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April 30,14 

ணின் கண்ட ீறபம் தய்ம் ங்கும் ீறபம் 

 

ீற ன்தது ரழ்ிலும், இற்ககிலுறல்கன. இகநனுக்கு ீறில்கன,  
ணினுக்குரிது ீற. ரழ்வு பம் ததந தசல்தடுகறநது. ரழ்வு சக்றில் தசய்க 
இற்கக சட்டத்றல் தசய்கறநது.  இகநன் இண்கடபம் அனுறக்கறநரன்.  இகநன் 
தடுது ீற, சட்டறல்கன.  ததபேகற பேம் ததரணந்ம் . இகநகண திம்ம் ணவும் 
ஆண்டன் ணவும் அநறதரம். றந்ரண bliss ஆணந்த்றல் றகபக்கும்.இகநன் 
ஆணந்ம் பபேம் ஆணந்ரகற (static bliss changes into variable delight) அக ல்னர 
றகனகபிலும், ல்னர தத்றலும், ல்னர அம்சங்கபிலும் – ஜீன், ஜீரசற, ததரபேட்கள், 
தசல்கள் – ஆணந்ரக அனுதிப்தது இகநணின் இனட்சறம்.  அற்கரக திதஞ்சம், 
பூவுனகம் ண ணம், ரழ்வு, ஜடரக சறபேஷ்டித்து ததபேம் ஆணந்ம் தலும் ததபேகும் 
ஆணந்ரக அஞ்ஞரணத்க இகநன் சறபேஷ்டித்ரன்.  சறபேஷ்டி தடிப்தடிரணது – சத், 
சறத், ஆணந்ம், துரிர, ணம், ரழ்வு, ஜடம்.  தரிரத்ரல் ஜடம் உர்ந்து சத்ரது 
ஆணந்ம்.  அற்றுள் றகநந்துள்ப அஞ்ஞரணம் ஞரணரது ததபேகற பேம் ததரணந்ம்.  
இகநன் ணிகண ன் திறதிம்தரக சறபேஷ்டித்ரன்.  இகநன் ததறும் ஆணந்ம் 
ணினுக்கும் உண்டு.   

 

ணின் ரழ்ில் உர்ந்து பன்தணறுகறநரன்.  குடும்தத்கக் கட்டிக் 
கரப்தரற்றுகறநரன். பன்தணறும் பற்சறகள் தற்நற ததறுதும், தரல்ிபறுதுரக 
ரநறரநற பேகறன்நண.  கதனுக்குப் தடிப்பு ில்கன.  தங்கரபி ன் தசரத்க 
டுத்துக் தகரண்டரன் ன்தது ததரன்ந திச்சகணகள் லந்தடிிபேக்கறன்நண. ன் ன் 
கதனுக்குப் தடிப்பு ில்கன, தங்கரபி அறரம் தசய்கறநரன் ன்று ணம் குபறும் 
ததரலது ணக்கு ீற ங்க தண்டும் ன்று குல் லகறநது. கதன் பேர பேம் 
தரமரணரல் 8து அல்னது BAபடன் படிப்தரன்.  கப்தணரர் கதன் தடிப்கத கணிக்க 
ஆம்தித்ரல் ரட்டிலுள்ப புது றகனில் கதன் டரக்டரகற, அதரிக்கர ததரகனரம் 
ணப் புரிபம். புரிந்கச் தசல்தடுத்துது அபவு கடந் பன்தணற்நம்.  ணினுக்கு 
அந் ரய்ப்கத இகநன் ரழ்வு பனம் தசரல்க ணின் கதனுக்குப் தடிப்பு 
ில்கன ண அநறகறநரன். ணம் அகறரகற சற்று சறந்றத்ரல், சறந்கண 
உர்ரணரல், உர்வு உள்லர்ரணரல் , சந்ர்ப்தம் ஆண்டன் ீறக ிபக்கும் 
ககில் தசய்ற பேம். இன் ததரன்ந கதன் ததற்தநரர் பற்சறரல் பன்னுக்கு 
ந்து தல்தடிப்பு தடித் தசய்ற கரறல் ிலம்.  கரறல் ிலது கபேத்க ட்டிணரல் 
தடிப்பு ன்ந கடக தல்தடிப்பு ன்ந ரய்ப்தரக ணறல் அன்று ரநற, ரபகடில் 
ன்கணப் பூர்த்ற தசய்து தகரள்லம்.  கதன் அதரிக்கப் தட்டம் ததற்று றபேம்தி தின் 
‚தடிப்பு ில்கன ன்று கஷ்டப்தட்ட ததரலது கரறல் ிலந் தசய்ற ன் கதணின் 
ரழ்க அடிதரடு ரற்நற ிட்டது‛ ண றகணவு பேம். ணின் தடும் ீற அன்கந 
தசௌகரிம்.  ஆண்டன் ீற அடுத் கட்டத்றல் இன்று கற்தகண தசய் படிர 
சறகப் ததநச் தசய்பம் ற ணப் புரிபம்.  சட்டம் என்தந. ரழ்ில் 
திச்சகணகதபில்கன. ரய்ப்புகள் ட்டும் உள்பண. சறநற ரய்ப்புகள் சறறு 
திச்சகணகபரகவும், ததபேம் ரய்ப்புகள் கடிணரண சறக்கனரண திச்சகணகபரகவும் 
பேகறன்நண.ணி பன்தணற்நம் ணி தரக்கத்ரல் றகநதறுது . தரக்கம் இபேப்தது 
ததரதும் ணில் அதுத தனறக்கும்.  படிந்க பல்து சரி ன்தது தரக்கரணரல், 
சந்ர்ப்தம் இடம் பேம் அபவு பன்தணநனரம். அகபம் புநபம் அனுக்தக உரிது. 
ஆண்டன் பேக ன்நறப் ததபேக்தகரடு ல்லுர்ரல் ததறுது ணின் 
தய்ரகும் தரக ண அநறனரம். 
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32 க்கர் தசரத்றல் ⅓ தங்குள்ப தங்கரபி 22 க்கர் அனுகடது ண டுத்துக் 
தகரண்டரன்.  இது அீறில்கனர? இதுதரன் றரர?  இது அறரம். குடும்த 
தஞ்சரத்து, ஊர் தஞ்சரத்து, தகரர்ட்டிற்குப் ததரய் அறகரய் அன் ததற்றுக் தகரண்ட 
றனத்க ீட்க ல்னர பற்சறகபம் டுக்க தண்டும்.  ஆணரல் அன் தசய்து 
று ண ணம் றகணக்கக் கூடரது.  ஊர், உனக சட்டப்தடி தங்கரபி று தசய்கறநரன். 
அக அந் சட்டப்தடி ீண்டும் ததந உரி பற்சறக தத்றல்,பகநரக டுப்தது 
சரி. அசறம். ஆணரல் ணம் ம் பற்சறத சரி, படிவு ண ம்புல் ஆண்டன் 
அபிக்கும் ீறக்கு சரிில்கன.  ‚ஆண்டன் றரம் து ணத் தரிில்கன.  ரன் 
ன் கடககச் தசய்கறதநன்‛ ன்று ம்தி தசல்தட்டபேக்கு 22  க்கபேத சட்டப்தடி, 
றரப்தடி, ஊபேம், உனகபம் ற்று, தங்கரபித பன்ந்து பேம் றகன 
ற்தட்டுிட்டது. றர்தரர்த்து ணக்குரிது ட்டும். ன் ம்திக்கக சட்டத்றதனர, 
ஊரிதனர, ன் பற்சறிதனர இல்கன.  ஆண்டன் ீறினறபேந்து. படிவு ந் திநகும் 
ன்ண டந்து ப்தடி டந்து, ன் டந்து இது ன்ண றரம் ண ணக்குப் 
புரிில்கன ண அன்தர் கூநறது தன பகந டந்க.  இது ததரன்ந தல்தறு 
ிங்ககபக் கண்டு அன் அம்சங்கள் – கரனம், தங்கு, சட்டம், தகரடுத்ர், ததற்ந 
ற, ணறகன – ல்னரம் எவ்தரன்நரய்ப் புரிந்தின் ல்னர அம்சங்கபின் பகநககப 
பலகரகப் தின்தற்நறணரல் 3 ½ பே தகஸ் 3 ரத்றல் படிபம் .  இற்கு பன 
கரம் ரழ்ில் உண்டு.  அன் தின்ணர் ம் சுதரத்றல் அக்கரம் தரிபம்.  
சுதரத்ரல் அக்கரங்ககபப் புரிந்து தகரண்டரல், புரிந்து தகரண்டக 
த்துரர்த்ரகத் தபிவு ததற்நரல் திச்சகண ரது.  திச்சகண ரய்ப்தரகும்.  
ரய்ப்பு ததரி ரய்ப்தரகும்.  தசரத்றல் லம் ரய்ப்பு ரநற, உர்ந்து திரகும். MLA 
எபேர் னக்ஷனுக்கு றன்நர் ிண்ப்தம் றரகரிக்கப்தட்டு சந்ர்ப்தசத்ரல் 
தங்கரபிகச் சுதரத்றல் புரிந்து தகரண்ட அன்தபேக்கு அந் இடம் பேம்.  இதுததரல் MLA 
ஆணர் 2 தரீிடிபேந்து, அன்தின் அர் ம்தி கன் 2 தரீிடிபேந்ரர்.  இக 
ற்தசனரக டந்கல்ன.  றபேவுள்பத்ரல் பூர்த்ற ததற்நது . ஆந்றரில் MP சலட் 
கறகடக்கரர் எரிஸ்மரில் சலட் கறகடத்து த்ற ந்றரிரணரர்.  பனறல் சலட்கட 
றுத் கனர் அீறிகக்கறநரர் ன்தது ணி ீற.  அபேகட அீற பனம் 
ஆண்டன் ங்கும் தய் ீற பூர்த்றரகறநது .  ததண் ததற்ந ததரி தட்டம் அந் 
ரபில் அலக்குத் றபே ரய்ப்கதக் தகடுக்கறநது ன்நரல் அது உனகம் ங்குது.  
அது உர்ந்ற்கு அடிப்தகட ணப் புரிந் தின் ரறனத்றதனத பன்கரண 
குடும்தங்கபினறபேந்து ததபேம் தட்டம் ததற்ந ன்ககப அனுப்புது இகநன். 

