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1. ைக

பிமாைல& ெபா( . தி#வ)*ேகணி, ,ரராகவ -த* ெத#வி)
கடபாாிசைத ேநாகியி#/ ஓ ,1 ேமைடயி மீ
ெபா#1 ஓ ம3சதிமீ

சிரமபாிகாரதி

ப1  ெகா$# ேத. ஆன தகரமான

கடகா5, நா ப1தி# த -னைறயிேல நா/ பக6களி*#

,

க$ணா8 சாளர6களி 9லமாக:, ;றகத: நிைலகளி 9லமாக:, வ

நிரபிய வ$ணமாக இ# த . அ த கா5 பிமாைல ெயாளி< கல ததினா)

உ$டாகிய ெதளி: இப- எனா) றி-யா . "ஆகா! இ&ேபா

ேபா>

?நான ெச> வி1, ேநதியான ஒ# /திைர வ$யி) ஏறிெகா$1,

கடகைரேயாரமாக ெதேக அைடயா5/& ேபா>, - வழிெய)லா
காளிதாஸCைடய சா/ தலைதேயC, அ)ல

ெகா$1ேபா>& ப

இபமைட

ஓ உபநிஷைதேயC6

ெகா$ேட தி#பினா) ந)ல " எற

சி தைன உ$டாயி5. ஆனா), எனிட /திைரவ$ கிைடயா

விஷய அ&ேபா( தா ஞாபகதி/ வ த .

எற
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"அடா! மி/ த ெச)வ இ)லாததனா) - உலகதி) பல விதமாகிய இழிவான
இப6கF ம1ம)ல, - உய த இப6கFட& ெப5வத/ தைட

ஏப1கிறேத!" எ5 எ$ணிேன. அ&ெபா( , எ மன - "9டா, சகல
மனிதகளிடதிG, ஈச ஞான எபேதா ெத>,க ரதைத

ெகா1தி#கிறா. அ

வி#பிய திைசகIெக)லா ேபா> வி#பிய

காசிகைளெய)லா பா

வரய வ)லைம உைடய ; அைத& பயப1தி

இபமைடயாம) எ த நிமிஷதிG உைன கீேழ தFளி தீ6/

ெச>யயதாகிய இழி: மர வ$யிேல ஏ வி#&ப ெகாFகிறா>?" எற .
உடேன ஞானமாகிய ரதைத ெகா$1 தயா ெச>

ைவ/ப என

ேசவகனாகிய "ச6கப" னிட கடைளயிேட. ரத வ

ஏறிெகா$ேட. ஆனா) என

நிற

அதி)

ஞானரத மறவகIைடயைத&ேபா) அதைன

தீவிர உைடயத5. எளிதாக ெந1 Jர6 ெகா$1 ேபாக தக  அ5.

ெகா3ச ெநா$, என ெச>யலா? இ#&பைத ைவ ெகா$1 தாேன
காாிய6 கழிகேவ$1? ஆகேவ, அ த ரததி மீ

ஏறிெகா$ேட. அதிேலறி

நா க$1 வ த காசிகI அவறி அ;த6கIேம இ த& ;?தகதி)
எ(த&ப1கிறன.
-------------

என

2. உபசாதிேலாக

ஞான ேதைர ேநாகி "இ த Kணேம எைன,

கமி)லாத மி

எ6ேகC உளதாயி, அ6/ ெகா$1 ேபா" எ5 ஏவிேன. ஆகா! இ த ரதைத
ைவ ெகா$#

, இதைன நாF என/ கவைல<, மன உைள8சG

இ)லாதி#க வழி ெதாியாம) ேபா>விடேத! எதைன நாF என

மன J$

;(ைவ& ேபால   ெகா$#க, அைத நிவி#தி ெச>வத/ யாெதா#

உபாய- அறியா) பாிதபிதி#கிேற. அமமா! இ த உலக 

கவைலகைள நிைன/ேபாேத ெந3ச பகீெரகிற . அவ5/Fள விஷ

சதிைய எெனேப? ஒ#வன

-கதிGFள அழைக<, /ளி8சிைய<,

இளைமைய< இ த கவைலகேள அழி

வி1கிறன. க$களி ஒளிைய

மாறி& பசைல<, உட) நிற ம6/தG உ$டாகி வி1கிறன. ெநறியிேல
வாிகI, கன6களிேல L#6க)கI, இ த நீச கவைலகளினாேலேய
ஏப1கிறன. என

ெதா$ைடயி இனிய /ர) ேபா>, கMரமான கரகர&;8

4

சத உ$டாகிற . மாபிG, ேதாளிG இ# த வ*ைம நீ6கி& ேபா>வி1கிற .

இரத விைரவாக ஓ1த*றி, மாL நீேராைட ேபால ம த அைடகிற .

கா)களி) தீவிரமி)லாம ேபா>வி1கிற . கவைலகF எற விஷ ஜ

ஒ#வCைடய சாீரைத உFOர அாி

கF

வி1கிறன. சாீரைத ம1மா?

அறிைவ< பாழா/கிறன. மறதிைய அதிக&ப1தி வி1கிறன. -கியமான

ெச>திகெள)லா ந)ல ச த&பதிேல நிைனவி/ வராம) ேபா> வி1கிறன.
பத ப&ெப)லா பாைலவனதிேல ெப>த மைழேபால நிPபலனா>
வி1கிற . அறிவிேல பிரகாசமி)லாம), எ&ேபா  ேமக பட த

ேபாலா>வி1கிற . ேயாசைன த1கிற . ஐேயா! இ த கவைலகளாகிய சிறிய

சிறிய விஷ& 8சிகI/Fள திறைம ைவதிய சா?திர நி;ணகF 5 மகா
ெகாMரமான க$%/ ெதாியாத - ேநா>& 8சிகI/ ட கிைடயா .
"ஞானரதேம, நீ நைம இ&ேபா

கவைலெயபேத இ)லாத உலகதி/

ெகா$1ேபா>8 ேச" எ5 கடைளயிேட. அ&ேபா

த1  ெகா$ட . "அ

மன வ

ரதைத

அதைன Lகமான உலகம5. கவைல

இ)லாம*# தா) ம1 ேபா மா" ேவ5, இப6கF அCபவிக ய இட
ஏேதC தம/ ேதாறவி)ைலயா? கவைலேய இ)லாத இடதி) Lக- இரா

எ5 என/ ேதா5கிற . ேமG, - ேமG, - எனேவா; இன

காரணெம5 ெசா)ல -யா . ஆனா) அ6/ ேபாவதி) என/& பிாியமி)ைல"
எ5 மன றி5.

நா ேகாப ட, "சீ8சீ! ேபைத மனேம, உன/ ஓயாம) ஏப1
ெகா$#/ ேவதைனகைள< உைள8ச)கைள< க$1 இர6கி, நா

உைன8 சிறி

ேநரேமC அைமதி <லகதி/ ெகா$1ேபா> ைவ 

தி#பலா எ5 உேதசிேத. இத/ நீேய ஆேKப ெசா)ல வ#கிறாயா?"

எ5 க$ேத. மன பிண6/த) மாறாம) ம5ப< எதி

நிற .

என/ இ த மன எற ேமாகினியிடதி) காத) அதிக-$1. ஆதியி) எQவா5
இ த ேமாக உ$டாயி5 எபைத இ6ேக வி?தாிக -யா . அ

ரக?ய.

ஆனா), நாேளற நாேளற நா ேவ5 இ த மன ேவ5 எற ைவத சி தைனேய

ெப#பாG மற
மி/

ேபா/ வ$ணமாக என/ இ ேமாகினியிடதி) பிேரைம

ேபா>விட . இ த மன ப1 பா1கைள க$1 ெபா5காமேலதா

நா சா திேலாக தாிசனதிேல வி#&ப ெகா$ேட. இ&ேபா

மன அ த
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ேயாசைனயி) நிPகாரணமாக ெவ5&; ெகாFவைத க$1 என/ திைக&;,
இரக-, ேகாப- கல

பிற தன. எQவளேவா வித6களி) மனைத8

சமாதான ெச>ய -யேற. மன பிC க$ 9ெகா$1 ஒேரயயாக
9ட8 சாதைன சாதிக ெதாட6கி5. என/ இன ெச>வெத5

ெதாியவி)ைல. பிற/, ஒேர நி8சய ட, "மனேம, நா இ த விஷயதி) உ

ேப8ைசேககேவ மாேட. உCைடய நாைமைய க#திேய நா

ெச>கிேற. - ஞானரதேம, - உடேன ;ற&ப1" எேற.
அ1த நிமிஷதி) உபசா தி மி/ வ

ேச ேதா.

ெநேதா6கி வள த ேகாைட8 Lவ வாயி*ேல ேபா> ரத நி5 விட . நா

Jரதி*# ேத அ த ேகாைடைய& பாக - ததாயிC, என

ேபான:ட அ த வாயிகத:கF தாேம திற

ஞானேத

வி1 எ5 எ$ணிேன.

அQவா5 திறகவி)ைல. என ஆ8சாிய! ஞானேதட Rைழய -யாதப

அதைன பாிLதமானதா இ த ேலாக எ5 விய&;ேற. என

மனேமா

-ைன காG ஆயிர மட6/ அதிகமாக ந16க ெதாட6கி5. அத/

எனிட ேபசட நாெவழவி)ைல. ேகாைட வாயிG/ ெவளிேய ஒ# வாயி)

கா&பா உ#வின கதி<ட நி5 ெகா$# தா. ெந#&; நிற6 ெகா$ட ,

இமயமைலையட ஒேர ெவ) ெபா& ெபாயாக8 ெச>
ேதாறிய மாகிய அ த வாளிமீ

வி1ெம5

"விேவக" எ5 க$ைண& பறிகய

ேஜாதி ெய(திேல எ(த&ப# த . வாயி) கா&பா, "யா அ ? எ6/

வ தா>?" எறா.
நா அவC/ வ தன றிவி1, "உபசா தி ேலாகைத& பா வி1

தி#பலாெமற எ$ண ட வ ேத" எ5 ெசாேன. அைத ேக1
அவ கடகடெவ5 /G6க /G6க நைககலாயின.

"ஏைனயா சிாிகிறீ?" எ5 ேகேட. அவ ம5ெமாழி றாம) சிாி 

ெகா$# தா.

ஏைழ மனேமா நிமிஷ / நிமிஷ அதிக திகிG5வதாயி5. என/ மிக:

திைக&;$டா> விட . எனேவ, ேகாப ட வாயி)கா&பாைன ேநாகி
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"ஏன&பா, உFேள ேபாகலாமா, டாதா? ஒேர வாைதயி) ெசா)*வி1.
கலகலெவ5 சிாி  ெகா$#கிறாேய?" எ5 ேகேட.
அத/ வாயி)கா&பா, "உன/ உபசா தி/ ெவ/Jர" எ5 தன

வா>/Fேளேய (ஆனா) என

ெசவியிேல ப1ப) -% -%

வி1& பிற/

"ேகாப6ெகாFளாேத அ&பா; நீ உபசா தி ேலாகைத ஏேதா நாடகசாைல ேபால
க#தி& பா வி1 தி#ப உேதசமி#&பதாக றிய

என/ நைக&ைப

உ$டாகி5. சாதாரணமாக, இQ:லக / வ#பவகF தி#ப ெவளிேய

ேபா/ வழக கிைடயா " எ5 இைர
"அ

றின.

சாி, உFேள நா6கF பிரேவசிகலாமா, டாதா? தய:ெச>

"நீ சாதாரணமாக& பிரேவசிகலா. இ
வரடா

ெசா)G."

சகல ஜீவகI/ தா>,1. இ6/

எ5 எ த ஜீவைன< த1க என/ அதிகாரமி)ைல. ஆனா)

ைவராகிய ேகாைடைய கட

உFேள ெச)G உாிைம உCட

வ தி#/ மன எற ெபா>& ெபா#I/ கிைடயா . அ

உFேள

ேபா/மானா), அகினி ேலாகதிேல பிரேவசித ப3L& ெபாைமேபால
நாசமைட

வி1" எறா.

மன ஆரபதிேலேய உபசா தி ேலாக எற ெபயைர ேகட:ட ந16க
ெதாட6கியத/, அ

எைன அ6/ ேபாகேவ$டாெம5 பிராதைனகF

ெச>தத/, ேகாைடய#ேக வ த:ட தம ேதவைதயி - வ

நி/

ெகா16ேகாலரசைர&ேபால நிைலமய6கி அத/ அள:கட த திகிG$டானத/
காரண இன

எபைத இ&ேபா தா அறி ேத. அ&பா) அ த உலகதி

பிரேவசிகேவ$1 எற வி#&ப என/ நீ6கி& ேபா>விட . மனதினிட

ைவதி# த ேமாகதா), அைத ெகா5வி1 நா இபமைடவதி) பிாிய6

ெகாFளவி)ைல.

"எைன இ&ேபா

என ெச>ய8 ெசா)Gகிறீ?" எ5 வாயி)கா&பானிட

ேகேட. அத/ அவ
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"மாCடா, மன இற த பிற/தா உபசா தி<$1; அ

இ#/ வைரயி),

கவைலகF நீ6கி இ#கலா எற எ$ண ,$. கவைலகளாகிய அLரகைள
இைடவிடா

ெப5 தFளிெகா$ேட இ#/ தா> மனேமயா/. உன/

அ த& ெபா>யரகியிட இC பிேரைம தீரவி)ைல. ப/வ வ த பிற/, நீ

தாேன இ6/ வ

ேசரலா. இ&ேபா

ேபா> வா" எ5 ெசானா. திSெர5

அ த ேகாைட, வாயி)கா&பா எ)லா மைற

ேபா>விட . அைர Kண

க$ணி#சி உ$டாயி5. பிற/ க$ைண விழி & பாேத. ம5ப,
,ரராகவ -த* ெத#வி), -ேன ற&பட ,1 மாயி), தனிேய க*)
நா ப1  ெகா$#&பைத<, கடபாாிசதினி5 இனிய கா5

,சிெகா$#&பைத< க$ேட.
"சாி, ேபான

ேபாக1. இ த உபசா தி& ேப5 நம/ இ&ேபா

கிைடகவி)ைல. ஆயிC பாதகமி)ைல. ஏைழ மனைத ெகா5வி1 நா

ம1 தனிேய இப-ற வி#;வ  நாறி ெகட ெச>ைக யா/ம)லவா?

அத கவைலகைள<, உைள8ச)கைள< பறி ேயாசிேதேன ெயாழிய அத

9லமாக என/ கிைடதி#/ ெபாிய ெபாிய நைமகைள8 சி திேதனி)ைல.

என/ உலக வாTைகேய இ த மனதினா)தாேன எ>தி5. இைத ஈசெனேற

ெசா)லத/. ேமG, என/ அைத<, அத/ எைன< காG
உயி ைணவ யா இ#கிறாகF? அத/

ேராக ெச>யலாமா? எதைன

ேகா கவைலகF இ#&பிC ெபாிதி)ைல. மன ெச

உபசா தி ேலாக எதைன அாிதாயி#&பிC, அ
தீமான ெச>

நா தனிேய வாTவதாகிய

என/ ேவ$டா" எ5

ெகா$ேட, "உபசா தி எ5 க  மனிதகைள உலகதா

பிரமஞானிகெள5, மகாிஷிகெள5 ;கTகிறாகேள!
அ த மனிதகெள)லா 9டகI,

ேராகிகIமாவாகெள5 என/

நா இQவா5 ஆேலாசி&பைத அறி

ெகா$ட மன, "அ&பாடா!" எ5

ேதா5கிற " எ5 ெசா)*ெகா$ேட.

ெப#98L வி1, த ந1கெம)லா தீ
ச ேதாஷ உ$டாயி5. என

-----------------

ஆ5தGடனி# த . என/

மனேமாகினி/ ஓ -த6 ெகா1ேத.
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3. கதவேலாக
ம5நாF மனதிட, "இ&ேபா , எ6ேக ேபாகலா?" எ5 ேகேட.
" ப கல&பற இப6கF நிைற தி#/ உலகதி/& ேபா> வ#ேவாேம"

எற .

"ந5 றிைன" என நா மகிT8சி பாரா, அ&பா) -ேபாலேவ என

ஞானேதாி) ஏறி க தவ ேலாகதி/& ேபா>8 ேச ேத. அ6ேக க$ட

காசிகைள<, அCபவித ேபாக6கைள< எனா) யவைர< உFள
உFளவா5 கீேழ எ( கிேற. அ த& ேபாக6களி சில, தகாலதி) நம

ஜன6களா) மதிக&ெப5 ஆசார தம6கI/ விேராத எ5 நமவ
க# வாகளாயி, அத ெபா#1, எ மீ

ேதச

பழி றலாகா . இ த

பாரதேதசதி) தகாலதிேல வா( அைம ஜன6கF "இ த இப

அதமமான . அ த8 ெச>ைக அகாாியமான " எ5 தம& பிரச6க6கF

ெச><ேபா , உ$ைமயாகேவ என/ நைக&;$டாகிற . மகாிஷிகI/

ேதவைதகI/ ச ததியாராகேதாறியவகளாயிC, தகாலதி) இ நா1

ஜன6கF உலகதிGFள

எ)லா அநாகாிக ஜன6கைள காG கைட&படவகளாயி#கிறாகF.
மி#க& பிராயமாக கா1களிG தீ:களிG ஆைடயி)லாம), கா களிG
உதG 9கிG

வார6கF ெச> , ச6/கைள< வைளய6கைள<

ெதா6கவி1 ெகா$1, ேமெல)லா ப8ைச /தியவகளாக திாி<

ஜன6கI/ ட Lத திர உ$1. இ த ேதசதா அ&ெப# பாகியைத

இழ

விடாகF. இ நா) க)வி ம6கி& ேபா>விட . Uறிேல

ெதா$V5 ஜன6கF "அ" (ஆநா) எ(த8 ெசானா)

ஆைன எ(தய நிைலைமயி) இ#கிறாகF. நம

ெச)லாி & ேபா>விடன. ேதச

பிைகெயா5 வைர

சா?திர6கெள)லா

ஞானகள3சியதி/ கா&பாளிகளாக

இ# த பிராமண மைட தவைளகைள& ேபால8 சிசில ம திர6கைள8

சப தமி)லாம) யாெதா# ெபா#I அறியாம க கிறாகேள ய)லா ,

உ$ைமயான ஞான& ெப#ைம இவகI/ லவேலச- இ)லாம) ேபா>விட .
மகாிஷிகளி வழியி) ேதாறிய பிராமண மைட ெதாழி) ெச>வ , நீசகளிட
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ேபா> ெதா$1 ;ாி

பண வா6கி& பிைழ&ப , இைத காG

இழியனவாகிய எ$ணற பிரவி#திகளிேல கால6கழி&ப  சவ ஜன6கI
அறி த விஷய6கேளயா. இ நா கைலகF அைன  மைற

ேபா>விடன. ,ாிய ேபா>விட . பல, Lக, ெச)வ -த*ய

நெபா#Fகெள)லா அக5 விடன. மன6/றி உட) ேசா

உணவிறி க$ /ழி

உ$ண

ேபாயி#/ அைம ஜாதியா இ நா)

மகாபாிதாபகரமான வாTைக நிகT கிறாகF.

