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ஆறாக ஆைச:-

ஆ"#$ அழைக பாடாத அ-nத/0 க1ஞrகll இlைல.
அ8 πர/kகc ெசy@$ற8. “ஆ#lலா ஊ-kC அழC
பா0” எ$ற பழெமாF நாm அ#nதேத. வா0kைகேய ஒஆ"ைறpேபாலtதா$
எ$O
கPய$
QŋC$றனாr
T#Ullளாr. அைத உணர ஆைசpபY@$ேறாm. அ8ேவ
ஆறாக ஆைச, அ8Zm, ஆறாத ஆைச! ஆOm [-m எ$@$ற
இkக\Yைர, வழkகt]^-n8 ச"ேற மாOப\ட பயணk
க\Yைர. இkக\Yைர_l ஆரmπkCmெபா`8 ஒ- கா1a
ஆ"ைற ேநாk@ய பயணm இ-kCm. அ]l இைட_ைடேய
க"பைன கலnத ம-t8வ b@cைச C#tத கைத ஒ$O
ேசrkகpப\Y உllள8.
இரcYேம உcைமk கைத
இlைல. க"பைனயானேத. உcைம ேபால ேதா$#னாl
அ8 க"பைன_$ ெவ"#ேய. இலk@யc dைவkகாக
ம\Yேம
இkக\Yைர
பைடkகpப\Yllள8
எ$O
ெதa1t8kெகாcY ஆ"#l [n8வைத ெதாடr@ேறாm…
ஆ+,- ேபாk1:-

ெச$ைன வா0 வா0kைக_^-n8 காரணm ஏ8/$#
காரணாmபாைளயm ெசlேவாm எ$O நமkC ெதaயா8.
காரணாm பாைளயm… 17.09.2017… அnத ேத]_l அnத ஊal
இ-pேபாm எ$ப8 ெகாfச நா\கgkC µ$i யாராவ8
ெசாl^ இ-nதாl நைகcdைவயாக இ-n]-kCm.
jஜt]l எnத நாll எnத ஊal இ-pேபாm எ$ப8
யா-kCm ெதaவ]lைல.
i8pi8 ெசy]கll நமkC
]mெரன ெதaய வ-@$றன. இpபntதா$ நm நcபr
வா$µ@l உைடய தnைதkC ெபைர\டl பC]_l
oைள_l
க\n
ஒ$O
இ-pப8
]mெரன
ஒஅ]காைல_l கcட#யpப\ட8.
அ8 அ]rcbUm
ஆcசaயµm கலnத கcYπnpi.
அnத சமயt]l
ம-t8வமைன ப]Z ஆவணŋகைள பntேதாm. அ]pllள
ஆŋ@ல வாசகŋகll dயjைனேவாYm Cழpபt]pm
இ-k@றாr எ$O எ`தpப\Y இ-nத8. Cழpபm எ$ப8
எ$ன?
எ$O கலn8ைரயாடl வளrnத8.
உட$
ம-t8வm பntத நcபr இ-nதாr.
அ#Zcெசlவ$
]-ெநlேவ^ ம-t8வkகlqa_l பtதாcYகgkC
µ$i ம-t8வpபnpைப தவமாக ேம"ெகாcடவr. தா$

ஒ" நடமா'm, ெபய"k-.ய, உதாரணமாக ந4பrகll
உற8னrகll மt;<l வலm வ"பவr. ந4பr ம"t@வr
அBCc ெசlவFk- அBµகm ெகா'kகேவ தIயாக ஒ"
கJ'ைர எMத ேவ4'm எNறாOm PQRைல<N S8ரm
க"; PளU. அ"ேகVllள பாலெகா4டராயன @rகm
மைலW@ ஏBய ெபாM@ சக மைலேயYறp பய[
அŋகயYக4[ அவrகll மயŋU 8MnதெபாM@… இ@
தாN… அப_ெபாM@தாN… `Nேகாபl ஷாk… (Syncopal
shock) இரtதc bYேறாJட அளC -ைறவதாl ஏYப'm
அ;rc` எNUNற ெதாclνJபcெசாlைல ப.Jசயpப't;
ைவtதாr அBCcெசlவN.
அtேதாடNB பதJடpபட
ேவ4டாm எNe ைககாlகைள P'பறkகt ேதyt@,
தைர<l சாyவாக ப'kகcெசy@… தரg<l… ெசy@…
அதNπN ைககாlகைள என வரேவ4'm. சYe க4கைள
;றnதCடN அŋகயYக4[ைய W;மைலVm நடn@
இறŋU கடkக ைவtத அYiதc ெசlவN ஆபtபாnதவN
இnத ம"t@வr.
இpபk நாm சn;kUNற ஒvெவா"
கதாபாt;ரt;Y-m `Nனc`Nன அBµகk கைதகll
ெசாlOமளC நm வாQkைக ஆe ெகாpபmt@k ெகா4'
அதN ேபாkUl ேபாykெகா4k"kUNற@.
இkகJ'ைர<l காரணாm பாைளயt;Y- ந4பr
அBCcெசlவைன
அைழtதெபாM@
8J'8J'
அதNπNனr காரணoNB அைழt@c ெசlல8lைலேய
எNe அNikேகாபm காJkனாr… அவர@ pm அBCைரகll
qலமாக உடYப<Yc`k- உதாரணm காJkனாr… இப_பk
பல ெசy;கைள ெசாlலேவ4'm எNறாOm… இnத
நடமா'm உ4ணtேதைவ<lலாத, உணரtேதைவpப'UNற
ஊkக ம"nைத 8J'… நm கைதk-ll ெசlேவாm…
நரm$c ெசய)யl ம,-m நரm$ அ-ைவ12cைச:-

 ாNµUl அவ"ைடய தnைத<N ெபயr ெசாYேகா.
வ
ெசாYேகா அவrகmN பாt;ரpபைடpi இNFm சYet
தllm
காJடpப'm.
இŋேக
அவர@
ம"t@வp
ப.ேசாதைன<N ஆரmப Rைலைய எM;<"kUேறாm.
RsேரπtuயNகll இpபk தŋகள@ ஆரmப µதlகJட
8வரŋகைள -BkUNறனr.
தாN எŋக இ"kUேறாm,
தன@ ெபயr எNன?
இNைறய நாll எNன ேபாNற
அkpபைட
8வரŋகைள
qைள
தன@
RைனC
ேசopπv"n@
உடFk-டN
எ't@
தர8lைல…
எNUNற பJசt;l -ழpபt;l… அதாவ@ ஒ"ŋUைணpi
இlலாத Rைல<l இ"kUேறாm எNe ம"t@வrகll
weUNறாrகll. அnத Rைல ஒ" ேமான Rைல எNe

