
‘வேள்்ளநதி’ என்ற 
வார்தர்தரயக 
லகள்விப்்படடிருககிறீரக்ளா? 

அவன தவள்்ளநதி சார’ 
என்பாரகள். 

அப்்படி என்றால எனன 
அர்த்தம்? 

தூயரமயானவன. கள்்ளம் 
க்படு அற்றவன. சூது வாது 
த்தரியா்தவன. 
ஆஙகி�்ததில 
‘இனதனாதசனட’ 
என்பாரகள். 

இ்த்தரகயவரகர்ள்த ்தான தவள்்ளநதி 
யானவன என்பாரகள். 

இப்்படிப்்படடவரகர்ளப் ்பாரப்்பது அரிது. 
த்பாதுவாக நாம் ்பாரககின்ற எலல�ாருலம சுய 
ந�்ததுடன காணப்்படுகி்றவரகள். இவரகர்ள 
கள்்ளம் க்படு அற்றவரகள் எனல்றா, சூது வாது 
த்தரியா்தவரகள் எனல்றா தசால� உஙகளுககு 
மனம் வருமா? 

இனதனாரு வி்தமான வி்ளககமும் 
தவள்்ளநதிககு தசால�ப்்படுகி்றது. 

அ்தாவது தவள்்ளம், தீ - இந்த இரண்டு 
வார்தர்தகர்ளயும் தகாண்டு்தான தவள்்ளநதி 
என்பது புழகக்ததுககு வநதிருககும் எனறு. 

ஆராயநது ்பார்த்தால, அது உண்ரமயாகவும் 
இருகக�ாம் எனல்ற ல்தானறுகி்றது. 

்பாயநது வருகி்ற தவள்்ள்ததுககும், ்பரவி 
்தகிககி்ற தீககும் நல�வரகள், தகடடவரகள் யார 
எனறு த்தரியாது. 

தவள்்ளம் ்பாயநது வருகி்றல்பாது அ்தறகு 
நல�து தகடடது த்தரியாது. எஙதகஙகு ்பள்்ளம் 
காணப்்படுகி்றல்தா, அஙதகல�ாம் ்பாயநது 
லச்த்தர்த ஏற்படு்ததி விடும். 

தீயும் இப்்படி்த்தான. ்பறறி எரிகி்ற தீககு 
எவறர்ற எரிககில்றாம் என்பது த்தரியாது. காறறு 
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வீசுகி்ற ்பககதமல�ாம் சாயநது க்பளீகரம் தசயது 
விடும். 

ஆக, நல�து தகடடது எதுவும் 
த்தரியா்தவரகர்ள ‘தவள்்ளநதி’ எனல்பாம். 

இ்த்தரகயவரகளுககு சுய ந�ம் த்தரியாது. 
‘சுய ந�ம்’ விரும்்பா்தவரகள் இனறும் 

இருககி்றாரக்ளா? 
இருககி்றாரகள். மனி்தரகளில சி்றப்புப் 

பிரிவினர. 
மன ந�ம் ்பாதிககப்்படடவரகள். 

இவரகள்்தான உண்ரமயான மனி்தரகள். 
இவரகளுககுக கள்்ளம் க்படு த்தரியாது. 

சூது வாது புரியாது. இ்தனால்தான இ்த்தரகய 
குணம் தகாண்டவரகர்ள மகானகள் எனறு 

நடமாடும் த்தயவமான காஞசி மகா த்பரியவா 
தசாலலி இருககி்றார.

மன ந�ம் ்பாதிககப்்படட ்தஙகள் 
குழநர்தகர்ள மஹா த்பரியவாளிடம் கூடடிக 
தகாண்டு வநது, ஒரு ்பாடடம் பு�ம்புவாரகள் 
சம்்பந்தப்்படட குழநர்தகளின த்பறல்றாரகள். 

‘இ்த்தரகய குழநர்தகள் அரமவத்தல�ாம்  
ஒரு வரம். இர்த சா்பம்னு நிரனககாதீஙலகா.  
இவாளுககு ஆரசலய கிரடயாது. இவரகர்ளப்  
ல்பான்ற குழநர்தகர்ள வ்ளரப்்ப்தறகுக கடவுள்  
உஙகர்ள்த ல்தரநத்தடு்ததிருககி்றார. அவாளுககு 
எந்தக குர்றயும் இல�ாம வ்ளருஙலகா’ எனறு  
அடரவஸ தசயகி்ற மஹா த்பரியவா பினனர  
தசாலவாராம்: ‘ஒரு சமய்தது� லயாசிசசா இவார்ள 
மாதிரி நாமளும் த்பா்றகக மாடலடாமானு ல்தாணும்.’

எப்ல்பரப்்படட வார்தர்தகள் ்பார்ததீரக்ளா? 
இ்த்தரகய குழநர்தகர்ள வீடடில ரவ்ததுக 

தகாண்டு வ்ளரககி்றவரகள், த்பரும்்பாலும் 
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சலி்ததுக தகாள்வாரகள். ‘ஏன்தான கடவுள் 
எஙகளுககுனனு இப்்படி ஒரு லசா்தரனரயக 
தகாடு்ததிருககி்றாலனா’ எனறு. ஆனால, இது 
லசா்தரன அல� எனறு புரிநது தகாண்டவரகள் 
எண்ணிகரக தவகு குர்றவு. 

