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ஞானரத� ஞானரத� ஞானரத� ஞானரத� ((((க	
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மகாகவி ��பிரமணிய பாரதியா�மகாகவி ��பிரமணிய பாரதியா�மகாகவி ��பிரமணிய பாரதியா�மகாகவி ��பிரமணிய பாரதியா�    

 
உ�ளட�க�உ�ளட�க�உ�ளட�க�உ�ளட�க�    

1. ��ைக 
2. உபசா	திேலாக� - கவைலய�ற �மி 
3. க	த�வேலாக� - இ�ப உலக� 
4. ப	தா�ட� 
5. மதன� விழா 
6. பறைவ� ��  
7. கட�கைர 
8. அ#வி 
9. ச�திய ேலாக� 
10. ம$%லக� 
11. த�மேலாக� 

---------- 
1. 1. 1. 1. ��ைக��ைக��ைக��ைக    

    
பி�மாைல& ெபா( . தி#வ)*�ேகணி, ,ரராகவ -த*� ெத#வி) 
கட�பாாிச�ைத ேநா�கியி#�/� ஓ� ,�1 ேமைடயி� மீ  சிரமபாிகார�தி� 
ெபா#�1 ஓ� ம3ச�தி�மீ  ப1� � ெகா$�#	ேத�. ஆன	தகரமான 
கட�கா�5, நா� ப1�தி#	த -�னைறயிேல நா�/ ப�க6களி*#	 �, 
க$ணா�8 சாளர6களி� 9லமாக:�, ;ற�கத: நிைலகளி� 9லமாக:�, வ	  
நிர�பிய வ$ணமாக இ#	த . அ	த� கா�5� பி�மாைல ெயாளி<� கல	ததினா) 
உ$டாகிய ெதளி:� இ�ப-� எ�னா) �றி-�யா . "ஆகா! இ&ேபா  ேபா> 
?நான� ெச> வி�1, ேந��தியான ஒ# /திைர வ$�யி) ஏறி�ெகா$1, 
கட�கைரேயாரமாக� ெத�ேக அைடயா�5�/& ேபா>, - வழிெய)லா� 
காளிதாஸCைடய சா/	தல�ைதேயC�, அ)ல  ஓ� உபநிஷ�ைதேயC6 
ெகா$1ேபா>& ப��  இ�பமைட	  ெகா$ேட தி#�பினா) ந)ல " எ�ற 
சி	தைன உ$டாயி�5. ஆனா), எ�னிட� /திைரவ$� கிைடயா  எ�ற 
விஷய� அ&ேபா( தா� ஞாபக�தி�/ வ	த . 



3 

 

 
"அ�டா! மி/	த ெச)வ� இ)லாததனா) - உலக�தி) பல விதமாகிய இழிவான 
இ�ப6கF ம�1ம)ல, - உய�	த இ�ப6கF�ட& ெப5வத�/� தைட 
ஏ�ப1கிறேத!" எ�5 எ$ணிேன�. அ&ெபா( , எ� மன� - "9டா, சகல 
மனித�களிட�திG�, ஈச� ஞான� எ�பேதா� ெத>,க ரத�ைத� 
ெகா1�தி#�கி�றா�. அ  வி#�பிய திைசகI�ெக)லா� ேபா> வி#�பிய 
கா�சிகைளெய)லா� பா��  வர���ய வ)லைம உைடய ; அைத& பய�ப1�தி 
இ�பமைடயாம) எ	த நிமிஷ�திG� உ�ைன� கீேழ தFளி� தீ6/ 
ெச>ய���யதாகிய இழி: மர வ$�யிேல ஏ� வி#&ப� ெகாFகிறா>?" எ�ற . 
உடேன ஞானமாகிய ரத�ைத� ெகா$1 தயா� ெச>  ைவ�/�ப� என  
ேசவகனாகிய "ச6க�ப" னிட� க�டைளயி�ேட�. ரத� வ	  நி�ற  அதி) 
ஏறி�ெகா$ேட�. ஆனா) என  ஞானரத� ம�றவ�கIைடயைத&ேபா) அ�தைன 
தீவிர� உைடயத�5. எளிதாக ெந1	Jர6 ெகா$1 ேபாக� த�க � அ�5. 
ெகா3ச� ெநா$�, எ�ன ெச>யலா�? இ#&பைத ைவ� �ெகா$1 தாேன 
காாிய6 கழி�கேவ$1�? ஆகேவ, அ	த ரத�தி� மீ  ஏறி�ெகா$ேட�. அதிேலறி 
நா� க$1 வ	த கா�சிகI� அவ�றி� அ�;த6கIேம இ	த& ;?தக�தி) 
எ(த&ப1கி�றன. 
------------- 

2. 2. 2. 2. உபசா�திேலாக�உபசா�திேலாக�உபசா�திேலாக�உபசா�திேலாக�    
 
என  ஞான� ேதைர ேநா�கி "இ	த Kணேம எ�ைன,  �கமி)லாத �மி 
எ6ேகC� உளதாயி�, அ6/ ெகா$1 ேபா" எ�5 ஏவிேன�. ஆகா! இ	த ரத�ைத 
ைவ� �ெகா$�#	 �, இ�தைன நாF என�/� கவைல<�, மன உைள8சG� 
இ)லாதி#�க வழி ெதாியாம) ேபா>வி�டேத! எ�தைன நாF என  மன� J$�� 
;(ைவ& ேபால� �� � ெகா$�#�க, அைத நிவி#�தி ெச>வத�/ யாெதா# 
உபாய-� அறியா) பாிதபி�தி#�கி�ேற�. அ�ம�மா! இ	த உலக� � 
கவைலகைள நிைன�/�ேபாேத ெந3ச� பகீெர�கிற . அவ�5�/Fள விஷ 
ச�திைய எ�ென�ேப�? ஒ#வன  -க�திGFள அழைக<�, /ளி�8சிைய<�, 
இளைமைய<� இ	த� கவைலகேள அழி�  வி1கி�றன. க$களி� ஒளிைய 
மா�றி& பசைல<�, உட) நிற� ம6/தG� உ$டா�கி வி1கி�றன. ெந�றியிேல 
வாிகI�, க�ன6களிேல L#6க)கI�, இ	த நீச� கவைலகளினாேலேய 
ஏ�ப1கி�றன. என  ெதா$ைடயி� இனிய /ர) ேபா>, கMரமான கரகர&;8 
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ச�த� உ$டாகிற . மா�பிG�, ேதாளிG� இ#	த வ*ைம நீ6கி& ேபா>வி1கிற . 
இர�த� விைரவாக ஓ1த*�றி, மாL நீேராைட ேபால ம	த� அைடகி�ற . 
கா)களி) தீவிரமி)லாம� ேபா>வி1கிற . கவைலகF எ�ற விஷ ஜ	 �கF 
ஒ#வCைடய சாீர�ைத உFOர அாி�  வி1கி�றன. சாீர�ைத ம�1மா? 
அறிைவ<� பாழா�/கி�றன. மறதிைய அதிக&ப1�தி வி1கி�றன. -�கியமான 
ெச>திகெள)லா� ந)ல ச	த�&ப�திேல நிைனவி�/ வராம) ேபா> வி1கி�றன. 
ப��த ப�&ெப)லா� பாைலவன�திேல ெப>த மைழேபால நிPபலனா> 
வி1கி�ற . அறிவிேல பிரகாசமி)லாம), எ&ேபா � ேமக� பட�	த  
ேபாலா>வி1கிற . ேயாசைன த�1கிற . ஐேயா! இ	த� கவைலகளாகிய சிறிய 
சிறிய விஷ& �8சிகI�/Fள திறைம ைவ�திய சா?திர நி;ண�கF �5� மகா 
ெகாMரமான க$%�/� ெதாியாத - ேநா>& �8சிகI�/� �ட� கிைடயா . 
 
"ஞானரதேம, நீ ந�ைம இ&ேபா  கவைலெய�பேத இ)லாத உலக�தி�/� 
ெகா$1ேபா>8 ேச�" எ�5 க�டைளயி�ேட�. அ&ேபா  மன� வ	  ரத�ைத� 
த1� � ெகா$ட . "அ  அ�தைன Lகமான உலகம�5. கவைல 
இ)லாம*#	தா) ம�1� ேபா மா" ேவ5, இ�ப6கF அCபவி�க� ��ய இட� 
ஏேதC� தம�/� ேதா�றவி)ைலயா? கவைலேய இ)லாத இட�தி) Lக-� இரா  
எ�5 என�/� ேதா�5கிற . ேமG�, - ேமG�, - எ�னேவா; இ�ன 
காரணெம�5 ெசா)ல -�யா . ஆனா) அ6/ ேபாவதி) என�/& பிாியமி)ைல" 
எ�5 மன� �றி�5. 
 
நா� ேகாப� ட�, "சீ8சீ! ேபைத மனேம, உன�/ ஓயாம) ஏ�ப�1� 
ெகா$�#�/� ேவதைனகைள<� உைள8ச)கைள<� க$1 இர6கி, நா� 
உ�ைன8 சிறி  ேநரேமC� அைமதி <லக�தி�/� ெகா$1ேபா> ைவ� � 
தி#�பலா� எ�5 உ�ேதசி�ேத�. இத�/ நீேய ஆேKப� ெசா)ல வ#கிறாயா?" 
எ�5 க$��ேத�. மன� பிண6/த) மாறாம) ம5ப�<� எதி��  நி�ற .  
 
என�/ இ	த மன� எ�ற ேமாகினியிட�தி) காத) அதிக-$1. ஆதியி) எQவா5 
இ	த ேமாக� உ$டாயி�5 எ�பைத இ6ேக வி?தாி�க -�யா . அ  ரக?ய�. 
ஆனா), நாேளற நாேளற நா� ேவ5 இ	த மன� ேவ5 எ�ற �ைவத சி	தைனேய 
ெப#�பாG� மற	  ேபா/� வ$ணமாக என�/ இ� ேமாகினியிட�தி) பிேரைம 
மி/	  ேபா>வி�ட . இ	த மன� ப1� பா1கைள� க$1 ெபா5�காமேலதா� 
நா� சா	திேலாக தாிசன�திேல வி#&ப� ெகா$ேட�. இ&ேபா  மன� அ	த 
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ேயாசைனயி) நிPகாரணமாக ெவ5&;� ெகாFவைத� க$1 என�/� திைக&;�, 
இர�க-�, ேகாப-� கல	  பிற	தன. எQவளேவா வித6களி) மன�ைத8 
சமாதான� ெச>ய -ய�ேற�. மன� பி�C� க$ 9��ெகா$1 ஒேரய�யாக 
9ட8 சாதைன சாதி�க� ெதாட6கி�5. என�/ இ�ன ெச>வெத�5 
ெதாியவி)ைல. பிற/, ஒேர நி8சய� ட�, "மனேம, நா� இ	த விஷய�தி) உ� 
ேப8ைச�ேக�கேவ மா�ேட�. உ�Cைடய நா�ைமைய� க#திேய நா� 
ெச>கிேற�. - ஞானரதேம, - உடேன ;ற&ப1" எ�ேற�. 
 
அ1�த நிமிஷ�தி) உபசா	தி �மி�/ வ	  ேச�	ேதா�. 
 