!ைள$l கா(m க*+ க,ட.யpபடாத 3ைல$l
க5தலாm.
ஆனாl சாதாரண ;.+. ஊ=க>r ேதடl
ப>ABm, அடrt> அlலE ப,F ேவHப=t> அ.Im
‘காJ*ராs*’
(Contrast)
ஊ=க>r
3ழlபடt>Bm
!ைள$J πJபாகt>l ஒ5 ஆரOPpபழ அளAQகான க*+
இ5pபE நTன ெதாVlν*பt>J உதAIடJ, ‘உllளŋைக
ெநl[kக]ெயன’
தe_யவnதE எŋகll அைனவr
மன>Bm ஒ5 ெப_ய அctதtைத ெகா=tEkெகா,ேட
இ5nதE.
ெசாQேகா அவrகll, எcபE வயைத தா,+$5kdறாr.
fரண ஆேராkdயமாக. அவr, “எனkg அHைவ ;dcைச
ெசyEAடp ேபாdjrகll…
வk,டேவ, ேவ,டாm…”
எJH வாypFk dைடkgm ேபாெதlலாm கலkகtEடJ
அ.lHt>kெகா,ேட இ5nதாr. ;H gழnைத ேபால
காணpப*டாr. அHைவ ;dcைச தAர ேவH வV
இ5pபதQகான சாt>யkmHகைள ம5tEவrகளாl nக
gைறவாகேவ க,ட.ய µ+nதE. !kdJ வVயாக எதாவE
ν,gழாy ெசBt> Eைள$*= அnத க*=pபா+J.
வளrnEllள க*+$ைன எ=tEAட இயBமா?
எ]l
அதQகான வாypF ெநQ.pபg>$l இ5kdJற க*+கll
எJறாl அகQற µ+Im. ஆனாl πJ!ைள$l வள5m
இnதkக*+ைய ம,ைட ஓ*ைட π_tEtதாJ அ(க
µ+Im எJH ேபcP வளrnதE. ெசாQேகா அவrகll nகlm
ஆேராkdயமாக இ5n>5kdறாr. இர,= நா*கll µJF,
வழkகமான
PQHpபயணt>l,
அெம_kகாAl
இ5nதெபாcE சQேற தைலவ[, ெகாOசm ஞாபக gழpபm
மQHm
;H
;H
ைககாl
இயkக
gளHப+கll
ேதாJ.$5kdJறன.
அnத வய>Qகான சாதாரண
3கrlகll எJH A=ப*=pேபா$5kகலாm. இ5nதாBm
ஒ5
ப_ேசாதைன
ெசyE
பாrtEAடலாm
எJH
ம5tEவமைனைய அsdயெபாcEதாJ ேமQக,ட ;kகl
ெத_ய வ5dJறE. வாrkைக எJபE எJன? ெவHm
3ைனlகll தாேன?
வ"#m வ%#m அ'யா *ைள:
தாJ யாெரன மறnE ேபாyA+l πறg வாrAl எJன
tதm இ5kgm? எJபE ேபாJற தtEவ 3ைனlகll அnத
நTன ம5tEவமைன$J AதAதமான க5Aகukg
இைடேய 3ைனAl வnE ேபா$ன. “!ைள ெசlகukg
உணrc;
நரmFகll
இlலாததாl
அE
ெவ*+
எ=kகpப=mெபாcE
வ[ைய
நாm
உணrவ>lைல”

எ"#"ற
ம&t(வ*"
+ரl
நmைம
க2பைன
உலகt78&n( நன:லகt72+ அைழt( வnத(. >ல
ேநரŋகAl ேதைவயான அள:m வEவµm உllள மHைட
ஓKL (Hைட ெவKE எLt( +Arபதன ெபKEOl
ைவt(PKL… உளQேள உllள RைளO" ேநாyவாypபKட
U2Vேநாy ெசlகைள ‘பயாpX’ ெசy( எLt( அnத
ெசlகA" “ேபதாலYkகl ேச[சs” (Pathological Changes)
எ"ன எ"ன எ"V பாrkக ெகாLt(PLவாrகளாm. அnத
ப*ேசாதைன எlலாm µE:2ற πற+ அத2+*ய ம&t(வ
µைறகைள
µE:
ெசy(
U2Vேநாyp
ப+7ைய
µ^வ(மாகேவா… அlல( >_( >_தாகேவா ஒேர
சமயt7ேலா அlல( +_pπKட கால இைடெவAOேலா
அதைன ெவKEேயா, உV[>ேயா எLkக ேவHLm எ"V
µE: ெசyவாrகll. இலtb" ெமாcOl இ&n( ஆŋ#ல
ெமாck+
வn(
தefெமாck+ll
gறmமா_
இறŋ#kெகாHE&k#"ற அ_Pயl கைலcெசா2கைள
இய"ற அள: தPrkகலாm எ"Vதா" µய2>tேதாm.
ஆனாim அைவ PLவதாக இlைல.
பா#m ஆ&:
தefµைற ஆjrேவதm, >tதம&t(வm µத8யவ2_l
இnேநாைய
எpபE
அk+வாrகll?
எதாவ(
இைலதைழகைள
அைரt(k
+Ekகk
ெகாLtதாl
தnைதO" RைளkகKE சKெடன மாயமாக கைரn(
மைறn( ேபாyPடklடாதா? எ"V சKெடன ஒ& க2பைன
நmπkைகk m2V e"ncெச"ற(? அத2கான வாypU
இ&pபதாக ஆராயklEய மனgைல நமk+ மKLேம (ஏ"?)
இ&pபதாக ேதா"_ய(. இைதpப2_ ேபp#ற ைத*யm
(வ&மா?) வரவைழkக எtதnkக, தயkகமாக இ&nத(.
ெசP8யrகll
அவசரமாக,
இŋ+மŋ+m
நைடேபாKடவHணm, கHEpைப கHகAim கnைவ
ெசா2கAim, கறாைர ெதாnOim கலn( க&t(
ப*மா2றm ெசyத வHணm இ&nதனr. அவrகைள அk#,
ேப>னாl, அ_:t தகவlகll ெபறலாm… ஆனrl அைவ
நmπkைக த&மா…
அcசRKLமா… எ"V ேயா>k+m
ெபா^ேத…
அவrகll
அLtத
ேவைலயாக
கடn(
ெச"VPL#றாrகll. இnத sfgைலOl ஆV… ேபால
வாf: ஒ& +_pπKட 7ைச ேநாk# ஓLவதாகேவ
ேதா"_ய(…
எHண2ற ேநாயாAகைள ஆy: ெசyத அnத
eகpெப*ய ம&t(வமைனO", gtேராேபதாலY, gtேரா

