
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

"காலடித்தாமரை" 

ஸ்ரீ சங்கைர் வடீ்டு வாசலிலிருந்த  மைங்கரையும், 

வாசற்படியின் வழ வழப்ரபயும், தூண்கரையும் மை 

வாசற்படிரயயும், திண்ரைரயயும், ஜன்னரலயும், உள்ளை 

ததரியும் முற்றத்ரதயும், முற்றத்துக்கு நடுளவ ததரியும் துைசிச் 

தசடிரயயும் கவனித்தார். 

அங்குள்ை எல்லாவற்ளறாடும் அவருக்கு பழக்கம் உண்டு. 

இரவ எல்லாவற்ளறாடும் அவர் தநருங்கி உறவாடியிருக்கிறார். 

இளத ளபாலத்தான் உள்ளை இன்தனாரு விஷயம் இருக்கிறது. 

அதற்கு அம்மா என்று தபயர். 

அந்த அம்மாளவாடும் அவர் தநருங்கி உறவாடியிருக்கிறார். 

உள்ளை அம்மா இருப்பது ததரிகிறது. அம்மா யார்? அம்மா 

யார்...? உள்ளை ஆழ்ந்து ளயாசித்தார். 

அம்மா கல் ததாட்டியா, பித்தரைப் பாத்திைமா, துைசி 
மாடமா, வாசற்படியா, உயர்ந்த தூைா, வாசற்பக்கத்து 

மைங்கைா. 

இல்ரல, அம்மா என்ரன வயிற்றில் சுமந்தவள். என்ரன 

தநஞ்சில் அரைத்து கதகதப்ளபற்றியவள். 

இளதா திடகாத்திைமாய் இப்தபாழுது நிற்கிளறளன, 

மிகச்சிறந்த அறிவாைியாய், எல்லாம் ததரிந்தவனாய் நான் 

உறுதியாய் இந்த பூமியில் கால் பதித்து இருக்கிளறளன, இதற்குக் 

காைைம் அந்தக் கருரை. இதற்குக் காைைம் அந்த அன்பு. 

இதற்குக் காைைம் அந்த உயிர். 

 

 



 

 

நான் இப்படி நிற்ளபன் என்று அவளுக்குத் ததரியாது. என்ன 

ஆளவன் என்று அவளுக்குத் ததரியாது. ஆனாலும், என்ரனக் 

தகாஞ்சி சீைாட்டி அமுதூட்டி மிகுந்த அக்கரறளயாடு 

வைர்த்தாள். 

அந்த அக்கரறளயாடு வைர்க்கவில்ரலதயனில் என் 

மைைம் எப்தபாழுளதா ஏற்பட்டிருக்கும். என் புத்தி தவகு 

நிச்சயமாக சிதறப்பட்டிருக்கும். அரைகுரறயாக 

வைர்த்திருப்பின் அந்த வைர்ப்பினால் என் வாழ்க்ரக பாழாக 

இருக்கும். 

முழு கவனத்ளதாடு, முழு அன்ளபாடு எந்தப் பிைதிபலனும் 

எதிர்பார்க்காமல், நான் என்னவாய் மாறுளவன் என்று 

ளயாசிக்காமல், வைர்ப்பது என் கடன், வைர்ப்பது என்னுரடய 

வாழ்க்ரக என்று வைர்த்திருக்கிறாளை அந்தத் தாய்க்கு அந்த 

அன்பிற்கு என்ன ரகம்மாறு தசய்யப் ளபாகிளறாம். 

ஸ்ரீ சங்கைர் மனம் தநகிழ்ந்தார். 

என்ன அற்புதமான வாழ்க்ரக இது. இந்த உலகத்தின் 

ஆைிளவர் எது ததரியுமா. அம்மா என்கிற இந்த உைர்வுதான், 

இந்த உலகத்ரத வைர்த்துக் தகாண்டிருக்கிறது. அம்மா என்று 

ஒன்று இல்லாவிட்டால் இந்த உலகம் சரியாக வைைாது. 

வைர்ந்து பயன் தைாது. வைர்ந்து ளமல் ளநாக்கி நகைாது. 

ஆஹா.. இந்த பூமி தசௌக்கியமாக இருக்க, இந்த பூமி 
வைமாக இருக்க எல்லா உயிரினங்களும் தன்னுள்ளை 

தகாண்டிருக்கின்ற இந்த அம்மா என்கிற தன்ரமதான், இந்தக் 

கருரைதான் பூமியின் ஆைிளவர். இந்த பூமியின் உைர்ச்சி. 
இந்த பூமியின் மூச்சுக் காற்று. 

 



 

 

அந்த பைளமஸ்வரியினுரடய கருரை தாயாய் உருமாறி, 
இந்த பூமிரய அைவரைத்துக் காத்துக் தகாண்டிருக்கிறது. 

அந்தப் பைளமஸ்வைரனயும் உமா என்கிற ஒரு தாய்ரமதான் 

காத்துக் தகாண்டிருக்கிறது. 

அதுதான் பைளமஸ்வைன் ததாண்ரடயில் ஆலகால 

விஷத்ரத தடுத்து நிறுத்தி அவருக்குப் பலம் தகாடுத்தது. 

கடவுளுரடய மனம் தவைி.  கடவுளுரடய ளகாபம் தீ. 

கடவுளுரடய அரசவு காற்று. கடவுளுரடய ஆரச மண். 

கடவுளுரடய அன்பு நீர். கடவுளுரடய கருரை, அன்ரப விட 

ளமம்பட்ட கருரை தாய். 

உள்ளை சுவர் மீது சாய்ந்து கிடந்து ரககரை தரையில் 

ரவத்து, கால்கரை அகட்டி நீட்டி கண்மூடி படுத்துக் 

தகாண்டிருக்கிற ஆர்யாம்பாரை ஸ்ரீ சங்கைர் உற்றுப் பார்த்தார். 

முழு பிளைரமளயாடு ரககூப்பி வைங்கினார். 

உன்னிலிருந்து வந்தவனல்லவா நான். உன் 

உதிைத்திலிருந்து உதித்தவனல்லவா நான். தாளய... என் 

ளகாவிளல உனக்கு நமஸ்காைம். நீண்ட தநடுஞ்சாண்கிரடயாய் 

விழுந்து தாரய வைங்கினார். 

 


