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Address at Jaffna University 

23 January 2012 

ாழ்ப்தாம் 

புலனத் ாண்டிணால் தன்நல் 
உநக்கத்ில்  ருல்ன கணவு 

உன்லண உநங்கிடால் தெய்துான் கணவு 

 

அன்பு ாச்தெல்ங்களப, ததருல ிக்க ஆெிாிர்களப,  

உங்கள் அலணருக்கும் எணது ல்ாழ்த்துக்கள்.   ெிநப்பு ிக்க 

ாழ்ப்தாப்  தல்கலனககத்ில் தடிக்கும் ார்கபாகி உங்கள் 

அலணலயும் ெந்ித்து உலாடுில் எணக்கு ிக்க கிழ்ச்ெி.  

ிொம், அநிில், கலன, ிாதாம், ளனாண்ல, ருத்தும், 

ர்த்கம், தாில் தட்தம் ளதான்ந துலநகபில் தல்ளர இபிலன, 

ற்ரம் ளல்ிலனக்கல்ியும், ஆாச்ெிிலும் ெிநந்து ிபங்கும் 

உங்கலப எல்னாம் ெந்ித்து உலாடுில் எணக்கு ிக்க கிழ்ச்ெி. 

உங்கள் அலணருக்கும் என் ாழ்த்துக்கள்.  

 

இன்ர காலனில் ாழ்தாத்ில் ந்து இநங்கிவுடன் பல் 

எண்ம் எணக்கு ளான்நிது என்ணதன்நால், ான் 5ஆம் குப்பு 

தடிக்கும் ளதாது, இாளஸ்த்ில் எணக்கு ஒரு அருலாண கி 

ஆெிாிர் இடம் கிலடத் அததத்ல தற்நி இங்கு தகிர்ந்து தகாள்ப 

ிரும்புகிளநன்.  அர் ததர் ிரு கணக சுந்ணார். அலப்தற்நி 

ாழ்தாத்ல ளெர்ந் நன்புனவு க.  ெத்ிாணந்ன் அர்கள் 

பனாக ெீதத்ில் அல ில்லி ிழ் ெங்கத்ில் ெந்ித் ளதாது 

அலப்தற்நி ிொாித்ளன்.  அர் ாழ்தாத்ில் திநந்து, தடித்து, 

பர்ந்ர். அல  இாளஸ்த்ில் ான் ெந்ித்ததாழுது, அர் 

ஓய்வு ததற்ந கி ஆெிாிாக இருந்ார். அதுட்டுல்ன, அர் ஒரு 

துநிாகவும் இருந்ார்.  அதுட்டுல்ன, எல்ளனாாலும் 

ளதாற்நப்தட்டர் அர். அாது ிணபம் அிகாலன 5 ிக்கு, 

தற்ரக்கக்காண ார்கள் த்ிில் 5 ார்கலப 
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ளர்ந்தடுத்து, அர்கலக்கு இனொக கிம் திற்ரிப்தார். 

கிம் திற்ரிப்தல அர் ஒரு தாண்டாக கருிணார். அாிடம் 

கிம் தின்நால், ார்கள் கித்ில் ல்ன ளர்ச்ெி 

அலடார்கள்.  

அப்தடிப்தட்ட கி துநிிடம் எணக்கு கிம் தடிக்கும் 

ாய்ப்பு கிலடத்து. ான் அாிடம் கிம் ட்டும் தினில்லன, 

அருலட அற்புாண ாழ்க்லக தநிலயும், காலன 5 ிக்கு 

எழுந்து திதெய்ால் அந் கல்ி ம் ணிி்ல் ீடித்து ிலனக்கும் 

என்ந  ல்ன ிபலநலயும் கற்ரக்தகாண்ளடன்.  ாழ்தாம் 

என்தலட ஆெிாிர் திநந் இடாக இருப்தால், அந் 

ாழ்தாத்ல ங்குகிளநன், ாழ்தாத்ில் இருக்கும் க்கள் 

அலணருக்கும் என் ாழ்த்துக்கள்.  

 

 அன்பு ண்தர்களப, ாழ்க்லகில் தற்நிலட உங்கள் 

எல்ளனாருக்கும் ாழ்த்துக்கள்.   உங்கபிடம் ான் தகிர்ந்து தகாள்ப 

ிரும்பும் லனப்பு “புலனத் ாண்டிணால் தன்நல்” 

ான் தநந்து தகாண்ளடிருப்ளதன்  

அன்பு ாச்தெல்ங்களப, உங்கள் அலணருக்கும் ான் 

எழுி கிலல இங்ளக தகிர்ந்து தகாள்பிரும்புகிளநன்.  

ான் தநந்து தகாண்ளடிருப்ளதன்  

 

ான் திநந்ளன் அரும்ததரும் ெக்ியுடன் 

ான் திநந்ளன் ற்தண்புகலடன் 

ான் திநந்ளன் கணவுடன், பர்ந்ளன் ல்ன 

எண்ங்கலடன் 

ான் திநந்ளன் உர் எண்ங்கலப தெல்தடுத்  

ான் திநந்ளன் ஆாச்ெி உள்பத்துடன்  

ான் திநந்ளன் ஆகா உச்ெிில் தநக்க  

ான் பூிில் ஒரு ளதாதும் ாட்ளடன்,  

ள ாட்ளடன், ஆகா உச்ெிான் என் னட்ெிம்,    

தநப்ளதன், தநப்ளதன், ாழ்ில் தநந்து தகாண்ளட 

இருப்ளதன்.  
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தநக்களண்டும் என்ந உர்வு ாழ்ில் ததாி னட்ெித்ல 

அலட ிகுக்கும்.  அந் னட்ெித்ல அலட என்ண தெய் 

ளண்டும்.  ீ ாாக இருந்ாலும் தாில்லன, உன்ணால் 

தற்நிலட படியும்.  