π"யால&, அனt*+யா, எ-. ெவvேவ. உயrப6p8 ப6tத
ேமைதக=- ெசா?கைள இய-றளC Dைரவாக நm நHபr
8InKெகாHL பMlதரேவHLm எ-. OPQைலயாl
QrபnMkகpபSடாr. ஐ.V.W உைடய கSடணm கHகைள
கSLm அளDl இYnதK.
இரC ஏ[ ம\k] வnத
மYtKவமைன… வnK சI… ஒரu அைரம\ ேநரtMl
MYmப `S6?] ேபாy சாpπSLDSL bŋகலாm எ-.
QைனtMYnத வா-µefk]… அLkகLkகான அவசர
பIேசாதைனகll
கMr`ci
ஆyவக
நைடµைறகll
அதkைடய பIேசாதைன µ6Cகll… என பMேனாY ம\,
இரHடைர ம\k] V.6 sேக- IசlS… எ-.
வnKெகாHேட இYnதK. eSடtதSட நா-] ம\k]
அnத
ச?ேற
ெபIய
வ6வ
எfmcசm
பழmேபாl
அைமnMYnத கS6… நm நHபr மனைத DiவoபெமLtK
ஆkeரmtத ெபா[K… இரD- உறkகm-ைம, தnைதpேநாytதாkகm ஆeயைவ கHகைளWm இதயtைதWm
ஒYேசர பாரமாkக… ஒY ெபாqயாளராக கlD க?qYnத
நm நHபr வா-µel அnத ஒேர ேவகமான இரDl…
“எ[தpப6kகt ெதIயாதவ- மாMI… எ-Qைலைம
ஆeLciŋக சாr, எlலா லtM-, eIk ெடkrகl
ெடrmssm உடkk]ட- நமk] 8ItV ெதItV பMl
ெசாlலumk எMrபாrkகறாŋக… எlலா பாrஃmகwm
ஆŋeலtMேலேய
இYke-றK.
அMl
எ[தpபS6Yke-ற
Dவரŋகwm,
மYnKகwm
சா-ற=p8kகwm… நமkகu
….உடேன “xk]ll
டாkடைர” ப6cit ெதItikக µய?V ெசyய ைவk]K.
ஆனாfm பதSடtKல எvவளC சாr… µ6Wm… நமkேக
இpப6-னா… ப6kகாம… இŋக வYe-றவŋக எpப6
8Itipபாŋக… ஆனாfm… நmம மYtKவrகll இய-ற
அளC DளkகமாகCm… ெமKவாகCm ெசாlல µய?V
ெசyயறாŋக சாr”…
ஆபtபாnதவ( அழ+ய ம.t/வ(:-

 ம?கHட ெசா?க=l நHபr வா-µel அnத
ே
OPQைலp- கனபIமாணtைத 8IயைவtKkெகாHL
இYnதாr. அpெபா[K அnத நா=- மாைல ஆ.-ஏ[ ம\
இYk]m. µதl நாll இரC, காைல 4 µதl ஆ. வைர
இரHL ம\ ேநரm மSLேம… அKCm உடrYnத மYtKவ
நHபr அqCc ெசlவkட- காIேலேய கHy6 எ[nததஅயrcVWடேபVkெகாHL
இYnதாr.
அnத
ஒYநாwk]m ]ைறவான ெபா[K அவrகளK ]Lmப ம?.m
நS8
வSடாரtMl
ஒY
அைமMயான
πரளயtைத

உ"வாk&'()"nத,.
யா"ைடய
µகµm
அ4ைகேயா)lைல.
அ,
ேநாயா9ைய
இ;<m
பத(டமாk?m எ;பைத உணrn, C;னைகேயாE (கEm
µயFG
ெசy,
வரவைழk&;றனr)
ேபGkெகாNE
இ"nதனr.
நNபO; அpபாQm, த;மக;, தா;
ேக(EkெகாNடைத
ஏFSkெகாNE
தனk?
அSைவcG&cைச ெசyவைத தEt,'Eவா; எ;&;ற
நmπkைகேயாE C;னைகt,k ெகாNEதா; ேபGனாr.
எ4ப, வய,வைர WகQm ஆேராk&யமாக வாYnத ெபOயவr
அவr. பாrkக ஐmப, வய, ம[kகt தkகவr. தன,
எ4பதாவ, வய[\m ஜாk&ŋ ெச;Sவn, ஆேராk&யm
ேப_பவr எ;ப, அவர, ெதாpைப இlலாத π)tதமான
உடlவா&l ெதOnத,.
இpெபா4,தா; வ4kைக`m
நைர`m 'ழ ெதாடŋ& இ"nத,.
அவர, µகt[l
ெகாaசm ெகாaசமாக C;னைக ?ைறn,… இSkகm தவழ
ெதாடŋ&ய ெபா4,… தளrவாக தன, பEkைகcl
பEt,… உறŋக ெதாடŋ&னாr. நmைமpேபா;ற உட;
இ"nதவrக9; ஒேர நmπkைக ஒ9யாக ம"t,வ நNபr
அeQcெசlவ;
இ"nதாr.
அவர,
அeQசாrnத
எEt,kகா(Eகfm,
உணrQசாrnத
உடg"pCm,
இதயhrவமான நmπkைக`m ம(Eேம எŋகfk? ெதmC
ஊ()ய,.
!டu(Mood) த%m µ()கll:-

 "t,வrகfm மக<m எpப)`m அவைர அSைவ
ம
G&cைசk? சmம[kக ைவt,'ட இய\m? எ;S
நmπkைக`ட; இ"nதனr. ெசாFேகா, அவர, jைள
ெத9வாக இயŋகாத kYlைலcl அSைவ G&cைச
ேவNடாm எ;S mSm அவர, க"t, எvவளQ Gn[t,
எEkகpப(ட,? எ;S ேதா;eய,? இtதைகய அ[o'ர
G&cைச ?etத µ)Q ஒ"Cறm இ"kக(Em… நாm
ஒvெவா" நாfm எEk?m பல µ)Qகll jைளc; எvவளQ
ஆழmவைர Gn[t, எEkகpபE&;றன? எ;S ேயாசைன
ெசyயt ேதா;eய,.
பல சமயŋக9l அnதnத ேநரt,
மனlைலkகu(Mood)
ஏFப
நாm
ச(ெடன
µ)ெவEt,'E&;ேறாm.
வாrtைதகைள Gn[kகாமl
Gn['E&;ேறாm.
காலதாமதமாவ, ம(Eேம சOயான
µ)Qk?
உt[ரவாதWlைல.
கைளt,pேபா&றவைர
Gn[pப, πற? πைழயானெதா" µ)Q எEpப, எ;ப,m
த'rkக ேவNEவேத…
ஆழrn, Gn[t,, நlல

!ll#$வரŋகைள ஆராyn/, $ைரவாக எ1kகpப1m µ7ேவ
9:p9யான, =றnத µ7@களாக இ:kBm. 9:p9யான
µ7ெவlலாm =றnத µ7வlல! =றnத µ7@கெளlலாm,
µF9:p9 த:வ9lைல! ஆG Hழlேபால. இ/ ெகாJசm
HLM வ:வேத!
படm தnத பாடm:-

 ராமt9l
N
பlலாŋBQ
ெபR7ேபால
வSைச
வSைசயாக அ1kNய க:p!ெவllைள படŋக#l அVpπய
வாRsஅp BGJெசy9Yl ZைளY[ BGkBெவR1,
\llெவR1 படŋக#l உR!ற ேதாLறtைத பாrkக µ7nத/.
பாதாm ெகாRைட ேபால சl=, ைகS எனpப1m ேம1
பllளŋகேளா1 அcH அசலாக அpபா$[ Zைள அkBேவG,
ஆ`ேவறாக
படmπ7kகpபR7:nத/.
வல/பkக
ZைளYl இ:nத கR7Y[ காரணமாக ZைளY[
πறபB9கll ஒ:பkகமாக தllளpபR1… அத[ காரணமாக
\r ேகாrkக ஆரmπt9:nத/ அைத c7 sேக[ (CT Scan)
படm சLேற மŋகலான dறt9l காR7Y:nத/. அ9l
இ:kNற இ[ஃpளேமRடS (Inflammatory) பB9தா[,
அதாவ/
உடlத1pபாLறl
Zலm
நடtதpப1m
ேபாராRடகளpபB9தா[
நgபS[
தnைதயாS[
ஒ:ŋNைணp!kBைற$LB காரணm எ[G ேதா[GNற/
எ[G டாkடrகll hMனாrகll.
உllேளயா? ேவ-ேயயா?:-

