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பதி��ைரபதி��ைரபதி��ைரபதி��ைர    
 
த' இளைம�கால வா)�ைகயி� நட*த உ�ைம# ச�பவ,கைள இல�கிய 
அ-பவ,களாக வ./0� ெகா1/தி��கிறா� ஆசிாிய� கைலமாமணி லா.ச. 
ராமாமி�த� அவ�க�. இ0 எ�ப. சா/தியமாகிற0 எ'5 ேக�டா�, “ைகயி� 
உ�ளைத வி�1வி�1, கா�றி� பற�பைத ைவ/0�ெகா�1 இல�கிய� ப�ண# 
ச�தி என�6� கிைடயா0. நிக)#சி சாி/திரமாகி, சாி/திர� நிைனவாகி, நிைன� 
கைதயாகி, கைதைய# ெசா�7# ெசா�7, அ�ல நிைனவி' ஊற7�, ெசா�7' 
பிசி� வி�1, பாைஷ ெம�ேகறி, விஷய� 0�7யமாகி, பிற6 ந� ர/த/தி� ேதா:*0, 
ந� மன/ைத;�, மா�ைப;� ஊ�. வள��6� காவிய� இல�கிய/தி' ரசாயன� 
இ0தா'” எ'கிறா� ஆசிாிய�. 
 
தன0 �'ேனா�க�, அவ�க� வா)வி' ஆதார,க�, ந�பி�ைகக�, ல�சிய,க�, 
ஆசா பாச,க�, வா)�ைக �ைற எ�ப. இ�*த0? இ�ேபா0 எ*த அள��6 
இ��கிற0? எ*ெத*த� ேகாண,களி� �'ேனறியி��கிேறா� - தன�6 ேந�*த 
ச�பவ,க� த' ேநா�ைக’ எ*த அள��6 பாதி/தன எ'பைத எ�லா� ெசா�7, 
அதனா� ேந��, ேநர�<.ய இல�கிய அ-பவ/ைத 'அ�த ரபி' ப/திாிைக =ல� 
வாசக�களிட� பகி�*0ெகா�டைத வானதி பதி�பக� =ல� >� வ.வாக உ,க� 
�' பைட�கிேற'. இ*த� பா�கட7� நிைற*தி��6� அ�த/ 0ளிகைள� ப�க 
வா�,க� எ'5 வாசக�கைள அ'ேபா1 அைழ�கிேற'. 
 
வானதி பதி�பக�      ஏ. தி�நா��கர  
---------- 
 

பா�கட�பா�கட�பா�கட�பா�கட�    
 
இ*த/ தைல�பி� 'அ�த ரபி'யி� எ' கைத, ஒ� தீபாவளி மலாி� வ*த0. என�6� 
ெபயைர/ ேத./ த*த கைதகளி� ஒ'5. 
 
 பா�கட77�*0தா' லBமி வ*தா�.  
 ஐராவத� வ*த0. உ#ைச�ரவ� வ*த0.  



4 

 

 ஆலகால விஷ� வ*த0. கைடசியி� அமி�த�� வ*த0. 
 யாைனைய;� 6திைரைய;� இ*திர' எ1/0� ெகா�டா'. 
 ல Dமிைய விDE மா�பி� ைவ/0�ெகா�டா�.  
 சிவ-�6 விஷ� ப,காயி�5.  
 ேதவ�கF�6 அ�த�.  
 <ட� கைட*த அ ர�க� ஏமா*0 ேபானா�க�.  
 ஏெனனி� ேதவ�க� ந�லவ�க�. 
 அ ர�க� ெக�டவ�க�. அள�ேகா�' ேதவாதி ேதவ-ைடய0. 
 நீ அவ� ெகா�1 வா - நா' உமி ெகா�1 வ�கிேற'. 
 கல�ேபா�. நீ ஊ0. நா' தி'கிேற'. 
 
இ*த நியாய� அ'றி7�*ேத வழ,கி வ�கிற0. அ வ/தாமா ஹத. (6Iசர; 
61�ப� ஒ� பா�கட�. அதி7�*0தா' – ப�லவி 
 த�டாமா'ல/ தாமைர� J  /தி#  
  /தி#  �ணா��.  
 கி�டவ*தா� 6�1ேவ'  
 எ�ட� ேபானா� 0��ேவ'.  
 
ஏகைலவ' 6�தBைணயாக/ த' க�ைட விரைல� ெகா1/0/ தா' க�ற 
வி/ைதைய;� 6���ேக சம��பி/0வி�டா'. ேவெற�ப. அ�# ன' �க/ைத 
6� கா�பா�5வ0? 
 
அ'றி7�*0 இ'5வைர நியாய,க� பா� கட7' ப,6களா:/தா' நைடெப�5 
வ�கி'றன. வா)�ைகயி' நியதிேய அ0தா'. ஆைகயா� ேசா���6 
இட,ெகாேட�. அ0 கடேலா, Jமிேயா, வாேனா - இய�ைக�6 ஒ� ெசய�தா' 
உ�1. அ0 தா' வி�/தி எ1�க எ1�க� ெப��க�. இைற�க இைற�க ஊ�5. 
 
அத�ெக'5 ஒ� தனி� �ர�ைஞ இ�*தா�:  
 
"இய,கி�ெகா�.��ப0தா' எ' வழி, எ' ெம:, எ' உயி�, எ' உ�ைம. 
 
எLவள� எ1/தாM� மி#ச� நா' உ�1.  
எLவள� 6ைற*தாM� உ'ைன என�6 அைட யாள� ெதாியா0. 
எ'ைனேய என�6/ ெதாியா0. என�6� நா' ேவ�டா�. 
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ஆனா� ஆர�ப� 
ந1 
�.ேவ அ�5  
நா' இ��பைத  
எ'னா� தவி��க �.யா0. 
"யா��6? எத�6? ஏ'? ேக�விக�தா' ப,கி' பாைஷ." 
 
தி.ஜ. ர. ெசா�வா�: "எN0வ0 நீ*0கிற மாதிாி த�ணி� ெவதெவத�கிறதா, 
சி�7�.��கிறதா எ'5 விரைல ஆழ� வி�1� பா�/0�ெகா�1 ேவைள 
பா�/0� ெகா�.�*தா� பா�/0� ெகா�ேட இ��க ேவ�.ய0தா' 6தி, 
6தி/0வி1.” 
 
தி.ஜ.ர. ெபாிய ஆ�. அவ�ைடய தர/ைத யா�� சாியாக/ ெதாி*0 ெகா�ளவி�ைல. 
ெதாி*0 ெகா�டவ�, ெதாி*0ெகா�டவைர� பைறசா�ற வி�ைல. அவ�� 
சா�றி�ெகா�ளவி�ைல. ெச�.யா� மி1�கா, சர�6 மி1�கா எ'ற �ைறயி�தாேன 
ப�ட� விைல ேபாகிற0! த�ப�ட� வா)�ைகயி' உயி�நா.. 
 
என�6� பதினா'6 வயதி7�*0 அவ� பழ�க�. இைடயிைடேய எ,க� தனி/தனி 
ெலளகீக,களி� எ,க� பாைத பிாி*தெதனி-� எ,க� உற��6� ப,க� இ�ைல. 
கைடசியாக உ/ேயாக ாீதியி� ெத' காசியி� இ�*ேத'. அ0 6�றால� கி�ட 
எ'பேதா1 சாி. தகவ� ச�ெட'5 எ�டாத இட�. ஒ:� ெப�5 நா' ெச'ைன 
தி��பிய பி'ன�தா' அவ� மைற� ப�றி அறி*ேத'. 
 
தி.ஜர. என�6 6�. அ�ப.ெய'றா� அவ� எ' க�ைடவிரைல� ேக�கவி�ைல. 
நா' பி./0� ெகா�ள/ த' விரைல;� என�6/ தரவி�ைல. ஆனா� இ*த 6� 
சிDய பாவ� என�6 எ�ப�ேம பி.�6�. எN/0, ஸ,கீத� மாதிாி. ஸ,கீத/தி� 
நா' இ*த# சிDய பர�பைரயி� வ*தவ' எ'5 ெசா�7� ெகா�வதி� ெப�ைமேய 
ஒழிய, நா' தா'ேதா'றி, வர�ரசாதி எ'5 மா�த�.� ெகா�Fத� ேந� எதி�. அ*த 
பாவைனயி� ஒ� "�ளாம� கா�கிேற'. அத�காகேவ அவைர நா' 6�வாக 
வாி/ேத'. விஷய� ெதாி*தவ�. த' 0ைறயி� சாதைன �ாி*தவ�. எ'னிM� ந'6 
=/தவ�. அ*த நாளி7�*0 'வாடா''- அ'�ட', உாிைம;ட' விளி�பவ�. 
என�6 நாF�6 நா� 6ைற*0தாேன ேபாகிறா�க�!  
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ஆைகயா� திஜ.ர. எ' 6�. அ*த பாவைனேய 0ைண�6/ ேதாைள/ ெதா�1� 
ெகா�Fவ0 ேபால.  
 
எ' உ/ேயாக/தி� எ'ேனா1 ேவைல ெச:தவ�க� இ�ேபா எ'ைன/ தா�.� -
ேபான பி'ன�, பாதி ேக7 பாதி விைனயாக எ'ைன '6�ஜி என அைழ�ைகயி� 
ச*ேதாஷமாக/தானி��கிற0. 
 
"வா/யாேர, உ,க� சிDய' ராகவ', த' பி�ைள JQM�6 உ,கF�6� 
ப/திாிைக அ-�பினானா?” 
 
ப/திாிைக எ'ன? R1 ேத. வ*0 அைழ/0# ெச'5 ேவ�. அ,கவ�திரேம 
ேபா�/தினா'. 
 
"உ,க� சிDய' ச,கரநாராயண'? 
 
S�காக உ1/0� ஆசாமி. ம.��� கைலவைத� <ட� ெபா��ப1/தா0 எ'ைன� 
க�ட0� ந1�காாியாலய/தி� அ/தைனேப� ந1வி� கா7� விN*0 
நம�காி/தா'. அ0 அவ-�6� விள�பர� தா' எ'றாM� என�6� 
ெப�ைமயாக/தானி��கிற0. 
 
இதி� ஏேதா கவிைத நய� இ�ைல?  
ெபாிேயாைர� �க)ேவா�.  
 
Jேவா1 ேச�*த நாராக மண�ேபா� எ'5 மன� J�வமாக எ�ணி-� அதிM� 
T� மமான  ய �ராண� ெவளி�ப1கிற0. ப�க/0 இைல�6� பாிமாற# 
ெசா'னவ-�6� பாயச� கிைட�கிற0. 
 
Let us praise great men.  
 
ந'றி;ட', அவ�கைள� ப�றிய நிைன��காகேவ ந'றி;ட', அ0ேவ ந� 
ச*ேதாஷமாக� ெபாிேயாைர� �க)ேவா�. 
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நா' �கN� ெபாிேயா�க�, அ#சிேலா, ேமைட யிேலா, ேவெற*த ச�பிரதாய 
�ைறயிேலா ெபா0 ம�க� கவன/தி�6 வ*தி��கமா�டா�க�. 
 
தா' உ�1 த' காாிய��1. த' தறியி� அ5*த >ைல �. ேபா�1, அ0ேவ 
கவனமா:, அ0ேவ த,க� பரவசமாக, �ழ� �ழமா: திெரளபதியி' 0கிைல 
ெந:பவ�க�. 
 
ஒ� �5வ7�, ஒ� ெசா�7�, ஒ� சி5 ைசைகயி� ஒ� சி1சி1�பி� ஒ� 
தி����ைனையேய ஏ�ப1/0� ச�த�க�, ச�திக� இ'-� இ��க/தா' 
இ��கிறா�க�. எ'-ைடய ெபாியவ�க� அவ�க� தா'. த,க� பிர�'ன 
வா�/ைத இ,ேகேய வி�1# ெச'றவ�க�. 
 
ெசய� எ'னேவா ஒ'5தா'. ஆனா� அத' ெமாழிெபய���க� தனி/தனி அ*த*த 
சமய/தி� அவரவ� க�ட ப. அவரவ��6� கிைட/த வர�ரஸாத�, �<�/த 
ேவைளக� ந�ைம/ தா�.ய வ�ணமி��கி'றன. அ*த ேவைள#சிற6 ேதா�ேம� 
உரா;� படபட�ைப அைடயாள� க�1ெகா� வேதா, அ*த ேவக/ைத 
இ�/தி�ெகா�ள �ய�வேதா, அதி�தா' எN/தி' இ5மா��. 
 
ஆனா� நாளைடவி� ெவ5� சாதகவாயிலாகேவ எN/0�6 ஒ� ெச��6# 
ேச�*0வி1கிற0. ேராசன� பி �6 இ��க�1�. இ��க ேவE�. எN/0� 
இதயமீ�ட�தாேன! �வனெம'-� இ*த� ெபாிய வா/ய ஸ�ேமளன/தி� - இ,ேக 
ெதா�டெத�லா� வா/ய�. ப�டெத�லா� நாத�. எN/தாள-�6 இ�லாத ப,கா? 
 
நா' இ��கிேற'’ இ0ேவ �வனகீத�. இைத� பா1வ0 ஜீவ-�6 ஏ�ப�ட 
வா:��, பா�கிய�. 
 
சில மாத,கF�6 �'ன� ஒ� ப/திாிைக ஆசிாிய� த' ப/திாிைகயி� ஒ'றைர� 
ப�க,கF�6 ேம�படாம� எNத என�6 ஒ� தைல��� ெகா1/ தா�, “எ,க� 
லா�6. R1” 
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எ,க� R1 ப�றி அவ��ெக'ன ெதாி;�? அவ� விதி/த மீ�ட��6�, - ஏ', எ*த 
மீ�ட��6�F� எ,க� R1 அட,கா0. ஆதலா� அவ� அைழ�ைப நா' 
ஏ�கவி�ைல. 
 
ஆனா� அ*த/ தைல�� க1�க ஆர�பி/0 வி�ட0. த' உயி� வள�*0, இ'ெனா� 
வார� ப/திாிைகயி� ‘எ,க� R1' எ'கிற தைல�பி�, இ'-� ெகாIச� 
தாராளமான இட/தி� - ஆனா� அ0�� ஒ� ஆர�ப�தா' - எ' க�1ைர ெவளி 
வ*த0. அத�6ாிய பாதி�ைப;� விைளவி/த0. 
 
அ*த அ.�பைடயி� கைலஞ' பதி�பக� தி�. மாசிலாமணி ெசா'னா�: "உ,க� 
எN/0லக/ைத� ப�றி நீ,கேள ஏ' எNத�<டா0? ந��ைடய இ�ப/0ஐ*0 
வ�ட/ ெதாட�பி� அ0ப�றி நா� எLவள� ேபசியி��ேபா�! ேவEமானா� நாேன 
அLவ�ேபா0 அ.ெய1/0� ெகா1�கிேற'. கணிசமான ஒ� �/தக/0�6 
விஷயமி��கிற0. நாேன அைத ெவளியி1கிேற'.” 
 
ந�ல ேயாசைனதா'. ஆனா� கைத அ�லாத நீ�ட பா1 (Non-Fiction) என�6 ஒ� 
�0 அ-பவ�. எ�ப�ேம ேநாிைடயாக� �/தக/தி� இற,6வ0 என�6#  லபமாக 
இ�ைல. பாதி�கிண5 தா�ட7� சில �ய�சிக� இ'-� �.�றாம� நி�கி'றன. 
�த7� அ/தியாயமாக� பா��க� கிைட�க�1�. �/தக� த'ைன கவனி/0� 
ெகா�F�. 
 
இ*த அ/தியாய வா:�� அ�த ரபியி� ேந� வத�6 ஒ� நியாயமி��கிற0. 
 ரபியி' பிற�பிதழி� எ' கைத ெவளியாயி�5. 6ழ*ைதயி' ெதா�.ைல 
ஆ�.யவ�களி� நா' ஒ�வ'.  ரபி�6� என�6� நீ�ட ெசா*த�. ஒ�கால/தி� 
அ�த ரபியி' ஆ� தான எN/தாள' எ'ேற என�6� ேப� உ�1. அத' 
ச�கர/0ட' எ' எN/தி' விதி;� இைண* தி�*த0�1. 
 
"ஐேயா பி�ேக! இLவள� பிரமாத� ப�ணி�க எ'ன இ��6? இ�ேபா யா� 
எNதவி�ைல? அ*த*த எN/0�6 எ*ெத*த� ப/திாிைகக� இ�ைல ? இெத'ன 
=�6 உறிIச�, உண�#சி நாடக� ?” 
 
இ*த� <�5�6 எ'னிட� ஒ� பதி�தா' உ�1.  
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எ�லாேம அவரவ� J/த0�6/ த�கப..  
இ*த விIஞான ;க/திM�, ப6/தறி� சகா�த/ திM�<ட மண,கைள 
வி���பவ�க�, ேத1பவ�க� இ��கிறா�க�. 
 
ெதா�ைட ம�1�தாேன �சி? =�6வைரதாேன மண� ? 
 
இ*த� ேக�விக� இ'றா பிற*தன? இ'-� ேக�1�ெகா�1தாணி��கிேறா�. 
உயி� வா)*0 ெகா�1தாணி��கிேறா�. மண�க, மண�க. 
 
பாச�, பாச/தி' விைளவாக மதி�� ச�தாய/தி� கமN� மண�தாேன! உறவி' 
தா0 இ*த மண�. 
 
இ0 ஒ� சி*தைன ஒ�ட�. அதி� அLவ�ேபா0 ேதா'5வன, ேதா'றியவ�, 
ேதா'5பவ� எN/தி' =ல�, எ'னா� �.*தவைர, ேதா'றியப., பா�கட� 
உ/தி, கைட*0ெகா�ேடயி��ேபா�. கிைட�ப0 கிைட�க�1� - கிைட�கிற 
ேவைளயி�. இ0 தவிர ேவேற0� அறிேய'. 
 
நா�ப/0ஐ*0 வ�ட,களாக� கைட*0ெகா� .��கிேற'. யா� க�ட0? எ' 
கயி�றிேலேய கா� த1�கி� கட7� =)கினாM� ேபா# . 
 
ஆனா� த�பி ேக�ட0 எ'னேவா உ�ைமதா'. 
 
எN/தி' �க� இ�ேபா எLவளேவா மாறி வி�ட0. ெதாழி�சாைல ாீதியி� 
நட�கிற0. 
 
“எ'னமாதிாி கைத ேவ�1�? எ/தைன ப�க,களி�? ெர..”  
 
ெச����ேக�றப. காைல ெவ�1. 
 
வார� ப/திாிைகக� ம7*0வி�டன. (விைல அ�ல) ஒLெவா'றி� இர�1 அ�ல0 
இர�1�6 ேம�ப�ட ெதாட�கைத, தவிர மாத� �/தக,க�. வாராவார� விம�சன� 
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க.த,கF�6 வாசக�கF�6 இட�. ேக�வி பதி� எ'கிற �ைறயி� ேவ5 
வாசக�க�. த,க� அபி�ராய,கைள விசிறி�ெகா�ள வழி. 
 
இ0 சா�கி� என�ெகா� கைத ஞாபக� வ�கிற0. கைதய�ல 61�ப ச�பவ�தா'. 
 
எ' சிறிய பா�டனா� மக', என�6 ஒ'5 வி�ட சி/த�பா �ைற ஆகிற0 
அ�லவா? ெச�வ மக'. ெச�ல மக'. �/திசா7; ஆனா� ப.�� ஏறவி�ைல. 
ப.�கவி�ைல, ஏறவி�ைல அLவள� தா'. அ*த நாளிேலேய அட,காத பி�ைள 
எ'5 ேப� வா,கிவி�டா�. ஆனா� இ'ைறய நட���6# சி/த�பாைவ� ேகாயி7� 
ைவ/0� 6�பிடேவE�. நி�க, 
 
அ*த நாளி� இ�ெபாUஷ' எ'5 ஒ� த�டைன உ�1. 
 
"வ6�� ேநர/தி� ப�க/0� ைபய'கFட' இனி� ேபசமா�ேட'." நா�ப0 
தடைவ. ம5நா� வா/தியாாிட� கா�பி/தாக ேவ�1�. 
 
ஒ� சமய� (எ/தைனேயா சமய,களி� ஒ'5) வா/தியா� R�1� கண�ைக இனி 
தவறாம� ெச:0 வ�ேவ'. ஐ�ப0 தடைவ எ'5 சி/த�பாைவ� பணி/தா�. 
 
உடேன மாணவ' இ*தா,ேகா சடாெர'5 ஒ� ேநா� �/தக/தி7�*0 இர�1 
ஏ1கைள� கிழி/0/ த*தா'. 
 
வா/தியா� உ�பட வ6�பி� எ�ேலா�� திணறி� ேபாயி��பா�க� எ'5 ெசா�ல/ 
ேதைவயி�ைல. வா/தியா� சமாளி/0�ெகா�1, சாி பாட,கைள ஒN,காக 
வ6�பி� கவனி�ேப' >5தர�. 
 
'இேதா, இேதா - ேநா�1� �/தக/தி7�*0 இ'ெனா� நா'6 ஏ1கைள - ஏேதா 
காேசாைல கிழி�கிறமாதிாி. 
 
நிஜமா, ெபா:யா, இத�ெக'ன � ?” சாB� <�.� நி5/தாதீ�க�. 
சி/த�பாவி' பிரதாப, கைள# T)*த கைதகளி� இ0 ஒ'5. ம'ன' 
ெச�க#ெசேவெல'5  *தர��ஷ'. அ*திம நா� களி� விJதி ச*தன� 6,6ம� 
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Jைஜ �ன�கார� - இவரா அ�ப.ெய�லா�. ? எ'5 ந�ப�.யாத வைகயி� 
மாறிவி�டா�. ஐ�பேத தா�.னாேரா இ�ைலேயா? நி�க. இ0 ஒ� பைழய 
�ரேயாக�. ப�ணி� பா��கிேற'. ஹூ�, <�ைமயி��கிறேத!) 
 
ப/திாிைக எN/0 நிலவர� இ�ப./தானாகி வி�ட0. 
 
மா5த� அவசிய�தா'. மா5த�தா' உயிாி' நியதி. உயிாி' வM��6# சா'5. 
ேத�கம�ற ஒ�ட/ தி�6 உ5தி. ஒ�டமி�*தா� ம�1� ேபாதா0. கைடய� 
காணE�. க,ைகைய� கா�.M� ய�ைன�ேக சீற� <டவா�. சீற� ழ�க�, 
 ழி��க� நாேன பா�/ேத'. .�7யி� பால/தி' ேம� ரயி� ேபா:�-
ெகா�.��ைகயி�  ழி�பி� த�ணிேர ஒ�ைட வி�1�ெகா�ட0. கைடய� 
ஓ:*தபி' ெதளி�. அ*த/ ெதளிவி� திர�1 வ*தி��ப0 எ'ன? அLவ�ேபா0 
நா�.� கலா#சார� சாி/திர ாீதியாக/ தனி/தனியாக�� ஒ� ம�களாக�� நா� 
அைட*தி��6� ப�பி' எைட 
 
ஒ'5 ெசா�ல ேவE�. இ*த நா� எN/தி' உ�ப/தி� ெகாழி���6 எ,க� 
தைல�ைற ஒ�நாF� ஈ1 ெகா1�க �.யா0. அ�ப�பா, அ ர சாதக�. இ*த# சாதக 
விைள�தாேனா எ'னேவா கைத ெசா�M� உ/தி, பாைஷயி' பாணி எ�லா� ஒ� 
அதம தர/தி� ஒ1கி'றன, �ைறக� வM/0வி�டன. 
 
விஷய�. விஷய� ?  
 
ெவ6நா�கF�6 �' ஒ� எN/தாள� R�1�6 வ*தி�*தா�. இ�ப. வ�வா�க� 
ேபாவா�க�. எ'ன/ைதேயா எதி�பா�/0 வ*தவ�க� ஏமா*0 ேபாவா�க�. 
எதி�பாராமேல வ*தவ�க� என�6� �0 ந�ப�க� ஆவா�க�. எN/0 உறவி� 
என�6� கிைட/த மதி�பி�லா லாப� இ0தா'. இ'ன�� அ*த அதி�Dட� 
இ�*0ெகா�1தாணி��கிற0. நி�க. (சபாD! ஆனா� அதிகமாக/ தைல 
நீ�1கிறா�ேபா� ேதா'5கிற0. இ/ேதா1 தைலைய ெவ�.விட ேவ�.ய0தா'!) 
 
"சா� இைத�ப�றி/தா' எNதE�- க�.ஷ' உ�டா எ'ன? நா' எைத�ப�றி 
ேவ�1மானாM� எN0ேவ'.” 
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"தாராளமா” எ*த வைகயி� இவைர� ேகாவ� ப1/திவி�ேட'? நா' ஒ� 
பய,ெகா�ளி. 
 
திSெர'5 நிைன/0�ெகா�டா�ேபா� "ஆYU� ைட� அ.�கிேற'. எ' 
ைட�ைர�டைர� ப�றி எN0ேவ'." 
 
"ந�ல0 ந�ல0”நா' ஒ� பஹு/ பய,ெகா�ளி.  
 
“ஸா�, நா' எ' ைட�ைர�ட�ேம� காத� ெகா�.��கிேற'. ெச�ல� ெபயரா� 
ரஹ�யமாக அைழ�ேப'. அத' த�1கைள/ ெதா1�ேபாெத� லா� என�6 
உடM� உ�ள�� <#ெசறிகி'றன. த�1� எN/0�6 எN/0 U7�ட� 
நக��ேபா0 எ'ேனா1 த�ட�மா ேப கிறா�. ஆYஸு�6 வ*த0� உைறைய� 
கழ�5கிேற'. நாண�5கிறா�. �திர �திர நாண� கைலகிறா�. R�1�6� 
ேபா6�ேபா0 உைறைய� ேபா1கிேற'. ெமளனமாக விைட ெப5கிேறா�. "நாைள 
ச*தி�ேபா�."  
 
ந�ளிரவி� விழி�� வ*த0�,  
 
ஆY� அைறயி� தனியாக அவ�, ம5நா� எ' வர��காக� கா/தி��பைத 
எ�Eகிேற'. ஆ5த� ெகா�கிேற'. இ�ப. ஏ' எNத�<டா0?” 
 
ந'றா:/தானி��கிற0. ஏ' எNத�<டா0? மகேள உ' சம�/0. ெகா�ைட;�ள 
சீமா�. சீவி �.*0ெகா�டாM� அழ6தா'. ஜைட பி'னி� ெகா�டாM� 
அழ6தா'. ம0ைர மணியி' �வர� ர�தார� (மனிதா, 'மதனி ேதா. ராக/தி� ஒ� 
�ைற அச*0ேபாேன') 
 
ஆனா� அ*த நாளி�, எ'-ைடய அ-பவ� 6ைறவி�, விஷய அIஞான/தி� 
நா' நிைன/த 0�1; சைத, தைச, உட�, அத' ேம1ப�ள,க�, கவ�#சி, ேப# , 
சாஹஸ� இ/தைன சவா�கFட' உயி� வைளய வ�ைகயி� இ*த ம-ஷ' ஒ� 
ஜட வ�0��6 ஆஹ"தி ஆகேவ�.ய அவசிய� எ'ன? அ0ப�றி எNதி� 
காண�ேபாவ0� பிற��6� கா� பி�க�ேபாவ0� எ'ன? 
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அ�ப�� அவ� உயி�ேம� த' ஆ�வ/ைத என�6� பழ�கமி�லாத ஒ� 
ேகாண/தி'=ல� ெவளியி1கிறா� எ'5 இ�ேபா0 அறிகிேற'. 
 
ஆ�. J, �Dப�, ந*தவன�, பா�கனி, [ய�, ஒ.�பி. விைளயா�1 இதிேலேய 
வா)�ைக நி�6மா? 
 
“விய�நா�, ேவைலயி�லா/ தி�டா�ட�, 6வாயி�.� ேவைல, இ. அமீ', 
\னிய', ேப# ாிைம, ெசயMாிைம, �.ைர�, ேபான�, தைல �ைற இைடெவளி, 
ேஜ��பா�1, வா�ட�ேக�, ேச�, ரஜினி �ைட�, ..வி. எ�லா� R�.M� ந� 
R�ைட/ தவிர” - பிர#சிைனக�, தட,க�, எைடக� மாறி�ெகா�ேடயி��கி'றன. 
ஆனா� இ�*0 ெகா�ேடயி��கி'றன. 
 
த�சமய� மா��ெக�.� உ#ச �ரா�ெக� எN/தாள ந�ப' - ெந1நாைளய ந�� - 
அவைர� ேக�ேட'! “எ'ன�பா ஆY�"�6� ேபா:�ெகா�1 எ�ப./ தா�6� 
பி.�கிறா:?" 
 
"உ*த� இ�*தா� தாேன ச�தி வ*0வி1கிற0. ைபய' ‘மா�ட��6 காைலயி� 
வாச7� கா/0� கிட�கிறா'. எN*தி��க ஏழைர மணி ஆகிவி�ட0. �*ைதய இர� 
ஒ'றைர மணி வைர ஒ� ெதாட�கைத அ/தியாய� எNதி �./ேத'. ைபய' 
கா/தி��ப0 சி5கைத�6/தா'. ஒ� மணி ேநர/தி� த�.விடலா�. அவ-�6� 
கா�பிைய� ெகா1/0# சமாதான�ப1/தி உ�கார# ெசா�7வி�1 ஆர�பி�கிேற'. 
ஆ# , இ'றிர� இ'ெனா� த� பி.#சாகE�. இ'ெனா� ப/திாிைகயி� 
இ'ெனா� ெதாட�கைத இ'�டா� ெம'� - காைலயி� ஆ� கி,கர' மாதிாி 
வ*0 வி1வா'. ெபாிய இட�.” 
 
"நீ ெசா�வ0 என�6 பயமாயி��கிற0.  
 
"ஆர�ப/தி� என�6� பயமா:/தானி�*த0. ஆனா� வ�.ைய� கிள�பிவி�டா� 
அ��ற� அ0 தாேன ஓடேவ�.ய0தாேன! ேக�க�ேபானா� இ*த மாதிாி 
ெந��க.யி�தா' என�6� காாியேம நட�கிற0. அதிேலேய ஒ� 6ஷியி��கிற0.” 
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"அ�ேபா உ'-ைடய ]�க�, ஒ:�.”  
 
"அெத�லா� பா�/தா� �.;மா? ]�க/0�6 மா/திைரயி�*தா� மா�5�6� 
மா/திைரக�, உ�சாக மா/திைர, இ'-� ெத'� ஊ�.�க வழிதானா யி�ைல?” 
 
“எNதினைத/ தி��பி� பா��ப0, தி�/0வ0?"  
 
வா:வி�1# சிாி/தா�. "எ'ன ேஜா� அ.�கிறீ�! ைகைய வி�1� பி1,கி�1'னா 
ேபாறா'! ஆைள வி�டா ேபா5�. இ0�ேகதா' அ�வா மாதிாி விN,க� 
கா/தி��கா'கேள! ரவா ஆனிய' ேரா�� ெர.!” - ேக7யாக உர�க� க/தினா�. 
"தி��பி� ேபாட�<ட/ ேதைவயி�ைல. தகர/தி' T�.ேலேய ம5ப�க�� 
ெவ*0வி1கிற0, ஹ^ஹா..!" 
 
ச�ெட'5 எ' ப�க� தி��பினா�.  
 
"இ0 ெஜ�;க�, ஞாபக� ைவ/0�ெகா�F�. இ��கி'ற0 எ'5 ேபாடலாமா, 
இ��கிற0 எ'5 ேபாடலாமா? சாியான வா�/ைத கிைட�க நா� கண�காக� 
கா/தி��ேப'. வா�/ைதகளி' ஒைசைய# ெசவியி� த�.� பா��ேப'” எ'5 
ஒ�கால/தி� நீ,க� ெசா�ல நா,கF� வாைய� பிள*0 ேக�1� ெகா�.�*த 
நா� எ�லா� மைலேயறி�ேபா# � ேவா:!” 
 
"அ�ப.யா?” 
 
ஒ� சமய� - ஒ� கைதயி� ஒ� க�ட�. கைத� ெபய� கE�க� (அ�த ரபி). 
வயி�றி� ப�, நா�6 _னியி� நாT�கா:� �ரF� ெசா�. இத�6 ஒ� உவைமேய 
கவனமாக அ'றிர� க�ணய�*0 வி�டபி' ஒ� கனா. அ�ல, ேதா�ற�. ஒ� 
பாN�  வாி� ஒ� காி�க�. எN0கிற0: 
 
'மா�Jைவ� கா�� ஆ:*தா�ேபா�’ 
நா' ேத.ய உவைம. 
அ0 ஒ� கால�. 
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இ0 "ெஜ� ஏ`. அ�ப.யானா� ைட�ைர�ட �ைடய காதைல;� நிப*தைனயி'றி 
ஏ�5�ெகா�ள ேவ�.ய0தா'. 
--------- 
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 2222    
 
ஒ� சமய�. 
அேயா/யா ம�டப�. 
aராமநவமி உ/ஸவ�. 
ம0ைர ேசா�. 
 
கைள க�.யா# . உ��ப.களி' ேபா�கி� சைபேயாைர;� ப�க வா/ய,கைள;� 
த'-ைடய �ர/ேயக பாணியி� ஏேதா ஒ� பா�1�6 ஆவைல/ ]�.வி�1 
(எ'-ைடய ெசா*த ஆைச, ம0ைரைய அரசாF� மீனா<ழி மாநக� காIசியி� 
காமா<S" வராதா? கானடாவி� க�Yரமா:/ ேத� அைச;�) சட�ெக'5, 
“ெலாகஸ"சகா ��த,க தாள�’ எ'5 எ1/தாேர பா��கலா�! ெதாைடைய/ த�.� 
ெகா�ேட எ�லா�� ேக�க, கரகர/த 6ர7�, 
 
“ந�ல பா�1, தானாகேவ வாயி7�*0 6தி# சி.#சி” அ'5 அ*த� பா�1 ச�ைக� 
ேபா1. 
 
அ0ேபால, இ/ேதா1 இ0�� ேச�*தேத. ஆனாM� இ�ேபா ஒ� இைடமறி��. 
'அ�த ரபி'யி' ��ப/0 நா'காவ0 ஆ�1 பிற*த விழாவி� கல*0ெகா�ேவா�. 
எ' ப�லவி: “ெபாிேயாைர� �க)ேவா�.” 
 
அ�ேபா0தா' நாMேப� க�ேணா�ட/தி� எ' எN/0 ப�1�ெகா�.�*த 
சமய�. க�ைண/ த1/0, கவன/ைத;� நி5/திய சமய,கF� ேந�*0 
ெகா�.�*த சமய�, அ�ேபா 61�ப� தி�வ�7�ேகணியி� ஜாைக, ஒ�நா� ஒ� 
அழகிய வா7ப� R�1�6 வ*0, “எ' ெபய� லகDமண'. ேநஷன� ேக��� 
�<7� தமி)� ப�.தராக ேவைல பா��கிேற'. ராஜ' எல��ாி� பிர� 
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�தலாளியி' ஆதரவிM� உ�சாக/திM� ஒ� மாத� ப/திாிைக 
ெதாட,கவி��கிேறா�. �த7தN�6 உ,க� கைத ேதைவ. ச*திேராதய/தி� 
உ,க� 'அJ�வ ராக�’ ப./ேத'. ஆஹா!" -  
 
பிற6 க�ேட'. வி/வா' ேவ. லகDமண-�6/ ேதா�ற� ம�1� கவ�#சி அ�ல, 
அதனி-� வசீகர� அவ� ேப# , 6ர� ெவ�ெவ�. ‘அடாடா’�கF� 
'ஆஹா'கார,கF� அவ� ச�பாஷைணயி� அ�ளி/ ெதளி/தி��6�. அவைரவிட� 
பல வ�ட,க� நா' =/தவ' எ'றாM� ைகத�டM�6� கா/தி��6� நா�க�. 
 
அ�ேபா எ' எN/0�6 ஒ� இ�க�டான க�ட�, எ'ைன/ தி�.�ெகா�ேட 
எ'ைன� ப.�6� ஒ� வ�ட� உ�வாகி�ெகா�.�*த0. 
 
“எ'ன:யா இ*த ம-ச', எ'ன/ைத எNதறா'? எ'ன/ைத# ெசா�ல வரா' ? 
�ாிய மா�ேட'60. �ாிய�7யா வி�1/ ெதாைல'- ]�கி எறிய�� �.ய�ேல. 
ப.#  �.#சபி' வயி/ைத எ'னேவா ச,கட� ப�E0. ப.#ச நிைன�பி� 
நாMதர� �ர�டா# , ஆனா� ]�க� வர�ேல.” 
 
இ0ேபா'ற வைசமாாி�6 ஆளாகி� ெகா� .�*ேத'. 
"பிற�ைடய ேபா�5தM�6� ]�5தM�6� எ' எN/0 அ�பா�ப�ட0” எ'5 
எN/தாள' ெசா�7� ெகா�ளலா�. அ0 ஒ� க�ட/0�6�பி' 
உ�ைமயாக�மி��கலா�. ஆனா� எN/தாள-� ம-ஷ'தா'. "எ' எN/0 
அ/தைன;� மாணி�க�; வாசக�க� அத�6 லாய�க�றவ�க�” எ'5 சாதி� காம�, 
த��க� ��றினா� ேகாதாவி� இற,காம�, த' எN/தி� த'ன�பி�ைகைய 
ெமளன/தி� நிைலநா�.னா� ெபாி . ஆனா� பாரா�ைட ேவ�டா� எ'கிற 
ம5�ைப யா�� ந�ப ேவ�டா�. எ,கF�6� �06 த�ட� பி.�6�, ேவE�. 
 
ேவகமாக எNத வராதவ' நா'. அ�ெபாேவ-� உ/திேயாக/தி' ேம� பழி. 
இ�ேபா என�6� ெபாN0 <ட இ��கிற0. அ�ேபாவிட� <ட எN0கிேற' எ'5 
நிைன�கிேற'. ஆனா� ச�ைள ச�தி�6 என�6 எ�ப�� ேபாதா0. சில��6� 
பாட# ெசா'னா� பாட L�◌ா0. ெவ*நீ� அைற வி/வ/ைத ைவ/0�ெகா�1 
எ'னா� ப/திாிைகயி' அவசர/ 0�6 ஈ1 ெகா1�க �.;மா? 
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ஆனா� லBமண' சா� அ�ேபா0 எ'ைன# ச*தி/0, கைதயி' க�ட/ைத 
நா�"�காக விசாாி/0� ெகா�1, எ'ைன உ�சாக�ப1/தி ('ஆஹா ! அடாடா!) 
நா' ேக7 ப�ணவி�ைல. அ/தைன;� என�6 ேவ�./தானி�*த0) 
"அ�த ரபி'யி' �த7தN�6� கைதைய;� வா,கி�ெகா�1 ேபா: வி�டா� 
எ'றா�, அ0 அவ�ைடய சாம�/திய/ 0�6# சா'5. 
 
கைத;� த'ைன எNதி�ெகா�ட0.  
 
'J�வா’ ெவளிவ*த0 என�6 ஒ� �<�/த ேவைள. எ' வாசக வ�ட� 
விாிவைட*த0. "J�வா ஒ� �0விதமான கவிதா சி�D." - "ஃ�ாீஇ�.யா ஒ� சக 
ப/திாிைக, அ0�� ஆ,கில� ப/திாிைகயி� எ' எN/0 ப�றிய �த� விம�சன�, 
பாரா�டாக�� அைம*தெத'றா�, அைத� ப./0வி�1 நாMேப� எ'ைன� 
ப./0 விசாாி�க�� வ�வெத'றா� (ஏேத0, ந�ம ராமாமி�தமா?) எ'ைன� 
க�.�பி.�க �.;மா ? 
 
J�வாவி' கைத - இ�ைல, நா' ெசா�ல� ேபாவதி�ைல. J�வா��6� பி' 
இர�1 தைல�ைற களாயி-� ேதா'றிவி�டன. இ'ைறய வாசக� கF�6/ 
ெதாிய�ப1/0வ0 ப/திாிைகயி' கடைம எ'5 ஆசிாிய��6/ ேதா'றினா�, 
அவ��6 அ�கைறயி�*தா� அவ� ம5ப.;� பதி�பி�க�1ேம! ம5பதி���6 
இ�ேபாைதய எN/0 நிலவர/0�6� விஷய/0�6� பாணி�6� �0/ தகவலாகேவ 
ேதா'ற�<.ய எ' கைதக� பல, 'அ�த ரபி'யி� ெவளிவ*தி��கி'றன. இ0�� 
அவ��6/ ெதாி*த விஷய�தா'. 
 
இ'ன�� J�வா’ இல�கிய வ�டார,களி� ேபச�ப1வேத, கைதயி' உர/0�6# 
சான5. ஜனவி, ேயாக�, ��5, J�வா' எ'5 வாசக�களி' அ'பான அ1�6 
வாிைசயி� ேச�*0வி�ட0 எ'5 ம�1� ெசா�7�ெகா�1 J�வா விஷய/ைத 
�./0� ெகா�கிேற'. 
 
எ' கய �ராண/ைத� ப�றி� <.ய வைர உஷாரா:/தானி��கிேற'. ஆனா� 
இ*த� க�ட,க� இ*த வரலா�றி� தவி��க �.யாதைவ. எN/தி� ஈ1பாேட ஒ� 
 ய�ராண�.  யஹி�ைச �ராண�. 
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'அ�த ரபி'ைய மித�கவி�1, வி/வா' ேவ. லசDமண' ேபா:வி�டா�. ஆனா� 
அத' ஆதவ', அ1/0வ*0 அ�ேபாதி7�*0 ஆசிாியராக/ திகN� a ேவ�� 
எ'5 அ./0# ெசா�கிேற'. '6��� தார�� தைலவிதி எ'5 பழெமாழி. 
ப/திாிைக�6� அவ��6� ெதா*த/தி�6�, இ*த� பழெமாழி�6� எ'ைன� 
ெபா5/தவைர 0ளி�<ட வி/தியாச மி�ைல. இ*த ��ப/0='5 வ�ட,களி�, 
ப/திாி ைக�காக, அவ� கட*தி��6� ேம1 ப�ள,க�, ைம� க�க�, 
தா,கியி��6� சிMைவ�6 நா' சா<ழி. நா-� அவைர� ப1/தியி��கிேற'. 
'அ�த ரபி' உட', ஆசிாியராக ேவ�� பிைண*தி��6� கைத அ0ேவ ஒ� 6�. 
அாி#ச*திர �ராண�, ஒ� பா�கட�தா'. ேவ���� ஒ� விட��ட க�ட'தா'. 
 
கDட,க� தீ�*தன. 
 
கதாநாயக' கதாநாயகிைய மண*0ெகா�1 பிற6 எ�ேலா�� ெசள�யமாக 
வா)*தன�, கைத �.*த0. க/திாி�கா: கா:/த0, க�க�1 இனி/த0, 
 
எ'பெத�லா� 6ழ*ைதைய/ ],க�ப�ண# சாியாயி��கலா�. ஆனா� �.*த 
கைதேய கிைட யா0. ந1வி� நி'5ேபான கைத உ�1. ஆனா� �.*த கைத 
கிைடயா0. அ�ப.ெய'5 ஒ'5 இ�*தா� உலக� எ�பேவா �.*0ேபாயி��க 
ேவ�1�. உலக� அழி*0 ேபாயி�5 எ'5 ெசா�ல ஒ�வ' ம�1� 
மிIசியி�*தா� <ட, உலக� ெதாட�கைததா'. 
 
ேபனா எ' வயி�5�பிைழ�� அ'5. நா' அ��பணி/0�ெகா�ட எN/தாள' 
அ�ல'. ஆனா� ேவ�� அ��பணி/0�ெகா�ட ப/திாிைக ஆசிாிய�. அ0�� ஒேர 
ப/திாிைக�6 அதிM� 'அ�த  ரபி'�6 எ'பைத யா�� நி�பி�க/ ேதைவயி�ைல, 
ேவ�� உ�பட, அ��பணி/0�ெகா�வெத'றா� எ'ன எ'5 அவைர� க�1 
அறி*0ெகா�ளலா�. இனிேமM� எ'ைன நா' அ��பணி/0� ெகா�ள மா�ேட'. 
 
ேவ���6 'அ�த ரபி' இ'-� 6ழ*ைததா', தன�6� பிற*த 6ழ*ைதைய� 
கா�.M� வள���� 6ழ*ைததா' அதிக பாச/ைத, கDட/ைத வா,கி� 
ெகா�கிற0. ஆனா� 'அ�த ரபி நம�6, த' ��ப/0 நாலாவ0 வயதி� த' 
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�Nைமைய அைட*0 6.;� 6./தன�மா:, கணவ' உ�பட எ�லாைர;� 
அ�ட� ெசM/0� �Nமாதாக/தா' கா ழி அளி�க �.;�. 
 
எ' 6ர� இனி உ�/த�டமா:/தானி��6�. இ'-� நா' ��கக/0�6 வ*த 
�0நா�1�ெப� அ�ல. அ*த அட�க�� அமாி�ைக;� யா�� எ'னிட�� இனி 
எதி�பா��க �.யா0. பிற*தக/ 0�6� ேபாகமா�ேட'. 
 
விேசஷ,களி� 6/0விள�6 ஏ�ற, ெவ�றிைல பா�6 �த� நம�கார� 
வா,கி�ெகா�ள,  ம,க7� பிரா�/தைன,  பாஷிணி Jைஜ இ/யாதிகF�6 
என�6/ த6தி வ*தா# . 
 
ேவ����6 நா' ஐ� ைவ�பதாக நிைன�க ேவ�டா�. நா' ஆயிர� 
எதி�பா�/தாM� அவ� நட/0வைத/தா' நட/0வா� எ'ப0 என�6 அ-பவ 
J�வ�. ப/திாிைக உலக/தி' த�மேம அ�ப./தா' ேபாM�! 
 
எ�ப�� இ'�க/0�6�, எ�ப�� இனிய ெசா�M�6�, 6ர7' ெம/0�6� 
ல Dமண', ேவ�� - இ�வாி� யா� யாைர மிIசியவ� எ'ப0 என�6 இ'-� 
திைக��/தா'. ‘இ'5ேபா: நாைளவா' - அைத அவ� ைகயா�ட வித� - வா:# 
ெசா� எ' சிற*த அ�சம�ல. ேவ����6 நா' தைலவண,6கிேற'. 
 
ப/திாிைக�காக அவ� ஆ�ற ேவ�.யி��6� சதாவதான/தி� அவ� �க� 
 ளி/ேதா, 6ர� த./ேதா இ'-� காண�ேபாகிேற'. சீ�டைல ெவ'றவ�. 
அவ�ைடய  �கேம அவைர ஆF� பாணி ஆகிவி�ட0 எ'ப0 எ' 0ணி�. 
 
இ'ைறய எN/0லக ஜா�பவா'களி� ெப�� பாேலா� 'அ�த ரபி'யி' கலச/தி� 
உ�டவ�க� தா'. நா'  ரபி வள�/த 6�.தா'. 
 
J�வாைவ/ ெதாட�*0 என�6� ேப� த*த பல கைதக�, எN/தி� நா' நட/திய 
ேசாதைனக�, பயி'ற சாதக/தி' இைடேய கி�.ய சாதைனக�, நா' எ�ட �.*த 
ஆைசக�, �ய'ற ேபராைசக� எ�லா�  ரபி ஆசிாிய� இட� ெகா1/த ெப�* 
த'ைமயா�, அவ��6 எ'னிடமி�*த ந�பி�ைக =ல�தா', எ' எN/0லகி�6 
'அ�த ரபி' வாச�ப.. 



20 

 

 
'அ�த ரபி'யி' உசி�ெக�.ைய, உசி�ெக�.�6� பா1கிேற'. எ' நல,6� பா�1 
'அ�த ரபி'ேயா1 ேவ����6� ேச�/0தா'. 
 
உ,கF�6 அவ� டா�ட� வி�கிரம', உாிைமயாக என�6 ேவ��. ெபாிய 
ச*த��ப,கைள� �க)ேவா�. 
 
ெவ6நா�கF�6 �'ன�, ஆன*தவிகடனி� ‘எ,க� ஊ�' எ'கிற வாிைசயி� 
லா�6.ைய� ப�றிய எ' க�1ைர ெவளிவ*த0. எ'ைன/ ெதாியாதவ�க� <ட 
எ'ைன அ0ப�றி விசாாி/த0<ட� ெபாித�ல. சிவரா` 6��கைளேய R1 வ*0 
விசாாி�க ஆர�பி/0 வி�டா�க�. 
 
க�1ைர� கைடசியி�, எ,க� ஊ� ம�ைண� கி�ளி ஒ� சி�.ைக எ1/0 வாயி� 
ேபா�1� ெகா�கிேற' எ'5 எNதியி�*ேத'. அ*த வாிக� தா� வாசக�கைள 
மிக� கவ�*த இட� ேபாM�! எ'ைன# ச*தி�6�ேபாெத�லா� அைத ம�1� 
ெசா�7�ெகா�.��பவ� இ'-� இ��கிறா�க�.  
 
எ,க� ஊ�, எ,க� R1, எ,க� 61�ப�, எ' தி�D.யி� என�6 
உழ�பலா:/தா' இ��கிற0. 
 
எ,க� லா�6. R1 இ�ேபா எ,கFைடயத�ல. அ0 ைகமாறிய கைத ேவ5; அ0 
இ,6 ேவ�டா�. இ�ேபா அ0 சிவராஜ 6��கF�6# ெசா*த�. அவ�� 
காலமாகிவி�டா�. அவ�ைடய பி�ைளக� அ,6 வா)*0 வ�கிறா�க�. <�1� 
6./தன�, ந�ல ைபய'க�. எ�ப�� இேதேபா� ேச�*0 இ��கE�. அவ�க� 
எ'ைன மற�கவி�ைல. சமீப/தி� ச�தாிஷியி' பி�ைளகளி' JEரM�6 
அைழ�� வ*த0. சிவராஜ 6��க� அ'றி7�*0 இ0 ெப�*தி��ரசாத�; எ�ப�� 
உ,க� R1தா'’ எ'5 ெசா�M� வித/திேலேய உ�ள� ெநகி)*0வி1�." 
 
சிவராஜ 6��க� ெப�*தி�வி' அ�#சக�. அவ� வழியி� J`ய�. 
 
எ' த*ைதயா� கால/தி7�*ேத 61�ப� லா�6.ைய வி�1� கைல*0வி�ட0. 
அ1/த ச*ததி நா,கேள லா�6.�6 எ�ட ஆகிவி�ேடா�. எ' 6ழ*ைதகைள� 
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ப�றி� ேக�பாேன'! அவ�கF�6 லா�6. எ�ண/திேலேய எ�ட எ�ட. இ�*0� 
இ'-� ��5� இ�5�ேபாகவி�ைல. 6லெத:வ/ 0�6 ேவ�1தைல, 
அபிேஷக�, ந�ம ஊ� என எ�ேபாேத-� ெநIசி7�*0 எ�.� பா��6� ஏ�க� 
இ��கிறேத! பர�பைர வாசைன எ'ப0 அ0தா'. 
 
கீ)/ெத��ேகா.யி� கைடசி இர�1 R1கF�6 �', வட�ேக பா�/த R1, 
தமி)� ப�.த� ராமசாமி அ:ய� R1. இ�ேபா R�.' �க�� ம�1� 
மாறியி��கிற0. மா. எN�பியி��கிற0. ம�றப. உ�ேள எ�லா� அ�ேபா 
இ�*தப.தா'. அ*த இட/0�6 உ,கைள அைழ/0# ெச�கிேற'. இேதா வாச7� 
ஜ�கா நி'5வி�ட0. வாச7� நி'5 ெகா�1 அ��வா/0� 61�ப/ைத 
ேவ.�ைக பா��க ேவ�டா�. 
 
வா�,க�. எ'ேனா1 வா�,க�. சாி/திர/0� _ைழேவா�. 
 
நீ�ட தி�ைண�6� 6�./தி�ைண�6� ேமேல ஒைல�<ைர, வாச� 
தா�.ய0� ஒN,ைக யி� ஓ� அைற. அ0 ெசா�M� கைத தனி பி'னா� அத�6 
வ�ேவா�. ேரழி தா�.ய0� <ட�. 
 
 வாி� பதி/த இர�1 ச*தன�க�ைடக� மீ0, சிறிய மைண�பலைக அள��6 ஒ� 
பழ� பலைக. ஊாி7�*0 வ*த அைனவ�� அ*த� பலைக�6 விN*0 
நம�காி�கிேறா�. எ�ேபா ஊ��6 வ*தாM� எ,க� �த� ேவைல அ0தா'. 
இ0தா' அ�ம' பலைக. 
 
ேசவி/0 எN*0 <ட/ைத ஒ��ைற  �றி� பா��கிேற'. இ*த� ப�டக சாைலயி� 
எ/தைன ெபாிய ஆ/மா�க� நடமா.யி��கி'றன! ெநIைச அைட�கிற0. 
ெவளியி� நாMேப� ெசா�ல� ேக�ட கைத, 61�ப/தி� ேக�ட கைத, ேநேர க�ட 
கைத, எ�லா� ஒ'றா:# ேச�*0 அ��6ைகயி� திைர# சீைலயி' படபட�� 
மா�பி' படபட�பாக மா5கிற0. 
 
அ��வா/0 அர,கேமைட இ0தா'. 
 
அமி�தம:ய� 61�ப வழி, ம�வ7� அ��வாக மாறிவி�ட0. அதனா�தா' எ' 
ெபயாிM� அ*த நாம�� வழ,6கிற0. 
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ெகா�F� பா�டா�� பா�.;� - (61� ப/தி� அத�6 �' ெபய�க� ஏேதா 
அமாவாைச/ த��பண/தி� ெசா�ல/ திக)கி'றனேவ அ'றி, அவ�கைள� ப�றிய 
நி#சயமான தகவ� எ�லா� �ைகம�டல�) அ�/தஜாம� பி'ன�தா' ரா# சா�பா1 
- (அ0 சைமயேலா, பைழயேதா, மா� சாதேமா, பலகாரேமா, ப�.னிேயா - 
ெப�*தி� எ'ன ெகா1/தாேளா அ0தா') அ0ேபா� தவறாம� ஐ�ப0 அ5ப0 
வ�ட,க� நட*தி��கி'றன. பா�ய விவாக�. 
 
அ�ேபாைதய அ�/தஜாம� இ�ேபா நட�கிற ஆY� ேநரம�ல. ஒ'ப0 மணி�6� 
கதைவ இN/0� J�.�ெகா�1, சாவிைய/ ேதாளி� மா�.� ெகா�1 
ேபா:வி1கிறா�கேள! - அ�மைன;�  வாமிைய;� ப�ளியைற�6� ெகா�1ேபா: 
வி1� ேபா0 6ைற*த0 மணி பதிெனா'5�6 ேம7��6ேம ஒழிய, தாழ இ�ைல. 
 
கிழவ�� கிழவி;� ேகாயி77�*0 தி��பி வ�ைகயி� தி�ைணயிM�, ெத�விM� 
கயி�5� க�.ைல� ேபா�1�ெகா�1, அர�ைடய./0� ெகா�.��பவ�க�, 
அவ�க� கட*0 ெச�M�வைர எN*0 நி�பா�களா�. அ�/தஜாம� 
பா�/தவ�கைள� பா�/த ��ணிய�. அ*த ேமானBி மன� க�ணி� எNைகயி� - 
Tableaux எ'5 ெசா�வா�க� - உட� Jரா உ�ேள ஏேதா நீல ைல� அ.�கிற0. 
விழிேயார,க� 6F6F�கி'றன. 
 
ஐயாைவ� ப�றி அதிக� ேபசி நா,க� ேக�ட தி�ைல. ஆனா� பா�. – 
 
பா�. ஒ� கா�டா�, வா�ட சா�டமா: ேஸா�ஜ� ேகாயி7M� ஆ� பி�ைள 
ேபா� சாD டா,க நம�கார�தா' ப�E வாளா�. Jமியி7�*0 பி1,கிெய1/த 
கிழ,6 ேபா'5 உ�கிர �க�. அ*த நாளி� அழ6 பா�/0, அழ6 ேக�1� 
க7யாண� ப�ணி�ெகா�ள �.;மா? எ�லா� உற� வி�1�ேபாகாம� இ��க� 
ெபாியவ�க� பா�/0 �./0 ைவ/த0தா'. 
 
இர�1 ைககளிM� இர�1 [*]விைர�ேகா�ைட ெந�ைல ஏ*தி�ெகா�1 பரணி� 
ெகா�ட, ஏணிேம� ஏ5வாளா�. எN/0, ப.�� வாசைன ம�*0�6� <ட� 
கிைடயா0. இ/தைன;� ேக�வி/ தகவ�. அவ� ேபா�ேடா R�.� இ�ைல. அ*த 
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நாளி� ேபா�ேடா ஏ0? இ�*தாM� எ1�க வ�6 இ�ைல. இDட�மி�ைல - 
எ1/தா� ஆ;  6ைற�. 
--------- 
[*] ஐ*0 மர�கா� அள�. 
 
61�ப� ெபாி . ஐ*0 பி�ைளக�, இர�1 ெப�க�. ஜீவன� ? ஏேதா ஒ� 
அைர�காணி நில/தி� நட*த0. இ/தைன ேப��6� சா�பா�1�6� ேபா0மா? 
அெத�லா� .ப' நாள�ல. நாஸ"�காக உ�ள,ைகயி� ஈர� படாம� ெகாறி�கிற 
ஆசாமிக� அ�ல. ஆF�6 ேவைள�6� கா�ப. ேவE�. 
 
ஆனா� பா�.�6 மன� ஒ� மஹா�. அவ� மஹாைல� பா�/தி��கமா�டா�. சாி, 
0ர�கைள/ த�.வி�ட, ஆயிர,கா� ம�டப�, ]�க� விசால/0�6/ த1�� 
இ�ைலயா? 
 
ஒ�நா� இ�லா�6ைற, பக� ப�.னி கிட*0 வி�1 இர� உ�ண உ�கா�*தவ�, 
வாச7� ரா�பி#ைச� 6ர� ேக�1, அ�ப.ேய இைலேயா1 ெகா�1ேபா: அவ' 
ஏ*திய �'றாைனயி� ேபா�1வி�டாளா�. 
 
அ0 அவ� மனசா? அ*த� கால/0 மனசா ? . எ' அN�6 மன  எ'ன அறிய 
�.;�? 
 
ஆனா� ெகா�F� பா�.ைய� ப�றி� ேப� ேபான கைத, அவ� கறிேவ�பிைல� 
<ைட�காாி�6� பிரசவ� பா�/த0தா'. 
 
ஒ�நா� ஒ� கறிேவ�பிைல�காாி - அ*த நா� ைகயாிசி�6/தா' அேனகமாக எ�லா 
வியாபார��. காைச� பா��கேவ க� < �. த�பி.�ேக தைழய/ தைழய 
வா,கலா�, ஆனா� த�பி.? 
 
கறிேவ�பிைல�காாி நிைற மாத க��பிணி. எ,க� R�1/ தி�ைணயி� <ைடைய 
இற�கிய0� இ1��வ7 எ1/0வி�டதா�. இ1�ைப� பி./0� ெகா�1 
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தி�கா1கிறாளா�. "அ�பா! அ�மா ! அ�மா.!" ெந�றியி� ேவ�/0� ெகா�1கிற0. 
க� ெச�6கிற0. பா�.�6 விஷய� �ாி*0வி�ட0. 
 
"அ.�பாவி!” 
 
அவைள அ�ப.ேய ேதாளி� சா�/தி�ெகா�1, பாதி நட/தி, பாதி ]�கியப. வாச� 
கட*0 ஒN,ைகயைற;� ெகா�1ேபான ப/0 நிமிட,கF� ெக�லா� "R�.” 
எ'5 ஒ� ெபாிய அலற� ஒ�. ஒ� �0�6ர�. 
 
ெத� 'ெகா�'. 
 
"அ.ேய! அ��வா/தி� கறிேவ�பிைல� <ைட� காாி பிரசவ�S!” 
 
='5நா� தாைய;� 6ழ*ைதைய;� இ�/தி ைவ/0�ெகா�1 ப/திய� ேபா�1; 
அவF�6 ஒ� பழ� �டைவ;� ெகா1/0 (தன�ேக தகரா5 த�பி�6� பைழய0!), 
அ-�பி ைவ/தாளா�. 
 
ஊேர திமிேலாக�ப�ட0. அ�ரஹார/தி� =�கி� விரைல ைவ�6�, ��வ/ைத 
உய�/0� அ*நாளி� பா�. ஒ� ேடா'�ேக� மா�ட�. 
 
ஆனா� அ��வா/0�6� ெபாறி/த �/திைர - (R�1�6 R1 இ0ேபா� ஒ� 
சி'ன�, அைடயாள� சீ�" இ��6ேம!) ெகா�F�பா�., கறிேவ�பிைல� 
<ைட�காாி�6� பிரசவ� பா�/த ச�பவ�தா'. 
 
ஆனா� பா�. மஹா �'ேகாப�காாியா�. ேகாப� வ*0வி�டா� க�, ம�, யா�, 
எ0 எ'5 ெதாியாதா�. 6,கி7ய� 6பி�. ‘��' தணி*த0� சா0�கட�. பய�பட 
ேவ�.ய ஆசாமி. 
 
எ' பா�டனா� தமி)�ப�.த�. =/தவ� ஐயா/0ைர- ஐயா, ஊ��ெக�லா� ஐயா - 
அவ��6#  �1�ேபா�டாM� ப.�� - எ*த� ப.��� வரவி�ைல. 
 



25 

 

ம�ற பி�ைளக� இடறி விN*0, எ1�பா� எ1/0 ெம�ாி6ேலஷைன� பி.�பேத - 
அதிM� யா� யா� ேதறினா�க�, ேகா�ைட வி�டா�க� எ'ப0 =1 Tைள ஜகதீச' 
ஒரள� ேதவைல, அ*த நாளிேலேய உ/ேயாக� 6திைர�ெகா�� - த6தி;� இ�லா 
வி�டா� எ�ப.� கிைட�6�? 
 
இ*த� <�ட/0�6 ஒ� ம�டா: ேவைல கிைட/தவிதேம ஒ� 6�. வரலா5. 
இ*த� க�ட/ைத மன� இ�லாம�தா', ெசா�ல ேவ�.யி��கிறேத எ'5 
ெசா�கிேற'. எேதா த��/த�டா,  வார�ய� எ'5 தீ�.ய ெசவிக� 
ஏமா*0ேபா6�, காரண� எ' மன�தா'. 
 
�ரசி/தி ெப�ற ெபய�களி' நிழ� எ,க� ேம� ப1வேதா, சாி எ'ேம� ப1வைத 
நா' வி���வ தி�ைல. இெத'ன அTைய, வற�1 ரா,கி, தவி1 தி'பதி� 
ஒ:யார� எ'ன ேவ�.�கிட�6? இ�*0 வி�1� ேபாக�1�. 
 
aமா' ஜி.  �ரமணிய ஐய�, 'ஹி*0 �தாபக�, கா,கிர�கார�, ச=க 
சீ�தி�/தவாதி, எ' சிறிய பா�டனா� ஜகதீச-�6 மாமனா�, இ*த ேவைல 
வா:���6� காரணமானா�. அவ� உற� வ*த வித/தி�தா' கைத 
அட,கியி��கிற0. 
 
ஜி.  �ரமணிய ஐய�ைடய ெப�களி� ஒ�/தி பாவ� - க'னி விதைவயாகி 
வி�டா�. அவ�ைடய ச=க சீ�தி�/த ஆ�வ�, அ/0ட' நா�.� அ�ேபா0தா' 
அ.�க ஆர�பி/தி��6� கா*தி கா�5 இர�1� ேச�*0, ஐய� எ,ெக,ேகா 
அைல*0 திாி*0 எ�ப.ேயா ஒ� வரைன/ ேத.�பி./0, ஏகமா:� பண/ைத� 
ெகா1/0 ம5 விவாக�� ப�ணி �./தாM� �./தா�. பி./த0 அவ��6� 
பா�6. 
 
அ�கைர# சீைம�6� ேபானாேல பிராய#சி/த� ேக�6� இ*த# ச�தாய�, அ*த 
நாளி� விதவா விவாக/ைத� ெபா5�6மா? ஐய� ஜாதி�பிரDட� ெச:ய�ப�டா�. 
ஐய��6 வா�6�6� 6ைறவா? 
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ெச�வ/0�6� 6ைறவா? அ1/த ெப�E�6 வர-�6 ஊ� ஊரா:/ திாிகிறா�. 
ச�லைட ேபா�1# ச7�கிறா�. சீ*0வா� யா�மி�ைல. தன�6 இLவள� எதி��� 
இ��6� எ'5 ஐய� எதி�பா�/தி��க மா�டாேரா எ'னேவா? நாளாக ஆக, அவ� 
லா� 6.�6 வ*தேபா0 ச7/0� ேபானத�லாம�, மிர�1� ேபாயி��பா� என 
நிைன�க ேவ�. யி��கிற0. 
 
இ*த இ�க�1�கைள/ தீ��க ம/ய�த� இத� ெக'ேற திாி*0ெகா�.��பாேர! 
அமி�தம:ய� 61�ப�� ஐய�� இைட ஆ�=ல� அறி�கமாகி, ஜகதீச-�6 
இ'-� க7யாணமாகாத0�, இ� 61�ப,களி' விவகார,கF� பாிமாறி� 
ெகா�ள� ப�டன. 
 
ஐய�ட' ச�ப*த� ெச:வதா� இ*த� 61�ப�� சாதிவில�காவ0 ப�றி, இ*த� 
61�ப� கவைல� படவி�ைல. வ�ட/தி� =#ைச� பி./0�ெகா�1 நட/த 
ேவ�.யி��6� ைவதீக# சட,6களி' ெசல� மி#ச� ஆ# ! 
 
ஜி.  �ரமணிய ஐய� 6மார/தி ெசள. கமல/0�6� அமி�தம:ய� 6மார� எ�.ஏ. 
ஜகதீச-�6� தி�மண/ 0�6 விதி�க�ப�ட நிப*தைனக�: 
 
ஜகதீசைன வ�கீM�6� ப.�க ைவ�க ேவ�1�. ேசாதரமா��6 ேவைல ப�ணி 
ைவ�க ேவ�1�. 
 
இ*த வி�கிரமாதி/த ேசாதைனகF�6 ஐய� ஒ���ெகா�1, எ�ப. 
நிைறேவ�றினா� எ'றா�, ஐய� ஒ� வி�கிரமாதி/த'. அவ�ைடய ேசாதைன ைய� 
கா�.M� ெபாிய ேவதாள� அவைர� பி./0�ெகா�.�*தேத! ெப�E�6 
எ�ப. யானாM� க�யாண� நட*தா� சாி. 
 
ஐய� உதவியி� தா/தா��6� ப�ளி�<ட/தி� தமி)�ப�.த� ேவைல. ஒ� 
த�பி�6 உ�� இலாகாவி�, இர�1 ேப��6� ேபாd� .பா�� ெம�.�. 
 
ஐயா��6/தா' ஒ'5� ெச:ய �.யவி�ைல. ஒ� ஏவலாளி�6�<ட அவ� 
லாய�கி�ைல; ப.�� T'ய� ம�1� அ�ல; அதிகார/தி' ஒN,6�6� ப.;� 
 பாவ�� கிைடயா0. 
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-------------------------------------------- 
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 3333    
 
எ' பா�டனா� தமி)�ப�.த�.  
 
அவ��6� பதினா5 வயதினிேல, கனவி� பி�ைள யா� வ*0 அவ� வாயி� 
க�க�1 ேபா�டாரா�. ம5தின/தி7�*ேத வரகவியாகி வி�டா�. 6லெத: வ/தி' 
ேபாி� ேதா/திர,க� ெகா�ட ஆர�பி/தன. அ#  ெவ�6� அழகான ைகெயN/தி� 
ஒ� ெபாிய ேநா�1��/தக/தி� க5�� மசியி� எNதி ைவ/ தி�*தா�. இ*த 
ேநா�1� �/தக/ைத நா' பா�/ தி��கிேற'. எ*த� ப�க/ைத� பிாி/தாM�, ஒேர 
அளவி� அ1�க1�கா: எN/தி' மணிமாைல க�ைண� பறி�6�, மன/ைத 
மய�கிவி1� வாிகைள� ப.�ப0 அ*த இ'ப/ திைக�பினி'5 ெதளி*த 
பி'ன�தா'. அ*த அழகிய எN/0# சர,கேள அ�பாளி' பாதகமல,களி� ேச�� 
�த� காணி�ைக. 
 
இ*த/ ேதா/திர,க� அவரவ��6 மன�பாட� ஆன வைர, 61�ப/தி' 
ேசாதைன�கால/தி� எ,கF�6 ஆ5த�, ைதாிய�, ந�பி�ைக, ர�ைச, எ�லாேம 
அ0தா'. மிக எளிைமயான நைட, பாணேவ.�ைக ஏ0மிலா0 அ�பாளிட�, 
ச�தாிஷி நாதாிட� �ைறe1க�, ேதவி;ட' த��க,க�, ேநாிைட ச�ைடக�, 
சமாதான,க�, சா*த,க�, சIசல,க�, சலசல��க�, ஏ�க,க�, உடேன 
ேத5த�க�, தி�1க�, அத�ட�க�, அதிகார,க�, ெகIச�க� - எ,க� 61�ப 
தினசாி நட�பி�, ெப�*தி��� ப,கான ஒ� ஆ�.  
 
என�6/ ெதாி*தவைரயி� ஒ� 6Fைம இ*த� ப�க,களி� ஒ1கிற0. க1I ர/தி� 
நீெ◌�றியி� �ைல�பா� நைன/த 0ணிைய� ேபா�1�ெகா�ட மாதிாி. 
 
தா/தா - த�� - தா/தாெவ'றா� அவ��6� கனேகாப� வ*0வி1�. அ�பாெவ'5 
அைழ�ேபா�. அ�பாைவ அ�ணாெவ'5 அைழ�ேபா� - நி'ெறாி;�  ட�ேபா� 
நிமி�*த ஒ�ைறநா.யி�, ெச�க# சிக��. அ��வா/0� <�டேம ஆ� ெப� 
அட,கலாக எ�லா�ேம சிவ*த ேமனி - ேஸா�ஜ� <�ட�. யா��6� ேதா:*த 
ேதா�ற� கிைடயா0. 
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தா/தாவி' த�பிமா�கF� த,ைகமா�கF� க�பராமாயண/தி� �6*0 
விைளயா1வா�க�. இ/தைன�6� பாட� ேக�டவ�க� அ�ல. 
 
இ*த� 61�ப/தி' ர/த/திேலேய தமி) மண� ஒ.�5. எ�ப.? ெதாியா0. 
 
எ' சி'ன அ/ைத� பா�., அேதசமய/தி� எ' தாயாைர� ெப�றவ� - ந'Q� 
ைநடத� ப./த வளா�. “aமதி இ*த� பா�.� இ*த வாி இ�ப. வ*தி��ேக. 
இத' இல�கண� சாியா?" எ'5 தா/தா அவைள ேயாசைன ேக�1�ெகா�வாரா�. 
அவF� கவிைதக� �ைன*தி��கிறா�. 
 
தா/தாவி' தைமயனா� ஐயாதா' எN/0 வாசைன<ட இ�லாம�, R�1�6� 
Jசணி�கா: க�.னமாதிாி. ஐயா, கீாி�பி�ைள - அ0 இDட� ப�டா� அட,கின 
மாதிாியி��6�. ஆனா� ��றிM� அைத மனித' த' இDட/0�6� பழ�கி விட 
�.யா0. த' எேத#ைசைய அதனா� வி�1� ெகா1�க �.யா0. 
 
ஒ� திவச�, தி,க�, நா�, கிழைமய'5 சேகாதர சேகாதாிக� அவரவ� 
61�ப/0ட' ராமசாமி அ�ணா R�.� <1�ேபா0 R1 அம��கள�தா'. 
எ�ேலா�� வா�டசா�ட�, கி,கரவா6. ப�ட சாைலயி� ஏேதா ராவணசைப <.ன 
மாதிாிதா' இ��6�. அவ�க� ேப# � ச�#ைச;�<ட அ�ப./ தா'. உ�சாக/தி� 
(சில சமய,களி� ெசா*த ச�ைடயாக�<ட மாறிவி1�) உய�*0வி�ட உர/த 
6ர7�, <ட/தி� நட�6� இல�கிய ச�#ைசைய� ேக�க ேரழியி�, தி�ைணயி�, 
வாச7�, <�ட� <. நி�6�. அ*த நாளி� ம�கF�6  வார�ய� இ0 ேபா'ற 
விஷய/தி�தா'. இ�ப/தா' மாறிமாறி அM�காம�, விவி/பாரதி. அ0 ெக�டா� 
ேர.ேயா சிேலா' - "ம#சாைன� பா�/தீ,களா?” வ�ட� கண�கா ம#சாைன/ 
ேத.யாகிற0. ம#சா' கிைட/0 வி�டாM� ேதட� ம�1� ஓயா0. ேவ�டா� எ' 
ஒ�ட/ைத எ'னா� �.*தவைர நிைனவி' ச*ேதாஷ ஜல,களிேலேய நட/தி# 
ெச�லேவE�. "ஏ  *தர�” இ�ேபாசிஷ' சி/த�பாவி' த*ைத) - "இ*த ராம', 
காவிய நாயக', தனியா எ'ன/ைத� கிழி# �டா'? ஒ� லகDமண', ஹ-மா', 
ஒ�  �ாீவ', ேகவல� ஒ� வாணர ைச'ய� இ�லா வி�டா� அவ' கதி எ'ன? 
நாறி�ேபாயி��பா'." "விYஷண', �ரா/� /ேராகிைய மற*0�.ேய! 
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அ�ணைன� கா�.� ெகா1/த பாவி!” “ �ாீவ' இ'ெனா� �ரா/� /ேராஹி 
(இ*த� பிரேயாக/தி� எ'ன ேமாகேமா? அ�ண' ெப�டா�.ைய� 
ெப�டாFகிறானா�. ெசா*த நியாய� ேப �ேபா0 வானர�, ம�ற சமய/0�6 
அவதார ��ஷ'!” 
 
"உD - தாைரைய� பதிவிரைத 7�.� ேச�/ தி��6டா !” 
 
"ராம' ேக� ம�1� எ'ன, ஓயாம� சீைத�6 அN0�1! அவைன அவ-�6 
அ�ப�ேபா ஞாபக� ப1/த ேவ�.யி��6!” “சீைத எ'ன ேல �ப�ட வளா? கிழி#ச 
ேகா�ைட/ தா�.யவ�தாேன! ல Dமணைன எ'ன ம�டமா:� ேபசியி��கிறா�! 
வைல#சி ேதா�றா�!” 
 
“உD - சித�பர�!” 
 
"எ' இDட�, ேப ேவ'. நீ யா� ேக�க?" 
 
"ஆமா�டா�பா, நீ ேபாd� .பா��ெம�� ஆ#ேச! உ'ைன யா� ேக�ப0?” 
 
"ல Dமண' ஒ� ஏமாளிடா! எ'ன  க/ைத� க�டா'?” 
 
"தைலவிதி யாைர வி�ட0?” 
 
“ராவண-�தா'! வர� ேக�6�ேபா0 நரைன வி�ட0தாேன அவ' நாச/0�6� 
காரணமா# ” 
 
"நாச/0�6� காரண� சீைத. சீைத பிற�க ல,ைக அழிய !" 
 
"அவ� ல,கிணிடா, அவளா� ராம' ம�1�  க�ப�டானா?” 
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"ராவண'  க�ப�டானா ?” 
 
'கDட/ைத� ெகா�1வ�வேத அவ� ராசி" 
 
"ெதாிI  தா' ஜனக' க7யாண/ேதா1 அவைள� ைக கNவிவி�டா'." 
 
"அவ� எ'ன நியாயமா ராஜவ�சமா? ம�ணி� க�ெட1/த 6*0மணிதாேன? 
அவேள யா� ராBசி யாகேவ இ��கலா�. இ�லா�டா சிவத-ைச/ ]�க 
�.;மா? ராBசி அ�ல ேப:. ேவதவதி, அ0 இ0'- ெசா�7�கிற0 
இ��க�1�. இ*த ராமாயண/ைத/ த�கா7க/0�6� ெகா�1வ*0 இ*த# 
T)நிைலயி� பா/திர,கைள ெவ# � பா��கE�! அ�ேபா ல Dமண' இLவள� 
சா0வா யி��பானா?” 
 
"இ�ைல உ'மாதிாி ெப�டா�. தாஸனாகி யி��பா'!” <ட� �N�க� 
ெகா�ெல'5 உ��1# சிாி��. 
 
"ஷ�அ�" ெகாIசேநர� ெமளன�. 
 
"ஐயா எ,ேக?" ஏேதா ஒ� 6ர� ேக�கிற0. 
 
“எ,கா-� யா� எ�ைம மா�1�ேக-� பிரசவ� பா�/0�.��பா'." 
 
“சாி சாி ெகாIச� எN*தி�,ேகா எ�ேலா��.” எ' பா�. சைமயலைறயி7�*0 
ஆஜராகிறா�. "ெப��கி�1 இைல ேபாடE�.” 
 
“எ'ன சைமய� ம'னி!" 
 
"க/தாி�கா: ெவ/த� 6ழ��, க/தாி�கா: வத�க� கறி.” 
 
"ேபD, ம'னி ைக ேக�கEமா ?” 
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"க/தாி�கா: ஏ0 - ஐயா ெகா�1வ*தானா, ப�க/0� ெகா�ைலயி7�*0 தி�. 
வ*த0? ெகா� ைல�6# ெசா*த�கார' நாைள�6� ேபா:� பா��கிற ேபா0'னா 
ெதாிய�ேபாகிற0!” 
 
“எ'ன ெதாிய� ேபாகிற0? பி#ைச, ேக� பி.�க அைலயறா'!” 
 
“ச�-இ'�ெப�டாி�ைலயா?”  
 
அவ' வயி�5�6�ேளதா' ப�ணின க/தாி� காயி� பாதி�6ேம� ேபாக� 
ேபாகிற0. ஏ�டா பி# , நாF�6 ஒ�  /0 ெப�/0�ேட ேபாறேய. எ,6 ேபா: 
இ0 நி�6�? ஒ�நா� 'ட�'……." 
 
"க/தாி�கா: ெவளிேய ெகா�1�.”  
 
"அ�ேபா பி# ��6� ேகஸ" �  கிைட#சா# ."  
 
"அவ' வயி�றிேலேய." 
 
"அ�ேபா ேக� ஐயா ேமலா, பி#  ேமலா?”  
 
"இ�ைல, க/தாி�கா: ெகா�ைல�கார' ேமேல, க/தாி�காைய� பியி� 
ெச:தத�காக, ேபாd �6� 6�றவாளிைய� பி.�க ேவ�டா�. யாராவ0 ஒ� 
ஏமாளி கிைட#சா� ேபா0�. அLவள�தா'!” 
 
“ல Dமண' மாதிாி.”  
 
"ராமேன ெகாIச� ம�6/தா'. எ,ேக  5 5� பாயி�*தி��கா' ?” 
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"�ன�வ  நB/திர� ெகாIச� அ�ப. இ�ப./ தா'." 
 
“இ�*தாM� அதி�Dட� இ��6. ஆ�க�1 இ��6. பிற/தியா� ெதாைடயி� கயி5 
திாி�க ஆF� அ�ப�ேபா கிைட�கிறா'." 
 
"உைழ�கிறவ' ஒ�/த'. ேபைர/ த�.�1 ேபாறவ' இ'ெனா�/த'. 
அக�திய', உ/திர கா�ட/தி� ராம-�6 நாஸ"�காக ஞாபக�ப1/தறா� பா�. 
இ*திரஜி/ ஸ�கார�தா' ராவண ஸ�கார/ைதவிட� ெபாி '-!” 
 
"நியாய,களி' ப,6க� அ'றி7�*0 இ'5 வைர =1 Tைளதா'. எ'னேவா 
ஒ� ஒ� நாளா கழியற0. எ�ப.ேயா கழியற0. அ0 ஒ�Eதா' உ�ைம. 
ம�றைவெய�லா� �F6” 
 
"ராம�ணா ேநா���ேக கதி'- இ��கா� ேபால.” 
 
"J�வஜ'ம/தி� 6ேசலனாயி�*தி��பாேனா? அவ� கி�Dணா 
கி�Dணா'-�1 இ�*தாேர!” ��வஜ'மெம'ன, 6ேசேலாபா�யான� இ�ப�� 
தா' ெதாட�கிற0. �பா:�6 எ�1� ப. அாிசி - ெகா�ைலயி� தானா: �ைள/த 
கீைர. ஆனா� பலவ*த உபவாச,க� அ�ப�ேபா 61�ப/தி� 
ேந�*0ெகா�.��6�. 
 
தா/தா��6# ச�பள� பதிைன*0 �பா:. 61�ப� ஏ�ெகனேவ ெபாி . ஐயா, 
தன�6� க�.னவ� இற*த0�, 6ழ*ைதகFட' அ�ணா R�1�6 வ*0 
த,கிவி�டா�. ம5மண� ெச:0 ெகா�ளவி�ைல. இ/தைன�6� காைள வய0. 
 
இ*த� 61�ப�� சிறியத�ல. ='5 பி�ைளக�. இர�1 ெப�க�. தவிர aமதி 
த' ='5 6ழ*ைத கFட' சீ�கிரேம அ�ணாவா/0�6 வ*0வி�டா�. 
 
த�பிமா� 6ழ*ைதக� இ,6தா' பிரசவ�. ஒN,ைகயைற�6 க��ப�ரஹ� எ'ற 
ெபய�. த' இ��1�6� அ0 வ�ட/தி� சராசாி பாதி ேவைள� ேக-� ப1� 
பய-�6 ��5� த6�. மி#ச� கால/0�6 அ,6தா' பைழய0 =ைல, சிவ�� 
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எ5��, பி�ைளயா� எ5��, க�ெட5��, சாத/தி� க�1 6ழ*ைதக� �னகினா� 
ம'னி ெர.யாக பதி� ைவ/தி��பா�: "இர�ைட� க16, இர�ைட மிள6" த�பி 
விN*தி��6�. அ�ப.ேய எ5�ைப/ தி'னாM� க�E�6� 6Fைம. 
எ�ணாயிர� வய , ப.�கிற ைபய'கF�6 நா�ைக� பா�. ேசா�ைற� பழி/தா� 
நாைள�6 இ0�� கிைட�கா0. �'பி.�6� பி' பி. க�பி�1 எN*0 ப�ளி� 
<ட/0�6 ஒடற வழிைய� பா�,கடா!" 
 
ஒ�நா� கிழைம, திவச�, தி,க� எ'5 61�ப/ 0ட' த�பிமா�க� நா'6 நா� 
�'னதாகேவ வ*0 உ�கா�*0வி�டா� ேக�க ேவ�டா�. அ*த� கால/தி� 
மைலகF�6# சிற6 இ�*ததா�. பற*0 வ*0 ப�டண,க� ேம� இற,கி 
உ�கா�*0வி1மா�. "அ�ணா! அ�ணா !” எ'5 உயிைர வி1வ0 வா�/ைதேயா1 
சாி. அ�ணா எ'ன ப�Eவா� எ'5 நிைன/0�<ட� பா��கமா�டா�க�. 
 
தா/தா - த�� அ�பா எ�ப. - சமாளி/தா�? ேநா���கி� மணிமணியான எN/தி� 
நிர�பி� ெகா�.��பா�. அவ� காதி� எ0�� விழா0. ேபாட�� பா�.�6 
ைதாிய� கிைடயா0. ெப�*தி�ேவ 0ைண. 
 
தா/தா��6 க�Yர சாாீர�, ேக�ட பா�கிய� என�6 உ�1. 
 
"தாராம� இ��பாேளா? அவ� எ'ன ச/திய� மற*தவேளா ?” 
 
அவ� பா�ைட அவ� பா1ைகயி� அ*த ெவ�கலநாத� இ�ப�� ெசவியி� 
ஒ7�கிற0. 
------------------------------------  
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 4444    
 
நா' சி5வனாயி��ைகயி� ஒ�சமய� ெச'ைன யி� இ�*0 லா�6.�6 வ*0 
இற,கிய0� அ'ேற, ேக�க�ேபானா� அ�பேவ எ'5 நிைன�� - எ' 
தக�பனா�� நா-� ேகாயிM�6# ெச'ேறா�. அ�ம' ச'னதி;� _ைழ*த0ேம 
அ�ணா��6� க� ம�கிவி�ட0. நா/ தNதN�க: 
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"ரா�, லா�6.யி� ந��ைடய ஒேர ெசா/0 இ*த� ேகாயி�தா�டா, 
ெப�*தி�தா�டா" அவ� ெசா'ன0 இ'-� மற�கவி�ைல. இ'-� என�6/ 
ெத'�தா'.  
 
ஆனா� அ*த வயதி� �N�க� �ாிகிறதா? ஏேதா தைலயா�1கிேறா�. 
மற*0வி1கிேறா�. பிற6 ஏேதா ஒ� ந�நN��, ச*ேதகி�கிேறா�. அ/0ட' 
ச�ைட ேபா1கிேறா�. ம5�கிேறா�. ச7�கிேறா�. பிற6 அ. ேம� அ. விழ, 
ேநர/0�6 ேநர� பதமாகி, ெம0வாகி, மி�0வாகி, உண�*0 உ�கி, அ'5 
ெசா'ன0தா' இ'5வைர, எ'5ேம ந�ைம� கா�6� ம*திர�, தா,6� ெத'�, 
ந� தIச� எ'5 ெதாிகிேறா�. 
 
நா�திக�, ஆ�திக�, ஸ�வாத�, இஸ,க� எ�லா� கிள�பி, தைலவிாி/தா., 
எ�லாவிதமான எதி�மைறகளி' கைடய7� எ�லா� ஒ� மைற ெய-� அ�த� 
ேதா'5ைகயி� எ' பா�கட7' ம5ெபய� 'ப�1/ெதறி எ'5 �ாி*0ெகா�ேட'. 
�ாி*0ெகா�ேடயி��கிேற'. 
 
கனா� க�டா�ேபா� ஏேதா நிழலா1கிற0. நிைன�பி�, ெப,கfாி� அ�ணா 
ேவைல பா�/த ேபா0 யாைன�6�. மாதிாி இ��பா�. அ*தநா� ப�ளி�<ட 
வா/தியாாி' அ,கி, தைலயி� ட�ப'; கN/0வைர =.ய ேகா�1; பIசக#ச�; 
க�Yர/ ேதா�ற�. என�6 அவாிட� ஒ� திைக��. ேவ�.யி� ஒ� 0ளி 
அN�6�<ட# ேசரா0. கைரேயார/தி� <ட� கிைடயா0. க�.�ெகா�டத�6 
அைடயாள� ேலசான கச,க�. அெத�ப.? அ*தநா� ெவF�பா, மனிதனி' 
த'ைமயா? 
 
விதி� பய', ெப,கf� வாச� �.*0, ெச'ைன�6 வ*த0� ஆ�0மாவி� 
மா�.� ெகா�1 எM��� ேதாMமாகிவி�டா�. �க�  �., உத1க� கச*0, 
வயி5 �0ேகா1 ஒ�., இ*த/ ேதா�ற� நிைன�பி� பதிவாக/ ெதாிகிற0. ெச'ைன 
யி� இனி இ�*தா� ஆைள� காண �.யா0 எ'5 டா�ட� பய�5/தி 
அ�ணாைவ;�, அ�மாைவ;�, எ,கைள;� கிராம/0�6 விர�.வி�டா�. காIசி 
�ர/0�6 ='5 ைம� ]ர/தி� ஐய'ேப�ைட கிராம�. இ'5 அ0 கிராமமி�ைல, 
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நா' ைபயனாகி வள�*0 அறி*த கிராம� நா�.ேலேய இனி கிைடயா0 என/ 
ேதா'5கிற0. 
 
உடM� ெநா*0, ேவைல சாி*0, மன� ெநா*0…..  
 
"எ'-ைடய ஆ�தி எ' 6ழ*ைதக�தா'."  
 
பரமசா0. சா0 எ'றா� அச1 எ'கிற இ*நா� அ�/த/தி� நா' ெசா�லவி�ைல. 
உ�F� �ற�� ஒ'5. 
 
திேலாம� ெச:0, ராேம�வர� ேபா:/ தவ, கிட*0 ெப�ற பி�ைள நா'. ஆகேவ, 
ெபாிேயா� களி', ெப�ேறா�களி' தனி ஆவ�க�, ஆசிக�, ஆைசக�, பாச,களி' 
ஆவாஹன/0�கிடமாவதி� தனி�ேப5 இ�ைலயா? 
 
அ�ணா��6� பிாியமான இ'ெனா� ெசா�: "கட*த ஞானிய�� மற�பேரா 
ம�க�ேம� காத�? 
 
“ரா�!”  
 
தசரத� ராமைன ராமா' எ'5 அைழ/தாரா, ‘ரா�” எ'5 அைழ/தாரா? 
 
இ�ப�� அNைக வ�கிற0. பய'! நா-� கிழமாயா# . 
 
பி'ேனா�கி� நிைனேவா�ட� க�க�1 ேநர�.  
 
ந�ல சமய,களி' நிைன�பி� எ'ைன அLவ� ேபா0 இழ�க ேந�*தாM� 
அைவதா' அ�த ேநர,க�. உ�ைமயாக� கா/தி�*த ேவைளக�, இைவ எ' 
ெசா*த ேநர,க� அ�ல ந�ம ேநர,க�. 
 
த�ண,க� தி��பி வாரா.  
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ஆனா� ெப�*தி� கா/தி��பா�. த�ண,களி' மகிைமைய அவ� அறிவா�. 
அவேள, அவF� அ0தாேன! 
 
ஸ'னதி;� _ைழைகயிேலேய ஒ� அைமதி ேமேல பட�வைத யா�� உணர �.;�. 
ஏல�கா: வாசைன ேபா� ேலசாக# ேசாக� கல*த அைமதி. 
 
“பா�.! இேதா வ*தி��ேக'"  
 
த' ம�கF�6�, ேபர' ேப/திமா�களி' வ�ச வ�ச �ைறe1கF�6�, உலக/தி' 
0யர,க� அைன/0�6�  ைமதா,கி �ரவி�/த aமதி ஆ� உயர/0�6 அ�பா� 
நி�கிறா�. சா*த �வ�பி. 
 
எ' பா�.�6# ெச�லமாக நா' ெபாிய தீவ�. எ' த�பி 'சி'ன தீவ�.. 
அவFைடய கைடசி� பிரயாண/தி� தீவ�. பி./0# ெச'ற0 நிைன� வ�கிற0. 
 
ெப�ேறா�க�<ட 61�ப# T)நிைல காரணமாக மிர�1வா�க�. 
 
"ம/தவாF�6 ேவE�. உ' Rத� ஆ# ேசா'ேனா? உன�6 ம�1�தா' வயிறா? 
பிற/தியா� ப,6�6 இ�ப. அைலயாேத!” 
 
ஆனா� பா�., த' ப,ைக;� ேபர� 6ழ*ைத கF�6� ெகா1/0வி1வா�. பா�. 
எ'கிற ச/திய �� அ0தா'. ெப�*தி�� பா�.;� அ�ப./தா'. 
 
தாராம� இ��பாேளா அவ� எ'ன ச/திய� மற*தவேளா? 
 
ச*த��ப� 6ைறவி� த' 6ழ*ைதகF�6 அ*த நா� ம5/தைத� பி'னா� 
மன�வ*0 ஈ*0, பிராய#சி/த� அைடவத�6/தா' பா�. நிைல. 
 
எ' 6லெத:வ�� க'னியா6மாி;� எ' இல�கிய வா)ைவ, எ' எN/ைத 
பாதி/தவ�க�. 
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மிக��, "ெகாIச�' அைடெமாழிகைள, ேவE ெம'ேற வில�6கிேற'. பாதி�� 
எ'கிறேபாேத அதி� ஏ�ற/தா)��6 இடமி�ைல. பாதி/த0 பாதி/த0தா'. 
ெந��பி' ‘ றிM’�6<ட 6ைற#ச� உ�டா? அ�ல ' றீM�6� பழகி�ேபாவ0 
எ'ப0� உ�டா?) 
 
ெப�*தி� ெநIைச உ��6கிறா� எ'றா� க'னியா6மாி ெநIைச உM�6கிறா�. 
 
க'னியா6மாி ேம� காணாமேல காத� ெகா�1 வி�ேட'. எ' ப'னிர�1 
வயதி7�*ேத க'னியா 6மாி�6� ேபா:வ*த உ�றா� உறவின�, இர� ேவைள�6 
வாச� தி�ைணயி� ஒ0,கிய ைபராகிக�, யா/ாிக� கைத ெசா�7 விசிறிவி�ட 
விய��, ெச'ைன� கட�கைரயி' மாைல�கா�றி� அ*தி வான/0 
வ�ணஜால,களி�, காைல ேவைளயி� கட� விளி�பி�, Tாியனி' உதயவாச7� 
கைரேயார� ஒட/0 நிழ7� மண7� சா:*தவ�ண� சி*தைன யி� 
ெகாN*0வி�1, க�டவ� ைகேயா1 ெகா�1 வ*த 6,6ம�, கிளிIச� சர�, 
சாயம�, எ' கனவி�6� கலைவ <�., ஏ�கமா:� க�. அ0ேவ அ0வா:� 
ப*த� பட�*த0. 
 
க'னியா6மாி, ேபாிேலேய, ேப��6�ேளேய ஏேதேதா நீேரா�ட,க� 
விைளயா1கி'றன. அவ� 6மாி, நா' 6மர', 
 
கடேலார� ேகாயி� (எ�லா� அ�ேபா ெசா�ல� ேக�டைவதா'). பாைற, பாைறக�, 
ெநIசிM� பாைறக�, பாைறகளி'மீ0 அைலகளி' ேமாத�, ெசா�M� 
அைடபடா0, எ' க�பைன�ேக ெசா*த மான கைதக�, கவிைதக�, கைதயி' 
நிழ�க�, நீழ� களி' காைதக�, கமகம��க�, கமக,க�, இ�ைசக� ெசா�ல 
�.*தைவ. �.யாதைவ, ேப#சி� �.யா தைவ, �.*தாM� ப,கி�1� ெகா�ள 
மன� வராதைவ - ெசா�ல# ெசா�ல இ�ைல, தைல  /தற0. 
 
இைத இ*த இட/தி� ெசா�ல� காரண�, மேனாவா�கா: ச�திக� ந�ைம� 
பி./தா�1� ேவதைனைய# ெசா�7 ஆ�றி�ெகா�ள �யMகிேற'. இ*த 
அவ�ைதேயதா' உயிாி' இய�கேம. ஆனா�, இதிM� எேதா ஒ� ெச�ைம, 
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ேகால/தி' ஒN,6, ஏ�பா1 ெதாிகிற0. ேகால�, அத' ��ளிக�, ��ளிகைள� 
க�.ய ேகா1க�, ேகா1களி' இைழ�, இ/தைன�6� அ.�ேகா1, ஒ� ேகா1 
எ,ேக ஆர�பி/த0. அ0ேவ �ர�ைஞயாக _னிெய'5 இN�க� பா�/0 வகி1க� 
ஏேதேதா பிாிகி'றன. கைல,  ய�ர�ைஞ, த�ண�, அவச�, பரவச�அவரவ� 
க�ட0 அவரவ� J/த0�6/ த�கப.. 
 
இ*த� <#ச,க�, யா�ைடய தனி உாிைமய�ல, எ�ேலா��6� சி�D. ஈ'ற 
ெச�வ�. அவரவ��6 அவரவ� ப,6 ேச�*0ெகா�1தாணி��கிற0. எ' ப,6 எ' 
வழியி� எ' எN/0. எ' ெசா�7� ஜீவனி' பர�பைரயி' ெப�ைமைய� 
பைறசா�ற�. ந� ெப�ைம. நீ;� நா-மிலா0 நா� இ�ைல. அதனாேலதா', 
ெப�*தி�� பா�. ம.யி� தவ)*0 விைளயாட உ'ைன;� அைழ�கிேற'. 
 
