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1. ைவசாக்தன் என்ற பண்டாரத்தின் கைத
ேவத ரத்தில்
வந்தான்.

தியிேல ஒ

அவன் ெநற்றியிேல ஒ
குங்குமப் ெபாட் .

நாமம், அதன்ேமேல வி திக் கு க்கு, ந வில் ஒ

''உனக்கு எந்த ஊர்?'' என்
''ந ப்பட் '' என்

பண்டாரம் நன்றாகப் பாட் ப் பா க்ெகாண்

ேகட்ேடன்.

அந்தப் பண்டாரம் ெசான்னான்.

''நீ எந்த மதம்?'' என்

ேகட்ேடன்.

''ைவச்சாக்தம்'' என்றான்.
சிாிப் டன் ''அதற்கர்த்தெமன்ன?'' என்
''ைவஷ்ணவ-ைசவ-சாக்தம்'' என்

ேகட்ேடன்.

விளக்கினான்.

''இந்த மதத்தின் ெகாள்ைகெயன்ன?'' என்
அப்ேபா பண்டாரம் ெசால் கிறான்-

ேகட்ேடன்.

''விஷ்
தங்ைக பார்வதி. பார்வதி
ஷன் சிவன். எல்லா ெதய்வங்க
ஆதலால் ெதய்வத்ைத நம்ப ேவண் ம். ெசல்வத்ைதச் ேசர்க்க ேவண் ம்.
இவ்வள தான் எங்கள் மதத்தி

ம் ஒன் .

ைடய ெகாள்ைக'' என்றான்.

''இந்த மதம் யார் உண்டாக்கின ?'' என்

ேகட்ேடன்.

'' ன்ேனார்கள் உண்டாக்கின . தனித் தனியாகேவ நல்ல மதங்கள் ன்ைற ம்
ஒன் ேசர்த்தால் மிக ம் நன்ைம ண்டாகுெமன் எனக்குத் தி ப்பதி ெவங்கேடசப்
ெப மா

ம், தில்ைல நடராஜ ம் கனவிேல ெசான்னார்கள். ஆதலால் ஒன்றாகச்

ேசர்த்ேதன்'' என்
-------

அந்தப் பண்டாரம் ெசான்னான்.

4
2. சி கைத
ஒ
ட் ல் ஒ
ட் க்கு வ ம்ேபா
ெகாதித் க் ெகாண்

ஷ ம், ஸ்திாீ ம் கு யி ந்தார்கள். ஒ நாள் இரவில்
ஸ்திாீ சைமயல் ெசய் ெகாண்
ந்தாள். ேசா பாதி
ந்த . அந்த ஸ்திாீ அன்றிர ெகாஞ்சம் உடம்

அெஸௗகாியமாக இ ந்த ப யால், தனக்கு, ஆஹாரம் ேவண்டாெமன்
ஷ க்கு மாத்திரெமன் சைமத்தாள்.
ஷன் வந்த டன், ''நான் இன்றிர

ஷன்

நிச்சயித் ப்

விரதமி க்கப் ேபாகிேறன். எனக்கு ஆஹாரம்

ேவண்டாம்'' என்றான்.
உடேன பாதி ெகாதிக்கிற ேசாற்ைற அவள் அப்ப
அ ப்ைப நீரால் அவித் விடவில்ைல தங்களி வ
ம நாள் காைலயில் ேவைலக்காாிக்கு உத ெமன்
ெகாதிக்கும் வைர காத்தி ந் வ த் ைவத் விட்
அ

ேபாலேவ, கர்மேயாகி தான் ஒ

தனக்குப் பயனில்ைலெயன்

ேய சும்மா விட் விட்
க்கும் உபேயாகமில்லாவி
ம்
நிைனத் அ நன்றாகக்
ப் பிறகு நித்திைரக்குச் ெசன்றாள்.

ெதாழில் ெசய்யத் ெதாடங்கி, இைடயிேல அ

ேதான்றினால், அைத அப்ப ேய நி த்திவிடமாட்டான்.

பிற க்குப் பயன் த ெமன்பைதக் ெகாண் , தான் எ த்த ேவைலைய
ேவ காாியம் ெதாடங்குவான்.

த்த பிறேக

பிரார்த்தைன
கிழவ

ைடய அறி

திர்ச்சி ம், ந

வயதிற்குள்ள மனத்திட

ம்,

இைளஞ ைடய உத்ஸாஹ ம், குழந்ைதயின் ஹி தய ம், ேதவர்கேள, எனக்கு
எப்ேபா ம் நிைலத்தி க்கும் ப அ ள் ெசய்க.
---------3. சில ேவ க்ைகக் கைதகள்
3.1 ஆைனக்கால் உைத
ஒ ஊாில் ஆைனக்கால் வியாதி ெகாண்ட ஒ வன் பழக்கைட ைவத்தி ந்தான்.
அந்தத் ெத வின் வழியாகச் சில பிள்ைளகள் அ க்க ேபாவ ண் ேபாகும்
ேபாெதல்லாம் அவர்க க்கு அந்தப் பழங்களில் சிலவற்ைற எ த் க் ெகாண் ேபாக
ேவண் ெமன்ற வி ப்பம் உண்டாயிற் . கிட்டப் ேபானால் ஆைனக்கால்காரன் தன
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பிரமாண்டமான காைலக் காட் ப் ''பயல்கேள, கூைடயிேல ைக ைவத்தால்
உைதப்ேபன். ஜாக்கிரைத!'' என்பான்.
''சாதாரணக் காலால் அ த்தால் கூட எவ்வளேவா ேநாகிறேத, இந்த
ஆைனக்காலால் அ
ஓ வி வார்கள்.

பட்டால் நாம் ெசத்ேத ேபாேவாம்'' என்

பயந்

பிள்ைளகள்

இப்ப யி க்ைகயில் ஒ நாள் கைடக்காரன் பராக்காக இ க்கும் சமயம் பார்த் ,
ஒ ைபயன் ெமல்லப் ேபாய்க் கூைடயி
ந் ஒ பழத்ைதக் ைகயிெல த்தான்.
இதற்குள் கைடக்காரன் தி ம்பிப் பார்த் , தன ெபாிய காைல சிரமத் டன் க்கிப்
ைபயைன ஒ அ அ த்தான். பஞ்சுத் தைலயைணயால் அ த்த ேபாேல அ
ெமத்ெதன் வி ந்த . ைபயன் கலகலெவன் சிாித் த் ெத
ைனயிேல இ ந்த
தன
எ

நண்பர்கைளக் கூவி, ''அேட, எல்ேலா ம் வா ங்களடா! ெவ ம் சைத;
ம்பில்ைல'' என்றான் மனிதர்கெளல்லா ம் பல விஷயங்களில் குழந்ைதகைளப்

ேபாலேவ காணப்ப கிறார்கள். ''ெவ ஞ் சைத''யாக இ க்கும் கஷ்டங்கைளத்
ரத்தி

ந்

''எ

ம் ள்ள'' கஷ்டங்களாக நிைனத் ப் பிறர் அவதிப் ப வைத நாம்

பார்த்ததில்ைலயா? நாம் அங்ஙனம் அவதிப்பட்டதில்ைலயா?
----3.2 கவிராய

ம் ெகால்ல

ம்

ஐேராப்பாவிேல மஹா கீர்த்தி ெபற்ற கவிெயா வர் ஒ ெகால்லன் பட்டைற
வழியாகப் ேபாய்க் ெகாண்
ந்தார். அப்ேபா பாட் ச் சத்தம் ேகட்ட கவிராயர்
உற் க் ேகட்டார். உள்ேள ெகால்லன் பா க்ெகாண்
ந்தான். அந்தப் பாட் அந்தக்
கவிராயராேல எ தப்பட்ட . அைத அவன் பல வார்த்ைதகைளச் சிைதத் ம்
மாற்றி ம் சந்தந் தவறி ம் மனம்ேபான ப க்ெகல்லாம் பா க்ெகாண்
ந்தான்.
கவிராய க்கு மஹா ேகாபம் வந் விட்ட . உடேன உள்ேள ேபாய்க் ெகால்ல ைடய
பட்டைறயி
ந் சாமான்கைள ம் க விகைள ம் தா மாறாக மாற்றி ைவத் க்
குழப்ப ண்டாக்கத் ெதாடங்கினார்.
ெகால்லன் ேகாபத் டன்: 'நீ யாரடா, பயித்தியம் ெகாண்டவன், என்
ஸாமான்கைள ெயல்லாம் கைலத்
''உனக்ெகன்ன?'' என்

ைடய

ேவைலையக் ெக க்கிறாய்?'' என்றான்.

ேகட்டார் கவிராயர்.
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''எனக்ெகன்னவா! என்
ெகால்லன்.
அதற்குக் கவிராயர்: அ

ைடய ெசாத் , தம்பீ என்

ேபாலேவ தான், என்

ைடய ஜீவனம்!'' என்றான்

ைடய பாட் ம். நீ சில

நிமிஷங்க க்கு ன் பா க்ெகாண்
ந்த பாட்ைட உண்டாக்கிய கவிராயன் நாேன;
என் ைடய பாட்ைட நீ தா மாறாகக் கைலத்தாய் எனக்கு அ தான் ஜீவனம். இனி
ேமல் நீ சாியாகப் ப த் க் ெகாள்ளாமல் ஒ வ ைடய பாட்ைடக் ெகாைல
ெசய்யாேத' என்

ெசால் விட் ப் ேபானார்.

------3.3 அெமாிக்கா க்குப் ேபான சீன ராஜகுமாரன்
சீன ேதசத்தி
ந் ஒ ராஜகுமாரன் அெமாிக்கா க்குப் ேபாயி ந்தானாம்.
அப்ேபா ஒ பிர வின் மைனவி சீனத் வி ந்தாளி டன் ேபசிக்
ெகாண்

க்ைகயிேல அவள், ''உங்க

மணப்ெபண் தன

ஷன்

ைடய சீன ேதசத்தில் க யாணமாகும் வைர

கத்ைதப் பார்ப்ப

வழக்கமில்ைலயாேம! ெமய்தானா?''

என் ேகட்டாள். அதற்கு ராஜகுமாரன்: 'உங்கள் ேதசத்தில் சில ெபண்கள்
க யாணமான பிறகு தன
ஷன் கத்ைதப் பார்ப்பதில்ைலெயன்
ேகள்விப்ப கிேறன். அ

ெமய்தானா?'' என்றான்.

-----------3.4 சாஸ்திாியார் மகன்
ஒ

பிராமணப் ைபயன் தன

ேபானப யால், அைதப் பார்த்

விைளயாட்
அ

ெகாண்

சிப்பாய்:- ''குழந்தாய், ஏன் அ கிறாய்?'' என்
ைபயன:- ''வண்

வண்

ெத விேல ஒ ந்

நின்றான். அைதக் கண்ட ஒ

ேகட்டான்.

ஒ ஞ்சு ேபாச்சு''.

சிப்பாய்:- ''இதற்காக அழாேத.
ெசப்பனிட் க் ெகா த்

ட் ற்குப் ேபா. உன்

ைடய தகப்பனார் அைதச்

வி வார்.''

ைபயன்:- ''எங்கப்பா சாஸ்திாியார், அவராேல வண் ைய ேநர்ப்ப த்திக் ெகா க்க
யா . அவ க்கு ஒ ெதாழி ம் ெதாியா . யார் ட் லாவ அாிசி ெகா த்தால்

7
வாங்கிக் ெகாண் வ வார். ேவேற ஒ இழ ந் ெதாியா '' என்
விம்மிய தான். சிப்பாய் சிாித் க்ெகாண்ேட ேபாய்விட்டான்.

விம்மி

------3.5 ஓர் வியாதிக்கு ஓர் திய காரணம்
ேவத ாி என்ற ஊாில் ஒ

பள்ளிக்கூடத்

வாத்தியா ம் ஒ

ெசட் யா ம்

சிேனகமாக இ ந்தார்கள். வாத்தியார், ெசட் யாாிடம் ெகாஞ்சம் கடன்
வாங்கியி ந்தார். ெசட் யா க்கு ஒ நாள் கா ேல ள் ைதத் ப் பிரமாதமாக
ங்கியி ந்த .
''ெசட் யாேர, கால் ஏன்

ங்கியி க்கிற ?'' என்

வாத்தியார் ேகட்டார்.

''எல்லாத் க்கும் காரணம் ைகயிேல பணமில்லாத தான்'' என்
ெசான்னார்.
சில தினங்க

ெசட் யார்

க்குப் பின் வாத்தியா க்கு பலமான ஜலேதாஷம் பி த்தி க்கிற .

ெசட் யார் வந்தார். ஏன், ஐயேர, ஜலேதாஷம் பலமாக இ க்கிறேத'' என்
''ைகயிேல பணமில்ைல. அ தான் சகலத் க்குக் காரணம்'' என்
ெசான்னார். ெசட் யார் ன்சிாிப் டன் ேபாய்விட்டார்.

ேகட்டார்.

வாத்தியார்

----------4. அந்தர ச்சான் ஸாஹிப் கைத
ெமாகலாய ராஜ்யத்தின்ேபா , தில் நகரத்தில் அந்தர ச்சான் ஸாஹிப் என்ற ஒ
ரத்ன வியாபாாி இ ந்தான். அவ க்குப் பிதா பத் லக்ஷம் பாய் மதிக்கத் தகுந்த
ஸ்திதி ம் பண ம் நைகக ம் ைவத் விட் ப் ேபானார். அவன் அவற்ைற
ெயல்லாம் பால்யத்தில் சூதா த் ேதாற் விட்டான். அந்தர ச்சான் ஸாஹி க்கு ஒ
பிள்ைள பிறந்த . அவ க்குச் ெசத்தான் ஸாஹிப் என் ெபயர். இந்தப் பிள்ைள ம்
அவன் மைனவியாகிய வில்ாில்லாப்பா என்பவ ம் அவ ைடய சிறிய தகப்பன். ஒ
கிழவன் அவன் ெபயர் ர்ச்ேச ேபாட்டான் ஸாஹிப் ஆகிய ேமற்ப கிழவ மாக
இத்தைன ேபர் அடங்கிய ெபாிய கு ம்பத்ைத அவன் ைகயிைலக் கைட ைவத்
ஸம்ரக்ஷைண ெசய் வந்தான்.
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இப்ப யி க்ைகயில் அந்தர ச்சா க்குத் தீராத வயிற் வ வந்த . அத் டன்
கண் ம் மங்கிவிட்ட . எட் ேயாஜைன ரத் க்கப்பால் ஒ அதிர் ெவ ச் சத்தம்
ேகட்டால், அவன் இங்ேக பயந்

ந ங்கிப்ேபாய்

குட் க்கரணம் ேபா வான்.

தைலக்குேமல் காக்ைக பறக்கக் கண்டால், ெத விேல ேபாைகயில் ஆந்ைத
கத்தினால்,

ைன கு க்கிட்டால், வண்

எதிேர ஓ வந்தால், சிப்பாையக் கண்டால்

இப்ப எவ்வித அபாயக்குறி ேநாிட்டா ம், ஒவ்ெவா
கரணம் ேபா வ அவ ைடய வழக்கம்.

ைற ம்

குட் க்

இங்ஙனம் ெத வில் ேபாகும்ேபா , ட் ல் இ க்கும் ேநரத்தி ம் குட் க்கரணம்
ேபாட் ப்ேபாட் அவைன ெநட்ைடக் குத்தலாக நி த் வேத கஷ்டமாய் விட்ட ஒ
நாள் ேமற்ப அந்தர ச்சானிடம் அவ ைடய பிள்ைளயாகிய ெசத்தான் ஸாஹிப்
வந் பின்வ மா ெசால்லலானான்''பப்பாேர! சுத்தமாக ரஸமில்ைல காசு ெகாண்ட காைலயில் நம்கீ ெராட் ஜாஸ்தி.
மீன் இல்ைல சாப்பாட் க்குக் கஷ்டம். நமக்கு எ
ம் ைககூடவில்ைல ஹிம் ஹீம்
ஹ¥கும்! நீ ெராம்பக் ெகட் க்காரன் என்
ஹ¥ம்! உன்னிடம் ஒ

நீ நிைனத் க் ெகாண்

க்கிறாய். உம்

ேகள்வி ேகட்க ேவண் ம். நாைள ேகட்கிேறன். ஹிக்கீம்!

ஹிக்கீம். இப்ேபாேத ேகட் விடட் மா? ஹிக்கா ஹிக்கா ஹ்ம். ஹம். ஜிம்.
ப்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ் நீ யன்ேறா இந்த நிைலைமேய கு ம்பத்ைதக் ெகாண் வந் விட்டாய்.
ஒய்ேயாம்! ப்ேயாம்! ப்ேயாம். நம்கீ ெராட்

ஜாஸ்தி, மீன் இல்ைல. சாப்பாட் க்குக்

கஷ்டம்! பாலா, மணிலாக் ெகாட்ைட வாங்கிக் ெகா '' என்றான்.
அப்ேபா

அந்தர ச்சான் ெசால்

''க்யாேர? நம்கீ ெராட்

கிறான்-

இல்ைல. நீ மீனில்ைலெயன்

நம்மிடத்தில்

ேகாபிக்கிறாேய? அந்தக் கிழ ர்ச்ேச ேபாட்டான் ஸாஹப் இ க்கிறார். அவராேல
ட் க்கு ஒ தம்ப வ மானம் கிைடயா . ஹாம்! என்ன ெசான்னாயடா! நானா
சூதா ேனன்? என்ைனயாடா ெசான்னாய்?'' என் ேகட்டான். உடேன
பல் ய த் ச் ெசத்தான் ஸாஹப் ேமேல வி ந்தான்.
இப்ப

ந்

இ க்ைகயில் அந்த ர் பாத்ஷா க்குப் பிறந்த நாள் பண் ைக வந்

ெபாிய

கூட்டம். ேதாரணங்கள்; டால்கள் பந்தர்கள்; மாைலகள்; விளக்கு வாிைசகள்,
ேவஷங்கள். ெபாிய ெபாிய வஸ்தா கள் வந்

குஸ்திச் சண்ைடகள், அதிர்ெவ

ஜமா!
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அ க்கு ந ேவ அந்தர ச்சான் ஸாஹப் ேபாய் ைழந்தான். இதைன ஜமாைவ ம்
பாத்ஷா ஏழாம் உப்பாிைகயின் ேமேல இ ந் பார்த் க் ெகாண்
ந்தான். ஓாிடத்தில்
கத்திச் சண்ைட நடந் ெகாண்
ந்த .
காைல ஏ மணி தல் பகல் பத் மணி வைரயில் ன் மணி ேநரமாக ஒ
க்ஷணம் கூட சிரமபாிஹாரமில்லாமல் அங்கு இரண் பயில்வான்கள் கத்திப் ேபார்
ெசய் ெகாண்
ந்தனர். ேபார் ெவகு ஜ தமாக நடக்கிற . அந்த இடத்தில் ெபாிய
கும்பல் கைலயாமல், அத்தைன ேப ம் சித்திரப் ப ைமகள் ேபாேல அைசயாமல்
ேமற்ப பயில்வான்களின் சண்ைடையக் கண் ெகாட்டாமல் பார்த் க் ெகாண்
நின்றனர்.
பல இடங்களில் அத்தர ச்சான் ஸாஹப் தட் ண் ெகாட் ண் அங்ேக வந்
வி ந்தான். கூட்டம் பளீெரன் விலகிற் ஒ த்தன் ேஹா! என் கத்திக்
ெகாண்ேடா ப் ேபானான். அத்தைன கூட்ட ம் ேஹா, ேஹா, ேஹா என் கத்திக்
ெகாண் ஓ ப் ேபாயிற் இவன் படபடெவன் குட் க்கரணம் ேபாட் க் ெகாண்ேட
கத்திச் சண்ைட வஸ்தா களின் ேமேல ேபாய் வி ந்தான் அவர்கள் ேஹா என் கதறி
ஒ வர் வாள் ஒ வர் மீ பாய இரத்தம் பீறிட் க் கீேழ சாய்ந்தனர். இைதெயல்லாம்
ஏழாம் உப்பாிைகயின் ேமேலயி ந்த பார்த் க் ெகாண்
ந்த பாத்ஷா ''ேஹா, ேஹா,
இவைனயன்ேறா நம ேஸனாபதியாக நியமிக்க ேவண் ம். என் க தி அவைன
அைழத் , ''நீ நம

ேஸனாபதி ேவைலைய ஏற் க் ெகாள்'' என்றான். இவன் அந்த

வார்த்ைதையக் ேகட்ட டன் ேஸைனெயன்ற ஞாபக ம், சண்ைடெயன்ற நிைன ம்,
அதி
ந் மரணெமன்ற ஞாபக ம் மனதில் ேதான்ற உடேன பயந் ந ங்கிப்
ேபாய் ப்ப குட் க்கரணம் ேபாட் ப் பாத்ஷாவின் ேமேல ேபாய் வி ந்தான்.
''ஓேஹா! இவன் தன
காண்பித்தான்'' என்

வணக்கத்ைத ம் பராக்ரமத்ைத ம் நம்மிடத்தில் ேநேர

பாத்ஷா ஸந்ேதாஷத் டன் வியந்

அவ

க்கு லக்ஷம்

ேமாஹரா விைல ள்ள ஒ வயிர மாைலைய ஸம்மானம் ெகா த் , ேஸனாபதி
நியமன உத்தர ம் ெகா த்த ப்பினார்.
அந்த பாத்ஷாவின் காலத்தில் எங்கும் சண்ைடேய கிைடயாதாைகயால்,
அந்தர ச்சான் ஸாஹப்ேபாாில் தன திறைமையக் காட்ட ஸந்தர்ப்பேம வாய்க்காமல்
சாகுமள ம், ேஸனாபதி என்ற நிைலைமயில் ெஸௗக்கியமாக நாெளான் க்கு லக்ஷம்
குட் க் கரணங்கள் ேபாட் க் ெகாண் , இதனாேலேய எட் த் திைசகளி
கீர்த்திேயாங்க மிக ம் ேமன்ைம டன் வாழ்ந்தி ந்தான்.
-------------

ம்
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5. கிளிக் கைத
எண்
வ ஷங்க க்கு ன் தி வண்ணாமைலயில் மிளகாய்ப்பழச்சாமி
என்ெறா பரேதசி இ ந்தான். அவன் நாள்ேதா ம் இ ப மிளகாய்ப்பழத்ைதத்
தின் ஒ மிட தண்ணீ ம் கு ப்பான். அவனிடம் ஒ கிளி ண் . மடத் க்கு வ ம்
ஜனங்களிடம் ஸ்காந்த ராணம் ெசால் ப் பிரசங்கம் ெசய்வ அந்தப் பரேதசியின்
ெதாழில். பிரசங்கம் ெதாடங்கு
"

கா,

கா, ஒ

ன் பரேதசி கிளிைய ேநாக்கி,

கைத ெசால்

" என்பான்.

உடேன கிளி ஏேதா கங்கா மங்காெவன்

குழ ம். பரேதசி ெசால்

வான்:

"அ யார்கேள இங்கி ப்ப கிளியன் . இவர் சுகப்பிரம ாிஷி. இவர் ெசால் ய
வசனம் உங்கள் ெசவியில் ெதளிவாக வி ந்தி க்கும். சிறி கவனக் குைறவாக
இ ந்தா ம் நான் அவர் ெசால் யைத மற்ெறா
ைற ெசால் கிேறன்.
கங்கா மங்ைக ைமந்தன்
பாம்ைபத் தின்ற மயில்
மயி ன் ேமேல கந்தன்
"இதன் ெபா ள் என்னெவன்றால்..." இவ்விதமாகத் ெதாடங்கியப் பரேதசி, கந்த
ராணம்
வைத ம் நவரசங்கைளச் ேசர்த் ச் ேசானாமாாியாகப் ெபாழிவான்.
ஜனங்கள் ேகட் ப் பரவசமைடந் ேபாய் ெபான் ெபான்னாகப் பாத காணிக்ைக
குவிப்பார்கள். அவன் அந்தப் பணத்ைத எவ்விதமாகச் ெசலவழிப்பாேனா யா க்கும்
ெதாியா . அ
இ ந்தா

ேதவர், ம

ஷ்யர், அசுரர்

ம் ஊாில் வதந்திெயப்ப

ன்

ஜாதியா க்கும் ெதாியாத ரகசியம்.

ெயன்றால், இவன் ேமற்ப

ெபான்ைனெயல்லாம்

மைலய வாரத்தில் ஏேதா ஒ குைகக்குள் ப க்கி ைவத்தி ப்பதாக ம், இ ப
வ ஷத் க்குப் பிறகு அத்தைன ெபான்ைன ம் எ த் ப் ெபாிய ேகாவில் கட்டப்
ேபாவதாக ம் ெசால் க் ெகாண்டார்கள்.
இப்ப யி க்கும்ேபா
ேபாய்விட்டான். ெபா

ஒ நாள், திடீெரன் மிளகாய்ப் பழச்சாமி மைறந்
வி ந்
ப் ேவைல ெசய் ம் கிழவி வந்

பார்க்கும்ேபா , மடம் திறந்

கிடந்த . உள்ேள ேபாய்ப் பார்த்தால், சாமியார், கூ ,

கிளி, த , ஸ்தகம், தி ேவா
த ய யாெதா வஸ்
ேபாய்ச் ேசர்ந்தாள். ஊரதிகாாிக்குத் ெதாிந்த .

மில்ைல. கிழவி கூவி விட்
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ெபான்ைன ஒ ேவைள பரேதசி மறந் ேபாய் ைவத் விட் ப் ேபாயி க்கக்கூ ம்;
அைத ெய த் யாேத ம் ஓர் தர்மம் பண்ணலாெமன்ற தர்ம சிந்ைதயினால் அதிகாாி
ேசவகைர விட் மைலயி ள்ள ெபாந்
வைத ம் ெதாைள ேபாட் ப் பார்க்கச்
ெசான்னார். சிற்சில இடங்களில் ஓாிரண் ெபான் அகப்பட்ட . ேதடப்
ேபானவர்களில் பலைரத் ேதள் ெகாட் ற் . அேநகைரப் பாம் தீண் ற் . அதிகாாி
ேத வைத நி த்திவிட்டார்.
சில தினங்க

க்கப்பால் வாைழப்பழச் சாமியாெரன்ற மற்ெறா

பரேதசி, ஒ

கட் க் கட் விட்டான். அெதப்ப ெயன்றால், மிளகாய்ப் பழச்சாமி ெபாற்குடத் டன்
ஆகாயத்ைத ேநாக்கிப் பறந் ேபாய் ேமகமண்டலத் க்குள் ைழந்தைதத் தான்
பக்கத்திேல யி ந் பார்த்ததாக ம், தாேனயி ந் வழிய ப்பினதாக ம், ரளி
பண்ணினான். அதிகாாி அ யார் விசுவாச ள்ளவராைகயால் அந்தப் பரேதசி
ெசான்னைத நம்பி, அவர் ெபான்ைனத் தான் ேதடப் ேபான குற்றெமன் நிைனத் ,
ேமற்ப மிளகாய்ப் பழச்சாமிக்கு வ ஷந்ேதா ம் ேமற்ப மடத்தில் கு
ைஜ நடத்தி
ைவப்பதாக ம், மடத்ைத வாைழப்பழச் சாமி ைவத் க் ெகாண் கந்த ராணப்
பிரசங்கஞ் ெசய் வந்தால் தி விளக்குச் ெசல தான் ெகா த் வி வதாக ம்
ெசான்னார். வாைழப்பழச்சாமி சம்மதம் ெகாண் மடத்ைத ஒப் க் ெகாண்டார்.
இவ ைடய விேசஷெமன்னெவன்றால், இவன் நாெளான் க்கு இ ப
வாைழப்பழம் தின் ஒ மிட தண்ணீர் கு ப்பான். அதன் பிறகு ஜலபானம்
கிைடயா . இவ ம் ஒ கிளி வளர்த்தான். அதற்கும் கங்கா மங்கா என் கற் க்
ெகா த் , அைத ம் சுகப்பிரம ாிஷிெயன் ெசான்னான். ஆனால் பிரசங்கம்
ெசய்வதில் பைழய சாமியா க்குள்ள திறைமயில் ற்றிெலா பங்குகூட இவனிடம்
கிைடயா . ஆைகயால் இவ க்குப் பைழய வ ம்ப யில் றிெலா பங்குகூட
கிைடயா . இ ந்தா ம் ெசாற்பத்ைதக் ெகாண் ஒ வா வாைழப்பழச் ெசலைவ
நடத்திவந்தான்.
இப்ப யி க்ைகயில் ஒ நாள் நாைலந்
திய சீட க்குக் கந்த ராணம் ெசால்லத்
ெதாடங்கி வாைழப்பழச்சாமி தன சுகப்பிரம ாிஷியிடம் ேகள்வி ேபாட்
ெகாண்
க்ைகயிேல, திடீெரன் மடத் க்குள் பைழய மிளகாய்ப்பழச்சாமி தன
கிளிக்கூ சகிதமாக வந் ேதான்றினான். சாமிக்கும் சாமிக்கும் குத் ச் சண்ைட.
மிளகாய்ப் பழச்சாமி காைல வாைழப்பழச்சாமி க த் க் கா ேல காயம்.
வாைழப்பழச்சாமிக்கு ெவளிக்காயம் படவில்ைல. உடம் க்குள்ேள நல்ல ஊைமக்
குத் . அப்ேபா வந்த காய்ச்ச ேல ஆ மாசம் கிடந் பிைழத்தான். குத் ச்
சண்ைடயின்ேபா கிளி ம் கூட் க்குள் இ ந்தப ேய ஒன் க்ெகான் கங்கா மங்கா
என் அம் ேபாட்ட ேபால் ஷைண ெசய் ெகாண்டன.
அந்தச் சமயத்தில் ஊர்க்கூட்டம் கூ , அதிகாாியிடமி ந் ேசவகர் வந் இரண்
பரேதசிகைள ம் பி த் க் ெகாண் ேபாய் நியாய ஸ்தலத்தில் விட்டார்கள். வாைழப்
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பழச்சாமிைய ஊைர விட் த்
எ த் க் ெகாள்

ரத்திவி ம்ப க்கும், மிளகாய்ப் பழச்சாமி மடத்ைத

ம் ப க்கும், இனிேமல் கந்த ராண உபந்யாசத்தில் வ ம்

ெபான்னில் ஆறிெலா பங்கு ேகாயி க்கும், நா ல் ஒ பங்கு அதிகாாிக்கும்
ெச த்தி வி ம்ப க்கும் நியாய ஸ்தலத்தில் தீர்ப் ச் ெசய்யப்பட்ட .
----------6. இ ள்
வித்யா நகரம் என்ற பட்டணத்தில், எண்
வ ஷங்க க்கு ன் திடசித்தன்
என் ஒ ராஜா இ ந்தான். அவ ைடய பந் க்களிேல சிலர் விேராதத்தினால்
அவ க்குப் பல தீங்குகள் ெசய்யலாயினர். ஒ நாள் இரவில் அவன் நித்திைர
ெசய் ம்ேபா எதிாிகள் அரண்மைன ேவைலக்காராிேல சிலைர வசமாக்கி உள்ேள
ைழந் அவன் கால்கைளக் கட் எ த் க் ெகாண் ேபாய் சமீபத்தி
ந்த
மைலச்சார ல் ஒ குைகக்குள்ேள ேபாட் ெவளிேய வர
யாதப ஒ பாைறயால்
ைவத் விட்டார்கள். இவ்வள க்கு மிைடேய அவன் கண் விழிக்காதப
க்கிேல ஒ மயக்கப் பச்சிைலயின் சாற்ைறப் பிழிந் விட்டார்கள்.
ெந ேநரம் கழிந்த பிறகு பச்சிைலயின் மயக்கம் ெதளியேவ அரசன் கண்ைண
விழித் ப் பார்க்கும்ேபா
உணர்ந்

ைக, கால்கள் கட் ண்

ெகாண்டான். ''எங்கி க்கிேறாம்?'' என்

தான் ேபாி ளிேல கிடப்பைத
சிந்தித்தான். இடம்

ெதாியவில்ைல. ''நமக்கு யார் இவ்விதமான தீைம ெசய்தி க்கக் கூ ம்?'' என்
ேயாசைன ெசய் பார்த்தான். ஒன் ம் ெதளிவாக விளங்கவில்ைல. எ ந் நிற்க
யற்சி ெசய்தான். சாத்தியப்படவில்ைல. தாகம் நாக்ைக வறட் ற் . கண்கள்
சுழன்றன. ெநஞ்சு படீல் படீெலன்
ெகால்லவா நிச்சயித்
''ஆம்'' என்ெறா

ைடத் க் ெகாண்ட . ''ெதய்வேம என்ைனக்

விட்டாய்?'' என்

கூவினான்.

குரல் ேகட்ட .

''ஆெமன்கிறாேய நீ யார்?'' என்

வினவினான்.

''நான் காலன். உன் உயிைரக் ெகாண் ேபாக வந்தி க்கிேறன்'' என்
குரல் ெசால் ற் .
அப்ேபா

அந்த மைற

திடதித்தன். நான் ெயௗவனப் ப வத்தில் இ க்கிேறன். அறிவி

ம்

அன்பி ம் சிறந்த என மைனவிைய ம், சிங்கக் குட் ேபான்ற என் மகைன ம்,
ெசழிப் ம் க ம் மிகுந்த என் நாட்ைட ம் விட் விட் உன் டன் வ வதில்
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எனக்கு ஸம்மதமில்ைல. இங்கி ந்
ெகால்ெலான் சிாித்த .
''நான் எப்ேபா

ெகாண்

ேபாய்வி '' என்றான். மைற குரல்

ேபாகப்பட்ேடன்?'' என்

திடசித்தன் ேகட்டான்.

''வி
ம் ஒ ஜாமத்திற்குள்ேள'' என் குரல் ெசால் ற் . இ ேகட்ட
மாத்திரத்திேல திடசித்தன் அயர்ந் ேபானான். கண்கள் ன்னி ம் அதிகமாகச்
சுழன்றன. ெநஞ்சு ன்னி ம் விைரவாக அ த்த . கால்கள் பதறலாயின.
அப்ேபா அவ ைடய தாய் ெசால் க் ெகாண்
ந்த மந்திரெமான் நிைனப்
வந்த . உடேன உச்சாித்தான் தாய் இறந் ேபாகும் ஸமயத்தில் அவைன அைழத்
அந்த மந்திரத்ைத அவன் காதில் உபேதசம் ெசய் விட் , ''மகேன, உனக்கு எவ்வள
ெபாிய ஆபத் வந்த சமயத்தி ம் நீ இம்மந்திரத்ைத உச்சாித்தால் விலகிப்
ேபாய்வி ம்'' என்
இப்ேபா

ெசால் யி ந்தாள்.

அதைன உச்சாித்தான். 'கேராமி' (ெசய்கிேறன்) என்பேத அம்மந்திரம்.

''கேராமி, கேராமி, கேராமி'' என்
கா ேல ஒ

பாம் வந்

ன்

தரம் ெசான்னான்.

க த்த .

''தாேய. உன் மந்திரத்தின் பயன் இ தானா?'' என்
''அஞ்சாேத மந்திரத்ைதச் ெசால்
மந்திரத்ைதச் ெசால்

,' என்

அலறினான்.

, மந்திரத்ைதச் ெசால்

. மந்திரத்ைதச் ெசால்

.

அசாீாிவாக்கு பிறந்த .

இந்தப் திய வாக்ைகக் ேகட்கும்ேபா
இ ந்த .

அவ

ைடய தாயின் குரைலப் ேபாேல

''கேராமி, கேராமி, கேராமி'' ெசய்கிேறன், ெசய்கிேறன். ெசய்கிேறன்'' என்
ஜபிக்கலானான்.
''கு , கு , கு '' (ெசய்,ெசய்,ெசய்) என்ற

அசாீாி.

உடேன ச்ைச ள்ேள இ த் அமா ஷிகமான ேவகத் டன் ைகைய
உதறினான். ைகத்தைளகள் படீெரன் நீங்கின. உைடவாைளெய த்தான்.

ம ப
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ெசய், ெசய், ெசய், என்

ம ப

சத்தம் ேகட்ட .

பாம் க த்த கால் விரைலப் பளிச்ெசன்
என்ற சத்தம் மீண் ம் ேகட்ட .
உடம்பி
விர
ந்
ம ப

ெவட்

எறிந்

ந்த ணிையக் கிழித் , மண்ணிேல ரட்
விழாதப சுற்றிக் ெகாண்டான்.

விட்டான். கு , கு , கு

அதிக கால் ரத்தம்

ம் 'ெசய்' என்ற ெதானி பிறந்த . தைலகைள வாளால் ெவட்

விட்டான்.

அப்ேபா அவ ைடய சாீரத்திேல ம ப
ம் ஆயாஸ ண்டாயிற் . அப்ப ேய
ேசார்ந் வி ந்தான். ஜ்வரம் வந் விட்ட . மரணதாக ண்டாயிற் .
''ஐேயா, தாகம் ெபா க்கவில்ைலேய, என்ன ெசய்ேவன்?'' என்
''மந்திரத்ைத ஜபம் பண்

'' என்ற

கேராமி, கேராமி, கேராமி என்
''ெசய்'' என்

லம்பினான்.

அசாீாி.

தாய் மந்திரத்ைத ம ப

ஜபித்தான்.

கட்டைள பிறந்த .

''என்ன ெசய்வ ?'' என்ேறங்கினான்.
''ேசார்வைடயாேத. ெசய்ைக ெசய்'' என்ற
''என்ன ெசய்வ ?' என்
''கல் ேல

ட் '' என்

பின்ெனா

ெதானி.

ைற ேகட்டான்.

கட்டைள பிறந்த .

எ ந் வந் குைகைய
யி ந்த பாைறயிேல ேபாய் ட் னான்.
மண்ைட ைடந் ெசத்தால் ெபாிதில்ைலெயன்
ணி ெகாண் ெசய்தான்.
மண்ைட ைடயவில்ைல குைகைய
ச் ெசன்றவர்கள் அவஸரத்திேல அந்தக்
கல்ைல மிக ம் சாிவாக ைவத் விட் ப் ேபாயி ந்தார்கள். பாைற சாிந் கீேழ
வி ந் விட்ட . ெவளிேய வந்

பார்த்தான். சூர்ேயாதயம் ஆயிற் , கேராமி, கேராமி,
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கேராமி; ெசய்கிேறன், ெசய்கிேறன் ெசய்கிேறன்' என் ெசால் க் ெகாண்
ராஜதானி ேபாய்ச் ேசர்ந்தான். பிறகு அவ க்ேகார் பைக மில்ைல.

தன

--------------7. குதிைரக் ெகாம்
சிந் ேதசத்தில் அந்தப் ரம் என்கிற நகரத்தில் ாீவண நாயக்கன் என்ற ராஜா
இ ந்தான். இவன் ஒ சில கங்களின் ன் இலங்ைகயில் அரசாண்ட
ராவண ைடய வம்சம் என் ெசால் க் ெகாண்டான். இவ ைடய சைபயில் எல்லா
சாஸ்திரங்கைள ம் கைரத் க் கு த்த பல பண் தர்கள் விளங்கினார்கள்.
ஒ நாள் அரசன் தன சைபயாைர ேநாக்கி, "குதிைரக்கு ஏன் ெகாம்பில்ைல?"
என் ேகட்டான். சைபயி
ந்த பண் தர்கள் எல்லாம் திைகத் ப் ேபானார்கள்.
அப்ேபா கர்நாடக ேதசத்தி
ந் அந்த அரசனிடம் சம்மானம் வாங்கும்
ெபா ட்டாக வந்தி ந்த வக்ர க சாஸ்திாி என்பவர், தான் அந்தக் ேகள்விக்கு விைட
ெசால்வதாகத் ெதாிவித்தார். அரசன் அ மதி தந்த டன் ேமற்ப வக்ர க சாஸ்திாி
பின்வ மா கைத ெசால்லத் ெதாடங்கினார்.
"ேகளீர், ாீவண மஹாராஜேர,

ற்காலத்தில் குதிைரக

க்ெகல்லாம் ெகாம்பி ந்த .

இலங்ைகயில் அரசாண்ட தம
தாைதயாகிய ராவேணசுரன் காலத்தில், அந்த
ராஜ ைடய ஆக்கிைனப்ப பிரமேதவன் குதிைரக க்குக் ெகாம் ைவக்கும்
வழக்கத்ைத நி த்திவிட்டான்" என்றார்.
இைதக் ேகட்ட டன் ாீவண நாயக்கன் உடல் ாித் ப் ேபாய், "அெதன்ன விஷயம்?
அந்தக் கைதைய விஸ்தாரமாகச் ெசால் ம்" என்றான்.
வக்ர க சாஸ்திாி ெசால்

கிறார்:

"இலங்ைகயில் ராவணன் தர்மராஜ்யம் நடத்திய காலத்தில் மாதம்
ெபய்த . அந்தக் காலத்தில் ஒ வ ஷத் க்குப் பதின்
ப்பத்
ன் தினங்க ம் ஒேர கணக்காக ஏற்பட்
நா

க்கு ஒ

மைழ

நான்கு ேவதம், ஆ

தம், வ ஷத்தில்
சாஸ்திரம், அ பத்

ப்பத்ெதான்ப
நா

ன்

மைழ

ன் மாச ம், ஒ மாசத் க்கு
ந்தன. ஆகேவ பதிெனா
மைழ ெபய்த . பிராமணர்

கைல ஞானங்கள், ஆயிரத்ெதட் ப்

ராணங்கள், பதினாயிரத்ெதண்ப கிைளப் ராணங்கள், எல்லாவற்றி ம்
ஓெர த் க்கூடத் தவறாமல் கைடசியி
ந் ஆரம்பம்வைர பார்க்காமல்
ெசால்லக்கூ ய அத்தைன திறைம டனி ந்தார்கள். ஒவ்ெவா பிராமணன் ட்
நாள்ேதா ம் தவறாமல் இ பத் நாலாயிரம் ஆ கள் ெவட் ப் பலவிதமான

ம்
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யாகங்கைள நடத்தி வந்தார்கள். ஆட் க் கணக்கு மாத்திரம்தான் ராணக்காரர்
ெசால் யி க்கிறார். மற்ற மி கங்களின் ெதாைக அவர் ெசால் யி க்கலாம்.
இப்ப ேய மற்ற வ ணத்தா ம் தத்தம் கடைமகைள ேநராக நிைறேவற்றிக் ெகாண்
வந்தார்கள். எல்லா ஜீவர்க ம் ண்யாத்மாக்களாக ம், தர்மிஷ்டராக ம் இ ந்
இகத்தில் இன்பங்கைளெயல்லாம் அ பவித் ப் பரத்தில் சாக்ஷத் பரமசிவ ைடய
தி வ நிழைலச் சார்ந்தனர்.
அப்ேபா

அேயாத்தி நகரத்தில் அரசு ெச

த்திய தசரத ராஜன் பிள்ைளயாகிய

ராமன், தனக்கு த்தவனாகிய பரத க்குப் பட்டங்கட்டாமல் தனக்ேக பட்டங்கட் க்
ெகாள்ள வி ம்பித் தன தந்ைதைய எதிர்த் க் கலகம் பண்ணினான். பிதா க்குக்
ேகாப ண்டாய் ராமைன ம் லட்சுமணைன ம் ராஜ்யத்ைத விட் ெவளிேய ரத்தி
விட்டான். அங்கி ந் அவர்கள் மிதிைல நகரத் க்கு ஓ ப் ேபாய், அந்நகரத்
அரசனாகிய ஜனகைனச் சரணமைடந்தார்கள். அவன் இவர்க க்கு அபயம்
ெகா த் க் காப்பாற்றி வ ைகயில் ராமன் ேமற்ப ஜனகராஜன் மகளாகிய சீைதயின்
அழைகக் கண் ேமாகித் , அவைளத் தி ட்டாகக் கவர்ந்
தண்டகாரண்யம் குந்தான்.

ெகாண்

அங்கு ராமர், லட்சுமணர் னிவர்கைள ெயல்லாம் பல விதங்களிேல ஹிம்ைச
ெசய்தனர். யாகங்கைளக் ெக த்தனர். இந்த விஷயம் அங்ேக அதிகாரம் ெசய் வந்த
சூர்ப்பநைகத் ேதவியின் காதில் பட்ட . ராவணன் தங்ைக யாைகயா
குலமானப யினா

ம், ாிஷிக

க்கு ராமன் ெசய் ம்

ம், பிராமண

ன்பத்ைதப்

ெபா க்கமாட்டாதவளாய், அவள் அந்த ராமைன ம் அவன் தம்பி லட்சுமணைன ம்
பி த் க் கட் க் ெகாண் வ ம்ப தன பைடயினிடம் உத்திர ெகா த்தாள்.
அப்ப ேய ராம லட்சுமணைரப் பி த் த் தாம்பினாேல கட் ச் சூர்ப்பநைகயின்
சன்னதியிேல ெகாண் ேசர்த்தனர். அவள் அவ்வி வைர ம் கட்டவிழ்த் வி ம்ப
ெசய் பலவிதமான க ர வார்த்ைதகள் ெசால் ப் பய
த்திய பிறகு
ராஜ த்திரராக ம், இளம் பிள்ைளகளாக ம் இ ந்தப யால், இ வைர ெசய்த

ஷ்ட

காாியங்கைளெயல்லாம மன்னிப்பதாக ம், இனிேமல் இவ்விதமான காாியங்கள்
ெசய்தால் க ந்தண்டைன கிைடக்குெமன் ம் ெசால் , நானாவிதமான த்தி கட் ய
பின் , அவர்கைளச் சிறி
ெசய்தாள்.
அப்ேபா
ெகாண்

காலம் அரண்மைனயி

ந்

வி ந் ண்

ேபாகும்ப

சீைத சூர்ப்பநைகயிடம் தனியாக வார்த்ைத ெசால் க்
க்ைகயில், ராமன் தன்ைன வ ைமயாேல

வந்தாெனன் ம், தனக்கு ம ப

ம் மிதிைலக்குப் ேபாய்த் தன

பிாியம் என் ம் ெசான்னாள். இைதக் ேகட்
இலங்ைகக்கு அ

ப்பி, அங்கி ந்

க்கிக் ெகாண்
பிதா டன் இ க்கப்

சூர்ப்பநைக மனமிரங்கி, சீைதைய

மிதிைலயில் ெகாண்

ேசர்க்கும்ப
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ராவண க்குச் ெசால் ய ப்பினாள். ராவண ைடய அரண்மைனக்கு வந்
ேசர்ந்த டேன அவைள மிதிைலக்கு அ ப் ம் ெபா ட் நல்ல நாள் பார்த்தார்கள்.
அந்த வ ஷம்
வ ம் நல்ல நாள் கிைடக்கவில்ைல. ஆைகயால் சீைதைய இரண்
வ ஷம் தன அரண்மைனயிேல தங்கிவிட் ப் ேபாகும்ப ராவணன் ஆக்கிைன
ெசய்தான்.
தண்டகாரண்யத்தில் ராமன் சூர்ப்பநைகயிடம் "சீைத எங்ேக?" என்
மிதிைலக்கு அ

ப்பி விட்டதாகச் சூர்ப்பநைக ெசான்னாள். 'எப்ப

ேகட்டான்.

நீ இந்தக் காாியம்

ெசய்யலாம்?' என் ேகாபித் லட்சுமணன் சூர்ப்பநைகைய நிந்திக்கலானான்.
அப்ேபா சூர்ப்பநைக தன் இ ப்பில் பழங்கள் அ த் த் தின் வதற்காகச் ெசா கி
ைவத் க்ெகாண்
ந்த கத்திையக் ெகாண் லட்சுமண ைடய இரண்
கா கைள ம், கால் கட்ைட விரல்கைள ம் ந க்கி விட்டாள்.
இவ

ைடய

ரச் ெசய்ைகையக் கண்

'அட! சீைதையத் தான் மிதிைலக்க
ெகாள்

ராமன் இவள் ேமல் ேமாகங் ெகாண் ,

ப்பி விட்டாய், என்ைன நீ விவாகஞ் ெசய்

' என்றான். இைதக் ேகட்ட டேன சூர்ப்பநைக கன்னமிரண் ம் சிவந்

ேபாகும்ப

ெவட்கப்பட்

'நீ அழகான பிள்ைளதான். உன்ைனக் கல்யாணம்

பண்ணிக்ெகாள்ளலாம். ஆனால், அண்ணா ேகாபித் க் ெகாள் வார். இனிேமல் நீ
இங்கி க்கலாகா . இ ந்தால் அபவாதத் க்கு இட ண்டாகும் என்றாள்.
அப்ேபா
அ

ராமன்: 'சீைதைய எப்ேபா

ப்பினாய்? அவள் இப்ேபா

எவ்வள

மிதிைலக்க

ப்பினாய்? யா டன்

ரம் ேபாயி ப்பாள்?' என்

ேகட்டான்.

அதற்குச் சூர்ப்பநைக, 'இனிேமல் சீைதயின் நிைனப்ைப விட் வி . அவைள
இலங்ைகக்கு அண்ணன் ராவணனிடத்தில் அ ப்பியி க்கிேறன். அவன் அவைள
மிதிைலக்கு அ ப்பினா ம் அ ப்பக்கூ ம். எ ேவண் மானா ம் ெசய்யக்கூ ம்.
ன் லகத்திற்கும் அவன் அரசன். சீைதைய மறந் வி ' என்றாள்.
இைதக்ேகட் ராமன் அங்கி ந் ெவளிேயறி எப்ப ேய ம் சீைதைய
ராவணனிடமி ந் மீட்க ேவண் ெமன் நிைனத் க் கிஷ்கிந்தா நகரத்திற்கு வந்
ேசர்ந்தான். அந்தக் கிஷ்கிந்தா நகரத்தில் அப்ேபா சுக்கிாீவன் என்ற ராஜா அரசு
ெச த்தினான். இவ க்கு ன் இவ ைடய தைமயனாகிய வா ஆண்டான்.
வா க்கும் ராவண க்கும் மிகுந்த சிேநகம். இரண் ேப ம் ஒ பள்ளிக்கூடத்திேல
கணக்கு வாசித்தார்கள். ன் உலகத்தி ம் கப்பம் வாங்கின ராவணனன் 'கிஷ்கிந்தா
பட்டணத் க்கு வா யாெதா கப்ப ம் ெச த்த ேவண் யதில்ைலெயன்
ெசால் விட்டான்.

18
இந்த வா
ங்கிக் ெகாண்
க்ைகயில் தம்பி சுக்கிாீவன் இவன் க த்ைத
மண்ெவட் யால் ெவட் ெயறிந் விட் இவன் மைனவியாகிய தாைரைய
வ ைமயால் மணந் ெகாண் அ மான் என்ற மந்திாியின் தந்திரத்தால் ராஜ்யத்ைத
வசப்ப த்திக் ெகாண்டான். இைதக் ேகட் ராவணன் மகா ேகாபத் டன்
சுக்கிாீவ க்குப் பின்வ மா ஓைலெய திய ப்பினான்.
"கிஷ்கிந்ைதயின் சுக்கிாீவ

க்கு இலங்ேகசனாகிய ராவணன் எ திக் ெகாண்ட .

நம சிேநகைனக் ெகான்றாய். உன் அண்ணைனக் ெகான்றாய், அரைசத் தி
னாய்.
இந்த ஓைல கண்ட டன் தாைரைய இலங்ைகயி ள்ள கன்யாஸ்திாீ மடத் க்கு
அ ப்ப ேவண் ம். ராஜ்யத்ைத வா மகன் அங்கதனிடம் ெகா க்க ேவண் ம். நீ
சந்நியாசம் ெபற் க்ெகாண் ராஜ்யத்ைத விட் ெவளிேயறிவிட ேவண் ம். இந்த
உத்தர க்குக் கீழ்ப்படாத விஷயத்தில் உன் மீ பைடெய த் வ ேவாம்."
ேமற்ப

உத்தர

கண்ட டன் சுக்கிாீவன் பயந்

'என்ன ெசய்ேவாம்? என்

ேகட்டான். அ

ேபாய் அ

மாைன ேநாக்கி

மான் ெசால் ய ேயாசைன

என்னெவன்றால்,
'வா யிடம் பி த் க்ெகாண்ட தாைரைய ம் பதிேன வய க்குட்பட்ட ேவ
பதிேனழைரக் ேகா ப் ெபண்கைள ம் ராவண க்கு அ ைமயாக அ ப்ப ேவண் ம்.
ராவணனாேல ஆதாித் ப் ேபாற்றப்ப ம் ைவதிக ாிஷிகளின் யாகச் ெசல க்காக
நாற்ப ேகா ஐம்ப லட்சத்
ப்பத் நாலாயிரத் இ
ற் நாற்ப
ஆ மா க ம், ேதாற் ைபகளில் ஒவ்ெவா ைப நாலாயிரம் ப ெகாள்ளக் கூ ய
நா
ேகா ப் ைபகள் நிைறய ேசாமரசம் என்ற சா ம் அ ப்பி அவைனச்
சமாதானம் ெசய் ெகாள்ள ேவண் ம். இளவரசுப் பட்டம் அங்கத க்குச்
சூட் வதாக ம் வ ஷந்ேதா ம் நாலாயிரம் ேகா ப் ெபான் கப்பம் கட் வதாக ம்
ெதாிவிக்க ேவண் ம். இத்தைன ம் ெசய்தால் பிைழப்ேபாம்' என்
ெசான்னான்!

அ

மான்

சுக்கிாீவன் அப்ப ேய அ ைமப் ெபண்க ம் ஆ மா க ம் சா ம், தல்
வ ஷத் க் கப்பத் ெதாைக ம் ேசகரம் பண்ணி அத் டன் ஓைலெய தித் தர் வசம்
ெகா த்த ப்பினான். தர்கள் ஆ மா கைள ம், சாற்ைற ம் ராவணன்
அரண்மைனயிேல ேசர்ப்பித்தார்கள். அ ைமப் ெபண்கைள ம் பணத்ைத ம்
னிவாிடம் ெகா த்தார்கள். ஓைலைய ராவணனிடம் ெகா த்தனர். ேபாகிற வழியில்
தர் அ க்க ேதாற்பயி ள்ள சாற்ைற கு த் க் ெகாண் ேபானப யால்
தா மாறாக ேவைல ெசய்தார்கள். ராவணன் தன நண்ப டன்
ஆ மா கைளெயல்லாம் அப்ேபாேத ெகான் தின் அந்தச் சாற்ைற ம் கு த்
த்த டேன ஓைலையப் பிாித் வாசித் ப் பார்த்தான். அ ைமப் ெபண்க ம்
பண ம் ஏன் தன் வசம் வந் ேசரவில்ைலெயன் விசாரைண ெசய்தான்.
னிவர்களின் மடங்களில் ேசர்த் விட்டதாக ம், அவர்கள் அந்தப்
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பணத்ைதெயல்லாம் யாகத்திேல தட்சிைணயாக்கி ெய த் க் ெகாண்டப யால்,
இனிேமல் தி ப்பிக் ெகா ப்ப சாஸ்திர விேராதெமன் ெசால் வதாக ம்,
அ ைமப் ெபண்கள் ஆசிரமங்களி
ந் ெப ம்பா ம் ஓ ப் ேபாய் விட்டதாக ம்
ெசய்தி கிைடத்த .
தர்கைளெயல்லாம் உடேன ெகால்லச் ெசால் விட் அந்த க்ஷணேம சுக்கிாீவன்
ேமல் பைடெய த் ச் ெசல் ம்ப ேசனாதிபதியிடம் ஆக்கிைன ெசய்தான்.
அப்ப ேய நல்லெதன் ெசால் ேசனாதிபதி ேபாய்ப் பைடகைளச் ேசகாித்தான்.
இந்தச் ெசய்திெயல்லாம் ேவ காரர் லமாகக் கிஷ்கிந்ைதக்குப் ேபாய் எட் விட்ட .
உடேன அ மான் ெசாற்ப சுக்கிாீவன் தன பைடகைளச் ேசர்த்தான். ராவணன்
பைட தயாரான பிறகும், அைத நல்ல லக்னம் பார்த் அ ப்ப ேவண் ெமன்
காத் க் ெகாண்
ந்தான். இதற்குள்ேள அ மான் தன் ைடய ஜாதி ஒ விதமான
ேலசான குரங்கு ஜாதியாைகயால் விைரவாகக் குரங்குப் பைடகைளத் திரட் க்
ெகாண் இலங்ைகைய ேநாக்கிப் றப்பட்டான். இவ ைடய ேசைனயிேல ராம
லட்சுமண ம் ேபாய்ச் ேசர்ந்தார்கள். இந்தச் ேசைனயிேல நாற்பத்ெதான்ப ேகா ேய
ெதாண்

ற்

நா

லட்சத்

ப்பத்ேதழாயிரத்

ந்

ற்ைறம்பத்தா

காலா

ம்,

அதற்கிரட் ப் குதிைரப் பைட ம், அதில் நான்கு மடங்கு ேத ம், அதில் எ ப
மடங்கு யாைனக ம் வந்தன.
இவர்கள் இலங்ைகக்கு வ
ன்னாகேவ ராவணன் ேசைனயி
ந் ஒ பகுதி
இவர்கைள எதிர்த் க் ெகான்
த் விட்டன. ராம லட்சுமணர் மாத்திரம் சில
ேசைனப் பகுதிகைள ைவத் க்ெகாண் ரகசியமாக இலங்ைகக்குள்ேள வந்
ைழந் விட்டார்கள். இந்தச் ெசய்தி ராவணன் ெசவியிேல பட்ட . உடேன
ராவணன் 'ஹா! ஹா! ஹா! நம

நகரத்திற்குள் மனிதர் ேசைன ெகாண்

வ வதா!