 மiJ=ேயாமா
ெ
எ[ப/
Zைளைய
HLMjllள
Z[ற1kB
ெமiJசs
எனpப1m
உைறYk:n/
உ:வாBm
கR7,
Nைளேயாமா
எ[ப/
Zைளெசlக#ேலேய உ:வாBm கR7… இவLMl, கR7
ZைளY[ HLGc Hவ:ட[ இைணn/llள இடtைத
படt9l பாrt/ ம:t/வ நgபr இkகR7 µதlவைகைய
சாrnத/ எனேவ HLGcHவr πரcசைனதா[ ஏLபR1llள/.
உllேள உllள µkNய Zைளெசlகll ந[றாகேவ இ:kBm
எ[G நm!ேவாm எ[றாr.
ெபா/வாக
நாm
ேசாகமான
கR1ைரகll
எைதjm
எF/வ9lைல.
ேசாக கைதகளாக க:தpப1m பல
dகm@கll
πLகாலŋக#l
நைகcHைவயாக
மாMய
அVபவŋகll dைறய dைறய உg1. ஆனாl இmµைற
இmம:t/வமைன dகm@ nகc சRெடன ஏLபR1$Rட/.
அoவலகt9k:n/ தகவl ெபLற/m ெச[ற நmமாl…
ம:t/வமைனYk:n/
சRெடன
Nளmப
hட
ேதா[ற$lைல, அŋN:n/ உத$கll !Sயலாm எ[ேற
ேதா[Mய/.

 "tதநாll நாகrேகா+l பய/kக ேவ23ய 4ழl…
அ
பயணt78டtைத
ேக;சl
ெசy?+டலாமா?
எ;C
ேயாசைன ேதா;Eய?! உllேள இIpபதா? ெவKேய
ேபாவதா? LைளMl க2ட NOC ேநாykக83 அCைவc
QRcைச எvவாC ெவOEகரமாக நடn? VWnத Xரண
உடlநலµட;
ந2பZ;
தnைத
[83OW
வn?
மR\cQயாக
வா\nதாr
எ;பைத
+வரமாக
எ]த
ேவ2"m… அlல? அவர? தnைத ேகாZயதOேகOப, QறpN
மIt?வ µைறLலm அCைவ QRcைசM;E எpப3 NOCk
க83 கைரn? ேபான? எ;ப? பOE`m எ]த ேவ2"m.
மIt?வமைனகைள ேதrnெத"pப? WEt?m, மIt?வ
µைறகைள ேதrnெத"pப? WEt?m அ7raடµm, சnதrpப
4\bைல`ேம µ3ெவ"kகc ெசyவ? WEt? இ;cm பல
+ஷயŋகைள பRrn? ெகாllள ேதா;E"R;ற?.
பயணm – ெதாடrc+யா ெதாடkகமா?:-

ந2பZ; தnைதM; Qn7t? frgக2டE`m 7ற;
மாCப8"llள? அதனாl அCைவ QRcைச ெசyயலாm
எ;cm
µ3ைவ
அவர?
ெநIŋRய
உற+னrகll
எ"kகலாm?
எ;C ச8டm வhவைக ெசy?llளதா?
எ;ப?m நாm ெதZn?ெகாllள +ImNm க8"ைரp
ெபாIளாWm.
இnேநr+l எ;ன bக\nத? எ;ப7l
எ]tதாளZ;
கOபைன
கலn?llள?,
இc4ழil
நாகrேகா+l பயணm ெதாடŋRய?. எனேவ ஏOகனேவ
WEpπடpப8"llளப3
நாகrேகா+l
பயண
அcபவŋகைள`m இkக8"ைர ெகா2"வIவ? இயlேப.
இc4\bைலMl க8"ைர ெதாடŋRய இடt7OW 7Imப
ெச;C பாrpேபாm.
அ? ஈேரா" மாவ8டm ெகா"µ3
அIேக`llள காரணmபாைளயm ஆWm காரணm இlலாமl
மIt?வமைன வhயாக கனtத இதயt?ட; நாm
பய/kகc
ெசyயpபட+lைல.
மIt?வமைன
அcபவt7OW µ;ேப கா+Z பயணm, ஆOE; அcபவm
ஏOப8"+8ட?…
ஆனாl
க8"ைரMl
ஆOைற+ட
ஹாsπ8டl அ7க இடm π3tத? இயlபானேத,
சOCேநரm ஆOைறkக2" 7Imப வIேவாm, வாIŋகll.
காரணmபாைளயm அIRl ெகாளாநli எ;ற ஊZl
ெபா;Wழi அmம; ஆலயm உllள?, அத; அIேக
W8டpபாைளயm எcm ஊZl ந2பr ெச;பகராம; [83l
ஒIநாll தŋWm வாypN Rைடtத?.
W8டpபாைளயm
அIேக “ெபா;r ேதாOறm” எ;C ஒI νைழவாMl

அைமt% இ'nதனr.
அத,-ll ந0பr ெச4பகm,
அழ8t%c ெச4றாr. “பயணm எ4ப% இ?ைமயான%.
@ABl இ'pப%m அத,-c சமமாக இ?ைமயான%. இைவ
இர0Gm ஒ4Ikெகா4I µரணான%; இ'nதாLm இைவ
இர0ைடNேம நா4 ேநPkQ4ேற4’, எ4I ஒ' எRtதாளr
TUV'nதைத, Wடrs ைடஜsA இதZl பBtத% ஞாபகm
வnத%.
ெபா$% ேதா(றm:-

“ ெபா4? ேதா,றm” எ4ப% ஒ' νைழவாVl µகpπ4
(Arch) ஆrc _% எRதpபAG இ'nத%.
அ% வZயாக
இ'சkகர வாகனt`l ச,ேற ேமடான PI -4U4 _%
இேலசாக மைழ bUkெகா0B'nத, ெசpடmபr 2017 l,
ஏUய% ஒ' அ,dதமான அeபவm. அnத மைல_% ஏU,
அŋQ'nத ஒ' த?யாr பllg கABடt`4 பkகவாABl
ெச4றாl, µ4ெபா' காலt`l எRtதாளr கlQ
அவrகhm அவர% ந0ப'm அமrn%, ‘ெபா4?’ ந`ெயன
dகழpபGm காij ந` வைளnேதாB வ'm அழைக க0G
இரPtத, இடtைத அைடயலாm. ‘ெபா4?V4 ெசlவ4’
kக lளமான ஒ' காiயm. அ`l காij ந`V4 க0ைணk
கவ'm, க'tைத ெநQmik-m ேதா,றm -Ut%
எR%வத,-… இnத இடt`l வn%, இpபB ஒ'
க0ெகாllளா அழைக க0ட%m, ஒ' காரணமாக இ'nத%
எ4I இpப-`Vl வாRm ெபjயவrகll TIவாrகll எ4I
ந0பr
ெச4பகm
எ4றைழkகpபGm
ெச4பகராம4
TUனாr.
அŋQ'n%
காரணmபாைளயm
வைர
இ'சkகர
வாகனt`l
ெசlLmெபாR%
மைழ
biய%.
‘ேஜாடrபாைளயm’ எ4ற ஊr காரணாmபாைளய காijk
கைரV4 மIப-`Vl அைமn`'kQற% எ4I ந0பr
ெச4பகm TUனாr. அnத இடt`l ஒ' PI தGpபைண
ேபால அைமt% இ'nதனr ெபா%pபot%ைறVனr.
சாதாரண சாகசŋகll:“ெபா4?
ேதா,றm”
இடt`p'n%
காijைய
க0டெபாR% ெதா4q,U ஐn% சதiQதm க0ெகாllளா
காAPயாக இ'nத%. அ`ெல4ன ஐn% சதiQத கணk-?
எ4I lŋகll ேகAப% ேகAQ4ற%… ெசாlQ4ேறாm…
மழ8 ெபாZn% இpெபாR% அைசnதாB நடனமாB வ'm
காij கடnத ஒ'வ'டமாக lr-ைறவாl Pkகpl
இ'nதெபாR%
தைலநைரt%pேபான
ெகாsசm
ெத4ைனமரŋகll இ4em தŋகhk- த0tைர உUsP