இப நாடாகிய க தவ ேலாகைத& பறி& ேபசி வ#மிடேத, இ

பாரத ேதசைத& பறி8 சில வசன6கF எ(திய பிைழைய

ப நாடாகிய

இ U) ப/ ந$பகF ெபா5த#F ெச><மா5 ேவ$1கிேற. தமேம

Wனியமாக& ேபாயி#/ இ ேதசதி) சில க தவேலாக8 ெச>திகைள& பறி
நா எ(த&ேபா/ விஷய6கF எ(ததகாதைவ எ5 க#த1 எற

ச ேதக என/$டாயி5. தமாதம நி8சய ;ாி< அதிகாரேம இ த அைம

ஜன6கI/ கிைடயா

எபைத வணக ட ெதாிவி  ெகாFI

ெபா#டாகேவ ேமேல க$ட வசன6கF எ(த&படைவ யா/. இ

நிக.

க தவ ேலாகதி/& ேபா>8 ேச த:டேன எைனயறியாம) ஓ ஆன த

உ$டாயி5. அதி ரமணீயமான ச6கீத ெதானி ேகட . அQெவா* ெபானா

ெச>ய&பட ெதா$ைடயிைன<ைடய ெப$ வ$1களி ாீ6கார ேபா*# த .
அ5; அ

சாியான உவைமயாக மாடா . உயி#/Fேள இனிைச மைழைய

,சிெகா$ேடயி# த
ெசா)வ

ேபால ேதாறிய அQெவா*/ இன உவைம

எ5 என/ ெதாியவி)ைல. "இ

எ5 ேயாசிேத. என

என ஒ*! எ6கி#

வ#கிற ?"

அறிவி/& ;ல&படவி)ைல. க$கேளா பரவசமைட

ேபாயின. அ6/Fள மாட6கI, மாளிைககI, ேகாயி)கI, ேகா;ர6கI,
நாடக சாைலகI - எ)லா ,1கI ச திர கிரண6கைள& ேபாற, /ளி த,

இனிய ெபாெனாளி ,சி ெகா$# தன. இவறிG, மற ம$, க), கைர
-த*ய எ)லா& ெபா#FகளிGேம அQெவாளி அேநகவிதமான வண
ேவ5பா1கIட கல தி#க க$ேட.

இைத வாசி&பவகேள, நீ6கF எ&ேபாதாயிC மாாிகாலதி) மைழயி)லாத
மாைல&ெபா(திேல கடகைர மண) மீ

இ#

ெகா$1, வானதி
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ேம;றதி) Wாிய அ?தமி/ேபா , ரவி கிரண6கF கீTதிைசயிGFள
ெம)*ய ேமக6களி மீ  இைடயிைடேய ெதாி< வான ெவளிகளி மீ  ,ச,
அதனி5 ஆயிரவிதமான ெம)*ய அ;தகரமான வண ேவ5பா1கF

ேதா5வைத& பாதி#கிறீகளா? இ த அைம நாேல உ6கI/&

பிரகி#தி ேதவியி ெசௗ தய6கைள& பா & பரவசமைடய சாவகாச அக
ஏபரா . ஆனா), ேமற&பட வண காசிைய ஒ# -ைறேயC

க$#க மாSகளா? அQவா5 க$#&களானா), நா பாத க தவ

ேலாகதி இயைக ஒ# சிறி

உ6கI/ ெதாி<ப ெசா)ல1. அ6/

அெநக விதமான ேமைம ெபா# திய திரவதைம ெகா$ட வண ேபத6கேள
காண&படன. ஆனா) அவ5ட ச திர கிரண6களிF ேமாகினிதைம

கல&;றி# த .

இ த ஒளியிG, இனிைசயிG களி&;5 நா ஒ# Kண இ#/
-னாகேவ, ஒ# க தவ <வதி எ - வ

, "வாரா>, மாCட வா*ப, உன/

எ6கF உலகதி ; ைமகைளெய)லா கா1கிேற" எ5 ைகேகா

அைழ 8 ெசறாF. நா அ த <வதியி வைவ க$1 மய6கி 98சி

வி1ேவ எற எ$ண உ$டாயி5. ஆயிC, அறிைவ8 சிறி
ெகா$1, அவைள ேநாகி, "இ6கி#

?திர&ப1தி

நகவத/ -; -தலாவ

ஒ# ேகFவி

ேககிேற, அத/ விைட றேவ$1" எேற.
"ேகF" எ5 அவF, ெபா ,ைண ெயா5 மனித பாைஷயிேல ேபLவ
ெசா)*னF.

"இ த இனிய ஒ* எைன& பரவச&ப1 கிறேத! அ

எேற.

எ6கி#

வ#கிற ?"

"ேமேல பா" எறனF. நீல வானதி) ச திர தாைரகளினிைடேய,

ெகாG,றி#க க$ேட.

"அவ#ைடய கிரண6கF" எறாF.

ேபால8
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"ச திர கிரண6களா! ச திர கிரண6கI/ இ த மேனாகரமான ெதானி/ என
சப த?" எ5 ேகேட.
"ச திர கிரண6கI/ இ த இனிய ஓைச இயைக. அ

இ த உலகதி)

நாறாக காதி) வி(கிற . உ6கF ம$%லகதிேல ஜன6கIைடய ெசவியி)

வி(வ

கிைடயா . ஆனா) அ6ேகட அ#ைமயான கவிகளி ெசவியி) இ த

ஓைச ப1" எறாF. இைத ேக1 விய&பைட

நட

ெசேற.

, பிற/ அ த <வதி<டேன

"பற" எறாF.
நா கYெர5 நைக & "பறகவா ெசா)Gகிறா>!" எ5 விய&;ேற.
பா) ேபால ெவ$ைம ெகா$ட வானதா ெச>த இர$1 சிற/கF
அவIகி#&பைத நா க$ேட. -; ேநாகிய ேபாேத என/

98ைச<$டாக தகதாகவி# த அ த <வதிைய8 சிறி
பாகலாமா? ஏேதா -யசி ெச>கிேற.
ச திரகைல ,L -க. அதமீ

வ#ணி &

சிறிய  95 விர) உயர-ைடய மா>,

மலகளா ெச>ய&பட ஓ கிாீட. உயிெரற வ$1 ,T

, சிறகிழ

தFளா1 கFO5களாகிய இர$1 காிய விழிகF. திபதக)லா ,
தின&ப1வதகைம தன ேபாற பகF.
தன

பா*ற/களா) விகார3 ெச>ய&படாத திQவிய உ#வ. தீ$1ேவா

உட/Fேள இப மயமான மிசார ஏ5கிற ைககF. ம$%லக &

ெப$கைள& ேபLமிட

க தவ8 சாய) எகிறாகF. இவள

இயைல<,

சாயைல< எெனேப? ெத>வ இய), ெத>வ8 சாய).
"ம$%லகதவனாக இ# தேபாதிG ந)ல பாைவகF பாகிறா>" எ5 நாண
-ணதி, "ேயாசி  ெகா$1 நி)லாேத, பற" எறாF.
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"உ ெபயெரன?" எ5 ேகேட.
"ெவ/ ேநதி! நாெனா5 ெசானா) நீ ெயா5 ேபLகிறா>, எ ெபய
எத/?"
"ெசா)G, பா&ேபா."
"எ பய - பவத/மாாி. எைன, சாதாரணமாக, /மாாி எ5 அைழ&பாகF."
"ந)ல , நா உைன& ெபய ெசா)* &பிடலாமா?"
"ஓ"
"சாி, பவத/மாாி, நா பற&பெத&ப? உைன& ேபால என/ இற/கF
இ#கிறனவா?" எ5 ேகேட.
"நா வ தெபா(

எமீ

இற/கF இ#கக$டாயா?" எறாF.

"உ -கைத க$1 பரவசமைட ததி) இற/கைள /றி&பிட -யவி)ைல. நீ

பற/ பிர?தாப ெதாட6கிய ேபா தா பாேத."

"? கி பிற/ ேபசலா. ஆரபதிேல இற/கF க$%/ ெதாி ததா? ெசா)."
"ெதாியவி)ைல."
"இ த உலகதி), பறகேவ$1ெமற நிைன:$டான:டேன, இ த ெவ$ைம
நிற6ெகா$ட வானிற/கF ேதா5கிறன. நீ பறக ேவ$1ெம5

உFளதிேல ச6கப3 ெச> ெகாF."
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"சாி"
"இ&ேபா

எ க$%/Fேள உ வவைத& பா."

பட& பகேபா) ,சிய நிலா ெவாளியிேல, அவIைடய அழகிய க$கI/F
உ5& பாேத. அ6ேக, என

வவ க தவ Zபமாக ேதாறிய

விய&பைட ேத. ஆகா! நா கன:களிேல எைன க$ட ேபா

க$1

ேதாறிய

வவ! ேநாயற ; L#6கலற ; ம$ தைமயி)லாத ; ெசௗ தாியமான .

என/ இர$1 வான இற/கF திSெர5 -ைளதி#க க$ேட. என

Zப இதைன மா5பா1 அைட தி#&பைத க$1 களி&;5 உடேன அவF
-கைத< பாேத. என

க$/றி&ைப ேநாகி எ மனதிைடேய அ&ேபா

நிகT த எ$ணைத அவF அறி

ெகா$1 விடாF.

"அடா! உைன க$%/F பாக8 ெசா)*ய தேறா பிைழயா>விட "
எறாF.

"ஏ?" எ5 றி8 சிாிேத.
"இ வைர நீ உைன மனித சாீர -ைடயவனாக:, எைன க தவ சாீர

-ைடயவளாக: எ$ணி நடதி வ தா>. இனி எைன 'இைண' ெய5 க#தி
வி1வா>."

"பிாியZபிணி! நா ஈசனா> விடேபாதிG உைன க$1 விய&பைடவைத
நீகமாேட. எனிC, நா உைன இைணயாக க# வதி) உன/
ச ேதாஷ தாேன?"
"ஓ"
பிற/ க$கைள கல ேதா. 'க$ேணா1 க$ணிைண ேநாெகாகி
வா>8ெசாகF என பயCமில.'
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"பற" எறாF.
;திதாக உFளதிேல எ( த காத கிள8சி ெகா$ேடா, அ)ல

ெகா$ேடா அ)ல

இற/களி உதவி

கா ததி பிேன ெச)G ஊசிெயன அவF பற

ெச)வைத இயைக -ைறயா பிபறிேயா, அவேளா1 நாC பற

ெச)ேவனாயிேன. இற/களி உதவிெகா$1 பற ததாக என/

ேதாறவி)ைல. ஏெனனி), பறத) அதைன Lலபமாக:, சகஜமாக:

ேதாறி5.

"எ6ேக ேபாகிறா>? உன

மாளிைககா?" எ5 ேகேட.

"எ ,1, உ ,1 எற ேபத கைதெய)லா இ6ேக கிைடயா . இ
?ேவ8சாேலாக; -றிய ஞானதிேல எQவா5 அேபதநிைல ஏப1கிறேதா, அ
ேபால பாிணமான ேபாகதிேல< அேபத நிைல ேதா5கிற . இ6ேக

எ)ேலா#/ எ)லா மாளிைககI உாிைமதா. யா எ6/ ேவ$1ெமறாG

யேத8ைசயாக வாழலா. நா உைன கடேலாரதி) Lக த மாளிைக/

அைழ & ேபாகிேற."

"அேபத, ேபத எற மிக& ெபாிய ேப8LகF ேபLகிறாேய? ேவதா த எ6ேக
பதா>?"
"ேபாக நிைல நறாக உண தவகI/ அைவத ஞான இயைகயிேலேய
உ$டா/. ேபாகமறியாதவகF ேபL அைவத ெபா>. உ6கF

ம$%லகதிேல அ த ஞான ந&; மி/தியாக உ$1. எ6கI/ அபேராK
ஞான Lலப. பேராK- எளி தா. இ6கி#

உபசா தி ேலாக ெவ/

சமீப. ேபாக 9தியாகிய விP%:, ேயாக நாதனாகிய சிவC ஒேற
ெயபைத அறியாயா? இெத)லா ேபாக1. இ&ேபா

த#ணம5. கீெழ)லா பா" எறாF.

ஞான ேபச

15

நகரதிேல இர$1 பைன <யரதி) பற

ேபா>ெகா$1 க தவநா1

மாளிைககF, ச6கீத சாைலகF, Yலா ம$டப6கF - எபவறி அ;த6கைள

ெய)லா ேநாகி8 ெசேற.

பற&பதிேல உ$டான இப ெகா3சம5. ம$%லகதிGFள சகல

ஜ

களிG பசிகேள அதிக Lக அCபவி&பதாக க#தேவ$1. ஓ1

த$ணீாிேல நீ
ெச)வ

வ

சிறி

ேநர இபமாயி#/. ஆனா), வானதி) நீ தி8

சதா இப. அதிG பவத/மாாிைய& ேபா) ஓ வழி ைண

கிைட/மாயி, வாTநாF -(வ  பற

ெகா$ேட யி#கலா.

ஐேரா&பியகF க தவ ேபாக6கைளேய ஆதசமாக ெகா$ட ஜாதியா. வான
ரத6கF ெச>

நட கிறாகF. ஆனா), அவகளிட தேமா/ண அதிகமாதலா),

அ த& ; ைமைய இப வழிகளிேலேய வி#தி ெச> ெகா$1 ேபாக

ெதாியவி)ைல. வான ரத6கF ஏப1 இC சாியாக நடத ெதாிவத/

-னாகேவ, 'எதிகால & ேபாகF வானதிேலேய நடக 1ம)லவா?' எற
விஷயைத& பறி& பலவா5 ஆேலாசைனகF ெச>ய தைல&ப1 விடாகF.

அவகI/ ஞாபகெம)லா <ததிேல<, ெகாைலயிேல< இ#கிறபயா),

அவைற அCசாிக த/தியி)லாதவகளாகிறாகF. இ

நிக.

யK நா/ வ த ஆரபதிேல என/& ெபா5க -யாத மயக-
திைக&; விைள தி# தன எ5 ேமேல றியி#கிேற. அைவ சிறி

சிறிதாக

நீ6கி இப:ண8சி ம1 மி3சி நிற . அறிவிேல ெதளி:$டாயி5.

காைலயி) விழிெத(

, -க

க$%/& ;ல&ப1வ

ேபால, வானதிேல பற

ைட  கடல#ேக ெச5 பா&பவன

ெச)G என/ கீேழ

யி# த விஷய6கெள)லா மிக ெதளிேவா1 விள6கலாயின. அ&ெபா(

க$1ெசற ெச>திகைளெய)லா வி?தாிக ேவ$1மானா) ஆயிர

அதியாய6கF ேபாதா. ஒ# சிலவைற ம1 இ6ேக /றி&பி1கிேற.

------------------

நா
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4. பதா ட
ஓ ேமைடயி மீ

& ப

கF.

க தவ /ழ ைதகF &ப தா ெகா$# தன. ேராஜா&

ஒ# சி5வ "அS ர]ேக! நீ ப ைத எறி< ேபாெத)லா எ ைகேகாG/
அக&படாம), ேவ$1ெம5, ேகாணலாக, எ -கைத& பா

நா உேனா1 விைளயாட மாேட" எறா. இ

எறிகிறா>. இனி

ேக1 மற

/ழ ைதகெள)லா கYெர5 நைகதாகF. எ)லா /ழ ைதகI இQவா5

ஒ5 ேச

பல வாைதகF ேபசி<, ஒ#வ ேம) ஒ#வ ேமாதி<, ஆ<,

பா<, சிாி  விைளயாெகா$#க, அவ ம1 ஓ ேராஜா
நிற6ெகா$ட பளி6காசனதி மீ

தனிேய சா> தி#

விழிகேளா1 ஆடைத& பா  ெகா$# தா.

ெகா$1, பாதி /வி த

நா பவத/மாாிைய ேநாகி, "அேதா, விலகி உகா தி#கிறாேன, அ த&
ைபய யா?" எ5 ேகேட.
"அவ என

தபி. அவ ெபய சிதர3ஜன. அவ /ழ ைத& ப#வமாயி# த

ேபாதிG, எ6கF /ல ெத>வமாகிய காமேதவCைடய அ#F ெபறவனாதலா),
/ழ ைதகேளா1 ேச

விைளயா1வதிேல வி#&பமி)லாம) கவிைதகF

;ைனவதிேல<, ேமாகனமாகிய பககன:கF கா$பதிேல< ெபா(
கழிகிறா. ேராஜா& ப ைத இ த கிாீடராம மீ
கனிைகயி மீ
இ&ெபா(

எறி த ர]கா எற அ த

சிதர3ஜன ெத>,கமான காத) ெசG கிறா.

அவ ஏேதா கவிைத ;ைனகிறா எ5 ெதாிகிற . அவைன இ6ேக

அைழகிேற. அவ கவிைத ேகபதி) உன/& பிாிய தானா?" எறாF.
நா விய&பைட

, "என/ அளவி)லாத பிாிய" எ5 ெசாேன.

பவத/மாாி அவனி#/ திைசைய ேநாகி ைகயா) ைசைக கானாF. அவ

உடேன வான இற/கF விாி  க$ணிைம/- நா6களி# த உய ெவளி/

வ

விடா.
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பவத/மாாி அவைன த(வி -தமி1, "இவ ந நா/ தாிசனதி

ெபா#1 வ தி#கிறா. நம

வி# தாளி" எ5 எைன கானாF. பாலக

எைன ேநாகி "வ ேத" எ5 வண6கினா. நாC அவைன த(வி உ8சி
ேமா

வாT  றிேன. பிற/ பவத/மாாிைய கைடக$ணா) ேநாகி

கவிைத விஷயைத நிைன&;5திேன.
அவF தபிைய& பா
;ைன

எறாF.

"ர3சனா, இ&ேபா

உ மனதி/Fேள ஒ# பாட)

ெகா$# தாேய, அைத8 ெசா). இவ ேககேவ$1ெமகிறா"

சி5வ சிறி

நாணமைட தா.