இெதன்ன ேவ க்ைக! ஹா! ஹா! ஹா!' என் ேபாிைரச்சல் ேபாட்டான். அந்த
ஒ ையக் ேகட் ஆதிேசஷன் ெசவிடனாய் விட்டான். சூாியமண்டலம் தைர ேமேல
வி ந்த . பிறகு ராவணன் ராம
தம்பிைய ம் பி த் க் ெகாண்

ைடய ேசைனகைள அழித் , அவைன ம்
வ ம்ப

ெசய் , இராஜகுமாரர் என்ற

இரக்கத்தினால் ெகால்லாமல் விட் , அவ்வி வைர ம் தன ேவைலயாட்களிடம்
ஒப் வித் ஜனகன் வசம் ேசர்க்கும்ப அ ப்பினான். பிறகு சீைத ம் மிதிைலக்குப்
ேபாய்ச் ேசர்ந்தாள்.
ம ப , ஜனகன் கி ைப ெகாண் அந்த ராஜ க்ேக சீைதைய விவாகம் ெசய்
ெகா த் விட்டான். அப்பால் ராம லட்சுமணர் அேயாத்திக்குப் ேபாய்ப் பரத க்குப்
பணிந் நடந்தார்கள். இ தான் நிஜமான "ராமாயணக் கைத" என் வக்ர க
சாஸ்திாி ாீவண நாயக்கன் சைபயிேல கைத ெசான்னான்.
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அப்ேபா

ாீவணன்: "சாஸ்திாியாேர, குதிைரக்கு ஏன் ெகாம்பில்ைல என்

ேகட்டால் இன்

ம் அதற்கு ம ெமாழி வரவில்ைலேய?" என்

வக்ர க சாஸ்திாி ெசால்
ராமன் பைடெய த்

ேகட்டான்.

கிறான்.

வந்த ெசய்தி ேகட் , ராவணன் "ஹா", "ஹா", "ஹா", என்

கூச்ச ட்டேபா , சத்தம் ெபா க்கமாட்டாமல் சூாியமண்டலம் கீேழ வி ந்தெதன்
ெசான்ேனனன்ேறா? அப்ேபா
ேபாய்விட்ட .

சூாிய

ைடய குதிைரேய க்கும் ெகாம்

றிந்

சூாியன் வந் ராவணன் பாதத்தில் வி ந் , "என் குதிைரகள் சாகா வர ைடயன.
இவற்ைறப் ேபால் ேவகம் ேவ கிைடயா . இவற்றிற்குக் ெகாம்
றிந் ேபாய்
விட்ட . இனி உலகத்தாெரல்லாம் என்ைன நைகப்பார்கள். என்ன ெசய்ேவன்?"
என் அ
ைறயிட்டான். ராவணன் அந்தச் சூாியனிடம் கி ைப ெகாண்
பிரமேதவனிடம், "இனிேமல் ஒ குதிைரக்கும் ெகாம்பில்லாதப பைடக்க ேவண் ம்.
அவ்வா ெசய்தால் சூாிய ைடய குதிைரகைள யா ம் நைகக்க இடமிரா " என்
ெசான்னான். அ
தலாக இன் வைர குதிைரக்குக் ெகாம்பில்லாமல் பிரமேதவன்
பைடத் க் ெகாண் வ கிறான்.
இவ்விதமாக வக்ர க சாஸ்திாி ெசால் யைதக் ேகட் ாீவண நாயக்கன் மகிழ்ச்சி
ெகாண் ேமற்ப சாஸ்திாிக்கு அ
ரத் க்கு லட்சம் ெபான்னாக அவர் ெசால் ய
கைத
வதி ம் எ த்ெதண்ணிப் பாிசு ெகா த்தான்.
------------8. அர்ஜுன சந்ேதகம்
ஹஸ்தினா ரத்தில்
பிள்ைளக

ம்

ேராணாசாாியாாின் பள்ளிக்கூடத்தில் பாண்

ாிேயாதனாதிக

ேவைளயில் காற்

ம் ப த்

வாங்கிக்ெகாண்

வ ைகயில், ஒ

நாள் சாயங்கால

வ ம்ேபா , அர்ஜுனன் கர்ணைனப் பார்த் :-

''ஏ, கர்ணா சண்ைட நல்லதா? சமாதானம் நல்லதா?'' என்
மஹாபாரதத்திேல ஒ
கற்பைனயன் ).

ேகட்டான். (இ

உபகைத; சாஸ்திர ப்ரமாண ைடய ; ெவ ம்

''சமாதானம் நல்ல '' என்
''காரணெமன்ன?'' என்

கர்ணன் ெசான்னான்.
கிாீ

மகாராஜாவின்

ேகட்டான்.
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கர்ணன் ெசால் கிறான்:- ''அேட, அர்ஜுனா, சண்ைட வந்தால் நான் உன்ைன
அ ப்ேபன். அ உனக்குக் கஷ்டம். நாேனா இரக்கச் சித்த ைடயவன். நீ
கஷ்டப்ப வைதப் பார்த்தால் என் மனம் தாங்கா . ஆகேவ இரண் ேப க்கும்
கஷ்டம். ஆதலால் சமாதானம் சிறந்த '' என்றான்.
அர்ஜுனன்:-''அேட கர்ணா, நம் இ வைரக் குறித்

நான் ேகட்கவில்ைல.

ெபா ப்பைடயாக உலகத்தில் சண்ைட நல்லதா? சமாதானம் நல்லதா? என்
ேகட்ேடன்'' என்றான்.
அதற்குக் கர்ணன்:-''ெபா

விஷய ஆராய்ச்சிகளில் எனக்கு

சியில்ைல'' என்றான்.

இந்தப் பயைலக் ெகான் ேபாடேவண் ம் என் அர்ஜுனன் தன் மன க்குள்ேள
தீர்மானம் ெசய் ெகாண்டான். பிறகு அர்ஜுனன் ேராணாச்சாாியாாிடம் ேபாய்
அேத ேகள்விையக் ேகட்டான்.
''சண்ைட நல்ல '' என்
''எதனாேல?'' என்
அப்ேபா

ேராணாசார்யர் ெசான்னார்.

பார்த்த்ன் ேகட்டான்.

ேராணாசார்யர் ெசால்

கிறார்:- ''அேட விஜயா, சண்ைடயில் பணம்

கிைடக்கும்; கீர்த்தி கிைடக்கும், இல்லாவிட்டால் மரணம் கிைடக்கும். சமாதானத்தில்
சகல ம் சந்ேதகம்-ஸ-ஸ-ஸ-'' என்றார்.
றகு அர்ஜுனன் பீஷ்மாசார்யாிடம் ேபானான். ''சண்ைட நல்லதா, தாத்தா,
சமாதானம் நல்லதா?''என்

ேகட்டான். அப்ேபா

கங்கா த்திரனாகிய அந்தக்

கிழவனார் ெசால் கிறார்:-''குழந்தாய், அர்ஜுனா, சமாதானேம நல்ல . சண்ைடயில்
நம் ைடய ஷத்திாிய குலத்திற்கு மகிைம ண் . ஸமாதானத்தில் ேலாகத் க்ேக
மகிைம'' என்றார்.
''நீர் ெசால்

வ

''காரணத்ைத

நியாயமில்ைல'' என்
தலாவ

அர்ஜுனன் ெசான்னான்.

ெசால்லேவண் ம். அர்ஜுனா, தீர்மானத்ைத அதன்பிறகு

ெசால்லேவண் ம்'' என்றார் கிழவர்.
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அர்ஜுனன் ெசால்

கிறான்:- ''தாத்தாஜீ, சமாதானத்தில் கர்னன் ேமலாக ம் நான்

தாழ்வாக ம் இ க்கிேறாம். சண்ைட நடந்தால் உண்ைம ெவளிப்ப ம்'' என்றான்.
அதற்கு பீஷ்மாசார்யர்:- ''குழந்தாய், தர்மம் ேமன்ைமயைடய ம், சண்ைடயாேல

ம்,

சமாதானத்தாேல ம், தர்மம் ெவல்லத்தான் ெசய் ம். ஆதலால் உன் மனதில்
ேகாபங்கைள நீக்கி சமாதானத்ைத நா . ம ஷ்ய ஜீவெரல்லாம் உடன் பிறந்தாைரப்
ேபாேல, ம

ஷ்யர் பரஸ்பரம் அன்ேபா

ெசான்ேனன். அன்ேப தாரகம்'' என்
சில தினங்க

க்க ேவண் ம். அன்ேப தாரகம்,

ெசால்

க் கண்ணீர் ஒ

தக்கப

ம்

திவைல உதிர்த்தார்.

க்குப்பால் அஸ்தினா ரத் க்கு ேவதவியாஸர் வந்தார். அர்ஜுனன்

அவாிடம் ேபாய்ச் சண்ைட நல்லதா, சமாதானம் நல்லதா என்
அப்ேபா

க்கா

ேவதவியாஸர் ெசால்

ேகட்டான்.

கிறார்:- ''இரண் ம் நல்லன, சமயத் க்குத்

ெசய்ய ேவண் ம்'' என்றார்.

பல வ ஷங்க
வி க்கு

க்கப்பால் காட் ல் இ ந்

ெகாண்

ன் , அர்ஜுனன் கி ஷ்ணைன அைழத்

சமாதானம் நல்லதா?'' என்

ர்ேயாதனாதிக

க்கு

''கி ஷ்ணா, சண்ைட நல்லதா

ேகட்டான்.

அதற்குக் கி ஷ்ணன்:- ''இப்ேபாைதக்கு சமாதானம் நல்ல . அதனாேல சமாதானம்
ேவண்

ஹஸ்தினா ரத்திற்குப் றப்படப்ேபாகிேறன்'' என்றாராம்.

-------9. ேதவ விகடம்
நாரதர் ைகலாசத் க்கு வந்தார். நந்திேகசுரர் அவைர ேநாக்கி, "நாரதேர, இப்ேபா
சுவாமி தாிசனத் க்கு சமயமில்ைல. அந்தப் ரத்தில் சுவாமி ம் ேதவி ம் ஏேதா ேபசிக்
ெகாண்
க்கிறார்கள். இன் ம் ஒ ஜாமம் ெசன்ற பிறகு தான் பார்க்க
ம்.
அ வைர இங்கு உட்கார்ந்தி ம், ஏேத
என்றார்.

ம் வார்த்ைத ெசால் க் ெகாண்

க்கலாம்"

அப்ப ேய நாரதர் வலப் பக்கம் உட்கார்ந்தார். அங்ேக பிள்ைளயா ம் வந்
ேசர்ந்தார். பக்கத்தில் நின்ற தெமான்ைற ேநாக்கி நந்திேகசுரர் " ப்ப வண்
ெகா க்கட்ைட ம்,

ந்

குடத்தில் பாயச ம் ஒ

வண்

நிைறய
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ெவற்றிைலபாக்கும் ெகாண் வா" என்

கட்டைளயிட்டார்.

இைமத்த கண்ட
ம் ன்பாக ேமற்ப
தம் பக்ஷணாதிகைளக் ெகாண்
ைவத்த . பிள்ைளயார் ெகாஞ்சம் சிரமபாிகாரம் பண்ணிக் ெகாண்டார். நாரதேரா ஒ
ெகா க்கட்ைடைய ெய த் த் தின் அைரக்கிண்ணம் ஜலத்ைதக் கு த்தார்.
நந்திேகசுரர் பக்கத்தில் ைவத் க் ெகாண்
ந்த இரண்
ட்ைட ப த்திக்
ெகாட்ைடைய ம், இரண்

ெகாள்

ட்ைடகைள ம், அப்ப ேய இரண்

உ ந்ைத ம், இரண்
ன் கட் ப் ல்ைல ம் ஒ
வி ங்கிவிட் க் ெகாஞ்சம் தீர்த்தம் சாப்பிட்டார்.

ட்ைட

திரணம் ேபாேல

பிறகு வார்த்ைத ெசால்லத் ெதாடங்கினார்கள்.
பிள்ைளயார் ேகட்டார்; நாரதேர, சமீபத்தில் ஏேத
எங்ேக

ம் ேகாள் இ த் விட்டீரா?

ம் கலகம் விைளவித்தீரா?

நாரதர் ெசால் கிறார்: கிைடயா சுவாமி. நான் அந்தத் ெதாழிைலேய விட்
விடப்ேபாகிேறன். இப்ேபாெதல்லாம் ேதவாசுரர்க க்குள்ேள சண்ைட ட் ம்
ெதாழிைல ஏறக்குைறய நி த்தியாய் விட்ட . ம ஷ்யர்க க்குள்ேளதான் நடத்தி
வ கிேறன்.
பிள்ைளயார்: சமீபத்தில் நடந்தைதச் ெசால்
நாரதர் ெசால்

கிறார்: வி ப் ரத்திேல ஒ

ம்.
ெசட் யார், அவர் ெபாிய ேலாபி;

தஞ்சா ாிேல ஒ சாஸ்திாி, அவர் ெபாிய கர்வி. ெசட் யா க்குச் ெசல
மிகுதிப்பட் ப் பார்ப்பா க்குக் கர்வம் குைற ம்ப ெசய்ய ேவண் ெமன் எனக்குத்
ேதான்றிற் . ஆ மாதத் க்கு ன் இந்த ேயாசைன ெய த்ேதன். ேநற் தான்
ெபற்ற .

தலாவ , பார்ப்பான் வி ப் ரத் க்கு வ ம்ப

ெசய்ேதன்.

பிள்ைளயார்: எப்ப ?
நாரதர்: ெசட் யாாின் ெசாப்பனத்திேல ேபாய்த் தஞ்சா ாில் இன்ன ெத வில்
இன்ன ெபய ள்ள சாஸ்திாியி க்கிறார். அவைரக் கூப்பிட்டால், உமக்குப்
பலவிதமான ேதாஷ சாந்திகள் ெசய்வித் ஆண் பிள்ைள பிறக்கும்ப ெசய்வார் என்
ெசான்ேனன். அப்ப ேய ெசட் யாாிடம் ேபானால் உமக்குப் பண ம் கீர்த்தி ம்
மிகுதிப்பட வழி ண்ெடன் பார்ப்பா ைடய கனவிேல ேபாய்ச் ெசான்ேனன்.
ெசட் யார் காயிதம் ேபா
ன்பாகேவ பார்ப்பான் வி ப் ரத்திேல ெசட் யார்
ட் க்கு வந் ேசர்ந்தான். ெசட் யா க்குக் குழந்ைத பிறக்கும்ப ேஹாமம் பண்ணத்
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ெதாடங்கினான். பார்ப்பான் காைச அதிகமாகக் ேகட்டான். பாதியிேல ெசட் யார்
ேஹாமத்ைத நி த்திவிட் ப் பார்ப்பாைன ட் க்குப் ேபாகும்ப ெசால் விட்டார்.
பிறகு பக்கத் த் ெத வில் ஒ
ட் ல் ஒ வ ஷ காலமி ந் பகவத்கீைத பிரசங்கம்
ெசய் ம்ப சாஸ்திாிைய அந்த ட் பிர ேவண் க்ெகாண்டார். ேமற்ப
பிர
க்கும் அந்தச் ெசட் யா க்கும் ஏற்ெகனேவ மனஸ்தாபம். ெசட் யார் தனக்கு
ப்பதினாயிரம் ெபான் ெகா க்க ேவண் ெமன் அந்தப் பிர நியாயஸ்தலத்தில்
வழக்குப் ேபாட்

ந்தார். ெசட் யார் அந்தப் பணத்ைதத்தான் ெகா த் விட்டதாக ம்,

நம்பிக்ைகயினால் ைகெய த் வாங்கத் தவறினதாக ம், ேவ ஒன் ம் ெசால்ல
ேவண் யதில்ைல என் ம் ெசான்னார். நியாயஸ்தலத்தில் ெசட் யார் வாதத்திற்குத்
தக்க ஆதாரமில்ைல என் ம், பிர
என் ம் தீர்ப்பாயிற் .

க்குப் பணம் சில ட்பட ெகா க்க ேவண் ம்

ெசட் யாாிடமி ந்த (கழனித் ெதாழில்) அ ைமெயா வன் கள்
வாங்குவதற்காக இவாிடம் வந் , ெசட் யா க்கு யாேரா ஒ
ைவக்கிறாெரன்

மாாியம்மன் ஆேவசம் வந்தேபா , தன்

ெசான்னதாகச் ெசால்

விட்டான். ெசட் யார், தன்

க்குக் காசு

அய்யர் சூனியம்
ைடய ெபண்டாட்

ைடய எதிாி

ட் ேல ேபாய்

இ ந் தஞ்சா ர்ப் பார்ப்பாேன சூனியம் ைவக்கிறாெனன் ம், அதனாேல தான்
எதிாிக்கு வழக்கு ஜயமாகித் தனக்குத் ேதாற் ப் ேபாய் விட்டெதன் ம் உ தியாக
நிைனத் க் ெகாண்டார். ஒ ம ஷ்யைன அ ப்பித் தன் எதிாியின் ட் ேல
எதிாி ம் சாஸ்திாி ம் என்ன ேபசிக் ெகாள் கிறார்கெளன்பைதத் ெதாிந் ெகாண்
வ ம்ப ஏற்பா ெசய்தார். அந்த ஆ க்கு ன் ெபான் ெகா த்தார். இந்த
ேவ காரன் ேபாய்க் ேகட்ைகயிேல அந்த சாஸ்திாி ம் ட் க்காரப் பிர
ம்
ேவதாந்தம் ேபசிக் ெகாண்
ந்தார்கள்.
பிரமந்தான் சத்யம்
மற்ற ெதல்லாம் சூன்யம்
என் சாஸ்திாி ெசான்னான். இைதக் ேகட் ேவ காரன் ெசட் யாாிடம் வந்
எதிாி பக்கத் க்குச் சூனியம் ைவக்க ேவண் ெமன் ேபசிக் ெகாள் கிறார்கள் என்
கைத ெசான்னான். ெசட் யார் "பிரமாணம் பண் வாயா?" என் ேகட்டார்.
"நிச்சயமாகப் பிரமாணம் பண் ேவன். சாஸ்திாி வாயினால் சூனியம் என்
ெசான்னைத என் ைடய காதினால் ேகட்ேடன். நான் ெசால்வ ெபாய்யானால் என்
ெபண்டாட் வாங்கியி க்கும் கடன்கைளெயல்லாம் ேமாட் த் ெத ப் பிள்ைளயார்
ெகா க்கக் கடவ " என் ேவ க்காரன் ெசான்னான். இப்ப நாரதர் ெசால்
வ ைகயிேல, பிள்ைளயார் ன்சிாிப் டன், "அடா! ஷ்டப் பயேல! அவன்
ெபண்டாட் யி ைடய கடன்கைளெயல்லாம் நானா தீர்க்க ேவண் ம்! இ க்கட் ம்!
அவ க்கு ேவண் ய ஏற்பா ெசய்கிேறன்" என்றார்.
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அப்பால் நாரதர் ெசால்கிறார்: ேமற்ப ேவ காரன் வார்த்ைதையக் ெகாண்
ெசட் யார் தன் எதிாிைய ம் எதிாிக்குத் ைணயான தஞ்சா ர் சாஸ்திாிைய ம்
ெபாிய நஷ்டத் க்கும் அவமானத் க்கும் இடமாக்கி விடேவண் ெமன்
ணி
ெசய் ெகாண்டார். ஒ கள்ளைனக் கூப்பிட் த் தன் எதிாி ட் ல் ேபாய்க்
ெகாள்ைளயி ம்ப க்கும் சாஸ்திாியின் கு மிைய ந க்கிக் ெகாண் வ ம்ப க்கும்
ெசால் க் ைகக்கூ யாக
ெபான் ெகா த்தார். இ வைர ெசட் யாாின் அ க்குத்
ணிைய ம்,

க வைளைவ ம் கண்

ெசட் யார் ஏைழெயன்

நிைனத்தி ந்த

கள்ளன், ெசட் யார்
ெபான்ைனக் ெகா த்ததி
ந் இவாிடத்திேல
ெபாற்குைவ யி க்கிறெதன் ெதாிந் ெகாண்டான். ம நாள் இரவிேல நான்கு
தி டைர அ ப்பிச் ெசட் யார் ட்
ந்த ெபான்ைனெயல்லாம் ெகாள்ைள
ெகாண் ேபாய்விட்டான்.
ெசட் யாாிடம் ெகாண்ட ெபா
க்குக் ைகம்மாறாக அவாிடம் ஏேத ம் ெகா க்க
ேவண் ெமன் நிைனத் ச் ெசட் யாாின் கட்டைளப்ப ேய சாஸ்திாியின் கு மிைய
ந க்கிச் ெசட் யாாிடம் ெகாண் ெகா த்தான். ெபான் கள ேபான ெபட் யிேல
இந்தக் கு மிைய வாங்கிச் ெசட் யார் ட் ைவத் க் ெகாண்டார். பார்ப்பான் கர்வ
மடங்கித் தஞ்சா
க்குப் ேபாய்ச் ேசர்ந்தான். ேநற் மாைலயிேல தான் தஞ்சா ாில்
தன்

ட் ேல ேபாய் உட்கார்ந் , "ெதய்வேம, நான் யா க்கும் ஒ

தீங்கு

நிைனத்ததில்ைலேய! அப்ப யி ந் ம் எனக்கு இந்த அவமானம் வரலாமா?" என்
நிைனத் அ
ெகாண்
ந்தான். அப்ேபா நான் ஒ பிச்ைசக்காரன்
ேவஷத் டன் தியிேல பின்வ ம் பாட்ைடப் பா க் ெகாண் ேபாேனன்.
"கடைலப் ேபாேல கற்ேறா ெமன்ேற
க வங் ெகாண்டாேய
கல்லா ெரன்ேற நல்லார் தம்ைமக்
க ைம ெசய்தாேய"
இவ்வா

நாரதர் ெசால் யேபா

கற்பைனயா?" என்

நந்திேகசுரர், "இந்தக் கைத நடந்ததா?

ேகட்டார். நாரதர், "கற்பைனதான்; சந்ேதகெமன்ன?" என்றார்.

பிள்ைளயார் ேகாபத் டன், "ஏன் கா ம்! நிஜம்ேபால் ெசால் க் ெகாண்
ந்தீேர!
உண்ைமெயன்றல்லேவா நான் இ வைர ெசவி ெகா த் க் ேகட்ேடன். இெதல்லாம்
என்ன, கு ம்பா உமக்கு?" என்றார்.
"கு ம்பில்ைல. ேவண் ெமன் தான் ெபாய்க் கைத ெசான்ேனன்" என்
ெசான்னார்.
"ஏன்?" என்றார் பிள்ைளயார்.

நாரதர்
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அதற்கு நாரதர், "நந்திேகசுர க்குப் ெபா

ேபாக்கும் ெபா ட்டாகக் கைத

ெசால்லச் ெசான்னார்; ெசான்ேனன். தாங்கள் ேகட்டைத ம் அேதா
ெகாண்ேடன்" என்றார்.

ேசர்த் க்

"நான் ேகட்ட¨ விைளயாட்டாக்கி நீர் நந்திக்குத் தி ப்தி பண்ணினீரா? என்ன நந்தி
இ ? எஜமான் பிள்ைள நானா நீயா?" என்

பிள்ைளயார் ேகாபித்தார்.

அப்ேபா நந்திேகசுரர் கத்ைதச் சுளித் க் ெகாண் , "பிள்ைளயாேர, உமக்கு
எவ்வள ெகா க்கட்ைட ெகா த்தா ம் ஞாபகமி ப்பதில்ைல. வாயில் காக்கும்
ேவைல எனக்கு; உமக்குப் ெபா

ேபாகாமல் ேபானால் ேவைல ெசய்பவைர வந்

ெதால்ைலப்ப த் கிறீரா?
கக் கட ள் இப்ப ெயல்லாம் ெசய்வ கிைடயா .
அவர் ேமேல தான் அம்ைமக்குப் பட்சம். நீர் இங்கி ந் ேபாம். இல்லாவிட்டால்
அம்ைமயிடம் ேபாய்ச் ெசால் ேவன்" என்றார்.
அப்ேபா நாரதர் சிாித் , "ேதவர்க க்குள்ேள கலக ண்டாக்கும் ெதாழிைல நான்
ம் நி த்தி விடவில்ைல" என்றார்.
பிள்ைளயா ம், நந்திேகசுர ம் ெவட்கமைடந்
ேவ க்ைகக் குட் இரண் குட் னார்கள்.
அப்ேபா

நாரதர் சிாித் க் ெகாண்

பி ஹஸ்பதியிடம் ேபசிக் ெகாண்

ெசால்

க்கும்ேபா

நட்சத்திரத்திற்குள்ேள அவ ைடய கிரகம்

நாரத ைடய தைலயில் இேலசான

கிறார்: "ேநற் க் காைலயிேல
அவர்; இன்

என்

ைடய ஜன்ம

ைழயப் ேபாகிறெதன் ம், அதனால்

இன் என் ைடய தைலயில் நந்திேகசுர ம், பிள்ைளயா ம் குட் வார்கெளன் ம்
ேசாதிடத்திேல பார்த் ச் ெசான்னார். உம் ைடய கிரகசாரங்கெளல்லாம்
நம்மிடத்திேல நடக்காெதன் ெசான்ேனன். பந்தயம் ேபாட்ேடாம். நீங்கள் இ வ ம்
என்ைனக் குட் னால் நான் அவாிடத்தில் பதினாயிரம் பஞ்சாங்கம் விைலக்கு
வாங்குவதாக ஒப் க் ெகாண்ேடன். நீங்கள் குட்டாவிட்டால் நமக்கு ேதவேலாகத்தில்
ஆ சங்கீதக் கச்ேசாி இந்த மாதத்தில் ஏற்ப த்திக் ெகா ப்பதாக வாக்குக்
ெகா த்தார். அவர் கட்சி ெவன்ற . பதினாயிரம் பஞ்சாங்கம் விைலக்கு வாங்க
ேவண் ம்."
அப்ேபா

பிள்ைளயார் இரக்கத் டன் "பதினாயிரம் பஞ்சாங்கத் க்கு

விைலெயன்ன?" என்

ேகட்டார்.

நாரதர், "இ பதினாயிரம் ெபான்னாகும்" என்றார். பிள்ைளயார் உடேன ஒ
தத்ைதக் ெகாண் நாரதாிடம் இ பதினாயிரம் ெபான் ெகா த் விடச் ெசான்னார்.
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தம் அப்ப ேய அரண்மைனப் பணப் ெபட் யி
ந்
நாரதாிடம் ெகா த் பிள்ைளயார் தர்மச் ெசல என்

இ பதினாயிரம் ெபான்
கணக்ெக திவிட்ட . பிறகு

பிள்ைளயார் நாரதைர ேநாக்கி, "இந்தப் பந்தயக் கைத ெமய்யா? அல்ல
ெபாய்தானா?" என்

இ

ம்,

ேகட்டார்.

"ெபாய்தான்; சந்ேதகெமன்ன?" என்
நாரதர் ஓ ேய ேபாய்விட்டார்.

ெசால் ப் பணத்ைதக் கீேழ ேபாட் விட்

---------10. அபயம்
காட் ல் ஒ ாிஷி பதினா வ டம் கந்த லங்கைள உண் தவம் ெசய்
ெகாண்
ந்தார். அவர் ெபயர் வாமேதவர். ஒ நாள் அவ க்குப் பார்வதி பரேமசுவரர்
பிரத்யக்ஷமாகி, "உமக்கு என்ன வரம் ேவண் ம்" என் ேகட்டார்கள். "நான்
எக்காலத்தி ம் சாகாமல் இ க்க ேவண் ம்" என் வாமேதவாிஷி ெசான்னார்.
அந்தப்ப ேய வரம் ெகா த் விட் ப் பார்வதி பரேமசுவரர் அந்தர்த்தனமாய்
விட்டனர்.
அந்த வரத்ைத வாங்கிக் ெகாண் வாமேதவ ாிஷி காசி நகரத்தில் கங்காநதி தீர த்தில்
ஒ கு ைச கட் க் ெகாண் அங்ேக கு யி ந்தார். அவாிடத்தில் காசிராஜன் வந்
தனக்கு ஆத்ம ஞானத்ைத உபேதசிக்க ேவண் ம் என் ேகட்டான்.
அப்ேபா வாமேதவர் ெசால்கிறார்: "ராஜேன, எப்ேபா ம் பயப்படாமல் இ ;
பயமில்லாத நிைலைமேய ெதய்வம். பயத்ைத விட்டவன் ெதய்வத்ைதக் காண்பான்"
என்றார்.
இ

ேகட் க் காசிராஜன் ெசால்

கிறான்: " னிவேர, நான் ஏற்ெகனேவ

மண்டலாதிபதியாக வாழ்கிேறன், எனக்கு எதி

ம் பயமில்ைல" என்றான்.

வாமேதவர்: "நீ மி
வைத ம் ஆளவில்ைல. உன்ைனவிடப் ெபாிய மன்னர்
மியில் ஆயிரம் ேபர் இ க்கிறார்கள். அவர்களில் எவராவ உன்மீ பைடெய த்
வந்தால் நீ ந ங்கிப் ேபாவாய். ேம ம் இந்த நிைலயில் நீ உன பத்தினிக்குப்
பயப்ப கிறாய். மந்திாிக க்குப் பயப்ப கிறாய். ேவைலக்கார க்குப் பயப்ப கிறாய்.
கு க க்ெகல்லாம் பயப்ப கிறாய். விஷ ஜந் க க்குப் பயப்ப கிறாய்.
மரணத் க்குப் பயப்ப கிறாய். நீ பயமில்ைல என் ெசால்வ எனக்கு நைகப்ைப
உண்டாக்குகிற " என்றார்.
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இைதக் ேகட் காசிராஜன்: "இவ்விதமான பயங்கள் தீர்வதற்கு வழி ண்ேடா?"
என் வினவினான்.
அதற்கு வாமேதவர் ெசால்

கிறார்: "அேட ராஜா, நீ

காசிராஜா அவைரக் ைகயிேல ஒ

அ

டன்" என்றார்.

அ த்தான்.

அப்ேபா வாமேதவர்: "அேட ராஜா, நீ எத்தைன அ அ த்தேபாதி ம்
டன்தான்" என் ெசான்னார். காசிராஜன் தைல ெதாியாமல் ேகாபப்பட்
வாமேதவர் ைகயி
ந்த ேவத ஸ்தகத்ைத வாங்கிக் கிழித் ப் ேபாட்டான்.
அப்ேபா வாமேதவர்: "அேட ராஜா, ேவதத்ைதக் கிழித்தாய். இதற்குத் ெதய்வத்தின்
தண்டைன உண்டாகலாம்" என் ெசான்னார்.
அதற்குக் காசிராஜா, "ஏ ேவதாிஷீ, ெதய்வத் க்குக் கண் உண் . அறியாமல் ெசய்த
குற்றத் க்குத் தண்டைன இல்ைல. நான் ேவத ல் என்பைதப் பார்க்கவில்ைல.
அ த் ம் பயன்படாத உன்ைன என்ன ெசய்வெதன் ெதாியாமல்
ேகாபாக்கிராந்தனாய் அஞ்ஞானத்திேல ெசய்ேதன். என்ைனத் ெதய்வம் மன்னிக்கும்
உனக்கும் மன்னிப் ண்டாகுக" என்றான்.
அப்ேபா
வ வ

வாமேதவர், "அேட ராஜா, நீ நம் ைடய சிஷ்யனாகத் தகும். ேகாபம்

க்ஷத்திாியகுணம்; அேத க்ஷத்திாிய தர்மம், அைதக் ைகவிடாேத. இதற்கு ேமல்

மற்ெறா விஷயம் ெசால் கிேறன், ேகள். நமக்கு இந்த உலகம் க கு மாத்திரம்.
உலகம் சின்னக்க கு. அதற்கு ெவளிப் றத்திேல நாம் நின் அதைன நாம்
பார்ைவயி கிேறாம். நாம் நிற்ப பிரம்ம ஸா ஜ்ய பதவியிேல. பிரம்ம ஸா ஜ்ய
பதவியிேலேய இ ப்பவன் பிராம்மணன். இந்தக் ெகாள்ைகைய நீ ம் கூ யவைர
அ சாித்தால் உனக்கும் நன்ைம ண்டாகும். இந்தச் சமயம் உனக்கு நாம் அபயம்
ெகா த்ேதாம். நமக்குப் பார்வதி-பரேமசுபரர் சாகாதவரம் ெகா த்தி க்கிறார்கள்.
அதில் உனக்கும் வாகம் ெகா த்ேதாம். ஏெனன்றால் அ வற்றாத அமிர்தம்.
இனிேமல் பிராம்மணர்கைள அவசரப்பட் அ க்காேத; ெசௗக்கியமாக
அமிர்த ண்
" என் ெசால் விட் ப் ேபானதாக ஒ ெபாியவர் என்னிடம் ஒ
கைத ெசான்னார்.
------------
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11. மைழ
ஓம், ஓம் ஓம் என்

கடல் ஒ க்கு , காற்

சுழித் ச் சுழித்

வான் இ
, ேமகம் சூ
. கடற்கைரயில் காற்
ட் க்குத் தி ம் கிறார்கள்.

சு , மணல் பறக்கு ,

வாங்க வந்த ஜனங்கள் கைலந்

நா ம், ராமராய ம் ேவ
த
ம், வாத்தியார் பிரமராய அய்ய ம் இன் ம்
சில மாகக் கடற்கைர மணல் ேமேல உட்கார்ந் வார்த்ைத ெசால் க்
ெகாண்
ந்ேதாம். மின்னல் ெவட் அதிகப்ப கிற . ராத்திாி ஏ அல்ல ஏழைர
மணி இ க்கலாம்.
"நா ம் எ ந்
ெசான்னார்.
ேவ

ட் க்குப் ேபாக ேவண் ய தான்" என்

பிரமராய அய்யர்

த யார் பா கிறார்:

காற்ற க்கு கடல் கு
கண்ைண விழிப்பாய் நாயகேன
ற்றல் கத , சாளரெமல்லாம்
ெதாைளத் த க்கு கூடத்திேல-மைழ
ெதாைளத் த க்கு கூடத்திேல.
"பாட்ெடல்லாம் சாிதான், ஆனால் மைழ ெபய்யா ' என்
ைற வற்
த்திச் ெசான்னார்.
"பந்தயம் என்ன ேபா கிறீர்?" என்

பிரமராய அய்யர் ேகட்டார்.

"மைழ ெபய்தால் நான் உமக்குப் பத்
இரண்

பாய் ெகா க்கிேறன்: அதாவ , இன்

மணி ேநரத் க்குள் மைழ ெபய்யா

நான் உமக்குப் பத்
ெகா ப்பீரா?" என்

ராமராயர் மற்ெறா

என்

நான் ெசால்

ம்

கிேறன்; ெபய்தால்

பாய் ெகா ப்ேபன், ெபய்யாவிட்டால் நீர் நமக்குப் பத்

பாய்

ராமராயர் ெசான்னார்.

பிரமராயர், "சாி" ெயன்றார். அப்ேபா என் ேதாள் ேமேல ஒ
ற்றல்
ெசாட்ெடன் வி ந்த . நான் " ற்றல் ேபா கிற " என் ெசான்ேனன். "இல்ைல"
ெயன் ராமராயர் ெசான்னார். "என் ேமல் ஒ
ற்றல் வி ந்த " என்
ெசான்ேனன். அதற்கு ராமராயர், "அைலயி

ந்

ஒ

திவைல காற்றிேல வந்
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பட்
க்கும். அ
விட்ேடன்.

மைழத்

"என் ேமேல ஒ
"இ

ம் அைலயி

ற்றலன் " என்றார். "சாி" என்

ற்றல் வி ந்த " என்

சும்மா இ ந்

பிரமராய அய்யர் கூவினார்.

ந் தான் வந்தி க்கும்" என்

ராமராயர் ெசான்னார்.

"அெதப்ப த் ெதாி ம்?" என் பிரமராய அய்யர் ெசால்வதற்குள்ளாகேவ
பத் ப் பன்னிரண் எல்லார் தைலயி ம் வி ந்த .
"ராமராய க்குப் பந்தயம் ேதாற் ப் ேபாய்விட்ட " என்

ற்றல்

நான் ெசான்ேனன்.

"இல்ைல. இ
ற்றல். நான் சி
ற்றல் கூடப் ேபாடாெதன் ெசால்லவில்ைல.
மைழ ெபய்யாெதன் ெசான்ேனன். சி
ற்றல் மைழயாக மாட்டா . இன் ம்
இரண் மணி ேநரம் இங்ேக இ க்கலாம். அ வைர மைழெபய்யா என்
நிச்சயமாக இப்ேபா ம் ெசால் கிேறன்" என் ராமராயர் சித்தாந்தம் ெசய்தார்.
வானம் அதிகமாகக் க த் விட்ட . இ ள் கக்கிக் ெகாண் ேமகத்திரள்
யாைனத்திரள் ேபாலேவ தைலமீ ேபாகலாயிற் . ற்றல் ேபாடவில்ைல.
நின் ேபாய் விட்ட . ஆனால் இ ள் ேமன்ேம ம் அதிகப்ப கிற .
அப்ேபா
இங்கி ந்

நான் ெசான்ேனன்: "மைழ ெபய்தா ம் சாி, ெபய்யாவிட்டா
றப்பட ேவண் ம்" என் ெசால் எ ந்ேதன்.

ம் சாி. நாம்

"தாங்கள் தலாவ ேபாங்கள். நா ம் பிரமராய அய்ய ம் இங்ேக ெகாஞ்ச ேநரம்
இ ந் விட் வ கிேறாம்" என் ராமராயர் ெசான்னார்.
சாிெயன் ெசால் நா ம் ேவ
த யா ம் றப்பட்ேடாம். மற்றவர்கள்
அத்தைன ேப ம் பந்தய விஷயத்திேலேய கவனமாக அங்ேக உட்கார்ந்தி ந்தார்கள்.
நாங்கள் றப்பட்
ற
ரம் வ
ன்னாகேவ மைழத் ற்றல் வ க்கத்
ெதாடங்கிற் . ெகாஞ்சம் ஓ க் கடற் பாலத்த ேக சுங்கச்சாவ யில் ேபாய்
ஒ ங்கிேனாம். மைழ வர்ஷமாகச் ெசாாிந்த . ராமராய ம், பிரமராய அய்ய ம்
மற்ேறா ம் குடல் ெதறிக்க ஓ வந் ேசர்ந்தார்கள். நா ம் ேவ
த யா ம்
ெகாஞ்சம் நைனந் ேபாயி ந்ேதாம். மற்றவர்கள் ஊ காய் ஸ்திதியில் இ ந்தார்கள்.
மைழ

ழங்குகிற . மின்னல் சூைறய க்கிற . சு ள் மின்னல், ெவட்

வட்ட மின்னல், ஆற்

மின்னல்...

மின்னல்,
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மின்னல் ச்சிேல கண் ெகாள்ைள ேபாகிற . இ என்றால் இ யா? நம் ைடய
சிேநகிதர் பிரமராய அய்ய க்குத் ெதாண்ைட இ ேபாேல கர்ஜைன ெசய்வைத
ெயாட் . அவர் மாைலேதா ம் ேபசுகிற திண்ைணக்கு இ ப் பள்ளிக்கூடம் என்
ெபயர் ெசால்வார்கள். அவெரல்லாம் இந்த நிஜ இ ையக் கண் கலங்கிப் ேபாய்
விட்டார். ராமராய க்கும் மனத் க்குள்ேள பயம். ெவளிக்குப் பயத்ைதக் காட் னால்
அவமானம் என்ப ராமராய ைடய ெகாள்ைக! ஆதலால் அவர் ேவஷ் ையப் பிழிந்
தா ையத் வட் க் ெகாண் "ஓம் சக்தி" "ஓம் சக்தி" என் ெசால்லத் தைலப்பட்டார்.
ேவ

த யார் பாடத் ெதாடங்கினார்.

திக்குக்கள் எட் ம் சிதறி-தக
தீம் தாிகிட தீம் தாிகிட தீம் தாிகிட தீம்
பக்க மைலகள் உைடந் -ெவள்ளம்
பா

, பா

, பா

, தாம் தாிகிட

தக்கத் ததிங்கிட தித்ேதாம் அண்டம்
சா
, சா
, சா
, ேபய் ெகாண்
தக்ைக ய க்கு காற் -தக்கத்
தாம் தாிகிட, தாம் தாிகிட, தாம் தாிகிட, தாம் தாிகிட
ெவட் ய க்கு , மின்னல்-கடல்
ரத் திைர ெகாண் விண்ைண ய க்கு
ெகாட் யி க்கு ேமகம்-கூ
கூ ெவன் விண்ைணக் குைட
காற்
சட்டச் சட, சட்டச் சட, டட்டா-என்
தாளங்கள் ெகாட் க் கைனக்கு வானம்
எட் த் திைச ம் இ ய-மைழ
எங்ஙனம் வந்ததடா தம்பி ரா!தக்கத் தக, தக்கத் தக, தித்ேதாம்!
இவ்வா

பா க் ெகாண்

ேவ

த

யார் குதிக்கத் ெதாடங்கினார். காற்

ஹ¤ஹ¤ என் கத் கிற . ேவ
த யா ம் கூடேவ கத் கிறார். இ
நைகக்கிற . ேவ
த யார் அத டன் கூட நைகக்கிறார்.
இவர் குதிக்கிற மாதிாிையக் கண்
ெகாஞ்சமாகப் பயம் ெதளிந்த .

பக்கத்தில் இ ந்தவர்க

க்குக் ெகாஞ்சம்

ஹ¤
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ராமராயர் "ஓம் சக்தி" மந்திரத்தாேல பயத்ைத நிவர்த்தி ெசய் ெகாண் "மகா
பிரகி தி ரரசம் காட் கிறாள்" என் ெசான்னார். "ெரௗத்ர ரசம் என் பிரமராய
அய்யர் தி த்திக் ெகா த்தார். "இரண் ம் ஒன் தான்" என் ராமராயர் மனதறிந்
ெபாய் ெசான்னார். எதிாிைய வார்த்ைத ெசால்ல விடக் கூடாெதன்ப
ராமராய ைடய ெகாள்ைக. இப்ப யி க்ைகயிேல மைழ ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சம்
குைறயலாயிற் ; ெந ேநரம் அங்ேக நின்ேறாம். ராமராய க்குச் சாயங்காலேம
ெகாஞ்சம் ஜலேதாஷம்; மைழயில் உடம் விைறக்கத் ெதாடங்கிற் . இைத ேவ
த யார் கண் அவைர இரண் ைகயா ம் ட்ைடேபாேல க்கி நிமிர்ந் நின்
தைலக்கு ேமேல ைகெயட் ம் வைர ெகாண் ேபாய்த் ெதாப்ெபன் தைரயின் ேமேல
ேபாட்டார். "அட

டா!" என்

ெசால்

ராமராயர் எ ந்

நின்

ெகாண் ,

"உடம்ெபல்லாம் சுடக்ெக த்த ேபால் ேநராய் விட்ட . உடம்பில் உஷ்ணம்
ஏறிவிட்ட . இப்ேபா குளிர் ெதாியவில்ைல" என் ெசான்னார்.
சிறி ேநரத் க்குப் பின் மைழ நின்ற . நாங்கள்
வழிேய ேவ
த யார் பா கிறார்.

ட் க்குத் தி ம்பிேனாம். வ ம்

அண்டங் கு ங்கு தம்பி-தைல
ஆயிரந் க்கிய ேசட ம் ேபய்ேபால்
மிண் க்குதித் தி கின்றான்-திைச
ெவற் க் குதிக்கு வானத் த் ேதவர்
ெசண்
ைடத்தி கின்றார்-என்ன
ெதய்விகக் காட்சிையக் கண் ன் கண்ேடாம்
கண்ேடாம், கண்ேடாம், கண்ேடாம்-இந்தக்
காலத்தின் கூத்திைனக் கண் ன் கண்ேடாம்?
தக்கத்தகத் தக்கத்தக தித்ேதாம்.
ம நாள் காைலயில் ராமராயர் பிரமராய அய்ய க்குப் பந்தய
ெச த்திவிட்டார்.

பாய் பத் ம்

-----------12. பிங்கள வ ஷம்
ேவத ரத் க்கு வடக்ேக இரண் கல் ரத்தில், சித்தாந்த சாமி ேகாவில் என்ெறா
ேகாயில் இ க்கிற . அதற்க ேக ஒ மடம். அந்த மடத்தில் பல வ ஷங்க க்கு
ன் சித்தாந்தசாமி என்ற பரேதசி ஒ வர் இ ந்தார். அவ ைடய ஸமாதியிேல தான்
அந்தக் ேகாயில் கட் யி க்கிற . ேகாயில் லஸ்தானத் க் ெகதிேர ள்ள
மண்டபத்தில், நாள சித்திைர மாதம் பதிேனாராந்ேததி திங்கட்கிழைம காைல ஒன்ப
மணி ேநரத் க்கு ன்னாகேவ நா ம் என் டன் நாராயணஸாமி என்ெறா
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பிராமணப் பிள்ைள ம் வந் உட்கார்ந்ேதாம். பகல்
ம் ஊ க்கு ெவளிேய
தனியிடத்தில் ேபாயி ந் உல்லாசமாகப் ெபா
கழிக்க ேவண் ெமன்ற
ேநாக்கத் டன் வந்ேதாம். எப்ேபா ம் வழக்கம் எப்ப ெயன்றால், ம வில் ஸ்நாநம்
ெசய் விட் மாந்ேதாப் க்களில் ெபா
ேபாக்குேவாம். யற்காற்ற த்த பிறகு மாத்
ேதாப் களில் உட்கார நிழல் கிைடயா . ஆதலால் ேமற்ப ேகாயில் மண்படத் க்கு
வந் ேசர்ந்ேதாம். ேகாயிைலச் சூழ நான்கு றந்தி ம் கண் க்ெகட் னவைர
ெதன்ைன மரங்கள் வி ந் கிடந்தன. பல வைளந் நின்றன. சில மரங்கள் தைல
க்கி ேநேர நின்றன. யற்காற் ெசன்ற வ ஷம் கார்த்திைக மாதத்தில் அ த்த .
ஐந்தா
பயன்ப
ைவத்தி
ெசால்

மாதங்களா ம், இன் ம் ஒ ந் கிடக்கும் மரங்கைளெய த் யாேத
த்த வழி ெதாியாமல் ஜனங்கள் அவற்ைற அப்ப ேய ேபாட்
க்கிறார்கள். இைதப் பார்த் விட் என்ேனா
ந்த நாராயணஸாமி
கிறான்:

ம்

''ேகட்டீரா, காளிதாஸேர, இந்த ஹிந் ஜனங்கைளப் ேபால ேசாம்ேபறிகள்
ேலாகத்தி மில்ைல. இந்த மரங்கைள ெவட் ெய த் க் ெகாண் ேபாய்

ன்

எப்ப ேய

ம் உபேயாகப்ப த்தக் கூடாதா? வி ந்தால் வி ந்த ; கிடந்தால்

கிடந்த ; ஏெனன்

ேகட்பவர் இந்தியாவில் இல்ைல. பாமர ேதசைமயா! பாமர

ேதசம்!'' என்றான். நான் அங்ேக தனிைமைய ம் ம னத்ைத ம் ேவண்

வந்தவன்

ஆனப யினால் அவைன ேநாக்கி- ''நாராயணா; ஹிந் க்கள் எப்ப ேய

ம்

ேபாகட் ம். தனியிடம்; இங்கு ம ஷ்ய வாசைன கிைடயா ; ெதாந்தர ம் இல்ைல
மடத் ப் பரேதசிகள்கூடப் பிச்ைசக்குக் கிளம்பியி க்கிறார்கள். பகல் பன்னிரண்
மணிக்குத்தான் தி ம்பி வ வார்கள். சிவசிவா என் ப த் த் ங்கு'' என்ேறன்.
அவ ம் அப்ப ேய சாிெயன் ெசால் ேமல் உத்ாீயத்ைத விாித் ப் ப த்தான்
உடேன ங்கிப் ேபாய்விட்டான். என் ைகயில் ''கு பரம்பரா ப்ரபாவம்'' என்ற
ைவஷ்ணவ ெலான் ெகாண் வந்தி ந்ேதன். சட்ைடத் ணிகைளெயல்லாம்
கழற்றித் தைலக்குயரமாக ைவத் க்ெகாண் நா ம் ப க்ைக ேபாட்ேடன். அந்த
ஸ்தகத்தில் ''ப்ரேவசம்'' என்ற க ைரயில் பாதி வாசிக்கும் ேபாேத எனக்கும் நல்ல
க்கம் வந்த . ஜில்ஜில்ெலன் காற் சுற்றிச் சுற்றிய த்த . கண் ெசாக்கிச்
ெசாக்கித் ங்கிற் விழித் விழித் த் ங்கி பின் கைடசியாக எ ந்தேபா பகல்
பதிேனா மணியாய்விட்ட . எ ந்த டேன ேகாயிற் கிணற்றில் ஜல மிைறத்
ஸ்நானம் பண்ணிேனாம். அந்தக் கிணற் ஜலம் மிக ம் சி ள்ள . நன்றாகத்
ெதளிந்த . ஸ்நானத்தி ைடய இன்பம் வர்ணிக்க
யா . பிறகு ேவத ரத்தி
ந்
ஒ வன் ஆஹாரம் ெகாண் வந்தான். சாப்பிட் த் தாம் லம் ேபாட்
ெகாண்
ந்ேதாம். அப்ேபா ேகாயி க்ெகதிேர ள்ள அல் க் குளத்தில்
நாைலந் ேபர் வந்

குளித் க்ெகாண்

ந்தார்கள் ''ேநர்த்தியான கிணற்

ஜல

மி க்கும்ேபா , அைத இைறத் தீரா?'' என் நாராயணஸாமி
த்தான்.
அந்த நால்வ ைடய ெபயெரல்லாம் நான் விசாாிக்கவில்ைல. அவர்கள் அப்ேபா
பிங்கள வ ஷத் ப் பலாபலன்கைளப் பற்றி வார்த்ைதயா க் ெகாண்
ந்தனர்.
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அவர்க

ைடய ஸம்பாஷைணைய இங்கு எ த ேவண் மாதலால், அவர்க

க்கு,

ெநட்ைடயன், கட்ைடயன், சாாியன், காியன் என்ற கற்பைனப் ெபயர்கள்
ெகா க்கிேறன்.
ெசாாியன் ெசால்

கிறான்-

வ ஷெமப்ப ? ஜனங்க

வ ஷத் ப் பஞ்சாங்கம் வாங்கிட்டீர்களா? இந்த

க்கு நல்லதா? இ க்ககூடாதா?

காியன்: நள வ ஷத்திேல நாய் ப ம் கஷ்டம். பிங்கள வ ஷத்தில் பின்
ெகாஞ்சம் கஷ்டம் ஜனங்க

ங்

க்கு சுகேம ?

கட்ைடயன்: ேநற்
மியிேல ஒ நக்ஷ¢த்திரம் வந் , மி ள் ளாகச் சிதறிப்
ேபாகுெமன் ஒ மாஸகாலமாக எங்ேக பார்த்தா ம் ஒேர ேபச்சாய்க் கிடந்த
ஒன் ம் நடக்கவில்ைல ெபாய்ெயன்கிேறன்.
ெநட்ைடயன்: அட ேபாடா! ள்
ெசால்லவில்ைல. சீைமப்
கு!

ளாகப் ேபாகுெமன்

நம்ம தமிழ்ச் ேசாசியன்

கட்ைடயன்: தமிழ்ச் ேசாசிய க்கு இப்ப ப் ெபாிய ெபாய் ெசால்லத் ெதாியா
அவன்
குகிற விதம் ேவேற!
ெநட்ைடயன்: அட ேபாடா! தமிழினிேல ஒ த்தன் இரண் ேபர் நிஜம் ெசால் கிற
ேசாசிய ம் ண் . ஆனால் நிஜம் ேபசுகிற ேசாசிய க்கு ஊாிேல அதிக மதிப் க்
கிைடயா .
கட்ைடயன்: ேசாசிய சாஸ்திரேம ெபாய்ெயன்கிேறன். அவர்கள் இவ்வா
ேபசிக்ெகாண்
க்ைகயில் நாராயணஸாமி ஒ
றம் கிளம்பிவிட்டான். அவன்
ெசால் கிறான்.
'ஏன் காளிதாஸேர, அெமாிக்காவில் ெபாிய ெபாிய ஸயன்ஸ்கார சாஸ்திாிகள்
கண் பி த் ச் ெசான்ன கூடப் ெபாய்யாகிவிட்டேத! இ ெபாிய ஆச்சர்யம்! மி
ளாகா விட்டா ம் ஒ
கம்பமாவ நடக்குெமன் நான் எதிர்பார்த் க்
ெகாண்
ந்ேதன் ேநற் ராத்திாி நம்ம ெத வில் அேநகர் ங்கேவயில்ைல. குழந்ைத
குட் கைள எல்லாம் விழிக்க ைவத் க் ெகாண் கவைலப்பட் க்
ெகாண்
ந்தார்கள். ஸயன்ஸ் பண் தர்கூடச் சில சமயங்களில் ெபாய் ெசால்லத்தான்
ெசய்கிறார்கள்'' என்றான்.
நான் குளத்தில் குளித்தவர்க

ைடய சம்பாஷைணயில் கவனம் ெச

த்திேனன்.
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ெநட்ைடயன் ெசால்

கிறான். ேவத ரத்திேல ெவங்காயக் கைடக்குப் பக்கத்

ட் ேல ெபாியண்ணா வாத்தியார் இ க்கிறாேர, ெதாி மா அவர் ேசாசியம் தப்பேவ
ெசய்யா . அவர் எங்கள் தாத்தா ெசத் ப் ேபான நாள், மணி எல்லாம்

ல்யமாகச்

ெசான்னார். மி ெவ க்காெதன் ம். அ சீைமப்
ெகன் ம், அைத
நம்பக்கூடாெதன் ம் அவர் என்னிடம் பத் நா க்கு ந்திேய ெசான்னார்.
ெபாியண்ணா வாத்தியார் நாள பிங்கள வ ஷத் க்குச் ெசால் ய
பலன்கைளெயல்லாம் அப்ப ேய ெசால் கிேறன். கவனமாகக் ேக ங்கள்.
பிங்கள வ ஷத்தில் நல்ல மைழ ெபய் ம். நா ெசழிக்கும் நாட் த் தானியம்
ெவளிேய ேபாகா . ஏைழக க்குச் ேசா ெகாஞ்சம் அதிகமாகக் கிைடக்கும். பசு
த ய நல்ல ஐந் க்கள் வி த்தியாகும். ஷ்ட ஜந் க்கள் எல்லாம் ெசத் ப்ேபாகும்.
ேதள், பாம் , நட் வாய்க்கா

த யவற்றின் பீைட குைற ம். ெவளித் ேதசங்களில்

சண்ைட நடக்கும்; நம் ைடய ேதசத்தில் சண்ைட நடக்காமேல பல மா தல் ஏற்ப ம்.
ஜாதி ேபதம் குைற ம். ஆ க்கும் ெபண் க்கும் ப ப் வி த்தியாகும்.
ஜனங்க க்குள்ேள ைதாிய ம், பல ம், ாிய ம், ெதய்வபக்தி ம் அதிகப்ப ம்,
நம் ைடய ேதசம் ேமன்ைமயைட ம் என் ெபாியண்ணா வாத்தியார் ெசான்னதாக
ெநட்ைடயன் ெசான்னான்.
''நாராயணஸாமி, கவனி'' என்ேறன்.
''பாமர ஜனங்க

ைடய வார்த்ைத'' என்

''ெதய்வ வாக்கு'' என்
பிறகு சிறி
கழித் விட்

நாராயணஸாமி ெசான்னான்.

