பகத
ஆைை மகதோோோன!
இநோ பகத பரைை பளைையோோோோட ஆோமபகக நைைககோேன.
நமம நோடடல எலலோ நலல ோைைலயம பளைையோரகக பைை ோபோடட ஆோமபககேோோ
ைழககம. சைைை கமபடடோலம, ெபரமோைை, அமபோைை இபபட யோைோ கமபடடோலம
பளைையோரகக யோரம வோோோோோம கைடயோத. அபபட எலலோரககோம படசச ெோயைம.
ோமழ ெோயைமன எலலோ உலகககம ெபோதைோை ெோயைஙகைை கறககேோஙக சலர. ஒர
இடததோலோய அதகமோை ைழபோட உளை ெோயைமன இைோ எடததககனமைோ ோமழ
நோடடகக இநோ ஆைைோோன ெோயைம. அநோ அைவகக மைல மடகெகலலோம ோகோவல
இரககேத ஆைைககதோோன.
ோமழைோோல நைைவகக ைோ அவைை போடடககம இைர ெோோமபோை பெோணட. அைோைோட
பகதகக அைடயோைமோ ஒர கைோ போககலோமோ?
சநோோர சை ெபரமோைை பல இடஙகளோல கணட ைழபோட ெசயோ பனோை ஒர நோள
"இனனம எவைைவ நோள இபபட இநோ உலகததோல நோன கஷடபபடணம? சககோம
அைழததகக மோடடோயோ" எனற கோறடடோர. சை ெபரமோனம சர, இைன உலகததோல
கஷடபபடடத ோபோதம எனற நைைதத இநதோைை கபபடட "ஐோோைோதைோ ெகோணட ோபோய
சநோோதைோ அைழதத ைோஙக" எனற உதோோவ ோபோடடோர.
அபபடோய அைரகளம யோைைைய ெகோணட ோபோய அைழதத ஏறறக ெகோணட கயைலகக
ோபோக ஆோமபதோைர. சநோோரைடய உயர நணபோோை ோசோமோன ெபரமோள அைர ைோைததல
ோபோைைோ போரதத "எஙோக ோபோறஙக?” எனற ோகடக கயைல எனேவடன நோனம ைரகோேன
எனற ெசோனைோர. ோன கதைோயன கோதல பஞசோடசோதைோ ஓோ அத ைோைததல பேநத
சநோோரன யோைைகக மனோை ைபலட மோதர ோபோக ஆோமபதோத. ோம ோோைோ ோபோைைோ
போரதத ோசோமோனன ெமயகோைலரகள ைோைோல ோமைம ெைடட உயைோ மோயததகெகோணட
சக்ம உடமோபோட ோசோமோனகக மனோை ைபலடடோக ோபோக ஆோமபதோோரகள.
இைரகள எலோலோரம இப பட தரகோகோவலைோ ோோணட ோபோகே ோபோத அஙோக அவைை
போடட பளைையோரகக பைை ெசயத ெகோணட இரநோோள. நோஙக ைகலோசம ோபோோேோம நயம
ைோனன கபபடடோரகள. அவைைோயோ எைகக பளைையோர பைைோோன மககயம நோன
அபபேம ைோோனன ெசோலலடடோஙக. பளைையோோோோ அவைையோோோோட பகதைய போதத ோநோோ
ைநதடடோர. அவைை நோைோைம பணணைோ எலலோம எடதத நோோைமோ சோபபட ஆோமபசசோர.
அவைை ோபோட ோபோட நோோைமோ சோபபடடோர. கைடசல எைகக ெோோமப சநோோோஷம எனை
ோைணடமன ோகடடோர. "உன அரள ோவோ ோைே எனை ோைணடம" னன அவைை ெசோலல
சர, என ோமோல ஒர போடட போடனைோர. சோ கைப எனற ஆோமபதோோர அவைை. வநோயகர
அகைல அனே அரைமயோை போடல போட பளைையோர சநோோோஷப படட தமபகைகயோல ஒோோ
தககோ தகக போடடைய ைகலோசததல ெகோணட ைைதோோர! இைள ோசரநோ பேக ோசோமோனம
சநோோரம ைநத ோசரநோோஙக. எஙகளகக மனைோல எபபட ைநத ோசரநோோய எனற இரைரம
அதசயகக அவைை இநோ போடட போடைோள:
மதோ ெமோழ நலஉைமயோள சறைன மலோடைய
மதோ நைைய ைலலோரக(க) அரோோோ? மகலோபோல மழஙக
அதோைரம யோைையம ோோரம அோனபன ெசனே
கதைோயம கோோம கழவயம கோோம கல மனைோை
-ெபோரள:
சோகோத போோ சகதயன பளைையன சோணோோவநோஙகைைோய தயோனககேைரகளகக எநோ ோோ
கை தோக போோதயம கோோ தோம பன ோஙகோோன ைோ ோைணடம.
-------கைடச 3 பததகள எடட ெசயயபபடடை- தைோ
-பகத ோயோகததல இேஙகேைஙக எபபட இரககனம?

-பகத ோயோகததல இேஙகேைஙக எபபட இரககனமன ஏோோைத உணடோ?
உணோட? இபப ெசோலலபோபோேைோ ெசயய ெசயய பகத ைழ பலபபடம.
1. பயறச: அைசயோோ மைோசோட எபோபோதம ெோோடரசசயோக கடவைை நைைசசககடோட
இரபபத. அெோபபட எபபவோம நைைகக மடயமனைோ, மடயம. ைழைய அபபேமோ போககலோம.
2. வோைகம: சர ோைற எனகே போகபோட ெோரயணம. அதல சரயோைைோோய எபபவம
ோோரநெோடகக மடயனம.
3. வோமோகம: ோமோகம நமகக ெோரஞசதோோோை. அத உலக வஷயஙகளல. கடவளகடட
ைைககேத நலல ோமோகம. அோோைத வோமோகம.
4. சததயம: ைோயைம. ஆனமகததல எநோ ைழயோ ோபோைோலம கைட படகக ோைணடயத.
உணைமோய நைைதத உணைமோய ோபச மைசசோடச ெசோலகேைோ ோகடட நடபபத.
5. அரைைம: ோநரைம
6. கரைய: எலலோ சை ோோசகளகக நலலோோ ெசயைத. ஏனைோ எலலோ சைோோசகளடமம கடவள
இரககேோர இலைலயோ?
7. கலயோணம: தரமணம இலைலஙக! இதவம சமஸகரோததலரநத ைநத ோைே வோமோ
பயனபடகே பல ைோரதைோஙகளல ஒனன! கலயோணம எனகேத மறேைரகளடம அனப
போோோடட அைரகள நலலோ இரககணமன நைைககேத. கடவளடம ோைணடககேபப எலலோரம
நலலோ இரககணம, உலகம அைமதயோ நலலோ இரககணமன ோைணடககேத.
8. ோைய: கரைண. அனோப சைம. கடவள அனப, மனனககம ோனைம, பரவ ெகோணடைன.
அைைை பரநத ெகோளை , அைடய மயறச பணணகே நோமம அைைை மோதர இரகக பழக
ோைணடம.
9. அஹமைச: மைோோலம ெசயலோலம மறே சை ோோசகளகக தனபம வைைவககோம இரபபத.
10. ோோைம: கஷடபபடகே ஏைழ எளய மககளகக மடநோைைோ, சதோமோை உளைதோோோட ைோர
ெகோடககேத.
11. அைைஸைோ: அைஸைோ ெோரயமலைலயோ? கஷடபபடகேத. அைைஸைோ எபபவோம
சரசசகடட நமபகைகோயோட இரபபத.
இநோ பதெைோர வஷயமம பகத ைழல சரயஸோ ஈடபடேைஙகளகக இரகக ோைணடய
வஷயஙகள. நமகக இெோலலோம இலைலனைோ ைைரததகக ோைணடயத.
வோைகம -ஆகோோம
ோநதத பகத ோயோகததல இரககேைஙக ைைததகக ோைணடய வஷயஙகளனன ஒர படடயோல
போதோோோம. இனனகக அதல ஒணைணபபதத மடடம ெகோஞசம மடடம போககபோபோோேோம.
இநோ படடயலோல இரககேதல வோைகம எனபோ ஸோோமோனைர ோைே மோதர ெபோரள
பணணேோர. வோைகம உணைை கறசசோோகோை ெசோலகேோர. அநோ ரதயோலோய போககலோம.
வோைகம உணைை பகதத ஏததகெகோளைத. உணவல ஏன அவைைவ மககயததைமைோ
அத நமோமோட கணஙகளககம சோபபோட ோபோடத. கணஙகள நமோமோட கட பேநோத
ஆைோலம நம சோபபோடகக ோககபட அதகோமோ கைேோைோ ஆகம.
பல இடஙகளோலயம நோம உணரசகைை கடடபபடதோனமன போததககடோட ைநோோோம
இலைலயோ? அதகக சலபமோை ைழ சோபபோடைட சர ெசயயேதோோன. எபபவோம கணம ஒோோ
மோதர இரககோத. சல சமயம ோோைோ கணம அதகமோகம; சல சமயம ோோமோ கணம. இபபட
மோதத மோதத ஒணண அதகமோகம. நமம ோநோககம சதை கணதைோ அதகபபடதத அைோோய
மடநோ ைைோ நைலசச நகக மயறச ெசயயேதோோன. ோோமோ கணதைோ ோோைோ கணம
மழஙகடம. சதைம ோமலோைோ ோோைோ கணம அடஙகம.
ெோோமப உபப கோோமோ இரககேத, கசபப, பளபப, ெோோமப சட ெபோதைோ அதக ரச உளைத
இெோலலோம ோோைஸம.
நோள படடத, பைழயத, ஊசபோபோைத, மோமசம. எசசல இெோலலோம ோோமஸமோைத. அதக
சைை இலலோம ஒர அசடட ததபப ெகோஞசம தைரபப இெோலலோம சததைம.
அோோைத ெபோதைோ ைோயகக ெோோமப ரசயோ இரககேத மைசகக நலலத ெசயயோத.

ோோைஸ உணவ மைோசோட சலைதைோ அதகபபடததம. ோோமஸ உணவ தககம ைோ
ைைழககம. நமம ெசயைககள மநோமோகம.எனைடோ தஙக ைழயறோயனன மதோைஙக
ோகடபோஙக. அோைோல நோம தய சததை உணைைோய சோபபடனம.
ஆஹோோ சதெோை ஸதை சதத:
ஸதை சதெோை தரைோ ஸமரத:
எனகேத சோநோோோகோயோபநஷத. அோோைத ஆகோோம தயைமயோைோல மைததயைம
உணடோகம. மைததயைமயோல இைே உணரவ உறத படகேத.
இநோ உணவல மனற கறேஙகள ைரம எனகேோஙக.
இயலபோை கறேம ஒனற. பணட ெைஙகோயம (ெைஙகோய சோமபோர கடோதனைோ ஆனமகோம
ோைணடோமனன ெசோலகேத கோதல வழத! :-)) மத மோமசம இைை எலலோம இயறைகயோகோை
போசசைை பணணம. இைறைே சோபபடடோ இைே உணரவல மைச லயககோத. மைததயைம
ெகடடப ோபோகம. கோமமம கோோோோமம ோமோலோஙகம. பமல வைையம கழஙககள ோோமோ
கணதைோ அதகபபடததம.
நமம மைச ெோோமபோை சகத உளைதனன போததரகோகோம. நலல மைசளைைஙகோைோட
பழகைோ நமைம அறயோம மைச அோோ ோபோல ஆகத. இபபட மனஷோைோட மைவசச
சறறபபேதைோோய போதககம. இத கணணகக ெோரயோோ நடபமோை சகத. இத ஒதோோோோட
எலலோ ெபோரடகளோலயம கட போவம. அோைோல யோரடம இரநத உணவ கைடககதஙகேத
மககயமோகத. நமமடம ெோோமப பரயம ைசச இரககே அமமோ சைமககேத நலலோோ
பணணம. கடோைனன, வடட/ மதோ போசசைை எலலோம மைசல ோபோடட உழபபககடட
சைமயலகோோர சைமககேத ெகடடதோோன பணணம. அோ ஆசோோய ோோோஷம எனகேோஙக.
மணோைோோ சததபபே சழலோல உணவ ெகடட ோபோகலோம. போததோம சரயோ சதோமோ இலலோம
இரககலோம. பசச ஏோோைத வழநதரககலோம. கபைப ோைலமயர மண இபபடனன ஏோோைத
கலககலோம. இபபட படட சோபபோட சோபபடேைஙக மைைச மோததம அோைோல யோரகடட எநோ
மோதர உணைை ஏததகெகோளைத எனபதல ெோோமபோை கைைம இரககனம.
ோோமோனைர ெசோநோ அனபைததோலநத ெசோலல இரககனம. ஏனைோ சோபபோடடோல அைர படட
கஷடம..
நோைைகக ெசோலோேன.
மதயம ெைளள, ஏபோல 18, 2008
ோோமனைர படட போட!
ஸ ோோமோனைர சஷயரகளகக போடம எடபபோர. மைட தேநோ ெைளைம ோபோல போடம
ஓடகடோட இரககம. அபபட ஒர ஞோபக சகத. ஆைோ தடரனன ஒர நோள அைர போடம
ெசோலலகடட இரககேபப அடதோ ைர ஞோபகம ைோைல; நனன ோபோசச! கட இரநோைஙக
எலலோரககம ஆசசரயம. ோோமோனைரம ஆசசரயபபடட ெோோமப மயறச பணண தரபப
ெசோலல போதத, அடதோ ைரைய நைைவ படதத பேக ோமோல போடம ெசோனைோர.
போடம மடநோ பேக, “ஏன இபபட ஆசச?" னன ெோோமப ோயோசைை பணணோர. ஒணணோம
படபடைல.
அடதோ நோளம அோோ ோபோல ோடஙகல ஏறபடடத. இனனகக இத ஏனன ஒர ைழயோ கணட
படசோச ஆகணமன தரமோைம பணணைோர. இோணட நோைோ எனை ெசயோோோம எனற
எலலோம ோயோசைை பணண பணண ஒணணம பரயைல.
மதய உணவன ோபோத கோயகற எலலோம பசசனன நலலோ இரககேத ெோரஞசத. மடபபளள
ஸைோமகடோட வசோரசசோர. ஏத இநோ கோயகற எலலோமன. அைர "இபபலலோம பதசோ ஒதோர
ெகோணட ைோோர. நலலோ இரகக" னைோர. ோோமோனைரகக ஏோோோ பரஞச மோதர இரநோத.
"யோரபோ அத? எபோபோ ைரைோர?" னன ோகடடோர. ஸைோம நோைை கோல அைர ைேபப
உஙகளகக ெசோலலோேன அபபடனைோர. நசசயமோ ெசோலலபபோ எனற ோோமோனைரம
ெசோனைோர.

அடதோ நோள கோைல பைை எலலோம மடநோ பேக கோயகறகோோர ைநதரககேோோ ோகைல
ைநோத. ோோமோனைர ோபோய வயோபோரைய வசோரசசோர. ோபர ஊர எலலோம ோகடட பேக "இநோ
கோயகற எலலோம எஙகரநத ைரத?" னன ோகடடோர. "என ோோோடடததோலநதோோன, ஸைோம!”
எனேோர அைர. அநோ இடதைோ போககலோம ைோனன கைமபடடோர ோோமோனைர. வயோபோர
ெகோஞசம ோயஙகைோலம ோைே ைழயலலோம ோபோைோர. ஊர எலைலைய ோோணடயம
ோபோயகடோட இரககேைோ போதத ோோமோனைரகக ஏேககைேய பரஞோச ோபோசச. கைடசயல
"இதோோஙக என ோோோடடம" னன வயோபோர ெசோலல கட ைநோைஙக தைகசச ோபோயடடோஙக.
அைஙக நனனகடட இரநோத சடகோடடபபககததோல! "ஏமபபோ ோோோடடம ோபோட இநோ
இடமோோைோ கைடசசத" எனற ெசோலல எலலோரம தரமப ைநதடடோஙக.
பைழய கோயகறகோோரகடோட தரபபயம ைோஙக ஆோமபகக மேத போசசைை மைேஞச ோபோசச.
இபபட எஙோக பயர வைையத எனகேத கட மககயமோ ோபோயடத.
மதயம சன, ஏபோல 19, 2008
பகத, ைழபோட ைைககள
பகத எனகேத நமைமவட அதகமோை சகத ைோயநோ, எலலோம ெோரநோ, எலலோம ெசயய
ைலல கடவள ோமோல அனபம பறறம ைைககேத. அநோ கடவோை ஆகமஙகள போோணஙகள
மலமோக எபபட ோனைை ைழபட ோைணடம எனற ெசோலல இரககேோர. சமபோோோயமோக ைநத
இரககே பைைகள, பைைைகள ோபோனேைறேோல அைைோ ோபோறறகோேோம. இத ெகோஞசம
ெகோஞசமோக ஒர கறபபடட உரைததோல கடவைை போரகக ஆோமபதத படபபடயோக
மனோைற ஒர மக உயரநோ நைலயல அைைோ சோணோகத ெசயய ோைணடம.
பகதல 2 ைைக உணட. ஒனற ஒர வதககபபடட ைழல ைழபோட ெசயயேத. நைேய
ெபரயைஙக ைழபோடடககோை வதகள ைரைசகைோக எழத ைசசரககோஙக. இோ ெோரஞசகடட
மடஞசோ ஒர கர மலமோ உபோோசதோோோட ைழபோடைட ஆோமபககலோம. இநோ ெபரயைஙக
ஆோமபசச ைைககேதல ஒர ோன மதபப இரகக. இோ ைைோோய பகத- கோம ைழபோடடனன
ெசோலைோஙக.
இபபட இலலோம பகத போோைம அதகமோ இரககேைஙக ஒர வதயம இலலோம ைழபடைத
உணட. கணணபப நோயைோர எநோ வதகைை கைடபடசசோர? இதல அனப தவோமோ இரபபோோ
மககயம. பகத பதத எனகேோஙகோை அபபட.
அதககோக “நமகக அனபோோன மககயம; ைழ இலைல; நோன எபபட ோைணோ ைழபடோைன”
ன கைமபேத ோபப. நோம பலர அதகக ோோைையோை அைவ பகத இலலோமோோன இரகோகோம.
அபபட இரநோோ எலலோ சைனகளடமோம அனப கோடடோைோம. ோோைையோை பகத இரககேோோ
நைைககறஙகைோ? கணைண ெகோடகக ோயோோோ? இலைலோோோை? அவைைவோோன.
போ பகத எனபத உரைமலலோமல போபபோமமததன ோமோல பகத ைைபபத. இத ஞோை
ோயோகததல ஒர பகத.
நோம சோோோோணமோக அபபட ஒர கணணகக ெோரயோோ கடவளடம பகத ைைகக
மடயோோோோோல கடவளகக நம மைசகக மகழசச ோரமபட ஒர உரைதைோ கறபைை
ெசயதககோேோம. சலரகக கடவள கழநைோயோ இரபபத படககம. அைரகள கணணன போல
மரகன ோபோல சல ெோயை உரைஙகைை ைழ படைோஙக. சலரகக கடவைை ோோயோ போகக
படககம. அைரகள அதோபோல கறபைை ெசயதபோஙக. சலர எலலோம ைலல சகத ைோயநோ
மரததயோக போகக நைைபபோஙக. இைஙக கடவைை பல ஆயோஙகோைோட கடய ெோயைமோ
கறபைை ெசயைத சலபம.
இபபட மககோைோட மைச வததயோசமோ இரபபோோல அைரகள மைசகக ஏறேபட கடவைை
கறபைை ெசயகே சோநதோதைோ ெபரயைஙக ெகோடதத ெைசசரககோஙக. அபபோோன அைஙக
மைச கடவளல சலபமோ லயககம. பகதயம பலபபடம. இைோ “இநதககளகக நைேய
கடவளகள இரககோஙக, அத எபபட நைேய கடவளகள இரகக மடயம? அபபட இரநோோல
யோர உசதத? யோர ோோழதத? ஏன?” எனகே ோகளவகள எலலோம அசடடதோைமோோன.

