
உனகுக்கு அர்கள் தனி னன்கஷபப் னரிறல்
னக்கறரக உிபிக்கும் உவுக்கரணற்ஷந உற்தத்ற
வைய் உி னரினேம் ஷஷப் வதரறகறன்நணர்.

“ரகத்றனறனந்ட

ஷ” ன்தட வரடர் ரிஷைில்

னென்நரட அம்ைம்.

ரகம் றனறனந்ட உண்டரிற்று? றரகம் ன்ந
உள்பக்கனத்ஷ ந்ற ைக்றனேடன் கூடி ரகம்
னனற கனங்கபரக ஆக்கறரல்ரன்.
“கனத்றனறனந்ட

ரகம்” ன்தஶ வரடரில் ரன்கரட

அம்ைம்.
ந்ற கறஷரல் னறவு வதற்ந அக்கர்ங்கள்
றனறனந்ட உண்டரிணவணில், ஶத்றனறனந்ஶ.
“ஶத்றனறனந்ட

கனம்” ன்று ந்ரட அம்ைரக

தகரன் வரடர்ைங்கறனறில் ஶகரக்கறநரர்.

அவ்ஶம் றனறனந்ட உண்டரிற்று? உண்டரட,
அறட ன்தறன்நற ன்றுனப ஶம், தரத்ரின்

னெச்ைரக அனடஶணஶ திரிநச் ஶைர்ந்றனப்தட. இஷண
தகரன் ஆநரட அங்கரக, “தரத்ரினறனந்ட
ஶம்” ணக் கூநற, ஆற னென கரத்டடன் „கரம்-

ிஷபவு‟ ன்ந த்டத் வரடஷப் னர்த்ற வைய்கறநரர்.
ஆினும் உதஶைத்ஷப் தின்ணனம் வரடர்ந்ட
ரனுடஷணப் வதரறுத் ட்டில் அவ்ஶம் றஷன
வகரள்ட அணட றரகத்றற்குக் கரரி

உனரகவுள்ப ரகத்றஶனஶ ன்று வைரல்கறநரர்.
ணக்வகண ரரட திநர்க்குரிரபரரக, ட
உஷடஷகஷபச் சுனக்கற ரழ்ஶ க்கரக தகரன்
ிறத் ர்ம் ன்று இங்கு வபிகறஶநரம். ஆறு

அங்கங்கபில் னென்நரரகவுள்ப றரக ரகத்ஷஶ

னடிிலும் அர் றனம்தக் கூநறினப்தறனறனந்ட இட
நத் வபிரகத்ரஶண வைய்கறநட?

இத்ர் ைக்க னஷநதரட்ஷட ீ நற, வைரந்
அடேஶதரகத்றற்கரகஶ ரழ்தர் ஆனேள் னலடம்
தரதத்ஷஶ ைம்தரறத்ட ரரஷப ரபரக்கற
ீ

னடித்ரர் ன்று ச்ைரிக்ஷகனேம் ிடுக்கறன்நரர்.
றழ் ஷநரம் றனக்குநபின் ஆம்த அறகரரண
கடவுள் ரழ்த்றல் „அநரற (அந – ர்; ஆற – ைக்கம்)
அந்ன்‟ ணக் கூநப்தடும் ர் ைக்கம் ரங்கற
தகரஶணரன் இன்நறல்னரிடினும், ைீ த

றர்கரனத்றஶனனும் ம் கண்கஷபத் றநந்ட ஷத்ட
ரம் ரகரட
ீ
அணட உதஶைப்தடி வைரந்

உஷடஷப் வதனக்கத்ஷ ிடுத்ட, உனகுக்கு உி
வைய்ஶ ரலம் றரக ர்த்ஷ ஶற்வகரள்ப அனள்
னரி ஶண்டும்.
க்குக் கறஷடத்டள்ப அைறல் சுந்றம் இவ்ரறு

அனபரல் ட ஶைத்றற்ஶக உரி ஸ்-ந்றரகற
அரி தன்கபரகற அநத்ஷனேம், அந ரழ்ின்

ஶஷக்ஶகற்ந அத்றரைறப் வதரனஷபனேம், அநத்டக்கு
ரறுதடர தன்கஷபத் னம் இன்தத்ஷனேம்,
ஶதரின்தரண ட்ஷடனேம்
ீ
அபிக்கட்டும்!
ரடு, ணி ணிர் இண்டின் சுந்றத்றற்கரகவும்
திரர்த்ஷண, ரழ்த்ட
ரடு, ணி ணிர் இண்டின் சுந்றத்றற்கரகவும்
திரர்த்ஷண, ரழ்த்ட

வகு கரனரக ரடு சுந்றத்றற்கரகப் தரடுதட்டுள்பட.
கடவுள் அனபரலும், கரன்கள் ஆைறிணரலும், க்கபின்
எப்தற்ந றரகத்றணரலும் கறஷடத் இந்ச்
சுந்றத்றணரல் ட ரடு வைறத்ஶரங்கற, தஞ்ைம் ினகற,
ஶை க்கள் ைனெகச் ைச்ைவுகள், குப்னச் ைச்ைவுகள்

டவும் அநஶின்நற, எற்றுஷனேடன் அன்ன வகரண்டு
எஶ ைனரரக எட்டி ர அனள் வதரற
ஶண்டுவண ங்கும் றஷநந் கடவுஷபப்
திரர்த்றப்ஶதரரக!

ம் ரடு சுந்றம் அஷடந்ஷ எட்டி ரனம் ணிப்தட்ட
னஷநில் சுந்றம் அஷட னற்தட ஶண்டும். ம்ஷ

ரம் னற்நறலும் அநறந்ட வகரண்டரல் ரன் ரம் சுந்றம்
அஷடந்ர்கபரஶரம். இந்றஷனக்கு ரநரகத் ற்ஶதரட

ட ணஶர இந்றரிங்கஶபர க்கு ைப்தடில்ஷன.
ஆஷைஷனேம் ஶகரதத்ஷனேம் ம்ரல் அடக்க
னடிில்ஷன. இஷ இண்டுஶ ம்ஷ ப்வதரலடம்
டன்னறுத்ற னகறன்நண. ந்ப் வதரனஷப வ்பவு

அஷடந் ஶதரறலும், ஶதரடம் னும் ண றம்ற க்கு
ற்தடுறல்ஷன. உனகத் டம் ம்ஷ

ிட்டதரடில்ஷன. ைறறு டத்ஷக் கண்டு ிட்டரலும்
ணம் கனங்கத்ரன் வைய்கறநட. இணின்றும் கஷ ந
றவன்ண?
ட ணம் க்கு ைரக ஶண்டும். வ்பஶர
கரனரகத் ன்ணிஷ்டப்தடிவல்னரஶ ீிரக ஶஷன
வைய்ட வகரண்டினந் இந் ணத்ஷத் ன்னுள் அடக்கச்
ைறநறட ைறநறரகஶனும் னற்ைற வைய் ஆம்திக்க

ஶண்டும். ணம் அடங்கறிட்டரல் க்கு ஶவநரன்றும்
ஶஷில்ஷன. அடரன் ரம் வதந ஶண்டி னர்
சுந்றரகும்.
எவ்வரன ரலம் ைறநறட ஶரட ணத்ஷ ைரந்ரக
ஷத்டக் வகரண்டு, ஶறு றஷணவுகஷப ணத்றல்

வைலுத்ரல், கடவுபட றரணத்றல் அ ஶண்டும்.
ஶறு றஷணவுகள் இல்னரல் றரணம் வைய்ரல்
ரபஷடில் னத்றரணட வபிஷடனேம். ஆஷைஷனேம்
ஶகரதத்ஷனேம் அடக்குற்கு இட என ைரணரகும்.
இவ்ி ைரஷணஷப் தடிப்தடிரக
ஶற்வகரண்டனுக்குச் ைலக்கறரக ஆத் ஞரணம்
உண்டரகும். குஷநில்னர அந் ஞரணத்ஷப்

வதறுதன் ரன் உண்ஷரண சுந்றணரகறநரன்.
திந ஸ்றரீகஷபத் ரரர்கபரக றக்க ஶண்டும். திந
உிஷத் ன்னுிர் ஶதரல் றக்க ஶண்டும். உிர்
ஶதரரினந்ரலும் உண்ஷஶ ஶதை ஶண்டும்.
ைனெகச் ைச்ைவுகள், குப்னச் ைச்ைவுகள் வைய்ஷ

அநஶ எறக்க ஶண்டும். ல்ஶனரரிடனம் ை அன்ன

வகரண்டு எலக ஶண்டும். க்கவபல்னரம் சுகரக ர
ஶண்டுவண எவ்வரனனும் றஷணக்க ஶண்டும்.
எவ்வரனனும் ணட அநறவு பர்ச்ைறக்கும் ஆத்
னன்ஶணற்நத்றற்கும் தரடுதட ஶண்டும்.

இற்றுக்வகல்னரம் னத்றனேம் ைக்றனேம் னரறு
கடவுஷபப் திரர்த்றக்க ஶண்டும்.
தண்ஷட தரம் ஶதரனஶ இன்ஷந சுந்ற தரனம்
உரி றரக இனட்ைறத்றல் உனகுக்ஶக

றகரட்டிரகத் றக ஶண்டுவணப் திரர்த்றத்ட
ரழ்த்டகறஶநரம்!
மனெயம்
னெட்ஷட டெக்கற
ைறறுர்கலக்கு – 1
னெட்ஷட டெக்கற
உங்கள் டு
ீ என குடும்தம். இற்கு அப்தரவும் அம்ரவும்
ஷனர்கள். இப்தடிஶ இந் உனகம் னலடம் என
வதரி குடும்தம். இற்கு ஈசுனும் அம்திஷகனேம்

அப்தரவும் அம்ரவுரக இனக்கறநரர்கள். உங்கலக்கு
உங்கள் ரய் ந்ஷிடம் தக்ற இனக்க ஶண்டும்.
அப்தடிஶ வதரி உனகக் குடும்தத்றன் வதரி அப்தரவும்,
வதரி அம்ரவுரண ஈசுணிடனம் அம்தரபிடனம்

தக்ற இனக்க ஶண்டும். உங்கள் குடும்தத்டக்கும் உனகக்
குடும்தத்டக்கும் டுில் தள்பிக்கூடம் ன்கறந என
குடும்தம் இனக்கறநட. உங்கலடன் தடிக்கறநர்கவபல்னரம்

உங்கள் குடும்தத்றல் உடன் ரழ்கறந ைஶகரர்கள் ரறரி.
இந்ப் தள்பிக் குடும்தத்றன் ஷனர் உதரத்றரர் –
„ரத்றரர்‟ ன்கறந

ஆைறரிர். அஷனேம் ஏர் அப்தர –

அம்ரரக ீங்கள் றத்ட ங்க ஶண்டும்.
தள்பிக் கரனத்றல் உங்கள் கடஷ தடிப்தட என்றுரன்.
உங்கலஷட கணம் னலடம் தடிப்தறஶனஶ இனக்க
ஶண்டும். ற்ந ிங்கபிவனல்னரம் ீங்கள் ஈடுதட
இட ைம் அல்ன. ஶறு த்ஷணஶர ல்ன

ிங்கள் இனந்ரலும்கூட அற்ஷநனேம் ீங்கள்

தடிப்ன னடிந் தின் ரன் கணித்ட ஈடுதடனரம்.
„இப்ஶதரஶ

ணக்கு அற்நறல் ஈடுதடச் ைறநறட ைக்றனேம்,

னத்றனேம் இனக்கறநஶ; ணஶ உனகத்டக்கு ல்னட
வைய்கறந அந்ச் ைரைரங்கபில் இப்ஶதரஶ
திஶைறப்ஶதன்‟ ன்று ஶதரகக் கூடரட.
என னெட்ஷடடெக்கற இனக்கறநரன். அனுக்கு இடுப்ஷதப்
திடித்டக் வகரள்கறந ரறரி இனக்கும்ஶதரட ன்ண
வைய்ரன்? னெட்ஷட டெக்க அப்ஶதரடம் கூட அனுக்குக்
வகரஞ்ைம் ைக்ற இனந்ரலும், டெக்கரட்டரன். உடம்ன
ைரிில்னரரல் னனறல் அஷ வைரஸ்ம் வைய்ட
வகரள்ரன். னரகக் கும் ஆண திநகுரன் னெட்ஷட
டெக்குரன்.

உனகத்டக்கு ல்னட வைய்டம் னெட்ஷட டெக்குகறந
ரறரிரன். அஷச் வைய்ச் ைக்ற ஶண்டும். ைக்றஷ
ன்நரக பர்த்டக் வகரள்பரல் இந் னெட்ஷடஷத்
டெக்குகறஶநன் ன்று ஆம்தித்ரல் இடுப்ஷதப் திடித்டக்
வகரள்லம். உடம்னக்குப் திடிப்ன ிரற உண்டரகறந

ரறரி உள்பத்டக்கும் ிரற ற்தடும். ைறன்ண ைறல்

உங்கள் உள்பத்டக்குப் ஶதரற ைக்ற ற்தடுகறந னன்ஶத,
தடிப்ன ி ற்ந ிங்கஷப ஶற்வகரண்டரல்,
உள்பத்டக்கு ிரறரன் உண்டரகும்.
ற்கணஶ ம் உள்பத்றல் ஆஷை, ஶகரதம் னனற தன
ிரறகள் இனக்கறன்நண. னன்ன ரம் ல்ஶனரனம் என
ித்றல் னெட்ஷடடெக்கறகபரக இனந்ரல்ரன் இந்

ிரறகள் ந்றனக்கறன்நண. ரம் வைய்கறந எவ்வரன
ப்னக் கரரினரகச் ஶைர்ந்ட னெட்ஷடரகற ிடுகறநட.

இந்ப் திநப்னக்கு னன்ணரல் இன்வணரன திநப்தில்

ப்னக்கள் வைய்ஶரம். அணரல்ரன் இப்ஶதரட இந்
உடம்ன ன்கறந னெட்ஷட ந்றனக்கறநட. இறல் தஷ
ப்னக்கபின் ரைஷணனேம் இனக்கறநட. அணரல்ரன்
ஆஷை, ஶகரதம் ல்னரம் க்கு இனக்கறன்நண. அட
ஶதரற்கரகத்ரன் குந்ஷரக இனக்கும்ஶதரட

தள்பிக்கூடத்டக்குப் ஶதரகறஶநரம். அநறரஷ ன்கறந
ிரற, தடிப்ன ன்கறந னந்றணரல் ஶதரகறநட. அஶரடு

ம் வகட்ட குங்கலம் ஶதரக ஶண்டும். இற்குப் தடிப்ன
ட்டும் ஶதரரட. திவு ஶண்டும். திந்ட கறடந்ரல்
வகட்ட குங்கள் ஏடிப் ஶதரகும். ரய், ந்ஷ, ஆைறரிர்,
வய்ம்

ஆகறர்கபிடம் தக்றஶரடு, தடிப்தில் கணம்

வைலுத்ற ந்ரல் அநறவும் னம், குனம் பனம்.
திவு இல்னரல் தடிப்தில் ட்டும் ஶர்ச்ைற வதற்நரல்
னம் னல ணிணரக ஆக னடிரட. „க்கு ல்னரம்
வரினேம், ரம் னத்றைரனற‟ ன்ந அகம்தரம்ரன் வறும்
தடிப்திணரல் உண்டரகும். இப்தடிப்தட்டர்கலக்குப்

தகரன் டஷ னரிரட்டரர். தகரணின் அடேக்கறகம்
இல்னரல் த்ஷண னத்றைரனறரலும் ரழ்க்ஷகில்
ைந்ஶரம் வதநனடிரட.

தஷ ப்ன னெட்ஷட ன்கறந ிரறக்கு னந்ட தடிப்ன.

இந் னந்ஷக் கணரகச் ைரப்திட்டு அந் னெட்ஷடஷ
இஶனைரக்கறக் வகரண்ட திநகுரன், உனகத்டக்கு ல்னட
வைய்ற்கரக ஶறு னெட்ஷடஷத் டெக்கனரம். டரக்டர்
ஶரரபிக்கு னந்ட வகரடுப்தஶரடு றற்கரட்டரர்.
“இன்ணின்ண

ஆகரம் ைரப்திடு, இன்ணின்ண ைரப்திடரஶ‟

ன்று தத்றனம் ஷப்தரர். இந்ப் தத்றம் இல்னரல்
னந்ட ட்டும் தனன் ரட. உங்கலக்வகல்னரம் தடிப்ன
ரன் னந்ட ன்நரல், அஶரடு ஶைர்த்டக் வகரள்ப
ஶண்டி தத்றம் திவு ன்தஶ. திவுடன்
வய்தக்ற, குன தக்ற, அப்தர – அம்ரிடம் தக்றனேடன்

இனந்ட ரனங்கள். தடிப்திஶனஶ கணம் வைலுத்டங்கள்.
ஸ்ரற கரப்தரற்றுரர்.
உள்பத்ஷக் குபிப்தரட்டுங்கள்
உடல் டெய்ஷ
ைறறுர்கலக்கு – 2
உள்பத்ஷக் குபிப்தரட்டுங்கள்
உடல் டெய்ஷ
குந்ஷகபரண உங்கலக்குச் வைரநற ைறங்கு என்றும்
ரனறனக்க ஶண்டும். இஷ ந்ட ிட்டரல் வரம்தக்
கஷ்டப்தடுகறநீர்கள். தடிக்க னடிறல்ஷன. ிஷபரட
னடிறல்ஷன. உட்கர னடிறல்ஷன. ைரப்திட
னடிறல்ஷன. வைரநற, ைறங்கு ணரல் உண்டரகறநட?
அலக்கறணரல் உண்டரகறநட. ஆகஶ உடம்ஷத

அப்தலக்கறல்னரல் சுத்ரக ஷத்டக் வகரண்டரல்ரன்
வைரநறனேம் ைறங்கும் ரல் இனக்கும். உடம்ஷதச்

சுத்ரக ஷத்டக் வகரள்ட ப்தடிவன்நரல் ன்நரகத்
ஶய்த்டக் குபிக்க ஶண்டும். ஶைரப்ஶதர, ைலக்கரஶர
ஶதரட்டு உடம்ஷதத் ஶய்த்ட ன்நரக ீரடிணரல்

உடம்தின் அலக்குகள் ஶதரகறன்நண. என ரள், என
ஶஷப இப்தடிக் குபித்டிட்டரல் ஶதரரட. றுதடினேம்

றுதடினேம் அலக்கு ஶைர்ந்ட வகரண்ஶட ரன் இனக்கும்.

ணஶ, றணந்றணனம் ீரட ஶண்டும். திற றணத்றலும்
கூடக் கரஷன ரஷன இண்டு ஶஷபகபிலும்
குபித்ரல் றகவும் ல்னட.
உங்கலஷட ைறன்ண ைறஶனஶ தச்ஷைத் ண் ீரில்

குபிக்கப் தகற ிட்டீர்கபரணரல் அப்னநம் ைபி, இனல்
உங்கஷபத் ீண்டரட. தச்ஷைத் ண் ீரில் குபித்ரல்
ம்னகலக்கும் வம்ன, ணைறலும் ஏய்ச்ைல் ஶதரய்
உற்ைரகரக இனக்கும். உடம்திஶன அலக்குப் ஶதரஶரடு
கூட ணசு கூடப் தபிச்வைன்று இனக்கறந ரறரி
இனக்கும்; ஶஷனில் சுறுசுறுப்ன திடிக்கும்.
சுத்த்ஷத்ரன் டெய்ஷ டெய்ஷ ன்தட. ீங்கள்

ல்னரித்றலும் டெய்ஷரக இனக்க ஶண்டும்.
அலக்கு ன்தட உங்கள் கறட்டஶ க்கூடரட.
அற்குத்ரன் னனறல் உடம்னக்குக் குபிப்தஷச்
வைரன்ஶணன். உடம்னக்கு அப்னநம் உடுப்ன.
உஷடத் டெய்ஷ
உஷடத் டெய்ஷ
ீங்கள் ஶதரட்டுக் வகரள்லம் உஷட அலக்கு ரக
இனந்ரல் த்ஷண குபித்டம் திஶரஜணம் இல்ஷன.

டிில் அலக்கு இனந்ரலும் வைரநற ைறங்கு த்ரன்
வைய்னேம். ைனஷக்குத் டிஷப் ஶதரட்டரல் ன்நரக
வலத்டத் னரர்கள். அஷிட ீங்கஶப உங்கள்
உஷடகஷப ன்நரகத் டஷத்டக் வகரள்லட ைறநந்ட.
டிஷத் டஷத்டப் திறட உங்கள் ஶகத்டக்ஶக ஏர்

ஆஶரக்கறப் திற்ைறரக இனக்கும். ரஶ ம் டிஷ
இவ்பவு ன்நரகச் சுத்ப்தடுத்ற வள்ஷப

வஶபவன்று ஆக்கறினக்கறஶநரம் ன்நரல் உங்கலக்ஶக
அறல் என வதனஷ, றனப்ற, ைந்ஶரம் இனக்கும்.
உங்கள் வதற்ஶநரர்கலக்கும் ைந்ஶரரக இனக்கும்.
ைனஷச் வைனவும் இணரல் குஷநனேம்.

உடம்ஷதத் ஶய்த்டக் குபிப்தட, உடுப்ஷதத் டஷத்டக்
கட்டுட – இஷ இண்டரலும் அலக்கறனறனந்ட, வைரநற
ைறங்கறனறனந்ட ிடுதட ஶண்டும்.
உள்பத் டெய்ஷ
உள்பத் டெய்ஷ
உடல், உஷட இற்றுக்கு ஶனரக என்று இனக்கறநட.
அடரன் உள்பம், ணம் ன்தட. ணச் சுத்ம், உள்பத்
டெய்ஷரன் றக றக னக்கறம். அட இல்னரல்

உடம்னம், உடுப்னம் வ்பவு டெய்ஷரக இனந்ரலும்
தஶணில்ஷன. ணைறஶன அலக்குப் தடிரல் அஷ

அவ்ப்ஶதரட ஶய்த்டக் கலிக் குபிப்தரட்டிக் வகரண்ஶட
இனக்க ஶண்டும்.
ணசுக்கு ற்தடுகறந அலக்கு ன்தட ன்ண? ப்ன, று
வைய்டரன் உள்பத்டக்கு அலக்கு. ரம் வைய்கறந

கரரிங்கபில் று ற்தடக்கூடரட. அரட வகட்ட
ஶரக்கங்கலக்கரகக் கரரிம் வைய்ஶ கூடரட.
ஆணரலும் கரரிம் ன்று ந்ட ிட்டரல் ல்னஷச்

வைய்கறநஶதரடகூட அறஶன ைறன ப்ன, றுகள் ஶர்ந்ட
ிடனரம். இணரல் வதரி குற்நம், அரட ஶரம்

இல்ஷன. வரம்தப் வதரிர்கள்கூட வ்பஶர ல்ன
கரரிங்கள் வைய்கறந ஶதரட அர்கஷபனேம் வகரஞ்ைம்

ைறுக்கறிட்டினக்கறநட. ரஶ ல்னரம் வைய்ட வகரள்ப
னடினேம் ன்று கர்ப்தடரல், தகரன் டஷரல்ரன்
ஷனேம் ைரறக்க னடினேம் ன்று ரம்

உறுற்கரகஶ இப்தடிச் ைறன றுகள்
ஶர்ந்டிடுகறன்நண. இம்ரறரி ைங்கபில் ீங்கள்
தகரஷண ஶண்டிக் வகரள்ட ரன் ைரி. அடஶ
அலக்ஷகக் கலிிடும்.
வதரய்னேம் தனம்
வதரய்னேம் தனம்
ஆணரல் ைரரரக என ப்னச் வைய்ஶதரட

உங்கலக்கு ன்ண ஶரன்றுகறநட? அட ஏர் அலக்கு ரறரி
உங்கள் ணஷைஶ உறுத்டகறநட. உடஶண இந் அலக்ஷக
ரனம் வரிந்ட வகரண்டு ிடக்கூடரட ன்று அஷ
னெடி ஷநக்கத் ஶரன்றுகறநட. றரரக, றுல்
உண்டரணவுடன் திரர்த்ஷண தண்ிணரல், அந்ப்
திரர்த்த்ஷணஶ ஶைரப்ஷதப் ஶதரல் அந்த் ப்ஷத

அகற்நறிடும். அப்தடிச் வைய்ரல் ப்ஷத ற்நர்கள்
வரிந்ட வகரள்பரல் னெட ஶண்டும் ன்கறந ஶதரட,

வதரய் வைரல்ன ஶண்டிரகறநட. அலக்ஷகத் ஶய்த்டக்
கலரல், னெடி னெடி ஷத்ரல் ைலழ் திடித்டச்

ைறங்கரகறிடும். அட ரறரி, ப்ஷத னெடிவுடன் அட
வதரய் ன்ந ைறங்கரக ஆகறிடுகறநட. உள்பத்ஷ
வதரம்தவும் வகடுக்கறந தங்கரண ைறங்கு வதரய்ரன்.

ணரல் ப்ஷத ஷநக்கப் தரர்க்கறஶநரம்? என்று, ம்ஷ
ற்நர் ல்னன் ன்ஶந றஷணக்க ஶண்டும் ன்ந
வதரய் ண்த்றணரல்; அல்னட இன்வணரனத்ரிடம்
தத்றணரல் ஷநக்கப் தரர்க்கறஶநரம். வதரய் ன்தட
ைறங்கு ன்நரல் தம் ன்தட வைரநற ரறரி.
வதரிர்கபிடவல்னரம் உங்கலக்கு றஷநந்
ரிரஷனேம் றப்னம் இனக்கத்ரன் ஶண்டும்.
ஆணரலும் அர்த்றல்னர தம் கூடரட. தம் உள்பத்
டெய்ஷஷக் வகடுக்கறந அலக்கு. ப்ன வைய்ரல் கூட,
அஷ உர்ந்ட, திவுடன் உள்பதடி வதரிர்கபிடம்
வைரல்ன ஶண்டுஶ எற, வதரய்ரல் னெடி ஷநக்கக்
கூடரட. ப்ன வைய்ட ஶதரரட ன்று, வதரய்னேம்

வைரன்ஶணரம் ன்தட வபிப்தட்டு க்கு ஶலும்

அரணம், கஷ்டம்ரன் ற்தடும். உள்பதடி வைரன்ணரல்
வதரிர்கள் ன்ணித்டிடுரர்கள். ன்ணிக்கரல்
அர்கள் ண்டித்ரலும் தரில்ஷன. அர்கலக்கு

அந் உரிஷ உண்டு. „ரம் ப்ன வைய்ஶரம்; அணரல்
அற்குரி ண்டஷணஷப் வதறுகறஶநரம்‟ ன்று
ஷரித்டடன் ண்டஷணஷ ற்க ஶண்டும். ஷரிம்,
ைத்றம் இஷ ல்னரம் ண அலக்ஷகப் ஶதரக்குகறந
ஶைரப், ைலக்கரய் ரறரி.
வதரநரஷ
வதரநரஷ
இன்வணரன வதரி அலக்கு, குந்ஷகபிடம் சுனதத்றல்

ஶைர்கறந அலக்கு, வதரநரஷக் கும். இன்வணரன ஷதன்
தடிப்திஶனர, ிஷபரட்டிஶனர ம்ஷிடக்

வகட்டிக்கரணரக இனந்ரல், அல்னட மறல்க் ைட்ஷட

ஶதரட்டுக் வகரண்டு ந்ரல், கரரில் ந்ட இநங்கறணரல்,
னல் கறபரமறல் மறணிரவுக்குப் ஶதரணரல் உடஶண
அஷணப் தரர்த்டப் வதரநரஷ உண்டரகற ிடுகறநட. அட
அலக்கு ரறரி ணத்ஷ வரம்தவும் வகடுத்ட ிடும்.
தனிரண ைண்ஷடகபில் ம்ஷக் வகரண்டு

ள்பிிடும். அஷணச் ைண்ஷட ஶதரட்டு ஜிக்க
னடிில்ஷன ன்நரல், ஶகரள் வைரல்னறக் வகடுக்கத்

ஶரன்றும். இம்ரறரி ஏர் அலக்கறனறனந்ட இன்ஶணரர்
அலக்கு ன்று பர்ந்ட வகரண்ஶட ஶதரகும். இந்
அலக்கரண ண்ங்கபரஶன ம் தடிப்திஶன கணம்

குஷநனேம். ிஷபரட்டில் உற்ைரகம் குன்றும். இவ்ரறு
அநறவு, உடம்ன இண்ஷடனேம் தரரக்கறக் வகரள்ஶரம்.
ம்ஷ ரஶ வகடுத்டக் வகரள்ஷத் ி

வதரநரஷரல் ஶறு ந் ிப் தனும் இல்ஷன.
தடிப்தில் ஶதரட்டி
தடிப்தில் ஶதரட்டி
என்ஶந என்நறல்ரன் ஶதரட்டிினக்க ஶண்டும். „அந்ப்
ஷதன் இவ்பவு றஷந ரர்க்கு ரங்குகறநரஶண!
ரனம் அப்தடி ரங்க ஶண்டும்‟ ன்ந ஆஷைனேடன்

ஊக்கரகப் தடித்டப் ஶதரட்டி ஶதரட ஶண்டும். இந்ப்

ஶதரட்டினேம் வதரநரஷரகறப் ஶதரற்கு ிடக்கூடரட.
அநறரபிரக, ல்னணரக இனப்தற்குப் ஶதரட்டி
ஶதரடனரஶ ி, வதரநரஷ கூடஶ கூடரட.
ிஷபரட்டிலும் அப்தடிஶ!
ிஷபரட்டு

ிஷபரட்டு
உடம்ஷத தனரக ஷத்டக் வகரள்ற்கரகவும், ணம்
உற்ைரகரக இனப்தற்கரகவும் ீங்கள் ரனம்
ிஷபரட ஶண்டிட அைறம். ரன் வைரல்னரஶன,
உங்கலக்கரகஶ ிஷபரட்டில் இஷ்டனம், ஈடுதரடும்

இனக்கத்ரன் வைய்னேம். இங்ஶகரன் ஜரக்கறஷ ஶஷ.
உங்கள் தடிப்னக்குச் ைறநறடகூட இஷடனைறு இல்னரதடினேம்,
திநனக்கு ந் ித்றலும் இம்ஷை ற்தடரதடினேம்
உங்கலஷட ிஷபரட்டு ஆஷைஷ அபவுக்குள்
கட்டுப்தடுத்றக் வகரள்ப ஶண்டும்.
ிஷபரட்டு ன்நரல் ற்நஷ ஜித்ரக ஶண்டும்
ன்ந ஆர்னம், ிடரனற்ைறனேம் ற்தடஶ வைய்னேம்.
ஆஷகிணரல் அறல் ஶதரட்டினேம் ிர்க்க னடிர

அம்ைரகறிடுகறநட. அணரல் நறல்ஷன. ஆணரல் இட
கரரக, ஜிக்கறநர்கபிடம் வதரநரஷ ண்ம்
ற்தட இடம் க் கூடரட. ிஷபரட்டுப் ஶதரட்டி

ைண்ஷடரகவும், ிஶரரகவும் ஆகறிடக் கூடரட.
ம்ஷ ஜிக்கறநஷண க்கு உரரகக் வகரண்டு
ைறஶகம் தரரட்ட ஶண்டுஶன்நற ிஶரறரகக்
கனனரகரட.

ைறஶகறம், ைஶகரத்டம்
ைறஶகறம், ைஶகரத்டம்
ல்னர ரர்கபிடனம் ைறஶகறரினப்தட ரன்
உள்பத்ஷத் டெய்ஷரக ஷத்றனக்கும்.
„தகரனுஷட

வதரி குடும்தத்றல் ரம் அத்ஷண

ஶதனம் அனஷட குந்ஷகள். அணரல்

ைறஶகறர்கஷபனேம்ிட வனங்கற உநரண ைஶகரர்கள்‟
ன்ந உர்ச்ைறஷ பர்த்டக் வகரள்ப ஶண்டும்.
அஷப் ஶதரல் இன்தம் னட டவுறல்ஷன.
னன் – தின் திநிகள்; கர்ம் னனரண அலக்குகள்
னன்தின் திநிகள்; கர்ம் னனரண அலக்குகள்
ரம் ஶதரட்டி ஶதரடும்தடிரக, ம்ஷிட இன்வணரன
ரன் தடிப்திஶனர, ிஷபரட்டிஶனர அறகத் குற
வதற்நறனப்தட ணரல்?
க்வகல்னரம் தன திநிகள் உண்டு. ஶதரண திநிில்
ம்ஷிட ல்னட வைய் தைங்கலக்கு இந்ப்
திநிில் தகரன் ம்ஷிடச் வைபகரிங்கள்
ந்றனக்கறநரர். அர்கஷபக் கண்டு
வதரநரஷப்தடனரகரட.

இஶ ஶதரல், ம்பவு வைபகரிஶர, அநறஶர அஶகர

இல்னரர்கஷபப் தரர்த்ட ரம் ரழ்த்றரக றஷணத்டக்
கர்ப்தடவும் கூடரட. கர்ம் ன்தட வைரநற, ைறங்கு
ல்னரற்ஷநனேம்ிடக் வகரடி வதரி ிரற
ஶதரன்நட. ஶதரண திநிில் ம்ஷிடத் ப்ன
வைய்ரல் அர்கள் இப்ஶதரட தத்றல், னத்றில்,
அகறல் ம்ஷிடக் கல ரக இனக்கனரம். ஆணரல்
க்குக் கர்ம் ந்ரல், இடஶ அர்கள் வைய்
ப்னக்கஷபவல்னரம்ிடப் வதரி ப்ன. இணரல் ரம்
அடுத் திநிில் இப்ஶதரட அர்கள் இனப்தஷிடக்
கல ரண றஷனில் திநப்ஶதரம்.

இன்னும் தனிரண அலக்குகள் இனக்கறன்நண. திநர்
இல்னரஶதரட அர்கஷபப் தற்நற ஶகனறரகஶர,
றந்ஷரகஶர ஶதசுறல் உங்கலக்கு ண்ம்
ஶதரகஶ கூடரட. இப்தடிப் ஶதசுறல் என சுரைறம்
இனக்கறநஶ ன்தற்கரக இறல் ஈடுதடக்கூடரட.
எனணிடம் ப்னத் வரிந்ரல், அஷ ஶரில்

ல்னதடிரக, ரக, அன்தரக அணிடஶ வைரல்ன
ஶண்டுஶ எற, அந்த் ப்ஷத ற்நர்கபிடம்

வைரல்னற ைந்ஶரப் தடுட வறும் ஶகரஷத்ணம்
ரன். இப்தடிப் னநங்கூறுகறநஶதரட அங்ஶக அந்ப் ஷதன்
இல்னரறனக்கனரம் – ஆணரல் ங்ஶகனேம் உள்ப ஸ்ரற
அங்ஶகனேம் இனக்கறநரர். ன்ஷநக்ஶகர என ரள் அர்
ண்டித்ட ிடுரர். அற்கு ரனம் ப்தனடிரட.
அலக்கு ீக்கறகள்
அலக்கு ீக்கறகள்
வதரய், தம், வதரநரஷ, றந்ஷண ஆகற அலக்குகஷபப்
ஶதரக்குகறந ஶைரப்ன, ைலக்கரய், அப்ன, ரைஷணப் வதரடி

ரறரி ைத்றம், ஷரிம், ிட்டுக் வகரடுக்கறந சுதரம்,
இன்வைரல் ஆகறண இனக்கறன்நண.

அலக்கு ீக்கறக்கரண ீர் திரர்த்ஷணஶ
அலக்கு ீக்கறக்கரண ீர் திரர்த்ஷணஶ
ஶைரப்ன னனரணஷ அலக்ஷகப் ஶதரக்குகறந
தண்டங்கபரணரலும் அற்ஷந அப்தடிஶ ம் ீ ட
ஷத்டக் வகரண்டினக்க னடிறல்ஷன. இவ்ிம்

வைய்ரல் இந் ஸ்டக்கஶப அலக்கு ரறரிரன் ம்

ீ ட தடிகறன்நண. ஆகஶ, அலக்குப் ஶதரக்கும்

ஸ்டக்கலம் க்குப் தணரக ஶண்டுரணரல்
ஜனம்ரன் அத்றரைறரக இனக்கறநட. ைலக்கரய்,
ஶைரப்ன னனறஷகஷப ஜனத்டடன் ஶைர்த்ஶ ஶய்த்டக்
வகரள்கறஶநரம். அற்கப்னநனம் இஷஶ உடம்ஷதப்

திடித்டக் வகரண்டு அலக்கரகற ிடரல், றஷந ீஷக்
வகரட்டிக் வகரண்டு குபிக்கறஶநரம்.
இப்தடிஶ ம் ண அலக்ஷகப் ஶதரக்குகறந ல்ன
குங்கள் தன இனந்ரலும்கூட, ஶவநரன ஜனம்
இல்னரிட்டரல் இந் ல்ன குங்கள் ரத்றம் க்கு
ணத்டெய்ஷஷக் வகரடுக்க ரட்டர. அந் ஜனம்ரன்

வய் தக்ற. ல்னர அலக்குகலம் ீங்குர்குக் கங்கர
ஸ்ரணரக இனப்தட ஸ்ரறிடம் வைய்கறந
திரர்த்ஷண ரன்.

ைறன்ண ைறனறனந்ஶ றணனம் ந்ட றறங்கபரட
ணிஷில் உட்கரர்ந்ட ஸ்ரறஷஶ றஷணக்க

ஶண்டும். ந்றல் ஷபரட ம்தறல் ஷபரட.
ணஶ, இப்ஶதரஶ இந் ல்ன தக்கத்ஷ ஆம்தித்ட
ிட ஶண்டும்.

னனறல் க்கு ஶரக ல்னர ன்ஷகலம் வைய்ட
னகறந ரய் ந்ஷஷனேம், ஆைறரிஷனேம் ணத்றல்
றஷணத்ட ங்க ஶண்டும். திநகு உனகம்
னலற்கும், ஈ, றும்தினறனந்ட ம் அப்தர, ரத்ர
உள்தட ல்னரனக்கும், ரனேம் ந்ஷனேரக இனக்கறந

ஸ்ரறஷ றஷணக்க ஶண்டும். என ரள் குபித்ரல்
ஶதரரட ஶதரனஶ, றணம் றணனம் ண அலக்குப்

னறரகச் ஶைனரனரல், அன்நன்றும் திரர்த்ஷண வைய்ட
ணத்ஷக் கல ஶண்டும்.

இஷநணின் அன்னம் ர் எலங்குப்தரடும்
இஷநணின் அன்னம் ர் எலங்குப்தரடும்
சூரி ண்டனம் த்ஷண வதரிட! அஷிடப் வதரி
ட்ைத்ற ண்டனங்கள் த்ஷணஶர இனக்கறன்நணரம்.
இத்ஷணஷனேம் வைய் ஸ்ரற வ்பவு வதரிரக
இனக்க ஶண்டும்? அத்ஷண வதரிர் குந்ஷகபரண
ம் திரர்த்ஷணஷனேம் ஶகட்கறநரர்! னல னச்ைறினறனந்ட
ல்னரற்றுக்கும் இந் உனகத்றல் அற்குத்

ஶஷப்தடுகறந ஆகரத்ஷ அர்ரன் ஷத்றனக்கறநரர்.
அப்தடிரணரல் அர் இனத்றல் த்ஷண அன்ன
இனக்கஶண்டும்?

அன்ன இனப்தட ட்டுல்ன. ரம் எலங்கறல்னரல், ப்னம்
றுரகக் கரரிம் வைய்ட ஶதரனர அர்
வைய்கறநரர்? அஷ ‟ன்?‟ ன்று ஶகட்டுக் கண்டிப்தற்கு
அனக்கு ஶல் னம் இல்னரிட்டரலும் அர்

த்ஷண எலங்ஶகரடு றணனம் இந்ப் னறஷ என

னஷந சுனிட்டுப் தகஷனனேம் இஷனேம் தஷடக்கறநரர்?
இஶ ஶதரல் இந்ப் னற ைரிரக என னத்றல்
சூரிஷணச் சுற்நற ச் வைய்ட தனிரண தனங்கஷப
உண்டரக்குகறநரர்! எவ்வரன்றும் இப்தடித்ரன் இனக்க
ஶண்டும் ன்று எலங்கு வைய்றனக்கறநரர். ரனம்
அஷப் ஶதரன ணைறல் அன்தரக இனக்க ஶண்டும்;
கரரித்றல் எலங்கரக இனக்க ஶண்டும். இந்
எலங்குக்குத் ரன் ர், அநம் ன்று வதர்.

அன்னம் அநனம் உனரண ஸ்ரறஷ ஶண்டிணரல்
க்கும் இஷ உண்டரகும். அனஷட அனஷப

றஷணத்ட ன்நற வைலுத்டஶ ண அலக்ஷகவல்னரம்
ஶதரக்குகறந வதரி ஸ்ரணம்.
ல்ன திள்ஷபகபரற்கு ஶண்டுக!
ல்ன திள்ஷபகபரற்கு ஶண்டுக!
வகட்ட திள்ஷபரட பிட. ஆணரல் அந்ப் வதர்

டுத்டிட்டரல் அப்னநம் க்கு த்ஷண அரணம்,
கஷ்டம்! ரழ்க்ஷகில் னன்னுக்கு ஶ னடிரட.
ல்ன திள்ஷபரட கடிணம் ன்ன ஶரன்நனரம்.
ஆணரல் கடவுபின் அனஷபத் டஷ வகரண்டரல்
இஷனேம் பிரகச் ைரறத்ட ிடனரம். ல்ன திள்ஷப
ன்று வதர் ரங்கறணரல்ரன் ரழ்க்ஷகில் னன்ஶணந
ல்ன ல்ன ரய்ப்னக்கள் னம். எனரள்

இல்னரிட்டரல் என ரள் வகட்டன் ண்டஷண
வதநத்ரன் வைய்ரன்.
ஸ்ரறின் தர கனங்கஷப ிடரல் திடித்டக்

வகரண்டு, “ணக்கு ஶறு கறில்ஷன; ீரன் ல்ன ற
கரட்ட ஶண்டும்” ன்று ஶண்டிக்வகரள்ப ஶண்டும்.
திஞ்ைரண உங்கள் குந்ஷ உள்பத்றனறனந்ட உண்டரகறந
ஶண்டுஶகரலக்கு ஸ்ரற றச்ைம் தனன் னரர்.

உள்பத் டெய்ஷஷ இவ்ரறு இபறஶனஶ வதறுட
ரன் பிட. திற்தரடு அலக்கு வரம்தவும் டித்டப்
ஶதரகிட்டரல் ல்ன ற ஶட ஶண்டும் ன்ந

ண்ம் கூடப் ஶதரய்ிடும். ணஶ, இன்நறனறனந்ட

தகரஷணப் திரர்த்றனேங்கள். உங்கஷப

அலக்ஶகில்னரல் தபிச்வைன்று ஷத்ட உங்கலக்கு
என குஷநவும் ரல் ஸ்ரற கரப்தரற்றுரர்!
அம்ஷ அப்தன்
ைறறுர்கலக்கு – 3
அம்ஷ அப்தன்
உனகக் குடும்தத்றன் அம்ரவும் அப்தரவும்
இந் உனகம் னலஷனேம் டத்டகறநர் ஸ்ரற.
இறல் ணிர்கள் இனக்கறஶநரம். றனகங்கள்

இனக்கறன்நண. தட்ைறகள் இனக்கறன்நண. னல னச்ைறகள்
இனக்கறன்நண. ம், வைடி, வகரடி, னல், னண்டு ல்னரம்
வகரண்ட என வதரி குடும்தஶ உனகம். அந்க்
குடும்தத்ஷ டத்டகறநர் ஸ்ரற.
ம்னஷட ைறநற குடும்தம் எவ்வரன்ஷநனேம் அம்ர,
அப்தர ன்ந இண்டு ஶதர் டத்டகறநரர்கள். குடும்தம்
டப்தற்குச் ைரரன்கள் ஶண்டிினக்கறன்நண. அற்ஷந
ரங்குற்குப் தம் ஶண்டிினக்கறநட. அப்தர

ன்கறநர் உத்றஶரகம் வைய்ட, ைம்தபரகப் தம்
ரங்கறக்வகரண்டு னகறநரர். அந்ப் தத்ஷக் வகரண்டு
ைரரன்கள் ரங்கறப் ஶதரடுகறநரர். இந்ச் ைரரன்கஷப

ஷத்டக் வகரண்டு அம்ர ைஷத்டப் ஶதரடுகறநரள்; ற்ந
ட்டுக்
ீ
கரரிங்கஷபச் வைய்கறநரள்.
ஸ்ரற ணிர்கஷப ிட வரம்தப் வதரிர்; ம்ஷ
ிட அனக்குச் ைக்ற வரம்தவும் அறகம். அணரல்

அனஷட உனகக் குடும்தத்ஷ டத்டற்கு எனத்ர்
ைம்தரறக்க ஶண்டும். இன்வணரனத்ர் ைஷத்டப் ஶதரட
ஶண்டும் ன்று இல்னரல் அர் எனரகஶ
டத்றிடுகறநரர்.
ம் அப்தர அம்ர ரறரி, ஸ்ரற ைக்குகள் ரங்க

வபிஶ ஶதரக ஶண்டரம். ல்னரச் ைக்குக்கும் னெனம்
அஶரன். குங்கலம் ைக்குகள் ரறரிரன். இந்
குங்கள் ல்னரற்றுக்கும் கூட ஸ்ரறஶரன்
னெனம். அர் குக்கடல். ல்னரக் குங்கலம்
அரிடறனந்ட ரன் ந்ண. அப்தரவும் அம்ரவும்
க்குத் னகறந ைரரன்கலக்வகல்னரம் னெனம்

ஸ்ரறிடஶ இனக்கறந ரறரி, அர்கள் இனனம்
ம்றடம் கரட்டுகறந அன்னக்கும் னெனம் ஸ்ரறிடம்ரன்
இனக்கறநட.

க்கு ப்ஶதரடம் ல்னஷஶ றஷணத்டக் வகரண்டு,
ம்னஷட ைந்ஶரத்டக்கரக த்ஷண கஷ்டத்ஷனேம்

ரங்கறக் வகரள்கறந அன்ன ம் அப்தரவுக்கும் அம்ரவுக்கும்
இனக்கறநல்னர? ரம் ல்னர்கபரக ஶண்டும்;

னத்றைரனறகபரக ஶண்டும்; ரம் ரழ்க்ஷகில் ன்நரக

னன்னுக்கு  ஶண்டும் ன்தடரஶண ம் வதற்ஶநரரின்
எஶ குநறக்ஶகரபரக இனக்கறநட? இற்கரகஶ ரன்

அர்கள் ைறன ைங்கபில் ம்ஷத் ண்டிக்கறநரர்கள்
கண்டிக்கறநரர்கள். இஷக் வகரண்டு ரம் அர்கபிடம்
ஶகரதப்தடக்கூடரட. ம்னஷட ல்னஷ றஷணத்ஶரன்
அர்கள் கண்டிக்கறநரர்கள் ன்று உ ஶண்டும்.
அர்கள் ஶகரதித்டக் வகரண்டரலும் அற்குக்கூடக்

கரம் ம்றடம் அர்கலக்குள்ப அன்னரன். இந்
அன்திணரல் ரன் அர்கள் ம்ஷ பர்த்டப் தடிக்க

ஷத்ட, க்கு உடம்னக்கு ந்ரல் இவல்னரம் கண்
ிறத்டக் கணித்ட, ல்னரக் கரரிங்கலம்
வைய்கறநரர்கள். இப்ஶதர்ப்தட்ட அன்ன அர்கலக்கு

ங்கறனந்ட ந்ட ன்று தரர்த்ரல், இந் அன்ன ன்ந
ைக்குக்கும் னெனம் ஸ்ரறரன். ஸ்ரறஶரன் அப்தர
அம்ர ன்கறந உனங்கபில் ந்ட ம்றடம் அன்ஷதச்
வைலுத்டகறநரர்.

உனகக் குடும்தத்றன் அம்ரவும் அப்தரவும்
அன்ஷணனேம் திரவும் னன்ணநற வய்ம்
அன்ஷணனேம் திரவும் னன்ணநற வய்ம்
ம் அப்தரஷனேம் அம்ரஷனேம் ஸ்ரறரக றஷணக்க
ஶண்டும். இஷஶ ரற்நற ஸ்ரறஷனேம் அப்தர
அம்ர ன்ந உனங்கபில் றஷணக்க ஶண்டும்.
„வகரன்ஷந

ஶந்ன்‟ ன்ந ீற டைனறல் எபஷப் தரட்டி

னனறல் „அன்ஷணனேம் திரவும் னன்ணநற வய்ம்‟
ன்கறநரள். இட ரய் ந்ஷஷத் வய்ரக

றஷணப்தட. இஷ அடுத்ஶ „ஆனம் வரலட ைரனவும்
ன்று‟ ன்கறநரள். „ஆனம் வரலட‟ ன்நரல்
ஆனத்றலுள்ப வய்த்ஷத் வரலஶரகும்.
அப்தடித் வரலம்ஶதரட அத்வய்த்ஷஶ ரய்
ந்ஷர் ண அன்னடன் ண் ஶண்டும்.
ஸ்ரற ல்னர இடங்கபிலும் இனக்கறநரர் ன்நரல்

அனக்கு ம்ஷப்ஶதரல் உனம் இனக்க னடிரட.

ஆணரல் உனம் இல்னர எனஷ ப்தடி றஷணப்தட?

அணரல் அஷ அப்தர அம்ர ன்ந இன உனங்கபில்
றஷணக்க ஶண்டும். க்குத் வரிந்ர்கபில் ம்றடம்
வரம்த அன்தரக இனப்தட ரய், ந்ஷர்ரஶண? அன்தரக
இனப்தர்கஷப றஷணத்டக் வகரண்டரல்ரன் க்கும்
ைந்ஶரரக இனக்கறநட. அணரல் ஸ்ரறஷ
அம்ரரக, அப்தரரக, இண்டும் ஶைர்ந்
அம்ஷப்தணரக றஷணத்டப் தக்ற வைலுத் ஶண்டும்.
தரர்ற ன்ந அம்ரரகவும், தைறன் ன்ந
அப்தரரகவும் அர் ஆகறினக்கறநரர்; னக்ஷ்ற ன்ந
அம்ரரகவும் யரிஷ்ட ன்ந அப்தரரகவும்

ஆகறினக்கறநரர்; ைலஷ ன்ந அம்ரரகவும் ரர் ன்ந
அப்தரரகவும் ஆகறினக்கறநரர்.
இந் உனங்கஷப றஷணத்டக் வகரண்டரஶன அன்தரக
இனக்கறநட. ைந்ஶரரக இனக்கறநட.
ணனம் அநறவும் வபி
ணனம் அநறவும் வபி
ணத்றல் அன்னம் ைந்ஶரனம் இனக்கறநஶதரட ரன்
னத்ற வபிரக இனக்கறநட. னத்ற வபிரக இனக்கறந
ஶதரட தடித்ரல் தரடம் ன்நரக றுகறநட. ஶகரதம்,

ஆத்றம், அலஷக, வதரநரஷ ல்னரம் உண்டரகறநஶதரட
னத்ற கும்திப் ஶதரகறநட. அப்ஶதரட தடிப்னம் நரட்ஶடன்
ன்கறநட.
றணனம் வகரஞ்ை ரற ஸ்ரறஷப் தரர்ற –
தைறணரகஶர, கரனக்ஷ்ற – யரிஷ்டரகஶர

றஷணத்டக் வகரண்டு ிட்டீர்கபரணரல் ணம் ல்னரக
ஆகும்; னத்றனேம் வபிரக ஆகும். அணரல் தடிப்னம்
ன்நரக னம். ன்நரகப் தரஸ் தண்ிிடனரம்.
வரம்தப் னத்றைரனறரக இனந்ட றஷந ரர்க் ரங்கறப்
தரஸ் தண்ிணரல்கூட, ல்னன் ன்ந

வதவடுக்கரிட்டரல் திஶரஜணம் இல்ஷன. ல்ன
வதர் இல்னரிட்டரல் திற்கரனத்றல் ரழ்க்ஷகில்
னன்ஶணநஶ னடிரட. ல்னணரக இனந்டிட்டரல்
அட க்கும் ைந்ஶரம்; ற்நர்கலக்கும் ைந்ஶரம்;
வதரிணரண தின் ரழ்க்ஷகில் னன்னுக்கு
னற்கும் அடரன் உவும்.
ம்ஷ ல்னர்கபரக, னத்றைரனறகபரக, இண்டரகவும்
வைய்ட ஸ்ரறிடம் ரம் ஷக்கறந தக்றரன்.
ைறறு றஶனஶ ஸ்ரறிடம் திடிப்ன
ைறறுறஶனஶ ஸ்ரறிடம் திடிப்ன
இந்ச் ைறன்ண றனறனந்ஶ ஸ்ரறஷப் திடித்டக்
வகரள்ப ஶண்டும். இப்ஶதரட ரன் அஷக்

வகட்டிரகப் திடித்டக் வகரள்பவும் னடினேம். ரக ஆக
ஶறு தன றனுைரண ஆஷைகள் ல்னரம் ந்ட,
ஸ்ரறஷ றஷணக்க எட்டரல் இஷடஞ்ைல் வைய்னேம்.
இப்ஶதரட உங்கலக்கு அந் இஷடஞ்ைல் இல்ஷன.
அணரல் இப்ஶதரஶ அரிடம் தக்ற ஷக்கப்
தகறிட்டரல் அப்னநம்கூட அந் ஆஷைகள் உங்கபிடம்
ந்ட உதத்றம் தண்ரட.

ீங்கள் ல்ஶனரனம் ஶக்ஷரக இனக்க ஶண்டும்.
றஷந ரர்க் ரங்கற, றஷநப் தரஸ் தண்ி
ரழ்க்ஷகில் ல்ன றஷனக்கு ஶண்டும்.
இற்வகல்னரம் றரக இப்ஶதரறனறனந்ஶ
ஸ்ரறிடம், அம்ஷப்தணிடம் தக்றஶரடு இனங்கள்.
திநனக்கு உதகரரக
திநனக்கு உதகரரக
இப்ஶதரட ரம் இத்ஷண ஶதனம் எஶ என த்றன்
றனறல் இனக்கறஶநரம்.*

வரம்த னங்கலக்கு னன்

இத்னூண்டு ைறன்ணரக இனந் என வைடிரன் இப்ஶதரட
இவ்பவு ஶதனக்கும் றல் னகறந ரக

ஆகறினக்கறநட. இன்ஷநக்குச் ைறன்ணர்கபரக இனக்கறந
ீங்கலம் வதரிர்கபரகறந ஶதரட இந் ம் ரறரிப்
தனஶதனக்கு உதகரரக இனக்க ஶண்டும்.
*இட

என தள்பிின்  றனறல் ஆற்நற உஷ.

ரழ்க்ஷகில் ல்ன றஷனக்கு  ஶண்டும் ன்தட
திநனக்வகல்னரம் உதகரம் வைய்ற்கரகத்ரன். றஷநச்
ைம்தரறத்ட அஷவல்னரம் க்கரகஶ வைனறத்டக்
வகரண்டரல் ஸ்ரற ைந்ஶரப்தடரட்டரர். அனக்கு
ரம் ப்தடிக் குந்ஷஶர அஶ ரறரி ஷகள்,

ஶரரபிகள், அரஷகள் ல்னரனம் குந்ஷகள். அந்க்
குந்ஷகலக்கு ரம் உதகரம் தண்ரல் க்ஶக
வைனறத்டக் வகரண்டரல் ஸ்ரற அற்கப்னநம் க்கு
அனள் வைய்ரட்டரர்.

அணரல் ீங்கள் ல்ஶனரனம் உனகத்டக்கு உங்கபரல்

னடிந் உதகரத்ஷ வைய்ஶண்டும். அறல் உங்கலக்கு
என வதரி ைந்ஶரனம் றனப்றனேம் உண்டரகும்.
ீங்கஶப ைரப்திடுஷ ிட ஏர் ஷக்குச்
ைரப்தரடுஶதரட்டரல் அறல் உங்கலக்கு இன்னும் ஜரஸ்ற

இன்தம் உண்டரகும். ரம் திநந்றனப்தஶ ற்நர்கலக்கு
உதகரம் வைய்ற்கரகத்ரன் ன்று வரினேம். இப்தடி
உங்கபரல் னடிந் உிஷச் வைய்ட ீங்கள்

ற்நர்கபின் ணத்ஷக் குபி ஷத்ரல் அஷப்
தரர்த்ட ஸ்ரறனேம் உங்கபிடம் ணம் குபிர்ந்ட றம்த
அனள் வைய்ரர்.
உங்கபிடம் ற்நர்கலக்கு ல்ன அதிப்திரம் ந்ரல்
அர்கலம் ீங்கள் ஸ்ரறஷத் வரலஷப் தரர்த்டத்
ரங்கலம் வரலரர்கள். தக்றிணரல் உங்கலக்கு

உண்டரகறந ஆணந்னம் ல்னநறவும் அர்கலக்கும்
கறஷடக்கும். ஆணதடிரல் ீங்கள் ஸ்ரறிடம் தக்றரக
இனப்தஶ ல்னரற்ஷநனேம் ிடப் வதரி
தஶரதகரரகறநட.
வகட்ட குங்கள் ரக்கரனறனக்க
வகட்ட குங்கள் ரக்கரனறனக்க
அவ்ப்ஶதரட வதரநரஷ, ஶகரதம் ல்னரம் த்ரன்
வைய்னேம். ைண்ஷடக்குப் ஶதரஶரர, சுரில் றட்டி
லடஶரர ன்று ஶரன்றும். ஆணரல் இடகபில் னத்ற
ஶதரணரல் தடிப்னக் வகட்டுப் ஶதரகும். ல்ன வதனம்
டுக்க னடிரட. இற்கரகத்ரன் றணனம்

லந்வுடனும், இவு டெங்கும் னன்னம் ஸ்ரறஷப்
திரர்த்ஷண வைய்ஶண்டும்.

ம்ஷ உனட்டித் ள்லகறந ரறரி வதரி கரற்று
அடித்ரல் டெஷப் ஶதரய் திடித்டக்
வகரள்கறஶநரல்னர? அஶ ரறரி ஶகரதம், வதரநரஷ
னனற வகட்ட குங்கள் ம்ஷத் ரக்குகறந ஶதரட
அம்ஷப்தணரக இனக்கறந ஸ்ரறஷ திடித்டக்
வகரள்ப ஶண்டும். ரம் ிரல் அர் கரப்தரர்.
ஶஷபஶரறும் ந்ட றறம் ஶண்டுல்
ஶஷபஶரறும் ந்ட றறம் ஶண்டுல்
அணரல் இன்நறனறனந்ட றணனம் இண்டு ஶஷப ந்ட
ந்ட றறம் ஸ்ரறஷ அம்ஷப்தணரக றஷணத்டப்
திரர்த்ஷண தண்டங்கள். “ரன் வகட்ட ற

ஶதரகக்கூடரட. ணக்கு ல்ன னத்ற ர” ன்று அன்ஶதரடு
ைந்ஶரரகப் திரர்த்ஷண தண்டங்கள். இணரல்
ல்ன ணம், உறுறரண னத்ற, தடிப்திஶன தரஸ், திநகு

உர்ந் உத்றஶரகம், திநர் ல்னரனக்கும் உதகரரண
ல்ன ரழ்க்ஷக ல்னரம் உங்கலக்கு ற்தடட்டும்.
அஶரயர
அஶரயர
ஆம்தத்றல் தரர்ற ன்று என ரரஷச் வைரன்ஶணன்.
அலக்குப் தற, கர் தைறன், „தரர்ீதற‟ ன்கறந
அஶ உனகுக்வகல்னரம் கப்தணரர். வதரி

வய்ரணரல் அனக்கு „யரஶன்‟ ன்றும் வதர்.
உங்கஷபப் ஶதரல் என குந்ஷ அஷ „யய‟ ன்ந

வதஷச் வைரல்னற ஏரல் றதட்டு ந்ட. அந்க்
குந்ஷக்கு ஞரண ைம்தந்ர் ன்று வதர். இந்க்

குந்ஷ ஊர் ஊரக யய ன்று வைரல்னறக்வகரண்டு
ஶதரஷப் தரர்த்ட ல்னர ஜணங்கலம் „அஶரயர‟
ன்று ஶகரம் ஶதரட்டரர்கள். அந்க் கரனத்றல்

உனகத்றல் இனந் வகட்டவல்னரம் அந்க் ஶகரத்றல்
ஏடிப் ஶதரய்ிட்டட. ஷம் அரட, உனகம் டர்
ீர்ந்ட. அரட, கஷ்டஶ இல்னரல் ஆிற்று.
“ன்ஷநக்கும்

இஶரறரி ய ய ைப்ம் லம்திக்

வகரண்ஶட இனக்கட்டும்; அணரல் உனகத்றன் கஷ்டங்கள்
ல்னரம் ஶதரகட்டும்” ன்று ைம்தந்க் குந்ஷ ஶரம்
தரடிற்று.

அன் ரஶ சூழ்க
ஷகனம் டர் ீர்கஶ
அன் ன்நரல் யன். யன் ன்நரல் ைறன்.
இப்ஶதரட ரன் “: தரர்ீ தஶ!” ன்று வைரல்ஶன்.
உடஶண ீங்கள் அம்ஷரண தரர்றஷனேம் அள்

தறரண ம் அப்தர தைறஷணனேம் றஷணத்டக் வகரண்டு
அன்ஷநக்கு அந்க் குந்ஷ வைரன்ண ரறரிஶ
தக்றஶரடு “ய ய யரஶர” ன்று வைரல்ன
ஶண்டும்.

: தரர்ீ தஶ!
ய ய யரஶர!

ரனறத ரர்கலக்கு

உர்ச்ைற வள்பனம் கட்டுப்தரட்டு அஷனேம்
ரனறத ரர்கலக்கு
உர்ச்ைற வள்பனம் கட்டுப்தரட்டு அஷனேம்
வௌணம், ரனறதம் ன்தட உர்ச்ைற ஶகங்கள்
கட்டறுத்டக் வகரண்டு

னலகறந தனம். ற்கரனத்றல்

றறஞ்ைற ைக்றனேடன் மர் ஜணங்கபின் ஶலும்
ஆலஷக வைலுத்றக் வகரண்டினக்கறந தரனறடிக்ஸ், மறணிர,
தத்றரிஷககள், ஸ்ஶதரர்ட்ஸ் ஆகறஷ அத்ஷண

ஶதஷனேஶ உர்ச்ைற ஶகங்கபில் டெண்டிிட்டுக்

வகரண்டினக்ஷகில், ன்ணிற்ஷகரகஶறு அந்
ஶகங்கபின் லச்ைறக்கு ஆபரகறினக்கறந ரனற சு
ரர்கள் – கல்லூரிகபில் தடித்டக் வகரண்டினப்தர்கள்
– எலங்கு

னஷநகலக்குக் கட்டுப் தட்டினப்தட இண்டு

தங்கு (டங்கு) ைறம்ரன். ஆணரலும் ங்கலஷட

றர்கரனத்டக்கரண பர்ச்ைறஷ னன்ணிட்டு அர்கள்
இந் ைறத்ஷ ைரபித்ஶ ீ ஶண்டும்.

அறஶனஶரன் ஶைத்றன் ற்கரன அஷற, றர்கரன
அஷற ஆகறஷனேம் அடங்கறினக்கறன்நண. ரனறத
மளக்கரர்கள் கட்டுப்தரடு இந்ரல் அர்கலம்

வகட்டுப் ஶதரய், ட்டிலும்
ீ
அஷற குஷனந்ட வகட்டுப்
ஶதரய், ரட்டிலும் அஷறின்ஷஶ அடிஶர் ஷ
திக் வகடுத்ட ிடும்.
கட்டறுத்டப் னலகறந இந் உர்ச்ைற வள்பத்டக்கு
அஷஶதரட்டு ஷப்தரகத்ரன் ம்னஷட

னன்ஶணரர்கபரண வதரிர்கள் தரனப்திரத்றல்

அக்ஷரப்ரமம் ஆண ரபினறனந்ட வய் தக்றஷனேம்,
குன தக்றஷனேம், அந் தக்றினறனந்ட ிஷபகறந

ிம் ன்கறந அடக்க குப் தண்ஷதனேம் ிறத்ட,
குனகுனத்றல் அஷப் தைங்கலக்கு ஷடனஷநரக்கறக்
வகரடுத்ரர்கள்.

தக்ற அைறம்
தக்ற அைறம்
இப்ஶதரட குனகுனரமக் கல்ினஷந அடிதட்டுப்
ஶதரய்ிட்டரலும், இன்ஷநக்கும் னேர்கஷபத் ப்தரண
உர்ச்ைற ஶகங்கள் அடித்டக்வகரண்டு ஶதரகரல்

க்ஷறப்தற்கு தக்றஷனேம், ித்ஷனேம் ிட்டரல்
ஶஶந உதரறல்ஷன. வய்த்றடம் தக்றனேம், அகத்றஶன
ரிடனம்-கப்தணரரிடனம் கல்ிைரஷனில்

ஆைறரிர்கபிடனம் கட்டுப்தட்டு ரிரஷ கரட்டுட
ன்ந னொதத்றல் தக்றனேம் ரர்கலக்கு அத்ரச்ம்.
தக்றனேடன் ஸ்ரறிடம் றணனம் இண்டு ஶஷபனேம்

கரல்ி, அஷி ஶம் ஜதம், திரர்த்ஷண வைய்ட,
அவ்ப்ஶதரட ஶகரிலுக்குப் ஶதரட, மத்கர ச்ம்
வைய்ட, வய்ிகரண ஆத் மம்தந்ரண டைல்கள்
வகரஞ்ைம் தடிப்தட ஆகறண அர்கலக்கு வரம்தவும்
ல்னட வைய்னேம். ஆணரலும் இங்ஶகனேங்கூட ரன்
ஜரக்ஷனேடஶணஶ கரல்ி-அஷி திரர்த்ஷண,
„வகரஞ்ைம்‟ வய்

தரகப் தடிப்தட ன்று கரன

அபஷக் குறுக்கறக் வகரடுத்றனக்கறஶநன். ன்

குறுக்கறஶணன் ன்நரல் ரர்கலக்கு னக்கறம்
தடிப்னத்ரன். அறஶனரன் அர்கள் றக றஷநக் கணம்

வைலுத்ஶண்டும். அப்தடிப் தரர்க்கும்ஶதரடரன்
„ஆஶஜ்‟, ைரைரி

ன்ந றஷனிலுள்ப என ரன்

வய் ைம்தந்ரகஶகூட வரம்தவும் வதரலஷச்
வைனவு வைய்ட தடிப்னக்கு ஊறு ிஷபித்டக்
வகரள்பக்கூடரட ன்ந அதிப்திரத்றல் தக்ற

தண்டற்கு கரன அபஷக் குறுக்கறக் வகரடுத்ஶன்.
ல்ன னத்றைரனறரக இனந்ட, தடிப்னக்கு அறகப் வதரலட
வைனிடத் ஶஷில்னரர்கலக்கு இந்க் குறுக்கல்
இல்ஷன. அஶ மத்றல் அர்கலக்குக்கூட இந்க்
கரனகட்டத்றல் தடிப்னத்ரன் னல் னக்த்ம் ன்ந
ப்க்ஷஞ நக்கக்கூடரட.
அடிப்தஷடில் அத்ஷண ரர்கலக்கும் உறுறரண
வய் ம்திக்ஷக ன்தட இனந்ட, வய்ந்ரன் ங்கஷப
ல்றில் டத்றச் வைல்ன ஶண்டும் ன்ந திரர்த்ணர
ைறந்ஷண தனரக ஸ்றப்தட்டுிட்டரல் ஶதரடம், வய்
தக்றக்கரக வ்பவு வதரலஷ எடக்குட ன்தட

அடுத் தக்ஷம் ரன். அட அனம் தடிப்தில் ப்தடி,
வகட்டிக்கரர இல்ஷனர ன்தஷப் வதரறுத்ட
அஷனேம். வகட்டிக்கரர்கள் தடிப்னக்குப் வதரலஷக்
குஷநத்டக் வகரண்டு தக்ற தண்டற்கு ஜரஸ்ற
வைனிடனரம். அப்தடிில்னரர்கள் இற்கு
ரறுனரகச் வைய் ஶண்டும்.
தடிப்னக் கரனத்றல் வய் ிரகக் கூட வரம்தவும்
ஶதரய்ிடஶண்டரம் ன்று என தக்கம் வைரல்லும்ஶதரஶ,
இன்வணரன தக்கம் அறலும் இனக்க ஶண்டி அபவுக்கு
ஈடுதரடு இல்னரிட்டரல் ணமறன் ல்ன பர்ச்ைற

வரம்தவும் தரறக்கப்தட்டுிடும் ன்தஷனேம்

னறனேறுத்றரக ஶண்டிினக்கறநட. வய் ைறந்ஷண,
அஶரஶடஶ இஷந்ட னம் ர்ம் ன்கறந
வநறனஷநகள் ஆகறஷ இல்னரிட்டரல் னுஷ்
ஜன்ஶ ண்ரன்.
ீ
ன்வணநற ப

ன்ஷணநற ப
இஷக் கணத்டக்குக் வகரண்டு க் கரம் – வதரி
டறனஷ்டரக, ற்கரனக் கல்ி னஷநில் வய்

ம்திக்ஷகக்கும், அஶரஶடஶ ஷக ஶகரத்டக் வகரண்டு

னம் ர்ம், ீற ன்கறந ன்வணநற ஶதரஷணக்கும் உரி
இடம் வகரடுக்கப்தடில்ஷன ன்தடரன். தடிப்னத்
றட்டத்றஶனஶ இஷ இடம் வதற்நறனந்ரல்

இற்றுக்கரக ரர்கள் க்ஸ்ட்ர வதரலட வைனிட
அைறம் இரட. இஷ இல்னரிடில் ந்ப் தடிப்னம்
திஶரஜணறல்ஷன ன்தரல் இற்ஷந இப்ஶதரட

ரர்கள் „க்ஸ்ட்ர‟ வதரலறல்ரன் மம்தரறத்டக்
வகரண்டரக ஶண்டிினக்கறநட. கனரைரஷன

ிடுனஷநரண ைணி, ஞரிறுகபிலும், ரத்ரி-

கறநறஸ்டஸ்-ஶகரஷட ிடுனஷநகபிலும் ரர்கள்
இப்தடிப்தட்ட ிங்கள் கற்றுக் வகரள்ரக ஷத்டக்
வகரள்ரக ஷத்டக் வகரள்பஶண்டும்.

அர்கள் கற்றுக்வகரள்ட ஶதரனஶ னக்ரண
ிம் இப்ஶதரட  ஶதரஷணனேம், ீற ஶதரஷணனேம்

கற்றுக் வகரடுப்தற்கு ஆங்கரங்ஶக மங்கங்கள் அஷக்க
ஶண்டும். ஶதட்ஷடரமறகபரண வதரிர்கள் என்று

ஶைர்ந்ட இந் அத்ரைறரண கரரித்றல் ஈடுதட்டு
இப்தடிப்தட்ட மங்கங்கஷப அஷத்டத்ஶண்டும்.
ம்னஷட இஷபஞர்கள் உத் னனர்கபரக
உனரற்குச் வைய்ஶண்டி அத்ரைற தி.
அஷ இஷபஞர்கலம் னற்நறலும் தன்வைய்ட
வகரள்பஶண்டும்.

அைறல் ஶண்டஶ ஶண்டரம்
அைறல் ஶண்டஶ ஶண்டரம்
தரனறடிக்ஸ், மறணிர, தத்றரிஷக, ஸ்ஶதரர்ட்ஸ் ன்று ரன்
வைரன்ணறல் தரனறடிக்ஸ் ன்தட ரர்கலக்கு
ஶண்டஶ ஶண்டரம். ஶை டப்ன அறல்ரஶண

இனக்கறநட ன்று ஶகட்கனரம். ஶை டப்ன அறல்ரன்

இனந்ரலும் அந் டப்ஷத ல்ன கூர்ஷரண அநறவுடன்
டத்றத் வும் கல்ிில் ஶர்ச்ைற வதறுடரஶண
உவும்? இப்ஶதரட கல்ிக்கு இஷடனைறு வைய்டவகரண்டு
வதரனறடிகல் ப்ைறஷணகபில் இநங்குட அஷ ஶலும்

உர்ச்ைற ஶகத்ரல் வகடுத்ட, ங்கஷபனேம் வகடுத்டக்
வகரள்றல்ரன் னடினேம். „ஶலும்‟ வகடுத்ட ன்று
வைரன்ஶணன். வணன்நரல் ற்ஶதரட அைறனறல்
ஶரக்ர்கலம், ஶரக்ரண வகரள்ஷககலம்

அனர்ரகறக் வகரண்ஶட ந்ட அட ஸ் னத்டக்கும்,
ஆத்ற-க்ஷரத்றங்கலக்குஶ பப்தரண

ிஷபறனரகறினக்கறநட. இந் றஷனில் தக்கு
ஷைக்கு ர இபமள ரர்கள் அறல் ஶதரய்
ிலந்ரல்?

இப்ஶதரட ஶதரனறல்னரல் தரனறடிக்ஸ் – அைறல் –

எலங்கரக, ரர்றகரக இனந்ரலும், ற்கும் உரி
தனம் ன்று என்று உண்டரஷகரல், தடித்டத் ஶர்ச்ைற
வதற்று உத்ஶரகத்டக்குப் ஶதரய் ரழ்க்ஷகப் வதரறுப்ன
டுத்டக் வகரள்பஶ கடஷப்தட்டுள்ப ர
மனெயம் அைறனறல் இநங்கஶ கூடரட.

கல்ி கற்கறந கரனத்றல் ஆற்ந ஶண்டி கடஷ கல்ி
கற்தடரன். அற்குக் குந்கரக அைறனறல் ஈடுதரடு
கரட்டுட இன்ஷநக்கும், ன்ஷநக்குரக ணக்கும் யரணி
தண்ி, ஶை டப்னக்கும் குந்கந்ரன் உண்டரக்கும்.
ரப் திரத்றல் தடிக்கறந தடிப்னம், அஶரடு,
அஷிட, உர்ச்ைற ப்ரயம் வதனகும் அந் ஷைில்

ப்ரயத்ஷக் கட்டுப் தடுத்டற்கரகக் ஷகக்வகரள்லம்
தக்ற, ிரற மத்குங்கலந்ரன் னேர்கஷப ல்ன
ணிர்கபரக, ர்த்றன் னஷ்டி வதற்ந ப்ஷஜகபரக னொதம்
வைய்னேம். அந்ப் னஷ்டிஷப் வதற்ந தனைரனறகபரக ஆகற,
தடிப்ன னடிந் தின்ஶத, அந் ர்தனம் வகரண்டு ஶை

டப்ஷத ரங்கற ரித்ட அஷ க்க றில் டத்றக்
வகரண்டு ஶதரகஶண்டும். தனம் வதறுற்கரண

அப்ரமம் வதறுகறந ர ஷைிஶனஶ, தனம் வதற்று
ிட்டர் வைய் ஶண்டிஷச் வைய்ப் னநப்தடுட
அணர்த்த்றஶனஶ னடினேம். „ரம் ஶைத்ஷ ல்ன
றில் டத்டற்கு ல்ன னத்ற தனனம், ர்
தனனம், வய் தனனம் வதந ஶண்டும். னனறல்
இற்ஷந ரம் வதற்று, றஷனப்தடுத்றக் வகரண்டரல்ரன்
திற்தரடு ஶை ப்ச்ஷணகபின் தலஷக் கஷ்டப்தடரல்,

ரங்கற அஷ அதிினத்ற வைய் னடினேம். ஆகஶ தனம்
வதநர ற்ஶதரஷ ஸ்றறில் ரம் ரஜீ

ியரங்கபில் இநங்குட க்கும் ல்னறல்ஷன,
ரஜ்த்டக்கும் ல்னறல்ஷன‟ ன்று வௌணப்
திரத்றணர் உ ஶண்டும்.
இற்நறல் னத்றதனத்ஷ னக்ரகக் கரஶனஜறல் வதறுகறந
தடிப்தரகஶ வதநஶண்டும்; அஶரடு அஷக்
வகரண்டுரன் ரஷபக்கு இன் என உத்றஶரகத்றஶன
அர்ந்ட ட்ஷட
ீ
டத்னடினேம் ன்றும்
ற்தட்டினக்கறநட. தடிப்னக்குக் குந்கம்
தண்ிக்வகரண்டரல் ட்ஷட
ீ
டத் னடிரல் ஶதரகும்.
ன் ட்ஷடஶ
ீ
டத்ரன் ரட்ஷட ப்தடி டத்
னடினேம்?
ஆகஶ இந்ப் திரத்றல் வைய் ஶண்டிட, ன்ஷண
என ல்ன திஷஜரக தனப்தடுத்றக் வகரள்டம்,
ற்ஶதரட ணக்குள்படம், கல்ரரண தின் ணக்கு
ற்தட இனப்தடரண ட்ஷட
ீ
றர்யறப்தற்குத்

ஶஷரண அஸ்றரத்ஷப் ஶதரட்டுக் வகரள்டம்

ரன். அற்கப்னநம்ரன் ரடு னகறநட. திற்தரடு அன்
டப்னகஷப ல்னதடி வைய்ற்ஶக இப்ஶதரட அறல்
ஷனிடரல், குந் ஶரக்ரரம்ைங்கஷபப்
வதநஶண்டும்.

அைறல்ரறகள் ங்கலஷட ஆரத்ஷஶ
றஷணத்டக்வகரண்டு ரர்கஷபனேம் ங்கள் தக்கம்
இலக்கத்ரன் தரர்ப்தரர்கள். ரர்கள் அப்தடி

இலதடரதடி அர்கலக்குத் குந் னத்றறஷ

அநறவுஷஷ அர்கலஷட கல்ி ஸ்ரதணத்றணனம்,
அகத்டப் வதரிர்கலம் டுத்டச்

வைரல்னறக்வகரண்ஶடினக்க ஶண்டும். இன்ஷநக்கு
ைலனனள்ப வதரிர்கபரகவும், ஷனர்கபரகவும்
ம்றஷடஶ உள்பர்கலம் அர்கஷப உரிதடி
ச்ைரித்ட, ித்ஷ ிபக்கறக் கரப்தரக றற்க
ஶண்டும்.
ரனறதர்கலக்கு இப்தடி சும்ர சும்ரச் வைரல்ரல்
அலுப்னம் ஆரமனம் ற்தடர ித்றல் – bore அடிக்கர
ித்றல் – தக்குரக, அர்கலக்கும் அறல் என னைற,
„இண்டஸ்ட்‟ உண்டரகுரறு

வைரல்ன ஶண்டிஷச்

வைரல்னற, ச்ைரிக்ஷக ஶண்டிறல் ச்ைரிக்ஷக ற்தடுத்
ஶண்டும். இட குநறப்தரக அநறரபிகபரண

ஆைறரிர்ரர்கள் கணம் வைலுத்றச் வைய் ஶண்டி
கரரிம்; வதரி ஶமஷ. ஶைத்றன் னறர்ச்ைற வதற்ந
ஷனர்கலம் ஆகர்ம் உள்ப னஷநில் இப்தடிப்
திைரம் வைய்ட ரர்கலக்கு ிறப்ன உண்டரக்கறக்
வகரண்ஶடினக்க ஶண்டும்.
தடிப்ன தரறக்கரல் ஶமஷ
தடிப்ன தரறக்கரல் ஶமஷ
ஶைத்டக்கும் மனெயத்டக்கும் ரப் தனத்றல்
வைய்க் கூடி ல்னடகஷப, ல்னரக்
கல்ிைரஷனகபிலும் தடிப்ன ஶதரக தரக்கறத் டஷந
டடிக்ஷககலக்கும் extra-curricular activities ன்று இடம்

வகரடுத்ட ஷத்றனக்கறநரர்கபல்னர, அற்கு உட்தட்ஶட
தடிப்னக்குக் குந்கம் இல்னரதடி வைய்த் ஷடில்ஷன.

ரங்கள் தடிக்கும் கல்ி றஷனத்றன் ஆிஶனஶ
டத்ப்தடும் இவ்ி ஶமஷகபில் ஈடுதடுஶரடு
ரர்கள் றறுத்றக் வகரள்ட ல்னட. அற்கு
அறகரக வதரடனப் திகபில் திஶைறக்க
ஶண்டிறல்ஷன. திந ஸ்ரதணங்கபின் னெனனம் தி
வைய்ப் தடிப்னக்கு றஞ்ைறப் வதரலறனந்ரல் அப்ஶதரட

ஶண்டுரின் வதற்ஶநரர் அடேறனேடன் அற்நறல் உரி
அபவுக்கு ஈடுதடனரம். தடிப்னக்கு தரறப்ன கூடரட ன்தட
னக்கறம்.
இங்ஶக கல்ி றஷனங்கலக்கும் ஜரக்ஷ ஶஷ.

தரடம்-தடிப்ன ன்தஷிட இம்ரறரி உனகத்டக்கரண
திகபரஶனஶ கல்ி றஷனத்டக்குப் வதனம் னகலம்
கறஷடக்கக் கூடுவன்தரல் அந் றஷனங்கஶப
இற்றுக்கு றறஞ்ைற இடம் வகரடுத்ட, ைரைரி
ரர்கலம், ந்ரணர்கலம் தடிப்தில்
னன்ஶணநரல் தின்ங்கற றற்தற்கு ற வைய்ட ிடக்

கூடரட. தடிப்னக்கு னக்த்ம் வகரடுத்ட ன்நரக ல்ஷன
குத்டக் வகரடுத்ட ிட்ஶட, வபினேனகப் திகஷப
அஷ ஶற்வகரண்டு, ரர்கஷபப் தடிப்தின்

அடிப்தஷடில் ம் திரித்ட, அர் அபவுக்கு
உட்தட்ஶட அப்திகபில் ஈடுதடுத் ஶண்டும்.
ஆணரல் இப்தடி வபினேனகுக்கு ல்னட வைய்ஷ
அைறல் கட்ைறகபின் மம்தந்த்ஷ அடிஶரடு
ினக்கறஶ வைய்ஶண்டும். அைறல் கட்ைறத் வரடர்ன
அர்கலக்கு அடிஶரடு கூடரட.

ைறணிர, ஶதரஷப் வதரனட்கள், தத்றரிஷககள், ஸ்ஶதரர்ட்ஸ்

ைறணிர, ஶதரஷப் வதரனட்கள், தத்றரிஷககள், ஸ்ஶதரர்ட்ஸ்
இலப்னச் ைக்றகபில் தரனறடிக்ஸ் ரறரி ரன் வைரன்ண
ற்நஷ மறணிர, தத்றரிஷககள், ஸ்ஶதரர்ட்ஸ்.
அநறவு பர்ச்ைறக்கு உவும் டரகுவண்டரி ி மறணிர
அடிஶரடு ஶண்டரம்; தரனறடிக்ஸ் ரறரித் ரன் அடவும்
ன்தஶ ன் அதிப்திரம். ற்ஶதரஷ
மறணிரக்கஷபப் தற்நற ரன் ஶகள்ிப்தடுறனறனந்ட

ஶறு ிரக ன்ணரல் அதிப்ரப்தடனடிில்ஷன.
ஆணரலும், ரணரலும் ஶணரஞ்ைகரகக் வகரஞ்ைம்

வதரலடஶதரக்கு இல்னரிட்டரல் ரழ்க்ஷகஶ இறுக்கறப்
னலங்குகறந ரறரிரன் ஆகறிடும். குநறப்தரக இந்
ஸ்ந்ற னேகத்றல் இந்ப் தரிண்ஷடனேம்
கணிக்கரனறனக்க னடிில்ஷன. அணரல்

ன்னுஷட அதிப்ரக் கண்டிப்ஷதக் வகரஞ்ைம் பர்த்றக்
வகரடுத்ட, ப்ஶதரரட என மம், இனப்தற்குள் க்
குஷநரக இல்னரட ன்று வதர் ரங்கற

தடங்கலக்குப் ஶதரவன்று ரர்கள் ஷத்டக்
வகரள்பனரம் ன்று „கன்வமன்‟ வகரடுக்கறஶநன்.
மறணிரவுக்குச் வைரன்ணஶரன் ற்ந கஷன
றகழ்ச்ைறகலக்கும். ஆடல்-தரடல், ரடகம் ந்க்

கரனத்றலும் இனந்றனப்தரல், ம்னக்கு உட்தட்டு
அற்ஷந ரர்கலம் தரர்த்டிட்டு, ஶகட்டுிட்டு
ஶதரகட்டும் ன்று வரம்தவும் ிட்டுக் வகரடுத்ஶ
வைரல்கறஶநன்! இறஶன ஆதத்ட ன்ண ன்நரல், வகரஞ்ைம்

அறல் திஶைறத்ரஶன அட ஶதரஷப் வதரனள் ரறரி
ஶஶன ஶஶன இலத்டக் வகரண்டு ஶதரடரன்.

ஶதரஷப் வதரனள் ன்று என ரர்த்ஷ வைரல்னற
ிட்ஶடன். இப்தடி கரதி, மறகவட்டில் ஆம்தித்டப் தன
இனக்கறன்நண. இஷ ரர்கலக்கு எனரலம்

கூடஶ கூடரட. வதரடஶமஷ, மறணிர ஆகறற்நறல்
ரன் வகரஞ்ைம் ிட்டுக் வகரடுத்டச் வைரன்ணட ரறரி
இங்ஶக „ரினரக்ஸ்‟ தண்டற்குக் வகரஞ்ைம்கூட
இடறல்ஷன. ல்னற்ஶக இல்னர கரதி, மறகவட்,
இன்னும் ரன் ரய்ிட்டுச் வைரல்னப் திரிப்தடர
ஶதரஷ ஸ்டக்கள் ஆகறற்நறன் தக்கஶ ரர்கள்
ஶதரகப்தடரட.*
*Drugs னும்

ஶதரஷ ஸ்டக்கள் தனரக ஆகர

கரனத்றல் கூநறட.
அடுத் இலப்ன தத்றரிஷககள். உர்ச்ைறகஷபக்
கறபநறிட்டுப் ததப்னட்டுகறநரகஶ ற்கரனத்றல்

வதனம்தரனரண தத்றரிஷககள் இனப்தரகத் வரிகறநட.
தத்றரிஷககள் ஆத் மம்தந்ரகவும், கனரைர

ிரகவும், ஶனரக னனுக்கரணரகவும், அநறஷ
ினத்ற வைய்ரகவும் வ்பஶர ைறநப்தரண
ிங்கஷப ிறஶரகறக்கனடினேம். ஆணரல்
ஷடனஷந இற்கு வரம்தவும் ரறுதட்டினப்தரகஶ
வரிகறநட. ல்னற்கறல்னர ிங்கபில் னேர்கஷபக்
கனம் தடிரகஶ அற்நறல் தன ிங்கள்
னரகவும் தரர்க்கறஶநன்.

அப்தடிினக்கறம்ஶதரட ல்னஷஶ வதரறுக்கறவடுத்ட
selective reading ன்று

ரர்கள் தடிப்தட ைறம்ரன்.

ைறம் ன்தரல் ிட்டுிடக்கூடரட. இந் மறல்
திடிர கும் ன்தட தனரக இனக்கறநல்னர?
அந்ப் திடிரத்ஷஶ ல்ன றில் „ைரணஷனஸ்‟

வைய்ட, மறணிர, தத்றரிஷக ஆகறற்நறன் ித்றல்
ல்னறல் ட்டுஶ ஈடுதடுட ன்று எஶ திடிரக
இனக்கஶண்டும். வைரல்ட மளனதம், வைய்ட கஷ்டம்

ன்தட ணக்குத் வரிரனறல்ஷன. ஆணரல் ரர்கள்
இன்ஷநக்குப் தடிப்தில் உனப்தடவும், ரஷபக்கு உனகத்றல்
மத் திஷஜகபரக உனரகவும் இந்க் கஷ்டத்ஷ

மரறத்ஶரகஶண்டும் ன்தரஶனஶ வைரல்கறஶநன்.
ணக்ஶக, அர்கஷப றஷணத்ரல், ரனர றஷைகபிலும்
தனி ப்தரண forceகள் அர்கஷபப் ஶதரட்டு இலப்தஷ
றஷணத்ரல், தரரகத்ரன் இனக்கறநட. ஸ்ரறிடம்
திரர்த்றத்டக் வகரள்கறஶநன்.
கஷடைறரக ஸ்ஶதரர்ட்மளக்கு னகறஶநன். ஆணரல்
அடரன் இப்ஶதரட அஶக ரர்கலக்கு னனரரக
இனப்தரகத் வரிகறநட. ரர்கலக்கு ிஷபரட்டு

வரம்தவும் அைறம்ரன். ஶக தனத்ஷ ினத்ற வைய்ட
வகரள்ட, மந்ஶரரகத் டள்பிக் வகரண்டு
ிஷபரடி ஶஷனின் அலுப்ஷதனேம் ரழ்க்ஷகின்
ைனறப்ஷதனேம் ஶதரக்கறக் வகரள்ட, „டீம் ஸ்திரிட்‟ ன்தரக
என கட்டுப்தரட்டில் என்றுதட்டு உஷப்தட – ன்நறப்தடிப்
தன ல்ன அம்ைங்கள் ிஷபரட்டில் இனக்கறநட.
ஆணரல் அபவுக்கு றஞ்ைறணரல் அம்னஶ ஞ்ைரகும்

ன்று ைணம் இனக்கறநஶ! அப்தடித்ரன் இப்ஶதரட
ஆகறினப்தரக வரிகறநட.
Sense of proportion – ிகறரைரப்

தரகுதரட்டு உர்ச்ைற – ன்று

என்று வைரல்ரர்கள். அரட ட ற்கு வ்பவு
இடம் ன்று றர்ரகப் தரகுதடுத்றக் வகரண்டு

அஶரடு றறுத்றக் வகரள்ப ஶண்டும் ன்று அர்த்ம்.
அப்தடி றணனம் அஷ ி, என ி ிஷபரட
ஶண்டிடரன். அற்கு ஶல் அஷஶ மர கரன
ைறந்ஷணரக்கறக் வகரண்டுிடக் கூடரட.
இப்ஶதரட னேர்கள் ிஷபரடுஷிட அறக ஶம்
வதரி வதரி ிஷபரட்டுப் ஶதரட்டிகபில் திந

ஆட்டக்கரர்கள் – ஸ்ஶதரர்ட்ஸ்வன் ன்கறநரர்கள் –

கனந்ட வகரண்டு ஆடுஷப் ஶதரய் ஶரில் தரர்ப்தறஶனர,
அல்னட அஷிடப் தன டங்கு ஶம் அஷப் தற்நற
„கவண்டரி‟ ஶகட்தறஶனர, தத்றரிஷககபில் sports column

தடிப்தறஶனரரன் வைனறக்கறநரர்கள். ரள் கக்கறல்,
ரக் கக்கறல், றணந்ஶரறும் ிக் கக்கறல்

இப்தடிஶ வைனிடுகறநரர்கள் ன்று ஶகள்ிப்தடும்ஶதரட,
„ஶர, வதரன்ணரண

ஶத்ஷ இப்தடி ினர வைய்ர?‟

ன்றுரணினக்கறநட. „ஷடர்ன்‟ ஶண்டுவன்நரல்

ஶர வகரஞ்ைம் தரர்க்கட்டும், ஶகட்கட்டும், தடிக்கட்டும்.
ஆணரல் தரீஷக்ஷஷத் ஷனக்கு ஶல் ஷத்டக்

வகரண்டினக்கறந ஶதரடகூட „கவண்டரி‟ில் னலகுட
ன்நரல் அட னத்றைரனறகள் வைய்கறந கரரிரகஶ
இல்ஷனஶ! ம்னஷட ரர்கள் அப்தடிப்தட்ட

(னத்றைரனறகபல்ன ன்கறந) தட்டம் வதநனரர ன்று
இனக்கறநட.

தங்கரனக் கல்ிக்கூடங்கள்
தங்கரனக் கல்ிக்கூடங்கள்
வரத்த்றல் வௌணப் தனம் ன்தட என்றுக்வகரன்று
வரம்தவும் றவறரண ைக்றகபின் ஶதரரட்டரகஶ

இனக்கும்தடிரக இக்கரனத்றல் ஆகறினக்கறநட. இந்ப்
தனத்றல்ரன் ஶகம், டடிப்ன கட்டுக்கடங்கரல்
வதனகுட. ஆணரலும் இஶ ைத்றல்ரன் வரம்தவும்
கட்டுப்தரடரக இனக்க ஶண்டினேம் இனக்கறநட.
தங்கரனத்றல் தரனப் திரம் ஆகற, வட்டு

மறஶனஶ குனகுனம் ன்று வகரண்டுிட்டரர்கள்.

அந்ச் ைறன்ண ைறனறனந்ஶ குனின் டு
ீ , கல்ிக்கூடம்,
இண்டுரக இனந் குனகுனத்றல் ட்டின்
ீ
ஸ்ந்றம்
வகரஞ்ைனம், கல்ிக்கூடத்றன் கண்டிப்ன றஷநவுரக
இனந் ‟வமட்-அப்‟தில் ைறறுர்கள் பர்ந்ட தகறரல்,
ரனறத ஷை னம்ஶதரடம் என கண்டிப்தின் கல ழ்

கட்டுப்தட்டினப்தட ன்ணிற்ஷகரக மரத்ரினந்ட.
இப்ஶதரஶர அஸ்றரப் திரரண அந்ச் ைறன்ண

ைறல் ஸ்க்னயத்றஶன – வைரந் ட்டிஶன
ீ
– எஶ
ஸ்ந்றரக அடங்கரனறனப்தடம், அணரஶனஶ
அற்குத் ணிரக உள்ப கல்ிக்கூடத்றலும் அஶ
ஶதரக்கறல் ஶதரய், கட்டுப்தரட்டுக்கு
உடன்தடரனறனப்தடரக இனக்கும் றனம்
ற்தட்டினக்கறநட.

வமரந் ட்டுக்கும்
ீ
குனகுனத்டக்கும் உள்ப

அடிப்தஷடரண ித்ரமத்ரல் இப்தடிக் ஶகரபரநரக
டக்கறநட. வமரந் ட்டில்
ீ
அப்தர-அம்ரிடம்
வரம்தவும் ஸ்ரீணம் வகரடுத்டப் ஶதரகறநட. அர்கலம்
ரத்மல்த்றன் ீ ட வைல்னம் வகரடுப்தறல் ஶதரற
அபவு கண்டித்ட பர்ப்தறல்ஷன. குனகுனத்றல்

அப்தடிில்ஷன. குன அச்ரண அபவுக்ஶக ப்ரிம்
கரட்டி, உரி அபவுக்குக் கண்டிப்ன வைய்தர். அகத்றல்

கண்டிப்னப் ஶதரரல் தள்பிக்கூடத்றல் ட்டும் கண்டிப்ன
ன்று னம் ஶதரட தைங்கலக்கு னண்டு திடிக்கத்ரன்
ஶரன்றும். இப்தடிரக அஸ்றரப் திரத்றல்

கட்டுப்தட்டுிட்டரல் அந் ஶரம் அடுத்ரண கரஷபப்
தனம் ன்ஶந வைரல்னப்ப்டுகறந ரனறத ஷைில்
ன்நரகஶ ஷனக்ஶகநத்ரஶண வைய்னேம்?
கட்டுப்தரடு ஶஷ
கட்டுப்தரடு ஶஷ
குனகுனரம னஷநஷத் ற்ஶதரட வைரல்னற ன்ண
ப்ஶரஜணம்? ஷடனஷந மரத்றல்னர என்றுக்கரக
ணப்தரல் குடிப்தரகத்ரன் அட ஆகும். கநறக்குர
ட்டுச் சுஷக்கரய்ரன் இப்ஶதரட அஷப் தற்நறப்
ஶதசுட.
ஆணரலும் அட இல்னர வதரி குஷநிணரல்
ற்தட்டுிட்ட கரஷபப் தன ஸ்ரந்த்ரித்ஷப்
ஶதரக்குற்கு ரட தண்ித்ரன் ஆகஶண்டும்.

கட்டுப்தரடில்னர கரஷப ல்னரஷனேம் னட்டிிட்டுத்

ரனும் அடி, சூடு ரங்கரனறனக்க ஶனும்
தண்ித்ரணரக ஶண்டும்.

ஆணதடிரல், ப்தடிஶர எப்தடி இந்க் கரஷபக்கு
னெக்கரம் கிறு ஶதரட்டரகஶண்டும். அப்ஶதரடரன்
அட ணக்கும் உதஶரகரக, ற்ந ஶதனக்கும்
உதஶரகரக உனரக னடினேம்.

றனக ஜரறக்கரஷபக்கு ஶறு டேஷ்ர்கள்ரன்
னெக்கரங்கிறு ஶதரட ஶண்டும். டேஷ் ஜரறக்
கரஷபக்கும் கல்ிக்கூடத்ட ஆைறரிர்கலம் ட்டுப்
ீ

வதரிர்கலம் அப்தடிப் தண் ஶண்டும்ரன். ஆணரல்

அப்தடி ட்டுஶ னடித்டிட்டரல் இந்க் கரஷப டேஷ்
ஜரறரக இனப்தற்கு அகறல்ஷன, வகௌறல்ஷன.
டேஷ் ஜன்ர டுத்ற்கு அகு, இந்க் கரஷப

ஸ்ரகத் ரஶணனேம் கட்டுப்தரடு, அடக்கம் ன்ந
னெக்கரங்கிற்ஷநப் ஶதரட்டுக்வகரள்டரன். ணக்கு
ற்நஶதர் னெக்கரங்கிறு ஶதரடும்ஶதரடம் னண்டு

திடிக்கரல், இஷ்டப்தட்டு அற்கு கரட்டிக்வகரண்டு றற்க
ஶண்டும்.

வதரிர்கபின் தங்கு
வதரிர்கபின் தங்கு
றஜரண டேஷ்ர்கபரக ல்னதடி பர்ச்ைற வதநரல்
ரங்கள் ரகப்
ீ
ஶதரய்ிடக்கூடரட ன்ந கஷன,
ரதம், ிைரம் ட்டும் ரனறதர்கலக்கு இனந்ட ிட்டரல்
ஶதரடம்; ப்ரிப்தட்டு னெக்கரங்கிறு ஶதரட்டுக் வகரண்டு

ிடுரர்கள்; ற்நர்கள் ஶதரடுற்கும் இஷ்டப்தட்டு
ிட்டுிடுரர்கள்.

அர்கலக்கு இந்க் கஷனஷ ப்தடி உண்டு
தண்டட? வதரிர்கள்ரன் ிடரல் திரித்டடனும்
வதரறுஷனேடனும் டுத்டச் வைரல்னறக்
வகரண்ஶடினக்கஶண்டும். அப்தடிச்

வைரல்னஶண்டுரணரல் வைரல்தர்கலம் கட்டுப்தரடரண
ரழ்க்ஷக டத்டதர்கபரக இனக்கஶண்டும்.
இல்னரிட்டரல் அர்கலஷட ரனேதஶைத்றற்கு ன்ண
றப்ன இனக்கும்? அற்கு ரர் கரட வகரடுப்தரர்கள்?
அடவும் generation gap ன்று ன்நரகஶ ஊநறப் ஶதரய்ிட்ட
இபந்ஷனனஷநக்கரர்கள் ஶகட்தரர்கபர?

அர்கலக்கரகஶ gap வரிரிட்டரலும், இக்கரனச்

ைறந்ஷணரபர்கலம், ஶணரத் ஆரய்ச்ைறரபர்கலம்
ரகரிகர்கலம் வைரல்னறக் வகரடுத்ரட இப்தடி என
gap-

வரிந்ட வகரண்டுிட்ட இபந்ஷனனஷநக்கரர்கள்

ஶகட்தரர்கபர?

ற்கரனத்றலுள்ப வதனம்தரனரண வதரிர்கள் இந்க்
கட்டுப்தரடரண ரழ்க்ஷக டத்டம் ித்றல்

ஶகள்ிக்குரிர்கபரகத்ரன் இனப்தரகத் ஶரன்றுகறநட.
அர்கலஷட ரர்த்ஷக்கு ன்ண „ரல்னை‟ இனக்கும்?
ஆஷகிணரல் இபம் ஷனனஷநிணஷ

உத்ஶைறத்ரட ரண ஷனனஷநிணர்
ன்வணநறகபில், ல்வனரலக்கங்கள் ன்கறநற்நறல் –
கட்டுப்தட்டு ர ஆம்திக்கஶண்டும். அஷ அடுத்

ஷனனஷநிணனக்கும் உரி னஷநில் தக்குரக
டுத்டச் வைரல்ன ஶண்டும்.

சுக்கட்டுப்தரஶட வதரி ைரகமம்
சுக்கட்டுப்தரஶட வதரி ைரகமம்
இப்தடி ற்நஶதர்ரன் ங்கஷப ல்றக்குக் வகரண்டு
ஶண்டும் ன்று ரனறதர்கள் ிட்டுிட்டல்

ரங்கபரகஶ ல்றப்தடுடரன் அகும் வகௌனம்.
வதரிர்கள் இர்கலக்கு உரம் கரட்டுற்குப்
தறல் இப்ஶதரடள்ப ஸ்றறில் இர்கஶப

வதரிர்கலக்கு உரம் கரட்டும்தடித் ங்கஷப
உசுப்தி லப்திக் வகரண்டரல் அடரன் வௌண
மரயமங்கபில் வரம்தவும் ிஶைரண
„க்வடிடதி‟பரண

மரயமரக இனக்கும்.

„அட்வன்‟ைனக்குப்

தநக்கும் னே மனெயத்றல்

அங்கங்ஶக ைறன ஶதரட இந் „அட்வன்ை‟ரில் னநப்தட்டு,
ங்கலஷட மரயம மரர்த்றத்ரல் ற்ந

ரர்கஷபனேம் அந் „ஸ்திரிட்‟ வரற்நறக்வகரள்லரறு
வைய்ஶண்டும். இடரன் ன் ஆஷை. இற்கரகஶ,

ஷப் ஶதரல் ித்ர ஸ்கம்
ீ
வைய் கல்ிரன்
இல்ஷனஶர, ஷப் ஶதரல் மரயமம் வைய்ர்
இல்ஷனஶர, அஶ மம் ஷப் ஶதரல் ி தக்ற
உள்பனம் இல்ஷனஶர அந் ஆஞ்ஜஶ ஸ்ரறஷப்
திரர்த்றத்டக் வகரள்கறஶநன்.
டக்கனடிர என்று டக்க ஶண்டுவன்று ரன்

ஆஷைப்தடுரகவும், ப்ரர்த்ஷண தண்டரகவும்

ஶரன்நனரம். ரணர்கபரஶனஶ ங்கஷபத்

ரங்கஶப கட்டுப்தடுத்றக் வகரள்ப னடிரனறனக்கும்
ஶதரட கரஷபப் தனத்றணரிடம் அஷ ப்தடி
றர்தரர்க்கனரவன்று ஶரன்நனரம். ரன் ல்னர
னேர்கலம் அப்தடி ஆரர்கவபன்று எனரலம் றர்

தரர்க்கில்ஷன. டைற்றுக்கு வட்டுப் ஶதஷத்ரன் றர்
தரர்க்கறஶநன். ரன் வைரல்ட ிைறத்ரகத்
ஶரன்நறணரலும், ரணர்கள்ரன் வரம்த னம்
கட்டுப்தரடு இல்னர ஶதரக்கறல் தகற ஊநறப்

ஶதரய்ிட்டரல் அந்ப் ஶதரக்கறனறனந்ட ீ லட
னடிரல் ஶதரகறநட. ரனறதர்கள் அப்தடிில்ஷன.

ணஸ் ஷத்டிட்டரல், என திடிரரண மங்கல்த
தனத்றல் ணமளப்தடிஶ ைரறத்டக் வகரள்கறந ைக்ற
அர்கலக்கு உண்டு. அப்தடி வட்டு வதர்வமண்ட் இந்
ித்றல் னநப்தட்டரல் ஶதரடவன்றுரன்

றஷணக்கறஶநன். ரணர்கள் ங்கள் ிம்
ங்கஶபரடு ன்று னடித்ட ிடுட ஶதரனறல்னரல்

ரனறதர்கள் dynamism உள்ப உத்மரயறகபரகத் ங்கள்
றில் ற்ந மகரக்கஷபனேம் இலக்க னடினேரனரல்
இந் வட்டுப் வதர்மண்ஶட மங்கரகச் ஶைர்ந்ட

கரரிம் வைய் ஆம்தித்ரல் ற்ந ரனறதர்கபிலும்
கிைரண ஶதஷ கட்டுப்தரட்டு வநறகபில் வகரஞ்ை
ஞ்ைரட வகரண்டு  னடினேம் ன்தஶ ன்
ம்திக்ஷக.
னடிரண ரர் னைணின்
னடிரண ரர் னைணின்

ரர் னைணின் ன்று ற்ஶதரட ஷத்டக் வகரண்டு
உரிஷப் ஶதரரட்டம் டத்டகறநரர்கஶபரல்னறஶர?
அற்குப் தறஶனர,… வகரஞ்ைம் ிட்டுக் வகரடுத்டச்
வைரல்கறஶநன்…. அஶரடு கூடஶர, ரங்கள்
மஜ்ஜணங்கபரக, அரட ன்க்கள்-ஶன்க்கள்

ன்தர்கபரக உனரகறந உண்ஷரண உரிஷக்கரக
என னைணின் அர்கள் அஷத்டக் வகரள்ப ஶண்டும்.
எவ்வரன கல்லூரிிலும் என வட்டு ல்ன தைங்கள்,

ல்ன வைலூக்கனம் ிட்டுக் வகரடுக்கர ஶணரதனனம்
வகரண்டர்கபரக இற்கரகச் ஶைர்ந்டிட்டரல் ஶதரடம்.
அர்கஶப ற்நர்கஷபனேம் ட்டிவலப்தி இப்தடி என
னைணிஷண ற்தடுத்றிட னடினேம்.

அம்திக் வகரண்டு, „ரன்‟ ன்று னநப்தடுகறந திரத்றல்,
ரனும் அடங்கற ிரக ஆகற, ற்நர்கஷபனேம்

ஆக்குற்ஶக அம்திக்வகரண்டு அங்கங்ஶக வட்டுப்

தைங்கள் னநப்தட்டுிட்டரல் „மீன்‟ அப்தடிஶ ரநறிடும்.
இனம்னக் கரனரக, கரிக்கட்ஷடக் கரனரக இனக்கறந
ற்கரனம் வதரற்கரனரகறிடும்.!
கல்ினேம் திவும்
கல்ினேம் திவும்
உர்ச்ைற ஶகங்கபின் திரயம் ிரறரகப்
திடித்டக் வகரண்டினக்கறந ஶதரட கல்ிரன் அற்கு
னந்ட. னெஷப பர்ச்ைற ட்டுறன்நற னல டேஷ்
பர்ச்ைறக்கரண கல்ிரக அட இனக்க ஶண்டும்.

னந்ட ைரப்திடும்ஶதரட தத்றம் ஷக்கரனறனக்க

ரட்டரர்கள். னந்ஷிடக் கூடப் தத்றஶ ிரற
ீர்ப்தறல் அறக உதகரம் வைய்டம் உண்டு.
அப்தடி, „ித்ஷ‟ ன்கறந கல்ி னந்ஶரடு ஶைனம்
தத்றரக „ிம்‟ ன்ந கட்டுப்தரடு, பிஷஷ

ஆன்ஶநரர் ஷத்றனக்கறநரர்கள். ித்ஷனேம், ினம்
னேப் திரத்றணனக்கு இண்டு கண்கள் ரறரி.
இப்ஶதரட ித்றல் அடங்கற, ரழ்ந்ட இனந்ரல் திற்தரடு
உச்ை றஷனக்கு உனரம். கரல்டெைறஷ உரம்
கரட்டுரர்கள். அட ம்னஷட கரலுக்கு அடிில்
வதரடினைண்டரக லம்னகறநட. ஆணரல் ைட்வடன்று

கரற்நறஶன அந் வதரடி உர்ந்ட ம் ஷனக்கு ஶல்

ஶதரய்ிடுகறநல்னர? அப்தடி, கல்ி கற்கும் ரபில்
அடிறஷனில் அடங்கறினந்ரல் திற்தரடு ரழ்க்ஷகக்குப்
வதரறுப்வதடுத்டக் வகரள்லம் ரபில் உர்ந் ஸ்ரணம்
வதநனரம்.
இந் உண்ஷ ம்னஷட யத்ரண ரகரிகத்டக்கும்
கனரைரத்டக்கும் ரர்மரக உள்ப னேர்கபின்

உள்பத்றல் தற ஶண்டும். தகரன் அற்கு க்னஷத
தண் ஶண்டும்.
ல்னஷ ினத்ற வைய்ட வகட்டஷக் குஷநக்க
ஶண்டும்
ல்னஷ ினத்ற வைய்ட வகட்டஷக் குஷநக்க
ஶண்டும்

ஶனரகம் ன்று இனந்ரல் அறல் ல்னரஶ ல்னரக

இல்னரல் வகட்டடம் இனக்கத்ரன் வைய்னேம். ஸ்னஷ்டி
ஶரன்நற ரபரக இப்தடித்ரன் இனந்ட ந்றனக்கறநட.
னடிிஶன இந் ஶனரக ரழ்க்ஷகஶ – அறஶன ல்ன
ரழ்க்ஷக ன்று வைரல்கறநடம் உள்தடத்ரன் –

றஜறல்ஷன; ஶனரகரீரண, ரரீரண என்றுரன்
றஜம்; இறனறனந்ட அற்குப் ஶதரய்ச் ஶைனடரன் ட
னடிரண னக்ஷ்ரக இனக்க ஶண்டும்‟ ன்று க்குக்
கரட்டுற்கரகஶ ஸ்ரற இந் ஶனரகத்றல்

வகட்டடகஷபனேம் ஷத்றனக்கறநரர் ஶதரனறனக்கறநட.
ரம் ரலகறந இந் னஶனரகத்டக்கு ‟றச்ஶனரகம்‟ ன்று
வதர். அப்தடிவன்நரல் „கனப்ன உனகம்‟. ன்ண கனப்ன
ன்நரல் ல்னடம் வகட்டடம் கனந்ட இனப்தட ரன்.

ஶஶனரகத்றல் ல்னரம் ல்னஶ. அமள ஶனரகத்றல்
ல்னரம் வகட்டஶ. டேஷ்ர்கபரண ம்னஷட இந்
ஶனரகத்றஶனர இண்டும் கனந்ட றச்ரினக்கும்.
அப்தடித்ரன் ஈச் றற. ஆணரலும் இறல்

ல்னஷிடக் வகட்டட வரம்த ஜரஸ்றரகற ிட்டரல்
ரம் அந்க் வகடுனறஶனஶ அலந்ற அலக்கரகற

இங்ஶகினந்ட ஶதரய்ச் ஶைஶண்டி னக்ஷ்ரண
றஜத்ஷ அஷட னடிரஶன ஶதரய்ிடும். அப்தடி
ஆகுரறு ிடப்தடரட. னர் னேகங்கபிலுங்கூட
ல்னஶரடு வகட்டடம் இனந்ரலும் க்ன, த்ஶர, த்ரத
னேகங்கபில் னஷநஶ, ல்னஶ வரம்த ஜரஸ்ற, „வரம்த‟
ன்று வைரல்ன னடிரிட்டரலும் ஜரஸ்ற, ஜரஸ்ற ன்று
வைரல்ன னடிரிட்டரலும் மம் ன்று னென்று

ிரக இனந்றனக்கறநட. கனறில் றஷனஷ ரநற,

வகட்டட ஜரஸ்றரினக்கும் ன்றும் ைரஸ்த்ங்கள்

வைரல்கறன்நண. அப்தடிச் வைரன்ணரல் இங்ஶக னலக்கக்
வகடுஶன ிரதித்ட, ல்னட டுதட்ஶட ஶதரய்ிடும்
ன்று அர்த்றல்ஷன. வணன்நரல் அப்ஶதரட „கனப்ன
ஶனரகம்‟ ன்ந இன் ஶதஶ வதரய்ரகற இட அமள

ஶனரகரக அல்னர ஆகறிடும்? அஶரடுகூட, கனறின்
வகரடுஷக்கும் அஶ ைரஸ்றங்கபில் தரியரம் –
றரம் வைரல்னறினப்தரல், இங்ஶக இந் னேகத்றலும்
ல்னற்குப் தரறபவு இடறல்னரிட்டரலும், ரற்தட
ைரட
ீ
இடனண்டு ன்று கரட்டுரகஶ
ற்தடுகறநட. ற்கரனத்றல் ஆகறினப்தடஶதரல் அந்

அபவுக்கும் கல ஶ ல்னட ஶதரய்ிடுற்கு ரம் இடம்
ப்தடரட. ஶனரகம் னரவும் இப்ஶதரட கரப்தடுகறந
ரறரி வகட்டறஶனஶ ஶலும் ஶலும் ஶதரய் ிலந்ட

ீ ட்ைறஶ இல்னரனரகறிடக்கூடரட. அற்கு ல்னஷ
ினத்ற வைய்ட, வகட்டஷக் குஷநக்க ஶண்டும்.
னலக்கக் குஷநத்ட ஷமஃதர் தன்ிிட னடிரடரன்.
ஆணரலும் ல்னஷ அட அனக்கறப் ஶதரட்டுிட்டுத்

ரஶண ஷனஶரங்கற றற்க னடிர அபவுக்குள்பரட
அஷக் குஷநக்கத்ரன் ஶண்டும்.

வஜணனரக உள்ப இந் ித்ஷஶ ரனறத
ஶனரகத்டக்குப் வதரனத்றத்ரன் ஶர ணைறல்
ஶரன்நறஷச் வைரன்ஶணன். னரவும் அப்தடிஶ
ைலர்றனந்றிடுவன்று றர்தரர்த்ட, ைலர் றனத்டரறு
ஶகட்டுக் வகரள்கறஶநவணன்று அர்த்றல்ஷன. வகட்டற்ஶக
அடிஶரடு ிட்டுிடக்கூடரட ன்தற்கரகஶ னடிந்

ட்டும் றனந்டற்கரக, றனத்டற்கரக ணக்குத்
வரிந் ட்டும் ஶர வைரன்ஶணன்.

மரத்றல் ம்னஷட இபம் ஷனனஷநிணர் உைந்
ைக்கு ன்தஶ ன் அதிப்ரம். ல்ன ஶனரயத்றல்
(உஶனரகத்றல்) டிணரகக் கபிம்ன நறணரற் ஶதரன

இப்ஶதரட ஶண்டர அம்ைங்கள் அர்கஷபப் திடித்டக்
வகரண்டினக்கறன்நண. அஷ ன்நரகத் ஶய்த்ட சுத்ம்
வைய்ட அர்கஷபப் தபிச்வைன்று ப்கரைறக்கப் தண்
ஶண்டும். இந்க் கரரித்ஷப் வதரிர்கலம் தண்
ஶண்டும்; அஶரடு ிட்டுிடரல் அர்கள்
ரங்கபரகஶனேம் தண்ிக் வகரள்ப ஶண்டும்.

ல்னற்கும் இந் ஶனரகத்றல் இந்க் கரனத்றலும்
றச்ைரக இடம் உண்டு; வகட்டன் ஆறக்கத்றல் ல்னட
அடித்டக் வகரண்ஶட ஶதரய்ிட்டட ன்று ஆகரல் அட
ஜீனுடன் ர இடம் உண்டு ன்று ஆகஶண்டும்.
அப்தடி க்கள் – வதரிர்கள், ரனறதர்கள் ல்ஶனரனம்
ஶைர்ந்ட – ஆக்கஶண்டும். ல்னரற்றுக்கும் ஶனரக
ஈச் க்னஷத அப்தடி ஆக்கறக் வகரடுக்கஶண்டும்.
ைறறுர்கலக்கும், ரனறதர்கலக்குரண இவ்வுஷகஷபப்
தடித் ஷகஶரடு, „குன-ைறஷ் உநவு‟ ன்ந உஷில்
„ற்கரன

ஆைறரிர்ரர்கலக்கு‟ ன்றுள்ப திரிஷப்

தடித்ரல் ட்டம் னர்த்றரகும்.

ஶகர மம்க்ஷம்(தசு தரரிப்ன)
ரரக ிபங்கும் தசு
ஶகர மம்க்ஷம்

(தசு

தரரிப்ன)

ரரக ிபங்கும் தசு
ரில்னர ஜீன் ன்று வைரல்னப்தடுகறந ர்க்கத்ஷச்
ஶைர்ந்ஶ தசு; அப்தடிினந்ரலும் அட „அம்ர‟ ன்று

அடிிற்நறனறனந்ட ரய்ிட்டுக் குல் வகரடுக்கறநட.
„அம்ர‟ ன்று

வைரல்கறந அந்ப் தசுஶ க்வகல்னரம்

அம்ரரக இனக்கறநட. அம்ரின் னல் னக்ஷம்
ன்ண? தரல் வகரடுப்தடரன். ரம் குந்ஷரினந்
ஶதரட ம்ஷப் வதற்வநடுத் ரரர் க்குப் தரலூட்டி
உினொட்டிணரள். அந்க் குந்ஷப் திரத்றஶனஶ

தசுவும் க்குப் தரல் வகரடுத்ட ப்ர ஷக்ஷ ந்ட.
வதற்ந ரய் தரல் வகரடுப்தட ம்னஷட குந்ஷப்

தனத்ஶரடு னடிந்டிட்டட. ஆணரல் க்கு ரண
தின்ணனம் தசு னம் தரலும், அறனறனந்ட வதநப்தடுகறந
ிர், ஶரர், வய் ஆகறணவும் ம் ஆயரத்றல்
வரடர்ந்ட இடம் வதறுகறன்நண. வரம்தவும் மரண

ஷைிலும், ற்ந ஆகரங்கள் குஷநந்ட அல்னட றன்ஶந
ஶதரண றஷனிலும் என ணினஷட உடனறல் உிஷ
றறுத்றக் வகரடுக்கும் உரகப் தசு னகறந தரஶன

இனக்கறநட. ம்னஷட ஆனேமறன் ஆம்தத்றல் என
குறுகற கரனகட்டத்றல் ரத்றம் ம்ஷப் வதற்வநடுத்
ரய் தரல் னகறநரவபன்நரல் தசுஶர ம்னஷட

ஆனேள்கரனம் னரவும் தரல் னகறநட. அணரல்ரன்
உநவுகபிஶனஶ தஶரத்ரண ரனேநஷப் தசுவுக்குத்
ந்ட „ஶகரரர‟ ன்ஶந வைரல்ட.

„ஶகர‟ ன்நரல் „தசு‟ ன்று

ல்ஶனரனக்கும் வரினேம். Cow

ன்ந ரர்த்ஷனேம் „ஶகர‟ினறனந்ட ந்ட ரன்.
டிக்ணரிிஶனஶ அப்தடித்ரன் ஶதரட்டினக்கும்.

அந் ஶகரஷ ரரரகஶ ம்னஷட ஶைத்றல்
வரன்றுவரட்டுக் கண்டு அன்னம் தக்றனேம்
வைலுத்றினக்கறநரர்கள்.

அன்னம் ைரந்னம் றஷநந் ஶரற்நத்ஶரடு றற்கறந என
தசுஷப் தரர்த்ரஶன வதற்ந ரரஷப் தரர்ப்தட ஶதரன்ந
என உர்ச்ைற ஶரன்றும்.

வதற்வநடுத்டப் தரலூட்டும் ரரஷ ஜணக ரர
ன்தட. அஶ ரறரி இன்னும் என ைறன ரரக்கஷபச்

வைரல்றல்ரன் ஶகரரரவும் என்று. னரர, வரர
ன்று இன்னும் இண்டு ரரக்கள்.
ஶகரரரவும் னரரவும்
ஶகரரரவும் னரரவும்

ஜணக ரரவும், ஶகரரரவும் தரஷனச் சுக்கறந ரறரி,
ரணிங்கள், (உ)ஶனரயங்கள், ரடக்கள் ஆகற

பங்கஷபனேம், இஷ ல்னரற்றுக்கும் ஶனரக
ீர்பம் ன்தஷனேம் னற சுக்கறநட. அணரல் ரன்
னரர ன்தட. தசுத்ரய் ன்தட ஶதரல் னித்ரய்.

றனகரகத் வரிகறந தசு, ஜடரகத் வரிகறந னற ஆகற
ல்னரற்நறலும் உினள்படம் அன்ஶத
உனரணடரண ரத்னத்த்ஷ – ரய்த் த்டத்ஷ –
கண்டு வகரண்டு ம்னஷட னன்ஶணரர்கள் ஶகரரர
ன்றும் னரர ன்றும் வைரன்ணரர்கள்.
னரரஶ ஶகரரரரக உனக்வகரண்டடம் உண்டு.
த்ரதனேகம் னடிகறந றஷனக்கு ந்ட, கனறனேகம்

ஆம்திப்தற்கு னந்ஷ மம். ஶனரகத்றஶன டஷ்ட
அைர்கபின் னொதத்றல் அமள ைக்றகள் ஷனஶரங்கற

அப்ஶதரட னரஶிரல் அந்ப் தரத தரத்ஷத் ரங்க
னடிில்ஷன. அப்ஶதரட னரஶினேம், அலஷட
ைரர்திஶன திம்ரவும் யரிஷ்டிடம் னஷநிட்டு
திரர்த்றத்டக் வகரண்டன் ஶல்ரன் தகரன்

க்னஷ்ரரம் தண்ிணரர். அந் மத்றஶன
ன்னுஷட னஷநீடு தகரனுஷட ணஷமத்

வரட்டு இநக்கற அஷ க்ஷத்டக்கு னம்தடிப்
தண் ஶண்டுரணரல் ரன் அனஷட தத்ணிரண
னரஶி னொதத்றனறல்னரல் அஷிட ப்ரித்டக்கும்
தரிவுக்கும் உரி ரரண ஶகரரர னொதத்றல்

இனந்ரல்ரன் னடினேம் ன்தரல் னரரஶ
ஶகரரரரக உனம் டுத்டக்வகரண்டுரன் ஶதரணரள்
ன்று னரக்கஷ இனக்கறநட. அற்ஶகற்கத்ரன்

தகரன் ஶகரதரனணரகப் திநந்ட, அந் அரத்றல்
ஶகரக்கஶபரடு அத்ந்ரக உநரடிணரர்.
„ஶகர‟ ன்நரஶன

னற ன்றும் என அர்த்ம்.

க்னஷ்ர் னர்ரரம். அம்ைரரம் ன்தரக

தகரன் ன்னுஷட ஏவரன அம்ை கஷனஷ ட்டும்
வபிப்தடுத்றனேம் அரங்கள் றகழ்த்றடண்டு.
தரகத்றல் வைரல்னறினக்கறந கக்குப்தடி தகரனுக்கு
இனதத்ட ரலு அரங்கள். அந் இனதத்ட ரனறல் ம்
ல்ஶனரனக்கும் வரிந் ைரரங்கள் ஶதரக
தரக்கறினக்கறந தறணரலு ஶதனம் அம்ைரரங்கள்.
அப்தடி தகரணின் அம்ை அரங்கபரக இனந்ர்கபில்
ப்னட ன்கறந ைக்ர்த்றனேம் எனத்ர். அர்ரன்

ஶனரகத்றல் ரடு, கம் ன்ந அஷப்னகஷப னஷநப்தடி

ற்தடுத்றர். அர் னரரஷஶ ஶகரரர னொதத்றல்
கண்டு அந் தசுத்ரிடறனந்ட அர்கலம் ங்கள்

ங்கலக்கு இஷ்டரண மம்தத்டக்கஷப ங்கள் ங்கள்
ஸ்ர்ம் ன்ந கன்ஷநக் வகரண்டு கநந்ட வகரள்பச்
வைய்ரர் ன்று தரகத்றல் வைரல்னறினக்கறநட.*
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ஶகர னொதத்றல் தகரனுக்கு த்ஷண ப்ரீற ன்தற்கரகச்
வைரன்ஶணன். ஶகரவுக்கும் அரிடத்றல் அஶஶதரன ப்ரீற.
ஶடஶகரதரனணரக தகரன் இடட தரத்ஷ னறில்
ஊன்நறச் வைங்குத்ரக ஷத்டக் வகரண்டினக்கும்ஶதரட
ரஷ ரறரிரண அனஷட உள்பங்கரஷன என
ஶகர க்கறக் வகரண்டினக்கும். ைறத்ங்கபில் அப்தடிஶ
ஶதரட்டினக்கும்.

வரரவும் ஶகரரரவும்

வரரவும் ஶகரரரவும்
ஶகரரர, னரர, ஜணக ரர ரறரிஶ வரர ன்று
என ரர. ற்ந னென்று ரரக்கலக்கும், அர்கள்
ரத்றல்னரல் ஶனரகத்றலுள்ப மகன

ரரக்கலக்கும், ரர-திர-தத்ணி-குந்ஷ னனற

மகன உிரிணங்கலக்கும், உிரில்னர அஶைணங்கள்
அத்ஷணக்குங் கூட னெனகரரினக்கறந ரரண
தரைக்றஶ வரர. அபிடறனந்ட சுக்கறந

அனட்தரனரல்ரன் ம்னஷட ஜணகரரவுக்கும்,
ஶகரரரவுக்கும் தரல் சுப்தட; அந் அனட்தரனரல்ரன்
னரர ரன் பனம் ீர்பனம் சுப்தடம்.
அந் வரரவுக்ஶக ஶகரரர ன்தஷனேம் என
வதரக னனறர மயஸ்ரத்றல்

வைரல்னறினக்கறநட. மயஸ்ரத்றல் னல் ரரஶ
„வரர‟ ன்தட.

உள்ஶப அந் ரரபிில்

„குனனெர்த்ற:, குறற:, ஶகரரர‟ ன்று

னகறநட. ஞரணப்

தரலூட்டும் „குன னெர்த்ற‟ரகவும் மகன கல்ர
குரக இனந்ட வகரண்டு அனட்தரலூட்டும்
„குறற‟ரகவும்

அம்தரலக்குப் வதர்கள் வைரன்ண

ஷகஶரடு „ஶகரரர‟ ன்று வைரல்னறினப்தட ிஶைம்.
வரரரண அம்தரள் ரஸ்ரகஶ ஶலந்டெரில்
ஶகரரரரக ந்ரக அந் ஊர் ஸ்ன னரத்றல்
இனக்கறநட. அப்ஶதரட வரம்தவும் வதரனத்ரக,
ஶகரதரனக்ன னெர்த்றரகப் திற்கரனத்றல் ந்

அலஷட மஶயரரண யரிஷ்டஶ தசு
னொதத்றனறனந் அஷப மம்க்ஷறத்ரவன்றும், அப்னநம்
ஶகரதரனரண அர் தசுதறரண தஶச்னுக்கு

அஷபத் றனஞ்ஶைரிில் கன்ரரணம் வைய்ட
வகரடுத்ரவன்றும் ந்ரறு ஸ்ன னரங்கஷப
என்நரக இஷத்டக் கஷ இனக்கறநட.*
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ித்றற்கு „வய்த்றன் குல்‟, இண்டரம்

தகுறில், „னரம்‟ ன்ந உஷில் „தன

னரறுகபிஷடஶ வரடர்ன‟ னும் திரிவு தரர்க்க.
வனபகறகச் ைறநப்னம் ஷறகச் ைறநப்னம்
வனௌகறகச் ைறநப்னம் ஷறகச் ைறநப்னம்
ப்த்க்ஷத்றல் க்குப் ஶதரரக்கு றகுந் தரஷனக்
வகரடுத்டம், இன்னும் த்ஷணஶர ிங்கபிலும்
தன்கஷபத் னகறந ஶகரஶ அப்த்க்ஷத்றலும்
அஷிட ஜரஸ்றரண தன்கஷபத் னகறநட.

ப்த்க்ஷம் ன்தஷ வனௌகறகம் ன்றும் அப்த்க்ஷத்ஷ
அவனௌகறகம் ன்றும் வைரல்ட. அவனௌகறகம் ன்தஷ

ிட வய்ிகம் ன்றும் ஆத்றகம் ன்றும் வைரன்ணரஶன
இக்கரனத்றல் னரினேம். ரஸ்த்றல் அஷ ஷறகம்
ன்ஶந வைரல்னஶண்டும். வணன்நரல் ஶம் கரட்டிக்
வகரடுக்கரிட்டரல் க்கு வய்த்ஷனேம் வரிரட,

ஆத்ரஷனேம் வரிரட. வய்ிகம், ஆத்றகம் ல்னரம்
ஷறகம்ரன்.
ஶரக ம்னஷட இந்த்ரிங்கலக்கு அகப்தடக்
கூடிரகவும், ிஞ்ஞரண னர்ரக றனொதித்டக் வகரள்ப
னடிரகவும் இனப்தட வனௌகறகம். அப்தடிில்னரல்,
ஆணரல் ஆத்ரவுக்கு ல்னட வைய்ரக இனப்தட
ஷறகம்.
இந் இண்டிலும் தசுின் வதனஷஷப் தரர்க்கறஶநரம்.
என தசுிடம் வனௌகறகரகச் ைறநப்னப் வதரனந்றரக
இனக்கும் ிங்கபிஶனஶகூட ஷறகச் ைறநப்ஷதனேம்
தரர்க்கறஶநரம்.

தசும்தரல்: னல உவு, மத் அதிினத்ற

தசும்தரல் : னல உவு, மத் அதிினத்ற
உரயரக அட னம் தரஷனஶ டுத்டக்
வகரள்ஶரம்.
வனௌகறகரகத் வரிட, அத்ஷண ஆயர
றனுமளகலக்குள்லம் தசும்தரல் என்றுரன் என
டேஷ்ன் ஜீிப்தற்குத் ஶஷரண மகன ஊட்ட

மத்டம் வகரடுத்ட complete food – னர் ஆயரம் – ன்று
வைரல்லும்தடிரக இனக்கறநட. மரரரக,

இப்தடிப்தட்ட னஷ்டி ஊட்டுகறந ஸ்ட ன்நரல் அட

ஜீர்ிப்தற்கு மளனதரக இனக்கரட. ஆணரல் தரஶனர
தச்ஷைக் குந்ஷனேம் மரி, தல்லு ஶதரண கறனம் மரி
பிறல் ஜீர்ித்டக் வகரள்பக்கூடிரக இனக்கறநட.
றகவும் தனயீணரண ஶரரபிக்கும் உரி ஆயரரக
அட இனக்கறநட.

அவனௌகறகரண ஷறகப் தரர்ஷில் தரர்த்ரஶனர
அந்ப் தரலுக்ஶக மத் குத்ஷ அதிினத்ற வைய்கறந
ன்ஷ இனக்கறநட. அவனௌகறகம் ரன் ன்நரலும் இஷ
வறும் ம்திக்ஷகின் ஶல் ட்டும்ரன்
ற்கஶண்டுவன்நறல்னரல், வறும் க்ஷீ தரணம்

ரத்றஶ ஆயரம் ன்று ஷத்டக் வகரண்டினக்கும்
மரடக்கள் வ்பவு மரத்கரக
ீ
இனக்கறநரர்கள்
ன்தஷப் தரர்க்கும்ஶதரட ஷறகரண

அவனௌகறகத்டக்ஶக ஶனரகத்றல் ப்க் றனொதனம்
வதந னடிகறநட.
„ஶகரரர‟ ன்று

அம்தரலக்கு ரர வைரன்ணற்கு னந்ற

„குனனெர்த்ற‟, „குறற‟ ன்ந

ரங்கள் னகறன்நண.

ஞரணிரண „குனனெர்த்ற‟ரக, மத்கு மம்தன்ண
„குறற‟ரக

எனஷ உனரக்கும் அஶக

அம்ைங்கபில் ஆயர சுத்றனேம் என்று. அப்தடிப்தட்ட
சுத்ரண ஆயரரகப் தரல் இனக்கறநட.

இறஶன என ஶடிக்ஷக. ைரக ஶதரஜணம் ன்தரகத்
ர ர்க்கத்றனறனந்ட வதநரல்,

ஜீஜந்டக்கபிடறனந்ட வதறுகறந ஆயர ஷககள்
வதரடரக மத் குத்டக்கு யரணி உண்டரக்கற

ரஜம, ரம குங்கஷப வ்னத்ற வைய்ரகஶ

இனக்கும். மத்ம்-மரத்ிகம் ன்நரல் ணம் வபிந்ட
ைரந்ரகவும் அன்தரகவும் இனப்தட. ததப்ன, தடதடப்ன
இல்னரனறனப்தட. அஶ மத்றல் ஏய்ந்டஶதரய்த்
டெங்கற ிரல் ல்ன ிறப்னடனும் இனப்தட. ஜஸ்ரஜமம் ன்நரல் கர க்ஶரரற ஶரல்கபில்

டடித்டக்வகரண்டு தத, தடதட ன்று தப்தட. ஸ்ரமம் ன்நரல் றலும் ஊக்கம், உத்மரயம்

இல்னரல் ஏய்ந்டஶதரய் டெங்கற றந்ட வகரண்டு
ந்ரக இனப்தட. இந் ந் றஷனில் உைந்
ஶணரதரங்கள் லம்தரல் கரக்ஶரரறகள் உள்ஶப

னஷப ிட்டுக் வகரண்டுரன் இனக்கும்; வபிிஶனரன்
அஷ டடிப்தரக ரனறனக்குஶ ி உள்ஶப
அசுத்ம்ரன். மத்ம் ட்டுந்ரன் சுத்ம். ஜஸ், ஸ்
இண்டும் அசுத்ம்.

என ஜீ ஜந்டிடறனந்ட வதறுகறந ஆயர ஸ்ட
ன்நரல் அட ரஜம-ரமப் ஶதரக்குகஷப
உண்டரக்குஶ வதரட இல்ன. தசும்தரல்
ஜீஜந்டிடறனந்ட வதறுகறநடரன். அட த்த்டக்ஶக

மரணம். அப்தடிப்தட்ட என்ஷந ஆயரம் தண்டட
மத் குரதிவ்னத்றக்கு யரணி உண்டரக்குரக
இனக்கும் ன்தஶரடு, அயறம்மர ஶதரஜணத்டக்கும்
ிஶரரணரகத் ஶரன்றுகறநட. ஆணரல் ம்னஷட
ைரஸ்த்ங்கஶபர அயறம்ஷமஷஶ த ர்ரகக்
வகரண்டனும், ணம், கும் ன்தஷ அநஶ அற்றுப்
ஶதரகரல் இனந்ட வகரண்டினக்கறந ஷில் த
மரத்ிகணரகஶ இனக்கஶண்டினுரண

மந்றரமறக்கும் ஶகர க்ஷீ தரணத்ஷ

அடேறத்றனக்கறன்நண. க் ரம்மம் ன்ஶந ள்பத்க்க
என்றும் த தரிசுத்த்ஷ உண்டரக்குரகப் தசுிடம்
இனக்கறநவன்நரல் அட ப்ஶதர்ப்தட்ட வய்த்ன்ஷ
வதற்நரக இனக்க ஶண்டும்?
ிச்ப்ஶஷக்கு இனப்திடம்
ிச்ப்ஶஷக்கு இனப்திடம்
மந்றரமறனேஷட ஆயரத்றல் இண்டு அம்ைங்கள்.
என்று, அட அனுக்கு மத் குத்ஷ பர்த்டக்
வகரடுக்க ஶண்டும் ன்தட. இன்வணரன்று, அந் ஆயர
ஸ்ட வரன திந ஜீனுக்கும் யறம்ஷம

ிஷபிக்கரல் வதநப்தட்டரக இனக்கஶண்டும்
ன்தட. ஶகரக்ஷீத்றல் இந் இண்டும் னர்த்ற

வைய்ப்தடுகறன்நண. அட மத்த்ஷப் னகட்டுரக
உள்பட. அஷ ஶகரிடறனந்ட க்யறப்தறல் அந்
ஶகரவுக்கு யறம்ஷமனேம் இல்ஷன. தகத்

ஸ்னஷ்டிிஶனஶ அட ிச்ப்ஶஷக்கு என
இனப்திடரக உண்டரக்கப்தட்டினக்கறநட. அணரல் ரன்
mammal – கள்

ணப்தடுகறந தரலூட்டி ஜீ ஜந்டக்கபில்

ஶகரவுக்கு ட்டுஶ ன்னுஷட கன்றுக்குத்

ஶஷப்தடுகறந அபவுக்கு ரத்றறன்நற, அந் அபவுக்கு
உதரிரக ற்ந டேஷ்ர்கலக்கும் வகரடுப்தற்கு
ைறரக றஷநப் தரல் சுக்கறநட. என தசு
வகரடுக்கக்கூடி அவ்பவு தரஷனனேம் அன் கன்ஶந
குடித்ரல் அந்க் கன்றுக்கு ிறு னட்டி ரந்ற வைய்
ஆம்தித்ட ிடும். இறனறனந்ட வரிட ன்ண? ஶரகத்

ரன் ஈன்ந கன்று ன்ந என்ஷந னன்ணிட்ஶட ஶகர சுப்ன

ிட்டரலும் அட ம்ஷப் ஶதரன்ந ற்ந

டேஷ்ர்கலக்கும் இற்ஷகரகஶ ரரினந்ட
ஶதரரக்குப் தண் ஶண்டும் ன்தஶ தகத்
மங்கல்தம் ன்றுரஶண வரிகறநட? அந் ரத்ன
ப்ஶஷஶ ஶகரவுக்கு ஶவநந் ப்ரிக்குறல்னர
உன்ண ஸ்ரணத்ஷக் வகரடுத்றனக்கறநட. அஷ
வய்ரகஶ கனடம் உன்ணம்.
தசு வய்ந்ரன். ம்னக ஜரறரகத் வரிந்ரலும்
ரடேரண ரய் ஶதரல் தரஷனக் வகரடுக்கறந
ஶகரரரரக இனக்கறந அள் வய்ரண வரரின்
ஸ்னொதஶரன். இஷ்டப்தட்டஷவல்னரம் அபிக்கறந
அப்தடிப்தட்ட வய்த் ரரக அள் இனக்கறநஶதரஶ
கரஶனுரக ிபங்குகறநரள். தசு தரல் வகரடுக்கும்.
இந்க் கரஶனுப் தசுஶர தரற்கடனறனறனந்ட

உத்தித்ள். வரரஶரன் அப்தடி ஶகரரரரக
ந்ரள். இஷஶரன் „தஞ்ைைீ‟ில் னெக கி

திரர்த்றக்கறநரர்; கரரக்ஷறம்தரபிடம், „ ங்கலக்குக்
கரஶடேரக ீ இனப்தரய்!” ன்று திரர்த்றக்கறநரர்.
கரடகர த கஶன கரகஶன கரஶகரடி கரரக்ஷற*
* „னெக

தஞ்ைைீ‟, ஆர்ர ைகம், ச்ஶனர.49

ஶகரின் னனம் தரிசுத்ம்!
ஶகரின் னனம் தரிசுத்ம்!
றரிஷடரகத் ஶரன்றுகறநஷனேம் தசுிடத்றல் என்று
ஶைர்கறன்நண. க் மரணரண அன் க்ஷீம் னத்றஷக்
வகடுப்தற்குப் தறல் சுத்ப்தடுத்டஷச் வைரன்ஶணன்;

உடம்னக்கு ைக்றஷக் வகரடுப்தஶ உள்பத்டக்கும் சுத்ற

னஷச் வைரன்ஶணன். இஷிடவும் றரிஷடரண

இன்வணரன்று, அனுஷட கறவுப் வதரனபரண ஶகரம்
ன்கறந ைரனம் தரிசுத்ப்தடுத்டடரன். அட உடம்ன,
உள்பம் இண்ஷடனேம் சுத்ற வைய்ரக இனக்கறநட.
கறவுப் வதரனபரண னம்ரன் வதரடில் றகவும்

அசுத்ரணரக இனப்தட; ஶரய் வரடிகஷபப் தப்னட;
த டர்கந்ரகவும் இனப்தட. அஷ உடஶணஶ
ஶய்த்ட அனம்தி சுத்ம் வைய்ஶரம். ஆணரல் ஶகரின்

னஶர ற்ந னங்கஷபனேம், ஷண அசுத்ங்கஷபனேம்
ஶதரக்குரக இனக்கறநட; ஶரய்க்கறனறகஷப அறப்தரக
இனக்கறநட. அட டர்கந்னம் சுறல்ஷன.
ீ
அற்குப்
தித்ரண, ஆஶரக்ரண என றனுமள ம்
இனக்கறநட.
ற்ந திரிகபின் னம் னணித்ன்ஷஷக் வகடுத்ட
அசுத்ற வைய்ரினக்க, ஶகரம் ட்டும் அசுத்றஷ
ீக்கறப் னணிம் வைய்ரக இனக்கறநட. ைரப்திட்ட

உச்ைறஷ்டம் – ச்ைறல் ன்தட – மளகரரப்தடினேம் அசுத்ம்;
ைரஸ்த்ப்தடினேம் டித்ப்தரணட. அன் அசுைறஷப்
ஶதரக்கறப் னணிப் தடுத்டட ஶகரம். அணரல்ரன்
ச்ைறனறடுற்கு ஶகரத்ஷ உதஶரகறப்தட. த
சுத்த்ஷ க்னயத்டக்கு ஷப்தற்கரகஶ,
ஆஶரக்னக்ஷ்றஷனேம் வமௌங்கல் னக்ஷ்றஷனேம்
ம் க்னயத்றல் குடிவகரள்பப் தண்டற்கரக ரைனறல்
ஶகரனம் ஶதரடும் இடத்றல் ைரம் வபிப்தடம், ட்ஷடச்
ீ
ைரிரல் வலகுடம். இப்ஶதரட தரணின் வதரில்
இந்ப் தக்கங்கள் ல்னரம் ஶதரய், ங்ஶக தரர்த்ரலும்
infection, pollution ன்று

ஆகறினக்கறநட.

ஶகரம் வ்பவு னணிரக றஷணக்கப்தடுகறநட

ன்தற்கு அஶகச் ைரன்றுகள் உண்டு. உரத்டக்கு
என்று வைரல்கறஶநன். மந்றரைறக்கு அக்ணி மம்தந்ம்
கூடரட ன்ந ிறஷ வரம்தவும் கண்டிப்தரகப்
தின்தற்றுகறந மரடக்கள் உண்டு. அர்கள் அக்ணி னெட்டிச்
ைஷத் ஆயரம் ஷனேம் னஜறக்க ரட்டரர்கள்.
அப்தடிப்தட்டர்கபில் என திரிிணர் ிநகு, கரி
னெட்டரல் னலக்கவும் தசுஞ்ைரி ிட்டிிஶனஶ
அக்ணி னெட்டி அறஶன ைஷத்வன்நரல் அப்ஶதரட

ஶரறல்ஷன ன்று அஷ னஜறக்கறந க்கத்ஷக்
ஷகக்வகரண்டினக்கறநரர்கள். தசுவுக்கு இனக்கப்தட்ட

னணித்ன்ஷரல்ரன் இப்தடி அன் னத்டக்குங்கூடப்
வதனஷ இனக்கறநட.
ஶதரதரல் உரம்
ஶதரதரல் உரம்
ைரஸ்த்க் குடுக்ஷககள்ரன் ஶகரம் சுத்ீகம்

தண்டகறநவன்று அநறரத்ணத்றன் ஶதரிலும் குனட்டு
ம்திக்ஷகின் ஶதரிலும் றஷணத்டக்
வகரண்டினக்கறநரர்கள் ன்ஶந னன்வதல்னரம் தடிப்தரபிகள்
ன்கப்தடுகறநர்கள் ண்ி ந்ணர். ஆணரல் இப்ஶதரட
மன்டிஃதிக்கரக – ிஞ்ஞரண னர்ரகஶ –
தசுஞ்ைரத்றன் சுத்ீக ைக்றஷ ற்றுக்
வகரண்டினக்கறநரர்கள். ரஸ்றக னஷ்ரின்
ிஞ்ஞரணிகஶப ட்டிப் னஷக றகவும் ைக்றனேள்ப
disinfectant, anti-pollutant ன்று

தரிஶைரஷணகள் னெனம்

கண்டுதிடித்டச் வைரல்னறினக்கறநரர்கள். மீ தத்றல்*

வரம்தவும் ஆச்ைர்ரக என்று ந்னைஸ் ஶதப்தரிஶனஶ

வதரிைரகப் ஶதரட்டு ந்ஷப் தரர்த்ஶரம் – ஶதரதரனறல்
டந் தங்கரண „கரஸ் னீ க்ஶகஜ்‟ ிதத்றல் ஊர்

னரவும் ஜணங்கலம் றனகங்கலம் ப்ரன் ஶதரனேம்,
ப்ஜ்ஞர தங்கரனேம் தனிரண ஶரகங்கலக்கு
ஆபரகறனேம் ைரய்ந் ஶதரறலும் அக்ணிஶயரத்ப் னஷக
சூழ்ந்றனந் என க்னயத்றல் ட்டும் யரணினேம்

ற்தடரல் ஸ்ஸ்ரக இனந்ரர்கள் ன்று ந்னைஸ்
தடித்ஶரம்.

ஆணரல் இந் இடத்றல் ஶகரத்டக்கு ட்டுஶ னல
„க்வடிட்‟டும்

னட மரில்ன. ைரம் என ைறநந்

ிரைறணிரன் ன்நரல்கூட இங்ஶக அந் ைரத்ஷ
உதஶரகறத்டப் தண்ி அக்ணிஶயரத்ம் ன்ந ந்த்
னர்ரண ஷறக கர்ரவுக்ஶக னக்ம். ஶகரத்றன்
ர்ம்
ீ
ரத்றறல்னரல், அஷிட அறகரக ந்த்
ர்ஶ
ீ
ிரனேஷ னநறத்றனக்கும். ஆணரலும்
ந்த்த்ஷ வறும் ஜதரக ரத்றம் வைய்ரல்
ஜ்ஞம் ன்கறந கறரிஷஶரடு ஶைர்த்ட

ஷத்றனக்கும்ஶதரட அந் ஜ்ஞத்றல் ைரஸ்த்ஶரக்ரக
உதஶரகறக்கப்தடும் த்வ்ங்கள் (றிங்கள்)

உதகங்கள் ஆகறற்நறன் ர்ைக்றனேம்
ீ
ந்த்
ைக்றஶரடு ஶைர்ந்ஶ னர் தனஷண உண்டரக்குகறநட.
அப்தடிப் தரர்த்ரல் ிரனேஷப் ஶதரக்கறறல்

ஶகரத்டக்கும் றச்ைரக என தங்கு உண்டு ன்ஶந
ஆகும்.
ஶகரத்டக்குத் ணிப்தட்ட னஷநில் இனக்கப்தட்ட
சுத்றக ைக்ற அஶரடு றன்றுிடரல், அட ஜ்ஞத்றல்
ப்ஶரஜணரகறநஶதரட அடஶ ந்த் ைக்றஷ

க்ஷறத்டக் வகரடுத்ட, அந் ந்த் ைக்றக்கு ஶலும்

உனெட்டிக் வகரடுப்தஶ அன் ிஶைம்; ஷறகரண
ிஶைம். ஜ்ஞத்றல் ந் சுத்றக த்வ்த்ஷ
ஶண்டுரணரலும் ஶைர்க்கனரம் ன்று இல்னரல் இந்
என்ஷநத்ரன் ஶைர்க்க ஶண்டும் ன்றுரஶண
இனக்கறநட?

*இப்தகுற 1984-ல்

கூநறட.

தஞ்ைகவ்ம்
தஞ்ை கவ்ம்
வனௌகறகரக வபி அசுத்றஷப் ஶதரக்குஷ ிட
னக்ம், ஷறகரக அட உள் அசுத்றஷனேம்

ஶதரக்குஶ. ற்ந ஜந்டக்கள் ித்றல் னெக்ஷகப்
திடித்டக் வகரண்டு அனம்தித் ள்ப ஶண்டிரக

இனக்கறந னத்ஷஶ அட ஶகரிடறனந்ட ஶகரரக
னகறநஶதரட ம்னஷட உள்பலக்ஷகப் ஶதரக்கறக்
வகரள்ற்கரக ரம் உட்வகரள்லம் தஞ்ை கவ்த்றல்
என ஸ்டரகச் ஶைர்க்கும்தடி ைரஸ்றத்றல்
ிறத்றனக்கறநட.

„தஞ்ைகவ்ம்‟ ன்நரல்

ன்ண? „கவ்ம்‟ (gavyam) ன்நரல் ஶகர

மம்தந்ப்தட்டட. அப்தடிப்தட்ட ந்ட ஶைர்ந்ஶ

தஞ்ைகவ்ம். அறல் னென்று – தரலும், தரனறனறனந்ட
வதறுகறந ினம், வய்னேரகும். தரக்கற இண்டு?
இங்ஶகரன் றரிஷடரணஷனேம் னகறன்நண.
ஶகரனம், ஶகரனெத்றனம்ரன் அந்ப் தரக்கற இண்டு.
தரல், ிர், வய், ஶகரனெத்றம், ஶகரம் ன்ந ந்ஷனேம்
கனந்ட வைய்ட தஞ்ை கவ்ம். க்ஷீம், ற, ர ைரஜ்ம்,

னெத்ம், ஶகரம்  ை ன்று வைரல்னறினக்கறநட.

எனனக்கு ற்தட்ட ிலப்ன, ீட்டுகஷபப் ஶதரக்குகறந
னண்ரயரைண கர்ரில் „தஞ்ைகவ் ப்ரைணம்‟
ன்தரக இந் ந்ஷனேம் ஶைர்த் என்ஷநக்
வகரடுப்தரர்கள். அஷ உட்வகரள்ப ஶண்டும்.

வபிிஶன ிலப்ன ஶதரய் டிரட ன்ந சுத்றகம்
தஞ்ைகவ்த்றணரல் டக்கறநட ன்நரலும் அடஶ அன்
னக் ப்ஶரஜணம் இல்ஷன. அனுஷட னக்

ப்ஶரஜணம் இஷிடப் வதரி சுத்றகரக, க்கு
உள்பலக்ஷக உண்டரக்கற னர் கர் தரதத்ஷஶ
ஶதரக்குடரன்.

மரர ிறல்ஷன. ம்னஷட கஷ்டங்கள்,
ஜன்ரக்கள் ல்னரற்றுக்கும் கரம் தரதகர்ரக்கள்
ரன். அஷஶ ைறப்தட ன்நரல் வ்பவு வதரி
ிம்? அற்குப் தசு னகறந ந்ட ஸ்டக்கள்

உவுகறன்நண ன்நரல் தசுஷப் ஶதரன்ந த உதகரரி
க்கு னண்டு?

ைரீ சுத்றஶரஶடஶ, ைறத்த்டக்குப் த அசுத்றஷ
உண்டரக்கும். தரதரகறந அசுத்த்ஷனேம் றர்த்றத்டக்

வகரள்பப் தஞ்ை கவ்ம் உவுகறநட. ைறத்த்டக்கு ற்தட்ட
தரத அசுத்றஶ ைரீத்றல் ஶரனறனறனந்ட ஆம்தித்ட
லும்னக் குனத்ட ஷில் தனி ிரறகபரகப்
தவுகறநட. இந் வபி ிரற உள் ிரற

இண்ஷடனேம் சுட்வடரிக்கஶ தஞ்ைகவ் ப்ரைணம். „என
கட்ஷடஷ அக்ணி தஸ்ம் தண்டகறநரற்ஶதரன ரன்
உட்வகரள்லம் இந்ப் தஞ்ைகவ்ம் ைர்த்றனறனந்ட

(ஶரனறனறனந்ட) அஸ்ற (லும்ன) ஷ ன் ஶயத்றல்
ஊடுனினேள்ப தரதத்ஷ தஸ்ம் தண்ட்டும்‟ ன்ஶந

தஞ்ைகவ் ப்ரைணத்றன் (உட்வகரள்னறன்) ஶதரட
வைரல்லும்தடி ைரஸ்த்த்றல் ிறத்றனக்கறநட:

த் த்க்-அஸ்ற கம் தரதம் ஶஶய றஷ்டற ரஶக |
ப்ரைணம் தஞ்ைகவ்ஸ் யத்ரக்றஶந்ணம் ||
„யட

அக்ற: இ இந்ணம்‟ ன்தஶ மந்றில்

„யத்ரக்றரிஶந்ணம்‟ ன்று

ஆகறினக்கறநட.

„இந்ணம்‟ ன்நரல் „ிநகு‟. ிநஷக

வனப்ன ரிக்கறந

ரறரிப் தரதத்ஷப் தஞ்ை கவ்ம் ரித்டிடட்டும் ன்று
அர்த்ம்.

ஶகரினறனந்ட கறஷடக்கும் தரனறனறனந்ட ைரி ஷில்
ல்னரனம் ம் ிரறகஷபப் ஶதரக்கறப் னஷ்டினேம்
னகறன்நண; தரதத்ஷப் ஶதரக்கற ஆத்ரஷக்
கஷடத்ஶற்நவும் வைய்கறன்நண.
தரல், ிர், ஶரர், வண்வய், வய் ஆகற இந்

ல்னரற்றுக்கும் இனக்கறந ரலு ைறநப்னக்கள்; என்று,
அஷ ரய்க்கு னைறரக இனக்கறன்நண; இண்டு,
உடம்னக்குப் னஷ்டி அபிக்கறன்நண; னென்று, ஆயரரக

இனப்தஶரடு னந்ரகவும் இனக்கறன்நண; ரலு, ஷறக
ப்ஶரஜணம் உஷடஷரக இனந்டவகரண்டு

தரதத்ஷப் ஶதரக்கற ஆத்ரஷ க்ஷறத்டக் வகரடுக்கறன்நண.
ஷத்றத்றலும் ரத்றத்றலும்
ஷத்றத்றலும் ரத்றத்றலும்
இந் ஸ்டக்கஶபரடு, தசுிடம் டவுஶ ட்டரக
இல்னரல், உத்ரணரக இனப்தரல் ஶகரனம்
ஶகரனெத்றனங்கூட னந்ரக இனக்கறன்நண.
னன்ஷணிட இப்ஶதரட னறட னறரக ிரறகள்
னஷபத்டக் வகரண்டினந்ரலும் குந்ஷகலக்கு

ிற்நறல் கட்டி ிலஷ ட்டும் க்கத் டுப்ன

னந்டகபரல் – preventive medicines ன்கறநற்நரல் – ன்நரகக்
குஷநத்றனக்கறநரர்கவபன்தட வரிகறநட. கட்டி ிலந்ட
வகரண்டினந் கரனத்றல் அற்கரண னந்டகபில்
ஶகரனெத்ம் ப்ரணரண ஸ்ரணம் வதற்நறனந்ட.

தஞ்ைகவ்ம் ஶல் ஶரனறனறனந்ட உள்வபலும்னஷ
ஶரய்கஷப ீக்குரக ஷறகரண
னண்ரயரைணத்றல் வைரல்னறினப்தற்ஶகற்கஶ
வனௌகறகரண ஷத் ைரஸ்த்த்றலும் வைரல்னற

அப்தடிஶ னந்ரக அட ப்த்க்ஷ தனன் னஷனேம்
தரர்க்கறஶநரம். ம்னஷட ஆனேர்ஶ ஷத்

ைரஸ்த்த்றல் வைரல்னறினப்தஷஶ ஶல் ரட்டரரின்
அல்ஶனரதற வடிகல் மறஸ்டத்றலும் ஆரித்டச்
வைரல்கறநரர்கவபன்தட குநறப்திடத்க்கட. ைர்
ிரறரண (ஶரல் ஶரரண) குஷ்டம்

ஸ்ஸ்ஷடப் தரல் மயரம் வைய்னேம் ன்று ஶல்
ரட்டு ஷத் றனவரனர் வைரல்னறினக்கறநரர்.

லும்ஷத தனப்தடுத்டம் கரல்றம் தரனறல் இனப்தடம்
வரிந்ஶ.

ஆனேர்ஶ னந்டகபில் தனற்றுக்கு, அற்ஶநரடு
ஶைர்த்டச் ைரப்திட ஶண்டி „அடேதரணம்‟ ன்தரகப்
தரஷனஶ வைரல்னறினக்கறநட.

தரனறனறனந்ஶ வதறுகறந ிர்-ஶரர்-வண்வய்-வய்
ஆகறணவும் னஷ்டிஷத் னகறநஷரனேம், எவ்வரன
ிரறக்கு னந்ரகவும் இனப்தஷரகும்.
மங்கல த்றலும் ஶகர ப்ஶரஜணப்தடுகறநட. அடித்டச்
ைப்ம் லப்னகறந த்ப-ஶதரிஷக ஶதரன்ந ைர்

ரத்ங்கபில் ரட்டுத் ஶரல் ப்ஶரஜணரகறநட.

தசுஷ ஷப்தட ரஷக் வகரல்ட ஶதரன்நட
தசுஷ ஷப்தட ரஷக் வகரல்ட ஶதரன்நட

இங்ஶக னக்ரகக் கணிக்க ஶண்டி ிம்:
இப்தடிச் வைரன்ணட ரணரகஶ இற்ஷக ம்

அஷடந் ஶகரஷக் குநறத்டரன். ஶகரயத்ற – தசு
ஷ – ன்தட ஸ்ப்ணத்றலும் றஷணக்கக்கூடர யர
தரதம்; தடு தரகம் ன்தட. ஷ ஷில் ஶதரக
ஶண்டரம்; அற்கு என ைறன்ண யறம்ஷம
ிஷபித்ரல்கூடப் தரதரகும். ஶகரஷ ரர ன்ஶந
அல்னர தரர்த்ஶரம்? அணரல் ஶகரயத்ற ன்தட

ப்ரச்ைறத்ஶில்னர ரத்னயத்றக்கு மரணரண
யர வதரி ஶரரகும். அஷ னக்ரக டுத்டச்
வைரல்ற்கரகத்ரன் ஶகரஷப் தற்நறப் ஶதை
ஆம்தித்ஶ.
கநக்கறந ட்டும் எட்டக் கநந்ட குடித்டிட்டு, அல்னட
அந்ப் தரஷன ிற்றுப் தம் தண்ிிட்டு, கநஷ

றன்று ஶதரண திநகு ஶகரவுக்குத் ீணி ஶதரட்டு க்ஷறத்ட
ன்ண ப்ஶரஜணம் ன்கறந ண்த்றல் அஷ
இஷநச்ைறக் கூடத்டக்கும் கைரப்னக் கஷடக்கும்

அனுப்னவன்தட ம்ஷப் வதற்ந ரரர் மரகற
ஶஷன வைய் னடிரல் ஆணவுடன் அஷபக்
வகரஷன வைய்ரல் ப்தடிஶர அப்தடித்ரன். ஶகர
ரம்மம் ரய் ரம்மத்டக்கு மரணஶ.
ரணரக ரித் ஶகரின் ைர்த்ஷத்ரன் மங்கல 

ரத்ங்கலக்கு டுத்டக் வகரள்பனரம். வணன்நரல்
மங்கல ம் வய் தரணரக இனக்கறநணரல், ஸ்ரற

ஶகரினறஶனஶ ரத்ங்கள் ரைறக்க ஶண்டித்ரஶண
இனக்கறநட? ஆணரல் அற்கரக உினள்ப ஶகரஷ

உதஶரகறல்ஷன ன்தற்கரக ஷத்டத் ஶரஷன
உரிப்தட ன்நரல் அஷ ஸ்ரற க்ஷறக்கஶ ரட்டரர்.
அஶஶதரனத்ரன் ஶகரின் ிற்றுக்குள்பினந்ட
டுக்கும் ஶகரஶரைஷணனேம் ஸ்ரறக்ஶக கந்

உதைரத்றல் ஶைர்க்கக்கூடி ரைஷண த்வ்ரக அட
இனப்தட ரஸ்ம். அஶரடு னந்டச் ைக்கரகவும்
இனக்கறநட. அப்தடிினந்ரலும், அற்கரக ஶகரஷ
ஷப்தட றரரகரட; வகரஞ்ைங்கூட றரஶ
ஆகரட. இற்ஷக ம் ன்று என்று ந்

ஜீனுக்கும் உண்டல்னர? அப்தடி ரித் ஶகரினறனந்ட
ைர்ஶர, ஶகரஶரைஷணஶர வதநஶண்டும்.
ஶகர ச்னங்கனம் ிஶைஶ
ஶகர ச்னங்கனம் ிஶைஶ

ஶகர த னணிரணரக இனப்தரல் அன்

உடம்னக்குள்பினந்ட டுக்கறந ஶகரஶரைஷணனேம்
ஈச்ரர்ப்தம் ஆற்குத் க்கரக இனக்கறநட.
டரஜரரக ஆடும் ஈச் மந்றறில் ந்றஶகச்ஶ
ம்னங்கம் ரைறப்தட தன ஶதனக்குத் வரிந் ிம்.

அஷிடவும் ிஶைரக என்று. ‟ஶகர ச்னங்கம்‟ ன்கறந
ரட்டுக் வகரம்தின் றரகப் தஶச்னுக்கு
அதிஶகம் வைய்ஷ ிஶைரணரகச்
வைரல்னறினக்கறநட. னத்-ைகங்கள் என ஆவ்னத்ற
வைரல்கறந கரனத்டக்கு ஶகர ச்னங்க த்ரம் றரக
ைறனறங்கத்டக்கு க்ஷீரதிஶகம் (தரனதிஶகம்) வைய்ட
யர னண்ம். கரஷப ரட்டின் ஶல் உட்கரர்ந்ட

வகரண்டினப்தனக்கு ஶகரச்னங்கத்ரல் தசும்தரல்
அதிஶகம் வதரனத்ந்ரஶண?

வதண் தசு தரல் ன்ந உஷ ஶரகத் னகறநட
ன்நரல் கரஷப ரடுரன் னக்ரக உில் உஷத்ட
திர் தச்ஷை னெனம் உவு னகறநட. இப்தடி ரட்டு
ஜரறஶ டேஷ் ஜரறின் ிற்றுக்குப் ஶதரடும்

தஶரதகரத்ஷப் தண்டரக இனக்கறநட. அணிடம்
ரம் அபில்னர ன்நறனேம் தக்றனேம் கரட்ட ஶண்டும்.
அற்குச் ைறன்ண யரணி வைய்ரலும் வய்ரதரரக,
வய்க் குற்நரக றஷணக்க ஶண்டும்.
வகரம்ன றரக அதிஶகம் ன்தஶரடு தஞ்ைகவ்

ஸ்டக்கபரண ந்டஶ ஸ்ரறக்கு அதிஶகரகறன்நண.
வய்திஶகம்

வய்திஶகம்
ந்றல் க்குத் வரிந்ட தரனதிஶகம் ட்டுஶ.
அடுத்தடிரகத் ிதிஶகம். வய்திஶகம் ரம்

அறகம் ஶகள்ிப்தட்டறல்ஷன. ஷனரபம் றனச்சூரில்
வய்திஶகம்ரன். யறஷன தணிப் தரபம் ரறரி
அங்ஶக னறங்கத்டக்கு றஷந வய்திஶகம்

வைய்றனக்கும். த்ஷண கரனம் ஆணரலும் அந் வய்
வகடுறல்ஷன ன்தஶரடு த்ஷணக்வகத்ஷண தஶைர
அத்ஷணக்கு அந் வய் எபரக இனக்கறநட.

ஷனரப ஷத்ர்கள் „னரண க்னம்‟ ன்று அந்ப்
தஷ வய்ஷஶ னந்ரகக் வகரடுப்தட க்கம்.
ஷனரப ஶைம் ஷில் ஶதரகஶண்டரம். ம்
றனஷரற்றுக்குப் தக்கத்றல் இனக்கறந றல்ஷன

ஸ்ரணத்றலும் ஸ்ரற வதர் „வய்ரடிப்தர்‟ ன்ஶந

இனப்தறனறனந்ட அங்கும் ஸ்ரற வய்ரல் அதிஶகம்
வதற்நர் ன்ஶந வரிகறநட. அந் ஸ்னத்றன் வதஶ
„றனவய்

ஸ்ரணம்‟ ன்றுரன் ஆறில் இனந்ட அட

றழ்க்குப் தடி அப்தர், மம்தந்ர் ஶரங்கபில்
„றனவய்த்ரணம்‟ ன்று

ந்ட, „றனவய்த்ரணம்‟

ன்தடரன் வதரட ஜணங்கள் ஶதச்ைறல் „றல்ஷனஸ்ரணம்‟
ன்று ஶர ைறம்த மம்தந்ம் உள்ப ரறரி
ஆகறினக்கறநட!

தரல், ிர், வய் ிப் தஞ்ை கவ்த்றலுள்ப ஶகர
னெத்த்ரஶனர, ஶகரத்ரஶனர ணித்ணிஶ அதிஶகம்
வைய்கறந க்கம் இல்ஷன. ஆணரல் ந்ஷனேம் கனந்

தஞ்ைகவ்த்ரல் அதிஶகம் வைய்ட ிஶைம். அப்தடி
ஈச்ரர்ப்தரடரன் தசுக் குனத்டக்ஶக வதனஷ
ஶைர்ப்தட ன்று அப்தர் ஸ்ரறகள் தரடிினக்கறநரர்:
ஆினுக்(கு) அனங்கனம் அன் அஞ்ைரடுல்*
‟ஆ‟ ன்நரல்

தசு. „அஞ்ைரடுல்‟ ன்தட தஞ்ைகவ்த்றல்

ீரடுட; அரட தஞ்ை கவ்த்ரல் அதிஶகம்
வதறுட.

*வைரற்றுஷ

தறகம்‟.

ஶறன் ணத் வரடங்கும் „ைறரப்

தரனரதிஶகம் அல்ன; தரனதிஶகம்
தரனரதிஶகம் அல்ன; தரனதிஶகம்
என்று கணிக்க ஶண்டும். „ைந்ணரதிஶகம்‟
„க்ஷீரதிஶகம்‟ ன்கறந

ரறரிஶ தன ஶதர்

„தரனரதிஶகம்‟ ன்கறநரர்கள்.

அட ப்ன. „தரனதிஶகம்‟

ன்று „ன‟ஷக் குநறனரகஶ வைரல்ன ஶண்டும். „ைந்ண‟
„க்ஷீ‟ ன்ந

ரர்த்ஷகள் „அ‟கரத்றல் னடிரல்,

அற்ஶநரடு „அதிஶகம்‟ ன்று „அ‟கரத்றல் ஆம்திக்கும்
ரர்த்ஷஷச் ஶைர்க்கும்ஶதரட இண்டு குநறல்
„அ‟கரங்கள்

ஶைர்ந்ட என வடில் „ஆ‟கரரகற,

„ைந்ணரதிஶகம்‟, „க்ஷீரதிஶகம்‟ ன்ந

கூட்டு

ரர்த்ஷகள் உண்டரகறன்நண. „தரல்‟ ன்கறந ரர்த்ஷ
„அ‟கரத்றல்

னடிரல் „ல்‟ ன்ந எற்வநலத்டடன்

னடிகறநட. அஶரடு „அதிஶகம்‟ ஶைனம்ஶதரட, ல்+அ
ன்தட (குநறனரண) „ன‟ ஆகத்ரன் னரனரல்
„தரனதிஶகம்‟ ன்று

ரன் ஆகும். ஶன் + அதிஶகனம்

இப்தடிஶரன் – „ஶணதிஶகம்‟ ஆகுஶ ி
„ஶணரதிஶகம்‟ இல்ஷன.

இஶ ரறரிரன் „டரக்ஷம்‟ ன்தடம் ப்ன. டக்ஷம்
ரன் ைரி. தஞ்ை + அக்ஷம் – தஞ்ைரக்ஷம்; அஷ்ட +

அக்ஷம் – அஷ்டரக்ஷம் ன்கறந ரறரி இல்னரல்
ட்+அக்ஷம் ன்ஶந இனப்தரல் டக்ஷம் ன்ஶந
ஆகும்…….

ஶகரின் னனம் தித்ரணரக இனக்கறந ரறரிஶ
அன் குபம்தடிப் னலறனேம் தித்ரணரகும்.

மரரரகக் கரல் னலற ன்நரல் அட டச்ைரணட.
அஷஶ வய்த்றடம், வய் மஷரண

யரன்கபிடம் தரடெபி ன்று ஶதரற்நற ற்றுக்
வகரள்கறஶநரம். ஶகரடெபினேம் அப்தடிஶ. மரங்கரனத்றல்
ஶகரக்கள் ந்ஷரக ஶய்ந்ட னடிந்ட வகரட்டிலுக்குத்
றனம்திக் வகரண்டினக்கும்ஶதரட அற்நறன்

குபம்தடிினறனந்ட வதரிைரகப் னலறப் தடனம் கறபம்னம்.
அந்ப் னலற உடம்ன னலடம் தடும்தடி றன்நரல் அஷ

னண் ீர்த் ஸ்ரணத்டக்கு ஶனரகச்

வைரல்னறினக்கறநட. னலற ஶதரற்கு ஸ்ரணம்
வைய்டரன் க்கம் ன்நரலும் இங்ஶகஶர னலறஶ
னண்ஸ்ரணரக இனக்கறநட! தரனக்னஷ்ஶண அப்தடிப்
னலறில் றஷபத்ரடிணரன் – ‟ஶகரடெபி டெமரி‟ணரக
இனந்ரன் ன்று ர்ித்றனக்கறநட. ப்வதரலடம்
அப்தடிப் னலற தடிந்றனப்தஶ அனுக்கு என
வமௌதரக் ஶைரஷதஷ உண்டரக்கறற்று. „ைச்த் ஶகரகு
றர்டெஶரத்-டெப ீ-டெம வமௌதரக்ம்‟ – ன்று

ஆைரர்ரஶப தரடிினக்கறநரர்.* அப்தடிப் தசு ந்ஷ னலற
லப்திக் வகரண்டு வகரட்டில் றனம்னகறந

மரங்கரனத்ஷஶ „ஶகரடெபி னக்ணம்‟ ன்று
ிஶைறத்டச் வைரல்னறினக்கறநட.
ஶகரரர, னரர ன்று இண்டு வைரன்ணறல் னரர
ன் னலறஷஶ ஶகரரரின் குபம்தடிினறனந்ட
வதற்று ணக்கும் அதிஶகம் வைய்ட வகரள்கறநரள்.
*ஶகரிந்ரஷ்டகம், 5

தசு இன்ஶநல் ஶள்ி இல்ஷன
தசு இன்ஶநல் ஶள்ி இல்ஷன
அதிஶகம் தக்ற றதரட்டில் னட. அற்கு
னக்ரக ஆகங்கலம் னரங்கலம் ப்ரம்.
அற்ஷந ிடவும் ம்னஷட த்டக்கு னென
ப்ரரினப்தட ஶஶ. அன்
அடிப்தஷடில்னரல் ஆக, னரங்கலக்கு
ப்ரரண்ம் (ப்ரரகும் ன்ஷ) இல்ஷன.
ஶம் ஶர ம்னஷட ஶைத்டக்கு ட்டுஶரணட
ன்று றஷணத்ரல் அஷிடப் வதரி ப்தில்ஷன.

ம்னஷட ஶைத்றல் ட்டும்ரன் ஶத்டக்கு

ப்ஶரகம், கர் னறரண இந் த கண்டத்றல்
ட்டும்ரன் ஶ கர்ரக்கள் வைய்ரல் தனன் உண்டு
ன்நரலும் அந்ப் தனன் இந் ஶைத்டக்கரணட
ட்டுறல்ஷன. மகன ஶனரகத்டக்கும் தனஷண

உத்ஶைறத்டத்ரன் இங்ஶக ம் ஶைத்றல் ஷறக கர்ர
வைய்ட. ஹ்னத்றனறனந்ட த்ம் ைரீம் னரவுக்கும்
தரய்கறந ரறரி இங்ஶக வைய்னேம் ஷறக

அடேஷ்டரணங்கள் ஶனரகம் னலற்கும் ஶக்ஷங்கஷபப்
தரய்ச்ைறிடும். அரட ஶம் இனந்ரல்ரன் ஶனரகஶ
ன்நரக இனக்கும்; ஶனரக ஶக்ஷஶ இங்ஶக ம்னஷட
ஶைத்றல் வைய்கறந ஷறகரண ஜ்ஞ

கர்ரனுஷ்டரணரறகபில்ரன் இனக்கறநட. அஷப் தற்நறக்
வகரஞ்ைங்கூட மந்ஶயப்தட ஶண்டரம். அப்தடி

ஶனரகத்ஷஶ ரழ்ிப்தட ஜ்ஞம்; ஶள்ி ன்தட.
அற்கு இண்டு அைறரணஷ. என்று ஜ்ஞம்
தண்டகறந கர்த்ரரண „ஜரணன்‟. இன்வணரன்று
ஜ்ஞத்றல் உதஶரகரகறந அற னக்ரண
த்வ்ங்கஷபத் னகறந ஶகரரன்.

ஜ்ஞத்றல் னக்ரக ஆயளற வகரடுக்கப்தடும் த்வ்ம்
தசுிடறனந்ட வதறுகறந வய்ஶ. ஆஜ்ம் ன்று
அஷச் வைரல்ட. „யிஸ்‟ – றறல் அடஶ „அி‟
ன்று னம்; அந் யிஸ் – ன்தஶ ஜ்ஞத்றல்

ஆயளற வகரடுக்கப்தடும் தனிரண த்ிங்கலக்கும்
வதரடப் வதரினும், குநறப்தரக யிஸ் ன்நரல் தசும்
வய்ரன். ற்ந ஆயளற த்ிங்கஷபனேம் வய்ரல்
டி சுத்ம் வைய்டரன் ஶயரம் வைய் ஶண்டும்.

அக்ணிஶயரத்ம் னனரண தன ஜ்ஞங்கபில் ஶகரக்ஷீம்

ஶயரம் வைய்ப்தடுகறநட. ற ன்கறந ினம் ஶயர
த்வ்ரக ப்ஶரஜணரகறநட. மத்டர ன்கறந
மக்டவும் ினம் கனந்ட ற மக்ட ஶயரம் ன்று
வைய்ரர்கள்.

வய், தரல், ிர் அக்ணிில் ஶயரரகறன்நணவன்நரல்,
அந் அக்ணிஷ பர்த்டக் வகரடுப்தஶ ட?
ஶகரத்ஷப் ஶதரட்டுத் ட்டி ட்டிரஶண?

ஆஷகிணரல் ஶகர இல்னரிட்டரல் ஜ்ஞம், ஶள்ி
ன்தஶ இல்ஷன.
தசு கரத்ஶன தரரிஷணக் கரத்ல்
தசு கரத்ஶன தரரிஷணக் கரத்ல்

ஶனரக ஶக்ஷத்டக்கு னடவகலும்தரினப்தட ஶம், அந்
ஶத்டக்கு னடவகலும்ன ஶள்ி. ஶள்ிக்கு

னடவகலும்தரய் இனப்தட அஷச் வைய்கறந கர்த்ரவும்,
அறல் ப்ரண த்வ்ரினக்கறநற்ஷநக் வகரடுக்கறந
ஶகரவும்ரன். ஆகஶ னடிரக ஶனரகம் ரஶ

னடவகலும்தரனேள்ப இண்டில் என்று ஶகர ன்நரகறநட.
அணரல்ரன் „ஶகரக்ஷஶ னக்ஷம்‟. „தசு கரத்ஶன

தரரிஷணக் கரத்ல்‟ ன்கறநட. அந்க் கரத்றணரல் ரன்
ஶனரகம் னலடம் ன்நரக இனக்கஶண்டும் ன்று
ப்ரர்த்றக்கறநஶதரட னனறல் ஶகரஷனேம், அப்னநம்
ஜரணஷணனேம் ணிப்தடச் வைரல்னறிட்டு, அப்னநஶ
மஸ் ஶனரகத்டக்கும் வமௌக்த்ஷ ஶண்டுட:
ஶகர-ப்ரஹ்ஶப்ஶர சுதஸ்ட றத்ம்
ஶனரகர: மஸ்ர: மளகறஶர தந்ட

த்ஷணஶர ப்ரிகள் இனக்கும்ஶதரட ஶகரஷனேம், தன
ஜரறகள் இனக்கும்ஶதரட ப்ரம்ஷணனேம் ட்டும்

திரித்டச் வைரன்ணற்குக் கரஶ அந் இனனந்ரன்
அத்ஷண ப்ரிகலம், அத்ஷண ஜரற ஜணங்கலம்
ஶக்ஷரினப்தற்கு உவுகறந ஜ்ஞ கர்ரில்
ிஶைரகப் தன்தடுட ன்தடரன். ஶனரகம்

னலடம் ன்நரினக்கப் தண்டம் வதரனட்ஶட இந்
இனனம் – ஶகரவும் ப்ரஹ்னும் – ன்நரினக்க

ஶண்டும் ன்ஶந இர்கஷப ஶனரகத்றனறனந்ட திரித்டச்
வைரன்ணஶ ி ஶஶந தக்ஷதரம் இல்ஷன.
இப்தடிச் வைரன்ணட ரர தரரத்றன் னடிிஶன
வைரல்கறந ங்கப ச்ஶனரகங்கபில் னனரரணறல்

ஶத்ஷஶ அடேமரித்ட, அச்ஶரற ஜ்ஞங்கஷபச்
வைய்டவகரண்டு ர் ரஜ்ம் டத்ற ரைந்த்

னெர்த்றின் கர தரரத்டக்கு னடிிஶன னகறந
ச்ஶனரகரணரல் னனறல் ஶனரகத்ஷ ஆலகறந
ரஜரக்கள் றர ரர்க்கத்றல் ஆட்ைற வைலுத்றப்

தரிதரனணம் வைய் ஶண்டும் ன்று வைரல்னறிட்டு
அப்னநம் ஶகரின் ஶக்ஷம், ப்ரஹ்ணின் ஶக்ஷம்,
ஶனரக ஶக்ஷம் ஆகறற்ஷநச் வைரல்னறினக்கறநட.
ஸ்ஸ்ற ப்ஜரப்: தரிதரனந்ரம்
ந்ரய்ஶ ரர்ஶக யீம் யீைர: |
ஶகர ப்ரஹ்ஶப்ஶர சுதஸ்ட றத்ம்
ஶனரகர: மஸ்ர மளகறஶர தந்ட ||
ரர்-க்னஷ்ர் இந் ஶைத்றன் இண்டு கண்கள்.
க்னஷ் தரத்ரிடனம் ஶனரகத்றன் னஷணப்

திரர்த்றக்கும்ஶதரட இஶ ரறரி ஶனரக யறத்ஷச்

வைரல்ற்கு னந்ற ஶகர, ப்ரஹ்ன் ஆகறர்கபின்
னஷணச் வைரல்னறினக்கறநட:

ஶர ப்ஹ்ண் ஶர ஶகர ப்ரஹ் யறர ை
|

ஜகத்-யறர க்னஷ்ர ஶகரிந்ர ஶர : ||
இப்தடி ஜ்ஞத்ஷத் ரங்கற ரித்ட டெக்கற

றறுத்டதர்கபரக ஜ்ஞ கர்த்ரரண ப்ரஹ்ன்,
ஜ்ஞத்டக்கு ஶண்டி த்வ்ம் னகறந ஶகர ன்ந
இண்டு ஶதர் இனந்ரலும் அந் இனரிலும் ஶகரவுக்ஶக
னனறடம் வகரடுத்ட, அப்னநஶ ப்ரஹ்னுக்கு இடம்
ந்ட „ஶகர ப்ரஹ்‟ ன்று வைரல்ரகஶ
இனக்கறநட. ரர ங்கப ச்ஶனரகம், க்னஷ்
தரத்ரஷப் தற்நறண ச்ஶனரகம், வதரட ைணம்

ல்னரற்நறலுஶ ப்ரஹ்ஷணப் தின்னுக்குத் ள்பி
ஶகரவுக்ஶக னக்த்ம் ந்ட „ஶகர-ப்ரஹ்‟ ன்ஶந
வைரல்ரகினக்கறநட.
ப்ரயர்கஷப னஶர், அரட ஶஶனரகத்றல்
இல்னரல் னஶனரகத்றஶனஶ இனக்கறந ஶர்கள்
ன்தட. ஶத்டக்ஶக ங்கஷப அர்ப்தம்
வைய்டவகரண்டு, ஶனரக ஶக்ஷத்டக்கரக ஜ்ஞ

கர்ரடேஷ்டரணங்கஷபப் தண்ிக் வகரண்டினக்கும்
ப்ரயர்கஷபத்ரன் அப்தடிச் வைரல்கறநட;
ற்கரனத்றனறனக்கும், ஸ்ர்த்ஷ ிட்டுிட்ட
ப்ரயர்கஷப அல்ன. இப்தடி ஶரகச்
வைரல்னப்தட்டர்கலக்கும் னந்ற ஶகர. „ரன் வகட்டட
ஶதரரவன்று ைந்த் னஷ்கிஷனேம் வகடுத்ரன்‟
ன்கறந ரறரி, ப்ரயன் ஶ க்ஷரண

ஸ்ர்த்ஷ ிட்டறல் ஜ்ஞ-ஶயரரறகலக்கு

க்ஷீம் ற்தட்டுிட்டரல் அற்றுக்கு வய், ஶகரம்

னனறண னகறந ஶகரின் னண்கரர்னம் ஷடப்தட்டு
ிட்டட!
மரந்றத் ிஶைம்
மரந்றத் ிஶைம்
ன்ணிடறனந்ட த்ிங்கஷபக் வகரடுத்ட ஜ்ஞ
ஷக்ஷஷச் வைய்கறந ஶகர, ஷனேம் வகரடுக்கரிட்டரலும்
ன்னுஷட மரந்றத் ரத்த்றஶனஶ ந்த்ங்கஷப
க்ஷறத்டக் வகரடுக்கறந ல்னஷ ரய்ந்ரக இனக்கறநட.
அணரல்ரன் ரட்டுக்வகரட்டினறல் ஜதம் வைய்ரல்
ஶகரடிப் தங்கு (டங்கு) தனன் ன்தட. „ஶகரஷ்டம்‟ ன்ந
ரட்டுக் வகரட்டிஷன ஶதரன்ந தரிசுத்ரண ஸ்னம்
டவும் இல்ஷன.*
*1927ல்

யரத்ர கரந்றஷ வைர் தரனக்கரட்டிலுள்ப

வல்னறச்ஶைரிில் ரட்டுக் வகரட்டினறஶனஶ ைந்றத்ரர்
ன்தட குநறப்திடத்க்கட.

மகன ஶஷகலம் ஶகரவுக்குள் அடக்கம்
மகன ஶஷகலம் ஶகரவுக்குள் அடக்கம்
வணன்நரல் ஶகரவுக்குள் னப்தத்ட னக்ஶகரடி
ஶர்கலஶ அடக்கம். மகன னண்ீர்த்ங்கலம் என
தசுவுக்குள் இனக்கறன்நண. ம்னஷட ஆனம்
எவ்வரன்நறலும் ைறன வய்ங்கலக்கு மந்றறகள்
இனக்கறன்நண; அஷச் ஶைர்ந்ரக எவ்வரன னண்
ீர்த்ம் இனக்கறநட. ஶகர ன்தஶர அத்ஷண

வய்ங்கலம் அத்ஷண னண் ீர்த்ங்கலம் குடி
வகரண்ட ஆனரக இனக்கறநட. ஶகரஶ என டரடும்

ஶகரில். மர் ஶஷகலக்குரண யத்ரண
ஶகரில்.

ஶகரரரவும் னக்ஷ்றனேம்
ஶகரரரவும் னக்ஷ்றனேம்
மர் ஶர ஸ்னொதம் ன்நரல் ம்னஷட
ைறற்நநறரல் இன்ணவன்ஶந கறயறத்டக் வகரள்ப

னடிரல் அல்னர இனக்கறநட? எஶ ஷனப்தரக –
தம் கனந் ஷனப்தரக – இனக்கறநஶ ி அன்ஶதரடு
தக்ற தண்டம்தடிரக இல்ஷனஶ! அணரல்

ஶகரரரஷக் குநறப்தரக னக்ஷ்ற ன்ந என

ஶஷின் ஸ்னொதரகச் வைரல்ட. அ(ஶகரை)ம்
ன்கறந மம்ஸ்க்ன றகண்டுில் (அகரறில்)
னக்ஷ்றின் தன வதர்கஷபச் வைரல்லும்ஶதரட
„ஶனரகரர‟, „ஶனரகஜணணி‟ ன்னும்

இண்டு வதர்கள்

வைரல்னறினக்கறநட. ஶகரரர அந் ஶனரகரரஶ.
ஶகரரரஷ னக்ஷ்ற ன்கறநட என தக்கம். அஷப
னக்ஷ்றின் ரம ஸ்ரணரகச் வைரல்ட இன்வணரன
தக்கம். னக்ஷ்றக்கு ரம ஸ்ரணங்கள் ந்ட.

மளங்கனறின் மீந்ம் ன்கறந கறடு, னர்ந்
ரஷப் னின் உள்தக்கம், ரஷணின் ஸ்கம்
(ஷன), ில் தத்த்றன் தின் தக்க ஶஷக ஆகற
ரஶனரடு தசுின் தின்னநனம் ந்ரரக
யரனக்ஷ்றின் றரமரக இனக்கறநட.
ஶகரிடத்றல் றரிஷடகள் ஶைர்கறநறல் ஶகர,
ஶகரனெத்ங்கலம் தித்ரக இனப்தரகப்

தரர்த்ஶரல்னர? அப்தடிஶரன் அன் னக

ண்டனரக இல்னரல் ப்னஷ்டதரகரக இனக்கப்தட்ட
தின்னநனம் த தித்ரண னக்ஷ்ீ ரமரக
இனக்கறநட. அகுக்கரக ஶகரின் னகத்றல் ைந்ண
குங்குங்கள் இட்டுக் கலத்றல் ரஷன ஶதரட்டரலும்,
ஶகரனஷஜ ன்று தண்டம்ஶதரட தின்னநத்ஷ

அனங்கரித்ட அங்ஶகஶ அர்ச்ைணரறகள் வைய்ஶண்டும்.
என ஶகரிணிடம் றக்னஷ்டரணட (ரழ்ந்ட) ன்று

டவுஶில்ஷன. அணிடம் மர்னம், மர்ரங்கனம்
உத்க்னஷ்டஶ (உர்ந்ணஶ). ம் டம் ரறரி
ர்தீடங்கபில் ப்றறணனம் கரனம் கரர்த்ரஶன டக்கறந
னல் றதரடு ஶகரனஷஜரன் ன்தறனறனந்ட

ஶகரவுக்குள்ப உத்க்னஷ்டரண ஸ்ரணத்ஷப் னரிந்ட
வகரள்பனரம். தசுஷிட ரஷண வ்பஶர

வதரிரக இனந்ரலும் ஶகரனஷஜக்கு அப்னநந்ரன்
கஜனஷஜ.
‟தசுவுக்கு

என ரனேஷந‟

தசுவுக்கு என ரனேஷந

வய்ரகப் னஷஜ தண்டட இனக்கட்டும். அட

ைறனர்ரன் தண் னடினேம். ஆணரல் ரணரலும் தண்
ஶண்டி கடஷரக என்று இனக்கறநட. ஶகரவுக்கு
ஆயரம் ஶதரடுடரன் அட. எவ்வரனனம்

எவ்வரன ரலம் என தசுவுக்குக் ஷகப்திடி அபவு
னல்னரட வகரடுக்கஶண்டும். „ஶகர க்ரமம்‟ ன்று
இஷ ைரஸ்த்த்றல் வைரல்னறினக்கறநட. „க்ரமம்‟

ன்நரல் என ரய் ஆயரம். „ஶகர க்ரமம்‟ ன்தஷ

ஷத்டத்ரன் னல்லுக்கு இங்கறனீ றல் grass ன்று வதர்

ந்றனக்கறநட. றனனெனர் „றனந்ற‟த்றல் ப்ற றணனம்
ஜீர்கள் வைய்ஶண்டி கடஷகபில், ஈச்னுக்கு என
தச்ைறஷன; அரட ில் தத்ஶனும் அர்ச்ைறப்தட, என
ஷகப்திடிரட ஆயரம் திச்ஷை ஶதரடுட ஆகற

இண்டுக்கும் டுில் ஶகரக்ரமம் வகரடுப்தஷனேம்
வைரல்னறினக்கறநரர். னடிரக ஜீர்கபிடம்
இணிஷரகப் ஶதசுஷனேம் வைரல்னறினக்கறநரர்.
ரர்க்குரம் இஷநற்வகரன தச்ைறஷன,
ரர்க்குரம் தசுவுக்வகரன ரனேஷந,
ரர்க்குரம் உண்டம்ஶதரவரன ஷகப்திடி,
ரர்க்குரம் திநர்க்(கு) இன்னுஷரஶண.
ன்ணிக்க னடிர குற்நம்
ன்ணிக்க னடிர குற்நம்

கநக்கறந கரனத்றலும் மரி, கநஷ றன்றுஶதரண
திற்தரடும் மரி ஶகரரரின் ிற்றுக்குப் ஶதரற

ஆயரம் ஶதரடரல் ரடிட்டரல் அட க்குப் வதரி
கபங்கம். இந் ித்றல் ரவல்னரனம் வதரி
குற்நரபிகபரக இனக்கறஶநரம். இறல் ம்னஷட
கணக் குஷநவு ன்ணிக்க னடிர ப்தரகும்.
ம் த்றல் தசுவுக்குத் வய் ஸ்ரணம்
வகரடுத்றனக்கறந ரறரி இல்னர திந ஸ்ர்கள்
ங்கள் ஶைத்றல் பர்க்கறந தசுக்கஷபனேம், ம்
ஶைத்றலுள்ப தசுக்கஷபனேம் தக்கத்றல் தக்கத்றல் றறுத்ற
ஷத்ட எப்திட்டுப் தரர்த்ரல் ரம் அரணப்தடும்தடிஶ
இனக்கும். ற்ந ஶைத்ரர் தசுஷத் வய்ரக

வைரல்னரிட்டரலும், அர்கள் தசு ரம்மம்

ைரப்திடுதர்கபரக இனந்ரலும் ஷடனஷநில்
அற்நறன் ிற்றுக்கு ஶஷ்டரகப் ஶதரட்டு
அற்ஷநத் ப ப ன்று ஷத்டக் கரப்தரற்றுகறநரர்கள்.
ரஶர க்குப் தரல் வகரடுப்தற்கரக அற்கு அ
தக்ஷரக வ்பவு ீணி ஶஷஶர அவ்பஶ

ஶதரடுகறஶநரம். அணரல் தரர்ஷக்ஶக அந்ற ஶைத்டப்
தசுக்கலக்குப் தக்கத்றல் ம் ஶைப் தசுஷ றறுத்றணரல்
மரன்ஶடரவுக்குப் தக்கத்றல் ஶைரணி ரறரி இனக்கறநட.
ரம்மத்டக்கரகஶ அர்கள் தசுஷப் னஷ்டி
தண்டகறநரர்கள் ன்று வைரல்னற ரம் ப்தித்டக்வகரள்ப

னடிரட. ன்ண கரத்றற்கரணரலும் மரி, என தசுஷ
உிஶரடு ிட்டு ஷக்கும் ஷ ிறு வரம்தப்
ஶதரடுகறநரர்கபல்னர?
தசுஷப் னஷ்டிரக ஷத்டக்
கரப்தரற்றுற்கரணற்ஷநச் வைய்ரல் தசுஷஷச்
ைட்டத்றன் னெனம் டுக்க ஶண்டும் ன்று ரம்

வறுஶண னக்கறப் திஶரஜணறல்ஷன. தசுஷஷ
ஆரிப்தர்கள் ரம் ஷத்றனக்கும் கநஷ றன்றுஶதரண
ஶகரக்கஷபக் கரட்டி, „இப்தடி இற்ஷந லும்னம்
ஶரலுரக, குற்றுினம் குஷன உினரக
ஷத்றனப்தஷிட எஶடிரக யத்ற வைய்ட
ிடுட அற்றுக்ஶக ிஶரைணந்ரஶண?‟ ன்று
ஶகட்டரல் ரம் ரஷத் றநக்க ஶரக்ஷில்னர
றஷனரகத்ரன் இப்ஶதரட இனக்கறநட.
அைரங்கத்றன் கடஷனேம் க்கபின் கடஷனேம்
அைரங்கத்றன் கடஷனேம் க்கபின் கடஷனேம்

இப்தடிச் வைரன்ணரல் தசுஷத் டுப்னச் ைட்டம்

ஶண்டரவன்ஶநர, அல்னட அத்ஷண தசுக்கலக்கும்
அஷ இற்ஷகரக உிர் திரிகறந ஷில் ல்ன
தரரிப்ன அபிக்கப்தடும் கரனம் னகறந ஷினரட
தசுஷஷச் ைட்டனெனம் டுக்கக் கூடரவன்ஶநர

வைரல்ரக அர்த்ம் வைய்டவகரண்டுிடக்கூடரட.
ஶகரயத்றத் டுப்னச் ைட்டம் வ்பவு ைலக்கறத்றல்
னடினேஶர அவ்பில் வகரண்டு ஶண்டிஶ. அட
அைரங்கத்ரர் தண் ஶண்டிட. ஆணரல் அஶரடு
னடிந்ட ிடரல் க்கள் கடஷ ன்றும் என்று
இனக்கறநட. அட ஶகர என ரலம் எட்டி உனர்ந்ட றற்க
ிடரல், அற்கு ஶண்டி அபவு ீணி ஶதரட்டும்,

மளகரரரண வகரட்டில்கபில் ரலரறு ஷத்டம்

மம்க்ஷறப்தஶ தன கரனரக ஶகரயத்றக்கு அைரங்கத்
ப்தில் டுப்னச் ைட்டம் ஶதரட ஶண்டும் ன்று தன ஶதர்
ற்னறுத்ற, கறபர்ச்ைறவல்னரங்கூடப் தண்ினகறநரர்கஶப
ி க்கள் ப்தில் ஶகரமம்க்ஷஷக்கு

ன்ணவல்னரம் தண்ஶண்டுஶர அஷ ற்னறுத்ற
ிஶைரக டவும் வைரல்னஶர வைய்ஶர இல்ஷன.
இந் ித்றல் ரஶண ன் கடஷஷ மரிப்
தண்ில்ஷன. ம் கடஷ ன்ந இந் அம்ைத்ஷ
அலத்ற டுத்டக் கரட்ட ஶண்டுவன்றுரன்
றர்த்ப்தரரின் குற்நச் ைரட்டிலும்
றரறல்னரனறல்ஷன ன்று வைரன்ஶணன். வரத்த்றல்
அைரங்கச் ைட்டம் அச்ம்ரன்; அஶ அபவுக்கு க்கள்
உரி னஷநில் ஶகரக்கஷப அற்நறன் கஷடைறக் கரனம்

ஷில் ன்கு டத்ஶண்டிடம் அச்ம் ன்ஶந
வைரல்ன ந்ஶன்.

என தக்கம் தசுஷத் வய்ரகக் கரட்டி ஶகரனஷஜ
வைய்னேம் ஸ்ர்கபரக ரம் இனக்கறஶநரம்; இன்வணரன
தக்கம் ரம்மத்டக்கரகவும், ஶரலுக்கரகவும் ரபரண

கநஷ றன்ந ஶகரக்கஷப யத்றக்கு அனுப்திக்வகரண்டும்
இனக்கறஶநரம்; அல்னட அற்ஷந ிறு ரடி ங்கற
ைறனேரறு ஷத்றனக்கறஶநரம். இந் „யறதரக்ரிமற‟
க்குப் வதரி கபங்கம். ரணரக உிர் திரிகறந
ஷில் ஶகரக்கஷப ல்னதடி ஷத்டக் கரப்தரற்நர
ஷில் ம்ஷ யறந்டக்கள் ன்று வைரல்னறக்
வகரள்ற்ஶக னரக்கறல்ஷன.

ஶகரின் ிற்ஷந றப்த சுனத ற
ஶகரின் ிற்ஷந றப்த சுனத ற

தசுக்கஷப ிறு ரடரல் க்ஷறப்தற்கு ம்றல்
அத்ஷண ஶதனம் ஶர ப்ர த்ரகம் தண்

ஶண்டும், ச்ப்தட ஶண்டும் ன்றுகூட இல்ஷன.
தசுவுக்கரக வ்பவு த்ரகம் தண்ிணரலும் கும்,

ச்ப்தட்டரலும் கும் ன்தடம் ரஸ்ம். அப்தடிச் ைறன
ஶதஶர, தன ஶதஶர னநப்தட்டரல் தரரட்ட

ஶண்டிடரன். ஆணரல் ல்ஶனரனம் அவ்பவு டெம்
ஶதரகரல் என ைறன்ண ித்ஷக் கணித்ரஶன

ஶதரடம், த்ஷணஶர ஶகரக்கபின் ிறு றஷநந்டிடும்.
அரட ரம் றணனம் ைரப்திடும் கநறகரய்கபில்
உரட ன்று ைலித் ள்லகறந ஶல் ஶரனறவல்னரம்
ஶகரவுக்கு ஆயரரகப் ஶதரடும்தடித் க்க ற்தரடு

வைய்டிட்டரஶன த்ஷணஶர தசுக்கபின் ிறு

வரம்னம். றணந்ஶரறும் ட்டுக்கு
ீ
டு
ீ கநறகரய்கள்
றுக்குகறஶநரம். யரஸ்டல்கபிலும் ஶயரட்டல்கபிலும்
டைற்றுக் கக்கரணர்கள் ைரப்திடுரல் ரபரகக்
கநறகரய்கள் றுக்கப்தடுகறன்நண. றுக்கும்ஶதரட „ஶஸ்ட்‟
ன்று ஶல் ஶரனறகஷப குப்ஷதத் வரட்டிில் வகரட்டி,
ஶரட்டிகலக்கு அற்ஷந சுத்ப்தடுத்டம் ஶஷனஷ
ஷக்கறஶநரம். இற்குப் தறல் எவ்வரன ட்டிலும்
ீ
,

யரஸ்டல், ஶயரட்டல் ஶதரன்ந இடங்கபிலும் கநறகரய்த்
ஶரனறஷப் ஶதரட்டு, ஈ, றும்ன ரல் னெடி
ஷக்கும்தடிரகத் ணிரகத் வரட்டி

ஷத்றனக்கஶண்டும். இற்ஷந ட்டுக்கு
ீ
டு
ீ
ஶைகரித்டப் தசுின் ிற்றுக்குக் வகரண்டு
ஶைர்ப்தற்வகன்ஶந வரண்டர்கள் றபஶண்டும்.
இறஶன அப்தடிவன்ண கறஷடத்டிடப் ஶதரகறநட ன்று
அனக்ஷ்ரக றஷணக்க ஶண்டரம். ரம்

ஶகரடரனுஶகரடிப் ஶதரில் எவ்வரனனம் கநறகரய்
ஶைர்த்டக் வகரள்கறஶநரரனரல், ட்டுக்கு
ீ
டு
ீ ஶரனற
ஶைகரிப்ன ன்நரல் வரத்த்றல் ஶதரர் ஶதரரகக் குினேம்.
யரஸ்டல், ஶயரட்டல்கபில் ஶைர்ஷக் ஶகட்கஶ

ஶண்டரம். ஜணத்வரஷகின் ிகறத்ஶரடு தரர்த்ரல்
தசுின் „தரனஶனன்‟ வரம்தக் குஷநச்ைனரகஶ இனக்கும்.
அப்தடிப்தட்ட தசுக்கபிலும் ல்ன னஷநில்
தண்ஷகபிலும், வமௌகரி ஷைிலுள்ப
வைரந்க்கரர்கபின் டுகபிலும்
ீ
தரரிப்ன
வதறுகறநற்நறற்கு ரம் டவும் வைய்

ஶண்டுவன்தறல்ஷன. கைரப்னக் கஷடக்கும் இஷநச்ைறக்

கூடத்டக்கும் ஶதரகக்கூடி ஸ்றறில் இனக்கும்
தசுக்கஷபக் கரப்தரற்றுடரன் இங்ஶக க்கு

னன்ஷரண குநறக்ஶகரள். அறல் கிைரண அபவுக்கு
இந்த் ஶரனற ஶைகரிப்ன க்கு மயரம் தண்டம்
ன்தறல் மந்ஶயறல்ஷன. ைறறுடபி வதனவள்பம்.

கணக் குஷநவு ைறநறடம் இல்னரல் இந் மளனதரண
கரரித்ஷச் வைய்ரல் அந் வள்பத்ஷப்
தித்க்ஷரகப் தரர்க்கனரம். ஶகரதரனக்னஷ்ணின்
அனள் வள்பத்ஷனேம் வதநனரம்.

ஶகர மம்க்ஷம் ம்னஷட அத்ரச்க்
கடஷரனரல், இஷ ஷடனஷந மரத்றல்னர
கரர்ம் ன்று ள்பிிடரல், ைறன ச்ங்கள்

இனந்ரலும் அற்ஷநச் ைரபித்டக் வகரண்டு, கஷ்ட

ஷ்டப் தட்டரட அச்ம் இஷச் வைய்ஶண்டும்.
அப்தடிவரன்றும் கஷ்டனம் ஷ்டனம் வதரிைரக ந்ட
ிடரட. தரல் றுத் தசுக்கஷபக் கட்டித் ீணி ஶதரட

னடிில்ஷன ன்தரல்ரஶண அற்ஷநக் கைரப்னக்
கஷடக்கு அனுப்னட? அப்தடித் ரய்த் வய்னம்,
வய்த் ரனேரண ஶகர வகரஷனக் கபத்டக்குப்

ஶதரகறநடரன் வதரி கஷ்டனம் ஷ்டனம். அட
ஶரல் தரர்த்டக் வகரள்ற்குச் வைய்கறந ந்
னற்ைறனேம் கஷ்ட ஷ்டங்கபில் ஶைரட.
கநறகரய்த் ஶரல் ரறரிஶ ைரம் டித் கஞ்ைறனேம்
தசுவுக்கு ஆயரரணரல் அஷனேம் ஶைகரித்டப்
தசுக்கலக்குச் ஶைர்க்கனரம். ஆணரல், இப்ஶதரட

வதனம்தரனரண டுகபில்
ீ
குக்கர் ைஷல் க்கம் ந்ட

ிட்டட. அப்தடிில்னர இடங்கபில் இந்க்

ஷகங்கர்னம் வைய்னரம். அரிைறஷ ஜனம் ிட்டு
அனம்னகறந கலீர் ன்கறந கறவு ீனங்கூடப் தசுவுக்கரண
ஆயரம்ரன். அடவும் தசு ிற்றுக்குப் ஶதரகும்தடிச்
வைய்னரம். வைய்ஶண்டும்.

ட்டுத்
ீ
ஶரட்டங்கபில் என ைறன்ண றட்டில்
தசுவுக்வகன்ஶந அகத்றக் கல ஷ திரிடுட ன்று
ற்தட்டுிட்டரல் அடவும் ஶகர ஷ றன்று ஶகர
க்ஷம் டப்தற்குக் கிைரண உதகரம்

வைய்ரகும். அகத்றக் கல ஷஷப் தசு த ப்ரீறஶரடு
ைரப்திடும்.

தகரன் ரமளஶணின் ிற்றுக்ஶக ஶதரடுரக
றஷணத்ட இப்தடிவல்னரம் ந் னஷநிஶனனும் ரம்
எவ்வரனனம் தசுக்கஷப அச்ம் க்ஷறக்கஶண்டும்.

அந் உர்ச்ைற ந்டிட்டரல், ைறஶ ற்தட்டரலும் அட
ைறரகத் வரிரட. ணறனந்ரல் றனேண்டு. இந்
ித்றல் றச்ைரக ணம் இனந்ஶரக ஶண்டும்.
அப்ஶதரட றனேம் ரஶண திநக்கும்.
கரப்ன ிடுறகள்
கரப்ன ிடுறகள்

னடிரக மகன க்கலம் என்றுகூடி டத் ஶண்டி
தி ன்ணவன்நரல் என தசு கூட ஷக்குப்
ஶதரகரல் ிறு வரம்தத் ீணி வதநவும், மளகரரரண
வகரட்டில்கபில் ரமம் வதநவும் வைய்டரன்.
இற்கரகக் கநஷ றன்றுஶதரண தசுக்கலக்வகன்ஶந
ஆங்கரங்கு கரப்ன ிடுறகஷப க்கள் அஷத்டச்
வைவ்ஶண தரிதரனறக்க ஶண்டும். கநஷ றன்ந

தசுக்கஷப ஷத்டக் கரப்தரற்ந ப்ரிப்தடரல் இஷநச்ைறக்
கூடத்டக்கு ிற்கினக்கும் ல்னர

வைரந்க்கரர்கபிடறனந்டம் அற்ஷந ரங்கற இந்
ிடுறகபில் ஷத்டக் கரப்தரற்ந ஶண்டும். ஶதரற
தண்தரடில்னர வைரந்க்கரர்கபரினந்ரல் அர்கள்

ரம்ம ிஷனஷனேம் ஶரல் ிஷனஷனேம் றஷணத்ட
ஶதம் தண்க்கூடும். அர்கலக்குப் வதரறுஷரகவும்
ைரந்ரகவும் இப்திிலுள்ப னண்ம், ஜீகரனண்ம்
இண்ஷடனேம் டுத்டச் வைரல்னற றர ிஷனக்ஶகர,
இனைரகஶர ிற்கச் வைய் ஶண்டும். தன
ரட்டுக்கரர்கள் றஜரகஶ ஷகபரகக் கஷ்டப்தட்டுக்

வகரண்டினப்தரர்கள். அர்கபிடறனந்ட இனைரக றர்
தரர்ப்தற்கறல்ஷனரன். ப்தடிரணரலும் அறக ிஷன
வகரடுக்க ஶண்டிினக்கறநட ன்ந கரத்டக்கரக என
தசுஷக்கூடக் வகரஷனக் கூடத்டக்குப் ஶதரகும்தடிப்

தண்ிிடக்கூடரட. „ிஷனக்கு ரடு ரங்குட, ிடுற
அஷப்தட, ீணி ஶதரடுட ன்நரல் றம்தப் தம்

திடிக்குஶ! அஶரடு, „ரஶடர தரஶடர‟ ன்று கறரடுகஷபப்
தரரிப்தவன்நரல் ைரீ உஷப்னம் றம்தத்
ஶஷப்தடுஶ!‟ ன்நரல், இந்ப் திின்

னக்த்த்ஷப் தரர்க்கறநஶதரட தனம் உஷப்னம் என
வதரிைறல்ஷன.

தசு ஶைஷில் க்கள் என குடும்தரகச் ஶைர்ட
தசு ஶைஷில் க்கள் என குடும்தரகச் ஶைர்ட
இட த்ஷண அச்ம் ன்று, awareness create வைய்ட
ன்கறநரர்கஶப, அப்தடி லுரண ப்ைரத்ரல் ஜண
மனெயத்றல் என ிறப்னர்ச்ைறஷ ற்தடுத்ற

ிட்டரல் ஶதரடம், இத்ஷக வதரி ஜணத்வரஷகனேள்ப
ம் ஶைத்றல் ஶஷரண தனம் றலம்,

வரண்டர்கலம் றலரர்கள் ன்ஶந ம்னகறஶநன்.
அங்கங்ஶக ரலு ஶதர் ிடர னற்ைறனேடன்
னநப்தட்டுிட்டரல் ஶதரடம். வதரனள் தனம், ஆள் தனம்
இண்டும் கறஷடத்டிடும். இறல் என ிம்
ன்ணவன்நரல், தம் வகரடுக்கறநர் ஶஶந,
ைரீத்வரண்டு வைய்கறநர் ஶஶந ன்று அடிஶரடு
இண்டரகப் திரிந்ட றற்கக்கூடரட. தம்

வகரடுக்கறநனம் வகரஞ்ைரட உடம்தரல் உஷக்க
ஶண்டும், உடம்தரல் உஷக்கறநனம் வகரஞ்ைரட
வதரனலி தண்ஶண்டும். அப்ஶதரடரன்

ல்ஶனரனக்கும் total involvement – னர்ரண ஈடுதரடு –
இனக்கும். அஶரடு மனெயத்றலும் க்கள் தம்

தஷடத்ர், உஷப்தரபி ன்று இண்டு ஜரறகபரகப்
திரிந்ட றற்கரல், ல்ஶனரனம் எஶஶதரல் ஶகரரரின்
குந்ஷகபரக, எஶ குடும்தரக, க்ப்தடுரர்கள்.
ன் ஆஷை ன்ணவன்நரல், யறந்டக்கபரண
ரவல்ஶனரனம் இப்தடி என குடும்தரக ஶகரஶைஷில்
ஶைர்ஶரடு, ற்நர்கலக்கும் ல்னதடிரக

ப்ஶஷனேடன் டுத்டச் வைரல்னறப் திந ஸ்ர்கஷபனேம்
இறல் ஈடுதடுத்ற ம்னஷட எட்டுவரத் ஜண
மனெயம் னலடஶ க குடும்தரக எற்றுஷஶரடு
இப்திில் ஈடுதடஶண்டும் ன்தஶ. ரதிரணம்
ன்தட எவ்வரன ஸ்னக்கும் எவ்வரன ிரக
இனக்கனரரணரலும், ஜீகரனண்ம் ன்தட

மகனனக்கும் வதரடரணரஷகரல் அந் அம்ைத்ஷக்

வகரண்டு இந்ப் திில் இந் ரட்டிலுள்ப அத்ஷண

ஸ்ர்கலம் என்று ஶைர்ந்ட ஶரள் வகரடுக்கஶண்டும்
ன்தஶ ன் அர.
ஶதடட னண்ம்; னநக்கிப்தட தரதம்
ஶதடட னண்ம்; னநக்கிப்தட தரதம்
தசுஷப் ஶதிக் கரப்தட மர் தனன்கஷபனேம்
அபிக்கும் த னண்ம். இஷச் வைரல்லும்
ஷகஶரஶடஶ அஷப் னநக்கிப்தட ைரதங்கஷப
ரங்கறத் னம் யர தரதம் ன்தற்கும்
ஆரறனப்தஷச் வைரல்னரனறனக்க னடிில்ஷன.
மளர் ம்ைத்றஶன ந் யரத்ரரண ரஜர றனீ தன்
ரழ்க்ஷகில் இண்டுக்கும் ைரன்று இனக்கறநட. அர்
ஶஶனரகம் வைன்நறனந்ஶதரட கரஶனுஷ

ப்க்ஷறம் வைய்ரல் ந்ட ிடுகறநரர். அந்த்
ப்னக்கரக அனக்கு மந்ற ரய்க்கரட ன்று ைரதம்
ற்தடுகறநட. ைரத றவ்னத்ற ன்றும் என்று உண்ஶட! அட
ன்ண? அந்க் கரஶனுின் கன்நரண ந்றணி, மளர்
ம்ைத்றன் குனகுன மறஷ்டரிடம் இனக்கறநட.
மறஷ்டர் வைரன்ணறன் ஶதரில் அற்கு என

ரட்டுக்கரன் வைய்ஷிட தக்றனேடன் றனீ தன்
ஶய்த்ட கட்டி, குபிப்தரட்டிிட்டு, இன்னும் ல்னரக்
ஷகங்கர்னம் வைய்கறநரர். தத்ணி மளக்ஷறஷனேடன்
ஶைர்ந்ட அப்தடிப் தண்டகறநரர். ைரதம் றவ்னத்ற ஆகறநட.
ைரதம் றவ்னத்றரகற ஶர என ைரரணிப் திள்ஷப
திநந்ட ன்நறல்னரல் மளர்ம்ைத்டக்கு கு ம்ைம்
ன்ஶந இன்வணரன வதர் ற்தடும்தடிரண வதனஷகள்
றஷநந் கு றனீ தனுக்குப் னத்ணரகப் திநந்ன் ரன்.

அப்னநம் தகரஶண குரணரக அரம் வைய்வும்
அடஶ அடிப்தஷட.

னற்கரனத்றல் டந் தசு தரரிப்ன
னற்கரனத்றல் டந் தசு தரரிப்ன
வைரல்னற ப்ஶரஜணறல்ஷன ன்நரலும் வைரல்னரலும்
இனக்க னடிில்ஷன. வள்ஷபக்கர அைரங்கம்

னகறநற்கு னந்ற ஊனக்கு ஊர், கறரத்டக்கு கறரம்
தசுக்கலக்வகன்ஶந தித்ஶகரக ஶய்ச்ைல் னற
ைரமணரக ிடப்தட்டினக்கறநட. ஶகரஶக்ஷத்டக்குள்ப
னக்த்ம் வரிர வள்ஷபக்கர அைரங்கம் அந்
னறகஷபனேம் ர்க்கரஸ்ரகக் வகரடுத்ட ிட்டட. தசுின்
ிற்நறல் அறனறனந்ட அடி ி ஆம்தித்ட. அஶ

ரறரி, ந்ஷக் கஷக்குபம் ன்று தசுக்கலக்கரகஶ
னன்கரனத்றல் இனந் குபங்கலம் இப்ஶதரட

டுதட்டுிட்டண. Minor irrigation works – ைறநற ீர்ப்தரைணத்
றட்டம் – ன்று அைரங்கத்றல் ஶதரடுறல் இந்
ந்ஷக் கஷக் குபத்ஷனேம் ஶைர்த்டக் வகரள்ப
ஶண்டும்.
அஶக க்ரங்கபரக இனந்ஷ உனரநறத்ரன்

இன்ஷந வைன்ஷண ரகரகறினக்கறநட. இப்ஶதரட
ந்ஷவபி ன்று இனக்கறந ஶதட்ஷட ஆறில்
ஶய்ச்ைல் னறரகஶ இனந்றனக்கறநட.

அறஞ்ைறக்கஷஷ அஷந் கஷ ன்கறநரர்கஶப, அட
ந்ஷக்கஷ குபரகத்ரன் இனந்றனக்க ஶண்டும்.
னன்ணரபில் ரடுகபிடம் த்ஷண அதிரணம் கரட்டி
அஷ க்ஷறத்ரர்கள் ன்தற்கு என ைரன்று

வைரல்கறஶநன். ணிர்கபரகப் திநந்ர்கள்

கஷடத்ஶறுற்கரக வைய்ஶண்டி ர்ங்கஷப ண்ரன்கு- அரட னப்தத்றண்டு – அநங்கள் ன்று
வைரல்னறினக்கறநட. அஷ இட்டிப்தரக்கற அறுதத்டரலு
ர்ங்கள் ன்றும் வைரல்டண்டு. அற்நறல் என்நரக
„ஆீண்டு

குற்நற றறுவுல்‟ ன்தஷச் வைரல்னறினக்கறநட.

அட ன்ண? என ஶகரவுக்கு உடம்திஶன அரிக்கறநட. க்கு
ங்ஶக அரித்ரலும் ரம் ஷகஷ ஷபத்டச் வைரநறந்ட

வகரள்கறஶநரம். ஶகரஶர தின்ணங்கரஷனக் வகரண்டுரன்
வைரநறந்ட வகரள்ட. அப்ஶதரட ைறன இடங்கபில்
அரித்ரல் அற்கு மரிரக வைரநறந்ட வகரள்ப ரட.

அந் ரறரி ற்தடும்ஶதரட அட அரிப்வதடுக்கறந தரகத்ஷ
ஶஶ ஷத்டத் ஶய்த்டச் வைரநறந்ட வகரள்ற்கு
ரகரகக் கல்ஷன ட்டு ஷப்தடரன் „ஆீண்டு குற்நற

றறுவுல்‟. ஆங்கரங்ஶக இந் ரறரி ட்டு ஷத்ரர்கள்.
அந் றில் ஶதரகறந ரடுகள் அற்நறல் வைரநறந்ட
வகரண்டு றணவு ீர்ந்ண. இப்தடிச் ைறன்ண

ிங்கஷபக்கூடப் த ர்ரக றஷணத்ட
ஶகரவுக்குச் வைய் ஶைத்றல் ரம் அஷ லும்னம்

கூடுரக்குகறஶநரம், ஷரற்கு ிடுகறஶநரம் ன்நரல்
அட க்குப் வதரி அதக்ரற.
ஶைறச் வைல்ம்
ஶைறச் வைல்ம்

ஶகர மம்க்ஷஷ தற்நறச் வைரல்லும்ஶதரட தசு டங்கள்
ன்ந ஶகரைரஷன றஷந ஷத்டப் ஶதரறக்கும் ம்
தக்கத்ட கத்ரனக்கும் திஞ்ஜரஶதரல் ன்று ஷத்ட
டத்டகறந டக்கத்றக்கரர்கலக்கும் ன்நற வைரல்ன

நக்கக்கூடரட. தஷரபில் ஶகரின் ிற்றுக்கு
ஶஷ்டரகப் ஶதரடஶ ஶய்ச்ைல் னறகஷபப்

தரரித்ரர்கள். „டவுன் ஷனஃப்‟ ன்தட ந்ட ிட்டறல்
ங்ஶக தரர்த்ரலும் ஶரட்டர, டர, னர இல்னரல்
கட்டிடங்கலம் ஆஃதீஸ்கலரகற ிட்டண. இந்
உத்தரத்றல் டேஷ்னுக்கு அத்ரச்ரண

ப்ரரனேவுக்ஶக குஷநதரடு ந்டிட்டட ன்று
இப்ஶதரறப்ஶதரடரன் அைரங்கத்ரர் வகரஞ்ைம் கண்ஷ
னறத்டக்வகரண்டு அங்கங்ஶக கரனறிடங்கள், தரர்க்குகள்,
ிஷபரட்டு ஷரணங்கள் இனக்கப் தண்டறல்
வகரஞ்ைம் னஷணப்னக் கரட்டி னகறநரர்கள்.

கரமறகலக்கு இற்ஷநஶ lungs – ச்ரமஶகரைம் –
ன்று வைரல்கறநரர்கள். அந் ‟னங்க்‟மளடஶணஶ ஶகரின்
ிற்றுக்கும் இடம் ந்ட அங்கங்ஶக ஶய்ச்ைல் னறகலம்
ற்தடுத் ஶண்டும்.

தசுஷ ஶைலச் வைல்ம் ன்ஶந வைரல்ன ஶண்டும்.
தரல் ற்நறண தின்னம் அட வைல்ந்ரன். தரல்

ற்நறணரலும் அட ஆனேஸ் உள்பஷில் ைரம்
வகரடுத்டக்வகரண்டுரஶண இனக்கறநட? அந்ச் ைரம்
னரகப் திஶரஜணப்தடுகறநட. இப்ஶதரட னறரக
„ஶகரதர்

கரஸ்‟ ன்று அறனறனந்ஶ ரிரனேவும்

டுக்கறநரர்கள்.
ஆணரல் ஶகர மம்க்ஷம் – தசுின் தரரிப்ன – ன்தட
வதரனபரர னஷநில் வுக்கும் வைனவுக்கும்
மரிரக ஈடுகட்டுகறநர, னரதம் கறஷடக்கறநர

ன்வநல்னரம் தரர்த்ட ட்டும் டக்கஶண்டி ிரதர

கரரில்ன. னன்ஶணஶ வைரன்ண இந் வனௌகறகத்ஶரடு
ட்டும் ஶகர றன்றுிடரல் வய்ிக, ஷறக

மம்தந்னள்பரகவுறனக்கறநட. வனௌகறகத்ஷ ிடவும்
இந்ப் வதனஷரன் அற்கு னக்ரணட. ஆஷகரல்
ரஷப் தரரிப்தட ஶதரனவும் வய்த்ரஷப்

னஜறப்தட ஶதரனவும் ஶகர மம்க்ஷத்ஷ ரம் றஷணக்க
ஶண்டும்.
ஶகரின் னெனம் ரம் வனௌகறகரகப் தன் வதறுஷ
ட்டுஶ கனத்றல் வகரண்டு, அப்தடிப்தட்ட தஷணக்
வகரடுக்க அற்குச் ைக்ற இல்னரல் ஶதரகும்ஶதரட
அடிரட்டுக்கரக ிற்தரக டப்தற்கு னற்றுப்னள்பி
ஷத்ரக ஶண்டும்.

கரதிில் தரஷன ண்
ீ
வைய் ஶண்டரம்
கரதிில் தரஷன ண்
ீ
வைய் ஶண்டரம்

ஶகரிடறனந்ட ரம் தன் வதறும் ிரகவும்
என்று வைரல்ன ஶண்டும். உண்ஷரண தன், அட
னம் த்ிங்கஷப ஷறக ஜ்ஞங்கபிலும்

வய்கரர்ங்கபிலும் உதஶரகப்தடுத்றக் வகரள்டம்,
அன் தரல், ிர் னனரணற்ஷந ரம் ைரப்திட்டு
ஆஶரக் ினத்ற வதறுடந்ரன். ஆணரல்
டர்தரக்ைரக டப்தட ன்ணவன்நரல்

ஆஶரக்த்டக்கு யரணிரண கரதிக்குத் ரன் இப்ஶதரட
தரனறல் வதனம்தகுற ஶதரகறநட. அம்ன டல்ரண
தரஷன உடம்ன, ணஸ் இண்ஷடனேம் வகடுக்கும் ி
ஷகரண கஃஷதன் ஶைர்ந் டிகரக்ஷஶணரடு ஶைர்த்ட
டிக்கறஶநரம்.
ீ
தசு க்ஷம் ஶதரனஶ ஆத்

க்ஷத்றலும் ஜணங்கள் கணம் வைலுத்ற, கரதி குடிக்கறந
வகட்ட தக்கத்றனறனந்ட ங்கஷப ிடுித்டக் வகரள்ப
ஶண்டும்.
தனனஷந கரதி குடிப்தற்குப் தறல் அந்ப் தரனறல் என
தரகம் ஶகரில் அதிஶகத்டக்கும், என தரகம் ஷ

ஶரரபிகலக்கும் ஷக் குந்ஷகபின் ிற்றுக்கும்
ஶதரகுரறு வைய்ஶண்டும். தரல் னைறஶ கரரல்
ஶரஞ்ைரன்கபரக னக்ஷக்கக்கரண ஷக் குந்ஷகள்
இனக்கும்ஶதரட, றஷணத்ஶதரவல்னரம் தன ஶதர் கரதி
னைற தரர்ப்தட மனெயத்டக்குச் வைய்கறந த்ஶரயரகும்.
கரதிக்குப் தறல் கரஷன ஶஷபில் ஶரர்க்கஞ்ைற
ைரப்திடனரம். „க்ம் அம்னம்‟ ன்று வைரல்னறினக்கறநட.
„க்ம்‟ ன்நரல்

ஶரர்ரன். என தங்கு தரனறனறனந்ட

அஷப் ஶதரல் இண்டு னென்று தங்கு ஶரர்
வதநனரரனரல் இட ைறக்கணத்டக்கும் உவுரக
இனக்கறநட. ைறன ஶதனஷட ஶயரகுக்குப் தரல்

எத்டக்வகரள்பரட; ஶதறரகும். அப்தடிப்தட்டர்கலக்கும்
ற்நரக ஶகரரர அந்ப் தரனறனறனந்ஶ இந் ஶரஷ
அனள்கறநரள். வகரலப்னச் ைத்ட ஶைக்கூடர

ஶரகங்கலக்கு ஆபரகறநர்கலம் வண்வய் கஷடந்ட
டுத்ட ிட்ட ஶரர் ஶைர்த்டக் வகரள்பனரம்.
வய்த்ீதம்
வய்த்ீதம்
ஜ்ஞம் குஷநந்ட ஶதரணரல் அற்கு வய் வைனிடவும்
இப்ஶதரட ரய்ப்ன குஷநந்டிட்டட. ஆணரலும் வய்

கரர்ங்கள் இப்ஶதரடம் அகத்டப் னஷஜ, ஶகரில் னஷஜ,

டரனங்கபில் னஷஜ ன்ந னொதத்றல் டந்டனரல்

வய்த்ீதம் ற்றும் க்கத்ஷ ற்தடுத்றக் வகரள்பனரம்.
ரஶ தரல் ஶரய்த்ட வண்வய் டுத்ட சுத்ரண தசு
வய் ரரித்டக் ஶகரில்கலக்கும், டரனங்கலக்கும்
வகரடுப்தட த னண்ம். வய் ிபக்கறன் ஜ்ஶரறஸ்
வலப்தரக வபிஶ சுகறந
ீ
ரறரிஶ

உள்லக்குள்ஶபனேம் தித்த்த்ஷ ஊட்டும். வய்
மந்றரணத்றல் அட இனப்தட வரம்தவும் ிஶைம்.
ஶகரில்கபில் சுக்ரங்கபினரட வய்த் ீதம்

ரினேரறு ற்தரடு வைய்ஶண்டிட தக்ஶனரகத்றன்
கடஷ. ஶகரரர க்குப் தன ிங்கபிலும் த
கனஷஶரடு வைய் னன் னம் உதகரங்கபில்

ஷனேம் ரம் நிடரல் உதஶரகப்தடுத்றக் வகரள்ப
ஶண்டும். இப்ஶதரட ரம் அபிடறனந்ட

வதநஶண்டிஷனேம் நிட்டு, அல்னட ப்தரண
னஷநில் தன்தடுத்றக் வகரண்டு, அலக்கு ரம் 
ஶண்டி க்ஷஷனேம் நிட்டுக்
வகரண்டினக்கறஶநரம்.