நான் ெசான்ேனன்.

ேநரம் அந்தக் ேகாயி ல் சுகமாகப் பாட்
ட் க்குத் தி ம்பி வந் விட்ேடாம்.

ம் ேபச்சி

ம் ெபா

------13. காக்காய் பார் ெமன்ட்
ேநற்

சாயங்காலம் என்ைனப் பா‘க்கும் ெபா ட்டாக உ ப்பியி

சாமியார் வந்தார். "உம் ைடய ெபயெரன்ன?" என்

ந்

ஒ

ேகட்ேடன். "நாராயண பரம

ஹம்ஸர்" என் ெசான்னார். "நீர் எங்ேக வந்தீர்?" என் ேகட்ேடன். "உமக்கு
ஜந் க்களின் பாைஷையக் கற்பிக்கும் ெபா ட்டாக வந்ேதன். என்ைன
உ ப்பியி
க்கும் உழக்குப் பிள்ைளயார் அ ப்பினார்" என்
கற் க் ெகா ம்" என்ேறன். அப்ப ேய கற் க் ெகா த்தார்.

ெசான்னார். "சாி,
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காக்காய்ப் பாைஷ மிக ம் சுலபம். இரண்
"கா" என்றால் 'ேசா

மணி ேநரத்திற்குள் ப த்

ேவண் ம்' என்றர்த்தம். 'கக்கா என்றால் என்

விடலாம்.
ைடய

ேசாற்றில் நீ பங்குக்கு வராேத' என்றர்த்தம். 'காக்கா' என்றால் 'எனக்கு ஒ
கண்ேண' என்றர்த்தம். இ

த்தம் தா

ஆண் காக்ைக ெபண் காக்ைகைய ேநாக்கிச் ெசால்

கிற

வார்த்ைத. 'காஹகா என்றால் சண்ைட ேபா ேவாம்' என்றர்த்தம். 'ஹாகா' என்றால்
'உைதப்ேபன்' என்றர்த்தம். இந்தப்ப

ஏறக்குைறய ம

ஷ்ய அகராதி

ம் காக்ைக

பாைஷயிேல, க, ஹா, க்ஹ, த ய ஏெழட் அக்ஷரங்கைளப் பல ேவ விதமாகக்
கலந் அைமக்கப்பட்
க்கிற . அைத
ம் மற்றவர்க க்குச் ெசால்ல இப்ேபா
சாவகாசமில்ைல. பிற க்குச் ெசால்ல ம் கூடா . அந்த நாராயண பரம ஹம்ஸ க்குத்
தமிழ் ெதாியா . ஆைகயால் அவர் பத்திாிைககைள வாசிக்க மாட்டார்.
இல்லாவிட்டால் நான் ேமற்ப நாைலந் வார்த்ைதகள் தி ஷ்டாந்தத் க்காக
எ தினாதினாேலேய அவ க்கு மிகுந்த ேகாப ண்டாய் வி ம். ஒ வார்த்ைதகூட
மற்றவர்க க்குச் ெசால்லக்கூடாெதன் என்னிடம் வற்
த்திச் ெசான்னார்.
"ேபானால் ேபாகட் ம். ஐேயா, பாவம்" என்

நா

வார்த்ைத காட்

ைவத்ேதன்.

இன் சாயங்காலம் அந்த பாைஷைய பாீட்ைச ெசய் பார்க்கும் ெபா ட்டாக,
ேமல் மாடத்
ற்ற ெவளியிேல ேபாய் உட்கார்ந் பார்த்ேதன். பக்கத்
ட்
ெமத்ைதச் சுவாின் ேமல் நாற்ப காக்ைக உட்கார்ந்தி க்கிற . "நாற்ப காக்ைககள்
உட்கார்ந்தி க்கின்றன என் பன்ைம ெசால்ல ேவண்டாேமா?" என் எண்ணிச் சில
இலக்கணக்காரர்கள் சண்ைடக்கு வரக்கூ ம். அ பிரேயாஜனமில்ைல. நான்
ெசால்வ தான் சாியான பிரேயாகம் என்பதற்கு ேபாகர் இலக்கணத்தில்
ஆதாரமி க்கின்ற . "ேபாகர் இலக்கணம் உமக்கு எங்ேக கிைடத்த ?" என்
ேகட்கலாம். அெதல்லாம் மற்ெறா சமயம் ெசால் கிேறன். அைதப்பற்றி இப்ேபா
ேபச்சில்ைல. இப்ேபா காக்காய்ப் பார் ெமண்ைடக் குறித் ப் ேபச்சு.
அந்த நாற்பதில் ஒ கிழக் காக்ைக ராஜா. அந்த ராஜா ெசால் கிற : "மனித க்குள்
ராஜாக்க க்கு உயர்ந்த சம்பளங்கள் ெகா க்கிறார்கள். ேகா ஏைழக க்கு அதாவ
சாதாரணக் கு க க்குள்ள ெசாத்ைத விட ராஜா க்கு அதிக ெசாத் . ேபான மாசம்
நான் பட்டணத் க்குப் ேபாயி ந்ேதன். அங்ேக ஷியா ேதசத் க் ெகாக்கு ஒன்
வந்தி ந்த . அங்ேக சண்ைட மால்ப கிறதாம். ஜார் சக்கரவர்த்தி கட்சி ஒன் .
அவர் ேயாக்கியர். அவைரத் தள்ளிவிடேவண் ெமன்ப இரண்டாவ கட்சி. இரண்
கட்சியா ம் அேயாக்கியர்களாதலால் இரண்ைட ம் ெதாைலத் விட ேவண் ம் என்
ன்றாவ கட்சி ேமற்ப
ன் கட்சியா ம் தி டெரன் நாலாவ கட்சி இந்த
நா கட்சியாைர ம் ெபாங்க ட் விட் ப் பிறகுதான் ேயசு கிறிஸ் நாதைரத் ெதாழ
ேவண் ெமன் ஐந்தாவ கட்சி. இப்ப ேய ற்றி ப கட்சிகள் அந்த ேதசத்தில்
இ க்கின்றனவாம்.
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"இந்த 120 கட்சியார் பரஸ்பரம் ெசய் ம் ஹிம்ைஸ ெபா க்காமல், இந்தியா க்குப்
ேபாேவாம், அங்ேகதான் சண்ைடயில்லாத இடம். இமயமைலப் ெபாந்தில் வசிப்ேபாம்'
என் வந்ததாம். அ சும்மா பட்டணத் க்கு வந் அனிெபஸன்ட் அம்மா ைடய
தியசாபிகல் சங்கத் த் ேதாட்டத்தின் சில காலம் வசிக்க வந்த . அந்தத் ேதாட்டக்
காற்

சமாதான ம், ேவதாந்த வாசைன

வசித்தால், ஷியாவில் ம
ேதாஷம் நீங்கி வி ெமன்

ைடயதாதலால் அங்ேக ேபாய்ச் சிலகாலம்

ஷ்யர் பரஸ்பரம் ெகாைல பண் ம் பாவத்ைதப் பார்த்
ேமற்ப ெகாக்கு இமயமைலயிேல ேகள்விப்பட்டதாம்.

"ேகட்டீர்களா, காகங்கேள, அந்த ஷியா ேதசத் ஜார் சக்கரவர்த்திைய இப்ேபா
அ த் த் ரத்திவிட்டார்களாம். அந்த ஜார் ஒ வ க்கு மாத்திரம் ேகாடா
ேகா யான சம்பளமாம். இப்ேபா நம் ைடய ேதசத்திேல கூடத் தி வாங்கூர்
மகாராஜா, ைமசூர் ராஜா த ய ராஜாக்க க்குக்கூட எல்லா ஜனங்க
ெபாிய ெபாிய ஆஸ்தி ைவத்தி க்கிறார்கள்.

ம் ேசர்ந்த

"நாேனா உன்ைன ணாக ஆ கிேறன். ஏதாவ சண்ைடகள் ேநாிட்டால்
என்னிடம் மத்தியஸ்தம் தீர்க்க வ கிறீர்கள். நான் ெதாண்ைடத் தண்ணீைர வற்ற த்
உங்க க்குள்ேள மத்தியஸ்தம் பண் கிேறன். ஏேத ம் ஆபத் ேநாிட்டால், அைத
நீக்குவதற்கு என்னிடம் உபாயம் ேகட்க வ கிறீர்கள். நான் மிக ம் கஷ்டப்பட்
உபாயம் கண் பி த் ச் ெசால் கிேறன். இதற்ெகல்லாம் சம்பளமா? சா க்ைகயா?
ஒ இழ ம் கிைடயா . தண்டத் க்கு உைழக்கிேறன். எல்லாைர ம் ேபாேல நா ம்
வயிற் க்காக நாள்
வ ம் ஓ உழன் பா பட் த்தான் தின்ன
ேவண் யி க்கிற . அேட காகங்கள், ேகளீர்:
"ஒவ்ெவா காக்ைகக்கும் நாள்ேதா ம் கிைடக்கிற ஆகாரத்தில் ஆறிேல ஒ
எனக்குக் ெகா த் விட ேவண் ம்: அைத ைவத் க் ெகாண் நா ம் என்
ெபண்டாட்

ம், என் குழந்ைதக

பங்கு

ம், என் அண்ணன், தம்பி, மாமன், மச்சான், என்

ைவப்பாட் யார் ஏ ேபர், அவர்க ைடய கு ம்பத்தார் இத்தைன ேப ம் அைர
வயி ஆகாரம் கஷ்டமில்லாமல் நடத் ேவாம். இப்ேபா என் கு ம்பத் க்
காக்ைகக க்கும் மற்றக் காகங்க க்கும் எவ்விதமான ேவற் ைம ம் இல்ைல.
ஏெழட்

நா

கறியில்ைல; எ

க்கு

ந்தி ஒ

ட் க் ெகால்ைலயிேல கிடந்த ! அ

ேசாறில்ைல;

ம்பில்ைல; ஒன் மில்ைல; அசுத்த வஸ் கிடந்த . அைதத் தின்னப்

ேபாேனன். அங்ேக ஒ கிழவன் வந் கல்ைல எறிந்தான். என் ேமேல, இந்த
வலச்சிறகிேல காயம். இ சாிப்படா . இனிேமல் எனக்குப் பிரைஜகள் ஆறில் ஒ
பங்கு ெகா த் விட ேவண் ம்" என் ெசால் ற் .
இைதக் ேகட்ட டன் ஒ

கிழக்காகம் ெசால்

கிற :
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"மகாராஜா? தாங்கள் இ வைரயில்லாத திய வழக்கம் ஏற்ப த் வ
நியாயமில்ைல. இ ந்தா ம் அவசரத்ைத ன்னிட் ச் ெசால் கிறீர்கள்! அதற்கு
நாங்கள் எதிர்த் ப் ேபசுவ நியாயமில்ைல. ஆனால் தங்க க்குள்ள அவசரத்ைதப்
ேபாலேவ என் ேபான்ற மந்திாிமா க்கும் அவசர ண்ெடன்பைதத் தாங்கள்
மறந் விட்டைத நிைனக்க எனக்கு மிகுந்த ஆச்சாிய ண்டாகிற . தங்க க்கு
ஒவ்ெவா காக்ைக ம் தன் வ ம்ப யில் பன்னிரண் ல் ஒ பகுதி கட்ட
ேவண் ெமன் ம், அதில்

ன்றில் ஒ

பாகம் தாங்கள் மந்திாிமார் ெசல க்குக்

ெகா க்க ேவண் ெமன் ம், ஏற்ப த் தல் நியாயெமன்

என் த்தியில் ப கிற "

என் ெசால் ற் . அப்ெபா
ஒ அண்டங்காக்ைக எ ந் : "கக்கஹா கக்கஹா,
நீங்கள் இரண் கட்சியா ம் அேயாக்கியர்கள். உங்கைள உைதப்ேபன்" என்ற .
ேவெறா காகம் எ ந் சமாதானப்ப த்திற் . இதற்குள் மற்ெறா காகம் என்ைனச்
சுட் க்காட் : "அேதா அந்த ம ஷ்ய க்கு நாம் ேபசுகிற விஷயம் அர்த்தமாகிற .
ஆதலால் நாம் இங்ேக ேபசக்கூடா . ேவறிடத் க்குப் ேபாேவாம்" என்ற . உடேன
எல்லாக் காகங்க ம் எ ந் பறந் ேபாய்விட்டன.
இ

நிஜமாக நடந்த விஷயமில்ைல. கற்பைனக் கைத.

---------14. பிைழத்ேதாம்
மாைல நா

மணியாயி க்கும்.

நான் சிறி ஆயாசத்தினால் ப த் இேலசான க்கம் ங்கி விழித் க் கண்ைணத்
ைடத் க் ெகாண் தாம் லம் ேபாட் க் ெகாள்ள ேயாசைன ெசய்
ெகாண்
ந்ேதன். அப்ேபா
ர ரம் கி ஷ்ணய்யங்கார் வந் ேசர்ந்தார். இவர்
நமக்கு ஆப்த சிேநகிதர். நல்ல ேயாக்கியர். ஆனால், சூ வா
பிராணி.
இவர் வந்த டேன "ஓராச்சாியம்?" என்
ேகட்ேடன். "ேநற் ராத்திாி ஒ
ெசால் ம்" என்ேறன்.

கன

ெதாியாத சா வான

கூவினார். "என்ன விஷயம்?" என்

கண்ேடன்" என்றார். "என்ன கன ?

ர ரம் கி ஷ்ணய்யங்கார் பின்வ மா

ெசால்லலானார்.

"டாம், டாம், டாம் என் ெவ ச் சத்தம் ேகட்கிற . எங்கு பார்த்தா ம் ைக. அந்தப்
ைகச்ச க்குள்ேள நான் சுழற் காற்றில் அகப்பட்ட பட்சி ேபாேல அகப்பட் க்
ெகாண்ேடன். திடீெரன் எனக்குக் கீேழ ஒ ெவ கிளம் ம். அ என்ைனக்
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ெகாண்
காதவழி ரத்தில் ஒ க்ஷணத்திேல எறிந் வி ம். அப்ப ப்பட்ட
ேவகத்ைத சாமானியமாக விழித் க் ெகாண்
க்கும் ேநரத்தில் நம்மாேல
ஸ்மாிக்கக்கூட
யா .
"மேனாேவகம் என்பதின் ெபா ைள ேநற் ராத்திாி தான் கண்ேடன். அேட ராமா!
ஒ தள் த் தள்ளினால் ேநேர தைலைய வானத்திேல ெகாண்
ட் ம். அங்ேக
ேபான டன் மற்ெறா ெவ . அ பாதாளத்திேல ழ்த் ம். எட் த் திைச ம்
பதினா ேகாண ம், என்ைனக் ெகாண் ேமாதினப யாக இ ந்த . ெவ யின்
சத்தேமா சாமானியமன் . அண்ட ேகாளங்கள் இ ந் ேபாகும் ப யான சத்தம்.
இப்ப ெந ேநரம் கழிந்த . எத்தைன மணிேநரம் இந்தக் கன நீ த்தெதன்பைத
என்னால் இப்ேபா
ல் யமாகச் ெசால்ல
யா . ஆனால் ெசாப்பனத்திேல அ
காேலயைரக்கால் கம் ேபா
ந்த . மரணாவஸ்ைத இனிேமல் எனக்கு ேவ
ேவண் யதில்ைல.

ச்சுத் திண கிற , உயிர் தத்தளிக்கிற . அந்த அவஸ்ைத ஒ

க்கு வ ெமன்றாவ , என் பிராணன் மிஞ்சுெமன்றாவ
ேதான்றேவயில்ைல.
"ெந ேநரம் இப்ப

என்ைனப் ரட் த் தள்ளிய பிறகு ஒ

எனக்கு அப்ேபா

சுவர்ேமேல ெகாண்

ேமாதிற் . அந்தச் சுவாில் 'ஓம் சக்தி' என் ஒளி எ த் க்களால் பலவிடங்களில்
எ தப்பட்
ந்த . அவற் ள் மிக ம் ஒளி ெபா ந்திய எ த்தின் கீேழ ஒ சி
ெபாந்தி ந்த . அந்தப் ெபாந் க்குள்ேள ேபாய் வி ந்ேதன். ஆரம்பத்தில் இவ்வள
சிறிய ெபாந் க்குள் நாம் எப்ப
ைழய
ெமன் நிைனத்ேதன். பிறகு
ெசாப்பனந்தாேன? எவ்விதமாகேவா அந்தப் ெபாந் க்குள் என் உடம்
ைழந்தி க்கக் கண்ேடன். அதற்குள்ேள ேபான டன் ைகச்ச
நின்
என்

ம்

மில்ைல, ெவ

ம்

விட்ட . ச்சுத் திணற மில்ைல, ஆ த ண்டாயிற் . 'பிைழத்ேதாமப்பா'
நிைனத் க் ெகாண்ேடன். இவ்வள தான் கன . இந்தக் கனவின்

ெபா ெளன்ன? இ என்ன விஷயத்ைதக் குறிப்பி கின்ற ?" என்
கி ஷ்ணய்யங்கார் ேகட்டார்.
"கன க்குப் ெபா ள் கண் பி த் ச் ெசால்
என் ெசான்ேனன்.

ம் சாஸ்திரம் எனக்குத் ெதாியா "

கி ஷ்ணய்யங்கா க்குத் தி ப்தி ஏற்படவில்ைல. நான் கன
ஒ ேவைள நம்பிக்ைகயில்லாமல் இ க்கலாெமன் நிைனத்
கத்ைதச் சி க்கினார். பிறகு ெசால் கிறார்:

சாஸ்திரத்திேலேய
அவர் ெகாஞ்சம்

"அப்ப நிைனயாேத ைமயா, கன க்குப் ெபா
ண் . பல ைற கனவிேல
கண்ட நனவிேல நடப்பைத நான் பார்த்தி க்கிேறன்" என்றார்.
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'காைலச் சுற்றின பாம் க த்தாெலாழிய தீரா ' என்

வசனம் ெசால்

கிற .

ஆதலால், நான் இவ க்கு ஏேத ம் விைட ெசால் த்தான் தீர ேவண் ெமன்
கண் பி த் க் ெகாண்ேடன். எனேவ பின்வ மா ெசான்ேனன்:
"அந்த ெவ ப் த்தான் உலகநிைல; அந்த சக்தி மந்திரேம தாரகம். அந்தப் ெபாந்
வி தைல. அதற்குள் ைழவ கஷ்டம். ெதய்வ ெவ யினாேல தள்ளினாெலாழிய
மனிதன் ஜீவன் க்தி நிைலயில் ைழய
யா . உள்ேள ைழந் விட்டால் பிறகு
அ விஸ்தாரமான அரண்மைனயாகக் காணப்ப ம். அதற்குள்ேள ைழந்தவர்க க்கு
அதன் பிறகு எவ்விதமான அபாய மில்ைல. அதற்குள்ேள ேபானவர்கள்
உண்ைமயாகேவ பிைழத்தார்கள்" என் ெசான்ேனன். கி ஷ்ணய்யங்கார் இைதக்
ேகட் மிக ம் சந்ேதாஷத் டன் விைட ெபற் ச் ெசன்றார்.
-------------15. திய ேகாணங்கி
ேவத ரத்தில் ஒ

மாதிாிக் கு

கு ப்ைபக்காரன் றப்பட்

க்கிறான்.

உ க்ைகத் தட் வதிேல ப்பத்ைதந் தாளேபதங்க ம், அவற்றிேல பல
வித்தியாசங்க ம் காட் கிறான். தாள விஷயத்திேல மஹா ெகட் க்காரன். உடம்
ேமேல ணி ட்ைட சுமந் ெகாண் ேபாவதில்ைல. நல்ல ெவள்ைள ேவஷ்
உ த்தி, ெவள்ைளச் சட்ைட ேபாட் க் ெகாண்
க்கிறான். தைலயிேல சிவப் த்
ணியால் வைளந் வைளந் ெபாிய பாைக கட் யி க்கிறான். பாைகையப்
பார்த்தால் ெநல் ர் அாிசி ட்ைடயிேல பாதி ட்ைடையப் ேபா
க்கிற .
ெநற்றியிேல ெபாிய குங்குமப் ெபாட் . மீைச ம் கி தா மாக மிக ம் விாிந்த ெபாிய
கத் க்கும் அவ ைடய சிவப் நிறத் க்கும் அந்தக் குங்குமப் ெபாட் நன்றாகப்
ெபா ந்தியி க்கிற . ஆள் ெநட்ைட த யன். கா ேல ைஹதராபா ேஜா
மாட் யி க்கிறான். ேநற் க் காைலயிேல, இவன் நம் ைடய தி வழியாக வந்தான்.
உ க்ைகயிேல தாள விஸ்தாரம் நடக்கிற . ெபாிய மி தங்கக்காரன் ேவைல ெசய்வ
ேபாேல ெசய்கிறான், நல்ல ெகட் க்காரன் அவன் ெசான்னான்''கு கு

கு கு

கு கு

கு கு

நல்ல காலம் வ கு ; நல்ல காலம் வ கு
ஜாதிகள் ேச

, சண்ைடகள் ெதாைல

ெசால்ல , ெசால்ல சக்தி மாகாளீ,
ேவத ரத்தா க்கு நல்லகுறி ெசால் !
தாித்திரம் ேபாகு , ெசல்வம் வ கு ;
ப ப் வள
பாவம் ெதாைல
;
ப ச்சவன் சூ ம் பாவ ம் பண்ணினான்

;
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ேபாவான்,ேபாவான் ஐேயாெவன் ேபாவான்.
ேவத ரத்திேல வியாபாரம் ெப கு
ெதாழில் ெப கு ெதாழிலாளி வாழ்வான்
சாித்திரம் வள
சூத்திரம் ெதாி
யந்திரம் ெப கு தந்திரம் வள
மந்திர ெமல்லாம் வள
. வள
!
கு கு கு கு கு கு கு கு
ெசால்லடீ, ெசால்லடீ, மைலயாள பகவதீ
அந்தாி,

ாி, சண் ைக சூ !

இப்ப அவன் ெசால் க்ெகாண்ேட ேபாவைத நான் ெமத்ைதயி
ந் ேகட்ேடன்.
இெதன்னடா
ைமயாக இ க்கிறெதன் ஆச்சாியத் டன் அவைன நிற்கச்
ெசான்ேனன். நின்றான். கீேழ இறங்கிப்ேபாய், அவைன ஸமீபத்திேல அைழத்
ஊர்'' என்

ேகட்ேடன். ''சாமி, கு கு க்கார

க்கு ஊேர , நாேட ? எங்ேகேயா

பிறந்ேதன், எங்ேகேயா வளர்ந்ேதன். எங்ெகல்லலாேமா சுற்றிக் ெகாண்
என்றான்.
அப்ேபா

''எந்த

வ கிேறன்''

நான் ெசான்ேனன்

''உன்ைனப் பார்த்தால்
ைமயாகத் ெதாிகிற . சாதாரணக் ேகாணங்கிகைளப்
ேபா ல்ைல. உன் ைடய ர்ேவாத்தரங்கைளக் கூ ய வைரயில் ஸவிஸ்தாரமாகச்
ெசால்

. உனக்கு ேநர்த்தியான சாிைக ேவஷ்

கு கு க்காரன் ெசால்
தாயார்

ெகா க்கிேறன்'' என்ேறன். அப்ேபா

கிறான்: ''சாமி, நான் பிறந்த இடம் ெதாியா . என்

கம் ெதாியா . என்

ைடய

ைடய தகப்பனா க்கு இ ேவ ெதாழில், அவர்

ெதற்குப் பக்கத்ைதச் ேசர்ந்தவர். ''ஒன்ப

கம்பளத்தார்'' என்ற ஜாதி, எனக்குப் பத்

வயதாக இ க்கும்ேபா , தஞ்சா
க்கு என் தகப்பனார் என்ைன அைழத் க்
ெகாண் ேபானார். அங்ேக ைவசூாி கண் ெசத் ப் ேபாய்விட்டார். பிறகு நான் இேத
ெதாழி னால் ஜீவனம் ெசய் ெகாண் பல ேதசங்கள் சுற்றி ைஹதராபாத் க்குப்
ேபாய்ச் ேசர்ந்ேதன். அப்ேபா எனக்கு வய இ பதி க்கும். அங்ேக ஜான்ஸன் என்ற
ைர வந்தி ந்தார். நல்ல ம
இந்தியாவி
ஜாலக்காரர்

ஷ்யன். அவன் ஒ

'கம்ெபனி ஏெஜண் '

ந் தாசிகள், ந வர், கைழக் கூத்தா கள், ெசப்பி வித்ைதக்காரர்,
த ய பல ெதாழிலாளிகைளச் சம்பளம் ெகா த் க் கூட் க் ெகாண்

ேபாய், ெவள்ைளக்கார ேதசங்களிேல, பல இடங்களில் கூடாரம த் ேவ க்ைக
காண்பிப்ப அந்தக் கம்ெபனியாாின் ெதாழில். விதிவசத்தினால் நான் அந்த
ஜான்ஸன் ைர கம்ெபனியிேல ேசர்ந்ேதன். இங்கிலாந் , பிரான்ஸ் த ய
ஐேராப்பிய ேதசங்களிேல ஸஞ்சாரம் ெசய்தி க்கிேறன். அெமாிக்கா க்குப்
ேபாயி க்கிேறன். இரண்

வ ஷங்க

க்கு

ன் சண்ைட ெதாடங்கினேபா ,
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ேமற்ப 'கம்ெபனி' கைலந் ேபாய் விட்ட . எங்க க்ெகல்லாம் பணம் ெகா த்
இந்தியா க்கு அ ப்பி விட்டார்கள். உயி ள்ளவைர ேபாஜனத் க்குப்
ேபா ம்ப யான பணம் ேசர்த் ைவத்தி க்கிேறன். ஆனா ம்,
ைகவி வ நியாயமில்ைலெயன் நிைனத் இங்கு வந்த பின்
சுற்றி, இேத ெதாழில் ெசய்

ர் கத் ெதாழிைலக்
ம் பல ர்களில்

வ கிேறன்.

ஐேராப்பா

த ய ேதசங்களில் சுற்றின காலத்தில் மற்றக் கூத்தா கைளப் ேபாேல

ண் ெபா

ேபாக்காமல், அவ்விடத் ப் பாைஷகைளக் ெகாஞ்சம் ப த்

வந்ேதன்.

எனக்கு இங்கிலீஷ் நன்றாகத் ெதாி ம். ேவ சில பாைஷக ம் ெதாி ம், அேனக
ஸ்தகங்கள் வாசித்தி க்கிேறன். இங்கு வந் பார்க்ைகயிேல அவ்விடத்
ஜனங்கைளக் காட்
ம் இங்குள்ளவர்கள் பல விஷயங்களிேல குைற
பட்
க்கிறார்கள்.
நம் ைடய பரம்பைரத் ெதாழிைல ைவத் க் ெகாண்ேட ஊ ராகப் ேபாய்
இங்குள்ள ஜனங்க க்குக் கூ ய வைர நியாயங்கள் ெசால் க் ெகாண்
வரலாெமன்
ஒ

றப்பட்

ஜாிைக ேவஷ்

க்கிேறன். இ

தான் என்

ைடய வி த்தாந்தம்' என்றான்.

எ த் க் ெகா க்கப் ேபாேனன்; ேபான தீபாவளிக்கு

வாங்கின ; நல்ல ேவஷ் .
''சாமி, ேவண் யதில்ைல'' என் ெசால் விட் அவன் ம ப
ெகாண் ேபாய் விட்டான். ேபாகும் ேபாேத ெசால் கிறான்:
''கு கு , கு கு , கு கு , கு கு ,
சாமிமார்க்ெகல்லாம் ைதாியம் வள

,

ெதாப்ைப சு ங்கு ; சு சு ப் விைள
எட்

லச்சுமி ம் ஏறி வள

,

பயந் ெதாைல

, பாவந் ெதாைல

சாத்திரம் வள

, சாதி குைற

,

,

ேநத்திரம் திறக்கு , நியாயந் ெதாி
பைழய பயித்தியம் படீெலன்

,

ெதளி

ரம் வ கு , ேமன்ைம கிைடக்கு ,
ெசால்லடீ சக்தி, மைலயாள பகவதி,
தர்மம் ெப கு , தர்மம் ெப கு ''

,
,

உ க்ைக ய த் க்
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என்

ெசால் க் ெகாண்ேட ேபானான். அவன்

ெதய்வத்ைத நிைனத் , ஒ

கும்பி

குப் றத்ைத ேநாக்கி,

ேபாட்ேடன்.

------------16. கடல்
ஒ நாள் மாைலயில் நான் ேவத ரம் கடற்கைரயில் தனியிடத்தில் மணல் ேமேல
ேபாய்ப் ப த் க்ெகாண்
ந்ேதன். பக ல் ெந ந் ரம் நடந்த கைளப்பினால்
அப்ப ேய ங்கிப் ேபாய் விட்ேடன். அந்தத் க்கத்திேல கண்ட கனைவ
எ
கிேறன்.
ந க்கட ல் ஒ தீ ; அதனிைடேய ெபாிய அரண்மைன. அரண்மைனக்க ேக
சிங்காரத் ேதாட்டம். அதில் ஒ நீேராைட. அதன ேக ல்லாந் தைர ேமல் பதினா
வய ள்ள ஒ கன்னிைக உட்கார்ந்தி ந்தாள். அவள் என்ைனக் கண்ட மாத்திரத்தில்
எ ந் அரண்மைனக்குள் ஓ ப்ேபாய் விட்டாள். நான் அவ்வழிையப் பின்ெதாடர்ந்
ெசன்ேறன். ேபாகிற வழியில் ஒ ெபாிய பாம் கிடந்த . என்ைனக் கண்ட டன்
படத்ைதத் க்கி என் ேமேல பாய்ந் க க்க வந்த . நான் ஓ ேனன். அ என்ைனத்
ரத்திக் ெகாண் வந்த . ஓ ேயா க் கடற்கைரக்கு வந் ேசர்ந்ேதன். பாம்
கா க்கு மிக ம் சமீபமாக வந்த . கட க்குள்ேள குதித்ேதன்.
கட ேல யற்காற் . ஓரைலையத் க்கி ன் பைனயள
ரம் ேமேல
எறிகிற . மற்ேறாரைலைய ன் பைனயள பள்ளத்தில் ழ்த் கிற . எப்ப ேயா
சாகாமல் அந்த அைலக்குத் தப்பிவிட்ேடன். ெந ேநரத் க்கப்பால் அைல அடங்கிற் .
நான் நீச்சைல விடவில்ைல.
எப்ப ேயா நீந்திக்ெகாண் வ கிேறன். ஆனால் கைர ெதன்படவில்ைல. பிறகு
ைககளில் ேநா ண்டாயிற் . என்னால் நீந்த
யவில்ைல. என் ைடய
குலெதய்வத்தின் ெபயைர உச்சாித்ேதன். அங்ேக ஒ கிழவன் ேதாணி விட் க்
ெகாண் வந்தான். "அண்ேண, அண்ேண, என்ைன உன் ைடய ேதாணியில் ஏற்றிக்
ெகாள் . நான் யற்காற்றில் அ பட் மிக ம் ெநாந் ேபாயி க்கிேறன்" என்
ெசான்ேனன். அவன் தன ேதாணியில் ஏற்றிக்ெகாண்டான். ேதாணிைய விட் க்
ெகாண்

கட ேல ேபாகிேறாம்; ேபாகிேறாம்; வழி ெதாைலயேவயில்ைல. "அண்ேண,

கைர ேசர இன்

ம் எத்தைன காலம் ெசல்

நான் என்ன ெசய்ேவன்?" என்

ம்? எனக்குப் பசி கண் அைடக்கிறேத.

ெசான்ேனன்.

அந்தக் கிழவன் தின்பதற்குக் ெகாஞ்சம் அாிசி மா ம், ஒ மிட தண்ணீ ம்
ெகா த்தான். இைளப்பாறி அப்ப ேய கண்ணயர்ந்ேதன். (கன க்குள்ேள ஒ
க்கம்.) ெகாஞ்சம் ஆயாசம் ெதளிந்த டேன கண்ைண விழித் ப் பார்த்ேதன்; கைர
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ெதாிந்த . கிழவன் என்ைனக் கைரயில் யிறக்கி விட் , ம ப
கட ேல ெச த்திக்ெகாண் ேபானான்.

தன

ேதாணிையக்

நான் அவனிடம் ஏெதல்லாேமா ேகள்வி ேகட்ேடன். அவன் ஒன் க்கும் ம ெமாழி
ெசால்லவில்ைல. கண் க்ெகட் ம் வைர அவன் ேதாணிையப் பார்த் க்
ெகாண்
ந்ேதன். ம ப அந்தத் தீ க்குள் ெகாஞ்ச ரம் ேபான டேன பைழய
அரண்மைன ெதாிந்த . அதன ேக சிங்காரத் ேதாட்டம், அந்த நீேராைட, அந்தப்
ெபண் ம் ன்ேபாலேவ ல்லாந் தைரேமல் உட்கார்ந் ெகாண்
க்கிறாள்.
என்ைனக் கண்ட டன் ம ப ெய ந் தன் ட்ைட ேநாக்கி ேயா னாள்.
நான் ெதாடர்ந்
ெதாடர்ந்

ேபாகவில்ைல.

ேபானால்

ன்ேபாலேவ வழியில் பாம் கிடக்குெமன்

நிைனத்

மிக ம் பயங்ெகாண்டவனாய், அதிேவகமாகக் கடற்கைரைய ேநாக்கி ஓ ச்
ெசன்ேறன். ஓ ம் ேபாேத பாம்
ரத்திக்ெகாண் வ கிறதா என் பல ைற
தி ம்பிப் பார்த்ேதன். பாம் வரவில்ைல. கைரக்கு வந் ேசர்ந்த டேன இந்தத்
தீவி
ந் எப்ப ேய ம் ெவளிேயறிப் ேபாகலாெமன் ேயாசித்ேதன். அந்தப்
ெபண் யாெரன் ெதாிந் ெகாண் பிறகு தான் அந்தத் தீவி
ந்
றப்பட
ேவண் ெமன் மற்ெறா ேயாசைன ண்டாயிற் . அப்ேபா பசி ம் கைளப் ம்
அதிகமாக இ ந்தப யால் அவற்ைறத் தீர்க்க ஏேத ம் வழி ண்டா என் சுற்றிப்
பார்த்ேதன். கைர ேயாரமாகேவ ெந ந் ரம் நடந் வந்தேபா அங்ேக ஒ கு ைச
ெதன்பட்ட .
அந்தக் கு ைசக்குள்ேள ேபாய்
ைவத்தி ந்த .
அந்த

ர்த்தியின்

ைழந்ேதன். அதற்குள்ேள ஒ

பிள்ைளயார்

ன்ேன ஓர் இைலயில் ேசா , கறி, பாயசம், பக்ஷணம்

த யன ம், ஒ குடத்தில் நீ ம், பக்கத்தில் ஷ்பம், சந்தனம் த ய ஜா
திரவியங்க ம் ைவத்தி க்கக் கண்ேடன். என பசியின் ெகா ைமயினால் அந்த
ஆகாரத்ைதத் தின் விடலாெமன் ேயாசித்ேதன். பிறகு சிந்தைன பண்ணிப்
பார்த்ேதன். 'ேபான ஜன்மத்தில் என்ன பாவம் பண்ணிேயா இந்த ஜன்மத்தில் இந்தத்
தீவில் வர ம், இத்தைனக் கஷ்டப்பட ம் ஏ
ண்டாயிற் . இப்ேபா பசித்
ன்பத்ைதப் ெபாிதாக எண்ணி எந்த மகாேனா சுவாமி ைஜக்காக ைவத்தி க்கும்
தி வ ைத அபகாித்தால், இன் ம் பாவம் ேமற்ப ம். ஆதலால் அந்தக் காாியம்
ெசய்யக் கூடா என் தீர்மானம் ெசய் ெகாண்ேடன்.
பசி தாங்கவில்ைல.
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நாேம ைஜ ைநேவத்தியம்
த் விட் ப் பிறகு அந்த உணைவக் ெகாள்ளலா
ெமன் நிைனத் ஸ்நானம் ெசய்ய இடம் கிைடக்குமா என் பார்க்கும் ெபா ட்
ெவளிேய வந் சிறி
ரம் சுற்றிப்பார்த்ததில் அங்ேக ஒ சுைனயி ந்த . அதில்
ஸ்நானம் ெசய் ஸந்தி த ய கர்மங்கைள
த் விட் ம ப கு ைசக்குள்
ேபாய்ப் பார்க்ைகயில் பிள்ைளயார் மாத்திரந்தானி ந்த .
ேசா

வைட தண்ணீர்

சந்தனம் ஒன்ைற ம் காணவில்ைல. எனக்கு

வயிற்ெறாிச்சல் ெபா க்க
யவில்ைல. "பிள்ைளயாேர, பிள்ைளயாேர, உமக்கு
எங்கள் ேவத ாி ேசர்ந்த டேன ப்பத்
ன் ேதங்காய் உைடத் ப் ைஜ
ெசய்கிேறன். எனக்கிந்த ஆபத்
வ த்தப்பட்ேடன்.

ேநரத்தில் உதவி ெசய்ய மாட்டீரா?" என்

ேவண்

இந்த நிைலயில் என கன தைடப்பட்ட . பல குழப்பங்க ண்டாயின; ெசய்தி
நிைனப்பில்ைல. பிறகு ம ப
ம் நான் கடலைலகளின்மீ மிதந் ெசல்வ
கண்ேடன். கப் பிரளயம் ேபாலேவயி ந்த . என் ைககள் ைடத்தன. கண்
ெதாியவில்ைல. பிரக்கிைன சாியில்ைல.
கடைலத் திவைல திவைலயாக உைடத் நாசம் ெசய் விட ேவண் ெமன்ற
ேநாக்கத் டன் வா
ைடப்ப ேபா
ந்த : அேத சமயத்தில் என டம்ைபக்
கடலைலகள் பந்தா ன.
என்

யிைரக் கால

தர் பந்தா வ ேபால் ேதான்றிற் . அப்ேபா

மீண் ம் குல

சக்தியின் ெபயைர உச்சாித் , விநாயகைர நிைனத் ம் "பிள்ைளயாேர, என்ைன
ேவத ரத் க் கைர ேசர்த் விட்டால் உமக்கு வாயிரத்
ந்
ேதங்காய்
உைடக்கிேறன். காப்பாற்ற ேவண் ம், காப்பாற்ற ேவண் ம்" என்
அறியாமல் கூவிேனன்.
சிறி ேநரத் க்குள் யற் காற்

நின்ற : அங்ேக ஒ

என்ைன

ேதாணி வந்த ; ேதாணியின்

அழகு ெசால்
யா . மயில் கப் ம், ெபான்னிற ம் ெகாண்டதாய் அன்னம் நீந்தி
வ வ ேபால ெம வாக என்ன கில் வந்த அத்ேதாணியிைடேய ஒ மறக்குமாரன்
ஆசனமிட்
ற்றி ந்தான். அவன் கத்திெனாளி தீ ெயாளி ேபாேல விளங்கிற் .
ேதாணிையக் கண்ட டேன நான் ைக கூப்பிேனன். அப்ேபா ேதாணிக்காரனிடம்
என்ைன ேயற்றிக் ெகாள் ம்ப அவன் கட்டைளயிட்டான். அவர்கள் என்ைன
ேயற்றிக் ெகாண்டனர்.
அந்தத் ேதாணியில் ஏறின டேன என் உடம்பி ம், மனதி மி ந்த
ன்பங்கெளல்லாம் நீங்கிப் ேபாயின. என் உடம்ைபப் பார்த்தால் ராஜா ைட
தாித்தி க்கிற . பதினா வய பிள்ைளயாகேவ நா மி ந்ேதன்.
ேதாணியிைடயி ந்த மன்னன் கரத்திேல ேவல் ெதாிந்த . அப்ேபா கண்ைண
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விழித்ேதன். ேவத ரத் க் கடற்கைர, மாைல ேவைள; மணல்மீ
கண்ேடன்.
நம்பிக்ைக

ண்டாகவில்ைல. கண்ைண நன்றாகத்

நான் ப த்தி ப்ப

ைடத் ப் பார்த்ேதன். தீ ம்,

யற்காற் ம், கனெவன் ெதாிந் ெகாண்ேடன். அந்தத் தீவில் என்ைனக்
கண்ட டன் ஓ மைறந்த ெபண்ணின் வ வம் என் கண் ன்ேன நிற்ப
ேபா
ந்த . பிறகு ேதாணியிேல கண்ட மன்னன் வ வம் ெதாிந்த ...
வந்
ேசர்ந்ேதன்.
ேவத ரத்தில் ெமௗனச் சாமியார் என்ெறா வர் இ க்கிறார். அவாிடம் கனைவச்
ெசால் , அந்தத் தீவிேல கண்ட ெபண் யாெரன் ேகட்ேடன். "உன்ைன யார்
காப்பாற்றியெதன்பைத நீ அறியவில்ைல. அந்தப் ெபண் உன்னிடம் அன்
ெகாண்டாள்.
இரண்டாம்

ைற ேதாணியிேல ேதான்றிய இளவரசன் ைகயில் ஒ

ேவல் இ ந்த

கண்டைனயா? அ ேவ உனக்குப் ெபண்ணாகத் ேதான்றிற் . உன்ைனக் கவைலக்
கட ல் ழ்த்திய ெபண்ேண பிறகு ேவலாகத் ேதான்றி உன்ைனக் காத்தாள்" என்
ெசான்னார்.
சக்திேய ேவெலன் ம் அ ேவ உயி க்கு நல்ல ைணெயன் ம் ெதாிந்
ெகாண்ேடன். சீக்கிரத்தில் நல்ல நாள் பார்த் ேவத ரத்தி ள்ள ஏைழப்
பிள்ைளயா க்கு வாயிரத்
ந்
ேதங்காய் உைடக்க ேவண் ெமன்
ெசய்தி க்கிேறன்.

தீர்மானம்

----------17. கடற்கைரயாண்
ஒ நாள், ந ப்பகல் ேநரத்திேல, நான் ேவத ரத்தில் கடற்கைர மண ன் ேமல்
அைலக்கு எதிேர ேபாய் உட்கார்ந்தி ந்ேதன். காைல தலாகேவ வானத்ைத
ேமகங்கள்
மந்தாரமாக இ ந்தப யால் மணல் சுடவில்ைல. உச்சிக்கு ேநேர
சூாியன். ேமகப் படலத் க்குட்பட் சந்ேதகத்தால் மைறக்கப்பட்ட ஞானத்ைதப்ேபால்
ஒளி குன்றியி ந்தான். அைலகள் எதிேர ேமாதின. வடகீழ்த் திைசயி
ந்
சில்ெலன்ற குளிர்ந்த காற்
சிற் .
கு ட் ெவயில் கடல்மீ ப வதனால், அைலகைளப் பார்க்கும் ேபா ெகாஞ்சம்
கண் கூசிற் . சிறி ெதாைலயில் ஒ ெவளி நாட் வியாபாரக் கப்பல் வந் நின்ற .
நா

ம் ெபா

ேபாகாமல், ஒ

பற்றி ேயாசைன ெசய்

ெகாண்

ேதாணிப் றத்திேலயி ந்

கடைல ம் அைலைய ம்

ந்ேதன். 'அடா! ஓ-யா-மல், ஓயாமல், எப்ேபா ம்

47
இப்ப

ஓலமி கிறேத! எத்தைன

கங்களாயிற்ேறா! விதியன்ேறா! விதியன்ேறா

இந்தக்கடைல இப்ப யாட் வ ? விதியின் வ ைம ெபாி .
'விதியினால் அண்டேகா கள் சுழல்கின்றன. விதிப்ப ேய அ

க்கள் ச க்கின்றன.

ம ஷ்யர், ேதவர், அசுரர் த ய பல ேகா ஜீவராசிகளின் மனங்க ம், ெசயல்க
விதிப்ப நடக்கின்றன. இந்த சூாியன் விதிக்குக் கட் ப்பட்
க்கிறான்.
ேமகங்கெளல்லாம் விதிப்ப
இவ்வா ேயாசைன ெசய்

ம்

பிறந் , விதிப்ப ேயா , விதிப்ப மாய்கின்றன.
ெகாண்
க்ைகயிேல அங்ெகா ேயாகி வந்தார்.

இவ க்கு ேவத ரத்தார் கடற்கைரயாண்

என்

ெபயர் ெசால்

வார்கள். ஏைழகள்

இவைரப் ெபாிய சித்தெரன் ம், ஞானி ெயன் ம் ெகாண்டா வார்கள். கண்ட
இடத்தில் ேசா வாங்கித் தின்பார்: ெவயில் மைழ பார்ப்ப கிைடயா . சில
மாதங்கள் ஓ ாில் இ ப்பார், பிறகு ேவெறங்ேக
வ ஷங்க

ம் ேபாய், ஓாிரண்

க்குப் பின் தி ம்பி வ வார். இவ ைடய தைலெயல்லாம் சைட,

அைரயிெலா காவித் ணி, ேவத ரத்திேல தங்கும் நாட்களிேல இவர் ெப ம்பா ம்
கடேலாரத்தில் உலாவிக் ெகாண்
ப்பார். அல்ல ேதாணிக க்குள்ேள ப த் த்
ங்குவார். இந்தக் கடற்கைர யாண் ந ப்பக ல் நான் அைலகைளப் பார்த்
ேயாசைன ெசய்வ கண்
ன்சிாிப் டன் வந் என்ன ேக மண ன் ேமல்
உட்கார்ந்

ெகாண் , "என்ன ேயாசைன ெசய்கிறாய்?" என்

ேகட்டார்.

"விதிையப்பற்றி ேயாசைன ெசய்கிேறன்" என்ேறன்.
"யா ைடய விதிைய?" என்

ேகட்டார்.

"என் ைடய விதிைய, உம் ைடய விதிைய; இந்தக் கட ன் விதிைய, இந்த
உலகத்தின் விதிைய" என் ெசான்ேனன். அப்ேபா கடற்கைரயாண்
ெசால் கிறார்:
"தம்பி, உனக்கும், கட

க்கும், உலகத் க்கும் விதி தைலவன். எனக்கு விதி

கிைடயா ; ஆதலால் உங்கள் கூட்டத்தில் என்ைனச் ேசர்த் ப் ேபசாேத" என்றார்.
"எதனாேல?" என்

ேகட்ேடன்!

அப்ேபா அந்த ேயாகி மிக ம் உரத்த குர ல், கடேலாைச தணி ம்ப
பாட்ைட ஆச்சாியமான நாட்ைட ராகத்தில் பா னார்.
ேசல்பட் டழிந்த

பின்வ ம்
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ெசந் ர் வயற்ெபாழில்; ேதங்கடம்பின்
மால்பட் டழிந்த
ங்ெகா யார்மனம் மாமயிேலான்
ேவல் பட் டழிந்த
ேவைல ம் சூர ம் ெவற் மவன்
கால்பட் டழிந்ததிங்
ெகன்றைல ேமலயன் ைகெகா ந்ேத!
கந்தரலங்காரத்தில் நான் பல ைற ப த்தி க்கும் ேமற்ப

பாட்ைட அந்த ேயாகி

பா ம்ேபா , எனக்கும் திதாக இ ந்த . ேமெலல்லாம் ளக ண்டாய்விட்ட .
த ரண்ட சாதாரணமாக உட்கார்ந் ெசான்னார். ன்றாவ பதம்
ெசால் ைகயில் எ ந் நின் ெகாண்டார். கண் ம், க ம் ஒளிெகாண்
ஆேவசம் ஏறிப் ேபாய்விட்ட . "ேவல் பட்டழிந்த ேவைல (கடல்)" என்
ெசால் ம்ேபா சுட் விரலால் கடைலக் குறித் க் காட் னார். கடல்
ந ங்குவ ேபால் என் கண் க்குப் லப்பட்ட .
பிறகு ெசான்னார்:
ெதய்வத்தின் ேவலாேல கடல் உைடந்த . மைல

ளாய்விட்ட . சூரபத்மன்

சிதறிப்ேபானான். அந்த
க ைடய தி வ என்
மீ ெதாட்ட , நான்
வி தைல ெகாண்ேடன். வி தைலப் பட்ட பாச விைன விலங்ேக."
இங்ஙனம் அவர் ெசால் க் ெகாண்
க்ைகயில் மைழ வந் விட்ட . நாென ந்
ட் க்குப் றப்பட்ேடன். அவர் அப்ப ேய அைலயில் இறங்கி ஸ்நானம் ெசய்யப்
ேபானார். நான் மணைலக் கடந்
சிங்கத்தின் ஒ

சாைலயில் ஏ ம்ேபா , கடற் றத்தி

ேபாேல, 'வி தைல; வி தைல; வி தைல' என்ற ஒ

ந்

ேகட்ட .

----------18. ெசய்ைக
ேவத ரத்தில் ேவத ாீசர் ஆலயம் என்ற சிவன் ேகாவில் இ க்கிற . அந்தக்
ேகாவி ல் எ ந்த ளியி க்கும் சுப்ரமணியக் கட
க்குப் பல அ யார்
ரத்தினமிைழத்த ேவல் சாத் ம் கிாிைய ெசன்ற திங்கட்கிழைம மாைலயிேல நிகழ்ந்த .
அன் காைலயில் சுவாமிக்குப் பலவிதமான அபிேஷகங்கள் நடந்தன.
சந்தனாபிேஷகம் நடக்கும் சமயத்தில் நான் சந்நிதிக்குப் ேபாய்ச் ேசர்ந்ேதன். எனக்கு
ன்னாகேவ என் ைடய சிேநகிதர் பிரமராய அய்யர் அங்கு வந் தாிசனம் பண்ணிக்
ெகாண்
ந்தார்.
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"சூரபத்மைன அ த்த உஷ்ணம் அம ம் ெபா ட்டாக எம்ெப மான்
சந்தனாபிேஷகம் ெசய் ெகாள் கிறான்" என் பிரமராய அய்யர் ெசான்னார்.
அங்ேக ஒ பிச்சி (பித் ப் பி த் க் ெகாண்டவள் ேபாேல காணப்பட்ட ெபண்) வந்
கந்தர் ஷஷ் கவசம் ெசால் க்ெகாண் சந்நிதியிேல நின் நர்த்தனம் ெசய்தாள்.
இந்த விேனாதெமல்லாம் கண் பிறகு தீபாராதைன ேசவித் விட் நா ம் பிரமராய
அய்ய ம் தி க்குளத் க்கைர மண்டபத்திேல ேபாய் உட்கார்ந்ேதாம்.
அங்ேக வி தைலையப் பற்றி பிரமராய அய்யர் என்னிடம் சில ேகள்விகள்
ேகட்டார். பிறகு நாட் யத்ைதப் பற்றிக் ெகாஞ்சம் சம்பாஷைண நடந்த . சங்கீதத்தில்
நம்மவர் தற்காலத்தில் ேசாக ரசம், சிங்கார ரசம் என்ற இரண்

மாத்திரம் ைவத் க்

ெகாண் மற்ற ஏைழ ம் மறந் விட்ட ேபால, நாட் யத்தி ம் ேசாகம் சிங்காரம்
இரண் தான் ைவத்தி க்கிறார்கள். மற்ற ஏ ம் ஏறக்குைறய கி ஷ்ணார்ப்பணம்
என் பலவிதமாகப் ேபசினார்.
"நாட் யம் மிக ம் ேமலான ெதாழில். இப்ேபா அந்தத் ெதாழிைல நம நாட் ல்
தாசிகள் மாத்திரேம ெசய்கிறார்கள். ற்காலத்தில் அரசர் ஆ வ ண் . பக்தர்
ஆ வ

ேலாக பிரசித்தம். கண்ணன் பாம்பின் ேம

ம், சிவன்சிற்சைபயி

ம் ஆ தல்

கண்ேடாம். கணபதி,
கன், சக்தி த ய ெதய்வங்க க்ெகல்லாம் தனித்தனிேய
பிரத்திேயகமான கூத் வைககள் சாஸ்திரங்களிேல ெசால்லப்பட்
க்கின்றன.
கவைலைய ெவல் தல் குறி. கவைல நீங்கினால் ஆட்ட ம் பாட்ட ம் இயற்ைகயிேல
பிறக்கும். ர் க ராஜாக்கள் அ பவித்த சுக ம் அைடந்த ேமன்ைம ம் இக்காலத்தில்
இல்ைல. ராஜேயாகியானால் அவ க்கு நாட் யம் த ய ெதய்வக்கைலகள்
இயற்ைகயிேல சித்தியாகும்."
இங்ஙனம் பிரமராய அய்யர் ேபசிக்ெகாண்
க்ைகயில் அவ்விடத் க்கு ேமற்ப
ேகாயில் தர்மகர்த்தாவாகிய ரப்ப த யா ம் வந் ேசர்ந்தார். ரப்ப த யார்
நல்ல தீரர்; பல ெபாிய காாியங்கைள எ த் ச் சாதித்தவர். இவ ைடய குமாரன் மகா
ரெனன் ேபார்க்களத்தில் கீர்த்தியைடந்தி க்கிறான். இவர் வந்த டேன
சம்பாஷைண ெகாஞ்சம் மா பட்ட . ஏேதேதா விஷயங்கள் ேபசிக்
ெகாண்
ந்தார்கள். அப்ேபா ேகாவில் பணிவிைடக்காரன் ஒ வன் ைகயிேல
மஞ்சள் காயிதங்கள் ெகாண் வந் ஆ க்ெகான்
தம் ெகா த்தான். அெதன்ன
காகிதெமன்றால், அன் மாைல ேகாயி ல் நடக்கப்ேபாகிற ெபாிய பாைளயம்
மடாதிபதியின் உபந்நியாசத் க்கு எல்லா ம் வந் "சிறப்பிக்க ேவண் ம்" என்ற
அைழப் க் காயிதம்.
அந்தக் காயிதத்தின் மகுடத்தில் ஒ
பின்னிரண்ட கள் பின்வ மா :
ேதாைக ேமல் உல ம் கந்தன்

வி த்தம் எ தியி ந்த . அவ்வி த்தத்தின்
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சுடர்க் கரத்தி க்கும் ெவற்றி
வாைகேய சுமக்கும் ேவைல
வணங்குவ ெதமக்கு ேவைல.
(மயி ன் ேமேல உல கின்ற கந்த ைடய ைகயில் ெவற்றி மாைல சூ
ேவலா தத்ைத வணங்குவேத நம் ைடய ெதாழில்.)