நா "/ழ தா>, ல^ைஜ&படாேத! Lமா ெசா)" எேற.
அவ, ம$%லக & பிராகி#த பாைஷைய& ேபா) இ#/ இெசா) நிரபிய
கா தவ பாைஷயிேல, ர]கா ப ெதறி தத ெபா#1 கிாீடராம

சின-றைத /றி

ஓ பா1& பானா. பவத/மாாியி தபியி /ர)

இபமாயி# தெத5 நா எ(தவா ேவ$1?
அவ ெசா)*ய பாடைல, என

திறனற தமிT8 ெசாகளிேல, Wாியைன8

சிதாி  கா1வ ேபா), ஒ#வா5 ெமாழிெபய  கா1கிேற.
இேய5 சாபிGற உட) ெவ ேதா ஒ5ைரயா தி#&ப ஆ* -ேயறி

ேமாதியெத ற#F -கிைல க13ெசாகF ெமாழிவா ேபால கேய5
மல&ப

ேமாதியெத றினியாைள கா>கிறானா) வேய5 ேவெலனெவQ

விழிேயறி ெயனாவி வ# த) காணா.
[இத ெபா#F: - ேமகதி*#
ெவ

ெவ>ய இ த பகதிேல விழ உட)

ேபானவ ஒ5 ெசா)லா

Lமா இ#க, ஆல6க தைலயிேல

விழ&ெபற மெறா#வ ேமகதிமீ
ேபLவ

ேமெலறி

சின6ெகா$1 நி ைத வாைதகF

ேபால, வாசைன ெபா# திய ேராஜா& ப ைத ெகா$1 த

விடாெள5 இப வவதாளாகிய ர]ைகைய ேகாபிகிற
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இ த கிாீடராம அவF வ:ற ேவ)கைள எறிவ ேபால, விழிகைள எமீ
ேமாதிெகா$ேட யி#&பதா), எCயி வ#

-----------

சிறி

5. மதன

வைத கா$கிறானி)ைல.]

விழா

ேநரதி/& பிற/ சிதர3ஜன எ6களிட விைடெப5ெகா$1

ேபா>விடா. நா6கF அ&பா) பற

ெச)லலாயிேனா. ேபா/ வழிெய)லா

நில:கதி ெச>< ெம)*ய இைச<, மாட6கFேதா5 க தவ <வதிகI,

வா*பகI, /ழ ைதகI, ெபாிேயா# ஆயிரவிதமான ேபாக6களிேல ெபா(

கழி/ காசி< அ;தமாயி# தன. ேலாகதி*#/ேபா

நா

ேபாக6களி) இதைனவித -$ெடபைத& பிரதிபா சதியினா) ட

க$# ததி)ைல. ெகா3சJர ேபான:டேன. பவத/மாாி "அேதா, பா!" எ5
கானாF.

"அஹஹா! அஹஹா! அ6ேக என விேசஷ?" எ5 ேகேட.
அதிவிசாலமான மாட காண&பட . அதி) ஐபதினாயிர ேப#/ேம)

இ#&பாகF எ5 ேதாறி5, ெபாிய ட. ஆனா), ேலாகதிGFள
ட6கைள& ேபா), ஒ#வ#ெகா#வ ெந#கி ேமேல வி(

ஒ கி காலா) மிதி

-க6கைள8 Lழி  ெகா$1 ெவய

தFளி, ைகயா)
ெவ

ேபாயி#கவி)ைல. அ த க தவ டதா வைளய வைளய அ6/மி6/

ச*  ெகா$# த ேபாதிG ஒ#வ#ெகா#வ சிறிேதC ெதா தைர

ெச>யாம) வி?தாரமான இட வி1 -க மல8சி<ட ஸ3சாிதன. எதிேர
?திாீகF வ

விலக இடமி)லாம ேபானா) உடேன இற/ விாி

ேமேல எ(பி

அ த ?திாீகF ேபானபிற/ இற6கி ெகாFவாகF. இதைன ெபாிய ட

இதைன மேனாகரமாயி# தைத& பா

என/$டான விய&; ெகா3சமி)ைல.

அவகF ஒ#வைர ெயா#வ த(விெகாFவ , -தமி1 ெகாFவ , சில

சமய6கF மிக வணக ட நம?காி 8 ெச)வ , சிாி & ேபLவ  - என
அ;! என மாியாைத! எனா) வ#ணி/ தரம5.

"பவத/மாாி, அ6ேக என விேசஷ?" எ5 ேகேட.
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"மாட நிலதினிைடேய ஒ# ம$டப ெதாிகிற

பா."

"ஆ."
"அ6ேக கிளி வாகனதிமீ

என ைவதி#கிற ?"

"மமத விகிரக."
"அவ#ைடய தி#விழா" எறாF.
அ த மமத விகிரகைத க$ட:டேன நா ?தபிதவனா> விேட.
"/மாாி, இ

யாரா) ெச>ய&பட பிரதிைம?" எேற.

"எ6கF நா18 சிபிகளா)" எறனF. என/ திSெர5 பாரத நாேல

சிைலெதாழி) இ&ேபா
ஞாபகதி/ வ த .

சீ/றி நாசமைட

"அடடா! க தவ நா/ வ

ேபாயி#/ விஷய

 அ த கPட ேதசதிCைடய ஞாபக

மறகவி)ைல" எ5 வா>வி1 றிேன.
"உன

Zப சிறி

காலதி/ க தவ Zபமாக மாறியி# த ேபாதிG, ஜம

மாறவி)ைல எபைத அறி" எறனF /மாாி.
"அ

ேபாக1, இ&ப& பிரதிைமகF உ6கF நாேல அதிகமாக உ$ேடா?"

எேற.

"நாைள/ உைன அமித அ#வி/ அ#ேக<Fள சிதிரசாைல/ அைழ 8
ெச)Gகிேற. அ&ேபா

எ)லா பாகலா" எறனF.

இ&ப /மாாி<ட ேபசிெகா$# த ேநரெம)லா என
ேதாறிய மமத விகிரகதினி5 அகலவி)ைல.

விழிகF கீேழ
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"உ6கF நா18 சிபிகI/ இதைன சிப திறைம இ# தேபாதிG
அந6கC/ உ#வ ஏப1தலாகா

வி ைதேய" எேற.

"சபாP! மனித நா*#

வ

எப

ெதாியவி)ைல. இஃேதா

, க தவ ெதாழிG/& பிைழ ற

ெதாட6கிவிடா>! எ6கF நா1/Fேள இைத&ேபாற ெப#ைமெகா$ட

பிரதிைம ேவேற கிைடயா . ெகா3ச உ5& பா. எQவள: உ5&

பாதேபாதிG உன/ அ& பிரதிைமைய& பறிய உ$ைம ெசானாெலாழிய
ெதாியா ."

அ த& பிரதிைம ம$ணாேலC பளி6காேலC ெச>ய&படத5. மேனாமய

மாகிய R$வா (ஸூaம ஆகாச) ெகா$1 ெச>ய&பட . மனதிேல பிற த

காமேதவCைடய உ$ைம உ#வ இ ேவ. இைத8 ெச>த மயைன நா6கF

விதீய& பிரமா (இர$டா பிரமா) எ5 ெசா)வ $1. பிரமாவா)
ெச>ய&பட காமேதவ ஜீவஸஹிதனாக இ#கிறா. இ& ப ைம/

உ$ைம<யி இ)லாவிC கைல<யி (ைசதிாிக ஜீவ)

ெகா1க&ப#கிற " எறனF.

ஒQெவா# காசிைய& பறி எ( ெபா( , 'விய&;ேற', 'விய&;ேற'

எ5 ஒேர வ$ணமாக மீ1 மீ1 ெசா)* என/ அG & ேபா>விட .
க தவ நாேட விய&; நா1.

"மமதCைடய பிப க#ேக ரதி பிபைத காேணாேம?" எ5 ேகேட.
"அ

க தவேலாக ரக?ய. உனிடதி) ெசா)ல டா " எறாF.

"நாC தகாலதி/ க தவெனபைத நீ மற

வி1கிறா>!"

"அ&பயானா), நீ ேயாசைன ெச>< விஷயதி) உனேக விள6/. அ

ேபாக1. ச5 கீேழ யிற6கி நாறாக எ)லாவைற< பா&ேபா, வா.

இ6கி#

ேபசி ெகா$#&பைத விட அ6ேக ேபா>& பா&ப

நல" எறாF.

ச5 கீேழயிற6கி அதி#விழாவி விேனாத6கைளெய)லா பாேதா.
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இ&;ற, மமத விகிரக /& ைஜகF நட

ெகா$# தன; அ&;றதிேல

மமத தகன கைத, அவ தி#ப: உயிெத( த ப#வ வைர, பிரதிைம
காசிகளாG, சிதிர காசிகளாG ந/ விளக&ப# த .

வஸ த கால சிதிாிக&ப#&பைத க$ேட. யதாததிேலேய க தவ

நா) அ&ேபா

வஸ த கால. அ பறிேய காம தி#விழா

ெகா$டானாகF. எனேவ, க தவ8 சிபகளி அ;த ெதாழிG/& பிரகி#தி
ேதவி<

ைண;ாிவாளாயினF.

பா1கிற /யி)கF, மல ;ைன த மர6கF, வாவி,  விைளயா1 மாகF,
வ$1கF -தலாக ெதற) ெகா$1 வ# ெம)*ய மகர தJF வைர, வஸ த
காலதி காசிகெள)லா உ$ைமயிC உ$ைமயாக ேதாறின. அ6/,

ேதவதா# மர6களா) அைமக&பட ஒ# ெபாிய ம$டபதி) Wாிய கா த க)
ேமைடயி) உகா

, சிதைத யடகிய நிைலயி) நி5தி, -க$களி

பாைவகைள< 9கி Rனியிேல ெசGதி அைலேயா> த ச-திர ேபால

அைசவறி# த சிவெப#மானி உ#வ& ப ைம நி5தி ைவக&ப# த .
எதிேர, தவதா) ெம* த ெசௗ தாிய ேதவைத வ

ெகா$ட பாவதிேதவி நி5 அ8சைன ெச>

பகதிேல மதன தன
கா

நிப

ேபால, தவேவட6

ெகா$# தாF. அவI/& பி

க#; வி)*) நாேணறி& ;Pப பாண ெதா1 

நிப ேபால ஓ உ#வ நிற .

மெறா# பாாிசதிேல, மமத தகன சிதிாி  காட&ப# த .
பி;றமாக தி#பி, சதிய ேதவைத ெகா16 ேகாபதி) நிப
பரமசிவ -கதிேல ேகாபதழ) ெபா6க நிப , அவன

விழியினி5 தீ ெவFளமாக& பா>

ெநறியிGFள 'ஞான'

மமதCைடய உ#வி) ெந#&;& பறி

எாி< காசி< எ(தியி# தைத& பா

எ மனதிேல ந1க-$டாயி5.

பவத/மாாியி ைகேயா1 ேகாதி# த என
ெகா$ேட.

ேபால&

ைகைய& பSெர5 பி16கி

பவத/மாாி கடகடெவ5 நைக , "சிதிர / அ3Lகிறா>!" எறாF. அ
ெவ53 சிதிர தா எ5 எ மனதி) உ5தி ெச> ெகாFள -யவி)ைல.
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ேகாயி*ைடயி) மதன வவதி) அ#ேக ரதி <#வ காணாவிC, இ6ேக
அவன

எாி< உடல#ேக ரதிேதவி, ஆ!! எ5 கதறி நிப ேபால எ(தியி# த .

அவF -கதி) - உட) -றிG - காண&பட ேசாகைத< பாிதாபைத<

எனா) வ#ணிக -யா . க தவ8 சிபCைடய சிதிர சலாைக எ6ேக? என
ேபைதெய( ேகா ெல6ேக? எதைன ெகதைன!
மெறா# பாாிசதி), சிவC/ விவாக -
ரதிேதவி வ

சாப**#

பாவதி பாகனாக விள6/கிறா.

வண6கி நிகிறாF. சிவ ;னைக 
மீ$1 உயி#ட எ(

அ#F ;ாிய, மதன

சிவைன< பாவதிைய< -யா)

வண6கிெகா$1 ைகயினா) அQவி#வாி மீ  அ;கF ெதா1கிறா.
பாவதி ஐயைன த(விெகாFIகிறாF. இQவா5 மதன ேகாயி*ேல
இ#/ ஒQெவா# காசியி -ேன< க தவ ஜன6கF வ
ெதா(

பலவாறாக

ெகா$# தன.

சில ?திாீகF ைகயி) யாT ைவ ெகா$1 பான. ஒ# பகதி) வா*ப#

மாதகI இைணயிைணயாக& பலவித  களா ஓ வைளயமாக8 Lறி
ெகா$# தன.
---------------

6. பறைவ #$%

ஒ# திைசயி) ஒ# வா*பC <வதி< ஒ#வைர ஒ#வ ேநாகி அ&பேய மய6கி&
ப ைமகைள&ேபால நி5 ெகா$# தாகF. இஃதறி& பல பல காசிகF.

இCேமா ;றதிேல 'பறைவ  ' நைடெபற . அவகF அ தரதிேல

ஆயிர விதமாக ஒ#வைர ெயா#வ Lழறிெகா$1, அதைனயிG இைச ெநறி
தவறாம) திட வி ைத சிறித5, அ  களிேல ஒ5 மிக:

நயமாயி# த . இைடயி) ஓ <வதி. அவளினி5 நா/ -( ெதாைல
இைடயி1 இர$1 வா*பகF வ$8 சகர தன
ேமG6 கீ(மா> வடமி1வாகF. ஒ#வ உ8சிமீ

தாளி கீT நிபா. இவள

/டைத8 L5வ ேபால

நி/ேபா

மெறா#வ

ைக&பாாிச6களி) அQவளேவ ெதாைலயி1

இர$1 L தாிகF -ைளைய8 Lறி திாிைக Lழ)வ

ேபால8 Lழ5

வலைக/ ேநேர இ#&பாF. இ6ஙன L5ேபா

ஒQெவா# LழசியிG

ெகா$#&பாகF. ஒ#தி இடைக/ ேநேர வ#ேபா

இQவிர$1 ச தி ?தான6கF ஏப1ம)லவா? அ&ேபா

மெறா#தி

அவகF
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-தமி1வ ேபால இதTெதானி ெச>வ , இைடயி) நிபவF வாசி/
;Fளா6/ழ) கீத6கI/ தாளமா/. இ&ப ஆயிர ேச

வைளய! அைரநாழிைக கழி த:டேன, இ த& பாணி கழி

ஒ# ெபாிய

மேறா பாணி.

"ேநரமா> விட . நா கடகைர/& ேபாகலா" எறாF பவத/மாாி. என/

அ த தி#விழாைவ வி1& பிாி

ெச)ல மனேம யி)ைல. ஆனா)

பவத/மாாியி ெசா)ைல தட யா#ேகC மன வ#மா?
பற

பற

கடGக#ேக வ

ேச ேதா. ெந#6கி வரேவ, உFIயிாிேல

;/

இனிய சலன6கF த#வ , காரமி)லாத தழதழத இயைக<ைடய மான

மேனாஹரதைம ெகா$டேதா ஸுக த ;ல&பட . /மாாி ெசா)*யி# த
ஸுக த மாளிைக ஸமீபி

விடெதபைத அறி

ெகா$ேட. "இ

மாளிைக/ இதைன இனிய Lக எ&ப ஏபட ?" எ5 நா ேகக

வாெய1/ -பாகேவ அவF, என
பிவ#மா5 றலாயினF:-

உFள க#ைத ெதாி

ெகா$1

"க?Jாி ககளாG, ேதவ ச தன மரதாG இமாளிைக ஆக&ப#கிற .
அறி<, இைத8 WT

Fள 6காவனதிேல உ6கF உலகதி) க$டறியாத

அதிக க த-ைடய பலவித மல8ெசகF இ#கிறன" எறாF.

--------------

7. கட&கைர

பற

பற

கடGக#ேக வ

ேச ேதா. ெந#6கி வரேவ, உFIயிாிேல

;/

இனிய சலன6கF த#வ , காரமி)லாத தழதழத இயைக<ைடய மான

மேனாஹரதைம ெகா$டேதா ஸுக த ;ல&பட . /மாாி ெசா)*யி# த

ஸுக த மாளிைக ஸமீபி

விடெதபைத அறி

ெகா$ேட. "இ

மாளிைக/ இதைன இனிய Lக எ&ப ஏபட ?" எ5 நா ேகக

வாெய1/ -பாகேவ அவF, என
பிவ#மா5 றலாயினF:-

உFள க#ைத ெதாி

ெகா$1

24

"க?Jாி ககளாG, ேதவ ச தன மரதாG இமாளிைக ஆக&ப#கிற .
அறி<, இைத8 WT

Fள 6காவனதிேல உ6கF உலகதி) க$டறியாத

அதிக க த-ைடய பலவித மல8ெசகF இ#கிறன" எறாF.
இ6ஙன ேபசிெகா$ேட, Lக த மாளிைகயி உ8சிேமைடயி)

ேபாயிற6கிேனா. எ6கைள& ேபாலேவ இைணயிைணயாக& பல அ6ேக
வ தி#

கடகாசிைய ேநாகி களி  ெகா$#&ப

க$ேட. ஓ

ஓரதிேல ேபாட&ப# த இர$1 ஆசன6களி) ேபா> சிரம பாிகாரமாக8 சா>
ெகா$ேடா. அQவாஸன6கF இலவ ப3Lேபாற யாேதா ஒ# ெபா#F

ெபாதி தனவா>, ெவ$படா) மைறக&ப# தன. அவறி) சா> த:டேன,

தாயி மயிேல சா> த ேபால உFளதி/ ஆ5த) உ$டாயி5.

எதிேர கட), ச திர கிரண6களா) ேஜாதி<யி ெகா1க& ெபற அைலகF.
ெவFைள மலகF ;ைன

, ;Pப/5கF கிட&ப

ேபால ேதாறிய

க&ப)கF. Jரதிேல, அன6கF மித&ப ேபால மித த இப& பட/கF. ேமேல,
ச திர, ெவFளி ேமக6கF; இ ேமக6களிேல சில வைலகF பர&பி
யி#&ப ேபால ேதா5; சில அைலகள&ப

ேபா*#/; ஒ5 8

சிதறிய ேபால ேதா5; கீேழ மித/ பட/கI/ வானக$ணாயிேல
ேதா5 சாையகF ேபால8 சில மித

ெச)G. இனி, நKதிர6கF! வான

கட*ேல ெவெத( த வயிர6கF! சித5$ட இப6கF! வான& ெபா>ைகயிேல

மனெமC சிறிய வ$1ேபா) ஒளி ேத /&பதகைம த எ$ணி)லாத
மலகF! திைசெயற அந த வ? :ட, ஈசனறி: எற அந த வ?
தாகியேபா

ெபாறிெத( த Lட& ெபாறிகF.

பட/களிேல இைணயிைணயாக க தவ இைளஞகI ெப$கI, சில
பாG, சில ஆடதிG, சில வாதிய6கF வாசி&பதிG, களி&பவராகி

அைல -ழகமாகிய பிராகி#த ேபாிைக/ இவகF பலவித6களிேல அCேமாத3
ெச>வாராயின. ச திர கிரண6கI இவறிைடேய மாறா& ; ைம ெகா$ட

ெபா வ$ெடா*யிைச  ெகா$# தன. கடகாேறா, பவத/மாாியி

ெநறிமீ Fள /ழ L#FகIட விைளயா ெகா$# த .
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ஆ! உ#வ கா தவமாக மாறிவிட ேபாதிG, என

ஜீவ மானிட ஜீவனாதலா)

இதைன இப மி/திைய எனா) ெபா5க -யவி)ைல. ;லகF திைக &

ேபா> விடன. அறி: மய6கிவிட . இபமாகிய கட* அைலகளிேல என யி

சிறிய Rைரேபால எ5$பதாயி5. இபமாகிய ;யகாறிேல என யி சி5
#;ேபால8 Lழ)வதாயி5. என Lக த! என இைச! என காசி!