பா�., அ�பா, அ�மா, உட'பிற*தவ�, மைனவி, 6ழ*ைத, ெப�.�, ேபர', ேப/தி 
- 61�ப/ைத� ப�றிேய நா' எN0கிேற' எ'5 என�6 ஒ� ேப�. அ0ேவ ஒ� 
6�ற#சா�ைட� ேபால�� சில சமய,களி� /வனி�கிற0. எத�6ேம ேலபி� ஒ�. 
வி1வதி�, அ*த ேலபி7-� யாவ�ைற;� அட�கி அ�ல0 அட�க� பா��பதி� 
நம�6/தா' எ'ன ஆ�வ� ! 
 
அவ�, ட�பாேம�, ெகா�ைட எN/தி� 0வர� ப��� எ'5 எNதி ஒ�.யி��பா�.  
 
மாத/தி� ஒ�ேவைள, அைரேவைள அவ' ஆY� அவசர/தி� சைம�க�� 
ேந��ேபா0 0வர�ப��� ட�பாைவ/ திற*தா�, அதி� ேவ5 எேதா சி5ப��� 
இ��6�. பாசி�ப��பா? உF/த�ப��பா! 6ழ�ப�, தவி��, ேகாப�. வ*தத:யா 
�0�6./தன/தி' �த� 6�தி! சீ�1 ஒ�ட7' தமாD இ0தா'.  
 
61�ப/தி' ப.�ப.யான விாிவாக/தா', என�6 வய0 ஏற ஏற உலக/ைத� 
க�1ெகா�ேட யி��கிேற' எ'5 ஒ���ெகா�1, என�6� 6/தி யி��6� 
�/திைரயி� ெப�ைம ெகா�கிேற'. 
 
அ'ெறா� நா�, ஒ� R�1�6� ேபாயி�*ேத'. அ*த R�1� 6ழ*ைத ஒ.வ*0, 
“ேச��/ தா/தா!" எ'5 6ழறி�ெகா�1 எ' கN/ைத� க�.� ெகா�டா'. 
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எ'ைன யாெர'5 நிைன/தாேனா, எ0�� �'பி' நிைன�காமேல அ�ப.# 
ெச:ய/ ேதா'றி�ேறா? அறிேய'. 
 
அவ' தா: - “எ,க� �ரளி�6 �க ேவ�5ைம கிைடயா0. யாேரா1� 
ஒ�.�ெகா�1 வி1வா'.” 
 
இ0ேபா'ற அைடயாள,கF�6 ஆதார� இ�ைல எ'5 நா' நிைன�கமா�ேட'. 
உயிாி' உ�சர1 எ,ெக,ேகா எ�ப. எ�ப. ஒ1கிற0 எ'5 நா� எ'ன/ைத� 
க�ேடா�? உலக/ைத ஒ� 61�பமாக எ' எN/தி� நா' உழ�ப �ய�வதி� 
�0ைம<ட இ�ைல. 
 
எ�ேலா�� இ'��றி��க நிைன�ப0ேவ அ�லாம� ேவேற0� அறிேய' 
பராபரேம. 
 
ஸ�ேவ ஜுனாஸுகிேனா பவ*0: Love thy neighbour as thyself. 
 
இ*த ேநா�ட/திேலேய, என�6� க�./ ெதா,க வி�.��6� இ'ெனா� 
ேலபிைள;� 6றி�பிட/ ேதா'5கிற0. 
 
சமீப/தி� எ' �/தக/ைத� ப�றிய ஒ� விம� சன�, எ'ைன� ப�றிய ஒ� பாரா�1 
- ப./ேத'. இர�.M� எ'ைன/ தமி)# சி5கைத உல6�6� பிதாமக� எ'5 
6றி�பி�.��கிற0. ஏ', சில வ�ட,கF�6 �' எ'ைன இ�ப. விளி/0 ஒ� 
கவிைதேய, ஒ� சி'ன� ப/திாிைகயி� ெவளி வ*தி�*த0. எ' நைர/த கர.� 
��வ,க� கா�1� கர.வி/ைத! 
 
ேதச�பிதா, 61�ப/0�6� பிதாமக' - ஆனா� சி5கைத�6� பிதாமக'? 
எN/0�6� வய0 வ6�ப0 உ�டா எ'ன? 
 
அ�ப.� பா�/தா�, எ'னிM� அ�பேவ வயதி� =/ேதா� - ந. பி#ச=�/தி, 
�0ைம�பி/த', 6.ப.ரா- இ'5 ந��ட' இ��6� பி.எ�. ராம:யா - நிைன� ��6 
உடேன வ�� ெபய�க� இைவ. இ'-� நா' அறியாத ெபய�க� எ/தைனேயா - 
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இவ�கைள நா,க� பிதாமக�க� எ'றா அைழ/0�ெகா�.�* ேதா�? 
�0ைம�பி/த' எN/தி� இ'-� சீ�ற� சி*0கிற0. ந. பி#ச=�/தி, 6.ப.ரா. 
எN/தி� ப�1� கயி�றி' �5�ேகறிய உர� மி'-கிற0. 
 
இவ�கF�6� �'னா� வ.ேவ. . ஐயாி' '6ள/த,கைர அரசமர/ைத� 
ப.�ைகயி� காத7' இளைம ஏ�க� அ�ப.ேய =�ட� கவிகி'ற0. 
 
 கா�ைக# சிறகினிேல ந*தலாலா  
 நி'ற' காிய நிற� ேதா'5தடா. 
 தீயி� இ�ப��  றீ�'  
 க,ைக� கைர/ ேதா�ட�  
 க'னி�ெப�க� <�ட�  
 க�ண' ந1வினிேல.  
 
கால/ைத அழி/0�ெகா�1 கா�சி க��' எNகிற0. 
 
எNதி எ/தைன வ�ட,க� ஆயினேவா? இ'-� ெசா�7�ெகா�ேட ேபாகலா�. 
 
ெசா�ல வ�வ0 யாெதனி�, என�6/தா' வயதாகி� ெகா�.��கிற0. 
 
(வய0ட' இனி நா' ச�ைட ேபா1வதி� அ�/த� இ��கிறதா? மைல�பா�பி' 
ப.�ப.யான தNவ�.) 
 
ஆனா� எN/0�6 வேயாதிக� கிைடயா0. எN/0�6 வயைத எN0வத�6 
பதிலாக, அைத, ஒ7�பி� விைளயா�1 Rர' ஏ*தி ஓ.வ�� தீவ�. ;ட' ஒ�பிட 
என�6 ஆைசயாயி��கிற0. ஒ� திாியி 7�*0 ம5 திாி அ1/த1/0 ஏ�றி� காE� 
அன*த ப/மநாப �வாமி ேகாயி� லB தீபமாக� பா�� ேபாேம! எ�லாேம, 
கால/0�6� கால� வழிவழியாக ஏ�றிய உ���ேக�ப/ ேதா:*தி��6� வ�ண� 
தாேன! 
 
ஒ'5, என�6 இ*த மக/தான பதவிைய� ெகா1/தவ�கF�6 எ' எN/தி'ேம� 
அவ� கFைடய ெப�� அபிமான�தா' காரண� எ'பதி� என�6/ 0ளி<ட 
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ஐயமி�ைல. இ0ேபால நா' �கமறியாத வாசக அ'ப�களி' ஆசிபல�, எ�ண 
பல� இ'5வைர எ'னி� ஊறி எ'ைன வள��6� பல� எ'ப0 எ' ெப�மித�. 
ஒ�வைரெயா�வ� பா�/0�ெகா�ளாமேல பர�பர உற� வள��6� ஆ'ம ச�தி, 
எN/ைத� கா�.M� எ0? இைச, ஒவிய� ேபா'ற கைலயி'ப,க� ம�றவ��6# 
ேசர அதனத�6ாிய �ல' _க�#சி ேதைவ�ப1கிற0. எ�ண/0�6 அ1/த0 
எN/0தா'. 
 
எN/தறிவி/தவ' இைறவனா6�. பர�பைரயி' அழியா# ட�. அத�6 நா' 
பிதாமகனா ? அ.ய�மாL! 
 
நா� யாவ�ேம அ�தகலச/தி' வ�சவழி. அழியா/த'ைம�6� 
6றி�க�ப�டவ�க�. ெதாி*ேதா, ெதாியாமேலா, அழியாத த'ைம�6 அ��பண 
மானவ�க�. ெத:வேம ஒ� 6றி�க�ப�ட ெபா�� தா'. த�.வி�ட சார�தா' 
ந�ைம வழி வழியாக/ தா,கிவ�� தவபல�. 
 
இ*த/ த��க�ப., ேகா�ர/ைத ெபா�ைமதா' தா,6கிற0. 
 
"த�.வி�ட சாரமா? அ0 எ'ன?” - உ5ம� ேக�கிற0. 
 
ந�பி�ைகதா'. ஏேதா ஒ'ற'ேம� ந�பி�ைக, அ0 ெத:வேமா, 6ழ*ைதேயா, ந� 
=தாைதய� நம�காக வ6/0வி�1# ெச'றி��6� வழிேயா, அச�1 ெகளரவேமா, 
வற�1 ரா,கிேயா….. 
 
அ*த நாளி� க�ண' ேகாவ�/தனகிாிைய#  �1விர7� ஏ*தினா' - இ0 
க�ண' ேம� ந�பி�ைக. 
 
நடராஜ' ஒ�ைற�கா7� க�ைடவிர� _னியி� தா' ஆ1கிறா'. அ*த ேவகேம 
சமய,களி� தா,க �.யாம� 6வலயேம 6ைலகிற0. Jக�ப�, ெவ�ள� ேபா'ற 
இய�ைக# சீ�ற,க�) - இ0 நடராஜ' ேம� ந�பி�ைக. 
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ஒ'ைறெயா'ற' ஈ���ச�தியி' கைடய7� கிரஹ,க� கவிழாம� அ*தர/தி� 
இய,6� விIஞான உ�ைமயி� ேம�<றிய இ� ந�பி�ைக கF� சி/தா*த,கF� 
நி�பைணயாகி'றன. 
 
ந�பி�ைகேம� ந�பி�ைக, ந�பி�ைகயி'ைமேம� ந�பி�ைக - ஊ�, ஆமா�, 
ஜாபா7 நியாய/0�6� ந� சி/தா*த� இட� ெகா1�கிறேத! 
 
நா' ெதா�டெத�லா�, இ�பேவ, அ/தைன;� என�ேக - எ'கிற 
ெகா�ைகயி�தா' ேமாச� ேபாகிேறா�.  யநல�தா' ந�பி�ைக 0ேராக/0�6 
வி/0. மாIெச. �ைள�க# ெச:த�, கைழ�</தா. நம�6� ெகாIசேநர� 
ெபாN0 ேபாக, ந�மிடமி�*0 கா  பறி�க, கா�1� க�க�1 வி/ைதேயா1 சாி. 
 
ந�பி�ைக எ,க� பா�ட' ெசா/0. நாேன என�6# ெசா*தம�ல - நா' எ,க� 
பா�ட' ெசா/0. நா' எ'றா� நீ;�தா'. 
 
ெதா'5ெதா�ட இ*த வாைழய. வாைழ ந�பி�ைகயி' அ.வழியி� எ' 
தக�பனா�, இ*த� ேகாயி�, ெப�*தி�தா' ந� ெசா/0 எ'5 உ�கியதி� எ'ன 
ஆ#சாிய� ? 
 
இ*த/ த�.வி�ட சார�தா' ந� ச�தாய பல�. இதிஹாஸ கால/தி7�*0 ஓ,கி 
வள�*தி��6� அத' ப��. க�டட� எ�லாேம. 
 
பாைன#ேசா�5�6 ஒ� ேசா5 பத�. ப�6வ� பா��க என�6 ஒ� ேசா5 எ,க� 
61�ப� – எ'றா� எ'ன? நா'தா'. ஒ� ேசா�ைற� பத� பா��6� திற'தா' 
என�6 எN/0. நா' காE� அக�ட தாிசன/0�6, எN/0தா' என�6� பலகளி. 
 
பலகணி� பா�ைவதா' - �N� பா�ைவய�ல. ஆனா� இ0ேவ எLவள� ெப�� 
ேப5! 
 
வாசக' எN/தாளைன, அவ' எN/ைத� ப./0 அத'=ல� அவைன இன� 
க�1ெகா�ள�� �.*தெத'றா� - அ0 எ'ன சாதாரண வா:�பா? 
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'க.னமான உைழ�� ெசா�7� வா:ைம (The true word) ெகாIச� அதி�Dட� - 
இைவகளி' <�1தா' வாசக-�6 எN/தாளைன/ ெதாிய� ப1/0� எN/0 
எ'கிறா' ெஹமி,ேவ. 
 
எ' எN/தி' =ல� என�6� கிைட/தி��6� எ' ேசாதர ேசாதாிகேள, எ' 
6ழ*ைதகேள, நா' அறியாமேல எ'ைன நிைன�பவ�கேள, எ'ேம� ந�ல 
எ�ண� ெகா�1, நா' அறியாமேல எ'ைன வள��பவ�கேள, உ,க� 
அைனவைர;� தNவி� ெகா�ள� ைகக� என�கி�ைலேய? எ' தா:மா� கேள, 
தாைதய�கேள, உ,க� பாத,களி� ெபா�/தேவ - சிர,க� என�கி�ைலேய! நா' 
அ�# னனாகேவ யி��கலா�. ஆனா� இ*த# சமய/0�6# ெசயல�ற 
பி�க*நைளயாக நி�கிேறேன! என�6 நம�காி�க� பி.�6�. த' 
�Nைமயி'ைமயி� தவி�6� உயி� ஏ�க/தி' வி வ�ப/ைத யாேர-� ஒ�/த�, 
ஒ� சமய/0�6 யாெர'றாM� நீதா', அவ� எ'றாM� நீதா', அவ' எ'றாM� 
நீதா', உணர �.*தா�, நீதா' எ' ெப�*தி�. 
------------------------------ 
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 5555    
 
ேபான ப�க,களி� நா' பயண/ த�டவாள/ தி7�*0 ப�கவா�.� 
பிாி*0வி�ேடேனா எ'5 பா1ப1கிறேதா? இ�லேவ இ�ைல. இ*த வரலா�றி' 
வழிேய இ�ப./தா'. நீ;� நா-� பா�கடைல� கைட*0 ெகா�.��கிேறா�. 
 
அ�ைட R�1 மா.�6� ேபர� 6ழ*ைதக� விைளயாட அ�ப�ேபா ஓ.னாM� 
ரா/ தா# �க�" த' ம.யி�தா' எ'5 ெப*0� பா�. அறிவா�. எ,கF�6� 
ெதாி;�. 
 
Jரா, நா� �சியிேலேய வாழவி�ைல, Jரா�Jரா �சியி' நிைன�பிM� வாழவி�ைல. 
வாஸைனகளி� வா)கிேறா� எ'5 எ' 0ணி�. =#சி� ஏேதேதா ேமா�ப,க� 
தாேம வ*0 கல�கி'றன. பிராண' �0�பி/0� ெகா�கிற0. சாி; பிற��6 
எ�ப.ேயா, எ' உட�, மன�பா,6, நா' வள�*த T)நிைல�ப., இ*த வாஸைன/ 
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த/0வ�தா' என�6 வாN� த/0வமாக நிைல/0வி�ட0. ஆனா� எ�லா��6� 
இ0தா' பாைத எ'5 நா' ப.�க வரவி�ைல. 
 
அவரவ� J/தத�6/ த�கப., வாஸைன ? அெத'ன வாஸைன? இேதா அத�காக 
ஒ� கைத. கைதய�ல; ெசா*த அ-பவ�.  மா� இ�ப/0ஐ*0 வ�ட, கF�6 �' - 
ஏ', ேமேலேய இ��6� - இர�  மா� 10-30 ேர.ேயா அலறி�ெகா�.��கிற0. 
(வழ�க� பிரகார�தா', �1�கிவி�1 அவரவ� ],கி�ெகா�.��கி'றன�. வ�� 
அள*0ெகா�.��கி'றன�. நா' ந1 ��ற/தி� ப1/தவ�ண� ந�ச/திர,கைள 
எ�ணி�ெகா�.��கிேற'. கவன�, ப.�ப.யாக ப.*த வா:�கா7�, ேர.ேயா 
ச/த,க� எN*0, உ�/ெதளி*0, நைடெப5வ0 நாடக� என/ ெதாி*த0. 
 
என�6# சாதாரணமாக ேர.ேயா நாடக� எ1ப1வதி�ைல. ஆனா� அ'5 நாடக 
ஆசிாிய� ெகா�1ேபாயி��6� பாணியி� (யாேரா வ,காள ஆசிாியாி' தமிழா�க�. 
நாடக �.வி� ெதாிவி� பா�கேள!) ஒ� ச�தி வி5வி5/0, கவன/ைத வச� 
ெகா�ட0. 
 
காசிராஜ' தீ��பளி/தாகிவி�ட0. ச*திரமதி தி�.ெயன/ தீ�மானி�க�ப�1, அவ� 
தைலைய இேதா அாி#ச*திர' சீவ�ேபாகிறா'. 
 
JமியிM� வானிM� <�ட� ெநாிகிற0. ேதவ�க� ேவ.�ைக பா��க� 
<.வி�டன�. "ேஜ! ேஜ! அேதா உ�/ெதாியா ஜன இைர#சைல/ த/�பமாக� 
ெகா�1 வ*தி��கிறா'. அதி7�*0 கணிெர'5 அாி#ச*திர' 6ர� பிாி*0 
வ�கிற0. அவ' ைக� க/தியி' தீ�.ய பளபள�ைப எ'னா� பா��க �.கிற0. 
 
"ச*திரமதி ! உ' இDட ெத:வ/ைத நிைன/0� ெகா�!" 
 
நிைன/0�ெகா�கிறா�. அவFைடய இDட ெத:வ� யா�? (!) 
 
வி வாமி/ர� ஓ. வ�கிறா�. கைடசி நிமிஷ/தி� அவைன, இ/தைன 
ேசாதைனகளி7�*0 மீ�1வி1� ஒ� ெபா:�6� ெகI கிறா�. 
 
அ*த ஒ� ெபா:. 
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க�ட� பரபர�பா:/தானி��கிற0. மசி*0 வி1வாேரா? ெஜயி�� 
அவ�ைடய0தானா? 
 
'அாி#ச*திரா அாி#ச*திரா! எ,கைள� ைகவி�1டாேத! 
 
இ*த� �0�6ர�க� எ,கி�*0? அாி#ச*திர' திைக�கிறா'. 
 
"நீ,க� யா�?" 
 
"அாி#ச*திரா! நா,க� உ' பி0��களடா! எ,கைள� ைகவி�1டாேத! இ�ேபா 
ச5�கிைனேயா, உ' ஒ� பிைழயா�, இ*த� 6லபதிைய/ ெதா�1 வழிவழியாக� 
கைரேயறியி��6� அ/தைனேப�� மீளா நரக/0�6/ த�ள�ப1ேவா�. அேட, 
6ழ*ேத! எ,கைள� ைகவி�1டாேத!” 
 
கிட�ைகயி� எ' உட� க�ைடயாக விைற/0 வி�ட0. ெதா�ைடைய அைட/த0. 
நா' - நா' - எ'னி7�*0 ஒ� 'நா' �ற�ப�1 வி�மி� ெகா�ேட. 
 
பா�ேராச�. உ�fர அைமதியான ஒ� சீற� ச�த� ஓ� ஆ�ேராஷ/தி' படெம1��. 
இ'-� வி�மி�ெகா�ேட. 
 
இ*த வி�ம� நா'' எ'-ைடய நா'தா'. எ'னி'5 வ*த நா'. நா-� இைத# 
ேச�*தவ' தா'. ஆனா� நா' இத-� அட,கியவ'. இ0 நானி' வி வ�ப� 
தண77�*0  ழி/0�ெகா�ேட 
 
ேமெலN�பிய அகி��ைகயி' வியாபக/தி� உ�� பி0,கின ராBஸ�. 
ெந��பி�லாம� �ைகயி�ைல. இ*த� க,6, பர�பைர அ�தியி� எ,ேகா 
ெச�கி�ெகா�1, கன'5 ெகா�ேடயி��6� பர�பைர ஆ�தி. prometheus 
ெசா��க/தினி'5 நம�காக =,கி� 6ழாயி� அைட/0�ெகா�1 வ*த தீ. 
எ�.ஐ.சி. சி'ன/தி� ஒ� உ�ள,ைககF� ஏ*த� கா�6� 61�ப# ட�. ஒ7�பி� 
தீ�ப*த�. அ'ேற எ' பா�., எ'ைன;� எ' த�பிைய;� ெச�லமாக அைழ/த 
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ெபாிய தீவ�., சி'ன தீவ�.. ='றாவ0 க�ணி' திற��. சா��6� பிற���6� 
இைட�ேகா.' �க1. இ*த நா'’-இ� நா' நா' நா' நா' நா' நா' நா' நா' 
நா' பல ேகா. பி�ப,களி� நா-� ஒ� பி�ப�. எ' ஆர�ப�, அ�/த�, �.�, 
ேநா�க�, ெப�ைம, இ0ேவதா' நா'’ எ-� எ' ெவளிeட�இ0ேவ அ��வா/0 
அக*ைத அவ� எ,களவ�. ஆைகயா� ம�றெத�லா� எ,கF�6 திரணமா/திர� 
எ-� ஒ� ஸ�வ ேதாரைண மஹா பி6. 
 
 ஸ/ேயா`ேயாதிஷி 
 ஜிேஹாமி �வாஹா;  
தாராம� இ��பாேளா  
அவ� எ'ன  
ச/திய� மற*தவேளா ? 
J� J� J� �வயாகார/தி' ச,கநாத�.  
 
இ�,க�, இ�,க�, ெபா5,க�, =#சிைற�கிற0. இ�ப/0ஐ*0 வ�ட,கF�6 
�'னி' நிைன�� <�ட� அ�லவா? <�டேவ ேவ�டா�. அ'றி' அN/த� 
இ'-� 6ைறயவி�ைலேய! 
 
இைத/தா' நா' வாஸைன எ'கிேற'. 
 
எ*ைத;� தா;� மகி)*0 6லாவி இ�*த0� இ*நாேட. பாரதி ெசா�வ0 ம�1� 
எ'ன? 
 
அவ�க� வி*ைதயி� ஆயிர� எ�ண,க�, ஆைசக� எவ�, யாவ� எ'5 விள�கி;� 
<ற ேவ�1மா? 
 
நா', நா' ம�1ம�ல, எ' 61�ப# ெச��6. அ0�� என�6# ெசா*தம�ல. 
 
எ'னிட� ஒ�பைட�க�ப�ட ஒ�பிலா நைக, அைத நா' அணி*ததா�, அ0 எ'ைன 
ஆ�1, நா' வா)*தபி', எ' பி'ேனா��6 வி�1# ெச�M� சாஸன�. இ0 நா' 
க�ட அ�த�. 
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பா�கடைல நீ;� நா-� கைட*ேதா�.  
என�காக நீ, உன�காக நா', என�காக நா'. 
நம�காக நா�. 
கைட*ேதா�. 
அ�த� வ*த0.  
நா' கலசமாேன'.  
எ' கர�. எ' ேபனா,  
நா' பாிமா5கிேற'.  
உ�. இனி நா� ேதவ�.  
-இைத நா' வாஸைன எ'கிேற'.  
நா' எ' தா/தாவி' ேபர'  
எ' அ�ப' மக'  
எ' தா: வயி�றி� ேதா'ற  
பா�கிய� ெச:தவ'. 
- இைத நா' வாஸைன எ'கிேற'.  
 
இ'ைறய 61�ப வா)�ைகயி� இ*த மண� மற*0 ேபா:� ெகா�.��ப0தா' 
எ' ெகா.ய ேவதைன. 
' ஜி இ*த வ�ஷ� காேல` ேபாறா�- அவF�6 அவா/0ேல ைநல�� தாவணி 
நாM வா,கியி��கா பா�! க�ைண� பறி�கிற0. தவிர ெஷ�வாணி க�மீ�, நா�� 
இ��ேகா�!” 
 
“ெதாி;ேமா'ேனா? இ�ேல இ�ேல'- ெசா� 7�1 கைடசியி� அவா/திM� - 
.வி வா,கியா# . அ1/த மாஸ� - ஃ�ாி`" 
 
“நாM ைபய'கF� ச�பாதி�கிறா'க�. ேச/0 ெவ# �கறா'க�. அ�ப� மாதிாி 
அவ� அ�பா, அவ�க� ச�பள/0�6� ப,6�6 வரதி�ைல. கண�6� 
ேக�பதி�ைல. பிற/தியாாிடமி�*0 நா� க�5�க ேவ�.ய0 எLவளேவாயி��6” 
 
ேமேல இைர*0 கிட�6� ந�ச/திர,களி�, எ' =தாைதய� அ�பா அ�மா�ட' 
எ'5 ேபா: நா-� ேச�ேவ'? 
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"அவாைள� கவனி#ைசேயா ? �க/தி� ஒ� பண�கார� கைளயி��6!” 
 
அ�ேபா பண�காரா ேவேற, பண�கார� கைள ேவேறயா�6�! 
 
இர�1� ெவLேவறா: ெசா�பவ�கF�ேக ெதாிகிற0 ேபாM�! 
 
"ந�ைமவிட� ப#ைசயாக எதி�R�.� வா)கிறா� க� எ'பைத# ெசா�7ேய 
தீ�ேவ'; ெபாறாைம� ப1கிேற' எ'5 அ�/தம�ல. உ�ைமைய# ெசா� கிேற'. 
நா' உ�ைம விள�பி" 
 
ஏ�ற/தா)�கைள ஒ�பி�1� ேப வ0 ெபாறாைம ய�ேல� ேவ5 எ0 ெபாறாைம ? 
நா' இ'-� ஒ�ப. ேமேலேய ேபாகிேற'. பிற� வசதிகைள� ேபச/ ேதா'5வேத 
கா)��தா' எ'5 ெசா�ேவ'. பிறாிட� க�ட ந�6ண,கைள� ேப ேவா�. 
ெபாியாைர� �க)ேவா�. 
 
ப,கமிலா0 வாழ அ*த வா)� ெபற, நாணயமான �ைறயி�, ந� உைழ��, �ய�சி 
ப�றி� ேப ேவா�. 
 
த,க அணிைல� க�டா�, ‘எ,ேக �ர�டா:? எ'5 விசாாி�கமா�ேடா�. அத' 
ேதாைல உாி�க எ'ன வழி! அதனா�தா' த,க அணி� க�ணி� ப1வதி�ைல. 
 
எ'5 நா�, 
ந� R�1� பைழய0,  
நா' ெதா1/த �ழ�, 
 
ஆ/தாF�6� அக�ைடயாF�6� அ,க#சி�6� நா' எ1/த �டைவ >5 
�டைவதா'. ஆனா� எ' உைழ��, எ' அ'�, எ' ச�தி, எ,க� ெகளரவ�, எ'5 
ெப�ைம ெகா�கிேறாேமா, R�.� இ��பவ� எ�ேலா�� அ�ப. நிைன�க 
ேவ�1�. தி��தி�பட ேவ�1�. ெப�ைம�பட ேவ�1�. இ0வைர 
ெதாியாவி�டா� இனிேமலாயி-� பழகி�ெகா�ள ேவ�1�. ஒ'5 ெதாிய 
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ேவ�1�; ந'றி ெப�க� ெப�க அ,6  பிB�� ெப�6�. அ,6 ராமரா`ய� 
நட�கிற0. அ*த R�ைட� பி0��களி' ஆசீ�வாத� கா�பா�றி� ெகா�.��கிற0. 
அIச7 ெச:ேவா�. 
 
கடைம எ'ப0 ஒ�வழி� கட' அ�ல.  
 
"அ�பா! Vicco-turmeric இ�லாம� இனி ஒ� நிமிஷ�<ட/ த�ள �.யா0.” 
 
"ஒ� ப/0நாைள�6 ேசா�ைப/ த�F. பய/த மாைவ/ ேத:/0�ெகா�” - எ'றா� 
ேக�பாளா? 
 
"அ�பா��6� கா  ஒ�Eதா' 6றி!”  
 
வா�தவ*தா'. இ�லாத 6ைறதா'. ேவ.�ைக Vicco turmeric 
ேபா�1�ெகா�டாM�தா' கைள� கிற0. காேல` 6மாாி ஆகிவி�டா� 
மாியாைத;� கா�றி� பற*0வி1கிற0. 
 
மான/ேதா1 வா)வைத� ெபாிதாக அ*த நாளி� க�தினா�க�. 
 
வசதிகளி' ெப��க�தா' இ�ேபா வா)�ைகயி' 6றி�ேகா�. கட' வா,கிேயா, 
ஏமா�றிேயா, எ� ப.ேயா, ஜ�தி ஆகிறவைரயி� அ-பவி/த0 லாப�.  
 
மதி�Y1க� மா5கி'றன எ-� ெபா0/ தீ��பி� எ�லாேம அட,கிவி1மா? 
 
இ/தைன;�, 6ழ*ேத, எ,கைள� ைகவி�1டாேத எ'5 அ'5 ேர.ேயா 
நாடக/தி� ேக�ட அலற7' எN#சிதா'. 6�.�கைத எ'5தா' ஆர�பி/ேத'; 
ஒ���ெகா�கிேற'. 
 
ம'னி�� - ேக�கமா�ேட'.  
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சி5ைக\� ப� �டா�.� இற,கினாேல லா�6.தா'. ேரா1�6 வ*0 
ெகாIச]ர� நட*0, ஐய' வா:�கா� பால� தா�.ய0� ஐயனா� ேகாயி� 
உ�ேளேய க5�ப�ண' �'னதி. 
 
ஐயனா� சிவ-�6� பிற*ததா� ெப�*தி���6� மக'. 
 
க5�ப�ண' ெப�*தி�வி' பணியா�. 
 
ெப�*தி�ைவ# சா�*தவ�க� எ'கிற �ைறயி� அ��வா� இ*த/ 
ெத:வ,கைள;� த' வழிபா�.� ேச�/0�ெகா�ட0; அத�ேக உாி/தான 
வழிபா1 ேமா�தாி�; 
 
பா�டனா�, ஐயனாைர/ ேதா/தாி�கிறா�: 
நIசி��6� ெநIசி��6� 
நாாிேயா1 பாக��6�  
மIசி��6� வ�ணெந1 மாய��6�  
மIச' என உ�ற ஐயனா�  
அ�ப' உ�1 0ைண என�6 
ம�ெறவ��6�  
அIேச' மன�. 
 
ஒ� சமய�. 
 
வாளா.யி� த,ைக R�1�6� ேபா:வி�1, தா/தா லா�6.�6/ தி��பி 
வ*0ெகா�.�*தா�. இர� ெவ6 ேநரமாகிவி�ட0. இ�ேபா இர�1 
நிமிஷ,கF�6 ஒ� �ைற தி�#சி ேரா.� ப�க� பற�கி'றன. அ*த நாளி� 
ப�ஸா, மா�1 வ�.யா, ெத�விள�கா, ேராடா? 
 
அமாவாைச ேவ5. 
 
என�6 இ�ப�� ஒ� ஏ�க�. இ*த நாளி� ைமயி��1 எ'பைதேய பா��க 
�.வதி�ைலேய. �க/0�ெகதிேர ைகைய� பி./தா� ைக ெதாியாதாேம! மர,கைள 
ெவ�.# சா:/0வி�டா� ந�ச/திர ெவளி#ச� கா�.� ெகா1/0வி1கிற0. 
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 ��க� ேபா:விடலா� எ'5 எ�ணி, ப.*த பாைதைய வி�1� 65�ேக எ,ேகா 
�6*தி��கிறா�. அ�ப., இ�ப., இர�1 தி��ப/தி�, வழி;� த�பி�ேபா# , 
சிறி0ேநர� நட*தபி' ஒ� ெபாிய ச�பா/தி�க�ளி, வழி விடாம� 65�ேக நி�கிற0. 
இனி ெச:ய எ'ன? 
 
“ெப�*தி�ேவ க5�ப�ணா!” 
 
இ*த� 61�ப/தி� நாபி�ெகா. Rற� அ0 ஒ'5தா'. 
 
ஆதி=லேம!” யாைனயி' அலற�.  
 
"ேஹ, ^�தய கமலவாஸா"அ0வைர இ1�பி� _னிைய� பி./0�ெகா�.�*த 
ைகக� தைல�6 ேம� ]�கிவி�ட ேநர�. அவ-� அத�காக/தாேன 
கா/0�ெகா�.��கிறா'! அ0 எ'ன �சிேயா? 
 
The Lord is my Shepherd I shall not want.  
 
‘RUSTOM! ர�டமி' Rர�/திைர க�ஜைன  
 
“ெப�*தி�ேவ க5�ப�ணா!"  
 
இ*த� 61�ப/தி' ட,கார /வனி;� அ0தா'.  
 
]ர/தி� ஒ� ெவளி#ச� ��ளி ேதா'றி�5. ெந�,கி வ*த0� அ*த ஆ� ைக 
லா*தைர அ�பா �க/ெததிேர பி./தா'. 
 
“யார0? இ*த நிசியி� ந1� கா�.�?”  
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தைலயி� ��டா , பர*த ெந�றியி� ப�ைடயாக உதிாி விJதிேம� 65�ேக 
தீ�.ய 6,6ம�, 6/0மீைச 6ழிேமலா:. இ1�பி� நிஜா�. ைகயி� சா�ைட. 
மா�பி� ச*தன வாசைன. ேம�1விழிக� ெபாறி பற*தன. 
 
“வழி த�பி� ேபா#  அ�பா !” 
 
"ேந� வழிவி�1 உ�ைம யா� 65�ேக தி��ப# ெசா'ன0? க�ள� பய� ேப#  
நடமாடற0 ெதாி;ம�ல?” 
 
“ெதாி;ம�பா !” 
 
"சாி எ' பி'னாேலேய வா,க” 
 
நிமிஷமாக பழ�கமான பாைத வ*0வி�ட0. ஒ� ப/0 கஜ ]ர/0�6 �'னா� 
'ெலாட� ெலாட� இர�ைட மா�1 வ�. 
 
"இனி, ேபாRரா? வழி ெதாி;மா ?” 
 
“ெதாிIசத�பா. நீ ந'னாயி��ேப !” 
 
"இனி இ�ப.ெய�லா� 65�கி� இற,காதீ,க. உம�6 அ0 ேதைவயி�ைல!" 
 
தி��ப/தி� ஆ� மைற*0வி�டா'. அவ' ெச'ற தி�கி7�*0 ஜ� ஜ� கா� 
சில�ேபாைச, அ1/0� 6திைரயி' 6ள��# ச/த�. 
 
எ�ட எ�ட எ.�.ட. 
 
தா/தா வா�/ைதகளி�, வ*த ஆைள� பா��ேபா�. 
"தைல�பா6�, சீறா�� தா�� தட� ேதா� 
சிைல� பார�� ைக# ச�தா1�  
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நிைன/த கழ� கால'. 
நிைன/த விட� காண� 
க5�ப�ண' 
எ�காM� 0ைண�6 வ�,கா�”  
 
பிரதி இர�� ம'னி�பா�. ேம�<றிய இ� பா�கைள;� ெசா�7 எ,க� 
ப1�ைக�6 இ� ெத:வ,கைள;� காவ� ைவ/0வி1வா�. 
 
ஆனா�, தா/தா, வாளா. வழியி� வைகயாக மா�.�ெகா�டா� எ'ப0 தவிர, 
 பாவ/தி� பய*தா,ெகா�ளி - இ'ெனா� தி-சி�. 
 
ெகா�ைல�ப�க� ேபா: வ�வா�. 
 
"ஏ:!” இ0 அ*த� கால/0/ ேதாரைண) கா7� எ'னேவா  ��6'-0. ெர�1 
மிள6 ெகா�1வா!" 
 
“ெச���� ேபா�.��ேக�. எ�ப.  �� ெக'-�?” 
 
“ெகா�1வா'னா ெகா�1வா! த��க� ப�ற சமய/ைத� பா�!” (ெகா�1வ*0 
ெகா�ேடதா' ம'னி�பா�. ேக�கிறா� பாவ�. எ'5ேம இ.ெசா� 
ப1வத�ெக'ேற வா)�ைக�ப�டவ�) 
 
"எ'ன. தி/தி�கிற மாதிாியி��6, வி வநாதI ெச�.ைய அைழ# �1 வா. கா7� 
வி5வி5'- ஏ�ற மாதிாியி��6; �ழ,காM�6 வ*01/0." க�டசைதைய� 
கி�ளி� பா�/0�ெகா�வா�. 
 
ெச�. வ*0 நா.ைய� பா��பா'. "நீ,க� ெசா�றப.யி�*தா�, இ0�6� 
எ'ென'னேவா நட*தி��க-ேம! நா. க�லா�ட� ஒடற0. பி/த நா. ]�க�ேல, 
என�ெகா�E� ெதாிய7ேய!” 
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"உன�ெக'னடா ெதாி;�! இ�ேபா ல Dமி இ,கி�*தா� உ'மாதிாி 
மசமச�பாளா? 
 
"வா�தவ*தா', லBமி அ�மா நா. பி.� கிறதிேல வர�ரசாதி. ஆனா� அவா 
இ�ேபா இ,ேக இ�ேல. நீ,க வாளா.�ேக நட*ேத ேபா: அவைள� பி.�க# 
ெசா�7� ேக�1�கலா�." 
 
“ஒேஹா! அதிக�ரஸ,க� ேவறயா? விஷய T'ய மானாM�!” 
 
வி வநாத' ெச�.ெய'ன எ�லா�ேம ேக�1� பா�க� அ*தநா� அ�ப.. 
 
இத�6� ம'னி, ெச��பி� ைத/0�ெகா� .�*த ச�பா/தி ��ைள� பி1,கி, 
பணி�ட' நீ�1வா�. 
 
"சாி, சாி உ�ேள ேபா! இெத'ன சதி�� <டமா ?”  
 
ம'னி உ'-ைடய ந�ச/திர� பதவி, தா/தாைவ விட உய�*ததா: இ��கE�; 
ஆனா� நீ அ,6 இ��கமா�டா:. தா/தா கால.யி� இட� ேத. யி��பா:. அ,6 
ேபா;� உ' தைலெயN/0 அ�ப., 
 
தா/தாைவ நிைன�6� அேத =#சி� ஐயாைவ நிைன�காம� இ��க �.யவி�ைல. 
தா/தா��6 =/தவ�. 6ணாதிசய,களி� தா/தா��6 ேந� எதி�. பய� எ'றா� 
Rைச விைலெய'ன? 
 
அவ�� ந�ளிரவி� ேபாயி��கிறா�. சினிமா� ெகா�டைகயி7�*0 ந�ப�கFட' 
தி��பி வ�ைகயி�, பாைத 65�ேக விN*0 கிட*த பNைதைய மிதி/0, அ0 
ெநா.யி� கா7� நாM  �5 ேபா�1வி�ட0. க�ணிைம�6� ேநர/திM� 
மி'ன7� காைல#  �றியத' ப� பதி;�' பி1,கி/ ]ர எறி*0வி�1, 
வி�1�ேபான ேப#ைச/ ெதாட�*0 ச�வ சகஜமாக� ேபசி# சிாி/0�ெகா�1 
வ*தாரா�. <ட வ*தவ�க� சாBி. 
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"ஐயாவா? ஐேயா!” - வாைய� ெபா/தி� ெகா�ள/ தவிர ேவ5 அவ�கF�6/ 
ேதா'றவி�ைல. 
 
ம5நா� அேத இட/தி� பிடார' க�நாக� பி./தானா�. 
 
எ�ட. இ0 ெவ5� நாக� எ'5 க�சி க�டலா�. க�1பவ�க� க�ட�1�. 
 
ஐயா��6� ப.�� வாஸைனேயா, எN/0 வாஸைனேயா கிைடயா0. இ1�பி� ஒ� 
வாைழ� ப�ைட�க/தி எ�ப�� ெச�கியப. இ��6�. ப1�ைகயி�<ட ப�க/தி� 
அ0தா' அவ�ைடய ம*திர�ேகா�. தா)�ேகா�, காவ�, ேவைல�கார'. 6� 
எ�லா�. அவ��6# ெசா'னப. ேக�6�. 
 
அவ��6 உ�ற வயதி� மைனவி இற*0ேபானபி' இர�1 6ழ*ைதகFட' 
தா/தாவிட� வ*0 த,கினவ�தா'. ம5விவாக� ெச:0ெகா�ளவி�ைல 
எ'ப0<ட� ெபாித�ல. அவ� இ�*தவைர (நீ�ட வய0� இ�*தா�) சதா ெம�ல 
அைல*0 ெகா� .��6� ஊ� வா: அவ� ேம� 0ளி மா  க�பி�க வி�ைல. 
 
ேகாப� வ*0வி�டா� வாயி� வ*தப. ேப வா�. ெம: < �. த'னிட� நியாய� 
ஒ1,6வ0 ெதாி*த0� அத�. எதிராளிைய அட�கிவி1வா�. ைக<ட 
மிIசிவி1வா�. 
 
பேராபகாாி <N�6� பா., ேகால� ேபா�டா� வழியி� ேபா6� ெப�.� ேஜா7 
மற*0 அதிசயி/0� பா�/0�ெகா�1 நி�ப�. <ைட �ைடவா�. ஒைல� <ைர 
பி'-வா�. 0ைட�ப� 6#சியி7�*0 இைழ ஈ��ெக1�பா�. �த� ெச. நட, 
ெத'ன,க'5 வாைழ�க'5 ைவ�க அவைர அைழ�பா�க�. கிண�றி� ெசா�� 
விN*0வி�டதா ? ஐயாைவ அைழ# �1 வா; ெகா�ைலயி� பா�பா? 6ட/தி� 
பி./0வி1வா�. ைபய'க� அவ��6# சஹா. கீழ/ெத� ேகா.யா/தி�, 
சி�பா:�கலக� பா�/த சீதா�பா�.யி7�*0, எதி� R�1� ப�டாாி சிவராம' 
தன�6� பிற�க/ தவ,கிட�6�, இ'-� வயி�றி� J#சி ைவ�காத சி வைர 
எ�லா��6� ஐயா. 
 
ேவ�டாத விஷயஞான� அதிக�ப., 
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ஐயா ஐ�ப0 தா�.யபி' லா�6. ேகாயி7� ெம:�காவ� ேவைல கிைட/த0. 
(வா�#ேம') இ*த/ திS� அதி�Dட/0�6� காரண� தனி/0/ ெதாிய வி�ைல. 
பலவாயி��கலா�. தமி)�ப�.த� 61� ப/தி'ேம� இ�*த மதி�பாயி��கலா�. 
ஒ�நா� விடாம� ஐ�ப0 வ�ட,கF�6 ேம� அ�/தஜாம� பா�/த 61�பமா#ேச, 
தமி)�ப�.தாிட� ப./த ைபய' த�மக�/தாவாக ஆகியி��கலா�. ஐயா ேமேலேய 
இர�கமாயி��கலா�. அவைர� க�1 பயமா;மி��கலா�. "ேட: நீ இ'னி�6� 
ேகாயி� த�மக�/தா. நாMேப� உ'ைன� பா��க வரா, ேபாறா. ஆனா� உ' 
அ�ப' எ�ப.யி�*தா', எ'ன ப�ணினா'. அவ' =1 Tைள எ'ன'- 
என�6'னா ெதாி;�!” 
 
ஐயா��6 blackmail ப�ணேவ�1� எ'கிற எ�ண� அறேவ கிைடயா0. 
அ�ப.ெய'றா� எ'ன எ'ேற அறியா�. ஆனா� த' ாிஷிேகாப/தி�, நாMேப� 
ந1வி� எ'ன/ைதயாவ0 அவி)/0 வி�டா� அ0 நிஜமா, ெபா:யா? �  
பி'னா�, மான நDட ேக� ேபா�டாM� ஐயாவிட� எ'ன வTலா6� ? 
ந1/தி�ைணயி� எ' கதி. எ' ெகளரவ� எ'ன ஆற0? அவேரா நா�கி� நர� 
பி�லாத ம-ஷ'. 
 
ம/தியான� ப�ைட#சாத� நாM - அள�, தயி�, தாளித� எ�லாேம கணிச�. தவிர 
மாத#ச�பள�, அ0 ேநேர ம'னி ைக�6 வ*0வி1� ஐயா ெசா'னப. 
 
விேசஷ தின,களி� உபய�கார�க�, ேவ�.� ெகா�டவ�க� ம�டக�ப.யி� 
பாயஸ�, வைட,  �ட�, ச��கைர� ெபா,க7� அவ�களாக� ெகா1�6� ப,6. 
ேத,கா:=., சி�லைர, மட�ப�ளி யி7�*0 ஸ'னதி�6 ைநேவ/திய/ைத� 
ெகா�1 வ*0 ைவ/தா�, ப. உ�1. ஐயாவி' ெபா.ம�ைட ெசல��6 இ1�பி� 
நிமி�.�க இ'-� எ'ன ேவ�1�? 
 
இ*த# ச�பிரதாய ெசல�கF�6 அபிேஷக�கார' பி கமா�டா'. பி 6வதா� 
ச�தாிஷி நாதாிட� கDட�ப�1 ச�பாதி/த ��ணிய/தி� 6ைற*0 ேபானா� பிற6 
தா' இைழ�6� அ�கிரம,கF�6� பிராய#சி/த� எ�ப., 
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ெவ�ளி�கிழைம மாைல ம�1� 6ைற*த0 நாM சஹ�ரநாம�. அத�ேக�றப. 
அபிேஷக�. ைநேவ/ திய,க� நட�6�. ஐயா ெகா1/தைத வா,கி�ெகா�வா�. 
ச�ைட பி.�க மா�டா�. Don't Care. 
 
"சமய/0�6� ெகா1�கிறாளா பா�டா! நீ,க� ேச�/0ைவ/0 R1 க�. 
வாN,கடா, தாி/திர�பச,களா !” 
 
ஐயா ேவைல பா�/தவைர R�.' ஓநா:� பசி 6ைற*0, ப�.னி# ேசா�� 
கைல*0, 61�ப/0�ேக ச�5 �க/ெதளி�தா'. 
 
தைல# சி�ெக1/0, ேகாதி வாாி, �க� மழி/0, ப�ைட விJதி� 6ைழ/0/ தாி/0, 
டவா7யி� ைகயி� கிழ,6மாதிாி ெவ�ளி� J� ேபா�ட த. (அ�/தஜாம� 
ஆன�ட' த�மக�/தா இர�ைட;� பி1,கி�ெகா�1 வி1வா') ;ட' 
நி�ைகயி� ஐயா கைளதா'. 
 
எ�ேலா�� ேபானபிற6 ெவளவாM�6� 0ாிI சM�6�, அைவகளி1� 
�N�ைக�6�தா' ஐயா காவ�. நடராஜ� ஸ'னதி�ெகதிேர ]ண.யி� 0�ைட 
விாி/0, ஐயா காைல நீ�.வி1வா�. 
 
ெப�#சாளி 6ைட*0 மட�ப�ளியி� பா/திர� ஏேத-� உ�F�. ேகாயி� 
6ள/தினி'5 6பிெர'5 பாசி நா�ற� கிள���. ேபெர'னேவா சிவக,ைக! 
ந*தவன/தி� திSெர'5 ப�சி ஏேதா ‘�றீ#. பா�� பி.# 1/தா? 
 
ஆனா� இ*த ெம:�காவ�, �த� ஜாம/திேலேய =ணா� ஜாம/தி' அய�*த 
6ற�ைடயி� நட�கிற0. 
 
ஆமா�; ெம:யாகேவ காவ� கா�க எ'ன இ��கிற0? நடராஜாவி' பIசக#ச/ைத 
எவனாவ0 உ�வி�ெகா�1 ேபாக வர�ேபாறானா? வி�ரக/ தி��1 இ'-� 
Fashionஇ� வரவி�ைல. தி�டேன அ0ப�றி இ'-� நிைன�க�<ட 
ஆர�பி�கவி�ைல. கள�, தனி�கைலயாக, அத' அ*த�0�6 வரவி�ைல.  
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ஒ�நா�, ஐயா காவ� �./0, காைல R1 தி��ப வி�ைல. ஆனா� அ0ப�றி� 
கவைல�ப1வத�கி�ைல.  
 
ப� 6#சிைய வாயி� மா�.�ெகா�1 எ,கா-� ேபாயி��பா�. 
 
எவேன-� கடைல�கா: ெகா�ைல�கார', ேவ��கடைல த�வதாக# 
ெசா�7யி��கலா�. 
 
அ�ல0 வாைழ/ேதா�ட�கார' தா� த�வதாக# ெசா�7யி��பா'. 
 
க��� ஆைலயி� ச�கர�  �றினா� ெவ�ல� க�. கிைட�6�. ஐயா��6 ெவ�ல� 
எ'றா� உயி�.  
 
ஆனா� இ*த R�.� எLவள� வ*தா� எ'ன? ஆ1 அ�ேபா, மா1 ம/தியான�. 
 
எ# மி� பா�.�6 ம�1� இ���� ெகா�ள வி�ைல. 'ஐயா ஏ' வரவி�ைல ? 
என�ெக'னேவா ப�றேத! எ'5 அ.வயி�ைற� பி./0�ெகா�1 <ட/0�6� 
ெத���6மாக அைல*தா�. 
 
வாச� தி�ைணயி� தா/தா, வழ�க�ேபா� பா�1 ேநா�.� =)கியி�*தா�. 
 
"ஐயா வரா�டா!" 
 
ஐயா தனியாக வரவி�ைல. 6.கார'மாதிாி அவ� த�ளா. இர�1ேப� 
பி./0�ெகா�1 வ*0 <ட/தி� வி�ட0�, தடாெர'5 தைரயி� சா:*தா�. 
ெதா�1� பா�/தா� ஜ"ர� மNவா:� கா:*த0. 
 
“ெப�*தி� ஸ'னதி�6� ேபாற வழியிேல ெநன�பி�லாம� கிட*தா�" 
 
"ராமசாமி! ஐயா��6 நா. விN*01/தடா !” 
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அ/ைத�பா�.யி' அபய�6ர� ேக�1 அ�பா அதா' தா/தா தி�ைணயி7�*0 
ஒ.வ*தா�. அ0வைர ஐயா வ*த0<ட அவ��6/ ெதாியா0. பா�1 ேநா�.� 
அLவள� ஆ)*தி�*தா�. 
 
அ/ைத, ஐயாைவ/ ேதாளி� சா�/தி� ெகா�டா�. ஐயா��6� க�க� ெச�கின. 
 
"ஐயா எ'ன ஆ# ?” 
 
ஐயா��6/ ெதா�ைட ஒேர அ.யா:� க�மி� ேபா# , அவ� வா:�6# ெசவி 
ைவ/0� ேக�டா� ஏேதா பதிைன*தாயிர� வ�ட,கF�6 �'னா�, 
பதிென�டாயிர� ைம�கF�க�பா7�*0 ஒ� 6ர� தீனமாக வ*த0. 
 
“ெப�*தி� ச'னிதான� வாச�ப.யி� ப1/தி�* ேதனா, ெவ1�6- �ழி�� 
வ*த0. உ�fர ஏேதா உஷா� சி7��பி� வர �ழி�� எதிேர யாேரா நி�கறா. 
உட�பி� அ/தைன உ5��கF� விழி# �1 பதறி எN*0 உ�கா�*ேத'. யா� 
இ0? எ�ப. வ*தா�? அக�  டாி� உ�வ� ெதாிIச0. 
 
சிவ��� ப�1� பாவாைட. ேமேல ப#ைச� ப�1/ தாவணி. ேதாளி� ப#ைச�கிளி.” 
 
தா/தா ைக, வா: ெபா/தி�ெகா�ட0. "ேந/ைதய கைடசி அல,கார�, ஜ�ளி�கைட 
ஜ��நாத' ெச�.யி' அபிேஷக�!" 
 
"=�6/தி எ'கிற ேபாிேல சி'ன0� ெபாிய0மா ெர�1 ந�ச/திர,க� 
`வ7�கிற0க�. அ*த� க�களி' ஒளி."ஐயா க�கைள� ெபா/தி�ெகா�1 
வில,6ேபா� தைலைய உதறி�ெகா�டா�. 
 
கட� இ��.'ேம� மணி�<�1 கதி�� பா:#ச� – 
 
லா�6.  �5 வ�டார/ைத/ தா�டாத ஐயா, மணி�<�ைட;� கடைல;� எ,6 
பா�/தா�? எ�ேபா பா�/தா�? �த7� இ*த பாைஷேய ஐயா �ைடய0 இ�ைல. 
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"க�களி' ஒளி R#சி' <ச� அத' பி'னா� அ*த �க/ைத# சாியாக� 
பா��கவிடேல. �க� ேகா� 1�6� அைட#ச நிழலா� ேபா# . ஆனா� அ*த� 
65Iசிாி���<டவா ஒளி R �? இ1�பி� ஒ� ைக, ம5 ைகயி� சா�ைடேபா� 
பி'னைல#  ழ�.�1." 
 
"நா' திகிலாயி�ேட'. இ��கிற ைதாிய/ைத, மனைச ஒ�E <�.�1 க�ைண 
இ5க =.�1 “யா�. நீ? இ,ேக எ�ப. வ*ேத? ெப�*தி� ேம� ஆைணயா 
ெசா�ேற' இ,ேகயி�*0 ஒ.�ேபா !” 
 
"கடகட'- சிாி�கிற ச/த� ேக�ட0. ஒ.�ேபாற ெகாMசி' ஓைச க��ப��ஹ/0� 
ஒ. மைறI  1/0. அ��ற� எ'ன ஆ#  ெதாியா0." 
 
தைல ெதா,கி�ேபா# . தா/தா ஐயாைவ� க�.�1, வி�கி வி�கி அNதா�. 
 
"ஐயா, 6. ெக1/ைதேயடா! ஆ; �6� நா' எ' பா�1 ேநா�ைட� க�.�1 
எ'ன/ைத� க�ேட'? யா��6ேம கி�டாத பா�கிய� உன�6� கி�.;�, எ�. 
உைத# �ேட. இனிேம� இ*த� 61�ப/0�6 விேமாசன� உ�ேடா?” 
 
ஐயா ப1�ைகைய வி�1 எN*தி��க மாத� ெச'ற0. பிற6 அவ� ேவைல�6/ 
தி��பவி�ைல. தி��ப�� பைழயப. பைழய ஐயாதா'. R�.� 
ெவ�ல�பாைனைய/ ]�கி�1 ஓ.�1, மா�றா' ெகா�ைலைய� ெகா�ைள 
அ.# �1, அ.#சைத� பச,கFட' ப,கி�1�1, தி��ப�� ெவ5,ைகைய 
Rசி�1, சிாி# �1, சீறி�1, ெவ6ளியா, எ�ேலா ��6� ேவ�.யவரா:, தன�6 
உதவா�கைரயா: - த' ேவைள வ*0 சாகிறவைர அ�ப.ேய. 
 
'என�6 - எ'-ைடய0' எ-� தனி# ெசா*த, களி7�*0 வி1ப�1, அதனாேலேய 
எ�லாேம தன�6# ெசா*தமாகி, ெபா5�ப�ற, கவைலய�ற அ0ேபா'ற வா)�ைக 
கி�ட� அாி0. ெபாறாைம�6 உாிய0. 
 
ஞானசி/தி இலா0, ெகள�Yன/ேதா1 ம�1�, தாிசன சி/தி. 
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-------------------------------------- 
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 6666    
 
எ' பி�ைள� ப�வ/தினிேல கிராம/தி�, ப*தி ேபாஜன/தி'ேபா0 ஒ� பழ�க� 
உ�1. பாயச� தா�. ேமா��6�', R�1 எஜமா', “ஏ நாE, ஒ�  ேலாக� 
பாேட'! ஏ:, எ�ேலா�� ெகாIச� ச/த� ேபாடாேம இ�,ேகா, நாE  ேலாக� 
பாட� ேபாறா' - ஊ� - ஆர�பி�க�1� - யார,ேக? பாயச� இ'ெனா�தர� ப*தி 
Jரா விசாாி;,ேகா."  
 
அLவள�தா'. ெதா�ைடைய� கைன/0� ெகா�1, 
 
“மாதா ராேமா ம/பிதா ராம#ச*/ரா �ராதா ராேமா. 
 
நாE பி./தாரானா�, அ'5 சாாீர�� ‘வைபயாக வா:/0�ெகா�1, 
ராகமா7ைகயி� இற,கிவி�டாரானா�, ேமா�Iசாத/0�6� ைக கா:*0 
ெகா�ேடயி��க ேவ�.ய0தா'. தா� பாள/தி� சாத/தி' ேம� ஈ அ���. யா�� 
ஒ�E� ெச:ய �.யா0. அ*த �ேலாக� �.*த�ட', "மாணி�க Rணா 
�பலாலய* தீ�. நாE இ'ெனா�  ேலாக/0�6/ தாவிவி1வா�. ேமா�Iசாத� 
ேவ�டா� எ'5 யா�� ப*திைய வி�1 எN*0 ெச�ல �.யா0. அ*த மாதிாி 
அநாகாிக/ைத யா�� நிைன�கேவ �.யா0. உடேன ேதவார�, ேதா1ைடய 
ெசவிய'. அ1/0, 0�Fமத ேவ�ைக� கைண யாேல' - விளா  விளா  எ'5 
விளாசி/ த�ளி வி1வா�. ஆட#ெசா�7 அI  பண�, ஒய# ெசா�7 ஒ'ப0 பண� - 
ஆனா� ஒய#ெசா�ல யா��ேக-� ைதாிய��டா? நாE அவ�ைடய 
ெகா/தவைர� கா:� பி'ன� பிராய/தி�, காIசீ�ர� நயினா� பி�ைளயிட� 
=Eமாத� 6�6ல வாச�. அத�6� பாட� வரா0 எ'5 அ-�பிவி�டாரா, 
அ�ல0 ஆகாத விஷம� ெச:தா' எ'5 அ./0/ 0ர/தி வி�டாரா? நாE��ேக 
மற*0வி1� நாளாகிவி�ட0. ஆனா� தா' நயினா�பி�ைள சிDய' எ'5 
�/திைர 6/தி�ெகா�வத�6 =E மாத� ேபாதாதா! நாE யா��ேக-� த�Jரா 
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மீ�ட�<ட ேமைட ேயறினதாக என�6 நிைனவி�ைல. அவ�ைடய வி/ைத, வி/வ/, 
அ-பவ� எ�லா� ப*தியி� �ேலாக� பா1வேதா1 சாி. 
 
ப*தியி� �ேலாக� பா1வ0, வி.ேவைளயி� வாச7� சாண� கைர/0/ 
ெதளி�ப0, சா�பி�ட இட/ைத# சாணமி�1 எ#சி� ெமN6வ0 - R�.� ேடபி� 
மீ�� வ*தபிற6 - இர� ப1/0/ ],கிய இட/ைத ம5நா� ஈர/0ணியா� 
0ைட�ப0 இெத�லா� எ' பி�ைள�6 அ1/த தைல�ைற�6 ந� கலா#சார� 
எ'ப0 அறேவ மற*0, தகவ�ாீதியி� ஒ� ச,கதி. சிாி���6ாிய ச,கதி (The 
Savages) யானா� ஆ#சாியமி�ைல. 
 
சாி, இ0, இ,ேக, இ�ேபா எத�6? விஷய/0�6 வ�கிேற'. 
 
ெச'ற ப�க,களி� எ' 61�ப/ைத� ப�றிேய இ��பதா�,  ய த�ப�ட/தி' 
இைர#ச� ப.� பவ��6# ச�5 அட,க ேவ�டாமா ? R�1� 6�ேளேய எ/தைன 
நாழிைக அைட*தி��ப0! ஏ�ெகனேவ நா' எ' எN/தி� 61�ப/ைத வி�1 
ெவளிவ�வதி�ைல எ-� �கா��6 ஆளாகியி�� கிேற'. ெத���6 வ*0 ச�5� 
கா�5 வா,6ேவாேம! பாயச/0�6� ேமா�Iசாத/0�6மிைடேய �ேலாக� 
ேலசான intervat ெத�வி� நி'5 உ,க� ைககைள ேமா�I சாத/0�6� 
காயைவ�க� ேபாகிேற'. திஜர. ெசா'ன0 நிைன��6 வ�கிற0. 
 
"கைதயா�, க�1ைரயா�, சாி/திரமா�! கைத எ'னடா கைத ஒ��ைற திற*த 
க�ேணா1 உ' R�1/ ெத�வி� நட*0வி�1 வா. கைத�ேகா, க�1ைர�ேகா 
விஷய� கிைட#சா# ! ஊ�வல�, க5���ெகா., ச�ட/தி' தைட, எதி���, ல/தி 
சா�`, 0�பா�கி# T1 இைவெய�லா� ெத�வி� நட�6� சாி/திரம'றி ேவ5 
எ'ன?” திஐர. ெபாிய ஆ�. எLவள� உ�ைமயான வா�/ைத! கைத�6ாிய 
இல�கண� அ/தைன;� அவ��6 அ�5�ப.. வ6�� நட/தமா�டா�. அவ� 
ெசா�ல வ*த0 யாெதனி�, கைத�6� க�, பா��6� க�E�6 எ�ப�� 
கா7ேலேய இடற� கா/தி��கிற0. 
 
க�1ைரயி' உ�வ� ேவ5 தவிர விஷய�� அேத வித�தா'. க/தாி�கா:� 
பாவாைட (�த7� அ0 பாவாைடயா, அ*த�கால/0 BA 61மி மாதிாி 
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அ�பள�61மி ந1வி� ஆணி� 61மியா ? BA 61மி எ'றா� ெதாி;மா? க�gாி 
மாணவ' ஆசார� ெகடாம� ைவ/0�ெகா�.��6� அ�பள� 61மி ந1வி�, 
6�வி வா�ேபா� இ'ெனா� சி'ன� 61மி நீள மயி�ட' வள��பா'. ந�ளிரவி� 
எN*0 ப.�6�ேபா0 ]�க� வ�� அ�லவா?  வாி� ஆணியி� கயி5 _னிைய� 
க�., ம5 _னிைய, ந1�61மியி' 6Iச/ேதா1 க�.�ெகா�டா�, ]�க/தி� 
சாமி ஆ1�ேபா0 அLவ�ேபா0 கயி5 இN/0, விழி�ைப� ெகா1/0 பாீ�ைச�6� 
ப.�ைப� கா�பா�5�) - க/தாி�கா:� கா�பி� ஆர�பி/0 இ*தியா��6� 
சீனா��6� இைடேய எ�ைல/ தகராறி� ெகா�1ேபா: �.�கலா�. இ0 சா�கி� 
ேக�கிேற' அ�ல0 ேக�1�ெகா�கிேற'. எ�1 மாமா,க� கா/தி�*தாM�, 
இ*த� பிர#சிைன உ�ைமயி� தீர�ேபாகிறேதா? இ*த� Jைன;� இ*த� பாைல� 
6.�6மா? (அ�ல0 6./ததா எ'5 ெசா�ல ேவEமா?) எ'5 .ராக' த' ேம� 
உத�ைட� பிள*த நா�கா�, ந�கி�ெகா�.��க, 6ழ*ைத, கனவி� அ�மா�பா� 
நிைன�பி� நா�6# ச���ெகா�1வ0 ேபால, பாரத�, 6ர,6 நியாய/தி' 
த�பாைர� பா�/0� ெகா�.��க ேவ�.ய0 தானா? க�1ைரயி' ேபா�6�6 
இைதேய ஒ�மாதிாி யாக எ1/0�ெகா�ளலா� எ'5 நா' நிைன/0� 
ெகா�ள�1மா? தவிர எ' ெகா�F�ேபர-�6# சிாி�க, இ0 சா�கி� BA 61மி/ 
தகவ� கிைட# � ேபா# . “Savages! அவ' இ'-� பிற�கவி�ைல. ஆனா� 
அவ' 6ர� ேக�கிற0. 
 
6.காரனி' த�ளா�ட� ேபா� கா�ேபான வழிதா' த'வழி எ'ப0தா' க�1ைர 
வழி எ'5 �.� அ�ல. 
 
மன#சா�சி, ஆணி/தர�, தராசி' நி�/தா <.�ய�, விஷய ெவளிe�.� ெபா' 
எைட ேபா'ற ெசா� ெச�1, அேதசமய/தி� சரள�, ைநயா�. - இ�ப.;� 
க�1ைரக� உ�1. தி.ஜரவி' ேபனா வி7�*0 �ற�ப�டைவேய இ*த 
இல�கண,கF�6 சா<ஜி. வரலா5 - இ0 ஒ� வ�� சமா#சார�. ச�வ 
ஜா�கிரைதயாக, சிர/ைதயாக# ேசகாி/0� ெகா1/ தி��ேபா�. வ�ச,க� கழி*0 
ஒ� காலேநமி ேதா'5 வா'. "இ*த ராமாமி�த� எ'னெவ'5 நிைன/0# சர1 
வி�.��கிறா'? தமி)�ப�.த� ராமசாமி அ:யைர எ,க� 61�ப/0�6/ 
ெதாியாதா? எ' தா/தா��6/ தா/தா மா�பி�ைள வா/தியாாிட� ப./தவ�தாேன 
?” எ'5 Capsule ஐ/ திற�6� �ய�சியி� இற,கிவி1வா�. உடேன சா<S, 
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ஸ�ம'�, சவ�ெப�. திற/த�, எM���<1 ஆரா:#சி (ஆமா�- இ�ைல - ஆமா� 
வி�வல' வாதாபி Trick, ‘வாதாபி ஜீ�ணாபி எ'5 வயி�ைற/ தடவி 
ெசாி/0�ெகா�Fமள��6 நா' அக/தியனா?) உ�ேவ�ற/தா� ெபா:ேய ெம: 
ேபாM�ேம ெம: ேபாM�ேம. ெம:ேய ெபா: ேபாM�ேம ெபா: ேபாM� ேம. 
கைடசியி� ெபா:;� ெம:;� ச�தாய/தி' Fashionஐ# ேச�*த0. வரலா�றி� 
இ*த� கி7க� எ�லா� உ�1. வரலா5 ஒ� "ேபஜா�, சில�பி� சி5 பிைழ எ'5 
ராஜபாைளய/தி7�*0 விம�சன� �/தக� ெவளிவ*தி��கிற0. 
இள,ேகாவ.கF�6 இட�ெபா�.� ேலசாக/ தைலவ7. 
 
அ1/த0 உர/த சி*தைன. எN/தி� இ0ேபா� ஒ� ெவளிe1, அத�ேக�ற நைட-
இ�ேபா0 �திர�� ஆகிவி�ட0. அ.�பைடயி� இ0 எ' ேப/தி அபிதாவி' தனி 
உலக�. <ட/தி� நா�கா7ெயதிாி� ப1/0 உ��டவ�ண� அவ� தன�ேக 
ேபசி� ெகா�ள ஆர�பி/0வி�டா� அ*த நா�கா7ேய ---  
 
ஒ�சமய� T.V. 
 
ஒ�சமய� அ�பாவி' ஆY�, 
 
ஒ�சமய� Gas அ1��.  
 
ஒ�சமய� ராஜராேஜ#வாி அ�ம' ேகாயி� ேகா�ர�. 
 
ஒ�சமய� அவ� ப�ளியி' பி', விைளயா�1 ைமதான�. 
 
அ*த உலக/0� ெவளி ஆF�6 உாிைம கிைட யா0. ஆனா� அவ� உர�க� 
ேபசி�ெகா�வதா�, அ-மதியி�லாம� நானாக _ைழகிேற'. அ7பாபா 6ைக�6� 
அ*த*த ஆவாஹன/0�ேக�றப. அவ� உர�க� ேபசி�ெகா�வதா�, 
ேக�டவ�கF�6� க�பைன. ஆனா� அவைள� ெபா5/தவைர அவ� காE� 
உலக� அவF�6, அவ� எ�ண/தி' தீவிர/தி�, அவைள# TN� உலக/தி-� 
உ�ைம பழ�ெவ�ள/ைத அ./0#ெச�M� �0ெவ�ள�. ஆழ/தி� காைல# 
 �றி�ெகா�F� பவழ� ெகா.. இத' அைண�� ெபாி0. நனேவாைட (Stream of 
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consciousness) aiv6avsT6) �லாவத� டா7யி' Surrealism. நா' என�காகேவ 
எNதி�ெகா�கிேற'’ எ-� Rறா��. இைட�ேகா1களி' அழி�� ேபாகாத ஊ��6 
ஆகாத வழி - இ'-� ெசா�7�ெகா�ேட ேபாகலா�. அ0 தா' 
ெசா�7�ெகா�ேட ேபாகிேறேன, அ/தைன;� உர/த சி*தைன உ/தி;� 
அட,6�. 
 
எ*த உ/திைய எN/தாள' ைகயா�டாM� சாி, அ/ேதா1 இைண*0 அேதசமய� 
அைத/ த'ேனா1 பிைண�6� க�1�பா1, ெபா5��, உைழ�� (discipline) அவ' 
பாைஷ�6 அ/தியாவசிய�. A method in madness. மர/ைத மைற/த0 மாமத 
யாைன; மர/தி� மைற*த0 மாமத யாைன, அபிதா, நா� கா7யி� மா�றி மா�றி� 
பா��6� உ�வ,க� அவ� எ�ண/தி' ஆ�க ச�தியி� அவF�6 ��5� 
ெபா�*0�. அ*த உலக� அத' ஆ�க �ைறயி� ��தி  /தமான0. அ*த ��தி 
 /த�தா' எ�லாேம. அபிதா��6 அ0  லப�. பி.வாத,கF� அவ 
ந�பி�ைககF� ேக7;� நாளைடவி� ஏறி ஏறி ��றி� ேபான நம�6� க.ன�. 
சா/தியேம இ�ைலெய'5 <ட# ெசா�ேவ'. 
 
க�பைன கா�டாறாக ஒ1கிற0 எ'5 ெசா�7 விடலா�. ஆனா� கா�டா5� 
கைர�6�தா' ஒ1கிற0. ஒ�சமய� கைர விாியலா�. உைடயலா�. ஆனா� எ0�� 
விளி�� மீற �.யா0. �0� கைரக�. ேம1 ப�ளமா6�. ப�ள� ேமடா6�. 
அLவள�தா'. ச�தாய� த' இDட/0�6 அைம/0�ெகா� .��6� 
ஒN,6பா1 ேவ5. இய�ைகயி' நிரவ�வழி ேவ5. பர�பர ஈ���ச�தியி� கால� 
கால� க�பா*த காலமாக அ*தர/தி� தா� தனி/தனியாக இய,கி� ெகா�1 சில 
கிரக,க� ம�ற கிரக,கைள#  �றி வ�வ0ேம இ*த ��தி  /த/0�6# சா'5. 
ஒ� 0ளி அப�வர� அ./தாM� கவி)*0 ேமாதி இ*த ��தியி� இ0ப�றி உர�க# 
சி*தைன �ாி*0ெகா� .��பத�6 நா� இ��கமா�ேடா�. The music of the 
spheres... 
 
…..எ'ற�டேன, ெந1நா�கF�6 �' - என�6� பதிைன*0 வய0 இ��6ேமா 
எ'னேவா - ஒ� ஸ,கீத ைமய� ஞாபக/0�6 வ�கிற0. 
 
மஹாராஜ�ர� வி வனாத அ:ய� ஸபாவி� ஏேதா ஒ� ராக/ைத வி� தாரமாக 
ஆலாபைன ப�ணி�ெகா�.��கிறா�. �'னணியி� வி/வா' களிேலேய ெபாிய 
��ளிக� உ�கா�*0 ெகா�.��கிறா�க�. ஒ�வைரெயா�வ� பா�/0�ெகா�1 
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விழி�கிறா�க�. ராக� அவ�கF�ேக பி.படவி�ைல எ'றா� நா,க� பாமர ம�க�, 
அதிM� நா' அைர .�ெக� எ*த =ைல? ஆனா� நாத�பிழ�� சைபேயாைர/ த' 
பாகி� க�., இ'-� �ற�ப�1� ெகா�ேட யி��கிற0. பி.�கார� 
ஜா�கிரைதயாக, பாடக� கா�1� வழிேய >� பி./0�ெகா�1 வ�கிறா�. 
 
திSெர'5 ைடக� வரதா#சா�யா� எN*தா�. சைபெய'5 <ட� பாராம� ேமைட�6 
வ*0 பாடகைர� க�.�ெகா�1, "அேட வி வநாதா! ேதவமேனாகாிைய இLவள� 
வி�தாரமாக ஆலா பைன ப�ணி இ'னி�6/தா' ேக�கேற�டா !” 
 
பாரா�1பவ� தியாக:ய�வாளி' ேந� சிDய பர�பைர பா1பவ� வர �ரஸாதி. 
மேனாத�ம/0�6 ம5ெபய� மஹாராஜ�ர�. தவிர அழக'. �பா ரIசித'. 
ெவளி/ேதா�ற�, உ�ைமயான சர�6 இர�1� ேச�*0தா' ஒ� 6றி�பி�ட effect 
��கிய மாக ச,கீத/தி� விைளகி'ற0. ச�பவ/0�6 எ' சாய� அள�மீறி ஏ5�' 
நி5/தி�ெகா�கிேற'. 
 
இ,6 நா' உ5/தி# ெசா�ல �ய�வ0 யாெதனி�, ேதவமேனாகாி ஆலாபைன 
பழ�க/தி� வராததா� அத�6ாிய ஆேராஹண அவேராஹண ஸவர,க�, 
இய�கவர��க� இ�லாம� ேபா:வி1மா? அஃதி�லாம�, அத' விதி�பயனா:, 
அைத அைட யாள� க�1 ெகா�ள� இயMமா? பிர�டா� Jக�ப� அ�ல0 ேவ5 
ராக� ேதவமேனாகாி இ�ைல. 
 
அேதேபா�, எN/0�6� �வர� உ�1. அ- �வர,க� உ�1. கால �ரமாண� 
உ�1. லய��1. ேமான �வர,க� ேவ5�1. எN/ைத நா' பயிM� வித/தி� 
இ0 எ' அ-பவ�. அ-பவ� காரணமாக அ-மான�. 
 
ஸ,கீத�, சி�ப�, ஒவிய�, பரத�, எN/0, சி*தைன (ஆ�; சி*தைன<ட/தா') 
இ/யாதிக� ஒ�1� கைலக�தா�. Tாிய ஒளி விசிறி விாி*த VIBGYOR. 
 
இ'5, ேதவமேனாகாி எ'ன, �0��0 ராக,க�, வாயி� _ைழயாத ெபய�கFட' 
பழ�க/திேலேய இ��கி'றன. ந'றா;மி��கி'றன. இ�ைலெய'5 யா� 
ெசா�Mவா�? 
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ஆனா�, அ*த நாளி� இ*த ேதவமேனாகாி ச�பவ� எ,கF�6� ெபாி . 
 
விழிகளி� பாDப� ெப�க, "அேட வி வநாதா !” 
 
அ��ற� அவாிடேம பல�ைற ேதவமேனாகாி ேக�.��கிேறா�. ஆனா� அ*த/ 
த�ண� கிைட�6மா? அ0ேவ என�6 இ'-� ெநIசி� மணி�<�1. எ' 
எN/ைத ஏ�5�ெகா�பவ� ஏ�5� ெகா�ள�1�. அ'5 ேதவமேனாகாி ேக�ேட'. 
ேதவமேனாகாி உ�1. அதனா� நா-� ஒ� ராக�. நா' எ-� ராக/தி' 
ெவளிe1தா' எ' எN/0. 
 
"அேட வி வநாதா !” 
 
த�ண�. 
 
இ*த வா�/ைத தைலகா�.வி�ட0. த�ண/ைத� ப�றி/ தனி அ/தியாய/0�ேக 
விஷய� இ��கிற0. வா)�ைகயி� த�ண,க� ேச�*0ெகா�ேடயி�� கி'றன. 
அவ�ைற வா�/ைதகளி� பி.�ப0 அத' தனி ஸாகஸ�, /ாி� - அைத இ�ேபா0 
எ1/0� ெகா�டா� பாைத மாறிவி1�. ம5ப.;� ேவைள;� இட�� 
ெகா1�ைகயி� ெசா�கிேற'. 
 
கைத, க�1ைர, வரலா5, கவிைத, உர/தசி*தைன, இைவ தா�., எN/தி� - ஏ', 
பாிேசாதைனயி� இ'ெனா� க�ட� இ��கிற0. அைத நா' அைட*0 வி�டதாக# 
ெசா�7�ெகா�ளவி�ைல. ஆனா� இ�� கிற0. அத' சாயைல உ� பிர�ைஞயி� 
]ரதி�D. யாக உண�ைகயி�……. 
 
பாைஷ எLவளேவா �'ேனறியி��கிற0. ஆனா� ப�றாத இட,க� ேவண0 
உ�1. இ0 சமய,கF�6/ தனி பாைஷேய ேவE� எ'ப0 எ' க�/0. 
ேபாதாதத�6 என�6 ஏ�ெகனேவ தமி) ேபாதா0. நா' தமி)�ப�.த� ேபர'. 
ஆனா� நா' தமி) ப./தவ' அ�ல'. எ'ைன#  �றியி��6� நவ;க இள� 
எN/தாள� சில��6 இ��6� தமி)� பா�./ய� என�6 பிரமி�பாயி��கிற0. 
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நா' 6றி�6� நிைலைய ஒரள� உண�/த ஆ,கில வா�/ைதக�தா' சிர/ைதயாக 
இ�ேபா0 ேதா'5கி'றன. Legend, fable, parable, விஷய��, ெசா�M� வித�� 
ஒ'றாகி, அத' தா:ைமயி� ேதா:*0ேபா:, 
 
அத' JQாைல அ5/0�ெகா�1,  
மா-ட� எ-� ப�பி� =)கி  
ஜீராவி� ஊறி ஊறி ைந*0  
ேபான ஜா,கிாி ேபா�  
உ/திக� இ�5�ேபா:  
நிப*தைனகளி7�*0 வி1தைல அைட*0  
எNதினவ' எNதினதி� மைற*0ேபா: 
 
இ0 இ'-� ��5�ெபறாத வா�கிய�தா'.  
 
ஏெனனி� இ0 எ'5� ��5�ெபறாத எ�ண�. 
 
இ*த ஆைச ஒ� ேபராைச, ேபராைச எ'பதனா ேலேய ஒ�ேவைள, 0ராைச<ட. 
 
இதி� ஒ� அமா-Dய�, ேநாி� பா�/தாM�, அ�ல - நி�பண,க� இ�*தாM�, 
ந�ப�.யாத த'ைம இ��கிற0. 
 
இ*த சாதனா Rர�களி� -- 
 
ச,கர�, பாரதி, பரமஹ�ஸ�, விேவகான*த�, கா*தி. பாரதி வா)*0ெகா�.�*த 
சமய/திேலேய இவ'ேபா� ஒ� பிற�� உ�டா எ-� அதிசயி�பி� இதிஹாச 
உலகி� �6*0வி1கிறா�க�. நா�.' �0ெகM�பா: மாறிவி1கிறா�க�. 
 
 *தரகா�ட� ேக�கிேறா�, அ�ல0 ப.� கிேறா�. வா�மீகிையயா நிமிஷ/0�6 
நிமிஷ� நிைன/0� ெகா�.��கிேறா�? நா� ேவ�1வ0 அ-ம/ பல�. 
ெப�*தி�ைவ தாிசி�கிேற'. �தபதிைய நிைன�கிேறனா? எN/0 பாராயண/ 
ேதா1 கல*0விட� ேவ�1�. 
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இதி� வி வ� பிேரைமயி��கிற0. "எ' அ�திைய வய�களி� ]விவி1,க�"-
ேந�) 
 
இதி� ஒ� �வாயாகார� இ��கிற0. பிரளய கால/தி� சிவனி' �'னைக இதி� 
அ��� க�1கிற0. 
 
Jமியி' ம�ேணா1, ஜீவ-�6 எ�வாகிவி1� எN/0. 
 
தியான/தி' =ல� சமாதி நிைல சா/தியமானா�, 
 
எN/0 =ல� - ெசா�ல அI கிற0 - அநாம ேதய/தி' ஸ�வாகார�. 
 
Legend, fable, parable. 
 
பதவி கிைட�6மா? கிைட/0வி�டாM� ஏேதா விப/தி� அ0 நியாயமி�ைல 
எ'5<ட/ ேதா'5 கிற0. ஆனாM� கிைட�6மா? 
 
எ�பேவா ஒ� ந�ப� ெசா'ன0: 
 
6�ட7னி ச�தியி' விழி�� எ�லா��6� உ�1. ேயாக� பயிலாவி.-�, 
நிைன� J�வமாக உண�*தாM� உணர �.யாவி�டாM�, ஒ��ைற நி#சய� 
உ�1. விழி�பி' ேநர��, சமய�� �' அறிய�பாலத'5. ெம0வாக#  �� 
கழ'5, =லாதார/தினி'5 ஸ��ப� �0கி' நர��/த�.' ேம� ஏற/ 
0வ,6கிற0. ஒ� ]ர� ஏறியபிற6 - எ�ம�1 எ'5 யாேர அறிவா� ? அ�ல0 
ஏ5வத�6 �'னேரேயா. அைத;� யாேர அறிவா�? ஒ��ைற த'ைன#  �றி� 
பா��6மா�. அ*த ேநா�க�� எ'ன ? அத�6/தா' ெதாி;�. இ*த ஸ��பேம 
உ�ளதா? அ�ல0 உ�வகமா? இ0ேவ தனி ஆரா:#சி. இ��, உைற கழ'5 உ� 
ஒளியி' �ற�பாைட இ��ைறயி� ஏ�5/_ெகா�ேடாமானா� அ0 விழி�பி' 
�த�  �5�. பா�ைவயி' விைளவாக/ தா'. மனித' த' பிறவியி' அவதார 
ேந�/திைய (genius) அைடயாள�. க�1ெகா�கிறா'. இத' ேந�பல', அ*த*த 
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மன�பா'ைம�ேக�ப ஒவியேமா, காவியேமா, ஸ,கீதேமா, சி*தைனேயா இ/யாதி 
கைல ஈ1பா1 உ�டாகிறதா�. 
 
ஆனா� இ0ேவ த'ைன/ ேதட7' மிகமிக அாி# வ. நிைல. ஸ/திய/தி' 
ெசா��க வாச�கத� மணிகளி' கி�கிணி. கத�க� இ'-� திற�க�<ட இ�ைல. 
கட�க ேவ�.ய பிராகார,க� உ�ேள எ/தைனேயா இ��கி'றன. அைவகF�6 
அ�பா� ஸ'னதி, அ*த ஒளிதா' ெசா��கவாச� வைர எ�.யி��கிற0. அத�6 
இ,ேகேய த,க� ப.�க�.� ெந�றி ெபா�/தி இ*த� பிறவியி' �த� அIச7. 
 
ஜீவனி' �/0� 6ளி���6 உ5ெத'பாக, அ�ள�ப�ட வர�பிரசாதமாக, 
அைட*தி��6� ஆ�றேல எைட கா�பவனி' விN�கா1. பாைல வன/0 மண7� 
உ#சி ெவயி7� விN*0வி�ட ைவர�க�ைல/ ேத1வ0 ேபா�தா'. நட�ப0 
யாெதனி�, ேலாகாயதமான வசதிகைள� ெப5வத� காக விழி�� த*த வி/ைதைய� 
கள,க� ப�ணி� ெகா�1 பய'ப1/0ைகயி� அ�ல0 விழி�� வ*0� கவன� 
ேவ5 மாறா�ட,களி� வழி த�பிவி1ைகயி�, ஸ��ப� தடாெல'5 விN*0 பைழய 
மய�க நிைலயி� ஆ)*0வி1கிேறா�. அ��ற� எ'ன? அைர/த மாைவேய 
அைர/0�ெகா�1, அக�ப� டைத#  ��1டா ஆ�.ய�பாெவ'5 - பி'ன�� 
அேத மாைவ அைர/0�ெகா�1, நாளைடவி� அைட*த வர�� (gift) ேத:*0 
க�.� காைல� ேபால� பIசபா�டவ� எ'5 எNதி� கா�பி/த கைததா'. 
அேநகமா: எ�லா�� பி' எ'ன ெச:0 ெகா�.��கிேறா�? 
 
மன#சா�சி பணயமானத�6# ச*த��ப T)#சி ேம� பழி  ம/தியாகிற0. அ�ல0 
ஊ��6 இைள/ தவ' பி�ைளயா� ேகாயிலா�., பிைழ�க/ ெதாியாதவ' எ'5 
ேக7. எ�ேலா�� க�ைல எறிகிறா�க�. நா-� எ' ப,6�6 எறிகிேற'. ேவ5 
எ'ன காரண� ேவ�1�? பி', 
 
“பாைலவன/தி� அேநக �Dப,க� பா��பவ� அ�5� க'ன� சிவ�கி'றன” எ'5 
ெசா'னவ' ைப/திய�காரனா? 
 
ஒ'5 எ�ப�� ெநIசி� இ�/தி�ெகா�ேவா�. த6தி;� அத�6 உாிய ெவ6மதி;� 
- இைவகளி' வழிகேள ெவLேவ5. 0�வ ]ர� எ'பைத விதியாக 
ஏ�5�ெகா�டா�தா' பிைழ/ேதா�. ல�சிய�, த6தி, ல Dமி கடா<)� ='5� 
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ஒாிட/தி� ஒ�,ேக ேச�வ0 எ'ப0 ெவ6 அJ�வ�. அத�6� காரண� இ�லாம� 
ேபாகா0. ஆனா� அைத ஆரா:*0 அறி*0 ெதளிய அத�6 ஒ� தனி/த6தி எ:த� 
ேவ�1�. 
 
இதனா�தா' ஞான/தி' வி.ைவ அைடயாள� க�1ெகா�ட மஹா��ஷ' 
(ரமண� ேபா'றவ�) த�பி/ேதா� எ'5 R�ைட வி�1 ஓ.வி1கிறா'. ந�மிட� 
அ*த/ திராணியி��கிறதா? - ஹ"�. இ*த� ெபா�மMட' இ*த ஏ�க� சாி. 
 
சாி. இ�� இற,6கிற0. உ�ேள ேபாகலா�.  
 
இ��.� <ட/தி� தனியாக உ�கா�*தி��கிேற'. 
 
மி'சார� அ�ேப�. மைனவி பிற*தக� ேபாயி��கிறா�. 
# # # 
 
இ'5 ஹி*0 ெச:தி. ச�ட/தி� ஒ� _E�க� ெதளிவா6� வைர, பி�லா, 
ர,காைவ/ ]�6 ஜனவாி ந1வைர ஒ/தி� ேபாட�ப1கிற0. இ�ைலேய� இ'5 
வி.காைல த�டைன நிைறேவறியி��க ேவ�1�. 
# # # 
 
காய/ாி;� க�ண-� மயிலா�J�, சினிமா� கைலஞ�கF�6 ஏேதா ப�டமளி�� 
விழா. 
# # # 
 
]�6 த�டைன/ தீ����6� காரணமான 6�ற� நிக)*0 ='5 வ�ட,க� 
ஆகி'றன. பிற6 ஆசாமி கைள/ ேத.� ைக0ெச:0 பி'�, விசாரைண, தீ���, 
அ�Y�, பிற6 ச�ட _E�க விவகார�, ம- ம5��. உயிாி' ஊசலாட� இ'-� 
ஒயவி�ைல. அவ�க� இ�வாி' மேனாநிைல எ�ப.யி��6�? 
 
இ'5 TV யி�, "ெபா�லாதவ'. ேசக�, aகா*/ தி��ப மணி ப/தா6�. 
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பி�லா��6 ஜனாதிபதிைய� பா��க ேவ�1 மா�, அவ' ெகாைல 
ெச:யவி�ைலயா�. அவாிட� தா' உ�ைமைய/ ெதாிவி�க� ேபாகிறானா�, 
பா��க �.யாவி�டா�? ' �மா இற*0ேபாகிேற'. இ0 எ'ன பி.வாத�? இதி� 
எ'ன அ�/தமி�� கிற0? இ0�� ஒ� பாணியா? உ�ைம எ'ப0 6T657607 ? 
What is Truth? Pontius Pilate SLL-55, Lஇர�டாயிர� வ�ட,கF�6 �'னா� 
ேக�1 வி�1� ேபான ேக�வி இ'-� பதிM�6 அைல*0 ெகா� .��கிற0. 
 
R�ைட#  �றி/ த�ணி�� சகதி;�. இ'5 மைழ நி'றாM�, த�ணி� 
வ�றினாM�, ேச5 காய ஒ� மாத� ஆ6�. மைழயாவ0 அLவள�  ��க, 
மைழ�கால/தி� எ' இDட/0�காக நி'5வி1மா? ஐ�பசி கைடசியி� 
ச�பிரதாய�ப. 6ட�N�6�6 ஒ� பா�ட� ெகா�ட� கா/0�ெகா�.��கிற0. 
வாெனா7 பய�5/தி�ெகா�ேடயி��கிற0. இ'-� 48 மணி ேநர/தி� - இ'-� 
36 மணி ேநர/தி�. ெநIசி� அ�ப.ேய வ�ட� இற,6கிற0. பி�லா, ர,கா��6� 
ஒ� ஒ� நாளாக ெந�,க ெந�,க இ�ப./தாேனயி��6�? 
 
பி�லா, ர,கா��காக இர,6கிேறனா, இ0 எ' ெசா*த பயமா ? 
 
அட, ந�ல கைதயாயி��கிறேத! எ' ெசா*த மனநிைல�காக பி�லா, ர,கா��காக, 
உலக� நி'5 வி1மா ? ெவ�ளெம'5�, தீெய'5�, ரயிெல'5� விப/ெத'5� 
எLவள� உயி�#ேசத� நட*0ெகா�.��கிற0? தவிர, ஏேரா�ேள' hijack, 
த�ெகாைல, இரா� - இரா' ேபா� அ0பா�1�6 நட*0 ெகா�ேடயி��கிற0. 
Jக�ப� ெமா/த# சக�.� வா,6� ப7 ப�றவி�ைலெய'5 இரானி�, பிரதி 
தின�� ஆF� க�சி பன,கா: சீ�வ0ேபால, எதி��க�சி/ தைலகைள� 
6ைல6ைலயாக#  �1/ த�ளி� ெகா�.��கிற0. உயி� மிக�� ம7வாகி 
வி�ட0. கா:கறிகளி' விைலதா' தைலவிாி/தா1 கிற0. வியாபார�� 
இ�ேபா0தா' ���ர�. 
 
Life Marches On. அ0 யா��காக��, எத�காக�� பா��கவி�ைல, 
கா/தி��பதி�ைல. 
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எ' த,ைகயி' சடல/0�6 ெந��� ைவ/0 வி�1#  1கா�.7�*0 தி��பிய0� 
அ�மா கத5கிறா�; "ராமாமி�த�, என�6� பசி�கிறேதடா !” ப/0 மாத� Tைள 
ைவ/த 6ழியா#ேச! அதி7�*0 `வாைலயி' ‘6Y�’ But Life Marches On. 
 
எ0 த'னிர�க� ? எ0 உ�ைமயாக, ம'-யி ��6� பாிதவி��? 
 
எ0 க�0ைட��? எ0 க�ணிைர/ 0ைட�ப0? 
 
Legend. Fable. Parable. எ' ெபாிய பா�டனா� ஐயாைவ# ச*ேதகமி�லாம� இ*த 
ரக/தி� ேச�/0 விடலா�. இ0மாதிாி ஒ� மனித' இ��க �.;மா எ'5 அவாிட� 
ஒ� ந�ப�.யாத த'ைமயி�*த0. அ/தைன வயதிM�, ஆ#சாிய/0�6ாிய ஒ� 
6ழ* ைத/தன�, தன�ெக'5 ஏ0மி�ைல. தன�ெக'5 ஏ0� ேதடவி�ைல. 
ைவ/0�ெகா�ளவி�ைல. நாைளய கவைல;மி�ைல. ேந�ைறயி' ப#சாதாப�� 
இ�ைல. இ�*தவைர அ'5 அ'ைற�ேக என, அவ� உட� மனவைறகF�6 
எ�.யவைர, ஒLெவா� நாைள;� Jராக வா)*தவ�. அ0 அவ��6 இய�பாக 
அைம*0 வி�ட0. ஆனா� அைதேய வா)�ைகைய வாழ ஒ� மாெப�� உ/தி எ'5 
நிைன�ைகயி� அதி� ஏேதா கவ�#சி legend இ' லBண,க� ேதா'5 கி'றன. 
எN/தி� ம�1�, கைலகளி� ம�1�தானா உ/தி? வா)�ைகைய வா)வ0, வா)*0 
கா�1வ0 - இைதவிட� ெபாிய உ/தி இ��கிறதா எ'ன? 
 
இ*த அ/தியாய/0�6, நனேவாைட உ/தியி�, 
 
‘எN/தாளனி' இல�கிய வா)வி� ஒ�நா�' எ'5 தைல�� இடலாமா? 
------------------------------ 
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 7777    
 
மீ�1� ஞாபக/0�6 (என�6 அ�ல!) :  
 
எ' பா�டனா�� அவ� உட'பிற*ேதா��.  
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1. ஐயா, The Legend. எ�ேலா��6� =/தவ�.  
 
2. எ�.ஏ. ராம�வாமி ஐய�: எ' பா�டனா�; லா�6. ேபா�1 �<� 
தமி)�ப�.த�. 
 
3. எ�.ஏ. சித�பர� ஐய�: ேபாd� இலாகா - 6மா�தாதா'; ஆனா� அவ��6 
எ�1� க�E� வி�ெடறி*த0. கா'�டபி�, ��-இ'�ெப�ட�, இ'�ெப�ட� 
வைர அவரவ� காாிய,கF�6 ஒN,6 நடவ.�ைகயி7�*0 த��வதி7�*0 பதவி 
உய���6� 65�6 வழி, ேகாண� வழி வைர) இவ� வாச7� கா/0� கிட�பா�க�. 
ஆY� ெநளி�  ளி�க� அ�5�ப., ஆ,கில/தி� Tர'. ேமலதிகாாி ஆ,கிேலய'. 
அவ� ைக கா�.ய இட/தி�, க�ைண =.�ெகா�1 ைகெயN/0� ேபா1வா'. 
கா�� �ளா�� ேம� அLவள� அபார ந�பி�ைக. எ/தைனேயா ேப��6 வழி 
திற*0வி�.��கிறா�; அைட/0� இ��கா� (இலாகா அ�ப.). இ/த ைன�6� 
ப.�� ெம�ாி6ேலஷ' வைரதா'. 
 
4. எ�.ஏ.  *தர�: உ�� இலாகா. 
 
5. ல Dமி: ��கக� லா�6. ப�க/தி� வாளா. யி�. ைகநா. பி./0� பா�/0 
உட�நிைல ெசா� வதி� அLவள� நி�ணியா�. அவF�6# ெசா�7� ெகா1/த 
ைவ/தியேன அவளிட� ேயாசைன ேக�6� அள��6/ ேதறிவி�டா�. ெவ6 
சீ�கிர/தி�, விைள யா�டாக ஆர�பி/த0தா'. 
 
"அெத�ல� அ�ச�. எ' R�.�, பரணி� நா.சா�திர� ப�றி ம�1ேம, 
அ1�க1�கா ��தக, கF�, ஒைல# வ.கF� கிட�6, பா�டனா� ப.#ச0. 
நா-� ப.�காம� இ�ைல. ஆனா� லBமி அ�மாளி' தாிசன� என�6� 
கி�1மா?” 
 
6. எ�.ஏ. ஜகதீச ஐய�, பி.ஏ.பி.எ�. இவ� வ�கீ M�6� ப./ததாக/ ெதாி;ேம ஒழிய, 
ெதாழி� நட/ தினதாக/ ெதாியவி�ைல. வயி�5� ேகாளாறி� ெநா*த �க�. தின� 
ெபாாி/த 6ழ��, ப/திய# சா�பா1. 
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7. �ரL�/த aமதி ��கக� லா�6.�6 அ1/த ஆ,கைரயி�. 
 