 

ீ ாாிருந்ாலும் உலப்தால், அநிால் தற்நிலடாய்   

 

திணாச்ெிளா என்ந கிஞர்  தொல்கிநார்.  

   ீ ாாக இருந்ாலும் தாில்லன,  

ீ எண்ணுது ிண்ீணாக இருந்ாலும்  

  உன் உலப்தால், ீ எண்ிது உன்லண ந்து ளெரும்  

 

என்தலட கருத்து என்ணதன்நால், உன் உள்பத்ில் னட்ெி 

ஒபி திகாெிக்கட்டும், இனட்ெித்ல அலட அநிாற்நலன 

ததருக்கு,  அல அலட உலப்பு பக்கிம், உல, 

உலத்துக்தகாண்ளட இரு. இத்துடன் ிடாபற்ெி உணக்கிருந்ால் ீ 

ாாக இருந்ாலும் தற்நி உன்லண ந்து ளெரும்.  

இத்ருத்ில் ிடாபற்ெிக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக, என் 

ாழ்ில் அச்ொிாக ிகழ்ந் ிருக்குநலப உங்கலடன் தகிர்ந்து 

தகாள்ப ிரும்புகிளநன்.  

இடும்லதக்கு இடும்லத தடுப்தர் இடும்லதக்கு 

இடும்லத தடா ர் 
 

அாது, ளால்ி ணப்தான்லக்கு ளால்ி தகாடுத்து 

தற்நிலட ளண்டும் என்தது ான் இந் ிருக்குநபின் 

பனக்கருத்து ஆகும். எணள ண்தர்களப.  

 

கடந் 12 ஆண்டுகபில், இதுல ான் 1.2 ளகாடி 

இலபஞர்கலப ெந்ித்து கனந்துலாடிிருக்கிளநன்,  அர்கபின் 

உர்வுகலப புாிந்து தகாண்டு இருக்கிளநன், அர்கபின் 

கணவுகலப அநிந்து லத்ிருக்கிளநன் ெீதத்ில் இந்ிாில் 

காாஷ்ட்ாில் உள்ப அாிில் கிட்டத்ட்ட 1 னட்ெம் 
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இபஞர்கள் கூடி கூட்டத்ில் எத்லண ளதர் Engineer, Doctor 
எத்லண ளதர், IAS/IPS Officer எத்லண ளதர், Teacher எத்லண ளதர், 

எத்லண ளதர் Entrepreneur ஆக ளதாகிநீர்கள் என்ர   ளகட்ளடன், ெின 

100 இலபஞர்கள் லகல தூக்கிணார்கள். எத்லண ளதர் 

ெந்ிதக்கும், ிான் கிகத்ிற்கும்,  ளதாக ிரும்புகிநீர்கபா 

என்ர ளகட்ளடன், அலணரும் லகல தூக்கிணார்கள்.  எத்லண ளதர் 

ல்ன அெில் லனர்கபாக ிரும்புகிநீர்கள் என்ர ளகட்ளடன்.  50 

இலபஞர்கள் ாங்கள் ல்ன அெில் லனர்கபாக ிரும்புகிளநாம் 

என்நார்கள்.  அில் 5 ளதல ளர்ந்தடுத்து,  அர்கபிடம் ீங்கள் 

அெில் லனாணால் என்ண தெய்வீர்கள் என்ர ளகட்ளடன்.  ஒரு 

ான் இந்ிால 10 ஆண்டுக்குள் பர்ந் இந்ிாாக 

ாற்ரளன் என்ர தொன்ணான், ஒரு ாி தொன்ணாள், 

னஞ்ெத்ல ஒிப்ளதன் என்ர,  இன்தணாரு ான் – இலப 

ெபாத்ல என்ணால் படியும் என்ந ம்திக்லகல தகாடுத்து, 

ம்ால் படியும் என்ந ம்திக்லகல பர்ப்ளதன், அப்தடிதன்நால் 

இந்ிாால் படியும் என்ந சூழ்ிலனல உருாக்குளன் என்ர 

ம்திக்லகல தகாடுப்ளதன் என்ர கூநிணான்.  

 

அலப்ளதால் இங்கு ாழ்தாப் தல்கலனக்ககத்ில் இருக்கும் 

இலபஞர்கள் அலணரும் இனங்லகல ஒரு பர்ந் ாடாக 

ாரற்கு ீங்கள் ளர்ந்தடுத்து திாற்ரம் துலநில் ெிநப்தாக 

திாற்நி ெிநந்து ிபங்குவீர்கள் என்ந ம்திக்லக இருக்கிநது.  

ண்தர்களப, ான் எந் ாட்டிற்கு  தென்நாலும் அந் ாட்டின் 

இலபஞர்கபிடம் இந் ம்திக்லகல, னட்ெித்ல, 

கணலப்தார்கிளநன்.   அப்தடிப்தட்ட இனட்ெிம், கணவு உங்கள் 

கண்கபில் திகாெிப்தலப்தார்க்கிளநன். உங்கள் அலணருக்கும் என் 

ாழ்த்துக்கள்.  

 

ீ ணித்துாணன்.  