பவத/மாாி<ட நா ஏேதேதா, ெதாடபற ெமாழிகF ேபLேவனாயிேன.
இப6கF அறிவிைன அமிTதி விடேவ, நா, கவாள மிழ த கா1 /திைர

ேபால, க$ட க$ட இட6களி) ச3சாி&பதாயி5. இப ெதவி& ேபா>விட
ெத5 நா ெசா)லவி)ைல. நா ேபாதா (அCபவி&பவ) ஆக இ# த

ேபா>, அ

ேபாதாவாகி எைன வி(6கி தீ

ெகா$# தபேய க$ணய
சில ெபா(

விேட.

விட . ேபசி

கழி ததி பிற/, விழி&பைட ேத. Wாிேயாதய கால. கடG

வாC  த(விய இடதி), அவறி டதிேல ேதாறிய ேஜாதி

/ழ ைத ேபால& பாிதி வட பிற த ; கிழ/ திைசயி) வானெம6/ ெந#&;

/ழ; பற தி# த . தீ&பெடாி< தீ:கF ேபால ேமக6கF காண&படன.

ேமக6கI/ மனித ;தி <$ெட5 நிைனகிேற. தம

இ#ளியைகைய

மாறி தைம ஒளி<ைடயனவாக8 ெச>< Wாியைன இைவகF அ-கி
ெகா5விட& ேபாகிறன.

"பர?பர அேபா1 வா(6கF" - "அேப சிவ" - எற ெப# தமைத றி
eத ஜாதியாைர ஒளிெபற8 ெச>ய ேவ$1ெம5 நாய கிறி?
பிற ததா) eத ஜாதிேக ஓ ;க( மா$;6 ெகா1த கிறி?

-னிைய - தா

-னிைய eத

ஜாதியா பைக  ெகா)லவி)ைலயா? அதாவ , ெகா)ல -யறாகF;

அவகளா) ெகா)ல -யவி)ைல. கிறி?

-னி இ5 வைர உயிேரா#கிறா.

தமதி ெபா#டாக:, மகF மீ Fள அபி ெபா#டாக:, உலகதாாி

J5த), உலகதா ெச>< நிPMர எற சிGைவயி) ஏ5$1 வ#
ஒQெவா# மனிதனிடேத< கிறி? ேவ விள6/கிறா.
என/ அ த ேமக6கைள& பா/ேபா



பாாிேசயகF -த*ய eத /#களி

நிைன&; வ த . Kண&ெபா( . பி; அ த ேஜாதி ேகாள
ேமெல(வதாயி5. வ^ரா<த6கF ேபால ேதாறிய தன

கிரண6களா) அ

ேமக6கைள உைட 8 சிதறி, எறி, அைச  /ழ&பி& ;ர ஓ

26

ெதாைல வி1, பால Wாிய, மி/ த ெவறி ேகால ட கிரண6கைள உலக
-(வதிG பர&பி. வி1தைல ெபற ஓ ேப#$ைம ேபால ஒளி ,Lவானாயின.

உலக மகிT8சி ெபற . க தவ மாதகெள)லா பாள ராகதி) காயாி பா
திதாகF.

--------------

8. அ(வி

"அ#வி/ வா. எ( தி#, நீராட& ேபாேவா" எறனF, என

மீகாமனாக வ

-ைளத இைளயவF.

அ#வி கைர/ வ

உயி& படகி/

ேச ேதா. அ#வி உய த /5 தைலயி*#
, அ6கி#

பகளாக இைட நிலதிGFள ெபா>ைகயி) ,T

இர$1

ம5ப தைரயி)

வி(கிற . நீர#வி/& பல ;லவகF மாைல -த*யவைற உவைமயாக8

ெசா)*யி#கிறாகF. அ

என/ சமதமி)ைல. வாC, கடG,

இராமாயண- தம/ தாேம நிக எ5 ெபாிேயா ெசா)* யி#&ப ேபாலேவ,
அ#விைய< உவைமயறதாக ெகாFள ேவ$1. நா6கF வ#வத/

-னாகேவ அ6/ பல வ

?நான ெச> ெகா$# தாகF. அவகF

?நான ெச>த விேனாத6கைள& பா/ேபா
ம$%லகதி*#

அ;தமாயி# த . இ&ெபா( ,

தி#ப எ( ேபா , உFளப ெய(த8 சிறி

Lகிற .

ம$%லகதிேல சில எ(திG ேப8சிG மகா LதகF. நிைன&பிG,
நைடயிG - " கீேழ வி( த அ#வி சிறிய ஆறாக ஓ1கிற . அ த ஆறி)

வழிெய6/ சி5 சி5 பாைறகF. ஒQெவா# பாைறயிG ஒQெவா இைண

பாகலா. பாைற மீதி#

இைடேய நி5ெகா$#

சிQெவ5 பற

வ

அ#விைய வல ெச>

வி1 ம5ப தத பாைற/& ேபா> வி1வாகF.

Jய ெந3LைடயவகI/ எ)லா விஷய6கI J>ைம ெகா$டனவாகேவ
ேதா5. க தவ நா) எவ மனதிG விகப கிைடயா . ஆைகயா)

ஆைட -த*ய விஷய6களி) அவகF அதிக நாண பாரா1வதி)ைல. ஆ! என

ெசௗ தய!

அ#வியி) ?நான ெச>

- தபிற/ பகதிGFள ஓ ஆலயதி ெச5

அேநக தத இPட ெத>வ6கI/& பலவைககளிேல ைஜ ;ாி தாகF. சிதிர

விைதயிேல, ஒ&ப5 விள6/ க தவ நாடா தம

ேகாயி)களிேல யாெதா#

பிரதிைமகI இ)லாதனவாக8 சில ேகாயி)கF ைவதி#கிறாகF. அ

27

ேகாயி)களி சிகரதிேல 'ஓ' எ5 ஒளிெய(தி) எ(த&ப#கிற .
உசாக ெகா$டாட6கI, ேவைககI பிரதானமாக ெகா$ட

ஆலய6களிேலதா பிரதிைமகF ைவதி#கிறாகF. மன&வமாக ஆமLதி

ேதட வி#; இட6களி) பிரதிைமகF ைவ&பதி)ைல. அவரவகF தத இPட

ெத>வ6கைள தியான Zபமாக வண6/கிறாகF. "ேபாகதி/ ேயாகதி/
சப த-$1. க தவேலாகதி*#

ெசா)*யதி ெபா#F என/8 சிறி

சா திேலாக ெவ/ சமீப" எ5 /மாாி

சிறிதாக விள6/வதாயி5.

ெசௗ தாியைத தாக ட ேத1ேவாகI/ சதிய- அக&ப1வி1.

"உ$ைமேய வன&;, வன&ேப உ$ைம" எ5 ஓ ஞானி ெசா)*யி#கிறா.
ஆலய /Fேள நாC /மாாி< பிரேவசிேதா. "/மாாி! இPட ேதவதா

ைஜ/ாிய

இQவாலய எகிறா>. உன/ இPட ெத>வ எ ? நீ எைத

வண6க& ேபாகிறா>?" எ5 ேகேட. /மாாி "என/ இPட ெத>வ மதன.
நா அவைன தியான ெச>ேவ, நீ உன/ வி#&பமான ெத>வைத வாி 

ெகாF" எறாF.

"என/ இPட ெத>வ நீேய. நா உைனேய தியான ெச>ய& ேபாகிேற"
எ5 நா ெசாேன.

"ந5! ந5!" எ5 றி8 சிாிதாF. பிற/ "ேதாழா, மன6ெகா$ட

ெத>வ. நீ

எ த வவதிேல ெத>வைத வண6/கிறாேயா, ெத>வ உன/ அ த வவமாக
வ

அ#F ெச>கிற . ெத>வெமப

ெத>வெமப
எறாF.

யா ? ெத>வெமப

சித லaய. ெத>வெமப

ஆதச;

உ$ைம. ெத>வெமப

வன&;"

ஆ. "உலகதிேல மனிதனாக& பிற தா) இராமைன& ேபால ஒ(கேவ$1. அதி

சிற த

ேவெற மி)ைல" எ5 ெசா)பவC/ இராம ெத>வ. தைன மற

தன திப க#தாம), ெசௗ தாிய ெவFளதிேல தன

உயிைர யிழ

பவத/மாாிைய நா ெத>வமாக ெகாFI பKதி) என/ அ ேவ ேமாK
ஸாதன. காளிதாஸ தா] ,) ெச>த ைஜைய& பறி நமவ ெசா)G
ெபா> கைதயிேல ட உ$ைமயி#கிற .

,
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பவத/மாாி, ஆலய Fேள ஓ தனியிடதி), கீTதிைச ேநாகி& பமாஸனமி1
உகா

ெகா$1 க$ணிேல பரவச ெவறி மிதக, "ஓ நம: &ரமேண" எ5

ெசா)*8 ெசா)* ஜபிதாF. நாC - விைளயாட5, யதாதமாகேவ அவெளதிாி) பமாஸனதி*#

ெகா$1, திாிகரண6கைள< அவFமீ

ெசGதி, "ஓ நம: /மாாிைய" எ5 ேயாகதிேல அம

ெதளி

எ(

விேட. ேயாக

நிேறா. பவத/மாாி ';ற&ப1' எ5 ைசைக கானாF.

காைல ஞாயிறி பால கிரண6கைள தாக தீர / ெகா$1
பறகலாயிேனா. பற

, சிதிர சாைல/ வ

ேச ேதா.

ஆகா! எதைன ெபாிய -யசியிேல தைலயி1 விேட! சாதாரணமாக

க)கதாவிGFள காசி8சாைலைய வணிக ேவ$1ெமறா), அதெக5 ஓ

U) எ(த ேவ$1. க தவ ேலாக 8 சிதிரசாைலயிGFள காசிகைள நா
எ&ப எ(தி கா1வ ?

"சிதிரசாைல/& ேபாேவா, வா. ேநெற)லா இயைக நல பாதா>
விட . இ5 காைல அ#வி பாேதா. இனி உ6கF நா18 ெசயைக

நல6கைள காண ேவ$1 எற வி#&ப என/ உ$டாகிற . இ த வானேமா
மிக& ெபாிய , அதி L தரமான . அேதா Jரதிேல ெதாி< /5 அத

-யிேல வான- ேச

நி/மிடதி), எதைன அழகாயி#கிற

பா? ஓேகா!

- இைதெய)லா நி5 பா  ெகா$ேடயி# தா), இ&பேய ெபா(

ேபா>வி1. சிதிர சாைல/& ேபாகலா" எேற. பவத/மாாி க)ெல5

நைகதாF. அவF விழிகைடகளிேல /5; /ண ேதாறிய .

"/மாாி! இ&ப ெய)லா சிாிதா) பிற/ நீ என/ இPட ேதவைதயி)ைல.
உைன -தமி1ேவ, பா ெகாF" எேற.
பவத/மாாி -னிG இ#மட6/ நைகதாF. நாC அவைள&

பய-5தியபேய த$டைன ெச>ேத. அவF சின ேதாறிய விழிகேளா1

பாதாF. "நாதா -த*ேலேய எ8சாிேதேன. நீ ஏ இர$டா -ைற

சிாிதா>?" எ5 வணகேதா1 ெசாேன.
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"நா அத ெபா#1 ேகாபிகவி)ைல. க தவ நா1 <வதிகைள
உ$ைமயான பதகF இQவித த$டைன ெச><ேபா
தீ$1வதி)ைல. நீ...க...க..." எ5 /ழறிவிடாF.

கனைத

நா க தவ விதி&பேய அ த அ;த /றவாளியி இதழிேல த$டைன
நிைறேவறிேன.

கYெர5 நைக , "9ட ேதாழா! இ தா சிதிர சாைல" எறாF.
?தபிதனாகிவிேட.
"/மாாி, பாிகாச ெச>கிறா>. இ வா சிதிரசாைல!"
"ஆ, இ

எ6கF சிதிரசாைலயிேல வதி) ரமா நாத எபவரா)

அைமக&பட வனகாசி. இைத வனெம5 நீ நிைனத

எ6கF உலகதாகேள இ
ெதாியாம) அக ஏமா

ெபாியதி)ைல.

இயைக வனெம5 ெசயைக வனெம5
ேபாவ $1" எறாF.

அ&பா) பிரதிைமகF ைவதி#/ ம$டபதி/& ேபாேனா. ஒ# பகதி)
ஜீவராசிகளி வவ6கF காண&படன. க$%/ ெதாியாம)

தக$ணாயா) பா&பத/ாிய சி5யிகைள தவிர மறப அேனகமாக
எ)லா ஜ

களி உ#வ6கI அ6ேக யி#&ப

க$ேட. என/ ஜ

தக பயிசி<, அபி#சி< இ)ைல யாதலா), அ காசியி ரஸ6கைள&

U*)

ேபாதியப அCபவிக -யவி)ைல. மெறா# ;றதிேல, க தவ& பிரதிைமகF
வ/&;றி# தன. அ6/, மி/ த ஆவGட ேபாேன. ெப$ணிடேதC,

ஆணிடேதC L தரமான வவ காண&ப1மாயி, அைத& ேபாற இனிய

காசிகF உலகதிேல பல இ)ைல. அேசதன& ெபா#Fகளிேல ட8 சிற த அழ/

ேதா5மிட  ைகெய1  /பிட தகதாக இ#கிற . அQவாறி#க, ஓ

?திாீ அ)ல

;#ஷCைடய -கதிேல ைசதய ஒளி<ட கல

ேதா5மாயி, அ

மிக: கவ8சி<ைடயதா/ ெமப

அழ/

ெசா)*யாக

ேவ$1ேமா? மCPய வவ ெசௗ தாியமா யி#&பைத கா$பதி)
எனெக&ேபா ேம அளவிற த தாக-$1, ஆனா), ேலாகதி) பாிரண
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ெசௗ தாிய-ைடய ?திாீ ;#ஷகF இ)ைல. மனதினிடேத Lத- சா தி<

இ)லாதபயா) ம$டல

மனிதகF ெபா வாக& பா&பத/ விகாரமா

யி#கிறாகF, உFள நிைல உட*ேல ேதாறி வி1கிறதாத*. அதிG நா
பிற த நாேல ப3சதாG, ேநாயினாG, அவறி 9லமாகிய அைம

நிைலயாG ஆ$கI ெப$கI க$ணா) பா&பத/ Lப அதைன
/Zபிகளா யி#கிறாகF. இ

இத/ வில/கF உ$ெடப

பாரத நாேல தகாலதி) விதியாயி#கிற .
ெசா)லாேத அைம<.] வ)ேலா தீய

சிதிர6கI, வ)ேலா ெச>த ப ைமகIேம பாரதவாசிகF ெசௗ தாிய
காசிைய இழ

விடாம) காகிறன. நம

நம/ இQ விஷயதி)
இ த#ணதி) நம

ைண ெச>கிறாகF.

;ராதன கவிஞ -தலாயிேனா#

நா18 சிதிர ெதாழிைல நா பா காகாம-

*#&ேபாமானா), இC இர$1 95 தைல-ைறகIக&பா) பாரத நா)
எவ#/ க$ெதாியாமேல ேபா>வி1. நிக, சிதிரசாைலயிேல க தவ
வவ6கைள& பாதேபா

என/ -; மதன விகிரகைத க$ட:ட பிற த

பரவசநிைல பிறகவி)ைல. ஏெனறா), க தவ நா) ெத>வ& பிரதிைமகைள
தவிர, மற& பிரதிைமகF, அ நா18 சிபிகளி ெதாழி) வைமைய

கா1கிறனேவ ய)லா , அவகIைடய உFள ேதடைத விள/

தைகைம<ைடயன அ)ல. எ&பெயனி), ேலாகதிேல யவன (கிாீ?) ேதச &
பிரதிைமகF மிக கீதி ெகா$டைவ. இ&பிரதிைமகைள8 ெச>த சிபிகF

/ைற:பட மனித வவ6கைளேய பாதவகளாC, தம

பாிண ெசௗ தாியைத க$1பி

உFள ேதடதா)

அைத க)*ேல ?தாபிதி#கிறாகF.

இதைம ெகா$ட ேமேலா நா ந)ல ெதாழிலாளிகெளப

ம1ேமயறி

வர; மாகெள5, அ#காசி ெபேறாெர5 ெசா)Gகிேறா. க தவ

ேலாகதிேலா ஒQெவா#வ# ஒQெவா# விததிேல பாிண ெசௗ தாிய

-ைடயவகளாயி#&பதா), சிபிகI/& பிரதிபா சதிைய உபேயாக&ப1த

இடமி)லாம ேபா>வி1கிற . நா அ6ேக க$ட பிரதிைமகF அளவற

வன&ேபா1 விள6கினெவப

ெம>ேய யா/. ஆனா) அவைறெயாத

வன&;ைடயவகளாகேவ அ நா1 ?திாீ ;மாகI விள6/கிறாகF. எ

பகதிேலயி# த ஜீவ& பிரதிைமயாகிய பிாிய /மாாிையவிட அழகான பிரதிைம
ஒ5 அக&ப1மா எ5 ேத ேத& பாேத. கிைடகவி)ைல.
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உண:/& ;ற&பேடா. ஐ;லகI/ ெதவிடாத ந)*ப ெகா1/

உலகமாதலா) அ6/ நா&;லகI/8 சிற தேதா வி#

கிைட/ெமெற$ணி நா மகிT8சிேயா1 ெசேற. ஓ 3ேசாைல/ வ

ேச ேதா. அ6/ ஓ /ளி த லதா ம$டபதி) இ#

"ர3ஜனா, ர3ஜனா" எ5 வினாF. சிறி
சிதர3ஜன வ தா. "என/ நம

ெகா$1வ

Jரதி*#

ெகா$1 /மாாி

/மாாியி தபியாகிய

வி# தாளியாகிய இவ#/ உண:

ெகா1" எறாF. ஒ# விதமாக நைக ெகா$1 இைளஞ

ெசறா. சில நிமிஷ6கIக&பா) அவC அவCைடய ந$ப ஒ#வC

ைகயி) ெபாற1கF ஏ திெகா$1 வ

அவைற எ6கF ட6கI/

-ேனேபாட&ப# த பளி6/ ேமைஜயி மீ

ைவதாகF. அQ:ண:

யாதாயி#கலாெம5 ஆவGட பாேத. கனிகF, கனிகF, கனிகF.