8. எ�.ஏ. பி# : கைட�6�., ேபாd�, தா/தா இற*த சமய�, இவ� லா�6.�6 
ஈம#சட,6கF�6 வ*தி�*தேபா0 நா' �த'�தலாக� பா�/த0. என�6 
அ�ேபா0 வய0 10, 12 இ��6மா? இ�ைல; இ'-� 6ைற�தா'. (ஏN, எ�1?) 
அவ� அதிகமாக யா�ட-� ேபசி� கலகல�பாக இ�*ததாக/ ெதாிய வி�ைல. 
ஆஜா-பா6, தைலயி� அட�/தியான க'ன,கேர� மயி�. பர*த �க/தி� 
6/0மீைச, (அ�ல0 ெகா/0மீைசயா? எ'னேவா எMமி#ச� பழ/ைத _னியி� 
ைவ/0� பா��கிறதாேம! அ*த� கால/0 பாைஷ, ேபாd� ஆனதா� 6றி�பி�1# 
ெசா�ல ேவ�.யி��கிற0) 
 
அ1/0 இ�ப0 இ�ப/0ஐ*0 வ�ட,கF�6� பி'ன�தா' ம5ப.;� பா��க 
வா:/த0. ேவைலயி 7�*0 ஒ:�ெப�5 லா�6. வாச/0�6/ தி��பி வி�டா�. 
மாயாபஜா� ராBஸ' மாதிாி இ�*தா�. �'-�6� பி'-�6� ஏக/தாறாக/ 
த�ளி, உட� சாி*0வி�ட0. தைலயிM�, மீைசயிM� பைழய கேரM� ெபா7�� 
இ'-� இ��6மா? ஆனா� �க/தி' இய�ைக க�Yர��, பி'னா� உ/திேயாக 
ாீதியி' பலனாக அ*த க�Yர/தி' ேம� அதிகா ர/தி' வா���� ேபா:வி1மா? 
 
"ஒேஹா, ச�தாிஷி பி�ைளயா?” ெதா�ைடயி� மண� நறநற/த0. "அ�மா�ெப� 
மாதிாிேய இ��ைகேய! ேபD, எ,கF�6 உ' தாயா� ெரா�ப உச/தி. ெச�ல�. 
அ�மா எ�ப.யி��கா� ?” 
 
இவ� �ரதாப,கF�6 இ*த வரலா�றி� இட மி�ைல. ஆனாM� தனி�கைத ெப5�. 
அசா/திய ைதாிய�. ஒ� ெகா�ைள� <�ட/ைதேய தனியாக வைள/0வி�டாரா�! 
சித�பர� ஐய�,  *தர� ஐய�, பி#  ஐய� ந'றாக# ச�பாதி/தன�. அவ�க� ெதாழி� 
பா�/த இலா கா�க� அ�ப.. 
 
ஐயாதா' தன�6 உதவாத, ஊ��6# ெச�ல� பி�ைள. 
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தா/தா (உD! கா0 ேக�டா�, கனவி� வ*0 அத�1வா�. ‘எ'னடா தா/தா? நீதா' 
வய �6 �'னா� தைல நைர#  கிழவனாயி�ேட!) அவ� உ�1; அவ� பா�1 
ேநா�1 உ�1. 
 
வ�கீல:யா, எ�ப.ேயா ��. அ./0, பி.எ�. ேதறினாேர ஒழிய, ெதாழி7� 
அதி�Dடமி�ைல. 
 
ஜி.  �ரமணிய ஐய��6 மா�பி�ைள ராசி கிைடயா0. 
 
இ*த� 61�ப/தி� ஆ� - ெப� அைனவ�ேம, ஏேதா உ�கிர� பைட/தவ�க�. 
ெவளி/ ெதாியா வி�டா�, உ� �N,6� உ�கிர�. காவிய நாயக� உ�ேடா 
இ�ைலேயா, காவிய/த'ைம பைட/த வ�க�. எ�ேலா�ைடய த'ைமயிM� ஏேதா 
விபாீத�� - (விர� ைவ/0# ெசா�ல �.யா0) - க�1 மா/திைர உைர ெசா�1 
ம�*0ேபா� கல* தி�*த0. அ.�பைட 6�ர�<ட எ'5 ெசா�ேவ'. தவிர, தனி 
வ��க எ�ண�. (Clannishness). 
 
கார�, Jர� எ�லா� ேச�*0தா' உயி� கா�6� ேலகிய� அ�ல0 Tரண� ஆகிற0. 
 
பா�கட7' கைடய7� வா கி க�கிய விஷ/ைத ஆ�டவ' எ1/0�ெகா�டா' 
எனி-� ஒ� சிறிேத-� கட7� கலவா0 இ�*தி��6மா? அ0�� பி'ன� திர�ட 
அமி�த/0ட' கல*0தாேன இ��6�? இ�ைலெய'5 நா' ந�ப/ தயாராக 
இ�ைல. எ' எ�ண� எ' உாிைம - (சாி, சாி, வ�. ைஸ., மா5கிற0, கவனி!) 
ஆனா� R�1�6 R1, 61�ப/0�6� 61�ப� அவரவ�கF�6/ த,கைள� ப�றி 
எ�ண� இ�ப./ தா' இ��6ேமா எ'னேவா? எ�ண# ெச��6 ஏற/தாழ, 
அLவள�தாேன! இ0<ட இ�லாவி.', பி' எ�ப.? இ/தைன ெச��6களி' 
திர�சிதாேன மா-ட/தி' ெப�மித�! 
 
ெபாிேயாைர� �க)ேவா�. 
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ஆ�கF�6� ெபா0வான, அ./ தைல�ைற கF�6� இற,கிவி�ட ஒ� 
அ,கேசDைட உ�1. ப/மாஸன ஆர�ப/தி�, ஒ� காைல ம./0, அ*த/ 
ெதாைடமீ0 ம5காைல� ேபா�1, பாத/ைத ஆ�.� ெகா�1, நிமி�*த �06ட' 
மணி�கண�கி� உ�கா�*தவ�ண� (சினிமாவி� வி�ல' 'ாிஷி” மடாதிபதி ேபா�) 
அ0 அைர�ப�.னிேயா, கா� ப�.னிேயா, ேப#சிேலா, உ�கா�*தி��6� நிைல 
யிேலா மி1�6� 6ைறயா0. வாச�ப. இற,கி, யாைர;� ைகதா)*0 ேக�க 
மா�டா�க�. உத� பவ�க� த,க� ெகளரவமாக பாவி/த� ேவ�1�. ேப#சிM� 
அதிகார�. இ0 எ' தக�பனா� பா�/த ேகாண�. நா' சிறிய'. ஆனா� ெபா0வாக 
அ*த� <�ட/தி' வண,கா�./ த'ைமைய எ'னா� மன�க�ணி� பா��க 
�.கிற0. 
 
இ*த அ�டஹாச� 6ழா� ந1ேவ ஒேர வாி ெசா�கிய '�ரவ�/த aமதி எ-� ெபய�, 
க� த�பியி��பி', அமி�தம:ய� ேப5களி' எ�ணி�ைக �N�ெபறா0. அவ� 
எ' அ�மாைவ� ெப�ற பா�. அவ� கீ�/தி ெபாிதாைகயா� தனியாக# ெசா�M� 
நிைல ெகா�ட0. 
 
ெவ�ைள� Y,கா' நிற�. க'ன,க� அச� Y,கா'க� ேபாலேவ பளபள�6மா�. 
(ேவேற0� நிைன/0�ெகா�ள ேவ�டா�), ஜல� விN,கினா� ெநIசி� 
க�ணா.ேபா� ெதாி;மா�. அவ� நிற/0�6� பா�/தவ�களி' அல,கார பாைஷ. 
இவF�6 ைநடத�, ந'Q� பாட� எ'5 ஏ�ெகனேவ ெசா�7 இ��கிேற'. 
 
பய'? 
 
ஆ,கைரயி� ச�ப*த�. ெபாிய 61�ப�. ேவைள�6 ஆF�6� கா�ப. அாிசி 
ேவE�. அத�6 வ�6� இ�*த0. ‘=. ைவ/0� க�யாண� ப�ணி வி�டா�க�. 
ேப  ெமாழி�6� ெப�.� ெசா�. கவனி - ஆர�ப எN/தாள�கF�6 எ' T/திர� 
அதி� சி*0� கன�, ேக7, ெசறி� ஆ�கF�6 சா/தியமி�ைல) 
 
எ�F� ப#சாிசி;� கல*தா� ேபா'ற ேஜா.� ெபா�/த�. அழ6 பா�/தா அ*த 
நா� தி�மண,க�! �6*த R�.� ெப� வயி5 பசியாம� சா�பி1 வாளா? 
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அைதவிட ��கிய�, ஊ� வாயி� �6*0 �ற�ப1 �' R�ைட வி�1� ெப�ைண 
எ�ப. ேய-� கழ�றிவி1. 
 
நடராஜ ஐய��6� கா7� ச�கர�. R�ைடவி�1 அ�ப�ேபா காணாம� 
ேபா:வி1வா�. பல மாத,க� கழி/0/ தி��பி வ�வா�. ம5ப.;� 'அ�ேப�. 
ேபா6�ேபா0 ப�ட,கைள� கழ�றி� ேபானா�. அ�ல, எ1/0�ெகா�1 
ேபானா�. ஏ' ேபானா�? நா' உ,கைள� ேக�கிேற'. சில R1களி� இ0ேபா�, 
ெச�லா�கா  ஒ'5 இ��6�. மளிைக� கைட�கார னிட� ெகா1/0 
மா�றிவி�டதாக# ச*ேதாஷ�ப�1� ெகா�.��ேபா�. கா:கறி� 
கைட�காரனிடமி�*0 அேத கா  தி��பி வ*0வி1�. R�1�6 வ*0 சி�லைரைய 
எ�ணி� பா��6� ேபா0தா' ெதாி;�. அதி�Dட� கா  எ'5 ேத�றி� 
ெகா�வதா? ஐேயா. aமதியி' அதி�Dடேம! 
 
இ0தா' ‘ஸ�ெப'�. நடராஜ ஐய� கIசா அ.�பா�. இட0 உ�ள,ைகயி� 
இைல#T�ண/ைத ைவ/0 வல0 க�ைடவிரலா� ேத:, ேத:. நிம�1, ம5ப.;� 
ேத:. பத� காE�வைர இ�ப.ேய ெச:0 ெகா�.�. அ-பவி�க�ேபா6� 
'ப,'கி' எதி�பா��பி� இ�பேவ க�ணி� ஒ� ெச�க�. �ைக/0� �ைக/0� 
ெபா7விழ*0 ேபான �க/தி� நாளைடவி� ெவ*நீ� அ�டா� காிேபா� க'ன, 
களி� ேச�*0வி�ட ஒ� அச1. <டேவ, மா�.� ெகா�ேடா�, கழ�றி�ெகா�ள 
�.யவி�ைல, பா�/ைதயா எ-� உ�ைமயான ேசாக�…. 
 
ஆ#  ஆ# . இனி� ெபா5�கா0. எ1 6ழாைய, அ/ேதா1 ஒ�.ய 0ணி;ட' 
ப�றைவ ப�றைவ. வ/தி�ெப�. இ*த# சமய/0�6 மற*0ேபானா�, அ�ல0 
அத' கைடசி� 6#சியி� இ�*தா�, அ0�� கிழி/த  ��கி� ' ��ேரா1 - ���" 
ஆனா� - இ*த# சமய/0�6 நரக� இைதவிட இ�ைல. 
 
�� ��, �6 �6, ��ட�. அ�பா., அ�மா.! எ'ன  க�! எ'ன  க�, ெப6 ஸு�, 
ெப6 ஸு�, மIசி ஸுக� மIசி ஸுக�. உலக/தி' அ/தைன பாைஷகளிM� அ*த 
 க�. அைத;� தா�. ஆன*த�. ெசா��க�? யா��6 ேவE�? பி' ேவ5 எ,6 
இ��கிேற'? 
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இெத�லா� அ�பா - அ�ணா ெசா'ன0. லாசரா��6/ தானாகேவ இ*த "ெக/0 
வ*0வி1மா? அ�ணா, பா��பத�6 - ஏ',  பாவ/திேல;� சா0தா'. ஆனா� 
அவாிட� ஒ� 'ெவ�ைள’� கப1 உ�1. தா' சி�கமா�டா�. ஆனா� ? எதிராளி�6 
விலா ைத�6�ப. ஆகிவி1�. 
 
ேம�<றிய சட,ைக, ப.�ப.யாக அத' கைடசி சி/திவைர R�1� ப�ண 
�.யா0. வா:�கா� கைரேயார�, 0ைவ�6� க�, பா)ம�டப�, சில இட,களி� 
ெத'ன,ெகா�ைலயிேலா, ச�பா/தி� �தாிேலா, அட�/தி ந1வி� பறைவ� 
<1ேபா� கிைட�6� ஒ0�கிட� - இ0ேபா� மைற� ேத.யாக ேவ�1�. �த7� 
கIசா ச�பாதி�கE�. அவ� ஊ� ஊரா:/ திாி*தேத கIசா ேவ�ைடயி�தாேனா 
எ'னேவா? 
 
ெபா5/0� பா�/0, இ0 ேதறாத ேக� எ'5 ெதளி*த0�, சேகாதர�க� 
கழ�றிவி�டன�. அரச� பழ�க/0ட' ஆ�.� பிைழ�� தீவிரமாயி�5. R� 1�6 
வ*தா�, சா�பா�ேடா1 சா�பா1; தனியாக� ப�ணி� ேபா1வ0 எ'ன த�1� 
ெக�1�ேபாகிற0? அ*த நாளிேலேய இ�லாதவ��6� இ��க�ப�ட வ��6� 
வி/தியாச� அளவி�தா'. வைகயி� அ�ல. அேனகமாக எ�லா� R�.M� பாைன 
நிைறய# ேசா5. ச�. நிைறய� 6ழ��, (ஆ�, ம�பா�ட# சைமய�தா'. இ�ேபா0 
அத�6 ஒ�ட�களி� தனி விள�பர�. தனி�க�டண� <டேவா எ'னேவா) ச�. 
நிைறய� கீைர, ஒ�ேவைள  �ட அ�பளா�, =ைலயி� பைழய0. வைகவைகயாக� 
ப�ணி� ேபாட�� ெதாியா0. வைககF� வழ�கி� இ�ைல. 
 
ஐயா யா/திைரயி� ெசா�லாம� கிள���ேபா0 வயி�றி� J#சிைய வா,கி� 
ெகா�1, தி��பி வ�� ேபா0 '6ழ*ைதைய� பா�/ேதளா? எ'5 ரவிவ�மா 
பட/தி� ேமனைக ேபா� ஏ*தி�ெகா�1 அவ�� ாிஷி ேபா� ஒ� ைகயா� 
க�ைண =.�ெகா�1, ம5ைகயா� த�ளி�ெகா�1. (அ*த� ேபா�" 
ெகா1�கவி�ைல. ஆனா� கா�.ய அ�கைற அLவள�தா') aமதி�6/தா' அ*த 
வா)�ைக அM/0வி�டேதா, இ�ைல, அ,6தா' இனி அவF�6 மதி�� 
இ�ைலேயா - ஒ�நா�, ராமசாமி அ�ணாவிட�, ஐ*0 6ழ*ைதகFட' - இர�1 
ெப�க�, ='5 ஆ�க� - வ*0வி�டா�. 
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பி'ன� ஒ�நா� - நடராஜ ஐய� இ�ைமயி' ேதட7� ப1� அவ�ைத 
காலேதவ-�ேக காண� ெபா5�காம�, அவ�ைடய சீ�ைட/ ேத.� க�1 
எ1/0வி�டா'. aமதி த' ேப5கFட' இ,ேகேய ேவேரா.� ேபானா�. 
 
=/த பி�ைள�6 அ1/0� ெப�; அ1/0 எ' அ�மா, அ��ற�  �ரமணிய', 
 *தர�. 
 
ெபா0வாகேவ, இ0ேபா'ற 0��பா�கியவதி�6� 61�ப/தி�, அவ� வய0 கட*த 
ெச�ல� கிைட/0 வி1�. இைத எ' ெசா*த அ-பவ/தி7�*0� ெசா�கிேற'. 
aமதிைய இைமேபா�தா' கா/தன�. ெச�ல� எ'றா� எ'ன? ெசா� ஆதர��, 
இ��கிற கIசிைய வIசமி�லாம� வ*தவFட' ப,கி�1� ெகா�வ0�தா'. 
தமி)�ப�.த� R�.� ேவெற'ன தனியாக� கிைட/0வி1� ? ஒ�வ��ெகா�வ� 
பா�1�க� பாிமாறி�ெகா�ளலா�. அ0தா' நட*த0. 
 
ஆE�6# சாியாக இல�கிய விசார� ேப � அறிவா�ற�, 6ண இய�� பைட/த 
ெப�மணி ஒ� பா�கிய�. அ*த R�.� அ.�க. சி'ன/தன,க� ேப#சிேலா 
ெசய7ேலா நிகழா. ஒ� ேதாரைணயிேலேய வ�. ஒ1�. ஆ,கைரயி� இேத 
விலாச� ஏ0? 
 
ஏேதா ைகயிM� கN/திM� இ�*த ஒ'5, அைர - ெபா'ேனா, கா�கா� 
ெபா'ேனா - J�., �த� ெப�ைண, உட' பிற*தவ�மா� உபய/தி� க�.� 
ெகா1/தா# . ஆ,கைர� ைபய', ேவைல தபா� இலாகாவி�. 
 
எ' தக�பனா��6 அ/ைதைய� க�டா� பய�. ஒ�சமய� கைடயி� உ�� 
வா,கிவர# ெசா'னாளா�. இவ� ஏன� ெகா�1ேபாகாம�, கைட�காரனிட� 
காகித� இ�லாமேலா இDடமி�லாமேலா, எாி#ச ேலா1 ம.யி� ஏ*த� 
ப�ணிவி�டா'. அ�ணா அ�ேபா எ'ன, சி'ன�ைபய' - இ1�� ��1/ 
தைல�ைப அ�ப.ேய பி./0�ெகா�ேட கவன/ைத# ெசா*த ஆகாய/தி� பற�க 
வி�1வி�1 R�1�6 வ*0 ம.ைய உதறிய0� எ�ணி எ�1 உ���க�க� 
உதி�*தனவா�. அ/ைத அ'5 ெகா1/த விளாச7� - அேடய�பா? அ/ைத 
ெபா�லாதவ�. 
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எ' அ�மா�� த' அ�மாைவ� ப�றி ஒ� கைத வழ,கியி��கிறா�. 
 
ஒ� நாளிர�, வாச� தி�ைணயி� அவ� அ�மா �� எதி� R�1� பா�.;� 
ேபசி�ெகா�.�* தாளா�. ப�க/தி� ஒ� பி�ைள 6��ற� ப1/0� 
ெகா�.��கிறா'. ம.யி� ம5 ைபயைன உற,க� ப�ணி�ெகா�.��கிறா�. 
அ�மா தி�ைண/ ]ைண� க�.�ெகா�1 உ�கா�*தி�*தாளர�. 
 
"இ'னி�6 அைட�6 அைர#ேச'. நா�1�ெப� த�.னா�. இர�1 வி�1 
வாயி� ேபா�1�ேட'. ராமா, கி�Dணா, இ'னி�ெபாN0 கழிIச0. வி.Iசா� 
நாைள�6 ேவேற ெபாN0. ேவேற ப.யள��!” 
 
இர�1 எ'றா� நாM எ'5 ெகா�ள ேவ�1�. இ0 பாைஷயி� திாிசம�. 
"aமதி ! உன�6 இ'னி�6 எ'ன பலகார�?" 
 
"ேதாைச.” 
 
"ேதாைசயா?" - எ' அ�மா ஆ#சாிய��றா�. அவF�6 வய0 அ�ேபா0 ஐ*ேதா, 
ஆேறா. 
 
"சாதேம இ�ைல, ேதாைசயா�!” 
 
அ'5 அாிசி�காாி ேயாகா�பா� வரவி�ைல. அவ� வரவி�ைலயானா� அ'ைறய 
பா1 அLவள� தா'. ஏேதா பிராமண� 61�ப� எ'5 ஈ� இர�க� பா��பா�. 
பண� ச�5 �'ேன பி'ேன வா,கி� ெகா�வா�. அ*த அ'னJரணி/ தா;� 
வராவி.' அ'ைறய ப.யள�� ஆகாச�தா'. 
 
"தி�ைண இ��.� எ' அ./ெதாைடயி� அ�மா ஒ� தி�6 தி�கியி��கா� பா�. 
இ�ேபா நிைன#சா�<ட அNைக வர0." 
 
aமதியி' வி�வ�ப� அ�� வா/0 �N �/திைர ;ட' அவ� மரண/ 
த5வாயி�தா' ெவளி� ப1கிற0. 
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எ' தா:�6 அ�ேபா0 வய0 பதி'='5/ பதினாM வய0கைள உ/ேதச� 
கண�கிேல ஒ�பி�1� பா��ைகயி� aமதி� பா�. நா�ப0 தா�.னாேளா, 
ச*ேதக�. ஒ'றிர�1 <ட� 6ைறய இ��கலாேமா எ'னேவா? 
 
R�.� யா��ேகா திவச�. அ0சமய� வழ�க� ப. 6N�� அ��வா/0� <�ட� 
இ'-� Jராக� கைலயவி�ைல. 
 
திவச� கழி*த =E நா�கF�6 R�.� ப�.னி ெதாியா0. =ைல� பைழயதிM�, 
 �டா' 6ழ� பிM� இர�1 ='5 நா�க� வ�. ]�தடாகா' வி� ஒ1�. 
 
 �ட� 6ழ�� ஆர�ப/தி� ந'றா:/தா னி��6�. நா-� சா�பி�.��கிேற'. 
 
ெபாிய க�ச�., அ��வா/0 மி\Uய� Y� நா-� பா�/தி��கிேற'. அ0 
உைட*தேபா0 ம'னி� பா�. அNதா�. 
 
திவச/தி' மி#ச� மீதி� 6ழ��, ரஸ�, <�1, பதா�/த வைககFட' 
இ'றியைமயாத கீைரைய;� �ழ�கைடயி7�*0 பி1,கி# ேச�/0, இ'-� 
ெகாIச� எ�ெணைய;� <�.� கா:#சி,  �ட� கா:#சி அ'ற'5 6ைறய� 
6ைறய மீதிைய இ'-� கா:#சி� கா:#சி மீ�1� carry over ஐ� கா:#சி  �ட# 
 �ட அத�6 ஒ� க5�� க�1, ஆறின நிைலயி� ஏ1 �ைட/0�ெகா�1, 
அ��ற� ஒ� பழ� வாைட Rச ஆர�பி/த0�, ஜாைட ெதாி*0 ெகா�ளாம� அ�ல0 
ெதாி*0ெகா�ள ம5/0 - எ�லா� இ�லா� 6ைறதா' - உன�கா#  என� கா#  
எ'5 வைக பா�/தா�, அ*த� க5��, அ'5 பா�கடைல� கைட*த0� பட�*த 
நீல/ைத விN,கிய காலக�டைன;� கவி)�கவ�ல காி என ேவைள தவறி 
அைடயாள� க�1ெகா�1 எ'ன பய'? 
 
='5 நா�க� வயி�5�ேபா�கி�, 6ட� சைதையேய பி:/0�ெகா�1 
வ�வ0ேபா� (நட*த0� அ0தாேனா எ'னேவா?) தி�கி/ தி�கி அ�ப. ஒ� வ7, 
அதிஸார� எ'5 அத' ெபயரா�. 
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ஆ�ப/திாிெய'றா� அ�கைர# சீைமெய'5 பய�ப1� நா�க�. அ,6 ந� 
வ�ைக�காக� கா/தி��6� யம-�6/ ெதாி*த பாடாக, R1 ேத. வ�� யமேன 
ேம�. ேவைள வ*0வி�ட0 வ*0 வி�டா'. ந�ல யம' ஊசி�காதி� 
_ைழ;மள��6 உயிேரா�ட� 65கிவி�ட0 aமதி�6/ ெதாி*0 வி�ட0. 
 
பண�கார'  வ��க/0� _ைழவ0 ஊசி�காதி� ஒ�டக� _ைழவைத� கா�.M� 
க.ன�. அ�� அக/தி� அ0ேபா'ற பண�கார� பிர#சிைன�6 வழி கிைடயா0. 
 
ஆனா�, இ*த ஊசி� கா0தா' உயி� இர�டற� கல�6� அக�ட ஏாியி' 
�க/0வார�. அ,6தா' காத�ற ஊ சி;� வாரா0கா� கைடவழி�ேக. 
தி�ெவ�காட� ெசா�7/தா' aமதி�6/ ெதாி*0 ஆக ேவ�.யதி�ைல. 
 
"அ�ணா ராம�ணா" 6ர7� தனி கணி�. க�ணா. உைடய�ேபாவ0 ேபா�, 
பய�? பய� த*த ைதாிய�? இ*த நா� பாைஷயி� ஹி�Sாியா? 
 
"இ,ேகதா' இ��ேக', aமதி" தா/தா��6 இ*த/ த,ைகேம� எ�ப.;� தனி 
உசி�, 
 
"அ�ணா! நா' நாைள�காைல தா�ட மா�ேட'! அ�மா�ெப� எ,ேக? அ�மா� 
ெப�ேண!” அ�மா� ெப� ைகைய� பி./0, அ�ண' ைகயி� ெகா1/0, "எ' 
ெப�ைண ச�த ாிஷி�6/தா' நீ ப�ணி�கE�!” 
 
"இ�ேபா எ'ன அைத�ப/தி? நாைள�6 நட�க� ேபாறைத யா� க�ட0?” ம'னி 
நீ�. �னகினா�. அவF�6/ த' பி�ைள�6� பாிச� பண� வா,க ேவ�1� 
எ'5 ஆைச இ��காதா? =/த பி�ைள. எ�.ஏ.�6� ப./0�ெகா�.��கிறா'. [*] 
------ 
[*] அ�ேபாைதய� கால� ெம�ாி6ேலஷ-�6 அ1/0 FA இர�1 வ�ட� க�gாி� 
ப.��. PUC�6 ஈடாக இ��கலா�. அ0�� 10+2வாக மாறிவி�ட0. ஆனா� அ*த 
FA�6 இ*த 10+2 எ'ன, இ'ைறய BA. உைற ேபாட� காEமா? அத', 
அ�திவாரேம ேவ5. 
----  
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aமதி காதி� வா,கி�ெகா�டதாக/ ெதாிய வி�ைல. “நாMேப� நாM ெசா�வா. நீ 
ேக�க�படா0. ஏ�ெகனேவ தக�பனி�லாத 6ழ*ைதக�. இேதா நா-� வி�1�1� 
ேபாயிட� ேபாேற'. எ' ெப� ெதாியாத இட/தி� �6*0 க� கல,கினா� எ'5 
இ��க�<டா0. ந�லேதா ெபா�லாேதா அவ� இ*த வி�1�ேக வா)�ைக�-
பட�1�. நா' இ�ேபா உ'ைன� ேக�கிறப. நீ நட�பைத நா' ெத:வமாக இ*த 
R�ைட#  �றி� பா�/0�1 இ��ேப'. எ'ன ெசா�ேற ?” 
 
"அ�ப.ேய ப�ணி�கிேற' aமதி!” 
 
“எ' ம�ற� 6ழ*ைதக� எ,ேக?" 
 
 �ரமணிய�,  *தர/ைத ஒ��ைற அைன/0� ெகா�1, �/தமி�1, 
த'னிடமி�*0 ெம0வாக/ த�ளினா�. "இனிேம� எ'னிட� வராேத;,க�. 
எ'ைன� பைட# சவைன# ச*தி�க நா' தயாராகE�!” அLவள�தா'. 
 *தரகா�ட/ைத எ1/0 ைவ/0�ெகா�1 இரவி' மி#ச� ேபா0�6 
வியா�யான�, வி'யாச�, கவிநய�, ெபா��நய�, ெசா�நய�, மேனாத/0வ 
ஆரா:#சி. 
 
"ஏ' அ�ணா, இ*த அ-மைன�ேபா� த'னட�க� உ�டா, இைத ந���ப.யாக 
இ��கா? அவ' சீைதைய� க�1பி./0� ெகா1�காவி�டா�, கைத எ'கிற 
ாீதியி� அத�க1/த ;/தகா�ட� கிைடயா0. ப�டாபிேஷக� கிைடயா0. உ/தர 
கா�ட/ைத வி�1/த�F; அ0 வ�ணா' வ�ணா/தி அ�க�ேபா�; நட*0ேபான 
காாிய, கF�6# சா�6க�; சமாதான,க� - ஆனா� இ*த ஹ-மா' ஒ� 
ஆ#சாியமான சி�D.. ராம ெஜப/தி' ெசா�பேம அவ'தாேன ! ராம - 
இர�ெடN/0 வா�/ைததா'. ஆனா� ம*திர�- எ1/0�டா�, ெவ5� 
உ#சரைண - தி��ப/ தி��ப# ெசா�வத�ேக எ'ன ச�தி ! அ��ற�, எ/தைனேயா 
ச�திகF�6 உைறவிடமாக இ�*0� த'ைன மற*தி�*தானா�! அ�ேபா 
ஞாபக�ப1/தற வ' ஞாபக�ப1/த ேவ�.ய �ைறயி� ஞாபக� ப1/தினா� 
மனித ச�தி�6 எ�ைலேய இ��கா0 ேபால இ��ேக! அத�6 எ1/0�கா�1தாேன 
ஆIச ேனய', 6� எ'கிறவ' �0சா எ'ன உபேதச� ப�Eகிறா' ? �0சாக 
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உபேதசி�கேவ எ'ன இ��6? ஞாபக�ப1/0கிறவ' 6�. அ�ப./தாேன? த' 
உண�� எ'ப0தாேன அ-ம/ �ரபாவ�" 
 
விழிக� தF�ப தா/தா வாயைட/0 உ�கா�* தி��கிறா�. அைணய�ேபாகிற  ட� 
கைடசி� ெகாN*0 வி1கிற0. இனி இ0ேபா� ேப#  ஏ0? 
 
ெசா'னப.ேய ெபாலெபாலெவன வி.ேநர/தி� அட,கி�ெகா�ேட வ�� =#சி� 
கைடசியாக� ெக�ட வா�/ைத: 
 
"ஹா - லா - � - ய�!” =/த பி�ைள ப�க/தி� இ�ைல. ெச'ைனயி� draughtsman 
course-�6� ப./0� ெகா�.�*தா'. 
 
மாேர ெவ./0வி1� ேபா� தா/தா வி�கி அNதாரா�. ஆ�பி�ைள அNதா� 
இ'ன��<ட அ0 பய�பட�<.ய விஷய�. யாைன வ�� பி'ேன, மணிேயாைச 
வ�� �'ேன. ஆனா� இ0 ஒல மணி, ந�லத�க�ல. 
 
நா' இ*த� 61�ப/தி� பிற*தவ'தா'. ஆனா� ச�5 ஒ0,கி நி'5 இவ�கைள� 
பா��க �ய�கிேற'. யா� இவ�க� - ஆ�, ெப� அட,கலாக? ேலசாக� ேப: 
கல*த ெத:Rக,களா ? அ�ல0 அத' ‘உ��டாவா? என�6� ஆேரI` U�ன� 
விN*தாகி வி�ட0. ஆனா� இ'ன�� இவ�கைள#'சி*தி�க# சி*தி�க� �0 
விய�ேப கா�1கிறா�க�. 
 
இவ�க� ஒLெவா�வாிட�� ஏேதா ஒ� மிைக� ப�ட த'ைம (abnormality) 
இ�*த0. அ0 இவ�க� பாிணாம/ைத 3-Dஇ� பி0�கி�5. அ*த� பாிணா ம/தி' 
விவர�தா' எ'ன ? 
 
இவ�களிட� ஒ� ேமைட ஆ�கிரமி�� இ�*த0. யமனிடமி�*0<ட ேமைடைய� 
பி1,கி�ெகா�ள ேவ�1�. இ0 எ' கைடசி நிமிஷ�. இ0 எ'- ைடய0. 
கைடசிவைர இ0 எ'-ைடயதாகேவ இ�/த� ேவ�1�. 
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எ'-ைடய ேவைள (moment of truth) வ��ேபா0 இவ�கF�6ாிய வாாிசா: நா' 
உய�ேவனா? எ' எN/0 அத�6 என�6� ைக ெகா1�6ேமா? 
 
இவ�க� யதா�/த/0�6# ச�5 �ற�பானவ�க�. இவ�களிட� ஒ� unreality 
கம)*த0. அதனா� இவ�க� ெபா:ைமய�க� எ'5 அ�/தம�ல. ஆனா� 
உலக/0�6� இவ�கF�6� பிைண�பி� ஏேதா ஒ� நர�� அ5*தி�*த0. 
தா���கயி5 திாி பிாி*தா�ேபா� எ*த நிமிடேம-� கயி5 அ5*0 வாளி 
=)கிவிட� <1�. 
 
வாN� வா)�ைகையேய நைட�ைறயி� இல�கிய மாக மா�ற �ய'றா�கேளா? 
 
இவ�களிட� ஒ� த'னழி��ண�� மைற*0 கிட*தேதா ? உலகி� சாவி' 
விைள��ேக காரண� death-wish எ'5 ஒ� வாத� ஏ�ெகனேவ வழ�கி� 
இ�*0 வ�கிற0. அ0 இவ�களிட� அN/தமான விள�ப� க�.�*தேதா ? 
 
த'னழி� =ல� அமர/வ�, மரண�-? J! 
 
ெப�*தி�, 6லெத:வ� - இ'ெனா� J! ந�ைமேய அவளிட� ஒ�பைட/தாகி 
வி�ட0. ந� நிைலைம அவF�6/ ெதாியாதா? அவைள நா� எ'ன வர� ேக�ப0? 
அ��ற� 6லெத:வ� எ'கிற ப�ட� எ'ன ேவ�.�கிட�6? அைதவிட அாிசி� 
காாி ேயாகா�பாF�6 ]ப� ேபா�டா� ைகேம� பல' உ�1. 
 
"நாமா��6� 6.ய�ேலா�. நமைன அIேசா�.” 
 
விேராத�, 6ேராத� பாரா�.னாM�, கைடசி வைர அ0ேவதா'. அ�ப./தா'. 
வைள*ேத ெகா1�கமா�ேடா�. ஆனா� இ/தைன/ த��க� 6த��க� எ' அறிவி' 
- அ�ல - அறி� எ'5 நிைன/0�ெகா�.��6� அச.' அதிக�பிரச,க மாக 
இ��கலா�. 
 
'பிைழ�க/ ெதாியாத <�ட�! அ�ணா �N,6 வா�. அ�பாவி' த6தி�6 அவ� 
கால/0� ெபாிய ம-ஷாைள� ெகாIச� ைந#சிய� க�.�ெகா�1 
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ேபாயி�*தாரானா� வி/வ/ பிரகாசி/தி��6�; 61�ப� உ��ப�1 இ��6�. 
எ,க� ஜாதகேம திைச மாறியி��6�. கா�ேம� கா� ேபா�1�ெகா�1, “ஏ எ# மி, 
இ*த� பா�.� இ*த வாி எ�ப.? ஏ சீமதி, நீ எ'ன ெசா�ேற?" எ'5 தி�ைண 
த�பா� நட/தி� ெகா�.�*தா� ஆகிவி�டதா? 
 
அேரேர எ# மி வ*0�டாளா? இவ� தா/தாவி' த,ைக லகDமி அ�ல. இ0 ேவ5 
எ# மி. இவ� வா,6கிற பதினI  �பா: ச�பள/தி� ஒ� அ*த�0 ல Dமி. 
அ�ப.ேய-� லB மிகர� உ�டா ? ேயாகா�பா� அள�கிற ப.யி� சில 
சமய,களி� ப,6�6 வ*0வி1வா�. 
 
லhமிைய �த' �த� அவ� அைடயாள/தட' பா�/தேபா0 அவ� 
கிழவியாகிவி�டா�. "இ�ேபா இ�ப. ஆயி�ேடேன எ'5 பா��காேத. அ*த� 
கால/தி�." எ'5 தன�6/ தானாவ0 Y�றி�ெகா�F மள��6# சிைத*த கைள<ட 
அவளிட� ஏ0மி�ைல.  
 
பிர�ேமா/ஸவ/தி' ேபா0 ஊ�வல/0�6� பி' ேகாயிM� நடராஜா 
ச'னதி�ெகதிேர உ/ஸவைர இற�கி, அ,ேக நாயன� க#ேசாி, 6�மி ேகாலா�ட� 
பர/நா�.ய�, ேதவார�, ேகளி�ைக, உபசார,க� நட�6�. அ,கி�*0 
ப�ளியைற�6 எN*த�ள� ப�ண மணி ஒ'5, இர�1 ஆகிவி1�.  
அ*த# சமய/தி�, பைழய பார�பாிய உாிைமயி� 6�மிய.�6� ேதவதாசி� 
<�ட/தி� லBமி;� கல*0ெகா�வைத� பா�/தி��கிேற'. 
 
"6ழ*ைதக� ேசா�5�6 ஆலா� பற�கிற0க�. இதி� இ0 ஒ�Eதா' 6ைற#ச�. 
6.�கிற0�6� <) <ட இ�ைல. ஆனா� ெகா�பளி�கிற0 'ப'னீ�’.  
 
அ�ணா��6 மிக மிக ெவ5��. 
 
ெகா.0 ெகா.0 வ5ைம ெகா.0.  
 
அதனி-� ெகா.0 இளைமயி� வ5ைம. 
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வ5ைமயா� R�1# T)நிைல, ப�.னிக�, ப�ளியி� பாட� ெசா�7� 
ெகா1�காமேல, ெசா�7� ெகா1�க/ ெதாியாமேல, உபா/தியாய� களி' 
ெகா1ைம, பி' வ*தவ�கைள� கா�.M� அவைர அதிக� பாதி/0வி�டன எ'5 
ெசா�ல ேவE�. ேராச�, _�பமான மன� உைடயவ�க� பா1 எ'5ேம 
கDட�தா'. 
 
இள� வயதி� அவ��6� பா�.�6� இைடேய ஒ� வா�6வாத/ைத அ.�க. 
ெசா�வா�. 
 
“ம'னி, ப�டாாி மாமி �5�6  /தறாேள, வாசைன =�ைக/ 0ைள�கிறேத. 
ந�மா/தி� ஏ'  /த�<டா0? நீ எ�ேபா  /த�ேபாேற ?” 
 
"நீ ெபாியவனாகி, உ/திேயாக� ப�ணி, ச�பா தி# � ெகா�1வ*0 எ'னிட� 
ெகா1. ப�டாாி மாமிையவிட ேபஷா ப�ணேற'!" 
 
"நா' ச�பாதி/தபி' இவளிட� வ*0 ெகா1/0 இவ� �5�6 ப�ணறவைர 
கா/தி��கEமா? ேநேர ேஹா�டM�6� ேபாேற'!” 
 
அ�ணா ேப#  சில சமய,களி� சா�ளி' தமாD ேபா� இ��6�. ேக�டவ��6 
உத�.� சிாி�� ெவ.�ைகயிேலேய, ெநIசி� ப�ெக'5 ஒ�ைட விN�. இ0 ேப#  
சாம�/தியம�ல. வயி�5� ெகா1ைமயி�, ஒN,ைக உ� த*த இ�ளி' தIச/தி� 
மான� வ./த க�ணிாி� ஊறி�ேபா:, ேநாிைடயாக ெநIச� திற*த வா�6. 
 
இ�ேபாேதா -  
 
காேலஜி7�*0, ஆபிU7�*0, இ�ைல ெவ�.�6 ெவளிேய  �றிவி�1 வ*0 
உ� _ைழ*த0�, 
 
“எ'ன இ'ைற�6, இ�.7தானா .ப'?” 
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"அேட, எ'ைகயாேலேய அைர#ேச�டா, அரைவ ெமஷினி� ெகா1/தா� 
�ளி# �ேபா6ேம'- ச�னி அைர#சி��ேக'. உைட/த கடைல ச�னி  �ட 
க/தாி�கா: ெகா/ஸ" ேவேற!” தாயா� ெகI கிறா�. 
 
சைமயலைறயி� இ0 நட�கிற0.  
 
வாச�ப�க� எ' அைறயி� (சிைறயி�) நா' உ�கா�*தி��கிேற'. 
 
காBிவியி' ெகா1ைம ம�1� என�6 வ. க�1கிற0. 
 
உட� ஒ�தர� 6M,6கிற0. உ�ள�  �,6 கிேற'. த��� ப�ணிவி�டா�ேபா� 
தைல 6னி கிேற'. இ'5 ெமளனவிரத� ேவ5 வா: அைட/0� ேபாயி�5. வா: 
இ�*தா� ம�1� நா' எ'ன ெச:ய �.;�? இ0, இ*த/ தைல�ைற. இத�6� 
பசியி' அவா அைட/0வி�ட0. �0ைமயி' அவா ம�1� திற*0ெகா�ட0. 
அட,காத அவா. 
 
அ�ணா ெசா'ன கைத ஞாபக� வ�கிற0. 
 
��ஷ', மைனவி; ெபாிய 61�ப�. கணவ' R�ைட வி�1 ஓ.வி�டா'. பல 
வ�ஷ,க� கழி/0/தா' தி��பி வ*தா'. 6ழ*ைதக� ெபாியவ� களாக 
வள�*0வி�டா�க�. 
 
"இ0கைள நா-� இ�லாம� எ�ப. வள�/ தா:?" எ'5 விய��ட' ேக�டானா�. 
 
"நீ,கF� இ�ைல. எ'னேவா ��ைல;�, ம�ைண;� ேபா�1 வள�/ேத'!” 
எ'றாளா�. 
 
*��ைல� ெகா1/0 வள�/தாயா ? எ'ன அ�கிரம�? இ0கF�6 இ�ப. நா�ைக 
வள�� கEமா? அ0�� நா' இ�லாத சமய/தி�! இ0 க�1�ப.யா6மா?” எ'5 
கணவ' ேகாப� ெபா,கி வழி*தானா�. 
 
எ' த*ைதயி' கைதகேள ெகாIச� அல�ஜி தா'. 
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-------------------------  
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 8888    
 
இ*த வரலா�றி' எN/0 வாகி� ஒ� பா/திர� _ைழ*த0. அைத�ப�றி# 
ெசா�ைகயி� ெவளி� ப1� விேசஷ ந�6ண,களி� என�6/ தனி# ச*ேதாஷேம 
உ�1. ஆனா� ேதா�ற/ைத விவாி� ைகயி�, 'இ1�� 6ழ��� க�ச�.ேபா�’ 
எ'கிற உவைம ேதா'றிய0� -  
 
உவைமயி' ெபா�/த� ப�றி என�6 எ�ளள�� ச*ேதக� இ�ைல. ஆனா�, மன� 
ஏேனா இ#சமய� தய�க��ற0. அ*த ஆசாமி இைத� ப.�க ேந�*0, த'ைன 
அைடயாள� க�1ெகா�F�ேபா0� - க�1 ெகா�ளாம� இ��க �.யா0 - அ*த 
மன� எ'ன ��ப1�! அ0தா' எ' ேநா�கமா? கைலயி' ல�சிய,க�தா� எ'ன 
? இ*த� பா/திர� இ*த இட/தி� அவசிய*தானா? எ�ப.ேய-� சாதக 
விேசஷ/தா�, பா/திர/ைத இ,6 இைண/0விடலா�. ஆனா� எ�ம�.� அ0 
கைலயா6�? ஓ� உ�ைம யான கலா சி�D.யி�, அைத உ�பவி�பவ-�ேக 
எ*தம�.� ெசா*த� உ�1? கைலெய'ப0தா' எ'ன? 
 
இ�ேக�விகைள (ேக�விக� இேதா1 �.*0விட வி�ைல. ஒ� ேகா.தா' 
கா�.யி��கிேற') ஒ�./ ெதாட�*த சி*தைனகைள இ,6 பாிமாற வி���கிேற'. 
 
"ஆ# , கைதைய வி�1வி�1 வ6�� நட/த ஆர�பி#சா#சா?” எ'கிற அM�� �ைற 
அ�ல. 
 
எ*த� கைல�6� க#சா சர�6, வா)�ைக;� ம�கF*தா' - கா �6/ தைல;� 
J�� ேபால, எN/தி' (கைத, க�1ைர, வரலா5, கவிைத, க.த�, ெவ�ைள� 
காகித/ைத� க5��� காகிதமா�6� இ/யாதிக� அைன/ைத;� 
அைண/தைத/தா' எN/0 என� 6றி�பி1கிேற'. நா' பயிM� கைல 
ச�ப*தமாக, இ*த விள�க� இனிேமM� ெபா�*0� என ேவ�.�ெகா�கிேற'. 
எN/தி' இ'றியைம யாத, இ� ப�க,க� எN/தாள-�, வாசக-�. 
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"நீ இ�லாம� நானி�ைல. 
 
நானி�லாம� நீயி�ைல. 
 
டடடா டடடா 
ட�டா ட�டா - 
 
<ட/தி� திSெரன ேர.ேயாவி' ஒ7 பய,கர/ 0�6� ெப�6கிற0.  
 
“என�காகேவ எNதி�ெகா�கிேற'!" வா�தவ�, எN0கிறவைர இ0 சாி 
எNதியைத� பிற��6� கா� டாம�, நாேன ப./0� ெகா�டாM�, அ*த 
சமய/0�6 நா' வாசக'தாேன! இ*த/ த��க _E�க,க� எத�6? வாசக' 
எ'ைகயி�, ப.�பவ' - ப.�க/ ெதாி*தவ' ம�1� 6றி�பாக இ�ைல. ப.�க� 
ேக�1/ ெதாி*0 ெகா�டாM� யாேரா எNதியைத, யாேரா ப./0, அைத 
அவாிடமி�*0, யாேரா ெசா�7� ேக�1/ ெதாி*0ெகா�டாM� ேந�� பல'க� 
ேவ5ப.-� எN/தி'=ல� பரவிய விஷயஞான� ெகா�ைகயி� ஒ'5தா'. 
ெவளி�ப1/0ேவானிடமி�*0 வா,கி� ெகா�பவ' எ-� இ*த உட*ைத நிைல 
மாறேவ �.யா0. சைம�ப0, சா�பி1வத�6/தா'. எN/0� ��கியமான ஊ�ட 
வைககைள# ேச�*த0தா'. 
 
ஆகேவ �ாி*தாM� �ாியாவி�டாM�, பி./ தாM� பி.�காவி�டாM� 
ப./ததனாலாய பாதி�� க�டபி', வாசகனி' ெபா5��, எNதினவ-�6� 
6ைற*தத�ல எ'ப0 எ' க�/0. 
 
இ*த அ.�பைடயி� நா' ெசா�ல வ�வ0 இேதா: 
 
தின�ப.ேய உவைமகF� 6றிeடான உண�/த� கF� எ'னமாக வா)�ைகைய 
ஆ�கி'றன ! வைச;டேனேய ஆர�பி�கிேற'. 
 
“ேட: ெபா5�கி!” “எ'ன/ைத” எ'5 ேக� கிேறாமா?  
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"ேட: 6ர,ேக " (நா� 6ர,கி7�*0 வழி வ*தி��கலா�. ஆனா� இ�ேபா0 
6ர,காக இ�ைல. 6ர,ைக� ேபால எ'5தா' அ�/த�) 
 
"நா' ெபா5�கி, இவ� ேம�வா�6�!” (�வாகத�. ஆனா� உவைமைய கவனி�க) 
 
"எ' க�ேண! க�பகேம! ராஜா/தி!” இ0 ஒ� 6.ைசயி�, த' பி�ைள� 
6ழ*ைதைய� ெகாI � ஒ� தா:. அ/தைன;� ெபா:' எ'5 எதி��6ர� எN�ப 
யா��ேக-� ைதாிய� இ��கிறதா ? அ/தைன;� அ'�  ர*த கவிைத. 
 
"அவைர ேபா�டா� 0வைர �ைள�6மா ?” 
 
".ப' ேநர/0�6/ தவறாம� எ�ப.ேயா வ*0 வி1கிறா'. எ�ப./தா' =�கி� 
ேவ��கிறேதா?” "தா: ப/த. பாIசா�, 6�. பதினாற. 0�பா�கி வயி�றி� 
Yர,கி!” 
 
"எம-� எ,கா-� பிற*0தாேன ஆகE�?" ேக�வி எ'னேவா சிறி  ஆக/ 
ேதா'5கிற0. ஆனா� அத' இைடேய எ'ென'னேவா ேவ5 ேக�விக� 
க�ணா=#சி விைளயா1கி'றன. 
 
"ந�ல மர/தி� ��M�வி பா:*தா�ேபால." 
 
"அ*த அ�மா� அவ,க ைகயாேல ம�ைண� கி�ளி� ெகா1/தாM� ேபா0�, 
ம�*தாக மாறி1�. ம�*தி�லா�. ெபா'. 6,6ம/ைத இழ*0�டாM� அழிIச 
கைளேய இ�ைல, 6ளி#சி�1 வ*த கைளதா'." 
 
"6ர7� எ�ப. கிளி ெகாI 0 பா/தியா?” 
 
இ'-� ெசா�7�ெகா�ேட ேபாேவ'. ஆனா� ஒேர சமய/தி�, அ*த அ*த# 
ச*த��ப,களி7�*0 பிாி/0/ தனி�பட#  ைவ�ைகயி� திக�.னா�?. 
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ஆனா� அறி*0�, அறியாமM�, மானாவாாியாக பவழம�7, ேவ�ப�J, Jவர  
உதி�*0 தைர�6 ஜம�காளமி1வ0 ேபா'5, ெசா�க�, பத,க�, ஒைசக� (ேவ) 
ெத�Fமணிக� த� வாயிலாக�� வா�காக��, த� மா�பி� நிக)*0ெகா�ேட- 
யி��கி'றன. மல�களி' நளின,<ட அறியாம�, அவ�ைற மிதி/0, அவ�றி' 
விாி�பி' ேமேலேய நட*0 ெச�கிேறா�. 
 
இவ�றி�, வ�டார/ தனி� கம)#சி ேவேற. 
 
இைவ, உடேனேயா, பி'னேரா மறதியி� �ைத*ேதா அ�ல0 ெவLேவ5 
ச*த��ப,களி�, நா�6�6 நா�6 வழிவழியாக#  ழ'5, ெவLேவ5 மண,கF� 
நிழ�கF� <., மி#ச ேநர/0�6, Ether-இ� நீ*தி�ெகா�ேடயி��கி'றன. 
ெவளி�ப�ட ைவ�6 அழிேவயி�ைல. கா/0�ெகா�.��கி'றன. 
 
எத�6?  
 
பி'ன� ஒ�நா� 
 
கடேலார� கிளிIச�  
நதிேயார� <ழா,க�  
வயேலார� ந/ைத �/0  
பாைத வழியி� 6*0மணி 
 
6ழ*ைதக�, �0�க� விழி�பி� க�ெட1�ப0 ேபா�. 
 
கவிெய'5�, கதக' எ'5�, காயக' எ'5�, நாேடா.ெய'5�, 
 
க�ண�ப' �'  ைவ/0 எ'ன�ப-�6 �' ஊ�.ய நிேவதனெமன, 
 
இ�பத,கைள, ெசா�கைள, ஒைசகைள/ த'த' ஈ1பா�1�ேக�ப/ ேத�*ெத1/0 
ஆர� ெதா1/0 ந� �' ைவ�ைகயி�, 



94 

 

 
அைத நா� அைடயாள� க�1ெகா�ைகயி�, "ஆ! ஈெத'ன? இ�ப./தா' எ' 
ெநIசி� இ�*தைத நா' ெசா�லவ�லாம�, இவ' எ�ப. எ' ெநIசி� இ�*தைத 
எ' ெநIசி7�*0 பி1,க# ெசா�7 வி�டா'?" எ'5 விய�ைகயி�, 
<#ச�ண�ைகயி�, அ# 5ைகயி�, ேத5த� ெகா�ைகயி�, உ�Fண�� ஆசி 
<5ைகயி� அ*த எN/0, (எN/0 எ'ப0 ெவளி e�.' ஒ� வைகதாேன?) 
எNதிேயா', வாசக' =வ�� அ*த# சமய/தி' ஆசிைய� ெப5கி'றன�. 
 
ஆசிேயதா' தாிசன�, ஆசியி�லாம� தாிசன மி�ைல. தாிசன� எ'ப0 எ'ன? 
 
எ' நர�பி' விதி�விதி�பி� ஏ�ெகனேவ அத-� �ைத*0 கிட*0, அLவ�ேபா0 
த'ைன ெவளி� ப1/தி� ெகா�F� வா)வி' இைச, இத' விைள வா: எ' 
மகி)#சியி' ம5 ெபய� அIச7. அவ� பாதகமல,களி� ேபா:# ேச�� ேநர�, 
ேநம� �' அறிய என�6# ச�தி ஏ0? இ*த அவ� யா�? ந�ட க�ெல�லா� 
சிவமாய ந�நா�1� ப�பி� அவரவ� த' உபாஸைனயி� சி50ளி 
ெப�ெவ�ளமா:, ச�தி எ'5�, விIஞான பாைஷயி� ether எ'5�, என�6� 
6லெத:வ� ெப�*தி� எ'5�, அவரவாி' நடமா1� ெத:வ� தா: எ'5�, 
ெபா0வாக உயிாி' கவிதா ேதவி எ'க�1மா? 
 
ஆனா� இ*த உ�Jாி��க� ஒ'5 6ைழ*0 ெதாட�*த ஒேர நிைலயாகிவி.�, இ*த 
உட�, அத' பல 6ைறகளி�, தா,க �.யா0; ககன/தி� பற*0ெகா�ேடயி��க 
�.யா0. அLவ�ேபா0 இற,கி பாத/த.யி� அத' ைதாிய/ைத உணர/தா' இ*த 
Jமி. மா�றிேய ெசா�கிேற'. இ*த Jமி இ��பதா�தா' கவிைதெய'5�, 
தாிசனெம'5�, பாைஷ ெய'5� அLவ�ேபா0 சிற6 விாி�க �.கி'ற0. 
 
ராஜாளியி' தனிைமயி� 
�றாவி' <�ட/தி� 
ஹ-மானி' தா�ட7� 
 
இ*த# சிற6� பரவச�, அவரவ� அைட*தி��6� ப�6வ/0�ேக�ப ேந�கி'ற0. 
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உடM�6�, ஆ/மாவி�6� இைட�பால�, சமாதான�, உறவி' ேந�/திதா', 
பாைஷ;� அத' பல நய,கF�. இ*த உவைமக�, ெசா� ' றீ�க�, 0�F 
மீ'ேபா� மன� தாவி/ தாவி� க�1வி�ட ேவ5 தட/0 �சி. 
 
அLவ�ேபா0 �/0யி� ெகா�1� ேவ5 பிரேதச பாைஷகளி' கல�பினாM�, 
ெசா*த பாைஷ ெசறி�� உர�� ெப5கி'ற0. ெசா*த பாைஷயி'  ய/தன�� 
ேச�*0 ெப�,கிைளயி�, �0/த�1 �ைள/தா� ேபா� ெச.யி� �0 ெமா�1� 
க�.னா�ேபா�,  ய பாைஷ ஒ'5 உ�வாகி'ற0. 
 
அ/தைன;� ஒேர ெச.யி� J/த மல�க�. ஆனா� மல��6 மல� அதனத' விதி 
தனி/தனி. 
 
ெகா�ைடயி� ஏ5பைவ சில, Jமியி� உதி�பைவ பல.  
 
அவ� பாதகமல,கF�6 அ�#சைனயி� ]வ� ெப5பைவ எ/தைன? 
இைல மைறவி� இத)க� சிவ*0, கா�பா� அ-பவி�பார�5, 
 
தன�6� பயன�5, தா' கழM� மல�#சிக� எ/தைன எ/தைன? 
பாைஷயி' உ#சக�ட,களி� உ�வாகி, நா�.' ப�ைப ெவளி�ப1/0பைவ 
அத' பழெமாழிக�. ஏ1, எN/தி' வர�ைப�<ட/ தா�., வா:ெமாழி யாகேவ 
வழிவழியாக இற,6� தைல�ைறயி' ஊ�ட�. 
 
கட7-� ெபாிய உ�ைமகF�, மதி�Y1கF�, ேபாதைனகF� பழெமாழிகளி� 
ெதளி*த ைதாிய, களிM� உவைமகளி� இN/0� பி./த ெசா�க�1 களிM�தா' 
அைட/0 ைவ/தி��கி'றன. 
 
'அக)வாைர/ தா,6� நில�ேபா�' - இ*த உவைமைய வர�ரஸாத� உ�ளவ'தா' 
வழ,க �.;�. 
"தீயினா�  �ட�� உ� ஆ5� ஆறாேத  
நாவினா�  �டவ1”  
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இத' அனாயாஸ/ைத;�  
 
'ஆறாேத"இ' கைட எN/தி' ஏகார/தி� ஏ�றி யி��6� பய,கர/ைத;� 
 
வ1வி' உ�சிறைல;�, ம'னி�ப�ற ேகாப/ ைத;� ஓயாத �N�க/ைத;�, 
நிைன/0� பா��க உ�ளவ��6 இ�ப�� கால.யி� Jமி கி1கி1�6�. 
 
ெசா'னவ' ெசா�7வி�1, அவ' ேம� ம�E� எ�ண�ற �ைற �ர�1 
ேபாயா# . ஆனா� அவ-ைடய ெசா�ேகாப�, ெசா� சா*த�. அவ' கா�.ய 
உவைமகளி�, அ�ல0 உவைமகளா�, இ'-� எ�ளள�� 6'றாம�, 
�ழ�க/திM� மி#ச ேநர/0�6 அ�டேகாச/திM� நீ*தி�ெகா�.��கி'றன. 
 
உவைமகளி�தா' பாைஷயி' ரா� dைல.  
 
ப�� எ'கிற ெசா� அ.�க. இ,6 ேந�*0 ெகா�.��கிற0. ப�� எ'றா� 
எ'ன? 
 
எ�ண�, வா�6, ெசய� ='றிM� பர�பைர யாக சாதகJ�வமாக ஏ5� 
ெம�6தா' தி��ப/ தி��ப எ�ணினைதேய வித�விதமாக எ�ணி, 
ெசா'னைதேய வித�விதமாக# ெசா�7, ெச:த ைதேய வித�விதமாக# ெச:0, 
='றிM� வித� விதமாக� <�.� கைட*0 - "அ�மா, எ'ன. ப�ணறா�? மண� 
<ட/ைத/ ]�கறேத!” 
 
"<டமா ? என�6/ ெத�/தி��ப/திேலேய வ*தா# . அதா' ஓ.வ�கிேற'! 
எ'ன. ெச:யறா?” 
 
கவிதாேதவி அவFைடய ம�ம��'னைக �ாிகி' றா�. அ*த மண�தா' ப��. 
அத' அ.�பைட உ#சரைண தி��ப/ தி��ப. 
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இ*த# சமய/தி� ஒ'ைற/ ெதளிவா�க வி��� கிேற'. எ0�� �திதாக நா�� 
சி�D./0விட வி�ைல. எ�லா� ஏ�ெகனேவ இ�*த0தா'. 
 
Let there be light; and there was light. 
 
இ�ளி' க��ப/தி7�*0 �ற�ப�ட0தா' ஒளி. ஏ�ெகனேவ இ�*த0தா'. 
ேவைளயி' ரஸாயன/தி� ந� உ�ெளாளி, த'ைன ெவளி�ப1/தி� ெகா� ைகயி� 
அைதேயதா' தாிசன� எ'கிேறா�. 
 
நிைனவி' ம5<�ட7�தா' ெநIசி' மீ�ட� விைளகி'ற0. ம5<�டைல# 
 �.விட/தா' கைலஞனிட� கைலயி' ஒ�பைட�� எ0�ேம யா��6� 
ெசா*தம�ல. எ�லா� வா)�ைகயி' நதிேயா�ட/தி� கட7� கல�க 
ேவ�.யைவதா�. 
 
ஆைகயா�, ராம', கி�Dண', இேய விடமி�*0 ேஜ. கி�Dண=�/திைய;� 
இ�ேபாைத�6) தா�., நா-� நீ;� வைர, த�ெசய�க� அ�ல. அ/தைன;�, 
அைனவ��, பா�கட7' கைடய7� கிைட/0� ெகா�ேட இ��பைவ. பி'னா� 
திர�1வ�� அ�த/தி' தாைரக�, திவைலக� நா�. ஏ�ெகனேவ நா� அமரபான� 
ெச:தவ�க�தா�. இ*த பா�கி ய/ைத, இ*த ஆன*த கீத/ைத/தா' எN/தாள' 
பா1கிறா'. ஜீவ பர�பைரயி' மா�ைப� பா1 கிறா'. பா�கட� பா1கிற0. 
கைடபவ� பா1கிறா�க�; கயிறா:/ திகN� பா��� விஷ/ைத� க�கி� பா1கிற0. 
 
"ஏேல வா7! ஐலஸா !” 
 
7' \ டா,, Wisdom of India and China எ'கிற �/தக/தி� ந� ேவத,கைள� ப�றி 
எN0�ேபா0 ெசா�கிறா�: And God Created himself – 
 
இ*த வா�6 என�6 ஆ#சாியமாக இ�*த0. ஆர�ப� �.� எ�லாேம இதி� 
அட,கிவி�டதாக/ ேதா'5கிற0. பிறவி�6 ஒ� ேநா�க�, நிமி/த� உ�1 
எ'பைத இைதவிட எ�ப.# ெசா�ல �.;�? 
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இ*த ஏ�பா�.�, எN/0 எ'ப0 எ' பிறவியி' நிமி/தமாக இ��6ெமனி� 
என�6 ேம�<றியப. ேதா'றிய பா�கட7' கைடய7� நிைன��6� �*திய 
கால/தி7�*0 இய,கி� ெகா�.��6� அமரகீத/தி�, நா' எNத 
ஆர�பி/ததி7�*0 எ' கைடசி =# வைர எ' நிமி/தமாக எ'னி'5 ெவளி�ப�ட 
அ/தைன எN/0�களி� ஒ� அ<.ர� ேச�*0வி.' ம�றைவ அ/தைன;� 
நீ�/0� ேபாக�1�. எ' வா)�ைக பயனைட*0வி�ட0 எ'கிற உவைகயி� எ' 
மாி�� என�6� கி�1மா? பிராணனி' =#ேசா1 ேச�*0வி1� அநாமேதய� 
பதவிதா' மக/தான பதவி. லா.ச.ரா. எ-� ='ெறN/0ம�ல; எ' �N� 
ெபய�ம�ல. அைடயாள/0�6� ெபயாி� ஆர�பி/0� ெபயேரா1 நா-� 
பா�கட7� கைர*0விட� ேவ�1�. 
 
இைத எNதி�ெகா�ேட இ��ைகயி�, கடேலா1 நதி�6� ேகாபேம'? எ'5 
ேர.ேயாவி7�*0 பாட� �ற�ப1கிற0. ஆ�; அ/தைன;� கட7� கல�க 
ேவ�1ெம'றி��ைகயி�, ேகாப/தா� பய' எ'ன? ஆகேவ ந� Rர ைசவ� 
உண� ம�.� இ��க�1�; பிறெமாழிக� ேம� கா�ட ேவ�டா�. பாைஷ;� 
ப��� அLவ�ேபா0 த�ைம/ தாேம �0�பி/0� ெகா�வத�6 ம�ற 
இல�கிய,களி' உர� காரண மா6�, ேதைவ. எ�லா பாைஷகைள;� ப.�க நம�6 
வழியி�ைல. அ/தைனைய;� ெமாழிெபய��பி� ஆ,கில� ந� வாச�ப.யி� 
ெகாண�*0 த�கிற0. 
 
ஆ,கில� ஜீவ பாைஷயாக இ��பத�6� காரண� - அ0 இ*தியாவி' அ*நிய 
நா�1� கட'கைள� கா�.M�, ராBஸ அள��6/ ெதா'5ெதா�1 அ*நிய 
ெமாழிகளி7�*0 கட' வா,கியி��கிற0. இ*த இட/தி� அத' சிற��, அ0 
தி��பி� ெகா1�ப தி�ைல. அ/தைனைய;� தன�6# ெசா*தமா�கி� 
ெகா�1வி�ட0. ெசா*தமா�கி� ெகா�.��கிற0. ஆ,கில/ைத நிைறய� 
ப.;,க�. இ�>5 வ�ட ஆ,கில அரசா�சியி�, வயி�5� பிைழ�� காரண 
மாகேவ வM�க�டாய� ப.�பாக, எ,க� தைல�ைற வைர எ,க� ர/த/திேலேய 
ஊறிவி�ட0. அ0ப�றி என�6 வ�/தமி�ைல. மகி)#சிேய. உலக/தி' பலகணிக� 
திற*0ெகா�டா� ேநா6மா? 
 
Let there be light! 
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ெத'ற� R கிற0. கத�கைள =டாதீ�க�. 
 
ஸ��கி�த/தி� U�ஹ�, ஆ�பிாி�காவி� வி�பா. 
 
U�ஹ/தி7�*0 7�பாவா? 
 
வி�பாவி7�*0 7�ஹமா? 
 
ஆரா:#சி, யா��6 �த� தா�Jல� எ'5 பிர#சிைனைய வள��பத�க�ல. 
 
Jம/திய ேரைகேபா�, பாைஷ ம�கைள எ�ப. வைள/0� க�.� ெகா�.��கிற0 
எ'பதி� விய��ற/தா'. 
 
சாி, கைதெய'5�, கவிைதெய'5�, ஞான ெம'5�, விIஞான ெம'5�, ப� 
ெப'5� ெமாழியி' ெப�ைமைய அைற<வி� ெகா�.��கி ேறா�. இ'-� 
அM�கவி�ைல. அM�க� ேபாவதி�ைல. 
 
ஆனா� வா:ெமாழி தா�., ேபசாத ெமாழி ெய'5 ஒ� க�ட� இ��கிற0. ெமாழி 
ேநா�க� ெவளிe1 எனி�, அ*த ெவளிe1 6றி�பாேலேய நட�ப0. 
 
ெவளிe�1�6 ஆ,கில வா�/ைத Communication (com+uni) ேச�*0+ஒ'5) 
அதாவ0 பல, ஒ'றாத�. ஆகேவ �ாிவ0தா' பாைஷயி' 6றி�ேகாேள தவிர ேப#  
அ�ல. 
 
6றி�பா� உண�/தைல கிராம/தி� ப�. ன/ைத� கா�.M� அதிக� பா��கலா�. 
இய�ைகயி' விசால/தி�, பர*த ைமதான,களிM� ஆகாய ெவளியிM� அக'ற 
வய��ற,களிM� மனித' இைழ*0வி1வதா� ேப#  தாேன அட,கிவி1கிற0. 
 
பி�ைள� ப�வ/திேல, கிராம/தி� எ' தக�ப னா� வா/தியா� ேவைல 
பா�/0�ெகா�.�*த ேபா0, எ,க� R�1�ெகதி� R�.� ஒ� �த7யா� வசி/0 
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வ*தா�. நா,க� 6.யி�*த R�1�6# ெசா*த�கார� ைக�ேகாள �த7யா�. 
ெநச�/ ெதாழி�. 
 
ஐயா�� அ�மா�� பிர�ேமா�சவ/தி' ேபா0 �வாமி�6 �' ெச�M� Jத� 
ெபா�ைமக� ேபா'5 இ��பா�க�. 
 
�த7யா� வி.காைலயி�, கழனி� கா�ைட#  �றி� பா��க� கிள�பி� ேபா:வி�1 - 
ப/0 ப/தைர�6/தா' தி��பி வ�வா�. _ைழ;�ேபாேத உ5மM�6� =�6 
உறிIசM�6மிைடயாக ஒ� தனி# ச/த� அவாிடமி�*0 ெவளி�ப1�. அவ� 
மைனவி அ0 ேக�1� பதறி� கிண�ற.�6 ஓ., தவைலயி� த�ணி� ைக கா� 
கNவ� ெகா�1வ*0 ைவ�பா�. 
 
உடைல#  /த� ெச:0ெகா�1, இ0 �னான� அ�ல, தி�நீ5 தாி/0, �த7யா� 
தறியி� இற,6வா�. ச�5 ேநர� ெபா5/0 அேத உ5ம�. எ,கி�*தாM� அ*த 
அ�மா��6 எ�ப./தா' கா0 ேக�6ேமா? ஆவி பற�க ஒ� ைகயி� கIசி;�, ஒ� 
ைகயி� த�ள�மா: ஒ. வ�வா�.  அ�ல0, பாவி� அ5*0ேபான இைழைய 
நிமி�1வா�. ேப# �ேகா, த��க/0�ேகா ேநர� கிைடயா0, ெநச�/ ெதாழி7�, 
அ0�� தறியி� இைழ அ5*தா� கரண� த�பினா� மரண� மாதிாி, 65�ேக பா;� 
நாடாவி� இைழய5த� ேநரலா�. ெந1� பாவி� ேநரலா�. M,கியி' 
க�டா'களி' சம' கF�6� க�ணி' கணி��/தா' அள� கவன� ச�5� 
பிசகினா� ஏமா�ற� கா/தி��6� ெச�ப' ேவைலக� எ/தைனேயா இைடயிைடேய 
இ�� கி'றன. இதனா�, உ�மணா=Iசியாகேவா, ஊைம யாகேவா இ��பா�க� 
எ'5 நா' ெசா�ல வர வி�ைல. ஆனா� உஷாரா: ேமான/தி'  �தி, தறியி' 
இய�க/தி� சா�*தவைர� கLவி�ெகா� .�/த� ெவளியா��ேக ெதாி;�. 
 
மாைல ேவைளயி� தறிைய வி�1 இற,கி வாச7� நி�பா�. 
 
உ5ம�, 
 
அ*த அ�மா, ஒ� 6�. ம� 61ைவயி� எ�ெண;ட' ஒ. வ�வா�. 
வா:�காைல/ தா�. உ�ள ப#ைசய�ம' ேகாயி7� விள�கிட, 
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நிலா ெவளி#ச/தி� ந1��ற/தி� �த7யா� சா�பி�1� ெகா�ேடயி��பா�. 
ம5ப.;� உ5ம�. 
 
அவ� மைனவி ந1ந1,6வா�. ெம:யாகேவ உட� ெவடெவட�6�. 
 
"எ'ன ஆ# ?" அவளிட� கி கி �ேப'. 
 
"எ�F/ 0ைவய7� �ளி <.�ேபா#சா�.”  
 
�த7யா� எ,களிட� கலகல�பா: இ��பா�. அவ� ேபசினா� இ'5 Jரா� 
ேக�1� ெகா�.�� கலா�. வா:வி�1# சிாி�கமா�டா�. உட� ம.ம.யாக� 
6M,6�. அ0 பா�1�6, தா;மானவ� பாட�, அற�பளி வர சதக�, 6மேரச சதக�, 
ப�.ன/தா� பாட�, 6ற�, ‘க#சி ேயக�பேன, அ��பா, தி���க), எ�ப./தா' 
த,6 தைடயி'றி வ�ேமா, வ*0 ெகா�ேடயி��6ேமா, அ/தைன;� _�ணிய 
அ�/த#  ைவகFட'. எ' எN/ைத பாதி/த ��கிய� பா/திர,களி� �த7யா�� 
ஒ�வ�. 
 
ஆனா� எ'-ைடய விய�� யாெதனி�, இ*த ஒேரவிதமான உ5ம7� இ/தைன 
அ�/த,க� விசி5கி'றன? 
 
“சிவபா�கிய�, நீ எ�ப.� �ாிI �கேற?” எ'5 ேக�டா�, அவ� சிாி�பா�. 
"எ'ைன� ேக�டா என�ெக'ன ெதாி;�? நீதா' இ,கிd� ப.#சவ'. நீதா' 
ெசா�லE�. என�6/ தமி) எF/0�<ட/ ெதாியா0.” 
 
ெமளன� எ'ப0 ெவ5மேன ேபசாம� இ�/த� அ�ல. ெமளன� ேப#சி' ஒ� 
�தாயி. அதி� ஏேதா ேயாக�, தா*/ாீக� கல�கிற0. அ�ல0 ஆர�பி�கிற0 எ'5 
நிைன�கேவ கவ�#சியாக இ��கிற0. அ,6 இ'ெனா� தட/தி' கத� திற�கிற0. 
அ�ல, திற�க� கா/தி��கிற0. இைதவிட உ'னத இல�6, இல�கிய/தி� உ�டா? 
த�1,க� திற�க�ப1�. 
 
ெசா�7விடலா�,  லபமாக, 
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6றி�பாக உண�த�<ட� ெபாித�ல, உண�வ0 அைதவிட� ெபாித�லவா? 
�/திசா7/தன/0�6� �'னா� �ாி*0ெகா�ள இDட�, ஒரள� பய�, 
 
ஈ1பா1, ப�தி, வி வாச� ேவ�1�. பழக� பழக� ப�6வநிைல எ:0�. ேப#சி' 
விய�/த� அறி*தபி', ேப#  கீ# கீ# தா'. 
 
ெகா�டா,க#சியி� த�ணி��, ப�க/தி� ஊசி;� கைதயி� ='5 விஷய,க� 
�லனாகி'றன.  
 
ஒ� ப��ைக<ட# சி*தாம� ஒ�வ' வா)நாளி' கைடசிவைர சா�பி�1� 
ெகா�.�*தா'. 
 
ஒ� ப��ைக<ட# சி*தாம� ஒ�/தி, அவ� வா)நாளி' கைடசிவைர பாிமாறினா�. 
 
ஒ� ப��ைக<ட# சி*தாம� சா�பி1வ0 ெசள*த�ய உபாசைன. 
 
இ0ப�றி ஒ�வ��ெகா�வ� எ�ப./தா' இ��க ேவ�1� எ'5, �'<�.# 
ெசா�7� ெகா�ள� மி�ைல. அதனா� ெகா�டா,க#சியி� த�ணி��, ப�க/தி� 
ஊசி;�, நிக)*0 ெகா�ேடயி�*த ெசள*தாிய/0�6# சா<ழியாக நி'5வி�டன. 
 
எN/தாள', வாசக', இைடயி� எN/0 - இ*த உற�� இ�ப./தா'. 
-------------- 
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 9999    
 
நா' பிற�பத�6 �'னேர இற*0வி�ட எ' அ�மாைவ� ெப�றவF�6 
அ/தியாயேம ஒ0�கி வி�டபி', நா' ந'6 அறி*தவ�, எ' த*ைதைய� 
ெப�றவைள� ப�றி எNதாவி.', நா' ந'றி ெகா'றவனாேவ' எ'ப0 ம�1� 
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அ�ல. நா' ேம�ெகா�.��6� காாிய/தி' ேநா�க�� கைல;� 
தவறினவனாேவ'. 
 
ெபாிேயாைர� �க)ேவா�. 
 
ம'னி�பா�.யி' ெசலல/ தீவ�.' நா'. ஆனா� அவ� ேபானபி', ேபர' நா' 
அவF�6 ெந:�ப*த� பி.�க� ெகா1/0 ைவ�கவி�ைல. அவ� மரண/தி'ேபா0 
அவ� ப�க/தி� நா' இ�ைல. 
 
காIசி�ர/0�6 (பைழய கண�6) ஐ*0 ைம� - ெச'ைன�6 நா�ப0 ைம� 
]ர/தி� ஐய'ேப�ைட (அ�ேபா0) கிராம/தி� வா/தியா� ேவைல பா�/0� 
ெகா�.�*த அ�பா (அ�ணா)விட�, ம'னி (பா�.) இற*தா�. அ*த# சமய/தி� 
ெச'ைனயி� வாஹினி பி�ச� (7மிெட�)ளி� என�6 ைட�பி�� ேவைல. ம'னி 
சா6� த5வா: ேசதி இ��ைற வ*0, ேபா:� பா�/0வி�1 வ*தபி' –  
 
பா�.�6� �ல'க� ஒLெவா'றா: ஒ1,கி வி�டன. "ம'னி, இேதா ராமாமி�த� 
வ*தி��ேக'! ம'னி, இேதா எ' �த� ச�பள� (அ0 �த� ச�பளம�ல). ைகயி� 
வா,கி�ெகா�F,க�. ம'னி, இேதா நம�கார� ப�ேற'.” க�களி� பா�ைவ 
ேபா:வி�ட0. ைகக� எ'ைன ஆசியி� ெதாட/ 0ழாவி, �பாிச உண��� 
அ�5வி�டேதா எ'னேவா, <�பி�ெகா�கி'றன. உ�நிைன� ம�1� ஒ.� 
ெகா�.��கிற0. 
 
ேபா:� பா�/0வி�1 வ*தபி', ம'னி ெச/0� ேபா:வி�டா� எ'5 ஆ� வ*த0� 
d� ேக�ட0� மாேனஜ��6� ேகாப� வ*0வி�ட0. "உன�ெக'ன, பா�.,க 
ெச/0�ேபா:�கி�ேட இ��பா,க. அவ,கF�6� ேவைலயி�ைல, உன�6� 
ேவைல யி�ைல” எ'கிறா'! வயி�5�பிைழ�� எ'ென'ன ெவ�லா� 
ேக�1�ெகா�ள ேவ�.யி��கிற0! �ைற/0�ெகா�டா� நா' ந1/ெத�வி�, 
 ைள  ைளயா �பா:க� இ�ப/ைத*0. மாத� ச�பள�, 61�ப� அ�ேபா0 
த/தளி/0�ெகா�.�*த0. 
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"இ*த� 61�ப� எ'ைற�6/ த/தளி�கவி�ைல?” ேக7� ெகா�காி��# சிாி�� 
ேக�கிற0. 
 
(சிாி�� எ,க� உாிைம) 
 
ஞாயி�5�கிழைம<ட வ*தாகE�. ேப��6 அைரநா�. அ*த ேவைல;� 
�Nநாளி' சா5 ேவ5 ச�ைக ேவறாக� பிழி*தாகிவி1�. எ' நா� காைல 9-30 
மணியி7�*0 இர� எ�1 - எ�1�6 ேம� அத' ஒ�1�க� அ'ற'5 எ�ம�.� 
நி'றனேவா, அ0வைர. O.T.? அ�ப. எ'றா� எ'ன ? அ�பேவ சீ�ைட� 
கிழி/0�ெகா�ள வழி "ம'னி# �ேகா,ேகா ஸா� ெதாியாம� ேக�1வி�ேட' 
ஸா�.” 
 
'ஸாாி த�பி, இ0 உ' த�ேபா1 ேபாக�ேல. இ*த எ�ண� ம/தவ,ககி�ட 
�ைரேயாடாம� இ��க உ'ைன �'னா� கழ�.ேய ஆகE�, ஆபேரஷ' 
ெச:யறமாதிாி. 
 
ேவைல�6 அம�*த �திதி�, எ' அறியாைமயி� �த� ஞாயி�5�கிழைம நா' 
ேவைல�6� ேபாக வி�ைல. அ1/தநா� ேபான0�, "ஒேஹா, நீ,க� எ�லா� 
Gazetted ஆYஸ�களா? ஞாயி�5�கிழைம வரமா�S,களா�6�!” 
 
சாி, நா' ேவைலைய உதறிவி�1 ம'னி�பா�. சா��6� ேபாயி�*தாM� அவ� 
ஆவி ச�மதி/தி�� கா0. அவFைடய கைடசி =#  எ'ைன� க�.�க/ 
தி��பினாM� தி��பியி��6�. 
 
"அட அசேட! இ�ப.� ெபா5�பி�லாம� இ��ைபயா? 61�ப� எ'னாவற0?” 
 
“என�காக வ*ைதயா? ந'னாயி��6! எ'ைன� பா��கா�டா�தா' எ'ன ? நா' 
ேபாக ேவ�. யவ�தாேன!" 
 
மாேனஜ� படபடெவன� ேபசிவி�டாேன ஒழிய, ஒ� கா�, அைரமணி ேநர� 
ெபா5/0/ தாேன எ'ைன� ேபாக# ெசா�7வி�டா'. ஆனா� வ�. கிைட/0 
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நா' ஊ� ேபா:# ேச�வத�6�, ம'னி�6 ெந��� ைவ/தாகிவி�ட0. அவ� கைத 
�.*0 நா�ப/ைத*0 வ�ட,கF�6 ேமலாகி'றன. 
 
சில சமய,களி� T)நிைலயி' அM�பி� ெநா*0 ேபாைகயி� அவ� நிைன�� 
எN�. 
 
(அைலபா;� மன*தாேன!) 
 
இ*த R�.�, அ*த தட;ட� ெக1பி.�கார� க�, அசாதாரணிக�, தா,க� தனி 
எ'ற இ5மா��� ெகா�டவ�க�, அடாவ.க� - இ*த� ப�.னி� கிரா�கி R�.�, 
��வ ஸா0 ம'னி எ�ப. மா�.� ெகா�டா�? இ*த நிைல அவF�6/ 
ேதைவயி�ைல. 'ஆஹா ஒேஹா' எ'5 இ�லாவி.-� அவ� பிற*த R�.� பசி 
கிைடயா0. தக�பனா� கன� ப�ணினவ�. �ரவசன� ேவ5 ெசா'னா�. இதி� 
வ�மான� தவிர, ெகாIச� J�திதி;� இ�*த0. <ட� பிற*தவ' ஒ� 
அ�ணா�ட' சாி. 
 
ஏ'? ஏ'? ஏ'? 
 
இ0 எ/தைனயாவ0 �ைற ெசா�கிேறேனா? ஏ'? ஏ0? எ�ப.? இ*த� 
ேக�விகF�6 அவ� கால/தி� சி5 தைலகF�6 உாிைம கிைடயா0. ‘எ�லா� 
எ,கF�6/ ெதாி;�! எ�லா� அதி� �.*0ேபா: வி�ட0. அவ�க� தீ�மானி/0 
�./த0தா'. ஊ�க� கி�ட� கி�ட அவ�றி� �ட,கிய உற�க� ஆயிர�, இ,ேக 
ெதா�1 அ,ேக ெதா�1 தைலைய#  �றி =�ைக/ ெதா�1 ஏ�ெகனேவ ஒ� �.#  
எ,ேக-� இ��6�. உற�க� வி�1� ேபாக �.யா0. அ��வா/0# ச�ப*த� 
ேலசி� கிைட�க� <.யதா? ராஜ ச�ப*த� அ�லவா? 
 
ம'னி இ*த R�.� �6ைகயி� அவF�6 வய0 எ�ேடா, ஒ'பேதா? தா/தா��6� 
பதினா5. அவ� ெபா. ேபாட ஆர�பி/தாகிவி�ட0. பாட�� ஆர�பி/0வி�டா�. 
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கDட� ெதாியாம� வா)*0வி�1# ேசா5 0ணி�6 லா�டாி அ.�6� இட/0�6 
திSெரன மாறிய0� 6ழ*ைத�6 எ�ப. இ��6�? அவரவ� நிைன/0� 
பா�/0�ெகா�ள ேவ�.ய0தா'. 
 
அ�ணா அ.�க. ெசா�வா�: "இ*த ம'னி யி��கிறாேள, அவ� தைலயி� பிர�மா 
எ�ேலா��6�ேபா� எNதவி�ைல. எ'ன ஆ;த� ெகா�1 எNதினாேனா? 
இ�ப.;� ஒ� பரம T'ய ஜாதக� உ�டா?” எ'5 ேவதைனயி� அ,கலா:�பா�. 
"அ��வா/0# 'சா�பா ேவ5 விN*தபி' விேமாசன ேம0?” 
 
ஆனா� ம'னி எ'ன நிைன/தா�? அவ� 6ழ*ைத� ப�வ/தி� நிைன/தைத� 
6றி�கவி�ைல. 
 
ேபாக� ேபாக. 
 
க�ணதாச' பாட� அ��தமாக ஆர�பி�கி'ற0.  
 
இர�1 மன� ேவ�1�  
நிைன/0 வாட ஒ'5  
மற*0 வாழ ஒ'5  
 
ஆனா�, நிைன�பத�ேக ம'னியிட� மன� எ'5 ஒ'5 இ�*தேதா? 
 
ெப�கF�6 மான/ைத� ப�றி மாறி மாறி உபேதச� ெச:வேத ஒழிய, 
அவ�கFைடய மன/ைத� ப�றி ஆ�கேள ஆக�1�, ெவளி�பைடயாக� 
கா�.�ெகா�டதாக/ ெதாியவி�ைல. 
 
அ1�6�தா' உ' ஆலய�.  
 
அ1��தா' உ' வழிபா1. 
 
க�லானாM� கணவ'. 
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��லானாM� ��ஷ'.  
 
உன�6 வா:/த0தா' உ' வா)�ைக�6 உபேதச�. 
 
மணமா6� வைர ெப�ேறா�, மண� ஆனபி' ��கக�, கணவ-�6� பி' 
பி�ைளக� - ஆகேவ அ�.� பிைழ��தா'. உ' வா)வி' வழி, ேநா�க�, வி.� 
�.� எ�லாேம - இ*த அ.�பைடயி�தா' ெசா�7M� ெசய7M� ெப�.��6 
அ*த� கால/0 �/திமதிக�, 
 
உைளேம� நட�கிேற'. என�ேக ெதாிகிற0. எ*த நிமிட� அ. பிசகி# ேச�றி� 
விN*0 =)கி வி1ேவேனா? பயமாயி��கிற0. 
 
ெப�.� ஆ�1 ெகா�டா. ஆகிவி�ட0. 
 
பாரதி >�றா�1 விழா நட*0ெகா�.��கிற0. 
 
ேம�க�டைத� ப./0, �0ைம�ெப� பைட எ'ேம� ெவ6�1 எN� பய/தி� 
ஒ1,6கிேற'. நா' எ' ெச:ய? யா� க�சி;� நா' ேபசவி�ைல. அ*நா� 
ச�தாய� ெப�.��6 மனேம இ�லாம� ேபாக அ./த0 நியாய� எ'5 
<றவி�ைல. அ*நாளி' நட�� இ�ப. எ'5 ெசா�கிேற'. <டேவ அ*த# சா�கி� 
இைத;� ெசா�ல ேவ�. யி��கிற0. ம'னியி' T)நிைலயி�, அவF�6 மன� 
எ'5 ஒ'5 இ�*தா� நிைன/0 வா.�ெகா�ேட யி��க ேவ�.ய0தா'. மன� 
அவF�6� க�1�ப. யாகாத ெசா6 . அவF�6� இ�*தத�6�. ந�ல ேவைள, 
அைத;� அவ� அறியாத0தா'. 
 
R�1�6� �0�ெப� வ*த�டேன, அவைள அ1�6�ளி� அைட/தா�க� எ'5 
என�6/ ேதா'றவி�ைல. அ��வின� ெப�கைள# சிைற ைவ�6� 61�பம�ல. 
அ0 அவ�க� இய�ைக அ�ல. ஆனா� வ*தவF�6/ தனி# சMைக 
கிைட/தி��6� எ'கிற அ�/த� அ�ல. தனி� கனி�� கிைட/தி�� கா0. ப/ேதா1 
பதிெனா'5 - த��, 61�ப/தி� அவ� வ*தேபா0 எ/தைன எ/தைன ேப� எ'5 
என�6/ ெதாியா0. எ�ேலா��6� வழ,க�ப1� ெபா0�பைட அல�சிய/தி�, த' 
நாமேதயம�5, (ஏ 6�S !' அ�ல0) “ஏ , கி�Dண சா�திாிக� ெப�ேண!” - 



108 

 

க�.�பாக அவF�6 இ�ட ெபய� aதாலBமி எ'5 அைழ�கவி�ைல. அ0 
நி#சய�. அ*த� கால/0� பாணி அ�ப.) வைளய வ*தி��பா�. 
 
வ*த �திதி� ம'னி�6 இ*த� <�ட/தி� ஸ�ேலா ��ேலா எ'5 
ச*ேதாஷமாக/தா' இ�* தி��6�. பிற*த R�.� அவ� தாயி�லா� 6ழ*ைத. 
இ*த� கலகல�� ஏ' பி.�கா0? ஆனா� ேபாக� ேபாக, ஒ�நா� 6ழ�� 
தீ�*0ேபா# , ஒ�ேவைள சாத� தீ�*0ேபா# , ஒ�நா� =ைல� பைழய0� கா7’ 
எ'கிற நிைலைம அ.�க. ேநர, பசி தா,காம� அNைக வ�ைகயி� யாாிட� 
ேபா:# ெசா�7� ெகா�ள �.;�? 
 
நாM மாத�, ஆ5 மாத,கF�ெகா� �ைற பா��க வ�� த*ைதேயா1 தனியாக� 
ேபச, இட�� சமய�� ேதட �.;மா? அ�ப.ேய அவசரமாக இர�1 
வா�/ைதகF�6 இட� கிைட/தாM� த*ைதயிட� ஆதர� கிைட�6மா? 
 
“எ0 எ�ப.யி�*தாM� அ�மா, இனி இ0தா' உ' இட�. பிற*த R�1 ம�ைட 
தைரயி� உ�ளாம� பா�/0�ெகா�ள ேவ�.ய0 உ' ெபா5��. எ�லா� ேபாக� 
ேபாக# சாியா� ேபாயி1�.” 
 
அ�ப./தா' ஆ5த� ெசா�வா�க�. 
 
த�ெசயலாக# ச�ப*தி அ�மா� அ*த� ப�க� வ*0வி�டா�, மிக�� பணி�ட', 
"6ழ*ைத மன� ேகாணாம� நட*0ெகா�கிறாளா? அவ� உ,க� R�1# ெசா/0. 
அ�ப. வா:/த0 எ,க� பா�கிய�.” 
 
ச�ப*தி அ�மா� அத�6 பதி� ெசா�வாளா? உத�ைட� பி0�கி�ெகா�1 ஒ� 
�'னைக, அத�6 எ'ன அ�/த�? 
 
இ*த நாF�6 இ0 சினிமா டயலா�. 
 
அ*த நாளி' யதா�/த/தி� பாைஷேய இ0தா'; �./0# ெசா�கிேற'. 
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"ேபாக� ேபாக# சாியா� ேபாயி1�." 
 
எ'ன ெபா'னான வா�/ைதக�, ம�*0 வா�/ைதக�! சி*தி�க# சி*தி�க 
ஒளஷத/தி' ��ட/ தினி'5 ஏேதா அகி��ைக T)*0 அதி� மண� மித�கிற0. 
 
ெவ5� ஆ5த� வா�/ைதகளா அைவ? gigsLDIT வி' ேதட7' �.ேவ அதி� 
அட,கியி��பதாக ஒ� சமய� ேதா'5கிற0. ச/திய/தி' நீேரா�ட� அதி� 
ெதாிகி'ற0. சீட-�6 6�வி' உபேதச,க� ஏேதேதா ஜிகினா கா�1கி'றன. 
 
ெபா5. 
 
கா/தி�. 
 
அட�6. 
 
வைள*0 ெகா1. 
 
அ0 அ0 அத' ேவைளயி�தா' வ��. 
 
உ'னிடேம இ��பைத  
 
எ,ேக ேத.�ெகா�.��கிறா:? 
 
இ'-� ஏேதா ெதா1வான/0�6 விாி� ெகா1/0� ெகா�ேட ேபா6� mystic 
வா�/ைதக�. 
 
ேபாக� ேபாக# சாியா� ேபாயி1�.  
 
ஆ�, எ0 சாியாக� ேபாகவி�ைல?  
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ம'னி�6 - அ�ேபா0 அவ� இ'-� ம'னி அ�ல. சீதாலBமி�6 - அவ� 
சீதாலகDமி;� அ�ல. சாி, 6�.�6, இ*த R�1� ப�.னிக� பழகிவிட 
வி�ைலயா? அைர/தவF�6 ஆ�1�க�, சைம/த வF�6# ச�. - இ0தா' 
61�ப�. 61�ப� ஒ� பா�கட�. 
 
மன/0ட' பசிவயி5 சமாதானமாகி விடவி�ைல. சமாதான� எ'றா�, வில�க 
�.யாதைத அ_பவி/ேத யாக ேவ�1� எ'கிற நிைல. 
 
வா)�ைகயி� வயி5 ஒ� அ/தியாய�, வயி5 ம�1� வா)�ைக அ�ல. 
 
அ�கிரம,கF�6 அ/தியாய� ஒ�ணா ெர�டா? க�ைண/ திற*0ெகா�ேட 
அவ�றி� வா)*0ெகா�1 மிIசவி�ைலயா? ம'னி அ�ப. வா)*0 மிIசா 
வி�டா� நா' ஏ0? அவ� வழி� ேபர' அவ-� இேதா த' ஒட/0�6� 
கா/தி��கிறா'. 
 
Life marches on. 
 
6ழ*ைத 6மாியாகி, த' மல�#சியி' �0 விழி�பி�, த' ம'னவைன� 
கா�ைகயி� உ�fர உவைக ெபா,கியி��க மா�டாளா? 
 
ஆனா� இ*த ராம வாமி�6 இ*த# சீதால� மி யிட� அேத பர�பர� ேந�*தேதா ? 
 
ேதா�ற/ைத� க�1 ஏமாறாேத. 
 
நிற� பா��காேத, 6ண� பா�. 
 
பா�யா �பவதி ச/�. 
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இ*த� ேகா�பா1களி' க�கFட', ராம  வாமி�6# சீதாலக)மிைய� பா��க 
�.*ததா? அவ� ஏ�பா1 ப�ணி�ெகா�ட லBமிைய/தா' ேக�க ேவ�1�. 
அவைரேய ேக�டா� –  
 
"நிகாி�லா ேநசம. இ0 
ேமாச� ேமாக� என� ேக0�க.?”  
எ'5 கவி பா.யி��பாரா? 
 
ம'னிைய� ேக�.�*தா� எ0�� ெசா�7 யி��கமா�டா�. ெமளனமா: 
அ_பவி�பதி� அவ� வ�லவ� இ�ைல. ெமளன� அவ� பாைஷ அ�ல. அவ� 
சைத. 
 
ராம வாமி. 
 
சீதாலBமி. 
 
ெபயேரா1 ஒ�5ைம சாி. 
 
ஆனா� ேஜா. ேச��6� ெபாியவ�கF�6 இ*த� ெபா�/த� ஒ'ேற ேபா0�. 
இ0ேவ மாெப�� ச6ன�. உடேன அ1/0# ச6ன� கா�1� பதவி. 
 
ம'னி� பா�.ைய நா' நிைன�ேபா1 பா��6� ேபா0 என�6 வய0 ஐ*0. அவ� 
அ5ப0�6� _ைழ*0ெகா�.�*தா�. ெந�றியி� தக1 அளவி� பிரகாசி/த 
6,6ம/ைத;� ெவ�ப�1� ேபா� மி'னிய <*தைல;� தவிர/ தனியாக என�6 
ேவ5 ெதாி;� வய0 அ�ல அ�ேபா நாளைடவி� உ��� த�ணி;� கார�� 
உட�பி� என�6 ஊற ஊற அவைள/ தனியாக�� தா/தாேவா1� ேச�*0 
பா��ைகயிM� பிற� ெசா�வைத� ேக�பைத;� ைவ/0�ெகா�1 அவ� த' சிறிய 
வயதினி� ஆகிM� சாி - உ�ற வயதிM� சாி எ�ப. இ�*தி�� பா� எ'5 
அ-மானி�க �.*த0. எ' பா�.ைய� ப�றி ேவ5 ஏ0� ெசா�ல நா' 
தயாராயி�ைல. இ0 பா�கடலா? அ�க�ேபாரா? அவ� <', 6�1, ெசவி1, ஊன� 
இ�ைல. 
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ஒ'5 ம�1� ெசா�7 நி5/தி�ெகா�கிேற'. ேதா�ற/ைத� ெபா5/தவைர 
அ��வா/0 இன/0�6 ேந� எதிாிைட. ப.�பா, எN/தா, வாஸைன கிைட யா0. 
சாியான உழ� மா1. இ*த# ச�சார/0�6 அவைள� ேபால உழ�மா1தாேன 
சாி�ப1�. 
 
க�யாண,க�  வ��க/தி� ஏ�பாடாகி'றன. 
 
காவ�க� இ,6 எ�ப.ேயா ஆகிவி1கி'றன. விய��� அதி�தாேன இ��கிற0. 
"ேபாக� ேபாக எ�லா� சாியா� ேபாயி1�." 
 