ிணபம் வீட்டில் எாியும் ின்ொ தல்லத தார்த்வுடன் ம் 

ிலணவுக்கு ருகிநார் ாஸ் ஆல்ா எடிென்,  ிணபம் ஆகாத்ில் 

ெத்த்ல எழுப்தி ிண்ில் தாயும் ஆகா ிாணங்கலப 

தார்த்வுடன் ம் ணில் ருகிநார்கள் லட் ெளகார்கள்,   ாம் 
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உதளாகிக்கும் தாலனளதெி ற்ரம் லகளதெில தார்க்கும் ளதாது 

அதனக்மாண்டர் கிகாம் ததல் ம் ணின் அருகாலில் 

ளான்ரகிநார், சூாின் திகாெித்துக்தகாண்டு இருக்கும் ளதாது ஏன் 

கடலின் ிநபம், அடிாணபம் ீன ிநத்ில் ளான்ரகிநது. என்ந 

ளகள்ி எல்ளனாருக்கும் ில்லன, ஆணால் னண்டணில் இருந்து 

தகால்கத்ாிற்கு தம் தெய்யும் ளதாது ஒரு ிஞ்ஞாணிக்கு அந் 

ளகள்ி ந்து, அந் ளகள்ிக்காண தில்ான் ஒபிச்ெிநல் 

(Scattering of Light), அது ான் ெர்.ெி.ி. ாதக்கு ான் 

ிலபிற்காண (Raman Effect)  ளாதல் தாிலெ ததற்ர ந்து.  

உனக ெபாத்ில் அகிம்ொ ர்த்ிற்கு ஆி கர்த்ாாக 

ிகழ்ந்ர் ார் என்ந ளகள்ி ரும் ளதாது ாம் எல்ளனாருக்கும், 

இந்ிாில் இருந்ாலும், இனங்லகில் இருந்ாலும், ம் 

ஞாதகத்ிற்கு ருது, தல்னாிக்கக்காண வீர்கலப, க்கலப  

தகான்ர குித்து, இத் ெகிிி்ல் வீழ்த்ி, கலிங்க ளதாாில் தற்நி 

அலடந் அளொகது ணாற்நாகும்.  அன் தணால் ிலபந்து 

ான் அகிம்ொ ர்ாகும். அர் புத் த்ல ழுி, புத் த்ல 

உனகதல்னாம் தப்திது, அகிம்லெல உனகுக்கு உர்த்ிது ஒரு 

உன்ணாண ிகழ்ச்ெிாகும்.  அளொக ெக்ர்த்ிின் கன் அர்கத் 

கிந்ா, கி.ப 3து தற்நாண்டில் புத் த்த்ல இனங்லகக்கு 

அநிபகப்தடுத்ிணார் என்தது ஒரு னாற்ர ிகழ்ச்ெிாக 

குநிப்திடப்தடுகிநது. இந்ிாிி்ல் ளான்நி அகிம்ொ ர்ம், 

இனங்லகிலும் ளான்நிது.  இந் அகிம்ொ ர்த்ல 

தன்தடுத்ித்ான் இந்ிாிற்கு சுந்ிம் ததற்ர,  உனகிற்ளக 

அகிம்ொ ர்த்ல ளதாித்ர் காத்ா காந்ிடிகள்.   

 

இப்தடி தட்ட னாற்நின் தக்கங்கலப, ணது தக்கங்கனாக 

ாற்நி ஒவ்தாருரும் ஒருலகில் ணித்ன்ல ததற்நர்கள் 

ான். இந் உனகத்ில் திநந் அணருக்கும் னாற்நின் 

தக்கங்கபில் ஒரு தக்கம் ஒதுக்கப்தட்டுள்பது, ஆணால் அந் தக்கத்ல 

இந் உனகள தடிக்க லப்தது இலபஞர்கபாகி உங்கள் 

ஒவ்தாருதும் லககபில், ெிந்லணகபில், தெல்கபில்  ான் 

உள்பது.  
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ீங்கள் அலணரும் ணித்துாணர்களப! ஆணால் இந் 

உனகம் இவும் தகலும் கடுலாக உலத்துக்தகாண்டு இருக்கிநது, 

ஏதணன்ர தாியுா, உங்கலபயும் ற்நர்கலபப்ளதால் 

ஆக்குற்காக. அந் ா லனில் ான் ிாட்ளடன், ான் 

ணித்துாணன் என்தல ிரூதிப்ளதன் என்ர ீங்கள் ிலணத் 

அடுத் ிணாடி னாற்நில் உங்கள் தக்கம் எழுப்தட ீங்கள் ில 

ிலத்து ிட்டீர்கள் என்ர அர்த்ம்.   

 

ண எழுச்ெிலடந்துள்ப இலபஞர்கள், ஒரு ாட்டின் 

ிகப்ததாி தொத்து, ாட்டின் ொல்கலப ொபிக்க, ாட்டின் 

பர்ச்ெிக்கு ிி்த்ிட து இலப லனபலந எச்ெியுநளண்டும். 

கல்ி ிரணங்கள் ா ாிாின் ஆாயும் ற்ரம் 

ெிந்ிக்கும் ிநலண பர்க்க ளண்டும். அவ்ார பர்த்ால் அது 

ார்கபின் தலடப்புத்ிநலணயும் ஆக்கப்பூர்ாண உற்தத்ி 

ிநலணயும் பர்க்கும். இந்த்த் ிநல ததற்ந ார்கள் ன் 

ாழ்ாள் பழுதும் ன்ணிச்லொகள கற்கும் ிநலண அலடர்.  
 

ஆணால் ாட்டில் ததரும் ெிகிம் ளதர் தடிப்தின் தல்ளர 

ிலனகபில் கல்ி கற்க இனா சூழ்ிலனில் ற்ந ளலனகலக்கு 

தெல்ன ளண்டி சூழ்ிலனகலக்கு ஆபாகின்நணர். ாட்டில் 

இன்லந சூழ்ிலனில் தல்ளர கணச்ெிநல்கள், ரல, 

தடிப்திற்ளகற்ந ளலன, ளலனக்ளகற்ந தடிப்பும், ெிநப்பு திற்ெியும் 

இல்னா சூல், உனகாக்கபிணால் ஏற்தடும் ெபக ததாருபா 

ஏற்நத்ாழ்வு, ளற்ரல, ாநிரும் குடும்தச்சூல், ாற்ர கனாச்ொ 

ாற்நம் ம் இலபஞர்கலப ளகாக ாற்ரம் சூல் இன்லநக்கு 

ாட்டில் ினவுகிநது.   