ெந�ேதா6கி வள�	த ேகா�ைட8 Lவ� வாயி*ேல ேபா> ரத� நி�5 வி�ட . நா� 
Jர�தி*#	ேத அ	த� ேகா�ைடைய& பா��க -�	ததாயிC�, என  ஞான�ேத� 
ேபான:ட� அ	த வாயி�கத:கF தாேம திற	  வி1� எ�5 எ$ணிேன�. 
அQவா5 திற�கவி)ைல. எ�ன ஆ8சாிய�! ஞான�ேத��ட Rைழய -�யாதப� 
அ�தைன பாிL�தமானதா இ	த ேலாக� எ�5 விய&;�ேற�. என  மனேமா 
-�ைன� கா��G� ஆயிர� மட6/ அதிகமாக ந16க� ெதாட6கி�5. அத�/ 
எ�னிட� ேபச��ட நாெவழவி)ைல. ேகா�ைட வாயிG�/ ெவளிேய ஒ# வாயி) 
கா&பா� உ#வின க�தி<ட� நி�5 ெகா$�#	தா�. ெந#&; நிற6 ெகா$ட �, 
இமயமைலைய��ட ஒேர ெவ��) ெபா�& ெபா�யாக8 ெச>  வி1ெம�5 
ேதா�றிய மாகிய அ	த வாளி�மீ  "விேவக�" எ�5 க$ைண& பறி�க���ய 
ேஜாதி ெய(�திேல எ(த&ப��#	த . வாயி) கா&பா�, "யா� அ ? எ6/ 
வ	தா>?" எ�றா�. 
 
நா� அவC�/ வ	தன� �றிவி�1, "உபசா	தி ேலாக�ைத& பா�� வி�1� 
தி#�பலாெம�ற எ$ண� ட� வ	ேத�" எ�5 ெசா�ேன�. அைத� ேக�1 
அவ� கடகடெவ�5 /G6க� /G6க நைக�கலாயின�. 
 
"ஏைனயா சிாி�கிறீ�?" எ�5 ேக�ேட�. அவ� ம5ெமாழி �றாம) சிாி� � 
ெகா$�#	தா�. 
 
ஏைழ மனேமா நிமிஷ� �/ நிமிஷ� அதிக திகிG5வதாயி�5. என�/ மிக:� 
திைக&;$டா> வி�ட . எனேவ, ேகாப� ட� வாயி)கா&பாைன ேநா�கி 
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"ஏன&பா, உFேள ேபாகலாமா, �டாதா? ஒேர வா��ைதயி) ெசா)*வி1. 
கலகலெவ�5 சிாி� � ெகா$�#�கிறாேய?" எ�5 ேக�ேட�. 
 
அத�/ வாயி)கா&பா�, "உன�/� உபசா	தி�/� ெவ/Jர�" எ�5 தன  
வா>�/Fேளேய (ஆனா) என  ெசவியிேல ப1�ப�) -% -%�  வி�1& பிற/ 
"ேகாப6ெகாFளாேத அ&பா; நீ உபசா	தி ேலாக�ைத ஏேதா நாடகசாைல ேபால� 
க#தி& பா�� வி�1� தி#�ப உ�ேதசமி#&பதாக� �றிய  என�/ நைக&ைப 
உ$டா�கி�5. சாதாரணமாக, இQ:லக� �/ வ#பவ�கF தி#�ப ெவளிேய 
ேபா/� வழ�க� கிைடயா " எ�5 இைர	  �றின�. 
 
"அ  சாி, உFேள நா6கF பிரேவசி�கலாமா, �டாதா? தய:ெச>  ெசா)G�."  
 
"நீ சாதாரணமாக& பிரேவசி�கலா�. இ  சகல ஜீவ�கI�/� தா>,1. இ6/ 
வர��டா  எ�5 எ	த ஜீவைன<� த1�க என�/ அதிகாரமி)ைல. ஆனா) 
ைவரா�கிய� ேகா�ைடைய� கட	  உFேள ெச)G� உாிைம உ�Cட� 
வ	தி#�/� மன� எ�ற ெபா>& ெபா#I�/� கிைடயா . அ  உFேள 
ேபா/மானா), அ�கினி ேலாக�திேல பிரேவசி�த ப3L& ெபா�ைமேபால 
நாசமைட	 வி1�" எ�றா�. 
 
மன� ஆர�ப�திேலேய உபசா	தி ேலாக� எ�ற ெபயைர� ேக�ட:ட� ந16க� 
ெதாட6கியத�/�, அ  எ�ைன அ6/ ேபாகேவ$டாெம�5 பிரா��தைனகF 
ெச>தத�/�, ேகா�ைடய#ேக வ	த:ட� த�ம ேதவைதயி� -� வ	  நி�/� 
ெகா16ேகாலரசைர&ேபால நிைலமய6கி அத�/ அள:கட	த திகிG$டானத�/� 
காரண� இ�ன  எ�பைத இ&ேபா தா� அறி	ேத�. அ&பா) அ	த உலக�தி� 
பிரேவசி�கேவ$1� எ�ற வி#&ப� என�/ நீ6கி& ேபா>வி�ட . மன�தினிட� 
ைவ�தி#	த ேமாக�தா), அைத� ெகா�5வி�1 நா� இ�பமைடவதி) பிாிய6 
ெகாFளவி)ைல. 
 
"எ�ைன இ&ேபா  எ�ன ெச>ய8 ெசா)Gகிறீ�?" எ�5 வாயி)கா&பானிட� 
ேக�ேட�. அத�/ அவ�  
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"மாCடா, மன� இற	த பிற/தா� உபசா	தி<$1; அ  இ#�/� வைரயி), 
கவைலகF நீ6கி இ#�கலா� எ�ற எ$ண� ,$. கவைலகளாகிய அLர�கைள 
இைடவிடா  ெப�5� தFளி�ெகா$ேட இ#�/� தா> மனேமயா/�. உன�/ 
அ	த& ெபா>யர�கியிட� இ�C� பிேரைம தீரவி)ைல. ப�/வ� வ	த பிற/, நீ 
தாேன இ6/ வ	  ேசரலா�. இ&ேபா  ேபா> வா" எ�5 ெசா�னா�. திSெர�5 
அ	த� ேகா�ைட, வாயி)கா&பா� எ)லா� மைற	  ேபா>வி�ட . அைர Kண� 
க$ணி#�சி உ$டாயி�5. பிற/ க$ைண விழி� & பா��ேத�. ம5ப�, 
,ரராகவ -த*� ெத#வி), -�ேன �ற&ப�ட ,�1 மா�யி), தனிேய க��*) 
நா� ப1� � ெகா$�#&பைத<�, கட�பாாிச�தினி�5� இனிய கா�5 
,சி�ெகா$�#&பைத<� க$ேட�. 
 
"சாி, ேபான  ேபாக�1�. இ	த உபசா	தி& ேப5 நம�/ இ&ேபா  
கிைட�கவி)ைல. ஆயிC� பாதகமி)ைல. ஏைழ மன�ைத� ெகா�5வி�1 நா� 
ம�1� தனிேய இ�ப-ற வி#�;வ � நா�றி ெக�ட ெச>ைக யா/ம)லவா? 
அத� கவைலகைள<�, உைள8ச)கைள<� ப�றி ேயாசி�ேதேன ெயாழிய அத� 
9லமாக என�/� கிைட�தி#�/� ெபாிய ெபாிய ந�ைமகைள8 சி	தி�ேதனி)ைல. 
என�/ உலக வாT�ைகேய இ	த மன�தினா)தாேன எ>தி�5. இைத ஈசென�ேற 
ெசா)ல�த/�. ேமG�, என�/ அைத<�, அத�/ எ�ைன<� கா��G� 
உயி�� ைணவ� யா� இ#�கிறா�கF? அத�/�  ேராக� ெச>யலாமா? எ�தைன 
ேகா� கவைலகF இ#&பிC� ெபாிதி)ைல. மன� ெச�  நா� தனிேய வாTவதாகிய 
உபசா	தி ேலாக� எ�தைன அாிதாயி#&பிC�, அ  என�/ ேவ$டா�" எ�5 
தீ�மான� ெச>  ெகா$ேட�, "உபசா	தி எ�5 க� � மனித�கைள உலக�தா� 
பிரமஞானிகெள�5�, மகாிஷிகெள�5� ;கTகிறா�கேள!  
 
அ	த மனித�கெள)லா� 9ட�கI�,  ேராகிகIமாவா�கெள�5 என�/� 
ேதா�5கிற " எ�5 ெசா)*�ெகா$ேட�. 
 
நா� இQவா5 ஆேலாசி&பைத அறி	 ெகா$ட மன�, "அ&பாடா!" எ�5 
ெப#98L வி�1, த� ந1�கெம)லா� தீ�	  ஆ5தGடனி#	த . என�/� 
ச	ேதாஷ� உ$டாயி�5. என  மனேமாகினி�/ ஓ� -�த6 ெகா1�ேத�. 
-----------------  
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3. 3. 3. 3. க�த�வேலாக�க�த�வேலாக�க�த�வேலாக�க�த�வேலாக�    
 
ம5நாF மன�திட�, "இ&ேபா , எ6ேக ேபாகலா�?" எ�5 ேக�ேட�.  
 
" �ப� கல&ப�ற இ�ப6கF நிைற	தி#�/� உலக�தி�/& ேபா> வ#ேவாேம" 
எ�ற . 
 
"ந�5 �றிைன" என நா� மகிT8சி பாரா��, அ&பா) -�ேபாலேவ என  
ஞான�ேதாி) ஏறி� க	த�வ ேலாக�தி�/& ேபா>8 ேச�	ேத�. அ6ேக க$ட 
கா�சிகைள<�, அCபவி�த ேபாக6கைள<� எ�னா) ��யவைர<� உFள  
உFளவா5 கீேழ எ( கிேற�. அ	த& ேபாக6களி� சில, த�கால�தி) நம  ேதச�  
ஜன6களா) மதி�க&ெப5� ஆசார த�ம6கI�/ விேராத� எ�5 ந�மவ� 
க# வா�களாயி�, அத� ெபா#�1, எ� மீ  பழி �றலாகா . இ	த 
பாரதேதச�தி) த�கால�திேல வா(� அ�ைம ஜன6கF "இ	த இ�ப� 
அத�மமான . அ	த8 ெச>ைக அகாாியமான " எ�5 த�ம& பிரச6க6கF 
ெச><�ேபா , உ$ைமயாகேவ என�/ நைக&;$டாகிற . மகாிஷிகI�/� 
ேதவைதகI�/� ச	ததியாராக�ேதா�றியவ�களாயிC�, த�கால�தி) இ	நா�1 
ஜன6கF உலக�திGFள  
 
எ)லா அநாகாிக ஜன6கைள� கா��G� கைட&ப�டவ�களாயி#�கிறா�கF. 
மி#க& பிராயமாக� கா1களிG� தீ:களிG� ஆைடயி)லாம), கா களிG� 
உத��G� 9�கிG�  வார6கF ெச> , ச6/கைள<� வைளய6கைள<� 
ெதா6கவி�1� ெகா$1, ேமெல)லா� ப8ைச /�தியவ�களாக� திாி<� 
ஜன6கI�/� �ட Lத	திர� உ$1. இ	த� ேதச�தா� அ&ெப#� பா�கிய�ைத 
இழ	  வி�டா�கF. இ	நா��) க)வி ம6கி& ேபா>வி�ட . U�றிேல 
ெதா$V5 ஜன6கF "அ" (ஆநா) எ(த8 ெசா�னா)  �பி�ைகெயா�5 வைர	  
ஆைன எ(த���ய நிைலைமயி) இ#�கிறா�கF. நம  சா?திர6கெள)லா� 
ெச)லாி� & ேபா>வி�டன. ேதச�  ஞான�கள3சிய�தி�/� கா&பாளிகளாக 
இ#	த பிராமண� மைட� தவைளகைள& ேபால8 சி�சில ம	திர6கைள8 
ச�ப	தமி)லாம) யாெதா# ெபா#I� அறியாம� க� கிறா�கேள ய)லா , 
உ$ைமயான ஞான& ெப#ைம இவ�கI�/ லவேலச-� இ)லாம) ேபா>வி�ட . 
மகாிஷிகளி� வழியி) ேதா�றிய பிராமண� மைட� ெதாழி) ெச>வ �, நீச�களிட� 
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ேபா>� ெதா$1 ;ாி	  பண� வா6கி& பிைழ&ப �, இைத� கா��G� 
இழியனவாகிய எ$ண�ற பிரவி#�திகளிேல கால6கழி&ப � ச�வ ஜன6கI� 
அறி	த விஷய6கேளயா�. இ	நா��� கைலகF அைன� � மைற	  
ேபா>வி�டன. ,ாிய� ேபா>வி�ட . பல�, Lக�, ெச)வ� -த*ய 
ந�ெபா#Fகெள)லா� அக�5 வி�டன. மன6/�றி உட) ேசா�	  உ$ண 
உணவி�றி� க$ /ழி	  ேபாயி#�/� அ�ைம ஜாதியா� இ	நா��) 
மகாபாிதாபகரமான வாT�ைக நிகT� கி�றா�கF.  
 