இநோ மோதரயோை பகத அபோ பகத எனகேோஙக.
மதயம தஙகள, ஏபோல 21, 2008
பகத ைைககள 2
இநோ அபோ பகதயோல நைேய ைைககள இரநோோலம சலத நைேய போககலோம. பயபகத
எனபத கடவைை ெைளோய -அோோைத ஒர சைலயோலோ, எணணோலோ, சததோததோலோ,
பதோகததோலோ ோைே ெபோரளோலோ- போககேத. அைர ஒர ோகோவலோலோ ரமோலோோோன
இரபபோர. இஙோக இரககே கடவள எலலோம ைலலைர. அைைோ ோைணடககடட பைை
எலலோம ெசயோோல ோைணடயத ெகோடபபோர. ெசயயோவடடோல ெகடடத நடககம; நமைம
ோணடபபோர. நம நோடட மோஙகளல மககோோல மண வசம இபபடதோோன இரககம. ோமஸ
அதகமோ இரககே நபரகள இபபட கைட படபபோஙக.
அடதோத அைனய பகத. இத ோனபபடடத, தவோமோைத. ோைசக கணம ெகோணடைஙக
இபபட இரபபோஙக. இதல ஒோோ கடவளோோன. அைர என இோயததல இரபபோர; நோன
வரமபகே உரவல இரபபோர. அைர என இஷட ெோயைம. மதோைஙககடோட அைோோோோன
ோைே உரவல இரககோர. அோைோல இபபட இரககேைஙக மதோைஙகோைோட கடவைைோயோ
ைழபோடைடோயோ ோகல ெசயய மோடடோஙக.
அடதத ஏகோநோ பகத. அழககலலோோ சோதவக எணணஙகள இரககேைஙக இபபட
இரபபோஙக. இநோ நபர பகத ெசலததைத ஒர கோோணமலலோமோோன. “கடவள எைகக இத
ெகோடபபோர, அத நடககணம” ன எதவம இலலோோ பகத. கஷடோமோ நஷடோமோ இநோ பகத
மோேோம அபபடோய இரககம. இைோோோட கடவள எபோபோதம எஙோகயம இைரடோைோய
இரபபோர.
மதயம ெசவைோய, ஏபோல 22, 2008
வோமோகம
அடதோோோ நோம போகக ோைணடயத
வோமோகம.
இதகக ோபபோ ெபோரள ெசோலலடோடன. சதத ைைைசச போதோோ சரயோ இரநோோலம...ோமோகம
இலலோம இரபபோோ வோமோகம. அோோைத பறறககளல இரநத வடபடோல.
இத நமம கரம கடடல இரநத நமம வடவககம. பலனகள ோபோே ைழல பறற ோபோசசைோ
மைோசோட சோோை நலைம ெகடட ோபோகம. அோைோல சோோகோைோட மனோைறேம போதககபபடம.
"கண ோபோை ோபோககோல" ோபோேைஙக சககோோம சஞசலததல மோடடபபோஙக. அோைோல மைச
தயைமோயோட இரககணமைோ வோமோகம ோைணடம.
கணணன ெசோலேோன:
நோஸத பதத ோயகோசய
நசோ யகோசய போைைோ
நசோ போையோ: சோநத:
அசோநோஸய கோஸஸுகம? (கைோ 2:66)
பலனகைை ெையககோவடடோ நைலதோ பதத ைோோத; சஞசலமலலோோ எணணஙகளம ைோோ.
யோரகக எணணஙகள நைலயோ இலைலோயோ அைனகக சோநத இலைல. யோரகக சோநத
இலைலோயோ அைனகக சகம ஏத?
இநோ பறறககளகக எலலோம கோோணம இநோ மைசம பலனகளம ைக ோகோததகேதோோன. இத
ெோணடமோோன பணபோட எனைனன நரணயம பணணம. இநோ பணபோடகள மனஷோைோட
உயரவ ோோழவகளகக கோோணமோ ஆகம.

மைோசோட வகோோஙகள அோோைத ோைே ோைே உரைஙகள ஆற. இதகக ெபயரகள ெகோடதத
இரககோஙக.
கோமம, கோோோோம, ோலோபம, ோமோஹம, மோம, மோசசரயம.
இைோயலலோம சோோோோணமோை நமம ைகயோைேதம, சேநோ பகதமோனகளம, (endangered
species!) ஞோனகளம பயனபடதோேதம வததயோசபபடத.
யோர யோைோ கடடபபடதோேஙக எனபோ ெபோறததனன மனைோோலோயோ போதோோோோமோ?
போமபோடட போமபஙகை உடமபல எஙோக ோைண வடடபபோன. அைை அைனகக கடபபடட
இரககம. நோோமோ போதோோோல பயபபடோேோம இலைலயோ?
பலனகை ெையசசைஙக அைோ எலலோம இஷடததகக ஆடடபபைடபபோஙக. நமமோோல
மடயோத. இநோ ஆறல ஏோோைத ஒணண கட ோபோதம நமமைை ஆடட ைைகக.
வோைக சடோமணல சஙகோர நமம எசசரகைக பணணகேோர.
உோோோணமோ 5 மரகஙகைை ெசோலேோர.
மோைை படகக அநோ கோலததல ோைடரகள கோடடகக ோபோய மோன இரககே இடதைோகணட
படசச பலலோஙகழல ோபோல ஒர ைோததயமைசபபோஙகைோம. மோன அதல மயஙக நககம.
அபப கடோட ோபோய படசசடைோஙகைோம. யோைைய படகக இனெைோர யோைைைய
வடைோஙகைோம. அத ோபோய உோோயஞசகடட நககம ோபோத யோைை மயஙக ோபோக சலபமோ
படபபோஙகைோம. வடடல பசச போடடகக ெசௌககயமோ பேநதகடட இரககம. ஒர வைகக
ெைளசசதைோ போதோோ அத ஈரககபபடட கடோட ோபோய அநோ வைகக சடரோலோய வழநதடம.
மைைன ஒர பழைை தணடலல ோபோடட ோணணககளை வடேோன. மன அோ போதத
ெைோளள வடடககடட சோபபட ைநத மோடடககம. ைணட போைோட ைோசைைைய போதத கடோட
ைநத ோோைை கடசச மயஙகம. ப சோயநதோம ஆக தரபப கமபடம. ைணட உளோை
மோடடககம.
இபபட உயரகள ஒோோ ஒர பலோைோட ஈரபபல மோடடககத. மனஷோ நோயோ அஞச பலனகள
பனைோடயம ஓடோே! உன கத எனைனன ோயோச.
மதயம போன, ஏபோல 23, 2008
பலனகள -தரபபம
மரகஙகளகோகோ பலனகைோல கடடபபடட ோைைோோன உணடோகம. மனோனகோகோ அோோல
போபமம ஏறபடம.
பகத சோோைைல இரககே மனோன இநோ கோம கோோோோஙகள கழ ோோமோை உலக
வஷயஙகளல ோபோகேோபோத அைோ எலலோம மைட கடட ோணணய தரபபேோபோபோல பகைோன
பககம தரபபேோன. ஆைச படனமோ ஆணடைைை போககணமன ஆைச; ோோபம படனமோ
அைைை பரஞச ஒர கணமம ைோழ மடயோதனன ோோபம; அைைை போதோோ மடடோம மைச
சமோோோைமோ ஆகம எனகே மடவ - இெோலலோம உலக பறேோல ைோ கோமதைோ தயோோ
ஆககம.
எனைடோ இவைோைோ கோேோேோை, ஆணடைன இனனம அரள போலககைலோய எனகே ஏககம
அோைோல ைோ ஆததோம இைை கோோோோதைோ தயைம ஆககம.
என கடவள, என பகைோன, அைன எைககதோோன, எைகோக ெசோநோம எனகே தவோ
பறறோலோல சோோோோணமோ ெசலைதத ோமோலயம உேவைர ோமோலயம கோடடகே ோலோபம
தயைமயோ ஆகம. எனோைோடத எைகக மடடமோோன எனகே ோமோகதைோயம தயோோ ஆககம.
"கடவோை எனைை வடடவடடோபோயடவயோ? உனைை ெையபோபன. உனை என மைசல
ோபோடட படட ைைபோபன. என கலவ ெசலைம போவ எலலோதைோயம உனைை படககேதல

ெசலைழபோபன" எனகே உறதயம ஆரைமம கலவ ெசலைதோோல ைோ மோம அலலத
அகநைோைய தயைமயோககம. போமம ஞோைம ெபறேைஙகைை போககேபப "ஆணடைோ
அைஙகளகக மடடம கோடச ோோ, எைகக இலலயோ?” எனகே மோதசரயம (ெபோேோைம)
தயோோகம.
இபபட பலனகள மலமோ நமகக ஏறபடகே பறைே தரபப கடவள ோமோல ெசலதோேபப
உலகதத ோமோல பறற ோபோய போம ெபோரள ோமோல பறற ைரம .
"பறறக பறேறேோன பறறைை அபபறைே
பறறக பறற வடறகக"
னன ெசோலல இரககோஙக இலைல?
மதயம வயோழன, ஏபோல 24, 2008
பயறச
அடதத பயறச.
ஏறெகைோை மைைசயம பலனகைையம கடடபபடதோனமன ோபோர அடககே அைவ
ெசோலலயோசச. :-))
அத எபபடனனம போததடோடோம.
இநோ கடடபபோட தடரன ைோோதலைலயோ? நோம கதைோோயோட கடைோைதோ போமோ படககே
மோதர இைைகை படசச ெகோஞசம ெகோஞசமோ கடடகக ெகோணட ைோணம. ஒோோயடயோ
இழதோோ அறததககடட ஓடடம. ெோோமப லஸோ வடடோ கடடகோக ைோோத. இபபட மைைசயம
பலனகைையம கடடகக ெகோணட ைோோோ பயறச.
இைோ தைசர ெசயயனம. எலலோோம கடடககளை ைநோோசசனன ோோோனறைோ கட ெசயயனம.
இலலோடடோ பைழய வஷயஙகள ெமதைோ ைோோோ ெோரயோம உளோை ைநதடம. வடைட ெபரகக
சதோமோககைோ கட தைசர ெபரககோேோம இலைலயோ?
வடோோ பயறச ெசயயம ோபோத அலபப ஏறபடம. "அட எவைோைோ நோள இபபடோய இரககேத?
ஒர நோள ெைஙகோய சோமபோர சோபபடடோ ெகடடோ ோபோயடம?” னன மைச ோகககம.
இதகெகலலோம இடம ெகோடதோோ அவோைோோோன. கதைோஙக நமமை இழததககடட ஓட
ஆோமபககம.
எபோபோ கோம கோோோோஙகளோலநத வடபடட ெைறம இைே அனப மடடோம நககோமோ அத
பயறசோயோட மதரநோ நைல.
ோலோக ஹோெநௌ சனோோ ந கோரயோ
நோைத ோோதம ோலோக ோைோத ைோத
எனகேத நோோோ பகத சதோம. அோோைத பகோன உலகததகக ோசைை ெசயய வரமபேோன.
ஏன? உலகம தனபபபடேோோ எனபோோல இலல. உலகம மழதம இைேைைை போககேோோல
உலகததகக ெசயயேத இைேைனகோக ெசயகேத எனற பரஞசோோல அதல கைடககே
சநோோோஷததககோக ெசயகேோன.
இைோோய உலகததகக ெசயகேோோ நைைசசோ அோோல தனபோம ஏறபடம.
சைோைநோர ரஷ ோகசததோல ஆசசோமம நறவ ோைைல ெசயகே ோபோத அைோோோட ெோோணடர
ஒதோைோ ெைறநோய கடசச வடடத. சைோைநோர சனனயோச ஆக மனோை டோகடோோ இரநோைர.
அோைோல அைோோ ெோோணடைோ கைனசசகடடோர. இபபவம சர அபபவம சர ெைறநோய கடகக
நலல ைைததயம கைடயோத. அைர கைனபைப போதத மதோைஙக "ஆஹோ! ோன ெோோணடைோ

எவோைோ நலலோ போததககேோர"னன நைசசோஙக. சல நோடகளககளை அைைோ ோைே ஊரகக
அனபப ைைததயம போககேத நலலதனன ெோரயோை சைோைநோைோ ோகடடோஙக. அைரம
சரனன ெசோலல ோோைையோை பணம ெகோடதத அனபப ைைதோோர. அடதோ ஆசோம
ோைைலைய போகக ஆோமபசசோர. ஊரகக ோபோைைர நலை அபபபப வசோரசசோர. ைைததயம
எதவம பலனலலோம ெோோணடர இேநத ோபோைோர. ெசயத ைநோ பேகம சைோைநோர
ைழககமோை ோைைலைய போததககடட இரநோோர; போேவம இலைல; ைரதோபபடவம இலைல.
உயநோ நைலகக ோபோை பகோனகக எலலோம இைேைன தரவைையோடலன ோோோணம.
அோைோல ெசயகே கோரயம பதத ெபரமோமம இரககோத தயோமம இரககோத. இைேைன
ெோோணைட ெசயகே நைைபப மடடோம இரககம. இபபட எலலோதைோயம கடவளகக
அரபபணம ெசயகேத சமரபபண போைம. இத ைோணம.
இபபட பயறச ெசயகே ோபோோோோ இலைல பகத தடமோை பேோகோ எநோ நைலயலம நமம
சமக ைோழைகைய பேககணககோை ோைணடோம. ஆைோல கரம பலன மழதம ஆணடைனகக
ெகோடததடணம.
மதயம ெைளள, ஏபோல 25, 2008
கழநைோகள ைைரபப
இபோபோெோலலோம கழநைோகள ைைரபபல நோம ோபோதமோை கைைம ெகோடககவலைலோயோ
எனற ோோோனறகேத. அைரகள உடமப நலலோயரககவம அறவ படபப மலமோ ைைோவம
நைேயோை மயறச எடககோேோம. இதகெகலலோம ெசலவ ெசயய நோம ோயஙகேத இலைல.
ஆைோல அைஙகோைோட ஆனமக ைைரசசகக நோம ஒணணம ெசயைதலைல. இைோ உறத
ெசயதகக இரககோை இரககனேை பளளகள. நோம ோகோவலகக கைமபைோலம ஒர
உபனயோசம ோகடக கைமபைோலம அைரகைை வடடவடட ோபோகோேோம. கோோணம அைரகள
நைேய படகக ோைணட இரககேத; வடடபபோடம எழோ ோைணட இரககேத. அலலத
அைரகளகக படககோத. பளளகக ஆோமப நோள ோபோகம ோபோத சரததகெகோணட
ோபோைோரகைோ? இலைல இபபோோன சநோோோஷமோக ோபோேோஙகைோ? நமைம நோோம ஏமோததகக
இனெைோர வஷயம ோைே இரககேத. அைஙகோை மடவ ெசயத ெகோளைடடம எனகேோரகள.
எநோ ையசல?
ோோைோக மடவ எடககே ையசல இோறெகலலோம ோநோம இரககோத. பணததன பனோை ஓடோை
ோநோம ோபோோோத. அபபடோய இரநோோலம மைத அதல ோபோகோத. உலக சகஙகைை நோடோய
ஓடம. அோைோல சற ையதோலோய அைரகைை இநோ பககம தரபபவடட தைசர ெகோஞச
ோநோம இதல மைைச ெசலதோ ைைகக ோைணடம. நோம ெசயயம பைை மோலய கரமோககளன
ோபோத அைரகைை சற ையதலரநத பககததோலோய ைைததகெகோளைலோம. அபோபோத அத
இயலபோக பழகவடம. அநோ சமயம அைரகைை ெோோநதோவ எனற நைைதத வலகக
ைைதோோல பனைோல இபபட ெசய எனற ெசோலலமோபோத ஏோோோ நோம அைரகள சோநதோதைோ
பறபபோோக நைைபபோரகள. அைரகள ெபரயைரகைோை பன ோைணடமோைோல நமபகைக
இலலோத ோபோைோல வடடவடட ோபோகடடம. நோம சரயோக ைைரதோோல அோறக ோோைைோய
இரககோத. ஆனமகததல ரச ைநத அோன பலைை அனபவதோோோல அத நசசயம தடபபடம.
மதயம ெசவைோய, ஏபோல 29, 2008
பகோரகள வலகக ோைணடயைை
இபபட ெசயகே கோரயஙகள இயலபோோை ோரமததகக பேமபோ இலலோம நலல பலன
ெகோடககேோோ அைமநதடம அபபடனன நோோோர ெசோலேோர.
ஸதர ோை நோஸதக ைைர சரததோம ந ஸோைணயம