 

அீறக ‘உர்ந் தய் ீற’ரக 

அநறபம் உள்பம் ஆண்டன் உகநபம் இடம்.  

 

உடல் னம், திதரன், த பேரணம், டீு கட்டுது, ட்தில் ரம், 
தகரடுத் கடன் சூனரது, ஆப்ததன் டம் ரறுது, தகன கறகடப்தது, கனக்கு 
தல் ந் திச்சகண, கன் ககிட்ட கணி, ககண றரகரித் ததண்க 
றகணத்து ங்கும் புபேன், தர்னறல் தரல்ி, 10,000 பைதரய்க்கு ரங்கற கணக 3 
னட்சத்றற்கு ிற்கப் ததரய் 6 இனட்சம் ததற்ந றகழ்ச்சற ததரன்நற்கந டுத்து 
ஆரய்ந்ரல் அீறின் ீற ிபங்கும். 
 
 

ணின் கண்ணுக்குத் தரிந்க அனுதிப்தக கத்ரண தற்நறரகக் தகரண்டு அக 
அறகரகப் ததந உிக ிடுகறநரன். அன் ிரதரரிரணரல் ரர்க்கட் ன்ண  
பன்பேகறநது ணக் கணிக்க ரட்டரன். கல்லூரி ஆசறரிரணரல் கல்ித்துகந அன் 
கண்ணுக்குத் தரிரது, திதரன் தரிபம்.  தரடகரணரல் அத்துகந அபிக்க 
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பன்பேக அநற பன்பேதர்கபில்கன.  அந் ரம் த்கண கச்தசரி 
தசய்னரம் ன்தத றகணவு.  ிரதரரிக்கு ரர்க்கட்டும், தகன தசய்தர்கட்கு 
அர் துகநபம் அபிக்க பன்பேகபநறர க்கள் ஆண்டன் ீறகப் தற்நற 
றகணப்தறல்கன.  தரடகபேக்கு தர த்ணம் கரத்றபேப்தது தரிரது.  கச்தசரி சூல் 
ணறனறபேக்கும்.  டிகபேக்கு ரட்டுத் கனகின் குல் தகட்கரது. அடுத் தடம் 
பக்கறரகும்.  அம்தரணி, MS சுப்புனட்சுற, குரின், ஸ்டீவ் ஜரப்ஸ், தில்தகட்ஸ், 
தடன்டுல்கர் ததற்நது அர் துகந பனம் ததற்நது.  அகபம் கடந்து ஆண்டன் 
பேம் ீற.  அது பேம்ததரலது கடுகரண சூலுடன் பேம்.  அது க்குப் புரிரது.  
அன்கணின் கசத்றக் கல்ிிலுள்ப 10 சட்டங்கபில் என்று ‘தற்கந ிட இன்று 
சற்று பன்தணந தண்டும்’ ன்தது.  அந் தரக்கம் உள்பர்க்கு ஆண்டன் பேம் ீற 
புரிபம்.  அக பன் கூட்டி அநறதபேக்கு பன்தணற்நம் ந் றலும் தரடபேம். 
 

 ணின் தடுது அன் அநறவுக்கும் அனுதத்றற்கும் உட்தட்டது.  சறநறது.  ந் 
ஆதிசபேம், குரஸ்ரவும் அடுத் தி தண்டும் ன்தந பல்ரத ி இனரக்கர 
கனகப் தி, ந்றரி தி, அகறன இந்றப் புகழ் தண்டும் ண றகணப்தறல்கன.  
றகணத்ரல் அகப் ததரகச ன்ததரம்.  கரண்தடகர் ககககப ரட்டிினறபேந்து 
றறல் தரற ததர்த்ர் அங்கு தகன தசய் குரஸ்ர.  இன்று ஞரண தடீ தரிசு 
ததற்நர் தடுரள் அச்சரதசீறல் கம்தரசறட்டரரக இபேந்ர்.  158 தள்பி, கல்லூரிக்கு 
பனரபி 26 ஆண்டு பன் கஸ் றல்னறல் தகன தசய்ர்.  இற்கந உனகம் 
அறர்ஷ்டம் ன்று அநறபம்.  உகப்பு ண ிரிக்கும். 
 

 ஆண்டன் இர்கட்கு ட்டும் இந் அறர்ஷ்டத்கத் ில்கன.  
அகணபேக்கும் ஆண்டன் பேது இதுத.  ததற்நர் சறனர்.  அச்சறனரில் 
ததபேம்தரதனரர் புரிரல், கனிறததண ரழ்ந்து ததற்று உர்ந்ர்.  எபே சறனத 
ரய்ப்கத அநறந்து ததரற்நற ற்நர்.  அகணபேக்கும் ஆண்டன் தகரடுத்ரர் ன்தது 
ம்த படிில்கனதணில், அதரிக்கரகப் தரர்த்ரல் உடதண அன் உண்க புரிபம். 
ம் ரட்டில் ரழ்வு பேம் ரய்ப்கத தகரடிில் எபேர் ததற்நரல், அதரிக்கரில் அத 
ரய்ப்கத அகணபேம் ற்தரல் அது தகரடீஸ் ரடரக இபேக்கறநது. 
 

கரர் ந் புறறல், சுரர் 100 ஆண்டு க தக்கரர்கள் ட்டும் கரர் 
கத்றபேந்ணர். இன்று றகனக ரநறது.  ணின் திநந் ததரலது அன் 
ினங்கறனறபேந்து திநந்ரன்.  ினங்கறணம் பலதும் ணிர்கபரகில்கன.  சத்ற 
ஜீன் திநந்ரல் அத ததரல் ணி குனம் பலதும் ரநரது ன்று 1920இல் கூநற 
தகரன் 1947இல் தரிரம் தரிர பர்ச்சற ததறுகறநது ன்நரர். தடிதர, கரர், ததரன் 
சறனபேக்கு ட்டுறபேந் கரனம் ரநற அகணபேக்குரகற ிட்டது ததரல் சத்ற ஜீிம் 
பேம்ததரலது எபே சறனபேக்கு ட்டுல்ன, அகணபேக்குரகும் ன்ந கபேத்துப்தடி 
தகரன் லதுகறநரர். 
 