இப்தடிில்னரல், தஸ்தம் தரந்: ன்று தகரன்
கல ஷில் வைரன்ண ரறரி* தஸ்தம் ரனம் ஶகரவும்
எனஷவரனர் ஶதரறத்டக் வகரள்ப ஶண்டும்.
கநஷக் கரனத்றல் ஶகரவுக்கு ரம் னகறந ஶதரரக்ஷக
ிட ஶகரிணரல் ரம் வதறுகறந ஶதரறப்ன அறகரகும்.
கநஷ றன்ந திநகும் அந் ன்நற க்கு நக்கஶ
கூடரட. அணரல் ஶகரவுக்கு ஆனேள் உள்பஷில்
அஷ க்ஷறக்க ஶண்டும். கநஷ ரடுகலக்கு

ட்டுறல்னரல் றுத்டப் ஶதரணற்றுக்கும் தரடகரப்னத்

 இப்ஶதரட ங்ஶகஶர ைறன இடங்கபில் ட்டுனள்ப
ஶகரைரஷனகலம், தசு டங்கலம், திஞ்ஜரஶதரல்கலம்

தனடங்கு ினத்றரக ஶண்டும். இற்கரகச் வைய்கறந
வைனவு னலடம் னண் ஶரகுரனரல்
அஷணனம் ங்கரல் ங்கள் வதரனஷபனேம்,

வதரனஶபரடு உஷப்ன, கணிப்ன ஆகறற்ஷநனேம்
இற்கரகத் ரரபரகக் வகரடுக்க னன்ஶண்டும்.
இந் ஶைத்றன் னரணரண கனரைரத்றல் ஊநற
ந்டள்ப ஶகரக்ஷ ர்ம் ம் த்த்றல் ஶதை
ஶண்டும். அப்தடிப் ஶதைற, என தசு கன்றுக்கு ஊட்டுக்
வகரடுப்தற்கு ப்தடித் டடித்டக் வகரண்டு ஶதரகறநஶர

அந்த் டடிப்னடன் ரம் ஶகரமம்க்ஷஷில் னஷண
ஶண்டும்.

தசு ஷத் ஷடச் ைட்டம்
தசுஷத் ஷடச் ைட்டம்
க்கள், அைரங்கம் ஆகற இனனம் ஶதிக் கரக்க

ஶண்டி ஶகரமம்க்ஷ ர்த்றல் க்கள் வைய்ற்கு
வதரி தக்க தனரக அைரங்கம் னக்ரகச் வைய்
ஶண்டிட ஶகரஷஷத் டுத்டச் ைட்டம்

வைய்ரகும். அைரங்கம் ைட்டம் வைய்ற்கும் க்கபின்
அர டெண்டுல்ரன் றகுக்கும். ைட்டத்றன்

தனந்த்டக்கு தந்டரன் ஶகரஷ றற்க ஶண்டும்
ன்நறல்னரல் அற்கு இந் ஶைத்றலுள்ப மகன
இணக்கலம் ணவரப்தி ஆவு னரறு வகுரகப்
திைரம் வைய்ஶண்டும். ரற்று

அதிப்ரனள்பர்கபிடனம் ஶகரதப்தடரல்

ைரந்ரகவும் அன்னடனும் ிடரல் டுத்டச்
வைரல்னஶண்டும்.

னகனர அைர்கபரண அக்தனம் ரஜயரனும், றக
மீ த கரனத்றஶனஶ ஆஃப்கரணிஸ்ரணின் அீ னம் தசு
மம்க்ஷஷின் அைறத்ஷ உர்ந்ட அற்கரண
ைட்டங்கஷபச் வைய்றனக்கறநரர்கவபன்தட குநறப்திடத்
க்கட.
ஆகஶ ரம் உரி னஷநப்தடி டுத்டச் வைரன்ணரல்
இந் ஶைத்றன் மகன திரிவுகஷபனேம் ஶைர்ந் திஷஜகள்
ல்ஶனரனஶ க்கு ஆவு னரர்கள் ன்தஶ ன்
ம்திக்ஷக. அைரங்கனம் ந் என திரிிணனக்கும்
ிஶரரகச் ைட்டம் வைய்ற்கறல்ஷன ன்ந

கரத்டக்கரக இந் உத்ரண கரர்த்ஷப்
தண்ரனறனக்கும் றஷன ரநறச் ைட்ட னர்ரண
க்ஷஷ கறஷடக்கும்.
அைறரண ைறனற்ஷந அறக்கரல் கரப்தபிப்தற்குச்
ைட்டம் வைய்ரல்ரன் னடிகறநட ன்தரல் அைரங்கம்
அப்தடிஶ வைய்கறநட. க்னொரண ணினங்குகள் கூட

அறந்ட ஶதரய்ிடக்கூடரட ன்று ைட்டனர்ரகக் கரப்னத்
ப்தட்டினக்கறநட. ைந்ண த்டக்கு அப்தடிக் கரப்ன
இனப்தட ல்ஶனரனக்கும் வரிந்ஶ. ஆணரல் வரிர
என்று வைரல்கறஶநன்; இலுப்ஷத ம் அப்தடிப்தட்ட
உர்ந் ஸ்டர ன்று ஶரன்நக்கூடும். ஆணரல்
ங்கம், தியரர் ல்ஷனிலுள்ப மரந்ரல் தர்கரஷச்
ஶைர்ந் ஆறரமறகலக்கு இலுப்ஷத ம்ரன்

னக்ரண உஷ அபித்ட ந்ட. அணரல் அஷ

இஷ்டப்தடி வட்டிச் ைரய்க்கக்கூடரட ன்று ைட்டஶ
இனந்ட.

ணஶ வனௌகறக த்னஷ்டி, ஷறக த்னஷ்டி ன்று ப்தடிப்
தரர்த்ரலும் றகவும் உர்வு வதரனந்ற ஶகரஷ
ஷக்கக்கூடரட ன்று ைட்டம் வைய்ற்கு றகவும்
றரனள்பட. அட றகவும் அைறரணட.

இணஶறுதரடு இல்னரல் ல்னரப் வதனக்கலம்
அப்தடிப்தட்ட ைட்டம் இற்றுற்கு ஆவு றட்டித்ந்ட
அைரங்கத்ஷச் வைற்தட ஷக்க ஶண்டும்.
வரன்று வரட்டுப் தசுவும் அனுடன் இஷந்டள்ப
னணிரண ண்ங்கலம் த்ங்கலம் ம்னஷட

கனரைரத்டக்வகன்ஶந ற்தட்ட தன ைலரி அம்ைங்கஷப
உனரக்கறினப்தரல் ஶவநற்கும் இல்னர

ணிரணவரன ஸ்ரணத்ஷப் தசுவுக்குத் ந்ட அட
ன்வநன்றும் ஶதரரக்குடன் இனக்கச் வைய் ஶண்டும்.
ஶகர மம்க்ஷம் த ர்ம்; த னண்ம்.
தசுின் ஶக்ஷம் ரட்டுக்ஶக ஶக்ஷம் னம். அஷ
மம்க்ஷறத்ரல் ன்ணரல் ஶனரகத்றல் தரதம் குஷநனேம்;
ைரந்ற வதனகும். அற்கு யறம்ஷம டந்ரல் ஶனரகம்
னலற்குஶ கஷ்டந்ரன் உண்டரகும். ஶனரகம்

ர்த்றல் றஷன றற்தற்கு ஶகர மம்க்ஷம் அைறம்.
ைரஸ்த் ைணப்தடி ர் ஶஷஶ தஸ், வைௌைம்

(டெய்ஷ), ஷ, மத்றம் ன்ந ரலு கரல்கலஷட
என ரிதரகத்ரன் இனக்கறநட. அந் ர்க்
கரஷபனேடஶணஶ ஶகரரரவும் இனப்தரகவும்,

ர்த்ஷஶ தரனரகச் சுக்கறந „ர்டகர‟ரக அப்தசுத்

ரய் இனப்தரகவும், அந் ஶஜரடிஷக் கனற னனன்
யறம்மறத்ரஶனஶ இந் னேகம் இப்தடிச்

ைலர்குஷனந்றனக்கறநவன்றும் „தரக‟த்றல் இனக்கறநட.*
ஆஷகிணரல் கனறஶரம் ீங்கற ர்ம்
ஷனவடுப்தற்குச் வைய் ஶண்டிற்நறல் ஶகர
க்ஷம் னக்ரண என்நரகும். அறஶன ரம்

நறஶணரம் ன்ந வதரி கபங்கம் ற்தடரல் க்கு
ஶகரதரனக்னஷ் ஸ்ரற அடேக்யறக்க ஶண்டும்.
யரதரத்றல் அடேைரமணிக தர்த்றல் தீஷ்ர் மகன
ர்ங்கஷபனேம் ர் னத்னக்கு உதஶைறக்கும்ஶதரட
ஶகரமம்க்ஷத்ஷனேம் வைரல்னற ஶகர யறஷஷ

டுத்டக் கூறுகறநரர். யள யரரஜனுக்கு ச்ணர்
ன்ந யரிறஷ ிஷன வகரடுத்ட ரங்கும்தடிரக
என மந்ர்தம், றர்தந்ம் ற்தடுகறநட. (னெவுனகும்

அடங்கும்) ன் த்ஷஶனரக் ரஜ்ம் னலஷனேம் ிஷன
வகரடுத்ரலும் அந் உத் ரிறக்கு ஈடரகரஶ! ஷத்

னட? ன்று னரிரல் அன் ிக்கறநரன். அப்ஶதரட
தசுின் ிற்நறல் திநந் என ரிற அணிடம் ந்ட
என தசுஷ அனக்கு ிஷனரகத் ந்ரல்

ஶதரடரணட ன்கறநரர். அர் வைரன்ணஷ ச்ணனம்
ணமர எப்னக் வகரண்டு, „ஶகரவுக்கு ஈடரண ந்
இன்வணரன வைல்னம் ரன் கரில்ஷன –
ஶகரதிஸ்டல்ம்  தச்ரற ம் கறஞ்ைறத்‟ ன்று
வைரல்கறநரர். அப்தடிஶ யள யரரஜரவும்
ஶகரஷக் வகரடுத்ட அஷ ரங்கற அப்னநம் அஷ
ஸ்ந்றரக ிட்டுிடுகறநரன்.

ஶகரரணத்டக்கு றஞ்ைற என னண்னறல்ஷன. தரத
தரியரத்டக்கு அடஶ வதரி னந்ட. ரணம்

ரங்குதர் அஷ ன்நரக மம்க்ஷறத்ட ஷத்டக்
வகரள்பக் கூடிர்ரன் ன்று றச்ைப்தடுத்றக்
வகரண்ஶட ஶகரரணம் வைய் ஶண்டும்.

ச்ண யர்ற ஶகர யறஷஷச் வைரல்லும்
ச்ஶனரகங்கபில் என்று:
றிஷ்டம் ஶகரகுனம் த் ச்ரமம் னஞ்ைற றர்தம் |
ிரஜற ம் ஶைம் தரதம் ைரஸ்ரதகர்ற ||

ன்ண அர்த்வன்நரல்: “ந் ஶைத்றல் தசுக்கள்
ங்கலக்கு யறம்ஷம ஶனஶர ன்று தப்தடரல்
ஶகரகுனங்கபில் றம்றரக னெச்சுிட்டுக்

வகரண்டினக்கறன்நணஶர அந் ஶைஶ ல்னரப்

தரதங்கலம் ினகப் வதற்று ப்கரைரக ிபங்கும்.”
ம்னஷட தர ஶைம் அப்தடி ஆற்கு, அஷ அந்
ரறரி ஆக்குகறந ணப்தரன்ஷஷனேம்

வைற்தரன்ஷஷனேம் ரம் வதறுற்கு ஶகரஷக்
கண்ரகப் ஶதி கண்ன் அனள் னரிரணரக!
*1.17

தண்தரடு : ரடகக் கஷன – அன்றும் இன்றும்
இஷநணின் ரடகனம் ணிரின் ரடகனம்

இஷநணின் ரடகனம் ணிரின் ரடகனம்
ஶனரகம் னலக்க என ரடகம்; தகரன் கதட ரடக
சூத்றரரி ன்று கரன்கள் வைரல்கறநரர்கள். ைர்
ஶைத்றலும் கரகல ர்த்ற ரய்ந் ரடகரைறரிர்

ஶக்ஸ்திர். அர்கூட ஏர் இடத்றல், ஶனரகம் னலடஶ

என ரடகஶஷடரன்; ல்னர ஸ்த்ரீ-னனர்கலம்
அறஶன னம் டிகர்கள்ரன்‟ ன்று வைரல்கறநரர்.*
ஸ்ரற டத்டகறந இந்ப் வதரி ரடகத்றல்
டேஷ்னும் „ரடகம்‟ ன்று என கஷனஷ
உண்டரக்கறினக்கறநரன். அரற கரனரக இனக்கறத்றல்

இட என னக்கறரண அங்கரக இனந்ட ந்றனக்கறநட.
ஶங்கபிஶன ஆங்கரங்ஶக ைம்தரஷ னொதத்றல்
இண்டு ஶதர் ஶதைறக் வகரள்கறந ரறரிரண ந்றங்கள்
இனக்கறன்நண. ஆரய்ச்ைறக்கரர்கள் இடரன் ரடகக்
கஷனின் ஶரற்றுரய் (origin) ன்று வைரல்கறநரர்கள்.
றறலும் இல் – இஷை – ரடகம் ன்று வைரல்கறநரர்கள்.
„கத்ம்‟ (Prose) ன்தஷ „இல்‟, „தத்ம்‟ (Poetry)
„இஷை‟ ன்று

ன்தஷ

வைரல்னற, „ரடகம்‟ ன்தற்கு ட்டும் அஶ

ரர்த்ஷஷஶ றறலும் ஷத்டக்

வகரண்டினக்கறஶநரம். „கூத்ட‟ ன்தஶ ரடகத்றற்கரண
றழ் ரர்த்ஷ.
மம்ஸ்கறனத்றல் கி ைறஶஷ்டர்கள் ன்று ஷன ஶல்
ஷத்டக் வகரண்டு வகரண்டரடக்கூடி கரபிரமன்,
தனற கரனத்றனறனந்ட ரடக இனக்கறம்

ஶகரன்ணரக பர்ந்றனக்கறநட. கரபிரமன், தனற
இனனஶ கிகள் (Poets) ன்தஷிடப் வதரி

ரடகரைறரிர்கபரக (Dramatist) இனந்றனக்கறநரர்கள். இன்னும்
தரமன், ிைரகத்ன் னனரண தன ஶதனம்
ரடகரைறரிர்கபரக இனந்றனக்கறநரர்கள்.
ரடகக் கஷனின் ணி ிஶைம்
ரடகக் கஷனின் ணி ிஶைம்

ரடகக் கஷனின் என ணி ிஶைம் உண்டு. என

வனக்ைர் ஶகட்கறஶநரம். ணமறல் ஏபவுக்குப் தறகறநட.
அஶரடு வகரஞ்ைம் தரட்டு கல ட்டு ஶைர்த்டக்
கரகரனக்ஶதம் ன்று தண்ிணரல் அட இன்னும்
அலத்ரக உள்ஶப ஶதரய்ப் தறகறநட. ஆணரல் இங்ஶக
கூட யரிகஷக்கரர் ர்ிக்கறந ைம்தங்கஷபனேம்
ைம்தரஷகஷபனேம் ரம் ஶரிஶன தரர்க்கரல்
ரணமறகரகத்ரன் தரர்க்கறஶநரம்; ஶகட்கறஶநரம், இடஶ
„டிரர‟ ன்நரல்

தன தரத்றங்கள் ஶரிஶன ந்ட

றனுசுறனுைரண உர்ச்ைறகஷபக் கரட்டி டிக்கறநரர்கள்.
„மீன்‟கஷபப்

தரர்க்கறஶநரம். வரம்தவும் ஸ்ரஸ்ரக

இனக்கறநட. அணரல் ணமறல் ஆரகப் னகுந்ட
ிடுகறநட.

கரகிகள் தனிரண அனங்கரங்கலடன் (றறல்
„அனங்கரம்‟ ன்தஷ

அி ன்ஶந ஶர் வரற

வதர்ப்தரகச் வைரல்ரர்கள்) ப்ரமம் னனரண ைப்

அகுகலடனும் கரிங்கஷபச் வைய்றனக்கறநரர்கள்.
ைம்ஸ்கறனத்றல் ண்டி வைய்றனக்கறந அனங்கர
ைரஸ்றத்ஷப் தின்தற்நறஶ றறல் „ண்டினங்கரம்‟
ன்று இனக்கறநட. „அனங்கரம்‟ ன்ஶநஶன அட

ஶலுக்குப் ஶதரட்டுக் வகரள்கறநடரன்; அடஶ ஆைரற
இல்ஷன. அப்தடிஶ கரித்டக்கு உஷ, உத்ப்ஶஷக்ஷ
ஶதரன்ந த்ஷண „அி‟கபினந்ரலும், னெனரக இனப்தட
அன் வதரனள்ரன். கரித்டக்கு ஜீணரக இனப்தட
உர்ச்ைற, அடேதம்; இஷ „மம்‟, „மம்‟ ன்று
ிஶைறத்டச் வைரல்ரர்கள். Nature ன்கறந இற்ஷக

ர்ஷண, தரத்றங்கலஷட ஸ்தரம் ன்கறந ண

இற்ஷகின் ிைறத்றங்கள் ல்னரற்ஷநனேம் என கி
த்ஷணக்வகத்ஷண ன்நரகச் ைறத்ரித்ட, அல்னட

திறதனறத்ட லடகறநரஶர அத்ஷணக்கத்ஷண அட
ஸ்ரஸ்ரக இனக்கறநட. கிஷரக, கரிரக
ஷத்டக்வகரண்டு ரம் தடித்டம் ஶகட்டும் ட்டும்

ைந்ஶரப்தடுகறந கனரைறனஷ்டிகலக்கு „ச்ரவ் கரவ்ம்‟
ன்று வதர். அஷஶ ஶஷட ஶல் டித்டப் தரர்க்கறந
ரறரி மீன் மீணரகப் திரித்ட, ைணங்கஷபப் ஶதரட்டு
லறிட்டரல் „த்னச் கரவ்ம்‟ ன்று வைரல்ரர்கள்.
த்னச் கரவ்ம் ரன் ரடகம்.
ஸ்டெனரக மீன்கஷபக் கரட்டிக்வகரண்டு, டிகர்கள்

ஸ்டெனரக ந்ட ம்
ீ , ைறனங்கரம், கனஷ இத்ரற
தரங்கஷபக் கரட்டுஷிட, ரஶ ரணைறகரக

தரஷண தண்ிக் வகரள்றஶனஶ ைறனர் இன்னும்
டேட்தரண மரடேதத்ஷப் வதந னனனரம்.
மம்ஸ்கறன இனக்கறத்றல், லடகறநஶண

ல்னரற்ஷநனேம் அப்தட்டரகச் வைரல்னறத் ீர்த்ட
ிடரல் மறகன் அஷப் னர்த்ற வைய்ட வகரள்கறந
ரறரி ிட்டுிடுஷ ஆனங்கரரிகர்கள்

(அனங்கர

ைரஸ்றக்கரர்கள்) ிஶைரக வச்சுரர்கள்.

இம்ரறரி, வைரல்னரல் வைரல்ஷ „ணி‟, „வ்ங்க்ம்‟
ன்வநல்னரம் வரம்தவும் னகழ்ந்ட வைரல்ட க்கம்.
கரபிரமரறகள் லறனேள்ப ரடகங்கபிலும் கூட
இப்தடிப்தட்ட „த்ணி‟ அகு றம்த உண்டு. „டிரர‟
ன்தரல் ல்னரற்ஷநனேம் ரசூக்கறல்னரல் ஶதரட்டு
உஷடத்டிட்டரர்கள் ன்று அர்த்ம் இல்ஷன.

இப்தடிப்தட்ட – „ைரகுந்னம்‟ ரறரி, „யரீ ைரிம்‟ ரறரி

இனக்கப்தட்ட – ரடகங்கஷப ரம் ரணமறகரக –
„கற்தஷணக்

கண்ரல்‟ ன்று இந் ரள்

தத்றரிஷகக்கரர்கள் லடகறநரர்கஶப, அப்தடி – தரர்த்டக்
வகரண்டரஶன, „ஸ்ஶடஜ்‟ ஶல் தரர்ப்தஷிடக்கூட
உர்த்றரக இனந்ரலும் இனக்கும். ஆணரல் இட
மறகணின் த்ஷப் வதரறுத் ிம்.

வதரடரகச் வைரல்னப்ஶதரணரல் ஜணங்கலக்கு கிஷ
ன்தஷ ஷத்டக் வகரண்டு தடிப்தறல் திடிப்ன ற்தட

ரட்ஶடன் ன்கறநட. அஷஶ ரடகம் ன்று ஶதரட்டுக்
கரட்டிணரல் உத்யரமத்ஶரடு கூட்டம் கூட்டரகப்
ஶதரய்ப் தரர்க்கறநரர்கள். கரதரத்றங்கள் ன்று

லத்றஶன „abstract‟ – ஆக இனக்கறநர்கஷப ம் ஶதரனஶ
உள்ப டேஷ்ர்கள் ஶம் ஶதரட்டுக்வகரண்டு கண்
னன்ணரல் கரட்டும்ஶதரட, ன்ணரல் அட ஜணங்கஷப

இலத்ட ிடுகறநட! னஸ்கத்றணரஶனர, வனக்ைரிணரஶனர
வைய்ஷிட ஆரகவும் அலத்ரகவும்
ஜணங்கலக்கு ிங்கஷப டுத்டச் வைரல்ற்கு
ரடகஶ றகவும் ைக்றஶரடு உவுகறநட.
ரடகனம் உர்ச்ைறகலம்
ரடகனம் உர்ச்ைறகலம்

ந் ரடகத்ஷ டுத்டக் வகரண்டரலும் அறல்
ல்னரிரண உர்ச்ைறகலம் கனந்ட கனந்ட னம்.
எஶ உர்ச்ைற ரடகம் னலடம் இனந்ரல் ைனறப்னத்
ட்டிிடும். ல்னர உர்ச்ைறகலம் ைரக ந்ரலும்
அணரல் ணமறல் றஷனரண மரடேதம் ற்தடரல்
என்ஷநவரன்று அடித்டக் வகரண்டு ஶதரய்ிடும்.

ல்னரஶ கஷடைறில் திசுதிசுத்டப் ஶதரய்ிடும். அணரல்

எவ்வரன ரடகத்றல் எவ்வரன உர்ச்ைற திரணரக
இனக்கும். தரட்டுக்கரனுக்குப் தக்கரத்றங்கள் ரறரி
ற்ந உர்ச்ைறகலம் இற்கு அடேகூனரகக் கிந்ட
கிந்ட னம். „ஶி மம்யரம்‟ ன்ந தட்ட
ரரனஷட ரடகத்ஷ டுத்டக் வகரண்டரல் அறல்
ம்ரன்
ீ
திரணரக இனக்கும். இனந்ரலும் அறலும்
வகரஞ்ைம் ஶைரகம், யரஸ்ம் னனரண ல்னரனம்
த்ரன் வைய்னேம். தனற, வரன் ிரக
„யரீ

ைரிம்‟, „உத் ர ைரிம்‟ ன்று இண்டு

ரடகங்கள் லறினக்கறநரர். „யரீ ைரிம்‟ அன்
ஶதனக்கு ற்ந ரறரி ீ மப் திரணரணட. இறஶன

வரைந்ற னெர்த்றின் ப்
ீ
திரதத்ஷ னக்கறரகக்
கரட்டுகறநரர். ரம் „யரர்ீ ‟ ன்நரல் ஷஜண 
ஸ்ரதகஷ றஷணத்டக் வகரள்ஶரம். டக்கத்றக்கரர்கள்
„யரர்ீ ‟ ன்நரல்

யடேரஷண றஷணப்தரர்கள். தனற

வைரல்கறந யரஶர
ீ
மரக்ஷரத் ரஶ ரன். ர்
மம்ஸ்ரதணத்டக்கரகஶ ற்தட்ட ரனஷட ப்
ீ

திரதத்ஷ என ரடகத்றணரல் ைறத்றரித்டக் கரட்டிணரர்
தனற. இஶ „உத் ர ைரி‟ ரடகத்றல், வர

தட்டரதிஶகத்டக்குப் தின் மீர ஶிஷ ணத்டக்கு
அனுப்திட னனரண ைம்தங்கஷபச் வைரல்லும்ஶதரட
ம்ஷ எஶடிரகச் ஶைரகத்றல் உனகறப் ஶதரகும்தடி
தண்டகறநரர். „உஷக்குக் கரபிரமன்‟ (உதர

கரபிரமஸ்) ன்தட ஶதரல், „கனஷக்கு தனற‟
(கரனண்ம்

தனறஶ) ன்று வைரல்லும்தடிரக, அப்தடி

வஞ்ஷைத் வரடும்தடி ஶைரகத்ஷ ர்ிப்தரர்.

கரிங்கபில் „மம்‟ ன்தறல் „கன‟ ன்நரல்
„ஶைரகம்‟ ன்ஶந

அர்த்ம். இப்ஶதரட ரம் இக்கம், ஷ

ன்கறந அர்த்த்றல் கனஷ ன்தஷப்

திஶரகறக்கறஶநரம். இந் மத்டக்கு தனறினறனந்ட
ஏர் உரம் வைரல்கறஶநன்.
னனம்தி அரல், ணஸ் வடம்தித் ன்ஷணத் ரஶண
குத்றக் கரட்டிக் வகரண்டு, வகரஞ்ைம் யரஸ்ம் கனந்
ரறரி ஶதசுகறந ஶதரட அனுஷட ஶைரகம் ஶரக

அலஷிட ஆரக ம் வஞ்ஷைத் வரட்டுிடுகறநட.
ரஷண இப்தடிப் ஶதை ஷக்கறநரர் தனற, „உத் ர
ைரித்‟த்றல்:
ஶய யஸ்… ரஸ் கரத்மற றர்த கர்ப்த கறன்ண –
மீர ிரமண தஶடர: கனர குஸ்ஶ?

ைம்னகன் ன்தஷணக் வகரல்ற்கரக ரர் ரஷப
உனி கட்டத்றல் அஷ இப்தடிப் ஶதை ஷக்கறநரர்
தனற. ைம்னகஷண ன் வகரல்னப்ஶதரணரர் ன்நரல்

அன் ன்னுஷட ைனெக ஸ்ரணத்டக்கு கர உக்
தஷம ஶற்வகரண்டினந்ரன். அணரல் ஶனரக ர்ஶ
தரறக்கப்தட்டரல்ரன், ர்ரஜ்ஶ ரரஜ்ம் ன்று
டத்ற ரர் அஷணக் வகரல்னப் ஶதரணரர். அன்
ஶரக்கறஷ ீ நறப் தண்ிணரன் ன்நரலும் அன்

தண்ிணஶர வரம்தவும் உத் ிரண தஸ்!
ஆஷகரல் தஸ் வைய்ட வகரண்டினக்கும் ைம்னகன் ஶல்
ரஷபப் திஶரகறக்க ரனஷட ஷக ங்குகறநட.
அப்ஶதரட ரர் அந்க் ஷகஷப் தரர்த்டச் வைரல்ரகக்
கி வைரல்கறநரர்: „ஶய யஸ்ஶ, ஷகஶ! உணக்கு
இக்கம் என ஶகடர? ீ ரனுஷட ைரீத்றன்
அங்கரக்கும்! அந் ரன் ப்தடிப்தட்டன்?

றஷநகர்ப்தரண மீஷஷ றர்ரக்ஷறண்ரகக்

கரட்டுக்கு ிட்டின். அப்தடிப்தட்டனுக்கு அங்கரக
இனக்கறந ஷகஶ, உணக்குத் ஷ ற்கு? ரக்ஷறண்ம்
ற்கு?”
இம்ரறரி ரஷண ஆத் றந்ஷ தண்ிக் வகரள்ப
ஷக்கும்ஶதரஶ, ஶைரக மத்ஷ ட்டுறல்னரல்,

உள்ல ரனுக்கு மீஷிடம் அன்ன இனந் ஶதரறலும்
ரஜர்த்டக்கரகஶ அர் அஷபத் றஸ்கரம்
வைய்ரர் ன்தஷனேம் ரம் உனம்தடிரகப்
தண்ிிடுகறநரர். றந்ஷ னெனஶ கரதரத்றத்றன்
குத்ஷ (character) கரட்டுகறநரர். க்குத் ர்த்ஷனேம்
வைரல்னறக் வகரடுக்கறநரர்.
கரரகன்
கரரகன்
ிடெகன், கரரடன் இப்தடிப்தட்ட தன றனுைரண
தரத்றங்கள் என ரடகத்றல் இனந்ரலும் னக்கறரண
தரத்றத்ஷ குத்றல் உர்த்றக் கரட்டுடம், அன்
னெனம் அந்க் குத்றல் க்குப் திடிப்ன உண்டரகச்
வைய்டம், ர்ங்கஷபச் வைரல்டம் ரன் ல்ன

ரடகத்டக்கு னக்ஷ்ரக இனந்ட. ரடக இனக்கறம்
ன்தட மம்ஸ்க்னத்றல் யர வதரிைரகப் தந்ட

ிரிந்ட இனந்றல் தன றனுமரண கர ரகர்கலம்
இனக்கத்ரன் வைய்ரர்கள் ன்நரலும், அர்கபில்
„ீஶரரத்ன்‟ ன்தரக

ீம், ல்ன கும் இண்டிலும்

ச்ஶஷ்டரணஷணனேம் „ீப்ைரந்ன்‟ ன்தரக ீம்,
ைரந்ம் இண்டும் என்று கூடிினப்தஷணனேந்ரன்
„டில்

யீஶர‟க்கபரகக் வகரண்டரடிணரர்கள்.

உத்ரண ரடகரைறரிர்கள் உத்ரண இப்தடிப்தட்ட

கரதரத்றங்கபின் னெனம் ஜணங்கலக்கு ர் றகஷப
கண்டக்கு னன்ணரடி மறத்டப் தரர்க்கும்தடிரகக்
கரட்டிணரர்கள்.
ங்கபரண னடிஶ
ங்கபரண னடிஶ

மம்ஸ்க்ன ரடகத்றல் இன்வணரன அம்ைம்
வைரல்னஶண்டும். வதரட ஜணங்கபின் ணப்தரன்ஷஷ
அடேைரித்ட, ல்ன றில் டக்கறநன் கஷடைறில்
ன்ஷஶ அஷடரன் ன்றுரன் கரட்ட ஶண்டும்
ன்று ரடக ஆைறரிர்கலக்கு ிற ற்தட்டினந்ட.

அணரல்ரன் „உத் ர ைரி‟த்றல்கூட, தனற ஶைரக
மத்டக்குப் ஶதர் டுத்றனந்டம், னடிில் மீஷ

னறக்குள் ஶதரய் அப்தடிஶ ஷநந்ரக இல்னரல்,
றுதடினேம் ரஶரடு ஶைர்ந்ரக ரறுல்
வைய்றனக்கறநரர்! “னடிவு ங்கபரக இனக்க ஶண்டும்;
வதரடஜணங்கலக்குத் ர்த்றல் தற்றுல் உண்டரக
ஶண்டுரணரல் ர்ரன் ைந்ஶரத்ஷ
அஷடந்ரகஶ கரட்ட ஶண்டும்” ன்கறந அதிப்திரம்

என தக்கம். இன்வணரன தக்கம் “ற்கணஶ ஜணங்கலக்கு
இனக்கறந கஷ்டங்கள் வகரஞ்ை ஞ்ைறல்ஷன. அஷ
நப்தற்கரகத்ரன் என வதரலட ஶதரக்கரக ரடகம்
தரர்க்க னகறநரர்கள். இறஶன ைறத்றரித்டக் கரட்டுகறந
டக்கம், டக்கரக இனக்கும்ஶதரஶ, அற்குள்ஶபனேம் ஶர
ஏர் ஆணந்ம் இனக்கறநவன்தட ரஸ்ம்ரணரணரலும்
வரம்தவும் மறகர்கபரக இல்னரல் ைரரணிரக
இனக்கப்தட்டர்கள் என ரடகம் தரர்த்ட னடித்ட

ட்டுக்குத்
ீ
றனம்னம்ஶதரட அர்கலக்குப் தஷ டக்கம்
ஶதரரட ன்று னடைரக என டக்கத்ஷக் வகரடுக்க
ஶண்டரம்‟ ன்ந அதிப்திரத்றல் ந் ரடகனம்
ங்கபரக னடி ஶண்டும் ன்று ைட்டம் ரறரிப்
ஶதரட்டு ிட்டரர்கள். அணரல் தஷ மம்ஸ்கறன
ரடகங்கபில் „ட்ரவஜடி‟ஶ கறஷடரட. ல்னரம்
„கரவடி‟ரன்.

ஶைரகத்டக்குள்லம் ம்ஷ உர்த்டகறந ஶர என்று
இனக்கறநட ன்தட ரஸ்ம்ரன். அணரல்ரன்
ஶக்ஸ்திர் ஶதரன்ந ஶல்ரட்டு ரடகரைறரிர்கள்
ஶனரகவல்னரம் வகரண்டரடும் வதரி ட்ரவஜடிகஷப
லறினக்கறநரர்கள். அட அர்கள் ஶைரத்டக்குப்

வதரனத்ம். அர்கள் ற்ந வதரலடகபில் ைந்ஶரரக
இனக்கத் வரிந்ர்கள். „தரல் னொம் டரன்ஸ்‟ ன்று

ஆடுரர்கள். அணரல் அர்கள் டிரரில் அலரல்
தரில்ஷன. ம் ரழ்க்ஷகில் இந் டரன்மளம்
ஆணந்னம் ஶகபிக்ஷகனேம் இல்ஷன; அஷ க்கு

இனக்கவும் ஶண்டரம். அஶரடு க்குப் வதரடரகஶ,
த்ஷண வைௌகரிம் இனந்ரலும், வபிிஶன

ைந்ஶரரகக் கரட்டிக் வகரள்பரல் வகரஞ்ைம் னெக்கரல்
அலஶ ஸ்தரரக இனக்கறநட. இந் அலஷகக்கு
டுில் வதரலடஶதரக்கு ன்று என ரடகத்டக்குப்
ஶதரணரல் அலஷகஷ ஜரஸ்றரக்கறக் வகரள்பரல்
அங்கறனந்ட மந்ஶரரகத் றனம்த ஶண்டும் ன்ந
ல்ன ண்த்றல்ரன் ரடக னக்ஷம் குத்ர்கள்
ங்கபரண னடிஶ இனக்க ஶண்டும் ன்று
ிறத்ரகச் வைரல்னனரம். இணரல், ல்னரம்

யரஸ்க்கூத்ரக, „கரறக்‟கரக இனந்டிட்டட ன்று
அர்த்றல்ஷன. ல்னர உர்ச்ைறகலம் கனந்றனக்க
ஶண்டும் ன்தரல்ரன் „மம்‟ ன்று திரித்ட
ஷத்ட, அற்ஷநச் ைறத்ரிப்தற்ஶக னக்கறத்டம்
வகரடுத்ரர்கள்.

 மம்; ைரந்ம்
மம்; ைரந்ம்
என கரிம் அல்னட ரடகம் ன்நரல் அறல் என
கஷ, Plot இனக்கறநட. அஶக மம்தங்கள் னகறன்நண.
இற்ஷக ர்ஷணகள் இனக்கறன்நண. உஷ ஶதரன்ந
அிகள், டஷக ஶரஷண ஶதரன்ந வைரல் ஜரனம்

ல்னரம் இனக்கறன்நண. ஆணரல் இவல்னரம் அற்கு
உிர் இல்ஷன. „மம்‟ ன்ந உர்ச்ைற அடேதம்ரன்

உிர் ன்று ஷத்ரர்கள். என ரக்கறத்றல் த்ஷண
வைரல்னகு இனந்ரலும் அட கிஷரகறிடரட, „மம்‟
இனந்ரல்ரன் அட கித்ன்ஷ வதறும் – „ரக்ம்
மரத்கம் கரவ்ம்” ன்று என வதரி „கறரிடிக்‟

வைரல்னறினக்கறநரர்*. இந் மங்கபின் கக்கறல்
இண்டு றனுைரண அதிப்திரங்கள் உண்டு. என ைரரர்

ட்டு மம் ன்தரர்கள். இன்வணரன ைரரர் என்தட மம்
(மம்) ன்தரர்கள். ைறனங்கரம், யரஸ்ம், கன
(ஶைரகம்), வௌத்றம் (ஶகரதம்), ம்
ீ , தரணகம் (அச்ைம்),
தீதத்மம் (அனறுப்ன), அத்னம் (அற்னம்) ன்ந ட்டும்
மங்கள் ன்தட என கட்ைற. இற்ஶநரடு „ைரந்ம்‟
ன்தஷனேம் ஶைர்த்டக் வகரள்ப ஶண்டும் ன்தட
மக்கரர்கபின் ரம்.

ைரந்த்ஷ மரகச் ஶைர்க்கர ஆனங்கரரிகர்கள் அஷ

ட்டரக றஷணத்ரர்கள் ன்று அர்த்றல்ஷன. தரர்க்கப்
ஶதரணரல் அர்கள்ரன் மக்கரர்கஷப ிட அஷ
உர்த்றரக றத்ரர்கள். ம் தண்தரஶட ைரந்த்றல்
றஷநந்ட ஶதரடரன். “ைரந்ற: ைரந்ற: ைரந்ற:” ன்று

னென்று னஷந வைரல்னறஶ ந் ஷறக கரரித்ஷனேம்
ரம் னர்த்ற வைய்கறஶநரம். அந் ைரந் றஷனில்,
உனகறநன் – உப்தடுட ன்ந ஶதறல்னரல்
ல்னரம் அடங்கறப் ஶதரகறநட. „உர்ச்ைற ன்தட என
ஶணரதரம், எனத்ஷணப் திடித்ட ஆட்டுகறந றஷன.
இடஶர ஆட்டவல்னரம் அடங்கற றஷன. ணஶ
உர்ச்ைறரண ற்ந ட்டு மங்கஶபரடு இஷ
ப்தடிச் ஶைர்ப்தட? மம் ன்நரல் அஷ னைறக்கறந
ைறகனுக்கு அட ஶநரணட. இங்ஶக மனம் மறகனும்
என்நரக இனப்தரல், ற்ந ட்ஶடரடு இஷ

ஷப்தற்கறல்ஷன. இட ணமறன் ம றஷன;
ற்நவல்னரஶர – ரகட்டும்
ீ
, ைறனங்கரரகட்டும்,
ைறரிப்தரகட்டும், ஶகரதரகட்டும் – அஷ ல்னரஶர
ணமறன் வகரந்பிப்ன றஷன, அஷ ைறத்த்ஷக்

கனக்குகறநஷ. றஷனத்ட ீடித்ட ஸ்றரக றற்கறந
ஆணந்த்ஷ அஷ உண்டரக்குறல்ஷன. அஷ
ரற்கரனறகரணஷரம். ரநர ஆணந்ம் ைரந்ம்ரன்.
இஷ ற்நற்ஶநரடு ஶைர்க்கக்கூடரட. ற்ந மங்கள்
ல்னரம் னர்த்றரகறந இடஶ அட‟ ன்று என ைரரர்
வைரல்கறநரர்கள்.
மங்கபில் என்நரக இனக்கறந யரஸ்ம் ஶறு,

ஆணந்ம் ஶறு. ஆணந் மம் ன்று என்று கறஷடரட.

அப்ஶதரஷக்கு என மந்ஶரத்ஷ உண்டரக்கறச்

ைறரிக்கப்தண்டட யரஸ்ம். ஆணந்ம் ன்தடரன்
ம் ஆரின் ஸ்றரண, ைரசுரண ஸ்தரம்.
றலும் தட்டுக் வகரள்பரல், டக்க ஶனைஶில்னரல்,
ன்ணில் ரணரக இனக்கறந ைரந் றஷனில்
இனப்தடரன் ஆணந்ம்.

அந் ஆணந்ம் சூரி வபிச்ைம்ஶதரன ைர்
ிரதகரகப் தந்ட இனப்தட. ஆணரல் க்கு அட

வரிில்ஷன. த்டிில் சூரி வபிச்ைம் வரிர
ரறரி, ரஷின் றனறல் இனக்கறந க்கு இந்
ஆணந்ம் வரிில்ஷன. க்கறஷப ஆடும்ஶதரட

இடுக்கு றஶ டபித்டபி வபிச்ைம் னகறந ரறரி
ஶகரதம், கர்ம், ம்
ீ , தம், ஶைரகம் இத்ரற உர்ச்ைறகள்
ஆட்டம் ஶதரடுகறநஶதரட, ஆணந்த்றன் எபி டபித்டபி ம்
ஶல் தடுகறநட. ல்ன உர்ச்ைற, வகட்ட உர்ச்ைற

டரணரலும் ரம் என்ஷந உனகறஶநரம் ன்நரல்
அற்கு ஆத்ரரஶண அடிப்தஷட? அணரல் ந்

மத்ஷ அடேதித்ரலும், ஆத்ரின் ஸ்தரரண
ஆணந்ம் அற்குள் வகரஞ்ைம் „டரல்‟ அடித்டக் வகரண்டு
ரன் இனக்கும். இப்தடிில்னரல் த்ஷ ிட்டு

வபிிஶன ந்டிட்டரல், னல மளர் வபிச்ைம்.
கறஷபகள் தனிரக ஆடுகறநஶதரட, தன றனுைரக

ிலந் டபித்டபி வபிச்ைவல்னரம் என்நரகச் ஶைர்ந்
னல வபிச்ைம் அடரன்.
சூரி வபிச்ைத்றல் கனர் இல்ஷன. அந் ரறரி
ைரந்த்றல் ணிரக என உர்ச்ைற, என மம் இல்ஷன
ன்தட என அதிப்திரம். ஆணரலும் மளர்

வபிச்ைத்றனறனந்டரன் இத்ஷண கனர்கலம்

ந்றனக்கறன்நண. ஸ்வதக்ட்ரஸ்ஶகரப்தில் மளர்
வபிச்ைத்ஷப் திரித்ட (split) தண்ிப் தரர்த்ரல்
அறனறனந்ஶ ல கனர்கலம் னஷப் தரர்க்கனரம்.
மன்ஸ் றனர்கள் மளர் வபிச்ைத்றல் இன்ணின்ண
கனர்கள் இன்ணின்ண ிகறத்றல் இனக்கறன்நண ன்று
அபிட்டினக்கறநரர்கள். அஶ ிகறத்றல், இந் ல
கனர்கஷபக் கனக்கறந ஶதரவல்னரம், அத்ஷண கனர்கலம்
ஶைர்ந்ட வள்ஷபரகற ிடுகறன்நண!

எவ்வரன னெனப்வதரனஷப னறவண்ஷட ரிக்கறந
ஶதரட அட எவ்வரன ிரண கனரில் வஜரனறக்கறநட.
இஶ ரறரி வகறகல்கஷப ரிக்கறந ஶதரடம்,

எவ்வரன்றுக்கும் எவ்வரன கனர் இனக்கறநட. ைரர
வனப்னக் குச்ைறின் வனப்ன ஞ்ைபரினக்கறநட; ஆணரல்
தச்ஷை, ைறப்ன த்ரப்னக் குச்ைறகள் தச்ஷைரகவும்
ைறப்தரகவும் ரிகறன்நண. வதட்ஶரல் கரஷம ரித்ரல்

ீனரக ஜ்ரஷன சுகறநட.
ீ
ில் டத்த்ஷ ரித்ரல்
தச்ஷைப் தஶைல் ன்நறனக்கறநட. ந்வந் னறவன்ஷட
ரித்ரல் ல ர்ங்கபில் எவ்வரன்நரக ஜ்ரஷன
சுஶர
ீ
அந் னறவண்ட்கள் ல்னரம் மளர்

ண்டனத்றல் இனக்கறன்நண; அஷ ல்னரம் ஶைர்ந்ட
ரிரல்ரன் வரத்த்றல் அட கனஶ இல்னர சுத்
வபிச்ைரினக்கறநட ன்று மன்ஸ் றனர்கள்
கண்டுதிடித்றனக்கறநரர்கள். இந் னறவண்ட்
ட்டுறன்நறப் னஶனரகத்றல் அறகம் கர னடிர
யீனறம் (Helium) ன்ந னெனப்வதரனலம் மளர்ணில்
இனப்தரகக் கண்டு திடித்றனக்கறநரர்கள். னரடின்

தரஷில் ஶயனறஶரஸ் ன்நரஶன சூரின் ன்று

அர்த்ம். சூரிஷண ஷரகக் வகரண்டுள்ப ம்னஷட
திதஞ்ைத்ஷஶ இணரல்ரன் „யீனறஶர-வமண்ட்ரிக்‟
ன்று வைரல்கறஶநரம். கஷடைறில் இந் „யீனறம்‟ ன்ந
ரர்த்ஷ ங்ஶகினந்ட ந்ட ன்று தரர்த்ரல்

ைம்ஸ்கறனத்றனறனந்டரன். ைம்ஸ்கறனத்றல் „ஶயனற:‟
ன்நரல் சூரின். இறஶன ஶடிக்ஷக, இந் யீனறம்
ரிஶ ரிரட – Non-inflammable ன்தரர்கள். அட வரம்த
இஶனைரண ரனே.

மத்றல் ஆம்தித்ட இந் மளர்ன் கஷ ல்னரம்
ற்கு ன்நரல், ித்டக்கு னகறஶநன். ப்தடி என
கனனம் இல்னர மளர் வபிச்ைத்றல்ரன் அத்ஷண
கனர்கலம் திநக்கறன்நணஶர, அத்ஷண கனர்கஷபனேம்
வபிிடுகறந னெனப் வதரனள்கள் ல்னரம்

இனக்கறன்நணஶர, அப்தடிஶ என உர்ச்ைறனேம் இல்னர
ைரந்த்றல்ரன் அத்ஷண உர்ச்ைறகலம்

திநந்றனக்கறன்நண; அந் உர்ச்ைறகலக்கு ஆஸ்தரண
மகன ஜீர்கலம் கரரிங்கலம் அற்குள்ஶபஶ
அடக்கம்; ைரந் ஆத்ரரன் இத்ஷணனேம். ஆணரல்

இத்ஷணரக இனப்தட ட்டுறன்நற, இற்றுக்வகல்னரம்
திடிதடரல் ணிரகவும் இனக்கறநட. ற்நவல்னரம்
ரினேம்ஶதரட யீனறம் ரிரடஶதரல், அட ட்டும் ந்
உர்ச்ைறரலும் தரறக்கப்தடரல் த ஶனைரக
இனக்கறநட.
ைரந்ரக இனக்கறநஶதரட ங்கு தரர்த்ரலும் தினேள்ப
எஶ ஆணந் மரகம்ரன். அந் என்றுரன் ற்ந

மங்கபரக இனக்கறநஶதரட டபித்டபி ஆணந்த்ஷத்
ரற்கரனறகரகக் வகரடுக்கறநட. எவ்வரன னெனப்
வதரனள் எவ்வரன கனரில் ரிகறந ரறரி, ரம்
எவ்வரன ஶணரதரத்றல் எவ்வரன உர்ச்ைறஷக்
கரட்டுகறஶநரம். ல்னர உர்ச்ைறகலக்கும் னெனரண
„உர்ிநந்‟ றஷனஷ

அஷடந்டிட்டரல் அப்தடிஶ

மளர்ன் ரறரி ஸ்ம்திகரைரக இனந்டிடுஶரம்.
ைரந் றஷனஷ அஷடஶ கஷனகள் உ ஶண்டும்
ைரந் றஷனஷ அஷடஶ கஷனகள் உ ஶண்டும்

கரி மங்கஷபச் வைரன்ஶணன். இப்தடிஶ னைறிலும்
ஆறு மங்கள் இனக்கறன்நண. „அறுசுஷ‟ ன்தரர்கள்.

ரக்குக்கு னைறக்கறந இந் „மங்‟கஷப ஷத்டத்ரன்
ணசுக்கு னைறரக இனக்கப்தட்ட கஷன அடேதங்கலக்கும்
‟மம்‟ ன்று வதர் ஷத்ரர்கள். இணிப்ன, கைப்ன,

டர்ப்ன, னபிப்ன, உஷநப்ன, கரிப்ன ன்று ஆறு மங்கள்
இனக்கறன்நண. இஷ எவ்வரன்றுஶ „ப்ன‟ ன்றுரன்
னடிகறன்நண. அணரல் ல்னரற்நறலுஶ „உப்ன‟

இனப்தரகச் வைரல்னனரம். „உப்தில்னரப் தண்டம்
குப்ஷதிஶன‟ ன்று இணரல்ரன் வைரல்கறஶநரம்

ஶதரனறனக்கறநட! இறல் ந் மத்ஷனேம் ணிரகச்
ைரப்திட னடிில்ஷன. வறும் உப்ஷத, வறும் னபிஷ,
றபகரஷ, கடுக்கரஷ, தரகற்கரஷச் ைரப்திடுட
ன்நரல் னடிர கரரிம். ைர்க்கஷ, வல்னத்ஷ
ஶண்டுரணரல் ஶர வகரஞ்ைம் ைரப்திடனரம். ஆணரலும்
அடகூட, ரவு கல வு ஶைர்த்டத் றத்றப்னப் தட்ைரகப்
தண்ிணரல் ைரப்திடுகறந அபவுக்கு வல்னத்ஷனேம்

ைர்க்கஷஷனேம் ைரப்திட னடிறல்ஷன. அட றகட்டி

ிடுகறநட. ஆணரல் ணிரகச் ைரப்திட னடிர இந்
ட் ம ர்க்கங்கஷபனேம் ிம்ிரகக்

கனந்டிட்டரல், தன றனுசு ிஞ்ைணங்கள் வைய்ட
ிநரச் ைரப்திட னடிகறநட. என்று ஶைனறல்,
மங்கத்றல் ிஷபகறந வதரி னைறக்கு இட என

றனஷ்டரந்ம், ரழ்க்ஷகிலும் இப்தடிஶ ஶர ஏர்
உர்ச்ைற ட்டும் இனந்ரல் ைலக்கறம் றகட்டிிடும்.
அணரல்ரன் அலஷக ைறரிப்ன, வற்நற ஶரல்ி, ரண
அரணம் ல்னரம் கனந்ட னகறன்நண.

ைரி, ல்னரக் கனனம் ஶைர்ந் வள்ஷப ரறரி, ல்னரச்
சுஷகலம் ஶைர்ந் சுஷ ரட இனக்கறநர?

உர்ச்ைறில் ைரந்ம், கனர்கபில் சூரி எபி ஶதரல்
சுஷகபில் ஶனும் உண்டர? என்ஶந என்று

இனக்கறநட. அடரன் வண்வய். இடவும் தரர்த்ரல்
வலப்தரக இனக்கறநட. வரம்த ஷமரக இனக்கறநட.
அன் னைறிஶனஶ என மரத்ிகம், ைரந்ம். ற்ந
னைறவல்னரம் ரஜமம்ரன்., உர்ச்ைறஷத்

டெண்டுதஷரன். வண்வய் ட்டும் உர்ச்ைறஷ
உண்டுதண்டறல்ஷன. வண்வஷக் வகரஞ்ைம்

ஜரஸ்ற ைரப்திட்டு ிட்டரஶனர உர்ச்ைற வைத்ட, ந்ரக,
உநக்கரகஶ ஆகறிடுகறநட. கறனஷ் தரத்ர அன்
ைரந்ம், மரத்ிகம் இற்றுக்கரகத்ரன் ீ ஶைரணரக
இனக்கறநரர். வண்வின் னைறஷத் றத்றப்ன ன்று
வைரல்ன னடிரட. அடஶ உண்ஷரண ட மம்
ன்று வைரல்னனரம். இறஶன இன்வணரன ிஶைம் ன்ண
ன்நரல் வண்வய் கரய்ச்ைறண வய்ஷிட்டுத் ீதம்

ற்நறணரல் அடவும் மளர் வபிச்ைம் ஶதரல் வள்ஷப

எபிரக இனக்கறநட. எவ்வரன ஷனத்றல் ற்றுகறந
ீதத்டக்கு எவ்வரன றந ஜ்ரஷன உண்டரகறநட.
ல்வனண்வய் ிபக்கு வைம்ஞ்ைபரக ரினேம்;
கடவனண்வய் ீதம் என றனுைரண ஞ்ைபரக ரினேம்.
வய் ிபக்கு ட்டும், அஷப் தரர்த்ரஶன ணசு

அடங்குகறந ரறரி, வள்ஷப எபிரகப் திகரைறக்கறநட –
அறஶன ைறப்ன ஶஜரற சுறல்ஷன.
ீ
ல்ன சுத்ரண
வய்க்கு இடரன் னக்ஷம். அணரல்ரன் ஸ்ரற

ைந்றரணத்றல் ல்ஶனரர் ணத்றலும் ைரந்ம் உண்டரக
ஶண்டும் ன்று வய் ிபக்ஶக ற்நச் வைரல்ட.
“ைரந்னஶனக

வமௌக்னஶனட” ன்று றரஷகர்ரள்

தரடிணட ஶதரல், ரம் த்ஷணிரண உர்ச்ைறகபில்
வரத்டப்தட்டரலும் கஷடைறில் ைரச் வைௌக்கறம்
ஶண்டுரணரல் ைரந் றஷனஷத்ரன் அஷட

ஶண்டும். அற்குத்ரன் ல்னரக் கஷனகலம் உ
ஶண்டும்.
ரடகங்கபில் ரணரறனுைரண உர்ச்ைற ஶரல்கள்
இனந்ரலும், அட றக உர்ந் ரடகரணரல் அஷப்
தரர்த்ட னடித்தின் ணமறல் இணம் வரிர என
ிச்ரந்றனேம் அஷறனேம் ஆணந்னம்ரன் றன
ஶண்டும்.

ரைரரிர்கலம் ரடகங்கலம்
ரைரரிர்கலம் ரடகங்கலம்
ைரந் மத்ஷஶ திரணரக ஷத்ட லறண

ரடகங்கள் வரம்தவும் அனர்ம்ரன். ற்ந மங்கள்
னக்கறரக னம்ஶதரட, ைரந்ம் அற்ஷந அடேைரித்ட

னகறந ித்றஶனஶ திைறத்ரண கிகலம் ரடகம்
லறினக்கறநரர்கள். ஆணரல் கறனஷ்றச்ர் ன்தர்
ட்டும் ைரந்த்ஷஶ திரண மரக ஷத்ட என
ரடகம் லறினக்கறநரர். ஶகரர ரர ன்று
உர்ச்ைறகஷபக் கறபநறிடுகறந ரடகங்கஶப – ரடக
ஸ்ரணத்றல் ந்டள்ப மறணிரக்கஶப –

ஜரஸ்றரகறிட்ட இன்று, அந்ச் ைரந் ம ரடகத்ஷப்
தற்நறக் வகரஞ்ைம் வைரல்கறஶநன்.
கறனஷ் றச்ர், „கல ஶகரிந்ம்‟ தரடி ஜஶரின் ை
கரனத்ர் ன்கறநரர்கள். சுரர் வரள்பரிம்
னங்கலக்கு னன் இனந்ர். அர் த அத்ஷற.
அர் மறத்ரந்ச் ைண்ஷடக்கரக ரடகம் லில்ஷன.
ம் ஸ்ரடேனறஷஶ உனகரக, allegorical ஆக, என

ரடகரக்கற லறணரர். ஞரண ரர்க்கத்றணரல் வதறுகறந
அத்ஷ ைரந் றஷனஷப் தற்நற லறணரர். ஆணரல்
கட்ைற, திற கட்ைற இல்னரஶன லறணரர். தனிரண
த்டங்கலம் அறல் தரத்றங்கபரக னகறன்நண.

ிஶகன் (அரட, ஞரணத்ஷத் ஶடுகறந மரகன்)
ரன் கரரகணரண ரஜர, அனுக்கு றரி

யரஶரயன் (அரட ரஷ). ிஶகனுக்குப்
தனிரண ல்ன குங்கலம் ந்றரிகபரக,
ஷைன்ங்கபரக இனக்கறன்நண. ிஷ்ட தக்ற, ைறத்ஷ,
கனஷ, ர்ம், ஷரக்கறம் ல்னரம் இப்தடிப்தட்ட
கரதரத்றங்கள். அஞ்ஞரணம், தரதம், அமத்றம் னனற
வகட்ட கு தட்டரபங்கள் யரஶரயணின்
தரிரரக னகறன்நண. ிஶகன் யரஶரயஷண
ஜித்ட ஞரணத்ஷ அஷடந்ரகக் கஷ ஶதரகறநட.

ஞரண உம்ரன் ரடகத்றன் னட்ைறம். „திஶதர
ைந்றஶரம்‟ ன்தஶ இந் ரடகத்றன் வதர்.

திஶதரம் ன்நரலும் ஞரணம் ன்நரலும் என்ஶந ரன்.
ஞரணம் சூரி ஶஜரறஸ் ரறரி இனக்கறநட ன்று
இத்ஷண ரற ரன் வைரன்ஶணன். ஆணரல் கறனஷ்
றச்ர், அறஶன வகரஞ்ைம் கூடத் ரதம் இல்னரல்

இனப்தரல் ஞரணத்ஷச் ைந்றணரகஶ குபிர்ச்ைறரகச்
வைரல்கறநரர். ன ைந்றன் உறத்வுடன் ைனத்றம்
வதரங்குட ஶதரல் ன ஞரணம் உறத்ட, ைரந்
றனஷப் வதரறகறந ஶதரட இனத்றல் ஆணந்
ைனத்றம் வதரங்குரல் அர் ஷத் வதர் வரம்தப்
வதரனத்ரக இனக்கறநட. இந் ரடகத்றன் ஆம்தஶ
ம்ஷ வரம்த உச்ைறக்குத் டெக்கறக்வகரண்டு ஶதரகறநட.
“அந்ர்

ரடீ றற னத் னங்கற ப்ம் ந்த்ம்” ன்ந

க்ஷறரனெர்த்ற றரண சுஶனரகத்டடன் ரடகத்ஷ
ஆம்திக்கறநரர். டிரர ன்நரல் எஶ ைணம்,

ஆக்ந்ரன். இங்ஶகர ங்கப சுஶனரகத்றல் ரஷஶ
றநக்கரல், என கரரினம் இல்னரல், ரணரக இனக்கறந
க்ஷறரனெர்த்றஷ ர்ிக்கறநரர். “திரஷண

சுளம்ணர ரடி றரக ைறமறன் உச்ைறக்குக் வகரண்டு
ஶதரணரல் அங்ஶக கறஷடக்கக்கூடி ஜீரத் தரத்
க்கறத்ஷக் கரட்டுதர்; வபிிஶன தத்றணி

வரிரிட்டரலும், உள்லக்குள்ஶப ைரந்ற ன்தஷபப்
தத்றணிரக உஷடர்; ைரந்றிடம் ிஷபந்
ஆணந்த்றல் றஷபத்ர்; ஆத் ஶஜரற டிரணர்;

அந் ஶஜரறக்கு வபி அஷடரபரகஶ வற்நறில்

வனப்னக் கண்ஷ ஷத்றனப்தர்‟ ன்வநல்னரம் றக
அகரண ரக்கறல் ர்ிக்கறநரர். இங்ஶக ஶஜரற, அக்ணி
ஶத்றம் இற்ஷநச் வைரன்ணரலும், ஜறல்வனன்று
„ைந்றஶரம்‟ ன்ஶந

ரடகத்டக்குத் ஷனப்னக்

வகரடுத்டிட்டரர்.
இன்வணரன ிஶைம், இங்ஶக மரக்ஷரத் தஶசுஷண
குன ஸ்னொதரக ர்ித்ரலும் ரடகத்றல் னகறந
தரத்றங்கபில் ிஷ்ட தக்ற ன்று என
மத்தரத்றத்ஷக் வகரண்டு ந்ட, ிஷ்ட தக்றஶ
ஞரணத்றல் ஶைர்ப்தரகக் கரட்டுகறநரர். ஷை, ஷஷ்
ஶதஶர, ஶறு ந்ி ைர்ச்ஷைஶர இல்னரல், றநந்
ணஶைரடு ரம் அடேதித்ஷ லறிட்டரர்.

திற்கரனத்றல் ஶரந் ஶைறகர் ந்ரர். “றகரந்
யரஶைறகன்”, “மர்ந்ற ஸ்ந்றர்” ன்வநல்னரம்
ஷஷ்ர்கள் ஶகரிலுக்குக் ஶகரில் ைந்றற ற்தடுத்ற
ஸ்கரிக்கறந வதரிர் அர். யர ித்ரன், றம்த

ஶரக்கறஷ ரய்ந்ர். அனஷட ிைறஷ்டரத்ஷ
வகரள்ஷகக்கு „திஶதர ைந்றஶரம்‟ ித்றரைரக

இனந்ட. ணஶ, இந் ரடகத்ஷ ஆஶக்ஷதித்ட, இஶ
„வடக்ணி‟க்கறல்

அனம் என ரடகம் லறணரர். இறலும்

த்டங்கள்ரன் தரத்றங்கள். „திஶதர ைந்றஶர‟

தரத்றங்கள் ைறனர் இறலும் னரர்கள். மரகனுக்கு
இஷடஞ்ைல் வைய்னேம் ற்னகழ்ச்ைறக் குத்ஷ „டம்தன்‟
ன்ந தரத்றரக கறனஷ்றச்ர் ைறனஷ்டித்ரர்.
ஶைறகனும் அந் டம்தஷணத் ம் ரடகத்டக்கு டுத்டக்

வகரண்டரர். இறஶன, இந்க் கரனத்றல் ைறனர் ற்ஶதரடள்ப

றனங்கஷபஶ ரடகத்றல் ஶகனற – Satire – வைய்ட
லடகறநரர்கள் அல்னர, அட ரறரி ஶைறகனும்

வைய்றனக்கறநரர்! டம்தஷண, “ீ ந் ஊர்?” ன்று எனர்
ஶகட்கறநரர். அற்கு டம்தன், “ன் ஊர் ைறன்ண கரஞ்ைலனம்.
ரன் அங்ஶக அக்கறகரத்றல் இனக்கறஶநன்” ன்று

ஆம்தித்டத் ன்ஷணப் தற்நறச் வைரல்னறக் வகரள்கறநரன்.
அந்க் கரனத்னக்கு உடஶண இந் satire னரிந்றனக்கும்.
ைறன்ணக் கரஞ்ைலனம் அக்கறகரத்றல் அப்ஶதரட ைறத்ட
ந் ரத்ரச்ைரரிரனக்கும் ஶரந் ஶைறகனக்கும்
வமௌஜன்ம் இல்ஷன. அஷத்ரன் இங்ஶக இர்
நட்டு ஜம்தக்கரணரண டம்தணரக ர்ிப்தட. ஆக,

இப்ஶதரட ரம் வைய்கறந ைரர்த்றம் ல்னரம் அப்ஶதரஶ
ம் வதரிர்கலக்குத் வரிரல் ஶதரகில்ஷன.
ஶைறகனுஷட டிரரவுக்கு „ைங்கல்த சூரிஶரம்‟ ன்று
ஶதர். சூரின் உறத்வுடன் ைந்றன் இனந் இடம்
வரிரல் லங்கறிடும் அல்னர? அட ஶதரல் றச்ரின்
„ைந்றஶர‟த்ஷ

இட என்றுறல்னரல் ஆக்கறிடும்

ன்தரல் இப்தடிப் ஶதர் ஷத்ரர்.
கறனஷ்றச்ர் என ைண்ஷடக்கும் ஶதரகில்ஷன.

குபிர்ச்ைறரகப் ஶதர் ஷத்ரர். ஶைறகன் ரப் ஶதரர்
வைய்ட ன்று ஆம்தித்வுடன் சூடு திடித்டிட்டட.
„சூரிஶரம்‟ ன்று

ஶதர் உண்டரிற்று.

திற்தரடு ந் த்ரைரரிரர், அத்ஷம்
ிைறஷ்டரத்ஷம் இண்ஷடனேம் ஆஶக்ஷதித்ர்.
ஆணதடிரல் அர் „ைந்றஶரம்‟, „சூரிஶரம்‟

இண்ஷடனேம் கண்டித்ட என கறந்ம் லறணரர்.

ைந்றன், சூரின் இனஷனேம் ிலங்குதன் ரகு

அல்னர? ணஶ ம் டைலுக்கு „உதக்ரம ரயளம்
(ரயள உம்)“ ன்று வதர் ஷத்ரர். உத –
இண்ஷடனேம் (ைந்ற சூர்ர் இனஷனேம்); க்ரம –
திடிக்கறந, தீடிக்கறந „ரயளம்‟ – ரகுின் உம் ன்று
அந்த் ஷனப்னக்கு அர்த்ம். ரகு ன்தட றல், இனள்.
„ைரர

கறகம்‟ ன்ஶந ஶதர். னனறல் குபிர்ச்ைறனேம் எபினேம்

ஶைர்ந் ைந்றன். திநகு குபிர்ச்ைறில்னரிட்டரலும்
திகரைரட இனக்கறந சூரின் ன்று ஶதரய்க்

கஷடைறில் எபினேம் இல்னர ரயள தரம்னடன்
னடிகறநட! கண்டணஶ னட்ைறம் ன்நரல்
இப்தடிரகறநட!

அட என தக்கம் இனக்கட்டும். வதரி த்டங்கஷபச்

வைரல்ற்கு, ரைரரிர்கள்கூட ரடகம் லறணரர்கள்
ன்நரல், அந்க் கஷனக்குப் னர்த்றல் த்ஷண உர்ந்
ஸ்ரணம் இனந்றனக்கறநட ன்று வரிகறநட.

இடட்டுறல்ஷன. குரரின தட்டர் ஶதரன்ந கர வதரி
த் ைரஸ்த்ஜ்ஞர்கள் ங்கள் ைறத்ரந்த்டக்குப்
திரம் கரட்டும்ஶதரட, ஶ ரக்கறம், ர்ைரஸ்ற
ரக்கறம் இற்ஶநரடு, „ைரகுந்னம்‟ ஶதரன்ந ரடக
ைணத்ஷனேம் ஶற்ஶகரள் கரட்டி, „ங்கள்
அதிப்திரத்டக்கு இட ஏர் ஆரம்‟ ன்கறநரர்கள்.
ணச்ைரட்ைறக்கும் ஏபவு ைத்றப் திரம் உண்டு
ன்தற்குக் குரரினதட்டனம் ஶரந் ஶைறகனம்
கரபிரமஷண ஶற்ஶகரள் கரட்டுகறநரர்கள்.
இன்ஷந இறறஷன
இன்ஷந இறறஷன

அப்தடிப்தட்ட ரடகக் கஷன இப்ஶதரட ப்தடி இனக்கறநட?
வரம்த ஜணங்கஷப இலக்கறந ைக்ற – mass media ரக

இனக்கறந ைக்ற – அற்கு இனப்தட ரஸ்ம் ரன்.
ஜணங்கஷப இலத்ட இந்றரிங்கஷபக் கறபநற
அனுப்திிட்டரல் ஶதரடர? அட ைரிர? டிரரரல்,
ைறணிரரல் த்ஷணஶர ல்னட வைய்னரம்,

வைய்னரம் ன்கறநரர்கள். „னரம்‟ ன்தட ரஸ்ம்ரன்.
ரஸ்த்றல் ன்ண டக்கறநட ன்தடரன் ஶகள்ி.
அட ைக்றரல் ல்னட வைய்னரம் வைய்னரம் ன்று
வைரல்னறக்வகரண்ஶட „தரம்‟கஷபக் குித்டக் வகரண்டு
ஶதரகறந ரறரிரன் டந்ட னகறநட.
வதரறுப்னர்ந் ரடகரைறரினம், ரடகம் டத்டகறநனம்

ன்ண வைய் ஶண்டும்? ஜணங்கபின் ணஷம உர்த்ப்
தரடுதட ஶண்டும். அர்கலஷட உர்ச்ைறகஷப
ல்றில் றனப்திக் கட்டுப்தடுத்ற, ஶனரகத்ஶரடு
அர்கள் வமௌஜன்ரக இனக்கும்தடிரகவும்

ங்கலக்குள் ைரந்ரக ஆகும்தடிரகவும் வைய்க்கூடி
ரடகங்கஷப லற டிக்க ஶண்டும். இப்ஶதரட டப்தட
ஶர்ரநரக இனக்கறநட. என ரடகம் அல்னட ைறணிர
தரர்க்கறநன் அட னடிந்ட வபிஶ ஶதரகறநஶதரட
னன்ஷணிட ணசு வகட்டுப் ஶதரகறந ரீறிஶனஶ
இப்ஶதரட இனக்கறநட. கரனம் குஶரனம்ரன்

ஜீணின் த ிஶரறகள் ன்தட கல ரரக்கறம்.
இப்ஶதரட தடங்கபில் இந் இண்டும்ரன் திரணம்.
வவ்ஶறு குப்ன ஜணங்கஷப, வவ்ஶறு
கட்ைறக்கரர்கஷபப் தஸ்தம் ைண்ஷடக்குத்

டெண்டிிடுகறந ரடகங்கலம் ைறணிரக்கலம்

ஜரஸ்றரகறிட்டரகச் வைரல்கறநரர்கள். ிமத்டக்ஶகர
ல்ஷனஶ இல்னரல் ஶதரய்ிட்டரகத் வரிகறநட.
ரடகக் கஷன ஆிம் கரனப் திர் ன்தட
ரஸ்ம்ரன். ரஶண இத்ஷண ஶம் அஷ

ைறனரகறத்டத்ரன் ஶதைறஶணன். ஆணரல் னன்வணல்னரம்
அற்கு ம்னகள் இனந்ண. அந் ம்னகள் ஶதரண தின்
அந்க் கஷனஶ ரகற
ீ
ிட்டட. இன்ணின்ண
கரட்ைறகஷபத்ரன் ஶஷடில் கரட்டனரம் ன்ந ிறகள்
னன்ன இனந்ண. ைறன ிரண மம்தங்கஷப ற்ந
தரத்றங்கள் ஶதசுகறந ரறரி வகரண்டு ஶதரய்

ிடுரர்கள்; ஸ்டெனரகக் கண் னன் கரட்டி ணஷம
ிகரப்தடுத் ரட்டரர்கள்.
ரடகம் டிப்தற்வகன்ஶந „த னத்றர்கள்‟ ன்று
ணிரக என ஜரறரர் இனந்ரர்கள்; ற்நர்கள் அறல்
டேஷிட ரட்டரர்கள். ரர் ஶண்டுரணரலும்

ைறணிரில் ஶைனரம். அப்தரஷ ிட்டு ிட்டுப் திள்ஷப
ஏடிப்ஶதரய் ைறணிரில் திஷத்டக் வகரள்பனரம்,

ஸ்றரீகள் ட்ஷட
ீ
ிட்டு ஏடிப்ஶதரய் ஸ்டரரகற ிடனரம்
ன்தற்வகல்னரம் அப்ஶதரட இடஶ இல்ஷன.
இவல்னரற்ஷநனேம் ிட, அந்க் கரனத்றல்

த்ஷணஶர வகௌரண ம்னகலக்கு உட்தட்ஶட
ஸ்றரீ னனர்கள் டித் ஶதரறலும்கூட ரஸ்த்றல்
னனன் வதண்டரட்டிரக இனப்தர்கள்ரன்
ரடகத்றலும் ம்தறகபரக னரர்கள். டீ-மளத்ர
tradition

ன்று இஷச் வைரல்லுரர்கள். இப்ஶதரட இந்

ல்ன எலக்க ிறகள் ல்னரம் ஶதரய்ிட்டண. வரம்தக்
குந்ஷகள் றனட்டுப் னட்டில் ிலற்குச் ைறணிரக்

கரட்ைறகள்ரன் கரம் ன்கறநரர்கள். வதண் குந்ஷகள்
ரணம் ரிரஷ இல்னரல் ஆகறினப்தற்கும்
இடரன் கரம். ம்னஷட ர்த்டக்ஶக வதரி
ஷ்டம் இணரல் ந்றனக்கறநட.

னன்வணப்ஶதரஷனேம்ிட இப்ஶதரட ைனெகத்டக்கு ரடகக்
கஷனரல் ற்தட்டினக்கறந ஆதத்ட தங்கரணட.

வணன்நரல் னன்ஶண ரடகம் ன்நரல் என ஊரில்ரன்
டக்கும். இப்ஶதரட ைறணிர ன்று ந்ட, த்ஷண கரப்தி
ஶண்டுரணரலும் திரிண்ட் தண்ி உனகம் னலக்க
எஶ ைத்றல் கரட்ட னடினேம் ன்நரகற ிட்டட.

ரடகம் ல்ன கஷனரன். ரஸ்ம். ல்னதடிரக
டத்றணரல் ஜணங்கஷப ல்றப்தடுத் அட வதரி

ைரணம் ன்தட ரஸ்ம். ஆணரல் ஷடனஷநஷப்
தரர்க்கறநஶதரட, ணக்கு ைறணிர, டிரர அடிஶரடு

ஶண்டரம் ன்றுரன் ஶரன்றுகறநட. டரகுவண்டரி,
கல்ிப் தடங்கள் (ிளல் ஜளஶகன்) ன்று
கரட்டுகறநரர்கஶப, அஶரடு ஶதரடம் ன்றுரன்

ஶரன்றுகறநட. மன்ஸ்கலக்கு ட்டும் ைறணிர ஶதரடம்.
ைனெகச் ைலர்றனத்ம், ை பர்ச்ைற இற்வகல்னரம் ைறணிர
ஶண்டரம். அஷ ற்ந றில் டக்கறநதடி
டக்கட்டும், டக்கரிட்டரல் ஶதரகட்டும் ன்றுரன்
வைரல்னத் ஶரன்றுகறநட.
ன்ஷண ல்ஶனரனம் ஸ்ஶரத்றம் வைய்னரம்.
அற்கரக ரனும் ல்ஶனரனக்கும் ல்னணரகப் ஶதர்

டுக்க ஶண்டுவன்று, ன் ணமளக்குத் ப்ன ன்று

ஶரன்றுஷச் வைரல்னரல் இனந்ரல் அஷிடப்

வதரி ப்ன இல்ஷன. மறணிரக்கரர்கஷப என ல்ன
கட்டுப்தரட்டுக்குக் வகரண்டு னற்கு இப்ஶதரடள்ப
ைட்டம் ஶதரில்ஷன ன்நரல், ைறணிரஶ ஶண்டரம்
ன்தடரன் ன் அதிப்திரம்.
னரப் தடம் டுத்ரஶன ஸ்ரறகள் வரம்த
ஆைலர்ரம் தண்ிிடுரர் ன்று ைறனஶதர்
றஷணக்கனரம். ஆணரல் ைனெகப் தடம்கூட
ஶண்டிறல்ஷன ன்று ரன் றஷணக்கும்ஶதரட
ம்னஷட ஸ்டரர்கள் வய்ங்கபரக ஶம் ஶதரட்டுக்
வகரள்ஷ ஆஶரறப்ஶதணர ன்ந ஶகள்ிக்ஶக
இடறல்ஷன.

ஶரத்ணத்றனறனந்ட ஆம்தித்ட ம்னஷட
யத்ரண ைம்திரத்ஷச் ஶைர்ந் தன ைம்தத்டக்கள்
ஶதரய்ிட்டண. இப்ஶதரட ைறணிர, டிரர ஶதரகறந
ஶதரக்ஷகனேம், ைனெகத்டக்கு இணரல் ற்தட்டினக்கறந

உத்தரத்ஷனேம் தரர்க்கும்ஶதரட வரன்று வரட்டு ந்
ம்னஷட ரடகக் கஷனனேம் அப்தடிப் ஶதரகட்டும்
ன்றுரன் ஶரன்றுகறநட. ஜணங்கஷப வரம்தவும்

ப்திலும், ிகரத்றலும் டெண்டிக் வகரடுக்கும் ித்றல்
இப்ஶதரட ப்ப ப்ரயரக ந்றனக்கறந

ைறணிரக்கூத்ட இஶ கறில்ரன் ஶதரகும், அஷ ரற்ந
னடிரட ன்நரல் என உத்ரண கஷனரக
ஆறகரனத்றனறனந்ட ந்றனக்கறந ரடகக்கஷன ஶதரஶ
ஶதரய்ிடட்டும் ன்று ஶரன்றுகறநட.

ரன் வைரல்ற்கரக ல்னரம் ரநறிடும் ன்று
றஷணக்கில்ஷன; ரறுஶர ரநரஶர, வைரல்ன

ஶண்டிட ன் கடஷ ன்தரல் வைரன்ஶணன்.
ஸ்ம்த்றல் அத்ஷனம் கரஞ்ைற வடனம்
ப ந்றரின் வதனஷ
ப-ந்றரின் வதனஷ

ந்றக்கு ஸ்ம்ம் ஷத்ரன் அலஷட
திரரண ிர்த ரஜன் தீன். இற்கு னன்ஶத அள்
ற ரட்டைணரண பஷணப் தற்நறக் ஶகள்ிப்தட்டு
அன்ீ ட திரிம் வகரண்டினந்ரள். பனும்
ந்றஷப் தற்நறக் ஶகள்ிப்தட்டு அள் ஶல் திரிம்
வகரண்டரன். இனனம் எனஷவரனர்

தரர்த்றல்ஷன. ஶகள்ி ஞரணத்றஶனஶ தஸ்தம் னொத
வைௌந்ரித்ஷனேம் கு ைம்தத்டகஷபனேம் வரிந்ட

வகரண்டு திரிம் வகரண்டரர்கள். ஏர் அன்ணத்றன் னெனம்
டெடம் ிட்டுக் வகரண்டரர்கள்.
இவ்ிம் வரிரல் தீன் ந்றக்கு
ஸ்ம்ம் ஷத்ரன். ைகன ஶை ரஜரக்கலம்
அபட எப்தில்னர வைௌந்ரித்ஷ அநறந்ட

ஸ்ம்த்டக்கு ந்ணர். னஶனரகரைறகள் ட்டுல்ன
– இந்றன், அக்கறணி, ன், னன்

ஆகற ஶர்கலம்

அஷப க்க ினம்திணர். ஆணரல் அர்கலக்கு

இள் பஷணஶ தறரக ரித்டிட்டட வரினேம்.
யர உத்றரண அள் இணி த னனர் ஷனேம் –
அன் ஶரஜரரகஶ இனந்ரலும்கூட –

கண்வடுத்டம் தரர்க்க ரட்டரள் ன்று அர்கலக்குத்

வரினேம். ங்கபில் எனத்ஷ அள் ரிக்க

ஶண்டுரணரல் அற்கு என றரன் இனந்ரல்
இனக்கனரம் – அரட அப ீடம் ங்கபில் எனனக்கு
ரஷனிடுரறு பஶண ைறதரரிசு வைய்ரல் அள் அஷக்
ஶகட்கக்கூடும் ன்று அர்கள் ண்ிணரர்கள்.

ணஶ ஸ்ம்த்டக்கு னன்தரகஶ பணிடம் அந்த்
ஶர்கள் ந்ட, “ங்கலக்கு என உி வைய்ரர?”
ன்று ஶகட்டுக் வகரண்டரர்கள்.
“வைய்கறஶநன்” ன்று
“ீ

ரக்குத் த்ம் வகரடுத்ரன் பன்.

ந்றிடம் டெட ஶதரக ஶண்டும். ங்கபில்

எனனுக்கு அள் ரஷனிட ஶண்டுவன்று டுத்டச்
வைரல்ன ஶண்டும்” ன்நணர் ஶர்கள்.

இட ஶதரல் ங்ஶகரட ஶகட்டடண்டர? பனும்

ந்றனேம் தஸ்தம் திரிம் ஷத்றனந்ரர்கள்.
ஸ்ம்த்றல் அள் ன்ஷணஶ ரிக்கப் ஶதரகறநரள்
ன்ந ஆலுடஶணஶ பன் ற ரஜ்த்றனறனந்ட

ிர்தத்டக்கு ந்றனக்கறநரன். அப்தடிப்தட்ட றஷனில்
அள் ஶவநரனஷணக் கல்ரம் வைய்ட வகரள்ப
ஶண்டும் ன்று இஶண அஷப றர்ப்தந்ம் வைய்
ஶண்டும் ன்கறநரர்கள்!

ஶர்கள் ன் இப்தடிச் வைய்ரர்கள்? அர்கலக்குத்

ந்றின் வதனஷ, பணின் வதனஷ இண்டும்
வரிந்றனந்ரல்ரன் இப்தடிச் வைய்ரர்கள். என
ணிணிடம் ஷத் ணத்ஷ ரற்நற ைரட்ைரத்
ஶஶந்றஷணக் கூட ஸ்ரிக்கர

தரறவ்த்ம்

வகரண்டள் ந்ற ன்று அர்கலக்குத் வரினேம்.

அணரல்ரன் ஶர்கபரண ரங்கஶப

ஸ்ம்த்டக்குப் ஶதரய் றன்நரலும் அள் ணரண
பனுக்குத்ரன் ரஷன இடுரள் ன்றும், அப்தடி
ஆகரல் வைய் ரட ரய்ப்ன இனக்குரணரல் அட
அந் பஷண ிட்ஶட அபிடம் ங்கலக்கரகச் ைறதரரிசு
வைய்ப் தண்டடரன் ன்றும் றஷணத்ரர்கள்.

அஶஶதரல் வகரடுத் ரக்ஷக எனஶதரடம் ீ நர
ைத்றப் திறக்ஞன் பன் ன்தடம் அர்கலக்குத்

வரினேம். அணரல்ரன் பணிடம் ங்கலக்கு உதகரம்
வைய்ரக ரக்குப் வதற்றுக்வகரண்டு அப்னநம்
அஷணஶ ந்றிடம் ங்கலக்கரகத் டெட
ஶதரகுரறு கூைரல் வைரன்ணரர்கள்.

பன் யர உத்ன். ைத்றைந்ன். இப்ஶதரட
ைத்றத்டக்கரக அன் ன் திஶஷஷஶ றரகம்
வைய் னன்ந்ட ிட்டரன். உி வைய்ரகச்

வைரல்னறிட்டு அந் ரக்ஷக ீ நக்கூடரட ன்தரல்
ஶர்கள் ினப்தப்தடி ந்றிடம் டெட ஶதரக
னன்ந்ரன்….

னண்ி ச்ஶனரகர்கள், ப்ர ஸ் ீர்கள்

ன்வநல்னரம் ைறன கரத்ரக்கள் இனக்கறநரர்கள்.
திரக்கரனத்றல் – அரட கரஷனில் டில்
லந்வுடன் – இந்ப் னண்ி னனர்கஷப றஷணக்க
ஶண்டும் ன்று ஆன்ஶநரர்கள் ிறத்றனக்கறநரர்கள்.
அப்தடி றஷணப்தரல் அர்கலஷட ைத்றம், ர்ம்,
றரகம், ைலனம் னனற குங்கவபல்னரம் க்கு னம்.
அன்நன்றும் ம் கரரிங்கஷபத் வரடங்குற்குனன்
அர்கஷப றஷணப்தரல் ரனம் ரழ்க்ஷகப்

ஶதரரட்டத்டக்கு அர்கஷபப் ஶதரனஶ ஜைரனறகபரக
னகம் வகரடுக்கனரம். இந்ப் தரிசுத்ர்கஷபனேம்,
ரர்றகர்கஷபனேம் ஸ்ரிப்தரல் ம்னஷட
ஶரங்கலம், அர் ைறந்ஷனேம் குஷநனேம்.
ரற்கரனறகரகரட ணைறல் தறல்னர ீனம்,

வபிவும், ைரந்றனேம் திநக்கும். இப்தடி ரலு னண்ி
ச்ஶனரகர்கள் இனக்கறநரர்கள். அர்கபில் னல்ன்

பன்; அப்னநம் ர்னத்றர்; னென்நரட மீரஶி;
ரனரட கறனஷ் தரத்ர.

னண் ச்ஶனரஶகர ஶபர ரஜர, னண் ச்ஶனரஶகர
னேறஷ்டி: |

னண் ச்ஶனரகர ை ஷஶயீ, னண் ச்ஶனரஶகர
ஜணரர்ண: |
இந் ரலு ஶதனக்கும் ரழ்க்ஷகில் உண்டரண
வரல்ஷனகள் வகரஞ்ை ஞ்ைல்ன. ஆணரலும் அர்கள்
இத்ஷண வரல்ஷனக்கு டுிலும் ர்

ரர்க்கத்றனறனந்ட டபிக்கூட ினகரல் இனந்ட,
ஜைரனறகபரக ஆணரர்கள். அர்கஷப ிடிகறந
ஶஷபில் றஷணப்தரல் ம் னத்றனேம் வகரஞ்ைத்றல்

வகரஞ்ைம் அந் ரர்க்கத்றல் திினத்றக்க ஆஷைப்தடும்.
பன் ன்னுஷட றகவும் திரிரண ினப்தத்ஷத்
றரகம் வைய்ட ஶர்கலக்கரகத் டெட ஶதரக எப்னக்
வகரண்டரன். ந்ற இனக்கறந உப்தரிஷகக்கு கக்
கரல் ஶதரட்டினந்ட. இன் ப்தடி அங்ஶக ஶதரக
னடினேம்? இந்றன் உடஶண ரம் வைய்ரன். இந்ற
ஜரனம் ன்ஶந வைரல்கறஶநரம் அல்னர? அந் ரர
தனத்ரல் ரற்கரனறகரக பஷண ந்ற ி

ற்நர்கள் கண்கலக்குத் வரிரல் அனொதரக்கற
ிட்டரன்.

பனும் அனரக ந்றஷ அஷடந்ரன். அள்
கண்டக்கு ட்டும் வன்தட்டரன். இஷணப் தரர்த்டம்
அள் எஶ குடெகனத்றல் ஆழ்ந்டிட்டரள். ஆணரல்
இஶணர ன்னுஷட ைத்றப் திரத்டக்குத்

டபிக்கூட நறஷக்கரல் அபிடம் ஶர்கபின்
வதனஷகஷபவல்னரம் டுத்டச் வைரல்னற, “ன்ஷணிட
அர்கள் வ்பஶர உத்கறனஷ்டரணர்கள்.
ஆஷகரல் இந்றன், அக்கறணி, ன், னன் இர்கபில்
எனத்ஷ ீ ரிப்தடரன் ைறனரக்கறம்” ன்று அர்கள்
ைரர்தில் ரரடிணரன்.

ந்ற ிட்டுக் வகரடுக்கில்ஷன. பஶண

வைரன்ணரலும் கூடப் தறிர ர்த்ஷ என ரலம்
ிட னடிரட ன்று அள் வைரல்னறிட்டரள். அஷண
அள் தறரக ரித்தின் இன்வணரனத்ஷ ணத்ரல்
றஷணத்ரலும் தறஷரகறந கரதரதம் ந்ட ஶைனம்
ன்று ீர்ரணரகச் வைரல்னறிட்டரள்.
அபிடம் ன் னஷநீடு றச்ைம் டுதடரட ன்று

பன் னரிந்ட வகரண்டு ஶர்கபிடம் றனம்தி ந்ரன்.
அர்கலக்கும் டந்வல்னரம் வரினேம். ஆணதடிரல்
ங்கலக்குக் கரரிைறத்ற ஆகரிட்டரலும், பன் வைரன்ண
ரக்குத் நரல் அந்ங்க சுத்ரகத் ன்ணரல்
னடிந் அபவு னன்று தரர்த்றல் அணிடம் றனப்ற
வகரண்டு அனுக்குச் ைறன ங்கஷபத் ந்ரர்கள்.
ஸ்ம்ம்

ஸ்ம்ம்
ஸ்ம் ஶஷப ந்ட. தன ஶைத்ட ரஜரக்கள்
ஸ்ம் ண்டதத்றல் ந்ட றண்டினந்ணர். பனும்
ந்றனந்ரன்.
என பன் இல்ஷன; ந்ட பர்கள் ஸ்ம்
ண்டதத்றல் திைன்ணரினந்ரர்கள்! இஷப் தரர்த்ட
ல்ஶனரனக்கும் ஆச்ைரிரகற ிட்டட.

ந்ட பர்கள் ப்தடி உண்டரணரர்கள்? இடவும்
ஶரஷரன். இந்றன் னனற ரலு ஶர்கலம்
த்னொதம் பன் ரறரிஶ ஶம் ஶதரட்டுக்வகரண்டு

ந்ட ிட்டரர்கள்! „ந்ட பர்கபில் ரர் உண்ஷ பன்
ன்று ந்ற ப்தடிக் கண்டு வகரள்ரள்? ஶணர
எனத்னுக்கு ரஷனிடுரள். அட றஜ பணரக

இல்னரிட்டரல் ங்கபில் எனனுக்ஶக அறர்ஷ்டச் ைலட்டு
ிலந்டிடும் அல்னர?” – இப்தடி ண்ிச் சூழ்ச்ைற
வைய்ட ிட்டரர்கள் ஶர்கள். னனறல் வட்கத்ஷ

ிட்டு பணிடம் ஶண்டிணரர்கள்; இப்ஶதரட அன் ரறரி
உனம் டுத்டக் வகரண்டு ஶரரிகபரகற ிட்டரர்கள்.
வதண்ரஷை அத்ஷண வதரல்னரட.

ந்ற ஸ்ம் ண்டதத்டக்கு ந்ரள். எவ்வரன
ரஜகுரணரகத் ரண்டிக் வகரண்ஶட ந்ரள். பன்

எனஷணஶ ணத்றல் றஷணத்டக் வகரண்டு ந்ரள்.
கஷடைறில் தரர்த்ரல் என பனுக்குப் தறல் ந்ட
பர்கள் இனக்கறநரர்கள்! ந்ற அப்தடிஶ றஷகத்ட
றன்றுிட்டரள். “இர்கலக்கறஷடஶ டபிக்கூட

ித்றரைம் வரிில்ஷனஶ! நரக றஜ பனுக்கு
ரநரக இன்வணரனத்னுக்கு ரஷன ஶதரட்டுிட்டரல்
தரறவ்த்த்டக்குத் ஶரம் ந்டிடுஶ!” ன்று
டுங்கறத் றக்திஷனேடன் றன்நரள்.
ரய்கபின் றரகம்
ரய்கபின் றரகம்
பனுஷட ைரித்றத்ஷத் றறல் அகரண
வண்தரக்கபில் னகஶந்றப் னனர் தரடிினக்கறநரர்.
இற்கு னெனரக கரதரத்றல் ஶபரதரக்கறரணம்

னகறநட. இஷஶ வயர்ர் ன்ந மம்ஸ்கறனக்
கி „ஷம்‟ ன்ந அற்னரண கரிரக

லறினக்கறநரர். ற ரட்டு ன்ணணரண பணின்

கஷஷச் வைரல்ரல் அற்கு ஷம் ன்று வதர்.
இந்க் கரிம் தண்டிர்கலக்வகல்னரம் அனனந்ட
ஶதரன்நட ன்தரல் “ஷம் ித்த் எபம்”
ன்தரர்கள். ித்ரன்கலக்கு எபம் ன்தறஶனஶ
இன்வணரன அதிப்ரத்ஷனேம் வைரல்னரல்

வைரன்ணரகறநட. அரட மரர ரைகர்கள் அந்க்

கரித்ஷ மளனதத்றல் னரிந்ட வகரள்ப னடிரட. அட
„னனர்

ஷட‟ ன்கறநரர்கஶப, அப்தடிப்தட்டறல் ஆணட.

ந்ற ஸ்ம் ண்டதத்றல் றன்நதடி றற்கட்டும்.
இப்ஶதரட வயர்ரின் கஷஷக் வகரஞ்ைம்
வைரல்கறஶநன். அனஷட கப்தணரர் என ரஜ ைமறல்
ித்ரணரக இனந்ர். என ைம் ஶவநரன

ரஜ்த்றனறனந்ட என கி இந்ச் ைஷதக்கு ந்ரர்.
இனனக்கும் ரப் ஶதரட்டி டந்ட. வயர்ரின்

கப்தணரர் ஶரற்றுிட்டரர். றகவும் ணனஷடந்ட

அரணத்டடன் அர் ட்டுக்கு
ீ
ந்ரர். அதஜம்
அஷடந் க்கத்றஶனஶ கரனரகறிட்டரர்.
அப்ஶதரட வயர்ர் ைறறு குந்ஷ. ரரர்
ரல்னஶிரன் குந்ஷஷ பர்த்ரள்.

ன்னுஷட தற ித்த் ைஷதில் ஶரற்றுப்
ஶதரணற்குப் தரியரரகப் னத்றஷண
யரதண்டிணரக்க ஶண்டும் ன்று அள் கங்கம்
கட்டிக் வகரண்டரள். அலக்கு அலஷட தற
ைறந்ரி ன்கறந ந்றத்ஷ உதஶைறத்றனந்ரர். அஷ
னஷநப்தடி ஜதித்ட மறத்ற வதற்நரல் அஶரகரண
ைஸ்ற கடரக்ஷம் உண்டரகும். இப்ஶதரட அள்
ன்னுஷட அநறரக் குந்ஷ வயர்னக்குச்
ைறந்ரி ந்றத்ஷ உதஶைறத்ரள். ப்ஶதரட

தரர்த்ரலும் அஷ அந்க் குந்ஷ ஜதித்ட னரறு
தக்கறணரள். குந்ஷரணரல் அடவும் ல்னர

ஶஷபகபிலும் – ிஷபரடுகறநஶதரடகூட – அந்
ந்றத்ஷ உனப் ஶதரட்டுக் வகரண்ஶடினந்ட.
ஆணரலும் ரல்னஶிக்ஶகர ப்ஶதரட குந்ஷக்கு
ந்த் மறத்ற உண்டரகுஶர ன்று கஷனரகஶ
இனந்ட. றடீவன்று அலக்கு என ஶரைஷண
ஶரன்நறட.

குந்ஷின் வதனஷக்கரக ந் கரத்றரகத்ஷனேம்
வைய்க்கூடி ரர எனத்றக்குத்ரன் அப்தடிப்தட்ட

ஶரைஷண ஶரன்ந னடினேம். அட ன்ண ஶரைஷண? ைறன
ந்றங்கஷப உக்கறரண னஷநில் அப்திரைம்

வைய்டண்டு. இன்தடி திஶத்றன் ஶல் உட்கரர்ந்ட
வகரண்டு ஜதித்ரல் ிஷில் மறத்ற உண்டரகும்.

இணரல்ரன் இப்ஶதரடகூடச் ைறன ந்றஶரதரமகர்கள்
ச்ைரணத்டக்குப் ஶதரய் ஜதம் வைய்கறநரர்கள். ைறறு
குந்ஷரண வயர்ர் ரல்னஶி தடுத்டக்
வகரண்டினக்கும் ஶதரட அள் ீ ட உட்கரர்ந்ட

வகரண்டுகூடப் தக்க ிஶைத்ரல் ைறந்ரி
ந்றத்ஷ னடனடத்டக் வகரண்ஶடினப்தடண்டு.
இஷவரட்டித்ரன் அலக்குப் தத் றரகரண
ஶரைஷண உண்டரிற்று. எனரள் அள்
தடுத்றனக்ஷகில் அள் உடனறன் ஶஶனநற ிஷபரடிக்
வகரண்டினந்ட குந்ஷ. அப்ஶதரடம் ந்ற ஜதத்ஷ
அட ிடில்ஷன. ன் ஶரைஷணப்தடி அந்ச்
ைந்ர்ப்தத்ஷ ிடரல் ரல்னஶி அப்ஶதரஶ

கலத்ஷ வரித்டக்வகரண்டு திரத் றரகம் வைய்ட
வகரண்டுிட்டரள். „ப்தடிரட ம் திள்ஷப
அதிினத்றஷடந்ட ைரணறல்னர ித்ரமறத்ற

வதற்நரல் ஶதரடம்; ம் உிர் ஶதரணரலும் ஶதரகட்டும்‟
ன்று ண்ி இப்தடிச் வைய்டிட்டரள். அள்

றஷணத்தடிஶ குந்ஷ அள் டெங்குரக ண்ி
அலஷட ைத்றன் ீ றனந்தடி ந்றத்ஷ ஜதித்டக்
வகரண்ஶடினந்ட. அள் வைய் றரக ிஶைத்ரல்
அந்க் குந்ஷக்கு ைஸ்றின் ன அடேக்கறகனம்
கறஷடத்ட ிட்டட! க்குக் வகரடூரகத்
ஶரன்நறணரலும்கூட இந்க் கஷில் என ரரரின்
றரகஶ னக்கறரணட!

குந்ஷின் ஶன்ஷக்கரகத் ரரர் ந்த் றரகனம்
வைய்ரள். றழ் ரட்டில் ஶகரச்வைங்கட்ஶைரன் ன்று
ஶகள்ிப்தட்டினப்தீர்கள். அனுக்குக் கண்கள் வைக்கச்
வைஶல் ன்று இனக்கும். அணரல்ரன் வைங்கட்ஶைரன்
ணப் வதர் ந்ட. இற்குக் கரம் என ரின்

றரகம்ரன். இனுஷட ரரனக்குப் திை ஶஷண
உண்டரணஶதரட, ஆஸ்ரண ஶஜரறர் இன்னும் என
னகூர்த்த்டக்குப் திநகு றகவும் உத்ரண னக்ணம்
உண்டரரகவும் அப்ஶதரட திள்ஷப திநந்ரல் அட
ைக்கர்த்றரகப் திக்ரறனேடன் ிபங்கும் ன்று
வைரன்ணரர். ங்ஶக அந் னக்ணம் னனன்ஶத குந்ஷ

திநந்டிடுஶர ன்று ரிக்குக் கஷன உண்டரிற்று.
திை ஶஷணில் டடித்டக் வகரண்டு ப்ஶதரட
திள்ஷப திநந்ட ஶஷண ீனம் ன்று றர்தரர்ப்தற்குப்
தறல் இஶபர, ன் ஶஷண ீண்டரலும் தரில்ஷன,

திள்ஷப அடுத் னக்ணத்றஶனஶ திநக்க ஶண்டும் ன்று
றஷணத்ரள். றஷணத்ட ட்டுறல்ஷன. ன்ஷணஶ

ஷனகல ரகக் கட்டித் வரங்கிடச் வைரன்ணரள் – அப்தடிச்
வைய்ரல் ைறசு ஜணிப்தறல் கரனரம் உண்டரகும்
ன்தரல்! அவ்ிஶ வைய்ரர்கள். ைகறக்க னடிர

கஷ்டத்ஷ அந்த் ரரர் திள்ஷபின் ஶன்ஷஷ
ஶண்டித் ரணரக ற்றுக் வகரண்டரள். அள்

ினம்திதடிஶ திமனம் ரரிற்று. ல்ன
னக்ணத்றல் குந்ஷ திநந்ட. இஷபத் ஷனகல ரகக்
கட்டித் வரங்கிட்டரல் குந்ஷ னகவல்னரம் த்ம்
குப்வதன்று நறினந்ட. குநறப்தரகக் கண்கபில் த்ம்

கட்டிச் வைக்கச் வைஶல் ன்நரகற ிட்டட. அணரல்ரன்
அனுக்கு „ஶகரச்வைங்கண்‟ ன்ஶந ஶதர் ஷத்ரர்கள்.

அனும் ஜ்ஶரறர் வைரன்ணதடிஶ திற்கரனத்றல்
னகழ்வதற்ந ரன்ணணரக ிபங்கறணரன்….
ஸ்ம்த்றல் அத்ஷம்
ஸ்ம்த்றல் அத்ஷம்
ரரரின் றரகத்றணரல் கரகிரணரர் வயர்ர்.
ரம் இற்நற ஷ கரித்றல் ைறந்ரி

ந்றத்ஷப் தற்நறனேம் அன் திஶரகங்கஷபப் தற்நறனேம்
குநறப்திட்டினக்கறநரர். இந் ந்ற தனத்ரல் ரம்
ரக்குன்ஷ அஷடந்ஷனேம் ஆங்கரங்ஶக

வைரல்னறினக்கறநரர். பனுக்கும் ந்றக்கும் ிரகம்
ஷடவதற்நதின் மஸ்ற ஶிஶ அர்கலக்குச்

ைறந்ரி ந்றத்ஷ அடேக்கறகம் வைய்ரள் ன்று
ஷத்றல் கூறுகறநரர்.
இன்னும் அந் ிரய கட்டத்டக்கு ரம் ில்ஷன.
ந்ட பர்கஷபப் தரர்த்ட ந்ற ஷனத்ட
றன்நஷில் ரஶண ந்றனந்ஶரம்?
இந் இடத்றல்ரன் வகு மரண ஏர் உதரணத்ஷக்
ஷகரலகறநரர் வயர்ர். ஆறைங்க தகத்தரர்கபின்
அத்ஷத்ஷப் தின்தற்றுகறநர்கலக்வகல்னரம் இந்
உஷ வகு னைறரக இனக்கும்.

ந்ட ங்கலக்கறஷடஶ றக உர்ந் உண்ஷரண
அத்ஷத்ஷத் வரிந்ட வகரள்ப னடிரல் ஜணங்கள்
ங்குடஶதரல், ந்ட பர்கலக்குள் உண்ஷரண

பஷண அநற னடிரல் ந்ற ங்கறணரள்
ன்கறநரர் வயர் கி:

மரப்டம் ப்ச்ைற  தக்ைடஷ்டஶ ரம்
ல்னரதைம்மறணி  தஞ்ை ஶகரடி ரத்ஶ!
ச்த்ரம் ஶ றரட் ிவௌ ரணரம்
அத்ஷ த் இ மத்ஶதி ஶனரக: !!
ந்ட ங்கள் ன்வணன்ண ன்று தரத்றல்
வைரல்னறினக்கறநட. ைரங்கறம், தரஞ்ஜனம், தரஞ்ைரத்ம்,
தரசுதம், ஶம் ன்தணஶ அஷ. ஈசுன் ன்ந

என்ஷநச் வைரல்னரல் வறும் த்ட ஆரய்ச்ைறஷச்
வைரல்ட ைரங்கறம். ரஜஶரகம், அஷ்டரங்க ஶரகம்
ன்வநல்னரம் வைய்கறந ஶரக ரர்க்கம்ரன் தரஞ்ஜனம்.
ிஷ்ட எனத்ர்ரன் தம்வதரனள் ன்று வைரல்கறந
ம் தரஞ்ைரத்ம். இவ்ரஶந ைறன் ட்டும்ரன்
தரத்ர ன்கறந ைம் தரசுதம். ஶம், ற்ந ல்னர
ங்கஷபனேம் அங்கரகக் வகரண்டட. ஶம் வைரல்கறந
எவ்ஶரர் அம்ைத்ஷத்ரன் ற்ந ங்கள்

எவ்வரன்றும் ணித்ணிரக டுத்டக் வகரண்டு அந்
ஏம்ைத்ஷஶ என னல ைம்திரரக்கற ிட்டண.

ஶத்றன் த ரத்தரிஶர, „திம்த்ஷத் ி ஶறு
டவும் இல்ஷன; ஜீனும்கூடப் திம்ம்ரன்‟ ன்கறந
அத்ஷம்ரன். வயர்ர் இப்தடித்ரன் கனற,
„ஶம்‟ ன்று

வைரல்னரல், “அத்ஷ த்ம்” ன்ஶந

வைரல்னறினக்கறநரர்.

வறும் வனௌகறகத்றல் இனக்கறந ஜணங்கலக்கு ல்னர
ங்கலம் வறும் வனௌகறக இந்றரி

ிரதரத்றனறனந்ட இனுஷட தரர்ஷஷத்
றனப்னரல், டுத் டுப்தில் ல்னர மங்கலம்
எஶ ரறரிரன் வரினேம் – ந்ட பர்கலம் எஶ ஶதரல்
வன்தட்ட ரறரி. ஆணரலும் இர்கபில் எஶ என
பந்ரஶண ைத்றரணன்? அப்தடிஶ அத்ஷம்
என்றுரன் ைத்றரணட ன்கறநரர் வயர்ர்.
„ைத்றரணட‟ ன்று

வைரல்னரல் „மத் ரணட‟

ன்கறநரர். இப்தடிச் வைரன்ணறல் றம்த ிஶைம் உண்டு.
‟ம்‟ ன்நரல் „ஶம்தட்டட‟ ன்று

அர்த்ம். „ரண

ைக்கு‟ ன்று வைரல்கறஶநரம் அல்னர? „ைத்றம்‟
ன்நரல் ஶம்தட்ட உண்ஷ ன்று அர்த்ம்.

அப்தடிரணரல் கல ழ்ப்தட்ட ைத்றம் ன்று இனக்கறநர?
இனக்கறநட. ப்ஶதரடஶ ைத்றரக இனப்தடரன்
ஶம்தட்ட ைத்றம். ரற்கரனறகரகச் ைத்றரக

இனப்தட கல ழ்ப்தட்ட ைத்றம். எனஶதரடம் ைத்றரக
இல்னரடரன் அைத்றம் அல்னட வதரய். னடி கன்,

னல் வகரம்ன இஷ என ஶதரடம் இல்னரஷ. இஷ
„அத்ந்

அமத்‟ அல்னட னலப் வதரய். க டப்திின்

னெடி வினறல் றனுக்குகறநஶதரட அஷ னொதரய் ன்று
றஷணக்கறஶநரம்; ஷக்ஶகரனரல் வைய் தலஷஷ

இனட்டிஶன தரர்த்டப் தரம்ன ன்று ண்டகறஶநரம்.
உண்ஷில் னொதரஶர, தரம்ஶதர இல்ஷன. ஆணரலும்
இந் உண்ஷஷ அநறகறந ட்டில் க்கு னொதரய்

கறஷடக்கப் ஶதரகறநட ன்தறல் ற்தட்ட கறழ்ச்ைற, தரம்ன

கடித்ட ிடப் ஶதரகறநஶ ன்தறல் உண்டரண தீற
ல்னரம் உண்ஷரகஶ இனக்கறன்நண. னொதரய்
இல்னரிட்டரலும் அந்த் ஶரற்நத்ஷ
உண்டரக்குற்கு ஆரரக „டப்தர னெடி‟ ன்கறந
உண்ஷரண ஸ்ட இனக்கறநட; தரம்னக்கு ஆரரக
ஷக்ஶகரற் தலஷ ன்கறந ஸ்ட வய்ரகஶ

உள்பட. னடி கனுக்கும் னல் வகரம்னக்கும் இந்
ரறரி ஆர ஸ்ட டவும் இல்ஷன. ணஶ, தலஷப்
தரம்னம், டப்தர னெடி னொதரனேம் அத்ந் அமத் அல்ன.
ஆணரல் அஷ றந் ைத்றனம் அல்ன.
ரற்கரனறகரக ைத்றம் ரறரி இனந்ட ம்ஷ
ைந்ஶரத்றலும், தத்றலும் ஆட்டி ஷத்ண.

உண்ஷில் னெடி ன்றும் தலஷ ன்றும் வரிந்டம்
இந் உர்ச்ைறகள் ஶதரய்ிட்டண. இஷத்ரன் ரஷ,

றத்ஷ, ப்ரறதரமறக மத்ம், கல ழ்ப்தட்ட மத்ம் ன்று
வைரல்ட. கணவுகூட இப்தடிப்தட்டடரன். கணவு
கரண்கறந ஷில் அட ைத்றரகஶ இனக்கறநட.

கணவு னடிந் தின்ன, அட வதரய்ரகறிட்டரலும், கணஷக்
கண்டன் – அரட கணவுக்கு ஆரரக இனந்
எனத்ன் – இனக்கஶ வைய்கறநரன். இந் உனக

டப்னக்கஷப வ்ரயரரிக மத்றம் ன்தரர்கள் –
ிகர உண்ஷ ன்று அர்த்ம். உனகம் ரநறக்
வகரண்ஶடினக்கறநட; ரம் ரநறக்

வகரண்ஶடினக்கறஶநரம். ப்ஶதரடம் ரநரல் எஶ
ரறரி இனக்கறந „மத்ம்‟ ிகரத்றல் இல்ஷன.
ஞரண றஷனில் தரர்த்ரல் இந் ிகர ைத்றனம்

கணவு ரறரி, னெடி, னொதரய், தலஷப் தரம்ன இஷ ரறரிப்
திரறதரமறக ைத்றம்ரன் ன்று வரினேம். தரத்ர

ன்ந என்றுரன் ப்ஶதரடம் ரநரல் எஶ ரறரி
இனக்கறந ைத்றம். அடரன் தலஷஶ தரம்தரகத்

வரிந் ரறரி ரஷரல் இத்ஷண ஶரற்நங்கபரகவும்
வரிகறநட. இந்த் ஶரற்நங்கஷபவல்னரம் ஞரணத்ரல்
அறத்ட ிட்டரல் ஆரரண தரத்ர அல்னட

திம்ம் என்றுரன் றற்கும். ிகரத்ஷ ரம் ைத்றம்
ன்று றஷணத்ரலும் இற்கும் ஶனரண றத்ற
ைத்றரக, ைத்றரக இனப்தட இண்டற்ந –
அத்ஷரண – திம்ம்ரன்.

ற்ந ைறத்ரந்ங்கலம், ங்கலம் ிகர ைத்றம்
ஶதரல் ஏபவு ஷ ைத்றரக றற்கும். ஆணரல்

க்கரனனம் ைத்றரக, அரட „மத்‟ரக இனப்தட
அத்ஷம் ரன். ற்ந ஶர்கள் அந் ற்ந

ங்கஷபப் ஶதரல் ஏபவு ஷ பஷணப் ஶதரல்
வரிந்ரலும், பந்ரன் ைத்றரணன்.
ரற்கரனறக ைத்றரண உனகஶ றத் ைத்றம் ஶதரல்
ஶம் ஶதரட்டுக் வகரண்டினப்தரல்ரன் ரம் இந்
உனகஶ உண்ஷ ன்று ங்கற இனக்கறஶநரம்.

ந்றின் ஸ்ம்த்றல் கூடி ஶர்கலம்
ஶத்ஷத்ரன் ஶதரட்டுக்வகரண்டினந்ரர்கள்.

அத்ஷம் ி இ ைறத்ரந்ங்கஷப வயர்ர்
வதரய்வன்று வைரல்னறிட்டரகக் ஶகரதிக்கக்கூடரட.
அத்ஷஶ „ைத்றம்‟ ன்று அர் வைரல்னறினந்ரல்
ரன் ற்நஷ „வதரய்‟ ன்நரகும். ஆணரல் அர்
அத்ஷத்ஷ „மத்ம்‟ ன்ஶந வைரல்ரல்,

ற்நஷனேம் அடிஶரடு வதரய்ில்ஷன, எவ்வரன

றஷனில் அஷனேம் ைத்றரக இனப்தஷ ன்று
வைரன்ணரகஶ ஆகறநட.

உண்ஷரண அத்ஷறகள் ந் ைறத்ரந்த்ஷனேம்
டஶறப்தறல்ஷன. „ற்ந ைங்கள் தஸ்தம்
திங்கறக் வகரள்கறன்நண; க்கு அஷ ணிடனம்

திக்கு இல்ஷன‟ ன்று வகௌடதரர் ன்கறந என வதரி
அத்ஷ ஆைரரிர் வைரல்கறநரர்.* தரத்ரிடறனந்ட
இண்டரகப் திரிந்ட தக்ற வைய்கறந ங்கஷபக்கூட
அத்ஷம் ஆம்த றஷனில் எப்னக் வகரள்கறநட.
மரகன் ந் ைறத்ரந்த்றல் ஆரக ஈடுதட்டரலும்
ரணரகக் வகரஞ்ைம் வகரஞ்ைரக அத்ஷத்டக்ஶக ந்ட
ஶைனரன் ன்கறந றச்ைம் அத்ஷறகலக்கு உண்டு.
த ைத்றத்டக்கு அஷத்ட  உி னரிகறந இ
ைறத்ரந்ங்கஷபப் வதரய் ன்று ப்தடிச் வைரல்ட?
இத்ஷண அதிப்திரங்கலம் வரணிக்கறந ரறரி
வயர்ர் த்ணச் சுனக்கரக „மத்ம்‟ ன்கறந என
ரர்த்ஷஷ அத்ஷ மம்தந்ரகப்
ஶதரட்டுிட்டரர்!....
*ரண்டூக்

கரரிகர – 3.17.

மஸ்றின் ைரடரிம்
மஸ்றின் ைரடரிம்
வயர்ரின் கஷப்தடி அனஷட இஷ்ட வய்ரண
மஸ்றஶ ந்றனேடன் சும் ண்டதத்டக்கு

ந்ட எவ்வரன ரஜகுரஷணப் தற்நறனேம் வைரல்கறநரள்.
இந் ந்ட ஶதஷப் தரர்த்டம், அலக்கும் என ைங்கடம்

உண்டரிற்று. ஶர்கள் மரக்ஷரத் மஸ்றஷ

ரற்ந னடினேர? ஆணரலும், மஸ்றக்ஶகர இந்றரற
ஶர்கஷப ஶக்கரர்கள் ன்று அப்தட்டரகக்
கரட்டிக் வகரடுக்க ணறல்ஷன. அட உைறக்
குஷநரகப்தட்டட. உள்பஷச் வைரல்னரிட்டரலும்

ப்தரகும். மஸ்ற அநறவுத் வய்ம் அல்னர? ணஶ
ைஷதில் கூடிினந் ற்நர்கள் வரிந்ட
வகரள்பரிட்டரலும், ந்ற ரணரகஶ னரிந்ட வகரள்ப
அடேகூனரண னஷநில் ஷநனகரக இந் ந்ட
ஶதஷப் தற்நறனேம் வைரன்ணரள். ஶன்
எவ்வரனத்னுக்கும் பனுக்கும் எஶ ைத்றல்

வதரனத்ரக இனக்கறந ரறரி னட்ைங்கஷபச் வைரல்னற
ைறஶனஷடரக ர்ித்ரள். அற்குப் „தஞ்ைப ீம்‟ ன்ஶந
வதர். அஷத் றறல் ிபக்குட கஷ்டம். அட இங்ஶக
க்கு அைறனம் இல்ஷன.

ற்ந ரலு பர்கள் ஶரணரல் அர்கபின் கரல்

னறில் தரில்ஷன; அர்கள் இஷ வகரட்டில்ஷன;
இஷ ல்னரம் தரர்த்டத் ந்ற றஜ பஷணப் னரிந்ட
வகரண்டு ரஷன ஶதரட்டரள் ன்ந கஷ உங்கலக்ஶக
வரிந்றனக்கும்.

ந்ற கஷ உங்கலக்ஶக வரிந்றனக்கக் கூடிட

ரன். ரன் அஷ அற்கரகஶ வைரல்ன ில்ஷன.
ணக்கு அஷ வ்பவு டெம் வைரல்ன னஶர?
வதௌரிகர்கபரணரல் ஸ்ரஸ்ரகச் வைரல்ரர்கள்.
என கரித்டக்குள் த்டத்ஷ வ்பவு ன்நரக

டுத்டச் வைரல்னறினக்கறநட ன்று கரட்டஶ இஷச்
வைரன்ஶணன்….

இனக்கறம் ர்ம் கூறும் னஷந
இனக்கறம் ர்ம் கூறும் னஷந
என ஜரணன் கட்டஷப இடுட ஶதரல் „ைத்றம் ஶதசு;
ர்ரக ட‟ ன்று ஶம் ஆக்ஷஞ திநப்திக்கும்.

இற்குப் „தின மம்றஷ‟ ன்று வதர். இஷஶ ண்தன்
டுத்டச் வைரல்கறந ரறரி னரங்கள் கர னொதத்றல்
ிபக்கும். இற்கு „மளஹ்னத் மம்றஷ‟ ணப் வதர்.
கஷரணரலும் னரம் வைய் ரிறகலம் ர்த்ஷ

வரம்தவும் வபிப்தஷடரகஶ னறனேறுத்றக் வகரண்டு
ஶதரரர்கள் – „மளஹ்னத்‟ அல்னட ீறரணரண ண்தன்
ஶதசுகறந தரிில். இஷ ிட யறரகவும்

டரகவும் ர்த்ஷச் ைர்க்கஷில் ஶரய்த்
ரத்றஷ ரறரிக் கஷில் ஶரய்த்டச் வைரல்கறநன்
கி. ம் ரக்குக்குச் ைர்க்கஷ னைறரன் வரினேம்;

னந்டச் ைக்கு இனப்தஶ வரிரட. ிற்றுக்குள்
ஶதரய்த்ரன் அட ஶஷன வைய்னேம். இம்ரறரி

கரிமத்ஷ ரம் அடேதிக்கறந ஶதரட க்குத்

வரிரஶன க்குள் ர்ங்கள் ஊறுகறந ித்றல் கி
ஶதசுரன். கரித்ஷ „கரந்ர மம்றஷ‟ ன்தரர்கள் –
அரட அட திரி தத்றணிின் ரக்கு ரறரி ன்று
அர்த்ம்.
உர்ந் கி கத்ரண ர்ங்கஷபனேம்

த்டங்கஷபனேம் மத்றல் ஶரய்த்ட றகவும்
ஞ்ஜகரகக் வகரடுத்ட ிடுகறநரன். இனக்கற உனகத்றல்

இனப்தர்கள் இஷஶ ஸ்ர்ரகக் வகரள்ப

ஶண்டும் – வறும் ஞ்ஜகரக ட்டுல்னரல்
அற்குள் ர்ரண தனனும் இனக்கறந ரறரி
லஶண்டும். தடிக்கறநஷண அப்ஶதரஷக்குச்
ைந்ஶரப்தடுத்டஶரடு றல்னரல், அஷண
உர்த்டகறந ித்றல் ல ஶண்டும்.
பன் கஷில் கரஞ்ைறடத்ட ஸ்ரற
பன் கஷில் கரஞ்ைறடத்ட ஸ்ரற
உங்கலக்கு இன்வணரன மரண ினம்

ஷத்றனறனந்ட வைரல்கறஶநன். அத்ஷ த்டத்ஷ
வயர்ர் வைரன்ணஶரடு ம் டத்றல் ஆரறக்கப்தடும்
ைந்றவௌப ீசுஷப் தற்நறனேம் வைரல்னறினக்கறநரர்.
ந்றின் சும்த்றல் தன ரஜ் ன்ணர்கள்
ந்றனந்ட ஶதரன, றழ் ரட்டினறனந்டம்

வைன்நறனந்ரர்கள். கரஞ்ைலனத்றனறனந்ட ஶதரினந்
அைஷணப் தற்நற மஸ்ற ஶைற ந்றிடம்
வைரல்கறநரள்:

மறந்ஶரஜத் தித்ஸ்னஜத் த்கல ர்த்ற
னர்த்ரத்னம்
த் ஸ்ரந்ற ஜகத்ற மந்ற க: ஶக ர 
ரைம்ர: |
த் திந்டச்ரிம் இந்ட ஞ்ஜற ஜனம் ைரிச்
த்னச்ஶஶர

ஸ்ரவமௌ ஜனஶர ஸ்தடிகனர் ஜரகர்ற
ஶரஶகச்: ||

”இந்

அைன் கரஞ்ைலனத்றல் ைனத்றம் ஶதரன்ந என

வதரி டரகத்ஷ வட்டிினக்கறநரன். அட த
றர்னரண ஜனம் றம்திட. அஷ ர்ிக்க

னடிரல் கிகள் வௌணரகறிட ஶண்டிடரன்.
இந்த் டரகத்றனறனந்ட வபித் டபிரன் ைந்றஶணர
ன்று ஶரன்றும். இந்த் டரகத்றனறனந்ட அதிஶகம்

வைய்ப்தட்டு ஸ்தடிக ரண ஶரஶகச்ர் கண்டக்குத்
வரிரல் ஶதரகறநரர்” ன்தட ச்ஶனரகத்றன் வதரனள்.

சுத்ரண ஸ்தடிகம் ஜனத்ஷப் ஶதரனஶ றநறல்னரட

அல்னர? அஷ ஜனத்டக்குள் ஶதரட்டரல் அட இனப்தஶ
ணிரகத் வரிரட. ஸ்தடிக னறங்கத்டக்கு றஷந
ஜனத்ஷக் வகரட்டி அதிஶகறக்கும் ஶதரட அட
ஜனத்றனறனந்ட ஶநரகத் வரிரட.
கரஞ்ைலனத்றல் உள்ப ஸ்தடிக ரண ஶரஶகச்ர்
ரர்? ம் டத்றலுள்ப வ ைந்ற வௌப ீசு ஸ்தடிக
னறங்கம் ரன். ஆற ஆைரரிரள் ந்ட ஸ்தடிக

னறங்கங்கஷப ந்ட இடங்கபில் திறஷ்ஷட வைய்ரர்.
தரிில் னக்ற னறங்கத்ஷப் திறஷ்ஷட வைய்ரர்.

ஶதரபத்றல் உள்ப ீனகண்ட ஶக்ஷத்றத்றல் னறங்கம்;
ைறம்தத்றல் ஶரக்ஷ னறங்கம்; ைறனங்ஶகரிில் ஶதரக
னறங்கம்; கரஞ்ைலனத்றல் ஶரக னறங்கம் திறஷ்ஷட
வைய்ரர்.

கரஞ்ைற டத்றல் னஜறக்கப்தடும் ஶரகனறங்கத்ஷத்ரன்
ஸ்தடிக ரண ஶரஶகச்ர் ன்கறநரர் ஷகி.
இந் னெர்த்றின் அதிஶகத்டக்குப் தணரகறந
ீர்த்த்ஷக் வகரண்ட டரகத்ஷ வட்டிஶ கரஞ்ைற
ரஜனுக்குப் வதனஷ ன்று வைரல்னரல் வைரல்கறநரர்.
வயர்ரின் ச்ஶனரகத்றல் „ஶரஶகச்‟ ன்ந ரர்த்ஷ
னடிரக இனக்கறநட. இறல் என குறுதடி. „லறணன்
ட்ஷடக் வகடுத்ரன்‟ ன்று என தவரற
ஶகள்ிப்தட்டினக்கனரம். இறல் „லறணன்‟ ன்கறநட
ட்டுப் திறகள் டுப்தஷணத்ரன். அன் என ஏஷனச்
சுடிஷப் தரர்த்ட அறனறனப்தஷ இன்வணரன சுடிில்
கரப்தி தண்டரன். அப்தடிப் தண்டம்ஶதரட அன்
ரட ப்ன வைய்டிட்டரல் அட வதரி

அணர்த்ரகறிடுடம் உண்டு. இங்ஶக அப்தடித்ரன்
„ஶரஶகச்‟ ன்தஷ „ரஶகச்‟ ன்று

லற அடஶ

என தரடரந்ரகப் தினேம் ிட்டட! „ஶர‟வுக்கு உள்ப
வகரம்ஷத நறப்ஶதரய் ிட்டுிட்டரல் ஶரஶகச்ர்

ரஶகச்ரகறிட்டரர்! ஆணரலும் கரஞ்ைலனத்றல் ங்ஶக
ஶடிப்தரர்த்ரலும், த்ஷண கரனத்டக்கு னந்றண

கஷகஷப ஆரய்ந்ட தரர்த்ரலும் ரஶகச்ர் ன்று
என ஸ்தடிக னறங்க ஸ்ரற இனந்ரகத்
வரிில்ஷன.
மம்ஸ்க்ன கரவ்ங்கலக்கு உஷவலற
திமறத்ரண உஷகரர்கபில் எனர் ல்னறர மளரி
ன்தர். அர் ஷத்டக்கு லறினக்கும்

வ்ரக்ரணத்றல் இந் இடத்றல் ‟ஶரஶகச்‟ ன்ந

தரடத்ஷஶ டுத்டக் வகரண்டினக்கறநரர். அஶரடு அந்

ஸ்தடிக னறங்க ஶரஶகச்ர் திமறத்ற வதற்நர் ன்றும்
வபிவுதடுத்றினக்கறநரர்! „ஸ்தரடிகம் னறங்கம்
ஶரஶகச் இற ப்மறத்ற:‟ ன்று வைரல்னறினக்கறநரர்.
ற்கரனத்றல் யர தண்டிரக இனக்கும்*

யரஶயரதரத்ர ஶகரதிரத் கிரஜளம்
„ஶரஶகச்‟ ன்ந

தரடத்ஷஶ எப்னக்வகரண்டினக்கறநரர்.

ஆஷகிணரல் மந்ஶயத்டக்கு இடறல்னரல்

ம்னஷட டத்ட ஸ்ரறஷத்ரன் வயர்ர்
வைரல்னறினக்கறநரவன்று ஆகறநட.
வயர்னக்கு அத்ஷ த்டத்றல் றம்தவும் தற்று

இனந்ஶரடு, வ ஆைரரிர்கபரல் ஆரறக்கப்தட்ட ஶரக
ைந்ற வௌப ீசு னறங்கத்றடனம் றகுந் தக்ற
இனந்ரகத் வரிகறநட. அர் ண்டறு

னங்கலக்கு னன்ணரல் ைறத்ரக அநறகறஶநரம்.
கரஞ்ைற ரஜஷணப் தற்நறச் வைரன்ணட ஶதரல், அர் குபம்
வட்டிர்கஷபப் தன இடங்கபில் வதரிரகப்

னகலஷப் தரர்க்கும் ஶதரட அர் வரம்தவும் ண் ீர்ப்
தஞ்ைனள்ப குஜரத், ரர்ரட் (ரஜனணம்) ஶதரன்ந
ைலஷஷச் ஶைர்ந்ர் ன்று ஶரன்றுகறநட. இந்ச்

ைலஷகபில்ரன் குபம், குட்ஷட, கறறு வட்டுஷப்
ஶதரற்றுகறந ரதீ ப்ைஸ்ற ன்ந தன ைரமணங்கள்
கறஷடக்கறன்நண. தன டைறு னங்கலக்கு னன்ணரல், ட
இந்றரில் ங்ஶகர என திஶைத்றல் இனந் என கி
கரஞ்ைலனத்ட ஶரஶகசுஷத் வரிந்டவகரண்டு அஷச்
ைறனரகறத்டக் கூநறினக்கறநரர் ன்தறனறனந்ட ம்

டத்றன் வரன்று வரட்ட திமறத்ற வரிகறநட. அஶரடு

இங்ஶக னஜறக்கப்தடுகறந ைந்றவௌப ீசுர்

உனகுக்வகல்னரம் வைரந்ரண ஸ்ரற ன்றும்
வரிகறநட. எவ்வரன ட்டுக்கும்
ீ
வைரந்ரக என
ஸ்ரறஷ ஷத்டப் னஷஜ வைய்கறஶநரம். உனகத்ஷஶ
என டரக்கற
ீ
அற்கு ஸ்ரறரகப் தஞ்ைனறங்கங்கஷப

ஆைரரிரர் திறஷ்ஷட வைய்றனக்கறநரர். ஶனரகவல்னரம்
ஶக்ஷரினப்தற்கரக இந்ச் ைந்றவௌப ீசு
ஆரஷண ந்ரலம் அஶரகரக டந்ட  ஶண்டும்.
*குநறப்திடப்தடுதர்

இன் திற்தரடு ஷநந்ட ிட்டரர்.

ைறதரஶைகன்
இஷநன் றனடிஷ னடிில் வகரண்டன்
ைறதரஶைகன்
இஷநன் றனடிஷ னடிில் வகரண்டன்
ைக்கர்த்ற, ன்ணர் ன்ணன், ரஜரவுக்வகல்னரம் ரஜர
ன்று ரம் எனத்ஷணக் வகரண்டரடுகறஶநரம். ஆணரல்

அன் இஷிடப் வதரிைரக றஷணத்ட ரனும் ஶஶந
என யர வதரி ரஜரவுக்குத் வரண்டணரக

இனப்தஷத்ரன். ன் ஷனில் த்ண கறரீடம் சூட்டிக்
வகரண்டினப்தஷ ிட, அந்ச் ைறமறஶன ணக்கும்
ரஜரரக இனக்கப்தட்டணின் கரஷன அலந் ஷத்டக்
வகரண்டரல் அடரன் வதரி ஆதம் ன்று
வதனஷப்தட்டரன்.
அன் ரன் ரஜரஜ ஶைரன் ன்று ரம்

ஶதரற்றுகறநன். ன்ஷண ப்ஶதரடம் மகனஶனரக
ைக்ர்த்றரண தஶச்ணின் வரண்டணரக றஷணத்டக்

வகரண்டு, அந் ைந்றஶைகணின் றனடி ன் னடிில்
சூட்டப்தட்டினப்தரகப் தரித்ட, தரித்ட

மந்ஶரப்தட்டுக் வகரண்டு, இணரல் ைறதர ஶைகணரக
ஆண்டனுக்கு அடங்கறக்கறடப்தஷஶ உர்ரக
றஷணத்ன்.
ைறமறன் உச்ைறில் மயஸ்ர கனம் ன்று ஆதிம்
இழ்த் ரஷப் ன இனக்கறநட. னெனரரத்றலுள்ப
குண்டனறண ீ ைக்றஷ மரஷணகள் தண்ி அங்ஶக
வகரண்டு ஶதரணரல், அந்க் கனத்றஶன குன னொதரக
இனக்கறந ஈச்ணின் தரகனம் வரினேம். அந்
கனத்றனறனந்ட ஶனுக்குப் தறல் வதனகுகறந

அம்னத்றல் – ைரம்னத்றல் – ரடி ம்வதல்னரம்
குபிர்ந்ட, ஜீதரஶ அடித்டக் வகரண்டு ஶதரய்,

தரத்ரஶரடு தரத்ரரக க்ப்தட்டினக்கறந
ஶரக்ஷரணந்ம் மறத்றக்கும். தகரன் தரத்ஷத்
ஷனஶல் ஷக்கும்தடி கரன்கள் திரர்த்றப்தற்கு
இடரன் உள்பர்த்ம்.

ைறமற ர ஶயற ைவௌ
ன்று ஆைரர்ரள் „வமௌந்ர் னயரி‟ில் இந்த்
றனடி ீஷக்ஷஷத்ரன் அம்தரபிடம் ஶண்டுகறநரர்.
இந் ீஷக்ஷ கறஷடத் ஆணந் தைத்றல் அப்தர்
ஸ்ரறகள்,
னகழ்ச் ஶைடி ன்ஶல் ஷத்ரய் ீஶ

ன்று தரடுகறநரர். அந்ச் ஶைடிின் அடிிஶன ன் னடி
சூடி ஷன கறடக்கஶண்டும் ன்று ஆஷைப்தட்டன்
ரன் ைறதரஶைகன்.
அப்தர், மம்தந்ர், மளந்னெர்த்ற ஸ்ரறகள்
ஆகறர்கலஷட ஶரத் றனப்தறக டுகஷபச்
ைறம்தத்றனறனந்ட கண்வடடுத்டக் வகரண்டு ந்ட

ஶனரகத்டக்வகல்னரம் வகரடுத் த உதகரரி ரஜரஜன்
ரன். அன் இல்னரிட்டரல் ம் றழ்த் ஶைத்றன்
தக்றப் தண்தரட்டுக்ஶக னெச்ைரக இனக்கறந ஶரம்
இல்ஷன; ல்னரம் கஷரன் அரித்ட ட்கற
ண்ரகறினக்கும். இணரல் “றனனஷந கண்ட ஶைரன்”
ன்ஶந அனுக்கு என வதர்.

ைறம்தஶச்ணரண டரஜரிடத்றல் அனுக்கு அதர
தக்ற. „டரஜர‟ ன்ந வதஷத் றறல் „ஆடல்னரன்‟
ன்று அப்தர் அகரகச் வைரல்னறினப்தட அன்
ணஷம வரம்தவும் கர்ந்றனக்கறநட.
வதனஷ இஷநனுக்ஶக
வதனஷ இஷநனுக்ஶக
ஶரம் ன்ந வைரற்ஶகரிஷனக் கரப்தரற்நறக்
வகரடுத்ன், ஞ்ைரவூரில், இன்றும் ஶனரகம் திறத்டக்

வகரண்டரடும்தடிரண கற்ஶகரிஷனனேம் கட்டிணரன். ரன்
வதற்ந வற்நறகலக்கு ன்நறக் கரிக்ஷகரகக்
கட்டிணரன்.
டக்ஶக இப்ஶதரட எரிஸ்மர ன்கறஶநரஶ அந்க்
கனறங்கம்ஷ தஷடவடுத்டப் ஶதரய், ஶகரரரி-

கறனஷ்ர றகலக்கு த்றிஶன கல ஷச் ைலக்கறர்கள்

ஆண்டு வகரண்டினந் ஶங்கறரடு, வற்ஶக ஈம் ன்னும்
இனங்ஷக, இப்ஶதரட Laccadives – னக்ஷத் ீவு – ன்கறந
அரதின் மீ னண்ட்ஸ் ல்னரற்ஷநனேம்

ஜித்டத்ரன் ரஜரஜன் ன்று கரப் வதர்

ரங்கறணரன். அனுஷட வைரந்ப் வதர் அனண்வரற
ர்ன் ன்தட. வதனக்ஶகற்த ஶரரகற
அனள்வரறகஷபக் கண்டுதிடித்டக் வகரடுத்றனக்கறநரன்!
ஶைக்கறரனக்கும் அனண்வரறத்ஶர் ன்ஶந
இற்வதர். அர் அனள்வரறரண “வதரி
னர”த்ஷச் வைய்றனக்கறநரர்.
ரஜரஜணரக ஆணவுடன் க்கரணரல் ற்வதனஷனேம்
ஷனக்கணனம்ரன் ற்தடும். ஆனேஸ் தரிந்ம்

ணக்கும், அப்னநம் தின் மந்றக்கும் ரஜ்ரறகரம்
ன்நறல்னரல், என அஞ்சு னம் றணிஸ்டர் ன்று
ஆகறிட்டரஶன, ணக்கரக வற்நற ிர, தரரட்டு ிர,
கறரீடச் சூட்டு, ஶகடச் சூட்டு ல்னரம் தண்ிக்

வகரள்கறஶநரம். அஶணர ரஜரஜணரணவுடன் ன்
ஶதரரற்நல், வற்நற, ீ
ீ ம் அத்ஷணனேம் ஈச்ப்

திமரம்ரன் ன்தரக, ரன் அடங்கற, ஈச்ஷணஶ
வதரிணரக, அம்தரஷபஶ வதரிபரக ஷத்ட யர
வதரி ஶகரிஷனக் கட்டிணரன். வதனஷ ல்னரம்
தகரஷணச் ஶைர்ந்டரன் ன்று உர்த்டம்தடிரக
அந்க் ஶகரினறல் ல்னரம் வதரிைரக, வதர்கபிலும்
„வதரி‟ மம்தந்ம்

இனக்கும்தடிரகச் வைய்ரன். ஸ்ரற

வதஶ ப்னயத்-ஈச்ர், வதனவுஷடரர்; அம்தரள்

ப்னயந்ரகற-வதரி ரகற. „ஶகரில் வதஶ ப்னயத்-

ஈச்ம்-வதரி ஶகரில். Big Temple of Tanjore, Great Pagoda at
Tanjore ன்று

அற்கு ஶனரகம் னர கறரற இனக்கறநட.

„ரஜரஶஜச்சும்‟ – „ரஜரஶஜச்ம்‟ – ன்தட

கல்வட்டில்

இனக்கறந ஶதர். ரஜரஶஜச்ரி ன்தட அம்தரலக்குப்
திமறத் ரர. இங்ஶக ஈச்னுக்கும் ரஜரஜஷண
னன்ணிட்டு „ரஜரஶஜச்ம்‟ ன்று ரமஸ்ரணம்
ற்தட்டினக்கறநட.
ல்னரம் வதரிசு அங்ஶக. ந்றஶகச்ர் the Big Bull of Tanjore
ன்று அந்ற ஶைங்கபிலும் னகழ் டுத்றனக்கறநரர்.
திரகரச் சுற்நறஶன இனக்கறந எவ்வரன ஶகரஷ்ட
ஶஷனேம் ட்டடி, தத்டி உம். அபிஶன

ட்டுறல்னரல், அகறஶன, அனபிஶன ல்னரஶ வதரி
னெர்த்றகள். ண்டநடி ீபம், ரனூநடி அகனத்டக்கு
ிஸ்ரரகக் ஶகரில் கட்டிணரன். யரனறங்கம்,

யரஶன் ன்று வதனள்ப வதனவுஷடரனக்கு
திம்ரண்டரண னறங்கத் றனஶணி ஷத்ரன். அர்

ஷனக்கு ஶஶன உள்ப ிரணத்ஷ இனடைறு அடிக்கு
ஶஶன உரகக் கட்டி அற்கு „க்ஷற ஶன‟ ன்று
வதர் ஷத்ரன். டக்ஶக உள்ப ஶனவுக்கு – ஶன

ன்நரல் இங்ஶக ஷகனரமம் ன்ஶந அர்த்ம் தண்ிக்
வகரள்படம், அற்கு – மரணரகத் வன் ஶைத்றல்
உள்பட ன்று வதரனள்.
க்ஷற ஶன ிடங்கர்; ஆடல்னரன்
க்ஷற ஶன ிடங்கர்; ஆடல்னரன்
‟க்ஷற

ஶன ிடங்கர்‟ ன்ஶந இங்ஶக என

ைறனெர்த்றக்குப் ஶதர் ஷத்றனக்கறநரன்.

ஶமரரஸ்கந்ர்ரன் அந் னெர்த்ம். அனவுன

னறங்கரண னெனஸ்ரண னெர்த்றக்கு உன representative ஆக
ல்னரக் ஶகரினறலும் இனப்தர் அம்தரஶபரடும்
குரஸ்ரறஶரடும் உள்ப ஶமரரஸ்கந்ர்ரன்.
இனக்கு றனரனொர் னனரண ல „ிடங்க‟

ஶக்ஷத்ங்கபில் றரகரஜர ன்று வதர். அங்ஶக உள்ப
றரகரஜ ிக்யங்கள் „டங்கம்‟ னும் உபிிணரல்
வைடக்கப்தடரல், ஶ ைறற்தி ிச்கர்ரின்

ணமரஶனஶ கல்திக்கப்தட்டரல் „ிடங்க னெர்த்றகள்‟
ணப்தடும். இந் ரணமறக ிடங்க ஸ்னஷ்டிகள்
வரம்தவும் னர்கரன ைரைரம். ஞ்ைரவூர் ஶகரில்

கட்டிணட கற.தி. ஆித்ஷவரட்டித்ரன். அரட இட
ஆி ன ைரைரம்ரன். இங்ஶக ம் உனகத்ஷச்
ஶைர்ந் ஸ்தற உபிஷ ஷத்டக்வகரண்டு ரன்

ிக்யம் அடித்ரன். தின்ஶண ன் „ிடங்க‟ ன்று ஶதர்
ஷத்ரன் ன்நரல்:
மப் ிடங்கர்கள் இனந்ரலும், „ிடங்கர்‟ ன்ந
ரத்றத்றல் றனரனொர் றரகரஜரரன் றஷணவு னம்.
ஶைர ரஜரக்கலக்கு ஆறில் ஷனகரினந்ட

றனரனொர்ரன். டே ீறச் ஶைரன் ன் திள்ஷபஷத்
ஶர்க்கரனறல் தனறவகரடுக்கப் ஶதரணட றனரனொரில்ரன்
ன்று ஶகள்ிப்தட்டினப்தீர்கள். அணரல், ரஜரஜன் ரன்
னடைரக, யர வதரிைரக என ஶகரில் கட்டிண ஶதரட ன்
குன னெரஷகஷபனேம், குனவய்த்ஷனேம் றஷணவு
வகரண்டு, ற்நர்கலம் அர்கஷப றஷணக்கப் தண்
ஶண்டும் ன்ஶந „க்ஷற ஶன ிடங்கர்‟ ன்று
ஶமரரஸ்கந்னக்குப் ஶதர் ஷத்ரன்.

ைறரனங்கபில் இண்டு ரஜரக்கள் னக்கறம். என்று

டரஜர், ற்நட றரகரஜர ன்கறந ஶமரரஸ்கந்ர்.
ன் ஶதரிஶனஶ இண்டு ரஜரக்கஷபக் வகரண்டினந்
ரஜரஜனுக்கு „இந்‟ இண்டு ரஜரக்கபிடனம் ணிரண
ஈடுதரடு! அணரல் ரஜரஶஜச்த்றல் அந்

இனனக்கும் ணிரக எவ்வரன ஶதர் வகரடுத்டச்
ைறநப்ன வைய்ரன். க்ஷற ஶன ன்று ந் திம்ரண்ட
ிரணத்டக்குப் ஶதர் ஷத்ரஶணர அன் வைரந்க்கரஶ
இந் ஶமரரஸ்கந்ர்ரன் ன்று த்ணிக்கும்தடிரக
அனக்கு „க்ஷற ஶன ிடங்கர்‟ ன்று வதரிட்டரன்.
டரஜரவுக்கு, ணக்கு வரம்தப் திடித்ரண, ரவுக்கைர்
ரில் ந்ரண „ஆடல்னரன்‟ ன்ந வதஷ
ஷத்ரன்.

ரஜரஜணின் வதனஷகலம், ஷனரண வதனஷனேம்
ரஜரஜணின் வதனஷகலம், ஷனரண வதனஷனேம்
ரஜரஜனுக்கு த்ஷணஶர வதனஷ வைரல்கறநரர்கள்.

அனுஷட ீ ீப் திரதங்கஷபச் வைரல்கறநரர்கள்.
தக்றஷப் தரரட்டுகறநரர்கள். ஶகரிலுக்கரகவும்,

னெர்த்றகலக்கரகவும், ஆதரறகலக்கரகவும், றத்
ஷறத்றக றதரடுகலக்கரகவும், ைறப்தந்றகலக்கரகவும்,
கஷனஞர்கலக்கரகவும் அன் ரரி ரரி ிட்ட
எபரரித்ஷப் னகழ்கறநரர்கள். இத்ஷணஷனேம் என
detail ிடரல்

கல்வட்டில் வதரநறத்ட ஷத்ஷப்

ஶதரற்றுகறநரர்கள். ரன் த ைரம்தணரக இனந்டம்,

வதனரள் ஶகரில், னத் ியரம் ல்னரற்ஷநனேம்
ஶதி ஶணர ிைரனத்ஷ ஸ்ஶரத்றரிக்கறநரர்கள்.

அட்றணிஸ்ட்ஶணிலும் அதரத் றநஷ கரட்டி,
ரஜ்த்ஷப் தன திரிவுகபரகப் திரித்ட

னடிரட்ைறிஶனஶ குடிரட்ைறரக ஊர்ச் ைஷதகலக்கு
றஷந ஸ்ந்றம் ந்ட, அன் வம்தர்கஷப
ஜணரகக் குடஶரஷனத் ஶர்வு னஷநில் றறக்கப்
தண்ிணஷக் வகரண்டரடுகறநரர்கள்.

றனங்கஷபவல்னரம் அபந்ட ரிஜறஸ்டர் தண்ிணரன்;
வனக்கலக்குப் ஶதர் வகரடுத்ட door number ஶதரட்டரன்
ன்வநல்னரம் ைறனரகறக்கறநரர்கள். அனுஷட 
உர்ச்ைற, கனர ைஷண, உர கும், planning
ல்னரற்றுக்குஶ என னொதகரக இந்ப் வதரி

ஶகரிஷன அன் கட்டிணஷ அனுஷட ைறகரண
ைறநப்தரகப் ஶதரற்றுகறநரர்கள்.
ல்னரம் வதரிைரகப் தண்ிண அந்ப் வதரின்
ரஜரஜணிடம் ணக்கு வரம்தப் வதரிைரகப் தடுட, அன்
‟ஆடல்னரன்‟, „க்ஷற

ஶன ிடங்கன்‟ ன்று இண்டு

ஶதர் ஷத்ரஶண, அட ரன்.

வணன்நரல் இட றஷனேம் மம்ஸ்கறனத்ஷனேம்

இனகண்கபரக அன் றத்டப் ஶதரற்நறணரன் ன்தற்கு
அற்னரண proof ஆகத் வரிகறநட. ம்னஷட

யத்ரண கனரைரத்டக்கு ரர திரக்கபரக இனக்கறந

இந் இண்டுக்கும்ரஶண இப்ஶதரட குத்டப் தஷக, வட்டுப்
தஷக ன்று ஶதப்தடுத்ற ஷத்றனக்கறநட? இஷப்
தரர்த்ட ணஸ் ரங்க னடிரல்
ஶஷணப்தடுகறநஶதரட, „ரஜரஜனுக்குச் ைறஷன

ஷக்கறநரர்கள்; அனுஷட ஜன் றணரண ப்தைற

ைத்றல் ப்னயீச்னக்கு யரதிஶகரறகள்

தண்டகறநரர்கள்‟ ன்வநல்னரம் ஶகள்ிப்தட்டரல், உடஶண
என ஆஸ்ஷ, ம்திக்ஷக, உத்மரயம் ற்தடுகறநட.
ரஜரஜஷணக் வகௌிக்கப் னநப்தட்டு
ிட்டரர்கஶபரல்னறஶர? மரி, அன் றழ், மம்ஸ்கறனம்
இண்டு னகஷபனேம்ரஶண ஶதரற்நற பர்த்ரன்?

அஷனேம் வரிந்ட வகரள்ரர்கள். „ரனம் அப்தடிஶ
வைய்டரன் அனுக்கு றஜரண உத்மம். ஶத னத்ற
ஶதரணரல்ரன் அனுக்கு ிர டுக்க க்கு

உரிஷனேம் குறனேம் உண்டு‟ ன்றும் னரிந்ட வகரண்டு
ிடரட்டரர்கபர?‟ ன்று ஶரன்றுகறநட.
றழ் கன் ன்று ரஜரஜஷண ன்நரகச் ைறநப்திக்கட்டும்.
அட ரஸ்ம்ரன். ஶரத் றனனஷநகஷப

அன்ரன் கண்வடடுத்ரன். அடட்டுறல்னரல் ஈச்
மந்றரணத்றல் அட திறனஜர கரனத்றலும்
ஜீைக்றஶரடு திகரைறத்ட எனறத்டக்வகரண்டு ந்ரலம்
ஶனரகத்றல் ைறஞ்ஜீிரக இனக்கும்தடி, ஆனங்கபில்

ஏடரனெர்த்றகஷப றணம் தண்ி, றதரட்டிஶனஶ
ஏர் அங்கரகத் „றனப்தறக ிண்ப்த‟த்ஷ ஆக்கறணரன்.
வதரி ஶகரினறல் இப்தடி ம்தட ஶதஷ

றறத்றனக்கறநரன். ஆணதடிரல் றழ்ப் தண்தரட்டுக்குப்
னத்டிர் ந்ன் ன்று அஷண ிஶைறக்க மகன
றரனம் உண்டு.
ஆணரல் இஷட்டும் வைரன்ணரல் one-sided ரன்;
எனஷனப்தக்ஷம்ரன். மம்ஸ்கறனத்டக்கும், ஶ,

ஷறக, ஆக ைம்திரங்கலக்கும் அன் அபினர

றப்னர்ச்ைறஶரடு வரண்டு வைய்றனப்தஷனேம்

ஶைர்த்டச் வைரன்ணரல்ரன் அனுக்குப் னர் றரம்
தண்ிணர்கபரஶரம். ஆன றர்ரம், னஷஜ,
உத்மம், ல்னரம் ைரஸ்ற ைம்திரப்தடிஶரன்
அன் ற்தரடு தண்ிணரன். னெனஸ்ரணத்டக்கு ர்ர
தரனறங்கம்ரன் ைறனரக்ம் ன்ந ைரஸ்ற ிறக்குக்
கட்டுப்தட்டு, ரஜ் கரரிம் ல்னரற்ஷநனேம்
ிட்டுிட்டு, “அறுதர ரன்கு ஶபரன் வைட்டி” ன்ந

அறுதத்ட ரலு ஶதஶரடுகூட அன் த்ஷணஶர டைறு
ஷல்கள் ஶதரய் ர்ஷில் இத்ணரம் வதரி
னறங்கத்ஷக் கண்டு, இவ்பவு டெம் டெக்கறக் வகரண்டு
ந்ரன் ன்று வரிகறநட. ஶகரினறஶன அஶகக்

கல்வட்டுக்கஷபப் வதரநறத்ஶதரட, னல் கல்வட்ஷட,
த் ிச்றனொதச்ஶி வௌனற
ன்று மம்ஸ்கறனத்றஶனஶ ஆம்தித்றனக்கறநரன்.
ஆரின் கண்டரய், றன் கண்டரய்
ன்றும்,
டவரறனேம் வன்றலம் ஆணரன் கண்டரய் ன்றும்
ஶரத்றல் ஸ்ரறஷச் வைரல்னறினப்தஷ அஶ
„ஸ்திரிட்‟டில்

டுத்டக்வகரண்டு, என தக்கம் கப்தட்ட

கணதரடிகலம், இன்வணரன தக்கத்றல் கப்தட்ட
ஏடரர்கலரக ஶனம் ஶரனம் மந்றரணத்றல்
றஶணம் தண்டம்தடிரகச் வைய்ரன்.

வள்ஷபக்கரர்கபின் திரித்ரலம் சூழ்ச்ைற

வள்ஷபக்கரர்கபின் திரித்ரலம் சூழ்ச்ைற
இங்ஶக னக்ரண என ிம் வபிவு வைய்டம்.
தஷ டைல்கபில் ஆரி, றரிட (அல்னட றழ்) ன்று
னகறந இடங்கபில் இந் இண்டும் ஶறு ஶறு

ஶஸ்கஷபக் குநறப்தரகக் வகரள்ற்கு இடஶ இல்ஷன.
என்ஶநரண தரீ ஜண மனெகத்றஶனஶரன்

தரஷகஷப ஷத்ட – ஶஷம ஷத்ட அல்ன – தஞ்ை
வகௌடர்கள், தஞ்ை றரிடர்கள் ன்றும் தத்ட
தரஷகஷபப் ஶதசுதர்கபரகப் தரகுதரடு

வைய்றனந்ரர்கள். இந்ப் திரிிஷணக்கரர்கபின்

வகரள்ஷகப்தடிஶ, எஶ Dravidian stock – ச் ஶைர்ந்ஷரன்
றழ், வலுங்கு, கன்ணடம் ஆகற னென்றும். ஆணரலும்,

றர்கள், வலுங்கர்கள், கன்ணடர்கள் இர்கலக்கறஷடில்
ைம்திரங்கபில் த்ஷண ித்றரமங்கள் ற்தட்டு
என்வநரன்றும் கறஷப ஷத உண்டரக்கறினக்கறநட?
றறனறனந்ட ஶரன்நறட ஷனரபம். அப்தடிினந்டம்
ஶகப ீ கனரைரம் றழ் னகலக்கு ித்றரைரக

ற்தட்டில்ஷனர? இப்தடித்ரன் மரண ர் ினக்ஷம்
ன்கறந எஶ ரய் த்றல் மம்ஸ்கறனத்ஷ base

ஆகவும், றஷ base ஆகவும் வகரண்டு இண்டு கறஷபகள்
திரிந்ண. திரிந்ரலும் னலக்க ஶநல்ன; ஶர்

என்றுரன், அடிம் என்றுரன் ன்தஷ நக்கரல்
அன்தில் இஷந்ட தஸ்தம் பர்ந்றனக்கறன்நண.
ரஜரஜன் னனரண றழ் அைர்கள் இந் பர்ச்ைறக்ஶக
பம் வகரடுத்ர்கள். வள்ஷபக்கர அைரட்ைற
ந்தின்ரன்

divide and rule – ‟திரித்ட

ஆள்ட‟

ன்கறநரர்கஶப – அந்க் வகரள்ஷகப்தடி ைரர்த்றம்

வைய்ட, ஶத்றல் வகட்ட ைக்றகபரகச் வைரல்னறனேள்ப
ஸ்னேினறனந்ட ஆம்தித்ட, ரர் ைண்ஷட ஶதரட்ட
ரன், மளப்ண்ர் ைண்ஷட ஶதரட்ட சூதத்ரமளன்
ன்நறப்தடி ஷ டுத்டக்வகரண்டரலும் அர்கள் ஆரி
ஶமளக்கு ிஶரரண றரிட ஶஸ் ன்று ன்நரகக்
கட்டிிட்டரர்கள், இந் அதிப்ரத்ஷ குந்ஷகள்
ஸ்கூனறல் தடிக்கறநஶதரஶ தரடரக இன்வஜக்ட்

தண்ிிட்டரர்கள். என premise- (அடிப்தஷடக் கனத்ஷ)
எப்னக் வகரண்டுிட்டரல் அப்னநம் ல்னரம் அற்கு
மரகரகவும் அடேகூனரகவுஶ வரினேம். அப்தடித்ரன்
இப்ஶதரட ம்ர்கஶப „இண்டு ஶஸ் றரி‟ஷக்

ஶகள்ி ஶகட்கரல் basic-ஆக எப்னக்வகரண்டுிட்டரல்
ம்ர்கலக்ஶக ஷ டுத்ரலும் இற்கு அத்ரட்ைற

கறஷடப்தரகத் ஶரன்றுகறநட! இடரன் மரணிகஷப
„மளதர்ஸ்டீறஸ்‟ (குனட்டு

ம்திக்ஷகக்கரர்கள்) ன்று

தரியமறக்கறந இன்ஷந அநறஞர்கள், தகுத்நறவுரறகள்
ஆகறர்கலஷட வதரி „மளதர்ஸ்டி‟ணரக
இனக்கறநட.
இப்ஶதரட ரன் “ஆரின் கண்டரய், றன் கண்டரய்”
ன்று வைரன்ணறலும், இணிஶஶன ரன் வைரல்னப்ஶதரகறந
„ஆரிம்

தரடுட – றழ் தரடுட‟, „ஆரிக் கூத்ட –

றழ்க் கூத்ட‟ ன்கறநஷகபிலும் இஷ மம்ஸ்கறனம் –
மம்ஸ்கறன base-ல் உண்டரண கனரைரம், றழ் – றழ்
base-ல்

உண்டரண ன இற்ஷநக் குநறப்தஶன்நற, Race

difference-

அல்ன. எஶ ஶமறன் உட்திரிவுகபரகஶ

இற்ஷநக் வகரள்ப ஶண்டும்.

திரிந்ஶ ஶதரகரல் இண்ஷடனேம் இஷக்கறந க்

தரத்றன் உச்ைறில்ரன் ரஜரஜன் ன் ணஷமக்
கர்ந் இண்டு னெர்த்றகபில் என்றுக்கு “ஆடல்னரன்”
ன்ந அகரண டெ றழ்ப் வதஷனேம், இன்வணரன்றுக்கு
“க்ஷறஶன

ிடங்க” ன்ந ஸ்ச்ைரண மம்ஸ்கறனப்

வதஷனேம் இட்டரன். இந் இண்டு வதர்கஷபக்
ஶகட்டரஶன, எஶ ஈச்ன்ரன் இந் இன வதனம்

னகலக்கும் னெனரக இனக்கறநரன் ன்ந உர்ச்ைற
ற்தட்டு, ஶத னத்ற ஶதரய்ிடும்.
இந் இண்டு ஶதர்கலம் அன்நரட ரழ்க்ஷகிஶனஶ

திஷஜகள் ல்னரனஷட ரக்கறலும் னண்டு, க் தரம்
குஷநரல் வைய் ஶண்டும் ன்றுரஶணர ன்ணஶர,
தடி, க்கரல் ரறரிரண அபஷகலக்குக் கூட
„ஆடல்னரன்‟, „க்ஷற

ஶன ிடங்கன்‟ ன்ஶந

ரஜரஜன் வதர் வகரடுத்ரன்! ஈச்ன்ரன் க்குப் „தடி
அபக்கறநரன்‟ ன்று னரி ஷக்கறந ரறரினேம் இனக்கறநட!
ைரஸ்றப்திகரஶ கஷன பர்ப்ன
ைரஸ்றப்திகரஶ கஷன பர்ப்ன
‟ரஜரஜன்‟, „ைறதர

ஶைகன்‟ ன்தஷ ி அனுக்கு

ஶறு தட்டப் வதர்கலம் உண்டு. தரண்டிர்கஷப

ஜித்ரல், „தரண்டி குனரைணி‟ ன்று என தினம்
(ினட). „அைணி‟ ன்நரல் ஜ்ரனேம். „தரண்டி
ம்ைத்ஷப் திபக்கும் ஜ்ரனேம்‟ ன்று அர்த்ம். அஶக
ஶைர ரஜரக்கள் ங்கஷபப் தரண்டிர்கலக்கு ணரகக்
கனற „டரந்கன்‟ ன்று ஶதர் ஷத்டக்

வகரண்டினக்கறநரர்கள். ஶைர்கஷபனேம் ரஜரஜன்
ஜித்ரல் அனுக்குக் „ஶகபரந்கன்‟ ன்ந

வதனண்டு. வதரி ஶகரினறன் னென்று ரைல்கபில்
னனரற்குக் „ஶகபரந்கன் றனரைல்‟ ன்றுரன்
வதர். அந்க் ஶகரினறஶன அன் ஶதரறத்ட பர்த்
என கஷன இன்ஷநக்குக் ஶகப ஶைத்றல் ரன்

திகரைறத்டக் வகரண்டினக்கறநட! அஷப் தின்ணரடி
வைரல்கறஶநன். அனுஷட இன்வணரன தட்டப் வதஷச்

வைரல்னத்ரன் ந்ஶன். „ரஜ ித்ரன்‟ ன்தஶ அட.
ித்ஷகஷப, கஷனகஷபத் ரங்கற ஆரித் தின ன்று
அர்த்ம். கந்ர்ர்கஶபரடு ஶைர்த்டச் வைரல்னப்தடுகறந
ஶஶனரக Fine Arts றனர்கபரண ித்ரர்கலக்கு
ரகன் ன்றும் அர்த்ம் தண்ிக்வகரள்பனரம்.
ஶதரஜன், ிக்ரறத்ன், தல்ன ரஜர ஶயந்ற ர்ர,
திற்கரனத்றல் கறனஷ்ஶரர் ஆகறர்கஷபப் ஶதரன
ரஜரஜனும் வதரி Patron of Arts. வதரலட ஶதரக்கரக ட்டும்
அல்னரல், Fine Arts ன்தஷ ஜீஷண

refine தண்ிப்

தரத்ரிடத்றல் வகரண்டு ஶதரய்க் கனக்கும்தடிரகச்
வைய்ஶண்டும் ன்ந வதரி னக்ஷ்னள்பன்.
அணரல் ஶனம் றனனஷநகலம் ஏடட
ட்டுறல்னரல், றழ், மம்ஸ்கறனம் இண்டிலும்

ஈச்தரண ஶறு தரடல்கலம் தரடுற்வகன்று
ஆரிம் தரடுஶரர், றழ் தரடுஶரர் ன்று இண்டு
ைரரஷ ரஜரஶஜச்த்றல் றறத்ரன். ஆரிம் தரட
னென்று ஶதர்; றழ் தரட ரலு ஶதர்.

டரஜர, ஆடல்னரன் ன்ஶந ஶதர் ஷத்டக்

வகரண்டினப்தனுக்கு டரன்ஸ் ஷக்க ஶண்டரர?
அஷனேம் வதரிைரகப் தண்ிணரன். னஷஜிஶன தண்
ஶண்டி அஶக உதைரங்கபில் ஆகறஷ
ைரஸ்றத்றஶனஶ வைரல்னப் தட்டினக்கறன்நண.
ைரஸ்றப் திகரம்ரன் ரஜரஜன் தண்ிணரஶண ி,
ரன் ரஜர, ணக்குக் கஷனரர்ம் இனக்கறநட
ன்தற்கரக innovation டவும் வைய்ில்ஷன.
„ந்னத்-கல -ரத்ம்‟ ன்தஷக்

வகரஞ்ைம் ரற்நறத் றழ்

னெரஷகள் „வகரட்டரட்டுப் தரட்டு‟ ன்நரர்கள். „வகரட்டு‟
ன்தட ரத்ம். ில், றனங்கம் ரறரிக் வகரட்டு

ஏஷை லப்னம் ரத்ங்கலக்கு னனறல் இப்தடிப் வதர்
இனந்ட, அப்னநம் ல்னர ரத்த் றனுசுகஷபனேம்

குநறப்தரகறிட்டினக்கனரம். „ஆட்டு‟ ன்தட றனத்ம்.
அரட டரன்ஸ். „தரட்டு‟ – கல ம் ன்று உங்கலக்ஶக
வரினேம்.
„ஆட்டு‟ ன்தஷப்

வதரடரகக் „கூத்ட‟ ன்நரர்கள்.

டரஜரவுக்கு ஶர்த் றழ் „கூத்ப்திரன்‟ ன்தட. இந்க்
கூத்டக்கரகப் வதரி ஶகரினறல் ரனூறு வதண்டுகஷப
றறத்ட, ற்நர்கஷபப் ஶதரனஶ அர்கலக்கும்
வதரன், வதரனள், ஜரஷக ைற ல்னரம் வைய்ட
வகரடுத்ரன். ஆண்கபிலும் றனத்ரைரரிர் ன்று இனந்
அஶக ரட்டிக்கரர்கஷபக் ஶகரில் ஶமஷில்
றறத்ரன். இந் ஆண் ரட்டிக்கரர்கள் குநறப்தரக
ரடகத்றல் ஶர்ச்ைற வதற்நரர்.
ைரந்றக் கூத்ட; ககபிக்கு னெனம்

ைரந்றக் கூத்ட; ககபிக்கு னெனம்
வகரட்டு-ஆட்டு-தரட்டு னென்நறலும் வ்னேத்தன்ணணரக
(ிற்தன்ணணரக) இனப்தன் ரன் றனத்ரைரர்ன்

ணப்தடுரன். இப்தடி ரஜரஜன் அப்தரிண்ட் தண்ிண
ரலுஶதரில் எனத்னுக்குத் றனள்பஷச் ைரக்ஷக ன்று
ஶதர். இன் „ஷநக்கரடன்‟ – அரட ஶரண்த்ஷச்
ஶைர்ந்ன். தரக்கற னென்று ஶதரில் இனர் „எற்நறனைரன்‟
ணப்தடுகறநரர்கள். அரட, ஞ்ைரவூனக்கு இனடைறு
ஷல் ள்பி வரண்ஷட ண்டனத்றல் ம் வட்ரஷமச்
ஶைர்ந்ரற் ஶதரனறனக்கறந றனவரற்நறனைர்க்கரர்கள்.
‟ைரக்ஷக‟ ன்ந

ஶதஷனேம், எற்நறனைர் மரைரத்ஷனேம்

ரன் குநறப்திட்டுச் வைரல்ற்குக் கரனண்டு.
றனவரற்நறனைரில் தறன்னென்நரம் டைற்நரண்ஷடச் ஶைர்ந்
ண்டதம் என்று இனக்கறநட. அறஶன டரன்ஸ் ஆடுகறந
னனன் எனத்ணின் ைறற்தம் இனக்கறநட. அனுஷட
ட்வஸ்ஷமப் தரர்த்ரல் ஆச்ைரிரினக்கறநட. இந்க்
கரனத்றல் ஷனரபக் ககபிக்கரர்கள் ஷனில்
வதரிைரக என றனுமளச் சும்ரடு ஷத்டக்

வகரண்டினக்கறநரர்கஶப, அஶ ரறரி இன் ஷத்டக்
வகரண்டினக்கறநரன். ககபிக்கரன் ஷகில் திடித்டக்
வகரண்டினக்கும் கத்ற ரறரிஶ இன் ஷகிலும்
இனக்கறநட!
றநறஞர்கபிடம் இஷப் தற்நறக் ஶகட்டுத் வரிந்ட
வகரண்டறல், ககபிக்கு ஜன்னற றழ் ஶைந்ரன்

ன்று ணக்குத் ீர்ரணம் ற்தட்டினக்கறநட. னர்த்றல்

ஷனரபம் றழ்ரட்டின் என தகுறரண

ஶைரடரகத்ரன் இனந்ட. றழ்ரட்டின் ககபி
திற்கரனத்றல் அங்ஶக ரத்றம் ங்கறிட்டினக்கறநட.
„ககபி‟ ன்தட „கஷ-கபி‟ ன்ந

இண்டு ரர்த்ஷகபின்

கூட்டு. கஷ ன்நரல் கஷரன். „கபி‟ ன்தட

டரன்மரகற கூத்டக்ஶக றறல் ங்கற இன்வணரன
வதர். கூத்ணரண டரஜரின் favourite ஷஶத்த்டக்கு
இணரல்ரன் கபி, றனரறஷக் கபி ன்ஶந ஶதர்
ஷத்டிட்டரற் ஶதரனறனக்கறநட! என்றுக்வகரன்று
மம்தந்றல்னர ணிப் தரடல்கலக்கு டரன்ஸ்
ன்நறல்னரல், எஶ வதரி கஷஷ ரட் த்ரர
ிபக்கற ஆடுகறந dance drama ன்தஶ „ககபி‟ ன்தன்
அர்த்ம்.
ககபிக்கரணின் டர்தன், ஶரடு, னெஞ்ைறில் அன்
அப்திக்வகரள்கறந கனர்ப் னச்சு, இடகஶபரடு அன்
ரறரிஶ கத்றஷப் திடித்டக் வகரண்டு ஆடுகறந டரன்ஸ்
றழ் ரட்டில் ஆறிஶனஶ இனந்றனக்கறநட.

உக்கரபிஶரடு ஈச்ன் ரட்டிப் ஶதரட்டி டத்ற,
ஊர்த் ரண்டம் வைய்ட அஷப அதஜப்தடுத்ற,

அலஷட உக்த்ஷ ைரந்ரக்கறணஷப் தண்ஷடத்
றழ் டைனறல் ைரந்றக்கூத்ட ன்று வைரல்னறினக்கறநட.
அடரன் ககபிக்கு னெனம்.
ரைறஷக னண்டு, ித்ஶரடிிந்ட
னைற சுண்ம் னகத்வலற
ஶசுடஶண ந்ட சுடர்ரள் திடித்றட்(டு)

ஈைனுக்கும் கரபிக்கும் ைரந்றக் கூத்ரத்கும்.

‟ரைறஷக‟ ன்தட

டர்தன்; „னகத்டப் னைற சுண்ம்‟ ன்தட

னெஞ்ைறில் அப்திக்வகரள்கறந கனர்ப்னச்சு.
ஷனரப ம்னறரி ம்ைத்றல் அரித் வ ைங்க
தகத்தரரலக்குத் றனவரற்நறனைனடன் வனங்கறண
மம்தந்னண்டு. அங்ஶக றரினமளந்ரிக்கு ந்ற

ஸ்ரதணம் வைய்றனக்கறநரர். இன்ஷநக்கும் அம்ன்
ஶகரில் அர்ச்ைகர்கபரக ம்னறரிகஶப இனக்கறநரர்கள்.

இப்ஶதரட ஷனரபத்றல் ட்டும் ங்கறிட்ட ககபி
ஆிம் ர்ம் னந்ற ரஜரஜன் ரபில் றழ்
ரட்டுக்குள்ஶபஶ ற்ந இடங்கஷபிடத்
றனவரற்நறனைரில் வரம்தப் வதரனறஶரடு
இனந்றனக்கறநட.
„ைரந்றக்

கூத்ட‟ ன்நட கரபிஷச் ைரந்ப் தடுத்றணட

ட்டுறல்ஷன; அஷக் வகரங்ைம் க்ஸ்ப்வபின்
வைய்கறஶநன்.
தனிக் கூத்டகள்
தனிக் கூத்டகள்
தந்றழ்ரட்டில் ரட்டி – ரடகரறகஷப ைரந்றக் கூத்ட,
ிஶரக் கூத்ட ன்ந இன வதனம் திரிவுகபரகஶ
திரித்றனந்ரர்கள். வகரஞ்ைம் ஶடிக்ஷக, ிஷபரட்டு,
ிஶர மம் இனக்கும்தடிரக உள்பட ிஶரக்
கூத்ட. வதரம்னரட்டம், கஷக்கூத்ட இஷனேம்,

குடத்ஷத் ஷனில் தரனன்ஸ் தண்ிக்வகரண்ஶட
ஆடுகறந குடக்கூத்டம் இந் ஷகஷச் ஶைர்ந்ஶ.

இஷிட மீரிமரணட ைரந்றக் கூத்ட. அறஶன ரலு
மப்-டிின்கள்.
னனரட வைரக்கம். சுத் ந்னத்ம் ன்தடம் இடரன்.
தரட்டுக்கு அதிரக இல்னரல் றல்னரணர, ஜறஸ்ம்
ஶதரன தனி அடவுகஷபப் திடித்ட, ணஷம

உர்த்டகறந ித்றல் கனர வமௌந்ர்த்ஶரடு
வகௌரக உடம்ன, ஷக, கரல்கஷப ஷபத்டக்

கரட்டுடரன் வைரக்கம். இட த ைரஸ்றத்றலுள்ப 108

கங்கஷப ஆரரகக் வகரண்டட. தினயீச்த்றல்
கர்ப்தகறனயத்ஷச் சுற்நற னம்ஶதரட, ிரணத்றன்

இண்டரம் பத்றல், மரக்ஷரத் தஶச்ஶண இந் 108
கங்கஷப ஆடிக்கரட்டுரகச் ைறல்தங்கள்
அஷத்றனப்தஷப் தரர்க்கனரம்.
இண்டரட, வய்க்கூத்ட. இட அகத்டஷந, அகரர்க்கம்
ணப்தட்ட ச்னங்கர மத்ஷ என டெக்குத்டெக்கற

ஜீரத்-தரத் க்ரண ரக-ரிகர தரத்றல்

ஆடுட. ஶரம், றனரைகம், றனக்ஶகரஷரர், றவ்ப்
திதந்ம் ல்னரற்நறலுஶ இப்தடிப்தட்ட அக ரர்க்கப்
தரடல்கள் இனக்கறன்நண.
னென்நரட அிம். அிம் ன்நரல் இங்ஶக
„ிறல்னரட‟ ன்று

அர்த்றல்ஷன. „அதிம்‟ ன்தஶ

றழ் வரறப் தண்னப்தடி அிரினக்கறநட.

ச்னங்கரம் ட்டுறன்நற மங்கஷபனேம் கரட்டும்

ணிப் தரட்டுக்கலக்கு அதிம் வைய்ட கரட்டுட இன்
கல ழ் னம்.

ரனரடரன் ரடகம். அரட என வதரி கஷஷ
டுத்டக் வகரண்டு அஷ ஆடல் தரடல்கபரக டித்டக்
கரட்டுட. இந் ரடகத்றலும் ஶலும் இண்டு உட்திரிவு
உண்டு. மம்ஸ்கறனத்றல் உள்ப கஷகஷபத் லி
டிக்கறநஷகலக்கு ஆரிக் கூத்ட ன்றும், றழ்க்
கஷகஷபத் லி டித்டக் கரட்டுற்குத் றழ்க்
கூத்ட ன்றும் வதரிட்டு, இண்டரகப் திரித்ரர்கள்.
“ஆரிக்

கூத்ரடிணரலும் கரரித்றஶனஶ கண்” ன்று

ைணஶ இனக்கறநதடிரல், மம்ஸ்கறன கர ரடகங்கள்
அக்கரனத்றல் வ்பவு தயளஜணப் திரதல்ம் – mass
attraction – வதற்நறனந்ண

ன்று வரிகறநட. அந் தரஷ,

இந் தரஷ ன்ந ஶதம் வரிரல் அன்ன ரக
இனந் ரள்!

இப்தடி ஷகப்தடுத்றண ைரந்றக் கூத்றஶன தனி ம

ஶதங்கள், உர்ச்ைறப் ஶதரரட்டங்கள் இனந்ரலும், னடிந்
னடிரக அட ணஷமச் ைரந்ப்தடுத்ஶ வைய்னேம்.

அணரல்ரன் ‟ைரந்றக் கூத்ட” ன்று ஶதர். இந் ரபில்
excite தண்டடரன் entertainment ன்று

ஷத்டக்

வகரண்டினக்கறநரர்கள். அந் ரபிஶனர elevate
தண்டடரன்

entertainment ன்று

வரிந்ட வகரண்டு,

த்ஷணரன் உர்ச்ைறகஷபக் கறபநறிட்டரலும்
னடிரக ஆரர்த்ரணரக்கற, ைரந்த்றல் அடங்கச்
வைய்ரர்கள். டரஜரின் ஆட்டவல்னரம்

க்ஷறரனெர்த்றின் ைரந்த்றல் றஷநனேம்தடி

தண்ிணரர்கள். “ைரந்ம் ைறம்” ன்றுரஶண உதறத்ஶ
அஷணச் வைரல்கறநட?

இந் ைரந்றக்கூத்ஷச் ஶைர்ந் ஆரிக் கூத்றல், „ஶைம்‟
ன்தட என ஷக. னரக் கஷகஷப
ஸ்ரஸ்த்டக்கரகக் வகரஞ்ைம் ரற்நறக் வகரள்ட –
adapt வைய்ட

வகரள்ட – ன்று என க்கம்

இனக்கறநல்னர? னென னொதத்ஷஶ ைறஷத்ட,
ஸ்ரஸ்ம் ன்ந வதரில் ிமத்ஷ உண்டு
தண்ர ஷில் இஷ அடேறக்கனரம். இப்தடிப்
னர்ிகத் றர்கள் அடேற ந்ரர்கள். இனந்ரலும் இந்
adapted versionஶ „அரரிடி‟ உள்ப

னெனம் ன்று னும்

றஷணத்டிடக்கூடரட ன்று கனற, „இட னெனம் இல்ஷன;
அன் ஶைம் ரன்‟ ன்று னரி ஷக்கறநற்கரக, adapted play
க்கலக்குச் „ஶைம்‟ ன்ஶந ஶதர் ஷத்ரர்கள். இடஶ
மம்ஸ்கறனப் ஶதர்ரன். ஶைறத்ட, வட்டி வகரட்டி
ரற்நறணட ன்று அர்த்ம். இப்தடி மம்ஸ்கறன னர,
கரி, ரடகரறகஷபச் ஶைறத்ட ஆடிணனுக்குத்ரன்

ைரக்ஷக ன்று ஶதர். னன்ஶண, றனவள்பஷநச் ைரக்ஷக
ன்தஷண ரஜரஜன் றறத்ரகச் வைரன்ணட
ஞரதகறனக்கறநஶரல்னறஶர?
„ஶைம்‟ ன்ந

கூத்ட ஷக வரம்தவும் ஆறரபினறனந்ஶ

இனந்றனக்கறநட. தஶச்ன் றரினயணம் தண்ிண
மம்ஸ்கறனக் கஷஷக் „வகரட்டிச் ஶைம்‟ ன்ந
வதரில் adapt தண்ி, தஷநனைர்க் கூத்ச் ைரக்ஷகன்
ன்தன் ஶைன் வைங்குட்டுனுக்கு னன்ணரல் ஆடிக்
கரட்டிணரன் ன்று ைறனப்தறகரத்றஶனஶ னகறநட.

ைரக்ஷக, ைரக்ஷகன் ன்தட எனஷ. தன்ஷில் இந்
ஆட்டக்கரர்கஷபச் ைரக்ஷகர் ன்தரர்கள்.

ககபி ஶதரனஶ ஷனரபத்றல் இப்ஶதரடம்
திமறத்ரனேள்ப என ரட்டி ரடக ஷகக்கு
ைரக்கறரர் கூத்ட ன்ஶந வதர் வைரல்கறநரர்கள்.

ம்னஷட டத்ட (ஆக, ைறல்த, கறரறக் கஷன)
மஸ்கபில்கூட ைரக்கறர்கள் ன்கப்தட்ட ஶகப ஶைத்ட
ஆர்டிஸ்ட்கள் ந்ட ைரக்கறரர் கூத்ட
டத்றினக்கறநரர்கள். இட னலக்க ஷனரப
தரஷில் இல்னரல், ஆரிக் கூத்ட ஷக ன்தஷ
றனொதிக்கும் ஷகில், னனறல் மம்ஸ்கறன

ச்ஶனரகங்கஷபப் தரடுகறநரர்கள். அப்னநம் அஷ ிபக்கற
மம்ஸ்கறனம் கனந் ஷனரப ிப்ரப
தரஷில் கரணம் தண்ிக்வகரண்டு டரன்ஸ்
வைய்கறநரர்கள்.
எஶ கல்னறல் னென்று ரங்கரய்
எஶ கல்னறல் னென்று ரங்கரய்
றழ் ஶைத்றல் னர்கரனத்றல் ஆரிக்கூத்ட இப்தடி
மம்ஸ்கறனம், றழ் இண்ஷடனேம் இஷத்டத்

னரக இனந்றனக்கனரம். இப்ஶதரட என்நறடம் ட்டும்
அறப்திரிம், ற்நறடம் ீி த்ஶம் ன்று இனக்கறந
டர்தரக் ஸ்றறில் அந் ஆரிக் கூத்ஷ ரரட
„ரிஷவ்‟ தண்

ரட்டரர்கபர ன்நறனக்கறநட. டரன்ஸ்

டிரர – அடவும் ககபி ரறரி டைண ஶத்றஶன

ன்நரல் றச்ைரக ஜணங்கஷப ஆகர்றக்கும். அந்க்
கர்ச்ைறக்கரகஶ இண்டு தரர ஞரணனம்

மம்தரறத்டக் வகரள்பத் ஶரன்றும். இறனறனந்ட

ன்ணரல் ஶதனம் த்ஶனம் ஶதரய்ிடும். டிரரின்
கஷனேம் கன்ணர தின்ணர social themeகபரக இல்னரல்
வய்தரக இனப்தரல் ஆத்ரஷ உைத்றக்
வகரள்பவும் உதரரினக்கும். ல்ன கஷன அஶகரடு
வதரலடஶதரக்குக்குப் வதரலடஶதரக்கு; வய் தரண
ைறந்ஷண; தரஷப் திக்கு ஶதரட – இப்தடி எஶ
கல்னறல் இண்டில்ஷன, னென்று ரங்கரய்!
ரஜரஜன் வதரி ஶகரினறல் றணனம் ஆரிக் கூத்ட,
றழ்க் கூத்ட இண்டும் டக்கும்தடி ற்தரடு
வைய்றனந்ரன். இப்ஶதரட அனுக்கு ிர

டுக்கறநர்கள் இற்குப் னத்டிர்  ரட
தண்ிணரல், இந் வய்த் றழ் ரட்ஷடப் தீடித்டக்
கபங்கப்தடுத்ற னகறந ஶதம் ஶதரற்கு என ற
ஶகரனறரக இனக்கும்.
கஷன னெனம் கடவுள்
கஷன னெனம் கடவுள்
ஶர – ஶ ஏடிப்ன; ஆரிம் – றழ் தரடுட; ஆரிக்
கூத்ட – றழ்க்கூத்ட ஆடுட; இட ி வறும்

டரன்ஸ் ன்நறப்தடி வகு னகுரகவும், னபிரகவும்,
ஆரமரண மரஷண டவுறல்னரல்,
ஜணங்கலக்வகல்னரம் கஷன னெனம் கடவுஷபக் கரட்டிக்
வகரடுத் தஶரதகரரி ரஜரஜன்.
அஷணப் தற்நற ரம் வதனஷப்தடுகறஶநரவன்நரல்,

அஷணப் வதனஷப்தடுத்ற ிர டத்டகறஶநரவன்நரல்

அனுக்கறனந் வய் தக்றஷனேம், தர கனரைரத்றன்
இண்டு கறஷப னகபிலும் அனுக்கறனந் மரண
வகௌ னத்றஷனேம் ரனம் வதந ஶண்டும். அன்
ஷனேம் grand scaleல் வைய் னடிந்வன்நரல் அற்குக்
கரஶ இந் இண்டும் ரன்.
கஷனகஷப வநறவகட்டுப் ஶதரற்கு றரக்கரல்
ஈச்தரக்கற, ஈச்ரர்ப்தம் தண்டித்ட, ஜணங்கலம்
இணரல் அன் குடிக்கபரக, தரஷ னனரண
ஶதங்கபின்நற அன்திஶன என்று ஶைர்ந்றனக்கும்தடி
வைய்ற்கு அந் ைற தர ஶைகன் ஶதரட்டுக்
வகரடுத்றனக்கறந தரஷிஶன ஶதரஶரம்.

றழ்த் ரத்ரக்கலம் றழ்ப்தரட்டிகலம் கரஞ்ைற
வடனம்

ர்கபில் ஏர் உ.ஶ.
ர்கபில் என உ.ஶ
வஷஷ்ர்கபில் வதரிர்கபரக

இனக்கப்தட்டர்கபின் ஶதனக்கு னன்ணரல் „உ.ஶ.‟ ன்று
ஶதரடுரர்கள். இட „உத ஶரந்‟ ன்ந

ரர்த்ஷகலக்குச் சுனக்கரகும். வரரடேஜ
மம்ப்ரத்றல் றலக்கும் ற்நம் வகரடுத்ட, ரிறகள்
மம்ஸ்கறனத்றல் வகரடுத்டள்ப ஶரந்
ைரஸ்றத்ஷப் ஶதரனஶ ஆழ்ரர்கள் “ஶம் றழ்
வைய்ட” வகரடுத்றனக்கும் றவ் ப்தந்த்றலும் அந்
மம்ப்ரஸ்ர்கள் ல்ன ஶர்ச்ைற வதந ஶண்டுவன்று
ஷத்றனக்கறநட. ‟உதம்‟ ன்நரல் இண்ஷட,

இட்ஷடஷக் குநறப்தட. ரிற ப்தந்ம், ஆழ்ரர் ப்தந்ம்

ன்று இண்டு தரஷகபில் உள்ப ஶரந்த்றலும்
ல்ன ஞரணம் வதற்நர்கள் ன்ந அர்த்த்றல்

ங்கலஷட வதரிர்கலக்கு „உத ஶரந்‟ ன்று
ரிரஷரக அஷடவரற ஶதரடுகறநரர்கள். அன்
„அப்ரிிஶன்‟ ரன்

உ.ஶ.

இம்ரறரி வ ைங்க மம்ப்ரத்ஷச் ஶைர்ந்
ஸ்ரர்த்ர்-(ர்)-கபிலும் உத ஶரந்றரக இனக்கறந
எஶ எனர்ரன் உ.ஶ.ஸ்ரறரஷர் ன்று
ரரட றஷணத்ரல் அட ப்ன. ஸ்ரறரஷனக்கு
றழ் என்று ரன் ஶதச்சு, னெச்சு, றஷணப்ன ல்னரம். ரிற
ப்தந்த்றல் அனக்கு ஈடுதரடு இல்ஷன. றறலும் கூட,
அந் தரஷக்கரகஶ, வதரடப்தஷடரண அன்

இனக்கறத்டக்கரகஶ இத்ஷக் வகரடுத்ஶ ி
ஆழ்ரர் ப்தந்த்றல் ணிப்தட்ட திடிரணம்

வகரண்டரில்ஷன. தக்ற ன்று னம் ஶதரடம் த
ைரம்தரகஶ (ைற தக்ரகஶ) இனந்ரர். ஆணதடிரல்
ஷஷ்ர்கள் வைரல்லும் ‟உ.ஶ.‟ தட்டம் இனக்குக்
கறஷடப்தற்கு றரறல்ஷன. தின்ஶண ன்ண ‟உ.ஶ‟,
ன்நரல், அஷ இனஷட இணிறல்கள்ரன். அர்
திநந் ஊர் உத்ரணனம். அனஷட திர
ஶங்கடமளப்ஷதர்.
ஏடி ஏடி ஜன்ப்தி வைய் இனர்
ஏடி ஏடி ஜன்ப்தி வைய் இனர்
இஷக் வகரஞ்ைம் றஜரகஶ „உத ஶரந்‟ரக்க
ஶண்டுவன்று ணக்கு ஆஷை. இப்தடிச் வைரல்ரல்
இஷ அத்ணம் தண் ஷக்கடம், ஆழ்ரர்

தரசுங்கள் ஏ ஷக்கடம் ன்று ஆஷைப்தட்டரக

அர்த்றல்ஷன. றலக்வகன்று ைறநப்தரக இனக்கறந ன,
அஷனேம் லவுரக ஶைம் னரவுக்கும் வதரடரக
மம்ஸ்க்னத்ஷ னக்ரண கனிரகக் வகரண்டு
உனரினக்கும் மரைர அடேஷ்டரணங்கள் – ஆகற

இண்டிலுஶ ஆழ்ந் அதிரணனம், இண்டிலுஶ ஏபவு
அநறவும் இனப்தடரன் ரன் ஆஷைப்தடும் „உத
ஶரந்ம்‟. மகன றழ் ஜணங்கள் ிரகவும்
ணக்கு இந் ஆஷை உண்டு. „னனனனகத்றஶன

அமரரரண ஶரக்ரம்ைனம், றப்னம் வதற்ந
உ.ஶ.ர் ஶதரலுள்பர்கள் ல்ன வய் தக்றனேடன்
இனப்தஶரடு றன்று ிடரல், மரண மரைர
மம்ப்ரத்ஷ ஶர ஶவனலந்ரரிரகப்
தின்தற்றுடடன் றன்று ிடரல், வகட்டிரக அறல்
திடிரணம் வகரள்பஶண்டும். அற்குப் னணர் ஜீன்

ஊட்டி ஆைரர்ரபிடம் தக்ற ஷக்க ஶண்டும். இப்தடிச்
வைய்ரல் அட றநறஞர் உனகத்டக்ஶக உரரனேம்
றகரட்டிரனேம் இனக்கும்‟ ன்று ணக்கு ஆஷை.

வணன்நரல், ப்தடி ஆறில் றலனகம் னலடம் என
தரட்டிஷப் தின் வரடர்ந்ஶ ஶதரிற்ஶநர – எபஷப்
தரட்டிஷத்ரன் வைரல்கறஶநன் – அப்தடி இந்
டைற்நரண்டில் றறல் னனனனகம் எனர் தின்ணரல்
ஶதரிற்று ன்நரல், அட ‟றழ்த் ரத்ர‟ ன்ஶந
ஶதரற்நப்தட்ட ஸ்ரறரஷஷத்ரன்.
கரஷக்கரல் அம்ஷரனக்குப் வதனஷ மரக்ஷரத்
ஈச்ஶண அஷப “அம்ர!” ன்று கூப்திட்டட. அப்தடி
எபஷப் தரட்டிக்குப் வதனஷ ஈச் குரணரண

னனகஶண அஷபப் “தரட்டி” ன்று கூப்திட்டு, “சுட்ட தம்
ஶடர? சுடர தம் ஶடர?” ஶகட்டடரன்.

அநறிஶன மஸ்ற அரரக இனந் எபஷப்
தரட்டிஷஶ வகரஞ்ைம் அைடரக்கற, அணரல்
ித்ஷஶரடு ினம் அபிடம் ஶைனம்தடி

ைறகுரர்கபில் ைறன்ணர் வைய்ரர். ரழ்ஷிஶன
உள்ப வமௌக்த்ஷ அள் வரிந்ட வகரள்லம்தடிரக
அனள் வைய்ரர்.
ைறகுரர்கபில் வதரிரண திள்ஷபரர் ன்ண
வைய்ரவன்நரல் இப்தடி ித்ஶரடு ரழ்ந்ட
இனந்ஷபத் ம்னஷட டம்திக்ஷகரல் எஶ
டெக்கரகத் டெக்கற உர்த்ற, ைறஶனரகரண

ஷகனரமத்றஶனஶ ஶைர்த்ட ிட்டரர். மரரரக
என ஶதப்திள்ஷப தரட்டிஷக் ஷகஷப் திடித்ட

ண்டிிஶன, ினறஶன ற்நற இநக்கற, ஊனக்கு அஷத்டக்
வகரண்டு ஶதரகுவன்நரல், எபஷப் தரட்டிஷப்
திள்ஷபரர்க் குந்ஷ இந் உனகத்றனறனந்ஶ
தஶனரகத்டக்குக் வகரண்டு ஶைர்த்ட ிட்டட!
தரட்டி, ரத்ரஷப் ஶதன் திடித்ட அஷத்டக் வகரண்டு
ஶதரட அனுக்குக் வகரஞ்ைம் சு ந் அப்னநம்.

வரம்தக் குந்ஷரக டக்கக் கற்றுக்வகரள்கறந ஶதரட
அந்ப் ஶதப்திள்ஷபரன் ரத்ரவுக்ஶகர, தரட்டிக்ஶகர
தின்ணரல் ஶதரய் ஷட தகறக் வகரள்ட. ஷகத்டி
ஷத்டக் வகரண்டு ஶதரகறந கறங்கபின் „ஸ்தீஷட‟த்ரன்
ஷடண்டி ள்பிக் வகரண்டு ஶதரகும் குந்ஷ தின்தற்ந
னடினேம். ஆணரல் அன்ஷநக்குத் றழ்ப் தரட்டி

எபஷக்குப் தின்ணரலும், இன்ஷநக்குத் றழ்த் ரத்ர
ஸ்ரறரஷனக்குப் தின்ணரலும் றலனகம்

ஶதரிற்று ன்நரலும், அர்கள் ங்கலஷட திிஶன
கரட்டி ‟ஸ்தீஷட‟ ரனம் தின்தற்ந னடிரட! இண்டு
ஶதனஶ அப்தடிச் சுறுசுறுப்தரக, றன்ந இடத்றல் றற்கரல்
ஏடி ஏடித் ங்கள் ஜன்ப் திஷச் வைய்ர்கள்.
றழ் ித்ரன்கலம் வடனம்
றழ் ித்ரன்கலம் வடனம்
ப்தடிரட றழ்ப் வதரிரர்கலக்வகல்னரம் டத்றஶன
என மம்தந்ம் ற்தடுத்றப் தரர்ப்தறல் ணக்கு என

த்னப்ற. வணன்நரல், ம் டம் ன்நரல் வபிிஶன
ன்ண றஷணக்கறநரர்கள்? அங்ஶக மம்ஸ்க்னத்டக்குத்ரன்
ல்னர னக்னம் ன்வந றஷணக்கறநரர்கள். ஷஷ்

மம்ப்ரத்றல் „உத ஶரந்ம்‟ ன்று மம்ஸ்க்னம்,
றழ் இண்ஷடனேம் ஶதரறக்கறநரர்ஶதரல், இந்த் ஸ்ரர்த்
டத்றல் இல்ஷனஶ ன்று றஷணக்கறநரர்கள். இற்கு
யறஸ்டரரிகனரக என கரம் உண்டு. வ ைங்க

தகத்தரர்கள் „ஆல் இண்டிர ஶதமறமற‟ஶனஶ (அகறன
இந்ற அடிப்தஷடிஶனஶ) ம்னஷட அர
கரர்த்ஷச் வைய்ர். இந்ப் வதரி ஶைத்றன்
க்ஷறத்றல் கரஞ்ைறனத்றலும், ச்னங்ஶகரிிலும்
வைய்ரற்ஶதரனஶ டக்கு-ஶற்கு-கறக்கு

ல்ஷனகபிலும் னஷநஶ தரி, த்ரஷக, னரி ஜகந்ரம்
ஆகற இடங்கபிலும் அர் டங்கள் ஸ்ரதித்ட,
இன்நபவும் அந்ப் தீடங்கபில் ஆைரர்ர்கள் இனந்ட

னகறநரர்கள். ஆஷகிணரல் ந் என திஶைத்ஷனேம்

ஶைர்ந்ரக இன்நற, ஶைம் னரவுக்கும் உள்ப மகன ஶ
– ைரஸ்த்ங்கலக்கும்

உரி மம்ஸ்க்னத்ஶரடு ரத்றம்

ைங்க டங்கலக்கு ிஶை மம்தந்ம்
ற்தட்டினக்கறநட. ஆணரலும் ம்னஷட டத்டக்குத்
றழ் மம்தந்னம் இல்னரல் ஶதரய்ிடில்ஷன.
அந்ந்க் கரனத்றல் இனந்ட ந்றனக்கறந

ஆைரர்ர்கபிடம் றழ்ப் னனர்கள் ங்கள் னனஷஷத்
வரிித்டக் கரட்டி ப்மரம், மம்தரஷண வதற்றுப்
ஶதரினக்கறநரர்கள். ஸ்ரறரஷஶ

வைரல்னறினக்கறநரர் – அனஷட இபமறஶன,
அனக்குப் தறவணட்டு இனதட சு இனக்கறநஶதரட,

அரட இந் 20-ஆம் டைற்நரண்டு திநப்தற்கு இனதட
இனதத்ஷந்ட னம் னந்றகூட அர் ம்னஷட
டத்டக்கு ந்றனக்கறநரர். டத்டப் தண்டிர்கள்

அனஷட திமங்கங்கஷனப் தரரட்டிினக்கறநரர்கள்.
அப்ஶதரட ஆைரர்ர்கபரக இனந் இஷபரத்ங்குடிப்
வதரிரபிடம் அர் ஆைலர்ரம் வதற்நறனக்கறநரர்.
றழ், மம்ஸ்க்னம் இண்டும் ஶதப்தட்டு றற்க
ஆம்தித்ட னக்கறரக இந் 20-ஆம் டைற்நரண்டில்ரன்.
இஷ ப்தடிரட ஆறில் இனந் ரறரி

க்ப்தடுத்ற ிட ஶண்டும்; ல்ஶனரஷனேம்
ைந்த்வௌப ீச்ர் மந்றரணத்றல் அர் குந்ஷகபரக
என்று ஶைர்த்ட ஷத்டிட ஶண்டும் ன்தடரன்
ணக்கு ப்ஶதரடம் றஷணப்தரினக்கறநட. அணரல்
மம்ஸ்க்னப் தண்டிர்கஷபப் ஶதரனஶ றழ்
ித்ரன்கஷபனேம் வடத்றல் ஆரித்ட மம்ரணிக்க

ஆம்தித்ட. இந் ரீறிஶனரன் ஸ்ரறரஷஷனேம்

டத்றன் தக்கம் ப்தண்ி, த்-த்ரர (அன்னெனம்)
றலனகத்டக்கு ஷறகரைரங்கபில் அதிரணம்
பர்ற்கு மயரம் வைய் றஷணத்ட.
உ.ஶ.ைர. வைய் தி
உ.ஶ.ைர. வைய் தி
றழ்ப்தரட்டி ரஶண எரிஜறணனரகப் தரடிள். தரட்டிணரல்
ர் ஶதரஷண தண்ிணள். றழ்த் ரத்ர னக்ரக
ஆரய்ச்ைறரபர்ரன். ற்வகணஶ இனந் டைல்கஷப
ஆரய்ந்ட தறப்தித்ர். அஷகுஷநரய்க் கறஷடத் தன
டைல்கஷப னலரகக் கண்டுதிடித்டப் னர் னொதத்றல்

வகரடுத்றனக்கறநரர். னெனம் அடிஶரடு ஷநந்ஶ ஶதரய்,
ங்ஶகஶர ஶற்ஶகரள்கபில் திஸ்ரிக்கப்தட்டரல்

ட்டும் டபித் டபி வரிந் டைல்கஷபனேம் ஶடு ஶடு
ன்று ஶடிப்ஶதரய், கண்டு திடித்டப்
திகரைப்தடுத்றினக்கறநரர். ங்ஶகரட என
அனர்ரண சுடி இனக்கறநட ன்று

ஶகள்ிப்தட்டுிட்டரல் ஶதரடம், உடஶண ப்தரடு
தட்டரட, த்ஷண அஷனச்ைல் அஷனந்ரட,

ரரணரலும் அரிடம் வகஞ்ைற ன்நரடிரட அஷப்
வதற்றுிடுரர். இப்தடி அரல் னத்டிர் வதற்ந றழ்
டைல்கள் ரபம். அனஷட தறப்னக்கபிவனல்னரம்

இனக்கறந ிஶைம் ன்ணவன்நரல், தன திறகஷப
எப்திட்டுப் தரட ஶதங்கள் வகரடுத்றனக்கும்; ிபக்க
ஶண்டி ிங்கலக்வகல்னரம் „ிஶைடக் குநறப்ன‟
ன்று வகரடுத்றனப்தரர்; தஷ உஷகபில் க்குப்
னரிர ஶற்ஶகரள்கஷபத் ணிரக,

„ிபங்கரஶற்ஶகரபகரற‟ ன்று

வகரடுத்றனப்தரர். என

ரிமர்ச்-ஸ்டடிக்கு இனக்க ஶண்டி அத்ஷண
அம்ைங்கலம் அற்நறல் ைறநப்தரக இனக்கும்.

ஆணரல் றழ்ப்தரட்டிஷப் ஶதரல் இந்த் ரத்ரவுக்கு
ீற ஶதரஷணக்கரக ற்தட்ட என்நரக தரஷ இல்ஷன.

தரஷக்கரகஶ தரஷ ன்று தி வைய்ரர். அணரல்
ஷறக ர்த்டக்கு ஶநரண ை மத்ஷ மம்
ஶர்ந் ஶதரவல்னரம் னறனேறுத்டம் “ஜீக ைறந்ரி”
ஶதரன்ந டைல்கஷபக் கூடப் தறப்தித்றனக்கறநரர்.
ம்னஷட றறன் உர்ந் இனக்கற தரம்தர்ம்
வரிற்கு அனஷட இந்த் வரண்டு றம்த

உதகரம் வைய்டரன் இனக்கறநட. அணரல், அர் வைய்
ஆரய்ச்ைறப் திகஷபக் கணித்ட அவ்ப்ஶதரட

அஷப் தரரட்டி ஊக்கற, அஷ டத்றன் தக்கம்
வனங்கற ப் தண்ிஶணன்.
அர் வதரிைரகத் றழ் ஆரய்ச்ைற

தண்ிினக்கறநரவன்நரல் ரனும் ஶர வகரஞ்ைம்
இந் ித்றஶன ன் „மரர்த்றத்‟ஷக்

கரட்டிினக்கறஶநன். இறஶன என்று, இண்டு அர்

னகறநஶதரட „அிழ்த்ட‟ ிடுஶன். அனக்கு உச்ைற
குபிர்ந்டிடும். மம்ஸ்க்னத்டக்கு ன்ஶந ற்தட்ட

டம் ன்று றஷணக்கப்தடும் என்நறன் „ம்திரன்‟ றறல்
ஷகரிஷை கரட்டுகறநரஶ ன்தறல் அனக்கு ற்தட்ட
மந்ஶரம் பர்ந்ட பர்ந்ட, ம்னஷட டத்றல்
ல்ன அதிரணனம், தகத்தரரபிடம் தக்றனேரக

உறுறப்தட்டண. கரனக்த்றல் க்குத் ப்தரல் வ்ரம

னஜர கரிக்ஷக அனுப்த ஆம்தித்ட ிட்டரர்! ரன்

ஆஷைப்தட்டதடி ம் ர்ரைரங்கபில் அனக்கு ல்ன
தற்று ற்தட்டு ிட்டட.
ஞ்ஷைரன் ஶகரஷ
ஞ்ஷைரன் ஶகரஷ
ம் டத்டக்கு ீண்ட கரனரகஶ றழ்ப் னனர்கள்
வரடர்ன உண்டு ன்று ரன் மரக்ஷற கரட்டி என
ிம் அனஷட ஆரய்ச்ைறக்கும் எத்ரஷை
தண்ிரல் ஆணந்க் கூத்ரட ஆம்தித்டிட்டரர்.
அவன்ண ிம்?
„ஞ்ஷைரன்

„ஶகரஷ‟ ன்தட

ஶகரஷ‟ ன்று ஶகள்ிப்தட்டினக்கனரம்.
வரண்டற்நரறு ப்தந் ஷககபில்

என்று. „அகப்வதரனள்‟ ன்தரக மங்கபில்
ச்னங்கரத்ஷச் வைரல்கறநரர்கபல்னர? அந் மப்
திரணரக ஆக்கப்தட்ட கரி ஷககபில் என்ஶந
ஶகரஷ ன்தட. இப்தடி ரிகர தரத்றல்

ஈச்ரரஷணஶ வைய்டரிக்கரைக ஸ்ரறகள்

வைய் டைலுக்குத்ரன் „ஶகரஷ‟ ன்தஶ ஷடட்டினரகறத்
„றனக்ஶகரஷரர்‟ ன்று

வதர். னனறல் னம் „றன‟

ரிரஷ அஷடவரற; தின்ணரல் னம் „ரர்‟ ன்தடம்
ரிரஷ ிகுறரன்; „ஶகரஷ‟ ன்தட ஞ்ஷைில்

இனந் ரன் ன்ந ள்பஷனப் தற்நற ச்னங்கர
கரிம்.
அஷணப் தற்நற என கஷ உண்டு. எனரள் றழ்ப்
னனர்கள் அனுஷட அண்ஷணக்குப் ஶதரணஶதரட

அன் ஊரில் இல்ஷன. ஆணரல் அனுஷட ரி
இனந்ரள். அலம் ல்ன மறகத்ணம் உள்பள்.
அணரல், ந் னனர்கள் வறுஶ றனம்த
ஶண்டரவன்று அலக்ஶக ரங்கள் இற்நற
ந்றனக்கும் தரட்டுக்கஷபப் தரடிக் கரட்டுட – அந்ப்
னனர்கள் தரஷில் வைரல்ரணரல் „றனச்வைி

ைரற்றுட‟ – ன்று னடிவு தண்ி, அப்தடிஶ வைய்ரர்கள்.
இஷபனேம் என றழ்ப்தரட்டி ன்று வைரல்னறிடனரம்.
ப்தடி ன்நரல், மறஶன இள் தரட்டி இல்ஷன;
வௌணப் திரத்றல் இனந்ள்ரன். ஆணரல்
தரட்டுக்கஷபப் னனர்கபிடறனந்ட வதற்நள் அல்னர?
அணரல் „தரட்டி‟ ன்று வைரல்னனரம். தரட்டு

மர்ப்தத்டக்குப் தரத்றரணரல் தரட்டிரண

ஞ்ஷைரன் தத்றணி அஷணப் ஶதரனஶ, அல்னட
அஷணனேம்ிட அறகரகஶ, ரனும் னனர்கஷப
மம்ரணிக்க ஶண்டுவன்று றஷணத்ரள். அர்கள்

தரடி எவ்வரன தரட்டுக்கும் என ரம்னன ரிரஷ
தண்ிணரள். எவ்வரன ரம்னனத்றலும் மரரத்
ஶங்கரய்க்குப் தறல் ங்கத்ரனரண என ஶங்கரஷ
ஷத்டக் வகரடுத்ரள். ரன் ஊரினறல்னர ஶதரட
இர்கள் னரர்கவபன்று னன்ணஶஶ வரிந்ட,
றஷந ஸ்ர்த் ஶங்கரய்கள் தண்ி ஷத்டக்
வகரண்டினந்ரள் ஶதரனறனக்கறநட!
னனர்கள் எஶ மந்ஶரரக ிஷடவதற்றுக்
வகரள்லம் மத்றல் ஞ்ஷை ரன் றனம்தி

ந்டிட்டரன். ரி எவ்வரன தரட்டுக்கும் என ங்கத்

ஶங்கரய் வகரடுத்ரள் ன்நடம் அனுக்கு க ஶகரதம்

ந்ட ிட்டட. “ன்ணட? ங்கத் ஶங்கரர? ற்கு ன்ண
றப்னக் வகரடுக்கனரம் ன்தறல் இப்தடிர ிஸ்ஷ
வகட்டுப் தண்டட?” ன்று அஷப வரம்தவும்
ஶகரதித்டக் வகரண்டுிட்டு னனர்கஷபப் தரர்த்ரன்.
“ங்கத்

ஶங்கரய்கஷப ல்னரம் றனப்திக்

வகரடுத்டிட்டு, இந் மஷதிஶனஶ ைற்று ஶம்
உட்கரர்ந்றனங்கள். றரரக உரி மம்தரஷணஷ
ரன் ீர்ரணம் தண்ிிட்டு அப்னநம் ந்ட
வகரடுக்கறஶநன்” ன்நரன்.
ரிக்கு ஈரடில்ஷன. னனர்கலக்கும் வரம்த

ரற்நரிற்று. ஆணரலும் ஶறு றில்னரல்
ஶங்கரய்கஷப ரணிடம் றனப்திக் வகரடுத்ரர்கள்.

அன் அண்ஷணக்கு உள்ஶப ஶதரய் ிட்டரன். மதர
ண்டதத்றல் அனுக்கரகக் கரத்டக் வகரண்டினந்
னனர்கள், “வகரஷடள்பனரகவும், ரிரஷப் தண்தில்
றக்கணரகவும் இனந்ன் ன்ண இப்தடி அடிஶரடு
ரநற, ம்ஷ இத்ஷண ஶம் கரக்க ஷக்கறநரஶண!”
ன்று அலுப்தஷடந்ரர்கள்.
ரன், ரி மயறம் றனம்தி ந்ரன்.
னனர்கலக்கு மம்தரஷண தண்ிணரன். ன்ண
மம்தரஷண ன்நரல் அந்த் ங்கத் ஶங்கரய்
எவ்வரன்நறலும் னென்று கண்கலக்குப் தறல் ிஷன
றக்க னடிர னென்று த்றணங்கள் தறத்டக்
வகரடுத்ரன்!

வறும் ஶங்கரரகக் வகரடுக்கரல் ங்கத் ஶங்கரரக
ரி ந்ரவபன்நரல், „வறும் ங்கத் ஶங்கரர

னட?” ன்ஶந ஶகரதஷடந்ட, த்றணங்கள் தறப்தித்டக்
வகரடுத்ரன் அந் ள்பல்.
இனுஷட ரி தரட்டி ன்நரல், இனும் றலக்கு

அள்பிக் வகரடுத் ரர ஆனரல் றழ்த் ர(த்)ர ரன்!
இந் ஞ்ஷைரஷணப் தற்நற ஸ்ரறரஷர் என
ஆரய்ச்ைற வைய்றனந்ரர். அரட, அன் ஆட்ைற டத்ற
ஞ்ஷை ஶைர ஶைத்றலுள்ப ஞ்ைரவூர் இல்ஷன ன்றும்,
தரண்டி ரட்டிலுள்ப ஞ்ைரக்கூர்ரன் ன்றும் தன
கரங்கள் கரட்டி அர் னடிவு வைய்றனந்ரர்.

டஷினறனந்ட ரணரடஷ ஶதரகும் ில்ஶ
ஷனணில் றனப்தரச்ஶைத்ற ன்று என ஸ்ஶடன்

இனக்கறநட. அற்கு என ஷல் வற்ஶக ஶதரணரல்
னட இந்த் ஞ்ைரக்கூர்.
வடத்றன் மரக்ஷற
வடத்றன் மரக்ஷற
”ஞ்ைரக்கூர்ரன்

ரன் ஊர் ன்தற்கு ஆரய் ம்

டனம் என மரக்ஷற னகறநட” ன்று அரிடம் ரன்
வைரன்ணவுடன் அனக்கு வரம்தவும் ஆலும்,
ஆணந்னம் உண்டரகற ிட்டண.
டத்றன் அறுதத்ட னென்நரட ஆைரர்ரபரண
(ரன்கரட) யரஶஶந்ற மஸ்ற ஸ்ரறகள்
1783-ல்

தீடஶநறச் ைறன ரமங்கபில் ைறகங்ஷக ரஜர

ிஜகுர வதரி உஷடரர் டத்டக்கு என

கறரத்ஷ அர்ப்தம் தண்ிினக்கறநரர். அந் ரண
ைரமணம் டத்றல் இனக்கறநட. அந் கறரம் இந்த்
ஞ்ைரக்கூஷத் வரட்டுக்வகரண்டு அன் வற்கு
தரகத்றல் இனக்கறநட. அன் வதர் னனச்ஶைரி.
“னனர்ஶைரி

ன்தடரன் னனச்ஶைரி ன்நரகறினக்கறநட.

அஶக னனர்கள் ரழ்ந், அல்னட அடிக்கடி ந்ட
ங்கறினந், இடரக இட இனந்றனக்க ஶண்டும்
ன்தட ன் ஊயம். ீங்கள் ஞ்ைரக்கூர்ரன்
னனர்கஷபக் வகரண்டரடி ரணின் ஊர் ன்று
கரட்டிினப்தரகத் வரிந்வுடன் ரன் ஊயறத்

ிம் றச்ைப்தட்ஶட ிட்டட. அனுஷட கரனத்றல்
ப்ஶதரட தரர்த்ரலும் வரய்த்டக் வகரண்டினந்

னனர்கள் ங்கறினந்ரல் ரன் இந்க் கறரத்டக்கு
னனர்ஶைரி ன்ந ஶதர் ற்தட்டினக்கறநவன்று னரிந்ட
வகரண்ஶடன்” ன்று வைரன்ஶணன்.
இஷக் ஶகட்ட ர், தஷ சுடி என்ஷநக் கண்டு
திடித்ரல் ப்தடிப் தைஷடரஶர அப்தடிக்
கபிக்கூத்ரடிணரர்!

அஶகரக ல்னரனம் ஶைரஶைத் ஞ்ஷை ன்று
றஷணத்ஷப் தரண்டி ரட்டு ஊர் ன்று கரட்டி
ரறரிஶ இன்வணரன ஊர் ிரகவும் அர்
ஆரய்ச்ைற தண்ி னடிவு வபிிட்டினக்கறநரர்.
இறஶனனேம் ன் டக்குினைண்டு „ரிமர்ச்‟ ஶைர்ந்றனக்கறநட.
றனச்ைறத்கூடம் ட?

றனச்ைறத்கூடம் ட?
ஷைர்கலஷட ‟தரடல் வதற்ந ஸ்ன‟ங்கபில் னனறடம்
வதற்றுள்ப ைறம்தத்ஷ ஷஷ்ர்கலம் ங்கலஷட
டைற்நறவட்டு „றவ்ஶை‟ங்கபில் என்நரண „றல்ஷன கர்
றனச்ைறத் கூடம்‟ ன்கறநரர்கள். தஶச்ன் டரஜரரக
க ஆட்டம் ஆடும் அந் ஶக்ஷத்த்றஶன, அந்

ஆனத்றஶனஶ யர ரரிரண யரிஷ்ட
ஶகரிந்ரஜர ன்ந வதரில் எஶ டெக்கரகத் டெங்கறக்
வகரண்ஶட ஜகத்க்ஷம் தண்டகறநரர்! இந்
மந்றறரன் றனங்ஷகரழ்ரனம் குனஶைகப்
வதனரலம் ங்கபரைரமணம் வைய்டள்ப றல்ஷனச்
ைறத்கூடம் ன்கறநரர்கள்.

ஆணரல் ஸ்ரறரஷனக்ஶகர இந் றவ்ஶைம்
ைறம்தம் இல்ஷன ன்று அதிப்திரம். ‟ைறத்கூடம்
ன்தட வதரணரல் அறலுள்ப னெர்த்ற ரைந்த்
னெர்த்றரகத்ரஶண இனக்கடம்? ஶதர் ைறத்கூடம்,
வதனரள் ஶகரிந்ரஜர ன்நரல் வதரனத்ஶ

இல்ஷனஶ‟ ன்று அனக்கு ஶரஜஷண. ஶை ைணம்
வைய்னேம் யரிஷ்டஶ ஶகரிந்ரஜர ன்று

கறனஷ்ரக ஆக்குட ட்டும் மரிர ன்நரல்,
மரிரன். வணன்நரல் கறனஷ்ர் னர்ரரம் ன்ந
னஷநிஶன அஷனேம் யர ிஷ்டஷனேம்
எனரகஶ தரிப்தட க்கந்ரன். றனப்தற
வறரமப் வதனரலக்ஶக “ஶகரிந்ர”ரஶண
ஶதரடுகறஶநரம்?

ரின் கணத்றல் தறந் இன்வணரன ிம்.

ைறத்கூடத்ஷப் தரடினேள்ப குனஶைகர் ம்னஷட
„வதனரள்

றனவரற‟ின் அந்ப் தரசுத்றல் னலக்க

ரர மம்தங்கஷபஶ வைரல்னறக்வகரண்டு
ஶதரரகும். ஆணதடிரல் ரஷ னெனரகக் வகரண்ட
ரஶக்ஷத்ரகற ஶஶநஶர றல்ஷனச் ைறத்கூடத்ஷத்
ரன் ைறம்தரக றஷணக்கும் க்கம் ந்ட ிட்டர
ன்று ர் ஆரந்ட வகரண்டினந்ரர்.
என றர்க் ஶகள்ி ஶகட்கனரம். “குனஶைகர் ரஷணஶ
இஷ்ட னெர்த்றரக உதரமறத்ர். னர்த்றல் இர் ஶை
ரட்டு அைரகத் றனஞ்ைறக்கபத்றனறனந்ட வகரண்டு

ஆட்ைற டத்ற ஶதரட ரர உதந்றரமம் டந்ட,
அறஶன „ஜணஸ்ரணத்றனறனந் தறரனரிம்

ரக்ஷமர்கலடன் னேத்ம் வைய்ற்கரக ரர் ணி
ணிரகப் னநப்தட்டரர்‟ ன்ந இடம் ந்வுடன் இர்,
தக்றப் தைத்றல் கரன ஶதங்கஷப நந்டிட்டரர். ‟ன்
ஸ்ரற ணித்டப் ஶதரகர? இஶர ன் ஶமஷணகஷபத்
றட்டிக் வகரண்டு, கூடப் ஶதரஶன்‟ ன்று
கறபம்திினக்கறநரர்! அனக்கு „அந்ர ர ‟ரக

இனந்ரல் றனக்கண்னத்றல் கூடத்ரன் வகௌமல்ர
ஶிின் தரத்றல் குந்ஷ ரனக்கு ரனரட்டுப்
தரடிினக்கறநரர். ஆஷகரல் ஶகரிந்ரஜரஷனேம் அர்
ரரகப் தரடிினப்தறல் ஆரய்ச்ைறக்கரண ிம்
ன்ண இனக்கறநட?” ன்று ஶகட்கனரம்.
இறஶன ணக்கு என கட்ைறனேம் இல்ஷன. ஸ்ரறரஷர்
கனத்ஷச் வைரல்ன ட்டும் ந்ஶன். அர்

அதிப்திரப்தடி, றனக்கண்னத்றல் தரடி ரறரி

வஜணனரக – வதரடப்தஷடரக – இல்னரல், ைறத்கூடத்றல்
தரடிஶதரட,
றல்ஷன கர் றனச்ைறத் கூடந்ன்னுள்
றநல்ிபங்கு ரனறஶர டர்ந்ரன் ன்ஷண
ன்று, இட ரணின் னெர்த்ற இனக்கும் மந்றறரன்
ன்று றட்டரகக் குநறப்திட்ஶட கரட்டிினக்கறநட.
றல்ஷன ிபரகம்; ர ிக்யச் ைறநப்ன
றல்ஷன ிபரகம்; ர ிக்யச் ைறநப்ன
இனஷட அதிப்திரத்ஷ உறுறப்தடுத்டம் என
ிம் ஶகள்ிப்தட்டரர். „றல்ஷன ிபரகம்‟ ன்று
ைறம்தத்றன் ஶதர் வகரண்டரக, ஞ்ைரவூர் ஜறல்னர
றனத்டஷநப் னண்டி ரலுகரில் உள்ப கறரத்றல் டைறு
னம் னந்ற மீர-னக்ஷ்-யடேத் மஶ

ரைந்த்னெர்த்ற ிக்யனம், ைறகரமளந்ரி மஶ
வந் டரஜ னெர்த்ற ிக்யனம் னறக்கடிினறனந்ட
கண்வடடுக்கப்தட்டரகக் ஶகள்ிப்தட்டரர். இனம் உடஶண

உண்ஷஷக் கண்வடடுக்க ஆரய்ச்ைறரல் „ஶரண்டிணரர்‟.
னடிரக இந்த் றல்ஷன ிபரகம் ரன் றனச்ைறத்கூடம்
ன்ந றவ்ஶைம் ன்று ீர்ரணம் தண்ிணரர். „உத

ஶரந்ற‟ரய் இல்னரிட்டரலும், „உத‟த்றல் என்நரண
றவ் ப்தந்ப் „வதனரள் றனவரற‟ில் இர்
வைலுத்ற ஈடுதரடு தனணபித்ட ிட்டட!

„றல்ஷன‟ ிபரகம்

ன்று இன்று ஊர் ஶதஶ இனப்தரல்

இட ஆறில் „றல்ஷனச் ைறத்கூடம்‟ ன்று ஶதர்

வதற்நறனக்கக் கூடும்ரன். றல்ஷனக்குரி டரஜரவும்,
ைறத்கூடத்டக்கு உரி ரனம் ஶைர்ந்ட இனக்கும் இந்
ஊனக்குத் ரஶண இந்ப் ஶதர் வரம்தப் வதரனத்ம்?
இங்ஶக டரஜ னெர்த்ற அகப்தட்டட
வ்ிடத்றவனன்நரல், „அம்தன ஊனி‟ ன்ந
குபத்னகறல். றுதடினேம் றல்ஷனச் ைறற்நம்தன மம்தந்ம்
ந்டிடுகறநட! அரட னர்கரனத்றல் இட
இண்டரட ைறம்தரகக் வகரண்டரடப்தட்டினக்க
ஶண்டும். இப்ஶதரடம் றனவண்கரட்ஷட „ஆற‟ ைறம்தம்
ன்று வைரல்னறக் வகரள்கறநரர்கள். ைறம்த ீக்றர்

னெரிரில் என திரிிணர் வகு கரனம் னன்ன

றல்ஷன ிபரகத்றலும் னஜகர்கபரக இனந்றனக்கனரம்.
அணரஶனஶ குனஶைகப் வதனரள் „அந்ர்க
வபரனனெர ிஶத்‟ ன்று தரடிினக்கனரம்!
றல்ஷன ிபரகத்டக்கு உள்ப ர மம்தந்ம் வரம்த
ஸ்ரஸ்ம்! ிக்யம் கறஷடத் திநகு கட்டி

ஶகரிலுக்குப் னஷ்கரிிரக இப்ஶதரட „ர ீர்த்ம்‟
ணப்தடுற்கு வரம்த கரனரக „ல்ன திள்ஷப

வதற்நரள் குபம்‟ ன்ந வதர் ங்கற ந்றனக்கறநட. ரர்
அந் „ல்ன திள்ஷப வதற்நரள்‟ ன்நரல் வகௌமல்ர

ஶிரன். „வகௌமல்ர மளப்ஜர‟ ன்ந ிச்ரறத்ர்
ரக்கரல் இன்ஷநக்கும் ிச் னலடம் ஸ்டறக்கப்
தடுதன் ரன். ‟மளப்ஜர‟வுக்கு ஶர்றழ்ரன் „ல்ன
திள்ஷப‟. இவ்வூனக்குப் தக்கத்றல் „கலன் கரடு‟

இனக்கறநட – ஜடரனேக் கலஷக றஷணவுதடுத்டரக.
„ஜரம்தரன்
„ம்திக்

ஏஷட‟னேம் இனக்கறநட. வட்டு ஷனறல்

ஶகரட்ஷட‟ – னக்ஷ்ன் ஶதரில் ற்தட்டட

ன்கறநரர்கள். அப்னநம் ஆஶநல ஷல் ஶதரணரல்
அறரம்தட்டிணம் ன்கறந அறீ ரதட்டிணம்.
இன்ஷநக்கு வய்ிகரண னொத வமௌந்ர்த்டக்குப் ஶதர்
ஶதரண ிக்யங்கபரக என தத்டப் தறஷணந்ஷ னல்
rankகள்

வகரடுத்டச் வைரன்ணரல் அறல் றல்ஷன ிபரகம்

ரனம் எனத்ரக இனப்தரர். ந்டி உத்டக்கு
அந்ைந்ரய் மர்ரங்க மளந்ரய் றற்கும் ரைந்த்
னெர்த்றஷ த்ஷண னஷந தரர்த்ரலும் விட்டரல்
தரர்த்டக் வகரண்ஶட இனக்கனரம். ம்னகள்,

ஶஷககள்கூடத் வரிகறந ரறரி அப்தடிவரன டேட்தரண
ைறற்த ஶஷனப்தரடு. „ஶஷனப்தரடு‟ ன்று வைரல்ட
கூடத் ப்ன – ைறற்தி ஷக றரக வரஶண
ந்றனக்கறநரவணன்று ரன் வைரல்னடம். இறஶனனேள்ப
அஶக ிஶைங்கபில் என்று „ர ைம்‟ ன்கறந அம்ன.
ற்ந ஸ்னங்கபிலுள்பட ஶதரல், கூர்னஷணக்
ஶகரடிிலுள்ப ஷனப்னந டேணிில் வரட்ஷடரகஶர,

திஷந டிரகஶர னடிரல் என னக்ஶகரத்ஷப்
ஶதரன னடிந்றனப்தட. இன்வணரன ிஶைம், இடடஷக
ிக்கட்டில் வகௌமல்ர ஶி – ல்ன திள்ஷப
வதற்நரள் – அந் ல்ன திள்ஷபின் ணரமத்றல்
அற்குத் ீங்குகள் ரனறனக்க ஶண்டும் ன்று
கட்டி ஷக்ஷ கரப்தடுட.

மீஷ, னக்ஷ்ர், யடேரர் ல்னரஶ வஞ்ஷைக்

கர்கறந னெர்த்றகள். யடேரரிடம் ைறநப்ன அம்ைம், „றநல்
ிபங்கு ரனற‟ ன்று ஆழ்ரர் வைரன்ணட த்றன்
ீ
றநனரக இல்னரல் திின் றநனரக, தக்றின்
ைக்றரக டித்வடுக்கப்தட்டினப்தரகும். ங்ஶகனேஶ
ஜரணர் னன்ன அர் அமம்தரிரக த்ஷக்
ீ
கரட்டிக் வகரண்டு றற்தறல்ஷன ன்நரலும் இங்ஶக
அடக்கத்றலும் அடக்கரக இடட ஷகஷ உடம்ஷதச் ஶை
எட்டித் வரஷடில் ஷத்டக் வகரண்டு னட ஷகரல்
ரஷப் வதரத்றக் வகரண்டு றற்கறநரர்.
த, ைத்னக்ணர்கஶபரடு தட்டரதிறக்ரக அர்ந்

றனக்ஶகரனத்றல் இல்னரல், இப்தடி மீர, னக்ஷ்
மஶரக ரத்றம் ரர் றன்ந றனக்ஶகரனத்றல்

ிபங்குகறந ஆனங்கஷப „ைறத்கூடம்‟ ன்று வைரல்ட
க்கம். ணரமத்றல் மீர னக்ஷ்ர்கஶபரடு

ரத்றம் ரர் இனந்றல் னக்ரண இண்டு இடங்கள்
ைறத்கூடனம், தஞ்ைடினேம் ஆகும். ஆணரல் தஞ்ைடிில்
மீஷின் அதயம் டந்ரல் அஷச்

வைரல்னரல், இப்தடி னெரக உள்ப மந்றறஷச்
ைறத்கூடம் ன்ஶந வைரல்கறநரர்கள். ைறத்கூடத்றல்

ஆஞ்ஜஶர் ரரிடம் ந்ட ஶைில்ஷனரன். ஆணரல்
ரம் றதடும்ஶதரட என வய்த்ஶரடு அன் தி
கறங்கஷனேம் ஶைர்த்டத்ரன் ஆரறக்க ஶண்டும்.
ந்றஶகச்ர் இல்னரல் தஶச்ஷணனேம், கனடரழ்ரர்
இல்னரல் யரிஷ்டஷனேம், ஆஞ்ஜஶர்
இல்னரல் ரஷனேம் னஜறப்தற்கறல்ஷன ன்தரஶனஶ
இங்ஶக ஆஞ்ஜஶனம் கரட்ைற வகரடுக்கறநரர்.

ஆனங்கள் டுத்ர்கள்
ஆனங்கள் டுத்ர்கள்
கண்வடடுத் இந் ரர் „வமட்‟டுக்குப் னறரகக் ஶகரில்
கட்டி ஷத்றல் இன்வணரன தரட்டி மம்தந்ம்

னகறநட. இள் என மளங்கனறப் தரட்டி. ஶகரதரன
க்னஷ்ஷர் ன்ந ன்ஜறண ீரின் தத்றணி. றல்ஷன
ிபரகத்றல் ர னெர்த்றக்குக் ஶகரில்

கட்டுற்வகன்று அறுதறணரிம் னொதரய் டுத்ட
ஷத்ள் – அல்னட தறஷ டுத்ட ஷக்கச்

வைரன்ணள் – அள்ரன். டைறு னம் னந்ற

அறுதறணரிம் ன்நரல் அட இன்று த்ஷணஶர
னக்ஷம்.
வ்பவு டெம் ரஸ்ஶர, இஷப்தற்நற இன்வணரன்று
கூடக் ஶகள்ிப்தட்டினக்கறஶநன். அரட, அந் அம்ரள்,
ர்ற, ரரபரக அறுதறணரிம் டம் ன்று
னனரிடம் வைரல்னறிட்டு மளங்கனறரக

ரைரிந்த்ஷ அஷடந்ட ிட்டரபரம். அப்னநம்
தத்றம் லடம்ஶதரட அள் தர்த்ரவுக்கு அவ்பவு

ணஸ் ரல், ஆநரிம் வகரடுத்ரல் ஶதரரர ன்று
ஶரன்நறரம். அப்தடிஶ ல ஆம்தித்ரரம்.
„ண்ரல்‟, „லத்ரல்‟ ன்று

இண்டு ிரகத்

வரஷகஷக் குநறப்திட ஶண்டுல்னர? னனறல்
„ண்ரல்‟ 6000

ன்று லப் ஶதரணர் ம்ஷநறரல்

னென்று ஷமஃதர்கலக்கு அப்னநம் ரனரரக இன்வணரன
ஷமஃதனம் ஶதரட்டு ிட்டரரம். உடஶண

கண்டுவகரண்டரர், தத்ட டங்கு ஜரஸ்றரக தரர்ரள்

ினம்தி வரஷகஷஶ ஶதரட்டு ிட்ஶடரவன்று.
ஆணரலும் ணமறஶன ன்ணஶர என்று ஷத்ட,
„லறஷ

அடித்ட ரற்ந ஶண்டரம்; அலஷட

தக்றின் மளக்ஷ் ைக்றனேம் ரைந்த் னெர்த்றின்
திதரனந்ரன் ம்ஷ இப்தடி லப்

தண்ிினக்கறநட‟ ன்று வபிவு ற்தட்டு,
அறுதறணரிம் னொதரஶ வகரடுத்டக் ஶகரிஷனக்
கட்டிணரரம்.
இற்குச் ைறன னங்கலக்குப் திநகு, ரஶர
குடிரணன் அம்தனவூனி அனகறல் வட்டிண ஶதரட
றல்ஷன ிபரகத்டக்கு அந்ப் ஶதர் ற்தடக் கரரண
டரஜரின் றவ்ரண வதரி னெர்த்ற அம்தரஶபரடு
கண்வடடுக்கப்தட்டட.* ிம் வதரி.ர.வ.க.
குடும்தத்ட ரட்டுக்ஶகரட்ஷடப் னண்ரனுக்குத்

வரிந்ட. உடஶண அர் டரஜ னெர்த்றக்ஶக உரிரண
„மஷத‟ ன்கறந

அஷப்தில் ஶகரில் கட்டிணரர்.