இ�ப நாடாகிய க	த�வ ேலாக�ைத& ப�றி& ேபசி வ#மிட�ேத, இ�  �ப நாடாகிய 
பாரத ேதச�ைத& ப�றி8 சில வசன6கF எ(திய பிைழைய  
 
இ	U) ப��/� ந$ப�கF ெபா5�த#F ெச><மா5 ேவ$1கிேற�. த�மேம 
Wனியமாக& ேபாயி#�/� இ� ேதச�தி) சில� க	த�வேலாக8 ெச>திகைள& ப�றி 
நா� எ(த&ேபா/� விஷய6கF எ(த�தகாதைவ எ�5 க#த��1� எ�ற 
ச	ேதக� என�/$டாயி�5. த�மாத�ம நி8சய� ;ாி<� அதிகாரேம இ	த அ�ைம 
ஜன6கI�/� கிைடயா  எ�பைத வண�க� ட� ெதாிவி� � ெகாFI� 
ெபா#�டாகேவ ேமேல க$ட வசன6கF எ(த&ப�டைவ யா/�. இ  நி�க.  
 
க	த�வ ேலாக�தி�/& ேபா>8 ேச�	த:டேன எ�ைனயறியாம) ஓ� ஆன	த� 
உ$டாயி�5. அதி ரமணீயமான ச6கீத� ெதானி ேக�ட . அQெவா* ெபா�னா� 
ெச>ய&ப�ட ெதா$ைடயிைன<ைடய ெப$ வ$1களி� ாீ6கார� ேபா*#	த . 
அ�5; அ  சாியான உவைமயாக மா�டா . உயி#�/Fேள இ�னிைச மைழைய 
,சி�ெகா$ேடயி#	த  ேபால� ேதா�றிய அQெவா*�/ இ�ன உவைம 
ெசா)வ  எ�5 என�/� ெதாியவி)ைல. "இ  எ�ன ஒ*! எ6கி#	  வ#கிற ?" 
எ�5 ேயாசி�ேத�. என  அறிவி�/& ;ல&படவி)ைல. க$கேளா பரவசமைட	  
ேபாயின. அ6/Fள மாட6கI�, மாளிைககI�, ேகாயி)கI�, ேகா;ர6கI�, 
நாடக சாைலகI� - எ)லா ,1கI� ச	திர கிரண6கைள& ேபா�ற, /ளி�	த, 
இனிய ெபா�ெனாளி ,சி� ெகா$�#	தன. இவ�றிG�, ம�ற ம$, க), கைர 
-த*ய எ)லா& ெபா#FகளிGேம அQெவாளி அேநகவிதமான வ�ண 
ேவ5பா1கIட� கல	தி#�க� க$ேட�. 
 
இைத வாசி&பவ�கேள, நீ6கF எ&ேபாதாயிC� மாாி�கால�தி) மைழயி)லாத 
மாைல&ெபா(திேல கட�கைர மண) மீ  இ#	 ெகா$1, வான�தி� 
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ேம�;ற�தி) Wாிய� அ?தமி�/�ேபா , ரவி கிரண6கF கீT�திைசயிGFள 
ெம)*ய ேமக6களி� மீ � இைடயிைடேய ெதாி<� வான ெவளிகளி� மீ � ,ச, 
அதனி�5� ஆயிரவிதமான ெம)*ய அ�;தகரமான வ�ண ேவ5பா1கF 
ேதா�5வைத& பா��தி#�கிறீ�களா? இ	த அ�ைம நா��ேல உ6கI�/& 
பிரகி#தி ேதவியி� ெசௗ	த�ய6கைள& பா�� & பரவசமைடய சாவகாச� அ��க� 
ஏ�ப��ரா . ஆனா), ேம��ற&ப�ட வ�ண� கா�சிைய ஒ# -ைறேயC� 
க$�#�க மா�S�களா? அQவா5 க$�#&��களானா), நா� பா��த க	த�வ 
ேலாக�தி� இய�ைக ஒ# சிறி  உ6கI�/� ெதாி<�ப� ெசா)ல��1�. அ6/� 
அெநக விதமான ேம�ைம ெபா#	திய திரவ�த�ைம ெகா$ட வ�ண ேபத6கேள 
காண&ப�டன. ஆனா) அவ�5ட� ச	திர கிரண6களிF ேமாகினி�த�ைம 
கல&;�றி#	த . 
 
இ	த ஒளியிG�, இ�னிைசயிG� களி&;�5 நா� ஒ# Kண� இ#�/ 
-�னாகேவ, ஒ# க	த�வ <வதி எ� -� வ	 , "வாரா>, மாCட வா*ப, உன�/ 
எ6கF உலக�தி� ; ைமகைளெய)லா� கா�1கி�ேற�" எ�5 ைகேகா�  
அைழ� 8 ெச�றாF. நா� அ	த <வதியி� வ�ைவ� க$1 மய6கி 9�8சி�  
வி1ேவ� எ�ற எ$ண� உ$டாயி�5. ஆயிC�, அறிைவ8 சிறி  ?திர&ப1�தி� 
ெகா$1, அவைள ேநா�கி, "இ6கி#	  நக�வத�/ -�; -தலாவ  ஒ# ேகFவி 
ேக�கிேற�, அத�/ விைட �றேவ$1�" எ�ேற�. 
 
"ேகF" எ�5 அவF, ெபா� ,ைண ெயா�5 மனித� பாைஷயிேல ேபLவ  ேபால8 
ெசா)*னF. 
 
"இ	த இனிய ஒ* எ�ைன& பரவச&ப1� கிறேத! அ  எ6கி#	  வ#கிற ?" 
எ�ேற�.  
 
"ேமேல பா�" எ�றனF. நீல வான�தி) ச	திர� தாைரகளினிைடேய, 
ெகாG,�றி#�க� க$ேட�.  
 
"அவ#ைடய கிரண6கF" எ�றாF.  
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"ச	திர கிரண6களா! ச	திர கிரண6கI�/� இ	த மேனாகரமான ெதானி�/� எ�ன 
ச�ப	த�?" எ�5 ேக�ேட�.  
 
"ச	திர கிரண6கI�/ இ	த இனிய ஓைச இய�ைக. அ  இ	த உலக�தி) 
நா�றாக� காதி) வி(கிற . உ6கF ம$%லக�திேல ஜன6கIைடய ெசவியி) 
வி(வ  கிைடயா . ஆனா) அ6ேக�ட அ#ைமயான கவிகளி� ெசவியி) இ	த 
ஓைச ப1�" எ�றாF. இைத� ேக�1 விய&பைட	 , பிற/ அ	த <வதி<டேன 
நட	  ெச�ேற�.  
 
"பற" எ�றாF.  
 
நா� கYெர�5 நைக� & "பற�கவா ெசா)Gகிறா>!" எ�5 விய&;�ேற�.  
 
பா) ேபால ெவ$ைம ெகா$ட வான�தா� ெச>த இர$1 சிற/கF 
அவI�கி#&பைத நா� க$ேட�. -�; ேநா�கிய ேபாேத என�/ 
9�8ைச<$டாக� த�கதாகவி#	த அ	த <வதிைய8 சிறி  வ#ணி� & 
பா��கலாமா? ஏேதா -ய�சி ெச>கி�ேற�.  
 
ச	திரகைல ,L� -க�. அத�மீ  சிறிய � 9�5 விர) உயர-ைடய மா>, 
மல�களா� ெச>ய&ப�ட ஓ� கிாீட�. உயிெர�ற வ$1 ,T	 , சிறகிழ	  
தFளா1� கFO�5�களாகிய இர$1 காிய விழிகF. தி�பத�க)லா , 
தி�ன&ப1வத�கைம	தன ேபா�ற ப�கF.  
 
தன  பா*ற/களா) விகார3 ெச>ய&படாத திQவிய உ#வ�. தீ$1ேவா� 
உட�/Fேள இ�ப மயமான மி�சார� ஏ�5கி�ற ைககF. ம$%லக� & 
ெப$கைள& ேபLமிட�  க	த�வ8 சாய) எ�கிறா�கF. இவள  இயைல<�, 
சாயைல<� எ�ென�ேப�? ெத>வ இய), ெத>வ8 சாய). 
 
"ம$%லக�தவனாக இ#	தேபாதிG� ந)ல பா�ைவகF பா��கிறா>" எ�5 நாண 
-ண��தி, "ேயாசி� � ெகா$1 நி)லாேத, பற" எ�றாF.  
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"உ� ெபயெர�ன?" எ�5 ேக�ேட�.  
 
"ெவ/ ேந��தி! நாெனா�5 ெசா�னா) நீ ெயா�5 ேபLகிறா>, எ� ெபய� 
எத�/?"  
 
"ெசா)G, பா�&ேபா�."  
 
"எ� பய� - ப�வத/மாாி. எ�ைன, சாதாரணமாக, /மாாி எ�5 அைழ&பா�கF."  
 
"ந)ல , நா� உ�ைன& ெபய� ெசா)*� �&பிடலாமா?"  
 
"ஓ"  
 
"சாி, ப�வத/மாாி, நா� பற&பெத&ப�? உ�ைன& ேபால என�/ இற/கF 
இ#�கி�றனவா?" எ�5 ேக�ேட�.  
 
"நா� வ	தெபா(  எ�மீ  இற/கF இ#�க�க$டாயா?" எ�றாF.  
 
"உ� -க�ைத� க$1 பரவசமைட	ததி) இற/கைள� /றி&பிட -�யவி)ைல. நீ 
பற�/� பிர?தாப� ெதாட6கிய ேபா தா� பா��ேத�."  
 
"? கி பிற/ ேபசலா�. ஆர�ப�திேல இற/கF க$%�/� ெதாி	ததா? ெசா)." 
 
"ெதாியவி)ைல." 
 