நிற்கும்

இவ்விரண் பாதங்கைள ம் ப த் ப் பார்த் விட் பிரமராய அய்யர் "நல்ல
பாட் " என்றார். ரப்ப த யார் பின்வ மா பிரசங்கம் ெசய்யலானார்:
"ேக

ம் காளிதாஸேர, பிரமராய அய்யேர, நீ ம் ேக

ம். ெதய்வத்ைதப்

ேபாற் வேத நம் ைடய ேவைலெயன் ம், அைதத் தவிர நமக்கு ேவ எவ்விதமான
ெதாழி ம் கிைடயாெதன் ம் ெசால் க் ெகாண்
ப்ேபார் ேசாம்பாில்
கிப்
ேபாய்த் தம் ைடய வாணாைள ம் ணாகச் ெசய் பிறைர ம் ெக க்கிறார்கள்.
ெசய்ைக பிரதானம். ெசய்ைகைய வி தல் பாவம். கட ள் நமக்கு ஐம் லன்கைள ம்,
அறிைவ ம் ெகா த் எப்ேபா ம் உைழப்பினாேலேய தனக்கும் பிறர்க்கும் நன்ைம
ேத ம்ப ஏற்பா ெசய்தி க்கிறார். அதற்கு மாறாகச் ெசய்ைகயற் ச் சும்மா
இ ப்பைத இன்பெமன்

நிைனப்ேபார் நாசத்ைத அைடவார்கள். ெதய்வம், கிய்வம்

எல்லாம் ண் ேபச்சு. ேவைல ெசய்தவன் பிைழப்பான்; ேவைல ெசய்யாதவன் ெசத் ப்
ேபாவான்" என்றார்.
அப்ேபா

பிரமராய அய்யர்:

"ேசாம்ேபறி ெதய்வத்தின் ெபயைர ஒ

காந்தரமாகக் காட் த் தன்

ைடய

ேசாம்பைல ஆதாிப்பதாகச் ெசான்னீர்கள்; இ க்கலாம். அதனாேல ெதய்வத்ைத நம்பிச்
ெசய்ைகப் ெபா ப்பில்லாமல் இ ப்ேபாெரல்லாம் ேசாம்ேபறிகெளன் நிைனப்ப
குற்றம். உண்ைம அப்ப யில்ைல. இயற்ைகயின் வ ைமயிேல இயற்ைகயின்
ெகாள்ைகப்ப , இயற்ைகேய மனிதாின் ெசயல்கைளெயல்லாம் நடத் கிறான். இ
ம க்க
யாத சத்தியம். இைத உணர்ந்தவன் ஞானி: இந்த ஞான ண்டாகித் தான்
ெசய் ம் ெசய்ைகக க்குத் தான் ெபா ப்பில்ைலெயன் ம் ெதய்வேம
ெபா ப்ெபன் ம் ெதாிந் ெகாண் நடக்கும் ெபாிேயார் ேசாம்ப ேல
கிக்
கிடப்பதில்ைல. அவர்கள் அக்னிையப் ேபாேல ெதாழில் ெசய்வார்கள். எப்ேபா ம்
ஆனந்தத்திேல இ ப்பதனால் அவர்களிடம் அற் தமான சக்திகள் பிறக்கும். அந்த
சக்திகைளக் ெகாண் அவர்கள் ெசய் ம் ெதாழில் உலகத்தா க்குக் கணக்கிட
யாத நன்ைமகைளச் ெசய் ம். பகவான் கீைதயிேல என்ன ெசால் கிறார்?
ெதய்வேம ெசய்கிற . தான் ெசய்வதாக நிைனப்பவன் டன். ஆதலாேல ன்பின்
ேயாசைன ெசய்யாமல் அப்ேபாதப்ேபா ேநாி ம் தர்மத்ைத அனல் ேபாேல ெசய்ய
ேவண் ம். ஆதலால், ேஹ அர்ஜுனா!
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வில் ைன ெயடடா-ைகயில்
வில் ைன ெயடடா-அந்தப்
ல் யர் கூட்டத்ைதப் ழ்தி ெசய்திடடா!
வா நில்லாேத- மனம்
வா நில்லாேத-ெவ ம்
ேப யர் ஞானப் பிதற்றல் ெசால்லாேத!
ஒன் ள ண்ைம-என் ம்
ஒன் ள ண்ைம-அைதக்
ெகான்றி ெடாணா குைறத்த ெலாண்ணா !
ன்ப மில்ைல-ெகா ந்
ன்ப மில்ைல-அதில்
இன்ப மில்ைல பிற பிறப் பில்ைல!
பைடக ந் தீண்டா-அைதப்
பைடக ந் தீண்டா-அனல்
சுட ெமாண்ணா
னல் நைனயா !
ெசய்த ன் கடேன-அறம்
ெசய்த ன் கடேன-அதில்
எய்
ம் விைளவினில் எண்ணம் ைவக்காத
வில் ைன ெயடடா
என்

பகவான் ெசான்னார்.

ஆதலால் பகவா க்குத் ெதாழிேல ெபா ப்பில்ைல. ஆனால் ெதாழி ண் . அ
ெதய்வத்தாேல ெகா க்கப்ப ம் உண்ைமயான ெதய்வ பக்தி ைடயவர்கள் ெசய் ம்
ெசய்ைகயினால் கி த கம் விைள ம். அவர்கள் எவ்விதமான ெசய்ைக ம் தமக்கு
ேவண் யதில்ைலெயன் உதறி விட்ட டேன பகவான் அவர்கைளக் க வியாகக்
ெகாண் மகத்தான ெசய்ைககைளச் ெசய்வான்" என் பிரமராய அய்யர் ெசான்னார்.
அப்ேபா
ரப்ப த யார் என்ைன ேநாக்கி "உம க த்ெதன்ன?" என்
ேகட்டார். நான் "எனக்ெகனச் ெசயல் யாெதான் மில்ைல" என்ற ன்ேனார் பாடைல
எ த் ச் ெசால் , சக்தி நாமத்ைதக் கூறி "நான் ெசய்ைகயற் நிற்கிேறன். பராசக்தி
என் லமாக எ ெசய்வித்தா ம் அவ ைடய இஷ்டேம யன்றி என் ைடய
இஷ்டமில்ைல" என்ேறன்.
இந்தச் சமயத்தில் தண்டபாணிக்குப் ைஜ நடந் தீபாராதைனயாய்க்
ெகாண்
ப்பதாக ஒ வன் வந் ெசான்னான். எல்லா ம் எ ந் ேசவிக்கப்
றப்பட்ேடாம். சைப கைலந்த .
--------------
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19. சும்மா
ேநற் சாயங்காலம் நான் தனியாக ன்றாவ ெமத்ைதயில் ஏறி
உட்கார்ந்தி ந்ேதன். நான் இ க்கும் ட் ல் இரண்டாவ ெமத்ைதயி
ந்
ன்றாம் ெமத்ைதக்கு ஏணி கிைடயா . குடக்கூ
. அந்த ட் ச் ெசட் யாாிடம்
ப (ஏணி) கட் ம்ப எத்தைனேயா தரம் ெசான்ேனன். அவர் இன்ைறக்காகட் ம்,
நாைளக்காகட் ம் என் நாைளக் கடத்திக் ெகாண் வ கிறார். ஆதலால் ன்றாம்
ெமத்ைதக்கு ஏறிப்ேபாவ மிக ம் சிரமம். சிறிய ைகச்சுவர்ேமல் ஏறிக்ெகாண்
அங்கி ந் ஒ ஆள் உயரம் உந்த ேவண் ம். ன்றாங்கட் ன் சுவேராரத்ைதக்
ைகயால் பி த் க் ெகாண் ைகச்சுவர் ேம
ந் உந் ம்ேபா ெகாஞ்சம் ைக
வ க்கிவிட்டால் ஒன்றைர ஆள் உயரம் கீேழ வி ந் ேமேல காயம்ப ம்.
நான் தனிைமைய வி ம் ேவான். ஆதலால், சிரமப்பட்ேடறி அ க்க
ன்றாங்கட் ேல ேபாய் உட்கார்ந்தி ப்ப வழக்கம். இந்த மார்கழி மாதத்தில் குளிர்
அதிகமானப யால் ெவயில் காய்வதற்கும் இ இதமாகும். இங்ஙனம் ேநற் மாைல,
நான் ெவயில் காய்ந் ெகாண்
க்ைகயிேல குள்ளச் சாமியா ம் ேவ
த
ம்
வந் ேசர்ந்தார்கள். அவர்கள் இரண்டாங்கட் ெவளி ற்றத்தில் வந் நின்
ெகாண் என்ைனக் ைகதட் க் கூப்பிட்டார்கள். நான் இறங்கி வ ம் ெபா ட்டாக
ேவஷ் ைய இ ப்பில் வாிந் கட் ேனன். அதற்குள் குள்ளச் சாமியார் என்ைன
ேநாக்கி "நீ அங்ேகேய இ , நாங்கள் வ கிேறாம்" என்
இந்தக் குள்ளச் சாமியாைரப் பற்றி

ன்ெனா

ெசான்னார்.

ைற எ தியி ப்ப

ஞாபகமி க்கலாம். இவர் க
க ஜடபரதர் மகா ஞானி, சர்வஜீவ தயாபரன்,
ராஜேயாகத்தால் ச்ைசக் கட் ஆ கிற மகான். இவர் பார்ப்பதற்குப் பிச்ைசக்காரன்
ேபாேல கந்ைதைய உ த்திக் ெகாண் ெத க்களில் உலா வார். இவ ைடய மகிைம
ஸ்திாிக க்கும் குழந்ைதக க்கும் மாத்திரம் எப்ப ேயா ெதாிந்தி க்கிற . ெத வில்
இவர் நடந் ெசல் ைகயில் ஸ்திாீகள் பார்த் இவைரக் ைகெய த் க்
கும்பி வார்கள். குழந்ைதகெளல்லாம் இவைரக் கண்ட டன் தாைய ேநாக்கி ஓ வ
ேபாேல ஓ இவ ைடய ழங்காைல ேமார்ந் பார்க்கும். இவர் ேபைத சிாிப் ச்
சிாித் க் குழந்ைதகைள உச்சி ேமாந் பார்ப்பார்.
ஆனால் சாமானிய ஜனங்க க்கு அவ ைடய உண்ைமயான மகிைம
ெதாியமாட்டா . கண்
த் திறக்கு ன்னாகேவ ைகச்சுவர் ேமல் ஒ பாய்ச்சல்
பாய்ந் அங்கி ந் ேமல் ெமத்ைதக்கு இரண்டாம் பாய்ச்ச ல் வந் விட்டார்.
இவைரப் பார்த் இவர் ேபாேல தா ம் ெசய்ய ேவண் ெமன்ற எண்ணங்
ெகாண்டவராய் ேவ
த யார் ஜாக்கிரைதயாக ஏறாமல் தா ம் பாய்ந்தார்.
ைகப்பி ச் சுவர் ேமல் சாியாகப் பாய்ந் விட்டார். அங்கி ந் ேமல் ெமத்ைதக்குப்
பாய்ைகயில் எப்ப ேயா இடறித் ெதாப்ெபன் கீேழ வி ந்தார்.
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இ ப்பிேல ம் ழங்கா ேல ம் பலமான அ ; ஊைமக் காயம். என்
ேபான்றவர்க க்கு அப்ப அ பட்டால் எட் நாள் எ ந்தி க்க
யா . ஆனால்
ேவ
த யார் நல்ல த யர். "ெகாட்டா ளி ஆசாமி." ஆதலால் சில
நிமிஷங்க க்குள்ேள ஒ வா ேநாைவப் ெபா த் க் ெகாண் ம ப ஏறத்
ெதாடங்கினார்.
குள்ளச் சாமியார் அப்ேபா என்ைன ேநாக்கி, "நா ம் கீேழ இறங்கிப் ேபாகலாம்"
என் ெசான்னார். சாிெயன் நாங்கள் ேவ
த யாைர ஏற ேவண்டாெமன்
த த் விட் க் கீேழ இறங்கி வந்ேதாம். இரண்டாங் கட் ெவளி ற்றத்திேலேய
ன் நாற்கா கள் ெகாண் ேபாட் உட்கார்ந் ெகாண்ேடாம்.
அப்ேபா

ேவ

த யார் என்ைன ேநாக்கி "அங்ேக தனியாக ஹ

ேபாலப் ேபாய்த் ெதாத்திக் ெகாண்

என்ன ெசய்தீர்?" என்

மாைரப்

ேகட்டார்.

"சும்மாதான் இ ந்ேதன்" என்ேறன்.
வந் விட்டைதயா ேவ
ெதாடங்கி விட்டார்.

த யா க்குப் ெபாிய ேகாபம். ெபாிய கூச்சல்

"சும்மா, சும்மா, சும்மா, சும்மா இ ந்
குட்

சும்மா இ ந் தான் ஹிந்

ேதசம் பாழாய்க்

சுவராய்ப் ேபாய்விட்டேத! இன்னம் என்ன சும்மா? எவைனப் பார்த்தா

ம் இந்த

நாட் ல் சும்மாதான் இ க்கிறான். லக்ஷ லக்ஷ லக்ஷமாகப் பரேதசி, பண்டாரம்,
சந்நியாசி, சாமியார் என்

கூட்டம் கூட்டமாகச் ேசாம்ேபறிப் பயல்கள், கஞ்சா

அ க்கிற ம், பிச்ைச வாங்கித் தின்கிற ம், சும்மா உல கிற ம்தான் அந்தப்
பயல்க க்கு ேவைல. இரண் ேவைள ஆகாரம் ஒ வ க்கு இ ந்தால், அவன்
ெதாழில் ெசய் ம் வழக்கம் இந்த ேதசத்திேல கிைடயா .
ஜமீன்தார், மிட்டாதார், பண்ைணயார், மிராசுதார், இனாம்தார், ஜாகீர்தார்,
மடாதிபதிகள், ராஜாக்கள் எல்லா க்கும் சும்மா இ ப்ப தான் ேவைல. ேசாம்ேபறிப்
பயல்க ைடய ேதசம்" என் பல விதமாக ேவ
த யார் ஜமாய்க்கிற சமயத்தில்
குள்ளச்சாமி ேமற்கு கமாகச் சூாியைன ேநாக்கித் தி ம்பிக் ெகாண் "சும்மா
இ ப்ப ேவ மட்டற்ற ரணம் என்ெறம்மால் அறிதற்ெகளிேதா பராபரேம" என்ற
தா மானவர் கண்ணிையப் பா னார்.
ேவ
த யார் அவைர ேநாக்கி, "சாமியாேர, நீர் ஏேதா ராஜேயாகி என்
காளிதாஸர் ெசால்லக் ேகள்விப்பட்ேடன். உம் டன் நான் ேபசவில்ைல.
காளிதாஸாிடம் நான் ெசால் கிேறன். நீர் சந்நியாசிெயன் ெசால் ஜன்மத்ைதேய
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மரத்தின் ஜன்மம்ேபாேல யாெதா

பய

மில்லாமல்

ணாகச் ெசலவி ம்

கூட்டத்ைதச் ேசர்ந்தவர். மரமாவ

பிற க்குப் பழங்கள் ெகா க்கும், இைல

ெகா க்கும், விறகு ெகா க்கும். உங்கைள மரத் க்ெகாப்பாகச் ெசால் ய

பிைழ.

உங்களாேல பிற க்கு நஷ்டம்; மரத்தால் பிற க்கு எத்தைனேயா லாபம்" என்றார்.
இங்ஙனம் ேவ

த யார் ெசால் க் ெகாண்

க்கும்ேபாேத குள்ளச் சாமியார்,

சும்மா இ க்கச் சுகம் சுகெமன் சு தி ெயல்லாம்
அம்மா நிரந்தரம் ெசால்ல ம் ேகட் அறிவின்றிேய
ெபம்மான் ம னி ெமாழிைய ந் தப்பி என் ேபைதைமயால்
ெவம்மாயக் காட் ல் அைலந்ேதன் அந்ேதா என் விதி வசேம!
என்

தா மானவ ைடய பாட்ெடான்ைறச் ெசான்னார்.

ேவ
த யா க்குக் கீேழ வி ந்த ேநா ெபா க்க
யவில்ைல. அந்தக்
ேகாபம் மனதில் ெபாங்குகிற . அத் டன் சாமியார் சிாித் ச் சிாித் ப் பாட்
ெசால்வைதக் ேகட் அதிகக் ேகாபம் ெபாங்கி விட்ட . ேவ
த யார்
ெசால் கிறார்.
"ஓய் சாமியாேர, நீர் பழய காலத் மனிதர். உம் டன் நான் தர்க்கம் ெசய்ய
வி ம்பவில்ைல. என் ைடய சாமர்த்தியம் உமக்குத் ெதாியா . நான் பன்னிரண்
பாைஷகளிேல ேதர்ச்சி ைடயவன். உமக்குத் தமிழ் மாத்திரம் ெதாி ம். நான் இந்த
த்தம்
ந்த டன் அெமாிக்கா க்கும் ஐேராப்பாவிற்கும் ேபாய் அங்ெகல்லாம் இந்
மதத்ைத ஸ்தாபனம் ெசய்யப்ேபாகிேறன். நீர் ெத விேல பிச்ைச வாங்கித் தின்
திண்ைண ங்குகிற ேபர்வழி. உமக்கும் எனக்கும் ேபச்சில்ைல. ேதசத்திற்காகப்
பா ப வதாக 'ஹம்பக்' பண்ணிக் ெகாண்
க்கிற காளிதாசர்-இந்தவிதமான
ேசாம்ேபறிச் சாமியார்க டன் கூ ப் ெபா
கழிப்ப எனக்கு மிகுந்த ஆச்சாியத்ைத
விைளவிக்கிற . உங்களிடமி ந் தான் அவர் இந்த சும்மா இ க்கும் ெதாழில் கற் க்
ெகாண்டார் ேபா ம்!" என் ேவ
த யார் இலக்கணப் பிரேயாகங்க டன் ேபசத்
ெதாடங்கினார்.
ம ப

சாமியார்;

சும்மா இ க்கச் சுகம் உதய மாகுேம
இம்மாயா ேயாகம் இனி ஏனடா-தம்மறிவின்
சுட்டாேல யாகுேமா ெசால்ல ேவண்டாம் கர்ம
நிஷ்டா சி பிள்ளாய் நீ.
என்ற தா மானவ ைடய ெவண்பாைவப் பா னார்.
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அப்ேபா

ேவ

த யார் என்ைன ேநாக்கி "ஏைனயா? காளிதாஸேர, இந்தச்

சாமியார் உமக்கு எத்தைன நாட்பழக்கம்?" என்

ேகட்டார்.

நான் பதில் ெசால்லாமல் "சும்மா" இ ந் விட்ேடன். அப்ெபா
ெசால்லத் ெதாடங்கினார்.

குள்ளச்சாமியார்

அத் டன் இந்தக் கைதேய ெவகு நீளம். அ சு க்கிச் ெசான்னா ம் இரண்
பாகங்க க்குள்ேள தான் ெசால்ல
ம். நாைலந் பாகம் ஆனா ம் ஆகக்கூ ம்.
அவ்வள நீண்ட கைதைய இத்தைன காயிதப் பஞ்சமான காலத்தில் ஏன் ெசால்லப்
றப்பட்டீர் என்றாேலா அ ேபாகப் ேபாக ஆச்சாியமான கைத. அற் தமான கைத!
இைதப்ேபால கைத நான் இ வைர எ தின கிைடயா . நான் ேவ
ஸ்தகங்களிேல ப த்த ம் கிைடயா . நீங்கள் ேகட்டால் ஆச்சர்யப்ப
ர்கள்.
எ ந் கூ கூ கூ என் கூவி ஆ ப்பா க் குதிக்கத் ெதாடங்கு ர்கள். நான் ேகட்காத
அற் தத்ைதக் ேகட்ேடன். காணத்தகாத அற் தத்ைதக் கண்ேடன்.
ஆதலால் உலகத்திேல இதற்கு ன் எ தப்பட்ட கைதகள் எல்லாவற்றி ம்
அற் தத்தி ம் அற் தமான கைதைய உங்க க்குச் ெசால்லப் றப்பட்ேடன். ஆனால்
இந்த வியாசம் நீண் ேபாய்விட்டேத; அ த்த பாகத்தில்தாேன ெசால்ல
வாக்குத் தவற மாட்ேடன். இரண்டாம் பாகம் சீக்கிரம் உங்க க்குச் ெசால்
ெகாஞ்சம் ெபா ைம டன் இ ங்கள்.

ம். நான்
கிேறன்.

அப்ேபா குள்ளச்சாமியார் ெசால் கிறார்; "ேகள் தம்பி, நான் சும்மா இ க்கும்
கட்சிையச் ேசர்ந்தவன். நீ ெசால் யப சந்நியாசிகள் சும்மா இ ந்ததினால் இந்தத்
ேதசம் ெகட் ப்ேபாகவில்ைல. அதர்மம் ெசய்ததினால் நா சீர் ெகட்ட . சந்நியாசிகள்
மாத்திரம் அதர்மம் ெசய்யவில்ைல. இல்லறத்தார் அதர்மம் ெதாடங்கிய
றவறத்தாைர ம் சூழ்ந்த . உண்ைமயான ேயாகிகள் இன் ம் இந்தத் ேதசத்தில்
இ க்கிறார்கள். அவர்களாேல தான் இந்தத் ேதசம் சர்வ நாசமைடந் ேபாகாமல்
இன் ம் தப்பிப் பிைழத்தி க்கிற .
இப்ேபா
மண்டலம் கு ங்கிப் பல ராஜ்யங்க ம் சாிந் ெகாண்
க்ைகயிேல
ஹிந் ேதசம் ஊர்த் வ கமாக ேமன்ைம நிைலைய ேநாக்கிச் ெசல் கிற . தா ம்
பிைழத்த . உலகத்ைத ம் உஜ்ஜீவிக்கும்ப ெசய்யலாம் என்ற ைதாியம் ஹிந்
ேதசத்தின் மனதில் உண்டாயி க்கிற .
இதற்கு

ன் இப்ப

எத்தைனேயா பிரளயங்களில் இ ந்

தப்பிற் . சில

தினங்க க்கு ன் ஜகதீச சந்திரவஸ¤ கல்கத்தாவில் தம் ைடய ந ன
சாஸ்திராலயத்ைத பிரதிஷ்ைட ெசய் ம்ேபா என்ன ெசான்னார்-வாசித் ப்
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பார்த்தாயா? "பாபிேலானி ம், நீல நதிக் கைரயி ம் இ ந்த நாகாீகங்கள் ெசத்
ம ஜன்ம மைடந் விட்டன. ஹிந் ஸ்தானம் அன் ேபாலேவ இன் ம்
உயிேரா
க்கிற , ஏெனன்றால் எல்லா தர்மங்களி ம் ெபாிய தர்மமாகிய ஆத்மபாித்
தியாகம் இந்த ேதசத்தில் சாகாதப இன் ம் சிலரால் அ ஷ் க்கப்பட் வ கிற "
என்

ஜகதீச சந்திர வஸ¤ ெசான்னார்.

இங்ஙனம் குள்ளச் சாமியார் ெசால்

வ ைகயில் ேவ

த யார் "சாமியாேர!

உமக்கு இங்கிலீஷ் ெதாி மா? நீர் பத்திாிைக ேவேற வாசிக்கிறீரா? ஜகதீச சந்திரவஸ
¤ ேபசிய விஷயம் உமக்ெகப்ப த் ெதாிந்த ?" என் ேகட்டார். அப்ேபா
குள்ளச்சாமியார் ெசால் கிறார்: அநாவசியக் ேகள்விகள் ேகட்காேத. நான்
ெசால்வைதக் கவனி: ஹிந் ேதசத்தி ைடய ஜீவைன க காந்தரங்களாக
அழியாதப பா காத் வ ேவார் அந்த ேயாகிகேள. க ரமான க யில் உலகம்
தைல கீழாகக் கவிழ்ந் ேபாகும் சமயத்தில் கூட ஹிந் ஸ்தானம் அழியாமல் தா ம்
பிைழத் மற்றவர்கைள ம் காக்கக்கூ ய ஜீவசக்தி இந்நாட் ற்கு இ ப்ப அந்த
ேயாகிகளின் தேபாபலத்தாலன்றி ேவறில்ைல.
ஹா, ஹா, ஹா, ஹா! பலவிதமான ேலகியங்கைளத் தின் தைலக்கு
ற்றைறம்ப ெபண்டாட் கைள ைவத் க் ெகாண் த மாறி நாள் தவறாமல்
ஒ வ க்ெகா வர் நாய்கைளப்ேபால அ த் க் ெகாண் , இமயமைலக்கு
வட றத்தி
ந் அன்னியர் வந்த டேன எல்லா ம் ஈரச் சுவர் ேபாேல இ ந்
வி ந் ராஜ்யத்ைத அன்னியர் வசமாகத் தந்த உங்கள் ராஜாக்க ைடய
வ ைமயினால் உங்கள் ேதசம் பிைழத்தி க்கிறெதன்

நிைனக்கிறாயா? ேபா

வி ந்தால் எவன் ெசத் ப் ேபாவான், ஸபண்டீகரணம், பிராமணார்த்த ேபாஜனங்கள்
பண்ணலாம் என் சுற்றிக் ெகாண் , ேவத மந்திரங்கைளப் ெபா ள் ெதாியாமல்
தி ம்பத்தி ம்பச் ெசால் க் ெகாண்
ந்த உங்கள் பிராமணர்களால் இந்த ேதசம்
சாகாத வரம் ெபற்

வாழ்கிறெதன்

ேலாபத் தன்ைமயால் இந்த நா

நிைனக்கிறாயா? உங்கள் ைவசிய ைடய

அமரத் தன்ைம ெகாண்டதா? சூத்திர ைடய

ெமௗட் யத்தாலா? பஞ்சம ைடய நிைலைமயாலா? எதால் ஹிந் ஸ்தானத் க்கு
அமரத் தன்ைம கிைடத்தெதன்

நீ நிைனக்கிறாய்?

அடா, ேவ
த , கவனி. நீ த்தம்
ந்த பிறகு அெமாிக்கா க்கும்,
ஐேராப்பா க்கும் ேபாய் ஹிந் தர்மத்ைத நிைல நாட்டப் ேபாவதாகச் ெசால் கிறாய்.
நீ ஹிந் ஸ்தானத் மகாேயாகிகளின் மகிைம ெதாியாமல் ஹிந் மதத்ைத ெயப்ப
நிைலநி த்தப் ேபாகிறாய்,-அைத நிைனக்கும்ேபாேத எனக்கு நைகப் ண்டாகிற .
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அடா, ேவ
த , ேகள்; ஹிந் ஸ்தானத் மகா ேயாகிகளின் மகிைமயால் இந்த
ேதசம் இன் ம் பிைழத்தி க்கிற . இனி இந்த மண் லகம் உள்வைர
பிைழத்தி க்க ம் ெசய் ம். அடா ேவ

த , பார்! பார்! பார்!"

இங்ஙனம் குள்ளச் சாமி ெசான்ன டன் நா
உற் ப் பார்த்ேதாம்.

ம் ேவ

த யா ம் அவைர

குள்ளச் சாமி ெந ய சாமி ஆய்விட்டார்.
நாேல க்கால் அ ேபால் ேதான்றிய குள்ளச் சாமியார் ஏேழ க்கால் அ
வளர்ந் விட்டார்.

உயரம்

ஒ கண்ைணப் பார்த்தால் சூாியைனப் ேபால் இ ந்த . மற்ெறா கண்ைணப்
பார்த்தால் சந்திரைனப்ேபால் இ ந்த . கத்தின் வலப் றம் பார்த்தால் சிவன்ேபால்
இ ந்த . இடப் றம் பார்த்தால் பார்வதிையப் ேபாலேவ இ ந்த . குனிந்தால்
பிள்ைளயார் ேபா
ந்த . நிமிர்ந் பார்க்கும்ேபா விஷ் வின் கத்ைதப்
ேபாலேவ ேதான்றிய . அப்ேபா குள்ளச் சாமி ெசால் கிறார்:
அடா, ேவ

த , ேகள். நான் ஹிந் ஸ்தானத்

தைலவன், நான் ாிஷிக

ட்குள்ேள

தலாவ

ேயாகிக

க்ெகல்லாம்

ாிஷி. நான் ேதவர்க

க்ெகல்லாம்

அதிபதி. நாேன பிரம்மா, நாேன விஷ் , நாேன சிவன், நான் ஹிந் ஸ்தானத்ைத
அழியாமல் காப்பாற் ேவன். நான் இந்தப் மண்டலத்தில் தர்மத்ைத
நிைலநி த் ேவன்.
நான் கி த கத்ைத ஸ்தாபனம் ெசய்ேவன். நாேன பரம

ஷன். இதற்கு ன்

ஆசாாியர்கள் உங்களிடம் என்ன ெசான்னார்கள்? எல்லா உயி ம் ஒன் . ஆதலால்
காக்ைக,
என்றனர்.
அடா, ேவ

த ய ஜந் க்களிடம் கு ரமில்லாமல் க ைண பாராட் ங்கள்

த , கவனி.

ைசவாச்சாாியர் ைவஷ்ணவத்ைத விலக்கினர், ைவஷ்ணாச்சாாியார் ைசவத்ைத
விலக்கினர்.
நான் ஒன்

ெசய்ேவன்.
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காக்ைகையக் கண்டால் இரக்கப்படாேத. 'கும்பி ' ைககூப்பி நமஸ்காரம் பண்
ச்சிையக் கும்பி ! மண்ைண ம் காற்ைற ம் வி ந் கும்பி ! என் நான்
ெசால் கிேறன்.

.

நான் ேவதத்திேல ன் ெசான்ன வாக்ைக இப்ேபா அ பவத்திேல ெசய்
காட்டப் ேபாகிேறன். ராணங்கைளெயல்லாம் வி ங்கி ஒன்றாக நாட்டப் ேபாகிேறன்.
ஹிந் தர்மத்ைதக் கூட்டப் ேபாகிேறன்.
அடா, ேவ

த

ேகள், மண்

ம் காற் ம், சூாிய

ம் சந்திர

ம், உன்ைன ம்

என்ைன ம் சூழ்ந் நிற்கும் உயிர்க ம், நீ ம் நா ம் ெதய்வ ெமன் ம் ேவதம்
ெசால் ற் . இைவதான் ெதய்வம். இைதத் தவிர ேவ ெதய்வமில்ைல. நம் ன்ேன
காண்ப
கனியில்

நாராயணன். இைத நம் ள்ேள நாட் , இைத வணங்கி இதன் ெதா ைகக்
ழ்கி, அங்கு மானிடன் தன்ைன

ம் மறந்

வி க.

அப்ேபா தன்னிடத் நாராயணன் நிற்பான். இந்த வழிைய நான் த வியப யால்
ம ஷ்யத் தன்ைம நீங்கி அமரத்தன்ைம ெபற்ேறன். ஆதலால் நான் ேதவனாய்
விட்ேடன். இைவதான் ெதய்வம். இைதத் தவிர ேவ ெதய்வமில்ைல.
ேதவர்க க்குள்ேள நான் அதிபதி. என் ெபயர் விஷ் : நாேன சிவன் மகன் குமாரன்.
நாேன கணபதி, நான் அல்லா, ேயேஹாவான். நாேன பாிசுத்த ஆவி, நாேன ேயசு
கி ஸ் , நாேன கந்தர்வன், நாேன அசுரன், நான்
ஜீவராசிக ம்.
"நாேன பஞ்ச

ேஷாத்தம்மன், நாேன ஸமஸ்த

தம்! அஹம்ஸத்! நான் கி த கத்ைத ஆக்ஞாபிக்கிேறன்! ஆதலால்

கி த கம் வ கிற . எந்த ஜந்
ம், ேவ எந்த ஜந் ைவ ம் ஹிம்ைச பண்ணாம ம்
எல்லா ஜந் க்க ம் மற்ெறல்லா ஜந் க்கைள ம் ேதவதா பமாகக் கண்
வணங்கும்ப க்கும் விதி ண்டானால் அ தான் கி த கம்-அைத நான் ெசய்ேவன்.
அடா ேவ
த ! நான் உன் ன்ேன நிற்கிேறன், என்ைன அறி" என் குள்ளச்
சாமி ெசான்னார். நான் அத்தைனக்குள்ேள ர்ச்ைச ேபாட் வி ந் விட்ேடன்.
சுமார் அைரமணி ேநரத் க்குப் பின் எனக்கு ம ப

பிரக்கிைன ஏற்பட்ட .

அப்ேபா பார்க்கிேறன், ேவ
த யார் என் பக்கத்தில் ர்ச்ைச ேபாட் க்
கிடக்கிறார். பிறகு அவ க்குச் சிகிக்ைச ெசய் நான் எ ப்பிேனன்.
குள்ளச் சாமியார் எங்ேகெயன்

ேவ

த யார் என் பத்தினியிடம் ேகட்டார்.

அவள் ெசான்னாள்: "குள்ளச்சாமி இப்ப த்தான் கீேழ இறங்கி வந்தார். ெகாஞ்சம்
பாயச ம் ஒ வாைழப்பழ ம் ெகா த்ேதன். வாங்கித் தின்றார். குழந்ைதக க்கும்
எனக்கும் வி தி சி வாழ்த்தி விட் ப் ேபானார். "நீங்கள் ெமத்ைதயிேல என்ன ேபசிக்
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ெகாண்

ந்தீர்கள்?" என்

ேகட்ேடன். அதற்கு இரட்ைடப் பாைஷெயன்றால்

அர்த்தெமன்ன? என்பைதப் பற்றி அந்த ேவ
த மைடயன், தர்க்கம்
பண் கிறான் என் ெசால் ச் சிாித் விட் ப் ேபானார்" என் ெசான்னாள்.
-------20. காற்
மணல், மணல், மணல், பாைலவனம். பல ேயாஜைன
திைசயி ம் மணல்.

ரம் ஒேர மட்டமாமக நான்கு

மாைல ேநரம்
அவ்வனத்தில் வழிேய ஒட்டகங்களின் மீேதறி ஒ
ேபாகிறார்கள்.

வியாபாரக் கூட்டத்தார்

வா , சண்டனாகி வந் விட்டான்.
பாைல வனத்

மணல்கெளல்லாம் இைட வானத்திேல சுழல்கின்றன. ஒ

யமவாதைன; வியாபாரக் கூட்டம்
வா

ெகா யவன். அவன்

ம் மண ேல அழிந்

த்ரன், அவ

க்ஷணம்

ேபாகிற .

ைடய ஓைச அச்சந்த வ .

அவன் ெசயல்கள் ெகா யன. அவைன வாழ்த் கின்ேறாம்.
ம

ம் அ

மா

ம், காற்றின் மக்கள் என்

ராணங்கள் கூ ம்.

உயி ைடயனெவல்லாம் காற்றின் மக்கேள என்ப

ேவதம்.

உயிர்தான் காற் .
மித்தாய் உயிேரா

க்கிறாள். அவ

காற்ேற உயிர், உயிர்கைள அழிப்பவ

ைடய

ச்சுத்தான்

மிக்காற் .

ம் அவேன.

காற்ேற உயிர். எனேவ உயிர்கள் அழிவதில்ைல. சிற் யிர் ேப யிேரா

ேசர்கிற .
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மரணமில்ைல.
அகில லக ம் உயிர் நிைலேய.
ேதான் தல், வளர்தல், மா தல், மைறதல் எல்லாம் உயிர்ச் ெசயல்.
உயிைர வாழ்த் கின்ேறாம்.
காற்ேற, வா.
மகரந்தத்

ைளச் சுமந்

ெகாண் , மனைத மயக்கும் இனிய வாசைன டன் வா.

இைலகளின் மீ ம் நீர் நிைலகளின் மீ ம் உராய்ந்
எங்க க்குக் ெகாண் வந் ெகா .

மிகுந்த ப்ராண-ரஸத்ைத

காற்ேற வா.
எம

உயிர் ெந ப் நீ த்

நின்

நல்ல ஒளித ம் வண்ணம், நன்றாக

சக்தி குைறந் ேபாய் அதைன அவித்
ேபய் ேபால

சி அைத ம த்

சு.

விடாேத.

விடாேத.

ெம வாக, நல்ல லயத் டன் ெந ங்காலம் நின்

சுக்ெகாண்

.

உனக்குப் பாட் க்கள் பா கிேறாம்.
உன்ைன வாழ்த் கிேறாம்.
சிற்ெற ம்ைபப் பார். எத்தைன சிறிய ! அதற்குள்ேள ைக, கால், வாய், வயி
எல்லா அவயவங்க ம் கணக்காக ைவத்தி க்கிற .
யார் ைவத்தனர்? மஹாசக்தி.
அந்த உ ப் க்கெளல்லாம் ேநராகேவ ெதாழில் ெசய்கின்றன.
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எ ம் உண் கிற . உறங்குகிற . மணம் ாிகின்ற . குழந்ைத ெப கிற ,
ஓ கிற . ேத கிற . ேபார் ெசய்கிற . நா காக்கிற .
இதற்ெகல்லாம் காற் தான் ஆதாரம்.
மகாசக்தி காற்ைறக் ெகாண் தான் உயிர் விைளயாட்

விைளயா கிறாள்.

காற்ைறப் பா கிேறாம்.
அ•ேத அறிவிேல

ணிவாக நிற்ப .

உள்ளத்திேல சலனமாவ .
உயிாில் உயிர், உடம்பில் வ ைம.
ெவளி லகத்தில் அதன் ெசய்ைகைய அறியாதார் யார்? அறிவார் யார்? காற் த்
ேதவன் வாழ்க.
மைழக்காலம், மாைலேநரம், குளிர்ந்த காற்
ேநாயாளி உடம்ைப

க் ெகாள்

வ கிற .

கிறான், பயனில்ைல.

காற் க்கு அஞ்சி உலகத்திேல இன்பத் டன் வாழ
உயிர் காற்றின் அதற்கஞ்சி வாழ்வ ண்ேடா? காற்
அ

யா .
நம் மீ

சுக.

நம்ைம ேநாயின்றிக் காத்தி க.

மாைலக்காற்
வி கின்றனர்.

நல்ல . கடற்காற்

ம ந் . ஊர்க்காற்ைற மனிதர் பைகவனாக்கி

அவர்கள் காற் த் ெதய்வத்ைத ேநேர வழி ப வதில்ைல.
அதனால், காற் த் ேதவன் சினெமய்தி அவர்கைள அழிக்கின்றான்.
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காற் த் ேதவைன வணங்குேவாம்.
அவன் வ ம் வழியிேல ேச
பண்டங்கள் ேபாடலாகா .

தங்கலாகா . நாற்றம் இ க்கலாகா
தி ப த்தி க்கலாகா .

அ கின

எவ்விதமான அசுத்த ம் கூடா .
காற்

வ கிறான்.

அவன் வ ம் வழிைய நன்றாகத்

ைடத்

அவன் வ ம் வழியிேல ேசாைலக
அவன் வழியிேல கற் ரம்

ம்

நல்ல நீர் ெதளித்
ந்ேதாட்டங்க

ைவத்தி ேவாம்.

ம் ெசய்

த ய ந ம் ெபா ள்கைளக் ெகா

ைவப்ேபாம்.
த்தி ைவப்ேபாம்.

அவன் நல்ல ம ந்தாகி வ க.
அவன் நமக்கு உயிராகி வ க.
அ தமாகி வ க.
காற்ைற வழிப கின்ேறாம்.
அவன் சக்தி குமாரன்.
மஹாராணியின் ைமந்தன்.
அவ

க்கு நல்வர

கூ கின்ேறாம்.

அவன் வாழ்க.
II
ஒ

ட்

மா யிேல ஒ

பந்தல், ஓைலப் பந்தல், ெதன்ேனாைல; கு க்கும்

ெந க்குமாக ஏெழட்
ங்கில் கழிகைள சாதாரணக் கயிற்றினால் கட் , ேமேல
ெதன்ேனாைலகைள விாித்தி க்கிற .
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ஒ

ங்கிற் கழியிேல ெகாஞ்சம் மிச்சக் கயி

ெதாங்குகிற , ஒ

இந்தக் கயி ஒ நாள் சுகமாக ஊசலா க் ெகாண்
கவைல இ ப்பதாகத் ெதாியவில்ைல.

சாண் கயி .

ந்த . பார்த்தால்

ளிகூடக்

சில சமயங்களில் அைசயால் "உம்" ெமன்றி க்கும். கூப்பிட்டால்கூட ஏெனன்
ேகட்கா .
இன் அப்ப யில்ைல. "குஷால்" வழியி
ந்த . எனக்கும் இந்தக் கயிற் க்கும்
சிேநகம். நாங்கள் அ க்க வார்த்ைத ெசால் க் ெகாள்வ ண் .
"கயிற்றினிடத்தில் ேபசினால் அ

ம ெமாழி ெசால்

மா?"

ேபசிப் பார், ம ெமாழி கிைடக்கிறதா இல்ைலயா என்பைத.
ஆனால் அ

சந்ேதாஷமாக இ க்கும் சமயம் பார்த்

இல்லாவிட்டால்
ேபால.

கத்ைதத்

இ ந்தா

க்கிக் ெகாண்

எ

எப்ப

ம் இந்த

ஒ

கயிறா ெசான்ேனன்? இரண்

ஒன்

ஒ

சாண். மற்ெறான்

ஒன்

ஆண், மற்ெறான்

ட் க் கயி

வார்த்ைத ெசால்ல ேவண் ம்.

சும்மா இ ந்

வி ம்; ெபண்கைளப்

ேபசும். அதில் சந்ேதகேமயில்ைல.

கயி ண் .
க்கால் சாண்.

ெபண், கணவ

ம், மைனவி ம்.

அைவ யிரண் ம் ஒன்ைற ெயான் ேமாகப் பார்ைவகள் பார்த் க் ெகாண் ம்,
ன்சிாிப் ச் சிாித் க் ெகாண் ம் ேவ க்ைகப் ேபச்சுப் ேபசிக் ெகாண் ம் ரசப்
ேபாக்கிேல இ ந்தன.
அத்த ணத்திேல நான் ேபாய்ச் ேசர்ந்ேதன். ஆண் கயிற் க்குக் கந்தன் எனப் ெபயர்.
ெபண் கயிற் க்குப் ெபயர் "வள்ளியம்ைம".
கந்தன் வள்ளியம்ைம மீ ைகையப் ேபாட வ கிற . வள்ளியம்ைம சிறி
வாங்குகிற . அந்த சந்தர்ப்பத்திேல நான் ேபாய்ச் ேசர்ந்ேதன்.

பின்
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"என்ன கந்தா, ெசௗக்கியந்தானா? ஒ

ேவைள நான் சந்தர்ப்பம் தவறி

வந் ட்ேடேனா என்னேவா? ேபாய் மற்ெறா
அதற்குக் கந்தன்: "அட ேபாடா, ைவதிக ம
என்ன

வள்ளி, நம

ைற வரலாமா?" என்
ஷன்! உன்

ேகட்ேடன்.

ன்ேன கூட லஜ்ைஜயா?

சல்லாபத்ைத ஐயர் பார்த்ததிேல உனக்குக் ேகாபமா?" என்ற .

"சாி, சாி, என்னிடம் ஒன் ம் ேகட்க ேவண்டாம்" என்ற

வள்ளியம்ைம.

அதற்குக் கந்தன் கடகடெவன் சிாித் , ைக தட் க் குதித் நான்
பக்கத்தி
க்கும்ேபாேத வள்ளியம்ைமையக் கட் க் ெகாண்ட .
வள்ளியம்ைம கீச்சுக் கீச்ெசன் கத்தலாயிற் . ஆனால் மன க்குள்ேள
வள்ளியம்ைமக்குச் சந்ேதாஷம். நாம் சுகப்ப வைதப் பிறர் பார்ப்பதிேல நமக்குச்
சந்ேதாஷந்தாேன?
இந்த ேவ க்ைக பார்ப்பதிேல எனக்கு மிக ம் தி ப்திதான். உள்ளைதச் ெசால்
வி வதிேல என்ன குற்றம்? இளைமயின் சல்லாபம் கண்

க்குப் ெபாியேதார்

இன்பமன்ேறா?
வள்ளியம்ைம அதிகக் கூச்ச
சில க்ஷணங்க

டேவ, கந்தன் அைத விட்

க்குப் பின் ம ப

ேபாய்த் த விக் ெகாண்ட .

ம ப
ம் கூச்சல்; ம ப
ம் வி தல், ம ப
இப்ப யாக நடந் ெகாண்ேட வந்த .
"என்ன கந்தா, வந்தவனிடத்தில் ஒ

விட்ட .

ம் த வல், ம ப

ம் கூச்சல்,

வார்த்ைத கூடச்

ெசால்லமாட்ேடெனன்கிறாேய? ேவெறா
என்ேறன்.

சமயம் வ கிேறன். ேபாகட் மா?"

"அடேபாடா! ைவதீகம்! ேவ க்ைகதாேன பார்த் க் ெகாண்
க்கிறாய்: இன்
சிறி ேநரம் நின் ெகாண்
. இவளிடம் சில விவகாரங்கள் தீர்க்க
ேவண் யி க்கிற . தீர்ந்த டன் நீ ம் நா ம் சில விஷயங்கள் ேபசலாம்
என்றி க்கிேறன். ேபாய்விடாேத இ " என்ற .

ம்
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நின்

ேமன்ேம

ம் பார்த் க் ெகாண்

சிறி ேநரம் கழிந்த டன் ெபண்
நாணத்ைத விட் விட்ட .
உடேன பாட் , ேநர்த்தியான
இரண்ேட 'சங்கதி' பின் மற்ெறா
கந்தன் பா
ேகாலாகலம்.

ந்ேதன்.

ம் இன்ப மயக்கத்திேல நான் நின்றைத மறந்

க்கடாக்கள். ஒ

வாிக்கு ஒ

வர்ண ெமட் ,

பாட் .

ந்த டன் வள்ளி, இ

ந்த டன் அ , மாறி, மாறிப் பா -

சற் ேநரம் ஒன்ைறெயான் ெதாடாமல் விலகி நின் பா க் ெகாண்ேட யி க்கும்.
அப்ேபா வள்ளியம்ைம தானாகேவ ேபாய்க் கந்தைனத் தீண் ம். அ த விக்
ெகாள்ள வ ம். இ ஓ ம்-ேகாலாகலம்!
இங்ஙனம் ெந ம் ெபா

ெசன்ற பின் வள்ளியம்ைமக்குக் களிேயறி விட்ட .

நான் பக்கத்
ட் ேல தாகத் க்கு ஜலம் கு த் விட்
ேபாவைத அவ்விரண் கயி க ம் கவனிக்கவில்ைல.
நான் தி ம்பி வந்

பார்க்கும்ேபா

வள்ளியம்ைம

வரப் ேபாேனன். நான்

ங்கிக் ெகாண்

ந்த . கந்தன்

என் வரைவ எதிர்ேநாக்கியி ந்த . என்ைனக் கண்ட டன், "எங்கடா ேபாயி ந்தாய்?
ைவதீகம்! ெசால் க் ெகாள்ளாமல் ேபாய் விட்டாேய" என்ற .
"அம்மா நல்ல நித்திைர ேபா

க்கிறேத?" என்

ேகட்ேடன்.

ஆஹா! அந்த க்ஷணத்திேல கயிற்றி
ந் ெவ த் ெவளிப்பட் என் ன்ேன
நின்ற ேதவ ைடய மகிைமைய என்ெனன் ெசால்ேவன்! காற் த் ேதவன்
ேதான்றினான். அவன் உடல் விம்மி விசாலமாக இ க்குெமன் நிைனத்தி ந்ேதன்.
வயிர ஊசிேபால ஒளிவ வமாக இ ந்த .
"நமஸ்ேத வாேயா, த்வேமவப்ரத்யக்ஷம் ப்ரஹ்மா
காற்ேற ேபாற்றி. நீேய கண்கண்ட பிரமம்.

"
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அவன் ேதான்றிய ெபா திேல வான
ம் பிராண சக்தி நிரம்பிக் கனல்
ெகாண்
ந்த . ஆயிர ைற அஞ்ச ெசய் வணங்கிேனன்.

சிக்

காற் த் ேதவன் ெசால்வதாயினன்: "மகேன, ஏதடா ேகட்டாய்? அந்தச் சிறிய கயி
உறங்குகிறதா என் ேகட்கிறாயா? இல்ைல, அ ெசத் ப்ேபாய் விட்ட . நான்
பிராண சக்தி. என் டன் உற ெகாண்ட உடல் இயங்கும். என் உறவில்லாத சவம்.
நான் பிராணன். என்னாேல தான் அச்சி கயி உயிர்த்தி ந் சுகம் ெபற்ற . சிறி
கைளப்ெபய்திய டேன அைத உறங்க-இறக்க-விட் வி ேவன். யி ம் சா தான்.
சா ம் யிேல. நான் விளங்குமிடத்ேத அவ்விரண் ம் இல்ைல. மாைலயில் வந்
ஊ ேவன். அ ம ப பிைழத் வி ம். நான் விழிக்கச் ெசய்கிேறன். அைசயச்
ெசய்கிேறன். நான் சக்தி குமாரன் என்ைன வணங்கி வாழ்க" என்றான்.
''நமஸ்ேத வாேயா த்வேமவ ப்ரத்யக்ஷம் ப்ரஹ்மா

; த்வ ேமவ ப்ரத்யக்ஷம் ப்ரஹ்ம

வதிஷ்யாமி''
-----------21. வண்ணான் ெதாழில்
ேவத ரத்தில் குள்ளச்சாமி என்ெறா

பரேதசியி க்கிறார். அவ க்கு வய

ஐம்பேதா, அ பேதா, எ பேதா, எண்பேதா யா க்கும் ெதாியா . அவ ைடய உயரம்
நாலைர அ யி க்கும். க நிறம். குண் சட் ையப் ேபால் கம். உடம்ெபல்லாம்
வயிரக்கட்ைட ேபாேல. நல்ல உ தியான ேபர்வழி.
அவ க்கு வியாதிெயன்பேத கிைடயா . ெசன்ற பத் வ ஷங்களில் ஒேர தடைவ
அவர் ேமேல ெகாஞ்சம் ெசாறி சிரங்கு வந்த . பத் நாளி ந் நீங்கிவிட்ட . அந்த
மனிதர் ஜடபரத ைடய நிைலைமயிேல யி ப்பதாகச் ெசால்லலாம். ேபசினால்
பயித்தியக்காரன் ேபசுவ ேபா
க்கும். இ த்தி த் , திக்கித் திக்கி, ன்பின்
சம்பந்தமில்லாமல் வி ங்கி வி ங்கிப் ேபசுவார். ெத விேல ப த் க் கிடப்பார்.
பசித்தேபா எங்ேக ம் ேபாய்ப் பிச்ைச வாங்கிச் சாப்பி வார். கள் கு ப்பார்.
கஞ்சாத் தின்பார். மண்ணிேல ர வார். நாய்க டன் சண்ைட ேபா வார்.
தியிேல ெபண் பிள்ைளக
திடீெரன்

ஒ

ட் க்குள்

க்ெகல்லாம் அவைரக் கண்டால் இரக்க ண்டாகும்.
ைழந் , அந்த

ட்

க்கும் குழந்ைதகள் ெநற்றியிேல

தி நீற்ைறப் சி விட் ஓ ப் ேபாவார். யாராவ திட் னா ம், அ த்தா
ெபா த் க்ெகாண் உடேன அவ்விடத்ைத விட் ஓ ப்ேபாய் வி வார்.

ம்
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சாமானிய ஜனங்கள் அவ க்கு

வய க்கு ேமேல ஆகிவிட்டெதன் ம், ெந ங்

காலமாக, இப்ேபாதி ப்ப ேபாலேவ, நாற்பைதம்ப வய ேபாேலதான்
இ க்கிறாெரன் ம் ெசால் கிறார்கள். ஆனால் இந்த வார்த்ைத எவ்வள
நிச்சயெமன்பைத நிர்ணயிக்க இடமில்ைல.
அவர் ைகயால் வி தி வாங்கிப் சிக் ெகாண்டால் ேநாய் தீர்ந்
நம்பிக்ைக ம் பலர் ெகாண்
க்கிறார்கள்.

ரம்

வி ெமன்ற

ேமற்ப குள்ளச் சாமியார் ஒ நாள் தாம் தியில் நடந் வ ம்ேபா ,
கின்
ேமேல கிழிந்த பழங் கந்ைதகைளெயல்லாம் ஒ ெபாிய அ க்கு ட்ைட கட் ச்
சுமந் ெகாண் வந்தார். இந்தச் சாமியாைரக் கண்டால் நான் கும்பி வ வழக்கம்.
அப்ப ேய கும்பிட்ேடன். ஈெயன் பல்ைலக் காட் ப் ேபைதச் சிாிப் ச் சிாித்தார்.
கண்ைணப் பார்த்தால் கு ம் கூத்தா கிற .
"ஏ சாமி, உனக்ெகன்ன பயித்தியமா? கந்ைதகைளக் கட்
சுமக்கிறாய்?' என்

ஏன்

கிேல

ேகட்ேடன்.

"நீ ெநஞ்சுக்குள்ேள சுமக்கிறாய், நான்
கின் ேமேல சுமக்கிேறன்" என் ெசால்
ஓ ப்ேபாய் விட்டார். உடேன நான் ெபா ள் ெதாிந் ெகாண்ேடன். அஞ்ஞானப் பழங்
குப்ைபகைள ம், பழங் கவைலகைள ம், பழந் ன்பங்கைள ம், பழஞ்
சி ைமகைள ம் மனதில் ணாய்ச் சுமந் திாி ம் சாமான்ய மனித ைடய
அறி னத்ைத விளக்கும் ெபா ட் ேமற்ப சாமியார் இந்த தி ஷ்டாந்தத்ைதச்
ெசான்னாெரன் ெதாிந் ெகாண்ேடன்.
பின்ெனா
தண்டச்ேசா

நாள் அவாிடம் பாிகாசமாக நான் "சாமி" இப்ப ப் பிச்ைச வாங்கித்
தின்

ெகாண்

ஜீவனம் பண்

கிறாேய, ஏேத

ம் ெதாழில் ெசய்

பிைழக்கக் கூடாதா?" என் ேகட்ேடன். அந்தப் பரேதசி ெசால் கிறார். "தம்பி,
நா ம் ெதாழில் ெசய் தான் பிைழக்கிேறன். எனக்கு வண்ணான் ேவைல.
ஐம் லன்களாகிய க ைதகைள, ேமய்க்கிேறன், அந்தக்கரணமான
ெவ க்கிேறன்" என்றார்.

ணி

ட்ைடகைள

ஆம். பாிசுத்தப்ப த் கிறவேன ஆசாாியன். அவ ைடய ெசால்ைல மற்றவர்
ஆதாிக்க ேவண் ம். ேமேல சாமியா ைடய ற நைடகள் கு ம்பம் நடத் ம்
கி ஹஸ்தர்க க்குத் தகுதியல்ல. ஆனால் அவ ைடய உள்ள நைடைய உலகத்தார்
பின்பற்றேவண் ம். ஐம் லன்களாகிய க ைதகைள மீறிச் ெசல்லாதப கட் ப்ப த்தி
ஆள ேவண் ம். உள்ளத்ைத மாசில்லாதப சுத்தமாகச் ெசய் ெகாள்ளேவண் ம்.
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அ க்குத் தீர்க்கும் ெதாழில் ெசய்ேவார் நம ேதசத்தில் மாகாணத் க்கு லக்ஷம் ேபர்
ேவண் ம். ஹிந் க்கள் தற்காலத்தில் குப்ைபக்குள்
கிப் ேபாய்க் கிடக்கிறார்கள்.
ட்ைட ம் ெத ைவ ம் சுத்தமாக ைவத் க் ெகாள்ளவில்ைல. ஜலதாைரகைள
ஒ ங்கு ப த்தவில்ைல. கிண கைள ம், குளங்கைள ம், சுைனகைள ம் சுத்தமாக
ைவத் க் ெகாள்ளவில்ைல. ேகாயிற் குளங்களில் ஜலம்
த் ெநளிகிற . நாற்றம்
குடைலப் பி ங்குகிற .
ம

ஷ்யாபிவி த்தியாவ

யா ?

திைய நீக்கித் தைரையச் சுத்த மாக்குதல், அ க்குப் ேபாகத்

ணிைய ம், நாற்ற

மில்லாதப குளத்ைத ம், ெபா வாக எல்லா விஷயங்கைள ம் சுத்தமாக்கி ைவத் க்
ெகாள் தல்.
நான் ேமற்ப

சாமியாாிடம், "சாமியாேர, ஞானெநறியிேல ெசல்ல வி ம் ேவான்

க்கியமாக எைத ஆரம்பத் ெதாழிலாகக் ெகாள்ள ேவண் ம்?" என்
குள்ளச்சாமி ெசால் கிறார்:
" தலாவ , நாக்ைக ெவ

ேகட்ேடன்.