‘ைட’ (Dye) பcைச &றt)l அ,t-kெகாllளாமl
இ6nத-தா9 அnத ஐn- சத;<த கா=>k ?ைறk?k
காரணm. இ6சkகர வாகனm ஓ=, பtதாFGகll கடnத
&ைலIJm… ெச9பகm ;Gவதாக இlைல வாகனm
ஓ=Gவஎ9றLட9,
அ=டகாசமான
ேவகt)l
ெச9பகராமN9 எைதOm தாŋ?m இதயtைதkRட
அcசt)l ஆTt-m வFணm (காைர (Car) ம<TLnைத)
ெசJt)வnத நFபV9 இlலtதர>I9 அபாயகரமான
சாதாரண சாகசm &ைனL வ6<9ற-. உடேன! இளŋேகா,
எ9Xm Y-kேகா=ைட ஓ=Gனr &ைனL வ6<ற-.
அவrதா9 µத9µத\l நா9?சkகர வாகனm ெசJtத
க]^k ெகாGtதாr. “ஒvெவா6 µைற வாகன ெசJt-m
வ=டtைத (s,யVŋ, Stearing) ைகIl π,k?m ெபாc-m,
அ9^தா9 µத9µதலாக வாகனm ெசJtத க]^k
ெகாllவ- ேபால எFdkெகாFG அமர ேவFGm” எ9றாr.
ஆஹா… எ9ேன ஒ6 கவனtைதk ?;k?m µய]>.
லா - ெப%ேராஸா:அFdயாr வாகனtைத ெசJt)ய சமயt)l, கடLll
எŋகள- காV9 (f^n)9) பாென=,l (µகpπl – Bonnet)
l அமrn- எŋகைள பா-காt- ெச9ைனI\6n- ேசலm
அைழt-வnதாr எ9^ Riேனாm. ) பவr ஆஃp பா>=,v
)ŋ<ŋ (The Power of Positive Thinking – ேநrமைற
>nதைனI9 ஆ]றl) எ9<9ற Ytதகt)l கடLll
உŋகkடேன இ6k<9றாr எ9பைத உணrlராக எ9^
RiI6pபைத வாகனm கா]ைறk<mt- பயdtத ெபாcஅcசµ]ற ெச9பகராமைன கFG ெதVn-, ெதVnெதnnேதாm. தoழக சாைலகll ;பt-kகளாl இரtத
வFணm உத=G சாயmேபாl p>kெகாFட ேதா]றm
த6பைவ எ9ற ம=,l நமk? ச]ேற oைகpபGtதpப=ட
ெசy) எ9^ ேதா9றலாm ஆனாl அ)l உFைம
இlலாமl இlைல எ9^ Ylln ;வரŋகll ெதllளt
ெதnவாகk கா=Gm.
நமk?t ெதVnத உற;னrகll /
நFபrகnl >லபல6k? காயm µதl / காலமr வரs
பா)pYkகைள சாைலp பயணŋகll ஏ]பGtதாமl இlைல
எ9<9ற R]il உFைம இlலாமl இlைல எ9பைத
நாm ஏ]^kெகாllேவாm.
இ6சkகர வாகனpபயணm,
எ9றLட9 ‘லா-ெப=ேராஸா’ &ைனL வராமl எpப,?
‘லா-ெப=ேராஸா’
எ9றாl
ெதVயாதவrகkk?
தoTநா=G
ப=,ெதா=,ெயlலாm
Rட
>Nமா
கதாநாயகrகkk? இைணயாக v சr=,l (T-Shirt)

இடmπ%tத
“ேச-*ேவராைவ”
ெத0n2
இ3k*m.
எrெனsேடா
ெச-*ேவரா… ஆரmப காலŋக>l ெத@
அெம0kகா கCடtDl ெதE* வடkகாக அrெஜC%னா,
ெப3, GH வIயாக இ3சkகர வாகனtDl (ேநாrLட@)
Norten-make பயMtத NைனOகைள அவr தன2 தாQயŋR
இ3சkகர வC% நாL*SpUகll (Motor Cycle – Diaries)
எ@W எXD உllளாr. அவர2 அnத இ3சkகர வாகனt2k*
அவேர ைவtD3nத ெசlலp ெபயrதா@ “லா-ெபLேராஸா”
(La
Poderosa
-"The
Mighty
One") எ@பதu
சக\Dவாynத - The Powerful எ@பதா*m. யமஹா – RX –
100 R வாகனm… இைத காCைக_l எlலாm கl`0_l
நCப@ கணா எ@R@ற கணபD_@ வாகனtைத ஓdவாŋR ஓLட எtதQtத (ஓL%ேனாm எ@W ெசாlHeட
மனmவரelைல – ஆனாl காயf@S தpπேனாm – எ@W
காலைர gkReLh ெசாlலலாm)
நiLகll ஞாபகm
வ3R@றன. ெபா2வாக வாகனŋகைள நாm பk*வமாக
பய@பhtத உWD எht2kெகாllேவாm ஆ*க.
ஆ"ம$%மா அழ):காe0யாW த@kைடய தாகtைத lrtத மRmcG_l
தomUவதாக ேதா@Sய2. ஆŋகாŋேக GWGW பாைறக>l
*Dt2t 2ll>ய p0l இ3n2 2%t2t 2ll>ய q@கைள
Gல GWவrகll ‘லபk’ எ@W π%kக µயEGt2k
ெகாC%3nதனr.
அpப%ெயா3 காLGp π@UலtDl
வானmபாrtதவாW ஒ3 வாகான பாைற_l சாyn2
Uைகpபடm எht2 µகtHl பRrnதெபாX2 நCபrகll
Nைறயேபr…
மRmcGயாக
π@uLடm
(Feedback)
ெகாhtD3nதனr. வாlட@ ஏ0 அ3ேக ேதாேரா (Thoreau)
ெச@W வாmnத காலkகLடtD@ பDOகைள அnதk
காLGpபDO அைசேபாட ைவtத2 காe0 GW GW
கE*eயlக>l பLh ெந>வைதpேபால நm கLhைரwm
νைரt2kெகாCh ஓhவேத அழ*தா@. pல Nற உைட_l
ேபாடpபL%3nத அnத UைகpபடtDE* ஆEறŋகைர_l
Nைனேவாைட – ஓhfடm ெகாhµ% அ3ேக எ@W எXD
ஆŋRல தைலpπLh இ3nேதாm அWtEைற தாC%ய
நCபrகll e3mπய (Like) Uைகpபடm நாm ெசyR@ற
இடtDl எlலாm அைத ஏEகனேவ பாrtD3nத நCபrகll
அ2*St2 eசா0tத வCணm µக மலrcGwட@ ேபச
ைவtத2. அDl ஒ3 நCபr “ஆW மLhமா அழ*?” எ@W
ஒ3 இ3ெபா3llபhm ேகlle ஒ@ைற பDeLh இ3nதாr.
இ2 பலேபராl பாrkகpபhm ெபாX2 பல ெபா3llக>l