 ரம் தசல்தடுதல்னரம் ம் தசனல்ன. அக ஆண்டன் தசல் ன்தக 
கடவுகப ம்புதரர் ல்னரம் ற்கும் கபேத்து . அக பன்தணரர்கள் 
தசரல்னறிபேக்கறநரர்கள், ரம் ம்புகறதநரம்.  ஆணரல் ப்தடி ண ரம் அநறறல்கன.  
அகத த்து ரீறரகக் கூநறணரல் ‚ம் தசனகணத்தும் இற்ககின் தசல் 
ணனரம்‛ ன்று கூறுகறநரர்கள்.  ஆண்டகணக் கடந்து இற்ககக்கு ந்து ததரல் 
இற்ககக ரழ்வு ன்தரல் Life-Response  ன்ந சட்டத்க ம்ரல் ற்க படிகறநது.  
ரன் எபேபேடன் ததரணில் ததசறணரலும், தஸ் நற தசன்கணக்குப் ததரணரலும்  அக ன் 
தசனல்ன, அக சபகம் ன்ணில் தசல்தடுது ன்தது பேக்கும் தபிரண தசய்ற. 
தகரன் Spirit ஆத்ர ன்தக தம்தக ிபக்கத்க ரற்நற, ங்கும் றகந தம்ததரபேள் 
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ணக் கூறுகறநரர்.  ரம் ம்கபம், ரம் பகணந்து ஆகசப்தட்டு தசய்பம் 
தசல்ககபபம் ம் தசனரகக் கரண்கறதநரம்.  அன் ிகபவு உனகப் ததரர், 
ததரபேபரர தபேக்கடி, பூகம்தம், புல், இந்ற ழ்க . தகரன் உனகப் ததரக 
ஆண்டன் தசல் ன்றும், உனகம் பன்தணநத் கடரக உள்ப ண றகனககபபம், 
தசல்ககபபம், கட்டுப் ததட்டிரண இபேண்ட ணப்தரன்கககபபம் உகடத்தநற 
இகநன் தற்தகரண்டது ன்கறநரர். அக 1900க்குப் தின் உனகம் இன்றுக 
தரர்க்கறநது.  தசரித் பெணிணிபேந்ரல் அன் இகசற றட்டங்கள் கரரக WWW 
லந்றபேக்க படிரது. Web லந்தின் அத்கடகள் றகனக்கர.  உனகறல் ஆத்ர (Spirit) 
அக்ஷ திம்த்கக் கண்டது.  ணம் ன்ந கபேி தசல்தட்டு ட்டி உர்வு அது . 
அற்கடுத் றகனில் ஜீனுள்ப பலதிம்த்க ணம் கர படிரது.  அற்குரி 
கபேிரக சத்ற ஜீிம் திநக்க தண்டும்.  அக இந்றர சரறக்க ன் அசுரிக, 
தசல்ம், சத்றம், தர்க, ரணம், ரிரக ஆகறற்கந இந்து அடுத் உர்ந் 
கட்டத்றல் ததந தண்டும்.  அற்கு பற் தடிரக இந்றர சுந்றம் ததந தண்டும். 
தக தம்தகில் ந் ஆபம் ரங்கற ததரர் அந் அபில் தகில்கன .  
ஆணரல் அம்பகநக இந்றர தரிரச் சட்டரக ற்க தண்டும் ன்தது தகரன் 
தகரள்கக.  தரரக அக அநறந்ரல், தசுகப் புட்சறில் ரழ்ந் ிசரி உனக 
உவுப் திச்சகணகத் ீர்த்து ததரல், உனகப் திச்சகணகபரண – ததரபேபரர 
தபேக்கடி, தகனில்னர றண்டரட்டம் சூல் தரறப்பு, அணு ஆப தசகரிப்பு, ழ்க – 
அகணத்கபம் க்ஷத்றல் ீர்க்கனரம் ன்தது தகரன் தகரள்ககினறபேந்து ரம் புரிந்து 
தகரள்து.  ணின் சந்றக்கும் திச்சகணகள் அனுக்கு அீறரகும். அக ஆண்டன் 
ங்கும் ‚உர்ந் ீற‛ ண ரம் உர்து அசறம்.  தரக்கறஸ்ரன் திரிந்து, ரட்டின் 
னஞ்ச ஊல், இந்து-பஸ்னறம் திரிிகண, தபே க சரிப் ததய்ரது, கல்லூரிகபில் 
ரர் கல்ித் ம் தடு தரசரணது எபே புநறபேந்ரலும், ததரக்குத்து, 
தகரடிக்கக்கரண தசல்ததரன், ிகக்கரண ததன்ன், க்கலக்கு உடல்ன 
இன்சூன்ஸ், ககடத்தபே ிரதரம் ஆிம் டங்கு ததபேகறது, தடிதர, T.V, சபக 
பன்தணற்நரண இனக்கறம், ததண் சுந்றம், அபில் ததபேகும் கல்ி ததரன்நகபம் 
அற்நறற்கு சறகரக 1947இல் 30ஆக இபேந் ஆபள் தனம் இன்று 60கக் கடந்தும், 
ஆண்டன் ீற அதுத தசல்தடுக அகணபேம் கர உவுகறநது. சுனம் 
தனரணரல், னஞ்சம் தர்கரணரல், எபே இக அடிப்தகடில்ணம் இபேபினறபேந்து 
எபிக்குத் ரிணரல் இந்றர உனகத் கனகக அசறனறலும் ஆன்ீகத்றலும் 
ததறும். One Man’s Perfection can still save the world. எபேர் ய்ற ஆன்ீக சறநப்பு எபே 
ரட்டின் பல தசல் பரகும் ண ரம் உர்கக் கரட்டும். 
 

 கடன் தரம் கடதனண ிரிந்து கண்ில் ில் ிட்டுக் குகடகறநது ன்தது எபே 
அன்தர் றகன.  உனகத்து தசல்கணத்றற்கும் உரிக ரபேம் ததறும் தம் ந்க 
அன்தர் ரங்தகரர துரக உர்கறநரர் . டீு கட்டுது, கரர் ரங்குது, னரரி 
ததரக்குத்து, சறற்நர் தற் தடிப்பு,துவுற்ந ககள் ல்னரம் தசய்து ரபரக 
சம்தரறப்ததுஇன்று ரட்கட சுதடீ்சரக்குகறநது.  அவ்பவும் கடகண அறத்ரல் அறந்து 
ிடும் ண அநற தரகரது.  ககட்கு அதுவும் ததண்கட்கு அர் ரத்க 
ட்டும் ம்தி 20,000பை  கடன் தரங்கு தகரடுத்ரல் micro credit  இன்று உனக ஸ்ரதணரகற 
, ரடு சுதடீ்சம் ததற்று, தசய்பேக்கு தரதல் தரிசு ததற்றுத் ந்துள்பது.  தரறதண 
என்று 10000 அல்னது 20000 ஆண்டிற்கு பன் உற்தத்றரகறில்னரிட்டரல் இன்று உனகம் 
ஊகரக, உபறுரணரக இபேக்கும் .தரற பம் ண பம். கடன் ணிகண 
சுனத்றனறபேந்து தனத்றற்குப் ததரகச் தசய் பல் ரில். கடன் ற்தட்டரல் 
சரப்திடப் திரிட்டன், படிந் அபவுக்கு உற்தத்ற தசய்து, ரர்க்கட்டில் அக ிற்று, 
தரக ரற்நற, சபகத்றல் ரழ்ில் நறன் திகக்க ற தசய்து.  இன்று 
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அதரிறரண கடன் ததற்றுத் றபேதர் 10 ஆண்டிற்குபன் இறல் 10இல் எபே தங்கும் 
கடன் ததந படிரர்.  தலும், சறன ஆண்டுகட்கு பன் அரல் கடதண ரங்கறிபேக்க 
படிரது.  உிக டுக்கும் கடணின் தரசறட்டிவ் தக்கத்கக் கணித்ரல் தகரஞ்ச ரள் – 
15 அல்னது 17 பேம் பன் – பன்ணரல் கடதண ரங்க படிரர் ரபரண கடன் 
ததபேம் அபவுக்கு ரடும் அர் ரழ்வும் ிரிந்றபேப்தக அநறில்கன.  இது ரழ்ின் 
சட்டம் தத்றல் தரசறட்டிரக தகரடீஸ்ர் உற்தத்றரக்கும் ரர்க்தகட்டரகவும், 
தகட்டிரக தகீ்கம் இனட்சம் தர்தசன்ட்டரகும் றகனக உற்தத்ற தசய்ரகவும் 
ரறுகறநது.  ரஸ்தகரில் தகரர்தரவ் கனகில் ரம் டத்ற ததரபேபரர 
கரரட்டில் Drag  ன்ந ததரபேபரர றபுர் இகப் ததசறணரர்.  ண தசரந் ரட்டில் 
அக ஜணரறதறரக்க படிவு தசய்தின் ரிசர்வ் ததங்க் கர்ணரக்கறணர். இனட்சம் 
தர்தசன்ட் த கீ்கம் இக்தகரள்ககரல் 1% ஆக எபே ரத்றல் ரநறது.  இது 1992இல் 
கடன் உிக டுப்தரக அநறபம் அன்தர் கடன் தரத்க தரரகக் கபேரல் ரட்டின் 
ததபே பத்கபம் ன் தசரந் றநக – தம் ஈட்டும் றநகபம் ஆிம் டங்கு 
உர்ந்க அநறந்ரல்இன்று அர் வ்பவு கடன் ததற்நரதர அத அபவு தசல்த்க 
அத கரனத்றல் அரல் ஈட்ட படிபம் ண அர் கரண்தரர்.  24 ி தபம் 
தரரிரலடன் ததச ததரில்கன, அன்தரன்ரண கணிின் அன்புப் ததச்கச 
இக்க கத்ரல் அர் ம்தி, கணிக தரர்த்துக் தகரண்தடிபேக்கறநரர் ண 
லற தன் இந் உண்கக உள்பத்றன் ததபேறத்றல் கண்டர்.  அடுத் 
கட்டபம் உண்டு .  அகப  றகணத் தின் அணிில் றகணக்கத என்றுறல்கன 
ன்தர் அபில் ன்கணத இந்து றற்தரர்.  அர் தகனகள் ரதண அதரிறரகப் 
பூர்த்ற தசய்து தகரள்லம்.  தணணில் உனகறல் திநந் தரற ததச்சரிற்று. ரர்க்கட் 
உற்தத்ற தசய் ணம் க்கட் தசல்ரகறது.  ணம் ணத்றன் தூய்கில் றகனத்து 
ஆத்ரக அகடந் ஆத் ஞரணம் உனகறல் ஆன்றக பரகும் .  இது தகரனுகட 
தகரள்கக. ‚ததரற்தரங்ககபபம் கரப் ததற்நரல், ணிப் திநிபம் தண்டுதண 
இம்ரறனத்றல்‛ ன்தது ரணரர் உர்ந் ஆன்றக உன்ணம்.  ததண்ின் அன்கதபம், 
ரர்க்கட்டில் தசல்த்கபம், ததரது ரழ்ில் (Power)  அறகரத்கபம் ததரங்கற பேம் 
புபகரங்கறரக தஞ்சம் சறபேஷ்டிக்கறநது. அதுத தய்ம் ங்கும் ீற.  