 

இத்லணயும் ாண்டி து ாடு, து தாம்தாிம், து 

ாட்டின் பம், து ாட்டிற்ளகற்ந பர்ச்ெி பலந, ாம் அலணரும் 

ஒள ாட்லட ளெர்ந்ர்கள் என்ந ஓற்ரல  உர்வு, 

பன்ளணார்கபின் க்கு ிட்டுச்தென்ந தக்க க்கங்கள் 

இலகலப அடிப்தலடாக தகாண்டு, இந்க்கான பலநக்கு ஏற்நாற் 

ளதால் ம்ல ாம் அநிவுப்பூர்ாக ாற்நி அலக்களண்டும். ாம் 
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து பகாில இக்கால் து க்கலப அநிார்ந் ெபா 

ாரனர்ச்ெிக்கு அலத்து தெல்ன ளண்டி கட்டாத்ில் ாம் 

இருக்கிளநாம்.  

 

புலனத் ாண்டிணால் தன்நல்  

 அன்புள்ப ார்களப, ிருக்குநள் என் ாழ்ில் இலந் 

ிக பக்கி ாழ்க்லகச் ெித்ாந்ம். என் ாப் தருத்ில் ான் 

அநிந் ிருக்குநள், என்தலட ாழ்ில் பக்கி அங்காகி, என் 

ணில் னட்ெிப் ததாநிகலப உருாக்கிது.  

 1946ல் ஸ்ார்ட்ஸ் உர்ிலனப்தள்பிில் தடிக்கும் ளதாது 

என்தலட ிழ் ஆெிாிர் ிருலலனக்கண்ன், ிலணத்ிட்தம் 

67து அிகாத்ிலிருந்து 666து ிருக்குநலபப் தாடிப்தாடி 

தெப்தடுத்ிணார். அன்ர ணில் திந் குநள், என் ாழ்ில் 

னட்ெிங்கலபக் தகாண்டு ரும் ிண்கனம் ளதான்நளார் ெக்ி ிக்க 

குநபாணது.  

 எண்ி எண்ிாங்கு எய்துத எண்ிார்  

 ிண்ிர் ஆகப் ததநின்.  

இக்குநள்ான் என் ாழ்ின் அஸ்ிாாணது. எணது ிஞ்ஞாணப் 

திில் ஒவ்தாரு கான கட்டத்ிலும் ளொலணகள் ளொர்வுநச் 

தெய் ளதாது, உள்பத்துக்கு உபட்டி குநள் இது.  இந்ிாில் தன 

ிஞ்ஞாணிகபின் எண்ங்கள் தன டிங்கபில் உருதடுத்து அக்ணி 

எழுச்ெி ததற்ர, ஏவுகலச் ெக்ிாக னர்ந்து,  இந்ிா தன 

துலநகபில் ன்ணிலநவு ததற்ரத் ிகழ்கிநது.  தெலில் உரி 

இருந்ால், தற்நி ிச்ெம்.  

 ஒரு பலந ான் தடித் ிருச்ெி தெின்ட் ள ாெப் கல்லூாிக்கு 

தென்ர இருந்ளன். அப்ளதாது ஒரு ார் என்ணிடம் ஒரு ளகள்ி 

ளகட்டார். ம் ாடு  ணாக ாடு, அப்தடிப்தட்ட ாட்டில் தன 

ன்ல, ீலகள் டக்கின்நண, ன்பலநகள், கனங்கள், ின 

அதகாிப்புகள்,  ாி  ளால்கள்,  ீிாம், அடக்குபலந, 
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திாங்குல், ஏளச்ெிகாம், ெர்ாிகாம், ல்னன் குத்துான் 

ி, தனபள்பன் ான் திலக்கபடியும் என்தது ளதான்ந 

ிகழ்ச்ெிகள் ெர் ொாாக இந்  ணாக ாட்டிளன 

டக்கிநள, அப்தடி டந்ால் கூட தெய்ித்ாபிலும், 

தாலனக்காட்ெிிலும் உங்கலபப்தார்க்கும் ளதாதல்னாம் 

எப்ததாழுதும் ெிாித்துக் தகாண்ளட இருக்கிநீர்களப. ாழ்க்லக 

எப்ளதாதும் இணிப்தாக இருக்க படியுா? என்ர ளகட்டார்.   

 ான் அருக்கு தில் தொன்ளணன். “ஒவ்தாருாின் 

ாழ்ிலும், தன புல்கலபயும், ெின தன்நல்கலபயுள எிர் 

தகாள்ப ளர்கிநது. ஒரு தன்நலின் சுகத்ல ளாக்கிச் தெல்லும் 

ளதாது, தன புல்கலபக் கடக்க ளண்டிருக்கிநது.  

ளால்ிில்னால் தற்நிில்லன.  கண்ீர் எப்ளதாதும் 

காிப்தாகள இருக்கும். ஆணாலும் ஒாிரு ெங்கபில் அது 

இன்தாகவும் இருக்கும். அந் இன்தம் ததந ளண்டுாணால், தன 

புல்கலபக் கடக்கும் உள்ப உரிலப் ததந ளண்டும்.  ம் 

எண்ங்கள் உரிாணால், அல உலப்தாக ாநி, ாம் 

எண்ி இனட்ெித்ல அலடனாம்”. இக்கருத்ல தனிங்கபில், 

தபிவு உலகபில் லநதல் ிருக்குநள் உர்த்துல கானாம்.  