ரர் வமட், டரஜர வமட் ஆகற இண்டுஷக
ிக்யங்கலம் எஶ அஷப்தில் இனந்ஷக்
வகரண்டும், ற்ந டங்கள், ஊக –

அடேரணங்கபினறனந்டம் ைறம்தத்றல் ஶதரனஶ
இங்ஶகனேம் ஈச்ன் டரஜர, வதனரள் ரர் ஆகற

இனர் மந்றறகலம் தக்கத்றல் தக்கத்றல் இனந்றனக்க
ஶண்டுவன்று ஶரன்நறரல் அவ்ரஶந ஆன
றர்ரம் வைய்ப்தட்டட.
ரின் ஆரய்ச்ைறக்கு அப்னநம் றல்ஷன ிபரகம்
வரம்தப் திமறத்ற வதற்றுிட்டட. இண்டு

னெர்த்றகலக்குள் ைறம்தத்றல் ஈச்ன் – டரஜர –

னக்ஸ்ரக இனப்தற்கு ஈடு வைய்கறநரர்ஶதரன, இங்ஶக
வதனரள் – ரர் – னக்ம் வதற்று அடிரர்கஷப
ரபரக ஆகர்றக்கறநரர்.
டத்டக்கு உநவுக்கரர்கள்
டத்டக்கு உநவுக்கரர்கள்
றல்ஷன ிபரகத்டக்கு இன்வணரன வதனஷ அன்
கறட்ஶட எபஷப் தரட்டிக்குக் ஶகரில் இனப்தரகும்.
றல்ஷன ிபரகத்டக்குத் வற்ஶக ரலு ஷனறல் உள்ப
கற்தணரர் ஶகரில் ன்ந ஸ்னத்டக்குப் தக்கத்றல்,
ஞ்ைரவூர் யரரஷ்டி ரஜ ம்ைத்ஷச் ஶைர்ந்

டபஜரஜறின் வதரில் டபஜரப் தட்டிணம் ன்ந ஊர்

இனக்கறநட. அங்ஶகரன், „ஆனம் வரலட ைரனவும்
ன்று‟ ன்று வைரன்ணலக்கு ஆனம் இனக்கறநட. 1940
ரக்கறல் கற்தணரர் ஶகரினறல் னடைரகக் கும்தரதிஶகம்
டந்ஶதரட இந் எபஷ ஶகரிலும் திமறத்ற

வதற்றுிட்டட. றநறஞர்கள் அங்ஶக கூடி அஷ என
னனர்ஶைரிரகஶ வைய்ரர்கள்.
அற்குத் வற்ஶக இன்வணரன ரலு ஷல் ஶதரணரல்
மனத்ம். இங்ஶக இற்ஷகரக ற்தட்டுள்ப ைறன
அஷப்னக்கபரல் வன் டனரக சுரர் இண்டு ஷல்
அகனனம், கல ழ் ஶனரக சுரர் னப்தட ஷல் ீபனம்
வகரண்ட மனத்ப் தப்ன. னத்றல் ரலு ரமம்
எஶ உப்னக் கட்டிகபரக உஷநந்ட றஷநந்றனக்கும்.
ரஜஶகரதரனரச்ைரரிரர் ஷனஷில் உப்ன

மத்ரக்யம் வைய்ட ஶரண்த்றன் இந்ப்

தகுறில்ரன். எபஷரனக்குப் தக்கத்றஶனஶ ஶம்!
ரன் ஆஷைப் தடுகறந ரறரி ஶனம் றலம் இந்
ரட்டில் ஷகஶகரத்டக் வகரண்டு ஶதரினக்கறன்நண
ன்தற்கு இன்வணரன மரக்ஷற!
இந் ஆஷைிணரல்ரன், எபஷரஷப் ஶதரன என
றழ்ப் வதரிர் „ஆத்றசூடி‟ ன்கறந ரறரி என

ரர்த்ஷரல் ைந்த்வௌப ீச்ஷ ஞரதகப்தடுத்றணரல்
கூட உடஶண, “அர் ங்கள் டத்டக்கு உநவுக்கரர்” ன்று
வைரந்ம் வகரண்டரடிக் வகரண்டு ரன் வதனஷப்தடுட.
கம்தனும் வடனம்
கம்தனும் வடனம்
இம்ரறரி கிச் ைக்கர்த்ற ன்னும் கம்தனுக்ஶக
டத்ஶரடு வைரந்ம் இனக்கறநட. டம் இனக்கறந கரஞ்ைற
ண்டனம் ரன் கம்தர் திநந்ட பர்ந் அனஷட

வைரந் ஊர் ன்று எனர் ஆரய்ச்ைற வைய்றனக்கறநரர்.
அர் வதர் மறஷ்ட தரற. னடவதனம் னனர்.
இஷனேம் றழ்த் ரத்ர ன்று வைரல்னனரம்.
„கம்தஷக்

கம்தரடர், கம்தரட்டரழ்ரர் ன்கறநரர்கள்.

இறனறனந்ஶ, அர் ஶைரரட்டில் உள்ப ஶலந்டெரில்
ந்ட ங்கறர்ரன், அனஷட வைரந்ச் ைலஷ
ஶைரரடரக இல்னர கம்தரடு ன்று ஆகறநட.
னன்னூல்கஷபப் தரர்த்ரல் „கம்தரடன்‟ ன்தட
கரஞ்ைலனத்றல் ஶகரில் வகரண்டினக்கும் கம்தரணின்
வதரகஶ வரிகறநட. „கம்தன்‟ ன்தட „கம்தன்‟

ன்நரகனரம். அல்னட கம்தர ற தரய்ரல் கரஞ்ைற

ண்டனத்றற்கு கம்த ரடு ன்று வதர் ற்தட்டரகவும்
வகரள்பனரம். இப்தடி இன்வணரன ைலஷினறனந்ட இர்
ஶைரரட்டுக்குப் ஶதரய் ரமம் வைய்
ஆம்தித்றனந்ரல்ரன், இர் னறரகப் ஶதரண
ைலஷக்கரர்கள் இஷ இன்ண ரட்டுக்கரர் ன்று
வைரல்னறக் „கம்த ரடர்‟ ன்று வதர் ஷக்க இடம்

ற்தடும்‟ ன்தட இந்த் றழ்த் ரத்ரின் கனத்ட.
அந்க் கனத்றல் ஶலும் ரபித்டக் வகரள்ப ன்ணிடம்
வகரஞ்ைம் ைக்கு இனக்கறநட. கரஞ்ைற ண்டன
மம்தந்ஶ கம்தஷ ம் டத்ஶரடு உநவுதடுத்ப்
ஶதரடம் ன்நரலும், கூடுனரக இன்வணரன ினம்
இனக்கறநட:

கரஞ்ைலனத்டக்கு னென்று ஷனறல் அம்தி ன்று என
கறரம் இனக்கறநட. னனச்ஶைரி ரறரி இடவும்
ம்னஷட ைந்த்வௌப ீச்னக்கு வைரந்ரண கறரம்.
கற.தி.1111-இல் ிஜகண்ட ஶகரதரனன் ன்ந வலுங்கு

ஶைரரஜர இந் கறரத்ஷ டத்டக்குக் கரிக்ஷகரக
அர்ப்தம் வைய்றனக்கறநரன். அந் ரண ைரமணத் ரற
தட்டம் – (வைப்ஶதடு) – டத்றல் இனக்கறநட.

அறஶன „அம்தி‟ின் னலப் ஶதர் அம்திகரனம் ன்று
கண்டினக்கறநட. அங்ஶக ஆனத்றல் உள்ப
ைறவதனரனுக்கு அம்திகரதீச்ர் ன்ஶந வதர்.
கம்தனஷட திள்ஷபின் வதனம் அம்திகரதற ரன்!
கம்தர் ம்ரழ்ரஷப் தற்நற „ைடஶகரதர் அந்ரற‟ தரடி
ஷஷ்ரினந் ஶதரறலும், ஷை – ஷைஷ்

மம ஶணரதரனள்பரகப் திள்ஷபக்கு ஈச்ன்

ஶதஷ ஷத்றனக்கறநரர்! கம்தரின் கரனம் கறட்டத்ட்ட
அம்தி கறரம் டத்டக்குச் ைரமணரக்கப்தட்ட அஶ
கரனம்ரன் ன்தஷனேம், அர் தகத்தரரஷப
அடேமரிப்ஶதரனக்கு உரி ஷை – ஷஷ் அஶத
ஶரக்குப் வதற்நறனந்ஷனேம் தரர்த்ஶரரணரல், அர்
அம்தி கறரத்றன் னெனம் ம்னஷட கரஞ்ைற

டத்ஶரஶடஶ மம்தந்ப்தட்டுக் கூட இனக்கனரம் ன்று
வதனஷ வகரள்ப றரறனக்கஶ வைய்கறநட.
த்ரீறில் கூட அர் ம்னஷட ஆைரர்ரபின்
மறத்ரந்த்ஷ ன்நரக ஆரித்ட „ரர‟த்றல் என
இடத்றல் வைரல்னறினக்கறநரர்: ரஷிணரல் திம்ஶ
ரன் உனகம் ஶதரனத் ஶரன்றுகறநட – இனட்டிணரல் என

தலஷ தரம்தரகத் வரிகறந ரறரி. ிபக்ஷகக் வகரண்டு
ந்ரல் இனட்டு ஏடிப் ஶதரகறநரற்ஶதரல், ஞரண

ிபக்கறஶன ரஷினள் ஏடிிடும். வபிச்ைத்றஶன,
வறும் கல்திரண தரம்னத் ஶரற்நம் அற்கு

ஆரரண தலஷிஶன எடுங்கற, தலஷ ட்டுஶ
உண்ஷப் வதரனபரய் றற்கறநட. இப்தடித்ரன்
ஞரணப்கரைத்றஶன உனகத் ஶரற்நம் ன்ந தஞ்ை ன

ிஸ்ரனம் கல்தஷண ஸ்டரக ஆர மத்த்றல்
எடுங்கற அந் வய்ப்வதரனள் ரத்றஶ றஞ்சும்” ன்று
ஆைரர்ரள் ிபக்கறினக்கறநரர். இந்க் கனத்ஷ இஶ
உதரணத்றணரல் கம்தனம் வைரல்னற அந் ஷநனடிரண
வய்ப்வதரனள்ரன் ரன் ன்கறநரர்:
அனங்கனறல் ஶரன்றும் வதரய்ம்ஷ
அவணப் னம் ந்டம்

ினங்கற ிகரப் தரட்டின்
ஶறுதர டுற்ந க்கம்
ீ
கனங்கு வஷக் கண்டரல்
அவன்தர் ஷகில் ந்ற
இனங்ஷகில் வதரனர ன்ஶந
ஷநகலக் கறறுற ரரர்.
இப்தடிப் தம் அத்ஷம் ஶதசும் கம்தஶரடு ம் டம்
றச்ைம் தந்டத்ம் வகரண்டரடனரம்,
அம்திகரதற கஷரல் இன்வணரன றழ்ப் தரட்டினேம்

க்கு உநரகறநரள். அன் ப்ஶஷ வகரண்ட, அணிடம்
ப்ஶஷ வகரண்ட ஶைர ரஜகுரரிரன். அனுஷட
என கிஷக்கு அள் „தரட்டுஷடத் ஷனி‟ ஆணரல்
„தரட்டி‟ ஆகறநரள்!

அந்ப் தரட்டுரன் அஷண ரஜரின்

ைறமரக்கறஷணக்கு ஆபரக்கற அனுஷட உிஷஶ
குடித்ட; உடஶண அலம் திரத்ரகம் வைய்ட
ிட்டரவபன்று கஷ.

கரரக்ஷற வரடர்னள்ப தரட்டி
கரரக்ஷற வரடர்னள்ப தரட்டி
தன றனுமரண தரட்டிகஷபப் தரர்த்டிட்ஶடரம்.
ன்வணன்ண றனுமள? வைரந்ரகப் தரட்டுப் தரடிரலும்,
ைறனங்கர ண்ம் ரல் ைறறுறரினக்கும் ஶதரஶ
குந்ஷ ஸ்ரறரண திள்ஷபரர் அனபரல் கறி

ஆணரலும் தரட்டிரண எபஷ – இள் கன்ணிப் தரட்டி;
தரட்டுக்கள் மர்ப்திக்கப்தட்டரல் தரட்டிரண

ஞ்ைரக்கூர் ரி – இள் வௌண மளங்கனறப் தரட்டி;
ரர் ஶகரில் கட்டி றல்ஷன ிபரகத்றன் ீர்க்க
மளங்கனறப் தரட்டி; தரட்டுஷடத் ஷனிரணரல்

தரட்டிரண ஶைர ரஜகுரரி – இலம் கன்ணிப் தரட்டி
ன்நரலும், ச்னங்கரத்றல் ணஷம ிட்டு,
கல்ரரகரஶன அங்கனற ரறரிரகற உிஷ
ிட்டள்… ன்நறப்தடிப் தன றனுமளப் தரட்டிகஷப

ப்தடிஶர ட மம்தந்ப் தடுத்றச் வைரல்னறிட்ஶடன்.
அங்கபரய் னடிக்கரல் இன்ணம் என தரட்டிஷச்
வைரல்ன ஶண்டும். ம்னஷட டத்டக்ஶக,

ைந்த்வௌப ீச்னக்ஶக ஜீைக்றரக இனக்கும் மர்
ங்கப ங்கஷபரண கரரக்ஷற யர

த்ரினமளந்ரிின் மம்தந்னள்பள் இந்ப் தரட்டி.
ைங்ககரனத்றஶனஶ ரழ்ந்ட தரட்டுக்கள் இற்நறரல்
„தரட்டி‟ ஆணள்.

அகரனூறு, னநரனூறு, ற்நறஷ

னனறற்நறல் இலஷட தரடல்கள் இடம்
வதற்நறனக்கறன்நண. னக்ரக இள் வய்

ஆஶைரகற „வநறரடல்‟ ன்தஷப் தற்நறப்
தரடிினப்தரல் „வநற தரடி‟ ன்ஶந அஷடவரற
வதற்நறனக்கறநரள். கரஞ்ைற கரரக்ஷற ஆறிஶன வரம்த
உக்ரக – உக்ம் ன்நரல் ன்ண? ம்ரல் ரங்க
னடிர அபவுக்கு அனள் வநற திடித்றனந்
உக்ம்ரன்! – இனந்ரவபன்றும், ஆைரர்ரள்ரன் அஷப
ைணப்தடுத்றணரவன்றும் வைரல்கறநரர்கள், அணரல்

இப்ஶதரடம் „ஶதய்க்கரரக்ஷற‟, „வநற கரரக்ஷற‟ ன்று

வைரல்லும் க்கறனக்கறநட! ஶதய், வநற ன்தவல்னரம்
வய் ஆஶைந்ரன் ன்தட „ஶதய் கள்‟ „வநற

தரடிள்‟ ன்வநல்னரம் கூநப்தடும் ைங்க கரனப் வதண்
னனர்கள் இனந்றனறனந்ட வரிகறநட. இப்தடி
ஷநனகரக ரத்றம் இல்னரல் ஶரகஶ கரரக்ஷற
மம்தந்னள்பள், ரன் வைரல்ன ந் தரட்டி…‟வநற
தரடி‟ ன்று தட்டப் வதர் வதற்ந அலஷட
இற்வதர் கரக்கண்ிரர். „கரக் கண்ி‟ ன்நரல்
„கரரக்ஷற‟ ன்ஶந

அர்த்ம்!

அநறவுக்கும் அஷடக்கும் ரழ் இல்ஷன!
தன ஜணகர்கள்
தன ஜணகர்கள்
மீஷனேஷட அப்தரின் ஶதர் – ஜணகர் இல்ஷன! ஜணகர்
ன்தட றறஷனஷத் ஷனகரகக் வகரண்டு ிஶயம்
ன்ந ரஜ்த்ஷ ஆண்ட மளர் ம்ைக்கறஷபப்
திரிிணரில் றற ன்தரின் றில் ந்

ல்னரனக்கும் உரி குடிப் வதர். மீஷனேஷட

அப்தரின் ஶதர், அரட இற்வதர், மீத்ஜர் ன்தட.
குடிப் வதஷச் ஶைர்த்ட அஷ மீத்ஜ ஜணகர் ன்று

வைரல்ன ஶண்டும். மீம் ன்நரல் கனப்ஷத. மீத்ஜர்
ன்நரல் கனப்ஷதக் வகரடிஷ உஷடர். இந்க்

கனப்ஷதக் வகரடிக்கரனக்குப் வதரனத்ரகக் கனப்ஷத

கறபநறிடும். உலதரஷிஶனஶ மீஷ அகப்தட்டரள்.
“மீர” ன்நரஶன

கனப்ஷத னஷணின் தரஷரன்.

றறஷன ரஜம்ைத்ஷச் ஶைர்ந் அஶக ஜணகர்கபில்
ஶகைறத்ஜ ஜணகர், கரண்டிக் ஜணகர் ன்று இண்டு ஶதர்.

அந் இண்டு ஶதனம் வதரிப்தர – ைறத்ப்தர திள்ஷபகள்.
ர்த்ஜ ஜணகர் ன்தர் இர்கலஷட தரட்டணரர்.
அனக்கு அறத்ஜர், க்னத்ஜர் ன்று இண்டு
திள்ஷபகள். க்னத்ஜரின் திள்ஷப ஶகைறத்ஜர்,
அறத்ஜரின் திள்ஷப கரண்டிக்ர்.
ர்த்ஷஶ ஜீி னக்ஷ்ரகக் வகரண்டு, வகரடிஷத்
டெக்கறப் திடிக்கறந ரறரி உைத்றக் கரட்டுகறநந்ரன்
ர்த்ஜன். ஆணரல் „ர்த்ஜன்‟ ன்ந ரர்த்ஷக்கு
„ஆரடனற‟, „யறதரக்ரிட்‟ ன்றும்

ஶகனறரக ஏர் அர்த்ம்

உண்டு. ர்ரடேஷ்டரணத்ஷ அடக்கரகப் தண்ரல்
தகட்டரகக் வகரடி திடித்டக் கரட்டுகறநன்

ஶதரனறரகத்ரன் இனப்தரன் ன்ந அதிப்ரத்றல் இப்தடி
அர்த்ம் ற்தட்டட. ரன் வைரன்ண ர்த்ஜ ஜணகர்

இம்ரறரி ஶதரனற இல்ஷன. இந் ிம் இனக்கட்டும்.
னல ரஜ்த்ஷனேம் ஷனப் திள்ஷபக்ஶக தட்டம்
கட்டுடரன் வதரட க்கம். ஆணரலும் ைறன

மங்கபில் இஷப திள்ஷபகலக்கும் ரஜ்த்றல்
ஸ்ந்றரண தங்கு னடண்டு. என கணிஷ்ட னத்ன்
யரசூணரக னேத்ங்கள் தண்ிப் னட ரஜ்ங்கள்

திடித்டக் வகரடுக்கும்ஶதரட திரரண ரஜர ஜ்ஶஷ்ட
னத்னுக்கு ட்டுறல்னரல் இனுக்கும்

னெத்னுக்கடங்கற குறுறன அைரக இல்னரல்,
ஸ்ந்றரணரகஶ ரஜ்த்றல் தங்கு னடண்டு.
ரஜ் ஆஷைஶில்னரல், ம்தி ஆண்டரல் அட ரம்
ஆலற்கு ஶஶன ன்று றஷணத்ர் வரைந்த்

னெர்த்ற. னடிிஶன அர் ஶகரமன ஶைத்ஷ இண்டரகப்

திரித்டக் குைன், னன் இண்டு ஶதனக்கும் தட்டம்
கட்டிணரர். அட ட்டுறல்னரல், ஶகரமனத்டக்கு
அப்தரற்தட்ட ரஜ்ங்கஷப னக்ஷ், த,
ைத்னக்கணர்கபின் ல்னரப் திள்ஷபகலக்கும் தரகம்
ஶதரட்டுக் வகரடுத்ரர்.
ஶகைறத்ஜனக்கும் கரண்டிக்னக்கும் கப்தணரர்கபரக
இனந் அண்ர-ம்தி ஜணகர்கள் இண்டு ஶதனஶ
ணித்ணி ரஜ்ங்கலக்கு ரஜரக்கபரக இனந்ர்கள்.
அணரல் அர்கலக்கப்னநம் திள்ஷபகபரண ஶகைறத்ஜர்,
கரண்டிக்ர் இண்டு ஶதனம் அந்ந் ரஜ்ங்கலக்கு
ரர்மரக ஆட்ைற வதற்நரர்கள்.
தஷ கரன ரஜரக்கள் க்ஷத்ரி ர்ப்தடி ீ
னனர்கபரக னேத்ங்கள் வைய்ட ரஜ்த்ஷ

ிஸ்ரித்டக் வகரண்டு ஶதரரர்கள். ர் ைரஸ்த்ப்தடி
ல்ன றர்ரயம் டத்டரர்கள். அஶரடு ரக
ஜ்ஞரறகலம் றஷநப் தண்டரர்கள். இப்தடிக் கர்
ரர்க்கத்றல் ைறநப்தரக ஈடுதட்டினந்ரலும் அர்கலக்கு

ஶரந் ஞரணனம் இனக்கும். னத்ன் சுக்கு ந்டம்
அனுக்குப் தட்டம் கட்டி ிட்டு, ரஜஶதரகத்ஷ ல்னரம்
ிட்டுக் கரட்டுக்குப் ஶதரய் தஸ் தண்ிப்

தரத்ரஶரடு ஶைர்ந்ட ிடுரர்கள். ஆள்கறநஶதரஶ
ரஷ இஷனத் ண்ரக
ீ
இனந்ட வகரண்டு றம்த
ஶரந் ிைரம் வைய் ரஜரக்கலம்
இனந்றனக்கறநரர்கள். இப்தடிினந் என ஜணகஷப் தற்நற
ப்னயரண்க உதறத்றஶன றஷந னகறநட.
ஶகைறத்ஜர்

ஶகைறத்ஜர்
ஶகைறத்ஜர், கரண்டிக்ர் ஆகற இண்டு ஶதரில்
ஶகைறத்ஜர் றம்த ஶரந்க் கல்ி வதற்நர். ஆணரலும்
இந் ரபில் தன ஶதர் ஶர னஸ்கத்றல் ஶரந்ம்
தடித்டிட்டு, „ஆத்ரஷ எண்டம் வரடரட; அட

ைடங்கு, கர்ர ற்கும் திடிதடரட‟ ன்று சும்ரவுக்கரகச்
வைரல்னறக் வகரண்டு, அணரஶனஶ ல்னர
அடேஷ்டரணத்ஷனேம் ிட்டு ிட்டுத் ரங்கள் டவும்
வரடர றஷனக்கு ந்ட ிட்ட ரறரி ப்ஷில்
இனப்தட ஶதரனப் னர் கரனங்கபில் இனக்கரட்டரர்கள்.
தடித்ட, ஶரந் த்வல்னரம் வரிந்ட

வகரண்டினப்தரர்கள். ஆணரலும் அனர்ரக ப்ஶதரஶனும்
னக்ஶகனும்ரன் ஈச்ரடேக்யம் எஶடிரகப்

னண்டு ந்ட ைட்வடன்று ஆத் ஞரணத்ஷத் னஶ
எற, ற்ந ல்னரனம் வ்பவு தடித்றனந்ரலும்
தடித் ஶரந்ம் அடேதரகடரணரல் அற்குப் னர்
கர்ரஷனேம் ணமறன் ரமஷணகஷபனேம்

ஶஷ்டரகக் கர்ரடேஷ்டரணனம் தக்றனேதரமஷணனேம்
தண்ிப் ஶதரக்கறக் வகரண்டரல்ரன் னடினேம் ன்று
உர்ந்றனந்ரர்கள். அணரல் திநப்னப்தடி ரய்த்
ஸ்ர்த்ஷ னஷநரகப் தின்தற்நறனேம், ஷறக
கர்ரக்கஷபனேம் ஈச் ஆரஷணஷனேம் றஷநப்
தண்ினேம் ந்ரர்கள். இணரல் னர் கர்ரவும்,
„ரமஷண‟ ன்கறந

ைறத் னனம் குஷநந்ட வகரண்ஶட

ந்ட, ைறத் சுத்ற ற்தட்டு, ைறத்ம் ஆடரல் றற்கப்
தக்கப்தட்ட அப்னநஶ ஆத் த்த்ஷ ஶரக ிைரம்
வைய்னேம் தக்ம் உண்டரகும். அப்ஶதரடரன்

ஞரணரப்ரமத்றல் னலக்கப் திஶைறப்தரர்கள்.
னடிிஶன னஸ்க ஶரந்த்ஷ அடேத
ஶரந்ரக்கறக் வகரள்ரர்கள்.
அரட, ஶத்றல் கர் கரண்டம் ன்று னனறலும்
ஞரண கரண்டம் ன்று திற்தரடும் இனப்தஷ

அடேமரித்டக் கர்ரில் ஆம்தித்ஶ ஞரணத்டக்குப்
ஶதரணரர்கள்.
இம்ரறரி ஶகைறத்ஜனக்கு ஆத் ித்ஷில் ல்ன
ித்த் இனந் ஶதரறலும் அட ஸ்ரடேனறரற்குப்
னர்ரங்கரக ஸ்ர்ப்தடி னஷநரக ரஜ்

தரிதரனணம் வைய்ட ந்ரர். ரகரற அடேஷ்டரணங்கலம்
தண்ிணரர்.

அத்ஷ ஞரணிகலம் ஷடனஷந உனகும்
அத்ஷ ஞரணிகலம் ஷடனஷந உனகும்
ப்னயரண்கத்றல் னம் ஜணகர், மீஷ அப்தர

ஜணகர் னனரணர்கள் ஆத்ரடேனறில் மறத்றஶ
வதற்ந திற்தரடும் ரஜ் றர்ரயம் தண்ிணர்கள்.
தரர்த்ரல் ஶடிக்ஷகரினக்கும் – ஶனரகம் ரஷ,
உடம்ன ரஷ, ணசு ரஷ ன்நறனந் அத்ஷ
ஞரணிகள் தன ஶதர் ரன் இற்ஷந றஜரக றஷணக்கறந
த்ஷறகஷபிடவும் ஶனரகத்றஶன கரர் னொதத்றல்
அதரரக மரறத்றனக்கறநரர்கள். ஆைரர்ரள் (ஆற
ைங்கர்) என உரம் ஶதரடம். த அத்ஷறரண
அர் னப்தத்றண்ஶட சுக்குள் ஆஶமட யறரைனம்
இந் ஶைத்ஷ ஏர் இடம் ிடரல் சுற்நற, த்ஷண

ரம், த்ஷண தரஷ்ம், த்ஷண ந்த் ப்றஷ்ஷட,
னெர்த்ற ப்றஷ்ஷட, ஸ்ஶரத் க்ந்ம், ட ஸ்ரதணம்

ன்று தண்ிினக்கறநரர்? அப்னநம் ஆைரர்ரபின் டம்
என்நறல் ஆறதத்ம் கறத் ித்ரண்ரள்ரன்
ிஜக மரம்ரஜ்த்டக்கு ிஷ ிஷத்ட லச்ைற
ந்ட. அற்கப்னநம் ைறரஜற யரரஜர யறந்ட

மரம்ரஜ்ம் ஸ்ரதித்ரவன்நரல் அற்கரண கரர்
உத்மரகத்ஷ அனக்கு ஊட்டி, அஷ மரவும் guide
தண்ிக் வகரண்டினந்னம் த அத்ஷறரண

மர்த் ரரஸ் ஸ்ரறகள்ரன். இங்ஶக ம்னஷட
ஞ்ைரவூரிஶன ரகர்கபின் ரஜ்ம் ற்தடக்

கரரினந்ட, னல் னென்று ரஜரக்கலக்கு தி
ந்த்ரிரக இனந்ட ரவன்று தரர்த்ரல் அனம் என
கஷடந்வடுத் அத்ஷறரன் – ஶகரிந் ீக்ஷறர்

ன்தட அர் வதர். ஆகக் கூடி, ிம் வரிர
வள்ஷபக்கரர்கள் அத்ஷத்றன் „ரர டரக்ட்ரின்‟ (Maya
Doctrine) ரன்

யறந்டக்கலக்குக் கரர்ப் திதஞ்ைத்றல்

ஈடுதரடில்னரல் ஶைரப்பரங்கறகபரக்கறத் டனக்கர்,

வள்ஷபக்கரர்கள் னனறர்கபிடம் ரட்ஷடப்

தநறவகரடுக்க ஷத்ட ன்று வைரன்ணரலும், ைரித்றத்ஷ
றஷ்தக்ஷரகக் கூர்ந்ட தரர்த்ரல் உண்ஷ இற்கு
ஶர்ரநரணட ன்று வரினேம்.
அவப்தடி அத்ஷ ஞரணிகள் ியர ஶனரகத்றல்
இத்ஷண மரறத்ரர்கவபன்நரல், அந் ஞரணஶரன்
இந் மரஷணக்குச் ைக்ற ந்ட ன்றுரன் னறர் ரறரி
தறல் வைரல்ன ஶண்டும். „ஶனரகம், உடம்ன, ணஸ்
ன்தஷ அடிப்தஷடில் ரஷ. ஆணரலும்

ியரத்றல் இனக்கறந ரறரி என ஶரற்நம்

அற்கு இனக்கறநட‟ ன்கறந அத்ஷக் வகரள்ஷகஷ
ற்கும்ஶதரட இந்த் ஶரற்நத்ஷ ர்ரகக்
கர்த்றணரல் எலங்குதடுத்ற, அப்னநம் ஞரணத்டக்குப்
ஶதரக ஶண்டும் ன்றும் ற்தடுகறநட; அஶ ைத்றல்
இட ஶரற்நம்ரஶணவரற அடிப்தஷடரண மத்
ஸ்ட இல்ஷன ன்தரல் இஶரஶடஶ ன்ஷண
„டிண்டிஃஷத‟ தண்ிக்

வகரண்டு, அணரல் இறஶனஶ

உன்று வகரண்டு, உப்திக் வகரண்டு றற்கரல் இறல்
தட்டுக் வகரள்பரல் ினகற றன்று தரர்க்கவும் னடிகறநட.
இடஶரன் மர்னம் ன்று ப்தரக

றஷணக்கும்ஶதரடரன் அந் றஷணப்தரல் இஷக்
கரப்தரற்நற ஷத்டக் வகரள்றல் அீரண கஷன
ற்தடுகறநட. அணரஶனஶ ைறத்த்றஶன வபிவு

குஷநகறநட. ர்ம் ப்திப்கூட இஷக் கரப்தரற்நறக்
வகரண்டரவனன்ண ன்கறந ரீறில் ைறத்ம் ஶதரக
இடஶற்தடுகறநட. அரட எலங்கரகக் கரரித் றட்டம்
ஶதரட னடிரனறனக்கறநட. உள்பத்ஷ ஷத்டத்ரஶண
உடம்ன? ஷமகரனஜற கூட அப்தடித்ரஶண வைரல்கறநட?

அீ ஈடுதரட்டு ிைரத்ரல் ைறத்ம் தனறக்கறந ஶதரட,
அற்கு ரர்கறக தனனம் குஷநகறநஶதரட, அன் திற
தனறப்தரகஶ ைரீத்றன் தனம், உத்மரயம், கரரி ைக்ற

ல்னரனம் குஷநந்ட ஶதரகறன்நண. அத்ஷறக்கு இப்தடி
இல்ஷன. அன் ஶனரக ியரத்றஶனஶ
இனப்தரகத் ஶரன்நறணரலும், அறஶனஶ உப்திக்
வகரண்டு ிைரப் தடரல் ினகற றன்று தரர்த்டக்

வகரண்டு இனப்தரல், ஸ்றரண ைறத் தனத்ஶரடு, ைறநறப்
ஶதரகர ஶய தனத்ஶரடு னேக்ரகத் றட்டம் ஶதரட்டு,

அஷ ைக்றகரகக் கரர்த்றல் றஷநஶற்ந அணரல்
னடிகறநட.

ஞரணரப்ரமம் தண்ி அத்ஷரடேதத்றல் மறத்ற
அஷடந்ர் ட்டுந்ரன் இப்தடி ன்நறல்ஷன. ஞரண
ைரஸ்த்ரப்ரமம் ட்டுஶ றஷநப் தண்ி, ஆணரலும்
அஷஶ இப்ஶதரட மரஷணரக்கறக் வகரள்பரல்,

அற்குப் ஶதரற்குப் னர்ரங்கரகக் கர்ர-தக்றகஷப
அப்ரமம் வைய்ட வகரண்டினப்தனுக்குங்கூட,
அனுஷட ஆழ்ந் அத்ஷப் தடிப்ன உள்லத்
ரணரகஶ ஏபவு ஷகவகரடுத்ட, அஷணனேம்
ஏபவுக்குப் தட்டுக் வகரள்பரல் ினகற றற்கவும்,
அணரஶனஶ கரர்ங்கஷப அறகத் வபிஶரடும்
ைக்றஶரடும் தண்வும் தக்குப்தடுத்றிடும்.
இப்தடித்ரன் கரர் ஶனரகத்றல் ஶகைறத்ஜர்
கரண்டிக்ஷிட ஶைரதித்ட ப்ரக்டிகனரக
னன்ஶணநறணரர்.
கரண்டிக்ர்
கரண்டிக்ர்
கரண்டிக்ர் ஶரந்த்றன் தக்கம் அறகம் ஶதரகில்ஷன.
அர் னலக்கவும் கர் ரர்க்கக்கரரகஶ இனந்ரர்.
ப்ம் ித்ர ைரஸ்த்ங்கபில் ஶகைறத்ஜர் ப்தடி
றனரினந்ரஶர, அப்தடி ஷறக
கர்ரடேஷ்டரணங்கபிலும், அற்றுக்கரண
ைரஸ்த்ங்கபிலும் கரண்டிக்ர் றனரினந்ரர்.
ஆகக்கூடி, கர் கரண்டம், ஞரண கரண்டம் ன்ந

இண்டிஶன இந் இண்டு ஜணகர்கபில் எவ்வரனத்ர்
எவ்வரன்நறல் வதரி ‟ஸ்கரன‟ரக இனந்ணர். அஶ
மத்றல் ியரத்றல் ல்னர ரஜரக்கலம்
ப்தடி இனப்தரர்கஶபர அப்தடிஶ „ப்ரக்டிகனரக‟வும்
இனந்ரர்கள். இத்ஷண ரற அத்ஷறகஷபப் தற்நற ரன்
வைரன்ணற்ஶகற்த, கர் ரர்க்க கரண்டிக்ஷிடவும்

ஞரண ைரஸ்த் றனரண ஶகைறத்ஜர்ரன் ப்ரக்டிகனரக
னன்ஶணறுறல் அறக ைறநப்ஶதரடு ிபங்கறணரர்.
அக்கரன ரஜர்த்றல் ல்னர ஶைங்கஷபனேம் ஜித்ட,
அற்ஷநக் கட்டிரலம் மரர்வதௌணரஶ என
ரஜரின் கடஷரக றஷணக்கப்தட்டட. அந்ப்தடி

கரண்டிக்ர் ம்னஷட என்றுிட்ட மஶயரரண
ஶகைறத்ஜரின் ரஜ்த்ஷனேம் ஷகப்தற்றுற்கு னஸ்ீன
தண்ிணரர். ஶரந்ப் தடிப்தரல் ப்ரக்டிகல்

ியரங்கபில் வகரஞ்ைனம் தின்ரங்கர
ஶகைறத்ஜனம் இப்தடிஶ கரண்டிக்ரின் தஷட ஶல்
றர்த் ரக்குல் டத்றணரர். ைறத்ப்தர – வதரிப்தர
திள்ஷபகபரண இண்டு ஜணகர்கலக்கும்

னேத்ம்

னெண்டட.
கரர் ஶனரகத்றல் என்ஷநச் வைய்ட னடிப்தறல் அறக
மரர்த்றம் வதற்நறனந் ஶகைறத்ஜஶ ஜித்ரர்.
கரண்டிக்ர் ந்த்ரி-திரணிகள், னஶரயறர்கள் னனரண
ஸ்ல்த தரிரத்ஶரடு கரட்டுக்குத் ப்தி ஏடிணரர்.
அங்ஶகனேம் ரகங்கஷப ிடரல் தண்ிணரர்.

இங்ஶக, ஶகைறத்ஜனம் இணி ைத்ன தறல்ஷன ன்தரல்
றம்றரக றஷந ரகங்கள் வைய்னரவன்று
ஆம்தித்ரர்.
கஷ உனரகறநட!
கஷ உனரகறநட!
ரட டங்கல் ந்ரல்ரஶண கஷ, கஷரக னொதம்

டுக்கும்? இப்ஶதரட ஶகைறத்ஜரின் ஜ்ஞரடேஷ்டரணத்டக்கு
அப்தடிவரன டங்கல் ற்தட்டட. ஶயரத்டக்கு
ப்ஶரஜணரகும் க்ஷீத்ஷக் வகரடுத்டக் வகரண்டினந்
தசுஷ என னனற அடித்டப் ஶதரட்டு ிட்டட.

ஶகரஷ ன்நரஶன ந் யறந்டவுக்கும் ன்ணரல்
ஹ்னம் டடித்டப் ஶதரகும். அறலும் ஜ்ஞத்டக்கு
உதகரித்ட ந் தசு இந் கறக்கு ஆபரிற்று ன்னும்

ஶதரட ஶகைறத்ஜர் தநறப் ஶதரய்ிட்டரர். அப்ஶதரட அர்
தடித் ஶரந்ம் ஷகவகரடுக்க ந்ட. “டந்ட டந்ட
ிட்டட, னத்ப்தட்டு ன்ண ப்ஶரஜணம்?” ன்று
ஶற்நறக் வகரண்டரர்.

னத்த்ஷ இப்தடிப் ஶதரக்கறக் வகரள்பனரம்; ஆணரல்
க்ஞத்டக்கு தரல் ந் தசு க்ஞ த்றிஶனஶ ஶதரய்
ிட்டவன்நரல் அட ைரஸ்த்ப்தடி ஶரரிற்ஶந.
அஷ ப்தடிப் ஶதரக்கறக் வகரள்ட?

ைரஸ்த்ங்கபில் வைரல்னறினக்கும் ஶரங்கஷப
றவ்னத்ற தண்வும் அந் ைரஸ்த்ங்கபிஶனஶ

ப்ரச்ைறத்ம் வைரல்னறினக்கும். அற்ஷநச் வைய்டரன்
ஶரத்ஷப் ஶதரக்கறக் வகரள்ப ஶண்டும்.

“இப்ஶதரட

ரன் தண் ஶண்டி ப்ரச்ைறத்ம் ன்ண?”

ன்று ம்னஷட தண்டி மஷமக் ஶகைறத்ஜர்
ஶகட்டரர்.
அர் கர்ரடேஷ்டரணத்றல் ஈடுதரடுள்பர்ரன்

ன்நரலும், குநறப்தரக ப்ஹ் ித்ஷில் ைறநப்னப்
வதற்நர்ரஶண? அணரல் அனஷட மமறல்
கர்ரடேஷ்டரணங்கபில் ிஶைரக ஷனண்ம்

(றனத்டம்) வதற்நர்கள் இல்ஷன ஶதரனறனக்கறநட.
அர்கபில் னக்கும் ஶர தரியரரகப் தண்
ஶண்டி ப்ரச்ைறத்ம் ன்ணவன்று வைரல்னத்
வரிில்ஷன.

ம்னஷட னர்ிகர்கலக்கு மத் ப்க்ஷஞனேம்,
ினம் வரம்தவும் ஜரஸ்ற. அணரல் ங்கலக்குத்
வரிரஷத் வரிரட ன்று எப்னக் வகரண்டு, ரர்
வரிந்ஶர அரிடம் ங்கரல் ஶதரய்த் வரிந்ட
வகரள்ரர்கள். ஶ, உதற, இறயரம, னரங்கபில்
இப்தடி அஶக டுத்டக்கரட்டுக்கள் தரர்க்கனரம்.

இப்ஶதரட ங்கலக்குத் வரிர ப்ரச்ைறத் மரைரம்
கஶைன ன்ந திரம்ஶரத்னக்குத்
வரிந்றனக்கனரவன்று றஷணத்ட அஷக் ஶகட்டுப்
தரர்க்கச் வைரன்ணரர்கள்.

ரஜர ஶகைறத்ஜர் உடஶண கஶைனிடம் ஶதரக் ஶகட்டரர்.
அனக்கும் தரியரம் வரிில்ஷன. ரரக

இனந்ரல், “ரஜரஶ ரம்ரன் வரிந்ர் ன்று ந்ட
ஶகட்கறநரர். ஷரட வைரல்னற ஷப்ஶதரஶ” ன்று

றஷணப்ஶதரம். கஶைன அப்தடிப் தண்ில்ஷன. “ணக்குத்
வரிில்ஷன. தரர்க்கஷக் ஶகலம்” ன்று
வைரல்னறிட்டரர்.
ஶகைறத்ஜர் தரர்க்கரிடம் ஶதரணரர். அர், “ணக்கும்
வரிில்ஷன. சுணகனக்குத் வரிந்றனக்கும். அரிடம்
ஶதரம்” ன்நரர்.

ரரணரல், “ஶகரிந் ரரஶ மர் ப்ரச்ைறத்ம்”
ன்று னெட ம் “ஶகரிந்ர” வைரல்னறிட்டு அஶரடு
ிட்டினப்ஶதரம். ஆணரல் என ரஜ்ரறதறரக

இனக்கப்தட்ட ஶகைறத்ஜர் என தசுின் த்டக்குச்
வைய் ஶண்டி ப்ரச்ைறத்த்றல் னர்ரக
„மறன்மற‟ரக

இனந்ட, சுணகரிடம் ஶதரணரர்.

ப்ரச்ைறத்ம்: தகந் ரனம் ஷறக ர்னம்
ப்ரச்ைறத்ம்: தகந் ரனம் ஷறக கர்னம்
”ஆணரல்

ஶகரிந் ரர ப்ரச்ைறத்ம் இல்ஷனர?”

ன்நரல் ப்ரச்ைறத்ம்ரன். ஶறு ப்ரச்ைறத்ம்
டவுஶ ம்ரல் னடிில்ஷன ன்று ீர்ந்ட
ஶதரய்ிட்டஶதரட ரன் அந்ப் வதரி

ப்ரச்ைறத்த்டக்குப் ஶதரக ஶண்டும். வரம்தவும்
ர்ரண
ீ
னந்ஷ னனறஶனஶ வகரடுப்தரர்கபர?

னந்ட, ஊைற, ஆதஶன் ன்று என்றுக்கப்னநம்ரஶண
ற்வநரன்றுக்குப் ஶதரரர்கள்? அம்ரறரி ைரஸ்த்த்றல்
வைரன்ண ற்ந தரியரங்கள் ம்ரல் னடிஶ இல்ஷன
ன்நரஶனர, அற்நரலும் தன் ற்தட்டரகத்

வரிரிட்டரஶனர ரன் யர வதரி உதரரண
ரரஶ கற ன்று ைரகற வைய் ஶண்டும்.

ரஶரச்ைரம் மளனதரினக்கறநவன்தரல் ரம்
திநத்றரர் ிரக அடஶ க்கு ப்ரச்ைறத்ம்
ன்று தண்டடஶதரல், ம் ிரகப் திநத்றரர்

தண்ிணரல் சும்ர இனப்ஶதரர? க்குத்  ஶண்டி
தத்ஷக் கடன்கரன் ரட்ஶடன் ன்கறநரன்.
“ஶகரிந்

ரர வைரல்னிட்ஶடன். கடஷணத் றனப்திக்

வகரடுக்கர ஶரம் ணக்கு ரட” ன்கறநரன். எப்னக்
வகரள்ஶரர?
அற்கு உண்டரண தரியரத்ஷப் தண் னடிர
ஶதரடரன் ணஸ் உனகற ரரஷச் வைரல்னற அலரல்
ஶகரிந்ன் ஶரத்ஷக் கலி ிடுரன்.

ஶர்த்ட ினினத்ட, தைறத்டக் கஷபத்ட என ட்டுக்குப்
ீ
ஶதரகறஶநரம். ன்நரக ஸ்ரணம் தண்ி, ிநரச்
ைரப்திடடம் ஶதரன இனக்கறநட. ட்டுக்கரர்கள்
ீ
“ஶகரிந்ஶற

மர ஸ்ரணம்னு இனக்கு.

„ஶகரிந்ர‟ன்னுங்ஶகர.
„ரரம்னம்‟னு

அடஶ குபிச்ைரப் ஶதரஶன.

ரரஷ மரரச் ைரப்தரட்டுக்கு

ஶஶன அம்னரஶ வைரல்னறினக்கு. அணரஶன
ஶதரஜணத்டக்குப் தறலும் „ஶகரிந்ர ஶதரட்டுடுங்ஶகர‟
ன்று வைரன்ணரல் அப்ஶதரட க்குப் தற்நறக் வகரண்டு
னஶ ி, ர யறஷர வரினேம்? றஜரகஶ
யறஷ வரினேம்ஶதரட அடஶ மர் ப்ரச்ைறத்ம்
ரன்.

ைத்னிடம் தரியரம் ஶகட்டல்!

ைத்னிடம் தரியரம் ஶகட்டல்!
ஶகைறத்ஜர் சுணகரிடம் ஶதரணரர். அர் வதரி குண்டரகத்
டெக்கறப் ஶதரட்டரர். “கஶைன, தரர்க்கர், ரன், இன்ணம்
ரவல்னரம் வதரிர்கவபன்று ீ றஷணத்டக்

வகரண்டினக்கறநரஶர அந் னக்குஶ ீ ஶகட்கும்
ிம் வரிரட. வரிந்ர் எனத்ஶ எனத்ர்ரன்.
ீ ஜித்ட, கரட்டுக்கு ஏட்டிினக்கறநரஶ, அந்ப் த
ைத்னரண கரண்டிக் ஜணகர்ரன் ர் ைரஸ்த்ம்
னரவும் கஷத்டக் குடித்றனக்கறநரரனரல் அர்

எனத்னக்குத் ரன் கர்ர மம்தந்ரக என ிம்
ிடரல் வரினேம். அணரல் அனக்ஶக இந்

மரைரனம் றச்ைம் வரிந்றனக்கும்” ன்று வைரல்னற
ிட்டரர்.
„த

ைத்னிடம் ஶதரய் தரியரம் ஶகட்தர? ஶகட்டரல்

ரன் அர் வைரல்ரர?” ன்றுரன் ஶறு
ரினந்ரலும் இந் றஷனில் றஷணத்றனப்தரர்கள்.
„ன்ணரனரண

னற்ைற தண்ிரய்ிட்டட. டவும்

திஶரஜணப்தடரரல் மர் ப்ரச்ைறத்ரக ரஜதம்
தண் ஶண்டிடரன்‟ ன்று இனந்றனப்தரர்கள்.
ஆணரல் ஶகைறத்ஜர் அப்தடிச் வைய்ில்ஷன.
„த

ைத்னரகத்ரன் இனக்கட்டும், டரகத்ரன்

இனக்கட்டும், க்கு ஶண்டி ிம் வரிந் எனர்
இனக்கறநரர். ம்னஷட ர்ரைஷஷ ரம்
ணப்னர்ரகப் தண்டகறஶநரவன்நரல், இறஶன ஶர
றவ்னத்றக்கு ரரிடம் உதரம் இனந்ரலும் அஷ

ஆச்ித்ட, திரர்த்றத்ட அஷத் வரிந்ட வகரள்பப்

தித்ணப்தடத்ரன் ஶண்டும். தித்ணம் தனறக்கரல்,
அர் ைத்ன தரத்டடஶணஶ இனந்ட உதரம்
வைரல்னரிட்டரல் அட அஷப் வதரறுத் மரைரம்.
அர் தரியரம்ரன் வைரல்ரஶர, தரியரமம்ரன்

வைய்ரஶர, அரிடம் ஶதரய்க் ஶகட்க ஶண்டிட ம்
கடஷ‟ ன்று உடஶணஶ ஶகைறத்ஜர் ீர்ரணித்ட
ிட்டரர்.
அணரல் சுணகரிடம், “யர்ஶ! ல்ன கல்
வகரடுத்ீர்கள். வரம்தவும் ஸ்கரம். ிம் ஶகட்டுக்
வகரள்ற்கரக கரண்டிக்ஷணத் ஶடி இப்ஶதரஶ

கரட்டுக்குப் ஶதரகறஶநன். தரிரங்கஶபரடு ஶதரணரல்
அங்ஶகனேம் ைறஷநப் திடித்ட ஷக்க ந்டிட்ஶடவணன்று
றஷணத்ட அன் ஏடி எபிந்ட வகரண்டு ிடனரம்.
அணரல் ரன் ட்டும் ணிரபரகப் ஶதரகறஶநன்.
ணிரய் ரன் ஶதரரல் ன்ஷண அன் வகரன்று

ஶதரட்டரலும் தரில்ஷன. என ரகத்றன் வதரனட்டுப்
ஶதரய் உிஷ தனற வகரடுத்ரலும் அப்ஶதரட அந்
ரகத்ஷப் னர்த்ற வைய் தனஶண கறஷடத்டிடும்.

இப்ஶதரட தரற ரகத்றல் தசு ஶதரய் அனர்த்றரய் றற்கும்
ரகத்ஷ இப்தடி உிஷக் வகரடுத்டத்ரன் ரன் னர்த்ற
தண்ிணரினக்கட்டும்! அல்னட அன் ப்ரச்ைறத்
கர்ரஷச் வைரல்னறக் வகரடுத்ரல் வரம்த ல்னட.
அஷப் தண்ி அப்னநம் ஜ்ஞத்ஷப் னர்த்ற வைய்ட
ிடுகறஶநன்” ன்று வைரல்னறிட்டுக் ஶகைறத்ஜர்
அங்ஶகினந்ஶ ஶஶ ரன் ட்டும் த்றஶனநறக்
வகரண்டு கரட்டுக்குப் ஶதரணரர்.

உிஶ ஶதரணரலும் ஶதரகட்டும் ன்று ரஜரரக

இனக்கப்தட்ட எனர் கர்ரடேஷ்டரணத்றல் இனந்
ச்த்ஷிணரல் ணிரபரகக் கரட்டுக்கு, ைத்ன இனக்கும்
இடத்டக்குப் ஶதரணரர்.
இறஶன இன்வணரன ிஶைம், என ித்றல் அநறவு
வதறுற்கரக ைத்னிடனம் ஶதரய் ிஜ்ஞரதணம் வைய்ட
வகரள்கறந ி ணப்தரன்ஷ. ஶர என ித்றல்
க்கு அநறவு வதநடம் ன்று இனந்ரல்கூட, அஷ
ஶதரறக்கக் கூடிர் ரர் ன்தஷனேம் கணித்ஶ

க்யறக்கத் ஶரன்றும். க்குப் திடிக்கர எனனக்ஶகர,
ரழ்ந் றஷனினறனக்கந எனனக்ஶகரரன் அந்

ி ஞரணம் இனக்கறநட ன்நரல், „ஶதரனேம் ஶதரனேம்

இணிடர ஶகட்டுக் வகரள்ட?” ன்று ிட்டுிடுஶரம்.
அப்தடிக் கூடரவன்றுரன் றனள்லர் “ப்வதரனள்
ரர்ரர் ரய்க் ஶகட்தினும்” ன்று வைரன்ணரர். அந்
உைந் ஶணரதரத்ஷக் ஶகைறத்ஜர் கஷில்
தரர்க்கறஶநரம்.

ரகத்ஷப் தரறில் றறுத்றத்ரன் இப்தடிக் ஶகைறத்ஜர்
ஶதர் ஶதரக அஷனந்ட. ரகவன்நரல் அட னடிந்ட
அப்ன ஸ்ரணம் ன்தஷப் தண்டம் ஷில்
(ரகத்ஷ வைய்தணரண) ஜரணன்ீஷக்ஷனேடஶணரன்
இனக்க ஶண்டும். அரட வக்ஷௌம் (க்ஷம்)
தண்ிக் வகரள்பக் கூடரட. க்னஷ்ரஜறணம் ன்ந
கறுப்ன ரன் ஶரல் உடுத்றக் வகரள்ப ஶண்டும்.

இன்ணம் அஶக றங்கள் – அரித்ரல்கூட ஷகரல்
வைரநறந்ட வகரள்பரல் ரன் வகரம்தரல்ரன் வைரநறந்ட

வகரள்பஶண்டும் ன்கறந ரறரி. அந்ப்தடி இப்ஶதரட
ரடினேம் ீ ஷைனேம் ரன்ஶரலுரகத்ரன் ஶகைறத்ஜர்

இனந்ரர். இந்க் ஶகரனத்றஶனஶரன் அர் கரட்டுக்குப்
ஶதரணட.
கரட்டிஶன கரண்டிக்னம் அட ைறன்ண தரிரனம்
இனக்குறடத்ஷ ஶகைறத்ஜர் கண்டுதிடித்ட ிட்டரர்.

உடஶண த ைத்னின் இனப்திடத்டக்குக் வகரஞ்ைம்கூட
ணஸ் கனங்கரல் ஶஷச் வைலுத்றணரர்.
கரட்டுக்கு ந் தஷண டெத்றனறனந்ட தரர்த்டம்

னக்ஷ்னுக்கு ப்தடிக் ஶகரதம் ந்ஶர அப்தடிஶ
ரன் இப்ஶதரட கரண்டிக்னக்கும் ஶகைறத்ஜஷப்

தரர்த்டம் ந்ட. தன் தரிரத்ஶரடு ந்ட

ஶதரனறல்னரல் இர் ணிரக ந்டம் அனக்கு ன்
ஶகரதம் ந்வன்நரல், கரங்கறரக அர் னஶ என
சூழ்ச்ைறரன் ன்ந மந்ஶயம் ற்தட்டரஶனஶ ஶகரதம்
ந்ட.
”அஶட

ஶகைறத்ஜர! ஜ்ஞ ீஷக்ஷ ஶத்றல்

க்னஷ்ரஜறணம் ஶதரட்டுக் வகரண்டு ீ ந்ரல் ரன்

உன்ஷணக் கறட்ஶட ஶைர்த்டக் வகரண்டுிடுஶன், அப்னநம்
மம் தரர்த்ட ன்ஷணத் ீர்த்டக் கட்டிிடனரம் ன்று
ரன் ீ இப்தடி ந்றனக்கறநரவன்று னரிந்ட வகரண்டு
ிட்ஶடணடர! உன்ஷண னந்றக் வகரண்டு ரன் இஶர
அம்ன ஶதரட்டு உன்ஷணத் வரஷனத்ட ிடுகறஶநன் தரர்!
ரன் ஶரல் ஶதரர்த்றஷணக் வகரல்னக் கூடரட ன்று
ந்றம் தண்ிணரரணரல் அட தனறக்கரட. இந்த்
ஶரஷனப் ஶதரர்த்றக்வகரண்டு உிஶரடு ஏடுகறந

ரஷணஶ அடிக்க க்கு ரஜர்ம் இடம் வகரடுப்தரல்,
ஶரரிரண உன்ஷணனேம் அந் ிறப்தடி

ஶட்ஷடரடுஶன்” ன்று கரண்டிர் கண ஶகரதரக
ரஶற்ந ஆம்தித்ரர்.
“அப்தர, கரண்டிக்ர!

அைப்தடரஶ! ரன் மத்ரய்

உன்ஷணக் வகரஷன தண் ில்ஷன. உணக்கு

ட்டுஶ வரிந்ரண என ர் ைரஸ்த் மரைரம்
ஶகட்டுக் வகரண்டு ஶதரகத்ரன் ந்றனக்கறஶநன் –
றரனேதரிரய் ந்றனக்கறஶநன். அநறவு திஷக்ஷ
ஶதரட்டு உதகரம் தண்ப்தர. ஜ்ஞ னர்த்றக்கு
அச்ரண ிம் ஶகட்டுப் ஶதரக ந்ஶன். அந்
ிம் வரிரஶன ஶதரகுரணரல், அனர்ரக

ஜ்ஞத்ஷ ிடுஷிட, ன் உிஷஶ ிடவும்

ரரினக்கறஶநன். ஆஷகரல் ீ என்று, ஶகரதத்ஷ
ிடு, அல்னட தரத்ஷ ிடு. இண்ஷடனேம்
ஶற்கறஶநன்” ன்று ஶகைறத்ஜர் வரம்தவும்
உர்ச்ைறஶரடு ஶகட்டுக்வகரண்டரர்.

க்குத் வரிந் என ித்ஷ அநறந்ட ஶதரகஶ
அர் ந்றனப்தரகச் வைரன்ண ரத்றத்றல்

கரண்டிக்ரின் மந்ஶயனம் ஶகரதனம் இனந் இடம்
வரிரல் ஏடிப் ஶதரய்ிட்டண.
இந்றப் தண்தரடு
இந்றப் தண்தரடு
‟இண்டின்

கல்ச்ைர், இண்டின் கல்ச்ைர்‟ ன்று இப்ஶதரட

றஷந ப்மங்கம் தண்டகறஶநரஶ, ப்மங்கம் ரத்றம்

தண்டகறஶநரஶ, அட ரஸ்த்றல் இடரன். ன்
உிஶ ஶதரரினந்ரலும் அநறஷ ங்கறனந்டம்
வதநப் தரடுதடுட, அஶ ரறரித் ன் உிஷஶ
டுக்கக் கூடிணரினந்ரலும், அன் ைரஸ்த்ப்தடித்
குற வதற்நணரினந்ரல் ணக்குத் வரிந் அநறஷ
அனுக்கும் வகரடுப்தட – இடரன் இண்டின் கல்ச்ைர்.
ம்னஷட தண்தரடு அநறிஶன உர்ந் கனரைரம்
ன்று ஶனரகவல்னரம் வகரண்டரடும் தடிரக பர்ந்ட
ந்றனப்தற்குக் கரம், குந் தரத்றம்

கறஷடத்ஶதரட அநறஷக் வகரஞ்ைங்கூட அஷடத்ட
ஷக்கரல் றநந்ட ிட்டடரன். இற்குக்
„கரன்வர்மர‟க

இன்வணரன்றும் வைரல்ன ஶண்டும்.

அதரத்றத்றடம் அநறவு ஶதரணரல் அஷிட
ிதரீறல்ஷன ன்தரல் ம் னர்ிகர்கள்

இப்தடிப்தட்டர்கலக்குத் ங்கள் உிஶ ஶதரணரலும்
அநறஷக் வகரடுக்க ரட்டரர்கள்.
குன க்ஷறஷ
குன க்ஷறஷ
கரண்டிக்ர் ஶகைறத்ஜரிடம் மரரணரகப் ஶதரய்

அநறவு ரணம் தண்டட அஶரஶடஶ ணத்றல்
மறத்டக் வகரண்டினந் ந்த்ரி, னஶரயறர்கலக்குப்
திடிக்கில்ஷன. ரஜ ிச்ரமத்றணரஶனஶ

அர்கலக்கு இப்தடித் ஶரன்நறற்று. அரிடம் ந்ட,
“உங்கபிடறனந்ட

ரஜ்த்ஷ அயரித் ைத்ன

எண்டிரக ந்றனக்கும் இப்ஶதரட அஶணரடு னேத்ம்
வைய்ட ரஜ்த்ஷத் றனம்த வதறுஶ வைய்

ஶண்டிட. இனுக்கர ர் ைரஸ்த் உதஶைம்
தண்டட?” ன்று டுத்ரர்கள்.

கரண்டிக்ஶர, “ீங்கள் வைரல்கறநதடி இஷண ரன்
வகரன்நரல் ணக்கு னஶனரகம் ஸ்ரீணரகுவன்தட
ரஸ்ந்ரன். ஆணரல் ம்திக்ஷகின் ஶதரில், ர்ம்
வரிந்ட வகரள்ற்கரக ந்ட ப்ரத் றரகம்
வைய்ரல் இனுக்ஶகர தஶனரகஶ அல்னர
ஸ்ரீணரகற ிடும்? ம்தி ந்னுக்கு அநறஷத்
ரல் அஷடத்ட ஷத்டக் வகரண்ட ணக்கு அந்ப்
தஶனரகத்றன் ற அஷடத்டத்ரஶண ஶதரய்ிடும்?
ரற்கரனறகரண இயஶனரகத்டக்கரக ைரச்ரண

தஶனரகத்ஷ இக்கரட்ஶடன்” ன்று வைரல்னற ிட்டரர்.
ஶகைறத்ஜஷப் தரர்த்ட, “உன் ர் ைரஸ்த்
மந்ஶயத்ஷக் ஶகள்” ன்நரர்.
ஶகைறத்ஜர் ித்ஷச் வைரன்ணரர்.
தரற ஜ்ஞத்றல் தசு ஷரணரல் ன்ண ப்ரச்ைறத்ம்
தண் ஶண்டுஶர அட கரண்டிக்னக்குத்

வரிந்றனந்ட. வரிந்ஷக் வகரஞ்ைம் கூட எபிக்கரல்
வைரன்ணரர். றரி அல்னர அந் ப்ரச்ைறத்த்ரல்
தணஷடப் ஶதரகறநன் ன்று தரர்க்கரல்

ஶரக்ரய் ல்னரம் உதஶைம் தண்ிணரர்.
ஶகைறத்ஜர் வரம்தவும் மந்ஶரத்ஶரடு ரஜ்த்டக்குத்
றனம்திணரர். ப்ரச்ைறத்த்ஷப் தண்ி ிட்டு, அப்னநம்
ஜ்ஞத்ஷனேம் னர்த்றரக்கற அப்ன ஸ்ரணம்
வைய்ரர்.

கரண்டிக்ர் ஶகட்ட க்ஷறஷ!
கரண்டிக்ர் ஶகட்ட க்ஷறஷ!
இப்தடி ரஜரிகத் ஶரற்நத்டடன் இர் றுதடி னஷப்
தரர்த்வுடன் கரண்டிக்னக்கு ப்தடி இனந்றனக்கும்?
„ைரிரன், ம்றடம்

ித்ஷக் கநந்ட வகரண்டு

ரகத்ஷ னடித்ரிற்று. ரக கரனத்றல்

மரத்ிகம்ரன் அடேஷ்டிக்க ஶண்டுவன்தரல்
மரடரக ந்ரன். கரரிம் ஆக ஶண்டுவன்று
கரஷனப் திடித்ரன். இப்ஶதரட கரரிம் னடிந்டிட்டரல்

கலத்ஷப் திடிக்கஶ றுதடி னகறநரன்‟ ன்று ீர்ரணம்
தண்ிிட்டரர்.

உடஶண அம்ஷதத் வரடுத்ட னேத்த்டக்கு ஆத்ரக
றன்நரர்.
னன் டஷ ரறரிஶ அஷக் ஶகைறத்ஜர் இப்ஶதரடம்
டுத்ரர். “அப்தர! ரன் உணக்கு மம்தரஷண

தண்ிிட்டுப் ஶதரக ந்றனக்கறஶநஶணவரற, யரணி
தண் ில்ஷன. ஶறுிரக டுத்டக் வகரள்ப

ஶண்டரம். ஜ்ஞ னர்த்றக்குப் வதரி உதகரம் தண்ிண
உணக்கு, ீ ன்ண க்ஷறஷ ஶகட்டரலும் மர்ப்தம்
வைய்ஶ ந்றனக்கறஶநன்… ஶகள்” ன்நரர்.
ன்ண க்ஷறஷ ஶகட்தவன்று கரண்டிக்ர்
ம்ஶரடினந் குட்டிப் தரிரத்டடன் கனந்ட
ஆஶனரைஷண வைய்ரர். இந் ரஜ்த்ஷத் றனம்திக்

ஶகட்டுப் வதறுற்கு இடஶ ரய்ப்ன ன்று அர்கள்
றஷணத்ரர்கள். அர்கபில் ைறனர் இன்னும் என தடி

ஶஶன ஶதரய், „ட ஶகட்டரலும் னகறஶநன்‟ ன்று

ஶகைறத்ஜர் னன் ந்றனக்கறந இந் ரய்ப்ஷத ிடரல்,
ன்னுஷட ரஜ்த்ஶரடு அனஷட ரஜ்த்ஷனேம்
கரண்டிக்ர் ஶகட்டு ரங்கறக் வகரண்டுிட
ஶண்டுவன்று அதிப்ரப்தட்டரர்கள்.
கரண்டிக்ர் ீர்க்கரக ஶரைறத்டப் தரர்த்றல் அனக்கு
ற்நர்கபின் ஆஶனரைஷண மம்ரகப் தடில்ஷன.
“ரஜ

ம்ைத்றல் திநந்ணின் ஸ்ர்ம் ரஜ்த்ஷப்

வதற்றுக் கட்டி ஆலஶ ன்தட
ரஸ்ரினக்கனரம். ஆணரல் அப்தடிப் வதறுடம்
க்ஷத்ரி ர்ப்தடி னேத்த்றன் னெனஶர, ீ

தரக்த்டக்கு மம்ரணரகஶர, அல்னட ிரய
மம்தந்த்றன் னெனஶரரன் இனக்கஶண்டுஶன்நற,
„க்ஷறஷ‟ ன்ந

வகௌரண வதரிலுள்ப ரைகத்ரல்

அல்ன. ஶவநந் ித்றலும் அர்த் (வதரனள்)
மம்தரணம் வைய்ட வகரள்ப உரிஷ வதநர

திரம்னுக்குத்ரன் அர்த்ரக (வதரனபரக) ரணம்
வதந உரிஷ உண்டு. இட க்ஷத்ரிணரண ன்
ர்ரகரட. எனனுக்கு ர் ைரஸ்த் ிம்

வைரல்னற அற்கு ப்றரக அர்ரண னஷநில் ரஜ்
ரணம் ரங்கறக் வகரண்ஶடணரணரல் தறணரகற ிடுஶன்.
“ர்-அர்த்-கர-ஶரக்ங்கபில், „ர்

உதஶைத்டக்கரக

அர்த்ம் வதந ஶண்டும்‟ ன்ந கரம் ணக்கு
இப்ஶதரறல்ஷன. ஶரக்த்டக்கு ஶர் றரக னடிிஶன
னகறந ப்ம் ித்ஷில்ரன் இப்ஶதரட ணக்கு

ரட்டம் ற்தட்டினக்கறநட. ஶகைறத்ஜன் ன்ணிடறனந்ட

கர்த்ஷப் தற்நற ர்த்ஷக் ஶகட்டுக்

வகரண்டரற்ஶதரனஶ ரன் அணிடம் ப்ஹ்
ித்ஷில் உதஶைம் வதற்றுக் வகரள்ப
ஆஷைப்தடுகறஶநன். ன் ித்ர ரணத்டக்கு
க்ஷறஷரக அணிடறனந்ட இன்வணரன ித்ர
ரணஶ ஶகட்கப் ஶதரகறஶநன். ந் ஜரறரனம்
அநறவுரணம் வதநத் ஷடில்ஷன.”
“க்ஷத்ரிணின்

ஸ்ர்ம் ரஜ்த்ஷப் வதற்று ஆட்ைற

டத்டஶ அல்னர?” ன்று ீங்கள் ஶகட்டரல் அற்கும்
தறல் ஷத்றனக்கறஶநன். ரஜ்த்ஷப் வதற்று ஆட்ைற
டத்றணன்ரன் ரன். அறஶன ணக்கு மரர்த்ம்

ஶதரில்ஷன ன்று இப்ஶதரட ரம் கரட்டிஶன ந்ட
மறத்ட, ீங்கள் இணிடம் ன்ஷணப் திச்ஷை ஶகட்கச்
வைரல்றனறனந்ஶ ன்நரக றர்ைணரினக்கறநட.

ப்ஷஜகஷபப் தரனறத்ட, ைத்னக்கஷபத் டுத்ட, ரஜ்
க்ஷம் வைய் ைக்றில்னர ரன், ரஜ்த்ஷக்

ஶகட்கரல் ஶதரணரல் அட ஶரரகரட. ைக்றனேள்ப
க்ஷத்ரின் ரஜ்த்டக்குப் தரடுதடுடரன் ர்த்றல்
ஆஷை. ைக்றில்னர ரன் அப்தடிச் வைய்ரல் அட
ஶதரகத்றல் ஆஷைரன். இப்தடிப்தட்டஷண ரஜ்
தரனம் ரஜ ஶதரகனம் மம்மரத்றல் ஶலும்
அலத்த்ரன் வைய்னேம். ஸ்ர்ம் ன்தஶர
தடிப்தடிரய் ஜீஷண மம்மரத்றனறனந்ட ிடுிக்கப்
தக்குப்தடுத்டல்னர? ன்ணரல் னடிரடம், ன்ஷண
மம்மரத்றல் ஶலும் அலத்டடரண ரஜ் தரத்ஷ
ஶகைறத்ஜன் ன்ணிடறனந்ட அதயரித்ட தகரன்

ணக்குச் வைய் அடேக்யஶ ன்று இப்ஶதரட வரிந்ட

வகரண்டினக்கறஶநன். ணக்கு இந் ரஜ்றல்ஷன ன்று
தகரன் ஷத்டிட்ட திநகும் ரன் ஆத்

மரம்ரஜ்த்ஷ அநற னற்ைற தண்ரிட்டரல் –
அடவும் ஆத் ித்ஷில் கஷகடந்ணரண இன்,
„ன்ண

ஶடரணரலும் னகறஶநன்‟ ன்று வைரல்னறனேம்

அந் அநறவு ரணம் வதநரிட்டரல் – ன்ஷணப் ஶதரன
னட்டரள் னும் இனக்க னடிரட.”
“உிர்

ஶதரணரலும் ஶதரகட்டும் ன்று இன் அன்ஷநக்கு

ப்ரச்ைறத்ம் ஶகட்டுக் வகரள்ப ந்டம், இன்ஷநக்கு
றுதடி க்ஷறஷ  ந்றனப்தடம் ணரல்?
இனுஷட அத்ரத் ைரஸ்த் ஞரணத்றணரல்ரஶண?

இன் இப்ஶதரஶ ஞரணரர்க்க மறத்ணரக ஆத்ரில்
என்நறப்ஶதரய் உட்கரரிட்டரலும் இனுஷட ஆத்
ைரஸ்த் ஞரணம் உள்ல இனுக்குக் ஷகவகரடுத்டக்
வகரண்ஶட ந்றனக்கறநட. ஆத்ர அரணட ன்ந
அந் றச்ை னத்றரஶனஶ உிர் இனப்தஷனேம்

ஶதரஷனேம் இன் வதரனட்தடுத்ில்ஷன. அஶ
ரறரி, உிஶரடினந்ட உனகத்ஷஶ கட்டிரள்ஷனேம்
இன் ன்ஷணப் ஶதரன தரரக றஷணக்கரல், ரஜ்
„தரம்‟ ன்தஷனேம்

ஶனைரக டுத்டக் வகரண்டு

ன்ஷணிட ன்நரகப் தரனணம் தண்வும் இனுஷட
ஆத் ைரஸ்த் அநறஶ மயரம் வைய்றனக்கறநட.
அணிடஶ அந் ரஜ்ப் வதரறுப்ஷத ிடுடரன்
ணக்கு அநறவுஷடஷரகும்.
“இத்ஷண

ரபரக, க்கு அடேகூனரக மந்ர்தம்

ற்தடும்ஶதரட றுதடி ரஜ்த்ஷக் ஷகப்தற்ந ஶண்டும்

ன்ந ண்த்றஶனஶ ணரமம் வைய்ஶன். இப்ஶதரட
அந் ண்த்ஷ ிட்டுிட்ஶடன். ரஜ்த்டக்குத்

றனம்னட தற்நற இணி எனரலம் றஷணக்க ரட்ஶடன்.
இணிடம் ஆத்ஶரதஶைம் ரங்கறக் வகரண்டு, இந்
ணத்றஶனஶ அற்கரண மரஷணஷப் தண்ி மறத்ற
வதற்று னடிந்ட ஶதரட ன்ஶந னடிவு வைய்டிட்ஶடன்”
ன்று கரண்டிக்ர் உறுறரகச் வைரன்ணரர்.
ஶகைறத்ஜரிடம், “ணக்கு ஶண்டி க்ஷறஷ இட ரன்:
அத்ரத் ித்ஷஷ உதஶைறக்க ஶடம்” ன்று
வரம்தவும் ரழ்ஷஶரடு ஶகட்டுக் வகரண்டரர்.
“அப்தடிர? ன்நரக

ஆஶனரைஷண தண்ித்ரன்

ஶகட்கறநரர? இப்ஶதரட ன்ணிடறனந்ட மளனதரய்
ரஜ்த்ஷக் ஶகட்டு ரங்கறக் வகரண்டுிடனரஶ!
ன்நரகச் ைறந்ஷண தண்ிச் வைரல்லு” ன்நரர்
ஶகைறத்ஜர்.
“ன்நரக

ஶரஜறத்டத்ரன் ஶகட்கறஶநன். ரஜ்த்ஷப்

தற்நற ிைரம் ணக்கு இல்னரல் ீ அஷ டுத்டக்
வகரண்டு வதரி உதகரம் தண்ிினக்கறநரய். ீஶர
அஷ றர்ிைரரகஶ றர்ரயம் தண்டகறநரய்.

அற்கு உன்ஷணப் தக்குப்தடுத்றினப்தட அத்ரத்
ைரஸ்த்ம். அணரல் அடரன் ணக்கு ஶண்டும்.
க்ஷத்ரி ர்ப்தடி அர்த்ம் ரைறக்கரல் ித்ரரணம்
ஶகட்கறஶநன். அடேக்யம் தண்டம்” ன்று கரண்டிக்ர்
திரர்த்றத்டக் வகரண்டரர்.

மந்ர்தங்கள் உனரஷப் வதரறுத்டச் ைறன ஶதனக்கு

ஏர் உச்ைரண கட்டத்றல் றடீர்ப் தக்கும் ந்ட ிடும்.
தடிப்தடிரகப் தக்குரஶ வதரட றறரணரலும்
ஈச் க்னஷதில் ைறன ஶதனக்கு க்ஷ

கரனத்றல் தன

தடி ரண்டிப் ஶதரகறந ஸ்றற ற்தடும். அம்ரறரிரன்
இப்ஶதரட, தன கரனரகக் கரண்டிக்ர் அப்மறத்ட

ந்றனக்கும் கர்ரடேஷ்டரண தனத்றல் ற்தட்ட ைறத்
சுத்ற ன்தன் ிஶைனம், அந் ிஶைத்ஶரடு க்னதர
ிஶைனம் ஶைர்ந்ட அர் ஶஶ ஞரண ரர்க்கத்ஷ
அப்மறப்தற்கரண ஆர்த்ஷனேம் ச்த்ஷஷனேம்
வதற்றுிட்டரர்.

த ைத்னக்கள் குன-ைறஷ்ரணட
த ைத்னக்கள் குன-ைறஷ்ரணட
ம்னஷட தண்தரட்டிற்ஶகற்க ஶகைறத்ஜர் இஷப்
தரர்த்டப் வதனஷ வகரண்டரர். ம்ஷ ிடவும் என தடி
அர் ஶஶன ஶதரய்ிட்டறல் வதரநரஷப் தடரல்

வதனஷப்தட்டரர். “அப்தர! ரன் ஆத் ைரஸ்த்ம் றஷந
அநறந்றனந்டம் ஆத் மரஷணக்ஶக ன்ஷண
அர்ப்தித்டக் வகரள்பரல் இன்ணனம் கர

க்ஶரரறகஷபப் ஶதரக்கறக் வகரள்ற்கரக ஸ்ர்ம்,
கர்ரடேஷ்டரணம் ஆகறற்ஷநத் வரட

ஶண்டிணரகஶ இனக்கறஶநன். இற்நரல் தரதத்ஷப்
ஶதரக்கறக் வகரள்ட ஶதரனஶ, னர் னண்ங்கஷபனேம்
ஶதரக்கறக் வகரண்டரல்ரன், தரத-னண்ம் இண்டும்
அநறர ஆத்ரில் ஶைனரம். அணரல்ரன், உடஷன
னத்றக் கர்ர தண்ிப் னர் தரதத்ஷப் ஶதரக்கறக்

வகரள்ட ஶதரனஶ, உடலுக்கு ரஜ ஶதரக வமௌக்ம்
ன்தஷனேம் வகரடுத்டப் னண்த்ஷப் ஶதரக்கறக்

வகரள்கறஶநன். இன்னும் ைறன கரனம் ணக்கு இந்க் கர்
ஶரகனம் ரஜஶதரகனம் ீடிக்க ஶண்டிரினக்கறநட.
ஆணரல் ீஶர இப்ஶதரட ன்ணிடம் ஆத் ைரஸ்த்ம்

கற்றுக் வகரண்டு உடஶணஶ ஶரக ஆத் மரஷணக்குப்
ஶதரற்கரண ிஶகத்ஷப் வதற்றுிட்டரய். ீ
அத்னஷ்டைரனற. ர, உணக்கு மரங்ஶகரதரங்கரக
ஶரந்ம் வைரல்கறஶநன்” ன்நரர் ஶகைறத்ஜர்.

இங்ஶக அர் ைத்னரண கரண்டிக்ஷத் ங்கலஷட
குனத்டக்ஶக ஆணந்னெட்டும் ரர்மரண “குன ந்ணன்”
ன்று அஷப்தரக இந்க் கஷஷச் வைரல்லும்
ிஷ்ட னரத்றல் இனக்கறநட.
அப்னநம் அஷ்டரங்க ஶரகம், ஈச் தக்ற ஆகறற்ஷந
உதறத்டக்கபில் வைரல்னறினக்கும் ஞரண
த்ங்கஶபரடு அகரக இஷத்ட, சுனதரகப் னரிந்ட

வகரள்லம்தடி கரண்டிக்னக்குக் ஶகைறத்ஜர் உதஶைம்
வைய்ரர்.
ஆத் ஞரணத்டக்கு ம் ஶைம் ந் வதனஷக்கு
அபஶில்ஷன. அணரல்ரன் த ைத்னக்கபரக இனந்
இண்டு ஶதரில் இப்தடி எனர் குனரகவும், ற்நர்
ைறஷ்ரகவும் ஆணரர்கள்.
உதஶைத்ஷக் கரண்டிக்ர் ன்நரக உள்ஶப ரங்கறக்
வகரண்டரர். அறஶன மந்ஶரம் வகரண்ட ஶகைறத்ஜர்,

“இன்னும்

ரன் உணக்கு ன்ண தண்டம்?” ன்று த

அன்ஶதரடு ஶகட்டரர்.

அஶ அன்ஶதரடு கரண்டிக்னம், “ீ தண்டற்கு
இணினேம் ரட ீ றினக்கறநர ன்ண? அகண்டரண
ஆத் ஸ்னொதத்ஷஶ அல்னர ணக்கும் கரட்டிக்

வகரடுத்டிட்டரய்? ன் ச்ஶமளக்கரக ன்ணவல்னரம்
வைய் ஶண்டுஶர, அத்ஷணனேம் தண்ிிட்டரய்.
இன்னும் ணக்கரக வணக்கறடரல் ீ ரஜ்த்டக்குத்
றனம்தனரம்” ன்று ன்நறஶரடு வைரல்னற ஸ்கரம்
வைய்ரர். உதைரங்கள் தண்ிக் ஶகைறத்ஜஷ ஊனக்குத்
றனப்தினுப்தி ஷத்ரர்.
அப்னநம் கரண்டிக்ர் ரம் வதற்ந உதஶைத்டக்கு உரி
மரஷணஷத் ீிரகச் வைய்ட, திம் றர்ரம்

அஷடந்ரர். ஶகைறத்ஜனம் கர்த்ரல் தரத க்ஷனம்,
ஶதரகத்ரல் னண் க்ஷனம் ற்தட்ட திநகு ஞரண
அடேஷ்டரணங்கள் தண்ி ஶரக்ஷ மறத்ற அஷடந்ரர்.
கஷின் தடிப்திஷணகள்
கஷின் தடிப்திஷணகள்
தன உர்ந் னக்ஷ்ங்கஷப இந் ிஷ்ட னர
உதரக்ரணம் கரட்டுகறநட. தடிப்தநறஷஶ அடேத அநறவு

ன்று ங்கரல் தடித்ஷப் தரிச்ப்தட்டு தடிப்தடிரக
ரழ்க்ஷகடேதரக்கறக் வகரள்ட; அனக்கும்
ரய்த் ஸ்ர்க் கடஷஷப் ஶதி டப்தட; வைய்கறந
அடேஷ்டரணத்றல் ணப்னர்ரண தக்ற ச்த்ஷகள்

கரட்டுட; ர்த்ஷத் வரிந்ட வகரண்டு வைய்ற்கரகத்

ன் உினக்ஶக ஆதத்ஷனேம் வதரனட்தடுத்ரல்

னல்ட; ரஜ் னரதத்ஷிடவும் ஆத்ஞரணத்டக்கரண
உதரத்ஷஶ வதரிரகப் ஶதரற்றுட ன்நறப்தடிப் தன
குநறக்ஶகரள்கஷப இந் இண்டு ஜணகர்கபின் கஷ
க்கு ிபக்கறக் கரட்டுகறநட.
இவல்னரற்ஷநனேம்ிட குநறப்தரகத் வரினேம் என
வகரள்ஷக, அநறவுக்குத் ஷட ஶதரடரல்
ஶரக்ரம்ைனள்ப ரிடறனந்டம் வைரந் தரைத்ஶங்கள் தரரட்டரல் அஷக் ஶகர
ஶண்டுவன்தடம், அஶ ஶதரன ஶரக்ஷனேள்ப
னக்கும் அஷ ஸ் ினப்ன-வறுப்னப் தரரல்

வகரடுக்க ஶண்டுவன்தடரகும். அன்னக்கு ட்டும்ரன்
அஷடக்கும் ரறல்ஷன ன்று இல்ஷன, அநறவுக்கும்

அப்தடிஶ ன்தஶ தரீர்கள் கஷடப்திடித் உன்ண
வநற ன்தற்கு இந் உதரக்ரணம் என ல்ன
டுத்டக்கரட்டு. இப்தடி மகனனக்கும் அநறஷத்

ஷடில்னரல் தப்த ஶண்டுவன்ந ண்ம் ற்தட
ஶண்டுரணரல் அற்கும் அன்னரன் கரம்.
வமளப்ஹ்ண்ர ஸ்ஶ
னகவுஷ

அண்ஷில்2 டைற்நரண்டு ிர கண்டர் மங்கல 

ைக்கர்த்ற அரிக்குடி வ ரரனுஜ ங்கரர் அர்கள்.
னென்நரண்டுகபில் டைறு வரடினப்தர் ஞரணச்
ைக்கர்த்றரண கரஞ்ைற வயர ஸ்ரறகள். இர்
“ஶச்

வைரர்க்கச் ைக்கர்த்றப் வதனர”பரண

னனகஷணப் தற்நற வ னத்டஸ்ரற ீக்ஷறரின்

கறனறக்கு அரிக்குடிிடம் னத்ரகப் வதரனள் கூநறட
நக்கவரண்ர றகழ்ச்ைற.
1

இவ்வுஷஷ „வய் ிம்‟ ன்ந திரிில்

வபிிடவும் இடனண்டரினும், இறல் இஷை
வரடர்தரகவும் தன ிங்கள் னரல் „தண்தரடு‟
ன்தற ஶைர்த்றனக்கறநட.
2

இக்கட்டுஷ வபிரண 1990 ீதரபிின் ஶதரரகும்.

1961

ஜீன் ரம் ஸ்ரறகள் ஶஶகரட்ஷடில் ீண்ட

னகரறட்டினந்ரர்கள். ஜரஷடில்கூட டம் வரிிக்கர
கரஷ்ட வௌணம் னண்டு, அட என ரம். தத்ட

ரவபன்று ீண்டுவகரண்ஶட ஶதரிற்று. அடிரரின்
ிண்ப்தங்கஷபச் வைி வகரள்கறநரர ன்றுகூடத்
வரிில்ஷன. இந் றஷனில் என ரள் கரஷன,
அடுத்டள்ப கரஷக்குடிஷச் ஶைர்ந் கத்ரர்
வதனக்கள் ைறனர் அஷத் ரிைறத்டத் ங்கள்
ிஞ்ஞரதணங்கஷப மர்ப்தித்ணர். அர்கள்

ஶதச்ைறஷடஶ அரிக்குடிர்கள் கரஷக்குடிில்
இனப்தரகப் திஸ்ரம் ந்ட.
உடஶண அஷணனக்கும் ஆச்ைரிரக, அஷ அஷத்ட
 னடினேர ண வ ஸ்ரறகள் ஷைஷகில்
ஶகட்டரர்கள்.

உத்ரணரக அரிக்குடிக்குச் வைரல்ரகக் கூநற
அர்கள் ிஷடவதற்நணர்.

அன்று திற்தகல் னென்று ிபில் அரிக்குடி

ஸ்ரறகபின் னகரனக்கு ந்டிட்டரர். தைம் ன்ஶந
வைரல்னக்கூடி ததப்னடன் ந்ரர். கரஷ்ட
வௌணத்றனறனந் ஜகரைரரிர்கள் ம்ஷக்
கூப்திட்டனுப்திினக்கறநரவன்தறல் ற்தட்ட உர்ச்ைற
றகுற!

ஜகரைரரிர்கள் ஜகத்றஶனஶ பிற்ஷந
உப்தல்னர? அற்ஶகற்கஶ இனந்ட அர்
ஶஶகரட்ஷடில் ங்கறினந் ஜரஷக. என ிடுறின்
ஶரட்டப்னநத்றனறனந் ைறநற அஷநில் ஸ்ரறகபின்
ரமம் அஷந்றனந்ட. ரிற்தக்க றரக தக்ர்கள்
ரிைறப்தற்கறன்நறத் ஶரட்டம் தரர்க்க அஷந் ைறநற

ஜன்ணவனரன்ஷநத் றநந்ட ஷத்டக் வகரண்டு அன்

றஶரன் ரிைணம் ந்ட ந்ரர். அடிரர்கள் வைடினேம்
வகரடினேம் னல்லும் ண்டி தின்னநப்தகுறக்கு ந்ட
ைரபம் றஶ ஸ்ரறகஷபக் கண்டு வைன்நணர்.

சுகஜீண வைரகமளகஷப ினம்னம் க்கும் ட பி
ரழ்னஷநில் ைறநறஶனும் தக்கம் ஶர ன்ணஶர,
ஸ்ரறகள் இவ்ிம் வைய்டண்டுரஶண?
அரிக்குடி ந்டிட்டரவன்று ஸ்ரறகபிடம்
அநறிக்கப்தட்டவுடன் அஷனேம் தின்னந ஜன்ணலுக்ஶக
அஷத்ட னரறு மறக்ஷஞ வைய்ரர்கள்.
அரிக்குடி அவ்ிஶ ஶரட்டப்னநம் ந்ட
மரஷ்டரங்கரகத் ண்டணிட்வடலந்ரர்.

அவ்பவுரன். அஷணனக்கும் கறழ்ச்ைறரக, என்று

டந்ட – அத்ஷண ரட்கள் க்ஷறரனெர்த்றரக இனந்
குன னெர்த்றின் ிக்குல் அற்ஶக உரி
ஜீச்வைறப்ஶதரடு எனறக்கனரிற்று. கடகடவண ஶதைறக்
வகரண்ஶட ஶதரணரர்கள்.
“ீ

ரஷ்ட்தற அரர்ட் ரங்கறணவல்னரம்

ஶகள்ிப்தட்ஶடன். அப்ஶதர எணக்கு வட் கரர்ப்வதட்
ஶதரட்டு – அப்தடின்ணர ன்ணன்னு வரிஞ்சுண்டினப்ஶத;
ஷடதரரஷடர த்ணக் கம்தபம் ஶதரட்டு – வதரி
மமளஶன வகௌப்தடுத்றினப்தர. ரன் ன்ணடரன்ணர
இங்ஶக கல்லும் னள்லர என கல க்கறடத்றஶன என்ஷண
எக்கரத்ற வக்கஶநன்.”

மங்கல னம் மரயறத்னம்
மங்கல னம் மரயறத்னம்
”டக்குக்

கூப்திட்ஶடன்ணர, „வ மளப்ண்ர ஸ்ஶ‟

இனக்ஶக*, அஷ ரரட சுத்ரகப் தரடிக்

ஶகக்கடம்னு என ஆஷை. என் ஶதன கரடன தட்டவுடஶண
அந் றஷணப்ன ந்டடுத்ட… சுத்ரகப் தரடநடன்ணர

மங்கல னம் சுத்ரினக்கடம்; மரயறத் உச்ைரிப்னம்
சுத்ரினக்கடம். வரம்தப் ஶதர் வலுங்கு,
மம்ஸ்க்னக் கல ர்த்ணங்கபிஶன ரர்த்ஷகஷப
ினொதரக்கறடநர.
வனத்டஸ்ரற ீக்ஷறர் இற்நற
‟வமளப்ஹ்ண்ர

ஸ்ஶ‟ ன்ந தரடல்.

”மங்கல 

அம்ைத்ஷனேம், ரபத்ஷனேம், மரயறத்

ைந்ஷமனேம் – „ைந்ம்‟னு றழ்ன வைரல்நரஶப, அட,
அஷனேம் – அடேமரிச்சுச் ைறன கல ர்த்ணங்கபிஶன
ரர்த்ஷகஷப என றனுமரச் ஶைர்த்ட, திரிச்சு ல்னரம்
வகரடுத்றனக்கும். அரட மரயறத்ம்னு லறப்

தரர்க்கறநடக்கு இப்தடி னொதம் தண்ிினக்கும். அஷஶ
மங்கல ர – அர்த்தரம் கனந் மங்கல ர – தரடநப்ஶதர
மங்கல ம், ரபம் இடகஶபரடகூட அர்த்த்டக்கும் யரணி
இல்னர ப்தடி மந்ற திரிக்கடஶர, ஶைர்க்கடஶர
அப்தடிப் தரடடம். ல்ன ரக்ஶகரரள் க்னறகள்
இடரறரி சுத்ரப் தம் திரிச்சுப் தரட றச்ைர டம்

குடுக்கும். ஆணர, தரடநரள்ப வரம்தப் ஶதர் அர்த்த்ஷக்
கணிக்கர மங்கல த்ஷ ட்டும் கணிக்கறநடன,
லத்றன இனக்கறந தரட்ஶட கரடன ஶகட்கறநப்ஶதர

ிதரீர அர்த்ம் வகரடுக்கும்தடிரப் தண்ிடநர….
“இந் „மளப்ஹ்ண்ர

ஸ்ஶ‟ிஶனஶ என

டத்டன „குனகுயரரஜ்ஞரண த்ரந் மித்ஶ‟ன்னு
ட. அட „குனகுயர, அஜ்ஞரண த்ரந்
மித்ஶ‟ன்னு திரிஞ்ைரரன் மரிரண அர்த்ம்

குடுக்கும். „குனகுயனுக்கு, அஞ்ஞரண இனட்டுக்கு
மளர்ணரினக்கறநனுக்கு (ஸ்கரம்)‟னு அர்த்ம்.
ைறன ஶதர் ன்ண தண்நரன்ணர „குனகுயரர‟ன்னு
அப்தடிஶ ீட்டி அஷ என ணி ரர்த்ஷ ரறரிக்
கரட்டிட்டு, „ஞரண த்ரந் மித்ஶ‟ன்னு – அரட, ஞரண
இனட்டுக்கு மளர்ன்னு – ிதரீரப் தரடநர!”

-” „ைங்கரைரர்ம்‟ க்னற

இனக்ஶக,1 ீ தரடநஶர

ன்ணஶர, (ஷ)
ீ
ணம்ர குடும்தத்டன ந்ட,
வைம்ங்குடி ைலனு2, ம்.ஸ்.கூட தரடநர – அறஶன
„தரத்ஷ

ஸ்ரதண னீ னம்‟னு ட.

„ிஷபரட்டரஶ

த த்ரண அத்ஷத்ஷ

ஸ்ரதிச்ைர்‟னு அர்த்ம். தரடநச்ஶை „த அத்ஷ
ஸ்ரதண னீ னம்‟னு (தரடிஶ கரட்டுகறநரர்கள்) „அ‟வுன
அலத்ங் குடுத்டப் தம் திரிச்சுப் தரடிணரத்ரன் மரிர
அர்த்ம் குடுக்கும்.
1. ஆற

ைங்கர் தற்நற ைங்கரத ரகத்றல் மளப்தர

ீக்ஷறர் இற்நற தரடல்.
2. வைம்ங்குடி

வறரமய்ர்

ரன் ஶர கரரஶைரரன்னு தரடநச்ஶைஶ இந் ரறரி
மங்கல த்டக்கும் யரணிில்னர, ரபத்டக்கும்
யரணிில்னர, அஶரடகூட அர்த்த்டக்கும்
யரணிில்னரப் தரட னடிநடன்னு

வரிநஶரல்னறஶர? ரன் வைரன்ணரள்பரனம்
இப்தடித்ரன் தரடநர. ஆணர, னரிஞ்சுக்கரர, னரிஞ்சுண்டு

தரடடம்கறந கஷன இல்னரர, „தர‟ன்னு அப்தடிஶ
ீட்டிண்ஶட ஶதரய் „த்ஷ ஸ்ரதண னீ னம்‟னு தரடி
அத்ஷ ஆைரர்ரஷப த்ஷ ஆைரர்ரபர கன்வர்ட்
தண்ிடநர! (வகு ஶம் ைறரிக்கறநரர்கள்.)
“மங்கல த்றல்

த்ஷம்-அத்ஷம் னனரண ந்

ஶதனம் இல்ஷனரன். மங்கல த்றல் மங்கல ந்ரன்
னக்ம். மரயறத்ம் ஷப் தத்றணஶர, ரஷப்

தத்றணஶர அறஶன தரடநர ணஷம மங்கல ஶ

க்ப்தடுத்ற ிடநட. அணரனரன் ீ , ஷஷ்ன்,
எங்கறட்ட „வ மளப்ஹ்ண்ர‟ எட்டிண்டினக்கு;
இல்னரட்டர, ீ அடகறட்ட எட்டிண்டினக்ஶக; டஶர
எண்ட. அந் க்னற ீ தரடிக் ஶகட்டினக்ஶகன். மங்கல 

அம்ைத்டன ீ சுத்ம்கறநடக்கு ரன் வைரல்ன ஶண்டரம்.
மரயறத்னம் ீ சுத்ரப் தரடஶநன்னு கணிச்ஶைன்.
அணரனரன் எணக்குச் வைரல்னற அனுப்திஶணன்.”
“ன்

ர்தரர்ன கல்லும் னள்லம்ரன்! தக்க ரத்றனம்

இல்னர, ம்னர்கூட இல்னர ந்றனக்ஶக. த்ஷண
ச்ரணரலும் மயறச்சுண்டு ணக்கரகக் வகரஞ்ைம் அந்
க்னறஷப் தரடு”.

கடல் ஷடரகப் ஶதைறப் ஶதரண ஸ்ரறகள் றறுத்றடம்
அரிக்குடி கடல் ஷடரகஶ கண் ீர்
வதனக்கறிட்டரர். ீ ண்டும் என னஷந ஸ்ரறகள் னன்
வடுஞ்ைரண்கறஷடரக ங்கற லந்ரர். „வதரிர‟
தரடச் வைரல்னறப் „வதரிர‟லக்கரகப் தரடுஷ ிட

ந்ப் வதரி வகௌனம் க்கறல்ஷன ன்று கூநறணரர்.
“ரமஷணனேம்

வதரனட்டரக ண்ி னறந்ட மந்ர்ப்தம்

வகரடுத்ட அடேக்யறத்றனக்கறந கனஷக்கு ன்ண

வைரல்வன்ஶந வரிில்ஷன. ச்னற, தக்க ரத்றம்
ல்னரற்றுக்கும் வதரிரள் அடேக்யஶரன் இட்டு

றப்த ஶண்டும். „அவ்ிடத்றல்‟ றர்தரர்க்கும் அபவுக்கு
ைரிரகப் தரடவும் அடேக்யந்ரன் மயரம் வைய்
ஶண்டும்” ன்று ிண்ப்தித்டக் வகரண்டு தரட
ஆத்ரணரர்.

இடங்கபின் வதர்கபில் ரகங்கள்
இடங்கபின் வதர்கபில் ரகங்கள்
ஸ்ரறகள், “(கறனறின் ரகம்) கரம்ஶதரற-ன்னு

வைரல்ஶநரம். னஸ்கப் ஶதன கரம்ஶதரஜறரஶண?” ன்று
ஶகட்கறநரர்கள்.
அரிக்குடி ஆரம் ன்நவுடன் ஸ்ரறகள் கூநரனரணரர்.
“கரம்ஶதரஜம்

ன்கறநட கம்ஶதரடிரன்னு தன ஶதனக்குத்

வரிஞ்ைறனக்கும். அங்ஶக தர கனரைரம் வரம்த

ஆரப் திினக்கறநடம் வரிஞ்ைறனக்கனரம். என

ஶஷப அந்த் ஶைத்றஶனனந்ட இநக்குற தண்ிண்ட
ரகம்ரன் கரம்ஶதரஜறஶரன்ணர, அப்தடிில்ஷனன்னு
மரம்தனெர்த்ற* ரறரிரண ரிமர்ச்கரர வைரல்நர. ம்
கறட்ஶடினந்டரன் அர அஶக மரைரம் கடன்
ரங்கறண்டரஶப ி, ர அந்க் கரனத்றஶன
ரகரிகத்றஶன வரம்தப் தின்ங்கறினந்
அரகறட்ஶடினந்ட டவும் டுத்டக்கஷன; றச்ைர,

மங்கல த்றஶன வரம்த னன்ஶணநறினந் ர ஶர folk
music ரன்

இனந் கறக்கரைற ஶைங்கபினறனந்ட டவும்

கடன் ரங்கஷனன்னு வைரல்நர. தின்ஶண ன்

கரம்ஶதரஜறன்னு ஶதனன்ணர இன்வணரண்ட ஶரநட.
*கரனஞ்வைன்ந

ஶதரைறரிர் தி.மரம்தனெர்த்ற

கம்ஶதரடிரஷ ரத்றம் கரம்ஶதரஜம்னு வைரல்னஷன.
இந்றரஶரட டக்கத்ற ல்ஷனஷ எட்டிணரப்தன
இனக்கறந என ப்ஶைத்ஷனேம் கரம்ஶதரஜம்ஶண

வைரல்னறினக்கர-ன்னு வரிநட. கரபிரமன் வரம்த

ிம் வரிஞ்ைர். „ஶக மந்ஶை‟த்டன „இந்ந்

றர ஶதர‟ன்னு ஶகத்டங்கறட்ட க்ன் வைரல்னறண்டு
ஶதரநஷ வச்ஶை கவக்டர map ஶதரட்டுடனரம்! அவ்பவு
மரிர வைரல்னறினப்தரர். அர் „கும்ை‟த்டன கு
ஶைம் ஶைரப் தஷட டுத்டண்டு ஶதரய் ஜிச்ைஷ

ரிஷைரச் வைரல்னறண்டு ஶதரநச்ஶை, மறந்ட றஷத்
ரண்டி டக்ஶக இஷனஷ எட்டிணரப்ஶதரஶனஶ
கரம்ஶதரஜத்ஷச் வைரல்னறினக்கரர். இறஶனனந்ட

அகண்ட தரம்னும் ிைரன இந்றரன்னும் வைரல்ந
ஶைத்டக்குள்ஶபஶ யறண்டுகுஷ் திரந்றத்றஶன என
கரம்ஶதரஜம் இனந்றனக்கறநரத் வரிநட. அங்ஶக

ிஶைரினந் என ரகத்றஶனினந்ட கரம்ஶதரஜற
உண்டரச்சு ஶதரஶனினக்கு.
“அஶக

ரகங்கள் எவ்வரன ைலஷிஶனனந்ட

ந்ரஶனஶர ன்ணஶர, அந்ச் ைலஷின் ஶதஷ
வச்சுண்டினக்ஶகரல்னறஶர? „வமௌரஷ்டிம்‟, „ம

கன்ணட‟ – „கன்ணட‟ன்ஶணகூட என ரகம் – „மறந்ட ஷதி‟,
„னணர

கல்ரி‟, இப்தடிவல்னரம் இனக்ஶகரல்னறஶர?

அந் ரறரி, கரம்ஶதரஜப் திஶை மம்தந்ர கரம்ஶதரஜற
ரகம்னு இனக்கனரம்.
“ரிமர்ச்

தண்நர ன்ண வைரல்நர-ன்ணர கரம்ஶதரற,

ஶரயணம் ரறரி ைறன ரகங்கள் ஶைம் னரவுஶ
வரம்த ஆற கரனத்றஶனனந்ட இனந்றனக்குங்கறநர.
அப்தநம் அடக்கு ன்ணர வனஶகத்றணர ந்ச்
ைலஷக்கரரஶபர அன் ஶதன ரகத்டக்கு
ந்றனக்கனரங்கறநர…”

“ஶகரம்கறநட

இஷனின இனக்கறந ஶக்ஷத்ம்.

„ஶகரர்ரத்‟ ன்கறநட. „வகௌப‟ ன்கறநட

வகௌட ஶைம்;

வதங்கரல். ஶகரம்னு ரகம் இனக்கு. வகௌஷபன்னு
ரகம் இனக்கு. வண்ஷடனேம் ஶைர்த்டக் ஶகர
வகௌஷபன்னும் இனக்கு. இந் னெட ரகனம் ப்ரைலணர
க்ஷறத்றஶன இனந்றனக்குங்கறநர. அப்தடிினக்கச்ஶை
டஶகரடி இஷன, கல ழ்க்ஶகரடி வதங்கரல் ஶதர்கள்
ஶைர்ந்றனக்குன்ணர இடகஷப ஸ்வதஷனஸ்

தண்ிணர – எனத்ஶர, தன ஶதஶர – அந்ச்
ைலஷகபிஶன இனந்றனக்கனரம்னுரஶண ஶரநட?
டேரஷப, குநறப்தர மங்கல  ித்ரன்கஷப அரஶபரட
ஊர்ப் ஶதரிஶனஶ வைரல்ந க்கம் என்ஷணஶ
„அரிக்குடி‟ங்கறநடஶனந்ட

வரிநட. இப்தடி ஏவரன

ரகத்ஷப் திமறத்ற தண்ிண ித்ரஶணரட ைலஷப்

ஶதரினஶ கன்ணட, வகௌஷப, ஶகரம், கரம்ஶதரஜற-ங்கறந
ரறரிப் ஶதர்கள் ந்றனக்கனரம்.
ஶரப் தண்கள்
ஶரப் தண்கள்
”எணக்குப்

தண்ரரய்ச்ைறிஶன தரிைம் உண்ஶடர?”

“அவ்பரக

இல்ஷன”.

“றனப்தரஷக்கு

ரகம் ஶதரட்டினக்கறஶ! ஆணர, ஶரம்

ரறரி றவ் ப்தந்ங்கபிஶன தண் ஶதர்
வகரடுக்கவுறல்ஷன; தரசும் ஶமிக்கறநர மங்கல ரப்
தரடநடறல்ஷனஶ! றவ் ப்தந்த்ஷ ப்ரம்ரஶப
வைரல்நரஶன ஶம் ரறரிர என றனுமர அஷ

த்ல் நக்கல் ப்ரமத்ஶரட வைரல்நடன்னுரஶண

ற்தட்டினக்கு? ீ என் ஶணரதரப்தடி, ஶணரர்ப்தடி
(றனப்தரஷக்கு ரகம்) ஶதரட்டரரக்கும்?”
“ஶர

ணக்குத் வரிஞ்ை அபவுக்கு.”

”அடஶரன்

ஸ்டரண்டர்டர த் ித்ரன்கலம்

எத்டண்டு தரடந ரறரி ஆினக்ஶக!... ம்ஶரட தஷ
ரகங்கள் எரிஜறணல் னொதம் ரநர, வரம்தக் கரனர
ந்டண்டினக்கறநட ஶரப் தண்கபிஶனரன்னு
வரிநட. ஶத்ஷ ஸ்ம் ப்தர ஷறகரள் ம்ை
தம்தஷர க்ஷறச்சுக் வகரடுத்றனக்கறந ரறரிஶ

ஏடரனெர்த்றகள் றறர ஶரங்கஷப னொதம்
ரத்ர – வைய்னேள் னொதம் ரத்றல்ஷன; தண்ஶரட

னொதனம் ரநர – கரப்தரத்றண்டு ந்றனக்கர. தக்றக்குத்
வரண்ஶட மங்கல த்டக்கும் வதரி வரண்டரினக்கு.
இப்ஶதர ைங்கரதரம், ஷதி, ீனரம்தரின்னுல்னரம்
வைரல்ந ரகங்கள் ஶஶந ஶதனன இன்ணின்ண

தண்ரினந்ட, அப்தடிஶ வரடர்ந்ட தரடிண்டு ரன்னு ரிமர்ச் தண்ி றச்ைப்தடுத்றினக்கர. இடன

வமௌரஷ்ட்ம், ஶகரவகௌஷப இனக்கு. கரம்ஶதரறனேம்

இனக்கு. டகுன கரம்ஶதரறகூட இனக்கு. கரம்ஶதரறக்குத்
„க்ஶகைற‟ன்ஶணர

ன்ணஶர தண்ிஶன ஶதர் வைரல்நர…1

கரம்ஶதரற ஶபரகம்2 இல்ஷனஶரல்னறஶர?”
“இல்ஷன, யரிகரம்ஶதரறரன்

ஜன்ம்3.”

ஶபம், கரம்ஶதரற (அன்)

“ஆணர

யரிகரம்ஶதரறஷிட ஃஶதமர இனக்கு.

அப்தரஷிட திள்ஷப எைத்றரினக்கரப்தன இப்தடி
ைறன ஜன் ரகங்கள் ஜணக ரகத்ஷிட
ப்தனரினக்கு இல்னறர?”
“ஷதினேம்

வதரிர வைரல்கறந ரறரிரன். அட

டஷதி ஜன்ம்.”
“மரி, ீ

தரடு. ஷச்ை கரர்த்ஷப் தண்ிடர

ஊர்க்கஷிஶன ஶதரிண்டினக்ஶகன்.”
கரம்ஶதரற

க்ஶகைறப் தண்ஶரன்.

றுரிஷை, இநங்கு ரிஷை இண்டிலும் ல
ஸ்ங்கலம் கறரகவும், அன்ணி ஸ்ம்
கனக்கரலும் அஷந் மம்னர் ரகம்.
என ஶபரகத்றன் ஸ்ங்கபில் என்ஷநஶர

ைறனற்ஷநஶர ிட்டுிட்டட. „ஜன்ம்‟ ன்நரல்
னெனரண ஶபரகத்றனறனந்ட „திநந்ட‟ ன்று வதரனள்.
„என்ஸ்

ஶரர்!‟

இந் தகுற கறஷடக்கில்ஷன. ன்ணிக்கவும்.
„மளப்ஹ்ண்ர்‟ ன்நரல்

ஷறக வய்ம்

„மளப்ஹ்ண்ர்‟ ன்நரல்

ஷறக வய்ம்

“வ

மளப்ஹ்ண்ர ஸ்ஶ, ஸ்ஶ”:

”மளப்ஹ்ண்

ஸ்ரறக்கு றுதடி றுதடி ஸ்கரம்”

ன்று ல்ஶனரனக்கும் னரினேம். ங்கபரக „வ‟ ன்று
ஆம்தித்ட என்றுக்கு இண்டரக „ஸ்ஶ‟

வைரல்னறினக்கறநரர். என டஷக்கு ஶல் வைரல்னற

ிட்டரல் அணந்ம் டஷ வைரல்னறிட்டரக அர்த்ம்.
னக்ரண என ித்ஷ அலத்ரகச்

வைரல்வன்நரல் இப்தடி டூப்பிஶகட் தண்டட
க்கம். „ஶதரற்நற, ஶதரற்நற‟ ன்தட அப்தடித்ரன். „ஜ ஜ
ைங்க‟ ன்கறஶநரம். ப்ஹ்மளத்ம்கூட எஶ ரக்த்ஷ
இண்டு டஷ றனப்தித்ரன் னடிகறநட.
“ஸ்ஶ
„:

ஸ்ஶ” – “ஶ” – உணக்கு; ”:” – ஸ்கரம்.

ஶ‟ ன்தட ‟ஸ்ஶ‟ ன்நரகும். “ஶ” – உணக்கு.

“மளப்ஹ்ண்ர” – மளப்ஹ்ண்னுக்கு.

தரட்டு

னலக்க „க்கு‟ ஶதரட்டுக்வகரண்டு ரனரம்
ஶற்றுஷிஶனஶ ஶதரகறநட.
மளப்ஹ்ண்ணரண உணக்கு ஸ்கரம். அணந் ஶகரடி
ஸ்கரம்.

மளப்ஹ்ண்ன் ன்நரல்? ல்ன ப்ஹ்ண்ன். ஶர்ந்
ப்ஹ்ண்ன். ப்ஹ்ண்ன் ன்நரல்?
„ப்ஹ்ம்‟ ன்நரல்

மத்ரண தரத் ஸ்னொதம்

ன்று ரத்ஶ அர்த்ம் தண்ிக்வகரள்கறஶநரம். „ப்ஹ்‟
தத்டக்கு இன்வணரன னக்ரண அர்த்ம் „ஶம்‟
ன்தட. ஶத்டக்கு „ப்ஹ்‟ ன்று என வதர்.
அணரல்ரன் ஶ ந்றத்றல் என குந்ஷக்கு

ீஷக்ஷ வகரடுப்தரண உதணத்ஷ „ப்ஹ்ஶரதஶைம்‟
ன்தட. ஶம் கற்றுக் வகரள்ரஶனஶ அந்க்
குந்ஷ „ப்ஹ்ைரரி‟ ஆகறநரன். „ப்ஹ் ஜ்ஞம்‟ ன்கறந
ரறரிரண தன இடங்கபிலும் „ப்ஹ்‟ ன்நரல் ஶம்

ன்ஶந அர்த்ம். ஶத்ஷ அடேமரிப்தட, அடேஷ்டிப்தட –

அரட ஷறகம் ன்தடரன் ப்ஹ்ண்ம். அஷ
னக்கறரகக் வகரண்டர்கஶப ப்ரஹ்ர்கள்.

ஶங்கபின் த ரத்தர்ரண ப்ஹ்ரகறந தரத்
ஸ்னொதரகஶ இனப்தரல் மளப்ஹ்ண்ரக
இனக்கப்தட்ட னெர்த்ற ஷறகத்றன் ிஶை வய்ரக
ஷறகர்கபின் ிஶை வய்ரக இனப்தரலும்
மளப்ஹ்ண்ரகறநரர்.
ஶத்டக்கு னக்கறவன்ண? அக்ணி உதரமஷண.
மளப்ஹ்ண்ர்ரஶண அக்ணி ஸ்னொதரினப்தர்?
தஶச்ணின் ஶத்ரக்ணிப் வதரநற ஆறு ஶைர்ந்டரஶண
அரக ஆணட? அணரல் அர் ஶ ஶரக

இனப்தர். ஶம் தடிப்தடம் வைரல்னறக் வகரடுப்தடஶ
வரறனரனேள்ப ப்ரயர்கபின் வய்ரினப்தர்
மளப்ஹ்ண்ர்.

ஆைரர்ரலம் „மளப்ஹ்ண் னஜங்க‟த்றல், “யீஶ
ஶம், யரஶ தரம், யரஶ தரனம்” ன்று

வைரல்னறினக்கறநரர். „யீஶர்‟ ன்நரல் „ப்ரயர்‟.
„யீஶ

ஶர்‟ ன்நரல் ப்ரஹ்ர்கபின் வய்ம்

ன்று அர்த்ம்.

றறலுள்ப தக்ற டைல்கபில் வரம்தவும் னரணரண
„றனனனகரற்றுப்தஷட‟ிலும்

இப்தடிஶ ரன்

வைரல்னறினக்கறநட. ண்னகணின் ஆறு னகங்கபில்
எவ்வரன்றும் எனிரண அடேக்யம் வைய்ரக
க்கல ர் வைரல்னறக்வகரண்டு ஶதரகும்ஶதரட
என னகம்

ந்ற ிறின் னபி ரஅட
அந்ர் ஶள்ிஶரர்க்கும்ஶ
ன்று வைரல்னறினக்கறநரர். றனஶகம் ன்கறந

ஸ்ரறஷனஷ ர்ிக்கறந இடத்றலும் அங்ஶக ல்ன
ப்ஹ்ைர் அடேஷ்டரணனள்ப ப்ரயர்கள் னத்ீ
பர்த்ட ஜ்ஞரறகள் வைய்ட மளப்ஹ்ண் ந்ற

ஜதனம் னஷஜனேம் வைய்ஷஶ வைரல்னறினக்கறநரர்.
ஜ்ஞ கர்த்றல் தங்கு வகரண்டு வைய்கறந
ப்ரஹ்ர்கலக்கு ரித்ிக் ன்று வதர். தறணரறு
ஷகரண ரித்ிக்குகபில் எனனக்குப் ஶதர்
„மளப்ஹ்ண்‟ ன்தட.
„மளப்ஹ்ண்

ஸ்ரற‟ ன்தஶ குரஸ்ரறக்கு

ப்மறத் ரரரக இனப்தறனறனந்ஶ அர்
ஶத்டக்கும் ஷறகத்டக்கும் அறஶஷ ன்று
றச்ைரகறநட.

ீக்ஷறனம் னனகனும்
ீக்ஷறனம் னனகனும்
னத்டஸ்ரற ீக்ஷறனக்கு மளப்ஹ்ண் மம்தந்ம்
ஜரஸ்ற. அர் மகன ஶக்ஷத்ங்கலக்கும் ஶதரய் மகன
வய்ங்கஷபனேம் தரடி ஷத்ர். ஆைரர்ரள் ரறரி.

ஆணரலும் உதரமஷணில் அஷ அம்தரள் தக்ரகஶ
ிஶைரகத் வரிந்ட வகரண்டினக்கறஶநரம்.
கஷடைறிலும் அர் ீ ணரக்ஷறம்ன் ஶதரில் „தரைஶரைணி‟
ன்று தரடிக்வகரண்ஶடரன் ைரீத்ஷ ிட்டினக்கறநரர்.

ஆணரல் அனஷட திநப்ன, அனக்கு மரயறத்

வ்னேத்தத்ற (ஆற்நல்) ற்தட்டட னனறற்நறவனல்னரம்
மளப்ஹ்ண் மம்தந்ஶ இனக்கறநட.
னத்டஸ்ரற ன்கறந ஶதஶ ஷத்ீச்ன் ஶகரில்
னத்டக்குரஸ்ரறின் வதஷ ஷத்டத்ரன்

அனக்கு ரகரினக்கறநட. அப்தர ரஸ்ரற
ீக்ஷறர் – அனம் வதரி தண்டிர். மங்கல த்றல் றம்தத்
வரிந்ர். மரயறத்ங்கள் தண்ிினப்தர். வதரி
வித்ர உதரமகனங்கூட. அனக்கு ரற்தட சு
ஷ னத் தரக்றல்ஷன. தத்ணிஶரடுகூட ஷத்ீச்ன்
ஶகரிலுக்குப் ஶதரய் னத்டக்குரஸ்ரற மந்றறில்
என ண்டனம் ிம் இனந்ரர். அந் அம்ரலக்குத்
ன் டிிஶன ஶங்கரய், தம் னனரண ங்கப

ஸ்டக்கஷப ரஶர கட்டுரக ஸ்ப்ணம் ற்தட்டட.
அடுத்ரற் ஶதரனஶ கர்ப்தனம் உண்டரிற்று.
னத்டக்குரஸ்ரற னத்ம் ந்ற்ஶக அப்தடி

ஸ்ப்ணத்றல் மறக்ஷஞரினக்கறநவன்று னரிந்ட
வகரண்டரர்கள். அற்ஶகற்நரற் ஶதரல் திள்ஷபனேம் என
க்னத்றகர க்ஷத்றத்றஶனஶ – அட தங்குணி ரம
க்னத்றஷக – திநந்ட. அப்தடிப் திநந்ர்ரன்
னத்டஸ்ரற ீக்ஷறர்.
அப்னநம் அர் பர்ந்ட மங்கல  அப்ரமம், வித்ர
அப்ரமம், கரைறில் மந்றரம குனவுடன் ரமம்
ல்னரம் தண்ிணரர். கரைறிஶனஶ குன மறத்றரணரர்.
மறத்றரகறந மத்றல் அர் ீக்ஷறரிடம்
„க்ஷறத்டக்குத்

றனம்திப் ஶதரய்ிடு. அங்ஶக னனறல்

றனத்ிக்குப் ஶதர. ீ ற்கரக ஜன்ர

டுத்றனக்கறநரஶர அட மதனரகும்தடிரக
(தனறஷடனேரறு) மளப்ஹ்ண் ஸ்ரற அடேக்யம்
தண்டரர்” ன்று வைரன்ணரர்.
அப்தடிஶ ீக்ஷறர் றனத்ிக்குப் ஶதரணரர்.

அடிரத்றல் றனக்குபத்றல் ஸ்ரணம் தண்ிிட்டு
அர் ஷன நறப் ஶதரய்க் வகரண்டினக்கும்ஶதரட
னன்தின் வரிர என கற ப்ரஹ்ர் அஷ,
“னத்டஸ்ரற!” ன்று
“ரஷத்

வதர் வைரல்னறக் கூப்திட்டு,

றந” ன்நரர். அர் அப்தடிஶ தண்ிடம்

ரிஶன என கல்கண்ஷடப் ஶதரட்டுிட்டு ஶதரண இடம்
வரிரல் ஶதரய்ிட்டரர். ந்ட ரவன்று

ீக்ஷறனக்குப் னரிந்ட ிட்டட. இர் ந் கரர்னம்

த்க்ஷஶ ஆம்தித்டிட்டட – மரயறத் வ்னேத்னத்ற
ற்தட்டுிட்டட! கப்தணரரண தஶச்னுக்கும்
குனரக இனந் குயன் ீ ட அப்ஶதரஶ ட்டு

ஶற்றுஷகபில் எவ்வரன்நறலும் என க்னறரக ட்டு
க்னறகஷபப் தரடிிட்டரர்.
க்னறகபில் ம் னத்ஷரக அர் „குனகுய‟ ன்ந
மளப்ஹ்ண் ரரஷஶ ஷத்றனப்தஷனேம்

குநறப்தரகக் கணிக்க ஶண்டும். குஷகில் இனப்தன்
குயன். ஹ்ன அந்ங்கம் ன்ந குஷகில் ஆத்
ஸ்னொதரக உள்ப குனரன் குனகுயன்.
ீக்ஷறர் ைரீ ரத்றஷஷ னடித்ட என ீதரபிில்.
அற்கு அடுத் ஆநரம் ரள்ரன் யர ஸ்கந் ஷ்டி
னடம். ஷ்டின்று னர்த்றரகறந ித்றல் ஆறு

ரள் வ் உதரமங்கபினப்தட க்கம். அரட
ீக்ஷறர்ரபின் திநப்ன ட்டுறல்னரல்

னக்றஷடந்றலும் என மளப்ஹ்ண் மம்தந்ம்
வரிகறநட….
ீக்ஷறர் ஶக்ஷத்ம் ஶக்ஷத்ரகப் ஶதரய் அங்ஶகனேள்ப
னெர்த்றஷ – அட ன்ண னெர்த்றரணரலும் அஷ –
ித்ரமறல்னரல் தரடிணரர் ன்ஶநன். அந்ந்
க்னறிஶனஶ அட ந் ஶக்ஷத்த்ஷப் தற்நறட
ன்தற்கு அகச் ைரன்று ன்கறநரர்கஶப, அப்தடிப்தட்ட
internal evidence இனக்கும்.

குநறப்திட்ட ஶக்ஷத்த்றல் அந்

ஸ்ரறக்கு உள்ப வதர், அற்கரண ந்த் யஸ்ம்,

அந் ஸ்ன னரக் குநறப்ன ன்று ரட இனக்கும்.
இந் „வ மளப்ஹ்ண்ர‟ில் குநறப்தரக அட இன்ண

ஶக்ஷத்த்றல் தரடிட ன்று கரட்டுரக என்றுறல்ஷன.
அத்ஷண மளப்ஹ்ண் ஶக்ஷத்ங்கபிலுள்ப
னெர்த்றகஷபனேம் ஶைர்த்டத் ம்னஷட தரட்டிணரஶனஶ
னெனனெர்த்றரக அர் தண்ிஷத்ட ிட்ட ரறரி
இந் க்னற திகரைறக்கறநட!
அணந்ஶகரடி ஸ்கரத்ஶரடு ஆம்தித்றனக்கறநரர்.
அப்னநம் னனகணின் அகும் அனலம்
னனகணின் அகும் அனலம்
”மறஜ

ஶகரடி ஶகரடி னரண்ர”:

இண்டு டஷ „ஸ்ஶ‟ ஶதரட்ட ரறரி இண்டு

டஷ „ஶகரடி‟ ஶதரட்டினக்கரர். ஶகரடிஷக் ஶகரடிரல்
வதனக்கறணரல் வ்பவு வதரிசு? அடரன் „ஶகரடி ஶகரடி‟.
„மறஜ

ஶகரடி ஶகரடி‟ – ஶகரடி ஶகரடி ன்ர்கள்.

மறஜன் ன்தட ன்ன் வதர். ணமறனறனந்ட

ஜணித்ன் மறஜன். கரம் ணமறல் திநப்தடரஶண?
னர ரீறிலும் கஷ இனக்கறநட. யர ிஷ்டின்
னத்ஶண ன்ன். ஆணரலும் வரம்த ிைறத்ரக,
கரணரண அன் யரனக்ஷ்றிடம் வதனரபின்
கரத்றணரல் அலஷட கர்ப்தத்றனறனந்ட
திநந்ணில்ஷன. ிஷ்டின் ணமறனறனந்ஶ – அர்
ணமரல் ண்ிண ரத்றத்றஶனஶ அன்

உண்டரகறிட்டரன். இன்வணரன திள்ஷப ப்ம்ரவும்
ஶஶ கப்தணரரண ிஷ்டின் ரதிினறனந்ஶ

உண்டரணர். இப்தடி ல்னரஶ ஸ்ரற ஶடிக்ஷக
ிைறத்ரகப் தண்டகறநரர்!
அகுக்குப் வதவடுத்ன் ன்ன். „ன்ன்னு
ண்ம்!‟ ன்று ரன் தரியரமம் தண்டகறஶநரம்.

அப்தடிப்தட்ட ன்ர்கள் ஶகரடி ஶகரடி ஶதரின் அகு
ஶைர்ந்ரல் வ்பவு அகரினக்குஶர அத்ஷண

அகரணர் மளப்ஹ்ண்ர். „மறஜ ஶகரடி ஶகரடி
னரண்ர்‟.

க்னஷ் தரத்ரஷப் தற்நற (தரகத்றல்) “மரக்ஷரத்
ன் ன்:” ன்று வைரல்னறினக்கறநட.

ன்னுக்கும் ன்ணரக இனக்கப்தட்ட அப்ஶதர்ப்தட்ட
வமௌந்ர்ரன் ன்று அர்த்ம். அர் ன்ஷணஶ

தஷடத்ர். அனஷட ணமளக்குள்ஶபினந்டரன்
அன் ஸ்னஷ்டிரணட. ன்னுக்கும் னெனரணர்
ன் ன்ணரக இனப்தறல் ஆச்ைர்றல்ஷன.
க்னஷ்ணரக அர் ந்ஶதரடம் ன்ஶண ரன்
அனஷட திள்ஷபரண ப்த்னேம்ணணரக ந்ட ணக்கு
அஶ னெனனனர் ன்று கரட்டிினக்கறநரன்.

மளப்ஹ்ண்ர் ஶகரடி ஶகரடி ன் னரண்ரக
இனப்தடரன் ஆச்ைர்ம். இர் ரர்? தஶச்ணின்
னத்ர். அந்ப் தஶச்ஶணர ன்ஷண அப்தடிஶ
தஸ்ம் தண்ிணர். ந் ஶத்ரக்ணிிணரஶன அர்
ன்ஷணப் வதரசுக்கறணரஶர அஶ ஶத்ரக்ணிினறனந்ட
உண்டரணர் மளப்ஹ்ண்ர். கரத்றஶன திநக்கரல்
ஞரணத்றஶன திநந்ர். ஞரணஶ ஶனரகத்ஷ க்ஷறக்க
ஶண்டும் ன்று கனரனெர்த்றரக ஆண ஸ்னொதம்
ன்று த்ரர்த்ம். த்ரர்த்ம் இனக்கட்டும். ரன்
ஶடிக்ஷகரகச் வைரல்ன ந்ஶன் – ன்ஷண யணம்
தண்ிணரின் திள்ஷப ஶகரடி ஶகரடி ன்ணரக
இனக்கறநரர்!
குரன் ன்தட அனக்கு என ிஶைப் ஶதர் அல்னர?
வற்ஶக ப்தடிப் திள்ஷப ன்நரஶன தரர்ற

தஶச்ர்கபின் னெத் திள்ஷபரன் ன்று ஷத்டப்
„திள்ஷபரர்‟ ன்கறஶநரஶர, அப்தடி

டக்ஶக இஷப

திள்ஷபஷத்ரன் வகரண்டரடி „குரர்‟, „குரர்‟, ன்ஶந
வைரல்கறநரர்கள். ரனங்கூட குரஸ்ரற, குன் ன்று
வைரல்கறஶநரம். இப்ஶதரட னன ப்ஷஜகபில் தரறப்

ஶதனக்குப் ஶதர் „குரர்‟ரன்! „குர‟ ைப்ம் குநறப்தரக

மளப்ஹ்ண்னக்ஶக உரிரக இனக்கறநட. ரல்ீ கற

ரரத்றல் ிச்ரறத்றர் ர னக்ஷ்ர்கலக்கு
மளப்ஹ்ண் அரக் கஷஷச் வைரல்னற னடிக்கும்
ஶதரட இந்க் „குர மம்த‟க் கஷஷக் ஶகட்டரல்
இன்ணின்ண தனன் கறஷடக்கும் ன்று வைரன்ணரக

னகறநட. ஆற கி ரக்கறல் ந் „குர மம்தம்‟
ன்ந ரர்த்ஷஷஶ கரபிரமர் ம்னஷட
கரவ்த்டக்குத் ஷனப்தரகப் ஶதரட்டரர்.
குரன் ன்ந ஶதர் ிஶைம் இனக்கட்டும். அஷ
ற்குச் வைரல்ன ந்ஶவணன்நரல், அற்குப் திள்ஷப
ன்ந அர்த்த்ஶரடு ன் மம்தந்ரக இன்ஶணரர்

அர்த்னம் வைரல்டண்டு. ன்னுக்கு „ரன்‟ ன்றும்
என ஶதர் உண்டல்னர? ரனுக்கு வட்கத்ஷ

உண்டரக்குகறநன், அரட ரஷணப் தறக்கும் யர
அகன் ரன் குரன்: „குத்மற ர: - குர:‟. குரன்
ன்நரஶன ன் ன்ன், மறஜ ஶகரடி ஶகரடி
னரண்ன் ன்று அர்த்ம் ற்தட்டுிடுகறநட.

றழ் ஶைத்டக்கு அர் வரம்தப் திரிம். றழ்த்

வய்ம் ன்ஶந வைரல்கறஶநரம். றறல் ஷரஷனேம்
ர ஷப்தர் ன்கறஶநரம். இந் தரஷில்
அனக்வகன்று அனஷரக என வதர்

சூட்டிினக்கறஶநரம் – னனகன். னனகு ன்நரஶன அகு
ன்றுரன் வைரல்கறநரர்கள். கரன் ரிந்ட ஶதரண
அப்னநம் அனுஷட கனம்ன ில்ஷனனேம் னஷ்த
தரத்ஷனேம் அம்தரஶப டுத்டக் வகரண்டு கரஶச்ரி
ஆணரள். அணரல்ரன் மளப்ஹ்ண் அரம்

ற்தட்டட. அலக்குப் ஶதஶ மளந்ரி, த்ரினமளந்ரி.

அலஷட திள்ஷப, ரஷப் ஶதரனப் திள்ஷப ன்நதடி
னரண் னெர்த்றரகத்ரஶண இனப்தரர்? „மறஜ ஶகரடி
ஶகரடி னரண்ர.‟
”ீண

ைண்ர”:

அகு இனந்ரல் ஶதரடர? க்கு ஶண்டிட அனள்.
ஸ்ரற அகு டிரக இனக்கறநரவன்நரல் அந்

அஶக அனள் டிம்ரன். கரனண்ம்ரன் னரண்ம்.
இண்டும் ஶஶந ஶஶநில்ஷன. மளப்ஹ்ண்

ஸ்ரற ீண ஜணங்கலக்வகல்னரம் னகனறடரக இனப்தர்
– „ீண

ைண்ர்‟. பிர்கள், கஷ்டப்தடுகறநர்கள்,

தப்தடுகறநர்கள், ரித்ர்கள் ல்னரனம் „ீணர்கள்‟ ன்ந

ரர்த்ஷக்குள் ந்ட ிடுரர்கள். இர்கலக்வகல்னரம்
டக்க றவ்னத்ற னம் னகனரக அர் இனக்கறநரர். „ீண
ைண்ர்‟.
தரடனறன் ைறன ைறநப்தம்ைங்கள்
தரடனறன் ைறன ைறநப்தம்ைங்கள்
ீண ைண்ர…..னரண்ர……மளப்ஹ்ண்ர –
ல்னரம் எஶ ரறரி, டஷகஶர ஶரஷணஶர ஶர
என்நரக, தரடிினக்கறநரர். டஷகரன். ஆணரல்

ரர்த்ஷின் ஆம்தம் டஷகரக இல்னரல் னடிில்
இனக்கறநட. இஷ „அந்த் ப்ரமம்‟ ன்தரர்கள். „ர‟,
„ர‟ ன்று

னட „அனக்கு‟ ன்று ரனரம்

ஶற்றுஷில் அர்த்ம் வகரடுக்கும்.
„மளப்ஹ்ண்னக்கு, ஶகரடி

ஶகரடி ன்

னரண்னக்கு, ீண ைண்னக்கு ஸ்கரம்‟. „உணக்கு
ஸ்கரம்‟ ன்தட ரன் „ஸ்ஶ‟.
„மறஜ

ஶகரடி ஶகரடி….‟ ன்று ஶகரண கறில் தரடித்

றனப்னட க்கரினக்கறநட. ஆம்தத்றனறனந்ட
வடரக, கம்தீரகப் தரடிக்வகரண்டு ந்ட இங்ஶக

ஶகரகத் றனப்னட. னனறல் தரடுட வைௌக கரனம்.
ிபம்த கரனம் ன்றும் வைரல்ரர்கள். „ிபம்தம்‟ ல்ன
மம்ஸ்க்ன ரர்த்ஷ. Slow ன்று அர்த்ம். „வைௌகம்‟ –
மரிரகப் னரிதடில்ஷன. „வமௌக்ம்‟ரன்
„வைௌக‟ரச்ஶைர

ன்ணஶர? றரணரகப் தரடிணரல்

ணமளக்கு ிச்ரந்றரக, வரம்த வமௌக்ம்

உண்டரகறநட. அட ரகத்றன் இலப்ன, ஷபைல்கலக்கு
இடம் வகரடுத்ட ரக தரத்ஷனேம் ிஶைரகத்

வரிிக்கறநட. மரயறத்த்றன் அர்த் தரத்றஶனனேம்
ஶரய்ந்ட றற்க அகரைம் வகரடுக்கறநட. ீக்ஷறர்ரள்
க்னறகபில் இட ணிச் ைறநப்ன. கம்தீரண மம்ஸ்க்ன
தரஷ அற்ஶகற்ந கம்தீ ஷடஶரடு த் கஜம்

அைங்கற அைங்கற னகறந ரறரி வைௌக க்னறகபரகப்
தண்ிக் வகரடுத்றனக்கறநரர்.
ஆணரலும் ரம் அம ப்க்னறகபரக
இனக்கறஶநரஶரல்னறஶர? ணமரஶன, உடம்தரஶன

ைரஞ்ைல் ரக ஏடிக் வகரண்ஶடினப்தடரஶண ம்
ஶச்ைரக இனக்கறநட? அணரல் எஶ வைௌகரக பர்ந்ட
வகரண்டு ஶதரணரல் அலுப்னத் ட்டிப் ஶதரகறநட.
அற்கரகத்ரன் ரற்நரகக் வகரஞ்ைம் அங்கங்ஶக

ஶகரண ஷடில் றனப்னம்தடிரகவும் எவ்ஶரர்

உனப்தடிிலும் ஷத்றனக்கறநரர். வைௌக கரனத்டக்கு
ரினீ ஃதரக த் கரனம். எஶ றத்றப்ன னட்டு

ைரப்திட்டரல் றகட்டப் ஶதரகறநவன்று கறரம்ன ஶதரட்டு
ினின தண்டகறந ரறரி தரட்டிஶனனேம் வகரஞ்ைம்
ினின.
இந்ப் தரட்டில் தல்னி, ைம் இண்டிஶனனேம் னடிக்கறந
இடத்றல் த் கரன ஆர்த்ங்கள் ஷத்றனக்கறநரர்.
ஆணரல் வதனம்தரனரண தரட்டுக்கபில்
அடேதல்னிிஶனனேம் ைத்றஶனனேம்ரன் த் கரனம்
ஷத்றனப்தரர். மளப்ஹ்ண்ர் ல்ன னேர. “ன்றும்
இஷபரய்” ன்று வைரல்னப்தடுகறநர். அணரல்

ஆம்தத்றஶனஶ அர் குறஷட ஶதரட்டுக்வகரண்டு
னகறந ரறரி த் கரனம் ஷத்ட ிட்டரர்
ஶதரனறனக்கறநட!

ல்ஶனரனக்கும் வதரடரண ஸ்ரற
ல்ஶனரனக்கும் வதரடரண ஸ்ரற
”னமளரற

மஸ்ஜண னஜறரப்ஜ ைர”:

”திரர்

னனரண ல்னர க்கபரலும் னஜறக்கப்தடும்

ரஷப் தரங்கஷப உஷடர்.” “ைர” – தரங்கஷப
உஷடனக்கு, “:” – ஸ்கரம் ன்று, தல்னிில்
னம் „ஸ்ஶ‟ஶரடு ஶைனம்.
“னமளரற” – திரர்

னனற. „னமளர்‟ ன்நரல்

திரர். „மளர்‟ – ஶர்கள். ரகம் வைய்ட ஶர்கஷப

னறக்கு ஷப்தரல், அர்கலஷட அடேக்யத்ரல்
னறக்குப் தனி ஶக்ஷங்கஷப உண்டரக்குரல்

திரஷ „னமளர்‟ ன்தட. அந்க் கடஷஷச்

ைரிரகச் வைய்ரல்ரன் இந்ப் தட்டம். இல்னரிட்டரல்
„ப்ம்

தந்ட‟ ன்று ஶகனறப் ஶதர்ரன். „ப்ரர்கலக்கு

உநவுக்கரன்‟ ன்று அர்த்ம். ன்ண ஶகனற
னரிகறநஶரல்னறஶர? இஷண திரன் ன்று

வைரல்ற்கரண னரக்கு இனுக்கு இல்ஷன. ஆணரல்
இன் ந்க் குடும்தத்றல் திநந்றனக்கறநரன், இனுக்கு
உநவுக்கரர்கள் ரர் ன்று தரர்த்ரல் அர்கவபல்னரம்
திரரினக்கறநரர்கள். அணரல் இஷண „ப்ம்
தந்ட‟ ன்று ஶண்டுரணரல் வைரல்னறிட்டுப்
ஶதரகனரவன்று அப்தடிப் ஶதர் வைரல்ட!
திரரின் ஸ்ரற மளப்ஹ்ண்ர். ஆம்தத்றஶனஶ
தரர்த் மரைரம். „யீஶ ஶ‟ஶ „னமள னஜறர்‟.
அப்தடிரணரல் திரனக்கு ட்டுந்ரன் ஸ்ரறர

ன்நரல் அப்தடிில்ஷன. அத்ஷண ஜரற ஜணங்கலக்கும்
அர் ஸ்ரற. அனஷட இண்டு வதண்டரட்டிகபில்
எனத்ற மளகள், எனத்ற குநகள் ன்று

வைரல்ரர்கள். ஜீ ர்க்கம் னலற்கும் அர்
ஸ்ரற. அர் த்ரிட ஸ்ரறரன், றழ்த் வய்ம்

ன்று எனத்ர் வைரல்கறநரர். இன்வணரனத்ர் அர்ரன்
ப்ர ஸ்ரற, ஶதஶ மளப்ஹ்ண்ர் ன்கறநரர்.
ரஸ்த்றல் அர் ல்னரர் ஸ்ரறனேந்ரன். ீக்ஷறர்
இந்க் கக்ஷறரன். இடரன் க்கு ணமளக்குப்
திடித்றனக்கறநட. ைண்ஷட ைரடி இல்னரல் மர் ஜண
க்கறத்ஷ உண்டரக்குரக இனக்கறநட. ஸ்ரறின்
ஶதரில் ரவல்னரம் என்று ஶைத்ரன் ஶண்டுஶ ி,
கக்ஷற ஆடிக் வகரண்டு திரிந்ட ஶதரகக் கூடரட. „னமளரற

மஸ்ஜண‟ ன்நதடி அர் ைத்றல் மஸ்
ஜணங்கலம் அன்திஶன என்று ஶைடம்.
தர ரஷ
தர ரஷ
”னஜறரப்ஜ

ைர” – னஜற அப்ஜ ைர. „னஜறக்கப்தட்ட

ரஷத் றனடிகஷப உஷடனக்கு‟ ஸ்கரம்.
„ப்ரர்

னனரண ல்னர க்கபரலும் னஜறக்கப்தட்ட

றனடித் ரஷகஷப உஷடர்.‟ „அப்ஜ‟ ன்நரல்
ரஷ. „அப்‟ ன்நரல் ஜனம். ஜனத்றல் ஜணிப்தட அப்ஜம்.
ஜனஜம் ன்றுகூடத் ரஷக்கு என ஶதர். அம்னஜம்

ன்நரலும் ரஷரன். „அம்ன‟ ன்நரலும் ஜனந்ரன்.
ஜனரைரண „மஸ்‟ ன்கறந குபத்றல் திநப்தரல்
மமறஜம், மஶரஜம் ன்று ஶதர். ஜனஜர, அம்னஜர,

மஶரஜர ன்று ஶதர்கூட ஷக்கறஶநரம். ணஜர ன்தடம்
ரஷின் ஶதரில் உண்டரணடரன். „ணம் ன்நரல்
கரடு அல்னர? கரட்டிஶனர ரஷ னஷபக்கும்?‟ ன்று
ஶரன்நனரம். „ணம்‟ ன்தற்கும் ஜனம் ன்று என

அர்த்ம் உண்டு. ஜனத்டக்குக் „கம்‟ ன்று இன்வணரன ஶதர்.
„கம்‟றல்

திநப்தரஶனஶ ரஷஷக் „கம்ஜம்‟, „கஞ்ஜம்‟

ன்தட. „கஞ்ஜஶனரைஶண!‟ „கஞ்ஜபரரக்ஷற!‟

ன்ஶநல்னரம் தரட்டுக்கபில் னகறநல்னர? ‟ீ‟னம்
ஜனம்ரன். ீம்ரன் ீர். ரஷஷ „ீஜம்‟ ன்று

வைரல்கறஶநரம். இப்தடிஶ „ரரி‟ – அடவும் ஜனந்ரன் –
அஷ ஷத்ட „ரரிஜம்‟ ன்தட. „அப்ஜம்‟ ன்நரல்
ரஷ ன்று வைரல்ன ந்ஶன்.

மஸ் ஜணங்கலம் னஷஜ வைய்ட னப்ஶதரடும் தரம்

ரஷப் னரக இனக்கறநட! அத்ஷண அகு, குபிர்ச்ைற,
வமௌகுரர்ம் (வன்ஷ)! ரஷினறனந்ட ஶன்
றகறந ரறரி றனடித் ரஷினறனந்ட
கரனண்ரம்னம் றகறநட.
னனகன் – ைக்ற – மர்ப்தம்
னனகன் – ைக்ற – மர்ப்தம்
”ரமளகற

க்ஷகரற மர்ப்த ஸ்னொத ர”:

”ரமளகற, க்ஷகன்

னனரண மர்ப்தங்கபின் னொதத்ஷ

டுத்டக் வகரண்டினப்தர்.” மர்ப்தம் ன்நரல் ப்ர

ைக்றரண குண்டனறண ீ ன்று அர்த்ம். குண்டனம் ரறரி
தரம்ன ஷபத்டச் சுனட்டிக் வகரண்டு தடுத்டக்
வகரள்கறநல்னர? அப்தடித்ரன் மரரரக ரம்

இனக்கறந ஸ்றறில் ப்ர ைக்ற சுனட்டிக் வகரண்டு
டெங்குகறந ரறரி இனக்கறநட. மரஷண வைய்ரல் அட
ிறத்டக்வகரண்டு யர ைக்றஶரடு ப்கரைறத்ட லம்தி,
அப்னநம் தரத் ஸ்னொதரண த ைரந்றில்

க்கறரகற ிடுகறநட. குண்டனறண ீ ைக்ற ன்று அஷ
அம்தரபரகச் வைரல்ட. அணரல்ரன் தைறனுக்கு
எஶ ரகரதம். ரக குண்டனஶ ஶதரட்டுக்
வகரண்டினக்கறநரர். ைறகுரரண மளப்ஹ்ண்ர் ைக்ற
ஸ்னொதரக இனப்தர்.
மளப்ஹ்ண்ர் ன்நரல் ஶல்ரன் னக்ரக
றஷணவு னட. ல்னர ஸ்ரறக்குஶ ஆனேங்கள்

இனந்ரலும், மளப்ஹ்ண்னம் அஶக ஆனேங்கஷபத்

ரித்டக் வகரண்டினந்ரலும் மரக்ஷரத் அஶ
ஶனரனேம் ன்று றஷணக்கறந அபவுக்கு ந்

ஸ்ரறனேடனும் ந் ஆனேத்ஷனேம் „வடண்டிக‟னரக
(மர்மரக) றஷணப்தறல்ஷன. அந் ஶலுக்கு ன்ண
ஶதவன்நரல் ைக்ற, ைக்த்ரனேம் ன்தஶ! ைக்றஶல்
ன்தரர்கள். ைக்ற ஸ்னொதரண அர்

குண்டனறண ீரணதடிரல் மர்ப்த ஸ்னொதரக
இனக்கறநரர். “வமரப்தணத்றல் தரம்ன ந்டர? அப்த

மளப்ஹ்ண்னக்கு ப்ரீற வைய்டம்” ன்றுரன்
வைரல்கறஶநரம். ஷ்டி னஷஜ ன்தஶ ரகரஜ
னஷஜரகப் தண்டகறந க்கறனக்கறநட. குநறப்தரக, னத்
ஶரம் ீங்க ஷ்டி வ்ம், ரக னஷஜ ன்று

வைய்கறஶநரம். ஶர்கவபல்னரம் ங்கலக்கு யர
ைக்றரணரண ஶமரறதற ஶண்டுவன்று ஶண்டிக்
வகரண்டன் ஶதரில் ைக்ற ஸ்னொதரண னத்ஷணப்

தஶச்ன் அர்கலக்கு ரகத் ந்ரர். அஷஶ
ஜணங்கள் ங்கலக்குப் னத்ம் ஶண்டி ஷ்டிில்

வ்றனந்ட னஷஜ வைய்கறநரர்கள். அறல் மர்ப்தத்றற்கு,
னற்றுக்குப் தரல் ஷஶத்றம் னக்ரகச்
வைய்கறநரர்கள்.

ஆந்த், கர்ரடக ஶைங்கபில் மளப்ஹ்ண்னக்கு
ரக்னறில் ிக்யம் ஷப்தறல்ஷன. ரக
ஸ்னொதரகத் ரன் அங்ஶக ஶகரில்கபில் இனக்கும்.
„மளப்ஹ்ண்ர‟ ன்ஶந

கன்ணட ஶைத்றல் ஸ்னம்

இனக்கறநஶ, அங்ஶக கூட அப்தடித்ரன். „மளப்தரனேடு‟
ன்று வலுங்கர்கள் வைல்னரகச் வைரல்ஶ தரம்ஷதனேம்
குநறப்தரக இனக்கறநட.

ஆைரர்ரள் „னஜங்க‟த்றஶன மளப்ஹ்ண்ஷ

ரகத்ஶரடு மம்தந்ப்தடுத்றச் வைரல்னறினக்கறநரர
ன்று தரர்க்க ஶண்டுவன்று ஆம்தித்ஶன். ஷடட்டிஷன
றஷணத்டஶ ைட்வடன்று ைறரிப்ன ந்ட ிட்டட. ஶதஶ
னஜங்கம்! னஜங்கம் ன்நரஶன தரம்னரன். அற்குக் கரல்

கறஷடரட. ட்ஷட, கம்தபிப் னச்ைறக்வகல்னரம் ண்ி
னடிர கரல்கள். மர்ப்தத்டக்குக் கரஶன இல்ஷன.
உடம்ன னலக்க னஜம் ரறரி ைரட்ஷடரட்டரக
ீண்டினக்கறநட. னஜத்ஷ அப்தடிஶ ஷபத்ட ஷபத்ட
இலத்டக் வகரண்டு ஶதரகறநரல் அட „னஜங்கம்‟. தரம்தின்
கற ரறரிஶ அஷந் எனி ைந்த்டக்கு னஜங்க
ப்ரம் ன்று வதர். அந் ீ ட்டரில் உள்ப

ச்ஶனரகத்ஷச் வைரல்லும் ஶதரஶ தரம்ன ஷபந்ட

ஷபந்ட ஶதரகறந ரறரிினக்கும். ஆைரர்ரள் தன
வய்ங்கபின் ஶஶன னஜங்கம் தரடிினக்கறநரர்.
ஆணரலும் „னஜங்கம்‟ ன்ந ரத்றத்றஶன றஷணப்தட
„மளப்ஹ்ண்

னஜங்க‟த்ஷத்ரன். ற்ந ஸ்ரறகபின்

ஶஶன அஷ்டகம், தஞ்ைத்ணம், இன்ணம் தனிரண
ஸ்டறகஷபனேம் தண்ிிட்டு என னஜங்கனம்
தண்ிினக்கறநரர். ஆணரல் மளப்ஹ்ண்ர்

ஶதரில்ரன் வைரல்ன ஶண்டிட அத்ஷணஷனேம்
அடக்கற எஶ என னஜங்கம் ட்டும் தண்ி றறுத்ற
ிட்டரர். இடஶ ப்னொஃப்ரன், அர்
ரகமளப்ஹ்ண்ரகஶ ஸ்ரறஷக் கரட்டுற்கு
ன்று னரிந்ட.
வய்ங்கபிடம் னண்தரடுகலம் என்றுஶைர்ல்

வய்ங்கபிடம் னண்தரடுகலம் என்றுஶைர்ல்
மர்ப்த ஸ்னொதம் ன்று வைரல்லும்ஶதரட மர்ப்தங்கபில்
ஷனர்கபரக உள்ப ரமளகற, க்ஷகன் ஆகறர்கஷப
ீக்ஷறர் குநறப்திட்டு „அந் னொதங்கஷப டுத்டக்
வகரண்டஶண!” ன்கறநரர். மர்ப்த ஜரறில் னக்ரண

ல மர்ப்தங்கபின் தடம் ஶதரட்டு அற்ஶக ஷ்டி னஷஜ
தண்டகறநடண்டு. ரமளகறரன் ரகஶனரகத்றல்
ரகரஜரரக இனப்தட. ந்த் ஷனஷ இந்
ரமளகறரல் கட்டித்ரன் அம்ன ணத்றன் ஶதரட
க்ஷீரப்றஷக் கஷடந்ட. ிைறத்ரினக்கறநட –
அம்னத்ஷ உண்டரக்க ிப் தரம்ன உதகரகறநட!
ிஶரரினக்கறநஷவல்னரனம் மத்கரர்த்றல்
என்று ஶைர்ந்டிடுஶ இற்குத் ரத்தர்ம்!
மளப்ஹ்ண்ர் மர்ப்த ஸ்னொதர் ன்தஷப்
தரர்த்ரஶன (இந் என்று ஶைர்ல்) வரினேம். அர்
ரயணம் ன்ண? ில். அட மர்ப்தத்றன் த ஷரி.

என மர்ப்தத்ஷ அட சுக்கறக் வகரண்டினக்கறந ரறரிஶ
ைறத்றரித்றனக்கும். „ரகதந் னைர‟ ன்று றனப்னகறல்கூட
இனக்கறநட. மர்ப்தத்ஷ சுக்கறக் வகரண்டு அன் ஶஶன
உட்கரர்ந்ட வகரண்டினக்கறந ினறன் ஶஶன உட்கரர்ந்ட
வகரண்டினப்தஶ மர்ப்த ஸ்னொதர்!
„மறம்ய

வமரப்தணம்‟ ன்தரக வமரப்தணத்றல்

ைறங்கத்ஷப் தரர்த்ரல்கூட ரஷணக்கு தத்றல் ப்ரன்
ஶதரய்ிடும். ஆணரல் ைறங்கத்றன் ஶஶனஶ என ரஷண
உட்கரர்ந்றனக்கறநட. ிக்ஶச்ரின் அஶக
னெர்த்ங்கபில் „ஶயம்தர்‟ ன்று என்று

ஶகள்ிப்தட்டினக்கனரம். அந் ஶயம்த கதறக்கு
மறம்ம்ரன் ரயணம்.

தரம்ன – ில் ரறரிரன் தரம்னம் கனடனும். யர
ிஷ்டவுக்கு என்று தடுக்ஷக, ற்நட ரயணம்.
ிலும் கனடனும் தரம்ஷதத் றன்று ிடுவன்நரல்
தரம்ன ைந்றஷணத் றன்று ிடும்! அப்தடித்ரஶண

க்யத்றற்குக் கஷ வைரல்லுகறஶநரம்? தைறன்
ைறமறஶனர தரம்னம் இனக்கறநட, ைந்றனும் இனக்கறநட.
தரர்ற தஶச்ரஷபத் ம்தறரகப் தரர்க்கும் ஶதரடம்
இப்தடிஶ ிைறத்ரினக்கறநட. ரட்ஷடப் தரர்த்ரல்

ைறங்கம் ிடுர? எஶ அடிில் அடித்டப் ஶதரட்டுத் றன்று
ிடும். ஆணரல் தைறன் ரித ரயணத்றல்
உட்கரர்ந்றனக்க, அம்தரஶபர மறம்ய ரயறணிரக
இனக்கறநரள்.

ரத்தர்ம், தரத்ரின் மந்றறில் றவறரக
இனப்தவல்னரங்கூட த்ஶ தரம் ஶதரய்

எற்றுஷரய்ச் ஶைர்ந்ட ிடுகறன்நண ன்தடரன்…..
„ரமளகற

க்ஷகரற‟ில் இனந்ஶரம். ரமளகறரன்

அம்னம் டுக்கக் கஷடகிறு ன்று வைரன்ஶணன்.
னனக – ஆறஶைர்கள்

இந் தகுற கறஷடக்கில்ஷன. ன்ணிக்கவும்.
ஶர்கள் வரலம் ஶஶன்
ஶர்கள் வரலம் ஶஶன்
”ரமரற

மகன ஶ ந்றர”:

‟னமளரற‟ ன்று

னறிஶன ஆம்தித்ர் இப்ஶதரட

ஶஶனரகத்றலுள்ப றஜ மளர்கஷபப் தற்நறஶ

தரடுகறநரர். „னமளரற‟ ன்று கல ழ் ஸ்ரிில் கணரகப்
வதரனத்த்ஶரடு ஆம்தித்ர் இப்ஶதரட ஶல்
ஶனரகரமறகஷபப் தற்நற ஶல் ஸ்ரிில் னபிரக
மரயறத்த்ஷக் வகரண்டு ஶதரினக்கறநரர்.

ன்ண அர்த்வன்நரல், “ரமன் ன்கறந இந்றன்
னனரண ல்னர ஶர்கபரலும் ங்கப் தடுதர்”
மளப்ஹ்ண்ர். அஷ்டமளக்கள் ன்று ஶர்கபில்
என க்பரஸ். அர்கள் இந்றனுக்குப்

தரிரரினப்தர்கள். அணரல் அன் ரமன்.
மரரரக, „கு‟ின் ம்ைத்றல் ந்ன் „ரகன்‟,
„ப்னகு‟ ம்ைத்றல்

ந்ன் „தரர்க்கன்‟ ன்றுரன்

இனக்கும். இங்ஶக மள ம்ைத்றல் ரல்
அர்கலக்கு அறதறரக இனக்கப்தட்ட இந்த்னுக்கு
„ரம‟ப்

ஶதர் இனக்கறநட.

இந்த்ன் ஶரஜர. அஶண ஸ்கரிக்கறநரவணன்நரல்,
„ர

ரஜர ர ப்ஜர‟ ன்று ல்னர ஶர்கலம்

ஸ்கரம் தண் ஶண்டிடரஶண? அடரன்
„ரமரற

மகன ஶ ந்றர‟.

சூதத்ர ஶர்கஷப அடித்டத் டத்றிட்டு இந்த்ணின்
மறம்யரமணத்ஷ அதயரித் ஶதரட,
ஶர்கவபல்ஶனரனம் ங்கலக்கு யரைக்ணரண என
ஶமரரகன் ஶண்டுவன்று ப்ரர்த்ஷண

தண்ித்ரன் ஈச்ன் மளப்ஹ்ண்ஷப் தஷடத்ட.

அணரல் அர்கள் அஷ வரம்தவும் னஜறக்கத்ரஶண
ஶண்டும்?

னஜறத்ட ட்டுறல்ஷன. இந்த்ன் ன்னுஷட
குரரிரண ஶஶமஷணஷ மளப்ஹ்ண்னக்ஶக
கன்ரரணம் தண்ி அஷ ரப்திள்ஷபரக்கறக்
வகரண்டுிடுகறநரன். ஶர்கலக்கு

ஶமரதறரினப்தர் „ஶஶமர-தற‟ரகவும்
ஆகறநரர். அஷத்ரன் தரட்டில் திற்தரடு „ஶரஜ
ஜரரத்ஶ‟ ன்று வைரல்னறினக்கறநட. „ஶரஜணின்
ஜரரர அரட ரப்திள்ஷபக்கு, ஸ்கரம்‟ ன்று
வைரல்னறினக்கறநட………

இன ித்றலும் றனரனறன் னகன்
இன ித்றலும் றனரனறன் னகன்
என மரைரம் ஞரதகம் னகறநட. ஶஶமஷணஷ
இந்த்ணின் குரரி ன்கறஶநரம். ள்பிஷ ம்திரஜன்
குரரி ன்கறஶநரம். „மளகள், குநகள்‟ ன்று

வைரன்ஶணன். ஆணரல் ரஸ்த்றல் இண்டு ஶதனஶ
யரிஷ்டின் குரரிகள்ரன். அனஷட ஆணந்

தரஷ்தத்றனறனந்ட உத்தித்ர்கள். அப்னநம் எவ்வரன
கரத்டக்கரக எனத்ற இந்த்ணிடனம், ற்நள்
ம்திரஜணிடனம் வதண்ரக பர்ந்ரர்கள்.
யரிஷ்ட ரர்? மரக்ஷரத் அம்தரபின் உடன் திநப்ன.
அரட மளப்ஹ்ண் ஸ்ரறின் ரர. ரர
வதண்கஷபத்ரன் இர் னஷந ப்தரல் கல்ரம்
தண்ிக் வகரண்டு, „னகன்‟ ன்ந ரர்த்ஷஷ

இண்டு அர்த்த்றலும் ஜஸ்டிஃஷத தண்ிக்

வகரண்டினக்கறநரர்! அணரல்ரன் ஶதரனறனக்கறநட.
அனகறரிரர் „னனஶகரஶண‟ ன்று வைரல்கறந அபவுக்கு
„னஶகரஶண

னஶகரஶண‟ ன்றும் தரடிினக்கறநரர்.

திள்ஷபரர் கூடத்ரன் ிஷ்டவுக்கு னரணரினந்
ஶதரறலும் „ரல்னஶகரன்‟ ன்று மளப்ஹ்ண்ஷஶ
வைரல்கறஶநரம்.
ஷை-ஷஷ் எற்றுஷ
ஷை ஷஷ் எற்றுஷ
த்ஶ தரம் ஶதரய் என்று ஶைர்ந்ட ிடுஷச்
வைரன்ஶணஶண, இங்ஶகனேம் அற்கு க்மரம்திள்.

ிஷ்டின் திள்ஷபரண ன்ஷண ரித்

ஈச்னுக்கு அஶ ஶத்ரக்ணிினறனந்ட திநந்ர்
மளப்ஹ்ண்ர். இனக்ஶக அந் ிஷ்ட எட்டிக்கு
இட்டிரகத் ம் வதண்கஷபக் கல்ரம் தண்ித்
ந்றனக்கறநரர்!
இப்தடிப் தரர்த்டக் வகரண்டு ஶதரணரல், ஷைம்ஷஷ்ம் ன்தட கூடப் ஶதரய் “வ

மளப்ஹ்ண்ர” என ஷஷ்னக்கு ரஸ்டர்தீமரக இனப்தட ிைறத்ஶில்ஷன, வரம்த ந்ரம்ரன்
ன்நரகறிடும். ிஷ்டின் ரப்திள்ஷபரஶண அர்?
ரப்திள்ஷபிடறல்னர ப்ரினம் ரிரஷனேம்
உண்டர?
இன்ணம் என தடி ஶஶன, அம்தரள் ிஷ்ட

மஶயரரிரஶண? ீ ணரக்ஷறஷ மளந்ஶச்னக்கு ரர்

ரஷ ரர்த்டத் னட? வதரிைரக, ஶனரகஶ

வகரண்டரடுகறந ைறல்தரக அடித்ட ஷத்றனக்கறநஶ!...
னனறல் “மஸ் ஜண”ங்கலம் னஜறப்தரகச் வைரன்ண
ீக்ஷறர் அப்னநம் “மகன ஶ”ர்கலம் ந்ஷண
வைய்ஷச் வைரல்கறநரர். ணிர்கபில் தன ஜரற

இனப்தட ஶதரல் ஶரிலும் உண்டு. மளக்கள், னத்ர்கள்,
ஆறத்ர்கள்

- இன்ணம் அடுத் தடிகபில் கந்ர்ர்கள்,

ித்ரர்கள், கறன்ணர்கள் – ன்தவல்னரம் ஶ
ஜரறகள். ல்னர னுஷ் ஜரறகபரலும் னஜறக்கப்தடுட
ஶதரனஶ இந் ல்னர ஶ ஜரறகபரலும் னஜறக்கப்
தடுதர் மளப்ஹ்ண்ர் – “மகன ஶ ந்றர;
ஶண்ர.”

உச்ைறஷனில் உள்பர்
உச்ைறஷனில் உள்பர்
”ஶண்ர”:
‟ஶண்ர்‟ ன்நரல்

வரம்த உர்ந்ர், ைறநந்ர் ன்று

அர்த்ம். கரத்ரீ ந்றத்றல் அந் ரர்த்ஷ னம்.
தரத்

ஶஜமளக்கு றஞ்ைற டவுறல்ஷன; அடரன் best

ன்று மளதர்ஶனடிவ் ஶதரட்டுக் கரட்டும் ஶதரட
ஶமரரண கரத்ரிில் னகறந ரர்த்ஷஷ
இங்ஶக ீக்ஷறர்ரள் ஶதரட்டினக்கறநரர்.

„மளப்ஹ்ண்ர‟, „னரண்ர‟, „ைண்ர‟ ன்று

தல்னிில் எஶ ரறரி அந்த் ப்ரமம் ஶதரட்டஶரடு
ஶைனம்தடிரக அடேதல்னிிலும் „ஶண்ர‟ ன்று
உச்ை ஸ்ரணத்றல், உச்ை ஸ்ரிில், ஶத்றன்

உச்ைறரண ந்த்த்றல் னம் உச்ைத்ஷக் கரட்டும்
ரர்த்ஷஷ இஷத்றனக்கறநரர்…..
மரயறத் அகு
மரயறத் அகு
ரக்கற ஆம்தத்றலும் டஷக ப்ரமம் இனக்கறநட;
வமள(ப்)-னமள(ரற); ரம(ரற) – ரம(ஜண).
வதரட்ரி னொதனம் அர்த்ம் ரறரிஶ அகரக
அஷனேம்தடிப் தண்ிினக்கறநரர். இடரன்
யரன்கபின் ைணர ிஶைம். ம(sa)ஷண இல்ஷன;

ை(cha)ஷண. ைஷண ன்நரல் கிஷ அஷப்ன. அர்த்ம்,
ரர்த்ஷ இண்டும் அகரக, ரர்த்ஷகஷபக் ஶகரக்கும்
ினம் என எலங்கறஶன அகரக னம்தடி அஷட.

இனக்கற ஸ்னஷ்டிகஷப “composition” ன்கறநரர்கள். Composed,
composure ன்நரஶன

யரரக அஷற றஷனில்

இனப்தடரன். றறலும் அகரகச் வைரல்னஷற,
வதரனபஷற ன்கறஶநரம். இப்தடி ைஷண
தண்டறஶனஶ என கி அல்னட

மரயறத்கர்த்ரவுஷட மணர ிஶைனம்
வரிந்டிடும்.

அனள் னரிறல் ஷன ைறநந்ர்
அனள் னரிறல் ஷன ைறநந்ர்
”ரம-ஜணரதீஷ்ட-ப்-க்ஷரக்-கண்ர”:
‟ஶண்ர‟ ன்று

ஸ்ரறின் ைறநப்னக்கு மளதர்ஶனடிவ்

வகரடுத்ர், அர் ப்தடி அனஷப ரரி

ங்குகறநரவன்தற்கு இங்ஶக கப்தட்ட மளதர்ஶனடிவ்
வகரடுத்டக்வகரண்ஶட ஶதரகறநரர்.
„ரம

ஜண அதீஷ்ட ப்‟ – அடிரரண க்கபின்

ஶணரங்கஷப றஷநஶற்நறத் னகறந‟. „னகறநனக்கு‟
ன்தற்கு „ப்ர‟ ன்று ஶதரட்டினந்ரஶன ஶதரடம்;
ஆணரல் ஸ்ரறின் அடேக்ய ைலனத்ஷ அப்தடி
மரரரகச் வைரல்னற, ிட்டு ிடுற்கு
ீக்ஷறனக்கு

ணஸ் ில்ஷன. „ப்‟வுக்கு அப்னநம்

என „க்ஷ‟ அற்கப்னநம் என „‟, அற்கு அப்னநம் என
„அக்கண்‟ ன்று

மளதர்ஶனடிவ்கபரகக் ஶகரத்டக்

வகரண்ஶட ஶதரகறநரர்: „அதீஷ்ட ப்-க்ஷரக்கண்ர‟.
„அதீஷ்டப்

க்ஷ‟ ன்நரல் ஶணரதீஷ்டங்கஷப

அனள்றல் யர வகட்டிக்கரர். னனறல் „ரமளகற,
க்ஷகரற‟ ன்ந இடத்றல் Taksha. இங்ஶக Daksha. க்ஷ
ன்நரல் வரம்தவும் வகட்டிக்கர, வரம்த மரர்த்ரண
ன்று அர்த்ம். அதீஷ்டத்ஷ அபிப்தறல்

மளப்ஹ்ண்ர் க்ஷர். அஶரடு ட்டுறல்ஷன.
அற்கும் ஶஶன! ஶகட்டஷக் வகரடுப்தறல் றகவும்

ைறநந்ட ிபங்கும் க்ஷர்கபரண வய்ங்கபிலும் ற்ந
ல்னரஷிட இஶ ைறநந்ர் – க்ஷர். “இட

ரணட” ன்கறஶநரம். அப்தடிரணரல், ற்நற்ஶநரடு
„கம்ஶதர்‟ தண்டம்ஶதரட

இடஶ ைறநந்ட ன்று அர்த்ம்.

அப்தடித்ரன் இர் ற்ந அடேக்ய னெர்த்றகலக்கு
டுஶ „‟ரணரினக்கறநரர். ற்ந வய்
உதரமகர்கள் ங்கள் வய்னம் அப்தடித்ரன் ன்று

ந்ட ிட்டரல் ன்ண தண்டட? „மரி, அர்கஶபரடும்

ரம் ைண்ஷடக்குப் ஶதரக ஶண்டரம். க்கறத்டக்கும்
மமத்டக்கும்ரஶண ஸ்ரறனேம், மங்கல னம்,

மரயறத்னம் இனப்தட?” ன்று ீக்ஷறர்ரள் றஷணத்ட,
„அதீஷ்ட-ப்-க்-ர்கபரகப்

தன ஶதர் இனந்ரலும்

இனந்டிட்டுப் ஶதரகட்டும். ஆணரல் அர்கபில்

னல்ரக, „ம்தர் என்‟ணரக இஶ றக்கப்தடுகறநரர்
ன்று ஶதரட்டு ிடுஶரம்‟ ன்று னடிவு தண்ி „க்‟வுக்கு அப்னநம் „அக்கண்ர‟ ன்று னத்ரய்ப்ன

ஷத்ட ிட்டரர் ஶதரன இனக்கறநட. „ரம ஜணங்கபின்
இஷ்டத்ஷ ங்குதர்கபில் ைறநப்னற்நர்கபிஶனனேம்
னனரரக றக்கப்தடுதர்‟ ன்று வதரிைரக

ீட்டிக்வகரண்டு ஶதரினக்கறநரர். „அக்‟ – னனறல்,
னனறடத்றல்; „கண்‟ – றக்கப்தடுகறநர்.
ஶதமளஷ ஷத் ீ வதபனம்
ஶதமளஷ ஷத் ீ வதௌனம்
”ரக

மறம்யனக சூதத்ரமள மம்யர்த்ஶ”:

”ரகன், மறம்யனகன், சூதத்ன்

ன்ந அமளர்கஷப

மம்யரம் தண்ிணனக்கு” – ஸ்கரம் ன்று
ஶைர்த்டக் வகரள்ப ஶண்டும்.

“மளப்ஹ்ண், னரண், ைண், அக்கண்”

ன்வநல்னரம் – இடஷ தரட்டின் தல்னிிலும்
அடேதல்னிிலும் ந் ரர்த்ஷகள் „அ‟கரத்றல்
னடிந்ரல் „அப்தடிப்தட்டனக்கு‟ ன்று ரனரம்
ஶற்றுஷில் வைரல்லும்ஶதரட „ர” ன்று ஆிற்று.

இப்ஶதரட ைத்றல் னம் ஶதர்கபில் வதனம்தரனரணஷ

அகரரந்ரக னடிரல் „ன‟ிஶன – றறல்

குற்நறலுகம் ன்று வைரல்லும் ஶய்ந் „ன‟ிஶன –
னடிகறன்நண. னனறல் „ஸ்ம்யர்த்ன‟, அப்னநம்
„உதஶைகர்த்ன‟ அப்னநம் „மித்ன‟ ன்நறப்தடி

இனக்கறன்நண. இஷ ரனரம் ஶற்றுஷில்
„யர்த்ர‟, „கர்த்ர‟ ன்வநல்னரம்
„கர்த்ஶ‟ ன்ஶந

ஆகரட. „யர்த்ஶ‟,

ஆகும். ைம் னரவும் இப்தடி „த்ஶ‟, „த்ஶ‟

ன்று ரிகள் னடிஷக் கணிக்கனரம்.
ரகன், மறம்யனகன், சூதத்ன் னென்று ஶதனம்
மஶயரர்கள். ரகனுக்கு ரஷண னகம்.
மறம்யனகன் ஶதரினறனந்ஶ ைறங்க னெஞ்ைற ன்று
வரிகறநட. சூதத்ன் க்னொரண அமள னகம்

தஷடத்ன். வன் ஶைத்றல் சூதத்ஷணத்ரன் அமள
ரஜணரகவும், ஸ்ரறின் ப்ரண ைத்னரகவும்

வைரல்கறஶநரம். சூமம்யரம் ன்ஶந உத்மம்
தண்டகறஶநரம். „ீ , ீ, சூ‟ ன்று அந் சூைப்ஶ

யர ர்த்ஷக்
ீ
குநறப்திடுகறநட. சூஷணனேம் ஜித்
யர சூரக ஸ்ரறஷ ஸ்ஶரத்ம் வைய்கறஶநரம்.
ஆணரல் டக்ஶக ரகரமளஷணத்ரன் அனுஷட

இடத்றல் வைரல்கறநரர்கள். „குர மம்த‟த்றலும் ரக
த்டக்கரகஶ குரஸ்ரற மம்தித்ரகத்ரன்
கரபிரமர் வைரல்னறினக்கறநரர். ஆைரர்ரள்,
„னஜங்க‟த்றஶன „த்ர

சூரர யஸ் ரக:

மறம்யக்த்ச்ை” ன்று னென்று ஶதஷனேம்
வைரல்னறினக்கறநரர். ‟மறம்யக்த்ன்‟ ன்நரலும்
„மறம்யனகன்‟ ரன்.

ீக்ஷறனம் க்ஷறத்றலுள்ப

க்கப்தடிஶ – ஸ்கரந் யர னரத்றலும்

இப்தடித்ரணினக்கறநட – னென்று ஶதஷனேம்

வைரல்னறினக்கறநரர். யரதன தரக்ம் தஷடத்
னென்று க்னொ ரக்ஷமர்கஷப தரல்த்றஶனஶ
யரயம் தண்ி ரற
ீ
ர்
ீ
மளப்ஹ்ண்
ஸ்ரற.
ஶகரடி ஶகரடி மறஜ னரண்த்ஷச் வைரல்னறரச்சு;
ீண ைண்ரக, அதீஷ்ட ர்கபில் அக்கண்ரக
உள்ப கரனண்த்ஷச் வைரல்னறரச்சு; யர
அமளர்கஷபனேம் மம்யரம் தண்ி ீ
வதௌனத்ஷனேம் இப்ஶதரட வைரல்னறரச்சு. அகு, அனள்,
ஆற்நல் னென்நறஶனனேம் ச்ஶஷ்டரணவன்று
கரட்டிரச்சு.

குன ன்ந ணிப் வதனஷ
குன ன்ந ணிப் வதனஷ
இற்வகல்னரம் ஶஶன இன்ணம் அர் ன்ண? ீக்ஷறர்
எவ்வரன க்னறிஶனனேம் ன்ண னத்ஷ
ஷத்றனக்கறநரர்? „குன குய‟.

குன – அடரன் மளப்ஹ்ண்னஷட ல்னரப்
வதனஷகலக்கும் ஶனரண யர வதனஷ. குனரக
உதஶைறத்ட ஶரக்ஷத்ஷ அடேக்யறக்கறந ஶதனஷபச்
வைய்கறநர் அர். “குனரய் அர்க்கும் உதஶைம்

ஷத்” ன்று அனகறரிரர் வைரல்கறநதடி, த ஞரண
னெர்த்றரண அப்தரவுக்கும் உதஶைம் வைய் கப்தன்
ஸ்ரற, ஸ்ரறர ஸ்ரற அர். “ஞரண தண்டி

ஸ்ரற”. அகு, அனள், ீ ீ ைக்ற ல்னரம் வைரன்ணதின்
ீக்ஷறர் இற்கு னகறநரர்:
“ரத-த்

யறன த்ஶரதஶை கர்த்ஶ”:

ரதத்ம் ன்தரக ஜீரத்ரவுக்கு னென்று றனுமளத்
ரதம். னென்று மரைரங்கள் அஷ யறத்ட ஶக
ஷக்கறன்நண. ஆத்ரத்றகம், ஆற வதௌறகம், ஆற

ஷிகம் ன்ந னென்று. இஷ டேஷ்ஷத் திக்க
ஷக்கறன்நண. ஆத்ரத்றகம் ன்தட ன்
ஆத்ரரஶனஶ ன்ஷண னத்றக் வகரள்ட. அரட
ம்னஷட ணமறன் தனிரண ைஞ்ைனறப்ன,

வகரந்பிப்திணரஶனஶ ம்ஷ றுத்வடுத்டக்
வகரள்ட. ஆறவதௌறகம் ன்தட னர்கபரல் அரட

உிர்கபரல், ம்ஷத் ி திந டேஷ்ர்கபரலும் ற்ந
ஜீரைறகபரலும் உண்டரகறநட. ஆறஷிகம் ன்ந
இடத்றல் ஷம் ன்நரல் ிற. ம்னஷட ிஷணஶ
ிறரக ந்ட னத்டட என ரதம். அல்னட

டேஷ் ைக்றக்கு அப்தரற்தட்டரக „இற்ஷக உற்தரம்‟
ன்கறன்ந, ஆணரல் உண்ஷில் ஶ ைக்றகபின்

ஶகரதத்ஷக் கரட்டுரண னல், னகம்தம், ரிஷன

வடிப்தட னனறற்நரல் ற்தடுட ஆறஷிகரண
ரதம். ஆறவதௌறகத்ரலும், ஆறஷிகத்ரலும் ிதத்ட,
ிரற இத்ரற ற்தடனரம். ஆணரல் அஷ க்குத்
ரதரக ரற்நற னத்ம் னட, றுத்ட டுப்தட
ணஸ்ரன். ணஸ் ன்ந என்று இல்னரிட்டரல் ந்த்
ரதனம் வரிரடரஶண? „ணம் இநக்கக் கற்றுிட்டரல்‟
ரதஶில்ஷன. ஆத்ரரர்கபரக, ஆணந்ரக ஆகற

ிடனரம். அப்தடி ஆகக் கற்றுக் வகரடுப்தடரன்

த்ஶரதஶைம். ரதத்ங்கஷபப் ஶதரக்குறல் றகவும்
ல்னஷ ரய்ந் த் உதஶைத்ஷச் வைய்தர்
மளப்ஹ்ண்ர்: “ரதத் ய றன த்ஶரதஶை
கர்த்ர.”
ஸ்கந் னெர்த்றரகற அர் திரரண ஈச்னுக்கு
ப் உதஶைம் தண்ிணட ட்டுறல்ஷன.
மத்குரர் ன்று என ப்ஹ்றஷ்டர். ஸ்னஷ்டி
ஆம்தத்றல் ப்ம்ரிடறனந்ட னனறல் ஶரன்நற
ரலு ஶதர் ரவன்நரல், ரங்கலம் னணர் ஜன்
ஸ்னஷ்டிினறனந்ட ப்தி ஞரணிகபரக இனந்ர்கள்;
ங்கபரலும் ப்ஜர ஸ்னஷ்டி ற்தடரல் ப்ம்ச்ைரரி,
மந்றரமற இண்டுரக, ல்னர ஆச்ங்கலக்கும்
ஶஶன ஶதரண அறர்ரச்றகபரக இனந்ர்கள்.
மகர், மந்ணர், மரணர், மத்குரர் ன்று
அர்கலக்குப் ஶதர். அர்கபில் மத்குரஷக் „குரர்‟
ன்ஶந வைரல்ட. மத் ன்தட ப்ம்ரின் ஶதர்.
அனஷட னத்ர் மத்குரர். அர் ரனக்ஶக
த்ஶரதஶைம் வைய்றனக்கறநரர். அந் உதஶைனம்
அஷப் தற்நற கஷனேம் ைரந்ஶரக்ஶரதறத்றல்

னகறநட. மத்குரர் ரனக்கு இனட்ஷடத் ரண்டி
றஷனஷக் கரட்டிணரர் ன்று உதறத்ட னடிக்கறந
இடத்றல், அந்க் குரஶ ரன் குர ைப்த்ஷ
ப்மறத் ரரரகக் வகரண்ட ஸ்கந்னெர்த்ற ன்று
இண்டு ம் வைரல்னறினக்கறநட.

அஞ்ஞரண இனட்டுக்கு அப்தரல் இனக்கறந ஞரண
ஜ்ஶரறஸ்ரன் மளப்ஹ்ண்ர். அக்ணி

ஸ்னொதவன்நரல் அட ஞரணரக்ணிரன். அர் ஷகிஶன
ககவன்று இனக்கறந ைக்த்ரனேனம் ஞரணஶல்ரன்.
தரயளதன தரக்த்ஷக் கரட்டும் ைக்ற; ஶகரடி ஶகரடி
ன் னரண்ம்; ீண க்ஷத்றல் னல்ரக

இனக்கும் கரனண்ம் ல்னரனம் கஷடைறில் அந்
ஞரணத்றல் திநந்ஷஶ; அந் ஞரணத்ஶரடு திரிக்க
னடிரல் மம்தந்ப்தட்டஷஶ. ஞரணத்ஷ

ற்நனக்கும் ங்கும் குனரணரக இனப்தஶ
மளப்ஹ்ண் ஸ்ரறின் உிரண னக்ஷம் –
„த்ஶரதஶை

கர்த்ஶ; டே
ீ
குனகுயரரஜ்ஞரண-

த்ரந்-மித்ஶ.‟
ர்கள்
ீ
வரலம் ஞரணி!
ர்கள்
ீ
வரலம் ஞரணி!
”டே
ீ
”:

ஞரணி ஶஶந, ன்
ீ
ஶஶந ன்தட ிம் வரிர
றஷனில்! றஜரண ஞரணி டரகவும் இனப்தரன் –

அன் ல்னரரக இனப்தரல்! உள்லக்குள்ஶப ஆத்ர
என்ஷநத் ி டரகவுறல்னரல், வபிக் கரர்த்றல்
அந் ஆத்ரரன் மகனனம் ஆணரல் டரக
ஶண்டுரணரலும் – கத்றஷ டுத்டச் சுற்றுகறந யர
ணரகக்கூட
ீ
– இனப்தரன். கல ஷ ன்று ஞரஶணரதஶைம்
வைய்னேம் ஶதரட, “கரண்டீத்ஷ டுடர! அம்ஷதத்

வரடுடர!” ன்று தகரன் வைரல்னறினக்கறநரரில்ஷனர?
மளப்ஹ்ண்ர் ஞரண ர்.
ீ
ஶ ஶமஷணக்வகல்னரம்

கரண்டர்-இன் – ைலஃப். அணரல் ர்கபரல்
ீ

வரப்தடுதர். அடரன் „ீ டே‟. „டே‟ – வரப்தடுகறந.
அனஷட னக்ரண தரிரம்  ர்கள்
ீ
ன்ந
என்தட ஶதஷக் வகரண்டட. தரயழ
ீ
, ஶகமரி
ீ
, ீ
ஶயந்றர் ன்று „ீ ‟ ன்ஶந ஶதர் ஆம்திக்கறந என்தட
யரர்கள்
ீ
அனஷட அமறஸ்வடண்டுகள்.
அணரலும் „டே
ீ
‟.
இ குஷகில் இனகும் குன, அஞ்ஞரண இனள் ீக்கும்
மழரின்

இ குஷகில் இனகும் குன, அஞ்ஞரண இனள் ீக்கும்
மளரின்
“குனகுயர; அஜ்ஞரண

த்ரந் மித்ஶ”:

த்ஷச்
ீ
வைரன்ணவுடஶண ஞரணம்! குனகுயணரக

ஸ்ரற இனப்தட! ஷனகள் அனக்கு னக்ரமம்.
குநறஞ்ைறக் கடவுள் ன்ஶந ஶதரற்றுகறஶநரம். ஷனக்
குஷயகபில் மறப்தரல் குயன். த்ரர்த்ரகச்
வைரன்ணரல் ஹ்ன குஷயினறனக்கும் ஆத்

ஸ்னொதம். அடஶ குனரக ந்ட உதஶைறக்கறநஶதரட
குனகுயன். ஸ்ரடேதத்றணரல் ீக்ஷறனஷட

ஹ்னத்றனறனந்ட தீநறக் வகரண்டு ந்ட அனஷட
னத்ஷரஶ ஆகற ிட்ட ரர, குனகுயன் ன்தட.
“குனகுயர; அஜ்ஞரண – த்ரந் – மித்ஶ.”
„த்ரந்ம்‟ இனட்டு.

மித்ன, மிர ன்நரல் மளர்ன்.

இனட்ஷட இனந் இடம் வரிரல் மளர்ன் ிட்டி

அறத்ட ிடுகறந ரறரி அஜ்ஞரண இனட்ஷட த்ம்மம்

தண்டம் ஞரண மளர்ன். மத்குரர் இனட்டுக்கு
அந்ண்ஷடக்கு றகரட்டிணரர் ன்கறந மரைரம்.
கரத்ரி உனில் னனகஷணக் கரட்டும் தரடல்
கரத்ரி உனில் னனகஷணக் கரட்டும் தரடல்
‟மித்ன, மிர‟ ன்ந

ஶதஷப் ஶதரட்டினப்தறல்

வரம்தவும் ஷறக ிஶைம் இனக்கறநட. மளர்னுக்கு
த்ஷணஶர ஶதர் இனக்கறநட. „ஆறத்(ன்)-மிர-

மளர்(ன்)-கக(ன்)-னர‟ இப்தடிவல்னரம் தன ஶதர்கள்
(‟ஆறத் ஹ்ன‟த்றல்) வைரல்னறினக்கறநட. தரஸ்கன்,
தரனு, ரர்த்ரண்டன், றரகன், றணகன், றணி, ி

ன்வநல்னரனம் தன ஶதர் இனக்கறநட. அற்நறல் மிர
ன்தடரன் கரத்ரீ ந்த்த்றஶனஶ னகறந ஶதர். அந்

ந்றத்றல் தரத்ரின் ஞரண ஜ்ஶரறஸ்ஷம மளர்
ண்டனத்றற்குள் இனக்கும் ஶஜஸ்மரக தரித்ட,
ப்ரர்த்றத்ட, அட ம் அநறவுச் சுடஷனேம் வகரலந்ட
ிட்வடரினேம்தடி டெண்டிிட ஶண்டும் ன்று

வைரல்லும்ஶதரட மிரரகஶ ஶதர் வகரடுத்டச்
வைரல்னறினக்கறநட. அந்ப் ஶதரின் ிஶைம் அட

அறஷச் வைரல்னரல் தஷடப்ஷதச் வைரல்ட. மிர
ன்நரல் உற்தத்ற வைய்கறநன், உண்டரக்குகறநன்.
„ப்மம்‟ ன்ந

ரர்த்ஷில் னம் „ம‟த்றன்

அடிரகப் திநந் ரர்த்ஷ மிர. மளர்ன்

இனட்ஷடனேம், ஶைற்ஷநனேம் ைகறஷனேம், னச்ைறகஷபனேம்
அறப்தட ட்டுறல்ஷன. அணரஶனஶ ஷ, ர
பர்ச்ைற, ம் ஆஶரக் பர்ச்ைற, ஆத்ரத்றகரக

ம்னஷட னத்ற பர்ச்ைற ல்னரம் உண்டரகறன்நண.

அப்தடிஶ மளப்ஹ்ண்ரண ஞரண மளர்ன்

அஞ்ஞரண இனட்ஷட அறப்தட ட்டுறல்ஷன; அஞ்ஞரணம்
ஶதரணதின் ல்னரம் சூன்ரகற ிடுறல்ஷன;
அஞ்ஞரணம் அறந் இடத்றல் னர்ரடேதரண ஞரண
ப்கரைத்ஷ அர் உண்டரக்குகறநரர். மிர த

ப்ஶரகம் வரம்தப் வதரனத்ரக ிலந்றனக்கறநட.
றனனனகரற்றுப்தஷடனேம் மளர்ஶரத்ஷ உஷ
வைரல்னறத்ரன் ஆம்திக்கறநட.
இந் க்னறின் மரஶ ஶ மரரண கரத்ரி
ஸ்னொதரக ஸ்ரறஷக் கரட்டுடரன் ன்று
ஶரன்றுகறநட. ப்ஹ்ண்ப் ஶதஶரடுரன் தரட்டு

ஆம்திக்கறநட? அப்னநம், அடேதல்னிில் உச்ைரண
இடத்றல் (கரத்ரி ந்றத்றல் னகறந) „ஶண்‟ ைப்ம்
ந்ட. அஶ ரறரி ைத்றல் உச்ைரண இடத்றல்
„மித்ன‟ ைப்த்ஷ

ஷத்றனக்கறநரர். மரயறத்த்றஶன

அந் இடத்றல் ரக மஞ்ைரம் ஜறவ்வன்று ஶஶன

ஶதரய் „மித்ஶ‟ ன்று தபிச்வைன்று னட, அஞ்ஞரண
இனட்டு கும்வன்று தி வரிக்கறந ஶதரட ஞரண
மளர்ஶரரக, ஸ்ரற தபிச்வைன்று ந்ட க்ஷறக்கறநட
ஶதரன்ந அதிப்ரத்ஷக் வகரடுக்கறநட. அப்னநம்,
ள்பி ரபன்
ள்பி ரபன்
”ிஜல்னீ

தர்த்ஶ”:

அடரன் ஶடிக்ஷக. றஜ ஞரணினேஷட ஶடிக்ஷக.

அன் வபிிஶன ப்தடி ஶடரணரலும் ஶம்

ஶதரடுரன். யரணரகக்கூட
ீ
இனப்தரன்

ன்ஶநஶணரல்னறஶர? ச்னங்கர ரகணரகக் கல்ரம்
கரர்த்றஷக தண்ிக் வகரண்டுகூடக் கூத்டிப்தரன்.
றனச்வைந்டெரில் ீ தரக்ரண சூ மம்யர னெர்த்ற,
தறிஶன மந்றரமற, ஸ்ரற ஷனில்

திம்ச்ைரரிரினக்கறந குனனெர்த்ற, அஶ
றனப்தங்குன்நத்றல் ஶஶமஷணின் தற,
றனத்ிில் ள்பிஷனேம் ஶைர்த்டக் வகரண்ட

இட்ஷடப் வதண்டரட்டிக்கரர்! „ிஜல்னற‟ ன்தட
ள்பிரன். „அலஷட தர்த்ரவுக்கு (ஸ்கரம்)‟
ன்தடரன் „ிஜல்னற தர்த்ஶ‟. வற்நற ஶனன்

ன்கறநதடி அஶரடு ஜம், ிஜம் (ிஶைரண
ஜம்ரன் ிஜம்) ப்ஶதரடம் ஶைர்ந்றனக்கும். அனக்கு
இண்டு தக்கங்கபில் றற்கறந தத்ணிகபில்

ஶஶமஷணக்கு ஜந்ற ன்ஶந வதர். ற்நள்
ிஜல்னற. மளப்ஹ்ண்ஷப் தற்நற வரம்தவும்
ஜணஞ்ஜகரண ினத்ரந்ம் ள்பி கல்ரம்ரன்.
அறஶனஶ த ஶரந்ம் – இந்த்ரி ஶடர்கலக்கு
டுில் ைறக்கறக் வகரண்டினக்கறந ஜீரத்ரஷப்

தரத்ர ிடுித்டத் ன்ஶணரடு அப்தடிஶ ஶைர்த்டக்
வகரண்டுிடுற்கு னொதகரக ள்பி கல்ரக் கஷ
இனக்கறநட.
என ஶடப் வதண் த ப்ஶஷஶரடு தக்ற
தண்ிணற்கரக மரக்ஷரத் ஶனரக ரரதிரக்கபின்
குரர் றனுமளறனுமரக ஶம் ஶதரட்டுக் வகரண்டு
கூத்டித்டக் கல்ரம் தண்ிக் வகரண்டட அர்

ப்ஶதர்ப்தட்ட ீண ைண்ர் ன்தற்குப் வதரி ைரன்நரக
இனக்கறநட.

ைக்ற ஶனன்
ைக்ற ஶனன்
“ைக்த்ரனே

ர்த்ஶ”:

”தரைக்றின்

ஸ்னொதரணடம், யர ைக்ற

வதரனந்றடரண ஶனரனேத்ஷ ரித்டக்
வகரண்டினப்தர்.”

ரநற ரநற அனஷட ி ி ஶங்கள் – சூரற
அமளர்கபின் மம்யர்த்ரரக, உடஶண ரதத்ம்
ஶதரக்குகறந த்ஶரதஶைகரக, அடுத்ஶ ர்கள்
ீ

ஸ்கரிக்கறந யர ரக
ீ
, உடஶணஶ குனகுயன்
ன்ந வதனஷஶரடு அஞ்ஞரண ஷமப் ஶதரக்கும்
மிரரக, அப்னநம் ள்பி கல்ர னெர்த்றரக –
இப்ஶதரட றுதடி ைக்றஶனன் ன்ந ீ தரக்ரக!
ீர்: ீ ண்டும் கரத்ரி
ீர்: ீ ண்டும் கரத்ரி
“ீர”:

ீன் ன்நரல் ரம் அஞ்ைர வஞ்ைம், தனம்
இற்ஷநத்ரன் றஷணக்கறஶநரம். அடவும் மரிரன்.
ஆணரல் ீ ைப்ம் ீக்ஷண்ரண னத்றஷனேம் குநறக்கும்.
றுதடினேம் கரத்ரி! கரத்ரிிலும் இந் „ீ‟ ைப்ம்

னகறநட. ம் னத்றஷப் தரத் ஶஜஸ் டெண்டடம்

ன்கறநஶதரட னத்றஷ „ீ‟ ைப்த்ரஶனஶ
வைரல்னறினக்கறநட.
„கரத்ரி‟க்கு „னொட்

ீ ணிங்‟ ன்ணவன்நரல், “ட கரணம்

வைய்ப்தடுரல் (கரணம் வைய்கறநஷண) க்ஷறக்கறநஶர,
அட” ன்தஶ. ஶ ஸ்ங்கஷப உரிதடி ற்நறிநக்கறச்
வைரல்ஶ என உைந் கரணம்ரன். “மரகரணம்‟

ன்கறஶநரம். அந் அர்த்த்றல்ரன் கரத்ரி ன்ஷண
கரணம் வைய்தஷ க்ஷறப்தரகச் வைரன்ணட. ஶ
ஸ்ங்கலக்குப் தறல் மங்கல  மப் ஸ்ங்கஷபக்
வகரண்டு மகன ஜணங்கலம் கரணம் வைய்னேம்
கரத்ரிரக ீக்ஷறர்ரள் இந் க்னறஷப்

தண்ிினக்கறநரவன்று வைரல்லும்தடி இறல் அந்
யர ந்த் ிஶைங்கஷப ஷத்றனக்கறநரர்.
மப்ஸ்த்றல் ஆம்த ஸ்ம். ஆர ஸ்ம் ன்ண?
ட்ஜம்; „ம‟ ன்தட. அட னை ைப்ம் – ினறன் குல்
லப்னம் ஸ்ம் – ன்று வைரல்கறநரர்கள். னைம்

ன்நரல் மளப்ஹ்ண்ர்ரன் னன்ஶண றற்கறநரர்.
“க

னைப் வதனரள் கரண்!” ன்று அனகறரிரர்

வைரல்கறநரர். ஆர ச்னறரக இனக்கப்தட்ட

ஸ்த்றற்ஶக அறஶஷ ன்நரல் அர் மங்கல 
னெர்த்றரஶண? அனக்கு என மங்கல  கரத்ரி

இனக்கத்ரஶண ஶண்டும்? ம்னஷட அடேக்யத்றல்,
அம்ைத்றல் அஶ என ீக்ஷறஷ உண்டரக்கற, அப்னநம்
அனக்குத் ரஶ குனரகக் கல்கண்ஷட ரில்
ஶதரட்டுக் கல்கண்டரகப் தரடஷத்ட அப்தடி என க்னற
வைய்ட வகரண்டினக்கறநரர்!

ப்ம்ரரல் வரப்தட்டர், ஈைனுக்கு உதஶைறத்ர்
ப்ம்ரரல் வரப்தட்டர், ஈைனுக்கு உதஶைறத்ர்
”

ிரத்ஶ”:

ிரர ன்நரல் ப்ம்ர. „ீ டே‟ில் ந் „டே‟வும்
இந் „டே‟வும் என்ஶநரன். „ங்கப்தட்ட‟ ன்று
அர்த்ம். மளப்ஹ்ண்ஷ ப்ம்ர ங்கறண கஷ
வரிந்டரன். ஸ்ரற அஷ ப்ரர்த்ம் ஶகட்க

அர் உபநறக் வகரட்டிணரர். குந்ஷ ன்ண தண்ிற்று
ன்நரல் அந் ஸ்னஷ்டிகர்த்ரஷ வஜினறல் ஶதரட்டு

ிட்டு, ரஶண ஸ்னஷ்டி தண் ஆம்தித்டிட்டட! ைறன
ஶக்ஷத்ங்கபில் மளப்ஹ்ண் னெர்த்றின் ஷகில்
ப்ம்ரவுக்குரி ஜதரஷனனேம் கண்டனனம் இனக்கும்.
கரஞ்ைலனம் குக் ஶகரட்டத்றல்கூட அப்தடித்ரன்.

ப்ம்ரின் வரறஷன ஸ்ரறஶ டத்ற அமம்
(ஶகரனம்) அட.
அப்னநம் தஶச்ன் ப்ம்ரவுக்கரகப் தரிந்ட ஶதைறணரர்.
அப்ஶதரட, „ப்ம்ர மரிரக அர்த்ம் வைரல்னில்ஷன
ன்நரல் மரிரண அர்த்ம்ரன் ன்ண? உணக்குத்
வரினேரணரல் வைரல்ஶனன்!” ன்நரர்.
அற்கு தரனமளப்ஹ்ண்ர், “இப்தடிப் ஷதஷண
ரத்றரர் ஶகட்கறந ரறரிக் ஶகட்டரல் வைரல்ன
னடிரட. ரத்றரரிடம் ஷதன் ஶகட்கறந ரறரிக்
ஶகலம், வைரல்கறஶநன்!” ன்று கம்தீரகச் வைரன்ணரர்.

யரனுக்கும்
ீ
திள்ஷபிடம் ஶரற்றுப்

ஶதரவன்நரல் ட்டும் வதனஷரகஶ இனக்குரம்.
அப்தடி, தைறனும் மந்ஶரப்தட்டுக் வகரண்டு
னத்னுக்ஶக ைறஷ்ரகற ப்ஶரதஶைம் வதற்றுக்
வகரண்டரர். அநறஷச் ைம்தரறத்டக் வகரள்ற்கு
த்ஷண ரழ்ந்டம் ஷந்டம் ஶதரகனரம் ன்று
ஶனரகத்டக்கு இறஶனஶ தரடம்.
மளப்ஹ்ண்ரின் யறஷ ன்நரகத் வரிந்டிட்டட.
ப்ம்ர வஜினறஶனஶ அர் இனந் றக்ஷக ஶரக்கற
ஸ்கரம் தண்ி வரம்தவும் ன்ணிப்னக் ஶகட்டுக்
வகரண்டரர். ஸ்ரற அஷ ிடுஷன தண்ிப்

தஷதடி ஸ்னஷ்டி க்னத்த்ஷக் வகரடுத்ரர். இந்க்
கஷில்ரன் அர் குநறப்தரக ப்ம்ரரல்
ங்கப்தட்டு “ ிரத்ன” ஆணட.
“ஶரஜ

ஜரரத்ஶ”:

‟ஶரஜ

ஜரரர‟ – இந்றணின் ரப்திள்ஷப. னன்ஶணஶ

தரர்த்ஶரம்.

ல்னர உனகுகஷபனேம் ஆண்டு அடேதிப்தர்
ல்னர உனகுகஷபனேம் ஆண்டு அடேதிப்தர்
”னரற

ன ஶதரக்த்ஶ”:

‟ன‟ ன்நரல்

னற. „னரற‟ – னற னனற; „ன‟ – உனகங்கள்.

கக்கறல்னர ஶனரகங்கஷபப் தறரலு ஶனரகம் ன்றும் ,
அறல் கல ழ் ஶனரகங்கள் ல ஶதரக னறினறனந்ட ல

ஶனரகம் ன்றும் classify தண்ி, ஶலும் சுனக்கரக னர்-

னஸ்-மளர் ஶனரகம் ன்று னென்நரகச் வைரல்ட
க்கம். னஶனரகம் அடி.. னர் ஶனரகம் டு. மளர்

ஶனரகம் உச்ைற. னென்ஷநனேம் ஶைர்த்ட „வ்ரஹ்னற‟கள்
ன்தரக ஏம்கரத்டடன் ஶைர்த்டச் வைரல்ட ஶ
மம்ப்ரம். ரம் ஷறகரகப் தண்டம் கர்ஶர,
ஜதஶர, த்ரணஶர டரணரலும் மஸ்

ஶனரகங்கலக்கும் அணரல் ல்னட ற்தட ஶண்டும்
ன்ந உைந் அதிப்ரத்றல் அப்தடிச் வைரல்ட.
றுதடினேம் கரத்ரி ந்ட ிடுகறநட! கரத்ரி
ஆம்தத்றலும் வ்ரஹ்னறகஷபச் ஶைர்த்றனக்கறநட.
னன்ஶணஶ „னமளரற‟ ன்ந இடத்றல் „ன‟ஷ (ீக்ஷறர்)
வகரண்டு ந்ரர். அப்னநம் „ரமரற மகன

ஶ‟ர்கஷபச் வைரன்ண ஶதரட அர்கலஷட ரம

ஸ்ரணரண மளர் ஶனரகத்ஷ understood ஆக, உள்லஷந
வதரனபரகக் குநறப்திட்டரர். இப்ஶதரட கல ர்த்ணம் னடிகறந
மத்றல் „னரற னம்‟ ன்று அத்ஷண
ஶனரகங்கஷபனேம் வைரல்கறநரர்.

னரற னங்கபில் டக்கும் மகன கரரினம் என

தரைக்றின் னீ னர அடேதத்றற்குத்ரஶண? அந் யர
ைக்றரக இனந்ட வகரண்டு ப்தஞ்ைங்கள்

ல்னரற்ஷநனேம் ஆண்டு அடேதித்டக் வகரண்டினக்கும்
„ஶதரக்ர‟ மளப்ஹ்ண்

ன ஶதரக்த்ஶ‟.

ஸ்ரறஶ ன்கறநரர். „னரற

இம்ஷ – றுஷ இண்டும் அனள்தர்
இம்ஷ றுஷ இண்டும் அனள்தர்

னடிரக,
“ஶதரக

ஶரக்ஷ ப்ரத்ஶ”:

மகன னண ஶதரகங்கஷபனேம் அடேதிக்கும் ஶதரக்ர
ரஸ்த்றல் அர்ரன். ஆணரல் ரனம் இறல்

வைல்ம், மந்ரணம், தி, கல ர்த்ற ன்வநல்னரம் தன
ஶதரகங்கஷப அடேதிப்தரக ரடகம் டத்றக்

கரட்டுகறநரர். ஶனரக ரடகத்றல் ரம் ினம்னம்
ஶதரகங்கஷப – வமௌக்ங்கஷப – அபிக்கறநரர். „ரர‟ –
அபிப்தர், „ப்ரர‟ – ைறநப்தரக அபிப்தர். அடஶ
ரனரம் ஶற்றுஷில் „ப்ரத்ஶ‟.

ரடகம் டக்கறந ட்டும் ன்நரக டக்கடம்ரன்.
அற்கரண ஶதரகங்கஷப அனள்டம் மரிரன். ஆணரல்
ப்ஶதரடம் ரம் ரடக தரத்ரக ஶத்றஶனஶ

இனப்தவன்நரல் ம்ஷப் ஶதரன அைடு இல்ஷன ன்று
ரன் அர்த்ம். ஶம் ஶதரய் ிட்டரல் ரம் றஜத்றல்
ந் ரரக இனப்ஶதரஶர அந் மத் றஷனஷ

அஷட ஶண்டரர? ஶம் ஶதரட்டுக் கரட்டும் ணஸ்
அறந்ட ஶதரய் ஆத்ர ட்டுரக இனப்தடரன் அந்

றஷன. மம்மரப் திடுங்கனறனறனந்ட ிடுதட்ட ஶரக்ஷம்
ன்னும் மரணந் றஷன. அந் றஷனஷனேம் அஶ
„குனகுய‟ணரக, „த்ஶரதஶை

கர்த்ர‟ரக, „அஜ்ஞரண

த்ரந் மிர‟ரக அள்பிக் வகரடுக்கறநரர் – அரட,
ஶரக்ஷப்ரரரகவும் இனக்கறநரர்.
ணனக்ஷ்றிடனம், மந்ரண னக்ஷ்றிடனம்

ஶரக்ஷத்ஷ ஶண்டிணரல் கறஷடக்கரட. ஶதரகம்ரன்

கறஷடக்கும். க்ஷறரனெர்த்றிடம் ஶதரய் ஶதரகத்ஷக்

ஶகட்டரல் கறஷடக்கரட. அர் ஶரக்ஷந்ரன் வகரடுப்தரர்.
மளப்ஹ்ண்ர் இண்டும் னரர். „ஶதரக
ஶரக்ஷப்ரர‟. இம்ஷ, றுஷ ன்ந இண்டும்
னதர் அர். இற்கு ஶஶன வைரல்ன டவுறல்ஷன.
க்னறனேம் அப்தடிஶ னர்த்றரகறநட.

னடிவுஷ : இஷைக் கஷனஞர்கலக்கு அநறவுஷ
னடிவுஷ; இஷைக் கஷனஞர்கலக்கு அநறவுஷ
அற்ன ிபக்கபித் ஸ்ரறகள்

அரிக்குடிர்கபிடம் கூநறணரர்: “ல்ன குன ைறஷ்

தம்தஷில் ந்றனக்கறந என்ஶணரட ைங்கல த்ஷ ீ
ல்னதடிர கரப்தரத்றண்டு டன வரம்த மந்ஶரம்.
இஶ ரறரி ீனேம் ல்ன ைறஷ்ரஷபத் ரரிச்சு இந்ப்
தரம்தர்ம் வரடர்ந்ட ஶதரகும்தடிரப் தண்டம்.
ஶம் கத்டண்ட ப்ரம்ன் இன்ணம் எனத்னுக்கரட
அஷச் வைரல்னறக் வகரடுத்ஶ ீடம்னு, „அத்ரதணம்‟ஶண
அனுக்குக் கம்தல்மரிர என கடஷ வகரடுத்றனக்கு.
அட ல்னரக் கஷனக்கும், ைரஸ்த்த்டக்கும் வதரனந்டம்.
ரன் கற்ந ித்ஷ ன்ஶணரட ஶதரகர இன்ணம் தன
ஶதர்கறட்டப் ஶதரகும்தடிரப் தண்டம்.
“மங்கல 

ித்ரன்கள் னக்ர எண்ட தண்டம்.

ரங்க(ள்) தரடந மம்ஸ்க்னப் தரட்டு, வலுங்குப்
தரட்டுகலக்கு அர்த்ம் வரிஞ்சுண்டு, அர்த் தரத்ஶரடப்
தரடடம். றஶ ஶதரறும்னு வைரன்ணர மரிில்ஶன.
மங்கல  டேட்தம், அர்த் ிஶைம் வண்டிஶனனேம்

உைத்றர யர வதரிர தன ஶதர் இந்த் றழ்

ஶைத்டன வலுங்கறஶனனேம் மம்ஸ்க்னத்றஶனனேம்
டைற்றுக்கக்கரப் தரட்டுக்கஷபக் வகரட்டிட்டுப்

ஶதரினக்கர. அவல்னரம் ஶண்டரம்னு ள்நட க்குத்
ரன் ஷ்டம். றறஶனனேம் றஷநப் தரடட்டும். த்
தரஷிஶனனேம் தரடட்டும். „அர்த்ம் வரிஷனஶ‟ன்ணர
வரிஞ்சுக்கடம். வரிஞ்சுக்கநட கஷ்டஶில்ஷன.
க்கர இஷ்டம் இனந்ர ஆகர ஶதரகர
மரைரங்கலக்வகல்னரம் த்ஷண எஷச்சுத்

வரிஞ்சுக்கஶநரம்? சுத்ரண மங்கல ம், எைந் அர்த்
ிஶைம் – இடகலக்ஶக ித்ரன்கள் „வடடிஶகட்‟
தண்ிண்டர தரஷ குறுக்ஶக றக்கரட. இடக்வகல்னரம்,
மங்கல  எனகத்டஶன இப்த னனர இனக்கறந ீ

என்ணரனரணஷப் தண்ட. அடேக்ய தனம் எணக்கு ைக்ற
வகரடுக்கட்டும்.”
அரிக்குடி ரத்லலத்ட, “ன் ஆனேமறல் இன்ஷநிட
ரன் வதரி தரக்கறம் அஷடந்றல்ஷன” ன்று கூநற
ிஷடவதற்நரர்.

அந் ிரடிஶ ஸ்ரறகள் ீ ண்டும் வௌணம் னண்டு
ிட்டரர்.

னலப்தரடல்
னலப்தரடல்
தல்னி
வ மளப்ஹ்ண்ர ஸ்ஶ ஸ்ஶ
மறஜ ஶகரடி ஶகரடி னரண்ர ீண ைண்ர

அடேதல்னி
னமளரற மஸ் ஜண னஜறரப்ஜ ைர
ரமளகற க்ஷகரற மர்ப்த ஸ்னொத ர
ரமரற மகன ஶ ந்றர ஶண்ர
ரம ஜணரதீஷ்ட ப் க்ஷரக் கண்ர

ைம்
ரக மறம்யனக சூதத்ரமள மம்யர்த்ஶ
ரதத் ய றன த்ஶரதஶை கர்த்ஶ
டே
ீ
குனகுயரரஜ்ஞரண த்ரந் மித்ஶ
ிஜல்னீ தர்த்ஶ ைக்த்ரனே ர்த்ஶ
ீர  ிரத்ஶ ஶரஜ ஜரரத்ஶ
னரற ன ஶதரக்த்ஶ ஶதரக ஶரக் ப்ரத்ஶ
வ மளப்ஹ்ண்ர ஸ்ஶ!
டெக்கக்கரனும் ஆட்டக்கரனும் தரட்டுக்கரர்கலம்
இண்டு ரஜரக்கள்: மர்ஶனரக ரஜரின் இண்டு
ஶங்கள்
இண்டு ரஜரக்கள்: மர்ஶனரக ரஜரின் இண்டு
ஶங்கள்

னந்ரரள் ஷகுண்ட கரைற ஶதரச்சு. ரபன்ஷநக்கு
ரத்றரி னடிந்ட றுரள் திநக்கறநற்கு னன்ணரடிஶ
ஆர்த்ரதிஶகம் – றனரறஷ அதிஶகம் –
டந்டிடும்.2 என்று தட்டிணி ரள்; ற்நட ல „ரன்‟
கூட்ஶடரடு கபி ைரப்திட்ஶடரக ஶண்டி ரள்!
„றனரறஷ

என ரய் கபி றன்ணரர் கக் குபி‟

ன்று தனறுத்றஶ கபி ைரப்திடஷக்கறந ரள்.
„கபி‟க்கு

டஷகக்கரகக் „குற‟ஷக் „குபி‟ரக்கறினக்கறநட!

இவ்வுஷஷ „வய் ிம்‟ ன்ந திரிில் ஶைர்க்க
இடனண்டரினும் இறல் இஷைத் டஷந குநறத்டம்
கனத்டக்கள் இனப்தரல் „தண்தரடு‟ னும் திரிில்
ஶைர்த்றனக்கறநட.

இட 1966 டிமம்தர் 25-ந் ஶற வைர் ஆந்ற ரறனப்
னவரத்டெரில் ஏர் உஷரடனறன்ஶதரட கூநறற்நறன்
வரகுப்ன. அம்ரம் 23-ம் ஶற ஷகுண்ட கரைறனேம்
27/28-ந்

ஶற றனரறஷ அதிஶக/ரிைணங்கலம்

றகழ்ந்ண.

என்று டெக்கக்கரன் ிம், ற்நட ஆட்டக்கரன்
தண்டிஷக. ஆணரல் இண்டு ஶதனம் எஶ ரறரி
ரஜரக்கள்-ங்கரஜர, டரஜர.

ரஜர ன்நரல் ரஜமஷத, ரஜமஸ் ன்று ர்தரர்
இனக்கடஶரல்னறஶர? அப்தடித்ரன் அந் இண்டு
ஶதனக்கும் அந் அம்ைனம் எற்றுஷரக இனக்கறநட.
ங்கம் ன்நரல் மஷதரன். ைறம்தத்றஶனர மஷத,

மஷத ன்ஶந மந்றறஷச் வைரல்கறநட – ைறத்மஷத,
கணகமஷத ன்று. ிம் வரிந்ர்கள் அந்

ஆட்டக்கரன் மரக்ஷரத்ரக ஆடுகறந அந் இடம்
ட்டுஶ ைறத்மஷத ன்றும், அந் ரைல்தடிக்கு

அடுத்ரற்ஶதரன தக்ர்கள் றற்கறந இடஶ கணக மஷத
ன்றும் வைரல்ரர்கள். ப்தடிரணரலும் மஷதரன்.
இந் இண்டு மஷதகபிலும் இனக்கறந இண்டு

ரஜரக்கலம் எஶ ரறரி வற்குப் தரர்த்ஶ இனப்தறலும்
எற்றுஷ!
இன்வணரன எற்றுஷ, இந் இண்டு ரஜரக்கலஶ
ங்கள் ரஜ்ப் திஷஜகலக்குத் ண்டஷண
வகரடுக்கறநற்ஶகர, ற்ந ரஜ்ங்கஶபரடு ைண்ஷட
ஶதரடுற்ஶகர மஷத கூட்டி ர்தரர்

டத்டகறநர்கபில்ஷன! இட „வதரனறடிகல்‟ – ரஜரங்க –
அைரங்க மஷதஶ இல்ஷன! „ரஜ அங்கரண

மஷதஶில்னர ரஜரக்கபர? ஶடிக்ஷகரினக்ஶக?”
ன்நரல் ஶடிக்ஷகஶரன்!
ப்தஞ்ைம் னரஷனேம், ப்தஞ்ை ரழ்ிஶன டக்கறந

ல்னரற்ஷநனேம் – அறனறனந்ட ப்தித்டக் வகரண்டு
ஶரக்ஷத்றற்குப் ஶதரய்ச் ஶைர்ட தர்ந்ம்

மகனத்ஷனேம் – ஶடிக்ஷகரகஶ டத்ற ஷக்கறந
மர்ஶனரக ரஜர ரன் இப்தடி இண்டு ஶம்
ஶதரட்டுக் வகரண்டினப்தட! எனத்ன் ஶடிக்ஷக
ஆட்டரகஶ ஆடி அஷ டத்ற ிடுகறநரன் –

ரபன்ஷநக்குக் கபி றன்ண ஷத்டப் தண்டிஷக
வகரண்டரட ஷக்கப் ஶதரகறநரஶண, அன்! ஆரம்,
அனுஷடட ண்டஷண னம் மஷதில்ஷன, டண
மஷத! ம்னைமறக் மதர, டரன்ஸ் மதர ன்ஶந

வைரல்கறஶநரஶ, அந் ரறரி மஷத! னந்ர ரள் தட்டிணி
ஶதரட ஷத்னுஷட மஷத? அட ரன் வைரன்ண

ஶடிக்ஷகிஶனனேம் இன்னும் ஶடிக்ஷக! ைணக்னயம் –
bedroom –ரன்

இங்ஶக மஷத! அங்ஶக எஶ ஆட்டரண

ஆட்டவன்நரல், இங்ஶக மரிரண டெக்கம்! ஆட்டரக

ஆடிணரல், கபி, கறபி ைரப்திட்டரல்ரஶண னடினேம்? அப்தடி
அங்ஶக! டெக்கத்டக்கு ர்ஷரக (ற்நரக) இங்ஶக
தட்டிணி!

டெக்கத்றஶனஶ உனஷக டத்டட
டெக்கத்றஶனஶ உனஷக டத்டட
‟அட

மரி, மஷத கூட்டி டரன்ஸ் ஆடுட வதரனத்ம்.

மஷத கூட்டித் டெங்குரர்கபர? ஊர்ச் ைத்ம் இல்னரல்
கரந்ரக அல்னர டெங்குரர்கள்?‟ ன்நரல், அடரன்
ஶடிக்ஷகிஶனனேம் ஶடிக்ஷக ன்நட! இஷப்
தண்டகறநஷண யர ரன், யர ரன் ன்ஶந
வைரல்கறநட! தண்டகறந அத்ஷணனேம் மரர ர
ஶடிக்ஷகரக இல்னரல், அமரரரண

ஶடிக்ஷகிலும் ஶடிக்ஷகரகப் தண்டகறநன் அன்!
„ன், ன்ண, ப்தடி?‟ ஶகட்டுப்

னண்றல்ஷன! அணரல்

கபிக்கரன் கபிக்கூத்ரடிக் வகரண்ஶட தண்டம் ப்தஞ்ை
றர்ரகத்ஷ இந்ப் தட்டிணிக்கரன் டெங்கறக் வகரண்ஶட
தண்ி ிடுரன்!...

„கபிக்கூத்ட‟ ன்ஶநன்.

ஷனரப தரஷ றறனறனந்ஶ

திநந்ட; இன்ஷநக்கும் றஷிட ஆறகரனத்

றழ்தரஷ க்குகள் தனற்ஷநக் வகரண்டரக அந்
தரஷ இனக்கறநட. அந் தரஷில் டரன்மளக்ஶக „கபி‟

ன்றுரன் வதர்! „ககபி‟ ன்கறஶநரஶ அட „கஷ‟ ப்பஸ்
„கபி‟, அரட

என கஷஶரடு ஶைர்ந் – என கஷஷ

டித்டக் கரட்டுகறந – டரன்ஸ்ரன்! „ஆட்ட கர‟ ன்றுகூட
அற்கு இன்வணரன ஶதர் உண்டு. இந்ப் ஶதரிஶன டரன்ஸ்
னனறஶனனேம், கஷ தின்ணரஶனனேம் னகறநட. அட
இனக்கட்டும்….

ரக்கரன்! „ரஶரன்‟ ன்ஶந தந்றறனக்கறத்றல்
அஷணச் வைரல்னறினக்கறநட. ஆணரல் அற்கு
மம்ஸ்க்ன னெனம் கரட்டப் திரிப்தடர ணித்
றழ்க்கரர்கள், „இட ரஜறக், ஶடிக்ஷக ன்கறந ரஷ
மம்தந்ப்தட்டறல்ஷன; அன் கறுப்ன றநம்

ன்தரஶனஶ „ரஶரன்‟ ன்று ஶதர்‟ ன்கறநரர்கள்.
கஷடைறில் அடவும் ரஜறக் ஶடிக்ஷகில்ரன் வகரண்டு
ிடுரக ணக்குத் ஶரன்றுகறநட. கறுப்ன ன்நரல்
இனட்டு. இனட்டு ன்நரல் டெக்கம். டெக்கத்றஶனஶ
ப்தஞ்ைத்ஷ றர்யறக்கும் ரம் ஶகரத்டக் வகரண்டு
ஶதரரகச் வைரல்னனரஶரல்னறஶர?
„அட

ப்தடி, டெக்கத்றஶனஶ ப்தஞ்ை ஸ்னஷ்டி-ஸ்றற-

மம்யரரறகஷப றர்யறப்தட?‟ ன்நரல் அந் ரப்
னறஷ அிழ்ப்தரக என க்ஸ்ப்பஶணன்

வைரல்கறஶநன்: டெங்கறணரல்ரஶண கணரக் கர னடினேம்?
அப்தடி என ரக் கணரரகத்ரன் டெங்குகறந

வதனரணின் ைறத்த்றல் இந் ப்தஞ்ைம் உண்டரகற
டக்கறநட; இட றஜறல்ஷன, ணவு இல்ஷன, அனுஷட
ஶடிக்ஷக றஷணரண கணவுரன் ன்ந த
ரத்தர்ந்ரன் அந் „க்ஸ்ப்பஶணன்‟.

அஷ மஷதிஶன தண்ிக் கரட்டுகறநரன். ங்கம்

ன்நரல் ரடக மஷதரன். றஶட்டர் ன்கறஶநரஶ, அட.
அடரன் றழ் „அங்கம்‟. இன்ஷநக்கும் டரன்ஸ்
„அங்ஶகற்நம்‟ ன்றுரஶண

வைரல்கறஶநரம்?

தரண்டுங்கன்
தரண்டுங்கன்
இன்வணரன அர்த்ம் கனர், ர்ம் ன்தட. றழ்
ஶைத்றஶன வங்கரன் ரறரி யரரஷ்டிரிஶன
தரண்டுங்கன்ரன் ஷஷ்ரண திரண னெர்த்ற.
அங்ஶக „ங்க‟ ன்கறநட கனர்ரன். தரண்டு ன்நரல்

வள்ஷப. தரண்டர்கபின் அப்தரரண தரண்டுவுக்கு
அந் „வள்ஷபக்கர‟ப் ஶதர்ரன்! அர்ஜளணன் ன்நரலும்
வள்ஷபக்கரந்ரன்! க்னஷ்ன் ன்நரல் கறுப்தன்.
இந்க் கறுப்தனும் அந் வள்ஷபக்கரனும் ரன்
அத்ஷண அன்ஶரன்ம்! அந்க் கறுப்தஶண ன்னுஷட
யர ரரித்ணத்றஶன வலப்தணரக இனந்
அமம்ரன் – றனக்ஶகரனம்ரன் – தரண்டுங்கன்.

இப்ஶதரட ஶகரனம் ன்று என ரர்த்ஷ வைரன்ஶணன்.

இஷக்ஶகரனம், ரவுக் ஶகரனம் ன்றும் ஶதரடுகறஶநரம்.
அற்குப் ஶதனம் ங்கல்னறரன். னர்த்றஶன வகரடி
வகரடிரக டிஷமன்கள் கனர்க் கனர் ரவுகபில் ஶதரட்டு
ந்ரர்கள். இப்ஶதரடம் அந் க்கம் இல்னரனறல்ஷன.
அந் „கனர்க்வகரடி‟ரன் „ங்கல்னற‟. „ங்ஶகரனற‟ ன்று
ஶதச்ைறல் இனக்கறநஶ அட…. கும்தஶகரத்றல்

ஶகரபல்னற, றனல்னறக்ஶகிில் ஶல்னற ன்கறந
ரறரி, ஶகரில்கபில் யர னக்ஷ்றக்கு „ல்னற‟ப் ஶதஶ

வைரல்லும் க்கப்தடி வங்கத்றல் ரரரினக்கும்
ங்கரகறஷனேம் ங்கல்னற ன்தரர்கள்.

கறுப்ன ஸ்ரற வள்ஷபப் தரண்டுங்கணரண கஷ
ன்ண ன்று அங்ஶகனேள்ப ஸ்ன னரங்கபில் றலும்
ணக்குத் வரிந்ஷில் இல்ஷன.
„ரிமர்ச்‟கரர்கபரணரல், ஆறிஶன

இப்ஶதரட தண்டரினம்,

தண்டர்னர் ன்கறந இடத்டக்குப் தரண்டர்ஶக ன்று ஶதர்
இனந்ரகவும், ரர்த்ஷகள் ப்தடிவப்தடிஶர றரிந்ட
ற்தட்ட ஊர்ப் வதர்கலக்கு அர்த்ம் வைரல்னறக்
வகரண்டினக்க னடிரட ன்றும், தரண்டர்ஶக
ஶகரினறனறனக்கறநஷண, அந்ப் ஶதஷ மம்ஸ்கறனம்
தண்ி „தரண்டுங்கன்‟ ன்று வைரல்னறிட்டரர்கள்

ன்றும் வைரல்கறநரர்கள். ணக்வகன்ணஶர அர்கள்
ஷனகரனரக ரற்நறப் ஶதரட்டுச் வைரல்லுரகஶ
ஶரன்றுகறநட!
(கறுப்தன்

ப்தடி வலப்னக்கரணரணரன் ன்தற்கரண)

கஷ அகப்தடரிட்டரலும் அறஶன வதரி த்ரர்த்ஶ
வரிகறநட. யர ரரகஶ அன் யர

ஞரணனம்கூடக் வகரடுப்தட வரிகறநட! கறுப்ன-வலப்ன

இண்டும் என்றுரன் ன்கறந அத்ஷ ஞரணம்! வதரட
ஜணங்கலஷட ரத்ரிக் கரனம் ஞரணிக்குப் தகல் ஶஷப,
ஞரணினேஷட ரத்ரிக் கரனம் வதரட ஜணங்கலக்குப் தகல்
ஶஷப ன்று கல ஷிஶன அஶண
வைரல்னறினக்கறநரன்.1 தரத்ர வரிர இனட்டிஶன
ஜணங்கள் ஶனரகத்ஷ ட்டும் ல்ன வபிச்ைரண

தகனரகப் தரர்த்டக் வகரண்டு இனக்கறநரர்கள்; இந் ஶனரகம்

வரிரல் இனட்டிப் ஶதரய்ிட்ட அடேனற ஸ்றறில்

ஞரணி தரத்ரஷஶ அடேதித்டக் வகரண்டினக்கறநரன்
ன்று அர்த்ம். ம்னஷட அந் ரத்னஷ்டிக்கு
இனட்டின் கனரகத் வரிகறந கறுப்தன் ரஸ்த்றல்
தகல் கரனத்றன் வள்ஷப வபிச்ைரக ஞரணி
அடேதிக்கறந தரத்ரஶ ன்று கரட்டத்ரன்
தரண்டுங்கணரக இனக்கறநரன்.
கல ஷ 2.69

ஶற்றுஷில் எற்றுஷ
ஶற்றுஷில் எற்றுஷ
இங்ஶக ம் ஊரிஶன அந் ஆட்டக்கரனும்
டெக்கக்கரனுங்கூட இஶ த மத்த்ஷத்ரன் „unity in
diversity; - ஶற்றுஷிஶனஶ

எற்றுஷ – ன்கறநதடி

கரட்டிக் வகரண்டினக்கறநரர்கள். திதஞ்ைவல்னரம்,
உிர்கவபல்னரம் எடுங்கறப் ஶதரகறந ைரந்ரக ைறஷணத்
ரன் வதரடிஶன வைரல்ட. உதறத்றஶனஶ

அப்தடித்ரன்!2 ‟ப்தஞ்ைங்கள் ல்னரம் „உதைணம்‟
ன்தரக உள்ஶப அடங்கறப் ஶதரண ைரந்ஶ ைறரக

இனக்கறநட, அத்ஷரக இனக்கறநட. இப்ஶதரட டெக்கம்னறப்ன-கணர ன்று னென்று தரர்த்ஶரஶ, அற்ஷநக்
கடந் ரனரட றஷனரண „டரீ‟ரக இனக்கறநட‟

ன்று அந் உதறத் வைரல்கறநட. ஆணரலும் இங்ஶக
ரம் ன்ண தரர்க்கறஶநரம்? அந் ைரந் ைறம்ரன்
ஆட்டரண ஆட்டம் ஆடுகறநட.
2. ரண்டூக்

உதறஷ்த்ட 7,12

அந் ைரந் ைறத்டக்கு றர்வட்டரக யர

ிஷ்டஷஶ இந் ர ப்தஞ்ை கரகணரக அத்ஷண
ரர ரடகனம் தண்டித்டக் வகரட்டம்
ஶதரடுதணரகச் வைரல்ட வதரட க்கம். இங்ஶக
தரர்த்ரஶனர அன்ரன் த ைரந்ணரக, „ைரந்ரகரம்
னஜகைணம்‟ ன்று ைணித்டக் வகரண்டு, றத்றஷ
தண்ிக் வகரண்டினக்கறநரன்!
„றர்வட்ஶட

இல்ஷன! ரங்கள் இண்டு ஶதனம் றஶ

றஶ றன்று வட்டிக் வகரண்டினக்கறநர்கபில்ஷன‟….
றஶ றற்தன்ரன் றரி! தக்கத்றஶன இனக்கறநன்

ரன் தக்ஷரக இனப்தன். „தக்கம்‟ ன்ந ரர்த்ஷஶ
„தக்ஷ‟த்றன்

னொஉ ரன்! அணரல்ரன் ஶகரில்

மந்றறகபில் ஸ்ரறக்கு இண்டு தக்கனஶ

ஶமரர்த்றகள் றற்தட. கடரக்ஷம் – கஷடக்கண் – ரன்
குபிர்ச்ைற; க்னதர ர்ம் வதரறட. அஷத்ரஶண
திரர்த்றப்தடம்? ஶர்ப்தரர்ஷஷ இல்ஷனஶ! அந்க்
கஷடக்கண் தரர்ஷ தக்கரட்டில் றன்நரல்ரஶண
கறஷடக்கும்?.....
„ரங்கள்

இண்டு ஶதனம் றரிகள் இல்ஷன. வட்டிக்

வகரள்கறநர்கபில்ஷன. வரம்தவும் தக்ஷரக எட்டிக்
வகரண்டர்கள்ரன்!‟ „எட்டிக் வகரண்டு‟ ன்நரல் கூடப்
ஶதரரட; என்நறஶ இனப்தர்கள்; என்நரகஶ
இனப்தர்கள். தக்கத்றல் தக்கத்றல் இல்ஷன. ங்கபில்
தஸ்தம் எனத்னக்குள்ஶபஶ இன்வணரனத்ர்! „இனர்
அங்கத்ரல் றரிஶ(லு)ம் எனன் எனன் அங்கத்(ட)
உபன்‟ ன்று வதரய்ஷக ஆழ்ரர் வைரன்ண ரறரி அங்க

ித்ரமம் வபிிஶன வரிந்ரலும் உள்ஶப

அந்ங்கத்றஶன, என்நரகஶ இனப்தர்கள்‟ ன்ஶந அந்
இண்டு ஶதனம் வைரல்னரல் வைரல்னறக்வகரண்டு, அற்கு
ஷநனகரகச் ைரன்று கரட்டிக் வகரண்டினக்கறநரர்கள்.
„இனர்

அங்கத்ரல்‟ ன்று ரன் மந்ற திரித்டச்

வைரன்ணட னெனத்றலும், வஷஷ்ர்கள் தரசும்
ஶமிக்கறந தரிிலும் „இனங்கத்ரல்‟ ன்று ஶைர்ந்ட
னம். அஷச் ைரடர்ரக „இன அங்கத்ரல்‟ ன்றும்
திரித்டக் வகரள்பனரம்! அங்கம் ன்ஶந வைரல்லும்
வங்கம், மஷத ணப்தடும் ைறம்தம் ஆகற இண்டு
அங்கத்ரல் அர்கள் றரிந்ரலும், - „றரிஶலும்‟,
அரட ஜகத் ிரதரம் னலஷனேம்

தண்டகறநரர்கபரினும், எனத்னக்குள் எனத்ர்ரன் –
„எனவணரனணங்கத்டபன்‟ – ன்று

அர்த்ம்

தண்னரம்.
டெங்குதரின் உள்ஶபஶ மஷத; ிச்ரகர டணம்
டெங்குதரின் உள்ஶபஶ மஷத; ிச்ரகர டணம்
ல்னரம் மரி, இன்ணம் என ஶகள்ி றற்கறநஶ!
„மஷதிஶன

மதரதற ன்ஶந ஶதர் வதற்நன் டரன்ஸ்

தண்டகறநட வரம்தப் வதரனத்ம்; ைணித்டக் வகரண்டு
றத்றஷ தண்ி „ைரி‟ ன்ஶந – ங்கைரி, ஶைைரி,
தன்ணகைரி, னஜஶகந்த்ைரி, க்ஷீரப்ற ைரி
ன்வநல்னரஶ – ஶதர் வதற்நறனக்கறநன் மஷதிஶன
ந்ட தடுக்ஷகஷப் ஶதரட்டுக் வகரண்டு டெக்கம்

ஶதரடுகறநரவணன்நரல் வதரனத்ரில்ஷனஶ!‟ ன்ந
ஶகள்ிக்குப் தறஷனக் கரஶரஶ!” ன்நரல்:

அர் ஶர அனக்கு வபிிஶன இனக்கறந என
மஷதக்குள்ஶப ந்ட ஷதந்ரகப் தரஷ ிரித்டக்

வகரண்டு றத்றஷ தண்ில்ஷன. அந் மஷத –
அங்கம், அடவும் – அனஷட ைறத்த்டக்குள்ஶபஶ
அனஷட ஸ்ப்ணரக ிரிகறந மஸ் ஸ்டெனமளக்ஷ்-கர ஜகத்டக்கபில் இனப்தடரன்!