கனிகைள தவிர ேவெறா5மி)ைல. என

உFள /றி&ைப எ&ேபா  அறிய

வ)லவளாயி# த /மாாி பி வ#மா5 றலாயினF: -

"ேதாழா, உ6கF உலகதாைர&ேபால நா6கF உணவிேல மி/ த நாட ைவ &
ப)வைக ெகா$ட Lைவகைள ேத1வதி)ைல. ஐ;லகளிேல நா&;ல மற

நாகி/ விேராதி. உணவிபதிேல பிாிய-ைடயவகF ெசவி, க$ எற

ெத>வ& ;லகளி பரம Lக6கைள நா/ ேத

உ$பத/ வ*யிழ

ேபா>வி1வாகF. ெவ5ேம உயி நிபத/ மG நா6கF உ$பதி)லாம),

உணவிேல இப ேத1வதி)ைல. ஆயிC இ கனிகளி Lைவ

சாமாயமானத5. தி5 பா. பிற/ ெதாி<" எறாF. LைவயிG பயனிG

மி/ த அகனிகைள தி5 பசி தீ  ெகா$ேடா. பிற/ ம கி$ண6கைள

சிதர3ஜன எ6கF -; ெகா$1 ைவதா.

சிதர3ஜன ெகா$1 ைவத கி$ண6கைள நா ைகயா) ெதாடவி)ைல.
பவத/மாாி தி#பி& பாதாF.
"என/ வழகமி)ைல" எேற.
"இ

ம$%லக மி)ைல" எறாF.
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"உ6கF நா1 கா5, ஒளி<, /ளி8சி<, காசிகI
இதைன வைககF ேபாதாதா? இ ட ம

ைண/ நீ< -

ேவ5 /தா அறி: மய6க

ேவ$1?" எ5 பலவா5 ேபசி /மாாியி வ;றத*னா) ம 

கி$ணெமாைற ெவ56கி$ணமாகிேன. இப களி நிைல பிற த .

இப ஒ# ^வர. ^வரதிேல உPண ஓ வைர கட

ேதாறி ஜ நி பிற

வி1வ

விடா) பிற/ /ளி8சி

ேபாலேவ, இபதி -மீ

பமி#கிற .

ேமேல பலவாறாக வ/க&பட இப6கI, பிற: க$ேட. நாகF பல

கழி தன. இ&ேபா

அ த நாகைள நிைன & பா/ேபா

ஒ#வா5 அதைன

நாகI ஒ# கண ேபால:, மெறா# வைகயிேல அ நாகளி ஒQெவா#

கண- ஒQெவா# இப <க ேபால: ;ல&ப1கிற .
நாகF பல கழி தன. /மாாி< என

உயிேதாழியா> விடாF. நா

எகால  கனவிேல ட க$ராத உFள கிள8சி<, ேசா:, ேநா>,
மனதள8சி, மன ய எபறி -(மறதி< ஏபடன. எனிC, மன
தி#&தி ெபறவி)ைல. ஏேதா ஒ5 /ைறவாயி#&ப

ேபாலேவ ேதாறிய .

நாளைடவி) க தவ நாப6கF ட, ைக & ேபாகவி)ைல. ஆனா)

சாதாரணமா>& ேபா>விடன. ஆரபதி*# ேத பரவச நிைலகிடமி)ைல. கட),
நிலா -த*ய இயைக அழ/களிேல எ&ேபா  லயிதாG பரவச

ேதா5ெமனிC, கFள மன அவறி) நிைலதி#க வைமயிலதாகி நிற .
ஆ! /மாாியினிடதிேல ட மன ெதாடகதிேல ெகா$ட பைற ெநகிT
விட .

ஒ# நாகாைலயி) நா தனிேய உகா

ெகா$1 பிவ#மா5

ேயாசிகலாயிேன: "ஆகா! இப கள3சியமாகிய இ நா/ வ
நம

6 ட

மனதி/ தி#&தி விைளயவி)ைலேய. இ த க தவ நாGFளவகF ஒ#

நாைள& ேபாலேவ அCதின ெச>தைத8 தி#ப8 ெச> ெகா$1 மகிT த

-க டேன Lகதி) வாTகிறாகF. இவகI/ இதி) அதி#&தி ஏபடதாக

ேதாறவி)ைல. நம/ மG தா எம#

பிற தி#கிற . இெதன ஆ8சாிய!"

/ தீராத மனேநா>

நா இ6ஙன சி தைன ெச> ெகா$#ைகயி) /மாாி எ6கி# ேதா பற
வ

என#ேக த(வி ,றி# தாF. பி, வழகேபாலேவ என

உFள
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க#ைத எளிதி) ெதாி
5வாளாயினF.

ெகா$டவளாகி என/8 சில அாிய உ$ைமகF

"ேதாழா! எ6கF உலகதா ெச>ைககளிேல ; ைமயி)ைலெய5 நீ
விய&பைடகிறா>. ம$%லகதா வாTைகைய மற

விடாயா? அதி) ஏேதC

; ைம<$டா? மனித மி#க6களிேல பாகிய ெபற சில மி#க6கF
வா*பதிேலேய இற

வி1கிறன. சில எ$ப

ெதா$V5 U5 வ#ஷ6கF

வைர வாTகிறன. எடா மாததிேல தின ெதாட6கிய ேசாைற எ$பதா

ஆ$ ட சாதாரணமாக க# கிறானி)ைல. மாCடா, உ6கF உலகதிேல
வாTேவா ேசா5/ ஆைட/மாக& ெபா> ேபLகிறாகF; வ3சைன
ெச>கிறாகF; நகிறாகF; ஏமா5கிறாகF; தி#1கிறாகF; ஹிைஸகF
ெச>கிறாகF; ெகாைல ;ாிகிறாகF; உடைல விகிறாகF; அறிைவ விகிறாகF;
அைமகளாகி ஆமாைவ விகிறாகF; மாCடா, உ6கF உலகதிேல

ஏைழகளாயி#&ேபா ெப#பாG மானமற அைமகF.
அவகF அப Lகதி ெபா#1 எ

ேவ$1மாயிC ெச>வாகF.

ெச)வராயி#&ேபாாி) ெப#பாலா தி#டகF. உ6கF உலகதிேல

எளிேயாராயி#&ேபா ெவ5த /ாிய நீச /ண-ைடயா. வ*ேயாராயி#&ேபா

காலா) மிதி

நL/த/ாிய தீ/ண-ைடயா. அவகெள)லா ெச>தைத8

ெச>தைத8 தி#&பி8 ெச>யாம) ேவெறன ெச>கிறாகF? உ$1, உற6கி<,
ந  சாகிறாகF. எ6கF உலகதிேல மரணமி)ைல, ெபா>யி)ைல. ேமG தீய
ந&;, நீச&பாசா6/, ேவஷ ேபா1த), ஒ5 நிைன

ேவெறா5 ேபLத) -

இ த மகாபாதக /ணமி)ைல. இவறா) விைளயய

ப6கF

அைன மி)ைல. ஆயிC, உன/ எ6கF வாTைகயிேல தி#&தி<$டாகாம
*#&ப

ஓ /றம5. ஏெனறா), மாCட ஜம எQவள: இழி:கIைடய-

தாயிC ஒ# -கியமான விஷயதிேல எ6கF பிற&ைப காG சிற த .
ஆம ேதடதி/ மனித& பிறவி மிக: ெசௗகாியமானதாக அைமக&-

ப#கிற . 'தி#&தி எதிG ஏபடாதி#த)' - இ த ஒ# /ணேம மனித&
பிறவி/ கா&பாக:, அத ெப#3 சிற&பாக: விள6/கிற . மாயா

சப தமான எ த நிைலயிG மனித ?திரமிைம க$1 அதி#&தியைடகிறா. உ6களிேல ெப#பாைமேயா அறிைவ& பலவா5

/ழ&பிெகா$1 உ$ைம நிைன&ேப யிறி& ;(கF ேபால மவ

ெம>ேய
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யாயிC, ஒ# சில பரமநிைல க$1 வி1கிறாகF. ேதவகF ட ேமாKமைடய
ேவ$1மாயி மனித ஜமெம1  தீரேவ$1ெம5 நீ
ேகFவி&ப#கலா, அ

ெம>ேய. உ6கF உலக 8 ச6கர, Lக, ஜனக,

கி#Pண, ;த, இேயL -த*யவகைள&ேபாற அ;த& ெபாிேயா எ6கF
நாேல ேதா5வ

சாதியமி)ைல. மாைய வில6/; அதி) எ6கI/&

ெபாவில6/ யி#&பதா) ெவ5&;$டாவ

எளித5. உ6கI/

ேகாரமான தைளகF ேபா#&பதா) ேமேலா எளிதாக ெவ5&பைட
வி1கிறாகF.
---------------

9. ச$தியேலாக

அ1த நாF சதிய ேலாக ெசேற. அ6ேக மாசற Wாிய& பிரகாச ேபாற

ஒளிெயா5 பிரகாசி  ெகா$#&பைத க$ேட. ஆனா) வானதி)

Wாியனி)ைல. அQ:லகதி க$ மதிய பாகதி) ஓ திQய வவ உகா

ெகா$# த . அத -கதி*# ேத கிரண6கF ெபா6கி ெவளி&படன.
அகிரண6களி ஒளிேய வானதிG3 ெச5 ேமா வ

க$ேட. பல பல

திைசகளிேல எ ரதைத தி#&பிவிேட. அ நா1 ஜன6கெள)லா

அவரவகF பா) மி/ த -யசி<ைடயவகF ேபால& ேபாகிறாகF. சிசில

ஜன6கF ெவயக ெவயக கPட ட நட

ெச)கிறாகF. ேவ5 சில

சிற/ ;ைட ெகா$1 அதி ேவகமா>& பறகிறாகF. சில மல த -க ட

ேபாகிறாகF. சில மிக கைள&பைட தவ ேபால காண&ப1கிறாகF. சில

திS திSெர5 வ

ேதாறி அQெவாளி ெபா5கமாடாம) க$ைண

ைகயா) 9ெகா$1 அQவ&ெபா(ேத மைற

வி1கிறாகF. இ6ஙன

மைற

ெச)ேவா எைன&ேபால& ;திதாக& பாக வ தவகெள5,

ெதாி

ெகா$ேட.

இ6கி#க -யாம) ஓ ேவ5 ேவ5 உலக6கI/& ேபாகிறாகெள5

சில ேதவகைள& ேபா*# தன. அவகேள மல த -க ட உ)லாஸமாக:

ேவகமாக: Lறி திாி< டதா. எேபாற மனித உ#வ

-ைடேயாகளிேல தா பல கைள&; கான. க தவ ேலாகதி/

வ த:ட என/ உ#வ மா5பா1 ேதாறிய

ேபால இ6ேக உ$டாகவி)ைல.

ஓ& ேபானவகI மனித வகதினேரயா. ப#த ெதா தி<ட ைகயி)

ெபாகா&;& ேபா1 ெகா$1 ஒ#வ வ தா. அவ ஓெவறலறி ெகா$1

ஓ&ேபா> விடா. ஒ#வ மைனவி மகIட வ

ேச தா.

"இ6ேககா%  ெகா$1 வ தீ" இ6ேக, கைட ெத#வா, கிைட
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ெத#வா, ேகாயிலா, /ளமா, ேவைகயா, விைளயாடா? ஒ# ம$ைண<6
காணவி)ைல. அவனவ ைபதிய பித

ேபால ஓெகா$1 திாிகிறா.

நா, /ழ ைதகைள<6 ெகா$1 இ6ேக ஒ# Kண6ட இ#க மாேட.

ஊ#/& ேபாகலா வா#" எ5 ெபாதிமாைட& ேபா*# த அ த ?திாீ

கதினாF. அ த மனித - "இ#, இ#. இ த ஒ# கிரணைத மG பா
வி1 வ#கிேற, அவசர&படாேத" எறா. "கிரண-மா8L, மரண-மா8L.

;ற&ப1" எ5 அவF ஏேதா 8ச*டாF. அவ மனமி)லாவிC அவF

ெச>< ெதா)ைலைய எதிக திறனறவனா> மைற

விடா.

இCெமா#வ எ1 9ைடகைள ஒ# வ$யி) Lமதி ெகா$1 அ6/ வ

ேச தா. மறவகெள)லா எனிட ேபசாம*#க, இவ மG
என#ேக வ

, "ஏைனயா, ஏ1கெள)லா மிக விேசஷமானைவ. ஏேதC உம/

ேவ$யைத& பாிேசாதைன ெச>

பா

விைல/ எ1  ெகாFகிறீரா?"

எ5 ேகடா. அவ ேபசி ெகா$#/ேபாேத, பிேன நிற வ$யி)
ெந#&;& பி

ஏ1கF சாபாவ

க$1 நா, "அேதா, பாைரயா?" எேற.

அ த மனித வயிறிG வாயிG அ  ெகா$1 சதிய ேலாகைத நி தைன
ெச>

ெகா$ேட ேபா> விடா.

இC எதைனேயா ஜன6கF - மன:5தியி)லாேதா, சிதைத& ;ல
வழியிேல சிதறவிேடா, சதியதி) ெம>யபி)லா
ேவஷதாாிகF, இவகளைனவ# வ

வ

மைற

ேபா*ய; பாரா1
விடாகF. இ

ேமற&பட ஒ# மனிதைன தவிர ேவெறவ#ேம எனிட

நிக,

வாைதயாடவி)ைல ெய5 ெசா)*யி#கிேற. க)வி& பயிசி/
ைணேவ$1ெம5 ெபாியா ெசா)GகிறாகF. அ

ெம>ேய. ஆனா)

உ$ைம ேதடதி/ தனிதனிேய ேபாக ேவ$1ெம5 இ&ெபா( தா
க$ேட. உ$ைம ேதட&ேபா/ெபா(

ைண ெகா$1 ேபாகலாகா .

உ$ைமைய க$1 மீ$ட பி; அைத& பிற#/ றலா, 5த) கடைம.
ஆனா), ஆரபதி) தன தனியாக8 ெச)ல ேவ$1. இெனா#வைன
ைணயாக அைழ 8 ெச)வாயாயி, அவC/ உன/ விவாத6கF

உ$டா/. 'மா5ப1 தக ெதா1&'பதனா) அறிவிேல கலக -$டா/ம)லா ,
ெதளி: ஏபடா

அறி: ெதளிவிேலதா உ$ைம ேதா5. ேமG

இெனா#வேனா1 ேச

உ$ைம ேதட& ேபாவாயானா), அவ ஒ# பாைதயி)
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இ(&பா. நீ மெறா# பாைதயிேல இ(&பா>. இர$ெலா5 யதாத வழியாக

இ#/. ஆனா) உ6கI/F விவாத தீ# ெபா#1, நீ6கF ெப#பாG

என ெச>,கெளறா), "அ&பா நீ ெசா)*ய  ேவ$டா. நா ெசா)*ய 

ேவ$டா. இர$1/ ந1வாக ஒ# வழியிேல ேபாேவா" எ5 ெபா
உடபா1 ெச>
இ த& ெபா

ெபா

ெகாF,கF.

உடபா1 ெச>தாெலாழிய இ#வ#/ தி#&திேயபடா . இ த&

உடபா1& பாைத உ6கைள க(

வைர ேச5Fள /ழிகளிG,

ஏாிகளிG, ம1களிG, -FளிG, க)*G ெபாதி மண*G6ெகா$1 இற6க8
ெச><. ஆரபதிேல உ6கI/ இயைகயாக காண&ப1 இர$1

பாைதகளி), யதாத& பாைதைய நீகி& ெபா>& பாைதயிேல ேபானேபாதிG,

ஒ#ேவைள ந)ல . இ5தி வைரயி) ேபா>, அ6ேக ேதய உ$ைமயி)லா தி#த)
க$1, ம5ப மீ$1 ந)ல மாகதிேல ;கலா. நீ6கF அ&ப8

ெச>யமாSகF. உடபா1&பாைதெயா5 ெகா$1 அதிேலதா ேபா,கF.

அ த வழி Wனியதிேலதா ெகா$1வி1. ஞானிகIைடய "சமரஸ"

பிைழெய5 நா றியதாக ெகாFளேவ$டா. சாமானியகF

ெச> ெகாFI 'ஒ&;' அதாவ

உடபா1 எ&ேபா  பிைழஎபைதேய

வ;5தி8 ெசா)Gகிேற. எனேவ, சதியேலாக யாதிைர ெச>ேவா யா#
,$ சபாஷைணயிேல கால6 கழி&பதி)ைல ெயபைத அறி

ெகா$ேட.

ஆதலா), நாC பிறகைள ெதா தர: ெச>யலாகாெத5 Lமா இ#
விேட.

கிரண பாிேசாதைனயிேல என/& ;தி ெச)லவி)ைல. மய பாகதிேலயி# த

திQய வவதின#ேக ேநராக& ேபா>விட ேவ$1ெம5 என/ ேதாறிய .
அ&ேபா

உயர ஓ ெதானி பிற த . அதிேல கவன ெசGதிேன. அ

ெசா)*5: - "ந1ேவ யி#/ உ#வேம பிரம. அ
அதன#ேக பா>

வி1த) யாராG -யா . ஒ# கிரணைத& பறிெகா$1,

அத வழிேய அ%வ%வாக நக

-யசி ெச>

சதிய ?வZப. திSெர5

ெச)லேவ$1. ஒேர பா>8சலாக& பாய

நீ ,ேண ரதைத உைட  ெகாFள ேவ$டா" எ5.

என/8 ேசாப அதிக. கிரண6கேளா ெநயைவ. இவறி வழியா> ெம)ல

ெம)ல& ;( ஊவ ேபால ஊ

ெச)ல என/ மன இண6கவி)ைல.
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"ந5. இ&பிரம விஷயைத& பி; பா  ெகாFIகிேற. இ&ேபா

இ நாைட8 Lறி ஓரமாக ஓ வைளயமி1 வ#கிேற" எெற$ணி ேதைர&
பிரதKிணமாக8 ெசGதிேன.
சிறி

ெதாைல: கட த:டேன ேவ5 வண6ெகா$ட ஒளி க$ேட.

அQவிடதினி5 எ6ேக பாதாG அ த& ;திய வணேம காண&பட .
"இெதன வி ைத!" எ5 பிரமி&; அைட

அ&பா) ெசேற. ேபாக& ேபாக,

;திய ;திய வண6கF ேதாறி ெகா$# தன.
உ$ைம பல வண6கIைடய

எ5 ெதளி

வட/ ேகாைட வாயில#ேக வ

ெகா$ேட. ெந1ேநரதி பிற/

ேச ேத. அ6கி#

பா/ேபா

ம5ப< பிரமCைடய ெத>,க வவ எ க$%/ ேநேர எதிெகதிராக
விள6கி5. இெதன ெச>திெய5 ேயாசைன ெச>ேத. -க -;
ேதாறிய

ேபாலேவ தானி#கிறதா எ5 

பாேத. அ&ேபா

ஒ#

;திய அ;த6 க$ேட. நா எQவள:/ ைமயாக& பாகிேறேனா

அQவள: அ தி#-கதி ஒளி அதிகாி

வரலாயி5. சிறி

ெபா( க&பா)

எ க$கF ச ெதாட6கிவிடன. அதினி5 க$கைள மீ1ெகா$ேட.