"இ	த உலக�தி), பற�கேவ$1ெம�ற நிைன:$டான:டேன, இ	த ெவ$ைம 
நிற6ெகா$ட வானிற/கF ேதா�5கி�றன. நீ பற�க ேவ$1ெம�5 
உFள�திேல ச6க�ப3 ெச> ெகாF."  
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"சாி"  
 
"இ&ேபா  எ� க$%�/Fேள உ� வ�வ�ைத& பா�."  
 
ப�ட& பக�ேபா) ,சிய நிலா ெவாளியிேல, அவIைடய அழகிய க$கI�/F 
உ�5& பா��ேத�. அ6ேக, என  வ�வ� க	த�வ Zபமாக� ேதா�றிய  க$1 
விய&பைட	ேத�. ஆகா! நா� கன:களிேல எ�ைன� க$ட ேபா  ேதா�றிய 
வ�வ�! ேநாய�ற ; L#6கல�ற ; ம$ த�ைமயி)லாத ; ெசௗ	தாியமான . 
என�/� இர$1 வான இற/கF திSெர�5 -ைள�தி#�க� க$ேட�. என  
Zப� இ�தைன மா5பா1 அைட	தி#&பைத� க$1 களி&;�5 உடேன அவF 
-க�ைத<� பா��ேத�. என  க$/றி&ைப ேநா�கி எ� மனதிைடேய அ&ேபா  
நிகT	த எ$ண�ைத அவF அறி	 ெகா$1 வி�டாF.  
 
"அடா! உ�ைன� க$%�/F பா��க8 ெசா)*ய த�ேறா பிைழயா>வி�ட " 
எ�றாF.  
 
"ஏ�?" எ�5 �றி8 சிாி�ேத�.  
 
"இ வைர நீ உ�ைன மனித சாீர -ைடயவனாக:�, எ�ைன� க	த�வ சாீர 
-ைடயவளாக:� எ$ணி நட�தி வ	தா>. இனி எ�ைன 'இைண' ெய�5 க#தி 
வி1வா>."  
 
"பிாியZபிணி! நா� ஈசனா> வி�டேபாதிG� உ�ைன� க$1 விய&பைடவைத 
நீ�கமா�ேட�. எனிC�, நா� உ�ைன இைணயாக� க# வதி) உன�/ 
ச	ேதாஷ	தாேன?" 
 
"ஓ"  
 
பிற/ க$கைள� கல	ேதா�. 'க$ேணா1 க$ணிைண ேநா�ெகா�கி� 
வா>8ெசா�கF எ�ன பயCமில.'  
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"பற" எ�றாF.  
 
;திதாக உFள�திேல எ(	த காத� கிள�8சி ெகா$ேடா, அ)ல  இற/களி� உதவி 
ெகா$ேடா அ)ல  கா	த�தி� பி�ேன ெச)G� ஊசிெயன அவF பற	  
ெச)வைத இய�ைக -ைறயா� பி�ப�றிேயா, அவேளா1 நாC� பற	  
ெச)ேவனாயிேன�. இற/களி� உதவிெகா$1 பற	ததாக என�/� 
ேதா�றவி)ைல. ஏெனனி), பற�த) அ�தைன Lலபமாக:�, சகஜமாக:� 
ேதா�றி�5.  
 
"எ6ேக ேபாகிறா>? உன  மாளிைக�கா?" எ�5 ேக�ேட�.  
 
"எ� ,1, உ� ,1 எ�ற ேபத� கைதெய)லா� இ6ேக கிைடயா . இ  
?ேவ8சாேலாக�; -�றிய ஞான�திேல எQவா5 அேபதநிைல ஏ�ப1கிறேதா, அ  
ேபால பாி��ணமான ேபாக�திேல<� அேபத நிைல ேதா�5கிற . இ6ேக 
எ)ேலா#�/� எ)லா மாளிைககI� உாிைமதா�. யா� எ6/ ேவ$1ெம�றாG� 
யேத8ைசயாக வாழலா�. நா� உ�ைன� கடேலார�தி) Lக	த மாளிைக�/ 
அைழ� & ேபாகிேற�."  
 
"அேபத�, ேபத� எ�ற மிக& ெபாிய ேப8LகF ேபLகிறாேய? ேவதா	த� எ6ேக 
ப��தா>?" 
 
"ேபாக நிைல ந�றாக உண�	தவ�கI�/ அ�ைவத ஞான� இய�ைகயிேலேய 
உ$டா/�. ேபாகமறியாதவ�கF ேபL� அ�ைவத� ெபா>. உ6கF 
ம$%லக�திேல அ	த ஞான ந�&; மி/தியாக உ$1. எ6கI�/ அபேராK 
ஞான� Lலப�. பேராK-� எளி தா�. இ6கி#	  உபசா	தி ேலாக� ெவ/ 
சமீப�. ேபாக 9��தியாகிய விP%:�, ேயாக நாதனாகிய சிவC� ஒ�ேற 
ெய�பைத அறியாயா? இெத)லா� ேபாக�1�. இ&ேபா  ஞான� ேபச� 
த#ணம�5. கீெழ)லா� பா�" எ�றாF.  
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நகர�திேல இர$1 பைன <யர�தி) பற	  ேபா>�ெகா$1 க	த�வநா�1 
மாளிைககF, ச6கீத சாைலகF, Yலா ம$டப6கF - எ�பவ�றி� அ�;த6கைள 
ெய)லா� ேநா�கி8 ெச�ேற�.  
 
பற&பதிேல உ$டான இ�ப� ெகா3சம�5. ம$%லக�திGFள சகல 
ஜ	 �களிG� ப�சிகேள அதிக Lக� அCபவி&பதாக� க#தேவ$1�. ஓ1� 
த$ணீாிேல நீ	 வ  சிறி  ேநர� இ�பமாயி#�/�. ஆனா), வான�தி) நீ	தி8 
ெச)வ  சதா இ�ப�. அதிG� ப�வத/மாாிைய& ேபா) ஓ� வழி� ைண 
கிைட�/மாயி�, வாTநாF -(வ � பற	  ெகா$ேட யி#�கலா�. 
ஐேரா&பிய�கF க	த�வ ேபாக6கைளேய ஆத�சமாக� ெகா$ட ஜாதியா�. வான 
ரத6கF ெச>  நட� கிறா�கF. ஆனா), அவ�களிட� தேமா/ண� அதிகமாதலா), 
அ	த& ; ைமைய இ�ப வழிகளிேலேய வி#�தி ெச> ெகா$1 ேபாக� 
ெதாியவி)ைல. வான ரத6கF ஏ�ப�1 இ�C� சாியாக நட�த� ெதாிவத�/ 
-�னாகேவ, 'எதி�கால� & ேபா�கF வான�திேலேய நட�க� �1ம)லவா?' எ�ற 
விஷய�ைத& ப�றி& பலவா5 ஆேலாசைனகF ெச>ய� தைல&ப�1 வி�டா�கF. 
அவ�கI�/ ஞாபகெம)லா� <�த�திேல<�, ெகாைலயிேல<� இ#�கிறப�யா), 
அவ�ைற அCசாி�க� த/தியி)லாதவ�களாகிறா�கF. இ  நி�க. 
 
யK� நா���/ வ	த ஆர�ப�திேல என�/& ெபா5�க -�யாத மய�க-� 
திைக&;� விைள	தி#	தன எ�5 ேமேல �றியி#�கிேற�. அைவ சிறி  சிறிதாக 
நீ6கி இ�ப:ண�8சி ம�1� மி3சி நி�ற . அறிவிேல ெதளி:$டாயி�5. 
காைலயி) விழி�ெத(	 , -க	 ைட� � கடல#ேக ெச�5 பா�&பவன  
க$%�/& ;ல&ப1வ  ேபால, வான�திேல பற	  ெச)G� என�/� கீேழ 
யி#	த விஷய6கெள)லா� மிக� ெதளிேவா1 விள6கலாயின. அ&ெபா(  நா� 
க$1ெச�ற ெச>திகைளெய)லா� வி?தாி�க ேவ$1மானா) ஆயிர� 
அ�தியாய6கF ேபாதா. ஒ# சிலவ�ைற ம�1� இ6ேக /றி&பி1கிேற�. 
------------------ 
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4. 4. 4. 4. ப�தா	ட�ப�தா	ட�ப�தா	ட�ப�தா	ட�    
 
ஓ� ேமைடயி� மீ  க	த�வ� /ழ	ைதகF �&ப	தா�� ெகா$�#	தன. ேராஜா& 
�& ப	 கF.  
 
ஒ# சி5வ� "அS ர]ேக! நீ ப	ைத எறி<� ேபாெத)லா� எ� ைக�ேகாG�/ 
அக&படாம), ேவ$1ெம�5, ேகாணலாக, எ� -க�ைத& பா��  எறிகிறா>. இனி 
நா� உ�ேனா1 விைளயாட மா�ேட�" எ�றா�. இ  ேக�1 ம�ற� 
/ழ	ைதகெள)லா� கYெர�5 நைக�தா�கF. எ)லா� /ழ	ைதகI� இQவா5 
ஒ�5 ேச�	  பல வா��ைதகF ேபசி<�, ஒ#வ� ேம) ஒ#வ� ேமாதி<�, ஆ�<�, 
பா�<�, சிாி� � விைளயா��ெகா$�#�க, அவ� ம�1� ஓ� ேராஜா 
நிற6ெகா$ட பளி6காசன�தி� மீ  தனிேய சா>	தி#	  ெகா$1, பாதி /வி	த 
விழிகேளா1 ஆ�ட�ைத& பா�� � ெகா$�#	தா�.  
 
நா� ப�வத/மாாிைய ேநா�கி, "அேதா, விலகி உ�கா�	தி#�கிறாேன, அ	த& 
ைபய� யா�?" எ�5 ேக�ேட�. 
 
"அவ� என  த�பி. அவ� ெபய� சி�தர3ஜன�. அவ� /ழ	ைத& ப#வமாயி#	த 
ேபாதிG�, எ6கF /ல ெத>வமாகிய காமேதவCைடய அ#F ெப�றவனாதலா), 
/ழ	ைதகேளா1 ேச�	  விைளயா1வதிேல வி#&பமி)லாம) கவிைதகF 
;ைனவதிேல<�, ேமாகனமாகிய பக�கன:கF கா$பதிேல<� ெபா(  
கழி�கி�றா�. ேராஜா& ப	ைத இ	த� கிாீடராம� மீ  எறி	த ர]கா எ�ற அ	த� 
க�னிைகயி� மீ  சி�தர3ஜன� ெத>,கமான காத) ெசG� கி�றா�. 
இ&ெபா(  அவ� ஏேதா கவிைத ;ைனகிறா� எ�5 ெதாிகிற . அவைன இ6ேக 
அைழ�கிேற�. அவ� கவிைத ேக�பதி) உன�/& பிாிய	தானா?" எ�றாF.  
 
நா� விய&பைட	 , "என�/ அளவி)லாத பிாிய�" எ�5 ெசா�ேன�.  
 