எனகேோர நோோோர.
அோோைத ெபணகள, பணம, நோததகன, வோோோத இைரகைைபபறறய கைோகைையம
ைரணைைகைையம ோகககோோோனன நோோோர ெசோலகேோர. இோைோல ெபணகைைபபறற இழைோ
ெசோனைோோ அரதோம இலைல. ஆண- ெபணகள நடோை இரககே ஈரபைபோோன அைர
ெசோலகேோர. அபப ெபணகள இைோ படககேபப ஆணகள பததய ைரணைைனன
படசசககணம.
அபபடபபடடைை கோமதைோ தணடம. கோமம கோடடதத ோபோல ைலைமயோைத, ெகோடயத.
வடடோ மனோைை அணஅணைோ எரசச மை ஆறேலகைையம ஆனம பலதைோயம உ
றஞசடம. சோோகரகள பலர ஆணடைன ைைககே இநோ பரடைசயலோோன ோோோதத
ோபோயடைோஙக. வஸைோ மததோர படட போடோோன ெோரயோம. எபபடபபடட ோபஸ எனைைோசச?
ெபரய ெபரய ஞோனகைைககட கண ோநோததல நைல ோடமோே ைைககே சகத இதகக
இரகக.
அோைோல சோோைைல இரககேைர சமகததல ைோழநத ெசயலபடட ைரம ோபோத இநோ
அபோயம கறதத வழபோபோட இரககனம.
நோரஸோை போ நோப ோோசம தரஷடைோ மோகோ ோமோஹோோைசம
ஏோன மோமஸை சோத வகோோம மைசவசனோய ைோோம ைோோம

சஙகோர பைோகோவநோததல எசசரககேோர.
ெசலைம இனெைோர கைரசச. இத ோபோகம எனகே அனபவககேதல தணடோல
உணடோககம. சோோைை சலததபோபோகம. ஆனமகததல மனோைறேம ோைட படம. பலனகள
இசைசகக தன ோபோடம. மை நைேவ ைோோத. ோமலம ோமலம ெசலைம ோசககணம எனகே
நைைபப ைநதடம. இோைோல சம நைல ோபோய சோநத ோபோயடம.
அபபடனைோ பணோம ோைணடோமன அரதோமோ?
அபபட இலைல. அைோ ோோட ஓடோம நோம இரககே ோைைலல நமம கரம ைசதோோல எனை
கைடககோோோ அதல நைேைோ இரககபபோககணம.
யலலபோோ நைகரோமோ போதோம வதோம
ோோை வோைோோய சதோம

சஙகோரோோன தரபபயம.
நோததகர பதத கோதல ோபோடடககோோோனன அடதத ெசோலகேோர.
அத இயலபோகோை உலக ைோழகைகல பறற உணடோககைத. சோோைைல இேஙகம மனைோல
எவைோைோ ோைணோ ோயோசககலோம. தரமோைம ெசஞச இேஙகடட அபபேம தரபபயம இநோ
வசோோைணல இேஙகைோ கழபபமோோன மஞசம.

அடதத அபமோைம எனகே அகநைோ.
மதயம ெசவைோய, ஏபோல 29, 2008
அகநைோ, டமபம
அடதத அபமோைம எனகே அகநைோ.
ெசயகே அதோைையம நோோை ெசயயோேன எனகே நைைபப. இத ோோமோ கணதைோ
அடபபைடயோ ெகோணட எழமபகே ோோைஸ கணதோோோட இயலப. நோம ெசயகே கோரயம
சேபபோ இரககனைோ அதகக நோனோோன கோோணம எனற நைைககே ஆசோம அறவ கலஙக
இைேைைை அைடகே மைைபப இலலோம ோபோைோன.
நோ ைனமததலோோன ஆனமக சநோைைகள ைநத மனோைே மடயம. அைோ இபபட
வணோககககேதல பலன இலைல.
அோைோல அகநைோ ோபோகணம. நோன ெசயகோேன எனகே நைைபப ோபோய பகைோன
ெசயகேோன , நோன அதகக ஒர கரவோோனன உணோணம.
டமபம
பகடட தரயேோனன ெசோலகோேோோம அோோன இத. ஆடமபோமோை ெைளபபோட.
சோோோோணமோ ெசயகே ஒர ோைைலைய நைேய வைமபோம பணம ெசலோைோட ெசயகேத. சலர
ஆயோம ரபோய ெசலைழசச ைோஙகை ோநோடடபபதோகஙகைை இோணடோயோம ெசலைழசச வழோ
எடதத வனோயோகம ெசயயேோஙகோை அத ோபோல.
டமபம சததயததகக ெைக ெோோைலவல சோோகைை ோளளடம. எளைமயம இனைமயம ோபோய
ைனைமயம கசபபம ஒடடககம. அபபடனன நோோோர ெசோலேோர.
மதோ தய சமோசோோம எலலோம வலககனன ெபோதைோ ெசோலேோர நோோோர.
அபப எதடோ தயத லஸட ோபோடனைோ......
எெோலலோம மைைச பலனகள பனைோல தோததோோோ அெோலலோமோோன ெகடடதனன
அனயோயமோ ெசோலகேோர.
:-))
மதயம போன, ஏபோல 30, 2008
எலலோ தைமகள, நறகரமம
மமமம....
சர ஏனோோன அபபட ெசோலகேோரன போககலோம.
தயோயோோோ வஷயோன பமஸ: ஸஙகஸோோஷு பைோயோோ.
ஸஙகோத ஸஞைோயோோ கோம: கோமோத கோோோோோோs ப ைோயோோ
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ெபோரடகைை நைைசசோ பறற ைரம. பறற ைநோோ ஆைச ைரம. ஆைச (தரகக மடயைலைோ)
சைமோ ைடெைடககம.
த ெோோடடோதோோன சடம. வஷம சோபபடடோதோோன ெகோலலம. ஆைோ பலன உணரசசகள
நைைதோ மோததோததல நைல கைலய ைைககம.
"சரபபோ, நோன நலலோோ நைைககோேன" அபபடனைோ அைோயம கணடககேோஙக. அோ ெபோன
வலஙக எனகேோஙக. தய எணணம இரமப வலஙகோம. இபபட ோோம கரஷணர ெசோலல
இரககோர.
இோ போதத எலலோம பயபபடோதஙக. அநோ நைல ெோோமப தோததல இரகக. மோலல தய
எணணஙகை தோததடட அபபேமோ நலல எணணஙகைை பதத ோயோசககலோம.
ோமோல ோபோலோமோ?
சைதோோல மைககழபபம; கழபபமோோல நைைவ இலலோைம; நைைவ நோசமோசசைோ பதத
நோசம; பதத ோபோசசைோ மனஷன அழைோன.
இபபட தைமகள ஒணெணோணணோ அடதோடதத ைநத மனஷனைடய வழசசகக கோோணமோ
ஆயடம.
கோோோோோத பைத ஸமோமோஹ:
ஸமோமோஹோத ஸமரத வபோம:
ஸமரத போமசோத பதத நோோசோ
பதத நோசோத போணஸயத
இோைோலோோன நோோோர மதோ தைமகளலரநத வலககனன ெசோலகேோர.
கரைய:
இைோ நறகரமமனம ெசோலலலோம. இத சதை கணததோலநத ைரத. இைோோய கலயோணமன
ெசோலகேோஙக. ோோமோனைர "இத இரநோோ சததயதோோோட கடய தயைம ோநரைம அனப
அகமைச ோரமம இெோலலோம இரககம" ன ெசோலேோர.
இதகக உடல உளைம ெசோல மணோம தயைமயோ இரககனம. எைோ நைைககோேோோமோ
அைோோய ெசோலலணம. எைோ ெசோலலோேோோமோ அைோோய ெசயயனம.
உளெைோனற ைைதத பேெமோனற ோபசைோர உேவ கலைோைம ோைணடம
ன ோோமலஙக ைளைலோர ெசோனைத ோபோல.
சதோயோ நோஸத போோோோரம - சததயததககம உசததயோை ோரமம இலைலஙகேத ோைோஙகள.
சத சத ஆைநோமோை அநோ போமோதமோைை உணோனமைோ நம ைோழவ சததய ெநறல
இரககனம. அநோ சததய ோோகம ெைளயலக கைரசசயோல சரஞச ோபோகேோோ இரககககடோத.
எபப நம உளைம உள பககம தரமபேோோோ அபப சகத அதகமோகம. உளைம ெைளபபககம
தரமபேபப சகத ெசலைோகம. பலவைமோகம. மைச அபபட பலவைமோைோ சததயதோோோட
நடககேத அவோைோோோன. அோைோல பலனகைோல அனபவககேதல பறற ோபோே ைைோ சததய
ைோழவ அைமயேத கஷடம.
இைோயலலோம தயோகம ெசயகேோோலோோன ஆனமகததல மனோைே மடயம.
அோைோல சோோகன சததயதோோோட ைோழ பயறச ெசயயனமன ோோமோனைர ெசோலகேோர.
மதயம வயோழன, ோம 1, 2008
ெஹவயோ ோபோகோம ோடகக ஒர போோக!

பதவகள ெகோஞசம ெஹவயோ ோபோேோோ ெமௌல ெசோலல இரநோோர.
ஒர படடயல ோபோடட அைோபபதத ோபசேபோபோ ெகோஞசம ோவரகக மடயோம ோபோசச. கைோ

ஏோோைத ோபோடலோமைோ எழோேத அதகக ோோோோோ இலைல. சரனன ஒர சனை போோக.
---------1. பயறச: அைசயோோ மைோசோட எபோபோதம ெோோடரசசயோக கடவைை நைைசசககடோட
இரபபத. அெோபபட எபபவோம நைைகக மடயமனைோ, மடயம. ைழைய அபபேமோ போககலோம.
இபபட மனைோல எழத இரநோோன இலைலயோ?
அத எபபடனன போககலோமோ?
இதகக உறதைணயோ இரககேத நோமைபம. நமகக படசச இஷட ோோைைோோயோட ெபயைோ
தரபப தரபப ெசோலலேத. அதோலோய பல வோஙகள இரககலோம. உோோோணமோ கணணோ,
மோோைோ, ோகோவநோோ, இலைல சை சை இலைல கநோோ கநோோ மரகோமரகோ இபபட. ஒோோ
கடவளன எநோ ெபயைோ ோைணணோ ெசோலலலோம. ஆோமபததல ோனயோ உககோநத இைோ
மடடம ெசோலல பழகணம. பேக பல ோைைலகோைோட ோகோதத பழகணம. உோோோணமோ
சைமககமோபோத (ோஙகமணகளககமோோன) நோம ைபதோோோடோய சைமககலோம. அத உணவல
ோசரநத நலல பலன ோரம. இலைல ைபகோல ஆபஸ ோபோகமோபோத.
இபபட எலலோம ெசோலலலோமோ? எபோபோ ோைணணோ ெசோலலலோமோ? நோன சதோமோ இலைலோய?
இபபட எலலோம ோகளவ ைரம.
வைட நசசயம ெசோலலலோம; ெசோலலணம.
போணைதோோோட ோசரககோோ நோமதைோ யோர எஙோக ோைணமோைோ ெசோலலலோம.
இபபடோய பழக பழக ஒர ஆசசரயமோை சமோசோோம நடககம. அநோ ோபர மைசோல எபபவோம
ஓடம. நோம ோபசமோபோத, நடககமோபோத, ோைைல ெசயயமோபோத....
இத எபபட?
மைைச பரஞசகக மயறச பணணலோம. அத ெோோமபோை வோைோோமோைத.
ைபம ெசயய உடகோரோேோம. ெசயய ஆோமபககோேோம. சல நோள கைைமோ ெசயகோேோம. பதச
இலைலயோ? ெசயயமோபோத கைைம சோற எஙோகோ ோோோைச ைைட சனமோனன ோபோயடத.
ைரதோபபடோேோம. தரபப ைபம ெசயய ஆோமபககோேோம. இபப ெகோஞச ோநோம நைலசச
இரகக. ஆைோலம தரபபயம எஙோகோ ோபோயடத. இபபட ஓடகே மைைச தரபப தரபப
ைபததகக ெகோணட ைோணம. இபபட சல நோடகள ோபோை பேக.... ைபம ெசயகோேோம. மைச
எஙோகோ ோபோயவடடத. தரபப மைைச ைபததகக ெகோணட ைோபபோககோேோம. அட! இத எனை?
அநோ ைபம உளோை ஓடகடடோோன இரகக! இபபட ைபம ெசயய, கைைம சோே- தரபப
தரபப நடககத.
எபபட இத?
மைசல பல ோலயரகள இரகக. அதல ஒவெைோர ோலயரோலயம ஒனெைோணண நடககம.
ைபம ஓடே ோலயர ஒணண. சோோோோணமோை நைைவகள அைலயேத ஒணண.
எபப எலலோ ோலயரோலயம ஒோோ வஷயம ஓடோோோ அபப மழ கோனசனடோோஷன ைநோோசச.
போணடசோசர ோபோயடட என நணபனம நோனம ோமோடடோர ைசககளல தரமப ைநத ெகோணட
இரநோோோம. அபப அைன ஒர ஆமபலனஸ ஐ கோடட,”இதல ஆமபலனஸ னன "ோைல கழோ"
ெோரயேோ மோதர எழத இரகக இலைலயோ? ஏனன ெோரயமோ?” னன ோகடடோன.
இத ோைல கழோ இலைலோயனோைன. சர, சர, வததயோசமோ இரககலல? ஏன னன ோகடடோன.
அதகக நோன வைட இபப ெோரயைல. நோன கடலர போலம ோோணடேததககளோை
ெசோலலோேனன ெசோனோைன. பேக பலவோமோை வஷயஙகைை ோபசகடோட ைநோோோம. தடனன
நோன ோடய உன ோகளவகக ஆனசர இதோோன. ஆமபலனஸ னன மனைோல ோபோே
ைணடகோைோட ரயர வய கணணோடல சரயோ ெோரயணம. அோைோல அதகக ோகக பட எழத
இரகக னன ெசோனோைன.

உைகக வைட ெோரஞசத ஆசசரயமோோன னன யோோோோ மண மணககேோஙக. அத சரோோன.
இரநோோலம ஆசசரயமோை வஷயம நோஙக அபப போலதைோ கடநதகடட இரநோோோம
எனகேதோோன.
இநோ மோதர எபபட நடககேத? பல வஷயஙகைை ோபசகடட ைநோோலம மைச ோகளவககோை
பதைல ோோட படசச வடடத. பேக கோததரநோத. நோோைோ அைோ சணடோை இலைல. போலம
ைரகேதனன அதகக ெோரஞசதம அதோை ஒர எணணதைோ ெைளோய கைபப வடடத.
வைட ெைளோய ைநத வடடத.
எனைததகக ெசோனோைன? மைசல பல ோலயரகள இரகக. அைை ோைைல ெசஞசகடோட
இரககம. அைை கைைததல இலைலஙகேோோல இலலோம ோபோகோத. தடரனன ோமோல ைரம.
அத ோபோல நோம ைபம பழக பழக அத உளோை ஓடகடோட இரககம. நோன கோைல
ஆஸபததர ோபோகம ோபோத ஒர ைபம ெசயய பழகக இரகோகன. அத நோன கோைல ைபக
ஓடட ஆோமபசசதம ஆோமபசச ோபோய ோசரகேைைோ ோோைோ ஓடம. அோோ ோபோல மோைல ோைே
ைபம.
இதல எனை போசசைை?
1. ோனயோ ைபம ெசயயேத வடட ோபோசசைோ இதவம ெமௌைமோோை கோணோம ோபோயடம. சல
மோசஙகள கழசச தடரனன மழசசபோபோம. ைபம எஙோகடோனன போதோோ கோணோம
ோபோயரககம. அத அபபோோன ெோரயம.
2. எநோ ெசயோலோட இைணசச இரகோகோோமோ அநோ ெசயல ஏோோோ ஒர கோோணததககோக நனன
ோபோசசைோ இதவம நனனடம.
இநோ ெோணட வஷயஙகளோலயம கைைமோ இரநோோ இநோ ைபம நலல பலன ோரம.
சககோோம உைோலோகக மோறடலோமோ?
ப.க
உஙக மைசல இரககே ோலயர எதோைை? போதத இரககஙகைோ?
மதயம ெைளள, ோம 2, 2008
ோநரைம, அனப
ோநரைம
பலைோரதைோகைை ஏேககைேய ஒோோ மோதர ெபோரள ெசயதககோேோம நோம. சததயம ோநரைம
ஒோோ மோதர இரககலோல?
நனைடதைோோோன ோநரைம. எலலோ சழநைலோலயம ோநரைமைய கைடபடககனம.
பல ோபர சோோோோணமோ இரககேபப ோநரைமயோ இரபோபோம. அதோை ஒர இககடடனைோ
ோநரைமயோ இரபோபோமோஙகேத சநோோகோம.
இரநோோலம இைோ ஒர அடபபைட அேமோ ெசோலகேோஙக.
இைேைைை நமபேதல பகடடலலோோ ோநரைம; அைன ோபைோ ெசோலகேதல ோநரைம;
மகோனகளகக ெசயகே ெோோணடல ோநரைம. இபபடனன ஒதோோோோட உலகயல ைோழவ
இைேயயல ைோழவ இோணடோலயம ோநரைமைய கைடபடசசோ சோோைைல உயோலோம.
இதெைலலோம சலபமலைலோோன. ஆைோல இைே நமபகைகயோல இைோ சோதககணம.
அடதத அனப.
அனபன ைழயத உயரநைல அஃதலோரக