ம5ப< - ேகட

ேபாற ஓ ெதானி பிற த :-

"மானிடா! உ$ைம ெதாடகதி) ெதளிவாக ெதாிவ

ேபால ேதா5.

ெகா3ச கவன ெசG வாயானா) க$ ச ெதாட6கிவி1. நீ தள8சி

ெபறாம) ஓ கிரணைத& பறிெகா$1 ெந#6கி ெந#6கி& ேபாவாயாயி,
பிற/ க$ வ#த தீ

வி1. இ5தியி) நீ அ#ேக வ த பிற/ உ$ைம

உFள6ைக ெந)* கனிேபா) ெதெறன ெதளி

;ல&ப1."

இைத ேகட:டேன, என/ ஓ கிரணைததா பறி8 ெச)லலாமா எற

வி#&ப நிகT த . ம5ப< என

ேசாப/ண மனதிேல பிரதானமா>

விட . "ஐேயா! இ த8 ேசாப எற பாவி! ம$%லக & ெப#ைமைய<,

ெபா#ைள< நா வி#பிய காலதி) இ தா வ

/5கிட . இ&ெபா(

விதிவசதா) அQவித வி#&ப6கெள)லா அக5விடன. எனேவ
சதியேலாகதி/ உ$ைம ேதடதா) வ
வ

நி/ ேபா  அ தீய ேசாப

ெக1கிற " எ5 பலவா5 வ#த மைட ேத.

------------
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10. ம)*லக
என/ தைலேநா: பலமாயி# த . ப1ைகைய விற6கி கிழேக இர$1

95 ச
ெகா1

கIக&பா), ஏேதா ெபய மற

ேபான ெத#வி), நா *

வாச ெச> ெகா$# த ,/ வ

ெகா3ச வணி

ேச ேத அ த ,ைட

கலாமா? க தவ நாைட& பறி ேகSகேள! இ த ம$%லகதி) நம/Fள
ெசௗகாிய6கைள& பறி8 சிறி

ேகI6கF.

நானி# த ,/ -பகதிேல ஓ ட- அைத8 Lறி இர$1 95

அைறகI உ$1. ேமேக பாத ,1. அ த டதி/ ெத;றதிேல ஒ#

-ற. இ

- ப/தி; பி ப/தியிேல சில அைறகF. ஒ# -ற. ேம) ெமைத.

அதி) இர$டைறகF. இQவிர$1 ப/திகI/& ெபா வாக ெதபாாிசதிேல

ெகா)ைல& ;றதி) ஓ கிண5 த$ணீ /ழா< உ$1. பி ப/தியி) நா,

எ சிறிய தாயா, மைனவி, ைம னி& ெப$, தபி, என

/ழ ைத ஆகிய

அ5வ# வசி&ப . - ப/தியி) ஒ# ராய ெபாிய /1பேதா# தா.

அவ#/& பக) -(  உைழ  ெகா$#/பயாக தபா) க8ேசாியிேலா,
எ6ேகேயா, ஓ உதிேயாக. உடபிேல ேகாபிம$ -திைரகF எதைனேயா

அதைன /ழ ைதகF. அவ மைனவி ம5ப< க&ப. அ த -றதிேலேய ஒ#
பLமா1. இ ட ஒ1/யாக அவ#ைடய ப

கF சில வசிதாகF.

நா இ# த ப/தியிேலC ேமமாடெம5 ஒறி# தபயா), ெகா3ச கா5

வ#. ராய டதா#/ அ ட கிைடயா . இரவிேல ெகாLகளி
ெதா)ைல ெபா5க -யா . என/ Jகேம வரா . ராய#/ காச

ேநாயாதலா) அவ இ#மி ெகா$ேடயி#கிற ச&த ஓயாம) ேக/.
அவ#ைடய /ழ ைதகF ஒ5 மாறி மெறா5 அ(

ெகா$ேட யி#/.

க&பிணியாகிய அவ மைனவி இைடயிைடேய விழி  /ழ ைதகைளேயா,
அ)ல

கட:ைளேயா அ)ல

ராயைரதாேனா, யாைரேயா கனட பாைஷயிேல

திவி1 ம5ப< உற6கி வி1வாF.
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ராய ,1 விஷய6கF இQவாறி#க, நம

காG விேசஷ.

,18 சபிரம6கF இைத

கைதைய இைடயிேல வி1 விேடேன. ,ரராகவ -த* ெத#வி*#

,/

வ ேதனா? வ# வழியிேல "ஜகா" வ$கF, " ைர"கF ேபா/ "ேகா8L"கF,
;(தி, இைர8ச),

நாற, இவைற ெய)லாகட

, - ப/தியிேல பLமா1,

ராய ,டமாF, /ழ ைத ட6கF -த*ய விப கIெக)லா த&பி&

பி ;றதிேல "ெமைத"/ வ

ேச ேத. அ6ேக என

ப1ைக, ப&;,

எ( , பக*) ?ேநகிதகF வ தா) அவகIட ச)லாப -த*ய நாலாயிர

விஷய6கI/ உபேயாக&ப1த&பட அைறயி ெவளி&;றதி) வ
உகா

ெகா$1 எ மைனவிைய &பிேட. அவF வ

ஏெனறாF.

"தைல ேநா: ெபா5க -யவி)ைல. ெகா3ச மிள/ அைர  ெகா$1 வா"

எேற. "ஆமா; இர$1 நாைளெகா# -ைற இெதா# ெபா> தைலவ*
வ

வி1, எைன ேவைல ேய:கிறதகாக. அெத)லா சாிதா, பா)காாி வ

மதியான பண ேக1வி1& ேபானாF. ராய ,1 அமாF /ட*/

ஞாபக&ப1த8 ெசானாF. ராய ேநேற ெசானாரா. இ த மாத

/ழ ைத/ கா&; வா6க Zபா> த#வதாக8 ெசா)*யி# தீகF. எைன தா

ஏமா5கிற

வழகமாகேவ ேபா>விட ," இC, அ

இ

எ5 ஆயிர6

கண/ ெசானாF. அ5 மாைல அவF ெசா)*ய கண/கைள எ)லா

தீகேவ$1மானா) /ைற தபK 95 லK Zபா> ேவ$1 எ5 எ
;தி/& ;ல&பட . கைடசியாக "ெத#விேல ேபாகிற நா>கIெக)லா
பணைத வாாி யிைறகிற ; ,18 ெசலைவ& பறி ேகடா) -கைத8

Lளிகிற ; இ&ப8 ெச>

ெகா$ேட வ தா), அ&;ற என கிைட/? ம$

தா கிைட/" எ5 ஆசீவாத ப$ணி& பிரச6கைத -தாF.
"தைலேநா: தீ

ேபா>விட . நீ தய:ெச>

வணக ட ெதாிய&ப1தி ெகா$ேட.

கீேழ ேபாகலா" எ5

"ஆமா! ஊகார டெவ)லா ஓயாம) ேபசி ெதா$ைட த$ணீைர வற
ைவ  ெகா$#கலா.
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நா ஒ# வாைத ேபசவ தா) உடேன ேகாப வ

வி1" எறாF. அவF

மனதி) எைன8 சமாதான& ப1 வதாக எ$ண. அ&பா), பல தின6கF கழி த

பி;தா, நா தமேலாக யாதிைர ெச>வதாக தீமான ெச>

ைவதி# ேத. இைடேய நிகT த சிசில சபவ6கI, காலேதச

வணைனகIேம இ6ேக எ(த&ப1. ம$%லக மிக& ெபாி

அதி) எ

அCபவ -(வைத< எ(த ேவ$1மானா) மகாபாரதைத& ேபால& பதிென1
மட6/ ;?தகமா/. இ6/ ஓாிர$1 "மாதிாி f"கேள /றி&பிட&ப1.

20- ேததி : - /ழ ைத/ கா>8ச). மைனவி/ கா வ*. என/& பித

கி5கி5&;.

21- ேததி : - தபி/& பாடசாைல8 சபள ெகா1க ேவ$ய கைடசி நாF.

நா காாிய?தலதி*#

அ

பண ெகா$1வ

ைவக மற

விேட. அவ

பறி& பாடசாைல/& ேபாவைதேய நி5தி விடா. நா Lேதசிய

விஷயதி) ஊக ட பா1ப1வத ெபா#டாக, எைன இ&ேபா 
கவனி

வ#பயாக ராஜா6கதாரா) அC&ப&பட ஒறகF, என

தபியிட ெச>த சபாஷைணயி) "உ-ைடய அ$ணன

சிேநகிதரான

இனாைர ராஜா6கதா பிக& ேபாகிறாகF" எற ம6கள சமாசார ெசா)*
வி1& ேபானதாக தபி வ

ெசானா.

22- ேததி : - மைனவி/ சிறிய தாயா#/ மன?தாப வ

விட .

ஒ#வைரெயா#வ மாறி எனிட பிைழற தைல&படாகF. எ

ஜீவதமமாகிய 'Lேதசிய' த&; -யசிெய5, ,ெண5, அதி) நா

தைலயிடதி*#

/1ப /& பபல ேக1கI$டா/ ெம5 சி5 தாயா

சமாக ேபாதைன ெச>தாF. எ 9கி) அக ஒ#வித ஊ5த) உ$டாவ
ேபால ேதாறி5. அ

ஓ ெபா)லாத ேநாயாயி#/ேமா எற 9டதனமான

கவைல ெகா$ேட. அ கவைலயி*#

மீ1 மீ1 அதி) ேபா> வி( த .

மனைத அக தி#&பி<, மன

23- ேததி : - ெவறிைலயி) L$ணா; அதிகமாக8 ேச

விடபயா),

வாெய)லா ;$ணா>& ேபா>விட . வா>/F ஜல வி1வத/ ட

த/தியி)ைல. என/ சாதாரணமாகேவ உைழ&; அதிகமாதலா), அ ட ேசா5
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வி(6க -யாம ேபாகேவ, ேசா: -க க1க1&; அதிக&படன. இயாதி,

இயாதி.

நாF தவறினாG, இ த கண/ தவ5வதி)ைல. சீ8சீ! இ த ம$%லக

ஓாிடமா? இதி) மனித வசிகலாமா? ஆைமகI, ஓநா>கI வாழலா. இ
ப கள. இ

சி5ைம கள3சிய. இ

மனிதகளி -கதிேலட விழிகலாகா .
,1 வியாபார6கைள< என

நரக. இதி) ெவ5&பைடயாத

ெசா த வதமான6கைள< /றி 8 சில

தி#Pடா த6கF கா$பிேத. இனி, ெவளி வியாபார6கF, என

மிதிர,

அயலா -த*யவகளி ெச>திகF ஸப தமாக8 சில தி#Pடா த6கF

கா$பிகிேற. தி#வ)*ேகணியிேல “ெச……ஸ6க” எபதாக ஓ ேதச பத

சைப உ$1. அதி) ேதசபதகF தா கிைடயா . நாC சிசில ஐய6காகIேம
ேச

, “காாிய6கF” – ஒ# காாிய- நடகவி)ைல – நடதிேனா. நா6கF

ேதசபதகF இ)ைலெய5, அ த8 Lைவ ஒ5மி)லாம ேபானதி*# ேத ந/

விள6/.

நா ேசாப#/ ெதா$ட. என

ந$பகெள)லா ;ளிய3ேசா5/

ெதா$டகF. சில மG பணெதா$ட; ‘காலணா’வி அயா/
அயா.

ஆனா), எ6களிேல ஒQெவா#வC ேபLவைத ேகடா) ைககா) ந16/

பயாக இ#/. பண ெதா$டர&ெபாயாTவா எ6கெள)ேலாைர

காG வா>& ேப8சி) ,ர. ஒ#வ வானைத வி)லாக

வைளகலாெமபா. மெறா#வ மணைல கயிறாக திாிகலாெமபா.

ஒ#வ “நா இ த ேர) – இ த விதமாகேவ – ேவைல ெச>

ெகா$1 வ தா)

ஆ6கிேலயாி வதக& ெப#ைம ஆ5மாததி) காறா>& ேபா>வி1” எபா.
மெறா#வ “சியாஜி கி#Pணவமா ?வரா^ய கிைடக& ப

வ#ஷமா/ெம5 கண/& ேபா#கிறா, ஆ5 வ#ஷதி) கிைட

வி1ெம5 என/ ேதா5கிற ” எபா. தவைள<#வ6 ெகா$ட

9றாெமா#வ “ஆ5 மாதெம5 ெசா)லடா” எ5 தி#தி ெகா1&பா.
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ப………………… ஆTவா எ6களிேல -கிய?த, அவ இைத எ)லா ேக1&
பரமான தமைட

,

ெகா$#&பா. ஆனா) ஒ# ேதவைத அவாிட வ

உ6கI/ நா ?வரா^ய நாைள ஸூேயாததி/ -;
சபாதி ெகா1கிேற. நீ உ ,*#

அதகாக ஒ# வராக எ1 

ெகா$1வா” எ5 ெசா)Gமாயி, அ த ஆTவா, “ேதவைதேய உன/ வ தன
ெச>கிேற. ஓ சதிைய நம: ஓ பராைய நம: இயாதி; அபிேக, இ த
உபகார / நா6கF உன/ எQவா5 நறி ெசGத& ேபாகிேறா? எ6கF
உட), ெபா#F, ஆவி 95 உCைடயேத யா/, ஆனா), ஒ# வராக ேகட

விஷயைத& பறி நா ஒ# வாைத வணக ட ெதாிவி  ெகாFகிேற.
அைத ேகF. நீ ெசா)Gகிற காாியேமா ெபா  காாிய. அத/& ெபா

ஜன6கF

பண ேச  ெகா1&பேத ெபா#த-ைடயதா/. நா ஒ#வ மG

ைகயி*#

பண ெசலவி1த) ெபா#தம5. இQவிஷயைத& பறி நா6கF

அ1த வார ட& ேபாகிற ‘மீ6’கி) ேபசி தீமான ெச>கிேறா. அத

பிற/ நீ ெப#6க#ைண<ட எ( த#ள ேவ$1. இ&ேபா
மாதர” எ5 ம5ெமாழி ெசா)*யC&பி வி1வா.

ேபா> வ#க. வ ேத

ஐேயா! என உலகமடா, இ த ம$%லக! ஒழியாத ஏமா5, ஒழியாத வ3சைன,

ஒழியாத கவைல, ஸாரமி)ைல, ஸ  கிைடயா : உFOர& 8சியாி  /ழலா>
இ#/ வாTைக; ஒQெவா#வC மறவ மீ

பழி 5கிறா.

ஒQெவா#வC தனிPட&ப வி1விடா) எ)லா ேநராக நட/ெமற

நபிைக<டேன தா இ#கிறா, ஆனா), “நா ஒ#வ சாியாக இ# தா)

ேபா மா? மறவகைள ந;வதகிடமி)ைலேய” எ5 நிைனகிறா. பிறைர

ந;வதகிடமி)ைலெயெற$ணி ஏமா5கிறா. ஐேயா 9டா நீ

ஏமா5வதனா), -ைன காG பர?பர நபிைக அதிகாி

வி1ெமறா

நிைனகிறா>? மனித ஜாதி/ தீராத ேநா> ஒ5 பிதி#கிற . மாறாத சாப.
இற6காத விஷ. இத ெபய பண.

இ&ேப>/ வண6/ப அவைன J$வி1வ

வி#&ப; அதாவ

#சி

நீ6கிய வி#&ப; அறிவற வி#&ப; #சிஸஹிதமான வி#&ப-ைடேயா

க தவகF. ஸதிய ேலாக க#வி.
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இC எதைனேயா காசிகF ம$%லகதி*#

எ1 

காடேவ$1ெமற எ$ண என/ இ# த . ஆனா), பயனற

இQ:லகைத& பறி அதிகமாக வி?தாி&ப
க#தி இ ட நி5தி வி1கிேற.
------------

பயCைடய காயமாகா

எப

11. தமேலாக

சில தின6களி பிற/, ஒ# நாF ஞான ரததி) ஊ

தமேலாகதி/&

ேபாேன. க தவ ேலாகதி/& ேபான:ட ேதாி*#

இற6கி யேத8ைசயாக

திாி த ேபால, இ6/ ச3சாிகலாெம5 க#தி ேதைர வி1 இற6கிேன.

அ&ேபா , ெதளி த வதன-, அகற அட6கிய விழிகI, க#ைமயாக8 L#FகF
அைம த தா<, வலைகயிேல ஒ# Lவ< ெகா$ட ஒ# வா*ப எ -ேன
வ

, "ேதைர விற6க ேவ$டா. அதிேலேய இ#; நாC ஏறி

ெகாFIகிேற. உCட வ

உன/ இ நா விஷய6கைள

கா$பிகேவ$1 எ5 என/ தமேதவைதயி கடைள" எறா.
நா அவைன க$ட:டேன, அவனிட என/ ஒ# விதமான அ8ச- மதி&;

ஜனிதன. அவைன& ேபாற

ைணவ இ# தா) பல அாிய விஷய6கF

ெதாிவ ட, நகதி< ெபறலா எ5 என/ எகாரணதாேலா மிக நி8சயமாக
ேதாறிய . அ த வா*ப ேதமீ

வ

ஏறிெகா$டா. ம5ப< அவைன

ஒ#-ைற ஏற இற6க& பாேத. ஆகா! என அ;த வவ! அவ ேதகதிேல
ஒ# L#6க) கிைடயா . ஒ# ேகாண) இ)ைல. அவன

அ6க6கெள)லா தத

இயைகயள:/8 சிறி  மா5படாம) கணித ேதவைதயா) அைமக&படன
ேபா5 விள6கின. உட) -(வ  ஒ# பிரகாச காண&பட . அ

க தவ

ேலாகதவாிட காண&ெபற மய/ தைம ெகா$ட 'லாகிாி'& பளபள&ப5;
இயைகயி திகT8சி. பிரகி#தியிேல, மல, ெச -த*ய தத கைடைமகைள

ேநைம<ற8 ெசG  ெபா#Fகளிேல, ஓ விதமான திகT8சி ெதாியவி)ைலயா?
அQவைக& பட . சாPடா6கமாக அவ பாததி) வி(

"தம சர," (அறைத ஒ(/) எ5 ஆசீவாத ெச>தா.

வண6கிேன. அவ
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பி;, "மகேன, எ ெபய தப?. நா இ நா) வழி கா1 ெதாழி)

உைடயவ. அவரவகF எQெவ த#ம6கைள காண வி#;கிறாகேளா

அQவவைற கா1ேவ.

திமி6கல -த) ;(வைர ஒQேவா#யி/ அதத/ாிய த#ம6கF உ$1.