ப�வத/மாாி அவனி#�/	 திைசைய ேநா�கி� ைகயா) ைசைக கா��னாF. அவ� 
உடேன வான இற/கF விாி� � க$ணிைம�/-� நா6களி#	த உய� ெவளி�/ 
வ	  வி�டா�.  
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ப�வத/மாாி அவைன� த(வி -�தமி�1, "இவ� ந� நா���/� தாிசன�தி� 
ெபா#�1 வ	தி#�கிறா�. நம  வி#	தாளி" எ�5 எ�ைன� கா��னாF. பாலக� 
எ�ைன ேநா�கி "வ	ேத" எ�5 வண6கினா�. நாC� அவைன� த(வி உ8சி 
ேமா	  வாT� � �றிேன�. பிற/ ப�வத/மாாிைய� கைட�க$ணா) ேநா�கி� 
கவிைத விஷய�ைத நிைன&;5�திேன�. 
 
அவF த�பிைய& பா��  "ர3சனா, இ&ேபா  உ� மனதி�/Fேள ஒ# பாட) 
;ைன	  ெகா$�#	தாேய, அைத8 ெசா). இவ� ேக�கேவ$1ெம�கிறா�" 
எ�றாF.  
 
சி5வ� சிறி  நாணமைட	தா�.  
 
நா� "/ழ	தா>, ல^ைஜ&படாேத! L�மா ெசா)" எ�ேற�.  
 
அவ�, ம$%லக� & பிராகி#த பாைஷைய& ேபா) இ#�/� இ�ெசா) நிர�பிய 
கா	த�வ பாைஷயிேல, ர]கா ப	ெதறி	தத� ெபா#�1� கிாீடராம� 
சின-�றைத� /றி�  ஓ� பா�1& பா�னா�. ப�வத/மாாியி� த�பியி� /ர) 
இ�பமாயி#	தெத�5 நா� எ(தவா ேவ$1�? 
 
அவ� ெசா)*ய பாடைல, என  திறன�ற தமிT8 ெசா�களிேல, Wாியைன8 
சி�தாி� � கா�1வ ேபா), ஒ#வா5 ெமாழிெபய�� � கா�1கிேற�.  
 
இ�ேய5 சா�பிGற உட) ெவ	ேதா� ஒ�5ைரயா தி#&ப ஆ* -�ேயறி 
ேமாதியெத� ற#F -கிைல� க13ெசா�கF ெமாழிவா� ேபால� க�ேய5 
மல�&ப	  ேமாதியெத� றினியாைள� கா>கி�றானா) வ�ேய5 ேவெலனெவQ 
விழிேயறி ெய�னாவி வ#	த) காணா�.  
 
[இத� ெபா#F: - ேமக�தி*#	  ெவ>ய இ� த� ப�க�திேல விழ உட) 
ெவ	 ேபானவ� ஒ�5� ெசா)லா  L�மா இ#�க, ஆல6க�� தைலயிேல 
விழ&ெப�ற ம�ெறா#வ� ேமக�தி�மீ  சின6ெகா$1 நி	ைத வா��ைதகF 
ேபLவ  ேபால, வாசைன ெபா#	திய ேராஜா& ப	ைத� ெகா$1 த� 
ேமெலறி	 வி�டாெள�5 இ�ப வ�வ�தாளாகிய ர]ைகைய� ேகாபி�கி�ற 



18 

 

இ	த� கிாீடராம� அவF வ�:�ற ேவ)கைள எறிவ ேபால, விழிகைள எ�மீ  
ேமாதி�ெகா$ேட யி#&பதா), எ�Cயி� வ#	 வைத� கா$கிறானி)ைல.] 
----------- 

5. 5. 5. 5. மதன  விழாமதன  விழாமதன  விழாமதன  விழா    
 
சிறி  ேநர�தி�/& பிற/ சி�தர3ஜன� எ6களிட� விைடெப�5�ெகா$1 
ேபா>வி�டா�. நா6கF அ&பா) பற	  ெச)லலாயிேனா�. ேபா/� வழிெய)லா� 
நில:�கதி� ெச><� ெம)*ய இைச<�, மாட6கFேதா5� க	த�வ <வதிகI�, 
வா*ப�கI�, /ழ	ைதகI�, ெபாிேயா#� ஆயிரவிதமான ேபாக6களிேல ெபா(  
கழி�/� கா�சி<� அ�;தமாயி#	தன. �ேலாக�தி*#�/�ேபா  நா� 
ேபாக6களி) இ�தைனவித -$ெட�பைத& பிரதிபா ச�தியினா) �ட� 
க$�#	ததி)ைல. ெகா3சJர� ேபான:டேன. ப�வத/மாாி "அேதா, பா�!" எ�5 
கா��னாF.  
 
"அஹஹா! அஹஹா! அ6ேக எ�ன விேசஷ�?" எ�5 ேக�ேட�.  
 
அதிவிசாலமான மாட� காண&ப�ட . அதி) ஐ�பதினாயிர� ேப#�/ேம) 
இ#&பா�கF எ�5 ேதா�றி�5, ெபாிய ��ட�. ஆனா), �ேலாக�திGFள 
��ட6கைள& ேபா), ஒ#வ#�ெகா#வ� ெந#�கி ேமேல வி(	  தFளி, ைகயா) 
ஒ �கி காலா) மிதி�  -க6கைள8 Lழி� � ெகா$1 ெவய��  ெவ	  
ேபாயி#�கவி)ைல. அ	த க	த�வ� ��ட�தா� வைளய வைளய அ6/மி6/� 
ச*� � ெகா$�#	த ேபாதிG� ஒ#வ#�ெகா#வ� சிறிேதC� ெதா	தைர 
ெச>யாம) வி?தாரமான இட� வி�1 -க மல�8சி<ட� ஸ3சாி�தன�. எதிேர 
?திாீகF வ	  விலக இடமி)லாம� ேபானா) உடேன இற/ விாி�  ேமேல எ(�பி 
அ	த ?திாீகF ேபானபிற/ இற6கி� ெகாFவா�கF. இ�தைன ெபாிய ��ட� 
இ�தைன மேனாகரமாயி#	தைத& பா��  என�/$டான விய&; ெகா3சமி)ைல. 
அவ�கF ஒ#வைர ெயா#வ� த(வி�ெகாFவ �, -�தமி�1� ெகாFவ �, சில 
சமய6கF மிக வண�க� ட� நம?காி� 8 ெச)வ �, சிாி� & ேபLவ � - எ�ன 
அ�;! எ�ன மாியாைத! எ�னா) வ#ணி�/	தரம�5.  
 
"ப�வத/மாாி, அ6ேக எ�ன விேசஷ�?" எ�5 ேக�ேட�.  
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"மாட நில�தினிைடேய ஒ# ம$டப	 ெதாிகிற  பா�."  
 
"ஆ�."  
 
"அ6ேக கிளி வாகன�தி�மீ  எ�ன ைவ�தி#�கிற ?"  
 
"ம�மத வி�கிரக�."  
 
"அவ#ைடய தி#விழா" எ�றாF.  
 
அ	த ம�மத வி�கிரக�ைத� க$ட:டேன நா� ?த�பி�தவனா> வி�ேட�. 
"/மாாி, இ  யாரா) ெச>ய&ப�ட பிரதிைம?" எ�ேற�.  
 
"எ6கF நா�18 சி�பிகளா)" எ�றனF. என�/� திSெர�5 பாரத நா��ேல 
சிைல�ெதாழி) இ&ேபா  சீ�/�றி நாசமைட	  ேபாயி#�/� விஷய� 
ஞாபக�தி�/ வ	த .  
 
"அடடா! க	த�வ நா���/ வ	 � அ	த� கPட ேதச�திCைடய ஞாபக� 
மற�கவி)ைல" எ�5 வா>வி�1� �றிேன�. 
 
"உன  Zப� சிறி  கால�தி�/ க	த�வ Zபமாக மாறியி#	த ேபாதிG�, ஜ�ம� 
மாறவி)ைல எ�பைத அறி" எ�றனF /மாாி.  
 
"அ  ேபாக�1�, இ&ப�& பிரதிைமகF உ6கF நா��ேல அதிகமாக உ$ேடா?" 
எ�ேற�. 
 
"நாைள�/ உ�ைன அமி�த அ#வி�/ அ#ேக<Fள சி�திரசாைல�/ அைழ� 8 
ெச)Gகிேற�. அ&ேபா  எ)லா� பா��கலா�" எ�றனF.  
 
இ&ப�� /மாாி<ட� ேபசி�ெகா$�#	த ேநரெம)லா� என  விழிகF கீேழ 
ேதா�றிய ம�மத வி�கிரக�தினி�5� அகலவி)ைல.  
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"உ6கF நா�18 சி�பிகI�/ இ�தைன சி�ப� திறைம இ#	தேபாதிG� 
அந6கC�/ உ#வ� ஏ�ப1�தலாகா  எ�ப  ெதாியவி)ைல. இஃேதா� 
வி	ைதேய" எ�ேற�.  
 
"சபாP! மனித நா��*#	  வ	 , க	த�வ� ெதாழிG�/& பிைழ �ற� 
ெதாட6கிவி�டா>! எ6கF நா�1�/Fேள இைத&ேபா�ற ெப#ைமெகா$ட 
பிரதிைம ேவேற கிைடயா . ெகா3ச� உ�5& பா�. எQவள: உ�5& 
பா��தேபாதிG� உன�/ அ& பிரதிைமைய& ப�றிய உ$ைம ெசா�னாெலாழிய� 
ெதாியா ."  
 
அ	த& பிரதிைம ம$ணாேலC� பளி6காேலC� ெச>ய&ப�டத�5. மேனாமய 
மாகிய R$வா� (ஸூaம ஆகாச�) ெகா$1 ெச>ய&ப�ட . மனதிேல பிற	த 
காமேதவCைடய உ$ைம உ#வ� இ ேவ. இைத8 ெச>த மயைன நா6கF 
�விதீய& பிர�மா (இர$டா� பிர�மா) எ�5 ெசா)வ $1. பிர�மாவா) 
ெச>ய&ப�ட காமேதவ� ஜீவஸஹிதனாக இ#�கிறா�. இ& ப ைம�/ 
உ$ைம<யி� இ)லாவி�C� கைல<யி� (ைச�திாிக ஜீவ�) 
ெகா1�க&ப��#�கி�ற " எ�றனF. 
 
ஒQெவா# கா�சிைய& ப�றி எ( �ெபா( �, 'விய&;�ேற�', 'விய&;�ேற�' 
எ�5 ஒேர வ$ணமாக மீ�1� மீ�1� ெசா)* என�/ அG� & ேபா>வி�ட . 
க	த�வ நாேட விய&; நா1.  
 
"ம�மதCைடய பி�ப� �க#ேக ரதி பி�ப�ைத� காேணாேம?" எ�5 ேக�ேட�.  
 
"அ  க	த�வேலாக ரக?ய�. உ�னிட�தி) ெசா)ல� �டா " எ�றாF.  
 
"நாC� த�கால�தி�/ க	த�வென�பைத நீ மற	  வி1கிறா>!"  
 
"அ&ப�யானா), நீ ேயாசைன ெச><� விஷய�தி) உன�ேக விள6/�. அ  
ேபாக�1�. ச�5� கீேழ யிற6கி நா�றாக எ)லாவ�ைற<� பா�&ேபா�, வா. 
இ6கி#	  ேபசி� ெகா$�#&பைத விட அ6ேக ேபா>& பா�&ப  நல�" எ�றாF. 
ச�5� கீேழயிற6கி அ�தி#விழாவி� விேனாத6கைளெய)லா� பா��ேதா�. 
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இ&;ற�, ம�மத வி�கிரக� �/& �ைஜகF நட	  ெகா$�#	தன; அ&;ற�திேல 
ம�மத� தகன கைத, அவ� தி#�ப:� உயி��ெத(	த ப#வ� வைர, பிரதிைம� 
கா�சிகளாG�, சி�திர� கா�சிகளாG� ந�/ விள�க&ப��#	த .  
 