எனப ோோோல ோபோரதோ உடமப
அனபலலோோ ஆள சமமோ ோோோலோபோததய எலமப கடோோோைஙகேோர ைளளைர
சஙகோரம
மனஷயதைம மமகுதைம மஹோ பரஷசமஸோயம
தரலபம ோோைோனகோஹ ோஹதகம
அபபடனன வோைக சடோமணல ெசோலகேோர. இதல மனஷயதைம எனகேத அனபன
அடபபைடயலோோன.
இநோ அனப ெைறம கைரசச/ ோமோகம /பறேோல ைோதலைல. ோனைலமலலோோ தயோகம
தயைமயோை ைோழவ இோன அடபபைடல ைோதோோன அனப.
சய நல அடபபைடயோ இரநோோ அதகக இவைோைோோோனன ஒர ைோமபம தயோமம கலநோோ
இரககம.
எததைணயம ோபோமேோத எவவயரககம ோமமயர ோபோல எணணயளோை
ஒததரைம உைடயைோோய உைககனேோர யோோைர உைநோோன
சதோ சததரைோய எமெபரமோன நடம பரயம இடெமை நோன ோோரநோோன அநோ
வதோகரோம அடகக ஏைல பரநதட என சநைோ மக வைழநோோோோலோ
ைளைலோரோோன ெசோலகேோர.
வதைோயம வையமம இரககே போோமஹணன, பச, யோைை, நோய, நோையச சோபபடே பைலயன
இைை எலலோதைோயம ஞோனகள சமமோை போரைையோலோய போரககேோஙகனன கரஷணன
ெசோலகேோன. கைோ 5-18
இநோ மோதரயோக ஞோைம அனோபோட மதரசசல ைரம. இநோ மோதரயோை ஞோனகளகக
ெசயகே ெோோணைடோய ெோோமப உயரநோோோ ெசோலகேோஙக.
சோோகன தய அனைப ைைததகேோோல, "ோோன" எனகே சனை ைடடததோல இரநத
வடவசசககடட மறேைஙகளகக னன ைடடம வரஞச பேக இைேைன பைடசச உயரகள
எலலோதத ோமலயம அனப கோடடகேோோ ஆக வடைோன. இத இைே ோரசைம ெபே ெபரய
தைணயோ ஆகம.
யோோோல ோனைலமலலோோ தய அனைப உணோ மடயைலோயோ அைோோல இைேைைை உணோ
மடயோத.
மதயம தஙகள, ோம 5, 2008
அஹமைச
அஹமைச.
மதோைஙகளகக தனபம ெசயயோம இரககேதம மதோைஙக நமகக ெசயகே தனபதைோ
ெபோறதத மனனககேதம அஹமைச.
ஒறதோோரகக ஒர நோைை இனபம ெபோறதோோரககப
ெபோனறம தைணயம பகழ

அபபடனன ைளளைர ெசோலகேோர.
ெபறம ஜை கோரணயம அஹமைச இலைல. சோநதயம சகபபதோைைமயம இரககணம.
தேவ ஒதோர களககபோபோைோர ஆறல மஙக களசச ெைளோய ைோபப ஆதத ோணணல
சகக ோதோளககே ோோள ஒணைண போதோோர. போைோம னன அைோ ெைளோய எடதத வட
ோபோைோர. ோோள கணடோோ இைர உோவ ெசயயேோரன? அோோோட இயலப ைகல ெகோடடடசச. ைக
ோோைோ உோே ோோள தரபபயம ோணணல வழநத ோதோளசசத. தேவ தரபபயம அைோ
ெைளோய எடதத வடபோபோக அோோ கைோ ஆசச.
ஆைோ தேவ அைோ ெைளோய எடதத வடே மயறசைய ைகவடைல. சல பல ோடைை
ெகோடடைபபேம ஒர ைழயோ ெைளோய எடதத வடடோர. இெோலலோம கைோோலநத போததககடட
இரநோ ஒதோர தேவய ோகடடோர:
ஏன சோம அத ெகோடடைபபோை சமமோ வட ோைணடயதோோோை. தரபபயம தரபபயம ஏன
அதகக உோவ ெசயய ோபோய ெகோடட படடஙக?
தேவ சரசசககடோட ெசோனைோர. கஷடபபடேைஙகளகக உோவ ெசயயேத இயலபோோோை?
அதககனன அத ெகோடட ெகோடட நஙக ஏன அைோ எடதத வட ோபோகணம?
அத எஙோகயோைத அோோோட இயலைப வடடோோ? ஆற
அறவ இரககே நோம ஏன வடணம?
நமகக ஒதோர ெகடடத ெசஞச வடேோர. ோகோபமோ ைரத. அதகக அைைோ ோணடககலோமோோன.
ஆைோ கஷடபபடட அடககககோேோம. இத அஹமைசோோைோ? அோோைத ைரோ ோகோபதோோோட
கஷடபபடட ெபோறககேத அஹமைச இலைல. ெபோறககே ோநோததல மைச சோநோமோ இரககே
அைவ மனோைேனம. அஹமசோைோத எபபவம நைைககேத ெசோலகேத ெசயகேத
ஒணணோோை இரககம.
இநோ தயைம ஆனமகததல மக மககயம.
ஆனமக சோோைையல ோோைையோை உயரநோ கணஙகைை படடயல ோபோடலோமோ?
அஹமஸோ போோமம பணயம பணயம இநதரய நகோஹ:
ஸரை போ ோயோ பணயம கமோ பணயம வோசஷோ:
ஞோைம பணயம ோப: பணயம தயோைம பணயம ோைோை ச
ஸதைம அஷடவோம பணயம வஷோணோ: பரதகோம போைத
அஹமைஸ மோலல ெசோனைைோ கைனககணம.
இநதரய நகோஹம எனகே பலைடககம அடதத. சரை போ ோைய எனகே உயர கரைண.
ைோடய பயைோ கணட ோபோெோலலோம ைோடை ைளைலோர ோபோல.
அடககம அமோரள உயககம எனேபட கமோ எனே ெபோறைம.
இநோ ைடமோை உடல நோனலைல. அைோ உளளரநத இயகககே இயஙக சகதயோை
ஆதமோோோன நோன எனகே ஞோைம.
மைைச அடகக பலனகைை ெையதத ெசயகே ோைம.
மைைச ஒர நைல படதத சதோ சதத பயறச பணண உபோசைோ மரததைய
லயககபபணணம தயோைம.
கைடசயோக சதைம எனகே உயரநோ சலம.
மதயம ெசவைோய, ோம 6, 2008
கைக ோோசர -மைதன சகத
ைழகள பலைோ இரநோோலம ோோோை ைரம வைைவகள இஙோகயம அஙோகயம இரககலோம.
பகத ஞோைததல ெகோணட வடலோம. கரம ோயோகோயோட கணடலன எழமபலோம. ஞோன பகத

பணண ஆோமபககலோம.
உோோோணததகக ஒர கைோைய போககலோம.
மகோோோஷோ மோநலததல ஒர ஆடடைடயர. ெபயர கைகோோசர. கரஷணன ோமல ெோோமப பரயம.
ஆடகைை ோமய வடடவடட மைசோோலோய ககெைோல கரஷணனகக பைை ெசயைோர. போடட
போடைோர. அைன சநோைையோோை இரபபோர.
வயோஸ ோோயரன ஒதோர. அநோ நோடட மநதர. அோசரகக அைர ோமல ெோோமப மரயோைோ.
அபபடபபடட மகோன வயோஸ ோோயர ஒர மைே பலலககல ககெைோல பககம ோபோயகடட
இரநோோர. கடோை அைோத பரைோோம. பரைோோததல நைேய ோைோ வததககள, பலைரகள. ோபோகே
ைழயோல ஒர தைசககோட ைநோத. ைமல கணககோ அரைமயோை தைச ெசடஙக. அைோ
போரதோ ோோயரகக ஒோோ சநோோோஷம. உடோை அைோ கடவளகக அரபபணம ெசயய நைசசோர.
மைசோோலோய ஒர தைச மோைல கடடைோர. அைோ மைசோோலோய ககெைோல கரஷணனகக
ோபோடம ோபோத.... அட இெோனை மோைல ஒர பககம சரயோ படயைலோய!
வயோஸ ோோயரகக ஆசசரயமோ ோபோசச. நோம ெசயோத கறபைைோோோை? அதல ஏன இபபட?
சரனன தரபப அோோோபோல மோைல மைசோல கடட ோபோட தரபபயம அோோ ோபோல படயைல.
பட ஆசசரயமோை ோோயர பலலககலரநத ோைலைய ெைளோய நடட அறஞரகைை கபபடட
வஷயம ெசோனைோர. யோரககோைத ஏன இபபடனன ெோரயோோனன ோகடடோர. எலலோரம
ஒதோைோ ஒதோர போததககடடோஙக. யோரககம கோோணம ெோரயைல. இவைைைவ ெபரய அறஞர
கடடததகோக படபடோோ இத எனைைோ இரககமனன ோயோசகக ஆோமபசசோர. பலலகக
ோபோயகடட இரநோத.
அபப கைகோோஸர அைசோ அைசோமோ அஙக ஓட ைநோோர. சோம! சோம! னன கபபடடோர.
பரைோோஙகள "எனைடோ இத? ஒர ஆடடைடயன நமம எைமோைைோ கபபடேோன" ன போதோோஙக.
ோோயரம ெைளோய எடடபபோதோோர. கைகோோஸர ,"சோம கரஷணன ைகயோல மதத
சோததயரகக. அத தைசமோைலய சரயோ படயோம ோடககத. மோைலய ெகோஞசம ோளள
ோபோடடோ சரயோயடம" னன ெசோனைோர. இைோ ோகடட எலலோரககம ஆசசரயம. எனைடோ இத
ோோயர மைசல மோைல ெசஞச ோபோடடோ இைனகக எபபட ெோரஞசத? ோோயரம ஆசசரயபபடட
கணைண மடககடட இனெைோர மோைலைய மைசோல பணண ெகோஞசம ோளளபோபோட அத
சரயோ படஞசத. "ஏைபபோ யோரககம ெோரயோோ இநோ சமோசோோம உைகக எபபட
ெோரஞசத?"னன ோகடடோர. "அதைோ சோம! நஙக மோைல ோபோடேபப நோன அைனகக பைை
பணணககடட இரநோோன. அோைோல ெோரஞசத" னைோர கைகோோஸர.
மைோசோட சகத இநோ அைவ இரகக மடயம.
மதயம போன, ோம 7, 2008
சதைம, ோரமம, அைைஸைோ,அனோரஷம.
கைடசயோக சதைம எனகே உயரநோ சலம.
எபபவம ோசோமபோலோட தஙக ைழஞசகடட சமமோ இரககேத ோமஸ.
இத எபபட சரயோகம? ஆை எழபப ஏோோைத ோைைலல இேககைோ சரயோகம.
ஏோோைத ோைைல ெசயதககடோட, ோகோபபபடடககடோட இரககேைைோ எனை ெசயயேத? அட
ெகோஞசம அைமதயோ இரபபோனன ெசோலல சர பணணலோம.
அோோைதெசயல இலலோம இரககே ோமஸ ஐ ோோைஸ கணதோோல ெையககணம. அைோ சதை
கணதோோல ெையககணம. அபபட ெசயோோ மைச எபபவம சோநோமோ அைல கழயோம இரககம.
இதோை இைே உணரைை இோயததல நோபப பகதோயோட உயரநோ நைலகக சோோகைை
ெகோணட ோபோகம.

ோரமம எனபத நம ெபரயைஙகளம சோஸதோஙகளம எைோ சரனன ஒபப ெகோணடோோோ
அதோோன. அதகக மோேோ ெசயகே எைோயம ெபரயைஙக ஒததகக மோடடோஙக. "ோரோமோ ோகத
ோகோ:" எனே பட யோர ோரமதைோ கோககேோஙகோைோ அைஙகைை ோரமம கோககம. இஙக
கோககேதனைோ எனை? நோம ோரமதைோ கோபபோதோேோோைத?
ோரமதைோ கைடபடககனம. அதோோன கோககேத.
அடதத ைோ அைைஸைோ பககைமோை மைநைலைய சோோகனகக ெகோடககம. இோ ைசோச
சோோகோைோட பககைதைோ எைட ோபோடலோம. எபப எலலோ இடததோலயம போம ெபோரைை
சோோகன போககேோோைோ அபப எபபவோம சநோோோஷமோ இரபபோன. மைசல கைே எலலோம ோபோய
நைேஞச இரககம.
இத எபபட கைடககமைோ....
இத நமகக இயலபோைதோோன. ஆைோல இநோ நைலோலநத பலனகைோல அனபவககே
ஆைசயம ெைளபபே சழலம நமைம ோைே எஙகோயோ இழததபோபோக நோம அனமதககோேோம.
பகதயோல ெைளபபககம ோபோகே பலனகைை உளோை தரபப ெைளபபே சழைலயம
ெையசசோ இயலபோை ஆைநோதைோ அனபவககலோம.
அனதோரஷ எனகே மைகயோை களபப அைடயோைம அடதோத.
இத ெகோஞசம ஆசசரயமோ இரககலோம. சோோோோணமோ எலலோரம சநோோோஷமோ இரகக
வரமபேோஙக? அத இரககலோம, ஆைோ அைவகக ோமோல ோபோக ோைணடோமன ெசோலகேோஙக.
இனபதைோயம தனபதைோயம சமமோ போகக கததககனன ெசோலகேோர கரஷணன.
த:ோகஷைனத வகை மோைோ:ஸுோகஷு வகோஸபரஹ:
வோ ோோக பய கோோோோ:ஸதோதர மனரசயோோ -கைோ 2-56
தனபததல தயோைடயோோ, இனபததல ோைடைக இலலோோ, பறற- அசசம- சைம இைை இலலோோ,
உறதயோை உளைம உைடயைோை மன எைபபடைோன.
சரககமோ ெசோனைோ இசைசகைை அடகக ஆளகேைோை அதக சநோோோஷததல அகபபட
மோடடோன. அைன ஆதம ஞோைதைோயம ெபறைோன.
மதயம வயோழன, ோம 8, 2008
பகதயன எலைலயோல!
எைோ பறற நறகோேோோமோ அதோை நமகக கைடககம. அழயே வஷயஙகைை பறற நககேத
அழைை ோநோககதோோன ெசலததம. அபபட இலலோம போம ெபோரள ோமல பறற ைசசோ அைோ
ோநோகக ோபோோைோம. அநோ அனபோோன உணைமயோை அனப. இதோோன நமோமோட பலனகளகக
அகபபடோோ ெபரய இனபதைோ அனபவகக ைழ கோடடம.
சோோைைல ெோோமப மனோைறய பகோன ோன உடைல பததய நைைபப இரககே ைைோ
இைேைோைோட கணஙகைையம அழைகயம ைரணதத ோபசைோன. உடைல பததய நைைபப
ோபோயடடோ வைரகக மடயோோ நைலகக ோபோயடைோன. இத ஞோை வஷயமோயடம. ைழ
எலலோம நமம ைசதககதோோன பரசசககோேோம. கோோஸ ஓைர இரககமன போதோோோம
இலைலயோ?
போணமோ நபநோைை இலலோம அனப இரககே இடததோல ோனைைதோோோை அறஞச ெகோளகே
உயரநோ ஞோைம ோோைோ அைமநதடம. அனபம ஞோைமம அைறோேோட மடவல ஒணோணோோன.
போகைோம ெசோலலத "ஆதமோைநோததல ஆழநத கடககே ரஷகள ோஙகோைோட
பநோததலரநத வடபடட நனனம பகைோனகடோட ோைே ோகோரகைக இலலோம, அனப