ம்னஷட ஜகத்டக்குள் உள்ப மஷதக்கு அர்
ில்ஷன! அனக்குள்ரன் ரனம், ஜகத்டம், மஷதனேம்
ல்னரனஶ இனக்கறநட!
ஜகத் ஆட்டரக ஆடுகறநடரன்! னற ன்ஷணத் ரஶண
சுற்நறக்வகரண்டு என டரன்ஸ், மளர்ஷணச் சுற்நற

னரண இன்வணரன டரன்ஸ் ன்று இண்ஷட எஶ
மத்றல் தண்ிக் வகரண்டினக்கறநட. ற்ந

கறயங்கலம் அப்தடிஶ மளர்ஷணச் சுற்நறக் வகரண்டு –
ரம னீ ஷனில் க்னஷ்ஷணச் சுற்நற ஶகரதிகர
ஸ்த்ரீகள் ரறரி – டரன்ஸ் தண்ிக் வகரண்டு ரன்

இனக்கறன்நண. அந் மளர்னும், இன்னும் க்ஷத்-க்ய
ண்டனங்கள் னரவுஶ என டரன்மரக ஷஶர
ஶரக்கற மஞ்ைரித்டக் வகரண்ஶட இனப்தரகத்ரன்
வரிகறநட ன்று ஆஸ்ட்ஶர ஃதிமறக்மறல்
வைரல்கறநரர்கள்.
என தக்கம் இப்தடி ிச்ரகர டரன்ஸ். இன்வணரன
தக்கம், இன்வணரன ஶகரடிில், வரம்..தக் ஶகரடிில்
டபிிலும் டபிரண அடவுக்குள்ஶபனேம் ப்ஶரடரன்
ன்கறந தரடஷச் சுற்நற ஷிட „ஸ்தீட்‟

கறஷடரஶர அந் „ஷனட்‟டின் ஶகத்ஶரடு வனக்ட்ரன்
ன்ந தரட தண்டம் டரன்ஸ்!

டேஷ்ர்கபரகறந ம்ஷ டுத்டக் வகரண்டரஶனர த்ம்
டடித்டத் டடித்டப் தரய்கறந டரன்ஸ், ச்ரமம் நற
இநங்குகறந டரன்ஸ், ிற்றுக்குள்ஶப அன்ணதரணங்கஷபச்
சுட்டிச் சுட்டி ஜீர்ிக்கறந டரன்ஸ், தனிரண
„க்பரன்டு‟கலம்

சுந்ட வகரண்டினக்கறந டரன்ஸ் ன்று

டரன்ஸ் ரக இனக்கறநட!
ம்னஷட, ம்றல் எவ்வரனத்னஷட ைறத்த்ஷனேம்
டுத்டக் வகரண்டரஶனர, ஶகட்கஶ ஶண்டரம்! இடஷ
வைரன்ண அத்ஷண டரன்ஷமனேம் ஶைர்த்ட ஷத்

டரன்ஸ்! ஆஷை, ஶகரதம், அந் இண்டிஶன கடுிடுகறந
டைநரிம் உர்ச்ைறகள் ஆகறஷ ஆடுகறந, ம்ஷ
மரவும் ஆட்டி ஷக்கறந டரன்ஸ்!
இத்ஷணனேம் அனுஷட ரக் கணரவுக்குள்
இனக்கறநட ரன்!
அரட இத்ஷண டரன்மளம் டக்கறந மஷத, அங்கம்,
அன் ைறத்த்டக்குள் இனக்கறநடரன்!

அந் அஷண, அனுஷட அந் மரக்ஷரத்

ஸ்னொதத்றல் ம்ரல் தரர்க்க னடிரட. அட தரர்க்கக்
கூடி ஸ்னொதஶ இல்ஷன. ஞரணிகள் அடேதரகஶ
வரிந்ட வகரள்லம் த் ஸ்னொதம் அட.
த கனஷிணரஶன – ரம் றஜம் ன்று ம்தி ஶரைம்
ஶதரகும் ஜகத்ட ன்னுஷட னீ னர றறத்ரண ர

ஸ்ப்ணஶ ன்று க்கும், தர தரரண க்கும்,

கண்டக்கு னன்ணரல் அகரக, றவ் னொதரகக் கரட்டிக்
வகரடுக்கறந த கனஷிணரஶன – அந் த்
ஸ்னொதன் அந் த்த்றன் னொதகரண (உனகரண)
என ஸ்டென னெர்த்றரகற, மகனனம் ன்ஷணப் தரர்த்டத்

த்ம் வரிந்ட வகரள்ப ஶண்டுவன்று, அங்கம் ன்று
வதரிைரக மஷத கூட்டி, ஜகத்டக்குள்ஶப ரன் ந்ட
றத்றஷ வைய்ரக ரிைணம் வகரடுக்கறநரன்!
இன மஷதகலம் வபண அகண்டஶ!
இன மஷதகலம் வௌண அகண்டஶ!
ஜகத் ன்தட றஜஶில்ஷன, „வதரய்ம்ரஷ‟ ரன்1
ன்கறந இஶ த்த்ஷத்ரன் ைறத்மஷதிஶன

ஆட்டக்கரனம் கரட்டுகறநரர். தரத்ரின் ைறத்
மஷதக்குள்ஶப னஷபத் ஜகத்ஷஶ ன்னுஷட
ஆட்டத்றணரல் உண்டரக்குரக க்குப் னரினேம்தடி ,
கண்டக்குத் வரினேம்தடி த க்னஷதஶரடு – „க்னதரறற

இஷப் ஶதரனக் கறஷடக்குஶர?‟ ன்ஶந ஶகரதரனக்னஷ்
தரற ஶகட்கறநரஶ,2 அப்தடிப்தட்ட க்னஷதஶரடு – ஆணந்
டணரக, வபிரட்டு அடேதிகலம்

கனரமறகர்கலங்கூட, „இற்கு ஶஶன என
னெர்த்றில்ஷன!‟ ன்று வகரண்டரடும்தடிரண னொதத்ஶரடு
ஆடிக் கரட்டுகறநரர்!

அத்ஷண ைறத்ங்கலம், அனஷட றவ் ைறத்னஶகூட
அடங்கறப் ஶதரய், வபிிஶன வரிகறந ைறனும்

உள்லக்குள் உள்ஶப இனக்கும் ைறரக இனக்கறந
தப்ஹ்ரண ஞரண ஆகரைஶ இத்ஷணக்கும் அடி

ஆரம். அட என்ஶந த மத்ம். அட ஆடரல்

அஷைரல் இனந்ட வகரண்ஶட இத்ஷண ஆட்டத்டக்கும்
ஆரரக இனக்கறநட. „ைறம்தம்‟ ன்நரல் அந்
„ஞரணரகரைம்‟ ரன். „ைறத்‟ – ஞரணம்; „அம்தம்‟ – ஆகரைம்.

அஷஶ ம் ஆட்டத்டக்கரண மஷதஶஷட – dias – ஆகக்
கரட்டுகறநரர்.

அஶ வௌண அகண்டத்ஷஶ றத்றஷ ன்ந னொதத்றல்
அங்கத்றன் டெக்கக்கரர் கரட்டுகறநரர்.
„வதரய்ம்ரப்

வதனங்கடனறல்‟ ன்ந அப்தடிகபின்

றனரக்கு வைர் றகவும் உகந் என்று. ணஶ
ஶதரலும், இவ்வுஷில் „வதரய்ம்ரஷ‟ ன்று னர்ச்ைற
„ம்‟ஷ

அலத்றஶ எவ்வரன னஷநனேம் கூநறணரர்.

‟மதரதறக்கு‟ ன்ந

தரடல்.

ஆகக்கூடி வரத்த்றல், நக்கக் கூடர வதரி த்ரக,
மத்ரக ரம் வரிந்ட வகரள்ட, „அந் இண்டு
ஆமரறகலம் வபிப்தரர்ஷக்கு அடிஶரடு
ித்ரமரண வவ்ஶஶந கரர்ங்கஷபப்

தண்ிணரலும் உள்ஶப எனத்ஶ ரன்! எஶ

த்த்ஷத்ரன் அர்கள் இண்டு ிரக னொதகம்
வைய்ட கரட்டுகறநரர்கள்‟ ன்தடரன்.
கணவும், ிஷபரட்டும்
கணவும், ிஷபரட்டும்
றஜரக இல்னரஷ என்று, கணர ன்று வைரல்ஶரம்;
அல்னட ிஷபரட்டு ன்ஶதரம்.

டஶர என்று றஜரக டக்கப் ஶதரகறநட ன்று

றர்தரர்க்கறஶநரம். அட ரற்நறிட்டு ஏடிப் ஶதரய்
ிடுகறநட. „ல்னரம் கணரரப் ஶதரச்சு‟ ன்கறஶநரம். அந்க்
கணரண வதரய்ம்ரரகஶ ஜகத்ஷக் கரட்டுகறநரன்
வங்கத்டத் டெக்கக்கரன்.
ிஷபரட்டு ன்தட றஜறல்னரடரன். ஶர ைறன்ண
வைரப்ஷத, வதரம்ஷஷ வதரி அண்டரன் குண்டரன்
ரறரி ஶம் வகரடுத்ட ஷத்ட, தரனப் திரத்டக்
குந்ஷகள் அம்ர-அப்தர, ரத்ர-தரட்டி ன்று
ங்கலக்கு ஶம் வகரடுத்டக் வகரண்டு
தண்டடரன் ிஷபரட்டு. வதரிர்கள்
„ஸ்ஶதரர்ட்ஸ்‟ ன்று

தண்டம் ிஷபரட்டுகலம்

ரழ்க்ஷகின் றஜரண ப்ச்ஷணகலக்கு

மம்தந்ப்தடரல், ஶர என தந்ஷ ஶர என goal-க்கு
அடிக்க ஶண்டும் ன்று, கரம் வைரல்ன னடிரரண,
ரழ்க்ஷகக்கு அைறம் ன்று வைரல்ன னடிரரண

கரரிங்கபரக இனக்கறநஷரஶண? „ற்கரக ண்ஷடஷ
உஷடத்டக் வகரண்டு „வைஸ்‟ கரய்கஷபத் ள்ப
ஶண்டும்?‟ ன்று ஶகட்டரல் ன்ண தறல் வைரல்ட?
“ிஷபரட்டுக்குச்

வைரன்ஶணன்: றஜம்னு

றஷணச்சுட்டிர?” ன்று ஶகட்கறஶநரஶ, அங்ஶக ன்நரகஶ

வரிகறநஶரல்னறஶர, ிஷபரட்டு ன்கறநட றஜறல்ஷன
ன்று! „ிஷபரட்ஶட ிஷணரச்சு‟ ன்றும்
வைரல்கறஶநரம். ிஷணரன் றஜரகஶ டப்தட.
அப்தடிரணரல், ிஷபரட்டு றஜறல்ஷன ன்றும்,

ணரஶனர அப்தடிப்தட்டடகூட றஜரகறிட்டட
ன்றும்ரஶண அர்த்ரகறநட?
„ரக்

கணர‟ ன்கறநரற் ஶதரனஶ „ர ிஷபரட்டு‟

ன்று வைரல்கறநஷனேம் கணிக்க ஶண்டும்.
இண்டும் என்றுரன் ன்று ஆகறிட்டஶரல்னறஶர?
அறஶன கணரஷக் கரட்டுகறநரன் வங்கத்டத்
டெக்கக்கரன். ிஷபரட்ஷடக் கரட்டுகறநரன் ைறம்தத்ட
ஆட்டக்கரன்.

„ிஷபரட்டு‟, „ிஷபரடல்‟ ல்னரம்

ஆட்டம்

ன்கறநறஶனஶ னடிரக இனக்கறநட. ஆடல் கஷன
ன்கறநடம் என ிஶர ிஷபரட்டுரன்! றஜரக
ரழ்க்ஷகிஶன லம்தர தரங்கஷப உண்டரக்கறக்
வகரண்டு, ரழ்க்ஷகக்கு அச்ம் ன்று வைரல்ன
னடிர ஜற ஶதங்கஷபப் ஶதரட்டுக்வகரண்டு, இல்னர
தரத்றங்கஷப இனக்கறநரக ஷத்டக்வகரண்டு அதிம்
வைய்கறநரல் அட ிஷபரட்டுரஶண? „றஜம்‟ ன்று ரம்
றஷணக்கும் ரழ்க்ஷகஶ வதரய்ம்ரஷரகறிடும்

அடேனற ஷ அதிக் கஷன அன் உச்ை ஸ்ரணத்றல்
வகரண்டு ிட்டு ிடுரகச் வைரல்கறநரர்கள்.
அப்தடிரணரலும், அடவும் ிஷபரட்டில் ஆம்தித்ட

ிஷபரட்டு ிஶரரகஶ ஶதரடரஶண? உச்ைறரண
னர்த்ற ஸ்ரணத்றல் ிஷபரட்ஶட ிஷணரரகச்
வைரல்னனரம்! (வைர் ைறநறட வதரலட க்குள்ஶபஶ
ைறரித்டக் வகரண்டினந்ட, தின்ணர் வரடர்ரர்: ) மரிரய்ச்

வைரன்ணரல், ிஷபரட்டரல் ிஷணஶ ஶதரரகச்
வைரல்னனரம்!

அப்தடிப்தட்ட ரட்டி ிஷபரட்டரகஶ இந்ப் வதரய்ம்
ர ஜகத்றன் ஸ்னஷ்டிினறனந்ட ஆம்தித்ட
அறனறனந்ட ிடுித்ட ைறம்தரண ஞரணரகரைரகறந
த மத்த்றல் ைறரகறந ன்னுடன் ரணரகஶ

க்கறப்தடுத்றக் வகரள்ரண அடேக்யம் ஷில்
„ந்வரறல்‟கள்

ன்கறநற்ஷநப் தண்ி ிடுதன்ரன்

ைறம்தத்ட ஆட்டக்கரன். ஸ்னஷ்டி-ஸ்றற-மம்யரம்
(ன்தஷ) ல்னரனக்கும் வரிந் னென்று வரறல்கள்.
இந் னென்றுஶ த மத்த்ஷ ஷநத்ட ிடும்

ரஷ ன்ந றஷக்குள் டப்தஷரன்! அந் ரத்
றஷஷப் ஶதரட்டு ஷநக்கும் „றஶரரணம்‟ ன்தட
ரனரட வரறல். றஷஷ ீக்கற, ஞரணரகரைத்றல்
ஶரக்ஷபிக்கறந „அடேக்யம்‟ ந்ரட வரறல்.
ைரந்ன் ணப்தடுகறந தஶச்ன் ஆட்டரக ஆடிப்

தண்டம் இஷஶ ரர ிஶரன் ணப்தடுகறநன்
ைரந்ரண டெக்கரகப் தண்ிக்கரட்டுறல் அந்
இனனம், unity in diversity றனொதித்டக் கரட்டுகறநரர்கள்.
ைற-ிஷ்ட அஶதம்
ைற-ிஷ்ட அஶதம்
கரற்று ஆட்டரக ஆடுகறந னலுக்கும் ஆரரக என
ைரந் கர்ப்தம், still centre உண்டு. அடவுக்குள்லம் என still
centre-ச்

சுற்நறஶ யர ஶக ஆட்டம் டப்தரகச்

வைரல்கறநரர்கள். அப்தடிஶ, ணக்கு உள்ஶப இனக்கறந

ஆடர அஷைர மத் ஸ்றறஷஶ அந்
ஆட்டக்கரன் வபிிஶன ஞரணரகரைரகவும்,

டெக்கக்கரன் ன்னுஷட வௌண றத்றஷரகவும்
வரிிக்கறநரர்கள்.
„ஶகரில்‟ ன்ஶந

ஷைர்கள் வைரல்ட ஆட்டக்கரணின்

ைறம்தத்ஷத்ரன். ஷஷ்ர்கள் „ஶகரில்‟ ன்று

ட்டும் வைரன்ணரல் அட டெக்கக்கரணின் வங்கம்ரன்.
இண்டு இடத்றலும் „டரன்ஸ் றஶட்டர்‟ ன்கறந அர்த்ம்
வகரடுக்கும் „மஷத‟ ன்றும் „ங்கம்‟ ன்றும் ரன்
அர்கலஷட மந்றறகலக்குத் ணிப்வதனம்
வகரடுத்றனக்கறநரர்கள்.

ம்னஷட னர்ிகர்கள் அந் இண்டு ஶதனம்
எனத்ஶணரன் ன்று ன்நரகத் வரிந்ட

வகரண்டினந்ரர்கள் ன்தஷஶ இட கரட்டுகறநட.
அந் இண்டு ஶதனக்கும் ிஶைரண றனரள்கள் இந்
டேர் ரமத்றஶனஶரன் னகறநட.

இண்டு ஶதனக்குரண றனப்தரஷ – றனவம்தரஷப்

தரரனம் இந் ரமத்டக்வகன்ஶந ற்தட்டினக்கறநட.
ைற-ிஷ்ட அஶதத்ஷப் ஶதரக்கற க்கறத்ஷ இப்தடிக்
கரட்டும் வதரி ைறநப்தரல்ரன் டேர்ரமத்றற்கு

இத்ஷண ிஶைம், „ரமரணரம் ரர்க்கைலர்ஶர
(அ)யம்‟ – ‟ரமங்கலக்குள்ஶப ரன் ரர்கறரக
இனக்கறஶநன்‟ ன்று தகரன் கூறும்தடிரண ணிச் ைறநப்ன*
ற்தட்டினக்கறநட ன்று ஶரன்றுகறநட.

*கல ஷ – 10.35

டேர்ரமம், ரர்கற
டேர்ரமம், ரர்கற
டேர்ரமம் ன்றும், ரர்கற ன்று றறல் றரிந்ட
ந்றனக்கறந ரர்க்கைலர்ம் ன்றும் இண்டு வதர் ன்
ன்நரல், னத்ஷக் கக்குப் தண்டறல் இண்டு

ிங்கள் இனக்கறன்நண. அற்நறல் „வமௌரணம்‟ ன்தட
மளர்ஷண ஷத்டப் தண்ிணட. தன்ணிண்டு ரைறகபில்
எவ்வரன்றுக்கும் என ரமரக மளர்ன்
ரண்டிக்வகரண்ஶட ஶதரய் என னம்

னர்த்றரணவுடன் றுதடி ஆம்தித் ரைறக்ஶக னகறந
ரறரி னற அஷப் திக்ஷறம் தண்ிக் வகரண்டு
ஶதரகும் ஶதரட ஶரன்றும். ரஸ்த்றல் மளர்ன்

இனந்தடிரன் த்றில் இனப்தட. னறரன் அஷச்
சுற்நறக் வகரண்ஶட ஶதரய் என னம் ஆணடம்
ஆம்தித் இடத்றற்ஶக னட. ஆணரல் தரர்ஷக்கு
ரறுனரகத் வரினேம். னறின் அந் என மளர்

ப்க்ஷறம் ரமத்றற்கு என ரைற ம்
ீ
டந்ட 365
ரபில், அரட என னத்றல் தன்ணிண்டு
ரைறஷனேம் „கர்‟ தண்ிிடுகறநட. இவ்ரறு

உள்பதடிஶ ஷத்டக் வகரண்டரலும் என ரைறக்கு
னத்றல் தன்ணிண்டில் என தங்கரண கரனம்
திடிக்கறநட ன்ந fact றற்கறநட. எவ்வரன்நறன்
வதரிலுரக, னல் ரமத்ஷ „ஶம்‟ ன்கறந ரைறில்
ஆம்தித்ட, அற்கு ஶ ரமம் ன்று வதர்

வகரடுத்ட, அப்தடிஶ ரிஷைரகச் வைரல்னறக் வகரண்டு

ஶதரகறந ஶதரட என்தரட ரமம் டேர் ரைறரக
அஷரல் அற்கு டேர்ரமம் ன்று வதர்.

இன்வணரன ிக் கக்குக்குச் ைரந்த்ரணம் ன்று
வதர். ைந்த்ஷண ஷத்ட கக்குப் தண்டரல்
அப்தடிப் வதர். அன்தடி என க்னஷ் தக்ஷம் „ப்பஸ்‟

என சுக்ன தக்ஷத்றற்கு த்ஷண ரள் திடிக்கறநஶர அட
என ரமம். வதனம்தரலும் என க்னஷ் தக்ஷ
ப்ஷினறனந்ட அடுத் க்னஷ் தக்ஷ ப்ஷ
ன்ஶந ைரந்த்ரணக்கரர்கள் அடேமரிக்கறநரர்கள்.
டக்ஶக என வதௌர்றினறனந்ட அடுத் வதௌர்ற
ஷ என ரமம் ன்று ஷத்டக் வகரள்டம்
இனக்கறநட.

றழ் ஶைத்றல் இந்ச் ைரந்த்ரண க்ஶக வரம்த
கரனத்டக்கு னன்ணரல் இனந்ரல்ரன் ரமத்றற்ஶக
„றங்கள்‟ ன்று

ைந்த்ணின் வதஷக் வகரடுத்றனக்கறநட.

இறல் ந் க்ஷத்றம் என வதௌர்றன்று

ைந்றனுக்குக் கறட்ஶடினக்கறநஶர அன் வதஷஶ
அந் ரமத்றற்குப் வதரக ஷத்றனக்கறநட. ைறத்ர
க்ஷத்றம் னர்ிஷ ைந்றனுக்குக் கறட்ஶடனேள்ப
ரமம்ரன் ைறத்றஷ, ஷகரைம் அப்தடி இனப்தட
ஷகரைற, றறல் அந் க்ஷத்ப் வதர்கள் வரம்தவும்
னொத ஶதம் (உனரற்நம்) அஷடந்ட „ப்ஶரஷ்டதற‟ ன்ந
க்ஷத்ப் வதரினரண ரமம் „னட்டரைற‟, ச்ர க்ஷத்
ரமம் „ஆி‟, „ஷஷ்ம்‟ ன்தட „ஷ‟ ன்று

இப்தடிவல்னரம் ஆகறினப்தறல்ரன் „ரர்க்கைலர்ம்‟
ன்தட „ரர்கற‟ ன்நரகறினக்கறநட.

ரர (ரஷக) ண்டனத்றல் „க்ஷத்ங்கள்‟ ன்று

திரணரக இனக்கறந இனதத்ஶலம் ரைறக்கு இண்ஶட
கரல் க்ஷத்ம் ம்
ீ
தன்ணிண்டு ரைறகபில் கர் ஆகற
ிடுகறன்நண. என னர்ிஷ க்ஷத்றத்றற்கு அடுத்
னர்ிஷ க்ஷத்ம் இண்ஶட கரல் க்ஷத்ம் ள்பி
அடுத் ரைறஷச் ஶைர்ந்ரக இனக்கும். இப்தடி

இனப்தரல் இங்ஶகனேம் தன்ணிண்டு னர்ிஷகபில் –
அரட தன்ணிண்டு ரமத்றல் என ன கரனம்
னர்த்றரகறிடுகறநட…. னரமம், அறக ரமம் ன்று
வரம்த detail-ல் ஶதரகரல் வைரல்னறக் வகரண்டு
ஶதரகறஶநன்….
வமௌரணப்தடி ஶ ரமம் ன்தட இங்ஶக ைறத்றஷ
ரமம். ரித ரமம் ன்தட ஷகரைற ரமம்.

இப்தடிஶ வமௌரண டேர் ரமம்ரன் ைரந்த்ரண
ரர்க்கைலர்ரகறந ரர்கற.
ைற-ிஷ்ட ஶதம் ஶதரல் ஷை-ஷஷ்

மமத்ஷக் கரட்டுரக ஈச்னுக்கு னக்ரண
றனரறஷ, வதனரலக்கு னக்ரண ஷகுண்ட
கரைற ஆகற இண்டு உத்மங்கலம் இந்

ரமத்றஶனஶ னரல்ரன் தகத் கல ஷ ினற
ஶரகத்றல், ரம் ரமங்கபில் ரர்கற ன்று தகரன்
வைரல்கறநரர் ன்று ஶரன்நறஷச் வைரன்ஶணன்.
கறநறஸ்டவும் ைற-ிஷ்டக்கலம்
கறநறஸ்டவும் ைற-ிஷ்டக்கலம்

அந் இண்டுக்கும் டுிஶன இன்ஷநக்கு கறநறஸ்டஸ்*.
அட ஶனரகம் னரிலும் வரம்தப் ஶதர் ரடேஷ்டரண

றணரகஶர, அல்னட „யரனறஶட‟ உல்னரமரகஶர –
„ஶயரனறஶட‟ரகஶர, வறும் „யரனறஶட‟ரகஶர –

வகரண்டரடும் ரபரக இனக்கறநட. இன் கர

னனஷனேம் ம்ஷச் ஶைர்ந்ரக, அறலும் ம்னஷட
ஶதரஶனஶ ரன் வைரன்ண அந் ைற-ிஷ்ட
அஶதத்ஷக் கரட்டுகறநரக, வைரல்னறக் வகரள்பனரஶர
ன்று ஶரன்றுகறநட!

உஷ றகழ்ந்ட 1966-ல் ஷகுண்ட கரைறரண டிமம்தர்
23-க்கும்

றனரறஷரண அம்ர 27/28க்கும்

இஷடிலுள்ப 25-ந்ஶற ன்று ரைகனக்கு ீ ண்டும்
றஷணவூட்டுகறஶநரம்.
அர் வதர் ன்ண? ஜீமஸ் க்ஷஸ்ட்‟ ன்கறஶநரம். அட
வஜர்ரணிக் ன்றும் Teutonic ன்றும் வைரல்கறந தரர
„க்னொப்‟ஷதச்

ஶைர்ந் வஜர்ன் தரஷ, இங்கறனீ ஷ், டட்ச்,

இன்னும் ஸ்கரண்டிஶணின் தரஷகள் ன்தரக

ரர்ஶ, ஸ்டன்
ீ
, வடன்ரர்க் னனரண ஶைங்கபில்
ஶதைப்தடும் தரஷகள் ஆகறற்நறல் அனக்கு

ற்தட்டினக்கறந வதர்ரன். அனக்கு னெனத்றல்
யீப்னக்கபின் தரஷில் ன்ண வதஶர அடஶ –
மம்ஸ்க்ன „ச்ர‟ீ றழ் „ஆி‟ரக உனரநறண
ரறரி – இந் தரஷகபில் ஜீமஸ் ன்று
ஆகறினக்கறநட.
அர் இந் தரஷகள் ங்குகறந ஶரப்தரஷச்
ஶைர்ந்ஶில்ஷன. ம்னஷட ஆைறரக்

கண்டத்டக்கரர்ரன் அர். அனஷட ரய்தரஷ

அீ ன் ன்கறநட. அட யீப்னக்கபின் தரஷகபரண
வமறடிக் க்னொப்ஷதச் ஶைர்ந் என தரஷஶ. அறஶன
அனக்கு ஷத் வதர் „ீள (Yeshua) ன்கறநஶ! அந்
final ‟‟ஷ „அ‟ ரறரி

தட்டும் தடரலும் வைரல்ன

ஶண்டும். அடரன் ற்ந ஶரப்தி தரஷகபில்
„ஶஜரளர‟ ன்றும் ‟ஜீமஸ்‟
„‟க

ன்றும் ஆிற்று.

ரிஷை „ஜ‟க ரிஷைரட ல்னர இடத்றஶனனேம்

உண்டு. ஶத்றஶனஶ ற்ந ைரஷககபில் (கறஷபப்
திரிவுகபில்) „‟ ன்று னட டஶைத்றல் இப்ஶதரடம்
அடேஷ்டரணத்றனறனக்கறந சுக்னஜளர் ஶத்றன்
ரத்ந்றண ைரஷகில் „ஜ‟ ன்றுரன் னம்….

னணரஷ ஜனணர ன்கறநரர்கள். ந்த்ம் ன்தஷ

ஜந்ர் ன்கறநரர்கள். றறஶன மம்ஸ்க்ன „ஜ‟ஷ „‟
ஆக்குட மயஜம். ஶடிக்ஷகரக இற்கு என
„கரன்வர்ஸ்‟! மம்ஸ்க்னத்றல் „ரம்‟ ன்ஶந

இனப்தஷ ரம் „ஜரம்‟ ன்கறஶநரம்! ற்குச் வைரல்ன
ந்ஶன் ன்நரல், „ீள‟ின் „ீ‟ரன் „ஜீம‟மறல்
„ஜீ‟ரகறினக்கறநட.

அந் „ஜீ‟ஷ ரம் றுதடி

„‟கரப்தடுத்ற, ஆணரல்

ன்கறஶநரம்.

வகரஞ்ைம் ித்ரமரக, „ஶசு‟

னென „ீளஅ‟ ம்னஷட „ஈை‟ ரன், அரட ைற
ரரரன் ன்று ஷத்டக் வகரள்பனரஶ ன்று
ஶரன்றுகறநட.
அப்தடிச் வைரன்ணரல் ம்ர்கள், அந் ஸ்ர்கள்
இண்டு ஶதரிலுஶ ரரட அதிப்ர ஶதரகச்

வைரல்ரர்கஶபர, ன்ணஶர? ஶதம் ஶண்டரம்

ன்றுரஶண வைரல்னறக் வகரண்டினக்கறஶநன்? ஆணதடிரல்
ஷத்டக் வகரள்பனரஶ ன்நறல்னரல் ஷத்டக்
வகரள்பனரஶர ன்று ஶரன்றுகறநட ன்று
ஶண்டுரணரல் றனத்றக் வகரள்கறஶநன்!
„ஜீமஸ்

க்ஷஸ்ட்‟டில் „ஜீம‟ஷம „ஈை‟ணரகச்

வைரல்னனரஶர ன்று!
„க்ஷஸ்ட்‟டுக்கு

னகறஶநன். அட னலக்கவும் ஶரப்தி

தரஷரகஶ னொதரண (உனரண) ரர்த்ஷரன். ரம்
தட்டரதிஶகம் ன்று ிஶைரக அதிஶகம்

தண்டகறஶநரஶரல்னறஶர? ங்கப ஸ்ரணம் ன்று
ஷனக்குத் ஷனம் ஷத்ட அப்தடிப் தண்டகறநட. இஶ
ரறரி ல்னர ஶைங்கபிலும்  ைரஸ்த்னர்ரகத்

ஷனம் ஶய்ப்தரக இனந்றனக்கறநட. அப்னநம் ஸ்ரணம்
தண்டிக்கறநட இல்ஷன; ஷனம் ஶய்த்ட ட்டும்
றறுத்ற ிடுட. வகரஞ்ைரகப் னசுரல், அடஶ
உள்ஶப ஶதரய் ிடும். அற்கு „அணரிண்ட்‟

தண்டவன்தட வதர். ஈச்ஶண அந் ரறரிச் ைறன

ஶதஷ ஶனரஶகரத்ரம் தண்டற்கரக „அணரிண்ட்‟
தண்ி, அரட தட்டரதிஶகம் தண்ி, „வஷமர‟
(Messiah) ன்று

அனுப்னரகச் வைரல்ரர்கள். யீப்ன

„ஶறர‟ இங்கறனீ றல் „வஷமர‟ ஆிற்று.

அற்ஶக

ஶரப்தி தரஷரண க்ரீக் (Greek)-ல் இனக்கறந வதர்
„க்ஷஸ்

ஶடரஸ்‟ ன்தட. அன் அடிரகத்ரன் இங்கறனீ ஷ்

னனரண தரஷகபில் „க்ஷஸ்ட்‟ ன்ந ரர்த்ஷ
ற்தட்டட. ஜீ மனெய உத்ரத்டக்வகன்ஶந

ஈச்ன் அணரிண்ட் தண்ி அனுப்திணஶ ஜீமஸ்

ன்கறந ம்திக்ஷகனேள்ப ஸ்ர்கள் அவரனத்ஷஶ
குநறப்தரக அப்தடிச் வைரல்ரக ஷத்டக்
வகரண்டினக்கறநரர்கள்.
„ஜீம‟மளக்கு „ஈை‟ மம்தந்ம்
„க்ஷஸ்டு‟க்கு

கரட்டிண ரறரி இந்

க்னஷ் மம்தந்ம் கரட்டிணரவனன்ண

ன்று ஶரன்றுகறநட!
க்னஷ்ஷண ரம் கறஷ்டன், கறட்டன், கறனட்டின்
ன்வநல்னரம் வைரல்கறஶநரஶர இல்னறஶர? இந் ரறரி
„க்ரிஸ்டன்‟ ன்றும்ரன்

வைரல்னனரம். னடிிஶன

வைரல்லும் „அன்‟ ிகுற றறல்ரன் உண்டு. ரம்
„ஈச்ன்‟ ன்தட

டக்கத்றக்கரர்கலக்கு „ஈச்ர்‟ரன்; ம்

ைங்கன், ரன் ல்னரஶ ைங்கர், ரம் ன்நறப்தடித் ரன்!
  இங்ஶகனேம் அடஶ ஃதரணரகற னகறநட… அட
இனக்கட்டும்…. „அன்‟ ிகுற ஶதரய்ிட்டரல் க்ரிஸ்டன்
ஆண க்னஷ்ன் ன்ண ஆரன்? „க்ரிஸ்ட்‟ ன்று ரஶண
ஆரன்? „ைற‟ மம்தந்ரணட „ஷைம்‟, „ிஷ்ட‟

மம்தந்ரணட „ஷஷ்ம்‟ ன்று ஆம்த இகரம்

கரரகறந ரறரி „க்ரிஸ்ட்‟ மம்தந்ரணட „க்ஷஸ்ட்‟
ன்ஶந ஆகும்! அப்தடித்ரஶண?

ஆகக்கூடி, „ஜீமஸ் க்ஷஸ்ட்‟ = „ஈை க்னஷ்ன்‟.
(வடுஶம்

ரனம் ைறரித்ட உடணினந்ஶரஷனேம் ைறரிக்க

ஷத்ட ிட்டு வைர் வரடர்கறநரர்: )
இப்தடிரகத்ரஶண ைற-ிஷ்ட அஶதம் கரட்டுகறந
ரமத்றஶன அந் இண்டு ஶதனக்குரண

றனரள்கலக்கு த்றிஶன னகறந கறநறஸ்டஸ்

தண்டிஷகின் கர னனர் ம்னஷட வதரிஶனஶ
ஈச்ன் ன்று வைரல்னப்தடும் ைறன், ிஷ்டின்
னர்ரரரண க்னஷ்ன் ஆகற இண்டு ஶதரின்
ஶதர்கஷபனேம் ஶதம் தரர்க்கரல் என்று ஶைர்த்ட

ஷத்டக் வகரண்ட ரறரிக் கரட்டுகறநரர் ன்று ம
மமத்ஷ ஶலும் வகரஞ்ைம் ீட்டிப் தரர்க்கனரஶர
ன்று ஶரன்நறற்று. ஶரன்நறணஷச் வைரன்ஶணன்.
இன றந்ரஸ்டறப் தரடல்கள்
இன றந்ரஸ்டறப் தரடல்கள்
அந் இண்டு றனரள்கஷபப் தற்நறஶ வகரஞ்ை ரபரக
றஷணப்ன இனக்கறநட. அப்தடிினப்தறல் றனம்தத் றனம்த
இண்டு தரட்டுகஷபச் சுற்நறஶ ண்ம் சுண்டு
வகரண்டினக்கறநட. வரம்தவும் ஶடிக்ஷகரண
தரட்டுக்கள். ஶடிக்ஷகிஶனஶ த்ரர்த்னம் றஷந
இனப்தரக அற்ஷநச் வைய் வதரிர்கள் தரடிக்

வகரடுத்றனக்கறநரர்கள். ஷனக்வகரன்நரக, ைறதரக
என்றும், ிஷ்டதரக என்றும், „றந்ர ஸ்டற‟ ன்று
வைரல்கறந ஷகஷச் ஶைர்ந் தரட்டுக்கள். றந்ஷ

ன்நரல் ரில் ந்தடி ஷகறநறல்ஷன; ைத்கரரகப்
தரியரமம், ஶகனற தண்டகறநட ரன்! ஸ்ரறிடம்

ஶகரதித்டக் வகரண்டு றட்டுகறநறல்ஷன; „ம்ஶரட ஸ்ரற‟
ன்ந ஸ்ரீணத்ரல் த ப்ரித்றல் அஷக் கறண்டல்
தண்டகறநடரன்!
ணமளக்குள் சுற்நறச் சுற்நற ந்ட வகரண்டினக்கும் அந்
இண்டு தரட்டுக்கஷப ற்நர்கலக்கும் வைரல்னனரஶ

ன்று ஶரன்நறத்ரன் ஆம்தித்ஶன். னர் தீடிஷக வரம்த
டெம் இலத்டக் வகரண்டு ஶதரய்ிட்டட. ஆணரல் ரன்
ிடுரக இல்ஷன – அந்ப் தரட்டுக்கஷபனேம்ரன்,
உங்கஷபனேந்ரன்!
னனறல் ஷகுண்ட கரைறரஶண ந்ட?

இணிஶஶனரஶண றனரறஷ ப் ஶதரகறநட? அணரல்
ிஷ்டதரண தரட்ஷடஶ னனறல் வைரல்கறஶநன்.
அனரைனக் கிரனம் „ர ரடக‟னம்
அனரைனக் கிரனம் „ர ரடக‟னம்
அந்ப் தரட்ஷடப் ஶதரட்டர் அனரைனக் கிரர்.
ரர் ிரண இனக்கறம் ன்று றழ் ரட்டில்
டுத்டக் வகரண்டரல் கம்த ரரத்டக்கு
அடுத்தடிரக அனஷட „ரரடகம்‟ ரன் திமறத்ம்.
திமறத்ம் ன்று னகழ்வதற்நறனப்தறல் இப்தடி

இண்டரட ஸ்ரணம் ன்நரல், ஜணங்கபின் ரிஶன
னண்டு னகறநறஶனஶர அற்ஶக கம்தரரத்ஷ

ிடவும் னன் ஸ்ரணம், னல் ஸ்ரணம்! வணன்நரல்
கம்தரரம் ல்னரப் வதரட க்கலக்கும்

னரிரரகக் கரன ித்றரமத்ரல் ஆகற, இப்ஶதரட
னனர் வரறக் கரிம் ன்தரக ஆகறிட்டட.
அனரைனக் கிரர் இண்ஶட டைற்நரண்டு
னன்ணரடிரன் இனந்ர் ன்தரலும் – தறவணட்டரம்
டைற்நரண்டின் ஆம்த கரனத்றல் திநந்ட லதட ண்தட
சு ஜீித்ர் அர்*; அணரலும் – அர் ஶதச்சு வரற,
தவரற, ைன்ம் ல்னரம் ஶைர்த்ட, அஶரடு வரம்த
னக்ரக ரக ரபங்கள் ஶதரட்டுப் தரடும்தடிரண

கல ர்த்ணங்கபரக, வரத்த்றல் மர் ஜண ஞ்ஜகரக

அந் ர ரடகத்ஷப் தண்ிினப்தரலும் அடஶ
ஜணங்கபின் ரய்ப் னக்கத்றற்கு ஜரஸ்றரக ந்ட
ிட்டட. „ர ரடகம்‟ ன்தரக அட இனப்தடம் மர்
ஜண ைலகத்றற்கு இன்வணரன கரம். அறஶன

ரரக் கஷ னரஷனேம் வைரல்னறக் வகரண்டு
ஶதரகும்ஶதரட கி ன் ரய்வரறரக ட்டும்
அைறரண அபவுக்ஶக ினத்ரகவும் தரட்டரகவும்
வைரல்ட, அஷிட ஜரஸ்றரக அறஶன னகறந

தரத்றங்கபின் ைணங்கபரகஶ தரட்டுக்கபின் னெனம்
வைரல்ட ன்று னொதம் தண்ிினக்கறநரல் அட

ரடகரகஶ டிப்தற்கு ற்நரக இனக்கறநட. அறலும்
opera ன்கறந

மங்கல  ரடகரக ரத்றறல்னரல்

ரட்டி ரடகம், Dance-Drama ன்று வைரல்கறநரர்கஶப அப்தடி!
அந்ப் தரட்டுக்கஷப ரட்டித்டக்கு ற்ந ரறரிஶ

அர் உைறரண ரர்த்ஷகஷபனேம் மதரங்கஷபனேம்
கனந்ட தண்ிினக்கறநரர். இப்தடிவல்னரம் அந் டைல்
இனப்தரல் வதரட ஜணங்கபினறனந்ட மங்கல 
ித்ரன்கள் ஷ தனஶதனம் தரடினேம்,

கரகரனஶக்ஷதக்கரர்கள் ஷகரண்டும், மறர்க் கச்ஶைரி
ஸ்றரீகள் ஆடினேம், ரட்-ரடகரக அப்தடிப் தன
வதண்டுகள் ஶைர்ந்ட டித்டக் கரட்டினேம் தன றனுமறஶன
அட தி ிட்டட.

கல ர்த்ஷண ன்று அந்ப் தரட்டுக்கஷபச் வைரன்ணரலும் –
‟ர

ரடகக் கல ர்த்ஷணகள்‟ ன்ஶந அந் „எர்க்‟குக்குப்

வதர் வைரல்டண்டு; அப்தடிச் வைரன்ணரலும் – அந்ப்

தரட்டுக்கள் குநறப்தரக „ன‟ (daru) ன்ந தரடல் ஷகஷச்

ஶைர்ந்ஶரகும். தன தரட்டுக்கஷபத் வரடர்ச்ைறரக
அஷத்ட என கஷஷச் வைரல்னறக் வகரண்டு

ஶதரகறநஶதரட அந்ப் தரட்டுக்கு „ன‟ ன்ஶந ணிப்வதர்
வகரடுத்றனக்கறநட.
அனரைனக் கிரர் ரன் வைரல்னற ந் ஷை-

ஷஷ் மமத்ஷக் கரட்டுதரக இனப்தடம்
என ிஶைம்! அனஷட வதஶ, ிஷ்ட
அரரண ரர் கஷஷச் வைரன்ண அர் ஷைர்
ன்று கரட்டுகறநட. „ீறுனைற ஶபரபர்‟ ன்று
ினறிட்டுக் வகரள்ஷ ஷத்ஶ வதர் ற்தட்ட
மனெயத்றஶன திநந்ர். என கரனத்றல்

ஷஜணர்கபரக இனந்ட அப்னநம் யறந்ட த்றற்கு, அறஶன
ஷை னக்கு ந்ர்கபின் மனெயத்டக்கு அப்தடிப்

ஶதர். ஞ்ைரவூர் ஜறல்னர றல்ஷனரடிில் இனந் அந்க்
குடிகபில் என்நறஶன திநந்ர். கல்ரரண திநகு
ைலர்கரறக்கு ந்ட அங்ஶகஶ கஷடைற ஷ இனந்ரர்.
அணரல் அஷச் ைலர்கரறக் கிரர் ன்ஶந
வைரல்ரக ஆிற்று.
ஷைக் குடும்தத்றஶன திநந் அர் தடித்டம் – றழ்,
மம்ஸ்கறனம் இண்டிலும் அர் றம்தஶ

தடித்றனக்கறநரர்; அப்தடிப் தடித்வல்னரனம் – ஷை

டரண ர்ன ஆீணத்றல்ரன். ஆணரலும், ஷைர,
ஷஷ்ர ன்று ஶதம் தரரட்டர அனக்கு ர
கஷிஶனஶ என ணி னைற இனந்ட. அணரஶனஶ
இப்தடித் ம்னஷட கரி ஸ்னஷ்டிஷ
உண்டரக்கறணரர்.

அர் மங்கல த்றல் அவ்பரக ித்த்

வதற்நறனந்ரில்ஷன. அணரல் தரட்டுக்கள் ட்டுஶ,
ஏபவுக்குச் ைந்த்டக்கு அடேகுரண ரப
அஷப்ஶதரடு அர் ஶதரட்டுக் வகரடுத்ரர். அற்றுக்கு
ரகம் ஶதரட்டு, ரபத்ஷனேம் ன்நரக மரிப் தண்ிக்

வகரடுத்ட ஶகரண்டரஷர், ஶங்கடரஷர் ன்ந,
ரன் ஶதர் வகரண்ஶட, இண்டு மங்கல  ித்ரன்கள்.
அர்கள் ைலர்கரறக்குக் கறட்ஶடனேள்ப ைட்டரனத்ஷச்
ஶைர்ந்ர்கள். கிரரிடம் றழ் கற்றுக் வகரண்ட
ரரக்கர்கள்….
மங்கல த்றல் தரஷ – ஜரறச் ைண்ஷட
மங்கல த்றல் தரஷ-ஜரறச் ைண்ஷட
ந் field-ல் ஆகட்டும், மம்தந்றல்னரல் ம் தரஷ –
திநத்றரர் தரஷ, இந் ஜரற – அந் ஜரற ன்று ஶதம்
கற்தித்ட த்ஶத்ஷப் தப்திக் வகரண்டு னரக
ற்கரனத்றல் என டர்தரக்கறரண ஶதரக்கு

ற்தட்டினக்கறநட. மங்கல த்றலும் அப்தடிக் வகரண்டு
ந்ட, இப்ஶதரட த்ரினெர்த்றகள் ன்ஶந அறல் ஶதரற்நப்
தடுகறநர்கஷபனேம் அர்கலக்கு னந்றஶ றறல்
தரடி கிரர், னத்டத்ரண்டர்

ரறரிரணர்கஷபனேம் தரஷ, ஜரற ஶதத்ஷக் கரட்டிப்
திரித்ட ஷத்ட, என த்ஶ ப்ைரம்

ஆம்தித்றனப்தரகக் ஶகள்ி. ரஸ்த்றஶனர, அந்
ரறரி ஶத ண்த்றணரல் அந் த்ரினெர்த்றகஷப
றர்ம் தண்ஶில்ஷன. அந்க்கரனத்றல்

இப்தடிவல்னரம் ஶதம் தரர்க்கஶில்ஷன. இப்ஶதரட

ன்ண தரர்த்ஶரம்? அந் இண்டு திரர்கள் என

ீறுனைற ஶபரபரிடம் றழ் தடித்றனக்கறநரர்கள். அந்
ஆைறரிஶர அந் ைறஷ்ர்கஷபக் வகரண்ஶட ம்னஷட
தரட்டுக்கஷப மங்கல  மரயறத்ரக வனஶகற்நறக்
வகரண்டினக்கறநரர்.
ரக்ஶகக்கரர்கள் ன்தரக மரயறத்ம், மங்கல ம்
இண்ஷடனேம் எனத்ஶ என்றுஶை அஷப்தர்கபரக
இனப்தர்கலக்ஶக னல் ரிரஷ தண் ஶண்டும்
ன்ந அதிப்ரத்றஶனஶ த்ரினெர்த்றகள் ன்று
ற்ஶதரறனக்கறந அந் னென்று ஶதஷ அப்தடி உைத்ற
ஷத்றனக்கனரம். மங்கல ம் ன்ந னஷநில் ரகதரம்,
ரபக்கட்டு ஆகறண றல் ன்ண ம் ன்று மங்கல 

ித்ரன்கலக்குத்ரஶண வரினேம்? அஷப் தரர்த்டத்ரன்
அர்கள் மரயறத்கர்த்ரக்கலக்கு ஸ்ரணம்

வகரடுத்ரர்கஶப ி ஜரறஷப் தரர்த்ஶர, தரஷஷப்
தரர்த்ஶர இல்ஷன. தரஷஷப் தரர்த்றனந்ரல்

மம்ஸ்க்னத்றஶனஶ தரடி ீக்ஷறர் எனத்ஷஶ க
னெர்த்றரக ஷத்றனக்க ஶண்டும். வலுங்கறஶன தரடி
(றரஷகர், ைறரர ைரஸ்த்ரிகள் ஆகற) இண்டு ஶதஷ
– னென்நறஶன

இண்டு வஜரரிட்டிரக – ஶைர்த்ட

த்ரினெர்த்றரக்கறினக்க ஶண்டிறல்ஷன. டறனஷ்டம்,
அந் னென்று ஶதனம் எஶ ஜரறரய் இனந்டிட்டரர்கள்!
அணரல் ரன் „டிஸ்க்ரிறஶணன்‟ குற்நச்ைரட்டு!
உள்பஷ உள்பதடி தரர்த்டத்ரன் – இல்னர, வதரல்னர
உள்ஶரக்கங்கள் கற்திக்கரல் – ல்னர ஜரற மங்கல 
ித்ரன்கலம் தரடி ந்றனக்கறநரர்கள். ர்ரள்

க்னறகஷப ிஶைரகப் திைரம் வைய்ர்கபில்

னக்ரண இண்டு ஶதர் கரஞ்ைலனம் ரணரப்திள்ஷபனேம்,
கல லர் ீ ணரக்ஷறசுந்ம் திள்ஷபனேம் ஆரர்கள். ச்ரர
ைரஸ்த்ரி க்னறகள், ீக்ஷறர் க்னறகபில் கூட அஶகம்,
ஷ
ீ
ணத்றன் னெனம்ரன் திைரத்றற்கு

ந்றனப்தரகத் வரிகறநட. ஶபக்கரர்கள் ரபரக
த்ரஷகர் க்னறகஷபஶ ரைறத்ட ந்றனக்கறநரர்கள்.
இன்வணரன தக்கத்றல் (னடல் ஶதரட்டினப்தட ஶதரல்
ஜரஷடில் கரட்டி வைர் வைரல்கறநரர்: )… ித்ரன்கள்
றஷநஶ றழ்ப் தரட்டுக்கள், கிரர் –
னத்டத்ரண்டர் – ரரினத்ர திள்ஷப – தரதிரைம்
னனறரர் னனறர்கள் ஶதரட்ட தரட்டுக்கள்,

ரனேரணர் தரடல்கள், அனட்தர, அப்தர் ஸ்ரறகள்

ஶரம் ல்னரம் தரடித்ரன் ந்றனக்கறநரர்கள். ரனும்
குந்ஷ ரபினறனந்ஶ தரட்டுக் ஶகட்டினக்கறஶநன்;
ஸ்ரறகபரணற்கு அப்னநம் ம்தட னத்றற்கு

ஶனரக ல்னரப் வதரி ித்ரன்கலம் இங்ஶகஶ ந்ட
தரடிினக்கறநரர்கள்; ஶபம் – ஷ
ீ
– ஃப்லட்
இத்ரறகலம் ரைறத்றனக்கறநரர்கள். தரட்டு

வமனக்ணில் ஜரற ித்ரமம், தரர ித்ரமம்
வகரஞ்ைங்கூடத் ஷன டெக்கறணரகத் வரிந்றல்ஷன.
„ஶதஶ

ஶண்டரம்; மமம், மமம்‟ ன்று

வைரல்னறிட்டு, அஷப் தற்நறப் ஶதைறஶ ைர்ச்ஷை னெட்ட
ஶண்டரம்! ித்றற்குப் ஶதரகறஶநன். ற்கணஶ
வரம்த „டிஶன‟ தண்ிரச்சு!....
வங்கத்றல் அங்ஶகற்நம்

வங்கத்றல் அங்ஶகற்நம்
கிரர் ரரடகம் தண்ி னடித்வுடன், னர்த்றல்
கம்தர் வங்கத்றல்ரன் அனஷட ரரத்ஷ
அங்ஶகற்நறினந்ரல், ரனம் அஶ ரறரிச்
வைய்னரவன்று உத்ஶைறத்ரர். றனங்கத்றஶனஶ
அங்ஶகற்றுப்தடி! வங்கத்றன் ித்த் மனெயப்

வதரிர்கபின் அங்கல கரம் டைலுக்கு ல்ன வதஷ,
னகஷக் வகரடுக்கும் ன்றும் வரம்தக் கரனரக இனந்ட
ந்ட. அப்தடிஶ அங்ஶக ஶதரய், கம்தரரம்
அங்ஶகற்நம் டந் தங்குணி யஸ் றணத்ன்ஶந ம்
டைஷன அங்ஶகற்றுற்கரண ற்தரடுகஷபச் வைய்ரர்;
கம்தர் அங்ஶகற்நற அஶ மந்றறில்!

ரரத்ஷ வங்கத்றல் அங்ஶகற்றுறல் வரம்தப்
வதரனத்னண்டு. ன்ணவன்நரல்: வங்கர
ிக்யந்ரன் ரர் அரித் இக்ஷ்ரகு ம்ை
ரஜரக்கபின் குனவய்ம். ரனம் ணரமம்
னடித்டத் றனம்திவுடன் அற்குத்ரன் னஷஜ

தண்ிணரர். வரடர்ந்டம் தண்ிினப்தரர். ஆணரல்

அனஷட ரப குத்றணரல், ஸ்ஶய தரத்றஶன
திநந் றரகத்றணரல், தட்டரதிஶகம் தரர்த்டிட்டு
ிதீர் னங்ஷகக்குத் றனம்திணஶதரட, அனக்கு

வரம்தப் வதரி gift-ஆக என்று வகரடுக்க ஶண்டுவன்று
றஷணத்ட, இக்ஷ்ரகு குன வய்னம், குனணனரண
ங்கிக்யத்ஷஶ வகரடுத்ட ிட்டரர்!
ிக்ஶச்ர்ரன் னண்ம் கட்டிக்வகரண்டு „ட்ரிக்‟குகள்

தண்ி, அட இந்றரஷ ிட்டுப் ஶதரகரல்

வங்கத்றஶன இனக்கும்தடிரகப் தண்ிணரர்.
கரவ் ரகணரண ரனுஷட குனவய்த்றன்
ஶக்ஷத்த்றஶனஶ அஷணப் தற்நற கரவ்த்டக்கு
அங்ஶகற்றும்தடி வைய்ட வதரனத்ம்ரஶண?
வங்கம் ந்ட அங்ஶகற்நத்றற்கு ற்தரடு தண்ிக்
வகரண்டினந் கிரரிடம் அந் ஸ்னத்டப்

வதரிர்கள், “ங்கரரனத்றல் அங்ஶகற்றுகறநீர்.
ஆணதடிரல் னனறல் அர் ஶஶன என தரட்டுப்
ஶதரடும்!” ன்று வைரன்ணரர்கள்.

கிரர் அப்தடிஶ தண்ிணரர்.
கிரரின் வங்கரப் தரடல்
கிரரின் வங்கரப் தரடல்
அடரன் ரன் வைரன்ண றந்ர ஸ்டறப் தரட்டு. ன்
றஷணிஶன இப்த வகரஞ்ை ரபரகச் சுற்நறச் சுற்நற ந்ட
வகரண்டினக்கும் தரட்டு. உங்கலக்கும் வரிிக்க
ஆஷைப்தடும் தரட்டு.
னன்வணல்னரம் இங்ஶக னகறந வரம்தப் ஶதர் தரடிக்
கரட்டிண தரட்டுரன் அட. ஆணரல் அப்தடி „ஃஶதமர‟க

இனந்ட வகரஞ்ை னரகக் கரறல் தடஶில்ஷன.
ணக்குப் தரட ரட. இனந் வரண்ஷடனேம்
ஶதரய்ிட்டட. தரில்ஷன. இப்ஶதரட மரயறத்ந்ரன்
னக்ம்; மங்கல ம் இல்ஷன. அணரல் „வடக்ஸ்‟ஷட
ட்டும் வைரல்கறஶநன்.

(இப்தடிச்

வைரன்ணரலும் ல்ன இஷைப் னனஷனேம் குலும்

வகரண்ட வைர் இப்தரடஷனனேம் தின்ணர்  இனக்கும்
இன்வணரன தரடஷனனேம் ைணரகச் வைரல்னறப்
ஶதரகும்ஶதரட ஆங்கரங்ஶக ணத்டக்குள்ஶபஶர,
வல்னறைரக ரய்ிட்டுஶ கூடஶர அகரகப்
தரடவுந்ரன் வைய்ரர்.)

அங்கம் ன்று மஷத கூட்டிிட்டு அங்ஶக ஸ்ரற
தடுத்டக் வகரண்டினப்தட ிைறத்ரினக்கறநட ன்று
னன்ஶண தரர்த்ஶரறல்னறர? அஷஶரன்
„டரதிக்‟கரக

கிரர்

டுத்டக் வகரண்டு, „தடுத்டக் வகரண்டற்குக்

கரம் இடர, இல்னரிட்டரல் இடர?‟ ன்று

றஷநக் ஶகள்ி அடுக்கறக்வகரண்ஶட ஶதரகறநரர். அறஶன
யரஸ்ம், தரியரமம் ல்னரம் இனக்கும். ஆணரலும்
வடித்டக் வகரண்டு ரல், „யரஸ் வடி‟ ன்கறந
ரறரி இல்னரல், வகரஞ்ைம் மளக்ஷ் த்ஶரஶட
ஷநனகரகஶ இனக்கும்.
„ன்

தள்பிவகரண்டீர் ர?‟

ன்று னல் ஶகள்ி.
„ன்

தள்பி வகரண்டீர் ர? வங்கரஶ! ீர் –

ன் தள்பி வகரண்டீர் ர?‟
அடரன் தல்னி.
அப்னநம் அடேதல்னி. அறஶன றந்ர ஸ்டற

டவுறல்னரல் வங்கத்ஷப் தற்நற ஶதர் வைரல்னரல்

அகரண கிஷ தரஷில் கரஶரி ர்ஷணனேடன்,

கரஶரிின் வதஷனேம் வைரல்னரல், தரடிினக்கறநரர்.
கரஶரி இண்டரகப் திரிந்ட ஏடுகறந இடரகத்ரஶண
வங்கம் இனக்கறநட? அஷச் வைரல்கறநரர்:
ஆம்தல் னத்ஷை தன டுிஶன – அரித்
இண்(டு) ஆற்றுடுிஶன (ன் தள்பி வகரண்டீஷர ?)
„ஆம்தல்

னத்ஷை தன டுிஶன‟ ன்நரல், „ஆம்தல்

ன்கறந அல்னற ஜரறப் னஷ்தம் னத்ட அஷைந்ட ஆடுகறந
ஷனச் சுஷணில்‟ ன்று அர்த்றல்ஷன. „னத்ஷை‟

ன்தட „னத்ட அஷை‟ ன்று இண்டு ரர்த்ஷரகப்
திரிரட. „னத்‟ என ரர்த்ஷ; „ஷை‟ என ரர்த்ஷ
ன்ஶந திரினேம். „ஷைம்‟ ன்தட „மஹ்ம்‟ ன்ந
மம்ஸ்க்ன ரர்த்ஷின் றரின – „த்ம்‟ ன்தட
„ஷம்‟ ன்று

றறல் ஆணரறரி „மஹ்ம்‟ ன்தட

„ஷை‟ரினக்கறநட.

மஹ் தர்ம், மஹ்ரத்ரி

ன்று ஶற்குத் வரடர்ச்ைற ஷனில் இனக்கறநட.
அறலுள்ப என சுஷணரன் ஷனக்கரஶரி ன்று
கரஶரிின் உற்தத்ற ஸ்ரணரக இனப்தட.

வகரடகுஶைத்றலுள்ப அங்ஶக திநந்ட னன்ஶண ஷமளர்
ரஜ்ரினந் கன்ணட ஶைம் றரகப் தரய்ந்ட,
ஶைனம் ஜறல்னரிஶன றழ் ஶைத்டக்குள் ப்ஶைறத்ட,
அப்னநம் றனச்ைறரப்தள்பிக்கு னகறந கரஶரி, அங்ஶக
கரஶரி ன்றும் வகரள்பிடம் ன்றும் இண்டரகப் திரிகறந
இடத்றஶனஶ வங்கம் இனக்கறநட. அஷ இண்டு

தக்கனம் அஷத்டக் வகரண்டு கரஶரி தரய்கறநரள்.

கல்ரப் வதண் னுக்கு ரஷன ஶதரடுகறநட

க்கவன்நரல் இங்ஶகஶர அப்தடிக் கரஶரி கல்ரப்
வதண்ரணஶதரட ரஶண ரஷனரகற றனரஷன
இண்டு தக்கனரக அஷத்டக் வகரண்டினக்கறநரள்!
அணரல் அந் வங்கரஷண னக்ஷ்ீ ரரன்,

மீரரன் ன்கறந ரறரி அள் ஶதர் ஶைர்த்ட – அடவும்
னன்ணரடிஶ ஶைர்த்ட: „றஸ்மறஸ்‟மறல் தத்ணி ஶதனக்குப்
தின்ணரடி னனன் ஶதர் ஶைர்க்கறந ரறரிில்னரல்
இங்ஶக றஸ்டர் ஶதனக்கு னந்ற றஸ்மறஸ் ஶதர் ஶைர்த்ட
– கரஶரி

ங்கன் ன்று வைரல்ரினக்கறநட.

உத கரஶரி ன்று இண்டரகப் திரிந்ட ற்தட்ட இட
த்றிஶன ஸ்ரற தள்பி வகரண்டினப்தஷத்ரன்
„இண்டரற்நறன்

டுிஶன‟ ன்று தரடிினக்கறநரர்.

கரஶரி மஹ்ரத்ரிில் உற்தத்றரஷ, அள்
னணிரண றவ் ீர்த்ரணரல் உற்தத்ற ன்று
வைரன்ணரல் ஶதரரட ன்று, அரம் தண்ிணரகஶ
„அரித்ட‟ ன்று

உைத்றச் வைரல்னறினக்கறநரர்.

அரம் ன்ந ரர்த்ஷஷப் ஶதரட்டரஶர
இல்ஷனஶர, அனக்கு ங்கரணின் அரரண
ரைந்த்னெர்த்றிடஶ ணஸ் ஶதரய்ிட்டட!
மந்ர்தைரத் அர் ங்கரஷணப் தரடும்தடி

ற்தட்டரலும் அனக்குப் திடிரணம் ன்ணஶர

ரணிடம், ர கஷிடம்ரன்! அணரல், „தல்னி –
அடேதல்னிகபில் ஶக்ஷத் னெர்த்றஷப்

திஸ்ரித்ரிற்று; அட ஶதரடம்‟ ன்று ைத்றல்
இஷ்ட னெர்த்றரண ரனுக்ஶக, தரனகரண்டம் வரடங்கற
அன் கஷக்ஶக, ஶதரய்ப் தரட ஆம்தித்ட ிட்டரர்!

ிங்கறரண (ஷநனகரண) றந்ர ஸ்டறனேம்
இங்ஶகினந்டரன் ஆம்தம். இஷ்டரணர்கபிடந்ரஶண
ஸ்ரீணம்?

ஶகரைறகன் வைரல் குநறத்ற்ஶகர?

ஶகரைறகன் ன்தட குைறக ம்ைத்றல் திநந்ரல்
ிச்ரறத்னக்கு ற்தட்ட வதர். ரர் அர
கரரிரக னல் னனறல் தண்ிணட ிச்ரறத்ர்
வைரல்தடி ரடஷக ஶஶன தரம் ஶதரட்டடரன்.
„அப்தடிப்

தண்டம்தடி வதரி யர்ற வைரல்னற ிட்டரர்.

ஆணரலும் ஸ்த்ரீ யத்ற கூடஶ கூடரட ன்று

ைரஸ்த்ரச்ஶை!‟ ன்று ரர் ங்கத்ரன் ங்கறணரர்.
ர் ிக்யம் ன்ஶந வதர் ரங்கப்
ஶதரகறநரில்ஷனர, அணரல்! அந்க் ஶகரைறகஶர,
“ஶனரகத்டக்குப்

வதரி உத்தரத்ஷ உண்டரக்குதர்

ித்றல் ஸ்த்ரீ-னன ஶதவல்னரம் தரர்க்க
ஶண்டிறல்ஷன. ஶதரடு இள் ஶல் தரம்!” ன்நரர்.

ி ிக்யனரண ஸ்ரற றுக்க னடிரல்
அப்தடிப் தண்ி ிட்டரர்.

அப்ஶதரட தண்ிணரஶ ி அப்னநம் ணசு

மரரணரகில்ஷன. „ர்த்றல் „இப்தடிர, அப்தடிர?‟
– வைரல்னனடிர

என இண்டும் வகட்டரன்

ித்றல், ர்மங்கடம் ன்தறல், டஶர என்ஷநப்
தண்ிிட்ஶடரம். அடரன் மரி ன்று அடித்டச்

வைரல்ன னடிரட ஶதரனறனக்ஶக!‟ ன்று வரம்தவும்
ிரகுனப்தட்டரர்.

ீர ிரகுனம் ன்நரல் அஷத்
ீர்க்கனடிரிட்டரலும் ரட டெக்க ரத்றஷ

ைரப்திட்டுத் டெங்கறப் ஶதரய் நக்கரட வைய்ஶரம்
ன்று ஶரன்றும் – இல்னறர?

“அப்தடி

ஶர ைரப்திட்டுிட்டுத்ரன் தள்பி வகரண்டு

ிட்டரஶர?” ன்று ஶகட்கறநரர். அடரன் „ஶகரைறகன்
வைரல் குநறத்ற்ஶகர?‟

அந்ச் வைரல்ஷன இர் „குநறத்ட‟, அரட consider
தண்ிட, தண்ி ிரகுனப்தட்டட தின்ணரடி.
அப்ஶதரட உடஶண தரம்ரன் ஶதரட்டரர். அட குநற

ப்தரல் ரக்ஷமறின் குஷனிஶன ஷத்ட அள்
ப்ரஷண ிட்டு ிலந்ரள். “அந் ரறரி ஶகரக

தர ப்ஶரகம் தண்ிண ஆரமத்றல் அைந்ட

(அர்ந்ட) ஶதரய்த்ரன் தடுத்டக் வகரண்டரஶர?” ன்று
அடுத் ஶகள்ி:

அக்கற குஷனில் அம்ன வநறத்ற்ஶகர?

ில் ரஷத் ட்டிப் தரர்த்ட அன் திகு வரிந்ட
வகரண்டு தரம் ஶதரடுடரன் „வநறப்தட‟.

ரர் அரமரக, னர்ந் னஷ்தரக இனந்ட
வகரண்ஶடரன் யரஸ்றங்கஷபனேம் ஶதரட்டட.
தக்றின் ஸ்ந்றத்றலும், கிக்கு உள்ப
ஸ்ந்றத்றலும் அஷ ஶஶந ரறரிரகச் வைரல்னறக்
கிரர் ைலண்டுகறநரர்! அஷனேம் அர் மறக்கத்ரன்
மறப்தரர் ன்று வரிந்ரஷகரல்!

தள்பி வகரண்டற்கு இட கரறல்ஷனவன்நரல்,

ஈைன் ில்ஷன னநறத்ற்ஶகர?

ன்று இன்வணரன „தரமறதிள்‟ கரத்ஷ அடுத்

ஶகள்ிரகக் ஶகட்கறநரர். மீஷஷ ிரயம் வைய்ட
வகரள்பப் திரிப்தடுதன் ம்றடறனந் னத் டேஷம

ரண் னட்டிக் கரட்ட ஶண்டும் ன்று ஜணகர் றதந்ஷண
ஶதரட்டினந்ரர். ரனக்கு என்றும் கல்ர

ஆஷைில்ஷன; ன்நரலும் ிச்ரறத்ர் ரர்த்ஷக்குக்
கட்டுப்தட்டு அந்ப் தந்த்றற்குப் ஶதரணரர். ஶதரணர்
என ஶகம் திநந்ட, வறுஶண ரண் னட்டிக் கரட்டரல்
அந் டேஷமஶ உஷடத்ட ிட்டரர்! „அத்ஷண ஶகம்
கரட்டிணட ரன் திற்தரடு உன்ஷண tired ஆக்கறத் டெக்கம்
ஶதரட ஷத்ட ிட்டர?‟ ன்று ஶகட்கறநரர்.

அடவும் இல்ஷனவன்நரல்,

தசுரன் உம் தநறத்ற்ஶகர?

அப்னநம் தசுரர் – க்ஷத்ரி ம்ைத்ஷப் னண்ஶடரடு
அறுப்தற்குக் கங்கம் கட்டிக் வகரண்டர் – ந்ரர்.
ரரிடம், “ீ உஷடத் னத் டேஸ் ற்வகணஶ
னெபிரணடரன். அந் ஏட்ஷட ில்ஷன னநறத்ட
என்றும் வதரிைறல்ஷன. இஶர ன்ணிடம் னெபி, கல பி ஆகர
ிஷ்ட டேஸ் இனக்கறநட. இஷ ரண் னட்ட னடினேர,
தரர்! னட்டரிட்டரல் உன்ஷண ிடரட்ஶடன்!” ன்று
„ைரனஞ்ஜ்‟ தண்ிணரர்.

ரனக்கு அடவும் என வதரி

கரர்ரக இல்ஷன. தசுரர் வகரடுத் ிஷ்ட

டேஷமனேம் ைறப்தடரஶன ரண் னட்டிணரர். அஶரடு,
தசுரரல் டக்கறந க்ஷத்ரி ம்ை ரைத்டக்கு னடிவு
கட்ட ஶண்டுவன்று றஷணத்ட அனஷட ைக்ற

னலஷனேம் கர்ஷஶ குநறரகக் வகரண்டு தரப்

திஶரகனம் தண்ி ிட்டரர்! அந் னன்ணரக்கரர்
ம்னஷட தின்ணரக்கரரிடம் ம்னஷட ைக்ற
னலஷனேம் இந்டிட்டுத் ம்னஷட மம்யர
கரர்த்ஷ மரப்ற தண்ிணரர்.

அனஷட ைக்றஷ ரர் கர்ந்டரன் „தசுரர்
உம் தநறத்ட‟ ன்று தரட்டில் னட.
„ைக்ற

ஶதரணரல் ஏய்ந்ட ஶதரய்ப் தடுக்கனரம். ரனக்ஶகர

ைக்ற கூடில்னர இனக்கறநட? தின்ஶண ன்
தடுத்டக்கடம்?‟ ன்நரல்:

அபவுக்கு அறகரகச் ைரப்திட்டு ிட்டரல் அஷ
ஜீர்ிப்தறஶனஶ ஶைரர்வு ற்தட்டுத் டெக்கம் டெக்கரகத்
ரஶண னகறநட? ரனக்கு ற்கணஶ யரைக்ற.

இப்ஶதரட இன்வணரன அரத்றன் வதரி ைக்றஷனேம்
ைரப்திட்டினக்கறநரர். „இப்தடிச் ைக்றச் ைரப்தரட்டில்
அறரகப் ஶதரணறல்ரன், ஶைரர்வு உண்டரகறத்

டெங்கறிடனரம் ன்று தள்பி வகரண்டீர?‟ ன்ஶந
கிரர் ஶகட்கறநரர்.

இன்னும் என கரம் – ஶகள்ி:

ரைறனர றறஶனைன் வதண்டடன்

றடந் இஷபப்ஶதர?

‟குற்நம்

குஷநஶ இல்னர சுத்ஷரண மீஷனேடன்

கரட்டுக்கு டந்ட ஶதரணரஶ! அறஶன ற்தட்ட

கஷபப்திணரல் இஷபப்தரறுற்ஶக தள்பிவகரண்டரர?‟

„இஷபப்ன‟ ன்நரல்

எல்னறரய்ப் ஶதரட ட்டுறல்ஷன.

ஶைரர்ந்ட, ஏய்ந்ட ஶதரடம் இஷபப்னத் ரன். அஷப்

ஶதரக்கறக் வகரள்ஷஶ „இஷபப்தரறுட‟ ன்கறஶநரம்.

இற்கு ஶஶன, ணரம கரனத்றஶன டந்ஷ
மம்தந்ரகக் ஶகட்கறநரர்.

டெைறனர குயன் ஏடத்றஶன கங்ஷகத்
டஷந கடந் இஷபப்ஶதர?

„ஶடணரினந்ரலும்

உடம்திஶனரன் டெைற, ணமள டெைற

தடர த றர்னம் ன்று இனந் குயணின் ஏடத்றல்
கங்ஷகஷத் ரண்டிப் ஶதரணரஶ! அப்ஶதரட ஜறலுஜறலு
ன்றுரன் இனந்வன்நரலும் வரம்த ரறப் திரம்,
எஶ ரறரிரண டடுப்ஶதரஷைஷ ட்டும் ஶகட்தட
ஆகறற்நறல் ற்தட்ட ‟bore‟-ல்ரன், monotony-ல்ரன்
டெங்கறணரர?

ீ ைம் ஆம் ைறத்கூட ைறகத்றன்
றஷை கறடந் இஷபப்ஶதர?

‟ீ ைம்‟ ன்நரல்

உர்ந்ட. „வரம்த உரண ைறத்கூட

ைறகத்டக்கு நறப் ஶதரய், அந் ைறத்றல் அங்ஶக
அப்தடிஶ கறடந்ரஶ, அப்ஶதரட திடித் டெக்கம்ரன்
இன்னும் ிடில்ஷனர?‟

கரைறணி ஶல் ரரீைன் ஏடி
கற வரடர்ந் இஷபப்ஶதர?

‟கரைறணி‟ ன்நரல்

னறரன். இங்ஶக கடும் னடுரண

கரட்டு றனம் ன்று அர்த்ம் தண்ிக்கடம்.
அப்தடிப்தட்ட „கரட்டு றிஶன ரரீை ரன், ரனுக்ஶக
உரி ஶகத்ஶரடு ஏடிணஶதரட அற்கு ஈடுவகரடுத்டத்
வரடர்ந்ட ஶதரணரஶ! அந்ச் ஶைரர்வுரன் தடுக்ஷகில்
ள்பிற்நர?‟

அற்கப்னநம் ைறன்ணச் ைறன்ணரகக் ஶகள்ிகஷப அடுக்கறக்
வகரண்டு ஶதரகறநரர்! தரட்டு ஶக ஶகரக ஏடுகறநட!

„ரரீை

ரஷணத் வரடர்ந்ட ஶதரணட, னனறல் ஏட்டனம்

ஷடனேரக, அப்னநம் அந் „ஷட‟ கூடக் கூடரவன்று
எஶ ஏட்டரக ஏடிணரய்! அறஶன ற்தட்ட
கஷபப்தில்ரன் டெக்கர?‟ ன்று இத்ஷண
மரைரத்ஷ,

ஏடிக் கஷபத்ஶர?

ன்று ைறன்ண ரைகரக்கறக் ஶகட்கறநரர்.

ஶிஷத் ஶடி இஷபத்ஶர?

‟அப்தடி

இங்ஶக ீ ரரீைன் தின்ஶண ஏட, அங்ஶக உன்

தர்ைரஷனக்கு ரன் ந்ட மீர ஶிஷத்

டெக்கறக் வகரண்டு ஶதரய் ிட்டரஶண! ீ அஷபத் ஶடு
ஶடு ன்று ஶடி அஷனந்ரஶ! அந் அைர்ர
(அர்ர)?‟

ங்கள் லம் வரஷபத்ஶர?

‟அற்கப்னநம்

மளக்ரீனுடன் மக்ம் தண்ிக் வகரண்டு

(ட்னப் னண்டு) அனுக்கு ைத்னரண அண்ன்

ரனறஷ ம் வைய்ரக ரக்குக் வகரடுத்ரய். அந்

யர தனறஷ்டஷண ஜிப்தற்கரண தனம் உணக்கு

இனக்குர ன்று மளக்ரீன் மந்ஶயப் தட்ட ஶதரட
அஷ (ற)னொதித்டக் கரட்டுற்கரக, தர்ர teak (ஶக்கும்)
ரறரி வதரி சுற்நபவுடன் ரிஷைரக றன்ந ல
ரங்கஷபனேம் டஷபத்டக் வகரண்டு ஶதரகும்தடி
தரத்ஷப் ஶதரட்டுக் கரட்டிணரய்! அத்ஷண

ிஷைஶரடு ரஷ னறத்ட, உணக்ஶக வரம்தவும்
னறத்டத்ரன் தடுக்ஷக ஶதரட்டு ிட்டரர?‟

கடஷனக் கட்டி ஷபத்ஶர?

”னங்ஷகக்குப்

ஶதரற்கரக மனத்த்டக்ஶக அஷ

கட்டுகறந வதரி கரர்ம் தண்ிணரஶ! ஜரணணரக

உட்கரர்ந்ட வகரண்டு உத்வு ஶதரடரல் உன்னுஷட
உத்ம் குத்றணரல் ீனேம் ரணப் தஷடஶரடு ஶைர்ந்ட
கல்லு, ண்ட டெக்கற அந்க் கரர்த்றல் ஈடுதட்டரஶ!
அறல் ற்தட்ட ஶைரர்வுரன் கரர?”

அப்னநம் வதரி ரைகரகஶ இண்டு ஶகள்ி ஶகட்டு –
கப்தட்ட ஶகள்ிரன் ஶகட்டரச்ஶை! – அஶரடு னடித்ட
ிடுகறநரர்.

இனங்ஷக னும் கரல் ரகஷ இடித் னத்ஶர?
ரரறஷத் வரஷனத் னத்ஶர?

னங்ஷகக்குப் ஶதரணதின் ஊனக்கு வபிிஶன ரண

ஶமஷண ரக்ஷம ஶமஷணஶரடு ஶதரர்க்கபத்றல் னேத்ம்
வைய்ஶரடு றற்கரல், ஊவல்ஷனக்குள்ஶப ஶதரய் அன்
ஶகரட்ஷட வகரத்பம் னனரணற்ஷந இடித்டத் டெள்

தண்ிண. அப்ஶதரட தறரலு ன ணரமத்றற்கு
எப்தி ரக்குக் வகரடுத்றனந் ஸ்ரற ர்
ிக்யரணதடிரல் ரம் கப் திஶைம்

தண்ப்தடரட ன்று கபத்றல் தரைஷநிஶனஶ
இனந்ரர். அப்ஶதரட ட்டுறல்ஷன. இற்கு னந்ற அஶ
ரனறம் தண்ி, மளக்ரீன் கறஷ்கறந்ர ரஜ்த்றற்கு
ரஜரரகும்தடிப் தண்ிினந் ஶதரறலும், ரம் அந்
ஊனக்குள் ஶதரய் அனுக்குப் தட்டரதிஶகம் தண்ி
ஷக்கரல் கரட்டிஶனஶ ரன் இனந்ரர்;

னக்ஷ்ஷத்ரன் தட்டரதிஶகம் தண் அனுப்தி
ஷத்ரர். திற்தரடு அர் ர மம்யரம்
தண்ிரஶனஶ ிதீன் னங்கர

மரம்ரஜ்ரறதறரகப் தட்டரதிஶகம் வதற்றுக் வகரண்ட
ஶதரடம் அஷஶரன் வைய்ரர். அப்தடித் ம்ஷத்

ரஶ, ர்த்ஷ அனைறப் தரர்த்ட அர் கட்டுப் தடுத்றக்

வகரண்ட உைத்றரல்ரன் இன்ஷநக்கும் அஷ ஶனரகம்
ர்னெர்த்ற ன்று வகரண்டரடுகறநட….

னங்ஷகஷ ரணங்கள் இடித்ஶதரட அனக்கு இண்டு
றனுமறல் னத்ம். ரனம் அர்கஶபரடு உடஷன

னத்ற மயரம் தண் னடிரல் ர்ம் கட்டுப்
தடுத்டகறநஶ ன்தறல் அனஷட ணசு னத்ப்

தட்டட என்று. வரம்த அகரகவும், வதரிைரகவும் ன்

றர்ரம் தண்ிக் வகரடுத்றனந் னங்கரகத்ஷனேம்,
அந் கரமறகள் தண்ிண ப்னக்கலக்கரக னேத்த்றன்
அைறத் ஶஷஷ னன்ணிட்டு, இடிக்கும்தடி
இனக்கறநஶ ன்ந னத்ம் இன்வணரன்று. “அஷ நக்க
„ஸ்னீ ப்திங்

ஶடரஸ்‟ ஶதரட்டுக் வகரண்டரர?” ன்று தஷ

ஶகள்ிஷ றுதடினேம் அஶ ரறரி ஷநனகரகப்
ஶதரடுகறநரர்.

அஶரடு, ரர் ைரரிரக தரம் ஶதரட்ட ரறரிஶ

ரனம் அர் ஶல் ஶகள்ிக் கஷ ரரி ஶதரட்டரிற்று
ன்று கிரர் „ஃதீல்‟ தண்ிணரர். கஷடைறரக எஶ என
ஶகள்ி ர கு ஶன்ஷஷத் வரிிப்தரகக் ஶகட்டு
னடித்ட ிட்டரர்:

ரரறஷத் வரஷனத் னத்ஶர?

னனறல் ரரறகள் தண்ிண அக்த்றற்கரக

அகரண னங்கர தட்டத்ஷ த்ம்மம் வைய்ரஶணன்
ன்று ரர் னத்ப்தட்டரர். அப்னநம்
அர்கஷபவல்னரம் யரயம் வைய்ட, ரகன்
ீ
ன்ஶந ல்னரனம் னகலம்தடி றன்நஶதரஶர அனக்கு
உள்ல, “இந் அக்க்கரர்கஷபக் கூட ன் ம்
தண்ிினக்க ஶண்டும்? அர்கபிலும், ரன்

உள்தட, யர தனம், ம்
ீ , னேத் ைடம், அஞ்ைர வஞ்ைம்,

ிட்ஶட வகரடுக்கர உறுற, ல்ன ஶ தரண்டித்ம்,
மங்கல த்றஶன அதரத் ஶர்ச்ைற – ன்நறப்தடி

ைறநப்னக்கஷபப் வதற்நறனந்ர்கள் இனந்ரர்கஶப!
அர்கலஷட ணசு றனந்டம்தடிச் வைய் னடிரல்
ம் அல்னர தண்டம்தடிரிற்று?” ன்று னத்ம்
ற்தட்டட.

த ைத்னிடம் இப்தடிப்தட்ட கனஷனேள்பம் தஷடத்
உச்ைரிில் ரஷக் கரட்டிஶ அனஷட

தட்டரதிஶகத்ஷப் தரடிண ரறரி ன்று அஶரடு
கிரர் னடித்ட ிட்டரர்.
தின் இன ைங்கள்
தின் இன ைங்கள்
அந்ச் ைம்ரன் னடிந்ஶ ி அப்னநம் இண்டு
ைங்கள் தரடிணரர். ரரக் கஷஷ ஷத்டத்
ம்னஷட இஷ்டனெர்த்றஷக் ஶகனறரகக் ஶகள்ிகள்
ஶகட்டனக்கு தரகத்ஷ ஷத்ட க்னஷ்ஷணனேம்
ரன் அப்தடிச் ைலண்டிப் தரர்ப்ஶதரஶ ன்று ஶரன்நற
க்னஷ் ைரித் மம்தங்கஷபனேம் இஶ ரறரி
வைரல்னறக் ஶகள்ி ஶகட்டு இண்டரட ைம்
தண்ிினக்கறநரர். இஷ்டனெர்த்றக்கு அப்னநம்
கறஷ்டனெர்த்ற!
அந்ச் ைத்ஷ னடித் அப்னநம், ரர்
ட்டுறல்னரல் இன்வணரன அரத்ஷனேம்

தரடிரல், ல்னர அரத்றற்கும் னெனரண

யரிஷ்டஶ ஆண ங்கரர் குநறத்ரகவும்
தரடடம் ன்று ஶரன்நற, னென்நரட ைனம்

தண்ிினக்கறநரர். ஊர்ப் வதரிர்கள் அரிடம்
ஶகட்டடம் அஷத்ரஶண?
அறஶன ஶகள்ி, ஶகனற டவுறல்ஷன. வரம்தவும்
உனக்கரகப் வதனரபின் அடேக்யத்டக்குப்

திரர்த்றப்தரகஶ தரடிக் கல ர்த்ணத்ஷ னடித்ட ிட்டரர்.
இந்ப் தரட்டு ரரடகத்றன் கஷ தரகத்றல் ரல்,
தரித்டக்கும் னந்றஶ தரடிண ணிப்தரட்டரக இனப்தட.
ஆஷகிணரல் இட கல ர்த்ணம்ரன். இன்னும் மரிரய்ச்
வைரன்ணரல், „க்னற‟ரன், „ன‟ இல்ஷன.

அந் இண்டு ைங்கஷபச் வைரல்னப் ஶதரணரல்
றனரறஷக்கரஷப் தற்நற தரட்ஷடச் வைரல்ன ஶம்

இனக்கரட. இப்தஶ வரம்த ஶரகற ிட்டட. அணரல்
டெக்கக்கரன் மரைரத்டக்கு ங்கபம் தரடிிட்டு, அந்
ஆட்டக்கரன் மரைரத்டக்குப் ஶதரகறஶநன்!
தரதிரை னனறரனம் கிரனம்
தரதிரை னனறரனம் கிரனம்
டரஜர மம்தந்ரக றந்ர ஸ்டறப் தரடல் தரடிணர்
தரதிரை னனறரர் ன்கறநர். அஷப் தற்நற
ரழ்க்ஷக ிம் வரிில்ஷன. தறவணட்டரம்
டைற்நரண்டில், ஞ்ைரவூரில் யரரஷ்டி
ரஜம்ைத்றஶன ந் டபஜர யரரஜர ஆட்ைற வைய்ட
வகரண்டினந் ஶதரட அணிடம் மம்ரணம் வதற்நர்
அர் ன்று வரிகறநரம். அனரைனக் கிரனம்

அனுஷட ஆட்ைறக் கரனத்றல் இனந்ர்ரன். அன்
வங்கத்றல் ரரடகம் அங்ஶகற்நம் ஆணவுடன்,
கிரர் ன் ரஜ்த்ஷச் ஶைர்ந்ர் ன்தரல்
ஞ்ைரவூர் ரஜ மமறஶனனேம் அற்கு அங்ஶகற்நம்
வைய் றஷணத்ரணரம். ஆணரல் அந் மம் தரர்த்ட
ரப் ர்ல்னறன் தஷட ஞ்ைரவூனக்கு ந்ட

னற்றுஷகிட்டரல் அன் ஆஷைப்தட்டஷச் வைய்
னடிில்ஷனரம். ஆணரல் கிரர் ஶஶந தன

இடங்கலக்குப் ஶதரய் Art Patron-கபரக அந் ரபில் இனந்
தன ப்னக்கபரல் ஶஷ்டரக
மம்ரணிக்கப்தட்டினக்கறநரர். னற னத்டகறனஷ்
னனறரர் அனக்குக் கணகரதிஶகஶ

தண்ிினக்கறநரர். கிரரின் கரனத்றஶனஶ ர
ரடகம் ஶைத்றல் ன்நரக ப்ைரரகற அனம் ைலர்

ைறநப்ஶதரடு இனந்றனக்கறநரர். அட ரழ்க்ஷக தற்நற
ிரகஶ details கறஷடத்றனக்கறன்நண.
தரதிரை னனறரஷப் தற்நற அப்தடிில்ஷன. அர்
றந்ர ஸ்டறரகஶ தரடிக் வகரடுத்றனக்கறந அகரண
தரட்டுக்கள் ட்டுஶ கறஷடத்றனக்கறன்நண; ப்ைரத்றலும்
இனந்ட ந்றனக்கறன்நண. ஆணரலும் இப்ஶதரட தன
னரக அர்

தரட்டு டவும் ன் கரறல்

தடில்ஷன. ரன் வைரல்னப் ஶதரகறந தரட்டு என
கரனத்றல் வரம்த ப்மறத்றரய் இனந்றனக்கறநட.
னனறரர் ம்னஷட தரட்டுக்கஷப ரட்த்றல்
அதித்டக்கு ற்நதடி அஷத்றனக்கறநரர். அணரல்
அற்ஷநப் „தங்கள்‟ ன்ஶந வைரல்ரர்கள். ல்னரம்

உறரி உறரிரண ணிப் தரட்டுக்கள்ரன்; எஶ கஷரகத்
வரடர்கறநஷ இல்ஷன.

கிரர் ரறரி இல்னரல் னனறரர் ன்நரக
உஷடத்ஶ தரியரமம் தண்டரர். அடஶ மரகவும்
இனக்கும். தரியரமத்றஶனஶ அங்கங்ஶக அனஷட

கணிந் தக்றனேள்பனம் வரினேம். த்ரர்த்ரகவும் ைறன
இனக்கும். ல்ன ி ஞரணனள்பர் ன்றும்
வரினேம்.
அப்தடி ஆட்டக்கரணிடம், ஆறஷரணிடம் தரடிண
என்ஷநத்ரன் வைரல்ன (ரன்) ப்ரிப்தடுட.
னனறரரின் டரஜர் தரடல்

னனறரரின் டரஜர் தரடல்
கரனறல் வகரஞ்ைம் அடிதட்டரல்கூட அஷ றனத்றல்
அலந் ஷக்கரல், ஶனைரக ஊன்நறக் வகரண்டுரன்
டக்கறஶநரம். ன்நரகஶ „தரஷனஸ்‟ ஆகற, கரல் ன்று
என்று கண்டக்குத் வரிந்டம் அட கரரித்டக்கு

உரல் „னடம்‟ ன்று வைரல்லும்தடிஶ ஆகறிட்டரல்
அஷ றச்ைம் னறில் ஷக்கஶ ரட்ஶடரம்.

டெக்கறத்ரன் ஷத்டக் வகரண்டினப்ஶதரம். என கரல்
இப்தடி ஆகற, இன்வணரன்று டக்கறந ைக்றஶரடு இனந்ரல்
அப்ஶதரட ைக்றனேள்ப கரஷன ட்டுஶ னறில் ஷத்ட
ற்நஷத் டெக்கறக் வகரண்டு வரண்டி வரண்டிஶ
ஶதரரர்கள்.
டரஜரவும் இடட கரஷனத் டெக்கறத்ரன் ஷத்டக்
வகரண்டினக்கறநரர். னட கரஷன ட்டும் அதஸ்ர

னனவணன்றும், னமனகன் – றழ் க்கறஶன „னனகன்‟
– ன்றும்

வைரல்கறந அமளன் ரறரிரண என னொதத்றன்

ஶஶன அலந் ஷத்றனப்தரர். „அதஸ்ரம்‟ ன்நரல்
றஷணக்கத் கர ைறந்ஷண. அஷ த்ம்மம் தண்
ஶண்டும். ஶகரரரர ைறந்ஷண ரறரிஶ கரலும்
ஷகனேம் ஶகரக் ஶகர இலத்டக் வகரண்டு கறடக்கறந
கரக்கரனறப்னம் அதஸ்ரம் ன்ஶந வதர். னமனக
ஶரகம், னனக ஶரய் ன்தடம் அஷத்ரன்.

ஶகரரரர ைறந்ஷணஷச் ைறந்ஷணரகப் தரர்க்க
னடிரரஷகரல் ஸ்டெனத்றல் என னொதரக
டரஜரின் னட கரனறன் கல ஶ கரட்டும் ஶதரட,

ஸ்டெனரண உடம்னக்கு ற்தடும் ஶகரரரர னறப்ன
ிரறின் வதஷஶ அந் ஆமரறக்கு
ஷத்றனக்கறநட. கரல்-ஷக னறப்னத்ரன் கரக்ஷகனறப்ன,
கரக்கர னறப்ன ன்று ஆணட.
„அந்

னறப்னக்கரஷண னட கரனரல் றறக்கறந

ஆட்டக்கரஶண இடட கரஷனத் டெக்கறக்

வகரண்டினக்கறநரஶண! ன்ணிடஶ அந் ிரறஷ
அன் ரங்கறக் வகரண்டு னற்நறப் ஶதரய் அந்க் கரல்
„தரஷன‟ஶம

ஆகற ிட்டட ஶதரனறனக்கறநஶ!‟ ன்ந தரம்

னனறரனக்கு ற்தட்டினக்கனரம். அஷஶ யரஸ்க்
கறண்டனரக்கறப் தரட்டுப் ஶதரட்டுிட்டரர்!
கரம்ஶதரற ரகத்றல் ஶதரட்ட தரட்டு. னனறல் வைரன்ண
கிரர் தரட்டு ஶரயணம்.
தரட்ஷடச் வைரல்கறஶநன்.

டரடித் றரிந் உக்(கு) இடடகரல் உரல்
னடரண(ட) வணன்று வைரல்லுஷர!
ீ

இடரன் தல்னி. „ட(da)ரடி‟, „ட(ta)ரடி‟ ன்று இண்டு
ிரகவும் ஆம்த ரர்த்ஷஷ ஷத்டக்
வகரள்பனரம். ஆணரல் „ட(da)ரடி‟ – ரம் ல்னரனஶ

தண்டகறநடரன்; அரட டந்ட ஶதரட. ‟ட(ta)ரடி‟
ன்நரல் „டணம் ஆடி‟, „ஆடி‟ ன்கறநட இங்ஶகரன்
ஜரஸ்றப் வதரனத்ம். டணத்ஷ ஆடல் ன்றுரஶண

வைரல்ட? அணரல், ‟ட(ta)ரடி‟ ன்று தரடுஶ அறகப்

வதரனத்ம் ன்கனரம். ஆணரலும், அடுத் ரி „னடரகற‟
ன்று da-கரரக இனப்தரல் னல் ரிஷனேம்
„டரடி‟ ன்று

தரடுடரன் வதரனத்ம் ன்றும்

ஶரன்றுகறநட. „டணரடி, அப்தடி ஆடிதடிஶ சுற்நறச்
சுற்நறத் றரிந் ீ இப்தடி என கரஷனத் டெக்கறக் வகரண்டு
ன் அப்தடிஶ எஶ „ஶதரமற‟ல் த்ஷணஶர னரக
றன்று ிட்டரய்? ன் இப்தடி உன் இடட கரல்

ங்கரல் – டரன்ஸ்கரன், இண்டு கரலும் ஜறகள்

ஶதரட ஶண்டின், என கரல் திஶரஜணப்தடரல்
அஷத் டெக்கற ஷத்டக் வகரண்டினக்கும்தடி இனக்கறநட?‟
ன்று ஶகட்டுிட்டு, அப்னநம் அட இன்ண கரத்ரனர,

இன்ண கரத்ரனர ன்று, கிரர் ஶகட்ட ரறரிஶ,
தரதிரை னனறரனம் அடுக்கறக் வகரண்டு ஶதரகறநரர்.
அந்ப் தரட்டு ரறரிஶ இங்ஶகனேம் அடேதல்னிிஶன

ஶகள்ி டவும் ஶகட்கில்ஷன; ைத்றல்ரன் அஷ
ஆம்திக்கறநரர். „குஞ்ைற ை‟த்ஷப் தற்நறத்ரஶண

ஶகள்ி? அணரல் தரட்டின் ைத்றஶனஶ ஶகள்ிகஷப
ஆம்திக்கறநரர்.

றடல் ஶவும் றல்ஷன கர் னவு ஶதரணந்ச்
சுஷட ிரித்ரடிணர! ஶைறற்ைஷத அநற
ன்தட அடேதல்னி.
வகரள்பிடத்டக்கும் வள்பரற்றுக்கும் டுஶ, ஷனப்
தரங்கரக இல்னர ைவபிில் ைறம்த ஶக்ஷத்ம்
இனக்கறநட. அடரன் „றடல் ஶவும் றல்ஷன கர்‟.

அங்ஶக வரம்த மந்ஶரரகத் ன்னுஷட வமரந்

ஊர் ன்று ஸ்ரற எட்டிக் வகரண்டு இனப்தஷத்ரன்
„னவு‟ ன்று

வைரல்கறநரர். அப்தடிினந்ட வகரண்டு,

க்வகல்னரம் இன்ண ன்ஶந வரிர

ப்ஹ்ரணந்ரண ஶதரணந்த்றஶன அன்
ணக்வகன்ஶந ிஶைரண வைஞ்ைஷடஷ இண்டு
தக்கனம் ிரித்டக் வகரண்டு ஆடுகறநரன். அஷத்ரன்
இங்ஶக வைரல்னறினக்கறநரர்.

சுடிஷக, சுஷட ன்தட ைறவணரனத்னுக்ஶக இனக்கப்தட்ட
ிஶைம் ரய்ந் ைஷடனடிரன். மம்ஸ்க்னத்றலும்
ஶத்றஶனஶ னகறந „னத்‟த்றனறனந்ட ஆம்தித்ட

அற்குக் „கதர்ம்‟ ன்று ணிப்வதர் வைரல்னறினக்கறநட.
அணரல் அஷணக் „கதர்ற‟ ன்று வைரல்னறினக்கறநட.
ஞரண எபிரல் ப்கரைரக இனக்கும் ஞரணரகரைத்ஷஶ
ரம் தரர்க்கும்தடி, அநறனேம்தடி „ைறத்மஷத‟ ன்று ஆக்கறக்
வகரண்டு அங்ஶகரன் அன் „டரடித் றரிட‟. „ஶ

ைறற்ைஷத‟ ன்கறநறல் „ஶ‟ ன்நரல் „ப்கரைரினக்கறந‟

ன்று அர்த்ம். „ஶஶனரகத்ட ைறத்மஷத‟ ன்று வதரனள்
வகரண்டரல் மரிில்ஷன. இந் மஷத
ஶஶனரகத்டக்கு அப்தரற்தட்டட. „ைறத்மஷத அநற‟
ன்தஷ ைறத்மஷதில், „அந் மஷதிஶன அஷண
ரிைறக்க னகறந ல்ஶனரனம் அநற‟ ன்று ீட்டி
அர்த்ரக்கறக்கடம்.
இணிஶஶன ைம். அங்ஶகரன் றந்ர ஸ்டறரகக்
கரம் ஶகட்டுக் வகரண்டு ஶதரட.
றனீற்ஷநச் சுந்ீஶர, வனப்தரண ஶணிணில்:
ைலத்றணரல் றகுந் ரகுஶர?
„றனீற்ஷநச்

சுந்ீஶர?‟ ன்தற்கு „சுந்ீஶ!‟ ன்ஶந

அர்த்ம். தம் தரடல்கபில் அப்தடித்ரன் னம்.
‟ஸ்ரற

இட்டுக் வகரள்ட ைந்ணரக இல்னரல்

சுடுகரட்டு ினறரினக்கறநஶ! ற்வகணஶ அன்
அக்ணிரினப்தன் ஆிற்ஶந!‟ ன்தரல் தக்ர்கள்
ினற அதிஶகம் தண்டகறநஶதரடம், அனுக்கு

உடம்வதல்னரம் ினற னசும்ஶதரடம் அந் ினறிஶனஶ
வரம்த ஜறல்னறப்னச் ைக்குகள் ஶைர்த்றனப்தரர்கள்
ஶதரனறனக்கறநட! ‟அப்தடிப் தண்ப் ஶதரக, சூட்டு

உடம்திஶன அந் ஜறல்னறப்னச் ஶைர்ந்றல் ஶகரபரநரகற
உணக்குச் ைலபம் நற, அணரஶனஶ இடடகரல் ரக்
கரனரகற ிட்டர?‟ ன்று இந் னல் ஶகள்ி.

வபிப்தஷடரகஶ ஶகட்கறநரர். கிரர் ரறரி
ஷநத்ட இல்ஷன. இப்தடிஶரன் வரடர்ந்டம்!

எனஷனேடன் ரர்க்கண்டர்க்(கு) உிரய் நனற ி
உஷக்கச் சுலக்ஶகநற உண்ட குஶர?
ன் திடிக்க ந்ஶதரட ன்ஷணஶ கறரய்க் கட்டிக்
வகரண்ட ரர்க்கண்ஶடஷ க்ஷறத்ஶ ஆகடம் ன்று
ஸ்ரற அடவரன்ஶந ைறந்ஷரினந்ஷத்ரன்
„எனஷனேடன்‟ ன்கறநரர்.

நனற ன்நரல் ன். „நல்‟

ன்நரல் ைரவு. அஷ உண்டரக்குகறநன் நனற.
அஷண ஸ்ரற அந் இடடகரனரல்ரன் ஏங்கற என
உஷிட்ஶட ஷ தண்ிிட்டரர்! அப்னநம், றுதடி
உிர் வகரடுத்ரர். „அப்தடி உஷத்ரல் அந்க் கரல்
ன்நரகச் சுலக்கறக் வகரண்டு அன் வரடர்ச்ைறரக
உண்டரண ன்ஷரல் – „உண்ட கும்‟ ன்தட
„உண்டரண

ன்ஷ‟ ன்தஶ; அப்தடி ஆணரல்ரன் –

னடிிஶன அந்க் கரல் னடஶ ஆகறிட்டர?‟
தஷன் வனரைற்தடி இடநறற்ஶநர?
மளந்னெர்த்ற ஸ்ரறகலக்குப் வதரிர்கள்

ைரஸ்த்ஶரக்ரகக் கல்ரம் றச்ைித்ட, அட டந்ட
வகரண்டினக்கும்ஶதரட ஸ்ரற என கறப் திரர்
ஶத்றல் அங்ஶக ஶதரய் அர் ணக்கு அடிஷ,

அணரல் க்குத் வரண்டு வைய்ட வகரண்டு ம்றடஶ
கறடக்க ஶண்டிர், கனறரம் கரர்த்றஷக தண்ிக்
வகரண்டு குடும்த ரழ்க்ஷக டத் உரிஷ இல்னரர்
ன்று ரம் தண்ிணரர். வதரய்ப் தத்றத்ஷ வய்
ரறரிக் கரட்டுட உள்தட ன்வணன்ணஶர தண்ி,

னடிில் ரம் ஸ்ரறஶ ன்று மளந்னக்குத்

வரினேம்தடிச் வைய்ரர். உடஶண மளந்னம் அனக்கு
„ீ பர

அடிஷ‟ ன்று ம்ஷ ஆக்கறக்வகரண்டு ிட்டரர்.

அப்தடி ைரஸ்த்ஶரக்க் கல்ரத்ஷ றறுத்றஶ
அப்னநம் என ைரத ிஶரைணம் ற்தடஶண்டும்
ன்தற்கரக மளந்ஷ „இஷை ஶபரபர்‟ ன்று

வைரல்கறந மனெயத்ஷச் ஶைர்ந் வரம்தவும் னணிரண
தஷ ன்தபிடம் ப்ஶஷ வகரள்லம்தடிரகவும்,

அலம் அஷ ப்ஶறத்ட அர்கள் உநவு ற்தடுத்றக்
வகரள்லம்தடிரகவும் தண்ிணரர்! இட றனரனொரில்.
இட ஶதரரவன்று, அஶ ைரதத்றன் இன்வணரன தரற

ிஶரைணரகடம் ன்தற்கரக டக்ஶக, வட்ரஸ்
றனவரற்நறனைரில் னனணடக்கத்ஶரடும், ஈச்
தக்றஶரடும் கன்ர ரடத்றல் – ரடம் ன்கறநட இங்ஶக
டம் ன்ஶந அர்த்ம் வகரடுக்கும்; அப்தடிப்தட்ட இடத்றல்
– ைறத்டக்

வகரண்டினந் ஶபரபப் வதண்ரண ைங்கறனற

ன்தலக்கும் ஆற ஷைப் திரம்ரண

மளந்னெர்த்ற ஸ்ரறகலக்கும் தஸ்த ப்ஶஷ
உண்டரகும்தடினேம் தண்ிணரர்.
தண்ிணரர், தண்ிணரர் ன்று ரன் வைரல்வல்னரம்
அந்க் கரதரத்றங்கள் உள்தட ரனக்கும் வரிரல்,
றஷக்குப் தின்ணரல் இனக்கறந மளத்ரரிரக ஸ்ரற
மந்ர்தங்கஷப உண்டரக்கறணஷத்ரன்!
அப்னநம் மளந்னெர்த்ற ஸ்ரறகள் றனரனொனக்குத்
றனம்தி ந்ரர். இற்குள்ஶப தஷக்கு றனவரற்நறனைர்

மங்கற வரிந்ட ிட்டட. அட வரிந்ட அள் ன்ணிடம்

எஶ ஶகரதரினக்கறநரள் ன்தட மளந்னக்கும்

வரிந்டிட்டட. „ரஸ்ம்‟ ன்ந அடிஷ றில் தக்ற
தண் ஆம்தித் அர் ஶதரகப் ஶதரக ஸ்ரறக்கு
வரம்தவும் வனங்கற ஶரரக – „ம்திரன் ஶரர்‟
ன்ஶந அஷச் வைரல்லும்தடிரக – „மக்ம்‟ ன்ந

றில் ஶைர்ந்ட ிட்டரர். வரம்தவும் உரிஷனேடன்
ஸ்ரறிடம் ஷனேம் ற்னறுத்றக் ஶகட்குபவுக்குப்
ஶதரய்ிட்டரர். ன்நரகத் றட்டக் கூடச் வைய்ரர்!
அனஷட தறகங்கபிஶனஶ றஷநச் ைரன்று

இனக்கறநட! அணரல் அனக்கு „ன்வநரண்டர்‟ –
‟ன்வரண்டர்‟ – ன்றும்

என ஶதர் ற்தட்டு ிட்டட!

இப்ஶதரட மளந்ர் வகரஞ்ைங்கூடத் ங்கரல்
ஸ்ரறிடம், “ீஶ தஷின் ட்டுக்குத்
ீ
டெட ஶதரய்

அஷப மரரணப்தடுத்ற ஊடஷனத் ீர்க்க ஶண்டும்”
ன்று ஶகட்டு ிட்டரர்! அஷ ிட ஆச்ைர்ம்,
ஸ்ரறனேம், “ஆயர”! ன்று எப்னக் வகரண்டரர்!

ஶனரகத்றன் தரர்ஷில் என ஆடல் கஶபரடு
எனனக்கு இனந் கர உநவுக்கு ிரிைல்
ற்தட்டஶதரட அஷ எட்டி ஷப்தரகஶ ஶரன்றும்

அகரர்த்ஷ (வைய்த் கரஷ)ச் வைய்ப் னநப்தட்டு
ிட்டரர்! தக் தரீணர்!
“அப்ஶதரட

ஶக ஶகரகப் தஷ ட்டுக்குப்
ீ

ஶதரணரஶ! அந் ஶகத்றஶன அலஷட ட்டு
ீ
ரைல்தடி இடநற ிலந்ட ிட்டரர? ிலந்றல்ரன்
இடடகரல் னடரச்ைர?” – இப்தடிப் தரதிரை னனறரர்

ஶகட்கறநரர். இனக்கும்ரன் ஸ்ரறிடம் அமரத்த்
டிச்ைல்!

இப்தடித் டிச்ைனரினந்ரலும் உள்லக்குள்ஶப
இனக்கும் மரி, அந் ன்வநரண்டனக்கும் மரி,
ஸ்ரறிடம் எஶ உனக்க ரண தக்ற!
அணரல், “ஸ்ரறஶ! உன்ஷண இப்தடி இடடகரல்

உரணரகப் தரர்க்கறந த டர்தரக்கறம் ணக்கு
ற்தட்டினக்கறநஶ! ரன் தண்ிண யர தரதங்கபரல்
ரன் ணக்கு இப்தடி என ணக்கஷ்டம்

உண்டரகடவன்ஶந உன் கரஷன னடரக்கறக் வகரண்டு
கரட்டுகறநரர?” ன்று அடுத் ஶகள்ி ஶகட்கறநரர்.

இண்ஶட ரர்த்ஷில் இத்ஷண அதிப்ரத்ஷ
„கரப்ஸ்னைனர‟க

அடக்கறக் ஶகட்கறநரர்!

ந்ன் தரதஶர, ன் ைறஶண?
னல் இண்டு ரர்த்ஷிஶனஶ ஶகள்ி அடங்கற

ிட்டட. அப்னநம் அனக்கு இனக்கறந த தக்றில்
“ன்

ைறஶண!” ன்று ன்னுஷட உஷடஷரகஶ அர்

ஸ்ரறஷக் கூப்திடுட ம்னஷட வஞ்ஷைத்
வரடுகறநட.
“ன்னுஷட

வமரந் ஸ்ரறஶ! ரன் தண்ிண

தரதத்டக்கரக ணக்கு ணக்கஷ்டம் ன்ந ண்டஷண
டவன்ஶந, த்ரினெர்த்றகபிலும் ப்ரணரினக்கப்தட்ட
ீ உன் கரஷன னடரக்கறக் வகரண்டரர?” ன்று
ஶகட்கறநரர்.

ந்ன் தரதஶர, ன் ைறஶண?
னெர்க்கும் னல்வணண
டரடித் றரிந்…..
ன்று அந்ச் ைம் தல்னிஶரடு ஶைர்ந்ட னடிகறநட.
ைம் னடிந்ஶ ி ஶகள்ிகள் னடிில்ஷன.
அணரல் இன்வணரன ைம் தரடிினக்கறநரர்.

இர் ஶதர் தரதிரைம். ரன் தண்ிண தரதத்ரல்ரன்
அன் னடரக ஆணர ன்று ஶஶன ஶகட்டரர். அடுத்

ை ஆம்தத்றல் தரதம் ிரைரஷச் வைரல்னற என
ஶகள்ி ஶகட்கறநரர். அறஶன றந்ஷ, ஶகனற டவுறல்ஷன.
தத்த்ஷஶ த தக்றஶரடு ஶகள்ி ரறரி ஆக்கற
– ஶகள்ிஶ

அற்குப் தறலும் ஆகறிடும் „leading

question‟ஆக்கற

- ஶகட்கறநரர்.

தின்ணிட்டு அந்ச் ைத்றல் னகறந இண்டு

ஶகள்ிகலம் அஶ ரறரிரணஷரன். உைந்
ித்ஷ ல்ன கரவ் தரஷில் ஶகள்ிரகக்
ஶகட்கறநரர்.

னல் ஶகள்ி:
தக்றவைய்னேம் வதரிஶரர்கள் தரதரைணரகும்
ததம் இட ன்று டெக்கற றன்நடஶர?
யரதக்றரன்கபரக இனக்கப்தட்டர்கலக்கும் னர்
கர்ரரல் ற்தட்ட தரதம் ன்தட இனந்ட வகரண்டு

அர்கஷபக் வகரஞ்ைரட தறரங்கறக் வகரண்டுரன்

இனக்கும். னடிரக ஸ்ரறரன் த கனஷிணரஶன
அந்ப் தரதத்ஷ ரைம் வைய்ட அர்கலக்கு
ஶரக்ஷரடேக்யம் வகரடுப்தரர்.
டரஜர டணத்ரஶனஶ ந்வரறலும் னரிரகச்
வைரன்ஶணஶண, அறல் னடிரக இந் ர ப்தஞ்ை

ஸ்னஷ்டிஷஶ தக்ர்கள் ித்றல் இல்னரரகப்
தண்ி, அறஶன அங்கரண அர்கலஷட னர்
தரதத்ஷனேம் ரைரக்கற, ரஷக்கு அப்தரற்தட்ட
ம்னஷட ததரண ஶரக்ஷத்றல் ஶைர்த்டக்
வகரள்லம் „அடேக்யம்‟ ன்ந ந்ரட வரறஷனச்

வைய்ட அந்த் டெக்கற றனடி, இடட றனடிரன்.
ரட்ரடுகறந அகறல் ஷபந்ட இனக்கும் அஷத்ரன்
„குஞ்ைறதரம்‟ ன்று

வைரல்னற வரம்தவும் ஸ்ஶரத்ரிப்தட.

„குஞ்ைறம்‟ ன்நரல் „ஷபந்றனப்தட‟.

அந்த் றனடிின் இந் றஜரண யறஷஷத் ரன்
– ஷரண்டிரக

இட்டுக் கட்டி உண்டரக்கறண

ைறறுஷில்ஷன; றஜரண த்த்ஷத்ரன் – வைரல்னற
இங்ஶக ஶகட்கறநரர். “தரதரைம் தண்டம் ததம்

இடரன்; திடிச்சுங்ஶகரங்ஶகர இஷ!” ன்றுரன் ஸ்ரற
அந்க் கரஷனத் டெக்கற டுத்டக் கரட்டுகறநரர் ன்று

ஶகட்கறநரர். “இப்தடிக் கரட்டுஷத்ரன் னடரணரக
„றஸ்ஶடக்‟ தண்ிக்

வகரண்ஶடணர?” ன்று ஶகட்கரஶன

ஶகட்கறநரர்!
கரவ் அகறஶன இஷனேம் றஞ்சுரக இன்வணரன த்
மத்த்ஷ அடுத் ஶகள்ிரகப் ஶதரடுகறநரர்.

“உன்னுஷட

ர (இடட) தரகம் னரவும்

அம்தரலஷடரஷகரல் இந்த் டெக்கற றனடினேம்
அஷபச் ஶைர்ந்டரன். அள் ரர்? உன்ணிடம் த
ப்ஶஷ வகரண்ட ைற-கரற! தட்ட கட்ஷட ரறரி இனந்
உன்ஷணத் ன்ணிடம் ப்ஶறக்கும் தடிப் தண்டரலும்
„ைறகரற‟!

ீ கட்ஷடரட்டம் இனந்ரலும் அஶபர வகரடி

ரறரி இனக்கறந ைறகரல்னற. „ல்னற‟ ன்நரல் வகரடி.
தரர்ஷக்கு இப்தடி னனறரக, ஶனைரக இனந்ரலும்
அலஷட ைக்ற வதரிைரக இனக்கறநட. ம் ரறரி
உள்ப உன்ஷணஶ அஷைத்ட ப்ஶஷஷ உண்டரக்கற
ிடுகறநரள்!”
“உங்கள்

இண்டுஶதர் ப்ஶஷனேம் மங்கறத்ட, ஜீஶனரகம்

னலறடனம் த கனஷ ன்தரகக் வகரடி ரறரிப்

தடர்ந்ட வகரண்ஶட ஶதரகும்தடி அள்ரன் தண்டகறநரள்.
இனந்ரலும் அள் தரர்ஷக்குக் வகரடிரகத்ரன் எஶ
டபனரகத் டண்டு இனக்கறநரள். உன்னுஷட

னொதத்றல் இடட கரனரக இனந்ட வகரண்டு அங்ஶக
டண்டு ஷபந்றனப்தஶரடு, தக்கத்றஶன ணி

னெர்த்றரக றற்கறந ஶதரட இடுப்ஷத ஷபத்டக்

வகரண்டு, உடம்ஷதஶ டப ிட்டுக் வகரண்டும்
இனக்கறநரள்! அப்தடிப்தட்டபின் அந் ம்னடரண

தரத்ஷ ரட்ங்கத்றன் வகட்டித் ஷில் ஷத்ரல்
வரந்ட ஶதரகுஶ ன்றுரன் கல ஶ ஷக்கரல் டெக்கறக்
வகரண்டினக்கறநரஶர?”
ரட்ரடுகறநர் ஜறகஷப ன்நரக, அலத்ரகப் ஶதரட
ஶண்டும் ன்தரல் அன் அடித்ஷஷக் வகட்டிப்

தண்ித்ரன் ஷத்றனப்தரர்கள்… “அந் வகட்டித்

ஷில் னங்வகரடிப் தரத்ஷ ஷக்கரட?” ன்று
க்கம் வகரண்ஶட டெக்கற டுத்றனக்கறநரர?
ைக்ற ைறகரல்னற ன் தரம் ஶரகுவன்ஶந
ஷில் அடிஷக்கத் ங்கற றன்நடஶர?
னடிரண அடி – றனடிஷப் தற்நறஶரண தரட்டின்
கஷடைற அடி – றஜக் கரங்கபில் இன்வணரன்ஷநக்
ஶகள்ி னொதத்றல் வரிிக்கறநட.

ரர்த் மத்த்ஷ அப்தட்டரகஶ, bare fact ஆகஶ அட
வரிிப்தரகச் வைரல்னனரம். த்ம், கரவ் ம்

ஆகறற்ஶநரடு அந்க் ஶகள்ினேம் இனந்ரல், தரட்டு
னடிந்ட ிட்டஶ ன்று க்கு டக்கரக

இனக்குவன்ஶந மரயறத்கர்த்ர இப்தடிப்
தண்ிினக்கனரம்!
ஈச்ன் ஷகனரமதறரகவும், யரிஷ்ட
ஷகுண்டரறதறரகவும் இனக்கறநரற்ஶதரன மத்
ஶனரகத்டக்கு அறதறரினப்தர் ப்ம்ர. அர்ரன்
இந் டரன்ஸ் கச்ஶைரிக்குத் ரபம் அர்த்றக்

வகரடுப்தர். யரிஷ்ட ம்னங்கம் ரைறப்தரர்;

திம்ர ஷகரஶன ரபம் ன்நரக அஷநந்ட ஶதரட்டுக்
வகரண்டினப்தரர். அற்ஶகற்கத்ரன் தஶச்ன் இந்க்
கரஷனனேம் அந்க் கரஷனனேம் ரற்நற ரற்நறத் டெக்கறத்
ஷில் குத்றக் குறத்ட ஆடுட!

அப்தடி ஆடுகறந ஶதரட அர் இடட கரஷனத் டெக்கறக்
வகரண்டினக்கறந என மந்ர்ப்தம். „ரன் இன்ஷநக்கு
ஆடுட ஶதரரட. ன்ஷநக்கும் அகுக்கு அகரண
ிக்ய னொதரகவும் ரம் இனந்ட வகரண்டு ஜணங்கள்
கண்குபி ரிைணம் தண்டம்தடிரகவும் இஷ ஆக்கறத்
ஶண்டும்‟ ன்று க்னதரறறரண ஸ்ரறக்கு

ஶரன்நறிட்டட. உடஶண அந் க்ஷத்றல் ன்ண pose-ஏ
அஷஶ snap shot ன்று டுத்ட ந் ரலம் இனக்கறந
ஃஶதரட்ஶடரப் தடம் ஆக்குகறந ரறரி, அர் ைறத்ரக
இல்னரல் ைறல்தரக – ைறம்தத்றல் த்ஷணஶர
கரனரக ஜணங்கஷப ஆகர்றத்டக் வகரண்டு ந்றனக்கறந
வமௌந்ர் ிக்யரக – ஆகறிட்டரர்! ிக்யம்:
ஆணரலும் வறும் ைறஷனரில்னரல் ஜீகஷப
டம்திக் வகரண்டினக்கறந ஸ்ரறின் னொதரகஶ

இனப்தட! அப்தடி இனக்கும்ஶதரட எஶ ஶதரமறல்ரஶண
இனக்க னடினேம்? அப்தடித்ரன் அர் என க்ஷம்
கரஷனத் டெக்கறஶ ைரச்ரக ஆகற, கரல்

ஊணரகறிட்டர ன்ண ன்று றஷணக்கும்தடிப்
தண்ிினக்கறநர?
மத் ஶனரகரறதற ரபத்றற்(கு) ற்க டம்
ரக்கறஶ என கரஷனத் டெக்கற றன்நடஶர?
இடரன் அந்ப் தரட்டில், - „தம்‟ ன்கறந ஷகஷச்
ஶைர்ந் தரட்டில் – னடிரண அடி. „தம்‟ ன்தடம் „அடி‟
ன்று அர்த்ம் வகரடுக்கும். கஷடைறில் ல்னரம் என்று
ஶைர்ந்ட றனடிப் வதனஷஷச் வைரல்டரன்!
ஸ்ரீணம் கரட்டும் ஆணந் தக்ற

ஸ்ரீணம் கரட்டும் ஆணந் தக்ற
இப்தடி ிிரக இண்டு தரட்டுக்கள். வங்கத்டத்
டெக்கக்கரஷணனேம் ைறம்தத்ட ஆட்டக்கரஷணனேம்
ஶகள்ிக்கு ஶல் ஶகள்ிரகக் ஶகட்டு இண்டு

தரட்டுக்கரர்கள் ஶதரட்டஷ. எனத்ர் டெக்கக்கரஷணப்
தரட்டரஶனஶ ஆட்டி அைக்கற லப்தி ிடுகறநரவன்நரல்,
ற்வநரனத்ஶர ஆட்டக்கரஷணஶ ஆட்டி ஷத்ட
ிடுகறநரர்!
னெக்ஷகச் ைறந்றப் ஶதரட்டுக்வகரண்டு ற்கரகரட
ஸ்ரறிடம் அலடரன் தக்ற ன்நறல்னரல்,

ஸ்ரீணத்டடன் அணிடம் ஆணந்ரகக் ஶகள்ி
ஶகட்டுக் குஷடடம் தக்றரன் ன்று க்குத்
வரிித்ட, ஶகட்கறநஶதரஶ க்கும் அந் ஆணந்ம் னம்
தரட்டுக்கள்!
ைரன்ஶநரர்
என ரிறின் றரகம்
ைரன்ஶநரர்
என ரிறின் றரகம்
ண்டகர் : வதர்க்கரம்
ண்டகர் ன்று என ரிறக்குப் வதர்.
''ண்டம்''ன்நரல்

ஆக்கு. ஆக்குக்

வகரட்ஷடினறனந்டரன் ிபக்வகண்வய் டுப்தட.
இந் ரிறின் வதனக்கு ''ிபக்வகண்வய்
ைரறரர்''ன்று அர்த்ம். ஶகனறப்வதர் ரறரி

த்ணிக்கறநட. யரன்கள் ங்கலக்கு ஊனம் வதனம்
வைரல்னறக்வகரள்ப ரட்டரர்கள். அரஶரகக்

கறடப்தரர்கள், றரிரர்கள். ஜணங்கள் அர்கஷபப் ஶதரற்நறப்
தட்டம் வகரடுத்ரலும் ைரி, டெற்நறப் தரியரமப் ஶதர்
ஷத்ரலும் ைரி, இண்டும் அர்கலககு என்றுரன்.
ண்டகனக்கு அப்தர, அம்ர ஷத்வதவன்ணஶர
ரனக்கும் வரிரட. ண்டகர் ன்தட ஜணங்கபரக
ஷத் வதர்ரன். அற்குக் கரம் உண்டு.
கும்தஶகரத்டக்கு ஶற்ஶக இண்டு ஷனறல்,
ஸ்ரறஷனக்குப் ஶதரகறந றில் வகரட்ஷடனைர் ன்று
என ஸ்னம் இனக்கறநட. வகரட்ஷடனைர் ன்று ன்
ஶதர்?த்ஷணஶர வகரட்ஷடகள் இனகறன்நண.

இனந்ரலும் வகரட்ஷட ன்று இண்டுரன் னக்கறரக
வைரல்னப்தடுகறன்நண. என்று ஆத்ரர்த்ரணட -

னத்ரக்ஷத்ஷக் வகரட்ஷட ன்ஶந வைரனரர்கள். ைற
ீ¬க்ஷ வைய்ட வகண்டு னத்ரக்ஷம் ஶதரட்டுக்

வகரண்டினப்தர்கஷபக் 'வகரட்ஷட கட்டி'ன்தரர்கள்.
இந்க் வகரட்ஷட, ணமறல் ஶைனகறந அலக்குகஷப
டுப்தட.
இன்வணரன வகரட்ஷட, ிற்நறல் ஶைனகறந அலக்குகஷப,
வகடுல்கஷப டுக்கறந ஆக்குக் வகரட்ஷட.

னத்டக்வகரட்ஷட, வகரட்ஷடனத்ட ன்றும் வைரல்ரர்கள்.
அஷ ஆட்டித்ரன் ிபக்வகண்வய் டுப்தட. ிற்று
அஷடைஷனப் ஶதரக்குஶரடு இன்னும் தன றனுைறலும்
ஶயரஶரக்த்டக்குப் ப்ஶரஜணப்தடுட. ிறு
ஶனைரகற, ஶயம் ஆஶரக்கறரக இனந்ரல்ரண

ணமளம் ஶனைரகற ஈச்தரக றற்கும். ஆணரல்
ஆக்கு ஆத்ரர்த்ரகவும் ல்னட வைய்ஶ.

னைறனேம் ரமஷணனேம் மயறக்கரிட்டரலும் ''ல்ன னைற,
ல்ன ரைஷண''ன்று ரம் றன்நடகபரல் மங்கடம்
உண்டரகும்ஶதரட உவுட ஆக்குத்ரன்.
ஶனரகத்றல் அஷடகறந இந்றரி னைறகலம், ி
ரமஷணனேம்ரன் ஜணங்கலக்கு இஷ்டரினக்கறன்நண.
இந் றிஶனஶ ஶதரய் ஜணங்கள் தரதத்ஷனேம்
டக்கத்ஷனேம் வதனக்கறக் வகரள்லம்ஶதரட யரன்கள்
அர்கஷப க்ஷறக்க உதஶைம் தண்டகறநரர்கள். அந்
உதஶைம் ிபகவகண்வய்ரகத்ரன் ஶரன்றும்.

ஆணரல் அடரன் உண்ஷில் ிபக்கும் ண்வய்.
'தல்

ிபக்குட', 'தரத்றம் ிபக்குட'ன்று மரர

ஜணங்கள் வைரல்லுறல் றம்த அர்த்ம் இனக்கறநட.
என்நறஶன இனக்கறந அலக்ஷகத் ஶய்த்டப் ஶதரக்கற
ிட்டரல் அட சுத்ரகற, ிபக்கம் வதற்றுிடுகறநட
ன்தஷத்ரன் இப்தடிச் வைரல்கறநரர்கள். ிற்நறல்
இனக்கறந அலக்குகஷப அனைறப் ஶதரக்கற சுத்ரக்கற

ஷப்தஶ ிபக்வகண்வய். யரன்கபின் உதஶைம்

ணமறல் உள்ப அலக்குகஷப ஶய்த்ட அனம்தி ிபக்கற
ஷத்ட ஞரண ிபக்ஷக ற்நற ஷப்தட.
வகரட்ஷடனைர் ன்று வைரன்ஶணஶண, அட வரம்தவும் னர்
கரனத்றல் ஊரகஶ இல்னரல் ஆக்கங்
கரடரகத்ரன் இனந்ரம். ஶர என மந்ர்ப்தத்றல்
அங்ஶக என வகரட்ஷடனத்டச் வைடிின் கல ழ் தஶச்ன்
னறங்கரக ஆிர்தித்ரர். அப்னநம் கரடு ஊரிற்று.

னண் ஸ்னரிற்று. ஆக்கறன் கல ழ் இனந்ட ஸ்ரற
ந்ரல் அற்கு வகரட்ஷடனைர் ன்ஶந வதர் ற்தட்டட.
இப்ஶதரடம் அங்ஶக ஸ்ன ினக்ஷம் ஆக்குத்ரன்.
இந் ஊரில்ரன் அந் KS தய§ கரனரகத் தஸ்
தண்ிக்வகரண்டினந்ரர். அணரல் 'வகரட்ஷடனைர்க்கரர்
ன்ஶந அர்த்ம் னகறந 'ண்டகர்'ன்ந வதஷ

அனக்கு ஜணங்கள் ஷத்ட ிட்டரர்கள். திற்கரனத்றல்
அந் வதர் அனக்கு இன்வணரன ித்றலும்
வதரனந்றிட்டட. ஆக்கு ப்தடி ன்ஷணஶ திறந்ட
வகரண்டு ண்வய்ரகற ஜணங்கலக்கு உதகரிக்கறநஶர
அப்தடித் ன்ஷணஶ ஶனரஶகரதகரரக இந் ண்டக

ரிறனேம் றரகம் வைய்டவகரண்டரர். அந்க் கஷஷச்
வைரல்னத்ரன் ஆம்தித்ஶன். உிர்த் றரகறகள், Martyrs

ன்று ஶஶர வைரல்கறநரர்கஶப, அந்த் த்ம் மீ த
கரனத்ட ஶை தக்றில் ரன்
ஶரன்நறவன்நறல்ஷன;ீைறினறனந்ட த்ஷணஶர
யரிறகள்கூட ஆறினறனந்ட ஜணமனெகத்றன்

ஶக்ஷத்டக்கரக உிஷஶ வகரடுத்றனக்கறநரர்கள்
ன்தற்கு உரம் கரட்ட றஷணத்டத்ரன் ண்டகர்
கஷ ஆம்தித்ஶன்.

ண்டகர் : வதர்க்கரம்
ைரன்ஶநரர்
என ரிறின் றரகம்
ண்டகர் : வதர்க்கரம்

ண்டகர் ன்று என ரிறக்குப் வதர்.
''ண்டம்''ன்நரல்

ஆக்கு. ஆக்குக்

வகரட்ஷடினறனந்டரன் ிபக்வகண்வய் டுப்தட.
இந் ரிறின் வதனக்கு ''ிபக்வகண்வய்
ைரறரர்''ன்று அர்த்ம். ஶகனறப்வதர் ரறரி

த்ணிக்கறநட. யரன்கள் ங்கலக்கு ஊனம் வதனம்
வைரல்னறக்வகரள்ப ரட்டரர்கள். அரஶரகக்
கறடப்தரர்கள், றரிரர்கள். ஜணங்கள் அர்கஷபப் ஶதரற்நறப்
தட்டம் வகரடுத்ரலும் ைரி, டெற்நறப் தரியரமப் ஶதர்

ஷத்ரலும் ைரி, இண்டும் அர்கலககு என்றுரன்.
ண்டகனக்கு அப்தர, அம்ர ஷத்வதவன்ணஶர
ரனக்கும் வரிரட. ண்டகர் ன்தட ஜணங்கபரக
ஷத் வதர்ரன். அற்குக் கரம் உண்டு.
கும்தஶகரத்டக்கு ஶற்ஶக இண்டு ஷனறல்,

ஸ்ரறஷனக்குப் ஶதரகறந றில் வகரட்ஷடனைர் ன்று
என ஸ்னம் இனக்கறநட. வகரட்ஷடனைர் ன்று ன்
ஶதர்?த்ஷணஶர வகரட்ஷடகள் இனகறன்நண.

இனந்ரலும் வகரட்ஷட ன்று இண்டுரன் னக்கறரக
வைரல்னப்தடுகறன்நண. என்று ஆத்ரர்த்ரணட -

னத்ரக்ஷத்ஷக் வகரட்ஷட ன்ஶந வைரனரர்கள். ைற
ீ¬க்ஷ வைய்ட வகண்டு னத்ரக்ஷம் ஶதரட்டுக்
வகரண்டினப்தர்கஷபக் 'வகரட்ஷட கட்டி'ன்தரர்கள்.
இந்க் வகரட்ஷட, ணமறல் ஶைனகறந அலக்குகஷப
டுப்தட.
இன்வணரன வகரட்ஷட, ிற்நறல் ஶைனகறந அலக்குகஷப,
வகடுல்கஷப டுக்கறந ஆக்குக் வகரட்ஷட.

னத்டக்வகரட்ஷட, வகரட்ஷடனத்ட ன்றும் வைரல்ரர்கள்.
அஷ ஆட்டித்ரன் ிபக்வகண்வய் டுப்தட. ிற்று
அஷடைஷனப் ஶதரக்குஶரடு இன்னும் தன றனுைறலும்
ஶயரஶரக்த்டக்குப் ப்ஶரஜணப்தடுட. ிறு
ஶனைரகற, ஶயம் ஆஶரக்கறரக இனந்ரல்ரண

ணமளம் ஶனைரகற ஈச்தரக றற்கும். ஆணரல்
ஆக்கு ஆத்ரர்த்ரகவும் ல்னட வைய்ஶ.
னைறனேம் ரமஷணனேம் மயறக்கரிட்டரலும் ''ல்ன னைற,
ல்ன ரைஷண''ன்று ரம் றன்நடகபரல் மங்கடம்
உண்டரகும்ஶதரட உவுட ஆக்குத்ரன்.
ஶனரகத்றல் அஷடகறந இந்றரி னைறகலம், ி

ரமஷணனேம்ரன் ஜணங்கலக்கு இஷ்டரினக்கறன்நண.
இந் றிஶனஶ ஶதரய் ஜணங்கள் தரதத்ஷனேம்

டக்கத்ஷனேம் வதனக்கறக் வகரள்லம்ஶதரட யரன்கள்
அர்கஷப க்ஷறக்க உதஶைம் தண்டகறநரர்கள். அந்
உதஶைம் ிபகவகண்வய்ரகத்ரன் ஶரன்றும்.

ஆணரல் அடரன் உண்ஷில் ிபக்கும் ண்வய்.
'தல்

ிபக்குட', 'தரத்றம் ிபக்குட'ன்று மரர

ஜணங்கள் வைரல்லுறல் றம்த அர்த்ம் இனக்கறநட.
என்நறஶன இனக்கறந அலக்ஷகத் ஶய்த்டப் ஶதரக்கற

ிட்டரல் அட சுத்ரகற, ிபக்கம் வதற்றுிடுகறநட
ன்தஷத்ரன் இப்தடிச் வைரல்கறநரர்கள். ிற்நறல்
இனக்கறந அலக்குகஷப அனைறப் ஶதரக்கற சுத்ரக்கற
ஷப்தஶ ிபக்வகண்வய். யரன்கபின் உதஶைம்
ணமறல் உள்ப அலக்குகஷப ஶய்த்ட அனம்தி ிபக்கற
ஷத்ட ஞரண ிபக்ஷக ற்நற ஷப்தட.

வகரட்ஷடனைர் ன்று வைரன்ஶணஶண, அட வரம்தவும் னர்
கரனத்றல் ஊரகஶ இல்னரல் ஆக்கங்

கரடரகத்ரன் இனந்ரம். ஶர என மந்ர்ப்தத்றல்
அங்ஶக என வகரட்ஷடனத்டச் வைடிின் கல ழ் தஶச்ன்
னறங்கரக ஆிர்தித்ரர். அப்னநம் கரடு ஊரிற்று.

னண் ஸ்னரிற்று. ஆக்கறன் கல ழ் இனந்ட ஸ்ரற
ந்ரல் அற்கு வகரட்ஷடனைர் ன்ஶந வதர் ற்தட்டட.
இப்ஶதரடம் அங்ஶக ஸ்ன ினக்ஷம் ஆக்குத்ரன்.
இந் ஊரில்ரன் அந் KS தய§ கரனரகத் தஸ்
தண்ிக்வகரண்டினந்ரர். அணரல் 'வகரட்ஷடனைர்க்கரர்
ன்ஶந அர்த்ம் னகறந 'ண்டகர்'ன்ந வதஷ

அனக்கு ஜணங்கள் ஷத்ட ிட்டரர்கள். திற்கரனத்றல்
அந் வதர் அனக்கு இன்வணரன ித்றலும்

வதரனந்றிட்டட. ஆக்கு ப்தடி ன்ஷணஶ திறந்ட
வகரண்டு ண்வய்ரகற ஜணங்கலக்கு உதகரிக்கறநஶர
அப்தடித் ன்ஷணஶ ஶனரஶகரதகரரக இந் ண்டக

ரிறனேம் றரகம் வைய்டவகரண்டரர். அந்க் கஷஷச்
வைரல்னத்ரன் ஆம்தித்ஶன். உிர்த் றரகறகள், Martyrs
ன்று ஶஶர வைரல்கறநரர்கஶப, அந்த் த்ம் மீ த
கரனத்ட ஶை தக்றில் ரன்

ஶரன்நறவன்நறல்ஷன;ீைறினறனந்ட த்ஷணஶர
யரிறகள்கூட ஆறினறனந்ட ஜணமனெகத்றன்
ஶக்ஷத்டக்கரக உிஷஶ வகரடுத்றனக்கறநரர்கள்
ன்தற்கு உரம் கரட்ட றஷணத்டத்ரன் ண்டகர்
கஷ ஆம்தித்ஶன்.
கரஶரி டம் ரநறட

கரஶரி டம் ரநறட
அர் இனந் கரனத்றல் கரஶரி றழ் ரட்டுப்
தக்கரகப் தரஶ இல்ஷன. வகரடகறல் உற்தத்றரகறந
கரஶரி அப்ஶதரட ஶஶந ஶர றில் ஏடி, வகரஞ்ைம்
டெத்றஶனஶ 'அதின் மீ'ன்கறந ஶற்கு

மனத்றத்றல் ிலந்ட வகரண்டினந்ரம்.
ஷனக்கரஶரி, வர்க்கரரில் வ்பஶர ஷ வதய்
ஶதரறலும் கரஶரி திரயம் ிஸ்ரரக ஏடி
உனகத்டக்கு ிஶைரகப் திஶரஜணப்தடரல்
ைறற்நரநரக ஏடி ரக
ீ
ஶற்கு மனத்றத்றல் ிலந்ட
ந்ரம்.
அந் மத்றல் ஶைர ஶைத்ஷ ஆண்டு வகரண்டினந்
ரஜர, ''அடடர அகஸ்றர் வகரண்டு ந்ட ிட்டினக்கும்

இந் னண் ீர்த்ம் இன்னும் வ்பஶர வதரிைரக ஏடி,
இன்னும் த்ஷணஶர ஜணங்கலக்கு உதஶரகரக
னடினேஶ!இந்ச் ஶைரரட்டில் ஜீற டவுஶ

இல்ஷனஶ!ம்னஷட ைலஷக்குக் கரஶரி தரனேம்தடி
தண்ிிட்டரல் வ்பவு ன்நரினக்கும்?"ன்று
றஷணத்ரர்.

உடஶண ஷனக்கரஶரிக்குப் ஶதரய் அங்ஶக தஸ்
தண்ிக் வகரண்டினந் அகஸ்ற யர்றக்கு
ஸ்கரம் தண்ிணரர். னர்த்றல் அகஸ்றனக்குப்
தத்றணிரக இனந் ஶனரதரனத்றஷஷத்ரன் திற்தரடு
அர் கரிரிரகக் கண்டனத்றல் வகரண்டு

ந்றனந்ரர். அந்க் கண்டனத்ஷப் திள்ஷபரர்
கரக்கரய் னொதத்றஶன ந்ட கிழ்த்டிட்டு, கரஶரிஷ

றரக ஏடும்தடி வைய்றனந்ரர். ற ன்நரல் அட ஶர
அஶைண ஜனப்திரயறல்ஷன. அட என ஶர

ஸ்னொதஶ. கரஶரி ஶி தறின் ணஷம அநறந்ஶ
அஷ ிட்டு வரம்த டெம் ஏடிிடக் கூடரவன்று
ரன் ன் கறஷ எனிரக அஷத்டக் வகரண்டு
ைறற்நரநரக இனந்ரள்.

அகஸ்றஷப் திரத்றத்ரல் அர் கனஷ வகரண்டு
கரஶரிஷச் ஶைர ண்டனத்டக்கு அனுப்தி ஷப்தரர்
ன்று ரஜர றஷணத்ரர். அரட அகஸ்றர்
ஶனரஶகரதகரரக அள் ீபக்க ஏடட்டும் ன்று
றஷணத்ட ிட்டரல் அலம் அர் ணஸ் திகரஶ
ன் ஶதரக்ஷக ரற்நறக் வகரண்டு ிடுரள் ன்று
வரிந்ட ஷத்டக் வகரண்டினந்ரர். அணரல்

அகஸ்ரிடம் ஶதரய்ப் திரர்த்றத்ரர். அனக்குப்
திிஷட வைய்ட, அணரல் அர் ணஸ்
குபிர்ந்றனந்ஶதரட, ''என ம் ஶண்டும்''ன்று
ரைறத்ரர். ''கரஶரி ிஸ்ரரகப் தரய்ந்ரல்

த்ஷணஶர நண்ட ைலஷகள் தச்சுப் தச்வைன்நரகும்.
த்ஷணஶர ஜணங்கலக்குக் குடிீனம், தினக்கு ீனம்
கறஷடக்கும். இற்வகல்னரம் ஶனரக அள் வய்த்

ன்ஷ உஷடபரனரல் அள் ன்ணில் ஸ்ரணம்
வைய்கறநர்கபின் தரதங்கஷபப் ஶதரக்குரள். அலஷட
கஷஷத் வரட்டுக்வகரண்டு அஶக னண்
ஶக்ஷத்றங்கள் உண்டரகற ஜணங்கலக்கு ஈச்
க்னஷதஷ ரங்கறக் வகரடுக்கும்''ன்வநல்னரம்
ிஜ்ஞரதித்டக் வகரண்டு, ''ஆகஶ கரஶரி வதரிைரகப் தர
ம் ஶண்டும்''ன்று னடித்ரர்.

யர தறவ்ஷரண ஶனரதரனத்ஷிடம்

அகஸ்றனக்கு இனந் அன்ன அபில்னரட. அணரல்
ரன் அர் அள் அந் ைரீத்ஷ ிட்டுத் ீர்த் னொதம்
டுத் திநகும் ம்ஷ ிட்டுப் ஶதரகரல்
கண்டனத்றல் அஷடத்ட ஷத்றனந்ரர். அபரல்

ஶனரகத்டக்குக் கறஷடக்கக் கூடி திஶரஜணம் ரகப்
ீ
ஶதரகக் கூடரவன்ஶந திள்ஷபரர் கரக்கரரக ந்ட
அஷக் கிழ்த்ட ிட்டட. ஆணரலும் தறக்குத்
ன்ணிடறனந் திரித்ஷ அள் அநறந்றனந்ரல்
அஶபர அஷ ிட்டு அறக டெம் ஏடரல் ைறநற
றரகஶ ஏடிணரள்.
இப்ஶதரட ஶைர ரட்டு அைர் ந்ட அகஸ்றஷ

வரம்தவும் த தக்றனேடன் ஶண்டிக் வகரண்டவுடன்
அனக்கு ணஸ் இங்கற ிட்டட. அர்
ஸ்தரரகஶ கனஷ றஷநந்ர்ரன். ன்நரலும்
ன்ணஶர டுஶ தத்றணிப் தரைம் அஷக் வகரஞ்ைம்
இலத்ட ிட்டட. இப்ஶதரட ரஜர திஶரடு டுத்டச்
வைரன்ணடம் ஶனரஶகரதகரரக வ்பஶர வைய்க்
கூடி கரஶரிஷத் ரம் ஸ் தரைத்ரல் டுத்ட
ஷப்தட மரிில்ஷன ன்று னரிந்ட வகரண்டரர்.

அஷப ணமரத் றரகம் வைய்ரர். ''c இஷப

அஷத்டக் வகரண்டு ஶதரகனரம்''ன்று ம் ந்ரர்
தகல ணின் தின்ணரல் கங்ஷக ஶதரணரறரி ஶைர
ரஜரவுக்குப் தின்ணரல் கரஶரி ஶதரணரள் - அரட

ம்னஷட றழ் ரட்டுக்கு ந்ட ஶைர ண்டனத்றல்
ிைரனரகப் தரய்ந்ரள்.

கரஶரி இல்னர ஶைர ஶைத்ஷ இப்ஶதரட ம்ரல்

கல்தஷண வைய்ட கூடப் தரர்க்க னடிில்ஷன. அப்தடி
இந்ச் ைலஷின் யர வதரி கனரைரத்டக்ஶக
கரரணள் இங்ஶக ந்ட ஶைர்ந் கஷ இடரன்.
றகலம் கனரச்ைரனம்
றகலம் கனரைரனம்
றகபரல்ரன் 'அக்ரிகல்ச்ைர்'ட்டுறல்னரல் க்கபின்
'கல்ச்ை'னம்

உனரகறினக்கறநட. ஜீ றகள் அஷ

தரட்டுக்கு ஏடிக்வகரண்ஶட இனப்தறல் அந்ப்

திரந்றத்றலுள்பர்கலக்கு மம்னத்றரகப் திர்ச்
வைறப்ன ற்தட்டு ிடுகறநட. ஆயரத்ஷப் தற்நறக்
கஷனில்ஷன. ற ீம், ஶரப்ன, வன்ணஞ் ஶைரஷன
ன்று தந் ஆகரைத்றன் கல ஶ ரழ்கறநஶதரட

றச்ைறந்ஷரண ணமறல் உர்ந் ண்ங்கள் உண்டரகற
உர்ந் கனரைரங்கபரக உனவடுக்கறன்நண. உனகத்றல்
ந்ப் வதரி ரகரிகத்ஷப் தரர்த்ரலும் ற மம்தந்

னள்பரகஶ இனக்கறநட. தஷ கரனத்றல் இப்ஶதரட
ஶதரன றப்திலும், குட்மறலும் ரணிங்கஷப

ஷத்டக் வகரள்ப னடிரனறனந்ரல் றப்
திஶைங்கபினறனந்ர்கள் ி
ற்நற்நறனறனந்ர்கலக்கு 'அன்ண ிைரம் அடஶ
ிைரம்' ன்நரகற அப்தடிப் தட்டர்கள் கனரைரத்றல்
அதிினத்றஷட னடிரஶன இனந்றனக்கறநட.
கறப்றனறனந் னரணரண வதரி கனரைரத்டக்கு 'ஷல்
ற ரகரிகம்'ன்ஶந வதர் வைரல்கறநரர்கள்.

வமவதரஶடறரில் இனந் ரகரிகத்றற்கு

னைஃப்டிஸ்-ஷடக்ரிஸ் ன்ந றகஷப ஷத்ஶ வதர்

ஷத்றனக்கறநட:ஶர மரம்ரஜ்த்றன் கனரைரத்டக்கு
அங்ஶக ஏடும் ஷடதஷப் திஷத்டப் வதர்
வகரடுத்றனக்கறநட. த்ஷணஶர வதரிைரண ைலணரிலும்
ஆற கனரைரம் ட ன்று தரர்த்ரல் அட ரங்ட்மறகறரங் றஷ எட்டி லந்ரகஶ இனக்கும். ம்

ஶைத்றலும் மறந்ட ற ரகரிகம், கங்ஷக ற ரகரிகம்
ன்வநல்னரம் ஆறுகஷப ஷத்ஶ உர்ந் கனரைரம்

உண்டரகறினப்தஷக் கரட்டுகறநரர்கள். River V alley Civilisations
ன்ஶந வதரடில் வைரல்கறநரர்கள்.
அப்தடி இந்த் றழ் ஶைத்றல் ஶைர ரட்டுக்கு ன்று
ற்தட்டினக்கறந அனரறரண, refined கல்ச்ைனக்குக்
கரரணள் கரஶரி.

கரஶரி வரடர்னள்ப னென்று ரிறகள் ; னென்நரரி
ண்டகர்
கரஶரி வரடர்னள்ப னென்று ரிறகள் ;
னென்நரர் ண்டகர்
கரஶரிஶரடு மம்தந்ப்தட்டர்கபரக னென்று ரிறகள்
இனக்கறநரர்கள். னனரரக அலஷட திரரண
கஶ யர்ற. அர் ரஜரிற. கஶ னத்ரி ன்தரல்
ரன் அலக்குக் கரஶரி ன்ஶந வதர்.
'கரஶரி'ன்தஷத்

றறல் 'கரிரி'ன்கறநரர்கள். கரக்கரய்

ிரித்ரல் கரிரி, தரனேறடவல்னரம் 'கர'ன்னும்
ஶைரஷனகஷப ிரித்டக் வகரண்ஶட ஶதரரல்
'கரிரி'ன்வநல்னரம்

ிபக்கம் வைரல்கறநரர்கள்.... திர

கஶர் அஷப ட்ஷட
ீ
ிட்டு வபிரல் கன்கர
ர்ப்தடி கரப்தரற்நற ந்ரர்.

அடுத் KS அகஸ்ற யர்ற. இர் கரஶரிஷக்
கல்ரம் தண்ிக் வகரண்டு, 'தடிரண்டரப்
தத்றணி'ன்தற்கு என தடி ஶனரக அஷபத்

ம்னஷட கண்டலுஷ ிட்டு வபிஶ 
னடிரதடி திஶஷிணரல் அஷடத்ட ஷத்றனந்ரர்.
ஆணரல் இள் வகரடகு, கன்ணட ஶைம், றழ் ஶைம்,
னென்நறன் ஜணங்கலக்கும் ரரக அர்கலஷட
உடம்னக்கும் உள்பத்டக்கும் ன் ீர்த்த்ஷஶ க்ஷீரக
ஊட்ட ஶண்டுவன்தடரன் ஈச் மங்கல்தம். அந்

மங்கல்தம் கரரிரகடவன்றுரன் திள்ஷபரர் ந்ட
கண்டலுஷத் ட்டிிட்டரர். அப்தடினேம் அள் ஶர
ைறன்ண றரக ஏடி னடிந்டஶதரண ஶதரடரன் ஶைர
ரஜர அஷப ற றனப்திிட்டுக் வகரடகறனறனந்ட
கர்ரடகம், அப்னநம் றழ்ரட்டில் னனறல் வகரங்குரடு
(ஶகரம்னத்டெர், ஶைனம்) அப்னநம் ஶைரரடு (றனச்ைற,
ஞ்ைரவூர்) ன்று தர ஷத்ரர்.
ஞ்ஷை ஜறல்னரவுக்கு அள் ந் தின்னும் என
கட்டத்றல் அள் னடிந்ட ஶதரகரல் அஷப

ிஸ்ரித்டிட ஶண்டிினந்ட;அப்தடி ிஸ்ரரக
ஏடப் தண்ிணர்ரன் னென்நரட KS. அர்ரன்

ண்டகர். னல் இண்டு ரிறகள் என மரரப்
வதண்டக்கரண ர்ப்தடிக் கட்டுப்தரட்டில் ஷத்றனந்
கரஶரிஷ இர்ரன் வய்த் ன்ஷ வதரனந்றண
ரர ன்று னரிந்ட வகரண்டு அள் அடேக்யம்

இன்னும் தன ஊர்கலக்குக் கறஷடக்கும்தடிரக
ீட்டிிட்டரர்.

அகஸ்றரிடறனந்ட ஶைர ரஜர ம் வதற்றுக்
கரஶரிஷ ம் ைலஷக்குக் வகரண்டு ந்ஷ
'ிஶகஷன'ில்

வைரல்னறினக்கறநட. அந் ரஜரின்

ஶதர் கரந்ன் ன்று அறல் னகறநட:

வைங்கறர்ச் வைல்ன் றனக்குனம் ிபக்கும்
கஞ்ை ஶட்ஷகில் கரந்ன் ஶண்ட
அ னணின் அகத்றன் ணரட
ககம் கிழ்த் கரிரிப் தரஷ
வைங்குக் வகரலகற ைம்தரதற அல்
வதரங்குீர்ப் தப்ஶதரடு வதரனந்றத் ஶரன்ந
ைம்தரதற ன்தடரன் கரஶரிப் னம்தட்டிணம். கரஶரி

அங்ஶகரன் மனத்ற ரஜஶணரடு மங்கறக்கறநட ன்று
ல்ஶனரனக்கும் வரினேம். அணரஶனஶ அற்கு அப்தடி
(கரஶரி னம்தட்டிணம் ன்று) வதர். கரஶரி அங்ஶக
னற்கு னற்கரனத்றல் அந் ஶைர ரஜரணிக்கு
ைம்தரதற ன்ஶந வதர். னகரர் ன்றும் என வதர்

உண்டு. 'னம்னகரர்'ன்று ைறநப்தித்டச் வைரல்டண்டு.
டுிஶன ந் ஆதத்ட
டுிஶன ந் ஆதத்ட

இப்ஶதரஷ ஞ்ைரவூர் ஜறல்னரவுக்குச் ஶைர ரஜரின்
தின்ணரல் ந் கரஶரி னனறல் ைம்தரதற ஷக்கும்

தரய்ந்ட மனத்றத்றல் ிில்ஷன. இட ைலர்கரறக்குத்
வன்கறக்கறல் தத்ட ஷனறல் உள்ப இடம். னனறல்
கரஶரி அவ்பவு டெம் ில்ஷன.

கும்தஶகரத்டக்குக் கறட்டத்றல் வகரட்ஷடனைர் ன்று
இனப்தரகச் வைரன்ஶணஶண, அற்கும் இன்னும் வகரஞ்ைம்
ள்பி அரட கும்தஶகரத்றனறனந்ட ரலு ஷல்
ஶற்ஶக உள்ப என இடத்ஶரடு கரஶரி னடிந்ட
ிட்டட.
மரரரக என ற ன்நரல் அட மனத்றத்றல்

ிலந்டரன் னடினேம்; அல்னட ஶஶந என யரறில்
கனந்டிடும் - னஷண கங்ஷகில் கனக்கறநரற் ஶதரன.
கும்தஶகரத்டக்கு ஶற்ஶக மனத்றஶர ஶஶந

றஶர ட? தின்ஶண, கரஶரி ன்ண ஆச்சு ன்நரல், அந்
இடத்றல் வதரிைரக என தினம் இனந்ட; அரட

னறக்கடிில் குஷக ரறரி, 'டன்ணல்'ரறரி, அடதரட்டுக்குப்
வதரிைரக என தள்பம் ஶதரய்க் வகரண்ஶடனந்ட. அந்ப்
தள்பம் அகரக திக்ஷற ரீறில் சுறத்ட வட்டிணட

ஶதரன னறஷக் குஷடந்ட வகரண்டு ஶதரினந்ட. இந்ப்
தள்பத்றன் தக்கம் கரஶரி ந்ஶர இல்ஷனஶர,
அப்தடிஶ அந்ப் திக்ஷறக் குஷடைனறல் னம்
னகறநட ஶதரன சுறத்டக் வகரண்டு உள்ஶப ஏடி,
அகரரண தினத்டக்குள் ஷநந்ஶ ஶதரய் ிட்டட.
அணரல் அந் ஊனக்ஶக றனனஞ்சுற ன்று ஶதர்
ற்தட்டு ிட்டட.

''ஶைர

ைலஷிஶன இன்ணம் ரற்தட ம்தட ஷல்

கரஶரி ஏடி, பம் உண்டரக்கற ிட்டு மனத்றத்றல்
ிலம் ன்று றஷணத்ரல், இப்தடி டுப்தநஶ ஷநந்ட
ஶதரய் ிட்டஶ''ன்று ரஜரவுக்கு டக்கம் டக்கரக
ந்ட.
இறஶன இன்வணரன ைரைரம் ன்ணவன்நரல், இந்
ரறரி றடுறப்வதன்று என ற தள்பத்றல் ிலந்ட
ஷநந்ட ஶதரகரல், ம னறிஶனஶ வகரஞ்ைம்
ித்ரமரனேள்ப ற்ந-இநக்கங்கஷப அடேமரித்ட ஏடி,
இற்ஷகரக மனத்றத்றஶன ிலம்ஶதரடரன்,
கஷடைறில் மங்கறக்கறன்ந இடத்டக்குக் வகரஞ்ைம்

னன்ணரனறனந்ட ஆம்தித்ட, அடஷக்கும் ஆறு அடித்டக்
வகரண்டு ந்றனக்கும் னமரவல்னரம் அஷ

சுற்நறப்தி, வடல்டர ன்று 'ஃதரர்ம்'ஆகற, வரம்தவும்
பப்தரண தகுற உண்டரகும். இப்தடி இல்னரல்,
மரவல்னரம் ரகறப்
ீ
தள்பத்டக்குள் ஶதரகறநஶ
ன்று ரஜரவுக்கு ிமணரய் ிட்டட.

வய்ஶனறில் னறக்ஷணட் டுப்தற்குத் ஶரண்டிஶதரட

னனறல் னறக்கடிினறனந்ட த்ஷணஶர ஶகரடி கரனன்
ஜனம் தம்ப் தண் ஶண்டிினந்ஷப்

தரர்த்ஶரறல்ஷனர?ைறன 'ஶகரல் ஷன்'கபில் [றனக்கரிச்
சுங்கங்கபில்] னறக்கடிினறனந்ட ஜனம் குதீர் ன்று
வள்பரக ந்ட வதரனட் ஶைம், உிர்ச் ஶைம்
உண்டரக்குரகவும் அவ்ப்ஶதரட 'ந்னைஸ்'தரர்க்கறஶநரம்.
இற்கரண தன கரங்கபில் என்று இம்ரறரி

இடங்கபில் னர்த்றஶன ரட ஆறு னறக்குள்ஶப

ஶதரய்ப் னகுந்ட வகரண்டினப்தரகும். ஶஶன னற

ட்டத்றஶன ஆஶந இல்னரல் ற்நறப்ஶதரனேம் கூட,
அடிிஶன ட்டும் ஆறில் ஶங்கறண ஜனம் அப்தடிஶ
இனப்தடண்டு. அப்னநம் அந் திஶைத்றல்
ற்கரகரட வட்டி, வகரத்ற, ஶரண்டும்ஶதரட அட
வதரங்கறந்ட வதரி உத்தரத்ஷ ற்தடுத்டகறநட.
''அனள்

ரரகத் றழ் ஶைத்டக்கு ந்றனக்கறந

கரஶரிின் மரம் ரக்கப்தடரட
ீ
;திற்கரனத்றல் அள்
உத்தர ஶயடரகறக் கஷ்டத்ஷத் னதபரக
ஆகறிடக்கூடரட. இற்கு ன்ண வைய்னரம்?தினத்
டரத்டக்குள் ஏடி அந்ர்ரணரகற ிட்டஷப ப்தடி
வபிிஶன வகரண்டு ந்ட, மனத்த்டக்குக் வகரண்டு

ஶைர்ததட?''ன்று ரஜர றம்தவும் ிைரரக ஶரஜறத்ரர்.
அஶ ஶரஜஷணரக உனரத்றக் வகரண்டினந்ரர்.

அப்ஶதரட தக்கத்றல் வகரட்ஷடனைரில் ண்டக KS தஸ்
வகரண்டினப்தஷப் தரர்ரர். அனகு மரஷ்டரங்கரக
ஸ்கரம் வைய்ட, தினத்டக்குள் ஶதரய்ிட்ட கரஶரி
வபிிஶன னற்கு அர் அடேக்யம் வைய்

ஶண்டும், உதரம் வைரல்னஶண்டும் ன்று திரர்த்ஷண
தண்ிணரர்.

யரிற கண்ட உதம்
யரிற கண்ட உதரம்
யரிற வகரஞ்ைம் ஆஶனரைஷண வைய்டம் அனக்கு
உதரம் னரிந்ட. 'ஶனரகம் தண்ிண ஶர ப்னக்குத்
ண்டஷணரகத்ரன், இப்தடி, அனள்ரரக

இனக்கததட்டஷப அனள் டிரண தரத்ர

தள்பத்றல் ஷநப் தண்ிினக்கறநரர். அந் ப்னக்கு
திரைறத்ரக என வதரி றரகம் தண்ிணரல்ரன்
அள் வபிில் னம்தடிரக ஈச்ன்
அடேக்யறப்தரர்'ன்று ண்டகனக்குத் வரிந்ட.
ரஜரணம் ரஷ்ட்ஜம் தரதம் :குடிகள் தண்டம்
தரதவல்னரம் அர்கஷப ல்றப்தடுத்த் நற
ரஜரிடம் ஶதரய்ச் ஶைர்ந்டிடும். ஆணரல் ஜண
மனெயத்றன் குற்நத்றணரல் என ிதரீம்
உண்டரகும்ஶதரட அற்குத் றரக னொதரக தரியரம்
தண்ஶண்டுவன்நரல் அைனுஷட உிஷப் தனற
வகரடுத்ரல் கஷ்டம் ீங்கற ல்னட டக்கும். அல்னட
என ஞரணிஷ தனற னரம். ஞரணிின்

யறனத்றனறனந்ட ன்ணில்தரக அட தரட்டுக்கு மகன
ஜணங்கள் ீ டம் கனஷ ஊநறக் வகரண்டினக்கும்.
மர்ன அந்ரத்ரரண ஈச்ஷண அந் ஞரணி
கண்டுவகரண்டணரஷகரல் அனுக்குள் ஜண

மனெயம் னர அடக்கம் ன்று ஷத்டக் வகரள்பனரம்.
ஆஷகரல் இப்தடிப்தட்ட என ஞரணிஷ தனற ந்ரலும்
க்கள் குனத்டக்குப் வதரிரக என ன்ஷஷ
மரறத்டத்  னடினேம்.
''ன்ண

உதரம்?''ன்று ஶகட்ட ரஜரிடம் இஷச்

வைரன்ணரர் ண்டகர். அஷக் ஶகட்டவுடன் ரஜர, ''ஆயர,
அப்தடிரணரல் ன் திஷஜகலக்கரக, இணிஶஶன திப
தரிந்ம் ப்ஶதரகறந அர்கலட மந்றகபின்

ன்ஷக்கரக இஶர ரஶண ன் ைறஷமக் வகரடுக்கறஶநன்.

வகரடகறனறனந்ட கரஶனரிஷ ரன் இவ்பவு டெம்
வகரண்டு ந்ட வதரிைறல்ஷன. இப்ஶதரட அஷப

ஶனரஶகரதகரரக வபிில் ப்தண்டற்கரகப்
திரத் றரகம் வைய்னேம்தடிரண என தரக்கறம்
ணக்கு னதித்றனக்கறநஶ, இடரன் வதரிசு''ன்று

மந்ஶரத்ஶரடு தனற வகரடுத்டக் வகரள்பப் னநப்தடடரர்.
'ரஜ

ஶதரகம்'ன்ஶந வைரல்டஶதரல் அஶக

வமபக்ங்கஷப அடேதித்ஶ தக்கப்தட்ட ைரீத்ஷ
அர் இப்தடி த்னரத்ரய் றஷணத்டத் றரகம்
வைய்க் கறபம்திஶதரட ஞரணிரண ண்டகர் சும்ர
இனப்தரர?
''அப்தர!ரங்கள்

ைரீ மளகத்ஷ அநஶ ிட்டு, அஷப்

திரப் ைத்ரல் ற்தட்ட என சுஷ ன்ஶந றஷணக்க
ஶண்டிர்கள். ஆஷகரல் ஶனரக ஶக்ஷரர்த்ரக
என ைரீம் தனறரக ஶண்டுவன்நரல் அற்கு னல்
தரத்ஷ ங்கலக்குத்ரன். ரன்ரன்
தனறரஶன்''ன்நரர்.

ஆரங்கள் ஶகட்தறல்ரன் ''ணக்கு னல் தரத்ஷ,

ணக்கு னல் தரத்ஷ, ன்று 'ப்ரரிடி'ஶகட்தட வதரட
க்கம். இங்ஶகஶர ஶைர ரஜரவும், யரிறிம்
ங்கள் ஶயத்ஷஶ தரித்ரகம் தண்டறல்
அனம் 'ப்ரரிடி'வகரண்டரடிக் வகரண்டரர்கள்.
''ஜணங்கபின்

ஶரம் அர்கஷபத் றனத்ர

ரஜரஷத்ரஶண ஶை ஶண்டும்?''ன்று உரிஷ வைத்டப் ஶதரற்கு உரிஷ! - ஶகட்டரர் ரஜர.

ரிறனேம் ிடில்ஷன. ''உணக்கு ஜணங்கலக்கரகப்
ப்ரத் றரகம் வைய்னேம் ரய்ப்ன னேத்த்றலும்

கறஷடக்கறநட. ரன் னேத்ம் தண்டற்கு இடறல்ஷன.
ஆணணரல் ன்ஷணத் ஶடிக் வகரண்டு ந்றனக்கறந இந்
மந்ர்ப்தத்ஷ ல ிடரட்ஶடன். c றலும் ன்ஷண
ிடச் ைறன்ணன். றடீவன்று c உிஷ ிட்டுிட்டரல்,
அடுத்ட ரஜ் தரனணத்டக்கு ரனம் திற்ைற
வதநில்ஷனரனரல் ரஶட கஷ்டத்றற்கு ஆபரகும்.

ஜணங்கபின் கஷ்டத்ஷத் ீர்ப்தரக றஷணத்ட c வைய்கறந
றரகஶ அர்கஷப இஷிடப் வதரி அரஜகக்
கஷ்டத்டக்கு ஆபரக்கறிடும்.
உதரம் வைரன்ணன் ரன் ரஶண?வைரல்னறிட்டு, அஷக்
கரரித்றல் தண்ிக் கரட்டவும் ணக்கு இட

இனக்கும்ஶதரட ரன் சும்ர இனந்டவகரண்டு உன்ஷணப்
தனறரகச் வைய்ரல் ணக்கு ரஜயத்ற ஶரம்
உண்டரகறிடும்''ன்வநல்னரம் வைரல்னறிட்டு,

அனுஷட தறலுக்கு கூடக் கரத்றரல், கறடுகறடுவன்று
அந் தள்பத்டக்கு ந்ரர்.
யர ஶகத்ஶரடு அற்குள்ஶப தரய்கறந சுனறஶன ம்
ைறஷம தனற வகரடுத்ட ிட்டரர். அரட அறல்
அப்தடிஶ ஷன குப்னந ிலந்ட ிட்டரர்.
ல்னஷச் வைரல்னற ஆதத்ட
ல்னஷச் வைரல்னற ஆதத்ட !

தக்கத்றஶனினறனந்ட இனந்ட இஷப் தரர்த்டக்

வகரண்ஶடினந் எனர் அப்ஶதரட என ஸ்ஶனரகம்
வைரன்ணரக இனக்கறநட:
யறம்  ரச்ம் அயறம்  ரச்ம்
யறரயறஶ ஷ ஶத் கரைறத்
யறஸ் க்ரதி ிதத்றஶற
ண்டஶகர ர தினம் ப்ிஷ்ட :
''ரனக்கும்

ல்னஷனேம் வைரல்ன

ஶண்டரம்;வகட்டஷனேம் வைரல்ன ஶண்டரம்.
எனஶதரடம் ல்னட வகட்டடகஷப டுத்டச் வைரல்னஶ
ஶண்டரம். ல்னஷச் வைரன்ணனும்கூட ஆதத்ஷ
அஷடகறநரன். உரரக, ண்டகர் ன்று வதர்
தஷடத்ர் தினத்றல் திஶைறத்ட ிட்டரர்''ன்தட
ஸ்ஶனரகத்றன் அர்த்ம்.
இறலும் வகரஞ்ைம் றரறல்னரல் ஶதரகில்ஷன.
ஶனரகத்றல் த்ஷணஶர டக்கும். ஈச் னீ ஷன,

ஜணங்கபின் கர் கற ப்தடி ப்தடிஶர இனக்கும்.
ஆணரல் உனகத்றல் இனக்கறந ப்ன, மரிகஷபஶ
எனத்ன் ப்ஶதரட தரர்த்ரலும் றஷணத்டக் வகரண்டு

அட்ஷஸ் தண்ிக் வகரண்ஶட இனப்தட ன்நரல் ரன்
ஆத்ரஷக் கணித்ட உர்த்றக் வகரள்ப னடிரஶன
ஶதரகும். அணரல் ன் னறறஶடஷணப் னரிந்ட வகரண்டு,
ம்னஷட அட்ஷஸ் ங்ஶக டுதடுஶர அங்ஶக
ட்டும் ல்னட வதரல்னரடகஷபச் வைரல்ஶரடு

றறுத்றக் வகரள்டரன் ம் ரறரி மரரன்

றஷனில் இனக்கப்தட்டனக்கு னேக்ரினக்கும். அட
ரன் இந் ச்ஶனரகத்றன் தடிப்திஷண. ல்னஷச்
வைரல்னறிட்டு அட ஷடனஷந ஆற்கு ரஶ
றரகம் வைய் ஶரிடனரவன்னும்ஶதரட, அப்தடிப்தட்ட
றரகத்டக்கு தரிதக்குப்தடரர்கள் என்றும்

வைரல்னரல் ரஷ னெடிக் வகரண்டினப்தஶ ச்னரக்ம்
ன்ந ீறஷ இறனறனந்ட ரம் டுத்டக்வகரள்ப

ஶண்டும். ஆணரலும் இன்நறல்னரிட்டரலும் ன்ஶநர
என ரள் றரகத்டக்கு ம்ஷப் தக்குப்தடுத்றக்
வகரள்ப ஶண்டும் ன்ந னக்ஷ்த்ஷனேம் ஷத்டக்
வகரள்ப ஶண்டும்.

யரன்கள் ிம் ஶஶந. அர்கள் ஆத் தரிதரகம்
அஷடந்ட ிட்டரர்கள். ஈச்னுஷட ஶனரக ரடகம்
ன்ண, ஜணங்கபின் கர் கற ன்ண ன்வநல்னரம்
வரிந்ட வகரண்ட அர்கள் த்ஷண ிதரீம்

டந்ரலும் ''அன் இஷ்டப்தடி''ன்று ைரகற தண்ிக்
கறடந்ரலும் கறடப்தரர்கள்;அல்னட தக்ற ஶகத்ரல்
அஷணஶ ரடகத்ஷ ரற்றும்தடிப் தண்ிணரலும்
தண்டரர்கள்.

அஷண மளந்னெர்த்ற ஸ்ரறகள் ரறரி வகடுதடி
தண்ி ஶஷனகூட ரங்குரர்கள்;அல்னட ங்கள்

தஷமவல்னரம் த்ரகம் தண்ி த்-த்ரர [அன்
னெனம்]ஜண மனெயத்றன் தரத கர்ரஷ
'ந்னைட்ஷனஸ்'தண்ி

என வதரி ங்கபம்

ற்தடும்தடிரகவும் தண்டரர்கள்.

உத்கறனஷ்டரண ண்டக KS ஶனரக யறம்

வைரன்ணற்கரக இப்தடி அறரரக ஜீஷணப் தனற 
ஶண்டிினக்கறநஶ ன்தஷப் தரர்த்ட ஶர எனத்ர்
ணஸ் வரிந்ட, ரனம் னக்கும் ல்னஷனேம் வைரல்ன
ஶண்டரம், ஶகட்டஷனேம் வைரல்ன ஶண்டரம் ன்று
ச்ஶனரகம் தண்ிிட்டரர். ண்டகஶரன் இந்
ச்ஶனரகத்ஷச் வைரல்னறக் வகரண்டு தினத்டக்குள்
இநங்கறணரர் ன்றும் ைறனர் வைரல்கறநரர்கள். அனக்கும்
அந் மத்றல் வகரஞ்ைம் ணஸ் கனங்கறக்

கண்ினறனந்ட ஜனம் ந்ட, இப்தடிை வைரன்ணரர்
ன்கறநரர்கள். இப்தடிச் வைரல்ட மரிில்ஷன ன்று
ணக்குத் ஶரன்றுகறநட. யரன்கள் என யரத்
த்ரகம் வைய்னேம் ஶதரட ல்ன ண றஷநஶரடு
ஶனரகத்ஷவல்னரம் ரழ்த்றக் வகரண்டுரன்
ஶதரரர்கஶப ி, ன் எனத்னுக்கு ைறம்

உண்டரிற்ஶந ன்று றஷணத்டத் றரகத்டக்கரகப்
தச்ைரரதப் தட்டரர்கள் ன்தட அந் றரகத்ஷனேம்

ிர்த்ரக்கற, யரஷணனேம் வற்று ஆபரக ஆக்கற
ிடுரகும்.
ணக்கு ன்ண ஶரன்றுகறநவன்நரல், அர் கண்கபில்
ஜனம் ந்றனந்ரல் அட ஆணந் தரஷ்தரகத் ரன்
இனந்றனக்கும் ன்ஶந ஶரன்றுகறநட. ''ன்ஷநக்ஶகர என
ரள் இந் ைரீம் ஶதரக ஶண்டிடரன்; அட ஶர
ிரற, க்ஷகில் ஶதரகரல் ஶனரஶகரதகரரக
ம்னஷட ணப் னர்ரகக் கரிக்ஷக ப்தட்டுப்
ஶதரகறநஶ''ன்று அர் மந்டஷ்டிரன் அஷடந்றனப்தரர்.
ிபக்வகண்வய்ச் ைரறரரஷகரல் ஆக்குக்

வகரட்ஷட ன்ஷணப் திறந்ட வகரண்டு ஜணங்கலக்கு
உதகரிப்தட ஶதரனஶரன் அனம் இனந்றனப்தரர்.

கல ஷ, ஷததிள், குநள் ஶதரஷண; ண்டகரின் உத்
உரம்
கல ஷ, ஷததிள், குநள் ஶதரஷண ;
ண்டகரின் உத் உரம்
கல ஷிஶன ஶரகறகபில் உச்ைறஷனக்குப்ஶதரண
'தஶரகற'ன்

ன்று தகரன் என இடத்றல்

வைரல்னறினக்கறநரர். னெக்ஷகப் திடித்ன், குஷகிஶன
அஷடத்டக் வகரண்டு கறடப்தன், ரமக் கக்கரய்
தட்டிணி கறடப்தன், 'மயஸ்ரம் அட இட'ன்று
ன்ணஶர வைரல்கறநரர்கஶப அந் இடத்டக்குக் குண்டனறீ
ைக்றஷத் டெக்கறக் வகரண்டு ஶதரணன் ஆகறர்கஷபப்
'த

ஶரகற'ன்று வைரல்னில்ஷன. ஶஶந ன்ண

னக்ஷம் வைரல்கறநரர்?
ஆத்வௌதம்ஶ மர்த் மம் தச்ற ஶர (அ)
ர்ஜள*
மளகம் ர ற ர ட:கம் ம ஶரகல தஶர : **
''அர்ஜளணர!ன்

மளகரினும் டக்கரினும்

ங்ஶகனேம் ன்ஷணஶ உதரணரகக் வகரண்டு

மரகப் தரர்க்கறநரஶணர, அஶண த ஶரகற ன்தட
ன் டின''ன்று வைரல்கறநரர்.
''ஆத்வௌதம்ஶ''அரட, ''ன்ஷணஶ

உதரணரகக்

வகரண்டு''ன்தஷத்ரன் ஏபவுக்கு ஷததிபின் ''Do unto

others as thou wilt be done! ''ன்ந Golden Rule வைரல்கறநட.

திநத்றரர் ப்தடிச் வைய் ஶண்டுவன்று

க்குப்

றஷணக்கறஶநரஶர, அப்தடிஶ ரம் திநத்றரனக்குச்
வைய் ஶண்டும்.
ஶரகத்றன் கறட்ஶடஶ ஶதரகர ற்கரன றஷனில் ரம்
ன்ண றஷணக்கறஶநரம்?
'க்கு

னகறந கஷ்டத்ஷப் திநத்றரன் ஶதரக்கடம்.

க்கு ரித்ர, திநத்றரன் க்கு அள்பிக்
வகரடுக்கடம். க்கு ிரறர, திநத்றரன் சுச்னொஷ

தண்டம். க்கு என கரரிம் தரர இனக்கர, அஷ
திநத்றரன் ஷனில் கட்டிிட ஶண்டும் -

இப்தடித்ரஶண றஷணக்கறஶநரம்? இஷ அப்தடிஶ ரற்நற
ம் இடத்றல் திநத்றரஷண ஷத்ட, அனுக்கு ந்

ித்றல் கஷ்டரணரலும் அஷ ரம் ஶதரக்கடம் ன்று
ஆக்கறக் வகரண்டுிட்டரல் அட ரன் 'ஆத்வௌதம்ம்'.
இன்வணரனத்ஷணக் கஷ்டப்தடுத்றரட ரம்

மந்ஶரம் அஷடடம் ன்று இப்ஶதரட றஷணப்தறல்,
இன்வணரனத்ன், ரம் ன்கறந இண்டு ஶதரின்

இடத்ஷனேம் 'இண்டர்ஶைஞ்ஜ்'தண்ி ிட்டரல், தஸ்தம்

இடம் ரற்நறிட்டரல் அட ரன் 'ஆத்வௌதம்ம்'. அன்ன
ன்ந என்ஷந பர்த்டக் வகரண்டுிட்டரல் இந்
ஆத்வௌதம்ம் ன்ணரல் மறத்றத்டிடும் ன்று

றனக்குநபினறனந்ட வரிகறநட. ிச் ிரதகரண
அன்ன இல்னரல் ம்றடம் ரத்றஶ ரம் அன்ன
தரரட்டிக் வகரண்டினக்கும்ஶதரட

திநத்றரனுக்குவமபக்கறம் னகறந ல்னரனம்

ம்றடம் ந்டிட ஶண்டுவன்று றஷணக்கறஶநரம்;

உத்ரண அன்னக் கும் க்கு ந்ட ிட்டரஶனர
இட அப்தடிஶ ரநற, திநத்றரனக்கு ம்னஷட
மகனத்ஷனேம் வகரடுத்டிட ஶண்டுவன்று
ஶரன்நறிடும்.
மகனத்ஷனேம் ன்தற்கு ''ம்னஷட
லும்ஷதனேம்''ன்று றனள்லர் வைரல்கறநரர். அரட
ீைற யர்ற ம்னஷட னடவகலும்ஷதனேம் ஶ
கரர்த்டக்கரகக் வகரடுத்ட ஶதரன உிஷனேம் றரகம்
வைய்ஶ அன்னஷடஷ ன்கறநரர்.
அன்தினரர் ல்னரம் க்குரிர் - அன்னஷடரர்
ன்னம் உரிர் திநர்க்கு .
மளகம், டக்கம் இண்ஷடனேம் மரகப் தரர்க்க
ஶண்டும் ன்று கல ஷில் இனப்ரகச் வைரன்ஶணன்
அல்னர? இற்கு ஶனரகத்றன் மளகம், டக்கம் ன்று
அர்த்ம் தண்ிக்வகரள்பரல் ன்னுஷட மவ்

இன்தம், டன்தம் ன்று வதரனள் டுத்டக் வகரள்பனரம்.
ஶனரகத்றன் மளக, டக்கங்கஷப மரகஶ தரர்த்ட

ிட்டரல் அப்னநம் அற்குத் டக்கம் உண்டரகும்ஶதரட
அணிடத்றல் அனள் தரரட்டி மளகத்ஷ

உண்டுதண்டற்கு இடஶ இனக்கரல்னர?
ன்னுஷட மளக டக்கங்கஷப என்நரகக் கனற,
அரட ணக்கு டக்கம் ற்தடுஷனேம் கனரல்
ஶனரக ஶக்ஷத்டக்கரகக் கரரிம் வைய் ஶண்டும்
ன்றுரன் தகரன் வைரல்னற, அப்தடிக் கரர்ம்

தண்டஷ ''ஶனரக மங்க்யம்''ன்கறநரர். 'இந் ஶனரக
மங்க்யத்டக்கரகஶரன், உனகம் ரஷஶ ன்று

ன்நரகக் கண்டுவகரண்ட ஞரணிகள்கூட, ங்கலக்வகன்று
என கர்ரவும் ஶஷப்தடரிட்டரலும் கர்ரக்கஷபப்
தண்ிக் கரட்ட ஶண்டும் ன்றும் ிறத்றனக்கறநரர்.
ஞரண றஷனில் மளக, டக்கம் ன்ந இண்ஷடனேம் abstract
ஆக [ணித் த்ங்கபரக]ப் தரர்க்கறநஶதரட இண்டும்
என்நரகத்ரன் இனக்கும். மளகனம் வதரய், டக்கனம்
வதரய் ன்று ரன் இனக்கும். ஆணரலும் அறஶனஶ
திஶஷின் றறத்ரக ஶனரக த்னஷ்டி ரறரி என்ஷந
ஈச்ன் ற்தடுத்டகறநஶதரட, மளகம், டக்கம் இண்டும்

ணக்கு எட்டில்ஷன ன்று வரிகறநஶதரஶ, ஶனரகத்றன்
மளக டக்கங்கஷபப் தரர்த்ட அட ல்ன றில் மளகம்

அஷடனேம்ஶதரட அறல் என ஞரணினேம் மந்ஶரப்தடுகறந
ரறரினேம், அட டக்கம் அஷடனேம்ஶதரட அற்கரக
அனும் கனஷில் உனகுகறந ரறரினேம் இனக்கும்.
இப்தடி அட டக்கப்தடுகறந ஶதரட அஷப்

தரியரிப்தற்கரக அன் ன்ஷணஶ றரகம் தண்ிக்
வகரள்ப னன் னரன். 'ன்ஷண'ன்று வைரல்லும்ஶதரட
ரம் அனுஷட ைரீத்ஷ அர்ப்தம் தண்டஷச்
வைரல்கறஶநரம். ஆணரல் அனுக்கு இந் ைரீம் றஜத்
'ரன்'இல்ஷன

ன்தட வரினேம்!

இப்தடி தத் றரகறரக, ஆத்வௌதம்த்ரல் கறனஷ்
தரத்ர வைரல்கறந தஶரகறரகவும் ஆண ண்டகர்
றனனஞ்சுறில் கரஶரிின் தினத்டச் சுனறல்
இநங்கறப் திரத் றரகம் தண்ிணரர்.

வதனம் தள்ப னம் றனனம்ன னம்
' வதனம்

தள்ப ' னம் ' றனனம்ன ' னம்

இர் இநங்குற்குள், னன்ஶண தினத்றல் திஶைறத்
கரஶரி அண்டர்-க்வுண்டரகஶ ரற்தட ம்தட ஷல்
ஏடிிட்டரன். இர் இங்ஶக இநங்கறப் தனறரஶணரஶர

இல்ஷனஶர, அந் க்ஷஶ, அந் ரற்தட ம்தட ஷல்
ரண்டினேள்ப இடத்றல் னறக்கடிினறனந்ட அப்தடிஶ
தீச்ைறட்டுக் வகரண்டு வபிில் ந்டிட்டரள். ஶஶன
னற்கு அள் கண ஶகரக ற தண்ிக்
வகரள்லம்ஶதரட னனறல் வதரிைரக என தள்பம்
உண்டரிற்று. அணரல் இந் இடத்டக்கு இப்ஶதரடம்
'வதனம்

தள்பம்'ன்று என ஶதர் இனக்கறநட. ஜணங்கள்,

''இவன்ணடர

தள்பம்? னகம்தர ன்ண?'' ன்று தரர்த்டக்

வகரண்ஶட இனக்கும் ஶதரட அறல் அன்டர்-கறவௌண்டரக
இனந் கரஶரி கறடுகறடுவன்று றம்தி னறக்கு
வபிிஶன ந்ரள்.
னறஷ அள் வரடுகறந இடத்றல் னறங்கம் என்று
இனந்ட. இந் னறங்கத்ஷ னஷஜ தண்ித்ரன் யர
ிஷ்ட னம்னரிச் ைங்கு வதற்நரர் ன்தட கஷ.

அணரல் அந் னறங்கத்டக்கு னம்னரீச்ர் ன்று வதர்.
அஷ னம் னரிந்ஶ, அரட திக்ஷறம் தண்ிக்
வகரண்ஶட கரஶரி ஶற்வகரம்டு னறக்கு ஶனரக

ஏடிணரள். அந் ஸ்னத்டக்கு றனனம்னம் ன்றும்
வதர் இனக்கறநட.

தரடல் வதற்ந ஸ்னங்கள் வரத்ம் 274. அறல் னெனம்
தரடிஷ ரற்தத்ட ரலுரன். இந் ரற்தத்ட ரனறல்
றனனம்னனம் என்று.
றனனஞ்சுறில் தினத்டக்கு உள்ஶப ஶதரண கரஶரி
றனனம்னத்றல் றுதடி வபிிஶன ந்ரள்.

அங்கறனந்ட வன் கறக்கரக னென்று ஷல் ஏடி ைம்தரதற,
னகரர் ன்வநல்னரம் வைரல்னப்தடும் ஊரில்
கரஶரிப்னம்தட்டிணரக்கறக் வகரண்டு அங்ஶகஶ
மனத்றத்றல் கனந்ட ிட்டரள்.
ஈைணின் அனள் னீ ஷன
ஈைணின் அனள் னீ ஷன
அஶபரடு றனனஞ்சுறில் உள்ஶப ஶதரண
ண்டகரிறக்கு ஸ்ரற உிர் வகரடுத்ட
அஶபரஶடஶ றனனம்னத்றல் வபிஶ வகரண்டு
ந்ரர் ன்று கஷ. அர், ''ஶதரணரல் ஶதரகட்டும் இந்
உிர்''ன்று றரகம் தண்ிணட தண்ிணடரன்.

ஆணரல் இப்தடிப்தட்ட றரகறஷப் தனறரங்கறண தற

கரஶரிக்கு இனக்கப்தடரட ன்ஶநர, அல்னட ரணரக
அனஷட ைரீம் ிலகறந ஷ ஜணங்கலக்கு
அஷத் ரிைறப்தரல் ற்தடும் தரிசுத்ற ீடிக்கட்டும்
ன்ஶநர ஸ்ரறஷ அனக்குப் னத்டிர்
வகரடுத்டிட்டரர்.
அடட்டுறல்ஷன, அர் ஶனரகத்றன் கஷ்டத்ஷத் ரம்

ரங்கறக் வகரண்டரவன்நரல், ஸ்ரறஶர அர் ரங்கறக்
வகரண்ட தரத்ஷத் ரஶ ம்றடம் transfer தண்ிக்

வகரண்டரக [ரற்நறக் வகரண்டரக] இன்ஷநக்கும்
கரட்டிக் வகரண்டினக்கறநரர்!

தினத்றல் இநங்கறண KS கரஶரி ரஷக்குத் ம்னஷட
ஷனஷப் தனறரகக் கரட்டிறல் அனஷட
ஷனிஶன என தள்பம் உண்டரகற ிட்டட. இப்ஶதரட
அர் வபிஶ ந் வதனம்தள்பத்றனறனந்

னம்னரீச் னறங்கத்றன் ஷனக்கு அந்ப் தள்பம் இடம்
ரநற ிட்டட!வரம்தவும் ஃஶதரர்ஶமரடு ந்
கங்ஷகஷக்கூட அரரமரக ஜஷடிஶன ரங்கறக்
வகரண்ட ஈச்ன் இங்ஶக ஞரணினேம் ரனும் என்ஶந
ன்று கரட்டுற்கரகத் ஷனில் தள்பம் ிலந்ரக
ிபங்குகறநரர்!

தகல ன் ஆகரைத்றனறனந் கங்ஷகஷ னறக்கு
இநக்கறணரன். ண்டகர் னறக்கு அடிில் ஷநந்ட ஶதரண
கரஶரிஷ றன ட்டத்டக்கு ற்நறணரர்.
றனனம்னத்றல் கரஶரி வபிிஶன ந் திற்தரடு,

றனனஞ்சுறினறனந்ட அந் இடம் ஷக்கும் அள்
'அன்டர்

கறவௌண்டரக'இனந்டம் ரநற, னறக்கு ஶஶனஶ

ஏடனரணரள். வகரடகறல் அரம் தண்ிணள் னகரரில்
மனத்றத்றல் னகும்ஷில் னநறதடர ஜீறரக
ஆணரள். னடிகறந இடத்றல் Granary of Tamilnadu - றழ்
ரட்டின் வற்கபஞ்ைறம் - ன்னும்தடிரகத் ன்
மரத்ஷ ல்னரம் ிறஶரகறத்ட 'வடல்டர'வும்
உண்டரக்கற ிட்டரள். இற்வகல்னரம் கரம்
ண்டகரின் றரகம்ரன்.

றனனஞ்சுற திள்ஷபரர்
றனனஞ்சுற திள்ஷபரர்
றனனஞ்சுறில் அள் தினத்றனறனந்ட ம னறக்கு
ந் இடத்றல் என திள்ஷபரர் இனந்ரர்.

றனனம்னரிில் ப்தடி ஊர்ப் வதனக்ஶகற்த
னம்னரீச்ர் இனந்ரஶர அப்தடிஶ இந்

றனனஞ்சுறிலும் திள்ஷபரர் னம்னரி ிரகரக
இனந்ரர் - அரட டம்திக்ஷகஷ னப்தக்கரகச்
சுறத்டக் வகரண்டினக்கறந அனர்ரண னொதத்றல் அர்
இனந்ரர். 'க்ஷறரர்த் கதற'இன்று இந்

னெர்த்றஷச் வைரல்ரர்கள். 'க்ஷறஆர்த்'ன்நரல்
'னட

தக்கம் சுறத்'ன்று அர்த்ம்.

றனனஞ்சுறில் இப்ஶதரட திமறத்ரக இனக்கறந

னெர்த்ற 'ச்ஶ ிரகர்'. றறல் 'வள்ஷப ரப்
திள்ஷப'. வள்ஷப வஶபவன்று மனஷக் கல்னறல்
தண்ிண ரறரி இனப்தரர். அந் ஸ்னத்றலுள்ப தரடல்
வதற்ந ைறரனத்டக்கு வபிிஶன ணிக் ஶகரினறல்
அர் இனக்கறநரர். அங்ஶகினக்கறந மனஷக்கல்

தனகி இந்த் றழ் ஶைத்றன் றகவும் அனர்ரண
ைறல்த அறைங்கபில் என்று. இந் ச்ஶ ிரகஷப்
னஜறத்ஶ ஶஶந்றன் அம்னம் வதற்நரன் ன்று கஷ.
ஆணரல், க்கு அறன ரஷரண கரஶரிஷ றழ்
ஶைம் ீ பவும் வதற்ந றனனஞ்சுறில் இனந்
'க்ஷறரர்த்

கதற' ன்று ரன் வைரன்ணட இந்

ச்ஶ ிரகஷ அல்ன. இர் (ச்ஶ ிரகர்)

வதனம்தரனரண ஶகரில்கபில் உள்பஷப் ஶதரல் இடட

தக்கம் டம்திக்ஷகஷச் சுறத் 'ரரர்த் கதற'ரன்.
ரன் வைரன்ண னம்னரி ிரகர் இனப்தட
ைறரனத்றஶனஶரன். ணிக் ஶகரினரக இல்னரல்
ைறனரத்றன் அஶக மந்றறகபில் என்நறல் அர்
இனக்கறநரர்.

தினத்றனறனந்ட ம னறக்கு ந் கரஶரி, னட தக்கம்
டம்திக்ஷகஷச் சுறத் அஷத்ரன் ரனும் னட
தக்கம் சுறத்டப் திக்ஷறம் தண்ிிட்டு ஶற்
வகரண்டு ஏட ஆம்தித்ரள்.
வகரடகறஶன கன்ணங் கஶவனன்று கரக்கரரக ந்ட இர்
கிழ்த்ட ிட்டறணரஶனஶ ஏட ஆம்தித் கரஶரி

ன்னுஷட ஶதரக்குக்கு ந் ிக்ணம் ீங்கற றுதடி
னறக்கு ஶல் ஏட ஆம்தித்ஶதரட வள்ஷப
வஶபவன்நறனக்கறந ச்ஶ ிரகரினக்கும் ஊரிலுள்ப
னம்னரிரஷண - னம்னரி ரஷணஷ - னம் ந்ட
ஶஶன தியறத்டக் வகரண்டு ஶதரணரள்.

திள்ஷபரர் திக்ஷறத்ஶரடு ஆம்திப்தட
க்கம்;க்ஷறரர்த்ப் திள்ஷபரரின்

திக்ஷறத்ஶரடு கஷஷ னடிக்கறஶநன்.
கன்ணடின் கரல்ரய் கர் ிரறனேம் கரத்ரி ைக்றனேம்
கன்ணடின் கரல்ரய்
கர் ிரறனேம் கரத்ரி ைக்றனேம்

சுரர், அறுடைறு னங்கள் னன்ணரல்

றனணந்னத்றனறனந்ட வகரண்டு ஆட்ைற வைய் என
ஶகப ரஜரவுக்கு ீர ஶரகம் உண்டரிற்று. த்ஷண
ஷத்ம் தரர்த் ஶதரறலும் ிரற திடிதடில்ஷன.
“ரஜ

ஷத்ம்” ன்ஶந வைரல்கறஶநரல்னர, அப்தடி

வ்பஶர ைறகறச்ஷை வைய்டம் குரகரல் வரம்தவும்
கஷ்டப்தட்டரன்.
என ரள் ரத்றரி தகரஷணஶ ப்ரர்த்ஷண

தண்ிக்வகரண்டு அப்தடிஶ வகரஞ்ைம் கண்ர்ந்ட
ிட்டரன். அப்ஶதரட என ஸ்ப்ணம் ந்ட.
ஸ்ப்ணத்றல் ஆகரைத்டக்கும் னறக்குரக என வதரி
னொதம் ஶரன்நற அணிடம், “ரஜரஶ! உணக்கு

ற்தட்டினப்தட கர் ிரற. அரட, ஜன்ரந்த்றல் ீ
தண்ிண தரதத்றல் ீரல் றச்ைரினந் ஶைஶ
ஶரகரகறினக்கறநட. இஷ ீ அனுதித்டத்ரன்

ீர்த்டக்வகரள்ப ஶண்டுஶஶரற எபத்ரல்
குப்தடுத் னடிரட. என்று ஶண்டுரணரல் ீ

வைய்னரம். உன் ஆக்னறக்கு ள்பிணரல் என ப்றஷ
தண்ி அற்குள்ஶப னரவும் ங்கத்றணரல் றப்தி,

அறஶன உன் கர்ரஷ, தரதத்ஷ, ஶரகத்ஷ ஆரயணம்
வைய்ட ைத்ரண என ப்ரறனுக்கு ரணம்
வகரடுத்டிடு. அப்ஶதரட கர்ர உன்ஷணிட்டு அணிடம்
ஶதரய்ிடும். அன் ல்ன ந்த்

ைக்றனேள்பணரினந்ரல் ஶரகத்ஷ வஜரித்டக்வகரண்டு
ிடுரன். அட ப்தடிரணரலும் அனுக்கு இப்தடி
ஶரகத்ஷ உண்டரக்குற்கு தரியரரகத்ரன்

இவ்பவு ஸ்ர்ம் வகரடுக்கச் வைரன்ணட” ன்று
வைரல்னறற்று.

ிடிந்டம் ரஜர அப்தடிஶ ள்பிஶன திம்தம் தண்ி
அற்குள் டம்தனப்ன ரறரிரண ஸ்ர்

ிகஷபக் வகரட்டி றப்தி ஷக்கச் வைய்ரன். ரண
மரச்ைரத்ஷ திர யர ஜணங்கலக்கு எபிவு
ஷநில்னரல் வரிப்தடுத்றணரன்.

ரணம் ரங்கறக் வகரள்ப னம் னன்ில்ஷன. ”ரஜர
ன் கர்ரஷ அனுதித்டக் வகரள்ப ஶண்டிட ரன்.
ஸ்ர்த்டக்கரக ம்னஷட ந்த்ைக்றஷப் தம்
ஷப்தர? ந்த்ைக்ற ஶதரரனறனந்ட ிட்டரஶனர ம்
உிஷஶ தம் ஷப்தரக ஆகறிடுஶ” ன்று
ல்ஶனரனம் எடங்கறப் ஶதரய் ிட்டரர்கள்.

ரஜரவுக்கரணரல் ஶரக தரஷ ரங்க னடிில்ஷன.
வபினைர், வபி ரஜ்ங்கபினறனந்ரட ரட
ரட்டரர்கபர ன்று ரனர றக்கறலும் ண்ஶடரர
ஶதரட ஆள் அனுப்திணரன்.

இணரல் ஶகப ரஜர ிம் கர்ரடக ரஜ்த்றற்கும்
ட்டிற்று.

ல்ன ந்த் ைக்றனேம் ஷர்னம் உள்ப என கன்ணட
திம்ைரரி ரணம் ரங்கறக் வகரள்லற்கரகத்
றனணந்னம் ந்ரன்.

ரஜரவுக்கு மந்ஶரம் ரங்க னடிில்ஷன.
ிறத்ரக ரஷ ரர்த்ட ள்லப் வதரம்ஷஷ
திம்ைரரிக்குத் ரணம் தண்ிணரன்.

அப்ஶதரட ஏர் ஆச்ைரிம் டந்ட. திம்ச்ைரரி
ப்றஷஷஶ உற்றுப் தரர்க்க, அட ன்னுஷட னட
ஷகஷ உத் டெக்கறக் வகரண்டு சுண்டு ிஷனனேம்
கட்ஷட ிஷனனேம் டித்டக் வகரண்டு ற்ந னென்று
ில்கஷபனேம் ீட்டிக் கரட்டிற்று.

ரஜரின் னர்கரன கர் ஶைம் கரன னனன் ன்ந
னெர்த்றரக ப்றஷில் ப்ர ப்றஷ்ஷட

வைய்ப்தட்டினந்ட. அணரல், அஶைணரண திம்தம்
றஜரகஶ திரன் உள்ப மஶைண ஜீணரக ஆகற
ிட்டட.

அட இப்தடி னென்று ிஷன உ ீட்டிக் கரட்டிடம்
திம்ச்ைரரி ஷனஷ ஆட்டி “அவல்னரம் னடிரட”
ன்நரன்.

உடஶண திம்தம் ஶரற ிஷன டக்கற ிட்டு ற்ந
இண்டு ில்கஷப ட்டும் ீட்டிதடி ஷத்றனந்ட.
“அடவும்கூட

னடிரட” ன்று கர்ணரடக திம்ச்ைரரி

ஷனரட்டிணரன்.

திம்தம் டு ிஷனனேம் டக்கற, ஆள்கரட்டி ில் என்ஷந
ரத்றம் கரட்டிக் வகரண்டினந்ட.
”ஶதரணரல்

ஶதரகறநட. உன்ணிஷ்டப்தடிஶ ஆகட்டும்”

ன்நரன் திம்ச்ைரரி.
அப்தடி அன் வைரல்னற ரய் னெடுற்குள் திம்தம் த

மந்ஶரத்ஶரடு அன் கரனறஶன ிலந்ட மரஷ்டரங்க
ஸ்கரம் தண்ி லந்ட.

அப்னநம் திம்தம் வறும் திம்தரக ட்டும் றன்நட.
கரனனனன் அஷ ிட்டுச் வைன்று ிட்டரன்.
இவரன்றும் னரிரல், திறத்டப் ஶதரினந்

ரஜரஷனேம், ற்ந தரிரன்கஷபனேம் தரர்த்ட
திம்ச்ைரரி ிபக்கறணரன்.
திம்ச்ைரரி திம்தத்ஷ உற்றுப் தரர்த்ஶதரட, “உணக்கு
ன்னுஷட ந்த் ஜதத்றல் வ்பவு தனஷணக்

வகரடுத்ரல் ீ ன்ஷணப் தரறக்கரல் ஶதரரய்?” ன்று
ரணமறகரகக் ஶகட்டரணரம். அன் என ரபில் னென்று

ஶஷபனேம் வைய்கறந த்ரிகரன ஸ்ந்றரந்ணங்கபின்

தனஷணக் வகரடுத்ரல் ஶதரய் ிடுரக திம்தம் னென்று
ிஷனக் கரட்டிரம். அவ்பவு வதரி தனஷணக்
வகரடுக்க னடிரட ன்று அன் வைரன்ணன் ீ ட,
அப்தடிரணரல் னென்று ஶஷபகபில் இண்டின்

தனஷணரட வகரடுக்குரறு ரைறத்டத்ரன் திம்தம்
இண்டு ிஷனக் கரட்டிரம். அடவும் அறகம் ன்று
அன் ஶதம் ஶதைறணரன். அணரஶனஶ திம்தம் எஶ என
ஶஷப மந்றரந்ண தனஷணக் ஶகட்டரம்.

அஷத்ரன் ஶதரணரல் ஶதரகறநவன்று இன் த்ம்
வைய் தங்கரண கர்ஶைனம், „ஶதரஶ

ஶதரய்ிடுகறஶநன்‟ ன்று இனுக்குக் கும்திடு
ஶதரட்டுிட்டு ஏட்டம் திடித்ட.
னஷநப்தடி கரத்ரி வைய்ரல் அற்கு த்ஷண

ர்றனக்கறநவன்று
ீ
இறனறனந்ட வரிந்ட வகரண்ட
ஜணங்கள் அந் சுத் திம்ச்ைரரிஷ வரம்தவும்
வகரண்டரடிணரர்கள். ரஜரவுக்ஶகர, ஆறில் யர

தனறிடம் ரணம் ரங்க ந் ரண திம்ச்ைரரிஶ
ரன் இன்ஷநக்கு இப்தடி ந்ட ன் உதரஷஷத் ீர்த்ட
ஷப்தஶணர ன்று ஶரன்நறட. ரணர் -

யரதனறக்கரக ிஶைரக ஏம் வகரண்டரடுட
ஶகபரில்ரஶண?

ரஸ்த்றஶனஶ, திம்ச்ைரரி திறஷஷ ரணம்
ரங்கறக் வகரண்டவுடஶணஶ ரஜரவுக்கு ஶரய் குரகற
ிட்டட.
ரணம் வதற்நற்குப் தச்ைரரதம்
ரணம் வதற்நற்குப் தச்ைரரதம்

ஊர் உனகவல்னரம் வகரண்டரடி ஶதரறலும்

திம்ச்ைரரிக்கு ரத்றம் வரம்த ிரகுனனம்
தச்ைரரதனந்ரன் உண்டரிண. „இப்தடிப் னத்றில்னரல்
வைய்ட ிட்ஶடஶண! ர் ைரஸ்றத்றல் திர
னக்ஷம் ரரித்ம்ரன் (றுஷரன்) ன்நல்னர

ிறத்றனக்கறநட? க்னயஸ்ணரக இனந்ரனரட குடும்த
ைம்க்ஷ வைய் ஶண்டும். அஷிட னக்ரக
“ஶயற” ன்று

னகறந அறறகலக்கு மத்கரம் வைய்

ஶண்டும். அஷனேம் ிட னக்கறரக மர்

ஶனரகத்றன் ஶைத்டக்கரகவும் ரக க்ரறகள் வைய்
ஶண்டுவன்தற்கரக ப்றக்யத்ஷ (ரணம்

ரங்குஷ) அனுறத்றனக்கறநட. திம்ைரரிரண
ணக்குப் வதரி ஸ்ர்ரக கரத்ரி இனக்கும் ஶதரட
ரன் ன் இப்தடி கரக ஸ்ர் ரணத்ஷ ரங்கறக்
வகரண்ஶடன்? அந் அபவுக்கு ப்றக்ய
ஶரத்ஷனேல்னர மம்தரறத்டக்
வகரண்டினக்கறஶநன்? ரஜரின் கர்ரவுக்குப் தரியரம்
தண்ி ிட்ஶடன்; இப்ஶதரட ன் ஶரத்டக்கு ன்ண
தரியரம்? ரன் என ஶஷப கரத்ரி ஜத தனஷணத்
த்ம் வைய்ட கூடத் ப்னத்ரன். ஶனரகவல்னரம்

ன்நரக இனப்தற்ஶக திரன் ர்கர்த்ர ரறரி
ஶதரறக்க ஶண்டி கரத்ரி ைக்றஷ ரஶர என

ஆலக்கரக த்றம் வைனிட்டட ப்னத்ரன். இப்ஶதரட
அப்தடிவல்னரம் தண்ரல், ஶனரஶகரதகரரக
இத்ஷண ஸ்ர்த்ஷனேம் வைனறத்ஶ ப்றக்ய
ஶரத்டக்குப் திரச்ைறத்ம் தண்ிக் வகரள்ப

ஶண்டும். ன்ண கரரிம் உனகுக்கு ைரச்ரக

ப்ஶரஜணப்தடும்தடி தண்னரம்?” ன்று றம்த
ஶரஜறத்ரன்.

ரஜரவுக்குச் ைரீ ிரற ஶதரக்கறண இனுக்ஶக ஶணர
ிரற ந்டிடும் ஶதரனரிற்று. ஶரஜறத்ட, ஶரஜறத்ட
னடிில், ைறஞ்ைலிரக ஶனரகத்றல் ன்ஷநக்கும் இனந்ட
வகரண்டினக்கறந அகஸ்ற கரிறஷ ப்தடிரட

ர்ைணம் தண்ி அர் வைரல்கறந ரறரி திரச்ைறத்ம்
வைய்வன்று ீர்ரணம் தண்ிணரன்.

அகஸ்றஷ ன் றஷணத்ரன் ன்நரல் இந் னறில்
ம் ரறரி னுஷ்ர் ஶதரன ரழ்ந்ர்கபில் அஷ
ஶதரன றவ் ைக்றஷக் கரட்டிர் னறல்ஷன.

அங்குஷ்ட ப்ரரஶ (கட்ஷட ினபஶ) இனந்ட
வகரண்டு அர் ஶதர தனத்றணரல் இண்டு யர
தர்ங்கலக்கு மரகத் ம்ஷ றனொதித்டக்
வகரண்டினக்கறநரர். தரர்ீ தஶஸ்ரள்

றனக்கல்ரத்றன் ஶதரட கூடிண கூட்டத்றல்
யறரைனஶ அனங்கறஶதரட ஈச்ன் இஷத்ரன்
வன் ஶகரடிக்கு அனுப்தி, ரஷை ம ஷட கட்டி

றறுத்டகறந ரறரி அன் வனலுக்குக் வகரண்டு ந்ரர்.
இநங்கற ஷன ந இங்ஶக உதகரம் தண்ிணஶ
ிந்ற தர்ம் கர்ித்டக் வகரண்டு ஶஶன ஶஶன
பர்ந்ட வகரண்டு ஶதரணஶதரட அன் ஷனில் என

அனக்கு அனக்கற பரல் டுத்ட றறுத்றணரர். யர
மனத்றத்ஷஶ ம்னஷட உள்பங் ஷகக்குள் அடக்கற
ஆைண ீம் வைய்றனக்கறநரர். ல்னரற்றுக்கும் ஶனரக
க்கு அர் வைய்டள்ப ைரச்ரண உதகரம்,

ம்னஷட கண்டன ீர்த்த்றனறனந்ட கரஶரிஷ
அடேக்யறத்றனப்தடரன். றழ் ரட்ஷடத் வரடுற்கு

னந்ற கரஶரி கர்ரடக ஶைத்றல் ரஶண தரய்கறநட?

அங்ஶக தன குடும்தங்கள் அகஸ்றஷஶ ங்கலஷட
குனத்டக்கு க்கரக, ஆைரரிரகப் னஜறத்ட ந்ரர்கள்.
உண்ஷக் கஷ
உண்ஷக் கஷ

அப்தடிப்தட்ட என குடும்தத்றல் ந்ன் ரன்
ம்னஷட கஷப் திம்ச்ைரரி. ‟ திம்ச்ைரரி,
திம்ச்ைரரி ன்கறஶநஶண ி, அன் வதர் ன்ணஶர
வரிில்ஷன. இத்ஷணக்கும் ரன்
வைரல்கறநவன்ணஶர அத்ஷப் தரட்டிக் கஷில்ஷன.
இட வறும் ஸ்ஶடரரி இல்ஷன. இற்குப் தனரண

யறஸ்டரி ஆரம் இனக்கறநட. „ப்ரைலண ஶனக ரனர‟
ன்று தஷ ைறனரைரைணம், ரம் ைரைணம்

னனரணஷகஷபத் வரகுத்ட தம்தரினறனக்கறந றர்
மரகர் அச்சுக் கூடத்ரர் ங்கலஷட „கரவ் ரனர‟
மீரிமறல் திசுரித்றனக்கறநரர்கள். அறஶன னென்நரம்
தரகத்றல் உள்ப என ைரமணத்றல் இந்க் கஷ
ரஸ்த்றல் டந்றனப்தற்கரண ஆரங்கள்
இனக்கறன்நண. அட ட்டுறல்ஷன. இங்ஶக வள்ஷபக்கர
ரஜ்ம் டந்ஶதரட ம்னஷட வட்ரஸ்

ப்வமறவடன்மறில் அைரங்கத்ரரின் ஆர்க்கறனரஜறகல்
டிதரர்ட்வண்டரர் 1903-04ல் திைரித்டள்ப னரந்
ரிப்ஶதரர்ட்டின் 84ட தக்கத்றலும் இந்க் கஷ மம்தந்ப்
தட்ட ைரமணத்ஷக் வகரடுத்றனக்கறநட. ஶைர்ரஶிில்
உள்ப என ைரமணம் ரன் அட. இன்ணம் வகரஞ்ை
ஶத்றல் வரினேம். ஶைர்ரஶிக்கும் ம் கஷக்கும்
ன்ண மம்தந்வன்று.

இட்டுக்கட்டிச் வைரன்ண கஷ இல்ஷன ன்தற்கரகச்

வைரல்ன ந்ஶன். இட்டுக் கட்டிணரினந்ரல் அந்
திம்ச்ைரரிக்கு ரட ஶதர் ரஶ ஷத்ட ிடனரம்.
றஜரினப்தரல்ரன் ஷக்க னடிில்ஷன.
இறனறனந்ட த்ஷணஶர உத்ரண கரரிங்கஷப
ஶனரஶகரதகரரக ைரறத் ம் னர்ிகர்கள் ங்கள்

கரர்த்ஷ ட்டும் கரட்டி, ரங்கள் அரஶரகப்
தின்னுக்கு எடங்கறக் வகரண்ட தஶரத்ரண

குப்தரன்ஷஷத் வரிந்ட வகரள்கறஶநரம். ரரணரல்
கரர்ஶ வைய்ரல் ஶதனக்குப் தநக்கறஶநரம்!
அகஸ்த்ர் ைறஞ்ைலிரக னரைனத்றஶன தஸ்

தண்ிக் வகரண்டினக்கறநரவன்தரல் திம்ச்ைரரி ன
தர்த்றற்கு ரத்றஷ வரடங்கறணரன். „ன ரனம்‟
ன்று வைரல்கறஶநரஶ அந்த் வன்நல் கரற்று, ைந்ண
ம் றஷநந் இந் ன தர்த்றனறனந்ட

அடிப்தடரன். வற்கறனறனந்ட னரல் „வன்நல்‟ ன்று
வதர். டக்ஶகினந்ட னகறந கரற்றுக்கு „ரஷட‟ ன்று
வதர். வற்கரகக் கரற்நடிக்கும் மந் கரனத்றல் அட
க்கு வ்பவு யறரக இனக்கறநஶர,

அத்ஷணக்கத்ஷண குபிர்கரனரண ைறைற னடில் சும்
ீ
ரஷடக் கரற்று ம் லும்ஷதவல்னரம் குஷடகறநரற்
ஶதரன யறம்ஷை வைய்னேம். அஶரடு ஷில் ட்கறண
ஸ்டக்கபின் டர்கந்னம் னம். அணரல்ரன்
ரற்நடிக்கறந ஷனேம் டர்ரஷட ன்கறஶநரம்.
ன தர்ம் ன்தடரன் றறனக்கறங்கபில்
றம்தவும் ைறநப்தித்டச் வைரல்னப்தடும் வதரறஷக ஷன.
ஷனரப தரஷ ற்தட்ட கரனத்றற்குப் தின் இன்
ஶற்குப் தக்கத்டக்குக் வகரஞ்ைம் ரண்டிிட்டரஶன

ஷனரப ரஜ்ரகறிட்டட. ஆறில் றழ் ரட்டின்
ஶை ரஜ்ஜறத்ஷச் ஶைர்ந்ரகத்ரன் இன்ஷந

ஷனரபரகற ஶகபனம் இனந்ட. திற்தரஶடர, ன
தர்த்ஷச் சுற்நறனேள்ப திஶைங்கள் ஶகப
ரஜரக்கபின் கல ழ் ந்ட ிட்டண. அப்னநம் திரிட்டிஷ்
ரஜ்த்றன் ஶதரட ைறன தகுறகள் றழ்ரட்டின்

றனவல்ஶனற ஜறல்னரவுக்குள் ந்ண. ஸ்ந்றம்
ந் திற்தரடு கன்ரகுரி ஜறல்னர ன்று ற்தட்டறல்
இன்னும் அஶக தகுறகலம் றழ் ரட்டில்

ஶைர்ந்றனக்கறன்நண. வகரடகு ஶைத்றல் கரஶரிஷ
உண்டு தண்ி வகரடகு, கர்ரடகம், றழ்ரடு னென்றுக்கும்
ஜீணத்ஷ அடேக்யறத் அகஸ்றர், றழ்ரட்டுக்கும்
னரபத்டக்கும் வதரடரண ஆற ஶை ரஜ்ப்
தகுறகலக்கு ரழ்வு னற்கரக ன

தர்த்றனறனந்ட ரம்திஷ உற்தத்ற தண்ிணரர்.
அந்ப் னண்ி ற ஆம்தத்றல் வகரஞ்ை டெம் தஷ
ஶகப ரஜ்த்றல் ஏடி அப்னநம் வன் தரண்டி ரடு
ணப்தடும் றழ் ஶைத்டக்கு ந்ட ிடுகறநட.
அகஸ்த்ர் அபித் ீர்வு
அகஸ்றர் அபித் ீர்வு
றனணந்னத்றனறனந்ட அகஸ்த் ரிைணம் என்ஶந
குநறரகப் வதரறஷகக்குப் னநப்தட்ட திம்ச்ைரரி ரணம்
வதற்ந அவ்பவு ஸ்ர்த்ஶரடு கரட்டு றில்
ஶதரட ஆதத்ட ன்று கண்டரன். அம்தரமனத்றத்றல்
அனுஷட ம்திக்ஷகக்கு றகவும் தரத்றரினந்
என ஶகரில் குனக்கள் இனந்ரர். „அரிடம்

ஸ்ர்த்ஷ எப்னித்டிட்டு அப்னநம் னம்

ஶதரகனரம்; அகஸ்த் தகரன் ரிைணம் கறஷடத்ட,

ஸ்ர்த்ஷ ப்தடி ஶனரஶகரதகரரகச் வைனறப்தட
ன்று அரிடறனந்ட வரிந்ட வகரண்ட தின்
குனக்கபிடறனந்ட றனம்த ரங்கறக் வகரள்பனரம்‟ ன்று
றஷணத்ரன். அப்தடிஶ அம்தரமனத்ம் ஶதரணரன்.

டம்தனப்ன ரறரிச் வைய்றனந் ஸ்ர் ிகள்
அடங்கற னெட்ஷடஷ குனக்கபிடம் எப்தஷடத்ரன்.
ைறல்னஷநக்குப் தறல் இம்ரறரிப் வதரன்ிகஷப

அந்ரபில் ரஜரங்கத்ரர் உதஶரகப்தடுத்றணரர்கள். தவுன்
அத்ஷண னறரினந் கரனம்!
அகஸ்த் ர்ைணம் ரமரகறநஶ ன்று எஶ

ரதத்டடனும் ஆலுடனும் தைற டெக்கம் கரல் னற
டவும் தரர்க்கரல் டந்ரன் திம்ச்ைரரி. இப்தடிக்
கரடும் ஷனனேம் கடந்ட ந்றல் என ரள் அப்தடிஶ
கஷபத்டப்ஶதரய் ிலந்ட ிட்டரன். கண்ஷ
இனட்டிக்வகரண்டு க்கரய் ந்ட.
அந் மத்றல் அங்ஶக றடீவன்று என ினத்ப்
திரர் ஶரன்நறணரர். திம்ைரரிஷக்
கஷபப்தரற்நறணரர்.

அர் ஶறு ரனறல்ஷன. அகஸ்த்ஶரன் அப்தடி
னொதம் டுத்டக்வகரண்டு ந்றனந்ரர். ணக்கரக அந்க்
குந்ஷ வரம்தவும் ச்ப்தட்டுக் வகரண்டு னட
ன தர்த்றனறனந் அனஷட ீர்க்க த்னஷ்டிில்
வரிந்ட. உடஶண, அந்க் குந்ஷஷத் ரஶண றர்
வகரண்டு ஶதரய் மந்றத்டிட ஶண்டுவன்ஶந, இப்தடி
னக்கரல் றில் ஶரன்நறிட்டரர். ஆணரலும் இன்ணம்
வகரஞ்ைம் ிஷபரட்டுப் தரர்க்க ஶண்டும், ஶைரறத்ட

அன் வதனஷஷ இன்ணம் திகரைப்தடுத்

ஶண்டுவன்ஶந ஶஶந ஶத்றல் ஶரன்நறணரர்.
வகரஞ்ைம் ைறதரியரம் வைய்ட வகரண்ட உடஶணஶ
னரைனத்டக்குப் ஶதரகப் தநந்ரன் திம்ச்ைரரி. அன்
ங்ஶக அவ்பவு அைரகப் ஶதரகறநரவணன்று, வரிர
ரறரி ஶகட்டநறந் கறப் திரர், „ஶஶந ஶஷன

இல்ஷன. அகஸ்றனரச்சு ர்ைணனரச்சு. ைறத்ன்
ஶதரக்கு ைறன் ஶதரக்கு ன்று அர் ங்ஶக இனப்தரஶர,
ன்ண வைரல்ரஶர? அனக்கரக ன் கரட்டிலும்

ஷனிலும் அஷனந்ட வகரண்டு இந் ண்
ீ
திரஷம?”
ன்வநல்னரம் வைரல்னற அஷணத் டுக்கப் தரர்த்ரர்.
திம்ச்ைரரிஶர னன் ஷத் கரஷனப் தின்

ஷக்கில்ஷன. அகஸ்த்ரிடம் அனுஷட தக்ற
ிச்ரமங்கள் வகரஞ்ைம் கூடக் குஷநரல் “த
கனஷனேள்ப ங்கள் அகஸ்த்ர் றச்ைம்

ஷகவகரடுப்தரர். ீர் இஷடநறக்கரீர்!” ன்று
வைரல்னறிட்டு றுதடி னநப்தட்டரன்.

உடஶண அகஸ்த்ர் ஸ் னொதத்றல் அனுக்கு ர்ைணம்
ந்ட அைலர்றத்ரர். “அப்தர குந்ஷ! இப்ஶதரட இங்ஶக
என தசு னம். தக்கத்றல் வரிகறந இந்த் ரம்தர்ி

கஷில் அட றற்கும். அட றற்கறந இடத்றல் ஆற்றுக்கு
அஷ கட்டி, அறனறனந்ட என கரல்ரய் வட்டு.

கரல்ரய் ப்தடிப் ஶதரக ஶண்டுவன்நரல் – றற்கறந
தசுின் ரஷன ீ திடித்டக்வகரள். அட ஏட ஆம்திக்கும்.
ஏடுகறந றஷ அஷடரபம் தண்ிக் வகரள். அந்
றரகஶ கரல்ரஷ வட்டிக்வகரண்டு ஶதரக

ஶண்டும். தசு டுில் ங்வகங்ஶக ைரம் ஶதரடுகறநஶர
அங்கங்ஶக என ஷட – sluice ன்தட – அஷக்க ஶண்டும்.

அட ைறறுீர் வதய்கறந இடங்கபில் ைறநற டிகரல்கள்

வட்ட ஶண்டும். தசு தடுத்டக் வகரள்லறடங்கபில் ரி
ஶரண்ட ஶண்டும். என குநறப்திட்ட தசு உன்
தரர்ஷினறனந்ட ஷநந்டிடும். அங்ஶக கரல்ரஷ
னடித்டிடு. இப்தடி னுஷ்ர், றனகம் ல்னரற்றுக்கும்
ரகம் ீவும், அஷ அலக்கும் ஆரைனம் ஸ்ரணம்

தண்வும், திர் தச்ஷை ிஷபந்ட தன ஶதர் தைற ீவும்
உதகரம் வைய்ரல் உன்னுஷட ப்றக்ய ஶரம்
ஏடிஶ ஶதரய்ப் னண் ஶனரகம் ஶைனரய். இந்
ஶனரகத்றலும் அைந்த்ரர்க்கம் (மழர் ைந்றன்
உள்பபவும்) உன் கல ர்த்ற றற்கும்” ன்று வைரல்னறிட்டு
அந்ர்ரணரகறிட்டரர்.

கரஶரிஷனேம் ரம்தர்ிஷனேம் வகரடுத்ர்
ஶனரஶகரதகரரக ீர்பம் வதனக்கறத் னட ி
ஶறு ன்ண தரியரம் வைரல்ரர்?

அகஸ்த்ர் ஷநந்ரஶர இல்ஷனஶர, அஶ ரறரி
ரரக அங்ஶக என தசு றடீவன்று ஶரன்நற,

ரம்தர்ிக்குப் தக்கத்றல் ஶதரய் றன்று வகரண்டட.
அந் இடம் ரன் ஶைர்ரஶி.

ற்ஶதரட றனவல்ஶனற ஜறல்னரில் உள்ப அந் ஊர்
னன்ன ஶகப ஶைத்றல் இனந்ட. ஊரின் ஶதரினறனந்ஶ
இட வரிகறநட. „ஶைரஶி‟ ன்தஷத்ரன்
„ஶைர்ரஶி‟ ன்கறஶநரம்.

ஶை ரஜ்ம்ரஶண ஶகபம்?

அங்ஶக வன்ஷண வரம்தவும் ிஶைம். ரலு தக்கனம்
ஷனனேம், ரம்தர்ி றனேரக வரம்தவும்  ீரக
இனக்கப்தட்ட ஶைரஶிிலும் எஶ

வன்ணஞ்ஶைரஷனரக இனக்கும். வன்ஷணக்கு
மம்ஸ்க்னத்றல் ரரிஶகபம் ன்று வதர். அந்

„ரரிஶகபம்‟ ரன்

ப்தடிவப்தடிஶர றரிந்ட „ஶகபம்‟

ன்நரகறிட்டட. இறல் னல் இண்வடலத்டக்கபரண
„ஶக‟ ன்தட

றறல் „ஶை‟ ஆிற்று. „க‟வும் „ை‟வும்

என்றுக்குப் தறல் ற்நட னடண்டு. கவுரிரன் –
ைவுரிரன்; கல ர்த்ற – ைலர்த்ற; னெக்கு – னெச்சு – இப்தடி „ஷக‟

ன்று ரம் வைரல்லும் அத்ஷத் வலுங்கறல் „ஷை‟
(வைி)

ன்கறநரர்கள். „ஷக‟ ன்கறந ரனம் ஷகின்

கரர்த்ஷச் „வைய்‟ட ன்றுரன் வைரல்கறஶநரம்.

மம்ஸ்கறனத்றல் ‟க‟ ன்நரல் ஷக; „கஶரற‟ ன்நரல்
வைய்கறஶநன் ன்ஶந இனக்கறநட. மம்ஸ்கறனத்றல்
„ஶைரப

ரஜர‟ ன்தட றறல் „ஶகரற ஶந்ன்‟ – „ை‟வுக்குப்

தறல் „க‟.

இப்தடி றறல் „ஶை‟ரகவும் மம்ஸ்கறனத்றல்
„ஶகப‟ரகவும்

இனந் ரஜ்த்றன் ஆறகரன னக்

தட்டங்கபில் என்நரினந்ட ஶைரஶி.

தட்டயறற, அள் ஶதரில் ற்தட்ட தட்டம்
இண்டுக்கும் „ரஶி‟ அஷடவரற வகரடுப்தடண்டு.
„தரண்டி

ரஶி‟ ன்று ஞரணமம்தந்ஶ

ங்ஷகர்கைறஷத் ஶரத்றல் குநறப்திட்டினக்கறநரர்
ைறதிின் ம்ைத்றல் ந்ரல் வைம்திர் ன்று ஶதர்
வதற்ந ஶைரர்கபிலும் வைம்தின்ரஶி ன்று
ரபரக ைறர்ம் வைய் என ரி

இனந்றனக்கறநரள். ஷைத் றனனஷநகள் தன்ணிண்டில்
என்தரம் றனனஷநரக ஷக்கப்தட்டினக்கறந
றனிஷைப் தரக்கஷபப் தரடிர்கபில் எனரண
கண்டரறத் ஶைர ரஜரின் தத்றணிரன் இந்ச்
வைம்தின் ரஶி. அள் ஶதரிலும் என ஊர்
இனக்கறநட.

ஶைரஶைிில் றன்ந தசுின் ரஷன திம்ச்ைரரி
திடித்டக்வகரண்டரன். உடஶண அட எட ஆம்தித்ட.
.அந் றஷ அன் ன்நரக அஷடரபம்
தண்ிக்வகரண்டரன். அட ைரம், ைறறுீர் கறத்
இடங்கஷபனேம் குநறத்டக்வகரண்டரன். ற்ந ல்னரப்

திரிகலக்கும் கறவுப் வதரனபரக உள்ப இஷனேம்
தசுிடறனந்ட னம்ஶதரட ட்டும் க்னற
ரைறணிரகவும், ஶர ரைறணிரகவும் ஆகறிடுகறன்நண.
ஶகரம், ஶகரனெத்ம் ஆகறஷ ப்தடி ஶரகங்கஷபப்
ஶதரக்குகறன்நண, disinfectant-ஆக இனக்கறன்நண ன்தஷப்
தற்நற ஷத்ப் னஸ்கங்கள் தக்கம் தக்கரகச்

வைரல்கறன்நணவன்நரல், இஷ ப்தடி ஶரங்கஷப,
ீட்டு டடக்குகஷப றினத்ற வைய்கறன்நண ன்தஷப்
தற்நற ர் ைரஸ்றங்கள் அஷிட ஜரஸ்றப் தக்கம்

வைரல்கறன்நண. ைரம், ைறறுீர் ன்று வைரல்னறினக்கறநஶ
ன்று தரியரமம் வைய்னரகரட ன்தற்கரகச்
வைரல்கறஶநன். ரடு ங்வகங்ஶக தடுத்டக்வகரண்ட்ட
ன்தற்கும் அஷடரபம் வைய்ட வகரண்டரன்.
ரமறின் உத் ைறந்ஷ
ரமறின் உத் ைறந்ஷ
உனகத்டக்கு உ ஶண்டும் ன்தற்கரக இப்தடி அன்
ரட்ஶடரடு இலதட்டுப் ஶதரய்க் வகரண்ஶடினந்ஶதரட
அட மீணினம் ன்கறந ஊரில் என ரமறின்
ட்டுக்குள்பரகப்
ீ
ஶதரிற்று. னக்ஷ்த்டக்கரக
ரணரதிரணம் ிட்ட சுத்ப் திம்ச்ைரரினேம்
அஶரஶடஶ ஶதரணரன். ஶதரகறந றஷவல்னரம் அன்
அஷடரபம் வைய்ட வகரண்டறல் இந் ட்ஷடனேம்
ீ

வைய்ட வகரண்டரன். இஷ கணித்ரள் அந் ரமற.