வஸ	த கால� சி�திாி�க&ப��#&பைத� க$ேட�. யதா��த�திேலேய க	த�வ 
நா��) அ&ேபா  வஸ	த கால�. அ ப�றிேய காம� தி#விழா� 
ெகா$டா�னா�கF. எனேவ, க	த�வ8 சி�ப�களி� அ�;த� ெதாழிG�/& பிரகி#தி 
ேதவி<�  ைண;ாிவாளாயினF. 
 
பா1கி�ற /யி)கF, மல� ;ைன	த மர6கF, வாவி, �� விைளயா1� மா�கF, 
வ$1கF -தலாக� ெத�ற) ெகா$1 வ#� ெம)*ய மகர	த�JF வைர, வஸ	த 
கால�தி� கா�சிகெள)லா� உ$ைமயிC� உ$ைமயாக� ேதா�றின. அ6/, 
ேதவதா# மர6களா) அைம�க&ப�ட ஒ# ெபாிய ம$டப�தி) Wாிய கா	த� க) 
ேமைடயி) உ�கா�	 , சி�த�ைத யட�கிய நிைலயி) நி5�தி, -�க$களி� 
பா�ைவகைள<� 9�கி� Rனியிேல ெசG�தி அைலேயா>	த ச-�திர� ேபால 
அைசவ�றி#	த சிவெப#மானி� உ#வ& ப ைம நி5�தி ைவ�க&ப��#	த .  
 
எதிேர, தவ�தா) ெம*	த ெசௗ	தாிய ேதவைத வ	  நி�ப  ேபால, தவேவட6 
ெகா$ட பா�வதிேதவி நி�5 அ�8சைன ெச>  ெகா$�#	தாF. அவI�/& பி� 
ப�க�திேல மதன� தன  க#�; வி)*) நாேண�றி& ;Pப பாண	 ெதா1� � 
கா�  நி�ப ேபால ஓ� உ#வ� நி�ற .  
 
ம�ெறா# பாாிச�திேல, ம�மத தகன� சி�திாி� � கா�ட&ப��#	த . 
பி�;றமாக� தி#�பி, ச�திய ேதவைத ெகா16 ேகாப�தி) நி�ப  ேபால& 
பரமசிவ� -க�திேல ேகாப�தழ) ெபா6க நி�ப �, அவன  ெந�றியிGFள 'ஞான' 
விழியினி�5� தீ ெவFளமாக& பா>	  ம�மதCைடய உ#வி) ெந#&;& ப�றி 
எாி<� கா�சி<� எ(தியி#	தைத& பா��  எ� மனதிேல ந1�க-$டாயி�5. 
ப�வத/மாாியி� ைகேயா1 ேகா�தி#	த என  ைகைய& பSெர�5 பி16கி� 
ெகா$ேட�.  
 
ப�வத/மாாி கடகடெவ�5 நைக� , "சி�திர� �/ அ3Lகிறா>!" எ�றாF. அ  
ெவ53 சி�திர	தா� எ�5 எ� மனதி) உ5தி ெச> ெகாFள -�யவி)ைல. 
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ேகாயி*ைடயி) மதன வ�வ�தி) அ#ேக ரதி <#வ� காணாவி�C�, இ6ேக 
அவன  எாி<� உடல#ேக ரதிேதவி, ஆ!! எ�5 கதறி நி�ப ேபால எ(தியி#	த . 
அவF -க�தி) - உட) -�றிG� - காண&ப�ட ேசாக�ைத<� பாிதாப�ைத<� 
எ�னா) வ#ணி�க -�யா . க	த�வ8 சி�பCைடய சி�திர சலாைக எ6ேக? என  
ேபைதெய( ேகா ெல6ேக? எ�தைன� ெக�தைன!  
 
ம�ெறா# பாாிச�தி), சிவC�/� விவாக� -�	  பா�வதி பாகனாக விள6/கிறா�. 
ரதிேதவி வ	  வண6கி நி�கி�றாF. சிவ� ;�னைக ��  அ#F ;ாிய, மதன� 
சா�ப**#	  மீ$1� உயி#ட� எ(	  சிவைன<� பா�வதிைய<� -�யா) 
வண6கி�ெகா$1 ைகயினா) அQவி#வாி� மீ � அ�;கF ெதா1�கி�றா�. 
பா�வதி ஐயைன� த(வி�ெகாFIகி�றாF. இQவா5 மதன� ேகாயி*ேல 
இ#�/� ஒQெவா# கா�சியி� -�ேன<� க	த�வ ஜன6கF வ	  பலவாறாக� 
ெதா(  ெகா$�#	தன�.  
 
சில ?திாீகF ைகயி) யாT ைவ� �ெகா$1 பா�ன�. ஒ# ப�க�தி) வா*ப#� 
மாத�கI� இைணயிைணயாக& பலவித� �� �களா� ஓ� வைளயமாக8 L�றி� 
ெகா$�#	தன�. 
--------------- 

6. 6. 6. 6. பறைவ� #$%பறைவ� #$%பறைவ� #$%பறைவ� #$%    
 
ஒ# திைசயி) ஒ# வா*பC� <வதி<� ஒ#வைர ஒ#வ� ேநா�கி அ&ப�ேய மய6கி& 
ப ைமகைள&ேபால நி�5 ெகா$�#	தா�கF. இஃத�றி& பல பல கா�சிகF. 
இ�Cேமா� ;ற�திேல 'பறைவ� �� ' நைடெப�ற . அவ�கF அ	தர�திேல 
ஆயிர� விதமாக ஒ#வைர ெயா#வ� Lழ�றி�ெகா$1, அ�தைனயிG� இைச ெநறி 
தவறாம) ��தி�ட வி	ைத சிறித�5, அ� �� களிேல ஒ�5 மிக:� 
நயமாயி#	த . இைடயி) ஓ� <வதி. அவளினி�5 நா�/ -(� ெதாைல 
இைடயி�1 இர$1 வா*ப�கF வ$�8 ச�கர� தன  /ட�ைத8 L�5வ ேபால 
ேமG6 கீ(மா> வ�டமி1வா�கF. ஒ#வ� உ8சிமீ  நி�/�ேபா  ம�ெறா#வ� 
தாளி� கீT நி�பா�. இவள  ைக&பாாிச6களி) அQவளேவ ெதாைலயி�1 
இர$1 L	தாிகF -ைளைய8 L�றி� திாிைக Lழ)வ  ேபால8 Lழ�5 
ெகா$�#&பா�கF. ஒ#�தி இட�ைக�/ ேநேர வ#�ேபா  ம�ெறா#�தி 
வல�ைக�/ ேநேர இ#&பாF. இ6ஙன� L�5�ேபா  ஒQெவா# Lழ�சியிG� 
இQவிர$1 ச	தி ?தான6கF ஏ�ப1ம)லவா? அ&ேபா  அவ�கF 
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-�தமி1வ ேபால இதT�ெதானி ெச>வ , இைடயி) நி�பவF வாசி�/� 
;Fளா6/ழ) கீத6கI�/� தாளமா/�. இ&ப� ஆயிர� ேச�	  ஒ# ெபாிய 
வைளய�! அைரநாழிைக கழி	த:டேன, இ	த& பாணி கழி	  ம�ேறா� பாணி.  
 
"ேநரமா> வி�ட . நா� கட�கைர�/& ேபாகலா�" எ�றாF ப�வத/மாாி. என�/ 
அ	த� தி#விழாைவ வி�1& பிாி	  ெச)ல மனேம யி)ைல. ஆனா) 
ப�வத/மாாியி� ெசா)ைல� த�ட யா#�ேகC� மன� வ#மா?  
 
பற	  பற	  கடG�க#ேக வ	  ேச�	ேதா�. ெந#6கி வரேவ, உFIயிாிேல 
;/	  இனிய சலன6கF த#வ �, காரமி)லாத தழதழ�த இய�ைக<ைடய மான 
மேனாஹர�த�ைம ெகா$டேதா� ஸுக	த� ;ல&ப�ட . /மாாி ெசா)*யி#	த 
ஸுக	த மாளிைக ஸமீபி�  வி�டெத�பைத அறி	  ெகா$ேட�. "இ� 
மாளிைக�/ இ�தைன இனிய Lக� எ&ப� ஏ�ப�ட ?" எ�5 நா� ேக�க 
வாெய1�/ -�பாகேவ அவF, என  உFள� க#�ைத� ெதாி	  ெகா$1 
பி�வ#மா5 �றலாயினF:-  
 
"க?Jாி� க�களாG�, ேதவ ச	தன மர�தாG� இ�மாளிைக ஆ�க&ப��#�கிற . 
அ�றி<�, இைத8 WT	 Fள �6காவன�திேல உ6கF உலக�தி) க$டறியாத 
அதிக க	த-ைடய பலவித மல�8ெச�கF இ#�கி�றன" எ�றாF. 
--------------  

7. 7. 7. 7. கட&கைரகட&கைரகட&கைரகட&கைர    
 
பற	  பற	  கடG�க#ேக வ	  ேச�	ேதா�. ெந#6கி வரேவ, உFIயிாிேல 
;/	  இனிய சலன6கF த#வ �, காரமி)லாத தழதழ�த இய�ைக<ைடய மான 
மேனாஹர�த�ைம ெகா$டேதா� ஸுக	த� ;ல&ப�ட . /மாாி ெசா)*யி#	த 
ஸுக	த மாளிைக ஸமீபி�  வி�டெத�பைத அறி	  ெகா$ேட�. "இ� 
மாளிைக�/ இ�தைன இனிய Lக� எ&ப� ஏ�ப�ட ?" எ�5 நா� ேக�க 
வாெய1�/ -�பாகேவ அவF, என  உFள� க#�ைத� ெதாி	  ெகா$1 
பி�வ#மா5 �றலாயினF:-  
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"க?Jாி� க�களாG�, ேதவ ச	தன மர�தாG� இ�மாளிைக ஆ�க&ப��#�கிற . 
அ�றி<�, இைத8 WT	 Fள �6காவன�திேல உ6கF உலக�தி) க$டறியாத 
அதிக க	த-ைடய பலவித மல�8ெச�கF இ#�கி�றன" எ�றாF.  
 
இ6ஙன� ேபசி�ெகா$ேட, Lக	த மாளிைகயி� உ8சிேமைடயி) 
ேபாயிற6கிேனா�. எ6கைள& ேபாலேவ இைணயிைணயாக& பல� அ6ேக 
வ	தி#	  கட�கா�சிைய ேநா�கி� களி� � ெகா$�#&ப  க$ேட�. ஓ� 
ஓர�திேல ேபாட&ப��#	த இர$1 ஆசன6களி) ேபா> சிரம பாிகாரமாக8 சா>	  
ெகா$ேடா�. அQவாஸன6கF இலவ� ப3Lேபா�ற யாேதா ஒ# ெபா#F 
ெபாதி	தனவா>, ெவ$ப�டா) மைற�க&ப��#	தன. அவ�றி) சா>	த:டேன, 
தாயி� ம�யிேல சா>	த ேபால உFள�தி�/ ஆ5த) உ$டாயி�5.  
 