க்கேவண் ம். ெபாய் ெசால்லக்கூடா , றஞ்ெசால்லக்

கூடா , கஸ் தி கூடா , தற் கழ்ச்சி கூடா , வ ந்தச் ெசால்லலாகா , பயந்
ேபசக் கூடா . இ தான் வண்ணான் ெதாழில் ஆரம்பம். பிறகு அந்தக்கரணத்ைத
ெவ த்தல் சுலபம். சில இடங்களில் ெபாய் ெசால் தீ ம்ப யாக இ ந்தால்
அப்ேபா ெமௗனத்ைதக் ெகாள்ளேவண் ம். ெமௗனம் சர்வார்த்த சாதகம். அைத
விட் ப் ேபசும்ப ேநர்ந்தால் உண்ைமேய ெசால்ல ேவண் ம். உண்ைம விரதம்
தவறக்கூடா . தவற ேவண் ய அவசியமில்ைல. உண்ைம கூறினால் தீங்கு
ேநாி ெமன் நிைனப்ேபார் ெதய்வம் உண்ைம ெயன்பைத அறிய மாட்டார்கள்.
ெதய்வம் உண்ைம. அதன் இஷ்டப்ப உலகம் நடக்கிற . ஆதலால் பயப்ப கிறவன்
டசிகாமணி. அந்தக்கரணத்ைத ெவ த்தலாவ அதி ள்ள பயத்ைத நீக்குதல்.
அந்தக்கரணத்ைதச் சுத்தி ெசய் விட்டால் வி தைல ண்டாகும்" என்றார்.
பின்

ெமா

சமயம் ேமற்ப

குள்ளச்சாமி என்னிடம் வந் , "தம்பி, நீ

இலக்கணக்காரனாச்சுேத! 'வண்ணான்' என்ற வார்த்ைதைய உைடத் ப் ெபா ள்
ெசால்

வாயா?" என்

ேகட்டார்.

நான் நைகத் , "சாமி, உைடக்கிற இலக்கணம் எனக்குத் ெதாியா " என்ேறன்.
அப்ேபா குள்ளச்சாமி ெசால் கிறார்: "வண்-ஆன் வண்ணான். ஆன் என்ப
ாிஷபம். வள்ளலாகிய ாிஷபம் நந்திேகசுரர். அவ ைடய ெதாழில் சுத்த
ஞான ர்த்தியாகிய சிவைனச் சுமந் ெகாண்
த்தல். தமிழ் நாட் ல்
ஞானாசாாியர்க க்கு ஆதி ர்த்தி ம் வள்ள மாகி நிற்கும் இந்த நந்தி பகவா ைடய
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ெதாழிலாகிய ஆசாாியத் ெதாழிைலேய நான் வண்ணான் ெதாழிெலன்
ெசால் கிேறன். எனக்கு வண்ணான் ெதாழில்" என் ேமற்ப குள்ளச்சாமி
ெசான்னார்.
--------22. க

க கேடாற்கசன்

ேவத ரத்தில் க
க கேடாற்கசன் என்பதாக ஒ வன் கிளம்பி யி க்கிறான். பைழய
வாபர கத் க் கேடாற்கச ைடய சாித்திரம் எல்லா க்கும் ெதாி ம். அரக்கு
மாளிைகயி
ந் பாண்டவர் தப்பி ஓ ம்ேபா இ ம்ப வனத்தில் தங்கினார்கள்.
அங்கி ந்த இ ம்பாசுரன் என்ற ராட்சசன் அவர்கைளப் பி த் த் தின்ன வந்தான்.
அந்த இ ம்பைன மன் ெகான் விட்டான். பிறகு அவன் தங்ைகயாகிய இ ம்பி
என்ற ராட்சசி மன் ேமல் காதல் ெகாண் தன்ைன மணந் ெகாள்ளச் ெசால்
வற்
த்தினாள். யமற்ற சேகாதரர் நால்வ ம் பிரமசாாிகளாய் இ க்ைகயில் தான்
தலாவ ஒ ராட்சசிையப் ேபாய்க் க யாணம் பண்ணிக் ெகாள்வதில் ம க்குச்
சம்மதமில்ைல. இ ப்பி குந்தியிடம் ேபாய் ைறயிட்ட தாள்.
குந்தி

மைன ேநாக்கி: "மகேன, ஒ

ெபண் வந்

காதல் கூ மிடத்

அவைள

ம ப்ப க்ஷத்திாிய தர்மமில்ைல. ஆண் மக்கள் அங்ஙனம் ெசய்யலாகா . ஆதலால்,
நீ இந்த ராட்சசிையக் கல்யாணம் பண்ணிக் ெகாள்க" என் கட்டைளயிட்டான். தாய்
ெசால் க்கிணங்கி மன் இ ம்பிையக் கல்யாணம் பண்ணிக் ெகாண்டான்.
இவ்வி வ க்கும் பிறந்த பிள்ைளேய வாபர க கேடாற்கசன். இவன் ம க்குச்
சமமான பல ம் பராக்கிர ம் உைடயவெனன் ேவதவியாசர் ெதாிவிக்கிறார்.
இ

நிற்க.

நம க
க கேடாற்கசைனக் கவனிப்ேபாம். இவன் ேவத ரத்தில் ஒ செராயக்
கைடயிேல பணவசூல் குமஸ்தாவாக இ க்கும் ராமசாமி நாயக்கர் என்பவ ைடய
மகன். இவ க்கு இப்ேபா வய சுமார் இ ப இ க்கலாம். சாராயக் கைடயில்
பிராந்தி, விஸ்கி, ஜின் த ய ஐேராப்பியச் சாராயங்கள் விற்கிறார்கள். ேவத ரத்தில்
கு
ம் ரம். ஆனப யால் ேமற்ப கைடக்குப் பற் வர ஜாஸ்தி. அங்குப் பண
வசூல்காரனாகிய ராமசாமி நாயக்க க்கு மாதம் எட்
பாய் சம்பளம். ெத ங்கு
ேபசும் நாயக்கர். நல்ல க்ஷத்திாிய வம்சம். ெத ங்கு ராஜ்யம் ேபான பிறகு ெகட் ப்
ேபாய்த் தாழ்ந்த நிைலைமக்கு வந்தி க்கும் நா
கூட்டத்ைதச் ேசர்ந்தவர்.
ேமற்ப ராமசாமி நாயக்கர் மக க்குத் தாய் தந்ைதயர் ைவத்த ெபயர்
ேகாவிந்தராஜு . அவன் தானாக ைவத் க் ெகாண்ட ெபயர் க
க கேடாற்கசன்.
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அவன் உயரம் ஐந்ேதகால் அ யி க்கலாம். குண்
ைள ேபாேல வயிரமான
உடம் . இவன் ேமேல ேமாட்டார் வண் ஒட்டலாம். மாட் வண் விடலாம். இவன்
தைல ேராமத்தில் ந்
ராத்தல் கல் ெதாங்க விடலாம். இவன் தைலயிேல நாற்ப
ேபரடங்கிய ெபாிய ெதாட் ைல நி த்தி ைவக்கலாம். இவன் இரண் விரல்கைளக்
ெகாண மகா பாரதப் ஸ்தகத்ைதக் கிழித் ப் ேபா வான்; இவன் பல் னால்
கல்ைலப் ேபர்த் ப் ேபா வான். இவன் நகத்தால் கதைவப் பிளப்பான்.
வய

இ ப க்குேமல் ஆக மில்ைல. ேநற் க் காைலயில் இந்தப் ைபயன்

என்ைனப் பார்க்கும் ெபா ட்டாக வந்தி ந்தான். தலாவ , தன் ைடய
ெதாழில்கைள எல்லாம் என் ட் ல் ெசய் காட் னான். நான் மிக ம்
ஆச்சாியப்பட்ேடன்.
பிறகு இவ ைடய த்தி எந்த நிைலைமயில் இ க்கிறெதன்பைதப் பாிேசாதைன
ெசய் ம் ெபா ட்டாக அவ டன் சிறி ேநரம் சம்பாஷைண ெசய் பார்த்ேதன்.
அவன் ைகயில் ஒ குறிப் ப் ஸ்தகம் (பாக்ெகட் ேநாட் க்) ைவத் க்
ெகாண்
ந்தான். அைதப் பார்த்தால் சின்ன ைபபிேளா அல்ல ைடாி (தினசாி)ேயா
என்

ஐயப்ப ம்ப யாக இ ந்த . "ைகயில் என்ன; ைடாி ஸ்தகமா?" என்

ேகட்ேடன். அந்தப் ைபயன் ஹி என்
மந்திரவாதப் ஸ்தகம்" என்றான்.
"நான் வாசிக்கலாமா?" என்

பல்ைலக் காட் க் ெகாண் , "இல்ெலங்க;

ேகட்ேடன். "வாசிக்கலாம்" என்

ஸ்தகத்ைத என் ைகயில் ெகா த்தான். அ
எ திய .

ெசால்

அந்தப்

அச்சிட்ட ஸ்தகமன் , அவன் ைகயால்

"பல ஊர்களில் சஞ்சாரம் பண்ணிேனன். பல சா க்களிடம் ேகட்ட
மந்திரங்கைளெயல்லாம் இதில் எ தி ைவத்தி க்கிேறன். நான் அவர்க க்கு (அந்த
சா க்க க்குப்) பத்திரம் தயார் பண்ணிக் ெகா ப்ேபன்" என் க
க கேடாற்கசன்
ெசான்னான். "பத்திரமா? அெதன்ன?" என்
அவன் ெசால்

ேகட்ேடன்.

கிறான்: "அைதப் பாமர ஜனங்கள் கஞ்சா இைல என் ம்

ெசால் வார்கள்; சா க்க க்கு மனைத ஒ நிைலயில் நி த்திப் பிரமத்திேல
ெகாண் ேசர்க்க அ உபேயாக ங்க. ைமசூாில் நான் ேபான மாசம்
ேபாயி ந்ேத ங்க. அங்ேக ெபாிய சாமியா ங்க, அவர் தான் எனக்கு ஆஞ்சேநயர்
மந்திரம் கற் க் ெகா த்தா ங்க. அவர் ஒ நாைளக்கு ஒன்றைர பாய் கஞ்சா
வாங்கிப் ைக கு ப்பா ங்க. அவர் மனைத உள்ேள ெகாண் நி த்தினால் பிறகு
அைத ெவளிேய இ ப்ப கஷ்டங்க" என்றான்:
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இவன் இப்ப ச் ெசால் க் ெகாண்
க்ைகயில் எனக்கு அந்தப் ஸ்தகத்ைதப்
பார்க்க ேவண் ம் என்ற அவா அதிகப்பட்ட . ஸ்தகத்ைதக் ைகயிெல த் த்
திறந்தேபா அதி
ந் ெபாலெபாலெவன் இ ப
ப்ப
ண் க் காயிதங்கள்
உதிர்ந்தன். எனக்கு ஆராய்ச்சியிேல பிாியம் அதிகமானப யால் தலாவ அந்தத்
ண் க் காயிதங்கைளப் ாிேசாதைன ெசய் பார்த் விட் ப் பிறகு
ஸ்தகத் க்குள்ேள ைழேவாம் என் ேயாசித் அந்தக் காயிதங்கைளப் பார்த்ேதன்.
அவற்றின் விவரம் பின்வ மா :
தலாவ : 'ேஹாம் ல் ஸ்டாம்ப்'
அதில் ஒவ்ெவா
ேபாட்

ன்

ஸ்டாம் க்கு ந வி

இ ந்த .

ம் அனிெபஸன்ட் அம்மாள் தைல

க்கிற . சுற்றி "ெதய்வத் க்கா ம் ேதசத் க்காக ம், ராஜா க்காக ம்,

சிைறபட்டவர்" என்ெற தியி ந்த . அைதச் சூழ நான்கு றத்தி
ெத

ங்கு, உ

, நாகாி, கன்னட

இரண்டாவ : ஒ
இந்தியன் ேல
என்

சின்ன

றத்தி

ல்" என்ெற தியி ந்த .

க்கட் அதில் இங்கிலீஷ் பாைஷயில் "மிஸ்.தாரா;

ஸாண்ேடா" என்

மற்ெறா

பிகளில் "ேஹாம்

ம் இங்கிலீஷ்,

ம், ேபாட்

ஒ

றத்தி

ம், ெவளிச்சீட்

(ஔட் பாட்ஸ)

ந்த .

ன்றாவ : ஒ ேலசான காயிதத்ைதப் ேபான்ற ெசப் த் தக . அதில் ஏேதா
சக்கரம் ெச க்கும் ெபா ட் ைவத் க் ெகாண்
ப்பதாகக் கேடாற்கசன்
ெசான்னான்.
நாலாவ : ராம

ர்த்தி சர்க்கஸ் ஆட்ட ஜாப்தா.

ஐந்தாவ : ஒ கிறிஸ்தவப் ைபய ைடய ேநர்த்தியான ைகப்படம். அவன்
யாெரன் ேகட்டதற்குத் தன் ைடய சிேநகிதெனன் ம் இ ம்பாைலயில் ேவைல
பார்க்கிறாெனன் ம் தன்ைனப் ேபாலேவ குஸ்தி வைகயறாத் ெதாழில்களில்
பழக்கமைடயவெனன் ம், அவ க்குக் க
க கும்பகர்ணன் என்
ைவக்கலாெமன் ம் கேடாற்கசன் ெசான்னான்.
ஆறாவ : ம ப
கம்ெபனி, ஒ

ம் ஒ

ெபயர்

க்கட், அதில் இங்கிலீஷில்"எ ஸன் கிேனமாேடாக்ராப்

ஆைள உள்ேள வி " என்ெற தியி ந்த .

ஏழாவ :
கரட் ெபட் யி
ந்ெத த்த ர்க்ைக படம். அதில் ேதவி
மகிஷாசுரைனக் ெகால் கிறாள். பக்கத்தில் விநாயக ைடய தைல மாத்திரம்
ெதாிகிற . உடம்ெபல்லாம் மைறந்தி க்கிற . சின்ன சுப்ரமணியன் ஒன்றி க்கிற .
அம்ம க்குப் பதினா ைககள் ேபா வதற்குப் பதிலாக எட் ைக ேபாட்
ந்த .
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எட்டாவ : இரண் சிங்க டன் ஒ
பத்திாிைகயி
ந் கத்தாித்த .

மனிதன் சண்ைட ேபா வ

ஒன்பதாவ : ேயசுகிறிஸ் , மாட் க் ெகாட்டைகயில் பிறந்
ேபாட் க் கிடப்பதாகக் குழந்ைத
வங் காட் ய
படம்.
பத்தாவ : சாதாரண வ ஷத்
வ ஷத்

மார்கழி மாதம் 18-ஆம் ேததி

ேபால ஒ

படம்.

ைவக்ேகால் ேமேல

தல் விேராதி கி

சித்திைர மாதம் 16-ம் ேததி வைரயில், ஏகாதசி, ஷஷ் , பிரேதாஷம், காிநாள்,

யமகண்டம், ராகுகாலம், குளிைக காலம், வாரசூைல இவற்றின் அட்டவைண.
பதிேனாராவ : இனி ேமன்ேம ம் அ க்கிக்ெகாண் ேபானால்
ப ப்பவர்க க்குப் ெபா ைமயில்லா ேபாய் வி ம் என்ற அச்சத்தால் இங்கு
ேமற்ப கீேழ திர்ந்த ண் க் காயிதங்கைளப் பற்றிய
விவரங்க ம்
ெதாிவிக்காமல் வி கிேறன். அதில் அேநகம் கேடாற்கச ைடய சிேநகிதர்க ைடய
ேமல் விலாசம். ஒ
ண் க் காயிதத்தில் குங்குமம் சுற்றியி ந்த . அ ேகாயி ல்
ெகா த்தெதன் ம், அம்மன் பிரசாத ெமன் ம் கேடாத்கசன் விளக்கினான்.
இனி அவன் மந்திரவாதப் ஸ்தகத் ள் எ தியி ந்த விேநாதங்களில் சிலவற்ைற
இங்கு காட் கிேறன்.
கணபதி மந்திரம்
ஓம் கணபதி; ஐ ம் கணபதி; கிளி ம் கணபதி; சவ் ம் கணபதி; வா வா; சகல
ஜனங்க ம்; ேபாகங்க ம்: சகல ேலாக சித்தி ம், உமக்கு வசியமான
வசியமாக ம். சுவா ஹா.

ேபால் எனக்கு

பஞ்சாட்சரம்
ஹாி ஓம் சிவாய நம;
அ

மார் மந்திரம்

ஓம் அ
வா. கி

மந்தா, ஆஞ்சேனயா, நேமா நாராயணா, சிரஞ்சிவியாகக் காத்
ம் ஸவ் ம், என் எதிாிகைள ெவன்

ரஷித்

என்ைனக் கா, கா, கா, ஸ்வாஹா!
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ஷ வசியத் க்கு மந்திரம்
நிலத்திேல

ைளத்தவேள, நீலப்

த்தவேள, மனத் க்கு கவைல தீர்த்தவேள,

மன்னன் சிைற மீட்டவேள, குடத் த் தண்ணீர்ப் பாலாக ேவண் ம். ேகாவிந்தராஜு
என்ைனக் கண்டா கும்பிட ேவண் ம். தான் ஒ
யாக ேவ ம். அவன் ஒ
பசுவாகேவ ம்.
ையக் கண்ட பசு ந ங்கினாற்ேபால் ந ங்கி ஒ ங்கி வணங்கி
நிற்க ஸ்வாஹா! இந்த மந்திரத்ைத ஆயிரம் உ ஏற்றேவண் ம். ேவைள ெச யின்
வடக்ேக ேபாகிற ேவாில், ஞாயிற் க்கிழைம சூாியன் கிளம் கிற சமயத்தில், மஞ்சள்
ண்ைடக் கட் ப் பதினா விைச மந்திரத்ைத ஜபித் பிறகு, ேவர் அறாமல் பி ங்கி
ெவள்ளித் தாயித்தில் மஞ்சைள நீக்கி ேவைரச் ெச த்திக் கட் க் ெகாள்ள ேவண் ம்.
சகல வியாதிக

க்கும் மந்திரம்

ஓம், ாீங், அங், இந்தப்ப க்கு வி தியில் எ தி ஆயிரத்ெதட் உ ஜபித் சூடன்
கட் ைய அதன் ேமேல ைவத் க் ெகா க்க வியாதி தீ ம். இ ைக கண்ட .
சிரங்கு கண்ட டன் ெசய்கிற மந்திரம்
மசிமா மசி: நசி மா நசி:
சிரங்கு ைநய மந்திரம்
கசி: நசி!
ப த்தபின் உைடக்கும் மந்திரம்
நஞ்சு, பிஞ்சு , நாகமதாகிப் பிஞ்சு நஞ்சு ேபாக ஸ்வாஹா!
இராஜாைவ வசியம் பண்ண மந்திரம்
வசீகரா, வசீகரா, ராஜ வசீகரா, அச்சிட்ட பங்களா, தக்ஷணா
ேதவதாைய நம: இதற்கு ஆயிரத்ெதட் ெசய்ய ம்.
மற் ெமா

இராஜ வசிய மந்திரம்

ர்த்தி,

ர்க்கா
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அய் ம், கி
ஸர்வ

ம் சவ் ம், சவ் ம் கி

ம், ஐ ம், நவேகா

சித்தர் சாயம் நசி, நசி:

ைக ம் இன்ன ராஜா ம் வசி, வசி.

இந்த மந்திரங்கைளத் தவிர, ேமற்ப

க

க கேடாற்கச

ைடய ேநாட் க்கில்

இன் ம் இ ேபாலேவ ப்ப நாற்ப மந்திரங்க ம், பலவிதமான சக்கரங்க ம்
இ ந்தன. அந்த மந்திரங்கைள ம் சக்கரங்கைள ம் இப்ேபா
ஸ்தகத்தில்
ம்
விஸ்தாரமாகச் ெசால்லப் ேபானால் ெந ந் ரம் இந்த வியாசம் அள க்கு மிஞ்சி
நீண் வி ம். எனி
இைடக்காலத்

ம் நம

ஹிந்

ட ராஜாக்க

தர்மத்ைத ம், மந்திர மகிைமைய ம்,

ம், அேயாக்கியப்

ஜாாி, பண்டார, மந்திரவாதிக

ம்

எவ்வள ேக க் கிடமாகச் ெசய் விட்டார்கெளன்பைத விளக்க, ேமற்கூறிய
தி ஷ்டாந்தங்கேள ேபா ெமன் நிைனக்கிேறன். இன் ம் அவ ைடய குறிப் ப்
ஸ்தகத்தில் ேபாகப் ேபாகப் ெப ம் ேக யாக இ ந்த . எனக்கு அவற்ைற
ெயல்லாம் பார்க்கும்ேபா சிாிப்ெபா பக்கம் வந்த . தைல ெயா பக்கம்
கி க்கிற் .
ஹிந் க்க

ைடய

ல பலமாகிய மந்திர சாஸ்திரத்ைத இைடக்காலத்

டர்

இவ்வள சீர்ெக த் ைவத்தி ப்பைத ம், அைதத் தற்காலத்
டர்களிேல பலர்
நம் வைத ம் நிைனக்கும்ேபா எனக்கு மிக ம் வ த்த ண்டாயிற் .
அைத நான் பார்ைவயிட் க் ெகாண்
க்ைகயில் குள்ளச் சாமி என்ற ேவத ரத்
ஞானி வந்தார். அவாிடம் அைதக் ெகா த்ேதன். அவர் அந்தப் ஸ்தகத்ைத
ெவளி ற்றத் க்குக் ெகாண் ேபானார். அங்கி ந் ெந ேநரமாகத் தி ம்பி
வரவில்ைல. என்ன ெசய்கிறார், பார்ப்ேபாெமன் ெசால் , நான் எ ந் ெவளி
ற்றத் க்கு வந்ேதன். என் டன் க
க கேடாற்கச ம் வந்தான். அங்கு ேபாய்ப்
பார்த்தால், குள்ளச்சாமி அந்தப் ஸ்தகத்தில் மண் எண்ெணைய விட் த் தீையக்
ெகா த்தி எாிய விட் ேவ க்ைக பார்த் க் ெகாண்
ந்தார். குழ நைதகள் பக்கத்தில்
நின் ேவ க்ைக பார்த்தனர். எனக்குச் சிாிப் வந்த . கேடாற்கசன்
ேகாெவன்ற தான். குள்ளச்சாமி ெபாிய ஞானிெயன் ம், பரம
ஷெரன் ம், அவர்
ெசய்த பற்றி வ த்தப்படக்கூடாெதன் ம் ெசால் நான் கேடாற்கசைனத் ேத தல்
ெசால் அ ப்பிேனன். ேபாகும்ேபா அவன் ைபக்குள் குள்ளச்சாமியார் ஒ
ெபாற்காசு ேபாட்டார். நான் ஒ
ண் க் காயிதத்தில் "ஓம் சக்தி" என்ற மந்திரத்ைத
எ தி அவன் ைபக்குள் ேபாட்ேடன்.
ெபாற் காைசக் கண்ட டன் கேடாற்கசன் ெகாஞ்சம் சந்ேதாஷமைடந்
ெகாண்டான். அப்ேபா குள்ளச்சாமி ெசால் கிறார்.

ன்சிாிப்

"எல்லாம் ெதய்வம்"-"தர்மேம மகா மந்திரம்" "உண்ைமக்கு ஜய ண் "
"எல்லாைர ம் வசப்ப த்த ேவண் மானார்ல, எல்லாைர ம் ெதய்வமாக நிைனத்
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மனத்தால் வணங்க ேவண் ம். இந்த விஷயங்கைளெயல்லாம் இந்த ேதசத்தில்
பர ம்ப ெசய்" என்றார்.
----------23. கத்திச் சண்ைட
ேநற்

சாயங்காலம் என்ைனப் பா‘க்கும் ெபா ட்டாக உ ப்பியி

சாமியார் வந்தார். "உம் ைடய ெபயெரன்ன?" என்

ந்

ஒ

ேகட்ேடன். "நாராயண பரம

ஹம்ஸர்" என் ெசான்னார். "நீர் எங்ேக வந்தீர்?" என் ேகட்ேடன். "உமக்கு
ஜந் க்களின் பாைஷையக் கற்பிக்கும் ெபா ட்டாக வந்ேதன். என்ைன
உ ப்பியி
க்கும் உழக்குப் பிள்ைளயார் அ ப்பினார்" என்
கற் க் ெகா ம்" என்ேறன். அப்ப ேய கற் க் ெகா த்தார்.
காக்காய்ப் பாைஷ மிக ம் சுலபம். இரண்
"கா" என்றால் 'ேசா

ெசான்னார். "சாி,

மணி ேநரத்திற்குள் ப த்

ேவண் ம்' என்றர்த்தம். 'கக்கா என்றால் என்

விடலாம்.
ைடய

ேசாற்றில் நீ பங்குக்கு வராேத' என்றர்த்தம். 'காக்கா' என்றால் 'எனக்கு ஒ
கண்ேண' என்றர்த்தம். இ

த்தம் தா

ஆண் காக்ைக ெபண் காக்ைகைய ேநாக்கிச் ெசால்

கிற

வார்த்ைத. 'காஹகா என்றால் சண்ைட ேபா ேவாம்' என்றர்த்தம். 'ஹாகா' என்றால்
'உைதப்ேபன்' என்றர்த்தம். இந்தப்ப

ஏறக்குைறய ம

ஷ்ய அகராதி

ம் காக்ைக

பாைஷயிேல, க, ஹா, க்ஹ, த ய ஏெழட் அக்ஷரங்கைளப் பல ேவ விதமாகக்
கலந் அைமக்கப்பட்
க்கிற . அைத
ம் மற்றவர்க க்குச் ெசால்ல இப்ேபா
சாவகாசமில்ைல. பிற க்குச் ெசால்ல ம் கூடா . அந்த நாராயண பரம ஹம்ஸ க்குத்
தமிழ் ெதாியா . ஆைகயால் அவர் பத்திாிைககைள வாசிக்க மாட்டார்.
இல்லாவிட்டால் நான் ேமற்ப நாைலந் வார்த்ைதகள் தி ஷ்டாந்தத் க்காக
எ தினாதினாேலேய அவ க்கு மிகுந்த ேகாப ண்டாய் வி ம். ஒ வார்த்ைதகூட
மற்றவர்க க்குச் ெசால்லக்கூடாெதன் என்னிடம் வற்
த்திச் ெசான்னார்.
"ேபானால் ேபாகட் ம். ஐேயா, பாவம்" என்

நா

வார்த்ைத காட்

ைவத்ேதன்.

இன் சாயங்காலம் அந்த பாைஷைய பாீட்ைச ெசய் பார்க்கும் ெபா ட்டாக,
ேமல் மாடத்
ற்ற ெவளியிேல ேபாய் உட்கார்ந் பார்த்ேதன். பக்கத்
ட்
ெமத்ைதச் சுவாின் ேமல் நாற்ப காக்ைக உட்கார்ந்தி க்கிற . "நாற்ப காக்ைககள்
உட்கார்ந்தி க்கின்றன என் பன்ைம ெசால்ல ேவண்டாேமா?" என் எண்ணிச் சில
இலக்கணக்காரர்கள் சண்ைடக்கு வரக்கூ ம். அ பிரேயாஜனமில்ைல. நான்
ெசால்வ தான் சாியான பிரேயாகம் என்பதற்கு ேபாகர் இலக்கணத்தில்
ஆதாரமி க்கின்ற . "ேபாகர் இலக்கணம் உமக்கு எங்ேக கிைடத்த ?" என்
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ேகட்கலாம். அெதல்லாம் மற்ெறா சமயம் ெசால் கிேறன். அைதப்பற்றி இப்ேபா
ேபச்சில்ைல. இப்ேபா காக்காய்ப் பார் ெமண்ைடக் குறித் ப் ேபச்சு.
அந்த நாற்பதில் ஒ கிழக் காக்ைக ராஜா. அந்த ராஜா ெசால் கிற : "மனித க்குள்
ராஜாக்க க்கு உயர்ந்த சம்பளங்கள் ெகா க்கிறார்கள். ேகா ஏைழக க்கு அதாவ
சாதாரணக் கு க க்குள்ள ெசாத்ைத விட ராஜா க்கு அதிக ெசாத் . ேபான மாசம்
நான் பட்டணத் க்குப் ேபாயி ந்ேதன். அங்ேக ஷியா ேதசத் க் ெகாக்கு ஒன்
வந்தி ந்த . அங்ேக சண்ைட மால்ப கிறதாம். ஜார் சக்கரவர்த்தி கட்சி ஒன் .
அவர் ேயாக்கியர். அவைரத் தள்ளிவிடேவண் ெமன்ப இரண்டாவ கட்சி. இரண்
கட்சியா ம் அேயாக்கியர்களாதலால் இரண்ைட ம் ெதாைலத் விட ேவண் ம் என்
ன்றாவ கட்சி ேமற்ப
ன் கட்சியா ம் தி டெரன் நாலாவ கட்சி இந்த
நா கட்சியாைர ம் ெபாங்க ட் விட் ப் பிறகுதான் ேயசு கிறிஸ் நாதைரத் ெதாழ
ேவண் ெமன் ஐந்தாவ கட்சி. இப்ப ேய ற்றி ப கட்சிகள் அந்த ேதசத்தில்
இ க்கின்றனவாம்.
"இந்த 120 கட்சியார் பரஸ்பரம் ெசய் ம் ஹிம்ைஸ ெபா க்காமல், இந்தியா க்குப்
ேபாேவாம், அங்ேகதான் சண்ைடயில்லாத இடம். இமயமைலப் ெபாந்தில் வசிப்ேபாம்'
என் வந்ததாம். அ சும்மா பட்டணத் க்கு வந் அனிெபஸன்ட் அம்மா ைடய
தியசாபிகல் சங்கத் த் ேதாட்டத்தின் சில காலம் வசிக்க வந்த . அந்தத் ேதாட்டக்
காற்

சமாதான ம், ேவதாந்த வாசைன

வசித்தால், ஷியாவில் ம
ேதாஷம் நீங்கி வி ெமன்

ைடயதாதலால் அங்ேக ேபாய்ச் சிலகாலம்

ஷ்யர் பரஸ்பரம் ெகாைல பண் ம் பாவத்ைதப் பார்த்
ேமற்ப ெகாக்கு இமயமைலயிேல ேகள்விப்பட்டதாம்.

"ேகட்டீர்களா, காகங்கேள, அந்த ஷியா ேதசத் ஜார் சக்கரவர்த்திைய இப்ேபா
அ த் த் ரத்திவிட்டார்களாம். அந்த ஜார் ஒ வ க்கு மாத்திரம் ேகாடா
ேகா யான சம்பளமாம். இப்ேபா நம் ைடய ேதசத்திேல கூடத் தி வாங்கூர்
மகாராஜா, ைமசூர் ராஜா த ய ராஜாக்க க்குக்கூட எல்லா ஜனங்க
ெபாிய ெபாிய ஆஸ்தி ைவத்தி க்கிறார்கள்.

ம் ேசர்ந்த

"நாேனா உன்ைன ணாக ஆ கிேறன். ஏதாவ சண்ைடகள் ேநாிட்டால்
என்னிடம் மத்தியஸ்தம் தீர்க்க வ கிறீர்கள். நான் ெதாண்ைடத் தண்ணீைர வற்ற த்
உங்க க்குள்ேள மத்தியஸ்தம் பண் கிேறன். ஏேத ம் ஆபத் ேநாிட்டால், அைத
நீக்குவதற்கு என்னிடம் உபாயம் ேகட்க வ கிறீர்கள். நான் மிக ம் கஷ்டப்பட்
உபாயம் கண் பி த் ச் ெசால் கிேறன். இதற்ெகல்லாம் சம்பளமா? சா க்ைகயா?
ஒ இழ ம் கிைடயா . தண்டத் க்கு உைழக்கிேறன். எல்லாைர ம் ேபாேல நா ம்
வயிற் க்காக நாள்
வ ம் ஓ உழன் பா பட் த்தான் தின்ன
ேவண் யி க்கிற . அேட காகங்கள், ேகளீர்:
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"ஒவ்ெவா காக்ைகக்கும் நாள்ேதா ம் கிைடக்கிற ஆகாரத்தில் ஆறிேல ஒ
எனக்குக் ெகா த் விட ேவண் ம்: அைத ைவத் க் ெகாண் நா ம் என்
ெபண்டாட்

ம், என் குழந்ைதக

பங்கு

ம், என் அண்ணன், தம்பி, மாமன், மச்சான், என்

ைவப்பாட் யார் ஏ ேபர், அவர்க ைடய கு ம்பத்தார் இத்தைன ேப ம் அைர
வயி ஆகாரம் கஷ்டமில்லாமல் நடத் ேவாம். இப்ேபா என் கு ம்பத் க்
காக்ைகக க்கும் மற்றக் காகங்க க்கும் எவ்விதமான ேவற் ைம ம் இல்ைல.
ஏெழட்

நா

கறியில்ைல; எ

க்கு

ந்தி ஒ

ட் க் ெகால்ைலயிேல கிடந்த ! அ

ேசாறில்ைல;

ம்பில்ைல; ஒன் மில்ைல; அசுத்த வஸ் கிடந்த . அைதத் தின்னப்

ேபாேனன். அங்ேக ஒ கிழவன் வந் கல்ைல எறிந்தான். என் ேமேல, இந்த
வலச்சிறகிேல காயம். இ சாிப்படா . இனிேமல் எனக்குப் பிரைஜகள் ஆறில் ஒ
பங்கு ெகா த் விட ேவண் ம்" என் ெசால் ற் .
இைதக் ேகட்ட டன் ஒ

கிழக்காகம் ெசால்

கிற :

"மகாராஜா? தாங்கள் இ வைரயில்லாத திய வழக்கம் ஏற்ப த் வ
நியாயமில்ைல. இ ந்தா ம் அவசரத்ைத ன்னிட் ச் ெசால் கிறீர்கள்! அதற்கு
நாங்கள் எதிர்த் ப் ேபசுவ நியாயமில்ைல. ஆனால் தங்க க்குள்ள அவசரத்ைதப்
ேபாலேவ என் ேபான்ற மந்திாிமா க்கும் அவசர ண்ெடன்பைதத் தாங்கள்
மறந் விட்டைத நிைனக்க எனக்கு மிகுந்த ஆச்சாிய ண்டாகிற . தங்க க்கு
ஒவ்ெவா காக்ைக ம் தன் வ ம்ப யில் பன்னிரண் ல் ஒ பகுதி கட்ட
ேவண் ெமன் ம், அதில்

ன்றில் ஒ

பாகம் தாங்கள் மந்திாிமார் ெசல க்குக்

ெகா க்க ேவண் ெமன் ம், ஏற்ப த் தல் நியாயெமன்

என் த்தியில் ப கிற "

என் ெசால் ற் . அப்ெபா
ஒ அண்டங்காக்ைக எ ந் : "கக்கஹா கக்கஹா,
நீங்கள் இரண் கட்சியா ம் அேயாக்கியர்கள். உங்கைள உைதப்ேபன்" என்ற .
ேவெறா காகம் எ ந் சமாதானப்ப த்திற் . இதற்குள் மற்ெறா காகம் என்ைனச்
சுட் க்காட் : "அேதா அந்த ம ஷ்ய க்கு நாம் ேபசுகிற விஷயம் அர்த்தமாகிற .
ஆதலால் நாம் இங்ேக ேபசக்கூடா . ேவறிடத் க்குப் ேபாேவாம்" என்ற . உடேன
எல்லாக் காகங்க ம் எ ந் பறந் ேபாய்விட்டன.
இ நிஜமாக நடந்த விஷயமில்ைல. கற்பைனக் கைத.
------------24. ''வளர்பிைற'' குழந்ைதக் கைத
ர ந்திர நாத டாகூ ைடய வங்காளிப் பாட்ைட இங்கிலீஷ் ப த்திய

ல்களில்

''வளர்பிைற'' என்பெதான் . குழந்ைதகைளப் பற்றிய பாட் . மிக ம் சாமர்த்தியமாக
எ தியி க்கிறார்.
சில ெமாழி ெபயர்ப் கள் காட் கிேறன்:
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''நான் எங்கி ந் வந்ேதன்? நீ என்ைன எங்ேக ெபா க்கிெய த்தாய்?'' என்
குழந்ைத தாயினிடம் ேகட்ட . அதற்குத் தாய் ெசால் கிறாள்.
''என் ெசல்வேம.
என ெநஞ்சிைட வி ப்பமாய் மைறந் நீ நின்றாய், நான் விைளயாட் ப்
ெபண்ணாக விைளயா ய ெபாம்ைமகளிேல நீ இ ந்தாய்.
களி மண்ணாேல நான் ஸ்வாமி பண்ணிப் பண்ணியழித்தேபா
பண்ணிேனன்.
ட் க் கு

ெதய்வத் டன் நீ ேகாயில் ெகாண்

உன்ைனத்தான்

ந்தாய், அதைன வணங்குைகயில்,

நின்ைனேய வணங்கிேனன்''
''விைளயாட் ப் பண்டங்கள்'' என்
ெசால் கிறான்:

மற்ெறா

பாட் . அதில் தந்ைத

''குழந்தாய், குச்சிகைள ம் மண்பண்டங்கைள ம் ைவத் க் ெகாண் அவற் டேன
கலக்கும் வித்ைதைய நான் மறந் விட்ேடன். என விைளயாட் க்கு விைலேயறிய
பண்டங்கள் ேவண் ப் ெபான் ம் ெவள்ளி ம் திரளாகக் குவிக்கிேறன். நீ
கண்ணிலகப்பட்ட ெபா ைளெயல்லாம் ைவத் க் ெகாண் ரஸமான
விைளயாட் க்கள் பைடக்கிறாய், என் ம் ெபறக்கூடாதனவற்ைற ேவண்

நான்

வ ைமைய ம் ேநரத்ைத ம் ெசலவி கிேறன்!''
''ேமகங்க

ம் அைலக

அதிேல குழந்ைத ெசால்

ம்'' என்பெதா

பாட் .

கிற :

''அம்மா! அைலக்குள்ேள வாழ்ேவார் என்ைனக் கூப்பி கிறார்கள்.
''காைல

தல் இர

வ கிேறாம்'' என்
''எப்ப

வைர பா கிேறாம். திக்குத்திைசயில்லாமல் எங்கும் சுற்றி

ெசால்

என்ைனயைழக்கிறார்கள்.

உம் டன் ேசரலாம்?'' என்றால்
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''கைரேயாரத் க்கு வந்
ெகாண்

கண்ைண

க் ெகாள்

. அைலகள் வந்

உன்ைனக்

ேபாகும்'' என்கிறார்கள்.

அதற்கு நான்: '' ட் ல் அம்மா என்ைன மாைலயில் ேத வாள். அவைள எப்ப
பிாிந்

வ ேவன்?'' என்

ேகட்டால் அவர்கள் சிாித் க்ெகாண்

அம்மா, அைதக் காட்

ம் நல்லெதா

அைலயாம் நீ ஏேதா ஒ

விைளயாட்

ஓ ப் ேபாகிறார்கள்.

எனக்குத் ெதாி ம், நான் தான்

ேதசத் க் கடற்கைரயாம்; நான் உ ண்

ண்

வந்

சிாிப் டன் உன்ம ேமல் ேமா ேவன்''
''ெசண்பகம் '' என்பெதா

பாட் .

அதில் ஒ குழந்ைத தான் தாய்க்குத் ெதாியாதப ெசண்பகப் வாக மாறி உச்சிக்
ெகாம்பின் ேமல் ஏறியி ப்பதாகக் கற்பைன பண்ணி அைதத் தாயினிடம் ரஸமான
கைதயாகச் ெசால் கிற .
'' ரன்'' என்ற பாட்

மிக ம் நயமான .

அதில் குழந்ைத தன

தாைய ேநாக்கிப் பின்வ ம் கற்பைனயாய் ெசால்

கிற .

காட் வழியில் தாய் பல்லக்கில் ஏறிவர, அ ேக தான் குதிைரேயறி வ வதாக ம்,
ேபாாில் தான் அத்தைன கள்ளைர ம் ெவட் க் ெகான்
ரத்தி ெயாழித்
வி வதாக ம் அப்ேபா தாய், இந்தப் பிள்ைளையக் கூட்
பிைழத்ேதாம். என்ெறண்

வந்ததனாேல

வதாக ம், ஊரார் உவப்பதாக ம், தமயன் ேகட்

வ ைமயற்ற பிள்ைள இத்தைன ெசய்தானா என்
நன்றாக அைமந்தி க்கிற .

இந்த

வியப்பதாக ம், கற்பைன மிக ம்

ெதய்வேம தாெயன் நம்பி எவன் குழந்ைதேபால் நடக்கிறாேனா அவேன ஞானி
ெயன்ப ேமற்ப
ன்க த் .
-----------
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25. உஜ்ஜியினி
"கண்ேண, நாம் சக்தி தர்மத்ைதக் ைகக்ெகாண்ேடாம். நமக்கு நீ சக்தி, நீ இறந்தால்
நான் உடன்கட்ைட ஏ ேவன்" என் விக்கிரமாதித்த ராஜன் தன் ைடய
பிாியதனமாகிய
கியினிடம் ெசான்னான். அப்ேபா அவள் "உஜ்ஜயிநீ ரத்
மாகாளி அ ளாேல உனக்கு ஆயிரம் வய ண் . அப்ப ஆயிரத்தில் ஒன் குைறய
நா ம் இ ப்ேபன்" என்றாள்.
"எனக்கு வய ெதாளாயிரத் த் ெதாண்
ற்ெறான்ப
விக்கிரமாதித்தன் ெப
ச்சு விட்டான். அப்ெபா
"காந்தா, நீ என

கணவன். என் ெசாற்ப

தான் ேபா ம்;" என்
கி ெசால் கிறாள்:-

ேகள். தர்மம் ெபண்ணால்

ஏற்ப த்தப்பட்ட . விரதம், தவம், ைஜ, ஆகாரம்,
, பள்ளிக்கூடம் அைனத் ம்
ஏற்ப த்திக் ெகா த்த ெபண். தர்மம் ெபண்ணால் உண்டான . ெபண் தாய்.
ெபண்ைணத் தன்னில் பாதிெயன்

க தாமல், தனக்கு அ

பகுதிப்பட்

க்க ம்

ேவண் ம். ஆனால் தான் அைதத் தன் பகுதியாகத் தானாக, ேநசிக்க ம் மாட்ேடன்
என் ஆண் ெந ங்காலமாகச் ெசால் வ கிற . அதற்காகப் ெபண் பழி
வாங்குகிற . ஆைணப் பழி வாங்கி அந்தத் யரத்தில் தா ம் ம கிற .
"சிவன் பாதி, சக்தி பாதி ேபாலச் சாி பாதியாக எப்ேபா
ஒப் க்ெகாள்
வில் இ
"அப்ேபா
ேகட்டான்.
அப்ேபா
"அப்ேபா

ஆண் ெபண்ைண

கிறேதா, அப்ேபா ஆ க்குப் ெபாிய வ ைம சித்திக்கிற . க
ற்றி ம் பாி ரணமாக நிக ம்" என்றாள்.
நம

மகாகாளி ேதவிக்கு நாமெமன்ன?" என்

கி ெசால்

விக்கிரமாதித்தன்

கிறாள்:

மகாகாளி ேதவிக்கு நித்ய கல்யாணீ உஜ்ஜயிநீ என்

"இதற்கு யாெரல்லாம் சாட்சி?" என்
"இதற்குத் ேதவர் சாட்சி; பஞ்ச

ெபயர்."

விக்கிரமாதித்தன் ேகட்டான்.

தங்கள் சாட்சி; ம

ஷ்ய, மி க, பக்ஷ¢, கீடாதி

ஜந் கணங்கள் சாட்சி; இதற்கு அந்த மகா காளிேய சாட்சி" என்
கி
ெசான்னாள். "சாி" என் ெசால் விக்கிரமாதித்தன் இ ந் விட்டான்.

க
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ம நாள் காைலயில் இ வ ம் ஆலயத் க்குச் ெசன்றனர். அங்ேக ேதவியின்
மீ நித்திய கல்யாணீ உஜ்ஜயிநீ என் வயிர எ த் க்களால் எ தியி ந்த .
அதைனக் கண் இ வ ம் ெதா
மகிழ்ச்சி ற்றனர். மற்ைற நான் விக்கிரமாதித்தன்
தன அரண்மைனயில் ஒ ெபாற் ண் நாட் அதில், "ெபண்ைணப் ேப ேவார்
கண்ைணப் ேப வார். ெபண் க்குக் கண் உண் . ெபண் தாய். வந்ேத மாதரம்"
என் எ தி ைவத்தான். ேமற்ப கைத சாக்த சாத்திரத்திேல கூறப்பட்ட . அைத
ேலாேகாபகாரமாக ெவளிப்ப த் கிேறன்.
----------26. மிளகாய் பழச் சாமியார்
ேவத ரத் க்கு வடக்ேக

த் ப்ேபட்ைடயில் ெப ம்பா

ம் ெத

ங்கு ெநச த்

ெதாழிலாள ம், தமிழ்க் ைகக்ேகாள ம் வாசம் ெசய்கிறார்கள். அந்த ஊாில் ெநச த்
ெதாழிேல பிரதானம். " ங்கிகள்" என் ம் "ைக கள்" என் ம் ெசால்லப்ப ம்
மகமதிய க்கு அவசியமான ெகட் ச் சாயத் ணிகள் இங்கு மிகுதியாக ெநய்யப்பட் ,
சிங்கப் ர் பினாங்கு த ய ெவளித் தீவாந்திரங்க க்கு ஏற் மதி
ெசய்யப்ப கினற்ன.
இந்த ெநச த் ெதாழிலாளர் அத்தைன ேப ம் அங்களாம்ம ைடய
அவதாரெமன்பதாக ஒ ஸ்திாீைய வணங்குகிறார்கள். அந்த ஸ்திாீ சுமார்
நாற்பத்ைதந் வய ைடயவள். சாீரத்தில் நல்ல பல ம், ரதீர பராக்கிமங்க ம்
உைடயவள். இவ ைடய
ஷன் இறந் ேபாய் இ பத்ைதந் வ ஷங்களாயின.
இவள் காவி வஸ்திர ம் சைட

ம் தாிக்கிறாள். இவ

ைடய

கம்

திர்ந்த,

ெபாிய, வ ய, உ தியான ஆண் கம் ேபால இ க்கிற . அத் டன் ெபண்ெணாளி
கலந்தி க்கிற . இவ ைடய கண்கள் ெபாிய மான் விழிகைளப் ேபால இ க்கின்றன.
இவள் ஒ சுப்பிரமணிய சுவாமி ேகாவில் கட் க் ெகாண்
க்கிறாள். ேகாயில்
கட் டம் ெப ம்பா ம்
ந் ேபாய்விட்ட . இன் ம் சிகரம் மாத்திரந்தான்
ைவக்கவில்ைல.
இவள் தன் ட் க்குள் ஒ ேவல் ைவத் ப் ைஜ பண்
இர ம் பக ம் அவியாத வாடா விளக்கு எாிகிற .

கிறாள். அதன் பக்கத்தில்

ேகாயி ம் இவள் ட் க்குச் சமீபத்திேலதான் கட் யாகிற . இவ ைடய
ேவத ரத் க்கும் த் ப்ேபட்ைடக்கும் இைடேய சாைலயின் ந மத்தியில்
சுைமதாங்கிக்குச் சமீபத்தில் இ க்கிற .
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தி க்கார்த்திைக யன் , பிரதி வ ஷ ம் அ யார்கள் ேசர்ந் இவ க்கு மிளகாய்ப்
பழத்ைத அைரத் உடம்ெபல்லாம் ேதய்த் ஸ்நானம் ெசய்விக்கிறார்கள்.
அதனாேலதான் இவ க்கு "மிளகாய்ப் பழச் சாமியார்" என்ற நாமம் ஏற்பட்ட .
நான் இந்த மிளகாய்ப் பழச் சாமியா ைடய ேகாயி க்குப் பல ைற ேபாய்
ேவைலக் கும்பிட்
க்கிேறன். இன் காைல இந்த ஸ்திாீ என்ைனப் பார்க்கும்
ெபா ட் வந்தாள். வந் கும்பிட்டாள்.
"எதன் ெபா ட் க் கும்பி கிறீர்?" என்
"எனக்குத் தங்களால் ஒ
"என்ன உதவி?" என்

ேகட்ேடன்.

உதவியாக ேவண் ம்" என்றாள்.
ேகட்ேடன்.

"ெபண் வி தைல யற்சியில் எனக்குத் தங்களால் இயன்ற சகாயம் ெசய்ய
ேவண் ம்" என்றாள்.
"ெசய்கிேறன்" என்
அப்ேபா

வாக்குக் ெகா த்ேதன்.

அந்த மிளகாய்ப் பழச் சாமியார் பின் வ மா

உபந்நியாசம் ாிந்தாள்.

ஹா, ஹா, ெபா த் ப் ெபா த் ப் ெபா த் ப் ெபா த் ப் ேபா மடா,
ேபா மடா, ேபா ம்.
உலகத்திேல நியாயக் காலம் தி ம் வதாம்.
ஷியாவிேல ெகா ங்ேகால் சிதறிப் ேபாய்விட்டதாம்.
ஐேராப்பாவிேல ஏைழக
கத் கிறார்களாம்.
உலக

க்கும் ெபண்க

ைமக்கும் நான் ெசால்

க்கும் நியாயம் ேவண் ெமன்

கிேறன்.

ஆண் ெபண் க்கு நடத் ம் அநியாயம் ெசால் க்கடங்கா ; அைத ஏட் ல்
எ தியவர் இல்ைல. அைத மன்றிேல ேபசியவர் யா மில்ைல.
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பைறய க்குப் பார்ப்பா ம், க ப் ம ஷ
ெசய்யேவண் ம் என் ெசால் கிறீர்கள்.
ெபண் க்கு ஆண் நியாயம் ெசய்வ
ெசால் கிேறன்.

க்கு ெவள்ைள ம

அைதெயல்லாம் விட

ஷ

ம் நியாயம்

க்கியெமன்

நான்

எவ ம் தன ெசாந்த ஸ்திாீைய அலட்சியம் பண் கிறான். ெத விேல வண்
தள்ளி நாலணா ெகாண் வ வ ேமல் ெதாழில் என் ம் அந்த நாலணாைவக்
ெகாண் நா வயிற்ைற நிரப்பி
காப்ப தாழ்ந்த ெதாழிெலன் ம்
நிைனக்கிறான். ெபண்கள் உண்ைமயாக உைழத் ஜீவிக்கிறார்கள். ஆண் மக்கள்
பிைழப் க்காகச் ெசய் ம் ெதாழில்களில் ெப ம்பா
ெவளிமயக்கு,

ண் சத்தம், படாேடாபம்,

ம் ெபாய், சூ , கன , ஏமாற் ,

ேராகம், ெகாைல,

த்தம்!

இந்தத் ெதாழில்கள் உயர்ெவன் ம், ேசாற் த் ணி ேதாய்த் க் ேகாயில் ெசய்
கும்பிட்
ெப க்கிக் குழந்ைதகைளக் காப்பாற் ம் ெதாழில் தாழ்ெவன் ம் ஆண்
மக்கள் நிைனக்கிறார்கள்.
வியபிசாாிக்குத் தண்டைன இகேலாக நரகம்.
ஆண் மக்கள் வியபிசாரம் பண்

வதற்குச் சாியான தண்டைனையக் காேணாம்.

பர ஸ்திாீகைள இச்சிக்கும்
ஷர்களின் ெதாைகக்கு எல்ைலயில்ைல ெயன் நான்
சற்ேற மைறவிடமாகச் ெசால் கிேறன். ஆனால் அவர்கள் பத்தினிகைள ேநேர ேநாக்க
ேயாக்கியைத யில்லாமல் இ க்கிறார்கள்.
மண்டலத்தின் க்கம் ஆரம்பமாகிற . ஆ ம் ெபண் ம் சமானம். ெபண் சக்தி.
ெபண் க்கு ஆண் தைலகுனிய ேவண் ம். ெபண்ைண ஆண் அ த் நசுக்கக்கூடா .
இந்த நியாயத்ைத உலகத்தில் நி த் வதற்கு நீங்கள் உதவிெசய்ய ேவண் ம்.
உங்க க்குப் பராசக்தி நீண்ட ஆ
ம் இஷ்டகாமய சித்திக ம் த வாள்" என்
அந்த மிளகாய்ப் பழச் சாமியார் ெசான்னாள். சாி என் ெசால் தான் அந்தத் ேதவிக்கு
வந்தனம் ெசய்ேதன். அவள் விைட ெபற் க்ெகாண் ெசன்றாள்.
--27. ேபய்க் கூட்டம்
ஒ நாள் இர பன்னிரண் மணிக்கு, நான் எந்தக் காரணத்தாேலா க்கம் வராமல்
பாயிேல ப த் க் ெகாண்
ந்ேதன். க்கம் வரா ேபானால் அ விைய நிைனத் க்
ெகாண் அ சலசலெவன் வி ம் ஓைசயிேல மான கமாகச் ெசவிையச்
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ெச த்திக் ெகாண்
ந்தால் சிறி ேநரத்திற்குள் க்கம் வந் வி ெமன் நான்
குழந்ைதயாயி ந்தேபா ஒ
ஸ்தகத்தில் ப த்தி ந்ேதன். அந்தப்ப அ விைய
நிைனத்தால் பாதி இரவில் அந்த ஞாபகத்தி
ந் குளிர் அதிகப்ப கிறேத ெயாழியத்
க்கம் வ கிற பாட்ைடக் காேணாம்.
என்ன காரணம்? குளிர்தான் காரணெமன்ெறண்ணி நான்கு சாளரங்கைள ம்
சாத்திேனன். பிறகு காற்ேறாட்டமில்லாத அைறயில் ப த்தி க்கக் கூடாெதன்
ெவள்ைளக்கார சுகாதார சாஸ்திர ம் சற்ேறறக் குைறய-அ
ஒ ஜன்னைலத் திறந்ேதன்.

பவ ம் ெசால்

வதால்,

வாசற்பக்கத்தில், என் அைறக்கு ேநேர, "காந்த விளக்கு" (எெலக்ட்ாிக் விளக்கு).
அைத மின்னல் விளக்ெகன் ெசால்வ நியாயம். ஆனால் ஜனங்கள் அைதக் காந்த
விளக்ெகன் ெசால் கிறார்கள். ஊேராெடாக்க ஓ என் தர்ம த்திரர் ெசால் ய
ேபாேல நா ம் ஜன வழக்கத்ைதப் ெபாிதாகக் ெகாண் அைதக் காந்த விளக்கு
என்ேற ெசால்

கிேறன். ேம

ம் காந்தம் என்ற ெசால் அழகாக இ க்கிற . காந்தி,

கந்தன், காந்ைத என்ற பிரேயாகங்கள் அதிேல நிைன க்கு வ கின்றன. வாச ல்
காந்த விளக்குப் ேபாட்
க்கிற . அைதச் சுற்றி விைளயா ம் ச்சிக் கூட்டங்கள் என்
அைறக்குள்ேள பிரேவசித் வி கின்றன. அைறக்குள் விளக்ைக அவித் ப்
ேபா ேவாமா என் ேயாசித்தாேலா, க்க ம் வராமல் இ ளில் கிடப்ப மிக ம்
சிரமம். என் மனம் பல பல விஷயங்கைள ேயாசித் க் ெகாண
ந்த . கண்ைண
னால் எனக்கு ஷியாவின் நிைலைம ஞாபகம் வந் ெகாண்
ந்த . அதற்குக்
காரணெமன்ன ெதாி மா?
ஒ ம ஷ்யன் காைலயில் கண்ைண விழிக்கும்ேபா விழித்த டேன, அவன்
ேவெறந்த வஸ் ைவ ம் பார்க்கு ன்ேன அவன் ன் ஒ குரங்ைகக் ெகாண்
நி த்தினால் அன்
வ ம் அவன் அந்தக் குரங்ைக மறப்ப மிக ம் சிரமம்.
அ ேபாலேவ ன்றாம் நாள் காைலயில் நான் கண்ைண விழிக்கு ன்பாகேவ என்
பத்தினி 'சுேதசமித்திரன்' பத்திாிைகையத் தைலயைணக்க ேக ெகாண்
ேபாட்
ந்தாள். திறந் பார்த்ேதன். தலாவ என் கண்ணில் " ஷியாவில்
உள்நாட் க் கலகம்; சச்சர

அதிகாிக்கிற -" என்ற பகுதி ெதன்பட்ட . இெதன்னடா

விேசஷம்? என் வாசித் ப் பார்த்ேதன். இரவில் க்கமில்லா
ப த் க்ெகாண்
க்கும்ேபா காைலயில் ப த்த விஷயங்கெளல்லாம் மற்ெறா
ைற மன தியிேல உலாவி வரலாயின. மாஸ்ேகா நகரத்தில் கலகம்-ஸ்தீாிக ம்
குழந்ைதக ம் உட்பட இ
ேபர் ெகாைல ண்டனர்... ப்பாக்கிப் பிரேயாகங்கள்
அமிதவாதிக

ம், மிதவாதிக

ம் பரஸ்பரம் ெசய் ெகாண்டனர்.