நசதிர6கF Wாிய ச திர -தலாக அ%கF வைர ஒQெவா# வ? :/

உாிய தம6கI$1. ேமG, ஒறிேக காலேதச வத மான6கI/ தகப

த#ம6கF மா5ப1கிறன. அவைறெய)லா ஒQெவாறாக& பா ெகா$1

வர ேவ$1மானா), பதினாயிர வ#ஷ6கF ேபாதா. ஆதலா), நீ எ த தம6கைள
-கியமாக அறிய வி#&ப-Fள

எ5 /றி&பி1வாேயா, நா அவைற ம1

உன/ ெகா$1 கா1ேவ. ேவ5 பல விஷய6கைள< நீ ெபா &பைடயாக&

பா ெகா$1 ேபாகலா" எ5 றினா. அத/ நா, "-னிவேர, நா

பிராமண த#மைத<, Kதிாிய த#மைத< அறிய வி#;கிேற" எேற.
"ந)ல , எCட வா; பிரதமதிேல அறகட:ளி ஆலயதி) ேபா> வழிபா1
ெச> வி1 வரலா" எறா. இ#வ# உட ெசேறா.

இைடவழியி) என ெபா#FகF உFளெதபைத& பாகட -யாதப க$
9 திற/ -பாகJய ெவ$ைம நிற6ெகா$ட ?பகதா) மிக
விசாலமாக கட&பட ஓ ஆலயதின#ேக வ

ேச ேதா.

பி;றதி*# திற6கி தேபா-னி - ெச)ல, நா அவைர ெதாட

,

அQவாலய /Fேள இ#வ# ;/ ேதா. "ஜயதம ராஜாய, ஜயயமாய, ஜய
ைவவ?வதாயா, ஜய ஸூய ேதஜ?விேன, ஜய மேஹாராய, ஜய மஹாசா தாய,"
எற ஒ*கF ேகடன. எ மன தி1கிட . ைக கா)கF ந16கின.

உடெப)லா ெவய

விட . பதறி& ேபா>, "-னிவேர, எ6ேக அைழ 8

ெச)Gகிறீ?" எ5 ேகேட. "யம சனிதான /" எறா. "ஏ? ஐயா,

எத/?" எ5 அலறிேன. -னிவ எ பகமாக தி#பி எ ெம>ைய தடவி
தம

விசாலமான அ#F விழிகளி பாைவைய என

"அ3சாேத, அற / அ3சலாமா?" எறன. என

வி1ேபா) இ# த . அத/F 98ைச ேபா> வி(
கன:கF க$ேட.

க$களிேல ெசGதி,
ெபா5தலாிய பய ெதளி

விேட. அ&ேபா1 சில
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"ஆ! என தீய கன:கF! ெபாிய ெபாிய ;(கF வ

எைன வி(6/வ

ேபா*# த . ஐேயா! என பாதக ெச>ேதா நரகதி) வ

வி(

விேட.

நரகதி) ெந#&பா) L1வாகF, அ6கைதெய)லா ெவ ெவ8 சிதிரவைத

ெச>வாகF எ5 ெசானாகேள! அ&ப ெய)லா ெச>தாG6ட நா

ெபா5தி#&ேபேன, ெபா5க -யாத அLசி ெகா$ட உயிகI/

ெபா#FகI/மிைடேய எைன& ேபா1 இைச ெச>கிறாகேள! ஈசா,
அLதமான எ$ண6கF எ$ணியத/, அLதமான வ? கைள

வி#பியத/ இ வா த$டைன! ஐேயா! அ த நாளி) ெதாியாம

ேபா>விடேத. உறா, ந$பகF, அயலா, எ)ேலா# அLத சி ைதகளி)

ஆT தி# தபயா), அவகIைடய சகவாசதால)லேவா, நாC

ெக1&ேபா>விேட. என/ ெதாியாேத," எ5 விேன.

"அேதா, அேதா, அேதா பா! என/ ெதாி தவகளாக எதைனேயா ேப வ

நா ப1பா1கைளேய அCபவி  ெகா$1 கிடகிறாகF. சில எைன

க$1 ெவகமைடகிறாகF. ஓ பிரமா$டமான ச6/ 8சியி ெகா;களி கீT

-கைத மைற  ெகாFகிறாகF. சில எைன க$1 அ(கிறாகF.

அ&ப&பா! நைத, ந$1, பா8ைச, ப)* - எ)லா ெபாிய ெபாிய ஆகி#தி இவறினிைடேய<, இவைற காG அLத வ? களினிைடேய<, நா
க$ட அCபவ6கைள இ6ேக எ(த: 8ச-$டாகிற . மானிடகேள! அLத
எ$ண6கைள நீ/6கF. அபினா) ெசா)Gகிேற. அLசியான சி தைனகF
ேவ$டா ஈசா, அன*ேல ேபா1, எைன அன*ேல ேபா1. என/ இ த

நிைல ேபா , ேபா . இனி& பாவ ெச>யமாேட" எ5 றி விமி விமி

அ(ேத.

"பி பாகிேற. எைன மேறாாிடதி) ேபா# தாகF. எ ேமெல)லா
ேநா>கF ேதாறி இ# தன. காிய /Pட, யாைனகா), பKவாத, Kய,
/ம; ஒறா, இர$டா? உட*ேல பிாிய6 ெகா$1 அத ேபாஷைணகாக
அதம6கF ெச>< 9டகேள, உ6கைள எ8சாிகிேற. ஐேயா! ஏ
ெக1கிறீகF?"
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சிறி

ேநர கழி த . ெந#&;/Fேள எைன8 சில பிசாLகF ெகா$1 தFளின.

ஆரபதி) அன) வ தாG ெபாிதி)ைல எ5 எ$ணிய நா அன /ழிைய
க$ட:ட கா)களா) உைத , ப)லா) க , ைகயா) ேமாதி< அ த&

பிசாLகளிடமி#

திமிறிெகாFள -யேற. "ஐேயா! அைவகI/ தா

என பலமடா? எைன ஒQெவா# ெந#&; /ழியாக -ைறேய ேபா1& ேபா1

எ1தன. ேம) தபிகிறேத, அ6க6கெள)லா ேவகிறனேவ. ஐேயா, ெவ
ெவ ஆைற8சிைய ெதா6க வி1வ ேபா) என

ைககைள<, கா)கைள<

ெதா6கவி1கிறாகேள எ -$டைத தீ&பாைறகளி) ேமா கிறாகேள,
எைன எவ# கா&பவகளி)ைலயா? கா&பவகளி)ைலயா? தேபா-னிேய, வ
ரKிகமாடாயா?" எ5 கதறிேன. 98ைச ெதளி

பாேத.

தேபா-னி எ -கைத நீரா)

க$கைள விழி &

ைட , எைன Jகி நி5தி ெகா$1 தன

அ#F விழிகளிேல நீ ெபாழிய, "மகேன, இனி, நீ Lக ெப5வா>. பிரா&த க#ம6கF
அCபவிதா ெலாழிய தீரமாடா. நீ க$ட கன:கைள எ)லா மற
ெசற

பதி/ இ&ேபா

நிைன

வ#

வி1. -

த) ேபைதைம. இனி, ந)லற

வழியிேல நா உைன ெகா$1 ேசகிேற. 'ஜய தமராஜாய' எ5 ெசா)"

எறா.

"ஜய தமராஜாய" எ5 வாTதிேன. பி; பல வைள:& பாைதகளி வழிேய
Lறி8 Lறி எைன ெகா$1 ேபா>, -னிவ தமராஜாவி சைபயிேல
ெகா$1 ேசதா. பளி6/ தள, பளி6/8 LவகF, பளி6/ J$கF, வயிர8
சி6காதன. அத கீேழ ெபானா ெச>ய&பட பா;, ;* இவறி

உ#வ6கF நL6கி கிட தன. சபா ம$டபதி/ ேம)விதான கிைடயா .
ஆகாயேம ைர. Wாிய கிரண6கF ேநேர தமராஜாவி -மீ

வ

வி(கிறன; அவ#ைடய ரதின ம/டைத ஜா^வ)யமாக8 ெச>கிறன.
Wய/மாரனாதலா), அவைன< அவ சைபயிGFேளாைர< Wய கிரண6கF
Lடவி)ைல ெய5 ெதாி

ெகா$ேட. ெந#&ைப ெந#&; L1மா?

தமராஜாவி ம/ட / ேநேர உயர ஓ அகினி வாF இைடவானிேல ெபாறிகF
பற/மா5 தக தக ெவ5 ஒளி ,சி நிகிற . இ
தமைத& பிற

தம / ரKைண.

ப&ப1த வ தா) அவ தைலயிG, தம தாேன சிறி
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தவ5மாயி அத தைலயிG இQவாF வி(
அறி ேத.

நாச&ப1திவி1 எப

தமராஜாவி -கைத& பாேத. பால க6காதர திலகாி -க 8 சாய)

ெகா3ச ெதபட . இேலசான சாய). ஆனா), தமராஜா தாேம காலமாதலா),

காலதினா) மனித -கதி) ஏப1த&ப1 சிைத:கF அவ#ைடய திQவிய

வதனதி) காண&படவி)ைல. ெபா வண-ைடய  வயிர ஸார6 ெகா$ட 

ஆகிய ஒ# அ;த உேலாகதிேல வா , அதCFேள மகா சதி ெகா$ட உயி

திகT8சி ெசGத&ப#கிற

ேபால விள6கி5.

இதைன/ ேமேல, அ#ேஜாதி தா1கிற . தம இரகமி)லாத

எ5

நா பல சமய6களி) நிைனதி#கிேற. சி6காதனைத& ேபாலேவ ெந3ச-

வயிரதா) ெச>ய&படதாக இ#கலாெம5 நிைனேத. அ

பிைழ. தம

பKபாதமற . /#ட; இ)லாத . ஆனா), அ#I விேவக- கல
வாக&பட விகிரக தம.

தேபா-னி எைன ெகா$1 தமராஜாவி தி#-ேன நி5தினா. த#ம

-கமல

"வ#க" எ5 ெசா)*, "ஓ" எ5 ஆசீவதிதா. அவ வா>திற/

-பாகேவ நா அவ தாளி) ,T

சாPடா6கமாக வண6கி அவ பாத

விர)கைள க$ணீரா) நைன வி1 எ(
தம எைன ேநாகி "உன
/ைறகெள)லா தீ

நிேற.

பாவ6கெள)லா நீ6கி& ேபாயின. உ

நீ பாிண ெப5 மாகதிேல ெச)வத/

த/தி<ைடயவனா> விடா>. இனி இ திாிய வி#திகளிேல உ மன

ெச)லமாடா . அப& ெபா#Fகளிேல ஆைச ைவகமாடா>. ஆணவதிேல

அட6கி நிக மாடா>. மன உ வச&ப1 நீ ெசானப ெய)லா ேக/.

தேபா-னி நீ வி#பியைதெய)லா கா1வா. உன/ ம6கள -$டா/க!"

எறா. அவைன ம5ப< வண6கி விைட ெப5ெகா$ேட.

அட தேதா கா/ எைன -னி அைழ 8 ெசறா. அதன#ேக

ஏற/ைறய இ#ப

,ைட< WT

சிறிய ைர ,1கIFள ஒ# கிராம. ஒQெவா# ைர

ஒ# ேதாட. ,1கF ெந#கமாக8 ேச தி#கவி)ைல.

வி?தாரமான இைடகF வி1 கட&ப# தன. வன&;, Lத,

வண6/த/ாிய எளிைம எC இ 95 /ண6கI/ ஒQெவா# ,1
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இலகியமாக விள6கி5. அLசியான ேதாறேமC, நாறேமC, அ6/ ேத

ேத& பாதாG கிைடயா . அQவனதிG அதி Lதமாயி# த ,/F

நாC -னிவC ெசேறா. அ6ேக ஒ# பிராமண விசாலமான ேதாFகI,
ஞான8 Lட வி1 -க-, பர த க$கI, ெவI

உைடயவனாக ,றி# தா.

நீ$ட தா<

அவC ெகதிேர ஐ தா5 சிPயகF LவகF ைகயிேல ைவ ெகா$1 பாட6
ேக1 ெகா$# தாகF. நாC தேபா-னி< ேபான:ட எ6கI/

வழக&ப உபசார6கF றி உகார ைவ

வி1, மாணாககைள ேநாகி: -

"மகேள, இைற/& பாட ேபா , ேபா> வா#6கF" எறா.
நா "பாட நட 6கF. நா6கF இைடeறாக வ தைத க#தேவ$டா"

எேற. அத/& பிராமண "அதனா) பாதகமி)ைல. ஏெகனேவ பாடைத
-/ ேநரமா>விட . அதேகப நீ6கI வ

ேச தீகF. உ6கF

வரவினா) பாடதி/ விகினமி)ைல. இ த உலகதி) அவரவ தம ேசைவ/

விகின6கF ஏபடமாடா" எ5 றினா.

தேபா-னி அ த உபாதியாயைர ேநாகி, "க$வாசாாியாேர, இவகF என

பாட ப ெகா$# தாகF?" எ5 ேகடா. அத/ க$வ "இவகF
கணிதசா?திர பகிறாகF" எறா.

தேபா-னி : - "- நா வ#ேபா
ெகா$# தீகேள?"

சிப சா?திர ெசா)* ெகா1 

க$வ :- "ஆ, அவகF ெதாழிலாளிகF. இ&ேபா

எC இர$1 வ/&;கைள8 ேச தவகF."

இ# தவகF பிரம, Kதிாிய

"சவ சா?திர6களி கட)" எ5 நா வா>/Fேள ெசா)* ெகா$ேட.
அ ேகட க$வ :- "அ&ப ெயா5மி)ைல. என/ ேவதா த சா?திர, தம
சா?திர இவைற தவிர8 சிப, கணித எற இர$1தா ெதாி<. வ
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ேக/ மாணாககI/ ெதாி தைத8 ெசா)* ெகா1கிேற. அ

தம" எறா.

என

இQவள: ேநரதி பிற/ தேபா-னி க$வாசாாியாாிட எைன8 L கா,

"இவ#/& பிராமண தமைத காடேவ$1 ெமபதாக த6களிட அைழ
வ தி#கிேற" எறா. க$வ ;னைகெச> , "ஆகா! சவ தம6கI/

தாேம 9ல?தானமா யி#/ேபா , எைன ஒ# ெபா#ளாக க#தி வ த
விய&ேப. தம

கடைள கிண6கி அவ ேகபெத)லா 5 கடைமைய8

சிரேமெகா$#கிேற" எறன. என/ ெதாடக -தலாகேவ இ# த

ஆவைல எQவாேறா அடகி ைவ ெகா$# ேத. இ&ேபா

அவ

ெசா)ைல ேக1 மகிT8சியைட தவனா>, அQவாசாாியனிட நியாய?தலதிேல
சாKியிட ேகப

ேபா) - ஆனா) வணக, பதி, சிரைத, இவ5ட -

ேகFவிகF ேசானாமாாியாக& ெபாழி ேத. அவ# ச*&பி)லாம), ஐய திாிபற

ம5ெமாழிகF L#6க8ெசா)* விள6க ைவ  ெகா$1 வ தா.
சில ேகFவிகைள< உதர6கைள< இ6ேக /றி&பி1கிேற.

ேகFவி : - "?வாமி. ஒ#வ பிற/ ேபாேத பிராமணனாக& பிறகிறானா?
அ)ல

பயிசியா) பிராமணனாகிறானா?"

உதர : - "பிற/ேபா

மனிதகெள)லா மி#க6களாக& பிறகிறாகF.

பயிசியினாG /ண கம6களினாG ெவQேவ5 வணதினராகிறாகF.
"சா  வ$ய மயா ?#Pட /ணகம விபாகச:" எ5 பகவா ெசா)*

யி#கிறா."

ேகFவி :- "?வாமி, இ த விதி அCபவதி) இ#கிறதா?"
உதர :- "ஆ, என

பிதா Kதிாிய; நா பிராமண; எ மகF பனிர$1

ேபாி) ஒ#வைன ம1ேம பிராமண காாிய6கI/ ெதாி ெத1தி#கிேற.
மறவகைளெய)லா பிரம, Kதிாிய, ைவசிய எற 95 வண6களி

காாிய6கI/ அவரவகளி த/தி, Lபாவ -த*யவைற க#தி, உாியவா5

பயிGப ெச>தி#கிேற."
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ேகFவி :- "ம$%லகதிேல பாரதேதசதி)தா வணா சிரம ேபத6கF
இ#கிறன. அ6ேக தா ெசா)வ

ேபால நடகவி)ைலேய?"

உதர :- "பாரத ேதசதி)தா வணாசிரம ேபத6களி#&பதாக8 ெசா)வ

சகல ேதச6களிG உ$1. ஆனா) பாரத ேதசதி)தா வணாசிரம ெநறி

பிைழ.

சீெக1 ேபாயி#கிற . வதிேல பாரத ேதசதி) வணாசிரம ெநறி நா

ெசா)வ

ேபாலதா இ# த . அத/ அ நாGFள ேவத6கF,

உபநிஷ கF. ;ராண6கF, இதிஹாஸ6கF -த*ய சகல U)கI சாKி.
இ&ேபா

பாரத நாைட தவிர மெற)லா நா1களிG பகவா ெசா)*ய

-ைறதா நைடெப5 வ#கிற . பாரத நா) அ-ைற தவறி விட . அ
பறிேய, அ நான, வ5ைம, ேநா>, அைம தன எற இழி:களிேல
,T தி#கிறாகF."

ேகFவி: - "பிராமண தம6கைள என/& ேபாதைன ெச>ய ேவ$1."
உதர: - "ச6கிரகமாக8 ெசா)Gகிேற. பிராமண வணதா ஒ# ஜன ச9கதி
அறி:8 ெச)வதி/ காவலாளிகF; அறி:& பயி#/ உழவகF. அவரவ

ததமா) இயற சா?திர6கைள& ப

ைவ  ெகா$1 அவைற

ெவQேவ5 வணதா#/ உாிைம ேநாகி கபிக ேவ$1. அQவா5

கபி&பத/, தம

உண: ம/ ேமபட எQவிதமான கிரய-

வா6கலாகா . 'எவ ,) ம5நாF ஆகாரதி/ இேற ெந) ேச
ைவக&ப#கிறேதா அவ பிராமண ஆகமாடா' எ5 யாஞ வ)கிய

ெசா)கிறா.

"ஜன6கI/ ஏபடய

ப6கIெக)லா அறிவிைமேய காரண

மாதலாG, அ த அறிவிைம ஏபடாம பா கா&பேத பிராமண கடைம

யாதலாG பிராமணகேள ெபா5&பாளிகளாவாகF. ஜன6கI/F Wதிர தம
/ைற

ேபானா), அ&ேபா

பிராமண

Wதிர தம ேபாதைனேய -த) ெதாழிலாக ெகா$1 நா) உ$ைமயான
Wதிரகைள அதிக&ப1த ேவ$1. ைவசிய தம /ைற தா), அறி:
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வ/&பின தா ைவசிய U) கப  கபி&ப ேம -த கடைமயாக ெகா$1,
ைகயி) அக&படவகைளெய)லா ெம>யான ைவசியராகி வி1வாகF.

Kதிாிய தம6தி/, பிராமண தமதி/ ஊன வர இட6ெகா1கேவ

டா . Kதிாிய பிராமண தம6கI/ ஊன ேநாி1மாயி ஜன ச9க
-(வ ேம Kீணமைட

ேபா>வி1.