 

இற்கநதல்னரம் தடிரகவும் ிபக்கரகவும் கூநற தகரன் தசரல்னரல் 
தசரல்னறக சூட்சுரண ததபேம் ீறகள்.  அற்றுள் என்று  

 

ல்னது, தய் ீற, ன்தரல் அறகரகக் தகட்கக் கூடரது. 
 

ந் தசலுக்கும் பனத்றல் அணந்ம் உண்டு.  தக்றக்கு அணந்பண்டு.  தக்ற 
தனறட்டரல் தஞ்சு தசனற்று னத்றல் றகபக்கும்.  தய் ீற உர்ந்து ணில் 
அக அறகரகப் ததந ஆகசப்தட்டரல், தனன் ஆகசக்தக லம்.  தய் தக்றக்கு ரது.  
ஆகச அணந்ரணரல் தய் ீற ததநரபே ரினரக ணி ீறரகற அீறரகும்.  
ம்ரல் சரபிக்க படிரது.  தகரன் ‘பேக ற்தது சரி, அத்துடன் றற்தத பகந.  
ஆகசக ஆண்டன் ததரலும் கறபநக் கூடரது’ ன்கறநரர்.  அஞ்ஞரணம் ணினுக்கு 
திச்சகண.  ணின் அணந்த்கப் ததபேகறபேம் ததரணந்ரக அனுதிக்க இகநன் 
பகணந்து ஞரணத்றற்கு ககந ற்தடுத்றரல் அஞ்ஞரணம் ற்தட்டது ன்தது 
பூ தரகம்.  அஞ்ஞரணத்க அஞ்ஞரணரக அநறந்ரல் அறப்தடும் ணின் ரன் 
ஆழ்ந் ணத்றல் ஆணந்ம் அனுதிப்தக அநறில்கன.  அஞ்ஞரணம் ரதண ிபேம்தி 
ற்தடுத்றது.  ன் தல் றிக்கப்தட்டறல்கன ன்ந தபிவு ஆத் ிறப்பு.  ிறப்பு 
ஆத்ரில் ற்தட்ட தின் அஞ்ஞரணம் ஆணந்ம் பேம் அசறறல்கன.  ணின் 
அஞ்ஞரணத்கக் கடந்து ஞரணத்க அகடனரம். அன்தின் ரழ்வும், தசலும் 
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தரிரபம் ிரிரகற பகம் க்ஷரகும், திச்சகண ரய்ப்தரகும்.  தரய் உடல் 
னரகும். தசரகம் ஆணந்ரகும். கடன் தசரத்ரகும்.  

 

அதுத தய்ம் அபல் தடுத்தும் றரம் 

 

கூட்டம் கட்டுப்தரட்கட இந்து ரலுதக்கபம் தகரகக் ககனது (stampede) 
கதபதரகும்.  ஆிக்கக்கரணர் அடிதடுர். தற்றுக்கக்கரணர் உிரிப்தர்.  
தின்ணல் தகரனரட்டம் ததரல் ககனபம் கூட்டம் கட்டுப்தரடுடன் ககனந்ரல் கதபதம் 
கணத்து குதூகனரகும்.  எவ்தரபேபேம் ஏடி ிகபரடுது எலங்கு பகநபள் 
பேரல் இன்தம் ததரின்தரகும்.  ஆணந்ம் ததரணந்ரகும்.  உள்லர் தடன்ணிஸ் 
தகரர்ட் ிம்திள்டன் ிகபரட்டரக ரறும் ிதணரம் லம்.  Romance Eternal ன்ந site 
றபே ரழ்வு ப்தடி தடிப்தடிரக உ படிபம் ன்ந சட்டங்ககபக் கூறுகறநது.  The 
Life Divine ப்தடி அகந்கபம், ஆகசபம் ஆத்ரரகவும் திதஞ்ச ஆத்ரரண 
ஈஸ்ணரகவும் ரநற சறபேஷ்டிில் ஆணந்ம் பர்கறநது ணக் கூறுகறநது.  அணரல் The 
Life Divineக திதஞ்ச ஜரகம் ன்று ரன் ததரிட்டு அகப்ததுண்டு.  

 

அறரம் ஆண்டன் றரம் 

 

ன்ந தசரல் ரன் தகரன் லறற்கந ரபரண அன்தர்கள் ரழ்கக் கண்டு 
அநறந் படிவு.  கறபேஸ்து ம் று தசய்தகண ன்ணிக்க தண்டும் ணக் 
கூறுகறநது.  து று, ரர் று தசய்கறநரர்கள், ரக ன்ணிப்தது, ன் ன்ணிப்தது 
ண தகரன் தகள்ிககப லப்புகறநரர்.  உனகறல் ிறல்கன ன்ததும் பேம் று 
தசய்ில்கன ன்ததும் றபேடனுகட அடி றபேடி ன்ததும் ிதசரரிின் கற்பு ிகன 
றக்க படிரது ன்ததும் தகரன் ங்தகர ஏரிடத்றல் ததரகறந ததரக்கறல் ஊன்நறக் 
கணிப்தர் கண்ில் ட்டும் தடும்தடி லதுகறநரர்.  

 

ரழ்க்ககக்குப் தன சட்டங்கலண்டு. அக ஊர் உனக சட்டங்கபினறபேந்தும், 
ஆண்டன் ீறிணின்றும் ரறுதடும். தகன தசய்ரல் கூனறபண்டு ன்தது ஊர் 
அநறது. உகப்புக்குரிது ஊறம். தகனக்குரிது சரப்தரடு.ஊர் சட்டம் ரறும் தம் 
உண்டு. உனகம் எபே புது உனகத்க சறபேஷ்டி தசய்து , தறுங்ககபடன் பேதனுக்கு 
தற்றுக்கக்கரண க்கர் தரிசு தகரடுக்க படிவு தசய்ரல் , இப்தரிகச ததறுதரபேக்குரி 
சட்டம் தம்தக தம்தகரக உகத் தனன் ததநரபேபேக்குப் ததரக தண்டும். அந் 
தம் அது ததரி அீற, தகரடுக. தரப்தரில் தன தறு ஆண்டுகள் தன 
கனபகநகபரக உகத் தனன் அகணத்கபம் பனரபிக்குக் தகரடுத்ர் 
இனட்சக்கக்கரணர்கள். 1500 A.D-ில் அதரிக்கரகக் கண்டணர். தரப்தரில் 
அணரககபரக இபேந்ததபேம்தரதனரர் டீு, கணககப ிற்று கப்ததனநற ணரந்றரண 
புது உனகம் அகடந்ணர். தட்டது தரம். உிரிந்ர் அதகர். அடிதட்டர் ஆிம். 
ப்திப் திகத்ர்பன் 1000க்கர் ஆிரிரக ிரிந்து. பேம், கபம் ந் 
அபிலும் டுத்துக் தகரள்பனரம்.ிதம் தரிந்து தரப்தரினறபேந்து தற்றுக்கக்கரக 
ந்ர் ஆிக்கக்கரக ந்ணர். இணரரக ஆிரிம் க்கர் றனம் திரிட்டு 
உரிக தகரண்டரடிணர். 100 ஆண்டிற்குப்தின் றனம் னறறட் தசய்ப்தட்டு எபே சதுகல் –
640 க்கர் - எபேபேக்குஇணரரக ங்கறணர். ரபரட்டத்றல்  ½ சதுகல் -  320 க்கர் 
-  ¼ சதுகல் 160 க்கர் ங்கறணர். அடுத் தற்நரண்டில் இணரரக றனம் எபேபேக்கு  