கோோணமோோை அனப ெசலதோேோஙக.”
போகலோோன ோனைை மேநத இரநோபப போபஞசதைோோய கோணவலல. ெபயோோோ உரைோமோ
இலலோோ ஒர நைலோய ெோரஞசோோம. எபப ோோன போகலோோன அபபடனன ோோோணசோசோ அபப
போபஞசமம, அதகக ோைலைைோை எலைல இலலோோ பணய கணஙகோைோட நலைலயமோ ஆை
போபவம பலபபடடோஙகைோம.
ோகோபயரகளம அபபடதோோன. ோோஙகள யோரனன ெோரயோம கரஷணைோகோை இரநோோஙகைோம.
ோோன எனகே நைைபப ைநோ ோபோத கரஷணன பஜகக ோகநோைைோயம இைரகள
ோகோபயரகைோயம ஆைோஙகைோம. அபப கரஷணன பனைைகோயோட மனமோன ோபோல அைஙக
எதோ நனைோைோம.
போம ெபோரளகடட இரநத வலக நனைோ அத பகத. ஒனற ோபோைோ அதோை ஞோைம.
ஆைோ இதோை ஒர அஞஞோைததல ெகோணட வடலோம. பகோன சரோைஸைோன எனகே
கறகணைட சைைககதோோன வரமபோோைோம. அஹம போமமோஸம னன ெசோலல ோோோை
கறகணடோ மோே வரமபேதலைலயோம. ோோம கரஷணர இபபட ெசோலகேோர.
`````````
கரஷணன ோோன ைநோ ோைைல மடஞச ைைகநோம ோபோக ெோட ஆயடடோர. ோனைை
உயரகக உயோோ நைைசச ோகோபயரகைை அபபடோய வடடடட ோபகலோமோ? அோைோல
அைரகைை கபபடட ோகடடோர. "நோன ைைகநோம ோபோக ோைணடய ோநோம ைநோோசச. நஙக
எனை ெசயகேோோ உதோோசம?”
அைஙக ெசோனைோஙக, "ந ோபோயடடோ எஙகளகக எனை இஙக ோைைல. நோஙகளம உன
கடோை ைோோோம.”
சரனன அபபடோய ஏறபோட ஆசச. கரஷணனம ைைகநோம ோபோய நோோோயணோைோட
கலநோோசச. ோகோபயரகளம ைநத ோசநோோஙக. ைநோதம கரஷணைை ோோடைோஙக. கோணைல.
சல நோள ோபோைதம நோோோயணன அைஙகைை கபபடட அனபபைோன. "இஙக சநோோோஷமோ
இரககஙகைோ? எனை ோசத" னன ோகடடோன. ோகோபயரகள "இஙக எஙகளகக நோகமோ இரகக"
னன ெசோனைோஙக. "ஏன?" ன ஆசசரயமோ ோகடடோன நோோோயணன.
இஙக கணணைை கோோணோோம!

நோோைோோன கணணைோ இரநோோனன ெசோனைோ ோகோபைககள ஒததககைல. "சர, எனை
பணணனம?" னன ோகடடோன நோோோயணன. "எஙகைை தரபபயம பரநோோைைததகக
அனபபட. நோஙக அஙக கரஷணைை நைைசசககடோட இரநதடோேோம!" அபபடைோஙக
ோகோபயரகள!
அபபடோய ஆகடடமைோர நோோோயணன.
~~~~~~~~~~
சமபததல பரநோோைைததகக ோபோய ைநோோர எைகக ெோரஞச ஒதோர. ஊைோ சததபபோகக ஒர
ரகோ அமரததககடடோர. ெபரய போரக ஒணைண சததபபோதோோர தரமப ைநோபப எனை
போதோோனன ரகோகோோர ோகடடோர. நைேய கோஙககள இரகக. ஒணணம வோசஷமோ
இலைலோயபபோ னைோர. அபபடயோ. சர தரபபயம ோபோஙக. ெகோஞச ோநோம அைோோய போததடட
ைோஙகனைோர ர. கோோர. இைரம சரனன ோபோய உளோை உககோநோோர. கோஙககைை
போததககடோட இரககேபப தடரன ஒர வஷயம பரஞசத.
கோஙக ோசடைடோைோோோை போசதோம? அத சமமோ இரககோத இலலயோ? ஒர இடமோ இரககோத.
இஙகரநத அஙோக ோோவம. கதககம. ஏோோைத ோசடைட ெசஞசகடோட இரககம.
ஆைோ இநோ கோஙககோைோ அபபட இலல. சலத ஒோோ இடததல சமமோ இரககம. சலத
கணணல இரநத கணணோோ ைரம. சலத ஒோோ இடதைோ சதத சதத ைரம. ெமோதோதல

எலைோோம வததயோசமோ இரநோோோம. நணபர ரகோகோோர கடட போதோைோ ெசோனைோர. அதகக
ரகோகோோர ோமோல நோம போதோ கைோைய ெசோனைோர. இநோ கோஙககளோோன அநோ
ோகோபயரகள. கரஷணைைோய நைசசகெகோணோட இரககஙக அபபடனைோர.
மதயம ெைளள, ோம 9, 2008
ோோைம
கைடசயோ ோோைம. இதல ெகோடககேைர எவைைவ ெகோடககேோர எனகேத அவைைவ
மககயமலல. எனை உளைதோோோட ெகோடககேோரனன போககணம. ோகோவல கடடேோஙக,
தரவழோ நடதோேோஙக. அதகக ஒர ோகோடஸைோன ஆயோம ரபோ ெகோடககேத ெபரச இலல.
ஒர அனைோடஙகோசச நைேஞச உளைதோோோட ஒர ரபோ ெகோடககேத ெோோமப ெபரச.
பகோரகள எலலோ ஜை ோோசகள கடோடயம இைேைைை போதோோ ோன கடட இரககேோ
எலலோதைோயம அைறோேோட பகரநதககோோோை நைைபபோன?
நோம ோோைர எனற ஒர பகோர மகோோோஷோததோல. வடடலனைடய போம பகோர. நைேய
அபஙகஙகள போட இரககோர.
(அபஙகம எனகேத நமம ோோைோோம மோதரம. பகத போடலகள.)
ைோழைக மழதம ைறைமோோன.
ஒர நோள யோோோோ ஒர ெோோடடையயம ெகோஞசம ெைணைணயம ெகோடததடட ோபோைோஙக.
அைோ சோபபட பககததல ெைசசடட "வடடலோ! இனனகக சோபபோட அனபபடடோயோ" னன
வடடலைை நைைசச பைன ெசயய ஆோமபசசோர. அபப ஒர நோய ைநத ெோோடடைய
கவவகடட ஓட ஆோமபசசத. பககததல இரநோ எலலோரம சதோம ோபோட மழசசகடடோர
நோமோோைர. எலலோரம "போர போர ெோோடடைய நோய கவவகடட ஓடேத" னைோஙக. நோம
ோோைரம அோன பனைோோலோய ஓட ஆோமபசசோர. நோய இனனம ோைகமோ ஓடேத. நோமோோைர
"வடடலோ, வடடலோ, ெோோடடைய மடடம எடததககடட ெைணைணைய வடடடடோய. ெோோடடைய
அபபடோய சோபபட மடயோத. ெோோணைட அைடககம"னன கததககடோட ஓடைோர.
சதத இரநோைஙக எலலோரம இத சரயோை கறககனன நைைசசோஙக.
இைரகக நைலயோ ைரமோைம ஏதம கைடயோத. எபபடோயோ நோல கோச ோசரநோோலம
போகைோரகைை கபபடட பைைை எலலோம நடதத சோபபோட ோபோடட தததடைோர.
இைோோோட ோபோகக ெைறததபோபோய இைர மைைவோய வடடலன கடோட ோபோய பகோர பணண
இரககோ. "ந இபபட எம பரஷைை ோபோடட இழககேோய! போர, இநோ மனஷன ஒர சலல
கோச கட வடடகக ெகோணடைோ மோடோடஙகேோர. நோன எபபட கடமபம நடதோேத?” எனற
ோகடடோ. வடடலோைோ "நோன ஒன பரஷைை இழககைல. அைனோோன எனைை இழககேோன.
எனை ெசயயடடம?” னைோர. இைோைோ "அெோலலோம எைகக ெோரயோத. கோச ைோைலைோ நோஙக
படடன கடகக ோைணடயதோோன" அபபடைோ. வடடலன "சர, சர, எஙகடோட ஏத கோச? ந ோபோய
ரககமோயைய போர.” அபபடனைோன. இைளம ரககமோயைய ோபோய போதத பகோர பணணோ.
"சர, நோன கைனககோேன" அபபடனன ரககமோய ெசோனைோ. நோமோோைர மைைவயம
தரபதயோ வடடகக ோபோைோ.
அனனகக இோவ ஒர ைணடைய ஓடடககடட ஒர ஆசோமயம ஒர ெபணணம நோமோோைர
வடடகக ைநோோஙக. நோமோோைோோோட கர ெகோணட ெகோடககசெசோனைோோ நைேய மடைடகைை
இேகக வடடவடட ோபோயடடோஙக. இேககை மடைடெயலலோம பரசச போதோோ நைேய கோசம
ெபோரளம இரநோத. இத ஏன என கர இஙக அனபபைோரனன ோகடடககடோட ெகோணட
ைநோைஙகைை ோோடைோ அைஙகைை கோோணோம. வடடலனம ரககமோயயம எபபோைோ தரமப
ோபோயடடோஙக!

மதயம ஞோயற, ோம 11, 2008
ோகளவ
மமமம கடநோ பதவகள கைடசோல ெகோஞசம கைமோ ோபோசோசோ எனைோைோ!
ஆமோமோ! நஙக போடடகக இபபட இபபட இரககணமன படடயல மழ நைம ோபோடடககடோட
ோபோைோ எபபட? எைோ கைட படககணமன ெகோஞசம சமபைோ ெசோலலஙக!
சர ஆகடடம. சமபைோோை ோபோகலோம.
மோலல ைோத பகைோோைோட கைோகைை ோகககேத.
மோலல இைேைோைோட ெபரைமகைை ெோரஞசககணம. அபபேம அபபட ெோரஞசககேோோோட
பயைை பதத ெோரஞச, இைேைைை பதத ோமலம ெோரஞச ெகோணட, யோர எபபட பயன
ெபறேோஙகோைோ அைஙக ைழைய ெோரஞசககணம. நோமம அைஙகோைோட உயரநோ நைலைய
அைடய சோோைை ெசயயனம. இதகெகலலோம மோல பட பகைோைை பதத
ெோரஞசகேதோோோை? இதோோன மோ பட. ோகளவ. சோைணம எனகேோஙக. ோககக ோககக அைைை
போககதோோோணம. மைச ஒரைம படம. மதோ வஷயஙகள ோமல பறற வலகம. இத அடதோ
படகளல ோபோக உோவம.
அட, அட, இபபட ஏோோைத சலபமோ ெசோலலேைோ வடடடட.. மமம ோமோல ெசோலலஙக. கைோ
ோகடடோோல பகதல மனோைற ோமோகம கடசசடம இலல?
நககலோ? அபபட கைோ ோகடடோோன ஒதோர ோமோகததகக ோபோைோர!
அட ெநசமோைோ? அபப கைோ ெசோலலஙக.
இோோோ படஙக!
பரகதத மகோ ோோைோ ஒர நோள பரைோோஙகோைோட ோைடைடயோடகடட இரநோோர. ோைடைட
மமமோததல எலலோரம பரஞசடடோஙக. பரகததகக ோோகம எடதோத. ோணணர ோோட
ோபோைோர. அஙக சமோகர எனகே மனைர ோைம ெசஞசகடட இரநோோர. அைைோ ோணண
ோகடடோர. அைோோோ ோைம கைலயோம இரநோோோல பதல ெசோலலைல. ோகோபபபடட பரகதத
அஙோக பககததல கடநோ ஒர ெசதோ போமைப தகக அைர கழததல மோைல மோதர
ோபோடடடட ோபோயடடோன.
பேக சமோகோோோட பளைை அஙக ைநோோன. ையச சனைோோைோலம ோபச ெபரச. அபபோ
கழததல ெசதோ போமைப போதோோன. நடநோ வஷயம ஞோை தரஷடல ெோரஞசத. பட ோகோபம
ைநோத. "இைெைனலோம ஒர ோோைோைோ? என அபபோ கழததல போமைப மோைலயோ ோபோடடைன
ஒர ைோோததல ோககன போமப கடசச சோகடடம" னன சோபம ெகோடததடடோன.
சமோகர ோைம கைலஞச எழநோபப ோன ைபயன அழதககடட இரககேைோ போதோோர. ஏணடோ
அழோேனன ோகடடோர. ைபயனம நடநோைோ ெசோனைோன. "எனை கோரயமடோ ெசஞோச? நோோைோ
மனைன. எைகக போமைப ோபோடடோ எனை மோைலைய ோபோடடோ எனை? ெோணடம
ஒணணோோன. இதககபோபோய ோோைோைை சபசசடடோய! அைைோல எதோைை ைைஙக சநோோோஷமோ
இரககோஙக?” இபபட கடநதகடட ோோைோ கடோட ோபோய வஷயதைோ ெசோலல இனனம ஏழ
நோளோோன உயர ைோழைோர அபபடனனம ெசோலலடட ைோனைோர.
இைோ ோகளவ படட ோோைோ ைரதோபபடடோன. இனனம ஒர ைோோமோோன இரககோ? அதககளை
நோம எபபட உரபபடலோம ன ோயோசசசோன. சர ைடககரநத உயர தயோகம பணணலோமன
கஙைக கைோகக ோபோைோன. பல ரஷகளம ைநத ோசநோோஙக. அைஙகைை ைணஙக ோோே ைழய
ெசோலலஙகனன ோகடடோன. அைஙக சகர ெகோஞச ோநோததல இஙக ைரைோர. உைகக ோமோகம
கைடகக ைழ அைோோல ெோரயம ன ெசோலல ஆசரைோோம ெசஞசடட ோபோயடடோஙக. அஙோக
சக போமம ரஷயம ைநத ோசரநோோர. அைைோ ைணஙக ோயோசைை ோககக அைர ஒர ைோோததல
ோமோகம கைடககம ைழ பகைோைை பதத கைோ ோகடகேதோோன அபபடனன ெசோலல

போகைோதைோ ெசோலல ஆோமபசசோர.ஒனபோோைத அததயோய கைடசல சகர கரஷணோைோட
ெபரைமகைை சரககமோ ெசோனைோர. பரகதத "எைகக ெோோமபோை அதரபதயோ இரகோக.
ஹரசநதோன, தஷயநோன, சரய கல மனைரகள, சநதோ கல மனைரகள கைோ எலலோம
ோகடடபப எபப கரஷணன கைோ ைரமன கோததககடட இரநோோன. என உேவைரகள
எலலோரம கரஷணன பதத எவைைவ உயரைோ ெசோலல இரககோஙக. அைன கைோைய
ோகககோோன நோன உயர பழசச இரகோகன ோபோல ோோோணத. அோைோல அைன கைோைய
வரைோ ெசோலலஙக" னன ோகடடோன. ெோோமபோை சநோோோஷபபடட சகர கரஷணன கைோைய
வஸோோோமோ ெசோலல (10 ைத அததயோயம) சோதைோோயோட ோகடட பரகதத ோமோகம
அைடஞசோன.
மதயம தஙகள, ோம 12, 2008
ரவஷன
-பகத ோயோகததல இேஙகேைஙக எபபட இரககனம?
எனகே ோைலபபல மனோைோய படடயல ோபோடட இரநோோோம. அோைகமோ அத எலலோதைோயம
ெகோஞசம ெகோஞசமோ போததடோடோம. மனோை பனோை இரகக. இத அோ எலலோம ெகோஞசம
ோநர ெசயய.
1. பயறச: அைசயோோ மைோசோட எபோபோதம ெோோடரசசயோக கடவைை நைைசசககடோட
இரபபத. அெோபபட எபபவோம நைைகக மடயமனைோ, மடயம. ைழைய அபபேமோ போககலோம.
இஙோக இரகக.
2. வோைகம: சர ோைற எனகே போகபோட ெோரயணம. அதல சரயோைைோோய எபபவம
ோோரநெோடகக மடயனம. இஙோக இஙோக இஙோக இரகக
3. வோமோகம: ோமோகம நமகக ெோரஞசதோோோை. அத உலக வஷயஙகளல. ோமோகம இலலோம
இரபபோோ வோமோகம. அோோைத பறறககளல இரநத வடபடோல. இஙோக இரகக
4. சததயம: ைோயைம. ஆனமகததல எநோ ைழயோ ோபோைோலம கைட படகக ோைணடயத.
உணைமோய நைைதத உணைமோய ோபச மைசசோடச ெசோலகேைோ ோகடட நடபபத.
5. அரைைம: ோநரைம இஙோக இரகக
6. கரைய: எலலோ சை ோோசகளகக நலலோோ ெசயைத. ஏனைோ எலலோ சைோோசகளடமம கடவள
இரககேோர இலைலயோ? இஙோக இரகக
7. கலயோணம: தரமணம இலைலஙக! இதவம சமஸகரோததலரநத ைநத ோைே வோமோ
பயனபடகே பல ைோரதைோஙகளல ஒனன! கலயோணம எனகேத மறேைரகளடம அனப
போோோடட அைரகள நலலோ இரககணமன நைைககேத. கடவளடம ோைணடககேபப எலலோரம
நலலோ இரககணம, உலகம அைமதயோ நலலோ இரககணமன ோைணடககேத.
8. ோைய: கரைண. அனோப சைம. கடவள அனப, மனனககம ோனைம, பரவ ெகோணடைன.
அைைை பரநத ெகோளை , அைடய மயறச பணணகே நோமம அைைை மோதர இரகக பழக

ோைணடம. இஙோக இரகக
9. அஹமைச: மைோோலம ெசயலோலம மறே சை ோோசகளகக தனபம வைைவககோம இரபபத.
இஙோக இரகக
10. ோோைம: கஷடபபடகே ஏைழ எளய மககளகக மடநோைைோ, சதோமோை உளைதோோோட ைோர
ெகோடககேத. இஙோக இரகக
11. அைைஸைோ: அைஸைோ ெோரயமலைலயோ? கஷடபபடகேத. அைைஸைோ எபபவோம
சரசசகடட நமபகைகோயோட இரபபத. இஙோக இரகக
இநோ பதெைோர வஷயமம பகத ைழல சரயஸோ ஈடபடேைஙகளகக இரகக ோைணடய
வஷயஙகள. நமகக இெோலலோம இலைலனைோ ைைரததகக ோைணடயத.
மதயம ெசவைோய, ோம 13, 2008
உளளோல
ஸமோணம எனபத நைைககேத, உளளோல. பகைோைைபபதத ோகடடைோயம போடைைோயம
இைடவடோம நைைககனம. அைோைோட சேபப, பகழ, அழக, வோம, அரள, ெகோைட இபபட
எலலோ கணஙகைையம சநதககணம. அபபட நைைகக நைைகக அைன சேபபகளல மைச
ோோோய ோோோய நமம மைசல இரககே அழகெகலலோம ோபோயடம. ெோளைோ ஆயடோைோம.
எைோ இைடவடோம நைைககோேோோமோ அதைோகோை ஆயடோைோம னன ெபரயைஙக
ெசோலலேோஙக. யோர கோமதைோயம ஆடடம ோபோடேைோயம நைைககோேோோமோ அைஙக
அதோலோய அழநத மரகமோ ோபோைோஙக. யோர பகைோைைபபதத அைோைோட நலல
கணஙகைைோய நைைககேோஙகோைோ அைஙகளகக அநோ நலல கணஙகள ைநத ோசரம.
தெபதல ஒர தேவ இரநோோர. அைரகடோட ஒர இைைஞன ைநத ோசநோோன. உபோோசம
பணணனமன ோகடடககடடோன. "சர, இஙகோய ெகோஞச நோள இர. உைகக எத ெபோரதோமன
போதத ெசயயோேன" ன ெசோனைோர. பேக அைைை கைனசசதல அைனகக பததயம
அதகமலல. உடமபோோலயம ஒணணம ெபரசோ ெசயய மடயோதனன கணடபடசசோர. எனை
ோததைம ெசோனைோலம ஒணணம பரயைல. எனைடோ ெசயயேதனன ோயோசசசோர. "அபபோை,
உைகக எைோ ெோோமப படககம?" னன ோகடடோர. "சோம. நோன ைைககே யோக எரைமையோோன
ெோோமப படககம" அபபடனைோன. "நலலதபோ. ந அைோோய நைைசசகடோட இரகக மடயமோ?"
னன ோகடடோர.
" ஓ ெசயயலோோம.”
"சர, அபபடோய பணண"
இோ ோகடடககடட இரநோ மதோ சஷயஙகளகக சரபப ோோஙகல.
சல நோடகள ோபோசச. இநோ சடன சோபபோடடகக நோல நோைோ ைோககோோணோம. சோோோோணமோ
சோோைைல இரககேைஙகை யோரம ெோோநதோவ ெசயய மோடடோஙக. அோைோல ோகைல கரவகக
ோபோசச. கர சஷயன இரநோ இடததகக ோபோைோர.
"அபபோை, இரககயோ?” னன கபடோர.
" கரோை, இரகோகன" னன கோல ைநோத.
"ெைளோய ைோலயோ ?”
"ைோ ஆைசோோன கரோை, பசககத.”
" பனை ைோோயன!”