ச�ைடேயா, Jசேலா, உைதேயா, 6/ேதா, ஆைச� கிழ/தி லBமிேயா இ/தைன 
ந1விM� ச�தாிஷி, அமி�தகேடச', அகிலா�ட�, aமதி, கா�/திேகய' தவிர 
இவ�கF�கிைடயிேலா �'னாேலா கண�6/ தீ�*0வி�டைவ இர�1. 
 
ெகாN*த' ைம/0ன'மா�கF�6� க�யாண மாகி, ஒரக/திக� ஒLெவா�வரா:# 
ேசர# ேசர, "ம'னி" எ'5 அைழ/0, ஊ��ேக ம'னியாகி வி�டா�. பா�. 
எ,கF�6� ம'னியான கைத இ0தா'. 
 
61�ப� எ�ேபா0 உைட*த0? உைட*ததா? அ/தியாவசிய/தா� பிாி*ததா? 
நாஸு�கி� பிாி*ததா? ம'னி =.ன கத�. எத�6� காரண� ம'னியி�ைல. 
அதனா� அவF�6/ ெதாியா0. எ�லா�� இ�* தி��6�. சேகாதர�க� ஆ5ேப�� 
ஆ5 தி�6க� ஆ#ேச! 
 
இ/தைன ேப� ேச�*0 இ�*த சமய/திM�, பிாி*0 ேபான பி'ன�, நா� 
கிழைமெய'5, ஒ'5 ேச�� சமய/திM� உைழ�� எ'னேவா ம'னி;ைடய0 
தா'. வி.காைல சாணி ெதளி�க எN*தாெளனி� இர�, இ��கிற அN�6, 
க�7�1வி�ட தைலயைண யி� தைல சா:�க மணி ப/0, பதிெனா'றாகிவி1�. 
வார/0�6 இ� �ைறயாகி-� மா�பி�ைள வா/தியா� விகாாி ேபா: வ*0 இர� 
ப'னிர�1 மணி�6� கதைவ/ த�.னா�, எN*0 கதைவ/ திற*0 அவ��6# 
சாத� ேபா�1, பிற6 தா' சா�பி�1வி�1 இைடயி� ேதக அM�பி� �னகி னா� 
'6�பா 6�மா - ரா�</0 இ'-� நீ.�6�. 
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அJ�வ இைடேவைளகளி� ம'னி பிற*தக�� ேபா: வ�வா�. இேதா வாளா. - 
தாேன! காைலயி� ேபானா� மாைலயி� அநாயாசமாக/ தி��பி விடலா�. நா' 
ரயிைல மன/தி� ைவ/0�ெகா�1 ெசா�லவி�ைல. 
 
அ*தநா� எ�லாேம கா�நைடதா'. தி��பி வ��ேபா0 இ1�பி� 
=�ைடகேளா1தா' வ�வா�. 
 
அாிசி, ப���, உF*0, மிள6�ெபா., =�ைடேம� ந1வழியி� ெதாி*தவ� 
ெகா1/த வாைழ�கா:, கீைர/த�1, 61�ப� இர�1ேவைள பசியாம� சா�பி1� 
வMவி�தா' =�ைட இ��6�. 
 
ம'னி�6 அ�பா இ�*தவைர இ*த# சீ� நட*0 ெகா�.�*த0. அ�ண-�6� 
த,ைக�6� எ'ைற�6ேம ஒ�5ைம இ�*ததி�ைல. 
 
“எ'னடா நீ 61மிேயா1 பிற*தா�, நா' ெகா�ைடேயா1 பிற*ேத'. உன�6 
இ��6� உாிைம என�6� உ�1!” எ'5 ம'னி ச�ைட ேபா1 வாளா�. இ0 எ' 
தக�பனாாி' அலாதி� கி�ட� கைதயா? உ�ைமயிேலேய அ�ப./தானா? 
ம'னி� 6/தா' ெவளி#ச�. தக�பனா� காலமாகிவி�ட பி'  �பராம' உ�ேள 
_ைழய�<ட விடவி�ைல. அ��ற� ம'னி�6� பிற*த R�1� பிரேமயேம 
அ�5�ேபாயி�5. 
 
அ�ண-� பிற6 விள,கவி�ைல. ஏேனா ேபா�.யாகிவி�டா'. அேதா1 அ*த 
அ/தியாய� சாி. 
 
நா' அறி*த ம'னி� பா�.�6� ப�க� ஒ'றிர�1 தவிர, ம�றைவ விN*0 
வி�டன. சிாி/தா� �க� ர�ப� ெபா�ைம மாதிாி  �,6�. அNகிறாளா? 
சிாி�கிறாளா? உ�ைமயிேலேய ச*ேதக� ேதா'5�. ஏ' அழ�ேபாகிறா�? 
ஆனா�, “ம'னி ம'னி, அழாேத;,ேகா " எ'5 ேபர�6ழ*ைதக� ேக7 ப�ண� 
ப�ண, �க� இ'-� ச�,6�. அ0ேவ எ,கF�6 ஒ� ெபாிய தமாD. அ*த �க� 
எ,கF�6 அM�கா0. 
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ம'னி சைமய� நளபாக� ேதா�ற0. நாF�6 நா� ேதவாமி�த�; ஒ� உ�� <ட 
மி-�6�. ஆனா� அ0ேவ தனி �சி. 
 
“ச�தாிஷி சாிI  ேபாயி�டா'. அவேனா1 நா' இ�*தா� அவ-�6# 
சிரம*தாேன?” எ'5 ெசா�ல மா�டா�. ஆனா� அ0தா' அவ� எ�ண�. 
ஆைகயா� அவ� நா�க� ெப��பாM� இர�டா� பி�ைளயிடேம கழி*தன. தவிர, 
சி/தி ேநாIசா'. ச�தாிஷி பி�ைளக� இ,ேகதா' ப.�கி'றன. 
அமி�தகேடச-�6 ='5 ெப�க�. ச�சார�� ேவைல;� இ,ேகதா'. <ட 
ந�மா� �.*தவைர பா�வதி�6 ஒ/தாைசயாக இ,ேக இ��ேபா�!” 
 
மன� அ,ேக, இட� இ,ேக. 
 
ேநாIசா' சி/தி நாளைடவி� ேநாயாளி ஆகிவி�டா�. வல0 �ழ,கா7� 
��.யி� R�க� க�1 எ*த# சிகி#ைச�6� மசியவி�ைல. அ��ற� ஒ�நா� வா: 
ைவ/0�ெகா�1, �ைள க�1, �ைரேயா.� ப1/த ப1�ைகயாகிவி�டா�. 
அத�6� கா'ச� எ-� ெபய� அ�ேபா0 க�1பி.�க� படவி�ைல. அ�ல0 
டா�ட�களிட� ெபய� '6�டாக இ�*தேதா எ'னேவா? ேநா:�6� ேபேர ெதாியாத 
ேபா0, ம�*0 ஏ0? டா�ட� இ��.� 6��டா�.. 
 
அ�ேபா0 நா,க� தி�வ�S�வர' ேப�ைட ேகாயி� 6ள/0�ெகதி� நாக� ைபய� 
ச*தி� 6.யி�*ேதா�. கீேழ ='5 6./தன,க�. மா.யி� ஒ'5. இ'-� 
மி'சார�� .ெரயிேனஜ"� வராத நா�க�. இ*த R1 எ' வா)�ைகயி� பல 
ச�பவ, கF�6 அர,க ேமைட. இதி� ம'னி நிைல எ'ன? 
 
ேதறாத ேநாயி� ப1�ைகயாகி, நா�1�ெப�, மாமியா� ஆகிவி�டா�. அவF�6� 
பணிவிைடயி� மாமியா� ம�மகளாகிவி�டா�. வா)�ைகயி' ேக7 எ�ப.? 
விதியி' ேமான# சிாி�� எ�ப�� ஒ7/0� ெகா�1தா' இ��கிற0 ந� ெசவி�6. 
ஒ�1� ேக�டா� ேக�6�. 
 
விதைவ� ேகால/தி�, வய0 எNபைத ெந�,கி� ெகா�1, எ' �N பிர�ைஞயி� 
அN/த� ேகாடாக விN*த ம'னி இவ�தா'. 
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சி/த�பா 6ழ*ைதகF�6 இர�1,ெக�டா' வய0க�, ப/0, ஏN, நாM 
இ0ேபா�. நா-� எ' த�பி;� ேவ5. சி/த�பா க1� ஆ�0மா�கார�. இN�க 
ஆர�பி/0வி�டா� எ�ெண: காணா கி�, கீ# கீ# பயமா:�<ட இ��6�. 
விலாவி� இN/0 இN/0, =#ைச இN/0� பி./0�ெகா�1, ைக மா�ேம� 
�D.யாகி நட�பா�. அவ��6 அதிேலேய உட� <னிவி�ட0. அத�6ாிய ம�*0� 
ெபா.ைய� �ைக பி./0� கப� கழ'5 =#  ெகாIச�  வா தீன�ப1வத�6� 
அவ� ப1� ேவதைன ெபாிதா ? பா��பவ� ேவதைன ெபாிதா? தா: ப1� ேவதைன 
ெபாிதா ? ந�ளிரவி� தா�6த� வ*0வி�டா�, பய,கர� ேக�க ேவ�டா�. 
பனி�கால/தி� நா� கண�கி� சி/த�பா 6ளியM�6 �N�6/தா'. 
 
ஆகேவ ம'னி பா1 எ'ன எ'5 அறிவத�6 இLவள� விபர�. 
 
ம�மகளி' காைல�கட'க� - எ1��, 6ளி�பா�1, ப1�ைக மா�ற�, உண�, 
ம�*0 கவனி/த� - ம�மகF�6# ெசவி7/தா:. 
 
சி/த�பா 6ழ*ைதக� - 6ளி�பா�ட�, அவ�க� உைட மா�ற� இ/யாதி 
6ழ*ைதகF�6# ெசவி7/ தா:. 
 
நா,க�, நா-� எ' த�பி;� ேவ5, ப./0� ெகா�1 இ��கிேறா�. 
 
மக-�6 ேவைள ெபாN0 பாராம�, தா�6த� வ�� - மக-�6# ெசவி7/தா:. 
தவிர சைமய� - இதர, R�1� காாிய,க�. 
 
வய0 எNப0.  
 
"ம'னி, வா�தவ*தா'. பலகார/0�6 இ�.7 ம�7�Jவா வா�/தி��6. 
மிளகா:� ெபா.யி��6. ம/தியான# சா�பா� இ��6. ச�னி ேவேற அைர# 
சி��ேப. இ�*தாM�, ேத,கா: வா,க வ�கி�லாம� லா� 6.யி� உ' ைகயா� 
ெவ5மேன ப#ைச மிளகா;� உ���க�ைல;� ேச�/0 இைழ#  அ*த அ�மி�க� 
T�ேடா1 ெகா�1வ*0 இ�7ேம� தட�ைவேய, அெத'னேவா இ�ேபா ஞாபக� 
வ*01/0. இெத�லா� அ0�6 இைணயா6ேமா? கறிகா:� <ைடயி� எMமி#ச� 
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பழ� ஒ�E பா�/ேத'. இைழ#ச ப#ைச மிளகா: ேம� ஒ� ெசா�1� பிழிI , 
க1ைக;� தாளி# �டா. ஹூ�!"  
 
உடேன, ம'னி, ம�ெண�ெண: ைகவிள�6 ெவளி#ச/தி� ப#ைச மிளகா;� 
உ��� ேச�/0 இைழ இைழெய'5 இைழ/0, எMமி#ச�பழ� பிழி*0, க16 
தாளி/0�ெகா�1 வ*0 இ�.7 ேம� இ1வா�. 
 
“ம'னி, உ'ைன நா' ப�ண# ெசா'ேனனா? எ'னேவா பைழய நா� கைதைய# 
ெசா'ேன'. ஏ�ெகனேவ, மிளகா:�ெபா., ம/தியான சா�பா�, இ�ேபா ேத,கா:# 
ச�.னி. இ0 ேபாறாதா ?” 
 
ம'னி, நீ,க� ம-ஷியா? மாடா ? ெமஷினா?  
 
ம'னி பழ,கால� க�ைட இ�லாவி.�, அ*த வயதி�, அ*த#  ைம�6 ஈ1 
ெகா1�க �.;மா? இ*த� கால/0 நாாிமணிக� அ*த உைழ�ைப நிைன/0�<ட� 
பா��க �.;மா? 
 
ம'னி பாத,களி� ெநாத ெநாத ெவ'5 ேச�5���. கா7�தா' வ*0 
க�.��கிேறா�. ைகயி� ேச�5��� யாேர-� பா�/தி��கிறீ�கேளா? 
விர�களி' இ1�6# சைதைய அாி/0வி�ட இட/தி� ஒ� 6ழி���ேண 
விN*தி�*த0. 
 
ம'னி ைகயா� சா�பிடேவ ெவ5�பாயி��6�. ஆனா� ேவ5 வழி? சைமய�காாி 
தனியாக� ேபாட �.;மா? 
 
சி/தி�6� க�1� க�ட வ�� ைவ/திய' அ�ல0 க�ப��ட�, "எ'ன பா�., 
உ,க� ைகைய;� காைல;� இ�பி. ெவ# �கி�1 இ�*தா�, ம/தவ, கF�6 
நீ,க� ெச:யற0 எ�பி.?” எ'5 அவனாக� பா�/0 ம�*0 ெகா1/தாலா# , தா 
னாக� ேக�பாளா? மா�டா�. ேராச� காரணம�ல. ஏ�ெகனேவ அ�பி 
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கDட�ப�1�.��கா'. நா' ேவ5 ெசல� ைவ�கEமா? இ0தா' அவ� 
ேபா�6. 
 
அ�ல0 ேக�கேவ ேதா'றா0. 
 
சி/தி�6 இனி விேமாசனேம இ�ைல. அவF�ேக அ0 ெதாி*0வி�ட0. 
6./தன�கார�க� ஒ�வ�� ெகா�வ� கி கி /தன�. யா� வ/தி ைவ/தனேரா, 
R�1�கார' ஒ�நா� வ*0, எ,க� க�1�6� வ*த0� அவ-�6 =�6/ த�1 
 �,கி�5 - சி/த�பாைவ/ தனியாக அைழ/0�ெகா�1 ேபா:, அவேரா1 
கி கி /தா'. 
 
சி/த�பா சி/தி, 6ழ*ைதகைள ம'னிேயா1 ஐய'ேப�ைட�6� ெகா�1ேபா:# 
ேச�/0வி�டா�. அ0 கிராமா*தர�. அ,ேக ேக�பா� கிைடயா0. உதவியாக�<ட 
இ��பா�க�. அ�மா இ�*தா�. ேவைல�காாி இ�*தா�. 
 
ம'னி�6� ைகயிM� கா7M� ேச�5��� அ/தரைதயாக மைற*0ேபாயி�5 - 
வ*ததா எ'5 ச*ேதக�ப1�ப. உட�பி� சைத பி./த0. பழ, கால/0� க�ைட, 
இ�ேபா0<ட அத�6/ 0ளி��க# ச�தி இ�*த0. 
 
இற�ைகயிM�<ட, சா�6�ேக-� ஏேத-� ேநா: எ'5 ம'னி�6� 
காணவி�ைல. வய0, அ,க,க� ஒ:�, ப.�ப.யாக ஒLெவா'றா:� �ல'களி' 
ஒ1,க�. கைடசிவைர உ� நிைன�. அ0�� அத' ேவைளயி�, எ�ெண: கா:*த 
திாிேபா� அைண*0 ேபாயி�5. வியாதி�6� உடM�6� ேபாரா�ட� எ'கிற 
நிைலேய இ�ைல. ெப�ேரா� தீ�*0வி�ட0. வ�. நி'5வி�ட0. ம'னி 
வி1தைல அைட*தா�.  
 
இ*த� க�ட/தி� எ,க� ம'னிைய இ�ப. விட என�6 மனமி�ைல. அவ� 
மIசF� 6,6�மாக இ�*த வ�ட,கF�6# ச�5 �' இN/0# ெச�கிேற'. 
ெச'ைனயி�, ராய�ேப�ைட ெப�மா� ேகாயி� ெத�வி� ஒ� R�.�, பி'க�1� 
Jரா வாடைக�6 எ1/0�ெகா�1, அ�ணா சி/த�பா <�1� 61�ப�. � 15-
�6� கட�ேபா� இட�. ஆ�0மா� ெகா1ைமயி� கிராம/0�6/ த�ள�ப1� �' 
அ�ணாவி' ச�பாதைனயி' ெபா�கால� அ0. எ,க� 6�. சி/த�பா ைபய', 
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நா,க� 6ழ*ைதக�, 61�ப� ப#ைசயாக வா)*த கால�; ம'னியி' ச*ேதாஷ 
கால�� அ0தா'. 
 
ம'னியி' ச*ேதாஷ*தா' எ'ன? ராமஜப�. ராம ராம ராம. அ��ற� 'ஆபதாமப 
ஹ/தார�. அ��ற� ஒ'றிர�1 ஸ��கி�த வா�கிய/ ெதாட�. அைவகF� ராம 
ேதா/திர*தா'. த' த*ைதயிட� க�5�ெகா�டேதா எ'னேவா. ஒ�வா5 
அைவகளி' நிரட�களினி'5, த�1/த1மாறி மீ�வா�. அ��ற� தா/தா இய�றிய 
ெப�*தி� �ேதா/திர�. 
 
�நான� ப�ணிவி�1, உ�கா�*தாெளனி� 6ைற*த0 =E மணிேநர� ஆ6�. 
அ��ற� சா�பா1. அ*த� கால/0 மனித�களி' சா�பா�1�6� இ�ேபாைதய 
ெகாாி���6� ச�ப*தேம இ�ைல. ஒ� காைல நீ�.�ெகா�1, ெம0வாக - ப� 
ேவ5 இ�ைல - ெவ�கல� பாைன கா7யா6�. அ�ப.# சா�பி�ட0தா' 
அவF�6� பி'னா� அவவள� தா,க உர� த*த0. 
 
இர�1 ேவைள திடமான சா�பா1. ேபா0�. விரத�, ப�.னி, பலகார� பா�. 
அ�ல�. ேகாயி�, 6ள�, �தல� எ'5 ேத. அைலபவ� அ�ல�. 
 
பி�பக7� இ�*தா� ெநா5�6/ தீனி. அ0�� அவF�6 அவசியமி�ைல. 
ெபா�ைக வாயி� ெம'5 அைர/0 உ�ேள ெசM/0வத�6� ேபர�6ழ*ைதக�, 
நா,க�தா', எ,க� ப,ைக எ�பேவா கா7 ப�ணி வி�1 அவ� வாைய� 
பா�/0�ெகா�1  �றி உ�கா�*தி��ேகாேம! பி1,கி/ தி'5வி1ேவா�. 
 
இர� எ,கF�6� கைத ெசா�வா�. தா/தா மாதிாி கா�சிகைள/ த/�பமாக� 
க�ெணதிாி� நி5/த/ ெதாியாவி�டாM� ந'றாக# ெசா�வா�. அவ� <5� கைத 
ேக�1� கைத அM/த 6ழ*ைத ஏ0? "நா' பிற*த கைத ெசா�லவா? வள�*த கைத 
ெசா�லவா? J*தம�7 ெச�. R1 �6*த கைத ெசா�லவா?" இ*த வசன/0�6 
அ�/த� எ,கF�6/ ெதாியா0. அவF�6� ெதாியா0. ஆனா� இ*த ெந�றி� 
6�டMட'தா' அவ� கைத ஆர�பி�6�. அவFைடய ராமஜப�, வழிபா1, ெசா*த 
ஆ�வ/தி னி'5 எN*ததா? ெசா�ல �.யா0. ந�ல0 எ'5 ெபாியவ�க� 
ெசா�7வி�1� ேபாயி��கிறா�க�. அவ�க� ெசா'னைத, ெச:தைத நா�� 
ெச:ேவா�. 
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எ,க� பாீ�ைசகF�ேகா, பி'னா� ேவைல ேத.# ெச'றேபாேதா, அவ� 
அ�பாைள ேவ�.� ெகா�F� வித/ைத ம�1� ெசா�7�ெகா�கிேற'.  
 
"ெப�*தி�ேவ, 6ழ*ைதகளி' ேபனா ��ளி� நி'5, அவாைள� பா� 
ப�ணைவ." 
 
"ெப�*தி�ேவ, மாேனஜ� மனசி� �6*0, 6ழ*ைத கF�6 ேவைல கிைட�6�ப.� 
ப�E." 
 
ேபனா ��ளி� நி'5 - ஏேத0, ம'னியா? இ�ைல, க�ப' R�1� க�1/தறியா? 
 
நிஜமாகேவ ம'னி�பா�. ஒ'5� அறியா தவளா? எ�லா� ெதாி*தவளா? �திேர 
இ�லாத இட/தி� �திைர/ ேத1கிேறனா? 
 
உைழ���, கDட��, ேசாதைனகF� ஆ;� த�டைனயாக அவ� விதியி' 
தீ��பாகி வி�டபி', அ*த நிைலைம;ட' சமாதானமாகிவி�ட பலனாக, ெபாைற 
அவ�ேம� Jஷணமாக இற,கிவி�டதா? பிற6 அ0ேவ கN/தி� விN*த மாைல 
கழ�ற �.ய வி�ைலயா? இ0ேபா'ற சகி��/ த'ைமைய/தா' ஆ�டவ', 
ஜ'மாவிட� எதி�பா��கிறானா? ம'னி மஹிைமதா' எ'ன ! 
 
இ�ேபா0 ெதாிகிற0. அவFைடய ஸ�வ ஸாதா ரண*தா' - அ0தா' இ*த� 
61�ப/தி' அ/தைன �/திசா7க�, ெக�.�கார�களி' '6�1கF�6� 
��ட�கF�6� ��1� ெகா1/0� 61�ப/ைத வழி�ப1/தியி��கிற0. 
 
ம'னிைய மன/தி� ைவ/0�ெகா�1 நா' ேப � இ*த# ச�வ சாதாரண நிைலயி�, 
ம�6�6�, மஹா-�6� வி/தியாச� சா/திய� இ�ைல. 
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'ெபாிேயாைர� �க)ேவா�. இ*த# ச,க�ப ாீதியி�, இ*த வரலா�றி� இ0வைர 
வ*0ேபானவ�க�, இனிேம� வர�ேபாகிறவ�க�, எ�லாைர� கா�.M� 
ம'னிதா' மிக� ெபாியவ�. 
 
சி*தி�க# சி*தி�க இ*த எ�ண�தா' உ5தி யாகிற0. 
------------------ 
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 10101010    
 
இத�6 �*திய ப�க,களி� ம'னி� பா�.யி' 0யர� ேகணியி� இற,கிய 
ஆத,க� என�6 இ'ன�� தணி*தபா.�ைல. இ*த அ-பவ� எ'ைன 
பாதி/தி��6� அள��6 வாசகைன பாதி/தி��க �.யா0; பாதி�க� <டாெத'5 
<ட# ெசா�லலா� - எ'றாM� இத' விைளவா: ேமM� ெசா�ல விைழகிேற'. 
 
கான� நீ� எN/ைத� ப�கி� ப�கி/ தாப� தீராத கவன,க�, ம'னி� பா�.ைய� 
ப�றிய ப�க,கைள மா�5 ம�*தாகேவ-�, பி.�காவி�டாM� விN,க ேவ�1� 
எ'கிேற'. அெத'ன கான� நீ� எN/0? இேதா : 
 
ஃபிாி`ஜி� மி'சார ஒ�ட� தா)*த ��தி ேபா� அட,கி இைழ*0 ெகா�.�*த0. 
பிர�மா�டமான டபி� bedஇ�  �றி# சிதறி� கிட*த ெவ�ெவ� தைல 
யைணகளி' ந1ேவ அவ� ப1/தி�*த ேகால�, ெஸMலாயி1 ெபா�ைமைய 
நிைனi�.ய0. விழி/ ெதN*0 உடைல �றி/0�ெகா�1 உ�கா�*த0� அவ� 
த' பாத,கைள _ைழ�க, கண�காக� கால. யி� ெமாெஸ:� தைரேம� விாி/த 
ஜம�காள/தி' மீ0 ேஸ�.' �7�ப�� கா/0� ெகா�.�*தன. க� திற*த0� 
�த� �ழி�6 ேந� எதிேர  வாி� மா�.ய பட/தி7�*0 ஆ� size�6� 
கமலஹாஸ' இ1�� வைர ெவ5� உட�பி� boxing poseஇ� ப0,கியப. சிாி/0� 
ெகா�.�*தா'. அ*த இட0 hook உயி� ெப�5 பட/தி7�*0 தாவி அவ� 
அவயவ,களி� எ,6 விNேமா? எ,6 விN*தா� எ'ன ? விN*த இட� ஐேயா.! 
�ளகா,கித�தா'. 
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“What would you have? Stravonsky or Saturday Night fever? காெஸ�1கைள 
ேவகமாக� �ர�.னா'. ம5 ைகயி� க�ணா./ த�ளாி� இர�1 ஐ� க�.க�, 
வாயி� சிகெர�, ேப#சி� உத1களி' அைச��ேக�ப, ேமM� கீN� 6தி/த0 
சிகெர� �ைக, அவ' க�களி� ெதாி*த �வன# ச7���6 வைளப. க�.�5. 
 
“Oh anything you say, But first come here Ganontust வி7�*0 ைலலா �னகினா�. 
அ*த# ெசா�கா;� ைபஜாமா�கF� க�ணா.யிேலேய ெநயதனவா? இ�லாவி.� 
ேவ5 எ'ன material? அவF�6# ச�5 �/தி ெதளி*தி�*தா�, அவ� இ�ேபா0 
ேசாபாவி' ஒ� ைக ேம� ஒ� காைல உைத/0�ெகா�1 சா:* தி�*த 
நிைலயி7�*0 அவ� <ட� ெகாIச� அட�க� கா�.யி��பா�. 
 
பளபள�பான ைடனி, ேமைச ேம�, தைலகீ)� பி�ப� பளபள�� அ./த சீனா ம� 
கா�பி� கல� கி�ண/தி�, ஐ*0 ஆ�பி�க� மேனாகரமான ல`ைஜயி� 
ெவ�கி/0� ெகா�.�*தன. அ*த� க'ன#சிவ�� 'க. க.' எ'5 அைழ/த0. 
ஆனா� அைவ ெவ5� ஆைச கா�ட/தானா ? அ�ல0 அவ�ைற அ1�கியி��6� 
அழைக� பா��பவ' விய�கவா? R�1 எசமானிைய/தா' ேக�க ேவE�. ஆனா� 
அவைள ம�1� எ�ப.� ேக�ப0? ேக�பவ' த' ப�.�கா�1/ தன/ைதேயா 
பரைத/ தன/ைதேயா அ�பலமா�காம�. 
 
- மி� ெமனாவதி, ெவ�ளி Mugஇ' வைள பி.ைய� பி./0�ெகா�1 ம5 ைகயா� 
Mugஇ' =.ைய� ெபா/தி�ெகா�1 Mugஐ# சா:/த0� ேதனீ�, ெக�.யி7�*0 
த,க நர��க� ேபா�, Y,கா' ேகா�ைப;� பா:*த0. 
 
மாத� ஒ� �/தக,களி�, பல சIசிைககளி� ச�வ சாதாரணமாக பவனி வ�� 
ைவபவ,க� இைவ. இவ�ைற� ப.�க/தா', பவனி வ�கி'றன. ஆைச விழிகளா� 
அ�வா/ 0�1களாக விN,க�ப1 கி'றன. நட�க�1� வி�*0. 
 
ஐயா, எNதியவ�கைள;� ப.�பவ�கைள;� தா' ேக�கிேற'. ந� R1களி�, 
எ/தைன இ�ல,களி� இ0 ேபா'ற - ந� இய�பான வா)�ைக �ைற�6�, நம�6� 
கி�.யி��6� வா)�ைக/ தட/0�6� ெபா�*தாத வசதிக� இ��கி'றன? 
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ச��கைர�6� ம�ெண�ெண:�6� Palmotin�6� காDமீாி7�*0 
க'னியா6மாிவைர நி�6� �\ வாிைசகF�6 இ0ேபா'ற எN/0�கைள� 
ப.�ப0 �\ ேநர/0�6 மறதி�6 உதவலா� எ'ப0 தவிர, ேவ5 உ��ப.யான 
பய'க� இதனா� எ'ன? �திய தைல�ைற�6 இLவசதிக� ெதாிய�� ெதாியா; 
�ாிய�� �ாியா. இைளய தைல�ைறைய அ0ேபா� நிைன�க �.;ேமா? �த7� 
ஆ#சாிய�, பிற6 விய��, பிற6 ஏ�க�, பிற6 �N�க�, நாளைடவி� ெநIசி� ஊ5� 
ந# /தா' க�ட பல'. 
 
விவாி/தி��6� கான�நீ�� கா�சிக� அேநக மாக# சா*த�, சஃைபயாி� 70 mm 
திைரயி� க�ட ைவேய அ'றி� க�<1 <ட அ�ல. 
 
ெச'ைனயி� இ*திராநக�, இ'-� ெகாIச� த�ளி/ தி�வா'மி\ாி� ஒ� ப6தி, 
அைடயாறி� (Boat house Road) ப,களா�க�. இவ�ைற ம�1� ெவளி நா�1� 
பிரயாணிகF�6� கா�.வி�1, 'இ0தா' இ*தியா!’ எ'5 ஒ� பதிைவ மன/தி� 
உ�டா�கி வி�1 வ*த வி�*தாளிகைள/ தF�காக ம5 கா�சி�6 Tourismஇலாகா 
அைழ/0# ெச�வ0ேபால, 'இ0தா' ெச'ைன <ட இைவ இ�ைல. இ*த Magic 
lantern slides ெவளிநா�1� கட' வா,க� பய' படலா�. இைவ வா)�ைகயி' 
எ1/0�கா�1�க� அ�ல.  
பிரா�மணா�/த� சா�பி�1வி�1 உ�ட மய�க/தி� வாச� தி�ைணயி� ப1/0 
ம�ைட யினி'5 உதி�*த எ�ைள� ைகயி� ைவ/0�ெகா�1 க�.ய கன�� 
ேகா�ைட�6� இ*த� கான�நீ� எN/0�க� எN��� கா�சிக� ரக� க�1வி1�. 
இ*த/ தாப,க� எவ��6� உ�1 எ'பைத அ�பேவ எதி�பா�/0, ஆனா� 
அவ�றி' உ�ைம நிலவர/ைத ெவளி�ப1/0வத�காக, இ*த� 
பிரா�மணா�/த�கார' கைத, காவ.யி� க�ணா.# சாமா'க� <ைடைய 
ைவ/0�ெகா�1, அ�நாஸ� கன� க�ட கைத - திாிச,6  வ��கேமறிய கைத. 
இைவ காரண� இ�லாம� �ைள/0விடவி�ைல. 
 
"பி' மறதி�6 வழி எ'ன? உ' ம'னி� பா�. யி' அNைக வா)�ைகதா' 
வா)�ைக எ'5 நீ ஒ0� ேவத/ைத நா,கF� ஒத ேவ�1மா? �த7� 
ேக�1�ெகா�ள ேவ�1மா ?” 
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ேசாக,கF�6, கி�டாதைத/ ெதாி*த பி'ன� அவ�ைற ெவ�. வி1வத�6/தா' 
மறதி எ-� ம�*0 பிர#ைனகF�6 மறதி ம�*த�ல. எ'ைன� ேக�க� ேபானா� 
உ�ைமயி� மறதி எ'பேத கிைடயா0. நிைனவி' அக�ட அலமாாியி�, 
ஆலய/தி�, விஷய,க�, நாளைடவி� த� த� இட� க�1 தாேம அட,க சி�D. 
த*தி��6� ஒ� வழி. த'ைன ஏமா�றM�6 மறதிைய ேபாைதயாக� பய' 
ப1/0வ0 ஒN,க�ல. அதி� பல-ம�ல. 
 
ம'னி வா)�ைகதா' ேவத வா)�ைக எ'5 எ�ப.# ெசா�ேவ'? ஆனா�, 'உலக� 
பிற*த0 என�காக, ஒ1� நதிகF� என�காக எ'5 அவ� வா)�ைக 
அைமயவி�ைலேய! யா��6/தா' அ�ப. அைமகிற0 எ'பைத நா� எ�ேபா0 
உணர� ேபாகிேறா� எ'கிற அளவி� ம�1� அவ� வா)�ைக எ1/0�கா�1�6� 
பய'பட�1ேம! 
 
ராம', நள', பIசபா�டவ�க�, ஹாி#ச*திர', YDம' இவ�க� 
வா)�ைகெய�லா� அவ�கF�ேக� ப�ட ேசாதைனயா�, Rணாகி� ேபா:வி�ட 
வா)�ைகயா ? ஆனா� இதிM� ெசா�கிேற', அவரவ� J/தத�6/ த�கப., 
அவரவ� நிைன� பத�6/ த�கப., அவ�க� வா)�ைகைய ஒ� சவாலாக ஏ�5� 
ெகா�வேதா, த'ைன#  �றி ேவைள�6 ஒ� க�லாக� க�.#  வெரN�பி, 
த'ைன� கா�5� இ�லாம� ெந��க� ேபா6� க�லைறயாக நிைன�பேதா. 
 
ம'னி� பா�. எ'ன/ைத ந�பி வா)*தாேளா? நா' அவF�காக� பைதபைத�6� 
அள��6 அவ� த'ைன� ப�றி நிைன/0� ெகா�.�*தாேளா? 
பைட/தவ-�6/தா' ெவளி#ச�. வில�க �.யாதைத அ-பவி/ேத தீர ேவ�1� 
எ'ப0 சி/தா*த� இ�ைலயா? எ' தாயி' ெசா� இ�ேபா0 நிைன��6 வ�கிற0: 
 
"பி./தா� சா�பி1.  
 
பி.�காவி�டா� க./0 �N,6."  
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0�� எ'5 அவ� ேபாதி�கவி�ைல. பா�கட7� வ*த ஆலகால விஷ/ைத� <ட 
ஆ�டவ' ெவ5 மேன வி�1 ைவ�கவி�ைலேய! பா�கட7� ேதா'றிய வ�றி� 
அவ' ப,6 அ0. 
 
இ�ேபா0 ேசாதைனக� நம�6� 6ைறவாகவா இ��கி'றன? 
 
இ*த� ப�க,கைள நா' ம0ைரயி� உ�கா�*0 ெகா�1 எN0கிேற'. 
 
இ,6 வ*0 இ�ப0 நா�கF�6 ேம� ஆகி'றன. இ'-� நா' ேகாயிM�6� 
அ.ெய1/0 ைவ�க வி�ைல. இ'-� அத�6 ேவைள <டவி�ைல. 
 
�த� �தலாக நா' ம0ைரயி� அ.ெய1/0 ைவ/த0 1969இ� எ'5 
நிைன�கிேற'. இர� ேவைள. ட�' ஹா� ேரா1 க�டட,களி' ஒரமாக நைட 
பாைத�காக ஒ1� சிமி�. ேமைடேம� (platform) ேசாள/ த�1களி� வழிய வழிய 
மைல� பழ# சீ��க�, ேவைளயி�ைல, ேபாதி�ைல, (plastic) க�ணா.# 
சாமா'க�, ாி�ப'க�, பி�க�, ேசாடா, கா�பி� கைடக�, இரைவ� பகலா�கிய 
ெம��6ாி ெவளி#ச�, இ�.7� கைடக�, இர� ஒ� மணி�6 ஆவி பற�க,  ட# ட 
இ�.7� பாைனய.யி� ந�/தனமா1� தீ நா�6க�. க�ெம'5 ம�7 மண� 
ம0ைர ம�7, ெத�வி� ேஜேஜ எ'5 <�ட�. ஏேதா க7யாண R�1� சாியாக 
�<�/த ேவைள�6 _ைழ*0வி�ட மாதிாி ஒ� உண�#சி. அ*த �த� சமய� 
ெநIசி� பதிவான0 ம0ைர எ-� ஊ� அ�ல. ஆல*]� சேகாதர�க� aராக/தி� 
ஒ� பா�1� பா1வா�க�. 
 
"நாம 6ஸும-” 
 
அ*த� பா�ைட அவ�களிட� ேக�6�ேபாெத� லா� எ' மன� க�ணி� ஓ� 
உ�வ� எN�. ஒ� அழகிய ெப�, பி'க#ைச ெதாிய மா/வ� க�1 க�.�ெகா�1 
இ1�பி� 6ட/0ட' 6M�கி நட*0. 
 
அ0ேபாலேவ, ம0ைரெய-� ப�டண/தி' ஜீவ' திர�1, ஒ� மா0 ஆகி, 
ெகா�ைடயி� ம�7, கN/தி� ம�7ைக மாைல, �ழ,ைகயி�, ைககளி� 
கா�களி� ம�7ைக# சர,க� - . 
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அேதா அவ�, <ட� <டமாக அைம*த Rதிகளி' ந1ேவ ெப�மித/0ட' எN� 
நா�ேகா�ர� ேகாயிM� ஆ�கிறா�. <�1கF�, ேகா�ர,களி' �]பிகளி' 
ேம� ப#ைச�கிளி த/தி/ த/தி. 
 
”மீனாBி!” 
 
தடாதைக� பிரா�., பா�.ய ராஜ6மாாி. 
 
உ�ள ெநகி)#சி, ம0ைரைய அ�ேபா0, அ�ப.� பா��க ைவ/த0. 
 
எ*த R�1 ெமா�ைடமா.ேம� நி'5 பா�/ தாM�, ெபாிய ேகா�ர� ஒ� ப�க�.
  
 
அத�ெகதிேர தி��பர,6'ற� ேகா�ர�. இர� ேவைளயி� வான ந�ச/திர,கைள 
Jமியி� ]வி வி�டா�ேபா�, ெபா�1� ெபா�டா:, சிறி0� ெபாி0மா: 
ெவளி#ச,க�. ம0ைரயா? க7யாண� ேகாலமா ? 
 
ஒ� சமய� ம0ைரயி' ெத��களி� வழி த�பி வி�ட0. எ,ேகா அவசரமாக� ேபா:� 
ெகா�.�� 6� ஒ� ஆைள/ த1/0, ‘வட�6# சி/திைர Rதி�6� ேபாவ0 எ�ப.?’ 
எ'5 ேக�டத�6, ‘எ'ேனா1 வா,க எ'5 அவ� த' காாிய/ைத;� வி�1வி�1 
எ'ைன, எ' அைடயாள,கைள/ ெத�வி� க�1 பி.�6� இட/தி� வி�1வி�1/ 
தி���ைகயி�, நா' அவ� என�காக எ1/0�ெகா�ட சிரம/0�6 ந'றி 
ெதாிவி/தேபா0, "இ0 எ'ன பிரமாத�? இ*த ம�1� <ட இ�லாவி�டா�, 
ம0ைரயி' தமி)� ப�� எ'ன ஆ# ? எ�ப�� ஒ'5 ெவ# �க,க. ேகாயி� 
நகர/தி' ைமய/தி7��பதா� அைத ஆதாரமாக ைவ/0�ெகா�1 எ*த 
இட/0�6� ேபா:# ேச�வ0  லப�. ம0ைர வா)�ைகேய ேகாயிைல#  �றி/தா' 
இய,60 - வாேர' ஐயா!” எ'5 எ' பதிM�6� கா/திராமேல ேவகமாக/ த� 
வழியி� ேபா:வி�டா�.  
 



126 

 

நா' ெகாIச நாழி இ'ப ரக�ய/தி� �த�பி/0 நி'ேற'. 'ம0ைரயி' 
வா)�ைகேய ேகாயிைல#  �றி/ தா' இய,60!’ ப�தியி� ெசா'னாரா? 
இ��பைத# ெசா'னாரா? ேவ.�ைகயாக# ெசா'னாரா? எ0வா யி�*தாM� 
அ/தைன;� ெபா�*0� Jடக�. இLவா�/ைதகைளேய மீனா<ழி�6 
அணிகலனா;� ெகா�ளலா�. காதி� தாட,கமாக! ைக விர� ேமாதிரமாக ! 
 
இ'5� அவ�தா' ஆ�சி �ாிகிறா�. இ�ப�� ெத��களி� இ�.7� கைடக� 
வியாபார�  5 5�பாக நட�கிற0. ம�7ைக# சர,கF� அம��கள மாக# 
ெசலவாகி'றன. ெத��களி� �'னிM� 'ேஜேஜ'. 
 
ஆனா� 'நாம6ஸும’. ம0ைரேய ஒ� மா0வாக மன� க�ணி� ேதா'றினாேள - 
அவ� இ�ேபா0 எ,ேக? ேத1 ேத1 எ'5 ேத1கிேற'. அவ� ேக7# சிாி���<ட� 
ேக�கவி�ைல. 
 
இ/தைன சா�கைடகF� 6�ைபகF� Rதி ெய'5� ச*ெத'5� வி/தியாச� 
இ�லாம� எ,கி�*0 வ*தன? ெத��களி' அ'ைறய க�Yர/ ைத;� 
விசால/ைத;� இ�ேபா0 ச*0களி' சகதி கF� நா�ற,கF� ஆதி�க� 
ெகா�1வி�டன. 
 
"ஜடா�னி ச*0 எ0�,க ?” ச*தி� நி'5 ெகா�ேட, ஒ� ஆைள மறி/0� 
பாீ<ை◌.�காகேவ ேக�கிேற'. பதி� ேபசாம� ேபா:�ெகா�.�� கிறா'. 
அ'5 த� அவசர ேஜா7ைய;� வி�1 வி�1, என�6 வழி கா�பி�கேவ வ*தவ� 
எ,ேக ேபா:வி�டா�? இ*த ஆF� ெசா*த ஊாிேலேய எ'ைன� ேபா� ஜடா�னி 
ச*ைத/ ேத.� ெகா�.��கி'றானா? 
 
காைலயி� ஒ� மணி ேநர*தா' 6ழாயி� த�ணி� வழ,க�, ம0ைர மாநகர/0 
ம�க� அ/தைன ேப�� அ'ைறய தின �N/ த�ணி�/ ேதைவ�6# ேசகாி/0 
ைவ/0�ெகா�ள ேவ�1�. 
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கேணD ெம�ஸு�6 எதிேர உ�ள 6�ைப/ ெதா�. ெகா�ளாம�, பிளா�பார/தி� 
வழி*த எ#சி� இைலகளி� மனித-�, நா;� எ'ன கிைட�6� எ'5 �ர�.� 
பா��கி'றன. மீனா<ழியி' ம0ைரயா இ0? 
 
நாேன எ'ைன அறியாமேல Realism எN/தி� இற,கிவி�ேட'. இ*த அவல/ைத 
விவாி�பத�6 - உ�ளைத உ�ளப., பா�/தைத� பா�/தப. - பா1 வத�6/தா' 
எN/ெத-� வா/தியமா? என�6/ தைல  �5கிற0. எ,ேக-� உ�கார இட� - 
 �றி� பா��கிேற'. எ,ேக இட� ெத�ெவ�லா� கைட பிளா�பார� எ�லா� கைட, 
ெவயி� பிள�கிற0. 
 
"சாிதா', நீ எ'ன  வ��க/தி7�*0 ேநேர இற,கி வ*0வி�டாேயா? வா, வா, 
இ'-� ஐ*தா5 வ�ட,களி� உ' அ�ப/]ைர எ'ன ப�Eகிேற' பா�!” 
மன/0�6� ஏேதா ேக7� ெகா�காி�� ேக�கிற0. இ0 யா�? பா�கடைல 
ேதவ�கFட' ேச�*0 கைட*த அ�த/ைத� ேகா�ைட வி�ட அர�க�� ஏமாறாத 
இ�வாி�, இ0 ரா6வா ? ேக0வா? அ�த/ைத உ�டதா� அவ�கF�6� அழி 
வி�ைலேய? ஏமா*த அர�க� 6ல/ைத� பழிவா,க வாாி களாக - சாகா வர� 
ெப�5வி�ட வாாி க� அவ�க�தாேன? ஆைகயா� இ*த� பழிவா,6� 
ேபாரா�ட�� சாகாவர� ெப�5வி�ட0. ஆகேவ –  
 
தினசாி வா)�ைக� ேபாரா�ட/ைத மற�க Escapist எN/0. 
 
அ�ல0 
 
உ�ள0 உ�ளப., இ0ேவதா' உ�ைம எ'5 அவல/0�6�, அ�வ����6� 
�ர  ெகா�1� Realism எN/0. 
 
இர�.� எைத/ ேத�*0 எ1�க� ேபாகிறா:? 
 
இ*த� க�சி க�ட� எ�லாேம அநாவசிய�. எ�லாேம வி�தா. எ0�ேம 
நிர*தரம�ல. எN/0� நிர*தரம�ல. எN/தா� சாதி�க� <.ய0 எ0� மி�ைல. 
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அமர இல�கியமாவ0? ஆ�1� 6�.யாவ0? ஒ� Hydrogen ஓ, ஒ� Neutron ஓ. 
அஜா�கிரைதயி� தானாகேவா, யாேர-� ெவ.�க# ெச:தாேலா, உ,க� 
ச�#ைசக�, சாதைனக�, சாி/திர�, நிமிட/தி� கா7. உலக/0�6 எ�ப�ேம அவசர 
நிைலதா'. அத' எ/தைனேயா ெபாN0 ேபா�6களி� எN/0� ஒ� ெபாN0 
ேபா�6. தா�சணியமி�லாம� ேயாசி/0� பா�,க�. இல�கிய� எ'5�, எN/0 
எ'5�, அ*த ism இ*த ism எ'5� ஜாதி பிாி/0�ெகா�1 ஏ' அவ�ைத�-
ப1கிறீ�க�? எN0வேத escapism தா', al your philosophies, your mythologies 
everything form the spring board of escapism. 
 
இ0ேபால, சமீப/தி� தீவிரமாக ஒ� வாத�, எதி�வாத� இர�1�6� ஆ� ேச��ைக 
உ�வாகி� ெகா�1 வ�கிற0. காரசாரமாக வைசக� பாிமாறி� ெகா�ள�-
ப1கி'றன. இ*த ேகாதாவி� இற,6வத�6 என�6/ ெத'� கிைடயா0. ைதாிய� 
கிைடயா0. ச�ைடெய'றா� காத ]ர� ஒ1பவ' நா'. 
 
‘அ�ப.யானா�, வாைய =.�ெகா�1, இ��6� இட/தி� இ�� கிழவனாேர! 
 
இ�ைல, அ�ப.;� இ��க �.யவி�ைல. இ��க மா�ேட'. எ' வைளயி7�*0 
ேலசாக/ தைலைய நீ�1கிேற'. 
 
Charles Dickes-' நாவ�க�, London ேசாிகளி� ம�களி' அவல நிைலைய� 
ேபா�க� காரணமாக இ�*தன. 
 
H. Beecher எNதிய Stowe எNதிய Uncle Tom's cabin அெமாி�காவி� அ.ைமகளி' 
தைளய5�பதி� ெப�� ப,6 ெகா�ட0. 
 
ந� நா�.� பாரதிைய ைவ/0�ெகா�1 எN/ைத� J J எ'றா� எ'ன அ�/த�? 
இ0தா' பாரதி�6� காணி�ைகயா? 
 
தைலைய உ�ேள ைதாியமாக இN/0� ெகா�கிேற'. 
 
ஒ� ச�தி! 
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என�6� ப1கிற0. எத' ேமM� தீ���# ெசா�வ0 எN/தி' ேவைலய�ல. எ1/0� 
கா�., ெமளன சா�சியாக/ த,கி நி'5, எN/தாளேனா, வாசகேனா தயாரான0� 
அவைன வா)�ைக� பிரயாண/தி' அ1/த க�ட/0�6 அைழ/0# ெச�M� வழி/ 
0ைண. இராஜ6மாரைன, அவ' இ'-� க�.ராத, ஆனா� ேத. வ*தி��6� 
ராஜ6மாாியிட� <�.# ெச�M� ேமான/ தாதி இளவரசி அ�ப. ஆ� 
அ-�பியி��கிறா�. தாதிேய இளவரசி அ�ல. தாதியி' அழகி� இளவரசிைய மற*த 
ராஜ6மார' வ*த காாிய� 6ைல*தவ'. 
 
ஏேதா ஒ� ஆ/ம ேவதைன �த� �தலாக/ த'ைன/ தீ�டாம�, தீ:�காம� எN/0 
(எ-� உ� எN#சியி' உ�வ�) ெவளி�பட �.யா0. சில இட, களி� இ*த உ� 
எN#சி - எN/தி' �வ�ப/ைத� ெபா5/தம�.� தா' எ'-ைடய இ*த 
விவாி��ேவ�ட' பி1,கி�ெகா�1 Jக�பமாக நிக)கிற0. சில இட,களி� விசன 
ேதவைதயாக� ெகாIச� ெகாIசமாக� பட�*0 வள�கிற0. சில இட,களி� ப�1� 
J#சி த'ைன#  �றி >�5�ெகா�ட >7ேலேய த' சமாதிைய� க�1 
வி1வ0ேபா� பிர/ேயக சா*தி (என�காக எNதி� ெகா�கிேற') யாக� <1 
க�1கிற0. எைத/ த�Fவ0? எைத/ தN�வ0? 
 
Albert Schweitzer இைத Reverence for Life எ'கிறா�. 
 
ேய , ‘உ'-யி� ேபா� ம'-யி�” (Love thy neighbour as thyself) எ'கிறா�. 
 
ச,கர�, த/வமU’ எ'கிறா�.  
 
Sister Theresaவிட� காE� எ�ைலய�ற க�ைண (Compassion);� இ0தா'. 
 
ேந�, 'எ' அ�திைய வய�களி� இைற/0 வி1,க�! எ'5 எNதி ைவ/த0� 
இ0தா'. 
 
ஆ/மாவி' ேதட� மா��க,களி� எN/0� ஒ'5. 
 
உயிாி' உயிைல எNதி ைவ�பத�ேக எN/0.  
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இஸ,கைள (isms) வி�1வி�1 நா� வ*த வழிைய� ெகா�டா.� ெகா�ேவா�. 
----------- 
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 11111111    
 
"அ�மா� ெப�ைண நீ உ' பி�ைள�6/தா' ப�ணி�ெகா�ள ேவ�1� !" எ'5 
aமதி த' அ�ணனிட� ைக பி./0� ெகா1/0வி�1/ தா' ேபா6மிட� ேபா:# 
ேச�*0வி�டாM�, ம'னி� பா�.�6# சபல� விடவி�ைல. அ�மா� ெப�ைண� 
ெப� பா��க ஓாி�வ� வ*தா�களா�. அவ�களி� ஒாிட� ெம:யாகேவ வசதி 
உ�ள0 தானா�. இர�டா* தார�. அ�ப./தாேன வா:�6� ! <N�6� ஆைச, 
மீைச�6� ஆைச எ'றா� �.;மா? ஆனா� அ�ப. ஒ'5� வயதாகி 
விடவி�ைலயா�. ஆ� திடகா/திர�தானா�. 
 
அ�ணா<ட - அதா' எ' த*ைத - ெசா'னா ரா�: "அ�மா� ெப�ேண, என�காக 
நீ பா��காேத! உ' வா)�ைக உ��பட வ�� சமய/ைத நNவ விடாேத! இ*த 
R�.� வா)�ைக�ப�டா� - நா' ெசா�ல/ ேதைவயி�ைல; இ*த R�1 
நிைலைமதா' உன�6/ ெதாி;�." 
 
தா/தா: "அ�மா� ெப�ேண, உ'னிDட� எ�ப. யி�*தாM� நா' 65�ேக 
நி�கமா�ேட'." 
 
ஆனா�, அ�மா� ெப�, "நா' ச�தாிஷிைய/ தா' ப�ணி�ெகா�ேவ'!” என ஒேர 
பி.யாக� பி./0, ம'னியி' க�டாய/0�6� க�ணிரான0�, அ�பா��6 - 
அதா' தா/தா - ெபா5�கவி�ைல. "6ழ*ைதைய அழவிடாேத. பாவி, இனி அவைள 
யா�� ெப� பா��க வர�<டா0" எ'5 க�டைளயி�1, ம'னி ேமM� வர' 
ேத1� �ய�சி�6 ��5���ளி ைவ/0வி�டா�. 
 
ஆனா� ம'னி� பா�. அLவள�  லபமாக விஷய/ைத வி1பவ� இ�ைல. 
"சி'னவாேளா1 ெபாியவாF� ேச�*0�1 எ�ேபா எ' பி�ைள அ�மா� 
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ெப�E�6'- தீ�மானமாயி1/ேதா அகிலா�ட/ைத ஹாலா�ய� 
ப�ணி�கE�' எ'5 க�.ஷைன� ெகா�1 வ*தாேள பா��கE�! 
 
மாமா தி�6��கா.� ேபானா�? ம�;/த பாைஷயி�, இ0 க/திாி� பி.யா? ந�1� 
பி.யா? கரா�ேடவி� இ0 எ'ன ெவ�1? 
 
மாமா அ�ேபா0தா' உ/திேயாக/தி� ேகாய�/]�) காெல1/0 ைவ/தி��கிறா�. 
இனிேம� இ� த�பிக� தைலெய1/தாகE�. அ�மாைவ� பிாி*த க�ணி� 
இ'-� 6ழ*ைதக� க'ன/தி� காயவி�ைல. வாளி�பாக/ த,ைக 
க�யாண/0�6� கா/தி��கிறா�. தா;மி�ைல. தக�ப-மி�ைல. வள�*த இட/ைத 
விேராதி/0�ெகா�1, த' இDட� ப. வி.� க�1 ெகா�வெத'ப0 
இ�ேபாைத�6 நட�கிற காாியமா? 
 
"ம'னி ேக�பதி� எ'ன தவ5? ந'றி எ'5 ஒ'5 கிைடயாதா?” ம'னி 
ேக�டாM� ேக�கா வி�டாM� கிராம/தி� வ�கால/0 வா,6பவ� கF�6� 
6ைற#சலா? வாச� தி�ைண க�. யி��ப0 வழி�ேபா�க�க� த,6வத�6 எ'5 
ேப# . ஆனாM�, பய'ப1வ0 பIசாய/0�6/தாேன! அ0�� ேக�காத 
பIசாய/0�6. 
 
நீதிகைள (ந� நா�ைட� ெபா5/தவைர) ம- வ6/தி��கலா�; ஆனா� நியாய� 
வ*த வழி அ�ல0 காரண�: �த7� ேப# �6 ஒ� ச*த��ப�, பிற6 ச*த��ப/0�6 
ஒ� ச*த��ப�! எ�லா நியாய, கFேம ச*த��ப நியாய*தா' எ'ப0 எ' 0ணி�. 
இ*த# ச*த��ப/0�6 எ'ன ெபா�*0�?’ எ'ப0 தா' அ.�பைட# ச�ட�. 
 
இDட நியாய/0�6� ச*த��ப/ைத ெமாழி ெபய��க# ச�ட� �/தக,க� 
இ��கி'றன. ச�ட/ைத �5�கி� ேபசேவதா' அத�ெக'ேற ப.��. அ�ப.;� 
�.யாவி�டா� ச�ட/ைதேய மா�றி அைம/தா� ேபாகிற0. அ*த அள��6 நீதி 
இட� ெகா1�கிறேதா இ�ைலேயா, ச�ட/திேலேய இட� ைவ/0�ெகா�1தா' 
ச�ட� எNதியாகிற0. ெசா�7 ஆகிற0. ஆகேவ ச�ட/தி' அ.�பைட, வழ�கமாக 
மன/தி� எN� ந1 நியாய�ம�ல. நீதி;ம�ல. எ�லாேம க�சி நியாய*தா'. 
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உலகி� எ/தைன மனித� பிறவிகேளா, அ/தைன தனி/தனி மர,க�, த/0வ,க�, 
நியாய,க�, க�சிக�, நா�திக�, ஆ�திக�, அ/ைவத�, விசிDடா/ைவத�, 
இ'-� ெபய� காணாத த/0வ,க�, ஜாபா7, ச*த��ப�, ெபா0 (அ�ப. எ'5 
ஒ� ெபய�!) அ��ற� ஒ� க�7� இர�1 மா,கா: எ'கிற நியாய/தி� (அ�ல0 
த/0வமா?) ம'னி ெப�ற இ� ெப�களி� =/தவளி' க�யாண� பிர#சிைனைய/ 
தீ�/0�ெகா�1 வி�டா�. ம'னி ஒ'5� ெதாியா தவ� எ'5 யா� ெசா'ன0? 
 
மாமா, சிவ�பாக எ1�பான =�6 �ழியாக இ��பா�. 
 
அ/ைத ெவ�ைள நிற�, ம�ற�ப. ம'னி ஜாைட 
 
க�யாண,க� ெசா��க/தி� �.�க�ப1கி'றன. இர�1 தி�மண,கF�, 
அவ�5�6# சமய� வா:/தேபா0, ஒேர ப*த7�தா' நட*தன. 
 
மாமாைவ;� அ/ைதைய;� �0�6./தன� ைவ�க� ெபாியவ�க� யா�� 
ேகாய�/]� ேபான தாக/ ெதாியவி�ைல. ரயி� சா�ஜ"�6 எ,ேக ேபாவ0? 
அ��வா/0 கால�க1�� எLவள� ேமாச� எ'5 எLவள� � �ப1/த 
�ய'றாM� ேபாதா0. 'ெப�*தி�ேவ க��ப�ணா” எ'5 அ�ம' பலைக�6 
விN*0 நம�காி/0, ெபாியவ�கைள நம�காி/0 எNைகயி� அவ�க� இ�ட 
விJதிேயா1 ேதா:*த ஆசிதா' கைடசிவைர 0ைண. ஆனா� அத�6/தா' எ'ன 
6ைற#ச�! 
 
ஆனா� வழிய-��ைகயி�, ெப�E�6/ தாயாாி' �/திமதிைய� ப�றி மா/திர� 
அ�ணாவி' ேக7 இ'-� நிைனவி� நி�கிற0. 
 
"ேசானா!-(அ/ைத 'ேஞ'ெவ'5 ேத:*0 மா:*0 ேசானியாக இ��பா�. ஆைகயா� 
அவைள அைழ�6� ெபய� ேசானியி7�*0 வயதாக ஆக# ேசானாவாக ம�வி இ�ட 
ெபயாி-� ெக�.யாக நிைல/0 வி�ட0) "ேசானா, மற�காம� வார/0�6 
இ��ைற எ�ெண: ேத# �ேகா! ெந: வா,கி ெவ# �ேகா."  
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இ,ேக அ�மா� ெப�E�6 இவ� சிபாாி  ெச:;� வார� 6ளிய�கF� 
ெசள�ய,கF� கி�1மா? ெந: வா,கி ெவ# �ேகாவா�. அ�மா� ெப�ைண வி1. 
ஏ', உ' ஆ�பைடயா' உட�ைப கவனி/0� ெகா�' எ'5<ட ஒ� வா�/ைத 
ெசா�ற0 தாேன! அைத# ெசா�ல�<ட/ ேதா'றவி�ைலேய!” 
 
அ�ணா��6� �N,6�  பாவ�, இளைமயி� வ5ைம, வய0 �5�கி� திSெரன 
ஆ�0மா ேந�*0 அதனாேலேய உ/திேயாக/தி� ச5�க�, வியாதியி' ெகா1ைம - 
இதிேலேய உடM� மன�� உF/0� ேபா:வி�டா�. அவ�ைடய பல உ/தம,க� 
என�6� ப.யாவி�டாM� �N�க/ைத ம�1� �Rகாி/0� ெகா�.��கிேற'. 
என�ேக ெதாிகிற0. எN/தாள-�6 இ'றியாைமயாத 6�ற,க�, 6ண�ேக1களி� 
�N,கM�  யநல�� ேச�*தைவ ேபாM�! 
 
நிைனவி� ஊற� ேபா�ட பி'ன�தாேன விஷய� எN/0�6� ப�6வ/ைத 
அைடகிற0! 
 
அ�ணாவிடமி�*த ெபா�ம� ஏ' அ�மாவிட� இ�ைல? என�6 இ'-� 
விய��தா'. அவ�ைடய T)நிைலயி�தாேன அவF� இ�*தா�! ேக�க� 
ேபானா�, அவ� நிைலைம இ'-� ேமாச�. சி'ன வயதிேலேய, ெப�ேறா�க� 
இ�வைர;� இழ*த0 ம�1ம�ல, த�பிமா� இ�வ� ேவ5-பிற� த�ம/தி� வள�*0 
- இ0ேபா'ற அகதிகF�6 ஆ�டவ' <டேவ ஒ� விர�திைய;� 
ெகா1/0வி1வாேனா? அ�ல0 அ�மா��6 அ*த வயதி� இய�ைகயாகேவ 
அைம*தி�*த ஆேரா�கிய� இ*த� கவைலகைள ெய�லா� அ./0�ெகா�1 
ேபா:வி�டேதா ? அ�ல0 இ*த� கவைலகைளெய�லா� ப1வத�ேக அவF�6/ 
ேதா'றவி�ைலேயா? இைழ�க ேவ�1 ெம'ற எ�ண� இ�லாம�, ஆனா� தா: 
தக�ப னி�லாத அ*த ஒேர காரண/தாேலேய ேந�� சி5சி5 அல<ழிய,க�, 
ெகா1ைமக�, எ5��� க.க�, அ,6மி,6� ஏவ�க�, ஏலமி�ட வா)�ைக, 
அவ�க� நியதியி� ேச�*தனைவயாக, அவ�றிைடயி� அநாத ப*0 அவ�கைள� 
பத�ப1/0கிறா'. ஒ'5 ெதாிகிற0. யா��6� அவ', அவரவ��6ாிய வா)�ைக� 
ப,ைக ஏமா�5வதி�ைல. அவ' இ��கிறா' எ'பத�6 இைதவிட அ/தா�சி 
ேவ�டா�. ஆனா� அவ' அைத வழ,6� வழிக�தா� �ாிவதி�ைல. 
அ�ப.;�தா' அவ' � வாகிறா'. 
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இ'-� �தி�! அ0 அவேனா? அவேளா ? அ0ேவா ? 
 
எ0ேவா? (ஹ"�) 
 
“எ0 எ�ப. இ�*தா� எ'ன? இைழ#சவாF� ெசIசவாF� இ*த உலக/ைத 
வி�ேட ேபாயா# . உ,க�பாதா' பலனி�லாம� பச7யான நிைன�� கF�6, 
இ'ன�� இட� ெகா1/0�1 த' மனைச;� ெக1/0�1 அவதி�படறா�. �த� 
ேகாண� எ,கF�6 அ�ப' வயணமி�ைல." 
 
இ�ப.ெய�லா� சி*தி�கறதாேல தி��பி வ�வாரா? தி�*தியி��பாரா? நா,கேளா 
தIச� அைடI வி�ேடா�. ராமசாமி மாமா எLவள��6/ தா' ஈ1 ெகா1�பா�? 
ம'னி;*தா' எ'ன ெச:வா�? ெப�E�6 வி.� க�ட இட/தி� உட�ைப� 
பா�/0�ெகா�ள# ெசா�வதி� எ'ன தவ5? ெப/தவா  பாவ� அ0. ம'னி 
ெசா�லாதத னாேல அ�ணா ெசள�ய� ேச�/0�காம� இ��க� ேபாறானா? தா' 
எ�ெண: ேத# �காம� இ��க� ேபாறானா? =ல வியாதி�கார', ��கியமா 
அவ-�6 ெந: ேசரE�. இ�ைல, ேசானாதா' சைம# � ேபாடாம� 
இ��க�ேபாறாளா? 6�ற� பா��கி�  �ற� இ�ைல. தா: தக�ப' இ�லாதவ�க�. 
அவசியமா எ,கF�6#  �ற� ேவ�1�.  �ற மி�லாம� எ,கF�6# சாி�படா0. 
எ0 எ�ப. இ�*தா� எ'ன?” அ�மா �'னைக �ாி*தா�. “த�ம/0�6� 
ேபா�டாேளா? பிாிய/தி� ேபா� டாேளா? நாMேப� R�1 நாMவித# சா�பா1 
சா�பி�1, அ*த ஊ�ட� எ'ைன இ'-� தா,கி�1தாணி��6. ேசானா ஆயிர� 
ெசள�ய� ேச�/0�1 எ'ன, இ'-� ேசானாதா'. அவF� இர�1 
ெப/த��ற�<ட, ம'னி இ'ன��தா' ேக�1�ெகா�.��கிறா�; 'மற�காம� 
வார/தி� ெர�1�ைற எ�ெண: ேத:�கறாயா? இ,6 வ*தாM�, 'அ�மா� 
ெப�ேண! வார� ெர�1 �ைற எ�ெண: ேத# �ேகா'- ெசா�றா. ெசா� 
7�டா� நா,க� ேத# �க �.கிறதா ? ைக ஒழியE�; ]�6#ெசா�பி� 
ெவ�ளி�கிழைமய' னி�6 எ�ெண: இ��கE�. 
 
�த� நா� வத�க� கறி ப�ணினா�, அேதா1 அ*த ெவ�ளி�கிழைம 
எ�ெண:�6ளிய� ேபா# . இ�லாத அ'னி7�*0 இ'னிவைர இ0தா' 
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61�ப�! த�1��1 �'ேன பி'ேன! ஆனா� எ'னி�6ேம உ�1. என�6/ 
ெதாி*த0 அLவள� தா'. இ�ைல� பா�1� பா.னா� பா.�ேடயி�. இ��6 
இ��6'- ெசா�7�.�*தா�, இ'னி� கி�லாவி�டா� நாைள�ேக-� - 
 �ணா�பாேல T� ம�, ரஹ�ய� ெவளி#ச� எ�லாேம இ0தா'!” 
 
த' இளைம� ப�வ/தி' ேசாதைனக� ப�றி அ�ணா மாதிாி, அ�மா அதிக� 
பா�டமாக� பா.னமாதிாி என�6 ஞாபகமி�ைல. நா' தனியாக# ெசா�ல எ'ன 
இ��6? உ,க� அ�ணாதா' தின�� ஜபமாைல உ��டறாேர எ'5 ேக7 
ப�Eவா�. நா,க� எ�லா�� ஒேர இட/தி� தாேன வள�*ேதா�. ஆனா� 
ஒ'றிர�1 நிைன�க�. நீ�ட இைடேவைளகளி� ஏேத-� ச*த��ப விைளவாக 
அவளிடமி�*0 ெவளி�ப1�ேபா0 ெநIைச/ தீ:�6�. 
 
ஜகதீச மாமா - (வ�கீM�6� ப./0வி�1/ ெதாழி� நட/தாத வ�கீ�!) 
 
ஜகதீச ஐய� மைனவி வியாதி�காாி, அ.�க. பிற*தக� ேபா:வி1வா�. வள/தி� 
பிற*0 வள�* தவ�. இ,6 வ*0 மா�.�ெகா�ட0 அவ� தைலெயN/0. 
இைடயி� பி�ைள�ேப5 ேந�*0 ெகா�டா�, ேக�கேவ ேவணா�. தா' ேபா6� 
ேபா0 6ழ*ைதகைள;� <�.�ெகா�1 ேபா: வி1வா�. 
 
மாமா, சதா வயி�5 வ7�கார�. ஏேத-� ஒ� நி/திய� ேகாளா5. ெபாாி/த ரஸ�, 
ெபாாி/த 6ழ��, கார� �ளி த�ளி, தின� ப/திய# சைமய�, அவ�ைடய 
 பாவ/0�6� �க� க1���6� யா�� அவாிட� ஒ�./ த,கமா�டா�க�. 
அ��ற� யா�? aமதி இ*தமாதிாி சமய/0�6/தாேன அவ� தாயா� ெப�5வி�1� 
ேபாயி��கிறா�! “அ�மா� ெப�ைண வரவைழ,  �மாவா ெச:ய�ேபாகிறா�? 
அவேளா1 ேபா#சா? <டேவ அ*த� ெகா 5கF�தா' வர� ேபாகிற0." 
 
சில மாத,க� அவ� R�.� பிைழ�� நட�6�. ராமசாமி மாமா��6� எ,க� 
 ைமைய� ெகாIச நா� தா,க/ ேதைவயி�லாம� இ��பேத, நா,க� அவ��6# 
ெச:;� எ,களா� �.*த உபகார�. ேவெற'ன உதவி எ,களா� சா/திய�? 
அ�ணா ேகாய�/]ாி� சித�பர மாமா R�.� ப.�கிறா'." 
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ேம� கா�பைவ, வா:வி�1# ெசா'ன வா�/ ைதக� அ�ல. ஆனா� அவரவ� 
பா�ைவக�. 
 
அ*த மஹா-பாவ', சா�பா1 �.*0 ப�5� பா/திர,கைள/ ேத:/0� 
கவி)�6�வைர கா/தி�*0 <ட/ைத ம�1� வி�1 ம�ற அைறகைள (சைமய� 
அைற உ�பட)� J�.�ெகா�1 ேபா:வி1வாரா�. க�சி�கார-� இ�லாம� 
எ*த� க#ேசாி�6 அ�ப.� பிரதி தின�� ேபாவாேரா? 
 
மஹா ச*ேதக� ேப�வழி. ட�பாைவ/ திற*0 6ழ*ைதக� �*திாி� ப��� 
Rைச�கண�கி� வா,கி ைவ/தி��பைத/ தி'5வி1ேமா எ'கிற பயேமா? அ�ல0 
ச��கைரைய அ�ளி� ேபா�1�ெகா�1 வி1வா�கேளா ? இ�ைல, பி�பக7� 
அவசர அவசர மாக அ�மா�ெப� ரவா உ��மா கிளறி� 6ழ*ைத கF�6� 
ேபா�1/ தா-� தி'5வி�டா�..? 
 
6ழ*ைதக� <ட/தி� ச�5 ேநர� விைளயா.� ெகா�.��6�. பிற6 ப�க/0� 
6./தன/0�6 விைளயாட� ேபாவா�க�. அ*த R�1� 6ழ*ைதக� மதிய உண� 
ேவைளயாக இ�*தா�, அ*த R�1 மாமி�6 அ*த# சமய� மன� இர,கியி�*தா� - 
இவ�கF�6� கிைட�6�. 6ழ*ைதக� வயி�5� ஒநா: பி1,6�. ஆனா� வா: 
திற*0 ேக�கமா� டா�க�. அ��வா/0� பாட� அ0தா'. 
 
இ*த அதி�Dட� தின�ப. வா:/0� ெகா�. ��6மா ? இ�லாத நாளி� விள�6 
ைவ�6� ேநர/0�6 மாமா தி���� ேவைளவைர க�ணி� உசி�தா'. 
சைம�6� அாிசிைய அள*0 ெகா1�பாரா�. எ�ப.? 
 
இர�1 சி5வ�கைள;� இ� ைககளிM� பி./த வ�ண�, இ*த# சி5மி 
அவ�கF�6, "இேதா மாமா வ*த உடேன நிமிஷமாக# சைம# � ேபாடேற'!” எ'5 
தா:�6 ம5 தாயாக ஆ5த� ெசா�7� ெகா�1, ந�லத,கா� மாதிாி நி�6� 
கா�சிைய மன/தி� உ�வா�கி� பா�/0�ெகா�கிேற'. வயி5 ெகாதி�கிற0. 
 
ம-ஷனா இவ'? 
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ந� 6ழ*ைதக� இ*த� கDட�ப1மா? இ*த� ெகா1ைம தா,6மா? கDடேம பட 
ேவ�டா�. இ�ப.;� இ�*ததா எ'5 நிைன�6� க�ைண ேய-� அ0கF�6 
இ��கிறேதா? 
 
-"உ,க� ெபாியவா� ப�டா�னா நா,கF� பட-�- எ,க� தைலெயN/தா? 
இ�ைல, அ0 தா' உ,க� இDடமா ? ஏ', எ,கைள விட#  க�ப�1�1 
இ��காேள, நிைன#சா� Wrist Watch, நிைன#சா� Organdy, ேதாளி� அழகாக/ 
ெதா,கற Camera, அவாைள� ப/தி நிைன# � பா�,கேள'. இ*த� ெபாியவா� 
எ�லா� எ,கைள/ த,கேளா1 இ5�கி� பி.#  ெவ# �க� ப�ணற பய�5/த� 
தாேன! அவா� ெசா�றதாேல நா,க� ஏ�5� ெகா�கிற மாதிாி ஏேத-� சாஷி 
இ��கா? சாி, அ�ப.ேய இ��6, எ,கைள அத�காக எ'ன ப�ண# ெசா�கிறீ�க�  
?” 
 
காைத� ெபா/தி� ெகா�கிேற'. 
 
"ம-ஷா�னா பலவித*தா'!” 
 
பிர��# சா:� நா�கா7யி� R�றி�*தப. உ�ள, ைகயி� தாேன பற*0வ*0 
உ�கா�*0ெகா�ட அ�மா சி�1�6�விைய ம5ப.;� அத' சிற6 விாி���6 Rசி 
எறிவ0ேபா�, அ�மா ைகைய ஒ�மாதிாியாக உத5வா�. அ0ேவ ஒ� அழ6 - No; 
grace�6 ேந�/தமி) யாேர-� ெசா�M,கேள'! ஸாஹச�? ெசா6ஸ" ? ஹ" �, 
இ�ைல, இைத ெய�லா� தா�., எேதா ஒ� ேந�/தி. எ�ப�ேம அ�மாவி' 
ைசைககளி� இைர#ச� இ��கா0. அவF�6# ைசைககேள 6ைற#ச�. 
 
"ஆனா� சித�பர மாமாவா/0�6� ேபானா� எ,க� பா1 ஒேர 6ஷிதா'." அ*த 
நிைன�பி�, இ�ப�� அவ� விழிக� 6ழ*ைதேபா� விாி;�. தனி ஒளி R �. 
அவ�� அைழ/0�ெகா�1 ேபா: ைவ/0�ெகா�வா�. "aமதி 6ழ*ைதைகை◌ள 
யா�. <�பிடறா, காாியவாதிகைள/ தவிர ? - அ,ேக ேவைலேய கிைடயா0; ேவளா 
ேவைள�6# சா�பா1, ேம� தீனி. அ,ேக ேபா:வி�1/ தி��பினாேல நா,க� 
ெமாN ெமாN'-தா' வ�ேவா�. ேகாய �/]� ெவயி� மித/0�6� ேக�கEமா? 
ெசவ*0 ேபா:, ேசவ� ெகா�ைட ேபால. சித�பர மாமா க�வி. எ�லாைர;� 
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]�கிெயறிI  ேப பவராக இ��கலா�. ஆனா� அ�மா� ெப� ேம� அவ��6� 
பிாிய�தா'. "6�., 6�.!” எ'5 அைழ�பா�. 
 
"நா,க� நா:�6�. ேபால, சி5 சி5 ந'றி கைள;� எ,களா� மற�க �.யா0.” 
 
என�6 விழி 0F���.  
 
"ஆனா�, நா,க� எ,ேக ேபானா� எ'ன? எ,ேக வா.னாM�, எ,6 ெசழி#சாM�, 
எ,க� ேத�, லா� 6., கீ)/ெத�� வட�ேக பா�/த ேகா. R�.�தா' வ*0 
நி�6�. பா*த� எ,கF�6 இ,ேகதா'; இ,ேக தாரத�மிய� கிைடயா0. எ�லா�� 
அ.# � பி.# , ச�ைட ேபா�1�ெகா�1, அ1/த நிமிஷேம <.� ெகா�1, 
அ*த இர�ைட� க16 விN*த பைழயைத ம'னி பிைசI  ைகயி� ேபாட, 
கைடசியி�, "ஆ# , அ.�6ழ�� யாைன ேபால" - யாைன;� இ��கா0, 
Jைன;மி��கா0, அ.� 6ழ��மி��கா0. கா7� க�ச�.ைய/ தி�D. கழி�ப0 
ேபா� 6ழ*ைதக� தைலேம�  �5வா�. நா,க� சிாி/0�ெகா�1 ஒ1ேவா�. 
"ராமாமி�த�, அ*த நா�க� தனி நா�க� தா�டா. கDட,க�தா'. 
ப�.னிக�தா'. ஆனா� அ*த ‘ஸ�ேலா ��ேலா’வி� எ,கF�6/ தனியா/ 
ெதாியா0.  க�, 0�க� ேச�*0 அ_பவி�பதிேலேய ஒ� ஆன*த� இ��6'-<ட 
நா' ெசா�ேவ'." 
 
விஷய/ைத �.�க ம5ப.;� ப�லவியி� ெகா�1வ*0 நி5/0வ0 ேபாM�, 
"அ�மா�ெப� எ'றா� ெபா0வாக எ�லா��6� பிாிய*தா'." 
 
அைத நாேன க�<டாக/ ெதாி*0ெகா�ேட', எ' =/த பி�ைள�6 உபநயன� 
நட*தேபா0. 
 
அ*த உபநயன� ச�பிரமமாகேவ நட*த0. இ�ப0 வ�ட,கF�6 �'ன� 
விைலவாசிக� இLவள� ெகா1ைமயாக இ�ைலேய! 
 
லா�6.யி7�*0 ஒ� <�டேம திர�1 வ*த0 பா�,கேள'! நா' எ'னேவா 
ெம���6/தா' அ*த� ப�க� ப/திாிைகக� வி�.�*ேத'. அ,6 என�6 
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உறவினேரா, ெதாி*தவ�கேளா இLவள� நா�கF�6� பிற6 மிக�� 6ைற�. 
ெந��கமான பழ�க,<ட இ�ைல. ஆ�கF� ெப�கFமாக, ெதாி*தவ�க� 
அைழ�பி� அைழ�காதவ�கF� ஒ�.�ெகா�1, =�ைட;� �.# மா: ='5 
ஜ�கா�களி7�*0 இற,கினவ�கைள நாேன எதி� பா��கவி�ைல. இற,கின0� 
இற,காத0மாக அ/தைனேப�� அ�மா�ெப�ைண ெமா:/0� ெகா�டன�. 
அவ�க� ந1வி� அ�மா �க/தி7�*0 ஐ�ப0 வ�ட,கேள-� உதி�*0 
எ�ேலா��6� கால/தி' �'பி' தி��பி அவ�க� பி�ைள� பிராய/தி� _ைழ*0 
சிாி/0� ேபசி�ெகா�.�*த0 எ,கைள மற*0 - அ0ேவ ஒ� தனி�கா�சி! அட, 
அ*த வயதி� அ�மா இLவள� அழகா? பிரமி/0� ேபாேன'. எ' த�பிமா�கேள, 
எNத ஆைசயி�*தா� ம�1� ேபாதா0. எN/0 ஒ� சி'ன�ைம, அாி�� மாதிாி. அ0 
வராதவ�கேள கிைடயா0. ஆனா� எ/தைன ேப� 6ட7ேலேய ேபா�1�கற0, 
`வாைல யாக வள�*0 அவ�களிM� எ/தைனேபைர எாி� கிற0, அதிM� 
எ/தைனேபைர எாி/0� ெகா�ேட யி��கிற0 எ'ப0தா' ேக�வி. 
 
எ' தாயா� எ'பத�காக# ெசா�லவி�ைல. அ*த நைர�<*தைல;� க�ணில சைத 
வள�*0ெகா� .��6� நிைல�6 அ�பா� பா��க உ�க� பழக ேவ�1�. அ*த� 
பா�ைவ�6� க� தனியாக/ திற�6� பா�ய� கி�ட ேவ�1�. இதி� அதி�Dட� 
கா� - அ�பியாச� ��கா�. இ*த எN/தி' வியா பக/தி� �]ல� ெபா��<ட 
��கிய� அ�ல. அத'பி'னா� அ1�க1�காக இய,6� அத' T� ம 
சார,க�தா' ��கிய�. 
 
கைடய7� த�ெசயலாக அ�த/ திவைல நா�கி� ெதறி/0 �சி க�டவ' 
அ�த/0�6� 6ைற*0, எைத;� ேதடமா�டா'. ேதட7னி'5 அவ-�6 மீ�சி;� 
கிைடயா0. ேத.�ெகா�ேடயி��பா', கைலஞ-�6 மீறிய  யநல� பைட/தவ' 
கிைடயா0. வா)�ைகயி�  க/திM� ேசாக/திM� <ட அ�த கலச/தி' தாிசன� 
காண அவ' உ�க�E�6# ச�தி உ�1. தாிசன� தவிர ேவ5 6றி;� 
அவ-�கி�ைல. 
 
கட7�, ெகா�1 மைழயி�, த' மைழ/0ளி�6 வா:திற*0 அதல ஆழ/தினி'5 
ேம� வ*0 கா/தி��6� சி�பி- 
 
வி.ேவைளயி� மல�களி'ேம� த,கிய பனி/0ளி ம�1ேம த' ஆகாரெமன� 
ெகா�ட ஸாதக� ப<ழி - (எ'5 ஒ'5 இ��கிறதாேம!) – அ0ேபால 
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'உ/தம� தவிர ேவ5 அறிேய'” எ'ற த/0வ� வா)�ைகயி' தின�ப. 
நைட�ைறயிM� உ�1. 
 
உ/தம� எ'ப0 எ'ன? 
 
சாி சாி, ேக�விக� நீ�கி'றன. என�6� கிைட/த கா�சியி� என�6� க�ட 
ெவறியி� எ'ைன மீறி வ*த ஏேதா ஏேதாைவ� ெகா�.வி�ேட'. 
 
ேமேல –  
 
JQ� க�யாண� விமாிைசயாக நட*த0 ெபாி த�ல. ைகயி7��பைத;� கட' 
வா,கி;� காைச இைற�க/ 0ணி*0வி�டா�, ப�ட,கைள வா,கி வி1கிேறா�. 
ஆனா� இதி� தனியாக ஒ� கைள க�.�5. அ�ல0 கைள க�.�ெகா�ட0. கைள 
எ'ப0, விர� ைவ/0 விவாி�க �.யாத அ�ச�. 
 
 
அைழ�பித) வி1ைகயிேலேய , உ�fாிேலேய, இவ�க� எ,ேக 
வர�ேபாகிறா�க�? எ'5 நா' நிைன/தவ�க�, இவ�க� வரேவ�டா� எ'5 
நா' நிைன/தவ�க�, எ�லா�� வ*0 இ�*0 சிற�பி/தா�க�. 
 
<�ட� ெநாிய ெநாிய என�6 ம�ைடயி� ஏேதா கி5 கி5 ஏறிய0. இைத/ 
தனி�ப�ட �ைறயி� எ�ப. விவாி�ேப'? இ�ப0 வ�ட,கF�6 �' இ�ப விட 
வள�#சி 6ைற*தவ'தாேன ! இ�ப மா/தி, � எ'ன?) ஏேதா ஒ� அச�1 மதமத��. 
வழ�கமா சா/0�6.�6� பதிலாக எ�லா��6� �<�/த/ தா�Jல/தி� ேத,கா: 
வழ,6� திமி�. ஆY� ம�ற/ 0ைறகளி7�*0 வ*தி��6� ெபாிய ��ளிகளி' 
தைலக� இ0 எ'-ைடய ராஜTய யாக� எ'ப0 ேபால உண��; இ�ைல, இ*த� 
கால/0�ேக�ப அேதேபால ஏேதா ஒ'5. 
 
அ'றிர�, <ட/தி� லா�6.� <�ட� அ�மா ைவ� �ைடTழ, எ�லா�� 
எ'ென'னேவா ஒ�வைரெயா�வ� இைடமறி/தப. ச*ேதாஷமாக� 
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ேபசி�ெகா�.�*தன�. அ�ேபா0 எ'னிடமி�*0 அ*த� ேக�வி �ற�ப�ட0. 
நா'தா' எ' வச/தி� இ�ைலேய. மீனா�சி க�யாண/தி� மீனா�சி ய�மனி' 
ேபாைத! 
 
"ஏ' அ�மா, இ/தைனேப�� என�காக/தாேன வ*தி��கிறா�க�?" - ஏ' 
ேக�ேட', ெதாியா0. ேக�வி ஏ' அ�ப. அைம*த0, ெதாியா0. அ.�பைட 
லா.ச.ரா.வி' கீ�/தி ப�றி அLவள� தீ�மானமான எ�ணேமா? 
 
ஆனா� இ/தைன வய0 எNதி;�, லா.ச.ரா. எ/0ைண சி'னIசிறிய  �ெட7 
எ'5 சமீப/தி� <ட நி�பணமாயி�5. 
 
ம0ைரயி� (இ�ப/தா' தி��பி வ*ேத') எ' ந�ப� ஒ� �0 ஆF�6 எ'ைன 
அறி�க� ப1/தினா�. 
 
“இவ� யா� ெதாி;ேமா'ேனா ? லா.ச.ரா. எN/0லகி� ஜா�பவா'." 
 
"ஆமா,க, இ*த மாத,<ட� 'கைலமகளி� இவ� கைத ப.#ேச', இவ�ைடய 
�0�கவிைத ஒ�E ேபானவார� 'க�கி'யி� வ*தி�*தத�ல ?” 
 
என�6� 'ப�ெக'5 சிாி�� வ*0வி�ட0. ந�ப� �க�  �.�5. �0 ஆ� 
6றி�பி�ட இர�1 ப/திாிைககளிMேம எ' எN/0 ெவளியாகி இ�ப0 
வ�ட,கF�6 ஏற�6ைறய இ��6�. 
 
இ0ேபா'ற ெவ.கைள எN/தாளைன� ப�றிய விகட/ 0E�6களி� 
ேச�/0�ெகா�ளலா�. விகட/ 0E�6கF�ெக'ேற எN/தாள�க� இ�ேபா0 
தனி�கிைள பிாி*0 அவ�க� ெதாழிM� ���ரமாக நட�கிறேத? 
 
வ*தி�*தவ�களி� ஒ� மாமி - ஒ� பா�. எ'5 ெசா�ல�1மா - அ�மா��6 அ�ேக 
உ�கா�* தி�*தவ� அ�மாவி' ம.யி� ெச�லமாக� ைகைய ைவ/0� 
ெகா�டா�. அவைள/ ெதா�1� ெகா�ளEமா�. 
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“எ,கF�6 உ'ைன� ப/தி எ'ன டா�பா ெதாி;� ? அ�மா�ெப� ேபர-�6� 
JEர� ேபாடறா�- ேசதி வ*த0� ைக�காாிய,கைள� ேபா�ட0 ேபா�டப. 
ேபா�1வி�1 அ�ப.ேய ரயிேலறிவி�ேடா�. ம5ப.;� ஒ�வைரெயா�வ� 
பா��க� ெகா1�பிைன இ��ேகா இ�ைலேயா? யா� க�ட0? ெப� வய/0� 
ேபர-�கா, பி�ைள வய/0� ேபர-�கா'-<ட/ ெதாியா0. எ,கF�6 அ�மா� 
ெப�ைண/தா' ெதாி;�." 
 
அ�மா��6 ஒ� mannerism. அவ� தனியாக இ��ைகயிேலா, சி*தைனயி� 
ஆ)*தி�*தாேலா பிற� ேப# �6 கவன� ெகா1�ைகயிேலா, அவ� உத1 கைள 
இ� விர�க�,  �1 விரM� ந1 விரM� ெபா/தியி��6�. அ�மாவி' க�க� 
எ'ேம� ஆ)*தன. விரல.யினி'5 உத1க� அைச*தன. ஆனா� என�6 ம�1� 
ேக�ட0. ேசதி என�6 ம�1�தா'. 
 
"அட அசேட!” 
 
அLவள�தா'. ஆனா� எLவளேவா அ�/த,க�. அவ�றி� ஒ'5, “ெமன�ெக�1 
ேக�1 வா,கி� க�.� ெகா�ளEமா?” 
 
இத�6� இ'ெனா� பா�. பN/த  ம,க7 - "இ*த நா� எ�லா� எ'ன 
க�யாண# சைமய� ப�ணறா'க�? எ'னேவா ம*ைத மாதிாி ப/0, ப'னிர�1 
ேப� வரா'க�. இர�1 ேப� அைர� கிறா'. இர�1 ேப� ந5�கறா'. எைதேயா 
ெவ*த0� ேவகாத0மா, கா� உ��, அைர உ�பி�, ஏ�றி இற�கிவி�1 அவசர 
அவசரமா� பாிமாறி அவசர அவசரமா# சா�பி�ட எ#சி�ேம� ெதளி/த ஜல� 
காயற/0�6 �'னாேலேய, ம5 ப*தி�6 இைல�க�ைட/ ]�கி�1 நி�கறா'. 
இதிேல இனி�பா�, காரமா�. எ0�ேம வாயி� _ைழயாத ேப�. ஆனா� பி�1� 
பா�/தா� இ'-� ேவகாத ைமதா மா�! நா,க� அ*த நாளி� ைகயா� ெதாட�<ட 
மா�ேடா�. யாராவ0 விேசஷ� எ'-0 உ'- 0'- இN/0� ேபா�1�1 
ெச:யறாளா ? அ�மா�ெப�ேண, நீ அ*த# சீம*த� க�யாண/ 0�6# சைம#சேய, 
அைதவிட ஒச/தியாS ?” 
 
அ/தைன ெதா�ைடகளி7�*0� ஏேகாபி/0 ஒ� ‘ஹாஹாகார�. 
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பிற6 தனி/தனியாக�� ேச�*0� விசாாி/0/ ெதாி*0ெகா�ேட'. 
 
சித�பர மாமா =/த ெப�E�6# சீம*த�. ஏ�பா1 ெச:தி�*த சைமய�கார ெச�, 
ெச�டா ேடா�க� ெகா1/0வி�டா'க�. ேவ5 எ,ேக இர�1 கா  <ட� 
கிைட/தேதா, இ�ைல "ெஹ� ெசா�7 ைவ/தி�*த ‘ெஸ� ேசரவி�ைலேயா? 
இ�ைல, யா��6 உட�� சாியி�ைலேயா? மணி ஏழாயி1/0 ஜாடா'� காேணா�. 
 
இ�.7�6 �த�நா� அைர#  ைவ/தி��6� மா� ெபா,கி வழிகி'ற0. ேத.ன 
இட/தி� ஆ� இ�ைல. சித�பரைமய� ேபாd� இலாகாதா'. அதிM� அவ� 
ஆ�ட� தனி� ெபாி தா'. ஆனா� இைசேகடாக மா�.�ெகா�1 வி�டா�. 
பி'னா� சி<ை◌� சைமய�கார-�6, நட�கிறப. நட*தேதா, எ'னேவா? ஆனா�, 
இ'5, இ�ேபா, ஆகேவ�.ய0 எ'ன? க�யாண சீச', மா�றா� 
கிைட�கவி�ைல. அ*த அவசர/0�6 எவ' அக�ப1வா'? <ட ைவ/0�ெகா�1 
சமாளி�க �த�நா� இ�.7�6 அைர/த பா�.மா�க� <ட� கிைட�கவி�ைல. 
அவ�கF� எ,ேகா ேத,கா: 0�வ� ேபா:வி�டா�கேளா? 
 
வ*தி��6� ெப�.ாி� யா��6� காாிய/தி� இற,க/ 0ணி#ச� இ�ைல. 
சைமய� �*>5ேப��6. ஏேத-� ெகாIச� பிசகினாM� சித�பரைமய� வாயி� 
யா� �6*0 �ற�ப1வ0? 
 
அ*த# சமய/0�6 ம'னி� பா�.;� இ�*த தாக/ ெதாியவி�ைல. ஒ�ேவைள 
கா�/திேகயைன (கைட�6�.)� பிரசவி/தி�*தாேளா எ'னேவா? இெத�லா� 
ேஹDய விஷய�. சீம*த/0�6# சாமா'க�, கா:கறிக�, பா� தயி� வா,கி� ேபா� 
ட0�, காணி�ைகயாக வ*தைவ;�, உ�ராண உ�ளிM�, <ட/திM� 
வதியழிகி'றன. ேகா�ைட அ1�� ],கற0. சித�பரைமயேரா ைகைய� பிைச;� 
நிைலைம�6 வ*0வி�டா�. ேஹ லBமணா! 
 
அ�ேபா அ�மா�ெப� - இ'-� மணமாக வி�ைல - வய0 பதி=ேணா பதினாேலா 
- விைளயா�டாக# ெசா'னாேளா, விைனயாக# ெசா'னாேளா? 
 
"ஏ' மாமா, நா' சைம�க�1மா ?” 
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ஐய�வா� ம�மாைள ஒ��ைற அைடயாள� ெதாியாத க�கFட' பா�/தா�. 
அ1/த அைட யாள/தி�, அவ� விழிக� அகல விாி*தன. "6�. எ'ன. 
ெசா�றா�?” 
 
சித�பரைமய� ச�சார� ேசானியா? ெக�.� காாியா? அ�ல0 இர�1மா? 
ெதாியா0. 
 
ஆனா� idea உடேனேய ப�றி�ெகா�1 கி5கி5 ெவன� பரவி;� வி�ட0. 
 
"ேசா�5/ தவைலைய எ'னா� இற�கி ைவ�க �.யா0. அ0ம�1� ��ஷா� 
கவனி# �க�1�. சாத� பத�வைர நா' பா�/0�கிேற'.  �5� காாிய� 
வ*தி��கறவா ெசI  ெகா1/தா� நா' ஏ/தி இற�கிடேற'." 
 
அLவள�தா' சைமய�க�1 ஒேர 6]கல� <டமாக மாறிவி�ட0. ப�1��டைவ 
க�.� ெகா�1 வ*தி��6� மாமிக� ேபா�. ேபா�1� ெகா�1 ேத,கா: 
0��கிறா�க�. கா:கறி ந5�6கிறா�க�. வைட�6 அைர/தாகிற0. அத�6 உ��, 
மிளகா:/தி�ட� அ�மா� ெப�Eைடய0 தா'. <ட/தி� அ0பா�1�6 
இ�.7� கைட நட�கிற0. சாத� பதமாகி, ேசா�5/ தவைல�6� ேகாணி க�. 
இர�1 ஆ� பி�ைளக� பி./0 நக�/தி� கIசி வ.ய/ ெதா�. ��ற/0�6 
உ��. வி�டா# . ெஹஸ� இ'ெனா� தவைலயி� கா:கிற0. பாவாைட 
தாவணியி� ஒ� சி5மி, அவ� மாரள��6 R1 அ�டா�களி� ேகா�ைடய1�பி� 
ெகாதி/0� ெகா�.��6� 6ழ��, ரச/ைத� கிளறி�ெகா�.�� கிறா�. இத�6� 
இ�.7� பாைனயி' ேம�=.ைய ஒ� ஆ�பி�ைள ]�க, இ�.7ைய� பத� 
பா��கி றா�. ஆ# , ஆ# , இ'-� பாயச��, வைட;� தா' பா�கி. ெசா'னப. 
பதிேனா� மணி�6 இ�லா�டாM� ப'னிர�1 மணி�6 இைல ேபா�1விடலா�. 
 
அ*த# ச*0D.யான �க/ைத#  �றி ம�ற அ/தைன இள கF� வ�ட�. 
 
"இ�ேபா நிைன#சா�<ட எ,கF�6 ஆ#சாியமா யி��6.. நா' சைம�கிேற', 
காாிய/ைத ஒ�ேப/தி� ெகா1�கேற'. கNைத வயசானவF�ெக�லா� ஏ/0�க/ 
ெத�� வ�ேல. நீ ப#ைச� 6ழ*ைத, உன�ெக�ப. அ*த/ ைதாிய� வ*த0?" 
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"அ�� வா/0 ர/த� அவ� உட�பிM� ஒட�7யா? ைதாிய/0�ெக'ன 
6ைற#ச�?” 
 
"அ*த# சைமயM� எ'ன, சி'ன�ெபா�E ப�ற மாதிாியா இ�*த0? அெத�ப. 
ஆேவச� வ*தமாதிாி அ�ப. அ�பN�கி�லாம� அைமI 0? அ�மா�ெப�ேண, 
ம5ப.;� அ0மாதிாி ேந�*தா� அேதமாதிாி உ'னா� �.;மா ?” 
 
அ�மா �'னைக �ாி*தா�. "நா' ம5ப.;� 6மாியாவத�6 வழி ெசா�, 
மி#ச/0�6 பதி� அ��ற� ெசா�ேற'!” 
 
“ேப#சி� எ�ப. மட�கறா� பா�/தியா?” 
 
"அவ� ெசா�ற0 வா�தவ�தாேன  
 
"அ*த நா� எ�லா� தி��பி வரா0." 
 