100 க்கர் , எபே தகனரலக்கு    50  க்கர் ண ங்கறணர். அர்கள் ததபேம் றனம் 
உகடரணரர்கள்.சம்தரறப்தது பலதும் சம்தரறத்பேக்தக. பேக்கும் ள்பபவும் 
 தண்டிறல்கன. சர்க்கரர் இல்கன. அணரல் ரிில்கன. சுந்றம் சுந்றரக 
பர்ந்து. திரிட்டுப் ததற்நக அனுதிக்க பல சுந்றம். கசூகன ிற்க 
றர்ப்தந்றல்கன. சுந்றரக பேம், ங்கும், கபம் ிற்கனரம். உகப்தின் தனன் 
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உகத்பேக்கு ட்டும் உண்டு. றரி ன்று எபேரில்கன. றர்ப்கத உகடதண 
துப்தரக்கற தகரண்டு சரபிக்க தண்டும். உற்தத்றக்கு உரிகபண்டு. ிற்தற்கு 
உரிகபண்டு. கரப்தற்கு உரிகபண்டு. தனர் ந்து ரக்கறணரல் அர்ககபச் சுட்டு 
ழீ்த்துது சட்டம். குற்நறல்கன, அசறல் ன்தது அர் இஷ்டப்தடி ரழ்து. 
ரலம் சுந்றம், ததரபேபரர சுந்றரகவும் அசறல் சுந்றரகவும் உபேரிண. 

அர்கள் இன்று 8000 அல்னது 80000 க்கர் றனம் ததற்றுள்பணர். அர்கள் 
திள்கபகள் தசணட் தம்தர், கல்லூரிப் ததரசறரிர், கம்ததணி பனரபிதண 
ரழ்கறன்நணர். புது உனகம் ன்று அதரிக்கர ற்தட்டு 30 தகரடி க்கள் அதரிறரண 
தசல்பம், அபவு கடந் அநறவும் ததற்று, சந்ற ண்டனம் ததரகவும், Internet 

கண்டுதிடிக்கவும், ஆண்டுதரறும் தகரடீஸ்ர் ண்ிக்கக பவும் தண்டுரணரல், 
தன கனபகநகபில் சம்தரத்றம் பலதும் பனரபி அனுதிக்க தண்டும் ன்தது 
ரழ்ின் சட்டம்.தன ரம், சறன பேரகறபம் கரகன பல் ரகனக தகன 
தசய்ரலும் தட்டிணிரக அகிறு எபே தகப சரப்திடுது கனிற, தகரடுக. 
குரகர ிரற ரதண குரகவும், ஜரகத்றனறல்னர அறர்ஷ்டம் 
உற்தத்றரகவும், ந் தகனபம் தசய்ப் திரிப்தட்டரலும், இல்னரனறபேப்ததும் 
ரழ்ில் சந்தரரக அதரிறரக உற்தத்றரக ரழ்வு ற்தடுத்ற சட்டம், ஆன்ீக 
உனக அகப்பு ண க்கும் புரிரது. புரிந்ரல் ற்க படிரது. ற்றுப் தனன் ததற்நரல் 
அணரல் ட்டும் குகந கூறுக, ரய் ஏரல் ததசுக றறுத் படிரது. 
ஆண்டன் ம்க ீநற, ம் ரன்தரன்நறத்ணத்க ீநற தசல்தட்தட க்கு ‘ீற ’ 
ங்க தண்டும்.  

சறறுனுக்குப் தடிப்பு ில்கன, தள்பிில் தகனற, டீ்டில் ண்டகண. சறரண 
குடும்தம். கப்தணரபேக்கு கதன் ீது தறுப்பு ற்தட்டு எபே யரஸ்டனறல் தசர்க்கறநரர். 
அன் ற்நர் தகரடுக ரங்கரல் ற்தகரகன தசய்து தகரள்ப தரசகண 
தசய்கறநரன். அந் தம் ந் எபே புது ஆசறரிர் கதனுக்கு லத்து கன கலத 
தரிரல் தடிப்பு ில்கன ணக் கண்டு, ததற்தநரரிடம் கூநறணரர். ததற்தநரபேக்கு 
தறுப்பு தறுப்தரகத இபேந்து. னறணரர்தடர, டிசன், ன்ஸ்டீன் ததரன்ந தககட்கு 
இபேந் கும் அது. அது குகநில்கன. னறணரர்தடர ஸ்ரீ அிந்ரின் பற்திநப்பு. 
ன்ஸ்டீன் தக. டிசன் தடக்ணரனஜறின் தக ன்நரல், இதுக சறறுன் தட்ட 
கஷ்டம் தகரடுகர? அீறர? தரினரசம் கதன் திநந் சூழ்றகனில் 
தகரடுகக்கு ித்ரிற்று.தகரடுகின் கரரக சறறுன் ததற்ந ீிம் தசரகம். 
தசரகம் ீிம் அகடந்ரல், ீிம் தசநறவு ததற்நது. தசநறவு ததற்நது, தசரகத்றன் 
கரனம் படிகடந்கக் குநறக்கறநது. தரினரசம் கதனுக்குக் தகரடுககக் 
தகரடுப்தது தரினரசம் தபிபேம் ரழ்க்ககப் தரக.  

 

ரழ்வு பலதும் ஆண்டன் றரம்.  

ணத்றன் இபேள் அக அறரரகக் கரண்கறநது.  

 
 

உனகறல் ீற, றரம், ல்னது றுக்கப்தடும் இடங்கள், ணி உநவு, ததற்தநரர் 
குந்ககள், கன் கணி, ரறரர் பேகள், கனன் தரண்டர், ஆள்தர் 
ஆபப்தடுதர், இக கக்கறனடங்கர. எபே 10 ஆண்டு அல்னது ரழ்ரள் பலதும் 
எபேகக் கணித்ரல் அர் திற்கரனத்றல் ததற்நக ரழ்ின் சந்ர்ப்தம் 
கட்டரரகக் தகரடுத்க ரம் அீறரக அநறது தரிபம். தகரன் குநறப்தரகச் 
தசரல்னறது இந்ற அடிக ரழ்வு. அத த்துத்க அநறவு, தசல்ம், தசல்ரக்கு, 
ஞரணம் ததரன்ந இ இடங்கபில் கண்டரல்,  

 
 

இன்கந ம் அடிக ரழ்வு ரகப உனக சுந்றம்  

இன்று எபேர் ற்கும் அநறரக ரகப உனகம் ததபேம் தரினரசம் 
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இன்கந ழ்க ரகப குதத தசரத்து.  

 
 

இக்கபேத்து ஏபவு ிபங்கறணரல், அக தனபகந தன இடங்கபில் தல்தறு ககரகக் 
கரண்தது தபிவு ப உவும். சரித்றம், ததரிதரர் னரறு, ரநறந்தரர் ரழ்வு 
பக்கறரக  

ம் தசரந் ரழ்ின் உள்லர்வு  
 

இக்கபேத்க ிபக்கும். இற்கும் ினக்குண்டு. ிறின் ினக்கு ிறின் பனத்க 
ஆழ்ந்து அகன்று தந்து ிரிபரறு ிபக்குது பனத்றன் ிற . எபே சட்டம் தபிவு 
ததந அக ஆழ்ந்து அநற தண்டும். சட்டம் பனரக ணத்றல் ஆன் ிபக்கரக 
ன எபே சட்டம் பனம் ற்ந சட்டங்ககப, - ல்னர சட்டங்ககபபம் – அநற பன 
தண்டும்.‘இபேீர் ினுனகம் இணி தசரல்னரனன்நற ரநரது’ ன்று புனர் கூநறது 
ரழ்ின் அனுதம் அடிதரடு றுப்தது. அடம் திடிக்கும் குந்க, அறச்சரட்டம் 
தசய்பம் ஆண், சண்டிதகசறரண ததண், ஊக அறக்க பலும் ரட்டரண்கக்கரன் 
ணப் தனபேண்டு. அர்கபிடம் இன்தசரல் தனன் ரது. ன்தசரல் அர்ககப அர்கள் 
ததரக்கறல் லுப்தடுத்தும். ணி ீறபம், ஊர் ீறபம் றும் றகனில் உனக ீற 
தசல்தடும். ரம் அக தௌண சக்ற Silent Will ண அநறதரம். 
 