கனரைற ன்று அலக்குப் வதர். அள் உடஶண தசுவுக்கு
னன்ணரல் ந்ட நறத்ட றன்றுவகரண்டு, “ன் ன்
ட்டுக்குள்
ீ
ரடு ிட்டரய்? அப்னநம் அஷடரபம்
ஶறு தண்ிக் வகரள்கறநரய்?” ன்று ஶகட்டரள்.

மத்மந்ணரண திம்ச்ைரரி ல்னர ினத்ரந்னம்
வைரன்ணரன். “தசுின் கறஷ ரணரகத் டுக்கக் கூடரட
ன்தரல்ரன் இஷ உன்ணிடம் வைரல்னரல் ஶதரஶணன்.
கரல்ரய் வட்டும்ஶதரட, உன்ஷணக் ஶகட்டுக்வகரண்டு,
உணக்குரி ஸ்ர்த்ஷக் வகரடுத்டிட்டு, இந்
ட்ஷட
ீ
இடித்ட, இஷனேம் கரல்ரய் ரர்க்கத்றல்

வகரண்டு இனந்ஶன்” ன்று வரிித்டக் வகரண்டரன்.
றிஶன ஆர்ஜறம் வைய்டவகரள்லம் திநத்றரர்
வைரத்டக்கலக்கு ஷ்ட ஈடு வகரடுத்டிடும்தடினேம்

அகஸ்த்ர் வைரல்னறினந்ரர். „கரம்தன்ஶைன்‟ ன்று
வைரல்கறநரர்கஶப, அட!
உடஶண கனரைற, “அவல்னரம் ீ என்றும் ஷ்ட ஈடு
ஶண்டரம். இங்ஶக திர்கள் தரைணறல்னரல்

ரைரகறன்நண. ீ வட்டுகறந கரல்ரில் இந் ஊர்

ரலம். அப்தடி ரப் தண்டம் னண்த்றல் ணக்கும்
இந் ட்ஷடக்
ீ
வகரடுப்தரல் தங்கு கறஷடப்தஶ ஶதரடம்.
அஶரடு ஊர் லுக்வகல்னரம் ஜனம் னம் ஶதரட ன்
றனத்டக்கும்ரஶண கறஷடக்கப் ஶதரகறநட?” ன்று வதரி

ணஶமரடு வைரல்னறிட்டரள். ந்க் குனத்ரணரலும்,
ந்த் வரறல் வைய்தர்கபரணரலும் அர்கபிலும்
உத்ரண ைறந்ஷ உள்பர்கள் இனக்கஶ வைய்ரர்கள்.
அப்னநம் தசு அஷணக் வகரஞ்ை டெம் இலத்டக்வகரண்டு

ஶதரய் „தந்ரரீ‟ ன்னும் கறரம் ந்வுடன் அங்ஶகனேள்ப

நண்டுஶதரண என ரிக்கஷினறனந்ட அப்தடிஶ
தநந்டஶதரய் ஷநந்டிட்டட. இப்ஶதரட அந்
கறரத்ஷ „திஞ்ைரரி‟ ன்கறநரர்கள்.
அகஸ்த்ரின் கறஷரல் ந் வய்ப் தசுஶ அட
ன்று திம்ச்ைரரி னரிந்டவகரண்டரன். தசுஷிடப்

னணிரண ஜந்ட டவுறல்ஷன. னப்தத்ட னக்ஶகரடி
ஶஷகலம் அறல் அடக்கம். ைகன தரதங்கஷபனேம்
ஶதரக்கும் ரம்தர்ிினறனந்ட னம் கரல்ரய்க்கு

த்ஷண வதனஷனேண்டு ன்று கரட்டஶ இப்தடிப் தசு
னொதத்றல் அகஸ்றர் அந்க் கரல்ரய்க்கு „ப்பரன்‟
ஶதரட்டுக் வகரடுத்ட.

குனக்கள் ஶரைடினேம் ஈைன் ந் ண்டஷணனேம்
குனக்கள் ஶரைடினேம் ஈைன் ந் ண்டஷணனேம்
தந்ரரீ ரிஶரடு கரல்ரய் னடிந்டிட ஶண்டும்

ன்று னரிந்டவகரண்ட திம்ைரரி உடஶண ஸ்ர்த்ஷ
டுத்டக்வகரண்டு னற்கரக அம்தரமனத்றத்றற்கு
ஏடிணரன். வதரடத் வரண்டு ன்நரல் இப்தடித்ரன்

எய்ச்ைனறல்னரல் ஏடிரடிரக ஶண்டும்! அறஶன
த்ஷணஶர இஷடஞ்ைல், ஶரல்ி ல்னரனம் ந்ரல்
அஷனேம் னலங்கறக் வகரள்பத்ரன் ஶண்டும்!

திம்ைரரிக்கு இப்ஶதரட அப்தடித்ரன் ற்தட்டட.
அம்தரமனத்க் குனக்கள் றனப்திக் வகரடுத்

னெட்ஷடஷ அன் திரித்டப் தரர்த்ரல் அறல்
ஸ்ர்த்றணரனரண டஷ ிக்குப் தறல் அைல்
டம் தனப்னக்கள் ரணினந்ண! வறும் டம்தனப்ன
னெட்ஷடஷக் வகரடுத்டிட்டு அந்க் குனக்கள் “இடரன்
ீ ந்ட” ன்று எஶடிரக ைரறத்டிட்டரர்.

திம்ைரரி ரஜரிடம் ஏடிணரன். அம்தரமனத்றனம்
அப்ஶதரட ஶகப ரஜ்த்றல்ரன் இனந்ரல் ரணம்
வகரடுத் தஷ ரஜரிடஶரன் ஶதரய்
னஷநிட்டரன்.
ரஜரவுக்கு திம்ைரரிின் வதனஷ ற்கணஶ
ன்னுஷட ிரற ீர்த்ஶதரட வகரஞ்ைம்

வரிந்வன்நரல் இப்ஶதரட னர்ரய்த் வரிந்ட.
ரணம் ரங்கறண அவ்பவு ஸ்ர்த்ஷனேம்

வதரடஜணப் திக்ஶக அன் வைனறக்கினந்ரலும்,
அந் ஸ்ர்ம் ன்னுஷடரனரல் ணக்கும் கறஞ்ைறத்
னண்ம் னதிக்குவன்தரலும் ரஜரவுக்கு என
கூடுனரண ஈடுதரடு திநந்ட. ஆணரலும்

ஸ்ர்த்டக்குப் தறல் டம் தனப்ஷதக் வகரடுத்ர்
ைறரைரரிரரனரல் அரிடனம் ரிரஷ ப்தக்

கூடரவன்று றஷணத்ட அஷக் கூப்திட்டனுப்தி ல்ன
ரர்த்ஷரகச் வைரன்ணரன்.
அந் னுஷ்ஶர தஷ தல்னிஷஶ தரடிணரர்.

அஷ மத் ப்ரம் தண்ஷக்க என்று ரன்
றவன்று ரஜரவுக்குத் ஶரன்நறட. அஷச்

வைரன்ணரன். “அப்தடிரணரல் ைரி; ீர் னஷஜ வைய்கறந
கச்ஶதச் யரனறங்கத்ஷத் வரட்டுக்வகரண்ஶட
ப்ரம் தண்டம்; ம்னகறஶநரம்” ன்நரன்.

குனக்கள் எப்னக் வகரண்டரர். வணன்நரல் ந்ற
ைரஸ்றத்ரல் வரம்தவும் வகட்டிக்கரரண அர், ம்
ணமளக்குள் ந்றரக என றட்டம் ஶதரட்டுக்வகரண்டு
ிட்டரர். ஆனங்கபில் ஜீர்ஶரத்ர கும்தரதிஶகம்

தண்டம் ஶதரட ன்ண வைய்கறநரர்கள்? னெர்த்றகபிடனள்ப
கஷனகஷப, அரட க்கு ப்ரன் ரறரி அந்

ிக்யங்கபில் திர ப்றஷ்ஷட ஆகறனேள்ப

வய்ரம்ைங்கஷபக் „கனரகர்ம்‟ ன்கறந ைடங்கரல்
கும்தத்றஶன ஆகர்றத்ட ஷத்ட ிடுரர்கள். அப்ஶதரட
ிக்யத்றல் வய்ைக்ற இல்ஷன. அற்குப் னஷஜ
தண் ஶண்டரம். அஷ ைரக்கரல் னெடிிட்டு, அட

இனக்கறந இட்த்ஷ வட்டி, வகரத்ற ரிப்ஶதர் வைய்னரம்
ன்நரகறிடுகறநட. „இஶ ஶதரன ரனம் ப்ரம்
தண்டற்கு னந்ற யஸ்ரக கச்ஶதச்
ஸ்ரறின் கஷனகஷபக் ஶகரிலுக்குப்

தக்கத்றனறனக்கும் னபி த்றல் ஆகர்றத்ட
ஷத்டிட்டு, வறும் கல்னரகறிட்ட னறங்கத்ஷத்

வரட்டுக்வகரண்டு ஸ்ம் தண்ிிடனரம்‟ ன்று
அந்க் குனக்கள் றட்டம் ஶதரட்டுக்வகரண்டரர்.
றனவரற்நறனைரில் மளந்னெர்த்ற ஸ்ரறகள்

ஶரவரன கரத்றணரல் ைங்கறனற ரச்ைறரனக்குப்
வதரய்ப் ப்ரம் தண்ித் ஶர்ந்ஶதரட
னன்கூட்டிஶ ஸ்ரறிடம், “ீ அப்ஶதரட

னெனஸ்ரணத்றல் இல்னரல் வபி ப்ரகரத்ட கற
த்றல் ஶதரய் இன” ன்நரர்; ஸ்ரற அர் கறட்ஶடனேம்
„மரி ‟ ன்று

ஷனரட்டிிட்டு, அன்ஷநக்கு ரத்றரிஶ

ைங்கறனற ரச்ைறரர் ஸ்ப்ணத்றஶனனேம் ஶதரய் ித்ஷ
அம்தனரக்கறிட்டரர்: “ீ என்றும் வரிரள் ரறரி,
மளந்ணிடம், „ஸ்ரற ஸ்ன்ணிரணத்றஶன ஶதரய்

மத்ம் தண் ஶண்டரம்; இந் கற த்றன் கல ஶ
தண்ிணரஶன ஶதரடம்‟ ன்று வைரல்லு” ன்று ஶகரற
வைரன்ணரர் – ன்ந கஷ வரிந்றனக்கனரம். இங்ஶக

வரண்ஷட ண்டனத்றல் டந் ரறரிஶ ம் கஷில்
ஶகப ரஜ்த்றலும் டந்த்ட!

குனக்கள் ப்ரம் தண்ினந்ற்கு னல் ரள்

ரத்ரி, ஸ்ரற திம்ைரரிின் ஸ்ப்ணத்றல் ஶரன்நற
“ரஷபக்கு

ன்ஷணக் குனக்கள் னபி த்றல்

கனரகர்ம் தண்ி ஷத்றனப்தரர். அணரல் னபி
த்ஷத் வரட்டுக்வகரண்டு அர் ப்ரம்

தண்ிணரஶன ஶதரடம் ன்று வைரல்னறிடு: ன்று
வைரன்ணரர்.
றுரள் திம்ைரரி, குனக்கள், ரஜர, ஊர் ஜணங்கள்
ல்னரனம் ஶகரில் ரைனறல் கூடிணரர்கள்.

மந்றரணத்டக்கு ல்னரனம் ஶதரக இனந் ஶதரட,
திம்ைரரி, ஸ்ரற வைரல்னறக் வகரடுத்ட ஶதரனஶ,
„இத்ஷண

கரனரக ஸ்ரறஷத் வரட்டுப் னஷஜ

தண்ிக் வகரண்டினக்கந என ைறரச்ைரரிரரிடம் ஶதரய்
அந் ஸ்ரற ஶல் ஷக ஷத்டக் வகரண்டு மத்ம்

தண்ட ன்று ஶகட்தட அதைரரகப் தடுகறநட. அஶரடு
ன்னுஷட அல்த வ்யரத்டக்குப் தஶச்ஷண
இலப்தடம் னஷநரகத் ஶரன்நில்ஷன ஆணரல் அர்
இந்ப் னபி த்ஷத் வரட்டுக்வகரண்டு ப்ரம்
தண்ிணரஶன ஶதரடம். தச்ஷை த்ஷத்

வரட்டுக்வகரண்டு தச்ஷைப் வதரய் வைரல்ன னம்
டி ரட்டரர்கபல்னர?” ன்நரன்.
அனுஷட வதனந்ன்ஷஷப் தரர்த்ட ல்னரனம்
ஆயரகரம் வைய்ரர்கள். இட ஸ்ரற ஆடிண
ரடகத்றணரல் அனுக்கு கறஷடத் னரதம்!
ரஜர குனக்கஷபப் தரர்த்ட, “திம்ைரரி வைரல்ட
னேக்ரகத்ரன் இனக்கறநட. ஆணதடிரல் இந்ப் தச்ஷை
த்ஷத் வரட்டுக்வகரண்டு மத்ம் தண்டம்” ன்று
ீர்ப்னக் வகரடுத்ட ிட்டரன்.

அந் றனத்றல், ற்கும் டிந் குனக்கள் அஶ
ஶதரனத் ரம் ஸ்ரறஷ ஆரயணம் தண்ி

ஷத்றனந் அந் வ்னஷ்த்ஷத் வரட்டதடிஶ
ப்ரம் தண்ிணரர். “இந்ப் திம்ைரரி ன்ணிடம்
வகரடுத்ட ஷத்றனந் அஶ னெட்ஷடஷ, ரன்

அப்தடிஶரன் அரிடம் றனப்திக் வகரடுத்ஶன். இட
மத்ம்” ன்று அர் வைரன்ணரர்.
வைரன்ணரஶர இல்ஷனஶர, உடஶண அங்ஶக என ஜ்ரஷன
அஷச் சுற்நற லந்த்ட; அறஶன அர்
தஸ்ரகறிட்டரர்!
ரர், ந்த் ப்னப் தண்ிணரலும் வதரறுக்கனரம். ஆணரல்

ன்ஷண ம்தி என வதரனஷப எப்தஷடத்ஷண ஶரைம்
தண்டட, அப்னநம் மத்த்டக்கும் ந்றரக ஶரைம்
தண்ப் தரர்ப்தட, ல்னரற்றுக்கும் ஶல் ஜணங்கபின்
தரத தரியரரர்த்ம் ரம் னஷஜ தண்டகறந

ஸ்ரறஷஶ ம்னஷட ஶரைடிக்கு உடந்ஷரக்கறக்
வகரள்பப் தரர்ப்தட ன்தரக குனக்கள் ம்ன ீ நறப்

தண்ிக்வகரண்ஶட ஶதரணரல்ரன் ஸ்ரற அஷ
ரித்ட ிட்டரர்.

இஷப் தரர்த்ட ஷனத்டப் ஶதரண ரஜரவுக்கும்
ற்நர்கலக்கும் திம்ைரரி ித்ஷச் வைரன்ணரன்.
உடஶண ரஜர குனக்கள் ட்ஷட
ீ
ன்நரகச் ஶைரஷண

ஶதரடப் தண்ிணரன். ஸ்ர்ண் னெட்ஷட அகப்தட்டட.
என னஷந ரணம் வகரடுத்த்ஷஶ றுதடினேம்
திம்ைரரிக்கு ீ ட்டுக்வகரடுத்ட வரம்தவும் ச்ந்ஶரப்
தட்டரன் ரஜர.

குனக்கஷப கணம் தண்ி ிட்டரல், கச்ஶதச்னக்கு
‟யஶகச்ர்‟ ன்று

னறரக என வதர் ற்தட்டட.

இன்ஷநக்கும் ஶதச்சு க்குத் றறல் அஷ
„ரிக்கட்டிச்ைரற‟„, „ரிச்ை

னடிரர்‟, „ரிச்ைரஷடரர்‟

ன்வநல்னரம் வைரல்கறநரர்கள். அந் ஊரிஶன ணக்குத்
வரிந் மீ தகரனம் ஷில் மரரன் ஜணங்கள்
குற்நம் வைய்த்ரக றஷணத்ர்கஷப இந் ஸ்ரற
னன்ணரல் மத்ம் தண்ச் வைரல்லும் க்கம்
இனந்றனக்கறநட. ஶகரர்ட்டில் கூைரல் வதரய்
வைரன்ணர்கள் கூட இங்ஶக றஜத்ஷக்
கக்கறிடுரர்கபரம்.

வதனக்கு ஆஷைப்தடரன்
வதனக்கு ஆஷைப்தடரன்

அகஸ்த்ர் உத்வுப்தடிஶ ஸ்ர்த்ஷக் வகரண்டு
திம்ைரரி ஶைரஶிில் அஷ கட்டி ரடு ஶதரண
ரர்க்கரய், அஷினறனந்ட கரல்ரய் வட்டி,

ஷடகள், டிகரல்கள், ரிகள் ல்னரம் அங்கங்ஶக
அஷத்ட, தந்ரரீின் வதரி டுில் கரல்ரஷக்

வகரண்டு ஶதரய் னடித்ரன். மீணினத்றல் கனரைற ன்
ட்ஷட
ீ
இடித்டக் கரல்ரஷக் கட்டிக்வகரண்டு ஶதரக

அடேறத்ற்குப் திறரக அங்ஶக அஷத் ஷடக்குக்
கனரைற ஷடவன்றும், அந் இட்த்றனறனந்ட

கரல்ரய்க்ஶக கனரைறக் கரல்ரய் ன்றும் வதர்
ஷத்ரன்.

அஶப இப்தடிக் ஶகட்டுக் வகரண்டரள் ன்று
வைரல்டனண்டு. ணக்கு அட அவ்பவு மம்ரகப்
தடில்ஷன. ஊனக்கு ன்ஷரக வட்டப்தடும் என
கரல்ரய்க்கரக ஷ்ட ஈடு இல்னரல் ன் ட்ஷடஶ
ீ
வகரடுத்லஷட றரக னத்றக்கு ரன் வைரல்கறந

கஷரன் ைரிரய் இனக்கறநட. அலஷட வதஷ

இணரகஶ ஷத்ட அலக்கு ன்ஷநக்கும் னகழ் ஶடிக்
வகரடுத்ரன் ன்தஶ அனுஷட குச் ைறநப்னக்கும்
வதரனத்ரினக்கறநட.
அள் வதஷச் ைறஞ்ைலிரக்கறன் – கரல்ரய்க்ஶக
கரனம், கனி ல்னரரினந்ன் – ன் வதஶ

உனகுக்குத் வரிரனறனந்ட அப்தடிஶ ஶதரய்ிட்டரன்!
இன்ஷநக்கும் ஆிக்கக்கரண க்கர் ைரகுதடிக்கும்,
ஆிக்கக்கரண னுஷ்ர்கள், றனகங்கள் குடிக்கவும்,

குபிக்கவும் ீஷத் ந்ட வகரண்டு அக்கரல்ரய் ரத்றம்
இனக்கறநட. ஶதர் வரிரனுஷட ஊஷ ஷத்ட
அஷக் „கன்ணடின் கரல்ரய்‟ ன்ஶந வைரல்கறநரர்கள்.
‟கர்ரடக

குல்ர‟ ன்று ஶைரஶி ைரமணத்றல்

மம்ஸ்க்னப் ஶதர் வகரடுத்றனக்கறநட. அந்
ைரமணத்ஷ றனணந்னம் மஸ்ரணத்ரர்

ல்னதடிரகக் கரப்தரற்நறக் வகரடுத்றனக்கறநரர்கள்.
றபகுப் திள்ஷபரர்
றபகுப் திள்ஷபரர்

இத்ஷண வைய்னுக்கு அயம்தரம் ந்டிடப்
ஶதரகறநஶ, ஈச் க்னஷத இல்னரிட்டரல் ணின்

மரறத் ந் மரறப்னம் தனன் ரட ன்ந ி
தரம் அனுக்குப் ஶதரய்ிடப் ஶதரகறநஶ ன்று
ஸ்ரற என ஶைரஷண தண்ிணரர். அஷனேம்

கரல்ரனேம் கட்டி னடிந்ஶர இல்ஷனஶர அப்னநம்
இண்டு னென்று னம் ஷஶ வதய்ில்ஷன.
ரதி ஆஶந ற்நிட்ட திநகு அஷஷனேம்
கரல்ரஷனேம் ஷத்டக் வகரண்டு ன்ண தண்டட?
ஆைரரி ஸ்னொதரண அகஸ்த்ர் னெனஶ ஈச்ஷண
உதரைறத் திம்ைரரி, இப்ஶதரடம் அஶ ஞ்ைவன்று

அந்ச் ஶைர்ரஶி ரம்தி னறல் ஷனகல ரக
றன்றுவகரண்டு தகல ன் ரறரி தஸ் தண்

ஆம்தித்ரன். ன்னுஷட ப்றக்ய ஶரம் ஶதரக
ஶண்டுவன்ந ண்ம்கூடப் ஶதரய் உனகத்டக்கு
உதகரிக்க ஶண்டுவன்தற்கரகஶ, டு
ீ , ரைல், திள்ஷப
குட்டி டவுறல்னர கரங்கறக்கட்ஷட இப்தடிவல்னரம்
கஷ்டப்தட்டரன்.
அகஸ்த்ர் தித்க்ரணரர். ஶைரஷணில் ஶநற

அஷண ைறனரகறத்ரர். அங்ஶக என யர கதறஷப்
திறஷ்ஷட தண்ிணரர். “றபகுப் வதரடிில் ஜனம் ிட்டு
வகட்டிரகக் கனந்ட இந்க் கதறின் உடம்ன னரவும்
அப்திிடு. அப்னநம், இந் ஜனக் கஷ்ட்த்றல் ப்தரடு
தட்டரட குடம் குடரகத் ீர்த்ம் வகரண்டு ந்ட
ிக்யத்றன் னொதஶ கண்டக்குத் வரிரதடி

டடவன்று அற்கு அதிஶகம் தண்ட. ஷ
வகரட்டித் ீர்த்டிடும். ரம்தர்ிில் னர்ப்
திரயம் ற்தட்டு, அஷ, ரய்க்கரல் ல்னரம்
றம்திிடும்” ன்நரர்.

அப்தடிஶ தண்ிணரன். அப்தடிஶ ஷனேம் வகரட்டி

அன்நறனறனந்ட அனுஷட ைரச் ர்ம்ரகக் கரல்ரய்
ந்டைறு டைற்நரண்டுகபரக இன்ணனம் தன் ந்ட
வகரண்டினக்கறநட. அகஸ்த்ர் அடேக்யறத்தடி
„ஆைந்த்ரர்க்கம்‟ அன்

மந்ஶகறல்ஷன.

கல ர்த்ற இப்தடிஶ றனவுவன்தறல்

இப்ஶதரடம் ப்ஶதரட ஷ ப்திணரல் அந்
ஶைர்ரஶிப் திள்ஷபரனக்கு றபகுப்வதரடி கரப்ன
ைரர்த்ற அதிஶகம் தண், உடஶண ஷ வகரட்டி
ிடுகறநரம். அங்ஶகனேள்ப ஶ தரடைரஷனக்குப்

தக்கத்றலுள்ப கரல்ரய் ஷடின் னன்ணரல் னர

னம், ஷ வதய்ரலும் வதய்ரிட்டரலும், என ரள்
யர கதறக்குப் திரர்த்ஷண டத்டகறநரர்கள்.
‟றபகுப்

திள்ஷபரர்‟ ன்ஶந அனக்குப் ஶதர்

வைரல்கறநரர்கள்.

அந்ரபில் ிஷனரைற, கூனற ல்னரம்
குஷநரினந்ரல், கரல்ரய் கட்டிண திற்தரடும் தவுன்
ிகபில் தரக்கறினந்ட. கரல்ரய் னநப்தடும்

இடத்றல் றின் ஸ்ரண கட்டத்றல் ைறரனம்
என்ஷநக் கட்டிணரன். அற்கு ைரச் னஷஜக்கரண
ரன்னம் ஷத்ரன். „அப்தன் ஶகரில்‟ ன்தரக அட
றத் னஷஜனேடன் இனந்ட னகறநட.

அப்தடினேம் ஸ்ர்ம் றஞ்ைறட. அஷக் வகரண்டு அந்
ஆனத்றன் அங்கரகஶ அன்ண ைத்றனம் ஷத்ரன்.
திற்தரடு றனரங்கூர் ரஜரங்கத்ரனம் றி ைகரம்
வைய்ட இந் மந்ர்ப்தஷ றன்று ஶதரகரல் ன்நரக
க்றத்ட ல்ன ஸ்றறக்கு வகரண்டு ிட்டினக்கறநரர்கள்.
தடிப்திஷண : எனஷப்தரடு
தடிப்திஷண : எனஷப்தரடு

ிற்றுக்கு அன்ணம், ஆத்ரவுக்கு ஆன ர்ைணம்,
இண்டுக்கும் ஶண்டி ீர்த்ம் – ஸ்ரணறல்னரல்
ஆத்ரதிினத்றக்கரண ஆைரம் ட? அப்தடிப்தட்ட
ீர்த்ம் – ல்னரம் ிஶைரக உதகரித்

திம்ைரரிஷப் தற்நறச் வைரல்னறிட்டு ம் கஷஷப்
தரர்த்ரல் ப்தடிினக்கறநட? த்ஷணஶர டைறு னம்
கறத்ட அன் கஷஷச் வைரல்னற

மந்ஶரப்தடுகறஶநரஶ! ம்ஷப்தற்நற அறுடைறு
னத்றற்கப்னநம் ரரட றஷணத்டப் ஶதசுரர்கபர?

எனஶஷப இப்தடிப் ஶதைறணரல் ஶதைக் கூடும்:
“இன்வடக்ஶன், எனஷப்தரடு, யர

யழ ன்று

ஏரல் ரய்ப் தந்ல் ஶதரட்டுக்வகரண்ஶட, இந்ப் ஶதச்சு
ஶஜரடஷண டவும் வரிரல் அற்கு னன் ஆிம்
தறணரிம் னங்கபரக, ல்னரனம் எஶ ஈச்ணின்
குந்ஷகள் ன்ந வதரடரண ரதிரணத்றல்

என்நரகச் ஶைர்ந்றனந் அத்ஷண ஜணங்கலக்கும் அந்
அதிரணத்ஷப் ஶதரக்கறக் கட்ைறதிரணம், தரரதிரணம்,
ஜரற அதிரணம் ன்று உண்டரக்கற எஶடிரகப்
திரித்டப் திரித்ட ஷத்ர்கள்; ‟மன்மளம்
வடக்ணரனஜறனேம் மர் ஶைங்கஷபனேம் என்றுக்வகரன்று
கறட்டத்றல் வகரண்டுந்டிட்டட‟ ன்று வதனஷரகச்
வைரல்னறக்வகரண்ஶட ரஜ்த்டக்கு ரஜ்ம், ன்
ஜறல்னரவுக்கு ஜறல்னர, கறரத்டக்குக் கறரம் கூட

ல்ஷனச் ைண்ஷட, ஜனப் தங்கல ட்டுச் ைண்ஷட ன்று
ண்ஷடஷ உஷடத்டக் வகரண்டர்கள்” ன்று
ஶண்டுரணரல் ம்ஷப் தற்நறப் ஶதசுரர்கஶபர
ன்ணஶர? அப்தடிரகரனறனக்கத்ரன், கன்ணட
ரமஷணஶ இல்னர வற்குக் ஶகரடித் றழ்

ஜணங்கலக்கரக என கன்ணடக்கரர் ஷனரப ரஜரின்
வதரனஷபக் வகரண்டு யத்ரண உதகரம் வைய்
இம்ரறரிரண கஷகஷபச் வைரல்னறச் வைரல்னற
ணமறல் தறனேம்தடிச் வைய்ட.
த்ஷக் கரத் ரைறர்
ஞரணரர்க்கம் கரட்டி இன ரிகள்
த்ஷக் கரத் ரைறர்

ஞரணரர்க்கம் கரட்டி இன ரிகள்

ம்னஷட த்டக்குப் வதரி ஆதத்ட ந்
ஶதரவல்னரம் அஷ க்றத்டக் வகரடுத்றனப்தட
ஸ்த்ரீகுனம்ரன்.
ம் த்றன் ைகன ர்ங்கலக்கும் ஶரக

இனப்தர்கஶப வதண்கள்ரன் – “ஸ்த்ரீ னெனம் மர்
ர்ர:” ன்ஶந வைரல்னறினக்கறநட.
ம் த்டக்கு ன்ண வதர்? „யறந்ட ம்‟ ன்தட ப்ன.
அட வபி ஶைத்ர்கள் ஷத் வதர். ஶ ம்
ன்தஶ மரிரண வதரகும். அந் ஶத்ஷ என

ஶஷரகச் வைரல்லும்ஶதரட னன வய்ரகர
வைரல்கறஶநரம்? இல்ஷன. „ஶ ரர‟ ன்றுரன்

அம்ரரகச் வைரல்கறஶநரம். ம் ஶ ஸ்றரீரக
இனக்கறநட ன்தற்ஶகற்த அட ஸ்றரீகபரஶனஶ ஜீன்
வதற்று ந்றனக்கறநட.
“கல்னரணரலும்

கன், னல்னரணரலும் னனன்” ன்று,

அன் ல்னஶர வகட்டஶர ட தண்ிணரலும் அன்
ணமளப்தடிஶரன் ஶதரகஶண்டுவன்று ைரகற
வைய்ர்கபரகஶ ம் ஶைத்றன் யர

தறிஷகபில் வதனம்தரஶனரர் இனந்ரலும், இற்கு
ித்றரைரக, னனன் ப்தரகப் ஶதரகும்ஶதரட அஷணத்
றனந்ப் தண்ிர்கலம் இனந்றனக்கறநரர்கள்.
வதரடரக ல்னர ஜணங்கலம் இனக்கறநரறரி இகஶனரக
ரீறிஶனஶ ஶதரினக்கக்கூடி தறஷனேம் ிற்நறல்
திநந் குந்ஷகஷபனேம் ஞரண ரர்க்கத்றல்

றனப்திிடும் அபவுக்கு யரஞரணிகபரக இனந்

ஸ்த்ரீகலம் ம் ஶைத்றல் இனந்றனக்கறநரர்கள் ன்று
ம் னரணரண னரங்கபினறனந்டம் ஞரண
டைல்கபினறனந்டம் வரிகறநட. அப்தடிக் குநறப்தரக இண்டு
ரிகஷபச் வைரல்னஶண்டும்.
எனத்ற சூடரனர. அஷபப் தற்நற „ஶரகரமறஷ்டம்‟
ன்ந உத்ரண ஞரணக்ந்த்றல் னகறநட. அள்
ஆத்ரரத் ிைரம் வைய்டவகரண்டு, அஶரடு ஶரக
மறத்றகவபல்னரம் ஷகப் வதற்ந யர ஞரணிரக
இனந்றனக்கறநரள். அலஷட தற – ைறகறத்ஜன்
ன்கறநன் – குஷநவைரல்லும்தடி இல்னரிட்டரலும்
ல்னரர் ரறரினேம் ஶனரக ரீறிஶனஶ ரஜரரக

இனந்ன். ஆணரல் கரனம் ஶதரகப்ஶதரக, அஷணச்

சூடரனரின் இன்ஃப்லவன்ஶம ஞரண ரர்க்கத்டக்குத்
றனப்திிடுகறநட. ர் – அர்த் – கர – ஶரக்ங்கபில்
ஶரக்ம் ீங்கனரக ற்ந னென்றுக்கும் என தத்ணிஶ
தறக்குத் டஷரினப்தள் ன்றுரன் ைரஸ்த்
ைணம்.

இங்ஶகஶர தறின் ஶரக்த்றற்குப் தத்ணிஶ

டஷ வைய்றனப்தரகக் கஷ ித்ரமரக – அகரண
ித்ரமரக – ஶதரகறநட.

இன்வணரன ரி ஞரணி, ரனமர ன்கறநள். அள்
கஷ „ரர்க்கண்ஶட னரத்றல்‟ னகறநட.

உள்லக்குள்ஶப ஞரணிரக இனந்ரலும் வபிிஶன
குடும்த ஸ்த்ரீ ரறரிஶ அள் இனந்றனக்கறநரள்.
அலக்கு ரலு திள்ஷபகள் திநக்கறன்நண. னல் னென்று

திள்பகலக்கும் ைறசுப் திரத்றல் ரனரட்டுப் தரடுகறந
ரபினறனந்ட அள் ஞரஶணரதஶைம் வைய்கறநரள்.

அணரல் அர்கள் ரஜ்த்ஷ ிட்டுிட்டு றினத்ற
ரர்க்கத்டக்குப் ஶதரய் ிடுகறநரர்கள். ஶனரகத்றஶன ர்
ரஜ்ம் டக்கஶண்டும் ன்தற்கரக ரனரம்
திள்ஷபஷ ட்டும் அள் ல்ன ரஜரரக

இனப்தற்கரண உதஶைங்கள் வகரடுத்ட திினத்ற
ரர்க்கத்றஶனஶ தக்குகறநரள். ஆணரலும் ஶரறக
ஷைில் ன்னுஷட தறனேடன் அள் தமளக்கரக
கரட்டுக்குப் ஶதரகும்ஶதரட, அந்ப் திள்ஷபஷனேம்
திற்கரனத்றல் உரி ைத்றல் றினத்றக்குத்

றனப்னற்கரண ஞரஶணரதஶைத்ஷ லற என
ஶரறத்டக்குள் ஷத்ட, அஷ அனுக்குப் ஶதரட்டு

ிட்ஶட ஶதரகறநரள். அப்தடிஶ திற்தரடு அனும் ஞரண
றக்குத் றனம்னகறநரன்.
ஶைத்ஷஶ க்ஷறத் வதண்டுகள்
ஶைத்ஷஶ க்ஷறத் வதண்டுகள்
இவல்னரம் „இன்டிிஜளல்‟ ன்கறந ணிணிர்கலக்குப்
வதண்தரனரர் ஆத் ரீறில் வைய் உதகரம். ரன்
வைரல்ன ந்ட இஷல்ன. ங்கலஷட

ரதிரணத்ரல் ஶைத்ஷஶ க்ஷறத் வதண்டுகஷபப்
தற்நறச் வைரல்னஶ ந்ஶன்.

த்டக்கு னம் ஆதத்ட தற்நற ஆம்தித்ஶன். னனன்
ஶ ர்த்ஷ ிட்டு ஶஶந த்டக்குப் ஶதரகறந
ஶதரட, „அன் இஷ்டம் ரன் ம் இஷ்டம்; ட

தண்ிணரலும் தண்ிிட்டுப் ஶதரகட்டும்‟ ன்நறல்னரல்,

அஷணனேம், அஶணரடு ஶைர்த்ட என ரஜ்ம்

னலஷனேம் ஷறகத்டக்குத் றனப்திக்வகரண்டு க்
கரரினந் என தத்றணிஷ
றஷணத்டக்வகரண்டுரன் இந்ப் ஶதச்ஷை ஆம்தித்ஶன்.
அலக்குப் வதர் ங்ஷகர்கைற. „ங்ஷகர்க்கைறரர்‟
ன்று ரிரஷ வகரடுத்ட அறுதத்ட னென்று
ரன்ரர்கபில் எனரக அஷபச்
வைரல்னறினக்கறநட. கரப் வதரகவும் அஷ
றஷணக்கும்தடி றஜரகஶ ஸ்றரீ குனத்டக்கு,
ங்ஷகனக்கு, கு ிஶைத்ரல் ரிரக – அைறரக
– இனந்ள்

அள்.

ரிரினந்ரள்.

ரஸ்த்றலும் தரண்டி ரட்டின்

ஆித்ட னந்டைறு னங்கலக்கு னன்ணரனறனந்
தரண்டி ரஜரின் தத்றணி அள். ஶைர ரஜரின்
வதண்ரகப் திநந்ள். அந்க் கரனத்றல் ஶைரர்கள்
ஆறக்கம் குன்நறினந்ரர்கள். டக்ஶக தல்ன
ஶயந்ற ர்ரவும், வற்ஶக தரண்டின்

றன்நைலர்வடுரநன் ன்கறந ரநர்ரவும்
ஷனடெக்கறினந்ரர்கள்.

இந் இண்டு ரஜரக்கலஶ

ஷறக த்ஷ ிட்டு ஷஜணத்டக்குப்
ஶதரினந்ர்கள்.

னனறல் அப்தர் ஸ்ரறகபின்

திதரத்றணரல் ஶகந்ற ர்ர ஷறகத்டக்குத்
றனம்தி ந்ரன்.
றனகறரனம் றனரவுக்கைனம்
றனகறரனம் றனரவுக்கைனம்

அந்க் கஷஷக் வகரஞ்ைம் வைரல்கறஶநன். அப்தரல்
அந்ப் தல்ன ரஜர ைத்ஷ ிட்டு ஷைம்

லிணட தின் கஷ. னன்ணரடி, அப்தஶ ஷைத்ஷ
ிட்டுிட்டுச் ைத்டக்குப் ஶதரினந்ர்ரன்.
அப்தடிப்தட்டர் ஷைைக் குரில் எனரக,

ரல்ரில் எனரக – வஞ்சுனகற வஞ்சுனகற, ஶகட்கறந
ம்னஷட வஞ்ைம் உனகும்தடி ஶரம் தரடி
மரக்ஷரத் ஈச்ணிடஶ ரகல ைர், ரவுக்கைர் ன்று

தட்டம் ரங்கறணரக – ஆணரவன்நரல் இப்தடி அஷ
„ரீ-கன்வர்ட்‟ தண்ிண

வதனஷனேம் என

ஸ்றரீக்குத்ரன் ஶதரகறநட.
அப்தர் ைரக இனந் அப்ஶதரட அனக்கு அந்ப்
ஶதஶர, றனரவுக்கசு சுரறகள் ன்ந ஶதஶர

கறஷடரட. ர்ஶமணர் ன்ந ஶதஶ இனந்ட. அடவும்
அனக்கு அப்தர அம்ர ஷத் வதரில்ஷன. வதற்ஶநரர்
ஷத் வதர் னள்ீக்கறரர் ன்தட. னள் ன்தட

ரஷ. அப்னநம் இனக்ஶக ஶர ரஷ உண்டரகறத்
ரன் ஷைத்ஷ ிட்டு ஷஜணத்டக்குப் ஶதரய் அந்
த்றல் வரம்த கற்றுத் ஶர்ந்ட ஆைரர் ஸ்ரணம்

அஷடந்ட „ர்ஶமணர்‟ ன்று ஶதர் ஷத்டக்வகரண்டரர்.
அஷ றுதடி ஷறக த்றற்குத் றனப்திட
அனஷட க்ஷகரன். „றனகற‟ ன்தட அள்
வதர். „றனகறரர்‟ ன்று ரிரஷரகச்
வைரல்ரர்கள். இலக்கும் இஷஶ கரப் வதரகச்
வைரல்லும்தடி „ரர் குன றனகம்‟ ன்கறநதடி இனந்ரள்.

இலஷட தரறவ்த்ம் (கற்ன வநற) ஆச்ைரிரணட.
கல்ரரண அப்னநம் தறிடம் த தக்ற ஷத்

உத் ஸ்றரீகள் தனர் இனந்றனக்கறநரர்கள். ன்நரல்,
றனகறஶர ணக்கு றச்ைம் தண்ி ன்
கல்ரம் டக்கு னன்ஶத ஷடந்ட

ிட்டற்கரகத் ரனும் „மற‟ ர்ப்தடி திரஷண
ிட்டுிட றஷணத்ள். அள்
குந்ஷரினக்கறநஶதரஶ கனறப்தஷகரர் ன்ந
ஶைணரறதறஷ அலக்குப் வதற்ஶநரர் றச்ைம்

வைய்றனந்ரர்கள். அப்னநம் கனறப்தஷகரர் ஶர னேத்ம்
ன்று டஶைம் ஶதரய்ிட்டரர். அர் றனம்தி ந்ட
இஷபக் கல்ரம் தண்ிக்வகரள்லற்கும்
னன்தரகஶ இலஷட கப்தணரர் கண்ஷ
னெடிிட்டரர். உடஶண த தறிஷரண ரரனம்

உடன்கட்ஷட நறிட்டரள். றனகற, அலஷட ம்தி
னள்ீக்கற இண்டுஶதனக்கும் அப்ஶதரட ைறறு டரன்.
அப்தடி இனந்டம் அந் அம்ரள் இர்கள் ன்ண

ஆரர்கஶபர ன்று றஷணக்கரல் தற தக்றிணரல்
ரனும் னனஶணரடு உிஷ ிட்டு ிட்டரள்.
இப்தடி அப்தர அம்ர இண்டு ஶதனம் ஶதரய், கன்ரப்
வதண்டம் ம்தினேம் றர்க்கறரினக்கும் ஶதரட இடிக்கு
ஶல் இடிரறரி னேத்ங்கத்றஶன இனந்ட ஶைற ந்ட –
கனறப்தஷகனேம் ஸ்ர்க்கம்
ீ
அஷடந்டிட்டரவணன்று.
அப்ஶதரட ரன் ஆச்ைரிரண தற ிர ர்த்ஶரடு
றனகற, „அஷ ணக்குப் தற ன்று வதற்ஶநரர்கள்
றச்ைம் தண்ிிட்டரல் ன்ஷண அனக்கு
ணமறணரல் கன்ரரணம்

தண்ிக்வகரடுத்டிட்டரகத்ரன் அர்த்ம். அணரல்

ரனும் இப்ஶதரட ன் ரரர் கரட்டி றில் தறின்
தின்ஶண ஶதரகறஶநன்” ன்று திரத் றரகத்டக்குப்
னநப்தட்டு ிட்டரள். இலக்வகன்று அரிடம் கரல்,
கல ல் கூட இல்ஷன; அப்தடி இனந்ரனரட ன் ணஷம
அனக்கு அர்ப்தித்ட ிட்டரல், அர் ஶதரண தின்

இபரல் ஜீிக்க னடிில்ஷன ன்தட றரந்ரன்
ணனரம்.

இஶபர ரரர் கப்தணரர் றச்ைம் தண்ி

ிட்டரர்கள் ன்ந என்றுக்கரகஶ அந் ஷணப்
தறரகக் வகரண்டுிட்டரள்.

இப்தடி இள் உிஷ ிடுகறஶநன் ன்று னநப்தட்டஶதரட
னள்ீக்கற வரம்த அலரர். ரரர்-கப்தணரர் ஶதரண
தின் க்ஷகின் க்ஷ்ஷஶ ம்திஶ ரன்

ரழ்ரகவும், ைறன்ணப் ஷதணரண ன்ஷணத் ணிரய்
ிட்டு ிட்டு அலம் ஶதரகறநரவபன்நரல் அலக்கு
னந்ற ரன் ற்வகரஷன தண்ிக் வகரள்ஶன் ன்றும்
ீர்ரணரகச் வைரன்ணரர்.

ம்தி இப்தடிச் வைரன்ணடம் அள் ணஷம ரற்நறக்

வகரண்டரள். திரஷண ிடர ிட்டரலும், இணி ஶறு
ஷனேம் தறரக ரிப்தறல்ஷன ன்று றடரக

றச்ைித்டக்வகரண்டு, ஷவ் (ிஷகலக்குரி)
ஆைரத்ஷ ஶற்வகரண்டு ைறதக்ற, ைறரனப் தி

வைய்டவகரண்டு தஸ்ிணிரக ரழ்ரஷபக் கறக்க
ஆம்தித்ரள். ம்திஷனேம் வதரறுப்ஶதரடு கணித்ட
பர்த்ரள்.

வகரஞ்ைம் ரணடம் னள்ீக்கறரர் ஶஶன

தடிப்தற்கரகப் திநந் ஊரண றனரனெர் கறரத்ஷ
ிட்டுத் றனப்தரறரிப்னனறனைனக்கு – றனப்தரப்னனறனைர் ன்று
ஶதச்ைறஶன வைரல்லுட – ஶதரணரர். தரடனற ினக்ஷம்
ன்தஷத் றறல் தரறரி ம் ன்தரர்கள். அந் ம்

ஸ்ன ினக்ரக இனந் ஊனக்குத் றனப்தரப்னனறனைர்
ன்றும், தரடனீ னத்ம் ன்றும் வதர். டக்ஶக
அஶைரகனுஷட தரடனீ னத்ம் ரறரி வற்ஶக இட.

தடிக்கப்ஶதரண னள்ீக்கறரர் அங்ஶக ைர்கள் வதரி
கல்ிைரஷன ஷத்றனப்தஷப் தரர்த்ரர். கல்ிநறஷப்
வதரட க்கலக்வகல்னரம் தப்னறல் ைர்கள்
றஷநத் வரண்டு வைய்றனக்கறநரர்கள். ை

னணிர்கள் ரழ்கறந இடத்டக்கு உள்ப ‟தள்பி” ன்ந
வதஶ இப்ஶதரடம் ஸ்கூலுக்குப் ஶதரக இனக்கறநட!
றணரிகள் ஷக்கறந ஸ்கூனறல் ஶைர்ந்ட அப்தடிஶ
வகரஞ்ைம் வகரஞ்ைரக அர்கலஷட த்டக்கு

இலக்கப்தடுகறந ரறரி, னள்ீக்கறரரின் கஷனேம்
ஆிற்று.

ல்ன னத்றரணரண அஷ ஷஜணர்கள்

ங்கள் த்றல் இலத்டக் வகரண்டு ிட்டரர்கள்.

அனம் அறல் என ஆைரரிரக ஆகற, ர்ஶமணர் ன்ந
வதரில் னகஶரடு இனந்ட ந்ரர்.

னக்ரக, அப்ஶதரட

தல்ன ரஜர ஶயந்ற ர்ரஶ ைணரக
இனந்ரல் royal patronage-ல் அந் ம் அப்ஶதரட
வைல்ரக்கு அஷடந்றனந்ட.
இங்ஶக றனகற றனரனெஷ ிட்டுக் வகரஞ்ைம்

ள்பிக் கடின றக்கு ட கஷில் தண்டனட்டிக்குப்

தக்கத்றல் உள்ப றனறஷக ன்கறந வதரி ைற

ஶத்றத்டக்கு ந்ட, அங்ஶக ஶகரிஷனப் வதனக்கற
வலகுட, ந்ணத்றனறனந்ட னப்தநறத்ட ரஷன
வரடுத்டத் னட னனரண ைற னண்ிங்கஷபப்
தண்ிக் வகரண்டினந்ரள்.
ம்தி ஷைத்ஷ ிட்டு ிட்டு ஶஶந த்டக்குப்
ஶதரய்ிட்டரவணன்று அள் ஶகள்ிப்தட்டரஶபர
இல்ஷனஶர ற்கணஶ ரரர், கப்தணரர், தறரக
ரிக்கப்தட்டர் ஆகறர்கள் வைத்டப்ஶதரணஷ ிட
இடரன் அலக்குத் ரங்க னடிர கஷ்டரிற்று.
மர மர்ர ஈச்ணிடத்றல், “இப்தடி ஶ ர்த்ஷ
ிட்டு ஶறு றில் ஶதரய் ிலந்றனக்கறந

மஶயரஷண ீரன் ஷக டெக்கறிட ஶண்டும்” ன்று
கநறப் திரர்த்றத்டக் வகரண்டினந்ரள்.

அள் இறல் வ்பவு ீிரகத் ித்றனக்க
ஶண்டும் ன்தட மரக்ரத் ைறவதனரஶண

அலஷட ஸ்ப்ணத்றல் ப்மன்ணரணறனறனந்ட
வரிகறநட.

கணில் ஈஸ்ன் ந்ட,

“கஷனப்தடரஶம்ர!

ஶதரண ஜன்ரில் உன் ம்தி

தண்ிண தமறல் வகரஞ்ைம் குஷநஶற்தட்டரல்ரன்
இப்ஶதரட த ம் ஶைர்ந்றனக்கறநரன்.

அந்க் கர்ர

ீனற்கரக அனுக்குக் குஷன ஶரஷத்

ண்டஷணரகக் வகரடுத்ட அன் றஶ அஷண
ன்ணிடம் றனப்திக் வகரள்ஶன்” ன்று ரக்குக்
வகரடுத்ரர்.

குஷன ஶரய் ன்தட என ிற்று உதரற.

குடஷன

னறுக்கறப் திறந்ட னறவடுக்கும். திறந்ரல்ரஶண
அலக்கு – கர்ர – ஶதரகும்?
ர்ஶமணர் சூஷன ஶரில் அஸ்ஷப்தட்டரர்.

அஶரடு கூட இனந் ைர்கள் ன்வணன்ணஶர
ஷத்ம், ரந்த்ரீகம் ல்னரம் தண்ினேம்
திஶரஜணறல்னரல் ஶதரிற்று.
திரஶண ஶதரய்ிடும் ஶதரனத் டடித்டக்வகரண்டினந்
ர்ஶைணனக்கு அக்கரஷப் தரர்க்க ஶண்டுவன்று

வரம்தவும் ஆஷைரிற்று. அபிடத்றல் அனக்கு

றகவும் தரைம். ம் ரநறணட அலக்குப் திடிக்கரட
ன்ஶந இத்ஷண கரனம் அஷபப் தரர்க்கரல் இனந்ரர்.
இப்ஶதரட உிஶ ஶதரகறநட ன்கறநஶதரட கண்ஷ

னெடுனன் அஷபப் தரர்க்க ஶண்டும் ன்று ஶரன்நஶ
அலக்கு ஆள் அனுப்திணரர்.
இனக்கு அபிடறனந்ஷிட அலக்கு இரிடம்

ரஞ்ஷை ஜரஸ்ற. இனக்கரகத்ரன் அள் ன் உிஷ
ிடரல் ஷத்டக் வகரண்டஶ. ஆணரலும் இப்ஶதரட

ஆள் ந்ட ஶைற வைரன்ணடம், அள் ன்ண தண்ிணரள்?
ம்திிடறனந் அதிரணத்ஷனேம்ிட அறகரக
அலக்கு ரதிரணம் இனந்ட. அணரல்
உினக்குிரண ம்தி உினக்கு ன்நரடிக்
வகரண்டினந் அந் ைத்றலும் அள் ணஷைக்
கல்னரக்கறக் வகரண்டு, „ஷஜண ஶத்றனறனக்கறந ன்
ம்திஷ ரன் தரர்க்க ரட்ஶடன். அன் இனக்கறந

ைப் தள்பிக்குள் கரவனடுத்ட ஷக்கவும் ரட்ஶடன்”

ன்று வைரல்னற அனுப்தி ிட்டரள்.
ம்னஷட ஸ்றரீகலஷட ப் தற்று ப்தடிப் தட்டட
ன்று இங்ஶக „வதரி னர‟த்றன் ரினரகத் வரிந்ட
வகரள்கறஶநரம்.

ர்ஶமணனக்குத் ரங்கள் வைய் ந்ற ந்றம்,
ஷத்றம் டவும் தனறக்கரல் ஶதரணடம்
தரடனறனத்த்டச் ைர்கள் இரல் ம் வதர்

வகட்டுிடப் ஶதரகறநஶ ன்று அஷக் ஷகிட்டு
ிட்டரர்கள்.
றனறஷகக்கு அர் அனுப்திினந் ஆள் றனம்தி ந்ட
றனகற  றுத்டிட்டரள் ன்று வைரன்ணரன்.
னள்ீக்கறரஷ டுஶ னெடி ர்ஶைணரக்கறினந்
னலம் ீங்குற்குக் கரனம் ந்ட. அக்கரின்
கரனறல் ஶதரய் ிலந்ட ிடுஶரம் ன்று அனக்குத்
ஶரன்நறட. ஷஜண ஶத்றல் ன்ஷணப் தரர்க்க அள்
மயறக்கரட்டரள் ன்தரல் அடஷ
உடுத்றக்வகரண்டினந் தரஷ அிழ்த்ட ஶஷ்டி

கட்டிக்வகரண்டு, ில் தீனறஷனேம் ஶதரட்டுிட்டுத்
றனறஷகக்குப் ஶதரணரர்.
அங்ஶக தஸ்ிணிரக உட்கரர்ந்றனந் அக்கரஷ
ஸ்கரம் தண்ி, “இந்ச் சூஷன ஶரின் ைறத்ஷ
ீ ீரன் கற” ன்நரர்.
அன்ன ணஸ் வகரண்ட அலக்கு உள்பம் உனகறிட்டட.
”ிற்று

னற றினத்றக்கரகவும், அஷிட ரஸ்றக

றினத்றக்கரகவும் றனீறு னகறஶநன்” ன்று வைரல்னறப்
தஞ்ைரக்ஷத்ரல் ந்றரித்ட ினற வகரடுத்ரள்.
„க்

வகரள்ஷக ப்தடி ஶண்டுரணரலும் ஶதரகட்டும்,

ிரற ீர்கறநவன்நரல் ைரி” ன்று குந்ஷஷ
சூறக்குத் டெக்கறக்வகரண்டு ஶதரய் ஊறக்வகரண்டு

னகறஶநரல்னர? இஶர இன்ணம் தக்குப்தட்டர்.
அக்கரள் வகரடுத் ினறஷ த தக்றஶரடு உடம்ன
னலக்கப் னைறக்வகரண்டரர்.
சூஷன ீச் சூனதரிரன் கற ன்று ம்திஷ

அஷத்டக்வகரண்டு ஶகரிலுக்குப் ஶதரணரள் றனகற.
அங்ஶக ிற்றுனற என தங்கு ன்நரல், த த்டக்குப்
ஶதரஶணரஶ ன்ந தச்ைரரதம் அஷப் ஶதரனப் தன
டங்கு ணமறல் ஶஷண , னள்ீக்கறரர் ஶதரய்
ணமர ன்ணிப்ன ஶண்டிணரர். தச்ைரரதப்தட்டு

ிட்டரல் ஈச்ரடேக்யம் கறஷடத்டிடும். அப்தடி னள்
ீக்கறரனக்குக் கறஷடத் ஈைணனபிணரஶனஶ றழ்
ஶைத்டக்கும் கர தரக்ம் கறட்டிற்று. அனக்கு

ஸ்ஶரத்றம் தரடும் ைக்ற ந்ட, “கூற்நரிணரறு
ினக்ககறல்னீ ர்” ன்று தறகம் தரடி ிண்ப்திக்க
ஆம்தித்ட ிட்டரர்.

அனக்கு ந் வதரி

கஷ்டத்றனறனந்ஶ க்வகல்னரம் ஶரம் கறஷடக்கப்
தண்ிிட்டரன் தகரன்!
சூஷன ஶரய் இனந் இடம் வரிரல் ஷநந்ட.
அப்ஶதரட அர் வைய் தறகத்ஷக் ஶகட்டு வச்ைற

றனறஷக ட்டரஶணச்ர்
ீ
அனக்கு ரவுக்கைர் –

ரகல ைர் – ன்ந னடப் வதஷ ஷத்ட, கடல் ஷடரக
அன்நறனறனந்ட அஶகம் ஶரங்கஷபப் தரட அனள்
தண்ிணரர்.
அனக்கு „அப்தர்‟ ன்று வதர் ஷத்ட ஞரண
ைம்தந்னெர்த்றகள்.
இட திற்தரடு டந் ைம்தம். இற்கு னந்ற,

தரறரிப்னனறனைர் ஷஜணர்கள் ங்கலஷட ர்ஶைணர்
ஈச்ரடேக்யத்ரல் சூஷன ீர்ந்ட, உடஶண ஈச்
தக்றஷ ங்ஶகனேம் தப்தக்கூடி ஶரங்கஷபப் தரட

ஆம்தித்ட ிட்டரர் ன்று அநறந்டம், ங்கள் த்டக்கு
ஆதத்ட ந்ட ிட்டட ன்று தந்ட, ஶயந்ற ர்
தல்னணிடம் ஶதரய் ஶர இல்னரடம்

வதரல்னரடரகக் ஶகரள் வைரன்ணரர்கள்.
ஶகட்டுக் வகரண்டு அனும் றனரவுக்கசு

அஷக்

ஸ்ரறகஷபச் சுண்ரம்னக் கரல்ரய்க்குள் ள்பிணரன்.
அங்ஶகனேம் ஈச்ணின் தர கனங்கஷப அர்

ஸ்ரித்டக் வகரண்டினக்கக் கரள்ரஶ ர்-கண்டின்
தண்ிண ரறரி ஆகறிட்டட.

மளஸ்ரண ர
ீ

கரணத்ஷனேம், ஸ்ச்ைரக சுகறந
ீ
ைந்றரிஷகஷனேம்,

ந்ரனத்ஷனேம், மந் கரனத்றன் ரடர்த்ஷனேம்
ண்டுகள் ரீங்கரம் வைய்கறந என குபிர்ந் டரகத்றன்
இணிஷஷனேம்

என்நரகச் ஶைர்த்ட அடேதித்ரல்

த்ஷண இன்தரினக்குஶர அப்தடிப்தட்ட தஶச்
தரரிந் அடேதத்ஷ அந்க் வகரறக்கறந
கரபரய்க்குள் ரம் அடேதிப்தரக அர் ஆணந்ரகப்
தரடிணரர்.

”ரைறல்

ஷனேம்
ீ
ரஷன றனம்

சு
ீ வன்நலும் ங்கறப
ீ
ஶணிலும்

னெசு ண்டஷந வதரய்ஷகனேம் ஶதரன்நஶ
ஈைன் ந்ஷ இஷடி ீஶன”
ன் ண்டஷண அஷ என்றும் தண்ில்ஷன

ன்நடம் ரஜரவுக்கு இன்னும் ஶகரதம் ந்ட. அனக்கு
ிம் வகரடுக்கப் தண்ிணரன். அப்னநம் ரஷணஷ
ிட்டு இடநப் தண்ிணரன். ணரலும் அஷப் தரறக்க
னடிில்ஷன.

அப்னநம் கல்னறஶன அஷக் கட்டி

மனத்றத்றஶன வகரண்டு ஶதரய் ஶதரடப் தண்ிணரன்.
“வைரற்றுஷ

ஶறன்” ன்று அப்ஶதரடரன் அர்

ஶரம் தரடிணரர்.

அனுஷட அனள்டஷ மனத்றத்றல் கல்ஷனக்
கட்டி இநக்கறண ஶதரடம் கரப்தரற்நரல் ிடரட ன்று
கரணம் வைய்ரர்.

வைரற்றுஷ ஶறன் ஶைரற ரணன்
வதரற்றுஷத் றனந்டி வதரனந்க் ஷகத்வரக்
கற்றுஷப் னட்டிஶரர் கடனறற் தரய்ச்ைறனும்
ற்றுஷ ரட ச் ைறரஶ.

இப்தடிப் தஞ்ைரக்ஷத்றன் டஷஷ ம்தி இர்
ஜதித்டக் வகரண்டினக்க ைறவதனரன் அனபில் அந்க்
கல்

டெஶ வப்தரக றந்ட ந்ட கஷிஶன அஷ

எடக்கறட. இப்ஶதரடம் அந் இடத்டக்குக் „கஷஶந
ிட்ட குப்தம்‟ ன்று வதர் இனக்கறநட. இடவும்
றனப்தரப்னனறனைர் கறட்ட உள்படரன்.

இந் அற்னத்ஷப் தரர்த்டம் ஶயந்ற ர்ரவுக்குக்
கண் றநந்ட. அனும் ஷஜண த்ஷ ிட்டு ஷறக
த்றற்குத் றனம்தி ிட்டரன்.
ரஜர ஷறக மத்டக்கு ந்டம் தல்ன ரஜ்ம்
னலடம் ஶவநற ஷத்ஶரங்க ஆம்தித்டச் ைம்,
வதபத்ம் னனற னந ைங்கள் ங்க ஆம்தித்ண.

அன் ஷறக ைத்றற்கு ந்ற்குக் கரம் அப்தர்
ஸ்ரறகள் ன்நரல் அஶ அப்தடி ஷறகத்டக்கு
ந்ற்குக் கரம் றனகறரர்ரஶண? அப்தரல்
டந் யர வதரி த் வரண்டுக்கு அள்ரன்
ித்ட.

ங்ஷகர்க்கைறரனம் றனஞரணைம்தந்னம்
ங்ஷகர்க்கைறரனம் றனஞரணைம்தந்னம்
தரண்டி ரட்டில் அப்ஶதரடம் ைர்கபின் வைல்ரக்கு
அறகம் இனந்ட. ரஜர ரநர்ரஶ
ரநற ிட்டரன்.
”எனத்னம்

அந் த்டக்கு

ைறரனம் ஶதரகக் கூடரட; ினற இட்டுக்

வகரள்பப்தடரட” ன்வநல்னரம் அன் ஆக்ஷஞ

தண்ிிட்டரன். “ர ரஜர ர ப்ஜர” – “அைன்
வ்ற குடிகள் அவ்ற” ன்தரல் ஜணங்கலம் அற்கு
அடங்கற டக்க ஶண்டிினந்ட.
ல்னரஷனேம் ிட என ரஜரவுக்குக் கட்டுப்தட்டு அன்
றஷணக்கறந திகரஶ தண் ஶண்டிர் ந்றரிரன்;
இஶஶதரல் என ஆண் திள்ஷபக்கு ல்ஶனரஷனேம் ிட
அடங்கறினக்க ஶண்டிட அனுஷட

வதண்டரட்டிரன். தரண்டி ரஜர ித்றஶனர,

வபிப்தடக் கரட்டிக் வகரள்பரிட்டரலும், அனுஷட
ந்றரி குனச்ைறஷநரனம் தத்றணி ங்ஷகர்க்கைறனேம்
ரன் உள்ல அன் ஆக்ஷஞக்குக் கட்டுப்தடரல்
இனந்ட.
அந் இண்டு ஶதனம் ைறவதனரணிட்த்றல் த தக்ற
வகரண்டர்கள். ரஜர ஆக்ஷஞஷ, தறின் உத்ஷப்
தகறங்கரக அர்கள் ஆஶக்ஷதிக்க னடிரிட்டரலும்,
கைறரக ஈச் ஆரஷணஶ தண்ிக்
வகரண்டினந்ரர்கள். ங்ஷகர்க்கைற னடஷ
ிக்ஷகக்குள் ினற னத்ரக்ஷ ரம் தண்ிக்
வகரள்ரபரம். தற வைரல்ஷன றர்த்டச் ைண்ஷட
ஶதரடரல், அற்கரக ைரச்ரண மரண

ர்த்ஷனேம் ிட்டு ிடரல் இப்தடி ைரடர்ரக டந்ட
தரர்த்ரள். ஆணரலும் அலக்கு ணஷம உறுத்றக்
வகரண்டுரணினந்ட. “ணஸ் மரக்ஷறப்தடி னனஷணனேம்
அடேைரிக்க னடிில்ஷன; ஷரிரக ர்த்ஷனேம்
அடேஷ்டிக்க னடிில்ஷனஶ” ன்று ஶஷண
தட்டுக்வகரண்டு, இற்கு ன்ண ிஶரைணம் ன்று அள்
கஷனப்தட்டுக் வகரண்ஶட இனந்ஶதரடரன்,

அலஷட ணக் கஷனக்கு னந்ரக என ைரைரம்
வரி ந்ட.
“மம்தந்ர்

ன்று என அனள் குந்ஷ. அட ைறதக்ற

யறஷரல் ஶரம் தரடிக்வகரண்ஶட ன்வணன்ணஶர
அற்னங்கஷபப் தண்ிினக்கறநட. அப்தடிப்தட்ட

குந்ஷ இப்ஶதரட றனஷநக்கரட்டில் – ஶரண்ம்

ன்தட இடரன் – அப்தஶரடு கூட இனக்கறநரம்; அட
கரல் ஷக்கறந ஊரில் ற்ந ம் ஶதரய், னஶனரக
ஷகனரமரகற ிடுகறநரம்” ன்வநல்னரம் அள்
ஶகள்ிப்தட்டரள்.
உடஶண ந்றரிஷக் கூப்திட்டு யஸ்ரக

ஆஶனரைஷண தண்ிணரள். மம்தந்ஷ ப்தடிரட
டஷக்கு  ஷத்டிட்டரல் தரண்டிஷணனேம்
திஷஜகஷபனேம் றுதடி ன் த்டக்குத் றனப்தி
ிடனரம்; அடரன் ிஶரைணத்டக்கு ற ன்று
ஶரன்றுகறநட ன்று குனச்ைறஷநரரிடம் வைரன்ணரள்.
அனம் எப்னக் வகரண்டரர்.
இண்டு ஶதனம் ஶைர்ந்ட மம்தந் னெர்த்ற

ஸ்ரறகலக்குத் டெட அனுப்திணரர்கள். அனம்
ஆஷணஷன றரக ந்ட ஶைர்ந்ரர். கஷஷ
ஏட்டரக ஏட்டிக் வகரண்டு ஶதரகறஶநன்.
அஷப் தரர்த் ரத்றத்றஶனஶ – அர் தறகம்

தரடில்ஷன – ன் ரறரி உதந்றரமம் தண்ில்ஷன
– என

அற்னனம் தண்ில்ஷன – வறுஶ அனஷட

ர்ைண ரத்றத்றஶனஶ டஷ ஜணங்கலக்கு என தக்ற
ந்ட ிட்டட.

டுரந்றத்றல் ங்கறக் கறடந் ீ ணரக்ஷற

சுந்ஶச் ஆனத்டக்கு அர் ஶதரக, ஜணங்கலம் ரஜ
ஆக்ஷஞ தற்நற ஞரதகஶ இல்னரல் அஶரடு
கூட்டரகப் ஶதரணரர்கபரம்.
இஷவல்னரம் தரர்த்டிட்டு ஷஜணர்கள் ரஜரிடம்

ஶதரய், ைறம் தண்டகறந டர்ரந்றரீக ைக்றஶரடு என

ைறன்ணப் திள்ஷப ந்றனப்தரகவும், அட ங்கலக்குக்
“கண்டுனட்டு” ன்றும்

வைரன்ணரர்கபரம். இந்த்

கஷனக் ஶகட்டட ணக்குக் “ஶகட்டுனட்டு” ன்று
தரண்டின் வைரன்ணரணரம். ”கண்டுனட்டு” ன்நரல்
கண்ரல் தரர்த்த்ரஶனஶ ீட்டு ன்று அர்த்ம்.
“ஶகட்டுனட்டு” ன்தட

கரரல் ஶகட்கறநரஶனஶ ற்தடும்

ீட்டு.
அர்கள் மம்தந்ஷக் கண்ட்ரகச் வைரன்ணஶ ீட்டு
ன்று தரண்டி ரஜர றஷணத்றனக்கறநரன்.
அந் ஷஜணர்கள் அன்ஷநக்கு ரத்றரி ன்ண

தண்ிணரர்கள் ன்நரல் மம்தந்ர் ங்கறினந்
டத்டக்கு வனப்ன ஷத்ட ிட்டரர்கள்! தஶச்

ைறத்ம் ன்ண ன்று அப்ஶதரட மம்தந்னக்குப் னரிந்ட.
“டஷில்

றுதடினேம் ினற, னத்ரக்ஷம் த

ஶண்டும். ப்ஷஜகள் ைறதக்ற வைய்ரல் அற்கரகத்
ண்டிக்கறந ரஜரவுக்ஶக ண்டஷண வகரடுத்டத் றனத்

ஶண்டும்” ன்தடரன் ஈச் ைங்கல்தம் ன்று வரிந்ட
வகரண்டரர். அணரல் ஷஜணர்கள் ஷத் வனப்ன

ரஜரஷஶ ரக்கறத் ண்டிக்கட்டும் ன்று றஷணத்ரர்.
“அர்

வகரலவுஞ்சுடர் ஷதஶ வைன்று

தரண்டிற்கரகஶ” ன்று தரடிணரர்.
அந்த் ீ ஶகரய்ப் ஶதரய் ரஜரஷத் யறத்டப்
வதரசுக்கறிடரல் றரணரகஶ, உிர் ஶதரகறந ரறரி
வகரடுஷ தண்ரஶன, அஷண னத் ஶண்டும்

ன்ந கனஷரல்ரன் “ஷதஶ” ன்று வைரன்ணரர்
ன்தரர்கள்.

வனப்ன தரண்டின் ிற்நறஶன னகுந்ட ரிச்ைல்

னறரக ரட்டி ஶயம் னலக்கப் த ஆம்தித்ட.
‟வப்ன

ஶரய்‟ ன்று அஷச் வைரல்னறினக்கறநட.

அப்தனக்கும் சூஷனஶரய் ன்று ிற்நறல் உதரஷ
வகரடுத்ஶ ஈச்ன் ஆட்வகரண்டரன். அர் அப்ஶதரட
ரஶ ஶதரய்த் றனகறரரின் கரனறல் ிலந்ட ினற
ரங்கறக் வகரண்டரர். இப்ஶதரட தரண்டினுக்கரக

ங்ஷகர்க்கைற குனச்ைறஷநரஷனேம் அஷத்டக்வகரண்டு
மம்தந்ரிடம் ஶதரய், அர் கரனறல் ிலந்ரள். னனறல்
ன் தறனேஷட ற றனந் ஶண்டுவன்தற்கரகச்
ைம்தந்ஷ ஷத்ள், இப்ஶதரட அரிடம் தற

உிர் திஷக்க ஶண்டும் ன்று ரங்கல் திஷக்ஷ
ஶண்டிணரள். அர் ஈச் மங்கல்தம் ப்தடி

இனக்கறநவன்று திரர்த்ஷண ைக்றிணரல் வரிந்ட
வகரண்டரர். ரம் ரஜரஷ வைரஸ்ப்தடுத்ற, அன்
னெனம் ”ஶ ஶள்ிஷ றந்ஷண வைய்டல்..அஷ
ரறல் வன்நறக்கத் றனவுபஶ” ஈச்ன்

வகரண்டினப்தரக மளந்ஶச் மந்றரணத்றல்

உத்வு வதற்று ஶஶ அண்ஷணக்ஶக ந்ட ிட்டரர்.
ரஜரஷக் குப்தடுத்டற்கரக கப்தட்ட ஷஜணர்கள்
ங்கலஷட ந்றங்கஷப ஜதித்டக்வகரண்டு ில்
தீனறனேம் ஷகனேரகக் கூடிினந் ண்டதத்றல் – அர்கள்
டவும் வைய்த் டிந்ர்கள் – இப்தடி இந்ச் ைறன்ணக்
குந்ஷ ன்ணந்ணிரக னகறநஶ ன்று அப்ஶதரட

ங்ஷகர்க்கைற தநறிட்டரள். அஷப் தற்நற அள்
ஶகட்டினந் அற்ன ைக்றவல்னரம் அந் ைத்றல்

அலக்கு நந்ட ஶதரய், என ரரரின் ஹ்னஶ
அபிடம் ஶதைறற்று. “யர வதரி ந்றரறகள்

இனக்கறந இடத்றல் இந்க் குந்ஷப் திள்ஷப னகறநஶ!
அடரகஶர னகறநட? ரல்னர னறந்ட
ஆபனுப்திக் வகரஷனக் கபத்டக்கு ஷத்ட

ிட்ஶடரம்?” ன்று வரம்த „கறல்டி‟ரக றஷணத்டக்
வகரண்டரள். அப்ஶதரட அள் கஷனவல்னரம்
“ஷைஶ

ஶதரய் ிட்டுப் ஶதரகட்டும்; ஷஜணந்ரன் இனந்ட

ிட்டுப் ஶதரகட்டும்; தறின் ஶய ைறம்கூட ப்தடி

ஶண்டுரணரலும் இனக்கட்டும்; இந்க் குந்ஷக்கு என
வகடுலும் ரல் இனந்ட ிட்டரல் அடஶ ஶதரடம்‟
ன்தரகத்ரன் இனந்ட!

அள் ணமறல் தடுகறந ஶஷண மம்தந்னக்குத்
வரிந்ட. உடஶண அஷபக் கூப்திட்டு என தறகம்
ஆறுனரகப் தரடிணரர்.

ஆழ்ரர், ரன்ரர்கஷபப் தற்நற கஷகபில் உள்ப

அஶக றகழ்ச்ைறகலக்கு அர்கலஷட தரட்டுக்கபிஶனஶ
direct reference (ஶர்

னடிரட.

குநறப்ன) இனக்கறநட ன்று வைரல்ன

ங்ஷகர்க்கைறனேம், குனச்ைறஷநரனம்

மம்தந்ஷ ஷத்ஷ ற்றுக் வகரண்டு அர்
டஷக்கு ந்ற்கும், அப்னநம் அள் தப்தட்டஶதரட
அலக்குத் ஷரிம் வகரடுத்ற்கும்
வபிப்தஷடரகஶ மம்தந்ரின் ஶரத்றல்
„ிவடன்ஸ்‟ இனக்கறநட.
“யர

வதரி ந்றரறகபரகத்ரன் இனக்கட்டுஶ!

ஆணரலும் ஈச் ப்ைரம் இல்னரர்கள் த்ஷண

தனறஷ்டரணரலும் அஷண ம்தினக்வகறரில் டனம்ன
ரறரிரன். ரன் னகறந றில் ஆஷணஷன

னனரண இடங்கபில் ைர்கள் ணக்குப் தண்ிண
ீங்வகல்னரம் ன்ண ஆச்சு? இந் ஈணர்கலக்கு இஷபத்
பிணரக ரன் ஆகறிடுஶணர? இப்தடிச் வைரல்ட

அயம்தரத்றணரனர? இல்ஷன. அந்ப் தஶச்ன் ன்
தக்கத்றஶனஶ றற்கறநரஶண, அந்ப் தக்க தனத்றணரல்ரன்
வைரல்கறஶநன். ன்ஷண இங்ஶக டெக்கறக் வகரண்டு

ந்ன் அந்ரஶண? அன் ன்ஷண ிட்டு ிடுரணர?
அன் ணக்குள்ஶபஶ னகுந்ட வகரண்டினக்கறந ஶதரட,
„ரன்‟ ன்று

அகம்தரரகச் வைரல்னறக்வகரண்டு வைய்

ன்ண இனக்கறநட?“ ன்று இந் ரறரி கனத்டக்கஷப
ஷத்ட மம்தந்ர் தறகம் தரடிணரர்:

ரணிஶணரர்ிற ரரய்ல றக்குரவதனந் ஶிஶகள்!
“ரன்

ரறரிக் கண் தஷடத் ரைறஶ! „லற‟ ன்கறந

தரண்டினுக்கு கர வதரி ஶிரய்
இனக்கப்தட்டஶப!”
“லறக்கு

ரவதனந் ஶிஶகள்” ன்கறநரர். ஷக்

ஶகட்டுக் வகரள்பச் வைரல்கறநரர்?

தரணல்ரவரன தரனண ீங்கறன் ன்று ீதரி வய்றஶடல்
”தரல்

ல்ரய்” ன்தட மந்றில் „தரணல்ரய்‟

ன்நரினக்கறநட. “தரல் குடிக்கறந தரனணரக ரன்

இனக்கறஶநஶண, இந் சூரற சூர்கலக்கு ப்தடித் ப்திப்
திஷக்கப் ஶதரகறஶநன் ன்று ீ தப்தடரஶ,
கஷனப்தடரஶ – தரிவு ய்றஶடல்.”
ஶர „வதரி னரத்‟றஶனரன் கஷரக இட்டுக்

கட்டிக் குந்ஷப் திள்ஷபரினந்ஶதரஶ மம்தந்ர்

கத்ரண கரரிங்கஷபச் ைரறத்ரர் ன்று லறணரகத்
ஶரன்நறணரல் அட ப்ன; அர் ரரஶனஶ அர்
ம்ஷப் தரல்ரய்ப் திள்ஷபரகச் வைரல்னறக்
வகரள்ரல் உண்ஷ ஊர்ஜறரகறநட.
‟தரல்ரய்‟ ன்று

ட்டும் வைரல்னரல் ன் ரய்க்குத்

ரஶண „ல்‟ ன்று தரரட்டி அஷடவரற ன் ஶதரட்டுக்
வகரண்டரர்? அஶர அயம்தரஶ இல்னரர். ன்
வைரன்ணரவன்நரல் அந்ப் தரல் மரக்ஷரத்
ஶினேஷடரக இனந்த்ரல்ரன்! ஶர தசும்தரனரக
இனந்றனந்ரல் “ல்னரய்” ன்று வைரல்னறினக்க
ரட்டரர்.
”ஆஷணஷன

னனரண இடங்கபில் த்ஷணஶர

இன்ணஷனத் ந் – ரன் ங்கறினந் டத்டக்ஶக

வனப்ன ஷத் – இந் ஈணர்கபரல் ன்ஷண என்றும்
வைய்னடிில்ஷனஶ:
ஆஷணரஷன ரறர இடங்கபிற்தன அல்னல்ஶைர்
ஈணர்கட்வகபி ஶணஶனன்றன ரனரன் றற்கஶ”
”ன்ஷண

இர்கலக்கு பிசு தண்ிிட ரட்டரன் ன்

கூடஶ றன்று வகரண்டினக்கறந ஆனரய் அன்.”

ஆனரய் ன்தட டஷ. அன் ன்நரல் யன். ைற
ரங்கலக்குள் மம்தந்னக்கு வரம்தவும் திடித் வதர்.
இப்தடிவல்னரம் அர் ங்ஷகர்க்கைறஷத் ஶற்நறண
திநகு, ஷஜணர்கலக்கும் மம்தந்னக்கும் ந் ம்
உைந்வன்று ரஜரின் உடம்ஷதக் குப் தடுத்டஷ
ஷத்ஶ தனப் தரீஷக்ஷ டந்ட. Trial of strength டந்ட.

இற்குக் கரம் ங்ஷகர்க்கைறரன். “ஷைனம்

ஷஜணனம் தறின் உடம்னம் ப்தடி ஶடரணரலும்
ஶதரகட்டும்; இந்க் குந்ஷ ஆதத்றல்னரல் ீ ண்டரல்
ஶதரடம்” ன்று ைற்று னந்ற றஷணத்லக்கு இப்ஶதரட
மம்தந்ரிடம் அதர ம்திக்ஷக ந்ட ிட்டட. அணரல்,
இரஶன இப்ஶதரட ஷைத்ஷனேம் கரப்தரற்நறிட
ஶண்டும், தறஷனேம் கரப்தரற்நறிட ஶண்டும்.
இண்ஷடனேம் ஶைர்த்ட எஶ கரரித்றல் னடிக்கப்தண்ி
ிட ஶண்டும் ன்று றஷணத்ரள். எஶ கல்னறல்
இண்டு ரங்கரய் ன்கறந ரறரி.
ரஜரவுக்குச் ைரீம் னலக்க வப்ன ஶரய்

திினந்ல்னர? இப்ஶதரட அஷ ஷஜணர்கலம்,
மம்தந்னம் அனஷட த்றன் ந்ற ைக்றரல்

குப்தடுத்றப் தரர்க்கட்டும்; ரர் குப்தடுத்டகறநரர்கஶபர
அனஷட ஶ வஜித்ரக அர்த்ம் ன்று
ற்நர் எப்னக் வகரள்ப ஶண்டும் ன்நரள்.
அஸ்ஷப்தட்டன் ரஜரரஶண? அணரல் னன்ஶண
„ஶகட்டுனட்டு‟ ன்ந

அஶண இப்ஶதரட ைடக்வகன்று

எப்னக்வகரண்டு ிட்டரன்.

அனுஷட ைரீத்ஷ ஷஜணர்கலம் மம்தந்னம்
ஆலக்குப் தரறரகப் திரித்டக்வகரண்டு அந்ந்ப்
தரறஷத் ங்கள் ங்கள் ந்றத்ரல் வைரஸ்ப்
தடுத்டட ன்று ற்தரடு வைய்ட வகரண்டரர்கள்.
ைர்கள் இடட தரறஷ ந்றம் வைரல்னற

ில்தீனறரல் ட ஆம்தித்ரர்கள். டத் ட
அக்ணிில் வய்ஷ ஆயழற தண்டகறநட ஶதரன

வப்ன – உஷ்ம் – ஶலும் ஶலும் ஜரஸ்றரிற்று.
ரஜரரல் வதரறுக்க னடிரல் மம்தந்ஷப்
தரர்த்ரன்.
அர் “ந்றரட ீறு” ன்கறந தறகத்ஷப்
தரடிக்வகரண்டு மளந்ஶச் ஸ்ரறின் ினறப்
திமரரண “ஆனரன் றனீற்ஷந‟ப்

தரண்டினுஷட னட தரற ைரீத்றல் இட்டரர்; இட இட
உஷ்ம் அப்தடிஶ அடங்கறக் குபிர்ச்ைறரக ஆிற்று.
அப்னநம் அன் ஶண்டிக் வகரண்ட்ன் ஶதரில் இடட
தக்க வப்ன ஶரஷனேம் அஶ ீர்த்ரர்.
றனகற ரஶண ம்திக்கு ினற வகரடுத்ரள்;
ங்ஷகர்க்கைற னனனுக்கு மம்தந்ஷக் வகரண்டு
ினற னசுித்ரள். இண்டு இடத்றலும் ினறஶ
ிரற ீர்த்ட. ஷறகத்ஷக் கரத்ட!
இப்தடி அணனரினந் உடம்ஷத அர் னணனரகப்
தண்ி திநகும் ஷஜணர்கள் ஶரல்ிஷ எப்னக்
வகரள்பரல் அணல்ர, னணல்ரங்கள் டத்ச்
வைரல்னற, அறலும் ஶரற்றுப் ஶதரணரர்கள்.

அர்கலஷட மறத்ரந்த்ஷச் சுடிில் லற
அஷ வனப்தில் ஶதரட்டரல் ந்ச் சுடி ரிரல்
இனக்கறநஶர, அடஶ மத்றவன்று ஷத்டக்

வகரள்ட அணல்ரம். இப்தடிஶ ங்கள் ங்கள்
த்டத்ஷ லற சுடிஷ ஆற்நறஶன ஶதரட்டு, ட
ப்ரயத்ஷ றர்த்டக்வகரண்டு று றஷைில்
ஶதரகறநஶர அடஶ உண்ஷரணவன்று ஷத்டக்
வகரள்ட னணல்ரம்.

ல்னரற்நறலும் மம்தந்ர்ரன் ஜித்ரர்.
மம்தந்ர் ஜித்ரர் ன்நரல் ன்ண அர்த்ம்? ஷைம்
ஜித்ட ன்று அர்த்ம். ஷைம் ஜித்ட

ன்நரல்

ஶ ம் ஜித்ட ன்ஶந அர்த்ம்.
தரண்டினும் தரண்டி ன்ணரடும் றுதடி மரண
ர்த்டக்ஶக ந்ட ிட்டட.

ஆர்ரம்தரள் - மமரினேம் ஆறைங்கனம்
ஆர்ரம்தரள் – மமரினேம் ஆற ைங்கனம்
றழ் ஶைத்றல் னநச் ைம் அகன்று ஷறக ம் னட
ஜீஶணரடு ஶர் ிட்டற்கு இண்டு ஸ்றரீகஷப

தகரன் கனிகபரக ஷத்டக் வகரண்டு, அர்கள் ஸ்றரீ
ஸ்தரப்தடி தின்ணரல் றன்று வகரண்டு, அப்தர்
மம்தந்ர் திதரம் வபிரகும்தடி வைய்னேரறு னீ ஷன
வைய்றனக்கறநரன்.

தர ஶைம் னலஷனேம் டுத்டக் வகரண்டரலும் வ
ைங்க தகத் தரரள் அக்கரனத்றல் ஶ தரஹ்ரக

(ஷந க்கத்டக்குப் னநம்தரக) இனந் லதத்றண்டு
ங்கஷப ஜித்ட ஷறகத்ஷ ஸ்ரதித்ரவன்நரல்

இடவும் என ஸ்றரீின் றரகத்றணரல்ரன் ற்தட்டட.
அனஷட ரரர் ஆர்ரம்தரள் அர் ட்டு மளக்

குந்ஷரக இனந்ஶதரட மந்றரமறரகப் னநப்தட்டுப்
ஶதரற்கு அனக்கு அடேற ந்றனக்கரிட்டரல், அர்
இந்க் கரரித்ஷப் தண்ிினக்க னடிரட.

„ைங்க

ிஜ‟*த்றஶனஶ இன்வணரன்று! என தத்றணி ன்

தறஷத் றரகம் தண்ிஶ த்ஷ
பர்த்றனக்கறநரள்!

இங்ஶக ஷறக த்டக்கும் அற்கு ஶநரண இன்வணரன
த்டக்கும் ைண்ஷடில்ஷன. ஆைரர்ரள் கர்ம், தக்ற,

ஞரணம் ல்னரற்ஷநனேம் ஶைர்த்டச் வைரன்ண total ஷறக
த்டக்கும், அறல் கர்த்ஷ ட்டுஶ எப்னக்வகரண்ட
partial ஷறக

த்டக்குஶ ைண்ஷட “ஶ கர்ரஶ

ல்னரனம்; தக்றனேம் ஶண்டரம், ஞரணனம் ஶண்டரம்”
ன்று ரம் வைய் ண்டண றச்ஷ ஆைரர்ரள்
ஜித்ரர். இந் ரத்டக்கு த்ஸ்ம் தண்ித்
ீர்ப்னச் வைரன்ணட ரவன்நரல் ண்டணனஷட

தத்றணிரண மமரிரன்! „மறனேம் தறின் என
தங்கு. அணரல் ன்ஷணனேம் ஆச்ைரர்ரள் ஜிக்க
ஶண்டும்‟ ன்று யர தண்டிஷரண அள்
ஆைரரிரபிடம் வைரல்ன, அப்தடிஶ அஷபனேம் அர்
ரத்றல் வன்நரர்.

அப்ஶதரட மம்னர் ஷறக ரணட அன் என
அம்ைரண கர் ரர்க்கத்றன் ஶஶன ஜம்

வதற்றுிட்டரகத் ீர்ப்னச் வைரல்லும் வதரறுப்ஶதரடு
மமரிின் தங்கு ீர்ந்ட ிடில்ஷன. அற்கரகத்
ன்

தறஷஶ றரகம் வைய் ஶண்டிரகவும்

அலக்கு ற்தட்டட. வணன்நரல், ண்டணறச்ர்
ரத்றல் ரம் ஜித்ரல் ஆைரர்ரள் மந்றரமத்ஷ
ிட்டுிட்டுத் ன் ரறரி க்னயஸ்ரக

ஶண்டுவன்றும், இற்கு ரநரக ஆச்ைரரிரள்

ஜித்டிட்டரல், ரம் கர்ரஷவல்னரம் ிட்டு ிட்டு
அஷப் ஶதரனஶ மந்றரமறரகற ிடுரகவும்
„ைரனஞ்ஜ்‟ தண்ிினந்ரர்.

ந்ப் தத்றணிப் வதண்டும்

வைய்த் டி னடிர இந்த் றரகத்ஷ
மமரி ம் வஞ்ஷைத் வரடுகறந ரறரி என

ைறன்ண ைறக்ஷஞ னெனம் தண்ிிட்டரள். ஆைரர்ரபிடம்,
“ீங்கள்

ஜித்டிட்டீர்கள். இனக்கு மந்றரமம்

வகரடுங்கள்” ன்று அள் ஶரகச் வைரல்னில்ஷன –
அப்தடிச் வைரல்னறினந்ரல் அலஷட அநறவுப்
தக்குத்றன் அனஷ க்குத் வரிந்றனக்கரட.
ரவல்னரம் அப்ஶதரட னடிந்ட, அட இண்டு ஶதனம்
ஶதரஜணம் வைய் ஶண்டி மரினந்ட.

மந்றரமறின் ஶதரஜணத்டக்கு திஷக்ஷ ன்று வதர்.
கறனயஸ்ணின் ஶதரஜணத்டக்கு ஷச்ஶம் ன்று
வதர்.
மமரி ன்ண வைய்ரவபன்நரல்

மந்றரமறரினந் ஆைரர்ரஷப ட்டுல்னரல்,
அந் றறம் ஷ க்னயஸ்ரினந் ண்டண
றச்ஷனேம் ஶைர்த்ட, “இண்டு ஶதனம் திஷக்ஷக்கு

லந்னபடம்” ன்று திரர்த்றத்டக் வகரண்டரள்!
அள் மஸ்றின் அம்ைரனரல் இவ்பவு அர்த்
னஷ்டினேடன் ஶதைறணரள்.

--------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------* ஆற

ைங்கரின் ைரிம்

வயரய்ைப ரஜகுரரினேம் ரரடேஜனம்

வயரய்மப ரஜகுரரினேம் ரடேஜனம்
வ இரரடேஜரைரர்ரர் கஷிலும் ம் ரநற என
ரஜரஷ றுதடி ரய் த்டக்குத் றனப்னவன்தட
என வதண்ஷ ஷரக ஷத்ஶ டந்றனக்கறநட.
அப்ஶதரட கர்ரடக ஶைத்ஷ ஆண்ட வயரய்மப ரஜர
ஷஜணணரக ரநறினந்ரன். அனுஷட வதண்டக்குப்
திடித்றனந் ஶதஷ இரரடேஜர் ிட்டிரஶனஶ
அன் ஷஷ்த்டக்கு ரநறணரன். ிஷ்டர்த்ணன்
ன்று இரரடேஜரல் வதரிடப்தட்ட அன் ரன்
திைறத்ற வதற்ந ஶதலூர் வைன்ணஶகைர் ஶகரிஷனக்
கட்டிணன்.
ைறங்கப ரஜகுரரினேம் ரிக்கரைகனம்
ைறங்கப ரஜகுரரினேம் ரிக்கரைகனம்
ரிக்கரைகனம் என வதண்ின் ஶரஷ ஏட்டி, ம்
த்ஷ றஷனரட்டிினக்கறநரர். அர் ஜித்ட
ஷஜணத்ஷ அல்ன; வதபத்த்ஷரகும். இந்க் கஷில்
னகறந ரஜர ம் ஶைத்ஷச் ஶைர்ந்ன் அல்ன. அன்

தக்கத்டத் ஶைரண ைறங்கபத்றன் ரஜர. ைறங்கபம் ன்கறந
னங்ஷகில் னத் ம்ரன் வடுங்கரனரகஶ
திரணரினந்ட.

இந் வதபத் ரஜரவுக்கு ஊஷரக என வதண்
திநந்ட. ஶ த்றன் வதனஷஷத்
வரிப்தடுத்டற்கு ஊஷரகரட என வதண்
ரன் ஶண்டிினக்கறநட! ைறங்கப ரஜரவுக்கு

ஊஷரகப் திநந்ட திள்ஷபரக இனந்றனக்கக்

கூடரர? ஆணரல் அப்தடி இல்ஷன. இந்ப் வதண்ஷப்
ஶதை ஷப்தற்கு அப்தன்கரன் தன ைரறரர்கபிடம்
அஷத்டக்வகரண்டு ஶதரணரன். ப்ஶதரடஶ, ரட
கஷ்டம் ந்ட ிட்டரல், ந் த்ஷச் ஶைர்ந்
ைரறரரக இனந்ரலும் அரிடம் ஏடுரர்கள்.

ைறங்கபத்ட வதபத் ரஜர ரிக்கரைகஷப் தற்நறக்
ஶகள்ிப்தட்டு அப்ஶதரட அர் இனந் ைறம்தத்டக்குப்
வதண்ஷ அஷத்டக் வகரண்டு ந்ரன். அடஶ
ஷறகத்டக்கும் வதபத்த்டக்கும் தனப் தரீஷக்ஷ
டத்வும் ரய்ப்தரய் அஷந்ட. ஊஷப் வதண்ஷ
ந் ஸ்ர் ஶதை ஷக்கறநரஶர அந் ம்

ஜித்ரக ஷத்டக் வகரள்பஶண்டும் ன்று இண்டு
கட்ைறகலம் எப்னக் வகரண்டண.
ரழ்க்ஷக னலஷனேம் ஈச்ரர்ப்தம் வைய்ட
அனட்தரினந் ரிக்கரைகர், “அப்தர டரஜர!

இந் என குந்ஷின் றறத்ரக ஶனரகம் னலடம்
உன் கனஷ வள்பத்டக்குப் தரத்றரகும்தடி
மத்ரண ஶ த்டத்ஷ றஷனரட்ட ரட்டரர?”
ன்று திரர்த்றத்டக் வகரண்டு அந்ப் வதண்ஷப்

தரர்த்ட ஈச் மம்தந்ரண ஶகள்ிகஷபக் ஶகட்க
ஆம்தித்ரர்.
„டக்

டக்‟வகன்று ஊஷப் வதண் ல்னரற்றுக்கும் ரய்

றநந்ட தறல் வைரன்ணரள்.
இப்தடி னல் இண்டு ரி ரிக்கரைகரின்
ஶகள்ினேம், அடுத் இண்டு ரி ைறங்கப ரஜகுரரிின்

தறலுரக எவ்வரன அடினேம் அஷந்ட, இப்தடி இனதட
அடிகள் வகரண்டரகத் றனரைகத்றல் இனக்கறந தரடல்
ரன் „றனச்ைரல்‟ ன்தட. அஷக் ஶகட்டு வதபத்ர்கள்
ஶரல்ிஷ எப்னக் வகரண்டரர்கள்.
னத்ரின் ைறற்நன்ஷணனேம் னத்னம்
னத்ரின் ைறற்நன்ஷணனேம் னத்னம்
வதபத் ப் ஶதச்சு ந்றல், இத்ஷண ரற ரன்
வைரன்ணற்கு ‟கரன்ர்‟மரக – றர்வட்டரக – என்றும்
றஷணவு னகறநட. றனகற, ங்ஷகர்க்கைற

னனரணர்கள் மரிரண றில் வைன்நஶதரட
அர்கபரஶனஶ க்ஷஷ

டந்வன்று

தரர்த்ஶரல்னர? ரநரக வதண்கள் ப்ன றில்
ஶதரணரல் அர்கபரல் ஶ ஶைனற்றுப்

ஶதரய்ிடுவன்று கரட்டுரகவும் என்று வதபத்
ிரக டந்றனக்கறநட. னத்ர் „மங்கம்‟ ன்று
ஷத்ட, கூட்டங்கூட்டரகப் னனர்கஷப

திக்ஷளரக்கறணரல்னர? அப்ஶதரட அனஷட
ரற்நரந்ரரனேம், அஶரடு அம்ரின் ங்ஷக

ன்தரஶனனேம் இண்டு ித்றலும் ைறத்ற ஆணபரண
யரப்ஜரற ன்தள் ணக்கும் அர் ப்வ்ஜ்ஷ
(டநநம்) ந்ட திக்ஷளிரக்க ஶண்டும் ன்று

அரிடம் ஶகட்டரள். அற்கு அர், “வதண்கலக்கு இந்
ரறரி திக்ஷள ஜீணம் மரிப்தட்டு ரட. அஶரடு,
ரபரண னன திக்ஷளக்கள் இனக்கும் ஶதரட
திக்ஷளிகலம் அஶ ரறரி ஶை ஆம்தித்ட ிட்டரல்
ஆச் ர்த்டக்ஶக ிஶரரக வரம்த

அமம்தரிங்கள், ிதரீங்கள் டக்க ஶரிடும். அணரல்
உன் ண்த்ஷ ிட்டுிடு” ன்நரர். அந் அம்ரள்
ஶகட்கரல் திடிரம் திடித்ரள். ரின்
ஸ்ரணத்றனறனந் அஷப றுத்டப் ஶதை னத்ரல்
னடிில்ஷன. அணரல் அள் ஶகட்டதடிஶ

அலக்குப் ப்வ்ஜ்ஷக் வகரடுத்ட, அந் த்றல்
வதண்கலம் திக்ஷளிரற்கு அனுறத்ரர்.

அப்தடி

அர் தண்டகறநற்கு னன் என்று வைரன்ணரரம். ன்ண
வைரன்ணரவன்நரல், “ரன் ன்நரக ஶரைறத்டப் தரர்த்ட
„கூடரட‟ ன்று

ஷத்டிட்ட என்ஷந ீ ரற்றும்தடி

தண்ிிட்டரய். இணரல் ன்ண ஆகப்ஶதரகறநவன்நரல்,
இந் த்றற்கு ஆனேஶம தரற ஶதரய்ிடப் ஶதரகறநட”
ன்நரரம். அர் வைரன்ணட ஶதரனஶரன் திற்தரடு
திக்ஷள திக்ஷளி மங்கத்றல் வரம்தவும் ஶகரபரநரக
றஷந டந்ட, ஊனனகத்றவனல்னரம் தரியரைம்,
அப்வதர் ற்தட்டட.

ஶயந்ற ர்

தல்னனுஷட „த்ினரம ப்யமணம்‟ ன்ந

யரஸ் ரடகத்ஷப் தரர்த்ரஶன வரினேம், த்ஷண
கல ழ்த்த்டக்கு மந்றரஸ்ம் ஶதரய்ிட்டட ன்று.
வதபத்ம் இந் ரட்ஷடிட்டுப் ஶதரணற்கு அநறரபிகள்
வனனறல் ம்னஷட ஆைரர்ரள் ஶரந் றிலும்,
குரரின தட்டர் கர் ீ ரம்ம றிலும்
உைரர்ரர் ந்ர (ர்க்க) ைரஸ்த் றிலும்
அம்க் வகரள்ஷககஷபக் கண்டித்ட கரவன்நரல்,
வதரட ஜணங்கபின் வனனறல் அன் திக்ஷளமங்கம்
ரய்ப்
ீ
ஶதரணறல் மனரம் னலற்குஶ அணிடம்
றப்ன ரிரஷகள் குன்நறப் ஶதரணஶ அற்கு ஆவு

குன்நறப் ஶதரணற்குக் கரரகும். இப்தடிவரன வதரி
யரணி என ப்மறத்ரண த்றற்கு ற்தட்டட என
ஸ்றரீின் திடிரத்ரல்ரன் ன்று தரர்க்கறஶநரம்.
இறனறனந்ட ஆக்க ைக்ற ரறரிஶ அறவு ைக்றனேம்
ஸ்றரீகலக்கு வ்பவு இனக்கறநட ன்று வரிகறநட.
ஆணரல் வதரடரக ம்னஷட வதண்குனம்
ஆக்கைக்றரகஶரன் இனந்ட ந்றனக்கறநட.
அனர்ரகத் ரன் அறவு ைக்றரக ஆணட. இப்தடி, ம்
த்டக்கு ‟அறவு‟ ற்தடினந் மங்கபில் அஷப்
னத்டனரக „ஆக்கு‟ற்குப் வதரி உதகரம் வைய்
உத்றகள் ைறன ஶதஷச் வைரன்ஶணன்.
த்ஷக் கரத் ற்ந ரைறர்
த்ஷக் கரத் ற்ந ரைறர்
இன்ணம் அஶக ஸ்றரீகள் ம்  உர்ச்ைறக்குப் னட
லச்ைற ந்றனக்கறநரர்கள். ைறரஜற டனக்கர்கஷப ஜித்ட
யறந்ட மரம்ரஜ்ம் லப்திணரவணன்நரல், அற்கு

ிஷ ஊன்நறள் ைறன்ண ைறனறனந்ஶ தரஶனரடு
அனுக்கு ரதிரணத்ஷனேம் ஊட்டிண ரர

ஜீஜரதரய்ரன். அப்னநம் வள்ஷபக்கரர்கலக்கு றரக
ஜணங்கஷப லப்திணர்கபிலும் ஜரன்மற ரி
னக்ஷ்றதரய் ஶதரன்நர்கள் தரனறடிக்ஷமிட ம்
த்ஷ

அர்கள் அறத்டிடப் ஶதரகறநரர்கஶப ன்ந

ிைரத்றஶனஶ உிஷக் வகரடுத்டம் த்ஷக்
கரப்தரற்றுற்கரக னேத்த்டக்குப் ஶதரணரர்கள்.
இன்ஷந வதண்டிர் வைய் ஶண்டிட

இன்ஷந வதண்டிர் வைய் ஶண்டிட**

இவ்ரறு அஶகம் வதண்கபரஶனஶ ம் ஶைம் அந்ற
ங்கபின் ஆறக்கத்றனறனந்ட அவ்ப்ஶதரட ீ ட்கப்தட்டு,
மரண ர்ம் னத்டிர் வதற்று ந்றனக்கறநட.
ப்ஶதரடஶ னனர்கஷபிட அர்கலக்கு அறக

ரதிரணம் இனந்றனக்கறநட. இன் ஆஃதீஸ், றஃப்ட்,
டூர் ன்று ஶதரக ஆம்தித் தின் ஸ்றரீகள்ரன் இன்
வைய் ஶண்டி னஜரறகஷபப் தண்ிக்வகரண்டு இந்
ட்டும் இங்ஶக ரடேஷ்டரணம் இனக்கச்
வைய்றனக்கறநரர்கள்.
னர்கரன ஸ்றரீகஷபப் ஶதரன த்ஷ க்ஷறத்டக்

வகரடுப்தறல் இக்கரனப் வதண்கலம் ன்நரக ணஷமச்
வைலுத்றிட்டரல் ரம் „கன்வர்‟ஷணப் தற்நறக்
கஷனப் தட ஶண்டிஶில்ஷன.

இற்கு ன்ண வைய் ஶண்டுவன்நரல் –
மம்ஸ்கறனம், றழ் இண்டிலும் வரம்தவும் கரிச்
சுஷனேடன் ரழ்க்ஷகப் தஷணனேம் னகறந டைல்கள்

ரபரக இனக்கறன்நண. றழ் ரட்டில் திநந்ர்கலக்கு
இட இட்ஷட தரக்ம். இந்றர னரவுக்குரக இனக்கறந
மம்ஸ்கறனத்ஶரடு ட்டுறல்னரல், ற்ந ந்ப்

திஶைத்ட தரஷஷனேம் ிட ஜரஸ்றரக வரம்தப்
தங்கரனத்றனறனந்ஶ றழ் தரஷில் ரன் தக்ற
டைல்கலம் ீற டைல்கலம் வரம்தவும் மம்
றஷநந்ணரக ந்றனக்கறன்நண. மம்ஸ்கறனம், றழ்
இண்டும் கற்றுக் வகரண்டு ிட்டரல் ஶனரகத்றல்

வரிரஶ இரட. ஆணரலும் இத்ஷண இனந்டம்

„வைய்னேபரினக்ஶக‟ ன்று

உடஶணஶ கல ஶ

ஶதரட்டுிடுரக இனக்கறநட.

வைய்னேஷப ைணரக்கற, தந்றஷப் னடத் றறலும்,
மம்ஸ்கறனத்ஷ றறலும் தண்ிச் ைறன்ணச் ைறன்ணப்
னஸ்கங்கபரகப் ஶதரட்டுக் வகரடுத்ட, அற்ஶநரடு என

திமரனம் ஷத்ட அனுப்னகறஶநரவன்நரல் வதண்டுகள்
ஆஷை ஆஷைரகப் தடிப்தரர்கள் ன்தஶ ன் ம்திக்ஷக.
இப்ஶதரஶ „வமௌந்ரி னயரி‟, ‟அதிரற அந்ரற‟ ன்று
வ்பவு ஆர்த்ஶரடு கற்றுக் வகரள்கறநரர்கள்? தக்ற
ட்டுறல்னரல், ர்னம், ரைஷகலம்
அர்கலக்குத் வரினேம்தடிரக ைரஸ்ற

மரைரங்கஷபனேம் னஸ்கம் ஶதரட்டுத்  ஶண்டும்.
வதண்கள் அங்கங்ஶக என ட்டுப் ஶதர் மங்கரகச்
ஶைர்ந்டவகரண்டு டத்டக்குத் வரிப்தடுத்றிட்டரல்
அர்கலக்கு டஶ இம்ரறரிப் னஸ்கங்கஷபப்
வதரனள் ிபக்கறப்ஶதரட்டு, அர்கள் தடிக்கப் தடிக்க

எவ்வரன்நரக அனுப்திக்வகரண்ஶட இனக்குரறு றட்டம்
ஶதரட்டு அல் வைய்டம் ன்று ணக்கு இனக்கறநட.
த்ஷப் வதண்கலம், வதண்கஷப னம் தஸ்தம்
க்ஷறக்கும்தடிரகப் தண் அங்கங்ஶக இந் ரறரி

றஷந மத் மங்கங்கள் ற்தட ஶண்டும். வதண்கள்
ரங்கஶப கூடி, ங்கலக்குள்பரகஶ தடித்டப் னரிந்ட

வகரள்லம்தடிரக Self-instructor – ஸ் ஶதரறணி – ரறரி
இந் ர்ப் னத்கங்கஷபப் ஶதரட ஶண்டும். இற்கு
டம் வதரறுப்ன ற்க ஶண்டும் ன்தட ன் ண்ம்.
இந் ரறரி வட்டுப் னஸ்கம் மம்ஸ்கறனத்றலும்

தந்றறலும் தவுஷ தடித்ட அர்த்ம்

தண்ிக்வகரண்டு ிட்டரல் அப்னநம் ித்ரன்கள்
லடஷனேம் வைரல்ஷனேம் னரிந்ட வகரண்டுிட
னடினேம். வைய்னேள், கடிணரண ஷட ன்ந தவல்னரம்
ஶதரய் ிடும். டைல்கபின் மம் ன்ணரல் ஶஶன ஶஶன
ஶடிப் திடித்டப் தடித்டக்வகரண்டு ஶதரகறந அதினைறஷ
உண்டரக்கறிடும்.
ஸ்றரீகள் ரனம் – „ரய்க்குனம்‟ ண ரிரஷரகச்
வைரல்னப்தடுகறந ரனம் – மமரிகபரக ஆக
ஶண்டும் ன்தஶ ன் ஆஷை. ரட்டின் ஶயரன்ண
றஷனக்கு அஸ்றரம், ஷமன்த்றன் தனஶர,

மன்மறன் அதிினத்றஶர, ந்றரிகபின் னேக்றஶர,
வதரனபரர னன்ஶணற்நஶர இல்ஷன. வதண்கள்

ர்த்ஷ டத்டரல் வதறுகறந வய்த்ன்ஷஶ
ஶைத்டக்கு அஸ்றரம், ஜீத்ம் ல்னரம். அர்கள்
அப்தடி ர்ப்தடி ஆகறிட்டரல் ம்னஷட ஶ

த்டக்கு என ரலம் என குஷநவும் ரட. அம்தரள்
ஸ்னொதரகஶ அர்கஷபச் வைரல்னறினக்கறநட.
அம்தரள்ரன் இப்தடிப்தட்ட அடேக்யத்ஷச் வைய்
ஶண்டும்.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**இஶ

டைனறல் குன-ைறஷ் உநவு ன்ந உஷில்,

„வதண்கபின்

தரண்டித்ம் : அக்கரன-இக்கரன ரறுதரடு‟

ன்ந உட்திரிவும் கரண்க.
வய் மரக்ஷற

ஶரந்த்றல் ைரக்ஷற
வய் மரக்ஷற

ஶரந்த்றல் „மரக்ஷற‟
”கடவுள்

மரக்ஷறரகச் வைரல்லுகறஶநன்” ன்று தர

ஜணங்கள் கூடச் வைரல்கறந க்கறனக்கறநட. மஸ்
ஶனரகங்கபிலும் டக்கறந ைறன்ணச் ைறன்ண கரர்ங்கள்
உள்தட மகனத்ஷனேம் தரர்த்டக் வகரண்டினக்கறநன்
தரத்ர.

ஆத்ர ன்று ஶரந் மரஸ்றங்கபில்
வைரல்கறநஶதரட அங்ஶக கரர்ம் ன்தஶ கறஷடரட.
ஆணரலும் அங்ஶகனேங்கூட ஆத்ரஷ „மரக்ஷற

ரத்றரக இனப்தட‟ ன்ஶந வைரல்னறினக்கும். அந்
இடத்றல், ரம் ஷடனஷந ஶனரகத்றல் வைரல்கறந
மரக்ஷற ரறரி ஆத்ர என்ஷநப் தரர்த்டக்

வகரண்டினக்கறநட ன்று அர்த்றல்ஷன. ணக்கு ஶஶந
என்று இனப்தட, ரன் அஷப் தரர்ப்தட ன்ந
கரர்த்ஷப் தண்டட ன்தவல்னரம் அத்றரண
ீ
(இண்டற்ந) ஆத்ரவுக்குக் கறஷடரட.
தின்ஶண ன் அஷ மரக்ஷற ன்று
வைரல்னறினக்கறநவன்நரல்: மரக்ஷற ன்தன் கரர்ம்
தண்டகறநறல்ஷன. டக்கறந ியரத்றல் அன்

ஶரகப் தங்வகடுத்டக் வகரள்றல்ஷன. ஆணரலும் அன்
இனக்கறந இடத்றல் ரன் அந்க் கரர்ம், ியரம்
டக்கறநட. ரன் தங்வகடுத்டக் வகரள்பரல் ணக்கு
னன்ஶண டக்கறநஷ அன் தரர்த்டக் வகரண்டு
ட்டுறனக்கறநரன். ஆத்ர இல்னர

இடஶில்ஷனரணதடிரல், ியர ஷைில்
ஶனரகத்றல் டக்கறந மகன கரர்ங்கலம் ஆத்ரின்

மந்றரணத்றல்ரன் டக்கறநட. ஆணரலும் ஆத்ர

அறஶன தங்கு வகரள்கறநறல்ஷன. இந்ப் தரிண்ஷட
ட்டும் ஷத்டக் வகரண்டு அஷ மரக்ஷற ன்று
வைரல்னறினக்கறநட.
என ஆமரறஷ மரக்ஷற ன்று வைரல்ற்கும்

ஆத்ரஷ மரக்ஷற ன்று வைரல்ற்கும் இண்டு வதரி
ித்ரமங்கள் இனக்கறன்நண.
என்று, ஆமரற ணக்கு னன்ணரடி டப்தஷப் தரர்க்கறந
ரறரி ஆத்ர தரர்க்கறநறல்ஷன. அட றஷ்க்ரிரணட

(கரர்றல்னரத்ட). தரர்ப்தடம் என கரர்ம் ரஶண? அந்க்
கரர்னம் ஆத்ரவுக்குக் கறஷடரட. மரக்ஷறரனேள்ப
ஆமரறின் னக்ஷ்ரக இண்டு மரைரம்

வைரல்ரர்கள் : „அன் participant இல்ஷன‟ – அரட
கரர்த்றல் தங்கு வகரள்தன் இல்ஷன; spectator,
„தரர்ஷரபந்ரன்‟ ன்தரர்கள்.

இந் இண்டில் „participant

இல்ஷன‟ ன்தட ரத்றந்ரன் ஆத்ரவுக்குப் வதரனந்டம்.
அட spectatorம் இல்ஷன! இட என வதரி ித்ரமம்.
இன்வணரன ித்ரமம், மரக்ஷறரக உள்ப ஆமரற
இனந்ரல் ரன் அன் தரர்க்கறந கரர்ம் டக்கும்
ன்நறல்ஷன. த்ஷணஶர கரர்ங்கள் எனத்ர்
மரக்ஷறனேம் இல்னரல் ரன் டக்கறநட. கரர்ம்
தரட்டுக்கு டப்தட ைறன மங்கபில் என ஆமரற
தரட்டுக்கு அஷப் தரர்ப்தட ன்றுரன் இனக்கறநஶ ி,
மரக்ஷற இனந்ரல்ரன் கரர்ஶ டக்கும் ன்று
இல்னஶில்ஷன. ஆணரல் ஆத்ர ித்றல்

தரர்த்ரஶனர, மகன கரர்ங்கலக்கும் ஆரர் ைக்றஶ

ஆத்ரரன் ன்று வரிகறநட! ஶனரகம், ஜீரைறகள்
அத்ஷணக்கும் அடிப்தஷட, என்ஶந என்நரண அந்

ஆத்ரரன். அட இல்னரிட்டரல் இடகள் டவுஶ
இல்ஷன; இடகஶப இல்னரத்ரல் இடகள் வைய்கறந ந்க்
கரர்னம் இல்ஷன.
ஶடிக்ஷகரக இனக்கறநட: ஆத்ரவுக்குக் கரர்
மம்தந்ஶில்ஷன; அட றஷ்க்ரிரணட; ஆணரல் அட
இல்னரிட்டரல் என கரர்னறல்ஷன! மரக்ஷறரக
உள்ப ஆமரற ரறரி அட என கரர்த்றல் தங்கு
டுத்டக் வகரள்கறநறல்ஷன. அஶ மத்றல்,
டேஷ்ர்கபில் மரக்ஷற ன்று இனக்கறந ந்

ஆமரறனேம் அட ரறரிரன் தரர்க்கறந கரர்த்டக்கு
அடிப்தஷடரண ஆர ைக்றரக இனக்கவுறல்ஷன.
இப்தடி ஶதங்கள் இனந்ரலும் „என கரர்ம் டக்கறந
ஶதரட அங்ஶக அறல் ஶரக ஈடுதடரரக வறுஶண
இனப்தட‟ ன்ந அம்ைத்றல் மரக்ஷறரனேள்ப

ஆமரறக்கும் ஆத்ரவுக்கும் எற்றுஷ இனப்தரஶனஶ
ஆத்ரஷ „மரக்ஷறன்‟ ன்று வைரல்னறினப்தட.
ன்நரகப் னந்ட (னகுந்ட) னநப்தட்டுப் தரர்த்ரல், ஆத்ர
மரக்ஷற கூட இல்ஷன. ஆத்ரரக இனக்கறந ரறரி
றஷனில்… மரவுஶ உள்ப மத்றரண றஷனரன்
அட. அப்தடித் வரிரல் ரஷ க்கற
ஷத்றனக்கறநட. அணரல் அந் ரஷ ஶதரற்கரக
மரஷண ன்று என்ஷநப் தண்ி, ஈச் கறனஷத

இனந்ரல் மறத்றரகற, ஆத்ரரக ட்டுஶ இனக்கறந
மரற ன்ந என்ஷநப் வதந ஶண்டிினக்கறநட. அந்

மரற றஷனில் ஶனரகம், ஜீரைறகள், கரனம், கரர்ம்
ன்ந டவுஶ அடிஶரடு இல்ஷன ன்றுரன்

ஆகறினக்கும். „ஶனரகஶில்ஷன, space (இடம்) ன்ந concept
(கனத்ஶ)

இல்ஷன‟ ன்கறநஶதரட, „ந்க் கரர்னம்

டக்கறந இடத்றல் ஆத்ர இனக்கறநட‟ ன்நரல்

அர்த்ஶில்ஷன. கரர்ம் ன்தடம் இல்னஶில்ஷன
ன்கறநஶதரட கரர்த்டக்கு ஆரரக ஆத்ர
இனப்தரகச் வைரல்கறநடம் அர்த்றல்னரத்டரன்.

ரஜறக்கறல் என அண்ஷண இனக்கறநரக ஜரனக் கரட்ைற
கரட்டிணரல் அந் அண்ஷணக்கு ஆரரக ட்டும்
றஜரண என அஸ்றரம் இனக்கடர ன்ண?
ஆணதடிரல் அத்ஷ மரஸ்றங்கஷப மரிரகப்
னரிந்ட வகரண்டு தரர்த்ரல், அமனரண ஆத்ரஷஶ

மரக்ஷற ன்று வைரல்னில்ஷன ன்று வரினேம். அந்
அமல் ஆத்ர, ரஷஶர கல ஷஶர டஶர என்நரல்
இப்ஶதரட ரறனக்கறந ரறரி என ஜீன் ன்று

ஆகறினக்ஶகரல்னறஶர? ரஸ்த்றல் ரறுதரஶட
அநறர ஆத்ர, ஜீன் ன்தரக ரநவுந்ரன் இல்ஷன.
ரநரிட்டரலும் ஷடனஷநிஶன அப்தடி ஆணரகத்
ஶரன்நரட ஶரன்றுகறநஶர இல்ஷனஶர?

ரஷிஶனஶ னலக்க னலகறப் ஶதரினக்கும் இந்
ஜீனுக்கு ரர மம்தந்ஶில்னர ஆத்ரஷப்
தடிப்தடிரகக் கரட்டிக் வகரண்ஶட ஶதரகறந ஶதரடரன் என
உைந் ஸ்ஶடஜறல், ஆணரலும் னடிந் னடிரண ஆத்
மரக்ஷரத்கரத்டக்குக் கல ழ்ப்தட்ட ஸ்ஶடஜறல், „ஶனரகம்,
கரர்ம், ணி டேஷ் ஜீன் ன்வநல்னரம் இனக்கறந

ரறரி இனந்ரலும், வரிகறந ரறரித் வரிந்ரலும் உன்

ஆத்ர அந் றலும் மம்தந்ப்தடில்ஷன. மரக்ஷற
ரத்றரகப் தட்டுக் வகரள்பரல் தரர்த்டக்வகரண்டு
ட்டுஶ இனக்கறநட. மரக்ஷறரக தரர்க்கறந அந்க்
கரட்ைறக்கும் அடரன் ஆரம்‟ ன்று வைரல்ட. அற்கும்
ஶல் ஸ்ஶடஜறல், „தரர்க்கறநவன்தடம் இல்ஷனப்தர!

கரர்ம் தரட்டுக்கு டக்கறநட; ஆம் ைக்றின் மந்றரண
ிஶைத்ரஶனஶ டக்கறநட. ஆணரல் ஆத்ர அஷப்
தரர்க்கறநவன்தடம் இல்ஷன. கரன்ரஷம ஆரரக
ஷத்ட அன் ஶஶனஶரன் ஆில் வதய்ன்டிங்
தண்ிினந்ரலும், அந்ச் ைறத்றம் ர்ிக்கறந
கரர்த்றல் கரன்ரஸ் தங்வகடுத்டக் வகரள்கறநர?
அப்தடித்ரன் இடவும் ன்தட. அற்கும் ஶஶன

த்த்ஷ உள்பதடிக் கரட்டி னடிக்கறந ஶதரட, „கரர்னம்
இல்ஷனப்தர! ஆரம், ஆர ைக்ற ன்கறநடகலம்
இல்ஷன. ஆத் ைக்ற ன்கறநஶ இல்ஷன.

ஆத்ைரந்றரன், ைரந் மரறரன் னடிந் னடிவு‟
ன்தட.
மரக்ஷற ன்று ஆம்தித்டிட்டு, ன்ணஶர ஶரந்ரக
இலத்டக்வகரண்டு ஶதரணதடி வகரஞ்ைம் „வடஃதிமறக்ஸ்‟
வைரன்ஶணன். ரன் ஆம்தித்ட கஷ

வைரல்ற்குத்ரன். உங்கலக்கும் கரனைற
„வடஃதிமறக்ஸ்‟ல்

இனக்குஶர இனக்கரஶர? ஆணரலும்

ரம் றஜம், வரம்த வரம்த றஜம் ன்று
றஷணக்கறநவல்னரனம் கஷரகப் ஶதரய் ிடுகறந
றஜரண றஜத்றல் அந் வடஃதிமறக்ஸ்ரன் ம்ஷக்
வகரண்டு ஶைர்க்கறநட. ஆைரர்ரள் க்கு அடேக்யம்
தண்ிினக்கும் றந்ரண வ அடரன்.

உத்ஶைறக்கரஶன அஷச் வைரல்லும்தடி ஆணறலும்

மந்ஶரந்ரன். உத்ஶைறத்தடி இப்ஶதரட வகரஞ்ைம்
கஷ வைரல்கறஶநன். தரர்த்த்றனறனந்ட
ியரத்டக்கு னகறஶநன்.
ியரத்றல் ைரக்ஷற
ியரத்றல் மரக்ஷற
ியர ஷைில், ஶனரகம் ன்ந என்று
இனப்தரகவும், அறஶன ஜீ ரைறகள் ரழ்கறநரகவும்,
வரிகறந றஷனில், இட ல்னரற்ஷநனேம் „ப்பரன்‟

தண்ி, ஆட்டிப் தஷடத்ட டத்ற ஷக்கறநன் ஈச்ன்
ரன். „அணன்நற ஏர் அடவும் அஷைரட‟ ன்கறஶநரம்.
ஆத்ரஷ மரக்ஷற ன்று வைரல்னறிட்டு அப்னநம்

மரக்ஷற இல்ஷன ன்று வைரன்ண ரறரி இந் „அணன்நற
அடவும் அஷைரட‟ வகரள்ஷகக்கும் ரநரக
இன்வணரன்று வைரல்ன ஶண்டிினக்கறநட. „ரநரக‟
ன்நரல் னற்நறலும் „ஆப்ஶதரமறட்டரக‟ இல்ஷன. அஷக்
வகரஞ்ைம் „அவண்ட்‟ தண்ித்ரன் வைரல்ன

ஶண்டிினக்கறநட. „ல்னரம் அன் வைல்‟ ‟ல்னரம்

ைறன் வைல்‟ ன்நரல், „றனட்டுப் னட்டு, அடிடி, வகரஷன,
வகரள்ஷப, ஃஶதரர்ஜரி, ஶகரறப் வதடின் டவுஶ
ப்தில்ஷன; ல்னரம் அன் ஆட்டிப் தஷடத்ட

டத்டகறநட ரஶண?‟ ன்று ஆகற ியரத்றல்
ர்ரர் ிஸ்ஷஶ ஶதரய் ிடும். அணரல்ரன்
„அவண்ட்வண்ட்‟ ஶதரட

ஶண்டிரகறநட. ன்ண

அவண்ட்வண்ட் ன்நரல், ல்னட – வகட்டட, ப்ன – மரி
ல்னரற்றுக்குஶ அன் ரன் னெனம், என னல

னச்ைறினறனந்ட ஆஷண றறங்கனம் ஷில் அற்கும்

வகரடுத்றனக்கறந ைக்ற அவணரனத்ணிடறனந்ஶ ந்ட
ரன் ன்நரலும் ல்னரர் வைய்கறந ல்னரக்
கரர்ங்கஷபனேம் ஶரக அன் வைய்ில்ஷன. ஜீ
ர்க்கத்டக்கு ணித்ணி ணஸ்கஷப அன் வகரடுத்ட,
அர்க்கும் ணக்வகன்று என ண்ம், உர்ச்ைற,

ஆஷை, த்ஶம் இத்ரற ன்று அணிடறனந்ட திரிந்ட
றஷணக்கும்தடிரக ஷத்றனக்கறநரன். ல்னரனம்

அனுஷட ஶந்ரன் ன்நரலும், ன்னுஷட யர
ிஶணரரண ரர ைக்றிணரல்

அந்

ஶக்கரர்கலக்குத் ங்கலஷட எரிஜணல்,

ங்கலஷட னெனஸ்னொதம் அஶணரன் ன்தட
அடிஶரடு வரிரல் க்கற ஶனரக ரடகம்
ஆடுகறநரன். ஆணரலும் ஶத்ஷக் கஷனத்டத்

ன்ஶணரடு அர்கள் கல தரம் (க்கற உர்ச்ைற)
வதறுற்கும் அன் ற கரட்டரனறல்ஷன. ல்னட,
வகட்டட ல்னரற்ஷநனேம் அஶண தஷடத்றனந்ரலும்,
ஜீ ணஸ் இற்நறஶன வகட்டடகபில் ஶதரய்ப் ஶதரய்

ிலகறந ரறரி க்கப் தண்ிணரலும், அந் ஜீனுக்ஶக
னத்ற ன்கறந என்ஷநனேம் வகரடுத்ட, „இட ல்னட இட

வகட்டட‟ ன்று தரகுதரடு தண்ிப் தரர்த்ட ல்னறஶனஶ
ஶதரக ஶண்டும் ன்று ீர்ரணிக்கறந ைக்றஷக்

வகரடுத்றனக்கறநரன். லக்க த்றஶன றுகறந ரறரி,
னத்றின் த்னட மங்கல்த ைக்றிணரஶன

றுகறநடம்,

ணமறன் ைரதல் (ைதனத்றற்கு ஆபரகறந) ைக்றரஶன
லக்கற, லக்கற இநங்குகறநடரக ற்ந இநக்கங்கஷபப்
தண்ி ஶடிக்ஷகப் தரர்த்ட, ஜன்ரந்ங்கலக்கு

அப்னநரட என ஜீன் வகட்டரண ரஷிஶனஶ

றுதடி லக்கற ிரல், ல்னரய் அறனறனந்ட ஶஶன

நறத் ன்ஷண ஈச்ன் ன்கறந கல்ரண் குறனரண
னொதத்றஶன அஷடனேம்தடினேம், அற்கும் அப்னநம் அந்
ஶநரண ஈச் னொதனம் ஶதரய், றர்கு ஸ்னொதரண
ப்ம்த்றஶன கரத்ரரக என்நரய்ிடும்தடினேம்
அடேக்யறக்கறநரன்.

ரன் ஜீனுக்குக் வகரடுத்றனக்கறந

னத்றரல் அஶண ஆஶனரைறத்ட ல்னட வகட்டஷத்
வரிந்ட வகரள்டம் ஶதரரட ன்ந த கனஷரல்
அற்ஷந டுத்டச் வைரல்லும் ைரஸ்றங்கஷபக்

வகரடுத்றனக்கறநரன். ரஶண அரங்கள் டுத்டம்,
ன்னுஷட அம்ைரக யரன்கஷப, ஆைரர்

னனர்கஷப அனுப்தி ஷத்டம் அந் ைரஸ்றப்
திகரரண ஆர்ை ரழ்க்ஷகஷ டத்றக் கரட்டி
ஜணங்கலக்கு ல்ன றில் திடிப்ன ற்தடுத்றக்
வகரடுக்கறநரன்.

இனந்ரலும் அன் அடேக்யம் ஆஶைரக என
ஜீஷண ஆட்வகரண்டு அஷணக் கரர்றல்னர

ைரந்த்றல் ஶைர்க்கறநஷ, அல்னட என ஜீனுக்கு
வமரந் ஆைர-த்ஶங்கபில்னரல் ஈச்ர்னுஷட
கனி ரத்ரகஶ அன் கரர்ம் வைய்கறந றஷன

னகறந ஷ, ஜீர்கள் அர்கஶப கரர்ம் வைய்கறந
ரறரினேம், ங்கள் கரர்த்டக்கு ஜரப்ரரிரக ல்னட
தண்ிணரல் மந்ஶரனம், வகட்டட தண்ிணரல்
டக்கனம் அஷட ஶண்டுவன்றுரன் றர்ித்ட
அப்தடிஶ ரடகம் டத்ற னகறநரன்.

‟கர்ர

றரி‟

ன்று இப்ஶதரட ஶைரந்றங்கபில், ரந்றங்கபிலும் தன
ஶதர்

எப்னக் வகரண்டு னரண ம்னஷட த்றன்

என ஆி ஶரண வகரள்ஷக இப்தடி ஜீஷணக்
கர்த்ரரகக் வகரண்டுரன் ற்தட்டினப்தட.

மகனத்டக்கும் ஈச்ர்ஶண கர்த்ர, ல்னரம் ைறன் வைல்
ன்நரல் ல்ன கரர்ங்கள் ரன் னண்ரணஷ,
மந்ஶரத்ஷத் னகறநஷ, வகட்ட கரர்ங்கள்

தரதரணஷ, அஷ டக்கத்ஷஶ னம் ன்று திரித்டச்
வைரல்ன றரறல்னரல் ஶதரகும்.
ஆணதடிரல், மரரன் ஜணங்கபரண ரவல்ஶனரனம்

இனந்ட ரழ்க்ஷக டத்டம் ஷடனஷந ஸ்றறில், ம்
மகனனஷட ைக்ற மரர்த்றங்கலக்கும் ஈச்ன்
ரன் னெனம் ன்நரலும், அந் அர்த்த்த்றல் „அணன்நற ஏர்
அடவும் அஷைரட‟ ன்தட ரஸ்ம்ரன் ன்நரலும்,
ணித் ணிக் கரர்ம் ன்று டுத்டக் வகரண்டரல்,
ஜீர்கபரண ரம்ரன் அற்றுக்கு ஜரப் வைரல்ன

ஶண்டி கர்த்ர ன்று னரிந்ட வகரள்ப ஶண்டும்.
இப்தடி ம்ஷவல்னரம் கரர்ம் தண்ிட்டினக்கறந
அன் ன்ண தண்டகறநரவணன்நரல் ரம் வைய்கறந

அத்ஷணஷனேம் தரர்த்டக் வகரண்டினக்கறநரன். அன்
மர் ிரதி அல்னர? „அனுஷட ஷக ல்னர

இடத்றலும் ிரிந்றனக்கறநட. அனுஷட தரம் ங்கும்
திினக்கறநட. அனுக்ஶக ங்ஶக தரர்த்ரலும் கண்;
ங்ஶக தரர்த்ரலும் னெஞ்ைறனேம் கரடம் ரனேம்.
ஶனரகத்றல் மர்த்ஷனேம் அன் வ்ரதித்றனக்கறநரன்‟
ன்று அன் ரரஶனஶ கல ஷில்
வைரல்னறினக்கறநட.
மர்: தரிதரம் த்த் மர்ஶரக்ஷற ைறஶரனகம் |

மர்: ச்னறல் – ஶனரஶக மர்ரவ்னத் றஷ்ட்ற|| **
“மர்ஶரற‟ – ‟ங்ஶக

தரர்த்ரலும் அனுக்குக் கண்‟

ன்தடரன் குநறப்தரக க்கு ிம். ங்ஶக
தரர்த்ரலும் கண்ரினப்தரல் ஶனரகத்றஶன ரம்
தண்டம் அத்ஷண கரர்ங்கஷபனேம் தரர்த்டக்

வகரண்டினக்கறந யர வதரி மரக்ஷறரக அன்
இனக்கறநரன். ‟ிச் மரக்ஷற‟ீ ன்று மயஸ்
ரத்றல் அம்தரலக்குப் ஶதர் வைரல்னறினக்கறநட.
„கர்ரற

மரக்ஷற‟ீ ன்று த்ரிைறிலும் னகறநட.
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அந்ப் தரைக்ற, அல்னட தரத்ரின் தரர்ஷில்
தடரல் ரனம் டவும் தண் னடிரட.
தரர்த்ரல் தரர்த்ட ிட்டுப் ஶதரகட்டுஶ ன்று ரம்
தரட்டுக்கு அடரடி தண்ிக் வகரண்டு ஶதரக னடிரட.
வணன்நரல் அன் வறுஶண தரர்த்ட மரக்ஷறம்
வைரல்கறந „ிட்ணஸ்‟ ட்டுறல்ஷன. தரர்க்கறந

கரர்ங்கபின் தனஷண க்குத் ீர்ப்தரக, ண்டஷணரக,
அல்னட „அரர்ட்‟, „ரிரர்ட்‟கபரக ங்குகறந ஜட்ஜளம்
அன் ரன். மரக்ஷற றரரறதற இண்டுரக

இனக்கறநன் அன். தரரர்த்றகரக என ஸ்ஶடஜறல்
தரர்த்ரல் கரர்ம் தண்டகறந (வதனம்தரலும்

குற்நரபிரகஶ இனக்கறந) ஶதர்றனேம் அன் ரன்.
ஆணரல் அந்ப் தரரர்த்றகம் க்கு இப்ஶதரட ட்டரட
ன்றுரஶண வடதிமறக்ஷமத் ள்பி ஷத்ட ிட்டுக்
கஷ ஶதை ந்றனக்கறஶநரம்? இங்ஶக அன் ிட்ணஸ்,

ஜட்ஜ் இண்டுரக இனப்தன் ன்தஶரடு றறுத்றக்
வகரண்டரல் ஶதரடம்.

மரக்ஷற, றரரறதற இண்டும் எஶ ஆமரறரக
இனப்தரல் வதரய் மரக்ஷறஷ றஜவன்று ம்தி
றரரறதற ீர்ப்னக் வகரடுக்கறநற்கு இடஶில்ஷன.
இந் மரக்ஷற – றரரறதறஷ ரனம் ரற்ந

னடிரட. அஶகக் குற்நங்கள் ஶகரர்ட்டுக்ஶக ஶதரகர
ரறரி இந்ப் வதரி ஶகரர்ட்டரரிடறனந்ட ரனம்
ப்திக்கவும் னடிரட!

அந் ப்க்ஷஞரன் அரற கரனரக ஜண மனரத்ஷ
இந் ட்டுரட ல்ன றில் ஶதரகும்தடிப்

தண்ிினக்கறநட. அந் மர் மரக்ற ரம்
தண்ிகறநஷவல்னரம் தரர்த்டக் வகரண்டினக்கறநரன்

ன்று அப்தப்தரட க்கு ஞரதகம் னரல் ரன்
ஶர என அபவுக்கரட ப்னத் ண்டரக்கபில்
ஶதரகனறனக்கறஶநரம்.
க்கு அறல் வ்பவு ம்திக்ஷக இனந்ரலும்
இல்னரிட்டரலும், றரபி எனர் ம்னஷட

ரர்த்ஷஷ ம்தப் தண் ஶண்டுரணரல் அற்கு
வய் மரக்ஷறஷ இலப்தட ரறரி ஶறு ற்கும்
„தர்‟ இல்ஷன

ன்று ன்நரகத் வரிகறநட! ம்

ரர்த்ஷஷ ம்தரஷ ம்த ஷப்தற்குப் வதரி
அஸ்றம், „ஸ்ரற மரக்ஷறர வைரல்ஶநன்‟, „அம்தரள்
மரக்ஷற‟, „ஆகரைரி, னற ஶி மரக்ஷற‟ ன்று இந்
ரறரி மத்றம் ஷப்தட ரன்! “மத்ர வைரல்ஶநன்”
ன்று ம்னஷட வைரந் ஶயரரில் திறக்ஷஞ

தண்டஷிட வய் மரக்ஷறஷத் டஷக்குக்

கூப்திட்டரல் ரன் அட றரபிிடம் டுதடுகறநட. ரஶ
வைய்கறந மத்றத்டக்கு „விட்‟ வகரடுக்கரர்கள் கூட,
„ஸ்ரற

ஶதஷத் ஷரிர இலத்டட்டு வதரய்ஷச்

வைரல்ன ரட்டரன்‟ ன்று, ரம் வய்த்றன் ஶல்
மரக்ஷற ஷப்தற்கு „வய்ட்‟ வகரடுப்தரர்கள்.

ைறன மங்கபில் ஸ்டெனரகஶ வய் மரக்ஷறக்கு
அஷடரபம் ஷத்டக் வகரண்டு கரர்ங்கள்
வைய்கறஶநரம். இண்டு ப்னக்கள் என்று ஶைர்ந்ட
னக்ரண எப்தந்ங்கள் தண்ிக் வகரள்ட ஶதரன்ந
மங்கபில், மர் வ்ரதகரக உள்ப மர் மரக்ஷற
ம் கண்டக்குத் வரிரரல் கண்டக்குத் வரிகறந
ித்றல் அந் மரக்ஷறஷ ஆக்கறக் வகரண்டு என

எப்தந்ம் தண்ிக் வகரண்டரல் அஷ ீ நப்தடரட ன்ந
தறனக்குவன்தரல் இப்தடிப் தண்டகறஶநரம்.
ம்னஷட ஷறக த்றல் ஸ்ரறக்கு அப்தடிப்தட்ட
னக்ரண னெர்த்றரக இனப்தட அக்ணி. அணரல்ரன்
அக்ணி மரக்ஷறரகப் தண்டவன்று ஷத்டக்
வகரண்டினக்கறஶநரம். டெ-ர்கள் (கள் –

கன்) வைய்ட வகரள்லம் ஆனேமளக்கரன எப்தந்ம்
ரன் ிரயம். அஷ அக்ணி மரக்ஷறரகஶ
வைய்கறஶநரம்.

ரதிரனும் அக்ணி மரக்க்ஷறனேம்
ர திரனும் அக்ணி மரக்ஷறனேம்

ரம்தத்ம் ரன் இப்தடிச் வைய்ட க்கரினந்ரலும்
„மக்ம்‟ ன்கறந

ட்னம் அக்ணி மரக்ஷறரகப் தண்ிக்

வகரண்ட என அனர்ரண மம்தம் ரரத்றல்
னகறநட. இன்ஷநக்கு “ரர் மரக்ஷறர வைரல்ஶநன்”
ன்று வைரல்கறந தன ஶதர் இனக்கறநரர்கள். அப்தடிப்தட்ட
வய் ரஶ டேஷ்ரக டித்ரல் அக்ணிஷ

மரக்ஷற ஷத்டக் வகரண்டினக்கறநரர். „மளக்ரீ மக்ம்‟
ன்று ஶகட்டினக்கனரம்.
மீரதயத்றற்கு அப்னநம் ர னக்ஷரள்
அஷபத் ஶடிக்வகரண்ஶட கறஷ்கறந்ஷக்கு னகறநரர்கள்.
அர்கஷப யடேரர் மந்றக்கறநரர். ரர் ரஜ்த்ஷ
இந்ட ிட்டுக் கரட்டுக்கு ந்றனக்கறநரவன்நரல்

யடேரரின் ஜரணணரண மளக்ரீனும் அப்ஶதரட

அறகரத்ஷ இந்ட ிட்டு கறஷ்கறந்ரனரிினறனந்ட
ரிச்னெக தர்த்டக்கு ந்ட எபிந்ட வகரண்டினக்கறநரன்;
இர் ரறரிஶ அனும் தத்ணிஷப்

தநறவகரடுத்றனக்கறநரன். இப்தடி எஶ ரறரி கஷ்டத்டக்கு
ஆபரணர்கலக்கறஷடஶ தஸ்தம் வரம்தவும் „மறம்தற‟
இனக்கும். அஷ ஷத்ட இண்டு ஶதனம் தஸ்த

மயரம் வைய்ட வகரண்டு இர் அன் கஷ்டத்ஷப்
ஶதரக்குட, தறலுக்கு அன் இர் கஷ்டத்ஷப்
ஶதரக்குட ன்று தண்ிக் வகரள்பனரஶ ன்று „டிர‟
ஶரன்றுகறநட. மளக்ரீனுஷட இண்டு
கஷ்டங்கலக்கும் கரம் அனுஷட அண்ரரண
ரனறரன். யரரண
ீ
ரர்…

யரர்ர்
ீ
ன்நரல் இப்ஶதரட ஷஜண ஸ்ரதகரண

ர்த்ரண யரஷத்ரன்
ீ
றஷணப்தரினக்கறநட.
ஆறிஶன அந்ப் ஶதர் ரைந்ற னெர்த்றக்ஶக
இனந்றனக்கறநட. தனற ர ைரித்றத்ஷத்ரன்
ரல்ீ கத்றனறல்னர என னட றனுமளக் கஷரக
„யர

ீ ைரிம்‟ ன்று ரடகரக லறினக்கறநரர்.

ரன் இப்ஶதரட வைரல்னறக் வகரண்டினக்கும் ரனற
மரைரரண கட்டத்டடன் அட அனர்ரக –
„இன்கம்ப்ப ீட்டரக – றன்று

ஶதரினக்கறநட. வமரச்ைம்

கஷஷ டக்ஶக எனத்னம், வற்ஶக இன்வணரனத்னம்
எவ்வரன ித்றல் னர்த்ற வைய்றனக்கறநரர்கள்.
‟யரீ ‟ப்

வதர் யடேரனக்கும் உண்டு. ரம்

„யடேரர்‟ ன்றும், வலுங்கு

ஶைத்றல் „ஆஞ்ஜஶலு‟

ன்றும், கன்ணட ஶைத்றல் „யடேந்ஷர‟ ன்றும்,

யரரஷ்ட்ரில் „ரனற‟ ன்றும் அறகம் வைரல்கறந
அந் ரரம ச்ஶஷ்டஷ யறந்டஸ்ரணி ஶதசும்
ரகரங்கபில் „யரர்ீ ‟ ன்று வைரல்ஶ ஜரஸ்ற.
ரர் யரர்ர்
ீ
ன்று வைரல்னறக் வகரண்டினந்ஶன்.
அந் யரஷக்
ீ
வகரண்டு ரனறஷ ம் வைய்ட
மளக்ரீனுஷட கஷ்ட்த்ஷப் ஶதரக்குட, ப்றரக

மளக்ரீன் ரண ஷமன்ங்கஷபக் வகரண்டு ஶனரகம்
னரவும் மீஷஷச் ைல்னஷட ஶதரட்டுச் ைனறத்டக்
கண்டுதிடித்ட, அஷபத் டெக்கறக் வகரண்டு ஶதரண
ரஷண மதரிரம் யம் தண்டறல் ரனக்கு
மயரம் வைய்ட ன்று யடேரனம்
ரனக்ஷ்ர்கலம் என „அவுட்ஷனன்‟ ஶதரட்டுக்

வகரள்கறநரர்கள். அஷ அமல் „ப்பர‟ணரகஶ „ரடிஃஷத‟

தண்டற்கரக மளக்ரீணிடம் அந் இண்டு ஶதஷனேம்
யடேரர் ஶரபில் டெக்கறக் வகரண்டு ஶதரகறநரர்.
இங்ஶக என ஶகள்ி னரம். ரன் ரன்

மீஷஷத் டெக்கறக் வகரண்டு ஶதரணவணன்தட ர
னக்ஷ்ரலக்கும் வரினேம்; மளக்ரீன்-யடேரனக்கும்

வரினேம். ரஷண றில் தரர்த்ட, ைண்ஷட ஶதரட்டு,
குற்றுிரகறக் கறடந் ஜடரனே வைரல்னற
ரனக்ஷ்ரலக்குத் வரினேம். ரிச்னகத்டக்கு ஶஶன
ரன் மீஷஶரடு தநந்ட ஶதரண ஶதரட

மளக்ரீனும் யடேரனம் தரர்த்றனக்கறநரர்கள்.

மீஷனேம் அர்கஷபப் தரர்த்ட, திற்தரடு ரர் அங்ஶக
ந்ரல் இர்கள் அஷடரபம் கரட்ட இனக்கட்டுஶ

ன்று ன் உத்ரீத்ஷக் கறறத்ட அறல் ஷககஷபக்
கட்டி அர்கபிடம் ஶதரட்டினக்கறநரள். இப்தடிரக

அர்கலக்கு ரன் ரன் மீஷஷத் டெக்கறக்
வகரண்டு ஶதரணன் ன்று வரிந் அப்னநம் அனுஷட
ரஜரணிரண னங்கர தட்டத்றல் ரன் அஷபச்

ைறஷந ஷத்றனப்தரவணன்று ஊயம் தண்ி, அங்ஶக
தஷடவடுத்டப் ஶதரய்ச் ைண்ஷட ஶதரட்டு, அல்னட

மரரணரகஶ னற்ைற தண்ிப் தரர்த்ட அஷப
ீ ட்க ஶண்டிடரஶண? ற்கரக ரலு றஷைிலும்
ஆபனுப்தி ஶனரகம் னரஷனேம் ைல்னஷட ஶதரட்டுச்
ைனறக்கடம்? இப்தடிக் ஶகள்ி னரம்.
தறல் ன்ணவன்நரல், ரக்ஷம னத்ற வரம்தவும்
ரரித்ணம் தண்டட. ஷனேஶ ஶரகப்

தண்ரல் சூரகப் தண்டஶ அர்கள் கும்.

ரரீைன் ரணரக ந்ட, ரன் மந்றரமற

ஶத்றல் ந்ட, கம்தரப்தடி சூர்ப்தணஷக கூட
வமபந்ர்றரக னொதவடுத்டக் வகரண்டு ந்ட
ன்கறந ரறரி வதரி வதரி சூடகபினறனந்ட ஆம்தித்ட
மகன டடிக்ஷகிலும் என சூட, ரற்று, எபிப்ன
இனக்கறநரற் ஶதரனஶ அர்கள் தண்டரர்கள்.
ரனுக்கு

னங்கரனரி ரன் ரஜரணி. னங்கர

த்தந்ரன்
ீ
ஶர் ரஜ்வன்நரலும் அன்

த்ரிஶனரகத்றலும் வகரடி கட்டிப் தநந்ன். ஆணறணரஶன
ரனம் ஊகறக்கக் கூடி னங்ஷகில் இல்னரல் ஶஶந
ங்ஶகரட ஶைரந்றத்றல், ஶனரகரந்றத்றல்கூட
அன் அஷப எபித்ட ஷத்றனக்கக் கூடின்.

அற்கும் ஶஶன என்று. அஷப அன் ிற்நறஶனஶ
கூட எபித்ட ஷத்றனக்கக் கூடின்!

னரிகறநஶரல்னறஶர? ரக்ஷமர்கள்  ரம்ம
தக்றிகள். „திைறரைணர்‟ ன்று அர்கலக்குப் வதர்.
திைறம் ன்நரல் ரம்மம், குநறப்தரக  ரம்மம்.
„அைணம்‟ ன்நரல்

ஆயரம். Cannibal ன்கறநரர்கஶப,

அப்தடிப் தட்டர்கள் ரக்ஷமர்கள். அணரல் ரன்

மீஷஷ றட்டும்ஶதரட “இன்ண வகடுவுக்குள் ீ ணக்கு
இங்கரிட்டரல் உன்ஷணக் வகரன்று ிடுஶன்” ன்று
ரத்றம் வைரல்றல்ஷன‟ “வகரன்று றன்று ிடுஶன்”
ன்று வைரல்ட க்கம்!

அணரஶன ”மீஷ ங்ஶக இனக்கறநரள் ன்று
ஶடுற்கு, அள் இல்னரல் ஶதரய் ிட்டரபர? அன்
அஷப எபித்ட ஷக்கரல் எறத்ஶ ிட்டரணர?”

ன்று கண்டு திடிக்கும்தடினேம் இனந்ட. ஶனரகம் னரவும்

ஶடிப் தரர்த்ரல் ரஶண இஷ றச்ைம் வைய்ட வகரள்ப
னடினேம்?

ரனக்ஷ்ரஷப மளக்ரீணிடம் யடேரர் ஶைர்த்
கஷினறனந்ஶரம். அஷத் வரடர்ந்ஶ ரனம்
மளக்ரீனும் ஸ்றரண ட்ன எப்தந்ரக மக்ம்
வைய்ட வகரள்கறநரர்கள்.

கல்ரத்றல் தரிக்யம் வைய்கறநட ஶதரனஶ
னனறல் மளக்ரீன் ன்னுஷட ஷகஷ ரர் திடிக்க
ஶண்டும், அப்தடிப் தண்ி ிட்டரஶன ஃதரர்னரண
எப்தந்ரகறிடும் ன்றுரன் றஷணக்கறநரன். ரரிடம்
ஷகஷ ீட்டுகறநரன். தரன கரண்டத்றல் ிரய

மத்றல் ஜணகர் ரரிடம் மீஷின் ஷகஷப்
திடிக்கச் வைரல்லும்ஶதரட, “தரிம் க்னஹ் ீஷ்

தரிணர” ன்று வைரன்ணன் அச்ைரகஶ இப்ஶதரட
மளக்ரீன், “க்னஹ்ரம் தரிணர தரிம்” ன்கறநரன்.
வள்ஷபக்கரர்கஷபப் தரியரமம் தண்டம்

வதபரிகர்கள் இஷ ஷத்ட ஶடிக்ஷகரகச்
வைரல்ரர்கள். டெ ர்கள் தரிக்யம் வைய்ட

வகரள்ரக ம்னஷட கனரைரத்றல் உண்ஶட ி,
இ தந்டக்கஶபர ஸ்ஶகறர்கஶபர ஷகஶரடு ஷக

திடிக்கறந க்கம் கறஷடரட. வரம்த அன்ன ஶனறட்டுப்

ஶதரணரல் வனங்கறண தந்ட றத்ரள் ஆனறங்கணம் வைய்ட
வகரள்டண்டு; மறல் வதரிர்கள் ைறன்ணர்கஷப
உச்ைற ஶரந்ட தரர்ப்தரர்கள். ஆணரல் ம்னஷட 
ர்க்கத்றன் ரகரிகத்றல் ஷகஶரடு ஷக திடிப்தறல்ஷன.
ரண ஆைரம் ரன் அப்தடி. அணரல்ரன் மளக்ரீன்

அப்தடிப் தண்ிணரன். அஷத்ரன் இன்ஷநக்கு க்ஶக

ரகரிகம் வைரல்னறக் வகரடுக்கறந ஶைத்டக்கரர்கள் ‟ஶக்
யரண்ட்‟ ன்று ஷத்டக் வகரண்டினக்கறநரர்கள். அர்கள்
வைரல்கறந „ல்னைன் றரி‟ (தரிரக் வகரள்ஷக)க்கு
இப்தடி அர்கஶப றனொதரினக்கறநரர்கள் – ன்று, ரன்
வைரல்னில்ஷன, கஷ னரம் வைரல்லும்
உதன்ரமகர்கள் வைரல்டண்டு!
அர்கலஷட வனஷனப் னரிந்ட வகரண்டு,
அடேரதத்ஶரடு அந் வனலுக்குத் ரனம் இநங்கற ந்ட
இஷந்ட தகுட னெர்த்றின் குிஶைம்.
ஆஷகிணரஶன அர் மளக்ரீன்

ஆஷைப்தட்டரற்ஶதரனஶ அன் ஷகஷப் திடித்டக்
வகரள்கறநரர்.
யடேரர் ஶதனக்குத் ரன் ரணம். அனக்குத்
வரிரறல்ஷன. ரர் டேஷ் ஜரறக்கரண
ர்ங்கஷபவல்னரம் னலக்க னலக்க ைரஸ்ற ப்கரம்
தண்ிக் கரட்டுதர் ன்று அனக்குத் வரினேம்.

டேஷ் ர்ப்தடி என ற்தரட்ஷட ரற்ந னடிரதடி
உறுறப்தடுத் ஶண்டுரணரல் அற்கு அக்ணி

மரக்ஷறரகப் தண்டற்கு றஞ்ைற றில்ஷன ன்று
யடேரர் றஷணத்ரர். அணரல் இப்ஶதரட ரனம்
மளக்ரீனும் அக்ணி தகரணின் மந்றரணத்றல்

ஸ்ஶய உடன்தடிக்ஷக வைய்ட வகரண்டு ிட ஶண்டும்
ன்று அர்ரன் ற்தரடு தண்ிணரர்.
ரர் யரிஷ்டஶரன் ன்றும் யடேரனக்குத்
வரினேம். அந் யர தகரன் அக்ணி தகரஷண

மரக்ஷற ஷத்டக் வகரள்ப ஶண்டுர ன்நரல், யர
தகரன் இப்ஶதரட இந் அரவடுத்றனப்தஶ
டேஷ் ர்க்கத்றற்கு ைரஸ்ற றப்தடி மகன
ர்ங்கஷபனேம் அடேஷ்டித்டக் கரட்டி என „டி‟ஷனக்
வகரடுக்க ஶண்டுவன்றுரஶண? அணரல்ரன்

டேஷ்ர்கஷப என எப்தந்த்றல் கட்டுப்தடுத்ற
ஷப்தற்குப் வதரி ிறரக இனக்கும் அக்ணி
மரக்ஷறஷ ரனம் தண்டரறு வைய் ஶண்டும்,
அர ‟தர்தஷம‟த் ரம் னரிந்ட வகரண்டு அப்தடிப்
தண்டஷ அர் ப்தரக றஷணக்கரல்
மந்ஶரஶதடுரர் ன்று றஷணத்ட அந் ரறரிஶ
வைய்ரர்.

யர தனைரனறரண அர் தக்கத்றனறனந் த்றனறனந்ட
கறஷபகஷப னநறத்ட, அற்ஷந என்ஶநரவடரன்று
ஶய்த்ஶ வனப்ன னெட்டிணரர். அந் அக்ணிஷ
ரனக்கும் மளக்ரீனுக்கும் த்றில் ஸ்ரதித்ரர்.
டெ-ர்கள் ரறரிஶ அந் இண்டு ஶதனம்
அக்ணிஷப் ப்க்ஷறனம் ந்ரர்கள்.
”ரர!

ரம் ஸ்ஶயறர்கபரகற ிட்ஶடரம். இணிஶஶன

மளகஶர, டக்கஶர ம் இண்டு ஶதனக்கும் என்றுரன்”
ன்று மளக்ரீன் வைரல்ன, அனம் அப்தடிஶ அங்கல கரம்
தண்ிக் வகரண்டரர்.
இந் மர்க்கத்ஷ னடிக்கறந இடத்றல் ரல்ீ கற
ரரத்றல் வரம்தவும் அகரண என கனத்ஷத்
வரிிப்தரக ஸ்ஶனரகம் இனக்கறநட:

மீர – கதீந்த் – க்ஷரைரரம்
ரஜீ – ஶய – ஜ்னஶரதரற|

மளக்ரீ – ர – ப் – ப்மங்ஶக
ரரற ஶத்ரி மம் ஸ்னந்ற||
மக்ம் வைய்ட வகரண்டட இண்டு ஶதர் – ரர்,
மளக்ரீன் ன்ந இண்டு ஶதர். அப்தடி அர்கள்

வைய்வுடன் னென்று ஶதனக்கு இடட கண் டடித்ரம்!
அறஶன எனனக்கு ரஜீம் ன்கறந ீனத் ரஷப் ன
ரறரிரண கண்ரம்‟ இன்வணரனனக்கு ஞ்ைலம்
ைறப்னம் கனந் ங்க றநக் கண்ரம்; னென்நரனக்கு
அக்ணி ஜ்ரஷன ரறரி கண்ரம். அந் னென்று

கண்கலம் இந் மக்ம் ற்தட்டவுடன் எஶ ஶதரனத்
டடித்ட ன்று ஸ்ஶனரகம் னகறநட.
ரர் அந் னென்று ஶதர்? ீனத் ரஷ ஶதரனக் கண்

இனப்தட மரக்ஷரத் மீஷக்குத் ரன். ஜனத்றஶன அந்ப்
ன இனப்தட ஶதரனஶ அப்ஶதரட அலஷட கண்
அலஷகிஶனஶ னலகறினந்ட. இப்ஶதரட இந்

மக்ம் உண்டரணரல் அந் அலஷக ஶதரய் அலக்கு
ல்ன கரனம் திநக்கப் ஶதரகறநட. ஸ்த்ரீகலக்கு இடட

கண் டடிப்தட ல்ன கரனம் னற்கு அநறகுநற; னட
கண் டடித்ரல் வகட்ட கரனத்டக்கு அநறகுநற.

னனர்கலக்கு இஷத் ஷனகல ழ் தண்ி னட கண்
டடித்ரல்ரன் ல்னடக்கு அநறகுநற; இடட டடித்ரல்
வகட்ட கரனத்ஷக் குநறக்கும். மக்த்றன் ிஷபரக
மீஷக்கு ல்ன கரனம் ப் ஶதரரல் அலக்கு

இடட கண் டடித்ட. ற்ந இண்டு இடட கண்கலம்

இண்டு னனர்கலஷடட. ரர் ரவன்நரல், உடஶண
ரகப் ஶதரகறந ரனறனேம், வகரஞ்ை கரனம் ள்பி

ரகப் ஶதரகறந ரனுந்ரன். ஞ்ைலம் ைறப்னம்
கனந் ங்க றநக் கண்கரன் ன்நட ரனறஷத்ரன்.
ரணர்கலக்கு வைம்ஞ்ைள் கண், „திங்கரக்ம்‟ ன்தட.

ஜ்ரஷனக் கண்கரன் ரன். ஶகரதரக்ணிில் அன்
கண் ஜ்ரஷன சும்!
ீ
அக்ணி மரக்ஷறரண மக்ம் அந்
அக்ணிஷ அஷப்தறல்ரன் னடிப் ஶதரகறநட!..
மழர் ம்ைத்றல் திநந்னக்கும் மழர் னத்னுக்கும்
இப்தடிரக அக்ணி மரக்ஷற உநவு உண்டரகற, அப்னநம்
அர்கள் தஸ்த மயரம் வைய்ட வகரண்டு
வமபக்த்ஷ அஷடந்ரர்கள்.
ஈைஶண மரக்ஷறரக
ஈைஶண மரக்ஷறரக
ரன் வடஃதிமறக்ஸ் வைரல்ன றஷணக்கில்ஷன. கஷ
வைரல்னத்ரன் உத்ஶைறத்ஶன். வடஃதிமறக்ஸ்

அடரகஶ ந்ட வகரஞ்ைம் இலத்ட. அப்னநம்
மளக்ரீ மக்ம் கஷ வைரன்ஶணன். ஆணரல் இந்க்
கஷனேம் ரன் உத்ஶைறத் கஷில்ஷன!

ஸ்ரறஶ மரக்ஷறரக ந்ட றஜத்ஷ (ற)னொதித்ரக
அஶக ஸ்ன னரங்கபில் இனக்கறநட. இண்டு

ஶதனக்கு த்றில் மந்ஶயம், ணஸ்ரதம் ந்ட
ிடுகறநட. றஜத்ஷ டுத்டச் வைரல்னற னொதித்ட அஷப்
ஶதரக்க ஶனரகத்றல் டேஷ்ரள் ரனஶ இல்ஷன. அந்
மந்ர்தத்றல் அறரத்டக்கு ஆபரகற ணஸ் டடிக்கறந

கட்ைறக்கரர் ஆண்டன் ரன் மரக்ஷற வைரல்னற னொதிக்க
ஶண்டுவன்று „ைரனஞ்‟ஜரகஶ திரர்த்ஷண

தண்டரர். ‟இன்ண இடத்றல் இப்தடி டந்ற்கு இன்ண
ஊர் ஶகரினறலுள்ப இன்ண ஸ்ரறரன் மரக்ஷற‟ ன்தரர்.
அந் ஸ்ரறனேம் அப்தடிஶ மரக்ஷற வைரல்னற

றரனள்பரின் கட்ைறஷ றஷனரட்டுரர். இப்தடிப்
தன ஸ்ன னரக் கஷகள் இனக்கறன்நண. அறல்
ைறனஷச் வைரல்னடவன்று ரன் ஆம்தித்ஶன்.

ஆணரல் அட னனறல் வடஃதிமறக்ஸ் ‟மரக்ஷறன்‟,
அப்னநம் ஸ்ரற மரக்ஷற வைரல்ற்குப் தறல்
ஸ்ரறஶ அக்ணி மரக்ஷறரக மக்ம் வைய்ட
வகரண்டட ன்று றஷை ரநறப் ஶதரய் ிட்டட.

இவல்னரனம் ல்ன ிந்ரவணன்நரலும் வைரல்ன
ந்ற்கு ஶஶநரஶண? இப்ஶதரரட ஶஶந

ித்டக்குப் ஶதரகரல் வைரல்ன றஷணத்ஷ
றர்ிக்ணரகச் வைரல்ற்கு ிக்ஶச்ர் கஷில்
ஆம்தித்ரல் ரன் னடினேம் ஶதரனறனக்கறநட. ‟மரக்ஷற

கதற‟ ன்ஶந என ஶக்ஷத்த்றல் இனக்கறநரர். அரில்
ஆம்தித்டப் தரர்க்கறஶநன்.

மரக்ஷற கதற
மரக்ஷற கதற
மரக்ஷற கதற இனப்தட வஷைனத்றல். அந் யர
ஶக்ஷத்த்றல் ஜ்ஶரறர்னறங்கரண ல்னறகரர்ஜளண

யரனறங்கம் உள்ப திரணரண ஆனத்றனறனந்ட

சுரர் னென்று ஷல் டெத்றல், ஊர் ல்ஷனில், ைரஷன
ஏத்றஶனஶ அர் இனக்கறநரர்.

இப்ஶதரட வஷைனம் ஶகரன ரைல் ஷ வமபகர்ரக
தஸ், கரர் ஶதரக ைற ற்தட்டு ிட்டட. இந்
டைற்நரண்டின் னல் தரற ஷில் மரிரண தரஷ
இல்னரல் கரடு, ஷனகள் ரண்டி வரம்தவும் ச்
மரத்றரகத்ரன் வஷைன ரத்றஷ தண்
ஶண்டிினந்ட. மளந்னெர்த்ற ஸ்ரறகள்
ஶரத்றஶனஶ “வைல்னலுந அரி ைறன் ைலதர்ப்த
ஷனஷ” ன்று அந் ஸ்னம் மளனதரகப் ஶதரய்ச்
ஶை னடிரவன்தஷச் வைரல்னறினக்கறநரர். ”ைல

தர்ப்தம்” ன்நரல் வஷைனம். வரன் ைலரணரகறந ரறரி
மம்ஸ்க்ன ‟வ‟ றழ் ‟ைல‟ ஆகும். „தர்ப்தம்‟ „தனப்தம்‟

ன்வநல்னரம் வைரல்ட தர்ம்ரன். தர்ம் ன்நரல்
ஷன. ஷைனம் ன்நரலும் ஷன ரன். ஆஷகரல்
வஷைனம் ன்தஷஶ றழ் தரஷ தண்னக்ஶகற்த „ைல
தர்ப்தம்‟ ன்தரர்கள். „றனப்தனப்தம்‟ ன்றும்
வைரல்டண்டு.
த்ரை ஜ்ஶரறர்னறங்க ஶக்ஷத்ங்கள் ன்னும்

தன்ணிண்டு ிஶைரண ைற ஸ்னங்கபில் வஷைனம்
என்று. திரணரண ைக்ற தீடங்கபில் என்நரகவும் அட
இனக்கறநட.

த்ஷண ைறறனந்ரலும் தக் ஜணங்கள்
வதரனட்தடுத்ரல் ரிைணம் தண் னரர்கள் ன்று
கரட்டுற்குப் ஶதரனஶ ஸ்ரற இப்தடிப்தட்ட யர
ஶக்ஷத்ங்கபில் தனஷ கரடு, ஷனகலக்கு டுில்

ஷத்றனக்கறநரர். றனப்தற, தத்ரி னனறஷகூட அப்தடி
இனந்ஷரன். இன்ணனம் ைதரிஷனில் கஷடைற

ஷல்கஷபக் கரட்டு றில் கரனரல் டந்டரன் கடக்க
ஶண்டிினக்கறநட.
ன்நரகப் தைறத்டச் ைரப்திட்டரல்ரன் உடம்தில் னர்ரக
எட்டும் ன்தட ரறரி, கஷ்டப்தட்டு ரத்றஷ

தண்ிணரல்ரன் ர்ைண தனன், ர்ைணரந்ம் னர்ரகக்
கறஷடக்கும். றனப்தற ஶதரன்ந ஶக்ஷத்ங்கபில் ரலக்கு
ரள் வைபகர்ங்கள் ஜரஸ்ற தண்ித் னகறநரர்கவபன்று
ஶகட்டரல் என தக்கம் மந்ஶரரகத்
ரணினக்கறநவன்நரலும் இன்வணரன தக்கம் இப்ஶதரட
ஜணங்கலக்கு வஜணனரக என ஶ றஷ்ஷட
ிஸ்ஷகள் இல்னரல் ஶதரினப்தறல்

ஶக்ஷத்ங்கஷபனேம் திக்ணிக் வமன்டர்கபரக்கறக் வகரண்டு
ிடுகறநரர்கஶப ன்று டக்கரகவும் இனக்கறநட.
கரட்ஶடஜ்கபில் டக்கறந கர கரர்ங்கஷபக்

ஶகட்கறநஶதரட, ன்நரக ட்டடி, தத்டி உரக „றன்ந‟
றனக்ஶகரனத்றனறனக்கறந ஶங்கட ஸ்ரறஶ
„கறடந்‟ றனக்ஶகரனத்றல்

றத்றஷ ஶதரய் ிட்டரர

ன்றுகூடத் ஶரன்றுகறநட.

அர் டெங்கஶில்ஷன. ரம் தண்டஷவல்னரம்
தரர்த்டக் வகரண்டினக்கறந மர் மரக்ஷற அர்

ன்றுரஶண மப்வஜக்ஶட டுத்டக் வகரண்டினக்கறஶநரம்?
மரக்ஷறஶ ஜட்ஜளரகறத் ண்டஷணனேம் னரர் ன்றும்
தரர்த்ஶரஶ! ஆணரலும் „அைன் அன்று ஶகட்தரன்;
வய்ம் றன்று ஶகட்கும்‟ ன்ந ைணப்தடி அர்

ிஷபரடுரஶனஶ ரம் அைப்தட்டு „ஸ்ரற

டெங்கறப்ஶதரய் ிட்டரர? ஸ்ரறக்குக் கண் இல்ஷனர?‟
ன்வநல்னரம் ஶகட்கறஶநரம்…
ஆற கரனத்றனறனந்ட த்ஷணஶர ைறம் இனந்
ஶதரறலும் வஷைனத்டக்குப் ஶதரகறந ஶதர்

ஶதரய்க்வகரண்டுரன் இனந்றனக்கறநரர்கள். ஶரம்
தரடி னெனம் அந் ஊஷப் தரடிினக்கறநரர்கள்.
ஶரனள்ப ஊர்கலக்குப் தரடல் வதற்ந ஸ்னம் ன்று
வதர். அப்தடி வரத்ம் 274 இனக்கறன்நண. அறல்
டரட்டு ஸ்னங்கள் ன்தஷ ந்ஶ ந்ட ரன். அந்
ந்றல் என்று றனப்தனப்தம் ன்னும் வஷைனம். அந்
ந்றல் அப்தர், மம்தந்ர், மளந்ர் ஆகற னெனம்

தரடிஷ இண்டுரன். என்று ஷகனரமம் ன்றும்

வரடித்ரன்ஷன ன்றும் வைரல்னப்தடும் யறரன
ஶக்ஷத்ம்; தைறணின் மரக்ஷரத் ரம ஸ்னம்.
ிக்யரில்னரல் அஶண மரக்ஷரத்ரக இனக்கறந
இடம். ற்நட வஷைனம்ரன்.

ஶதரக வரம்தக் கஷ்டரண அந் ஶக்ஷத்த்டக்கு ம்

ஆைரர்ரலம் ஶதரினக்கறநரர். அனக்கு றகவும் திடித்
ஶக்ஷத்ம் அடஶ ன்று கரட்டுகறந ரீறில் „ைறரந்

னயரி‟ின் டுரகரண ம்தரட ஸ்ஶனரகத்றல்
„ஶமஶ

வகறரி ல்னறகரர்ஜளண யரனறங்கம்

ைறரனறங்கறம்‟ ன்கறநரர். ‟வகறரி‟ ன்நரல் „வஷைனம்‟ ரன்.
மளனதத்றல் ஶதரக னடிரல் அந் இடம்
இனந்ரஶனஶ கரந் றஷ்ஷடக்கு ஆைரர்ரள் இஷ்டம்
வகரண்ட ஶதரட அஷத்ரன் ‟சூஸ்‟ தண்ிணரர். “ன்

உடம்ன னர வகரடி தடர்ந்ட வகரண்டு கரடகபினறனந்ட
தக்ஷறகள் கூடு கட்டித் வரங்கறக் வகரண்டு

இனக்கும்தடிரக வபி ஶனரக ப்க்ஷஞஶ இல்னரல்
வஷைன ைறக குஷகிஶன (வஷைன ச்னங்க குயஶள)
ரன் ப்ஶதரட மரறினறனப்ஶதன்” ன்ஶந என

இடத்றல் அர் ஶகட்டினக்கறநரர். அறனறனந்ட அந் இடம்
த்ஷண ட்டரக்ஷக, அங்ஶக ஶதரட த்ஷண
ைறரினந்றனக்கடம் ன்று னரிந்ட வகரள்பனரம்.
இவ்பவு ச் மரத்றரகஶ அஷடக்கூடி
இடரினப்தரல் அங்ஶக ரத்றஷ வைய்கறந
தக்ர்கலக்கு ற்ந ந் ஶக்ஷத்த்ஷனேம்ிட அறகரண
இகத வமபக்ங்கஷபத்  ஶண்டுவன்று
தஶச்ன் உத்ஶைம் தண்ிணரர்.
ஆணரலும் அனஷட கும் ன்ணவன்நரல்… அஷ
„ஆசுஶரற‟ ன்தரர்கள்.

அரட, பிைரக என தக்ற

தண்ிஶ, அட கதட தக்றரகக் கூட இனக்கனரம்.

அப்தடிப் தண்ிஶ வரம்த ைலக்கறத்றஶன அஷ ப்ரீற
தண்டித்ட ந் த்ஷ ஶண்டுரணரலும் ரங்கறக்
வகரண்டு ிடனரம். அம்ன ணம் தண்ிண ஶதரட

க்ஷீ மரகத்றனறனந்ட ரனம், கல்தக வ்னக்ஷனம்
ந்வுடன் இந்றன் அடகஷபத் ட்டிக்வகரண்டு ஶதரய்

ிட்டரன். கரஶடே ந்வுடன் ப்ம் ரிறகள் டுத்டக்
வகரண்டரர்கள். அப்னநம் ந் வகபஸ்டதனம்
யரனக்ஷ்றனேம் யரிஷ்டிடம் ஶதரய்ச் ஶைர்ந்ட
ல்னரனக்கும் வரினேம். அம்னத்ஷ அத்ஷண

ஶர்கலம் டுத்டக்வகரண்டு ைரப்திட்டரர்கள். ஆணரல்

இற்வகல்னரம் னனறல் தங்கரண யரனரயன

ிம் ந்ஶ, அஷ? அஷ ட்டும், “அப்தர தஶச்ர,
ீரண்டரப்தர வரம்த ல்னன், த உதகரரி.
ஆணறணரஶன இந் ித்ஷ வபிிஶன ிடரல்
ீஶ உள்லக்குள்ஶப வச்சுக்ஶகர!” ன்று அந்

ஆசுஶரறிடம் ஶதரய்த்ரன் அத்ஷண ஶர்கலம்
குல்னரய் ஶதரட்டரர்கள். அனம் த ப்ரீறனேடன் அஷச்
ைரப்திட்டரர். என்று கணிக்கடம்: அரட னல்
னனறல் ி உத்தம்; அப்னநம்ரன் ல்ன ல்ன

ஸ்டக்கபரகக் கரஶடேில் ஆம்தித்ட அம்னம்
னடி அஶகம் ந்ட. ிம் ந்ஶதரட ணிடம்
ஞ்ைவன்று ஶதரய் அனும் க்ஷறத்ரஶணர அஷண
அப்னநம் உத் ஸ்டக்கள் ந்ஶதரட ரரட
றஷணத்ரர்கஶபர? அப்தடினேம் அந்ப் தஶச்ன்

வதரனட்தடுத்ரல் அடேக்யம் தண்ிக் வகரண்டுரன்
இனந்ரன்!
அகத்றல் அப்தரக்கரர் வரம்த ரக்ஷறண்ரகஶர
அப்தரிரகஶர இனந்ரல் திள்ஷபரன் „னறத்டக்
வகரண்டு‟ கநரர் கண்டிப்னக் கரட்ட ஶண்டி இடத்றல்

அஷ ஞரதகப்தடுத்றத் ட்டிவலப்னரன். இப்ஶதரட
திள்ஷபரர் அப்தடி „னறத்ட‟க் வகரண்டரர். „யர ச்ப்
தட்ஶட க்கூடி வஷைன ரத்ரிகர்கலக்கு ிஶை
தனன் னட ன்று கப்தணரர் இப்ஶதரட ிற
தண்ிினந்ரலும் ற்ந ஸ்னங்கலக்கு ரத்ஷ
ஶதரகறநர்கலம் வகரஞ்ைம் வகரஞ்ைற, வகஞ்ைறக்
ஶகட்டுக்வகரண்டு ிட்டரல் ணஸ் இநங்கற

அர்கலக்கும் க்ஸ்ட்ர தனன் வகரடுத்ட ிடுரர்.

கரைறரன் ன்னுஷட ரஜரணி, அங்ஶக

ஷடகறநர்கலக்வகல்னரம் னக்ற ன்று ிற
தண்ிணர் அப்னநம் கரைறக்கு மரணம் ன்று அஶக
ஶக்ஷத்ங்கஷபனேம், „கரைறக்கும் ச்ம்
ீ
அறகம் ன்று
கும்தஶகரத்ஷனேம் எப்னக் வகரண்டர்ரஶண? இந்

வஷைன ித்றலும் அந் ரறரி ஆக ிடப்தடரட‟
ன்று திள்ஷபரர் ீர்ரணம் தண்ிக் வகரண்டரர்.
திரிடம் ஶதரணரர். “வஷைனம் ஶதரகறநர்கலக்கு
ட்டுஶ ீங்கள் னரக இனக்கும் தனன்கஷப ஶஶந
ரனக்கும் க் கூடரட. அங்ஶக ரர் ரர்
னகறநரர்கவபன்று ரன் தரர்த்ட மரக்ஷற வைரல்கறஶநஶணர
அர்கலக்குத்ரன் அந் க்ஸ்ட்ர ன்ஷகஷபக்
வகரடுக்கடம். உங்கலக்குக் கனஷ ஸ்தரம்.

(”ீங்கள் ஈமறரக ரந்ட ஶதரய் ிடுர்கள்
ீ
” ன்று
ப்தடி என திள்ஷப அப்தரிடம் வைரல்ன னடினேம்?
அணரல் „கனஷ ஸ்தரம்‟ ன்நட!) “அணரல்
வதரய்ரகக் கூட ரரட வஷைன ரத்ஷ

தண்ிணரகச் வைரல்னற த்ஷத் ட்டிக் வகரள்ப
னடினேம். அப்தடிரகரல் ஊவல்ஷனிஶனஶ ரன்

மரக்ஷற கதறரக உட்கரர்ந்ட வகரண்டு றஜரகஶ
ரர் னகறநரர்கஶபர அர்கள் ஊர், ஶதர், அங்ஶக ந்
ஶற ல்னரற்ஷநனேம் லற ஷத்டக் வகரண்டு
உங்கலக்குக் கரட்டுகறஶநன். அர்கலக்ஶக ஸ்வதல்
அடேக்யத்ஷப் தண்டங்கள்” ன்று வைரன்ணரர்.
”அப்தடிஶ!” ன்று

ஸ்ரறனேம் எப்னக் வகரண்டரர்.

வஷைன ல்ஷனில் அந் மரக்ஷற கதற, „மரக்ஷற

கதற‟ ன்ஶந வதர் ஷத்டக் வகரண்டு இனக்கறநரர்.
இன்ஷநக்கும் ைறனர னெர்த்ரக இனக்கறநரர். ல்ன
கம்தீரண னெர்த்ம். தரங்கரக என கரஷனத் வரங்க
ிட்டுக் வகரண்டும் என கரஷன டித்டக்வகரண்டும்
உட்கரர்ந்றனப்தரர். ஶல் இண்டு யஸ்ங்கபில்

ல்னரப் திள்ஷபரர்கஷபனேம் ஶதரனப் தரைரங்குைம்
ஷத்டக் வகரண்டினப்தரர். கல ழ் யஸ்ம்

இண்டிலும்ரன் அனர்ரண ரறுதரடு: “இர் மரக்ஷற
கதற” ன்று மரக்ஷற வைரல்கறந ரறரி,
ஶவநங்ஶகனேறல்னர னடஷரகச் சுடினேம்

லத்ரினேம் அந் இண்டு ஷககபில் ஷத்டக்
வகரண்டினப்தரர். றஜரண வஷைன ரத்ரிகர்கபின் ஶதர்,
ஊர், அர்கள் ரத்ஷ தண்ிண கரனம் னனறற்ஷநக்
குநறத்டக் வகரள்ற்குத்ரன் டும் லத்ரினேம்.
ரத்ஷஷ ஶரக்ரக னடித்டிட்டு ரம்

னநப்தடும்ஶதரட கஷடைறில் ல்ஷனில் அரிடம்
ஶதரய்ச் வைரல்னறக் வகரள்ப ஶண்டும். ஆம்தத்றல்
றதடும் ஸ்ரறஷ இங்ஶக னடிில் றதட

ஶண்டும்! ரம் இன்ணரர் னனற „டீவடய்ல்‟கஷப
அரிடம் வரிித்டக் வகரள்ப ஶண்டும். அர் ரம்
ஷத்றனக்கும் ஶதஶட்டில் அஷப் தறவு தண்ிக்
வகரண்டு, அப்னநம் திரிடம் வைரல்னற, “ரன் மரக்ஷற!
அர்கள் ந்ட ரஸ்ந்ரன்” ன்று க்கரகப் த
க்னஷதஶரடு „கரண்டி‟ வகரடுத்ட ஶஷ்டரக ஈச்
ப்மரத்ஷ ரங்கறக் வகரடுப்தரர். “னஷனப்

திடிச்சுண்டு மத் மரக்ஷற வைரல்ஶநன்” ன்தட க்கம்.

இந் மரக்ஷற கதற னெர்த்த்றல் அந்ப் னடல் ரி
ரிரக டுப்தரகத் வரினேம். கதறின் ஆணந்

றஷநஷக் கரட்டும் வரந்றஷக் கட்டிினக்கறந மர்ப்த
உ தந்னம் ஸ்தஷ்டரக இனக்கும்.
இர் ணிப்தட்ட ந் இண்டு டேஷ்ர்கலக்கும்

ணஸ்ரதம் ற்தட்டு ியரம் உண்டரணஷத்
ீர்த்ட ஷத் மரக்ஷற இல்ஷன. கஷ்டப்தட்டு வஷைன
ரத்ஷ வைய்தர்கள் அஶ தனஷண ற்நர்கலக்கும்
ஸ்ரற வகரடுத்ட ிடுரல் ணஸ்ரதப்தடரல்
கரப்தரற்ந மரக்ஷற வைரல்தர். அப்தடிச் வைரல்டகூட
மரிில்ஷன. ரத்ர தனன், அஷப் திநத்றரனடன்
„கம்ஶதர்‟ தண்ி

ரதப்தடுட ன்வநல்னரம் றஜ தக்ர்கள்

றஷணக்கஶ ரட்டரர்கள். ஆணரலும் ஶஷனக்ஶகற்ந

கூனற வதற்றுத் டம், ச்த்டக்ஶகற்ந னண் தனஷண
தக்ர்கலக்கு ரங்கறத் டம் ன்ந றரத்டக்கரகவும்,
ரனம் வதரய் தண்ி அறல் தங்கு ரங்கறக் வகரண்டு
ிடக்கூடரட ன்ந மத்த்டக்கரகவும் ரரகஶ

மரக்ஷறக்கரரணர் இந் கதற. கதறப் திள்ஷபரர்
கக்குப் திள்ஷப ரறரி வஷைன ரத்ரிகர்கலஷட
„ஸ்டரடிஸ்டிக்‟ஷம

டும் லத்ரினேம்

ஷத்டக்வகரண்டு குநறத்டக் வகரள்கறநரர்!
ஶனரகத்றலுள்ப ல்னர ஜணங்கலஷட ல்னரக்
கரரிங்கஷபனேம் இப்தடிக் குநறத்ட ஷத்டக் வகரள்கறந
என குட்டி ஸ்ரற உண்டு; ைறத்குப்ன் ரன்! க த
ஸ்டரனேள்ப வதரி ஸ்ரறரன் மர் மரக்ஷற,

மர்த்டக்கும் ஜட்ஜ் ன்நரலும் என ரஜர எவ்வரன

டிதரர்ட்வண்டரகப் திரித்ட அறகரரிகஷபப் ஶதரட்டு

அர்கள் னெனம் ஆட்ைற டத்டகறந ரறரி அந் த்ரிஶனரக
ைக்ர்த்றனேம் னத்வரறலுக்கு னம்னெர்த்ற, தடிப்னக்கு
மஸ்ற, தத்டக்கு னக்ஷ்ற, ஷக்கு இந்றன்
ன்நறப்தடி அறகரரிகள் ஷத்ட டத்டறல் ம்
கரரிங்கள்

ல்னரற்ஷநனேம் மரக்ஷறரகப் தரர்த்ட

லறக் வகரள்தன் ைறத்குப்ன்; ஜட்ஜ் தண்ி ண்டஷண
னகறநர் ர்ரஜன் ன்கறந ”வற்கத்றரன்”. 
ர்தரரில் கக்குப் திள்ஷபரக இனக்கறந

ைறத்குப்னுக்குத் ரன் னொத ர்ஷணில் டும்
லத்ரினேம் வகரடுத்றனக்கறநட. அனர்ரக

அனுக்குக் கரஞ்ைலனத்றல் வன்ணண்ஷட ரஜறில்
ீ
ஶகரினறனக்கறநட. இனுஷட கக்ஷகப் தரர்த்டத்ரன்
எனர் ஷகனரமத்டக்ஶகர ஷகுண்டத்டக்ஶகர

அனுப்தப்தடுகறநரர் ன்தஷக் கரட்டுட ஶதரனக்
ஷகனரம ரர் ஶகரிலுக்கும் ஷகுண்டப் வதனரள்
ஶகரிலுக்கும் டுில் இந்க் ஶகரில் இனக்கறநட!
கர்ரம்தரள் ன்ந தத்ணி மஶணரக ைறத்குப்ன்
உத்ம னெர்த்த்றல் இனக்கறநரன். கக்குப்

திள்ஷபஷக் கர்ம் ன்று வைரல்ட, ஈச்ர்
மரம்ரஜ்த்டக் கர்த்றன் தத்ணி
கர்ரம்தரபரினக்கறநரள்!
மரக்ஷற ஶகரதரல்
மரக்ஷற ஶகரதரல்
வலுங்கு ரட்டு கதறில் ஆம்தித்டக் கரஞ்ைறனத்டக்
கக்குப் திள்ஷபக்கு ந்ஶன். வரம்தவும் டக்ஶக

ட்ரினறனந்ட (ட டஷினறனந்ட) கரஞ்ைறனத்டக்ஶக
ந்ட அப்னநம் எரிஸ்மரவுக்குப் ஶதரய் அங்ஶகஶ

றத்ரமம் தண்டகறந என மரக்ஷறக்கர ஸ்ரறின்
கஷ தரர்க்கனரம்.
அர் க்னஷ் தரத்ர. ‟மரக்ஷற ஶகரதரல்‟ ன்ஶந

அஷச் வைரல்ரர்கள். எரிமரில் அர் ஸ்றரமம்
ஷத்டக்வகரண்ட ஊனக்கும் ‟மரக்ஷற ஶகரதரல்‟ ன்ஶந
ஶதர்.
ரம் ப்னயீச்ர் உள்ப ஸ்னத்ஷ ப்னயீச்ம்
ன்று வைரல்ஶரம். கதரனீ ச்ர் இனப்தட கதரனீ ச்ம்.
டக்கத்றக்கரர்கள் ரர்த்ஷின் கஷடைற ைப்த்ஷ

எடித்ட, ‟எற்று‟ ன்கறந வய்வலத்ஶரடு, ரர்த்ஷஷ
னடித்ட ிடுரர்கள். மம்ஸ்கறனத்றல் ‟ர:‟ ன்றும்

றறல் „ரர்‟ ன்றும் இனப்தட டக்கத்ற தரஷகபில்
„ரம்‟ ஆகற

ிடுகறநல்னர? இணரல்

ன்ணரகறநவன்நரல் ப்னயீச்ர் - ப்னயீச்ம்
ன்ந இண்டுஶ „ப்யீச்ர்‟ ஆகறநட! „ஷத்ரர்‟
இனக்குறடம் „ஷத்ரம்‟ ன்று ரம் வைரன்ணரல்,
அர்கள் ஸ்ரற ஶதர். ஸ்னத்டப் ஶதர் இண்ஷடனேஶ
„ஷத்ரத்‟ ன்கறநரர்கள்!

இஶ ரறரி ரம்ரத்,

ஶமரம்ரத், த்ம்தஶகச்ர் ன்வநல்னரம் இண்ஷடனேம்
என்நரகச் வைரல்கறநரர்கள். ‟மரக்ஷற ஶகரதரனன்‟ அர்
இனக்கறந ‟மரக்ஷற ஶகரதரனம்‟ இண்டுஶ ‟மரக்ஷற
ஶகரதரல்‟ ஆகறநட.
அர் ன்ண மரக்ஷற வைரன்ணரர்? ரனக்குச் வைரன்ணரர்?

கரஞ்ைலனத்றனறனந்ட அந் ஊஷச் ஶைர்ந் என வ்னத்
ப்ரனம் என ரனறதரண ப்ர ப்ம்ைரரினேம்
கரைற ரத்ஷ ஶதரணரர்கள். ஶதரகறந றில் வ்னத்ர்
வரம்தவும் ஶரய்ரய்ப்தட்டுப் தடுத்டிட்டரர். அப்ஶதரட
அந்ப் திள்ஷப அனக்குக் கண்டம் கனத்டரக
சுச்னஷ தண்ிணரன். அைறங்கம் தரர்க்கரல்

ிமர்ஜணரறகஷபச் சுத்ம் வைய்ட உள்தட, னந்ட
வகரடுப்தட, கஞ்ைற வகரடுப்தட ல்னரம், ரப்தகல்
தரர்க்கரல், அதிரணத்ஶரடு தண்ிணரன்.

உடம்ன

குரிற்று. அப்னநனங்கூட, ‟ைரணர், டந்ரல்
வகறழ்ந்ட வகரள்லம்‟ ன்று அஶண அஷத்

டெக்கறக்வகரண்டு ஶஶன ரத்ஷஷத் வரடர்ந்ரன்.
இப்தடிஶ கரைறக்குப் ஶதரய்ிட்டு அப்னநம் இண்டு
ஶதனக்குஶ க்னஷ் தரத்ரரன் இஷ்ட

வய்ரணரல் ப்னந்ரன், ட்ரவுக்குப் ஶதரணரர்கள்.
ட்ரில் அப்ஶதரட இனந் க்னஷ் னெர்த்ம், ஶகரில்

டவும் இப்ஶதரட இல்ஷன. அங்ஶக அஶகம் ஶகரில்கள்,
னெர்த்றகள் இனந்வல்னரம், இந்க் கஷ டந்
கரனத்டக்கு அப்னநம், ிக்ய ஆரஷண திடிக்கர

ஸ்ர்கபரல் – ங்கலக்குப் திடிக்கரஶரடு திடித்
ஸ்ர்கள் அப்தடி ஆரறப்தடம் திடிக்கரர்கபின் –
ரக்குனறல் இடித்ட வரறுக்கப்தட்டரல் ம்னஷட
வ்னத்னம் னேரவும் குநறப்தரக ந்க் ஶகரிலுக்குப்
ஶதரணரர்கள் ன்று அஷடரபம் கரட்ட னடிில்ஷன.
ஆகக் கூடி, ங்கள் இஷ்ட னெர்த்றின் ஆனத்டக்குப்
ஶதரய்ச் ஶைர்ந்ரர்கள்.

இஷ்ட னெர்த்றஷ இஷ்டம் வகரண்ட ஷில் வ்னத்ர்
ர்ைணம் வைய்ட வகரண்டரர். அனக்கு மந்ஶரம்

ரங்கில்ஷன. உடஶண அந் மந்ஶரம் அப்தடிஶ
அந் ப்ம்ைரரிிடம் ன்நறரக ரநற ிட்டட.
அர் ல்ன வமரத்டக்கரர். அனக்கு எஶ வதண்ரன்.

ப்ம்ைரரிப் திள்ஷபஶர ஷ. அரஷ. ப்ரன்ரன்
ன்நரலும் அறலும் அஷ ிடத் ரழ்ரக
றஷணக்கப்தட்ட திரிஷ, மப்-வமக்ஷடச் ஶைர்ந்ன்.
இனந்ரலும் அன் அத்ஷண திிஷட தண்ி,
ன்னுஷட ஶதரண உிஷ ீ ட்டு, ன் உடம்ஷதத்
டெக்கறனேம் வகரண்டு ந்ரல்ரஶண இஷ்டனெர்த்ற

ர்ைணம், னணர ஸ்ரணம் ல்னரம் கறஷடத்ட ன்று
வ்னத்னக்கு ன்நற வதனக்வகடுத்ட, “அப்தர, உன்ணரல்ரன்
ணக்கு ஜன்ர மரதல்ரிற்று. ன் வதண்ஷ

உணக்ஶக வகரடுத்ட, வமரத்ஷனேம் லற ிடுகறஶநன்”
ன்று வைரன்ணரர்.

அணரல் ம்த னடிில்ஷன. ”ணக்கர? உங்கள்
வதண்ஷர? ரன் தரட்டுக்கு ஷனேம் றர்தரர்க்கரல்
ஶர ன்ணரல் னடிந் மயரம் தண்ிஶணன்.

கறஷடக்கத் கர ஆஷைஷ ணக்குக் கறபப்தி ிட்டு
அப்னநம் ரத்றிடரஶள்!” ன்று ஶகட்டுக் வகரண்டரன்.
அன் அப்தடிச் வைரன்ணரஶனஶ அனக்குத் ீர்ரணம்
ன்நரகக் வகட்டி ஆிற்று. “எனரலம் உன்ஷண
ரத்ரட்ஶடன். வய் மந்றரணத்டன மத்ர
வைரல்ஶநன். இந் ஶகரதரனன் மரக்ஷற” ன்று
ஆஶைரகச் வைரன்ணரர்.

ப்ம்ைரரிக்கு ஆணந்ம் திடிதடில்ஷன.
அப்னநம் இண்டு ஶதனம் கரஞ்ைறனத்டக்குத் றனம்தி ந்ட
ஶைர்ந்ரர்கள்.
றனம்தி ந்ர் ல்ன னொதறரக ன்னுஷடப்
வதண்ஷப் தரர்த்ட, ம் டு
ீ ரைல், வமரத்ட
ஸ்ந்றங்கஷபனேம் தரர்த்ட, அஶரடு அந்ப்
திள்ஷபரண்டரன், அனுஷட வதரனபரரர்
‟ஸ்ஶடடஸ்‟, ஜரற

ரீற „ஸ்ஶடடஸ்‟ னனரணற்ஷந

எப்திட்டுப் தரர்த்ரஶர இல்ஷனஶர, ட்ரமரில் அர்
தண்ிண ீர்ரணம், வகரடுத் ரக்குறுற ல்னரம்
ஏட்டம் திடித்ட ிட்டண!

கன்ரரணம் வைய்ட வகரடுக்கரல் அர் கரனம் கடத்றக்
வகரண்ஶட ஶதரணஷப் தரர்த்ட ிட்டு ப்ம்ைரரிப்திள்ஷப
டிந்ட அஷ ஞரதகப் தடுத்றணரன்.
அவ்பவுரன்! அர் ஸ்த்ஷ அப்தடிஶ ரற்நறக்
வகரண்டு ிட்டரர். “உணக்கர? ன் வதண்ஷர?

ஶகட்கறநரகூடச் ைறரிப்தர! னெஷப கல ஷப திைகற ிட்டர?”
ன்று ஶயபணரகப் ஶதைறணரர்.

வய் மரக்ஷறரகக் வகரடுத் ரக்ஷக ீ நற தரதம்
அனக்குச் ஶைக் கூடரஶ ன்று ப்ம்ைரரிக்கு இனந்ட.
அரஷனேம் ரித்னுரண ரன் அஶரடு ரம் வைய்ட
டுதடரட ன்தரல் கரஞ்ைறனத்றல் ரஜரிடஶ திரட
வகரடுத்ரன்.
”ஶகட்கறநர

ைறரிப்தர” ன்று வ்னத்ர் வைரன்ணரற்ஶதரனஶ

ரஜர ைறரித்ரன். அனஷட குனப்வதனஷ,

தப்வதனஷ அனுக்குத் வரினேம். திரட வகரடுத்
திள்ஷபஷப் தரர்த்ரஶனர ஷனக்கும்

டுவுக்குரினந்ட. இனந்ரலும் ர் ந்ரப்தடி ரஜர
அஷக் கூப்திட்டு ிைரரித்ரன்.
அப்ஶதரட வ்னத் ப்ரர் என னேக்றரல் ப்தித்டக்
வகரள்பப் தரர்த்ரர். “ரத்ர ரர்க்கத்றல் க்கு

வரம்தவும் ஶய உதரற ற்தட்டு அந்ப் ஷதன்
சுசுனஷ தண்ிணரன் ன்தஷனேம் அற்கு ப்றரக
ரம் வதண்ஷத் னரகச் வைரன்ணஷனேம்

ம்தக்கூடி ிங்கள் ன்ஶந ரஜர றஷணத்டத்

ீர்ப்னப் தண்ிணரலும் தண்ி ிடக்கூடும். அன் ஷ
ன்தரல் ரம் ரக்ஷக ீ றுகறஶநரம் ன்தட க்கு
அப்வதஷஶ உண்டரக்கும். அணரல் ஜரற

ித்ரமத்ஷக் கரம் கரட்டுஶரம். அப்தடிச்
வைய்ரல் ரஜர, “ைரண என ஆைரக்கர ப்ரர்
ஜரறின் உட்திரிவுகலக்கறஷடஶ உள்ப

ித்றரமத்ஷப் வதரனட்தடுத்ரல், அஷ ீ நறத்
ம்னஷட எஶ வதண்ஷ ஶணர என ஷப்
ஷதனுக்குக் கல்ரம் தண்ிக் வகரடுப்தரக

எனகரலும் ரக்குத்ம் வைய்றனக்க ரட்டரர். இப்தடி
அர் வைய்ரவன்தற்குத் க்க மரக்ஷறம்

இனந்ரவனரற ப்ம்ைரரிக்கு மரகரக ரம் ீர்ப்னப்
தண்டற்கறல்ஷன” ன்று ிட்டுிடுரன்‟ ன்று
வ்னத்ர் மரர்த்றரக றஷணத்ரர்.
ஜரற, உதஜரறக் கட்டுப்தரடுகஷபனேம், ரட்டரண்ஷஷனேம்
ரஜரங்கம் வரம்தவும் றத்ட க்ஷறத் கரனம்!

அனஷட மரர்த்றம் தனறத்ட.
“மரக்ஷறம்

டவுறல்ஷன. க்ஷகத் ள்லதடி

தண்டகறஶநன்” ன்று ரஜர ீர்ப்னக் வகரடுத்ரன்.
தரர்த்ரன் ப்ம்ைரரி. “மரக்ஷறம் இல்னரனர?
ரனக்குறல்னர வய் மரக்ஷறஶ இனக்கறநஶ!
அவ்பவு உைந் ித்ஷக் ஶகரர்ட்டுக்கு இலக்க
ஶண்டரவன்று இடஷ னெடி ஷத்றனந்ஶரம்.

இணினேம் னெடி ஷத்ரல் கறணரர் றச்ைம் வய்க்
குற்நத்டக்கு ஆபரகற ிடுரஶ!” ன்று ப்ம்ைரரிக்கு
ஶகம் ந்ட.
” மரக்ஷற

இல்னரனறல்ஷன. டர கத்டக் ஶகரில்

ஸ்ரறஶ மரக்ஷற. உங்கலக்வகல்னரம் ரன் என
வதரனட்டரில்னர அரணரணரலும், இஷடப்

தைங்கலக்கும் அத்ந்ரினந் அந் டரரன்
ன்ஷணனேம் வதரனட்தடுத்ற மரக்ஷற வைரல்ன னரன்”
ன்று உறுறரண ம்திக்ஷகஶரடு வைரன்ணரன்.
“ல்னட.

அப்தடிரணரல் அஷப் ஶதரய் அஷச்சுண்டு

ர. இந் ீற ஸ்னத்டக்கு தகரஶண னரணரணரல்
ங்கலக்கும் த தரக்ம் ரன்” ன்று ரஜர வைரன்ணரன்.
ஶகரதரனணரட, னரட ன்று வ்னத்ர் – றஷந
ைரஸ்ற, னரங்கள் தடித்ர் – றஷணத்ரர். அவ்ள்வு
தடிக்கரன், அஷ ிட வரம்தச் ைறன்ண
மளக்கரன் த்னட ம்திக்ஷகஶரடு கரடு ஷன

ரண்டி ஆிம் ஷல் ஶதரய் ட்ரஷ அஷடந்ரன்.
ஶகரிலுக்குப் ஶதரணரன்.
“ஶகரதரனர!

மரக்ஷற வைரல்ன ர!” ன்று ஸ்ரீணரகக்

கூப்திட்டரன்.
“கரத்டக்

வகரண்டினக்ஶகன்!” ன்று ஸ்ரறனேம்

னநப்தட்டரர்!

மர் வ்ரதிரண அர் அஷண அத்ஷண
அஷனக்கறக்கரல் கரஞ்ைலனம் ீற ஸ்னத்றஶனஶ
ஆிர்தித்றனக்கனரஶ, ணப்தடிச் வைய்ில்ஷன
ன்நரல், „தக்ற ிச்ரமத்றன் ைக்ற என பி

ஜீஷணக் கரட்டு றில் ஶதரக  இண்டரிம்
ஷல் டத்டிக்கும்; தக் தரீணனும் ீணரபனுரண
ன்ஷணனேம் அப்தடிப்தட்ட பிர்கலக்கரக ஆிம்
ஷல் கரனரல் டந்ட ஶதரகும்தடிப் தண்டம்‟ ன்று
ஶனரகத்டக்குக் கரட்டத்ரன்!
தக் தரீணன் ரன், ீணரபன் ரன் ன்நரலும்
அன் ரட வகரஞ்ைரட ரரித்ணனம்

தண்ரனறனக்க ரட்டரன். அன்தடி இப்ஶதரட, “ரன்
உன் தின்ணரடிஶ ஶன். ஆணர ரன் ஶணரன்னு
மந்ஶயப்தட்டுண்டு ீ றனம்திப் தரர்க்கப்தடரட.
தரர்த்றரணர அந் டத்றஶனஶ ரன் ிக்யர
றன்னுடுஶன்!” ன்று வைரன்ணரன்.
இஶ ரறரி கண்டின் ஶதரட்டு ஆைரர்ரலக்குப்
தின்ணரடிஶ ஶதரண மஸ்ற அரரண

மமரிரன் அர் றனம்திப் தரர்த்ட ிட்ட
ச்னங்ஶகரிில் ைரரம்தரபரக ஆணட!

ஶகரதரனன் வைரன்ணஷ ப்ம்ைரரி எப்னக் வகரண்டரன்.
றனப்தி ஷடஷக் கட்டிணரன். ைறனம்ன ஜல் ஜல்வனன்று
ைப்ம் வைய், ஶகரதரனனும் அனுக்குப் தின்ஶணஶ
ஶதரணரன். அந் ைப்ஶ அன் னஷ

ப்ம்ைரரிக்குத் வரிித்ரல் அன் றனம்திப் தரர்க்க
அச்றல்னரனறனந்ட.
”அப்னநம்

ஶர இடத்றல் ஶர கரத்ரல் தகரன்

றன்நறனப்தரன். அன் க் கரடஶ ன்று ப்ம்ைரரி
றனம்திப் தரர்க்க, அந் இடத்றஶனஶ

ிக்யரினப்தரன். அந் ஊர்ரன் மரக்ஷற ஶகரதரல்
ன்று கஷஷ னடிக்கப் ஶதரகறநரர்” ன்று றஷணப்தீர்கள்.
ீங்கள் இப்தடி றர்தரர்ப்தரஶனஶ, றர்தரர்ப்தற்கு

ித்ரமரகஶ தண்டம் அந் ரர ிஶரன்,
றிஶன ங்ஶகனேம் றன்று ிடரல், அரட

ப்ம்ைரரிஷத் றனம்திப் தரர்க்கும்தடிப் தண்ரல்,
கரஞ்ைற ல்ஷன ஷ எலங்கரக ந்ட ஶைர்ந்ரன்!
இன்னும் என்று இண்டு ஷனறல் ரஜரின் ீறஸ்னம்.
ஆணரலும் ீறஸ்னம் ஷ ஶகரதரனஸ்ரற
ஶதரகில்ஷன. ஷ ப்ம்ைரரிக்குக் கட்டுப்தட்டு ஆிம்
ஷல் ந்ன், ரஜரவுக்குக் கட்டுப்தட்டு அன்

ஶகரர்ட்டில் மரக்ஷறக் கூண்டில் றற்க இஷ்டப்தடில்ஷன.
அணரல் ன்ண ஆச்வைன்நரல்: ஊவல்ஷனக்கு ந்

ப்ம்ைரரிக்கு, “க்னஷ்ஷணரக்கும் இத்ணரம் டெம்
ப் தண்ி க்கு மரக்ஷற வைரல்ன ஷக்கப்

ஶதரகறஶநரம்!” ன்ந ஆச்ைர்னம் வதனறனம் வதரங்கறக்
வகரண்டு ந்ட. ணக்கரக இப்ஶதர்ப்தட்ட அடேக்யம்
தண்டம் னெர்த்றஷப் தரர்க்கறந ஆஷை அஷ ிடப்
வதரங்கறக் வகரண்டு ந்ட! கட்டுப்தடுத் னடிரல்
றனம்திப் தரர்த்ட ிட்டரன்!

தகரனும் அந் ல்ஷனிஶனஶ ைறனர னொதரக றன்று
ிட்டரன்!
அற்கரக ப்ம்ைரரி இடிந்ட ஶதரய்ிடில்ஷன. “ஊர்
ஜணங்கள் இங்ஶக ந்ட றடீர் ிக்யம்
னஷபத்றனப்தஷப் தரர்த்ட றஜத்ஷத் வரிந்ட
வகரள்ரர்கள். ஸ்ரறஶ ஆிம் ஷல் டந்றனக்க,

அந் வ்னத்னம் ரஜரவும் ரன் இண்டு ஷல் அஷ
றர்வகரண்டஷப்தட ஶதரன ந்ட, தரர்த்ட, ிம்
வரிந்ட வகரள்பட்டுஶ!” ன்ஶந றஷணத்ரன்.
அர்கலம் ந்ரர்கள்.
ஶகரதரனனும் மரக்ஷற வைரன்ணரன்.
அன்தடி ரஜர ீற ங்கறணரன்.
வ்னத்னக்கும் கண் றநந்ட. தகரஷணஶ தி
வகரண்ட இப்ஶதர்ப்தட்ட திள்ஷப ணக்கு

ரப்திள்ஷபரட வதரி தரக்வன்று, ரஜ
ஆக்ஷஞக்கரக இல்னரல், ணப்னர்ரகஶ
கன்ரரணம் தண்ிக் வகரடுத்ரர்.
ல்னரம் சுனதரக னடிந்ட.

ஸ்ரற னடிரக எரிஸ்மரில் ஸ்றரமம்

ஷத்டக் வகரண்டரக னனறல் ரன் வைரன்ணட
ஞரதகம் இனக்கறநர? கரஞ்ைற ல்ஷனக்கு ந் மரக்ஷற
ஶகரதரனர் ன் ப்தடி எரிஸ்மரவுக்குப் ஶதரணரர்
ன்நரல்:
ஶஶன வைரன்ண கஷ டந் திநகு ட்ர ஶகரதரனன்
கரஞ்ைற ஶகரதரனணரகறிட்டரவணன்தட ட ஶைம்,
உத்கனம் ன்கறந எரிஸ்மர னனற ல்னர
இடங்கபிலும் திற்று.
எரிஸ்மரில் னரி ஜகந்ரத்றல் ஸ்ரற ஜகந்ரர்,
ஶக்ஷத்ம் ஜகந்ரம்; இண்டுஶ „ஜகந்ரத்‟ ஆகறிட்டட.

னரி ன்தட ஊர். அஷத்ரன் ரம் „னரி‟ ன்று ஶகரடஷத்
றன்தண்டரக்கறச் வைரல்கறஶநரம்! அந்ப் னரி ஜகந்ரத்றல்
னனஶரத்ன் ன்று என ரஜர இனந்ரர். ஜகந்ர
ஸ்ரறக்கும் னனஶரத்ன் ன்ந வதனண்டு.
ரஜரக்கள் ரஜ்ம் ிட்டு ரஜ்ம் ிரய மம்தந்ம்
தண்ிக் வகரள்டண்டல்னர? அப்தடி இந் ரஜர

அப்ஶதரட கரஞ்ைறினறனந்ட ஆட்ைற டத்ற வரண்ஷட
ண்டனரறதறின் வதண் தத்ரறஷக் கல்ரம்
வைய்ட வகரள்ரக ற்தரடரிற்று…

தக்ற, மங்கல ர்த்ணம் ன்று இனப்தர்கலக்கு ஜகந்ர
ஶக்ஷத்ம் ன்நவுடன் இண்டு யரன்கபின் றஷணஶ
னம். எனர் வக்னஷ் ஷைன்ர். ற்நர் ட்ின்
ஆர்ணரல்ட்

- இங்கறனீ ஷ் வதரட்ரிரக வரற

வதர்த்றனக்கும் “கல  ஶகரிந் யர கரவ்”த்ஷச்
வைய் ஜஶ ஸ்ரற. அர் தரட, அற்கு

ர்த்ணரடி அனஷட தத்ணிின் வதனம்
தத்ரறரன்.

கரஞ்ைலன ரஜகுரரி தத்ரறஷ னரி ரஜர
னனஶரத்ன் கல்ரம் தண்ிக் வகரள்ப
மம்றத்ற்கு என னக் கரம், அங்ஶக ஶதரணரல்
மரக்ஷற ஶகரதரனஷணத் ரிைணம் தண்ிிட்டு

னரவன்தடரன். அப்தடிஶ அர் கல்ரண்ரகற
ஸ்ரற ரிைணம் வைய்ரஶர இல்ஷனஶர, இபம்
தத்ணிஷக் கூட நந்ட அந் ஸ்ரறிடஶ அனக்கு
யர ப்ஶஷ உண்டரகறிட்டட. ிக்யத்ஷத்
க்குக் வகரடுக்கும்தடி ரணரஷக் ஶகட்டுக் வகரண்டரர்.
னட ரப்திள்ஷப ஶகட்தஷ ரணரர் றுக்க னடினேர?
„வதண்ஷக்

வகரடுத்ரஶர, கண்ஷக் வகரடுத்ரஶர?”

ன்று ைணம். வதண்ஷக் வகரடுத் கரஞ்ைலன ரஜர்
கண்ஷணனேம் வகரடுத்ரர்!
ரப்திள்ஷப ன்னுஷட ரஜ்த்டக்குப் தத்ணிஶரடும்
தகரஶணரடும் றனம்திணரர். னரிில் ற்வகணஶ

திமறத்ரண ஜகந்ர ஸ்ரற இனந்ரல் அனக்குப்

ஶதரட்டிரக மரக்ஷற ஶகரதரல் அங்ஶக இனக்க ஶண்டரம்,
ணி ரஜரரக அர் ஶஶந ஊரில் ஶகரில்

வகரள்பட்டும் ன்று அர் றஷணத்ரர். க்னஷ்ன்

வதரில் னகுந்னர் ன்று என ஶக்ஷத்ம் அனஷட
ரஜ்த்றனறனந்ட. அஷ அடுத்டள்ப ஊரில் னக்ரண
ஆனம் டவுறல்னரரல் அங்ஶக மரக்ஷற
ஶகரதரலுக்குக் ஶகரில் கட்டி ப்றஷ்ஷட தண்ிணரர்.

அடஶ இப்ஶதரட மரக்ஷற ஶகரதரல் ன்று ங்கும்
ஶக்ஷத்ம்.

னே,தி.ட்ரினறனந்ட றழ்ரட்டுக் கரஞ்ைறக்கு ந்ட
அப்னநம் எரிஸ்மரில் ன் வதரிஶனஶ ஊஷ
உண்டரக்கறக் வகரண்டு ங்கற ிட்ட மரக்ஷற ஶகரதரல்,
„ஶைற

எனஷப்தரடு, எனஷப்தரடு‟ ன்று ஶகரம்

ஶதரடுவல்னரம் அட குந்ஷகபரக அஷணனம்
தக்றில் என்று ஶைர்ந்ரல்ரன் னடினேம் ன்தற்கும்
மரக்ஷறரக இனக்கறநரர்!
மரக்ஷறரஶகச்ர்
„மரக்ஷற

ரஶகஸ்ர்‟

தைறனும் றழ்ரட்டு ஸ்னங்கள் இண்டில் மரக்ஷற
வைரல்னற அற்நறவனரன்நறல் மரக்ஷற ரஶகஸ்ர்
ன்றும், ற்நறல் மரக்ஷற ரஶச்ர் ன்றும் வதர்
வதற்நறனக்கறநரர். இண்டுஶ ஞ்ைரவூர்
ஜறல்னரினறனக்கும் ஊர்கள்ரன்.

மரக்ஷற ரஶகஸ்ர் இனப்தட அபில்லூர். „ப
ப ன்று இவன்ண ஶதர்?‟ ன்று

ஶடிக்ஷகரினக்கறநர? ‟அள் இள் ல்லூர்‟ ன்தட
ரன் மந்றில் „அபில்லூர்‟ ன்நரினக்கறநட.
„அள்

ரன் இள்‟ ன்று ஸ்ரறஶ மரக்ஷற வைரல்னற

என வதரி ைர்ச்ஷைஷத் ீர்த்ட ஷக்கும் தரக்த்ஷப்
வதற்ந ல்ன ஊர் „அபில்லூர்.‟

ீடரங்கனத்றனறனந்ட ஞ்ைரவூர் ஶதரகறந றில்

ைரனறங்கனம் ன்ந ஊர் னம். அற்கு ட கறக்கறல்
அந் ஊர் இனக்கறநட. கரஶரிின் வன் கஷிலுள்ப
தரடல் வதற்ந ஸ்னங்கபின் ரிஷைில் அட மரிரக
டைநரரகும். அப்தர் மம்தந்ர் இனனம் தரடி
ஸ்னம்.

அந் ஊரில் வரம்த கரனம் னந்ற என குனக்கள்
இனந்ரர். அனக்கு இண்டு வதண்கள். அந் இண்டு
ஶதனம் நத்ர எஶ ஜரஷடரக இனப்தரர்கள். ஆற
ஷைர், ைறரைரரிரர், ைறப்ரர் ன்வநல்னரம்
வைரல்கறந ங்கலஷட குனக்கள் ஜரறப் திள்ஷபகள்

இண்டு ஶதனக்கு இண்டு வதண்கஷபனேம் அப்தரக்கரர்
கல்ரம் தண்ிக் வகரடுத்ரர்.
வதரி ரப்திள்ஷப கரைற ரத்ஷ ஶதரணரர்.
கல்ரத்றல் ஊஞ்ைலுக்கு னன்ணரடி ஶதரகறந
„உபஉபரக்கட்ஷட‟ கரைற

ரத்ஷ.

ரத்ஷ இல்ஷன; றஜரண கரைற

அந் ரபில் அந் ரத்ஷ னடித்டத் றனம்தப் தன
னங்கள் திடிக்கும். அப்தடி அர் ரஷனந்ட

னத்டக்கப்னநம் றனம்தி ந்ரர். ஶட்டகத்டக்கு
ந்ரர்
இற்கு டுில் ன்ண ஆினந்வன்நரல் அனஷட
தத்ணிரண குனக்கபின் னெத் வதண்டக்குப் வதரிம்ஷ
ஶதரட்டி, திஷத்ஶ னணர்ஜன்ரக அள் உிர்

ப்திணரள். ஆணரல் உக்ரண அம்ஷ அபிடம்
ஷகரிஷைஷக் கரட்டி ிட்டட; னகவல்னரம் வதரபிந்ட

ள்பி, கண்ஷ வரள்ஷபரக்கற, அள் றநனம் கறுத்ட,

ஷன ிர் வகரட்டிக் குனொதரகும்தடிப் தண்ி ிட்டட.
கரைற ஶதரய்த் றனம்தி தற ரம் கல்ரம் தண்ிக்
வகரண்ட அள்ரணர இள் ன்று அஷடரபம் வரிந்ட
வகரள்ப னடிர அபவுக்கு அந்ப் வதண்
உனரநறினந்ரள்.

இந் அணர்த்ம் ஶதரரவன்று இந் மத்றல்
இஷப வதண்டம் னக்ககத்றனறனந்ட திநந்கம்
ந்றனந்ரள். கரனப் ஶதரக்கறல் அலஷட னொதத்றல்

ற்தட்டினந் ரறுல்கபரல் அள் அக்கரக்கரரி அகரக
இனந்ஶதரட ப்தடிினந்ரஶபர அப்தடிஶ அமனரக
ஆகறிட்டரள். கல்தஷணரக ின்ரமம் தண்த்

வரிந் கரைறரிர்கள் இங்ஶக வதரனத்ரகச் ஶைர்த்டக்
வகரள்பனரம். ஆறிஶன அக்கர இஷப ிடச் ைறப்ன,
இப்ஶதரட அள் கறுத்டப் ஶதரக இள் ைறந்ட ிட்டரள்;
ஆறில் அலக்குத்ரன் ஷனிர் ஜரஸ்ற,

அலக்குக் வகரட்டிப் ஶதரண இப்ஶதரரணரல் இலக்கு
அடர்த்றரக பர்ந்றனந்ட, ன்வநல்னரம்!
ஆக வரத்த்றல், கரைற ரத்ஷ னடித்ட ந்ர் ன்
தத்ணிஷப் தத்ணிில்ஷன ன்று றஷணத்
அணர்த்த்டக்கு ஶல் ச்ைறணிஷப் தத்ணி ன்று
றஷணக்கும்தடி ஆிற்று!
„ஷசூரிில்

ினொதரணள் ச்ைறணிரன். அஷபப்

னக்ககத்றணர் ள்பி ஷத்ட ிட்டினக்க ஶண்டும்.

அஷபஶ இப்ஶதரட ன்னுஷட ஶட்டகத்றணர் ன்
தத்ணி ன்று வைரல்னறத் ஷனில் கட்டப் தரர்க்கறநரர்கள்‟

ன்று அர் றஷணத்ட ிட்டரர். ரஸ்ரண
தத்ணிஷ ற்க ரட்ஶடன் ன்று றுத்ட,

தத்ணிில்னரபிடம் தரத்ஷ ஶகட்டரர்.
ஊரர் த்ஷண வைரல்னறனேம் அர் ஶகட்கில்ஷன.
தம்தஷரக அர்ச்ைஷண வைய்னேம் குடும்தத்றல் ந்ட
தயழ கரனரக அர்ச்ைகரக இனந்டனம்

ரணரர்க்கரர் தக்கம்ரன் அந் ஊஶ ஶதசும் ன்று
னடிவு தண்ிிட்டரர். அணரல் அர்கள்
மரக்ஷறத்டக்கு அர் என றப்னம் ில்ஷன.
ரணரர்க்கரர், ரன் த்ஷணஶர னங்கபரக ஆறு
கரனனம் னஷஜ தண்ினம் ஶகரில் ஸ்ரறரன்
இப்ஶதரட மரக்ஷறக்கு  ஶண்டும் ன்று வஞ்சுனகற
ப்ரர்த்ஷண வைய்ட வகரண்டரர்.
„மந்றறக்கு

ல்னரஷனேம் அஷத்ட ரனம். ரம்

உண்ஷ உஷப்ஶதரம்‟ ன்று அைரீரி ஶகட்டட.
அப்தடிஶ ரப்திள்ஷப, வதண்கள் ல்னரஷனேம் குனக்கள்
அஷத்ட ந்ரர்.

ஸ்ரறனேம் வைரன்ணதடிஶ, ரப்திள்ஷபிடம் அம்ஷ

ரர்த்டக் குனொதரினந் வதண்ஷக் கரட்டி, “ஆறில்
ீ ரஷ அக்ணி மரக்ஷறரகக் கல்ரம் வைய்ட
வகரண்டரஶர அள் இள் ரன்” ன்று வைரன்ணரர்.
கனரனெர்த்றரஷகரல், அர்கள் றர்தரர்க்கர
இன்வணரன ிம் அந்ப் வதண்ிடம் வைரன்ணரர் –
ஷசூரிரல் வகரடுஷப்தட்டஶரடு, தறிடனம்

ைறறுஷப்தட்டு ணஸ் எடிந்ட ஶதரினந்பிடம்

வைரன்ணரர் “இந்க் ஶகரில் றனக்குபத்றல் னலகற

லந்றன. குனொதம் ஶதரய் னன்ஷணிட னொதறரரய்”
ன்று ம் வகரடுத்ரர்.
அப்தடிஶ டந்ட. ரப்திள்ஷப றஜ தத்ணிஷ ற்றுக்
வகரண்டரர். அமம்தரிம் ஶரல் அந் அர்ச்ைகக்

குடும்தம் ஸ்ரற மரக்ஷறரல் ஶக்ஷஷடந்ட. அந்
ஸ்ரறக்கு மரக்ஷற ரஶகஸ்ர் ன்ஶந அற்கப்னநம்
ஶதரகறிட்டட.
இந் னரறு அந் ஆன கர்ப்தக்னயத்றஶனஶ
ஸ்ரறக்குப் தின்தக்கச் சுரில் ைறல்தரகச் வைடக்கப்
தட்டினக்கறநட.
மரக்ஷறரஶச்ர்
மரக்ஷற ரஶச்ர்
மரக்ஷற ரஶச்ர் ன்ந ஶதரில் ஈச்ன் இனப்தட
றனப்னநம்தம் ன்ந ஶக்ஷத்றத்றல். அட
கும்தஶகரத்டக்கு டஶற்ஶக ந்ட, ஆறு ஷனறல்
ண்ிரற்நறன் டகஷினறனக்கறநட. அந் ஊனக்கு
டக்ஶக என ஷனறல் வகரள்பிட ற.

ஶைரரட்டு ஸ்னரணரலும் தரண்டி ரஜரணிரண
டஷஶரடு அந் ஊஷ மரக்ஷறர ஸ்ரற
மம்தந்ப்தடுத்ற என குட்டி ரகர (ரறன)
எனஷப்தரடு கரட்டிினக்கறநரர்.
டடஷ ஶகரதரனன் கஷ தரர்த்ஶரம். ப்ஶதரகறந
கஷில் வன்டஷ ைறணின் னீ ஷன தரர்க்கப்

ஶதரகறஶநரம். டஷ ன்நரல் அறுதத்ட ரலு
றனிஷபரடல் றஷணவு ந்ட ிடும்.

மளந்ஶச்ரின் கஷடைறரண அறுதத்ட ரனரட
னீ ஷனரகத் றனப்னநம்த மரக்ஷறரர் மரைரந்ரன்
னகறநட.
ஶைர ஶைத்றல் திநந்ட பர்ந்ட டஷில்
வகரஷனரணணின் கஷஷச் வைரல்லும்
ைறனப்தறகரத்றலும் இஶ ரறரி என கஷ தற்நற
„வஃதன்ஸ்‟ னகறநட.

அன் கரரகற தத்றணிப்

வதண்டிர் தன ஶதஷப் தற்நறச் வைரல்லும் ஶதரட இந்
ஸ்ன னரத்டக் கரரகற ரறரி அற்குப்

னர்கரனத்றல் இனந் இன்வணரனத்றஷஶ னனரட
கற்னக்கைறரகச் வைரல்கறநரள்.

கஷக்கு னகறஶநன். ைறனப்தறகரம் ரறரிஶ கரிரிப்
னம்தட்டிணத்றல் என ிகர், ஷைறர் இனந்ரர்.
அனஷட மஶயரரிஷ டஷினறனந்

ஸ்ஜரறக்கரர் எனத்னக்குக் கல்ரம் தண்ிக்
வகரடுத்றனந்ட.
வகரஞ்ை ரபில் அலக்கு என திள்ஷபனேம் திநந்ட.

அள் டஷில் னனன் ட்டில்
ீ
„வமட்டில்‟ ஆணரள்.
அப்னநம் ணரஶனர அலஷட திநந்கம், னகுந் அகம்

ஆகற இண்டு குடும்தங்கலக்கும் மம்தந்ம் கத்ரித்டப்
ஶதரய்ிட்டட.
மஶயரரி ிகனக்கு என வதண் திநந்ட. உடஶண
அனக்கு னஷநப்திள்ஷப றஷணவு ந்ட. „னகன்

திநந்ரஶண! அனுக்கு இப்ஶதர தத்ட, தன்ணிண்டு மள

இனக்குஶ! மள ித்ரமம் ைறத்ஶ

ஜரஸ்றரினந்ரலும் னஷந ிட்டுப் ஶதரகர
அனுக்குத்ரன் வதண்ஷக் வகரடுக்கடம்‟ ன்று
னடிவு தண்ிணரர்.
மஶயரரி திள்ஷப, ஜரரர இண்டு ஶதஷனேஶ
„னகன்‟ ன்றுரஶண

வைரல்கறநட!

னடிவு தண்ிணரஶ ி, கத்றரித்டப் ஶதரண உநஷ
„ரின்னை‟ தண்டறல்

அனக்கு என „ரிமர்ஶன்‟

ற்தட்டு, அப்னநனம் அஶக னங்கள் ஏடிப் ஶதரிற்று.
வதண்டம் கல்ர ஷம, அரட அந்க் கரனக்
கல்ர ஷம அஷடந்ரள்.

டத்னஷ்ட கரனம், ிகர், அனஷட மம்மரம்
ஆகற இண்டு ஶதனம் கண்ஷ னெடிிட்டரர்கள்.
கல்ர மளக் கன்ரப் வதண் அரஷரக றன்நட.
ணக்கு என அத்ரன் உண்டு; அனுக்குத்ரன் ன்ஷணக்
வகரடுக்க அப்தர உத்ஶைறத்றனந்ரர் ன்று அந்ப்

வதண்டக்குத் வரினேம். அப்தர அப்தடி றச்ைம் தண்ி
ிட்டரல் அந்ப் திள்ஷபரன் ன் தற ன்று அள்
தரறவ்த்ம் (கற்ன வநற) அடேஷ்டிக்க ஆம்தித்ட
ிட்டரள், அப்தர் ஸ்ரறகலஷட க்ஷகரண
றனகறரர் ரறரி!

அப்தர தண்த் நறஷ அந்ப் வதண்ிடம்
அதிரணனம் இக்கனம் வகரண்ட ஊர் ஜணங்கள்
தண்ிணரர்கள். டஷினறனந் னரன் அட்ஷமக்

கண்டு திடித்ட ிங்கஷபத் வரிித்ட அனுக்கு
ஏஷன அனுப்திணரர்கள்.

அனும் கரிரிப்னம்தட்டிணம் ந்ரன்.
அனுக்கு ற்கணஶ கல்ரரகறப் தைங்கள் கூட
இனந்ட. ஆணரலும் இண்டரம் கல்ரம் அப்ஶதரட
க்கத்றல் இனந்ரல், அறலும் ிக

குப்தரரிஷடஶ அறகரக இனந்ரல், ந்ரன். ரர
வதண்டக்கு அள் ஊரினறனந் வகரடுக்கல்ரங்கல்கஷபப் ஷதமல் தண்ிிட்டு, ஶதரகறநடரன்

ஶதரகறஶநரம், ஶைர ரட்டில் வகரஞ்ைம் ஶக்ஷத்ரடணனம்
அஶபரடு தண்ிிட்டு டஷக்குத் றனம்திக்

கல்ரம் தண்ிக் வகரள்பனரம் ன்ந ீர்ரணத்ஶரடு
ந்ரன்.

அப்தடிஶ கரிரிப் னம்தட்டிணத்றல் வைய்
ஶண்டிஷவல்னரம் வைய்ட, ரர வதண்ஶரடு
ரத்ஷ னநப்தட்டரன்.
அந்ப் வதண்டஷட டத்னஷ்டனம் வரடர்ந்ட
ஶதரிற்று. ன்ணரச்சு ன்நரல்:

றனப்னநம்ன ஶக்ஷத்றத்றல் அர்கள் எனரள் ரத்ங்க
ஶண்டி ந்ட. வரம்த டெம் டந்ட ந் அலுப்னம்
னலறனேம் ஶதரற்கரக அன் ஶகரில் கறற்நறல்

குபித்ரன். டப்தள்பிக்குப் ஶதரய் ப்மரம் ரங்கறக்
வகரண்டு ஸ்ன ினக்ஷரண ன்ணி த்றன் கல ஶ
உட்கரர்ந்ட வகரண்டு இண்டு ஶதனம் ைரப்திட்டரர்கள்.

அப்னநம் ப்ரகரத்றஶனஶ ள்பித் ள்பிப் தடுத்டக்
வகரண்டு டெங்கறப் ஶதரய் ிட்டரர்கள்.

தரற ரத்ரிில் என தரம்ன ந்ட அஷணக் கடித்ட.
னறத்டக் வகரண்டு “ஶர!” ன்று அனநறணரன். ைத்ம்
ஶகட்டு அந்ப் வதண்டம் லந்றனந்ட ந்ட அஷணப்

தரர்த்ரள். கறடுகறடுவன்று அன் உடம்ன ீனம் தரரித்டப்
ஶதரிற்று. அப்னநம் அணிடறனந்ட ஶதச்சு னெச்சு
இல்ஷன. அள் தரம்னக்கடி ன்று னரிந்ட வகரண்டு
டுடுங்கறப் ஶதரய் ிட்டரள்.
ணைறணரல் அனுக்ஶக ரன் உரிள் ன்று உறுறரக
ஆத்ரர்ப்தம் தண்ிினந்ரலும் ைரஸ்த்ப் தடிக்

கல்ரரகரரல் ைரீ மம்தந்ம் கூடரட ன்று,

அந் ஆதத்ட ஶஷபிலும் அஷணத் வரட்டுக் கூடப்
தரர்க்கரல், அர்கஷபப் ஶதரனஶ ப்ரகரத்றல் தடுத்டக்
வகரண்டினந் ஶறு ஜணங்கஷப லப்திஶ வரட்டுப்
தரர்க்கப் தண்ிணரபரம்! „அம் ீண்டிணரலும்
ஆங்கு ீண்டரல்‟ ன்று னஸ்கத்றல்

தரர்த்றனத்றனக்கறஶநன். மரர ஜணங்கபிடங்கூட
இத்ஷண மரஸ்த் வ்ஸ்ஷ, ணக் கட்டுப்தரடு

இனந்டரன் மீ த கரனம் ஷில் ம் ஶைத்ஷ
ஶனரகத்றன் றப்திஶனஶ உைத்ற ஷத்றனக்கறநட.
„கல்ரம்

தண்ிக் வகரண்டு ல்ரழ்வு 

இனந்ன், தரம் ஶதரய் ிட்டரன்‟ ன்று வரிந்ட.
அந்ப் வதண் அலட டடித்ட. இற்குள் வதரலடம்
ிடிந்ட ிட்டட.