“வ*தாM� அ0மாதிாி, நம�6/ ெதாியா0. இ�ப�� அைத�ப/தி� ேபச, அ*த# 
சமய� ஒேர தரமா ேந�*0, அ��ற�� சமய� சமயமா நி�கற0." 
 
“ெப�*தி�, எ/தைன காலமாக, =ல�தான/தி� நி'றவிட/திேலேய 
நி'-�.��கா, அ0 மாதிாி" 
 
அ�மா.! ராமாமி�த�  �ெட7<ட இ�ைல.  �ைட�கா:,  �ைட�கா: <ட 
இ�ைல.  �ைட�கா: ஒளஷத�. அத' த6தி என�கி�ைல. நா' 
 �ெட7யாகேவ இ�*0வி1கிேற'. 
 
அ�மாைவ� பா��கிேற'. இ0வைர அ�மா இ0ப�றி எ'னிட� ஏ' 
ெசா'னதி�ைல? ெசா�ல ேவ�டா� எ'கிற எ�ணமா? ெசா�7 எ'ன ஆக 
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ேவ�1� எ'கிற அல<ழிய� பா,காயி��கலா�. இ�ைல, அ*த விஷய/தி' 
ேபாிேலேய அல<ழியமா யி��கலா�. அதி� எ'ன இ��கிற0? நட*த0 நட*தா#  
எ'கிற ேபா�6. விஷய/தி' எைட ெதாி*ேத அைத/ ]�கி எறித�, 0றவி#ெச��6. 
 
அ'5 எ�ேலா�� ப1/0 ஒைச அட,கின பி'ன� - ஒைச�படாம� எN*0 அ�மா 
எ,6 இ��கிறா�? பா��கிேற'. ேர.ேயா எதிாி� Night buib இ' நீல ஒளியி� 
பிர��# சா:� நா�கா7யி�, சி*தைனயி� ஆ)*0 R�றி��6� உ�வ� ெதாி*0� 
ெதாியாத0மாக/ ெதாிகிற0. உத�.'ேம� இ� விர�க�. அவFைடய வழ�கமான 
ேபா�. அவF�6� எ'ேபா� ]�கமி�ைல. ஒ� பாைற ேபா� ேதா'5கிறா�. 
 
Legend. 
 
நீல நB/ர,களி� தனி/ தனியாக� ெபாறி*0 ெகா�1 எ' மன�க�ணி� ெசா� 
எNகிற0. ஒ���ெகா�கிேற'. என�6 மிக�� பி./தமான ெசா�. இத'ேம� 
என�6 எ�ப�ேம பாரபகஷ� உ�1. 
 
இ�ேபா ம0ைரயி7�*0 தி���ைகயி� தாிசன/ 0�6 லா�6. ேபாயி�*ேத'. 
 
ேதேனா, ப'னிேரா, இளநீேரா ஏேதா ஒ� அபிேஷ க/0�6� பி'ன� 6��க� 
உபசார தீபாராதைன கா�1கிறா�. சிவராஜ 6��கF�6� பி' இ�ேபா அவ� 
பி�ைள கேணச'. 
 
"அ�பாைள ந'னா பா�/0�ேகா,ேகா.” 
 
அவ� எ,ேக அ�ப. ந'றாக/ ெதாி*0வி1 வாளா? ஏ�ெகனேவ என�6� 
க�ணி� ேகாளா5. 6'றி�ெகா�ேட வ�� க�Jர ஒளியி�, க��ப�� ஹ/தி' 
ைமயி�ளி7�*0, உ�வ� ம,கலாக அ,6 மி,6மாக (�Nைம கா�டாம�) 
பி0,6கிற0. க�Jர� 6ளி�*த0�, உ�வ� ம5ப.;� இ�ேளா1 கைர*0 
வி1கிற0. 
 
ேத.ன க�E�6/ ேதா�ற�.  
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மி#ச ேநர/0�6 இ�ேளா1 இ��.  
 
அ�பா, நீ இ��கிறாயா, இ�ைலயா?  
 
நீ எ0 ெசா�கிறாேயா, அ0. இ��கிேற' இ�ைல இ�ைல, இ��கிேற'. 
 
எ' ெநIசி� அ0சமய� ஏேத-� �'னைக மல�*தமாதிாி எ�ண� படல� 
பட�*தி.� அ0 எ' பா�கிய� அ0ேவ எ' பதிM�<ட. 
 
Legendஇ' சாையகளி�, ேக�வி�6 பதிெலன� பி.படாத இ*த/ த'ைம ஒ'5, 
உயிேரா1 இ�� ைகயிேலேய சிலாிட� இ*த அ�ச� வ*0 அைடகி'ற0. அ�மா. 
------------  
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 12121212    
 
க7யாணமான ைகேயா1 ேசானா அ/ைத தனி� 6./தன� ேபா:வி�டா�. 
 
ஆனா�, அேத ப*த7� தி�மண� ஆன அ�மா ��6, ஏN எ�1 வ�ட,கF�6� 
பிற6தா' அ*த� பதவி கி�.�5 எ'ப0 அவ� விதியி' விைள பா�1. 
 
அ�ணா��6 ெப,கFாி� ேவைல, d��6 d� லா�6. வ*0வி1வா�. 
வா/தியா� ேவைலயி� d��6� ேக�பாேன'! நவரா/திாி (அ�ல0 ைம�ேக�ம�), 
கிறி�0ம�, ெபா,க�, ேகாைட வி1�ைற; ெவ�ைளய' ரா`ய�. அவ' 
ப�.ைக தவிர, இ*0� ப�.ைக�6 ேவ5. 
 
ஆ�பைடயா'தா' அ�ப�ேபா வ*0வி1கிறாேன எ'பத'றி தனி�6./தன� 
உடேன ைவ�காதத�6 இ'ெனா� காரண� உ�1. ஊ��6 அ�ணா அ-��� 
மாதாமாத� க�ப� பாதி�க�ப1ேம! 61�ப� எ'றா� அவசர� கட'க�, 
எதி�பாராத ெசல�க� அ�ப�ேபா எ/தைன எ/தைன! ஒ�வா5 சமாளி# / 
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தைலநிமி�*0 ெகா�1தாேன சிறி க� அவசர/ைத கவனி�க �.;� சிறி கF�6 
எ'ன அவசர�? வய  ேவண0 கிட�6. 
 
'பா�கட�" கைதயி� ஒ� வா�கிய� வ�கிற0. '61�ப� எ'ப0 பா�கட� இ*த 
வா�கிய*தா' கைதயி' �0ெகM��. உ�வக/தி�தா' பா�கட�. உ�ளப. 
உ��� கட�தா'! 
 
வி1�ைற�6 வி1மைற அ�ணா 6�டாக வ�வா�. ேஹா�ட� சா�பா1 அவ��6 
ந'றாக ஒ/0�ெகா�.�*த0. அ0 க'னட# சீைம, மாதவ# சைமய�, ெந: ைக 
வழிய, பிUேபளா ஹ"ளி அ'னா, ைமT� ரஸா, எதிM� ப��� ெசாத# ெசாதா. 
கா:*த மா1 க�பி� விN*த கைததா'. 
 
அ�ணாவி' ேஹா�ட� வா)�ைக ப�றி ஒ� 0E�ேகா1 நி5/தி�ெகா�கிேற'. 
பாைன ேசா�5�6 - இ�ைல, ப����6 ஒ� பத�. 
 
ேபான �திதி� ரஸ/ைத/ ெதளிவாக வி�1� ெகா�1 சா�பி�1� 
ெகா�.�*தாரா�. ரஸ� எ'றா� ெதளிவா:/தா' இ��6� எ'கிற நிைன��� 
ேபாM�. ஆனா� பாிமா5�ேபா0, தவறாம� அM�காம� Server, “ெதளிவா? 
அ.யா?” எ'5 ேக�பானா�. எ'னடா தின�� இ�ப.� ேக�கிறாேன எ'5 
ஒ�நா�, "சாி கல�கி/தா' விேட'!” எ'றாரா�. தா' எதி�பாரா0 க�ட �0 
�சிைய/ ெதாிவி�6� ாீதியி� அ�ணா எ,கF�6 அLவ�ேபா0 விழி/0� கா�1� 
ஆ#சாிய/ைத;�, 6ர7�  �தி ேபத/ைத;�, எN/தி� ெகாணர இயலவி�ைல. 
 
"அ'றி7�*0 �த7� ெதளி� ரஸ/தி� ஒ� Course; அ1/0 க�கM� கைரசMமாக 
வ�ட� ரஸ/தி� ஒ� Course அ.�ேப'." 
 
“ஸா�கா? ேப�கா ?” ேக�வி�6� க'னட� ெதாியாத ெவளி\��கார'. 'ஸா�6ேல 
ெகாIச� ேப�6ேல ெகாIச� வி1,ேகா’ எ'றானா�. அ0 மாதிாி எ'5 அ*த� 
கைத;� ெசா�வா�. நா,க� �ழ,காைல இ5க� க�.�ெகா�1, 6]கல/தி� 
6�,6ேவா�; ெகா�காி�ேபா�! எ,கF�6 நா  ர�6�. 
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"சாி, அ�மா�ெப�ேண ! ைபய'க� ெரா�ப ரU�கிறா'க�. நாைள�6 ைமT� 
ரஸ� ைவ/0விட ேவ�.ய0தா'." 
 
ைமT� ரஸ�, க/தாி�கா: எ�ெண: வத�க�. க/தாி�காைய நாலாக� பிள*0 
உ�ேள மஸாலா� ெபா. அைட/0, வாண7 எ�ெணயி� அ�ப.ேய ேபா�1, 
ேமேல த�1� ேபா�1 =., உ�ேள அ�ப.ேய அ0 6�,க ேவ�.ய0தா'. 
 
ந��1 விஷம/தி�தா' விவாி�கிேற'. இைத� ப./0வி�1� 
பி�ைளயா�டா'மா�க� பட� ேபா6� எாி#ச7� நா' இ�பேவ காE� உவைக 
தா'. 
 
"கைதயி� <டவா அ�பா சா�பா�1 விவகார/ைத� ெகா�1 வரE�? மான� 
ேபாகிற0. அ0 எ'ன க/தாி�கா: எ�ெண:� கறிேயா? அ0 மாறினா� 
உ�ைள�கிழ,6 வத�க�. பா,� மாேனஜ ராக உ/திேயாக� ப�Eண ம-ஷனா 
இ��கா பா�? எ'னேவா சைமய�கார'.” உஷா� ! உஷா� பச,களா! நா கா�க 
ஜாதிைய� ப�றி� ேப வேதா ெதாழிைல� பழி�பேதா ச�ட விேராத�. 
 
இவ�க� ஏ' இ�ப.� 6�5கிறா�க�? வைக யாக� பணணி� ேபா�டா� ஒ� 
வைள வைள�பதி� 6ைற#ச� இ�ைல. தி'றா� 6�ற� இ�ைல. தி'பைத 
எNதினா�தா' 6�றமா? 
 
எ' ரஸைனைய� ப�றி� கவிஞ� 'அபி ெசா�வைத� ேகF,க�. 
 
"லா.ச.ரா.வி' இய�ைக வ�ணைனகளிM�, உண� ப�றி அவ� எN/தி� 
ெவளி�ப1� இல�கிய/தரமான விவர,களிM�, தனி/தனியாக பி.எ#... ப�E 
வத�ேக விஷய,க� இ��கி'றன." 
 
உண� ப�றி ேமைல எN/தாக�1�; இதிகாச கால/தி7�*0 ந� வரலா5 ஆக�1� 
- ேவண0 வழ,கியி��கிற0. அத�ெகதிாி� நா' எ*த =ைல? ப./தாேலதாேன! 
ப.�காமேல தீ���. 
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எ*த ேமனா�1� கைதையேயா நாவைலேயா எ1/0�ெகா�F,க�. ஒ'5 6., 
அ�ல0 தீனி அ�ல0 இர�1�. ப�க/0�6� ப�க� இடறி விN*ேதயாகE�. 
 
Thomas Mannஇ' �க) ெப�ற Budden broks. �த�அ/தியாய�, ��ப0 
ப�க,கF�6 ேம� ெஜ�மனியி� ஒ� உய�தர� 61�ப/தி' சா�பா�ைட ெவ6 
சாவகாசமாக விவாி�கி'ற0. அதனாேலேய அ*த அ/தியாய� தனி� பிரசி/தி 
ெப�ற0. 
 
Hemingway�6 ஒ� ப�க/தி� ஒ� பாரா��6�ேள, ஒ� வி�கி & ேசாடா அ�ல0 
தீனி காணாவி�டா� ம�ைட ெவ./0வி1�. 
 
Irving wallaceஇ' The Plot எ-� நாவ� தி�1 கன�. அதி� ஒ� ப/திாிைக 
நி�ப', சா�பா�1 ராம'. ��கியமான பா/திர�; நாவ7' கைடசி அ/தியாய� 
வைர வ�கிறா'. அேடய�பா! அவ' தி'கிற தீனி;�, ப�6கிற 6. வைககF�, 
நம�6� �ாியாவி�டாM� ஆ#சாிய/ைத/ த�கி'றன. கண�ெக1/தா�, �/தக/தி� 
கா�ப,6 இ*த விவர/0�ேக ேத5�. �/தக��  வாரசியமான0. 
 
ேம�நா�1� க�பைன இல�கிய/தி� மா�றி மா�றி டா'�, நாடக�, Opera, 
இைடயிைடேய வி�*0, சி5 தீனி, ஐ�கிாீ�, சா�ெல�, �*திாி, கா�பிஇ0ேபால 
இ*த/ தி�.;� தீனி;ேம கைதயி' ச�பவ�ேகாைவ�6 இ'றியைமயாத காைர� 
J#சாக அைமகி'றன. 
 
ெவ6 சமீப/தி� –  
 
அகதா கிறி�தியி' ம�ம# சி5கைதக� இர�1 ப./ேத'. தைல��க� எ'ன 
ெதாி;மா? "A drink of Chocolate A Box of Chocolate தனி/தனி, ேவ5ப�ட கைதக�. 
ஆனா� தைல�பி' அ.�பைடயி�தா' விஷய�. 
 
Charles Dickens-' அமர நாவ� Tale of Two Cities கதாநாயக' Sydney Carton த' 
வா)�ைக விய�/தமாக� ேபானைத� க�ணா.� ேகா�ைபயி7�*0 Jமியி� 
ம0ைவ# சி*தி# சி'னமாக உண�/0கிறா'. 
 



151 

 

Victor Hugoவி' இதிகாச காவிய� Les Miserable கதாநாயக' Jean Val jean 
இைழ/த 6�றேம, ப�.னி கிட�6� த' சேகாதாியி' 6ழ*ைதகF�காக/ தி�.ய 
ெரா�.யி� ேந�*0, அத�காக அவ' சிைற ெச'5 அ-பவி/த 0'ப,கF�6� 
அ*த� காவிய/0�ேக அ�திவாரமாக�� அைமகிற0. 
 
ஒ� ேகா.தா' கா�.யி��கிேற'. எ'னா� இ'-� ெசா�7�ெகா�ேட ேபாக 
�.;�. Oliver Twist, Little woman, Hunger (By Kunt Hamsun) இ�ைல. 
நி5/தி�ெகா�கிேற'. ெவ5� ெபய�கைள உதி�/0, நா' ப./தி��கிேற' எ'5 
கா�1வ0 ரஸம�ட�. 
 
ந� நாகாிக/0�6�, ந�பி�ைககF�6� வ� ேவாமா? க�நாடக�, ஆ*திரா, 
தமி)நா1, பIசாபி, மரா/தி, 6ஜரா/தி, வ,காள�, மைலயாள�- எ/தைன வித# 
சைமய�க�, தி'ப�ட,க� - இ/தைன பிரேதச� ப�6வ,கைள;� �சி 
ெதாி*தவ' ஒ�வேன -� ந�மி� உளனா? என�6# ச*ேதக*தா'. இ/த ைன�6� 
நா' ைசவ உண� வைர�6�தா' ெசா� கிேற'. ம�ற0 ப�றி/தா' என�6/ 
ெதாியாேத! பழ�க�ப�ட தமி)நா1 வைர�6ேம எ1/0�ெகா� ேவா�. 
பதா�/த,கைள/ தயாாி�6� வைககளி�, மாயவர/0�6� தIசாi��6ேம 
ேவ5பா1. தIசாi� சைமயM�6� தி�#சினா�ப�ளி�6� வி/தி யாஸ�; 
தி�#சி�6� தி�ெந�ேவ7�6� வி/தியாஸ�; சாி சாி இ*த அ/தியாய� ெவ5� 
சைமய� 6றி� பாகேவ ஆகிவிட� ேபாகிற0 எ'5 என�ேக அ#ச� வ*0வி�ட0. 
 
ந� மரைப இதிகாச கால/தி7�*0 எ1/0� ெகா�ேடாமானா�, 
வி�*ேதா�ப�தா' ச�தாய வா)�ைகயி' அ.�பைட/ த/0வேம. சமாராதைன 
க�, வன ேபாஜன,க�, ைவ�க/த�டமி, ஊ�1� பிைற -  �,க# ெசா�7' 
மீனா�சி அ�ம' க�யா ண/தி� மீனா�சி அ�மனி' 64 ேக�வி. அத�6� பதிெலன 
ஆ�டவ' திற*0வி�ட 6�ேடாதர� பசிைய/ ெதா�1, சி5/ெதா�டனி' 
பி�ைள� கறி வழி அ'ன� அஹIச �ர�மா’ எ'கிற ஸுஜூ/திர/ தி� 
ெகா�1ேபா: வி1வத�6� இ*த� ப�க,க� எ'ன, பிரபIச/ைதேய ஏடாக� 
�ர�.-� ேபாதா. 
 
ஒ� கிழவி, <N�6� பா.ேய தமிைழ வள�/தா�. 
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ந� ப�ைடய ைவ/திய� �/தக,களி� தின� ப.�ேக ஆேரா�கிய வள�#சிைய 
�'னி�1 விதி/ தி��6� உண� விமாிைச, இ*நாளி� க�1�ப. யாகா0. ந�மா� 
நிைன/0�<ட� பா��க �.யா0. உதாரண�; பாைல� கற*த அைர மணி 
ேநர/0�6� கா:#சி# சா�பி�டாக ேவE�. கா:கறிகைள# ெச. யினி'5 பறி/த 
ஒ� மணி ேநர/0�6� சைம/தாக ேவ�1�. இ�லாவி.� பல' இ�ைல. 
ைப�பாைல ;� ��.�பாைல;� 6./0�ெகா�1, ெகா/தவா� சாவ.யி� 
=�ைடயி� 6�,கி� கீேழ ெகா�.ய ேகாைஸ;� ெவ,காய/ைத;� 
தி'5ெகா�.�� பவ�கF�6# சா/தியமா? வி�1/த�F. 
 
இ0மாதிாி ஒ� பாரா. ஏைழயி' வா)�ைகைய# சி/திாி�பதாக எ�ண�: 
 
"ாிBா�கார �னிசாமி - (கைதயி� ஏ' ாிBா� கார' எபப�ேம �னிசாமியாக 
இ��கிறாேனா ெதாியவி�ைல) a�.'ேம� சா:*தப., ாிBா/ த�.� அம�*0 
இட0ைகயி� ேதாைச, அத'ேம� ைவ/த கறிேயா1 வி�1 வி�1 வாயி� 
ேபா�1� ெகா�.��க, அவ' ஆைச�கிழ/தி - (பகவாேன, என�காக அவேள 
�னிசாமியி' மைனவியாக�� இ��க�1�) அ�கி� நி'றப. தகர� 6வைளைய 
Rசி Rசி ஆ�.யப. உ�ளி��6� கIசிைய ஆ�றி�ெகா�.�*தா�. 
6வைளயி7�*0 ஆவி பற*த0." 
 
இைத� ப.�ைகயி�: "ஆகா, எ'ன த/�பமான சி/திர� எ'ன realism எ'ன 
பிரதிப7��!” 
 
ைகயா� இN�6� ாிBா இ*நாளி� க�ணி� ப1வ0 அாி0. இ*நாளி� 6�ப�மா 
அ�ப. ஆ�றி� ெகா1/த கIசிைய �னிசாமி 6.�கிறானா எ'பேத ச*ேதக� - இ0 
எ' �E�E��. 
 
எNதினவைர� 6�ற� க�1பி.�பத�காக# ெசா�லவி�ைல. ஆனா� ஒ� சி'ன� 
ேக�வி: 6�ப�மா� அLவள� �ைடலாக ஆ�றிய கIசியி� ஒ� �N,ேக-� 
பாீBா�/தமாகேவ-� ந�மா� 6.�க �.;மா ? 
 
"எNதினா� 6./தாகEமா ? இெத'ன நியாய� ?” 
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அ�ேபா0 எ�ெண:� க/திாி�கா: சா�பி�ட ைத/தாேன எN0கிேற'! 6.�காத 
கIசிைய� ப�றி எNதினா� விேசஷ�. அ-பவி/த பதா�/த/ைத� ப�றி எN0வ0 
6�ற�. தர�6ைற�. வாத� அ�ப.� ேபாகிற0 அ�லவா? 
 
<டேவ சம��பி/0� ெகா�கிேற'. சா�பா�1 விஷய/தி� ேம�ேகா� கா�.� 
க�சி ஜயி�பத�6 ஒ'5மி�ைல. உ�ைமயி� இதி� வியா`யேம ஏ0? சி�D.யி' 
இய�கேம அ0தா'. அLவள�தா'; பிற*0, உ�1, அழிவ0. இைடயி� நட�ப0, 
நிக)வ0 அ/தைன;�, அ.�பைடயி�, வித விதமான ெபய�களி� ெபாNதி' 
விதவிதமான வியாபக�. 
 
விதவிதமான வி�தாி�� - �சிக� தனி/தனி, அLவள�தா'. 
 
ந'றாக உைழ  
ந'றாக உ�  
ந'றாக உற,6  
கா:*த வயி�றி� எ*த� கைல;� வளரா0. அ0�� இைல;� கா;� ேபா�தா'. 
ஆனா� ��.ய வயி5� அத�6 உதவா0. நீ��பா:#ச� அதிகமானா� ெச. 
அNகிவி1வ0 ேபா�. ஆகேவ –  
 
<டேவ பசி/தி�. 
 
உட� ஆேரா�கிய/0�6 ம�1� இ�ைல - எ*த� கைல�6� இ*த# T/திர� 
ெபா�*0�. பசி மிக�� ஆேரா�கியமான உண�#சி, உட� பசிைய ம�1� நா' 
6றி�கவி�ைல. 
 
எைத;� பழி�காம� 
எதிM� ேந�/தி 
ஆன*த/தி' ]:ைம இ0தா'. 
 
எ'ைன� ெபா5/தவைர எ' �சிக� உண�ைகதா'. 'சீல�' எ'5 சமய/0�6, 
R�1� ெப�களி' அLவ�ேபாைதய மனநிைல�ேக�றவா5, ெச�ல மாக��, 
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எாி#ச7M� ெசா�வா�க�. R�.� ம�1� இ�ைல. எ' நா�ைக வள�/ததி� எ' 
ரUக� 6ழா/ 0�6� (அLவ�ட� எLவள� சிறியதாயி��பி-�) ெப�� ப,6 
உ�1. .�7யி7�*0 க'யா6மாி வைர அவ�கFைடய கைர கட*த 
உபசாி���6� திணி���6� ஆளாகி� �னிதனாகி இ��கிேற'. 
 
6��க� R�.�, அ'பிேலேய 6ைழ/0, ேமா� <ட இலா0, ெவ5� நீ�� ேசா5� 
பிைச*0, ைகயிேலா, தாமைர இைலயிேலா, இ�ட பைழய தி7�*0, உ/திேயாக 
ாீதியி� - தனியாக என�6 எ�ப.� க�1�ப.யா6�? - Hotal Asoka வி� A.C. 
அைறயி�, ெரா�./ 0�1க� மித�6� ஸூ�பி� ெதாட,கி எ�ணி 
இ�ப/0நா'6 தி- க� வழி, கைடசியாக, ைசனா ம� கி�ண/தி� பதமான 
ெவ*நீாி� விர� _னிகைள நைன/0�ெகா�1 எN*த0�, ஒ� �N,6 ம�1ேம 
ெகா�F� சி'னI சி5 ேகா�ைபயி� காபியி� �.*0 - (அ��ற�� ஏேதா ஒ� 
தி-சி� தி��தியி�லாத) Dinner வைர சா�பி�.��கிேற'. 
 
ஆனா� இ*த/ தகவ7� ெப�ைம;� இ�ைல. இ0 தகவM� இ�ைல. நா' ெவ5� 
உ�. வள��பா' எ'கிற எ�ண/0�ேக, இ*த விவர,க� இட� தர ஏ0வாக 
இ��கி'றன. அதனாேலேய இதி� Vulgarity த�1கிறேதா எ'5<ட 
பயமாயி��கிற0. ஆனா� எ' நிைன�� அ0 அ�ல. இ*த/ த���6 உடேன 
பிராய#சி/த� ேத1வ0� அவசியமாகி வி�ட0. 
 
1967-இ� அதிகாாிக� ஏேதா ஒ� பயி�சி ெபற (Training) .�7�6 அ-�பினா�க�. 
ெமா/த� ஆ5 வார� பயி�சி. அ0வைர என�6 அLவள� நீ�ட பயண� 
ேந�*ததி�ைல. ேக�க��கி', 65கிய பயண, கF�6� <ட அக� க�ணி� ம,க 
ஆர�பி/0 வி�டேதா எ'னேவா? அவேள ெபாNதி� பாதி�6 ேம�. நிைனவி� 
அத�6� ேம�. இ�ளி�தாேன இைழ*0 கிட�கிறா�! இ*த நிைல�6 அைண 
ேகா7ேய, எ' பா�டனா�, அவ�ைடய கவி/0 வ/தி� ஒாிட/தி� அவைள/ 
ேதா/தாி�கிறா�. 
 
“ேபேண� ஆனாM�, �தி� அ'பா�  
வ�ச�ைறேய எதி�� க�ணாநிதிேய”  
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(உ'ைன நா,க� வழிபடாவி�டாM�, உ' -ைடய �தி�*த அ'பி� வ�சவழியி� 
எ,கF�6/ 0ைண நி�6� (அ�ல0 ேதா'றி� ெகா�.��6�) க�ணாநிதிேய!) 
 
(ெப�*தி�� பா�.! நா,க� ேபர'மா�க�, சிறி க�. இ�ப./தா' இ��ேபா�. 
நா,க� மற* தாM�, நீ எ,கைள மற�காேத எ'ப0தா' தா/ பாிய�. இதி� 
ேவ.�ைக, அவF� அ�ப/தா'!) 
 
ெட�7�6� �ற�ப1ைகயி� என�6 வய0 ஐ�ப0 தா�.வி�ட0. ெட�7 
ேச�*த0� க�ைண� க�.� கா�.� வி�ட மாதிாியி�*த0. கல� அN�6 
ஏறியி�*தாM� Pant-இேலா, ைபஜாமாவிேலா ப1/ 0ற,6� வடநா�டா��6 
ேவ�.ைய� க�டா� எள�ப�. இ�ைல - நா' ேபான சமய� அ�ப. 'ஸாதி வாலா’ 
எ'5 ேக7 ப�Eவா�க�. பாைஷ ெதாியா0. ஆ,கில� ெதாி*தவ'<ட 
R���6/ த' பாைஷதா' ேபசவா'. அவ�கFைடய ேதச�ப�5 சில 
விஷய,களி� அ�ப., வ6�பி' T)நிைலயி ேலேய ஆதர� இ�ைல. உ�பைக;� 
அவந�பி�ைக;� தா' உணர �.*த0. �த� தின/தி7�*ேத, ெச'ைன தி��ப 
இ'-� எ/தைன நா� எ'5 6ழ*ைத மாதிாி எ�ண ஆர�பி/தவி�ேட'. 
 
ஆனா� ந�ல ேவைள; இ*நிைலயினி'5 மீ�சி�6 வி.�� க�ட0. கைடசிவைர 
0ைண;� இ�*த0. இ#சமய� ப/திாிைககளி� அ.ப�1� ெகா�.�*த எ' 
ெபய� .�7 தமி) ம�களி' க�ணிM� ஏ�ெகனேவ ப�1�ெகா�.�*தத' 
விைளவாக, நா' வ*தி��6� ேமா�ப�, எ' அதி�Dடவசமாக� க�1 எ'ைன 
அைன/0�ெகா�டா�க�. நா' எN/தாள' எ'கிற �ைறைய� கா�.M�, அவ� 
கF�6� ஏேதா ஒ� ஏ�க� இ�*தி��க ேவ�1�. 
 
தமி)நா�.7�*0 ஒ� �0�க/ைத� பா�/த0� ெசா*த ம-சாைள� க�டமாதிாி 
இ�*தேதா எ'னேவா? எ�ப.யி�*தா� எ'ன? என�6 மீ�சி. 
 
எ'ேனா1 ெச'ைனயி7�*0�, ம0ைரயி7�* 0�, ேகாய�/]ாி7�*0� 
வ*தி�*த சகா�க� பிரதி தின�� அேத  �கா ச�பா/தி, அேத ஆM, அேத சாயாவி� 
ஆ5 வார த�டைனைய அ-பவி/0 நா�6 ெச/0�ேபா:� ெகா�.��ைகயி�, 
நா' கேரா� பா�, ேலா. நக�, சாண�கிய�ாி, ராம கி�Dணா�ர� எ'5 
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ஆ,கா,ேக வி�*தினனாக எN*த�ளி, வ/த� 6ழ��,  �ட அ�பள�, ேமா�� 
6ழ��, ேத,கா:/ 0ைவய�, சா�பா�, இ�.7, ேதாைச, மிளகா:�ெபா., 
அைடெய'5 திைள/0� ெகா�.�*ேத'. மிள6 ரஸ�, ப����ெபா., க�வடா�, 
மண/த�காளி வ/த�. எ'ன இ�*தாM� உ�fர# ெச'ைன அாி/0� 
ெகா�.�*த0. 
 
ஸேராஜினி நகாி� ாிச�L பா,� ஆபிஸ� ஒ�வ� சா�பிட அைழ/தி�*தா�. 
 
இைலயி� எ�லா� பாிமாறியாகிவி�ட0. சாத� ஒ'5தா' பா�கி. மாமி திSெரன 
மாயமாகிவி�டா�. அவ� ெபா,கி வழிகிறா�. "என�6 அவசரேம இ�ைல!" எ'5 
அவைர நா' சமாதான�ப1/தி� ெகா�.��ைகயி� இைல ேம� ஈ ஒ�ட� ைகைய 
ஆ�1� நிைல ெந�,கி� ெகா�.��ைகயி�. 
 
"எ,ேக ேபா:/ ெதாைல*தா:?" அவ� எாி*0 விN*தா�. 
 
மாமி ைகேயா1 தா' ெகாண�*தி�*த சி'ன� கி�ணியி7�*0 எ' இைலயி� 
ம�1� ஒரமா: எைதேயா பாிமாறினா�. ஊ5கா:. 
 
"ப�ட,க� எ�லா� ஆறி�ேபாகிற0, ஊ5 கா:�6 எ'ன அவசர�? எ,ேக 
ெதாைலIேச?” 
 
"அ�ப.யி�ேல, நாM �ளா� தா�., ஒ� மா�மா தி�#சினா�ப�ளி�கார� 
6./தன� வ*தி��கா. இ'னி�6# சாய*திர� இவைர� பா��க வராரா�. 
இவ��காக# சீைம ஊ5கா: ெமன�ெக�1 அவாளிட� ேக�1 வா,கி வ*ேத'. 
இவ� ஒ� கைதயி� எNதியி��கா�; கச�� நா�/த,கா: க�ைலேய ஜீரண� 
ப�ணிவி1மா�; ஆனா� த'ைன ஜீரண� ப�ணி�க/ ெதாியாதா�! அ0 
ெநைண�� வ*த0." 
 
இைலேம� எ' �க� 6னி*0வி�ட0. இர�1 ெசா�1�க� ச��கைர� 
ெபா,க�ேம� விN*தைத மாமா, மாமி, 6ழ*ைதக� எ�ேலா�ேம பா�/0 
வி�டா�க�. நா' எ'ன ெச:ய �.;�? எ'ன ெச:ய-�? க�ணிாி� �னித 
நீரா.ேன'. 
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ெப�ணின/0�ேக உாி/தான தா:ைமயி' பாிவி� 2000 ைம�கைள ஒ� கண/தி� 
கட�க ைவ/0# ெச'ைனயி� அேசா� நக�, ெப�மா� ேகாயி� ெத� 21-Cயி� எ' 
61�ப/0ட' எ'ைன# ேச��பி/த இ*த அ�மாளி' ம*திர�ேகாைல எ'ன 
எ'ேப' ? இ0ேபா� எ' எN/0=ல�, நா' க�1� காணாமM� தா:மா�க� 
எ/தைனேப� ஆ,கா,ேக சிதறியி��கிறா�கேளா ? தனி/தனியாக எ' ந'றிைய 
அவ�களிட� எLவா5 ெதாிவி/0� ெகா�ேவ'? அைனவ��6� எ' 
நம�கார/ைத/ தா' ெசா�7�ெகா�ள �.;�. 
 
த�ண� ேந�*0வி1கிற0. அ*த# சமய/தி' பரவச/0ட' அத' பாதி�� 
நி�கவி�ைல. சி*தைன யி� ஊறி, ேமான/தி� உ�ேவறி, ேவைள வ��ேபா0 
ேமான/தி' வா�காக எN/தி� ெவளி�ப1ைகயி� <டேவ அத' பாிவாரெமன…  
 
ெநIசி� அைமதி தவ)வி�6� க�E�6� காணா ெவ��றா�கF�, 
 
ெநIசி� ரஹ�ய� பாள� எைதேயா கீறி� கவிைத ெசாாிய ைவ�6� க�E�6/ 
ெதாியா �ர�Iச, கF� வி1ப1கி'றன. உ�ேள  �றி#  �றி வ�ட மி1கி'றன. 
 
பா�கடைல� கைடைகயி� ேதா'றிய 6மிழிக� தா� இைவெய'றாM� உ�ேள 
அ�த/ 0ளிக� த,கி யி��பதா� இ*த� 6மிழிகF� அமர/0வ� அைட*0 
வி�டன. உ' வா)�ைகயி' இ�� ேநர,கF�6 இ*த� 6மிழிக�தா� 
ெவளி#ச,க� எ'5 ஏேதா ைதாிய� ெசா�கிற0. ஆ5த� அைடகிேறா�. 
 
இ*த இைடமறி�� இ�ேபாைத�6 இ/0ட' நி�க�1�. அ��த ம*தன/தி� 
இ0ேபா'ற ேதா�5 வா:க� இ'-� எ/தைன எ/தைனேயா! 
 
"இேதா பா� அ�மா�ெப�ேண, தனி�6./தன� ேபாேற! நீ,க� இர�1ேப�� 
சிறி க�. உ,கF�6 அவசரேமயி�ைல. ச�1# ச�1'- 6ழ*ைதகைள� 
ெப/0�1 உட��தா' ெக�1�ேபா6�. இ,ேகேய இ0�6�ேளேய உன�6 
ெர�1 6ைற�பிரசவ மாயி1/0. இ,ெக�லா� ெசா�றா. ேஹா�ட�ேல சாத� 
ம�7�Jவா, பா�ைவயாயி��கE�-, வ.�கிறேபா0  �ணா�ைப� 
கல�கறானா�….” 
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அ�பா ! ேஹா�ட� காரைன வா)/தE�. அ�மா�ெப�E�6 அவனாேலதா' 
வி.ய� ேபாற0! 
 
"ேசானா  ��க�ேபா:# ேச�*தாேளா, ஹாலா� ய� உட�� பிைழ# 0. 
ஏ�ெகனேவ =ல உப/ரவ� கார'." 
 
ஒேஹா �ேள�1 இ�ேபா அ�பி. வாசி�கிறதா? 
 
-"��ஷாF�6 அவா உட�ைப� ப�றி நிைன�ேப இ��கா0. உைழ�கிற க�ைட 
நீயா/தா' பா�/0 வார/0�6 ஒ� �ைறேய-� எ�ெண: ேத# �கிறா னா'- 
பா�/0�கE�." 
 
சபாD ம'னி! ெப�ைண அ-���ேபா0, ஹாலா�ய/ைத� ேப# �6�<ட 
எ�ெண:� 6ளிய7� ேச��காம� அ�ேபாவி� வி�1வி�1, "ேசானா! வார� 
தவறாம� ெர�1 �ைற எ�ெண: ேத# �ேகா! ெசள�கிய� ேச�/0�ேகா !” 
 
இ�ேபா இ�ப.யா�6�! 
 
தி�ைணயி� இேத சமய/தி� ேவ5மாதிாி உபேதச� நட�கிற0. 
 
" *தர�  �ரமணியேனாேட கா�/திேகயைன;� அ-�பேற'. அ,ேக 
ஒ�/த��ெகா�/த� 0ைணயாக ஒN,காக� ப.�க�1�." 
 
"எ'ன�பா நீ,க� ெசா�லEமா? க�.�பாக� கா�/திேகயைன 
கவனி# �கிேற'." 
 
"ச�பள� வ*த0� �த� நிைன�� உன�6 லா� 6.யா/தா' இ��கE�. 
மணியா�ட� ப�ணி�1 அ��ற� ம�றைத கவனி. இ*த மாச� கைடசியி�, உ' 
தா/தா��6/ திவச� வர0 அாிசி�காாி ேயாகா� பாF�6� ேபான மாஸேம பா�கி 
நி'-ேபா# ." 
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‘லhமி ஆைசநாயகி�6 மாத� தவறாம� ெசM/தற க�ப/தி� increment 
ேக�கிறாளா? ச�தாிஷி ச�பாதி�க ஆர�பி#சா அவF�6/தாேன �த� ப,6!’ 
எ'5 நிைன/0�ெகா�ேவ'. வா:வி�1# ெசா�ல �.;மா எ'5 அ�ணா 
எ,களிட� ெசா�வா�. 
 
ஆகேவ, இ*த வரலா�றி� த' �த� ெவ�றி� பிரேவச/தி�, த' இ�ல/தரசியாக, 
அ�மா�ெப� ெப,கf��6 வ�கிறா�. <டேவ த�பிமா�� 6�. ைம/0ன-�, 
அ-மா� அ�ைடயிேல காவ�, பரத' ப�க/திேல காவ�, ச/��ன' வாச7� 
காவ�. 
 
-ேச, நா'தா' சமய� கிைட/தெத'5 ேவ.�ைக ப�Eகிேற'. அ�மா, அ�ணா 
இ�வ�ேம இ0 விஷய/தி� ஒ�மி/0/தா' ெசா�கிறா�க�. 
 
"தனியாயி��க ேவE�, ேதனில� அ_பவி�க ேவE� எ'கிற எ�ண� 
எ,கF�6� கனவி�<ட� கிைடயா0. எ�ேலா�ட-� ேச�*0 இ�*0வி�1/ 
தனியாக இ�*தா� எ,கF�ேக பா*தமாயி��கா0. அ/த,கா - அ�மாIசி 
க7யாண� ப�ணி�1 அ0�� சி5வயதி7�*ேத ேச�*0 வள�*0வி�1 அதிேல 
எ'ன ேதனில� கிைட�6�? ஐேரா�பிய�க� ெகா�டா1வா'-, நா' ேக�டைத, 
ப.#சைத, உ,களிட� ெசா�கிேற'. அத-ைடய நிலவர� எ'ன ெவ'5 �திரமா 
எ,கF�6 ஒ�E� ெதாியா0.” 
 
"ெப,கfாி� ப/0 வ�ஷ� வா)*ேதாேம, எ,க� Jரண ச*ேதாஷ நா�கF� 
அ,ேகதா'. எ,க� வா)�ைகயி' ேபாி.க� விழ/ ெதாட,கின இட�� அ0தா'!” 
எ'5 அ�மா ெசா�7யி��கிறா�. 
 
ச*ேதாஷ� எ'றா� சினிமா, .ராமா, </0 அ�ல. 'டா�கி வர இ'-� 
எ/தைனேயா வ�ட,க� இ�*தன. திைரயி� உ�வ,க� ெவ5� வாைய 
ெம'5ெகா�.��ைகயி� வசன,க� திைரயி� J/0 மைற;�. அ0�� எ�பேவா 
ஆ.�ெகா� தடைவ. அமாவாைசைய# ேச�/0�ெகா�ள�<டா0. அமாவாைச 
மாத� ஒ� �ைற வ�கிற0. தவிர அ�ணா��6 அ�பா இ��கிறாேர! 
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காைலயி� �நான�, சைமய�, �ேதா/திர� எ�லா� �.# �1, 
ப�ளி�<ட/0�6, ேவைல� க-�பறவாைள அ-�பிவி�1, நா-� சா�பி�1 - 
ம/தியான� ப�க/0� க�.� ஒ� மாமி மணி ேகா�க# ெசா�7� ெகா1�பா�. 
மணிக� (beads) - க�ணா.� 6ழ�க� வ6�ேப நட/தினா�; ப/0� ப'னிர�1 
மாமிக� ஒ�E ேச�ேவா�. மணி�கார மாமி க�1ேல _ைழயறேபாேத அவ� 
அ,க,ேக, <ட/தி� அைறயி� மணி;� 6ழM� ைத/0� ேகா/0� 
ெதா,கவி�.��6� திைரகைள/ த�ளி� ெகா�1 தா' _ைழயE�. "கிF கிF 
6M 6M, ேவ.�ைகயா இ��6�. 
 
சில� ம/தியான ேவைள�6 .ப' ட�பாவி� சாதேமா, �5�6, சீைட, ேத,6ழ� 
இ0மாதிாி ெகா�1 வ*தி��பா. எ�லா�� ப,கி�1� ெகா� ேவா�. வா/தியா� 
மாமி ஒ�E<ட/ த'-0'- ெதறி�கமா�டா�. ெக�.�காாி. தவிர எ�ப.� 
க�1�ப.யா6�? நா-� அ/தி J/த மாதிாி எ'னி� கா-� ப�Eேவ'. ப`ஜி, 
ப�ேகாடா. பய*தா'. எ�ெண:# ச�. இ*த ேர�1�6 ெவ# 0'னா ஊ��6 
அ-�பறதிேல 0�1 விNேம, அவாF�6� கண�6# ெசா�லEேம! 
 
அM��/ த�டாம� இ��க, �ைற ேபா�1�1 ஒ� மாமி, ராமாயண�, 
ப�தவிஜய�- ஏேத-� ��ணிய கைத உர�க� ப.�பா, அவF�6 நா' ஒ� 
த�ள� காபி ெகா�1 வ*0 ெகா1�ேப'. எ,கF�ேக ெப,கf� வ*0தா' 
கிM�தமா காபி� பழ�கமா# . ச*ேதாஷமா ேபசி�1� சிாி# �1� வ6�� 
நட�6�. நா' க/0�ேடேன ஒழிய, ந� R�.� திைர ைவ/0/ ெதா,கவிட/ 
0ணிேய0? �0சா வா,க ேவ�டாமா? 
 
அ�ணா சாய*திர� ப�ளி�<ட/திேல�*0 வ*0 காபி சா�பி�1வி�1 உடேன 
�\ஷ-�6� கிள�பிவி1வா�. இர� எ�1, ஒ'ப0�6/தா' தி���வா�. 
 
காைலயிேலேய <ட/தி� =E நாM �\ஷ' நட�6�. 
 
ஞாயி�5�கிழைம, வி1�ைற நா�களி�, மாைல ேவைளகளி� லா�பா� 
ைமதான/தி� மி7�டாி பாேர� - இ�லா�டா மி7�டாி band - ெரா�ப 



161 

 

ந'னாயி��6� ஆ/0�6/ தி��பி வ*த0� ேமா�I சாத/ைத# சா�பி�1வி�1� 
ப1/தா�, அLவள� தா'. 
 
எ,ேகயாவ0 கதா காலேகஷப� இ�*தா� ேபாேவா�. ச,கீத உப'யாச/0�6 
அ�ேபா ஒ� தனி ம� . ஸர�வதிபாைய அ�ேபா ேக�.��ேக'. அ�ப/தா' 
ைதாியமா ேமைட ஏறின �0 . அவா ஜாதி� க�1� க�.�1, =�கி� ��லா�6 - 
ம,கள கரமாக இ��பா�. அ*த திெரளபதி சைபயி�, தன�6 நியாய� ேக�கிற 
இட/ைத� பா�1� வசன�மா அ�ளி Rசி. ெரா�ப ந'னாயி��6�. அேடய�பா! 
க�ணி� திெரளபதிேய வ*0வி1வா�. 
 
அ�மா இ*த அள��6 ஒ� விஷய/ைத வா: வி�1� �கழறா�னா, வசிDட� 
வாயா� பிர�மாிஷி. 
 
அ�மா��6� ெகா�. அள�கற  பாவ� கிைடயா0. எைட ேபா1வேதா1 சாி. 
 
கா:கறிக� இ,ேக ெகாIச� ைதாியமா நடமா1�. ேகா�, உ�ைள. 
 
அ�மா 61�ப/தி' ச*ேதாஷ,க� இைவ. 
 
நாைள�6# ேசா5 வ.ய� எ�ப.?’ எ'கிற கவைல வி�ட நா�க�. "ச*ேதாஷ� 
எ'5 தனியா எ'னடா இ��6? மன� நிைறI வி�டா� அைத விட எ'ன 
ேவE�? யா��ேக-� அ�ப.யி��ேகா ெநIைச/ ெதா�1, அவா� 
வாத,கைளேய ேக�1�க ேவ�.ய0தா'. அ�ப விஷய� ெசா�ப விஷய/தி�  
மன� நிர�பி வழியறேத, இ'ைற�6 இ0 கிைட#சேத இ0ேவ தி��தி; இ0தா' 
ச*ேதாஷ�. ச*ேதாஷ/தி� மன#சா<S�6� ப,6 உ�1." 
 
லா�6.�6 அ��ற� இ,ேக;� என�6 �'னா� இர�1 சி �க� நிைற;� 
6ைற;மாக� காலாவதி ஆகிவி�டன. ெபாியவ�க� ெசா�ப. அ�மா�� 
அ�ணா�� ராேம�வர� ேபா:வ* தா�க�. R�.� திேலாம� நட*த0. அ�மா 
க1� விரத,க� இ�*தா�. 
 
பிற6 –  
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நள வ�ட� ஐ�பசி மீ 14 வ�6# சாியான 30-10-1916 அ'5 காைல 9-15 மணி�6 
ெப,கfாி� அ.ேய' ஜனனமாேன'. 
 
ஆகேவ வரலா�5�6� ஒ�வழியாக - உ��ப. யாக சாி/திர ாீதியாக 
_ைழ*0வி�ேட'. ஆனா� பிற�6�ேபா0 நா' உ��ப.யாக� பிற�கவி�ைல. 
அ,கஹாீன� இ�ைல. வா�தவ*தா'. ஆனா� உட�� Jரா நீல� பாாி/0� 
க�ைடயாக விN*ேதனா�. பிற6 டா�டேரா, ம�/0வ#சிேயா - என�6/ ெதாியா0 - 
6ழ*ைதைய/ தைலகீழாக� பி./0# ச�ைபயி� இர�1 அைற அைற*த பிற6தா' 
அNைக �ற� ப�டதா�. அ0�� தி��தியாக இ�ைல. Jைன�6�. ேபா� ஏேதா 
�னக�, தவ� கிட*0 ெப�ற 6ழ* ைத�6# சீ�1 உ5தியாகவி�ைல. யா� 
ெசா�7ேயா, கNைத�பாைல ஒ� பாலாைட �க�.ய பிற6தா'கNைத�பா� - 
ெந���. - உட� நீல� மைறய/ ெதாட,கி நா-� ஜ'னியி7�*0 மீ�க�ப�ேட'. 
 
நா' நிைன� வயைத அைட*தபிற6 என�6 அNைக வ�மள��6� 6ழ*ைதகF� 
ெபாியவ�கF� அ�மா <ட# சில சமய,களி� ேச�*0ெகா�1 –  
 
அNதNIசி சிாி# தா� 
கNைத� பாைல� 6.# தா� 
எ'5 பா.�ெகா�1, எ'ைன#  �றி� 6�மி அ.�பா�க�. 
 
எ' ெபயாி� நா' ராேம வர �ரஸாத� எ'பத�6 அைடயாளமாக 
 
- ராம நாம�  
- எ' தா/தாவி' ெபய� (ராம வாமி) �' ப6தி 
- இ*த� 61�ப �தாபக� ெபய� (அமி�தம:ய�) ='5� ேச�*0 ெகா. க�.� 
பற�கி'றன. 
 
எ' ஆ�1 நிைற��6 இ�>5 ேப��6# சா�பா டா�, <ட� ெகா�ள-
வி�ைலயா�, நாM ப*தியா�. 61�ப# ச*ேதாஷ,க� இ�ப. 
 
ெகாழ ெகாழ க'ேன - 
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அ/தைன;� பா� சைத. ெகாழ ெகாழவா? ேதாைச மா� ெபா,கி வழி*த மாதிாி 
தகதக�6� சிவ��. (ெசா�லாம� இ��க �.யா0) க'ன# சைதயி� �ைத*0ேபான 
ெபா/தா' விழிக�, மIச� நிற விழிக� - ெசா�� வா:�க.யி� ='5 
ேமாவா:க�, ெந�றியி� அைடயாக வழி;� மயி�. 
 
"Ah what a darling child!" 
 
ைமதான/தி� நி'றப. paradeேயா பா��கி� bandடேயா ேவ.�ைக பா�/0� 
ெகா�.��ைகயி� அ,6 வ*தி��6� ஐேரா�பிய� 61�ப,களி� யாேர-� ஒ� 
�திாீ, அ�மா இ1�பி7�*0 அ�மாைவ� ேக�காமேல 6ழ*ைதைய வாாி�ெகா� 
ட0�, அ�மா��6 ஒேர ெவ�கமாக� ேபா:வி1மா�! அ,கி�*0 6ழ*ைத அவ�க� 
ேகாD.யி�, ஆ� ெப� அட,கலாக� ைகமாறி�ெகா�ேட ேபா:, அவ�கFைடய 
ெகாIச77�*0 ஒ�வா5 மீ�1 அ�மா ைக�6/ தி��பி வ��ேபா0, <டேவ 
பி�க� பா�ெக�, சா�ெல� ெப�. (ெப�.யி� - ஞாபக மி��க�1�, 
விைளயா�1# சாமா'க�) 
 
ெதாியவி�ைலயா இ'-�? இ/தைன;� எ' பிரதாப*தா'. 
 
ராமாமி�த/தி' 6ழ*ைத� ப�வ/தி� அவ' உட� ெசழி��, நிற�, கவ�#சி ப�றி 
லா�6.யிM� ெச'ைனயிM, <ட� பல� நிைன� <�ட� ேக�.��கிேற'. 
 
"6ழ*ைத�6#  /தி� ேபா1.!" 
 
ஒ� �ைற இ� �ைற இ�ப. ேந�*தா� தி�D. கழி�கலா�. இ0 காரணமாக� பிற� 
இ1��# சவாாி 6ழ*ைத�6/ தின�ப. மா=� ஆகிவி�டா�, தின� ப.�6 தி�D. 
கழி/0� 6ழ*ைத மிளகா:� கமற7� ெச/0�ேபாக ேவ�.ய0தா', லா� 
6.�6� ேபா6�ேபா0 நி#சயமாக இ*த# சட,6 நைட ெப5�. ெப,Fாி�..? 
என�6 எ�ப./ ெதாி;�? ெதாி*0தா' எ'ன ஆக ேவ�1�? ஆனா� அ�மா 
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��6� ெபா0வாக இ�ப.ெய�லா� பாரா�1�  பாவ� கிைடயா0. அ-பவ/தி� 
அ0தா' என�6/ ெதாி;�. 
 
கிரா�� ேவ5 ெவ�.வி�ட0� க�ப77�*0 இற,கிய பர,கி (Feranghi)� 
6ழ*ைத ேபாலாகி வி�ேட'. �கவா���� அ�ப./தா'. 
 
இைவெய�லா� த�ெப�ைமயாக�ப.', வாச க�க� ெபா5/0�ெகா�வைத/ தவிர 
ேவ5 வழி யி�ைல. எ' <#ச/ைத� ப�றி இ,6 ெதாிவி/0� ெகா�வதி� எ'ன 
பய'? ெசா�7/தாேன ஆக ேவ�.யி��கிற0! பிற6 ஏN எ�.7�*0 பதி='5, 
பதினாM வய0வைர ேதவா,கா: (ஒ� சி5 <னைல;� ேபா�1�ெகா�1) 
மாறிவி�ேடேன, அ0ப�றி இLவள� விவரமாக# ெசா�ல� ேபாேறனா? 
ெசா'னா�தா' உ,கF�6� பி.�6மா? 
 
ப/0 மாத/திேலேய ேபச ஆர�பி/0வி�ேடனா�. கலச/தி� உ�பவி/த உடேனேய 
ைகேயா1 பிற*த கம�டல/0ட' த' வழிைய/ ேத.�ெகா�1 �ற�ப�1வி�ட 
 க�ர�ம� ஆகிவி�ேட' எ'5 ெசா�ல வரவி�ைல. ெசா�ல� ேக�டைத# 
ெசா�Mகிேற'. 
 
என�6 இர�1 வ�ட,க� கழி/0# சிவ�பிர காச� பிற*தா'. ஆனா� அவ' எ' 
ப�ம' இ�ைல. 
 
இ�ேபா0 கால�, விள�பர/0�6, அ�ேபா0 இ�ேபா0 ேபா7�*தா� Mothers 
Food Baby. Glaxo Baby, Farex Baby எ'5 ப/திாிைககளிM�, சினிமாவி� 
விள�பர/ 0�1களிM� பா��கிேறா�. அ0ேபால, Mother's Milk Baby எ'5 
விள�பர/0�6 இண,கி யி�*தா�, எ' ெப�ேறா�க� உ��ப.யாக� 
ெகாIசேம-� ச�பாதி/தி��கலா�. அவ�கF�6/ ேதா'ற�� இ�ைல, 
(பிைழ�க/ ெதாியாதவ�க�!) அவ�க� இண,கினாM� ெபாியவ�க� ச�மதி/ 
தி��கமா�டா�க�. தவிர, இ�ேபா0 ேபா�, விள�பர� ஒ� சா�திரமாக அ*நாளி� 
�'ேனற வி�ைல. எ�ப.ேய-� இ�*0வி�1� ேபாகிற0. 
 
ெகாழ ெகாழ க'ேன –  
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6ழ*ைத பிற*த ப/தா�நா� ெதா�.77�1 ஆ�. நாம� T�.� ெப�.� 
பா1கிறா�க�. அ�ேபாேத அ*த� பிறவி�6, இ*த ஜ'மா Jரா ேசர ேவ�.ய 
ஆசீ�வாத,கைள;�, பா0கா�� வர, கைள;� ஜாதக� ப. கிரஹ ேதவைதகF� 
ேவைளயி', 61�ப/தி' ந�ேதவைதகF�, ராசி ேதவைதகF� வழ,கி 
வி1கி'றன. இ0 எ' நிைன��. பி0��க� பா�/0� ெகா�.��கிறா�க�. 
 
ததா�0, Life's fairy-taie. 
 
<டேவ 0�/ேதவைதகF� த,க� சாப,கைள. 
 
ஒ�நா� ப�ளி�<ட/தி7�*0 தி��பி வ*0  �ரமணிய' ஜுரெம'5 ப1/தவ' 
ஒ� வார/தி� ெச/0� ேபானா'. 
----------- 
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 13131313            
�ேள��ேள��ேள��ேள�            PlaguePlaguePlaguePlague    

 
இ*த பய,கர ேநாைய நா�ைட வி�ேட அ. ேயா1 விர�.வி�டதாக இைடேய 
ப/திாிைககளி� அரசா,க/தி' ெகா�காி��: மா�த�ட�, அ.ப�ட தாக என�6 
நிைன��. இத' உ�ைம, த�ேபாைதய நிலவர� அறிேய'.  மா� அ5ப0 
வ�ட,கF�6 �'ன�, அதனா� அ.ப�1வி�ட எ' ெப�ேறா� வாயிலாக 
வி�1வி�1/ ெதாி*0ெகா�டைத# ெசா�கிேற'. 
 
ெப,கf�, ேகாய�/]�தா' Plague�6� ேப� ேபானதா�.  வேரார� எ7 
ெச/0�கிட*த0 அ,ேக, இ,ேக எ'5 தகவலாகேவா, வத*தியாகேவா ேக�டாேல 
ேபா0�. ஜன,க� R1கைள� கா7 ப�ணி�ெகா�1 ெத�ேவ ெவறி#ேசா. 
வி1மா�. ஆனா� ேநாயி' விபாீத/ைத ��5� உணராைமயா� எ' ெப�ேறா�க� 
அஜா�கிரைதயாக இ�*0 வி�டனேரா, இ�ைல - அ�ைட R�டா� எ'ன 
ெச:கிறா�க� பா�/0�ெகா�1 நா�� நட�கலா� எ'5 தய,கினா�கேளா, 
எ'னேவா,  �ரமணி. யE�6 ஜுர� க�1வி�ட0. 
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க1ைமயான கா:#ச7� ஆர�பி�6� இ*ேநாயி' ேபா�6 எ�ப. எ'5 
அ�ணாவி' க�ணிாி� கல*த வா�/ைதயி� எ' சி5 வயதி� ேக�.��கிேற'. 
அ*த# ேசாக/தி� அ*த விவர,க� �N�க நிைனவி� நி�கவி�ைல. நி'றவைர 
இ,6 வி�தாி� க�� என�6 மன� இ�ைல. விரசமான ேகார/ைத விவாி�பதி� 
��ணிய� எ'ன? ஏேதா ஒ� சமய/தி� அ�மாேவ எ'ைன/ தனிேய அைழ/0/ 
த'ைனேயா அ�ணாைவேயா அ0ப�றி� கிளறி� கிளறி� ேக�க ேவ�டா� எ'5 
க�டைளயி�1 வி�டா�. 
 
ஊாி7�*0 யாராவ0 வ*தா�களா ? வர அ-மதி�க�ப�டனரா ? ெதாியா0. 
 
ப�க/தி7�*தவ� இர�க� பா�/த 0ைணயா? உதவியா? ெதாியா0. 
 
இத�6 இ1காடா?  1காடா ? ெதாியா0. 
 
எ0ேவா அதனி'5 தி��பிய அ�மாவி' 0�க/ ைத� கா�.M� அ�ணா��6� 
க�1வி�ட அதி�#சிதா' ெசா�ல� ேபாதாெத'5 அ�மா ெசா� கிறா�. இ0ப�றி 
வில�க �.யாதப. எ�ேபாேத-� ேப#  ேநாி1� ேபாெத�லா� அ�ணா��6� 
க� தF���. "ராமாமி�த�, ஏமா*0 வி�ேட�டா " - அ�பா�ட' ேப#ைச/ 
ெதாடர ேவ�டாெமன என�6 ஜாைட கா�1வா�. 
 
அ�ணா��6 ஏேதா 6�ற உண�வி� trauma. அ�ணா R1 Rடாக� ப.ேயறி, "ஏ 
 �ரமணியா!  �ரமணியா !” எ'5 <�பிட ஆர�பி/0வி�டாரா�. 
 
அ�மாவி' நிைல எ�ப.யி��6� ! நா-� சிவ�ரகாச�� 6ழ*ைதக�. 
 
பகவா-�6 அநாதி எ'5 ஒ� ெபய� உ�1. 
 
அநாதி�6� ெப�பா� அநாைதயா? அ�ல, இ0 ேவறா? 
 
அனாத ப*ேதா! 
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அ.ேய ெப�*தி�ேவ, இ�ப.ெய�லா� ப�ணா வி�டா�, உ'ைன நா,க� 
மற*0வி1ேவாமா? 
 
அ�ணாைவ ஒ�வா5 சமாதான�ப1/தி/ ெத�வி7�*0 R�1�6� 
ெகா�1வ*0 வி�1வி�1 எ*த டா�ட� அக�ப1வா' எ'5 ேத.� க�1 பி./0 
அைழ/0 வ*0 அவ� அ�ணாைவ� பாிேசாதி/0� பா�/0வி�1, "அதி�#சிதா'. 
ேவ5 கவைல�கிடமாக என�6 ஏ0� படவி�ைல. ஆனா� இ*த# T)நிைல-
யி7�*0 அவ� உடேன மாற ேவ�1�. உடேன ஊ��6� ேபா:வி1,க�.” 
 
ஆைகயா� அ'ேற இரேவா1 இரவா:.  
 
ரயி7�,  *தர/0�6 ஜுர� க�1வி�ட0. 
 
அ�மாவி' விழிக� திகி7�  ழ�கி'றன. மாறி மாறி/ த�பிைய� பா��கிறா�. 
 
மN� கா:#ச7� ைபய' நிைனவிழ*0 கிட�கிறா'. 
 
அ�ணா அவைன� பா��கிறா�. அ1/0 அ�மாைவ� பா��கிறா�. 
 
நா-� சிவ�ரகாச�� 6ழ*ைதக�.  
 
“No no. no. no" 
 
அ�மா, அN/தமாக, அ�ணாவி' ைகைய� பி.�கிறா�. 
 
உD, =# - விஷய� ெதாி*தா� அ�ப.ேய இற�கி வி�1 வி1வா'க�. 
 
அவ� ேசாதைனயி� இ0 ஒ� வித�, ேசாதைன யிேலேய ேசாதைன �ய�சி. 
 
�ய� கட7� உ�வாகிற0. அைலக� மதி�க� உயர� எNகி'றன. மதி�க� 
உைட*0 சாிகி'றன. ஒLேவா� அைல;� தனி/ தனி� கடலாகிற0. அைல ந1ேவ 
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ஒட� சா:கிற சா:வி� கவி)*0வி1� ேபா� ஒ��களி�கிற0. கவி)*தாேல 
ேதவைல, ஆனா� கவிழவி�ைல. த/தளி�கிற0. 
 
நா' கட7� ம�1� இ�ைல. உ' வயி�றி' உ�F� இ�*ேத'. உ' வயி5 
சாதாரணமா? கட7-� ெபாி0. அ,ேகதா' என�6 ஒளிவிட�, கட7M�<ட. 
 
இ0கா5�, ெபள�ணமியி' ந1நிலவி�, அைல ஜாிைகக� மித�6� கட7' 
க�நீல� �டைவ;� ஒளி*த கா�றி' R�க/தி� களியா�ட� க�.�*தா:. 
இ�ேபா0 எ' சீ�ற� பா�. எ' சீ�ற� ம�1�தா' உயி�. ஆனா� அத�6� அத' 
விைளைவ� பா�. 
 
அழகிய அ*தி ம*தார� கா�.ய ேமக,க�தா� இ�ேபா0 உைட��� க�1 
ெகா�1கி'றன. ெப�� ெப�� மைழ/ ]ற�க� சா�ைடக�, ெந1� ெந1� 
]ல,க�, உ�விய ராBஸ வா�க�, பா�� வா�க�, சி�7�ேப, ெந��பி-� 
பN�க� கா:#சிய இ���� க�பிக� விளா கி'றன, விNகி'றன. 'ெசாேட�! 
ெசாேட� உ�வி உ�வி அ.�கி'றன. 0ைள�கி'றன. <டேவ விதியி' 
விைளயா�.� ேச�*0ெகா�ட இ*த ��<ட7�, அைலகட� ப1� பா.�, அத' 
ந1ேவ பட6 எ�மா/திர�? ப�பரமா:#  ழ�கிற0, ப*தா1கிற0. �யெல'றா� 
இ�ப./தா' இ��க ேவEமா? அ. மகேள, அ. அசேட, பி' எ�ப.? எ' 
சினேமதா' நா'. பா�கடைல நீ,க� ம�1� கைடவதாக உ,க� நிைன�பா? 
ேநாகாம� அ., ஒயாம� அNகிேற' எ'கிற உ,க� கைடய7� அ�த� 
கா�பெத�ேபா? பா�, எ' கைடயைல� பா�! ஆனா� நா' கைட*0, நீ,க� 
காண�ேபா6� அ�த/தி� என�6� ப,6 கிைடயா0. ஏ', அ0தா' பா�கட� 
நியாய�. நா' அ ர', பா�பி' தைல� ப�க� பி./0� கைடகிேற'. வாைல� 
பி./0� ெகா�.��பவ�கF�6/ தைல ஒ� சில �ைறக ேள-� ெதாிய 
ேவ�டாமா? 
 
நா' ம.வத�6� இைழ�6� சி'னாபி'னேம எ' பழிவா,க�, நா' ம.ேவ', 
உயி� ெப5ேவ'. ம5ப.;� வ�ேவ', ேபாேவ'. எதி�பாராத சமய/தவ' நா'. 
இ0தா' �ய�; அ0தா' நா'. 
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R � �ய7�, ஒயாத மைழ;�, ெநா5,6� இ.;�, வான/தி' வயி�ைற� 
கிழி�6� மி'னM�, இ�ளி' R�க�� அ'றி, இர� எ0? வி.� எ0? இ�� எ0? 
 
�ய� எ�ேபா0 கட*த0? எ*த� கைரைய� கட*த0? அ,6 எ/தைன கிராம,கைள 
விN,கி�5? 
 
கட7' சின�� தணி*தபா.�ைல. R,கி, 6�றி, உ�F�ேக "வி� வி�…." 
 
நாச� த' </ைத இ,6 ஆ.வி�1 அ1/த இட� ேத.� ேபா:வி�ட0. 
 
ப/ேத நா�களி�  *தர�,  �ரமணியைன இழ*த பி'ன�, வா)�ைகைய� 
ேபாஷி�6� சில ச*ேதாஷ ஊ�5க� எ' ெப�ேறா�களி' நர��களி� வ�றி 
வி�டன எ'ேற நிைன�க ேவ�.யி��கிற0. 
 
ஆ,கில/தி� ஒ� கவிைத The wreck of the Hesperus (ைபய' ப�வ/தி� ப./த0. 
தைல�� த�பாயி��பி' தி�/த� ேகா�கிேற') 
 
க�ப� ேதச/தி�, இ,கிலா*தி' அரச' �தலா� எ�வ�.' மக' =)கிவி1கிறா'. 
தக�பைன� ப�றி� கவிைதயி' கைடசி வாி இ�ப. �.கிற0; 
 
He never smiled again. 
 
அ�ணா�� அ�மா�� சிாி�காம� இ�ைல. அ�ணா தமாD ப�ணாம� இ�ைல. 
61�ப/தி' ச*ேதாஷ,களி� இ�வ�� ப,6 ெகா�ளாம7�ைல. க�யாண� 
கா�/தி எ'5 ெவளி விேசஷ,கF�6� ேபாகாம� இ�ைல. சைப ந1ேவ 
கலகல�பாக இ�லாம� இ�ைல. 0�க/ைத� ெகா�டா.� ெகா�.��கவி�ைல. 
வாழாம� இ�ைல. ஆனா�? 
 
ஆனா� –  
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இ�வ� ர/த ஓ�ட/திM� 0யர� 6மிழி ஒ'5 உ�வாகி, ர/த� 6ழாைய 
அைட�காம�, ஆனா� உைடயாம�, கைரயாம� எIசிய வா)நா� Jரா�� 
த,கிவி�ட0. ஒ, என�6# ெசா�ல/ ெதாியவி�ைல. 
 
இ*த# ேசாக/ேதா1 ப,6 தீ�*0விட வி�ைல. அ�ணாைவ# சா� �'னா� 
ஆ�ெகா�டேதா ம�ற இ.களினி'5 பிைழ/தா�. இ�லாவி.' அவ� 
தாள�<.யவ� அ�ல. அ�மா நிைறய அ-பவி/0 வி�டா�. ஆனா� �த� 0யர� 
(அ�ல0 �த� காத�) பிறவியி' �த� கவிைதயாக அைம*0 வி1கிற0. 
 
எNதினா�தா' கவிைத அ�ல. வா�/ைதக�தா' கவிைத அ�ல. கவிைதெய'5 
தாேன உண�*தா� தா' கவிைத அ�ல. சி5வயதிேலேய அ�மா தாைய இழ*தா�. 
அத�6� �'ன� த*ைதைய இழ*தா�. ஆனா� அ*த/ 0யர,க� அவFைடய 
கவிைத அ�ல. அ�ணா��6� அ�மா��6மிைடேய காத� க�டதா� அவ�க� 
தி�மண� நட*த0 எ'றி�ைல. ஆைகயா� அவ�க� தி�மண�� கவிைதயி�ைல. 
உ�ைமயி' - இ�ைல, அ0 ெசா�வ0� ேபாதா0 - ச/திய/தி' ேகாடாி 
எ�ெபாN0 உ� பா:கிறேதா, அ�ேபா0 நா' ெசா�M� கவிைத ேந�கி'ற0. 
ேகாடாி ேம� மர� வள�*0வி1கிற0. ஆனா� உ�ேள ேகாடாி பா:*த இட/தி�, 
பா:*தப., ப/திரமா:. 
 
இ*த �த� கவிைத�6� ேதவியி' பாதகமல, கF�6� ஏேதா ப�5 இ��கிற0. 
அவ� சரண� ப�ட மா/திர/தி� மலாி' இத)க� ேம� இதய/தி' ர/த# 
ெசா�1க� 6,6ம# சித5களாக மாறிவி1கி'றன. 
 
அைத ஏ�5, அவேள ெநIசி� ந�1வி1கிறா�. அ,6 அ0 ெதறி/0�ெகா�1 
கம)*0ெகா�1, இதர சமய/தி� இதய� �தாி� மைற*0ெகா�1, தனி� Jவா:� 
J/0�ெகா�ேட விள,6கிற0. ஓ, என�6# ெசா�ல/ ெதாியவி�ைல. இ/தைன� 
கால� எNதி எ'ன? எ' ப�றா�6ைற ெநIைச அைட�கிற0. 
 
"அ*த� 6ழ*ைதக� பிற*த0 �த� ஒ�  க/ைத அறியவி�ைல! அ�ணா 
ெவளி\ாி� ப.��, பிற6 உ/திேயாக� சா�கி�, எ�ப.ேயா ஒ0,கிேய இ�*0 
வி�டா'. தா: தக�பைன இழ*தபி' சி5சி7�*ேத இவ�க� எ'ேனா1 
ஒ�.�ெகா�1 இ�*0வி� டா�க�. வி.� காE� ேவைளயி�, 6ழ*ைத� 
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ைக�ப�ட/ைத/ ெத�வி� ேபாகிறவ' பி1,கி�ட மாதிாி, தி1தி��- 
இ�வைர;� ேதா/0�1 நி�கேற'. இ�ப.� ேபாகE�- இ�*தா�, இ0க� 
பிற�பாேன'? பிறவியி' Rேணா1 என�6# சமாதான� ப�ணி�ெகா�ள 
�.யவி�ைல. இ*த ஆ�றாைமைய� ேக�பத�6 ஆ� இ�ைலேய! 
ெத:வ/ைத�<ட எ'னா� இனி அளேவா1தா' ந�ப �.;�. அ0 ச�வ வ�லைம 
உ�ளத�ல. பல விஷய,க� அத' வச/தி� இ�ைல. எ'னேவா தி�ட-�6� 
க'ன�ேகா� சா�/த ஒ� =ைல, அேதா1 சாி. ெத:வ/தி'ேம� பழி ேபா1வதி� 
அ�/தமி�ைல. நா' அறியாதவளாகேவ இ�*0 வி�1� ேபாகிேற'.” 
 
த'ைன அறியாமேல அ�பேவ, அ�மா வா)�ைக� ேகா1கைள� ப�றி, ஒ� த/0வ 
�.��6 வ*0வி�ேட'. என�6 வய0 ஏற ஏற, அவைள ஒ� ேதாரைண 
T)*0ெகா�.��பதாக உண�கிேற'. ஆனா� அ0 ேதாரைணயி�ைல. 
விஷய,கைள எைட ேபா�1 ஒ0�கிவி�ட ஒ� விர�தி. "ஆ, இ0 இLவள�" "ஒ, இ0 
இLவள�தானா?” 
 
எதி�/ தராசி� எைட க�.யி��ப0 த�பிகளி' சா� - ந�ல0 ெபா�லா0, 
எ�லாவ�5�6� அ0ேவ தா' எைட. இ0  யபிர�ைஞயி� எ�லா��6� 
ெவளி�பைடயாக நட�கவி�ைல. உ�Fண�வி� ேதா:*0, விஷய,கைள ேநா�6� 
பாவைனயி�, நைட�ைறயி� காண �.*த0 எ'ேற ெசா�7�ெகா�ள ேவ�1�. 
 
ஆ,கில/தி� Double event எ'5 ஒ� பிரேயாக� உ�1 - இர�ைட� பிறவிைய/ 
ெதாிவி�பத�6. ஆனா� இ*த� 61�ப/தி� அ0 இர�ைட# சா� என/தா' 
ெபா�� க�ட0. ஏேதா 61�ப# சாப� ேபா�, அைவ அ1/த1/ேதா அ�ல0 
ெந��க/ திேலா ேந��. ஏேதா �ைறயி� விதியா� தீ��� அளி�க�ப�டவ�களாகி 
வி�ேடா�. உடேன இ,ேக, இLவரலா�றி� இட� க�1ெகா�ள�1�. 
 
"லா.ச.ரா.வி' எN/தி� எ�ப�� சாவி' நிழ� ஆ.�ெகா�.��பைத� 
கா�கிேறா�." இ�ப. ஒ� விமாிசன�. 
 
ஏ' இரா0? என�6 அறியாத வயதி7�*ேத  *தர� -  �ரமணிய' சாவி� 
ஆர�பி/த ெதாட��. 
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“ெரயி� விப/0, ெகா�ைள� <�ட/தாரா�  �1� ெகாைல, �ய�, தீ, அ,ேக 
உ�நா�1� கலக�, இ,ேக assassination, அேதா ெகாாியா எ'5 whole sale 
கன�கி� வாாி�ெகா�1 ேபாைகயி�, உயிேர ம7வாகிவி�ட இ*நாளி�, தனி# 
சா��6 எ'ன J#T�ட�? இெத�லா� இல�கிய� ப�Eகிேறா� எ'5 ஒ� 
ப�மா/0. எ,கைள/ த,கேளா1 எ�ப�� இ�/தி ைவ/0�ெகா�ள ஒ� 
பய�5/த�. இத�ெக� லா� நா,க� மசி*0வி1ேவாமா? ேபாகிறவாைள/ த1�க 
�.;மா? இேதா நா' ெவளிேய ேபாகிேற'. உயி�டேனா, உ��ப.யாகேவா 
தி��பி வ�கிேற' எ'ப0 எ'ன நி#சய�? உ,கF�6 நாைள எ'ப0 இ�*த0. 
அதனா� ந�பி�ைகைய� ெகா�டா1 கிறீ�க�. அதனாேலேய சாைவ;� 
ெகா�டா1 கிறீ�க�. எ,கF�6 நாைள எ'ப0 இ�ைல. ஆைக யா� 
ெகா�டா1வத�6 உயி�� இ�ைல, சா�� இ�ைல. ெகா�டா1வத�6 
எ0�மி�ைல. பி:/0� ெகா�1 ேபாவ0 ஒ'ைற/ தவிர. ஏ' பிற*தா:? 
இற�பத�6/தா' பிற*ேதா�. இத�6�ேளதா' கரா�ேட, Kungfu எ�லா� 
க�5�ெகா�ள ேவ�1�. Elvis Presley பா�1 பாட ேவ�1�. Guitar வாசி/தி� 
ெகா�ேட ஆட ேவ�1�. ஹ^ ஹா! ச#சா#சா ச#சா#சா - ெசா1�6 விரைல ! ஒ. 
இ1�ைப ! jug jug, jig jig Whoope ஒ� Valentino எ'ன, James Dean எ'ன, Bruce 
Lee எ'ன, இவ�கைள� ேபா� ெபா�ெட'5 ேபா:விட ேவ�1�, அ�ேபா0தா' 
எ'ைன#  �றி ஒ� cult வள��." 
 
எதி��பத�ெக'ேற எதி��� எ'பேதாட�லாம�, இ0ேவ ஒ� த/0வ�, இய�க�, 
ஏ�க�! 
 
சாி, �கிலா�பாி, ேசாகாபரண� எ'கிற மாதிாி வழ�கி� இ�லாத ராக �ர�தார/தி� 
இற,கிவி�1, ேநய�க� இ'-� அதிக�ப.யான 6ழ�ப/0�6� ேவதைன�6� 
ஆளா6�', ரIசகமான ஒ� 0ாித உ��ப.�6 ேநர� வ*0வி�ட0 எ'5 என�ேக 
ேதா'5கிற0. ஆ! 
 
ஒவிய� ஸுபாைவ� ப�றி� ெகாIச ேநர�. என�6 மகி)#சி த�� விஷய�. 
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அ*த நா�, 'அ�த ரபி'யி' ஆ�தான எN/தாள னாக நா' விள,கியேபா0, 
ஸுபாதா' என�6 இ'றியைமயாத ப�கவா/திய�கார�. சி/திர,க� இ�லாம� 
ப/திாிைகயி�ைல எ'கிற நிைல ெவ6 நா�களாக இ�*0 வ�கிற0. அ0�� 
இ�ேபா0 சி/திர,களி' ஆதி�க� �'னிM� ஓ,கி, அதி� விதவிதமான பாணிக�, 
விஷய/0�ேக�ற சி/திர� கார�, சி/திர�கார��ேக�ற விஷய� எ'கிற மாதிாி 
ெய�லா� வள�*0, ெந:�6/ ெதா'ைன ஆதாரமா, ெதா'ைன�6 ெந: ஆதாரமா 
எ'கிற நிைலயி� இ��கிற0. வியாபார ாீதியி�, விஷய/ைத� கா�.M� 
சி/திர,களி' இட� இ�ேபா0 ெக�.. இ*த நிைலைமயி� எ' தனி அபி�பிராய� 
அதிக� பிரச,க�. அவசியம�ற0, எ*த# சமய/திM� அ0 ��கிய�� இ�ைல. 
 
எN/ைத� ப.�ைகயி�, வாிகF�கிைடேய, ◌ாNதாத ெசா�க�, வாசகனி' 
\க/0�6 எ�ப. ஒளி*தி��கி'றனேவா, அேதேபா� சி/திர/தி� வைர யாத 
ேகா1கF�6� கா�டாத ேமனி கா/0�ெகா� .��கிற0 எ'ப0 எ' 0ணி�. 
ஆகேவ இர�1� இைண*த கலைவயி�, சி/திர�காராி' ஒ/0ைழ� �ட' 
�0ைமயாக ஏேத-� ெச:வேதாட�லாம� எ' எN/தி' (அN/த� உ#சாி�� - 
'எ'') R#ைச எ�ப. அதிக�ப1/தி�ெகா�வ0 எ'ப0தா' எ' 6றி எNதாத 
வா�/ைதகைள;� கா�டாத ேமனி ைய;� ேத1ேவானி' ஆ�வ/ைத;� 
]�1�ப. இ�/த� ேவ�1�. சி/திர�� ெச*தமிN� இைண*0 இைழ�6� 
ரஸவாத� ஒவிய-�6� எN/தாள-க6 மிைடேய ஒ�வைரெயா�வ� 
�ாி*0ெகா�F� ஒ�ைம�பா1, 6றி�பறி*0ெகா�F� த'ைம, ெகாIச� 
<1வி�1� <1 பா;� சி/0, எ�லாேம ேதைவ. இ*த எதி�பா��� அதிக�ப.தா'. 
எ�லாேம �.*தவைரதா'. �.*தவைர �ய�சி ெச:0 பா��ேபாேம! 
 
51, 52 வா�கி�, 'அ�த ரபியி� பIசJத� கைதக� எ-� ேசாதைன �ய�சியி� 
ஜல/ைத� பிரதான பா/திரமாக உ�வக�ப1/தி, தர,கிணி எ'கிற தைல�பி� �த� 
கைத ெவளிவ*த0. எ' சாதக/தி�, இ*த வாிைச ஒ� ��கியமான �ைனெயன� 
க�0 கிேற' எ'5 இ�ேபாைத�6# ெசா�7 நி5/தி� ெகா�கிேற'. 
 
தர,கிணி�6 �க��� படமாக எ' மன�க� க�ட கா�சி பாைறகளி�, 
ப.�ப.யாக இற,கி� ெபா,கி#  ழி/0� ெகா�1� நீ�R)#சியி�, அ*த 
ஜல/தி7�*ேத தர,கிணி எ'ற வா�/ைதயி' எN/0�க� தனி/தனியாக/ 
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திர�1, உ��1, உ�ரகமாக� பி0,6கி'றன. இ*த ideaைவ ஸுபா விட� 
ெதாிவி/0# சி/திரமா�6�ப.� ேக�ேட'. 
 
சாிெய'5 தைலைய ஆ�.னா�. ஆனா� ஒ� வார� கழி/0, எ' idea 
சா/தியமி�ைலெய'5 அவ� ெதாிவி/த0� என�6� ெப�/த ஏமா�ற*தா'. 
வழ�க�ப. ஒ� ெப� �க� �க�பாக அைம*த0� என�6� ெப�/த 
ேகாப�*தா'. இDட�ப. எைத ேய-� வைர*0வி�டாM� கல�, Block, அ#  
எ'கிற க�ட,களி� பிர#சிைனக� இ��கி'றன எ'பைத நா' அறியமா�ேட'. 
க�பைன�6 உ�ள 0ராைச;�,  யநல�� ெசா�Mப. ேபாகா0. ஆயிர� 
எ�ணலா�, எ/தைனேயா பிரயாைசயி� ஒ'5 ேதறினா� �� ணிய�. மி#ச� 
அ/தைன;� பி*0ேசத�. ஆைகயா� எ,கைள;� இளகிய க�Eட' பா��க 
நியாய� இ��கிற0 எ'5 பணி�ட' ெதாிவி/0� ெகா�கிேற'. 
 
ஸுபாவி' ெப�� ெவ�றிகளி� ஒ'5, "க,கா எ-� கைத�6 அவ�ைடய �க��# 
சி/திர�. ெவ�ளி மணிக� கி�கிணி�க ேகாயி� சி�ப� கத�க� ெம0வாக/ 
தாமாக/ திற�கி'றன. உ� இ�ளி� இர�1 ஜால�க� ஒ'ேறாெடா'5 
அைறகி'றன. அ*த நா� SSLC. �./த ஒ� ைபயனி' இதய/தி� �த� �தலாக� 
காத7' பிற�ைப இ*த உ�வக/தி� தா' எNதியி�*ேத'. ஸுபாவி' சி/திர� 
தனி/ த'ைமயி�, கைத�6 வMi�டமாக அைம*தேதாட� லாம�, அத' 
�தல/தி�, இல�கிய/ தட/ைத;� ெப�5வி�ட0 எ'ப0 எ' க�/0 ம�1� 
அ�ல பல��6 ஏ�ப�ட பாதி��. 
 
அ1/0 என�6 �N/ தி��திைய அளி/த0 அவ� எ' ஜனனி �த� கைத/ 
ெதா6தியி' �த� பதி�பி'ேம� =.�6 Wrapper வைர*த கல�# சி/திர�. அத�6 
idea <ட நா' ெகா1��வி�ைல. ஆனா� அ��தமாக அைம*த0. வைளவாிைசயி� 
அக� ேஜாதிகளி'  டைர;� ெச*தழைல;� கல� block ெவ�றிேயா1 எ1/த0. 
ெதா6தியி' தைல��� கைதயி' த6தி�ேக�ப� பட�, ேலசான அ�ப/0ட' 
(abstractness) ஜவ7/த0. வியாபர ாீதியி� அ*த� பதி�� ப1ேதா�வி. ஆனா� 
இ�ேபா0 அ0 ஒ� collector's item ஆகிவி�ட0. 
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பிற6 என�6 உ/திேயாக/ ெதா*தர�, ெவளி\� மா�ற�. அதனா�  ம�க வ*த 
ெபா5��க� எ�லா� ேச�*0 அ�த ரபிைய;� எ'ைன;� சில வ�ட,க� பிாி/0 
ைவ/தைமயா�, எ' கைதகF�6� ஸ"பாவி' பட,கF�6� ெதாட�� அ�5� 
ேபா: வி�ட0. 
 
பிற6 இ�ேபா0 'பா�கட�" ெதாட� க�1ைர ெவளிவர/ ெதாட,கி, �த7தழி� 
அவ� சி/திர/ைத நீ�ட நா�கF�6� பிற6 நா' ச*தி/த0� என�6 எ' பைழய 
ந�பைன� பா��6� ச*ேதாஷ�. அவ�ைடய அல,கார ேவைல (Decorative work) 
எ�ப�ேம சிற�பாக இ��6�. ேதவ�கF� அ ர� கF� மைலைய� க�. 
இN�கிறா�க�. பைழய ஒவிய� பா��ப0 ேபால என�6 ஒ� பிரைம த�.�5. 
_E�கமான சி�ப ேவைல�பா1க� தவிர, ஸ"பாவி' 0E�6# சி/திர,க� 
0E�6# சி/திர,க� அ�ல) ஒ� '�ெபஷா7�.யாக நா' க�0கிேற'. 
 
ஈெத�லா� இ��க�1�. அ�ல0 ேபாக�1� - இைவெய�லா� ஸுபா பாணியி�, 
அவாிட� எதி� பா��க�<.ய0தா'. 
 
�' அ/தியாய,க� ஒ'றி� 6�.7னி ச�தியி' விழி�ைப� ப�றி 
எNதியி�*ேத'. தபா7� வ*த0�, அ*த இதைழ� பிாி/த0�, த�ெசயலாக அ0 
திற*த0 பா�கட� ெதாட,6� ப�க/தி�. என�6# “ ாீ�" எ'ற0. ஸ��ப� 
ப�க/தி7�*0 பி0,கி# சீறி�5 6�.7னியி' விழி�ைபேய படமா�கி யி�*தா�. 
 
எMமி#ச� பழ/ைத� பிழி*த�ட' பா�, ச/0� ச�ைக;மாக� பிாிவ0 ேபால, 
ஸ"பாவி' ேம� அபிமான எ�ண� தனி�பிாி*0, அவ� இைழ/தி��6� சி/திர�, 
‘எ'ைன என�காகேவ பா�!’ எ'5 எ' காைத/ தி�கி எ' �க/ைத/ த' ப�க� 
தி���வ0 ேபா� ஒ� உண�#சி 0வ�க/தி7�*0 ெப'சிைல/ ]�காம� ஒேர 
ேகா�.�, பிசிாி�லாம�, அதிம*திர/தி7�*0 ஒேர த�மி� ேம� பIசம/0�6� 
ேபான0ேபா�, கனமாக ஜிேயாமதியி'  /த/0ட', திSெர'5 ஸ��ப� 
க./0வி�ட0. “ ாீ�" - உ�ைம  1� எ'பா�க�. இ*த� ேகா�.�, இ0வைர 
நா' ஸுபாவிட� பழ�க� ப�◌ாத ஒ� �0/ 0ணி#ச�, அ�ப� ஒ� �0 விழி�� இ0 
எ' க�கF�6# சைத உாி�பா அ�ல0 ஸுபாவி' ச�ைட உாி�பா? 
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அ1/0 ேம இதழி� ெவளிவ*த ப6தியி�, ம0ைர மாநகாி' எழிைல, நா' ஒ� 
மாதமாக உ�வக�ப1/தி யி�*தைத அவ� கா�.யி�*தைத� க�ட�ட' 6M,கி� 
ேபாேன'. ேகா�ர� பி'னணியி� ஒ,க, �திாீைய இ1�பி� 6ட/0ட', நா' 
விவாி/தி�*தப.ேய தீ�.யி�*தா�. அ�பாேள, மா5ேவட/தி� நக� ேசாதைன�6� 
ேகாவி7னி'5 �ற�ப�1 வி�டா�ேபா� இ�*த0. 
 
சமீப/தி� ம5ப.;� எ'ைன ெநIைச உ��கிய0, அவ� சி/திர/தி� வ./தி�*த 
எ' தாயாாி' சி*தைன� ேபா� - உத�.'ேம�  �1விரைல;� ந1விரைல;� 
ெபா/தி�ெகா�1. 
 
நா-� இ�ேபாெத�லா�  ��க உண�#சி வச�ப�1வி1கிேற' எ'கிற0 ஒ� 
ப�கமி��க, ஸுபா, நீ,கF� ஒ� "அஸாமி ஆகிவி�S�க�; பர�பர� பாரா�1# 
ச,க� எ'5 ஏளன� ெச:பவ� ெச:ய�1�. ஸுபா எ'ைனவிட 10, 15 வயேத-� 
சிறியவ�. ஆனா� சிறிேயாெர�லா� சிறிேயார�ல�. 
 
ெபாிேயாைர� �க)ேவா�. 
 
நா' பிற*0 அ,6 வள�*தவைர ஞாபக ச�தி எ�ம�1, ெப,கf� நிைன�கைள 
எ�1கிற0? ஒ� �வார�யமான பயி�சி, பகீரத� பிரய/தன� ப�ணி� 
பா��கிேற'.  *தர�,  �ரம�ய� �க, கைள நிைன�ப1/தி� ெகா�ளேவ 
�.யவி�ைல. ஆனா� அவ�கFட' <டேவ வள�*த கா�/திேகய# சி/த�பா, 
அ�பளா�61மி, கN/0வைர ெபா/ தானி�ட ெசா�கா:, இ1�பி� ஒ�ைற 
ேவ�.;ட' பளி#ெச'5 நிைனவி� ெதளிகிறா�. =ைளயி' அபார ச�தி, 
அேதசமய� அத' கி5�6கைள;� எ'5ேம அளவிட �.யா0 ேபாM�. Magic 
lantern side ேபாM� frameக� எNகி'றன. அைவ ச�ப*த� ப�ட நிக)#சிகைள 
வாிைச�ப1/த �.யவி�ைல, விவ�ைத ெதாியவி�ைல. 
 
மாைல ேவைள, <ட/தி� எதி�எதிராக இர�1 வாிைசக� மாமிக�, தனி/0 
நாைல*0 ஆ�க� உ�கா�*தி��கிறா�க�. வாிைசகளி' ஒ� �ைனயி� 
 வேரார� கி�Dண' பட� மாைலயி�1� ேகால மி�ட மைனமீ0  வ�ேம� 
சா�/தியி��கிற0. எதிேர 6/0விள�6 எாிகிற0. 
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என�6� பIசக#ச� உ1/தி, அத'ேம� ப�1# ச��க� க�., கி�Dண' 
ெகா�ைட க�., நாமமி�1 (ெகாN ெகாN க'ேன!) மா�பி� ச*தன�, கN/தி� 
அ�மா ச,கி7, கா7� சத,ைக, ஜாலரா த�.�ெகா�1 (சல,ைக;� ஜாலரா�� 
என� ெக'ேற வா,கியைவ) - க�டவேல, =#சவேல’ எ'5 வா:�6 வ*தைத 
உளறி�ெகா�1, சத,ைக ஒ7�க� 6தி�கிேற'. ஸ,கீத உப'யாச� ேக�1 
R�1�6/ தி��பியத' விைள�! அ�மா, ப�தி சிர/ைத;ட', எ�ேலா��6� 
 �ட� ேகஸாி விநிேயாக� ப�ணி�ெகா�.��கிறா�. 
 
லா�பா� - ந1வி� ஏேதா க�ணா.யாேலேய ம�டப� ேபா� ஏேதா ெதாிகிற0. 
 
பிசி� த�.�ெகா�1 ஏேதேதா ைமதான,க� க�டட,க� ேகா�ர,க�, 
ேதா�ட,க�. 
 
Zoo, பணியா� யாேரா, அ�ணாவிட� கா  வா,கி�ெகா�1 �7 வாயி� ேகாைல� 
ெகா1� கிறா'. பாத/தா� ேகாைல/ த�ட �ய'5 �7 க�ஜி�கிற0. தைலைய 
ஆ�. ஆ�.. பயமாயி��கிற0. அழகாயி��கிற0. ச*ேதாஷமாயி��கிற0. 
 
ஏேதா ஒ� ஹா�,  வ�கைள அைட/த அலமாாி கைள அைட/0� �/தக,களாக, 
ெவ5� �/தக, களாகேவ �ைள/தி��கி'றன. ஹா7� ேமைசக�, நா�கா7க�, 
ெதளி/தா�ேபா� அ,6மி,6மாக நாைல*0 ேப� �/தக,க� ப./0� ெகா�.�� 
கி'றன�. ேமைசகளிM� �/தக,க� 6வி*0 கிட�கி'றன. அ�ணா �/தக� 
ப./0�ெகா�.�� கிறா�. அவ� ப�க/தி� உ�கா�*0ெகா�1, நக, கைள� 
க./0�ெகா�1, நா' ெபா5ைம இழ*0 ெகா�.��கிேற'. 6ழ*ைத இ'-� 
"bore." எ'5 ெசா�7�ெகா�ேட பிற�க� க�5�ெகா�ளவி�ைல. 
 
எ' எதிேர ஒ� ஐேரா�பிய� பாதிாி ப./0� ெகா�.��கிறா�. ெம/ைத 
உைறேபா� எLவள� நீ�ட அ,கி! அLவ�ேபா0 �க� நிமி�*0 எ'ைன� 
பா�/0� �'�5வ� J�கிறா�. அவ� விழி நீல� என�6� �0ைமயாக இ��கிற0. 
ச�5 ேநர� ெபா5/0 எ' ப�கமாக# சா:*0 எ' தைலமயி�� ைகவி�1# 
ெச�லமாக/ 0ழா�கிறா�. அ�ணாைவ� பா�/0 எ'னேவா இ,கிdஷி� 
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ெசா�கிறா�. அ�ணா பதி� ெசா�கிறா�. இ�வ�� எ'னேவா ேப கிறா�க�, 
சிாி�கிறா�க�. 
 
அ�ணா�� அ�மா�� <ட/தி� நி�கிறா�க�. ஏேதா உண�#சிவச/தி�, நா' 
அ,6 இ��பைத�<ட மற*0 அ�மா அ�ணாவி' ைகைய� ப�5கிறா�. 
"ஒ�E� கவைல�படாதீ�க�. ெப�*தி� ைகவிட மா�டா�. தாராம� 
இ��பாேளா, அவ� எ'ன ச/திய� மற*தவேளா? - பா1கிறா�. 
 
ேவMசாமி வா/தியா� அ�ணாவி' சஹ S#ச�, ந�ப�; அ.�க. R�1�6 
வ�வா�. அவ� வ*தாேல அ�மா��6 �க�  �1�. அ�ணா�ட' ேச�*ேத 
ப�ளி�6� கிள��வா�. சில சமய,க� அ�ணா �ட' சா�பிட உ�கா�*0வி1வா�. 
�னகி� ெகா�ேட அ�மா, அவ� இைலைய எ1/0 எறி*0 வி�1� பல �ைற 
ேசா��� ேபா�1� ைககைள� கNவி� ெகா�வா�. அவ� உ�கா�*த இட/தி� 
த�ணி� ெதளி/0#  /த� ெச:வா�. அ�மா��6� அ�ணா��6� ச�ைட. 
அ�மாவி' ஆ/திர/ைத� க�1 அ�ணா ேபா�கடா/தனமாக# சிாி�பா�, நா�ைக� 
க'ன/0� 0ழாவி�ெகா�1. 
 
"எ'ைன எ'ன ப�ண# ெசா�கிறா:? நா' 'வா’ எ'5 அைழ�கவி�ைல. வ*த 
ஆைள� கN/ைத� பி./0/ த�ள �.;மா? பய*தா� எ'ன ெச:கிற0? 
இத�ெக�லா� த�பி� பிைழ#  வ*தா�தா' பி�ைள ?” 
 
"இேதா பா�,க�, அவ' ப�றைத?” 
 
நா' ேவMசாமி ஸா� ேபாலேவ விர�கைள மட�கி� ெகா�1, =�ைக# 
ெசாாி*0ெகா�கிேற'. அ�மா �0கி� ெர�1 ைவ�கிறா�. பலமான 
அைறக�தா'. 
 