தசரல் தௌணரகற, தௌணம் னறகரணரல், னறகரண தௌணத்றன் தசரல் 
இணிகரக ந்ரல் அறச்சரட்டம், ஆர்ப்தரட்டம், சண்டி அக்கறம் அறரம் 
அதறகனில் றபேவுபேரநற  
 

 

ஆண்டன் றரம் ணினுக்கு அபேபரகும். 
 

 

 ரழ்க்கக ங்கும் தரிசுககப றரகதர, கநபகரகதர, ரற்நரகதர 
பேது க்கம். தரர்ட்ணர் றட்டத்கக் தகரடுத்ர் இணி தகில்கன ன்தரல் 
அக ீக்க பன்நரர். அர் அன்தர்.  தம் பலீடு தசய்ர் கஷ்ட கூட்டரபிக 
ீக்க பன்நரர். ன்கண றட்டத்றனறபேந்து ினக்கறக் தகரள்பச் தசய்பம் பற்சற ண 
அன்தபேக்கு பனறல் அது தரிில்கன.  படிிதனத அது ிபங்கறது. படிில் 
புரிந்து பனறதனத புரிந்து அன்தர் சந்தரப்தட்டிபேந்ரல், 10 ஆண்டு தட்ட சறம், 
தகரர்ட், தகஸ், ணத்ரங்கல், கசூல் ஷ்டம் இபேந்றபேக்கரது. ணின் றர்தரர்ப்தது 
தறு. தய்ீற தறு. தய்ம் றரத்க ட்டும் ங்கும். ணின் உள்ப 
ணறகனக்தகற்த அது பேம்.  ரறரர் பேககபப் தட்டிணி ததரடுகறநரள். 
தகரடுகதடுத்துகறநரள், சறறுகப்தடுத்துகறநரள். அறல் றபேப்றகடகறநரள். பேகள் 
தசரல்தனரர துன்தம் அனுதிக்கறநரர். பேகள் அன்தரில்கன. தகரடுக 
தகரடுகரகறநது. திநகு பேகள் அன்தரகறநரர். றகனக ரறுகறநது. ரறரர் 
றுத்க அகணத்தும் பேகலக்குக் கறகடக்கறநது. அக அபில் அதரிறரகவும், 
த்றல் உர்ந்தும், உரிகில் உன்ணரகவும் பேகறன்நண.  கனுக்கு ன்ண 
சம்தபம் ணவும் தரிர கணி, தத்கக் ககரல் தரட்டுப் தரர்த்றல்கன. 
தகப்தட்ட ததரபேட்ககப ரங்கும் ததரபேபரர சறில்கன. கணி 
அடக்கரணள். தகட்டநறரள். கதண றகனகக அநறந்து ததரபேட்ககப 
ரங்கறணரதனரற ற்கும் றில்கன. கணி அன்தரணரள். சற ததபேகறது. 
ததபேகற சற அன்தபேக்கு ந்து.  கனுக்கு ன்ண சற ப்தடி பேகறநது, ணவும் 
தரிரது. கணிக்குரி றரரண தங்கக கன் றுக்கும் ததரலது, அன்கணின் 
அபேள் பேபன் கன் ன்கணத்ரதண ினக்கறக் தகரள்க அநறில்கன. 
கணிக்கும் அது தரிில்கன.  
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றரபம், ீறபம் ரபரக உண்டு. 
அக ம் சறற்நநறவுக்கு ட்டுறல்கன. 

 

சர்தச  ஸ்ரதணத் கனர், தம்தர் எபேபேக்கு தகன தகரடுத்ரர். 
தகரடுத் தகனகச் சறநப்தரக தம்தர் தசய்ரர். அபேக்குத் றபேப்ற. அகணபேம் 
தரரட்டிணர். கனபேக்குக் தகரதம் ந்து. ‘உன்கண ரர் தசய்ச் தசரன்ணது ன்நரர். ’ 
உங்கள் உத்ின் ததரில்ரன் தசய்தன் ’ ண தறல் ந்து. கனர் கசரநற 
ததரறந்ரர். திச்சறகணத இல்னர ததரலது தகரர்ட்டில் தகஸ் ததரட்டரர் . தகஸ் 
இபேபகந தரற்நது. இரஜறணரர தசய்ரர். அர் ணீ் தசனவு தசய் அவ்பவு 
தபம் ன்தகரகடரக ததநரபேர் தகரடுத்ரர். அதூறுக்கு ஆபரண தம்தக 
அகணபேம் தரரட்டிணர். CEO-ரக றறத்ணர். ஸ்ரதணம் 3 ஆண்டில் திதனரிற்று. 
ண்டகண அனுதித் தம்தபேக்கு படிில் புரிந்து. ‚கனர் ன்கண பலதும் 
ினக்கறக் தகரள்லம்தடி இதுக டந்றபேக்கறநரர் ” ன்று ிபங்கறது. கனர் 
ஆண்டன் றரத்க அர் தரிில் றகநதற்நறபள்பரர். க ரம் உடணடிரக 
ினக்க தண்டுதர அக ினக்கரிட்டரல், அத பன்ந்து ினக படிவு தசய் 
ததரலது ம்க ினக்க பல்ரர் ன்தது ரழ்வு தசல்தடும் கக. அறர்ஷ்டம் 
தனபேக்குத் தகில்கன. சறனபேக்கு கசப்பு, தப்தம்கரய். அடுத்தர, கப்தணரதர, 
ண்ததர அறர்ஷ்டத்க அகத்து ந்ரல் அர்ீது தகரதப்தட்டு அக ிட்டகல்து, 
ரித்றம் அறர்ஷ்டத்க ினக்குது. தகரடுப்தது அன்தரகதர, அன்கணரகதர 
இபேக்கனரம். அன்தபேக்கு ரழ்வு அன்கணக அபேகறல் அகத்து ரழ்ின் இபேகப 
ினக்கும் தசல் அது ன்று ஆம்தத்றல் புரிரது. படிில் தனபேக்குப் புரிபம். 
படிிலும் புரிரபேண்டு. 

 