1947ல் இந்ிாில் ஒரு இடத்ில்  ாி கனளா, க்கனளா, 

ஏற்தட்டால் அது ாடு பழுலக்கும் தவும் ன்ல தலடத்ாக 

இருந்து. ஆணால் 2012ல் அப்தடி இல்லன, இந்ி ெபாம் 

அநிார்ந் ாற்நத்ல அலடந்ின் காாக, ெபாம் 

ரனர்ச்ெி ததற்நின் காாக, அப்தடிப்தட்ட ன்பலநகள், 

கனங்கள் லநந்து ருகிநது.  அநிவுப்புட்ச்ெி ஒன்ர ான் 

ெபா ரனர்ச்ெிக்காண அடிப்தலடாகும்.  ாி, ம், தாி 

ற்ரம் இண ளற்ரலகபில் இருந்து ிடுதட்டு ணி இணம், 

ளம்தாடலடந், அநிார்ந் ணி இணம் என்ந ிலனக்கு ணி 

ெபாத்ல எடுத்து தென்நால் ான்,  ஒரு ெர் ெபாத்ல, 
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ளடு தள்பம் இல்னா ெபாத்ல, பர்ந் ெபாத்ல, 

அலிாண ெபாத்ல அலக்க படியும். அப்தடிப்தட்ட 

ெபாம் அல ளண்டுாணால், அடிப்தலடத் ளல என்ண, ம் 

ாழ்ில் ஒவ்தாருருக்கும் ஒரு இனட்ெிம் இருக்களண்டும். 

இனட்ெிம் ட்டும் ளதாாது, அல அலடக்கூடி அநிலயும், 

ஆற்நலனயும், ிளகத்லயும் ததநளண்டும்.  எணள ண்தர்களப, 

அலப்தற்நி உங்கலடன் கனந்துலநாடுகிளநன்.  

 

இனட்ெி ாகம் 

 

இந் ெத்ில் ான் ஓரு பலந இந்ி தாாலன்நத்ில் 

இற்நி தாடி கில ாிகள் என் ிலணவுக்கு ருகிநது. அந்க் 

கிலின் லனப்பு இனட்ெிம்.  
 

இனட்ெிம்  

 

ï£¡ ãP‚ªè£‡«ì Þ¼‚A«ø¡,   

âƒA¼‚Aø¶ Þô†Cò Cèó‥, â¡ Þ¬øõ£   

 

ï£¡ «î£‡®‚ªè£‡«ì Þ¼‚A«ø¡,   

âƒA¼‚Aø¶ ÜP¾․ ¹¬îò™ â¡ Þ¬øõ£  

 

ï£¡ ªð¼ƒèìL™ c‣F‚ ªè£‡«ì Þ¼‚A«ø¡.  

âƒA¼‚Aø¶ Ü¬ñF• b¾.  â¡ Þ¬øõ£  

 

Þ¬øõ£, Þ¬øõ£, ËÁ «è£® ñ‚èœ Þô†Cò Cèó•¬î»‥, 

ÜP¾․¹¬îò¬ô»‥, Þ¡ð Ü¬ñF¬ò»‥ à¬ö•î¬ìò 

Ü¼œõ£ò£è. 

 

Þ‣î‚ èM¬îJ¡ è¼•¶ â¡ù.  

 

ï£‥ õ£› ï£œ º¿õ¶‥ ð®•¶‚ ªè£‡®¼‚A«ø£‥. ðE ªê…¶ 

ªè£‡®¼‚A«ø£‥.  Þ¬õè¬÷„ ªê…»‥ «ð£¶ ïñ‚° õ£›M™ 

å¼ Þô†Cò‥ «õ‡´‥.  அாது, து எண்ம் உர்ாக 
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இருந்ால், அரும் ததரும் இனட்ெிங்கள் ளான்ரம், ததரும் 

இனட்ெிம் இருந்ால் அருலாண எண்ம் ரும். எண்ம் 

உர்ந்ால் ம் திகள் எல்னாம் உர்ந்ாக இருக்கும்.  

 

õœÀõ˜ è£†´‥ õ÷ñ£ù ï£´ 

 

F¼õœÀõK¡ °øœ நமக்கு ஓன்றை G¬ù¾ ஊட்டுகிைது அதாவது.   

 HEJ¡¬ñ ªê™õ‥ M¬÷M¡ð‥ ãñ‥ 

 ÜEªò¡ð ï£†®Ÿ Aš¬õ‣¶ 

 

 å¼ ï£´ ï™ô õ÷ñ£ù ï£ì£è è¼த․ðì«õ‡´ñ£ù£™ Ü‣î 

ï£†®™ «ï£J¡¬ñ, ªê™õ„ªêN․¹, ï™ô M¬÷„ê™, Ü¬ñF»‥ 

²ºèñ£ù êºî£ò„ Å›G¬ô»‥, õL¬ñò£ù ð£¶è£․¹‥ 

Ü‣ï£†®™ Gôõ«õ‡´‥ â¡Aø£˜.  â¡ù Ü¼¬ñò£è å¼ 

õ÷ñ£ù ï£†¬ì ðì‥ H®•¶‚ è£†´Aø£˜.  ï£‥ â™«ô£¼‥ 

அநிார்ந் பலநில் à¬ö•¶•î£¡ து ï£†¬ì õ÷ñ£ù 

ï£ì£è ñ£Ÿø «õ‡´‥.  

அலில ளடி 

சுபகாண, ளடு தள்பம் இல்னா ஓரு அநிார்ந்,  

அலிாண, கிழ்ச்ெிாண ெபாத்ல உருாக்க என்ண தெய் 

ளண்டும் என்ந ளடலின் ஓரு தகுிாக ளடிக்தகாண்டு 

இருக்கிளநன். ான் ஓரு பலந 2003 ஆம் ஆண்டு இந்ிின் 

டகிக்கு ாினாண அருாச்ெனப் திளெத்ிற்கு 3500 ீட்டர் 

உத்ில் அலந்துள்ப ாங் என்ந இடத்ிற்கு தென்ளநன். ஓரு 

ாள் பழுதும் இருந்து அங்கு புத் திட்சுகலப ெந்ித்ளன். 