" ைோசல சனைத. ெகோமப இடககத. ைோ மடைல" னைோன சஷயன.
இநோ அைவ ஒனற ோபோகோடடோலம ஸமோணம அடதோடதோ நைலகளல ெகோணட வடம.
மதயம வயோழன, ோம 15, 2008
கரதோைம
அடதத கரதோைம. தரநோமஙகைையம பகைழயம மைோோோ உரக போடைோோ கரதோைம. போடல
இனைமயோ இரநோோ மதோைஙகளகக நலலத. :-))
இனைமயோ இலோலைோலம போடேைரகக நலலத. மைச ஈடபடட உரகேதோோன மககயம.
போடபபோட உளைம அநோ பகைோனகடோட ோமலம ெநரஙகம. இபபட போட போடோய பகத
ைைரநத உனைோ நைலகக ோபோைைஙக மோோ, ஆணடோள, சரோோஸ, ஆழைோரகள,
நோயனமோரகள. உணைமயல எநோ பகோனோம இநோ ைழைய ோளை மடயோத. பதத ோபர
ோசரநத பைைை ெசயகே ோபோத அைஙகளககளை ஒர அனோயோனயம ஏறபடட சதசஙகம
ஏறபடட பகத தடபபடம. இநோ நோம சஙகரதோைதைோ மககயததைம ெகோடதத போசோோம
ெசயோைர ஸமத ோபோோோநதோ ஸோஸைத ஸைோமகள.
ஹர சஙகரோைஸயோஸய ோநோபோோச: கோஞசை
எனற ஹர சஙகரதோைததகக ஒர உபோோசமம ோைணடோம; அைோ வட உயரநோத இலைல
எனகேத போமமோணட போோணம.
மகோபோோோ யதோம மடநோத. ோரம பததோர கரஷணைை போதத இபப எனை ெசயயனமன
ோகடடோர. கரஷணன "பஷமர அமப படகைகல இரககோர. அைோபோபோல ோரமதைோ
ெோரநோைஙக ெோோமப கைேவ. ந ோபோய அைரகடட உபோோசம ோகள.” னன ெசோனைோன.
ோரமரம ோபோைோர. பல வஷயஙகள உபோோசம ஆசச. எலலோதைோயம ோகடடவடட ோரமர
ோகடடோர:
"ோகோோரம: ஸரை ோரமோணோம போம பைோ: மோ:?
“ [எநோ ோரமம எலலோைறறலம உயரநோோோக கரோபபடகேத?]
அதகக பஷமர ெசோனைோர:
"ஏஷ ோம ஸரை ோரமோணோம ோரோமோதகோோமோ மோ:
யத பகதயோ பணடரகோகம ஸோைைர அரோசத நோஸஸோோ"
எலலோ ோரமஙகளலம ெசோலலபபடபோபோகே ோரமம மக உயரைோக கரோபபடகேத. யோர
பகதயடன ஹரோய கமலததல போகோசககே ைோசோோைைை கண கரதோை ரபமோை
ஸததகைோல எபோபோதம அரசசைை ெசயகேோோைோ அதோை போம ோரமம ஆகம.
அபபட ஏன இதகக அவைைவ உயரவ?
இோோைோல ஹமைஸ கைடயோோோம. (ோகடகேைஙகைை ெபோறதத இரகக! ;-)) ஒர பைையம
பறகக ோைணடோம. கோய, கன எலலோம பறதத நோைோைம ெசயய ோைணடோம.
இதககோக எநோ ெபோரைையம ோசகரகக ோைணடயதலைல.
ஆண, ெபண, கழநைோ இபபட யோர ோைணடமோைோலம ெசோலலலோம. மறே வஷயஙகைை
ோபோல ஒர கைோலபோகஷனம ோைணடோம. ைோத ோைட இலைல. இஙோகோோன ெசோலலலோம,
அஙோகோோன ெசோலலலோமன ஒர கடடபபோடம கைடயோத. கோைலோோன, இோவோோன எனற ோநோ

கடடபபோடம கைடயோத.
இநோ நயமததல ெசோலலணம எனற கடடபபோடம இலைல.
ஆைோல நோமகரதோைம ோைகக அபோோோம ெசயோைைை நோகததல ோளளவடமோம.
அத எனைடோ அபோோோம எனேோல ெபரசோ 10 போயணட லஸட ோபோடோோஙக! சோத நநைோ, சை
நோம வஷணநோமஙகளைடோய வததயோசம போரககேத, நோம பலமோோன இரகோக எனற
ெசயயககடோோோோ ெசோனை கரமோககைை ெசயகேத இபபட பதத.
நோம சஙகரதோைம எனற ெபரசோ கட ோைணடோம. ஒர மைே பகைோன நோமதைோ
ெசோனைோோல ோமோடசம கடடமனன ெசோலல அைோமைன கைோைய ெசோலேோஙக. அைோமைன
இலலோோ அநநயோயம எலலோம பணணைன. சோகே சமயததல கைடச ைோரதைோயோ அைன
பளைைைய கபபட "நோோோயணோ" எனற ெசோனைோன. ெசதோைைை ெகோணட ோபோக
யமதோரகள ைநோோஙக. அபோபோ வஷண தோரகள ைநத "இைன எஙகோைோடைன. ோனைசம
இலலோமோல ோமோகததகக சோோைமோை நோோோயணோ எனகே ெசோலைல ெசோனைோன
இலைலயோ" னன ெசோலல ெகோணட ோபோயடடோஙக.
அபப பகைோன ெபயைோ ஒர ோோம ெசோனைோ ோபோதம இலைலயோ? இலைல, எபபவோம
ெசோலலகடட இரககணம.
ோோம கரஷணர கடோட ஒதோர ோகளவ ோகடடோர. கஙைக கைோயோலோய இவைோைோ ோபர
இரககோஙக. தைமம கஙைகல களககேோஙக. இைஙக போபம எலலோம ோபோயரககணோம?
ஆைோ அபபட ஒணணம வததயோசம ெோரயைலோய?
ோோம கரஷணர ோைடகைகயோ ெசோனைோர.
"இைஙக களககபோபோே ோபோோோ கஙைக நதோலநத தைைலகள படட போைம எலலோம
வலகம. அத எஙக ோபோகம? இஙோகோய இரககே மோம ெசட ெகோடகளோை இரககம.
களசசடட தரமப ைோபோபோ எபப இஙக இரககே கைடகளோல இரககே ைஸதககள ோமோல
மைச ோபோக ஆோமபககோமோ அபப அைோைோட போைஙகள எலலோம தரபப அைைை
படசசககம!"
மதயம ெைளள, ோம 16, 2008
போோோசைைம
இைேைோைோட தரைடகளகக எபபவோம ஒர சேபபோை இடம பகத ைழல உணட.
சோோோோணமோ நோம தசசமோ மதககேத போோஙகைைோோோை. நடககோேோம, ெகோளைோேோம,
போோஙகளலோோன அழகக படகேத. ெைளோய ோபோய ைநோோ கோலகைைோோன கழவககோேோம.
அபபட சோோோோணமோ அசதோமோ நைைககே போோம இைேைைோைோடத எனகேபப நோம அைோ
பனோமோ நைைககோேோம. எபபட ெபரயைஙக கோலகைை ெோோடட கமபடோேோோமோ அபபட
பகைோோைோட போோஙகைை ோைலல ோோஙகவம பகோரகள ோயஙக மோடடோஙக. அோைோலோோன
ெபரமோள ோகோவலல சடோர சோததகேோஙக. கரடம மோதர இரககே அத ோமோல போோஙகள
ெபோறசச இரககம.
இநோ போதைககளன ெபரைமைய போட போட போமோைோட போோஙகளல ோனை மழகக
அரபணசச ோைோோநோ ோோசகர போதகோ சஹஸோமன பதோகோம எழதைோர.
ோோமோோோட போதைககைைோோன போோரம ோகடட ைோஙகபோபோைோர. ோோமோோோட போோம படடோோன
அகலைகயம சோபம நஙகைோள. இோ போதத வஸைோமததோர,
ைம ைணணதத அோகக ோபோரல
மைழ ைணணதத அணணோல உன
ைக ைணணம அஙக கணோடன

கோல ைணணம இஙக கணோடன
அபபடனன ஆசசரயபபடடோோோம.
அபபபப நடககே ோோை அசோ யதோம நடநத மகோபல ோைலைமல அசோரகள ெையசசடடோஙக.
ோோைரகோைோட அமமோ அதத சமமோ இரபபோைோ? போயோ வோோமன ஒர வோோம இரநத
வஷணகடோட ைோம ைோஙகைோ.
ெபரமோளம ஒர களைமோை போமமசோரயோ ைோமைோோ ைடெைடதத பலகடட ைநோோர. பலயம
ைோோைதத "உஙகளகக எனை ோைணம?" னன ோகடடோன.
"ஒணணம ோைணோம, என கோலோல மண அட மண ோபோதம"னைோர வஷண.
"அட! நோன இநோ மண உலகததககோம ோோைோ. ெைறம மண அட மணோோைோ
ோைணம?"னைோன பல. அத ோபோதமனடடோர ைோமைர.
அசோ கரைோை சககோோசோரயோரகக இத ெோரஞச ோபோசச. பலகடட " இைன ோகககேோோைனன
ெகோடககோோபபோ. அத உைகோக ெகடதயோ மடயம" னைோர.
இநோ சனை ைபயன எனை பணண மடயம?
அபபோை ைநத இரககேத சோோோோண ஆசோம இலல. வஷண. அைர எபபவம
சோரகளககோோோை சோோகம பணணைோர. அோைோல ெசோலலோேன. ோைணடோம.
பல சகோைரதத ோகககைல.
வஷணோை ைநத ோகடடோ நோன எனை போககயம பணண இரககணம? அபபட போதோோலம
அத ோபபலோல.
ோணணர இரககே கமணடலைை தககவடடோன பல.
சககோோசோரயோரகக ெபோறககைல. இைன ோோஜயதைோ வஸோோோம பணை நோன எவைோைோ
கஷட படட இரபோபன? அைோ எலலோம ஒட நமஷததல ெோோலசசடைோன ோபோல
இரகோகனன நைசச ஒர ைணட ரபம எடதத ோபோய கமணடல மககல உககோநத அோ
அைடசசடடோர.
ைோமைர சரசசகடோட ஒர ோரபைபைய எடதத கமணடல மககல கததைோர.
சககோோசோரயோோோோட ஒர கணண ோபோசச.
பேக பல ோோைோ ைோரதத ோோ ைோமைரம ைோஙககடடோர. "சர, உன மண அடைய அைநத
எடததகக"னன பல ெசோனை உடோை ைோமைர ைைோ ஆோமபசசோர. ஒர அடயோல
மணைணெயலலோம அைநோோர. இோணடோைத அடயோல வணைணெயலலோம அைநோோர.
"மணோைத அடைய எஙோக ைைககடடம?” னன பலைய போதத ோகடடோர!
"ஸைோம! என ோைல மடடோம போகக! அதல ைைஙக" னன பல ெசோனைோன.
பகைோனம சரசசகடோட அைன ோைல ோமல ோன கோைல ைைதத அபபடோய அழதத சோல
ோலோகததகக ெகோணட ோபோயடடோர. அஙோக அைைை ோோைோைோககைோர. எலலோ
மஙகைஙகைையம ெகோடதோோர.
அபபட தரைட தடைச ைோஙகைைன பல சகோைரதத.
எைனகக நோன அரள பணண நைைககோேோைோ அைோைோட ெபோரைை எலலோம
நோன ோபோககவடகோேன. ெபோரள இரகக எனகே ெசரககோல இலைலயோ
மனஷன கரைதோோோட உலகதைோயம எனைையம அைமதககேோன?
அபபடனன போகைோததோல பகைோன ெசோலகேோோ இரகக.

அத ோபோல பலோயோட ெசோதைோெயலலோம ோனோைோடோோகக அைன பணதோபேக அைனகக
அைன அகஙகோோதைோயம அழசச அைைை ோகசசோர ெபரமோள.
மதயம ெசவைோய, ோம 20, 2008
அரசசைம ைநோைம
பகைோைைபபதத ய ெபரைமகை ோகடட அைைைோய நைைசச அைன ெபரைமகைை போடய
பகோன அடதோ எனை ெசயய நைைககனம? பகைோனகக அரசசைை ெசயய
நைைககேோைோம. பகைோோைோட போோஙகை சதோ நோோோல கழவ மலரகள இடட பசககேோன.
எலலோைறறலம பனோமோைத பகைோன தரைடகளனன நைைககே பகோன பைை பணண
பணண ோோன ோன உடல எனகே நைைபப ஒழகேோோம. ோனைை மழகக மழகக
அைனகடோட ஒபபைடகக ோயோோோகேோன. இோோோன அரசசைம எனகேோஙக.
ைநோைம
அரசசைம எனகே ெசயைக ைைோ ைநோைரகளகக அபபேமோ ஒணணோம ெசயய ோைணடோோம
சைோைனன அைன கோலகளோைோய வழநத கடககலோோமனன ோோோணம.
இபபட ெசயயேோோ ைநோைம. அபபட ெசயகேபப ோோன எனகே நைைபப அழககபபடத. ோோன
ெபரய ஆள எனே நைைபப ோபோய பணவ ைரம.
கமஸன கரஷணன இரககே இடதைோ ெோரஞசதம அைைையம பல ோோமைையம
மதோோவகக அைழசச ைோசெசோலல அகரோர எனகேைைோ அனபபைோன. அகரோர
ைசோோைோோோட ோோயோத. அைரம ோபோய அைழசசதம கணணன உடோை கைமபடடோன.
ைநோோோோட மககய கோரயம மடயணோம. இனனம மதோ பல கோரயஙகள இரகோக.
ைோைழல ஒர சோயஙகோலம யமைை ஆறல மோைல அனஷடோைம ெசயய இேஙகைோர
அகரோர. அபபடோய தைகசச ோபோயடடோர. கைோ பககம தரமப போககேோர. கரஷணனம
பலோோமனம ைபம ெசயயோோஙக. ோணணககளோை போதோோ அஙக சரசசகடோட இரககோஙக.
அகரோரகக ெகோஞச ோநோம ஒணணம பரயைல. இஙோகயம அஙோகயம தரபப தரபப
போததடட இோணட ோபரம சோோோோண ஆசோமஙக இலல பகைோன அைோோோமோோன அபபடனன
பரஞசகடடோர. பரய ஆோமபசசதம எலலோ இடததோலயம கணணோை ெோனபடடோைோம.
அகரோரம அைைை போககே இடெமலலோம வழநத வழநத ைநோைம பணணோர.
இபபட ெசயோோ அைோோோட மைச பகைோனல லயசச ஸதோபபடடோோம.
மதயம போன, ோம 21, 2008
பகத பறற தயோக போமம
உணைமயோ பகத ெசயகேைஙக எபபட இரபபோஙகனன போததரகோகோம. அதகக
இலககணமோ ைோழோைர தயோக போமம எனகே தயோக ோோைர. அைர எனை ெசோலகேோரனன
போககலோமோ?
ோோகம பயோகைட
ோோைம ஆத
பலலவ
பகதன சோரதோம வைோை
மைஸோ ஸோோ ோோம
அன பலலவ
ஆஸகத ோகல ோோரோகோசஜ
ைனமகதைட யோநநோம ெநோநத