அப்ஶதரட அந் ஊனக்குத் றனஞரணமம்தந்ர்

லந்னபிினந்ரர். அர் கரடக்குத் டக்க மரைரம்
ஶதரிற்று. அர் அந்ப் வதண்ிடம் வரம்தவும்
கனஷ வகரண்டரர். உடஶண, யரனரயரன ி தரணம்
தண்ி ஸ்ரறிடம் ஶதரய் அந் டஷ

ிகனுக்கு ித்ஷ இநக்கற றுதடி உிர்
வகரடுக்கும்தடிப் தறகம் தரடிணரர். அப்னற திள்ஷபக்கு
ிம் இநங்க அப்தர் தரடிண ரறரிஶ!

றனனகனறலும் இஶ ரறரி இந் ஞரணமம்தந்ஶ
இன்வணரனத்னுக்கு ிம் இநங்குற்கரகப்
தரடிினக்கறநரர். அஷப் தற்நறப் வதரி னரத்றஶனஶ
இனக்கறநட. றனப்னநம்த ிம் அந் ஊர் ஸ்ன
னரத்றலும், றனிஷபரடற் னரத்றலும்
வைரல்னறினக்கறநட.
ைறனப்தறகரம் மம்தந்னெர்த்ற ஸ்ரறகலக்கும் தன
டைற்நரண்டு னந்றணட. அறலும் இஶ ரறரி கஷ

இனப்தறனறனந்ட தகரன் நக்குஷந எஶ ரறரி கஷ
உஷட னென்று தத்றணிப் வதண்கஷப இந்த் றழ்
ரட்டில் தஷடத்ட ிஷபரடிினக்கறநரவணன்று
வரிகறநட.
“ீ

ச்ைரணரமற – „திம்னகு ரணம் னரிந்ஷண‟.

ஆணரலும் ன் கதப ீகம் தண்ிிட்ட உிஷக்கூட
உன்ணரல் வபிப்தடுத் னடினேஶ- „ிலங்குிர்
உறழ்ந்ஷண!‟ ன்நறப்தடி ஸ்ரறஷ அனக்குப் னத்
ஸ்ரணத்றனறனந்ட, ஆலஷட திள்ஷபரர் ன்று வதர்

வதற்ந மம்தந்னெர்த்ற ஸ்ரறகள் றனம்னநம்தத்றல்
தரடி தறகத்றல் ஶதரற்நற ஶண்டிணரர்.

ஸ்ரற அடேக்யம் வைய்ரர். ிம் நறண
ஶகத்றஶனஶ கறறுகறறுவன்று இநங்கறற்று. „ரண்டன்
ீ ண்டரன்‟ ன்தட றஜரிற்று.
“அப்தர, இன்ணனம்

இந்ப் வதரண்ஷக் கரக்க

ஷக்கரஶ! வரல்ன கல்ரத்ஷப் தண்ிக்ஶகர.
அப்னநம் ஶக்ஷத்ரடணம் னடிச்சுட்டு டஷக்குத்
ம்தறரப் ஶதரய்ச் ஶைனங்ஶகர” ன்று மம்தந்ர்

அனுக்கு உத்ிட்டுிட்டு அங்ஶகினந்ட னநப்தட்டரர்.
”யரன்

வைரன்ணஷ ீ நப்தடரட. ஆணரலும் இங்ஶக

கல்ரரச்சுன்னு ஊர்ன ஶதரய்ச் வைரன்ணர ஊர்க்கரர
மரக்ஷற ஶகட்தரஶப! இங்ஶக ரஷப் திடிச்சு, அச்ம்
ற்தடநப்ஶதர, அங்ஶக மரக்ஷற வைரல்ன ப்தண்
னடினேம்?” ன்று அனுக்கு ஶரைஷணரிற்று.
னடிரக ஸ்ரறஶரன் மரக்ற ன்று ஷத்டக்
வகரண்டரன். „ஸ்ரற‟ ன்று றஷணத்வுடன் அன் ணக்
கண்ில் ஸ்ரற – ைறனறங்கம் – ட்டுறல்னரல்

ஶகரில் இனந் னல „வமட்-அப்‟னம் ஶரன்நறற்று.
குநறப்தரக, அன் கஷபத்ட ந் ஶதரட குபிக்கறநற்குக்
குலகுலவன்று ஜனம் வகரடுத் கறறும்,

கறலகறலவன்று கறஷப தப்திக் வகரண்டு அன் ைரப்திட
இடம் வகரடுத் ன்ணி னம் ஸ்ரறஶரடுகூட
அன் ணக் கண்ில் தறந்ட. கறற்றுக்குப் தறல் ைறன
ஶதர் அனுஷட ரடி ிற்றுக்கு ஆயரம் ந்

ஷடப்தள்பிஷச் வைரல்ரர்கள். ைறனப்தறகரத்றல்

அப்தடித்ரன் இனக்கறநட. ன்ணி, ல்னரனம் எப்னக்
வகரள்ட அஶரடு கறறு and/or ஷடப்தள்பி ன்று
ஷத்டக் வகரள்பனரம்!
ணமறல் தரர்த்ட அப்தடிஶ அன் ரில் ,
“ஸ்ரற, ன்ணி

ம், கறறு, ஷடப்தள்பி மரக்ஷறரக

உன்ஷணக் கல்ரம் தண்ிக்கறஶநன்” ன்று வைரல்னற
ரர வதண் கலத்றல் ரனறஷக் கட்டிணரன்.
னறங்கவன்தஶ அக்ணி ஸ்னொதந்ரன். „ன்யற‟

ன்நரலும் அக்ணி ன்ஶந அர்த்ம். இப்தடி இட்ஷட
அக்ணி மரக்ஷற!

ம்தறரக டஷக்குத் றனம்திணரர்கள்.
றடுறப்வதன்று ரர வதண் ன்று வைரல்னறக் வகரண்டு
என இஷபரஷப அகனஷடரன் அஷத்டக் வகரண்டு
ந்றனப்தஷப் தரர்த்டம் னெத்ரலக்கு ஆத்றனம்

அமழஷனேரக ந்ட. ஆணரலும் வன்று னலங்கறக்
வகரண்டு அர்கஷப ஶற்நரள்.
அப்னநம் ைண்ஷட ன்று னெபரஶன உள்ல கனக்கரக
cold war ன்று

வைரல்கறநரர்கஶப, அந்ச் சூழ்றஷனிஶன

அந்க் குடும்தம் ைறன னங்கள் டந்ட.

இற்கறஷடில் இஷபரலக்கும் குந்ஷ திநந்ட
பர்ந்ட.
என ரள் னெத்ரள் திள்ஷப இஷபரள் திள்ஷபஷக்
கரட்டடிரக அடித்ட ிட்டட. அடஷ வ்பஶர

வதரறுஷரினந்ட ந் இஷபரள் அடித்

திள்ஷபஷ அட்டிணரள். அப்ஶதரடங்கூட அடிக்கரல்
அட்டத்ரன் வைய்ரள்.
ஆணரல் அடஶ ரிஷன ரறரி வடிக்கத்
ரரினந் னெத்ரஷபக் கறபநறிட்டு வனப்ஷதக் கக்க
ஷக்கப் ஶதரடரணரினந்ட. “குனம் ஶகரத்ம்

இல்னர, னஷநப்தடி கல்ரம் தண்ிக்கர ன்
னனஷணக் ஷகின ஶதரட்டுண்ட” – ைறன்ண தரஷில்
அஷப என வைரல் வைரல்னற – “அப்தடிப்தட்டலக்கு
ைரஸ்த்ப்தடி, மம்ப்ரப்தடி, ைட்டப்தடி இந் ட்டுக்கு
ீ
ரர்மர இனக்கறந திள்ஷபஷ ை ரஶட?” ன்று
ஆம்தித்ட என தரட்டம் ீர்த்ட ிட்டரள்.

அரணத்றல் அப்தடிஶ ட்கற ண்ரகறிட்ட ரறரி
உட்கரர்ந் இஷபரள் அப்னநம் ீ ணரக்ஷற – மளந்ஶச்ர்
ஆனத்டக்கு ஏடிணரள். வதரற்நரஷக் குபத்றல்
ஸ்ரணம் தண்ிிட்டு ஸ்ரற மந்றறக்குப் ஶதரய்க்
கநறணரள். “அப்தர! உன்ஷணனேம், உன் ஸ்ன

வ்னக்ஷத்ஷனேம், உன் அதிஶகக் கறற்ஷநனேம் – உணக்கு
ஷஶத்ம் தண்டம் ஷடப்தள்பிஷனேம் ன்றும்
ஷத்டக் வகரள்பனரம் – மரக்ஷற வைரல்னறஶ ன்

னஷநப் திள்ஷபரண அத்ரன் ன்ஷணக் ஷகப்திடித்ரர்.

இஷ இன்ஷநக்கு எனத்ற மந்ஶயப்தட்டு ரய்ிட்டுச்
வைரல்கறநரவபன்நரல், வைரல்னரஶன மந்ஶயப்
தடுகறநர்கள் தன ஶதர் இனப்தரர்கள். ல்னரர்
மந்ஶயத்ஷனேம் ீரன் ீர்த்ட ஷக்கடம்,

இல்னரிட்டரல் உன் மந்றறிஶனஶ உிஷ ிட்டு
ிடுஶன்” ன்று கநறணரள்.
”உன்

னெத்ரஷபனேம் ஊரஷனேம் இங்கு அஷத்ட னக!”

ன்று ஸ்ரற அைரீரிரகச் வைரன்ணரர்.
அப்தடிஶ அஷத்டக் வகரண்டு ந்ரள்.
மளந்ஶச் ஸ்ரற, ஶமரமளந்க் கடவுள் ன்றும்
வைரக்கரப் வதனரன் ன்றும் றழ் டைல்கபில்

அன்ஶதரடு வைரல்னப்தடுதர், ட அறுதத்ட ரனரட
னீ ஷனரக, ரஶ ஶரில் என்றும் வைய்ரல் மறணிர
„ட்ரிக்-ரட்‟ கரட்ைற

ரறரித் றனப்னநம்னத்ட

மரக்ஷறகஷப ட்டும் டஷில் ன் மந்றறக்ஶக
னித்டக் கரட்டிணரர்!
மந்றறின் ஈைரன் றஷைில் றனப்னநம்ன

ைறனறங்கம், ன்ணி, கறறு – ஷடப்தள்பி ஶைர்த்டக்
வகரள்பனரம் – ல்னரம் ஶரன்நறண. என னயழர்த்
கரனம் அப்தடித் ஶரன்நறிட்டு ர ஸ்ரணம் ஶதரய்ச்
ஶைர்ந்ண.

ஊஶ அறைப்தட்டு ஆயரகரம் தண்ி,
இஷபரலஷட தக்ற யறஷஷ ஸ்ஶரத்ம்
வைய்ட.
னெத்ரலம் ன்ணிப்னக் ஶகட்டுக் வகரண்டரள்.
ஶகரதம் ிர னனன், அஷபத் ள்பி ஷக்க
றஷணத்ரன்.

அப்ஶதரட இஷபரள் அணிடம், “அப்தடிப் தண்ரீங்க!
ரனக்கும் ஶரக் கூடி மந்ஶயந்ரன்

அக்கரவுக்கும் ஶரிச்சு. அங்க அஷ ஷநக்கர
வைரன்ணரனரன் இந்ச் ைறன்ணஶபரட கற்ன,
தக்றங்கஷப ஸ்ரறஶ னொதிச்சுக்கரட்டி, உனகம் வரிப்
தண்ிினக்கரன” ன்று ஶகட்டுக் வகரண்டரள்.
னனனும் ணஷம ரற்நறக் வகரண்டரன்.
கஷ ங்கபரக னடிந்ட.
னடிவுஷ : றனவரற்நறனைர்

ரன்ரன் கஷக்கு ங்கபம் தரடுஶணர ன்று
இனக்கறநட! ிக்ஶச்ர்ஷ ஶண்டிக் வகரண்ட்ட ஶதரக,
ஶதரடம் ஶதரடம் ன்கறந அபவுக்கு அர் கறபநற ிட்டுக்
வகரண்டினக்கறநரர்! ன்ணி த்ஷச் வைரன்ணவுடன்

றனவரற்நறனைர் கற ம், மளந்னெர்த்ற ஸ்ரறகள்
கஷில் ைங்கறனற ரச்ைறரனக்கரக ஸ்ரற அந்
த்டக்குள்ஶப மரக்ஷறரக மரந்றத்ம் அஷடந்ட
ல்னரம் ஞரதகம் னகறநட. றறுத்றக் வகரள்கறஶநன்.
வதரி னரம் னெனம், ைணம் ல்னரம் னஸ்கம்
இனக்கறநட. ீங்கலந்ரன் வகரஞ்ைம் ஶடி, கல டிக்

கண்டுதிடித்டப் தடித்டப் தரனங்கஶபன்! ல்னரற்ஷநனேம்
ரஶண வைரல்னற ிட்டரல்?
கங்கர ஸ்ரணனம் கரஶரி ஸ்ரணனம்
னன்னுஷ
கங்கர ஸ்ரணனம் கரஶரி ஸ்ரணனம்
னன்னுஷ

வ யர வதரிர்கள் வகரபயஸ்றில் 1966ம்
ஆண்டு லந்னபிினந் ஶதரட, ீதரபிக்கு
அண்ஷில் அர்கஷபத் ரிைறக்கச் வைன்ந
அடிரர்கபில் எனர், “ீதரபிக்கும் கங்கர
ஸ்ரணத்டக்கும் ன்ண வரடர்ன?” ன்று ிபக்கற

ஷக்குரறு வதரிர்கஷப ஶண்டிக் வகரண்டரர்.
வதரிர்கள் னன்ணஷக னத்ட, “ன், ீதரபிக்கும்
கங்ஷகக்கும் ைம்தந்ம் இனக்க னடிரவன்று
றஷணக்கறநரர? ீதரபி க்னஷ் தரத்ர
கரமளஷணக் வகரன்நரல் ற்தட்ட தண்டிஷக.
கங்ஷகஶர தஶச் மம்தந்னள்பட. னஷணரன்
கறனஷ்னுஷட ற. „னணர ீ ியரரி‟ ன்ஶந

அஷச் வைரல்கறஶநரம். அணரல் ீதரபிில் கங்கர

ஸ்ரணம் ன்று ன் ிஶைம் வகரடுத்றனக்கறநட ன்று
உணக்குத் ஶரன்றுகறநரக்கும்?” ன்று ஶகட்டரர்.
அந் அடிரர் அப்தடித்ரன் ண்ிினப்தரர் ஶதரலும்.
ஶதைரல் இனந்ரர்.
“அட

இனக்கட்டும்; ீதரபிக்கு ரம் ல்ஶனரனம் கங்கர

ஸ்ரணம் தண்டகறஶநரவன்நரல் அற்குக் கர

னனரண கறனஷ்ர் அன்ஷநக்குக் கரஶரி ஸ்ரணம்
தண்ிணரர் ன்று ீ ஶகள்ிப் தட்டினக்கறநரஶர?” ன்று
ஏர் அனர் ித்ஷ ிணரரக ிடுத்ரர் வ
ஜகத்குன.
“இல்ஷன.

வதரிரள்ரன் வைரல்னற அடேக்யம் வைய்

ஶடம்” ன்று அர் ிண்ப்தித்டக் வகரண்டரர்.

கூடிினந்ர்கபில் ஶறு னக்கரட அந்க் கஷ
வரினேர ன்று வதரிர்கள் அலுக்கரல்

எவ்வரனரக்க் ஶகட்டரர். னக்கும் வரிில்ஷன.
தண்டிரகத் ஶரன்நற எனர், “வத் தரகத்றல்
கரமள த்ஷச் வைரல்னறினக்கும் இடத்றல், அற்கு
ீதரபி, கங்ஷக, கரஶரி ஆகற ந் மம்தந்னஶ
வைரல்னறினக்கில்ஷன” ன்நரர். அர் வைரன்ண
ரறரிினறனந்ட, அணரல் இவ்ிங்கஷப
ற்தற்கறல்ஷன ன்தட ஶதரனறனந்ட.
“தரகத்றஶன

இல்னரிட்டரலும் னரந்ங்கபில்

(ஶறு னரங்கபில்) இந் மரைரங்கள்

இனக்கறன்நண. ரர, தர, தரகரறகபில்

ரல்ீ கறனேம், ிரமனம், சுகப்ம்னம் வைரல்னரல்
ிட்ட அஶக ிங்கள் ஶறு னரங்கபிலும், உத
னரங்கபிலும், ஸ்ன னரங்கபிலும் னகறன்நண.
கஷப் ஶதரக்கு, கர தரத்றங்கலஷட கு ிஶைம்,
ஶனரகத்டக்கு இணரல் கறஷடக்கறந உதஶைம் ன்று
ப்தடிப் தரர்த்ரலும் இஷ வதனம்தரலும் னென

ரர, தர, தரகரறகலக்கு complimentaryரகஶ

(இட்டு றப்தி னலஷ னணரகஶ) இனக்கறன்நண.
ஆஷகரல், னெனக்ந்த்டக்கு contradictoryரக (னரக)
இல்னரஷ இப்தடிப்தட்ட additional (கூடுனரண)

மரைரங்கஷபனேம் ற்றுக்வகரள்பத்ரன் ஶண்டும்”
ன்று கூநற வதரிர்கள், “கரமளஷண தகரன்
மம்யரம் தண்ிணவுடன் னரஶி ந்ட அரிடம்
திரர்த்றத்டக் வகரண்டரக தரகத்றல் னகறநஶர

இல்ஷனஶர?” ன்று வரிரர் ஶதரனப் வதரிரள்
தண்டிஷக் ஶகட்டரர்.
“னகறநட, கன்

அதயரித்றனந் இந்றனுஷட

குஷடஷனேம், (இந்றணின் ரரரண) அறறின்
குண்டனங்கஷபனேம் னரஶிரன் வகரண்டு ந்ட

தகரணிடம் அர்ப்தித்ரள் ன்று னகறநட. அப்ஶதரட
அள் வைய் என ஸ்ஶரத்றனம் இனக்கறநட. ஆணரல்
இட வதரடப்தஷடரண ஸ்டறரக இனக்கறநஶ ி,
கணின் ஞரதகரர்த்ரகத் ீதரபி வகரண்டரடப்தட
ஶண்டும் ன்று அள் ம் ஶகட்டரக இல்ஷன” ன்று
கூநற தண்டிர் “கரமளனுஷட திள்ஷப தகத்ஷண
தகரன் ரன் க்ஷறக்க ஶண்டும் ன்று னரஶி
எப்னக்வகரடுத்ரகவும் இனக்கறநட” ன்நரர்.
“ரனறஷ

ரர் மம்யரம் தண்ிணவுடன் அன்,

திள்ஷப அங்கஷண அனஷட guardianshipஶனஶ ிட்ட
ரறரி” ண வரறந் ஜகத்குன, “அட மரி; கரமளஶண
இப்தடி, ரன் ரண றணத்ஷ ஶனரகவல்னரம்

தண்டிஷகரகக் வகரண்டரட ஶண்டும் ன்று ஶகட்டுக்
வகரண்டரகவும் இன்வணரன version (கரஶதம்)

ஶகள்ிப்தட்டினக்கறநரஶரல்னறஶர?” ன்று ஶகட்டரர்.
“ஶகட்டினக்கறஶநன்” ன்நரர்
“ணக்வகன்ணஶர

அர்.

அனுஷட அம்ரரண னரஶி

இப்தடி ம் ஶகட்டரள் ன்தடரன் வரம்த ிஶமரக
ணமறல் தடுகறநட. தகரன் யஸ்த்ரல்

ஷடந்ட அனக்குள்ஶபஶ க்கறரகறந

ஸ்ஶடஜறல் இனக்கும் எனத்னுக்கு ல்னநறவு உண்டரகற
இம்ரறரி ஶண்டிக் வகரள்றல் ஆச்ைரிம் என்றும்
இல்ஷன. ஆணரல் என வதற்ந ரய் னத் ஶைரகத்றல்
ிவநரிரல், த டக்கரண மத்றல், ம் திள்ஷப
ஶதரணரலும், அன் ஶதரணற்கரகஶ, ஶனரகத்றல்

மஸ் ஜணங்கலம் மந்ஶரரக ிர வகரண்டரட
ஶண்டும் ன்று ஶண்டிக் வகரண்டரவபன்நரல் அடரன்
வஞ்ஷைத் வரடுகறந ரறரி இனக்கறநட. வதரறுஷக்கு

னரஶி ன்தட இங்ஶகரன் றனொதரகறநட. அந்த்
ரரனஷட றரக ைக்றிணரல்ரன் ஶைம் னரிலும்
ஶவநந்ப் தண்டிஷகக்குறல்னர திரரன்ம்

(னன்ஷ) ீதரபிக்ஶக ற்தட்டினக்கறநட ன்று ணக்கு
அதிப்ரம்” ன்நரர்.
கண்ன் கரஶரி ஸ்ரணம் வைய் கஷஷத் வரிந்ட
வகரள்றல் ங்கள் ஆர்த்ஷச் ைறன தக்ர்கள்
வரிித்டக் வகரண்டணர்.
“அன்

(னனறல் ிண்ப்தித் அடிரர்) „கங்கர ஸ்ரண

மம்தந்த்ஷச் வைரல்லு‟ ன்று ஶகட்டரன். ரன் கரஶரி
ஸ்ரணத்ஷப் தற்நறச் வைரல்கறஶநவணன்நரல்,
“ஸ்ரறகலக்கு

ரம் ஶகட்ட ிஷ்ம் வரிரட” ன்று

றஷணக்க ரட்டரணர? அணரல், கங்கர ஸ்ரணம், கரஶரி
ஸ்ரணம் ல்னரற்ஷநனேம் தற்நறச் வைரல்கறஶநன்” ன்று
குறும்தரகக் கூநற குனரர், ஶலும் குறும்தரக “இர்
(தண்டிர்) ”தரகத்றஶன ந்ரல்ரன் எப்னக்
வகரள்ஶன்” ன்று வைரன்ணரலும் ரன் அஶரடு ஶறு
கஷகஷபனேம் ஶதரட்டுப் திஷைந்ட அினரகத்ரன்

வைரல்னப் ஶதரகறஶநன். கரஶரி கரத்றத்ஷப் தற்நற

ஸ்கரந்ம், ஆக்ஶ னரம், திம் ஷர்த் னரம்
னனரணடகபில் இனக்கறநட. அறவனரன்நறல்** டனர
கரஶரி யறஷஷச் வைரல்கறந இடத்றல் ரன்
ீதரபிக் கஷ னகறநட. சுகனக்கு தரகத்ஷ

உதஶைறத் அஶ ிரமரைரரிரள்ரன் இந் ல்னரப்
னரங்கஷபனேம் வகரடுத்றனக்கறநரர்” ண அர்த்
னஷ்டினேடன் வரறந்ட, றறர்ந்ட அர்ந்ட, கஷ கூந
ஆத்ரணரர்.

** திம் ஷர்த் னரத்றல்
ஏர் அம்ரள் “கரமள க்கஷஷக்கூடப்
வதரிரள் ரரஶன ஶகட்கடம்” ன்று ிஞ்ஞரதித்டக்
வகரண்டரள்.
“ல்னரக்

கஷனேம்ரன்! ஶர இப்ஶதரட ணக்கு றஷணவு

னகறந ஷக்கும் வைரல்கறஶநன்” ன்று மர்க்ஞர் கடல்
ஷடரகத் வரடங்கறணரர். தண்டினம் ஏரின

இடங்கபில் டுத்டக் வகரடுக்க, அட ஶலும் வதரங்கறப்
வதனகச் வைய்ரர்.
கங்ஷகனேம் கரஶரினேரக இனந் அந்ப் திரயத்ஷ
இங்ஶக ரைகர்கலக்கு ங்குகறஶநரம்.
கரமளனும் அன் ஊனம்
கரமளனும் அன் ஊனம்
ம்னஷட ஶைத்றல் இனக்கறந அஶக ரஜ்ங்கபில்
எஶ ஷனகலம், திம்னத்ர ரறரிரண

கரட்டரறுகலம் ஷன ஜணங்கலஶ ஜரஸ்ற இனக்கறந
அஸ்மரனக்கு அவ்பவு வதனஷ இனப்தரக ரம்

றஷணப்தறல்ஷன. ஆணரல் ஶனரகத்றஶனஶ „ரக்மறம்‟
ஷ வதய்கறந ைறப்னஞ்ஜற அங்ஶகரன் இனக்கறநட. ஆற
கரனத்றல் அற்கு றம்தப் வதனஷ இனந்றனக்கறநட.

அப்ஶதரட அற்குக் „கரனொதம்‟ ன்று ஶதர். ன் அப்தடிப்
ஶதர் ன்நரல், க்ஷறத்றல் தரைக்ற கரரக்ஷறரக
இனக்கறந ரறரி அங்ஶகனேம் „கரர‟ ன்ந வதரில்

திைறத்ரண ைக்ற தீடத்றல் இனக்கறநரள். „கரரக்ர‟
ன்று வைரல்ரர்கள். „ஆக்ர‟ ன்நரல் வதர். ைற ர
கறஷஷச் வைரல்ரக வ ரரள் வைய்றனக்கறந
ஸ்டறக்கு „ஆக்ர ஷ்டி‟ ன்ஶந வதர். „கரரக்ர‟

ன்நரல் „கரர‟ ன்று ரனஷடள். அலஷட
ரமஸ்னரணரல் அஸ்மரனக்ஶக கரனொதம் ன்று
வதர். அற்கு இன்வணரன வதனஷ ன்ணவன்நரல்

தகரன் ரய அரவடுத்ட, யறண்ரக்ஷஷ
மம்யரம் தண்ி, ஜனத்டக்குள் னலகறினந்

னஶனரகத்ஷத் ம்னஷட வற்நறப் தல் டேணிில்
வகரத்ற டுத்டக் வகரண்டு ந்ஶதரட அனஷட தல்
தட்ட இடம் இந்க் கரனொதம்ரன். ஷனனேம்

குன்றுரகக் கடு னடரக இனந்ரல் இந்ப்
திஶைம்ரன் லக்கற ிரல் „தரனன்ஸ்‟ தண்ிக்
வகரள்ப ற்நரக இனந்ட ஶதரனறனக்கறநட.

இப்தடி னரஶிஶரடு ரய னெர்த்றக்கு ஸ்தரிைம்
ற்தட்டறனறனந்ட என னத்றன் மம்தித்ரன். தகத்
னீ ஷன க்குப் னரிரட. மரக்ரத் தகரஶண ஏர்

அமளஷணக் வகரன்று, ம்வல்ஶனரஷனேம் ரரகத்

ரங்குகறந னரஶிக்கு அடேக்யறத் இந்ப் னத்றன்

ணரஶனர அமளணரக இனந்ரன். ல்னற்கு ட்டும்
God, வகட்டற்கு

Satan (ைரத்ரன்)

ன்நறல்னரல்,

ல்னட வகட்டட ல்னரற்றுக்கும் எஶ தரத்ரரன்
னெனம் ன்றுரஶண ம் ைரஸ்றம் வைரல்லுகறநட?

அணரல் இப்தடி தகரனுக்கும் னரஶிக்குஶ அமளப்
திள்ஷப திநந்ட ஶதரனறனக்கறநட.
அந்ப் திள்ஷபரன் கரமளன்.
அன் ப்ம்ரஷக் குநறத்ட தஸ் தண்ி யர
தனத்ஷப் வதற்நரன். ஶனரகங்கஷபவல்னரம்

யறம்மறத்ட க தரஷக்கு ஆபரக்கறணரன். அணரல்ரன்
அனுக்கு கரமளன் ன்ஶந ஶதர் ந்ஶர

ன்ணஶர? „வதபன்‟ ன்றும் அனுக்கு இன்வணரன
வதர். „னறின் திள்ஷப‟ ன்தரல் இப்தடிப் ஶதர் ந்ட.
அங்கரகனும் (வைவ்ரனேம்) னற குரணரணரல்
அனுக்கும் „வதபன்‟ ன்ந வதனண்டு. மங்கல்தத்றல்
வைவ்ரய்க் கறஷஷ ங்கபரம் ன்ஶநர, அங்கரக

ரம் ன்ஶநர வைரல்னரல், „வதப ரம னேக்ரரம்‟
ன்றுரன் வைரல்கறஶநரம். „அஸ்ட்ணரறப்தடி‟னேம் ரர்ஸ்
(வைவ்ரய்) கறயத்றல்ரன் ம்னஷட உனகம்

ரறரிஶ ம்ஷப் ஶதரன்ந உிரிணம் இனக்கக் கூடும்

ன்று வைரல்கறநரர்கள். கறஶக்க-ஶர „ஷரனஜற‟கபில்,
வைக்கச் வைஶவனன்நறனக்கறந அந்க் கறயத்ஷ னேத்
ஶஷரகச் வைரல்கறநரர்கள். „வைவ்ரய்‟ ன்ஶந
றறல் ைறப்ஷத ஷத்டப் வதர் இனக்கறநட. வைக்கச்
வைஶவனன்ந ைற ஶத்ரக்ணிில் ஶரன்நற

ஶஶமரறதறரக இனக்கும் னனகஷண

அங்கரகஶணரடு இஷத்ட றஷணக்கறஶநரம்.
இந் வதபஶணர கன்ணங் கஶவனன்று, ரன் ஶதரகறந
இடத்ஷவல்னரனம் க இனட்டரகப் தண்டகறநணரக
இனந்ரன்! ஶஶனரகத்டக்குப் ஶதரய் ஶர்கஷப
அடித்ட வரறுக்கற யரயம் தண்ிணரன்.

இந்றனுஷட குஷடஷனேம் – குஷடரன் வதரி ரஜச்
ைறன்ணம்; ‟வண்வகரற்நக் குஷட‟ – ன்கறஶநரம். „ைத்தற‟,
„ைத்தற

ைறரஜற‟ ன்வநல்னரம் வைரல்கறநஶதரட „ைத்ம்‟

ன்நரல் குஷடரன் – அப்தடிப்தட்ட இந்றனுஷட
குஷடஷனேம், இந்றனுஷட ரரர் அறறின்

குண்டனங்கஷபனேம் கரமளன் தநறத்டக் வகரண்டு
ந்ரன். கர னொதத்றல் ப்ரக்ஜ்ஶரறனம் ன்கறந

ஊஷத் ஷனகரக ஷத்டக் வகரண்டு வகரடுங்ஶகரல்
ரஜ்ம் டத்றணரன். „ஜ்ஶரறனம்‟ ன்நரல்
ப்கரைரண தட்டம்‟ ன்று னரிந்ட வகரள்ர்கள்.
ீ
„ப்ரக்‟
ன்நரல் னன்தக்கம், கறக்குத் றஷை ன்று அர்த்ம்.
மழர்ஶரம் கறக்கறல் ரஶண? இந்றரவுக்ஶக
கல ழ்க்ஶகரடிில் கரம்னொதத்றல் இனந்ரல், ன்னுஷட
இனட்டு ஊனக்கு ப்ரக்ஜ்ஶரறனம் ன்று வதர்
ஷத்ரன்.
தயள கரனம் இந்றனும் தகரணிடம் னஷநிடரல்
வதரறுத்டக் வகரண்ஶட இனந்ரன். ஶஶந ரஶர
அமளன் ன்நரல் தகரணிடம் „கம்ப்வபின்‟
தண்னரம். இஶணர தகரனுக்ஶக அல்னர

திள்ஷபரக இனந்ரன்? அணரல், „உன் திள்ஷபின்

அஷகப் தரர்‟ ன்று திரட வகரடுத்ரல் அட

தகரஷணஶ குத்றக் கரட்டுகறந ரறரிரஶண ன்று
றஷணத்டப் வதரறுத்டக் வகரண்ஶடினந்ரன்.
கண்ணிடம் னஷநீடு
கண்ணிடம் னஷநீடு
அப்னநம் தகரன் கறனஷ்ரரம் தண்ிணரர்.

பிர்கலக்குள் பி இஷடப் தைங்கஶபரடும் ஶகரதிகர
ஸ்றரீகஶபரடும் த திஶஷஶரடு உநரடிக்
வகரண்ஶட, அறரடேஷ்ரண அற்னங்கஷபனேம்

தண்ிணரர். னஷணினறனந்ட ஆம்தித்ட அஶக

அமளர்கஷப அற தரல்த்றஶனஶ யம் தண்ிணரர்.
இந் இந்றஶண ல ரள் ஷ வதய்டிட்டு ஏய்ந்ட
ஶதரய்த் ன் கரனறல் ிலந்ட ைரகற தண்ி,

ஶகரிந் தட்டரதிஶகம் வைய்னேம்தடிரக்க் ஶகரர்த்ண
கறரிஷச் சுண்டு ினறல் டெக்கற, ஶகரக்கஷபனேம்,
ஶகரதர்கஷபனேம் க்ஷறத்ரர்.
இன்வணரன ைந்ர்ப்தத்றல் ப்ம்ர, „இவன்ண ம்
கப்தணரரண தரத்ர இப்தடி ரத்றல் ரட்டிக்

வகரண்டு, ரடு ஶய்த்டக் வகரண்டு றரிகறநரஶ! இந்
ந்ஷஷவல்னரம் ரம் ஷநத்ட ிட்டரனரட
அனக்கு ரஷ ஶதரகுர?‟ ன்று ப்தரக றஷணத்ட,
ஆறஷ னலஷனேம், ஆப் தைங்கள் அத்ஷண ஶதஷனேம்
கடத்றக் வகரண்ஶட ஶதரய்ிட்டரர்!

 கரனத்றல்

தரனகறனஷ்ன் அவ்பவு ஶதனக்கும் „டூப்பிஶகட்‟

ஸ்னஷ்டி தண்ிிட்டரர். என னம் னலக்க அந்
டூப்பிஶகட் ஸ்னஷ்டிஷஶரன் ஶகரகுனத்றஶன இனந்

ரய், கப்தன்ரர்கவபல்னரம் „எரிஜறணல்‟ ன்று

றஷணத்டக் வகரண்டினந்ரர்கள்! தரிதரனஷண வய்ரண
கறனஷ்ரல் இப்தடி ஸ்னஷ்டி வைய் னடிந்ரலும்,
ஸ்னஷ்டிக்குத் வய்ரண ப்ம்ரரல் ரம் கடத்றக்
வகரண்டுஶதரண தசுக் கூட்டத்ஷனேம், இஷடப்

தைங்கஷபனேம் தரிதரனறத்டச் ைரபிக்க னடிில்ஷன!
வரிர கரரித்ஷ இலத்டப் ஶதரட்டுக் வகரண்டு
றண்டரடிணரர். மம்யரம் வைய்ட ிடனரர ன்நரல்,
ப்ம்ர மம்யர னெர்த்றனேறல்ஷனஶ! கறனஷ்ர்
தச்ஷைக் குந்ஷரினந்றனறனந்ட அஶக
அமளர்கஷப ம் வைய்றனக்கறநரஶ, அப்தடிச் வைய்
ப்ம்ரவுக்கு மம்யர ைக்றனேறல்ஷன; ணமளம்
இல்ஷன.

அப்ஶதரடரன் அனக்கு னம்னெர்த்ற

ன்நறனந்ரலும், ரம் கப்தணரனக்குக் வகரஞ்ைங்கூட

மஷில்ஷன. ம் ஸ்னஷ்டி ைக்றகூட கப்தணரரின்
அடேக்யத்றணரல் கறஷடத்டரன் ன்று வரிந்ட.
„கப்தணரர்

ந் ரஷக்கும் ஆபரகில்ஷன. ரஷ

னக்கு அடிஷரக ஶஷன வைய்கறநஶர அப்தடிப்தட்ட
ப்ன அர். இஷப் னரிந்ட வகரள்பரதடி ம்ஷத்ரன்
ரஷ னெடிினந்ட‟ ன்று திம்ரவுக்கு அநறவு
திநந்ட. அர் ரம் கடத்றக் வகரண்டு
ஶதரணர்கஷபவல்னரம் கறனஷ்ரிடஶ வகரண்டு ந்ட
வகரடுத்ட, கரக ஸ்ஶரத்றம் தண்ி, ன்ணிப்னக்
ஶகட்டுக்வகரண்டு ஶதரணரர்.
ப்ம்ர ப்னப் தண்ிண ஶதரட, வதற்ந திள்ஷபவன்றும்
தரரல் அஷ இப்தடித் றநப் தண்ிண

கறனஷ்ர்ரன் வபிிஶன ன்ண ஶம் ஶதரட்டரலும்

உள்ல தந்ட-றத்ர் ன்ந தந் தரைஶ இல்னரல் ர்
றரப்தடி தண்டகறநர்; இரல்ரன் னத்றன் ன்றும்
தரர்க்கரல் கரமளஷணக் வகரல்ன னடினேம் ன்று
இந்றனுக்குத் ீர்ரணரிற்று.

ஆணரலும், அரம்

தண்ிண ரபினறனந்ட ப்ஶதரட தரர்த்ரலும் அமள
மம்யரத்டக்ஶக அஷ இலத்ட ச்ப்தடுத்டர

ன்று இன்னும் வகரஞ்ைம் வதரறுத்டக் வகரண்டினந்ரன்.
கம்ம ரகற, ஜரமந்ஷணத் டத்றிட்டு, தகரன்
டரகரனரிஷ றர்ரம் தண்ிக்வகரண்டு அங்ஶக
வகரஞ்ை கரனம் ிச்ரந்றரக இனந்ரர். அப்னநம்
னக்றிின் உநவுக்கரர்கஶபரடு ைண்ஷட ஶதரடு

அஷபக் கல்ரம் தண்ிக் வகரண்டரர். அற்கப்னநம்
மத்தரர னனரண அஶக தத்ணிகஷபனேம் ிரயம்

வைய்ட வகரண்டரர். இறவனல்னரனம் டுஶ ைண்ஷடகள்
ந்ண. அப்னநம் வகரஞ்ை கரனம் ந்ச்
ைண்ஷடனேறல்னரல் தத்றணிகஶபரடு மந்ஶரரக,
ைரஸ்றஶரக்ரண கறனயஸ் ர்ங்கஷபச்

வைய்டவகரண்டு டரஷகில் ரழ்ந்ட ந்ரர்.
இணிஶல் அஷ உதத்றப்தடுத்றணரல் தரில்ஷன
ன்று இந்றன் அரிடம் ந்ட கரமளனுஷட
யறம்ஷமஷப் தற்நற னஷநிட்டரன்.

கரமளம் ; மத்தரரின் தங்கு
கரமள ம்; மத்தரரின் தங்கு
உடஶண கறனஷ்ர் மரக்ஷரத் யரிஷ்டஷப் ஶதரல்
கனடஷண அஷத்ட அன் ஶஶனநறக் வகரண்டு, மத்

தரரஷனேம் டஷ ஶைர்த்டக் வகரண்டு

ப்ரக்ஜ்ஶரறனத்டக்குப் னநப்தட்டு ிட்டரர்.
மத்தரரஷ ற்கு அஷத்டக்வகரண்டு
ஶதரணரவன்நரல், அள் னரஶிின் அரம்ரன்.
னக்றி, வஶி. தரர னஶி. வதரடரக

னக்றிரன் அடக்கம் னனரண உத் குங்கள்
உள்பள், தரரவுக்கு அயங்கரம் ஜரஸ்ற ன்று
றஷணக்கறஶநரம். தகரனும் ர ரடகரடி, தரரவுக்கு
வரம்த அடேகூனரினக்கறநட ஶதரனக் கரட்டிஶ
கஷடைறில் னக்றிின் னன் அள் „னெக்கு
அறுதடும்தடி‟ வைய்றனப்தரகக் கஷகள் இனக்கறன்நண.

ஆணரல் இப்ஶதரட மத் தரரிடம் இனந் உர்ந்
குங்கள் வரிற்கரகஶ அஷப அஷத்டக்
வகரண்டு ஶதரணரர். ன்ண இனந்ரலும் அர் னனர்.

ஆனரல் வதற்ந திள்ஷபஷ ம் தண்டற்கரண
வஞ்சும் அனக்கு இனந்டகூட ஆச்ைரிறல்ஷன.
ஶனரகத்டக்ஶக ிஶரறரகத் ன் திள்ஷப இனக்கறநரன்
ன்தரல் அன் ைரக ஶண்டிட ரன் ன்று என

ரரர் றஷணப்தடரன் இஷிட ிஶைம். இப்தடி
றஷணத்டத் ன் டஷ்டப் திள்ஷப ைரஷனேம் ன்

கண்ரஶனஶ தரர்த்ட ஶனரக ஶக்ஷத்ஷ றஷணக்கக்
கூடி உைந் கும் மத் தரரவுக்கு உண்டு ன்று

வரிப்தடுத்டற்கரகஶ அஷப அஷத்டக் வகரண்டு
ஶதரணரர்.
ர்த்டக்கரகப் ஶதரரடி ரங்கஷணகபரகச்
ீ
ைறன ரஜ
ஸ்றரீகள் ஆறினறனந்ட, மீ தத்ட அயறல்ர தரய்,
ஜரன்மற ரி ஷ இனந்றனக்கறநரர்கள். ஷகஶகி

மம்தரமள னேத்த்றன் ஶதரட ைனக்கு 

மரத்ம் வைய்றனக்கறநரள். வகபமல்ஷ னேத்
னறக்குப் ஶதரணரக இல்ஷன. அள் அடக்க கும்
றஷநந்ள். அஶ ரறரி னக்றி. அஷப தகரன்
னேத் னறக்கு அஷத்டப் ஶதரணறல்ஷன. ஷகஶகி ரறரி
இஷபரபரகவும், வகரஞ்ைம் „ரட் னட்‟ உள்பலரண
தரரஷத்ரன் அஷத்டப் ஶதரணரர். கனட
ரயணத்டக்குப் தறல் மத்தரரரன் இந்க்

கஷில் தகரஷண த்றல் ஷத்ட மரத்றம்
வைய்டவகரண்டு ஶதரணரள் ன்றும் என கரஶதம்
உண்டு.
வதரறுஷக்கு உனரண னறிணரஶனஶ டஷ்ட
ரஜரக்கள் தடுத்டம் தரடு ரங்க னடிரல், அள்

தசுனொதம் டுத்டக் வகரண்டு ஶதரய், யரிஷ்டிடம்
திரர்த்றத்டக் வகரண்டன் ஶல்ரன் அர் னதரம்
ீர்ப்தற்வகன்ஶந கறனஷ்ரரம் வைய்றனக்கறநரர்.
அறல் கம்மன், ைறசுதரனன், ஜரமந்ன், டர்ஶரணன்

னனரணர்கஷபத் ீர்த்டக் கட்டிணரல் ட்டும் ஶதரரட;
இர்கஷபவல்னரம் ிட க்னொரண கரமளஷணத்
ரனேம் ந்ஷனேரண இண்டு ஶதனஶ ஶைர்ந்ட ம்
தண் ஶண்டும் ன்று ம்தறரகப் ஶதரணரர்கள்.
ப்ரக்ஜ்ஶரறனத்டக்குள் ரனம் டேஷ னடிரதடி
அஶக ஶகரட்ஷடகஷபக் கட்டிக் வகரண்டு உள்ஶப
மறத்ரன் கன். வபி ல்ஷனில் னனறல்
ஷனகஷபஶ ஶகரட்ஷடரக அஷத்டக்

வகரண்டினந்ன் அற்குள்ஶப ஆனேங்கபரஶனஶ ஆண

ஶகரட்ஷட, அப்னநம் ஜனத்ஷ ந்ற ைக்றரல் லப்தி
றறுத்ற அஷத்டக் வகரண்ட ஜனக் ஶகரட்ஷட,

அற்கப்னநம் உள்ஶப வனப்தரஶனஶ ஆண அக்ணிக்
ஶகரட்ஷட, அப்னநம் ரனேக்ஶகரட்ஷட ன்று தனற்ஷநக்
கட்டிக் வகரண்டு உள்லக்குள்ஶப இனந்ரன்.
தகரன் எவ்வரன ஶகரட்ஷடஷனேம் ிடு
வதரடிரக்கறக் வகரண்டு ஊனக்குள்ஶப ந்ட, தரஞ்ைஜன்
(ைங்க)த்ஷ „னம் னம்‟ ன்று னக்கற அமளஷண
னேத்த்டக்குக் கூப்திட்டரர்.
னனறல் கரமளனுஷட ஶமணரறதறரண னன்

ன்கறநன் ைண்ஷடக்கு ந்ரன். அனுக்கு ந்ட ஷன.
ீ தரக்கறத்ஶரடு ைண்ஷட ஶதரட்டரன். தகரன்
மளர்ைண ைக்ரனேத்ரல் அனுஷட ந்ட

ஷனகஷபனேம் அறுத்ட அஷண மம்யரம் வைய்ரர்.
கனடன் ப்தடி ிஷ்டின் ரயணஶர, அப்தடிஶ
மளர்ைண ைக்ம் ிஷ்டின் ஆனேம். கனடரனொடரண
கறனஷ்ர், இந்ச் ைக்கம், ிஷ்டின் கஷரண

வகபஶரகல னனரணடகஷபனேம் ரித்றனக்கறநரர். ரர்
னனரண அரங்கள் இப்தடிச் வைய்றல்ஷன.

இணரல்ரன் கறனஷ்ஷஶ யரிஷ்டின்
னர்ரரம் ன்தட.
னஷண ஷத்ரஶனஶ அனக்கு னரரி, னயரி
ன்ந வதர்கள் ற்தட்டண. னனுக்கு அரி (ைத்ன) னரரி.
த்ரி-னம் ன்ந னென்று னங்கபில் உனரினந்

அமளர்கலக்கு ிஶரறரணரல் ஈச்னுக்குப் னரரி

ன்று வதர். னயரி ன்நரலும் னஷண அறத்ர்.
னன் கஷ னடிந்டம் அனுஷட ல னத்றர்கலம்
ந்ட னேத்ம் தண்ி, அன் ஶதரண கறக்ஶக ரங்கலம்
ஶதரய்ச் ஶைர்ந்ரர்கள்.
கஷடைறில் என வதரி ரஷண ஶல் நறக் வகரண்டு
கரமளஶண னேத் னறக்கு ந்ரன்.

கனடணின் ஶனறனந்ட வகரண்டு தகரன் அஶணரடு
ைண்ஷட ஶதரட்டரர். அனுஷட ஷமன்த்ஷ ம்
தண்டறல் கனடன், மத்தரர இண்டு ஶதனம்
அனக்கு மயரம் வைய்ரர்கள்.

ரஶ ஷனேம்

மரறத்டக் வகரள்ப னடினேரினும், அர்கள் வறுஶண
ஶடிக்ஷக தரர்த்ரக இனக்கக் கூடரட ன்று றஷணத்ட,
அர்கலக்கும் இப்தடி ஶமர தரக்த்ஷக் வகரடுத்ரர்.
அமள ஷமன்ம் னலடம் றர்னெனரண தின்

தகரனுக்கும் கரமளனுக்கும் ஶனக்கு ஶர் உக்ரண
னேத்ம் டந்ட. தகஶனரடு னடிரல் ரத்றரிவல்னரம்
ைண்ஷட ீடித்ட. ரஶஷபில் அமளர்கலக்கு தனம்

ினத்றரகும். ஆணரலும் தரத்ரரணரல் கணின்
ரக்குஷனச் ைரபித்ரர்.
வகரடுக்க னடிில்ஷன.

அணரல்ரன் இனக்கு ஈடு

னடிிஶன அனஶர கரனத்றல் தகரன்
கரமளஷணச் ைக்ரனேத்ரல் மம்யரம்
வைய்டிட்டரர்.

அன்று ிடிந்ஶதரட ஶனரகத்டக்ஶக வதரி ிடிவு
கரனரிற்று!

இட டந்ட என ஆச்ிண ரமத்டக் கறனஷ் தக்ஷ
ைடர்த்ைறினரகும்.

றுரள் அரரஸ்ஷ.

ஆச்ிணம் ன்தஷ ஆச்ினேஜம் ன்றும் வைரல்டண்டு.
ம்னஷட னட்டரைற அரரஸ்ஷக்கு றுரபரண
ப்த்ஷினறனந்ட ப்தைற அரரஸ்ஷ னடி

இனக்கறந சுரர் னப்தட ரலக்ஶக ஆச்ிணரமம் ன்று
வதர். அந் ரைத்றல்ரன் க்னஷ்தக்ஷ ைடர்த்ைறில்
கரமளம்.

கறனஷ்தக்ஷ ைடர்த்ைற ன்தட தஶச்னுக்கு
வரம்தவும் ப்ரீறரணட. ரமம்ஶரறும் னம் அந்த்த்
றறக்கு ரம ைறரத்ரி ன்ஶந வதர். ரைற ரமத்றல்
இப்தடி னஷத்ரன் யர ைறரத்றரி ன்று

வகரண்டரடுகறஶநரம். என ப்தைற ரம ைறரத்றரி
னலடம் ிறத்டக் வகரண்டு ைண்ஷட ஶதரட்ஶட தகரன்
கரமளஷண ம் தண்ிினக்கறநரர்!

மத்தரரஶரன் கஷண மம்யரம் தண்ிணட
ன்று இன்வணரன ிரகவும் வைரல்டண்டு.
ரரணரலும், இண்டு ஶதனஶ அறஶன மந்ஶரப்
தட்டு, ஶனரக ஶக்ஷத்ஷஶ னத் ரைத்ஷ ிடப்
வதரிரக றத்றனக்கறநரர்கள் ன்தடரன் னக்கறம்.
னரஶிின் திரர்த்ஷண
னரஶிின் திரர்த்ஷண

இப்தடிச் ைரகறந ைத்றல்ரன் கரமளன், ரன் அறந்
றணத்ஷ ஶனரகவல்னரம் ங்கப ஸ்ரணம் தண்ி

ங்கஶபரத்மரகக் வகரண்டரடி கற ஶண்டும் ன்று
ஶண்டிக் வகரண்ட்ரக என version.
த ங்கபம் கங்கர ஸ்ரணஶ. அந் ஸ்ரண னண்ம்

ந் ஜனத்றல் ஸ்ரணம் தண்டகறநனக்கும் அன்ஷந
றணத்றல் கறஷடக்க ஶண்டும் ன்று திரர்த்றத்டக்
வகரண்டரன். இன்வணரன கஷப்தடி, கணின் ரரரண
னரஶி இப்தடிப் திரர்த்றத்ட ம் வதற்நரக
இனக்கறநட. னன்ஶணஶ வைரன்ண ரறரி மரக்ஷரத்
தரத்ரின் ஷகரல் ரகற மரனேஜ் னக்றக்குப்
ஶதரகறந றஷனில் இனக்கறந கன் இப்தடி

ஶனரஶகரதகரரக ம் ஶகட்டுக் வகரண்டறல் ிஶைம்
டவும் வரிில்ஷன.

அனுஷட வதற்நர ரரர்

இப்தடிக் ஶகட்டரவபன்நரல்ரன் அட யர உைத்ற ன்று
ஶரன்றுகறநட. ன் திள்ஷப த்ஷணஶர னரக
ஶனரகத்ஷ அஷத்ற்குப் திரச்ைறத்ரக

றர்கரனத்றல் ப்ஶதரகறந அத்ஷண னனம்
ஜணங்கள் அன் ஶதஷச் வைரல்னறக் வகரண்டு, ங்கள்

ரழ்க்ஷகப் ஶதரரட்ட அலஷககஷப நந்ட, ஆணந்ரகப்
தண்டிஷக வகரண்டரட ஶண்டும் ன்று றஷணத்ட இப்தடி
ம் ஶகட்டரள்.
னரஶிின் அரரண மத்தரரஶ
மம்யரத்டக்கு மயரம் தண், ணிரக னரஶி
ந்ட கரமளன் அதயரித்றனந் குஷட,

குண்டனங்கஷபக் கறனஷ்னக்கு மர்ப்தம்

வைய்டிட்டு இப்தடிப் திரர்த்றத்ரள் ன்று

வைரல்னறினக்கறநஶ ன்று ஶரன்நனரம். என வய்ம்
அரம் தண்ிண திநகும், அந் னென வய்னம்
இனக்கறநதடிஶ இனந்ட வகரண்டு அரனம் ணிரக
இனந்றனக்கறநட. தஶச் அரரண ஆைரர்ரஶப
ஷகனரமத்றல் ஈச் ரிைணம் தண்ிப் தஞ்ை
னறங்கங்கஷப ரங்கறக் வகரண்டினக்கறநரர்.
தரகத்றஶனஶ திற்தரடு என திரம்ணின் வைத்டப்
ஶதரண குந்ஷகஷப ிஷ்ட ஶனரகத்றனறனந்ட ீ ட்டு
னற்கரக கறனஷ்ர் அர்ஜளணஶணரடு அங்ஶக
ஶதரணரகவும், அங்ஶக ஶை ைணத்றனறனந் ரர
னெர்த்றஷப் தரர்த்ரகவும் ிஷ்டவும் கறனஷ்னம்

மம்தரறத்டக் வகரண்டரகவும் னகறநட. அப்தடித்ரன்
இப்ஶதரட னரஶி, தரர இண்டு ஶதனம் க கரனத்றல்
வவ்ஶநரக இனந்றனக்கறநரர்கள்.

ன் திள்ஷப ஶதரண றணத்றல் ல்ஶனரனக்கும் கங்கர

ஸ்ரண னண்ிம் கறஷடக்க ஶண்டும் ன்று னரஶி
ஶகட்டுக் வகரண்ட ிஶைம்ரன் இன்ஷநக்கும் ரம்
ீதரபின்று „கங்கர ஸ்ரணம்‟ வைய்ட.
உநவுக்கரர்கள் „ஶதரய்‟ிட்டரல் ஸ்ரணம் தண்டட
க்கம். டரட உதஶரகறல்ஷன ன்று

னடித்டிட்டரல் „னலக்குப் ஶதரட்டுிட்ஶடன்‟ ன்கறநட
இணரல்ரன். வைத்டப்ஶதரணரஶனஶ
ஶனரகத்டக்வகல்னரம் உதகரம் தண்ிண கரமளஷண
அத்ஷண ஶதனம் த்ஷணஶர ஷனனஷநகபரக

உநவுக்கரணரக றஷணத்ட னர னம் அனுக்கரக

னலக்குப் ஶதரடும்தடி அனுஷட அம்ர

வைய்றனக்கறநரள்! ஆணரல் இட டக்க னலக்கு இல்ஷன:
மந்ஶர னலக்கரக இனக்க ஶண்டும் ன்ஶந அள்
இஷ ங்கப ஸ்ரணரக, அரட ண்ஷய்
ஶய்த்டக் வகரண்டு வைய்னேம் ஸ்ரணரகப் தண்ிணரள்.
டக்க னலக்கரணரலும், உதரம

ிரடேஷ்டரணத்டக்கரண „டி‟ரண ஸ்ரணரணரலும்
தச்ஷைத் ண்ரில்ரன்
ீ
குபிக்க ஶண்டும். ஆணரல்
இடஶர மந்ஶரரண தண்டிஷக அல்னர?

அணரல்ரன் ண்ஷய் ஶய்த்டக் வகரண்டு அப்னநம்
வந்ீரில் ஸ்ரணம் வைய் ஶண்டும் ன்றும்

ித்றரைரக அள் ம் ரங்கற ஷத்றனக்கறநரள்.
„ப்தைற

ரம் அஷடஷ‟ ன்தட ைணம். அறஶன

ண்ஷய் ஶய்த்டப் தச்ஷைத் ண் ீர் ஸ்ரணம்

வைய்ரல் குபிர் டுக்கும்; ஜனஶரம், ஜ்ம் னம்.
கரமளஷணச் ைதிப்ஶதரம்! அணரல்ரன் யறரக,
வமபக்கறரக வந்ீர் ஸ்ரணம் தண்டம்தடி ஶண்டிக்
வகரண்டினக்கறநரள்!

இறஶன இன்வணரன னடஷ – மழர்ஶரத்டக்கு

னன்ணரடி அப்ங்கணம் (ண்ஷய்க் குபில்) தண்க்
கூடரட ன்தட ிற. ஆணரலும் இற்கு ித்ரமரக
என ிற ைரக்ஷரத் தகரணிடறனந்ட ரக ரங்கற
ிட்டரஶன திள்ஷபஷப் தற்நற ிஶைரக றஷணக்கத்
டெண்டும் ன்று னரஶி றஷணத்ரள். அணரல்ரன்
ீதரபி என ரபில் ட்டும் மளர்ஶரத்டக்கு னந்ற
அனஶர கரனத்றஶனஶ ஷன ஸ்ரணம் தண்

ஶண்டும் ன்று ம் ஶகட்டு அற்குப் தகரணின்
அங்கல கரத்ஷப் வதற்நரள்.

அனஶரம் ன்நரல் அனணின் உம். அனன்
ன்தன் மளர்னுஷட ஶஶரட்டி. அன் எஶ
ைறப்தரக இனப்தரன். ல்ன ைறப்னக்கு அன ர்ம்

ன்ஶந வதர். „ஆஷண னம் தின்ஶண ி ஏஷை னம்
னன்ஶண‟ ன்கறநட ஶதரன சூரின் அடிரணத்றல்
வரிகறநற்கு என னயழர்த் கரனத்டக்கு னந்றஶ
அங்ஶக ைறப்ன த ஆம்தித்ட ிடுஷத்ரன்
அனஶரம் ன்தட. என னயழர்த்ம் ன்தட
இண்டு

ரற. அரட ரற்தத்வட்டு றறம்.

ீதரபின்று மளர்ஶரத்டக்கு என னயழர்த்ம்
னந்றஶ ண்ஷய் ஶய்த்டக் குபிக்க ஶண்டும்.

ிடிற்கு னன்ணரல் அப்ங்கணம் வைய்ட வகரள்ப
ஶண்டும் ன்தற்கரக, ரத்றரி இண்டு ி, னென்று
ிக்ஶக ஸ்ரணம் வைய்ட ப்ன.
இந் ஸ்ரணத்றஶன ரம் ஷத்டக் வகரள்கறந
ண்ஷில் னக்ஷ்ற ஶி ரமம் தண் ஶண்டும்
ன்றும், குபிக்கறந வந்ீரில் கங்கர ஶி மறக்க

ஶண்டும் ன்றும் னரஶி ஶகட்டுக் வகரண்டரள்.
அன் தின்தரறஷ எட்டித்ரன், திமறத்ரக
ீதரபின்று „கங்கர ஸ்ரணம்‟ ன்ந வதர்

ற்தட்டினக்கறநட. ஆணரல் ஷனத்றல் னக்ஷ்ற ன்தஷ
ரம் நந்ட ிட்ஶடரம் ன்நரலும் அடரன் ீதரபிக்
கஷஷ னரஶிஶரடு ட்டுல்னரல்

வஶினேடனும் ஶைர்த்ட ஷக்கறநட! டக்ஶக

ீதரபிஷ ிஶைரக னக்ஷ்ற னஷஜரகஶ வைய்ட,
ிரதரரிகள் னடக் கக்கு ஆம்திக்கறநரர்கள்.

இறஶனனேம் னரஶிின் வதனஷ வரிகறநட. ன்ஷண
ந்த் றனுமறலும் வதனஷப்தடுத்றக் வகரள்பரல்
ைக்கபத்றரண வஶிக்கும், தஶச்ணின் தத்ணி
ஸ்ரணத்றல் றஷணக்கப்தடும் கங்கர ஶிக்குஶ

தண்டிஷகில் மம்தந்ம் இனக்கும்தடி வைய்றனக்கறநரள்.
கங்கரன் ன்று ஈச்னுக்குப் ஶதர் இனப்தரல் கங்ஷக
ன்நவுடன் ைற மம்தந்ரணட ன்று ஶரன்நறணரலும்
அற்கு ிஷ்ட ைம்தந்னம் றம்த உண்டு. ரண
ப்ம்ைரரி த்ரிிக்ணரக பர்ந்ட ஶனரகம்

னலஷனேம் னல் அடிரல் அபந்டிட்டு, ஶ
ஶனரகத்ஷ இண்டரம் அடிரல் அபந்ஶதரட ப்ம்ர
ஏஶடரடி ந்ட அந்ப் தரத்றல் ரர்த் ீ ர்த்ம்ரன்
ஆகரை கங்ஷகரிற்று. அந் கங்ஷகின் என
ரஷஷஶ தகல ன் ன்னுஷட தித்னக்கஷபக்

கஷடத்ஶற்றுற்கரகப் னஶனரக கங்ஷகரகக் வகரண்டு
த் தஸ் தண்ிணரன். ஆகரை ரஷின் ஶகத்ஷப்
னற ரங்க னடிரட ன்ஶந த கனரறறரண

ஈச்ன் அஷத் ம் ஜடரதரத்றல் ரங்கற, அடக்கற, னற
ரங்கும்தடிரண ஶகத்றல் கட்டுப்தடுத்ற ிட்டரர்.
ஆகக்கூடி கங்ஷகக்கு ிஷ்ட, ைறன் இனர்
மம்தந்னம் இனக்கறநட.
ன் திள்ஷபின் றஷணவுக்கரகப் னறரக என்ஷநப்
தண்ி ிட்டரல் ட்டும் ஶதரரட, அணரல் மகன
ஜணங்கலம் மந்ஶரப்தட்டு ிட்டரலும் ஶதரரட,

அர்கலக்குப் னண்ினம் கறஷடக்கும்தடி வைய்
ஶண்டுவன்றுரன் ஷனத்றல் னக்ஷ்றின்

மரந்றத்னம், வந்ீரில் கங்கர மரந்றத்னம்
இனக்கும்தடி னரஶி வைய்ரள்.
கல ஷ : ீதரபிின் ம்தி
கல ஷ : ீதரபிின் ம்தி
கங்ஷக ைற மம்தந்ர, ிஷ்ட மம்தந்ர ன்தஷ
னரஶி றஷணக்கில்ஷன. ஷை-ஷஷ்
ித்ரமறல்னரல் மஸ் ஜன்ங்கலம் னண்

ீர்த்ங்கலக்குள் அக் (னன்ஷ) ஸ்ரணம் னட
கங்ஷகக்குத் ரஶண? அணரல் ீதரபி ஸ்ரணத்டக்கு
கங்கர ஸ்ரண தனன் ற்தடஶண்டும் ன்று ம்
வதற்நரள்.

மரரரக ந் ஶக்ஷத்றத்றன் ஸ்ன னரத்ஷப்
தரர்த்ரலும், „இட கரைறக்கு மரணட; அல்னட
கரைறஷனேம் ிட உைந்ட‟ ன்ஶந இனக்கும். இப்தடி என
ஶக்ஷத்றத்ஷ ற்ந ந் ஶக்ஷத்றத்ஶரடும் „கம்ஶதர்‟

தண்ரல் கரைறஶரஶடஶ ல்னர ஶக்ஷத்றங்கஷபனேம்
எப்திட்டினப்தரஶனஶ கரைறரன் ஶக்ஷத் ரஜர ன்று

வரிகறநட. இப்தடிஶ ற்ந னண் ீர்த்ங்கஷபப் தற்நற
னரங்கபிலும் அற்ஷந என்ஶநரவடரன்று எப்திட்டு
உைத்ற வைரல்னரல், அந்ந் றஷனேம் தற்நற „இட
கங்கர டல்ரணட‟ அல்னட „கங்கஷ ிட
ிஶைரணட‟ ன்றுரன் வைரல்னறினக்கும்.

இணரஶனஶ கங்ஷகரன் ீ ர்த்ங்கபில் ஷனைறநந்ட
ன்று „ப்னொவ்‟ ஆகறநட. ம் ஆைரர்ரஶப

தகத்கல ர கறஞ்ைறத் அீர
கங்கர ஜனன கிகர தீர
மக்னதி ண னரரி மர்ச்ைர
க்ரிஶ ஸ் ஶ ைர்ச்ைர
ன்று ‟தஜஶகரிந்‟த்றல் வைரல்கறநரர். „ன்
வகரஞ்ைரட கல ர தரரம் தண்ி, டபிரட
கங்கர ீர்த்த்ஷப் தரணம் தண்ி, என டஷரட
னரரிக்கு அர்ச்ைஷண தண்டகறநரஶணர அனுக்கு

ணிடம் ியரம் என்றுறல்ஷன – அரட
ஶனரகத்டக்கு, கத்டக்குப் ஶதரகரல், னண்
ஶனரகத்டக்கு அன் ஶதரகறநரன்‟ ன்று அர்த்ம். “ஷண
அஞ்ஶைரம்” ன்று அப்தர் ஸ்ரறகலம், “னறனேம் கும்
ஷந்; னுக்கறங்கு ரவரன்றுறல்ஷன” ன்று
ம்ரழ்ரனம் வைரன்ண ரறரி, கங்கர ீர்த் தரணம்
தண்ிணணிடம் னுக்கு „ஜழரிஸ்டிக்ன்‟
(ஆஷஷல்ஷன)

வைரல்கறநரர்.

இல்ஷன ன்று தகத்தரரள்

இந் ஸ்ஶனரகத்றல் என ஆச்ைரிம், இறல்
வைரல்னறினக்கறந கல ஷ, கங்ஷக, னரரி, ன் ஆகற
ரலுக்குஶ ீதரபி மம்தந்ம் இனப்தடரன்!

கல ஷஷ ரன் ீதரபிின் ம்தி ன்று வைரல்ட
க்கம். ன்? ீதரபிக்கு ரன் ன்ண ைறநப்னச்

வைரன்ஶணன்? ைற்றும் றர்தரர என சூழ்றஷனில்,
அரட யத்ரண னத் ஶைரகத்றன் த்றில்

இப்தடிப்தட்ட ஶகரனரயனரண தண்டிஷகஷ என
ரரர்க்கரரி உண்டரக்கறக் வகரடுத்ரல்ரன் அட

தண்டிஷககலக்ஶக ரஜரரக இனக்கறநட ன்று ரஶண
வைரன்ஶணன்? இஶ ரறரிரன், த்ஷண ப்
னஸ்கங்கள், த் ைரஸ்றங்கள் இனந்ரலும்,

அற்வகல்னரம் ைறகரக „கல ஷ‟, „கல ஷ‟ ன்ஶந ஆறகரன
ரைரரிர்கபினறனந்ட றனக், கரந்ற, இப்ஶதரடள்ப தன
மரடக்கள், தினரமஃதிக்கரர்கள், அைறல்ரறகள் ஷ
ல்ஶனரனம் வகரண்டரடுஷப் தரர்க்கறஶநரம். கல ஷனேம்
ீதரபி ரறரிஶரன் வகரஞ்ைனம் றர்தரர்க்க
னடிர ைந்ர்ப்தத்றல் திநந் றரக ைக்றினறனந்ட
ஶரன்நறினக்கறநட. மரரரகத் த்ஶரதஶைம்

ன்நரல் ிச்ரந்றரண ஆைறத்றஶன மரண குன,
மறல் ைறன்ணணரண ைறஷ்னுக்குச் வைய்ரக
இனக்கும்.

ஆணரல் இந் தகத்கல ஷஶர ஶர்ரநரக

னேத் னறில், ஶகரரண கபத்றல் திநந்ட.
அர்ஜளணன் ணக்கு ம மறணணரண கறனஷ்ரிடம்,
ரன் ஜரணணரினந்ட, அர் ண்டிக்கரணரகத்

ஶஶரட்டுகறநஶதரட வதற்றுக் வகரண்ட உதஶைம். அடுத்
க்ஷஶ ன் ஷன ஶதரணரலும் ஶதரகக் கூடும் ன்கறந

ஆதத்ரன் மந்ர்ப்தத்றல் திரஷண ிட மத்த்ஷத்
வரிந்ட வகரள்டரன் வதரிசு ன்ந றரக னத்றனேடன்
அர்ஜளணன் தகரணிடம், „ைறஷ்ஸ்ஶயம் ைரற ரம்
த்ரம் ப்தன்ணம்‟ - ”ைறஷ்ணரக ரன் உன்ணிடம்
ைரகற தண்ிிட்ஶடன். ணக்கு உதஶை னொதரக
உத்வு ஶதரடு” ன்று ஸ்கரம் வைய் ஶதரட கல ஷ

திநந்ட. இணரல்ரன் தண்டிஷககபில் ீதரபி ரறரி
னஸ்கங்கபில் கல ஷ உச்ைறரக இனக்கறநட. ீதரபி,

கல ஷ இண்ஷடனேம் கறனஷ்ஶ ரன்
வகரடுத்றனக்கறநரர்.

அடுத்ரக ஆைரர்ரள் வைரல்கறந கங்ஷகக்கும்
ீதரபிக்கும் உள்ப „கவணக்ன்‟ இத்ஷண ரற
தரர்த்ஶரம்.
னென்நரரக னரரிஷ அர்ச்ைறக்க ஶண்டும் ன்கறநரர்.
தகரனுஷட வதர்கள் த்ஷணஶர இனக்க „னரரி

மர்ச்ைர‟ ன்ஶந வைரல்கறநரர். கரமளணின் மகரரண
னஷணக் வகரன்நஶதரடரன் தகரன் னரரிரணரர்
ன்தஷச் ைற்றுனன்ரன் தரர்த்ஶரம்.

கஷடைறில் ஆைரர்ரள் ஷணப் தற்நறச் வைரல்கறநரர்.
கன் ன்நவுடஶணஶ கத்றன் ஞரதகனம்
ர்ரஜர ஞரதகனம்ரன் னகறன்நண. அடவும்
ி, ீதரபின்று னுக்குத் ர்ப்தம் தண்

ஶண்டுவன்று வைரல்னறினக்கறநட. ட ஶைத்றல்
ீதரபிக்கு னல் ரள் „ ீதம்‟ ன்ஶந
ஶதரடுகறநரர்கள்.

ன் கங்கர ஸ்ரணம் ?
ன் கங்கர ஸ்ரணம்?
இப்தடிரக ீதரபிஷ றஷணத்டக் வகரண்ஶட
தகத்தரரள் இந் ச்ஶனரகத்ஷப் தண்ிண ரறரி
இனக்கறநட. அட இனக்கட்டும். „கங்கர ஸ்ரணம்‟ ன்று
ன் ீதரபின்று ஷத்றனக்கறநட ன்ந ஶகள்ிக்குப்
தறல் வைரல்ன ந்ஶன்.

‟திள்ஷப

ஶதரண ரஷபப் தண்டிஷகரக ல்ஶனரனம்

ந்க் கரனத்றலும் றன்று ஶதரகரல் வைய்ட

ஶண்டும்‟ ன்று னரஶி ஆஷைப்தட்டரள். தண்டிஷக
ன்தரல் ங்கப ஸ்ரணம், னட ஸ்ற ரம்,
தக்ஷ ஶதரஜணம் ல்னரற்ஷநனேம் ற்தடுத்றக்

வகரடுத்ரள். இறஶன திள்ஷப றஷணவு னம்தடி னறைரக,
டைணரக ரட இனக்க ஶண்டுவன்று உத்டக்கு
னந்றஶ ஷன ஸ்ரணம் வைய் ஶண்டும் ன்று ம்
ரங்கறணரள். தகரஶண இற்கு எப்னக் வகரண்டும் கூட,
இப்தடி ைரஸ்ற ிஶரரக அப்ங்கணம் தண்
ரரட தப்தடப் ஶதரகறநரர்கஶப ன்று றஷணத்ட, தம்
ஶதரகும்தடிரக ன்ண வைய்னரம் ன்று தரர்த்ரள்.
„அன்ஷநக்கு

அந் ஶஷபில் ஶய்த்டக் வகரள்கறந

ண்ஷில்

னக்ஷ்றனேம், குபிக்கறந வந்ீரில்

கங்ஷகனேம் மறக்கும்தடி வைய்டிட்டரல் ரனம் தப்தட
ரட்டரர்கள்; னக்ஷ்றனேம் கங்ஷகனேம் ஶண்டரம் ன்று
னஶ றஷணக்க ரட்டரர்கள். இணரல் மகன

ஜணங்கலக்கும், தண்டிஷக ன்ந மந்ஶரத்டடன்
னண்ிம் ன்தடம் கறஷடக்கும்‟ ன்று றஷணத்ரள்.
இணரல்ரன் அந் ஸ்ரணத்டக்கு கங்கர ஸ்ரணம்
ன்ஶந ஶதர் ற்தட்டட.
இப்தடி கங்கர ஸ்ரணம் தண்ிர்கலக்கு க
தனம், அதறனத்னேவும் (அகரன ம், ஶகர ம்)
ஶரகங்கலம் ற்தடரனறனக்க ஶண்டும் ன்று
கூடுனரக ம்வல்ஶனரனக்கரகவும் ம் ரங்கறத்
ந்ரள். அள் கனுக்கு ட்டுறல்ஷன, ம்

ல்ஶனரனக்குஶ ரய் அல்னர? Mother earth ன்ஶந

இங்கறனீ றல்கூடச் வைரல்கறநரர்கஶப! தசு, னற, ஶம்
னென்ஷநனேம் மகனனக்கும் ரரரகஶ
வைரல்னறினக்கறநட.
இனந்ரலும் கஷண ஶஶ ரன் வதற்நரல் அணிடம்
அறகப் திரிம் ஷத்ட இந் ரலக்கு „க ைடர்த்ைற‟
ன்ஶந ஶதர் ற்தட ஶண்டும் ன்று ம் ரங்கறக்

வகரண்டரள். ஆணரலும் இப்ஶதரட தஞ்ைரங்கத்றல்ரன்
அந்ப் ஶதர் ஶதரட்டினக்கறநஶ ி, ரம் ீதரபி ன்ஶந
வைரல்கறஶநரம். „ீதரபி‟ ன்நரல் ீத ரிஷை.
டக்ஶகரன் இப்தடி ிபக்ஶகற்நற ஷத்ட றஜ
ீதரபிரக்க் வகரண்டரடுகறநரர்கள். ரம் கரர்த்றஷக
ீஶதரத்மம் ன்று ஷத்டக் வகரண்டு ிட்ஶடரம்.

இடஷக்கும் ரன் வைரன்ணறல் மரர்ரண கரதரகம்
அஶகரக ல்ஶனரனக்கும் வரிந்றனக்கும். இப்ஶதரட
வரிர கஷக்கு – கரஶரி ஸ்ரணக் கஷக்கு –
ஶதரகறஶநன்.

தகரனுக்கும் ஶரம்
தகரனுக்கும் ஶரம்
மஸ் ஜணங்கலக்கும் கங்கர ஸ்ரணத்ரல்
ஶரங்கள் ஶதரய், அர்கள் மந்ஶரரகப் தண்டிஷக

வகரண்டரடும்தடி ம் வகரடுத் கறனஷ் தரத்ரஶர
இப்ஶதரட ம்ஷஶ என ஶரத்டக்கு
ஆபரக்கறக்வகரண்டரர்! வய்ஶரணரலும் ைரஸ்றம்
வைரல்கறந ிற றஶங்கபின்தடி – „இஷச் வைய்‟ ன்தட

ிற; „இஷச் வைய்ரஶ‟ ன்தட றஶம்; இடகபின்தடி –

தனன்கஷப ற்றுக் வகரண்டு அடேதித்டக்

கரட்டிணரல்ரன் ஶனரகத்றல் ர்ரடேஷ்டரணம் றற்கும்
ன்தரல் இப்தடிப் தண்ிணரர். ன்ண வைய்ரவன்நரல்,
„ீ

யத்ற‟ ன்ந ஶரத்ஷத் ரம் ற்றுக் வகரண்டரர்.

யர ணரக
ீ
உள்ப எனஷக் வகரன்நரல் அணரல்
ற்தடும் ஶரம்ரன் „யத்ற
ீ
‟. கரமளன்

டஷ்டணரணரலும் உண்ஷரண னள்பணரணரல்
ீ
,
இப்ஶதரட தகரன் ர்யத்றக்குத்
ீ
ம்ஷ ஆபரக்கறக்
வகரண்டரர்.

யத்ற
ீ
ஶரம் திடித்ரல் தகரனுஷட ீனி
ரறரிரண திகரை ஸ்னொதம் ங்கறப் ஶதரிற்று.

கறுத்ட, ரடிக் கறடப்தர்கஷப “திம்யத்ற ரறரி
இனக்கு” ன்கறஶநரல்னர? திரம்ஷணக் வகரல்ரல்
ற்தடும் ஶரந்ரன் திம்யத்ற. இம்ரறரிக்
வகரஷன தரகங்கபரல் ஶய கரந்ற, ஶஜஸ்
ஶதரய்ிடும்.
ரைந்ற னெர்த்ற ரஷணக் வகரன்நரல் அனக்கு
யத்ற
ீ
ட்டுறல்னரல் ப்ம்யத்ற, ைரரயத்ற
ன்று வரத்ம் னென்று ஶரங்கள் மம்தித்ண.
ரன் ப்ரம்ன், ிச்ஸ் ன்ந ரிறின்
திள்ஷப அன். ன்நரக ஶ அத்ணம்

தண்ிினந் அன், ஷகனரமத்டக்கு அடிில் ரட்டிக்
வகரண்டஶதரட மர கரணத்ஶரடு ர
ீ
கரணம் வைய்ஶ
ஈச்ர்ஷண ப்ரீற தண்ி ீ ண்டு ந்ரன். அணரல்
அஷணக் வகரன்நறல் ரனக்கு ப்ம்யத்றனேம்

ற்தட்டட. „ைரர‟ ன்நரல் திகரைம், எபி ன்று அர்த்ம்;

figurative ஆக

(உனகரக) „ைரர‟ ன்தட கல ர்த்றக்குரி

ந்க் குத்ஷனேம் குநறக்கும். இங்கறனீ றல் கூட lustreillustrious, glow-glory ன்கறந

ஶதரட திகரைம் ன்தஶ

கல ர்த்றக்குரி ன்ஷகஷபனேம் குநறக்கறநஷப்
தரர்க்கறஶநரம். ரனுக்கு னொத கரம்தீர்ம், ஶ

ைரஸ்றப் தடிப்ன, மங்கல  ஞரணம், ைற தக்ற ன்நறப்தடி
அஶக „ைரர‟க்கபினந்ரல் அஷண ஷத்றல்
ரனக்கு ைரர யத்ற ஶரம் உண்டரிற்று. இந்
னென்நறல் ப்ம்யத்ற ஶதரக அர் ரஶச்த்றலும்,
யத்றினறனந்ட
ீ
ிஶரைணம் வதந
ஶரண்த்றலும், ைரரயத்ற ினகுற்கரகக்

கும்தஶகரத்டக்குப் தக்கத்றலுள்ப தட்டீச்த்றலும்
ைறனறங்கப் திறஷ்ஷட வைய்ரர். ரஶச் ிம்
ட்டும் இப்ஶதரட ல்ஶனரனக்கும் வரிகறநட. ஆணரல்

இஶ ரறரி ற்ந இண்டு ஊர் ஶகரில்கபிலும் கூட
„ரனறங்கம்‟ ன்ஶந

இப்ஶதரடம் இனக்கறநட.

ஈைன் வைரன்ண திரச்ைறத்ம்
ஈைன் வைரன்ண திரச்ைறத்ம்
னர்ரரத்றல் ைறனறங்கப் திறஷ்ஷட வைய்ட

ஶதரனஶ, இப்ஶதரடம் கறனஷ் தரத்ர யத்ற
ீ
ஶதரக ன்ண ற ன்று தைறணிடஶ ஶகட்டுத்

வரிந்ட வகரள்ப றஷணத்ரர்; ஷகனரமத்டக்குப் ஶதரணரர்.
ஷை-ஷஷ்ர்கபரகற ம்றல் ைறன ஶதனக்குத் ரன்
ைறன், ிஷ்ட ன்ந இர்ண்டு ஶதரில் ரர் ரஷ ிடப்
வதரிர் ன்று கட்ைற கட்டத் ஶரன்றுகறநட. அர்கள்
இண்டு ஶதனக்குஶர, „ரங்கள் இண்டு ஶதனஶ

மரத்றல் என்றுரன். னீ ஷனக்கரகவும்,

ஶனரகரடேக்யத்டக்கரகவும், றர்ரயம் – மம்யரம்
ன்று வரறல் திரிிஷண தண்ிக் வகரண்ட்ற்கரகவும்
ரன் ஶறு ஶறு ரறரி ஶம் ஶதரடுகறஶநரம்‟ ன்று
வரினேம். அணரல் அனம் இர் கரனறல் ிலரர்;
இனம் அர் கரனறல் ிலரர். அடித்டக் வகரண்டு

ைண்ஷடனேம் ஶதரட்டுக் வகரள்ரர்கள். அறல் என மம்
எனர் ஶரற்தரர்; இன்வணரன மம் ற்நர்

ஶரற்தரர். அப்தடிஶ அன்திஶன வனக்கரகறத் ரங்கள்
இண்டு ஶதனஶ எஶ ஶயத்றல் தரறப்தரறரகச்
ஶைர்ந்டம் இனப்தரர்கள்.
இப்ஶதரட க்னஷ் தரத்ர ஷகனரமத்டக்குப் ஶதரய்
ஈச்ணிடம், “ன்னுஷட யத்ற
ீ
ஶரம்

ினகுற்கு என திரச்ைறத்ம் வைரல்லுங்கள்” ன்று
ஶகட்டுக் வகரண்டரர்.
ப்ரச்ைறத்ரன் –ஶைரி த: கர்ரத்கரற ஷ
ரற ஶரம் அஶைரரம் க்னஷ்ரடேஸ்ம்
தம்.
அரட, “ப்ரச்ைறத்ங்கபரக அஶக ி தஸ்கள்,
கர்ரடேஷ்டரன்ங்கள் ன்று த்ஷணஶர இனக்கறன்நண.

இஷ ல்னரற்றுக்கும் ஶனரண மர்ப்திரச்ைறத்ம்
ன்ணவன்நரல் க்னஷ் ஸ்ண்ந்ரன்” ன்று
வைரல்னறினக்கறநட.
அப்தடிப்தட்ட தறதரணர் க்கு ஶரம் ந்ரகவும்
திரச்ைறத்ம் வைரல்னஶண்டுவன்றும் ஶகட்ட ஶதரட,

ைறனும் ஶனரகத்றன் தடிப்திஷணக்கரஶ அர் இப்தடிக்
ஶகட்கறநரர் ன்று னரிந்ட வகரண்டு, ன்ண

ஶரதரியரம் வைரல்னனரம் ன்று ஶரைறத்ரர். „ீ
ஶரயறன்‟ ன்று வைரன்ணரல் அர் எப்னக் வகரள்ப
ரட்டரர். ல்னர ஶரனம் ஶதரகத்ரன் கங்கர

ஸ்ரணம் இனக்கறநஶ, அஷச் வைரல்ல்னரர ன்நரல்,
அட மகன ஶர றரம் ன்தரஶனஶ குநறப்தரக
என வதரி ஶரம் மம்தித்றனக்கறநஶதரட அற்குப்
ஶதரடர ன்று

ஶரன்ந ஆம்தித்டிடும். க்கு

ஃதரறனற டரக்டர் ன்ணரன் வதரி வஜணல்
ஃதிமறறன் ஆணரலும், யரர்ட், னங்க்ஸ் ன்று

ரவரன்றுக்கு என வதரி ஶகரபரறு ந்ரல்,
அற்வகன்ஶந ஶஶந என ஸ்வதனறஸ்டிடம் ஶதரணரல்
ரன் ஶஷன ன்று ஶரன்றும். ஃதரறனற டரக்டனம்

அப்தடித்ரன் அனுப்தி ஷப்தரர். வய் ிரகஶ
டுத்டக் வகரண்டரலும், ைறஶணர அம்தரஶபர,
யரிஷ்டஶர ர் எனத்னஶ தப்ம்

ஸ்வ்னொதரணரல் மகன அடேக்யனம் தண் னடினேம்
ன்நரலும், ிக்ணம் ினகடரணரல் திள்ஷபரஷப்
னஜறக்க ஶண்டும், தடிப்ன ஶண்டுரணரல்

மஸ்றஷப் னஷஜ தண் ஶண்டும், ஆஶரக்ம்
ஶண்டுரணரல் மளர் ஸ்கரம் தண் ஶண்டும்
ன்றுரஶண ஶரன்றுகறநட? அஶ ரறரி இப்ஶதரட
„க்னஷ்னக்கு

கங்கர ஸ்ரணத்ஷச் வைரன்ணரல்

ஶதரரட. ஸ்வதனரக என்று வைரல்னறரக ஶண்டும்.
கங்கர ஸ்ரணம் தரத றரம் ன்று தச்ஷைக்
குந்ஷக்குக்கூட்த் வரினேம். அஷப் ஶதரய்

கறனஷ்ரிடம் வைரன்ணரல் அஷ னட்டரபரக்கறணரக

ஆகும். கங்ஷகரலும் ஶதரக்க னடிர ஶரத்ஷத்
ரம் தண்ி ிட்டரகவும் அற்கு அஷ ிட ைக்ற

ரய்ந் ப்ரச்ைறத்ம் வைரல்ன ஶண்டுவன்றும் அர்
ஶகட்தரர்.‟
இப்தடி ஶரஜஷண தண்ி ஈச்ன், “இட டனர ரமம்.
(அரட ம் ப்தைற)*. இந் ரமம் னரவும் னற

றணனம் அனஶரத்றனறனந்ட உரற ஆறு ரறஷக
(2 ி 24 றறம்) ஷ அறுதத்ரறு ஶகரடி னண்
ீர்த்ங்கலம் கரஶரிில் ரமம் வைய்கறன்நண. அறஶன
ஸ்ரணம் தண்ிணரல் ீ யத்ற ஶரம் ஶதரஶ
ஶதரய்ிடும்” ன்று வைரன்ணரர்.
கரஶரி டனர கட்டம்
கரஶரி டனர கட்டம்
கரஶரி னலறலும் இப்தடி டனர ரமத்றல் மகன
ீர்த் மரந்றத்ம் இனப்தரகச் வைரன்ணரலும், இப்தடிச்
வைரல்டம் வஜணனரக இனப்தரல், இறலும்

ஸ்வதனரக என்று ஶண்டும் ஶதரனறனக்குஶ, அணரல்
– ரத்றல்

(ினரடுடஷநில்) ட்டும் டனர

ஸ்ரணம் அற ிஶைரகச் வைரல்னப்தடுகறநட. ரனைம்
ன்தட அன் ைரிரண வதர். ில் ன்று அர்த்ம்.
ினரப்னரில் ப்தடி கல்தகரம்தரள் ினரகறப்
தஶச்ஷணப் னஜறத்ஶபர அப்தடிஶ அதரம்தரள்
ினரக ஈச்ரரஷண வைய்ரல் ரனைம், வகபரீ
ரனைம் ன்று அந் ஶக்ஷத்றத்டக்குப் ஶதர் ற்தட்டட.

அங்ஶக கரஶரிப் தடித்டஷந என்ஷந „னரகடம்‟
ன்தரர்கள். „டனர கட்டம்‟ ன்தடரன் இப்தடி

னவனலத்ஷ உறர்த்ட னரகடரகறினக்கறநட!
ஜணங்கபில் தன ஶதர் ைறன ரர்த்ஷகபின் னல்
லத்ஷஶர, உள்ஶப னகறந லத்ஷஶர „ைரப்திட்டு‟
ிடுரர்கள்! „வரள்பரிம்‟ ன்தஷ „த்பரிம்‟

ன்தரர்கள். „ரம்‟ ன்தஷ „ரம்‟ ன்றுரன்
வைரல்ரர்கள். „ிரதரம்‟ ன்தஷ „ரதரம்‟ ன்தரர்கள்.
வரள்பரிம் த்பரிம் ஆகறந ரறரி, „டனர‟ கட்டம்
„த்னர‟ கட்டரகற, னரகட்டரகற, „னெட்ஷட‟ில் „ட்‟ ஶதரய்
„னெஷட‟ ன்கறநட

ஶதரன „னரகட‟ரகறினக்கறநட!

இந்த் டனர கட்டத்றல் ப்தைற ரமம் னரவும் ஸ்ரண
ிஶைத்டக்கரக ஜணங்கள் ஶைனரர்கள். அங்ஶகரன்
கறனஷ்ஷ யத்ற
ீ
றவ்னத்றக்கரக ஈச்ன்

ஸ்ரணம் தண்ச் வைரன்ணரர். வைரன்ணஶரடில்னரல்
ரனம் கூட ந்ரர்.
னணரீ ியரரி ீதரபின்று ம் ல்ஶனரனக்கும்
கங்கர ஸ்ரணம் கறஷடக்கும்தடிரக அடேக்யம்

வைய்டிட்டுத் ரம் கரஶரிக்கு ந்ட டனர ஸ்ரணம்
தண்ிணரர்.

உடஶண அனக்கு யத்ற
ீ
ஶரம் ஶதரய்ிட்டட.
அற்கு visible proof-ஆக (தித்க்ஷ றனொதரக) யத்ற
ஶரத்ரல் ங்கறினந் அனஷட ஶய கரந்ற
இப்ஶதரட னன் ரறரிஶ தப ீவன்று ஜ்னறக்கறந ல்ன
ீனரக ரநறற்று.

மகன ஶஷகலம் இந் ஆச்ைரித்ஷப் தரர்த்ட,
ஈச்ன், வதனரள் இண்டு ஶதஷனேம் என்நரகத்

ரிைறக்கறந தரக்த்ஷப் வதற்று, ரங்கலம் கரஶரி
ஸ்ரணம் வைய்ரர்கள்.
னரஶி இந் மந்ர்ப்தத்றல்ரன் கரமளன்

ஞரதகரக கங்கர ஸ்ரணம் னனரண ங்கஷபக்
ஶகட்டரகக் கரஶரி னரத்றல் இனக்கறநட.
ீதரபிில் கரஶரி ஸ்ரணம்
ீதரபிில் கரஶரி ஸ்ரணம்
ஆஷகரல் ீதரபிக்கு கங்ஷகஶரடு கரஶரி
மம்தந்னம் இனக்கறநட. அன்ஷநக்கு என ரள் ட்டும்
ல்னர வந்ீரிலும் அனஶரறனறனந்ட
மளர்ஶரம் ஷ என னயழர்த்ம் – அரட

இண்டு ரறஷக – கங்ஷக இனக்கறநரவபன்நரல், டனர
ரமம் னலக்கஶ அனஶரத்றல் ஆம்தித்ட
ப்ரக்கரனம் னடிகறநஷ, அரட மளர்ன் உறத்ட

ஆறு ரறஷக ஷ கரஶரிில் கங்ஷக உள்தட மகன
ீர்த்ங்கலம் இனக்கறன்நண.
அணரல் ீதரபின்று னனறல் ரம்
அனஶரத்றல் ண்வய் ஶய்த்டக் வகரண்டு கங்கர
ஸ்த்ஶரடு வந்ீர் ஸ்ரணம் தண் ஶண்டும்.
அப்னநம் மளர்ஶரரணதின், ஆணரல் ஆறு
ரறஷகக்குள், தச்ஷை ஜனத்றல் இன்வணரன ஸ்ரணம்
வைய் ஶண்டும். இந் ஸ்ரணத்றன் ஶதரட டனர

கரஶரிஷ ஸ்ரித்டக்வகரண்டு தண்ஶண்டும். னல்

ஸ்ரணத்றல் கரமளன், னரஶி, மத்தரர,
கறனஷ்ர் ல்னரர் றஷணவும் னம். இண்டரம்

ஸ்ரணத்றல் தஶச்ன் றஷணவும் ந்டிடும்.
இந்ப் னண் ஸ்ம்ரன் வதரி ஸ்ரணம். உன்
அலக்ஷகவல்னரம் அகற்நற ஜீஷணக் குபிப்தரட்டிப்
தரிசுத்ற தண்டட அடரன். „ஶகரிந்ஶற மர

ஸ்ரணம்‟ ன்தடண்டு. இப்தடிச் வைரன்ணரல் வபிஶ
இனக்கறந கங்கர, கரஶரிவல்னரம் அைறறல்ஷன,
திஶரஜணறல்ஷன ன்று அர்த்ம் தண்ிக்வகரண்டு
ிடக்கூடரட. அந் ஶகரிந்ஶணரன் ம்றடம்
கனஷஶரடு க்கு கங்கர ஸ்ரணத்ஷக் வகரடுத்ட,
ரஶண கரஶரி ஸ்ரணம் தண்ிக் கரட்டிினக்கறநரன்.
அனுஷட ஸ்த்ஶரடு இப்தடி ஸ்ரணம்

தண்ிணரல் அட உள்பத்டக்கு ஸ்ரணம் ன்தட
ட்டுறல்ஷன, உள்பத்டக்குப் னட ஸ்ற அனங்கரம்,
டரண தக்ஷம் ல்னரனம் அடஶரன்!
மரைறம்
ஆறகுன
ஆறகுன
மரைற மரம்தரம் ைங்கரைரர் த்ரம் |
அஸ்த் ஆைரர் தர்ந்ரம் ந்ஶ குனதம்தரம் ||
இட ஆறினறனந்ட இன்று ஷ ந்றனக்கறந குன
தம்தஷக்கு ஸ்கரம் வரிிக்கறந ச்ஶனரகம். வ
ைங்கதகத் தரரபின் றஷ அடேமரிக்கறந

ல்ஶனரனம் வைரல்கறந – இடஷ வைரல்னரிட்டரலும்

இணிஶனரட ப்ற றணனம் இண்டு ஶஷபனேம்

வைரல்ன ஶண்டி – ச்ஶனரகம். „இன்றுஷ ந்றனக்கறந
குன‟ ன்நரல் இன்ஷநக்கரண, அரட இந் டைற்நரண்டில்
இப்ஶதரட இனக்கறந, குன ன்று அர்த்றல்ஷன.
ன்ஷநன்ஷநக்கும் இந் குன தம்தஷில் குனரர்கள்
வரடர்ந்ட னரர்கபரனரல் அன்நன்ஷநக்கும்

அர்கலக்கு ைறஷ்ர்கபரக இனக்கப் ஶதரகறநர்கள்
அவ்ப்ஶதரட ஶரிஶன மரக்ஷரத்ரகப் தரர்த்ட, ஶதைப்
ஶதரகறந அந் றர்கரன குனஷ „இன்று ஷ

ந்றனக்கறந குன‟ ன்று வைரல்னற ஸ்கரிப்தற்கரண
ச்ஶனரகம் இட ன்று னரிந்ட வகரள்ப ஶண்டும்.

னெனத்றல் „இன்றுஷ‟ ன்று அர்த்ம் வகரடுக்கறந
ரர்த்ஷ டவுறல்ஷன. „அஸ்த் ஆைரர்‟ ன்ஶந
இனக்கறநட. அப்தடிவன்நரல் „ம்னஷட ஆைரரிர்‟

ன்றுரன் அர்த்ம். மந்ர்தத்ஷப் வதரறுத்ட அஷ ‟ம்
கரனத்றல் இப்ஶதரட க்கு உதஶைம் ந்ட வகரண்டு
ஜீவ்ந்ரக இனக்கறந ஆைரர்ர்‟ ன்று அர்த்ம்
தண்ிக் வகரள்ப ஶண்டும்.

ஆற-த்-அந்ம் ன்தரர்கள். றறல் னல்-டுவு-

னடிவு. ஆணரல் குனதம்தஷக்கு னடிவு கறஷடரட. அட
அரணட. அணரல் இங்ஶக „னல்-டுவு-இன்ஷந
கரனனம், இணிஶல் றர்கரனத்றல் எவ்வரன
ஷனனஷநக் கரனனம்‟ ன்று ஷத்டக் வகரள்ப
ஶண்டும்.
அந் னல்குன, ஆறகுன ரர்? „மரைறன்‟ ன்று
ச்ஶனரகம் வைரல்கறநட. டுகுன? அர் வதரில்

ந்றனக்கறந மம்ப்ரஸ்ர்கள்ரன் இந்
ச்ஶனரகத்ஷச் வைரல்லுகறநர்கள், வைரல்ன

ஶண்டிர்கள் ன்தரல் அர்ரன் இந் குன
தம்தஷக்ஶக டு ரகம் ன்ந ைறநப்ன ஸ்ரணம்
வதற்நர் ன்று வரிகறநட. „ஆைரர்ரள்‟ ன்ந
ரத்றத்றல் றஷணக்கப்தடுகறந ைங்க தகத்
தரரைரர்ரள்ரன் அர்.
அர் ரவன்நரல் ஆற குனரண மரைறணின்
அரஶரன்.
மரரரகச் வைரல்லும்ஶதரட ஆைரர் ைறஷ்ர்கபரண
க்வகல்னரம் – அரட ஸ்ரர்த்ரர்கள், அத்ஷறகள்
ன்று வைரல்னப்தடுகறநர்கலக்வகல்னரம் – ஆறகுன
க்ஷறரனெர்த்ற ன்ஶந ஶகட்டினக்கறஶநரம்.

ஶதைரல்,

அஷைரல், ந்க் கரர்னம் தண்ரல் உட்கரர்ந்ட
வகரண்டினந் அஶரன் ஶனரக ஜணங்கபிடம் த
கனஷிணரல் த த்த்ஷ ிபக்கற ிபக்கற

றஷநப் ஶதைற உதஶைறத்ட, ஊர் ஊரகப் ஶதரய்ப் திைரம்
தண்ி, டங்கள் ஸ்ரதிப்தட னனரண அஶக

கரர்ங்கஷப மரறத்ட மரண ர்த்ஷ ன்நரக

ஸ்றப்தடுத்றத் னற்கரக ஆைரர்ரபரக அரித்ரர்
ன்று ஶகட்டினக்கறஶநரம்.
இங்ஶக, ச்ஶனரகத்றல், க்ஷறரனெர்த்ற ன்ந ஶதஷச்
வைரல்னறினக்கில்ஷன. மரைறன் ன்ஶந இனக்கறநட.
‟மரைற

மரம்தம்‟ – „மரைறணில் அகரக

ஆம்தித்ட‟ – ன்ஶந ச்ஶனரகம் ஆம்திக்கறநட.

வணன்நரல், க்ஷறரனெர்த்ற ன்நரல் அர் ட்டும்
ரர்? ைறன் ரஶண? ைறனுக்கு அஶக னொதங்கள்…

மறம்ய னெர்த்ற ன்கறஶநரம். ரைந்றனெர்த்ற
ன்கறஶநரம், க்னஷ்ர், யக்ரீர் – இப்தடிப் தன ஶதர்
வைரல்கறஶநரம். அர்கள் ல்னரனம் யரிஷ்டின்

னொத ஶதங்கள்ரஶண? அப்தடிஶ க்ஷறரனெர்த்ற, டரஜர,
திக்ஷரடணர், ஷதர் ன்வநல்னரம் வைரல்கறந தன
ஸ்ரறகலம் ைறனுஷட தனிரண னொதங்கள் ரன்.
அஷ்ட ரங்கள் ; யரஶன்
அஷ்ட ரங்கள்; யரஶன்
‟யரிஷ்ட‟ ரறரி „யரைறன்‟ ன்தறல்ஷன.
„யரைறரத்ரி‟ ன்தறல்

னல ரர்த்ஷக்குஶ „யர‟

ன்தட அஷடவரற; „ைற‟ ன்தற்கு ட்டும் இல்ஷன.

ப்ற ரமனம் னகறந ஶய்திஷநச் ைடர்ைற இவுக்கு
„ைறரத்ரி‟ ன்று

வதர். „ரம ைறரத்ரி‟ ன்று

வைரல்ட, இப்தடி னம் தன்ணிண்டு ைறரத்ரிகபில் ட
யறஷ றக்கரக இனக்கறநஶர அந் ரைற ரம
ைறரத்ரிக்கு அன் யறஷஷக் கரட்டி „யர
ைறரத்ரி‟ ன்று வதர் வகரடுத்றனக்கறநட.

அப்தடிரணரல் ைறனுக்கு யறஷ கறஷடரஶர, அன்
„யர‟ தட்டத்டக்கு

ஶரக்ன் (குற வதற்நன்)

இல்ஷனஶர ன்று றணத்டிடக் கூடரட. „யரைறன்‟
ன்று ஶதர் இல்னரிட்டரலும் „யரன்‟ ன்ஶந
அனுக்குத்ரன் ரர வைரல்னறினக்கறநட.

ைற ரரக்கபில் வரம்த உைந்ரக ட்டு உண்டு.

அறஶன னடிரண ரர „யரன்‟ரன். தன், ைர்ன்,
ஈைரணன், தசுதற, னத்ன், உக்ன், தீன், யரன் ன்று
இப்தடி அஷ்ட ரர. மயஸ்ரம், த்ரிைற,
அஷ்ஶடரத் (ை) அர்ச்ைஷண ல்னரம் தண்ி னடித்ட

னடிிஶன இந் ட்டுப் வதர்கஷப „தர ஶர :‟,
„ைர்ர

ஶர :‟, „ஈைரணர ஶர :‟, „தசுதஶ

ஶர :‟, „னத்ர ஶர :‟, „உக்ர ஶர

:‟, „தீர ஶர :‟, „யஶ ஶர :‟, ன்று
இந் ஆர்டரில் வைரல்னற அர்ச்ைறத்ட ிட்டு, அப்னநஶ
டெத-ீத-ஷஶத்ம் ன்று ஶதரகறநடரன் வரன்று

வரட்டு ந்டள்ப னஜரிற. னல் ஶற்றுஷில்
„யரன்‟ ன்தரக

இனக்கறந வதர், ரனரம்

ஶற்றுஷில் „யரனுக்கு ஸ்கரம்‟ ன்று
னம்ஶதரட „யஶ :‟ ன்று னகறநட.
‟யஶ

ஶர :‟ ன்று „ஶ‟ ைப்ம் ஶைர்த்டக்

வகரள்ப ஶண்டும். ட்டுப் ஶதர்கபில் எவ்வரன்றுக்கும்
„தர

ஶர‟, „ைர்ர ஶர‟ ன்று ஶ ைப்ம்

ஶைர்த்டச் வைரல்னறக் வகரண்ஶட ஶதரய், கஷடைறில்
„யஶ

ஶர‟ ன்று னர்த்ற தண் ஶண்டும்.

அந் ிஶைத்ரல்ரன் „யரஶன்‟ ன்ஶந
ைறனுக்குப் திமறத்ரக ரர இனக்கறநட.

இந் அஷ்ட ரரக்கபில் என ிஶைம்; ஶடிக்ஷக.
அம்தரலக்கு னகுரக (பிரக) அர்ச்ைஷண தண்
ஶண்டுர? அற்கும் இந் ரரக்கபில்

எவ்வரன்ஷநனேம் வைரல்னற, அந் வதர்க்கரர்னஷட

தத்றணிக்கு ஸ்கரம் ன்று அர்ச்ைறத்ட ிட்டரல்

ஶதரடம். „தஸ் ஶஸ் தத்ன்ஷ :‟, „ைர்ஸ்
ஶஸ் தத்ன்ஷ :‟, ன்று இப்தடி வைரல்னறக்
வகரண்ஶட ஶதரய், „யஶர ஶஸ் தத்ன்ஷ :‟
ன்று னடித்டிட ஶண்டும். „யரன்‟ ன்ந னல்

ஶற்றுஷப் ஶதர் „யரனுஷட தத்ணி‟ ன்று ஆநரம்
ஶற்றுஷில் னம் ஶதரட „ய:‟ ன்று ஆகும்.
ஶைர்த்டச் வைரல்கறநஶதரட „ய:‟ ன்தட „யஶர‟
ன்நரகும். இப்தடிஶ மளப்ம்ண்ர் –

ிக்ஶச்ர்கலக்கும் இந் அஷ்ட ரரக்கரரின்
திள்ஷப ன்று வைரல்னறஶ மம்க்ஷறப்ரக (சுனக்கரக)

அர்ச்ைஷண தண்ி ிடனரம். ‟தஸ் ஶஸ் னத்ர
: ன்று ஆம்தித்ட, „யஶர ஶஸ் னத்ர :‟
ன்று னடிப்தட. „னத்ர‟ ன்தற்குப் தறல் „மளஶ‟

ன்றும் வைரல்டண்டு. மளடே ன்நரலும் னத்றன் ரன்.‟
ஶடிக்ஷக ன்று ஷச் வைரன்ஶணன் ன்நரல், ள்பி
இனக்கறநரள், ஶஶமஷண இனக்கறநரள். ிக்ஶச்

தத்ணிகபரக மறத்ற-னத்றகள் இனக்கறநரர்கள். ல்னஷத
ன்று ஶறு எனத்ற இனக்கறநரள். இர்கலக்கும்
அர்ச்ைஷண தண்டம் ன்று ஆஷை இனந்ரல்,

அர்கலக்கு ஶஶந வதர் டவும் வரிில்ஷனஶ!
னக்ஷக் கக்கரண ஶஜர், ஷணர் னர க்ந்ங்கஷபக்
கறபநறணரல் அர்கலக்கும் அஷ்ஶடரத்ம் அகப்தடனரம்.
ஆணரல் அற்வகல்னரம் க்கு ங்ஶக வதரலட
இனக்கறநட? இங்ஶகரன் அஷ்ஶடரத் ைத்டக்குப் தறல்
இந் அஷ்ட ரரக்கஶப – அஷ்ஶடரத் (அஷ்ட உத்)
– ரரக்கஶப

ஷகவகரடுக்கறன்நண! „த ஶனுஷட

திள்ஷபின் தத்ணிக்கு ஸ்கரம்‟, „ைர் ஶனுஷட
திள்ஷபின் தத்ணிக்கு ஸ்கரம்‟ ன்று அர்த்ம்
வகரடுக்கும்தடிரண „தஸ் ஶஸ் னத்ஸ்
தத்ன்ஷ :‟, ன்று ஆம்தித்ட „யஶர ஶஸ்
னத்ஸ் தத்ன்ஷ :!‟ ன்று னடித்ட ம்னஷட
ஆஷைஷ னர்த்ற தண்ிக் வகரண்டு ிடனரம்.
யரனறங்கம்; ஶயச்ன்
யரனறங்கம்; ஶயச்ன்
ஆகக்கூடி ைறன் யரஶணரகப் னர்த்ற ஸ்ரணத்றல்
னகறநரன்.

யரஶன் ன்கறந ரறரிஶ யரனறங்கம் ன்றும்,
ஶயச்ன் ன்றும் அஷணச் வைரல்கறஶநரம்.
ஆணரலும் ிஷ்ட-யரிஷ்ட ரறரி ைறன் –
யரைறன் இல்ஷன. ன் இப்தடி?

ஶர்கபிவனல்னரம் வதரிணரனரல் யர ஶன்.
வதனஷ, யறஷ ரய்ந் னறங்க னொதரணரல்

யரனறங்கம். னறங்கம் ன்நரல் அஷடரபம், அநறகுநற
ன்று அர்த்ம். தப்ம்த்டக்கு இனக்கப்தட்ட

அஷடரபங்கள்ரன் அத்ஷண ஶர னொதங்கலஶ.
அற்றுக்குள்ஶப னல் ஸ்ரணத்றனறனக்கறந யறஷ
„னறங்கம்‟ ன்ஶந

ப்தடி?

வைரல்னப்தடுகறந னெர்த்றக்குத்ரன்!

„னெர்த்ற‟ ன்ஶநன்.

ஆணரல் கண், னெக்கு, கரட, ைரீம்

ன்றுள்ப னெர்த்றரகர இனக்கறநட, ரம் தரர்க்கறந
ைறனறங்கம்? அப்தடிப் தரர்த்ரல் அனெர்த்றரன்,

அனொதந்ரன்!

ஆணரலும்! வறும் வட்டவபிர, empty

space-ஆ? அப்தடினேம்

இல்ஷன. Cosmos ன்கறந திதஞ்ைம்

ரறரிஶ oval ஆக (ீள்ட்டரக) மகன ஸ்னஷ்டிக்கும்
அஷடரபம் கரட்டிக் வகரண்டினக்கறந என திம்தரகவும்
அட இனக்கறநட. ிஜ்ஞர்கள் மகும்-றர்கும்
இண்டும் ஶைர்ந்ட, மகபம்-றஷ்கபம் இண்டும்

ஶைர்ந்ட ன்று அற்குப் வதரி யறஷ வைரல்ரர்கள்.
அனவுனம் ன்று றறல் வைரல்ட. இப்தடி அன-

உனங்கபரக எனத்ஶண எனஶை இனப்தறல் அத்ஷத்ஷ த்ங்கள் அத்ஷணனேம் அடக்கம். அரட
மகன த்னம், த்ரீனம், (த்த்றற்கு

அப்தரற்தட்டட) ல்னரனஶ அடக்கம். அணரல்ரன்
யத்ரண அஷடரபம், யறஷ ரய்ந் அநறகுநற
ன்று

ஶதரற்நற ‟யரனறங்கம்‟ ன்தட.

ஶயச்ன் ன்று ன் வைரல்ட ன்நரல்; ஈச்ன்
ன்ந தத்டக்கு ஆட்ைற வைலுத்டம் ைக்றரணரண

ஷனன் ன்று அர்த்ம். „ஈச்‟ ன்ந ரடவுக்கு னொல்
தண்டட, உஷடஷ தஷடத்றனப்தட ன்று அர்த்ம்.
இந் ப்தஞ்ைம் னலஷனேம் ன் உஷடஷரக்க்
வகரண்டு அன்ீ ட ஆறக்க ைக்ற கரட்டி ஆள்கறந

யத்ரண கரர்த்ஷப் தண்டகறநஶண ஈச்ன்.
யத்ரண கரர்ம் தண்டரல் ஶயச்ன்.
ந்வரறல்
ந்வரறல்
தஞ்ை க்னத்ம் – றறல் „ந்வரறல்‟ ன்று
வைரல்ரர்கள். ல்னரனக்கும் வரிந் ஸ்னஷ்டி, ஸ்றற,

மம்யரம் ன்ந னத்வரறல்; ப்ம் ஸ்னொதத்ஷ
ரஷரல் ஷநத்ட இந் னத்வரறலுக்கும் இடம்

உண்டரக்குரண „றஶரரணம்‟ ன்ந ரனரட வரறல்.
„றஶரரணம்‟ ன்நரல்

ஷநப்தட. ப்ம் ஸ்னொதத்ஷ,

அரட, ம்னஷட றஜ ஸ்னொதஶரண ஆத்

ஸ்னொதத்ஷ ஷநத்ட, ஜீ-ஜகத்டக்கஷப உண்டரக்கற
ஸ்னஷ்டி-ஸ்றற-னத்டக்கு இடம் வகரடுக்கறந ஜகத்
ிரதரரண யரகரர்த்ஷச் வைய்னேம் யர

ரஷஶ றஶரரணம். ஸ்னஷ்டி, ஸ்றற, மம்யரம்
வைய்னேம் அறகரரி ஶஷகபரக ப்ம், ிஷ்ட,
னத்ர்கள் இனக்கறநடஶதரன றஶரரணத்டக்கு இனக்கும்

அறகரரிக்ஶக ஷை-ைரக் ஆகங்கபில் ஈச்ன் ன்று
வதர். யரரஷ ன்ஶந வைரல்லும்தடிரக
அகறனரண்டங்கஷபனேம் ரஷிஶன கட்டிப் ஶதரட்டு

ஆள்கறநரல் அந் ஈச்னுக்கு ‟யர‟ தட்டம் வகரடுத்ட
ஶயச்ன் ன்தரர்கள்.
ைற மம்தந்றல்னர ப்ம்-ிஷ்டக்கலக்கு ந்றல்
இண்டு வரறல்கள். தரக்கற னென்றும் ைறணில்
ஆிர்தித் னென்று ஶதர்கபின் ைத்றல் இனக்கறநட.

மம்யரத் வரறல் னத்ன் ன்ந ஷை னெர்த்றின்
ைம். றஶரரணத் வரறல் ஈச்ன் ன்ந ஷை னெர்த்ற
ைம்.
இன்னும் என்று றஞ்சுகறநட. ந்ரரண அந்த்
வரறல்ரன் உச்ைரணட. அட ன்ண ன்நரல்
‟அடேக்யம்‟ ன்தட.

றறஶன வைரல்லும்ஶதரட ஆக்கல்-

கரத்ல்-அறத்ல்-ஷநத்ல்-அனபல் ன்று னடிக்கறந
அனபல்ரன் அடேக்யம்.

இண்டு றனுமரண அடேக்யம். அடிட்டத்றஶன, இந்
ரர ஶனரகத்றஶன என ஜீஷணப் திஷத்ட
ஷத்றனக்கும்ஶதரட வைய்ட என அடேக்யம். அட

ன்ண ன்நரல் ஶனரக ரழ்க்ஷக டத் அடேகூனரக
என உடம்ன, இந்றரிங்கள், ஶனரகம் ன்கறந அடேஶதரக
ஸ்ரணம், அறஶன வதறுகறந ஶதரகங்கள் ன்ந ரஷன
அடேக்யறப்தடரன். இந் ரஷன னஷநஶ டே-கம்னணம்-ஶதரகம் ன்று வைரல்ட. „ரர ப்தஞ்ை
ரழ்க்ஷகக்கரண ரஷனத் னர என அடேக்யம்?‟
ன்று ஶகட்தீர்கபரணரல் ன்ண தறல் வைரல்ரர்கள்

ன்நரல் : „கர்ர ன்று என்று ப்தடிஶர ஜீனுக்கு
மம்தித்ட ிட்டட. அற்கப்னநம் அஷக்

கறத்ரகடஶ! இஷ ப்தடி மரறப்தட! இந்
ஶனரகத்றஶனஶ மத்கர்ர, மரஷண தண்ித்ரஶண
கறக்க ஶண்டும்? ரர ப்தஞ்ைத்றனறனந்ட

ிடுதடுற்கும் மரஷண தண்டற்கரக உடம்ன,
இந்றரிம், ஜகத் ன்ந என ரலறடம், மரஷண

வைய்ற்கரகஶ உிர் ரலம் வதரனட்டு அைறரண
ஶதரகங்கள் ஆகறஷ இனந்ரல்ரஶண னடினேம்? திக்ன
ஜீித்றஶன (றகழ் திநிிஶன) என ஜீன் ன்னுஷட
னர்கர்ரஷத் ீர்த்டக் வகரள்ற்கரகத்ரன் இந்
ரஷனப் தரத்ர வகரடுத்றனக்கறநரவணன்று னரிந்ட
வகரண்டு இந் ரஷனஶ கர் ரைத்டக்கு உதரரக்கறக்
வகரண்டரரணரல் இடகலம் அடேக்யத்ஷச்

ஶைர்ந்ஷரன் ன்று வரிந்ட வகரள்லரய்‟ –
ன்நறப்தடி தறல் வைரல்ரர்கள்.

ன்ண வைரன்ணரலும் இட அடிறஷன
அடேக்யம்ரன்.ம்றல் வரம்தப் ஶதர் டே-க-னணஶதரகங்கஷப அடேக்ய ிங்கபரக டுத்டக்

வகரண்டு மம்மரத்றனறனந்ட கஷடத்ஶந இடகஷப
உதரரக்கறக் வகரள்பரல், இடகஷபக் வகரண்ஶட
கர்ரஷ இன்னும் ஜரஸ்றரக்கறக் வகரண்டு
மம்மரத்றல் ஶலும் ஶலும் னஷந்டரன்
ஶதரகறஶநரரனரல் இஷப் னரக „அடேக்யம்‟ ன்று
மர்டிஃஷத தண் னடிில்ஷன!
இந் அடிறஷன அடேக்யம் ரறரி இல்னரல் உச்ை
றஷனரக என அடேக்யம் உண்டு. அடரன்

எனத்ஷண மம்மரத்றனறனந்ட கஷடத்ஶற்நற
ஶரக்ஷத்ஷ அபிப்தட. அற்கு ஶஶன என அடேக்யம்
கறஷடரட. ீ பஶ னடிர னஷச் ஶைற்நறனறனந்ட

தரத்ர ம்ஷத் டெக்கறிட்டு அறன றஷனில்
ைரச்ரக இனத்டகறந அந் அடேக்யத்றல்ரன்
அனுஷட ப்ஶஷனேம் கனஷனேம் அன்
உச்ைஸ்ரணத்ஷத் வரடுகறநட.

தஞ்ைக்னத்த்றல் ந்ரரண, உச்ைரண.. ஸ்ங்கல த்றல்
வரம்த உச்ை ஸ்ம் ரஸ்ரி தஞ்ைம் ன்று
திடிப்தரர்கள்; அப்தடிப் தஞ்ை க்னத்த்றல் தஞ்ைரண
(ந்ரரண) … ஶரக்ஷப்ரணம் ன்கறந

அடேக்யத்ஷச் வைய்னேம் ஷை னெர்த்றக்ஶக „மரைறன்‟
ன்று வதர்.

ைறடக்கு ட்டுஶ மர அஷடவரற
ைறனுக்கு ட்டுஶ „மர‟ அஷடவரற
அந் மரைறஷணப் தற்நறச் வைரல்னனரம் ன்றுரன்
ஆம்தித்ஶன். „மரைற மரம்தம்‟ ன்று குன

தம்தஷ ஆம்திப்தஷச் வைரல்னற ஆம்தித்ஶன்.
யரிஷ்ட ரறரி யரைறன் இல்ஷன; மரைறன்
ரன்.
‟யரைறன்‟ இல்ஷன

ன்று குஷநப்தட்டுக் வகரள்ப

ஶண்டரம். வணன்நரல் „மர‟ைறனுக்கு அப்தடிப்தட்ட
என ஸ்வதரனறடி இனக்கறநட; uniqueness ன்கறநரர்கஶப,

அப்தடிப்தட்ட ணித் ன்ஷ! „யர‟வுக்கு இல்னரரக,
„மர‟வுக்கு

ட்டுஶ உள்ப னேண ீக்வணஸ்!

ிஷ்டவுக்கு ரத்றம் ன்நறல்னரல் இன்னும் அஶக
வய்ங்கலக்கும் „யர‟ அஷடவரற உண்டு. ரரர்
னக்ஷ்றஷஶ யரனக்ஷ்ற, யரனக்ஷ்ற ன்றுரஶண
வைரல்கறஶநரம்? டர்கர ஶி, ைண்டிஷக ன்நறனக்கறந
அம்தரலக்கும் என யரனக்ஷ்ற ஸ்னொதம் உண்டு.

யறரமள ம் வைய்ட அந் யரனக்ஷ்ற டர்ஷக
ரன். யரகரபி, யரமஸ்ற ன்ந இன்னும் இன
„யர‟ தட்டம்

வதற்ந ஶிகபரகவும் அலக்கு

னொதனண்டு. யரகதற இனக்கறநரர். யர ைரஸ்ர
இனக்கறநரர். „ரைரத்ரன்‟ ன்தரர்கள். மளப்ம்ண்
ஸ்ரறக்கும் யரஶமணன் ன்று என „யர‟ வதர்
இனக்கறநட. „யரைறன்‟ இல்னரிட்டரலும்

ைறனெர்த்றகள் மம்தந்ரகஶ யரஶன்,

யரனறங்கம், ஶயச்ன் இத்ரற இனப்தஷனேம்
வைரன்ஶணன்.

ஆணரல் „மர‟ ட்டும் „னேண ீக்‟கரக ைறரர
என்ஶநரடுரன் ஶைர்ந்ட „மரைறன்‟ ன்று இனக்கறநட.
ஶஶந ந் ஸ்ரற ஶதனக்கரட மர அஷடவரற
இனக்கறநர? „மரிஷ்ட‟ உண்டர? „மரரன்‟?
ரன் ஶதர் இத்ஷண அஷடவரறகலடன் ரன்
ஶைர்கறநட ன்று கக்கு க்கு வைரல்ன னடிரல்
த்ஷணஶர „ர‟ப் வதர்கள் இனக்கறன்நண.

கதறரன், ர மளப்ம்ண்ன், ைறரன்,

ஶரன், ஶகல்ரம், ஆணந்த்ரம், ைரந்ரரம்..
ரனக்ஷ்ற ன்ஶந கூட… (ைறரித்ட) ஆரரம்,

கரரம்**ஷ கப்தட்ட எட்டுப் ஶதரட்டுக் வகரண்டு
அந் ரைந்றனெர்த்றக்குப் வதர்கள் இனக்கறன்நண.
ஆணரலும் ‟மரரன்‟ ன்று ஶதர் கரஶரம்!
** அைறனறல்

என கட்ைறினறனந்ட இன்வணரன்றுக்கு

ந்ர் „ஆரரம்‟. என கட்ைறினறனந்ட
இன்வணரன்றுக்குப் ஶதரணர் „கரரம்‟.

ந்ப் னன வய்ப் ஶதனடஶணர, ஸ்றரீ வய்ப்
ஶதனடஶணர „மர‟ எட்டுப் ஶதரட்டுக் வகரள்பில்ஷன.
ைறன் என வதனக்ஶக அந் அஷடவரற ஶைர்ந்ட
மரைற ரர உண்டரினக்கறநட.
ைறன், ைறன் ன்று ஸ்ரற வதஷத் ணிரகச்

வைரல்னறக் வகரண்டு ஶதரட ணக்ஶக ‟ன்ணஶர ரறரி‟
இனக்கறநட! மரரரக அந் ரரஷ அப்தடிச்

வைரல்கறந க்கறல்ஷன. றறல் ‟ைறவதனரன்‟ ன்று
„வதனரன்‟ ஶைர்த்ஶ

வைரல்ரர்கள். மம்ஸ்கறனத்றல்

ணரஶனர அந் ஸ்ரறஷப் த உத்க்னஷ்டரண
(உர்வு றக்க) ைற ைப்த்ரல் வைரல்னரல் „ஈச்ன்‟
„தஶச்ன்‟ ன்ஶந

அறகம் குநறப்திடுரக

ற்தட்டினக்கறநட. அப்தடித்ரன் ரனும் வைரல்ட.
ஆணரல் இன்ஷநக்கு மரைறஷணச் வைரல்ன
றஷணத்ரல் ைற ரரரகஶ ஶனரகங்கபரண அந்
இட்ஷட அக்ஷத்ஷ றஷநச் வைரல்னடவன்று
ஶரன்நற வணக்கறட்டு அப்தடிச் வைரல்னறக் வகரண்டு
ஶதரகறஶநன்…

ஆர் றரிட ஆரய்ச்ைற
ஆர்-றரிட ‟ஆரய்ச்ைற‟!
என ஶடிக்ஷக ன்ணவன்நரல், யரிஷ்டஷத்
றழ்ரட்டிஶன ிஷ்ட ைப்ரகச் வைரல்னரல்
„வதனரள்‟ ன்று

வைரல்ரகஶ ஷஷ்ர்கள்

ஷத்டக் வகரண்டினக்கறநரர்கள். இறல் ன்ண ஶடிக்ஷக
ன்நரல்: ம்னஷட „ரிமர்ச்‟கர ஶரிகள் ைறஷண
றரிட ஸ்ரற ன்றும், ிஷ்டஷ ஆர்ஸ்ரற
ன்றும் வைரல்கறநரர்கள். ஆணரல் ஷடனஷநஷப்
தரர்த்ரல் „றரிட ஸ்ரற‟ஷ ஈச்ன் ன்ந

மம்ஸ்கறனப் வதரிலும், „ஆர் ஸ்ரற‟ஷப் வதனரள்
ன்ந றழ்ப் வதரிலும் வைரல்ரக இனக்கறநட!
வரம்தவும் தரரண ஜணங்கள் கூட „ஈச்ன் ஶகரிலு‟,
‟வதனர

ஶகரிலு‟ ன்றுரன் வைரல்னக் ஶகட்கறஶநரம்.

இஷிடக்கூட ரிமர்ச்ைறன் „ஶரித்ண‟த்ஷக்
கரட்டுரக இன்வணரன்று இனக்கறநட.
‟ஆர்ர்கள்

ைறப்ன றநக்கரர்கள்; ைறப்னப் திரிர்கள்;

வைக்கச் வைஶல் ன்ந அக்ணிஷ உதரமறக்கறநர்கள்.
றரிடர்கள் கறுப்னக் கனர்க்கரர்கள்; கறுப்னப் திரிர்கள்;
கன ீனரக றரிட ஶைத்ஷ சுற்நறச் சூழ்ந்றனந்
ஜனத்றல் திரிம் ஷத்றனப்தர்கள்‟ ன்வநல்னரம்
ரிமர்ச் தண்ிச் வைரல்கறநரர்கள். இந் றரப்தடி
தரர்த்ரல் றரிட ஸ்ரறரன் கறுப்தரக இனக்கடம்;
ஆர்ஸ்ரற ைறப்தரக இனக்கடம். ஆணரல்
ரஸ்த்றல் ப்தடி இனக்கறநட? ைறன் ரன் வைக்கச்
வைஶல் ன்று இனக்கறநரர். „தபம் ஶதரல் ஶணி‟,
„ைறவணனும்

ரம் ணக்ஶகனேஷட வைம்ஶணி

வம்ரன்‟ ன்வநல்னரஶ ஶரத்றல் தரர்க்கறஶநரம்.
‟வைந்ல்

உனர் ஶதரலும்‟ ன்று அந் ‟றரிட

ஸ்ரற‟ஷஶ ஜ்ஶரறஸ்னொதரகச்

வைரல்னறினக்கறநட. „ஆர் ஸ்ரற‟ரணரல்
ஜனரைனத்றஶனஶ தடுத்டக் வகரண்டினக்கறநரர்! ீனண்ட
ஶகம் ஶதரல் இனக்கறநரர். „ஊற னல்ன் உனம்
ஶதரல் வய்கறுத்ட‟ ன்று ஆண்டரள் வைரல்கறநதடி

இனக்கறநரர். க்னஷ்ரரம் தண்ிினக்கறநரஶ, அந்
கறனஷ்ன் ன்ந ஶதனக்ஶக „கறுப்தன்‟ ன்றுரன்
அர்த்ம். இந்க் கறுப்தர்ரன் னர்ரரத்றல் ரரக
இனந்ஶதரட „கறுப்தண்ர ைரற‟! கறுப்தரகவும்
அண்ரரகவும் இனந் ஸ்ரற! அர் னெத் திள்ஷப.
அப்னநம் னென்று திள்ஷபகள். அந்த் ம்திகலக்கு இர்
அண்ர – அண்ர ஸ்ரற. க்னஷ்ரரத்றல்

அஶ ம்திஸ்ரற. னர்ரரத்றல் அஶரடு

இஷ திரிரனறனந் ம்தி னக்ஷ்ஶ இப்ஶதரட
அண்ர தனரரக ந்ரர்.

னக்ஷ்ர், தனரர்

இண்டு ஶதனம் ஶைரரம். இண்டு ஶதனம் ல்ன
வலப்ன. கறுப்ன ர-க்னஷ்ர்கள், வலப்ன னக்ஷ்தனரர்கள்.

ரிமர்ச் ன்று டரல் னடரல் தண்ி, அடஷ என
குடும்தரக எட்டிக் வகரண்டினந் ஜண மனெயத்றல்
ஶத ைறந்ஷணஷ ன்நரக ஶஶரட ிட்டினக்கறநரர்கள்!
ைறரர தற்நறனேம் இஶ ரறரி ஶரித்ண

ரிஸ்ர்ச்சும், அஷஶ அரரிடிரக வரம்தப் ஶதை டுத்டக்
வகரண்டினக்கறந யீண றஷனஷஷனேம் தரர்க்கறஶநரம்.

றழ் ைறப்தினறனந்டரன் ைறரர ந்ட ன்தட ரன்
அந் ரிமர்ச். ஆணரல் வரம்தப் தஷ றழ்
டைல்கபினறனந்ட ஆம்தித்ட இன்ஷநக்கு ஷ „ைற‟
ன்கறநட அந்ப் ஶதனஷட ஸ்ரற எனத்ஷ ட்டுஶ
குநறக்கறந proper noun-ஆக, என ணி ஆமரறின்

வதரகத்ரன் றறல் திஶரகறக்கப்தட்டினக்கறநஶ

ி, common noun ன்கறந வதரடப் வதரக ஶில்ஷன.
ஆணரல் ஶனரகத்றஶனஶ ஆற னல் னஸ்கம் ன்று
இந் ரிமர்ச்கரர்கஶப வைரல்கறந ரிக்ஶத்றனறனந்ட

ஆம்தித்ட மம்ஸ்கறன தரஷிஶன ;ைறம்‟ ன்நரல்
ங்கபம், வமபக்ம், ல்னட ன்ந அர்த்த்றல் common
noun- ஆக

றஷந ங்கப்தட்டு ந்றனக்கறநட. கும்,

ன்ஷ ன்று டவுஶ வைரல்ன னடிர ைரந்ரண
அத்ஷ மத்றத்ஷஶ „ைறம்‟ ன்று வைரல்கறந

அபவுக்கு அந் ரர்த்ஷக்கு உள்ப உத்கர்த்ஷ

(ற்நத்ஷ) ரண்டூக் உதறத்றல் தரர்க்கறஶநரம்.
மம்ஸ்கறனத்றலுள்ப னகழ் வதற்ந அகரறரண „அ
(ஶகரை)த்றல் „ைற‟ ன்கறந ரர்த்ஷக்ஶக synonymகபரக,
அரட அஶ அர்த்னள்ப இ ரர்த்ஷகபரக, “தத்ம்
(bhadram), கல்ரம், ங்கபம், சுதம்” ன்கறநஷகஷபக்
வகரடுத்றனக்கறநட. „ச்ச்ஶமம்-ைறம்-தத்ம்கல்ரம்-ங்கபம்-சுதம் இந் ல்னர ரர்த்ஷக்குஶ
அர்த்ம் ங்கபரணட ன்தடரன். ல்னரக,
மந்ஶரம் னரக, னக்ஷ்ீ கம் ரய்ந்ரக
இனக்கறந என்றுரன் இந் ங்கபரண ைறம்.
ஆஶனரைறத்டப் தரர்த்ரல் இத்ஷண ரர்த்ஷகலக்கும்
ல்னட – மந்ஶரம் – வமபக்ம் -

னக்ஷ்ீ கம்

ன்கறந ல்னரற்றுக்கும் ரத்தர்ம் அன்னரன் ன்று
வரினேம். அன்னரன் ல்னஷச் வைய்ட, வமபக்னம்
மந்ஶரனம் னட, னக்ஷ்ீ கம் ன்று வைரல்கறந
என றஷநரண அஷகப் தப்னட. „னணித்ன்ஷ‟

ன்தஶரடு இஷ திரிரல் ஶைர்ந்ட அன்ன. ஆஷைனேம்
கரனம் னணிறல்ஷன. அன்ன னணிம்.

அணரல்ரன் „அன்ஶத ைறம்‟ ன்று வைரல்ட.
ஆணரலும் யர அடேதிரண றனனெனர்ரன் அப்தடிச்
வைரன்ணரஶ ி, ற்நதடி றறல் அன்தரினப்தஷ
ைறரினப்தட ன்ஶநர – அஶ ரறரி, ங்கபரகஶர
ல்னரகஶர இன்தம் வகரடுப்தரகஶர இனப்தஷ
ைறத்ஷக் வகரடுப்தட ன்ஶநர – வைரல்கறந

க்கறல்ஷன. ந்த் றழ் டைனறலும் அப்தடிச்

வைரல்னறினக்கில்ஷன. மம்ஸ்கறனத்றல்ரன் அப்தடி
அந் ரர்த்ஷஷ ஆறக்கும் ஆறப் னஸ்கம் ன்று
ஶனரகம் னரவும் எப்னக் வகரள்லம் ஶத்றனறனந்ட
ஆம்தித்ட மயஜரகஶ வைரல்கறநரக இனக்கறநட.

இனந் ஶதரறலும் றரிட ைறஷணஶ ஆர்ர்கள் கடன்
ரங்கறக் வகரண்டரர்கள் ன்று ரிமர்ச் „ஶஷ‟கள்
மரறக்கறநரர்கள்!
இட மம்தந்ரக இன்னும் வகரஞ்ைம் வைரல்னடம்.
„உக்ரக, க்னொரண

கரர்ம் தண்ிக் வகரண்டு னத்ன்

ன்று என வய்ம். அஷணத் ரன் ஶ த்றல்

னனறல் ஸ்ஶரத்றரித்டக் வகரண்டினந்ரர்கள். அப்னநம்
வமபம் னெர்த்றரக வமபக்த்ஷக் வகரடுத்டக்

வகரண்டினக்கறந ைறன் ன்ந வய்த்ஷத் வரிந்ட
வகரண்டரர்கள். அப்தடிஶ கரனக்த்றல் இஷணனேம்
அஷணனேம் என்று ஶைர்த்ட எனத்ணரகப் தண்ி

ிட்டரர்கள்‟ ன்தட ரிமர்ச்கரர்கபின் ீர்ப்ன. ற்கரக
உக் வய்த்ஷனேம் வமபம் வய்த்ஷனேம்
என்நரக்கடஶர, வரிில்ஷன!
ைரி, தித்க்ஷ proof – ஶ ைணத்றஶனஶ தயள (வகு)
ஸ்தஷ்டரகக் கறஷடக்கறந proof – ன்ண கரட்டுகறநட?
னத்த்றல் ஸ்ரறிடம், “உன் ஶகரதத்டக்கு ம்ஸ்கரம்”
ன்ஶந அடி ஆம்தத்றல் ஶண்டிக் வகரண்டு, “ஆணரலும்
ைறரக அரட, வமபக்ம் னகறந ங்கப னெனரக
என னொதம் இனக்ஶக, அந் னொதத்றஶனஶ ங்கஷப
அடேக்யற. உன் ஷக ில்லு, அம்ன, அம்தநரத்டெி

னனரணடகஷபனேம் ைரந்ம் தண்ி, ஜகத்ஷ

யறம்மறக்கரல் கரப்தரற்று. அமள – ரக்ஷமர்கள்,
டஷ்ட ப்ரிகள் னனரணடகள் ஶஶனஶ தர
ப்ஶரகம் தண்ி உன் உக் னொதத்ஷக் கரட்டு” ன்று
இந் ரறரி அந் ஸ்ஶரத்ம் வைரல்னறக் வகரண்ஶட
ஶதரகறநஷ ஷத்டத்ரன், „இண்டு ஸ்ரற, என்று

உக்ம், இன்வணரன்று வமபக்ம்; என்று ஷறகம் –
ஆர்ர்கள் னஜறத்ட, இன்வணரன்று அஷறகம் –

றரிடர்கள் னஜறத்ட; அப்னநம் இண்ஷடனேம் கூட்டிக்
கனந்ட என்நரண syncretic deity-ரகச் வைய்ட ிட்டரர்கள்‟
ன்று ஆரய்ச்ைறக் கண்டுதிடிப்தரகச் வைரல்கறநரர்கள்.
இப்ஶதரட ரன் வைரன்ண „னத்ம்‟ ஜளர் ஶத்றல்
னட. இந் னத்த்றல் இப்தடி எஶ ஸ்ரறக்கு
உக்ரகவும், வமபக்ரகவும் இண்டு aspect
வைரல்னறினந்ரலும், ஆரய்ச்ைறக்கரர்கபின்
அதிப்ரப்தடி அற்குப் னர்ரண ரிக்ஶ கரனத்றல்
உக்ரக ட்டுனள்ப என னத்ஷணத்ரன் ஆர்ர்கள்

றதட்டுக் வகரண்டினந்ரர்கள். இப்தடிச் வைரல்னற, அடஶ
னடிந் னடிவு ன்று ஷத்றனக்கறநரர்கள். அஷஶ

ரனம் அனைற, ஆரய்ந்ட, ஆஶனரைறத்டப் தரர்க்கரல் ஶ
ரக்கரக டுத்டக் வகரண்டினக்கறஶநரம். றஜரண
ஶரக்கறல் க்கு ம்திக்ஷக, அதிரணம் இல்ஷன!
„வகரஸ்ச்ைறன்‟ தண்டகறஶநரம்!

ஆணரல் இண்டரனஜறஸ்ட்

ன்ண வைரன்ணரலும் அஷக் வகரஸ்ச்ைறன் தண்ரல்,
„இடரன்

க்கு ஶரக்கு‟ ன்று டுத்டக்

வகரள்கறஶநரம்!

அர்கள் ரிக்ஶ கரனத்றல் உக் னத்ன் ட்டுஶ

வரினேம் ன்கறநரர்கஶப, அட அடிஶரடு ப்ததிப்ரம்.
ரிக்ஶத்றலும் னத்ஷணப் தற்நற ந்ட மளக்ங்கள்
உண்டு. அற்ஷநப் ‟தஞ்ை னத்ம்‟ ன்று
வரகுத்றனக்கறநட. அற்கு ரம் வகரஞ்ைம் அர்த்ம்

தரர்த்ட ிட்டரஶன வரிந்ட ிடும். ஜரஸ்ற ைறப்தடக்
கூட ஶண்டரம்; மளனதரக அந்த் „றரி‟ஷ
றரகம் தண்ி ிடனரம் (றரகரித்ட ிடனரம்).

அறல் னல் மளக்த்றன்* அர்த்ம் தரர்த்ரஶன ஶதரடம்.
அன் ஆம்த ரிக்ஶக (ச்ஶனரக ந்றஶ) கூடப் ஶதரடம்!
அந் ஆம்தத்றஶனஶ னத்ஷண ஹ்னரமறரகச்

வைரல்னறினக்கறநட. னத் ஸ்னொதனம் ைற ஸ்னொதம்
ரறரிஶ அன்னரன். அரட தம் வமபக்ந்ரன்
ன்தற்கு டுத் டுப்தில் அஷண ஹ்னரமறரக
„ஹ்னஶ‟ ன்று

வைரல்னறினப்தஶ றனொதம். அந்

ஆம்த ந்றத்றஶன அஷண ‟ப்ஶைஸ்‟ ன்றும்
வைரல்னறினக்கறநட. அப்தடிவன்நரல், „உைந்

ஞரணனள்பன்‟ ன்று அர்த்ம். „னத்ன்‟ ன்று னனறல்
ஶதஷச் வைரல்னற, உடஶணஶ அனுக்கு னல்

னக்ஷரக இந் ஞரணத்ஷ, ஞரணனஷடஷஷத்ரன்
வைரல்னறினக்கறநட. அடுத் னக்ஷரக, „ரரி
ங்குகறநர்கபில் அன் ரன் ஷனஷ ஸ்ரணம்‟;
‟மளதர்ஶனடிவ்‟ ன்கறநரர்கஶப, அப்தடி

ள்பல்கபில்

ல்னரஷனேம் றஞ்ைற ‟மளப்தர்ஶனடிவ்‟ ள்பல் –
„ீ டுஷ்டன்‟ – அன்

ன்று இனக்கறநட. அடரன் இங்ஶக

னத்னுக்குக் வகரடுத்றனக்கறந வதர். அற்கப்னநம் ரன்
அஷண தனறஷ்டன் (னறஷ வதரனந்றன்) ன்று

னென்நரட னக்ஷம் வைரல்னறினக்கறநட. „வ்ஶம‟

ன்று இனப்தற்கு அடரன் அர்த்ம். இங்ஶக கூட ‟தனம்‟
ன்தரல் உக் தரத்ஷச் வைரன்ணரக டுத்டக்

வகரள்ற்கறல்ஷன. „ல்ன தனைரனற‟ ன்று எனத்ஷணச்
வைரன்ணரல் „னட்டுச் ைண்ஷடக்கரன்‟ ன்நர அர்த்ம்
தண்ிக் வகரள்ட? இப்தடி னனறல் ஞரணிரக, அப்னநம்
கனஷ றஷநந் ள்பனரக, அற்கப்னநம் தனறஷ்டணரக
ர்ிக்கப்தட்டஷண உக்ஶஷ ன்நரல்
வகரஞ்ைரட வதரனத்ரக இனக்கறநர?
இப்தடிஶரன் அந் மளக்ம் வடுகப் த க்னதரலரக
னத்ன் தன றனுமரண அடேக்யங்கஷபச் வைய்ஷ,
ஷத்ரணரக ிரற ீர்ப்தஷ, ஜ்ஞ க்ஷஷ
வைய்ஷ (ஶள்ிஷக் கரத்டக்

வகரடுப்தஷ)வல்னரம் வைரல்னறினக்கறநஶ ி,
அஷண யறம்மறப்தணரகச் வைரல்னில்ஷன.
ரிக்ஶத்றஶனஶ ைங்கர்
ரிக்ஶத்றஶனஶ „ைங்கர்‟!
ஆைரர்ரஷப (ஆறைங்கஷ)ச் ஶைர்ந் ம்
ல்ஶனரனக்கும் வரம்தப் வதனஷ உண்டரக்குகறந என

மரைரம் வைரல்கறஶநன். „ைம்‟ ன்று மம்ஸ்க்னத்றல்
என ரர்த்ஷ.

‟ைறம்‟ ன்நரல்

ன்ண அர்த்ஶர

அடஶரன் „ைம்‟னக்கும் கறட்டத்ட்ட அர்த்ம். ல்னட,
வமபக்ம் அபிப்தட „ைம்‟. ஶனரகத்டக்வகல்னரம் ல்னஶ
வைய்ரணதடிரல்ரன் ம் ஆைரர்ரலக்கு ைம்-கர்,
ைங்கர் ன்று ஶதர். அனக்கு ஷத் இற்வதஶ

கரப் வதனரக இனந்ட ிட்டட. இப்ஶதரட ரன்
வைரன்ண அந் னல் னத்மளகத்றஶனஶ னத்ஷண

ைங்கணரகச் வைரல்னறினக்கறநட! ‟அன் ம்

ல்ஶனரனக்கும், மகன ஜணங்கலக்கும், ஸ்றரீ-னனரள்
அவ்பவு ஶதனக்கும், இன்னும் ஆடு, ரடு, குறஷ
னனரண றனக ஜரறகலக்கும் ல்னஷ, மளகத்ஷக்
வகரடுக்கட்டும்‟ ன்று அறல் ந்றம் னகறநட.** „அன்
க்கு ல்னஷச் வைய்ட்டும்‟ ன்தற்கு னெனத்றல்
க்கு „ைம்கணரகட்டும்‟ ன்ஶந, „ைம்‟ „க‟ வன்ந
ரர்த்ஷகஷபப் ஶதரட்டுச் வைரல்னறினக்கறநட!

ஆணரலும் „ஷந‟ ன்ஶந றழ் ன வகரண்டரடுகறநதடி,
ஷனேம் வகரஞ்ைரட எபித்ட யஸ் அஶகரடு
வைரல்டரன் ஶத்றன் ற. இங்ஶகனேம் அந்

றில்ரன் வைரல்னறினக்கறநட. „அன் ங்கள்
வதரனட்டு ல்னஷச் வைய்தணரக‟ ன்கறந ஆர்டரில்
ரர்த்ஷ ஶதரட்டினந்ரல் ‟:+ைம்+க‟ ன்று „ைங்க‟ ைப்ம்
வபிப்தடஶ ஶைர்ந்ட ந்றனக்கும். ஆணரல், ஷநனகம்
தண் ஶண்டுவன்ஶந, „ல்னஷ ங்கள் வதரனட்டுச்
வைய்தணரக‟ ன்று ஆர்டஷ ரற்நற „ைம் : க‟ ன்று
ந்றரகக் வகரடுத்றனக்கறநட. „:‟வுக்கு என தக்கம்
„ைம்‟னம், றுதக்கம் „க‟வுரகப்

திரித்டக்

வகரடுத்றனக்கறநட. ஆணரலும் „ைம்க‟ ைப்ம் ப்தடிஶர
ந்ட ிடுகறநட! ஶரர தஶச்னுக்கு
அர்ப்திக்கறந னல் மளக்த்றஶனஶ அஷண

ைங்கரைரரிரபரகத் வரிித்டிடுகறநரள்! யர அநறவு
தஷடத் „ப்ஶைஸ்‟ ன்று னனறஶனஶ வைரன்ணடம்
அந் மர்க்ஞனக்குப் வதரனந்றிடுகறநட, அப்னநம்
மளப்தர்ஶனடிவ் ள்பல் ன்தடம் „கனரனம்‟ ன்ஶந
ர்ிக்கப்தடுகறந ஆைரரிரலக்கு** ைரிரகத்ரன்

இனக்கறநட! னப்தத்றண்டு மளக்குள் அர் இத்ஷண

உதஶைம் தண்ி, இத்ஷண னஸ்கம் லற, ரங்கள்
டத்ற, ஶைம் னரவும் னென்று ம் சுற்நற ந்ரர்

ன்நரல், னென்நரட னக்ரகச் வைரன்ணதடி அர்
ல்ன தனறஷ்டரகவுந்ரன் இனந்றனக்கடம்!..
„ைம்‟ஷச்

வைய்கறந வமபம் னெர்த்றரகவும் னத்ஷண

ஆற னற்வகரண்ஶட றதட்டினக்கறநரர்கள்; ஆற னல்
உக்ணரகவும், அப்னநம் வமபம் னெர்த்றஷனேம்
ன்ஶணரடு அில் தண்ிக் வகரண்டணரகவும்
இல்ஷன – ன்று கரட்ட ந்ஶன்.
** ஆநரட

ந்றம்.

**ச்னற-ஸ்ம்னற-னரரணரம்

ஆனம் கனரனம் |

ரற தகத்தர ைங்கம் ஶனரக ைங்கம் ||
ல்னடம் அஶண , வகட்டடம் அஶண
ல்னடம் அஶண, வகட்டடம் அஶண
எஶ தரத்ரரன் ல்னட – வகட்டட இண்டரகவும்
இனக்கறநட ன்ந உத்ரண த்த்ஷக் வகரண்டட
ம்னஷட ம். ரஸ்த்றல் அட ல்னடம்

இல்ஷன, வகட்டடம் இல்ஷன. ன்ணவன்ஶந ஷறுக்க
னடிர – ர னொதறல்னர – த மத்ந்ரன்
தரத்ர. அந் க ஸ்டரன் ரஷிணரல்

ல்னரகவும் வகட்டரகவும் உள்ப மகன ஜீ ஜட
ப்தஞ்ை ஸ்டக்கபரகவும் வரிகறநட. இடரன் ம் ம்
வைரல்ட. ல்னஷ ட்டும் தண் என ஸ்ரற,

அனுக்கு ிஶரரக்க் வகட்டஷச் வைய் ஷமத்ரன்

ன்று ரம் வைரல்னில்ஷன. „ரம் வைரல்னில்ஷன‟
ன்நரல் ன்ண அர்த்ம்? அடேதிகபரண, மத்

மரக்ஷரத்கரம் வதற்நர்கபரண ம் னர்ிகர்கள்,
ல்னற்கு ட்டும் ஈச் ைக்ற, வகட்டற்கு ஈச் ைக்ற
இல்னர என்று ன்று ங்கள் தித்க்ஷ அடேதத்றல்
கரில்ஷன. எஶ ைரந்ந்ரன் அடிப்தஷடரண

மத்ஸ்ட – வய்ப்வதரனள்; திம்ம், தரத்ர ன்தட.
அட ரஷரல் ைக்ற ினரமம் வைய்கறந ஶதரட எஶ
ஈச்ணரகத்ரன் இனந்ட வகரண்டு ல்னட, வகட்டட

இண்டும் தண்டகறநட ன்ஶந அர்கள் கண்டுவகரண்டு,
க்குச் வைரல்னற ஷத்டிட்டுப் ஶதரினக்கறநரர்கள்.

ரனம் ல்னட-வகட்டஷக் கடந்ட அற்கு அப்தரற்தட்ட
திம்த்றல் க்கறம் வதறுற்கு ற வைரல்னறக்
வகரடுத்றனக்கறநரர்கள்.

எஶ ஈச்ணிடறனந்டரன் ல்னட வகட்டட இண்டும்
ன்ந இந் „கரன்வமப்‟டில் (வகரள்ஷகில்) ரன்
அர்கள் ஆறக்கும் ஆறினறனந்ட எஶ னத்ஷண
„வபத்ம்‟ ன்நரஶன, யர

ஶகரதம் ன்று இப்ஶதரடம்

ரம் ஷத்டக்வகரண்டினப்தற்ஶகற்த தம் உக்

னெர்த்றரகவும், அப்தடி ட்டுறல்னரல், ைறரண த
ங்கப வமபம் னெர்த்றரகவும் றதட்டரர்கள்.
இண்டு ஶறு மரைரங்கஷப எட்டுப் ஶதரட்டு அில்
தண்ில்ஷன. எனத்னுக்ஶகரன் இண்டு னொதம்,
இண்டு ஶம். னேத் னறில் உக்ரக அடித்ட
வரறுக்குகறந யரஶண
ீ
அகத்றல் தத்றணி, னத்ர், தந்ட,
றத்ர்கபிடம் திரிரக இனந்ட வகரண்டினக்கறந ரறரி.
ஶஸ் றரி நரணட

‟ஶஸ்

றரி‟ நரணட

God, Satan ன்று

இண்டரகப் தரர்த்ஶ தக்கப்தட்ட

ஸ்ர்கள், அந்ப் தரர்ஷிஶனஶ ம்னஷட ஶ
 னத்ஷணப் தரர்த்றல்ரன் ஶறு றனுமரக அர்த்ம்
தண்ிிட்டரர்கள். Divide and Rule – திரித்ட ஆலட – ன்ந
ங்கள் ந்றரண வகரள்ஷகஷனேம் னடிகறந
இடங்கபிவனல்னரம் அர்கள் டேஷத்ட
ிடுரர்கபரனரல் இறல் ஆர்-றரிட
ித்ரமத்ஷனேம் மரர்த்றரக இலத்ட ிட்டு
ிட்டரர்கள்!
மர் ைக்ணரக எஶ ஈச்ன் ரன். அப்தடி அன்
மர் ைக்ணரக இல்னரிட்டரல் அன் ஈச்ன் ன்று
வதத்ப் ஶதர் ஷத்டக் வகரள்பஶ னரக்கறல்னரன்.
„மர்‟ ன்நரல்

அறல் ல்னட ரறரிஶ

வகட்ட்வல்னரனம் அடக்கரகத்ரஶண இனக்கடம்?
திமறத்ரண னத் மளக்ங்கபில் அப்தடித்ரன்

அஷண ிரக ர்ித்றனக்கறநட. ல்ன ைக்றரக
ட்டும் ஈச்ன், அனுக்கு ஆப்ஶதரமறட்டரக, வகட்ட

ைக்றரக Satan ன்று என இண்டரம் ஆமரற ன்று

இல்ஷன. அல்னட அந் Satanக்கும் அைட்டு யறந்டக்கள்
வய்ரக ஸ்ரணம் ந்ட உக் னெர்த்ற ன்று னஷஜ
தண்ிணரர்கள் ன்தடம் இல்ஷன. இண்டு

வவ்ஶநரண ஸ்ரற இல்ஷன. எஶ னத்-ைறன் ரன்.
இண்டு வவ்ஶநரண ஶஸ்கலம் இல்ஷன. எஶ
ஷறக மனரந்ரன்; எஶ தர கனரைரந்ரன்.

ரன் கர்ரடகரண ஷறகக்

குடுக்ஷக; தத்ரம் தைனற.

அணரல் ரன் ன்ணஶர ைரித்ற றனர்கபின்

ஆரய்ச்ைறக்கு ரநரக உபறுகறஶநன் ன்று ஶரன்நனரம்.
ிஶகரணந்ர் இனந்ரர். இன்னும் மீ தத்றல்
அதிந்ஶர (அிந்ர்) இனந்ரர். அர்கள் ன் ரறரி
இல்ஷன. ைரித்ற ஆரய்ச்ைற உள்தட ணகரன
ீ

மரைரவல்னரம் ன்நரகத் வரிந்ட ஷத்டக்
வகரண்டினந்ர்கள். அஶக ிங்கபில் ைலர்றனத்ம்,
னட்ைறக் வகரள்ஷக ன்று வைரல்கறநற்ஷந தனரக

ஆரித்ர்கள். தத்ரம்தைனறகஷபக் கண்டித்டக்கூட
இனக்கறநர்கள். அந் இண்டு ஶதனம் கூட இந் Aryan
Dravidian ன்ந

இட்ஷட Race theory- எப்னக்

வகரள்பஶில்ஷன. உங்கபில் தன ஶதர் ஆரய்ச்ைற
ணப்தரன்ஷ, Scientific outlook (அநறில் கண்ஶரட்டம்)
இல்னரிட்டரல் ப்ஶரஜணறல்ஷன ன்று

அதிப்ரப்தட்டு, ன்ரறரி கட்டுப்வதட்டி மரணிகஷபத்
ள்லதடி வைய்க்கூடுரணரல்ரன், (ஆரய்ச்ைற

ணப்தரன்ஷ, அநறில் கண்ஶரட்டம் ன்ந) அந்
இண்டு ஶரக்ரம்ைனம் றஷநப் வதற்நர்கபரண
இண்டு ஶதஷச் வைரன்ஶணன்.

ப்ஶதரடம் உக்ஶண ப்ஶதரடம் வமபம்னும்
ப்ஶதரடம் உக்ஶண ப்ஶதரடம் வமபம்னும்
இந் ஶைத்றல் இண்டு ஶஸ் இல்ஷன ன்கறந
ரறரிஶரன் இந் ஶைத்ஷ டக்ஶக யறரைன
ஶகரர்ரத், அர்ரத்றனறனந்ட வற்ஶக ரம்ரத்

(ரஶச்ம்) ஷ கட்டிக் கரப்தரற்நறக் வகரண்டினக்கும்

ஈச்னும் இண்டு இல்ஷன. இண்டு ஶஸ்கள்

கரனக்த்றல் கனந்ட, கும்தி என்று ரறரி ஆகறிட்டண
ன்று இண்டரனஜறஸ்ட் வைரல்கறந ரறரிஶ – அட
ப்தடித் ப்தரணஶர, அஶ ரறரிஶ – இண்டு
ஸ்ரறகஷபக் குப்தி எனத்ணரக்கறினக்கறநட
ன்தடம் ப்ன.
(ஜளர்ஶ)

னத்த்றல் இண்டு இடங்கபில்.

உக்தரத்றலுள்ப னத்ஷணக் கூப்திட்டு, “அப்தர, னத்ர!
உணக்கு ந் ைறரண ங்கபனொதம் உண்ஶடர – ஶ
ைறரடை:” ன்று ஸ்தஷ்டரக னகறநட.* மரக்ஷரத்
னத்னுக்ஶகரன் வமபம் னொதனம் உண்டு ன்தட
இங்ஶக றஸ்மந்ஶயரக (ந)த் வரிகறநட.
என மத்றல் உக்ம், இன்வணரன மத்றல்
வமபம்ம் ன்று அன் ரநற ரநற இனப்தரணர
ன்நரல் அப்தடினேம் இல்ஷன. ரஸ்த்றல் டரகவும்
இல்னர அன் ப்ஶதரடஶ உக் னத்ணரகவும்
இனப்தரன், ப்ஶதரடஶ வமபம் ைறணரகவும்

இனப்தரன். ம் அநறஷனேம், ம்னஷட னரஜறக்ஷகனேம்

ீ நற தரத்ரரண அணரல் அப்தடி இனக்க னடினேம்.
அந் ரறரி ப்ஶதரடஶ ைறரக அன் இனப்தஷ
ஷத்ட அனுக்கு ற்தட்டடரன் மரைற ரர..
யரன்
ீ
னறில் உக்ணரினக்கறநரன்,
க்னயத்றல் வமபம்ரினக்கறநரன் ன்ஶநன்.
ஸ்ரறக்ஶகர ப்தஞ்ைஶ  னறரகவும் இனக்கறநட;
க்னயரகவும் இனக்கறநட! என தக்கத்றல் மம்யர

கர்த்ரரக இனக்கறநரன்.! இன்வணரன தக்கத்றல்

தரிதரனண கர்த்ரரக இனக்கறநரன்! எஶ மத்றல்
இந் இண்டு கரர்னம் டக்கறநட. எஶ மத்றல்
என இடத்றல் னகம்தம், ரிஷன வடிப்ன உண்டரகற
மம்யரனம், இன்வணரன இடத்றல் ல்ன ஷ வதய்ட
தரிதரனணனம் டக்கறநட! எஶ மத்றல் ஶர
இண்டு ஶைங்கள் ஶரறக் வகரண்டு னேத்ம்
வைய்கறன்நண; ஶஶந இண்டு ஶைங்கள் மரரணம்
வைய்ட வகரண்டு உநவு வகரண்டரடுகறன்நண! ரம்

இத்ஷண ஶகரடி ஶதர் இனக்கறஶநரம். ம் அத்ஷண
ஶதனக்குள்லம் அந் எனத்ஶணரன் அந்ரத்ரரக,
அந்ர்ரறரக இனந்ட வகரண்டு டத்ற, ஆட்டி
ஷக்கறநரன். ம்றல் தனர் ல்னஷ றஷணத்ட,
ல்னஷச் வைய்ட வகரண்டு ைரந்ரினக்கறஶநரம்; ஶஶந
தன ஶதர் வகட்டஷ றஷணத்ட, வகட்டஷச் வைய்கறஶநரம்;
இந் இண்டு றனுமரண கரர்னம் எஶ மத்றல்
டக்கறநட ன்நரல், அப்ஶதரட அந் மர்ரந்ர்ரற எஶ
மத்றல் வமபம்ம், உக்ம் இண்டுரக இனக்கறநரன்
ன்று ரஶண ஆகறநட?
னன்ஶணஶ வைரன்ணரற்ஶதரன அன் அணரக் ட்டுஶ
றஜ ஸ்னொதத்றனறனக்கறநஶதரட இந்
இண்டரகவுறல்னரல், இண்ஷடனேம் கடந் ஸ்றறில்
இனக்கறநரன். அஷண ரஷிணரல் ரரகப்
திறதனறப்தற்கு னெனச் ைக்கரண ஈச்ணரினக்கும்
ஶதரட ல்னட-வகட்டட இண்டுக்கும் னெனரக எஶ
ஶதரறல் இனக்கறநரன்.

னெனத்றனறனந்ட ந் ணி

ஜீர்கபரண ரரகறந ஶதரட எவ்வரன மத்றல்

ல்னரகவும், எவ்வரன மத்றல் வகட்டரகவும்
இனக்கறநரன்!

னத்னும் உள்லக்குள்ஶப ைறன்ரன்
னத்னும் உள்லக்குள்ஶப ைறன் ரன்!
அப்தடிினப்தறல் ப்ஶதரடஶ ல்னரக
இனக்கறநஷணத்ரன் மரைறணரகச் வைரல்னற
ஸ்ஶரத்ம், றரணம் தண்டட.
“ன்

ப்ஶதரடஶ ஶகரதரக இனக்கறநஷண „மரனத்ன்‟

ன்றும் வைரல்னற, அப்தடி அஷணப் னஷஜ
தண்ப்தடரட?” ன்நரல் –

க்கு அணிடறனந்ட ஶண்டிட வமபம் தரம்
ரஶண? க்குள் னகுந்ட ம்ஷனேம் அன் ரறரி

அன்னரக்குற்கு அடரஶண மயரம் வைய்னேம்?
அன்தரக இனந்ரல்ரன் க்கு ஆணந்ம். க்கு
ஶண்டிட ஆணந்ம்; ஆணதடிரல் அன்ன.

ஆஷகிணரஶன அஷத் னகறநஷண, அடஶ ஸ்னொதம்
ன்று மரைறணரகத்ரஶண ரம் றதட ஶண்டும்?
வனப்ன வகரலத்ற தஸ்ீ கம் தண்ி வபத்ம்
கரட்டுகறநட; அடஶ ைஷத்டப் தக்கும் தண்ி

உடம்ஷத பர்த்டக் வகரள்பவும், தடித்ட, தரரம்
தண் வபிச்ைம் வகரடுத்ட ம் உிஷ பர்த்டக்
வகரள்பவும் ைறரக மயரம் வைய்கறநட. ரம் ன்ண
வைய்கறஶநரம்? ம்ஷக் வகரலத்றர வகரள்கறஶநரம்?
அடுப்னம், ீதனந்ரஶண ற்நறக் வகரள்கறஶநரம்?

இன்ணம் என தடி ஶஶன ஶதரணரல் மரைற ரத்றற்கு
இன்வணரன இன்டர்ப்ஶடன் (ிபக்கம்) மரனத்ன்

ன்று வைரல்னரல் மரைறன் ன்ஶந வைரல்டரன்
மரி ன்று றரம் கரட்டும் இன்டர்ப்ஶடன்; அரட,
வகட்டட, உக்ரணட, வபத்ரணட ன்தடங்கூட

அடிப்தஷடில் ல்னட ரன், ைறத்றல் ஜணித்டரன்
ன்று னரிந்ட வகரள்ட.
அவப்தடி?
ப்தடிவன்நரல், வகட்டட ன்று ஷச் வைரல்கறஶநரம்?

ட க்குக் கஷ்டத்ஷக் வகரடுக்கறநஶர அஷத்ரன்.

ஆணரல் கஷ்டப்தட்டரவனரற ம் கர்ர ப்தடித் ீனம்?
னர்த்றல்

தண்ிண ப்ன, தரதம் ஶதரய் ரம் கர்

தரைத்றனறனந்ட ிடுதட்டு, free ஆகடவன்நரல்,
தண்ிணற்வகல்னரம் ண்டஷணரகக்

கஷ்டப்தட்டுத்ரன் ஆகடம். ஆகஶ, ஸ்ரற னத்ணரக்க்
வகடுற தண்ி க்குக் கஷ்டம் வகரடுக்கறநரவன்நரல்
அட ம்ஷக் கர்ரினறனந்ட ிடுிக்கத்ரன்! அந்
அன்தரண ஶரக்கத்றல்ரன் அன்ஶத உனரண ைறன்

னத்னும் ஆினப்தட! னத்ணரினக்கும் ஶதரடம் னென

தரம் அந் ைறரண அன்னரன். அரட, வமபம்தரக
வபிப்தட்த் வரிகறந ஶதரறல் ரத்றறல்னரல்

னத்ணரக இனக்கறநஶதரடம், அந் இண்டு ஶதரடம்
ன்தரல் ப்ஶதரடம், அரட மரவும் அன்
உள்லக்குள்ஶப ைறணரகத்ரன் இனக்கறநரன். அணரல்
ரன் “மரைறன்” ன்ஶந வைரல்ட. மரனத்ன்

இல்ஷன – ச்ைரண னத்ணரகத் வரிகறந ஶதரறல்கூட

உள்லக்குள் அப்தடிில்னரல் ‟ைற‟ணரக இனக்கறநன்
ப்தடி மர‟னத்‟ணரக னடினேம்?

இன்ணனங்கூடக் வகரஞ்ைம் ீட்டிக் வகரண்டு ஶதரகனரம்.
கஷ்டம், வகடுல் ன்தட இல்னரிட்டரல் மம்மர
ரழ்க்ஷக அலுத்ஶ ஶதரகரட. இட ஶண்டரம் ன்ந

ண்ம் ற்தடஶ ற்தடரட. ஶனரக ரழ்க்ஷக னலக்க
வமபக்ரகஶ இனந்டிட்டரல் இஷ ிட்டு ிடுதட
ப்தடி றஷணப்ஶதரம்? இந்றரி வமபக்ங்கபிஶனஶ
றனப்ர்கபரக இனந்ட வகரண்டு இற்கு அணந்ம் தங்கு
(டங்கு) வதரிைரண ஆத்ரணந்த்ஷப் தற்நறச் ைறந்ஷஶ
இல்னரல், அற்கு ப்த்ணஶ தடரல்ரன் ைறற்நறன்த
ஜீிகபரகஶ குறுகறக் வகரண்டு னடிந்ட ஶதரஶரம்.
கஷ்டம் இனக்கறநஶர, வகரஞ்ைத்றல் வகரஞ்ைரட

ஷரக்ம், னஶனைரட ஶரக்ரதினரஷ க்கும்
ப்ஶதரரட ரய்க்கறநட!
அவ்பவு டெத்டக்கு „மம்மர றவ்னத்ற‟ ன்று

ஶதரகரிட்டரல் கூட, கஷ்டம் ந்ரல் ரன் அந்க்
கஷ்டம் றவ்னத்றரகற, இந் ஶனரகத்றல் வமபக்ம்

உண்டரற்ஶகரட தகரஷண றஷணத்ட ப்ரர்த்ஷண
தண்டகறஶநரம். குந்ற கூட க்னஷ் தரத்ரிடம்

ம் ஶகட்டரள்: “ங்கலக்கு ிதத்டகள் ந்ட வகரண்ஶட
இனக்கட்டும். அப்ஶதரரன் க்ஷறப்தற்கரக உன்ஷணக்
கூப்திடுஶரம். ீனேம் னரய். உன்ஷணத் ரிைறத்
அப்னநம் ிதத்ட றரத்டக்கரக இல்னரல், ஜன்ர
ீக்கம்-மம்மர றவ்னத்றக்கரகஶ ஶண்டிக் வகரள்கறந
னத்றனேம் னம்” ன்று!

ஆகக்கூடி னத்ணரினக்கும் ஶதரடம் மரனத்றல்
அன் அன்னரண ைறன் ரன்.

இந்ப் த மத்த்ஷ ரம் னரிந்ட வகரண்டு, ப்ஶதரடம்
நக்கரனறனக்க ஶண்டுவன்றுரன் அனுக்கு
„மரைற‟ ரர

வகரடுத்ட ஷத்றனப்தட.

ஶம் வைரல்லும் மரைறஶரம்

ஶம் வைரல்லும் „மரைறஶரம்‟
ஶத்றஶனஶ வகரடுத்றனக்கறந ஶதர் அந் மரைற
ரர ன்ந வதனஷ தஷடத்ட. அஷிடப் வதனஷ
அந்ப் ஶதஶரடு ப்த்ஷக் கூட்டி அஷஶ

ஆறஶரடந்ம் மகனத்டக்கும் ஆரரண திம்
ஸ்னொதரக ஶம் வகரடுத்றனப்தட.
னனறல் ஶம் னத்ணிடம், “உணக்கு என ைறரண
னொதம் இனக்ஶக!” ன்நட. அப்னநம், „இப்தடிச் வைரன்ணரல்
வபத்ரக என னொதம், ைறரக என னொதம்,

எவ்வரண்டம் ப்ஶதரடம் அப்தடி இனப்தட‟ ன்று
ப்தர்த்ம் தண்ிக் வகரண்டு ிடப் ஶதரகறநரர்கஶப

ன்று தரர்த்ட. அணரஶன னனறல் வைரன்ணற்குக்
வகரஞ்ைம் ;அவன்ட்வன்ட்‟ தண்ி, வபிரக்கற
ிடுஶரம் ன்று, னத்ணரினக்கறநஶதரட உள்தட
ப்ஶதரடம் - மர – அன் ைறன் ரன் ன்று
இன்வணரன ந்த்ம் வகரடுத்ட ிட்டட! ங்ஶக
வகரடுத்றனக்கறநட ன்நரல்:
ைறனுக்கு ந்ட னகங்கள். ரலு றஷைகஷபப் தரர்த்ட
ரலு னகம், ஶஶன ஆகரைம் தரர்க்க ந்ரட னகம்.

மத்ஶரஜரம் ன்தட ஶற்குப் தரர்த் னகம்.

ரஶம் – டக்குப் தரர்த்ட. அஶகரம் – வற்கு.
த்னனம் – கறக்கு. னடிரக ஊர் னகம் ன்று
ஆகரைம் தரர்க்க உள்ப னகத்டக்கு ஈைரணம் ன்று வதர்.
இந் ந்ட னகங்கலக்கும் ஶ ந்றங்கள்

இனக்கறன்நண; „ரரல்னற‟ில்* அற்ஷநக்
வகரடுத்றனக்கறநட.
அறல் ஈைரண னகத்டக்கரண ந்த்ந்ரன் மரைற
ரரஷச் வைரல்னற, அஶரடு ப்த்ஷக் கூட்டி
னடிகறநட. “அன் மகன ித்ஷகலக்கும் ஈச்ன்.
„ப்ம்‟ ணப்தடுகறந

ஶத்றன் ரகன். ரலு னகத்ரல்

ரலு ஶம் வைரல்னறஶ உிர்கஷப ஸ்னஷ்டிக்கும்

ப்ம்ரவுக்கும் அறதற. தப்ம்ம்ஶரண அன் ணக்கு
ங்கபம் வைய்னேம் ைறணரக இனக்கட்டும்!” ன்று அந்

ந்த்ம் வைரல்னற, னத்ரம் ஷக்கறநரற்ஶதரன, மரைற
ரத்ஷச் வைரல்னற, ப்ரக்ஷம் கூட்டி, „மரைறஶரம்‟
ன்று னடிக்கறநட.

ப்ம் அன் னடிகறந ைப்ரண „ம்‟ ன்தரகக் குறுகற
„மரைற‟ ன்தஶரடு

திநந்றனக்கறநட.

எட்டிக் வகரண்ஶட „மரைறம்‟

இங்ஶக னனறல் ரர ஶனரக ிரதரத்றல் கஷ்ட
மளகங்கள் னம் றஶரரண னெர்த்றரண ஈச்ஷணச்
வைரல்னற, அப்னநம் அறனறனந்ட ிடுித்ட ஶரக்ஷம்
னம் அடேக்ய னெர்த்றரண மரைறஷணச் வைரல்னற,
னடிரக அந் ஶரக் ஸ்னொதஶரண ப்னம்
அன் ரன் ன்று கரட்டிினக்கறநட. ரண்டூக்

உதறத்றல் „ைரந்ம், அத்ஷம்‟ ன்று வைரன்ண

ைறம்ரன் அட. அந் உதறத்ஶ ப் ிபக்கந்ரன்.
ைறனும் ைறனம்
ைறனும் ைறனம்
ைறம்; ைறன் இல்ஷன. ைறன்- அடேக்யம் ன்கறந
கரர்ம் வைய்கறநன். ைறம் – மகன கரர்னம் றன்று
ஶதரய் அந் அடேக்யம் அடேத ரத்றரகப்
திகரைறக்கறந தப்ம் றஷன!
அடேக்ய னெர்த்ற மரைறன். அடேதத்றல்
அனெர்த்றரினக்கும் ப்ம்ம் மரைறம்.

அந் அனெர்த் மரைறம் ரன் அடேக்யத்டக்ஶக
னெர்த்றரண மரைறணில் னடிகறந தஞ்ை க்னத்
னெர்த்றகபரகவும் ரஷில் கூத்டிப்தட!
„மத்‟ஶரடு

மம்தந்ப்தட்டரக „மர‟ ன்தஷச்

வைரல்னனரம். ப்ஶதரடம் ரநரல், ைரகரல் இனக்கறநஶ
மத். „மத்ம்‟ ன்று ீட்டிச் வைரல்கறந அடி ஆரரண
வய்ப்வதரனள். „ப்ஶதரடம்‟ ன்ஶநஶண, அஷக்

கரட்டுடரன் „மர‟. மத் – Eternity; மர - Eternal.
ைரந்ரக ன்றும் உள்ப மத் ஸ்ட மரைறம்.

அந் ைரந்ம் ரஷில் ைனறத்ட (ைனணனற்று)த்ரன்
ஸ்னஷ்டி – ஸ்றற – ன (மம்யர) – றஶரரண –
அடேக்யங்கள் டப்தட. வபிிஶன இப்தடி ைனறக்கறந
அப்ஶதரடம், ப்ஶதரடம் – மர – உள்ஶப ைரந்ம்
ைரந்ரகஶ இனக்கறநட. ஸ்னஷ்டிக்கு னந்ற,

னத்டக்குப் திந்ற மரவும் ைரந் ைறம் இனந்தடி
இனந்ட வகரண்ஶட இனக்கறநட. அடரன் ரர

ஸ்னஷ்டிின் Base ரநறக்வகரண்ஶடினந்ட அப்னநம்
அறந்ஶ ஶதரகறந ரர ஸ்னஷ்டிின் ரநர Base;
அறஶில்னர base. த்டக்கு base ஆண ண் ரறரி
அட. ண்ில் ிஷ னஷபக்கறநட. ரகறநட;

அப்னநம் கஷடைறில் அந் ம் ட்கறப் ஶதரகறநட. இறல்
த்ஷணஶர ரறுல்கள்; னடிரக அறவு. ிஷஷத்

ரங்கற உிர் வகரடுத் ண்ஶர ரநரஶன இனக்கறநட.
ரநர அன் ஶஶனஶ ிஷ வைடிரணட; ரணட;
ம் னற்நற, அப்னநம் ட்கறனேம் ஶதரணட! ட்கறண னம்
அந் ண்ஶரஶடஶரன் ண்ரக ஆகற ிடுகறநட!
அப்தடி, ரஷ டக்கும் திதஞ்ைத்டக்கும், அந்
ரஷஷஶ டத்டம் ஶயச்னுக்கும் மரைறஶ
base. அட

ட்டுறல்ஷன; ரஷினறனந்ட ிடுிப்தரண

அடேக்யத்ஷச் வைய்னேம் னெர்த்றரக மரைறன் ன்று
இனக்கறநரஶண, அனுக்கும் மரைறம் base. மரைறம்
அனெர்த்ற, த்ம்.

ரர ப்தஞ்ைம் த்ஷணஶர ஶகரடி ஶகரடி னம்
டந்ட ிட்டு – இத்ஷண ஶகரடி ன்று கக்ஶக

இனக்கறநட – அப்னநம் ப்ம்த்ஶரடு க்கறரகறிடும்.
அந்க் ஶகரடி ஶகரடி கரனத்ஷ „மர‟ ன்று உதைரரகச்
வைரல்னற, அந் ‟மர‟வும் உள்ப ஈச்ஷண மரைறன்
ன்தட. ஆணரல் அட உதைரந்ரன். றஜரண „மர‟
ரஷக்கு அப்தரற்தட்ட ப்ம்ந்ரன். அடஶ மரைறம்.

ர ப்தஞ்ைம் உள்பஷ அஷ மரவும் டத்டதன்,
அறனறனந்ட கடத்டதன் மரைறன். கடந்தின்,
ரனம் ப்தஞ்ைனம் அடிதட்டுப் ஶதரணதின் க
ஆத்ரரக றற்கறந ைரந் அத்ஷஶ மரைறம்.
ம் றல் னடினேம் வதர்கள்
‟ம்‟றல்

னடினேம் வதர்கள்

டஶைத்றல் „மரைறவ்‟ ன்று ஶதர் ஷத்டக்
வகரள்ரர்கள். அஷ „மரைறன்‟ ன்றும் „மரைறம்‟
ன்றும் இண்டு றனுைரகவும் அர்த்ம் தண்ிக்

வகரள்பனரம். இண்டிலும் ட ன்று ீர்ரணரகச்

வைரல்ன னடிரட. றறல் அப்தடிில்ஷன. றழ்ரட்டில்
„மரைறன்‟ ன்று
„மரைறம்‟ ரன்

அறகம் ஷத்டக் வகரள்றல்ஷன;

ஜரஸ்ற! ரன், கறனஷ்ன்,

மளப்ம்ண்ன், கஶைன் ன்று „ன்‟ணில் னடிகறந
வதர்கபரகஶ ஷத்டக் வகரள்கறந ம்னஷட
ைலஷில் இங்ஶக ட்டும் மரைறன் இல்ஷன;

மரைறம் ரன். ஶத்றஶன மரைற ரரஷ
றர்குரண ப்த்ஶரடு ஶைர்த்ட ப்ம்ரக றறுத்றக்
கரட்டிினப்தற்ஶகற்த இப்தடி ைறஷண ைறரக்கறப் வதர்
ஷத்டக் வகரள்கறஶநரம்.

ைறம்தம், வங்கம் ரறரி ைறன ஊர்ப்வதர்கஷப
டேஷ்ர்கலக்கு ஷக்கறஶநரம். தஞ்ைரக்ம்,
ைறரம், ன்று ஷைர்கலம், தரஷ்ம், ஶரந்ம்
ன்று ஷஷ்ர்கலம் வதர்கள் ஷக்கறநரர்கள்.
இஷ த்ப் வதர்கள். இவல்னரம் „ம்‟றல்
னடிந்ரலும் இங்ஶக ிஶைறத்டச் வைரல்ன

என்றுறல்ஷன. வணன்நரல் ஊர், த்ம் னனரணஷ
னம்மகனறங்கம் ன்கறந ந்னைடர் வஜன்டஶ. றறல்

என்நன்தரல், தனின்தரல் ன்தட. அட „ம்‟றல்ரன்
னடினேம். கரம்தம் ன்றும் இந்க் கரஞ்ைலனம்
ட்டத்றல் றஷந டேப் வதரக ஷக்கப்தடுகறநட.
„கரம்தம்‟ரன்

ப்தரக „கரம்த‟ரினக்கறநட. „க

ஆம்ம்:‟ எற்ஷந ர – அரட கரம்தஶச்ர்
ஶகரினறல் இனக்கறந, எஶ என தம் தலக்கறந ரம்.
„அம்தம்‟ ன்நரல்

ஆகரைம், „அம்த‟த்றன் றரின „அம்தனம்‟.

„வதரன்ணம்தனம்‟ ன்று

டேஷ்ர்கள் ஶதர் ஷத்டக்

வகரள்லம் ஶதரட, அந் ரர்த்ஷ ந்னைடர் „ம்‟றல்ரன்
னடிகறநரஷகரல் அறல் குநறப்திட்டுச் வைரல்ன
என்றுறல்ஷன. இஶ ரறரிரன் அஶைணரண
(ஜடரண) கல்லு, ிகஷப ஷத்ட ரிக்கம்,

த்றணம், ரஜரிக்கம், ரகத்றணம் ன்று வதர்கள்
ஷக்கறநஶதரடம் – இன்னுனள்ப அஶக „ம்‟றல் னடிகறந
வதர்கபிலும் – வதஷக் வகரடுத்றனக்கறந ஸ்ட

அஶைணரணரல் டேப் வதனம் ந்னைடர் னடிரக
இனப்தறல் ிஶைறல்ஷன.
ரப்ம்ம், ரரரம் ன்று அனர்ரக ஷத்டக்
வகரள்கறந ஶதர்கபிலும், னடிகறந „திம்ம்‟ „அரம்‟
ன்கறநஷ அஶ னொதத்றல்ரன் க்கறனறனக்கறன்நண.
மளர்ைணம் ன்கறந யரிஷ்டின் ைக்கம்,
ஶனரனேம் ன்கறந னனகணின் அஸ்றம்
ஆகறற்ஷநப் ஶதரக ஷக்கறந ஶதரடம் அஃநறஷரண
அந் ஆனேங்கபின் வதர் „ம்‟ ன்ஶந னடிரல் டேப்
ஶதனம் அப்தடிஶ இனக்கறநட.

ஆணரல் இந் ரறரிக் கரங்கலக்வகல்னரம்

ித்றரமரக „மரைறம்‟ ன்று „ம்‟றல் னடிப்தற்கு
ட்டும் ணிப் வதனஷ

- னேண ீக் டிஸ்டிங்க்ன் –

இனக்கறநட! மரைறன் ன்ஶந என வதர்
உள்பஶதரறலும், மம்ஸ்கறனத்றல் „மரைற:‟
(மரைறய)

ன்று னனப் வதரக உள்ப வதர்

றறல் „மரைறன்‟ ன்று ந்றனக்கறநஶதரறலும்,
„மரைறம்‟ ன்ஶந

அட ஜரஸ்ற ங்குற்குத்ரன்

ணிச்ைறநப்ன. மகு னெர்த்றரக த்ஷ ப்தஞ்ைத்டடன்
மம்தந்ப்தட்டினக்கும் மரைறஷண ிட றர்கு
அத்ஷ த்ரக உள்ப மரைறத்ஷத்ரன் இந்
ம்னஷட றழ் ஶைத்ட னகஷப, க்கங்கஷப

உனரக்கறத் ந்றனக்கறந ம் னர் கரனப் வதரிர்கள்
னக்ஷரக றஷணத்றனக்கறநரர்கள் ன்று இறனறனந்ட
வரிகறநட. இட க்கு வரம்தப் வதனஷ; ைறநப்ன
அபிக்கறந வதனஷ.
ந்னைடர் வஜன்டர் ன்நரல் வதரடரக அட அஃநறஷ
ன்தரண அஶைண (ஜட) ஸ்டரகத்ரன் இனக்கும்.

ஆணரல் ைறம், ஶரந்ம், அரம், ஞரணம், ைறஞரணம்

ன்வநல்னரம் டேஷ்ர்கலக்கு ஷக்கறந வதர்கபிஶனர
ந்னைடரணட உர்றஷ ன்கறந ம்ஷ ிடவும் வரம்த
வரம்த உர்ந் றஷரினக்கறநட! ைறஶரன்

ஶத்றன் அந்ரண ஶரந்ம், அட உண்டரக்கும்
ஞரணம் ல்னரனம். என றனுமறஶன தரர்த்ரல் ைரை
ஸ்டக்கபரண மகனனஶ அனுஷட

அரங்கள்ரன்! ப்ம்த்றனறனந்டரன் அத்ஷணக்கும்
திநப்ன; ஜன்ரஸ் :**

ைறன்ணரண இந் ஜீ தரம் ஶதரய், அகண்டரண, கரண
ஆத்ரரக ரம் இனக்கும் உச்ைறஷனரன் ைறம். அட
ன்றும் அறரல் ைரச் மத்ரினப்தட ன்று
கரட்டஶ „மர‟ ஶதரட்டுக்வகரண்டு ஶதர் ஷத்டக்

வகரள்கறஶநரம். மரக்ஷரத் ப்ம் ரைகஶ „மரைறம்‟.
மரைற ப்ம்ம்

ன்ஶந ப்ம்ஞரணினேம்

இனந்றனக்கறநரர்! ‟ப்ம்ஶந்றரள்‟ ன்று
வைரல்னப்தடுகறநர்.

** ப்ஹ்

மழத்ம் 1.1.2

னனகன் வதர்கள்

னனகன் வதர்கள்
மரைறத்ஶரஶடஶ ஶைர்த்டச் வைரல்ன ஶண்டி

இன்னும் இண்டு வதர்கள் – இண்டும் மளப்ம்ண்
ஸ்ரறின் வதர்கஶப! என்று, மளப்ம்ண்ம்

ன்கறநஶ! „மளப்ம்ண்ன்‟ ன்றும் ஶதர் ஷத்டக்
வகரள்கறஶநரரணரலும், மளப்ம்ண்ம் ரன் ஜரஸ்ற
இனக்கும் ன்று றஷணக்கறஶநன். அந் ஸ்ரறின் என
வதரக „ண்னகம்‟ ன்றும் ஷத்டக் வகரள்கறஶநரம்.
‟ண்னகன்‟ ன்று

ஷத்டக் வகரள்ஶில்ஷன!

அஷஶ றறல் „ஆறுனகம்‟ ன்றும் „ஆறுனகன்‟ ன்று
இல்னஶில்ஷன! ணரஶனர மம்ஸ்க்னரக

இனக்கறந „ண்னக‟ப் வதர்கூட திரம்ர்கள்

ஷத்டக் வகரள்பக் கரஶரம்! „குஶை‟, „குரஸ்ரற‟ப்
ஶதர்கலம் திரம்ர்கபில் குஷநச்ைனரகஶ ஷத்டக்

வகரள்ரகப் தரர்க்கறஶநரம். „குரர்‟ ட்டும் ஃதரணரகத்
வரணிப்தரல் ட்டுக்கு
ீ
டு
ீ இனக்கறநட – அஶகரக
அட மளப்ம்ண் ரர ன்தட வரிரஶன!

குரஸ்ரறின் யரந்த்ரக „டக்ஷரீ‟ ன்ந
ஆவநலத்டக் வகரண்ட „ைத‟ ரறனக்கறநட.
அப்தடிினந்டம், ணரஶனர அந்ப் வதனம்

ப்ரம்ர்கள் வரம்தவும் அனர்ரகஶ ஷத்டக்
வகரள்கறநரர்கள்…
ண்னகன், ைன் னனற ஶதர்கள் ணரஶனர
ப்ரம்ர்கள் ஷத்டக்வகரள்பரத்ஷச் வைரல்னறக்
வகரண்டினந்ஶன். குரஸ்ரறின் வதர்கபில்
„மளப்ம்ண்‟த்டக்கு

அடுத்தடிரக „ஸ்ரறர‟ப்

வதர்ரன் ப்ரம்ர்கபிடம் றஷநப் தரர்க்கறஶநரம்.
கரர்த்றஶகன் „கரர்த்றக்‟ ஆகற, மீ த கரனரக அந்ப்

வதனம் றஷநப் தரர்க்கறஶநரம். „குகன்‟ ன்று வகரஞ்ைம்
வகரஞ்ைம். க்றரனெர்த்றரண அப்தரவுக்கும்
உதஶைறத்ர் ன்தரல் „குனஸ்ரற‟, „குனனெர்த்ற‟ ன்ந
வதர்கலம் மளப்ம்ண் ரம்ரகஶ (ப்ரம்ர்கள்)
ஷக்கறநரர்கள். „ைறகுன‟ ன்றும் வகரஞ்ைம் வகரஞ்ைம்.
‟ஶஶமணரதற‟ – ல்ன

மம்ஸ்கறனப் வதரக

இனந்ரலும் ப்ரம்ர்கபில் ங்ஶகஶர ஶடிக்
கண்டுதிடிக்க ஶண்டிினக்கனரம். ஸ்கந் ரம்
மளப்ம்ண் ஶதர்கபில் னக்ரண என்று. அஷப்
தற்நற னரத்டக்ஶக „ஸ்கரந்ம்‟, „ஸ்கந் னரம்‟ ன்று
ரஶண வதர்? ஆணரல் கந்ஸ்ரற ன்ந வதர்

அப்ரம்ர்கள் ஷத்டக் வகரள்கறந ரறரி

ப்ரம்ர்கபில் கரஶரம்; ங்ஶகஶர ைறனஶதர்ரன்
அப்தடி இனக்கறநரர்கள்… ‟மரைறம்‟ (ன்தறல் னம்) „ம்‟
ைரைரம் ங்ஶகஶர இலத்டக் வகரண்டு ஶதரய்ிட்டட.
ித்டக்கு னகறஶநன்.
„ம்‟றல்

னடினேம் மளப்ம்ண்ம், ண்னகம், ஆறுனகம்

ல்னரம் ‟மரைறம்‟ மம்தந்ப்தட்ட த் ிஶைனள்ப
வதர்கள். இஷ ஶ ந்த்ம் மரைறரகச் வைரல்னற
ஸ்டறக்கும் ஈச்ணின் ந்ரட னகத்ஶரடு ஆநரட
னகரக இன்வணரன்ஷநனேம் கூட்டிக்கரட்டுகறந வதர்கள்!
உள்னகத் வய்ி
உள்னகத் வய்ி
ஈச்னுக்குத் றஷைக்வகரன்நரக என னகம், அட ஶதரக

ஶஶன தரர்க்க என்று, அற்கு ஊர்த் னகம் ன்று ஶதர்
வைரன்ஶணஶணரல்னறஶர? அஶ ரறரி இந் ஆநரட
னகம் அஶரனகம்.

ஶஶன தரர்ப்தரல் „ஊர்த்ம்‟. கல ஶ

தரர்ப்தரல் „அஶர‟. ‟அஶர கற‟ ன்கறஶநரம்.

அப்தடிவன்நரல் ஶல்ஶனரகம் ன்கறந ஶரக்ஷத்றற்கு

றில்னரல், கல ழ் ஶனரகரண கத்றற்கு ற. ஆணரல்
ஸ்ரறின் „அஶரனகம்‟ ன்கறநஶதரட இப்தடி
வகட்டரண, ரழ்ச்ைறரண அர்த்றல்ஷன! வரம்தவும்
உைந் அர்த்ஶ.
ஶஶனனேள்ப ஆகரைம் தவபி. „தம்‟ ன்நரல் உ
இனப்தட, உர்ரணட; உர்ந் த்த்டக்கு ஸ்டெனரண

னொதகரக இனப்தட அட. அகண்ட ப்ஹ்த்டக்கு ஸ்டென

னொதகஶ வபிிஶன வரிகறந அகண்ட ஆகரைம். அட

தம், த தம். அஷப் தரர்க்கறந ஈச்ணின் ந்ரட
னகத்டக்கரண னெர்த்றரண மரைறத்டக்கும்
ப்யம்ரகச் ைறநப்ன வைரன்ஶணன். ஸ்ரற அப்தடிப் த
த்ரக, த த்ரக இனப்தரஶனஶ „தைறன்‟,
„தைறம்‟ ன்தட.

ப்தடி ஶறு ந் வய்த்டக்கும்

„மர‟ prefix (னன்ணஷட)
„த‟வும்

இல்ஷனஶர, அப்தடிஶ இந்

ைறன் எனத்னுக்குத்ரன்! ைறன்ணக் குந்ஷகள்

கூடப் „தைறன் – தரர்ற‟ ன்ஶந வைரல்கறன்நண!

ைறனுக்ஶக வதரடில் அறகம் ங்குகறந ஶதரண
‟ஈச்‟னுக்கும்

த ஶைர்த்டப் „தஶச்ன்‟ ன்கறஶநரம்….

அட இனக்கட்டும். ஶஶன தரர்க்கும் னகம் „தம்‟
ன்கறநரற்ஶதரன, கல ஶ தரர்ப்தட அர ன்நரல்,
அடரன் இல்ஷன. இட அஶர

னகஶ ி

அனகறல்ஷன! என றனுமறல் அஷப் தத்டக்கும்
தம், தத்டக்கும் தரண தரத்தம் ன்றுகூடச்

வைரல்னனரம். வணன்நரல், இங்ஶக கல ஶ தரர்ப்தட ன்தட
கண் ட்டத்டக்குக் கல ஶ ஹ்னத்டக்குள் தரர்த்டக்
வகரள்டரன். ஆஷகரல் „அஶரனகம்‟ ன்தற்குக்
‟கல ழ்னகம்‟ ன்நறல்னரல் „உள்னகம்‟ ன்ஶந

அர்த்ம்

தண்டடரன் ைரி. இந் உள்னகனம் ந்ட
னகங்கஶபரடு ஶைர்ந்ஶ ஆறுனகணரக உண்டரண
மளப்ஹ்ண் ஸ்ரறஷ ரனறங்க ஸ்ரறகள்
„உள்னகத்

வய்ி‟ ன்று ம்னஷட ஹ்ன

அந்ங்கத்றல் இனக்கறந வய் த்றணரகச்
வைரல்னறினக்கறநரர். அந் உள்ஶப இனப்தட ன்ண?

ஶஶன ஆத் ஸ்னொதம் ன்கறந ப்ஹ் ஸ்னொதரணட

தவபிரண அகண்ட ஆகரைரக இனக்கறநவன்நரல்,

ஹ்னத்டக்குள்ஶப அஶ மத்ஸ்ட உள்வபிரண,
„ப்

ஆகரைம்‟ ன்கறந ைறன்ண ஆகரைரக, ைறற்நம்தனரக

இனக்கறநட!
அந்ச் ைறற்நம்தனத்றல் ைறஶண டரஜரரக ரட்டிம்

தண்டகறநரர். அந் ரட்டித்டக்குப் வதர் தஞ்ை க்னத்
தரணந் ரண்டம் ன்தஶ. ந்வரறல்
வைரன்ஶணஶண, அடஶரன் இங்ஶக இனஷட
டரன்மரக அர்க்கபப்தடுகறநட! ந்ரரண ஊர்த்
னகத்ஶரடு மம்தந்ப்தடுத்றப் தரர்த்ஶரஶ, அந்
அடேக்ய க்னத்த்ஷ இங்ஶக (டரஜரின்) டெக்கற

றனடி ன்ந இடட தரம் வைய்கறநட! அணரல் அந்ப்
தரஶ மரைற ஸ்னொதந்ரன். அஷஶ என ணி

ஸ்ரறரகக் „குஞ்ைற தரம்‟ ன்று ஷத்றனக்கறநட.
ைறம்தத்றல் டரஜ னெர்த்றஶரடு கூடஶ ணிரக்க்
குஞ்ைறதரம் ன்று இடட தரத்ஷனேம் என ணி
னெர்த்றரக ஷத்றனக்கறநட. திற ரத்றரினேம்
தள்பிஷநக்கு லந்னபப் தண்டட அந்க்
குஞ்ைறதரத்ஷத்ரன்.
ஆணரல் அப்தடி அம்தரலக்குப் தறரினக்கறந அந்க்
குஞ்ைறதரஶ, வரம்த ஶடிக்ஷகரக, அம்தரபரகத்ரன்
இனக்கறநட! ப்தடிவன்நரல், அட இடட தரந்ரஶண?
ஸ்ரறின் இடட தரகத்றல் இனப்தடரஶண? அந்
இடட தரகம் அம்தரள்ரஶண?
அரட ைற-ைக்றகள் ன்ந அத்ஷ-த்ஷங்கள்
க்கறரகறிட்ட தரத்த த்ரகஶ குஞ்ைறதரம்

இனக்கறநட. அணரல்ரன் „குஞ்ைறதரம்‟ ன்றும் „ம்‟றல்

னடிகறந என வதர் டேஷ்ர்கள் ஷத்டக் வகரள்ரக
இந்த் றழ் ஶைத்றல் ற்தட்டினக்கறநட.
அஶரனகம் ன்ந ஆநரட னகம் இப்தடி ைறைக்ற
ம்தறகஷபஶ கரட்டுகறநட ன்நரலும், குநறப்தரக அந்
அடேக்ய க்னத்த்றற்ஶக ஸ்ரணம் வகரடுத்ட, அஷச்
வைய்னேம் அம்தரலஷட னகரகஶ அஷச்
வைரல்னறினக்கறநட. ஸ்ரற தஞ்ை னகத்ரலும், அம்தரள்
ஆநரட னகத்ரலும் வபிப்தட்டு, இனனம்
என்றுஶைர்ந்ஶ குரஸ்ரற ஆணரகச்
வைரல்னறினக்கறநட.

மத்டம் ைறத்டம் ஶைர்ந் ஆணந்ஶ மளப்ஹ்ண்ம்
„மத்‟டம் ‟ைறத்‟டம்

ஶைர்ந் ‟ஆணந்‟ஶ மளப்ஹ்ண்ம்

ண்னகம் – ஆறுனகம் மரைரத்டக்கு னகறஶநன்.
குஞ்ைற ‟தரம்‟ ரறரிரன் இங்ஶக ‟னகம்‟ ன்று „ம்‟றல்
னடினேம் என அத்ஷஶ ஸ்ரறரய் ஷத்ட

டேஷ் வதர் ற்தட்டர ன்நரல் – இல்ஷன! ணிரக
அந்ப் தரத்ஷ ஷத்டப் னஜறக்கறந ரறரி

மளப்ம்ண் ஸ்ரறின் ண்னகங்கஷப ட்டும்
ஷத்டப் னஜறக்கறந க்கம் இல்ஷனஶ!
ரரிம்னுக்குத்ரன் னெஞ்ைற ட்டும்!
ண்னக மரைரம் ன்ணவன்நரல் : தஶச்ணின்
னகங்கபிலுள்ப னனரட ஶத்ங்கபினறனந்ட (வற்நறக்
கண்கபினறனந்ட) ைற ஶஜஸ் ஆறு வதரநறகபரக

வபிப்தட்டு, அப்னநம் ஆறு குந்ஷகபரகற, அற்கப்னநம்

ஆறு குந்ஷகலம் எட்டிக்வகரண்டு

ண்னகங்கஶபரடும், த்ரை னஜங்கஶபரடும் எஶ
மளப்ஹ்ண் னெர்த்றரிற்று ன்று றஷநக்
ஶகட்டினக்கறஶநரல்னர? ந்ஶ னகம் ன்நரல் ந்ட
னனரட ஶத்ந்ரன் இனக்க னடினேம்.

எவ்வரன்நறனறனந்டம் என வதரநற ன்நரல் ந்ட வதரநற,
அப்னநம் ந்ட குந்ஷகள் ன்று ரஶண இனக்க
னடினேம்? ஆணரல் ஆறு வதரநற, ஆறு குந்ஷகள், என்று
ஶைர்ந்ட ஆறுனகஸ்ரற ன்தரல் ந்ஶரடு

ஆநரரண அந்ப் தரத்த அஶரனகத்றன் வதரநறனேம்
ஶைர்ந்றனக்கறநட ன்றுரஶண ஆகறநட? அப்தடித்ரன்
ைரஸ்றத்றலும், னரத்றலும் வைரல்னறினக்கறநட.
ைறஶஜமரல் ட்டுறல்னரல் ைற-ைக்றகபின்
ஶஜமரல் னெர்த்றகரித்ஶண மளப்ஹ்ண்ம்
ன்தடரன் னரனம் ைரஸ்றனம் வைரல்ட.

தஞ்ைக்னத் னெர்த்றகபில் எனணரண மரைறஷணனேம்
உள்படக்கற அம்தரபின் ஶஜஸ் ஆநரரண அஶர
னகத்ரஶனஶ வபிரகற ண்னகஷண

உண்டுதண்ிணட. மச்ைறரணந்ம் – மத்-ைறத்-ஆணந்ம்

ணப்தடும் தப்ஹ்த்றல் „மத்‟ரக இனக்கறந ைறனம்,
„ைறத்‟ரக

இனக்கறந ைக்றனேம் என்று ஶைர்ந்ட „ஆணந்‟ரண

மளப்யண் னெர்த்றஷ உண்டுதண்ிணரர்கள்.

அர்த்ரரீச் னெர்த்த்றல் ஶதர்தரற ஸ்ரற, ஶதர்தரற
அம்தரள் ன்ந றரப்தடி, இந் னெர்த்றஷ
ஆறுனகங்கள் உண்டு தண்ிணரலும்,
ஸ்ரறினுஷடரண ந்ட னகங்கலக்கும்

அம்தரலஷடரண ஆநரட னகம் என்ஶந ம ஷட!

அம்தரள் இங்ஶக ன்னுஷட னக்ரண க்னத்ரண
அடேக்யத்ஷ மரைறன் ன்ந அறகரரி னெனம்

வைய்ிக்கறநரள். அடரன் க்கரண தரின்ட். „ஶதரகம்
னம் அடேக்யம் ஶரக்ஷம் னம் அடேதத்றஶனஶ
ஶைர்க்கறநஷக் கரட்டத்ரன் மரைற ரரஶரடு

ப்ம் ஶைர்த்ட; அந் ப்ஶ குறுகற „ம்‟ரகற
மரைறம் ன்நரிற்று‟ ன்று தரர்த்ஶரல்னர? அட
கரரகஶரன் அஶ மம்தந்ம் வரம்த

வனக்கரகவுள்ப மளப்ஹ்ண் ரரஶரடும்
ப்ம் ஶைர்த்ட „மளப்ஹ்ண்ஶரம்‟ ன்று னடிரக
ஶ ந்த்ம் இனக்கறநட*. எஶ என ம் ரத்றம்
மரைற ரரஶரடு ப்ம் ஶைர்த்டச்

வைரல்னறினக்கறநட ன்நரல், மளப்ஹ்ண்
ரரஷஶர னென்று ம் எவ்வரன டஷனேம்
ப்ம் ஶைர்த்டச் வைரல்னறினக்கறநட! மத்

ப்ரம்கூட னென்று ம் ரஶண தண்டகறஶநரம்?
வள்ஷபக்கரர்கலம் thrice blessed ன்றுரஶண

வைரல்கறநரர்கள்? „ஸ்ரற‟, ‟அம்தரள்‟ இண்டும் ஶைர்ந்
„குந்ஷ

ஸ்ரற‟ ன்ந னென்று ஶதனக்கரகவும் மத்-ைறத்-

ஆணந்ம் ன்ந னென்றுக்கரகவும் னென்று ம்
ஶதரனறனக்கறநட!

இப்தடித்ரன் மளப்ஹ்ண்ம் ன்று ஶதர் ந்ட.
ைற-ைக்றகலஷட ஆறுனகங்கள் க்கறரணறல்
இனக்கறந த த்ரண உர் றஷ ந்னைடர்
வஜன்டஷக் கரட்டஶ ண்னக-ஆறுனகப் வதர்கலம்
„ம்‟ ஶதரட்டுக்

வகரண்டு னடிரக ஷத்றனக்கறநரர்கள்.

„ஆறுனகம்

ஆண வதரனள் ீ அனபல் ஶண்டும்‟ ன்கறந

ஶதரட அனகறரிரர் „அனப‟னரகற அடேக்யத்ஷச்
வைரல்லும்ஶதரட இந் உர்றஷத் த் ந்னைடஷ
உறுறப்தடுத்றினக்கறநரர் ன்று ஶரன்றுகறநட!
மத்ம், ைறம், மளந்ம்
மத்ம், ைறம், மளந்ம்
ஆணரல் இந் மளப்ஹ்ண் ரரக்கலக்கும் parent
ன்ந வதனஷ மரைறம் ன்தற்குத்ரன்!

த்ஷஶனரகத்டக்கு அப்தரற்தட்ட தத்ரக ட்டும்

அட இனந்ட ிட்டரல் அஞ்ஞரணிகபரண க்கு அணரல்
ன்ண ப்ஶரஜணம்? க்கும் த ப்ஶரஜணரக அந்
அத்ஷ ஆத் ஸ்னொதஶ அன்ன உனரகவும்
இனக்கறநட. அன்ன றஜரணரக இனந்ரல் அந் அன்தில்

ம் ஹ்னம் உனகற, ரம் ன்கறந அஞ்ஞரண ஜீ தரம்
உனகற, க்குப் வதரிைரண என மரஷணரகத்
வரிரஶன, ஞரணம், கல ணம், ப்ஹ் ித்ஷ, அத்ஷம்
ன்வநல்னரம் வரிரஶன, அந் அன்ன ஸ்ரறனேடன்
என்நரகற ிஶரம். அந் அன்ஶத ைறம்.
வதரிைரகத் வரிரரல், வரி ஶண்டி அைறனம்
இல்னரரல் அற்கு „யர‟ அஷடவரற இல்ஷன!

வதரி கரர்ரக இத்ஷண ஶனரகத்ஷனேம் ரஷில்
ஆட்டிக் வகரண்டினப்தன் „யர‟ ஶதரட்டுக்வகரண்டு
ஶயச்ணரக இனந்ரலும், அடேக்யத்றல் அன்தரல்
ம்ஷத் ன்ணில் கஷத்டக் வகரண்டு ைறரக

இனக்கறநன் „யர‟ ஶதரட்டுக் வகரள்பில்ஷன!

ஆணரலும் அனுக்குள்ஶப ரம் கஷந்ட கஷந்டரன்;
அடரன் மர கரனத்டக்குரண மத் றஷன ன்தரல்
அனுக்கு „மர‟ ஶதரட்டு ‟மரைற‟ ன்கறஶநரம்.
ற்ந ஸ்ரறப் வதர்கள் டவும் இப்தடி பிைரினக்கறந
அன்தரஶன ன்றுனள்ப மத் மரக்ஷரத்கரம்

கறஷடப்தஷச் வைரல்னரரஶனஶ அஷ ற்கும்
„மர‟ ஶதரடில்ஷன.

அற்நறன் வதனஷஷ ஷத்ட

ைறனடக்கு (ைறனற்றுக்கு) „யர‟ ஶதரடுகறஶநரம். ம்றல்
ரரகக் கணிந்ட, ன்ணில் ரணரக ம்ஷக் கஷத்டக்
வகரள்கறந வரம்தவும் கறட்டிண உநவுக்கரனுக்கு அந்
„யர‟ ஶஷில்ஷன!

அனுஷட „னேண ீக்‟ உநரல்,

உநவும் ஶதரய் ன்ஷநக்கும் என்நரகச் வைய்ட
வகரள்ரல் „னேண ீக்‟ அஷடவரறரக „மர‟!

அட அன்ன ஆணரலும் „அன்ன‟ ன்ஶநர, „ப்ஶஷ‟, „ப்ரிம்‟
ன்ஶநர வதர் ஷப்தரக்க் கரஶரம்! அன்ஶதரன்
ைறரச்ஶை! அணரல் „மரைறம்‟ ன்ஶந ஷக்கறஶநரம்!
அன்திஶன உண்டரட ஆணந்ம். „ஆணந்ம்‟ ன்றும்
ணிரகப் வதர் ஷக்கரல் அஶணரடு ஶைர்த்ஶ
„ைறரணந்ம்‟ ன்று

ஷக்கறந க்கம் வகரஞ்ைம்

வகரஞ்ைம் இனக்கறநட. ற்கரனத்றல் „ஆணந்த்‟

டரடிணரலும், இடரன் ற றரய் ந் க்கு.
இடவும் வரம்த வரம்த உர்றஷ ந்னைடர்.

இன்வணரன்று: ைறரண அந் அன்னரன் அகும்!
அணரல் மளந்ம் ன்றும் ஶதர் ஷக்கறஶநரம்.

ணரஶனர „ைற மளந்ம்‟ ன்று கரஶரம்! „ைற‟
ன்கறநஶ மளந்ரினக்க, ைற மளந்ன்

ன்தரஶணன்? ன்று இனக்கனரம். ைற மரம்ரண

குஞ்ைறதரத்ஷ ஷத்ட „ைறதரமளந்ம்‟ ன்று வதர்
ஷப்தஷப் தரர்க்கறஶநரம். அஷண அம்தரஶபரடு ஶைர்த்ட
„ீ ணரக்ஷறமளந்ம்‟ ன்று; அப்தடிக்

கல்ரம் தண்ிக்

வகரள்ப ந் ரப்திள்ஷபரகக் „கல்ரமளந்ம்‟
ன்று; ரப்திள்ஷப வதரி அனங்கரரகச் சூட்டிக்

வகரண்ட ைந்றஷண ஷத்ட „ஶமரமளந்ம்‟ ன்று –
இப்தடிவல்னரம் ஶதர் ஷக்கறஶநரம். ரன் னர (னகர)
இடறல்ஷனரனரல் „ரமளந்ம்‟ ன்றும்! க்னஷ்
தரத்ர ட்டும் ிட்டு ஷப்தரணர? அன் ஶதரக
„ஶரயண

மளந்ம்‟; ம்னஷட ரத்ஷப்

ஶதரக்கடிக்கறந ஶரயம் அட! அரட, ஞரணத்டக்ஶக
ஶரயவன்று இங்ஶக வதர்! „ஞரணமளந்ம்‟ ன்று
கூடப் வதர் இனக்கறநட. நந்ட ிட்ஶடஶண, ைறம் –
ண்னகம் மம்தந்ம் தரர்த்ற்ஶகற்த „ண்னக

மளந்‟னம் இனக்கறநட! ஸ்றரீகபிலுங்கூட „வமபந்ம்‟
ன்று ஶதர் இனக்கறநட.
அன்னரன் அகு ன்தரல் இத்ஷணக்கும் அடிப்தஷட
அன்ஶத ைறம்ரன்! அணரல்ரன் அந்ப் தரத்ரின்
வதரகத் றழ் „அன்ன‟, மம்ஸ்கறன „மளந்ம்‟

இண்ஷடனேம் ஶைர்த்ட „அகு மளந்ம்‟ ன்ஶந கூடப் ஶதர்
ஷக்கறஶநரம்!
ஶர மீ த கரனத்றல்ரன் ப்ம் மரஜறகள் „மத்ம்ைறம்-மளந்ம்‟ ன்று „மத்-ைறத்-ஆணந்ம்‟ ரறரிஶ
த த்த்ஷச் வைரல்லும் என phrase-

(வைரற்வநரடஷ)க் வகரடுத்றனக்கறநரர்கள் ன்நறல்ஷன.

இந்த் றழ் ஶைத்ட தில் ற்ந ந் வதனக்கும்
இல்னர ைறநப்தரண ைப் னொதத்றல், மத்த்ஷனேம்

ைறத்ஷனேம் ஶைர்த்ட „மரைறம்‟ ன்றும், அந் ைறரண
அன்தின் அஷக „மளந்ம்‟ ன்றும் வதர்கபரக
ஷப்தறஶனஶ அந்க் „கரன்வமப்ட்‟ ம்றஷடிஶன
க்ஶக வரிரல் ன்ணிற்ஷகரக

வடுங்கரனரகஶ இனந்றனக்கறற்வன்று வரிகறநட.
மத்னம் மளந்னரண அந் ைறம் – ைறரண அன்ன
– ஶனரகம்

னரவும் ஷக்கடம்! அற்கு,

அடேக்யத்டக்வகன்ஶந ற்தட்ட னெர்த்றரண மரைற
னெர்த்ற அடேக்யறக்கடம்!
ஸ்கரத் த்ம்

க்கு இல்னர தரக்ம்
ஸ்கரத் த்ம்
ஶர : *
க்கு இல்னர தரக்ம்
ன்ஷணப் வதரிணரக றஷணத்ட ல்னரனம் ஸ்கரம்
தண்டகறநீர்கவபன்நரல் ணக்கும் றஜரகஶ

வதரிர்கபரக இனக்கப்தட்டர்கஷப ஸ்கரம்

தண்டவன்று றஷந இனக்கறநட. ஆணரல் ஸ்ரணம்
– ஜகத்குன, தீடரறதற, இன்னும்

தகத்தரரள் வதஶ

ந்ட ஶைர்ந்ட ிட்டரல் – அடவும் – ைறன்ண
மறஶனஶ, என ஶரக்ஷனேம் இல்னரஶதரஶ ந்ட
ஶைர்ந்ட ிட்டரல், „வதரிர்‟ ன்று ஶஶ டரடிக்
வகரண்டினக்கறந இன்வணரனத்னக்கு ஸ்கரம்

தண்டம் தரக்ம் அன்ணிினறனந்ஶ (அன்நறனறனந்ஶ)
ணக்கு இல்னரல் ஶதரய் ிட்டட. ஊர்

ஸ்கரத்ஷவல்னரம் ரங்கறக் வகரண்டு, ரம்
எனத்னக்கும் ஸ்கரம் தண்ரல் இப்தடிவரன
ஜம்த ஜன்ரர ன்று இனக்கறநட.
** இவ்ிரக „வய்த்றன்
„ஸ்கரம்‟; ந்ரம்

குல்‟ னற் தகுறில்

தகுறில் „குனனெர்த்றனேம்

றரினெர்த்றகலம்‟ ன்ந உஷில் „ஸ்கரஶ வைல்ம்
: ஆைரர்ரள் உர்த்டிப்தட‟ ன்தறனறனந்ட வரடனம்
ைறன தகுறகள்; றகழ் (ரம்) தகுறிஶனஶ இற்கு
னந்ஷ உஷரண „குன-ைறஷ் உநவு‟ ன்ந உஷ
ஆகறற்நறலும் தரர்க்கனரம்.

டநி குநறத்ட ஆச்ைரர்ரபின் ிற
டநி குநறத்ட ஆைரர்ரபின் ிற
இத்ஷணிலும் ஆைரர்ரள் என வதரி ல்னட
தண்ிினக்கறநரர். ன்ணவன்நரல், „மந்றரமறகள்
ன்று இனக்கறந ங்கஷபப் வதரிர்கபரக ஷத்ட

ீங்கள் ஸ்கரம் தண்ிணரலும் ரஸ்த்றல் அந்
ஸ்கரம் ங்கஷபச் ஶைர்ந்ட ன்று ரங்கள்

றஷணத்ட ிடக்கூடரட. ஜகத் வ்ரதரம் மகனத்ஷனேம்
டத்றக் வகரண்டினக்கறந தரத்ரவும் தரைக்றனேரண
என்றுக்குத்ரன் ர், ங்ஶக வைய்கறந ஸ்கரனம்
வமரந்ம்‟ ன்று அர் ஞரதகப்தடுத்றினக்கறநரர்.
அஶரடு றற்கரல், ீங்கள் வைய்கறந ஸ்கரத்ஷ
ரங்கள் ங்கலக்ஶகரக்கும் ன்று ஸ்கரித்டக்
ீ

வகரண்டுிடரல் அந் என்நறடம் ஶைர்த்ட ிடும்தடிரக

ங்கலக்கு என ிறனேம் தண்ிக் வகரடுத்றனக்கறநரர்.
ன்ண ிற ன்நரல், ஶகட்கறநற்கு வரம்த ஈமறரகத்
ஶரன்றும், அப்தடி என்று.
ஆச்ைரர்ரலம் ரர ரனம்
ஆைரர்ரலம் ரர ரனம்
ஜகத் ிரதரத்றற்குக் கர ைக்ற ன்று வைரன்ஶணஶண,
அஷ ஆைரர்ரள் ம்னஷட தரஷ்ப் னஸ்கங்கபில்
„ரர‟ ன்ந

வதரஶனஶ குநறப்திட்டினக்கறநரர்.

அற்கு அஶக கரம். இப்ஶதரட அந் டிஸ்கணில்
இநங்கரல் குநறப்தரக என்ஷநச் வைரல்னற றறுத்றக்
வகரள்கறஶநன்.

த்ங்கஷப அனைற அனைற னடிவு கண்டு ஶரந்ம்,
ீ ரம்ஷம, மரங்க்ம், ந்ரம் ன்வநல்னரம்

ைரஸ்றங்கஷபப் தஷடத் ஶைம் ம்னஷட இந்
ஶைம். னக்ரக இந் ைரஸ்றங்கபில்
ஈடுதட்டர்கஷப உத்ஶைறத்டத்ரன் ஆைரர்ரள் தரஷ்ப்
னஸ்கங்கள் லறணட. ஆணரலுங் கூட…

த் ஆரய்ச்ைறக்கு இந் ஶைம் வதர் ஶதரணட
ன்நரலும் அஷிட இற்கு ஜரஸ்றப் வதர் – ல்ன
வதர், அப்வதர் இண்டுந்ரன் – றல் ன்நரல் dry
த்ரக இல்னரல், ஆணரலும் த் னொதரகஶ
இனக்கறந ஜீனுள்ப னெர்த்றகபரக கப்தட்ட
வய்ங்கஷபக் கரட்டிினப்தற்குத்ரன். ஆஷகிணரல்
ஆைரர்ரள் ம்னஷட தரஷ்ங்கபில் ப்தஞ்ைகர
ைக்றரண தரத்ரஷ அப்தடிவரன த்ரகஶ

னலக்கச் வைரல்னறக் வகரண்டு ஶதரய்ிடரல், னெர்த்றரக
தரித்ட உநவு வகரண்டரடிப் தகறப் ஶதரண

மனெயத்றற்கு „அப்தீ‟னரகும்தடிரண என ரத்றஶனனேம்
அங்கங்ஶக குநறப்திட ஶண்டுவன்று றஷணத்றனக்கறநரர்.
அப்ஶதரட ந் ஸ்ரறின் ரரஷப் ஶதரடுட?
கப்தட்ட ஸ்ரறகள் இனந்ரலும் ஆறினறனந்ட
இன்றுஷ ம் ஜணங்கஷப ஷைர்-ஷஷ்ர் ன்று
இண்டு broaddivisionகபரகஶ ஷத்ட ிடனரம். இப்தடி
இண்டு ஶதர் ைறன், ிஷ்ட ன்று இனப்தறல் ஷப்
ஶதரடுட ன்று ஆைரர்ரள் தரர்த்றனப்தரர். ஆைரர்ரள்
ரர்? ைற அரந்ரஶண? அணரல், „ன் வதஷஶ
ஶதரட்டுக் வகரள்பரட?‟ ன்று றஷணத்றனப்தரர்.

ைறனுக்கு வரம்தவும் ஆப்ம் யரிஷ்ட; அப்தடிஶ
யரிஷ்டவுக்கும் ைறன். ஆணதடிரஶனரன்

ஜகத்கர ைக்ற, ப்தஞ்ை யரைக்ற, மகு ப்ம்ம்,
ஈச்ன் ன்வநல்னரம் ஶரந்த்றஶன வைரல்கறந

தரத்ரவுக்கு என னெர்த்ற கரட்டுகறந இடத்றவனல்னரம்
அர் „ரரன்‟ ன்ஶந ஶதர் ஶதரட்டு ிட்டரர்….
டுரந்த்றல் „ஈச்ன்‟ ன்று என ரர்த்ஷ
வைரன்ஶணன். ஈச்ன் ன்நரஶன ைறன் ன்று

வதரடப்தஷட அதிப்ரரகறினந்ரலும் ஶரந்
ைரஸ்றத்றல் மகு ப்ம்த்டக்ஶக அந்ப் ஶதர்.

ரரடேஜரைரர்ரர், த்ரைரர்ரர் ல்னரனங்கூட அந்
அர்த்த்றல் அஶ ஶதஷத்ரன் ஶதரட்டினக்கறநரர்கள்….
“ஆைரர்ரள் „ைறரந்

னயரி‟, இன்னும் அஶக ைற

ஸ்ஶரத்ங்கவபல்னரம் தண்ிினக்கறநரஶ, அங்ஶக

ட்டும் ப்தடித் ன்ஷணஶ ரன் ஸ்டறத்டக்

வகரண்டரர்?” ன்று ஶகட்டரல், அவல்னரம் தக்ற
ஸ்டறகள். தனஶறு ஸ்ரறகஷப இஷ்ட வய்ரகக்
வகரண்ட தனஶறு ஜண மனெயங்கலக்கும்
அனஷட இஷ்ட வய்த்றடம் ணஷம

றறுத்டற்கு மயரரக ஆைரர்ரள் அத்ஷண
ஸ்ரறகஷபனேம் தற்நறப் தரட ஶண்டிினந்ட. அறஶன
ப்ரண வய்ங்கபில் என்நரண ைறஷண ப்தடி ிட
னடினேம்? ஆஷகிணரஶன ைறதரண ஸ்டறகலம்
தண்ிணரர்.
ஆைரர்ரள் க்வகன்று ந் „வடண்டிடி‟னேம் இல்னர
ஆத் ஸ்னொதரக இனந்ர். அணரஶனஶ அரல்

வர் ணப்தரன்ஷனேடனும் „வடன்டிஃஷத‟ தண்ிக்

வகரண்ட ரறரி இனந்ட வகரண்டு, அஷனேம் ஶஶன
உைத்றக் வகரண்டு ஶதரக றதண் னடிந்ட. என
கனனம் இல்னர ஜனம் கரிைல் னறில் தரய்கறந ஶதரட

கறுப்ன ரறரி, வைம்ண் னறில் தரய்கறந ஶதரட ைறப்ன
ரறரி ல்னரம் வரிகறநஶரல்னறஶர? அப்தடி! இப்தடி
இனந்றல் தக்ற றில் ஶதரய் ினத்றரகக்

கூடிர்கலக்கரக அர் ல்னர ஸ்ரறகபின்
ஶஶனனேம் ஸ்ஶரத்ங்கள் தண்டம் ஶதரட அந்ந்
ஸ்ரறக்கும் தக்ரக வடன்டிஃஷத ஆண ரறரி
இனந்ரர். அந் ரீறிஶன ஈச்தரக, அரட
ைறஷணப் தற்நற ஸ்ஶரத்ம் தண்டம் ஶதரடம் அர்
ைறரரரக இல்னரல் ைற தக்ரகஶ தரடிக்
வகரடுக்க னடிந்ட. அரரினந்ரல்ரஶண

ன்ஷணஶ ரன் ஸ்ஶரத்ம் தண்ிக் வகரண்டரகும்?

அப்தடிில்னரல் ைற தக்ரக இனக்கும் ஶதரட க்கு
தகரணரண அந் ைறஷண த்ஷண ஶண்டுரணரலும்
ஸ்ஶரத்றரிக்கனரந்ரஶண?
“ம்னஷட

டங்கபிஶன அர் ைந்த்வபப ீச்ர் ன்று

ைறஷணத்ரஶண ப்ரணரக ஷத்ட ற்ந

ஸ்ரறகஷபப் தரிரரக ஷத்றனக்கறநரர்? ல்னர
ஜணங்கலக்குரண டத்றல் ல்னர ஸ்ரறகலக்கும்
ம ப்ரன்ம் வகரடுக்கரல் ன் இப்தடிப்
தண்ிணரர்?” ன்நரல், இட அர் உத்ஶைறத்ட ப்பரன்
ஶதரட்டுப் தண்ி கரர்ஶ இல்ஷன. அந்ப்
தஶச்ஶணரன் ன்னுஷட இந் அரத்றடம்

ந்ட ஸ்தடிக னறங்கங்கஷபக் வகரடுத்ட ஶைத்றல் ந்ட
இடங்கபில் ப்றஷ்டித்ட ைரச்ரகப் னஷஜ டக்கப்

தண்டம்தடிரக ஆக்ஷஞ வைய்ரர். அப்தடிஶ டத்டம்
ஶதரட ஆைரர்ரள் ம்னஷட டங்கள் இண்டிலும்
அந் னறங்கங்கபில் இண்ஷட ப்றஷ்ஷட தண்ிணரர் –
இங்ஶக ம் (கரஞ்ைற) டத்றலும், ச்னங்ஶகரி டத்றலும்

தஶச்ஶண வகரடுத்ட, னஜறக்கும்தடிரகவும் ஆக்ஷஞ
தண்ிரல் அந் னறங்கங்கலக்ஶக ப்ரண னெர்த்றரக
ஸ்ரணம் வகரடுத்ட ற்ந ஸ்ரறகஷபப் தரிரரக
ஷக்க ஶண்டும் ன்நரகற ிட்டட. இப்தடி இண்டு
டங்கபில் வைய்ரல் ம்னஷட ற்ந டங்கபிலும்
அஶ ஶதரனச் வைய்ரல்ரஶண „னைணிஃதரர்றடி‟ இனக்கும்
ன்று றஷணத்ட ல்னர டங்கபிலும்
ைறதஞ்ைரணரகஶ ** னஷஜஷ ஆைரர்ரள்
ஷக்கும்தடி ஆிர்று.

** ைறவதனரஷண

டுரகரகவும் அம்திஷக, றனரல்,

ிரகர், மளர்ன் ஆகற ரல்ஷப் தரிரரகவும்
வகரண்டஶ ைறதஞ்ைரணம்.
”ல்னரம்

ைரி. ஆணரல் ஆத் ைரஸ்த்ரண தரஷ்ப்

னஸ்கங்கள் லடம்ஶதரட ஆைரர்ரள் „என

வடன்டிடினேம் இல்னர ஆத் ஸ்னொதம்‟ ன்நீர்கஶப,
அப்தடித்ரஶண இனந்ட வகரண்டினக்க ஶண்டும்? அங்ஶக
ற்கு அர் ைற அர வடன்டிடிஷ ஷத்டக்
வகரண்டு „ரஶ ம்ஷச் வைரல்னறக் வகரள்பரட?
அணரல் „ரர‟ ன்று ஶதரடுஶரம்‟ ன்று றஷணக்க
ஶண்டும்?” ன்று ஶகட்டீர்கபரணரல், தறல்

ஷத்றனக்கறஶநன். (ைறரித்ட) „வகரஸ்ச்ைறன் ஶதப்தர்‟,
„ஆன்மர்

ஶதப்தர்‟ ல்னரம் ‟ப்ரிஶதர்‟ தண்ிக் வகரண்டுரன்

கஷ அபக்க ந்றனக்கறஶநன்!

ன்ண ஆன்மர் ன்நரல், ஆத் ஸ்னொதம் னஸ்கஶ
லரட! டவும் தண்ரட! அட தரட்டுக்கு இனக்கறநதடி
இனக்கும். இனக்கும்ரஶண எறப் தண்ரட! ப்ஶதரட
னஸ்கம் ல உட்கரர்ந்ரஶர அப்ஶதரஶ ஆத்

ஸ்னொதம் ஶதரய் அரம் ந்ரச்சு ன்று அர்த்ம்….
மரிரகச் வைரன்ணரல், ஆத் மரக்ஷரத்கர மரற
றஷன ஶதரண ரறரினேம் ஶனரகத்றஶன

ர்ரதிினத்றக்கரகக் கரர்ம் தண் ஶண்டி „ட்னைடி‟
உள்ப அரஶ ரம் ன்று அர் றஷணத் ரறரினேம்
உள்பஶதரடரன், „னஸ்கம் லஶநண்டர‟ ன்று அர்
உட்கரர்ந்ட வகரண்டட. அந் றஷனில், அரம்
ன்நரல் ரனஷட அரம் ன்றும் ஶகள்ி

த்ரஶண வைய்கறநட? ைறரரம் ன்று தறல்

கறஷடக்கறந ஶதரட அர ைறஶண ஆர ைறஷணச்
வைரல்னறக் வகரள்ட எபைறத்றல்ஷன (உைறக்
குஷநரணட) ன்றும், ிஷ்டஷச் வைரல்டரன்
அகு, மமம், வகபம் ன்றும் ஆகறநஶரல்னறஶர?
ஆகக் கூடி, ஜகத்டக்குக் கரப் வதரனபரக இனக்கப்தட்ட
னெனத்டக்கு ஆைரர்ரள் ரரப் ஶதர் வகரடுத்ஶ
தரஷ்ப் னஸ்கங்கபில் லறினப்தட, அந்ப்
னஸ்கங்கபின் த ரத்தர்ம் தரத்
ஜீரத்ரக்கபின் அத்ஷம், அற்நறஶன
ைறரரரணர் ிஷ்டின் வதஷப்

ஶதரட்டினப்தறல் யரியரத்ஷனம் (றனரலும் ைற
வதனரனும் என்று ன்தடம்) ந்ட ிடுகறநட!...
யரிஷ்டவுக்கு த்ஷணஶர ஶதர், மயஸ்
ரஶ இனக்கும் ஶதரறலும் ன் ரர ரத்ஷப்
ஶதரட்டரவன்நரல் அடரன் யரிஷ்டவுக்குப் த
ந்த்ரக இனக்கறந அஷ்டரக்ஷரீில் னகறந வதர்.