உனகறல் ிறல்கன, னற, துன்தம், தரய், ம் ணினுகட குறுகற 
தரர்கக்குரிண ன்நரல் அத தகரத்றல் ரம் ரழ்ின் றகழ்ச்சறககபக் கரண்தது 
அநறவுகடக. கன் ததரி பேரணபள்ப ிரதரத்க றரனரக்கறதின் இ 
தசரத்துக்ககபபம் அறத்ரர்.  ன் குடும்தம் ஆத்ரில் ன அக தகதண 
ன்ணரல் இன்றும் ற்க படிில்கன. அன்று ப்தடி அது ிபங்க படிபம்? அர் 
தசய்ற்கந குதூகனரக ரன் தற்நறபேக்க தண்டும் ன்தது ஆண்டன் றரம். 
ன்நற தகட்ட தசகன ரள்தரறும் ண்தன் நரல் தசய் ததரலது ணம் கற 
தண்டும் ன்தது சட்டரணரல், இன்றும் அந் சட்டம் ணக்குத் தகில்கன ன்தந 
ணம் அனறுகறநது. ததபேம்தனன் – அர் ரழ்ில் அநறரது, அர் உனகறல் எபே 
பகநபம் ர தனன் – ததற்நர் ‚உன்ணரல்ரன் ணக்குக் கஷ்டம் ” ண தடிரகக் 
கூறுது ரழ்வு. ல்னது ந்வுடன் தகரடுத்பேக்கு ரறன்நற தகடுல் தசய்த் 
துடிப்தகக் கண்டு ணம் குதூகனம் ததந தண்டும் ன்தது ஆண்டன் 
றரரணரலும், அந் ததரறுக ணக்கறன்நறல்கன ன்ததுடன் , இணிபம் அது தண்டரம் 
ன்தந ன் ணம் அடித்துக் கூறுகறநது.  1947-இல் எபே தகரடி ததர் இடம் ததர்ந்து, 
அல்னலுற்று, அறப்தட்டு ரடு அரணம் அகடந்றரிட்டரல், ந் சுந்றம் ந் 
றத ததரிபேக்கும் ண ரரிடம் கூந படிபம்? இகநன் ததற்ந சுந்றத்கக் 
கரப்தரற்நற பகநதண இன்று ற்க படிபர? னஞ்சம், ஊல், B.A, M.A தட்டம் ததற்று 
றதர, ஆங்கறனதர ல படிர தடிப்பு, இகபஞர்கள் அதரிக்கப் தரகில் 
தசல்லும் அனங்தகரனம் ல்னரம் ரடு பன்தணறும் தரக ண ப்தடி ற்தது? 
ிற்கநக் கலநற கட்டிக டுக்கும் டரக்டபேக்கு தமீளம், ன்நறபம் கூநனரம். ம் கண் 
றத 5 து ககண தட்டிணி ததரடும் ரத்ணரபேக்கு ன்நற கூந படிபர? ன் 
ரழ்ின் அன பேசறககப அனுதிக்கும் கப்தணரர் ததண்கள் றபேத்கக் கபேரல், 
ன்ணரது ண ரரது தகட்டரல், ‘கனிற ’ ன்நரல் ப்தடி ணம் ததரறுக்கும்? 
அதரிக்கரில் Ph.D. தட்டம் ததற்று தகனினறபேக்கும் ததபேம் தசல்ந்ர் கனுக்குப் 
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ததண்  றுக்கும் கப்தணரர் கூறுது ‚ன் ததண்க தபி ரட்டிற்கு அனுப்த 
படிரது.” அர் ன் கன் தபிரடு ததரற்கு சம்ப்தட்டரர்.  

 
 

இந் றரம் ரபேக்கு தண்டும் ன்தத  

ல்தனரபேம் லப்பும் குல். 
 

 

ரபேக்கு தண்டுதர, தண்டரதர, அதுரன் டக்கும் . ிர்க்க படிரது ணத் 
தரிந்ரலும் ற்க படிரது ன்தத ணறகன. 
 
 

ஆள்து ஆணந்ம். ஆபப்தடுது ததரணந்ம். 
 
 

ன்தக அநறந்ர் அன்தடி தசல்தட்டரல் ததரணந்ம் ததபேம்ததரகும். இற்கந 
ஆறரள் தரட்டு உனகநறபம். உனகம் அநறந்க உள்பம் அநறபம் தம் உர்ந் 
தம். 1946-இல் றழ் ரட்டுக் கரங்கறமறல் 4 அர உறுப்திணரக இரஜரஜறக தசர்க்க 
றுத்து. 1952-இல் அபேக்கு பன் ந்றரி திக்கு அகப்பு ண அகத்தர, 
அகக்கப்தட்டதர அநற படிரது. ததபேம் அநறஞர் பநறஞரணரலும், ட்டர ஞரணம் 
அது. ரகப அது சறறுனும் அநறந்து ற்கும் ணப்தரன்கரகும். அம்ணப்தரன்க ரம் 
அறர்ஷ்டம் ண அநறக அன்று ம் திரகரகப் புலம் ததறர்ஷ்டத்றன்பன் 
ரித்றரகத் தரன்றும். க்ஷம் கூட இம்ணறகனக ணதர, அநறதர இன்று 
ற்கும் றகன க்கறல்கன. அறர்ஷ்டம் க்ஷம் பேம். ிக்தகரபேபகந அந் 
க்ஷம் ரநறரநற பேம். அறர்ஷ்டம் ன்தக தசல்ம் ண அநறதரம். தசல்ரக்கு 
தசல்த்கக் கடந்து. தசல்ரக்ககக் கடந்துண்டர? ரக்கு உள்தப ததரய் தசல்ரக்கு 
‘உள்ரக்கர’ணரல், அது உனகறல் ரம் ததறும் தசல்ரக்கரகும்.  

 

 யறட்னர் ததரர் தரடுத் ததரலது அதரிக்க உிக தரப்திர் ரடிணர். ‚இது 
தரப்திபேகட உள்ரட்டுப் திச்சறகண. ன் அதரிக்கர அங்கு  தண்டும் ” ன்று 
அதரிக்கர் றுத்ணர். ஜணரறதற பைஸ்தல்ட் ட்டும் உ ஆகசப்தட்டு தன 
கககபில் ததரரில் தங்கு தகரண்டரர். படிரண எபே தஜர்ன் ததரர் கப்தல் அதரிக்க 
ிரத கப்தகன ரக்கறக எபே சரக்கரகக் தகரண்டு ததரரில் இநங்கறணரர். ரட்டு 
க்கலக்கு அதிப்திரறல்கன. 1943-க தரப்தரில் டக்கும் பத்ங்கபில் 
அதரிக்கர் கனந்து தகரள்க அந்ரட்டு க்கள் தறுத்ணர். அப்ததரலது USA 

இரணும் 16000 ததர் தகரண்டது. றகச் சறநற இரணும். இரணுத்றல் தசணரறதறக்கு 
ட்டும் கரரிபேந்து. தசரந் ிரதரம், ற்றுற, உற்தத்ற, தசல்ம், கல்ி, 
தல்ககனக்ககம், ஆரய்ச்சற ததரன்நத அதரிக்கர் ிபேம்திது. ததரர் அர்கள் 
ிபேம்திறல்கன. அதுவும் அர்கலடன் சம்தந்ப்தடர ததரரில் அர்கட்கு 
அக்ககில்கன. இன்று கடந் 60 ஆண்டரக அதரிக்கர உனக ல்னசரக, இரணு 
அறகரரிரக, ததரபேபரரத் கனக ததற்று உனகக commerical domination, cultural 

domination ிரதரத்றலும், கனரச்சரத்றலும் ஆள்து அன்று அதரிக்கர் ற்கர என்று.  

 

 எபே தினறம் புதரடிபசர் கபேரறறபடன் சண்கட ததரட்டுக் தகரண்டரர். 
ஏரண்டிற்குப்தின் கபேரறற ந்றரிரகற ிட்டரர். ‚இர் ந்றரிரரர் ணத் 
தரிந்றபேந்ரல் ரன் சண்கட ததரட்டிபேக்க ரட்தடன் ” ன்நரர். ரழ்க்கக தின்ணரல் 
பேக ரற்நறபம், கனகலதபம் கரட்டும். ம் தள்பிில் பல் 5 குப்புக்கு, 
இடத்றற்குப் ததரட்டி. 5 பல் 11 குப்தில் ரர் குகநவு. State Board, CBSE, ISE ன்று 
தன தரட றட்டங்கபிபேப்தரல் ததற்தநரர் திள்கபககப தடிகல், ன்ஜணீிரிங் தசர்க்க 
ரர்க் தண்டும். Primrose-இல் தடிப்பு பக்கறம், ரர்க்கறல்கன. அணரல் சறன 
ரர்ககப, கடந் 2 அல்னது 3 ஆண்டுகபரக தறு தள்பிகட்கு ரற்நறணர். திள்கபகள் 
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ணப்தரடம் தசய்து ரர்க் ரங்கறணரலும் தடிகல் சலட் கறகடக்கரது. ணப்தரடம் தசய்து 
ரர்க் ரங்கற Anna University -இல் இடம் கறகடத்து தடிக்க படிரல் ரர்கள் 
றறுகறநரர்கள். படிரல் ந்துிடுகறநரர்கள். இந் ஆண்டு ம் தள்பி ரன் 
ணப்தரடம் தசய்ரல் State-இல் பனறடம் ததற்நவுடன் தல் குப்புகபில் தச ததரட்டி 
லகறநது. 
 

கண்ணுக்குத் தரிது உண்க, ததரிது 

ன்தது ணி றகன. அதுத ீற, றரரகும். 
ீறபம், றரபம் க்குத் தரிந் றரக 

ட்டும் பேறல்கன. தரிர றரக அறகரக பேம். 
 

 

தலும் சறநறது நறணரல், ததரிது பேம் ன்தது எபே சட்டம். உனகம் ததரிது, றகப் 
ததரிது ண அநறதும் ததரி ஆத்ரவுக்குப் ததரிரகத் தரிரது.  அசறனறல் 
அதுததரன்ந தரக்கபகட கனர் உர்ந்து, லந்கக் கண்டு உனகம் 1966-இல் 
ிந்து.  