சோணஙகள
ைபோபமலோோ ோைசத நநோோத அதகோகமர
கபடோத மட மநைம பலகோோத
உபமோநக ோலகயணட ைெல நந
ஊோயோ தரக கோோத
சபல சததைட யோலஸு தலைப
ஸோெோக போம கோோோோ ோநஹர - (பக)
பை வப ைமநை மநெயமச கோோத அதகோகமர
சை மோோை ோபோ மோசயக ோோத
பைநமநத ோோோந ோயோக யட நந
ெபோமக ெபோடட ஸோக ோோத
பைநோத மைதரோெமௌ ஸோோபத
போோ மலோய மோோோோந ஹர - (பக)
ோோைஸ ோோமஸ கணமல கோோோத அதகோகநச
வயோை மநந ோோோலோ நகோோோத
ோோைோயோக மோரகமந சதோம
ோோைூ சட வட ைகோோத
ோோைசகோ மணைய நதயோக
ோோை ஸகந மோைோோோ ோநஹர - (பக)
ஸோோோோம பகோனைடய (ைோழகைக கறபப) சரததோம (பகோனைடய இயலப கணம) இைறைே
மைோம ோகள.
ோனைோல இயனே ைைோ ோரமஙகைை ெசயத அலலத ோைகக கைடதோைோ ெகோணட தரபத
அைடநத ஒர ஜைன மகோனைடய நைேவளை ஆைநோதைோ அைடகேோன.
ைபம ோபம இைறைே ோோம மைேோய ெசயதம அைைகைை மறேைர அறய ெைளோய ெசோலல
மோடடோன. மைதல கபடம ஏதம இலலோமல இரபபோன. ோைகக நகர யோரமலைல எை ஊர
ஊோோக ெசோலலததரய மோடடோன. அறப ஆைச ெகோணட மைதடன வட ெபோரள இைறறல
பறற ைைகக மோடடோன. இவவலகல அைடபைைகைை உணைம எனற நமப இரகக
மோடடோன. அதவமலலோமல
சைன வஷண எனற ோபோம ெசயய மோடடோன. இநோ பைைததல நோன ஒரைோை ோயோகயன
எனற ெபரைம ோபச கோலம கழகக மோடடோன. ஆஞசோநயன பறறம தரைடகைை உைடய
சோோபதயன போோோோவநோஙகளல பகத மேகக மோடடோன. ோோைஸ ோோமஸ கணஙகைை
அைடயோத எலலோம கரம ைசபபடோய ைரம எனற ோோை ோயோக மோரகதைோ சதோததல நைல
ெபே ைைதத ோோை சகோமணயோை தரைோரர தயோோகசபெபரமோன ோோோழோோய வைஙகம
ோோமைை மேைோமல இரபபோன.
சமபததல ஸ ஜைோவடம ஆனமக போடலகள பறற ோகடட இரநோோன. வரமபயைோ
ெகோடபபைன அலலைோ எம ெபரமோன? சமபததல கைடதோ ஒர பதோக ெோோகபைப
எடதோோன. மழகக மழகக தயோகோோைர போடலகள! இநோ பதவல எழத இரபபத
அதலரநத எடதோோோ. ெோோகபப "ைைதக ோரம ைரதன" எனே பதோகததல இரநத
தயோோகோபனஷத எனே பகத।எழதயைர ட.எஸ. போலகரஷண சோஸதரகள.
நஙகள ோகடகம போடலகக ெோோடபப ெகோடதோத ஸ ஜைோ அைரகள. இநோ பதவ அைரகக
சமரபபணம!
மதயம வயோழன, ோம 22, 2008
ைோழைக மைே
ெமோகைக ெமோகைக னன ோகளவ படட இரககஙக இலைல? எனை எழோேதனன

ெோரயோோபப அபபட ஏோோோ ஒணைண எழதடைோஙக.
இத அபபட ஒணண। எழோ நைைசசத இனனம ோயோோோகோல.
இநோ பதவல கட ெமோகைக ோபோட மடயமோனன சநோோகபபடேைஙக என தேைமைய
கைேைோ மதபப ோபோடட இரககஙக।
:-))
இபப எனனைடய -அபபடனைோ நோன கைட படககே ோததைம பதத ெசோலலபோபோோேன।
இதகெகலலோம ோபரனன ைைககைல. ஆைோ சலர நோோோயணனஸம னன ோபர
ெைசசரககோஙக.
இேநோ கோலததல ைோழைைோயம எதரகோலததல ைோழைைோயம கடய ைைோ ோவரகோேன।
அோோைத இேநோ கோல நைைவகளை ஏோோைத போடம இரநோோ அோ எடததகடட மதைய
உோோசைம ெசயயோேன. மேககோேனன ெசோலலைல. எைோயோைத மேககனமன நைசசோ அத
ெகோஞசம கஷடமோோோை. கரஙகோஙக கைோயோயடம. உோோசைம ெசயயேத மேநத ோபோகம.
எதரகோலததல எனை ெசயயனமன ெகோஞசம தடடம ோபோடடோலம அைோ பதத கைைல
படகேதலைல। அோோைத ஒர ெசஸ ஆடடககோோர மோதர ெோோமப வரைோ தடடம
ோபோடேதலைல. நோைைகோக நோம இரபோபோோமோ இலைலோயோ. அதககனன தடடம ோபோடோம
இரககேதம இலைல. எோோ இரநோோலம பகைோன நைைககேபட நடககடடமன வடடோைன.
ோநோம ைரம ோபோத பகைோன எபபட நடககனோமோ அபபட நடததைோனகேதல நலல
நமபகைக இரகக. அபபட நடககேபோபோ நோம நைைககேைோ வட நலலோோை நடககத. இத
அனபைம.
இபப இரககே இநோ கணமோோன நமமத. அோைோோ இநோ கணததல எைகக ைோயகே
ோைைலைய ெசஞசகடட ோபோோேன. அோ எனைோல மடஞச அைவ நலலோ ெசயயோேன.
போசசைைோய இலலோம ோைைல நடநத மடயோோ சநோோோஷம. போசசைை ைரோோ அைோ சர
ெசயய போககோேோம. அத இனெைோர ோைைல. இபபடோய ைோழைக ஓடத.
நணபர ஒரைர। நலலோ படககே மோணைரோோன. மரததை கலலர ோசரநோோர. படசச ோோரநத
ோமல படபப ோசரநோோர. கைடச பரடைசல ோநரமக பரடைச. ஒர எகஸோமைர ோகளவ எலலோம
ோகடட சர ோபோனைோர. அடதோ எகஸோமைர ோகடடத ஒோோ ோகளவோோன. ந இனை மோைடடதத
இனை ைோதோோோை? ஆமோமன ெசோனைதம சர ோபோய ைோனனடடோர. பரடைசயல ோோேவலைல
னன ெசோலலடடோஙக. சரனன ஒர ோைைலல ோசரநத அபபடோய படசச தரபபயம ோநரமக
ோோரவ ோபோைோர. அோோ எகஸோமைர. அோோ கைோ. சரனன ஊரகக ைநத போோகடஸ
ஆோமபசசோர. ஆோமப கோலம நைேய ோநோம கைடசசத. ைோோம ோோோறம நகோததகக ோபோய
அபபோோன ஆோமபசச இரநோ ஒர உடல பரோசோோைை ெசயயேைோ கததககடடோர. அடதத
ைநோ பரடைசயல ோைே எகஸோமைர ைோ போஸ பணணடடோர.
ோமெலழநோைோரயோ போதோோ ெோோமபோை அநநயோயம நடநோதனன ோோோனத இலல? அபபேம
நடநோத எனைனன போககலோம।
ெகோஞசம ெகோஞசமோ ோநோயோளஙக ைோ ஆோமபசசோஙக। ஆபோோஷன ெசயயேதல மோல
பரடைசயல ோோேோம இரநோபப ோைைல ெசஞசோோ அநோ ஆஸபததர அனபம ெோோமபோை ைக
ெகோடதோத. நலல ரசலட கைடககோை நைேய ோபஷணட ைோ ஆோமபசசோஙக. அபபேம
அபபோோன ஆோமபசச இரநோ ஒர உடல பரோசோோைை ெசயயேைோ கததககடடோரனன
ெசோனோைன இலைலயோ அநோ பரோசோோைை இநோ ஊரல யோரம ெசயயோம இரநோபப இைர
ெசயய ஆோமபசசதல நைேய ோைைல ைநோத. இபபட ெகோஞச நோளோைோய பஸ மரததைர
ஆயடடோர.
ஆக நோம நைைககே மோதர எலலோம நடககேதலைல। சல சமயம ெகடடதனன

நைைககேத கட நோைோை பனைோல நலலதனன ெோரய ைரம. அோைோல கடவள எனை
ெகோடதோோலம நலலோோனன எடததகக ஆோமபககலோம.
இைோ போஸோோ பததஙகேோஙக. இத கைடசசோசசனைோ ைோழைக ெோோமபோை சலபமோயடம.
மதயம ெைளள, ோம 23, 2008
நடப
சகயம எனகே நடப
இைேைோைோட உேவ ெகோணடோடேைஙகளல அநோ உேவ பலவோமோயம இரககம. பலரம
இைேைைை ோன ோைலைைோ ெகோணடோடைோலம சலர ோைே வோ உேவ ைசசரககோஙக.
கரஷணோைோட அரசைன ைசசரநோ உேவ நடப. அரசைனககோக எதோைைோயோ ெசஞசோர
கரஷணன. அைோோோட ோஙைக சபதோோோைை தரமணம ெசஞசகக அரசைன வரபபபபடடபப
எபபட சோதசசககேதனன ோயோசைை ெசோனைோோ கரஷணனோோன. கைோ உபோோசம ெசயகே
ோபோத வஸைரப ோரசைம கோடடகே ைைோ இபபடோோன உேவ இரநோத. அபபேமோோோன
"உனைைோய சோணைடஞசடோடன. எனை ெசோனைோலம ோகடடககோேன" எனகே போைததகக
அரசைன ைநோோன.
சநோோர சைெபரமோனடன வசததோமோக உேவ ெகோணடைர. எலலோரம உரக பணயம ோபோத
இைர மடடம அதகோோம பணணைோர. ோைைல ைோஙகைோர.
சநோோரகக போைை நோசசயோர எனற ஒர ெபண மைைவ. நனேோக கடமபம நடதத ைநோைர
தரெைோறறயர ெசனே ோபோத சஙகல நோசசயோர எனபைைோ சநததத அைரடன பழககம
ஏறபடட அைைோ மணநத ெகோணட வடடோர. (ஏன எனபத ோைற கைோ) ஆைச அறபத நோள
ோமோகம மபபத நோளோோோை. அடடோ போைைைய வடடவடட ைநதடோடோோமனன
ைரதோமோயடசச. தயோோகசோோோ ைஸநோ உதஸைம ைோைோ நைைவ படதத ெகோணட
இரநோோர. தரைோரர ோபோகோமல, தயோோகசைோ போககோமல இரகக மடயைல. சரனன
கைமபடடோர. பல நகழசசகளகக பேக அஙோக ோபோய ோசரநோோர.
தரமப அஙோக ோபோைோல போைை கோைை சோததடடோஙக. "ந எபப எனை வடடவடட
ோபோைோயோ அபபோை ெோோடரப வடட ோபோசச. அஙகோய ோபோன" ன தடடைோஙக. எனை
சமோோோைம ெசோலலயம எடபடைல. எனை பணணேத? சைோைனன தரமபைைர எனைடோ
ெசயயலோமன ோயோசசசோர. நோம நமம கட ட வடடைஙகை எபபட சமோோோைபபடததோைோம?
ெகோஞசம வைோமோை பெோணைட தத அனபபோைோம. அபபடோோன சநோோர தத அனபப
நைசசோர. யோைோ அனபபலோமனன ோயோசசசோர. சல ெபரயைஙகைை அனபபைோர. ோைைலகக
ஆகைல. போைையோர "அைர எைகக பணணை அபோோோம சனைதலைல. ோபோய ைோஙக" னன
தரபபடடோஙக.
பேக சைெபரமோனோோன சரயோை நபரனன ோோோணசச. ோநோோ அைரகடட ோபோய "உைககோோன
என போசசைை ெோரயோம. நோோன ததத ைககணம" னன ோகடடோர. "எனை பணணணம?" ன
சைெபரமோன ோககக "ந ோபோய போைைகடோட ோபச எனைை ஏததககசெசோலல" னைோர.
சைெபரமோனம ஒர ஆலய அரசசகோோ உர மோற போைைகடோட ோபோைோர. போைை அைைோ
மரயோைோோயோட ைோோைதோோஙக. உபசோோம எலலோம பணண "அகோலததல ைநத இரககஙகோை!
எனை ோைணம?" ன ோகடடோஙக. "அமமோ ந சநோோதோோோட மைஸோோப படட வலகக ைசச
இரககேோோ ோகளவ படோடன. அைன ஏோோோ ஒர உணரசச ோைகததல அபபட பணணடடோன.
இபப உன நைைைோோை தடககேோன. அைைை தரபப ஏததககணம" னன ெசோனைோர. போைை
"அோ வடஙக. அத மடஞச ோபோை சமோசோோம. ோைே ஏோோைத ோைணமோைோ ோகளஙக" னைோ.
"இலல அமமோ, ந ோயவ பணண..." னன ஆோமபசசோர சைன. "இோ போரஙக நஙக அோோய

ோபசகடட இரநோோ மரயோோ ெகடடடம. ோைே ஏோோைதனைோ ெசோலலஙக. இலலோடடோ....” னன
ெசோலல சைெபரமோன ோமல ோபசோம தரமபடடோர.
நடநோைோ ோகடட சநோோர சணட ோபோடடோர. "ஏன நோன அைோைோட ோசரநத ைோழணமனன
உைகக வரபபமலைலயோ? ந தத ோபோே லடசணம இோோைோ? ோசதத ைககே ைழய போர. ந
ோைே யோர ோைஷோமோ ோபோடடகடட ோபோைோ எனை அரதோம?” னன படபடனன படசசடடோர.
சை ெபரமோனம "சரபபோ நோன தரபபயம ோபோோேன" ைோர. ோன சய ரபததல ோயோகயர,
மனைரகள சழ ோபோய போைையோர வடட கோை ோடடைோர. போைை நோசசயோர ஏறெகைோை
அைைோ தரபப அனபபடடோலம "ைநோைர சோோோோணமோ ோோோணைலோய? அைர மகததல
அபபடஒர ஒள! மஙகல ஓைசகள , ோைோ சபோஙகள கட ோகடடோ மோதர இரகோக. இனனம
ஒர அபரை ைோசைை வசோோ! ைநோைர இைேைோைோோோைோ!” னன ோயோசசசகடோட இரநோோஙக.
இபப சைெபரமோன கோைை ோடடவம கோை தேநோ போைை அபபடோய தைகசச ோபோைோர.
சநோோோ ஏததககணமனன இபப ெசோனைோ அபபடோய ஏததககடடோர.
அடயோரககோக ஆணடைன எனைெைலலோம ெசயய ோயோோோ இரககேோன!
மதயம ெசவைோய, ோம 27, 2008
ோோஸயம
வேணமணடர னன ஒர ெோோணடர. மைல நோடட ோைைோை கடயல பேநோைர. சற
ையதோலநத சை பகோர. எபபவம இைேைன தர நோமஙகைை ெசோலலகடட இரபபோர.
இைரகக சைைடயரகளகடோட ெோோமப பகத. அைஙகைை உபசரதத ெோோழைோர. சைைோரகக
ோனைை ைழ படேைஙகைை வட ோம அடயோரகைை ைழ படேைஙக ோமல அதக பரயம ைசச
இரககோரனன வேணமணடரகக ெோரயம. அோைோல அடயோரகைை போதோோ அைரகளகக
ைணககம ெசலததடடோோன அபபேமோ ஆணடைைை ைழ பட ோபோைோர.
இைர ஸோல யோததைோயோ ோபோகே ோபோதோோன ஆரர ோபோைோர. அடயோரகைை ைணஙகடட
உளோை ோபோய இைேைைை ைணஙகைோர. அபபேமோ ெைளோய மதோைஙககடட ோபசகடட
இரககேபப சநோோர அஙோக ைநோோர. அைைோ போதோ எலலோ சைைடயோரகளம அைைோ
ைணஙக எழநோோஙக . வேணமணடரகக ஆசசரயம. யோோபபோ இத. எலலோரம எழநத
ைணஙகேோஙக னன ோகடடோர. சநோோைோ பதத அைஙகளம ெசோனைோஙக.
மககள சநோோைோ ைணஙக, சை சநோைையோலோய இரநோ சநோோர யோைோயம கைனககோை
இலைல. ோநோோ ோகோவலகக உளோை ோபோயடடோர.
இோ போததகடட இரநோோர வேணமணடர. சைைடயோரகைை கணட மரயோைோ ெசயயோம
உளை ோபோேோோனன ைரதோமோயடசச. சநோோர கோதல வழே மோதர உோகக "சைைடயோரகைை
போககோம ோபோகே சநோோர நமகக ோோைையலைல" னன ெசோனைோர. எலலோரம
அதரசசயோயடோஙக. பனைோோலோய "அபபடபபடட இைரகக சைபோோன அரள போலபபோரைோ,
அநோ சைனம நமகக ோோைையலைல" அபபடனைோர.
உளோை ோபோயடட சநோோர பைோ பைோதத ோபோயடடோர. சை ெபரமோன கடட உரக
ோைணடககடடோர. ”எனைை ோடதத ஆட ெகோணட ெபரமோோை உைகக ெோரயோோோ? பேததல
ைணககம ெசயயைல. மைசோல ைணககம பணோணன. அத மதோைஙகளகக ெோரயோோோ.
இபபட ஒர பழ ெசோல எைகக ைநத வடடோோ" னன ைரநதைோர. சைன " கைைலபடோோோபபோ.
எனைை இவைோைோ போடட போடனோய, அடயோரகைை போட அைஙக ெபரைம எலலோம உலகம
அறய பணண" அபபடனைோர. அைஙக தரதெோோணைடபபதத எைகக ஒணணோம
ெோரயோோோனைோர சநோோர. "நோன அட எடதத ெகோடககோேன. போட. மத எலலோம ோோோை ைரம"
னைோர சை ெபரமோன.
உளோை ோபோயடட சநோோர இைேைைை ைணஙகடட ோநோோ கடட ைநத மனனபப

ோகடடககடடோர. சைைடயோர யோைோயம அைமதககே எணணம ோைகக இலைலைோர. அைோ
நரபகக "தலைல ைோழ அநோணர அடயோரககம அடோயன" ன ஆோமபசச போடட போட
ஆோமபசசோர. எலலோ அடயோரகளன ெபரைமகைையம கற "அைரகளகக அடோயன"
அபபடனன போட மடசசோர. (தரதெோோணடர ெோோைக எனகே இோோோன அடபபைடயோ ைசச
பனைோல ோசககழோர ெபரய போோணம போடைோர. )
கட இரநோைஙக எலலோரோம போடைல ோகடட ெோோமப சநோோோஷபபடடோஙக. இபபோோன சநோோர
அடயோரகள ோமோல எதோைை மதபப ெைசச இரககோரனன ெோரயத னன ெகோணடோடைோஙக.
அபபட ஒர அரைமயோை போடல ோோோனே கோோணமோை வேணமணடைோயம எலலோரம
போோோடடைோஙக. வேணமணடரம ஆைநோபபடட ோபோைோர. இபபட அடயோரகளகக ோோஸ
போைதைோ கோடடை வேணமணடைோ சைெபரமோன சை கணஙகளகக ோைலைோோ ஆககடடோர.
மதயம வயோழன, ோம 29, 2008
கோோலன கோோல போைம
பகோரகள இைேைைை போககேதல ோன கோோலன / கோோலயோ போககேதம உணட.
மோணககைோசகர அபபட நோயகோ போைததல நைேய போடைோோோம. ஆழைோரகளம அபபட
போடயரககோஙக.
போோதயோர கவஞோோைோலம அவைபோபோத ஞோை / இைே அனபைம ெபறேைர.
அைர இைேதோனைமைய சகதயோகவம கணணைோகவம போரதோோர. கணணைை ோோயோகவம
கழநைோயோகவம ோகபபைோகவம ஆசோைோகவம ோசைகைோகவம போரதோைர.
அபபடபபோதத ஒவெைோர போடட எழதைைர "கணணன என கோோலன" ன ஆோமபசச போடடோ
எழத ோளளடடோர ோபோலரகக!
மோலோல எனைனோை பரயோம ெைளயோல ெைசச வைகக அைலயேைோ ோபோல அலலல
படேோர.
தணடற பழவைைபோபோல - ெைளோய
சடர வைககைைபோபோல
நணட ெபோழோோக - எைத
ெநஞசம தடதோோட
கணடககளயைை ோபோல - ோனைம
ெகோணட மகவம ெநோநோோன
ோைணடம ெபோரைை எலலோமமைத ெைறதத வடடோட.........