மணிக�, க�ணா.� 6ழ�க� 0ணியி� ைத�க� க�5� ெகா1�6� S#சர�மா, 
<*த� ெபா. வ,கி யி� எ�ப�� பர�ைடயாகேவ இ��கிற0. மாமி வ�ற� 
கா:#சியாக, கா:*த ெரா�.ேபா� ஒ�. உல�*0. 
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அ��ற�, பாகீரதி மாமி எ'5 ஒ� ேப�� ஆF� நிைனவி� த�1�ப1கி'றன. 
எ�ப�� சிாி/த �க�. அ.�க. எ'ைன/ ]�கி ைவ/0�ெகா�வா�. பி'னா� 
ெதாிய வ*த0. அவF�6� 6ழ*ைதயி�ைல. ஆ/0�கார�� வயணமி�ைலயா�. 
ெரா�ப சிரம�. அ�மா த'னா� இய'ற உதவி 6ழ��, ரச�, மிIசி� ேபான 
பைழய0<ட மாமி வா,கி� ெகா�வா� ேபா7��கிற0. 
 
நா,க� 6.யி�*த இட�, விவர,கFட' எNகி'ற0. எ,க� வாச�கதைவ/ 
திற*த�டேனேய <ட�. அ1/0 இர�1 ப.க� கீ) இற,கி� ப�ள ம�ட/தி� 
சைமயலைற, உடேன இர�1 ப.க� ஏறி� <ட/0�6 ேந� எதிாி�, அேதசம/தி� 
அைற. அதி�தா' ெப�., ப1�ைக ேவ5 கனவாாியான சாமா'க� இ��கி'றன. 
 
<ட/தி�, இ� சிறா�க� ஒ� பா�பா��6 விைளயா�1� கா�.� 
ெகா�.��கி'றன�. அ�மா அ1�ப,கைரயி� ேவைலயாக இ��கிறா�. 6ழ*ைத 
எ,க� பரா�6�6 மசிவதாக இ�ைல. அNகிறா�. அ�பா, எ'ன உர/த 6ர� ! 
காைத� ெபாளிகிற0. அ�பா, எ'ன நிற�! கா:*த ச*தன� ேபா'ற ெவ�ைள, 
எ,கF�6/ த,ைக வ*தி��கிறா�, பா-. 
 
ராமாமி�த�, சிவ�பிரகாச�, பா-மதி. 
 
எ7 ேவ�ைட இ�ப./ தனி/ தைல��� ேக�6� இ*த விஷய/தி' நிைன�பி�, 
அ�வ��பி� இ�ப�� உட� < கிற0. ஆனா� இைத/ த�ப வழியி�ைலேய. 
எ'ன ெச:ேவ'? 
 
சைமயலைற தா�.ய ப1�ைகயைறயி� எ� ேலா�� ப1/0� ெகா�.��கிேறா�. 
ெவ1�ெக'5 விழி/0�ெகா�கிேற'. ஏேதா ச/த�தா' எ'ைன எN�பி 
வி�.��கிற0. 
 
"விN*01/0!" கா�/திேகய' அைற <�கிறா'. (சி/த�பா எ'5 ஒ�நாF� எ' 
சி/த�பாைவ நா' அைழ/ததி�ைல. அ0�� அ*த வயதி� இ�வ��6ேம 
மாியாைதைய� கைட�பி.�க வயதி�ைல) 
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சைமயலைற�6� ேபா: எ 7� <�1ட' தி���கிறா'. 
 
<�1� கதவி' அ.யி7�*0 வா� நீ�1 ெதா,6கிற0. அவ' காைல# 
 �றி�ெகா�1 Jைன;� வ�கிற0. <�ைட� கீேழ ைவ�கிறா'. Jைன 
<�ைட#  �றி#  �றி வ�கிற0. அதனி'5 ஏேதா தி-சான �னக� ச�த,க� 
கிள��கி'றன. 
 
'ஆ' அ�ணா  வ� =ைலயி� சா�/தியி��6� த.யான கழிைய எ1/0� 
ெகா�கிறா�. ஊ�ேகாலமாக, �த7� கா�/திேகய', எ7�<�1ட', உடேன 
Jைன, அ1/0 அ�ணா அைறைய வி�1 ெவளிேய ேபாகி'றன�. அைற வாச� 
தா�.ய0� அ�ணா ஜா�கிரைதயாக� கதைவ =1கிறா�. என�6 
பயமாயி��கிற0. 0�கமாயி��கிற0. அ�மாைவ� க�.� ெகா�கிேற'. அ�மா 
�க�� ஏேதா தி-சி� மாறியி��கிற0. எ'ைன அைண/0�ெகா�கிறா�. அவ� 
நா�ட� ம�ற இ� 6ழ*ைதகைள;� அைண/0� ெகா�கிற0. சிவா�� பா-�� 
அய�*0 ],6கி'றன�. 
 
பி'ன� –  
 
தா�க� ேமா�க� இ�லாம�, நிைனவி� ஒ� பட� எNகிற0. எ�ேலா�மாக 
ெரயி7� பிரயாண� ெச:0 ெகா�.��கிேறா�. எ,கைள#  �றி - சாியாக உ� 
கார�<ட இடமி�ைல - நிைறய =�ைட �.# க�. =.ேம� ஆணி அைற*த 
ஜாதி�கா:� ெப�.க�. 
 
.�ெக� பாிேசாதக� check ப�ணி�ெகா�.�� கிறா�. நா' உ�கா�*0 
ெகா�.��6�, கயி5 க�. யி��6� ப1�ைகைய� கா7� உைத/0, "இத-� 
எ'ன?” எ'5 ேக�கிறா�. 
 
"அ�மி " - எ'கிேற'. அ�ணா எ'ைன �ைற/0வி�1, இர�1 ப. அாிசி 
தைலகாணி உைறயி� ைத/0� ேபா�.��கிேறா�.” 
 
"இ�ைல அ�மிதா'!” நா' ஆ/திர/0ட' சாதி�கிேற'. “நா'தா' பா�/ேதேன! 
எ' அ.யி� ெக�.யா இ��ேக!” 
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.�ெக� பாிேசாதக� சிாி/0�ெகா�ேட, ேக�காத0 மாதிாி எ,கைள/ தா�.# 
ெச�கிறா�. அவ� தைல மைற*த0� அ�ணா எ' தைலயி� அ.�கிறா�. 
 
"உ' பி�ைள லBண/ைத� பா�!” அ�மாைவ� க.�கிறா�. அ�மா சிாி�கிறா�. 
“6ழ*ைதைய/ தைலயி� அ.�காேத,ேகா, ஆகா0.” 
 
ஒ� ெபாிய �ேடஷனி� இற,6கிேறா�. ேவ5 ெரயி�கF� வ�கி'றன, 
ேபாகி'றன. பிரயாணிக� இற,6கிறா�க�. ஏறி�ெகா�கிறா�க�. ஒேர ஆ#சாிய 
மாக�� விய�பாக�� இ��கிற0. பா��க� பா��க அM�கேவ இ�ைல. 
 
“எ'ன அமி�தகேடசா, ெசள�கியமா?” அ�மா தா' விசாாி�கிறா�. க�ைட 
6�ைடயாக, க5�பாக ஒ�வ� எ,கைள ேநா�கி வ*0, ஆைச;ட' எ' ைகைய� 
பி.�க �ய�கிறா�. நா' ைகைய இN/0� ெகா�கிேற'. 
 
"சி/த�பாடா" 
 
"ஜ�கா கா/தி�.��6. நீ,க� �'னாேல ேபா,ேகா - இ*த� ெபாிய சாமாைன 
எ�லா� ஏ/தி�1 பி'னாேல நா' வேர'.” 
 
அ�ணா�� த�பி;� ஏேதேதா ேபசி�ெகா�கிறா�க�. ேப#சி� இைடயி� 
அ�ணாவி' ேக�வியி� ஏேதா ப1கிற0. "இ,6 நிைலைம எ�ப.? 
 
"கவைலேய படாேத - ஒ� ப�ளி� <ட� இ�லா�டா இ'ெனா�E. Muslim High 
Schoolஇ� இ�பேவ ஒ� Vacancy இ��கா� - நம�6/தா'. அ*த# சகவாச� 
நம�6� பி.�கE�." 
 
"எேதா ஒ�E, �'னா� ெதா/தி�கE�. அ��ற� தாவி�கலா�. 
ேவைலயி�லாம� ஒ� Bண� இ��க �.யா0" அ�பா �'னைக �ாிகிறா�. 
ஆனா� அ*த� �'னைகயி� ெத�� இ�ைல. 
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"அநாவசியமாக� கவைல�படாேதடா! நா,க� எ�லா� ஏ0�கி��ேகா�! 
ெப�*தி�ேவ எ,ேக;� ேபாயி�ேலடா !” 
 
ச�பாஷைண இ*த �ைறயி� நட*ததாகேவா, இLவள� ெதளிவாகேவா ஞாபக/தி� 
இ�ைல. நிைனவி� நி�காதைத� ெகாIச� இ�1 நிர�பி யி��கிேற'. ஆனா� 
ஒ'5 ச*ேதகமற ெவளி#ச மாயி�5. 
 
ெப,கFைர வி�டா# . எ,க� ெப,கf� வா)�ைக �.*த0. ெப,கfைர 
வி�1� காைல உதறியா# . 
 
61�ப� ெச'ைன�6 வ*0வி�ட0. 
------------------  
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 14141414    
 
ெப,கfைர வி�1# ெச'ைன வ*0 ேச�*ேதா� எ'5 ெச'ற ப6தியி� நா' 
ெதாிவி/0� ெகா�ட சமய/திேலேய எ' வா)�ைக� பிரயா ண/தி� �த� க�ட� 
�.*த0. இ0 சமய/தி� ஆய� கா� ேபா�1, நா' வ*த ]ர/0�6 =#  வி�1� 
ெகா�1 ெகாIச ேநர� எ'ைன ஆ�றி�ெகா�ள/ ேதா'5வ0 சாிெய'5 
நிைன�கிேற'. 
 
இ*த� பதி'='5 மாத,களாக, வரலா�றி� இ'-� எ' பி�ைள� ப�வ� 
தா�டவி�ைல. எ' பைக��லைன ம�1ேம விவாி�பத�6 எ'னிட� இLவள� 
விஷய� இ�*ததா? இ/தைன;� எ'னிட� இ0கா5� எ,ேக �ைத*தி�*தன 
எ'பைத நிைன�ைகயி� திைக�பாக இ��கிற0. ஆணவமாக இ��கிற0. 
யாென-� அக*ைத சி/தமிைச 6. ெகா�ட0; ெகா�ள�1�; நா' இ�லாம� நீ 
இ�ைல. 
 
யா� ந�பினாM� ந�பாவி.-� சாி, தமி) என�6 இ'-� த1மா�ற*தா'. 
உதாரணமாக, பைக��ல' எ'கிற வா�/ைதைய வழ�கி� கா�கிேற'. நா-� 
பய'ப1/0கிேற'. ஆனா� அத' �N/ தா/பாிய� வியாபக� எ'ன? 
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ெவ�ைள�கார' ரா`ய/தி� வயி�5� பிைழ��� காரணமாக� பழகி� பழகி, 
=தாைதய� நாளி7�*ேத ஆ,கில� ர/த ஒ�ட/தி� கல*0வி�ட0. "இ0 �ரளி, 
உ' தா/தா தமி)�ப�.த�தாேன, =தாைதயைர ஏ' இN�கிறா:?" எ'கிற 
ேக�வி, ேக�வி�ெகன� ேக�விேய அ'றி� ெபா�/தம�ற0. நா' 6றி�ப0 
அ*த�கால�. அ*த� கால/தி' க�டாய�. 
 
பைக��ல-�6 Background எ'கிற அ�/த� ெகா�Fமா? அLவள� ம�1*தானா? 
என�6/ ேதா'றவி�ைல. தி��தி ஏ�படவி�ைல. Backdrob, Canvas, திைர#சீைல. 
நாடகேம உலக�. ெத��</0 நாளி�<ட/ திைரயி�லாம� </0 நட�கா0. அ*த� 
ப�க�, இ*த�ப�க� இர�1ேப� ஒ� 0�ப�.ைய/ திைரயாக� பி./0�ெகா�1 
நி�க, பி'னா7�*0 பா�1� கிள���. 0ாிேயாதன மஹாராஜ' வ*தாேன!" 
 
திைரைய# சட�ெக'5 தா)/திய�ட', அ�ல0 இ�வாி� ஒ�வ' 
இN/0�ெகா�ட�ட', 0ாிேயாதன மஹாராஜ' வ*தாேன! எ'5 0ாிேயாதன 
மஹாராஜேன பா.�ெகா�1 ேவஷ/தி' அ/தைன  ைம;ட' ெபIசி� 
உ�கா�*தப.ேய, வ7��� க�டமாதிாி, ேமைடேய கி1கி1�க ஆ1வா'. 
 
த�மராஜ' வ*தாM� அேத கி1கி1��/தா'. 
 
அ*த நாளி� ஆன*தவிகடனி� க�நாடக/தி' வ�ணைன�ெகதிேர நா' 
காைர�J# <ட� காண மா�ேட'. 
 
ஆனா� அ'ைறய ெத��</0 �த� இ'ைறய National Theatres நாடக/0�6� 
ெகாண�*தி��6� நகா வைர ஆதார� திைர/ 0ணிதா'. 
 
திைரயி�ைலேய� 16 mm இ7�*0 70 mm வைர, சினிமாேவ கிைடயா0. அ*த/ 
ெதாழிேல அத' அ/தைன ய*திர,க�, த*திர,க�, ெட�னி�6க�, ராB� 
�1.ேயா�க� பர�பைர;ட', அ*த ெவ�ைள/ திைரைய ந�பி/தா' 
இய,6கிற0. அதனி'5தா' பி0,கி வ�கிற0. 
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ெதM,6, மா/வ, மரா/தி/ தி�மண,களி� திைரயி' ப,6 இ'றியைமயாத0. 
மக/தான0. மன மக-�6�, மணமகF�6� இைடேய திைரைய இ�வ� 
பி./0�ெகா�1 நி�க, இ� தர�� �ேராகித� கF� பா1கிறா�க�- ெப�.��6� 
பாட/ ெதாியாத தா� எ'5 நிைன�கிேற'. ச�ெட'5 திைர வில6 கிற0. வ0�க� 
ஒ�வைரெயா�வ� �த� �ழி எ-� ஐதீக�; அ*த '/ாி� தனிதா'. நா' - நீ உன�6 
நா', என�6 நீ உ'ைன� பா��கிேறனா? உ'னி� எ'ைன� பா��கிேறனா? 
உன�6� அ�ப./தாேன? எ,கி�*ேதா வ*ேதா�. ச*தி�கேவ திைர�6 வ*0 
ேச�*ேதா�. திைர விN*த0, நம�6 உலக� பிற*த0. நீ;� நா-�தா' இL�லக�. 
இதி� ந� பி�ப� க�1 மகி)ேவா�. �க)ேவா�, மைறேவா�, மற�ேபா�. 
ம5ப.;� ேதா'றி அைடயாள� க�1ெகா�ேவா�.  
 
/ாி�, /ாி�, /ாி�! ெவ5� திைரைய� பா�� பவைர� ப�றி� ேக�வி இ�ைல. 
 
இ�ப.ெய�லா� நா' �தாபி�க வ�வ0 யாவ0�6� Jமி, திைர#சீைல, Backdrop, 
Background, Canvas. The world is a stage எ'றா' Shakespeare. The world is my 
canvas எ'ேப' நா'. நா' எ-� எ' �வயாகார� ெப�மித/தி� உலகேம எ' 
ஓவிய#சீைல, Jமி, Tாியைன#  �றி வ�ைகயி� ஏ�ப1� ஒளியி' நிழ7�, 
ேவைள�6 ேவைள மா5� ஒளியி' நிழ7� எ'ைன� பல ேகாண,களி� க�1 
தீ�.� ெகா�.��கிேற'. இ0 ஒ� பாைஷ, ]ாிைகெய1/தவ' தா' ஒவிய'; 
ேபனா பயி�பவ'தா' கவிஞ' - கைலஞ' ! உளிெய1�பவ'தா' சி�பி 
எ'ற�ல. உயிாி' ெசயேல, உலகேம எ' ஓவிய# சிைலயி� ஆ1வ0தா'. ஓரள� 
க�பைனயி�லாம� உலகி� வாழ �.யா0. க�பைன எ'ப0 பல� நிைன�ப0 
ேபா� ெவ5� கன� - க�1�கைத �ைனவத�ல. தாிசன/0�6/ த' உ� ச�திைய# 
சமய� வ��ேபா ெத�லா� வள�/0�ெகா�ேட இ��ப0தா' க�பைன. த' 
வ�ண/ைத எ' ைகவ�ண/தி� விள�ப�. அM�காத விள�ப�. 
 
தி��ப/ தி��ப, தி��ப/ தி��ப, TBம�, ெவளி�பைட ச/திய�, உயி� ேத1� 
வி1தைல, நி/திய�, எ�லாேம இதி�தா' இ��கிற0. பிறவிேய அத�6/தா'. 
தி��ப/ தி��ப. 
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'ெத7U ராம#ச*தர ம0ைர மணியிட� எ/தைன �ைறதா' ேகF,கேள', 
அM�கா0. ேநாி� ேக�டவ��6 அ*த பா�கிய� ெதாி;�. ஏ'? ம-ஷ' 
தன�காகேவ பா.�ெகா�.�*தா'. தா' க�ட இ'ப� ைவயக�� உ:*த0. 
உ#சாடன� <ட�<ட ம*திர/0�6 வM ஏ5கிற0.  
 
ேகா. ேகா. ராமேகா. 
      ேகா. ராம  
நாம ேகா.. 'ஓ�' இ' 'ஹ�' 
      ேக�க ஆர�பி�கவி�ைல?  
ஒமி' ஹ�மி� எ0 
      நாம� எ0 ராம�?  
 
எ0 எ0வா: இ�*0வி�1� ேபாக�1�; அ0ேவ ஆன*த/தி' மீ�ட� 
ஆர�பி/0வி�ட0. 
 
எவ-� அவனவ' நாம�. அதாவ0 ேம� ெசா'ன நாம�. அ0ேவ பார�ப�ய�. 
பைக��லனி 7�*0 வி1பட �.யா0 எ'ப0 எ' 0ணி�. 
 
'பைழயன கழிதM� �தியன �6தM�!’ எ-� வழ�6 தா'ேதா'றி/தன/0�6/ 
த�ப�டம�ல. ஓ� இைல உதி�கிற0. அத�6 பதி� ம5 இைல 0ளி�� கிற0 
எ'5தா' அ�/த�. எைத;� அத' ச*த�� ப/தினி'5� பி1,கி அதி� �0 
அ�/த� ப.�க �ய�வ0 த'ைன/தாேன ஏமா�றி�ெகா�வ0 ம�1 ம�ல; பாப�. 
அ*த� பாப# ெசயலா� பல ெகா1ைம கேள விைளகி'றன. 
 
இ,6�ள மாIெச.ைய ேவ�ட' பி1,கி� ெகா�1 ேபா: ஆ�பிாி�காவி� 
ந�டா�, அ0 அ,ேக ம�7ைகயாக மாறிவிடா0. மாறினா� உஷா�; ஏேதா ஆப/0. 
 
ேவ� கைள*த0 ெச/த ெபா�� ம�1ம�ல, விபாீத� ெபா��. 
 
'ப  இரெவ�லா� ேவதைன�ப�1 வி.காைலயி� ='5 தைல நாMடMட' மனித 
ஜாைடயி� ஒ� ெச/த பிறவிைய ஈ'5, ='5 மணி ேநர/0�6� பி' தா;� உயி� 
நீ/த0 எ'5 தினசாி� ப/திாிைக களி� ப.�கிேறாேம, அ*த� கைததா'. 
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அ0ேபா'ற �0ைம விைளவி�க நா' ஆைச�பட வி�ைல. வாழ/தா' 
ஆைச�ப1கிேற'. எ' ேதக, மன வள��பி' த�ம�ப., நா' ஐதீகவாதிதா', ஐயா, 
நா' தா'ேதா'றி அ�ல, ஐதீக�' எ-� ெசா� பிரேயாக/தி� அத-ட' ேச�*த 
அத' 6�ற� 6ண,கFட', ஆ�ேசபைண ஆேமாதைனகFட' ஐதீகவாதி. 
ெப�,காய# ெச��, க�]ாி�ெப�., ச*தன�க�ைட (ேதய/ ேதய மண�) உ' 
மான� எ' மான�, எ' கான� எ�லாேம என�6 இ0தா' ஐதீக�; பார�பாிய�, 
ச�பிரதாய�. 
 
உலகேம ெச:0ெகா�.��6� தவ/தி' ேசமி��தா' ச�பிரதாய�. 
 
ஐதீக�, ச�பிரதாயவாதி எ'பதா� நா' க�சி� கார' ஆகிவிடமா�ேட'. ஏெனனி� 
இ*த ஐதீக�, ச�பிரதாய� எ'பேத - யாவ�� ஒ� 6லேம, எL�யி�� எ'-யிேர 
எ-� சமரஸ/ ெதளி��6 மா��க*தா'. எைத;� அதனத' காரண காாிய/ 0ட' 
அத�6ாிய அ-தாப/0ட' �ாி*0ெகா� டா�, அ0 வ*0 �.;� ேகா�பா1 - 
எ�மத�� ச�மதேம. 
 
இைச/த�.� கி�ட�பாவி' கிளி� க�ணி ேக�கிேறா�. மா�� - ெவ�ளி� 
கி�கிணிகளி' அலற�, =ல =��க/தி' ேவதைன, ந<�/திர� ெபாறிக�, 
இளைமயி' பிாிவா�றாைம, Yர,கிக� ேகா�ைடைய/ தக��ப0 ேபா� ெநIைச 
உM�க�. 
 
அ1/0 காவ.#சி*தி� அ�ல; அ0ேபா'ற ஒ� ராக/தி� ப�ட�மாளி' கிளி� க� 
ணிைய� ேக�கிேற'. தட�டல�ற அட�க�. ஆனா� ஏமா�ற� அட�க�. ஊ5கா: 
ஊறி ஊறி/ ேத' கசிவ0 ேபா'ற ஒ� இனி/த ஏ�க�. 'உ�ேளேய அாி/0 அாி/0 
எM�ைப உ��6கிற0; இனி� பிைழ�கமா�ேட'. எ' மா�பி� பா:*0வி�ட 
ேவேலா1 எ'ைன எாி/0 வி1,க�’ எ'5 ேக�கிற மாதிாி இ��கிற0. 
 
எதனி'5 எ0 மிைக? 
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"நா-� பா��கிேற'. இ*த வரலா5 Jராேவ, ஏேதா ெசா�ல ஆர�பி/0, 
எ,ெக,ேகேயா ேபா:, எதிேலேயா �.�கிறா:. அ0�� �.வ�ற �.�! ெசா�ல 
வ*த0தா' எ'ன?” 
 
சபாD! இ*த ஆ�க/தி' இல�கணேம நீ ெசா'ன ப.தா'. �ாி*0 
ெகா�1வி�டா: எ'பதிேலேய எ'ன மகி)#சி! எ*த� பிரசவ/திM� அ-பவ 
�திாியான ம�/0வ#சியி' ப,6 ப�க உதவிதா'. தா' ெவளிவ�� வழி வித�, 
த'ைன கவனி/0� ெகா�ள ஜீவ-�6 எ�ப�ேம த' ச�தி உ�1. அத' வழிதா' 
உ�ற வழி எN/திM�, எN/தாளனி' ப,6 அ�ப./தா'. த' ேமதாவி/தன/ைத� 
கா�டாம�, சமய உதவிேயா1 த'ைன� க�1�ப1/தி� ெகா�ள� ேவ�1�. 
 
"நீ எைத ேவEமானாM� எN0டா, ேபா1 கிேற'." தி.ஜ.ர. ச�தி ஆசிாியராக 
இ�*தேபா0 என�6� ெகா1/த ைதாிய�. 
 
அல,கார� ெச:த பின/ைதக கா�.M� உயி��ள அவலBணமான 6ழ*ைதேய 
சிற*த0. ஏ�டா, 6ழ*ைத�6 உயிேரா ெகா1/0வி�டா:. ஆனா� அ0 எLவள� 
�ர�1/தனமாக, சில சமய, களி�, உ' எN/தி�, வ�ரமாக இ��க ேவ�.ய0 
அவசியமா? நீேய ேயாசி/0� பா�." இ0தா'. இLவள�தா', எ�ப�ேம அவ� 
விம�சன�, வ6�� நட/தமா�டா�. பிரச,க� ப�ணமா�டா�. ேலசாக, ஜாைடயாக, 
சமய/தி� ஒ� வா�/ைத; தி�/த�<ட இ�ேல. அ/0ட' சாி. 6�ேவ நம�கார�. 
 
எN/0 ஒ� அ��தமான 6ழ� வா/திய�. பிரான ஆஹ"திைய அத-� ெசM/திய0� 
அ*த ஆஹ"தி ெவளி�ப1� உ�வ/தி� எ'ன எ'ன நாத,க�! 
 
எN/0 ஒ� அராபிய� 6திைர. வாஹன�� சவாாி;� ஒ�வைரெயா�வ� 
�ாி*0ெகா�1 வி�டா�, அ�ப�பா ! எ'ென'ன ேவக,க�, அழ6க� 
ெதா1வான�� தா�.ய ]ர,க� ! ெகா1/0 ைவ/தா�, I am the Horseman in the 
sky! I am riding Pegasus (கிேர�க இதிகாச/தி� வ�� சிற6 �ைள/த ெத:Rக� 
6திைர!) எN/0� விஷய�� ஒ'5�ெகா'5 ேபாஷா�6 ஒ�நா�, எ'ேற-� 
ஒ�நா� எ' ம�.ேல-� எN/0�6� ெசயM�6� இைட�ேகா1 அழி*0, எN/ேத 
ெசய�, ெசயேல எN/0 - ெஜ: பவானி! உன�6� இைட�ேகா1 அழி*0 உ' 
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ெவ�ள/தி� எ'ைன அ./0�ெகா�1 ேபா:வி1 - "ெசா�ேல ம*திரமடா !” 
 �மாவா ெசா'னா' மீைச�கார' ! 
 
எ'ன ெசா�ல வ*ேத'! எ'ன ெசா�ல வ*தா� எ'ன? வி1. இேதா ஒ� =�#ச� 
ககன சவாாி ேபா: வ*ேத'. வ*ேதா� எ'5 ெசா�வ0 உ'ைன� ெபா5/த0. 
 
இ*த வரலா5 ேபா6� பாணி �N�க�� எ' வச/தி� இ�ைல. பல இட,களி� அ0 
எ'ைன/ த' வழியி� இN/0�ெகா�1 ேபாகிற0. அ*த இட,கைள� 
ப.�6�ேபாேத அவ�றி' தனி இன/ைத� க�1ெகா�ளலா�. அ0 ேபா6� வழி 
அத�6/ ெதாி;�. 
 
இ0 கைதயாயி��பி' பாயி'டாக# ெசா�லலா�. இ0 �N  யசாிைத;ம�ல. 
ஆ,கா,ேக ேந�� மன ெநகி)#சிகைள, நா' ேத�*த ெதளி�கைள, க�ட 
தாிசன,கைள வரலா�றி' ஊேட இைழ/0# ெசா�7�ெகா�1 ேபாகிேற'. 
அ_பவ,க� நிக)*0 ெகா�ேட இ��கி'றன. அவ�5ட' ேச�*த அவ�றி' 
காவிய/ த'ைம;� <டேவ இைழேயா. வ�கிற0. க�க� ேக�கி'றன. ெசவிக� 
பா�� கி'றன. ஜ'ேமதி ஜ'ம J�வாதி மண,க� ஏேதேதா 'க� க�' R கி'றன. 
காய/ைத, கால/ைத/ ]�6கி'ற0. உட� பற�கிற0 - பரபர�கிற0 - இ*த 
அ��த� ேந��ேபா0 எN/தி� மா�.�ெகா�ட வைர அத' சலன/ேதா1 
ெசா�7விட� ேவ�1�. இ�ைலேய� அ*த அ-பவ# T1 ஆறி�ேபா: ஃ�ாி�ஜி� 
ைவ/த ப#ைச� கா:கறி ேபா� ஒ� மாதிாி யாக# சி7�/0�ெகா�1, ெவ5� 
உபேதச,களாக, வற�1� பாடமாக, அ-ப*தமாக அ�ச� 6ைற*0 ேபா:வி1�. 
ம�*ைதேய ச��கைரயாக .�7 பா0ஷா�கF�6� ெகா1�க/தாேன ;னானி 
ைவ/திய �ைற க�1பி.�க�ப�ட0. 
 
"இெத'ன இ*த ம-ஷ' �ல'களி' ெசய� கைளேய மாறா�டமாக# 
ெசா�கிறா'. ஒேஹாேஹா !” ெந�றி�ெபா�ைட/ த�.� ெகா�கிறீ�களா ? 
அ0தாேன இ�ைல! அ0தாேன அ��த�! ைப/திய� தா' ைப/திய� எ'5 
ஒ���ெகா�Fமா எ'கிறீ� களா? அ�ப.;*தா' இ�*0வி�1� ேபாக�1ேம, 
ஆ�.�</0! 
 
 ந*தவன/தி� ஒ� ஆ�.  
 அவ' நாலா5 மாதமா:� 6யவைன ேவ�. 
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 ெகா�1வ*தா' ஒ� ேதா�.  
 அைத� </தா.� </தா.� ேபா�1 உைட/தா�. 
 
இ�ைல, ேபா0�, ஒேர அ.யாக மிர�1விட� ேபாகிறீ�க�. கீேழ இற,கி 
வி1கிேற'. Jமிேய சரண� ஆயிர� உயர� பற*தாM�, அLவ�ேபா0 பாத� பதிய 
உ' ைதாிய� இ�லாவி�டா�, எ,க� கதி எ'ன? அ�மா, நீதா' ஜக'மாதா! ச�வ 
ஜனனி! ச�வரBஇ! கைடசியி� உ' 6ழ*ைதகைள மாறாத ]�க/தி� உ' ம.யி� 
ஏ*தி�ெகா�பவF� நீேய! 
 
எ'  யசாிைதைய அத' ச�பவ ாீதியி� ம�1� எN0மள��6 அைத நா' 
��கியமாக ஒ�நாF� க�தியதி�ைல. எ' வரலா5 எ'கிற ெபயாி� வா)�ைகயி� 
கமN� மண,கைள _கர, பிற�ட' ப,கி�1�ெகா�ள, வி வதாிசன� காண# 
 யசாிைத ஒ� சா�6 அLவள�தா'. ம�றப. எ' வா)� ைகயி� கர. வி/ைதக�, 
ஆ#சாியகரமான த�பி/த�க� (Escapes), ஜ'ன� க�பிகைள வைள/0 
ெவளிேயற�க�, >ேலணியி' =ல� இராஜ6மாாி யி' உ�பாிைகயி� �க�, 
ஏNேபைர ஒேர அ.யி� R)/0� தீர# ெசய�க�, ஸா�ஸ' ஸாஹஸ,க�, Bruce 
Leeஇ' ஒ� க/த�, ஒ� 6/த�, ஒ� R)/த� இைவ ேபா'ற பரா�கிரம,கF�6 
எ,ேக ேபாேவ'? ேகவல�, ச�பண� ேபா�1# ேச�*தா�ேபால அைர மணி ேநர� 
உ�கார �.யவி�ைல. ெகாIச நா�களாக வல0கா� ெசா'னைத� ேக�க 
ம5�கிற0. இ/தைன�6� �ட�6வாத� =�1வாத� எ'5 ெவளி�பைடயாக/ 
ெதாியவி�ைல. Some trouble; சாி, ேபாக�1�. 
 
 க0�க,களி� எ'னிM� அதிக� ப,6ப�டவ�க� இ��கிறா�க� எ'பதி� 
என�6 எ�ளள�� ஐய� இ�ைல, இதி�: 
 
எ0 வாி-� த�.� கழி/0�ெகா�1 ேம� காாிய/ைத கவனி�பவ� இ�ைலயா? 
 
65�6 வழிெய'5 நிைன/0� ப�ள/தி� R)*0 மீள �.யாதவ� - 
 
த�ெகாைலயி� வி1தைலைய/ ேத1பவ� - 
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ெவ5� க�சி ெவறியி�  ய தஹன� ெச:0ெகா�பவ� –  
 
உயிைர� ெகா1/ேத-�  ய விள�பர� - இ�ப. எ/தைனேப�? 
 
6., கIசா, ெஹராயி', ஹRD; இ/தைன;� ப�றாம�, எத�காகெவ'5 தன�ேக 
�ாியாம� ைகைலயி7�*0 6மாி வைர அைல#ச�, �0கி� ஒ� =�ைட, 
சி�6�பி./த தா., சி�6�பி./த ஆைட, இDட�ப. இ'ப _க�#சியா� 
ெதா,கி�ேபான அ,க,க�, அைத மைற�பதி� <ட அசிர/ைத, அல�சிய�. நா1 
Jரா எ/தைன ஜீவநதிக�, ஆ5க�, அ�விக� ஒ.ெய'ன? ஏாி, கிண5, 6ழா:க� 
இ�*0 எ'ன? இவ�களி' அN�6� கைரய �நான� ெச:ய இவ�கF�6 ம�1� 
த�ணி� இ�ைல - இவ�களி' அ�/தம�ற திாிய� ஒ�வா5 அM/தபி' க�ப7 
7�*0 இற,கியேபா0 இ�*த நிைலயிேலேய இ�ைல, இவ�க� த,கFட' ஏ�றி# 
ெச�M� அN�ைக மற*ேதேன!) மீ�1� ெசா*த நா�1�6� க�பேல5� ;வ�, 
;வதிக� –  
 
சா�ப7� �ர�ெடN*0 உட�பி� தைரயி� �ரF� ஜடாபர/ைத� ப*தா:#  ��. 
அ�6ளி� ைவ/0�ெகா�1 நடமா1� சா0�க�, 
 
அய�நா�.7�*0 வ*0ேபானவ�, இ,ேகேய த,கி� ேபானவ�, ேவ5 
கி�/திாிய,களா� தி��ப �.யாம� தவி�6� ெவளவா� வா)�ைகயின�. 
 
அ,ேக வி�1 வ*த 61�ப/ைத மற*ேதா அ�ல0 மீ�1� அ/0ட' ேசர 
இயலாமேலா இ,ேக ஒ� �0# ச*ததிைய ஏ�ப1/0பவ�. 
 
இ�ப.யி�*0 அ�ப. ஆனவ�, எ�ப. எ�ப.ேயா இ�*0 எ�ப.ேயா ஆனவ� 
எ�லாேம த/0வ*தா'. வண,கா�./ த/0வ�, ஏளன/ த/0வ�, ஆசாப,க/ 
த/0வ�, ெமN6வ�/திைய இ� ப�க�� ெகாF/தி எாியவி1� த/0வ�, 
ஒ�1�ணி/ த/0வ�, நாைள நமேத எ'ற த/0வ�. நாைள நட�பைத யாரறிவா'? 
ஏ� �ேள� ம�ட' பிாியாணி, ேகாழி வ5வ� ஜ�தி லாL - த/0வ�. 
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ெசா�7�ெகா�ேட ேபாகலா�. .�ெக� இ�லாத இ*த� பிரயாணிகளி' 
வா)�ைகயி� ச�பவ,கF�6� 6ைற#சலா? எ' வா)�ைகயி� அதிசய,க� 
இவ�க� க�ட0ேபா� இ�ைல. நி#சயமாக இ�ைல. 
 
ஆனா� –  
 
இ*த� ேபனா �� எ'5 ஒ'5 இ��கிறேத, ெபா�லாத ��, விஷ ��க� க.க� 
அ/தைனைய� கா�.M� மாெப�� ச�தி வா:*த0. ைத/த0 எ�ேபா எ,ேக எ'5 
ெதாியா0. ேபனா ம'ன�க� எ�லா� ேபனா �� ைத/தவ�க� அ�ல. அ0 விதி 
ெய'ேற ெசா�லலா�. 
 
தியான� எ'கிேறா�. இைறவேன தியான/தி� இ��கிறா' எ'கிறா�க�. 
தியான/தி� எ'ன ெதாிகிற0? அ�ல, ெதாி;�? ஏேதா ஒ� மகி)#சி யி�லாமலா, 
ஊ' 0ற*0, ஊ' மற*0, கால� கட*0, த'ைனேய மற*0…  
 
ேபனா�� தீ�1� ெசா� த�� ம�ம/ த/0 வ/தி' (mysticism) மகி)#சிதா' எ'ன? 
 
வியாபார�, லாப�, �க) ேநா�கி� எNதினாM� சாி, எ' விதி எN/0 என� 
பயி'றாM� சாி. 
 
எN0� வைரயிேல-� எN/தி� ஏேதா வசிய� இ��கிற0. 
 
�த7�, இ*த# ேசதன வா)�ைகயி�, எN/0 =ல� ]�ட�ப1� அேசதன 
லBய,க� இ�� கி'றனேவ, அ0ேவ ெப5� ேப5 இ�ைலயா? 
 
லBிய� எ'ப0 எ'ன ? நாைள எ'பேத ல<ழிய*தா'. எ�லா லBய,கF� 
நாைள எ-� ந�பி�ைக;� அட,கிவி�டன. அதனி-� ெபாிய லBிய� ஏ0? 
 
"என�காக அ�ல; எ' ேபர'மா� பழ� க.�க” எ'5 இ'5 மாIெச. ந�ட 
கிழவ' கைத சி'ன வயதி� ேக�ட கைத; இ�ேபா0தா' அத' உ�ைம �ாிகிற0; 
�ாி*0ெகா�ேட இ��கிற0. 
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"எ'னா� இ*த� பிறவியி� �.யாதைத, எ' பி�ைளக� =ல�, ேபர'மா�க� 
=ல�, ச*ததி =ல�, வ��க/தி' =ல� சாதி/0, எ' அைர6ைறைய 
�Nைமயா�கி� ெகா�ேவ'; இத�காகேவ எ' வ��க/தி' �திர/ த'ைமயி�, 
(evolution த/0வ�ப. தி��ப/ தி��ப� பிறவி=ல� கைடய�) அ0 
அைட*தி��6� தர� ேமM� ேமM� உய�த� ேவ�1�. 
 
Perpetuation by Continuity and Quality of the race. 
(வ��க/தி' ெதாட�#சி =ல�, தர/தி' =ல� அத' சா வத�) 
 
அ�/த��ளைவெய�லா� பய-�ளைவ அ�ல. பய-�ளைவ எ�லா� 
அ�/த��ளைவ;ம�ல. 
 
அ�/த��ளைவ;� கைடசியி� அ�/தம�5� ேபாகி'றன. (காரண�: 
எ�லாவ�ைற;� இ,ேகேய வி�1வி�1/தாேன ேபாக ேவ�.யி��கிற0). 
 
ந�ப ேவ�.யைவ ேவ�க�; விN0க� அ�ல. 
 
ேவ�க� உ'ைன� ைகவிடா. அவ�றி� பர�பைர யி' தவபல� அட,கியி��கிற0. 
விN0கைள� பி./0�ெகா�1 ெதா,கினா� அைவ அ5*0 நா� R)ேவா�. 
அ�ல0 விN0கFட' பா��கF� ெதா,6கி'றன. 
 
ஆகேவ, ேவ�களி' ேவேராடM�6� பா1ேவா�; ேவ�கைள� �க)ேவா�. 
ேவ�களி' பல/தி�தா' விN0கF�6 பல�, ேவ�க� ல <ழிய,க�; ந�பி�ைகக�, 
�0�பி�6� ச�திக�. இ'5, ேந�5, நாைள இைவ ேவாி' விைளவி� எN� 
ட,கார/வனி இ'றி' பி'ேனா�கி� பிற*த ேந�5�6 நிைன� மீ�1� யாழிைச 
�'ேனா�கி� சிாி�ப0 நாைளயி' வானவி�, 
 
சார,கைள/ த�. வி�ட ��5� 0ற*த ஞானிய�தா� அறிவ�, இ*த இ'5, ேந�5, 
நாைளயி' �N T�சம/ைத;�. நா�, எ�ப.;� நா' அவ� களி' நிைலைய 
அைடயாதவைர, எN/0, இைச, கைல எ-� ெவ�ைள� ெபா:கேளா, அ�ல0 
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நிஜ,கேளா இைவதா� ந� தIச�. பரவாயி�ைல; ைவ=ல� நம�6� காண� 
கிைட/தைத, க�டவைர வி�.1ேவா�. 
 
அ�ப.;� காண� கிைட�காம� இ�ைல. இ�ளி� ெசதி�க� ெவ�ளி;� 
த,க�மாக#  ட� வி1கி'றன. "�#சி� �#சி�” வி�ட/தி� ப�7 எ#சாி�கிற0. 
 
ந1�கட7� ய<ஷிணியி' கான� ேக�கிற0. என�6� பி/0� பி./0வி�ட0. 
பா:மர/ேதா1 எ'ைன� பிைண/தி��6� தைளகைள அ5�க, அவி)�க 
�ய�கிேற'. Song of the Sirens Ulysses பாவைன ந�ப�களி' 
�'ேயாசைனயா� ப/திரமாக கான� கட*0 ெச�கிேற'. 
 
இ*த� ப�க,க� ச�5 அ/0மீறிவி�டன. என�ேக ெதாிகிற0. எ' ெசா*த� 
ப�க,களாக/ த�சமய/0�6 இ�*0வி�1� ேபாக�1�. இ'5 என�6# ெசா*த�. 
நாைள�6 உ,கF�6# ெசா*த�. 
 
இ�ேபாைத�6 இைவ, கிழவ' கா�றா. வி1கிற மாதிாி. 
 
(உவைம சாிய�ல; ஜ�பானி� �திேயா� கா�றா. வி1வ0 �ைறேய) i  
 
கிழவ' ப�பர� வி1கிற மாதிாி (ஊ - ஹு� - இ0�� ேபாதா0) 
 
கிழவ' பா�. விைளயா1கிற மாதிாி (ஆ! பரவாயி�ைல) 
 
ஒLெவா�வ� உ�ேள;� ஒ� 0Dட� ைபய' இ��கிறா'. அவைன ஒரள� 
அட�கி ைவ�கலாேம தவிர, ��5� தி�/த �.யா0. சமயமி�லாத சமய/தி� 
தைலைய நீ�1வா', அடாதன ெச:வா' ஆனா� அவைன நா� ம'னி/0 
வி1ேவா�. ஆனா� ந� ம'னி�� அவ-�6 அ�கைற இ�ைல. 
 
ஒ� பிரபல எN/தாள� எ' பி�ைளைய� ேக�டாரா�. 
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"பா�கடைல� ப./0�ெகா�1 வ�கிேற'. அ�பா��6/ தா' எN/தாளனாக� 
ேபாவ0, த'  யசாிைத எNத�ேபாவ0 எ�லா� �'னாேலேய ெதாி;மா ? அ�பேவ 
தி�டமி�1வி�ட மாதிாி இளைம நிைன�க� அLவள�  /தமாக, ெதளிவாக, 
அ1�காக வ�கி'றனேவ எ�ப.?” ேக�வி �/திசா7/ தனமான0 எ'5 ெதாி*தேத 
தவிர, அத' ஸார� (Substance), ேநா�க� �Nைமயாக உடேன �ாிய வி�ைல. 
ேயாசி/0, எ' ஞாபகச�தி சா<தி�<�.� ஏ�ற�ப1கிற0 என நாேன �.� 
ெச:0ெகா�1 உாிய பதிைல எ'னா� இய'றவைரயி� அளி�கிேற'. 
 
ேமேல ேபா6�' ஒ� வா�/ைத, இ�ேபா ெத�லா� இ*த� ேக�வி பதி� 
U�ட/0�6 ம�� அதிகமாகி இ��கிற0. ப/திாிைககளி7�*0 ேமைட வைர 
பரவி இ��கிற0. இ0 என�6� பி.�கவி�ைல எ'5 <ட ைதாியமாக# 
ெசா�7வி1கிேற'. ஏெனனி� இ*த� ேக�வி பதி� �ைறயினா� ச*ேதக/ைத� 
Jரா ெதளிவி�க �.;� எ'கிற ந�பி�ைக என�6 இ�ைல. ேக�வி�6� பதி�, 
இ'ெனா� ேக�விைய� பய�கி'ற0. 
 
உடேன அத�6 ஒ� பதி� - இ�ப.# ச,கி7 ேபா�1�ெகா�ேட ேபா:, விஷய� 
த�டவாள� மாறி, ச�#ைசயி� ��றி - ச�ைட வ*தா# , பிரா�மணா, ேசா�5 
=�ைடைய� கீேழ ைவ;� எ'பதி� �.கிற0. தவிர எ�லா பதி�கFேம சமா 
தான,க�தா� எ'ப0 எ' 0ணி�. க*ேதக,க� உ�1 ம5�க �.யா0. 
��கியமாக# சி*தைன விஷய,களி�, அவரவ� சி*தைனயி� ஊறி ஊறி/ ெதளி� 
ஏ�பட ேவ�1�. பதிேல அ0தா'. 
 
இ0 எ'-ைடய பா�ைவ எ'கிற ம�.� நி5/தி�ெகா�கிேற'. ஆனா� பதிேல 
ெசா�லாம� இ��க �.;மா? பதி� ெசா�ல வழியி�லாம� இ�ப. ஒ� த��க� 
ப�ணி .மி�கி ப�Eகிேற' எ'5 ெசா�லமா�S�களா? இ*த� Y.ைகைய� 
ேபா�1�ெகா�1 எ'னா� இய'றவைர ெசா�Mகிேற'. 
 
ேக�விைய� ேக�ட எN/தாள� எ'னிட� பதிைல எதி�பா��கவி�ைல. அவ��6/ 
ேதா'றி யைத� ேப# வா�கி� எ' பி�ைளயிட� ெசா�7 யி��கிறா� எ'ப0 எ' 
நிைனவி� இ��கிற0. ஆனா� எ'ேற-� ஒ� நா�, ேவ5 யாாிடமி�*0� இ*த� 
ேக�வி எதி�பா��க�<.ய0தாேன! தவிர இ0 இல�கிய/ தரமான ேக�வி. 
இல�கிய ாீதியி� சமா தான� ெசா�வ0 �ைறேய. நி�க. 
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எN/0/ 0ைறயி� நா' இற,க�ேபாவ0, எ'  யசாித�, அ0 பா�கட� எ'கிற 
தைல�பி�, (அ�ேபா0 க��பவாஸ� <ட� காணாத) "அ�த ரபி' எ'கிற 
ப/திாிைகயி� இட�ெபற� ேபாகிற0. இவ�ைற/ தி�ட,களாக எ' 6ழவி� 
ப�வ/தி� எ�ப. நா' க�.��க �.;�? அ*த எ�ண/தி� இத�6� பி' இ0 
எ'கிற வாிைசயி�, ேதா'5� ேபாேத, எ'-ைடய அ�ேபாைதய நிைன�கைள 
நிைன/0� ெகா�ேடனா? 
 
நிைன/0�ெகா�ள �.;மா? �.யா0 எ'பைத� ெசா�ல�� ேவ�1மா? 
ச�பவ� ேந�*தேபா0, ேந�*தைவ. நிைன� ஏ�பா1, (arrangement) இ�ேபாைதய 
நிக)#சி, பி'ேனா�6, அதி� கிைட/த (அ�ல0 கிைட/ததாக நிைன/0�ெகா�F�) 
ெதளி� தி�D. (Perspective) ெவளிe1 பாைஷ, பிற6 ெசா*த/ தி��ப� (evision) 
ெசா*த editing =ல� விஷய/0�6 �5�ேக�ற�, ஒைச, ைகெயN/தி� அத�6 ஒ� 
ேதா�ற�, அ#சி� கா� ைகயி� ேவ5 அ*த�0 (சில சமய,களி� இ0ேவ ‘உ��டா 
ஆகிவி1வ0� உ�1) இைடயி� இ/தைன க�ட,க�, கவன,க�, க�1க�, 
T0வா0க� இ��கி'றன. இ/தைன� ப�6வ,கF�கிைடயி�, விஷய பி'ன�, 
உ/ேதச (Intention) பி'ன�, எ' மமைதயி' அதிக� பாச,க� ஏ�படாம� 
பா0கா�க ேவ�1�. ஸா�பா� ரஸமாகிவிட�<டா0. ஆனா� Processingஇ� 
எ*த� க�ட/ைத;� தவி��க �.யா0. இதி� அசிர/ைத கா�.னா� இ/தைன 
கால� பயி'ற எN/தி' கைலய�ச� எ'னாவ0? 
 
ெபா: வர�<டா0. ெபா:ைம �கி' அ0 ைம�6� 6�றம'றி� ப�ட/தி� 
பNதி�ைல. 
 
'ச�பவ,கைள - ேந�*தப., ேந�*த சமய/தி' பாைஷயிேலேய ெசா�லாவி�டா� 
அைவ �N உ�ைம எ�ப.யா6�?” எ'கிற எதி��ேக�வி�6 பதி� ெசா�ல# ச�தி 
அ�றவனாகிேற'. 
 
�த7� சா/தியமாக�� என�6� படவி�ைல. நா' Jமியி� 6ழ*ைதயாக 
விN*த0� '6வா 6வா எ'5 அNேத'. '6வா’ எ'கிற ச�த/ைத அNத ேநர/0�6� 
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ப�க� ப�கமாக நிர��வதா? அ�ப. அNைகயி� 6ழ*ைத பாM�6 அNததா? 
அ�ல0 பிறவி எ1/தத�கா? "எ,ேக வ*தி��கிேறா�?’ (6வா~ எ,ேக) எ'கிற 
ெபாிய த/0வா�/த/தி� ஜீவனி' அலறலா? யா� க�ட0? 
 
அ*த*த வய0�6� கிைட/த  ய நிைன�, அதிM� <.யவைர கிைட/த நிைன� 
<�1� ச�தி, அைத;� <.யவைர அ*த*த# சமய/தி' பா�ைவேயா1 ேநா�க 
�ய�சி, பிற� ெசா�ல� ேக�வி, இர�1�6� கிைட�காதைத இ�1 நிர��� ெசா*த 
அ-மான�, இ/0ட' பாைஷ;� ேச�*த கலைவயாக/தா' எ' இளைம - இளைம 
எ'ன, எ�லா நிைன�கைள;� இ*த� ப�க,களி� பா��கிறீ�க�. இதி� மா�.� 
ெகா�ட உ�ைமதா' கிைட/தவைர, பிற எ�லா� அ*த உ�ைம சா:�6� 
நிழ�க� எ'5 ெசா� ல�1மா? நிழ�கF� ெபா:ய�லேவ! 
 
�' அ/தியாய,களி� ஓாிட/தி� ெசா�M கிேற'. த,க� க1� சாவினா� 
61�ப/ைதேய கல�கி வி�ட எ' மாமா�க�  *தர�,  �ரம�ய' �க, கைள 
நிைன� <�ட� பா��கிேற'. எLவளேவா �ய'5� கிைட�கவி�ைல. <டேவ 
அேத வய0� <றி� இ�*த எ' சி/த�பா கா�/திேகய', அ�பளா� 61மி, 
கN/0வைர Close Coat அ*த வயதி' அ,க, ஆைட அைடயாள,கFட' 
நிைனவி� �பDட மாக� பி0,6கிறா�. =ைளயி' கி5�6 இ�ப. ெய�லா� 
விைளயா1ைகயி� நிைன�கைள எ�ப./ தி�ட� ேபா�1 நிைன�ப0? 
 
இ'ெனா'5, யாைர#  �றி;ேம ெவ�ட ெவளி#ச/ைத எதி�பா��க �.யா0. 
�1.ேயாவி� >�5�கண�கான candle poverஇ� headlights arc lamp ந1வி� 
ேகமிரா எLவள� ெபாிய ெபா:கைள# ெசா�கிற0 ெதாி;மா? ேகமரா ேமைத ேக. 
ரா�நா/ ெசா�வா�: "The Camera never liesஇ� வள�*0வி�ட ேப#  வழ�6 ெப�� 
�F6. ெபா:ைய/ தவிர ேவெற0�� அ0 ெசா�லவி�ைல. ெபா:�ெக'ேற 
பிற*த0.” 
 
ஒளி;� நிழM� ேச�*த0தா', மனிதனி' ெவளி/ ேதா�ற�, உ� ேதா�ற�, ேப# , 
த'ைம, 6ணாதி சய,க� எ�லாேம. யாைர;� அகி��ைக T)*0 
ெகா�.��கிற0. �க�0தி, ]�ற�, வத*தி, அவேன த'ைன#  �றி அறி*0� 
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அறியாமM� ஏ�ப1/தி� ெகா�F� அர� (ப�டவ�/தன�, ெவ6ளி/தன� <ட 
அர�க�தா�) இ/யாதி இ*த� �ைகைய� பய�6� திரவிய,க�. இ*த =�ட/தி� 
அLவ�ேபா0 ெவளி�ப1�வைர அ*த ஆளி' காBி ெச'றபி' �ைக ேமM� 
கவி*0ெகா�கிற0. 
 
What is Truth? எ'ன அ��தமான ேக�வி? எத-ைடய உ�ைமைய;� அத' 
�Nைமயி� அறிய �.யா0. 
 
இத)க� ஸஹ�ராகாரமாக விாி*0ெகா�ேட இ��கி'ற'. விாிய விாிய உ�ேள 
இ'-ெமா� ெமா�1; இத)களாக இ�/த� ந� பா�கிய�. 
 
ஒாி� சமய,களி� கைத�ேபா�கி' \க/தி� ெவளி�ப�ட விஷய,க�, 
உ�ைமயிேலேய அைவ அ�ப./தா' எ'5 பி'னா� நி�பணமாைகயி� எ'னி� 
ேந�*த ெப�மித�, ��லாி��, அேதசமய� கலவர�, அ#ச/ைத வாசக-ைடய 
\க/0�ேக வி�1வி1கிேற'. அ�ேபா எNதியதி� ஏேதா ஒ� ச/திய� ேப கிறேதா? 
எ'5 நா' விய���ற0�1. சி*தைன எLவள� ெபாிய Lab? ேபனாதா' 
க,ேகா/ாி. 
 
இைதெயா�., காளிதாஸைன# T)*த ஒ� கைத நிைன�� வ�கிற0. ஏ�ெகனேவ 
பல��6/ ெதாி* தி��க ேவ�.ய கைத. ஆயி-� ெதாியாதவ�க�, 
ேத�*தவ�களிட� ேக�1�ெகா�F,க� எ'5 த�பி/0�ெகா�ளாம� <.யவைர 
 ��கமாக, நா' ெதாி*0ெகா�டப. ெசா�7வி1கிேற'. 
 
ேபாஜராஜ' நா�.ேலேய சிற*த ஒவியைன/ ேத. வரவைழ/0, ராணிைய வைரய 
நியமி�கிறா'. ராணி;�, அவ' க�டைள�ப. உ�கா�*0 "ேபா�’ ெகா1/தா� - 
நாளைடவி� ஒவிய� ��5�ெப5� சமய/தி� ஒ� ெசா�1 வ�ண� 
]ாிைகயினி'5 த�ெசயலாக# சி/திர/தி' உ�ெதாைடயி� ெதறி/த0. ஒவிய' 
மிக�� சிரம�ப�1 அ*த# ெசா�ைட நீ�கிவி�1 ஒவிய/ திரவிய,கைள� கைட 
க�1ைகயி� மீ�1� அேத அளவி� அேத ெதறி��. அ*த# ெசா�ைட;� நீ�கியபி' 
='றா� �ைற;� அேத ேபால நிகழ ஒவிய' மிர�1ேபா:� காளிதாசனிட� 
ேபா:# ெசா'னா'. அவ'தா' காளி வர� ெப�றவ னாயி�ேற! ஞான தி�D.யி� 
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விஷய/ைத� �ாி*0 ெகா�1, ‘பரவாயி�ைல, கவைல�படாேத. ஒவிய/ைத 
அ�ப.ேய ராஜாவிட� சம��பி/0வி1’ எ'5 ெசா�7வி�டா'. 
 
ராஜா ஒவிய/ைத� பாரா�.� ெகா�.�� ைகயி� வ�ண#ெசா�ைட;� அ0 
விN*தி��6� இட/ைத;� க�E�ற0� தி1�கி�டா'. ராணியி' ெதாைட ம#ச� 
ைச/ாீக-�6 எ�ப./ ெதாியவ*த0? அவ� மஹா பதிவிரைத ஆயி�ேற! யாைர# 
ச*ேத கி�ப0? ='5 நா�கF�6 அவ-�6 உணேவ ெச�லவி�ைல. ராஜா,க� 
காாிய,கேள ஒடவி�ைல. காளிதாஸ' அ�ேபா0 அவனிட� வ*0, “ேஹ ராஜ'! 
இதி� ெத:வ# ெசயைல� கா�கிேறா�. ஒவிய' த' கைலைய/ தவமாக� 
ேபEபவ'. ராணிேயா ப/தினி. இ*த இட/தி� ச/திய� தானாகேவ ேதா'றி, 
தாேன ேபசி, ராணியி' ம#ச/ைத/ தாேன தீ�. இ��கிற0. ஆைகயா� நீ யாைர;� 
ச*ேதக�பட ேவ�டா�. ெத:வ �ரச'ன/0�6# ச*ேதாஷ�பட ேவ�.ய விஷய� 
! எ'5 விள�கி, ேத�றி, சIசல/ைத� ேபா�கினா' - எ'5 கைத. 
 
இ*த� கைதயி� ஒ�ைட இ��கிற0! ராணி உ1/த ப.தாேன "ேபா�' 
ெகா1/தி��பா� ? அ�ேபா0 ம#ச� ெவளியி� ெதாிய வா:�ேப இ�ைலேய! ம#ச� 
ெவளியி� ெதாி;� அள��6 ராணியி' ஆைட ஸ�லாவா? அ�ப. இ��கலாமா? 
ஒவிய/தி�, ராணி ஆைடமீ0 வ�ண� ெசா�. இ�*தா� ஒவிய/தி' அழ6 
ெக�1�ேபாகவி�ைலயா? இ*த� கைதைய நா' எNதவி�ைல. ேக�ட கைததா'. 
இைத ஒ� நீதி�கைத எ'5 ெகா�1 அ*த நீதிைய ம�1� ஏ�5�ெகா�ள 
ேவ�1� ேபாM�! 
 
எN/0, ஒவிய�, இைச, சி�ப�, நடன�, ஆய கைலக� அ5ப/0 நா'6� ம.�� 
விசிறிேபா�, விாி/தா� தனி/தனியாக, பல ஜால ம.��க�. மட�கினா� ஒேர 
விசிறி. நதிக� கட7� கல�கி'றன. கடM�, இ*த# ச,கம/தி� நதிகFட' 
கல�கிற0. பழ� பச7 உவைமதா'. ஆனா� ேவ5 ெபா�*0 வதாக/ 
ெதாியவி�ைல. 
 
ஒ� ந�ப� எN0கிறா�:  
 



199 

 

“இ�மாத(ஜூ')� பா�கட� ப./ேத'. எ/தைனேயா வ�ட,களாகி;� அ*த 
நிக)#சிக� ப ைம மாறாம� ஜீவ' த0��கிற0. உ,க� �'ேனா� கF�6 நீ,க� 
எN��� ஞாபக# சி'ன,க� மக/ தானைவ. ப.�கிறவ�க� த,க� 
�'ேனா�கF�6� அLவித நிைன�# சி'ன,கைள மனசி� எN�பி� ெகா�ள�� 
அைவ ெச:கி'றன. எN/தி' உ�ைம இைத ரகசியமாக ந�ைம அறியாம� 
ெச:0வி1கிற0”  
 
இைதவிட� ேப5 எ0? வி வ தாிசன/தி' மி'ன� அ.�கிறதா? 
 
6ழ*ைதகளா, கல/தி� ெகாIச� <1தலாக/தா' விN*0வி�ட0. எறியாம� 
சா�பி�1வி1,க�. சம/0� 6�.கேளா'ேனா! 
----------- 
 

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�    15151515    
 
இ*த ஞாபகச�தி விவகார/ைதெயா�., இ'-� ெகாIச�.  
 
ம0ைர ச�வகலாசாைலயி� - 1978-இ� எ'5 நிைன�கிேற' - இ0மாதிாி 
விஷய,களி� ேததிகளி� நா' �ளா,கி - எ' எN/0 ப�றி ஒ� �Nநா� 
க�/தர,6 (Seminar) நைடெப�ற0. எ' �/தக,க� அ*த ;னிவ�U.யி� எ�.ஏ. 
வ6���6 விதி�க� ப�.�*தன. எ'ைன;� அைழ/தி�*தா�க�, ேக�வி கF�6 
பதி� ெசா�ல. 
 
அ,6 எ' ஆர�ப உைரயி�, எ' ப�லவிைய� ப./ேத'. "நா' எ'-ைடய 
பதிென�1 ப/ெதா'ப தாவ0 வயதி� எNத/ ெதாட,கியேபா0, நா' 
பிர ாி�க�ப1ேவ'; ெதாட�*0 பிர ாி�க�ப1ேவ'; எ'ைன �N �/தக,களாக� 
பா��ேப'; எ' �/த க,க� க�gாிகF�6 விதி�க�ப1�. எ'-ைடய 
அ5ப/திர�1 அ5ப/0 ='றாவ0 வயதி� க�/தர,கி� இ'5 உ,க� எதிாி� 
நி�க� ேபாகிேற' என� கனவிM�<ட நா' எதி�பா�/ தி��க �.யா0.” 
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லா.ச.ரா.வி' எN/0, அத' பல ேகாண,களி� சி5கைத, நாவ�, பா/திர� 
பைட��, நைட, ெவளி e�1 உ/திக�, த/0வ� (!) இ/யாதி - அலச�ப�டன. 
இத�6 எ'ேற ேவ5 க�gாிகளி7�*0 அைழ�க� ப�.�*த விாி�ைரயாள�க� - 
தயாாி/0�ெகா�1 வ*தி�*த ஆ:��க�1ைரகைள� ப./தா�க�. சில 
சிலாகி/தன; பல க�./தன. க.�க �ய'றன. ஒ'றிர�.� எ' ம�ைட 
உ��ட0. 
ஆனா�, எN/0 அ#சி� ெபா0# ெசா/தாகிவி�ட பி', J#ெச�1கF�6� அNக� 
��ைட R#  கF�6� எN/தாள' தயாராக இ��க/தா' ேவE�. பதி�ெசா�வ0 
அவ'இDட�. ெசா�லாம� இ�*தாM� அவ' இDட�. ஆனா� த1�க �.யா0. 
இத)க� எ'கிற தைல�� வாிைசயி�, ஒ� கைத. கதாநாயகனி' �N வா)�ைக;�, 
அவ-ைடய 6ழவி நிைல நிைனவி7�*0 சா�வைர கதாநாயகனி' 
க�ேணா�ட/திேலேய த'னிைல ஒ�ைம� ெபயாி� (First Person Singular) 
பா��க�ப1கிற0. 
 
ஆ:வாள� கைதயி' 6ர� வைளைய� பி./த இட�. 
 
"ஆசிாிய�, கதாநாயகனி' �த� �த� நிைனவாக அவ' தா:�பா� 6.�பைத 
அவகாசமாகேவ வி�தாி�கிறா�. அ*த அள��6 �த� நிைன�. அ0��  ய 
ெவளிe�.� எ�ப.# சா/தியமா6�? இைத� ப.�பவ' ந�பி ஏ�5�ெகா�ள 
ேவ�1� எ'5 ஆசிாிய�, First person Singular �ைறயி� எதி�பா��ப0 
நியாயம�ல." 
 
இ0 அவ� பிராதி' அ�ப�ட பாைஷ அ�ல; சாரா�ச�. ச�5 அநாவசியமான 
Tடாக/தா' ப.�6� 6ர� இ�*த0 எ'5 எ' அபி�பிராய�; ஆனா� அ0 
அவரவ� உாிைம; ேமைட� பாணி. 
 
கைதயி� 6றி�பி�ட ப6திைய� கீேழ த�கிேற': 
 
இ�*தா� ேபா7�*0 எ,க� R�1# சைமய லைறைய� கா�கிேற'. 
அ1�ெபதிாி� அ�மா உ�கா�*தி��கிறா�. 6ழ*ைதயா: அவ� ம.யி� நா' 
ப1/தி��கிேற'. எ' �க/ைத =.ய ேமலா�ைக/ த�ளிவி�1/ தி��பி, 
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அ1�பிலா1� தீைய விய��ட' ேநா�6 கிேற'. எ' உத�ேடார/தி� பா� 
வழிகிற0. 
 
அ1�பி7�*0 அ�கினி, த' எ�ணிற*த ைககைள நீ�. எ'ைன அைழ�கிற0, 
நீல��, சிவ���, அர�6மா:# சாய,க�, தீயி' விளி�பிM� ந1விMமா:� பிற*0 
வழி*0, ஒ'ேறா1 ஒ'5 இழ*0, விதவிதமான உ�வ,கைள;� �க,கைள;� 
தீ�., அழி/0# ச7�காம� ம5ப.;� அைழ�கி'றன. 
 
பா�/த �க,க�, பாராத �க,க�. 
 
இLேவN மாத,கF�6� நா' எLவள� �க,க� பா�/தி��க �.;�? ஆனா� 
இLேவN மாத,கF�6� ேந�*த �க,க� அ�ல இைவ. ஏழாயிர வ�ட,களி' 
�க,க�. 
 
நா' அளி/த பதி�: 
 
"ஏN மாத/தி� எ' தா:�பா� அ-பவ/ைத நிைன�J�வமாக எNதிேன' எ'5 
நா' - கதாநாய கனி' வா: =லமாக# சாதி�க �.;மா? அ0 சா/தியமா இ�ைலயா 
எ'கிற அள��ேக-� என�6 �/தியி�ைலயா ? ஆனா� பிற தா:மா�களிட�, பிற 
6ழ*ைதக� பா� அ�*0வைத;�, அLவள� ]ர� ேபாவாேன'? என�6� பி' 
எ' உட' பிற��க� அ�மாவிட� பா� 6./0�ெகா�1 அ1�� ெந��ைப� 
பா��பைத நா' பா�/தி�� கிறைத ைவ/0�ெகா�1, நா-� ேவ5 எ�ப. இ�* 
தி��க �.;�? எ'கிற ச*ேதகம�ற ந�பி�ைகயி� எNதிேன'. 6ழ*ைதயி' 
சி*தைன நா' விவாி/தப. ஒ.யி��6மா? (ஏN மாத �க,க� அ�ல இைவ, 
ஏழாயிர வ�ட,களி' �க,க�) அவரவ� \க/0�6 ஏ�றப. (anybody's guess). 
6ழ*ைத�6 எ'ன ேதா'றியி��6� ? சாய,கைள� க�டதா? �க,கைள� 
க�டதா ? எைத� க�டாM� த/0வமாக# சி*தி/ததா? யா��6/ ெதாி;�? 
சி*தி�கேவ அதனா� �.;மா? நிைன�� பாைதயி� அ*த இட� இ'-� ந� 
பாத�,படாத Jமி. ஆைகயா� கதாசிாிய' �6*0 விைளயா1� விைளயாட�<.ய 
இட� அ0தா'. அ0ேவ 6�றமாயி', அைத�ப�றி நா' ஒ'5� 
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ெசா�வத�கி�ைல. கைத ெதாட�*0 என�6 வள�� இடமாக நா' அைத 
எ1/0�ெகா�1 வி�ேட'. 
 
அேத கைதயி� கைடசி� க�ட/தி� கதாநாயக' இற*தபி'ன�� அவ-ைடய 
ெதாட�*த சி*தைனைய ம�1� சி/தாி/தி��கிேற'. ஸா� அ*த இட/ைத;� 
உ�ைம�6� �ற�பான0 எ'5 ஏ' க�டன� ெச:யவி�ைல? மற*0வி�டாரா? 
இ�ைல, அ*த� ப6தி அவ� கவன/0�6/ த�பிவி�டதா? அ�ல0 அைத 
ஏ�5�ெகா�1 வி�டாரா? இைத ச�#ைச யாக வளரவிடாம�, இ0 ச�ப*தமாக ஒ� 
விஷய� ெசா�ல வி���கிேற'. 
 
காளிதாச-�6� �*திய, அ�ல0 இதிகாச கால/தி7�*ேத, விம�சக�களி' 
ச�மத/0ட' (Poetic licence) காவிய# சMைக எ'5 ஒ'5 வழ,கி வ�கிற0. 
இ*த# சMைக த�� இட/தி' காரணமாக/தா', இல�கிய,கைள� பாிமளி�க# 
ெச:;�, உவமான உவேமய,க�, க�பைனக�, அல,கார,க� ஆ�சி �ாி*0 
ெகா�.��கி'றன. 
 
கணித சா�திர/தி� பாி#சய��ளவ�க� ஜிேயாமதியி� Construction எ'கிற 
பிரேயாக/ைத� �ாி*0ெகா�வா�க�. அதாவ0 ஒ� நி�பைணயி' நிமி/தமாக, 
கணித/தி� ஏ�ெகனேவ இ�லாத 6றி�பாக�<ட உண�/தாத ஒ� 
�0�ேகா�ைடேயா �0�ேகாண� அ�ல0 வைளேகா�ைடேயா (arch) வைரயேவா, 
அ�ல0 ஏ�ெகனேவ இ��6� ேகா�ைட நீ�டேவா ேவ�. வ��. இ*த� �0 
நி�மாண� இ�லாம� நி�பைணேய �.யா0. இல�கிய/தி� poetic licence 
இேதேபா�தா'.” 
 
க�/தர,கி� நா' அளி/த பதி� இ�ம�1ட' தா'. ஆனா� அ'றி7�*0 
இ'5வைர ஏற�6ைறய ஐ*0 வ�ட அவகாச/தி� சாதக விைளவா:� <. 
யி��6� ெசா��ைற அ-பவ/தி� இ'-� ெகாIச� ெசா�ல வி���கிேற'. 
 
கைதயி� அ1/0 நா' 6றி�பி�ட ப6தி இேதா. 
 
வ�கிற வ�ட�� வழ�க�ேபா� இேத தின/த'5 காைல மி� ெஹ�மாயி' 
யாைன/ தைலயள� J#ெச�1ட' உ�ேள _ைழகிறா�. 
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"ஹ�ேலா மி�ட� ரா�, 6�மா�னி,! நீ,க� சிரIசீவியாக இ��க ேவ�1�. இ* 
ந'னா� தி��ப/ தி��ப வர ேவ�1�!” 
 
அவ� வா�/ைதக� தைடப1கி'றன. நா' எN* தி��கவி�ைல. எ'-ைடய 
க�க� =.யி��கி'றன. 
 
எ'னிட� வ*0 தா0ைவ� பி./0 இதய/தி� ெசவி சா:/0� ேக�கிறா�; ைக 
0வ�1 விNகிற0.  
 
எ' ைககைள எ1/0 மா�ேம� ேச�/0 ைவ/0# சிMைவயி' 6றியி� த' 
ேதா�கைள;� ெந�றிைய;� ெதா�1�ெகா�கிறா�. 
 
அவ� உத1க� அைசகி'றன. ேபா�ைவைய எ' தைலேம� இN/0வி�1� 
J#ெச�ைட எ' ப�க/தி� ைவ/0வி�1, அ.ேம� அ. ைவ/0 ெவளிேய 
ெச�கிறா�. 
 
நா' உ� �ர�ைஞயி' ஒேர இதழி�, உயி� ெவ�ள/தி� மித*0 ெச�கிேற'. 
 
எழ�<.ய ேக�விக�.  
1. வ�கிற வ�ட� நட�க�ேபாவைத இ�பேவ எ�ப. - 
2. க�ைண =.�ெகா�ேட, மி� ெஹ�மா யினி' ெசய�கைள நா' எ�ப.� 
பா�/தி��க �.;�? 
3. ேபா�ைவைய அவ� எ' தைலேம� இN/0 வி�டபி'. ேம�ப. ேம�ப.. 
 
இ*த இட/தி�தா' Poetic Licence ேப கிற0. கதாசிாிய' த' ைகவாிைசைய� 
கா�ட� ைக ெகா1�கிற0. கதாநாயகனி' உயி� பிாி*த பி'-� அவ' 
உயிேரா.��ப0 ேபா'ற பாவைன �ைறயா? உயி� பிாி*தா� பிாிய�1ேம! பிாி*த 
பி'ன�� அவ-ைடய �ர�ைஞ ம�1� ெதாட�வத�6 இட� ெகா1/0 எ'னதா' 
நட�கிற0 பா��ேபாேம! 
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ஏேதா ேபாதனா �/தக/தி7�*0 நா' ப.�க வி�ைல. எN/த-பவ/தி� 
ெசா�கிேற'. க�பைன எ'ப0 ெவ5� க��. 'Gas’ கா�றா. வி1வத�ல; 
இDட/0�6� கயி5 திாி�பத�ல. அத�6� பிரமாண, க�, பிரமாணி�க,க� 
உ�1. நி/திய/0வ/0�6 நா� ஏ�ப1/தி� ெகா�.��6� காலவைரகைள/ 
தா�., எ�ண/தி' வ'ைமயி�, சா0�ய/தி� நிக)#சிைய அத' வர��� 
ேகா�.னி'5 வி1தைல ெச:0, விாி�க�ட அ*த/ தட/தி� எ'ன நட�கிற0, 
நட�க�<1� எ'பைத அ-மான/தி� கா�ப0தா' க�பைன. It is not anybody's 
guess. It is Calculated. Watch out for test tube reaction in experimental idea-
chemistry (ஆ,கில/தி� திSெரன நNவிவி�டத�6� ெபா5/0� ெகா�F,க�. 
எ'-ைடய த�சமய உ� எN#சி�6 எ'னா� தமிைழ#  �றி#  �றி வர 
�.யவி�ைல. ஆ,கில/திM� எ' �ய�சி ப�றவி�ைல எ'ேற என�6/ 
ேதா'5கிற0) கரண� த�பினா� மரண/தி�, கைழ�</தா. ஒேர =�#ச/தி� 
�யM�, ஒ�E - ெர�1 =E - நாலாவ0 உ#சி அ*த� ப�.. ேமக,கF� உ� 
மைற*0 கீத�6ர� ம�1� எ�1� வான�பா.யி' அ*த�/தியான�. 
 
6றி�பி�ட இ*த இத)க� கைத� பாணி, நா'' எ'கிற �ைறயி� அைம*த 
வி�தாி�பி� நா-� எதி�பாராத ஏேதா ஒ� கவிைத/ த'ைமைய ெவளி�ப1/தி� 
ெகா�ேட ேபாைகயி�, கதாநாயக' இற*0வி�டதா� கைத� ேபா�6�காக� 
பட��ைக�6 (Third Person) மாறினா� கவிைத� கம)#சி# சிைத வா�, என�6� 
கைதேய ேபா# . 
 
Poetic licence ப�றி இ*த அள��6# ெசா�ல �ைன*த0 இள� எN/தாள�கF�6� 
பய'படாதா எ'கிற சபல*தா'. 
 
கைட விாி/ேத'…. 
 
மீ�1� ெசா�கிேற'. கைத ெசா�M� வைக களி� யதா�/த �ைற;� உ�1; 
ஆனா� அத' ெபயாி� இைழ�க�ப1� தீ��களி�, இல�கிய/தி�  காதார�, 
ெம'ைமக�, லBய,க�, மா-ட/தி' மா�பான உற�க�, ெசள*த�ய,க� 
கைல*0, கச,கி, ஏேதா ஒ� �ைறயி� அைவேம� ஒ� தி-சான, அ�வ��பான 
மி�க ேராம� பட�*0 - எ'ன, மீ�1� ஜ,கிளா? 
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"Reality, Truth (யதா�/த�, உ�ைம) இர�1� ஒ'ற�ல. 
 
க��ப/தி� பாீB/0�6 விDEவி' தாிசன� கி�.யதாக பாரத� ெசா�கிற0. 
 
பிரஹலாத' தா:�6 நாரத� விDEவி' ெப�ைமகைள# ெசா�7� ெகா�.�*த 
ேபா0 க��ப/தி� பிரஹலாத' ஊ, ெகா�.� ேக�1� ெகா�.�*தானா�. 
 
நா� J�வஜ'ம/தி� இ*0மத� ேகா�பா1களி' ப. ந�பி�ைக உ�ளவ�க�. ஏN 
மாத �கம�ல, ெந��பி' சாய,களி� ஏழாயிர வ�ட �க,கைள� க�ேட' எ'5 
கைதயி� வ�ைகயி�, இ*த� பி'னணியி� எைத யதா�/த�, எைத# ச/திய�, எைத� 
க�பைன எ'ப0? அ-மான தாிசன/0�6, இ*த ஞானJமியி�, பகவா' 
ராமகி�Dண� அைட*த நி�விக�ப சமாதியி7�*0, இல�கிய� வைர இட� உ�1. 
 
ப�டண/0 வா)�ைகயி� என0 மிகமிக இளைம நிைன�க� எைவ? 
 
ெப,கf�� �Nதிைய� கா77�*0 உதறிவி�1 ம5நா� காைல ெச'ைனயி� 
அ*த� காைல ைவ/த தா� நா' உடேன வி�<rமாக மாறிவிட �.;மா? நிைன� 
>� _னிைய# சி�கி7�*0 எ'னா� இய'றவைர இN�கிேற'. 
 
எN�J� �ேடஷனி7�*0 ஜ�காவி� - த�கடா, ��கடா, கடகடா, கடகடா, 
ச�கர/தி' வி�ட, களிைடேய ஜா�.�ேகாைல� ெகா1/0 வ�.� கார' 
எN��� ச�த� - 6ழ*ைதகF�6/ தனி� 6ஷி - R1 வ*தா# . 
 
6161ெவ'5 ஒ� �திாீ ஓ.வ*0 எ,கைள ஒLெவா�வராக �த7� 
அைண/0�ெகா�1, உ��ப. உ��ப.யாக� கீேழ இற�6கிறா�. 
 
“வா,ேகாடா எ' க�களா?” அ*த வரேவ�� இ'-� மற�கவி�ைலேய! 
 
"வா,ேகா ம'னி! அ�ணாைவ வா,ேகா'- ெசா'ேன'- ெசா�M,ேகா 
ம'னி!” 
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"ஒேர வழியாக வ*0�ேடா� பா�வதி! நீ ெசள�கியமா?” 
 
டா�வதி சி/தி, சி5<டாக, ம.சா� க�.� ெகா�1, மர�பா#சி மாதிாி –  
 
"6ழ*ைதகளா, சைமயலாயி1/0, சா�பி�1 1,ேகா. ம/தியான� 6ளி�பா�. 
விடேற', 6ழாயி� த�ணி வ*தா�." 
 
தி�வ�7�ேகணி அ�ணாசல ஆ#சாாி/ ெத�வி� அ'றி7�*ேத த�ணி��6/ 
தகரா5தா'. 6ழா:�6 அ.�க.  வாஸ� க�. இN�6�. ஆனா� 6./ 
தன,கF�6� 6ைறவி�ைல. ப�டண/தி' ம�மேம இ0தா'; ஆயிர� 
அெசளகாிய,களிைடேய அ/தியா வசிய,கைள�<ட/ தியாக� ப�ணி�ெகா�1 
ெநாிசேல ஆன*த�. ேவ5 வழியி�ைல எ'5 இ�ேபா0 ெசா�7�ெகா�ளலா�. 
ஆனா� வழியி�*த ேபா0� ேத.�ெகா�ளவி�ைல. அவ�கF�6 இDட மி�ைல. 
 
பா�வதி சி/திைய அ'5 நா' �த'�தலாக� கா�ைகயி�, அவF�6 வய0 
பதிென�1�6� 6ைறவாக/தா' இ��6�. ஏ�ெகனேவ நா' �' ப6திகளி� 
ெதாிவி/தி�*தப., அவF�6 �ழ,கா7� ��5ேநா: க�1, கிட*0 இற�ைகயி� 
நா�பைத�<ட எ�.� பி.�கவி�ைல எ'ேற எ' நிைன��. ேநாயினி'5 தன�6 
மீ�சி இ�ைல எ'5 திாி�அற/ ெதளிவானபிற6 ேநா:�ெகா1ைமயா� அ*திம 
கால/தி� மன,கச*0 ேபானா�. எனி-� எ,க� பா�வதி சி/திேபா� த,கமான 
சி/தி கிைடயா0. 
 
சி/தி ப�றி ஒ�  வார�யமான கதா�ச�: அவFைடய க7யான தின/த'5 
அவைள� க'னிகாதான� ெச:0வி�1� ேபான தா: த*ைதய� அ'றி7�*0 பிற6 
அவ� ெச/தாளா இ��கிறாளா எ'5 எ�.�<ட� பா��கவி�ைல. அேத நிைலயி� 
அவ� ெச/0� ேபானா� எனி� இ�கால/தி� யாேர-� ந��வா�களா? 
ந��வா�கேளா மா�டா� கேளா, உ�ள0 எ'னேவா அ�ப./தா'. எ�1� 
ெப�கF�6 ந1வி� அவ� ஒ�/தி �வாமி ! ைகவி�1� கழி*தா� ேபா0�, 
வி�ட0 ஒ�E எ'கிற த/0வ� �வாமி! எ' தாைய� கா�.M� அவ� 
நி/தியமானவ� எ'ேற என�6/ ேதா'5கிற0. அவF� பிற*த R�ைட� ப�றி ஒ� 
நாேள-� நிைன/ததாக/ ெதாியவி�ைல. எ' மைனவி ஐ�பைத எ�பேவா 
கட*தா# . ஆனா� மாத� ஒ� �ைற ேய-� மயிலா�J� ேபாக/ தவ5வதி�ைல. 
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(அ0 எ' பா�கிய�!) இவ� ேபா'றவ�கF�6� பா�வதி நிைல �ாி;ேமா? 
ச*ேதக*தா'. 
 
அ��வா/0� கி5�6களி� இ0�� ஒ'5: வ*த ம�மகF�6� பிற*த R�1# 
சMைக �ரா�தேம இ�ைல எ'பதா�, அவைள இழிவாக� ேபசவி�ைல. 
நட/தவி�ைல. கIசிேயா, <ேழா, ப�.னிேயா இ��பத�6� ப,6�6 வா. 
இ�லாதைத� ேக�டா� அ0 இ,6 இ�ைல எ'ப0தா' அவ�க� ெகா�ைக 
ஆனா� பா�வதி இ*த R�1� _ைழ*தேபா0 ப�.னி�க�ட� எ�லா� 
தா�.யாகிவி�ட0. சி/த�பா��6 Postal Audit (இ�ேபா0 DAG Audit) Posts and 
Telegraphs இலாகாவி� ேவைல. அ�ேபா0 ச�பள� �பா: நா�பேதா எ'னேவா? 
 
அ�ணா��6 உடேனேய ��7� உய�தர� ப�ளியி� ேவைல கிைட/0வி�ட0. 
அ*த� ப�ளி இ�ேபா0 ெசா*த� க�டட/தி� தி�வ�7�ேகணி ெந1Iசாைலயி� 
இய,6கிற0. அத-ைடய அ'ைறய இட� அ�ைணாசாைலயி� (பைழய ம��� 
ேரா1) இ'ைறய காயிேதமி�ல/தி' இட� எ'5 நிைன� கிேற'. அ�ல0 
ராய�ேப�ைடயிலா? நா,க� 6ழ* ைதக� எ,கF�ெக'ன ெதாி;�? இ*த# சமய/ 
0�6� 6ழ*ைதயாயி���0 ெசளகாியமாக இ�ைல? நிைன��பாைதயி� ஒ� 
ேகாண� அ�ல0 ஒ� ேகாண�. 
 
நா,க� வ*0வி�டபி' அ�ணாசல ஆ#சாாி/ ெத�வி� இட� ப�றவி�ைல. 
ராய�ேப�ைடயி� ஆ�./ ெத���6� 6./தன� மாறி�5. 
 
பி'க�1 எ,கF�6. �'க�.� ஒ� பால� கா�1 பிராமண� 61�ப�; தைலவ� 
அேத ெத�வி' ம5ேகா.யி�, அேத சாாியி�, ராய�ேப�ைட ேபாd� 
�ேடஷைன� பா�/0�ெகா�1 ஒ� கா�பி ேஹா�ட� நட/தி�ெகா�.�*தா�. 
 
ராைமய� பி�ைள;� ராமேன. அவ��6 ஒ� பி�ைள, ஒ� ெப� எ'5 
ேதா'5கிற0. மாமி கD6 �D6. இவ�க� இ*த வரலா5�6 ��கியமி�ைல 
எ'றாM�, ெப� ெபய� த,க� எ'5 ெசா�7 எ' ஞாபகச�திைய# சவாாி பழகி� 
பா��கிேற'. மாமா, மாமி, இர�1 6ழ*ைதக�, மாமா த�பி Rரராகவ' அ*த� 
61�ப/0 நப�க�. 
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ெப�E� 6�1தா'. ஏ' 6�டாக இ��க மா�டா�க�? பிரதி தின�� 
காைலயி� ஒ� ெபாிய ]�6 ட�பாவி� இ�.7, ச�.னி, இ'ெனா� ட�பாவி� 
சா�பா�. யாைன ம�ைடயா�ட� (பி/தைளயா? ெவ�கலமா?) <ஜாவி� கா�பி - 
ேஹா�ட77�*0 வ*0வி1�. இ*நா� விைலதா' ெபாி , கா�றி� பற�கவி1கிற 
மாதிாி இ��கிறேத. அ*த இ�.7 அ*நா� நாணய� அைரயணா��6 ஒ�E; 
உ�ள,ைக ெகா�ளா0. இர�1 இ�.7 ச�.னி சா�பா� (எ�ெண: இலவச�, 
சில இட,களி� ெந:<ட ஒ� ��ைட ஸா,ஷ') அ.#  அைரயனா அைர க� 
கா�பி அ.#சா� மதிய� உண� ேவைள வைர அநாயாசமாக/ தா,6�. 
 
அதிM� ேஹா�ட77�*0 R�1�6 வ�� இ�.7 கா�பி, �ெபஷ�, �தலாளி 
61�ப/0� க�லவா? ேக�கEமா? 
 
மாமி ெரா�ப ந�ல வ�. இ�.7ைய ஒ� பா/திர/தி� ேபா�1 ெவIசன,கFட' 
பி' க�1�6� ெப�ணிட� சில சமய,க� அ-��வா�. நா,க� கா�ைககF�6 
ேம� அ./0�ெகா�ேவா�. ‘மான� ேபாற0!’ எ'5 அ�மா எ,க� �0கி� 
(�06களிலா?) அைறவா�. 
 
நா,க� வச� க�ட Jைனகளாகி வி�ேடா�. ேஹா�ட77�*0 வ�� .பைன 
ேமா�ப/திேலேய அறி;� ச�தி எ,கF�6 வ*0வி�ட0. இைடயி� சி/த�பா 
காவைல;� "ேட�கா ெகா1/0வி�1 �'க�.� ஆஜராகிவி1ேவா�. அவ�க� 
ப,6 ேபா�1# சா�பி1வைத� கா�ைக மாதிாி பா�/0� ெகா�.��ேபா�. 
 
மாமி;� ெகா1�பா�. 
 
மாமி;� 6ழ*ைதகF� தி'ன �.யாம� தி'5 திணறி�ேபான மி#ச/ைத/ 0�ட� 
0�டமாக� கா�ைக�6 எறிைகயி�, எ,கF�6 வயி5 எாி;�. �' க�1�6 வ�� 
கா�ைகக� வா.�ைக� கா�ைககேளா? தனி� ப�மனாக எ,கF�6/ ேதா'5�. 
 
பி' க�1�6/ தி��பின0�, சி/த�பா எ,கைள/ தி�.�ெகா�1 
எ�F��ைடயாக� (6�ளப�டா) 6தி�பா�. அெத�லா� நிமிஷமாக/ 
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0ைட/ெதறி*0 வி1ேவா�. மான� பா�/தா� இ�.7 கிைட�6மா? ஆனா� 
சி/த�பா 6தி�பைத;�, ச/த� ேபா1 வைத;� பா�/தா� பயமா: இ��6�. 
 
அேதேபா� பி�பக�, ெபா�டல,க� (ப`ஜி, பேகாடா, ேதாைச) காபி �கித� வ*0 
ேச��. ஆனா� அத�6 ம�1� சில சமய,களி�, சைமயலைற� கத� 
=.�ெகா�F�. ஏமா*0 தி���ேவா�. அ*த/ ேதாைச வி�ள�ேம� 
உ�ைள�கிழ,ைக ைவ/0. கிைட�காதா எ'கிற ஆைசதா'. 
 
மன� இ�லாம� எN*0 மாமி பதிேனா� மணி�6 சைமயைல/ ெதாட,6வா�. 
 
Rரராகவ' விழிக� க��' எNகி'றன. சிமி) ேபா'5, ெபாிய அழகிய, ர�ைப 
 ��ட இைம கFட' ஏேதா ேசாக� த0��� சா�ப� விழிக� Close upஇ�, 
திைரைய அைட/0, அதனா� ெநIைச அைட�6� sidepose Charles Boyer, 
கமலஹாஸ' க�க�. அ�ண' த�பிக� இ�வ�ேம யா�ட-� தம�6�F� 
அதிக� ேபசி�ெகா�ள மா�டா�க�. ஏேதா வ�வா�க�, ேபாவா�க�. ஊIச7� உ� 
கா�*0 ந1வி� ெச�ல/தி7�*0 ெவ�றிைல ேபா�1�ெகா�வா�க�. 
�5�கா-�தா'. சிவ�ாி வாசைன/ 0�1� �ைகயிைல அ�ல. பால�கா�1# 
 �� �ைகயிைல, ெந. ஊைர/ ]�6�. 
 
நா,க�, இ'-� ஒ'றிர�1 R1க� தவிர ஆ�./ெத� Jரா ஆ,கிேலா இ*திய� 
61�ப,க� தா�. 
 
எ,க� R�1�6 ேநேர வசி/த 61�ப/தி� ��ஷ' மைனவி இர�ேட ேப�க�தா�. 
அவைள எ�ேலா�� அ�மி எ'5 அைழ�ேபா�. அவ� இய� ெபய� Amy எ'5 
இ�ேபா0 ேதா'5கிற0. அ�மியாவ0? ஆ�1�க� மாதிாிதா' உட�� இைட, 
அ./தா,க� எ�லா� ெபாி0! அவFைடய 61�ப� ெபய� இ'5வைர ெதாியா0. 
இ�வ�� வா�ட சா�ட�. ஐ�ப0, ஐ�ப/ைத*0 வய0 இ��6�. 6ழ*ைத 6�. 
கிைடயா0. 6ழ*ைதக� எ'றா� மிக�� ஆைச. 
 
அவ� R�.� அைர டஜ' Jைன�6�.க� வள�*தன. எதி�பாராத இட,களி� 
எதி�பாராத சமய,களி� அைவ தி1� தி1�ெகன ஒைச�படாம� �ைள�ப0 
தமாஷாயி��6�. சில சமய,களி� தி� தி�ெக'5<ட� க�.7� ெம/ைதயி� இ� 
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தைல யைணகF�கிைடயி�, Table lamp இ' ெபாிய Lampshadeஇ' இ��.� 
க�க� ம�1� நி6நி6, ேமைச இN�பி� அ��கி ைவ/தி��6� ஆைட கF�6 
அ.யி�, அ1�ப,கைர# சா�ப� கதகத�பி� திSெரன Ventilator இ7�*0 ெதா�� - 
"மியாL - அதி�தா' எ/தைன boredom அ�மியி' ேதா�ேம� ஒ'5 வாைல 
விைர/0�ெகா�1 நி�6�. அவ� பா�1�6� ைக�காாிய/ைத� கவனி/0� 
ெகா� .��பா�. 
 
ஆனா� ெபா0வாக அவ� அதிக� R�1 ேவைல ெச:வதாக எ,கF�6/ 
ேதா'றவி�ைல. சதா எ,கேளா1 ேபசி�ெகா�ேடா, எ,க� விைளயா�1கைள 
கவனி/0�ெகா�ேடா, ெவ5மேன உ�கா�*0 ெகா�.��பதாக/தா' 
ேதா'றி�5. இ�ேபா0 நிைன�<�. எைட க�.� பா��ைகயி�, அ�மி 0ைரசானி 
ெகாIச� ேசா�ேபறிதா'. ஆயி� �ர� மாதிாி அ*த உட�ைப ைவ/0�ெகா�1, 
அ0 எ�ப. வண,6�? ஆனா� சைம�காம� அ1��# சா�ப� கதகத�6மா? 
சா�பிடாம� உட�� அ�ப.� ப��6மா? 
 
Drainage, gas அ1��, ேப � பட,க� இ'-� வராத நா�க�. 
 
ராய�ேப�ைட ெந1Iசாைலயி�, ம��� ேரா.�, �ரைசவா�க� ெந1Iசாைல, 
மயிலா�J�, தி�வ�7�ேகணி ெந1Iசாைல, ெச'ைனயி' இதர பிரதம 
பாக,களி� .ரா� ஒ.�5. 
 
“கண கணா, - கணகணா,.." .ைரவாி' கால.யி� மணிேயாைச, இேதா நிைனவி� 
எNகிற0. இர� ேவைளகளி� ேமேல மி'சார� க�பிைய/ ெதா�1�ெகா�1 
ேபாைகயி� நீல மி'ெபாறிக� ப*0 ப*தாக, �.#  �.#சாக 'வி#வி#" என# 
ச/தமி1�. ஒ'5 தி�ணமாக� <ற �.;�. எ' 6ழ*ைதகF� உ,க� 
6ழ*ைதகF� �ரா� பா�/ததி�ைல. ��கி ��கி விர�.னாM� ேவக� ப/0, 
ப'னிர�1 ைம�கF�6 �ே◌� எ�டா0. ந1/ெத�ைவ அைட/0� 
ெகா�.�*தாM� .ரா� விப/0�களா�, உயி�#ேசத,க�, காய,க�<ட ேந�*த 
தாக/ ெதாியவி�ைல. 
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ஒ� க�ட�ட� �க�, இ'-� மற�கவி�ைல. அட�*த ��வ,க� அ.யி� தண� 
விழிக�. எ1� பான நாசி. ��கியமாக அ*த மீைச ெசழி�பாக வள�*0 காத.யி� 
அத�ெக'ேற இற,கிய கி�தா �ட' கல*0 ஒ�.�ெகா�ட0. கன grand. ராணா 
ரIசி/சி,, ராணா �ரதா�சி, - சாி/திர� �/தக� பட,களி� ச*தி�6� �க�ேபா� 
ேதா�ற/ைத ஜா�கிரைதயாக� பயி�ெச:0 ெகா�.�*த ேபாதி�, அ*த ஆ� 
தமிழ'தா' எ'5 பி'னா� ெதாியவ*த0. 
 
.ராைம எ1/தபி' பல .ைரவ�க�, க�ட�ட� 61�ப,க� நசி/0� 
ேபானதாக/தா' ஞாபக�. அவ�கF�6 ேவெற*த/ ெதாழிM� ெதாியா0. 
ப�ஸு�6� அவ�களா� மாற �.யா0! அ*த ெநாிசM�6�, ஆY� ேநர� 
ெக1பி.�6�, அடாவ. நியாய,கF�6�, நிமிட ேநர/தி� மாியாைதக� கச,கி� 
ேபாவத�6�, அவ�களா� ஒ�நாF� பழ�க மாக �.யா0. நி#சயமாக அவ�க� 
ெகளரவமானவ�க�. 
 
எதி�எதிராக இர�1 .ரா�க� கட�ைகயி� ஒ� .ைரவாி' உத1 அைச;�. 
எதி�வ�. .ைரவாி' ��வ,க� உய��; ஏேதா ேசதி பாிமாற�ப�1வி�ட0. 
என�6 அ�பேவ ேதா'றி�5 - .ைரவ�க� =ல� .ரா�கேள ேபசி�ெகா�டன. 
"கனகனா, கனகனா, கணகணி கணா," வழி விட�பா, .ரா��6�<ட அ�ல. 
மாியாைத மி6*த அ*த நா�கF�6. 
 