அணம் ன்நரல் ற, தரஷ ன்று என அர்த்ம். தரஷ
றரகப் ஶதரய்ச் ஶைனகறந இனப்திடம் ன்றும் அர்த்ம்.
ர் ன்கறந ஜீரத்ரக்கலக்கு இண்டு அர்த்த்றலும்
அணரக இனக்கறநன் ரரன். கஷடத்ஶறும்
றரண ப்ஹ்ித்ர ைரஸ்றரக இனப்தன்
அஶண. “அத்ரத் ித்ர ித்ரணரம்” ன்று அஶண
கறனஷ் தரத்ரரக ந் ஶதரட வைரல்னறக்

வகரண்டினக்கறநரன்.** அந் ித்ஷின் னடிரக,
தனணரக வைன்று ஶைனம் இனப்திடரண தப்ஹ்ரக

இனப்தனும் அஶண. ஆஷகிணரஶனரன் ப்ஹ்

ித்ர குன தம்தஷஷச் வைரல்லும் ஶதரட „ரரம்‟
ன்ஶந ஆம்திக்கறநட. *** ஆஷகரல் ப்ய ித்ர
ைரஸ்றரண தரஷ்ப் னஸ்கத்றல் ரர
ரத்ஷச் வைரல்லுட வரம்தவும் வதரனத்ரணஶ.
** கல ஷ 10.32
*** „ரரம்

தத்னம்‟ ன்ந ஸ்ரர்த்ர்கலக்கரண குன

தம்தஷ ஸ்ஶனரகம். 2-ம் தகுற, “ம்ஷ ரரக்குதர்”
ன்ந உஷ தரர்க்க.
ைங்க ரரஶரஶடஶ ரர ரரஷச் ஶைர்த்டத்
ரன் „ைங்கரரன்‟ ன்ஶந வதனம் இனக்கறநட.
வன் தரண்டி ரட்டில் ைற ிஷ்ட எற்றுஷஷ
இண்டு ஶதனம் எஶ ைரீத்றல் என்று ஶைர்ந்றனக்கறந

னெர்த்றரல் டுத்டக் கரட்டிக் வகரண்டு வதரி ஶக்ஷத்ம்
இனக்கறநட. அந் னெர்த்றக்கு ைங்கரரன் ன்ஶந
ஶதர்…
„ஸ்ரர்த்ரண*

ஶதரறலும் „ஷைர்
ீ
‟ ன்று வைரல்கறந

அபவுக்குப் தைறன் ட்டுஶ வய்ம் ன்று

அதிப்ரப்தட்ட எனத்ர் இனந்ரர். அர் ஸ்கரம்
தண்டம்ஶதரட ரன் „ரர‟ வைரல்ட அனக்கு

மங்கடரக இனந்றனக்கறநட. ரன் ரய்ிட்டு அப்தடி
அறகம் வைரல்கறநறல்ஷனரன். ஆணரலும் டத்ட
ஸ்ம்ப்ரம் அப்தடித்ரன் ன்று அனக்குத் வரினேம்.
அணரல் மங்கடப்தட்டினக்கறநரர். ன்ணிடஶ என ரள்
ஶகட்கவும் ஶகட்டுிட்டரர்.

அரிடம் ரன், “ைறதக்ர்கள், ிஷ்ட தக்ர்கள் னனரண
அத்ஷண யறந்ட  மம்ப்ரஸ்ர்கலக்கும்
உதறத்டக்கள் வதரடரஶண? அற்நறஶன ைற
குரணரண ஸ்கந்ன் ஶதரில் „ஸ்கந்ஶரதறத்‟ ன்று
இனக்கப்தட்டறல் ிஷ்ஶரச்ை ஹ்னம் ைற: ‟ிஷ்டின்

ஹ்னத்றல் ைறன் இனக்கறநரர்‟ – ன்று

இனக்கறநட. அணரல், ரன் வைரல்கறந ரர
ரத்டக்கும் உிர் வகரடுக்கறந ஹ்னரக ைறன்
ரஶண இனக்க ஶண்டும்?” ன்று ஶகட்ஶடன்.

அர், “ஆரம், ஆரம்” ன்று எப்னக் வகரண்டு த்னப்ரகப்
ஶதரணரர்.
ரன் வகரஞ்ைம் „மரர்த்ம்‟ரன் தண்ி ிட்ஶடன்!

(வணன்நரல்) ரன் அரிடம் வைரன்ணட half truth ரன்!
இன்வணரன half ன்ணவன்நரல்: “ிஷ்ஶரச்ை ஹ்னம்
ைற:” ன்தற்கு னன் தரரக அஶ ந்த்த்றல்
“ைறஸ்

ஹ்னம் ிஷ்ட:” – ன்று „ைறனுஷட

இத்றல் ிஷ்ட இனக்கறநரர்‟ ன்றும் இனக்கறநட.
*அஷணத்டக்

கடவுபஷனேம் ற்கும் ஸ்றனறகஷபப்

தின்தற்றும் வ ைங்கரைரரி னக் குடிிணர்.

அந்த் ீி ைறதக்ஷ மரரணப்தடுத் மரகரக
இனந் என தரறஷ ட்டும் வைரல்னறச் ைரபித்ட
ிட்ஶடன்!
(அந்)

இண்டு ரக்னஶ றஜந்ரன்; (ைறரித்ட)

இண்டுஶ full truth ரன். (வ்ரவநணில்) ஆடி, ஏடி
டக்கறந கரர் ைக்ற ன்ந dynamic energy-க்கும் கரர்ம்

இல்னரல், அஷைவு இல்னரல் ைரந்ரக இனக்கும் என
nucleus – கனப்

வதரனள் – ஹ்னம் ன்று வைரல்னக்கூடி

உள்தரகம் இனக்கஶ வைய்கறநட; அஶ ரறரி static ன்று
அஷைரல் stationary- ரக இனக்கப்தட்ட
ஸ்டக்கலக்குள்லம் ஹ்ன ஸ்ரணத்றல் dynamic energy
குனநறக் வகரண்ஶடரன் இனக்கறநட. Static Principle-த்ரன்
ைறன் ன்தட; Dynamic Principle-ஶ ிஷ்ட ன்தட.
கரர்ஶனரகத்றல் டக்கும் மகனத்றற்கும் ிஷ்ட ரன்
கரம் ன்று இறனறனந்ட ற்தடுகறநல்னர? அப்ஶதரட
மகன கரர்ங்கஷபனேம் அனுக்ஶக அர்ப்தம் வைய்
ஶண்டும் ன்றும் ற்தடிகறநஶர இல்னறஶர?
ஆைரர்ரள்ரன் ம்னஷட கரனத்றல் ஆம்தித்ட

ஷத்ரர் ன்நறல்னரல், அனக்கும் த்ஷணஶர
கரனத்றற்கு னன்ணரனறனந்ஶ, கரனஶ கண்டுதிடிக்க
னடிர அத்ஷண ஆறகரனத்றனறனந்ட இந் ஶைத்றல்
ைரஸ்த்ங்கள் அப்தடித்ரன் வைரல்னறக்
வகரடுத்றனக்கறன்நண:

கரஶ ரைர ஶமந்த்ரிஷர் –ர
னத்த்ரந்ர ர ப்னக்னஶ: ஸ்தரரத் |
கஶரற த்-த் மகனம் தஸ்ஷ
ரரரஶற மர்ப்தரற||
கரர்ம் ன்நரல் உடம்தரல் வைய்கறநட ட்டுறல்ஷன.
ணமறணரல் றஷணப்தட, னத்றிணரல் ஆஶனரைறப்தட,
ஜீரத்ர ன்று இனந்ட வகரண்டு ப்க்னற ன்ந

ரஷிணரல் ற்தட்ட இற்ஷகக் குத்றல் ரம்
ஸ்தரரகச் வைய்கறநட ல்னரஶ கரர்ந்ரன்.

த்ரணம் ன்று தண்டடகூட கரர்ந்ரன். மரற
றஷன என்று ி மகனனஶ கரர்ந்ரன். அப்தடி,
இற்ஷகக் குத்ரல் டெண்டப்தட்டு கரத்ரல்,

ரக்கரல், னத்றரல், கர்ஶந்த்ரி, ஞரஶணந்த்ரிங்கபரல்,
ன்வணன்ண வைய்கறஶநஶணர அந் மகனத்ஷனேம்
தம்வதரனபரண ரரனுக்ஶக மர்ப்திக்கறஶநன்”
ன்தடரன் ஸ்ஶனரகத்றன் அர்த்ம்…………..
Half-truth, full-truth வைரன்ஶணஶண!
Truth-ஆக

அப்தடி எவ்வரனனஶ

Full

இனக்கப்தட்ட ைறன், ிஷ்ட இண்டு ஶதனம்

எஶ னொதத்றல்

half-half ஆகச்

ஶைர்ந்றனப்தடரன்

ைங்கரர னெர்த்ம். அந் னெர்த்ற உள்ப

ஶக்ஷத்றத்றற்கும் ைங்க ரரன் ஶகரில் ன்று
வதர், அஷத்ரன் „ைங்க ிணரர் ஶகரில்‟ ன்று
ங்குரக ஆகறினக்கறநட.
ஆைரர்ரஶப அந்ப் வதஷ என னக்ரண
மந்ர்ப்தத்றல் ஶதரட்டினக்கறநரர். ஶகள்ி-தறல் னொதத்றல்
„ப்ச்ஶரத்

த்ரனறகர‟ ன்று அர் என்று

அனபிினக்கறநரர். அஷ மரப்ற தண்டற்கு
னந்ற ஸ்ஶனரகத்றல் “தகரன் ன்றும் ஶயச்ன்
ன்றும் வைரல்கறநட ஷ?” ன்று ஶகள்ி. தறனரக

ைறன், ிஷ்ட ன்று வரனஷனேம் ம்னஷட
மம அத்ஷ ஆைரர்ரள் வைரல்னரல், „ைற
ிஷ்டக்கபரகச் ஶைர்ந்டள்ப எஶ ஆத்ரரன்‟ ன்று
வைரல்னறினக்கறநரர். அப்தடிச் வைரல்லும் ஶதரட „ைற

ிஷ்ட‟ ன்ஶநர „யரியன்‟ ன்ஶநர ரர்த்ஷ

ஶதரடரல் „ைங்கரரன்‟ ன்ஶந ஶதரட்டினக்கறநரர்:
கச்ை தகரன் ஶயை:?
ைங்கரரரத்ஷக:
ஆணதடிரல் அந் ைங்கனம் ரர ரத்ஷ
ிஶைறத்டச் வைரல்னறினப்தட வதரனத்ந்ரன்.
வரத்த்றல் ிம், ஜகத்கர யரத்த்ஷ
ஆைரர்ரள் „ரரன்‟ ன்ஶந குநறப்திடுரர்.

அப்தடித்ரன் ங்கலக்கு ற்நர்கள் தண்டகறந

ஸ்கரத்ஷனேம் கரஸ்டவுக்குச் ஶைர்த்டிட
ஶண்டுவன்று வைரல்லும் ஶதரட „ரரனுக்குச்
ஶைனங்கள்‟ ன்று வைரல்னற, அப்தடி ஶைர்ப்திப்தற்கு
ஈமறரகத் ஶரன்றுகறந என ிற தண்ிக்
வகரடுத்றனக்கறநரர்.
ஸ்கரம் ரவும் ரரனுக்ஶக !
ஸ்கரம் ரவும் ரரனுக்ஶக!
மகனத்ஷனேம் ஆக்கறப் தஷடத்ட, அற்கும் என
ைக்றஷக் வகரடுத்றனக்கறந அந் ரரனுக்குத்ரன்
அத்ஷண ஸ்கரத்ஷனேம் ரங்கறக் வகரள்கறந „ஷட்‟

இனக்கறநட. ந் ஶஷக்கு ஸ்கரம் தண்ிணரலும்
அட ஶகைஷணத்ரன் ஶைர்கறநட “மர்ஶ ஸ்கர:
ஶகைம் ப்றகச்ைற” ன்ஶந ஸ்ஶனரகம் வைரல்கறஶநரம்.
அந்க் ஶகைன் ரவன்நரல் ரரன் ரன்.
ல்னரனக்கும் வரிந்டரன், அட ிஷ்டின் வதர்,

குநறப்தரக க்னஷ் தரத்ரஷ அப்தடிச் வைரல்ட
ன்று. ிஷ்ட மயஸ்ரத்றல் அந்ப் ஶதர்

னகறநட.1 அற்கு ஆைரர்ரள் தன ிரக அர்த்ம்
வைரல்னறினக்கறநரர்.2 அறஶன இங்ஶக க்கு
ிரட: க, அ, ஈை,  ன்ந ரலு ைப்ங்கலம்

ஶைர்ந்ஶ „ஶகை‟ ன்று ஆகறநட. „க‟ ன்று திம்ரவுக்குப்
ஶதர்; „அ‟ ன்று ிஷ்டவுக்குப் ஶதர்; „ஈை‟ (ன்தட)
ைறன்ஶதர் ன்தட வரிந்ஶ. ஆஷகிணரல் ப்ம்ிஷ்ட-னத்ர்கள் என்று ஶைர்ந் த்ரினெர்த்ற

க+அ+ஈை=ஶகை ன்நரகறநட. ஸ்னஷ்டி-ஸ்றறமம்யரங்கலக்கு வய்ங்கபரண இந் னென்று

ஶதஷனேம், அரட „ஶகை‟ஷ அர்கலக்கும் ஶஶன
தரத்-தரைக்ற ஸ்னொதரக இனந்ட வகரண்டு ன்
ன்ைத்றல் ஷத்டக் வகரண்டினக்கறநரஶணர அந்க்
„ஶகைைன்‟ரன்

ஶகைன்; அரட அன்

னத்வரறல்கபில் என்ஷநச் வைய்கறந ஸ்ரறரக
ட்டுறல்னரல் னென்றுக்கும் னென ைக்றரக உள்ப

னெர்த்றஶ. இடஶரன் ஆைரர்ரள் ரரன் ன்று
வைரல்டம். ஆணதடிரல் „ல்னர ஶர்கலக்குப்
தண்டம் ஸ்கரனம் ஶகைனுக்ஶக‟ ன்நரல்
„ரரனுக்ஶக‟ ன்றுந்ரன்

ஆகும்.

அப்தடி ற்ந ஶஷகலக்குப் தண்டம்
ஸ்கரங்கஶப அவணரனத்னுக்குத்ரன் ஶதரய்ச்
ஶைனகறநட ன்னும்ஶதரட டேஷ்ர்கலக்குப் தண்டம்
ஸ்கரம் அந் டேஷ்ர்கலக்கு வமரந்ரக
னடினேர? இந் ஸ்கரவல்னரனம்

ரரணிடந்ரன் ஶதரய்ச் ஶைனகறநட.

இஷத்ரன் ங்கலக்கு ரர், ப்ஶதரட ஸ்கரம்

தண்ிணரலும் ரங்கள் றஷணவு ஷத்டக் வகரண்டு
அனுக்ஶக உரித்ரண ஸ்கரத்ஷ ங்கலக்ஶக
„றமப்ஶரப்ரிஶட்‟ தண்ிக்

வகரண்டு ிடரல்

அனுக்கு „ரீஷடக்ட்‟ வைய்ற்கரக ஆைரர்ரள்

கனஷஶரடு என ிற – ஈமறரகத் ஶரன்றும் ிற –
ஶதரட்டுக் வகரடுத்றனக்கறநரர். ன்ணவன்நரல், ங்கலக்கு
எனத்ர் ஸ்கரம் தண்டம்ஶதரட ரங்கள், “ரர,
ரர” ன்று வைரல்ன ஶண்டும். அடரன் ிற.
அப்தடிச் வைரன்ணரல், ஶதஷச் வைரன்ணவுடன் ஆமரற

ஞரதகம் ந்ட ிடுஶரல்னறஶர? இங்ஶக ஸ்ரறரன்
ஆமரற! அன் ஞரதகம் ந்வுடன், „ல்னர

ஸ்கரத்றற்கும் உரின் அன் ரன். அன்
உரிஷஷ, உஷடஷஷ ரம் அதயரித்ட ிடக்
கூடரட‟ ன்றும் ஶரன்நற அனுக்ஶக ஸ்கரத்ஷ
அனுப்தி ிடுஶரஶரல்னறஶர? அற்கரகத்ரன் ரர
ஸ்த்ஷ ிறத்ரர். „ஸ்ம்‟ ன்கறநட னக்கறம்.
1 – இன

இடங்கபில் : 23, 648 ரங்கள்.

2 – அட

ிஷ்ட மயஸ்ர தரஷ்த்றல்

உண்ஷரண ஸ்ம்
உண்ஷரண ஸ்ம்
ரரல் „ரர‟ ன்று வைரன்ணரல் அட ரர
„ைணம்‟ரன்; „ஸ்ம்‟ இல்ஷன. „ஸ்ம்‟ ன்நரல்

ணமரல் றஷணப்தட, ன்நரக றஷணப்தட. வறுஶ

ரரல் ட்டும் வைரல்னற ப்ஶரஜணறல்ஷன.

ணப்னர்ரக றணத்டச் வைரல்னடம். ஆணரல் ஷட
னஷநில் ன்ண ஆகறநவன்நரல், என ஸ்ஶரத்ம்,
ந்த்ம் டரணரலும் மரி, அடிக்கடி என „வரடீணர‟கச்
வைரல்கறந ஶதரட ரர்த்ஷஷ ரத்றம்

வைரல்ரகத்ரன் ஆகற ிடுகறநட; அந் ரர்த்ஷக்கு
ன்ண அர்த்ஶர அஷ ணஸ் றஷணக்கரல், ணஸ்
அட தரட்டுக்கு ஷஶர ஶரஜறப்தரகவும் ரய்ட்டும்

வர வர தண்டரகவும் ஆகற ிடுகறநட! அப்தடி
இங்ஶகனேம் ரரஷண ஸ்ரிக்கரல் ஶதஷ ரத்றம்
வைரன்ணரல் யர ஶரரகற ிடும். டேஷ்ரலக்கு
டேஷ்ரள் ‟றமப்ஶரப்ரிஶட்‟ தண்டஶ

குற்நவன்நரல் தகரனுக்கரணஷ அப்தடிப் தண்டட
யர வதரி குற்நந்ரஶண? மர கரனனம் மர்

ஜரக்ஷரக இனந்ரவனரற, என மந்றரமறக்குப் தன
ஶதர் றணந்றணனம் ஸ்கரம் தண்டகறநஶதரட அன்
„ரர‟ வைரல்ட

என வரடீணரகற ிடுறல் அன்

இப்தடிப்தட்ட அதரத்றற்கு ஆபரகற ிடக்கூடும்.

அணரல்ரன் இந் ிறஷ „ஈமற‟ ன்று வைரல்னரல்,
„ஈமற

றரி இனக்கறந‟ ன்று வைரன்ஶணன்.

றஜ மந்றரமறனேம் ஸ்கரனம்
றஜ மந்றரமறனேம் ஸ்கரனம்
றஜ மந்றரைற – டைறு வதர்வமண்ட் மந்றரமற
ன்நரல் – அனுக்கு என கடஷனேம் இல்ஷன. அன்
ரனக்கும் ந் ித்றலும் கடஷப்தட்டினக்கில்ஷன.

ஆணதடிரல் அன் ரனஷட ல்னட வதரல்னரஷப்

தற்நறனேம் றஷணக்க ஶண்டிறல்ஷன. அப்தடிப்தட்ட
ஸ்றறில் அனுக்கு ரஶர ஸ்கரம்

தண்டகறநரர்கவபன்நரல் அற்கரக அர்கலஷட
ல்னஷ அன் றஷணக்க ஶண்டுவன்தறல்ஷன.
அப்தடி றஷணக்க ஆம்தித்ட ிட்டரவணன்நரல் அப்னநம்
அந்ப்தடி அர்கலக்கு ல்னட டந்ர ன்றும்

தரர்ப்தறல் அன் னத்ற ஶதரக ஆம்திக்கும். இப்தடிப் தன
ஶதர் ிரக அன் னத்றஷப் ஶதரக ிட்டரல்
அப்னநம் அனுஷட ஆச் ர்ப்தடி எஶ

ைறந்ஷணரக றஷணக்க ஶண்டி ஆத் ிைரம் ன்ண
ஆட? அனுக்கரண த ர்ம் மர மர்ர
ஆத்ிைரம் தண்ிக் வகரண்டினப்தட ரன்.

தண்ரிட்டரல் அன் மந்றரமற இல்ஷன;
மந்றரமறரில்னர அனுக்கு ரனம் ஸ்கரனம்
தண் ஶண்டிறல்ஷன ன்று ஆகறிடுகறநட! அணரல்
என றஜ மந்றரைற அனுக்கு எனத்ன் ஸ்கரம்
தண்டகறந ஶதரட ன்னுஷட னக்ஷ்ரண

ஆத்ரஷஶ த்ஷ ஶனரக றர்ரயகணரண ரர
னொதத்றல் தரித்ட, அந் ரரணிடம் ஸ்கரம்
தண்டகறநணின் ல்னஶர, வதரல்னரஶர

டரணரலும் „அட உன் (ரரணின்) தரடு‟ ன்று
ஶதரட்டு ிட்டு அஶரடு ித்ஷக் கத்றரித்ட ிட
ஶண்டும்.

இட ிரக ித்ரண்ரள் „ஜீன் னக்ற ிஶகம்‟
ன்ந னஸ்கத்றல் வரம்தவும் „க்பி‟ரகச்
வைரல்னறினக்கறநரர்.

ப்யஞரணி ன்ந அர்த்த்றல் „ப்ரஹ்ன்‟ ன்ந
ரர்த்ஷஷ உதஶரகறத்ட, அரட ப்ஹ்

ஞரணிரனேள்ப மந்றரைறஷ – டைறு வதர்வமண்ட்
மந்றரைறஷ – ஜீன் னக்ஷண1 – ப்ரயன் ன்று
வைரல்னற அறல் என யரதர „வகரஶடன்‟

வகரடுத்றனக்கறநரர். அறல் (யரதர ஸ்ஶனரகத்றல்)
அந் றஜ மந்றரமறஷ „ஸ்கரனம் இல்னரன்‟,
„ஆைலர்ரனம்
(றர்
1

இல்னரன்‟ – „றர்ஸ்கரம்‟, „றரரிம்‟

ஆைறம்) ன்று வைரல்னறினக்கறநட2.

உடனறல் உிர் ரலம்ஶதரஶ திம்த்ஷ

உர்ந்டிட்டரல் னக்ற றஷனில் உள்பர்.
2 „றரைறம்

அரம்தம் றர்ஸ்கரம் அஸ்டறம்.‟

றஜ மந்றரைற ன்நரல் அனுக்கு மகனனஶ ஆத்
ஸ்னொதந்ரன். அப்ஶதரட ணக்ஶக ரன் ப்தடி

ஸ்கரம் தண்ிக் வகரள்ட, ஆைலர்ரனந்ரன்
தண்ிக் வகரள்ட?
மரி, இனுக்குத்ரன் ஸ்கரம் தண்டகறநர்கலம்
ஆத் ஸ்னொதரகத் வரிகறநரர்கள். அர்கலக்ஶகர

அப்தடித் வரிரல், ரங்கள் ைறன்ணர்கள், மரரன்
ஜீர்கள், இன் வரம்தப் வதரின், யரன் ன்று
வரிரல்ரஶண இனுக்கு ஸ்கரம்
தண்டகறநரர்கள்? அப்தடிப் தண்ிணரல்
ஸ்கரிக்கப்தடும் ற்ந ல்னரர் ரறரினேம் இனும்
ஆைலர்ரம் தண்டரன், ற்நர்கள் தண்டம்

ஆைலர்ரத்ஷிட இனுஷட ஆைலர்ரத்றற்குச் ைக்ற

உண்டு ன்றுரஶண கூட்டங்கூட்டரக ந்ட ிலந்ட

ிலந்ட ஸ்கரம் தண்டகறநரர்கள்? அப்தடிினக்கும்
ஶதரட இன் றரைலர்ரக்கரன், றர்ஸ்கரக்கரன்

ன்று உரமீணரக, உம்ரனெஞ்ைறரட்டம் இனந்ரல்
அர்கள் (ைறரித்ட) hurt ஆகத்ரஶண ஆரர்கள்? அப்தடி

ஆகிடனரர? அந் அஞ்ஞரணிகபின் ணப்தரன்ஷக்கும்
அந் ஞரணி ரக்ஷறண்ம் கரட்டிணரல் ரஶண ன்நரக
இனக்கும்?
இந்க் ஶகள்ிஷ ித்ரண்ரள் லப்திக்வகரண்டு,
தறனரக, „இற்கரகத்ரன் அன் ற்நர்கள்
ஸ்கரிக்கும்ஶதரட சும்ர இல்னரல் „ரர‟ ன்று
வைரல்லும்தடிரக ஷத்றனக்கறநட. வணன்நரல் அந்

ரர ைப்ஶ அத்ஷண ஆைலர்ரத்றற்கும் ப்றறற
– றகறன

ஆைலர்ர ப்றறறத்ஶண ரர ச்ப்

ப்ஶரக‟ – ன்று டுத்டச் வைரல்னறினக்கறநரர்.
ஸ்கரிப்தனுக்கு ஆைலர்ரம் ன்று வபிப்தடப்
தண்ரனறனந்ரலும் அன் தடுகறந டக்கத்றற்குப்

தரியரரகஶ ரர ைணம். இந்க் குட்டி டக்கம்
ட்டுறல்ஷன; வதரி டக்கரக ஶனரகரமஷண ன்று

என்று ஸ்கரிக்கும் ஜண மனெயத்டக்கு இனக்கறநஶ,
அற்கும் தரியரம் தண்ிப் ஶதரக்கடிக்கஶ „ரர‟
வைரல்லும்தடி ஷத்றனக்கறநட ன்று அந் ர
ிஶைத்ஷத் வபிவுதடுத்றினக்கறநரர்.
டரறதற மந்றரமறனேம் ஸ்கரனம்
டரறதற மந்றரமறனேம் ஸ்கரனம்

இட றஜ மந்றரமறக்கு, டைறு வதர்வமன்ட்

மந்றரமறக்குச் வைரன்ணட. ஆணரல் றலும் good, bad,
indifferent ன்று

தன றனுமள இனக்கத்ரஶண வைய்கறநட?

அப்தடி, னலக்க றஜ மந்றரமறரக இல்னரல் ங்கள்
ரறரி அஷ மந்றரமறரக இனக்கறநர்கள்

(வடுஶம் குறழ்த்டக் குறழ்த்டச் ைறரிக்கறநரர்)… „அஷ‟
ன்கறநட கூட ஜரஸ்றஶர ன்ணஶர? அப்தடிச்
வைரன்ணரல் ம்தட வதர்வமன்டரகற ிடுஶ! அணரல்
„தரஸ்

ரர்க் மந்றரமற‟ ன்று ஶடரணரல் ஷத்டக்

வகரள்பனரம்!... இப்தடிப்தட்ட ங்கள் ரறரி „தரஸ் ரர்க்
மந்றரமறகள்‟ ங்கலக்குப் திநத்றரர் ஸ்கரம்
தண்டம் ஶதரட அறல் ங்கலக்கு அடிஶரடு

மம்தந்றல்ஷன ன்று ரரணிடம் ள்பி ிட்டு
இனக்க னடினேர?...
(ங்கள்

ரறரி தரஸ் ரர்க் மந்றரமற ன்நறல்)

„ங்கள்

ரறரி‟ ன்று ரஷச் வைரல்கறஶநவணன்று

னரிரர்கள் இனக்கனரம். அணரல் ரர் ன்று

வைரல்னறிடுகறஶநன். மந்றரமறக்குக் கடஷஶ
கறஷடரட ன்று வைரன்ஶணன். அனுஷட எஶ கடஷ
ன்று வைரல்னக் கூடிட ஆத்ிைரம் ரன்.

வதண்டரட்டி, திள்ஷப-குட்டி ன்ந கடஷகஷப ிட்டு
ிட்ட அனுக்கு ஜண மனெயத்ஷப் தற்நற கடஷனேம்
கறஷடரட. அணரல் அன் ஸ்கரத்ஷ
ரரன்கறட்ஶட ள்பி ிட்டுச் சும்ர இனந்ட ிட
ஶண்டிடரன்.

ஆணரல் „குன தீடம்‟ ன்று ஶதரட்டுக் வகரண்டு, „டரறதற‟
ன்று றட்டிக் வகரண்டு ைறன மந்றரமறகள்

உட்கரர்ந்றனக்கறஶநரஶ, அப்தடிப்தட்டர்கஷபத்ரன் ற்ந
மந்றரமறகபிடறனந்ட திரித்டப் „தரஸ் ரர்க்
மந்றரமறகள்‟ ன்று வைரன்ஶணன்! வணன்று ஶகட்டரல்
ப்ஶதரட குனதட்டம் கட்டிக் வகரண்ஶடரஶர அப்ஶதரஶ

கடஷஷனேம் ரரிக் கட்டிக் வகரண்டு ிட்ஶடரம் ன்று
அர்த்ம்! ஜண மனெயத்ஷக் குநறத் வதரி கடஷ,
தரரண கடஷ, ஜண மனெயம் னரஷனேம் ைறஷ்

மனெயரக றஷணத்ட அஷ ல்ன றில் வகரண்டு
ஶதரகறந வதரி கடஷ ங்கலக்கு இனக்கறநட. அணரல்
ல்னஶர வதரல்னரஶர ரனக்கு ஶண்டுரணரலும்,

ட ஶண்டுரணரலும் டந்ட ிட்டுப் ஶதரகட்டும் ன்று
ரங்கள் ள்பி ிட்டு இனந்ரல் அட கடஷில்
நறண குற்நரகற ிடும். ைறஷ் ர்க்கம்

ல்றப்தடடம், அர்கலக்கு ல்னட டக்கடம் ன்று
றஷணத்ட, அற்கரணஷச் வைய் ஶண்டி „ட்னைடி‟

ங்கலக்கு இனக்கறநட. அப்தடிினக்கும் ஶதரட ரங்கள்
ல்னட தண்டஶரம் ன்று ம்திக்வகரண்டு ைறஷ்ர்கள்,
தக்ர்கள் ஸ்கரம் தண்டம்ஶதரட, “இர்கலஷட

ல்னட வதரல்னரடகபில் ங்கலக்கு மம்தந்றல்ஷன.
உன் தரடு! ன்ண தண்ிப்திஶர, தண்ிக்ஶகர!” ன்று

ரரணிடம் ள்பிணரல் அன் எப்னக் வகரள்ரணர?...
”ஶ

க்ஷம்; மப்ஸ்க்ரிப்ன் வகரண்டு ர”

ன்கறஶநன். “ஶகரனம் கட்டடம்; வடரஶணன்
வகரண்டுர” ன்கறஶநன். றணந்றணனம் திஷக்ஷ ன்று
ரங்கறக் வகரட்டிக் வகரள்கறஶநன். இவல்னரம் த்வ்

னொதத்றல் திடுங்கறக் வகரள்கறநட. இன்னும் ைரீ

ப்ரஷமரகவும் திறந்ட டுக்கறஶநன். “திடி அரிைற
கவனக்ட் தண்ட”, “ஆஸ்தத்ரி ஆஸ்தத்ரிரகப் ஶதரய்
ப்மர ிறஶரகம் தண்ட:, “ரடு கன்றுக்கரகக் குபம்
வட்டு” இப்தடி றணனம் ரட! இந் ரறரிவல்னரம்
தத்ஷனேம் திடுங்கறக்வகரண்டு, ஶஷனனேம் ரங்கறக்

வகரண்டு, ீங்கள் ஸ்கரம் தண்டகறநஶதரட ட்டும்
உங்கலக்கும் ணக்கும் என மம்தந்னறல்ஷன ன்று
கத்றரித்ஶன் ன்நரல் அட ப்தடி ந்ரரகும்?
ஆீர்ர ைக்ற
ஆைலர்ர ைக்ற
மரி, அற்கரக ரன் உங்கள் ல்னற்கு ஆைலர்ரம்

தண்டகறஶநவணன்நரல் அந் ஆைலர்ரம் றஜரகஶ
ல்னட தண்ிிடுர? அந் ைக்ற அற்கு உண்டர?
றஜரகத் ஶதரைக்ற வதற்நர்கபரக இனந்ட வகரண்டு
தரத்ரவுடன் „டச்‟ ஷத்டக் வகரண்டினப்தர்கலஷட
ஆைலர்ைணத்றற்குத்ரன் ைக்ற இனக்கும். ற்நர்கள்

ஆைலர்ரம் தண்டவன்தட, ந் சுதைறந்ஷணக்கும்

வகரஞ்ைம் ல்னட தண்டம் ைக்ற உண்டு ன்ந அபில்
ஶர டபி, ரற்கரனறகரகப் தண்டஶரடு னடிந்ட
ஶதரய்த்ரன் ிடும்.
ஶடிக்ஷக ன்ணவன்நரல், ன் மம்தந்ஶ இல்ஷன
ன்று கத்றரித்றனக்கறநரஶணர அனுக்குத்ரன் ஆத்
ரர்க்கத்றல் இனக்கறந „வடடிஶக‟ணரலும், அறஶன அன்
அஷடந்றனக்கறந அடேதங்கபரலும் ஆைலர்ர ைக்ற –
அனள், அடேக்யம் ன்கறநட – ஸ்ரதரிகரகஶ

(ன்ணில்தரகஶ) உண்டரகற ிடுகறநட! அனுக்ஶக

வரிரலும், அன் உத்ஶைம் தண்ரலுங்கூட அந்
ஆைலர்ரம், அஷண ஸ்கரம் தண்டகறநணிடம்
ஶதரய்ச் ஶைர்ந்ட அனுக்கு ல்னட தண்ிிடும் –
தலத் தம் ரணரகஶ வடித்ட, ரர் அற்குக் கல ஶ
ஶதரய் ரஷத் றநந்ரலும் ைரற்ஷநச் வைரட்டுகறந
ரறரி!
அன் ரறரி ஸ்ரடேனற என்ஶந குநற ன்நறல்னரல்
ஊர் தரவடல்னரம் கரல் தரடு ன்று இலத்டப் ஶதரட்டுக்
வகரண்டினக்கறந ங்கள் மரைரம் ன்ணவன்நரல்

ரங்கள் இலத்டப் ஶதரட்டுக் வகரண்டினக்கறந ஈடுதரடுகஶப
ங்கஷப இலத்டக் வகரண்டு – அடேனறக்கரணஷப்

தண்ிக் வகரள்ப னடிரல் „டிஸ்ட்ரக்ட்‟ தண்ி
இலத்டக் வகரண்டு – ஶதரய் ிடுகறந ஆதத்ட இனக்கறநட.
வதரி „ரிஸ்க்‟! அறனறனந்ட ந் அபவுக்குத் ப்தித்ட,
ஆத் னக்ஷ்த்றற்குக் குந்கறல்னரஶன

ஶனரகத்றற்கரண கரர்ங்கஷப – குனரகச் வைய்
ஶண்டி கடஷகஷப – தரகுதடுத்றக் வகரண்டு, இந்
இண்டும் தஸ்தம் தரகம் தண்ிக் வகரள்பரல்,
என்றுக்வகரன்று மரகரக, மரணர தனத்றணரல்
குனரகப் தண்டம் ஶனரக ஶக்ஷ கரர்ம் னஷ்டி

வதறுரகவும், இப்தடி ஶனரக ஶக்ஷரகத் வரண்டு
தண்டஶ ைறத் சுத்றஷ ினத்ற தண்ி அன்
னெனம் மரஷணக்கு இன்னும் தனம் னரகவும்
அகரக னஷநப்தடுத்றக் வகரண்டு ம்ன ப்தரல்

ஶதரறல் ந் அபவுக்கு ஜிக்கறஶநரஶர, அஷப்
வதரறுத்ஶ ஆைலர்ர ைக்றனேம் உண்டரகும்.
ஆைறச் ைக்றின் னெனம் ரரஶண !
ஆைறச் ைக்றின் னெனம் ரரஶண!
அப்ஶதரடங்கூட அந் ைக்றக்கு னெனம் ரரன் ரன்.
அஷ எனரலம் நந்ட ிடக்கூடரட. அணன்நற

அடவும் அஷைரட ன்நரல் ஆைலர்ரனம் அன்
றனவுள்பம் வகரண்டரல்ரஶண கரர் னொதத்றல் தனன்
னம்? ஆஷகிணரல் என தக்கம் ரங்கள் ஸ்கரத்றல்
மம்தந்ஶில்ஷன ன்று ள்பக் கூடரரணரலும்,
இன்வணரன தக்கம் ங்கள் ஆைலர்ரத்டக்ஶக ைக்ற

இனப்தரக றஷணத்ட ஆைலர்றக்கவும் கூடரட, தின்ஶண
ன்ண தண்டவன்நரல், ீங்கள் ங்கலக்கு

னன்ணரஶன ைரீத்ஷப் ஶதரட்டு ஸ்கரம் தண்டம்
ஶதரட ரங்கள் „ரர‟ வைரல்னற அணரல் அஷண
றஷணத்டக் வகரண்டு ரணமறகரக அனுக்கு

ஸ்கரம் தண்ி, “இந்க் குந்ஷகலக்கரண ல்னட
டக்க ஆைலர்ரம், அனள் வைய்ப்தர!” ன்று ப்ரர்த்றத்டக்
வகரள்ப ஶண்டும்.

அஞ்ைனறக் ஷக , ஆைற அதிரக
அஞ்ைனறக் ஷக, ஆைற அதிரக
‟ஸ்ரணம்‟ தடுத்டகறந

தரடு, இப்தடிப் தண்டகறந

ப்ரர்த்ஷணஷக் கூட ங்கள் ரறரி இனக்கறநர்கள்
ஷகிணரஶன அஞ்ஜனற தண்ிச் வைலுத் னடிறல்ஷன!
ீங்கள் ங்கலக்கு ஸ்கரிக்கறந ஶதரட ரங்கஶப

ஆைலர்ரம் தண்டஶரம், தண் ஶண்டும் ன்று ரன்
றர்தரர்க்கறநீர்கள். ரங்கலம் இன்வணரனத்னக்கு

ஸ்கரம் தண்ி அந் ஆைலர்ர source-த்ரன் tap
தண்ப் தரர்க்கடம் ன்நரல் உங்கலக்கு
ரற்நரினக்கும். தண்ி ஸ்கரத்றற்கு,

ரனக்குப் தண்ிஶணரஶர அரிடறனந்ஶ உடஶண
ஆைலர்ரம் ந்ரல்ரஶண ஆறுனரினக்கும்?
ரரன் கண்டக்குத் வரிரன், அன் தண்டம்
ஆைலர்ரம் கரடக்குக் ஶகட்தறல்ஷன ன்தரல்ரன்
கண்டக்கும் கரடக்கும் வரிகறநரிடம் ஶதரய்ப் தரர்த்ட
ஆைலர்ைணம் வதநடம் ன்ஶந ஜணங்கள் வதரிரக
றஷணக்கறந எனரிடம் ஶதரட.

ஆணரல் தக்கும் வதற்நர்கபரகவும் ஸ்ம்ப்ரம்
வரிந்ர்கபரகவும் தக்ர்கள் இனந்ரல் அர்கலம்
அந் ரரணின் ப்றறறஶ இர், இஷ
ஸ்கரித்ரல் அட அஷணஶ ஶைனம், அனுஷட

ஆைலர்ரஶ இர் னெனரய் னம் ன்ந ண்த்ஶரடு
ஶதரய் “ஶர ரரர” ன்று வைரல்னறத்ரன் அஷ
ஸ்கரிக்கடம். (அஷ்டரக்ரீ ந்த்)

உதஶைரணர்கபரக இனந்ரல் னனறல் ப்ம்
ஶைர்த்ட “ஶர ரரர” வைரல்னற ஸ்கரிக்கடம்.
ணரஶனர ஷடனஷநில் அப்தடிக் கரஶ கரஶரம்!
ல்ன க்கம். (அற்குப்) னத்டிர் வகரடுத்ரல்
ஶஷன. ஸ்கரிக்கறநன் இப்தடி ரர
ரரஷச் வைரன்ணரனரட ஸ்கரம்

வதறுகறநனுக்கும் அட றஷணவு ந்ட அந் ரரன்

வமரத்டரன் ஸ்கரம் ன்ந ப்க்ஷஞனேம்
உண்ஶடரகுஶரல்னறஶர?

அவப்தடிரணரலும், எனத்னக்கு ஸ்கரம்
தண்ிணரல் அரிடறனந்ட அடேக்யத்ஷக்
கரட்டுரக ஶனும் தறல் ந்ரல்ரன்
ஸ்கரிப்தனுக்கு த்னப்றரினக்கும்.

ஆைலர்ைணம் ன்று ரய் ரர்த்ஷில் ரங்கள் தண்
னடிரனறனந்ரலும், „ரர‟ரன்
வைரல்லுடவன்நறனந்ரலும், அடேக்ய மறக்ஷஞரக
ஷைஷகரட தண்ிணரல்ரன் ஶடி ந்ட கரனறல்
ிலகறநர்கலக்குத் த்னப்றரினக்கும்.

அணரல்

ரங்கள் ணமளக்குள்ஶப உங்கள் ஸ்கரத்ஷ

ரரனுக்கு அனுப்தி ஷத்ரலும், வபிிஶன
உங்கலக்கு ரங்கஶப ஆைலர்ரம் தண்டகறநரறரிரன்
ஷக டெக்க ஶண்டிினக்கறநட. கூப்த ஶண்டி ஷகஷத்
டெக்கற! அனுக்கு அஞ்ஜனற தண் ஶண்டி ஷகஷ
உங்கலக்கு ஆைலர்ர அதிரகத் டெக்க
ஶண்டிினக்கறநட!

ம் திரர்த்ஷணனேம் அடிரர் ம்திக்ஷகனேம்
ம் திரர்த்ஷணனேம் அடிரர் ம்திக்ஷகனேம்
இத்ஷண னரக றத்னம் ீங்கள்
கூட்டங்கூட்டரக ந்ட ணக்கு ஸ்கரம்
தண்ிக்வகரண்டு ந்றனப்தறல் ரனும் உங்கலக்கரக
அஷண ணமரல் ஸ்கரித்ட, உங்கள் ல்னற்கரக
ப்ரர்த்றத்டக் வகரள்பத்ரன் னடிந் ட்டும் னற்ைற

தண்ி ந்றனக்கறஶநன். இனந்ரலுங்கூட ீங்கள்
ப்ரர்த்றக்கறந ிங்கள் ரட

தனறத்றனக்கறநவன்நரல் அற்கு ன் னற்ைறஷ ிட
உங்கள் ம்திக்ஷகரன் னக் கரம். ீங்கள் ன்ணிடம்
ந் அபவுக்கு ம்திக்ஷக ஷத்றனக்கறநீர்கஶபர அந்
அபவுக்கு „மறன்மற‟ரக உங்கலக்கரக ன்ணரல்
ப்ரர்த்றக்க னடினேர ன்ஶந ஶரன்றுகறநட.
அணரல்ரன் வைரன்ஶணன், ன் ஆைலர்ர தனன் ன்று

றஷணப்தடகூட அஷிட உங்கலஷட ம்திக்ஷகின்
தனஶணரன் ன்று! னடிரகப் தரர்த்ரல் ீங்கள்
ப்ரர்த்றக்கும் கரரிம் னர்த்றரற்கு னடிரண
கரம், ன் க்கரனத்ட இல்னரல் அந்

ரரனுக்ஶக உங்கபிடனள்ப க்னதர ைறத்ந்ரன்.
வதத்ப் ஶதர் சூட்டி, டைறு, ஆிம் ன்று ஜணங்கள்
ஸ்கரம் தண்ி, அட ஶதரரவன்று, “எங்க
ஆைலர்ரத்டனரன் இன்ண இன்ண டந்ட: ஆச்ைர்ர
டந்ட” ன்று ஶஶந வைரல்லும் ஶதரட, ஆைலர்ரம்
தண் க்ஶக „அரரிடி‟ இனக்கறநட ன்று
ப்ஷப்தடரல் ஜரக்ஷ வைய்ட வகரள்ட வரம்த
அச்ரகறநட. இறல் வகரஞ்ைம் ப்திணரல் கூட

மரக்ஷரத் ரரணின் உடஷஷ „றமப்ஶரப்ரிஶட்‟
தண்ிக் வகரள்கறந வதரி அதைரரகற ிடும்.
உர் ஸ்ரணம் ; ஆின் கூனற ஶஷன !
உர் ஸ்ரணம்; ஆின் கூனற ஶஷன!
வபிிஶன தீடம் ஶதரட்டுக் வகரண்டு “ஸ்ரணம்‟
வகரண்டரடிக் வகரண்டரலும் ரஸ்த்றஶன தரத்ஷத்

டெக்கறக் வகரண்டு கூனற ஶஷன வைய்கறநடரன்! கூனற
ஶஷன வைய்கறநஷணஶ இங்கறனீ றல் cooly
ன்கறநரர்கள்! அப்தடித்ரன் ரங்கலம்!
இன்வணரனத்னுக்கரக அன் தரம் சுக்கறந ரறரிரன்
ரங்கலம்! அன் உடம்தரஶன தரம் டெக்குகறந ரறரி
ரங்கள் உங்கள் ஸ்கரத்ஷ ணமரஶன டெக்கற,
உங்கலக்கரக ரங்கள் வைய்கறந ப்ரர்த்ஷணின்
„விட்‟‟ஷடனேம்

அஶரடு ஶைர்த்ட ரரணிடம்

வகரண்டு இநக்க ஶண்டும். ஆணரல் என கூனறத்
வரறனரபிக்குத் வரிகறந மத்ம் ங்கலக்குத்

வரினேர ன்தஶ ஶகள்ி! ரன் டெக்குகறந மரரன்

ன்னுஷடறல்ஷன, இன்வணரனத்னுஷடஷத்ரன்
டெக்குகறஶநரம்; அஷ இநக்க ஶண்டி இடத்றல் இநக்க
ஶண்டிஶ ன் வரறல் ன்று அனுக்குத் வரிகறந
அந் மத்த்ஷத்ரன் வைரன்ஶணன்! ரங்கள் இந்

மரரஷண – ஸ்கரம் ன்கறந மரரஷண – இநக்க
ஶண்டி அந் ரர தத்றல் இநக்கரிட்டரல்

அந் அதைரத்றற்கு அன் „கூனற வகரடுத்ட ிடுரன்‟!
கூனறக்கரன் டெக்கும் மரரன் அனுக்கு

தரரினக்கறந ரறரி ஸ்கரத்ஷனேம் ங்கலக்குப்
தண்டம் மம்ரணரக றஷணக்கரல் தரரகத்ரன்
வரிந்ட வகரள்ப ஶண்டும்.
“மம்ரரந்

ரற” ன்று ித்ரண்ரள்

யரதர வகரஶடன் வகரடுத்ட மந்றரமறகஷப
ச்ைரித்றனக்கறநரர். அரட, றஜ மந்றரமறவன்நரல்
அன் தரரட்டு, வகபம் னனறற்நரல்

மம்ரணிக்கப்தடுஷ ரக றஷணக்கஶண்டும்.

„ரற‟ ன்தற்கு „கரற‟ ன்று

என தரடஶதம்

இனப்தஷனேம் வைரல்னற, இன்னுங்கூட தனரகஶ

தனறுத்ற அஷ (மம்ரணத்ஷ)த் ள்லம்தடிப்
தண்டகறநரர். „ம்‟ என்றும் வரிரல் ஆகறிடும்
ஸ்றறரன்; கஶர ைறத்ஷஶ அல்னர?
அட றஜ மந்றரைறக்கு! அன் மம்ரணத்ஷ ரக
றஷணக்க ஶண்டும் ன்று வைரல்னறினப்தற்கு னந்ற
ஜண மனெயத்ஷப் தரம்தரக றஷணத்ட தப்தட்டு
எடங்கற ஏடிப் ஶதரய் ிடடம் ன்று இனக்கறநட:
„அஶயரி

கரத்-தீ: மம்ரரந் ரற‟!

ரங்கஶபர ஜண மனெயத்றற்கு ல்னட வைரல்னற,
அர்கஷப ல்னட தண்டம்தடித் டெண்டிக்
வகரண்டினக்கஶ ற்தட்டர்கள்.

ஆணதடிரல்

ஜணமனெயத்றஶனஶ ன்நரக உன்று வகரண்டினக்க
ஶண்டிர்கள். அப்தடி இனக்கும் ஶதரட குன, தீடரறதற,
டரறதற ன்வநல்னரம் வதத்ப் வதர் வகரடுத்ட

உட்கரர்த்ற ஷத்றனக்கும் ங்கஷப ஜணமனெயம்
மம்ரணிக்கத்ரஶண வைய்னேம்? ஸ்ரண வகபம், தீட

வகபம், ன்று வைரல்னறக்வகரண்டு, ரங்கஶப ங்கஷப
ப்தடி ல்னரம் மம்ரணிக்க ஶண்டும் ன்று

கண்டின்கள் ஶதரட்டுக் வகரடுத்டத்ரன் ங்ஶகரட
ஶதரகறஶநரம்! இனக்கறந இடத்றஶனனேம் ங்கலக்கு

இப்தடிிப்தடி ரிரஷ தண்ிணரல்ரன், தரர்க்க
னரம் ன்று ஷத்டக் வகரண்டினக்கறஶநரம்!
இஷத் ிர்க்க னடிரடரன். ைறஷ்ஶனரகம் ன்தட
குனதீடம் ன்று உள்ப என்நறல் இனப்தரிடம் திவு,

தவ்ங்கலடன் இனந்ரல்ரன் குன வைய்னேம்

உதஶைனம் அனஷட அனலம் ைறஷ்ர்கலக்குள்
ன்நரக இநங்கும். ஆஷகரல் அர்கள் ரிரஷ –
அரட மம்ரணம் – தண் ஶண்டிடந்ரன்; ரங்கள்
அஷ றரகரிக்கரல் ற்றுக் வகரள்கறந ரறரினேம்
இனக்க ஶண்டிடரன்!...

மம்ரணத்ஷ „மன்ரணம்‟ ன்று ப்தரகச் வைரல்னற
னகறநரர்கள். இப்ஶதரட டக்கத்ற மர்க்கரர்கள்
உள்தடப் தன ஸ்ரதணங்கள் „கரபிரஸ் மம்ரன்‟ ன்கறந
ரறரி ரிரஷகள் வைய்ட க்கும் ன்நரகத்
வரிந் திற்தரடும் „மன்ரணம்‟ ன்ஶந ப்தரக

(றழ்ரட்டுப்) தத்றரிஷகக்கரர்கள் லற னகறநரர்கள்.
அஶரடு, இந் „மம்ரன்‟கபில் வகபிப்னரன் னக்ம்,
இண்டரம் தக்ஷரக த்வ் மம்ரணனம் இனக்கறநட
ன்ஶந வரிகறந ஶதரறலும், இங்ஶக (றழ்ரட்டில்)
த்வ்ரகத் னஷ ட்டுஶ “மன்ரணம்‟ ன்றும்
வைரல்னறனேம் லறனேம் னகறநரர்கள்…

வறும் – அரட றஜ – மந்றரமறரில்னரல், குன

தட்டம் கட்டிக்வகரண்டும் மந்றரமறகள் ன்று இனக்கும்
ரங்கள் ீங்கள் மம்ரணம் வைய்க்கூடரட ன்று

டுப்தற்கறல்ஷன ன்று வைரல்னறக் வகரண்டினந்ஶன்.
ன்ண வைய்டவன்நரல், ீங்கள் ங்கஷப
மம்ரணிக்கவும் ரங்கள் „அனவ்‟ வைய் ஶண்டும். அஶ
ைம் அந் மம்ரணத்ஷ ரங்கள் „அக்வமப்ட்‟ வைய்ட
வகரள்பவும் கூடரட!

“அவப்தடி

னடினேம்? தஸ்த ினத்ரக

(என்றுக்வகரன்று னரக) இனக்ஶக!” ன்நரல்வகரஞ்ைம் றரிைன் தண்டம்! னன்ஶணஶ
வைரன்ணரற்ஶதரல் குனவுக்கு ைறஷ்ரள் மம்ரணம் தண்
ஶண்டிஶ ன்தஷ றத்டம், அஶரடு, „ரம் வைய்னேம்
மம்ரணத்ஷ ஸ்ரறரர் ற்றுக்வகரண்டரர்‟ ன்று

ீங்கள் றஷணத்டத் றனப்றப்தடும்தடிரகவும் ரங்கள்
அஷ „அக்வமப்ட்‟ தண்ிக் வகரண்டரற் ஶதரனஶ
கரட்டிக் வகரள்ப ஶண்டும். அரட வபிிஶன
கரட்டுட இப்தடி; கரட்டுடரன் இப்தடி. உள்லக்குள்ஶப
ங்கள் தரம் ப்தடிினக்கடவன்நரல், „ஶனரக

வ்ஸ்ஷக்கரகஶ இப்தடிப் தண்ஶண்டிினக்கறநட.
ரஸ்த்றஶன இந் மம்ரணம் க்ஶக ஶைனரக

ரம் றஷணத்ஶரஶர, அஶரகறரன், ரரன் வதரில்
– ரஸ்ரக

அன் வதஷச் வைரல்னறக் வகரண்டு –

அனுக்கு மம்ரணத்ஷ ஶைர்ப்திக்கும்

கூனறக்கரணரகஶ இஷ ற்றுக் வகரண்டு ஶைர்ப்தித்டிட
ஶண்டும் – மர்ப்தம் தண்ிிட ஶண்டும்‟ ன்ஶந
இனக்க ஶண்டும்.
ந் ித்றல் ரிரஷ தண்ிணரலும் அட
மம்ரணந்ரன் ன்று வைரன்ஶணன். ல்ன ஶஷபரக
ங்கலக்குப் தட்டம், தினட (ினட) வகரடுத்ட
மம்ரணம் தண்டற்கு இடறல்னரல்
ஷத்றனக்கறநட – „தகரனுக்கு ரம் தட்டம் வகரடுப்தர?
அப்தடித்ரன் குனவுக்கும்‟ ன்தரல், த்வ் மம்ரணம்
றஷநஶ வைய்ப்தடுகறநட. இல்னரிட்டரல் டம்

ப்தடி டக்கும்? ங்கள் ஆறகுனரண ரரணின்
ஆஜ்ஷஞிஶனஶ டக்கறந டம் ன்தரல் – ந்

ஸ்ரதணனம், டும்
ீ
, ரடும் ல்னரனஶ அன் டத்றத்
ரஶண டக்கறநட? அறல் இட வகரஞ்ைம் கூடுனரகஶ, “of,
for, by”** ன்கறநரர்கஶப,

அப்தடி அனுஷடரக,

அனுக்கரக, அணரல் டத்ப்தடுரல் – அன்
ஶதரிஶனஶ அந் த்வ் மம்ரணத்ஷ
அங்கல கரிக்கறஶநரம். ீங்கபரகக் வகரடுக்கரிட்டரலும்

அறகரப் திச்ஷைரகக் ஶகட்ஶட ரங்கறக் வகரள்கறஶநரம்!
ரம் தரர்த்டக் வகரண்டினக்கும் ிரண ஸ்கர
மம்ரணத்ஷ, “இட க்குக் வகரஞ்ைங்கூட உரிஷப்

தண்டறல்ஷன. ம் னெனனம் ரட ல்னட டந்ரல்
அப்தடி டத்டிக்கும் அந் ரரனுக்ஶக உரி
மரரன் இட. அஷ ரம் என கூனறரகத்ரன்

ரங்குகறஶநரம்” ன்தட னரிந்ட வகரண்டு ரங்கறக் வகரள்ப
ஶண்டும். தக்ர்கபிடம் ப்ரித்றணரல் அந் தரத்ஷ
மந்ஶரரகஶ ரங்கற – ரற்கரனறகரகத் ரங்கற –
தகரணிடம் இநக்க ஶண்டும். இநக்கத்ரன்
ஶண்டுவன்நரலும் ரங்குகறந ட்டும் தரம் தரம்

ரன். அப்தடி இநக்கரல் ங்கலக்ஶக ன்று டரர்ஜறம்
தண்ிக் வகரண்டரஶனர அட றந்ரண தரத தரஶ
ஆகற ிடும்.
** ஜணரகம்

க்கலஷடட, க்கலக்கரணட,

க்கபரஶனஶ டத்ப்தடுட ன்று கூறுஷ றஷணவு
கூர்ந்ட வரறந்ட.

ஸ்கரம் தண்ப்தடுகறநன் கஷ இத்ஷண
„ரிஸ்கற‟ரக

இனக்கறநட!

ஸ்கரிப்தஶண தரக்ைரனற
ஸ்கரிப்தஶண தரக்ைரனற
றுதக்கம், ஸ்கரம் தண்டகறநரஶண, அஷணப்
தரர்த்ரல் அன் ரன் தரக்ைரனற ன்று வரிகறநட.

ன்ண தரக்ம் ன்நரல் தரத்ஷத் ள்பி ிட்டு அக்கடர
ன்று கறடக்கறந தரக்ம்! வதரிர் ன்று அன்
றஷணக்கறந எனனக்கு னன்ணரடி ன்னுஷட

உடம்ஷதத் ள்பி ஸ்கரிக்கறந ஶதரஶ அன், „இர்

ம்னஷட மரைரத்ஷப் தரர்த்டக் வகரள்ரர்‟ ன்று
தரத்ஷனேம் ள்பி ிடுகறநரன். “ ”, அரட
“ன்னுஷடல்ன” ன்று

ள்லஶ „:‟ ன்று

ஆணரகச் வைரல்டண்டு. றஜரண ஸ்கரம் ன்நரல்
அந் தரத்றல்ரன் தண்ிரக இனக்கும்.
அஶகரக, வரம்தப் ஶதர் தண்டம் ஸ்கரம்

அவ்பவு றஜரக இல்னரல், டைறு வதர்வமன்ட் – தரஸ்
ரர்க் ன்று னன்ஶண திரித்டச் வைரன்ஶணஶண, அப்தடி
„தரஸ்

ரர்க் ஸ்கர‟ரகத்ரன் இனக்கும்! அப்தடி

இனக்கும் ஶதரடகூட ஸ்கரம் தண்டம் அந்
மத்றஶன ட்டுரட அன் தரத்ஷத் ள்பி
ிட்டு யரரக இனப்தணரகத்ரன் இனப்தரன்.
ப்த்க்ஷத்றல் அப்தடித்ரன் வரிகறநட.
இந் ரறரி தரத்ஷத் ள்பி ஶனைரகற, பிைரகற

எனத்னக்கு னன்ஶண ஸ்கரித்டக் கறடக்கறந தரக்ம்

ணக்கு தரல்த்றஶனஶ ஶதரய் ிட்டட! தநறஶதரய்

ிட்டட! „ஸ்ரணம்‟ ந்ட தரக்த்ஷப் தநறத்டக் வகரண்டு
ஶதரய் ிட்டட!
டநி ஸ்கரிப்தட
டநி ஸ்கரிப்தட
றஜ மந்றரமறரினந்ரல் – ஜீன்னக்ன் ன்ஶநஶண,
அப்தடிப்தட்டணரினந்ரல் – அன் ஸ்கரம்
தண்டஷனேம் தண்ரஷனேம் தற்நறப்
வதரனட்டரகஶ றஷணக்கரட்டரன். இனுக்குப்

திநத்றரர் ஸ்கரம் தண்டட, இன் ரஶண
திநத்றரனக்கு ஸ்கரம் தண்டட ன்கறந

இண்ஷடனேஶ என ிரக றஷணக்க ரட்டரன்.
வணன்நரல் அனுக்குத் ரன் – திநத்றரர் ன்ந

ஶதஶ வரிரட. ல்னரம் என்ஶநரண ப்ஹ்ரகஶ
இனக்கும். அப்தடிினக்கும் ஶதரட –
”ப்ஶத்
“ரஷ

கம்?”

ஸ்கரம் தண்டட?”

இப்தடி ஆைரர்ரள் ஶகட்கறநரர்*;
ரரறப்: தஶ னம்ற ஸ்ரஜ்ஶ ஶைத் –ஸ்றஶர
(அ)த்ஶ|

ப்ஶத்-கம் ரத்ஜ்ஶஞர  கரர்ம் கர்ர ர ||
(ஸ்ஶனரக

ரத்தர்ம்: ) இண்டரரக என ஸ்ட

இல்னர ஆத்ரஷத் வரிந்ட வகரண்டு, ஶதர் ஊர்

ல்னரம் கடந் றஜரண அந் ஸ்ரஜ்த்றல் றஷன
வகரண்டு ிட்டனுக்கு கர்த்ரல் ஆவன்ண? கர்ர

ன்கறந ல்னரஶ வபி ஸ்ட குநறத்ட ஆணடரஶண?
இனுக்கு வபிிஶன ஆமரறஶர ஶஶந அஶைணஶர
டவும் இல்னரஶதரட கர்ரரல் இனுக்கு ஆக

ஶண்டிட என்றுறல்ஷன ரஶண? அங்ஶக ரனக்கு
இன் ஸ்கரம் தண்?
*„உதஶை

மரயஸ்ரி‟, 17.64

ஆணரல் அப்தடிப்தட்ட வமன்ட் வதர்வமன்ட்

மந்றரமறகள் அனர்ரகத்ரன் இனப்தரர்கள்.
ஆத்ரடேனறக்கரக னற்ைற தண்ிக்

வகரண்டினப்தர்கபரகஶர, இல்னரிட்டரல்
அவ்ப்ஶதரட அந் றஷன ந்ட

வரட்டுக்வகரண்டினப்தர்கபரகஶரரன் வதனம்தரனரண
மந்றரைறகள் இனப்தரர்கள். அணரல் இர்கள்
ஸ்ரறக்கு, அஶக ஶரனெர்த்றகலக்கு,

னர்ரைரர்ர்கலக்கு ல்னரம் ஸ்கரம் தண்த்
ஷடில்ஷனரன்.
ஆணரல் இங்ஶகனேம் கூட இண்வடரன „க்வமப்ன்‟
ி ைரீத்ஷ னறிஶன ள்பி ஸ்கரம் தண்
ங்கலக்கரண ைரஸ்த்ம் இடம் வகரடுக்கில்ஷன. „ண்ட
ந்ணம்‟ ன்தரக ங்கலஷட ண்டத்ஷ என ரறரி
அஞ்ஜனறில் சுற்நற அணரல் வரட்ஶட ஸ்கரம்
தண் ஶண்டும்.

ண்டணிடுறன் த்ரர்த்ம்

ண்டணிடுன் த்ரர்த்ம்
ீங்கள் வைய்னேம் ஸ்கரத்ஷனேம் „ண்டரகர
ஸ்கரம்‟, „ண்டணிடுட‟ ன்றுரன்
வைரல்வன்நரலும் அங்ஶக அர்த்ஶ ஶஶந. ண்டம்
ன்தட அங்ஶகனேம் கறரன். ஆணரல் அமல் கறஷ

இல்னரல், அஷ உதறத்ட (உறத்ட) „ண்டணிடுட‟
ன்று ந்றனக்கறநட. கறஷ றறுத்றப் திடித்ரல் அட
டபிக்கூட குஷவு இல்னரல் அப்தடிஶ றற்கறநட.
„கறரட்டம்

ிஷநச்சுண்டு றக்கநஶ!‟ ன்று திவு

இல்னரர்கஷபக் ஶகட்கறஶநரம். அஶ கற திடிஷ
ிட்டு ிட்டரல் எஶ தடிரணரக னறஶரடு னற
தடிந்ட அப்தடிஶ கறடக்கறநட.

ஜீ ணஸ் வதரடரகக்

கற ரறரி ிஷநத்டக் வகரண்டு றற்தடரன்.

அயம்தரப் திடிப்தில் அட அப்தடி இனக்கறநட –
அயம்தரம் அஷப் திடித்டக் வகரண்டு உைத்ற
வகரண்டரடிக் வகரண்டு றறுத்றினப்தறல்! அந்
அயம்தரப் திடிப்ஷத ிட்டு ிட்டரல் ணஸ்

ரழ்ஷரகக் கறடக்கும். அப்தடிக் கறடந்ஶ றஜரக
உைந்றல் உைந் வமபக்த்ஷப் வதற்று ிடும். இந்
ரறரி ணஷமக் கறடத்டற்கு அஷடரபந்ரன்,

திடிஷ ிட்ட ண்டம் ிலகறநரற்ஶதரன னறஶரடு னற
ஸ்கரித்டக் கறடப்தட. „ண்டரகர ஸ்கரம்‟ ன்ந
வதர் இணரல்ரன். இந் ரத்தர்த்ஷப் னரிந்ட
வகரள்பரல் ஸ்கரித்ரல் அந் ஸ்கரஶ
„ண்டம்‟ரன்!

‟ண்டம்‟ ன்நரல்

என்றுக்கும் உரட ன்ந

அர்த்த்றல் வைரல்கறஶநரம். ரய் த்றனறனந்ட திரிந்ட
ணிரக ந் தரகந்ரஶண ண்டம்? த்றல் அட
தரகரக இனக்கும்ஶதரடரன் அற்கு உிர் இனந்ட.
அப்ஶதரடரன் அட ஜனத்ஷக் குடித்ட, மளர்

வபிச்ைத்ஷச் ைரப்திட்டு இஷன, ன, கரய், தம் ல்னரம்
உற்தத்ற வைய்ட. ணிரக ந்ிட்டு உிர்ஶதரண
ைம் ரறரிரன் கரய், ன, இஷன ல்னரம் வகரட்டிப்

ஶதரய் ிடுகறநட. அணரல் ரன் என்றுக்கும் உரஷ
ண்டம் ன்தட.
„ரம், ரம்‟ ன்று

மரவும் ஶதரற்நற, ஶதி, றன்று,

அனங்கரம் தண்ிக்வகரண்டு ைரீம் ன்தஷப் தற்நறப்
வதனஷப்தட்டுக் வகரண்டினக்கறஶநரஶ, இடவும்
அணனபரல் இற்குள் உிர் ன்று என்று

ஏடரிட்டரல் என்றுக்கும் உர ண்டந்ரன். அந்
அதிப்ரத்றல் ரன் அஷ அனுக்கு னன் –
அனுஷட ினறகபில் (ைக்றகபில்)

ற்நறனரவரன்நறஶனர தனற்நறஶனர, வகரஞ்ைஶர
றஷநஶர உள்ப வதரிர்கலக்கு னன் – கறடத்ற
ண்ட ஸ்கரம் ன்று வைய்ட.

வதரடரக ஷஷ்ர்கள் “ஸ்கரிப்தட” ன்று
வைரல்னரல் “ஶமிப்தட” ன்ஶந வைரல்ரர்கள்.

இன்னும் ரக, ஷச்ைறரகச் வைரல்தர்கபரணரல்
“ண்டம்

மர்ப்திப்தட” ன்தரர்கள். கடிரசு லறணரல்

„ஸ்கரம்‟ ன்று

ஶதரடுற்குப் தறல் „ண்டம்

மர்ப்திக்கறஶநன்‟ ன்ஶந ஶதரடுரர்கள்.

ஶதரண ஷனனஷந ஷக்கும் அப்ரம்க்

குடிதஷடகள்கூட, என்று, “கும்திடஶநன்” ன்தரர்கள்; அல்னட,
“ஸ்ரீ , ண்டம்!” ன்தரர்கள்.
“ண்டம்

வதட்ஶடற” ன்று வலுங்கு ஜணங்கலம்

வைரல்கறநரர்கள்.
ரனஷட ில்லுக்குக் ஶகரண்டம் ன்றுரஶண ஶதர்
இனக்கறநட? அஷ ஷத்ட அந்க் ஶகரண்டதரிக்கு
“ண்டன

வதட்ஶடடர” ன்று த்ரஷகர் கல ர்த்ணங்கூடப்

தரடிினக்கறநரர்.
ைரீம் ண்டம் ன்நரல் ரஸ்த்றல் அந்
ைரீத்டக்குள்ஶபினந்ட ஆட்டிப் தஷடக்கறந ணமளரன்
அப்தடி ண்டரணட ன்று அர்த்ம். ைரீம் கனிரன்.
அட ன்ண தண்டம்? ணஸ்ரன் அஷ ஆட்டி

ஷக்கறநட. „ஆட்டி ஷக்கறந ன்ஷணனேம் தகரன் ரன்
ஆட்டி ஷக்கறநரன்; அஷ ல்னதடிரண ஆட்டரக்க
ஶண்டினும் அஶண; ல்னர ஆட்டத்ஷ றறுத்ற

ைரந்ற வமபக்ம் க் கூடினும் அன் ரன்‟ ன்கறந
றஷணப்தில், ண்டரக ணஷம அனுக்கு னன்

கறடத்டடரன் ஸ்கரம். „ணஸ்‟ ன்று அஷண
ிட்டு வபி ிங்கபிஶனஶ ஏடிக் வகரண்டினப்தஷ
அணிடம் றனப்தி, அற்கு அஷடரபரக „(ஸ்); ன்ந
அக்ஷங்கஷபனேம் „(ஸ்)‟ ன்று றனப்திப் தண்டகறந
க்ரிஷரன் „ஸ்கரம்‟. ன்னுஷட கனிரண
ைரீத்ஷக் வகரண்ஶட இஷ ணஸ் வைய்கறநட.
ைரீத்ஷத் ப்ன றகபில் ஆட்டி ஷத்ற்கு

ப்ரச்ைறத்ரக அந் ைரீத்ஷஶ அன் னன்ஶண

ண்டம் ரறரி ிப் தண்ி அற்குப் னண்ம் ஶைர்த்டக்
வகரடுக்கறநட; ரனும் னண்ம் மம்தரறத்டக் வகரள்கறநட.
ண்டம் ன்று ட்டம் ட்டிணரலும், டக்க
னடிரர்கலக்கு ஊன்றுஶகரனரக இனப்தடம் ண்டம்
ரஶண? ஆத் ரர்க்கத்றல் டப்தற்கு ஊன்றுஶகரல் இந்
ண்ட ஸ்கரம் ன்றும் ஷத்டக் வகரள்பனரம்.

(ைறரித்ட) வைய்கறந கரர்ஶர கல ஶ ிலந்ட அஷைரல்
கறடப்தட; ஆணரல் அடஶ ஆத் ரர்க்கத்றல்
டப்தற்குக் ஷகத்டி „ண்டம்‟!
ஶர என றனுமறல் ணஷமத் „ண்ட‟ரக்கற அனுக்கு
மர்ப்திப்தஶ ரத்தர்ம்.

ஜ்ம் ந்ட ைரீத்றஶன ைக்ற க்ஷீரணரல் டக்க
னடிரல் ிலந்ட ிடுகறஶநரஶர இல்ஷனஶர? அந்
ைக்ற ங்ஶகினந்ட ந்ட? அந் ஈச்வணரனத்ன்
ஶதரட்ட திச்ஷைரஶண? ”இந் „ன் ைக்ற‟ ன்கறநட
ரஸ்த்றல் உன் ைக்றரன்” ன்று அணிடஶ

ைக்றஷ மர்ப்தித்ட அற்கஷடரபரக ைரீத்ஷனேம்
ள்லடரன் வரத்த்றல் ரத்தர்ம்.
டநிின் ண்டம்
டநிின் ண்டம்
ங்கலக்கு ண்டம் ற்வகன்நரல் அடவும் ணஷம
ைப்தடுத்ற அடக்கற ஷத்றனப்தற்குத்ரன். அடித்ட,
அடக்குற்கு ஆனேரக ண்டத்ஷ (கறஷ)

உதஶரகறக்கறஶநரல்னர? ண்டரனேம், ண்டரனேதரி
ன்கறஶநரஶ! „ண்டஷண‟ ன்ந ரர்த்ஷஶ

„ண்ட‟த்றனறனந்ட

ந்டரன். ஜணங்கள் ப்ன றகபில்

ஶதரகரலும், ைத்னக்கள் ஷனடெக்கரலும் அடக்கற

ஆலஶ ரஜரங்கத்றன் னக் கரர்ரஷகரல்
அைறல் ைரஸ்றத்றற்ஶக „ண்ட ீற‟ ன்றுரன் வதர்.
அந் ரீறிஶன ங்கள் ணஷம அடக்கற ஷத்டக்

வகரள்ற்கு „மறம்த‟னரக, னொதகரக ங்கலக்கு ண்ட
ரம் ிறத்றனக்கறநட. „மறம்தல்‟ ட்டுறல்ஷன;
அதிந்த்ம் தண்ி (ந்றத்ரல் ைக்றனைட்டி) என
குன அடேக்யறக்கறந ஶதரட, ஶணரறக்யத்றற்கு

மயரம் வைய்கறந ைக்ற ண்டத்றற்கு றஜரகஶ
உண்டரகறநட.
ிஞ்ஞரணத்றல் கண்டு திடித்டள்ப ந்த்ங்கலக்கு
(இந்றங்கலக்கு) ஆச்ைர்ரண ைக்ற வபி ஶனரகத்றல்
இனக்கறந றரி ந்த்ங்கலக்கு உள்ஶனரகத்றஶன உண்டு.
ஷகரல் வரட்டரல் „ரக்‟ அடிக்கறந றன்மரக்
கனிகஷபக் கறரல் வரடனரம்ரஶண? அந் ரறரி
இந்த்ரி ரக் அடிக்கரல் ங்கஷப க்றக்க இந்
உதகம். ஶடிஶர அஷனகஷப ரில்
திடிக்கில்ஷனர? Lightning rod இடிஶ ரக்கரல்

றன்மரத்ஷப் திடித்ட ிடில்ஷனர? அப்தடித்ரன்
இடவும், ங்கள் ித்றல் ணமளக்கு அஷடரபம்,
கைம் இண்டுரக ண்டஶ இனப்தரல் ணஷம
தகரணிடத்றல், வதரிஶரரிடத்றல் எப்னிக்கறநற்கு
அஷடரபரண ஸ்கரத்ஷனேம் இஷக் வகரண்ஶட
ரங்கள் வைய்கறஶநரம். ஆணரலும், „றனம் ஶர‟ ன்தரர்கள்.
அப்தடி னறஶரடு னறரக, ைரீத்ஷக் கறடத்றிட்டுக்

கறடப்தறல் ஷமகனரஜறகனரக உண்டரகறந ி தரம்,
அந் „யரய்‟ இறல் இல்ஷனரன்!

ஶரில் வரினேம் தனக்கு ஸ்கரிப்தறஶனஶ
ித்றன் னலஷ
ஶரில் வரினேம் தனக்கு ஸ்கரிப்தறஶனஶ
ித்றன் னலஷ

அஶரடு இன்வணரன்று. அஷத்ரன் னக்ரகச் வைரல்ன
ந்ஶன். ஸ்ரறக்கு ஸ்கரம் தண்டஷ ிடவும்,
னர் கரனத்ட யர னனர்கலக்குப்

தண்டஷிடவும் ம் கண் றஶ டரடிக்

வகரண்டினக்கும் என வதரினக்கு இப்தடி ிலந்ட
ஸ்கரம் தண்டம் ஶதரடரன் ி தரம் இன்னும்
ன்நரக உண்டரகறநட.

ஸ்ரற-வய்ங்கவபல்னரம் யரைக்ற தஷடத்ஷ.
னர்கரனத்ட யர னனர்கஷபப் தற்நறனேம் அர்கள்
வய்ரம்ைரக இனந்ர்கள் ன்தஷ ரம்

ம்னகறஶநரம்; வய்த்ன்ஷ ன்ந வனஷனத் ி
ஶவநறலும் ரம் அர்கஷப ஷத்டப் தரர்க்க

னடிறல்ஷன. ரஸ்ரகஶ அர்கள் அப்தடி
இனந்ன் யறஷரல்ரன் இப்தடி ன்கனரம்.
அப்ஶதர்ப்தட்ட யரைக்ர்கபின் னன்ஶண ரம் அல்த
ைக்ர்கள்ரன் ன்ந உர்ச்ைறஶரடு ம்னஷட
ைரீத்ஷக் கல ஶ ள்லறல் ிஶைரக
என்றுறல்ஷன.

மரி; இப்ஶதரட ரம் ஶஶ தரர்க்கறந வதரிர்கஷபப்

தற்நற ம் அதிப்ரம் ப்தடி இனக்கறநட? ன்ண ரன்
அர்கஷப வய்ரகச் வைரன்ணரலும், அர்கள் ரம்
வய்த்ன்ஷ ன்று ஶர என்ஷந றஷணத்டக்
வகரண்டினக்கறஶநரஶ, அந் வனனறஶனஶ ப்ஶதரடம்

டப்தரகத் வரிில்ஷன. ரடேஷ்ரகஶ அர்கள்
அஶகம் வைய்ரகப் தரர்க்கறஶநரம். „ரஷ; ிஷபரட்டு;
வமபனப்த்டக்கரகச் வைய்கறந டேஷ் ிஷபரட்டு‟
ன்வநல்னரம் இடகஷபச் வைரன்ணரலும் கூட, அமல்
வய்ங்கஷபப் தற்நறனேம், னர் கரனப் னண்
னனர்கஷபப் தற்நறனேம் ஶகள்ிஶ லம்தரல் க்கு
இனக்கறந உைந் ஶணரதரம்…. ரன் வைரல்ன

ஶண்டிறல்ஷன! அணரல்ரன் இர்கஷப (றகழ்கரனப்
வதரிஶரஷ) ரம் இர்கலக்கரகஶ – இர்கபரகஶ –
ஷத்ட ஸ்ஶரத்ரிக்கரல் ரட என ஸ்ரற
அல்னட னர்கரன னண் னனஷச் வைரல்னற
அனஷட அரஶரன் இர் ன்று

ஸ்ஶரத்ரிப்தரக ற்தட்டினக்கறநட! ரர்த்ம் ப்தடி
ஶண்டுரணரல் இனந்ட ிட்டுப் ஶதரகட்டும் –

ம்னஷட தரர்ஷில் இப்தடிவரன ித்ரமம்
வரிந்டம், ரம் இந்ப் வதரிர்கலக்கு னன்ணரடினேம்
ைரீத்ஷத் ள்லகறஶநரவன்நரல் இங்ஶகரஶண

ம்னஷட ிதரம் ைறநப்தரக வபிரகறநட?
ஶஶனேள்ப வதரிஶரரிடஶ அறக ரிரஷ
ஶஶனேள்ப வதரிஶரரிடஶ அறக ரிரஷ

இன்வணரன ித்ரமங்கூட – இப்ஶதரட வைரன்ஶணஶண

அந் ித்ரமத்டக்ஶக ித்ரமம் ரறரிரக! ரன்
வைரன்ண ித்ரமத்றனறனந்ட ப்த்க்ஷத்றல் வரிகறந
வதரிர்கபிடம் ரம் கரட்டும் ரிரஷஷிட
ஜரஸ்றரகப் னர்ிகப் வதரிர்கபிடனம்

ஶஷகபிடனந்ரன் கரட்ட ஶண்டும் ன்று
ஶரன்நனரம். ஆணரல் ரர்த்த்றல் ப்தடி இனக்கறநட?
ீங்கஶப ப்தடிப் தண்டகறநீர்கவபன்று வகரஞ்ைம்

ஆஶனரைறத்டப் தரனங்கள். ஶர னெர்த்றகபிடம் தக்ற
ன்தட ஶஷ்டரக இனப்தட ரஸ்ம். ஷககட்டி
ரய் னஷத்டக் வகரண்டர ஶதரகறஶநரம்? ரிரஷனேம்
இல்னரனறல்ஷன. ஆணரலும் அடரன் னக்வன்று
இனக்கில்ஷன. தக்ற ன்தட இன்ணவன்ஶந
ஷறுத்ட னக்ஷம் வைரல்ன னடிரல் இனக்கறந

என்று. அட அன்தின் அஶக மதரங்கள் றம்திரக
இனக்கறநட. தக்றக்குப் தரத்றரகறந ஶஷிடம் ம்
„அப்ஶரச்‟ஷைனேம்

ஷறுத்ட னக்ஷம் வைரல்ன

னடிில்ஷன. ரம் ப்தடி „அப்ஶரச்‟ தண்டகறஶநரம்
ன்று க்ஶக னத்றனர்ரகத் வரிரல் உண்டரகறந

ஶர என்று ன்றுரன் அஷச் வைரல்னடம். அறஶன
ரிரஷனேம் என அம்ைரக இனக்கும். ன்,
இல்னரலும் இனக்கும்! எஶ ஸ்ரீணத்றல்

ரிரஷஶ தரர்க்கரல் றந்ர ஸ்டறகூடச்
வைய்கறநடண்டரச்ஶை!
னர்ிக னண் னனர்கஷபப் தரர்த்ரல் அங்ஶக ரம்
இத்ஷண ஸ்ரீணம் டுத்டக் வகரள்ரக இல்ஷன.

ஶஷகபிடம் கரட்டிஷிட இர்கபிடம் ரிரஷ

அம்ைம் னன்னுக்கு ந்ட வரிகறநட. ஆணரல் அடரன்
னக்வன்று வைரல்ற்கறல்னரல் தக்றின் ற்ந

மதரங்கஷபனேம் அற்கு மரகக் கரட்டுகறஶநரம்.
ம் கரனத்றல் க்கு னன்ஶண கண்டக்குத் வரிகறந
வதரிர்கலக்கு ந்ரல், இங்ஶகரன் ரிரஷ ன்ந

அம்ைம் வரம்தவும் னக் ஸ்ரணத்றல் இடம் வதறுகறநட.
வய்ைக்ற ன்தஷப் தற்நற ம் கக்குப்தடி – அட
மரிர, ப்தர ன்தட ஶறு ிம்; ஆணரல் அடரஶண
ஷட னஷநில் இனக்கறநட? அந்க் கக்குப்தடி –
தரர்த்ரல் வய்ங்கள், னர்கரன யரன்கள், ம்
கரனத்டப் வதரிர்கள் ஆகற னென்று ஶதனக்கு ப்தடி
ரர்க் ஶதரடுகறஶநரஶர அற்கு „இன்ர்ஸ்

ப்ஶதரர்‟ணிஶனஶ (றரிஷட ிகறரைரத்றஶனஶ) ரம்
அர்கபிடம் கரட்டுகறந ரிரஷ இனக்கறநட! ப்ரிம்,
தந்டத்ம், ஸ்ரீணம் ன்வநல்னரம் இனக்கறந
தக்றம்ைங்கள் ப்த்க்ஷப் வதரிர்கபிடம் டெக்கனரக
இல்னரல், அணரஶனஶரஶணர ன்ணஶர,

ரிரஷம்ைம் இங்ஶகரன் ஷனடெக்கறக் வகரண்டு
னக்ரக றற்கறநட.
மம்தந்ரகப் வதரிர்கள் ன்நறனக்கறந
ஸ்ரறரர்கள் ட்டுந்ரன் ன்நறல்ஷன; அைறல்
ப்னகர்கள், கட்ைறத் ஷனர்கள், அநறரபிகபரக

இனக்கப்தட்டர்கள், கஷனகபில் ைறநப்னப் வதற்நர்கள்,
ததனம் தஷடத்ர்கள் ன்று ரஷ டுத்ரலும்,
ந்த் டஷநிலும் வதரிர்கபரக உள்பர்கபிடம்

ரிரஷரன் ம் அப்ஶரச்ைறல் னக்ரினக்கறநட.

„ரிரஷ‟ ன்தஷ

ிட „வஸ்வதக்ட்‟ ன்று வைரன்ணரல்

இந் ிம் ன்நரகப் னரினேம். ஶஷகலக்கு

„வஸ்வதக்ட்‟ வைரல்டண்டர? „Respected‟ ஶதரடுடண்டர?

னர்கரனப் வதரிர்கலக்கும் – ம்னஷட ஆைரர்ரள்,
வ்ரமரைரர்ரள் ரறரிரணர்கலக்கும் „respected‟
ஶதரடுறல்ஷன; „adored‟ ன்றுரன் ஶதரடுகறஶநரம்.

Adoration

ன்தட னஜறப்தட. அறல் வஸ்வதக்ட் என அம்ைந்ரன்;
இன்னும் ன்வணன்ணஶர அற்குள் உண்டு.

ப்க்த்றஶன தரர்க்கறந வதரிர்கள் ித்றல்ரன்
„வஸ்வதக்ட்‟, „வஸ்வதக்வடட்‟ ல்னரம்

னல் அம்ைரக

னகறநட.
ஶஷகள் த்ஷண உைத்றரினந்ரலும் அந்
உைத்ற அர்கலக்கு ஸ்ரதரிகம்

(ன்ணில்தரினப்தட) ன்தரல் அஷப் வதரிைரக
டுத்டக் வகரண்டு ரம் ிஶைரக ரிரஷ
வகரள்லறல்ஷன. னற்கரன யரனனர்கஷபனேம்,
“வய்ரம்ைம்

வதற்நர்கள்; அணரல் உைந்ர்கபரக

இனக்கறநரர்கள்” ன்று ஶனைரக டுத்டக் வகரண்டு
ஶதரய்ிடுகறஶநரம். ம் ரறரி டேஷ்ர்கபரக க்கு
த்றிஶன இனந்ட வகரண்ஶட ம்ஷிட

உைந்ர்கபரக ஆத்ரடேதத்றஶனஶர, அநறிஶனஶர,
தம்-திிஶனஶர இனக்கும் வதரிர்கஷபப்
தரர்க்கும்ஶதரடரன் ம்னஷட ர்க்கத்ஷச்
ஶைர்ந்ர்கபரினந்ரலும் க்கறல்னர உர்ஷ
அஷடந்றனக்கறநரர்கஶப ன்தரல் ரிரஷ ிஶைரக
உண்டரகறநட. அறலும் ஆத்ர, ம், ஸ்ரற ன்று

மம்தந்ப்தட்டர்கபிடம் ன்நரகப் னரித்டக் வகரண்டு

உண்டரகறநட. அணரல் ஸ்ரற, னர னனர்கள்,

னர்கரனப் வதரிர்கள் னனறர்கஷப ிடவும்
இர்கலக்குச் வைய்னேம் ஸ்கரத்றல்ரன் „ரம்
ைறன்ணர்‟ ன்ந பிஷ ஆரக ற்தடுகறநட.
ட டறனஷ்டம்
ட டறனஷ்டம்
அப்தடிப்தட்ட உர்ச்ைறஷப் வதற்று ஶனைரகறந தரக்ம்
ணக்குச் ைறறு மறஶனஶ தநறஶதரய் ிட்டட! „ஸ்ரண‟
வகபம் எஶ தலரக உள்ஶப னந்ட அனக்கும்ஶதரட
ஶனைரட ப்தடி?

ற்ந மந்றரமறகலக்வகல்னரம் இல்னரரக இறல்
ணக்வகன்று (”ணக்கு..ன்னு” ன்று அர்த்னஷ்டினேடன்
இஷத்டக் கூறுகறநரர்) இண்டு „அன்னக்கற ப்ஷஸ்‟கள்
(டறனஷ்டப் தரிசுகள்!) ன்ணவன்நரல்

மந்றரமறகலம் ங்கஷப ிடப் வதரிர்கபரண ற்ந
மந்றரமறகலக்கு ஸ்கரம் வைய் ஶண்டும் ன்று
வதரட ிற. இறல் என ித்ரமரண அம்ைம்

ன்ணவன்நரல், மந்றரமறகபில் ரர் வதரிர் ன்று
ஷம ஷத்டக் கக்குப் தண்டறல்ஷன. எனத்ர்
த்ஷண னம் வ்ரம னஷஜ தண்ிினக்கறநரர்
ன்தஷ ஷத்ஶ கக்கு.
எவ்வரன மந்றரமறனேம் ஆரட னர்ிஷ*ில்
வ்ரம னஷஜ தண் ஶண்டும். அந் ரீறில், இனதட
மறல் (மந்றரம) ஆச்ம் ரங்கறக் வகரண்ட

எனர் னப்தட மறல் தத்ட னஷஜ தண்ிினப்தரர்.

இனக்கு 25 மரகறந ஶதரட, ரிஷடரண என 55
மளக்கரர் ஆச்ம் ரங்கறக் வகரள்கறநரவன்று

ஷத்டக் வகரள்லங்கள். இர் தத்ட வ்ரம னஷஜ
னடிக்கும் ஶதரட அந் வ்னத்ர் ந்டரன்
னடித்றனப்தரர். அப்ஶதரட அந் இண்டு ஶதனம்

மந்றத்ரல் னப்தட மளக்கரர்ரன் ஜரஸ்ற வ்ரம
னஷஜ னடித்வன்தரல் அனக்ஶக அறுதட
மளக்கர வ்னத் மந்றரமற ஸ்கரம் தண்
ஶண்டும்.

*ம்னஷட

ஆணி ர அரரஷைஷ அடுத்ட னம்

வதபர்ற.
ஆணரலும் ன் ித்றஶனர…. ரன் ஸ்ரறகபரண

அப்னநம் ன்ஷணிட வரம்த னம் ஜரஸ்ற வ்ரம
னஷஜ தண்ினேள்ப அஶக மந்றரமறகஷப
மந்றத்றனக்கறஶநன். ஆணரலும் ரன் அர்கலக்கு
ஸ்கரிப்தட ன்தட இல்னரல் ஶர்ரநரகஶ
டந்றனக்கறநட. கரம், „ஜகத்குன‟ ஷடட்டில்!
“ஜகத்வல்னரம்

க்கு குன” ன்று ரன் ரன் அஷ

அர்த்ம் தண்ிக் வகரண்டினந்ரலும், வபி

டடிக்ஷகிஶன, „ஜகத்குனவுக்கு ஜகத்ட னரவும் ைறஷ்
ர்க்கம்; ைறஷ்னக்கு ஸ்கரம் ன்தட ணமரஶனனேம்

றணக்கப்தடரட‟ ன்ந டத்டச் ைட்டத்ஷத்ரஶண றத்ட
டக்கடம்? ஆஷகிணரஶன றகபிஶனனேம் ணக்குப்
வதரிர்கள் ன்று ரன் ரனக்கும் ஸ்கரம் தண்
னடிரனரிற்று!

இஷிட இன்வணரன டர்தரக்ம் – „ன்க்வகன்று‟ ரய்த்
டர்தரக்ம்: ஜகத்குன தட்டம் கட்டிக் வகரண்ட ற்ந

மந்றரமறகலம் ங்கலக்குப் தட்டம் கட்டிண குன
ஸ்ரறகலக்கு ஸ்கரம் வைய்றனப்தரர்கள் –
ஶஷ்டரகஶ வைய்றனப்தரர்கள். இங்ஶக (ம்ஷஶ
குநறப்திட்டுக் வகரள்கறநரர்கள்) அற்கும் வகரடுத்ட
ஷத்றனக்கில்ஷன. கஷ உங்கலக்ஶக
வரிந்றனந்ரல் மரி.*
*வ

யர வதரிர்கஷப அடுத் தட்டரக ைங்கற்தித்

னர்ரைரரிர் யர மரற அஷடந் தின் ரன் இர்
அரினந் இடத்றற்குச் வைன்று தட்டஶற்க னடிந்ட.
ஆஷகிணரல் வைர் டநநம் ஶற்வகரண்ட

ரபினறனந்ட அனக்கு ஸ்டெனத்றல் குன ன்று எனர்
இனக்கில்ஷன. ஆச்ைரிரக, நக்குஷந

மகரனத்றல் தட்டஶற்ந ைறனங்ஶகரி வ ைந்றஶைக
தரற ஸ்ரறகபின் ித்றலும் இவ்ரஶந டந்ட.
ஸ்கர தரக்த்ஷப் தன் வைய்டவகரள்க !
ஸ்கர தரக்த்ஷப் தன் வைய்ட வகரள்க!
ணக்குக் கறட்டர அந் ஸ்கர தரக்ம்
உங்கலக்வகல்னரம் கறட்டிினக்கறநட. ீங்கள் அஷப்
னரரக ப்ஶரஜணம் தண்ிக் வகரள்ப ஶண்டும்
ன்று ஆஷைப்தடுகறஶநன். ஶகரிலுக்குப் ஶதரய் ஸ்ரற
ஸ்கரம் தண்டஶரடு, கண்டக்வகறஶ டரடிக்
வகரண்டினக்கும் வதரிர்கஷபவல்னரம் ஶடிப் ஶதரய்
ஸ்கரம் தண்டங்கள்.

தின்ணரடி வைரன்ணறல்ரன் குநறப்தரக ரிரஷனேர்ச்ைற
னக்ரினக்கறநட ன்கறஶநன்.
திவுப் தண்ன ப
திவுப் தண்ன ப
”இனக்கட்டுஶ, அறவனன்ண

ிஶைம்?” ன்நரல் – வரம்த

ிஶைம் இனக்கறநட. இந் ரிரஷ உர்ச்ைறரன்
ிம், திவு ன்று வைரல்கறந உைந் தண்ஷத
ஷத்டத் னகறநட. „அடி திந்ட‟ ன்ஶந
ஸ்கரத்ஷச் வைரல்கறஶநரம். இந்ப் திவு ன்நரக
னர்ச்ைற வதற்று ப்கரைறப்தட, ஷண தக்ற தர னஷஜ
னஸ்கரங்கஷப ிடவும் ரிரஷனேர்ச்ைறஶரடு

தண்டகறந ஸ்கரத்றல்ரன். என வதரினக்கு

னன்ணரடி னறிஶன ைரீத்ஷத் ள்பி ஸ்கரிக்கும்
ஶதரட இந் ித்டக்கு ன்நரக னொதகம் வகரடுத்ட
அடேதித்ட மந்ஶரப்தட னடிகறநட. அந் (ி)
ஶணரதரத்றற்கு இந் (ஸ்கர) க்ரிஷ னொதகரக

ட்டுறல்னரல் இந் க்ரிஷஶ அந் தரம் ஶலும்
ஶலும் வ்னத்றரற்குப் னஷ்டினேம் னகறநட.
த்ஷணஶர கரனரக, னேகங்கபரக இந் ரறரி
ஸ்கரிப்தட ன்தஷ ம்னஷட னர்ிகர்கள் வைய்ட
ந்றனக்கறநரர்கபல்னர? அணரல் அர்கலஷட
திரண ண்ம் அந் (ஸ்கர) கரர்த்றற்குள்
ஊநற ஊநற, கரர்த்றற்குள்ஶபஶ (திவு ன்ந) தரத்ஷ
தனரக ஊட்டிினக்கும். அர்கள் றிஶன ந் ரம்
இந்க் கரரித்ஷச் வைய்கறந ஶதரட தயளகரன

திறரர்ஜறரக அந் தரனம் ரநறரஶன க்குக்

வகரஞ்ைரட ற்தடும். Heredity (தரம்தரிம்) race
consciousness (ஏர்

இணத்றற்கரண வதரட உர்வு)

ன்வநல்னரம் ணப்
ீ
தடிப்தரபிகலம் எப்னக்
வகரள்கறநரர்கஶப!
ணிணின் அக-னந-உர்வு ழ்ச்ைறகள்
ீ
ணிணின் அக-னந உர்வு-ழ்ச்ைறகள்
ீ
‟ற்ந

ப்ரி ர்க்கங்கள் அத்ஷணனேம் குறுக்ஶக

பர்கறந „றர்க்‟ ஜந்டக்கள்; டேஷ்ன் எனத்ன் ரன்
கரலுக்கு ஶஶனனேம் உடம்ன, ைறமள ன்று உரட்டில்
„ஊர்த்னக‟ரக

பர்கறநன்; ஸ்னஷ்டி

ர்க்கங்கபிஶனஶ இன் ரன் உைந்ன் ன்தரல்
இப்தடி இஷணப் தஷடத்றனப்தட‟ ன்று வதனஷ
வைரல்கறநடண்டு. ஆணரல் இந் உைத்ற

அயம்தரத்றஶனனேம் ற்வதனஷிஶனனேம் வகரண்டு
ிட்டரல் இன் றனக ஜரறக்கும் கல ஶ ஶதரக
ஶண்டிடரன்! ம்னஷட ைறந்ஷண, ரழ்க்ஷக னஷந
ல்னரம் ற்ந ப்ரிகலஷடஷப் ஶதரன இந்த்ரி
வமபக்ங்கஶபரடு னடிந்ட ஶதரகரல் உைந்ரக

இனக்க ஶண்டுவன்தற்கரகத்ரன் தகரன் ம்ஷ
இப்தடிப் தஷடத்றனப்தரகப் னரிந்ட வகரண்டு அற்கரண
ப்ரஷமகஷபப் தண்ி இன்னும் உைந் ஸ்றறக்குப்
ஶதரகடஶ ி, ற்வதனஷப் தட்டுக் வகரண்டு கல ஶ
ிலந்டிடக் கூடரட.
ற்வதனஷஷ ன்ணவன்று வைரல்கறஶநரம்? „ஷனக்
கணம்‟, „ண்ஷடக் கணம்‟ ன்கறஶநரம். குறுக்கு ரட்டில்

பனகறந ப்ரிரினந்ட அப்தடி ண்ஷடக்கணம்

நறணரல் தரில்ஷன; „தரனன்ஸ்‟ வகட்டுப் ஶதரகரல்
ைரபித்டக் வகரண்டு ிடனரம். ஆணரல் உரட்டில்
இப்ஶதரட ரம் இனக்கறந றனுமறல் ண்ஷடக் கணம்
நறணரல்… „டரப்-வயி‟ ஆணரல் ன்ணரகும்?
„ஈக்ினறப்ரிம்‟ ன்கறந

மைலர் றஷனஶ வகட்டுப் ஶதரய்,

குஷனந்ட ஶதரய், டரவனன்று ி ஶண்டிடரன்!
தகரன் ரம் உரட்டில் பனம்தடி ஷத்ட ைறஷம
உச்ைறில் ஷத்றனக்கறநரவணன்நரல் என ஶதரடம்
ஷனக் கணம் நரல், திரினந்ட ம்ஷ
ிலறனறனந்ட – ழ்ச்ைறினறனந்ட
ீ
– கரப்தரற்நறக் வகரள்ப
ஶண்டும் ன்தற்கரகத்ரன். „தறன்‟, „தறஷ‟ ன்று

வரம்தவும் றறத்ரகச் வைரல்கறஶநரஶ, அற்கு ஶர்
அர்த்ஶ ிலந்ட ிட்டர்‟ ன்தடரன்.
அப்தடிக் கல ஶ ிரனறனப்தற்கு ஸ்கரம் ன்தரக
ிணத்ஶரடு கல ஶ ிலஶ மயரம் தண்டம்!
றற்கறநன் ிலந்ட அடிதட்டுக் வகரள்பனரம்.

உட்கரர்ந்றனக்கறநன்கூட அப்தடிஶ ைரய்ந்ட அடி, கறடி
தடனரம். னறஶரடு னறரக ைரீத்ஷப் ஶதரட்டுக்
கறடக்கறநன் ிஶர, ைரஶர னடினேர?

உம் ஜரஸ்ற ஆக ஆக, ிலந்ரல் தடுகறந அடினேம்
ஜரஸ்ற யரணி உண்டரக்குரக இனக்கும். உைந்
ஸ்ரணம் ன்தன் கறனேம் அப்தடித்ரன். அங்ஶக
இனக்கறநன் ப்னப் தண்ி இடநற ிலகறநஶதரடரன்
அப்னநம் லந்றனக்கஶ னடிரல் – அரட, அந்
உைத்றஷ றுதடி அஷடஶ னடிரதடி – ஊர்

உனகவல்னரம் ைறரித்ட அஷண ட்டந்ட்டி ஷத்ட
ிடுகறநட.

ஷனக் கம் குஷநத் ஷனரல் ங்குட
ஷனக் கணம் குஷநத் ஷனரல் ங்குட
உனகம் ைறரிப்தட, ச்னரகறப்தட இனக்கட்டும். ஆத்ரர்த்ரக
எனத்னுக்கு ட ல்னட? ப்தடி இனந்ரல் அனுக்கு
உள்ல என றஷநவு, றம்ற ற்தடுகறநட? தரம்

டெக்கறணரல் றம்றர, அஷ இநக்கறப் ஶதரட்டரல்
றம்றர? தரம் ன்நரல் இந் மம்மர மரகத்றல்
ற்தடுகறந கஷ்டங்கபின் தரம் ட்டுறல்ஷன. வதரி
தரம் அயம்தரந்ரன்‟ ற்வதனஷரன். அஷ

இநக்கறணரஶன றந் றம்ற. அப்தடி இநக்குற்கு

மயரம் வைய்னேம் க்ரிஷரன், என டேஷ் ைரீத்றல்
னறக்கு வரம்த ட்டத்றனறனக்கறந ைறஷம எஶ
இநக்கரக, ற்ந அங்கலக்கு மஸ்ரணத்றல்
இநக்கற னறஶரடு னறரகப் ஶதரட்டு ஸ்கரிப்தட!
“ைறஶம

ப்ரணம்” ன்ந வதனஷஷ த்ரகம் தண்ி,

அஷனேம் ண்ைரில் என்நரகஶ பிஷப்தடுத்டம்
க்ரிஷ! திநத்றரர் இநக்கறணரல் அரணம்; ரஶ
இப்தடித் ஷனஷ இநக்கறணரஶனர தயளரணம்

(வகுரணம்)! ி „மம்தத்ட‟ ன்ஶந வைரல்லும்

வகுற! ஷனக் கணம், னெஷபப் வதனஷ ஶதரகஶ
ஷனரல் ஸ்கரிப்தட! “ஷனஶ ீ ங்கரய்!”
ன்றுரன் அப்தர் ஸ்ரறகள் தரடிடம்.
குப்னந ிலட ன்?
குப்னந ிலட ன்?

எனனகரக இந்க் கரர்த்ஷப் தண் ஶண்டும்,
அப்ஶதரட தரக்குப் தரர்க்கப்தடரட ன்தரல்ரன்

வபிிஶன என்ஷநனேம் தரர்க்கரல் னறப் தக்கரக
ஷனஷக் குணிந்ட வகரண்டு குப்னநரக்கறல்
ஸ்கரிப்தட, ற்நர்கபரல் ஷனகுணிவு ற்தடுட
அரணம். ரஶ குணிட தயளரணம்!

தயறர்னகரக (வபினகரக) என ஜீஷண இலக்கறந
இந்த்ரிங்கவபல்னரஶ ல்னரக்குப் தக்கத்றல்ரஶண
இனக்கறன்நண? அஷ ல்னரற்ஷநனேம் ஶனரகத்றன்
றஷைினறனந்ட றனப்தஶ குப்னந ஸ்கரிப்தட.

குப்னந ிலகறநட, னடகு கரட்டுகறநட – „னந னடகு

கரட்டுட‟ ன்கறநட – இவல்னரம் அரணம். ஆணரல்
ரணம் ன்தட „ரன்‟ ன்கறந அயம்தரம்
இனக்கறநஶதரடரஶண னக்ம்? டேஷ் ரழ்க்ஷகிஶன
„ரன்‟-தரனம்

ரணனம், அஶரஶடஶ அரணனம் –

அதிரணனந்ரன்! – இந் ல்னரனம் இல்னரனறனக்க
னடிரடரன். (இஷ) இல்னரல் ட்டுறனந்ரல்

ரஶ ரஜரரன். ன்ண ரஜர? ஆத்ரஷ ஜித் ரஜர.
ஜீன் னக்ன் ன்னும் ரஜர. அப்ஶதரட ஸ்கரஶ
இல்ஷன. ஆணரல் ம் ரறரி றஷனிஶன ரழ்க்ஷக
டத்டகறநற்கு ரணரரணங்கஷப அச்ரண

இடங்கபில் ஷத்டக் வகரண்ஶட இனப்ஶதரம். வரம்தவும்
அஷக் வகரண்டரடிக் வகரண்டில்னரல் வகரஞ்ைம் அடக்கற
ஷத்டக் வகரண்டினப்ஶதரம். ஆணரல் அஷ ஷத்டக்
வகரள்பரஶன இனக்கறந இடங்கலம் உண்டு ன்று

அநறவு வதற்று அங்ஶக ட்டும் டெக்கறப் ஶதரடுஶரம். அந்
இடங்கள் ன்ண? ஈச் மந்றரணம், யரன்கள்,

வதரிர்கபின் மந்றரணம்ரன். அங்ஶக ரணஶ
ஶண்டரம்! குப்னந ிலஶரம்! னநனடகு கரட்டுஶரம்!
ஆத் ஜம் ன்று வைரன்ஶணஶண, அந் வற்நறக்கு
ற்றுகறந னல் ைறன்ணப் தடிரக இங்ஶக இப்தடிப்

னநனடகு கரட்டுஶரம். திந இடங்கபிலும் வரம்தவும்
ரணரரணம் வகரண்டரடிக் வகரண்டில்னரல்

வகரஞ்ைரட அடங்குற்கு இடஶ மயரம்
வைய்னேம்.
ரிரஷ ஸ்ரணத்றனறனப்தர்கலக்கு னன்ணரல்

றற்கறநஶதரட னடகு கரட்டப்தடரடரன். ிஷட வதற்றுக்
வகரள்லம்ஶதரடகூட னடஷகக் கரட்டரல், னன்ணரல்
தரர்த்டக் வகரண்ஶடரன் தின்னுக்குப் ஶதரகஶண்டும்.
வைங்குத்ரக றற்கறநஶதரட அப்தடி. வைங்குத்ட
அயங்கரம் ஏங்கற றற்தற்கு அஷடரபம் ன்தரல்
ரஶண ஷஶரடு ிலகறஶநரம்? இப்தடி ஶர்ரநரக

ஷஶரடு கறடக்கறநஶதரட னடஷகத்ரன் கரட்டடம்.
த்ரணம் ன்நரல் அப்ஶதரட வைங்குத்டரன்.
வகரஞ்ைங்கூட வரய்ப்தடரட. ிஷநப்தரய்

உட்கரடம். ஷனனேம் குணிஶதடரட. „ஷனகுணிவு‟

கூடரட. அட வதரி ிம், வதனஷ னகறந ிம்.
அட ஆத்ரவுக்கு ல்னட வைய்கறந வதனஷ.
ஆணரலும் அடவுங்கூட அதக் (தக்குற்ந) ஸ்றறில்
ப்தரண அயம்தரப் வதனஷக்குக் வகரண்டு ிடனரம்.
அற்கு ைறறுஷ னந்ட வகரடுக்க ஶண்டும். அந்

னந்டரன் ஸ்கரம். அப்ஶதரட வதனஷ உைத்ற

வகரஞ்ைங்கூட வகரண்டரடிக் வகரள்பரல் ஷனஷக்
குணிந்ட வகரண்டு, னடஷகக் கரட்டிக் வகரண்டு ரக்
கறடக்க ஶண்டும். கறடக்கறநதடி கறடந்ட ிட்டரல் அடஶ
ல்ன வய், தணங்கல்கண்டு ஶதரட்ட ஶனஹ் னந்ரக
னைறக்கும்.

அனள்ஷ ஶைனம் ரழ்றஷன
அனள்ஷ ஶைனம் „ரழ்றஷன‟
உைத்ற என்றும் ஶண்டரம்; ரஶ இனக்க ஶண்டும்.
உர்ட்டத்றல் ஜனம் றற்கரல் ரழ்ட்டத்றஶனஶ
ஶைனகறந ரறரி ரம் ஶணரதரத்றல் ர

இனந்ரல்ரன் க்னதரர்ம் – அனள்ஷ – ம்றடம்
தரய்ந்ட ந்ட ஶங்கற றற்கும். அற்கு

அஷடரபரகத்ரன் ஷனஶரடு கரல் ைரீத்ஷ றன
ட்டத்ஶரடு ரழ்த்றக் கறடப்தட.
மரஷ்டரங்க ஸ்கரம்
மரஷ்டரங்க ஸ்கரம்
இற்ஶக மரஷ்டரங்க ஸ்கரம் ன்று வதர்.
„மரஷ்டரங்க‟ ன்நரல் „ட்டு

அங்கங்கஶபரடு கூடி‟

ன்று அர்த்ம். ம்னஷட ட்டு அங்கங்கள் னறில்
தடுகறந ித்றல் ஸ்கரிக்கறநஶ „மரஷ்டரங்க
ஸ்கரம்‟.
வதரடரக இந் ட்டு அங்கங்கள் ன்ணவன்று
றஷணத்டக் வகரண்டினக்கறநரர்கள் ன்நரல்:

னன்ணந்ஷன, ஶரள் இண்டு, ஷக இண்டு, க்ஷனம்

(ரர்னம்) ிறும் ஶைர்ந் torso ன்கறந கதந் தரகம், கரல்
இண்டு ஆகற ட்டு அங்கங்கள் றனத்றல் தடுரல்,
தடிரல் „ம அஷ்ட அங்கம் – மரஷ்டரங்கம்‟ ன்று
வதர் ன்று றஷணத்டக் வகரண்டினக்கறநரர்கள்.
அந் அஷ்ட அங்கங்கள் ன்வணன்ணவன்று ஶஶந
ப்தடிவல்னரம் தன றனுமரகச் வைரல்னறினக்கறநட
ன்று எனத்ர் லறினக்கறநரர். அறல் என
றனுமளப்தடி ஷன, ஶரரய் (னகரய்க்கட்ஷட) கரட
இண்டு, ஷக இண்டு, கரல் இண்டு ன்று ட்டு கக்குச்
வைரல்னறினக்கறநட. – அரட வற்நறின் உச்ைற தரகக்
கதரனம் – னறில் தடும்ஶதரட ஶரரய்க் கட்ஷடனேம்

தடுட ன்நரல் னடிரட. என மத்றல் இண்டில்

என்றுரன் தடனடினேம். அட ரத்றறல்ஷன, ஷனஶரடு
கரல் குப்னநக் கறடக்கும்ஶதரட கரட ப்தடி னறில் தட
னடினேம்? ஆஷகிணரல் இங்ஶக என மத்றல்

இல்னரல், அடுத்டுத்டச் வைய்கறந தன கரர்ங்கஷப
என்று ஶைர்த்ட ட்டு அங்கம் னறில் தடுஶ
மரஷ்டரங்க ஸ்கரம் ன்ந க்ரிஷரக அர்த்ம்
தண்ிக் வகரள்ப ஶண்டும்.

அந்ப் தன கரர்ங்கபில் ல்னரனக்கும் வரிட –

ன்வணன்ணவன்நரல்: ஷனஷப் னறில் தடிட்டுக்
குப்னநிலட! ைரீ மர்ப்தஶ ஸ்கரவன்நரல்,
ைரீம் ன்கறநஶதரட குநறப்தரக ரர்னம், ிறும் ஶைர்ந்
கதந் தரகத்ஷத்ரன் றஷணக்கறஶநரம். ஹ்னம்,

ச்ரஸ்ஶகரைம், ஜீர் உறுப்னக்கள் ல்னரம். அஶரடு

னடவகலும்னம் உள்ப ஜீனெனரண தரகம் அடரஶண!

னெஷபஷ அயம்தர ண்ஷட கணம் நரல் இநக்க
ைறஷம இநக்குகறஶநரம் ன்நரல், ஜீனுக்கு ஜீன்
னகறந ைரீத்ஷ – கதந்த்ஷனேம் – கல ஶ ஶதரடத்ரன்
ஶண்டும். அட னக்ம். ஆணரல் இப்ஶதரட ரன்
வைரன்ண கக்கறல் அஷச் ஶைர்க்கக் கரஶரம்!

இஶரறரி, கதந் தரகத்ஶரடு இண்டு கரஷனனேங்கூட
ிட்டுிட்டு இன்வணரன கக்கும் வகரடுத்றனக்கறநட.
அன்தடி ஷக ன்று எஶ தரகரக ரன் வைரன்ணஷ
னஜம் (arm) ன்றும் யஸ்ம் (hand) ன்றும்
கரட்டிினக்கறநட.
இன்னும் தன றனுமரகவும் வைரல்னறினக்கறநட.
தடித்ரல் எஶ கும்தனரக ஆகும்.

„ஸ்கரத்றல்

இத்ஷண றனுமர? ஷப் தண்டட?” ன்று கும்திக்
வகரண்டு (ைறரித்ட) ‟ஸ்கரத்றன் றஷைக்கு என
ஸ்கரம்!” ன்று ஏடிப் ஶதரய்ிடத் ஶரன்நனரம்!
ஆணதடிரல் ஶதச்சு இலத்டக் வகரண்டு ஶதரணறல்
இடஷ ரன் மரஷ்டரங்க ிரகச் வைரன்ண
றனுமளகஷப நந்ட ிடுங்கள். இப்ஶதரட,

மம்ப்ரநறந் வதரிஶரர்கள் ப்தடிப் னர் ைரஸ்த்
ஆரப்தடி ட்டு அங்கங்கஷப குத்டக்
வகரடுத்றனக்கறநரர்கஶபர அஷச் வைரல்கறஶநன். அஷ
ட்டும் டுத்டக் வகரள்லங்கள்.

னர் ைரஸ்த்ங்கபில் இண்டில் இந் ட்டு

அங்கங்கபில் ல அங்கங்கஷப எஶ ரறரி
வைரல்னறினக்கறநட.
என்று வ்ரம ஸ்ம்னற. அறல்
ஶரர்ப்ரம் – தத்ப்ரம் – ஜரடேப்ரம் – உமர – ைறமர
த்னைர |
ணமர – ைமர ஶைற ப்ரஶர(அ)ஷ்டரங்கீ ரி ||
ன்று இனக்கறநட.
இன்வணரன்று, தஶச் ஆரஷணில் ிஶைரக
உள்ப „யர ந்ரம‟த்றல் உர-ஶயச்ர்கஷப
ப்தடி ஸ்கரம் தண்டட ன்தற்கு ஆதஸ்ம்த
யர்றின் ரக்கறல் வைரல்னறினப்தட:
உமர-ைறமர-த்னஷ்ட்ர-ைமர-ணமர ர |
தத்ப்ரம்-கரப்ரம்-கர்ரப்ரம் ப்ரஶர(அ)ஷ்டரங்க
உச்ஶ||
னனறல் வைரன்ணன்தடி ரிஷை க்ரக 1) ஷக, 2) தரம்,
3) னங்கரல்

னட்டி, 4) ரர்ன, 5) ஷன, 6) கண், 7) ணஸ், 8)

ரக்கு ன்தட ட்டு அங்கங்கள்.
இண்டரரகச் வைரன்ணறல் னங்கரல் இல்ஷன.
அற்குப் தறல் கரட இனக்கறநட. ரிஷைப்தடி அற்ஷந
ச்ஶனரகத்றல் 1) ரர்ன, 2) ஷன, 3) கண், 4) ரக்கு, 5) ணஸ், 6)
கரல், 7) ஷக, 8) கரட ன்று வைரல்னறினக்கறநட.

இண்டு ச்ஶனரகங்கபிலும் ணஸ், ரக்கு, கண் ன்ந
னென்ஷநச் வைரல்னறினக்கறநட. இங்ஶக ஶகள்ி

னகறநட. „உடம்ஷதஶ ஶைர்ந் ட்டு அங்கங்கஷப னற
தடப் ஶதரடுடரன் மரஷ்டரங்க ஸ்கரம் ன்ஶந
றஷணத்டக் வகரண்டினக்கறஶநரம். அறல் ணமளம்
ரக்கும் ப்தடிச் ஶைனம்? கண் உடம்ஷதச் ஶைர்ந்

அங்கந்ரன் ன்நரலும் அஷ ப்தடி னறில் தடும்தடிப்
தண்டட?” இப்தடிக் ஶகள்ி.
இற்குப் தறல், இந் னென்றும் க்ரிஷரய், கரர்ரக
இல்னரல் தரரக ம் ண்த்றல் இனக்க
ஶண்டிஷ. ணஷம ரம் ஸ்கரிக்கும்

வதரிரிடம் ரக் கறடத் ஶண்டும். ரக்ஷகனேம்
அப்தடிஶ. கண்ிஶன அர் ஸ்னொதத்ஷ றறுத்ற
அஷனேம் அனக்குப் திச் வைய் ஶண்டும்.

தரஷணரண இந் னென்று அங்கங்கஷபத் ள்பி
ிட்டரல், தரக்கறனேள்ப – ரஸ்த்றஶனஶ அங்கம் ன்று
ஸ்டெனரக இனக்கப்தட்ட – ந்ட றஞ்சுகறன்நண.
என கக்கறன்தடி இந் ந்ட 1) ஷக, 2) தரம், 3)
னங்கரல், 4) ரர்ன, 5) ஷன. இன்வணரன்நறன்தடி 1) ரர்ன, 2)
ஷன, 3) கரல், 4) ஷக, 5) கரட.
இற்நறஶன என்நறல் னங்கரஷனனேம், அஷ ரற்நற
இன்வணரன்நறஶன கரஷனேம் வைரல்னறினக்கறநட.
இப்தடி ந்ட ந்ரக இண்டு இனப்தறல் க்குத்

ஷனனேம், ரர்னம் எவ்வரன்றுரன் இனக்கறன்நண. னல்

கக்கறல் னம் தரம் ன்தஷ foot ன்று ட்டும்

அர்த்ம் தண்ிக்கடம். அரட கடக்கரலுக்குக் கல ஶ
ில்கஶபரடு உள்ப தரகம் ன்று ரத்றம். அந்ப்
தரம், னங்கரல், ஷக ஆகற எவ்வரன்றும்
இண்டிண்டு இனக்கறன்நண. ஆக என ஷன, என ரர்ன,
இண்டு தரங்கள், இண்டு னங்கரல்கள், இண்டு

ஷககள் ன்று வரத்ம் கூட்டிணரல் ஸ்கரத்றல்
திஶரஜணப்தடுகறந ட்டு ஸ்டெனரண அங்கங்கஶப
கறஷடத்ட ிடுகறன்நண!

இன்வணரன கக்குப்தடி னங்கரஷன ள்பி ிட்டுக்
கரஷ டுத்டக் வகரண்ஶடரரணரலும் க்கு இண்டு
கரடகள் இனக்கறன்நணஶ! ஆஷகிணரல் இங்ஶகனேம்

அஷ்டரங்கம் ன்ந கக்கு, ஸ்கர க்ரிஷில் ரம்
ஸ்டெனரகப் தன்தடுத்க்கூடி ட்டு ைரீ
உறுப்னக்கபரக இனக்கறன்நண.
இண்டிலும் „உஸ்‟ ன்று னட க் (ரர்ன)

ப்ஶைத்ஷ ட்டும் ன்று டுத்டக் வகரள்பக் கூடரட.
அறஶனஶ ிறும் ஶைர்ந்றனப்தரக டுத்டக் வகரள்ப
ஶண்டும். க்ஷம் னறில் தடி ஸ்கரித்ரல்

ிறும் னறிஶன தட்டுத்ரன் ஆக ஶண்டும். அஷத்
ணிப்தடச் வைரல்னஶண்டிறல்ஷன. அணரஶனஶ,

கதந் தரகம், torso ன்ஶநஶண, அந் னல தரகத்ஷனேஶ
உஸ் ன்தரக இந் இண்டு ச்ஶனரகங்கபிலும்
வைரல்னறினக்கறநரர்கள்.
இந் இண்டு ச்ஶனரகத்ஷனேம் ைறஷ்டர்கள் (ஶஶனரர்)
டுத்டக் வகரண்டரலும், இந் இண்டிலும் கூடப்

தின்ணரல் வைரன்ஶணஶண, கரஷச் ஶைர்ந் ச்ஶனரகம்,

அஷத்ரன் ிஶைரகப் ஶதரற்நற ஷடனஷநிலும்
வைய்கறநரர்கள்.
னல் ச்ஶனரகம், இண்டரட ச்ஶனரகம் இண்டிலுஶ
தரங்கஷப „தத்ப்ரம்‟ ன்று வைரல்னறினக்கறநட. ஆணரல்
னல் ச்ஶனரகத்றல் அஷ foot ஏடு னடித்றனக்கறநட.

னங்கரல்கஷப „ஜரடேப்ரம்‟ ன்று வைரல்னறினக்கறநட.
இண்டரம் ச்ஶனரகத்றல் அஶ „தத்ப்ரம்‟ ன்ந
ரர்த்ஷரல் இடுப்னக்குக் கல ஶினந்ட கரல் ில்கள்
ஷ உள்ப leg ன்ந னல அத்ஷனேம்
குநறப்திட்டினக்கறநட. இப்தடி அந் தரகம் னலஷனேம்

வைரன்ணரல்ரன் இங்ஶக ணிரக னங்கரஷன றுதடிச்
வைரல்ன ஶண்டிறல்ஷன ன்தரல் அஷத் ள்பி,
குஷநகறந அந் அத்டக்குப் தறனரகக் கரஷச்
ஶைர்த்றனக்கறநட. இஷத்ரன் ைரஸ்த்ஜ்ஞர்கள்
ிஶைரக டுத்டக் வகரண்டினக்கறநரர்கள் ன்ஶநன்.
ைரஸ்த் ரீறில் கரட வரம்த னக்ரண அங்கம். மகன
ைரஸ்த்த்டக்கும் னெனரண ஶஶ „ச்னற‟ ன்தரகக்

கரரல் ஶகட்டு அப்ரமம் தண் ஶண்டிரகத்ரஶண
இனக்கறநட? தஞ்ை னங்கபின் உச்ைறிலுள்ப ஆகரை

த்த்டக்ஶக உரிரண ைப்ம் ன்ந ன்ரத்ஷஷ

க்யறப்தட கரடரன் ன்ந வதனஷ அற்கு இனக்கறநட.
கரறல் கங்ஷக இனக்கறநரள் ன்று றயம்.
அணரல்ரன் ப்ரரரம் னடிகறந இடத்றல், னெக்ஷகப்
திடித்டக் வகரண்டினக்கறந ஷகில் வபி ச்ரமத்றல்

அசுத்ம் தட்டுிடுகறநட ன்தரல் அஷ சுத்ற வைய்ட

வகரள்ப கங்ஷக இனக்கறந அரண கரஷ அந்க்
ஷக ினரல் வரட்டுக் வகரள்ட.
”மரி, ஸ்கர

க்ரிஷில் கரட னறில் தடும்தடி

ப்தடிப் தண்டட?”
அஷச் வைரல்ற்கு ஸ்கரம் ன்தஷ
ஆம்தத்றனறனந்ட ப்தடிப் தண் ஶண்டும் ன்று
procedure வைரல்ன

ஶண்டும். அடவும் அைறம் வைரல்ன

ஶண்டிடரஶண? வதரிர்கள் கரட உள்தட
அஷ்டரங்கங்கபரல் ப்தடி ஸ்க்ரிக்கறநட ன்று
வபிரகச் வைரல்னறினக்கறநரர்கள், அன்தடி:

மரஷ்டரங்க ஸ்கரரக ைரீத்ஷக் கறடத்டம் ஶதரட
ஷனில் வற்நறக்கு ஶல் தகுறஷ னறில் தறனேம்தடி
ஷத்ட, ரர்ன-ிற்றுப் திஶைங்கலம் அப்தடிஶ

தறனேரறு இனக்கஶண்டும். அப்ஶதரட ரணரக கரல்
தரகம் னலடம் ஷில் தடிந்ட ிடும். அப்னநம்
னட ஷகஷ னல ீபனம் னன் தக்கரக னகத்றன்
னட தக்கத்டக்கு parallel-ஆக (இஷரக) ீட்ட

ஶண்டும். இடட ஷக ஶரபினறனந்ட னங்ஷக ஷ

எட்டிினக்குரறு தறத்ட னங்ஷகக்குக் கல ழ்தரகத்ஷ
ஶற்னநரக டிக்க ஶண்டும். இந் றஷனில்
உள்பங்ஷககள் இண்ஷடனேம் ிரித்ட னறஷத்
வரட்டதடி இனக்க ஶண்டும். அற்கப்னநம் இஷஶ
ரற்நற இடட ஷகஷ னகத்டக்கு இடப் தக்கரக
னன்ணரல் ீட்டி, னட ஷகஷ உடம்ஶதரடு தின்ணரல்
ஶைர்த்ரற்ஶதரனப் தின்ணரல் டித்ட ீட்ட ஶண்டும்.

அப்னநம் இண்டு னஜங்கலம் ன்நரக னறில் தடுகறந

ரறரி இண்டு ஷககஷபனேம் தின் தக்கம் வரஷட

ஷக்கும் ீட்டி அந்ப் தகுறஶரடு எட்டிணரற்ஶதரல்
ஷத்றனக்க ஶண்டும். அரட ஷகஷ னன் தக்கம்
ீட்டுகறந ஶதரட உள்பங்ஷக னறில் தடுகறநதடினேம், தின்
தக்கம் ீட்டும்ஶதரட னறஷத் வரடரல் வரஷடப்
தகுறஷ எட்டிினக்கும்தடினேம் தண் ஶண்டும்.
இற்கப்னநம்ரன் கரட மரைரம் னகறநட.
ைறஸ் ரர்ன-ிறு ப்ஶைங்கள், இண்டு ஷககள், இண்டு
கரல்கள் ல்னரம் இப்தடி ண்டரகரரக (கறஷப்

ஶதரல்) கறடக்கறநர், இப்ஶதரட னகத்ஷ ரத்றம் னட
தக்கரக எனக்கபித்ட, அந்ப் தக்கத்டக் கரஷ னறில்

தறக்க ஶண்டும். அப்னநம் அஶ ஶதரல் னகத்ஷ இடட
தக்கம் எனக்கபித்ட, இடட கரஷப் தறக்க ஶண்டும்.

அற்கப்னநம் இண்டு ஷககஷபனேம் ன்நரக னன்ணரல்
ீட்டி என்று ஶைர்த்ட அஞ்ஜனற

தந்ம் வைய் (குித்டக்

கும்திட) ஶண்டும். அஶரடு ஸ்கர க்ரிஷ
னர்த்றரகறநட.

இந் ரறரிப் தன அம்ைங்கள் ஶைர்த்ட ஸ்கரம்
தண்டட ஆத்ரதிினத்றக்கு உதஶரகரண ித்றல்
ைரீ அங்கஷபப் தன றனுமறல் ீட்டி, டக்கற,

றனப்தி ல்னரம் தண்டகறநட. இற்நரல் இட என
ஶயரப்ரமஶ ஆகற, ஶரக ைரஸ்த்ங்கபில்
வைரல்னறினக்கறந தன உத்ரண ரடி ைனணங்கள்
ற்தட்டு ஆத்ரவுக்கு ல்னட தண்டம். „மளர்

ஸ்கரம்‟ ன்று கப்தட்டரகப் தண்டட ைரீ
ரீறிஶனஶ த்ஷண தனம் வகரடுக்கறநட?.....

டிஸ்க்ரிப்ணரக (ர்ஷணரக) றஷநச் வைரல்னற
ிட்ஶடன். வடரன்ஸ்ட்ஶணரக (கண்கரப்
தரர்க்குரறு வைய்ல்)ப் தண்ிக் கரட்டிணரல்ரன்
னரினேம். ஆணரல் தண்டகறந தரக்ம்ரன் ணக்கு

இல்ஷனஶ! இங்ஶக ரனக்கரட தண்ிக் கரட்டத்
வரினேர ன்று தரீஷக்ஷ தரர்த்ட (ைறரிக்கறநரர்) அரணப்
தடுத்டடம் மஷத ரிரஷில்ஷன! கரர்ரகப்
தரர்த்ரல் „ஈமற‟ரக இனக்கும்! ரரல் வைரன்ணரல்
வதரி னரரய் இனக்கறநட!
ணமறனந்டிட்டரல் ஶதரடம். த்ஷண டீவடய்ல்

இனந்ரலும் ஶகட்டுத் வரிந்ட வகரண்டு தத்றப்தடிப்
தண்ி ச்ஶஸ் அஷடனரம்.
ித்ரமரனேம் என அதிப்ரம்.
ன்ணரன் ணமறனந்ரலும், வதரி கூட்டங்கபில்
ஷகஷ னன்தின் ீட்டி டிப்தட, னகத்ஷத் றனப்தித்

றனப்திக் கரடகஷபத் ஷில் தட ஷப்தட ல்னரம்
ைறறல்ஷனர? அப்ஶதரட னனறல் ரன் வைரன்ணதடி…
வதரடரகவும் ஜணங்கள் றஷணத்டக் வகரண்டினக்கறநதடினன்ணந்ஷன, இண்டு னஜங்கள் இண்டு யஸ்ங்கள்,
torso, இண்டு

கரல் ன்ஶந மரஷ்டரங்கத்ஷ ஷத்டக்

வகரண்டரலும் ப்தில்ஷன ன்ஶந ஶரன்றுகறநட.
க்வகன்று என்றுஶ இல்ஷன ன்று வகரட்டிக்
கிழ்த்டக் கரனற தண்ிக் வகரண்டு பிஷனேடன்

ைரகறரக் ிலகறநறஶனஶ வரம்த டீவடய்ல் ஶைர்த்ட
கரம்ப்பிஶகட் தண்ரனறனக்கனரஶர ன்று
ஶரன்றுகறநட.
ஸ்கரத்றல் க்ஷரதண ப்ரர்த்ஷணனேம் (ன்ணிப்ன
ஶண்டலும்) இனக்கத்ரஶண வைய்கறநட? ஆணதடிரல்

டீவடய்னறல் ரட ப்ன இனந்ரலும் அற்கும் தகரன்
க்ஷறத்ட ிடுரன்.
தஞ்ைரங்க ஸ்கரம் ; ரய்ஷின் வதனஷ
தஞ்ைரங்க ஸ்கரம்: ரய்ஷின் வதனஷ
உங்கலக்ஶக வரினேம். ஸ்த்ரீகள் இப்தடிப்
தண்டறல்ஷன ன்று. அர்கள் தண்டகறநற்குப்
தஞ்ைரங்க ஸ்கரம்‟ ன்று வதர். தஞ்ைரங்கம் ன்நரல்
ஶஜரஸ்ர் ரள், க்ஷத்ம் தரர்க்கறந னஸ்கறல்ஷன!

னஸ்கப் தஞ்ைரங்கத்றல் றற, ரம், க்ஷத்ம், ஶரகம்,
கம் ன்று ந்ட அங்கங்கள். ஸ்கர ிரகப்
தஞ்ைரங்கம் ன்நரல் ந்ட அங்கள். உடம்ஷத

ஷபத்ட ஸ்த்ரீகள் வைய்னேம் ஸ்கரத்றல் அப்தடி
ந்ட அங்கள்ரன் ப்ஶரஜணரகறன்நண.
உைத்ற ணப்தரன்ஷஷ உநற நறந்ட ிட்டு
ட்டத்றல் ட்டரக றனட்டத்ஶரடு கறடக்க ஶண்டும்
ன்று ம் ைரஸ்த்கரகர்கள் ிற வைய்ஶதரட கூட

ஸ்த்ரீகபிடம் அம்தரபம்ைரக உள்ப ரத்னத்த்ஷ
எனகரலும் ட்டப்தடுத்ப்தடரட ன்று றஷணத்ரர்கள்.
அணரல், என ஜீப் திண்டத்ஷ கர்ப்தரக க்ஷறத்ட,

அப்னநம் அட ஜணித் திற்தரடும் அற்கு ஆயரத்ஷப்

தஷடத்ட ஊட்டுகறந ைரீ தரகம் ண்ிஶன தடக்கூடரட
ன்று ஷத்ரர்கள். அணரஶனஶ அஷ்டரங்கம்
தஞ்ைரங்கரிற்று.
ஸ்த்ரீகள் ஷபந்ட வகரடுக்கும் குனள்பர்கபரக
இனக்க ஶண்டும் ன்தற்கும் அந் ஸ்கரஶ
னொதகரக இனக்கறநட.

மரஷ்டரங்கரக இல்னரல் இப்தடி உடம்ஷத குறுக்கறக்
வகரண்டு தஞ்ைரங்க ஸ்கரம் தண்டறஶனஶ என
அடக்கனம் திறதனறப்தஷனேம் கணிக்கடம்.

னனர்கலம் தஞ்ைரங்க ஸ்கரம் வைய்னரம்
னனர்கலம் தஞ்ைரங்க ஸ்கரம் வைய்னரம்
ஸ்த்ரீகள் தஞ்ைரங்கரகத்ரன் ஸ்கரிக்கடம்;
அஷ்டரங்கம் கூடரட ன்று ஷத்றனக்கறநட. ஆணரல்
னனர்கள் தஞ்ைரங்க ஸ்கரம் தண்க்கூடரட ன்று
இல்ஷன. இண்டு றனுமரகவும் அர்கள் தண்னரம்.
டக்ஶக அஶகரகப் தஞ்ரங்கரகத்ரன்
தண்டகறநரர்கள்.
ர் ைரஸ்றங்கபிலும் அஷ்டரங்கம், தஞ்ைரங்கம் ன்ந
இண்டு ஸ்கர ஷககஷபனேம்

னனர்கலக்கரணரகஶ வகரடுத்றனக்கறநட. மளந்
னெர்த்ற ரணரஶ அப்தடி இண்டு றனுமரகவும்
தண்ிணரர், „ட்டிவணரடு ந்டரகும் உறுப்திணரல்
திந்ட ங்கறணரர்” ன்று ஶைக்கறரர்
வைரல்னறினக்கறநரர்.**

ல்னர ிரண கர்ரக்கஷபனேம் ிறப்தரகப் தன

ரிறகள் லறனேள்ப கல்தங்கள் ன்ந அஶக ைரஸ்த்
டைல்கபில் என்நறல் வய்ங்கஷபனேம், வய்
மரணரண குனரர்-தித்னக்கள்-யரன்கள்
ஆகறஶரனக்கு ரத்றஶ மரஷ்டரங்க ஸ்கரம்

ன்றும், ற்ந ல்னப் வதரிர்கலக்குஶ தஞ்ைரங்கம்
ரன் ன்றுங்கூட இனக்கறநட. ஆணரல் ற்ந
கல்தங்கபில் அப்தடிில்னரரல் அந் ரறரித்ரன்
தண் ஶண்டுவன்நறல்ஷன. இப்ஶதரட க்கத்றல்
றகவும் அறகரகவும் உள்பதடிஶ தண்னரம்.
தஞ்ைரங்கரகப் தண்ிணரலும் ப்தில்ஷன ன்தற்கரகச்
வைரன்ஶணன்.

வரம்தக் குறுகனரண இடத்றல் என யரன் இனக்கறநரர்.
என ைந்றற அங்ஶக இனக்கறநட ன்நரல் அப்ஶதரட

அங்ஶக உடம்ஷத னலைரகக் கல ஶ ஶதரட்டு மரஷ்டரங்கம்
தண்டட ச்ந்ரஶண? அம்ரறரி இனக்கும்ஶதரட
தஞ்ைரங்கரகப் தண்னரம்.

க்கம், உடம்ஷத ஷபத்டப் தண்டட ன்ந
அடிப்தஷடில் ஶரன்நற ரர்த்ஷ. இப்ஶதரட
றதிரணத்றல் அந் ரர்த்ஷஶ
„அஃதீற‟னரகறினக்கறநட; மர்
„க்கம்‟ வரம்தவும்

வ்ரதகரினக்கறநட.

அகரண ரர்த்ஷரன். ஆணரல்

இந் க்க க்ரிஷ ற்கு னொதகரக இனக்கறநஶர
அந் ஷபந்ட வகரடுக்கும் ஹ்ன தரத்டக்கு ஶர்
றரண தரர த்ஶத்றஶனஶரன் இப்ஶதரட இந்

ரர்த்ஷஷக் வகரண்டுந்றனப்தட ன்தஷப்
தரர்க்கும்ஶதரட னத்ரகத்ரன் இனக்கறநட.
*……. ட்டிஶணரடு

ந்டம் ஆகும் உறுப்திணரல்
தீடு ீடு றனத்றன் ஶல் வதனகப்
திந்ட ங்கறணரர்.

( வதரினரம், 3257)

அகறன ஶைரதிரணனம் திஶைப் தித்டம்
அகறன ஶைரதிரணனம் திஶைப் தித்டம்
றழ்ரடு ி ம்னஷட இந்றர ஶைம் னலக்க
ல்னரப் தகுறகபிலும் „ஸ்ஶ‟ரன் வைரல்கறநரர்கள்.
„ஸ்கரம்‟ ன்தறல் „:‟ ன்தஶ

க்கத்ஷத்

வரிிப்தட. „ஸ்கரம்‟ ன்தட ‟க்கம் னரிட‟ ன்ந
வைஷனக் குநறப்தஶ. „ஶர :‟ ன்கறநறலும், ைற
தஞ்ைரக்ஷரீ, ரர அஷ்டரக்ஷரீ னனரணற்நறலும்
„கரம்‟ ஶைர்க்கரல் „:‟ ட்டும்ரஶண

வைரல்கறஶநரம்?

அஶ ரறரி எனத்ஷப் தரர்க்கும்ஶதரட „உங்கலக்கு
க்கம்‟ ன்தடரன் „ஸ்ஶ‟. „ஶ‟ ன்நரல்
„உங்கலக்கு‟. இந்

ஸ்ஶஷத்ரன் ம் ஶைம்

னரிலும், றழ்ரடு என்று ட்டும் ீங்கனரக, ரிரஷ
greeting – ஆகச்

வைரல்கறநரர்கள். த்ரிட ரஜ்ங்கஶபரண

ஆந்ற-கர்ரடக-ஶகப ரஜ்ங்கபிலும் „ஸ்ஶ‟க்குத்
ங்கள் ங்கள் ரய் தரஷரண வலுங்கு-கன்ணடஷனரப தரஷகபில் ரர்த்ஷ வைரல்னரல்
„ஸ்ஶ‟-ஷத்ரன் „அடரப்ட்‟ வைய்ட

வகரண்டினக்கறநரர்கள். றறல் „க்கம்‟ இனக்கறந
ரறரித் வலுங்கறல் „ம்வரக்க‟ ன்று ரர்த்ஷ

இனக்கறநட. ன்நரலும் அர்கள் வரம்தவும் அனர்ரகத்
ரன் அந் ரர்த்ஷஷ உதஶரகறப்தட. வதரடரகச்
வைரல்கறநட மம்ஸ்க்ன „ஸ்ஶ‟ரன். அஷஶ
„ஸ்கரண்டி‟ ன்று

ரிரஷரய் வைரல்ரர்கள்.

றழ் ஶைத்றல் ட்டும் தரர த்ஶம் கரரகஶ
„ஆல்-இன்டிர

கவன்மற‟ரக உள்ப „ஸ்ஶ‟,

„ஸ்கர‟ங்கஷபத்

ள்பிிட்டு „க்கம்‟ வைரல்ரக

க்கம் வகரண்டு ந்றனக்கறநரர்கள். இங்ஶகனேம்
னன்ஶணவல்னரம் வதரடரகப் ஶதசும்ஶதரடம்

லடம்ஶதரடம் „ஸ்கரம்‟ரன் உதஶரகப்தடுத்றக்
வகரண்டினந்ரர்கள். ஸ்கரம்-ஸ்ஶ இண்டுக்கும்
எஶ base ரஶண? அப்தடித்ரன் இங்ஶகனேம் தக்கம்

இனந்ட. அப்னநந்ரன் ஶண்டுவன்று „க்க‟த்ஷக்
வகரண்டு ந்றனப்தட. அட அகரண, அர்த் னஷ்டிரண
ரர்த்ஷ ரன் ன்நரலும் அஷக் வகரண்டு
ந்றனக்கும் உத்ஶைம் ல்னரக இல்ஷன.

திஶைரதிரணம் இனக்க ஶண்டிட ரன். „ரீஜணல்
கல்ச்ைர்‟ ன்தரக எவ்வரன திரந்றத்றலும்

ிஶைரக இனக்கறந கனரைர னகஷபனேம் ஶதிக்
கரப்தரற்நத்ரன் ஶண்டும். ஆணரலும் மர்ஶைறரக

இனந்டவகரண்டினக்கறந ிங்கபிலும் ஶண்டுவன்று
ஶைறத்ஷத் ள்பிப் திஶைத்ஷக் வகரண்டு னட
னஷந நரண திஶைரதிரணஶரகும். இஷப்
திஶை அதிரணம் ன்தஷ ிடப் திஶைப் தித்ட,

றஞ்ைறப் ஶதரகறநஶதரட திஶை வநற ன்ஶந வைரல்ன
ஶண்டும்.

ஆணரலும் திஶைரதிரணம் ன்தன் ஶதரில் என

திரந்றத்றல் டப்தஷத் ரங்கலம் றத்ரகக்
கரட்டிக் வகரள்ப ஶண்டும்; ஶரட்டுப் வதட்டிஷ
உத்ஶைறத்டம் ல்னரப் திஶை ஜணங்கஷபனேம் „ப்ப ீஸ்‟
தண் ஶண்டும் ன்தரல் ற்ந ரஜத்டக்கரர்கலம்
டக்கத்றத் ஷனர்கலம்கூட இங்ஶக ந்ட

கூட்டங்கபில் ஶதசுகறந ஶதரட „க்கம்‟ ன்ஶந
வைரல்ரகத் வரிகறநட. „க்கம்‟ ன்று ப்தரகரட
வைரல்தர்கலம் இனப்தரகக் ஶகள்ிப்தடுகறஶநன்!
வபிிஶன இப்தடிச் வைரன்ணரலும் உள்லக்குள்ஶப

அர்கலக்வகல்னரம் இறஶன என னத்ம், ம்ஷப்
தற்நற என குஷந இனக்கறநட. ன்ணிடஶ எனத்ர்

அஷத் வரிித்ரர். ஶைம் னரவும் எஶ ரீறில்
ஶதரய்க் வகரண்டினக்கும் ிங்கபில், அந் mainstream-ல்
ஶைரல், வகரஞ்ைம் டண்டித்டக் வகரண்டு இந் ரறரிச்
ைறன்ண அம்ைங்கபில் ரறுனரகப் ஶதரடங்கூட
எனஷப்தரட்டுக்குக் வகரஞ்ைம் ஊணம் வைய்கறந

ரறரித்ரன் ன்று அர் வைரன்ணரர். „க்கம்‟
ிரகவும் அர் உரம் கரட்டிச்

வைரன்ணரவன்நரலும் அர் னக்ரகச் வைரன்ணட றழ்
அர்ச்ைஷண தற்நறத்ரன்.
றழ் அர்ச்ைஷண
றழ் அர்ச்ைஷண
அந் „டரதிக்‟ஷகத் வரட்டு ிட்டரல் சுனக்கரக
னலக்கவும் வைரல்னற னடித்டம் ிடுகறஶநன்.

அந் டக்கத்றக்கரர் ன்ணிடம் வைரன்ணட

ன்ணவன்நரல் : ற்ந த்ரிட ரஜ்ங்கள் –
ரறனங்கள் ன்று வைரல்கறநஷ – அஷ உள்தட ஶைம்
னரிலும் உள்ப னஶ ரய்வரறில் அர்ச்ைஷண
ன்று ஶகட்கில்ஷன. இன்ஷநக்கு இந் ஶைத்றல்

னஶ மம்ஸ்க்னத்ஷத் ரய்வரறரகக் வகரண்டு
ஶதைில்ஷனரன். ஆணரலும் ம்னஷட த்டக்கு
ஆரரண னஸ்கங்கள் ல்னரம் மம்ஸ்க்னத்றஶனஶ
இனப்தரல் அஷஶ  ித்றல் lingua franca ன்ந
வதரட தரஷரக ல்ஶனரனம் ற்றுக்
வகரண்டினக்கறநரர்கள். திஶை ஜணங்கலக்கு

ரத்றறல்னரல் அகறன ஶை ஜணங்கலக்குஶரண
ஆனங்கபில் ைரஸ்த்த்ரக அந் தரஷிஶனஶ
அர்ச்ைஷண உட்தட்ட ல்னர ஆரஷணகலம் வைய்ட

னகறநரர்கள். தன தரஷக்கரர்கள், தன னக்கரர்கள்
இனக்கறந ம் ஶைத்றல் ல்னரனம் வதரடரண என
குடும்தம் ன்ந எனஷப்தரட்டு உர்ச்ைறஷப் வதந இட
வதரி மயரம் வைய்கறநட. அணரல் ைரஸ்த்னர்ம்
ன்தட என தக்கம் இனக்க, ஷடனஷநில் ஶைற

எற்றுஷக்கும் இட ஶதரன்ந ிங்கஷப இடஷ
உள்பதடிக் கரப்தரற்ந ஶண்டிரகறநட.
„ரத்ரிகர்கள்

ஶைம் னரினறனந்ட ரன் எவ்வரன

திஶைக் ஶகரில்கலக்கும் னகறநரர்கள். உங்கள்
ரஶச்த்ஷஶ டுத்டக் வகரண்டரல் அங்ஶக னகறந
ஶமரர்த்றகபில் தரறப் ஶதர் டக்கத்றக்கரர்கபரகத்
ரன் இனப்தரர்கள். இப்ஶதரவல்னரம் ஜணங்கலக்கு

மஞ்ைரத்றல் ஆஷை, அறலும் உல்னரம ஸ்னங்கள்

ரறரிஶ னண் ஸ்னங்கலக்குப் ஶதரறலும் ஆஷை
ற்தட்டினக்கறநட. L.T.C ரறரி ைறகள் ஆதீமறலும்
வைய்ட னகறநரர்கள். ஶக்ஷத்ரடணம் டத்றத்னம்
ட்ரல் வஜன்மறக்கலம் ினத்றரகறக்
வகரண்ஶடினக்கறன்நண. அணரல் ஜம்ன-கரஷ்ீ ர்

ஷஷ்ி ஶிினறனந்ட றழ்ரட்டு கன்ரகுரரி
ஷில் ந்ப் திமறத்ரண ஶகரிஷனப் தரர்த்ரலும்
அங்ஶக என குட்டி இந்றரஶ ந் ரறரி ல்னரப்

திஶை ஜணங்கலம் னகறநரர்கள். அப்தடிினக்கும்ஶதரட
அந்ந்ப் திஶை தரஷில் றதரடு ன்நரல், அட
ப்தடி?‟ ன்று இந் ரீறில் அந் டக்கத்றக்கரர்
அங்ஶக வைரல்னறக் வகரண்டு ஶதரணரர்.

ரனும் இந்த் றழ் அர்ச்ைஷண ித்றல் வரம்த
ரபரக கணம் கரட்டி, றதரடு குநறத்ஶரண ஆக

ைரஸ்த்ம், வதரடரண ர் ைரஸ்த்ம் ஆகறற்நறல்
ன்நரகப் திற்ைற வதற்ந ித்ரன்கலடன்

கனந்ரஶனரைறத்ட என „கரம்ப்ஷஸ்‟ னடிவுக்கு
ந்றனப்தரல், அஷ அனக்குச் வைரன்ஶணன்.
„வதரடரக

ஆரஷண றதரடு ன்தட

மம்ஸ்க்னத்றல் ரன் இனக்க ஶண்டும்.
ஷறகரகவும், ரந்த்ரிகரகவும் – அரட ஆக ந்த்
ைரஸ்த்ப்தடினேம் – ஶகரில்கபில் டக்கறந ல்னர
ைடங்குகலம் அப்தடிஶரன் ீடிக்க ஶண்டும்.
உரரக, என ஆனத்றல் ஜீர்ஶரத்ர –
கும்தரதிஶகம் டக்கறநவன்நரல் அட ைரஸ்த் ரீறில்
மம்ஸ்க்ன தரஷஷ உதஶரகறத்டச் வைய்கறந

ைடங்குகபரல்ரன் தண்ப்தட ஶண்டும். இட வதரட.

ஆணரல் றதரட்டில் உள்ப எவ்வரன அம்ைரகப்

தரர்த்டக் வகரண்டு ஶதரகும்ஶதரட ைரஸ்த்ங்கபிஶனஶ
ப்ஶை வரறக்கும் இடம் த்னகறந அம்ைங்கள்
இனக்கறன்நண. தஞ்ைைரம் ன்று கந்-னஷ்த-டெத-ீதஷஶத்ம் வைய்றல் ஆம்தித்ட, ஶரடஶைரதைரம்
ன்று தறணரறு உதைரம் வைய்ட, ைடஷ்-ஷ்டிஉதைரம் ன்று அறுதத்டரலு உதைரம் வைய்கறந
ஷில் னஷஜில் தனி உதைரங்கள் இனக்கறன்நண
அல்னர? அற்நறல், னஷஜின் னடிவு கட்டத்றல்

திஶை வரறில் ஸ்ஶரத்றங்கள் மர்ப்திக்கவும்,
தரட்டுக்கள் தரடவும் – அந்ப் தரட்ஶடரடு ரட்டிங்கூட

ஆடவும் – ைரஸ்த்ங்கபில் ன்நரகஶ, ஸ்தஷ்டரகஶ
இடம் வகரடுத்றனக்கறநட. ரங்கள் தன ைரஸ்த்ங்கஷப
அனைறப் தரர்த்றனறனந்ட அர்ச்ைஷண ன்ந அம்ைத்ஷனேம்
இந் ஸ்ஶரத் தரர அம்ைத்ஶரஶடஶ ஶைர்த்டக்

வகரள்றல் ப்தில்ஷன, ைரஸ்த் அதைரறல்ஷன ன்று
ற்தட்டட. அணரல், மம்ஸ்க்னத்றல் அர்ச்ைஷண
தண்ிிட்டு, அற்கப்னநம் திஶை தரஷிலும்

அர்ச்ைஷண தண்னரம் ன்று „கரம்ப்ஷமற‟ங்கரக
னடிவு தண்ிஶணரம்.
„ஶைம்

னரவுக்குரக இனக்கறந மம்ஸ்க்ன

அர்ச்ைஷணில் ஷக ஷக்க ஶண்டரம். வபி
ரஜ்க்கரர்கலக்கும், அர்கள் ட்டுறன்நற றழ்
ரட்டிஶனஶ வதனரரிரக உள்ப „இடஷ இனந்ட
ந் ஷடனஷநஷ ரற்நப்தடரட‟ ன்று
றஷணக்கறநர்கலக்கும் ஶணர தரறப்ன ற்தடும்தடிரக
டவும் தண் ஶண்டரம். இப்ஶதரட இனப்தஷ

ரற்நரல், இஶரடு கூடுனரகத் றழ் அர்ச்ைஷணஷனேம்
ஶைர்த்டக் வகரள்பனரம். இனப்தறல் change இல்ஷன;
இனப்தற்கு

addition

ரன். மம்ஸ்க்ன அர்ச்ைஷணக்குப்

தறனரகத் றர்ச்ைஷண இல்ஷன; அஶரடு கூடத்ரன்
றர்ச்ைஷணனேம்.
‟இட

Instead of

இல்ஷன; in addition to ரன்.

ஶகரினறல் டக்கறந வதரட றதரடு குநறத்ட.

ணிப்தட்ட ஶமரர்த்றகலக்கு அர் இஷ்டப்தடி
மம்ஸ்க்னத்றஶனர, றறஶனர ந் தரஷில்
ஶண்டுரணரலும் வைய்னரம்.‟
இப்தடி ரன் அனக்குச் வைரன்ஶணன்.
அர் எனஷப்தரடு, ‟இன்டக்ஶன்‟ ன்று வைரன்ணற்கு
இந் ற்தரட்டில் யரணி ற்தடரஷப் னரிந்டவகரண்டு
ரன் வைரன்ணற்கு எப்னக்வகரண்டு ஶதரணரர்.

றறல் அர்ச்ைஷணக்கரக ரரபிகள் – அஷ்ஶடரத்
(ை)ம் (108), மயஸ்ம் (1000) – ஶண்டுஶ! அப்தடி
இடஷ யரன்கள் வைய்ரக டவும் இல்ஷன.
அணரல் னடைரகத்ரன் தண்ிரக ஶண்டும்.
ஆணரல் கணரகக் ஶகட்டுக்வகரண்டு தின்தற்ந
ஶண்டி ிம் ன்ணவன்நரல்: அர்ச்ைஷணக்கரண
றழ் ரரபிரன் னறைரய் வைய்டஶன்நற, அறல்
னகறந ரங்கள் தஷரகத்ரன் இனக்க ஶண்டும்.
அரட றழ்ரட்டின் தஷ யரன்கபின் ரக்கறல்
ந் ரங்கபரகஶ அஷ இனக்க ஶண்டும்.
ஈச்ரடேதம் வதற்ந அர்கள் ரக்குக்ஶக ணிரண
„அரரிடி‟னேம், „மரங்க்டிடி‟னேம்

உண்டு. அப்தடிப்தட்ட

ரரக்கஷபஶ வதரறுக்கற டுத்ட டைற்நறவட்டு, ஆிம்
ன்று ஶகரக்க ஶண்டும். அரட னறைரக வைய்ட
வைரந்ரகக் கணம் வைய்கறநல்ன; compilation ன்று
தஷஷஶ என்று ஶைர்த்டத் வரகுத்டத் னரகஶ
அட இனக்க ஶண்டும். அற்நறல் வய் ைக்ற, ந்த்

ைக்ற இனக்க ஶண்டும். அற்நறல் வய்ிக ைக்ற, ந்த்
ைக்ற இனக்க ஶண்டுரணரல் இப்தடித்ரன்
வைய்ஶண்டும். அர்ச்ைஷண ரங்கள் ட னர்
கரல்த்றனறனந் தம் அதக் ைறஶரிகபின்

ரக்கறனறனந்ஹ்ட ந்த்ஷரக இனக்க ஶண்டும்.
அப்தடிப்தட்டற்ஷநஶ அஷ்ஶடரத்த் ரரபிரகவும்,
மயஸ்ரரபிரகவும் வரகுக்க ஶண்டும்.

ைற ரரக்கள் ஶர, றனரைக, றனனஷநகபினறனந்ட
வதரறுக்கற டுக்க ஶண்டும். ிஷ்டரரக்கள்

ஆழ்ரர்கபின் றவ்ப் திதந்த்றனறனந்ட; அம்திஷக
ரங்கள் அதிரற தட்டர், குகுனதர் – அர்

ீ ணரக்றம்ன் ஶஶன தரடிினக்கறநரர், ரனறங்க
ஸ்ரறகள் – அர் றனவரற்நறனைர் றரினமளந்ரி ஶல்
தரடிினக்கறநரர் – இன்னும் இப்தடிப்தட்ட தலத்

தக்ர்கபின் டறகபினறனந்ட; மளப்ஹ்ண் ரரக்கள்
றனப்னகழ், கந்டேனற ஶதரன்ந டைல்கபினறனந்ட;
ிக்ஶச் ரரக்கள் எபஷரர், ம்திரண்டரர் ம்தி,
கதின ஶ ரணரர், அறரடிகள் னனறர்கபின்
டைல்கபினறனந்ட – இப்தடிரக அடேத கணம் ரய்ந்
வதரிஶரர்கபின் டைல்கபினறனந்ஶ ரரபிகள் ரரிக்க
ஶண்டும்.

மம்ஸ்க்னத்றலுள்ப அர்ச்ைஷண ரரபிகபில் றகப்

வதனம்தரனரணஷ அஶ ரரஷஶ அஶ ரிஷைில்
ஶகரத்டச் வைரல்கறந னெனரண எஶ ஸ்ஶரத்
டைனறனறனந்ட அப்தடிப்தடிஶ டுத்டக் வகரடுத்ரக
இனக்கும். உரரக ிஷ்ட மயஸ்ர

ஸ்ஶரத்த்றல் ஆிம் ரரக்கஷபச் வைய்னேலனத்றல்
வைரல்னறினக்கறநட. அறனறனந்ட எவ்வரன ரரரக
அந் ரிஷைப்தடிஶ டுத்ட, எவ்வரன ரரவுக்கு

னன்ணரடி ப்னம் தின்ணரடி „:‟வும் ஶைர்த்டத்ரன்
அர்ச்ைஷண ரரபி ன்தட இனக்கறநட. இப்தடி னென
டைல் வைய்னேலனினரண எஶ ஸ்ஶரத்ரினப்தரல்
வதரி வமபகர்ம், அஷ மளனதரக ணப்தரடம்
வைய்ட ிட னடினேம். அப்தடி ணப்தரடம் வைய்ட
ன்நரகக் கஷத்டக் குடித்டிட்டரல், அப்னநம்

அறனறனந்ட எவ்வரன ரரரகப் திரித்ட, „ஏம்‟
னனறலும் „:‟ னடிிலும் ஶைர்த்டச் வைரல்டம்
ணப்தரடரக ஆம்தித்டிடும். ணப்தரடரணரல்,

னஸ்கத்ஷப் தரர்க்கஶண்டி அைறறல்னரல்,
ணஸ் எனனகப்தட்டு ினினவன்று அர்ச்ைஷண
தண்ிக் வகரண்டு ஶதரகனரம்.

இப்ஶதரட றறல் ரரபி ன்கறநஶதரட, எவ்வரன
ரரபினேம் எஶ டறில் னகறந வரடர் ரங்கபரக
இனக்கரட; தன டறகபினறனந்ட வதரறுக்கறவடுத்டப்
ஶதரட்டரகஶ இனக்கும். ணஶ னெனரண எஶ
டறஷ ணப்தரடம் வைய்ற்கும், அப்னநம் அறனறனந்ட
னனறல் „ஏம்‟, னடிில் „ஶதரற்நற‟ ஶைர்த் அர்ச்ைஷண
ரரபிஷனேம்

ஈமறரக ணப்தரடம் வைய்ற்கும்

இங்ஶக இடறல்ஷன. ணப்தரடம் வைய்ற்கு „ஈமற‟ரண
வைய்னேலனம் இல்னர வறும் ரரபிஷக்

வகரஞ்ைம் ைறப்தட்டுத்ரன் அப்தடி (ணப்தரடம்) தண்
னடினேம். அணரல் தரில்ஷன ன்று ஷத்டக்
வகரள்ப ஶண்டிடரன்.
வைய்ர் இன்ணரர் ன்ஶந வரிரல், ஆணரலும்
ணஷம உனக்குரகவும் அர்த் னஷ்டி
வகரண்டரகவும் தன டறகள், உறரிப் தரடல்கள் றறல்
இனக்கறன்நண. அற்நறனறனந்டம் அர்ச்ைஷணக்கு ரரக்கள்
டுத்டக் வகரள்பனரம். ைங்க இனக்கறம், கம்தர்ில்னறனத்டெரர், கச்ைறப்த ைறரைரர்ரர் ஶதரன்ந தக்
கிகபரக இனந் வதரிர்கபின் டைல்கள்

ஆகறற்நறனறனந்டம் டுத்டக் வகரள்பனரம். „Time-tested‟

ன்கறநரர்கஶப, அப்தடிப் தன கரனரக ஜீஶணரடு இனந்ட
னகறந டைல்கபரக இனக்க ஶண்டும் ன்தட னக்கறம்.
ற்கணஶ இனக்கறந டைல்கபினறனந்ட கறஷடக்கும்

ரரக்கள் ஶதரில்ஷனவன்நரல் அப்ஶதரட ட்டுஶ
னறரகப் தண்ிக் வகரள்ப ஶண்டும். அப்தடிப்

தண்டகறநஷ மம்ஸ்க்ன ரரபிகபின் வரற
வதர்ப்தரக இனக்கஶண்டும். இடஶ ம்னஷட
ப்ரைலண தத்றக்குக் கரட்டுகறந ரிரஷ.
ரவல்னரம் வரம்தச் ைறன்ணர்கள். ம்னஷட ஸ்ல்த
தக்றில் ரரகப் னடைரய் தண்டகறந ரக்குக்கு ன்ண
ஜீ ைக்ற இனக்கனடினேம்? அணரலும்ரன் old is gold ன்தட
ஶதரல் தஷ வதரன்வரறகபின் ஆரத்ஷக் கரட்டச்
வைரன்ணட.

யரனக்ஷ்ற, க்ஷறரனெர்த்ற, க்யங்கள் உள்தடப்

தன னக்ரண வய்ங்கலக்கு றழ் டைல்கபினறனந்ட
ரரபிகள் வரடுப்தட னடிரனறனக்கனரம். இட
ரறரி இடங்கபிவனல்னரம் மம்ஸ்க்ன ரரபிகஷப
வரற வதர்ப்தட ன்று ஷத்டக் வகரண்டு ிடனரம்.
என னக்ரண ிம். றழ் அர்ச்ைஷணக்கு தரஷ

னரி ஶண்டுவன்தஷத்ரன் னக்ரண கரரகச்
வைரல்கறநரர்கள். தரஷப் ஶதரட்டிிஶனஶ இந்ப்
திச்ஷணஷக் கறபப்திிட்டினக்கறநரர்கள் ன்நரலும்,
வபிில் கரம் ன்று கரட்டும்ஶதரட „னரிகறந
தரஷரக இனக்க ஶண்டும்‟ ன்கறநஷஶ
கரட்டுகறநரர்கள். ரஸ்த்றல் மம்ஸ்க்ன

ரரபிகபில் தரற ரங்கள் ல்னரனக்கும் அர்த்ம்
னரிரகத் ரணினக்கும். தந்றழ் டைல்கபினறனந்ட
வதரட ஜணப்தக்கனம், அர்கலஷட ணப்ஶதரக்கு,
கறரஹ் ைக்ற ஆகறற்ஷந ன்நரக அநறந்ட வகரள்லம்
அடேரதப் தரர்ஷனேம் இல்னர வறும் னனர்கள் னட

ரரபிகள் ரரித்ரல் அறல் தரற, அல்னட அற்கு
ஶஶனனேம், அந்ப் னனர்கலக்கு ட்டுஶரன்

னரிகறநஷரக அஷந்ட ிடக்கூடும். தரஷப்
ஶதரட்டிஷ ிட்டு, அர்த்ம் னரிட ன்தஷ ட்டுஶ

கணத்றல் வகரண்டு தரர்க்கறந தக் ஜணங்கள், „இஷிட
மம்ஸ்க்ன அர்ச்ைஷணஶ ஶஷன‟ ன்று
றஷணக்கும்தடி ஆகறிடனரம்!

ஆகஶ ஜணங்கலஷட றஷனஷஷ உர்ந்ட
அர்கஶபரடு எட்டிப் ஶதரகறந ன்ஷனேள்ப

னனர்கபிடஶ இந்க் கரரித்ஷக் வகரடுக்க ஶண்டும்.
வரற வதர்ப்னப் திஷ மம்ஸ்க்னம், றழ்
இண்டிலும் ஶர்ச்ைற வதற்நர்கபிடம் வகரடுக்க
ஶண்டும்.

ஜீ ைக்றனேள்ப ரக்கரகவும் இனக்கஶண்டும்; வதரட
க்கலக்குப் னரிரகவும் இனக்கஶண்டும் – ன்ந இந்
இண்டு னக்ஷ்ங்கஷபனேம் மர் ஜரக்ஷனேடன்

கனத்றல் வகரண்டு, குறுகற ணப்ஶதரக்ஷக ிட்டு, ிைரன
ஶரக்குடன் வைய்ஶண்டி கரரிம்.

றதரடு ன்தட க்கலக்கு ப்ரரரரண ிம்.
அறஶன றதரட்டுக்கு மம்தந்ஶில்னர தரர
ஶரயம், தரர த்ஶம் னனறற்நரல்

ஷனிட்டுப் னரண தத்றஷனேம் குஷனத்ட,
னடைரகவும் ைரி என்ஷந அஷத்டத்  னடிரல்
வகடுத்ரல் ஈச்ன் க்ஷறப்தரணர? இந் ஞரதகம்

நக்கரஶன, வைய்ஶண்டிற்ஷநச் வைய்ஶண்டும்.
மம்தந்ப்தட்டர்கலக்கு அப்தடிப்தட்ட ல்னநறவு
திநப்தற்கு அந் ஈச்ஷணஶ ரனம் திரர்த்றக்க

ஶண்டும். ரம் வைய்க்கூடிட, வைய் ஶண்டுட,
அடரன்……….
(ஸ்கர) „டரதிக்‟குக்குத்

றனம்னகறஶநன். மகன

ிரண ஶகரபரறுகள் ீங்குற்கும் க்கு ற்தட்ட
எஶ உதரம், தனிரண கனத்டக்கள் வகரண்ட ம்

ல்னரனக்கும் திரரக இனக்கப்தட்ட அந்

ரரனுக்கு ஸ்கரம் தண்டடரன்.
னம்
ீ
க்கனம்
னம்
ீ
க்கனம்
இப்ஶதரட ப்தடி டந்ரலும், „ம்‟ஷ ஷத்ட
„ஸ்கரம்‟ ன்றும் „க்கு‟ஷ

ஷத்ட „க்கம்‟

ன்றும் ரர்த்ஷகள் ஶரன்நறினப்தட, ம்னஷட

ஶைத்றல் னர்கரன மகன க்கலம் ப்தடி ஷபந்ட
வகரடுத்ட, ங்ஶக ல்னட வரிந்ரலும் அஷப் ஶதரற்நற
றதட்டரர்கள் ன்று கரட்டுகறநட.
„Body language‟ ன்று „உடம்தின்

தரஷ‟ரக என்று

வைரல்கறநரர்கள். ரய் ரர்த்ஷரல் என
அதிப்ரத்ஷச் வைரல்னரல் உடம்தின் ஷைஷகரல்

வரம்தவும் இற்ஷகரகத் வரிிப்தஶ body language. அந்
ரறரி ணமறஶன இனக்கறந பிஷரண ி
தரத்ஷ, ரிரஷ உர்ச்ைறஷத் வரிிக்கஶ

ற்தட்டட இந் ஸ்கர க்ரிஷ. அந் க்ரிஷின்
ரத்தர்த்ஷ „ஸ்கரம்‟, „க்கம்‟ ன்ந ஷபந்ட
வகரடுக்கும் அர்த்ம் னம் ரர்த்ஷகள் அகரகத்

வரிிக்கறன்நண. என்றுறல்ஷன ன்ந அதிப்ரத்றல்
அஷக் கற ரறரி மரஷ்டரங்கரகக் கறடத்டம்ஶதரடம்
ஶணரதரம் ன்ணஶர ஷபந்ட வகரடுத்டப்
தடிரணரக இனப்தடரன்.
தஞ்ைரங்கரகப் தண்டம்ஶதரட ஷபந்ட வகரடுப்தட
அலத்ரகஶ body language – ஆகத் வரிகறநட.

ஸ்கரம், க்கம் ன்ந ரர்த்ஷகஶப ம்

ஜணங்கபின் திவுப் தண்ஷதக் கரட்டுகறநட ன்று
வைரல்னறக் வகரண்டினந்ஶன்.
ம்-சூம்ீ
அட தரட்டுக்கு என தக்கம். கரட்ட ஶண்டி
இடத்றல் அஷக் கரட்டிணரர்கள். அங்ஶக ைத்னவுக்கு,
அக்த்டக்குத் ஷனங்கஶில்ஷன. ஶரக

றறர்ந்ட றன்நரர்கள். ஆணரல் ல்னட, உத்ரணட
ன்நரல் ங்கற ற்றுக் வகரண்டரர்கள். ”ஷனஶ, ீ
ங்கரய்!” ன்ஶந அப்தர் ஸ்ரறகள் தரடிக்
வகரடுத்றனக்கறநரர்**!
ஶடிக்ஷகரக என்று ஶரன்றுகறநட; -சூர்கபரக
ீ
இனக்கும்ஶதரட ம்னஷட னன்ஶணரர்கள் ில்ஷன
ஷபத்ரர்கள். ிைரனறகபரக ங்ஶக ல்னட

இனந்ரலும் அஷ டுத்டக் வகரள்லம்ஶதரட ில்னரக
ஷபந்ரர்கள் – ரங்கஶப ில் ரறரி ஷபந்ட
திந்ரர்கள்! மரஷ்டரங்க ஸ்கரம் வைய்னேம்ஶதரடம்
னனறல் உடம்ஷத ஷபக்கத்ரஶண ஶண்டும்?
**‟றன

அங்கரஷன‟ ன்ந தறகத்றன் வரடக்கம்.

ஸ்கரிப்தஷ இங்கறனீ றல் Bowing ன்று வைரல்கறநரர்கள்.
Bow ன்நரல்

ில்; அட ஷபந்ட, அரட

ஷபக்கப்தட்டரக இனக்கறநட. ிஷநப்தரக இல்னரல்
வகறழ்ந்ட திரக இனப்தற்கு அஷடரபரகஶ
இப்தடி உடம்ஷத க்கற ரிரஷ தண்டட.
வைரல்னறக் வகரண்டு ஶதரகறநஶதரஶ உள்லக்குள்ஶப
ிஷ்ங்கள் னடைரகத் வபிரகறக் வகரண்டு னகறநறல்

என்று வரிகறநட: „ஸ்கரம்‟ ன்நரல் ஶர் அர்த்ம்
„ணம்‟ தண்டட

ன்றும் „ணம்‟ ன்நரலும்

ஷபப்தடரன் ன்றும் வைரன்ஶணன்.
„ணம்‟ ன்நரல் „ஷபட‟ ன்தஷ
„ஸ்கரம்‟ ன்ந

ஷத்ஶ

ரர்த்ஷ ற்தட்டரக இனக்கப்தடிச்

வைரன்ணரலும் த்ரர்த்ரக இன்ஶணரர் உைந்

அர்த்னம் வைரல்டண்டு. னன்ணஶ வைரன்ஶணன்;
றுதடி வைரல்கறஶநன்; ணக்கறல்ஷன ன்று தகரனுக்ஶக
மகனத்ஷனேம் அர்ப்தம் தண்டம் ைரகறஷ
மம்தந்ப்தடுத்றச் வைரல்கறந அர்த்ம். என
கர்ரடேஷ்டரணத்றல் னடிந் னடிரக “ ” ன்று

வைரல்ட க்கம்; ிற. அற்கு, “ன்னுஷடறல்ஷன”
ன்று அர்த்ம். அரட, “இந் அடேஷ்டரண தனன்
ணக்கறல்ஷன; உணக்ஶக!” ன்று ஈச்ரர்ப்தம்
தண்டரக அர்த்ம். இந் ரறரி, “ைரீம்
ன்னுஷடறல்ஷன‟ உணக்ஶக மர்ப்தித்ஶன்” ன்று

ிலடரஶண ஸ்கரத்றன் த ரத்தர்ம்? அப்தடி
ைரீத்ஷ “ ” தண்டஶ „:‟ அஷ என
க்ரிஷரக, கரர்ரகப் தண்டட „ஸ்கரம்‟ ன்று
த்ரர்த்ம் வைரல்டண்டு.

ஶர் அர்த்ம், இனக்கப்தடிரண etymological derivation தடி,

ஸ்கரம் ன்நரல் ஷபடரன். „திநத்றரனக்கு
ஷபஞ்சு குடுக்கடம், ஷஞ்சு குடுக்கடம்‟ ன்று
வைரல்கறநற்கு ஸ்டென னொதரக ஷபடரன்.
இஷஶரன் வரிிக்கறநட. ஶனரகம் னர

Bowing-ம்

ஜணமனரம் அத்ஷணக்கும் எஶ ரறரி தரம்,

கரர்ம், ரர்த்ஷரன்! ரம் த்ஷணரன் ர்க்க

ஶதங்கள் வகரண்டரடிக் வகரண்டு திரிந்ட ஶதரணரலும்
அடிப்தஷடில் எஶ குடும்தந்ரன்!
கறநறஸ்டர்கலம் டனக்கர்கலம் ண்டி ஶதரட்டு
ரிரஷ வைலுத்டகறநரர்கள். அப்ஶதரட கரஷன

க்குகறநரர்கள். Kneel தண்டட ன்று அஷச்
வைரல்ட, னங்கரஷன டிப்தட, க்குட ன்ஶந
ஶர்ப்தட அர்த்ம் னகறநரக genuflexion ன்று அஷச்
வைரல்கறநரர்கள்.
இறஶன என ஶடிக்ஷக. K-N-E-E ன்று ஸ்வதல்னறங்

தரர்த்ரல் „க்ண‟ீ ன்று உச்ைரிப்ன டம். அட „கட‟
ன்கறந றழ் ரர்த்ஷனேடன் மம்தந்ப்தட்டரகத்
வரிகறநட.

Genu ன்தறஶனர „ஜரடே‟ ன்ந

மம்ஸ்க்ன

ரர்த்ஷ மம்தந்ம் ன்நரகஶ வரிகறநட. „ஜரடே‟
ன்நரல் னங்கரல். „ஆஜரடேதரயழ‟ ன்நரல் னங்கரல்
ஷக்கும் ஷக ீண்டி‟னப்தன் ன்று அர்த்ம். தரர
ைரஸ்த்ம் வரிந்ர்கலக்கு ‟ஜ‟கரம்
„க‟(ka)கரரடண்டு

ன்று வரினேம். „ஜ‟வும், „‟வும்

ரறுலும் உண்டு.

‟ka‟ ைப்ம்

என்றுக்வகரன்று ரறுட ஜரஸ்ற. அனர்ரக „ஜ‟-‟க‟
அந் „ga‟ஷக் குநறக்கறந

G(ஜற)

லுத்டத்ரஶண „ga‟ ஆணட?
ன்கறந லத்ஶ „ஜ‟க

ரிஷைஷச் ஶைர்ந்ரக இனக்கறநட! இறனறனந்ஶ ja-ka
என்றுக்வகரன்று ரநனடினேம் ன்று
வரிகறநஶரல்னறஶர? இஷப் தரர்க்கறநஶதரட „ஜரடே‟ரன்
„கட‟ஆகற, ஆணரல்

அட னங்கரஷனக் குநறக்கரல்

„குல்தம்‟- anklet ன்று

வைரல்லுகறந அத்ஷக்

குநறப்தரக ஆகறிட்டஶர ன்று ஶரன்றுகறநட.
„ஆஜரடேதரயள‟ின்

ஷக னம் ஶதரடுகறநட ஶதரல்

ஜரடேில் னடிரல் அற்கு „னங்கரல்‟ ன்று வதர்
ந்ஶர ன்ணஶர? அல்னட இடுப்தினறனந்ட தரம் (foot)
ஷில் இண்டு ன ீபம் இனப்தறல் டுப்தரறில்
அந் தரகம், இடுப்தினறனந்டம் என னம்,

தரத்றனறனந்டம் என னம் ன்நறனப்தரலும் அப்தடிப்
ஶதர் ந்றனக்கனரம். கனம்ன, னெங்கறல் னனரணறல் கட

கடரக இனக்கறந ரறரி கரனறல் இனப்தஶ கட ன்று
வதரடில் வைரல்ட. ரன் வைரல்ட மரிரணரல் கரல்
கடஷ ஷத்டத்ரன் கனம்ன னனரணறலும் கட
ன்று என்ஷநச் வைரல்ரக ஆகும்….

ண்டி ஶதரடு ஸ்கரிப்தட இ ஸ்ர்கள் க்கம்.
ம்றஷடிலும் அந் க்கறல்னரனறல்ஷன.

அஶரடு டனக்கர்கள் „மனரம்‟ ன்றும் தண்டகறநரர்கள்.
கறநறஸ்டர்கலம் ஷகரல் „மல்னைட்‟ அடிக்கறநரர்கள்;
மனரம், மல்னைட் இண்டும் „மல்‟ ன்ஶந

ஆம்திக்கறன்நண. ங்ஶக தரர்த்ரலும் இப்தடி ஜணப்

திரிவுகலக்கறஷடில் எற்றுஷ இனப்தஷப் தரர்த்ரல்
மந்ஶரரினக்கறநட.

இன்னும் எற்றுஷஷக் கரட்டுரக ம் டத்றஶனஶ
„ீட்டி

மனரம்‟ ன்று என்று றத்ம் டக்கறநட. ீதம்

ஷக்கறந மத்றல் ஜகத்டக்ஶக ஞரண ீதரக ந்
ஆைரர்ரபின் தரடஷககலக்கு ஸ்கரம் தண்ி,
டத்றன் கக்கு க்குகஷப அனக்கு

மர்ப்திப்தரக க்கறனந்ட னகறநட. அற்கு
„ீதஸ்கரம்‟ ன்தட

ஶரக்ரண வதர்.

ஸ்கரத்றற்கு உள்ப ிஶைத்ஷ அட வரிிக்கறநட.
அப்ஶதரட டத்ட ரஷண ஆைரர் தரடஷககலக்கு
ைரம் ஶதரட்டுிட்டுத் டம்திக்ஷகஷத் டெக்கறக்

கும்திட்டுிட்டு, திபிநறனேம் ஸ்கரம் வரிித்டிட்டுப்
ஶதரகும். „ீத ஸ்கரம்‟ ன்கறந அந் அிட்டத்றற்கு
இங்ஶக ஶதச்சு க்கறலுள்ப வதர் „ீட்டி மனரம்‟
ன்தஶ!

ஶைரந்ங்கபில் எற்ஷநக்ஷக „மல்னைட்‟ இனந்ரலும்
ம்னஷட ைரஸ்த்ங்கபில் அட கூடரட ன்ஶந

இனக்கறநட. “கயஸ் ப்ரச்ை யந்ற னண்ம்
னரம்”. அரட, „என ஷகரல் ஸ்கரிப்தட

ற்வகணஶ தண்ிினந் அத்ஷண னண்த்ஷனேம்
அறத்டிடும்‟ ன்ஶந இனக்கறநட. னஷநப்தடி
ஸ்கரித்ரல் தரதிக்கும் னண்ம் ஶைனம் ன்று
வைரல்லும் ைரஸ்த்த்றஶனஶ னஷநநறப்

தண்டரல் இப்தடி ஆகும் ன்றும் இனக்கறநட!
ம் ஶைத்றலும் மல்னைட் ஶதரட்டுத்ரணரக ஶண்டும்

ன்று, கட்டரரகச் ைறன மங்கபில் ஆகறினக்கறநட.
இற்கு னஷநத்டக் வகரண்டரலும் னஷநஶகடரகத்ரன்
ஶரன்றுகறநட! „இப்தடிப் தண் ரட்ஶடன். ஶஶந

ரறரிரன் ரிரஷ தண்டஶன்‟ ன்ஶந என ைண்ஷட
ஆம்தித்ரல் அப்னநம் அங்ஶக ரிரஷ ங்ஶக
இனக்கும்? ஆணரலும் அப்தடிப் தண்டம்ஶதரட ைரஸ்த்

ைணம் ஶஶந ரறரி இனப்தஷ றஷணத்ட ணமறணரல்
ன்ணிப்னக் ஶகட்டுக் வகரண்டு, தண்னரம்.

ரடம், ஶதரனீ ஸ் ிம் ஶஶந. அங்ஶக ஶை
தக்றிணரல் உிஷனேம் வகரடுப்தட, ஶைத்றல்
எலக்கனம், ைட்டனம் இனப்தற்கரகப் தரடுதடுட
னக்ஷ்ம். னக்ஷ்ம் ணமறலும் தரரக

இனக்கும்ரவணன்நரலும், இங்ஶக -ீ
ீ
 தரத்டக்ஶக
ணமளக்குள்ஶபனேம், வபிிஶன வரிகறந ைரீ
கரர்த்றஶனனேம் னடிந் ட்டில் இடம் வகரடுத்ரல்ரன்
அந் இனரகரக்கபில் இனப்தர்கலக்குத் ங்கள்
னக்ஷ்த்றல் வடடிஶகஷண பர்த்டக் வகரடுப்தரகும்.
அணரல், அங்ஶகவல்னரம் உடம்ஷத ஷபக்கரல்
ஶரக – அஞ்ைர வஞ்ைத்றற்ஶக உடம்ஷத றறர்த்ற

றற்தடரஶண body language – ஆக இனக்கறநட? அற்ஶகற்க –
ிஷநப்தரக றன்றுரன் Guard of Honour ரறரினேள்ப
ரிரஷ அிகுப்ன னனரணற்ஷநனேம்
வைய்ஶண்டிட. ன்நரலும் ம் ஶைத்ட

Guard of Honour –

ல் எற்ஷநக்ஷக மல்னைட்டுக்குப் தறல் ஶஶநரட –
ம்-ரிரஷ
ீ
இண்டும் கனந் மறஜ்ஷஞரகப்
தண் றினக்கறநர ன்று தரர்த்ட அப்தடிச்
வைய்ரலும் ஶஷனரன். ம்னஷட தஷ
ைரித்த்றல் ஆரய்ந்ட தரர்த்ட ர்கள்
ீ
ப்தடிப்
தண்ிணரர்கள் ன்று வரி ந்ரல் அஷ டுத்டக்
வகரள்பனரம். ஆணரல் என்று நந்ட ிடக்கூடரட.
அரட தரத்டக்கு
ீ
ிஷநப்ன ஶஷரன் ன்று
தடுகறநட; அந் னம்
ீ
ஶை ஶக்ஷத்றற்ஶகரணரல்
அஷ அடேறத்டத்ரணரகடம்.

வபி ஶம்கூட இற்கு உவுரல்ரன் ம் டத்ட
(கரனரட்கபரண) தரரகரர்கலக்குக்கூடப் ஶதரனீ ஸ்

ட்வஸ் வகரடுத்றனப்தட. ம்னஷட வமரந்ப் தஷ
ைரித்ம், ஸ்ஶைறம் ன்று வைரல்னறக் வகரண்டு இங்ஶக
னக்ஷ்த்றற்கு யரணி வைய்கறநரற்ஶதரன டவும்
தண்ிிடக்கூடரட.

ரந்ஸ்ர்கள் (திநத்றணர்) மல்னைட்ஷடனேம்
ஷபந்ட வகரடுக்கும் க்க ணப்தரன்ஷக்கு
அஷடரபரகஶ ற்தடுத்றக் வகரண்டினப்தரகத்ரன்
ஶரன்றுகறநட. மனரரணரலும், மல்னைட்டரணரலும்

எவ்வரன றனுமறல் னட ஷகஷ ட்டும் ஷபத்ட –
க்கற – தண்டரகத்ரஶண இனக்கறநட?
டனக்கர்கள் மனரம் ஶதரடும்ஶதரட உடம்ன, ைறமள
இண்ஷடனேங்கூட ஏபவு க்குகறநரர்கள். மல்னைட்டில்
அந் க்கம் இல்ஷன.
கர்த்ர், ஶமள, வரம்தவும் ரிரஷப்தட்டர்கள்
ஆகறஶரனக்ஶக ண்டி ஶதரடுட, மல்னைட் வைய்ரல்
ண்டி ட்டும் ஶதரடுட; அப்ஶதரட ஷனஷனேம்
குணிப்தட – க்குட ன்றும் அற்குக் கல ழ்

வனல்கரர்கலக்கு மல்னைட் ன்றும் கறநறஸ்டர்கள்
ஷத்டக் வகரண்டினக்கறநரர்கள். (னன்ஶத) வைரன்ணரற்
ஶதரன றனறடரிக்கரன், ஶதரனீ ஸ்கரன் மல்னைட்
ஶதரடும்ஶதரட உடம்ஷத க்கரட ட்டுறல்ஷன, எஶ
ிஷநப்தரக ிஷநத்டக் வகரண்டு தண்டகறநரன்!

(குஷன றகவும் கணரகவும், அறகரரி தரிிலும்

உர்த்ற) „அவடன்ன்‟ ன்று ைப்ம் ஶதரட்டுக்வகரண்டு,
ப் ப்வதன்று னட்ஸ் ஏஷைஶரடு இர்கள்

ினட்வடன்று மல்னைட் அடிப்தஷப் தரர்த்ரல்,
“ரிரஷர? அறகர

அட்டனர” ன்ஶந இனக்கும்!

ரிரஷரன். அறஶன மந்ஶயறல்ஷன. ஆணரல்

ப்ரஷணனேம் வகரடுத்ட ஶைத்ஷனேம் ைட்டத்ஷனேம்
க்ஷறக்கஶ இந்த் டஷநக் கரனர்கள் வகரஞ்ைங்கூட
ர்
ீ
– வைபர்ங்கபில் (-சூத்ணத்றல்)
ீ

பரனறனக்கஶண்டுவன்தரல் தவ்ரக ரிரஷ
வைலுத்டம்ஶதரடகூட ீ சூத்ணரகஶ அஷப் தண்
ஶண்டும் ன்று இப்தடி ஷத்ரர்கள். ற்ந ல்னர
இடங்கஷபனேம் ிட ஶனறகரரிகலக்கு வரம்தவும்
அடங்கறக் கட்டுப் தரட்டுக்கு னகறநர்கள்
இர்கஶபரணரலும் இங்ஶகஶ தவ் ஸ்கரம்

டரனடரரக இனக்கறநட. எனஶஷப அணரஶனஶ
இப்தடி ன்றும் இனக்கனரம். அர்கலக்கு „தவ்ம்‟
ன்கறநற்குக்கூட ஸ்தரிகரக உள்ப ஷந்ட

குஷந் அதிரண body language இனக்க ஶண்டரம்,
அற்கு ிஶரரகத்ரன் தண்டம் ன்று „னொல்‟. அந்
‟னொல்‟தடிப்

தண்டகறநடரன் றஜரண அடக்க கும்

ன்ஶந இப்தடி ஷத்றனக்கனரம்!
ஆணரல் வதரடிஶன இப்தடிில்னரல் உள்தரத்ஷ
ப்றதனறப்தரகஶ வபி க்ரிஷ இனக்க
ஶண்டுவன்நரல், தஸ்தம் அஷ என்ஷநவரன்று
ஶதரறத்டக் வகரள்ப ஶண்டுரணரல், ஷவு –
குஷரண ஶணரதரவன்நரல் அற்கரண க்ரிஷனேம்

ஷந்ட குஷந்ட இனந்ரல்ரன் மரிரய் னம்; தனன்

னரக இனக்கும். ைரீத்ஷ ஷபப்தறல்ரன் அந்
ணக்குஷவு ப்றதனறக்கறநட. ஷனஷக் குணிட,

உடம்ஷத ில்னரய் ஷபப்தட – க்குட, கரஷன
க்கற ண்டி ஶதரடுட ல்னரம் உள்ஶப குஷந்ட
ஷந்ட இனப்தற்குத்ரன் வபிஷடரபம்.
ண்ட ஸ்கரம், மரஷ்டரங்கம் ன்று இத்ஷண ரற
ிஶைறத்டச் வைரன்ஶணஶண அறஶனஶர எஶடிரக
ஷந்ட ிலந்ட கறடந்ரலும் குஷவு ன்று தரர்த்ரல்
இல்னஶ இல்ஷன!
ணிப்தடி ன்நரல் அற்கு இன்வணரன உைந்

ரத்தர்னம் இப்ஶதரட ஶரன்றுகறநட; ணஷம
ம்னஷட ஸ்கரத்றற்குப் தரத்றரகறநரிடம்
றறர்ண்டிரக றறுத்ரல் அர் ஷபக்கறநதடி

ஷபக்கக் வகரடுப்தற்கு அஷடரபரகஶ ஷபந்ட
ங்குட. அப்தடிச் வைரன்ணரல் ம்னஷட வமரந்
ணஸ் ன்று என்று இனக்கறநட; அஷ அர் ஷபக்கக்
வகரடுக்கறஶநரம் ன்று ஆகறநட. ணவமன்ஶந

என்நறல்ஷன ன்று ள்லரணரல்?... ணஷமஶரஶண
„ரம்

ரம்‟ ன்று றஷணத்டக் வகரண்டினக்கறஶநரம்?

ஆணரல் ரவன்ஶந என்நறல்ஷன ன்று ணஷமஶ
ைற
ீ நறகறந தரம் ன்நரல், (ைறரித்ட) „ிட்டுக் கடரசு!‟
ன்று ணஷமஶ கடரசுட ன்நரல் அப்ஶதரட
ணைறல்னர க் கற ரறரிரஶண உடம்ஷதத்
ள்படம்? „த்டப் ஶதரச்சு‟ ன்நரல் ணமறன் உர்ச்ைற
அந் தரகத்றல் ஏடில்ஷன ன்றுரஶண அர்த்ம்?
உடம்ஷத „இந்க் கட்ஷட‟ ன்கறநடம் இந்

தரத்றல்ரஶண? அப்தடி, ணற்று உள்ப த் டி

ரறரிரன் ீப வடுக ி ஶண்டும். ஆக, ண்ட
ஸ்கர க்ரிஷனேம் உத்ரண தவ் தரத்டக்கு
வபிஷடரபந்ரன்.
வரத்த்றல் ல்னரிரண ஸ்கரச்

வைல்கலக்குஶ – அஷ்டரங்கஶர, தஞ்ைரங்கஶர,
மல்னைட்ஶடர, மனரஶர, ல்னரற்றுக்குஶ – அடிப்தஷட
எஶ உத்ரண தரந்ரன்: - கல ழ்ப்தடிட ன்தடரன்.
Obeisance ன்று

(அஷச்) வைரல்கறநரர்கள்; அரட obey

தண்டட, கல ழ்ப்தடிடரன்.
obedience, சுச்னஷ
OBEDIENCE; சுச்னஷ

இங்ஶகனேம் ஶனரக ஜணங்கபின் ஜகத்த்ஷ (எஶ
ஶதரன்ந ைறந்ஷணஷ)க் கரட்டுரக் என்று
தரர்க்கறஶநரம்.
Obey ன்ந

ரர்த்ஷினறனந்ஶ obedience ந்றனப்தரக

னம் னரிந்ட வகரள்ப னடினேம். னரடிணினறனந்ட ந்
அந் (எதீடின்ஸ் ன்ந) ரர்த்ஷக்கு „கணரகக்

ஶகட்டுக் வகரள்ட) ன்ஶந னெல்த்றல் அர்த்ம் ன்றும்
வைரல்கறநரர்கள்.
„சுச்னஷ‟ ன்று

என்று ரம் வைரல்கறஶநரம். குன

சுச்னஷஷஶ ைறஷ்னுக்குத் ஷனரண கடஷரகச்
வைரல்கறஶநரம். அற்கும் ஶர் அர்த்ம் „ஶகட்டுக்
வகரள்கறநட‟ரன்.

ஆக, கல ழ்ப்தடில் ன்தற்கு இங்கறனீ ஷ் ரர்த்ஷரண
எதீடின்ஸ், திிஷட ன்தற்கு ம் ஶைத்ட

ரர்த்ஷரண சுச்னஷ ஆகற இண்டும் „ஶகட்டுக்
வகரள்ட‟ ன்ந எஶ அர்த்த்றன் அடிரகத்ரன்
இனக்கறநட. கல ழ்ப்தடிடம் திிஷடனேம்

என்ஷநவரன்று இட்டு றப்திக் வகரள்கறந ிங்கள்.
இண்டிற்கும் இண்டு ஶஶந தரஷகபில் எஶ
அர்த்ம். ன் அப்தடி இனக்கடவன்நரல்….
‟ஶகட்டுக்

வகரள்ட‟ ன்நரல், ன்ண ஶகட்டுக்

வகரள்கறஶநரஶர அந்ப்தடிஶ வைய் ஶண்டும் ன்தட
ரன் உள்பர்த்ம். „வைரன்ணஷக் ஶகல!” ,‟வைரன்ணதடிக்
ஶகக்கநறல்ஶன‟ ன்வநல்னரம் வைரல்லும்ஶதரட அட
ரஶண அர்த்ம்? „Hear‟-கும் அந் அர்த்னண்டு.

வதரிர்கள் வைரன்ணதடி டப்தடரன் றஜரண
சுச்னஷனேம் எதீடின்மளம். அணரல்ரன் அப்தடி
ரர்த்ஷகள் ற்தட்டினக்கறன்நண.
வரம்தப் வதரனத்ரக என்று ஶரன்றுகறநட.
எதீடின்ஷமக் கல ழ்தடில் ன்று வைரல்கறஶநரம். உடம்ன
னரஷனேம் ரஸ்ரகஶ கல ஶ னறிஶன

தடிிட்டுக் கறடப்தடரன் மரஷ்டரங்க ஸ்கரரக
இனக்கறநட!
இப்தடி (ைறஷ்ன் குனவுக்கு) ஸ்கரிப்தஷ னனறல்
வைரல்னறிட்டு, அப்னநஶ ஶகட்டுக் ஶகட்டு உதஶைம்
வதற்றுக் வகரள்ட, சுச்னஷ ன்று ரம் க்கறல்

வைரல்கறந ைரீ ரீறப் திிஷடஷப் தண்டட ன்று
தகரன் ரிஷை தண்ிக் வகரடுத்றனக்கறநரர்:

த்ித்ற ப்ிதரஶ தரிப்ச்ஶ ஶமர **
**கல ஷ 4.34

ப்ிதரம் , ப்ரம்
ப்ிதரம், ப்ரம்
‟ப்ிதரம்‟ரன்

ஸ்கரம். „தரிப்ச்ணம்‟ உதஶைம்

ஶகட்டுக் வகரள்ட. „ஶமஷ‟ – திிஷட.
„ப்ிதரம்‟ ன்தட „ப்-ற-தரம்‟ ன்று

திரினேம். „‟ஷ

அடுத்ட னம் „‟கரம் „‟கரரகறிடும். அணரல்ரன்
„ப்றதரம்‟ (ன்தட) „ப்ிதர‟ரட.

தரம்: padam

இல்ஷன; paatam, அப்தடிவன்நரல் „ிலட‟. ற-தரம்: எஶ
ிலஷகரக ிலகறநட. ிலகறந கரரித்டக்கு அலத்ம்
வகரடுக்கஶ prefix (னன்ணஷட) „ற‟ ஶைர்த்றனக்கறநரர். „னந்ட
றதரம் தண்ிப்திட்டரன்‟ ன்கறஶநரம், எஶடிரக
வட்டிச் ைரய்த்ட ழ்த்றிடுஷ!
ீ
அந் அலத்னம்
ஶதரரட, இன்னுங்கூட அலத்றச் வைரல்னடம் ன்று
இன்வணரன prefix-ம் „ப்‟ ன்று ஶைர்த்ட „ப்-ற-தரம்‟ப்ிதரம்‟ ன்று

தகரன் வைரல்னறினக்கறநரர். „ரன்‟

ன்ந ண்த்ஷ எஶ வட்டரக வட்டிச்

ைரய்க்கறநற்கு அஷடரபரக ைரீத்ஷத் டரவனன்று
கல ஶ ள்பி ஸ்கரம் தண்டம் ன்று

வரிிப்தற்கரகஶ இப்தடிப் த ப்ஶரகம்
தண்ிினக்கறநரர். குனஷக் கண்டுவகரண்ட ைறஷ்ன்
தண் ஶண்டி னல் கரர்ரக இந் ப்ிதர
ஸ்கரத்ஷஶ வைரல்னறினக்கறநரர்.

„ப்-றதரம்‟ ரறரிஶ „ப்-ரம்‟ ன்றும்

இனக்கறநட.

அடரன் „ப்ரம்‟ ன்தட, டக்ஶக ஸ்கரத்ஷ
அப்தடிச் வைரல்ஶ அறகம். இங்ஶகனேம் யறந்ற

ரர்த்ஷகள் என ஃதரணரக ந்ட வகரண்டினப்தறல்…
என தக்கம் யறந்ற றர்ப்ன – ரிப்ன ன்று இனந்ரலும்

இன்வணரன தக்கம் டேரள் ஶதர், ட்டுப்
ீ
ஶதர், மறணிரக்
வகரட்டரய் – ஶயரட்டல் ஶதர் ல்னரம் யறந்ற
ஃதரணில் ந்ட வகரண்டினப்தறல் இங்ஶகனேம் „ப்ரம்‟
திக் வகரண்டினப்தரகத் வரிகறநட.

„ப்-ரம்‟ ன்தறல் „ரம்‟ ன்தட „ணம்‟ ன்தன்

றரினரன். „ணம்‟ரன் „க்க‟த்றற்கு ஶரண
வதவன்று வைரன்ஶணன்.

ஶடிக்ஷகரக என்று வைரல்னத் ஶரன்றுகறநட.
ஸ்கர க்ரிஷக்கு மய அங்கரக (உடன்ஶைர்ந்
அங்கரக) என்று உண்டு. அற்கு „அதிரணம்‟ ன்று
ஶதர். உதணரண குந்ஷஷ, “அதிரஶ வைரல்லு”
ன்தட அஷத் ரன். „அதிரஶ‟ ன்ந ரர்த்ஷில்
ஆம்தித்டத் ரன் இன்ணரர் ன்று வரிித்டக்

வகரள்ரகச் ைறனட வைரல்னறஶ அந் க்ரிஷஷப்
தண் ஶண்டுவன்தரல் இப்தடிச் வைரல்கறஶநரம்.
ஸ்கரம் தண்ிணவுடன், ப்தரல் அப்தடிச் ைறன
ரர்த்ஷகஷபச் வைரல்னறத் ன்ஷண அநறனகப்தடுத்றக்
வகரண்ஶடரக ஶண்டும். அங்ஶக ன் வதஷ –
ரத்ஷ – ஶகரத், மளத்ரறகலடன் வரிிக்கடம்.

இப்ஶதரட ரன் வைரன்ணறனறனந்ட னனறல் ஸ்கரம்
மர்ப்திப்தட. அப்னநஶ ன்னுஷட ரத்ஷத்
வரிித்டக் வகரள்ட ன்று

வரிகறநல்னர? இஷ

ஷத்டத்ரன் „ப்ர‟த்றற்கு ஶடிக்ஷகரக என
அர்த்ம் வைய்ட வகரண்ஶடன்.
„ப்‟ ன்ந prefixக்குப்

தன அர்த்ம். அட தின்ணரல் னம்

ரர்த்ஷக்கு அலத்ம் வகரடுக்கும், ைறநப்னச் ஶைர்க்கும்.
„னன்ணரல்‟, „னற்கரன‟ ன்வநல்னரனம்

அர்த்ம்

வகரடுக்கும். „ரம்‟ ன்கறந ணரகறந
ஸ்கரத்றற்குச் ைறநப்ன வரறஶ „ப்-ரம்‟. என
வதரிரின் னன்ணரல் வைய்ப்தடும் ஸ்கரம்

ன்தரலும் „ப்-ரம்‟. இஷரன் மரிரண அர்த்ம்.
ப்ரம்ரன் „ப்ரம்‟!
ணக்குத் ஶரன்நற ஶடிக்ஷகர்த்ம் ன்ணவன்நரல் :
எனத்ன் ன்னுஷட வதஷ – ரத்ஷத் வரிித்டக்
வகரள்ற்கு னன்ணரல் வைய்டரஶண ஸ்கரம்?
„னன்ணரல்‟ ன்தற்கும் „ப்‟ ஶதரடனரஶரல்னறஶர?

அணரல் எனத்னுஷட வதனக்கு, „ர‟த்டக்குப்
„ப்‟ரக

ஆகறநட!

னம் அந்க் கரர்ம், ப்-ரம், „ப்ரம்‟

அதிரணம்
அதிரணம்
ஸ்கரம் தண்டதன் ஸ்கரிப்தஷப் தரர்த்டச்
வைரல்லும் ரைகஶ „அதிரணம்‟ ன்தட.வரத்த்றல்

ரன் ரர், ன்ண வதர், ந்ப் தரம்தர்த்றல் ந்ன்

ன்று வரிித்டக் வகரள்ஶ அதிரணம்.„ன்ஷணிட
மறல் வதரி எனர் னகறநஶதரட எனத்னுஷட
திரன் ஶஶன கறபம்தி வபிில் ஶதரகப் தரர்க்கும்.
அப்ஶதரட அன் லந்ட அஷ ரிரஷரக
ஶற்று அதிரணம் தண்டரல், கறபம்திண

திர0000ன் அணிடஶ றுதடி னகுந்ட றஷனப்தடுகறநட‟
ன்று டே வைரல்கறநரர்:
ஊர்த்ம் ப்ரரஹ்னேத்க்ரந்ற னை: ஸ்ி ஆற |
ப்த்னேத்ரரதிரரப்ரம் னஸ்ரன் – ப்றதத்ஶ||*
இங்ஶக மறல் ைறன்ணன் உட்கரர்ந்ட வகரண்ஶடர
தடுத்டக் வகரண்ஶடர இனக்கும் ஶதரட என வதரிர்
அந்ப் தக்கம் னஷப் தற்நறச் வைரல்னறினக்கறநட.என
வதரிஷ ப்ஶதரட தரர்த்ரலும் ஸ்கரம் தண்ி
அதிரணம் வைய்ஷனேம் டே உள்தட ல்னர

ர்ைரஸ்த்கரர்கலம் வைரல்னறினக்கறநரர்கள்.
*டேஸ்ம்னற 2.120

னனறல் ஸ்கரம். அப்னநம் லந்ட, குணிந்ட

றன்றுவகரண்டு இண்டு கரஷனேம் இண்டு ஷகரல்
வரட்டுக் வகரண்டு – னட கரஷ னட ஷகரலும்,
இடட கரஷ இடட ஷகரலும் வரட்டுக் வகரண்டு –

ரன் இன்ணரர் ன்று ஸ்கரம் தண்ப்தடுகறநனக்கு
ைரஸ்த்ஶரக்ரக அநறனகம் வைய்ட வகரள்ரண
அதிரண ரைகத்ஷச் வைரல்னடம். கரஷ ன்
வரட்டுக் வகரள்ப ஶண்டுவன்நரல் அடரன்

தஞ்ைனங்கபில் உைந் ஆகரைத்டக்குரிரண ைப்த்ஷ
க்யறப்தட.

அதிரணம் வைரன்ண அப்னநம் இண்டு ஷகஷனேம்
கரறனறனந்ட டுத்ட, ன்னுஷட னங்கரனறனறனந்ட
தரக் கட்ஷடில் னடித் வரட்டுக் வகரள்ப
ஶண்டும்.

குணிந்ட றற்தட திஷக் கரட்டுட.ிலந்ட
ஸ்கரித்ன் லந்ட றன்ந தின்னும் ிஷநப்தரக
றற்கரல் உடம்ஷத ஷபத்டக் குணிட அஶ

ித்ஷ „அன்டர்ஷனன்‟ தண்ி இன்வணரன ித்றல்
கரட்டுகறநட ரன்.கரறனறனந்ட ஷகஷ டுத்ட கரல்
னடித் வரடுட ன்ஷண அப்தடிஶ னலக்கவும்

ஸ்கரம் தண்ப்தடுகறநனக்கு அர்ப்தம் தண்ிக்
வகரள்ற்கு அஷடரபம்.கரட ைறமறனறனப்தரல்
கரறனறனந்ட தரம் வரடுஶ ஷனினறனந்ட கரல்
ஷில் அர்ப்தித்டக் வகரள்கறந ரறரிரன். ன்

ஷனஷத் வரடரல் கரஷத் வரடடவன்நரல்,
கரறன் னக்த்ம் னன்ணஶஶ வைரன்ஶணஶண! அடரன்
ஆகரை னத்டக்கு உரித்ரண ைப்த்ஷ க்யறப்தட,
ன்ஶநஶண?உதஶைம் ஶகட்டுக் வகரள்டம்

கரடரன்.ஸ்கரிக்கப்தடுதரின் ஆைலர்ரத்ஷக்

ஶகட்டுக் வகரள்பப் ஶதரடம் அடரஶண?அணரவனல்னரம்
கரறனறனந்ட கரல் ஷில்.
இந்க் கரங்கஷபத் ி, இந் ஸ்கர க்ரிஷஶ
என ஶரகரப்ரமம், தனிரண ரடி ைனணங்கபரல்
ம் ைறத்த்ஷ சுத்ம் வைய்னேம் ஶயப்திற்ைற ன்று

னரிந்ட வகரள்பஶண்டும்.அறல் கரஷத் வரடுட,

அப்னநம் னங்கரனறனறனந்ட ில் னடித் வரடுகறநட
ல்னரற்றுக்குஶ ைறத் சுத்றக்கு மயரம்
வைய்ரண ப்ஶரஜணம் இனக்கறநட.
ஸ்கரம் தண்ப்தடுகறநனக்குத் ன்ஷண

மர்ரங்கனம் அர்ப்தம் வைய்னேம் ரத்தர்த்ஷ
உள்ஶப அடக்கறக் வகரண்டினக்கறந ஶரகரப்ரமரக
இஷச் வைரல்னனரம்.
னடிரக, ஸ்கரம் தண்ப்தடுகறநரின் தரங்கஷபத்
வரடஶண்டும்.
„ற்கரக

இப்தடிப் தரத்ஷத் வரடஶண்டும்?‟ ன்று

ஶகட்டரல், „னரஜறக‟னரக அற்குப் தறல் வைரல்ன
னடிரட!தக்றக்கும் ித்டக்கும் „ரச்சுல்

க்ஸ்ப்வ‟ணரகஶ தரஸ்தர்ைம் இனக்கறநட.
அந் „வகஸ்ச்‟ைரில் (ஷைஷகில்) க்கு

ஸ்கரிக்கப்தடுகறநரிடனள்ப தக்ற, அடக்கம் ல்னரம்
னர்ரக அடங்கற ிடுகறன்நண. ரம் ைறன்ணணரக

இனந்டவகரண்டு அஷ வரம்தவும் வதரிரக ஷத்ட
– ரஷ

ஸ்கரித்ரலும் அஶ ஈச்ணின் ப்றறற

ன்கறந ஶணரதரத்ஷ ஷத்ட – அனக்குள் தரய்கறந

ஆைலர்ர ைறந்ஷஷ அரிடறனந்ட க்குள் தரய்ச்ைறக்
வகரள்ற்கரகஶ இப்தடிப் தரத்ஷத் வரடுட.இட
என (ைறரித்ட) ஆத் மம்தந்ரண „வனக்ட்ரிகல்
மர்க்னைட்‟!

„வரடுட‟ ன்று

வைரன்ணரலும் ம்னஷட க்ற

ஶைத்றல் வதனம்தரலும் அட அைஶன ஶரகத்
வரடுரில்னரல், ஸ்கரத்டக்குப்

தரத்றரகறநரின் தரத்றன் கறட்ஶட ஸ்கரிக்கறநன்
ன் ஷககஷபக் வகரண்டுஶதரய் வரடுகறந ரறரி
தரஷண தண்டரகத் ரன் ஷடனஷநில்
இனக்கறநட.
அற்குத் குந் ந்ரனம் இனக்கறநட.டி ஶதரரர்,
அறலும் மறல் ைறன்ணர், டிரினக்கறநஷத்

வரடுட மரிில்ஷன.டி-ிலப்ன மரைரம் என
தக்கம் இனக்கட்டும்.ஶய ரீறரகவும் க்கு உள்ப
ஶரம் ரம் வரடுகறநஷ வகரஞ்ைஶர ஞ்ைஶர
தரறக்க இடனண்டு.ஶணரரீறில் க்குள்ப
குஶரங்கலம் அஶ ரறரிப்
தண்னரம்.வனக்ட்ரிக் கவன்ட் ரறரி இஷ
எனத்ரிடறனந்ட இன்வணரனத்னக்குப் „தரஸ்‟

ஆகக்கூடும் ன்று இப்ஶதரட மன்மளக்கரர்கஶப
எத்டக் வகரள்கறந ரறரி ஶதசுகறநரர்கள்.
ல்னரற்றுக்கும் ஶஶன கர்ர, ரம் ரஷ
ஸ்கரிக்கறஶநரஶர அர் கனஷ ணஸ் தஷடத்
என உத்க்னஷ்டரண (உர்வு வதரனந்ற) ஜீணரக
இனந்ரல் ரம் அர் தரத்ஷத் வரடுகறநஶதரட
ம்னஷட கர்ர – ப்னக் கர்ர, தரத கர்ரரன், அட –
அனக்குள்ஶபனேம் „தரஸ்‟ ஆகற ம்னஷட கர்ரவுக்கரக
ரம் தடஶண்டி கஷ்டத்ஷக் வகரஞ்ைஶர ஞ்ைஶர
அர் அடேதிக்கும்தடி வைய்ட ிடும்.

த உத்க்னஷ்டரக இனந்ரல் ிம் ஶஶந!

அனஷட ஞரணரக்ணி, ஶதரைக்ற, ஶரகைக்ற, தக்றின்
யறஷ இப்தடி ஶர என்நறன் „த‟ரில்
திநத்றரரிடறனந்ட ந்ட ஶைர்கறந கர்ர
தஸ்ரகறிடும்.ஆணரல் அப்தடி இனக்கக்கூடிர்கள்
வரம்தவும் டர்னதம்ரன்.

க்ஶகர திநத்றரர் னஷட உள்ைக்றஷப் தற்நறனேம்
றட்டரகத் வரித்ரஶண வரிரட?
அப்தடிினக்கும்ஶதரட, ரர் ப்தடிப்தட்டர் ன்று

னலக்கவும் மரிரகத் வரிந்டவகரண்டு இன்ணரஷத்
வரடுகறநட, இன்ணரஷத் வரடரல் அப்தடி தரஷண

ரத்றம் தண்டட ன்வநல்னரம் தரகுதரடு தண்ிக்
வகரண்டினக்க னடினேர?

ஆஷகிணரல் ல்ஶனரஷனேஶ தர ஸ்தர்ைம் தண்டகறந
ரறரி தரஷணில் வைய்ரஶன ஶதரடம்.அடஶ
ஷடனஷநக்கு மரிரக னம்.
எஶடிரக தக்ற வதனக்கறட்டு ந்ட, அந் ஆஶைத்றல்
ஸ்கரத்டக்குப் தரத்றரகறநரின் தரத்ஷத்

வரட்டரல், இறுக்கறக் கட்டிக் வகரண்டரல் கூட, அடவும்
ஶஶந ிம்! அந் தக்றப் வதனக்ஶக மஸ்

ஶரங்கஷபனேம் றரம் தண்ிிடும்! ஆணரல்
அந் ரறரி றஜ தக்றின் ஆஶைம் க்கு னடம்
வரம்தவும் டர்னதந்ரன்.ஶர த்கரனத்டக்கு
(ற்கரனத்டக்கு) ற்தடுகறந „இஶர‟ஷண றஜதக்றனேடன்

ஶைர்த்டிடக் கூடரட.ஆணதடிரல் ஸ்கர தரத்றஷத்

வரடுறல்ஷன ன்று கட்டுப்தடுத்றக் வகரண்டு

ஜரக்ஷரினப்தஶ க்கும் ல்னட, அனக்கும்
ல்னட.
எனத்னஷட ஆைலர்ரத்றணரல் க்கு ல்னட
டக்கும், ச்ஶஸ் கறஷடக்கும் ன்றுரன் அஷ

ஸ்கரிக்கறநட.அப்தடி க்கு ல்னட வைய்கறநரிடம்
ம்னஷட வகடுஷனக் வகரண்டு ஶைர்க்கறநட ப்ன
ரஶண?வரிரத்ணத்ரல் அப்தடிப் தண்ிணரல்
தரில்ஷன. ஆணரல் இப்ஶதரட ரன் வரிப்தடுத்ற
ிட்ஶடஶண! வரிந்ட வகரண்டும் வரடுகறநட ன்று
தண்ிணரல் ப்னரஶண?அட ப்தடி க்கு ல்னஷத்
னடினேம்?

வ்பவு உத்க்னடரினந்ட, திநத்றரனஷட
கர்ரஷப் வதரசுக்கக் கூடிரினந்ரலுங்கூட
ைரஸ்த்ரைரங்கஷபத் ரனும் தின்தற்நற, ஶனரகத்டக்கும்
டுத்டச் வைரல்ன ஶண்டிர்கபரண ர்தீடங்கஷப
டரனங்கஷபச் ஶைர்ந் ஸ்ரறரர்கலக்குப்

தரத்ஷத் வரட்டு ஸ்கரம் தண்டட கூடரட.
வணன்நரல் அந்ப் வதரிர்கஷப டி-ிலப்ன

னனரண டவும் வரடரட ன்நரலும், திநத்றரனக்கு
அர்கள் டுத்டச் வைரல்கறந ைரஸ்த்ரீ னஷநகபில்
னம் இந் டி-ிலப்ன மரைரத்ஷ அர்கஶப

ஷடனஷநில் தண்ி ஶனரகத்டக்கு உரரக ற
கரட்டுற்கு இந்ப் தரஸ்தர்ைம் குந்கம்ரஶண
தண்ிிடும்?

ஆக வரத்ம், ஸ்கரிக்கறநன் ஸ்கரிக்கப்

தடுகறநரின் தரத்ஷ ஸ்தர்ைறக்கறந ரறரி, அந்ப்
தரத்றன் தக்கரகக் ஷகஷக் வகரண்டு ஶதரய் தரணர
னொதத்றல் தண்டஶ னேக்ம்.
அப்தடிப் தண்ிணரஶன ஶதரடம், னன்ஶண ரன் வைரன்ண
ரறரி அனஷட ஆைலர்ர ைறத்ம் க்குள்
தரய்ந்டிடும்.
சுத்ரண தரத்ஶரடு என்ஷநப் தண்ிணரல் அந்
தரஷணக்ஶக மரக்ஷரத்ரகச் வைய்கறந கரர்த்ஷ

ிடவும் ைக்ற ஜரஸ்ற.அணரல் ரன் ஈச்ஷணஶ „தர
க்ரயற‟ரன்; „தரஹ்க்ரயற‟ இல்ஷன

ன்தட.„தரஹ்க்ரயற‟ ன்நரல் வபிிஶன

தண்டஷ ற்றுக் வகரள்கறநன்.„தர க்ரயற‟
ன்நரல் ஶணரதரத்ஷ ற்றுக் வகரள்கறநன்.
(ைறரித்ட) „தரஷண‟ ன்தஷப் ‟தரைரங்கு‟ ன்று

அர்த்ம்

வகரடுக்கறந அபவுக்கு ரம் வகரண்டு ந்ட ிட்ஶடரம்!

அப்தடிப்தட்டஷ ரன் வைரல்னில்ஷன. „தரஹ்த்றல்
(வபிப்தட) வைய் னடிில்ஷனஶ‟ ன்ந ரதனம்

ஶைர்ந்ட உள்ஶபனேள்ப றஜரண தக்றஷனேம், திஷனேம்
வ்னத்ற தண்ி, அற்கு அஷடரபரகப்
தண்டஷஶ „தரஷணரகப் தண்டட‟ ன்று
வைரல்கறஶநன்.
அப்தடி ஶணரதரத்ரல், ஸ்கரிக்கப்தடுதரின்
தரத்ஷ அற்குச் ைற்று டெத்றல் ம் ஷகரல்

வரடுகறந ரறரி தண்டஷஶ அஷ றஜரகத்

வரடுரக தரித்ட, அனஷட ஆைலர்ரத்ஷ
க்குள் இநக்கறக் வகரள்ப ஶண்டும்.

அர் ஆைலர்ரம் ன்று தண்ிணரலும்
தண்ரிட்டரலும் மரி, அப்தடிப் தண்ஶண்டும் ன்று
றஷணக்கரரகக் கூட இனந்ரலும் மரி, ம்னஷட

றஜரண, அந்ங்க சுத்ரண தரணர ஸ்கரத்றணரல்
அனக்குள் அந்ரத்ரரக இனக்கப்தட்ட ஈச்ன் –
ரரன் – ஆைலர்ரம் வைய்டிடுரன். அறஶன
மந்ஶயஶில்ஷன…
னட கரஷ னட ஷகரலும் இடட கரஷ இடட

ஷகரலும் அதிரணத்றன்ஶதரட வரடுகறநரற்ஶதரனஶ
ரன் றஶ இனப்தர் கரஷனத் வரடும்ஶதரடம், அரட
தரஷணரக அப்தடிப் தண்டம்ஶதரடம் அனஷட
னட கரஷன ம்னஷட னட ஷகரலும் இடட
கரஷன இடட ஷகரலுந்ரன் வரடுகறந ரறரிச்
வைய்ஶண்டும். அரட அனஷட னட கரலுக்குக்
கறட்ஶட ம்னஷட னட ஷகனேம், இடட கரலுக்குக்

கறட்ஶட இடட ஷகனேம் இனக்கும்தடி ஷககஷப நறத்டப்
ஶதரட்டுக் வகரள்பஶண்டும்.மரரரக இப்தடிப்

தண்டறல்ஷன.அந் இண்டு ஷகரலும் அற்கு ஶஶ
உள்ப கரஷனத்ரன் வரடுகறஶநரம்; அல்னட வரடுகறந
ரறரிப் தண்டகறஶநரம்.இப்தடிப் தண்டம் ஶதரட

ம்னஷட னட ஷக அனஷட இடட கரஷனனேம்,
இடட ஷக னட கரஷனனேம் வரடுரகஶ
இனக்கும்.வணன்நரல் அர் க்கு றர்த் றஷை

தரர்த்டக் வகரண்டினப்தரல் கண்ரடி திம்தம் ரறரி

னட-இடட ரநறப் ஶதரகும். (ைறரித்ட) உல்டர! அணரல்
கத்ரிக்ஶகரல் ரறரி ம்னஷட இடட ஷகக்கு ஶல்

னட ஷகஷ நறத்ட றஶ இனப்தரின் னட-இடட
கரல்கஷப ம்னஷட அந்ந்க் ஷகரஶனஶ
வரடஶண்டும். அப்தடித்ரன் வைய்ஶண்டுவன்று
ைரஸ்த்ம் – மவ்ஶ மவ்: மம்ப்ஷ்டவ்ஶர

க்ஷறஶ ை க்ஷற:*. என னஸ்கத்றல் “கர்ரீற” –
கத்றரி ரறரி – ன்ஶந இனக்கறநட.„கர்ரி‟ினறனந்ட

ந்ஶ ம் „கத்றரி! „கர்ணம்‟ ன்நரல் றுக்குட…….
„அதிரணம்‟ ன்று

னனறல் வைரன்ஶணஶண.அன்

ரைகத்ஷப் தற்நறக் வகரஞ்ைம் „க்ஸ்ப்வபய்ன்‟
தண்டகறஶநன்.

அதிரணம் வைரல்றல் னனறல் எனத்ன் ன்ண
ஶகரத்ஶர அஷ ஆம்தித்ட ஷத்ர்கபரண
னெனரிறகபின் வதர்கள் னம்.இற்கு „ப்ம்‟ ன்று
வதர்.„ரிற‟ ன்நரல் ஶங்கபில் அடஷ

ஶனரகத்டக்கு ந்றனக்கர என னட ந்றத்ஷ அகண்ட
ஆகரைத்றனறனந்ட கண்டு திடித்ட ஶனரகத்டக்குக்
வகரடுத்ர்.இப்தடி எவ்வரன ஶகரத்த்றலும்

னெனர்கபரக என்நறனறனந்ட ந்ட ஷ ரிறகள்
இனந்றனக்கறநரர்கள்.அந் ரிறகபிலும் ரர் வரம்த
னக்ரணஶர அர் வதரிஶனஶ ஶகரத்ம்

இனக்கும்.„ஆங்கல ம ஶகரத்ம்‟ ன்தட அந் ம்ை
ஆம்தத்றல் ந் னல் ரிறரண ஆங்கறமர் வதரில்
இனக்கறநட.„வகபண்டின் ஶகரத்ம்‟ ன்தட அந் ம்ை
ஆம்தத்றல் ந் னென்று ரிறகபில் னென்நரரண

வகபண்டின்ரின் வதரில் இனக்கறநட.இற்குச் ைறன
ினக்கும் உண்டு.அந் மரைரம் இப்ஶதரட

ஶண்டரம்.அதிரணத்றன் னனறல் „ப்ம்‟ ன்ந
வதரில் ம்ை னெனர்கபரண ரிறகபின் வதர் னம்.
டேஸ்ம்னற – 2.72
ப்த்றல் வைரல்கறந ரிறகபில் – வதனம்தரனரண
ஶகரத்ங்கபில் னென்று ரிறகபின் வதர் னம்; அப்தடிப்
தட்ட ரிறகபில் – ர் வதரில் ஶகரத்றனந்ரலும்
அந் ரிறகபின் தம்தஷ க்ம், lineage, ஆற னனறல்
இனந் ரிற, அப்னநம் அனஷட திள்ஷப ரிற,
அற்கப்னநம் அந்ப் திள்ஷபின் திள்ஷப ரிற

ன்தரகஶ னம். தித்ன ர்ப்தத்றஶனர இற்கு
ரநரக ம் ம்ைத்றல் னடிரக க்கு னன்ணரல் ந்
னென்று ஶதஷச் வைரல்னற அர்கலக்குத் ர்ப்தம்

வகரடுப்தட.அறலும் கஷடைற கஷடைறரய் ந் அப்தரில்
ஆம்தித்ட, அப்னநம் அனஷட அப்தர, அற்கப்னநம்
அனக்கும் அப்தர ன்று ரிஷைப்தடுத்றக்

வகரடுக்கறநட.கல்ரங்கபில் கண ஶகரரக ப்ம்
வைரல்கறநட க்கம். டெ-ர் ன்ந கல்ரப்

வதண்டம் திள்ஷபனேம் மஶகரத்ரக இல்னரல்
வவ்ஶறு ஶகரத்த்ஷச் ஶைர்ந்ர்கபரக இனக்க
ஶண்டுவன்தட னக்ரண ிறரனரல், அந்
ிறஷ அடேமரித்ஶ என ிரயம் டக்கறநட ன்று
மஷதக்கு ப்கடணம் வைய்னேம் உத்ஶைத்டடன் இப்தடி
கணஶகரரக ப்ம் வைரல்ட. அன்ஶதரட
அதிரணத்றல் வைரல்ட, ர்ப்தத்றல் வைரல்ட

ஆகற இண்ஷடனேம் ஶைர்த்டச் வைரல்ரர்கள்.னனறல்

அதிரணத்றல் வைரல்லும் அஶ ரிஷைக் க்த்றல்
ஆற னல் ரிற, அர் திள்ஷப, ஶதர் ன்று

ஶகரத்த்ஷத் வரிிப்தரர்கள்.அப்னநம் தித்னக்கபின்
ரிஷை.ஆணரல் ர்ப்தத்றல் அப்தர-ரத்ரவகரள்லத்ரத்ர ன்று வைரல்கறந க்த்ஷ இங்கு
ரற்நறக் வகரள்லத் ரத்ர-ரத்ர-அப்தர ன்று

வைரல்ரர்கள்.ர்ப்தத்றல் எவ்வரன வதஷச்
வைரல்லும்ஶதரடம் இன்ண ஶகரத்த்ஷச் ஶைர்ந்ர் ன்று
ஆம்தித்ட அப்னநம்ரன் வதஷச் வைரல்ட.

அதிரணத்றல் னனறல் னெனரிறகபின் வதர் னம்
ன்தடரன் இங்ஶக ிம். அப்னநம் அந் ஶகரத்ப்

வதனம், அப்னநம் கர்ரக்கஷப ஷக வரஷகப்தடுத்றக்
வகரடுக்கும் மழத்ங்கபில் இன் ஷச் ஶைர்ந்ஶணர
அன் வதனம், அப்னநம் ரலு ஶங்கபில் இன்

ஷச் ஶைர்ந்ஶணர அன் வதனம் னம்., அந் ஶ
ைரஷகஷத் ரன் அத்ணம் தண்டரக னம்.

(ைறரித்ட) இந்க் கரனத்றல் „தண் ஶண்டின்‟ ன்று
ஷத்டக் வகரள்பனரம்.னடிரகத் ன் வதஷச்
வைரல்ரக னம். வைரல்னற, ”ஶதர:” (Bhoh) – அரட
„வதரிஶ!‟, „ஶண!‟ – ன்று

ஸ்கரிக்கப்தடுதஷக்

கூப்திட்டு ஸ்கரத்ஷ மர்ப்திக்க ஶண்டும். “இன்ண
ரிறகஷபக் வகரண்ட இன்ண ஶகரத்க்கரன், இன்ண
மழத்க்கரன், இன்ண ஶ ைரஷகஷ அத்ணம்
தண்டம் இன்ண வதனள்பணரக இனக்கறஶநன் ர!”
ன்று வரத்த்றல் அர்த்ம் வகரடுக்கும்.

ப்ஶதர்ப்தட்ட உத்ரண தம்தஷில் ரம்
ந்றனக்கறஶநரம்; ஶனரகம் னலற்கும் த
கல்ரத்ஷச் வைய்னேம் ஶங்கபிலும்,
மழத்ங்கபிலும் ரம் ஷச் ஶைர்ந்ரக இனக்கறஶநரம்
ன்று வ்பவுக்வகவ்பவு ஞரதகப்தடுத்றக்

வகரள்கறஶநரஶர அவ்பவுக்கவ்பவு க்கு
ச்ஶமரகும். இப்ஶதர்ப்தட்ட தம்தஷில் திநந்ஶரம்
ன்தற்கு ற்ந ஶரக்ரம்ைங்கஶபரடு, அந்ப்

தம்தஷக்கு worthy descendants – ஆக ரம் இனக்கஶண்டும்
ன்தற்கு இப்தடி அதிரணம் வைரல்ஶ reminder ஆக,
அரட ஞரதகனெட்டிரகவும், inspiration ஆகவும், அரட

க்கு உள்ஶப னந்ட ஊக்குகறந ைக்றரகவும் இனக்கும்.
அணரல்ரன் ம் ஶகரத்-மழத்ரறகள் ன்நரகத்
வரிந் ம்கத்டப் வதரிர்கலக்கும் – அப்தர, ைறத்ப்தர

ரறரிரணர்கலக்ஶக – எவ்வரன டஷ ஸ்கரம்
தண்டம் ஶதரடம் அதிரணம் வைரல்னடம் ன்று
ஷத்றனக்கறநரர்கள். ம்னஷட ஶத்றன் ஞரதகம்,
ஶ ரிறகபின் ஞரதகம், ம்ை யறஷ – „குடிப்
வதனஷ‟ ன்தட – ப்ஶதரடம் ம் ணமறல்

இனக்கஶண்டும் ன்தஶ இன் அடிப்தஷட ரத்தர்ம்.
‟இப்ஶதர்ப்தட்ட

குடிின் றத்ஶரன்நனரக இன்ண வதர்

வகரண்ட ரன் இனக்கறஶநன்‟ ன்தரகக் குடிஷச்
வைரன்ணிட்டுத் ன்னுஷட வதஷ எனத்ன்
வைரல்ரக அதிரணத்ஷ அஷத்டக்
வகரடுத்றனக்கறநரர்கள்.