ஒெதஸ்ஸா நகரத்தில் ெசல்வாிடமி ந் ெபா ைளெயல்லாம் பி ங்கி ஏைழ
ஜனங்க க்குள்ேள பங்கிட் க் ெகா க்க ஒ கமிட் ! த ய பல ெசய்திகள். ஷியா
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விஷயம் எக்ேக ெகட்டால் எனக்ெகன்ன என்
ங்க யற்சி ெசய்தால் மனம்
இணங்கவில்ைல. க்கம் வரப் ேபாகிற-அல்ல வராமல் இ க்கிற-பாதி இர
ேநரத்தில் மனம் த்தி ெசான்னப ேகட்கேவ ேகட்கா . எப்ேபா ம் மனைதக்
கட் யாள்வ சிரமம். ப க்ைகயிேல ப த் க்ெகாண் மனைதக் கட்ட
விசுவாமித்திரராேலகூட
யா . பிறகு எனக்கு ஷியக் கு யரசின் தைலவனாகிய
ெலனின் என்பவ ைடய ஞாபகம் வந்த . உர க்கு ஒ
இரண் பக்கம் இ . ெலனி க்கு லக்ஷம் பக்கத்திேல!
தள்ளடா! ெலனி மாயிற் : ெவங்காய மாயிற்
ெகாசு வந் காதில் "ெஙாய்" என் ாீங்காரம் பண்

பக்கம் இ ; மத்தளத் க்கு

ங்குேவாம் என்
கிற .

நிைனத்தால்

சாி க்கம் வ ெமன் நிைனக்க ேஹ வில்ைல; எ ந் உட்கார்ந் ஏேத ம்
ஸ்தகம் வாசிப்ேபாெமன் ேமைஜமீ ைவத்தி ந்த விளக்ைகப் ெபாிதாக்கி எதிேர
நாற்கா யில் உட்கார்ந் ேமைஜயின்மீ
தலாவ கண் க்குப் லப்பட்ட
ஸ்தகத்ைதக் ைகயிேல எ த்ேதன். அ ஸ்காந்த ராணம். அதிேல நல்ல கட்டம்
கண் க்குப் லப்பட்ட . திைனப் னத்தில் வள்ளியம்ைமையச் சுப்பிரமணிய ஸ்வாமி
பல விதங்களில் ெகஞ்சி ம் பய
த்தி ம் ெபண்டாகச் ெசய் ெகாண்டார்.
பிறகு ராணம் ெசால்
தி ம்பித் தன

பர

கிற : ேகளீர்

க்கு; வந்

னிவர்கேள, அந்த வள்ளியம்ைமயானவள்

ேசர்ந்தாள்.

திைனப் னத்ைத அங்ேக காத் க் ெகாண்
"ஏனம்மா, வள்ளி, இவ்வள
"குளத் க்குப் ேபாய் நீரா

ந்த ஸகியானவள் வள்ளிைய ேநாக்கி,

ேநரம் எங்ேக ேபாயி ந்தாய்?" என்
வந்ேதன்" என்

ேகட்டாள்.

வள்ளியம்ைம ெசான்னாள்.

"ெந ேநரம் குளத்திேல இ ந்தாயா? ஸ்நானத் க்குச் ெசன்றால் இத்தைன காலம்
ஆகிய

காந்தரெமன்ன?" என்

அப்ேபா

ேதாழி ெதாைளத் த் ெதாைளத் க் ேகட்கலானாள்.

வள்ளியம்ைம சினங்ெகாண் , "ஏத

பாங்கி, நீ என்ேமல் பழி சுமத்தப்

பார்க்கிறாயா?" என்றாள்.
அப்ேபா

பாங்கி கண்ைணப் பரக்க விழித் , "நான் ஒன் ம் ெசால்லவில்ைலேய.

ெதய்வேம, நீ தாேன பழிெயன்ற ெசால்ைல எ த்தாய்?" என்
நைகத்தாள்.
வள்ளியம்ைம கண்ணிேல நீர்த் ளிகள் பிறந்தன.

கூறிக் கலகலெவன்

கக் கட ள் அந்தச் சமயத்தில்

வில்ைல ம், அம் கைள ம் சுமந் ெகாண் ம ப ேவட ேவஷந் தாித் க் ெகாண்
அவ்வி ெபண்களின் ன்ேன வந் நின் : "ஏ ெபண்களா! என்னம் களால்
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உடம்ெபல்லாம் அ பட்ேடா ய மிக உன்னதமான ெபாிய யாைன ெயான்
பக்கத்தில் வரக் கண்டீர்களா?" என்

இந்தப்

ேகட்டார்.

சகி ெசால் கிறாள்: "ஐயா, உம பராக்கிரமத்ைத உம்ைம ெயாத்த சூராிடம்
ேபாய்ச் ெசால் ம். தனிக் காட் ேல சி கன்னிைககளிடம் ெசால்ல ேவண்டாம்"
என்றாள்.
ஸ்காந்த ராணம் ெசால் கிற : பிறகு ேகளீர், னிவர்கேள, அந்தப் பாங்கி தன்
மன க்குள்ேள ஆேலாசைன ெசய் ெகாண்டதாவ : "இவ்வி வர்களின் விழிகைளப்
பார்த்தாயா! இவன் ேயாக்கியமாக, ஆைன ேதட வந்தைத ம், இவள் தடாக ஸ்நானம்
பண்ணி வந்த ெசம்ைமைய ம் இேதா இந்தக் கண்கள் நன்கு விளக்குகின்றன! இவள்
அவைன வி ங்குவ ேபால் பார்க்கிறாள். அவன் இவைளக் கவிராயன் சந்திரைனப்
பார்ப்ப ேபாேல பார்க்கிறான். இவ்வி வர் காத ேல உடம்பட்டனர்!" என் ேதாழி
நிச்சயித் க் ெகாண்டாள்...
இங்ஙனம் நான் மிக ம் ரஸமாகக் கைத வாசித் க் ெகாண்

க்ைகயிேல

ற்

ப்பத்ேத ேபய்கள் ேசர்ந் ஏக காலத்திேல கதைவ யி ப்ப ேபால், வாயிற் கத
படபடா! படபடா! என் சத்தங் ேகட்ட . தி க்கிட்ெட ந் சாளர வழிேய "யார்
கதைவத் தட் வ ?" என்

உச்ச ஸ்தாயியிேல ேகட்ேடன், எதிர் சத்தம்:

"நான்தான் ேவ
த யார். என் டன் கேடாற்கச ம் இன் ம் ன்
சிேநகிதர்க ம்" என்ற . "ேவ
த யா! இந்த ேநரத்தில்-ேபய்கெளல்லாம்
ஸந்தியாவந்தனம் பண்ணப் றப்ப கிற சமயத்தில்-வந்த கதைவத் தட் கிறாேய!
உனக்குப் பயித்தியமா?" என்
ெசால்

ேகட்ேடன். அப்ேபா

கிறார், "நான் மாத்திரமில்ைல, ஐயேர, நா

ேவ
ம் என்

த யார்
டன் நான்குேப ம்

இ க்கிேறாம். எங்கள் அத்தைக ேப க்கும் பயித்திரம்-நீர் மாத்திரம் த்திசா யா?
கதைவக் கீேழ வந் திற ம். ஏேதா க்கியமான காாியம் இ க்கக் கண் தான் வந்
கதைவத் தட் கிேறாம். இல்லாவிட்டால் வ ேவாமா?" என்றார்.
"காாியத்ைதச் ெசால்" என்ேறன். அப்ேபா ேவ
த யார், "இங்கி ந் ெசால்ல
யா . நீர் தய ெசய் இறங்கி வா ம்" என்றார். "சாி காைலச் சுற்றின பாம்
க த்தாெலாழியத் தீரா . விதிையத் தள்ளினா ம் தள்ளலாம். ேவ
த யாைர
விலக்க நம்மால்
யா . தவிர ம் நமக்கும் க்கம் வரவில்ைல. இவர் ஏேதா ெசய்தி
ெகாணர்ந்தி ப்பார். அைதக் ேகட்கும்ேபா , ேபா ேபாக்க இட ண்டாகும்" என்
ேயாசைன பண்ணிக் கீேழ இறங்கிப் ேபாய்க் கதைவத் திறந்ேதன். பளிச்ெசன் என்
கண்களில் யாேரா ணிைய வாிந் கட் னான். ஒ வன் என் வாய்க்குள்ேள
ணிையச் ெச த்தினான். ஒ வன் ைகையக் கட் னான். மற்ெறா வன் காைலக்
கட் னான். கண்
த் திறக்கு ன்ேன என்ைனக் குண் க்கட்டாகக் கட் ஒ குதிைர
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வண் க்குள் தன் வசமின்றிப் ேபாட்டார்கள். குதிைர வண் வா ேவகமாகப்
பறக்கிற . வண் ஓ ம்ேபாேத என்மனதில் ேயாசிக்கலாேனன்.
"ஐேயா! என்ன ெசய்ேவாம்! ேவ
த யாாின் குரைலப்ேபால் தாேன யி ந்த .
அவர் நமக்குத் தீங்கு ெசய்ய மாட்டாேர! இப்ேபாெதான் ம் ெதாியவில்ைலேய!
கண்கைள அைடத் விட்டார்கேள! வாய் ேபச வழியில்ைலேய! நான்
அைசயெவாட்டாமல் ெநஞ்சில் அ த்திக் ெகாண்
க்கிற பாதகன் யாெரன்ப ம்
ெதாியவில்ைலேய! என்ன ெசய்ேவாம்! நம்ைம எங்ேக ெகாண் ேபாகிறார்கள்!ெதய்வேம, நம்ைம இவர்கள் ெகான் ேபா வார்கேளா? என்னேவா
ெதாியவில்ைலேய! ேபானால் ேபாகிற ேபா-ெசத்தால் ெசத் ப் ேபாேவாம்! நாம்
ெசத்தால் காெடல்லாம் எ
இ . அடடா!

ம்பாய் வி ேமா? ேபானால் ேபாகிற . மனேம, சும்மா

நாம் ெசத்தால் இந்தக் குழந்ைதக ம் ெபண்டாட்
ம் எப்ப ஜீவிக்கும்? அடேபா.
அெதல்லாம் ண் கைத! எல்லா உயிர்கைள ம் ெதய்வந்தாேன காப்பாற் கிற . நாம்
ெசத்ததினாேல இந்தக் குழந்ைதக க்கு யாெதா பிரமாத ம் ேநாிட் விடா . ஒ
மாசம் அ ம். அப்பால் அப்பா இ ந்தார், ெமாத்தத்திேல நல்லவர் என்
ெசால் க்ெகாண்

கைத

ெசௗக்கியமாகேவ இ க்கும். நம் ைடய பிதா ெசத் ப் ேபானாேர,

நாம் உடன்கட்ைட ஏறிேனாமா? ேம
தான் நிச்சயமா? எங்ேக

ம் இவர்கள் நம்ைமக் ெகால்வார்கெளன்ப

ம் ெகாண் ேபாய் அைடத்

என்னேவா? ஐேயா! அைடத்

ைவத்தி ப்பார்கேளா

ைவத்தால் என்ன ெசய்ேவாம்? அடேபாடா!

ெசய்வெதன்ன? சும்மாவி ப்ேபாம். நல்ல தாேன! ேசா அவன் ேபா வான். நம
பா மஜா. பாட் ப் பா க்ெகாண் யாெதா ேவைல ஞ் ெசய்யாமல் ேஷாக்காகேவ
இ க்கலாம். சித்திரவைத பண்

வார்கேளா, என்னேவா! ஏனடா, நம்ைம அப்ப ச்

ெசய்கிறான்? நம்ைம யா ம் ஒன் ேம ெசய்ய மாட்டார்கள். நாம் எவ

க்காவ

தீங்கு

நிைனத்தாலன்ேறா, நமக்ெகா வன் தீங்கு நிைனப்பான்? நாம் சும்மா இ க்கும்ேபா
நமக்ேகன் பிறர் தீங்கு ெசய்கின்றார்கள்? அ

நடக்கா . நம்ைம அனாவசியமாக

ஹிம்சிக்க மாட்டார்கள்... பின் எதற்காகத்தான் ெகாண் ேபாகிறார்கள்? அதி ம்
இப்ப அப்ராக்கி தமான அவஸ்ைதக்குட்ப த்தி நம்ைமக் ெகாண் ேபாவார்
ஹிம்ைசக்கில்லாமல்
மந்த க யாணத் க்கா இப்ப அைழத் க் ெகாண்
ேபாவார்கள்?" என்
நின்ற .

பலவிதமாக எண்ணிேனன். அப்ேபா

( ர்வ கைத: பாதியிரவில் என்
யாெரன்

ேகட்க, ேவ

த

ட் க் கதைவ யாேரா இ
ம் சில நண்பர்க

கீேழ ேபாய்க் கதைவத் திறக்க, அப்ேபா

ம் என்

திடீெரன்

வண்

இ ெயன்றி க்க நான்
எதிர் உத்தரம் வர, நான்

அங்கு வந்தி ந்ேதாைர நான் பார்க்கு
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ன்னாகேவ, அவர்கள் பளிச்ெசன்
ேபாட் க்ெகாண்
நின்ற .)

ெசல்ல, ெந ந்

ேமேல கைத ெசால்

என் கண்கைளக் கட் க் குதிைர வண் யில்
ரம் ேபான பின் குதிைர வண்

சேடெலன்

கிேறன். ஆச்சாியமான கைத, ஜாக்கிரைத டன் ேக

ங்கள்.

என்ைன ஒ வன் வந் பந்ைதத் க்குவ ேபாேல ைகயில் க்கிக் ெகாணடான்.
ெதய்வ கி ைபயால் அவர்கள் என் ெசவிையக் கட்டவில்ைல. சத்தங்கள்
ெசவிப்பட்டன. குதிைரைய வண் யி
ந் அவிழ்த் சமீபத்தில் ெகாண்
கட் னார்கள் என் சில ஒ க் குறிப் களாேல ெதாிந் ெகாண்ேடன். என்ைனத்
க்கிக் ெகாண் ேபாய்க் கண்ைண அவிழ்த்தேபா பார்க்கிேறன், சுமார்
தீவட் கள் ைகக்ெகாண சுமார்
கன்னிப்ெபண்கள் வாிைசயாக நிற்கிறார்கள்.
எதிேர ஒ ெபான்னாசனம் ேபாட்
ந்த . அதன் ேமேல கந்ைத
த் க் க ந் ணி
ேபார்த் த் தைலெமாட்ைடயாய், கம் நைரத் ம், ைகயிைலச் சு ட் ப் பி த் க்
ெகாண் ஒ பரேதசி உட்கார்ந்தி ந்தார்.
அவைரச் சுற்றி அேநகம் சாமியார்கள் நின்றி க்கிறார்கள். ைகைய உயரத்
அப்ப ேய பல வ ஷம் ைவத் க் ெகாண்
யாமல் ேபான சந்நியாசிக

ம் காவி

க்கி

ந்தப யால், ைக மரம்ேபால் அைசக்க
த்தவர்க

ம் கந்ைத தாித்தவ ம், சைட

நீட் னவ ம், ெமாட்ைடய த்தவ ம், நிர்வாண பமாக நிற்ேபா ம் இங்ஙனம் பல
பல வைககளில் சுமார் ப்ப சந்நியாசிகள் இ ந்தார்கள். ேவ
த யாைரக்
காணவில்ைல. என்ைன இவர்களில் சிலர்தான் க்கிக்ெகாண் வந்தி க்க
ேவண் ெமன ஊகித் க் ெகாண்ேடன். அங்ஙனம் ெகாண் வந்தேதாாில் ஒ வன்
ேவ
த யார் ேபாேல ெபாய்க் குரல் காட் என்ைன வஞ்சைன ெசய்
விட்டாெனன்பைத ம் உணர்ந் ெகாண்ேடன்.
ஆதலால், மிகுந்த ேகாபத் டன் நான் ெபான்னாசனத்தில்
ேநாக்கி, "யாரடா நீ! என்ைன ஏன் இந்த நின் ேசவகர்

ற்றி ந்த பண்டாரத்ைத

லமாக இங்கு

ெகாணர்வித்தாய்?" என் ேகட்ேடன். அப்ேபா அந்த சந்நியா , "பாரடா!" என்
ெசால் த் தி ம்பி வட திைசையக் காட் னான். அவன் கிழக்ைகப் பார்க்க
உட்கார்ந்தி ந்தான். அந்த ராத்திாியில் உனக்குத் திைச எப்ப த் ெதாிந்தெதன்
ேகட்பீர்கேள? அந்தப் பண்டாரஞ் ெசான்னான்: "வட திைசையப் பார், அங்ேக
எாிகின்ற சிைதகைளக் கண்டாயா?" என்றான். அங்கு பார்த்ேதன். ப்ப நாற்ப
பிணங்கள் வாிைசயாக அ க்கி எாிந் ெகாண்
ந்தன. பாதி ராத்திாியில் அந்தப்
பண்டாரங்களின் கூட்டத்ைதப் பா‘க்கும்ேபாேத எனக்குப் பயமாக இ ந்த . அந்த
இரவிேல இந்த ப்ப நாற்ப பிணங்கள் எாிவைத ம் ேசர்த் க் காட் னேபா
நான் பயந் ந ங்கிப் ேபாேனன். அந்தப் பண்டாரம் ெகால்ெலன் சிாித்தான்.
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உடேன அந்த
தீவட் கள் ெகாண்
ந்த
கன்னிப் ெபண்க ம் பாடத்
ெதாடங்கினார்கள். ேதவகானம் அமிர்த வ ஷம். இன்னிைசக் கடல். இன்பக் காட் த்
தீ-அந்த மாதிாிப் பாட் நான் ேகட்டேத கிைடயா . அவர்கள் பா ய பாட்
தி வாசகம்.
ெநறியல்லா ெநறிதன்ைன
ெநறியாக நிைன ேவைனச்
சி ெநறிகள் ேசராேம
தி வ ேள ேச ம் வண்ணம்
குயி ெயான் மில்லாத
கூத்தன் தன் கூத்ைத ெயனக்
கறி ம் வண்ண ம ளிய வா
றார் ெப வாரச்ேசா ேவ!
•••
ஆர் ெப வார் அச்ேசாேவ!
அறி ம் வண்ணம் அ ளிய ஆ
ஆர் ெப வார்? அச்ேசா! ஏ!
அறி ம் வண்ணம் அ ளிய ஆ
ஆர் ெப வார் அச்ேசா! ஏ!
இந்த வாிையப் பல்லவியாகப் பா க்ெகாண் அந்த
ெபண்க ம் குதிக்கத்
ெதாடங்கினார்கள். பாட்ைடத் ேதவகான ெமன்ேறன். இந்தக் கூத்ைத ெயங்ஙனம்
வர்ணிப்ேபன்! சக்தி நாடகம். விஷ் வின் சித்த ேலாகம். கண்ணன் கண்ட கனா.
சிறி

ேநரத் க்ெகல்லாம் கூத்

ந்த . ெபண்கள் மைறந் விட்டனர்.

தீவட் ெயாளி குைறந்த . நா தீவட் கள் மிஞ்சின. அவற்ைற நான்கு வலக்ைக
க்கிப் பரேதசிகள் இடக்ைகயிேல க்கி நின்றனர்.
பண்டாரம் ெசால் கிறான்! எந்தப் பண்டாரம் ெசால் கிறான்?
ெபான்னாசனத்தின்மீ
ற்றி ந்த தைலப் பண்டாரம் ெசால் கிறான்:
"வாப்பா! காளிதாசா, பயப்படாேத. தைரயின் ேமல் உட்கார்ந் ெகாள். மனைதக்
கட் . ச்ைச ேநராக்கு. ஒன் ம் கு
கிப் ேபாய் விடவில்ைல. நீ ெசய்த ல்கள்
சில நாம் பார்த்தி க்கிேறாம். 'கடெலதிர்த்
இ

வந்தால் கலங்க மாட்ேடாம். தைலேமல்

வி ந்தால் தளர மாட்ேடாம்; எங்கும் அஞ்ேசாம்; யார்க்கு மஞ்ேசாம்; எதற்கு

மஞ்ேசாம்; எப்ேபா ம் அஞ்ேசாம்" என்

நீ பா னைத நான் ேநற்

ஒ

ஸ்தகத்தில்
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பார்த்ேதன். நீ உண்ைமயான அ பவத்ைதச் ெசான்னாயா, அல்ல ெவ ங்
கற்பைனதானா என்பைத அறி ம் ெபா ட்டாக நான் உன்ைன இங்ேக
ெகாணர்வித்ேதன். நீ பயப்ப கிற அள ஆற்காட் நவாப் கூட பயந்த கிைடயா .
ஆற்காட் நவாப் சங்கதி ெதாி மா? கிைளவ் ஒ வாயில் வழிேய ேகாட்ைடக்குள்
குந் பார்த்தேபா நவாப் மற்ெறா வாயில் வழிேய ெவளிேயறி விட்டாராம்.
உள்ேள ேபானால் கிைளவ் யா டன் சண்ைட ேபா வார்? அவர் பாட் ேல ேபாய்
ேஷாக்காகக் ேகாட்ைடக்குள் பீரங்கி சகிதமாக இ ந் ெகாண் ேகாட்ைட
ெகாத்தளங்கைளச் சீராக்கித்தான் அைத ைவத் க் ெகாண்டாெரன்
ேகள்வி ற்ற ண் . நீ அந்த ஆற்கா நபாவினிடமி ந்த பிராமணச் ேசாதிடாின்
வம்சத்தில் பிறந்தாேயா? ஆற்காட்

பயம் பயப்ப கிறாேய!

டா, ஆ தலைட."

அந்தப் பரேதசி பின் ம் ெசால் கிறான்: "ம ஷ்ய வாழ்க்ைக சதமில்ைல.
பிறப்ைப உடேன ஒழி. மண்ணில் பிறக்காேத. வானத்தில் ஏ . சந்திர கைலகளில்
உண்டாகும் அமிர்தத்ைதப் பானஞ்ெசய் ம் ேயாகி ஒ வன் தான் உன் பாட் ல்
கண்டப பயப்படாம
க்க
ம். அைத விட் நமக்குத்தான் அகல ெவ தத்
ெதாி ெமன் நீ கி க்கித் தள்ளிவிட்டாய். குண்ட னி அக்கினிையத் தைலக்குக்
ெகாண் ேபா. அப்ேபா அமிர்த கலசெமா கும். அந்த அக்கினி ம் அமிர்த ம்
ஒன்றாய் இன்ப ெவள்ளத்திேல நீந்தலாம். இன்பமி ந்தால் பயமில்ைல.
இன்பமில்லாதேபா பயம் இயற்ைகயிேல வ ம். இ விைனக் கட்ைட அ . நன்ைம
தீைமெயன்ற குப்ைபையத் ெதாைலயிேல தள் . எல்லாம் சிவம் என்றறி. உன்ைன
ெவட்டவ ம் வா ம் சிவன். அைதக் கும்பி . உன்ைன அ ெவட்டா . சரணாகதி
தான் வழி. ெபாய் ேபசாேத. தீங்கு க தாேத. ேபய்க்குத் தீங்கு ெசய்யாேத.
பைகவ க்குத் தீைம நிைனக்காேத. பைகவைன ம் சிவெனன் கும்பி . பாம்பின்
வாய்க்குள்ேள ேபாய் விரைலவிட் ஓம் சிவாய நம என் ெசால். உன்ைனக்
க க்கா ."
தைலைமப் பண்டாரம் ெபான்னாசனத்தினின் ம் எ ந்
அங்ேக ஒ

சங்ெகா ப் பண்டாரம் 'பம்' 'பம்' 'பம்' என்

நின்றான். அப்ேபா

சங்ெக த்

ஊதினான்.

மற்ெறா சைடப் பண்டாரம் கண, கண, கணெவன் மணிய த்தான். பிறகு
பண்டாரங்கள் அத்தைன ேப ம் ேசர்ந் பின்வ ம் பாட்ைடப் பா னார்கள்.
ைவயகத்ேத சடவஸ்

வில்ைல,

மண் ங் கல் ம் சடமில்ைல,
ெமய் ைரப்ேபன் ேபய் மனேம
ேம ங் கீ ம் பயமில்ைல!ைபயப் ைபயத் ேதரடா!
பைட ம் விஷ ங் கட ளடா!
ெபாய் ெமய் ஞ் சிவனடா!
மண்டலத்ேத பயமில்ைல!
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சா ேநா ஞ் சிவனடா!
சண்ைட ம் வா ஞ் சிவனடா!
பாவி ேமைழ ம் பாம் ம் பசு ம்
பண் ந் தான ந் ெதய்வமடா!
எங்குஞ் சிவைனக் காணடா!
ஈன பயத்ைதத் ரத்தடா!
கங்ைகச் சைடயா, காலன் கூற்ேற
காமன் பைகேய வாழ்க நீ!பா ந் ெதய்வம் பதி ந் ெதய்வம்
பாைல வன ங் கட ந் ெதய்வம்
ஏ
வி ம் ெதய்வம் ெதய்வம்
எங்குந் ெதய்வம் எ
ந் ெதய்வம்.
ைவயகத்ேத சடமில்ைல,
மண் ங் கல் ந் ெதய்வம்
ெமய் ைரப்ேபன் பாழ் மனேம
ேம ங் கீ ம் பயமில்ைல!இந்தக் கண்ணிகள் அந்தப் பண்டாரங்கள் பாதியிரவில் பா வைத அந்த
ஸ்மசானத்தில் பாடக் ேகட்டேபா எனக்கு மயிர்ச் சிலப் ண்டாயிற் . அப்ேபா
தைலைமப் பரேதசி என்ைன ேநாக்கிச் ெசால் கிறான், "காளிதாசா, அேட! அந்தப்
ெபண்கள் தீவட் ைவத் க் ெகாண் பாட் ப் பா ஆட்டமா ப் ேபாயினேர.
அவர்கள் யார், நீ அறிவாயா?" என்றான்.
"அறிேயன், அவர்கள் யார் ெசால் " என்ேறன். "அவர்கள் அத்தைன ேப ம்
ேபய்கள். இங்கு மா ேவஷம் ண் உனக்கு ேவ க்ைக காட் ம் ெபா ட் த்
த வித்ேதன்" என்றான்.
"நீ யார்?" என்

ேகட்ேடன்.

"நான் இந்தச் சு காட்
---------------

ள்ள ேபய்க

க்ெகல்லாம் தைலவன்" என்றான்.
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28. தராசு
இவ் லகேம ஈச ைடய 'விைளயாட் '. உலகத்ைத அறிய ேவண் மானால்
விைளயாட் ப் பழக்க ம் ேவண் ம்... எ
ம் விஷயங்க க்கு என்ன மகுடம்
ஏற்ப த்தலாெமன்ற ேயாசைன ண்டாயிற் . பலவிதமான ெசய்திகைள ம் கலந்
ேபச ேநாி மாதலால் "பலசரக்குக் கைட" என் மகுடெம த உத்ேதசித்ேதன். அ
அதிக விைளயாட்டாக
மாதலால் விட் விட்ேடன். எனக்கும் ஒ
ெசட்
அவ
என்
நி த்
ெசட்

யா க்கும் சிேனகம்; அவைரப்ேபால் நாம் ஒ பலசரக்குக் கைட ைவத்தால்
க்குக் ேகாபம் ஏற்ப ெமன் க தி அந்த மகுடத்ைத விலக்கிேனன். ...."தராசு"
ெபா ப்பைடயாகப் ெபயர் ைவத்தி க்கிேறன். எல்லா வஸ் க்கைள ம்
ப் பார்க்கும் எல்லாச் ெசட் யார்க்கும் இதனால் உதவி ண் . எந்தச்
யா ம் நம்மிடம் மனஸ்தாபங் ெகாள்ள இடமிரா .

1
சுேதச மித்திரன் 25.11.1915
ஐேராப்பிய ைவத்தியம் சிறந்ததா? நாட்

ைவத்தியம் சிறந்ததா?

ஐேராப்பிய ைவத்தியத்தின் சார்பாக இ ப்ேபார் ெசால் கிறார்கள்:- "எங்கள்
ைவத்தியம் சயன்ஸ்ப நடத்தப்ப கிற . (சயன்ஸ் என்ப தற்காலத் ஐேராப்பிய
இயற்ைக சாஸ்திரம்). 'உட

க்குள் என்ெனன்ன க விகள் உண் ? அைவ எப்ப

ேவைல ெசய்கின்றன?' என்ற விஷயம் நாட்

ைவத்திய க்குத் ெதாியா . ெதாற்

வியாதிக க்கு ஆதாரமான, கண் க்குத் ெதாியாத ளிப் ச்சிகளின்
ெசய்திெயல்லாம் நாட் ைவத்தியர் ப த்ததில்ைல. ம ந் களின் ெதாழில்
மர்மங்கெளல்லாம் நன்றாகத் ெதாியேவண் மானால் ரசாயன சாஸ்திரம் கற்றி க்க
ேவண் ம். நாட் ைவத்திய க்கு அந்த சாஸ்திரம் ெதாியா . நாட் ைவத்தியத்தால்
ஜனங்கள் பிைழப்ப

ஒ

அச்சாியேமயன்றி ேவறில்ைல''.

நாட் ைவத்தியத்தின் கட்சியார் ெசால் கிறார்கள்:- ''அந்த ஐேராப்பிய
சாஸ்திரங்கைளெயல்லாம் ராஜாங்கத்தார் எளிய தமிழில் ெமாழி ெபயர்த்
ெவளியி வார்களானால் நாங்கள் ப த் க் ெகாள் வதில் ஆட்ேசபமில்ைல. ஆனால்
ைவத்திய

க்கு

க்கியமாக ேவண் ய

ேநாய் தீர்த் வி தேல. இதில், இந்த ேதசம்

சம்பந்தப்பட்டவைர, ஐேராப்பிய ைவத்தியைரக் காட்
ம் எங்க க்கு அதிகத்
திறைம ண் . எங்க ைடய ர் க ம ந் கேள இந்த ேதசத் சாீர நிைலக்கு
அ

குணமாகும்; இைத ேவண் மானால் ேசாதைன ெசய்
என

நண்பர் ஒ

பார்க்கலாம்''.

ேயாகீச்வர் இ க்கிறார். அவாிடம் இந்த இரண்

ெசான்ேனன். அவர் ெசால்

கிறார்:- ''ஒ வ

க்கு வியாதிகள் வராதப

கட்சிகைள ம்
த த் க்
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ெகாள்வ

நலம். தன்ைன மீறி வந்தால்-நல்ல காற் , நல்ல நீர், நல்ல ெவளிச்சம்,

சுத்தமான உண , இயன்றவைர சாீர உைழப் , மேனாைதாியம், சந்ேதாஷம்
இவற்றால் ெப ம்பான்ைமயான ேநாய்கள் இயற்ைகயிேலேய ெசாஸ்தமாய் வி ம்.
ைவத்தியர் அவசியெமன்ற ஸ்திதிக்கு வந் விட்டால் பிறகு ெதய்வ பல ள்ளவர்கள்
நிச்சயமாகப் பிைழப்பார்கள். சாகத்தான் ேவண் ெமன்
ம ந்தினால் சாவைதக் காட்

ம், நாட்

ைறப்ப

"நாட் ைவத்தியம்" என்ற ேபச்ெச த்ததி
ேயாசைனக்கு வ கிற .
நம

ஜனங்க

ந்

தீர்ந்தால், அயல்நாட்

சாவ

நல்ல .

எனக்கு ேவெறா

ைடய உடம்ைபப் பற்றிய வியாதிக

க்கு ம ந்

ெசய்தி

ெகா ப்பைதப்

பற்றிப் ேபசிேனாமா? அதி
ந் , நம்மவர்களின் ஆத்மாைவப் பற்றிய வியாதிக
ம ந் ெகா க்கும் ெபாிய ைவத்தியத்தின் விஷயம் ஞாபகத் க்கு வந் விட்ட .

க்கு

'இந்த உலகத் ேமன்ைமகெளல்லாம் அநித்யம். ஆைகயால் நமக்கு
ேவண் யதில்ைல. ெசல்வத்ைத ம் கீர்த்திைய ம் ேத
யற்சி ெசய்பவன்
அஞ்ஞானத்தில் அ ந்திக் கிடக்கிறான். நாம் ஆத்மலாபத்ைத வி ம்பி இவ் லகத்ைத
ெவ த் த் தள்ளி விடேவண் ம்" என்ப ஒ
ைற.
மடங்களிேல ம், காலேசபங்களி
படனங்களி

ம் மதப் பிரசங்களி

ம், பஜைனக் கூட்டங்களி

ம், பிச்ைசக்காரர் கூட்டத்தி

சம்பாஷைணகளி ம்-எங்ேக தி ம்பினா
ம ந் கிடக்கிற .

ம், நம

ம் ராண
ம், வய

திர்ந்ேதார்

நாட் ல் இந்த "வாய் ேவதாந்தம்"

"உலகம் ெபாய்; அ மாைய; அ பந்தம்; அ
ன்பம்; அ விபத் ; அைத
விட் த் தீரேவண் ம்" இந்த வார்த்ைத தான் எங்ேக பார்த்தா ம் அ ப கிற . ஒ
ேதசத்திேல ப த்தவர்கள், அறி ைடேயார், சாஸ்திரக்கார் எல்ேலா ம் ஒேர
ெமாத்தமாக இப்ப க் கூச்ச ட்டால், அங்ேக ெலௗகிக காாியங்கள் வளர்ந்ேத மா?
மனம்ேபால வாழ்க்ைகயன்ேறா?
ர்வமதாச்சார்யர் 'பாரமார்த்திக' மாகச் ெசால் ப்ேபான வார்த்ைதகைள நாம்
ஓயாமல் ெலௗகிகத்திேல ெசால் க் ெகாண்

ப்ப

ேதசத்தில் ப த் ப் ேபாய் விடாேதா? இகேலாகம்
ன்பமாகத் தான்
ப ப் , ேகள்வி,

சாியா? ெவகு ஜனவாக்கு நம
ன்பெமன் ம் நம்பினால், அ

ம். இந்த உலகம் இன்பம். இதி
, மைனவி மக்கள், எல்லாவற்றி

ள்ள ெதாழில். வியாபாரம்,

ம் ஈசன் அளவிறந்த
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இன்பத்ைதக் ெகாட் ைவத்தி க்கிறான். விதிப்ப நடப்ேபார் இந்த ஸ¤கங்கைள
நன்றாக அ பவிக்கிறார்கள். ஈச ைடய விதி தவ ம் கூட்டத்தார்
ன்பமைடகிறார்கள்.
***
"ேவதாந்தம்" மற்ெறா சமயத்திேல பார்த் க் ெகாள்ேவாம். "சட்டசைப"
சங்கதிெயான் ேபசலாம். ேசலத்
நரசிம்ைமயர். சி பிள்ைளகள் சு ட் க்
கு ப்பைதக் குைறக்க ேவண் ெமன் ெசன்ைனப் பட்டணம் சட்டசைபயில் ேபசப்
ேபாவதாகத் ெதாிகிற . இந்த விஷயத்ைத ேமற்ப வழக்க ைடய ஒ சி
பிள்ைளயிடம் நான் ெசான்ேனன். ''என்ன சட்டந்தான் ெகாண்

வரட் ம். நான்

சு ட் ப் பி ப்பைத அவர்களாேல த க்க
யா '' என் அந்தப் பிள்ைள
ெசால் கிறான். ைகயிைல ஆகாரத்ைதக் குைறத் வி ெமன் ைவத்திய சாஸ்திரம்
ெசால்

கிற . அப்ப யி ந் ம், அைத வழக்கமாகக் ெகாண்டவர்கள் விட

மனமில்லாம

க்கிறார்கள். ஆனா

மனிதர்கைள இந்த ஒ

ம், ைகைய நம்பி உணைவ ெவ க்கும்

விஷயத்தில் தானாபார்க்கிேறாம்?

-------------2
"ஒட்டகத் க்கு ஓாிடத்திலா ேகாணல்? தமிழ்நாட் ற்கு ஒ

வழியிலா

ன்பம்?"

ெசன்ற வாரம் ெசன்னப்பட்டணம் கந்தசாமி ேகாயில் வசந்த மண்டபத்தில், சா
மகா சங்கத்தாாின் ஏற்பாட் ேல ஒ கூட்டம் நடந்த . அதிேல, சுவாமி அத் தாநந்தர்
என்பவர் ஒ ேநர்த்தியான உபந்யாசம் ெசய்ததாகத் ெதாிகிற .
சுவாமி ெசால் யதன் சு க்கம்:-''மத விஷயங்களில் நம
ன்ேனார் மிக ம்
உயர்ந்த ஆராய்ச்சிகள் ெசய் ைவத்தி க்கிறார்கள். இவற்ைற நாம் நன்றாகத் ெதாிந்
ெகாண் உலகத்தா க்ெகல்லாம் உபேதசம் ெசய்ய ேவண் ம். இவ்விஷயத்தில்
அெமாிக்கா ஐேராப்பா த ய ெவளி ேதசத்தார் நம உதவிைய எதிர்பார்த்
நிற்கின்றனர்.''
இனி, ''மதவிஷயங்கள்'' என்பைவ பரமார்த்திக உண்ைமகளாம்; அதாவ
ஐம் லன்க

க்ெகட்டாத, சுத்த அறிவினால் கா

தற்குாிய, ெதய்விக உண்ைமகள்;

இைவ ஞானம், பக்தி, ேயாகம் என் ம் வழிகளிேல கிைடப்பனவாகும். இவற்ைற
நம
ன்ேனார் ெபாியபா பட் த் ேத த் தம் ைடய ல்களிேல திரட்
ைவத்தி க்கிறார்கள். இந்தச் ெசல்வத்ைத நாம் திறைம டன் ைகயாண்
உலகத்தா க்ெகல்லாம் வாாிக் ெகா த் இவ் லகத்தின் ன்பங்கைள ம்,
சி ைமகைள ம் அறியாைமகைள ம் மாற்றி இதைன ேமன்ைமப்ப த்த ேவண் ம்.
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''தாம் இன்
கா
என்

வ

உலகு இன் றக் கண்

வர் கற்றறிந்தார்.''
தி வள்

வர் ெசால் யப , இ•ேத ஸ்வாமி அத் தாநந்த ைடய

க த்தாகும். இைத நான் பாி ர்ணமாக அங்கீகாரம் ெசய் ெகாள் கிேறன். ஆனால்,
நம ஆைசைய இவ்வள டன் நி த்தி விடலாகா . ெலௗகிக விஷயங்களி ம் நம
உதவிைய உலகம் ேவண் த்தான் நிற்கிற . இைத நாம் மறந் விடலாகா . நம
ன்ேனார் பாரமார்த்திகச் ெசய்திகளில் மாத்திரேம நிகரற்ற
ேமன்ைமயைடந்தி ந்ததாக நிைனத் விடலாகா . இகேலாக அறிவி ம்
ஆச்சாியமான உயர் ெபற்றி ந்தார்கள். பல ேதசங்கைள ம் அவற்றின் பலவித
சாஸ்திரங்கைள ம், நன்றாக அறிந்த என நண்பெரா வர் ஐேராப்பாவில் மகா
கீர்த்தி ெபற்றி க்கும் யவனத் ச் (கிேரக்க ேதசத் ச்) சிற்பத்ைதக் காட்
ம் நம
ராதனச் சிற்பம் ேமம்பட்டெதன் க
கிறார். இைத ெவளி லகத்தா க்கு விளங்கச்
ெசய்ேவண் ெமன்ற ேநாக்கத் டன்,
ஆனந்த குமாரசாமி த ய வித்வான்கள்
மிக ம் உைழத் வ கிறார்கள். ஆனால் இைத இங்கு நம தமிழ் நாட் ேல வா ம்
ஜனங்க க்கு விளங்கக் காட் வார் யாைர ம் காணவில்ைல. பல ேதசத்
சங்கீதங்கைள ம் நான் ஒ வா ஒப்பிட் ப் பார்த்தி க்கிேறன். நம
ராதன
சங்கீதத் க்கு நிகரான இவ் லகத்தில் ேவெறங்குமில்ைல என்ப என் ைடய
. கவிைத விஷயத்தி ம் இப்ப ேய.
இனி கணிதம், ரசாயனம் த ய ேவ
த ல் வளர்ச்சி ெபற்றைவயாகும்.

பல சாஸ்திரங்க

ம் நம

ேதசத்திேல தான்

***
நாம் இகேலாகத் அறிவி ம் ேமம்பா ெபறேவண் ம். ெதாியாத சாஸ்திரங்களின்
ஆரம்பங்கைளப் பிறாிடமி ந் கற் க்ெகாள்ள ேவண் ம். பிறகு அவற்ைற நம
ஊக்கத்தா ம் உயர்மதியா ம் ேமன்ேம ம் வளர்ந் மீள ம் உலகத்தா க்கு ஊட்ட
ேவண் ம். இகேலாக வளர்ச்சியிேல நாம் தைலைம வகிக்க ேவண் ம். அதற்கு நாேம
தகுதி ைடேயார்.
பம்பாயில் நடக்கப் ேபாகிற காங்கிரஸ் சைபக்குப் பல ஊர்களி
ந் பிரதிநிதிகள்
வ வதிேல சில மாதர்க ம் பிரதிநிதிகளாக வரக்கூ ெமன் எதிர்பார்க்கப்ப கிற .
ஆண் பிரதிநிதிக க்கு ேவண் ய உதவிகள் ெசய் ம் ெபா ட் தர்ம ேசவர்களாக
(வாலண் யர்களாக) ஆண் பிள்ைளகள் ற்பட் வந்தி ப்ப ேபாலேவ, ெபண்
பிரதிநிதிக க்கு ேவண் ய உபகாரங்கள் ெசய்வதற்காக தர்மேசவகப் ெபண்கள் சிலர்
ற்பட்
ப்பதாகத் ெதாிகிற . இந்தப்
ைம நம ேதசத் க்குப் ெபாியேதார்
நன்ைமக்குறிெயன்ப என் ைடய ெகாள்ைக.
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***
அடடா! விைளயாட் ப் ேபச்ைச மறந்தல்லேவா ேபாய்விட்ேடாம். வான் ஷி காய்
சீன ேதசத் க் கு யரசுத் தைலவர்-காயாக இ ந்தவர் ப த் க்ெகாண் வ கிறார்.
ர்வ ராஜ வம்சத்ைத ஒழிப்பதற்கு பகீரத பிரயத்தனங்கள் ெசய் சீன ேதசத்தார்
கு யரசு நாட் னார்கள். வான்-ஷி-காயின் பக்கம் ேசனாபலம் இ ந்தப யால்
அந்தக் கு யரசுக்கு இவர் தைலைம ெப தல் சுலபமாயிற் . நாட்பட நாட்பட, ெவகு
சீக்கிரத்தில், வான் மனதில் கு யரைச விட ராஜதிகாரேம சீனத் க்குப் ெபா ந்திய
ஏற்பாடாகுெமன் உதயமாயிற் . உலகத்தாெரல்லாம் இவர் தாேம ராஜாவாகிவிட
நிைனப்பதாக நிச்சயித்தனர். இப்ேபா பைழய குமார ராஜா க்கு இவ ைடய
ெபண்ைண மணஞ் ெசய் ெகா ப்பதாக வதந்திேயற்ப கிற . எனேவ சீனா
ேதசத் க் கு யரசு இன் ம் எவ்வள காலம் ஜீவித்தி க்குெமன்பைத நம ேதசத்
ேஜாதிடர்கள் கண் பி த் ச் ெசால் ம்ப ேகட் க் ெகாள் கிேறன். அதன் ஜாதக
விவரங்கள் சிலேவண் மானா ம் ெசால் கிேறன்.
ேமற்ப கு யரசுக்கு உச்சஸ்தானத்திேல இராகு இ க்கிறான். இரண்டாமிடத்திேல
சனி. சனி சப்பாணிெயன்ற விஷயம் சகல க்கும் ெதாி ம். மற்ற கிரகங்கெளல்லாம்
வக்கிரந்தான். இதற்கு நாேன தீர்மானம் ெசால் விடக்கூ ம். ஆனால், எனக்கு
ேஜாதிடத்திேல அாிச்சுவ கூடத் ெதாியா .
***
ெசய் ாி

ந்

மாதவய்யா ஒ

எ தியி ந்த க தம் சில தினங்களின்
ெசய்யப்பட்
ந்த .
கிழவ க்கு வய

கிழவ ைடய விவாகத்தின் சம்பந்தமாக
ன்ேன ''சுேதசமித்திரனி''ல் பிரசுரஞ்

70; அவ ைடய தயா‘ர் இன்

ம் உயிேரா

க்கிறாள். அந்தப்

பாட் க்கு வய 98. இந்தத் தாயா க்கும் தமக்கும் உபசாரங்கள் ெசய் ம் ெபா ட் க்
கிழவர் ஒ பதினா வய க் குமாிைய மணஞ் ெசய ெகாள்ளப் ேபாகிறாராம். இேத
கிழவாிடம் இைதத் தவிர இன் ம் 21 குமாிகள் ஜாதகம் வந்தி ப்பதாகத் ெதாிகிற .
கைடசியாக ஒ வா தீர்மானஞ் ெசய்தி க்கிற ெபண் ைடய தகப்பனார்
பணத்ைத ம் விதிைய ம் ேஜாதிடத்ைத ம் நம்பி ேவைல ெசய்கிறார். ெதய்வத்ைத
நம் வதாகத் ெதாியவில்ைல. ஒட்டகத் க்கு ஓாிடத்திலா ேகாணல்? தமிழ் நாட் ற்கு
ஒ

வழியிலா

ன்பம்?

இன் காைல நம் ைடய கைடக்கு ஒ கவிராயர் வந் ேசர்ந்தார். வந் , "வங்க
ேதசத்தின் மகாகவிெயன்
கழ் ெபற்றி க்கும் ர ந்திரநாத் டாகூர் ெசய்த
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"கீதாஞ்ச " என்ற
ல் சிறிய பாட்ெடான்ைறத் தமிழில் வசனமாக
ெமாழிெபயர்த்தி க்கிேறன். சாிதானா என் பார்க்க ேவண் ம்" என்றார்.
"வாசித் க் காட் ம்" என்ேறன்.
"எங்ேக மனதில் அச்சமில்ைல; தைல நிமிர்ந்

நிற்கிற ; எங்ேக அறி க்குக்

கட் ல்ைல;
எங்ேக மனித லகம் சிறிய

ட் ச் சுவர்களால்

ண்

ண்டாகப்

பிாி படாதி க்கின்ற ;
எங்ேக உண்ைமயின் ஆழத்தி
எங்ேக ஓய்வில்லாத

ந்

ெசாற்கள் ேநேர றப்ப கின்றன;

யற்சி பாி ரணத் தன்ைமைய ேநாக்கிக் ைகநீட் கிற ;

எங்ேக மதியாகிய ெதளிந்த வாய்க்கால் ெசத்த வழக்கம் என்ற ெகா ய பாைலயின்
மண ேல ம யா
எங்ேக ேமன்ேம
ெசல்

ம்ப

நீங்குகிற ;
ம் விாிகின்ற க த்தி

ம் ெசய்ைகயி

ம் அறி

ண்

நீ நடத் கிறாய்;

அமரஸ்தானமாகிய அந்த ஸ்வதந்த்ர நிைலயில், ேஹ பிதா, என
கண்விழித்தி க."

ேதசம்

(குறிப் :- அமரஸ்தானம்-ேதவேலாகம் ஸ்வதந்த்ரம்-வி தைல; பிதா-கட ள்.)
"ெமாழி ெபயர்ப்பிேல பிைழயில்ைல. ஆனா ம், இன்
நைடயில் இ க்கலாம்" என் தராசு ெசால் ற் .

ம் சிறி

சுலபமான

***
" சனிக்காய் சங்கதி ெசால்லட் மா?" என்
"அெதன்ைனயா?" என்

நண்பர் ெசட் யார் ேகட்டார்.

எல்லா ம் வியப் டன் ெசட் யாைரக் ேகட்டார்கள்.
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ெசட் யார் ெசால் கிறார்:- "சில தினங்களின் ன் ெசன்ைனப் பட்டணத்தில்
ெபா ட்காட்சி பார்க்க பத்திாிைகயின் மனிதெரா வர் ேபாயி ந்தார். அங்ேக
சாமான்யமாகக் கிைடக்ககூ ய மிக ம் ெபாிய சனிக்காையக் காட்
ம் அதிகப்
ெபாிதாகிய ஒ
சனிக்காய் இ ந்த . 'சாஸ்திர-எ ப் ேபாட்டதனால் இந்தப் பயன்
உண்டாயிற்ெறன் ெதாிகிற . ஒ
ல் ைளக்கிற இடத்தில் இரண்
ல்
ைளக்கும்ப

ெசய்பவன் ேதசத் க்குப் ெபாிய உபகாாி' என்

ெசால்வ ண் . 'ெதாைகக்குள்ள
பத்திாிைகக்காரர் ெசால்

அள க்கும் உண் ' என்

இங்கி ஷ்காரர்
அந்தப்

கிறார். அதாவ , சிறிய இைல த ம் வாைழையப் ெபாிய

இைலையத் த ம்ப ெசய்பவ ம் ேதசத் க்குப் ெபாிய உபகாாியாவான். 'ெபாிய
சனிக்காய் மற்றப் சனிக்காய்கள் பார்த் க் ெகாஞ்சம் ெவட்கப்பட்ட ேபால
விழித்தன. ஆனால் நம
ர் கர்களி ந்த அள நமக்கும் ேபா என்ற ஒ வித
ைவதீகத் ேதாற்ற ம் அந்தப்

சனிக்காய்களின்

கத்திேல ெதன்பட்ட ' என்

அந்தப் பத்திாிைகக்காரர் எ தியி க்கிறார்.''
இவ்வா
''ஆமாங்கா

ெசட் யார் ெசால் க்ெகாண்

ேபாைகயில், நான் அவைர ேநாக்கி:-

ம், அதற்ெகன்ன இப்ேபா ? ஆேலாசைனக்கு என்ன விஷயம் ெகாண்

வந்தி க்கிறீர்?'' என்

ேகட்ேடன்.

தராசு:- ''சாி ேமேல வியாபாரம் நடக்கட் ம்'' என்ற .
''உங்க ஹிந் க்க
ேசட் ேகட்டார்.

ைடய நா

ேவதத் க்கும் ெபயெரன்ன?''' என்

ஜிந்தாமியான்

''ாிக், யஜுர், சாமம், அதர்வணம்'' என்ேறன். ''எ க்குக் ேகட்கிறீர்?'' என்
ெசட் யார் ேகட்டார். அதற்கு ஜிந்தாமாயின் ேசட் ெசால்வதானார்:-''ேகள்விப்பட்ேடன்,
ேநற் ப் பட்டணத்தி
ந் ஒ சாமியார் நம்ம கைடக்கு வந்தி ந்தார். அவர்
ஹிந் க்க ைடய ேவதம் மிக ம் பைழைமயான . அதி ம் நம்ம குராைனப்
ேபாலேவ அல்லாைவத் தான் கழ்ந் ேபசுகிற . ஆனால் அல்லா என்கிற க்கு
அவர்க ைடய பாைஷயிேல ப்ரஹ்ம என்கிறார்கள். அதிேல ாிஷிகள் என்
பா னவர்கள் அல்லாவி

ைடய உண்ைமைய அறிந்தவர்கள்'. இன்

சாமியார் ஏெதல்லாேமா ெசான்னார். அதி

ந்

ஞபாகம் உண்டாயிற் .''

"ேவதம் தமிழில் ெமாழி ெபயர்த்தி க்கிறார்கேளா?" என்
"இல்ைல" என்ேறன்.

ம் அந்த

மற்ெறா வர் ேகட்டார்.
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"என்ன காரணம்? என்றார் கவிராயர்.
"அதற்குத் தகுந்த திறைம ைடய பண் தர்கள் இல்ைல. ஒ
அவர்கள் ெதாழில் ெசய்யவில்ைல."
"ஆமாம் ேவதத் க்குப் பலவிதமாக அர்த்தஞ் ெசால்
காரணம்?" என்
"மற்ெறா
என்ேறன்.

ேவைள இ ந்தா

கிறார்களாேம? என்ன

ெசட் யார் ேகட்டார்.
ைற அந்த விஷயம் ேபசுேவாம். ேவேறேத

ம் வியாபார ண்ேடா?"

***
சயன்ஸ் என்பெதன்ன?
ஐேராப்பிய இயற்ைக
"ஐேராப்பிய இயற்ைக

க்கு இங்கிலீஷ் பாைஷயில் சயன்ஸ் என்
ல்" என்

தனியாக ஒ

ம் அவர்கள் அதிகத்

அதிேல என்ன பயன் உண்டாகிற ,
திய விழி உண்டாகிற .
திய விழி என்பெதன்ன?
மண்டலத்ைத ம் சர்வத்ைத ம் பற்றிய திய அறி .
ர் கங்க

க்கு இல்லாத அறி

இப்ேபா

சாத்தியப்ப மா?

அைதப் பற்றிய ேபச்சில்ைல.
நமக்கு இ வைர இல்லாத அறி

இப்ேபா

ெபயர்.

சாஸ்திர ண்டா?

அப்ப யில்ைல. அந்த சாஸ்திரத்திேல நம்ைமக் காட்
ேதர்ச்சியைடந்தி க்கிறார்கள்.

நம

ம்,

சாத்தியப்ப ேமா?
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" ற்ப க; எ க;" என்ற

தராசு.

***
ெசன்ைன சட்டசைபயிேல ஜனங்க
தீர்மானங்கள் ெசய்

க்குச் சார்பான காாியஸ்தர்கள் சில நல்ல

ைவக்க வி ம்பினார்கள். அவற் ள்ேள, "கட்டாயப்ப ப் ,"

"சர்க்கார் உத்திேயாகமில்லாதவைர ஜில்லா ேபார் க க்குத் தைலவராக நியமித்தல்"
த ய க்கியமான அம்சங்கைளெயல்லாம் சர்க்கார் பக்கத் ஸ்தானிகர்கள்
எதிர்த் ப் ேபசிப் பயனில்லாதப ெசய் விட்டார்கள்.
இந்த விஷயங்கைளெயல்லாம் என் ைடய தராசிேல ேபாட் ப் பார்த்ேதன். தராசுப்
ப கள் ெகாள்ளவில்ைல. இைதெயல்லாம் ரயில்ேவ ட்ைடகள் நி த் ம்
யந்திரத்ைதப் ேபான்ற ெபாிய நிைறயயந்திரங்களில் ேபாட் ப் பார்க்க ேவண் ம்.
இப்ேபா என் ைடய வியாபாரம் அவ்விதமான ெபாிய தராசு வாங்கக்கூ ய
நிைலயில் இல்ைல.
***
''

க்ேகாட்ைட ராஜா ஆஸ்திேர ய மாைத விவாகம் ெசய்

சாிதானா?'' என்
''ெபாிய

ஒ

''அ

நண்பர் என்னிடம் ேகட்டார்.

ட்ைட; சீைம வியாபாரம்; நாட்

தராசு உத ம். ேவ

கைடக்குக் ெகாண்

வியாபாரத் க்குத் தான் நம் ைடய

ேபாம்'' என்

ேபானால் ேபாகட் ம். அந்த ராஜா சமீபத்தில் ஒ

அதில் நம

நாட்

ெகாண்ட

ஜவாப் ெசால்

பிரசங்கம் ெசய்தி க்கிறார்.

ஸ்த்ாீகைளக் ெகாஞ்சம் குைறவாகச் ¦‘சல் யி ப்ப

த்திக்குப் லப்ப கிற . 'ஹிந் ' பத்திாிைகயில் இைதப் பற்றி ஒ
வாசித் க் காட் கிேறன்'' என்
எ த்தார்.
அவர் பின்வ மா
பிரைஜக

அந்த நண்பர் சட்ைடப் ைபயி

ப த்த க் காட் னார்:-

க்குச் ெசய்த பிரசங்கத்திேல ெசால்

விட்ேடன்.