எதிேர கட), ச	திர கிரண6களா) ேஜாதி<யி� ெகா1�க& ெப�ற அைலகF. 
ெவFைள மல�கF ;ைன	 , ;Pப�/�5கF கிட&ப  ேபால� ேதா�றிய 
க&ப)கF. Jர�திேல, அ�ன6கF மித&ப ேபால மித	த இ�ப& பட/கF. ேமேல, 
ச	திர�, ெவFளி ேமக6கF; இ� ேமக6களிேல சில வைலகF பர&பி 
யி#&ப ேபால� ேதா�5�; சில அைலகள�&ப  ேபா*#�/�; ஒ�5 �8 
சிதறிய ேபால� ேதா�5�; கீேழ மித�/� பட/கI�/ வான�க$ணா�யிேல 
ேதா�5� சாையகF ேபால8 சில மித	  ெச)G�. இனி, நK�திர6கF! வான� 
கட*ேல ெவ��ெத(	த வயிர6கF! சித5$ட இ�ப6கF! வான& ெபா>ைகயிேல 
மனெமC� சிறிய வ$1ேபா) ஒளி� ேத� /�&பத�கைம	த எ$ணி)லாத 
மல�கF! திைசெய�ற அந	த வ? :ட�, ஈசனறி: எ�ற அந	த வ?  
தா�கியேபா  ெபாறி�ெத(	த Lட�& ெபாறிகF.  
 
பட/களிேல இைணயிைணயாக க	த�வ இைளஞ�கI� ெப$கI�, சில� 
பா��G�, சில� ஆ�ட�திG�, சில� வா�திய6கF வாசி&பதிG�, களி&பவராகி 
அைல -ழ�கமாகிய பிராகி#த ேபாிைக�/ இவ�கF பலவித6களிேல அCேமாத3 
ெச>வாராயின�. ச	திர கிரண6கI� இவ�றிைடேய மாறா& ; ைம ெகா$ட 
ெபா� வ$ெடா*யிைச� � ெகா$�#	தன. கட�கா�ேறா, ப�வத/மாாியி� 
ெந�றிமீ Fள /ழ� L#FகIட� விைளயா�� ெகா$�#	த . 
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ஆ! உ#வ� கா	த�வமாக மாறிவி�ட ேபாதிG�, என  ஜீவ� மானிட ஜீவனாதலா) 
இ�தைன இ�ப மி/திைய எ�னா) ெபா5�க -�யவி)ைல. ;ல�கF திைக� & 
ேபா> வி�டன. அறி: மய6கிவி�ட . இ�பமாகிய கட*� அைலகளிேல என யி� 
சிறிய Rைரேபால எ�5$பதாயி�5. இ�பமாகிய ;ய�கா�றிேல என யி� சி5 
 #�;ேபால8 Lழ)வதாயி�5. எ�ன Lக	த�! எ�ன இைச! எ�ன கா�சி! 
ப�வத/மாாி<ட� நா� ஏேதேதா, ெதாட�ப�ற ெமாழிகF ேபLேவனாயிேன�. 
இ�ப6கF அறிவிைன அமிT�தி விடேவ, நா, க�வாள மிழ	த கா�1� /திைர 
ேபால, க$ட க$ட இட6களி) ச3சாி&பதாயி�5. இ�ப� ெதவி��& ேபா>வி�ட 
ெத�5 நா� ெசா)லவி)ைல. நா� ேபா�தா (அCபவி&பவ�) ஆக இ#	த  
ேபா>, அ  ேபா�தாவாகி எ�ைன வி(6கி� தீ��  வி�ட . ேபசி� 
ெகா$�#	தப�ேய க$ணய�	  வி�ேட�.  
 
சில ெபா(  கழி	ததி� பிற/, விழி&பைட	ேத�. Wாிேயாதய கால�. கடG� 
வாC� ��� த(விய இட�தி), அவ�றி� ��ட�திேல ேதா�றிய ேஜாதி� 
/ழ	ைத ேபால& பாிதி வ�ட� பிற	த ; கிழ�/� திைசயி) வானெம6/� ெந#&;� 
/ழ�; பற	தி#	த . தீ&ப�ெடாி<� தீ:கF ேபால ேமக6கF காண&ப�டன. 
ேமக6கI�/ மனித ;�தி <$ெட�5 நிைன�கிேற�. தம  இ#ளிய�ைகைய 
மா�றி� த�ைம ஒளி<ைடயனவாக8 ெச><� Wாியைன இைவகF அ-�கி� 
ெகா�5விட& ேபாகி�றன. 
 
"பர?பர� அ�ேபா1 வா(6கF" - "அ�ேப சிவ�" - எ�ற ெப#	 த�ம�ைத� �றி 
eத ஜாதியாைர ஒளிெபற8 ெச>ய ேவ$1ெம�5 நா�ய கிறி?  -னிைய - தா� 
பிற	ததா) eத ஜாதி�ேக ஓ� ;க(� மா$;6 ெகா1�த கிறி?  -னிைய eத 
ஜாதியா� பைக� � ெகா)லவி)ைலயா? அதாவ , ெகா)ல -ய�றா�கF; 
அவ�களா) ெகா)ல -�யவி)ைல. கிறி?  -னி இ�5 வைர உயிேரா�#�கிறா�. 
த�ம�தி� ெபா#�டாக:�, ம�கF மீ Fள அ�பி� ெபா#�டாக:�, உலக�தாாி� 
J�5த), உலக�தா� ெச><� நிPMர� எ�ற சிGைவயி) ஏ�5$1 வ#	 � 
ஒQெவா# மனிதனிட�ேத<� கிறி? ேவ விள6/கி�றா�. 
 
என�/ அ	த ேமக6கைள& பா��/�ேபா  பாாிேசய�கF -த*ய eத� /#�களி� 
நிைன&; வ	த . Kண&ெபா( . பி�; அ	த ேஜாதி� ேகாள� 
ேமெல(வதாயி�5. வ^ரா<த6கF ேபால� ேதா�றிய தன  கிரண6களா) அ� 
ேமக6கைள உைட� 8 சிதறி, எ�றி, அைச� � /ழ&பி& ;ர�� ஓ��� 
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ெதாைல� வி�1, பால Wாிய�, மி/	த ெவ�றி� ேகால� ட� கிரண6கைள உலக 
-(வதிG� பர&பி. வி1தைல ெப�ற ஓ� ேப#$ைம ேபால ஒளி ,Lவானாயின�. 
உலக� மகிT8சி ெப�ற . க	த�வ மாத�கெள)லா� �பாள ராக�தி) காய�ாி பா�� 
 தி�தா�கF. 
-------------- 

8. 8. 8. 8. அ(விஅ(விஅ(விஅ(வி    
 
"அ#வி�/ வா. எ(	தி#, நீராட& ேபாேவா�" எ�றனF, என  உயி�& படகி�/ 
மீகாமனாக வ	  -ைள�த இைளயவF.  
 
அ#வி� கைர�/ வ	 ேச�	ேதா�. அ#வி உய�	த /�5� தைலயி*#	  இர$1 
ப�களாக இைட நில�திGFள ெபா>ைகயி) ,T	 , அ6கி#	  ம5ப� தைரயி) 
வி(கி�ற . நீர#வி�/& பல ;லவ�கF மாைல -த*யவ�ைற உவைமயாக8 
ெசா)*யி#�கிறா�கF. அ  என�/ ச�மதமி)ைல. வாC�, கடG�, 
இராமாயண-� தம�/� தாேம நிக� எ�5 ெபாிேயா� ெசா)* யி#&ப ேபாலேவ, 
அ#விைய<� உவைமய�றதாக� ெகாFள ேவ$1�. நா6கF வ#வத�/ 
-�னாகேவ அ6/ பல� வ	  ?நான� ெச> ெகா$�#	தா�கF. அவ�கF 
?நான� ெச>த விேனாத6கைள& பா��/�ேபா  அ�;தமாயி#	த . இ&ெபா( , 
ம$%லக�தி*#	  தி#�ப எ( �ேபா , உFளப� ெய(த8 சிறி  �Lகி�ற . 
ம$%லக�திேல சில� எ(�திG� ேப8சிG� மகா L�த�கF. நிைன&பிG�, 
நைடயிG� - " கீேழ வி(	த அ#வி சிறிய ஆறாக ஓ1கி�ற . அ	த ஆ�றி) 
வழிெய6/� சி5 சி5 பாைறகF. ஒQெவா# பாைறயிG� ஒQெவா� இைண 
பா��கலா�. பாைற மீதி#	  சிQெவ�5 பற	  வ	  அ#விைய வல� ெச>  
இைடேய நி�5ெகா$�#	  வி�1 ம5ப� த�த� பாைற�/& ேபா> வி1வா�கF. 
Jய ெந3Lைடயவ�கI�/ எ)லா விஷய6கI� J>ைம ெகா$டனவாகேவ 
ேதா�5�. க	த�வ நா��) எவ� மன�திG� விக�ப� கிைடயா . ஆைகயா) 
ஆைட -த*ய விஷய6களி) அவ�கF அதிக நாண� பாரா�1வதி)ைல. ஆ! எ�ன 
ெசௗ	த�ய�!  
 
அ#வியி) ?நான� ெச>  -�	தபிற/ ப�க�திGFள ஓ� ஆலய�தி� ெச�5 
அேநக� த�த� இPட ெத>வ6கI�/& பலவைககளிேல �ைஜ ;ாி	தா�கF. சி�திர 
வி�ைதயிேல, ஒ&ப�5 விள6/� க	த�வ நா�டா� தம  ேகாயி)களிேல யாெதா# 
பிரதிைமகI� இ)லாதனவாக8 சில ேகாயி)கF ைவ�தி#�கிறா�கF. அ� 
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ேகாயி)களி� சிகர�திேல 'ஓ�' எ�5 ஒளிெய(�தி) எ(த&ப��#�கிற . 
உ�சாக� ெகா$டா�ட6கI�, ேவ��ைககI� பிரதானமாக� ெகா$ட 
ஆலய6களிேலதா� பிரதிைமகF ைவ�தி#�கிறா�கF. மன&��வமாக ஆ�மL�தி 
ேதட வி#�;� இட6களி) பிரதிைமகF ைவ&பதி)ைல. அவரவ�கF த�த� இPட 
ெத>வ6கைள� தியான Zபமாக வண6/கி�றா�கF. "ேபாக�தி�/� ேயாக�தி�/� 
ச�ப	த-$1. க	த�வேலாக�தி*#	  சா	திேலாக� ெவ/ சமீப�" எ�5 /மாாி 
ெசா)*யதி� ெபா#F என�/8 சிறி  சிறிதாக விள6/வதாயி�5. 
ெசௗ	தாிய�ைத� தாக� ட� ேத1ேவா�கI�/ ச�திய-� அக&ப�1வி1�. 
"உ$ைமேய வன&;, வன&ேப உ$ைம" எ�5 ஓ� ஞானி ெசா)*யி#�கிறா�. 
ஆலய� �/Fேள நாC� /மாாி<� பிரேவசி�ேதா�. "/மாாி! இPட ேதவதா 
�ைஜ�/ாிய  இQவாலய� எ�கிறா>. உன�/ இPட ெத>வ� எ ? நீ எைத 
வண6க& ேபாகிறா>?" எ�5 ேக�ேட�. /மாாி "என�/ இPட ெத>வ� மதன�. 
நா� அவைன� தியான� ெச>ேவ�, நீ உன�/ வி#&பமான ெத>வ�ைத வாி� � 
ெகாF" எ�றாF. 
 