இத்ஷணக்கும் ஆம்தம் „அதிரஶ‟ – ‟ைரிச்

வைரல்கறஶநன், அரட அநறனகம் தண்ிக் வகரள்கறஶநன்‟
ன்று ஶர் அர்த்ம்.„ங்கலஷட ஆைலர்ைணத்ஷ –
ஆைலர்ர ப்றைணத்ஷ (று வரறஷ) ஶண்டிச்
வைரல்கறஶநன்‟ ன்று ீட்டி அர்த்ம் வைரல்டண்டு.
அந் ப்றைணத்றற்கு „ப்த்திரணம்‟ ன்று
வதர்.அட வைரல்னத் வரிரனுக்கு ஸ்கரம்
தண்ப்தடரட ன்றுகூடச்
வைரல்னறினக்கறநட.ஸ்கரம் தண்ிணன்
வரிித்டக் வகரண்டதடி அன் ைர்ரஷ (வதஷ)
„இன்ண

வதனள்ப ைர்ர‟ ன்று கூப்திட்டு

“ீர்க்கரனேஷ்ரன்

த வமபம்!” ன்று வைரல்ஶ அந்

ப்த்திரணம்.
ப்த்திரணம் வைரல்னத் வரிரனுக்கு ஸ்கரம்
கூடரட ன்கறந ரறரிஶ ஶஶந ைறன ஶதனக்கும்
(கூடரவன்று) வைரல்னறினக்கறநட. ல்னரம்
வரிந்ரணரலும் என வதரிர் தடுத்டக்

வகரண்டினக்கும்ஶதரடம், ஜதம்-னஷஜ தண்டம்ஶதரடம்,
ஶயரம் தண்டம்ஶதரடம், ஷனில் ண்ஷய்

ஷத்டக் வகரண்டு ஊநறக் வகரண்டினக்கறநஶதரடம்,
ஷகில் ீர்த் தரத்ம், னஷ்த-அக்ஷஷ, ர்ப்ஷத – மறத்,
வய் னனறஷ ஷத்டக் வகரண்டினக்கும் ஶதரடம்,

ஆயர ஸ்டக்கள் ஷத்டக் வகரண்டினக்கும் ஶதரடம்,
ஆயரம் தண்டம்ஶதரடம், இன்னும் ைறன
மந்ர்தங்கபிலும் ஸ்கரம் தண்ப்தடரட.

ைறன ஶதனக்கு ஸ்கரம் தண்ிணரலும் அதிரணம்

வைரல்னக்கூடரட ன்றும் ர் ைரஸ்றத்றல் ிறனஷந
இனக்கறநட.„ீன்‟, அரட ங்கள் ரறரி
மந்றரமறகலக்கு, அதிரணம்
வைரல்னக்கூடரட.ஸ்கரம் தண்டஶ ி
„அதிரஶ‟ வைரல்னப்தடரட.„ீன்‟ ன்று

வைரல்னற

னடிக்குனன் இன்னும் ரஷனந்ட ஶதஷனேம்
வைரல்னறினக்கறநட.
ஶரன், ீம், மதரம், வ்னக்ஷரம், அக்ண ீணதி ர ீன்|
ண்டத் ப்ண்ஶத் னவப ரதிரணம் ஆைஶத் ||
இங்ஶக வைரல்னறினக்கறநர்கலக்வகல்னரம் கற ரறரி
றனம் ஶர ிலந்ட ண்டத்ரக ஸ்கரிக்கத் ரன்
ஶண்டுரணரலும் அதிரணம் கூடரட.ரரர்?னனறல்
ஶர்கள், அணரல்ரன் ஶகரினறலும் அகத்டப்
னஷஜிலும் ஸ்கரிக்கறநஶதரட „அதிரஶ‟
வைரல்றல்ஷன.அப்னநம் றகள், கங்கர னஷஜ

தண்டகறஶநரம்.ரஶச்த்றல் மனத் னஷஜ
வைய்கறஶநரம்.அங்ஶகவல்னரம் அதிரணம் கூடரட.என
மஷத டக்கறநட.அறஶன தன வதரிர்கலம்
இனக்கறநரர்கள்.ணிப்தடக் கண்டரல் அந்
எவ்வரனத்னக்கும் அதிரணத்ஶரஶடஶ ஸ்கரம்
வைய்டம்.ஆணரல் மஷதரக அப்தடிப் தன ஶதர் உள்தட
ஜணங்கள் ஶைர்ந்றனக்கறநஶதரட, மஷதக்கு ஸ்கரம்
உண்டரினும், அதிரணம் வைரல்னப்தடரட.அச்த்ம்
ரறரி வ்னக்ஷங்கலக்கும் அதிரணறல்னர

ஸ்கரம் ட்டுஶ.அக்ணிக்கும் அப்தடிஶ ரன்.

(ைறரித்ட)

ஜரக்ஷரக இப்ஶதரட என்று வைரல்கறஶநன்:

ஸ்த்ரீகபில் ரரர் ி ற்நர்கலக்கு அதிரணம்
இல்னரஶனரன் ஸ்கரம். இஷ னனறஶனஶ
வைரல்னறினந்ரல் ண
ீ
கரனத்றல் ஸ்த்ரீ மத்ம்
வைரல்கறநர்கலக்குக் ஶகரதம் னம் ன்தரல் ரன்

ஜரக்ஷப்தடுத்றக் வகரண்டு, „ஆணரணப்தட்ட ஶர்கள்,
மந்றரமறகள், னண் ீர்த்ங்கள், ித்த் மஷதகள்
ஆகறற்நறக்குக் கூடத்ரன் அதிரணம் இல்ஷன.
அணரல் இங்ஶக உைத்ற-ரழ்த்ற கரட்டிப்
தரகுதடுத்ில்ஷன. ஶர க்குத் வரிர, வரிிக்க
னடிர கரத்டக்கரகத்ரன் இப்தடி ிற இனக்கறநட ‟
ன்று கரட்டுற்கு அடேகூனரகச் வைரல்னறக்வகரண்டு
ஶதரகறஶநன்!
ஸ்த்ரீகபில் ஸ்ரணத்றல் உர்ந் ல்னரனக்கும்
ஸ்கரம் தண்னரரணரலும் ரரவரனத்றக்ஶக
ஸ்கரத்ஶரடு அதிரணனம்

வைரல்லுட.ைறஷ்டரைரத்றல் இப்தடித்ரன் டந்ட
னகறநட.குனதத்ணிக்கும், ரரர் கரனரணதிநகு

ஷன் தத்ணிக்கும் ரரர் ஸ்ரணஶ வகரடுப்தடம்
ைறஷ்ட மம்ப்ரத்றல் ந்றனக்கறநட.

ன்ஷணிட உத்றல் இனப்தனக்ஶகர, கல ழ் ட்டத்றல்
இனப்தனக்ஶகர (ஸ்கரம் வைய்க்) கூடரட ன்றும்
இனக்கறநட.குனஷத் ி ற்நர்கலக்கு இந் ிற
ன்றும் இனக்கறநட. குனப்தட்டம் கட்டிக் வகரண்டரல்
ற்நர்கஷபிட றஷந ஸ்கரத்ஷ ரங்கறக்

வகரண்டு கஷ்டப்தட்டுத்ரன் ஆகடம் ன்று
ஷத்றனக்கறநட!

ஸ்கரம் தண்டதனும் இப்தடிிப்தடி
இனக்கக்கூடரட ன்று
வைரல்னறினக்கறநட.ஸ்கரிக்கப்தடுதனுக்குச் வைரன்ண
அஶ ஸ்டக்கஷப இனும் ஷகில் ஷத்டக்

வகரண்டு ஸ்கரிக்கக் கூடரட.னனர்கபரணரல் ஶஶன
ஸ்றம் கூடரட.அஷ இடுப்தில் கட்டிக்வகரண்ஶட
தண்டம்.றநந் உடம்தரக ன்தட னக்ம்.எபிவு
ஷநவு இல்னரல் ன்ஷண அப்தடிஶ எறத்டத்
னற்கு ஹ்ன தரகத்ஷ னெடரல் கரனறல்

ிலட அஷடரபம்.அணரல் ைட்ஷட ஶதரட்டுக்
வகரண்டு (ஸ்கரிப்தட) கூடரட.
ஸ்கரம் தண்டதன், ரங்கறக் வகரள்தன் இண்டு
ஶதனம் அசுத்ணரினக்கப்தடரட.இந்க் கரனத்றல்,
வரம்தவும் டித் ப்தரக இனக்கப்தடரட ன்று „னறத‟னரக
அர்த்ம் தண்ிக் வகரள்பனரம்.

ித்ஷ, அடேஷ்டரணம், ஞரணம் னனற ஶர என்நறல்
ஶர்ச்ைறஷடந்ர்கள் மமரணரலும், அல்னட

மறல் ைறன்ணர்கபரணரலுங்கூட ஸ்கரம்.ற்நர்
ித்றல் னென்று மரட
வதரிணரினப்தனக்ஶக ஸ்கரிக்கடம் ன்று என
அதிப்ரம் இனக்கறநட. அப்தடிப் தரர்க்கரல், வதரடரக
ம்ஷிட மறல் வகரஞ்ைம்

வதரிரினப்தரினறனந்ட ஆம்தித்ட ல்ஶனரர்
னன்ணரலுஶ உடம்ஷதக் கல ஶ ஶதரடுட ல்னட;

பிஷப் தண்னக்கு உவுட. ஆிிட்டத்ன்று

னயளர்த் கரனஶ வதரினுக்கும் ஸ்கரிப்தரக
ைறஷ்டரைரம்; அன்ஷநக்குத் ஶடித் ஶடிப் ஶதரய்
ஸ்கரிப்தரர்கள்….
வய்த்றன் ரத்றற்கு னன்னம் !
வய்த்றன் ரத்றற்கு னன்னம்!
ஸ்கரம் தண்டகறநணின் ரத்ஷச் வைரல்ற்கு
னன்ஶண அன் வைய்கறநட „ப்ரம்‟ – ப்ரம் – ன்று
ஶடிக்ஷகரகச் வைரன்ஶணன். மகனரண ஶதனம்

ஸ்கரம் தண்டகறந மரக்ஷரத் தஶச்னுக்கும்

யரிஷ்டவுக்குங்கூட அர்கலஷட ரத்டக்கு
னன்ணரடி ம்னஷட ஸ்கரம் இனக்கறநட. ங்ஶக?
அர்கலஷட ந்த்ங்கபரண தஞ்ைரக்ஷரீ

அஷ்டரக்ஷரீகபில்ரன். (ைற தஞ்ைரக்ஷரீில்) னனறல்
“:”, அப்னநஶ
(ரர

ஈச் ரரஷச் வைரல்லும் „ைறர”.

அஷ்டரக்ஷரீில்) னனறல் ”ஶர”, அப்னநஶ

ிஷ்ட ரரஷச் வைரல்லும் “ரரர”.

ரங்கள் (டநிகள்) ஸ்கரத்ஷ ரரனுக்ஶக
மர்ப்தித்ரலும் தஶச்னும் ஸ்கர ப்ரின் ரன்.
„அதிஶகப்ரின்‟ ன்று

வதரடில் ைறஷணச் வைரல்ட.

யர ிஷ்டஷ „அனங்கர ப்ரின்‟ ன்தரர்கள்.

(ைறரித்ட) ைறன் „டிப் தரர்ப்தரன்‟! ஏரல் னலகறக்
வகரண்டு! வதனரள் ரஜரறரஜணரக ஶனரக தரனணம்
தண்டரல் கறரீட, குண்டன, ஸ்த், னரறகபரல்
ரஜ அனங்கரம் தண்ிக் வகரள்தன்…. ஈச்ன்

ஸ்கர ப்ரினுந்ரன் ன்று வைரல்னந்ஶன்.
„வனத்ம்‟ ன்று

ப்மறத்ரக ஶம் அஷண

ஸ்டறப்தறல் எஶ „ஶர‟ ரகஶ இனக்கும்.
அற்கு „கம்‟ ன்ஶந என வதர்….
டநிக்கு அதிரணம் கூடரட
டநிக்கு அதிரணம் கூடரட
அதிரண மரைரத்றல் இனந்ஶரம். அஷ ரன்
வைரன்ணற்குக் கரம் – ங்கலக்கு அதிரணம்
வைரல்னறத்ரன் ஸ்கரம் தண்டம் ன்தரகஶ
இனக்கும் ன்று ரரட றஷணத்ரல், அடரன்
இல்ஷன ன்று கரட்ட ந்ஶன். னன்ஶணஶ

கரட்டிஷக் வகரஞ்ைம் „ஆனரதஷண‟ வைய்கறஶநன்:

மந்றரமறக்கு ஸ்கரம் தண்டம்ஶதரட அதிரணம்
வைரல்னக்கூடரட ன்று ைரஸ்றம் இனப்தஷச்
வைரன்ஶணன்.
அற்கும் னன்ஶணஶ வைரன்ஶணன், மந்றரமற

றர்ஸ்கரனும், றரைலர்ரக்கரனும் ன்று. இனுக்கு
ஸ்கரம் ன்தஶ ஜண மனரத்றன்
„வமண்டிவன்‟ஷட „வஸ்வதக்ட்‟ தண்ிப்

ஶதரணரல்

ஶதரகறநவன்றுரன் „அனவ்‟ தண்ிினக்கறநட ன்றும்
வைரன்ஶணன்…வைரன்ஶணஶணர, வைரல்னில்ஷனஶர?
இப்ஶதரட வைரல்கறஶநன்.
ன்ஷண ஸ்கரிக்கறநன் ரர், ன்ண ன்தஷப் தற்நற
றஷணக்கரல், எஶ றஷணப்ன ஆத்ரஷப்

தற்நறரகத்ரன் மந்றரமற இனக்க ஶண்டும்

ன்தரஶனஶ இப்தடி ஷத்ட. ன்ஷண ந்ஷண
தண்டதன்… றந்ஷண தண்டதனுந்ரன் –

ணரணரல் ன்ண ன்று உரமீணரகஶ இனக்க
ஶண்டின் மந்றரமற.
குன தீடத்றல் இனக்கறந ங்கலக்கும் மந்றரமற

ஶம் இனப்தரல் (ஸ்கரிப்தர் அதிரண ரைகம்
வைரல்னக்கூடரவன்ந) அந் „னொல்‟ இங்ஶகனேம் அல்
வைய்ப்தடுகறநட.
வரிரத்ணத்ரல் ணக்குச் ைறன ஶதர் ஸ்கரம்

தண்ிணிட்டு “அதிரஶ” ன்று ஆம்திப்தரர்கள்.
உடஶண, கூட இனப்தர்கள், “கூடரட, கூடரட!” ன்றுன்

ைத்ம் ஶதரட்டுக் வகரண்டு டுப்தரர்கள். ணக்குச் ைறரிப்தரக

னம். வணன்நரல்: அந் அதிரணத்றல் னகறந ல்ன
ல்ன ிங்கள் – ரிறகபின் வதர், ஶகரத்ப் வதர்,
மளத்ப் வதர், ஶப் வதர் ன்ந ல்ன ிங்கஶப –
மந்றரமறக்கு அச்றல்ஷனரன் ன்று

ைரஸ்றத்றல் ஷட ஶதரட்டினக்கறநட. னொனரக இனப்தஷ
infringe தண்ிணரல்

(ீ நறணரல்) தரதம் ன்று இங்ஶகனேம்

அல் தடுத்டகறஶநரம்… மரி! ஆணரல், ரன் ன்ண
தண்டகறஶநன் ன்நரல், அந் அதிரணத்றல்
வைரல்னப்தடும் ல்ன ிங்கஷபத் வரிந்ட
வகரள்பரல் ிட்டு ிட்டு, ஸ்கரம்

தண்டதர்கஷபப் தற்நற ஊர் அக்கப் ஶதரர்
அத்ஷணனேம் ிைரரித்டத் வரிந்ட வகரள்கறஶநன்! ரிற
ப்ம் ஶண்டரம் ன்று ிட்டு ிட்டு,

ஸ்கரக்கரணின் ரர ரர், ரத்ர ரர்,

அடுத்ரத்டக்கரன் ரர், ஆஃதீமர் ரர், ப்தஶர அன்
தரர்த் ஶஷன ன்ண, இனந் ஊர் ன்வணன்ண ன்று

ஜரடர ிைரரித்டத் வரிந்ட வகரள்கறஶநன்! அர்கள் ரிற
உநவு, ஶ உநவு வைரல்ஷவல்னரம் „ஶண்டரம்‟
ன்று ஷத்டிட்டு, ரஷரட எனத்ஷச் வைரல்னற
அனக்கு த்ஷணஶர சுற்நற ஷபத்ட இனுக்கு

உள்ப உநஷ ரணரகஶ ஶஶந வைரல்னற, அப்தடித்ரணர
ன்று றச்ைப்தடுத்றக் வகரள்கறஶநன். ஞரண த்னஷ்டி,
அதர ஞரதக ைக்ற, அட, இட ன்று ஸ்ஶரத்னம்
மம்தரறத்டக் வகரள்கறஶநஶண!
Formal-ஆகக்

ஶகட்டுக் வகரள்பர, ஶகரத்-மளத்ரற

அதிரண மரைரங்கஷபனேம் informal-ஆகக் ஶகட்டுத்
வரிந்ட வகரள்பத்ரன் வைய்கறஶநன்.
ன்ண தண்னரம்? ைறஷ்ர்கள் ன்று டத்ஷ
அதிரணித்டக் வகரண்டு அணரல் ரங்கள் வதந
ஶண்டி ர்ஷக்ஷஷ ஜணங்கள் வதற்றுக் வகரண்டு
ங்கபரல் அட வதநஶண்டி த்ி ஷக்ஷஷ
அற்கு ந்ட, இப்தடிரகப் தஸ்தம் டனம்

ஜணமனெயனம் ஶதரறத்டக் வகரண்டு ப

ஶண்டுரணரல் ஜணங்கலக்கு டத்றடம் அந்
அதிரணத்ஷ, தற்றுஷன ற்தடுத்றத் னகறநற்கரக
அங்ஶக ஸ்ரறகள் ன்று உட்கரர்த்ற

ஷக்கப்தட்டினப்தர் அர்கலஷட மரைரங்கபில்
இன்ட்ஸ்ட் கரட்டி, ப்ரிரகப் தகத்ரன் ஶண்டும்.
டரறதற ிட்ஶடற்நறரினந்ரல் ைறஷ்ர்கலக்கு

டத்றடம் ப்தடி எட்டுல் உண்டரகும்? அர்கலம்
ிட்ஶடற்நறரக, ிட்டு ிட்டுப் ஶதரய் ிடுரர்கள்.
இப்தடிச் வைரன்ணரல், “கரர்ரர்த்ரகத்ரன் இந்
ப்ரிரண ிைரரிப்தர?” ன்று றஷணத்டிடக்கூடரட.
டரறதற ன்று இனக்கறநனுக்கு டத்றன் னக்ஷ்த்றல்
– ஜணங்கலக்கு

ர்ங்கஷப டுத்டச் வைரல்ட ன்தட

ரவண னக்ஷ்ம்? அறல்-றஜரண ஈடுதரடு இனந்ரல்
ஸ்தரரக அனுக்கு

ைறஷ்ஶனரகத்றடம் என

அக்கஷநனேம் தரிவும் ப்ரிதரனம் உண்டரகத்ரன்
வைய்னேம். அரட கரர்ர்த்ம், கரரர்த்ம்
ன்வநல்னரம் இல்னரஶன இற்ஷகரகஶ உண்டரகும்
ன்கறஶநன்……..

அஞ்ஜனற (கும்திடு) , ஷகக்குலுக்கல்
அஞ்ஜனற (கும்திடு), ஷககுலுக்கல்
கற ரறரி அஷ்டரங்கம் னறில் தட ிலட, கதந்னம்
னங்கரல் ஷிலும் ஷபப் தஞ்ைரங்கம் ட்டும்
னறில் தட ஸ்கரிப்தட, னங்கரலும் னநங்கரலும்

ட்டும் தட ண்டி ஶதரடுட – அப்ஶதரட ஷனஷனேம்
க்குட, றன்று வகரண்ஶட மல்னைட் அடிப்தட –

அரட என ஷகஷ ட்டும் க்குட ன்நறப்தடிப்
தனி அதிங்கபரல் ரிரஷஷ
வபிப்தடுத்டஷச் வைரன்ஶணன்.
இடகஶபரடு னக்ரண இன்வணரன்ஷநச் வைரல்ன
ஶண்டும். அடரன் இந் இந்றர ஶைம் னரிலும்

மகனரண ஶதனம் மகனரண ஶதனக்கும் தண்டரக

இனக்கறநட. வபிஶைத்ர்கள்கூட இங்ஶக ந்ரல்
அப்தடிச் வைய்கறநரர்கள். ரிரஷ தண்டற்கு
ட்டுறல்னரல், அவ்பவுக்கு
ஸ்ரணறல்னரர்கலக்கும் ரழ்த்ஷ,
ல்வனண்த்ஷத் வரிிக்கும் மங்ஶகரக அட
ஆகறினக்கறநட.

இண்டு ஷகஷனேம் ஶைர்த்டக் குிப்தஷத்ரன்
வைரல்கறஶநன்.
„அஞ்ஜனற‟ ன்தட

அஷத்ரன். „அஞ்ஜனறயஸ்‟ரக

ன்று னஸ்கங்கபில் றஷந னம்.

றறல் „கும்திடு‟. “கும்திடஶநன் ைரீ !” ன்றுரன் இங்ஶக
வதரட ஜணங்கள் வைரல்கறநரர்கள். “ைரற கும்திடுடர”
ன்கறநரர்கள். ரட கரர்ம் டக்கடவன்று

ஷச்ரக ஶண்டிக் வகரள்லம் ஶதரட, “ஷகவடுத்டக்
கும்திடஶநன்” ன்கறநரர்கள். “கும்திடப் ஶதரண வய்ம்
குறுக்ஶக ந்ட” ன்கறஶநரம். இப்தடி உச்ை

ஸ்ரணத்டக்குச் வைய்கறந அஞ்ஜனறஶ மகனனக்கும்
ல்வனண்த்ஷத் வரிிக்கும் மங்ஶகரகத்
ற்ஶதரட ப்தனரகற னகறநட. இப்ஶதரடங்கூட

மரஶனர, ஸ்ரணத்ரஶனர ங்கஷபிடக் வகரஞ்ைம்
ஶஶன இனப்தர்கஷபப் தரர்த்வுடன் எனர் னனறல்
அஞ்ஜனற தண்டகறநரர். அப்னநஶ அற்கு „ரிடர்‟ணரக
ற்நனம் அஷஶ தண்டகறநரர். அஶரடு
டக்கத்றக்கரர்கள் “ஸ்ஶ” ன்று ரரலும்
வைரல்ட க்கம். இங்ஶக அவ்பவு ஜரஸ்ற

க்கத்றனறல்னரிட்டரலும் “க்கம்” வைரல்ரகக்
ஶகள்ிப்தடுகறஶநன்.

ைறறு மளக்கரர்கள், னேரக்கள் எனத்ஷவரனத்ர்
இப்தடி greet வைய்ட வகரள்ரகத் வரிில்ஷன.
இர்கள் ங்கஷபிடப் வதரிர்கலக்ஶக அஞ்ஜனற

வைய்கறநரர்கள். த்றப் திரத்றல் ஏபவுக்கு ஶஶன
ஶதரணர்கபினறனந்ட மமளக்கரர்கலம் தஸ்தம்
அஞ்ஜனற தண்ிக் வகரள்கறநரர்கள்.
ன்னுஷட இண்டு ஷகஷனேம் ஶைர்த்டக் குிக்கறந

இந் னஷநக்கு ித்ரமரக வள்ஷபக்கரர்கபிடம்
இஷிடவும் தனரகச் ைறன்ணர், வதரிர்

ித்ரமறல்னரல் வரம்தப் தனரக உள்ப greeting-

அதிம் ன்னுஷட னட ஷகஷ ற்நரின் னட
ஷகஶரடு ஶைர்த்டக் குலுக்குரக இனக்கறநட. Shaking
hands-ரன்

எனத்ஷவரனத்ர் மந்றக்கும் ஶதரட

தண்டம் goodwill gesture ன்று (ைறரித்ட)

common courtesy - ஆக

இனக்கறநட. ரிரஷ ஸ்ரணத்றலுள்பர்கலக்கும்

மல்னைட், ண்டி ஶதரடுட னனரணஷப் தண்ிிட்டுக்
ஷககுலுக்குகறநரர்கள். மஸ்ரண,

கல ழ்ஸ்ரணக்கரர்கபரணரல் னனறல் ஷக குலுக்கறிட்டு
அப்னநம் கட்டிக் வகரள்ட, னத்ம் வகரடுத்டக் வகரள்ட
ன்வநல்னரம் ஷத்டக் வகரண்டினக்கறநரர்கள்.

ம் ஶைத்றல் ஷககுலுக்குடம், னத்ம் வகரடுப்தடம்
க்கறல்ஷன. ன்நரலும் கட்டிக் வகரள்லம் க்கம்
ட ஶைத்றஶன இனக்கறநட. வற்ஶக மரைரம்

அவ்பவுக்கு இடம் வகரடுக்கரட்ஶடன் ன்கறநட.

ல்ஶனரனஶ டிரக இனந் ஆறகரனத்றல் ஶைம்
னலக்க எவ்வரன தரனரனம் அந்ந்ப் தரனரஷக்

கட்டிக் வகரண்டு ஆனறங்கணம் வைய்டவகரள்லம் க்கம்
இனந்றனப்தஷப் தஷ இனக்கறங்கபினறனந்ட வரிந்ட
வகரள்பனடிகறநட. மஶயரர்கள், ஸ்ஶயறர்கள்

ஆனறங்கணம் வைய்ட வகரள்ரக றஷநப் தரர்க்கறஶநரம்.
இறஶன வகரஞ்ைம் னெத்ர்கூட இஷபஷ டி
ஶஶனஶ உட்கரர்த்ற ஷத்டக் வகரள்கறநட, உச்ைற
ஶரந்ட தரர்ப்தட ன்வநல்னரனம் தரர்க்கறஶநரம்.

னத்ம் வகரடுக்கறந க்கம் ம்றடம் ன்றுஶில்ஷன.
ச்ைல்-டப்தல் தரர்க்கறந ம்னஷட உைந் ஆைரத்றஶன,
கனரைரத்றஶன அற்கு இடம் வகரடுக்கில்ஷன.

ஷகஷப் திடித்டக் குலுக்கும் க்கறல்னரிட்டரலும்
ஷகஶரடு ஷக ஶைர்த்டக் வகரள்டண்டு. இண்டு
ஷகஷனேம் ீட்டி, ற்நர்கபின் இண்டு ஷகஷனேம்
திடித்டக் வகரண்டு „ர‟ வைரல்னற ஶற்தட உண்டு. “ஷக
ீட்டி ஶற்நரர்” ன்கறஶநரம். “ஷகஷப் திடித்ட
அஷத்டக் வகரண்டு ஶதரட” ன்கறஶநரம்.
வரைந்த் னெர்த்ற மளக்ரீஶணரடு மக்ம் தண்ிக்
வகரண்ட (ட்னப் னண்ட) கஷ ரரத்றல்
னகறநஶரல்னறஶர? அங்ஶக னனறல் ஸ்ரறஷ
மளக்ரீன் தரர்த்வுடன்,
”ஶரைஶ

ற ர மக்ம் தரயழஶ ப்மரரி |

க்னஹ்ரம் தரிணர தரிர்-ர்ரர தத்ரம்
த்னர || **

”ன்ஶணரடு

மக்ம் தண்ிக் வகரள்ப இஷ்டப்

தட்டீர்கபரணரல், இஶர ன்னுஷட ீட்டி ஷக! அந்க்
ஷகஷ உங்கள் ஷகரல் திடித்டக் வகரள்லங்கள்.
அணரல் ர்ரர வகட்டிரகக் கட்டுப் ஶதரட்டரற்ஶதரன
க்ஷறக்கப்தடட்டும்” ன்று வைரன்ணரக னகறநட.
„ர்ரர‟ஷத்ரன்

ரம் „ரிரஷ‟ ன்கறஶநரம்.

வஸ்வதக்ஷடக் குநறப்தட அந் ரர்த்ஷஷத்ரன்
ரனும் வைரல்னறக் வகரண்டு ந்றனக்கறஶநன். ஆணரல்
ரம் (றர்கள்) ரன் இப்தடி அர்த்ம் வைய்கறஶநரம்.
னெனத்றல் (ர்ரர ன்ந) அந் ரர்த்ஷக்கு அப்தடி
அர்த்ஶ இல்ஷன. „னஷநப்தடுத்ற ல்ஷன‟ ன்றுரன்
அர்த்ம். ல்ஷனப்தடுத்ப்தட்ட, அரட ஷஷந
வைய் வநறனஷந, ிற, ரகரிக டடிக்ஷகின்

ஷனஷந ன்வநல்னரனம் இண்டரம் தக்ஷரக
அர்த்னண்டு. இறல் கஷடைறில் வைரன்ணஷக்
வகரஞ்ைம் உைத்றத்ரன் ரம் ரிரஷ ன்நரஶன
வஸ்வதக்ட் ன்று ஷத்டக் வகரண்டினக்கறஶநரம்
ஶதரனறனக்கறநட.
*வத்

ரல்ீ கற ரரம், கறஷ்கறந்ர கரண்டம் 5.12

இற்ஶநரடு இன்வணரன அர்த்னம் மம்ஸ்க்னத்றல்
உண்டு; எப்தந்ம், உடன்தடிக்ஷக ன்கறஶநரஶ, அடவும்
„ர்ரர‟ ரன்.

இங்ஶக, “வகட்டிரண

உடன்தடிக்ஷகரகஶ ரம் ம்னஷட மக்த்ஷ –
ட்ஷத – கட்டுப்தடுத்ற க்ஷறப்ஶதரம்” ன்ந

அர்த்த்றல்ரன் மளக்ரீன் அந் ரர்த்ஷஷ

ஶதரட்டுப் ஶதசுட. அற்ஶகற்தஶ அப்னநம்

அக்ணிமரக்ஷறரகஶ ப்ர னரக – அரட
„அறகரனர்ரக‟ ன்கறநரர்கஶப

அப்தடி – அர்கள்

ஸ்ஶய உடன்தடிக்ஷக வைய்ட வகரள்கறநரர்கள். அந்
ிங்கள் இனக்கட்டும். க்கு ிம், மளக்ரீன்
ரரிடம் ஷகஶரடு ஷக திடித்டக் வகரள்லம்தடி

ஶகட்கறநரன் ன்தட. அனம் உடஶண மந்ஶரரகத்
ம்னஷட ஷகரல் அன் ஷகஷப் திடித்டக்
வகரண்டரர் – (மம்ப்ஹ்னஷ்டணர) யஸ்ம்

தீடரரம தரிர‟. உதன்ரமகர்கள் இஷச் வைரல்னற,
“ஷகஷப்

திடித்டக் வகரள்கறநட ரண ஜரற

க்கரகஶ இறனறனந்ட வரிகறநட. ஏரங்உடரணினறனந்ஶ (ணிக் குங்கறனறனந்ஶ) டேஷ் ஜரற
உண்டரிற்று ன்தர்கள் ங்கலஷட அந்
னெரஷகபின் க்கத்ஷத்ரன் திடித்டக்

வகரண்டினக்கறநரர்கள்” ன்று தரியரமம் வைய்டண்டு.
தரியரமம் கூடரட. எவ்வரன ஶைரைரம், அந்ந்

ஜணங்கபின் தக்(கு) ஸ்றற ன்ஶந டுத்டக் வகரள்ப
ஶண்டும்.
ஷகரன் கரர்ங்கஷபச் வைய்றல் ப்ரணரண கனி.
ஆணதடிரல் ற்நனுக்கு ஆணஷவல்னரம் ரன்
வைய்த் ரர் ன்று கரட்டவும், ற்நனுக்குத்
வரிரல் ரன் ஷகில் ஆனேம் ரறரி டவும்
எபித்ட ஷத்டக் வகரள்பில்ஷன ன்று கரட்டவுஶ
தஸ்தம் ஷககஷப இப்தடிச் ஶைர்த்டக் வகரள்ட
ன்தரக தரத்ஷவரட்டி என க்ரிஷ ஶல்ரடு,
கல ழ்ரடு ல்னரற்நறலும் ற்தட்டினக்கறநட ன்று

அநறரபிகள் வைரல்கறநரர்கள். “கரரிம் ரினும் ஷக
வகரடுத்ட” ன்று அடிக்கடி ஶகள்ிப்தடுகறஶநரல்னர?
“அனக்கு

இர் ரன் right hand ” ன்று வைரல்லும் ஶதரடம்

இஶ ரத்தர்ந்ரன்.
வதரிரணரல் ைறன்ணரின் ஷகஷப் திடித்டக்

வகரண்டு, கரப்தரக இனந்டவகரண்டு ல்னறில்
அஷத்டக் வகரண்டு ஶதரகறநட. ைறன்ணரணரல்
வதரிரின் தரத்ஷப் திடித்டக் வகரண்டு, “ீஶ கற”
ன்று கறடப்தட. அர் டக்கறநஶதரட,
ள்பரட்டறல்னரனறனப்தற்கரகக் ஷகஷப் திடித்டக்
வகரண்டு ஶதரடம் ரன்!
ற்நர் தரத்ஷத் வரட்டு ஸ்கரம் தண்டட –

வரட்ஶட ீர்ட ன்று திடிரரக அப்தடிப் தண்டட
– டஶைத்றல்

இன்ஷநக்கும் இனக்கறந ரறரி வற்ஶக

இல்ஷன ன்ஶநன். அஶ ரறரி கட்டிக் வகரள்கறந
க்கனம் டஶைத்றல் இப்ஶதரடம் ங்குகறநரற்ஶதரன
ம் தக்கத்றல் இல்ஷன.

கரம்: ஶதரகப் ஶதரக, கனற பர்ந்ட வகரண்ஶட
ஶதரறல் ஜணங்கபின் ணஸ், வபி ஶனரகம்

இண்டிலுஶ அசுத்ம் ஜரஸ்றரகறக் வகரண்டு
ந்றனக்கறநட. அந் ரறரி ஆகும்ஶதரட எனத்ஶரடு
எனத்ர் ைரீ ஸ்தர்ைம் ற்தட்டரல் அர்கபில் சுத்ற
குஷநந்ரின் ஶரம் ற்நஷனேம் வகரஞ்ைம் தரறத்ட
ிடும். வரம்தவும் வனப்தரக உள்ப சுத்ரத்ரக்கபின்
ித்றல் ட்டுந்ரன் இர்கலஷட தரிசுத்ம்

ற்நரின் அசுத்றஷ அனக்கறப் ஶதரட்டு சுத்ற வைய்ட.

ற்ந ல்னரர் ித்றலும் அசுத்க்கரன் ரன்

ற்நஷண தரறப்தட. என வரத்ட ிரறக்கரன் தன
ஆஶரக்ைரனறகலக்கும் ன்னுஷட ஶரகத்ஷ
உண்டரக்குகறநரஶண ி த்ஷண
ஆஶரக்ைரனறகபரலும் ிரறக்கரனுக்குத் ங்கலஷட
ஆஶரக்த்ஷ ஊட்ட னடிில்ஷனஶ! என அலகல்
தம் கூஷடப் தம் னலஷனேம் அலகப் தண்டகறந
ரறரி அந்ப் தங்கபரல் அலகஷன மரிப்தண்

னடிில்ஷனஶ! அப்தடித்ரன் எனத்ணின் டரைர
மதர்ைந்ரன் ற்ந மரைர ைலனஷனேம்
ிலப்தரக்கறிடுகறநட. இஷக் கண்டு வகரண்ட க்ஷற
ஶைத்ட ப்ரம்ர்கள் personal purity –  – இடவும் என

றனுமரண personal hygience ரன் அஷ – க்ஷறத்டக் வகரள்ப
ஶண்டும் ன்று வரட்டுக் வகரள்ட, கட்டிக் வகரள்ட
னனரணற்ஷந ினக்கற ிட்டரர்கள். ைரீ

ஸ்தர்ைறல்னரல் ினகறினந்ரலும் ப்ரித்றற்குக்
குஷநச்ைனறல்ஷன. ஸ்தர்ைத்ஷிட ஸ்தர்ைறல்னரஶன
வபிிடுகறந radiation-ஶக ஜரஸ்ற ரல்னை*. அவப்தடி
ன்நரல், ஜனஶ வனப்தின் ஶஶன தடுகறந ரறரிக்
வகரட்டிணரல் வனப்ன அஷந்ட ஶதரய்ிடுகறநட.

அடஶ ஜனனம் அக்ணினேம் என்ஷநவரன்று வரட்டுக்
வகரள்பரல் அடுப்தின் ஶல் தரத்ம் ஷத்ட ஜனத்ஷ
ஷத்ரல் அக்ணிின் உஷ்ம் ஜனத்டக்குள்
ஶதரகறநஶரல்னறஶர?
*வைர்கள்

ம்ஷத் ீண்டரத் றனஶணிரகஶ

கரத்டக் வகரண்டற்ஶக இங்கு ிபக்கபித்டக்
வகரண்டரகக் வகரள்பனரம்.

ப்ஶதரடஶ ப்ரய ஆைரத்ஷத்ரன் ஷண
மகன ஜணங்கலம் றத்ட ற்றுக்வகரண்டு,

னடிந்ட்டும் ரங்கலம் அப்தடிப் தண்ிப் தரர்ப்தரக
டந்ட ந்றனக்கறநதடிரல், க்ஷறத்றல் வதரடரகஶ
எனத்னக்வகரனத்ர் ைரீ ஸ்தர்ைம் ன்தட
க்கறனறல்னரனரகறிட்டட.

ன் க்ஷற ஶைத்ட ப்ரஹ்ர்கள் ரத்றஶ இந்
ரறரிச் வைய் ஶண்டும், டக்கத்றக்கரர்கள் ன்
வைய்ில்ஷனவன்நரல் – அவனக்மரண்டர் ரபினறனந்ட
அங்ஶகரன் தல்ஶறு அந்ற ஶைத்ரர்கள் எனத்ர்
ரற்நற எனத்ர் ந்ட தனரக ஶரற, அங்ஶகஶ

வமட்டில் ஆணட. ஆணதடிரல் ஷட, உஷட, தரஷண
ன்று ல்னரற்நறலுஶ அங்ஶக foreign influence ஜரஸ்ற

ற்தட்டுிட்டட. அந் அந்ற ஶைஸ்ர் ல்னரனஶ
வரட்டுக் வகரள்கறந, கட்டிக் வகரள்கறந கனரைரத்ஷச்
ஶைர்ந்ர்கள்ரன்.
அர்கள் ித்றல் அட கனரைரரணரலும், ந்த்
க்ஷம் னனரண வதரறுப்னள்ப ம்ர்கலக்கு

அரைரத்ஶரடுரன் ஶைனம். ப்தரக றஷணக்கப்தடரட;
ஆஸ்தத்றரிினறனந்ட ஆஸ்ட்ஶரணரட் ஷ
இன்ஷநக்கும் „வமரஶனட்‟ வைய்ட ஷக்கறந அஶ
ப்ரின்மறதிஷப ஆத் மம்தந்ப்தடுத்றினப்தஶ இந்
ஆைர னஷந.
வரம்தவும் ைக்றரன்கள் ித்றலும், வரம்தவும்

அன்ஶதர, அனஶபர வபிப்தடும் ஶதரடம் ினக்கு உண்டு.

த்ரண-ஶரகரறகபில் வகரஞ்ைம் ஆரகப் ஶதரண

ஶல்ரட்டு அடேதிகலம் ைரீ ஸ்தர்ைம் அவ்பவு
ல்னல்ன, அச்னல்ன; வகட்டஷ ல்னரக்குஷ
ிட ல்னஷக் வகட்டரக்குரகஶரன் அட ஆகறநட
ன்று வைரல்கறநரர்கள்.
ஷமகரனஜறஸ்ட்கள் கூட, கட்டிக் வகரள்ட னனரணஷ
animal-impulse-ல் – றனகர்க்கங்கலக்கு

உள்ப இற்ஷகரண

ஶகத்றல் – ஶைர்ந்ஷரன் ன்கறநரர்கள்.
இன னணிக்ஷகப்திடித்ல்கள்
இன னணிக் ஷகப்திடித்ல்கள்
றனக இற்ஷகரண தசுர்ம் ன்தஷக் கூட, ஸ்த்ரீனன மம்தந்த்ஷஶகூட வரம்தவும் ைக்றனேள்ப
ந்த்ங்கபின் தனத்றணரல் தரிசுத்ப்தடுத்ற ஷறக

மம்ஸ்கரங்கபரகத் ந்றனக்கறந அமரரரண
வதனஷ ம்னஷட த்டக்கு உண்டு. அந் ரீறிஶன
கஸ்தர்ைத்ஷனேம் – வறும் ஸ்தர்ைறல்ஷன;

வகட்டிரகஶ திடித்டக் வகரள்ஷ – தரிசுத்ற
வைய்ரக இண்டு உைந் மம்ஸ்கரங்கபில் ட்டும்
தரர்க்கறஶநரம்.

என்று தரிக்யம் – ிரய மம்ஸ்கரத்றல்
னக் ஸ்ரணம் வதறுகறந கர்ர, ற்நட….
(இப்தகுறக்கு

ஆரரண உஷரடனறன்ஶதரட

உடணினந்ர்கள் எவ்வரனஷனேம் „வரினேர?‟ ன்ந
ஶகள்ிக் குநறனேடன் தரர்க்கறநரர். அர்கலம்

ஶகள்ிக்குநறனேடஶணஶ ிஷடஷ அரிடறனந்ஶ
றர்தரர்க்க, ைறரித்தடித் வரடர்கறநரர்.)

உதணந்ரன். அஶகரக இங்ஶக உள்ப
ல்ஶனரனக்குஶ உதணரகறினக்கறநட. அப்ஶதரட
இந் (ைறரித்ட) „தரிக்ய‟னம் டந்டரணினக்கறநட.
ஆணரலும் ணரஶனர ிரயத்றல் தரிக்யம்
னக்ம் ன்று வரிந்றனப்தடஶதரல் உதணத்றலும்
இனக்கறநட ன்று வரிக் கரஶரம்! ிரயத்றன்
„தர்தஸ்‟ ரம்தத்ம்ரன்

ன்று றஷணத்டக் வகரண்டு

-

ரஸ்த்றல் ஶப்தடி ஸ்ர் – கர்ரடேஷ்டரணம்
தண்டற்கு என மகறஷத் டஷ ஶைர்த்டக்

வகரள்ட ரன் தர்தஸ் ன்தஷ நந்ட ரம்தத்
மளகத்டக்கரகத் ரன் அட ன்று றஷணத்டக் வகரண்டு –
ஆகக்கூடி, ஶர என ித்றல் ிரய மம்ஸ்கரம்
ஆணதின் அனுஷட உத்ஶைத்ஷத் ரங்கள்
றஜரகஶ னர்த்ற வைய்ரக ல்ஶனரனம் றஷணத்டக்
வகரண்டினப்தரல்ரன் அறல் டக்கறந

தரிக்யத்ஷக் கணத்றல் ஷத்டக்
வகரண்டினக்கறநரர்கள் ஶதரனறனக்கறநட. அறஶன ச்னங்கர

மனம் இனப்தரகத் ப்தரக றஷணத்டக் வகரண்டினப்தட
கரரினக்கனரம்.
உதண னக்ஷ்ரண ப்ஹ்ைர் ர்ங்கஷபஶர,
அரட சுத்ணரக இந்த்ரி றக்யத்டடன் இனந்ட
வகரண்டு, ஆைரர்னுடஶணஶ மறத்டக் வகரண்டு,
அனுக்கு ஶமஷ வைய்டவகரண்டு ஷறக ித்ஷஷ
அப்மறப்தட, திக்ஷரைர்ம் வைய்ட (திஷக்ஷவடுத்ட

உண்தட) ஆகற ர்ங்கஷபஶர வைய்ரண அதிப்ரம்
ற்ஶதரட னக்கும் னஶனைங்கூட இல்னரரல்

அற்கரண (உதண) மம்ஸ்கரத்றலுள்ப அங்கங்கஷபப்
தற்நறனேம் கணறல்னரல் ஆகறினக்கறநட. அணரல்ரன்
இறஶனனேம் என தரிக்யம் இனப்தட என

ிரகஶ ர் ணமறஶனனேம் றற்கில்ஷன.
ிரயத்றல் ன் (கன்) டெின் (கபின்)
ஷகஷப் திடிக்கறநரற் ஶதரனஶ உதணத்றலும்
ஆைரர்ன் – அன் ரன் என ஷதனுக்கு உதணம்
தண்டித்ட அப்னநம் அஷணத் ன் குனகுனத்றல்
ன்ஶணரஶடஶ ஷத்டக் வகரண்டு ஶரப்ரமம்
தண்ப் ஶதரகறநன்; ற்கரனத்றல் உப்னக்குச்

ைப்தரிரக உதணம் ன்று என „ஶர‟ தண்டறல்

கரத்ரி அடேஷ்டரணஶில்னர அப்தரக்கரன் ரன் அந்
ஆைரர்ன். அப்தடிப்தட்டன் – டு (vatu) ன்கறந உதணப்
ஷதணின் ஷகஷப் திடிக்கஶண்டும்.
உதணத்றஶன அஶக ஶஷகஶப ணக்குள்ஶப
இனந்டவகரண்டு ன் ஷகப்திடிப்திணரல் டுின்

ஷகஷப் திடித்டக் வகரண்டு க்ஷறக்கறநரர்கள் ன்று
ஆைரர்ன் வைரல்னற அஷண ஶஷகபிடம்

எப்தஷடப்தரக ந்த்ம் வைரல்கறநரர். ிரயத்றல்
டெஷ அஶக ஶஷகஶப ணக்குக்

வகரடுத்றனப்தரக ன் வைரல்னற ரங்கபினனம்
க்னயஸ் ர்த்ஷ ன்நரக அடேஷ்டிப்தற்கரக
ஶர ப்மரத்ஷ ப்ரர்த்றக்கறநரன். இண்டிலும்

அடிப்தஷடக் கனத்டம் னக்ஷ்னம் என்ஶநரன். அரட:

அந்ந் ஆச்த்றற்கரண ர்த்ஷப் தஶச்ஶண

ஶஷகள் ன்ந ன்னுஷட அறகரரிகபின் னெனம்
என ஜீனுக்குக் வகரடுத்றனக்கறநரன். இன் தக்றனேடன்
உதரைறத்ரல் அந்ந் ர்த்ஷ னஷநப்தடி க்ஷறப்தற்கு
அந் ஶஷகள் ஷக வகரடுத்ட, அன் னெனம் ஆத்

னக்ஷ்த்றல் அன் னன்ஶணறுகறநற்கு ஷகஷப் திடித்ட
அரட, தரிக்யம் தண்ிக் வகரண்டு அஷத்டப்
ஶதரகறநரர்கள்; றடத்றப் ஶதரகறநரர்கள் ன்தஶ
வதரடரண அடிப்தஷடனேம் னக்ஷ்னம்.
„னன

ப்ஷஜக்கு உதணம் ப்தடிஶர அப்தடிஶரன்

ஸ்த்ரீ ப்ஷஜக்கு ிரயம்‟ ன்தற்கு இட ஶதரன்ந

அம்ைங்கள் றனொதம். என ஆண் குந்ஷ குனிடம்
ைரகற வைய்ட அன் ஷகப்திடிப்தில் னக்ஷ்

ரர்க்கத்றல் ஶதரகறநடஶதரனஶ என வதண் குந்ஷ தற
ன்ந குனின் னெனம் தண்ஶண்டும் ன்தடரன்
ைரஸ்த் அதிப்ரம்.
இந் இண்டிலுஶ, shake-hand-ல் ஶதரல் தஸ்தம் இண்டு
ஶதனஶ எனத்ர் ஷகஷ ற்நர் திடித்டக்

வகரண்டினப்தரக இல்ஷன. ஆைரர்ன் ரன் –
உதணத்றல் ஆைரர்ன் ன்ஶந இனப்தர்;

ிரயத்றல் ன் ன்ந வதரில் உள்ப ஆைரர்ன்;
அவணரனத்ன் ரன் – அந் டுின் ஷகஷனேம்,
டெின் ஷகஷனேம் ன் ஷகரல் அலந் னெடிக்
வகட்டிரகப் திடித்டக் வகரண்டினப்தன். அங்ஶக (ஷக
குலுக்கனறல்) மத்ம்; அணரல் தஸ்தம் எஶ ஶதரனப்
தண்டட. இங்ஶகஶர (உதண, ிரயங்கபிஶனர)

ைரகற; ைறஷ்ணரக உள்ப டுவும், ைறஷ்ஷரக உள்ப
டெவும் ிரகக் கல ழ் ஸ்ரணத்றனறனந்ட வகரண்டு
ைரகற வைய்ட, ன் வைஶன இல்ஷன ன்று
இனக்கறநர்கள். ன் வைஶன இல்னரரல் தறலுக்குக்
ஷகஷப் திடித்டக் குலுக்குகறந கரர்னம் இல்ஷன!

ஶணர-ரக்-கரங்கஷப குனவுக்ஶக அர்ப்திப்தற்கு
அஷடரபரகக் கரர்த்றற்வகல்னரம் கனிரனேள்ப
ஷகஷ, ஆைரர் ஸ்ரணத்றனறனக்கறநரிடம்

எப்னித்டிட்டு அஷச் சும்ரினக்க ிடுகறநரர்கள்.
ைரகஷண க்ஷறத்டப் னர்ரக அங்கல கரித்டக்
ஷகஷப் திடித்ட ற டத்றப் ஶதரற்கு

அஷடரபரக ஆைரர்ஶண, அன் ட்டுஶ, ைறஷ்
ஜீணின் ஷகஷப் திடித்டக் வகரள்கறநரன்.
ஷகப்திடினேம் ண்டனம் ; வதண்கள் ிம்
ஷகப்திடினேம் ண்டனம்; வதண்கள் ிம்
ைறஷ்ணின் ஷகஷப் திடித்டக் வகரண்ஶட ஆைரர்ன்

ப்தவும் இனப்தட ன்நரல் னடினேர? அணரல் அன்
ஷகப்திடிக்குத் ன் ஸ்ரணத்றஶனஶ ண்டத்ஷக்
வகரடுக்கறநரன். ணமடக்கம், திம்ைர்ரற

றத்றற்குத்ரஶண னக்ரக ஆைரர்ன்? அற்குச்
ைறன்ணம்ரன் ண்டம். அஶரடு னத்றில்-ணமறல்

ற்நறக் வகரண்ட ித்ஷஷனேம் ந்த்த்ஷனேம் உள்ஶப
உறுறரக ஸ்றப்தடுத்டகறந ரர ைக்றஷனேம் அட
னகறநட. ப்யைரரிக்கு னஷைத் ண்டம்,
மந்றரமறக்குக் கல் னெங்கறல் ண்டம் ன்று ஷத்ட
அற்கு னஷநஶ ப்ஹ்ைர், மந்றரம

ஆச்ங்கலக்கு அச்ரண ிங்கஷப க்ஷறத்டக்
வகரடுப்தறல் இனக்கறந மழக்ஷ் ைக்றிணரல்ரன்!
ைறஷ்ஷ ஸ்ரணத்றலுள்ப தத்ணிக்குத் ண்டம்
வைரல்னில்ஷனஶ ன்நரல், அங்ஶகரன்
ஸ்த்ரீகலஷட தரறவ்த் வதனஷ இனக்கறநட!

தறவன்று எனத்ஷணக் கரட்டிவுடஶண அணிடத்றல்
அப்தடிஶ ணஷம எப்னக் வகரடுத்ட ைரகற தண்டம்
உத் கும் என வதண்டக்கு ஸ்ரதரிகரகஶ
அரட „ரச்சு‟னரகஶ உண்டு. னன
ப்ஷஜகலக்குள்ப வதபனம், ஆண்ஷ ன்தறல்
ஸ்ரதரிகரகஶ என அடங்கரஷனேம் வகரஞ்ை
ஞ்ைரட இனக்கறந ரறரி ஸ்த்ரீக்கு இல்ஷன.

அணரல் வபிிஶன அலக்கு ஸ்டெனரக ந்
ைறன்ணனம் ஶண்டினேறனக்கில்ஷன.

ரிரஷ வரிிக்கும் ஷககபில் ஷகஷப் திடித்டக்
வகரள்கறந ித்றல் இனந்ஶரம். ம

ஸ்ரணத்றலுள்பர்கள், வனங்கற தந்டக்கள்,
ஸ்ஶயறர்கள் ஆகறர்கள் ம் ஶைத்றலும் ஷகஷப்

திடித்டக் வகரள்டண்டு ன்ஶநன். அப்ஶதரட தஸ்தஶ

திடித்டக் வகரள்ரர்கள்; ஶகரத்டக் வகரள்ரர்கள். ஆணரல்,
hand-shake ன்தறலுள்ப shake- குலுக்கல்

க்குக் கறஷடரட.

அஷடரபரக வள்ஷபக்கரர்கள்

குலுக்குகறநரர்கள்

ணமறல் என மந்ஶரம் டள்பித் டள்பி னகறநற்கு
ஶதரனறனக்கறநட. அர்கள் ஶஶனரகரமறகள் ரறரி
மந்ஶர ப்ரிர்கள்; மந்ஶரரக இனப்தரர்கள்;
குடித்டக் வகரண்டு, குறத்ட டரன்ஸ் தண்ிக்

வகரண்டினப்தர்கள். க்ஶகர ப்ஶதரடம் றலும்

ைரந்ரக அடங்கும் னக்ஷ்ம் நப்தறல்ஷன. அணரல்,
அன்தில் இஶரணனரகஶ கட்டிக் வகரள்ட, ஷக
ஶகரத்டக் வகரள்ட ன்கறந ட்டும் ஶதரணரலும் அப்னநம்
குலுக்கல், உலுக்கல் இல்னரல் ைரந்ரக ிட்டு
ிடுகறஶநரம்.

ஆண் - வதண் ித்ரமப் தண்தரடு
ஆண் வதண் ித்ரமப் தண்தரடு
இங்ஶக வைரன்ண ஆனறங்கணம் னனரண ல்னரி ைரீ
ஸ்தர்ைனம் ம் ஶைத்றல் ஆண்-வதண் தரனர்கபில்

எவ்வரனனம் ங்கள் ங்கள் தரனனக்கறஷடிஶன
ரத்றம் தண்ிக்வகரள்டரன். ஶஶந ிரக

றஷணத்டப் தரர்க்கவும் வரிர உத்ரண கனரைரம்
ம்னஷடட. ிரயத்றல் ட்டுஶ திநர் தரர்க்கும்தடி
இனந்ரலும், வகரஞ்ைனம் ிகல்தத்றற்கு இடம் ர
தித்ரண ைரஸ்த் கர்ரரக தரிக்யம்

இனக்கறநட. வள்ஷபக்கரர்கபில் அப்தடிில்ஷன.
அறகம் ிர்ைறக்க ரன் ப்ரிப்தடில்ஷன.

ஜகத்ஸ்னஷ்ிஶன ஈச் மங்கல்தத்றல் அந்
னப்ஶைஸ்ர்கள் (றனப்தகுறிணர்) னக்ரக

வதபறகரக இனந்ட வகரண்டு, அறஶனஶ ிஶைரக
அதிவ்னத்ற கரடம்தடிரகவும் இனக்கனரம். அணரல்
அர்கள் அற்ஶகற்நரற்ஶதரன என ரறரிரகச்
வைய்கறநரர்கள். இந் த கண்டரமறகஶபர ஆத்
மம்தந்ரண மத்ங்கஷபக் கண்ஶட அறகம் அடேதிக்க
ஶண்டிர்கபரக ஈச் மங்கல்தத்றல் ஸ்னஷ்டிக்கப்

தட்டினக்கறநரர்கள் ன்றுரன் ம்னஷட ஆறக்கும் ஆற
கரனத்றனறனந்ட ஆம்தித்டப் தரர்த்டக் வகரண்டு ந்ரல்
வரிகறநட. ற்நர்கலக்கு வதபறகம்ரன் ைரப்தரடு,
ஆத்றகம் ஊறுகரய் ன்கறந ரறரினேம், க்கு ஆத்றகஶ
ைரப்தரடு, வதபறகம் ஊறுகரய் ரறரி ன்றும்

வைரல்னனரம். ஸ்னஷ்டி னீ ஷனஷ ிர்ைறக்க க்கு
ஶரக்ஷ இல்ஷனரஷகரல் அர்கஷப என்றும்
ரம் குஷந வைரல்ன ஶண்டரம்.
ஆணரல் ற்ஶதரட டக்கறநரற்ஶதரன க்வகன்று
ற்தட்டுள்ப றஷநரண றஷநஷக் குஷநரக
றஷணத்ட, அர்கலஷட ரழ்க்ஷக னஷநஷ ரனம்
க்கு றஷநரக றஷணத்ட அற்குப் தரவும்
ஶண்டரம்.
வரம்த னத்ப்தட ஶண்டி ிம்: (இப்ஶதரட)
தரர்த்டக் வகரண்டு ஶதரண ைரீ ஸ்தர்ை greeting னஷநகபில்
ைறனற்ஷநத் ற்ஶதரட ம்னஷட ஶைத்றலும் ஸ்த்ரீனன வ்ஸ்ஷஷ ீ நற அர்கள் ரறரிப்

தண்டரகத் வரிகறநட. வரம்தவும் ப்தரண ஶதரக்கு.
இப்ஶதரட, ம் ஶைத்றல் வதரி ஸ்ரதணங்கலக்கு
ஸ்த்ரீகலம் னகறநரர்கள். ஶதரனீ ஸ் அறகரரிகபரகவும்
ஸ்த்ரீகள் னகறநரர்கள். அப்ஶதரட வபி ஶைத்ட
னக்ஸ்ர் னகறநரவன்நரல் அஶரடு மயஜரகக்
ஷக குலுக்குட ஶைரைரத்றல் என ஜீ ம்ஷத
னள்பரல் குத்டகறநரறரிரகும். ணமறஶன

ிகல்தறல்னரஶன இப்தடிப் தண்டரக இனக்கனரம்.
„ப்ஶரஶடரகரல்‟ ன்றும்

வைரல்னனரம். ன்ண

வைரன்ணரலும் மரிரண மரரணரகரட.
„தறவரனத்ன்

ிப் திநர் ஷக திடிக்கறந க்கம்

ங்கள் ஶைத்றல் இல்ஷன‟ ன்று ரிரஷஶரடு
வரிித்ரல் ந் ஶைத்ரரணரலும், „அப்தடிர”‟ ன்று
„வஸ்வதக்‟ஶட

தண்டரர்கள்.

ஷக குலுக்குகறந ரறரிஶரன், ரஷன ஶதரடுடம்,
னனர்கலக்குப் னனர்கலம் ஸ்த்ரீகலக்கு
ஸ்த்ரீகலந்ரன் ரஷன ஶதரட ஶண்டும். ரநறப்
தண்ிணரல் அட ம்னஷட கனரைரத்டக்குப் வதரி
கபங்கம்.
இஶ ரறரி இன்வணரன்று – இந் அபவுக்கு
ிகரறல்னரிட்டரலும், சுதறல்னரரக இன்வணரன்றும்
இந்ரபில் டக்கறநட. ஸ்த்ரீகலக்கும் வதரன்ணரஷட,
ைரல்ஷ ரிரஷ ன்று வைய்னேம்ஶதரட

அர்கள்

கலத்றஶனஶ அஷப் ஶதரடுஷத்ரன் வைரல்கறஶநன்.
அந் ரறரி னனர்கலக்குத்ரன் ஶதரட்டுப்
ஶதரர்த்னரம். ஸ்த்ரீகலக்குக் ஷகில்ரன்

வகரடுக்கஶண்டும். ரம்தரபத்றல் ரம்னனத்ஶரடு
ஷத்டக் வகரடுக்கஶண்டும்.
அஞ்ஜனற ஷககள்
அஞ்ஜனற ஷககள்
அஞ்ஜனறஷப் தற்நற ஶதச்சு ந்றல் எற்ஷநக் ஷக
அஞ்ஜனற னஷந ந்ட ஶைர்ந்ட. ன் வற்நறிஶனஶ
ஷக ஷத்டப் ஶதரடும் எற்ஷநக்ஷக மல்னைட்,

ன்னுஷட என ஷகரல் ற்நரின் என ஷகஷப்

திடித்டக் குலுக்குகறந shake-hand ன்நறப்தடி ஶல்ரட்டு

க்கறனக்க, ரம் இண்டு ஷககஷபனேஶ ஶைர்த்டக்
குித்ட அஞ்ஜனற, கும்திடு ஶதரடுகறஶநரம். திரிந்ட திரிந்ட
ஶதரகறந ைறத்த்ஷ என்நரகச் ஶைர்த்ட மர்ப்தம்
வைய்ற்கு அட அஷடரபரக, அதிரக இனக்கறநட.
கூம்திண னஷ்தம், அரட ரஷ வரக்கு ரறரிரண
அதிம் அட. „கூம்னட‟ ன்தறனறனந்ட ரன்
„கும்திடுட‟ ந்ஶர

ன்ணஶர? ஷக கூப்னட

ன்ஶந

வைரல்ஷனேம் கணிக்கடம்.
ஹ்னஶ என ரஷ வரக்கு ரறரிரஶண

இனக்கறநட? ஹ்ன னர்ரக அன்ன வரிிப்தற்கு
„மறம்தரனறக்‟கரக

இனக்கறநட இந் அஞ்ஜனற. அகரண

ண்த்றல் திநந் அகரண ஷைஷக.

னஷ்தரஞ்ஜனற ன்று ஷகில் னஷ்தத்ஷ டுத்ட அஞ்ஜனற
னத்ஷஶரடு ஸ்ரற ஶல் ஶதரடுகறஶநரம். அஞ்ஜனற
னத்ஷஶ கூம்திண னஷ்தந்ரன்!
ரத்ரி ஶஷபில் ரஷப் னஷ்தம் கூம்திிடும்.
‟அம்தரபின்

தர கங்கள் வள்ஷப வஶபவன்று

ரத்ரிில் சுகறந
ீ
ைந்றரிஷக ரறரி இனக்கறநட.
அலஷட தரங்கபின் ஶஶன கூப்திண ஷகஷ
ஷத்டக் வகரண்டு ஶஸ்த்ரீகள் ஸ்கரித்டக்

கறடக்கறநரர்கள். அஷப் தரர்த்ரல் அர்கலஷட க
கனங்கள் அலஷட க ைந்றரிஷகில் கூம்திணரகத்
ஶரன்றுகறநட‟ ன்நறப்தடி ஆைரர்ரள் வைரல்னறினக்கறநரர்.
ஷகர்- ரகஸ்த்ரீரம் ககல்-மங்ஶகரை-ைைறதி:*

*„வமபந்ர்
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இப்தடிக் ஷக கூப்னகறநறஶனஶ இன்ணரனக்கு இன்ணதடி
ன்று ரஷனந்ட க்ங்கள் வைரல்னறினக்கறநட.

வதரடரகப் தண்டட, ரனக்கரணரலும் ங்கலஷட
ரர்னக்கு ஶஶ ஷககூப்னட. ஹ்னம் அங்ஶகரஶண
இனக்கறநட? ஆஷகிணரஶன ஹ்ன கனரமறரண
ஈச்னுக்கு ம்னஷட ஹ்னத்ஷக் குித்ட

ஸ்கரம் வரிிப்தட உள்தட னக்குஶ இப்தடிப்
தண்டறல் ப்தில்ஷனரன். இனந்ரலும் ரிரஷ
க்த்றல் ஈச்ணினறனந்ட ம் ரறரிரணர்கள்

ஷில் தன ட்டங்கபில் ித்ரமரக இனப்தரல்
எவ்வரனனக்கும் ன்ஶந என ிரக அஞ்ஜனற
வைய்றலும் என அர்த்ம் வரிரல் அஷனேம்
வைரல்கறஶநன்.
ஸ்ரறக்குக் ஷககூப்னம்ஶதரட ைறமளக்கு ஶல்
ஷககஷபத் டெக்கறச் வைய்ஶண்டும் – „வைன்ணிஶற்கம்
டெக்கற‟ ன்று தரட்டில்கூட னகறந ரறரி.*
*‟கரஷனத்

டெக்கற றன்நரடும் வய்ஶ!‟ ன்ந

ரரினத்ரப்திள்ஷபின் தரடனறல்.
இறஶனஶ என தரகுதரடு, இஷ்ட வய்த்டக்கு ைறஸ்
உச்ைறில் தடும்தடிக் ஷககூப்தரல் அற்கும் ஶஶன
ன்நரக உர்த்றக் கூப்தஶண்டும் ன்றும், ற்ந
வய்ங்கலக்கு ைறமளச்ைறில் தடும்தடிக் கூப்தி
ஷகரகப் தண்ஶண்டும் ன்றும்.

குனின் ஸ்ரணம் ப்னொகுடிில் – அரட இண்டு

னனத்றற்கும் த்றிலுள்ப இடத்றல் இனக்கும் ஆஜ்ஞர
ைக்த்றல் – ன்று வைரல்டண்டு. குனரஶண ஆஜ்ஷஞ
தண்டகறநர்? குனவுக்கரண அஞ்ஜனறஷ அப்தடிப்
னனங்கலக்கு டுில் ஷக கூப்திச் வைய் ஶண்டும்.
திரவுக்கு ரய்க்கு ஶரகச் வைய்ஶண்டும். ரரவுக்கு
ிற்றுக்கு ஶரகச் வைய்ஶண்டும்.
அப்தரரஶண ரம் ரய்க்குப் ஶதரட்டுக் வகரள்கறநற்கரக …
னரிகறநஶரல்னறஶர? ரய்றரக ிற்றுக்குப் ஶதரட்டுக்
வகரள்ற்கரக மம்தரறத்டப் ஶதரடுகறநர்? அஶரடு
ரஶ ஶஷனக்குப் ஶதரய் ம் ரய்க்குப் ஶதரட்டுக்
வகரள்ற்கு றரக, ரம் ரரல் தண்டகறந
தடிப்னக்கு ைற தண்ித் னகறநர்? ரஶ

குனரினந்ஶர, ஶஶந குனிடம் அனுப்திஶர
னக்ரக ரய்க் கரர்ரனேள்ப கல்ி கற்க அர்ரஶண
உதகரம் வைய்கறநரர்? அணரல் ரய்க்கு ஶரகக்
ஷககூப்னரக இனக்கனரம்.

ப்ஷஜகபின் ஜீஶணரதரத்றற்கு னடிரக ரஜரஶ
கரம் ன்தரல் ஶதரனறனக்கறநட, ரஜரவுக்கும்

ம்னஷட ரய்க்கு ஶரகப் தண்டம் ன்று
இனக்கறநட. „வடரக்பி‟ில் ரஜர ன்தற்குப் தறல்
ஆட்ைறத் ஷனர் ன்று ஷத்டக் வகரள்பனரம்.
அம்ரவுக்கு ன் ிற்றுக்கு ஶஶ ன்று வைரல்னஶ
ஶண்டரம். „வதற்ந ிறு‟ ன்னும்தடிரக அள்ரஶண

தத் றரகத்டடன் ம்ஷ உத்றஶனஶ
ரங்கறணள்?

ற்ந ல்னரனக்கும் ரர்னக்கு ஶரக அஞ்ஜனற.
ஸ்ரற உள்தட ல்ஶனரனக்குஶ அப்தடிப் தண்னரம்
ன்ஶநன். (ரர்னக்கு ஶஶ அஞ்ஜனற வைய்ஷகில்)
ஸ்ரறக்கரணரல், கூப்திண ில்கஷப ரர்னப் தக்கம்

றனப்தி, அரட ரர்னக்குள்ஶபஶ ஹ்னத்றலுள்ப
ஸ்ரறக்குப் ஶதரய்ச் ஶைனகறநட ன்று கரட்டுகறந
தரஷணில் வைய்ஶண்டும். ற்நர்கள் இப்தடி

க்கு உள்ஶப இல்னரல் வபிிஶன இனப்தரல்

ில்கள் அர்கஷபப் தரர்க்க இனக்கும் தடிரகவும்
அஞ்ஜனற வைய்ஶண்டும். ஸ்ரறக்கு அந்ர்னக

(உள்னக) அஞ்ஜனற; ஆமரறக்கு தயறர்னக (வபினக)
அஞ்ஜனற.
ஸ்கரம் ன்று மயஜரகப் தண்டம் ைறன்ண
கரர்த்றல் இத்ஷண டடக்கங்கலம், ரத்தர்ங்கலம்!
“ஷனஶ, ீ

ங்கரய்!” தரட்டில் அப்தர் ஸ்ரறகள்

“ஷககரள், கூப்தித்

வரீர்!” ன்று அஞ்ஜனறஷஶ ஷக

தஷடத்ன் த தரக் க்ரிஷரகச்
வைரல்னறினக்கறநரர்.
ஷனரல் ங்குஷனேம் ஷகரல்
ங்குஷனேம் வைரல்னறிட்டரர். அந்ப் தறகம் ம்
ைரீத்றல் மர்ரங்கங்கஷபனேம் ஈச்தரக

அர்ப்திப்தஷச் வைரல்னஶ அர் தரடிட. ‟தரடி
அனபிட‟ ன்று வைரல்னஶண்டும். „றன அங்க ரஷன‟

ன்று அற்குப் வதர். ம்னஷட அங்கம்

எவ்வரன்ஷநனேஶ னஷ்தரக்கற ரஷனரகத் வரடுத்ட
அனுக்கு மர்ப்திக்க ற கரட்டும் தறகம். அப்ஶதரட
இந் ரற்ந உடஶன றன ஶதரட்டுக் வகரண்டு „றன அங்க
ரஷன‟ ஆகறநட!
அறல் „ஆக்ஷகரற் தன் ன்?” – ‟இந்

உடம்திணரஶன

ன்ண ப்ஶரஜணம்?” – ன்று என அடி. “மரி, இங்ஶக
வரத் ைரீத்ஷனேம் வைரல்லுரர். ன்ண வைரல்லுரர்?
ஷனஶரடு கரல் ைரீம் னரவும் னறில் கறடக்கப்
தண்டம் மரஷ்டரங்க ஸ்கரத்ஷத்ரன் வைரல்ரர்‟
ன்று ரம் றர்தரர்த்ரல், அஶர அப்தடிப்

தண்ில்ஷன, தின்ஶண ன்ண வைரல்கறநரர்?
ப்றக்ஷம்
திக்ஷறம்
அன் ஶகரில் னம் ந்ட
னக்ஷகரல் அட்டிப் ஶதரற்நறவன்ணர இவ்
ஆக்ஷகரற் தன் ன்?
”அன்ஶகரில்
„னம்

னம் ந்ட”.

ந்ட‟ ன்நரல் – ‟ப்க்ஷறம் தண்ி‟. „எணக்கு

ப்க்ஷறம் ஸ்கரம் தண்ஶநம்ப்தர, ஶதரய்ச் ஶைன‟
ன்று ஶகரதத்றல்கூடச் வைரல்கறஶநரஶ, அப்தடி
ஸ்கரத்டடஶணஶ அன் அங்கரகச் ஶைர்த்டச்

வைரல்கறந அந் ப்க்ஷறம் ன்தஷத்ரன் ‟னம்
ந்ட‟ ன்று இங்ஶக ஆக்ஷகின் கரர்ரக, இந் ைரீம்

ற்தட்டினப்தற்ஶக தணரக, அப்தர் ஸ்ரறகள்
வைரல்னறினக்கறநரர்.

ப்க்ஷறத்ஶரடு இன்னும் ைறனடம் ஶைர்த்டச்
வைரல்னறினக்கறநரர். „னக்ஷகரல் அட்டி‟: „அட்டி‟ ன்நரல்
„வரடர்ச்ைறரகப்

ஶதரடுட‟, „வதரறட‟. „னக்ஷகரல்

அட்டி‟ ன்நரல் „னஷக் ஷகரல் வரடர்ச்ைறரகப்

ஶதரட்டு‟ ஈச்னுக்குப் னஷ்தரர்ச்ைஷண தண்டஷத்
ரன் வைரல்கறநரர்.
ஆண்டரள் ‟றனப்தரஷ‟ில்
“டெனர்

டெித் வரலட

ரிணரற் தரடி ணத்றணரல் ைறந்றக்க”
ன்று தரடிினக்கறநரள்.
ஶணர-ரக்-கரங்கள் ன்ந த்ரிகங்கஷபனேம்
தகத்தரக்க ஶண்டும் ன்தஷத்ரன் ஆர்டஷ
ரற்நற கரம்-ரக்-ணஸ் ன்று இங்ஶக

வைரல்னறினக்கறநரள். “ரிணரல் தரடி”, “ணத்றணரல்

ைறந்றக்க” ன்தறல் ரய், ணஸ் plain-ஆகஶ வரிகறநட.
அப்தடிரணரல் “டெனர் டெித் வரலட” ன்கறநட
கரத்ஷ தகர்ப்தரக்குஶ ன்றும் ஆகறநட.

அப்தர் வைரன்ண „னக் ஷகரல் அட்டி‟ரன் „டெனர் டெி‟;
„வரலட‟ ன்தட

ஸ்கரம். ிலந்ட தண்டரகஶ

இனக்கனரம். அல்னட னஷ்தரஞ்ஜனறரகத் டெனர் டெி
ஷகரஶனஶ கும்திடுரகவும் இனக்கனரம். “ஷககரள்
கூப்தித் வரீர்” ன்று அப்தர் ஷகக்ஶக வரலம்

க்ரிஷஷச் வைரன்ண ரறரிஶ ஆண்டரலம்
வைரன்ணரினக்கனரம்……….
”ஆக்ஷகரற்

தவணன்?” ன்ந அப்தர் தரடனறல் னம்

ப்க்ஷறம் ஆக்ஷகின் அடிப்தரகரகவுள்ப தரத்ரல்
தண்டட. த் தரகத்றலுள்ப ஷகரல் அர்ச்ைஷண,
னஷ்தத்ஷப் ஶதரட்டு அர்ச்ைஷண, தண் ஶண்டும்.
“ஶதரற்நற

ன்ணர” – ஆக்ஷகின் னடி தரகத்றலுள்ப

ரரல் ஈச்ஷணப் ஶதரற்நற ஸ்ஶரத்ரறகள் வைரல்ன
ஶண்டும்.
உச்ைற ஸ்ரணம் ஷன – அஷச் வைரல்னறத்ரன் தரட்ஶட
ஆம்தித்ரர். “ஷனஶ ீ ங்கரய்!” ன்று!
“ஷனரக்

கும்திட்டுக் கூத்டரடிச் ைங்கர

ை ஶதரற்நற ஶதரற்நற வன்றும்*
”ஜ

ஜ ைங்க” ன்று இன்ஷநக்கு ரவல்ஶனரனம்

ஶகரறக்கறநஷத்ரன் அன்ஷநக்ஶக “ைங்கர ை ஶதரற்நற
ஶதரற்நற” ன்று வைரல்னறினக்கறநரர். வைரல்னறக்வகரண்ஶட
ஶதரணரல் என ஆணந் வநறஶ திநக்கறநஶரல்னறஶர,
அஷத்ரன் “கூத்டரடி” ன்கறநரர். அனும் கூத்ன்,
அனுஷட தக்றிஶன ரனம் கூத்ர்கள்….
ஷனரல் ங்குற்கரகச் வைரன்ஶணன்.
ஷனரல் க்கம், ஷகரல் அர்ச்ைஷண, ரரல்
ஸ்ஶரத்ம் ன்று இனந்ரல் அடஶ ஆக்ஷகின் தன்
ன்று இங்ஶக வைரல்கறநரர்.

இன்வணரன்றும் தரர்க்கறஶநரம்; ஷன, ஷக, கரல் னென்றுஶ
ஸ்கர உறுப்னக்கபரக இனக்கறன்நண. ஷனஷச்

ைரய்த்ட ஸ்கரம்; ஷகஷக் கூப்தி ஸ்கரம்; கரஷன
ண்டி ஶதரடு ஸ்கரம்……….
தரம் ன்தட கரனறன் னடிில் இனப்தட; Leg-ன்
னடிிலுள்ப foot. யஸ்ம் ன்தட னஜத்றன் னடிில்
இனப்தட; Arm-ன் னடிிலுள்ப hand. என டேஷ்
ைரீத்றஶன

extremities ன்று

வைரல்லும் ைறநற தரகங்கள்

ரன் இஷ. னம் னடம், ன அட்டுடம் இந்ச்
ைறன்ண தரகங்கள்ரன்.
*றஷன

வதறுரவநண்டறஶல்‟ ன்ந தரடனறல்.

டேஷ் ைரீத்றல் ப்ரணரக இனக்கப்தட்ட கரலுஷட
னஜத்றனுஷட கரர்த்ஷனேம், ல்னரற்ஷநனேம் ிட
ப்ரணரக இனக்கப்தட்ட ரர்னம் ிறும் அடங்கற
„டரர்ஶமர‟ின்

கரர்த்ஷனேம் வைரன்ணரல்ரஶண

ஆக்ஷகஷச் வைரன்ணரகும்? அப்தர் ஸ்ரறகள் ன்
வைரல்னரல் ிட்டரர்?
இந் மர்ரங்கங்கலம் ஶைர்ந்ட ஈச்தரகச் வைய்கறந
கரர்ம் மரஷ்டரங்க ஸ்கரந்ரஶண? அஷ ன்
வைரல்னரல் ிட்டரர்?

ணக்கு ன்ண ஶரன்றுகறநவன்நரல், வைரல்னஶண்டி
அச்ஶ இல்ஷன; ஈச்ரரஷண – இஷந றதரடு –
ன்நரஶன ஸ்கரந்ரன் ன்று மர்த்ர்கலம்

(ல்ஶனரனம்) ஷத்டக் வகரண்டினக்கும்ஶதரட அஷப்

தற்நறச் வைரல்ன அச்ஶ கறஷடரட ன்று ரன்
ிட்டுிட்டரர்!

வதரிைரக ினந்டக்கு ற்தரடு தண்டகறஶநரம்.
ைஷற்கரரிடம் இன்ணின்ண கரய்கநறஷப் ஶதரட்டு
இன்ணின்ண „அய்ட்டம்‟ தண்ட. இன்ணின்ண தனப்ன ஶதரட்டு
இன்ணின்ண தக்ஷம் தண்ட ன்று வைரல்கறஶநரம்.
ஆணரல், ப்ரண „அய்ட்டம்‟ ைரந்ரன். ஆணரலும்
„அரிைறஷப்

ஶதரட்டுச் ைரம் தண்ட‟ ன்று

வைரல்கறஶநரர? ைரப்திட்டுிட்டு ந்ர்கபிடனம், ”ன்ண
ைஷல்?” ன்று ஶகட்டரல் ைரம்ரன் ப்ரணரணரலும்
அஷ ிட்டுிட்டு தரக்கற அத்ஷணனேந்ரஶண
வைரல்கறநரர்கள்?

இஷநறதரட்டில் ஸ்கரந்ரன் ைரம். (ைறரித்ட) ஈச்
ப்-மரத்ஷப் வதற்றுத் னம் ைரம்! ரம் ைரப்திடுட
ஈச் ப்மரந்ரன் ன்தரஶனஶ ைரத்டக்கு அப்தடிப்
ஶதர் ந்ஶர ன்ணஶர? மத்ரண மரத்ன்ணம்

(மரட அன்ணம்) ன்தஶ ைரம் ஆினக்கனரம் ன்றும்
அதிப்ரம் உண்டு…..
இஷந றதரடு ன்று ணிரக என்று
தண்ஶண்டுவன்நறல்னரல், மர மர்கரனனம்
உள்ல அன் ஸ்ரகஶ இனந்ட, ஶதனக்கரக,
எப்னக்கரக, அல்னட னர் கர்ரவுக்கரக அன்நரடக்
கரர்ங்கஷபப் தண்ிக் வகரண்டினக்கும் என உைந்..
றஷன உண்டு. அப்ஶதரட அந் மர் மரரரண
றஷைில் கரர்ம் ல்னரஶ, எவ்வரன கரர்னஶ
னஜரங்கங்கபரக (னஷஜின் அங்கங்கபரக)த் ரன்

அந்ரத்ரவுக்குத் வரினேம். அந் றஷன னதிக்க
ஶண்டும் ன்று ஆைரர்ள் ஈச்ணிடனம்,

அம்தரபிடனம் ஶண்டிக் வகரண்டினக்கறநரர். ன்வணன்ண
றணைரிக் கரர்ம் ன்வணன்ண னஜரங்கம்
ஆகஶண்டுவன்று அந் இண்டு ச்ஶனரகங்கபில்
வைரல்னறினக்கறநரர்*. ஈச்ணிடம்
ஶண்டிக்வகரள்லம்ஶதரட.
ஆத்ர த்ம், கறரிஜர ற:, மயைர: ப்ரர:, ைரீம்
க்னயம் ன்று னனறல் என ஜீனுக்கு உள்ப
னக்ரண ரஷன – ஆத்ர, ணஸ், ப்ரன், ைரீம் ன்ந
ரஷனச் வைரல்னற ஈச்ஶணரன் ஆத்ர, அம்தரள் ணஸ்,
ஈச்னுஷட தரிர கங்கஶப ந்ட ிரண

ப்ரனும், அனுஷட ரம ஸ்ரணஶ ைரீம் ன்று
வைரல்னறிட்டு, அப்னநம் கரர்ங்கஷபச் வைரல்னற, இன்ண
கரர்ம் இன்ண னஜரங்கம் ன்று வைரல்னறினக்கறநரர்.
ஆத்ர த்ம், கறரிஜர ற:, மயைர: ப்ரர:, ைரீம்
க்னயம்

னஜர ஶ ிஶரத-ஶதரக-ைர, றத்ர மரற ஸ்றற: |
மஞ்ைர: தஶர: ப்க்ஷறிற: |
*அடுத்ட

னஷிட ிரிரக இச் சுஶனரகங்கபின்

ிபக்கம் ஆநரம் தகுறில், „வமபந்ர் னயரி‟ ன்ந
ஶதனஷில் „மர் மர்ப்தம்‟ ன்ந திரிில்
வகரடுக்கப்தட்டுள்பட.
(வைர்

ீ ண்டும் கூறுகறநரர்)

மஞ்ைர: தஶர: ப்க்ஷறிற:, ஸ்ஶரத்ரி
மர்ரகறஶர,

த்த் கர் கஶரற த்த் அகறனம் ைம்ஶதர | ரரம்.
இறல் க்கு ிம் மஞ்ைர: தஶர:
ப்க்ஷறிற: ன்கறநட. கரனரல் ங்ஶக மஞ்ைரம்
தண்ிணரலும் அட ஸ்ரறக்குச் வைய்கறந

ப்க்ஷறரகஶ இனக்கஶண்டும் ன்கறநரர். அரட,
ப்க்ஷறம் ன்தஷ ஆைரர்ரள் என னக்ரண
னஜரங்கரகச் வைரல்னறினக்கறநரர்.
அம்தரள் ிரக இஶரறரி „வமபந்ர்
னயரி‟ில், றணைரிக் கரர்ம் எவ்வரன்றுக்கும் என
னஜரங்கத்ஷச் வைரல்லும்ஶதரட
ஜஶதர ஜல்த:, ைறல்தம் மகனதி னத்ர ிைர,
கற: ப்க்ஷறண் க்ம்
(ீ ண்டும்

கூறுகறநரர்)

கற: ப்ரக்ஷறண் க்ம், அைணரத்-ரயழற ிற: |
ப்ர: மம்ஶை:
(ீ ண்டும்

கூறுகறநரர்)

ப்ர மம்ஶை: மளககறன ரத்ரர்தத்னைர
மதர்ர-தர்ர:  தட ந்-ஶ ினமறம்.

இங்ஶக ப்க்ஷறம், ஸ்கரம் இண்ஷடனேஶ

வைரல்னறினக்கறநரர். ஈச் மம்தந்ரகச் வைரன்ணஶதரட
ஸ்கர ப்ஸ்ரம் இல்ஷன. இங்ஶக இண்ஷடனேஶ
வைரல்னறினக்கறநரர்.
அங்ஶக „மஞ்ைரம்‟ ன்நஷஶ இங்ஶக „கற‟ ன்கறநரர்.
ரம் டக்கறந ஷடவல்னரம் ஸ்ரறக்குச் வைய்னேம்
ப்க்ஷறஶ ன்ந ப்ஜ்ஷஞ இனக்க ஶண்டும்.
„மம்ஶைம்‟ ன்நரல்

டெங்குட. டெங்குற்கரகப்

தடுத்டக் வகரண்டினப்தட ன்று இங்ஶக அர்த்ம். “அப்தடிப்
தடுத்டக் வகரண்டினப்தட, அம்ர, உணக்கு ரன் தண்டம்
ஸ்கரரக இனக்கட்டும்!” ன்கறநரர். இண்டிஶனனேம்
மர்ரங்கங்கஷபனேம் னறில் ீட்டிக் வகரண்டு
சும்ரரஶண கறடக்கறஶநரம்?

ஆணரல் அந் ‟சும்ர‟ிஶனஶ வரம்த ித்ரமம்.
கஷபப்தின் ஶதரிஶன என ப்க்னற ர்ரக (இற்ஷக
ிறரக) றத்றஷக்குப் தடுத்டக் வகரள்கறஶநரம்.

ஸ்கரம், றஜரண ஸ்கரம், ணஷம அப்தடிஶ
அபிடம் ைரகற ன்று எப்னக் வகரடுப்தரல்

ற்தடுகறந „சும்ர‟ றஷன. ணஸ் கரர்ம் தண்ரரல்
ண்ஶ லம்தரல் சும்ரினக்கும் றஷன. (ைறரித்ட)
றஜரண றத்ஷ ல்னரனம் வைய்கறஶநரம்; றஜரண
ஸ்கரம்?
அட னற்கு ஆம்தரகத்ரன் க்குத் வரிந்,
ம்ரல் னடிந் ஸ்கர க்ரிஷஷப் தண்டட.

றத்ஷ ஸ்கரவன்நரல், குப்னநப் தடுத்டக் வகரண்டு
டெங்கஶண்டும் ன்று வைரல்கறநரர ன்று

ஶகட்கக்கூடரட. ஷனஶரடு கரல் ீப வடுகக் கறடப்தட
ன்ந அபவுக்குத்ரன் இண்டுக்கும் மரம்ம்
(எற்றுஷ). ல்னரக்கஶர, எனக்கபித்ஶர – அறலும்
இடட தக்கரக எனக்கபித்ஶர – ரன் ைணிக்க

ஶண்டும். குப்னநப் தடுத்ரல் ஜ்ஶஷ்டரஶி (னெஶி).
என்றும் தண்ரல் கறடப்தட ஸ்கரம்; டப்தட
ப்க்ஷறம். இண்டும் ஶஶந ஶரஜஷண என்றும்
தண்ரல் தகத் ைறந்ஷண என்ஶந தண்ிக்வகரண்டு
வைய்ஶண்டி கரர்ங்கள்.
கரனரல் தண்டம் கரர்ரக உள்ப டப்தஷ னனறல்
தண்ி அப்னநம் கரர்றல்னரல் கறடக்கடம்.
„ப்க்ஷற – ஸ்கரம்‟ ன்கறநதடி

னனறல் னம் ந்ட

அந் னத்ஷ னடிக்கறந இடத்றல் ங்க ஶண்டும்.
„ப்க்ஷறம்‟ ன்தறல்
„னம்‟ ன்தட

னம் க்ஷறம் ன்தஷத் ரன்

கரட்டும் னட தக்கம் குநறப்திடுகறநட.

என ஸ்ரறஷஶர, றனண்ரஷன ரறரி
கறரிஷஶர, யரஷணஶர டுரக ஷத்ட அந்
னெர்த்றின் தக்கம் ம்னஷட னட தக்கஶ இனக்கறந
ரறரி சுற்றுடரன் ப்க்ஷறம். இஷஶ ஶறு
ிரகச் வைரன்ணரல், ப்க்ஷறம் வைய்கறநஶதரட
னெர்த்ற ப்ஶதரடம் க்கு னட தக்கரகஶ இனக்கும்.
„னம்

னட‟ ன்று றறல் வைரல்றல் வரம்தவும்

அர்த் ிஶைம் இனப்தட வரிகறநல்னர?

மம்ஸ்க்னத்றல் னட தக்கத்ஷ „க்ஷறதரகம்‟ ன்று
வைரல்கறநட. கறக்குனகரக எனர் உட்கரர்ந்ட

வகரண்டரல் இந் ைரீஶ ஈச்னுஷட ஶகரில் ன்று
வைரல்றல் இந் ஜீனுஷட ஹ்னந்ரன் ஈச்ன்
இனக்கறந னென ஸ்ரணம். ஹ்ன த்றரன் மரக்ஷரத்
அந் ஈச்ஶண. அப்ஶதரட அனுக்கு னட தக்கத்றல்
இந் ைரீத்றன் னட தக்கரக இனப்தட ந்த்
றஷைில் இனக்கறநட? வற்குரஶண? அணரல்ரன்
அற்ஶக க்ஷறதரகம் ன்று வதர் ன்று
ஶரன்றுகறநட.
„மரி, ற்கரக

ப்க்ஷறம் தண்டம்? ஸ்ரறஷ

ன் சுற்நடம்? „ஊர் சுத்ரஶ!‟ ன்ஶந வைரல்ட. இங்ஶக
ட்டும் சுற்நச் வைரல்னறினக்கறநஶ! ன்?‟
ஊனக்கு றரக இட இனப்தரல் ரன்!
„அப்தடிவன்நரல்?‟

ஊர் ன்நரல் உனகம், ஶனரகம். ஶனரகத்ஷஶ தரர்த்டத்
றரிந்ட வகரண்டினந்ரல், „ஊர் சுத்றணரல்‟ வனபகறகம்

ன்கறந ஶனரகத்றன் அல்த வமபக்ங்கஷபக் வகரடுக்கும்
ிரறகஶப ம்ஷ இலத்டக்வகரண்டு ஶதரய்ப் த

வமபக்த்ஷ அஷடனடிரல் ஷட தண்ிிடும்.
இந் வனபகறகத்டக்கு ஶவறரக „வய்ிகம்‟, „ஆத்றகம்‟
ன்று வைரல்கறந அந்ப் த வமபக்ரண மரைரம்
ஸ்ரற ன்று இனக்கறநட. அப்ஶதரட, வனபகறகத்றல்

சுற்நப்தடரட ன்கறநற்கு ஶவறரக அஷச் சுற்ந

ஶண்டும், சுற்நற னம் ஶண்டும் ன்றுரஶண
ஆகறநட?

அன் ரன் இந் ஶனரகத்டக்குள்ஶபனேம், வனபகறகம்
ன்கறநற்கு உள்ஶபனேங்கூட இனக்கறநரன்; அணன்நற
டவுறல்ஷன ன்ந ப்க்ஷஞஶரடு அத்ஷண

றஷைகபிலும் றஷநந்றனக்கறந அஷணச் சுற்ந ஶண்டும்.
இப்தடிச் சுற்நற னறல் றஷைகள் ரநறணரலும் ரநர
த் ஸ்ரணரக அஶண இனக்கறநரன் ன்தறனறனந்ட
மகனத்றற்கும் Centre of Gravity (ஈர்ப்ன ஷம்) அன் ரன்
ன்ந மத்த்ஷ ஞரதகப்தடுத்றக் வகரள்ப ஶண்டும்.
அற்கரகத்ரன் ப்க்ஷற க்ரிஷஷ ஷத்றனப்தட.
அண்ட ஶகரபங்கள் சுற்நற னடம் ரம் ப்க்ஷறம்
வைய்டம்
அண்ட ஶகரபங்கள் சுற்நற னடம் ரம் ப்க்ஷறம்
வைய்டம்
ன் சுற்நடம் ன்தற்கு இன்வணரன கரம். ரம்
இத்ஷணஶதனம் மறக்கும் இந் ஶனரகம், னஶகரபம்

ன்தஶ மரவும் சுற்நறக் வகரண்டுரஶண இனக்கறநட?

இண்டு றனுமரண சுற்நஷன அட தண்ிக் வகரண்ஶட
இனக்கறநட. ன்ஷணத்ரஶண சுற்நறக் வகரள்கறநட; அட
என்று. இண்டரட, இப்தடித் ன்ஷணத்ரஶண
சுற்நறதடிஶ மளர்ஷணனேம் சுற்றுகறநட.
னற ரத்றல்ஷன. க்யங்கள் ல்னரனந்ரன்.
„அஸ்ட்ரனஜற‟ ன்கறந

ம்னஷட ஜ்ஶரற

ைரஸ்றப்தடி னறஷச் ஶைர்க்கரல் ஆணரல் மழர்

ைந்றர்கஷபச் ஶைர்த்ட க்யம் ன்று என்தட.
„அஸ்டரணற‟ ன்கறந

ரண ைரஸ்த்ப்தடி னறஷனேம்

க்யரகச் ஶைர்த்ட என்தட. „ப்பரவணட்‟ ன்தட. மளர்,
ைந்றர்கஷப அங்ஶக ஶைர்ப்தறல்ஷன. வைவ்ரய், னன்,
ிரன், வள்பி, ைணி அங்ஶகனேம் உண்டு. அஷ

இண்டுக்கும் வதரட. ரயள, ஶகட அங்ஶக இல்ஷன.
அங்ஶக திற்கரனத்றல் கண்டுதிடித் னேஶணஸ், வப்ட்னைன்,
ப்லட்ஶடர ம் என்தறல் இல்ஷன.
னறனேம் ற்ந க்யங்கலம் ன்ஷணத் ரஶண சுற்நறக்
வகரள்ஷ rotation ன்றும், இப்தடிச் சுற்நறக் வகரண்ஶட
மளர்ஷண அடகள் எவ்வரன்றும் „அணம்‟, „orbit‟ ன்கறந
எவ்வரன தரஷில் சுற்றுஷ „revolution‟ ன்றும்
வைரல்ட.
னற கறக்குப் தரர்க்கத் ன்ஷணத்ரஶண சுற்நறக்
வகரள்கறநட. அப்தடிச் வைரன்ணறனறனந்ட ஶற்கறனறனந்ட
கறக்கரகச் சுற்றுகறநட ன்ஶந ஆகறநட ன்தஷப் னரிந்ட
வகரள்ப ஶண்டும். ஶரஜறத்டப் தரர்த்ரல், (ைறரித்ட)

அதிம் தண்ிப் தரர்த்டக் வகரண்டீர்கபரணரல் னரினேம்.
”The earth spins on its own axis from West to East”

ன்று ைறன்ண க்பரமறல்

தடித் ிம். அணரல்ரன் இரப்-தகல் ித்ரமம்;
அந் ரப்-தகல்கபிலும் ஶைத்றற்குத் ஶைம் ஶ

ித்ரமம் ன்வநல்னரம் தடித்றனக்கறஶநரம். இன்னும்,
இப்தடி னற ஶற்கு-கறக்கரகச் சுற்றுகறநரல்ரன் அறஶன
இனந்ட வகரண்டு வபிஶ தரர்க்கறந க்கு ஆகரைத்றல்
மளர்-ைந்த்ரறகள் கறக்கறனறனந்ட ஶற்கரகப்

ஶதரரகத் ஶரன்றுகறநட; ஶகரக ஏடுகறந என

ண்டிக்குள்பினந்ட வகரண்டு தரர்த்ரல் வபிில்
உள்பஷ றர்த்றஷைில் ஏடுகறந ரறரித்

ஶரன்றுஷப் ஶதரனத்ரன் இட ன்றும் அந்ப்
தரடத்றல் தடித்றனக்கறஶநரம். (ைறரித்ட) அஶகரக
நந்டம் ஶதரினக்கறஶநரம்!
இப்தடி னற னனரணஷ ஶற்கறனறனந்ட கறக்கரகச்
சுற்நறக் வகரண்டினப்தட அப்க்ஷறரகத்ரன்! அரட
ப்க்ஷற க்த்றற்கு ஶர் றர்த் றஷைில்ரன். ரம்
அந் ரறரிப் தண்ஶ கூடரட ன்று ைரஸ்றங்கபில்
இனக்கறநட.
ப்க்ஷறத்ஷ clockwise ன்றும் அப்க்றத்ஷ anticlockwise ன்றும்

வைரல்கறநரர்கள். கடிகர னள் ப்ஶதரடம்

னட தக்கரகஶ கர்ட – அரட, னம் னட clockwise, இடட

தக்கரக கர்ட அற்கு anti. னற

னனரண ஶகரபங்கள் இப்தடி இடட தக்கரகத்ரன்
சுற்நறக்வகரள்ட.
„சுற்நறக்வகரள்ட‟, „சுற்றுட‟ இண்டுஶ

இப்தடி

அப்க்ஷறரகத்ரன். றன்ந இடத்றஶன அப்தடிஶ

சுல்டரன் „சுற்நறக் வகரள்ட‟ – rotation. வபிிலுள்ப
ஶஶந என்ஷநச் சுற்றுஷத்ரன் „சுற்றுட‟ ன்ஶந
வைரல்ட – revolution ன்று வைரன்ணட.
மளர்ஷண க்யங்கள் சுற்றுடம் அப்க்ஷறந்ரன்,
„ஆன்டி-க்பரக்ஷஸ்!‟.

ைனணம் ன்தட ைக்றின், அம்தரபின் கரர்ம். யர
வதரி க்யரறகலம் யர ஶகத்றல் மரவும்

ைனறத்டக் வகரண்டினப்தட அலஷட ிஶைரண ைக்ற
ினரமத்றல்ரன். அலஷடட இடட தக்கம்ரஶண? *
அற்ஶகற்தஶ இந் ைரை ஶகரபங்கபின் ைனணனம்
இடரக இனக்கறநட. ஶகரபங்கவபல்னரம் சுற்றுரகவும்,
அற்நறல் க்குத் வரினேம் ப்தஞ்ைத்றலுள்ப

க்யங்கவபல்னரம் ங்கலக்கு த்ரக மளர்ஷண
ஷத்டக் வகரண்டு அஷணச் சுற்நற னம்தடிரகவும்
ஈச்ன் றறத்ட அப்தடிஶ ஶகரடரடேஶகரடி கரனரக
டந்ட னகறநட. அந் „ஶமரனரர் மறஸ்ட‟த்றஶனஶ

இனக்கறந க்கும் அந் ர்ம் உண்டுரஶண? அணரல்
ரன் ஆத் ஜ்ஶரறரண ஈச்ஷண த்ரக ஷத்ட
ரனம் ப்க்ஷறம் வைய்ஶண்டுவன்று ம்னஷட
வதரிர்கள் ஷத்றனக்கறநரர்கள். ஆணரல் சுற்நறக்
வகரண்ஶடினப்தறனறனந்ட ிடுதட்ட றஷனரகறந
ைரந்ஶ க்கு னக்ஷ்ம் ன்று ரம் னடிரக

ஷத்டக் வகரள்ப ஶண்டுரணரல், சுற்நற ந்ரலும்
ைரந்த்ஷக் கரட்டும் ப்க்ஷற ரீறில் னரகஶ
 ஶண்டுவன்று ஷத்றனக்கறநரர்கள்.
*ைறன் – னம்; அம்தரள் – இடம்.

அர்த்ரரி ஸ்னொதம்.

மழர்ஷணச் சுற்நறனஶரடுகூட, னற ன்ஷணத் ரஶண
சுற்நறக் வகரள்ட ஶதரனவும் ரம் தண் ஶண்டும்;

இனக்கறந இடத்றஶனஶ இனந்ட வகரண்டு ம்ஷ ரஶ
சுற்நறக் வகரள்பவும் ஶண்டும் ன்று
ஷத்றனக்கறநரர்கள்.
க்கு வபிிஶன ஸ்ரற ன்று ஷத்ட அஷச்
சுற்நற டந்ட ப்க்ஷறம் தண்டஶரடுகூட, அந்

ஸ்ரற க்குள்ஶபனேம் இனக்கறநரர் ன்தஷ ஶர ைறன
க்ஷத்றற்கு என தரஷணரகரட னரிந்ட வகரண்டு,
தரிக்கப்தடுகறந அன் ம்னஷட ஹ்ன
த்றிஶனஶ ஜீனெனரக இனக்கறநன். தரிக்கறநன்
ன்று அனுக்கு ஶநரக ரம் உள்ப ட்டும் அந்
த்றஷச் சுற்நறச் சுற்நற ந்ஶ ரழ்கறஶநரம்‟ ன்ந
றஷணப்ஶதரடு உள்ஶப அைனரினக்கும் அந்
ஈச்ணரண த்ப் னள்பிஷ அந்ப் னள்பி ிச்
ைனறரகஶினக்கும். இந் ஜீ ைரீத்ரல்

ப்க்ஷறம் தண் ஶண்டும். இட க்குள்ஶபஶ
உள்ப ம்னஷட றஜ ரஷண வதரய் ரணரண ைரீத்ரல்
சுற்றும் ஆத் ப்க்ஷறம். இஷத் ‟ன்ஷணத் ரஶண
சுற்நறக் வகரள்ட‟ ன்று வைரல்ட. அப்தடிச்
வைரல்லும்ஶதரட னனறல் வைரன்ணட றஜரண „ரன்‟ (Self);

அப்னநம் வைரன்ணட வதரய்ரண ‟ரன்‟ (ego). இண்ஷடனேஶ
மம்ஸ்க்னத்றல் ஆத்ர ன்று வைரல்லும்
க்கறனப்தரல் „ஆத் ப்க்ஷறம்‟ ன்று சுனக்கரகச்
வைரல்ட.

கடிகர னள் கடிகரத்ஷிட்டு வபிிஶன ஶதரய்

அஷச் சுற்நற ில்ஷன. கடிகரத்டக்குள்ஶபஶரன்
சுற்றுகறநட. அன் என ஶகரடி கடிகரத்றன் த்ப்
னள்பினேடஶணஶ க்ப்தட்டினக்கறநட. அந்க் ஶகரடி
அைனம். அடி, னள்பின் ற்ந தரகம் னரவும் ைனரக
அந் த்த்ஷத்ரன் சுற்நற னகறநட. அந் ரறரிரன்
இடவும் ன்று ஷத்டக் வகரள்பனரம்.

இப்தடி இனந் இடத்றனறனந்ஶ சுற்நறக் வகரள்ட,

இன்வணரன்ஷந த்ரக ஷத்ட அஷச் சுற்றுட
ன்ந „வரஶடன்‟, „வல்னைன்‟ ஆகற இண்டிலுஶ
க்கும் னற னனரண க்யங்கலக்கும் என வதரி
ித்ரமம் வைரன்ணஷ இன்வணரன டஷ

ின்ரமம் வைய்கறஶநன்: ஶகரபங்கள் rotation, revolution ஆகற
இண்ஷடனேஶ அப்க்ஷறரகத்ரன் தண்டகறன்நண!
ன்ஷணத்ரஶண சுற்நறக் வகரள்ட, மழர்ஷணச் சுற்நற

னட ன்ந இண்டிலும் ப்தஞ்ை ர்ம் ன்று ரன்
வைரன்ண ிற அப்க்ஷறரகத்ரன் இனக்கறநட. „னம்‟
னட இல்ஷன; „இடம்‟ னட!
ப்தஞ்ை ர்த்றன் அம்ைரகஶ டேஷ்னும் ஆத்
ப்க்ஷறனம், வபி சுரற ப்க்ஷறனம் தண்டட
ன்று வைரல்னறிட்டு இப்தடி இண்டிற்கும் என வதரி
ித்ரமனம் வைரன்ணரல்?
ப்தஞ்ை ர்த்ஷ எட்டிஶ டேஷ்ன் ஶதரக ஶண்டும்
ன்தட ரஸ்ந்ரன். ஆணரல் அஶரடு னடிந்ட

ஶதரய்ிடக்கூடரட. அஶரடு எட்டிப் ஶதரஶ அற்கு

ஶஶன லம்தி, உைந்ட ஶதரக ஶண்டும். ர்ம், அர்ம்
ல்னரற்ஷநனேம் கடந் த மத் றஷனக்குப் ஶதரக
ஶண்டும்.
ப்க்னற ர்த்ஷ எட்டிப் ஶதரட, அஷக் கடந்ட
ஶதரட ன்ந இண்ஷடனேம் ஶைர்த்டத்ரன் க்கு
ப்க்ஷற ிறஷ ற்தடுத்றத் ந்றனப்தரக

வரிகறநட. ப்தஞ்ை ர்த்ஷஶ ரனம் அடேமரித்டப்
தண்டற்குத்ரன் க்யங்கள் ரறரிஶ என த்

னெனத்ஷ, ஶகந்ற ஸ்ரணத்ஷச் சுற்றுடம்,

ணக்குள்ஶபஶ உள்ப த் னெனத்ஷ சுற்நறக்
வகரள்டம். அற்நறன் ர்த்ஷக் கடக்கறநஶதரட
ரறுனரகக் கரட்டிணரல்ரஶண „அந் ர்ம் ஶதரரச்சு‟
ன்று னரினேம்? அணரல் அந்ச் சுற்றுல்கஷப றர்த்
றஷைில் தண்டட.

அஶைணரண ஶகரபங்கள் தண்டற்கு
ித்ரமரகத்ரஶண ஶைணரண ஜீன் தண்டட
இனக்க ஶண்டும்? அப்தடிச் ஶைணன் தண்டடரன் க
ஷைன்த்றஶனஶ (என்ஶநரண ஶதனர்வும்
ஶதநறவுரணறஶனஶ) வகரண்டு ஶைர்க்கும். அடரன்

னட தக்கத்ஷஶ னெனஸ்டவுக்கு ப்ஶதரடம் கரட்டிப்
தண்டகறந ப்க்ஷறம்.
ைக்ற ினரமத்ஷக் கரட்ட அஶைண ஶகரபங்கள்
ைக்றகரகச் ைனறத்டக் வகரண்ஶட இனக்கனரம். ஆணரல்
ஶைணனுக்கு ைக்ற ினரமத்றல் த்ஷணஶர
அற்னங்கள், வமபந்ர்ங்கள் இனந்ரலும்

ைக்றவல்னரம் அடங்கற ைரந்த்றல்ரஶண னர்த்ம்?
„ைரந்ம்

ைறம் அத்ஷம்‟ ன்று உதறத்ஶ

வைரல்னறினக்கறநட.* அந் ைரந் ைறனுக்குரி தக்கம்
னம். ைரந்த்றல் னடி ஶண்டி ரம் அந்ப்

தக்கரகத் ரஶண சுற்நடம்? ைக்ற ினரமத்டக்கரகச்
சுற்றுட, அறஶனஶ ைரந் னடிஷனேம் னடிச்சுப்
ஶதரட்டு னரகச் சுற்றுட ன்று ப்க்ஷற த்த்ஷ
அர்த்ம் தண்ிக் வகரள்பனரம்.

ப்தஞ்ை ரீறிஶனஶ ஏடிணரல் ப்தஞ்ை

அடேதத்ஶரஶடஶ ரழ்க்ஷக னடிந்ட ஶதரய்ிடும்.
ஆத்ரடேதத்றற்கு ற ற்தடரட. ஶனரக ரழ்க்ஷகில்
இனக்கறந ட்டும் அற்கு அடேமஷரக இனந்ட
வகரண்டு, கர்ரஷக் கறத்ஶ, அஷக் கடப்தற்கரண
றஷப் தண்ிக் வகரள்பஶண்டும். அடரன்
ப்க்ஷற த்ம். ஜட ப்தஞ்ைத்டக்கும் ஶைண
ஜீனுக்கும் உள்ப எற்றுஷ-ஶற்றுஷகஷப
இஷத்டக் கரட்டிப் னரிஷக்கும் த்ம்.
„ப்தஞ்ை

ரீறிஶனஶ ஏடுட‟ ன்ஶநன். ஏட்டப்

தந்த்றல் தரர்த்ீர்கபரணரல் அப்க்ஷறரகத்ரன்
ஏடுரர்கள். அங்ஶக னலக்க வதபறக ைக்றின்

கரர்ந்ரஶண? ஆத் மம்தந்ம் இல்ஷனரஶண? அணரல்
ன ப்தஞ்ைரண க்யங்கள் தண்டம் ரீறிஶனஶ
டேஷ்னும் தண்டட. வதபறகரண ைரீத்றன்
ப்ரஷம றஷந இனக்கறநஶதரட ன ப்தஞ்ை
ர்ந்ரன். ரற்நறப் தண்ிணரல் வதபறகரக
இனக்கப்தட்ட ம்னஷட ைரீத்டக்குக் வகடுற
உண்டரகும். ஶகரில் ஶகரனங்கலக்குள்ஶபகூட சுற்நறச்

சுற்நற நறப் தரர்ப்தற்கரகப் ஶதரட்டினக்கும் தடி ரிஷைகள்
இடட தக்கரகஶ றனம்திப் ஶதரகறந ரறரிரன்
ஶதரட்டினப்தரர்கள். „அந் ரபிஶனஶ, இர்கலக்கு
த்ஷண மன்ஸ் ஞரணம்?‟ ன்று அந்ற ஶைஸ்ர்கள்
கூட ஆச்ைர்ப்தட்டுச் வைரல்கறநரர்கள்.
ப்க்ஷறத்றற்குப் தின் வைய்னேம் ஸ்கரம்

ப்க்ஷறத்றற்குப் தின் வைய்னேம் ஸ்கரம்
ப்க்ஷறம் னடித்வுடன் கல ஶ ிலந்ட ஸ்கரம்
தண்ஶண்டும். „ப்க்ஷற ஸ்கரம்‟ ன்ஶந
வைரல்ட. அந் ஸ்கரத்ஷ ந்த் றஷை தரர்த்டச்
வைய்ட ன்று ிற உண்டு.
கறக்கும் ஶற்கும் தரர்த் ஸ்ரறகலக்கு டக்கு

னகரகவும், டக்கும் வற்கும் தரர்த் ஸ்ரறகலக்குக்
கறக்கு னகரகவும் ஸ்கரம் வைய்ஶண்டும்.
அரட வற்கு னகரகவும், ஶற்கு னகரகவும்
ஸ்கரம் தண்ப்தடரட.

வதரடரகஶ ணிர்கலக்குக்கூட ப்க்ஷறம்
தண்ரஶன ஸ்கரிக்கறநஶதரட வற்குப் தரர்க்கஶர,
ஶற்குப் தரர்க்கஶர தண்ரல், கறக்கு அல்னட
டக்குப் தரர்க்கஶ தண்ஶண்டும்.

என னக்ரண ிம். என ஶகரில் ன்நறனந்ரல்
அறனறனக்கும் அஶக மந்றறகள், ஶகரஷ்டங்கள்
னனறற்நறலுள்ப ந் னெர்த்றக்கும் அந்

இடத்றஶனஶ கல ஶ ிலந்ட ஸ்கரம் கூடரட.
ஷககூப்தித்ரன் அஞ்ஜனற. ன் இப்தடிவன்நரல்,
ஶகரினறல் அஶக னெர்த்றகள் எவ்வரன றஷை தரர்த்டக்
வகரண்டினப்தரல் என்றுக்கு றஶ ிலந்ட ஸ்கரம்
தண்ிணரல் இன்வணரன னெர்த்றக்கு றஶ கரஷன
ீட்டி அதைரம் மம்தித்ட ிடும். ஆகஶ வகரடிம்
ன்கறந த்ஜ ஸ்ம்தத்ஷத் ரண்டி னெனனக்குப் தக்க
ரட்டரக ட்டுஶ ிலந்ட ஸ்கரம்

வைய்ஶண்டும். னென னெர்த்றக்கு அப்தடிப் தண்ிணரல்

அடஶ அட தரிர னெர்த்றரக இனக்கப்தட்ட ற்ந
ல்னர னெர்த்றகலக்கும் ஶைர்ந்டிடும். „னெனம்‟ ன்கறந
ஶரில் ிடுகறந ஜனம் ல்னரக் கறஷபகலக்கும் ஶதரய்ச்
ஶைர்ந்ட ிடுகறந ரறரி! ஆணரல் ஶகரிலுக்குள்ஶபஶ

ணிரக என வகரடி த்டடன் என மந்றற இனந்ரல்
அங்ஶக அந் னெர்த்றக்கு ிலந்ட ஸ்கரிக்கனரம்;
ப்ஶதில்ஷன. வதனம்தரலும் அம்ன் மந்றறகள்
„அம்ன்

ஶகரில்‟ ன்ஶந வைரல்லும்தடிரக அப்தடி

இனக்கறன்நண.
இன்வணரன னக்ரண ிம்: ப்க்ஷறம் வரம்த
வரம்த வடரகப் தண் ஶண்டும் ன்று ிற.
னர்கர்ப்திிரண என ஸ்த்ரீ ிபிம்ன ஷ

ண்வய் உள்ப என கறண்ம் றரல் டக்கடம்
ன்நரல் ப்தடிப் ஶதரரஶபர அப்தடி அடி அடிரக
வடரக ஷத்ட, ப்க்ஷறம் தண்டம் ன்தரர்கள்.
அப்தடிப் ஶதரணரல்ரன் தகத்தரகஶ ைறத்த்ஷ
எனனகப்தடுத் னடினேம். ப்க்ஷறம் ஷட
ஶகரணரல், ைறத்னம் ினினவன்று ஏடும்;
ரணரறஷைனேம் ஏடும். இட என கரம்.

னக்ரண கரம், னன்ஶணஶ வைரன்ணடரன்.

ைக்றின் ைனணத்றஶனஶ ைறனுஷட ைரந்த்ஷ
இஷத்டப் னர்த்ற தண்டட ன்ஶநஶண, அட.
ப்க்ஷறம் ன்று ைனறக்கறநஶதரஶ அஷ ந்கறில்
தண்டவன்நரல் அந் ந் கற ைரந்ந்ரஶண?

அஶைண க்யங்கபின் அப்க்ஷறத்டக்கு ரநரகத்ரன்
ஶைண ஜீன் தண் ஶண்டுவன்தரஶனஶ அன்
ப்க்ஷறரகப் ஶதரட ன்ஶநன். அஶ ந்ரப்தடி,
க்யங்கள் அமள ஶகத்றல் சுற்றுரலும் ரம்
வடரகத்ரன் தண்டம் ன்றும் ஷத்டக்
வகரள்பனரம்.

அநறவு கடந் ைரஸ்ற ிற
அநறவு கடந் ைரஸ்ற ிற
இந் க்ஸ்ப்பஶணன்கவபல்னரம் இண்டரம்

தக்ஷம்ரன். ம்னஷட ைரஸ்த்ங்கஷபத் ந்றனக்கறந
வதரிர்கள், ம் அநறவுக்குப் னரிஶ னடிரடம்,
ஸ் ப்த்ணத்ரல் அடேதத்றற்கு ஶ

னடிரடரண ஆத் ஶனரக மத்ங்கஷபக் கண்டநறந்ட
அடேதித்ட அற்ஷந ரனம் அஷட ஶண்டும் ன்ந
த கறனஷதிஶனஶ ைரஸ்ற ிறகஷபக்
வகரடுத்றனக்கறநரர்கள். அப்தடிப்தட்டர்கள் “சுத்ட,

சுத்றக்ஶகர, அடகஷப னரப் தண்ட, வடரப் தண்ட”
ன்று வைரல்கறநரர்கவபன்நரல் அவல்னரம் ம்

ஶக்ஷத்ஷ உத்ஶைறத்டத்ரன். வரன்று அர்கள்

வைரன்ணரலும் அர்த்த்ஶரடு வைரன்ணடரன். ஶஶந
கரம், க்ஸ்ப்பஶணன் ஶடஶ ஶண்டரம். னத்ற
சும்ரினக்கரல் ஶகள்ி ஶகட்கறநஶ ன்றுரன்
கரத்ஷத் ஶடி க்ஸ்ப்வபய்ன் ன்று
தண்டவல்னரம். அர்கள் வைரன்ணட
அர்த்த்ஶரடுரன்; அட ஜீர்கலஷட

ஶக்ஷத்றற்கரகத்ரன் ன்தற்கு proof ஶண்டுவன்நரல்,

வதரி proof, அர்கள் வைரன்ணதடிஶ தக்ற

ிச்ரமத்ஶரடு தண்ிரஶனஶ அரற கரனரக,
ஶஶந ந் ஶைத்றலும் இல்னர அபவுக்கு, இங்ஶக
ஷனனஷநஶரறும் ல்னர ஜணங்கலஶ வதரடரக
ைரந்ர்கபரகவும் ல்னர்கபரகவும் இனந்ட

ந்றனப்தடம், அர்கபில் த்ஷணஶர ஶதர்
யரன்கபரகஶ அடேக்யம் தண்ிக்வகரண்டு
இனந்டம்ரன். ஶகள்ி ஶகட்க ஆம்தித் ரபரக
ற்தட்டினக்கறந டர்த்ஷைஷ ப்த்க்ஷரகஶ
தரர்க்கறஶநரம்.
இனந் இடத்றஶனஶ ிலந்ட கறடக்கறந

ஸ்கரத்றற்குப் னர்ரங்கரக இனக்கப்தட்ட ப்க்ஷற
மப்வஜக்ஷடப் வதரிைரகஶ சுற்நற ஷபத்ட ப்க்ஷறம்
தண்ிிட்ஶடன்!

ைக்றில் ஆம்தித்ட ைரந்த்றல் னடிகறநற்குத்ரன்
இப்தடி ப்க்ஷறனம், அஷ னடித்ட ஸ்கரனம்.
வரத்த்றல் ிம் ன்ணவன்நரல்:
என ஶணரதரத்ஷ வபிப்தடுத்டற்கரகச் வைய்கறந
ைரீ க்ரிஷஶ ஷனனஷந ஷனனஷநரகப் தனஶதர்
அப்தடிப் தண்டகறநஶதரட த்றல் ஜ்ம் தரய்கறந

ரறரி என உள்தனத்ஷப் வதற்றுிடுகறநட. அப்னநம்
இந் க்ரிஷஶ அந் ஶணரதரத்ஷ தனப்தடுத்ற
ினத்ற வைய்ட வகரடுக்க ஆம்தித்ட ிடுகறநட.
அடிப்தஷடில் அந் ஶணரதரத்ஷ ரம் றஷணத்ட
அந் க்ரிஷஷச் வைய்ரல், க்ரிஷஶ றஷணப்ஷத

ஆப்தடுத்ற தரத்ஷ பர்த்டக் வகரடுக்கும். அப்தடி
இந் மரஷ்டரங்க, தஞ்ைரங்க ஸ்கரங்கள் ி

மம்தத்ட ன்ந உைந் – (ைறரித்ட) ரழ்ஷரஶனஶ
உைரண – தரத்ஷ ஶதரறத்டக் வகரடுக்க
உிரினக்கறன்நண.
ித்றன் ைறநப்ன

ித்றன் ைறநப்ன
ம்னஷட னரணரண „ட்வடி‟ணில் ி
குத்றற்கு வரம்தவும் ைறநப்னக் வகரடுத்றனக்கறநட.
தி, தம், அநறவு, அகு ன்று எவ்வரன்ஷந
ஷத்டம் அயங்கரம், ஷனக்கணம் ந

இடனண்டரணரலும் அந்த் ஷனக்கணனம் வரம்தத்

ஷனடெக்கற றற்தட „அநறிஶன ரம் வதரிர்‟ ன்று
எனர் றஷணக்கறந ஶதரடரன்! அப்தடிினப்தர்கள்
ஷனேம் டச்ைரக, டெக்கற நறந்ட, தரியமறத்ட ல்னரம்
ஶதசுரர்கள். ஆஷகரல் அப்தடிப்தட்ட அநறவு

ினத்றஷ ித்ஶரடு ஶைர்த்ட இறுக்கற னடிச்சுப்
ஶதரட்டுக் வகரடுத்ட ிட்டரல் ல்னரிரண

ஷனக்கணங்கஷபனேம் அடக்கற இநக்கற ிட்டரக

ஆகறிடும். இஷத்ரன் ம் ைரஸ்றங்கள் றனம்தத்
றனம்த னறனேறுத்றினக்கறன்நண…. அரட

ித்ஷரணட ித்ஶரடு ஶைர்ந்ஶ தினப்தட
ஶண்டும்; இல்னர ிட்டரல் „கற்நட அஷணத்டம் ண்
ீ ‟
ன்று வைரல்னறினக்கறன்நண. தகரனும் கல ஷில்
“ித்ர-ி

மம்தன்ண” ன்று ஶைர்த்டச்

வைரல்னறினக்கறநரர்*.

ிம் இனக்கறந இடத்றல்ரன் ஈச் க்னஷத

ஶைனரனரல் ல்னரனம் அற்கு ஆஷைப்தட்டு, அற்கு
உதரரக உள்ப ஸ்கரத்ஷ றஷநப் தண்
ஶண்டும். வதரிர்கஷபத் ஶடித் ஶடிப் ஶதரய்
ஸ்கரம் தண்டவன்று அந் ரபில் வைரல்னறக்
வகரடுப்தரர்கள்.

ஸ்கரத்றற்கு உரிர்கள்; ட ம்ன ிம்
ஸ்கரத்றற்கு உரிர்கள்: ட ம்ன ிம்
அறல் என மள ம்ன வைரல்டனண்டு. னென்று

மரட வதரிணரக இனப்தனுக்குத்ரன் னறில்
ிலந்ட ஸ்கரம், ற்நர்கலக்கு ஶஶந றனுமறல்
„ிஷ்‟ தண்டட

ன்தரர்கள். னன்ஶணஶ

வைரன்ணரற்ஶதரன, ிம் வரம்தக் குஷநந்ட னகறந
இந்ரபில் ஸ்கரப் தக்கத்ஷ வ்பவு வ்னத்ற
வைய்ட வகரடுத்ரலும் ல்னடரன் ன்தரல் குஷநந்
தக்ஷம் னென்று மள ஜரஸ்ற இனக்கடம் ன்தஷப்
தரர்க்கனரம். ம்ஷிடப் வதரிர்கபரக உள்ப

ல்னரனக்குஶ ஸ்கரம் தண்ிிடனரவன்று
ஶரன்றுகறநட.

கண்டிப்தரண ைரஸ்த் ிறப்தடிஶகூட ம்ஷிட
மறல் ைறன்ணர்கபரகவுள்ப ைறன ஶதனக்கும்
ஸ்கரம் தண் ஶண்டுவன்று இனக்கறநட.
உரரக, ன்ணி மறல் ைறன்ணபரகஶ
இனந்ரலுங்கூட ஸ்ரணத்ரல் ரரர் ரறரி ன்தரல்
ஸ்கரம் தண்ஶண்டும். அஶ ரறரிரன் குன
தத்ணினேம் எனஶஷப ம்ஷிட மளக்

குஷநரணரலும் ஸ்கரிக்கடம். வதரடரகஶகூட,
ம்ஷிட மறல் வதரி னஷட தத்ணினேம்
அரில் தரற ன்தரலும், ம்தற மஶர்கபரக
ம்ஸ்கரிப்தட ிஶைம் ன்தரலும் அந்
ஸ்த்ரீகலஷட ஷமப் தரர்க்கரல் ிலந்ட

ஸ்கரிக்கடம். ித்ஷில் வதரிர், குத்றல்
வதரிர், அடேனறரணரக இனப்தர், தக் ச்ஶஷ்டர்கள்,
ஞரணிகள், மந்றரமறகள், ஆத் மம்தந்ரண ர்
மம்தந்ரண ஸ்ரதணங்கபில் ஆைரர்

ஸ்ரணத்றலுள்பர்கள் – அரட தம், தி,
அந்ஸ்டகபரல் இல்னரல் ஶஶந ிங்கபில்

வதரிர்கபரக உள்ப ல்ஶனரனக்குஶ இந் னென்று
ன ித்ரமம் கறஷடரட. ம்ஷிட மறல்
ைறன்ணர்கபரணரலும் ஸ்கரிக்கடம். குன னத்ஷணனேம்
னறஸ்டில் ஶைர்த்டக் வகரள்படம்.
„ம்தற

மஶரக‟ ன்று ஸ்கரிக்கப்தடுதர்

ிரகச் வைரன்ஶணன். ஸ்கரம் வைய்தர்கலக்கும்
அட வதரனந்டம். தத்ணிஶரடு ஶதரய் எனனக்கு
ஸ்கரம் தண்ிணரல் இண்டு ஶதனம் ஶைர்ந்ஶ
ஸ்கரிக்கடம். ிற்நறல் திநந்டகலம் கூட

இனந்ரல் குடும்தம் வரத்னஶ ஶைர்ந்ட என்நரக
ஸ்கரம் வைய்டம். குடும்த க்த்ஷ
இப்தடிவல்னரம் பர்த்டக் வகரடுத்றனக்கறநரர்கள்.
றஷநப் ஶதரின் கரனறல் ஶதரய் ி ி அயங்கரம்
குஷநந்டவகரண்ஶட னம் ன்தடரன் வதரடக்
வகரள்ஷக.

எற்ஷந : இல்ஷன
எற்ஷந „:‟ இல்ஷன
ரம் ஶடிப் ஶதரகறந அந்ப் வதரிர்கள் அர்கஶப
ஆைலர்ரம். வைய்கறநர்கபரகஶர, க்கரக

ரரணின் ஆைலர்ரத்ஷ ப்ரர்த்றக்கறநர்கபரகஶர,
ணக்கு மம்தந்றல்ஷனவன்று அணிடம்

ஸ்கரத்ஷத் டெக்கறப் ஶதரடுதர்கபரகஶர, ப்தடி
ஶண்டுரணரலும் இனந்ட ிட்டுப் ஶதரகட்டும். ரம்
அஷப் தற்நற ஶரஜறக்கரல் வதரிரக இனக்கறந அந்
ல்னர றனுமளக்கரர்கலக்கும் னன்ணரடி “ஶர :”

ன்று னறில் ைரீத்ஷத் ள்பி ிட்ஶடரரணரல் அந்
ரரணின் க்னஷத ப்தடிஶர என னொதத்றல் க்குக்
கறஷடத்ட ிடும்.

எற்ஷந „:‟ வைரல்றல்ஷன; ”ஶர :” ன்று தனரகப்
வதனக்கறஶ வைரல்ட. ஶதச்சு ரர்த்ஷில் கூட
“உணக்கு

ஆிம் ஸ்கரம்; ஶகரடி ஸ்கரம்”

ன்கறஶநரம்! “அணந் ஶகரடி ஸ்கரம்” ன்ஶந

வதரிர்கலக்குக் கடிரசு னனறறல் லடட.*
“ஸ்ஸ்ஷ, ஸ்ஸ்ஷ, ஸ்ஸ்ஷ, ஶர

:” –

ன்ஶந அம்தரலக்கு ஸ்கரத்ஷ அடுக்கறக் வகரண்டு

ஶதரய் அஶக ச்ஶனரகங்கள் „ஸ்தைீ‟ில் இனக்கறநட.**
*“அணந்

ஸ்கரம்” ன்ஶந ஏர் அடிரர் வைனக்கு

டல் லடட. இடதற்நற அரிடம் குநறப்திட்ட

வைர், “ீ ன் „ஶகரடி‟ஷத் ள்பிிட்டு லடகறநரய்‟
ன்று னனறல் றஷணத்ஶன். உடஶணஶ னரிந்ட ிட்டட.

„அணந்ம்‟ ன்று

வைரன்ணற்கு அப்னநம் அற்குக் ஶகரடி

டங்கு ட, டங்கு ன்தஶ ட? அணந் ஶகரடி

மரிில்ஷனரன்‟ ன்று னரிந்ட வகரண்ஶடன்” ன்நரர்.
„அணந்ம்‟ ன்நரல் „னடிில்னரட‟, னடிிட

னடிர

ண்‟ ன்று வதரனள்.
** டர்கர

மப்ைீ (‟ஶி யரத்றம்‟, ‟ைண்டீ‟ ன்றும்

ங்குட) அத்.5
வரம்தவும் வதரிர்கபரக இனப்தர்கலக்கு
மரஷ்டரங்க, தஞ்ைரங்க ஸ்கரம் தண்டம்ஶதரட ரலு
டஷ தண்ஶண்டும் ன்று ைறஷ்ட மம்ப்ரத்றல்

(ைரன்ஶநரர் தில்) இனந்ட னகறநட. ஷஷ்ர்கபில்
என மம்ப்ரத்றல் அந்ப் வதரிர் ஶதரடவன்று
வைரல்லும்ஷ ஸ்கரித்டக் வகரண்ஶட இனக்க

ஶண்டும் ன்று ஷத்டக் வகரண்டினக்கறநரர்கள். அப்தடி
ஸ்கரத்ஷ பர்த்டக் வகரடுத்றனக்கும் ட்வடிணில்
ந் ரம் இந்ப் வதரி திடரர்ஜறம் ரக
ீ
ிடப்தடரட.

ித்ஶரடு, ஶலும் ஶலும் ித்றற்கரக

ஆஷைப்தட்டு இந் க்ரிஷஷப் தண் ஶண்டுவன்தட
வரம்தவும் னக்ம். அந் அடிப்தஷட ண்ம்
இல்னரிட்டரல் ஸ்கரம் ன்தட ண்டரல் ரறரி
என கமத்டத்ரன். ண்டரகர ஸ்கரத்ஷத்
ண்டரல் ஸ்கரரக்கற என்றுக்குஶ உர
„ண்ட‟ரகப்

தண்ி அதைரப்தடக்கூடரட. கமத் தகற

உடம்ஷத னஷ்டி தண்ிக் வகரண்டு ட்டும் ன்ண
ப்ஶரஜணம்? உள்பத்ஷ றவ்ரடேதங்கபரல்,

ஆத்ரடேதத்ரல் னஷ்டி தண்ிக் வகரள்ப இந்

டேஷ் ஸ்னஷ்டி என்றுக்ஶக தகரன் ற ஶதரட்டுக்
வகரடுத்றனக்கறந ஶதரட, உடம்தபில் ட்டும் றனக
தனத்ஷ ினத்ற வைய்ட வகரண்டரல் ரனம் றர்க்
ஜீரைறரன். தகரன் வகரடுத்றனக்கும் அந் றகள்
தனிரக இனந்ரலும் னக்ரண னக்ஷ்ம்,
வகரலத்டக் கறடக்கறந அயம்தர னஷ்டிஷ
ித்றணரல் வல்னறசு தண்ி இஷபத்டத் ஶ

ஷப்தடரன். அற்கு உதரம் ரக்னறில் க்கு
ஶஶ வதரிர்கபரக இனந்ட வகரண்டினப்தர்கபின்
கரனடிில் “ஶர :‟ „ஶர ரரர” ன்று
ிலடரன்.

ஜன் ிஶரைணஶ அபிப்தட
ஜன் ிஶரைணஶ அபிப்தட
”தரத்ரஷஶ

ஸ்கரம் ன்று தரித்ட

உதரமறனேங்கள்; அப்ஶதரட ல்னரக் கரங்கலம் உங்கஷப
ஸ்கரிக்க ஆம்தித்ட ிடும்” ன்று ஶம்

வைரல்னறினக்கறநட*. ன்ண அர்த்ம்? தனிரண
கரங்கபின் – அரட, ினப்தங்கபின் –

றஷநஶற்நத்ஷ ஶண்டித்ரன் வதரடரக ரம்
ஸ்கரிப்தட. அவல்னரம் றஷநஶறுட மரத்ர?

ம் கர்ர அற்கு ிடுர? அப்தடிஶ றஷநஶநறணரலும்
அணரல் ஆத்ரின் றஷநந் றஷநஷப் வதந
னடினேர? “ஆஷைக்ஶகரபில்ஷன” ன்நதடி இந்
ிரண ப்ரர்த்ஷணக்கு னடிஶில்னரல் என்று

ிட்டரல் இன்வணரன்று ன்று திடுங்கற டுத்தடிரன்

ஶதரகும். ஆணதடிரல் னத்றைரனறத்ணரக

ப்ரர்த்றப்தவன்நரல் ல்னரக் கரஷணகஷபனேம்
(ினப்தங்கஷபனேம்) ிட்டு ிட்ட ிடுஷன
றஷனக்கரகத்ரன் ஶண்டிக் வகரள்பஶண்டும்.
“ஶண்டரஷ

ஶண்டி” ன்று இஷ அகரகச்

வைரல்ரர்கள். அந் ிடுதட்ட றஷனஷத்ரன்
„கரங்கள்

இஷண ஸ்கரிக்கும் ஸ்றற‟ ன்று

ஶத்றல் வைரன்ணட. இன் என கரஷணப்

னர்த்றக்கரகவும் அடி திில்ஷன; கரஷணகள்ரன்,
„ங்கஷப

இப்தடித் றஸ்கரம் தண்ி ிட்டீர்கஶப!

வகரஞ்ைம் கண் றநந்ட தரனங்கஶபன்!” ன்று இனுக்கு
அடிதினேரம்! ச்னற ரக்ம் இஷத்ரன்
கித்ஶரடு வைரல்கறநட!
„ரணர்கஷப – அரட

ஶரக்ரம்ைம் றம்தி

வதரிர்கஷப – றணனம் அடகறப் திிஷட தண்ி
ஸ்கரிக்கும் எலக்கனள்பனுக்கு ரலு

ச்ஶஸ்கரண ிங்கள். ஶலும் ஶலும்
பர்கறன்நண‟ ன்று „டேஸ்ம்னற‟ில் வைரல்னற, அந்
ரலு ஆனேஸ், ித்ஷ, ைஸ் (னகழ்), தனம் ன்று
ிபக்கறினக்கறநட.
*ஷத்றரீ

உதறத் – 3.10.4

அதிரைலனஸ் றத்ம் வ்னத்ஶரதஶமி: |
ைத்ரரி ஸ் ர்ந்ஶ ஆனேர்-ித்ர-ஶைர-தனம் || **
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‟ஆனே:

ப்ஜ்ஞர‟ ன்றும் தரடஶதம் இனக்கறநட.

„ித்ர‟வுக்குப்

தறல் „ப்ஜ்ஞர‟, „ப்ஜ்ஞர‟ ன்நரல் உைந்

அநறவு. „ித்ர‟ ன்தற்கும் கல்ி ன்தஶரடுகூட இந்
அர்த்னம் உண்டு.
„றனத்றஶன

கற ரறரி ண்டணிட்டுக் கறடக்கறநன்

அஷடகறந ச்ஶஷம டைறு ரகம் தண்ிணனும்
அஷட னடிரட‟; „என ஸ்கரம் தத்ட
அச்ஶத்றற்கு மம் ன்தடகூட மரிில்ஷன.
வணன்நரல் அந்ப் தத்ட அச்ஶக்கரனுக்குப்
னணர்ஜன்ர உண்டு. ஸ்கரஶர ஜன்
ிஶரைணத்ஷஶ னகறநட‟ ன்வநல்னரம் ர்

ைரஸ்த்ங்கபில் ஸ்கர தனஷணச் வைரல்னறினக்கறநட.
ஸ்கரம் ஜன் ிஶரைணஶ னகறநட ன்ந
அதிப்ரத்ஷ என வதரிர் வரம்தவும் கி
த்ஶரடு தஶச்ணிடம் ப்ரர்த்ஷணரகத்
வரிிக்கறநரர்:
ன: ப்ரடர்தரரத் அடேறறம் ஜன்ணி னர
னரஶ  க்ரதி க்ைறதி தந்ம் ப்ரன் |
ந்னக்: மம்ப்த்யடே: அக்ஶப்ந்றரன்
ஈீை க்ஷந்வ்ம் றம் அதர த்தி || ***
*** வ

அப்தய் ீக்றர், „குனரந்ம்‟.

”ன்ண

அந் இண்டு?” ன்நரல், “என்று, ஶதரண ஜன்ரில்

ரன் உணக்கு ஸ்கரம் தண்ரட. அட ப்தடி

ணக்குத் வரிந்ட ன்நரல், இப்ஶதரட இந் ைரீத்றல்
ஜன்ர டுத்றனக்கறஶநஶணரல்னறஶர, அறனறனந்ஶ

வரிகறநட! அவப்தடி ன்நரல் ரன் ட்டும் ஶதரண
ஜன்ரில் உன்ஷண ஸ்கரித்றனந்ஶணரணரல்
இப்தடிவரன னணர்ஜன்ரஶ ந்றனக்கரஶ!”
“மரி, இன்வணரன

அதரம் ன்ண?” ன்நரல் “அடுத்

ஜன்ரில் ரன் உணக்கு ஸ்கரம் தண்ப்
ஶதரறல்ஷன ன்தடரன்”.
“ணப்தடிப்

தண்ரனறனக்கடம்” ன்நரல், “அடரன்

இந் ஜன்ரில் இந் ைரீத்ஷ உன் னன்ஶண ஶதரட்டு
ிட்ஶடஶண! அணரல் இந் ைரீம் ிலந் ிட்டு

இன்வணரன ைரீம் டுக்க னடிரல் ஜன் றினத்ற
வதற்றுக்வகரண்டு ிட்ஶடஶண! று ஜன்ரஶ இல்ஷன

ன்கறநஶதரட அறல் ஸ்கரம் தண்டட ன்தற்கு
ட இடம்?” ன்நறப்தடி வரம்தவும் ைரடர்ரக ஸ்கர
யறஷஷச் வைரல்னறினக்கறநரர்.
தரகத்றன் னடிிஶன னடிந் னடிரக ச்ஶனரகம்
இனக்கறநட:
ர மங்கல ர்த்ம் ஸ் மர்தரத-ப்ரைம் |
ப்ரஶர ட:கைஸ்-ம் ரற யரிம் தம் ||
„ரம்‟ ன்று

னன்தரற ஆம்தம்; „ப்-ரம்‟ (ப்ர)

ன்று தின்தரற ஆம்தம்; டுிஶன „ப்-ரைம்‟
(ப்ரைணம்). „ரம்-ப்ரம்-ப்ரைம்‟ அகரண

ஜரனம்!

ைப்

அட இனக்கட்டும். அர்த் ிஶைம், குநறப்தரக ஸ்கர
ிஶைம், தரர்க்கனரம்.

தஸ்டரண யரினேஷட ர மங்கல ர்த்ணம் மகன
தரதத்ஷனேம் ன்நரக ைறப்திக்கறநட ன்று னன் தரற
வைரல்கறநட. அஶரஶடஶ க்ந்த்ஷப் னர்த்ற

வைய்றனக்கனரம். அற்கு மகன ந்ரனறனக்கறநட.
ஆணரல் அப்தடி னடிக்கரல் ஸ்கர யறஷஷப்
தின் தரறரகச் வைரல்னறஶ னர்த்ற வைய்றனக்கறநட.
ப்ரஶர ட:கை:
„அனுக்கு

ஸ்கரம் தண்டட டக்கத்ஷ ைணம்

வைய்கறநட. மகன டக்கத்ஷனேம் ஶதரக்குகறநட‟.
ம் ரற யரிம் தம்
„ஆஷகிணரல்

தஸ்டரண அந் யரிஷ ஸ்கரம்

தண்டகறஶநன்.‟
„ந்ப்

தஸ்டரண யரிின் ர கல ர்த்ணம் மகன

தரதத்ஷனேம் ைறப்திக்குஶர, ஷண ஸ்கரிப்தட

டக்கத்ஷப் ஶதரக்குஶர, அஷண ஸ்கரிக்கறஶநன்‟
ன்று னல ச்ஶனரக அர்த்ம்.
தரதம் ஶதரணரஶன டக்கனம் ஶதரகரர ன்நரல் தரதம்
ஶதரணரல் வரம்தவும் ரர்றகரக, ஶர்ஷரக இனந்ட
வகரண்டினக்கனரம். ஆணரல் அடஶ டக்க ைணம்
இல்ஷன. ன்ண டக்கம்? அஶணரடு ஶைில்ஷனஶ
ன்ந டக்கந்ரன். அஶணரடு ஶைர ட்டும்,

அணிடறனந்ட திரிந்ட ந் ஜீனுக்கு அடிணமறல்

டக்கந்ரன். ர்ரக, righteous-ஆக, ல்வனரலக்க moralityஶரடு ரலரல் ரத்றம் றஷநவு கண்டுிட

னடிரட. றஷநவு இல்ஷன ன்நரல் குஷநவுரன். குஷந
ன்நரல் டக்கந்ரஶண? அட அஶணரடு கனந்ரவனரறத்
ீரட. அஷ அபிக்கல்னட ஸ்கரந்ரன்.
இஷஶ ச்ஶனரகம் வைரல்கறநட.

ர கல ர்த்ணம் ன்று கரர்ரகப் தண்டவல்னரனம்
ஏய்ந்ட ஶதரய் என்றும் தண்ரல் ைரகற ன்று
ிலட ஸ்கரத்றல்ரன். அணரல் ரன் அற்ஶக
அத்னேன்ண (அற உன்ண) ஸ்ரணம் ந்ட
வத்தரகத்ஷ சுகரைரர்ரள் னர்த்ற வைய்றனக்கறநரர்.
தரதம் ன்று கரர்ரகப் தண்ிஷப் ஶதரக்கடிக்க ர
கல ர்த்ணம் ன்ந கரர்த்ஷப் தண்ிரக ஶண்டும்.

அப்தடிப் தரதத்ஷப் ஶதரக்கறக் வகரண்டரல்ரன் அஷணச்
ஶைனகறந ரதம் ன்நரக னெண்டு, அப்னநம் ”ரரகச் ஶை
னடிரட. அன் ரன் ஶைர்த்டக் வகரள்படம். அட

அன் கரர்ந்ரன். அனுஷட கரர்ம் ரத்ஶரன்.
ரம் கரர்ஶில்னரல் ைரகற ன்று கறடந்ரல்ரன்
அன் அந்க் கரர்த்ஷப் தண்டரன்” ன்ந ஞரணம்

திநந்ட, ைரகறக்ஶக க்ரிஷரக – ம்னஷட கஷடைறக்
கரர்ரக – அன் கரனறல் ிலந்ட ஸ்கரம் தண்ி
அப்தடிஶ கறடப்ஶதரம்.

இட தரகத்றன் கஷடைற ச்ஶனரகம். கல ஷின் கஷடைற
ச்ஶனரகத்றல்* தரகத்றன் ரகணரக உள்ப அந்
தகரஶண அர்ஜளணஷண – அரட மகன ஜீ

ஶனரகத்ஷனேம் – ைரகறரன் தண்ச் வைரல்கறநரர்.
அப்தடிப் தண்ிணரல்,
“அயம்
”ரன்

த்ர மர் தரஶதப்ஶர ஶரக்ஷிஷ்ரற”

உன்ஷண ல்னரப் தரதங்கபினறனந்டம்

ிடுிக்கறஶநன்” ன்கறநரர். அடரன் தரகத்றல் ரம்
தரர்த் „மர் தரத ப்ரைணம்‟.
*18.66

இற்குப் திநகும் ைறன ச்ஶனரகங்கள் இனப்தினும்

இடஶ தகரனுஷட உதஶைம் னடினேம் ச்ஶனரகம்.
அப்னநம் தகரணின் னடிரண ங்கள்ரக்கரக
”ர

சுை:”

“டக்கப்தடரஶப்தர!” ன்கறநரர்.

ைணம்‟.

தரகத்றல் தரர்த் „ட:க

ைரகற ைரஸ்றரகஶ தரகத்ஷனேம் னடிக்க
ஶண்டும் ன்று சுகரைரர்ரள் தண்ிணஶதரட, அஷக்
குநறப்திட ஸ்கரத்ஷஶ வைரல்னறினக்கறநரர்.
ஷிட வதரி தனன் இல்ஷனஶர அந் தகத்

க்கறத்ஷஶ ஸ்கரம் – றஜரண ஸ்கரம் –
வகரடுத்டிடுகறநட.

ஸ்கரம் ணக்குத்ரஶண தன்
ஸ்கரம் ணக்குத்ரஶண தன்
ஸ்கரம் தண்ி அன்னெனம் ஶஶநஶர
கரஷணின் றஷநஶற்நம் ன்ந தனஷணக் ஶகட்தஶ

என றனுமறல் அைட்டுத்ணந்ரன். வணன்நரல்

அடஶரன் „ஆஶடரரடிக்‟கரக ிம் ன்ந யர
தனஷணக் வகரடுத்ட ிடுகறநஶ! அடஶ தனன், தரக்ம்,
வைல்ம் ல்னரம். ஆைரர்ரள்கூட ஶஶந ரஶர ரித்
ம்தறக்கரகக் கணகரஷ ஶகட்டு யர னக்ஷ்றஷ

ஸ்டறத்ரஶ ி, அந் ஸ்டறில் க்கு இன்ணட
ஶடம் ன்கறந ஶதரட கணகம் னனரண
வதரனட்வைல்ம் ஷனேம் ஶகட்கரல், அஷப

ஸ்கரிப்தட ன்தஶரன் ரம் ஶண்டும் வைல்ம்
ன்று வைரல்னறினக்கறநரர். “த்த் ந்ணரணி ரஶ
ரறைம் கனந்ட” ன்று.*
*இன்

ிரிவு: “வய்த்றன் குல்” தகுற 5, “குனனெர்த்றனேம்

றரினெர்த்றகலம்‟ ன்ந உஷில். „ஸ்கரஶ வைல்ம்:
ஆைரர்ரள் உர்த்டட‟ ன்ந திரிவு.
ணஸ்கரம்
ணஸ்கரம்
ஆஷகிணரல் (த்ரஷகர்) “ந்ஶர யரடேதரவுலு
அந்ரிகற ந்ன” ன்நரற்ஶதரன ங்ஶக ர்

வதரிர்கபரகத் வரிந்ரலும் அர்கலக்வகல்னரம்
அத்ஷண ஶதனக்கும் – „அந்ரிகற‟ – மரஷ்டரங்கரக,
ஸ்த்ரீகபரணரல் தஞ்ைரங்கரக ஸ்கரம் தண்டங்கள்.
இப்தடிச் வைரல்கறஶநஶண ன்தற்கரகக் கூட்டரக வரிகறந
இடங்கபில்கூட ிலந்ட ஸ்கரம் தண்டம் ன்று
தரர்க்கரீர்கள்! அட ற்நர்கலக்கும் யறம்ஷம;

ீங்கலம் றறதட்டுப் ஶதரர்கள்!
ீ
அணரல் கரன, ஶை,

ர்த்ரணங்கஷபப் தரர்த்டத்ரன் டவும் வைய்டம்

ன்தஷ இந் ித்றற்கும் டுத்டக் வகரள்லங்கள்.
கூட்டத்றஶன ணமரல் ஸ்கரித்ரல் ஶதரடம்.
உடம்தரல் தண்ரற்கும் ஶைர்த்ட ணமரல் deep ஆகப்
தண்ிணரல் ஶதரடம். ஸ்கரத்ஷ

ணஸ்கரரக்குகறநட! ற்ந இடங்கபில் ணஷம
மரிப்தடுத்ஶ ைரீத்ஷ னறில் ஶதரட்டு ஸ்கரம்
தண்டங்கள்.

ற்கரன றஷனஷில் அைறரணட;
வதரனபரரத்றற்கு அனபரரத்ரல் ம்ன
ற்கரன றஷனஷில் அைறரணட;

வதரனபரரத்றற்கு அனபரரத்ரல் ம்ன
‟ஸ்கர

ரயரத்ம்ம்‟ மிஸ்ரரகச் வைரல்னற

ிட்ஶடன். இந் „டரதிக்‟ ற்கரக டுத்டக்
வகரண்ஶடவணன்நரல்,   ஜணங்கபிடம் ி கும்,
திவு, தவ்ம் ன்தட குஷநந்ட வகரண்ஶட னகறநட.

அப்தடி வரம்த னத்ப்தடும்தடிரக இன்ஷநக்கு எனத்ர்
என்று வைரன்ணரர். அஷப் தற்நறனேம், அற்கு ரற்று

னந்ட தற்நறனேம் ஶரஜஷண ஶதரிற்று. அஷத்ரன்
வரிிக்க றஷணத்டப் ஶதைறஶணன்.

ன்ணவன்நரல்: மத்ம், ஸ்ந்றம், ஸ்
ரிரஷ ன்வநல்னரம் வரம்தவும் னக்க ஆம்தித்
ரபரகஶ ி மம்தத்டக்கு யரணி ற்தட ஆம்தித்ட
இப்ஶதரட எஶ னட்டுத்ணத்றலும் அடங்கரஷிலும்
வகரண்டு ிட்டினக்கறநட. Right, right ன்று கறபம்திறல்
எஶ fight ஆகறினக்கறநட! மனெய ரழ்க்ஷக,

வதரனபரரம் ன்று தரர்த்ரல் இந்ப் னடக்

வகரள்ஷககபிலும் ஏபவு ந்ரம் இல்னரனறல்ஷன.
இஷ ஆஶக்ஷதிக்கரல் எப்னக் வகரள்கறஶநன். ஆணரலும்,
ற்கும் என அபவு, ம்ன இல்ஷனர? அந் அபவு
ீ நரல் ம்ன கட்டிப் னடக் வகரள்ஷககஷப

அல்தடுத்றணரல் ல்னரம் அணன் இடத்றல் ைலரக
இனந்ட, இப்ஶதரடள்ப ஏர ர்க்கப் ஶதரரட்டங்கள்
ஏய்ந்ட ஶனரகத்றல் ைரந்றனேம் வமபஜன்னம்
க்கறனம் ற்தடும்.

ப்தடி அபவுதடுத்டட, ம்ன கட்டுட ன்நரல்
மனெயம் னலறலும் றுதடி ிமம்தத்ஷ

ினத்ற தண்டரல்ரன். வதரனபரரம் ட்டும் என
ரழ்க்ஷகக்குப் னர்த்ம் ந்ட ிடுர ன்ண? என

ரலம் இல்ஷன. அனபரரத்ஷப் திடித்ட அணரல்
இஷ அபவுதடுத்றணரல்ரன் னர் ரழ்ின் றஷநவு
ற்தடும். அந் அனபரரத்ஷப் திடிக்க ற

ிந்ரன். ித்ஷ ஷக்க ற? அட
ஶண்டும் ன்ந „ஶதமறக்‟ ண்த்ஶரடு வதரிர்கபரக
இனக்கப்தட்டர்கஷபத் ஶடிப் ஶதரய் ிலந்ட

ஸ்கரம் தண்டடரன். இந் க்ரிஷஶ
„ஶதமறக்‟கரக, ஶதஸ்வன்டரக

அடிட்டத்றல் இனந்ஷப்

வதரி ரபிஷகரக லப்திக் வகரடுத்ட ிடும்..
இந் ஶைத்றல் கரனம் கரனரக ந்றனக்கறந தின்
ைக்ற ிஶைத்ரல் ப்ஶதர்ப்தட்ட ன்ரண சூரணரலும்
மரி, வகரஞ்ைம் ணமள ஷத்ட ிட்டரல் ரணரக அந்
„ஶதமறக்‟ ஶணரதரம்

ற்தட்டுிடும்.

இப்தவுங்கூட அந் ஶணரதரம் அஸ்றத்ஶ

ஶதரய்ிடில்ஷன. அடி பத்றல் இனந்டவகரண்ஶட
ரணினக்கறநட. „அனம் அர் இஷ்டப்தடி;
ரனக்கும் கல ழ்ப்தடிக்கூடரட‟ ன்நறனக்கறந ஸ்ந்ற
னேகம் இட. ஆணரலும் ரஷப் தரர்த்ரலும் ஶர என

ஸ்ரற, ஶர என ஸ்ரறரர் ன்று ஶதரய்க் கரனறல்
ிலந்ட வகரண்டினப்தரகத்ரன் வரிகறநட.
இல்னரிட்டரல், ங்கலக்குப் திடித் ஷனர், (ைறரித்ட)
மறணிர ஸ்டரர், (ஶலும் ைறரித்ட) கறரிக்வகட் ஸ்டரர் –

இப்தடி ஷரட ஸ்ரறரக ஆக்கற ஸ்கரம்
தண்டரகத் வரிகறநட! ரஸ்றகர்கள்,

ன்ரணக்கரர்கள் ன்கறநர்கள்ரன் ஷனர்கள்
ன்கறநர்கலக்கு கரக ஸ்கரரகப் தண்ி, எஶ
னகரரகப் ஶதச்சுத் றநஷில் சூட்டி, தரகம்

வைரன்ணதடி „ப்ரம்‟த்ஶரடு „ர மங்கல ர்த்ண‟னம்
வைய்கறநரர்கள் ன்று வரிகறநட!
ஆகக்கூடி, இந் ண்ிஶன திநந் ரைற ல்னரனக்கும்
ஸ்கரம் தண்டறல் னைற உள்லக்குள்ஶப இனந்ட
வகரண்டுரணினக்கறநட. அஷ மரிரண

தரத்றங்கலக்குச் „ைரணஷனஸ்‟ தண்டடரன் வைய்
ஶண்டிட.
அற்கு அந் ரரஶண ற றநந்ட ிட ஶண்டும்.
ிற ினக்கு
ிற ினக்கு *

இப்தடி இப்தடி ஸ்கரிக்க ஶண்டும்; அறல் இத்ஷண

அர்த்றனக்கறநட; அட இவ்பவு தனஷணக் வகரடுக்கறநட
ன்று ரன் ிஸ்ரரய் வைரல்ஷக் ஶகட்டுிட்டு
ைரீ உதரற கரரக அப்தடிப் தண்
னடிரர்கலம் ங்கஷப னத்றக் வகரண்டு அப்தடிப்
தண் ஶண்டும் ன்நறல்ஷன. அர்கள் ரணமீகரக
அப்தடிப் தண்ிணரஶன ஶதரடம். ஸ்டெனரகப் தண்
னடிர அர்கலக்குத்ரன், „தண் னடினறஶ‟ ன்ந
feeling ஸ்கரம்

தண்டகறநர்கபின் தக்றஷனேம்ிட

ஜரஸ்றரக ற்தடும். அந்த் ரதத்றல் ரங்கள்
தண்டம் ரணமறக ஸ்கரத்ஷ ன்நரக உர்ந்ட
தண் னடினேம். ஸ்டெனரகப் தண்டதர்கலக்ஶக
„வகரணிக‟னரகவும்

ஶதரய் ிடுகறநட ஶதரல் அர்கலக்கு

இனக்கஶ இனக்கரட. „வகரணிகல்‟ ன்நரல் உடம்னரன்

இந்க் கரர்த்றல், ணஸ் ஶஶந ங்ஶகஶர ன்றுரஶண
அர்த்ம்? ஸ்கரஶ ரணமறகம் ன்கறநஶதரட ணஸ்
அறஶனஶ எனஷப்தட்டுத்ரஶண ஆக ஶண்டும்?
ஆிம் ஶதர், தத்ரிம் ஶதர் ன்று கூட்டம் ஶைர்ந்ரல்
எவ்வரனனம் ப்தடி ிலந்ட ஸ்கரம் தண்
னடினேம்? இந் ரறரி மந்ர்ப்தங்கபிலும்
ரணமறகரகப் தண்ிணரஶன ஶதரடம்.
ந் ிற இனந்ரலும், ந்ரரண கரங்கலக்கரக
அற்கு ினக்கும் உண்டு ன்தற்கரகச் வைரன்ஶணன்.
*இவ்நறவுஷஷ

ஶகட்ஶடரரில் உடற்திி கரரகக்

குணிந்ட ஸ்கரம் வைய்ினர எனஷக்

கண்டறல் கனர னெர்த்றரண வைர் அனபிட
இப்தகுற.

அந்கரம் ீக்கும் ஸ்கரம்
அந்கரம் ீக்கும் ஸ்கரம்
ஆத்ரதிினத்றஶ னக்ரக இனந் ஶைத்றல்
வனபகறக னன்ஶணற்நஶ ல்னரம் ன்தரக இலத்ட

ிட்டினக்கறந அயங்கர ஶரகத்றற்கு ணக்குத் வரிந்
ஸ்கர னந்ஷச் வைரல்னற, இந்க் „கர‟த்ரல் அந்க்
„கர‟த்ஷ

றினத்ற தண்ச் வைரல்னறப் தரர்க்கனரஶ

ன்றுரன் இத்ஷண வைரன்ணடம். மம்மர

அந்கரத்றனறனந்ஶ றினத்ற வதந னற்தடிரக
ஸ்கரம் இனப்தரல் வைரன்ஶணன்.

ரம் இவ்ிம் வைரல்ன் ிஶைம்
ரம் இவ்ிம் வைரல்ன் ிஶைம்
இஷ ஶஶந ரர் வைரல்ஷிடவும், ரன் வைரன்ணரல்
அலத்ரகப் தறனேம் ன்று ஶரன்நறரல் ிஸ்ரம்
தண்ிஶணன். இப்தடிச் வைரல்கறநஶதரட ரஶண

அயங்கரம் வகரண்டரடிக் வகரள்கறஶநஶணர ன்ண?
அறல்ஷன அர்த்ம். „ஸ்ரண‟த்ஷ றஷணத்டத்ரஶண
இந் மத்-ஸ்ந்ற-ஸ் ரிரஷ

ஶகரவல்னரம் கறபம்தி, ஶகரம் னேத்ரகஶ ஆகற
ரிரஷப் தண்ஷத, ி குத்ஷ ிட்டி னகறநட?
இந் மந்ர்ப்தத்றஶன, „இஷ ிடஶர இற்கு
மரகஶர என ஸ்ரணறல்ஷன‟ ன்கறந உச்ைறக்கு

ஶர ிற ைத்றணரல் டெக்கறப் ஶதரடப்தட்ட எனத்ன்,

„ரன்

ரனக்கும் ரிரஷ தண்த் ஶஷில்ஷன‟

ன்தறல் றஷநவு கரரல் „ரிரஷ வைலுத்த்
ணக்குச் ைரன்ஶம இல்ஷனஶ! இப்தடினேம் என

ஜன்ரர?‟ ன்று வரம்தவும் குஷநந்டரன் வகரள்கறநரன்
ன்தட ஶனரகத்றற்குத் வரிந்ரஶன அற்கு ித்றன்
அச்ம் ஆரக ணமறல் ஷக்கும் ன்றுரன்
வைரன்ணட.
ணக்குக் கறஷடக்கர, கறஷடப்தற்கறல்னர ஸ்கர
தரக்த்ஷ ீங்கவபல்னரம் ன்நரகப் தன்தடுத்றக்
வகரண்டு ச்ஶஸ்கஷப அஷடற்கரக ரனும் அந்
ரரஷண „ஶர :‟ ன்று ஸ்கரம்
தண்டகறஶநன்.
ங்கபரத்ற

ஞரணி யடேரனம் அட ஞரண குனவும்
ஞரணி யடேரனம் அட ஞரண குனவும்
அடனற தனரம் ஸ்ர் ஷைனரதஶயம்
டேஜண க்னைரடேம் ஞரணிணரக்கண்ம் |
மகன குறரணம் ரணரரீைம்
குதறடெம் ரஜரம் ரற ||
ஆஞ்ஜஶ ஸ்ரறஷப் தற்நற ச்ஶனரகம்.
டபமீரஸ் ன்ந த தக்ர் ‟‟ரம் ைரித் ரணஸ்‟ –
„ரைரிரணமம்‟ – ன்கறந

ஷனப்தில் லறினக்கறந

யறந்ற ரரம் டக்ஶகவல்னரம் வரம்த

ப்மறத்ம். இங்ஶக ரம் கம்தரரத்ஷக்
வகரன்டரடுஷிட அங்ஶக அர்கள் அந்

ரரத்ஷ வரம்தவும் னஜறஷரகக் வகரண்டரடிப்
தரரம் தண்டட க்கம். னந்டைறுனந்டைற்ஷநம்தட னத்டக்கு னன் லற

னஸ்கம்ரன் அட. றழ் ரறரிப் தஷ வதநர யறந்ற
தரஷக்கு அந் ரரத்ரல் ரன் இனக்கற
ரீீிலும் என ற்நம் கறஷடத்றனக்கறநட. இனக்கறரகச்
ைறநப்னப் வதற்நரலும், இனக்கம் ன்று தரர்த்ரல் அட

னனர் தரஷில் லறணறல்ஷன. தர ஜணங்கலம்
மறத்டப் தடிக்கறந ரறரிரண தரஷிஶனஶ அஷ

டபமீரஸ் வைய்றனக்கறநரர். அணரல்ரன் அட கம்த
ரரத்ஷ ிடவும் மர் ஜண ப்மறத்ரக, தரதண்டி ஞ்ஜகம் ன்னும்தடிரக இனந்ட ந்றனக்கறநட.
தக்றக்கு தக்ற, கிரமத்டக்குக் கிர மம் ன்று

இண்டுரக அட இனந்ரலும் அனுஷட தக்ற ைக்றஶ
வதரட ஜணங்கஷப தனரகத் வரட்டு னகறநட.
டனக்கர்கள் ஆட்ைறில் யறந்டக்கஷப ம்
ரற்றுற்கரக தனந்ம் டந்ட ந் கரனத்றல்

லற னஸ்கம் அட. அந் தனந்த்ஷனேம் ீ நற
ஜணங்கள் ரய் த்றல் எட்டிக் வகரண்டினந்ற்கு
„ரம்ைரிரணஸ்‟ ஊட்டி

தக்றனேம்,  உர்ச்ைறனேம் என

னக்ரண கரம். அறஶன னகறந யரீ
தனந்ரண ஆஞ்ஜஶரின் மரயமங்கள் ந்
தனந்த்டக்கும் ஷன திர என ஶணரதரத்ஷ
ஜணங்கலக்கு ஊட்டிட. டபமறரஶம த

தரக்ைரனறரண ஆஞ்ஜஶரின் கரப்னக் கைம் ந்

ஆதத்றலும் தக்ர்கலக்கு இனப்தஷக் கரட்டி, வரம்தவும்
ீ சூம் வகரடுக்கும்தடிரக „யடேரன் ைரனீ மர‟ ன்று
ரற்தட ஈடிச் வைய்னேள்கள் வகரண்ட என ணி
ஸ்ஶரத்னம் லறினக்கறநரர். ரணரலும் அஷப்
தடித்ட ணப்தரடம் வைய்னேம்தடிரகப் தண்டம்

ஆகர்ம் அந் ஸ்ஶரத்த்டக்கு உண்டு. தடித்ரஶன
யர ஶகரஷரண ஶைரப்பரங்கறகலக்கும்கூட,
ஆஞ்ஜஶ ஸ்ரறின் தனத்றல் ரனும் தில்ரணரகற
ிட்ட ரறரிரண உத்மரயத்ஷ அட வகரடுக்கும்.
அந் ஸ்ஶரத்னம் அர் ரபிஶனஶ
ஜணங்கலக்கறஷடஶ ன்நரக ப்மறத்ரகற,
ரற்நத்டக்குத் டுப்ன ஶனற ஶதரட்டட.
டபமீரஸ் ஶர கல்தஷணில்

லறணரவன்நறல்னரல் ப்த்க்ஷத்றஶனஶ ஆஞ்ஜஶ
ஸ்ரறின் தரடேக்யத்டக்குப் தரத்றரணர்.
அனஷட ஜீவ் ைரித்த்ஷப் தரர்த்ரல் அறல்

ஆஞ்ஜஶஶரடு அர் ஶர்னகரகஶ வ்பவு
வனக்கரகப் தகறினக்கறநரவன்று வரினேம். அஷஶ
ஆஞ்ஜஶ அம்ைரகச் வைரல்டண்டு. ஆஞ்ஜஶர்

ரறரிஶ அனம் னென க்ஷத்றத்றல் திநந்ர்ரன்.
அப்தடிப்தட்டர் தண்ிண ஆஞ்ஜஶ ஸ்ஶரத்ம்ரன்
ரன் ஆம்தத்றல் வைரன்ணட. அனஷட ரம் ைரித்
ரணமறல் ஆஞ்ஜஶ ப்தரத்டக்ஶகரண மளந்
கரண்ட ஆம்தத்றல் னம் ங்கப ச்ஶனரகங்கபில்
யடேத்தரக னகறந ச்ஶனரகம்ரன் அட. உள்ஶப
கஷ யறந்ற தரஷில் இனந்ரலும், „ரம் ைரித்

ரண‟மறல் னம் ங்கப ச்ஶனரகங்கள் ல்னரம் அகரண
மம்ஸ்க்னத்றஶனஶ இனக்கும். அப்தடி என்றுரன்
ரன் வைரன்ணட.
அடனற தனரம் ஸ்ர் ஷைனரதஶயம்
டேஜண க்னைரடேம் ஞரணிணரக்கண்ம் |
மகன குறரணம் ரணரரீைம்
குதறடெம் ரஜரம் ரற ||
‟ரஜரம்

ரற‟ ன்று ஸ்கரம் தண்ி னடிகறநட.

„ரஜரன்‟ ன்தடரன்

இந் ச்ஶனரகத்றல்

ஆஞ்ஜஶரின் வதரக னட. „ரஜரன்‟ ன்நரல்
„ரனேகுரன்‟. „ரம்‟-ரனே; „ரனேப்
„ரம்‟ ன்றும்

திடிப்ன‟ ன்தஷ

வைரல்கறஶநரல்னர? „ஜரன்‟ – குரன்.

„ரரத்ஜன்‟ ன்றும்

இஶ அர்த்த்றல் ஆஞ்ஜஶனக்கு

வதர் உண்டு. „ர(da)ம்‟ இல்ஷன; „ர(ta)ம்‟ ன்று
வைரல்ன ஶண்டும். „ரம்‟ ன்நரல் ஶதசுட; „ஆர்க்னை‟
தண்டட.
இந் ச்ஶனரகத்ஷ ரன் வைரல்னக் கரம், அறல்
„ஞரணிணரக்கண்ம்‟ – ஞரணிணரம்

அக்கண்ம்‟ ன்று

னடரன். அப்தடிவன்நரல் „ஞரணிகலக்குள்ஶப

னல்ரக ண்த் க்கர்‟. ப்ஹ் ஞரணிகள், ஆத்
ஞரணிகள் ன்று வைரல்னப்தடுகறநர்கபில் ஆஞ்ஜஶ
ஸ்ரறக்குத் ஷன ைறநந் இடம் ன்று ச்ஶனரகம்
வைரல்கறநட.

வதரடிஶன ஆஞ்ஜஶனஷட ைறநப்னக்கபரகச்

வைரல்னப்தடுதஷ அனஷட தனம், அரட ைரீ
தனம், ீ தரக்ம், டிச்ைல், கரர் மரர்த்ம்,
அதரரண னத்ற ீக்ஷண்ம், குநறப்தரக வ்ரகத்றல்
தடுத்ம் (இனக்கத்றல் ஶதரற்நல்), அப்தலக்குச்

வைரல்ன னடிர ப்யைர்ம், ன்னுஷட இத்ஷண
ைக்றகஷபனேம் ணக்கரக இல்னரல் தகத் ப்ரீறரக
ர்த்டக்ஶக ப்ஶரஜணப்தடுத்றட, ல்னரற்றுக்கும்
ஶனரக ர தக்றில் அப்தடிஶ உனகற ரனஷட
அடிரர்க்கடிரரக அடங்கறக் கறடந் ிம்
ஆகறஷரன். ைரீ தனம், கரர் மரர்த்ம், வைய்கறந
கரர்த்றஶனஶ ஆடர, அஷைர ஈடுதரடு

ஆகறற்நரல் அஷப் வதரி கர் ஶரகறரகவும்,
அைஞ்ைனரண ர தக்றரல் தக் ஶரக

ைறகரிரகவும்ரன் வரிந்ட வகரண்டினக்கறஶநரம்.
ஞரண ஶரகறரக அஷ ம்றல் வரம்தப் ஶதர் வரிந்ட
வகரள்பில்ஷன.
அர் யர னத்றரன். ‟னத்றரம் ரிஷ்டம்‟ ன்று
வைரல்கறநதடி* இனந்ர் ன்தடம் க்குத்

வரினேரணரலும், னத்ற ஶஶந, ஞரணம் ஶஶநரஶண?
இன்ஷநக்கு ஶனரகத்றல் தன டஷநகபில் யர
னத்றரன்கபரகப் தன ஶதர் இனக்கறநரர்கள். ஆணரல்
அர்கஷபவல்னரம் ஞரணி ன்று வைரல்ன னடினேர?
ப்ஹ்ம் ன்ந தரத்ரஶ „ரன்‟ ன்கறந ஜீரத்ர
ன்ந அநறஷ அடேதரகப் வதற்நஷணத்ரன் ஞரணி
ன்று வைரல்கறநட – ப்ஹ்ஞரணி ன்றும், ஆத்ஞரணி
ன்றும் வைரல்கறநட. அந் அநறஷப் வதநவும் றம்த

த் ைரஸ்த்ங்கள் தடித்ட அற்நறல் னத்றஷச்

வைலுத்ற அனைறப் தரர்க்க ஶண்டுரனரல், இங்ஶகனேம்
னத்ற அைறம்ரன் ன்நரலும், அந் னத்ற ஆத்
ித்றல் ட்டுஶ ப்ர்த்றப்தரக இனக்க ஶண்டும்.
னத்றரன்கபரக ட்டும் இனப்தர்கள் அப்தடி த்
ஶைரணம் வைய்தர்கபரக இல்னரல் ஶஶந

ஸ்ப்வஜக்டுகபிஶனஶ னத்றஷப் ப்ஶரகறப்தர்கபரக
இனப்தடரன் ஜரஸ்ற. த் ஆரய்ச்ைறஶ அர்கள்
தண்ிணரலுங்கூட, அட வதனம்தரலும் வறும்

னெஷபின் அனைனரகத்ரன் இனக்கும்; தரத்-ஜீரத்
க்த்ஷ அடேதித்ரக ஶண்டும் ன்ந ஹ்ன

ரதம் கனக்கர னெஷபனைனரக ட்டுஶ இனக்கறந அட
ப்ஶரஜணறல்ஷன. அட ஞரணனறல்ஷன. யர
னத்றரஶணரணரலும் அப்தடிப் தட்டர் ஞரணிக்கு
ங்ஶகஶர ள்பி றற்கறநஶ.

இங்ஶக ‟னத்றரம் ரிஷ்ட‟ரண ஆஞ்ஜஶர் ற்ந

னத்றரன்கலக்வகல்னரம் ித்ரமரக இனக்கறநரர்.
அர் ஶரந்த்றன் த ரத்தர்த்ஷ
அநறந்டேதித்ர். அட ட்டுறல்ஷன. அப்தடி
அநறந்டேதித்ர்கபிஶனனேம் னனரரக

றஷணக்கத்க்கர், „ஞரணிணரம் அக்கண்ர்‟ ன்று அஷ
ஶனக்கு ஶரக அநறந்றனந் டபமீரஸ் வைரல்கறநரர்.

ஶனரகநறந் ஆஞ்ஜஶனஷட ற்நப் வதனஷகபில்
ைறனஷனேம் அர் இந் ச்ஶனரகத்றல்
வைரல்னறினப்தரல், அறகப்தடிரக அர்

வைரல்னறினக்கும் இடவும், அரட ஆஞ்ஜஶர் ஞரணி

ச்ஶஷ்டர் ன்தடம் த மத்ரகத்ரன்
இனக்கஶண்டும்.

அந் ற்நப் வதனஷகள் ன்ண? „அடனற தனரம்‟
ன்று ஆம்திப்தட ஆஞ்ஜஶரின் ைரீ தனத்ஷச்
வைரல்டரன். „அடனற தனரர்‟ ன்நரல்
„ன்ணிகரில்னர

தனத்றன் இனப்திடரக இனப்தர்‟.

அப்னநம் „ஸ்ர் ஷைனரத ஶயம்‟ ன்தரக
அனஷட ைரீம் வதரன்ஷனரண ஶன ரறரிப்
வதரிைரக, ப்கரைரக இனப்தஷச் வைரல்கறநரர். அந்
ஸ்ர் ர்ம் அனஷட ப்ஹ்ைர் ஶஜமரல்
ற்தட்டட. „ஊணிஷண உனக்கற உள்வபரபி வதனக்கற‟ ன்று
ரிக்க ரைகர் வைரன்ணரர். ஆஞ்ஜஶ

ஸ்ரறிடஶர உள்வபரபி ஸ்ர் கரந்றரக

ஊணிலும் ப்கரைறத்ட; அந் ஊஷண உனக்கரல் அர்
ஶன தர்ம் ரறரிரண ைரீரிரக இனந்ரர்.
வணன்நரல், அர் கர் ஶரகறரக அமரத்ரண

கரர்ங்கஷபச் வைய் ஶண்டிினந்ஶ, அணரல்! அந்
அமரத்ரண கரர்ங்கபில் என்ஷநத்ரன் அடுத்ரக
னம் „டேஜ ண க்னைரனும்‟ ன்தட வைரல்கறநட.

அப்தடிவன்நரல், கரட்டுத் ீ ன்று உண்ஶட, அப்தடி அர்
ரக்ஷம குனம் ன்கறந கரட்ஷட தஸ்ம் தண்ிண
அக்ணிரினந்ர் ன்று அர்த்ம்.
இப்தடி அனஷட கரர் ஶனரக ைடத்ஷச்
வைரன்ணிட்டுத்ரன் ைட்வடன்று ஞரணி ஶனரகத்டக்குத்

டபமீரஸ் ஶதரய் அஷ „ஞரணிணரம் அக்கண்‟ரக
ஸ்ஶரத்ரிக்கறநரர்.

அற்கப்னநம் அனஷட ஶணர ிஶைத்ஷச்
வைரல்கறநரர்: „மகன குறரணம்‟. அத்ஷண

மத்குங்கலக்கும் என ஶக்கரக, கஜரணரரக அர்
இனந்ரவன்று அர்த்ம். அந் குங்கபில் என்நரகஶ
அனஷட னத்ற ீக்ஷண்த்ஷனேம் ஷத்டக்வகரண்டு
ிடனரம். அற்கப்னநம், „ரரமர்‟ ன்று ஶமகரகப்
வதவடுத் அஶ மளனதத்றல் அடக்கற ஷக்க
னடிர ரண ஜரற னலஷனேம் அடக்கறத் ன்

கட்டுப்தரட்டில் ஷத்றனந் அீச்ணரக – Lord ஆக –
இனந்ரவன்தஷச் வைரல்கறநரர்: „ரணரரம் அீைம்‟.
அப்தடிச் வைரன்ணறஶனஶ figurative – ஆக, மளனதத்றல்

அடங்கரல் திய்த்டக் வகரள்லம் இந் ஜீரத்ரின்
இந்த்ரிங்கஷப, ணஷம – குங்கு ணஸ், குங்குப் னத்ற
ன்ஶந வைரல்கறநஷ – கட்டுப் தடுத்ற ஷத்றனந்
ஜறஶந்த்ரிரண ப்ஹ்ைரரி அர் ன்றும்
வரிித்டிடுகறநரர்.
னடிரக, ஆஞ்ஜஶர் ன்ந ரத்த்றல் ரம் னனறல்
றஷணப்தரண அனஷட ரம் மம்தந்த்ஷச்
வைரல்கறநரர்: „குதற டெம்‟. ரைந்த் னெர்த்றின்
ைறநப்ன ரய்ந் டெர் அர்.
„டெம்‟ ன்தற்குப்

தறல் „ப்ரி தக்ம்‟ ன்றும்

இன்வணரன தரடம். குதறரண ஸ்ரறின் த
ப்ரித்ஷப் வதற்ந தக்ர், அரிடம் த ப்ரிம் ஷத்
தக்ர் ன்ந இண்டு ித்றலும் இர் அனக்கு „ப்ரி
தக்ர்‟.

ஆஞ்ஜஶ ஸ்ரறஷப் தற்நற இத்ஷண

ிங்கஷபனேம் னனறல் வைரல்னற, னடிரக இந்
ிங்கலக்வகல்னரம் தரத்ரண தர் ரர் ன்று ஶதர்
வைரல்னற அஷடரபம் கரட்டஶண்டி இடத்றல்
„ரஜரம்‟ ன்று

ஶதரட்டு அனக்கு „ரற‟ –

„ஸ்கரிக்கறஶநன்‟ – ன்று

ச்ஶனரகத்ஷத் டபமீரஸ்

னடித்றனக்கறநரர்.
இத்ஷணிலும் க்கு இப்ஶதரட ிம் „ஞரணிணரம்
அக்கண்ம்‟ ன்தஶ. ஆஞ்ஜஶ ஸ்ரற
ப்ஹ்ஞரணிகலக்குள்ஶப ப் ஸ்ரணம் வகரடுத்ட
றக்கப்தடஶண்டிர் ன்று அட வரிிக்கறநட.

அஶரடு ப்த்க்ஷரகப் தகற அநறந் டபமீரஸ்
க்குத் வரிந் அனஷட ைறநப்னக்கஷபச்

வைரல்லும்ஶதரட டுிஶன, த்ி ரறரி இந்ச்
ைறநப்ஷதஶ வைரல்னறினக்கறநரர்.
‟அடனற‟, அரட

றகரில்னர, தனம்; ஸ்ர் தர்ரக

ஶன இனக்கறநஶ, அட ரறரிரண ஶயம்; ரக்ஷம
குனம் ன்கறந ணத்ஷ தஸ்ரக்கும் அக்ணிரக
இனக்கும் ீ சூம் ன்நறப்தடி னன்ணரல் னென்று

ைறநப்னக்கள். மகன மத் கு றனரக இனப்தட;
ரணகரறதறரக இனப்தட; ரனக்குச் ைறநப்ன

ரய்ந் டெரக இனப்தட ன்நறப்தடி தின்ணரல் னென்று
ைறநப்னக்கள். இந் இண்டு „னென்று‟கலக்கும் டுிஶன,
டுரகரக அர் ஞரணிகபில் அக்கண்ரக
இனப்தஷச் வைரல்னறினப்தரல், அட ைறநப்னக்கபிலும்
ைறநப்திடம் வதற்நறனப்தரக ஆகறநட.

ஆஞ்ஜஶர் ப்ஹ்ஞரணி ன்நவுடஶண ம்னஷட

ஷறக மம்ப்ரத்றல் அடுத் ஶகள்ி என்று னம்.
அடேதிகள் உனரக்கறினக்கறந ம்னஷட
மம்ப்ரக் கனத்டப்தடி எனத்னக்கு ப்ஹ்ஞரணம்
கறஷடத்றனக்கறநட ன்நரல், அஷத் ரணரக அர்
மம்தரறத்றனக்க னடிரட. ப்ய ித்ர

உதஶைகரண என குனின் உதஶைத்ஷக் ஶகட்டு, அந்
உதஶை தனத்ரல், உதஶைறக்கறந குனின் அடேக்ய

தனத்ரல்ரன் மம்தரறத்றனக்க ஶண்டும். உதஶைம்
வதறுகறந ைறஷ்னம் றம்த ப்ரஷம, ப்த்ணத்ஶரடு
மரஷண தண்த்ரன் ஶடவன்நரலும் அர் ரஶ
தண்டம் ணண, றறத்ரமணரறகலக்கு னன்ணரல்
„ச்ம்‟ ன்தரக

அர் குனிடம் உதஶைம்

வதறுடரன் னகறநட. ச்-ணண-றறத்ரமணம்
ன்ஶந தடி ரிஷை. „ச்ம்‟ : குனிடம் உதஶைம்

ஶகட்டுக் வகரள்ட: „ணணம்‟: அப்னநம் அஷச் ைறஷ்ர்
ஏரல் உனப்ஶதரடுட; „றறத்ரமணம்;:

உனப்ஶதரட்டறல் அப்தடிஶ றரணத்றல் ஆழ்ந்ட ஶதரய்
அஷ அடேதரக்கறக் வகரள்ட.
ஆஷகிணரல் எனர் ஞரணம் வதற்நரவன்நரல் அடுத்
ஶகள்ிரக னட, அர் ரரிடம் ச்ம் வைய்ரர்.
அரட அனக்கு ஞரஶணரதஶைம் வைய் குன ரர்
ன்தடரன்.
ஞரணி ஆஞ்ஜஶனக்கு உதஶைம் வைய் ஞரணரைரர்ர்
ரர்?

அனஷட தரன ப்ரத்றல் அனக்கு மளர் தகரன்
குனரக இனந்ட உதஶைறத்ரவன்று கஷ

ஶகட்டினக்கனரம். அரித்வுடஶணஶ அர் உறக்கறந
மளர்ஷணப் தரர்த்ட அட என வைம்தம் ன்று
றஷணத்ட அஷப் திடிப்தற்கரக மளர் ண்டனத்டக்கு
எஶ தரய்ச்ைனரகப் தரய்ந்ர். அற்குச் ைறன னம்

அப்னநம் அந் மளர் தகரணிடஶ ைறஷ்ரக இனந்ட
தரடம் ஶகட்டரர். உகறரிினறனந்ட அஸ்ண கறரி ஷ
குனரண மளர்னுக்கு றர் னகரக ைறஷ் க்த்றல்
அஶரடு கூடஶ மஞ்ைரம் வைய்டவகரண்டு தரடம்
ஶகட்டரர். ஆணரல் அட ஞரண ஶதரஷணப் தரடறல்ஷன.
ஆத்ரடேதரக இல்னரல் னெஷப அநறிணரல்

வதநக்கூடி ற்ந ல்னரத் டஷநகபிலும், ற்ந மகன
ைரஸ்த்ங்கபிலுஶ மளர் தகரன் ஆஞ்ஜஶனக்கு

உதஶைம் வைய்ரர். னக்ரக வ்ரக ைரஸ்த்ங்கள்
என்தஷனேம் உதஶைறத்ரர். அட அனஷட தரன
ப்ரத்றல். அற்நறவனல்னரம் ஶர்ச்ைற வதற்றுத்ரன்

அர் „னத்றரம் ரிஷ்டம்‟ ன்னும்தடி அநறரபிகபில்
ைறநப்திடம் வதற்நட. ஆணரலும் அநறரபி ஶஶந, ஞரணி
ஶஶநரஶண? ஞரணிரக அர் ஆணட ப்ஶதரட?
அப்ஶதரட அஷ அப்தடி ஆக்கற குன ரர்?
ஆத் ைரஸ்த்த்டக்குத்ரன் தித்ஷ ன்று வதர்.
அட ிர்த்ட ற்ந ல்னர ைரஸ்த்ங்கலம்
அதித்ஷரன். „தம்‟: superior. ‟அதம்‟ : inferior.
அத ித்ஷரல் ஆஞ்ஜஶனஷட னத்றஷ ஶைரதிக்க
ஷத் குன மளர்ன் ன்கறநரற்ஶதரன தித்ஷரல்

அனஷட அந்ரத்ரஷஶ ஶைரதிக்க ஷத் குன
ரர்? அர் இனக்கு உதஶைறத் கஷ ப்ஶதரட
டந்ட?
ஆஞ்ஜஶர் ப்ஶதரட ஞரஶணரதஶைம் வதற்நரவன்நரல்,
ரரக் கஷ னக்கரஶன னெட ைம்
ீ
னடிந்ட, ர
தட்டரதிஶகனம் ஆண அப்னநந்ரன். அரட அர்
மளர்ணிடம் உதஶைம் வதற்றுக் வகரண்ட தரனப்
திரத்றனறனந்ட த்ஷணஶர னம் தின்
ள்பித்ரன்.
அர் வதரிரகற, „ஆஞ்ஜஶ ப்தரம்‟ ன்று இப்ஶதரட
ரம் வகரண்டரடிக் வகரண்டு வைரல்கறந யத்ரண

னீ ஷனகஷப ர ஶமஷரகப் தண்ிரகற ிட்டட.
„மனத்ம்

ரண்டி டெட ஶதரணரர். அந் டெடப் திஷ

வற்நறகரக ஆற்நறணரர். அஶைரக ணத்ஷ அறத்ரர்.
னங்ஷகஷ யணம் தண்ிணரர். அப்னநம் ர-ர
னேத்ம் ந்ட. அன்ஶதரட ஶமட கட்டுறனறனந்ட
ஆம்தித்ட எவ்வரன கட்டத்றலும் அதரரண

மரயம கரர்ங்கள் தண்ிணரர். என தக்கம் ரக்ம
ஷமன்த்ஷ அடித்ட வரறுக்கற உிஷப் ஶதரக்கறஶ
இன்வணரன தக்கம் ர-னக்ஷ்ர்கள் உள்தட ஸ்தக்ஷ
ஷமன்ம் னலடம் ப்ஜ்ஞர தங்கரகறச் ைரய்ந்ஶதரட

மஞ்ஜீி தர்த்ஷக் வகரண்டுந்ட உிர் ஊட்டவும்
வைய்ரர்; - ன்நறப்தடிவல்னரம் வைரல்கறந அனஷட
அத்ஷண ப்தன னீ ஷனகஷபனேம் அர் வைய்ரகறிட்டட.
அற்கப்னநம் ர ரகற, ஸ்ரற அஶரத்றில்

ைக்ர்த்றரக ஆண்டு வகரண்டினந் ஶதரட அனக்ஶக

ம்ஷ அர்ப்தம் வைய்ட வகரண்டு ஆஞ்ஜஶர்

ஶமகம் தண்ிக் வகரண்டினந் ஶதரடரன் அர்
ஞரஶணரதஶைம் வதற்றுக் வகரண்டட.
„ரனக்ஶக

ஶமகம் ன்று ஆத்ரர்ப்தம் வைய்ட

வகரண்டர் அஷ ிட்டுிட்டு ங்ஶக ஶதரய், ரரிடம்
உதஶைம் ரங்கறக் வகரண்டினக்க னடினேம்?” – இப்தடிக்
ஶகள்ி லம்னகறநட.
ம்னஷட உினக்குிரண ரஷ ிட்டுிட்டு அர்
ங்ஶகனேம் ஶதரகில்ஷன. ஶஶந ரிடஶர உதஶைம்
வதநவுறல்ஷன.

வர மந்றறிஶனஶ, அந் ரரிடஶரன் உதஶைம்
வதற்றுக்வகரண்டரர்.
ஆஞ்ஜஶ ஸ்ரறக்கு ப்ஹ் ித்ஷ உதஶைம்
வைய் குன ரஶரன்.
ப்ன-ஶமகர் ன்ந உநிலும், தகரன் தக்ர் ன்ந
உநிலுந்ரன் ரம் வதரடரக ர-ஆஞ்ஜஶர்கஷபப்
தரர்ப்தட. இங்ஶகஶர ஶஶந என னடஷரண
ஶகரத்றல் அர்கஷப குன-ைறஷ்ர்கபரகப்

தரர்க்கறஶநரம். ரகுனின் ைறஷ்ரக ஆஞ்ஜஶஷப்
தரர்க்கறஶநரம். இறஶன ணிரண என ிஶைம்

வரிகறநஶரல்னறஶர? மத்குன-மச்ைறஷ் உநஷப்ஶதரன
என்று கறஷடரஶ! ஆஞ்ஜஶர் த மத்னனர்.
ரஶர „மத்‟ ன்ஶந வைரல்னப்தடுகறந வய்ப்வதரனபரண

தரத்ர. இண்டு ஶதனம் குன-ைறஷ்ர்கபரக இனந்ஷ
றஷணத்ரஶன னண்ம்.

„ரஜரரன்‟ ன்ஶந

வதர் வகரண்ட ைக்ர்த்றரக

ஸ்ரற, இன்ஷநக்கும்

„ர

ரஜ்ம்‟ ன்று

வைரல்லும்தடிரண னஷநில் ர் தரிதரனணம் தண்ிக்
வகரண்டினந்ட என தக்கம். இன்வணரன தக்கம் அந்
ரஜரஶ ஞரணரஜரரகவும் இனந்டவகரண்டு
ஆத்ஶரதஶைனம் தண்ிக் வகரண்டினந்ரர்.

அனஷட ரணரர் ஜணகர் ரஜர்ற (ரஜரிற) ன்தட
ப்மறத்ம். ரப்திள்ஷபனேம் ரணரர் ரறரிரன். என
தக்கம் கரர் ரண
ீ
ரஜர; இன்வணரன தக்கம்
ஞரணச்ஶஷ்டரண ரிற; ஶரந்த்ஷ வ்ரக்ரணம்
வைய்ர்.
அர் யடேரனக்கு உதஶைறத்ட ரத்றறல்ஷன.
அன்ஷநக்கு ஶனரகத்றல் இனந்

ரிறகங்கலக்வகல்னரனம் அர் உதஶைறத்ரர். அந்
ரிறகள், னணிர்கலக்வகல்னரம் அர் மரக்ஷரத்
ரரரரம் ன்று வரினேம். ங்கஷப யறம்மறத்ட
ந் ரரற ரக்ஷமர்கஷப ரைம் வைய்ஶ

னக்ரக அந் அரம் ற்தட்டட ன்றும் வரினேம்.

அந்க் கரரிம் னடிந்ட ரர் ரஜரரகற ஆட்ைற வைலுத்
ஆம்தித்ட ிட்டரர். அப்ஶதரட ம்னஷட ர் ஆட்ைற

னெனம் அர் மரர ஜணங்கவபல்னரம் னக்ஷ்ரகக்
வகரண்டு னன்ஶணந ஶண்டி ர் ரர்க்கத்ஷ

அர்கலக்குக் கரட்டிக் வகரண்டினந்ரர். அடவும் என
அர கரர்ந்ரன். அஶரடு னென்நரட கரர்ரக
இன்வணரன்ஷநனேம் அந் ரிறகள் ஶைர்த்ட ிட்டரர்கள்.
ன்ணவன்நரல்:

னர்ரங்கம்-உத்ரங்கம் ன்று இண்டு. னர்ரங்கம்

னனறல் தண் ஶண்டிட; உத்ரங்கம் தின்ணரல்
தண் ஶண்டிட. ஷறக மம்ப்ரத்றல் இந்
இண்ஷட ஷத்ஶ, னனறல் ம்னஷட மரரன்
ஷைில் இய ஶனரகத்றல் ல்னதடி ரழ்க்ஷக டத்றப்
தஶனரகத்டக்கு ப்த்ணம் தண்டம் தக்குத்ஷப்

வதறுற்கரக ர்ம் ன்தஷ அநறந்ட அப்மறக்க
ஶண்டுவன்றும், அந்ப் தக்கும் வதற்நர்கள்

அற்கப்னநம் ர்ம்-அர்ம் இண்டுக்கும் அப்தரற்தட்ட
ப்ஹ்ம் ன்தஷ அநறந்ட அடேதிக்க ஶண்டுவன்றும்
ஷத்ரர்கள். ட்-ர்ைணங்கள் ன்று க்கு ஆறு
ைரஸ்த்ங்கள் இனப்தறல், „ர் ஜறஞ்ஜரமர‟ ன்று

னனறல் ர்த்ஷ அநற ஆஷைப்தட ஶண்டி ம்ஷ
ர்த்றல் ஈடுதடுத்டற்கரகஶ னர் ீ ரம்ஷம

ன்கறந ர்ைணத்ஷனேம், அஷ அநறந் திற்தரடு „ப்ஹ்
ஜறஞ்ஜரமர‟ ன்று ப்ஹ்த்ஷ அநற
ஆஷைப்தடுகறநஶதரட அந் ப்ஹ்த்றல்

ஈடுதடுத்டற்கரகஶ உத் ீ ரம்ஷம ன்ந
ர்ைணத்ஷனேம் குத்டக் வகரடுத்ரர்கள். அப்னநம் அந்ப்
னர் ீ ரம்ஷமக்ஶக ீ ரம்ஷம ன்ந வதனம், உத்

ீ ரம்ஷமக்கு ஶரந்ம் ன்ந வதனம் ந்டிட்டட.
ர் ரர்க்கரண ீ ரம்ஷம கர் ரணட. ப்ஹ்
ரர்க்கரண ஶரந்ம் ஞரண ிைர ரணட.

ரக்ம ம் ன்ந னனரட அர கரர்ம் ஆண
திற்தரடு ரர் ைக்ர்த்றரகற மரர
றஷனிஶனனேள்ப ஶனரக ப்ஷஜகலக்வகல்னரம்

ம்னஷட ீற தரிதரனணத்ரலும், ரம் வைய்னேம்

ஜ்ஞரற ஷறக கர்ரடேஷ்டரணத்ரலும் ர்

ரர்க்கத்ஷக் கரட்டிக் வகரண்டினப்தரண இண்டரட
அர கரர்த்ஷனேம் தண்ிணரர். இப்ஶதரஶ அர்
ரிறகபரண ங்கஷபவல்னரம் ஞரண ரர்க்கத்றல்
றஷனப்தடுத்டரண னென்நரட கரர்த்ஷனேம்

தண்ட்டும் ன்று அந்க் கரன ரிறகள் ல்னரனம்
றஷணத்ட அரிடம் ந்ட கூடிணரர்கள்.
ந் அந்ங்கத்ஷனேம் டஷபத்டக் கரக்கூடி
தரர்ஷ வதற்ந அந் ரிறகலக்வகல்னரம் ன்நரகத்
வரினேம் ரர் உள்ல த ஞரணி ன்று. வபிிஶன
அர் ரடேரகக் கூத்டித்ரர்; என மம் வபத்

ஶகரதம் வகரண்டரர்; இன்வணரன மம் அல அல ன்று
அலரர் ன்நரலும் இவல்னரம் டிப்னத்ரன் ன்று

அர்கலக்குத் வரினேம். உள்லக்குள்ஶப மகுரகப்
தரர்த்ரல் அர் யரிஷ்டஶ, அற்கும் உள்ஶப
றர்குரகப் தரர்த்ரல் தப்யரகஶ இனந்ட

வகரண்டினக்கறந ஞரணி ன்று அர்கலக்குத் வரினேம்.
ஆஷகிணரல், ற்வகணஶ ரங்கள் உதஶைம் ரங்கறக்
வகரண்டு அடேதம் வதற்நர்கள்ரவணன்நரலும்,

தகரணரகவும் தப்ஹ்ரகவுஶ இனக்கப்தட்ட ரரின்
ரரல் றுதடி உதஶைம் ஶகட்டரல் அப்ஶதரடரன்
ரங்கள் வதற்ந அடேதம் றன்று றஷனத்டத் ங்கலக்கு
ஜீன் னக்ற ஸ்றற கறட்டும் ன்று அர்கள் கண்டரர்கள்.
அணரல் அரிடம் கூட்டரக ந்ட ஶரந்த்ஷ
உதஶைறக்கும்தடிக் ஶகட்டுக் வகரண்டரர்கள்.

உதஶைம் வகரடுப்தற்கு ரனக்கும் இஷ்டந்ரன். ன்
இஷ்டம் ன்நரல், „ரன் வதற்ந இன்தம் வதறுக

இவ்ஷகம்‟ ன்று தவரற அல்னர? அப்தடி, ப்ஹ்
ித்ஷஷத் ரன் கற்றுக் வகரண்டு ஶதரின்தம்
ன்தஷஶ அஷடந்ர்கலக்கும் அஷ ற்நர்கஶபரடு
„ஶர‟ தண்ிக்

வகரள்பஶண்டும் ன்று இனக்கும். ரர்

ப்ஹ் ித்ர ஸ்னொதம்; ப்ஹ்ரணந்த்றல்
இற்ஷகரகஶ றஷபத்டக் வகரண்டினப்தர்; அர்

ரரிடனம் அஷக் கற்றுக்வகரள்ப ஶண்டிறல்ஷன
ரன். ன்நரலும் அரம் ன்று னீ ஷன தண்டம்
ஶதரட அனம் ஜணங்கலக்வகல்னரம் றகரட்டிரக
குனனகரகஶ ரம் ப்ஹ் ித்ஷ கற்றுக்

வகரன்டரகத்ரன் கரட்டிணரர். ல்ன வபணப்
திரத்றஶனஶ, என ரஜகுரன் வதநஶண்டி
டேர்ஶம் உட்தட்ட மகன ித்ஷகஷபனேம்

மறஷ்டரின் குனகுனத்றல் வதற்றுக்வகரண்டஶதரஶ
ஶரந்த்றலும் – அடரன் ப்ஹ் ித்ஷ ன்தட;
அறலும் – அடிப்தஷடரகத் வரிந்ட வகரள்ப

ஶண்டிஷத் வரிந்ட வகரண்டரர். ஆணரல் அஶரடு
அனஷட ஆர்ம் – ஞரண ரயம் ன்தட –
ிில்ஷன.

அணரல் ிஸ்ரரகஶ

மறஷ்டரிடறனந்ட ப்ஹ் ித்ஶரதஶைம் ஶகட்டும்
வதற்றுக் வகரண்டரர். அந் உதஶைம் என வதரி

னஸ்கரக இனக்கறநட. அத்ஷ ஶரந்த்றல் என
„அரரிடி‟ ன்று

வைரல்னக்கூடி „க்பரமறக்‟கரக அட

இனக்கறநட. அற்கு ‟ஶரக மறஷ்டம்‟ ன்று வதர்.
றறலும் அற்குப் தஷ ரய்ந் வரற வதர்ப்ன
இனக்கறநட. அஷ ‟ஞரண ரைறட்டம்‟ ன்தரர்கள்.

„ரைறட்டம்‟ ன்று

ட்டுஶனேம் வைரல்டண்டு. ஶரகப்

னஸ்கரக அஷச் வைரல்ஷிட ஞரணப்

னஸ்கரகஶ வைரல்டரன் அறகப் வதரனத்ம்.
மரணர ரர்க்கம் ல்னரற்ஷநனேஶ ஶரகம் ன்று
வைரல்டண்டு – கர் ஶரகம், தக்ற ஶரகம், ஞரண

ஶரகம் ன்நறப்தடி. ஆணரலும் „ஶரகம்‟ ன்று ட்டும்
வைரன்ணரல் வதரடிஶன தஞ்ஜனறின் அஷ்டரங்க
ஶரகம்ரன். இட அஷச் ஶைர்ந்றல்ஷன. அத்ஷ
ஞரண மரஷணக்ஶகரண னஸ்கந்ரன் இட.

எனத்ன் கற்ந ித்ஷ அஶணரடு ஶதரய் ிடரல்,
அஷ அன் ரலு ஶதனக்குச் வைரல்னறக் வகரடுக்க

ஶண்டும் ன்று ிற. ிற என தக்கம் இனக்க, அப்தடி
ித்ஷஷக் கற்றுக் வகரண்டனுக்ஶக அஷ

ஶனரகத்றலும் க்க தரத்ங்கலக்குக் வகரடுத்டத் ரன்
வதற்ந இன்தம் அர்கலம் வதநச் வைய் ஶண்டுவன்று
இனக்கும்.
ரனக்கும் அப்தடிினந்ட. அரத்றன் ப்ரண
னக்ஷ்ரண ர ம் னடிகறந ஷில் அந்

ஆஷைஷ அர் அனக்கற ஷத்டக் வகரண்டினந்ரர்.
அந் னக்ஷ்ம் னர்த்றரகற, அர் றம்றரக ரஜ்

தரம் வைய் ஆம்தித் தின் அந் ஆஷை அனக்கு

அனக்கரட்டரல் ஷன டெக்கற ந்ட. மம் தரர்த்ட
ரிறகலம் அஷத் ஶடிக்வகரண்டு ந்ரர்கள்.
ஆணரலும் அர் அடக்கத்றன் உனரணர். அணரல்

க்ஷத்ரிரண ரம் ம்ஷிட மறல் வ்பஶர
வதரி ப்ரம் ச்ஶஷ்டர்கபரண ரிறகலக்கு

உதஶைறப்தட அடேைறம் ன்ஶந றஷணத்ரர். அர்கள்
ஆஷைப்தடுகறநதடி அர்கஷப ப்ஹ் றர்ரத்றல்

ஸ்றப் தடுத்டம்தடி ப்ஹ் ித்ஷஷத் ரம் டுத்டச்
வைரல்னவும் ஶண்டும், அஶ மத்றல் ஶரக
அர்கலக்ஶக உதஶைறப்தட ன்று ஷத்டக் வகரள்பவும்
கூடரட ன்று றஷணத்ரர்.

அப்ஶதரடரன் அனக்குச் ைட்வடன்று ஶரஜஷண
ஶரன்நறற்று. „ஆஞ்ஜஶன் இனக்கறநரஶண!‟ தரினர்ரக
இந்த்ரி றக்யம் தண்ிணன் அன். ணக்வகன்று
ஸ் ரழ்க்ஷக என்நறல்னரல், ரன் தகரணரக
றஷணக்கறந ம்றடஶ னர் ைரகணரக்

இனக்கறநன். இப்ஶதர்ப்தட்டன் ஞரணம் ன்று என்று
இனக்கறநஷத் வரிந்ட வகரள்பரிட்டரலும் ஞரண

னக்ஷ்ரண ஶரக்ஷத்ஷ அஷடந்டிடுரன் ரன்.
ஆணரலும் இன் ஞரணம், ஞரணரர்க்கம், ஞரஶணரதஶைம்
ன்கறநற்ஷநனேந்ரன் வரிந்ட வகரள்பட்டுஶ! னத்ற
ைக்ற அறகறல்னரர்கள் அப்தடித் வரிந்ட

வகரள்ற்கரகப் தரடுதடஶண்டி அைறம்
இல்ஷனரன். ஆணரல் இஶணர யர னத்றரணரக
இனப்தரல் த் ிைரம் தண்ினேம் ஞரணத்ஷ

அஷட ன்நரகப் தக்ப்தட்டந்ரன். இஷணிட
மச்ைறஷ்ன் க்குக் கறஷடக்க னடிரட. ஆஷகிணரல்
இஷண னன்ணரல் ஷத்டக் வகரண்டு, இஷண
னன்ணிட்டு, இனுக்கு உதஶைறப்தரகஶ ரம் ஷத்டக்
வகரண்டுிடனரம். அஷஶ கூடிினக்கறந ற்ந ரிற
கங்கவபல்னரனம் ஶகட்டுக் வகரள்பட்டும்‟ ன்று ரர்
றஷணத்ரர்.

ஆஞ்ஜஶரின் தரன ப்ரத்றல் அனஷட அத

ித்ஷக்கு ஆைரர்ரக மளர் தகரன் ந்ரவன்நரல்,
ஶமநற கரனத்றல் அனஷட தித்ஷக்கு
ஆைரர்ரக மளர்குன றனகரண ரர் ந்ரர். அந்
ரர்ரன் ன் னெல்ரண ிஷ்ட னொதத்றல்

மளர்னுக்கும் தித்ஷ உதஶைறத்றனக்கறநரர்.
கல ஷில் க்னஷ் தரத்ர இந் மங்கற
வைரல்னறினக்கறநரர்*:
”இம்

ிஸ்ஶ ஶரகம் ப்ஶரக்ரணயம்

அவ்ம்.”

”அர்ஜளணர, இன்ஷநக்கு

உணக்கு ரன் வைய்கறந இந்

உதஶைத்ஷ ஆறில் ரன் ிஸ்ரனுக்குச்
வைய்ஶன்” ன்கறநரர். ிஸ்ரன் ன்நரல் மளர்ன்.
ஆஞ்ஜஶர் ணக்கு அத ித்ஷ ஶதரறத் னல்
குனவுக்கும் த ித்ஷ உதஶைறத் னென குனிடஶ

அந் னக்ற ஶயடரண யரித்ஷில் உதஶைம்
வதற்நரர். னல் குன கற்றுக் வகரடுத் ித்ஷ அஷ
„னத்றரம்

ரிஷ்ட‟ணரக்கறட னென குன கற்றுக்

வகரடுத்ஶர „ஞரணிணரம் அக்கண்‟ரகஶ ஆக்கறட.
என தசு இனந்ரல் அட தன ஶதனக்குப் தரல்
வகரடுக்கறநட. ஆணரலும் அத்ஷண ஶதனக்கும் அட தரல்
சுப்தற்கு அஷ ஊக்குரக அனுஷட
வமரந்க்கன்று என்று அன் டிில் ஊட்டுப்

வதறுரக இனக்கஶண்டிினக்கறநட. அப்தடித்ரன்
உதஶைம் ன்கறந தரல். அட க்க ஶரக்ரம்ைம் வதற்ந

ல்ஶனரனக்குரணரக இனந்ரலும் குநறப்தரக என

ைறஷ்ஷண உத்ஶைறத்ட குன வைய்ரகஶ இனக்கும்.
„கல ஷ‟ த்ரண

ச்ஶனரகத்றல் இப்தடி உதரணம்

வகரடுத்றனக்கறநட.
*4.1
„ரட்டுக்

ஶகரணரர் கறனஷ்ர் இனந்ரஶ, அர் ல்னர

உதறத்டக்கஷபனேம் என தசுரக்கறணரர். அந்ப் தசுின்
தரஷனஶ ம்னஷட கல ஶரதஶைரகக் கநந்ட

வகரடுத்ரர். அனஷட ஷக தட்ட ிஶைம் அந்
மர்ஶரதறத் மரம் வறும் தசும்தரனரக இல்னரல்

அத்ம் னகறந அம்னரகஶ ரநறிட்டட. அஷப்
தரணம் தண்டகறந குற, ல்னநறவு வதற்ந ல்னரனக்கும்
உண்டு. அர்கலக்வகல்னரம் „வப்வமண்ஶடடிவ்‟-ஆக
அர் ஶஶ ஊட்டுப் வதந ஷத் கன்று அர்ஜளணன்‟ –
இப்தடி ச்ஶனரகம்:

மர்ஶரதறஶர கரஶர, ஶரக்ர ஶகரதரனந்ண: |
தரர்த்ஶர த்ம:, மளீர் ஶதரக்ர, டக்ம் கல ரம்னம்
யத் ||
கறனஷ் தரத்ரஶரடு இஷதிரிர மகரரக
இனந் அர்ஜளணன் அர் ஞரணரைரர்ரக னொதம் டுத்டக்
வகரண்டஶதரட அனஷட ப்ம் ைறஷ்ணரணரன்.
ரனக்ஶகர அனஷட ரம ச்ஶஷ்டர் அப்தடி
ைறஷ்ரணரர். அர்ரன் அப்னநம் அர்ஜளணனுஷட
வகரடிிஶனனேம் இடம் வதற்று, „ிஜன்‟ ன்கறந வதர்
அனுக்குப் வதரனந்டம்தடி ஜைரனறரக்கறணரர். அட

வபினேத்த்றல் ஜம். ப்ஹ் ித்ர உதஶைம் உள்
னேத்த்றல் ஜம் வதறுற்கு. இந் ஜம்ரன்
ைரச்ரக இனப்தட.
அற்கரண குற ரய்ந் மகனனக்குரண உதஶைத்ஷ,
அர்ஜளணஷண னன்ணிட்டுக் வகரண்டு க்னஷ்ர்

உதஶைறத் ரறரி, மணகரற ரல்ஷ னன்ணிட்டுக்
வகரண்டு க்ஷறரனெர்த்ற உதஶைறத் ரறரி,
ஆஞ்ஜஶஷ னன்ணிட்டுக் வகரண்டு ரர்
மகனனக்கும், அர்கபில் னக்ரக அஷத்
ஶடிக்வகரண்டு ந்றனந் னணிர்கலக்கு உதஶைறத்ரர்.
க்ஷறரனெர்த்ற ரறரிஶரன் ரனம் ைறன்னத்ஷ
கரட்டுகறநர். அர் ரறரிஶ இனம் என கரஷன
டித்ட ஷத்டக்வகரண்டும், இன்வணரன கரஷனத்

வரங்கிட்டுக் வகரண்டும் உட்கரர்ந்றனப்தர். அற்கு
ரமணம்
ீ
ன்று வதர். ஞரணம்!
ீ
னஷநப்தடி
லப்தட்ட தங்கரனச் ைறத்ங்கபில் அப்தடித்ரன்

ஶதரட்டினக்கும் – ஞ்ைரவூர்ப் தடம் ரறரிரணடகபில்.
வர ந்ம் ஜதிக்கறநஶதரட வைரல்லும் த்ரண
ச்ஶனரகம் என்று உண்டு.

கரனரம்ஶதர கரந்ற கரந்ம் அறைம்
ரமரத்ரமறம்
ீ

னத்ரம் ஞரண ீம் ரம் அதம் யஸ்ரம்னஜம்
ஜரடேற |

ன்று அட ஆம்திக்கறநட. „ீனண்ட ஶகம் ஶதரல்
ச்ரப ர்ரண ஸ்ரற ரமணத்றல்
ீ

உட்கரர்ந்றனக்கறநரர்; அனஷட என ஷக „னத்ரம்
ஞரண ீம்‟ ன்தரகச் ைறன்னத்ஷ கரட்டுகறநட;
இன்வணரன ஷக னங்கரல் ஶல் தடிந்றனக்கறநட‟ ன்று
அர்த்ம்.

இன்வணரன ச்ஶனரகம் – க்ப்தடி ரர தரரம்
தண்டம்ஶதரட ஆம்தத்றல் ங்கப ச்ஶனரகங்கபரகச்
வைரல்கறநற்நறல் ர த்ரண ச்ஶனரகரக னட.
அறலும் ஸ்ரற ரமணத்றல்
ீ
உட்கரர்ந்றனப்தஷச்
வைரல்னறினக்கறநட. அறல் ைறன்னத்ஷஷப் தற்நற

ில்ஷன. ஆணரல் அந் ச்ஶனரகத்றல்ரன் ரன்
வைரல்னறக் வகரண்டினக்கறந த்ஶரதஶை ிம் –
ஆஞ்ஜஶஷ னன்ணிட்டுக் வகரண்டு

ரிறகலக்வகல்னரம் ரர் ஞரஶணரதஶைம் வைய்ரர்
ன்ந ிம் – தபிச்வைன்று வைரல்னறினக்கறநட. ரன்
வைரன்ணஶ னக்ரக அந் ச்ஶனரகத்றன்

ஆரத்றல்ரன். ல்னரனக்கும் வரிந்றனக்க ஶண்டி
ச்ஶனரகம்.
ஷஶயீ மயறம் மளத்னஶன ஷயஶ யர
ண்டஶத
த்ஶ னஷ்தகரமஶ ிஶ ரமஶ
ீ
மம்ஸ்றம் |
அக்ஶ ரைற ப்தஞ்ஜணமளஶ த்-த்ம் னணிப்:
தம்

வ்ரக்ரந்ம் தரறதி: தரிவ்னம் ரம் தஶஜ
ச்ரபம் ||

க்ஷறரனெர்த்ற ரறரி ரமணத்றல்
ீ
உட்கரர்ந்ட
வகரண்டு ரர் ஶரந்ஶரதஶைம் வகரடுத்ரவன்நரலும்
அர் ரறரி இர் கரங்கறில்ஷன. ரஜரரகவும்

ரிறரகவும் எஶ மத்றல் இனந்ட வகரண்டு கர்
ஶரகம், ஞரணஶரகம் இண்ஷடனேம் தண்ிக்
வகரண்டினந் இர் ரி மயறரக ஸ்ர்
ரண ண்டதத்றல் ிரண ஆமணத்றல்
உட்கரர்ந்ட வகரண்டினந்ர். அஷத்ரன் ச்ஶனரக
ஆம்தத்றல் „ஷஶயீ மயறம்‟ ன்று

வைரல்னறினக்கறநட. ிஶய ரஜ்த்றஶன

திநந்பரனரல் மீஷக்கு „ஷஶயற‟ ன்று வதர்.
ரர் ஞரணரைரர்ரக இனந்ஷச் வைரல்கறந

ச்ஶனரகத்றல் அலஷட மீஷ ன்ந வதஷஶர,
ற்ந ஜரணகற, ஷறனற னனரண வதர்கஷபஶர

வைரல்னரல் ஷஶயற ன்று ஶதரட்டறல் வரம்த
அர்த்ம் இனக்கறநட. ஷஶயற ன்நரல் ஶயத்ஷ
ிட்டு ிட்டு இனப்தள், அரட ஶயப்ஜ்ஷஞஷ

ிட்டுிட்டு ஆத் ஸ்னொதரகஶ இனப்தள் ன்றும்
அர்த்ம் தண்ிக் வகரள்பனரம். அரட, அர்
உதஶைறக்கறந த்த்டக்கு அள் „வதர்மரணிஃதிஶக‟ணரக
இனக்கறநரள். அல்னட இஷஶ ஶஶந ிரகச்
வைரன்ணரல், அள் „வதர்மரணிஃஷத‟ தண்டம்
த்த்ஷத்ரன் அர் உதஶைறக்கறநரர்.

மீஷ ரனக்குப் தக்கத்றல் இனக்கறநரள். அஷச்

சுற்நற த-னக்ஷ்-ைத்னக்ணரறகள் இனக்கறநரர்கள்.
„தரறதி:

தரிவ்னம்‟ ன்று ச்ஶனரகத்றன் கஷடைறப்

தரகத்றல் அஷத்ரன் வைரல்னறினக்கறநட.
அந்த் ம்திகலம் அனம் தஸ்தம் எனர் ஶல்

ற்நர் உிஷஶ ஷத்றனந்ர்கள். ஆணரல் அர்
உதஶைம் வைய்னேம்ஶதரட அர்கபில் ஷனேம்
னன்ணிட்டுக் வகரண்டு வைய்ில்ஷன. ம்றடம்
ஞரஶணரதஶைம் வதறும் ஶர் ைறஷ்ர் ஆஞ்ஜஶரகத்
ரன் இனக்க ஶண்டும் ன்று அர் றஷணத்ட
அனக்ஶக அந் தரக்த்ஷக் வகரடுத்ரர். அஷத்ரன்
அக்ஶ ரைற ப்தஞ்ஜணமளஶ த்ம் ன்று
வைரல்னறினக்கறநட.
„ப்தஞ்ஜண

மளன்‟ ன்தடரன் ஆஞ்ஜஶர். டபமீரஸ்

வைரன்ண „ரஜரன்‟ ரறரிஶ „ப்தஞ்ஜண மளன்‟
ன்நரலும் ரனேின் குரன் ன்றுரன் அர்த்ம்.
„ப்தஞ்ஜணன்‟ ன்தட

ரனேின் வதர்கபில் என்று.

„அக்ஶ‟ ன்நரல் „னன்ணரடி‟. ரனக்கு

னன்தக்கம்

அடக்கவரடுக்கரக உட்கரர்ந்ட வகரண்டு அந்

ப்தஞ்ஜண மளர் உதஶைம் ஶகட்டுக் வகரள்கறநரர்.
ஆணரல் ரர் குநறப்தரக அஷப் தரர்த்டக் வகரண்டு
உதஶைறத்ரலும் அனக்கு ட்டும் வைரல்ட ரன்
ரனஷட னல உதஶைனம் ன்று
றஷணத்டிடக்கூடரட. றண்டு ந்றனந் ல்னர

னணிர்கஷபனேம் உத்ஶைறத்ஶ இந் எனனக்கு அர்

வைரன்ணரர்: த்-த்ம் னணிப்: தம் வ்ரக்ரந்ம்.
தித்ஷ ன்று வைரல்னப்தடும் „தம் த்‟த்ஷ
னணிர்கலக்வகல்னரம் ஆஞ்ஜஶஷ
னன்ணிட்டுக்வகரண்டு, ரர் வ்ரக்ரணம்
தண்ிணரவன்று அர்த்ம். க்ஷறரனெர்த்ற

ரறரிில்னரல் ரர் தத்ணி மயறரக இனந்
ரறரிஶ, அர் ரறரி வபஶணரதஶைம் ன்றும்
இல்னரல் ன்நரக ரரல் ிபக்கறஶ வ்ரக்ரணம்
வைய்ரர்.

ரர் ட்டுறல்னரல் மீஷனேம் ஆஞ்ஜஶனக்கு
உதஶைறத்ரக என அனர் மரைரம் „மீரர

ஆஞ்ஜஶம்‟ ன்ந உத்ரண அத்ஷ க்ந்த்றல்
னகறநட. அட வலுங்கு தரஷில் இனப்தட.
அப்தடிினப்தறல் என ிஶைம்.

மரரரக, ம்னஷட திஶை தரஷகபில் original
work ன்ஶந

னெனடைனரக அத்ஷப் னஸ்கங்கள்

இனப்தறல்ஷன. றகப் வதனம்தரலும்

மம்ஸ்க்னத்றலுள்ப னெனப் னஸ்கங்கபின் வரற

வதர்ப்தரகத்ரன் அஷ இனக்கும். இற்கு அனர்ரண

ினக்கரகத்ரன் ப்ஶை தரஷிஶனஶ னென அத்ஷ
க்ந்ம் இனப்தட. வலுங்கு தரஷில் அப்தடி

இனக்கப்தட்ட னஸ்கஶ „மீரர ஆஞ்ஜஶம்‟.
„மீரர

ஆஞ்ஜஶ மம்ரன‟ ன்று ீட்டிச்

வைரல்ரர்கள்.
ஶய ப்ஜ்ஷஞ ஶதரண ஞரணிரண ஷஶயறனேம்
ஆஞ்ஜஶனக்கு உதஶைறப்தரக னட அறல் என

ிஶைம். னனறல் அள்ரன் உதஶைறக்கறநரள். வர
ரக ந்த்த்ஷ உதஶைறக்கறநரள். ரனஷட
ப்ரணரகஶ இனக்கப்தட்ட அனஷட
ைக்றிடறனந்ட ர ந்த்ம் வதறுகறநவன்நரல் அட
த தரக்ந்ரஶண?
அப்தடி அள் உதஶைறத் அப்னநம் ரர்
ஆஞ்ஜஶனக்கு த அத்ஷ தரக மரங்க்
ஶரகம், அணஸ்க ஶரகம் ன்கறநற்ஷந
உதஶைறக்கறநரர். அந்ப் னஸ்கத்றல் அந் உதஶைம்
வதரிைரக, ிரிரகக் வகரனத்றனக்கறநட.
மீர-ரர்கள் ஶஷன வகரடுப்தர்கள், ஆஞ்ஜஶர்
அர்கள் வகரடுக்கறந ஶஷனஷச் வைய்கறநர் ன்கறந

ப்ன-ரம உநிஶன அர்கள் அரிடம் வ்பவுரன்
மந்ஶரறத்ட ரரிரரிக் வகரடுத்ரலும் ங்கலஷட
வமரத்ட னரஷனேம் அனக்குக் வகரடுப்தற்கறல்ஷன.
யர ிஶகறரண ஆஞ்ஜஶனக்கு ந் வமரத்டம்
ஶஷப்தடவுறல்ஷன. மீர-ரர்கபின்

ஶமஷிஶனஶ, அர்கபிடம் தக்ற தண்டறஶனஶ
அர் னர் த்னப்த்ரக இனந்ரர். ஆணரல் அந்

ம்தறக்குத்ரன் த்னப்ற ற்தடில்ஷன. அணரஶனஶ
த்ஷண வகரடுத்ரலும், னலைரகஶ அள்பிக்

வகரடுத்ரலும் வைனறர னெனணரக அப்தடிஶ
இனக்கும் ங்கலஷட ஞரணச் வைரத்ஷ அனக்கு
அப்தடிஶ ந்டிடுட ன்று ீர்ரணித்ட உதஶைம்
தண்ிணரர்கள்.

அர்கள் ரர்? ஶஷன ரங்குகறந ஜரணர்கள்

ட்டும்ரணர? இல்ஷன. த அன்தரண ரத்மல்த்ஷப்
வதரறகறந மர்ஶனரக ரர-திரக்கஶப அர்கள்.
அர்கலஷட அந் ரத்மல் வமரத்ஷப்
வதறுறல் ஷனக் குந்ஷரக இனந்

ஆஞ்ஜஶனக்ஶக அர்கள் ரர-திரரக இனந்ஶரடு
குனரகவும் ஆணரர்கள்! அனக்கு அர்கள் ரர, திர,
குன, வய்ம் ன்ந ரலுரக இனந்ரர்கள். அப்தடி என
அனரற தரக்ம் அனக்கு!

ற்நப் னஸ்கங்கபில் வைரல்னறினப்தஷிட „ச்னற
ைறஸ்‟ – ஶத்றன் னடி – ன்கப்தடுகறந உதறத்றல்

என்று வைரல்னறினந்ரல் அற்குத் ணி றப்ன. அந்
ரறரி 108 உதறத்டக்கள் ன்று என கக்கு

இனப்தறல் தரர்த்ரல், அறல் னடிரக இனக்கறந
„னக்றஶகரதறத்‟ ன்தட

ரர் ஆஞ்ஜஶனக்கு

உதஶைறத் உதறத்ரகத்ரன் இனக்கறநட. ஶ

னடிிலும் னடிரண, னடிிரண இடத்றல் ரர்
குனரகவும், அனக்கு ைறஷ்ரக ஆஞ்ஜஶனம்
னகறநரர்கள்.
ஶதஶ னக்றஶகரதறத் ன்நரல் ிம் த
அத்ஷ மரரகத்ரஶண இனக்கஶண்டும்? அந்

உதறத்றல் அப்தடித்ரன் மரக்ஷரத் ரைந்த் னெர்த்ற
உதஶைறத்ட த தக் ைறஶரிரண ஆஞ்ஜஶனம்
தஞரணி ைறஷ்ரகக் ஶகட்டுக் வகரள்கறநரர்.
அந் உதறத்றன் ஆம்தத்றலும் ரிற கங்கள்,
னணிகங்கள் றண்டு ந்றனந் வதரி ித்த்

மமறஶனஶ ஶரக உதஶைம் ரங்கறக் வகரள்லம்

தரக்ம் ஆஞ்ஜஶனக்குத்ரன் கறஷடத்ரக னகறநட.
க்ஷறரனெர்த்றிடம் உதஶைம் வதற்ந மணகரறர்கள்
கூட அர்கபில் இனந்ரர்கள் ன்றும் னகறநட.
ஆஞ்ஜஶர் ஶஶன ஶஶன ஶகள்ிகள் ஶகட்டு

ரரிடறனந்ட ஞரணரம்னப் தரஷன எட்டக் கநந்ட
வகரள்ரக உதறத் ஶதரகறநட. “மச்ைறரந்
ிக்யரண ரர! னக்ற கரங்க்ஷணரக (னக்றஷ
ினம்னதணரக) உள்ப ரன் உன்னுஷட த்
ஸ்னொதத்ஷத் வரிந்ட வகரள்ப ஆஷைப்தடுகறஶநன்.
அஷச் வைரல்னற ன்ஷண னக்ணரக்கற அடேக்யற!” ன்று
அகரக, அர்த் ம்தடக் ஶகட்டு அர் ரஷ
உதஶைறக்க ஷக்கறநரர்.
அந் உதறத்றல் த்ஶரதஶைம் இனப்தட
ட்டுறல்ஷன. அன் ப் அத்ரத்றல் ஆஞ்ஜஶர்
ஶகட்டுக் வகரண்டதடி ரர் 108 உதறத்டக்கள்

ன்வணன்ண ன்று அற்நறன் வதர்கஷபச் வைரல்னற
னறஸ்ட் வகரடுக்கறநரர். அறல் ந் உதறத் ந்
ஶத்ஷச் ஶைர்ந்ட, அத்ண க்த்றல் அந்

எவ்வரன உதறத்டக்கும் ன்ண ைரந்ற ந்த்ம்
வைரல்ன ஶண்டும் ன்கறந ிவல்னரனம்

வரிிக்கறநரர். இற்கு ஆம்தரக, உதறத்டக்கலக்கு
அடிப்தஷடரக இனக்கப்தட்ட ஶங்கள் த்ஷண, அறல்
எவ்வரன ஶத்றலும் „ைரஷக‟ ன்று இனக்கறந
கறஷபகள் த்ஷண ன்றும் கக்குச் வைரல்கறநரர். 108

உதறத்டகள் தற்நற „டீவடய்ல்மள‟க்கு அந் னடிரண
உதறத் என „வடி வக்கணர்‟ ரறரி இனக்கறநட!
க்வகல்னரம் இந் உதகரம் ஆஞ்ஜஶர்
ஶகட்டரஶனஶ கறஷடத்றனக்கறநட.
ப்தடி ர ஶண்டும் ன்று க்வகல்னரம் „டில்‟
கரட்டுட „ர்ரர னனர்‟ ன்ஶந வைரல்னப்தடும் ரர்
ட்டுறல்ஷன; ஆஞ்ஜஶ ஸ்ரறனேம் ரன். அரிடம்

ன்ணவல்னரம் இனந்ஶர – ஶய தனம், னத்ற தனம்,
தக்ற தனம், கரர் மரர்த்ம், தறன்ஷ, ஶமர
ணப்தரன்ஷ, னனணடக்கம், கல்ி, ிம் ன்று

ன்ணவல்னரம் இனந்ஶர – அந் ல்னரற்றுக்கும்
அஷஶ குனரக றஷணத்ட ரம் அர் ஶதரண

றில் ஶதரக ஶண்டும். „மகன கு றரணம்‟ ன்று
டபமீரமர் வைரன்ணதடி, இத்ஷண ைறநப்ன அம்ைங்கள்

அரிடம் இனந்ஶரடு, ஞரணம்ரன் இவல்னரற்றுக்கும்
ஶனரண ைறநப்ன, ல்னரச் ைறநப்னக்கலக்கும் அடஶ
னர்த்றஸ்ரணம் ன்று அர் அறல் மரக்ரத்

ன்னுஷட ப்னரண ரரிடறனந்ட உதஶைம் வதற்று,
அங்ஶகனேம் க்கு என தரடம் னகட்டிினக்கறநரர். ஶனரக
ரழ்க்ஷகில் ரம் ர்ம் ன்ந வஷ அஷடந்ட

அஷக் கரப்தரற்நற ஷத்டக் வகரள்ப ஶண்டிடரன்

இப்ஶதரட ம்னஷட னக்ஷ்ரக இனந்ரலும், னடிரக
ம் ஆத்ரஷக் கஷடத்ஶற்நறக் வகரள்ற்கு ஞரணம்
ன்ந வஷத்ரன் வதற்நரக ஶண்டும் ன்ந
ண்ரட இப்ஶதரஶ க்கு இனக்க ஶண்டும் ன்ந
தரடம்.

இப்தடிப் தன ித்றல் க்கு குனரக றகரட்டும்
அர் ரம் ரழ்ரள் னரவும் ைறஷ்ர்கபரக இனந்ட

தரடங்கள் தடித்டக்வகரண்ஶட ஶதரகஶண்டும் ன்றும்
றகரட்டுற்கரகத் ரஶ ைறஷ்ரக இனந்றனப்தஷத்
ரன் வைரன்ஶணன். (ைறரித்ட) ைறஷ்ரக ப்தடி இனப்தட

ன்று ற கரட்டுற்கரண குனரக இனப்தற்கரகஶ
அர் ைறஷ்ரகறினக்கறநரர்!
ைறஷ்ரக இனக்கும் ஆஞ்ஜஶ குன; அனக்கு குனரக
உதஶைறக்கும் ரைந்த்னெர்த்ற – இந் இண்டு ஶதரின்
ஸ்ம் க்கு இனந்ரல் ஶதரடம், ப்ஶதரடம் ல்ன
றிஶனஶ ஶதரய் ன்ஷஶ அஷடனரம்.