ேபால என்

தந்தியி க்கிற .
ந்

ஒ

காகிதத்ைத

க்ேகாட்ைட ராஜா தம
கிறார்:- ''என் கு கேள, என

பத்தினிக்கு நீங்கள் ெசய்த ராேஜாபசாரத்தால் என்ன விளங்குகிற ? என்ைன ம்,
என ராஜ்யத்ைத ம் பற்றிய சகல விஷயங்களிேல ம் நீங்கள் என தீர்மானத்ைத
பக்தி விசுவாத்தடன் ஏற் க் ெகாள்ளத் தயாராக இ க்கிறீர்கெளன்ப ெதளிவாகிற .
என்ைன ம் என ராணிைய ம் வரேவற்பதில் நீங்கள் ெசய்த ஆனந்த
ேகாஷங்களினால் என்ன ெதாிகிற ? ைவதிக ஆசாரங்க

க்கு விேராதமாகத்
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ேதான்றக்கூ ய ெசய்ைககளிேலகூட நீங்கள் சிறிேத ம் திைகப்பில்லாமல் என்னிடம்
ராஜபக்தி ெச த்
ர்கெளன் ெதாிகிற . சில வ ஷங்களாக என விவாகத்ைதப்
பற்றி ஆழ்ந்த சிந்தைன ெசய் ெகாண் வந்ேதன். இன்னவிதமான பத்தினி இ ந்தால்
நான் நமக்குக் கு ம்ப சந்ேதாஷ ம், ராஜ்யபாரத்திேல உதவி ம்
உண்டாகுெமன்பைதப் பற்றி என் ைடய பயிற்சியி
ந் ம், யாத்திைரகளி
ந் ம்
எனக்குச் சில விேசஷ அபிப்பிராயங்கள் ஏற்பட்
ந்தன. நம ஜன ச கம்
இப்ேபாதி க்கும் நிைலைமயில் நான் வி ம்பிய குணங்க ைடய ஸ்திாீ நமக்குள்
அகப்ப வ சாத்தியமில்ைலெயன் கண்ேடன். இதற்காக சுேதசிய அபிமானத்தின்
ெவளித்ேதாற்றத்ைதக் ெகாஞ்சம் இழந் வி தல் அவசியெமன் ம் நிச்சயித்ேதன்.
'சுேதசிய அபிமானத்தின் ெவளித்ேதாற்றம்' என் ெசால் கிேறன். ஏெனன்றால்
எத்தைனேயா அன்னிய ேதசங்களிேல பிறந்தா ம் தாம் சு காரம் ெசய் ெகாண்ட
ேதசத்தா டன் பாி ர்ணமாக ஒற் ைமப்பட் ப ேபாவைத நாம் அறிேவாம். இத்தைன
காலம் கழித் க் கைடசியாக என அபீஷ்டங்க க்கு இணங்கிய பத்தினிைய எனக்கு
ஈசன் அ ள் ெசய்தி க்கிறார். எங்களி வ ைடய ஆட்சியிேல இந்த ராஜ்யம்
ன்ைனக் காட்
ம் அதிக ேசமத் ட ம் சந்ேதாஷத் ட ம் இ க்குெமன்
நம் கிேறன்" என்பதாக அந்த நண்பர் ஒ மட் ல் வாசித்
த்தார்.
"சாி, அ பவக் குைறவினால் ெசால் விட்டார். அகல்யா பாயி த ய ஹிந்
ராணிகைளப் பற்றி அவர் தக்க ஆராய்ச்சி ெசய்ததில்ைல" என் ஜவாப் ெதாிவித்ேதன்.
"அடா, இப்ேபா
கு க்கிட்டார்.
"ேவ

கூட பேராடா மஹாராணி இல்ைல?" என்

விஷயம் ேபசுேவாம்" என்

மற்ெறா வர்

ெசால் விட்ேடன்.

தீர்ப் எப்ப யி க்குெமன்பைத நீங்கேள ஊஹித் க் ெகாள்ளலாம்.
--------4
ேநற்

மாைல தராசுக் கைடக்கு ச ரங்க பட்டணத்தி

ந்

ஒ

மாத்வ (ராவ்ஜீ)

வா பன் வந்தான். "தராசுக் கைட இ தானா?" என் ேகட்டான். "ஆம்" என்ேறன்.
என் பக்கத்தி
ந்த தராைச ஒ ேகாணப் பார்ைவயாகப் பார்த்தான். ெகாஞ்சம்
மீைசையத் தி த்திவிட் க் ெகாண்டான். க்குக் கண்ணா ைய ேநராக்கிக்
ெகாண்டான். மன க்குள் ஏேதா இங்கிலீஷ் வார்த்ைதகள் ெசால் க் ெகாண்டான்.
என்ைன ஒ பார்ைவ பார்த்தான்.
''நான் ேகட்கிற ேகள்விக்கு விைட நீர் ெசால்
என் ேகட்டான்.

ரா? இந்தத் தராசு ெசால்

மா?''
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''தராசு தான் ெசால்

ம்'' என்ேறன்.

நம்பிக்ைக ெகாள்ளாதவன் ேபாேல விழித்தான்.
''அப்ப த்தான் ெசன்னப் பட்டணத்தில் ேகள்விப்பட்ேடன். ஆச்சாியமான தராசு!
உமக்ெகங்ேக கிைடத்த ? தமிழ் தான் ேபசுேமா? இங்கிலீஷ் ெதாியாதாேம? 'ெவான்டர்- ல், ெவாி, ெவாி ெவான்-டர்- ல்'' என்
பண்ணினான்.

இங்கிலீஷில் ெகாண்

சமாப்தி

''நீ ேகட்க வந்த விஷயங்கைளச் ெசால்.
என் நிைனப் ட் ேனன்.

ணாக ேநரம் கழிப்பதில் பயனில்ைல''

அந்தப் பிள்ைளயின் ெபயர் வாஸ¤ேதவராவ். வாஸ¤ேதவராவ் ெசால்

கிறான்:-

''வாலன்டீர் பட்டாளம் ேசர்க்கிறார்கேள, அந்த விஷயம் உம் ைடய தராசுக்குத்
ெதாிந்தி க்குெமன்ேற நிைனக்கிேறன். எல்லாம் ெதாிந் எந்தக் ேகள்வி ேகட்டா
விைட ெசால்லக்கூ ய மாயத் தராசுக்கு இ

ெதாியாம

ம்

க்குமா? 'அப்ேகார்ஸ்'

ெதாிந் தான் இ க்கும். அதிேல ேசரலாமா? ேசர்ந்தால் பய ண்டா? இ வைர
நம்மவர்க க்கு தளகர்த்த பதவி ெகா ப்பதில்ைலெயன் ைவத்தி ந்த வழக்கத்ைத
மாற்றி இப்ேபா
திய விதிப்ப நமக்கு ரா வ உத்திேயாகங்கள் ெகா க்கத்
தயாராக இ க்கிறார்கெளன் ெதாிகிற . இ நம்பத்தக்க ெசய்திதானா? நான்
எப்ப ேய ம் நம் ைடய பாரத மாதா க்கு உைழக்க ேவண் ெமன்ற
க த் டனி க்கிேறன். இந்த பட்டாளத்தில் நாம் ேசர்வதானால் நம ேதசத் க்கு
ஏேத ம் நன்ைமேயற்ப மா என்ற விஷயம் என் த்திக்கு நிச்சயப்படவில்ைல. அைத
உம் ைடய கீர்த்தி ெபற்றதராசினிடம் ஆராயச்சி ெசய்ய வந்ேதன்'' என்றான்.
"ஆராய்ச்சியா?" என்

தராசு ேகட்ட .

அதற்கு வாஸ¤ேதவன் ெசால்

கிறான்:- "ஆம்! ஆராய்ச்சி; அதாவ

பாியாேலாசைன; இைத இங்கி ஷில் கன்சல்ேடஷன் என்

ெசால்வார்கள்.

இங்கிலீஷ் பாைஷயில் ெசால்லக்கூ ய 'ஐ யாஸ்' நம் ைடய தாய்ப் பாைஷகளில்
ெசால்ல

யவில்ைல. 'ெநவர்ைமண்ட்'. அ ேவ விஷயம். 'கிப்ளிங்' என்ற இங்கிலீஷ்

கவிராயர் ெசால்வ ேபாேல, 'அ மற்ெறா
விைட ெசால்ல ேவண் ம்" என்றான்.

கைத'; நான் ேகட்க வந்த விஷயத் க்கு
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அப்ேபா

நான் வாசுேதவைன ேநாக்கி, "நீ ஏன் ேகட்கிறாய்? நீ பட்டாளத்தில்

ேசரப் ேபாகிறாயா?" என்ேறன்.
அதற்கு வாஸ¤ேதவன்:- "ஆஹா! நான் ேசர்வெதன்றால் ஏேதா சாமான்யமாக
நிைனத் விட ேவண்டாம். எனக்குச் ெசன்னப்பட்டணம் தல் ன்னெவல்
வைரக்கும் ஒவ்ெவா
க்கியமான ஊாி ம் சிேநகிதர் இ க்கிறார்கள். நான்
ேசர்ந்தால் அவர்களத்தைனேப ம் ேசர்வார்கள்; நான் ேசராவிட்டால் அவர்கள் ேசர
மாட்‘ர்கள்" என்றான்.
தராசு கடகடெவன்

சிாித்த .

வாசுேதவ ைடய கன்னங்கள் சிவந் ேபாயின. க்குக் கண்ணா ைய ேநேர
ைவத் க் ெகாண்டான். மீைசையத் தி கினான். "வாட்இஸ் திஸ்!" இந்தத் தராசு
என்ைன ேநாக்கி ஏன் சிாிக்கிற ?" என்
ேகட்டான்.
அப்ேபா

தராசு ெசால்

மகா ேகாத் டன் என்ைன ேநாக்கிக்

கிற :- " ந்தி ஒ

எனக்குச் சில ஞாேனாபேதசங்கள் ெசய்

தடைவ ஒ

வக்கீல் என்னிடம் வந்

விட் ப் ேபானார். அதாவ , ராஜ்ய

விஷயங்கைளப் பற்றி நான் எவ்விதமாக அபிப்பிராயங்க ம் ெசால்லக்கூடாெதன் ம்,
சண்ைட சமயத்தில் ராஜ்ய விஷயங்கைளப் பற்றி யா ம் ஒ வார்த்ைதகூடப்
ேபசாம
ப்பேத நாம் இந்த ராஜாங்கத்தா க்குச் ெச த்த ேவண் ய
கடைமெயன் ம் பல ைற வற்
த்திச் ெசான்னார். நா ம் அவர் ெசால்வ
ம்
நியாயெமன்பைத அங்கீகாித் , நம்மால் கூ யவைர இந்த ராஜாங்கத்தா க்குத்
தி ப்தியாகேவ நடந் விட் ப் ேபாகலாெமன்ற எண்ணத்தால் அவ ைடய ெசாற்ப
நடப்பதாக வாக்குக் ெகா த் விட்ேடன். நீேயா, ராஜ்ய விஷயமான ேகள்வி
ேகட்கிறாய். என்ன ெசய்வெதன் ேயாசைன பண் கிேறன்" என் தராசு
ெசால் ற் .
அப்ேபா வாசுேதவன்:- "ேநா, ேநா, ேநா'; இல்ைல. இல்ைல. நீ என்ைன
ேக பண்ணிச் சிாிக்கிறாய். நான் மதிப் டன் ேகட்க வந்ேதன். உன் ைடய குணம்
எனக்குத் ெதாியாமல் ேபாய்விட்ட . ேபானால் ேபாகட் ம்; நீ ாிசத்தைதப் பற்றி
எனக்குப் ெபாிய காாியமில்ைல. உன்ைனப் ெபா த் வி கிேறன். நான் ேகட்க வந்த
விஷயத் க்கு விைட ெசால் " என்றான்.
அதற்குத் தராசு:- "தம்பி, நான் உனக்கு பயந் ஒன்ைற ம் மைறத் ப் ேபசவில்ைல.
நீ ேகட்க வந்த விஷயத் க்கு ம ெமாழி ஏற்ெகனேவ ெசால் யாய்விட்ட . சிாித்த
உன்ைனக் குறித்ேத தான். அதில் சந்ேதகமில்ைல'' என்ற .
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''காரணெமன்ன?'' என்

வாசுேதவன் சினத்ேதா

''ேதசத் க்குச் சண்ைட ேபாடக்கூ ய

விசாாித்தான்.

ரனாக உன்ைனப் பார்க்கும்ேபா

ேதான்றவில்ைல. சண்ைடயிேல ேசர்கிறவன் இத்தைன ஆராய்ச்சி ம்,
பாியாேலாசைன ம், கன்ஸல்ேடஷ
ேசர்ந் வி வான்'' என்

ம் நடத்தமாட்டான். படீெலன்

தராசு ெசால் ற் .

''என்ைன நீ ேபாலீஸ்கார¦ன்

நிைனக்கிறாயா?'' என்

''நான் அப்ப ச் ெசால்லவில்ைல'' என்ற
''நான் ேபாய் வரலாமா!'' என்
''ேபாய் வா'' என்ற

ேபாய்ச்

வாசுேதவன் ேகட்டான்.

தராசு.

வாசுேதவன் ேகட்டான்.

தராசு.

அவன் ேபான பிறகு தராசு என்னிடம் ெசால்

கிற :- ''இவன் உள

பார்க்க

வந்தவன், சந்ேதகமில்ைல. பட்டாளத்தில் ேசர்ந் ேதசத்ைதக் காப்பாற்றக்கூ ய
ேயாக்யைத ைடயவன் இத்தைன ண் ேபச்சுப் ேபசமாட்டான். அவ க்கு இத்தைன
கர்வமிரா ''
--------------5
ேநற் க் காைலயிேல ெபா

வி ந்

கைடக்குச் ெசன்னப் பட்டனத்தி

ந்

இரண்
ஒ

நாழிைகக்கு

ன்ேன நம

ராசுக்

வக்கீல் வந்தார். இவ க்கு 40

வயதி க்கும். ஜாதியிேல பிராமணர், சிவப் நிறம். உ ைளக் கிழங்ைகப் ேபாேல
நல்ல வட்டமான சைதப் பற்றிய கம். ெநற்றியிேல ேகாபீ சந்தனம். இேலசான
ெதாப்ைப. அைத மைறத் 'அல்பகா' என்ற பட் த் ணி
ெச ப் தைலயிேல மஸ் ன் பாைக. தங்க விளிம் ைடய
ப¨யிேல தங்கக் க யாரம், சங்கி
இவ க்குக் கண்ணிேல ஒ

ப் . கா ேல இங்கிலீஷ்
க்குக் கண்ணா உ ப் ப்

த யன.

குைற. சமீபத்தி

க்கிற ெபா ள் ேநேர ெதாியா ;

ரத்திேலயி ப்ப ெதாி ம். எனேவ, கண் ன்ேன ெபாிய தராசு ெதாங்க
விட்
ப்பைத இவர் காணாமல் ெகாஞ்சம் விலகியி ந்த நம நண்பர் எ க்குஞ்சுச்
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ெசட் யாைர ேநாக்கித் தி ம்பிக் ெகாண் :- ''தராேச, தராேச, உன் ைடய கீர்த்தி
ெசன்னப் பட்டணெமல்லாம் பரவியி க்கிற . உன்னிடம் சில ேகள்விகள்
ேகட்கும்ெபா ட்

வந்ேதன். ேகட்கலாமா?" என்றார்.

அதற்குச் ெசட் யார்:- "நான் தராசில்ைல. சாமி; நான் எ க்குஞ்சு ெசட் யார்.
அேதா கிழக்ேக ெதாங்கவிட்
க்கிறேத, அ தான் தராசு. பக்கத்தி
அவர்தான் தராசுக் கைட அய்யர்" என்றார்.
வக்கீல் ெகாஞ்சம் ெவட்கமைடந்தார். நான் விஷயத்ைத அறிந்
ேவண் ய உபசார வார்த்ைதகள் ெசால்
த்த பிறகு
தராசினிடம் வக்கீல் ேகள்விகள் ேபாடத் ெதாடங்கினார்:வக்கீல்:- "நம

க்கிறாேர,

ெகாண்

ேதசத் க் கா ண்ய கவர்ன்ெமண்டார் நமக்கு எப்ேபா

ஸ்வராஜ்யம் ெகா ப்பார்கள்?"
தராசு:- "ஒவ்ெவா

கிராமத்தி

ம் ஜனத் தைலவர் பள்ளிக்கூடங்கள் ைவத் , ேதச

பாைஷகளில் திய ப ப் ெசால் க் ெகா க்க ஏற்பா ெசய்தால், உடேன
ெகா த் வி வார்கள்."
வக்கீல்:- "அ

எப்ேபா

ம்?"

தராசு:- நீர் ேபாய் எனக்கு கிராமங்களில் நான் ெசால் யப பள்ளிக்கூடங்கள்
ஏற்பா ெசய் விட் ப் பிறகு வந் ேக ம். ெசால் கிேறன்."
வக்கீல்:- "அ

சாி, மற்ெறா

ேகள்வி ேகட்கிேறன். ெசத் ப்ேபான பிறகு ம

ெஜன்ம ண்டா?"
தராசு:- "உண் . மேனாைதாியமில்லாத ேப கள்
க்களாகப் பிறப்பார்கள். பிறர்
ன்பங்கைள அறியாமல் தமதின்பத்ைத வி ம்பிேனார் பன்றிகளாகப் பிறப்பார்கள்.
ெசாந்த பாைஷ கற் க்ெகாள்ளாதவர் குரங்குகளாகப் பிறப்பார்கள். ேசாம்ேபறிகள்
எ ைமகளாகப் பிறப்பார்கள். அநீதி ெசய்ேவார் ேதளாகப் பிறப்பார்கள். பிறைர
அ ைமப்ப த் ேவார் வண்ணான் க ைதகளாகப் பிறப்பார்கள். ஸ்திாீகைள இமிைச
ெசய்ேவார் ந ம்சகராப் பிறப்பார்கள். சமத் வத்ைத ம ப்ேபார் ெநாண் களாகப்
பிறப்பார்கள். க ைணயில்லாதவர் கு டராக ம், தம

கல்விையப் பிற க்குக் கற் க்

ெகாடாதவர் ஊைமகளாக ம், அச்ச ைடேயார் ஆந்ைதகளாக ம் பிறப்பார்கள். ம
ஜன்மம் வைரயிேல கூடப் ேபாக ேவண்டாம். இந்த ஜன்மத்திேலேய பாவி, ேகாைழ
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த யவர்கள் தாழ்ந்த ஜந் க்களாக இ ப்பைத அவர்க

ைடய அந்தக்கரணத்திேல

பார்க்கலாம்.''
வக்கீல்:- ''ஏன் தராேச, பயப்பட்டால் அ

கூட ஒ

பாவமா?''

தராசு:- ''ஆம். அ தான் எல்லாப் பாவங்க க்கும் ேவர். அதர்மத்ைதக் கண்
நைகக்காமல் எவன் அதற்கு பயப்ப கிறாேனா அந்த நீசன் எல்லாப் பாவங்க ம்
ெசய்வான். அவன் விஷப் ச்சி; அவன் ேதள்; அவைன மனித ஜாதியார் விலக்கி
ைவக்க ேவண் ம்''.
வக்கீல்:- அப்ப யானால் மேனாைதாியம் ஒ
தராசு:-''ஆம் அ

ண்ணியமா?''

ெதய்வபக்திக்கு சமமான ண்ணியம். உண்ைமயான

ெதய்வபக்தியி ந்தால் மேனாைதாிய ண்டாகும்; மேனாைதாியம் இ ந்தால்
உண்ைமயான ெதய்வபக்தி உண்டாகும். மேனாைடதாியத்தினால் ஒ வன் இந்த
ஜன்மத்திேலேய ேதவநிைல ெப வான். ஆண்ைம, ெவற்றி
த ய ெதய்வ சக்திகள்
அவைனச் ேச ம். அஞ்சாத மேனாைதாியத்ைதக் காட்
ம் சிறந்த ண்ணியம்
இவ் லகத்திேல இல்ைல; வானத்தி

மில்ைல, அதனால் மனிதன் எல்லா

இன்பங்கைள ம் ெப வான்.''
வக்கீல்:- ''சாி, ேவெறா
நல்ல வ ம்ப

ேகள்வி ேகட்கிேறன்; ஒ வ

க்கு வக்கீல் ேவைலயில்

வராவிட்டால் அதற்ெகன்ன ெசய்யலாம்?''

தராசு:- ''அந்த ேவைலைய விட்

வியாபாரம் அல்ல

ைகத்ெதாழில் ெதாடங்கலாம்.

பள்ளிக் கூடங்கள் நடத்தலாம். சாஸ்திர ஆராயச்சிகள் ெசய்யலாம்.''
வக்கீல்:- ''சாஸ்த்ர ஆராயச்சி ெசய்தால் பணம் வ மா? லட்சுமிக்கும் சரஸ்வதிக்கும்
விேராதெமன்

ெசால்

கிறார்கேள?''

தராசு:- ''அெதல்லாம் பழங்கைத. எல்லாவிதமான ெசல்வங்க க்கும் அறி தான்
ேவர். உலகத்தில் இப்ேபா அதிகச் ெசல்வத் டன் இ க்கும் ஜாதியாெரல்லாம்
சாஸ்திர வ ைமயாேல ெசல்வம் ெபற்றார்கள்.
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வக்கீல்:- ''இன்

ெமா

ேகள்வி. இழந் ேபான ெயௗவனத்ைத மீள ம்

ெபறேவண் மானால் அதற்கு வழிெயன்ன?''
தராசு:- ''ஒ வ ஷம் மனதி ம் சாீரத்தி ம் பிரமசாிய விரதத்ைத அ சாிக்க
ேவண் ம். காைலயில் ஸ்நானம் ெசய்ய ேவண் ம். ைககால்கைள உைழக்க
ேவண் ம். ெயௗவன ைடய பிள்ைளக டன் சகவாசம் ெசய்ய ேவண் ம். பயத்ைத
விடேவண் ம். மேனாைதாியம் ஏற்ப த்திக் ெகாள்ள ேவண் ம். ெதய்வ பக்தி
உண்டாக்கிக் ெகாள்ளேவண் ம். பிறைரத் தாழ்வாக நிைனக்கலாகா . திய திய
கல்விகள் கற்க ேவண் ம்."
வக்கீல்:- "கண் ேநாய் குணப்பட வழி ண்டா?"
தராசு:- உண் . க்குக் கண்ணா ையக் கழற்றிெயறிந் வி ம். ெதாிந்தவைர
ப த்தால் ேபா ம். மனதிேல ேதான்றிய உண்ைமகைள ம் நியாயங்கைள ம்
வழக்கத்திேல ெகாண் வர யற்சி ெசய் ம். எதி ம், எப்ேபா ம், யா க்குப் பயந் ம்,
மனம் ேவ ெசய்ைக ேவறாக ந க்கலாகா . தாழ்ந்த ஜாதியா க்குப் பள்ளிக்கூடம்
ேபாட் ப் பாடஞ் ெசால் க் ெகா க்க ஏற்பா ெசய் ம். கண் ேநராகிவி ம்."
வக்கீல்:-''நீ ெசால்
தராசு:-''ேவ

ம் ம ந்ெதல்லாம் ஒ

மாதிாி விேனாதமாக இ க்கிறேத!''

ேகள்வி ண்டா?''

வக்கீல்:- ''இல்ைல. தராேச, நமஸ்காரம், நான் ேபாய் வ கிேறன்.''
தி ம்பிப் ேபாகும்ேபா
''இன்

ம் ஒ

வக்கீல்

கமலர்ச்சி டன் ேபானார். தராசு அவைரக் காட் ,

வ ஷத்தில் இவர் மனிதனாய் வி வார்'' என்

ெசால் ற் .

----------6
தராசுக் கைடயின் ெவளிப் றத்திேல சில தினங்களின்
எ தி ஒட்டப்பட்ட .

ன் பின்வ ம் விளம்பரம்

''இங்கு நீ த்த விைலமதிப் ள்ள சாமான் மாத்திரேம நி க்கப்ப ம். விைரவிேல
அழிந்

ேபாகக்கூ ய, விைல
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குைறந்த சாமான்கள் நி க்கப்படமாட்டா.''
இந்த விளம்பரத்ைதப் ப த் விட் , ஜிந்தாமியான் ேசட் என்னிடத்தில் வந் ,
''உம

வியாபாரத்திேல ெகாள்ைகக

ம், சிந்தைனகளம், மேனாதர்மங்க

சரக்கு? இதில், நீண்ட மதிப் ைடயெதன் ம், விைரவில் அழிந்

ந்தாேன

ேபாகக்கூ ய வஸ்

ெவன் ம் பிாிந்தெதப்ப ? மனைதப் பற்றிய விஷயெமல்லாம் நீ த்த தாேன?'' என்
ேகட்டார்.
''அறி த் ணி கள், தர்மக் ெகாள்ைககள் இவற்றி

ம் ெபான்ைனப் ேபாேல நீ த்

நிற்பன ம், ெவற்றிைலையப் ேபாேல விைரவில் அழிவன ம், ஓட்டாஞ்சல்

ேபாேல

பயனற்றன ம் உண் '' என்ேறன்.
''பயனற்றதற்கு ஒ

தி ஷ்டாந்தம் ெசால்

ம்'' என்ேறன்.

''சிைற ர் ஜமீந்தார் தர்ம ப்ரசங்கம்'' என்ேறன்.
''அெதன்ன கைத?'' என்

ேசட் ேகட்டார்.

''ெதன்னாட் ேல சிைற ர் என்ெறா கிராமம் இ க்கிற . அங்ேக பைழய
காலத்தில் க்ஷத்ாியராக இ ந் இப்ேபா மாட்சிைம குைறந் ேபாயி க்கும்
மறக்குலத்திேல பழம்
த் ேதவர் என்ற ஒ ஜமீன்தார் இ க்கிறார். அவர் சிறி
காலமாக தர்ேமாபேதசம் ெசய்யத் ெதாடங்கி, '

ச்சு விடத் தகுதி ள்ளவர் யார்,

தகுதியில்லாதவர் யார்? பல்நகம் தாிக்கத் தக்ேகார் யார், தகாேதார் யார்?' என்ற
விஷயங்கைளப் பற்றி உபந்யாசங்கள் ெசய் வ கிறார். இ ேபான்ற ண்
சங்கதிகைள நம

தராசு கவனிக்க மாட்டா '' என்ேறன்.

------------7
ேநற் க் காைல, தராசுக்கைடக்கு ெவளி ஜனங்கள் யா ம் வரவில்ைல.
ஜிந்தாமியான் ேசட் வந் உட்கார்ந்தார். வழக்கம் ேபால ேவ க்ைக பார்க்க
வந்தாெரன் நிைனத்ேதன்.
''ேசட் ஸாேஹப், என்ன விேசஷம்?'' என்

ேகட்ேடன்.
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''தராசினிடம் சில ேகள்விகள் ேகட்க வந்ேதன்'' என்றார்.
''சாி ேக

ம்'' என்ேறன்.

''தர்ம ப்ரசங்கம் ெசய்யத் தகுதி ைடேயார் யார்?'' என்

ேகட்டார்.

தராசு ெசால் ற் :- ''கலங்காத ெநஞ்சுைடய ஞான தீரர்''.
''அப்ப யில்லாேதார் தர்ம ப்ரசங்கம் ெசய்யத் தைலப்பட்டாேலா?'' என்
ேகட்டார்.

ேசட்

தராசு ''மற்ேறார் அைத கவனிக்கக் கூடா '' என்ற .
பிறகு ஜிந்தாமியான்:- "ஆண்க

க்கு வி தைலையப் பற்றிப் ேபசலாேமா?"

தராசு:- "ேபசலாம்."
"ேசட்:- " யற்சி ைககூ மா?"
தராசு:- "ெதாடங்கு ன்ேன எந்த

யற்சி ம் ைககூ ேமா கூடாதா என்

ேஜாதிஷம் பார்ப்பதிேல பயனில்ைல; ெதாடங்கி
நடத்தினால் பிறகு ெதாி ம்."
சிறி ேநரம் சும்மா‘யி ந் விட் , ஜிந்தாமியான் ம ப
ேகட்டார்:"வ கிேறெனன்

ெசால்

பின்வ ம் ேகள்வி

வாராதவர்கைள ம் த கிேறெனன்

ெசால்

த்

தாராதவர்கைள ம் என்ன ெசய்யலாம்?"
தராசு, "சந்தர்ப்பத் க்குத் தக்கப " என்ற .
"விளக்கிச் ெசால் " என் ேசட் வற்
த்தினார்.
தராசு ெசால்வதாயிற் :- த கிேறெனன் ெசால் ம்ேபாேத பின்னிட் த் தம்மால்
ெகா க்க
யாெதன்பைத அறிந் ெகாண் ெசால்ேவார்
க்கள். அவர்கைளப்
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ப க்கைவத் க் ைககால்கைளக் கட் ேமேல ஒ
ட்ைட கட்ெட ம்ைபக் ெகாட் க்
க க்கவிட ேவண் ம். த கிேறெனன் ெசால் ம்ேபா உண்ைமயாகேவ ெகா க்க
ேவண் ெமன்ற எண்ணத் டன் ெசால் விட் ப் பின் ெசௗகர்யமில்லாைமயால்
ெகா க்காதி ப்ேபார் ன்ேயாசைனயற்றவர்கள். இவர்கைள நல்ல ச க்கினால்
இரண்ட அ த் விட் ப் பின் கதாிசனமில்லாமல் இ க்கேவண் ம்.
வ கிேறெனன்

ெசால்

வராதவர்கைள ம், இைதப்ேபாலேவ இரண்

பகுதிகளாகக்கிக் குற்றத்திற்குத் தக்கப சி¨க்ஷ விதிக்க ேவண் ம்." இைதக் ேகட்
ஜிந்தாமியான் சில நிமிடங்கள் வைர ஒன் ம் ேபசாமல் ேயாசைன ெசய்
ெகாண்
ந்தார். பிறகு நான் அவைர ேநாக்கி, "இன்
என்ேறன். "ஒன் மில்ைல" என் ெசால் விட்டார்.

ம் ஏேத

ம் ேகள்வி ண்டா?"

***
தராைசக் கட் உள்ேள ைவத் விட் க் கைடைய
ய பிறகு நா ம்
ஜிந்தாமியான் ேசட் ம் ட் க்குத் தி ம்பிேனாம். வ ம் வழியிேல நான் ேசட்ைடப்
பார்த்

''ேசட் சாேஹப், 'வ கிேறெனன்

வாராதவர், த கிேறெனன்

தராதவர்'

என்பதாக ஏேதா நீண்ட ேகள்வி ேகட்டீேர; மனதில் எைத ைவத் க் ெகாண்
ேகட்டீர்?'' என்ேறன்.
ேசட் ம ெமாழி ெசால்லாமல் ன்சிாிப் ச் சிாித்தார்.
''வியாபார விஷயேமா?'' என்ேறன்.
''இல்ைல'' என்

தைலைய அைசத்தார்.

''கு ம்ப விவகாரேமா?'' என்ேறன்.
ம ப

ம் ''இல்ைல'' என்றார்.

''அப்ப யானால் விஷயந்தாெனன்ன? ெசால்

ேம'' என்ேறன்.

ேசட் பின்வ ம் கைத ெசால்லலானார்:''ஒ

வாரத் க்கு

ன் எங்கள்

ட் க்கு ஒ

தமிழ்ப் பரேதசி வந்தான். எனக்கு

இந்தப் பரேதசிகளிடம் நம்பிக்ைக கிைடயா . எங்கள் மாமா ஒ கிழவர் இ க்கிறாேர,
அவ க்கு பயித்தியம் அதிகம். அவ டன் ெந ேநரம் வார்த்ைத ெசால் க்
ெகாண்
ந்தான். நா ம் ெபா
ேபாக்குக்காக சமீபத்தி
ந் ேகட் க்
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ெகாண்
ந்ேதன். இரண் மணிேநரத் க்குள், மாமா மனதில் இந்தப் பரேதசி ெபாிய
ேயாகிெயன்ற எண்ணம் உண்டாய்விட்ட . கைதைய வளர்த் ப் பிரேயாஜனமில்ைல.
நம்பக் கூடாத, சாத்தியமில்லாத, அசம்பாவிதமான இரண்

ன்

சாமான்கள்

ன்

தினங்க க்குள் ெகாண் வ வதாகச் ெசால் , அவாிடமி ந் ஐம்ப
பாய்
வாங்கிக் ெகாண் ேபாய்விட்டான். குறிப்பிட்ட நாளில் வரவில்ைல. அைத
நிைனத் க்ெகாண்

ேகட்ேடன்''.

எனக்குக் ேகாபம் வந் விட்ட .
''உஸ், ேசட்சாேஹப், யாாிடத்திேல கா
பாய், பரேதசி, பாட்

ம் இந்த

ட்ைட அளக்கிறீர்? ஐம்ப

கைத. சம்மத ண்டானால் மனதி

இல்லாவிட்டால், ெசௗகர்யப்படாெதன்

ள்ளைதச் ெசால்

ம்.

ெசால் வி ம்'' என்ேறன்.

ேசட் சிறி ேநரம் ேயாசைன ெசய் விட் , உம் ைடய தராசுக்குப் த்தியில்ைல.
என் மனதி
ந்தைத சாியாகக் கண் பி த்
ம ெமாழி ெசால்லவில்ைல. நா ம் அைத உம்மிடத்திேல ெசால்ல
யா .
ேவண் மானால் தராைசேய ேகட் த் ெதாிந்

ெகாள்

ம்'' என்றார்.

நான் சிறி ேநா டன், "தராசு பிறர் மனதி
ப்ைதக் கண்
ேகட்டால் ேநேர ம ெமாழி ெசால் ம்" என்ேறன்.

ெசால்லா . ேநேர

"அப்ப யானால் அ த்த வியாழக்கிழைம வந் சாியானப ேகட்கிேறன்" என்
ெசால் ப் பிாிந் விட்டார் . விஷயம் ேபாகப் ேபாகத் ெதாி ம்.
----------8
ைமசூாி
ந் நம் ைடய கைடக்கு ஒ
என் ேகட்ேடன்.

ஐயங்கார் வந்தார். "என்ன ெதாழில்?"

"சமாசாரப் பத்திாிைகக க்கு விஷய தானம் ெசய் ஜீவிக்கிேறன்" என்
இங்கிலீஷிேல ம ெமாழி ெசான்னார். இங்கிலீஷ் பத்திாிைகக க்கு" என்றார். "நல்ல
லாப ண்டா?" என்

ேகட்ேடன்.

"ஒ பத்திக்கு 6 பாய் கிைடக்கிற . மாதத்திேல ஏெழட் வியாசந்தான் எ த
கிற . ஒ வியாசம் அேனகமாக ஒ பத்திக்கு ேமேல ேபாகா . என் ைடய
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வியாசங்க

க்கு நல்ல மதிப்பி க்கிற . சில சமயங்களில் என

வியாசேம

தைலயங்கமாகப் பிரசுரம் ெசய்யப்ப கிற . ஆனா ம், அதிக லாபமில்ைல.
சிரமத் டேன தான் ஜீவனம் நடக்கிற . அன்றன் வியாசெம தி அன்றன் பசி
தீர்கிற . எனக்கு இரண் குழந்ைதகள். அந்தக் குழந்ைதகைள ம் பத்தினிைய ம்
ஸம்ரக்ஷைண பண்ண இத்தைன பா ப கிேறன்" என் இங்கிலீஷிேல ெசான்னார்.
"இவ க்குத் தமிழ் ெதாியாேதா?" என்

தராசு ேகட்ட .

ஐயங்கார் ெசான்னார், இங்கிலீஷில்:- "தமிழ் ெதாி ம். ெந ங்காலம் கன்னட
ேதசத்தில் பழகின ப யால் தமிழ் ெகாச்ைசயாக வ ம். அதனால் இங்கிலீஷில்
ேபசுகிேறன்."
தராசு ெசால் கிற :- "ெகாச்ைசயாக இ ந்தால் ெபாிய காாியமில்ைல. சும்மா
தமிழிேலேய ெசால் ம்."
ஐயங்கா ைடய

கத்ைதப் பார்த்தேபா

அவர் சங்கடப்ப வதாகத் ேதான்றிற் .

அதன் ேபாில், ஐயங்கார் இங்கிலீஷிேலேய வார்தைத ெசால் ம்ப க்கும், நான்
அைதத் தராசினிடத்திேல ெமாழிெபயர்த் ச் ெசால் ம்ப க்கும் தராசினிடம் அ
ெபற் க் ெகாண்ேடன்.
தராசு ேகட்கிற :- ''ஐயங்காேர, ைகயிேல என்ன
ஐயங்கார் ''பத்திாிைக வியாசங்கைளக் கத்தாித்

ட்ைட?''
இந்தப் த்தகத்திேல ஒட்

ைவத்தி க்கிேறன். சம்மத ண்டானால் பார்ைவயிடலாம்'' என்
தராசின்

மதி

அந்த

ட்ைடையத்

ன்ேன ைவத்தார். தராசு அந்தப் த்தகத்ைதப் பாிேசாதைன ெசய்

பார்த் ,

''நன்றாகத்தான் இ க்கிற '' என்ற .
இைதக் ேகட்ட டேன ஐயங்கார்;-''
(அடடடா! இங்கிலீஷில் அப்ப ேய எ
ஐயங்கார் ெசால்
எ

சீ மிஸ்டர் பாலன்ஸ்'' என்

கிேறன்; ேவெறங்ேகேயா ஞாபகம்.)

கிறார்:- ''ேகளாய் தராேச, நா

கிேறன். பிறர் எ

ெதாடங்கி ....

ம் எத்தைனேயா வியாசங்கள்

வைத ம் பார்த்தி க்கிேறன். ஆனா

ம், இந்த

இங்கிலீஷ்கார க்கு இங்கிலீஷ் பாைஷ எப்ப வசப்பட் நிற்கிறேதா, அந்த மாதிாி
நம்மவ க்கில்ைல. நான் இப்ேபா இரண்
ன் நாளாக ஒ இங்கிலீஷ் த்தகம்
வாசித் க் ெகாண்

வ கிேறன். ஆஹாஹா! வசனந்தான் என்ன அழகு; நைட
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எத்தைன ேநர்த்தி; பதங்களின் ேசர்க்ைக எவ்வள நயம்!'' என் ஒேர சங்கதிையப்
பதிேன விதங்களிேல ெசால் ப் கழ்ச்சி ெசய்யத் ெதாடங்கினார்.
அதற்குத் தராசு:- ''சுவாமி, இந்த ஜன்மம் இப்ப த் தமிழ் பிராமண ஜன்மமாக
எ த் த் தீர்ந் ேபாய்விட்ட . இனிேமல் இைதக் குறித் விசாரப்பட் பயனில்ைல.
ேமேல நடக்கேவண் ய ெசய்திையப் பா ம்'' என்ற .
இப்ப யி க்கும்ேபா , ெவளிப் றத்தில் யாேரா சீைமச் ெச ப் ப் ேபாட்
வ ம் சத்தம் ேகட்ட . சில க்ஷணங்க

க்குள்ேள, ஒ

ஆங்கிேலயர் நம

நடந்

தராசுக்

கைடக்குள் குந்தார். வந்தவர் தமிழிேல ேபசினார்:- ''காைல வந்தனம்''.
''தராஸ¤க்கைட இ வாக இ க்கிறதா?'' என்

ேகட்டார்.

''ஆம்'' என்ேறன்.
''தராஸ¤ எல்லாக் ேகள்விக்கும் பதில் ெசால்
''ெசால்

மா?*'

ம். ஆனால், நீ இங்கிலீஷ் ேபசலாம்; தமிழ்ப் ேபசித் ெதால்ைலப்பட

ேவண்டாம்'' என்ேறன்.
அப்ேபா

தராசு:- "இந்த ஆங்கிேலயர் இப்ேபா

வ கிறார்? இவர் யார்? என்ன ேவைல?" என்

எந்த ஊாிேல வாசம் ெசய்

ேகட்ட .

என ேகள்விக்கும் தராசின் ேகள்விக்கும் ேசர்த் , ேமறப
பின்வ மா ம ெமாழி ெசான்னார்:-

ஆங்கிேலயர்

"எனக்குத் தமிழ் ேபசுவதிேலேய பிாியமதிகம்." (ஆங்கிேலயர் ேபசிய ெகாச்ைசத்
தமிைழ எ தாமல் மாற்றி எ
கிேறன்.)
ஆங்கிேலயர் ெசால் ய :- "எனக்குத் தமிழ் ேபசுவதிேல பிாியமதிகம். அ
பாைஷ. தமிழ் ஜனங்க

ம் நல்ல ஜனங்கள். நான் அவர்க

நல்ல

க்கு 'சுய-ஆட்சி'

ெகா க்கலாெமன் கக்ஷ¢ையச் ேசர்ந்தவன். இன் ம் ெகாஞ்ச காலத் க்குள் சில
சுதந்திரங்கள் வ ெமன் நிச்சயமாக நம் கிேறன். என் உத்திேயாகம். நான் இப்ேபா
வசித் வ ம் ஊர்-எல்லாவற்ைற ம் தங்களிடம் ெசால் வி கிேறன். ஆனால் அைதத்
தாங்கள் எந்தப் பத்திாிைகயி ம் ேபாடக்கூடா " என்றார்.

114

'சாி' என்ற பிறகு தம
ர்வெமல்லாம் ெசான்னார். அவாிடம் வாக்குக் ெகா த்தப
இங்ேக அந்த வார்த்ைதகள் எ தப்படவில்ைல.
அப்ேபா தராசு ெசால் கிற :- "ஆங்கிேலயேர, உம்ைமப் பார்த்தால் நல்ல
மனிதனாகத் ெதாிகிற . ெபா த் க் ெகாண்
ம். இந்த ஐயங்கார் ேகள்விகள்
ேபாட்
த்த பிறகு உம்மிடம் வ ேவாம்." "ஐயங்காேர, தம் ைடய ேகள்விகள்
நடக்கலாம்."
ஐயங்கார் ெசால் கிறார், (இங்கிலீஷில்):- "இந்த ஆங்கிேலயாின் ேகள்விகைள
தலாவ கவனி ங்கள். என் விஷயம் பிறகு ேநரமி ந்தால் பார்த் க் ெகாள்ளலாம்."
அப்ேபா ஆங்கிேலயர் ெசால் கிறார்:- "அவசியமில்ைல. இ வ ம் ேகட்கலாம்.
மாற்றி மாற்றி இ வ க்கும் தராசு ம ெமாழி ெசான்னால் ேபா ம்."
"சாி, இஷ்டமானவர் ேகட்கலாம்" என்

தராசு ெசால்

ற் .

ஐயங்கார் ேபசவில்ைல. சும்மா இ ந்தார். சில நிமிடங்கள் ெபா த்தி ந் ,
ஆங்கிேலயர் ேகட்டார்:- "ஐேராப்பாவிேல சண்ைட எப்ேபா

ம்?"

தராசு:- ''ெதாியா ''
ஆங்கிேலயர்:- ''இந்த

த்தம்

ந்த பிறகு ஐேராப்பாவிேல என்ன மா தல்கள்

ேதான் ம்?''
தராசு:- ''ெதாழிலாளிக க்கும், ஸ்திாீக க்கும் அதிக அதிகாரம் ஏற்ப ம்.
வியாபாாிக க்குக் ெகாஞ்சம் சிரமம் ஏற்படலாம். கிழக்குத் ேதசத் மதக்
ெகாள்ைககள் ஐேராப்பாவிேல ெகாஞ்சம் பரவலாம்.''
ஆங்கிேலயர்;-''இவ்வள தானா?''
தராசு:-''இவ்வள தான் இப்ேபா

நிச்சயமாகச் ெசால்ல

ஆங்கிேலயர்:- ''ேதச விேராதங்கள் தீர்ந்

ம்''.

ேபாய்விடமாட்டாதா?''

115
தராசு;- ''நிச்சயமில்ைல. ஒ

ேவைள சிறி

குைறயலாம். அதிகப்பட்டா

ம்

படக்கூ ம்.''
ஆங்கிேலயர்:- ''சர்வ-ேதச-விதிக்கு வ ைம அதிகமாய், இனிேமல் இரண்
ேதசத்தா க்குள் மனத்தாபங்கள் உண்டானால் அவற்ைறப் ெபா மத்தியஸ்தர்
ைவத் த் தீர்த் க் ெகாள்வேதயன்றி,

த்தங்கள் ெசய்வதில்ைல' என்ற ெகாள்ைக

ஊர்ஜிதப்படாேதா?''
தராசு:- ''நிச்சயமில்ைல. அந்தக் ெகாள்ைகையத் த வி ஆரம்பத்திேல சில நியதிகள்
ெசய்யக்கூ ம். பிறகு அவற்ைற மீறி நடக்க ங்கூ ம்''
ஆங்கிேலயர்:- ''இரண்

ேதசத்தார் எப்ேபா ம் நட் டன் இ க்கும்ப

ெசய்வதற்கு

வழிெயன்ன?''
தராசு;-''ஒ வைரெயா வர் நன்கு மதித்தல்; சமத்வ தர்மம். ஹிந்

ேவதப் பழக்கம்.

ஆங்கிேலயர் ''சாயங்கால வந்தனம்'' என் ெசால்வதற்கு ''சாங்கால வண்டனம்''
என் ெசால் விைடெபற் க்ெகாண் எ ந் ேபாய்விட்டார்.
பிறகு ஐயங்கார் (தமிழில்):- ''நா ம் ேபாய் வ கிேறன். இந்த ஆங்கிேலயர் ேகட்ட
ேகள்விகைளத் தான் நா ம் ேகட்க நிைனத்ேதன். அவ க்குச் ெசால் ய ம ெமாழி
எனக்கும் ேபா ம். நான் ேபாய் வ கிேறன், நமஸ்காரம்'' என்றார்.
தராசு:- "ேபாய் வா ம், உமக்கு ல
மிகடாக்ஷ ம், தமிழிேல சிறி
பாண் த்திய ம் உண்டாகுக" என் ஆசீர்வாதம் பண்ணிற் . ஐயங்கார் சிாித் க்
ெகாண்ேட ேபானார்.
--------9
இன் நம கைடக்கு ஒ தமிழ்க் கவிராயர் வந்தார்; ைகக்ேகாள் ஜாதி; ஒட்டக்
கூத்தப் லவர்கூட அந்தக் குலந்தாெனன் நிைனக்கிேறன்.
இவ க்கு இங்கிலீஷ் ெதாியா . தம் ைடய ெபயைர ெவளிப்ப த்தக் கூடாெதன்
ெசான்னார். ஆதலால் ெவளிப்ப த்தவில்ைல.
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தராசு

கமலர்ச்சி டன் சிாித்த . "இப்ப

சந்ேதாஷம். எப்ேபா ம்

ஒ

கவிராயன் வந்தால் எனக்கு

ண் வம் ேபசுேவாேர வந்தால் என்ன ெசய்ேவன்?"

என்ற . "கவிராயேர, என்ன விஷயம் ேகட்க வந்தீர்?" என்

தராசு ேகட்ட .

"எனக்குக் கவிராயர் என்ப பரம்பைரயாக வந்த பட்டம். என் ைடய தகுதியால்
ஏற்படவில்ைல. அத்தகுதி ெபற யற்சி ெசய்
வ கிேறன். அந்த விஷயமாகச் சில வார்த்ைதகள் ேகட்க வந்ேதன்" என் கவிராயர்
ெசான்னார். "இ வைர பா ன பாட் ண்டானால் ெசால் ம்" என் தராசு ேகட்ட .
"இ வைர நாற்ப அல்ல
இப்ேபா தான் ஆரம்பம். அ
விழித்தார்.
"மாதிாி ெசால்

ம்" என்ற

ஐம்ப அ க க்கு ேமல் பா ய கிைடயா .
அத்தைன ரசமில்ைல" என் ெசால் க் கவிராயர்

தராசு.

லவர் பாடத் ெதாடங்கினார். ெதாண்ைட நல்ல ெதாண்ைட.
"கைள ெயா வன் கவிச்சுைவையக்-கைர
காண நிைனத்த
நிைனப்பில்-அம்ைம
ேதாளைசத் தங்கு நடம் ாிவாள்-இவன்
ெதால்லறி வாளர் திறம் ெப வான்.
ஆ! எங்ெகங்கு காணி ம் சக்தியடா!-தம்பி
ஏ கடலவன் ேமனியடா!
தங்கும் ெவளியினிற் ேகா யண்டம்-எங்கள்
தாயின் ைகப் பந்ெதன ேவா மடா!
கங்கு ல் ஏ
கி ன ம்-வந்
கர்ச்சைன ெசய்த ேகட்ட ண்ேடா?
மங்ைக நைகத்த ஒ ய வாம்-அவள்
வாயிற் கு நைக மின்னலடா!''
தராசு ேகட்ட :- '' லவேர, தமிழ் யாாிடம் ப த்தீர்?''
கவிராயர்:- ''இன்

ம் ப க்கவில்ைல; இப்ேபா தான் ஆரம்பம் ெசய்கிேறன்.

தராசு:- ''சாிதான், ஆரம்பம் குற்றமில்ைல. விடா யற்சி ம் ெதய்வபக்தி ம்
அறிவிேல வி தைல ம் ஏறினால், கவிைதயிேல வ ைமேய ம்''.
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இங்ஙனம் வார்த்ைத ெசால் க் ெகாண்
''சாமியாேர, தீபாவளி சமீபத்தி
என் ேசட் ேகட்டார்.
''இல்ைல'' என்
அப்ேபா

க்ைகயில் சீட் க் கைட ேசட் வந்தார்.

க்கிற . ஏேத

ம் சீட் த் ணி ெசல ண்டா?''

ெசான்ேனன்.

ேசட் ெசால்

கிறார்;- ''நான் அதற்கு மாத்திரம் வரவில்ைல. ேவ

ேகட்க ம் வந்ேதன். தராசு நடக்கப் ேபாவைத அறிந்
''ெசால்லா '' என்

ெசால்

சங்கதி

ேமா?''

தராேச ெசால் ற் .

''ெசால்ல சம்மதமி ந்தால் ெசால்

ம். இல்லாவிட்டால் ெசால்லா . எதற்கும், நீர்

ேகட்க வந்த விஷயெமன்ன? அைத ெவளியி ம்'' என்

நான் ெசால்லப் ேபாேனன்.

தராசு என்னிடம், ''காளிதாஸா, அ'' என்ற . இந்த ''அ'' காரத் க்கு ''அடக்கு''
என்றர்த்தம். அதாவ

''என்

ைடய க த் க்கு

விேராதமாக வார்த்ைத ெசால்லாேத'' என்றர்த்தம்.
தராசு ''அ'' என்ற டேன நான் வ த்தத் டேன தைல குனிந்
ேசட்:- "தீபாவளி சமயத்தில் எங்கள் கைடக்குப் பத்

ெகாண்ேடன்.

றாக ம்,

ஆயிரமாக ம், லாபம் வ ம்ப தராசு தன் வாயினால் வாழ்த்த ேவண் ம். அப்ப
வாழ்த் வதற்கு ஏேத ம் கூ ேவண் மானா ம் ெகா த் வி கிேறன்" என்றார்.
தராசு:- "கூ ேவண்டாம், ேசட்ஜீ; இனாமாகேவ ஆசீர்வாதம் பண்ணிவி கிேறன்.
உமக்கு ேமன்ேம ம் லாபம் ெப கும். நாட் த் ணி வாங்கி விற்றால்" என்ற . ேசட்
விைட ெபற் க் ெகாண் ேபானார்.
கவிராயர் தராைச ேநாக்கி, "நம் ைடய சம்பாைஷைணக்கு ந விேல ெகாஞ்சம்
இைட
ண்டாகிற " என்றார்.
தராசு ெசால் கிற :- "உமக்கும் அ தான் கா ம் வார்த்ைத. ெநசவிேல நாட்
ெநச ேமல். விைலக்கு ெநய்வைதக் காட்
ம் க க்கு ெநய்வேத ேமல். பணம்
நல்ல ; ஆனால் பணத்ைதக் காட்

ம் ெதாழில ைம ேமல். காசிப்பட் ப் ேபாேல
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பாட் ெநய்ய ேவண் ம். அல்ல உ தியான, உழவ க்கு ேவண் ய, கச்ைச
ேவஷ் ேபாேல ெநய்ய ேவண் ம். "மல்" ெநச கூடா . "மஸ் ன்" நீ த் நிற்கா .
பாட் ேல வ ைம, ெதளி , ேமன்ைம, ஆழம், ேநர்ைம இத்தைன மி க்க ேவண் ம்.
இதற்கு ேமேல நல்ல வர்ணஞ் ேசர்த்தால் குற்றமில்ைல. ேசராம
ந்தால் விேசஷம்."
அப்ேபா
லவர் தராைச ேநாக்கி:- "நீேய என
பண்ணினார்.

கு " என்

ெசால்

நமஸ்காரம்

தராசு:- "எ க! நீ லவன்!" என்ற .
-----------10
பதினா வயதி க்கும்; பிராமணப் பிள்ைள; ைவஷ்ணவன். இவன் ேபான
தீபாவளிக்கு ம நாள் தராசுக் கைடக்கு வந்தான். வழக்கம்ேபாேல க ைரகள் ேபசி
ந்த பிறகு தராசினிடம் பின்வ ம் ேகள்வி ேகட்டான்.
பிராமணப் பிள்ைள:- "எனக்கு பள்ளிக்கூடத் ச் சம்பளம் ன் மாதத் க்கு ஒன்ப
பாய் ேவண் ம். நாைளக் காைல சம்பளம் ெகா க்காவிட்டால் பள்ளிக்கூடத்ைத
விட் ெவளிேயறிவிட ேவண் ெமன் ெபாிய வாத்தியார் கண் ப்பாகச்
ெசால் விட்டார்.
எனக்குத் ெதாிந்த பணக்காரர், என் பிதா க்கு அறி கமான பணக்காரர். எங்கள்
கு ம்பத்திேல நல்ெலண்ண ைடய சில நண்பர்க க்குப் பழக்கமான பணக்காரர்எல்லா விதமான பணக்காரர்களிடத்தி ம் பலவிதங்களிேல ேகட் ப்
பார்த்தாய்விட்ட . பயன்படவில்ைல. சம்பளேமா அவசியம் ெகா த் த் தீர
ேவண் ம். எனக்கு இந்த ஒன்ப

பாய் எங்ேக கிைடக்கும்? எப்ப

கிைடக்கும்? யார்

ெகா ப்பார்கள்!'' என்றான்.
''விதி ெகா க்கும்'' என்

தாராசு ெசால்

ற் .

பிராமணப் பிள்ைள சிாித்தான். ெசால் கிறான்:- ''தராேச, வதிைய நம் வ பிைழ.
ஐேராப்பியர் விதிைய நம் வதில்ைல. ஆசியாவி ள்ள மகமதிய ஜாதியா ம்
ஹிந் க்க ந்தான் விதிைய ம்மரமாக நம் கிறார்கள். இதனால் இந்த
ஜாதியாெரல்லாம் ழ்ச்சியைடந்தார்கள். ஐேராப்பியர் நாகாீகத்தி ம் ெசல்வத்தி ம்
ஓங்கி வ கிறார்கள். யற்சி ெசய்பவன் நல்ல ஸ்திதிக்கு வ வான். விதிைய
நம்பினவன் ேசாற் க்கில்லாமல் பட் னி கிடப்பான்.
இங்ஙனம் பிராமணப் பிள்ைள ெசால் யைதக் ேகட் த் தராசு சிாித்த .
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''தம்பி, அய்யங்காேர, உன் ெபயெரன்ன?'' என்
''ல

தராசு ேகட்ட .

மீ வராஹாசார்யர்; வடகைல; ஸ்வயமா சார்ய

இங்ஙனம் ேபசிக் ெகாண்
வய அ பத்ைதந் அல்ல

ஷர் வகுப் '' என்றான்.

க்ைகயிேல, ஒ பாட் வந்தாள். இந்தப் பாட் க்கு
எ பதி க்கும். ெத ங்குப் பிராமணர்களிேல நிேயாகி

என்ற பிாிைவச் ேசர்ந்தவள். ைகயிேல, ஒ

ஆண் குழந்ைத ெகாண்

வந்தாள்.