!"n$ெகாllளpப,m. ஒ/ 0ல அrtதŋக7l நாµm அழ<
‘ெவ>கm’ வ/m வைக@l Aட !"n$ெகாllளலாm. ஆனாl,
அவr அைத ெசாlலFlைலேய.
அழ<… எJபேத…
ெசாlலாமl F,LJற ெசாNக7lதாேன இ/kLJற$?
ஆŋLல கFஞJ ேவா>sெவாt$m, S>Tm, மனUl
வாrtைத ஆVகைள ஓடF>டனr.
இதறX< பUl
த/mெபாY$ அைனவ/m ேமZm ‘µகm 0வk<m’
வ[ணµm, ேமZm µகm மல/m வ[ணµm, உடேன பUl
AVm ேவகtUZm பUl பUFட ேவ[,m எJV சNேற
^ைளைய கசkL ஒ/ பUF>ேடாm, அ$ _க`m நJறாக
வnU/nத$. µகaைல க[டவr 0லேர! இkக>,ைரைய
பct$kெகா[, இ/pபவrகேளா பலr… எனேவ அnத
µகal பUைவ எYt$p பUவாk<m எ[ணm ேதாJdய$.
ெசாNகll _<nத கவனt$டJ ைகயாளpபடேவ[cய
வாekைகk க>cடtைதk க>டp பயJப,m கNகll
எJV 0nதைன ஓ,Lற$.
“ெசாlZக ெசாlைல πdேதாrெசாl அcெசாlைல
ெவlZhெசாl இJைம அdn$”
எJV U/வlliவr Adjllளாr. அvவாV, ஒ/ பUைல
எYதலாm எJLJற நm µயN0@l இைதpபckLJற
உŋகll மனUl ஆNdJ மc@l ஒyயாரமாy தைலைவt$
F[ைணt
தா[c
Fmகைள
வாெனŋ<m
பரpπ
சாynU/k<m படtUN<, “ஆV ம>,மா அழ<” எJV ஒ/
பUF>டாl… அைதp பUF>டவ/k<m !lல"k<m
வ[ணm, எJன பUl எYதலாm எJV ேயாசைன ெசy$
ெசாlZŋகll.
க"பைனேய ஆ)தl, க"பைனேய மா)தl:அதN<ll நாm, “^ைளp!NV ேநாy” எJV, நnன
ம/t$வ ஆராyc0 µைறகll வரpπரசாதமாக நm கரŋக7l
தவழ F>,llள ஊ,/Fp பாrt$ க[டdjm ெதாmlν>பm
^லm… ேபரUrc0ைய நமk<k ெகா,tத qerைலைய
U/mப ெசJV க[, வ/ேவாm. அUl மனUN< அைமUjm
µcnதாl rைற`m அ7k<m மாNறேமா ெசyUேயா?
வn$Fடாதா?... உதாரணtUN<, ஒ/ கNபைனயாக…
Seகாsm, பtU@l ஒ/ கனFl காsm சmபவtைத
பாrpேபாm,
“இnத 0.c sேகJ (CT Scan) எ,kகpப>டெபாY$
ம/t$வk
கlt"
பாட!tதகtUl
^ைளp!NV
ேதாடrபான
மNெறா/
படkகா>0,
தவVதலாக
உŋகiைடய உறFன"J படkகா>0யாக வn$F>ட$.

அதனாl &'(m ச+பாrt/ ேநா2lலாத படமாக இ8k:m
இnதpபடnதா= தŋக?ைடய/, தŋக?k:+ய/… இைத
Bŋகll &'(m ச+பாrt/kெகாllளலாm,” எ=G HIனாl
எvவளL மMNcPயாக இ8k:m எ=G ேதா=Iய/. அpபQ
நடnதாl, ம8t/வமைன RrவாகtS=&/, ஏ= µதVேலேய
ச+யாக பாrt/ HறXlைல, எ=Mற மனsதாபm Hட
வரலாm. ஆனா\m ]கLm மனைத ஆkMர]t/k ெகா'(
இ8nத ]ர^P_m கவைல_m ேலசாM மைறயk காணலாm.
இpபQெயா8 கaபைன_m நமk:t ேதா=Iய/. ஆaI=
ஓ^டtSl காcm dழlகைளp ேபால Pல கா^Pகll
இ/ேபா=ற ெசySகளாl வ8வேத வாNX= இயlg.
த"ெசயl:தaெசயலாக ம8t/வ ந'பr அILcெசlவ= நmைம
அ\வலகtSl
சnStSராX^டாl
hைளpgaGேநாy
:Itத Riேராசrjகl அSν'PMcைச /ைற:Itத
இvவளL ஆழமான Pnதைன வnS8kகா/.
வயதான
ெப+யவr ெசாaேகா, எ=M=ற உ8வகtSa: பSl hைளp
gaG ேநாயாm ெசாaேகா எ=M=ற g/k ேகாணtSl
மSpπa:+ய ந'ப+= தnைதைய பாrk:m ேகாணm
வnS8kகா/. அnத ம8t/வ மைன2l இ8n/ π+n/
Mளmgmெபாo/,
அnதpெப+யவ8k:
அtSயாவPய
ேதைவயாக
இ8pப/m,
அவ8k:
]கLm
ேதைவpப(வ/மான, “அGைவc PMcைச ெசyயமா^ேடாm”,
–
எ=M=ற
ஆdவாசtைத
நmமாl
ெகா(kக
µQnS8k:மா? எ=M=ற Pnதைனேயாேட நாகrேகாXl,
ேகாைதயாG, ேதாவாைள, S8ெநlேவV என அ\வலக பp
R]tதm பயptத ெபாo/m… ஒ8 வாNn/ பotத
µSயவ8k:…
அவr
RைனkM=ற
“அkகைறைய”
“கவrpைப” “ெதmைப”, “பாசtைத”, ‘அரவைணpைப’
அmpபதa: பSலாக, PMcைசைய ம^(மs
அளikக
நாµm
ெமௗன
ஒpgதl
அmtததாக
ேதா=Gm
மனRைல_டேன
இ8nS8kக
மா^ேடாm.
இnத
பாராMராஃπ=
µதl
ெசாlைல
பா8ŋகll,
அ/
‘தaெசயலாக’ எ=ேற ெதாடŋ:Mற/.
அதaகான
சnSpgtS^ட]டl
எŋக?k:ll
RகழXlைல.
இைதpபQk:m, S^ட]டl உŋகmடm RகழXlைல.
எேதcைசயாக இnத gtதகtைத Bŋகll பQt/ நm
ெசாaகைள, Pnதைனைய பMrn/ெகா'Q8kகkH(m…
அனwt/ேம தaெசயலாகேவ RகNM=றன. இ/ :Itத
அagதமான Xளkகŋகைள, இேத XனாQ, அேத XனாQ