கடுலாண குபிாில், ாழ்ற்கு ிகவும் ெிப்தடக்கூடி சூல் 

இருக்கும் ளதாது அங்கு உள்ப க்கள் அலணரும் ெிாித் பகத்துடன் 

புன்ணலக  வீற்நிருப்தது கண்ளடன். இப்தடி தட்ட சூழ்ிலனில் 

இங்கு எப்தடி அலியும். ொந்ியும் ினவுகிநது என்ந ளகள்ி 
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என்தள் எழுந்த்து.  

அங்கிருக்கும் லனல புத் திட்சுிடம் ளகட்ளடன்? இது 

எப்தடி ொத்ிாகும் என்ர? அற்கு அர் ீங்கள் ாட்டின் 

குடிசுத்லனர் உங்கலக்கு தாிாா என்நார். ான் 

ிடில்லன, இல்லன ீங்கள் எணக்கு தில் தொல்ன ளண்டும் என்ர 

லியுரத்ிளணன். அற்கு அர் தொன்ணார். இந் உனகத்ில், 

க்கு தல்ளர திச்ெிலணகள், ம்திக்லகின்ல, சுனம், ெபக 

ததாருபாா ளரதாடு, ளகாதம், தரப்பு அன் பனாக 

ன்பலந.  இப்தடி தட்ட சூழ்ிலனில், புத் ஸ்னம் என்ண 

தெய்ில தப்புகிநது என்நால், ாம் ஓவ்தாருரும் “ான், எணது”  

என்ந எண்த்ல ம் ணில் இருந்து அகற்நிணால், ம்ிடம் உள்ப 

ற்ததரல லநயும்., ற்ததரல லநந்ால், ணிர்கலக்கு  

இலடளாண தரப்பு அகலும், தரப்பு ம் ணல ிட்டு 

அகன்நால், ன்பலந எண்ங்கள் ம்ல ிட்டு அகலும்,  

ன்பலந எண்ங்கள் ம்ல ிட்டு லநந்ால், அலி ம் 

ணத்ல ழுவும்.  

என்ண ஓரு அருலாண ிபக்கம், ஆணால் எப்தடி “ான், 

எணது” என்ந எண்த்ல ம் ணில் இருந்து அகற்ந படியும். 

எவ்பவு கஷ்டாண ிம். இற்காண தக்குாண கல்ி 

பலநல எப்தடி ாம் தகாண்டு ருது என்தது ான் ம்ிலடள 

உள்ப ொல். அந் ொலன எப்தடி ொபிப்தது, அலில எப்தடி 

அலடது என்ந என் ளகள்ிக்கு ிலட ளடி என் தம் 

தாடர்ந்து.  ான் தல்ளகாி ாட்டிற்கு தென்ளநன் அங்கு கிருஸ் 

ஸ்னத்ிற்கு தென்ளநன். ாங்கில் கிலடத் தெய்ிின் 

தாடர்ச்ெிாக, அங்கு உள்ப பிர்ந் தாிாிார் ஓரு ாக்கித்ல 

ந்ார்.   ன்ணிப்பு என்ந உன்ணாண ாக்கித்ல ந்ார். 

ன்ணிப்பு என்தது எப்தடி ஓரு ாழ்க்லகல தக்குப்தடுத்தும் 

என்தல தற்நி அருலாண ிபக்கம் ததற்ளநன்.  
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அன் தாடர்ச்ெிாக ிளகாணந்து திநந் இடத்ிற்கு 

தென்ளநன். எணக்கு கிலடத் அததங்கலப தகிர்ந்து தகாண்ட 

ளதாது அங்கு எணக்கு கிலடத் தில் என்ணதன்நால். தகாலட, 

அாது தகாடுக்கும் கும், இத்லண குங்கலடன் தகாலடயும் 

ளெர்ந்து இருந்ால் ாட்டில் அலிக்கு அது ித்ிடும் என்தாகும். 

இந் களனாடு அஜ்ீர் மாீப் தென்ளநன், அங்கு தென்ர 

தள்பிக்கில தாழுலகக்கு தென்ளநன். அங்கு இருந் சுதி 

ததாிாிடம் இள ளகள்ில ளகட்ளடன், அற்கு அர் 

ஆண்டணின் தலடப்தில் ளலயும் உண்டு, லெத்ாதம் உண்டு, 

ல்ன எண்ங்கள், ல்ன  தெல்கலக்கு ித்ிடும், ல்ன தெல்கள் 

அன்லத பர்க்கும், அன்பு அலிக்கு ித்ிடும் என்நார். ல்ன 

தெல்கலபப் தற்நி எண்ணும் ததாழுது. காந்ி ி ாழ்ில் டந் 
ஒரு ிகழ்ச்ெில உங்கள் எல்ளனாாிடபம் ான் தகிர்ந்து தகாள்ப 

ிரும்புகிளநன். காந்ி ிின் 9 து ில் அது ாார். 

அருக்கு ஒரு அநிவுலல ந்ார் அந் அநிவுலாது.  
 

களண, உணது ாழ்ில், துன்தத்ில் துலம், 

ாாது ஒருாின் ாழ்ில் ீ ஏளதம் ஒரு 

ாற்நத்ல உருாக்கி, அல துன்தத்ில் இருந்து 

ீட்தடடுத்து பன்ளணற்ந தாலில் தகாண்டு 

தென்நால், ீ ணிணாக திநந்ின் தனன் உன்லண 

பற்நிலும் ந்லடயும். கடவுள் எப்ததாழுதும் 

உணக்கு அருள் தெய்ார்.  

இந் அநிவுல, இந் பூிில் திநந் எல்னா க்கலம் கலடப்திடிக்க 

ளண்டி பக்கிாண அநிவுல.  