ன்

வய க் குழந்ைத, தராசினிடம் ேகள்விகள் ேகட்கவி ப்பதாக இந்த அம்ைமயார்
ெசால் யதற்குத் தராசு சம்மதித்த . ''ஐயங்கார்ப் பிள்ைளையக் ெகாஞ்சம் நி த்தி
ைவத் விட்
தலாவ
தராசு தீர்மானித்த .
பாட்

ெசால்

இந்தப் பாட்

விஷயத்ைத

ெசய்த

ப் ேவாம்'' என்

கிறாள்:- '' க்மணி கர்ப்பமாயி க்கிறாள்.''

'' க்மணி யார்!'' என்

தராசு ேகட்ட .

"என் ைடய இரண்டாவ ேபத்தி" என் பாட்
ஏெழட் மாசமாய்விட்ட . த்தவ க்கு நாைலந்

ெசான்னாள். "அவ க்கு
மாதம் இரண் ேப க்கும்

ஷக் குழந்ைத பிறக்கேவ ம். த்தவள்
ஷ க்கு சர்க்காாில் 150 பாய்
ெகா க்கிறார்கள். ெசல க்குத் தட்டத்தான் ெசய்கிற . அவன் சம்பளம் உயரேவ ம்.
ட் ேல காளிபடம் ைவத் ப் ைஜ பண் கிறாள். அந்தப் படம் ட்
ந்தால்
நல்லதில்ைல என் ெசால் கிறார்கள். அவனிடம் ெசால் ப் பார்த்ேதன்;
ேகட்கவில்ைல. இந்தக் குழந்ைதக்கு அ க்க மாந்தம் வ கிற . ேபய் பிசாசுகளின்
ேசஷ்ைட ஏேத ம் இ க்கலாேமா என்னேவா ெதாியவில்ைல. மாாியம்ம க்குப்
ைஜ ெசய்விக்க ேவண் ெமன்
ஜாாி ெசால் கிறான். எனக்கு அந்த எ க்க
விஷம் இன் ம் உடம்ைப விட் ப் ேபாகவில்ைல. அ க்க சுரம் வந்
ெகாண்
க்கிற . எல்லா ேதாஷங்க ம் நீங்குவதற்கு ஏேத ம் பாிகாரம்
ெசய்யேவண் ம். தராைசக் ேகட்டால் எல்லா சங்கடங்க க்கும் தீர்ப் ச்
ெசால் ெமன் தராைசக் ேகட்டால் எல்லா சங்கடங்க க்கும் தீர்ப் ச்
ெசால் ெமன் காேலஜ் வாத்தியார் கண்ணா நாராயணசாமி ஐயர் ெசான்னார்.
ஏேத ம் ஒ பாிகாரம் ெசால்ல ேவண் ம்" என் பாட் ப்ரசங்கத்ைத
ெசய்தாள்.
"விதிப்ப

நடக்கும்" என்

தராசு ெசால் வட் ச் சும்மா இ ந்த .

நா ம் தராசி ைடய மன ேநாக்கத்ைதத் ெதாிந் ெகாண் , "பாட் யம்மா, வ கிற
ெவள்ளிக்கிழைம காைலயிேல நா பிள்ைளக க்கும் சாப்பா ேபாட் விட
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ேவண் ம். ேபரத்திகள் இ வைர ம், தினந்ேதா ம் ேகாயி க்குப் ேபாய் சுவாமி
தாிசனம் பண்ணிவிட் வ ம்ப ெசய்ய ேவண் ம். உங்க ைடய
கஷ்டங்கெளல்லாம் நிவர்த்தியாகும்" என் ெசால் ப் பாட் ையப் ேபாகச் ெசால்
விட்ேடன்.
பிறகு, ல
பின்வ மா

மீவராஹன் என்
ெசால் கிற :-

ைவஷ்ணவப் பிள்ைளைய ேநாக்கித் தராசு

"ேகளாய், மகேன, விதிப்ப தான் இந்த உலகெமல்லாம் நடக்கிற . மனித
வாழ்க்ைக இவ் லகத்தின் வாழ்க்ைகயிேல ஒ சி பகுதி. விதி தவறி ஒன் ம்
நடக்கா . ர்வகாலத் மகமதியர்க ம் ஹிந் க்க ம் விதிைய ற்றி ம்
நம்பியி ந்தார்கள். அரபியாவிேல உண்டான மகமதிய மதம் மத்திய ஆசியா
வதி

ம் பரவிற் ; அத் டன் அற் தமான சாஸ்திரங்க

ம் பரவின;

ஐேராப்பாவில் ெதன் பகுதிைய வியாபித்த ; ஸ்ெபயின் ேதசத்திேல ேபாய்
அரசாண்ட . ஐேராப்பா
வதி
ந் பண் தர்கள் ஸ்ெபயின் ேதசத் க்கு வந்
சாஸ்திரங் கற் க் ெகாண் ேபானார்கள். இப்ேபா ஐேராப்பாவிேல ஓங்கி நிற்கும்
ந ன சாஸ்திரங்களிேல பலவற்றின் ேவர் அங்ேக மகமதியரால் நாட்டப்பட்ட .
மகமதியர் பாரத நாட்ைட ராஜ த்ராிடமி ந்த ெவன்றனர்; சிங்கத்தினிடமி ந்
காட்ைட ெவல் வ ேபாேல. இங்ஙனேம ஜாவா த ய ெதன்கடல் தீ கைளப்
பற்றிக் ெகாண்டனர். வட ஆபாிகா, ெதன் ஆபிாிகா, மத்திய ஆபிாிகா, சீனம்
மனித

க்குத் ெதாிந்த நாகாிக ேதசங்ெளல்லாவற்றி

ஷியா

ம், அல்லாவின் குமாரர்

ெவற்றி ம் க ெமய்தி விளங்கினர். அக்காலத்தில், இவர்க க்கு விதி நம்பிக்ைக
இப்ேபாைதக்காட்
ம் குைறவில்ைல. ர்வ ஹிந் ராஜாக்களின் கழ்
திைசெயட் க்குள் அடங்கவில்ைல. அவர்கெளல்லாம் விதிையப் பாி ரணமாக
நம்பியி ந்தார்கள். தலாவ ெமாகலாயச் சக்ரவர்த்தியாகிய பாபர்ஷா விதிைய நம்பி
ஹிந் ஸ்தானத்தின் ேமேல பைடெய த்தான். அவன் ேயாசித்தான்:- 'அேர! அல்லா
உலகத் க்கு நாயகன். அவ ைடய விதி, அவன் உண்டாக்கிய ஒ ங்கு, அதற்குக்
கிஸ்மத் (விதி) என் ெபயர். கிஸ்மத்ப எல்லாம் நடக்கிற . ஒ வ க்குச் சாக
விதியில்ைல என்றால், அவன் ேபார்க்காளத்திேல அம் களின் சூைறக்கு ந விேல
ேபாய் நின்றா ம் சாகமாட்டான். அவன் ேமேல அம் ைதக்கா . விதி ெகால்ல
ேவண் மானால்

ட் ேல ெகால்

சாகாத ைவத்திய

ண்டா? விதப்ப

ம். இ

விழாமல் நம்மால் த க்க

மா?

நடக்கும் ஹிந் ஸ்தானத்தின் ேமேல

பைடெய த் ப் ேபாேவாம். விதியின் அ கூலமி ந் ெவற்றி கிைடத்தால்,
உலகத் மண்டலாபதிகளிேல தன்ைமயைடயலாம். அங்ேக இறந்ேதாமானால்
நம் ைடய சைதையக் காக்காய்கள் தின் ம். நம்மாேல சில ஜீவன்க க்கு வயிற் ப்
பசி தீர்ந் சந்ேதாஷம் சிறி ேநர ண்டாகும். எல்லாம் ஒன் தான். விதிேய ைண.
ஹிந் ஸ்தானத்தின் ேமேல பைடெய ப்ேபாம்' என்றான். ஆள் பலமில்ைல;
பணமில்ைல. ராஜ த்ர ஸ்தானத் க்ஷத்திாியர்கைள ெவல் வெதன்றால்
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சாதாரணமான காாியமன் ; ஒவ்ெவா
எப்ப ேயா! பாபர்ஷாெவன்

ராஜ த்ர

ம் ஒவ்ெவா

மஹா சூரன்.

விட்டான், விதிைய நம்பி, விதி ெவற்றிக்குத்

ைணயாகும். விதிைய நம்பி விைத ேபாடம

ந்தால், பயிர் விைளயா . விதிைய

நம்பி உைழத்தால்அேநகமாக விைள ம்'' என்

தராசு ெசால் ற் .

என் ைகயி
ந்த ஒ தர்ம நிதிப்பணம். அதில் ஒன்ப
பாய் எ த் அந்தப்
ைபயனிடம் ெகா த்ேதன். "விதி உண்ைமதான்" என் ெசால் ல
மீ வராஹன்
ஒப் க் ெகாண் ேபானான்.
----------11
சுேதச மித்திரன் 6.12.1915
ஒ கிராமத்திேல ஒ ஏைழக் கு யானவர் சுைரக்காய்த் ேதாட்டம் ேபாட்
ஒ

நாள் ெபா

வி

ன் இ ட் ேல, ஒ

ந்தான்.

தி டன் அந்தத் ேதாட்டத் க்குள்ேள

குந் சுைரக்காய் தி
க் ெகாண்
க்ைகயிேல, கு யானவன் வந் விட்டான்.
தி ட க்கு பயேமற்பட்ட . ஆனா ம் கு யானவன் த்தி ட்பமில்லாதவனாக
இ க்கலாெமன் நிைனத் அவைன எளிதாக ஏமாற்றிவிடக் க தி தி டன் ஒ
க்தி
ெய த்தான்.
இதற்குள்ேள கு யானவன்:- "யாரடா அங்ேக?" என்
கம்பீரமான குர ேல- "ஆஹா! பக்தா, இ
என்றான்.

கூவினான். தி டன்,

ேலாகமா? மானிடர் நீங்கள்தானா?"

ேதாட்டக்கார ம்:- "ஓேஹா, இவர் யாேரா, ெபாியவர். ேதவேலாகத்தி
ந்
இப்ேபா தான் நம சுைரத் ேதாட்டத்தில் இறங்கியி க்கிறார் ேபா ம்" என்
நிைனத் , "ஆம். ஸ்வாமி. இ தான் ேலாகம். நாங்கள் மானிட ஜாதி" என்
ெசால் த் தி ட க்குப் பல நமஸ்காரங்கள் ெசய் ஏெழட் ச் சுைரக்காய்கைள ம்
ைநேவத்தியமாகக் ெகா த்த ப்பினான். தி டன் அவற்ைற வாங்கிக் ெகாண்
ேபாய்ச் ேசர்ந்தான்.
ேமற் கூறிய கைத எனக்கு ஒ நண்பர் ேநற் தான் ெசால் க் காட் னார். அ
இன் காைலயில் மிக ம் பிரேயாஜனப்பட்ட . ேபான ைற ஒ ெதாப்ைபச்
சாமியார் நம் ைடய கைட கட்டப் ேபாகிற சமயத்தில் ஒ விஷயம் ேகட்க வந்ததாகச்
ெசால் யி ந்ேதன். ஞாபகம் இ க்கிறதா! அவர் ம ப இன் காைலயில் வந்தார்.
"ெபற்ேறார், உற்ேறார், மைனவி மக்கள், ெபான்,
விஷயாதிகளிேல கட் ண் , பிறவிப் பிணிக்கு ம ந்

, காணி

த ய தீய

ேதடாமல் உழ

ம் பாம க்குச்
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சார்பாக நீ ம்.." என் ஏேதா நீளமாகச் ெசால்லத் ெதாடங்கினார். நான் ேமற்ப
சுைரத் ேதாட்டத் க் கைதையச் ெசால் க் காட் ேனன். சாமியார் ன்சிாிப் டன்
எ ந் ேபாய்விட்டார்.
நானி க்கும் ெத

க்குப் பக்கத் த் ெத விேல ஒ

சாஸ்திாியார் இ க்கிறார். நல்ல

ைவதீகர்; அத்தியயனத்திேல
; கிராத்தம் பண்ணி ைவப்பதிேல ஸாக்ஷ¡த்
வியாழக்கிழைமக்கு (பி ஹஸ்பதி பகவா க்கு) நிகரானவர். அவர்
ேல அவெரா
கக்ஷ¢, இைளயாள் ஒ

கஷி,

ஒ

கட்சிகளாக இ ந்

கக்ஷ¢ ஆக

சண்ைட நடந்
ெகாண்

ன்

த்தாள் பிள்ைள

வ கிற . அவர் இன்

க்கிறீர்?'' என்

த்

சாமி ம், அவன் மைனவி ம்

பல வ டங்களாக இைடவிடாமல்

காைல என்னிடம் வந் ,'' என்ன வாசித் க்

ேகட்டார்.

''சுேதசமித்திரன் பத்திாிைக'' என்ேறன்.
''இந்தச் சண்ைட எப்ேபா
''நீங்கள் ேவ

ம்?'' என்

கு ம்பம், உங்கள் பிள்ைள

ேகட்டார். நான் ஏேதா ஞபாகத் வறாக,
த் சாமி ேவ

கு ம்பமாகக் கு யி க்க

ேவண் ம். உங்கள் பத்தினி ம், அவன் மைனவி ம் சந்திக்க இடமில்லாதப
ெசய்ய ேவண் ம். அப்ேபா

ஒ

ேவைள

ஏற்பா

யலாம்'' என்ேறன். ''சாி! நான்

ேபாய்வ கிேறன்'' என் ேகாபத் டன் எ ந் ேபாய்விட்டார். அவர் ேகட்ட
ஐேராப்பா யத்தத்ைதப் பற்றிய என்ற விஷயம் அவர் எ ந் ேபான பிறகு
எனக்குத் ேதான்றி . நாைள அவைரக் கூப்பிட்ட க்ஷைம ேகட்க ேவண் ம்.
எதனாேலேயா, இன் எனக்குக் கைதகள் ெசால்வதிேல பிாிய ண்டாய் விட்ட .
இன் ெமா சிறிய கைத ெசால் கிேறன். தி வாங்கூாிேல ைவத்தியநாதய்யர்
என்ெறா

நியாயாதிபதி இ ந்தார். அவ க்கு ஜனங்கள்'' தர்மசங்கடம் ைவத்திய

நாதய்யர்'' என்

ெபயர் ைவத்தார்கள். எந்த வழக்கு வந்த ேபாதி

ம் அவர் இரண்

பக்கத் வக்கீல்க ம் சாக்ஷ¢க ம் ெசால்வைதெயல்லாம் மிகுந்த ெபா ைம டன்
ேகட் ப் பல தினங்கள் ஆேலாசைன ெசய்த பிறகுதான் தீர்ப் ச் ெசால் வார்.
கக்ஷ¢க்கார க்கு அவசரம் அதிகம். நியாயேமா, அநியாயேமா விைரவாகத் தீர்ப் ச்
ெசான்னால் ேபா ெமன்ற ஸ்திதிக்கு வந் விட்ட .
ஒ நாள் இர

பத்

மணிக்கு இந்த ைவத்திய நாதய்யர் தி வநந்த ரம் பத்மநாப

சுவாமி ேகாயி ல் ஒ தனியிடத்திேல, சமீபத்தில் யா மில்ைலெயன்ற ஞாபகத் டன்,
தமக்குத்தாேம இைரந் வார்த்ைத ெசால் க் ெகாண்
ந்தார். அவர் ெசால் ய
என்னெவன்றால்:- "சுவாமி! பத்மநாபா! ஜகந்நாதா! நீதான் என்ைனக் காப்பாற்ற
ேவண் ம். நான் என்ன ெசய்ேவன்? வாதி பக்கத்

வக்கீல்க

ம் சாட்சிக

ம்

123
ெசால்வைதக் ேகட்டால் வாதி பக்கத்திேல நியாயமி ப்பதாகத் ேதான் கிற .
பிரதிவாதி பக்கத்தார் ெசால்வைதக் ேகட்டால் அந்தக் கட்சியிேலதான் நியாயமி ப்ப
ேபாலத் ேதான் கிற . நான் எப்ப

தீர்ப் ச் ெசய்ேவன்?" இவர் ெசால் ய

வார்த்ைதகைளத் ண் மைறவி
ந்த ஒ சி வன் ேகட் , ஊர்
வ ம்
பைறய த் விட்டான். அதன் பிறகு தான் இவ க்குத் "தர்மசங்கடம்
ைவத்தியநாதய்யர்" என்ற பட்டம் ஏற்பட்ட .
இந்த விைளயாட் க் கைதயி ள்ள நியாயாதிபதிையப் பற்றி யார் எப்ப
நிைனத்தேபாதி ம் எனக்கு இவர் விசயத்தில் ஒ விதமான மதிப் ண் . இவைரப்
ேபான்ற ேயாக்கியர்கள் உலகத்திேல கிைடப்ப மிக ம் அ ைம என்ப
என் ைடய அபிப்பிராயம். பக்ஷபாதமாகத் தீர்ப் ெசய் வி தல் யா க்குெமளி .
இரண்

கக்ஷ¢யின் நியாயங்கைள ம் தீரத் ெதாிந்

கஷ்டம். நம

ேதகாபிமானிக

ெகாண்

ெசால்

தல்

ள் ஒ வைர என் நண்பன், "ஏைனய்யா, நான் இந்த

சுவராஜ்ய சங்கத்திேல (அதாவ , மிஸஸ் அனிெபஸன்ட் ஏற்பா

ெசய் ம் "ேஹாம்-

ல்" சங்கத்திேல) ேசரலாமா?" என் ேகட்டால், அவர் ெசால் ம்
ம ெமாழியி
ந் எந்த விஷயத்தி ம்
வான தீர்மானஞ் ெசய்தல் எவ்வள
கஷ்டெமன்ப ெதாி ம்.
இன் காைல தராசுக் கைடக்கு இரண் பிள்ைளகள் வந்தார்கள். ஒ வ
வய பதிெனட்
க்கும்: மற்றவ க்கு இ ப வயதி க்கலாம்.
"நீங்கள் யார்?" என்
த்தவன் ெசால்

க்கு

ேகட்ேடன்.

கிறான்:- "நாங்கள் இ வ ம்

ச்ேசாிக் கலாசாைலயில்

வாசிக்கிேறாம். தராசுக் கைடயின் விஷயங்கைளக் ேகள்விப்பட் , இங்ேக சில
ஆராய்ச்சிகள் ெசய் விட் ப் ேபாகலாெமன் வந்ேதாம்."
தராசினிடம் விஷயத்ைதத் ெதாிவித்ேதன். தராசு ெசால் ற் :- ''மத விஷயமான
ேகள்விகள் ேகட்பதானால் சு க்கமாகக் ேகட்க ேவண் ம்''.
இைதக் ேகட்ட டன் இரண் பிள்ைளக ம் திைகத் விட்டார்கள். சிறி
ேநரத் க்குப் பிறகு த்தவன் ஒ வா மனைதத் திடஞ் ெசய் ெகாண்
ெசால் கிறான்:''நான் சில தினங்களாக ராமாயணம் வாசித் க் ெகாண்

வ கிேறன். அதிேல,

விசுவாமித்திரர் என்ற ாிஷி ஆயிர வ ஷம் தவம் ெசய்ததாக ம், அந்த தவத்தில் ஏேதா
குற்றம் ேநர்ந் விட்டப யால் ம ப ஆயிர வ ஷம் தவம் ாிந்ததாக ம்
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எ தப்பட்
சிலைர நம

க்கிற . இக்காலத்தில் மஹா ேயாகிகெளன் ம் ஞானிகெளன் ம்
ஜனங்கள் வழிப கிறார்கள். விசுவாமித்திரர் கைதைய நான் ஒ

தி ஷ்டாந்தமாகக் காட் ேனன். 'பைழய ராணங்களி
கைதகள் ம ந்

கிடக்கின்றன' என்ப

என்

ம், இதிகாசங்களி

ைடய க த் . அப்ப யி க்க, ' நம்மவர்

அவற்ைறப் பக்தி சிரத்ைத டன் ேபாற்றத் தகந்த உண்ைம
பாராட் தல் ெபா ந் மா?' என்ப

என்

ம் ெபாய்க்

¡ல்கெளன்

ைடய ேகள்வி''.

தராசு ெசால் கிற :- '' ராணங்கள்
ம் சாித்திரமல்ல; ஞான ல்கள்; ேயாக
சாஸ்திரத்தின் தத் வங்கைளக் கவிைத வழியிேல கற்பைனத் தி ஷ்டாந்தங்க டன்
எ த் க் கூ வன. இைவயன்றி நீதி சாஸ்திரத்ைத விளக்கும்ப யான கைதக ம்
அந் ல்களில் மிகுதியாகச் ேசர்ந்தி க்கின்றன. சாித்திரப் பகுதிக ம் பல உண் .
இவ்வா பல அம்சங்கள் ேசர்ந் ஆத்ம ஞானத் க்கு வழிகாட் , தர்மநிதிகைள
மிக ம் நன்றாகத் ெதாிவிப்பதால் அந்த ல்கைள நாம் மதிப் டன் ேபாற்றி வ தல்
தகும்''.
பிறகு இைளய பிள்ைள ேகட்டான்:- "உைடைய என்ப

நம் ைடய

ஜன்மாந்திரத்தில் ெசய்த பாவ ண்ணியத்தின் பயனல்லவா?"
தராசு ெசால் கிற :- "இல்ைல. ஒ வன் தன் காலத்திேல ெசய் ம் ெசய்ைகக
அவன் ன்ேனார் ெசய் விட் ப் ேபான ெசய்ைகக ேம உைடைமக்குக்

ம்

காரணமாகும். ஏழ்ைமக்கும், ெசல்வத் க்கும் காரணம் ெதாிய ேவண் மானால் அர்த்த
சாஸ்திரம் (ெபா ள் ல்) பார்க்க ேவண் ம். ஜன்மாந்தர விஷயங்கைளக் ெகாண்
வ தல் ண் ேபச்சு. அதிேல பயனில்ைல."
இைளயவன் ேகட்கிறான்:- " ன் பிறப் ம் வ பிறப் ம் மனித க்குண்ெடன்ப
ெமய்தானா?"
தராசு ெசால்

கிற :- "அந்த விஷயம் எனக்குத் ெதாியா ."

இைளயவன்:- "ஆத்மா உண்டா; இல்ைலயா?"
தராசு:- "உண் ."
இைளயவன்:- "அதற்குப் பல ஜன்மங்கள் உண்டா, இல்ைலயா?"
தராசு:- "உலகத்தி ைடய ஆத்மாதான் உனக்கும் ஆத்மா. உனக்ெகன்
தனியாத்மா இல்ைல. எல்லாப் ெபா ள்க ம் அத ைடய வ வங்கள். எல்லாச்
ெசய்ைகக ம் அத ைடய ெசய்ைககள். அவனன்றி ஓர
ம் அைசயா ."
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இைளய பிள்ைள:- "சாி, அ
வி ம்பினால்

ேபாகட் ம். இப்ேபா

ஒ வன் ெசல்வம் ேசர்க்க

மா?"

தராசு:- "

ம். இஹேலாக சாஸ்திரங்கைளக் கற் , வியாபார விதிகைளத்

ெதாிந் ெகாண் , ெதளி ட
தி விைன ஆக்கும்."

ம், விடா யற்சி ட

ம் பா பட்டால்

பிள்ைளகள் "இன் ம் பல விஷயங்கள் ேகட்க ேவண் ம். மற்ெறா
வ கிேறாம்" என் ெசால் விட் ப் ேபானார்கள்.

ம். ' யற்சி

ைற

----------12
இன் நம தராசுக் கைடக்குச் ெசன்னப் பட்டணத்தி
மாணாக்கர் வந் ேசர்ந்தார்.
"ஓய்.எம்.

ந்

ஒ

காேலஜ்

.ஏ.யில் மிஸ்டர் காந்தி ெசய்த உபந்யாசத்ைதப் பற்றி உம் ைடய

'ஒப்பினியன்' எப்ப ?" என்

அந்த மாணாக்கர் ேகட்டார்.

"இெதன்னடா, கஷ்டகாலம்! காைல ேவைலயில் இந்த ம ஷன் ஹிந் ஸ்தானி
ேபச வந்தான்!" என் ெசால் த் தராசு நைகக்கலாயிற் . தராசுக்குஇங்கிலீஷ்
ெதாியா . ஹிந் ஸ்தானி யதார்த்தத்திேல ெதாி ம். ெதாியாத ேபால சில
சமயங்களில் பாவைன ெசய்வ ண் .
''ஒய்.எம். .ஏ. என்ப வா பர் கிறிஸ்தவ சங்கம் என் ெபயர் ெகாண்ட ஒ
சைபையக் குறிப்பி வ . அந்த சைபயாாின் பிரசங்க மண்டபத்தில்
மான் காந்தி
சில தினங்களின்

ன் உபந்யாசம் ெசய்தாராம். அந்த உபந்யாசத்ைதப் பற்றி, ஏ

தராேச, உன் ைடய அபிப்பிராயத்ைத அறிந்
தராைச ேநாக்கிச் ெசான்ேனன்.
''அபிப்பிராயெமன்ன?'' என்

ேகட்ட

ெகாள்ள ேவண் கிறார்'' என்

தராசு.

''ராஜீய விஷயத்ைதக் கலக்காமல் ேபசும்'' என்
ெகாண்ேடன்.
காேலஜ் மாணாக்கர் ெசால்

வதானார்:-

நான் விண்ணப்பம் ெசய்
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மான் காந்தி வாசம் ெசய் ம் ஆமதாபாதில் சத்யாக்கிர ஆசிரமம்
ஏற்ப த்தியி க்கிறார். அந்த ஆசிரமத்தில் ெயௗவனப் பிள்ைளகள் பலைர ைவத் க்
ெகாண் அவர்கைள ேதச ேசைவக்குத் தாயர்ப த் கிறார். அவ ைடய
ஆசிரமத்திேல பயிற்சி ெப ேவா க்குச் சில விரதங்கள் அவசியெமன்
ஏற்ப த்தியி க்கிறார். உண்ைமயிேல ேலாேகாபகாரம் ெசய்ய வி ம் ேவார்
எல்ேலா ேம ேமற்ப விரதங்கைள அ ஷ் க்க ேவண் ெமன்ப அவ ைடய
ெகாள்ைக. கிறிஸ்தவ சங்கத்தில் நடந்த ெபா க்கூட்டத்தில் அவர் அந்த விரதங்கைளக்
குறித் த் தான் ேபசினார். விேசஷமாக அவர் வற்
த்திச் ெசால் ய விஷயங்கள்
பதிெனான் . அைவ பின்வ மா:1. சத்ய விரதம்;- எப்ேபா ம், யாாிடத்தி ம், என்ன ன்பம் ேநாிட்டா
பிரஹ்லாதைனப் ேபால ஒ வன் உண்ைமேய ேபசேவண் ம்.
2. அஹிம்சா விரதம்:- எவ் யி க்கும்

ம்,

ன்பஞ் ெசய்யலாகா ; யாைர ம்

பைகவராக நிைனக்கலாகா ; ஒ வன் உன்ைன அ த்தால் நீ தி ம்பி அ க்கடக்
கூடா .
3. பிரமசாியம்:- விவாகம் பண்ணிக் ெகாள்ளக் கூடா ; ஏற்ெகனேவ
மைனவியி ந்தால் அவைள சேஹாதரம் ேபால நடத்த ேவண் ம்.
4. நாக்ைகக் கட் தல்:- உணவிேல மசாலா ேசரக்கூடா ;

சிைய வி ம்பி உண்ப

பிைழ; அதனால் உஷ்ணம் அதிகாித் , ேபாக இச்ைச ண்டாகிற .
5. உைடைம ம த்தல்:- ஒ வன் ஒ
ெகாள்ளலாகா .
6. சுேதசியம்:- நம

ேதசம், நம

ஆதாிக்க ேவண் ம்; நம

ெபா ைள ம் தன

ஜில்லா, நம

ேதசம், நம

ெசாத்தாகக்

கிராமத் ெதாழிைல

ஜில்லா, நம

கிராமத்

தலாவ

அம்பட்டன் ேநேர

க்ஷவரம் ெசய்யாமல் ேபானா ம், அவ க்குப் பயிற்சி உண்டாகும்ப ெசய்
அவனிடேம க்ஷவரம் ெசய் ெகாள்ள ேவண் ம். ெவளி ர் அம்பட்டைன
வி ம்பக்கூடா .

நாம்

7. பயமின்ைம:- எதற்கும் ந ங்காத ெநஞ்சம் ேவண் ம். அ• ைடயவேன
பிராமணன்.
8. தீண்டல்:- தீண்டாத ஜாதி என் ஒ வைரெயா வர் அ க்கி ைவப்ப
அ ெப ங்ேக . எந்த ஜாதிைய ந் தீண்டனம்.

பாவம்.
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9. ேதச பாைஷ:- ேதச பாைஷயிேலேய கல்வி பயில ேவண் ம்.
10. ெதாழிற் ெப ைம:- எல்லாத் ெதாழில்க க்கும் சமமான மதிப் ண் . ஒ
ெதாழில் இழிவாக ம் மற்ெறா ெதாழில் உயர்வாக ம் க தலாகா .
11. ெதய்வ பக்தி:- ெபா க் காாியங்களி ம் ராஜீய விஷயங்களி
பா ப ேவா க்கு ெதய்வ பக்தி ேவண் ம்.
இ தான்

ம்

காந்தி ெசய்த பிரசங்கத்தின் சாராம்சம்.

தராசு ெசால்லலாயிற் :"

மான் காந்தி நல்ல ம

ஷர்.

"அவர் ெசல் கிற சத்ய விரதம், அஹிம்ைச. உைடைம ம த்தல். பயமின்ைம-இந்த
நான்கும் உத்தம தர்மங்கள்-இவற்ைற எல்ேலா ம் இயன்றவைர பழகேவண் ம்.
ஆனால் ஒ வன் என்ைன அ க்கும்ேபா நான் அவைனத் தி ம்பி
அ க்கக்கூடாெதன் ெசால் தல் பிைழ.
"சுேதசியம், ஜாதி சமத்வம், ேதச பாைஷப் பயிற்சி, ெதய்வ பக்தி இந்த நான்ைக ம்
இன்ைறக்ேக பழகி சாதைன ெசய் ெகாள்ள ேவண் ம். இல்லாவிட்டால் நம ேதசம்
அழிந் ேபாய்வி ம்.
"நாக்ைகக் கட் தல், பிரமசாியம், இைவயிரண்ைட ம் ெசல்வர்கள், இைடயிைடேய
அ ஷ் த்தால் அவர்க க்கு நன்ைம ண்டாகும். ஏைழக க்கு இந்த உபேதசம்
அவசியமில்ைல. அவர்க க்கு நாக்ைக ஏற்கனேவ கட் த்தான் ைவத்தி க்கிற .
பிரமசரயத்ைத ஜாதி
ைமக்கும்
காந்தி தர்மெமன் உபேதசம் ெசய்யவில்ைல.
அந்த ேவைல ெசய்தால் ேதசத்தில் சீக்கிரம் மனிதாில்லாமல் ேபாய்வி ம்.
''காந்தி பதிேனா
ெசால்

கிேறன். அ

விரதம் ெசான்னார். நான் பன்னிரண்டாவ

யாெதனில்:- ''எப்பா பட் ம் ெபா ள் ேத ; இவ் லகத்திேல

உயர்ந்த நிைலெப . 'இப்பன்னிரண்டாவ
ேவண் ம்.''
--------------

விரதெமான்

விரதத்ைத ேதச

ம் அ

ஷ் க்க
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சில தினங்களாக நம தராசுக் கைடயில் வியாபாரம் சாியாக நடக்கவில்ைல.
சந்ேதக நிவ் த்திேய நம வியாபாரத்தின் ேநாக்கம். சந்ேதகங்கைளெயல்லாம்
தீர்த் வி வெதன்றால் இ சாமான்யக் காாியமன் . கீைதயிேல பகவான்
''சம்சயாத்மா விநச்யதி'' (சந்ேதகக்காரன் அழிந்

ேபாகிறான்) என்

ெசால்

கிறார்.

எந்த யற்சி ெசய்யப்ேபானா ம், ஆரம்பத்திேலேய பல வழிகள் ேதான் ம். இந்த
வழிகள் ஒன் க்ெகான் ெபா ந்தாம
க்கும். எந்த வழிைய அ சாிப்ேபாெமன்ற
சந்ேதகம் ஏற்ப ம். நானி க்கும் ேவத ரத்திேல ஒ ெசட் ப் பிள்ைள ைகயிேல
ெசாற்ப தல் ைவத் க்ெகாண் எந்த வியபாரத் ைறயில் இறங்கலாெமன் ெசன்ற
ஐந் வ டங்களாக ேயாசைன ெசய் ெகாண் வ கிறான். இன் ம் அவ க்குத்
ெதளிேவற்படவில்ைல. மணிலாக் ெகாட்ைட வியாபாரம் ெதாடங்கலாெமன்
நிைனத்தான். ஆனால் அந்த வியாபாரம் இங்கு ெபாிய ெபாிய
தலாளிகைளெயல்லாம் க்கிய த் விட்ட . நா க்குநாள் விைல மா கிற .
இன் ஒ விைலேபசி ப்ப நாளில் ஆயிரம் ட்ைட அ ப் கிேறெனன் சீைம
வியாபாாி டன் தந்தி

லமாக ஒப்பந்தம் ெசய்

ெகாண்ேடாமானால், இைடயிேல

எதிர்பாராதப விைலேயறிப் ேபாகிற . ஒப்பந்தத்ைத நிைறேவற்ற
யாமல், சீைம
வியாபாாிக்குத் தண்டம் ெகா க்க ேநாி கிற . நாம் இதிேல குந் ைகயி
க்கும்
ெசாற்ப தைல ம் இழக்கும்ப வந்தால் என்ன ெசய்ேவாெமன் ெசட் ப் பிள்ைள
பயப்படலானான். கைடசியாகச் ெசன்ற வ ஷத்தில், ஒ

சமயம், ''என்ன வந்தா

ம்

சாி, ஒ ைக பார்ப்ேபாம். மணிலாக் ெகாட்ைடேய ெதாடங்கேவாம்'' என்
ேயாசித்தான். சண்ைடயினால் கப்பல்களின் ேபாக்கு வர சு க்கமாய் விட்ட . சில
கப்பல்கள் ேபாய் வ கின்றன.இவற்றில் இடக்கூ தைலக்குேமேல ேபாகிற . ெபாிய
தலாளிகேள இந்த வியாபாரத்ைதச் சு க்கப்ப த்திக்ெகாண் வ கிறார்கள்.
ஆதலால் ெசட் ப் பிள்ைள இந்த ேயாசைனைய அ ேயா நி த்திவிட்டான்.
இப்ப ேய

ணிமணி, பீங்கான், கண்ணா , ெவங்காயம்

எ த்தா ம் அவ க்கு ஏேத ெமா தைட ஏேத
ெகாண்ேடயி க்கிற . வ ஷம் ஐந்தாகிவிட்ட .!

ெமா

த ய எந்த வியாபாரத்ைத
ஆ§க்ஷபம் வந்

லாபாலாபங்கைள ேயாசித்த பிறகுதான் ஒ
ைறயில் இறங்க ேவண் ம். ஆனால்
வாழ்நாள்
ம் ெவ ேம ேயாசைன ெசய் ெகாண்
ந் காாியந்
ெதாடங்காமேல காலத்ைதக் கழிப்ேபார் எவ்வித இன்பத்ைத மறியாமல் மாய்ந்
ேபாகிறார்கள். வியாபாரத்தில் மாத்திரமன் . ஒ வன் ேபாக சாதனம் ெசய்ய
ேவண் ெமன்

வி ம் கிறான். ஹடேயாகம் நல்லதா, ராஜேயாகம் நல்லதா.

பக்திேயாகம் நல்லதா? என்ற சந்ேதக ண்டாகிற . ேயாகசித்தி ஏற்பட
ேவண் மானால் கு ம்பத்தா டன்

ட்

ந்

யற்சி ெசய்யலாமா? அல்ல

கு ம்பத்தி
ந்ேத விலகிப்ேபாய் எங்ேக ம் தனியிடத்தி
ந் பா பட ேவண் மா,
இப்ப எத்தைனேயா ேகள்விகள் பிறக்கின்றன. இங்ஙனமாக மணிலாக் ெகாட்ைட
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வியாபார தல் ஆத்ம ஞானம் வைர எந்தக் காாியத்தி ம் ஆரம்பத்திேல
திைகப் க்க ண்டாகும். இப்ப நாக்கு வழிகைளக் காட் எ நல்ல வழிெயன்
ேகட்டால் நம தராசு சாியான வழிையக் காட் க் ெகா க்கும். ேம ம்
ெபா ப்பைடயாக எந்த ஆராய்ச்சி

ம், ெகாள்ைகப் பிாி கள் ேதான்றிப் பல

கக்ஷ¢கள் ஏற்ப வ இவ் லகத்தியற்ைக. நம தராசு எந்தக் கக்ஷ¢
நியாயெமன்பைதத் திட்டமாகக் கண் பி த் ச் ெசால் ம். இவ்வள நல்ல தராசாக
இ ந் ம் என்ன காரணத்தாேலா வியாபரம் ரசமாக நடக்கவில்ைல.
ஆதலால் ேநற் த் தராசினிடம் நாேன ேகள்விகள் ேபாடத் ெதாடங்கிேனன்.
"தராேச, நம் ைடய ெசாந்த வியாபாரம் நன்றாக நடப்பதற்கு வழிெயன்ன?" என்
ேகட்ேடன்.
தராசு கலகலெவன்

நைகத் ப் பின்வ மா

ெசால்லலாயிற் :-

''ஆஹா, காளிதாசா, நல்ல ேகள்வி ேகட்டாய். நீ இைத எப்ேபா ேகட்கப்
ேபாகிறாெயன் நான் பல தினங்களாக ஆவ டன் எதிர்பாத்தி ந்ேதன். உன்
வசத்திேல கு ங்கு மஹாாிஷி என்ைன ஒப் விக்கும்ேபா என்ன வார்த்ைத
ெசான்னார். ஞாபகமி க்கிறதா?''
காளிதாசன்:- ''ஆம், தராேச, நன்றாக ஞாபகமி க்கிற . 'ேகளாய் காளிதாசா, ெதய்வ
ஆராய்ச்சி ஒன்ைறேய உன வாழ்க்ைகயின் தற்காாியமாக ைவத் க் ெகாள்ள
ேவண் ம். ெலௗகிகத் ெதாழிெலான் ேசர்ந்தால் தான் ேயாக சித்தி விைரவாகக்
ைககூ மாதலால், உனக்கு ெலௗகிகத் ெதாழிலாக இந்தத் தராசு வியாபராத்ைத
ஏற்படத்திக் ெகா க்கிேறன். இதன் லமாக உன் ைடய இஹேலாக தர்மங்கள்
ேநேர நிைறேவ ம். உனக்கு சக்தி

ைண; உன்ைனச் சார்ந்த உலகத்திற்கு இந்தத்

தராசு நல்ல உதவி; இைவ இரண்ைட ந் தவிர,
ெச

ன்றாவ

த்தக்கூடா . உனக்கு நன்ைம ண்டாகும்' என்

தராசு:- ''நீ அந்தப்ப

ெசய்

காாியத்தில் த்தி

ெசான்னார்.

வ கிறாயா?''

காளிதாசன்:- ''ஏேதா, என்னால் இயன்றவைர ெசய்

வ கிேறன்.''

தராசு:- ''ஞபாகமில்லாமல் ேபசுகிறாய், இரண் மாதத்திற்கு ன் ஒ
ைற பட்
வியாபாரம் ெதாடங்கலாெமன் ேயாசைன ெசய்தாய். மனிதன் ெசல்வந்ேத வதற்குப்
பல உபாயங்கள் ெசய்வ நியாயந்தான். ஆனால் அவனவன் தகுதிக்குாிய வழிகளிேல
ெசல்லேவண் ம். ஒ
யற்சிையச் ைகெகாண்டால் பிறகு ெவற்றி ண்டாகும் வைர
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எப்ேபா ம் அதிேலேய கண் ம் க த்தாகப் பா பட ேவண் ம். பல மரங்கண்ட
தச்சன் ஒ மர ம் ெவட்ட மாட்டான்.
காளிதாசன்:- ''நீ ெசால்வ சாிதான். ஏேதா மறதியினால் ேவ விஷயங்களில்
கவனம் ெச த் ம்ப ேநாிட்ட . ம ப தராசு
வியபாரத்ைதேய ஒேர உ தி டன் நடத்த ேவண் ெமன் மேனா நிச்சயம்
ெசய் விட்ேடன். அைத ஓங்கச் ெசய்வதற்கு வழி ெசால்

.''

தராசு:- ''இந்த வியாபாரத்தின் மஹிைமைய நீேய சில சமயங்களில் மறந்
வி கிறாய். 'எட் ம் இரண் ம் என்ன?' நீலப் ேபார்ைவ வாங்கலாமா? பச்ைசப்
ேபார்ைவ வாங்கலாமா?' என்பைவ ேபான்ற அற்பக் ேகள்விகள் ேகட்ேபாைர சில
சமயங்களில் அைழத் க் ெகாண் வ கிறாய். இப்ப அற்ப விசாரைணக்ெகல்லாம்
இடங்ெகா த்தால், நம

கைடயின் ெபயர் ெகட் ப் ேபாகாதா? ேம

ம் அறி த் தராசு

ேபாட் , உலக வாழ்க்ைகயின் விதிகைள ம், சிரமங்கைள ம், நி த் ப் பார்ப்பேத
உன

ெதாழிெலன்பைத மறந் , ேவ

பசித்தால் ல்ைலத் தின்

யற்சிகளிேல சிந்ைத ெச

மா? வயிர வியாபாாி ஒ

த் கிறாய்.

மாதம் நல்ல வியாபார

மில்லாவிட்டால் ெமாச்ைசக் ெகாட்ைடச் சுண்டல் விற்கப் ேபாவாேனா? காளிதாசா,
கவனத் டன் ேகள். நம் ைடய வியாபாரம் அ ைமயான . இதிேல ஜயம் ெபற
ேவண் மானால் சாமான்ய உபாயெம
ம் ேபாதா . ெசய்ைகக்குத் தகுந்தப
உபாயம்; இைத மறந் விடலாகா . உனக்கு ேவண் யெதல்லாம் இரண்ேட ெநறி.
ெதய்வ பக்தி. ெபா ைம. கு ங்கு மஹா ாிஷி வாக்யத்ைதத் தவற விடாேத.
ெலௗகிகச் ெசய்ைக ேந ம்ேபா அைத
த் திறைம டன் ெசய். மற்ற ேநரங்களில்
பராசக்திைய தியானம் ெசய் ெகாண்
. நம வியாபரம் ேமலான நிைலைமக்கு
வ ம்."
காளிதாசன்:- "எப்ேபா ?"
தராசு:- "ெபா . விைரவிேல நன்ைம காண்பாய்."
----------14
தராசுக்கைடைய ெந நாளாக
ஞாபகத்தி

க்குேமா, மறந்

ைவத் விட்ேடன். விஷயம் பிற க்கு

ேபாயி க்குேமா என்ற சந்ேதகத்தால் எ த

யவில்ைல. தராசுக்கைட என்பெதன்ன? பத்திாிைக ப ப்ேபார் சில க்கு ஞாபகம்
இ க்கலாம். ஞாபகம் இல்லாவிட்டா ம் ெபாிதில்ைல. அந்தக் கைடைய
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மாற்றிவிட்ேடன்; தராசு என்ற மகுடமிட்
கைதக்கட்

இனிேமல் எ தப்ப ம் வினாவிைடகளில்

சு ங்கும்; ெசால் ேநர்ைமப்ப ம்.

தராசு என்ப தர்க்க சித்தாந்தம். ஒ கக்ஷ¢ ெசால்
அங்கு தீர்ப் க் கா வேத தராசின் ேநாக்கம்.

அதற்கு ப்ரதி கக்ஷ¢ ெசால்

என் ைடய சிேநகிதர் ேவ
த யார் என்ெறா வர் உண் . அவர்
ைவஷ்ணவர். அவர் வாயினால் ேபசுவேத கிைடயா . ஆஹாரவ்யவஹாரங்கள்
எல்லாம் குறிகளால் நடத்திவ கிறார். அவர் தமிழில் ஒ வியாசம் "ஊைமப் ேபச்சு"
என்ற மகுடத் டன் எ தி ெவளியிட்
க்கிறார். ஐந்தா வ ஷங்க க்கு ன்
அந்த ல் அச்சிடப்பட்ட . சமீபத்தில் நான் அவாிடம் விசாரைண ெசய்தேபா ஒ
பிரதிகூட மிச்சம் இல்ைல என் ெசான்னார்.
அந்தப் ஸ்தகத்தின் க த்

எப்ப

என்றால்:-

''ஒ மனிதன் தன மனக்க த்ைத ெவளிப்படச் ெசால்ல ேவண் ம் என்றால்,
அதற்கு பாைஷ அவசியம் இல்ைல. பாைஷ அவசியம் என் சாதாரண ஜனங்கள்
நிைனக்கிறார்கள். அ பிைழ.
''பாைஷயான

மனதின் இன்றியைமயாத க வி அன் . வண்

சக்கரம் கிச்ெசன் கத் வ
பைடத் க் ெகாள்கிற .

ேபால், மனம் ச க்கும் ேபா

ஓ ம்ேபா

நாக்கு தன் வசம் இன்றிப்

''பலேவ நா களில் பல ேவ பாைஷயாக ஏற்பபட காரணம் என்னெவன்றால்,
அ கால ேதசவர்த்தமானங்க க்கும் ஜனங்க க்கும் உள்ள ெதாடர்களின்
ேவற் ைமயாேல ஏற்ப கிற .
''பக்ஷகளின் மனக்கிளர்ச்சிக்குத் தக்கப இயற்ைகயில் அவற்றின் வாய்க்க வி
கூ கின்ற : மி கங்களி ம் அங்ஙனேம காண்கிேறாம். அைவெயல்லாம் ஒ பாைஷ
ேபச ேவண் ம் என் கற்பிதம் பண்ணிக் ெகாண் இலக்கணம் ேபாட் ப்
ேபசவில்ைல. பசி வந்தால் குஞ்சு இன்ன வைக கத் ம் என்ற நியதி இ க்கிற .
அைதத் தாய் அறிந் ெகாள் கிற . நாக்ேக இல்லாவிட்டா ம் மனிதர் பரஸ்பரம்
சம்பாஷைண அதாவ வ்யாபார சம்பந்தங்கள் நடத்திக் ெகாள்ளலாம். ேபசத்
ெதாியாத ஜந் க்கள் எத்தைனேயா கூட்டம் ேபாட் க் கு த்தனம் பண்ணி
வ கின்றன. மனித க்குள்ேள ஊைமயின் க த்ைத அவன் எப்ப ேய ம் பிற க்குத்
ெதாி ம்ப

ெசய் வி கிறான்.''
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இங்ஙனம் பலவித நியாயங்கள் காட் ேவ
த யார் தம
ல் மனித க்கு
பாைஷேய மிைக என் ஸ்தாபனம் ெசய்தி க்கிறார். ஆனால் ேமற்ப விதிைய அவர்
தம நைடயில் பழக இல்ைல. அவர் எப்ேபா ம் சளசள என் வாயினால்
ேபசாவிட்டா

ம் எ திக் குவிக்கிறார். ''எ த்

த யாேர? நீர் பாைஷேய மிைக என்
ெகாட் கிறீேர?'' என்
சுகம்'' என்

பாைஷயின் குறிதாேன, ேவ

ெசால் விட்

ஓயாமல் எ தி எ திக்

அவாிடத்தில் ேகட்டால், அவர்'' ேபச்ேச

எ திக் காட் கிறார். இன்

ம் ஒ

ன்பம்; எ த்

ேவ க்ைக; 'வாயினால்

ேபசக்கூடா ' என் விரதம் ைவத் க் ெகாண் ேவ
த யார் பாட் ப்
பா வதில் ச ப்ப கிைடயா . இவ ம் நம ேவதாந்த சிேராமணி ராமராயர் என்ற
மித்திர ம் சிலதினங்களின் ன் (சந்திர கிரஹணம் பி த்த தினத்தின் மாைலயில்)
என்ைனக் கடற்கைரயில் பார்த்தார்கள்.
"தராசுக்கைட கட் யாய் விட்ட ேபால் இ க்கிறேத?" என் ராமராயர்
ெசான்னார். "இங்ேக ெசய் ர். இன்ேன ெசய் ர்" என் ேவ
த யார் காம்ேபாதி
ராகத்தில் பா னார். "தராசுக் கைடைய இங்ேக இப்ேபா திறக்க ேவண் ம்" என்ற
க த் டன் ேவ
த பா கிறார்" என் ராமராயர் வ்யாக்யானம் பண்ணினார்.
"திறந்ேதாம்" என்ேறன்.
ராமராயர் ெசால் கிறார்:- "நான் ஒ கக்ஷ¢ ெசால் ேவன். எதிர்க்கக்ஷ¢ைய
ேவ
த யார் பாட் ேல பா க் காட்ட ேவண் ம். காளிதாசர் தீர்ப் ச் ெசால்ல
ேவண் ம். இ தான் தராசுக்கைட" என்றார்.
"சம்மதம்" என்ேறன். ேவ

த யா ம் தைலைய அைசத்தார்.

ராமராயர் ெசால் கிறார்:- "அனிெபஸன்ட் அம்ைம 'தியாஸபி' நடத்தினெதல்லாம்
ஸ்வராஜ்ய ேவைலக்கு அ ப்பைடெயன் நம் கிேறன்.
ேவ

த யார் பா கிறார்:-

"நந்தவனத்திேலா ராண் ; அவன்
நாலா மாதமாய்க் குயவைன ேவண் க்
ெகாண் வந்தாெனா ேதாண் ; அைதக்
கூத்தா க் கூத்தா ப் ேபாட் ைடத் தாண் ."
ராமராயர்:- "அன்ய ஜாதியிேல பிறந்த ேபாதி
ஹிந் வாகேவ பாவிக்கிேறன்."

ம் நான் அனிெபஸன்ைட
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ேவ

த யார்:-

"தன்ைனத்தான் ஆளேவண் ம்
தன்ைனத்தான் அறியேவண் ம்
தன்ைனத்தான் காக்கேவண் ம்
தன்ைனத்தான் உயர்த்த ேவண் ம்."
ராமராயர்:- 'ஸ்வராஜ்யம் என்ப விபாீதம் அன் . அைத ஆங்கிலர்
ெகாண்டா வ ஆச்சர்யமில்ைல. ஆங்கில ஸ்திாீக ம்
ஷர்க ம் நம்மிடம் ேநசம்
காட் ம்ேபா நாம் சந்ேதகப்ப வ நியாயமில்ைல. ஆங்கிேலயர்களில் நல்லவர்கேள
இ க்கக்கூடாதா? எல்லா ம் மனித ஜாதிதாேன? ஹிந் க்க க்கு ஸ்வராஜ்யம் உடன்
பிறந்த உாிைம என்பைத ஒப் க் ெகாள் ம் பிறைர நாம் மித்திரராகேவ
ெகாள்ளேவண் ம். இங்கிலாந்தி ள்ள ராஜ வம்சத்தா க்கு நாம் ஸ்வராஜ்யம்
ெப வதனாேல எவ்விதமான நஷ்ட ம் கிைடயா . ெபா ஜனங்க க்கும்
அப்ப ேய. பார் ெமண்டா க்கும் அப்ப ேய. நம் ைடய உபத்ரவம்
இல்லாம
ந்தால் அவர்கள் உள்நாட் விஷயங்கைள அதிக சிரத்ைத டன்கவனிக்க
இடம் உண்டாகும். சிற்சில வியாபாாிக க்கும் சிலஉத்திேயாகஸ்தர்க க்கும் நாம்
ஸ்வராஜ்யம் ெச த் வதனாேல வ ம்ப குைற ம். ஆதலால் இந்த வியாபாாிகளின்
கூட்டத்ைத ம் உத்ேயாகக் கூட்டத்ைத ம் ேசராத ஆங்கிேலயர்க க்கு நம்மிடம்
அபிமானம் ஏற்ப தல் அசாத்யமன் . அ
ேவ

நம்பத் தக்கதாகும்'' என்றார்.

த யார் பா கிறார்:-

''நல்ல விளக்கி ந்தா

ம் கண் ேவண் ம், ெபண்ேண;

நா

ம் சுய த்தி ேவண் ம்;

ைணயி ந்தா

வல்லவர்க்கு மித்திரர்கள் பல ண் , ெபண்ேண;
வ ைமயிலார் தமக்குலகில்

ேணேய , ெபண்ேண?''

ராமராயர் ெசால் கிறார்:- ''அதிகாாிகள் அனிெபஸன்ட் ெசால்வைதத் த க்க
யா . ேலாகத்தின் அபவாதத் க்கு பயப்ப வார்கள். அனிெபஸன்ட் சீக்கிரம்
வி தைல ெப வாள். அவைளப் பி த் ைவத்ததனாேல இப்ேபா உலகெமங்கும்
இந்தியாவின் நிைலைம ெதாியக் காரணம் ஏற்ப ம். ஆங்கில ராஜாங்கத் க்கு
விேராதமான ராஜத் ேராகம் ெசய்கிறாள் என்ற வார்த்ைதைய அனிெபஸன்ட்
விஷயத்தில் எவ ம் ெசால்லத் ணியமாட்டான். ஸ்வராஜ்யம் ேகட்ப
ராஜத் ேராகம் இல்ைல' என்பைத இங்கிலாந்
ெகாள்

ஜனங்க

ம் ராஜா ம் ெதாிந்

வதற்கு அனி ெபஸன்ட் ெசய்த காாியம் உதவியாயிற் .''
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ேவ

த யார் பா கிறார்:-

''ெசால்லால் ழக்கிேலா
சுகமில்ைல ம னியாய்ச்
சும்மா இ க்க அ ள்வாய்,
சுத்த நிர்க்குணமான பர ெதய்வேம
பரஞ்ேசாதிேய சுக வாாிேய."
அப்ேபா ராமராயர் என்ைன ேநாக்கி, "காளிதாசேர, உம் ைடய தீர்ப்ெபன்ன?
தராசின் தீர்ப்ைபச் ெசால் ம்" என் ேகட்டார்.
அதற்கு நான்
"நன்றி மறப்ப நன்றன் ; நன்றல்ல
தன்ேற மறப்ப நன் ."
"எப்ெபா ள் யார் யார் வாய்க் ேகட்பி
ெமய்ப்ெபா ள் காண்பதறி ."

ம் அப்ெபா ள்

"ேதான்றிற் கெழா ேதான் க, அ•திலார்
ேதான்ற ன் ேதான்றாைம நன் ."
"ேவண் ய ேவண் யாங் ெகய்தலான், ெசய்தவம்
ஈண்
யலப் ப ம்."
என்ற நா

குறைள ம் ெசான்ேனன்.

"தராசின் க த்ைத நீர் ேநேர ெசால்லாதப , ேவ

த ையப் ேபாேல பாட் ல்

குந்த காரணம் என்ன?" ராமராயர் ேகட்டார்.
"தராசு ராஜாங்க விஷயத்ைத கவனியா . சண்ைட
விஷயமான வார்த்ைத ெசால் வதிேல தராசுக்கு அதிக

கிறவைரயி ம் ராஜாங்க
சி ஏற்படா . சண்ைட

ெபாி ; நம் ைடய கைட சாதாரணம்; ராஜாங்க விசாரைணகேளா மிக ம் க ைம.
ஆதலால் அனி ெபஸன் ன் ராஜாங்கக் ெகாள்ைகைய நாம் நிர்ணயிக்க
இடமில்லாவி
ம், அவள் சாியான ஹிந் ஆதலால் நம் ைடய சேகாதாி என்பைத
ஒப் க்ெகாள்கிேறாம். ஹிந் மதத்ைத அவள் ேபாற் கிறாள். அதனால் அவ ைடய
ஜன்மம் கைடத்ேத ம். ேவதம் என் ெசான்னால் பாவம் ேபாகும். பகவத் கீைதைய
நம் கிறவர்கள் யாராயி

ம் அவர்கள் நமக்கு சேகாதரேர. 'தியாசபி,' 'ேஹாம்

இரண் க்கும் சம்பந்தமில்ைல; அ

ேவ , இ

ேவ . ஹிந் க்கள்

ல்'
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அனிெபஸண் க்கு நன்றி கூறேவண் ம். தமக்குத் தாேம உதவி ெசய்
ேவண் ம்."
--------------------

ெகாள்ள