இர� ேவைளயி�, சில சமய,களி� அ,கி�*0 மிIசின 6ழ��, ரஸ� அ�மி�6# சீ� 
ேபா6�. ெசா�7 அ-�பி/தா�, ெநா�டா,6 அ.�காம� அவேள வ*0 
வா,கி�ெகா�வா� "ஆ! �ராமி'� 6�கி,? ந�லா ஆ#ேச! John likes especially 
your pepper water very much!” அ�மிைய� கா�.M� எ,கF�6/தா' மகி)#சி 
<ட. ஏன,க� தி��பி வ�ைகயி� ஒ� தர�<ட� கா7யாக வரா. Plum cake, 
திராைBக� ஏராளமாக� பதி/த bun. Basra ேபாீ#ச� பழ� (பா�/தி��கிறீ�களா? 
க�#Tாி�கா:, வாதா� ெகா�ைட, (பா�/தி��கிறீ�களா?) ப#ைச வாைழ� பழ� -  
 
�ரா�ெக�1�6� இ��பத�6� ேகாபி/0� ெகா�ள�<டா0. அ0 6ழ*ைத 
ராமாமி�த/தி' ெகா�காி��. 
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அ�மி எ,க� R�1� _ைழ;�ேபாேத அவ� �'னா� ந�/தனமா.�ெகா�1 
வ�ேவா�. 
 
“ேந�6, ேந�6, ேந�6." 
 
“ப�கி� ெபாண,க�! பனாைதக�! காணாதைத� க�டமாதிாி அைலயற0க�! 
மான� இ�ைல, ெவ�க� இ�ைல, ேராசமி�ைல!" 
 
அ*த நா� தமிழி� அ�#சைன இ�ப./தா' ேபாM�. 
 
R�.� 6ழ*ைதகேள அ�மி� ெப� 6ழ*ைதக�தா'. அ�மாதா' தி�1வா�. 
தி�.வி�1 அ�மாேவ ேராச�ப1வா�. ேவ.�ைகயாக இ�ைல?  
 
சி/தி வயி�றி� இ'-� அ'ன� ைவ�கவி�ைல. ஆ� அெத'ன பாைஷ ? 
 
அ�மியி' கணவ-�6 �ெப'சாி� வா#ேம' ேவைல. காைல ஏN, ஏழைர மணி�6 
R�ைட வி�1� கிள�பினா�, மாைல ஐ*தைர, ஆ5�6/தா' தி���வா'. ைகயி� 
அ�மி ெகா1/த பா�ச� (அவ� அ1��� கதகத���6� காரண�) ெத��ைனயி� 
அவ' தைல மைற;� வைர வாச7� நி'5ெகா�1 ைகைய ஆ�.�ெகா�ேட 
இ��பா�. ஒ�நா� <ட மாறாத, எ,கF�6� பா��க அM�காத சட,6. 
 
அJ�வமாக எ'ேற-� மாைலயி� ச1தியாக R1 தி��பி.�, இ�வ�� வாச� 
தா)வார/தி� நா�கா7கைள� ேபா�1�ெகா�1 அவ� socks அ�ல0 sweater 
ஊசிகளா� பி'னி�ெகா�.��க, ஐயா வாயி�  ,கா-ட' (pipe) இ�வ�� 
மணி�கண�கி� அ�ப.ேய உ�கா�*தி��ப�. இ0 எ'ன ச�பாஷைண ? ஆனா� 
இ�வாிைடயிM� ஏேதா ேபா�6 வர/0 (Communication) நட*0ெகா�1தா' 
இ�*த0. இ�ேபா0 நிைன/0� பா��ைகயி� எ'ன அ��தமான நிைல! அ*த ஆ� 
6ரைல� ேக�ட தாகேவ என�6 ஞாபகமி�ைல. 
 
அ�ணா - எ' த*ைத - பி'னா� எ�பேவா என�6 விவர� ெதாி*த வயதி�, 
ேப# வா�கி� ெசா'னா�. அ�மியி' கணவ' ப�கா ஆ,கிேலய'. அ�மி 
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ஆ,கிேலா இ*திய'. ஆைகயா� அவ�க� ச*ததி�6 அவ' தா:நா�.� இட� 
கிைடயா0. சாி, அ�மி;ட' அவ' தி��பியி�*தா� அவF�6� அ,6 மதி�� 
கிைடயா0 (Oh, Mister! you don't know. Our class Consciousness is worse than your 
caste feeling) அ�மி அ,ேக ேபா: அவமான�ப1வைத விட, இ,கிலா*ைத/ 
0ற�க/ தீ�மானி/0 வி�டா'. 
 
My land is no longer mine. 
 
ஆணழக'. அ�மி ேபா� Y�பா: அ�ல'. ேலசாக ெவ�ளி பட�*த மீைச, தைலயி� 
Sailor ெதா�பி. கN/ைத#  �றி muffler, �த� உலக மஹா ;/த/தி� ேபா� 
�ைனயி� duty பா�/தவ'.  �மா  �1/ த�ளியி��பா'. எ,கF�6 
எ,கFைடய ஆ�./ெத� வயதி� அ0தா' ��கிய�. 
 
“My land is no longer mine.” 
 
அவ' ெசா�ல� ேக�1 அ�ணா, பிற6 எ�பேவா, என�6� பாட� ெசா�7� 
ெகா1�6� வா�கி� ெசா'ன0. ஓாிர�1 இைடயின,க�; அவ� 5ட' 
ெம�7ன,க� ம7*0, இைழ�6� ஓைச நய,கFட' பி'னணியி� ஒ�ைற 
ஸார,கியி' ேசாக/ ேத�ப�, =#சி' ேகவ� ேக�கவி�ைல? 
 
ேக�6� ெசவிைய� பழ�கி�ெகா�ள - அ�ல0, நா' பழ�கி� ெகா�டத�6 ஒ� 
உதாரண�. 
 
ெபாிேயாைர� �க)ேவா�.  
 
அ�மியி' கணவைன� 6றி�பி1கிேற'. 
 
என�6 இர�டாவ0 த�பி ஆ�./ ெத�வி� பிற*தா'. ேஹா�ட�கார மாமி 
வாச� ப�க/0 அைறைய ஒழி/0� ெகா1/தா�. (பி'ன� நா,கேள அைத 
எ1/0�ெகா�1 வி�ேடா�). 
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பிரசவ� (வழ�க� ேபா�) R�.�தா' நட*த0. ம'னி� பா�., midwife 
உதவி;ட'. ஆனா� எ'ன ேகாளாெற'5 ெதாியவி�ைல. �ைற�ப. அ�மாைவ 
�நான� ெச:வி/0 R�1�6� அைழ/0� ெகா�ள வி�ைல. ��ணியாவாசன� 
நட�கவி�ைல. ஒ� ஜLவாிசி� பாயச�<ட ைவ�கவி�ைல. 
 
திSெர'5 ஒ�நா� வாச7� ஜ�கா வ*0 நி'ற0. அ�மாைவ ம'னி தா,கி� 
ெகா�1 வ*0 ஏ�றி/ தா-� ஏறி�ெகா�டா�. வ�. பற*த0. பி'னா� 
அ�ணா ைச�கிளி� <டேவ ேபானா�. 6ழ*ைதைய;� <டேவ. 
 
"சி/தி! அ�மாைவ எ,ேக அைழ# �1 ேபாறா ?”  
 
"உD. 6ழ*ைதகளா, விைளயாட� ேபா,ேகா." 
 
அ�மா அ�ேபா ேபானவ�தா'. 
 
ம'னி இர� R�.� ப1�கவி�ைல. காைல ஒ'ப0 மணி வா�கி� அவசரமாக 
வ*0, ப� விள�6 கிறா�; காபி, �நான�. அவசரமாக# சா�பி�1வி�1, இர��6/ 
தன�6 எைதேயா க�. எ1/0�ெகா�1 ேபாகிறா�. ம5ப.;� அவைள� பா��க 
�.வ0 ம5நா� காைலதா'. 
 
அ�ணா ப�ளி�<ட� ேபாகிறா�. சி/த�பா ஆY� ேபாகிறா�. 
 
சி/தி சைம�கிறா�. வி�1� காாிய� பா��கிறா�. �.*தேபா0 �'க�1 
மாமி;ட' கி கி . நா' அ*த� ப�க� வ*தா� ேப#ேச அட,கிவி1கிற0. 
 
சிவா�� பா-�� விைளயா.� ெகா�.��கிறா�க�. 
 
நா'தா' இ���� ெகா�ளாம� R�1�  �றி#  �றி வ�கிேற'. ெவறி#ேசா'- 
இ��6. கா1'னா இ�ப./தா' இ��6மா ? ஏேதா பய�மா. அ�மா இ,ேகேய 
எ,ேக-� ஒ� அைறயி� ஒளிI �1 க�ணா=#சி கா�றாளா? அ�பி� பா�பா? 
அ�கைற இ�ைல. அ�மாதா' ேவE�. 
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"அ�ணா, அ�மா எ�ேபா வ�வா ?” 
 
"எ�லா� வ�வா�. ேபாடா எ'ைன/ ெதா*தர� ப�ணாேத." 
 
இெத'ன தா/தா - அதா' அ�பா - இ�ைல, அதா' தா/தா, �'ேன பி'ேன 
ெதாியாேம, திSெர'5 ஊாிேல�*0 வரா? அ*த ஆற.;�, க�Jர� ெகாN*0 
ேபா'ற அ*த# சிவ���, நிமி�*த �0ைக;� (உபமான,க� இ�ேபாதைவ) 
அ'5தா' �தலாக� பா��கிேற' ேபாM�. ஏேதா ைதாிய� எ' உ� �6வைத 
உணர �.கிற0. 
 
அ'5 மாைல ஆ�ப/திாியி7�*0 அவ� R1 தி��பிய0� அவ�ைடய ேநா�1� 
�/தக/தி� மணிமணியாக எNதி� ெகா�.��கிறா�. மனசி� ஆயிர� 
ச*ேதக,கFட' அவைர அE6கிேற'. 
 
 
“தா/ - அ�பா, அ�மா எ�ேபா வ�வா?” 
"அேத ேக�விைய/தா' இ�ேபா நா' அவைள� ேக�1� ெகா�.��கிேற'.” 
“எவைள ?” 
 
�க� நிமி�*0 எ'ைன� பா��கிறா�. ேலசாக� �'�5வ� J�கிறா�. எ' 
தைலேம� ைகைய ைவ�கிறா�. ைக  1கிற0. 
 
என�6/ திSெர'5 அNைக வ�கிற0. <டேவ சிாி��� வ�கிற0. 
 
அ0தா' அவேளா? 
---------- 
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 16161616    
 
ம'னி �ற�ப�1� ெகா�.��கிறா�. 
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“ம'னி, அ�மா எ�ப வ�வா? நீ,க� எ,ேக ேபாேற� ?” 
 
பா�. �க�  ளி�கிறா�. “இ0 எ'ன. அபச6ன� மாதிாி! ேபாடா உ�ேள!” 
 
“சி/த�பா, அ�மா எ�ேபா வ�வா ?” 
 
"அ�மா எ�ப வரE�- ெபாிய வாF�6/ ெதாி;�. நீ அ�மியா/0�6 விைளயாட� 
ேபா” 
 
சி/த�பாேவ அ�மியா/0�6� ேபாக� ப�மிஷ' 61�கறா'னா பயமாயி��6. 
"அ�மி, அ�மா எ�ேபா வ�வா?” 
 
அ�மி எ' ேதா�ேம� ைகைய ைவ/0 நா�கா7 யி7�*0 எN*தி��கிறா�. மைல 
எN*தி��கிற மாதிாி. அவளா� �.யவி�ைல. எ'ைன உ�ேள அைழ/0# 
ெச�கிறா�; ப1�ைக அைறயி�  வாி� ஆ� உயர/0�6 ஒ� ெபாிய பட�. அழகான 
�க�: தா., தைலைய#  �றி ஒ� �� ம6ட�. ஆ� சிMைவயி7�*0 
ெதா,6கிறா'. இ1�ைப#  �றி அ*த இட/ைத ம�1� =.�ெகா�1 ெகாIச� 
0ணி. இர�1 �0 ெமN6வ�/திகைள� ெகா�1 வ*0, அ�மி பட/0�6 எதிேர 
ைவ/0 ஏ�றி ம�.யி1கிறா�. எ'ைன;� ம�.யிட ஜாைட கா�1 கிறா�. 
ஆனா� நா' மா�ேட'. அவைள� பா�/0� ெகா�1 நி�கிேற'. அவ� க�ைண 
=.�ெகா�1 தைல 6னிகிறா�. அ�மி எ'ன ெச:கிறா�? ச�5 ேநர� கழி/0 
அ�மி க�ைண/ திற�கிறா�. எ'ைன ெம0வாக அைறைய வி�1 அைழ/0�-
ெகா�1 ேபா: ஒ� சி'ன Y,கா' த�.� பி�க�, வாைழ� பழ� இ'-� 
ஏேதேதா எ1/0 அ1�6கிறா�. 
 
என�6. 
 
ஆனா�, என�6 இ�ேபா ேவ�.யி�ைல. நா' ெதாட�<ட இ�ைல. 
ெவளிேய5கிேற'. 
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ஒ�நா� திS�- R1 பளி#சி1கிற0. வாச7� ேகால� ேபா�1, ெச�ம�ணி�1 
உ�ேள வாச� அைறயி� க�.ைல/ தயா� ப�ணி, �0 தலகாணி உைற –  
 
அ�மா வர�ேபாறா. 
 
அ�மா வ*0�டா. 
 
வாச7� ஜ�கா நி�கிற0. வாச7� சி'னவா ெபாியவா எ�லா�ேம <. 
இ��கிேறா�. 
 
ஆனா� ம'னி ேம� ஒ�ம�டா தா,கி�ெகா�1 ஜ� காவி7�*0 இற,6வ0 
அ�மாவா? இ0 அ�மாதானா? அ�மா மாதிாி யாேராவா? 6ழி விN*0 க'ன� 
ஒ�.�ேபா:, ேதI  மாI  -  
 
"அ�மா�ெபா�ேண, வ*ைதயா? வா.ய�மா? - தா/தா, “நா'தா' அ'னி�ேக 
ெசா'ேனேன. அவ� எ'ன ச/திய� மற*தவளா?” பா1கிறா�. ெவ�கல� பாைன 
ேம� கர�.ைய அ./தா� ேபா� ‘6�’ ெகா1/0 அ*த� “கணி�’ அைல பா:*த0. 
அ�மா ேபா:� க�.7� சா:கிறா�. அவ� அ�கி� க�.7�  �1 விரM�6� 
ைக;� காM� �ைள/தா�ேபா� ஏேதா ஒ�E ெநளியற0. 
 
"அ�பி� பா�பாடா!” 
 
விய��ட' பா��கிேற'. இ0 எ' த�பியாேம! விரலா'. 
 
பாதி இரவி� தி1�ெகன �ழி# �கேற'. இ�ைல, என�6/ ]�கேம வர�7ேயா 
எ'னேவா? 
 
ஒைச�படாம� எN*0 அ.ேம� அ. ெவ#  - 6�மி��1, பயமா/தானி��6 - 
ஆனாM� �' க�1�6� ேபாேற'. கதைவ ெம0வா திற�கிேற'. 
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வி.விள�கி� க�.�ேம� அ�மா ெதாியறா. உ�கா�*0�1 பா�பா��6� பா� 
ெகா1/0�1 இ��கா எ'ைன அைடயாள� க�1�ட0� அவ� விழிக� நாவ� 
பழ� மாதிாி� பள�பள - ஒேர ேப�ப� மாதிாி ெவF/தி��கா. நா' உ�ேள வர� 
காைல எ1/0 ைவ�க �'னி1வைத� க�ட0� ம5�6� பாவைனயி� தைலைய 
பலமாக ஆ�1கிறா�. 
 
"அ�மா, உ'ைன நா' ெதாடEேம!” �'னைக �ாிகிறா�. 
 
"உ'ைன/ ெதாட/தா' ெதா1ேவ'!” எ' �னக� உய�கிற0. தைரேம� காைல� 
பி.வாத/தி� உைத�கிேற'. 
 
"உD!" உத�.'ேம� ைகைய ைவ/0/ தைரயி�  ��1 ப1/தி��6� 
உ�வ/ைத� கா�1கிறா�. 
 
ம'னி� பா�. 6ற�ைட வி1கிறா�. பாவ� சாியான அசதி, 
 
"ஒேர ஒ�வா�.!"  
 
அ�மாவி' க�களி� தய�க� தைலகா�1கிற0. அ1/த நிமிஷேம திட� தி��பி� 
<டா0 எ'5 தைலைய பலமாக ஆ�1கிறா�. 
 
தா,க �.யாத அசதி எ'ேம� பட�கிற0. தி��பி எ' இட/0�6 வ*0 
கவி)கிேற'. 
 
அNைக Yாி1கிற0.  
 
அ�மா, நீ ெச/0� ேபா.  
 
இர� ேவைள.  
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தா/தா - அதா' - அ�பா - அதா' தா/தா - சாி அ�பா, சா�பி�1� 
ெகா�.��கிறா�. ெகா/த ம�7/ 0ைவய� அ1/0 �டல,கா: ெபாாி/த 6ழ��. 
தா/தா��6 ெரா�ப� �.�6�. 
 
எ,கF�6� �.�6�. எ,கF�6# சா�பா1 ஆயி1/0. 
 
லா*த� ெவளி#ச/தி� தா/தாவி' வாைழ இைலயி� 0ைவய� சாத� ேம� ெந: 
பளபள�பைத� பா��ைகயி� என�6 ம5ப.;� பசி�கேவ ஆர�பி#சா# . 
 
ஏ' எ' த�.� எ' சாத� இLவள� ந'னா இ�ைல? எ' த�.� மா/திர� ஏேதா 
சிதறி, 6தறி ஆறி�ேபா:, சளசளா, ெசாள ெசாளா - தா/தா ஒ� ப�க� ேம1 க�.� 
ெகாIச� ெகாIசமா/ த�ளி/ த�ளி ெமா/ைதய.�கிறா�. ப�க/தி� உ�கா�*0 
ெகா�1 அவ� வா:�6� ைக�6� பா�/0� ெகா�.��கிேற'. 
 
தா/தா ச�பள� மா�றி ஒ� காைல ம�.யி�1� ெகா�கிறா�. ஒ� ைகைய/ 
தைரயி� ஊ'றி� ெகா�கிறா�. 0ைவயM�6� பி' ெபாாி/த 6ழ�� சாத�. 
அ�பற� ரசIசாத�. உ�ேள ேவகிேற'. எ,கF�6/ ெதா�1�க ம�1� ெபாாி#ச 
6ழ��. அ�பற� ேநேர ேமா�I சாத�. தா/தா��6 ம�1� இ/தைன சாதேமா? 
ரசIசாத� �./தபி' தா/தா இைலைய �ெபஷலாக வழி�கிறா�. 
 
சி/தி ஒ� ஒர/தி� ச��கைர ைவ�கிறா�. 
 
"ஏ:, பாMIசாத� !" 
 
தா/தா தளர� பிைச*த அ'ன/ைத/ ]�கி/ ]�கி வா:�6� எறி*0ெகா�கிறா�. 
Jைனேபா� ஏேதா �னக�க� அவாிடமி�*0 ெவளி�ப1கி'றன. அ-பவி/0# 
சா�பி1கிறா�. என�6/ தா,க �.ய வி�ைல. எ' வாயி7�*0 'ெசா�F தைரயி� 
ெசா�1கிற0. தா/தா பா�/0வி1கிறா�. அவ��6 �க�  ளி�கிற0. 
 
"ஹு�! இ0கைள/ 0ர,க� ப�ண�படாதா என�6� பைட�6 �'?” 
 
"எ�லா�� ],கியா# . இவ'தா' இ�ப.!" 
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"கி�ட வ*0 ெதாைல!” இர�1 கவள,க� அ�ளி, 6�விேபா� திற*த எ' வா;� 
எறிகிறா�. அ�பா, எ'ன �சி! எ'ன �சி! 
 
அ*த� பிரசாத�தா' எ'னிட� ஏேதா ஒ� அள��6 இ�ப�� ேப கிறேதா? 
 
அ�மா��6# சாத� ேபா1�ேபாெத�லா� ம'னி கதைவ =.�ெகா�கிறா�. 
அ�ப.;� அவாF�6/ ெதாியாம� நா' தைலைய உ�ேள நீ�1கிேற'. 
 
அ�மாவி' ைக வழிய �N ெந:, அ�மா��6 ம�1� தனி# சைமய�; ெக�./ தயி�. 
பா�. எ'ைன� பா�/0வி�டா�. எN*0 ஓ. வ�கிறா�. 
 
“ஒ1! ஒ1! ம/தெத�லா� இவ' மாதிாி இ��கா பா�. இவ-�6/தா' இ*த 
_ைழநாி/தனெம�லா�!” 
 
சா�பா1 �.Iச0� பா�. 6�. 6�.யா அ�ப0 ெவ�றிைலேய-� இ��6�; 
தனி/தனியா ம.#  ஒ� 0ைட�ப� 6சசியி� அ/தைன;� ெச�கி அ�மாவிட� 
எறிகிறா�. 
 
"சாைற ம�1� �N,6. ச�ைக ஜீரணமாகா0.” 
 
அ�மா �க/தி'  �ணா�� ெவF�பி� உத1க� ம�1� ெவ6 சீ�கிர� ர/த# 
சிவ��� ெகா�கி'றன. 
 
நாளைடவி� அ*த# சிவ�� அ�மாவி' க'ன, கF�6, ெந�றி�6 ேராஸா 
பரவற0. ரா/திாி ஒ� ட�ள� நிைறய� பா�, 
 
அ��ற� காைல ஒ� ஆ5, ஏN மணிவா�கி� கி�ட/த�ட ஒ� எMமி#ச�பழ அளவி� 
ம�*0 தி'கிறா�. பி�ைள ெப�றா� ேலகிய� ப�ணின T�.� எ,கF�6� 
ஆF�6 ஒ�  �ைட�கா: கிைட/த0. ஒேர கார�, ெகாIச� கச��. ஆனா� 
தா�. ஒ� தி/தி��. ெந: எ�லா� ேச�*0 எ'னேவா ெரா�ப ேஜா�. 
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அ�மா அைறைய வி�1 ெவளிேய வ*0 ப.� ப.யாக R�1� காாிய,களி� ப.ய 
ஆர�பி/த பி'ன�� ெரா�ப நாைள�6 அ*த ம�*0 ம�1� சா�பி�1� 
ெகா�.�*தா�. வ7�கிறதா? 
 
"அ0 எ'ன ரா/திாி க� =டறவைரயி� வா: =டா� ப�.னிேயா, சதா 
எைதேய-� அைர# சி�1 ! ெகா�டடா 6ைடயடா'- அ*த உட�� 
எ'ன/0�6/தா' இ�ப. அைலயறேதா?” ம/யான� இ�.7�6# ச�.னி�6 
உைட#ச கடைல வா,கி ெவ#சி�*தா� ெபா�டல� கா7, ெவ�ல ட�பாவி� திS� 
திS� என ெபாிய க�. சி'ன� கட.களாக/ தாேன பி�1�ெகா�F�. 
 
“யா�? அவ'தா'. எ,ேக.�மா ெவ# � கா� பா/தற0? வய/0லதா' ெவ# � 
கா�பா/த-�!” 
 
“அவ' வய/0லதாேன ெவ# �கறா'!” 
 
அ�மா��6 ேராசமாயி��6. ப�ைல� க.� கிறா�. அ.�கிறா�. ேந�6# 
சிாி�பாயி��6. 
 
ஒ�நா� பி'க�.�, எ�ேலா�� ேபசி�ெகா� .��ைகயி�, �' அைறயி�, 
எ'-ைடய அ-மா� ேதட7� ஜ'ன� பி.# வாி� ம�*0 பா�.ைல� 
பா�/0வி1கிேற'. ேந�5/தா' ம5ப.;� ம'னி �0சா ப�ணி, பா�.� 
ெநைறய அைட#  ெவ#சி��6.  �5��5� பா�/0வி�1/ திற*0 வழி/0� 
ேபா�1� ெகா�கிேற'. கார� காதி�  ாீ� எ'கிற0. ஆனா� நா�க.யி� <டேவ 
ேத-� ெவ�ல�� தி/தி�கிறேத! ப/திரமா =.வி�1 ெவளிேய ச�5 ேநர� - 
ெவளிேய எ'ன, R�1 உ�ேளதா' – ம5ப.;� –  
 
ம5ப.;� - ேபாக வர� �ளிய� ெபா*தி� ைக வி�1� ெகா�.��கிேற'. 
 
இர�டா� ேவைள 6ழ*ைதகF�6# சா�பா�1 ேநர� வ*0வி�ட0. வ�டமா 
எ,கைள உ�கார ைவ/0 ம'னி, க�ச�.யி� பைழயைத� பிைச*0 ைகயி� 
ேபா1கிறா�. 
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"எ'னடா ],கி/ ],கி வழியேற?" 
 
ஆமா�, அெத'ன அ�ப.ெயா� ]�க� வர0! 
 
ைக அல�பினதாக�<ட ஞாபக� இ�ைல. �' அைறயி� அ1�கி ெவ#சி��6� 
பா: தைலகாணிேம� விNகிேற'. அத�6 �'னா� சா�பி�ட வா:�6 ஒ� ெபாிய 
பா#சா� ேகா7� 6�டள�. 
 
ஆனா� என�6/ ]�கமாக வரவி�ைல. எ'னேவா எ' அ.யி� தைர வைளI  
நக�றமாதிாி இ��6.  வ�  /தி#  /தி மித�கிற0. க�E�ெகதிேர 
எ'ென'னேவா ெபாி  ெபாிசா நா' இ0வைர பா��காத J#சிக�, �N�க�, 
ப�7க�, ��F, ெகா�� ெபாி  ெபாிசா ெநளியற0க�. ெவளி#ச,க�, கல� கலரா 
மாறி மாறி அதி7�*0 இ'-� ஏேதேதா ஐ*0�க�, 6ைடக� சில*தி –  
 
பய�.�.மாயி��6. 
 
"அ�மா!” அல5கிேற'. அ�மா பைதபைத/0� பி'க�.7�*0 ஒ. வ�கிறா�. ப  
மாதிாியி��கா�. அவைள� க�.�கிேற'. சிாி�கிேற'. அழேற'. சிாி�கிேற'. 
எ,ேகா  �.� கா�பி�கிேற'. "அ,ேக பா/தியா, சாமி வரா� எ�ைம மா�1 
ேமேல " 
 
“ம'னி இ,ேக வா,கேள'! 6ழ*ைதைய� பா�,கேள'!” 
 
ம'னி எ'ைன/ த' ம.யி� கிட/தி�ெகா� கிறா�. "எ'ன. இவ' வாேயார� 
க5�பாயி��6? 
 
அ�மா��6� பளி#சி'- விஷய� உதயமாகிற0. எN*0 ஒ.�ேபா: ம�*0 
பா�.ைல� ெகா�1 வ�கிறா�. அ�மாவி' விழிக� வ�ட�  ழ�கி'றன. ம'னி 
�க/0�ெகதி�, பா�.ைல/ 0ர�கி� பி.�கிறா�. 
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"எ'ன. அ�மா�ெப�ேண ?” பா�.� பாதி�6 ேம� கா7. 
 
"ஐய:ேயா! ம�*தி� கIசா ேச�*தி��6. வி�வனாத' ெச�. எNதின �ரகார�!” 
 
“ெப�*தி�ேவ க��ப�ணா!" 
 
R1 அ�ேலால�ப1கிற0. என�6 எ�லா� அ�கைரயி� ெதாியறா�ேபால இ��6. 
 
அ�ணா��6# ெசா�7 அ-�பி, வ�கிறா�. தைலயி� ட�ப'; கN/0வைர 
�ேளா� ேகா� ஒ� ைகயி� பIசக#ச/தி' ெகா1�ைக� பி./0� ெகா�1 
நி�கிறா�. 
 
எ'ன க�Yர� ! அ�ணா��6� ெகாIச� ஜவஹ�லா� ேந� ஜாைட உ�1. 
 
க'ன/0� நா�ைக/ 0ழாவி�ெகா�1. அ�ணா��6 எ�ப�ேம ஒ� ந��1 
விஷம# சிாி�� உ�1. இ�ப�� இ��6. 
 
ம'னி எ'ைன/ ]�கி�ெகா�கிறா�. ெந�றியி� விJதி இ1கிறா�. அ1/த 
ெத�வி� ராய�ேப�ைட ஆ�ப/திாி மதி� ஒ1கிற0. ெப�*தி� க��ப�ண' 
0ைண. 
 
எ'ைன நா�கா7யி� உ�கார ைவ/0/ ெதா�ைட வழியாக� �ன� ைவ/த ர�ப� 
6ழாைய வயி�5� இற�கி ம�*ேதா, த�ணிேயா - இ�ைல, இர�1ேமா அத-� 
ஊ�றி, எ'னேவா ப�ணி - ம5�கி ம5�கி வா*திெய1�கிேற'. நா' தி'ற 
ம�*0 ேகாைழ;ட' சைடசைடயாக ெவளிேய ேபஸனி� வ*0 விழற0. 
 
ெர�1 =E தடைவ அ�ப.� ப�ணி என�6 வயி5 ��ணா வ7�கிற0. ஆனா 
அவா விடறதா இ�ைல. கைடசியா வா*தியி� இனி� கல�பட� இ�ைல எ'5 
ெதளி*த பி'ன�தா' 6ழாைய ஒ�வா5 ெவளிேய எ1�கிறா�க�. நா' வாயி�, 
ேமாவாயி�, மா�பி� ெகாNெகாN'- எ#சி� த�ணியா ஒட ஒட அN0 
ெகா�.��கிேற'. அதி� ெகாIச� அNைக�காக அNைக;� கல*தி��6� எ'5 
இ�ேபா0 ேதா'5கிற0. 
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அ'5 எ'ைன R�1�6 அ-�பவி�ைல. ம'னி தா' க�.7' கீ)/தைரயி� 
ப1/0� ெகா�கிறா�. 
 
“Wake up, Sonny, your mother has come to take you home! " 
 
ஜ'ன� வழியாக� ெபா�கிரண,க� 0Tல� பா:கி'றன. 
 
“ராமாமி�த�..." 
 
எ' �க/தி' ேம� 6னிவ0 இ0 எ'ன �க�? Tாியைனவிட ெவளி#சமான �க�! 
அ*த� க�களி� விைளயா., க'ன,களி� வழி;� அ*த� க�ைணைய, அ*த 
ஆைசைய, அ*த அ'ைப, அ*த� பாச/ைத, அ�ப.ேய அ�ளி/ தி,கE�ேபா� 
இ��6. ஆனா� தி'ன �.யாதா? 
 
எ'னி�6� அ�மா அ�மாதா'.  
 
அதிM� நீ நீதா'. 
 
------------- 
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 17171717    
 
நாளைடவி�, ஆ�./ெத� R�1 இட� எ,கைள� ெகா�ள �.யவி�ைல. வள�� 
6ழ* ைதக�. சி/தி வயி�றி� ேவ5, 'அ'ன�' ைவ/0 வி�ட0. (அ�ப. எ'றா� 
எ'ன ?) ம'னி;� தா/தா�� ஒ'றாகேவா, மாறி மாறிேயா, லா�6.யி� பாதி, 
ப�டண/தி� பாதி நாளாக வ*0 ேபா:� ெகா�.�*தன�. சமாளி�க �.யாத 
நிைலைம வ*த பிற6தா' அ��வா/தி� மா5தM�6/ தயாரா வா�க�. அ*த# 
 பாவ� எ'னிட�� ேபாகவி�ைல எ'ப0 எ' ம�கFைடய க�/0. 
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ராய�ேப�ைடயிேலேய �/0 �த7/ ெத���6� 6./தன� மாறி�5. ஏ:., 
பைழய R�ைடவிட இ,ேக நிஜ�மாகேவ இட� தாராள�. இ,ேக சி/த�பா��6� 
தனி அைற. எ,கைள ரா/திாி ேவைளயிேல-� ேபா�1 அைட�க எ�ப�ேம, 
அ�ணா, அ�மா�ட' தனி இட� உ�ேட! 
 
இ,ேக;� பி' க�1தா'. இ*த இர�1 ப1�ைகயைற�6� சைமயலைற�6� 
இைடேய மான� பா�/த ெபாிய தாராளமான தா)வார�. தா/தா�� பா�.;� 
அேநகமாக அ,ேகதா' வாச�. ��ற/தி� தா' 6ழ*ைதகF�6 அேநகமாக 
ரா#சா�பா1, நிலா#சா�பா1. வழ�கமான ேமா�Iசாத/ைதேய பிைச*0 ம'னி 
எ,கF�6 நிலாவி� ேபா�டா�, நிலா# சா�பா1. 
 
இ*த R�.M� இர�1 6./தன,க�தா�. ஆனா� �' க�1�கார�கFட' 
நா,க� - (நா,க� எ'றா� 6ழ*ைதகைள# ெசா�கிேற') ஒ�.� ெகா�ள 
�.யவி�ைல. அத�6� காரண� R1 க�. யி��6� வாேகா, ம-ஷா� வாேகா, 
அறிேய'. �த7� அவ�க� ஒ�ட� ைவ/0 நட/தவி�ைல. அ�மி மாதிாி 
அவ�களிடமி�*0 எ,கF�6 �வா ர�யமான வர� இ�ைல, வரேவ இ�ைல. 
 
R�1�6 இர�1 ெபாிய தி�ைணக�. அ,6 உ�கா�*தப. ெத�வி� பற�6� 
வ�.கைள;� ஜன நடமா�ட/ைத;� ேவ.�ைக பா�/0� ெகா� .��கேவ 
எ,கF�6� ெபாN0 ேபாதவி�ைல. 
 
ஒாி� �ைற, அ�மி அவF�6ாிய �'னைக ;ட-� வ*தா�. எ,கைள;� ஒாி� 
�ைற த'-ட' அைழ/0�ெகா�1 ேபா: ைவ/0�ெகா�1, மாைலயி� தி��ப� 
ெகாண�*0 வி�டா�. 
 
ஆனா� அ0ேவ ப.*த பழ�கமாக எ�ப.# சா/தியமா6�? எ,கF�6� அ�கைற 
ம,கிவி�ட0. நா' ெசா�கிேற' ேகF,க�. 6ழ*ைதகைள� ேபா'ற இர�கம�ற 
ஐ*0�க� கிைடயா0. அவ� கFைடய மறதி ச�டான0, ெகா1ரமான0. Out of 
Sight, out of mind - ெபாியவ�கF�ேக வசன� 0ைண யி��கிறேத, சிறியவ�கைள� 
ப�றி� ேக�பாேன'! 
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சமீப காலமாகேவ, ஒ� ேக�வி எ'ைன உ5/தி� ெகா�.��கிற0. வ�ட/தி' 
 �5� ேகா1 �.வத�6/ த' ஆர�ப இட/ைத ெந�,கி� ெகா�.��பதாலா? 
 
ஒ� வா)நாளி�, எ/தைனேபைர# ச*தி/தாகிற0? எ/தைன ந��க�, பழகிய 
க�ட,க� ேந�கி'றன. அ*த� ேபா0�6 - நம�6 ஆகாதவ�களாக, ஆனவ� ேபாக - 
அ*த ந��க�, அ*த �க,க� இனியைவ யாக/தா' இ�*தன. ஆனா� அ*த/ 
ெதாட�� கைள ஏ' ந�மா� கைடசிவைர ேபணி� கா�பா�ற �.யவி�ைல. 
 
நா' S.S.I.C. பாீ�ைச எN0�ேபா0 என�6 வய0 பதிைன*0�6� பதினா5�6� 
இைடயி�. பி'னா� 6�ெடN/0, த�ெடN/0� பாீ�ைசகளி� ேதறிேன'. எ' 
ெமா/த� ப.�ேப அேதா1 சாி. எ'ைன;�, எ,க� R�.� அ�ணாவிட� ப./0� 
ெகா�.�*த மாமா பி�ைளைய;�, அ�ேபா0 க�ளி�ேகா�ைடயி� ேவைல 
பா�/0�ெகா�.�*த எ' மாமா R�1�6� ேகாைட வி1�ைற�காக அ�ணா 
அ-�பினா�. எ' �த� தனியான ெரயி� பயண�. அ�ணா எ,கைள ஏ�றிய 
ெப�.யி� த�ெசயலாக அ*த மா��கமாக� ேபா:�ெகா� .�*த ஒ� 61�ப/ைத, 
எ'ைன� க�காணி/0� ெகா�F�ப. அ�ணா ேக�1�ெகா�1, ெபாியவ� 
களி' வழ�க�ப. எ,க� வி1தைல# சிற6# ச*ேதா ஷ/ைத� ெக1/0வி�டா�. 
 
அ*த மாமா��6#  மா� 55 வய0 இ��கலா�. ேவ�., ேகா�, தைலயி� ஒ� 
ச��க/ைத ��டா  க�.யி�*தா� - பனி�ெக'5 நிைன�கிேற'. கைடசி வைர 
தானாக�� தளரவி�ைல. அவ�� அவி)�க வி�ைல. மாமி வா�டசா�டமாக� 
ெகாIச� 6�1. இர�1 ெபாிய ெப�க�. இர�1 ெபாிய ஆ� பச,க�. 
 
எ,கைள கவனி/0�ெகா�F� காரணமாக அவ�க� எ,க� வழி�6 வரவி�ைல. 
எ,கFட' ேப# / ெதாட,கவி�ைல. மாமா ேபைர ம�1� ேக�டா�. அேதா1 சாி. 
�ைக வராத ஒ�  ,காைன� ப�கF�கிைடயி� க./0�ெகா�1, அவ� பா�1�6 
ஏேதா �/தக� ப./0�ெகா�.�*தா�. 61�ப/தி� ம�றவ�க� த,கF�கிைடயி� 
ஏேதா ேபசி� ெகா�ட ம./0� ெகா�.�*தன�. அவ�க� பாைஷேய ேவ5. 0F 
எ'5 பி'ன� அறிய வ*ேத'. 
 
நா,க� ெகாIச ேநர� ெவளிேய ேவ.�ைக பா�/ ேதா�. அ�மா ப�ணி�-
ெகா�.�*த ெநா5�6/ தீனிைய ெமா�கிேனா�. அவ�கF�6� ெகா1�கலா� 
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எ'5 எ,கF�6/ ேதா'றவி�ைல. எ,கைள ஒ/த வயதின� அவ�க� இ�ைல. 
இ�*தி�*தா� ெகா1�க மன� இ��கா0. ஆக ெமா/த� பல' எ'னேவா 
ஒ'5தா'. 
 
இ'-� ெகாIச ேநர� ேவ.�ைக பா�/ேதா�. பசிகட �N� காரண� இ�ைல. 
ெபாN0 ேபாக வி�ைல. ரா# சா�பா�1�6� க�.� ெகா1/தி�*த தயி�#சாத�, 
எMமி#ச�பழ# சாத� ெபா�டல, கைள� கா7 ப�ணிேனா�, ைகயல�பிேனா�. 
இ1�� ேநாக/ தைல�ப�ட0. எ/தைன ேநர� ஒேர இட/தி� உ�கா�*தி��ப0? 
ப1/ேதா�. காைல நீ�.ேனா�. வ�.யி' தாலா�.� க� ெசா�கி/ ],கிேய 
ேபாேனா�. 
 
காைல ெவயி� T1 க�ணி� ப�1, எ,கைள எN�பி�5. அவசரமாக� ப�ைல 
விள�கிவி�1, அ�மா வா�/0� ெகா1/தி�*த இ�.7� ெபா�ட ல/ைத 
அவி)/ேதா�. எ�ெண;�, ெந:;�, மிளகா:� ெபா.� கலைவயி� அ�ப.ேய 
இர�1 ப�க,களிM� ப1�ப. தனி/தனியாக ��கி எ1/0, ேலசாக/ த�ணி� 
ெதளி/0 ஊறிய இ�7ைய/ தி'5 பா�,க�. 
 
�சி �த�ெகா�1 ெசா�7� ெகா1�6� நாளாகி வி�டேத இ*த� கால�! 
ஊசி�ேபான ச�.னி�6 அவ' இ'ெனா� ேப� ைவ/0� 6�./ த�.� 
ேமைசேம� ெகா�1வ*0 ைவ/தா�, தனியாக� கா  ெகா1/0� க�ேட' 
க�ேட' எ'5 விN,6 R�க�! இ�ப. எN/தி� விN*0வி�டத�காக, 
உ,கF�6� ேகாப� வராம� இ��பத�காக, நா' 0ைண�6 உ,கFட' ேச�*0 
விN,6கிேற'!) 
 
அவ�க� எ,கைள அ,6 இ��பதாக பாவி/0� க�ெண1/0�<ட� 
பா��கவி�ைல. இ0தா' எ,கைள� கவனி/0� ெகா�வதா? அ�ணா இவ� 
களிட� ஏ' எ,கைள ஒ�பைட�கE�? என�6# சாவகாசமாக அவ�க� ேம� 
ேகாப� வ*த0. க�ளி� ேகா�ைட (ேகாழி�ேகா1) ேபா:#ேசர ��பக� பதிேனா� 
மணி பி.�6�. அ0வைர எ' ெச:வ0? �ாியவி�ைல. காபி இ�லாம� பிர�மஹ/தி 
பி./த மாதிாி ஆகிவி�ட0. 
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ெரயி�, எ�1 மணிவா�கி� ஒ� ெபாிய �ேடஷனி� வ*0 நி'ற0. அ*த� 61�ப� 
 5 5��� காண ஆர�பி/த0. ேம� ரா�கி7�*0 (Rack) மாமா ஒ� '.'ைன 
இற�கினா�. ஆ� பி�ைளக� இ�வ�� யாைன ம�ைட ேபா'ற ஒ� ெபாிய 
ெவ�கல� <ஜா ெசா��, இர�1 ='5 பா�.�கFட' வ�.ைய வி�1� கீேழ 
இற, கின�. வ�.யி' '.கானா இ,ேக ெபாிசாக/தா' இ��6�ேபால இ��6. 
எIசி' அLவள� நீ�ட =#  வி�ட0. ச�5 ேநர� கழி/0 வ�./ ெதாடேர 
ஆ.�5. எIசிைன மா�5கிறா�க� ேபால இ��6. 
 
அ*த அ�மா, .'ைன நாM கா7� க�. இ��6� கயி�ைற அவி)/0 .'னி' 
ேம� =.ைய/ திற�6� காாிய/தி� �ைன*தி��பைத நா'  வார�யமாக 
கவனி�கிேற'. இதி�தா' என�6# சி'னIசி5 வயதி7�*ேத 'ஸ�வி� ஆ#ேச ! 
எ'ென'னேவா ெபா�டல,க�, ட�பா�க�; எ1/0 ைவ�கிறா�. எ/தைன நாழி 
ப�றா�? 
 
யாைன அ. அகல/0�6 ��='5 Jாி எ1/0 அத'ேம� ஒ� ட�பாவி7�*0 
திர�1�பா� ேபா'5 ெக�.யான ஒ� பாைக ஏ�றி எ,களிட� நீ�1கிறா�. 
ேபாணி எ,கF�6/தா'. ச�ெட'5 ஊறிவி�ட எ#சிைல (சனியேன) 
விN,கி�ெகா�1, "நா,க� உ,கF�6� ெகா1�க�7ேய! எ�ப. வா,கி�கிற0? 
எ,க� அ�பா ேகாவி# �பா !” எ'5 தைலைய பலமாக ஆ�.ேன'. (எ�ப. எ' 
ப�.�கா�டா' ப�டண� பிரேவச�!) 
 
மாமி ெபாிசா வா:திற*0 - உ�ேள ஒ� 6�வி ேபா: உ�கா�*0 ெகா�ளலா� - 
சிாி/0வி�டா�. "பரவாயி�ைல, நீ ெசா'னேத ெகா1/தமாதிாிதா'. 
எ1/0�ெகா�." - (தமி) ெகா#ைச) - எ'5 திணி/ தா�. மாமா ப�களிைடேய 
ைப��ட' ேவ.�ைக பா�/0� ெகா�.�*தா�. 
 
அ��ற� மாமி, மாமாவிட� ெசா�7, மாமா எ,கF�6 ஜாைட கா�. (ஜாைடதா', 
ஆனா� அதி� எதி��க �.யாத ஒ� அதிகார� இ��பைத உண�*ேத'), எ' பி6 
தள�*0, அவ�க� ெவ�றி க�டா�க�. உ,களிட� ெசா�Mகிேற'. உ�ளப. 
ெவ�றி க�ட0 Jாிதா'. ெந: வாசைனதா' =�ைக/ 0ைள�கிறேத! 
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இத�6� ெவளியி� ேபாயி�*த ைபய'க�, பா�.�களி� 6. ஜல/0ட', 
கன�6� <ஜா ெசா��ட' தி��பிவி�டா�க�. தவிர, அவ�க� ைகயி� ெபாிய 
ெபாிய ைதய� இைல� பா�ச�க�. அவ�ைற அவி)/0  ட# ட எ,கF�6 ஆF�6 
இர�1 ெம0வைடக� இ�ேபா மாதிாி ெவ5� 0ைளைய ம�1� தா,6� 
வைடயா?), ேமேல ெக�.# ச�.னி. ம5ப.;� இர�1 இ�.7 சா�பா� (அவ�க� 
<ட� ெகா�1 ேபா:� ெகா�1 வ*த ெபாிய எவ�U�வ� ]�6 ட�பாைவ# 
ெசா�ல மற*0வி�ேடேனா :) இ�ேபா Tடாக உ�ைள�கிழ,6 மசாலாைவ# 
 ம*0ெகா�1 ம5ப.;� இர�1 Jாி. 
 
ஒ�வழியாக .ப' கைட �.*த0� <ஜா ெசா�� திற�க�ப�ட0. ேசறா�ட� காபி 
எ,கF�6 ஒ� த�ள� வழ,க�ப�ட0. அ�பா, ம�ைடயி.;� ஒ:*த0. வ�.;� 
ஒ�வழியாக ��கி �னகி� ெகா�1 கிள�பி�5. 
 
நா' எ'ேனா1 கல*0 ஆேலாசி/0�ெகா�1, மாமா பி�ைளேயா1 
ம�ைடேயா1 ம�ைடைய இ./0�ெகா�1 (அ*த ம*திாி�6 அ�ேபா0 வய0 
ஒ'ப0) என�6� ஒ�வா5 ஒ� �.��6 வ*0, எ' ப��"�6� ைகவி�1/ 0ழாவி 
ஒ� நாலணா ெவ�ளி நாணய/ைத எ1/0 மாமாவிட� நீ�.ேன'. அவ� ��வ,க� 
வினாவி� உய�*தன. 
 
“காபி, ெர�1 க� விைல.” 
 
எ,கைள#  �றி� ெகா�’ எ'5 ஒ� சிாி�� விDEச�கர� மாதிாி� கிள�பி/0 
பா�,க�, ேலசி� ஒயவி�ைல. மாமி�6� �ைர�ேகறி வி�ட0. ெப�க� அ�மா 
�0ைக/ த�. அவ� �0கி� �க/ைத� �ைத/0�ெகா�1 சிாி�கிறா�க�. 
அவ�<ட# சிாி/0 வி�டா�. இைத� ப./0வி�1 யாராவ0 சிாி�கிறீ� களா? 
ஞாபக� இ��க�1�. பி'னா�தா' காளி தாஸ' �'னா� அவ' 'ராபணா/தா'. 
 
மாமி அ*த அ7பாபா ‘.'"னி7�*0 எ1/0� ெகா1/0� ெகா�ேட இ�*தா�. 
த�ைட, �5�6, ேபாளி, ேத'6ழ� - ெவ�க/ைத வி�டபிற6 நா,கF� 
ெகா1�பைதெய�லா� வா,கி வயி�5�6� ேபா�1�ெகா�.�*ேதா�. 
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ெதாி*த தா:மா�கைள� ேக�கிேற'. ெவ�க� ெக�1� ேபானா�, இைர�ைப 
நீFமா? அ�ல0 ப�க/திேலேய ஒ'5 �திதாக �ைள/0� ெகா�Fமா ? 
 
வ�. நி'ற அ1/த �ேடஷனி� மாமா, அவாிட� நா' ெகா1/த நாலணா�ட' 
ேச�/0� ேபா�1 ஒ� ெபாிய பி�க� ேரா� வா,கி� ெகா1/ தா�. அைத;� 
நா,க� யா��6� ெகா1�காமேலேய தீ�/0�க�.ேனா�. அவ� அ�ப. வா,கி� 
ெகா1/த0 எ,கF�6 த�டைனயா? பாிசா ? பாடமா? இ'5வைர �தி�. 
 
எ,கைள அைழ/0� ேபாக, மாமா �ேடஷ-�6 வ*தி�*தா�. இ*த 
மாமாேவா1தா' நா,க�வ*ேதா� மாமா. ெரா�ப� பிாியமா எ�லா� ெகா1/தா!" 
எ'5 இ'ெனா� ராபனா ப�ணிேன'. 
 
-அ�ணா ெசா�Mவா�. கNைத� 6�.<ட பிற*த �0சி� 6திைர�6�. மாதிாி 
இ��6�. அ��ற*தா', ��.�கா� த�., கா0க� நீ�1, வாைய/ திற*0 
வி�டா� ேக�கேவ ேவ�டா�. ெசா*த மாமா இ*த மாமாைவ� பா�/த0� 
தி1�கி�1� ேபானா�. �லா� ேபா1வதா, <��வதா? ைகக� தவி/0/ திணறின. 
 
“Hallo, Mr. Halasyam, so you are now in Calicut.” 
 
“Y-Ye-Yes Sir.’ 
 
“Nice boys!” 
 
வ�. �ற�ப1� வைர இர�1 மாமா�கF� ஏேதேதா ேபசி�ெகா�.�*தன�. 
வ�. �ற� ப�ட0� மாமி ஜ'ன� வழிேய, �.*தவைர 6னி*0, எ' 
க'ன,கைள/ ெதா�டா�. 
 
வ�. வைளவி� மைற*தபி'ன� ேக�ேட': "யா� மாமா அ0 ? உ,கF�6 
�'னாேலேய ெதாி;மா ?” 
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"அவ� E.E.டா !” Executive Engineer. மாமா draughtsman எ'5 �'னாேலேய 
ெசா�7யி��கிேற'. 
 
"எ'-ைடய பைழய ேமலதிகாாி" 
 
BOSS எ'கிற வா�/ைத இ'-� �ழ�க/தி� வரவி�ைல. 
 
இ*த# ச�பவ/தி� இLவள� சாவகாசமாக/ 0ைள*தி��க� காரண� அதி� 
இ�ேபா0 காE� சிாி�ைப உ,கFட' ப,கி�1� ெகா�வத�ேக, ஆனா�, 
அ.�பைட� காரண�, அத�6� பி' அ*த� 61�ப/ைத நா' ச*தி�க ேநரேவ 
இ�ைல. அ�ப. ஏ' ேநர ேவE�? அ*த மாமி எ' க'ன,கைள/ ெதா�டேபா0�, 
எ,கF�6/ தி�. வழ,கின ேபா0�, அவ� விர� _னிகளி� ெசா�.ய அ�த 
தாைரக� மற�க �.யவி�ைலேய! இ*த# ச*தி��, ெரயி� ச*தி�� இ�ப.ேய 
RணாகிவிடEமா? .�7 யி� ஒ� ெப�மணி என�காக� கச�� நார/த,கா: 
ஊ5கா: ேத.� ெகா�1வ*0 பாிமாறின கைத இ*த� ப�க,களி� ஏ�ெகனேவ 
ெவளியாகி இ��கிற0. அ*த/ தா: இ�ேபா எ,6 இ��கிறாேளா? �த7� 
இ��கிறாேளா? இ�ைலேயா? இ0ேபா'ற ச*தி��க� திSெரன �ைள/தப.ேய 
திSெர'5 அ�5� ேபாவாேன'? 
 
ெத�வி� நட*0ேபாகிேறா�. எ/தைன �க,க�, ஜனெந��க.யா�, எ/தைன 
உரச�க�. 
 
“I am sorry.” 
 
“Oh that is alright!”  
 
"ஏ'யா, க� ெதாிய�ேல?"  
 
அ�ல0 ெவ5� �ைற��.  
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அ�ல0 மனைத மய�க� ெகா�F� �'னைக.  
 
எ/தைன உற�க� இ�ப./ தனி/தனியாக உதி�*த J�களாகி Rணாகிவி1கி'றன.  
 
சில மண,க� ெநIசி� ஆ; �6� இ�ப. இன, காணா0 நி�ப0� உ�1. 
 
"அடடடடா! எ'ன மனிதாபிமான�!” 
 
“எN/தாளேனா'ேனா ! தனியா இ�ப./ ேதாE�ேபால இ��6." 
 
"ஆைச அ�ப.� ெபா,கினா� ெத�வி� ேபாறவா அ/தைனேபைர;� R�1�6 
அைழ# �1 வ*0 சமாராதைன நட/0வ0தாேன! தின�� ைவ�க/0 அDடமி! 
=E வ�ஷமா� ேக�1�.��ேக', தீபாவளி�6 ஒ� ந�ல �டைவ�6 வழிைய� 
காேணா�!”  
 
ஏளன/0�6� ஆ/திர/0�6� எ,6தா' 6ைற�?  
 
='5 நா�கF�6 �' டா�டாிட� ேபா6� நிைலைம வ*0வி�ட0. ஜ"ர�, அ0 
சா�கி� ஏ�ெகனேவ ='5நா� ப�.னி. எ' ந�டா��1 ைவ/திய/0�6� 
ேக�கவி�ைல. ைவ/திய-�6� ெகா1�க ேவ�.ய த<)ைணைய� ெகா1/தாக 
ேவ�1� ேபாM�! ெப�<ட/ 0ைண�6 வ*தா� எ'றாM� உட�� பலஹின�; 
ந1வி� ='5 இட,களி�, ஒ� மர/த.யி�, ஒ� R�1 வாச� ப.யி�, ஒ� 
ெத�விள�6 ேமைடயி� த,கி/ த,கி� கைள��/ ேத�றி�ெகா�F�ப. 
ஆகிவி�ட0. 
 
இர�டாவ0 க�ட/தி� ெத�வி� ேபா6� ஒ� �திாீ - �'பி' அறியாதவ�. 
ெதாி*தவ� ேபா� எ'ைன� பா�/0வி�1 நி'5வி�டா�. "எ'ன�மா தா/தா��6 
உட��? பா� ெகா�1வ*0 ெகா1� க�1மா? இ,ேகதா' என�6 R1. ேசாடா 
வா,கி யார�டா ? ைகைய� �.#  அைழ# � ேபா. ெபாியவேர, எ' ேமேல 
தா,கி�ேகா,க. பா� மாறாதீ,க. எ' தக�பனா��6# ெச:யமா�ேடனா?” 
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ெத�வி� ேந�*த இ*த� கவிைத ெபா: இ�ைல எ'பத�6 எ' மக� சாBி. 
 
தா' ேதைவ�படவி�ைல எ'5 தன�6 நி#சய மான பிற6 அ*த� ெப�மணி த' 
காாியமாக� ேபா:வி�டா�. ஆனா� அவ� வா�/ைதக�, எ' உட�, மன நிைலயி� 
என�6 எLவள� ைதாிய� த*தன எ'5 எ*த அளவி� எ' வா�/ைதக� 
பதியைவ�க �.;�? 
 
ஆனா� அ*த/ தாயா�ட' ச*தி�� அ/0ட' சாி. ஆயிர� 6�ற,க� 6ைறக� 
ஒ�வைரெயா�வ� க�1ெகா�1� ெசா�7�ெகா�1� திாி*தாM�, உயி��6யி� 
உறவி' உ�சர1 ச/திய�. ஒ�ெநா.� ெபாN0�6/தா' அLவ�ேபா0 
ெவளி�ப1/தி� ெகா�டாM�, "நா' இ��கிேற'!” எ'கிற0. அ�பா, எ'ன பல�! 
எ'ன  ைம தா,க�! இைத/தா' நா' ெசா�ல �ய�வ0. 
 
எ�லா� ஊைம கனா� காE� ேவதைன! இத�6 ஒ� ஊைம பதிM� ேவதைன 
எN*த இட/திேலேய கிைட�காமM� இ�ைல. 
 
"நீ உன�6 இ��6� இ� ைககளாேலேய உலக/ைத அைண�க ஆைச�ப1கிறா:. 
ஜீவச�தியி' அ.�பைட ஒ�ைமதா' உ'-� நீ உண�� எN#சி. உ' ஆைச 
ேபராைச, சாணள�<ட இ�லாத உ' வா)�ைகயி� உ' ப,6�6 வழ,கி 
இ��6� உற�கைள� ேபணி� கா/0 இ'�ற உ' த6திைய வள�/0�ெகா�ள 
வழி பா�. 
 
சி/தி�6# சீம*த�. ந1��ற/ைத அைட/0� ப*த�. இ*த நாளி� தா7 க�1� 
க7யாண/திேலேய வ0�களி� ல`ைஜ ைகவிாி��. சீம*த/தி� மண� பலைக�காக 
ெமன�ெக�1 வரவைழ/0� ெகா�F� ெவ�க/தி� ஏேதா ஒ� பாிதாப� இ�ைல? 
அ0�� சி/தி�6� பிற*த R�1/ 0ைண;� இ�ைல. 
 
ரா#சா�பா1 �.*த�ட' 6ஷி ! 6ஷி! கைத ! கைத ! எதி�R�1� ைபய', அ�ைட 
R�1� ைபய'களி� ஒாி�வ�, �'க�1� ைபய', நா,க� எ�ேலா�� ேச�*0 
அ�பாேம� - அதா' தா/தா ேம�, J#சி, வ�1க� ேபா� அசலாகேவ ெமா:/0� 
ெகா�ேவா�. 
 



234 

 

“ேட: ஒ� எ�1� க/தாி�கா:, ஒ� டஜ' ெவ�ைட, ஒ� நாM கிழ,6 ேபா1டா !” 
 
தா/தா மா��ெக� வா,கவி�ைல. அவ�ைடய உட�ைப� பி./0வி1ைகயி�, 
பி.க�, உ��1க�, நிமி�ட�க�, 6/0க�, �ர�.வி1த�க� (ேபD!) கF�6 
ஸ,ேகத� ெபய�க�. “இ'னி�6 உன�6 வல0கா�, இவ-�6 இட0, அேதா 
அவ-�6, உ' ேப� மற*0ேபா# , இ*த� ைக, ேட:, யா��6டா �06 ேவE�?” 
எ'5 ப,6 ேபா�டாகிவி1�. 
 
இ/தைன ஆ��பா�ட,களிைடேய, கைத �ற�ப1� ஜ�ராக. ஆர�ப நைடேபா�1, 
ெம0வாகி, அ��ற� ெகாIச� T1 ஆகி, சாியான உயி� நிைலயி� 6ற�ைடயி� 
நி'5வி1�. ],6பவைர/தா' எN�ப �.;�. இனிேம� நாைள 
ரா/திாி�6/தா'. 
 
இ�ப.ேயதா' தா/தாவிட� நா,க� ராமா யண�, தி�விைளயாட� �ராண�, 
ெபாிய �ரா ண/தி� சில ��கிய நாய'மா�களி' வரலா5, மஹா பாரத� 
(ேமெலN*தவாாியாக), பIசத*திர� கைதக� அாி#ச*திர' கைத எ�லா� ேக�ட0. 
 
தா/தா - பாணியி� இ0 இ�ேபாைதய சி*தைன யி� ேதா'றிய0 - �7யி' வா� 
 ழ�ட�, அடவியி� நிழேலா1 நிழலாக வாி�ேகா1க� இைழ;� த'ைம இ�*த0. 
ஒ�தடைவ ேக�டா� ேபா0�. அத' உ5/த� விடேவ விடா0. 
 
சி/த�பா (அவ�� ஒ'5� ேல �ப�டவ� அ�ல) ெசா�ைகயி� பா/திர,க� 
க��' நி'5வி1�. (Kinetic effect) ேதா�ற� கா�சியி' நியாய� அவ� ெசா�M� 
�ைறயி� ]�கி நி�6�. ராவண-ைடய பரா�கிரம/ைத அவாிட� ேக�ைகயி�, 
இ*த மஹா/மாைவ� ெகா�லவா ஒ� அவதார�' எ'ற ச*ேதக� அ*த# 
சி5வயதிேலேய வி/0 ைவ/0 வி�ட0. அதி7�*0 ப�ேவ5 விைள�க�, 
வா)�ைக ேநா�ைக� பலவித,களி� பாதி�கி'றன எ'பைத யாவ�� சி*தி�க 
ேவ�1�. 
 
"ந�கீர-�6� சிவ-�6� நட*த ச�வாத/தி� சிவ' எ,ேக ெஜயி/தா'. 
வ'�ைறைய� ைகயா�1 வN�கல./தா'." அ*த� க�ட/ைத விவாி�ைகயி�, 
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தி�விைளயாட� �ராண/தி� பரIேசாதி �னிவாி' ெச:;�களி' வழவழா 
ெகாழெகாழா�ட', அேத க�ட/தி� காள/தி �ராண/தி� சிவ� பிரகாச 
 வாமிகளி' வா�ைக;� ஒ�பி�1� கா�பி�பா�. "ச,ைக அ5�ப0 எ,க� 6ல�, 
ச,கரனா��6 ஏ0 6ல�” எ'5 கீரனா ேக�டா'? எ,கF�6� �6*0 ெகா�1 
அவ' ேக�ைகயி� நா,க� உ� வி�� ேவா�. அ�பா! அ�பா! அ0வ'ேறா 
உ�ைமயாக வா)*த நா�க�! 
 
0ாிேயாதன' ெச:த0 நியாயேமா அநியாயேமா! கைடசிவைர வண,கா�. 
ம'ன'. ைவரா�கியேம ஒ� ச/திய*தா'. “Tதா�ட/தி� ேதா�றவ' ைவ/த 
பணய/0�ேக�ப ெஜயி/தவ-�6� க�1�பட ேவ�.யவ'தாேன! அவ' 
ஆ�ட/0�6 அைழ# சா'னா த�ம�/திர-�6 �/தி எ,ேகடா ேபா#  ?” எ'5 
எ,கைள� ேகாபி�பா�. அ*த� ேகாப� எ,களிட� மா�ற�ப1வைத நா,கேள 
உண�ேவா�. 
 
மன �6/ தனியாக# சி*தி�6� ச�தி உ�1 எ'பைத# சி/த�பாவிட�தா' உாிய 
அ�திவார/ 0ட' நா' உண�*0ெகா�ேட'. நிைன�க ஒ� ச�தி ெகா1/தாேன, 
அ0தா' ஆ�டவ' இைழ/த ெபாிய தவ5. தன�6 எதி��� ஏ�ப1/தி� 
ெகா�ட0 அதனா�தாேன! தனி/த நிைன��/தா' Forbidden fruit ஆனா� அைத� 
கா�.M� �சி;� ேவ5 இ�ைல. Satan ஒ� த/தாாி� பி�ைள, அLவள�தா' -
அவ' எ' ேசாதர'; எ' பி�ைள, எ' ர/த�, எ' 6ல*தா'. எ'னா� எ' 
ர/த/ைத ம5�க �.யா0. 
 
கைத ெசா�ல� பா�டனா�.  
 
பைழய0 ேபாட� பா�.. 
 
இள� வயதி� அவசிய� ேவ�1�. 
 
லBிய,க�, வா)�ைகயி� பி.��க�, ேசாதைன கைள/ தா,க� பல,க�, 
ந�பி�ைகக�, அ'பி' �சிக� இ�ப./தா' ர/த/திேலேய ெபாியவ�களா� 
ஊ�ட�ப�டன. 
 



236 

 

ஆ�; அ�மா ைக� பைழய0<ட� பா�. பிைச*0 ேபா�ட பைழய0�6� பி'தா'. 
 
“M”, பரமஹ�சைர� 6றி/0 ெசா�கிறா� (Gospel of Ramakrishna): 
 
அ0 ச�/திர�, அLவ�ேபா0 நா,க� ெமா�1 ெகா�ட0, எ,களா� ]�க 
�.*த சி'னIசி5 பா/திர,களி�, எ,களிட� இ�*த பா/திர� ெகா�ட0 
அLவள�தா'." 
 
இேதேபா�தா' எ' இல�கிய வ'ைம;�. �'ேனா�க� ேதா�. ைவ/0வி�1� 
ேபான ஊ�றி� இ�*0 எ1�க எ1�க எ' எ�ைலக� எLவள� 65கியைவ 
எ'பைத நாF�6 நா� உண�*0ெகா�ேட இ��பதிேலேய ஓ� ஆன*த� 
ெதாிகிற0. 
 
ைக�ெக�டம� அேதா, அLவள� கி�ட Jமி�6 அ.யி� அேதா ெதாி;� �ைதய�. 
 
அ�ணா��6 - அதா' அ�பா��6 - அதா' அ�ணா��6� கைத ெசா�ல ேநர� 
ஏ0? (பி'னா� த' 6ழ*ைதகF�6� பாட� ெசா�7� ெகா1�6� ேநர� ேபாக, 
மி#ச/0�6� கைத ெசா�ல�ேம அவ� �N ேநர�� ெசலவழி*த0. ஆனா� 
அ�ணா கைத ெசா�M� வித/ைத� ப�றி# ெசா�ல இ�ேபா0 இட� இ�ைல. 
அவ�� அ*த� கைலயி� 'கி�லா.தா'. அத�6# சமய� வ��ேபா0 ெசா�கிேற') 
இ�ேபாைத�6� ப�ளி�<ட/0�6�, .\ஷ' ெசா�7� ெகா1�க� ேபா: வர�ேம 
ேநர� ேபாத வி�ைல. அ�ணா��6 ந�ல ச�பாதைன ேவைள. ஆனா� இ*த� 
61�ப� எ/தைன வ*தாM� ெகா�F�, அ/தைன;� ெகா�ட0. தம�காக# 
ேச�/0 ைவ/0�ெகா�F� எ�ண� அவ��6/ ேதா'றிய0� இ�ைல; அவ��6 
அ�ப.# ெசா�7� ெகா1�6� ம*திாியாக�� அ�மா அைமயவி�ைல. எ�ப.� 
பா�/தாM� எ,க� 61�ப�தாேன ெபாி . அ�ணா��6 ��ப/0இர�1, 
��ப/0 ='5 வய0�6� நாM 6ழ*ைதக�. 
 
ச�பள/ைத;� வ�மான/ைத;� அ�ணா அ�ப.ேய சி/த�பாவிட� 
ெகா1/0வி1வா�. சி/த�பாதா' நி�வாக�. இ�ேபா0 சி*தி/0� பா��கி ேற', 
எ,க� 61�ப/தி' ஒ�5ைமைய இ*நாFட' ஒ�பி�1� பா��ைகயி� 
நமப/த6*ததாக�<ட இ�ைல. ஒ�வ� நாணய/ைத ஒ�வ� ச*ேதகி�க/ 
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ேதா'றிய0 <ட இ�ைல. நி�வாக �தைன# ெசல��6� கண�6� ேக�ட0� 
இ�ைல. அதனா� அநியாய,க� நட�க�� இ�ைல. அ.�பைட� காரண� பாச� 
எ'5<ட# ெசா�லமா�ேட'. ெபாிய ைகக� (தா/தா-பா�.) இ��கிறவைர - 
ஊாி� இ�*தாM� சாி, இ,ேக இ�*தாM� சாி, அவ�களிட� இ�*த ஒ� அ/0, 
மாியாைததா'. வா�க� இ�*தி�� கலா�. ஆனா� அவ�கF�6 எதி��பி� 
 ழல�<ட/ ைதாிய� கிைடயா0. தவிர யா�� தனி பாவைனயாக நிைன�கவி�ைல. 
எ�ேலா�� ஒ� 61�ப�. அ0�� இ0 ெப�*தி�� 61�ப�. இ,ேக 
வIசைனகF�ேக இட� கிைடயா0. 
 
ஆனா� இ*த வா)�ைக தி��ப� காE� ேவைள வ*0வி�ட0. ம/தியான� வைர 
ெபா'-�க� கா:*0 ெகா�.�*த ெவயி� திSெர'5 மைற*0 ேமக,க� 
எ,கி�*ேதா திர�1 வ*0 கவி)*0 ெகா�டன. 
 
அ�ணா��6 ஆ�0மா க�1வி�ட0. 
 
காரண�, ைபய'கFட' மார.�பதா? ஆனா� அவ�ைடய த�பிக� வா/தியா� 
ேவைல பா��க வி�ைலேய! அவ�கF� ஆ�0மா�கார�க�தா�. எ' த�பி 
சிவ�பிரகாச/0�6� ஆ�0மா உ�1. இ0 பர�பைர வியாதி எ'5 ெசா�வத�6 
இ�ைல. தா/தா��6� அவ�ட' பிற*தவ�கF�6� ேலசாக� <ட இத' 
அைடயாள� கிைடயா0. ப�டண� ேபா'ற ெபாிய இட,களி� எN� ெத���Nதி 
 வாச�ைப�6� ேபா:வி1வதா� எ'கிறா�க�. எ'னேவா =1ம*திர� 
=1பனியாக அ�ணாேம� கவி*0வி�ட0. 
 
இ'-� ஆ�0மா��6� Jரண 6ண� (அதாவ0 உட�ைப வி�ேட விர�ட�) 
ம�/0வ/தி� கி�ட வி�ைல எ'ேற ெதாிகிற0. இ�ேபாதாயி-� ஊசிக�, 
மா/திைரக� சமய/0�ேக-� உதவ இ��கி'றன. அ5ப0 வ�ட,கF�6 
�'னா� அ0 ேபா'ற பாிகார,க� ஏ0? 
 
அ�ணா��6 வ*த ���ர� மாபாரத�. அ*த உட�வள� எ�ப.? அ�ப. 
ேந�ைற�6� இ'5மாக� 6ைல*த0? விலாவி� ேகாணி ஊசியா� ேகா/0 வா,க� 
ேபா'ற இN��. (ேம�, கீ)) உ�ள,ைக களிைடயி� எMமி#ச� பழ�ேபா� ஆைள� 
கச�கி� பிழி*த0. சளியி' க� க� ச�த/தி� Rேட அதி�வ0 ேபா� எ,கF�6/ 
ேதா'5�. 
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வி.ய�காைல, சாியான பனி�கால/தி� 6ளி�*த ஜல/தி� ஒ�நா� <ட� 6ளி�க/ 
தவறாத ம-ஷ', இ�ேபா0 ேச�*தா�ேபால� 6ளியM�6 �N�6� ேபாட ேவ�. 
இ�*தா� அவ��6 எ�ப. இ��6�? �N�6 6ளியM�6 ம�1மா? வழ�க�ப. 
உண� ேபா# . .ப', இ0 ஆகா0 - அ0 ஆகா0. அள�க� ெகா1ர� அைட*தன. 
ரா#சா�பா�1�6� கதவைட��. இ�.7ேயா இர�1�6 ேம� ஆகா0 -
“ேதாைசயா?” ேவ�டா�டா, ச�தாிஷி ரா/திாி நீதா�டா கDட�ப1ேவ !” - 
நி'றா� 6�ற�, உ�கா�*தா� அபராத�, தி��பினா� த�டைன. வான/0� 
பறைவ�6# சிறைக# ேசதி/தாகிவி�ட0. ஆ;� த�டைன. 
 
ேநா:வா:�ப1� அவ�ைதைய/ தவிர, அ�ணா வி' க�ணி� க�1 வி�ட தி 
ைக�ைப;� ம��சிைய;� இ�ேபா0 நிைன�<�.� பா��கி ேற'. ஏேதா ஒ� 
6�ற உண�வி� தைல 6னிகிற0. அவ� அ�ப.� கDட�ப1ைகயி�, பிற� ேவளா 
ேவைள�6 இDட�ப. தி'5ெகா�1, வைளய வ*0ெகா�1 வா)வேத 
நியாயமா? ெப�*தி�ேவ! இ0தா' நியாயமா? 
 
இைடயி� சி/தி பிரசவ�; ெப� 6ழ*ைத, 
 
அ�பா லா�6.யி7�*0 வ*0 பி�ைள� ப�க/தி� உ�கா�*0 வி�டா�. 
ெப�*தி�ைவ� ெகI கிறா�. ெகாI கிறா� சீ5கிறா�. லா�6.� ேகாயிM�6� 
ேபாகாம� அ*த� பாைவைய� பாராம� பிாி*தி��க�� �.யவி�ைல. அ��வா/0 
பல�� அ0தா' - பல ஹின�� அ0தா'. ]�.7� மா�.�ெகா�1வி�ட 
6I �6 ஏ0� உதவ இயலா0. அைத#  �றி#  �றி வ�� தா:மீ' ேபா� 
தவி�கிறா�. அ*த/ தைல�ைற வைர அ��வா/0� பாச,க� பிரகடன,களாக 
ெவளி வரா. இ*தமாதிாி# சமய,களி' தவி�பி�தா' ெதாி;�. 
 
அவF*தா' தவி�கிறா�.  
 
எ,கF�6 எ'5� அவ� க�லாகேவ இ��க �.யா0. ந�ளிரவி� ைதாிய��ளவ� 
க��ப� கி�க/0� ேபா: வி�கிரக/தி' க'ன/ைத/ ெதா�1� பா�,க�. 
நைன*தி��ப0 ெதாிய�ேல? 
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நா' எ'ன�பா ெச:ேவ'? க�மா அ�பா. க�மா யாைர வி�ட0? விைனயி7�*0 
யாரா� த�ப �.;�? எ'னா� ஒ� விரைல�<ட அைச�க �.ய வி�ைலேய, எ' 
ெச:ேவ'?" 
 
அவF*தா' எ,கFட' அNகிறா� - ஒேரய. யாக திSெர'5 அவ� ைகைய 
விாி/0விடா0 இ�*தா� எ,க� ெப�� ��ணிய�. 
 
அ�ணா��6� க'ன,க� ஒ�.�ேபா:� க�க� 6ழி விN*0வி�டன. உயிைர� 
ேகாைழயாக/ 0�பி�ெகா�.�*தா�. யாைன ேபா'ற உட� ேத:*0 Jைனயி' 
நிழலாகி, அ0��, அ0��. திகி� எ,க� எ�ேலாைர;� கLவி�ெகா�ட0. 
 
அ�மாைவ/ தவிர. 
 
அ�மா �க/தி� தனி ஒளி வ*0வி�ட0. கைள வ*0வி�ட0. அ0மாதிாி� கைள 
காண�<டா0 எ'5<ட ஒ� க�சி உ�1. 
 
அவ� எ'ன ச/திய� மற*தவேளா? 
 
அ�மா பா. நீ,க� யாராவ0 ேக�.��கிறீ� கேளா? எ'னேவா உள5கிேற', 
அ*த ேவைளயி�  ழ7� மா�.�ெகா�1. அவ� 6ரைல� ப�றி ேவ5 
ச*ேதாஷமான இட/தி� விவாி�கிேற'. அவFைடய பா1� 6ர7� ெப�ைம 
இ�*த0 எ'5 ம�1� ெசா�7 நி5/தி�ெகா�கிேற'. ெப�E�6� ெப� 
ேக�கிறா�. 
 
"எ'ன. உ' கN/தி� ெதா,க�ேல!” ெப�*தி� பய�ப1கிறா�. 
 
பி�ைள�6� கிட*த தவ/ைத� கா�.M� இ�ேபா தா7�6 இ�*த தவ/தி' 
ெந��ைப� ப�றி எ'னா� ேபச�<ட �.;மா? 
 
எ,கைள அைழ/0�ெகா�1 - ராமாமி�த�, சிவ�பிரகாச�, பா- - இ1�பி� 
ைக�6ழ*ைத;ட' ைகயி� எ�ெண:� 61ைவ;ட' விள�கிட, எ,க� 
R�ைடய1/0� ப/0� பதிைன*0 R1க� த�ளி யி�*த ெப�மா� ேகாயிM�6� 
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ேபாவா�. 0வஜ �த�ப/த.யி� எ�ேலா�� சாD டா,கமாக விNேவா�. 
அ�ணா��6 உட�� சாியாக ேவ�1�. ைக�6ழ*ைதைய;� 6��ற� 
ேபா1வா�. அ0 R� எ'5 அN�. 
 
ப�ட� ெவளிேய வ�வா�. �5வ7�பா�. "6ழ*ைதைய அழவிடாேத�மா. அ0 
ேசவி�க/ ேதைவ இ�ைல. அ0ேவ ெத:வ�." 
 
"அ�ப.யானா� அத' 6ர� அவ-�6� ேக�க�1�.” 
 
அ*த உ�கிர�, அ*த ெவறி, அ*த� காளி/தன� அ�மாவிட� எ�ப�ேம உ� 
உற,கி� ெகா�.�*த0 எ'5 எ' அபி�பிராய�. சமய/தி� ெவளி�ப1�. 
 
6��சாமி �த7யா� - வா)�ைகயி� எ' ேநா�ைக பாதி/த சிலாி� அவ�� ஒ�வ�. 
அவ� ெசா�வா�: “ெப�களிட� எ�ப�ேம ெகாIச� ேப:�6ண� உ�1.” 
 
அ�மாவிட� பாச�, ப�தி, அ'�, பிாிய� - இ*த அ�மா��6� இ*த� பி�ைள�6� 
உ�ள ப*த� எ,க� 61�ப/0� பிரசி/தமாகிவி�ட0. அைத மைற�கேவா, 
ம5�கேவா அவசிய� இ�ைல. 
 
அ�மாவிட� அ'� பிாிய�, பாச�, ப�தி - இைவ எ�லாவ�ைற;� �'னி�1� 
ெகா�1 என�6 அவளிட� எ�ப�ேம ஒ� ேலசான அ#ச� உ�1. 
 
�த7யா� ெசா'ன0 காரணேமா? 
-------- 
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 18181818    
 
மா,க�ய� பி#ைச எ1�6�ப. அ�மா��6 யாேரா ெசா'னா�க�, ஆனா� அ�மா 
எ1/ததாக விவர� இ�ைல. 
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ஆனா�, மா,க�ய� பி#ைச யாேரா எ1/ததாக/ தா' பா�/த0 ப�றி அ�மா 
எ'னிட� ெசா�7யி�� கிறா�. ெசா�M�ேபாேத அ�மா��6 அNைக வ*0 
வி�ட0. என�6 Jமி ந1,கி�5. 
 
வயதான த�பதிகளா�. கிழவ� நிைனவிழ*0 ேரழி/ தி�ைணயி� கிட�கிறா�. 
அவ�ைடய அக�ைடயா� - மாமிெய'5 ெசா�ேவனா, பா�. எ'5 ெசா�ேவனா? 
நைர மIச� J/0வி�ட அ*த� <*த� �.#சி� ம�7#சர� ஆட, ப�1��டைவ 
உ1/0, இ� ைககளிM� �*தாைன/ தைல�ைப� பி./தப. R�1 
வாச�ப.களினி'5 சரசரெவ'5 இற,கி/ ெத�வி� ேவகமாக நட*0 ெச�கிறா�. 
 
இர�ெடா� வா�கிய/தி' அவசர R#சி�, நிமிஷ/தி� கா<ழிைய உ�க� �' 
ெகாண�*0 நி5/0� ஆ�ற� அ��வா/0�ேக வழிவ*த பா1. 
 
ெந�றியி� பத�க� ேபா'ற 6,6ம� ெபா�1. பா�.யி' த*த# சிவ�� - 
ஈெத�லா� அ�மா ெசா�லவி�ைல. 
 
“என�6 மா,க�ய� பி#ைச ேபா1,கேள'!” "எ' கணவ-�6 உயி�� பி#ைச 
ேபா1,கேள'!” அ�மா அலறிய0 இLவள�தா'; மி#செம�லா� அ*த அலற7' 
நா.� 6பிாி� ெநIசி� ந1,6� எதிெராளிக�, எதிெரா7க�. 
 
அ0 மாடRதி, ஒ� சாாியி� R1க�; எதி� சாாி ேகாயி� மதி�. அத' ந1ேவ ஓ,கி 
எN*த ேகா�ர சா�சி. இ0�� தாேன எN� ேதா�ற*தா'. ச/திய சாையக�. 
 
அ*த� <�6ர� ேக�1 உ�ளி�*0 பதறி ஓ.வ*த ெப�.ாி' 6வி*0 ந1,6� 
கர,களினி'5 பா�. யி' �'றாைனயி�, அBைத;�, மIசF�, 6,6ம��, 
கா � ெப:கி'றன. அைடயாளமாக ஒ� ப/0 R1 தா�., த' R1 தி��பி, 
�'றாைனயி� ேச�*த பி#ைசைய� பா/திர/தி� ெகா�.ய0�, ஒ� தா7� 6�1� 
ேச�*0 விN*ததா�. எ*த� ��ணிய வதிேயா? 
 
பா�. கைத �.� எ�ப.? அ�மா ெசா�ல வி�ைல; நா-� ேக�கவி�ைல. 
ெதாிய��ேவ�டா�. ஆனா� அ*த# ெசய7� அட,கியி��6� அ�ல0 
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அட�கியி��6� ஆணவ ஒ1�க�, எ�ம�1�6? உன�6 அக�ைடயா' - 
அவ'<ட இ�ைல- தா7 அவசிய� ெதாிகிற0? அ*த அள��6 ஆ/ம பாீ�ைச. 
 
“என�6 மா,க�ய� பி#ைச ேபா1,கேள'!” �� =�/திகளி' ேதவிமா�கF� 
த,கைளயறியாமேல த' த' கN/0# சரைட ெந�.� பா�/0� ெகா� கிறா�க�. 
இ/தைன�6� அவ�க� கணவ'மா� அமர�க�. ஆயி-� ஏேதா �ாியாத திகி� – 
ஆலய மணி அல5கிற0; சா�சி ெசா�ல நீதி ம'ற/0�6 அைழ�கிற0. 
 
"அநியாய� ேநரவி��கிற0. உ,க� பா/திர/0� காகேவ அ0 ேநராம� பா�/0� 
ெகா�F,க�." இ0தா' அத' ேசதி. 
 
கைடய7�, பா�கட� ெகா*தளி�கிற0. கைடவ0 அ�த/0�காக, அ�த� 
அமர/0வ/0�காக. 
 
உயிாி' இய��, உ�Fண��, ேநா�க�, ல<ழிய� எ�லாேம அ0தா'. நா' 
அழிய�<டா0. 
 
ம/0# Tேடறி இமய/தினி'5 ெந���� ெபாறிக� பற�கி'றன. 
 
“என�6 மா,க�ய� பி#ைச ேபா1,கேள'” இமய� <�6ர71கிற0. 
 
"இெத'ன தி��ப/ தி��ப/ தி��பயாமி? ப�க� ெரா�பியாமி ?” 
 
அ�ப./ ேதா'றி' அ�ப.ேய இ��க�1�. எ,ெக,ேகா திாி*0 அய�*0, 
பாைலவன# ேசாைல�6 வ*தி��கிேற'. இ� உ�ள,ைககைள;� கி�ண� 
ேச�/0, உயிாி'  ைனயினி'5 இர�1 ெமா�F அ�ளி� 6.�கிேறேன! 
அ�ப.ேய அ*த� பா� மண7� சா:*0 அ�ணா*0, ஆகாய/தி� க� 
வி�.��6� அ/தைன நB/திர,களி� எ' =தா ைதயைர/ ேத. அைடயாள� 
க�1 அவ�க� ஆசிைய� �0�பி/0� ெகா�கிேறேன! அ/தைன;� உயிாி' 
ஊ�ஜித*தாேன! 
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“பதி�ேதஹி! பதி�ேதஹி! பதி�ேதஹி! பதி�ேதஹி! பதி�ேதஹி! பதி�." இவ�தா' 
நளாயினி, அவ�தா' பாIசா7. இ0ேவ பாரத�. 
 
ஆகேவ அ�மாவி' தவ பலேமா, �த7யா� ெபா0வாக� ெப�கF�ெகன 
உண�/திய ேவ5 பலேமா, வியாதி பல� ஒ1,கி, ஆனா� �.*த ம�1� அத' 
ப�களிைடயி� அ�ணாைவ� க./0� கச�கி ெம'5 விN,க� பா�/0 �.யாம�, 
ேகாப/0ட' உமி)*0வி�ட0. ஆனா� எ�ப.�ப�ட மீ�சி! அ�ணா, த' 
அ�தியி7�*0 எN*0 வ*தா�. 
 
He cried in a loud voice. Lazarus come forth. 
 
And he that was dead, came forth bound hand and foot with grave clothes and his 
face was bound about with a napkin. Jesus saith unto them Loose him and let him 
go. (St. Jhon, XII. 43,44)  
 
எ,க� அ�ணா எ,ேக? ஏ', உ,க� அ� ணாைவ உ,கF�6 அைடயாள� 
ெதாியாதா? ஆ�. அைடயாள�தா' ெதாியற0. உ,க� அ�மா��காக� ேபா�ட 
பி#ைசதாேன! ப. அ.யி� அBைத, பிைழ# � ேபா,ேகா. 
 
அ�ணா கைடசிவைர 61மி ைவ/தி�*தா�. கச�பி' வா��பிட/தி� உத1க� 
நிர*தரமாக �5�கி� ெகா�1வி�டன. ெநIசி' �� எM�� ��.�ெகா�ட 
உடேன அத' கீ) ெநI � 6ழியி� எ�ெணயி�1/ திாிேய�றலா�. ெசழி�பான 
அ*த buff க'ன,க� ஒளி ம,கி, அவ�றி� சதா ஒ� ம��சி, <டேவ சிைற ைவ/த 
சீ�ற�. 
 
இ�*தாM� அ�ணா, எ,க� அ�ணா. எ,கF�6 அ�ணா மிIசியி��கா�. 
 
அ�ணா த' ப/திய# சா�பா�ைட# சா�பி�1 வி�1 - எ�லாேம தனி# சைமய�, 
தனி அள� ஏன/தி� அளவாக# சாத� வ.ய� உ�பட - ப�ளி� <ட/0�6/ 
தயாராகிறா�. அ*த� பIசக#ச�� close Coatl�, ட�ப-� கN/ைத#  �றிய 
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அ,கவ�திர��அவ�றி�6� அவ� உடM�6� ச�ப*தமி�லாதைவ ேபா� அவ� 
ேம� மா�. ைவ/தி��கி'றன. இ'-� ெகாIச நா� ஒ:வி� இ�*தா� ேதவைல, 
ஆனா� திணறி�ெகா�ேட-� ேவைல�6� ேபா:/ தா' ஆகE�. இர�1 
மாத,களாக� 61�ப� திண5கிற0. சாியான ேசாதைன� கால�. 
 
இ�ேபா ேதா'5கிற0. கட�ள�<ட ப�ளி�<ட வா/தியா� மாதிாிதா'. அவ� 
 ழி�க/ தீ�மானி/0 வி�ட ைபய', ேவ5 காரண,களா� - மா��6� <�ட7� 
வா/தியா� த�ைப#  �.� கா�.ேயா, ேநா��� மா��கி� <ட வா,கி 
ஈ1க�.ேயா, அ�ல0 சிபாாிசிேலா, அவ� சிவ��� ெப'சிM�6/ த�பி/0 வி�டா� 
அவரா� அவைன ேலசி� ம'னி�க �.வ தி�ைல. "ஓ! அ�ப.யா சமா#சார�? நீ 
இனிேம� எ' �'னா� உ�கார ேவ�.யதி�ைல - பி'னாேல ேபா! அ�ணா 
back bench�6/ த�ள� ப�1 வி�டா�. அ,ேக ேபானவ�க� *Devils island ேபான 
மாதிாி. அதி7�*0 த�பேவ வழி கிைடயாதா�. 
----- 
* French penal settlement. 
 
ெப*0� பா�.யி' பாச� ேவ5. விதியி' ேதவைதகளி' ேகாப� ேவ5. Jசாாி வர� 
ெப5� தய� Jசாாி ேகாப� ெபா�லா� ேகாப�. ெப*0� பா�.யி' 
அைண��/தா' கN6 வ�ட/தினி'5 6Iைச� கா�பா�றி� ெகா�.��கிற0. 
 
அ�மா �க� இ�ேபாெத�லா� ெகாIச� இ5கி யி��கிறதா? அ�ணா த'ைன� 
பா��காத சமய/தி� அவ� அ�ணாைவ� பா��6�ேபா0, அ�ணா ைவ� 
பா��கவி�ைல. அ�ணா��6� பி'னா� அவF�6 ம�1� ெதாி;� ஏேதா 
நிழM�வ/ைத� பா��கிறா�. “வா உன�கா#  என�கா# ” 
 
"எ'ன�மா ேபசி�கிேற?" 
 
அ�மா எ'ைன ெமளனமாக� பா��கிறா� யாேரா அ*நியைன� பா��கிற மாதிாி. 
 
�ாிய�ேல. 
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R�1 நட�பிேலேய கா� மாதிாி ஏேதா gear மாறியி��கிற0. இ0ேபா� �0 
வா�/ைதக�, நா,கF� வாச� தி�ைணயி� உ�கா�*தப.ேய, அ�/த� ெதாி*ேதா 
ெதாியாமேலா க�5�ெகா�ள ஆர�பி#சா# . 
 
எ' 6�./ த�பி இ�ேபா0 விரலானாயி�ைல. உரலானாகிவி�டா'! இ'-� 
ஆகி�ெகா�.�� கிறா'. சிவ*0 தளதள/0,  ��ைட மயி�, அழகிய ெப�� 
விழிக�, =�6 எ' மாதிாியி�லாம�, <ாி�1� ெகா�1 வ�கிற0. அவ' அ�ணா 
ஜாைட, இ�ட ெபய� ைவ/ய7,க�, இ�ப/தா' சிரம�ப�ட நிைன�ட' 
�ழ�க/தி� ெகா�1 வ*தி��கிற0. 
 
அ�மா ெப�மா� ேகாயிM�6� ைகயி� எ�ெண:� 61ைவ;ட' 
ேபா:�ெகா�.��கிறா�. த'ேனா1 வர எ,கைள� க�டாய�ப1/0வதி�ைல. 
எ,கF�6� சிர/ைதயி�ைல. எ*த� �0 நிைல ைம�6� உடேன சாியாகிவி1� 
த'ைமயி� 6ழ*ைத கF�6 நிகேர கிைடயா0. ெபாியவ�கF�6#  �1� 
ேபா�டாM� வர� ேபாவதி�ைல. 
 
அ�ணா��6� பகM� இர�� இN/0 =#சி� த*தி� க�ப� வாசி/தா� எ'ன, 
எ,க� ]�க� கைலவதி�ைல. ரா#சா�பா1 �.*த0� நா,க� எ,க� ஜமாைவ# 
ேச�/0�ெகா�1 வாச� தி�ைணயி� <./ தா/தா ெசா'ன கைதகைள# 
ெசா�7� ெகா�.��ேபா�. எ,க� ெசா*த# சர�ைக;� ேச�/0 எ,க� �0 
அைலயி� (அ^ஹா அ�# ன' கைதைய/ ]�கி�ெகா�வா'. Yம' வி�லாளி 
ஆகிவி1வா'. ல Dமணேனா1 க�ணைன# ச�ைட�6 வி�1� பா��ேபா�. 
ராவண-�6 இர�1 ='5 தடைவேய-� ;/த/தி� ெவ�றி கிைட�6�. 
ராம-�காக, அேசாகவன/0 மர,கைள வைளய வ*0 சீைத ம.�பி#ைச எ1�பா�. 
எ,கைள� ேக�பத�6 ஆ� இ�*தா�தாேன! 
 
பி�ைள�6 உயி��பய� இ�ைல எ'5 ெதளி* த0� தா/தா ஊ��6� 
�ற�ப�1வி�டா�. அவரா� ெப�*தி�ைவ� பிாி*தி��க �.யவி�ைல. 
 
“ெப�*தி�ைவயா? ெய# மிையயா?" அ�ணா ம'னிைய� ேக�பா�. “பி�ைள 
உட�� ேதற இ�1� க�.ன பா�1�கைள அவளிட� அர,ேக�ற ேவ�டாமா ?” 
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"ஆமா�. சி'ன நா/தனா� காலமானபி', அ�பா�6� ெபாிய/ைததா' 
ேயாசைன�6. அவF� சாமானியமா? ராமநாத�ர� �ம�தான ச,கீத வி/வா-�6 
வா)�ைக�ப�.��கிறா�. உ,க� அ�பா கா�நைட�6 வாளா. ெகா�ைல��ற�.” 
 
‘சாிதா' ம'னி, நா' ெசா�ற0 வாளா. அ/ைதைய இ�ைல. இ*த# 
சாம�/தியெம�லா� உன�ெக�ேபா வ*த0?" 
 
அ�ணா��6, அ�பாவி' காத� கிழ/தி ேம7�*த கசபைப ம'னியிட� நா' 
காண �.ய வி�ைல. ம'னி, உ,க� ேதா� வ7ைம த.மனா, அ�ல0 இ�ேபா0 
எ,க� பாைஷயி�, adjustment திறைம அLவள� அபாரமா? 
 
எ' த�பி இ'ன�� எ'னிட� பா1கிறா'. ெகா�காி�கிறா', வா:�பா1 
ஒ�பி�கிறா'. அஜ��! அஜ��! அஜ��!" (ந1வி� ‘d’ கா7 ெதாிகிறதா?) அ0 
இ�லாததனா�தா' நீ தி�டா./ ெத�� 6ைல*0 உ�ேளேய ெவ*0ெகா�1 
வய �6 மீறின கிழ� கா�டேற! எ'ைன�பா�, எைத;ேம காதி� ேபா�1� 
ெகா�ளாததா� எLவள� இளைமயா யி��ேக'! நா' ஆத�பா�க/0 M.G.R. 
 
ைசதா�ேப�ைடயி� 6.யி�*தேபா0 ைசதா� ேப�ைட M.G.R. 
 
ஒ�நா� எதி�R�1� ைபய', ெப�ைமயாக எ,களிட� ஒ� சாமாைன� 
கா�பி/தா'. அவ-�6/ ெத�வி� கிைட/ததா� Compass. நிமிஷ� <ட ஓயாத 
அத' �� ஆ�ட� எ,கF�6 ஆ#சாி ய/ைத விைளவி/த0. நா� ],கி� 
ேபாயி�டா� <ட அ�ப./தா' 0.#  �.��6�. எ,க�பா ெசா'னா. 
 
அ�ணா உட�� அ�ப./தா' இ�*த0. ஒ� நிைலயி� இ�ைல. 
ப�ளி�<ட/தி7�*0 வ�வா�. 6ஷியாகேவ இ��பா� �\ஷ'கைள� 6ைற/0� 
ெகா�1 வி�டதா�, அ�ணா இ�ேபாெத�லா� எ,கF�6� <டேவ கிைட#சா� 
எ,கF�6# சாியா ேபசி�1, 6�மாள� அ.# �1, இ*த அ�ணா இ/தைன நா� 
எ,ேகயி�*தா? அ�ணா எ�ேபா தின� ப�ளி�<ட/தி7�*0 தி��பி வ�வா? 
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ரா/திாி எ,கைள அைண#  �1 ப1/0�பா. ஏேதா நா,க�லா� ெபாிய ம-ஷா 
மாதிாி ப�ளி�<ட/தி� அ'னி�6 நட*தைத# ெசா�Mவா�. 
 
"அ�மா� ெபா�ேண, இ'னி�6� 6ழ*ைத கேளா1 ேச�*0 என�6 ��ற/தி� 
நிலா#சா�பா1.” 
 
"ஐேய, ஜா7! ஜா7!” நா,க� ைகைய� ெகா�.� ெகா�1 ெகா�காி��. அ�ணா 
கN/ைத� க�.� கலாமா'- ஆைசயாயி��ேக! ஆனா� அ0 <� .ாி,ைக 
உறிIசி� 6.�கிறா'கேள அ*த� ��6ழா: மாதிாி �றிI �டா? கN/0 
அLவள� ச'ன� –  
 
"அ�மா� ெபா�ேண ! இ'னி�6 எ'ன சைமய� ?" 
 
அ�ணா��6 ரா/திாி மாத/தி� 35 நாைள�6� �N,கலாிசி� கIசி (ேக� பி.�க� 
கா/தி��பவ� ஏமா�றமைடய� கடவ�. இத�6 �' ப�க,களி� Poetic licence 
ப�றி ஒ� பிரச,கேம நிக)/தியி�� கிேற'. அ0தா' இ0) 
 
ப#ைச மண/த�காளி ெவ*தய� 6ழ��, கீைர மசிய�, ேவE�னா அாிசி அ�பளா� 
 �1� ேபாடேற'. 
 