"அ&ப ஏேதC மகா விப

ேநாிடய த#ணதி), `அவரவ தத

தம6கைள ம1ேம க#தி நிேபா, மறவ தம6கைள நாேம க#தேவ$1'

எ5 Lமா இ#த) டா . ,1 தீ&பறி எாி<ேபா , தக&ப த

காாிய?தலதி/, மக பFளிடதி/, ெப$கF 3ேசாைல/, தா>
ேகாயிG/, ேவைலகார கா> கிழ6/கF வா6/ ெபா#1 கைட/,
பாிசாரக சைமயGகாக த$ணீ#/, உ)லாசமாக& ;ற&ப1
ெகா$#கலாமா? ெந#&ைப அவிக -யல ேவ$ய

எ)ேலா#/ கடைம.

காாிய?தலதி/& ேபாவைத& பறி& பிற/ பா  ெகாFளலா;
ேகாயி)கைள<, பFளிட6கைள< கFவ ெகா$1ேபா> விடமாடா;
ம5நாF கவனி  ெகாFளலா. விைளயா1/& ெகா>

வ#த)

ெபாித5; கா>கிழ6/கF ெபாிதி)ைல; சைமய) ெபாிதி)ைல. ,ேல
பறியி#/ ெந#&ைப அவி&ப

தா ெபாி . அத/தா எ)ேலா# பா1பட

ேவ$1. க*யிேல வண ேவ5பா1கF ெபா>; ெவ5 ஏமா5. பாரத நாைட&

பி நீ ேகS, பாரத நா) இ&ேபா

க* <க. ஆனா), இC இர$1

95 தைல-ைறகளி) க*<க நீ6கி கி#த<க பிறக&ேபாகிற . அ&ேபா

அ த நாேல உ$ைமயான வணாசிரம ேபத6கF ஏப1 விள6/.
இ&ேபாதி#/ வ3சைன& ேபத6கF நீ6கிவி1.

"பாரமாதிகதிேல பிரமஞான -ைடயவேன பிராமண எற ெபய#/

த/தி<ைடயவனாவா. 'வ^ரஸூசிைக' எற உபநிஷதிேல இைத ேநதியாக
எ1

விளகியி#கிறா. ஆனாG, விவகாரதிேல உலகதா#/

அறி:&பயிசி ெகா1/ வ/&பின பிராமணராவாகF. சகலவிதமான

U)களிG பயிசி ெகா$#த), அதைன உலகதா#/& ேபாதைன ெச> ,
உலக  ெதாழி)கெள)லா இனி

நட&பத/ ஆதரவாயி#த), ெலௗகிக&
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ெப#ைமகளிேல ஆைசயி)லாைம - இைவேய L#6க8 ெசா)Gமிட & பிராமண
தமதி சாராச6களா/" எ5 -தா.

ேபசி - த:ட திSெர5 எ(

எ6களிட வ
9வ# எ(

ெவளிேய ேபானா. உடேன தி#பி

ச தியா தியானதி/ ேநரமா> விடெத5 ெதாிவிதா.

, கிராமதி/ ெவளிேய சிறி

Jர / அ&பா) மா3ேசாைலைய

ய1 Fள ஆற6கைர/8 ெசேறா. Wய ேகாள ேமறிைச வானதிேல பாதி

மைற தி# த . ேமக6கF எ)லா ெந#&; தீ:கF ேபால ேதாறின. பிரகி#தி
ேதவி அ;தமான அழ/ட விள6கினF. அத#ணதி) ?நாந - 

தனிதனியாக Jரதி) உகா

ெகா$1 -னிவகF இ#வ# பிரம

தியானதிேல அம தி# தன. நா "ஓ" எ5 ெஜபி

வாிகலாயிேன.

சா தி ேதவிைய

ஜபதப6கF -  ெகா$1 ம5ப< க$வ -னிவாி ,/ வ ேதா.

அ6/ நாC தேபா -னிவ# அவாிட விைடெப5 ெகாFள வி#பி8 சில
வாைதகF ெசாேனா. அத/ க$வ, "இரா& ெபா(தா>விட . தா

இ#வ# இறிரைவ என
எறா.

சி5 /*ேலேய கழி  ெகா$1 ேபாக ேவ$1"

'என/ உடேன, "ம5நாF காைல ஆகாரதி/ ,ேல ெந) ைவதி#&பவ

பிராமணனாக மாடா" எ5 ெசா)*ய வசன ஞாபகதி/ வ த . ஆதலா)

அவ மிக: எளியவராயி#&பாெரப

க#தி "ேவ$யதி)ைல. நா6கF ெச5

க$வ-னி/ என

விட .

வ#கிேறா, தய:ெச>

மனிக ேவ$1" எேற.

ஹி#தய ெதாி

"சேகாதரா, தம-Fள இடதி) வ5ைம கிைடயா . நீ அைத&பறி ேயாசிக
ேவ$டா. தய:ெச>

இQவிர: த6கிேய ேபாகேவ$1" எறா.

என/ ெவக ெபா5க -யவி)ைல. தைல/னி

விேட. -னிவகF

இ#வ# ;னைக ெச>தாகF. பி;, இரா&ெபா(ைத அ6ேகேய கழி&பதாக
தீமான ெச>

ெகா$ேடா.
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க$வ ,1 நைடயிேல ஓ பாயிமீ

உகா தி# தேபா , க தவ ேலாகதி)

Lக த மாளிைகயி மாடதிேல பவத /மாாி<ட ப3சைணமீ

உகா தி# த

ெபா(ைத காG, எ மனதி) அதிக சா தி ஏப1 விள6கி5. க$வ#

தேபா -னிவ# ேவதா த விசாரைண ெச>ய ெதாட6கினாகF. தேபா-னிவ

விவகாரதி ந1விேல சில அ#ைமயான விஷய6கF ெசா)*ன. அ&ேபா

க$வ#ைடய பதினி< வ

உகா

ெகா$1 சிரவண ெச>தாF.

க$வ#ைடய பதினிைய ேநா/ேபா , ேவத6களிேல பதி#/ ைமேரயி

-த*ய ?திாீகளி சிதிர மனவிழியிேல எ( த . க;, ெதளி:, அடக,
அறி:, தைய எற /ண6கF அைன  அ த ேதவிைய8 WT

விைளயா

ெகா$# தன. -னிவகளி ஜீவகைள சபாஷைண ரஸதா) இயகதி)

விள6/வ , ேதவியி ஜீவகைள அடகதி) ஒளிவ , ஒ&; ேநா/ேபா

மிக நாறாயி# த . சிறி

ேநரதி/ அ&பா) க$வாி /மார வ

தாயி

பகதிேல உகா தா. ஆ! இ த வா*பைன தவேவடதிேல க$டேபா

மன ெபா5கவி)ைல. இவைன ராஜ /மாரனாக அ-த விழிெகா$ட

எ

மாதகேளா1 ெகா3சிெகா$#க& பாக ேவ$1. இவைன8

ேசனாதிபதியாக வா*ப ,ரகF ேச தி#/ ைசய -கதிேல பாக

ேவ$1. கிரக கண6கைள அைழ  ெகா$1 பால Wாிய -வ#வைத&

ேபா*#/ இவCகா மர:ாி? இவCகா ெவ5 தானிய-, கா> கனிகI

ேச த உண:? இவCகா Lைன நீ&பான? இவCகா இைடவிடாத ஏ1

கவைல, கடபட விவகார? -னிவ பனிர$1 /மாரகளிேல தவதிெக5
இவைன ெதாி ெத1த

ேயாசைன ெச>
-

பிைழெய5 எ சி ைத/& ;ல&பட . நா இ&ப

ெகா$#/ேபாேத -னிவகளி ேவதா த தக

விட . தேபா-னி எ சி ைதைய விழியா) ேந#/ ேநராக& பாதவ

ேபா5, "இதைன ராஜ லKண வா> த /மாரைன தா பிராமண தமதி/
எ1  ெகா$1, மற& பிFைளகைள ெய)லா ெவளிேய அC&பி விடைம/

-கா தர ெதாிவிக ேவ$1" எ5 க$வாிட ேகடா.

க$வ மகைன ேநாகி "/ழ தா>, இைற/ ேசாதிஷதிேல - அதாவ ,

வான

கிரக நKதிர6கைள அள/ கணித U). எ#ைம மா1

ெக1&ேபானா), வழிெசா)ல& ப/ பல Uல5 - தாிசனா&பியாஸ

(பா & பழக)) ெச>ய ேவ$ய தினமாயிேற. நீ தனிேய ேபாயி#

?தான6கைள8 சாியாக ெதாி

நKதிர

ெகா$1 வா" எ5 ெசா)* அC&பிவிடா.
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மகைன& பறி& ;கT8சியாக8 சில வாைதகF ெசா)ல ேநாி1மாதலா), அவைற

அவ காதி) வி(ப ெசா)ல -னிவ#/ வி#&பமி)ைல. /மார ெவளிேய

ெசறா. பி; -னிவ பிவ#மா5 ெசா)லலாயின:-

"அதமைத ெகா)வைத காG, அ3ஞானைத ெகா)வத/ அதிக

,ரதைம ேவ$1. ஜன6கI/ சாீர சப தமான இைமகைள தவி

ரKி&ப

Wதிர, ைவசியகF கடைம. தமைத Kதிாிய ரKிகிறா. நா

-; ெசா)*யப, ஞானைத& பிராமண சரKைண ெச>கிறா.

பிராமணC/ அளவற ,ய ேவ$1. அளவற ேதஜ? ேவ$1. அளவற

திட- பராகிரம- ேவ$1. அ3ஞானதி பைடகF எ$ணறன. அ3ஞான

ஊ5 வற வற ெதாைலயா . அ3ஞான வி#Kதி ேவ ஆதிேசஷ

-வைரயிேல உ$1. அ&பைடகைள ெவ)வ , அQgைற வற&ப , அ த
விஷமரைத ேவர5&ப , சாமாயமான காாியம5.
"மகாபாரத& ேபாாிேல, பாதைனவிட கி#PணC/ ேவைல அதிக.
கி#PணC/ எQவள: ேவைல<$ேடா, அQவள:, ேவைல ேவதவியாச#/

-$1."

நானாவிதமான விஷய6கைள&பறி சபாஷைண ெச> வி1, இேலசான
ஆகார-$1, பி நிதிைர/& ேபா>விேடா. ம5நாF காைலயி) எ(
தேபா-னிவ# நாC நியாCPடான6கF -  ெகா$1, சதியராம

எற Kாிய ,ரCைடய மாளிைக/8 ெசேறா. தேபா -னிவ வரைவ

ேகட:டேன, சதியராம எதிெகா$1 வ

, உபசார6கF ேபசி ஓ

ம$டபதி/ அைழ & ேபா>, எ6கைள ஆசன6களிேல அமவி  தாC
,றி# தா. -னிவ ெம)ல எ கைதைய ெதாட6கினா.  தன

,ரேதாFகF /G6க நைக & பி, "நா காவலாளி, என/8 சா ாியமாக:,

ெதளிவாக: ஒ# விஷயைத எ1

உபேதசி/ திறைம கிைடயா . ேமG

த#மராஜCைடய ேசைன தைலவகளி) எனிG Kதிாிய /ண6களிேல
சிற ேதா பல இ#கிறாகF. அவகைள ெய)லா வி1 த#ம

தி#Pடா தமாக அேயைன ெதாி

ெகா$டைத, நா பாகியமாக
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க# கிேறனாயிC,என

மாறவி)ைல" எறா.

த/தியிைமைய& பறிய உண8சி எ மனதி*#

பி;, எைன ேநாகி, "தா ேகFவிகF ேகடா) எனா) இயறம1

ம5ெமாழிகF ெசா)* ச ேதக நிவதி ெச>ய காதி#கிேற" எ5 றினா.
"KதிாியC/ாிய கடைமகளிேல, -தபட , மற கடைமகIெக)லா

ஆதார-மாகிய 9லதம யா ? அைத என/ ெதளி:ற றேவ$1"

எேற.

-ேன ,றி# த ,ரCைடய சி6க -கதிேல ஒளி ,சி5. க$கF அறி:&

ெபா#ைள உமிTவன ேபால ேதாறின. உட) -(வதிG ஒ# ;திய திகT8சி<,

ாி&; க$ேட.
பரவசமைட

/# ெசா)G வசன6கைள அRபவ நிைலயி*#/ சீட

ேகப ேபால அட6காத தாக ட ேககலாயிேன.

"மிதிரா, KதிாியCைடய கடைமகF பலவறி/ எ

தா> எ5 ேகடா>.

KதிாியCைடய -யசிகIெக)லா அயிGFள ஊெற
வினவினா>. அதைன8 ெசா)Gகிேற, ேகF. அ

ெவ5

ேபா! ேபாதா

KதிாியCைடய -த) த#ம. ேபாதா உ$ைமயான KதிாியC/ 98L.

ேபாேர அவCைடய உயி. எ த Kணதிேல ேபாைர நி5 கிறாேனா, அ த

கணதிேல Kதிாிய ேபயா> வி1கிறா. பி; அவ மர, அவ பிேரத,
அவ ெபா>, அவ ேபLதகாிய இகT8சியாக -கிறா. மிதிரா, நா

உன/ ேவதா த சா?திர ெசா)லயவன5. அதம ஆதியிேல எ&ப

உ$டாயிெறபைத நம

-னிவ ேபாற ஞானிகளிட ேக1 ெதாி

ஆனா), ஒ# ெச>தி ம1 நா அறிேவ. அதம எ&ேபா  நம

ெகாF.

-ேன

நிகிற . எத ெபா#1 நிகிற ? உ ைகயா) ெகாைல<$1 சா/
ெபா#டாக. அ

என ெசா)Gகிற ? 'அ&பா, உ ைகயிேல<Fள ேகாடாிைய

எ தைலயிேல அ

ெசா)Gகிற .

எ தைலைய இர$1 றாக& பிள

வி1' எ5
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"அதம6கF ரத ஜ-ைடயைவ. ெகா)லெகா)ல ேமேமG பிற

ெகா$ேட

யி#/. KதிாியCைடய கடைம யாெதறா) அவைற த உயி#Fளவைர

ெவ தFளிெகா$ேட யி#க ேவ$1. நாFேதா5 Wய இ#ைள8 Lறி8
Lறி

ரதி ெகாைல ெச> ெகா$1 வ#கிறா. Wாியேன -தலாவ

Kதிாிய. எ6கF /ல /& பிதா மக.

"அதம நாசதிகாக& ேபா ெச> ெகா$ேட யி#&ப தா Kதிாிய

த#மெம5 ெசாேன. அெதாழிG/ உாிய பயிசி< சாதன6கI ைக

ெகாFIத) அவசியெம5 5த) மிைகயா" எ5 -தா.

நிதியமாக இ#/ அதம6கைள நா அக ெகா)வதி)தா என

பிரேயாஜன எெற$ணி திைககலாேன. அ த ேகFவிைய சதியராமனிட

ேகடத/ அவ சிறிேதC மய6/த*றி& பி வ#மா5 உதரமளிதா.
"தேமா/ண ேககிற ேகFவி! மிதிரா, கம (ெதாழி)) ெச>யாம) மனித

அைர KணேமC இ#க -யா . நீ வி#பினாG, வி#பாவிடாG
ெதாழி) ெச> ெகா$ேட யி#கேவ$1 எப

கடலைல&பட

விதி. அ த கமைத

#;ேபால8 ெச>யாம), Wயைன ேபால8 ெச>வ

ெப#ைமய)லவா? சாதாரண சாீர Lக6கைள& பறிய காாிய6களிேல ட மனித

இQவித ேயாசைன ெச>வதி)ைல. ஓயாம) அ(கா/ உடைல நிதிய ஏ

த$ணீரா) க(வ ேவ$1? க(வ க(வ அ தா ேமேமG அLத&
ப1ெகா$1 வ#கிறேத, எ5 ேயாசி

எவேனC ?நாந இ)லாம)

இ#கிறானா? கணதிேல ேதாறி அழி< உடG/8 ெச>< உபசார
நிர தரமாகிய தம /8 ெச>யலாகாதா?
"ேமG, அதம தமதி/ உண:. ஆதலா) தம இ#/வைர அ :

இ# ேத தீ#. இ

நியாயேம. அதம -றிG இற

Wயமா>&

ேபா>வி1மானா), பி; தம உ$ண உணவி)லாம) தாC ம
எறா.

வி1"

தம ேலாகதி) என/ ெந16கால வசி/ பாகியமி)ைல. Kதிாிய

,ரCைடய ,ைடவி1 ெவளிேயறிய பிற/ பலவிட6கI/ எைன தேபா
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-னிவ ெகா$1 ெசறா. அத பிற/ ஜீரணமாகாத ஓ உண:

ெந1ேநரதிக&பா) வயி5 வ*<$டா/வ

ேபால, என

;$ணியதா)

எாிக&படாத ஓ கம ஏேதா ஓ 9ைலயினி5 ெவளி&ப1 எ உFளதிேல
தம சாதைன/ விேராதமாகிய ஓ வி#&பைத ெகா$1 Rைழ த .

தேபா-னிவ என/& பல தாமிக& ; ைமகைள கா ெகா$#/ேபாேத
ஹி#தயதி) கிைள  ெகா$# த .

அQவி#&ப மீ1மீ1 என

சில தின6கIக&பா), ஒ# சமய எைன தனிேய வி1வி1 தேபா-னி

ஏேதா ேவைலயாக& ேபாயி# தா. பிரார&த கம& பய! நா

தனிேயயி#/ேபா

நீசமன இேலசாக& பவத/மாாியி உ#வைத ெகா$1

எதிேர நி5திய . 'ஆ! என இபமாயி# த

எதிேர நிற ேமாகன விகிரக இC - சிறி

ெபா#டாக எ( ேத. என

வ

அ த கால!' எ5 நிைனேத.

ெந#6கி5. நா அைத த(:

ைககIகிைடேய மி ெவ1 - பவத/மாாி

நிறாF. இதTகேளா1 இதT ெபா#தி ஒ# Kண ேமாக பரவசதிேல

இ# ேத. இர$1 95 மிகF இ

வி( த ேபால& "பேட" எ5 ஒ#

ச&த ேகட . "ேகா" எறலறி 98ைச ேபா1 வி( ேத.
க$ைண விழி & பா/ேபா

பைழய தி#வ)* ேகணியி) பைழய

இடதிேல எைன8 Lறி8 சில விசிறி ெகா$1 நிபைத க$ேட. "என
ெச>கிறீகF" எ5 ேகடத/, "நீ ேப>க$டவேபால அலறினா>. நா6கF
வ

பா/ேபா

ெச>தபிற/ இ&ேபா

98சி)லாம*# த . பலவிதமான ைசேயாபசார6கF
98L வி1கிறா>" எறாகF.

"ஐேயா, 98L& ேபாயி# தாG ெபாிய காாியமி)ைலேய, தமைத
தவறிவிேடேன!" எ5 றி க$ணீ சி திேன.
-------------