லகாரவ துடியலூரில ஒரு ்பள்ளிககூடம் 
நட்ததி வருகி்றார என நண்்பர டிவி.சுலரஷ. 
ஆடிடடரும்கூட. அவரது ்பள்ளிககூட்ததில ப்்ளஸ 
டூ வரர உண்டு. இயல்பான மாணவரகள் ்படி்தது 
வருகி்றாரகள். அந்தப் ்பள்ளியில அது மடடுமல�.

‘ஸத்பஷல ரசலடு’ எனறு தசால�ப்்படும் 
மாணவரகளுககும் அஙலக சி்றப்பு வகுப்பு கர்ளப் 
்ப� வருடஙக்ளாக நட்ததி வருகி்றார. இது 
ல்பான்ற மன ந�ம் ்பாதிககப்்படட மாணவரகர்ள 
அரடயா்ளம் கண்டு தகாண்டு அவரக்ளது குர்ற 
எனன எனறு மரு்ததுவ ரீதியாக்த த்தரிநது 
தகாண்டு, அவரகளும் வாழவில ந�ம் த்ப்ற 
அ்தறலகற்றவாறு ்பயிறசிகர்ளக தகாடு்தது 
வருகி்றார.

‘ஒவதவாரு மாணவன மாணவிரய்த 
்தனிப்்படட முர்றயில ்பரீடசி்ததுப் ்பார்தது விடடு, 
அவரகளுககு எனன ல்தரவலயா அர்தக 
தகாடு்த்தால, வாழவில அவரக்ளால முனலனறி 
விட முடியும்’ என்பார சுலரஷ. 

இ்தறதகனல்ற உள்்ள சி்றப்பு ஆசிரியரகள் 
இந்த மாணவரகளுககுப் ்பயிறசிகர்ள வழஙகி 
வருகி்றார. இப்்படிப்்படட மாணவரகளுககுப் 
்பயிறசிகள் வழஙக லவண்டும் என்றால, அந்த 
ஆசிரியரகளுககு எப்ல்பரப்்படட த்பாறுரம 
லவண்டும், லயாசி்ததுப் ்பாருஙகள்!

 சும்மா ல்பருககாகவும், புகழுககாகவும் இந்த 
ஸத்பஷல ்பள்ளி நட்த்தப்்படவிலர�. சமூக்ததில 
ஒரு சி�ருககாவது நாம் ஏல்தனும் ஒரு வரகயில 
உ்தவ லவண்டும் எனகி்ற நலத�ண்ண்ததில 
இர்த நட்ததி வருகி்றார நண்்பர சுலரஷ. 

இந்த மாணவரகர்ள சுமார ஒரு சி� 
நிமிடஙகள் ்பார்த்தால�, நம் கண்கள் ்பனிகக்த 
துவஙகும். ஒவதவாருவருககும் ஒவதவாரு 
வி்தமான குர்ற்பாடு. இரவ எல�ாம் விதியின 
விர்ளயாடடு. 

வகுப்புககுள் சுலரஷ நுரழந்தால� அரன்தது 
மாணவரகளும் முகம் ம�ர... ‘குட மாரனிங சார 
என்பாரகள். அந்த அ்ளவுககு சுலரஷ ்பரிசசயம். 

இப்ல்பாது தசாலலுஙகள்... இவரகள் வரமா? 
சா்பமா? 
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கடவுளின கணககில இது ல்பான்ற 
குழநர்தகள் நிர்றய குடும்்பஙகளில இருநது 
வருகின்றனர. 

கடவுள் ்பரடப்பில எர்தயும் - யாரரயும் நாம் 
குர்ற தசால�க கூடாது. உயிர காககும் 
மருநதுச தசடிகர்ள்த ்தநதுள்்ள அல்த 
கடவுள்்தான விஷச தசடிகர்ளயும் 
்பரட்ததுள்்ளான. எல�ாவறல்றாடும் வாழ 
லவண்டும். ்பழகிக தகாள்்ள லவண்டும்.

எஙகள் இல�்ததிலும் இது ல்பான்ற ஒரு 
வ்ளரப்பு உண்டு. என மரனவி தசல�ாவின 
அககாள் மகன சுப்ரமணியன. இவன பி்றந்த 
ல்ததிரய யாராலும் ம்றகக முடியாது. 

8-8-88.

ஒரு 8 வாழகரகயில இருந்தால� சி�ர 
்பயப்்படுவாரகள். வண்டி ரிஜிஸடலரஷன நம்்பர, 
வீடடு எண் ல்பான்றவறறில 8 வராமல ்பார்ததுக 
தகாள்்பவரகள் இனர்றககும் இருககி்றாரகள். 
சுப்ரமணியனுகலகா நாலு 8.

முப்்ப்தது மூனறு வயது. 

ஸத்பஷல ரசலடு. 