 

இபேப்தக ிட்டுப் தநப்தக ரடரத ன்தது தின் ிதகம். 
இபேப்தக ிட்டரனன்நற தநப்தது கறகடக்கரது  
ன்தது ஸ்ரீ அிந்ம்.  

 

‘ிடனநற ம் ததரல்ரர் இம் தரலம் ’ ஆண்டதண பன்ந்து உள்பக டுத்ரல் 
ணின் அீறகக் கரண்கறநரன். தனுகட ‘தரந்ம் ’ ன்ந ககில் தரந்ம் 
B.A. தடித்து படிக்கரல் 1943-இல் 200/-பைதரபடன் தசன்கண ந்து அப்தத்க இந்து 
ததற்று எபே சறநற ணப்தரன்கபள்ப தக்கரர் டீ்டில் பை.30/- சம்தபத்றற்கு தகன 
தசய்பம் ததரலது  2 ததரக்கறரிகள் அபவு கடந் சரர்த்றத்துடன் அந் 200-இல் 180-ப் 
திடுங்கறக் தகரள்கறநரர்கள். தக்கரக் குடும்தம் ட்டரண குடும்தம். அகிட்டு 
தபித ரல் தரந்ம் பன்னுக்கு  படிரது. 30 பை. சம்தரறப்தனுக்கு 25,000 
பை. பல் தகரடுத்து தத்றரிக்கக ஆம்திக்கச் தசரன்ணர் ம் டரக்டர் ததண்கபம் 
தகரடுக்க பன்பேகறநரர். அனுக்குப் தத்றரிக்ககில் ிபேது கறகடக்க இபேக்கறநது. 
தத்றரிக்கக தகன தகரடுக்கவும் றகணக்கறநது. த்ற ந்றரி றழ்ரடு 
சுற்றுப்தத்றல் அகண உடன் அகத்துப் ததரகறநரர். தக்கரக் குடும்தம் 
அறரரக அன் ீது றபேட்டுப்தட்டம் கட்டிரல் அகிட்டு தபிதறுகறநரன் . 
ந் அத்கண அறர்ஷ்டங்கலம் ‚ரித்றத்க ”– தக்கர குடும்த தகனக - ிட்ட 
திநதக பேகறநது. அதண ிடறுக்கும் ரித்றம் ரதண பன்ந்து ினகறது 
ஆண்டன் ீற. அன்று அனுக்கு அீறரகத் தரன்நறது.  

 

 ரட்டுக்கு ரடு தண்பு கனரச்சரம் ரறுகறநது. ம்பரில் தகரிலுள் தசபேப்பு 
ததரட்டுக் தகரண்டு ததரக பேம் றகணக்க படிரது. தசபேப்தில்னரல் பேது 
இங்கறனரந்றல் அரகரீகம். எபே டீ்டினுள் ஆண்கள் தகந்ரல், உட்கரர்ந்துள்ப ததண்கள் 
லந்து றற்தது ரிரக. இங்கறனரந்றல் உள்தப பேம் ததண்க ரிரகரக 
தற்க ஆண்கள் லந்து றற்தரர்கள். ச்சறல், ீட்டு ன்தக அநறர ரகரீகம் உண்டு. 
க்கு அக பக்கறம். பனரபிக தகனக்கரர் அதரிக்கரில் ததரிட்டு 
அகப்தரர்கள். ரகரீகம், ரட்டு க்கம், தண்பு, ரறுரல் எபே ரட்டுப் தக்கம் 
அடுத் ரட்டில் தறு உர்ச்சறககப லப்பும். தண்பு ரநறணரல், ‚றரம் ” 
‘அறரரக’த் தரன்றும். அறல் ிறல்கன, றரம், ீற, தக்கம், க்கம் 
ஆகறற்கநப் தரகுதரடு தசய்நறது அசறம். 
 
 

 தரட்டத்றல் எபே கட்டடம் லப்புபன் அங்தகரபே றபேந்ரல் தட்டி 
அப்புநப்தடுத்துகறதநரம். ம் தில் தச்கச ரணரல், அதுவும் சலசணில் பூத்துக் குலுங்கும் 
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ததரலது தட்டரட்டரர்கள். தன்கண த்க பேம் தட்டத் ங்குரர்கள். 
தட்டுது அசறரணரல், எபே தன்ணம்திள்கபக ததநரபே இடத்றல் ட்டதின், 
த்க தட்டுரர்கள். அதரிக்கரில் அப்தடி எபே ண்ம் தரன்நரது. தக்கம் 
ன்ததும் அற்குரி உண்கபம் தறு. ஆதரில் ஆனம் தகரடரரிக குத்ற 
கத்ரல் தகணப்தட்டு, அன்கணிடம் பகநிட்டது. சரப்தரட்டு அகந ரம் 
தட்டுப்ததரணரல் தட்ட படிவு தசய் தசய்றக ம் அன்கணிடம் கூநற புது ரழ்வு 
ததற்நது. த்றற்கு உிர் உண்டு. அக அநறரல் ரபரண ங்ககப தட்டி 
அப்புநப்தடுத்றணரல் அந் றனம் தகரடுக்கக் கூடி ததபேம் பேரணம் இல்னரல் ததரகும் 
ன்ததும் உண்க. ஆணரல் அநறில்னரல் தசய்பம் கரரிம் அநறரகக்குரி தனகண 
– ண்டகண – ததறும் ன்தது உண்க. ம் அசறம் தட்ட தண்டி சந்ர்ப்தம் 
லந்ரல் ன்ண தசய்து?ல்னது, தகட்டது, தரம், புண்ிம் ன்தது ணத்றற்குரிது. 
ணினுக்குரில்ன. ரழ்ந்ன் று தசய்ரல் ண்டகண ததநரட்டரன். அத 
ற்கந உர்ந்ன் தசய்ரல் ண்டகண பேம் ன்தது உனகநறந் உண்க. ஜட்ஜ் 
தகரகனரபிகத் தூக்கறல் ததரடுரல் சட்டப்தடி குற்நரகரது. அது அபேக்குப் 
தரபறல்கன. புண்ிரகவும் இபேக்கும்.  ரம் ரங்கற கணில் தன ங்கள் 
இபேப்தரல் அற்கந தட்டி அகற்நற டீு கட்ட தண்டும் ன்நரல் அன்தர் தசய்க் 
கூடிதன்ண? கண ரங்கும்பன் தரசறக்க தண்டி ிம் இது. சர்ப்தம் 
ன்தக அன்தர் தின்தற்றுதரணரல், சர்ப்தம் அபேக்கு நரது ற கரட்டும். ம் 
தட்டுது அர் ரழ்கதர, ஆத்ரகதர தரறக்கரது ன்நரல் சர்ப்தம் 
றிடும். சர்ப்தம் கடரணரல் அர் அம்கணக ரங்கக் கூடரது. 
ர்சங்கடரண றகன ரழ்ில் அரிததரபேபரக பேம். சர்ப்தத்க ற்ந அன்தபேக்கு 
ர்ம் சங்கடரகரது. ர்ம் சங்கடரணரல் சர்ப்தம் ததனலந்ரரிரக உள்பது 
ணப் ததரபேள். 
 

 சர்ப்தம் ர் சங்கடரண றகனக அகரக அகற்றுகக் கரண்தது 
அற்பும். சர்ப்தம் ஆழ்ந்து ஆத் ஜீதணரடிபேந்ரல், ர் சங்கடம் கனகலத ரநற 
கன கரக்கும் ர்ரகும். தரர்ட்ணர் று தசய்து ண்டகண ததறுது றரரணரலும் 
தரர்த்துக் தகரண்டிபேக்க படிில்கன. தசய்து தகரட்டம் அடித்ல் தரம் ன்தது ர் 
சங்கடரண சூழ்றகன ற்கவும் படிரது. றுக்கவும் படிரது ன்ந சந்ர்ப்தம் உண்டு. 
சறன தரீட்கசகள் 3 பகந ட்டும் ல அனுறபண்டு ன்நரல், பன்நரம் பகந 
லதுதன் டுக்கக் கூடி ச்சரிக்ககக டுக்கரல் றரணகச் தசய்ரல், அன் 
தசனறன் ததரறுப்பு அன்தபேகடது ணில் அது சங்கடரண றகன. எபே சந்ர்ப்தத்றல் 
ந் றரகவும் ததரக படிரது ணில் இண்டு றதறரண றகட்கும் உர்ந் 
றதரன்றுண்டு. அக ணம் அநறரது. சர்ப்தம் அநறபம். அக சத்ற ஜீிம் 
தசய்பம். 
 

வ்றபம் நரண தம், தர்ற லது  
அன்கணக்குச் தசய்பம் சர்ப்தம். 
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