"ேபD. ராஜ சா�பா1! இ0�6 ேம� எ'ன ேவE�?" 
 
"க�.�பா வ1மா,கா: உ,கF�6� கிைடயா0. உ,க� க�ெண�லா� எ,:ே◌ , 
இ*த# T)#சி ெய�லா� எ0�6'- என�6/ ெதாி;�." 
 
"சாி, ேவ�டா�, ேமா�� சாத/0�6� கீைர;� 6ழ��� கல*0�க� ைகபி.�க 
�.யாேத?” 
 
"ேமா�� சாதமா? ச�தாிஷி” 
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"ஆனாM� அ�கிரம� ப�ணாேத;,ேகா.. ேமாைர#  டெவ# � ேபா1,ேகா.” 
ஊாி� உ�ள அ/தைன ேப#ைச;� ேபசி�1, சிாி# �1, ச/த� ேபா�1�1 
சா�பி1ேவா�. 
 
"ஏ பச,களா! சி'ன வய ேல�*ேத என�6 இ�ப./தா' சா�பிடE�- ஆைச. 
ஆனா� அ0 இ�ேபா/தா' கிைட�கE�- இ��கா�ேபா� இ��6." 
 
மன� நிர�பற0'னா நிஜ�மா அ0�� Cup ேபால வழி;�- ேலசா அ�பேவ ஒ� 
உண�#சி ேதாணி/0. 
 
இ'-� ேமா�Iசாத/0�6 வ*தி��க மா� ேடா�. அ�ணா ேப#  
அட,கி�ேபா:, எ,கைள ஒ� தி-சா� பா�கறா. அ*த மிர�ட �ழிைய 
அைடயாள� க�1ெகா�ள எ,கF�ேக ெதாிI  ேபா# . அ1/த சில வினா.களி� 
“ெகா� ெகா�, ெலா�6 ெலா�6, க� க�." அ*த ஆ�0மா அர�க' ெகாM  
க�.�.��பானா?. 
 
ெநIைச அைட�கிற0. ேட:, உன�6 ைதாிய� இ�*தா� ெவளிேய வாடா, 
அ�ணா உ�ேள ஒளிI  �1 அவைர எ'ன மிதி மிதி�கேற? நீ மா/திர� 
க�ணி� ப1, உ'ைன எ'ன ப�ணேற' பா�! 
 
“ச�தாிஷி, ெசா'னா ேக�கைறயா? நீ எ�லா� ெவ�ட ெவளியி� உ�கார�படா0 - 
இ,ேக கா�5 நடமா�ட� ஜா�தி." 
 
இ�ம�, இN�பி' அவ�ைதேயா1 அ�ணா திண5வா�. “ம'னி, கா�5 
இ�லா�டா, நா� எ�ேலா�� ெச/0�ேபாயி1ேவா�. கா�5 இ��ேகா, 
இN/0�டாவ0 இ��ேக'. இ� லா�டா, ஒேரய.யா �ேளா�." 
 
"அட ேபாடா அசேட, நீ ெசா�ற கா�5 ேவேற! நா' ெசா�ற கா�5 ேவேற!” 
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அ�மா ஒ�E� ேபசமா�டா�. அ�ணாவி' அவ�ைதைய உ�5 
கவனி/0�ெகா�.��பா�. அவFைடய கறிேவ�பிைல� க'5 ம5ப.ய� �ய7� 
சி�கிவி�ட0. 
 
ம5ப.;� - ம5ப.;� - இ0வைர எ/தைன ம5ப.ேயா? கண�கி�ைல இ'-� 
எ/தைன இ��ேகா ? 
 
சாியானப. எ,க� நிலா#சா�பா�ைட� ெக1�க வ*த பாவி வியாதி. 
 
நிலாவா? யா� ெசா'ன0? அ0 அ�ணா ேப# �6# ெசா'ன0. எ,கேளா1 
ேச�*0 சா�பி1� ச*ேதாஷ/0�6 எ�லா� ந1��ற/தி�, லா*த� ெவளி#ச�தா'. 
இ*த R�.M� மி'சார� கிைடயா0. ேவE�னா நB/ர ெவளி#ச/ைத# 
ேச�/0�ேகா - அ0�� கிைட#சவைர. இ'னி�6� ெகாIச� க5�க�, 
நிலாெவ�லா� அவரவ� மன  நிலா/தா'. 
 
கால� சாியானப.தா' எ,கF�6 வ�காி/0� ெகா�1 இ�*த0. 
 
ஒ�நா� சாய,கால� ம'னி அ1/த ெத�வி� ஏேதா சாமா' வா,க, எ'ைன/ 
0ைண�6 அைழ/0�ெகா�1 ேபானா�. 
 
எதி� R�1� _ைழI  ேபானா� பி'க�1 வாச7� அ1/த ெத�. அ�ப./தா' 
ேபாேனா�. அ*தியி��1. கைடகளி�, இ�ெபா/தா' அ,6 மி,6மா:# ேசா�ப� 
மி-� மி-� வி1கி'றன. 
 
ெத�வி� ச�கர,க� பற*தவ�ண�, எ,க� கைட எதி��ப�க� சட�- நா' ம'னி 
ைகைய வி�1�1/ ெத�வி' 65�ேக பா:*ேத'. 
 
"J�! J�!" 
 
எ'ேம� ஒ� ெபாிய க�டட�, ராய�ேப�ைட ஆ�ப/திாி மாதிாி - 
த'னிட/தி7�*0 ேப�*0 வ*0 எ'ேம� ேமாதி�5. கா� அ.யி� ேபா:வி�ேட'. 
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�' ச�கர�, அ1/0, பி' ச�கர�. இர�1�6� இைடெவளி மி'ன� ேநர/திM� 
ம�1. ஆனா� தனி/ தனி ேநர� - ம�ைடேம� ஏறி இற,கின0 என�6 ந'றாக/ 
ெதாி*த0. வாயி7�*0 ஒ� ச/த/0�6 ேநரமி�ைல. ச/த� மற*0ேபா# . 
 
அ�பா, எ'ன அ.! கN/தி� ஏறி இ�*தா�, லா.ச.ரா. (“�ாியாத எN/தாள�, 
�ாியாம� எN0வேத அவ� அ�ச�!”) ஏ0? ம�ைடேய ஏ' இ*த இர�1 
அ.கF�6� ச�னி ஆகவி�ைல? (ம�ைடயா அ0? சாியான மர�க�ைட" 
ேத,காைய#  �1வ0ேபா� ‘ண� ண�' ப�ணி�ெகா�1” - அ�ணா)  
எ,கைள#  �றி உடேன <.வி�ட <�ட/0�6� ேக�கEமா? யாேரா ஒ�வ' 
எ'ைன எN�பி நி5/தி எ'ைன/ 0�� த�.னா'. ஒ� சிரா:��<ட இ�ைல - 
அ1/தநா� ைபய'களிட� Y�றி� ெகா�ள (ேபாடா [� விடேற!) என�6 ஏமா�ற� 
தா'. Death takes a Holiday. 
 
பா�. இ� க'ன,களிM� அைற*த ைகேயா1 க�லா:# சைம*0வி�டா�. 
 
காைர/ ெத�ேவார/தி� (அ�ேபா�லா� Platform க�டவி�ைல) நி5/திவி�1 
யாேரா இற,கி எ,கைள� பா�/0 நட*0 வரா� - ைபயி7�*0 Purseஐ 
எ1/0�ெகா�1. எ'ைன/ ெதாட�<ட இ�ைல. (அவ� ைகயி� நா' பி �6 
ஒ�.�ெகா�டா�? அLவள� ெபாிய ம-ஷ�) ஒ� �ைற <�*0 கவனி�கிறா� 
தைலயி7�*0, கா� வைர. Purse ைப�6� தி��பிவி�ட0. 
 
"யார�மா பா�.? உ' ைபயனா? நீ,க� எ�லா� இ�ப.� ெபா5�பி�லாம� 
6ழ*ைதகைள ந1/ ெத�வி� ஒட வி1,ேகா. அ��ற� எ,கைள� 6/த� 
ெசா�M,ேகா? இ*த நா�1�6 எ�ப.#  த*தர� வ�� Road sense ஏ கிைடயா0! 
Fools!” 
 
<�ட/தி� மைற*0வி�டா�. கா� �டா�� ஆ6� ச/த� ேக�கிற0. Ford ஆ? 
Chevrolet ஆ? அ�ப�� எ' கவைல ஏ' இ�ப. ஒ1கிற0? 
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அ'5 நா' R�.�, ெபாிய ஹிேரா, என�6� ேபா�.யி�ைல. அ�ேபா M.G.R 
எ,ேக சி'ன� ைபயேனா? ரஜினி இ'-� பிற�கேவயி�ைல. அ�பா.! 
 
ம'னி, என�6 உதிாி விJதி இ�1, ந1 ��ற/தி� எ'ைன உ�காரைவ/0#  �றி� 
ேபா�1 - ம'னி ந1 ��ற/தி� எ,ேகா ஒ� =ைலைய �ைற# � பா�/0�1. 
 
"க��ப�ண' ேம� ஆைண - ஒ.�ேபா - இ,ேக வி�1 ஓ.�ேபா!” யாைர 
அத�1கிறா�? 
 
"உன�6 எ'ன ேவE�" அ'5 இர� என�6# சா�பா�.� தனி மாியாைத என�6 
எ'ன ேவE�? பாMI சாத�தா'. 
 
"ஏேல, நீ ெச/0� ேபாயி�*தா�, உ'ைன எாி�கிற வயசா? �ைத�கிற வயசா?” 
விரலா' அவ� ைககளி 7�*0 எ'ைன� பா�/0# சிாி�கிறா'. 
 
"ேபா5�டா ச�தாிஷி உ' ேவ.�ைக!" ம'னி எ'ைன =��கமாக அைண/0� 
ெகா�டா�. "தவ� கிட*0 ெப/த 6ழ*ைத. ெப�*தி� ேபா�ட பி#ைச அவைள 
உதாசீனமா:� ேபச எ�ப.டா உன�6/ ேதாணற0?" 
 
ம'னி சீறி அ'5தா' பா�/ேத'. �த� தடைவ, கைடசி/ தடைவ ெர�1� 
அ0தா'. 
 
இவா�லா� இ�ப. அம��கள�ப1/0வதா�, என�6 ேலசா பி'ம�ைடயி� 
வ7�கிற மாதிாி இ��ேகா? 
 
உ�ைமயிேலேய வ7�க/தா' ெச:த0. பி' ம�ைடயி� ' ��  ��' - அ*த 
அ.�6 அதாவ0 இ��க ேவ�டாமா? ]�க� வரவி�ைல. ப1�ைகயி� �ர�1 
உ��ேட'. ஊஹ"� - �னகலாமா? இ�ைல. ம'னி;� அ�மா�� ேப# �6ர� 
ேக�கிற0. அவாF�6� ]�க� வர�ேல ேபாM�. வி. விள�கி� உ�கா�*0 
ெகா�1 அவ�க� நிழ� உ�வ� (Silhouette) ெதாி*/0. 
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"அ�மா� ெபா�ேன! 6ழ*ைத�6 ேநர�<டாத0 ேந�*தி�*தா� எ'ன. 
ப�Eேவா�?" 
 
"நா� எ'ன/ைத� ப�Eேவா�? வர/ைத� பட ேவ�.ய0தா'." 
 
“எ'ன. அவ' எ'னேமா விகட� ப�ணறா'! நீ வி�ேட/தியா� ேபசேற! 
எLவள� ெபாிய பழி பாவ/0�6 ஆளாகியி��ேப'? அ��ற� எ' கதி எ'ன ? 
ெமன�ெக�1� 6ழ*ைதைய அ1/த ெத���6 அைழ# � ேபா: நா' யமனாக 
�ைள�க இ�*ேதன.?” 
 
“ஒ�  *தர�  �ரமணிய� ேபான0�6 ேமேலயா ம'னி? ப/ேத நாளி� 
இர�1ேபைர;� பறி ெகா1/0�1 உசிேரா1 பாவி நா' இ'-� இ�ைலயா?" 
அ�மா ச�ெடன ம'னி ம.யி� �க/ைத� �ைத/0� ெகா�1 அNகிறா�.  
ம'னி பாி�ட' அ�மாவி' தைலைய� ேகா0கிறா�. 
 
அ�மா ச�ெடன எN*0 உ�கா�கிறா�. இேதா ம5ப.;� அ0�6ேம� பிரளய� 
இ�ேபா வ*தி��6. நா-� எ'னேவா என�6 மிIசி யா�மி�ேல'- வைளய 
வேர'. ஆனா� என�6 ஒ� சமய� இ�லா�டா ஒ� சமய� பயமாயி��ேக! 
 
ம'னி அ�மாவி' தைலைய/ த' ேதா�ேம� சா:/0� ெகா�கிறா�. "அ*த 
அள��6� ெப�*தி� வி�1டமா�டா�. அ�மா� ெபா�ேண, நா,கேள உ' 
ைதாிய/திேலதாேன இ��ேகா�!” 
 
அ�மாவி' மன�, நிைன�பெத�லா� ஒ� ெசறி*0 எ,ேக நி�கிற0 எ'5 
ெதாிகிற0. அ�மாவி' எ�ண/தி� நா' First இ�ைல. ஆனா� ஏேனா என�6� 
ெபாறாைமயி�ைல. 
 
�த� காத�, �த� 0யர�, �த� �றி� யா��6� ேந�� கவிைத. �'னாேலேய 
ெசா�7 யி��கிேற'. பி'னெர�லா� காய,க�; ேந�*0 ெகா�1 
தானி��கி'றன. ேந�*0ெகா�1தா' இ��6�. பட/தா' காய,கேள. 
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�7, சி,க�, சி5/ைத, கர. வனவில,6க� ேவ�ைடயா1ைகயி� அைவகைள;�-
தா' ப�க� க.�கி'றன. நக,க� கிழி�கி'றன. ெகா��க� 6/தி வா,6கி'றன. 
அ��க� பா:கி'றன. 6�1க� விலாவி� �ைதகி'றன. ��க� ைத�கி'றன. 
ஒெரா� சமய�� மி�க ைவ/திய'. இேதா வ*ேத' ராசாேவ! எ'5 க�.ய� 
<றி�ெகா�1 பா�ேடஜ"ட' ேதா'5கிறானா? அ�ல0 Androcles 
ஆஜராகிறானா? 
 
காய,க� ப�1�ெகா�1தா' இ��6�. �ைத*த 6�.' ேம� சைத =1�- 
அ��� �� தீராத விைன க�.��6�. 
 
ேவ�ைட நட*0ெகா�1 தானி��6�. ஒ�நா� இ�ப.ேய 6�1�ேகா அ���ேகா, 
ெபா�ெட'5 இைரயானாM� ேபா# . 
 
அ�ல0 –  
 
இ�ப.ேய ஆறி�ெகா�1� அNகி�ெகா�1� �N வய0 வா)*0 கைடசியாக ஒ� 
நா� அத' ேவைள வ*த0� மைறவிட� ேத. உயிைர நீ/தாM� 
ேபா# . 
 
ஆனா�…. 
 
எ�ப.;� அைவகளி' க�Yர� கைடசிவைர அைவகைள� ைகவி1வதி�ைல. 
மா*தைர� ேபால அைவகF�6/ த'னிர�க� கிைடயா0. 
-------- 
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 19191919    
 
Magic lantern Slide இ�ேபா0 மா5கிற0. ச�5 ெவ1�ெகன/தா'. ஆனா� 
ச�ப*த/0ட'தா'. 
 
Reserve Bank அ�ணாைவ� ப�றி# ெசா�ல� ேபாகிேற'; ெசா�7ேய ஆகE�. 
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அ�ணா ெபய� ெவ,க�ராம ஐய�. ஆனா� அவ� எ�ேலா��6� அணணா. 
Reserve Bank-இ� ேவைலயாயி�*தா�. பேராபகார� ெச:வதி�, அதாவ0 சாீர 
உபகார/0�6 - அவைர மிIசி என�6 யா�� இ0வைர நிைன��6 வரவி�ைல. 
 
க7யாண/தி� ச*தன�ேபலா, ச��கைர/த�1 ]�கEமா? <ைற��டைவ, 
தா7/த�ைட எ�ேலா ��6� கா�பி�கEமா? 
 
ப*தியி� ேகாக�ண� ]�கEமா? 
 
சைமய�கார' சைமயM�6/ 0�1 விழறெத' றா� மா��ெக�1�6� ேபா: 
வரEமா? 
 
இைதவிட ேம�. 
 
பிண� ]�க� கா�மா1 ஒ� ைக 6ைறகிறதா? அ�ணாைவ –  
 
<�பிடேவ ேவ�டா�. இேதா. “ஏ�பா அனா வசிய� கவைல�படேற? 
இ0�ெக�லா� ��ணிய� ப�ணியி��கE�." பIச�க#ச/0�6 உடேன மாறி 
இ1�பி� 0�ைட� க�.�ெகா�1, தைலயி� க�1�61மி, ெபாிய �ஜ,க�, 
ெதா�ைப, கேடா/ கஜ', க�Yர'. 
 
அ�ணா ைகப�1� கைரேயறினவ� எ/தைன ேபேரா? யா� கண�6 ைவ/0� 
ெகா�.��கிறா�க�. ந� சா�திர,க� ெசா�வைத ந�பினா� அ*த மஹா-�6 
ம5 பிற�ேப கிைடயா0. நாராயண-� அேதமாதிாிதா'. த*ைத வழி மக'. 
 
ஒ�நா� மாைல அமமா�� நா-� ஒ� சீ�� ர�தாளி வா,கி�ெகா�1 
(அ�ணாவி' தாயா� வயசான வளா#ேச! அ�ணா R�1�6� �ற� ப�ேடா�. 
 �மாதா', நல' விசாாி�க. அ�ணாவி' ஜாைக George town-இ� த��ெச�./ 
ெத�வி� ப�டனவாச�. நாM 6./தன/0�6 ந1வி�தா'. 
 



255 

 

ேபா:# ேச�*த0� R1 Jரா ஏேதா படபட�� பரபர�� க�ேடா�. <.� <.� 
ேபசி�ெகா� கிறா�க�. எ,கைள� பா�/த0� விழி�கிறா�க�. உ�ேள 
_ைழ*த�ட' எ'ென'5 ேக�ப0? ஆனா� T)நிைலயி� ஏேதா மி'சார�. 
மா.ேயறி# ெச' ேறா�. கீேழ விட மா.யி� அ�ணா வி1தி� ப�க� <�ட� 
ெதாி*த0. இ./0� �6*0ெகா�1 உ�ேள ேபானா� –  
 
ெமா�ைட மா.யி� அ�ணா மைலேபாM� சா:*0 கிட�கிறா�. =.ய க�க�. 
அவைர டா�ட� Stethoscope ைவ/0� பாிசீலைன ப�ணி�ெகா� .��கிறா�. 
 
அ�ணா ப�க/தி� ெமா�ைட மா.#  வாி� சா:*தப. அவ� தாயா�� மைனவி;� 
நி�கிறா�க�. 
 
டா�ட� பாிசீலைன ஒ���6/தா'. எ/தைன அ-பவ�. அவ��6/ ெதாியாதா 
எ'ன? எN*0 நி'5 ெப�=#ெசறி*0 உத�ைட� பி0�6கிறா�. ேவகமாக� 
கீழிற,கி# ெச�கிறா�. 
 
"ஐையேயா !" 
 
"அழாேத. க�ேண! இ�ைல, ெபா5/0�ேகாநா� எ'ன ெச:ய �.;�?” கிழவி 
ம�மகைள அைண/0�ெகா�1 அவ� ேமாவாைய� பி./0� ெகா�1 ேத�ற� 
பா��கிறா�. ஆ5த� ெசா�ைகயி ேலேய அவ� 6ர� உைடகிற0. இ�*0� 
சமாளி�க� பா��கிறா�. 
 
நா,க� ைகயி� ர�தாளி# சீ��ட' ேபயைற* தா� ேபா� நி�கிேறா�. 
 
இட�, ஏவ�, ஆ�டவனி' ேவ.�ைக# சி/திர� எ�ப.? 
 
ஒெரா� சமய� ேதா'5கிற0-ேச, இ*த வா)�ைக ஏ' த' உயி��6 வ*த0? 
சி'ன� ைபய' 0�பி;� 0ைட� ப�6#சிைய ஏ�றினா� 'பாவி’ எ'5 
தி�1கிேறா�.  �ெட7 வா7� கயி5 க�./ தைல கீழாக� பி./தா�, தா,க 
�.யவி�ைல. அ�ைடயி� ப�1�J#சிைய ஊசியா� 6/தி/ ைத�கிறா'. க�ைண 
=.�ெகா�கிேறா� கவணா� பறைவைய அ./0� கீேழ R)/0கிறா'. 
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அ/தைன;� அவ-�6 விைளயா�1. 'உ��ப1வியா நீ? எ'5 சபி�கிேறா�. 
ஆனா� இ��வனேம ஆ�டவனி' பாீைB�<டமாக விள,6கிறேத, அவைன 
யா� எ'ன ெச:வ0? 'ஆ�டவேன! உன�6 அ1�6மா? எ'5 அ�ப�� 
அவைனேயதா' சரணைடகிேறா�. நம�6� ேவ5 கதியி�ைலயா? அவ-�தா' 
இ�ப.ெய�லா� ந�ைம# ேசாதைன ெச:0 எ'ன ேத1கிறா'? 
 
அ�ணா ='5 ெப�கைள;�, ஒ� பி�ைளைய ;�, மைனவிைய;�, தாயாைர;� 
ந1வழியி� வி�1 வி�1 மீளாத த' தனி� பயண/தி� ேபா:வி�டா�. 
 
எ�ேலா�� இ'��றி��க எ�E� அ�ணா.  
 
யா��6� உபகார அ�ணா.  
 
ஆY� �ர�U� - ட�ப', ேகா�, பIசக#ச�, இர�ைட நா. சாீர� - கா�Y�ய 
அ�ணா. 
 
இ0 கட*0 ஐ�ப0 வ�ட,கF�6 ேம� ஆகிற0. நாராயண-� ாிஸ�L 
பா,கி7�*0 ஒ:� ெப�றாயி�5. 
 
ஆனா� -  
 
அ'5 ம'னி ேதாளி� அ�மா தைலைய இ,6 பா��ைகயி�, உடேன அ1/0, 
மகைன� பறிெகா1/த தா:, கணவைன� பறிெகா1/த ம�மகைள/ ேத�5� காBி 
நிைனவி� எNகிற0. 
 
Ballet, Silhouette, ெபா�மலா�ட�, Tableaux நாடக நடன,களி� இ0ேபாM� 
வித,க� உள. தவிர, சினிமா, .ராமா. ஆனா� எ/தைன வ�ட,களாயி-� 
அழியா0, ெநIசி� உைற*0ேபான இ#சி/திர,கF�6 ஈடா6ேமா? 
 
இ,6 ஒ'5 ெசா�வ0 �ைறயா6�. இ*த வரலா�றி� இ0வைர க�.��6� 
ச�பவ,க� அ�ப�டமாக��, சாய�களாக��, அைடயாளமாக�� எ' கைதகளி� 
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இைழ*தி��ப0, எ' எN/0ட' பழ�கமான வாசக�கF�6� �ாி*தி��6� எ'ேற 
ந��கிேற'. எ,ெக,6, எ'ென'ன, எLெவLவா5 என/ தனி�ப�ட �ைறயி� 
நா' விள�க� ேபாவ தி�ைல, அ-ப*த�� தர�ேபாவதி�ைல. ெபா0வாக அ0 
கைல�6� 6ைற� ஏ�ப1/0வதா6�. பாலாைட� �க�ட�. எN/தாள', வாசக' 
இ�வைர;ேம அவமான�ப1/0வதா6�. இல�கிய அ-பவ� ஆF�6 ஆ� ேவ5. 
அ0 வாசக-ைடய பிரய/தனமாக�� இ�/த� ேவ�1�. 
 
இல�கிய அ-பவ� எ'ப0தா' எ'ன? இைத/ தி�டவ�டமான ஒ� ச�ட/0� 
அைட�க �.*த தாக என�6/ ேதா'றவி�ைல. எ/தைன வியா�யா ன,க� ெச:ய 
�.;ேமா அ/தைனைய;� அ0 வா,கி�ெகா�1 ேமM� இட� கா�1�. இதி� 
பிரளய/தி�6� பி' ஆ�டவ' அதர,க� இள6� �தி�� �'னைகயி' 
ஒளியா�ட� ஒளி*0ெகா� .��கிற0 என என�6/ ேதா'5கிற0. 
 
ச�பவ,க� ேந�ைகயி� அைவகளி� Jமியி7�*0 பி1,கிய ஒ� கிழ,6 
�ர�1/தன�, ஒ� ேகார� - ஏ', தர�6ைற�<ட/ ெதாி;�. ஆனா� நிைனவி� 
��டமாகி அத' ேவைளயி� எN/தாக ெவளி�ப1� ேபா0, நிக)*த ேநர/தி' 
மிர�ட =��க� கழ'5 ஆனா� வM� 6'றாம�, ஒ� ெதளி*த 6Fைம ஒளி த�� 
 டராக மா5கி'ற0. எN/0�ேக ரஸவாத� உ�1. 
 
ஆனா� இத�6 அ.�பைட உ�ைம# ச�பவ� தா'. தி.ஜ.ர. ெசா�வா�: "எ*த� 
கைதேய-�, அதி� ெகாIசேம-� நிஜ/தி' ஆதார� இ�*தா�தா', 
ந�ப�<.யதாக�� ப.�பவ' அ/0ட' ஒ'ற� <.யதாக�� இ��க �.;�" 
ஆகாய/தி7�*0 நா� கிழி/ததாக, 150% க�பைன எ'5 த�ப�ட� த�1� எN/0� 
இத�6 வில�க�ல. 
 
"உ�ைம# ச�பவ,கைள இல�கிய அ-பவ, களாக மா�5கிேற' எ'5 இவ� 
ெசா�7�ெகா�F� சா�கி� இவ�ைடய ெசா*த விவகார,கைள� ப�றி நா,க� 
ெதாி*0ெகா�ள ேவ�.ய அவசிய� எ'ன இ��கிற0?” ஆேBபைண�காகேவ 
ஆேBபைண ெச:பவ��6 எ' பதி� இ0தா': ைகயி� உ�ளைத வி�1வி�1, 
கா�றி� பற�பைத ைவ/0�ெகா�1 இல�கிய� ப�ண# ச�தி என�6� 
கிைடயா0. 
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"இ0 என�6 ேந�*த0, அ�ல0 ேநர�<.ய0. இதி� இLவள� அழ6 இ��கிற0 
எ'பைத, ேந�*த ேபா0 எ�ப. அறியாம� ேபாேன'?” எ'கிற ஒ� ��லாி��, 
அத' விைளவாக ஒ� இ'ப�, உயி�� 6யி� அ-தாப�, உ�fர ஊ5� ஆ/ம 
பல�, ந�பி�ைக - இ0தா' இல�கிய அ-பவ�. எ' கால/தி� என�6� �' 
கால/தி�, அத�6� �' கால/தி� இ0ேபா'ற மனித�க� நடமா.னா�க�; 
வா)*தா�க�. அவ�க� வா)வத�6 ஆதாரமாக இ�*த அவ�கFைடய 
ந�பி�ைகக�, லBய,க�, ஆசாபாச,க�; வா)�ைக �ைற இ'னவிதமாக 
இ�*தன. இ�ேபா0 எ*த அள��6 நீ�/0� ேபா:வி�ேடா�. அ�ல0 எ*ெத*த� 
ேகாண,களி� �னேன�ற� க�.��கிேறா� - என�6 ேந�*த ச�பவ,க� எ' 
ேநா�ைக, எ*த அள��6 பாதி/தன எ'பைத# ெசா�7, அதனா� ேந��, 
ேநர�<.ய இல�கிய அ-பவ/ைத வாசக-�6# ெசா*த மா�6வேத 'பா�கட�' 
எN0� ேநா�க�. இதி� பிற� காE� ெவ�றி, ேதா�வி, 6ைறக�, அவரவ� 
J/தத�6/ த�கப.. எ' விள�6/ ]�1ேகா� ப�றி/தா' நா' 
ெசா�7�ெகா�ள �.;�. 
 
ந1நிசியி' �Nநிலவி� வா)�ைகயி' கீத/ைத� பா.�ெகா�ேட ெத�வழிேய 
ெச�கிேற'. ஏ'? அ0 எ' ஆன*த�. நா' பி#ைச�6� பாடவி�ைல. எ' 
இ#ைச�ேக பா.�ெகா�ேட ேபாகிேற'. 
 
சில கத�க� திற�கி'றன.  
 
திற*தி�*த கத�க� =.�ெகா�கி'றன.  
 
சில� ெவளிேய வ*0 கவனி�க�� கவனி�கி'றன�. 
 
இ0தா' இல�கிய அ-பவ�.  
 
ராய�ேப�ைட வா)�ைகயி� எ' ��கிய நிைன�களி� ஒ'5 ெமாகர� ப�.ைக. 
 
ெமாகர� ப�.ைகயா�! என�6 அ�பேவ தமி) <ட/ ெதாிIசி�*தா� 0யர� 
ப�.ைக என� ெபய� T�. இ��ேப'. 0யர�� ப�.ைக;� எ�ப. 
எதி� மைறக� ேச��? நம�6/தா' �/தி இ�ப. ஒ1�! எ�லாேம ெகா�டா�ட�. 
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ெகாF/திவி�1#  டைலயி7�*0 தி��பிய0�, ��ப��� - பாய�/0ட' ப*தி. 
 
ப/தா� நாள'5 ��கனி, பாயஸ� இ/யாதி கFட' விமாிைசயாக வி�*0. 
 
பதி'='றா� நா� தீ�ட� கழிகிறதா�. �0/ 0ணி, வி�*0, ச*தன� 
6,6ம/0ட' ம,கல/தி' �Rகாி��. காாிய,க� யதா�பிரகார� நட�கி'றன. 
யா��காக�� எ0�� கா/தி��க �.யா0. ஒ��� ெகா�கிேற'. 
 
இ*த� ப/0 நா�கF�6� இர� தி/தி��ட' பலகார� தவிர, அ�ரஹார/தி� 
வசி/தா� ஒ�நா�, R�1�6 R1 ப.ேயறி �#ச*தி� பணியார� எ'5 ேபாட 
ேவ�1�. 
 
ச�பிரதாய�ப. இற*த ஒ� வ�ட/0�6� ப�.ைகக� ெகா�டாடலாகா0. 
ஆனா� ச�பிர தாய,கF�6� ப�ட� Jசி �க/ைத மா�றியாகிற0. 
�/திமதிகைள;� ேயாசைனகைள;� உதி��க� ப�க/0 R1, எதி� R1க� 
இ��கி'றன. அவ�க� ெசளகாியமாக# ெசா�M� ேயாசைனகைள ஏ�க R�1� 
ெப�.��6 வ7�6மா? 
 
‘மாமியா�, ந'னா வயசாகி� காலமாகி இ��கிறா�. க7யாண# சா�! தீபாவளி�6� 
6ழ*ைதகைள வIசைன ெச:யாேத; நீ,க� ெபாியவா� ேவE மானா� எ�ெண: 
ேத:# �க ேவ�டா�. 6ழ*ைத கF�6 யதா�ரகார� நட�க�1�, ப�டா  உ�பட, 
ப�க/0 R�.� ம/தா��� ெகாF/தினா� இ0க� ஏ�கமாக� பா�/0�1 இ��க 
�.;மா? நீ,க� <ட ம/தியான� �0ைச� க�.�1டலா�. ஒ� தடைவ த�.னா� 
=E தடைவ ேபா6�. மாமா கி�ேட நா' ெசா'ேன'- ெசா�.” 
 
0யர� ப�.ைக ! கவியாண# சா�! பத# ேச��ைகக� எ�ப.! 
 
"மற! மற! மற!" உபேதச,களி' அ.�பைட. 
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எைத? மைற*தவ�கைளயா? அ�ல, அவ�களி' மைறைவயா? நைட�ைறயி� 
அ0தா' �ாியவி�ைல. இர�1� ஒ'5தாேன? வி/தியாச� இ��கிறதா எ'ன? 
 
ைப�ரா��� ேரா1 R1களி�, மா. ஒ'றி� இட� பி.#சா# . காைல பதிேனா� 
மணியி7�*ேத, ேரா1 திமிேலாக�ப1கிற0. ெவயி�<ட# சமய/ைத அ-சாி/0 
ம,கி# Tாிய-� �க� ெதா,க7� இ��கிறாேன? 
 
11, 12, 1. 
 
ஜன ெந��க� அதிகமாகிற0. 
 
அ*த ெந��க.யி� இர�ைட மா�1� க�ைட வ�.களி� ெபாிய ெபாிய 
அMமினிய அ�டா� கFட' வ*தன. அவ�றி� எ'ன? 
 
ேபாd� தைல�பாைகக� <�ட/தி� ெசறி*0 கல*தி�*தன. தவிர, 6திைரகளி� 
சவாாி ெச:;� ேபாd� Rர�க�, அLவ�ேபா0 <�ட/ைத ஒN,6 ப1/தி� 
ெகா�.�*தா�க�. 
 
ஆ��ல'�க� <�ட/தி� திணறின. 
 
ேம�ப. இர�1 வாகன,கைள;� ேபாd� ஊ�திகைள;� தவிர ம�ற வ�.� 
ேபா�6வர/0 ப.�ப.யாக ஓ:*0 நி5/த�� ப�1வி�டன. 
 
ஆ! அெத'ன? 'தி1�! தி1�! ]ர இ.# ச�த�? இ�ைல, இ.# ச�த� மாதிாி? 
ெப�� ேரா.' வாலாஜா �ைனயி7�*0, ெம0வாக, விதியி' வில�க �.யாத 
த'ைம;ட' ெந�,கி�ெகா�1 வ�கிற0; ெந�,கி�ெகா�ேட வ�கிற0. 
 
ஒேர சீராக விN�, இ�ைல, இற,6� இ.க� பலமாக இ��6. அ*த இட/ைத வி�1 
ஓ.�ேபாக ேவE�- ேதா�ற0. அேதசமய/தி� ஏேதா ஒ� வசிய� எ'ேம� <1 
க�1கிற0. எ'னா� அ,6 வி�1 ஓட �.யா0. 
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ெப�� ேரா1� ைப�ரா��� ேரா1� ச*தி�6� <ட7� ஜன� கட� கைடகிற0. 
அ*த� கைடச7� க�6� _ைர ேபாM� மி#ச� <�ட� வழிகிற0,  ழ�கிற0, 
_ைர�கிற0. 
 
“ெசாேட� ! ெசாேட� ! ெசாேட�!” 
 
பல >�5�கண�கான சா�ைடக� ெசா1�6வ0 ேபாM� - ஆனா� இதி� 
ஆ#சாிய� யாெதனி� ஒேர அளவி� லய� பிசகாத அ*த/ தாள�. தாள பய,கர�. 
 
தி1�! தி1�! தி1�! 
 
எ*த# ச*ேதக�� ேவ�டா�. ச�த� ெந�,கி வி�ட0. இேதா, ேந��க� 
தி��பின0ேபா�, ெம0வாக - க�Yரமாக, <டேவ ஒ� பய/ைத;� 
உ�1ப�ணி�ெகா�1, �த� batch எ,க� பா�ைவ�6/ ேதா'5கிற0. 
 
��7� 6��க� 6ரானி7�*0 ஒ�  ேலா க/ைத� பா�1� 6ர� ெகா1/0 
வாசி�கிறா�. அ*த#  ேலாக� �.*த0�: 
 
"ஆ7! ஜூலா! ஹ�ேஸ'! ஹு�ேஸ'!” 
 
அ�பா! அ.க� மா�ேம� இற,6கி'றன. அ/ தைன கர,கF� ஒேர நிதான/தி�, 
ஒேர இைடெவளி யி�, ஒேர எ�ண/தி�, ஒ�மி/த மேனாலய/தி� –  
 
தி1�! தி1�! தி1�! அ.யா அ0! இ.! இ.யா அ0? இ�ேபா0 ேதா'5கிற0. 
அ'5 ப�ைடயி� நட*த பாவ#ெசயM�6� ப#சாதாப 0�க�. அ*த ர/தி� 
மார./0� ெகா�பவ�கF�6/ தனி/தனி யாக# சர6 பிாி*0 ஒ� ெபாிய, 
பிரமா�டமான orchestral movementஇ� த'ைன ெவளி�ப1/தி� 
ெகா�.��கிற0. =1பனியி� திSெரன விளி�� கா�1� Iceberg எ�ட�� 
இ��கிற0, கி�ட�� ேதா'5கிற0. நா' 0�க மைல. 
 
இ�ேபா என�6 பய�<ட/ ெதாியவி�ைல ஏேதா பரவச�. 
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திSெரன ெவயி� த'  ய ெவ�ைமைய� கா�1 கிற0. Tாியைன மைற/த ம�� 
கைல*0வி�ட0. 
 
இ*த� <�ட/ைத அ1/0 ெப�� ேரா.� இ'ெனா� மார.# ச/த� தனி/0� 
ேக�கிற0. �த� <�ட� நக�கிற0. அ1/த batch வ*0வி�ட0. அ*த ��கி� 
(pycrafts Road - Bells Road) ஒ� மTதி இ��கிற0. அதனா� இ,ேக 0�க� 
காணி�ைக தனியாக# ெசM/தியாகிறேதா?  
இர�1 ='5 நிமிட,க�தா'. ஆனா� எ/தைன ;க,க�! ேநர/ைத அத' 
கண�கழி/0 நி5/தியாகிவி�ட0. 
 
"ஆ7! ஜூலா! ஹ�ேஸ'! ஹு�ேஸ'” 
 
அ1/த batch -  
 
அ1/த batch –  
 
கர,க� ஆகாய� ேநா�கி/ ]�கி# Tாியைன அIச7�6� J மல�#சிக�. விர�க� 
தனி/தனியாக இத) விாிய7� தவி�கி'றன; 0.�கி'றன. அ1/0, விைர*0, 
மா�க� ேம� இற,6கி'றன. மா��க� 6�தி/ தடாக,க�. 
 
"ஹ� - ேஸ'! ஹு� - ேஸ'” இர�1 நிமிட, களி� அ.க� உ#ச  �திைய 
அைட*0, த,கி� ப.�ப.யாக/ தணிகி'றன. கர,க� மா��கைள/ தடவி� 
ெகா�ைகயி�, தடாக/தி� மித�6�, கச,கிய இத)க�. 
 
6��க� அ1/த  ேலாக/ைத/ ெதாட,6கிறா�. இ*த batch நக�கிற0. அ1/த 
batch ெந�,கி� ெகா�.��கிற0. 
 
இ*த அ. தா,காம� கைள/0 விN*தவ�கைள, இைத� பா��க# சகி�காம� 
<�ட/தி� =�#ைச யானவ�கைள/ 0�கி�ெகா�1 ஆ��ல'�க� அவசர# 
சிகி#ைச�<ட,கF�6� பற�கி'றன. இர�ைட மா�1� க�ைட வ�.யிM�ள, 
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ெபாிய தவைலகளி7�*0, மார./0� ெகா�Fபவ�கF�6# சிரமபாண� ஏேதா 
வழ,க�ப1கிற0. 
 
கைடசியாக �' ெச'றைவகF�ெக�லா� சிகர� ைவ/தா�ேபா� ஒ� ேகாD. 
ேதா'5கிற0. இ*த� ேகாD.யின� இ*த/0�க� கட7னி'5 எ1/த ஏ1 ேபாM�. 
அவ�கFைடய அழகி�, திLயமான நிற# ெசழி�பி�, உட� க�1ம�தான/தி� 
அவ�கைள#  �றி/ திகN� ஏேதா ஒ� ேதஜ�U' ]:ைமயி�, அவ�கைள� 
ப�றி�ெகா�.��6� ஆேவச/தி� தனி/0/ ]�கி நி�கி'றன�. 
 
இவ�களி' மார., 0�க� �தலாக ேந�*தேபா0 அ./0�ெகா�ட அ*த� 
பர�பைரயி7�*0 இற,கிய அ.. இதி�, ச,கி7யாM�, சா�ைடயாM� அ./0� 
ெகா�பவ�க� இ��கிறா�க�. அவ�களி' ந1ேவ, அவ�கF�6# சாியாக/ 
த,கைள த�./0� ெகா�F� எ' வய0# சிறா�க� சிலைர� பா�� கிேற'. 
Rராேவச� க�.ய ெமா�6க�, இத�6� ேளேய இவவள� ெவறியா? விவர� 
ெதாி*த ப�தியா? அ�ல0 ெபாியவ�கF�6 நா,க� சைள/தவ�க� அ�ல எ'5 
ஒ� ச*0D.யா? 
 
"ஆ7! ஜூலா!, ஹ�ேஸ'! ஹு�ேஸ'!” 
 
 
இ0வைர உணராத ஒ� 0�க� எ' ெதா� ைடைய அைட�கிற0. நா-� - நா-� 
அ*த� 6ழ*ைதகFட' ேச�*0, அவ�கேளா1 நி'5, அவ�க� 0�க/தி� 
கல*0ெகா�ளமா�ேடனா எ'5 ஏேதா ஏ�க� கா�கிற0. கா� க�ைட 
விர77�*0 ம�ைட உ#சி வைர ஒ� "கி���. அ��ற� ஒ�E� ெதாிய�ேல. 
 
அ1/தா�ேபா� ஏேதா 6ர�, ம'னிெய'5 நிைன�கிேற' –  
 
"6ழ*ைதகைள எ�லா� இ0�ெக�லா� அைழ#  �1 வர�படா0!" 
 
அ�ணா 6ர�: "அ�ப.� ெபா/தி� ெபா/தி ெவ#சா� எ�ேபாதா' அ0க� 
எ�லா/0�6� பழகற0? இைத;� பா��க ேவ�.ய0தா'!” 
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ஒ�நா� மாைல, எதி�R�.� அ,ேக ைபய' கFட' விைளயா.வி�1, R1 
தி��பியேபா0, எ�லாாிட�� ஒ� பரபர�பான நடமா�ட� க�ேட'. ம'னி ஒ� 
க�பளியி� தைலயைணைய ைவ/0� ப1�ைகயாக#  ��.�ெகா�.�*தா�. 
அ�மா ஒ� சி'ன� ெப�.�6� அ�ணாவி' 0ணிக�, ம�*0க� எ'னேவா 
அ1�கி� ெகா� .�*தா�. அ�ணா�� பரபர�பாக அைல*0ெகா� .�*தா�. 
எ'ைன� க�ட0� ேநேர எ'னிட� வ*0 எ' ேதா�கைள இ� ைககளாM� 
ப�றி�ெகா�1, “ம'னி;� நா-� ஊ��6� ேபாகிேறா�. அ�பா��6 உட�� 
சாி�படேல'- ேசதி வ*தி��6. ேபா6� ேபா0 எ,ேக ேபாேற'- ேக�காேத. 
ேக�க�படா0. �'<�.ேய ெசா�7வி�ேட'." 
 
ஆனா� இ*த வா:  �மா இ��கா0. எ,ேக ேபாேற'-தா' ேக�க�<டா0. 
எ�ேபா தி��பி வ�ேவ'- ேக�க�<டா0 எ'5 ெசா�ல வி�ைலேய! 
அ�ணா�� ம'னி;� வாச�ப.யி� இற,கியா# , ேக�1�வி�ேட'. 
ேக�காவி�டா� என�6 ம�ைட ெவ.# 1�. அ0 ஏ' அ�ப.? 
 
"நா' ெமன�ெக�1# ெசா�7 இ��ேக'" ப�ைல� க./0�ெகா�1 அ�ணா 
ைகைய ஓ,கிவி�டா�. 
 
“சாி. வி1டா ச�தாிஷி! எ�லா� நட�கற0தா' நட�6�. ெப�*தி� வி�ட வழி! 
6ழ*ைதைய# சிைB ப�ணி�.�*தா நம�6 ெரயிM�6 ேநரமாயி1�."  
 
அவசரமாக அவ�க� ேபானபிற6, அ�மாவிட� ச�ைகயாக வா,கிேன'. ஆனா� 
அ.ெய�லா� 0ைட# � ேபா�1 வைளய வர வய தாேன! அ.ைய ம�1ம�ல 
அ�ணா�� ம'னி;� ஊ��6� ேபானைதேய மற*0ேபாேன'. ஏ' 
விைளயா�.' �ைன�பி� அ�ணா�� ம'னி;� R�.� இ�லா த0கட 
நிைன�பி� நி�கவி�ைல. 
 
சி'ன அ/ைத R�1�6 வ*தி�*தா�. அவ� ��கக� ப�டண/தி�தா'. 
தி�வ�7�ேகணி ெந1I சாைலயி� R1. கணா,! கணா,! கணா,! வாச7 ேலேய 
�ரா�க� ெச'றன. அ/ைத அ.�க. பிற*தக� வ�வதி�ைல. வ*தாM� 
த,6வதி�ைல. 
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"ஏ' அ/ைத வ*தி��ேக?”  
 
“எ'ன. அ�மா� ெப�ேண, உ' பி�ைள இ�ப.� ேக�கிறா'?” 
 
"ஏ' ேக�டதி� எ'ன த��? வர வர, நா' வாைய/ திற*தாேல த�பாயி��6!” 
 
“எ'ைன எ'ன ப�ண# ெசா�ேற? ெகாIச நாளாேவ அவ' நா�கி� சனி 
ஒ.�.��6. நா-� பா�/0�ேட'. க�.#சாேலா, த�.#சாேலா இன-� 
அதிகமாற0." 
 
அ�மா�ெப�, பி�ைள�6� பாி*0 ேபசவி�ைல. அ�மா�ெப� எ/தைன 
நி�/தா<y�யமானவ� எ'5 எ�லா��6ேம ெதாி;�. ராமாமி�த� ராேம வர� 
பிரசாத� எ'5 ஏ�ெகனேவ ெதாி*த விஷய�. ஆைகயா� அவ-ைடய 
அச�1/தன,க� எ�லா� தனி ாீதிைய# ேச�*தைவ. 
 
திSெரன ேரழியி� கா�/திேகயனி' அNைக ெப�,6ரலா:� ேக�ட0. ைகயி� ஒ� 
சிவ��� காகித/ 0�1ட' உ�ேள வ*தா'. 
 
உடேன எ�லா�� அழ/ ெதாட,கிவி�டன�. இ0 மாதிாி இ0வைர நா,க� 
6ழ*ைதகF�6� பா�/0� பழ�க� இ�ைல. ைக கா�க� உதற� எ1/0� 
ெகா�டன. நா,கF� ஒ'5� �ாியாமேல அNேதா�. 
 
ெகாIச ேநர/0�ெக�லா� ெபாிய சி/த�பா ஆYU7�*0 வ*தா�. இ/தைன 
அNைக ந1வி� அவ� ஒ�வ�தா� அழவி�ைல. சிE,க�<டவி�ைல. எ' 
நிைன�பி�, அவ� க�ணி� சி*தியதாகேவ என�6 ஞாபக� இ�ைல. உ�ள� 
ெக�.. 
 
அ'றிரேவ எ�லா�� ெரயிேலறிவி�ேடா�. ஆனா� ஜா7யா இ�ைல. அ�மா�� 
சி/தி;� �'றாைனயா� வாைய� ெபா/தியப. உ�கா�* தி�*தன�. 6ழ*ைதக�, 
எ,க� ச/த� அதிகாி/தா� அLவ�ேபா0 'ஷ' ப�ணி� ெகா�.�*தன�. வழியி� 
எ,கF�6 எ0�� வா,கி� ெகா1�கவி�ைல. ைகேயா1 எ1/0� வரவி�ைல. 
கா�/திேகய' ஜ'ன ேலார� உ�கா�*0ெகா�1, ஒ� ைகயி� தைலைய/ 
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தா,கியப. ெமளனமாக� க�ணி� உ6/0� ெகா�.�*தா'. சி/த�பா உறவி' 
மாியாைதைய� கைட�பி.�க பர�பர� அவ-�6 வய0 வரவி�ைல. எ,களிட�� 
மாியாைத இ�ைல. ஊைரவி�1 ஊ��6 ெரயி7� ேபாகிேறா� - அ*த ஜா7ேயாட 
சாி. ஆனா� அ0ேவ எ,கF�6 அ*த வயதி� ேபா0�. இர�க�, அ-தாப�, சமய� 
ச*த��ப� அறியா வய0. ெபாியவ�க� எ�ேபா0 �ாி*0 ெகா�ள� ேபாகிறா�க�? 
பசி வயி�ைற� கி�Fகிற0. எ,க� �னக�, அNைக எ0�� ப7�கவி�ைல. 
 
லா�6. �ேடஷனி� இற,கிய0� ஜ�கா பி./0, வ�. கீழ/ ெத��ைன 
தி����'னேர கா�/திேகய' க�1�கட,காம� அழ ஆர�பி#சா# . R�1�6 
எதிாி� வ�. நி'5 நா,க� இற,கிய0ேம, R�.' உ�ளி�*0 எ,கைள 
எதி�ெகா�ட0 ேபரNைக, உ�ேள ேபானா� ஒ� ெபாிய <�ட� ம'னிைய# 
T)*0ெகா�1, அவைள� க�.� ெகா�1, =ைல�ெகா�வராக/ த' ப�க� 
இN/0� ெகா�1, "அ. பாவி, நீ �'னா� ேபா:# ேச�* தி��க�<டாதா ?" 
தி�டறாளா ? அழறாளா ? ம'னிைய� ெகா'5விட� ேபாகிறா�களா? அ0 மாதிாி. 
ப.ய.�..�..�. 
 
அ'றிர�. 
 
“ராம�ணா��6� பரமபத ேசாபன பட� மாதிாி இனிேம� ஏணி ஏ�ற0� பா�பி� 
இற,கற0மா, ஜ'மாவ�ைத கிைடயா0. ேநேர ெப�*தி�வி' பாத 
கமல,களி�<ட அ�ல - அவFைடய அபய ஹ� த/திேலேய ேச�*0�டா'. 
அ0மாதிாி ஐ�ய� சாமா'யமா கிைட�க�<.யதா?” 
 
வாளா. அ/ைத� பா�.ைய �த� �தலாக� பா��கிேற'. ெச�மர� பா#சிேபா� 
சி5<டாக, கா:*0ேபான ெவ�றிைலேபா� <ட/தி� நா� கா7யி� 
உ�கா�*தி��கிறா�. ஒ.*த நா�கா7ைய� <ட# சி�மாசனமா�கிவி1� 
�ரஸ'ன� சிலேப��6/ தா' உ�1. 
 
அவைள#  �றி# சிறியவ�, ெபாியவ� எ�லா�� உ�கா�*தி��கிேறா�. 
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இ*த# சமய/தி� ஒ� உர/த சி*தைன�6 இட� ேவ�1கிேற'. இ*த� 61�ப 
வரலாறி�, இ*த� கால க�ட,கைள ெவளியி1வதி� என�6 நி#சயமாக இ��6� 
ஒ� பிரதி<ல/ைத உண�கிேற'. அ��வா/0 இ*த/ தைல�ைறயி� - அதாவ0 
நா' விவாி/0� ெகா�.��6� எ' த*ைத�6 �' தைல�ைற �'ேனா�க� 
ஒLெவா�வ�ேம, ஏேதா வித/தி� வா��பட� மீறியவ�க�. ேப#சிM�, 
ேதா�ற/திM� அவ�கF�6 ேதாரைண இய�ைகயாகேவ வ*த0. அைத அவ�க� 
மற�ப0 இ�ைல. வா�/ைதகளி' உச#சாி�பி�<ட ஒ� தனி/தன�; அ*த வாிைய, 
அதிகார/ ைத எN/தி� எ'னா� ெகா�1வர இயலவி�ைல. 
 
‘எ�லா�ேமவா இ�ப.? - ேலசாக ந�ப/தகாத ஒ� அதிசய/0ட'? - இன� காண 
�.யாத அதிசய/ 0ட'!” எ'5 ேநய�க� விய��ற, அவ�க� மன/0� ஒ� 
�'னைக �ாி*0ெகா�ள�<ட வா:�� இ�� கிற0. ஆனா� அத�6 நியாய� 
இ�ைல. அ0 நியாய� இ�ைல எ'5 ம�1� ெசா�7� ெகா�கிேற'. 
 
என�6 அ�ேபா0 ஆ5 வய0. கைத ேக�6� வய0. அ�ேபா0 ேக�ட கைதைய 
ைவ/0�ெகா�1 இ�ேபா0 கைத ப�Eகிறாயா�6�? எ' �ய�சி எLவள� 
நாணயமாக இ��பி-�, இ*த� ேக�வி�6 நா' எ'ன பதி� ெசா�ல �.;�? 
உ�ைமயி� அ0�*தா', எ'ைன அறியாம� நட*0ெகா�.�� கிறேதா 
எ'னேவா. 
 
உணைம எ'ப0 எ'ன? What is truth? Pilate-இ' எ'ன மக/தான ேக�வி! 
ேகா�ர� ேக�வி. எ/தைன �ைற ேக�1�ெகா�டாM� ேதா'5� விய���6 
அM�ேப இ�ைல. 
 
ஆ�, உ�ைம எ'5 ெசா�7�ெகா�F� ேபாெத�லா� அவரவ��6� கிைட�ப0 
பா�ைவக� (ேகாண,க�)தா�. உ�ைம அத' �Nைமயி� எ,ேக? க�டவ� 
வி�.ல�. உ�ைமைய� ேபசாம� நN�வத�6, இ�ப. ஒ� தீ��பா? 
 
ஆைகயா� உ�ைமேயா ஒ� ெபா:ேயா - அ*த எ�ணேம < கிற0. பயமா: 
இ��கிற0. இ0மாதிாி யான �ர�சி ப�Eவதி� நா�ட�� இ�ைல. அத�6 உாிய 
தி�M� என�6 இ�ைல. 
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இ*த உதய/ைதேயா (இ�ைளேயா) அத' �Nைமயி� உண�*0வி�டதா�தாேனா, 
Sartre த'  யசாிைத�6 Words எ'5 தைல��� ெகா1/தாேனா? 
 
ெவ5� ெசா�க�. 
 
ெவ5� பா�ைவக�. 
 
ேகாண,க�. 
 
இைவகளிலாய, இைவகேள ஆய. 
 
மனித உற�க�. 
 
உ�ைம எ'ப0 எ'ன? 
 
அ0 எ,ேக? 
 
இைவ ேச�*த0தா' உ�ைமயா? 
 
ஆயி-� இைவகளி� கமN� மண,கைள ம5�க �.;மா? இைவகF� நா� அத' 
�Nைமயி� உணர, காண இயலாத, சதா ேத.�ெகா�.��6� உ�ைம ைய# 
சா�*தனதாேம ! 
 
பிறவி, சா�, இைடயி� உற�க� இ�லாம� இ��க �.யா0. 
 
0ைண ேத1� உற�. 
 
காதMட' உற�. 
 
6� - சீட உற�. 
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கட�Fட' உற�.  
 
0ைண 0ற*0 தனிைம;ட' உற�.  
 
உ'ைன நீ அறி எ-� ேவ�ைட;ட' உற�.  
 
உறைவ/ ேதட7ேலேய ேதடேலா1 உற�. 
 
பிறவி�6� சா��6� இைடேய உன�6� கிைட/த உற�ட' சமாதான� அைட. 
 
சமாதான� அைடவாயாக.  
 
சி*தைன�6 இட,ெகாேட�. 
 
சி*தைனயி� இற,6வதாக இ�*தா�, கைடசி வைர - உ' கைடசிவைர அைத ஒ� 
ைக பா�/0 விட/ 0ணி#சMட' இற,6. 
 
கைலஞ' �N �ர�ைஞ;ட' உண�� த' விதி இ0. ச�/திர/ைத அத' 
எதி��கைர�6 (?) (!) நீIச/ 0ணி#ச�, 
 
எ,6 அவ-�6 எ0, இ*த நீ#ச7� அவ' க�டாேனா, அ/0ட' அவ' 
ஜலசமாதி. அ0ேவ அவ' க�ட கைர. அைத;� அவ' அறி*தி�/த� ேவ�1�. 
 
நி�க. இேதா வாளா. அ/ைத ேபச ஆர�பி/0 வி�டா�. 
-------------- 
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 20202020    
 
"இ*த/ தடைவ அவ-�6 உட�� சாி யி�ேல'- லா�6.யி7�*0 ஆ� வ*த0� 
- எ'னேவா ெதாிய�ேல, நா-� பிற*தா� ேபா: நாளா# , ெர�1நா� 
த,கலா�- உ/ேதச/திேலேய வ*0�ேட'. உ�ேள _ைழIசா� <ட/தி� 
ப1/0� கிட�கா'. காைலயி7�*0 சா�பி�டானா, யாைர ேய-� கIசி ெவ# � 
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ெகா1�க# ெசா'னானா? ெதாிய�ேல. ேக�.��கமா�டா'. அ*த ச�டாM� 
6/தா' அ��வா/தி� ேக�க ேவ�டாேம! க� ஒேர அ.யா உ�ேள ேபாயி�*த0. 
 
“எ'னடா ராம�ணா, உட�� எ'ன ப�ற 0'- மணி�க�ைட# சாதாரணமா� 
பி.#சா�, பகீ�’'-0. நா. விN*0ேபா# . அேதாேடேய ெர�1 நாளா 
நடமா.�.��கா'. அவைன;மறி யாம� ஜுர� கீேழ த�ளியி��6. இ0�6 
�'னாேல ஒ�தடைவ இ�ப. ஆயி��6. 
 
ராமாமி�த� பிற�க�ேல, உ�டாயி�*தா�'- நிைன�கிேற'. நா. விN*0 
=Eநா� நடமா.� .�*0 ேதறி�டா'. அ�ப�கி�ேபா ஆ5 ஏN வ�ஷ� 
வி/தியாச� இ� 7யா ? அ�ப.ேய இ�ப�� நட�6�- ெசா�ல �.;மா ? 
ம-ஷ'- பிற*0�டா சிரIசீவியா? அ��ற� தைல# ழி�6 மதி�ெப'ன? 
ெப�*தி���6� ெப�ைமேய0? 
 
ஒைச�படாம� கீழ�ைட ஆ/0�6� ேபா: ேச0ராைமயாிட� ெசா�7, 
ப�டண/0�6/ த*தி ெகா1�க# ெசா�7�ேட'. அ1/த க�ட/0�6 ேவ�.ய 
வாைள� ப�க/தி� ெகா�1 வ*0, ேச�/0�டாேள? ெப�*தி�வா� �.*த0 
அLவள� தா'. இ,ேக ேவ�.யவா யா� இ��கா? 
 
எ�ேலா�� ெவளி\ாி�. �த7/ ெத�வி� இ��கா' ேபாd�கார'. எ' கடைம 
ஆ�வி�1 அ-�பி#ச�ேபா ஊாி� இ�ேல'- ேசதி வ*த0. இ�ேபா இ��கா'. 
இ'-� வர�ேல. வரா�டா� ேபாறா'. வ*தி�*தா� அவ' ேபாd� அ�� 
ேபா�ேபாற உசிைர� பி.#  நி5/த �.;மா? 
 
�த7/ ெத�வி�, சித�பர� ஐய�, ேபாd� இலாகாவி�, ேமலதிகாாி�6� கா�� 
கிளா��, எ�1� க� வி�ெடறி;�- �' ப�க,களி� ெசா�7யி�� கிேற'. 
அ/ைத ேப#சி7�*0 அவ� இ*த R�1ட' "1 வி�1�1 இ�*தா� எ'5 
ெதாிகிற0. எ' ஆ;சி� கைடசிவைர, சித�பர� தா/தாைவ� பா�/ததாகேவ என�6 
ஞாபகமி�ைல. 
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அ��வா/0# ச�பிரதாய,களி� ஒ'5 61� ப/தி� ஏேத-� ஒ� விேராதமாவ0 
ெகா� டா.யப. இ��6�. அ�ண-�6� த�பி�6�, அ�ண-�6� 
த,ைக�6�,அ�கா��6� த�பி�6�ெபாிய தைல சா�கி� அ*த*த� 61�ப,கF� 
ெகா�டா1� எ'றா� அச� - விேராத� 6ேராத மாகி, ெவ�ளி விழா, �ளா�.ன� 
இ*த ாீதியி� பைக நீ.�6�. ஒ�/த' சைள/தா� ம�றவ' R�.� பாயச� எ'5 
ேப#  நடமா1�. நிஜேமா ெபா:ேயா அறிேய'. தமி)�ப�.த� ராமசாமி ஐய��6 
அ*த அள� R�.� வ�6 இ�ைல. ெநIச� அ*த ேவக� இ�ைல. அவ� ச�ைட, 
சமாதான�, ஸாஹஸ� எ�லா� ெப�*தி��ட' அவ�ைடய பா�1 ேநா�.� 
பாசிமணி ேகா/தா� ேபா'ற எN/0 =ல/0ட' சாி. ஆைசநாயகி ல# மி<ட, அவ� 
கவி அர,ேக�ற/0�6/தா'. 
 
அேதேபா� <.�ெகா�டாM� ஒேர ெவறிதா'. அ�ண' த�பி ஆ�5 ெவ�ள� 
இெத'ன சாதாரண ர/தமா? ராஜ வ�ச ர/த�. அ0 த�பா� ேப மா எ'ன? ஏேதா 
ெகாIச கால� ேபாறாத ேவைள! எ'ன ெசா�ேற அ�ணா ?” 
 
அ�ணா��6� சித�பர/ தா/தா��6� ஆகா0. ஆனா� அ�மா� ெப�ேம� 
சித�பர/ தா/தா ��6� பர�பர� ெகா�ைள� பாச�. 
 
 *தர/ தா/தா��6 R1 தமி)� ப�.த� இ�ல/ 0�6 ேமல�ைட. ெகா�ைல� 
�ற/தி� கிண5. இ�வ��6� ெபா0 எ�பேவா ஏேதா மன�தாப/தி�  *தர� ஐய� 
கிண5�6� 65�ேக  வ� ேபா�1 வி�டா�. கிண�றி� ெப�� பாதி அவ� ப�க�. 
இ,ேக ஒ� ெசா���6 ேம� ெமா�ள வழியி�ைல.  வ� த1/த0. ச�ைட ேபா:# 
சமாதான� வ*த0. ஆனா�  வ� நி'5வி�ட0. 
 
சித�பர� ஐய��6 எ�லாேரா1� ச�ைட. 
 
தைல, க� ெதாியாத ேகாப�  பாவ/திேலேய. ேக�வி�ப�டவைர  வார�ய� 
அவ�ைடய Personality ம�ற உட'பிற*தாைர ஓ,கி நி'றதாக/ ெதாிகிற0. வா�ட 
சா�ட�, ெச�ேமனி, அவைர எ�ப�� இ'ைறய பாைஷயி�) T)*தி�*த ஜாலரா� 
<�ட�, உ/திேயாக/தி� ேமலதிகாாி;ட' ெந�,கிய பழ�க�. "மி�ட� சித�பர�, 
Alright if I Sign here?) அதிகார� பிரேயாக/தி� (ேநாிைடயாக வழியி�லா வி.-�) 
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�சி, அவைர ஏேதா �ைறயி� தனியாக ஒ0�கிவி�ட0. எ�லா Camp clerkகF�6� 
அ*த ம�  உ�டாகிறதா? அதி�தா' அவ�ைடய தனி/0வ�. 
 
அவ�ைடய ந�6ண சமய,களி� அவ�ைடய தாராள,க�, பேராபகார,க� 
ஆ#சாிய/0�6ாிய அபாிமிதமானைவ எ'5 ெதாி*தவ� ெசா�கி'றன�. லIச 
ஊழ� வழ�6க�, த�டைனகளி7�*0 எ/தைன சி�ப*திகைள (ப,கா 
பதவி�கார�க� உ�பட), இலாகா �� ச�ட,களி� அவ�ைடய நி�ண/0வ/தாM� 
வா�6# சா0ாிய/தினாM�, எ�லாவ�றி�6� ேம�, ஆ,கில/தி� த' எN/0 
வ'ைமயினாM� த��வி/தி��கிறா�! எ'ன ெச:0 எ'ன? கைடசியி� கழநீ�� 
பாைனயி� ைகவி�1 வி1வா�. இ*த ம-ஷனிட� ஏ�டா�பா உபகார� ெப�ேறா� 
எ'5 ச7/0�ெகா�F� ப.� ப�ணிவி1வா�. நா�கி� பா�� விஷ/ைத அ�ப./ 
ெதறி�பாரா�. 'உ,கைள� ேபா� உ�டா? எ'கிற க�Jர தீபாராதைன� �ைகதா' 
அவ� =# , இ�ைலேய� –  
 
சித�பர/ தா/தா�� அவ� தாயா��-  
 
அவைள ஏேதா தகாத வா�/ைத ேபசிவி�டா�. அ�ேபா0தா', இைலயி� 
சாத/0ட' உ�கா�*தி��கிறா�. சாத� பிைச*தாயி�5. கவள� இ'-� வா;� 
ேபாகவி�ைல. 
 
"அேட ! 
 
ெகா�ளி� க�ைடயி7�*0 ஜவாைல 6eாி�ட0. _னியி� ெபாறிக� பற*0 
சாி*தன. 
 
"அேட !" 
 
அேத ேவைளயி�, இ'ெனா� R�.�, கி�. =�கி7�*0 6ழ� ஜல�, Jமியி� 
த/த� சி*தி�5. அ�ேபாேத, ெதாைல�க�பா�, ஜல� விN*த அேத ேகா�.�, Jமி 
ெவ./த0. 
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எ,ேகா, ைமதான/தி� ந�ட ந1வி� நி'ற அரசி� இைலக� சலசல. 
 
அேட! உ'ைன� ெப�ற வயி5 ப�றி எாிI  ெசா�ேற', உ'ைன ஏ' 
ெப�ேற'- இ��6டா !”  
 
எ,ேகா, எவேனா, 0��கனாவி� 6ழற� பய/தி' சிாி�பாக ெவ./0# சி�க� 
"சி�ெலன உதி�*தன. 
 
அ*தர� அதி�*த0.  
 
"அேட! உன�6 ஆ� 6ழ*ைத பிற�கா0!”  
 
"ஒ^ேஹா! ப/தினி சாபமா�6�! பிற*தாேலா ?”  
 
"பிற*தாM� த�கா0. பா�� த' ��ைடைய ந�கிவிடற மாதிாி ந�கிவி1வா:!” 
 
ேம�கா�ப0, வாசி�காதவ�கF�6� '�/ர' நாவ� �த� ப�க/தி7�*0. 
 
இல�கிய� ப�Eகிேற' எ'கிற சா�கி�, 61�ப அN�6கைள அ�பல/தி� 
கNவியாகிற0 எ'கிற ஏளன/0�6 இட� ஏ�ப.', அ0 பா��6� பா�ைவ ைய� 
ெபா5/த0 எ-� சகஜமான வாத/தி� நா' அைட�கல� ேத1கிேற'. 
 
6�றமா:� பா��பவ�களி' 6�ற#சா�.� ஒரள� நியாய� உ�1. ஆனா� 
இ*நிைல இ'றியைம யாத0. 
 
நிக)#சி சாி/திரமாகி, சாி/திர� நிைனவாகி, நிைன� கைதயாகி, கைதைய# 
ெசா�7# ெசா�7, அ�ல, நிைனவி' ஊற7�, ெசா�7' பிசி� வி�1, பாைஷ 
ெம�ேகறி, விஷய� 0�7யமாகி, பிற6 ந� ர/த/தி� ேதா:*0, ந� மன/ைத;� 
மா�ைப;� ஊ�. வள��6� காவிய� இல�கிய/தி' ரசாயன� இ0தா'. 
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இத�க1/த க�ட/0�6/ 0ணி#சMட', எ' ேபராைசயி� ேபாகிேற'. 
இல�கிய/0�6 அ�/த� எ'5 ஒ'5 இ�*தா� அ0 இ0தா'. நிக)#சியி' 
கிள�#சி அட,கி ஓ:*தபிற6 பி'ேனா�கிேய-� வா)�ைகைய� காவியமாக� 
பா��க நம�6� க� ணி�லாம� ேபானா�, நா� வாழேவ லாய�க�ற வ�க�. 
ம'னி�பவேன ம'னி�க�ப1வா'. சி�D., உயிெர'5 பி./0� ேபா�டபி' 
இ��6� வைர வா)வைத/ தவிர ேவ5 வழி எ'ன? 
 
இ'ெனா'5, ேநேர ெதா��ளி7�*0 வ�ண� க.தாைச வரவைழ/ேத' எ'5 
கைழ�</தா. கா�1� க�க�1 வி/ைத அ�ல. க�பைனைய� ப�றி எ' 
எ�ண/ைத �' ப�க,களி� ெசா�7 இ�� கிேற'. மீ�1� ெசா�கிேற'. Tாிய 
சா<ழியி� க�பைனெய'5 தனியாக வா� �ைள/த0 எ0�ேம கிைடயா0. 
திைரக� விNகி'றன. பி'னா7�*0 உ�வ� ெவளி�ப1கிற0. இ�ளி� 
மைற*தி�*தைவ ெவளி#சமாகி'றன. ேதட� த/0வ� இ0தா'. அதனா� 
 �மாேவ இ��க �.யா0. இ��பி' அ0ேவ சா�. 
 
எ,ேகேயா ேபா:வி�ேட'; நி�க இேதா, அ/ைத ேப கிறா�: 
 
"ஆகேவ ச�தாிஷி;� ம'னி;� உ�ேள _ைழI ச0ேம ராம�ணா��6 அதி�#சி 
ஆகியி��6�. என�6� உ,கைள �'<�. உஷா��ப1/த �.ய வி�ைல. நா' 
எ'ன ெச:ேவ'? ம'னிதா', பாவ� வா,கி� க�.� ெகா�டா�. எ'ன ஆனா� 
எ'ன? சமய/0�6 வ*0�ேட'. அவ-� அ��ற� சாி ஆயி�டா'. ச�தாிஷியி' 
�0ைக/ தடவி� ெகா1/தா'. இLவள� கனிவாக அ�பாைவ;� பி�ைளைய;� 
இ0வைர நா' பா�/ததி�ைல. என�6 ஒ'5 ேதா'றிய0. உ�ைம அத' 
உ�ைம யி� ெவளி�பட அத�6 ஒ� சமய*தா' உ�1. அேதா1 அத' �/0 
நீ�/0� ேபா# . மி#ச ெம�லா� நீ�/0� �ே◌ான ஜல/தி� ந� �க/ைத� 
பா�/0�கற சமா#சார*தா'." 
 
�ாியாத பாைஷ பர�பைர ர/த�. வாளா. அ/ைத;� ேல �ப�டவ� அ�ல; 
அவF� பா�1� �ைனவா�. சில மாத,கF�6 �' லா�6. ெச'றேபா0 
அவFைடய ேபர' பா.� ேக�ேட'. 
 
எ�லா� சகஜமா/தா' இ�*த0. ச�தாிஷி எ'ைன� க�ணி� ேக�வி�6றி;ட' 
பா�/த0 என�6/ ெதாியாதா? அைணயற  டர�பா! 
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இ�*தா� ேபா7�*0 ந1�ேப#சி� - "இேதா பா� ல Dமி! எ' உயி� ேபாற0.” 
உடேன தைல ெதா,கி� ேபா# . 
 
"இ*தா எ1/0�ேகா.” தா�பாள/தி� தா�Jல� ேபா� அவளிட� ெகா1/0 
வி�டா'. 
 
"கா7�  ��6'-0. ெர�1 மிள6 ெகா�1 வா. எ'ன, தி/தி�கிற மாதிாி 
இ��ேக!” எ'5 அல�.�ெகா�ட மனிதரா இவ�? 
 
உட� உர/திM� தா/தா ஒ�E� ேசா�ளா,கி இ�ைல. ஒ� சமய�, அவைர/ 
0ர/தி�ெகா�1 ஓ. வநத காைள மா�ைட அ�ப.ேய அத' ெகா�� கைள� 
பி./0 நி5/திவி�டா�. மனித-�6� மி�க/ 0�6� அ*த# சிலகண ேநர� பல� 
பாீ� ை◌ஷயி� ெகா��கைள� ைகேயா1 பி1,கிவி�டாரா�. இவ� ைககளி� 
ெகா��கFட' நி�க, அ0 �க/தி� 6�/தி' 6�தி வழி*0 இ'-� மிர�1ேபா: 
ஓ. வி�டதா�. இவைர� ேகாைழெய'5 <ற �.;மா? 
 
R�.� <�ட� <.ய0. 6ைம*த0. கைல*த0. நா,கF� ெச'ைன 
தி��பிேனா�. அ*த வயதி� என�6 நிைன�J�வமாக� பதி*த0: ெச/தவ� தி��பி 
வரமா�டா�க�. தா/தா இனிேம� கிைடயா0. ெத�வி� ேவ.�ைக 
பா�/0�ெகா�.�*த உ�ைம, R�1�6�ேளேய வ*0வி�ட0. 
 
1981 ஜூைல 5, ஞாயி�5�கிழைம வி.ய�காைல  மா� நாலைர மணி. 
 
வ�ட� கண�கி� ஒN,கான ரா/]�க� இழ*0, ேகாழி <�� ேவைளயி� 
யாைர;� அய�/0� அ*த� க� ெசா�க7�, "பா�!” 
 
ஆனா� இ'5 இ�ேபா0 இ'-� பா�கார' வரவி�ைல. 
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'ஈ ஜக�ேலா தி�ெகவர�மா! எ'கிற அ.ைய� பா.�ெகா�ேட அNதப. என�6 
விழி�� வ*த0 - வ*0ெகா�ேட இ�*த0 ெதாி*த0. எ' க'ன,க� 
நைன*தி�*தன. 
 
ஒ� நிமிஷ�, இத�6 �*திேயா பி*திேயா எ' கனவி� வ�வத�6� காரணமாக# 
ெசா�7�ெகா�ள அ*த� பா�ைட நா' நிைன/ததி�ைல. அ0ப�றி R�.� ேப# � 
இ�ைல. �த7� இ0ேபா'ற கீ�/தைனக� ப�றி� ேபச�<.யவ�க�, 
ேபசியவ�க� =ல� ேபா:# ேச�*தா# . ேர.ேயாவிM� அ*த� பா�1 சமீப/தி� 
ேக�கவி�ைல. 
 
ஆனா� என�6 ாீதிெகளைள ெரா�ப�� பி./த ராக�. அதிM� "ஜனனி நி-வினா 
ேக�1�ெகா�ேட இ��ைகயி� ப�ெட'5 உயி� ேபா:விடாதா எ'5 நா' 
ெவ6வாக வி���வ0 உ�1. எ*தவிதமான உ'னத அ-பவ/தி�6� சாைவ� 
ப�றிய எ�ண� ெசா��கவாசலாக என�6/ ேதா'5கிற0. 
 
"ஜனனி நி-வினா"- 
 
ேவண ேப� பா1கிறா�க�. ஆனா� ஆல/]� சேகாதர�களிட� ேக�ைகயி� அதி� 
ச�ைக�பிரத மனி' வழவழா ெகாழெகாழா இ�லா0, விள�ப கால� எ'கிற சா�கி� 
ஆைம ெம0�� இலா0 அத�6ாிய நைடயி� சாஹி/ய/ 0�7ய�� ராக/தி' �N 
�வ�ப�� பாிணமி�பதாக பாிமளி�பதாக என-ைடய எணண�.  
 
 
ஆனா� ‘ஈ ஜக�ேலா தி�ெகவர�மா' அத' க�ணி�ட' இ'5 வி.காைல 
எ'னி'5 ெவளி� ப1வத�6 ஆல/]� சேகாதர�களி' வி�ப'ன� 
அ.�பைடயி�ைல. இ*த சாஹி/ய/தி'  *த� வ.��6 ஏ�ெகனேவ 
அ.ைமயாகிவி�டவ' எ' பைத/ தவிர அவ�கFைடய ச,கீத/தி� விவகார� 
அதிக� எ'5 அவ�க� ஏ�ெகனேவ அைட*தி��6� பிரசி/தி தவிர, அவ�கFைடய 
ம�ற கைல _�ப, கைள ஆராய நா' அ�க' அ�ல'. நா' ெசா�7�ெகா�வ0 
எ�லா� எ' ெசா*த� பரவச�. இ*த உ�ேமனி/ த*திமீ�ட�, ெநIசி' 
ெந�6�க�, ச��கைர ெபா�ைம உ�வி�1, நாேன என�6 இலா0 ேபாவ0ேபா� 
எ'-ைடய உ�கைரய�, இ*த இ'ப ேவதைன, இ*த பய,கர/ைத ஆயிர� 
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வ�ணி/தாM� எ�ப.� பிற�ட' ப,கி�1� ெகா�ள �.;�? 'தி�ெகவர�மா! 
ெதா�ைடயி� பா� ெபா,6கிற0. இேதா வழி*0 வழி*0 ேமேல வ*0வி1�ேபா� 
தவி�கிேற'. 0�க� அைட�கிற0. உ�ைமயி� 0�கமா அ0? 
 
"இ�ைல! இ�ைல! இ�ைல!" 
 
"ஆமா�! ஆமா�! ஆமா�!" 
 
பா�6ெவ�. எ'ைன� க/தாி�கிற0. இர�1 எதி�ம5���க� ஒ'5 இைழ*0 
ஒ� உ�ைம. 
 
ேமான� கட7' �N அைமதி ேம� வான� கவி*த கவியி� Yறி�ட �த� 
Rற7னி'5 ெசாாி*0 ெகா�ேட இ��6� பல ேகா., ேகாடா- ேகா. 
உயி�# �க�க� நா�. 
 
In the beginning there was God, the holy Ghost and the word. 
 
ஆதிபகவனி' ஆன*த� </தி� டம�க/தினி'5 'டம டம டம�' ெவளி�ப�ட0 
�த� ஒ7. 
 
கா� க�ைடவிர� _னிைய அN/தி அவ' ஆ1� ேப:�</0 கைட;� �ய7� 
கட� ெபா,கி� கா�5 அைல*0 �ய� ெபா,கி, சராசர,க� 6ைல*0 நக�*த 
அைச�களி' ஒைசயி' அE/திர� ஒ7. ேமாகன� கட� ெபா,6கிற0. ாீ�. ாீ� - 
�ாீ� �ாீ� - �ேரா� �ரா� - ஒ�, ஒ�, � � � ம அ�மா. பிரணவ� �தலா? பிராண' 
�தலா? 
 
ஓ� �தலா? அ�மா �தலா? பிரணவ/தி' அBர,க� 'அ�மா’ எ-� ஆதி RறM� 
அட,கி இ��கி'றன. கிரஹ,கைள அத' அத' இட� த1மாறாம� இN/0� 
பி.�6� விைசயி' இைச the music of the spheres - 35lbliu b/TL 60L, Ly6) 60T 
காணேம 'அ�மா!' 
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ஞான�, அIஞான�, பிரIஞான�, விIஞான�, அலச�, உைளச�, கைடச�, நா' 
யா�! யா� நீ? நா' ேபா. நீ வா. யா� அறி*த ெமாழிகளி� 'அ�மா' தா' �'ெமாழி, 
எ' ெமாழி, எவ� ெமாழி;�. ம�றைவெய�லா� 'அ�மா'வி' எதிெரா7. அவ� 
அக�ட வயி5� அட,கி�ேபான அIஞான,க� தா'. ஆ�, பிற*த நா� �தலா: 
எ'ென'னேவா க�1பி./0� ெகா�.��கிேறா�. ஆனா� எ'ன/ைத� 
க�1வி�ேடா�? 'அட அசேட! அவ� உத�ேடார� �'னைக� 6மி) அைடய�<ட 
நா� க�டைவெய�லா� காணா0. 
 
ஆ�, இத�ெக�லா� இ,ேக எ'ன இட�? பி'னா� எ'ைனேய ேக�1� 
ெகா�கிேற'. ஆனா� எ'ைன இ�ப.ெய�லா� ெசா�ல# ெசா�கிறேத. ச�ப*த�, 
ெதாட��, எ,கFைடய0 எ,கF�6/ ெதாி;� எ'5 ஒ� 6ர� அத�1கிறேத. 
 
"எ,கைள# ெசா�, எ,கF�6# ெசா�.”  
 
ஒ7யி' உ�ேவ எN/தா6�. 
 
“எ,கைள எN0. எ,கF�6 உ�வ� ெகா1. உயிாி' �வயாகார� த' 
பிர�ைஞயி� �தலாக உண�*த தனிைம�6, '6வா��6 உ�வ� தா!" 
 
எ�லா உ�வ/0�6� பி'னா� ெபா0வான ஒ� அ�ப� அ0. நாதேமா உயிேரா 
எ�ப.;� சைத�6/ தவி/0� ெகா�ேடயி��கிற0. அ*த/ தவி�ேப அத' 
இய�க�. அத' அ�/தேம அத' ேதட�. 
 
"இைதெய�லா� எN0 எN0” 
 
க�டைளக� இLவள� �பDட� இ�ைல. ஆனா� ஏேதா ஒ� க�டாய� எ' 
ெநIசி� சரசர ெவன ேவ�வி�1 இைலவி�1/ 0ளி� வி�1 வள� வைத 
உண�*ேத'. இ'-� ச�5 ேநரேமா காலேமா ெச'றா� வி�<.� எ'ைன� 
பிள*0வி1�. 
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சரசரெவன எN*0 காைல�கட'கைள �./0� ெகா�1 எ' கா�பிைய நாேன 
ேபா�1� 6./0 வி�1 - வ�ட�கண�கி� பழ�க� - வழ�கமான எ' இட/தி� Pad, 
ேபனா �கித� அம�*0வி�ேட'. ஆ�, எ'ன/ைத எNத? அ'5 ேச�கிழா��6 
ஆ�டவேன அ.ெய1/0� ெகா1/தா'. என�6 யா� ெகா1� பா�? அ*த 
நிைன�ேப 0�க� அைட/த0. ஆனா� உடேன ஞாபக� வ*0வி�ட0. ஏ' 
அ.ெய1/0� ெகா1�கவி�ைல?” 'தி�ெகவர�மா! அ0ேவ எ1/0� ெகா1/த 
அ.தாேன. 
 
அ*த அ.யிேலேய, க#ேசாி Setting-இ� கைத ஆர�பமாயி�5. ேவகமா:/ த'ைன 
எNதி�ெகா�1 ேபாயி�5, எNத எNத, எ'ைன உ*தி�ெகா�1 ேபா6� ச�தியி' 
உறிIச7� எ' உட� பல� வ.வைத உண�*ேத'. ஆ�, நி�திராணியாக/ 
தைலயைண ேம� சா:*0வி�ேட'. எ'5ேம இ1�ெபா.*த மா1. சா:� 
நா�கா7ேயா  ��. ைவ/த ப1�ைகேயா இ�லாம� ப/0 நிமிட,கF�6 ேம� 
எ'னா� உ�கா�*தி��க �.யா0. 
 
எ' உட� பிழி*ெத1/த மாதிாி ஆகிவி�ட0. ைகவிர�க� த� பி. வ'ைமைய 
இழ*0 0வ�டன. Stroke? பய� வ*0வி�ட0. எ' ேசா�ைவ யா� அறிவா�? அேத 
சமய/தி� உ�fர ஏேதா உவைக. 
 
"சைமய� ஆயி1/0, 6ளி#சி�1 சா�பிட வரவா� வரலா�. என�6 ஆயிர� ேஜா7 
கிட�6" சைமய லைறயி7�*0 அைற<வ� வ*0வி�ட0. இ'5 6ளியM�6 
�N�6� ேபா�1வி1ேவாமா? ஆனா� மன� வரவி�ைல. அ0�� இ'ைற�கா? 
ஒ�வா5  தாாி/0�ெகா�1 எN*0 கிண�ற.�6# ெச'ேற'. ேசக� 6ளி/0� 
ெகா�.�*தா'. ெமா�1 வி�1� ெகா�ள ேவ�1�. நிைன/0� பா�/தாேல 
கைள ேபா1கிற0. 
 
"ேசக�!"- 
 
ேசக� எ'ைன நிமி�*0 பா�/தா'. 
 
"எ'ன�பா எ'னேவா மாதிாியி��ேக�?” 
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"எ'ன மாதிாி?” 
 
"�க� சிவ*0 - இ�ைல, ெசா�ல/ ெதாிய வி�ைல. �க� மாறி – Expression-” 
 
"ேசக� ! எ'ைன� 6ளி�பா�. விடறியா?” அவமான� விழிேயார� உ5/தி�5. 
ஆனா� எ' ெச:வ0? 
 
ேசக� பதிேல ேபசவி�ைல. இN/0 இN/0/ தைலயி� ெகா�.னா'. 
 
ஒ�வா5 சா�பா1 �.*0 <ட/தி� சா:*ேத'. மி6*த ஆயாச� நா.ைய� 
பி./0� பா�/0� ெகா�ேட'. ப*தய ைமதான/தி� 6திைர மிர�1 Gallop-இ� 
ேபா:�ெகா�.�*த0. ஜா�கிைய� கீேழ த�ளிவிட� ேபாகிறதா ? என�6 ேவைள 
வ*0 வி�டதா? பய�? இ�ைல ச*ேதாஷ�? ெதாியவி�ைல. =# / திணற� மா� 
வ7? இ�ைல. ஆனா� ெமா/த/தி� உ�ேள தா,க �.யாத பரபர��. ேசக� 
�ற�ப�1� ெகா�.��கிறா'. TVஇ� ஏேதா ெதM,6� பட�. 
 
“ேசக�! ஒ�நிமிஷ� த,கிவி�1� ேபா. என�6 ஏதாவ0 ேந�*0வி�டா� உ'ைன 
ஆயிர� ேக�வி ேக�பா�க�.” 
 
ேசக� �'னைகயி� ஏளன� சி*தி�5. "அ�பா எ,கைள# ெசா�கிறா�. இ�ேபா0 
அவ� நட/0வ0 சினிமாவா? �ராமாவா?” எ'கிற மாதிாி. 
 
“ேசக� உ�ேள இர�1 ப�க� எNதி ைவ/தி�� கிேற'. எதிாி� உ�கா�*தப., 
என�ேக ெதாியE�.” 
 
ஆனா� ேசக� வா:வி�1� ப.�கவி�ைல. தன�ேக ப./0�ெகா�.�*தா'. அ*த 
இர�1 ப�க,கைள� ப.�க அவ-�6 ஏற�6ைறய ஒ� மணி ேநர� பி./த0. 
அவ' தைல நிமி�*தெபாN0 அவ' �க�� மாறி இ�*த0. 
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“உ,க� பாைஷதா'. உ,க� பாணிதா'. ஆனா� <டேவ ஏேதா ஒ�E. 
இட,க� �ாியவி�ைல. ஆனா� �ாியாமM� இ�ைல. அைத;� மீறி ஏேதா ஒ�E. 
ெரா�ப Deep ஒ� பவ� - yes, Deep Power, This is Power.” 
 
அ�ப. அ'5 ஆர�பி/த கைத �' ஏற எற, என�6� பல�� உ�சாக�� ஊற ஊற, 
பாராசாாி� 6திைர;� ப.ய� ப.ய, அ-பவ� ஒ� தனி� 6ஷியாக/தா' இ�*த0. 
விஷய�� நா-� ஒ� சமய� ஒ�வ��ெகா�வ� ேதாைக விாி/0 ஆ.ேனா�. 
 
The hunter and the hunted. Who is the hunter? Who is the the huneted is not the 
point. 
 
The hunt is all that matters. Oh! this stalking so thrilling so beautiful! 
 
Fair Copy ெச:0 - எ�ப�� எ' எN/0# ச�ப*த�ப�ட வைர எ�லாேம இ0வைர 
எ' ைகயினா�தா' - இனி உட� ஒ1�க� எ'ன ஆ6ேமா? Dictation த�ெடN/0 
எ'5 எN/தா ள�க� இ�ெபாN0 ைகயாFகிறா�க�. ெத'காசியி� ஒாி� 
கைதகைள நா' ெசா�ல� க�ண' எNதினா'. ஆனா� சாி�ப�1 வரவி�ைல. 
என�6 ெவ�கமாயி�*த0 - நா' நி�வாணமா�க� ப�டா� ேபா�. 
 
Fair Copy ெச:0 5-8-1981 அ'5, Register தபா7� பிரபலமான ெபாிய 
ச��6ேலஷ' ப/திாிைக ஒ'5�6 அ-�பிேன'. இ,6 கைதயி' ெலளகீக� ப6தி 
ஆர�பமாகிற0. கா�றா. கா�றிழ*0 தைர த�.னா�ேபால என�6� ெபா0வாகேவ 
பி.�காத ப6தி. ஆனா� ெசா�லாம� �.யவி�ைல. 
 
அ*த� ப/திாிைகயி' ஆதர�� பிர ர�� ஏ�ெகனேவ ப'�ைற ெப�றி��கிேற'. 
அ0 வழ,6� <1தலான ச'மான� ஒ� ப�க� இ��க�1�. இ��ைற இ�கைத 
அ*த� ப/திாிைகயி' =ல� அதிக�ப.யான வாசக�களிட� ேசராதா எ'கிற 
சபல�தா'. �தாபன� ெபாி . ஓாி� சமய� நா' அ,6 ேபாக ேந�*தேபா0, 
ெரா�ப�� அ-சரைண யாக� ேப வா�க�. அ*த மாியாைத, வியாபார 
ாீதியானாM� என�6 ெரா�ப� பி.�6�. 
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ஆ# , ஒ� மாத�, இர�1 மாத�, ெட7ேபானி� நிைன�ப1/திேன'. தைலவாிட� 
ேபாயி��கிற0’ எ'ற பதி�. அ0�� சாிதா'. அ�ப.யானா� கைத ஒ� க�ட� 
தா�. இ'ெனா� க�ட/0� �6*தி��கிற0 எ'5 அ�/த�. 
 
ம5ப.;� இர�1 மாத,க� கட*தன. என�6 அM��� ேராச�� வ*0வி�டன. 
22-12-81 அ'5 �தாபன/தி' தைலவ��6 �N விவர,கைள/ ெதாிவி/0� 
கைதைய/ தி��பி அ-�பிவி1�ப. எNதிேன'. அ1/0 அவசர காாியமாக 
ம0ைர�6� ேபா:வி�ேட'. 
 
1982 மா�# மாத �த� வார வா�கி� கைத தி��பி வ*ததாக R�.7�*0 தகவM�, 
கைத;� தபா7� என�6 வ*0 ேச�*தன. நா-� =#  வி�ேட'. சில 
எN/தாள�க� இ��கிறா�க�. ப/திாிைககளாக�1�, பதி�பாள�களாக�1� 
அவ�கைள அத�.ேயா மிர�.ேயா அவ�கFைடய காாிய,கைள# சாதி/0� 
ெகா�ள �.கிற0. அ0ேவ ஒ� உ/தி, மிர�ட மிர�ட அவ�க� Box Office 
உய�கிற0. நா' அ�ப. ெய�லா� எதி�பா��க �.;மா? எN/தாள�க� எ'5� 
ப/திாிைககைள, அ0�� �தாபன,கைள� பைக/0�ெகா�ள �.யா0 <டா0. 
இ*த� கைதயி' விதிைய "அ�த ரபி';ட' �./தி��கிற0 எ'5 நா' எ�ப. 
அ�ேபா0 க�ேட'? 
 
கைதைய� ைகெயN/0� பிரதியி� க�ண' இ�ேபா0தா' ப.�க ேந�*த0. 
 
க�ண' எ'-ைடய அ�பிகாபதி. ம0ைர Seminar-இ� ேமைட�6 அவைன 
வரவைழ/0# சைபேயா��6 அ�ப./தா' பாி#சய� ெச:வி/ேத'. �.ைய� 
பி'-�6 வாாி விJதி�ப�ைடக� ='5� தனி/தனியாக, ச�தியிட� ேவ� 
வா,கின 6மர' ேபா� இ�*தா'. 
 
இ*த� கைதைய� ப�றி� க�ண' ெசா'னைத� ேகF,க�: 
 
"ஏ�ெகனேவ உ,களிட� காE� 6ண� 6ைற கF�6 இ*த� கைத வில�6 அ�ல. 
ஆனா� - இ*த ஆனா7�தா' விஷயேம அட,கியி��கிற0. ப./0�ெகா�1 
வ�ைகயிேலேய உட-�6ட' வா�/ைதக� அைவக� கா�1� ெசயலாக மாறி 
வி1கி'றன. மைழைய வ�ணி�கிறீ�க�. தைல ேமேலேய ெகா�1வைத� ேபால� 
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பிரைம த�1கிற0. “ெகளாி விள�ேக�5கிறா�' எ'றா� 6/0விள�கி' ேம� 
அவ� 6னிைகயி� �டைவயி' சலசல�� உ� ெசவி�6� ேக�கிற0. க#ேசாியி� 
இ�வ� 6ரM� இேதா ஓ,கி ேஜா. ேச�*0, ப<F வ�டமி1கிற0. மி'சார� ேதா�ற 
இ�ளி� 6/0விள�6களி' ெவளி# ச/0�6 ந1ேவ பட/தினி'5 அேதா 
ராஜராேஜ�வாி �'னைக ஜவ7�கிற0. 
 
நீ,க� பல வ�ட,கF�6 �' ெசா�ைல� ப�றி எNதியி��கிறீ�க�. "ெந��� 
எ'றா� வா: ெவ*0 விட ேவ�1�!” இ*த� கைதயி� அ0ேபால# ெசா� M�6� 
ெசயM�6� இைட�ேகா1 அவி)*தி��கிற0. 
 
ஆ# , கைதய�ச/ைத� கா�.� ெகா1�காம� இ*த� கைதயி' கைதைய# 
ெசா�7வி�ேட'. ெகாIச� அதிகமாகேவ ெசா�7வி�ேட'. இனி வாசக' பா1. 
 
கைடசியாக ஒ� ேவ�1ேகா�. எ'-ைடய ேவைள வ��ெபாN0 இ*த� பா�1 
எ' ெசவியி� ஒ7/0�ெகா�ேட அனாய� மரண/தி� எ' உயி� பிாிய ேவ�1� 
எ'5 எ' சா�பி� அவைள ேவ�.�ெகா�F,க�. உ�ைமயாக/தா'. நா' 
ேக�6� வர�� சாமானியமா? ஆனான�ப�ட மகா'கேள கிட*0தா' சடல� 
கழ�5�ப. இ�* தி��ைகயி� எ' ஆைசைய அவ� அக*ைதயாகேவ க�த�<1�. 
ஆனா� அைத� ெகா1/தவF� அவேள. ஈ ஜக�ேலா நி-வினா தி�ெகவர�மா! 
 
அ�ணா��6 உட� சாியாகேவ ேதறவி�ைல. எ'னதா' ைவ/திய� 
ெச:0ெகா�டாM�, ப�டண/0� �Nதியினி'5 அவ� த�பினாேல ஒழிய 
அவ��6 விேமாசன� இ�ைல. டா�ட� தீ��� அளி/0வி�டா�. ஆகேவ 61�ப� 
ஒ� ��கியமான தீ�மான� எ1�க ேவ�.யதாயி�5. 
 
எ'ன எ'5 எ,கF�6 (அதாவ0 6ழ*ைத கF�6/ ெதளிவாக/ ெதாியவி�ைல. 
காIசி�ர/0� க�ேக ஐ*0 ைம� ]ர/தி� ஐய'ேப�ைட எ'ற கிராம/தி� 
(தIசாi� அ:ய'ேப�ைட;ட' 6ழ�பி� ெகா�ள ேவ�டா�) அ�ணா��6 ஒ� 
சிறிய ப�ளி�<ட/தி� வா/தியா� ேவைல கிைட/த0. 
 
எ,க� 61�ப� - அ�ணா, அ�மா, சிவ�பிர காச�, பா-, விரலா' - எ,க� 
61�ப� ம�.� கிராம/0�6� ெபய�*த0. 
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இ/0ட' எ' வா)�ைகயி' �த� ஸ��க� �.*த0. 
 
------------------------ ----------------- ------------- 
  