ணொட்ெிின் ாட்ெி 

ெீதத்ில் சுாி ெர்தண் எழுி “Tiya: A Parrot’s Journey 

Home” என்ந புத்கத்ல தடித்ளன். ெின புத்கங்கள் என்லண ிகவும் 

கர்ந்ல, எணக்கு ிகவும் தருக்காணல. அந் புத்கங்கள் 

எணது ணிப்தட்ட தனகத்ல அனங்காிக்கும். அப்தடி ஓரு புத்க்ம் 
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ான் இந் புத்கம்.  ிா என்ந இந் புத்கம் ணொட்ெில 

தற்நிாக இருப்தால் ாம் ஓவ்தாருலயும் தாடுகிநது. இல 

ிக அகாக எழுிிருக்கிநார் சுாி ெர்தண். எப்தடி ல் ணொட்ெி 

தகாண்ட ஓரு அருலாண தச்லெக்கிபிின் ாழ்வு ிாின் 

ாழ்க்லகல ாற்நிது என்ததுான்.  

 ளகாதம் ிளகத்ிற்கு அகல்ன. இல தச்லெக்கிபி ட்டும் 

உர்ந்து தகாள்பில்லன, ஆணால் இந் புத்கத்ல தடிக்கும் 

ஓவ்தாரு ாெகரும் உர்ார்கள். என்லண கர்ந் ஓரு 

பக்கிாண தெய்ி என்ணதன்நால்,  

“ீ ணித்துாணன் என்தல ீ உளண்டும்.  

உன்லண தற்நி ீ உர்ந்ல காட்டிலும் ீ ளனாணன் 

என்தல உர் 

உன்லண தற்நி ீ அநிந் அடுத் ிணாடி, உணது தெல்  

ீ எண்ில காட்டிலும் ளனாக ொிக்க லக்கும்”.  

 

 எப்தடி ாம் து ணொட்ெில தக்குப்தடுத்துது. என்ர 

என்லண ாளண ளகட்ளடன். ணொட்ெி ம்ல ல்ிக்கும் 

இட்டுச்தெல்லும், இல்லன என்நால் அது ிரும்தி ிக்கும் 

இட்டுச்தெல்லும். கிபிக்கு கிலடத் அருலாண தெய்ி என்ண.  

 

“அற்த கா, காாிங்கலக்கு கண்ீர் ிட்டு 

ததாழுல கிப்தலக்காட்டிலும், ாழ்க்லகில் 

தெய் ளண்டி ல்ன காாிங்கள் அிகம். இப்தடி 

தட்ட இடத்ல ிட்டு தபிளர ெீக்கிம்.”  

 

என்ண ஓரு அருலாண தெய்ி. எண்ம் ததாிாக இருந்ால் 

ம்ால் ொிக்க படிது அிகம். இலப்தடிக்கும் ளதாது எணக்கு 

ிருள்லர் தொன்ண ிருக்குநள் ிலணவுக்கு ருகிநது 

.  

உள்ல தல்னாம் உர்வுள்பல் ற்நது  

ள்பிதந் ள்பால ீர்த்து. 
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அாது, து எண்ம் உர்ாக இருந்ால், அரும் ததரும் 

இனட்ெிங்கள் ளான்ரம், ததரும் இனட்ெிம் இருந்ால் அதுள 

ம்ல உர்த்தும், ஓரு ளலப து பற்ெிில் ளால்ி 

ஏற்தட்டால் கூட என்தது கருத்து.  

   

ிாில் ஓரு ாக்கிம் என்லண ிகவும் கர்ந்து  

“ாதல்னாம் இன்லந ாழ்க்லகல ட்டும் ா 

தகிக்தகாண்ளடாம், அணால் ாளணா என்ணளா 

தல ெிநப்தாண ாழ்க்லக பலநல நந்ளாம் 

அதுட்டுல்ன எிர்கானத்ல தற்நியும் ெிந்ிக்க 

நந்ளாம்.”  

சுாி ெர்தண் அர்கபின் இந் த்தும் எணக்கு ிகவும் திடித்து, 

அதுட்டுல்ன எணது இலப ண்தர்கலக்கு ிகவும் ளண்டி 

த்துாகும்.  தணிப்தநலகலப ீங்கள் தார்த்ிருப்பீர்கள், அது 

என்ண ஓரு அருலாண தெய்ில ணி ெபாத்ிற்கு 

தகாடுக்கிநது. அது ான் லாிம். அந் தெய்ி தொல்து என்ண 

  “தங்கம் – என்ண அப்தடி ஓரு தங்காண ஆதத்து” 

 தம் ளகாலக்கு ஓரு ொக்கு   

 லாிம் வீதக்கு அனங்காம்” 

ாழ்க்லகப்தம் ஓரு அததம். அநிார்ந் ணது ாழ்க்லகின் 

ஓவ்தாரு தடிப்திலணில் இருந்தும் கற்ரக்தகாள்கிநது. கிபிின் 

அததம் ாழ்க்லகின் த்துத்ல ிபக்குகிநது. அததம் 

அநிலக்தகாடுக்கிநது, அநிவுான் ம்ல தனப்தடுத்துகிநது. தனம் 

ான் அலிின் தால, ான் அலிின் தாலில் டக்கிளநன். 

லன உச்ெிக்கு ஏரம் ததாழுது, ளடும் உண்டு, தள்பபம் உண்டு. 

என்நால் ாம் தாடர்ந்து பன்ளணரதுான் பக்கிம், ளடும், 

தள்பபம் ாழ்க்லகில் பக்கிில்லன.  