சி� லநரஙகளில ஏல்தா உ�க்ததில 
இருப்்பான சுப்ரமணியன. நாம் அரழ்த்தாலும் 
காதில விழாது. ்தனிலய ல்பசிக 
தகாண்டிருப்்பான. வீடடுககுள் சகடடுலமனிககு 
நடநது தகாண்லட இருப்்பான. யார எனன 
லவர� தசானனாலும், முகம் சுளிககாமல 
தசயவான. ஆனால, அந்த லவர�யில ஒரு 
பூரண்ததுவம் இருககாது.

ஒரு ்பகதகட ்தண்ணீரரக தகாண்டு வரச 
தசானனால, எடு்தது வருகி்றல்பாது ஆஙகாஙலக 
்தளும்பிச சிநதுமாறு தகாண்டு வருவான. அதில 
கவனம் இருககாது. ்தனிலய குளி்தது விடடால, 
உடலில ஆஙகாஙகு லசாப்பு த்தன்படும். 
இனதனாருவர துவடட லவண்டும். 

சாப்பிடும்ல்பாது கீலழ சிநதுவான. ஆனால, 
இரவ எல�ாம் குர்ற எனறு நான தசால�லவ 
மாடலடன. 

கடவுள் இந்த அ்ளவுககு இவரன்த ்தனிலய 
குளிகக விடடிருககி்றாலர, சாப்பிட 
ரவ்ததிருககி்றாலர எனறு்தான நாஙகள் நனறி 
தசாலலுலவாம். 

அவனுககு எ்த்தரனலயா டாகடரகளிடம், 
ரவ்ததியஙகள் எல�ாம் ்பார்த்தாயிறறு. இனியும் 
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எந்த ஒரு மரு்ததுவரிடமும் அரழ்ததுப் ல்பாகும் 
எண்ணம் எஙகளுககு இலர�. சநல்தாஷமாக 
இருககி்றான. இனியும், இல்த சநல்தாஷ்தல்தாடு 
அவன இருகக லவண்டும் என்பல்த எஙகள் 
பிரார்த்தரன. 

அவனுரடய பி்றந்த நாள் வநது விடடால 
ல்பாதும்-உறசாகமாகி விடுவான. கா�ண்டர 
்பார்தது எஙகளுககு அந்த்த ல்ததிரய 
நிரனவூடடிக தகாண்லட இருப்்பான. “என 
த்பா்றந்த நார்ள ஃல்பஸபுக� ல்பாடுஙக 
சி்த்தப்்பா” எனறு மழர�யில தசாலவான. 
தகாஞசம் வி்ளம்்பர ்பாரடடி!

யாலரனும் அவரனப் ்பாராடடியர்தச  
தசானனால, தவடக்ததுடன சிரிப்்பான. என  
நண்்பரகள் சி�ர த்பயர தசாலலி, அவர தராம்்ப  
நா்ளா ல்பாலன ்பண்ணர�லய’ என்பான திடீதரன. 

எனனுரடய ப்தராகிராம் ரடரிரய அடிககடி 
்பார்தது விடடு, அவறர்ற நிரனவில ரவ்ததுக 
தகாண்டு எனககு நிரனவூடடுவான. எர்தப் 
்பறறியும் கவர�ப்்பட மாடடான. ஆரசப்்பட 
மாடடான. லசாம்ல்பறி்த்தனம் தகாஞசமும் 
இலர�. எ்த்தரன லவர� தசானனாலும் 
லகா்பப்்படாமல தசயவான.

அடிககடி அவனிடம் தசாலலிச தசாலலி 
மூனறு லவர்ளயும் அனுஷடானம் தசயது 
வருகி்றான. எர்த ம்றந்தாலும் இர்த ம்றகக 
மாடடான. ஆனால, காய்தரி ை்பம் மடடும்்தான 
பிர்தானமாக இருககும். மநதிர உசசரிப்த்பல�ாம் 
அவனிடம் எதிர்பாரகக முடியாது.

ஒவதவாரு நாள் விடியலிலும் த்பரும்்பாலும் 
அவன முக்ததில்தான விழிப்ல்பாம். சிரி்ததுக 
தகாண்லட ‘குடமாரனிங’ தசாலலுவான.

எஙகள் வீடடில சுப்ரமணியன இல�ா்த ஒரு 
த்பாழுர்த எஙக்ளால நிரன்ததுககூடப் ்பாரகக 
முடியாது. அவன த�வலுககு இ்றஙகி நானும், 
என மரனவியும், மகளும் விர்ளயாடிக 
தகாண்டிருப்ல்பாம். தசால�ப் ல்பானால, எஙகள் 
அரனவரரயும் சநல்தாஷமாக ரவ்ததிருப்்பல்த 
அவன்தான!

எனககு அடு்தது ஒரு பி்றவி இருந்தால 
அவரனப் ல்பால பி்றகக லவண்டும் எனறு ்ப� 
லநரஙகளில நிரன்ததுக தகாள்லவன.

அ்தறகு எனககுக தகாடு்தது ரவ்ததிருகக 
லவண்டும்.

(த்தாடரும்)
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