ம"#m அ&tத )னா, எ./.ற 1tதகŋக4l நா7r 9:
சாr அ<ைமயாக எ?@A<k/.றாr.
சாதl %&த'ேற:இpெபா?ெதlலாm,
1tதகŋகll
காண/ைடkKm
ெபா?L
அைவ
:கpெப<m
Nnதைனkகான
சnதrபt@ேலேய
இய"ைகயாl
அQpπ
ைவkகpபS,<pபதாக
க<த
ைவk/.றL.
இlைலெய.றாl “அLl காவTேட” அவrகளL
“அVபவராக இ<tதl” (XAŋ மாrSடl – Being Mortal)
எ./.ற ெப.KA. πரYரtதாl ெவ4AடpபSட, ஆŋ/ல
1tதகm நm ைகAl இnத π.ன[Al இvவள]
ெந^சலான
பயணt@l
/ைடt@<kகாL,
அpப,
/ைடt@<nதா_m, அைத ெசாnத ஊ^l, வயதான அpபா
அmமா).
அரவைணpπl,
அவrக4.
அ"1தமான
சைமயal ம/bnL ெசாk/p ேபாA<k/.ற சnேதாஷ
:தpπl… ம[k கணk/l ப,t@<kக]m மாSேடாm…
அ"1தமான… வாb/.ற ஒvெவா<வ<m… ைவt@யm
த</.ற ைவt@யm ெப#/.ற ஒvெவா<வ<m… ப,kக
ேவT,ய இnத 1tதகtைத இvவள] த"ெசயலாகவா…
ஆனாl, “சாr, eŋக, இைத, fcசயm, அவNயm ப,pXŋக!”
எ.# லh: πரசாnt ெகா&t@<kக மாSடாr. மாSடா.…
எ.# பாசµட. எ?தtேதா.j, பேயாெக:sS^, உத)
ேபராN^யr, ம"#m இvவள] அ"1தமான 1tதகtைத
ெகா&tL… ச^யான சமயt@l… கTகைள @றnL…
அlல அlல கTகைள N:S,… (இL ேபcm வழkK –
ேகாைவ வSடார வழkK கTகைள N:Sடரா. – எ.றாl
கTகைள
oT&m
oT&m
இைமtLkெகாT&,
ெகாS,kெகாllpதl… கTq,t @றpபைத படபடெவன
ெசyவதாl… Nnதைன ெத4] ஏ"ப&ேமா?
…eŋகll
ெசyL பாrpபைத நm மனkகT[l காணµ,/.றL)
ெத4வான பாrைவேயா& வாbைவ காணைவtத வVகாS,,
qலm, வnLேசrnத 1tதகm இL. µ.1 7jய க[ய.
tŋK.றனா^. சŋக இலk/ய பாடal, “யாLm ஊேர
யாவ<m ேக4r” எ./.ற :கp πரபலமான வ^க4l
ெதாடŋKm பாடal இpப,யான, ‘சாதl – 1@த.ேற’
எ./.ற ெசா"கll பய.ப&tதpபS& உllளன. உல/l
πறp1pேபால பழைமயானL இறpேப. த"காலt@l அL
Kjtத ெத4வான 1^தl நm:டm ஏ"பS&k ெகாT&,
உllளத. ஒ< அைடயாளm – அLl காவTேடA. 1tதகm.
ெகtதான %tதகm:-

வா#kைக'l பல +tதகŋக/l பல 0ராஃ+கைள
பாrt56k07ேறாm… அnத வா#kைகையேய 0ராஃபாக…
பkகŋகll 25,27 ம@Am 28 l “BதCDEm ெசy5கll”
(Things Fall apart – இைத BதCDEm ெபா6Jகll எ7Aதா7
ெமாLெபயrkக ேவMNm ஆனாl நமkR… ெசy5தாேன
எ7பதாl நாm இpபT எE5 உllேளாm)
எ707ற
இரMடாm அt5யாயt5l வைரnW காJTXllளாr அ5l
காவMேட எ7Am அ5உ7னதமான அAைவ B0cைச
Z+ணr ம@Am வரpπரசாதமாக வnத எEtதாளr. இvவள^
_pபrேலTv
(அள^kR
அ5கமான
–
Superlative)
அைடெமாLகைள ேசrtW எEWவத@R Zயாயŋகll Zைறய
Zைறய இ6k07றன. +tதகtைத `ேழ ைவkக µTயாமl
பTtதெபாEW… (ஏென7றாl நMபd7 தnைத'7
ம6tWவ _ழem அpபT)
லஷgh πரசாn5@Rm…
_#ZைலkRm ந7C ெசாlல ேதா7CயW. _#Zைல…
ேநரm… எ707றேபாW அ5l பTk07ற iŋகjm
வnWDNkrகll… நமkRm ந7C…
உ"#m %kகll:அpபT எ7னதா7 இ6k07றW எ7A ேகJடாl…
µEதாக ெமாLெபயrtWDட lNமள^ ஆைச'6k0றW
அவகாசhlைல. எனேவ Bலபல க6tWkகைள ெசாlm
DJNDட மனhlைல. நாm அைனவ6m நமW கJNைர'7
ஆரmப அt5யாயŋக/l மனWkRll ZைனtWDJN
ம6tWவrக/7 µT^கைள RCtW… மனkகலkகm
ெகாMT6nேதாhlைலயா?
(இkகJNைரகைள,
எEWmேபாேத
வnW
ேச6m
Dமrசனŋகைள,பi7oJடŋகைள உJேசகரm ெசyேத…
ெதாடரpபN07றW)
அtதைகய ம6tWவ B0cைச
µைறகll,
ம6nைத
எNtWkெகாlljm
மpதd7…
ேநாயா/'7… எ707ற இரMடாவW ெசாlekR ப5l…
‘மpதd7’ – எ707ற ெசாlேல பய7பNtதpபJNllளW –
காரணமாகேவ.
மலr07ற மலrகll உ5rவW எvவள^
இயlபானேதா… அvவள^ சாதாரணமானW மரqtதl.
மாமpதr அpWlகலாm அவrகll அவr D6mπய வMணm
இய@ைக எy5னாr.
மாணவrகjkR வRp+ எNkRm
ெபாEW. இpேபாW நm க@பைன பlேவA உ5rnத rkகைள
RCtW
ெச7C6kகklNm.
இய@ைகயானேத!
கைதக/em
கJNைரக/em
µtதாyp+kRm,
0ைளேமkskRm,
µT^ைரkRm
µk0யtWவm
ெகாNk07ற நாm… வா#^ µT^… எpபT அைம07றW