ற்தநாரு பக்கிாண தெய்ி என்ணதன்நால்,  

“எில் ீ உன்லண பழுலாக ஈடுதடுத்ிக் தகாள்கிநாளா,  

அில் ீ தில் அபிக்க கடலப்தட்டு இருக்கிநாய்  

 அணால் ிலபயும் இன்தபம், துன்தபம் உன்லணச்ொர்ந்து  
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 அது உன்லண ளலும் ெிக்கலுக்குல் ள்லம் 

  

 எலப்தற்நியும் தற்நற்ர இரு  

 தற்ர உன்லண தலிாக்கும்  

 தற்நில்னால உன்லண ிடுலனாக்கும்” 

 

இரிாக ிா ணொட்ெில தற்நி உர்கிநார்.   

 “ணொட்ெி ார் என்ர தாிில்லன,  

ஆணால் ணொட்ெி  இன்நி ான் இல்லன என்ர தாிகிநது.  

என் ாழ்ிலும், படிிலும், தற்நிிலும், ளால்ிிலும் 

ெந்ளாெத்ிலும், துக்கத்ிலும்  

ணொட்ெி என்தடன் தாடர்ந்து ருகிநது”.  

 

கிபி கலடெிாக எல்லனில்னா ித்ித்ல ளாக்கி தப்தட்டு 

லநகிநது.  

இந் புத்கம் எலப் தற்நி தாடுகிநது  

 “ாழ்ின் கெப்தாண ற்ரம் இணிப்தாண அததங்கலக்கும்,  

 ாழ்ின் ெந்ளாத்ிற்கும், துக்கத்ிற்கும், 

 ாழ்ின் ெிாிப்திற்கும், கண்ீருக்கும்,  

 ாழ்ின் இன்தத்ிற்கும், லிக்கும் துன்தத்ிற்கும்,  

 கடலின் ளதலனகள் எப்தடி கடலின் ஆத்ல 

கண்டில்லனளா  

 அலப்ளதால் இல எல்னாற்நிற்கும்  

ாம், ாம் ட்டுள, காம்” 

 சுாி ெர்தண் எழுி “Tiya : A Parrot’s Journey Home” என் 

ணல கிப்தடுத்ிது, ணொட்ெிின் ணல தற்நி அநிந்து 

தகாள்ப உிது.  

படிவுல  

ணொட்ெி என்தது, இத்ின் ஆத்ா, ணி இத்ில் 

இருந்து சுடர் ிட்டு ிகாட்டும் ஓரு ளததாபி.  ாழ்க்லக எப்தடி 

உண்லளா அலப்ளதான்நது அது. ளர்லக்கு புநம்தாக 
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ெிந்ித்ாளனா, டந்ாளனா அது ன் எிர்ப்லதக்காட்டும். ணொட்ெி 

என்தது து தாம்தாித்ில் ந்துித் ஓன்ர, ப்லதயும், ொிாண 

ற்லநயும் க்கு ொிாண ளத்ில் உர்த்தும் ஓரு அநிார்ந் 

தணு உண்ல.  து குற்நங்கலப திவு தண்ணும் ஓரு ாழ்க்லக 

புத்கம். ொர்தற்ந ொட்ெிாக ணொட்ெி ிபங்குகிநது.  அது ம்ல 

தபரத்தும், ம்திக்லகல தகாடுக்கும், தாாட்டும், ண்டலண 

அபிக்கும், ம்ல கட்டுக்குள் லக்கும். ஓரு டல ணொட்ெி 

உரத்ிணால் அது எச்ொிக்லக, ரபலந உரத்ிணால் ண்டலண. 

ளகால ளகட்தான், இது தாதுகாப்தாணா, ளதாொக்கான் ளகட்தான் 

– இணால் எணக்கு என்ண னாதம் என்ர, ற்ததரலக்கான் 

ளகட்தான், ான் காணாக படியுா என்ர,  இச்லொணன் 

ளகட்தான், அில் என்ண ெந்ளாம் உண்டு என்ர, ஆணால் 

ணொட்ெி ஓன்ர ான் ளகட்கும், அது ொிா என்ர,  ஆணால் ஓட்டு 

தாத்ாண தில் என்ண – ன் ணொட்ெி தடி ளர்லாக டப்தது 

ஓன்ர ான். 
 

 இில் இருந்து என்ண ிபங்குகிநது என்நால், ெிர ில். 

இபம் ணில் ிலக்கும் ில எப்தடி தட்ட தனலண ருகிநது 

என்தற்கு ம்ில் அளணக உாங்கள் உள்பது. எணள ான் ாம் 

இலபஞர்கலப தக்குப்தடுத்ி ார் தண்ிணால் ான் து 

இனட்ெிாண, பாண ாட்லட, உங்கபால் பாண 

இனங்லகல அடுத் 15 ஆண்டுகலக்குள் ாற்ந படியும்.  

எணள, ார்களப! உநக்கத்ிளன ருல்ன கணவு, 

உன்லண உநங்கிடால் தெய்துான் கணவு. எணள கணவு 

காண்தது என்தது ஓவ்தாரு குந்லின், இலபஞர்கபின் 

ாழ்க்லகின் ஓரு பக்கிாண ிம். ஓவ்தாரு 

இலபஞர்கலக்கும் ாழ்ில் ஓரு இனட்ெிம் ளண்டும், அந் 

இனட்ெிம் ிலநளந கடுலாக உலக்களண்டும், தாடர்ந்து 

அநிலப்ததந, அல ளடி தென்நலடளண்டும், ிடா பற்ெி 

ளண்டும், அாது ளால்ி ணப்தான்லல ளால்ிலடச் 
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தெய் ளண்டும்.  இந் ான்கு குங்கலம் இருந்ால் கணவு 

ணாகும்.   

ீங்கள் எல்னாம் தற்நிலடவீர்கள். ாழ்தாப் 

தல்கலனககத்ில் திலும் ார்களப உங்கலக்கும், உங்கபது 

எிர்கான இனட்ெித்ிற்கும், உங்கள் ாட்டிற்கும் எணது ல் 

ாழ்த்துக்கள்.  