தடரனன ஒர நோள ெகோஞசம பரகேத.
கைவ கணடதோல - ஒர நோள
கணணகக ோோோனேோமல
இைம வைஙகவலைல - எைோைோ
எனைகம ெோோடடவடடோன....
யோரோோனன ோயோசககேோர.
எணண எணண போரதோோன: - அைனோோன
யோெோைச சநைோ ெசயோோன
கணணன தரவரைம - அஙஙோை
கணணன மன நனேோட!

அபபேம கணணைோலோோன எலலோமனன ெோரகேத. உேககததலம வழபபலம அைோை
இரககேோன.
.....நோனம பல தைஙகள ெபோறததரநோோன - இத
நோளகக நோள அதகமோகவடடோோ
கை ெைோரைன ைநதந நோண பனைைலக
ெகோணைட மலர சோே நனறழததம....
பயல படததகேோன. அைன கைோகெைலலோம ோகடக ோகடக தககம இலலோம ோபோகத!
கணணன எஙோக எஙோகனன ோோடகேோர. கோடடோலெயலலோம!
.
.....தககதெோரயோோ கோடடல- உைைத
ோோடத ோோட இைைதோோோை!...
கோடடோல ோைடன ஒதோன போதத ஆைச ைைககேோன. போோத மறககேோர.
"அணணோ உைோடயல வழோைன - எைை
அஞசகெகோடைம ெசோலல ோைணடோ - பேன
கணணலஞ ெசயதவடட ெபணோண - எநோன
கணணற போரததடவந ோகோமோ?”
ோைடன ைறபறததகேோன. "கணணோ!” எனற அலற மயஙக வழகேோர. நைைவ ைரம ோபோத
யோைோயம கோோணோம!
அபபேம
கணணன மைநைலையத - ோஙகோம ோஙகம
கணட ைோ ோைணமட ோஙகோம ோஙகம
னன தத வடகேோர.
“ோநோ மழைதலமப போவ ோனைைோய - உளைம
நைைதத மறகோட ோஙகோம ோஙகம
தோ ஒர ெசோலனற ோகடட ைநதடடோல - பனப
ெோயைம இரககோட ோஙகோம ோஙகம"
எனற ெைறததபோபோகேோர.
இபபட உரகே ஆசோமகக கோோலன உரைம கட மேககமோ எனை? அபபடயம ஆயடத!
பறைோறேோைமயல பலமபகேோர:
"கணகள பரநதவடட போைம -உயரக
கணணனர மேககலோசச!
ெபணகளனடததலத ோபோோல - ஒர
ோபைோைய மனபகணட தணோடோ?”

இபபட ஒர பகோன கோோலைோக பகைோைை நைைதத பகத ெசலதோேைோ சபோமணய
போோதயோர நலலோோை கோடசகக ெகோணட ைோோர. மழ போடலகைையம படசசபபோரஙக!
மதயம ெைளள, ோம 30, 2008
சோநோ போைம
மகோபோோோ யதோம நடநோபப மோலல அரசைன சணைட ோபோட ோயஙகைதம அபபேமோ
கணணன பகைத கைோ உபோோசம ெசயோதம அோறக அபபேமோ அரசைன ோனோைோட
கடைமைய உணரநத சணைட ஆோமபசசதம நமகக ெோரயம.
இபபட சணைட நடநோோபோத இோணடோம நோள சணைடயல போணடைரகள பககம ெகோஞசம
ெைறறயம அோைோல உறசோகமம உணடோசச. தரோயோோைனகக ெசம கடபப.
அடதோ நோள சணைடோலயம அோோ மோதர ெோோடோ அைன பஷமைோ ோபோய போதத "நஙக,
கரபர, தோோோணர னன மண ெபரய வோரகள என பககம சணைட ோபோடறஙக. ஆைோ நமம
பைடகள ோோோதத ஓடத. இத எபபட சோததயம? போணடைரகள ோமல இரககே அனபோலோோன
சமமோ வடறஙக. அைஙகை எலலோம எதரகக உஙகளகக வரபபம இலைலைோ மனைோோலோய
ெசோலல இரககலோோம? நோன ோைே ைழைய போதத இரபோபன”, அபபடனன கணடபட ோபச
பஷமர கடபபோயடடோர. “நோன மடஞச ைைோ உககோமோோோன சணைட ோபோடோேன. நோன
உைகக மனோைோய ெசோனோைோை. கரஷணன பககமோோன எபபடயம ெைறற கைடகமனன.
அைன உோவ கைடககேைைோ போணடைரகை இநதோைோல கட ெையகக மடயோத. இரநோோலம
ந ெசோலலேோைோல இநோ கழைன இனனம உககோமோ சணைட ோபோடைோன" அபபடனைோர.
அபபேமோ பஷமர சணைட ோபோடே வோோம மோற ோபோசச.
அைர மோயோ ைோலம ெசயயேோோோோனன கட சநோோகபபடே மோதர ஆயடதத. எஙோக
போதோோலம அைோோ சணைட ோபோடே மோதர ோோோணசச. ஒர ெநரபப ைடடம மோதர எதரதோ
எலலோைோயம அழசசோர.
கரஷணன அரசைை போதத " ோடய, இபபடோய வடடோ இனனகக யதோம மடஞசடம. பஷமர
தோோோணர எலலோைோயம ெகோலலோைன னன சததயம பணண இரகக இலல? அோ ஞோபகம
ைசசகடட சணைட ோபோடட இநோ பஷமைோ அடகக" னைோன.
சரனன அரசைன ெசோலல கணணன ோோைோ ோநோோ பஷமர பககம ெசலததைோன. அரசைனம
சணைட ோபோட ஆோமபசசோன. நலலோோோன சணைட ோபோடடோன. ஆைோலம அைோகைே
மைோசோடோோன சணைட ோபோடடோன. பஷமோோோ அரசைன சோமரததயதோ போோோடடகடோட
ெகோஞசமம உககோம கைேயோம சணைட ோபோடடோர. கணணன போதோோன. இெோலலோம
ோைைலகக ஆைோத. இநோ அரசைன பயல ெகோஞசம உசபப ஏதத வடணமனன மடவ
பணணோன.
அபப பல அோசரகள யதோ கைதோ வடட ஓட ஆோமபசச இரநோோஙக. கணணன "ோபோகடடம,
ோபோகடடம. இனனம யோர ஓடோம இரககோஙகோைோ அைஙகளம ோபோகடடம. நோோை ோநோோ
இேஙக பஷமைோயம தோோோணைோயம ெகோலலோைன. போணடைரகளகக ோோஜயதோ மடட
ெகோடபோபன" அபபடனன ெசோலல ோோைோ வடட இேஙகைோர. சககோோயோதைோ மைசோல
நைசசோர. அதவம உடோை ைநத ோசரநோத. அோ எடததகடட பம அதோ பஷமைோ ோநோகக
நடநோோர.
எனைடோ பகதய பதத ோபச ைநதடட சணைட பதத ோபசேோோைனன நைைககறஙக இலைல?
மககயமோை வஷயம இபபோோன ைரத.
பஷமர எனை பணணோர? ெோோமப சநோோோஷபபடட ோபோைோர. "கரஷணோோ ைோரம. இபப
உஙகைோல ெகோலலபபடடோலம எைகக இநோ பேவயோலயம பனைோோலயம நனைமோோன
கைடககம. நஙகோை எனை எதரககேோோல நோன ெகௌோை படதோபபடோேன" அபபடனன

சோநோமோ ெசோனைோர.
ோபோர பமல இபபட ஒர சோநோம!
அபபேெமனை? அரசைன ஓட ைநத " கரஷணோ, ஆயோம எடகக மோடோடனன ந ெசயோ
சபோதைோ நோய மே ோைணடோம. நோன ெகோஞசமம ோயககம இலலோம சணைட ோபோடோேன"
அபபடனன சமோோோைபபடதோ ோபோர ெோோடரநோத.
பஷமர ோபோனே ஞோனகள பகைோோைோட எபபவோம சோநோ போைததல உேவ ைைதோைஙக.
மதயம ெசவைோய, ைூன 3, 2008
பகத கைோ
ஒர அழகோை பகத கைோோயோட இநோ பகத பகதைய இபோபோைோகக மடககோேோம.
கணணன ஆற ையச ைபயன. அைன அபபோ உயோோோட இலைல. அமமோ ஏோோோ அபபபப
கைடசச ோைைல ெசஞச கடமபதைோ சமோளககேோஙக. ைபயைை படகக அனபபணோம.
பககதத பளளைோ அடதோ ஊரோோன ோபோகனம. அதகக கோடடபபோைோலோோன ோபோயோகனம.
ோைே ைழ இலைல. சர, கஷடோமோ நஷடோமோ ோசததோோோை ஆகனம. ைபயைை பளளல
ோசதோோசச. ஆைோ அைைை தைமம ெகோணட வடட அைழசச ைோ மடயமோ? அதகோக ோநோம
ோபோசசைோ ோைைல எஙக ெசயயேத? சோபபோடடகக எனை ெசயயேத? ந நலல ைபயனோோோை?
நோய ோனயோ ோபோயடட ைோனன அமமோ ெசோனைோள. "ந ெசோனைோ சரமமோ" னன கழநைோயம
கைமப ோபோைோன. சனைப ைபயனோோோை. கோடட ைழ ோபோைதம பயமோ ோபோசச. அழோோன.
எனை போோயோசைம? உோை யோரம அஙக இலைல. அழதகடோட ஓட ோபோய ோசநதடடோன.
இைன அழதகடோட ைநோைோ போதோ கர எனைனன வசோரசச சமோோோைப படததைோர.
அனைைய போடம நடநோத. சோயநதோம "கழநைோ, நோைை தைண இலலோம ைோோோோ" னன
ெசோலல ஒதோர தைணோயோட வடடகக அனபபைோர.
அடதோ நோள கழநைோைய அமமோ பளளகக ோபோகசெசோலல அைோைோ கர ெசோனைைோ
ஞோபகபபடததைோன. "அமமோ அநோ கோடட ைழல ோபோக எைகக பயமோ இரநோோலம ந
ெசோலகேோோல ோபோயடோைன. ஆைோ கர உதோோவ ோபோடடடடோோோ மேலோமோ?” னன ோகடடோன.
அமமோவகக எனை ெசயயேதனன பரயைல. இநோ கழநைோ போைம கஷடபபட கட ோயோோோ
இரககோன. இைன படககோம இரககலோமோ? ஆைோ யோைோ தைணயோ கட அனபபேத? யோரோம
நமகக இலைலோய. நமககனன இரககேைன பகைோன ஒதோனோோன. அைைைோோன
அனபபணம. ோயோசைை பணணடட கழநைோைய போதத ெசோனைோள. "நோன அமமோ
ெசோலோேன. ந பளளககடம ோபோ. கோடட ைழல பயமோ இரநோோ உன அணணோைை கபபட.
அைன தைண ைரைோன.” ைபயனகக ஒோோ சநோோோஷம. "அட! எைகக ஒர அணணோ
இரககோனன ெோரயோை ெோரயோோோ. அைன ோபர எனை?”
"அைன ோபர ோகோபோலன.”
சநோோோஷமோ கைமபைோன ைபயன. கோடடபபோைோல ெகோஞச தோம ைோரயமோ ோபோைோலம
அபபேம பயம ைநோோசச. "அணணோ! அணணோ!" னன கவைோன. எனைடோனன ோகடக யோரம
யோரம அஙக இலைல. இைனகோகோ ெோோமப பயமோ ோபோசச "அமமோ ெசோனைோோை, ந இரகோக
நசசயமோ ைரைோயனன. ைோமோடடயோ? என ோமல எனை ோகோபம?" னன பலமப ஆோமபசசோன.
ெகோஞச ோநோததோலோய பலலோஙகழல சதோம ோகடடத. ஒர இைைஞன கனனககடட ஒனன
பனைோல ைோ ைநத ோசநோோன. "மனனசசககபபோ! நோன கோடடல அநோ பககம இரநதடோடன.
எனை ோைணம?" னன ோகடடோன. "நோன தைமம பளளககடம இநோ ைழயோ ோபோகணம.
நோோன தைணகக ைோணம" ன ைபயன ெசோனைோன. "ஓ! அதகெகனை நசசயம ைோோன" ன
இைைஞன ஒததககடடோன.

அனனலரநத கழநைோகக ஒோோ கஷோோன. தைசர இோணட ோபரம ஆடேதம போடேதம
கனனககடடோயோட கதோடககேதம.... ோகோபோலன கழநைோகக நைேய வஷயஙகள
கததகெகோடதோோன.
இபபடோய நோள ஓட கர பரணமோ ைநோத. அனைேகக மோணைரகள ோஙகைோல மடநோ
ோகைணைய கரவடம சமரபபணம ெசயைோஙக.. மதோைஙக எலலோம எஙக அபபோ அோ
ெகோடபபோர இோ ெகோடபபோரன கைோ அைகக இைனகோகோ ஒோோ ைரதோம. அமமோகடட
ோகடடதகக "ஒணணோம இலைலோயபபோ ெகோடகக" னன ெசோலலடடோஙக. கைைலோயோட
பளளககடம ோபோே கழநைோைய ோகோபோலன "ஏனடோ ைரதோமோ இரகக?" னன ோகடடோன.
வஷயம ெோரஞசதம "ெகோஞசம இர" னன ெசோலல ெகோஞச ோநோததோலோய தரமப
ைநோோன. ஒர சனை மண சடடல ெோோமப ெகோஞசமோ ெைணைண இரநோத. இோ கரகடட
ெகோட. அைர ைோஙகபபோரன ெசோலல அனபபைோன. கழநைோயம சநோோோஷமோ எடததகடட
ோபோைோன.
பளளககடததல பசஙக வோ வோமோ ெபோரடகள ெகோணட ைநத கவசசோஙக. இைன
ெைணைண சடடைய ெகோடதோபப சரசசோஙக. கர அைரகைை அோடட சமமோயரகக ெசோலல
"கழநோோ! உன நலைம எைகக ெோரயோம! உைகக ஏத இத?"னன ோகடடோர ைபயன "என
அணணோ ெகோடககசெசோலல ெகோடதோோன" ன ெசோனைோன. "யோோடோ இைனகக அணணோ?
யோரம கைடயோோோ!” னன நைசசகெகோணோட கர சடடைய ைோஙக ோன மைைவகடட
ெகோடதோோர. அைர மைைவயம அைோ ைோஙக அஙக ைநோ ோன கழநைோகக ெைணைணைய
ெகோடதோோள. மதோ கழநைோகள ைகநடட அைளம ெகோடததகெகோணோட இரநோோள. எலலோ
கழநைோகளககம ோநோ பேக எபபட இனனம ெைணைண இரககனன சநோைை ைநோத.
இரநோத இோணட கழநைோகளகக கட கோணோோோ! அைள ஆசசரயபபடடெகோணட
இரககமோபோத பசஙகோைோ ெோோமப நலலோ இரககனன ைக நடடககடோட இரககோஙக. கர
மைைவகக ெகோடதத மோைைல. ெைணைணோயோ கைேயைல. இோ ோகளவபடட ைநோ
ைைஙகளககம ெகோடதத இனனம யோரோம இலைலஙகேபபோோன அத கோல ஆசச.
எலலோரககம இபப இத எபபட நடநோதனன பரயைல.
ைபயைை அழசசகடட அைன அமமோகடட ோபோைோஙக. அைோைோ ோைகக ஒணணோம
ெோரயோதஙகேோஙக. யோோடோ அநோ அணணனன ைபயைை ோகடடோ அமமோ நோோோை கோடடல
மோட ோமசசகடட ஒர அணணன இரககேோோ ெசோனை எனகேோன. எலலோரம கோடட ைழகக
ோபோய "எஙோக உன அணணைை கோடட?" னைோஙக. ைபயன கபபட கபபட யோரோம ைோைல.
ைபயன அழ ஆோமபசசடடோன. "நோன ெபோய ெசோனைோோ எலலோரம ெசோலலேோஙகோை அைோ
சர பணண ந ைநதோோன ஆகனம" னன அழோோன. அபப பலலோஙகழல சதோம ோகடக
கழநைோயம கதககேோன "ைோ! ைோ! ந நசசயம ைரைோயனன ெோரயம. இோோோ இைஙககடோட ந
யோரனன ெசோலல" ஙகேோன. ைைஙகளகோகோ பலலோஙகழல ஓைச ோகடடத ோவோ ஒனனம
ெோரயைல. "இைனோோன என அணணன" னன ைபயன கதோோட எலலோரககம அத யோரனன
சககோோம பரஞச ோபோசச.