எ"பத%கான )rமானமான µ-.k0 வரµ-வ3lைல.
அ8ேவ இய%ைக<" ெப>m @3r. வாAkைகைய B-p@
ெசyF"ேறாமா?
சாைவ தllIp ேபாJF"ேறாமா?
எ"F"ற ேகllKkகான, Lதrசனமான உNைமயான ப3l
பல… ேநரŋகIl ெதQயவ>mெபாR8 Sட… இnத
ேகllKைய
0Vt8
Xn3kக
நாm
எlேலா>ேம
தயŋ0F"ேறாm. அnத தயkகt3l இ>k0mெபாRேத!
µ"@, ஆZ ம[Jமா அழ0? எ"Z ேக[ட ேகllKkகான
ப3ைல பாrt8 KJேவாm. அ8 அJtத பt3<l…
!"m அழ&:இரNேட ெசா%கIl… B>m அழ0! எ"Z அnத
µக]l ப3K%0 ப3l எR3ேனாm நாm.
ஆ%Vl
ஓ-kெகாN->k0m, ஆrpபQt8k ெகாNJ இ>k0m
B>m, “ஆZம[Jமா அழ0?” எ"Z ேக[டவ>m… ச_rn8
0VpπடpபJm வNணm அnத ப3l அைமn8ேபான8
அ8ேவ நm க[Jைரkகான தைலpபாக.m அைமn8ேபான8.
வNணt8p bcXகI" வாAநாll 0ைற..
அத%காக
அவ%V" Xற0கIl LறŋகI" πரமாNடt3%0m…
அவறdV"… படபடெவன மFAn8 8llI… வைளn8 ஆ-p
பறk0m பரபரp@ ேவகt தாNடவt3%0m எnதk0ைறfm
ைவkகKlைல
இய%ைக.
அ8ேபால
வாAK"
Bளtைதkகா[-gm Lறேம µkFயm.
h>kகமாக
ெசாlலpபJm ெசா%கll ‘h>k’ எ"Z 0tதாமl…
வiவா3kகpபJm அlல8 KவQkகpபJm சŋக3k0 ‘h>3’
ேசrkக ேவNJm. அV.cெசlவ", ம%Zm அழ0cெசlவ"
இ>வ>ேம
அ-kகெதாைலேபX<l
அைழt8
காெம-யாக ச%Zேநரm உைரயா-k ெகாllவாrகll…
“எpப- சாr… இpப-… இைதெயlலாm எR3
வchkகjm”, “அnத, ேநா[J @tதகtைத… kைவt8K[J நாrமலா ேபhற மா3Q ேபhŋக… உŋக
ேபcேச ஆAn8 Xn3t8 எR3 ைவt8K[J …πற0
அவXயp பJmெபாR8… அைதp πQt8 ப-pப8 ேபால,
உŋகll ேபch இ>kFறேத?” எ"Z அழ0cெசlவ"
ஆcசQயp பJவாr. உதரணt3%0 ஒ> ‘பmc’ ேபாJேவாm
இŋேக. ெதாைலேபX<l அைழtேதாm. அழ0c ெசlவ"
எJtதாr.
“தmπ… ேபசலாமா… S[டt3l எதாவ8
இ>knŋகளா? தoயா இ>knŋகளா?” எ"Z ேக[ேடாm.
இ8 pக.m µkFயமான ேகllK. பலr, ேக[டாl, பய"
அIkகkS-ய ேகllK… சelrடt ெதாைலேபXகll…
ெதாlைல ஊXகளாக மாZவைத தKrkக உத.m. µ"@

க"ட ேகll&k( அத+( ப-லாக…
தனiயாக
இ4k5ேற7 எ7ப9 வnத உடேன! இைடெவ?@7A,
“ஆமாமா, D, EFடt-ல இ4nதாHm, தJயாதா7
இ4pப” எ7L… தமMπ@7 தJt9வtைத உ+சாகpபPt-,
பாராFPm
வ"ணm
ெசா+கll
பய7பPtதpபFடைத
இkகFPைர@l ப-T ெசy9… வாV&7 வ"ணŋகைள,
அnத ெசா+கll ேகாYரt-7 உயரtைத வளpபPtதTm
உயரcெசy9 வசpபPtதTm ேகா45ேறாm.
µ"#களாl µ"யாத µ"#ைரகll:இரமண மஹ\]… “உடl ^ைல (At9 ெப\தாக
கவைல ெகாllள ேதைவ@lைல” எனML ஒ4 சnதrpபt-l
EAயைத இŋேக ^ைனT Er5ேறாm.
ெசா+ேகா
அவrகak( அLைவcb5cைச ெவ+Aகரமாக நடnத9…
அவரM ஆேராk5யமாக d"Pm நடமாடt 9வŋ5ellளாr.
அவர9 இயlபான Y7னைகem, வfகாFPதHm ெதாடrn9
வா7µ5h7 இலk5ய (Pmபt-+( 5ைடt9வ457ற9.
ம4t9வ b5cைச@l ேநாயா?@7 சmமதtைத காFiHm
அவர9 இரtத ெசாnதŋகள9 சmமதேம ெபLவ9 சFடpjrவ
ேதைவயாக உllள9.
ஏென7றாl பல lV^ைலக?l
b5cைச ேதைவகைள µiT ெசyemெபாm9 ேநாயா?
nய^ைனT
இlலாமl
இ4pப9m
உ"P
எ7L
அATcெசlவ7
சnேதகŋகைள
^வrtெசyதாr.
இpபiயாக நம9 ஆLm D4m கFPைரem ஒ4 ெத?வான
µi&+(
ெகா"Pவn9llேளாm,
ஆனாHm…
இnத
கFPைரைய – ‘ஆனாl’ எ757ற வாrtைதேயாP, µikகேவ
ஆைசpபP57ேறாm அத+( அoம- ேகா457ேறாm.
ஆcச\யŋகll ^ைறnத உல5l… வாV&7 எlைல
எ9ெவ7பைத இைறவ7 Y-ராக ைவt9llள9 ெப\ய
க&ைத!
எnத வாVTm உ"ைம@l µ+Lp ெபLவேத
இlைல! காலமான சக மJதrகள9 ெதாைலேபb@h4n9
அைழpY
வ4mெபாm9
அவrகள9
உற&னrகேளா?
ந"பrகேளா? அnத ெசy-ைய ெசாlHm ெபாm9…
நமk( மா+Lk க+பைன உ4வா(mெபாm9 -qெரன
µiTைரகll எmதpபP57றன.
ஆனாHm அவrகள9
எ"ைண – ெதாைலேபb@h4n9 ‘ெடhF’ ெசyய மன9
வ4வ-lைல… சடMெடன ெடhF ெசyய வாVT எ7ன
ெவLm எ"ணா? எ7ற எ"ணm வ457ற9… எதrem
தாŋ(m இைணய+ற இதயm ேவ"Pm எ757ற மன9
வhைம (Atத ெபா7ெமாf… எvவளT ஒpப+ற9?
ச\… கFPைரk( µiT ேவ"டாமா? எ7L Dŋகll

ேக#ப% &'nத%…
அதனாl இேதா… µ0t%2#ேடாm…
ஆனாl…,