"என�/ இPட ெத>வ� நீேய. நா� உ�ைனேய தியான� ெச>ய& ேபாகிேற�" 
எ�5 நா� ெசா�ேன�. 
 
"ந�5! ந�5!" எ�5 �றி8 சிாி�தாF. பிற/ "ேதாழா, மன6ெகா$ட  ெத>வ�. நீ 
எ	த வ�வ�திேல ெத>வ�ைத வண6/கிறாேயா, ெத>வ� உன�/ அ	த வ�வமாக 
வ	  அ#F ெச>கி�ற . ெத>வெம�ப  யா ? ெத>வெம�ப  ஆத�ச�; 
ெத>வெம�ப  சி�த லaய�. ெத>வெம�ப  உ$ைம. ெத>வெம�ப  வன&;" 
எ�றாF. 
 
ஆ�. "உலக�திேல மனிதனாக& பிற	தா) இராமைன& ேபால ஒ(கேவ$1�. அதி� 
சிற	த  ேவெற மி)ைல" எ�5 ெசா)பவC�/ இராம� ெத>வ�. த�ைன மற	 , 
தன தி�ப� க#தாம), ெசௗ	தாிய ெவFள�திேல தன  உயிைர யிழ	  
ப�வத/மாாிைய நா� ெத>வமாக� ெகாFI� பK�தி) என�/ அ ேவ ேமாK 
ஸாதன�. காளிதாஸ� தா] ,��) ெச>த �ைஜைய& ப�றி ந�மவ� ெசா)G� 
ெபா>� கைதயிேல �ட உ$ைமயி#�கி�ற .  
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ப�வத/மாாி, ஆலய� Fேள ஓ� தனியிட�தி), கீT�திைச ேநா�கி& ப�மாஸனமி�1 
உ�கா�	  ெகா$1 க$ணிேல பரவச ெவறி மித�க, "ஓ� நம: &ர�மேண" எ�5 
ெசா)*8 ெசா)* ஜபி�தாF. நாC� - விைளயா�ட�5, யதா��தமாகேவ - 
அவெளதிாி) ப�மாஸன�தி*#	  ெகா$1, திாிகரண6கைள<� அவFமீ  
ெசG�தி, "ஓ� நம: /மாாிைய" எ�5 ேயாக�திேல அம�	  வி�ேட�. ேயாக	 
ெதளி	  எ(	  நி�ேறா�. ப�வத/மாாி ';ற&ப1' எ�5 ைசைக கா��னாF. 
காைல ஞாயி�றி� பால கிரண6கைள தாக	 தீர� /�� �ெகா$1 
பற�கலாயிேனா�. பற	 , சி�திர சாைல�/ வ	  ேச�	ேதா�. 
 
ஆகா! எ�தைன ெபாிய -ய�சியிேல தைலயி�1 வி�ேட�! சாதாரணமாக� 
க)க�தாவிGFள கா�சி8சாைலைய வ�ணி�க ேவ$1ெம�றா), அத�ெக�5 ஓ� 
U) எ(த ேவ$1�. க	த�வ ேலாக� 8 சி�திரசாைலயிGFள கா�சிகைள நா� 
எ&ப� எ(தி� கா�1வ ? 
 
"சி�திரசாைல�/& ேபாேவா�, வா. ேந�ெற)லா� இய�ைக நல� பா��தா> 
வி�ட . இ�5 காைல அ#வி பா��ேதா�. இனி உ6கF நா�18 ெசய�ைக 
நல6கைள� காண ேவ$1� எ�ற வி#&ப� என�/ உ$டாகிற . இ	த வானேமா 
மிக& ெபாிய , அதி L	தரமான . அேதா Jர�திேல ெதாி<� /�5� அத� 
-�யிேல வான-� ேச�	  நி�/மிட�தி), எ�தைன அழகாயி#�கிற  பா�? ஓேகா! 
- இைதெய)லா� நி�5 பா�� � ெகா$ேடயி#	தா), இ&ப�ேய ெபா(  
ேபா>வி1�. சி�திர சாைல�/& ேபாகலா�" எ�ேற�. ப�வத/மாாி க)ெல�5 
நைக�தாF. அவF விழி�கைடகளிேல /5�;� /ண� ேதா�றிய .  
 
"/மாாி! இ&ப� ெய)லா� சிாி�தா) பிற/ நீ என�/ இPட ேதவைதயி)ைல. 
உ�ைன -�தமி1ேவ�, பா�� �ெகாF" எ�ேற�. 
 
ப�வத/மாாி -�னிG� இ#மட6/ நைக�தாF. நாC� அவைள& 
பய-5�தியப�ேய த$டைன ெச>ேத�. அவF சின	ேதா�றிய விழிகேளா1 
பா��தாF. "நா�தா� -த*ேலேய எ8சாி�ேதேன. நீ ஏ� இர$டா� -ைற 
சிாி�தா>?" எ�5 வண�க�ேதா1 ெசா�ேன�. 
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"நா� அத� ெபா#�1� ேகாபி�கவி)ைல. க	த�வ நா�1 <வதிகைள 
உ$ைமயான ப�த�கF இQவித த$டைன ெச><�ேபா  க�ன�ைத� 
தீ$1வதி)ைல. நீ...க...க..." எ�5 /ழறிவி�டாF. 
 
நா� க	த�வ விதி&ப�ேய அ	த அ�;த� /�றவாளியி� இதழிேல த$டைன 
நிைறேவ�றிேன�.  
 
கYெர�5 நைக� , "9ட� ேதாழா! இ தா� சி�திர சாைல" எ�றாF.  
 
?த�பிதனாகிவி�ேட�.  
 
"/மாாி, பாிகாச� ெச>கிறா>. இ வா சி�திரசாைல!"  
 
"ஆ�, இ  எ6கF சி�திரசாைலயிேல ��வ�தி) ரமா நாத� எ�பவரா) 
அைம�க&ப�ட வன�கா�சி. இைத வனெம�5 நீ நிைன�த  ெபாியதி)ைல. 
எ6கF உலக�தா�கேள இ  இய�ைக வனெம�5� ெசய�ைக வனெம�5� 
ெதாியாம) அ��க� ஏமா	  ேபாவ $1" எ�றாF.  
 
அ&பா) பிரதிைமகF ைவ�தி#�/� ம$டப�தி�/& ேபாேனா�. ஒ# ப�க�தி) 
ஜீவராசிகளி� வ�வ6கF காண&ப�டன. க$%�/� ெதாியாம) 
�த�க$ணா�யா) பா�&பத�/ாிய சி�5யி�கைள� தவிர ம�றப� அேனகமாக 
எ)லா ஜ	 �களி� உ#வ6கI� அ6ேக யி#&ப  க$ேட�. என�/ ஜ	  U*) 
த�க பயி�சி<�, அபி#சி<� இ)ைல யாதலா), அ� கா�சியி� ரஸ6கைள& 
ேபாதியப� அCபவி�க -�யவி)ைல. ம�ெறா# ;ற�திேல, க	த�வ& பிரதிைமகF 
வ/&;�றி#	தன. அ6/, மி/	த ஆவGட� ேபாேன�. ெப$ணிட�ேதC�, 
ஆணிட�ேதC� L	தரமான வ�வ� காண&ப1மாயி�, அைத& ேபா�ற இனிய 
கா�சிகF உலக�திேல பல இ)ைல. அேசதன& ெபா#Fகளிேல �ட8 சிற	த அழ/ 
ேதா�5மிட� � ைகெய1� � /�பிட� த�கதாக இ#�கி�ற . அQவாறி#�க, ஓ� 
?திாீ அ)ல  ;#ஷCைடய -க�திேல ைசத�ய ஒளி<ட� கல	  அழ/ 
ேதா�5மாயி�, அ  மிக:� கவ�8சி<ைடயதா/ ெம�ப  ெசா)*யாக 
ேவ$1ேமா? மCPய வ�வ� ெசௗ	தாியமா யி#&பைத� கா$பதி) 
என�ெக&ேபா ேம அளவிற	த தாக-$1, ஆனா), �ேலாக�தி) பாி�ரண 
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ெசௗ	தாிய-ைடய ?திாீ ;#ஷ�கF இ)ைல. மனதினிட�ேத L�த-� சா	தி<� 
இ)லாதப�யா) �ம$டல�  மனித�கF ெபா வாக& பா�&பத�/ விகாரமா 
யி#�கிறா�கF, உFள நிைல உட*ேல ேதா�றி வி1கிறதாத*�. அதிG� நா� 
பிற	த நா��ேல ப3ச�தாG�, ேநாயினாG�, அவ�றி� 9லமாகிய அ�ைம 
நிைலயாG� ஆ$கI� ெப$கI� க$ணா) பா�&பத�/� �L�ப� அ�தைன 
/Zபிகளா யி#�கிறா�கF. இ  பாரத நா��ேல த�கால�தி) விதியாயி#�கி�ற . 
இத�/ வில�/கF உ$ெட�ப  ெசா)லாேத அைம<�.] வ)ேலா� தீ��ய 
சி�திர6கI�, வ)ேலா� ெச>த ப ைமகIேம பாரதவாசிகF ெசௗ	தாிய� 
கா�சிைய இழ	  விடாம) கா�கி�றன. நம  ;ராதன� கவிஞ� -தலாயிேனா#� 
நம�/ இQ விஷய�தி)  ைண ெச>கிறா�கF. 
 
இ� த#ண�தி) நம  நா�18 சி�திர� ெதாழிைல நா� பா கா�காம-
*#&ேபாமானா), இ�C� இர$1 9�5 தைல-ைறகI�க&பா) பாரத நா��) 
எவ#�/� க$ெதாியாமேல ேபா>வி1�. நி�க, சி�திரசாைலயிேல க	த�வ 
வ�வ6கைள& பா��தேபா  என�/ -�; மதன வி�கிரக�ைத� க$ட:ட� பிற	த 
பரவசநிைல பிற�கவி)ைல. ஏென�றா), க	த�வ நா��) ெத>வ& பிரதிைமகைள� 
தவிர, ம�ற& பிரதிைமகF, அ	நா�18 சி�பிகளி� ெதாழி) வ�ைமைய� 
கா�1கி�றனேவ ய)லா , அவ�கIைடய உFள� ேத�ட�ைத விள�/	 
தைகைம<ைடயன அ)ல. எ&ப�ெயனி), �ேலாக�திேல யவன (கிாீ?) ேதச� & 
பிரதிைமகF மிக� கீ��தி ெகா$டைவ. இ&பிரதிைமகைள8 ெச>த சி�பிகF 
/ைற:ப�ட மனித வ�வ6கைளேய பா��தவ�களாC�, தம  உFள� ேத�ட�தா) 
பாி��ண ெசௗ	தாிய�ைத� க$1பி��  அைத� க)*ேல ?தாபி�தி#�கிறா�கF. 
இ�த�ைம ெகா$ட ேமேலா� நா� ந)ல ெதாழிலாளிகெள�ப  ம�1ேமய�றி 
வர; மா�கெள�5�, அ#�கா�சி ெப�ேறாெர�5� ெசா)Gகிேறா�. க	த�வ 
ேலாக�திேலா ஒQெவா#வ#� ஒQெவா# வித�திேல பாி��ண ெசௗ	தாிய 
-ைடயவ�களாயி#&பதா), சி�பிகI�/& பிரதிபா ச�திைய உபேயாக&ப1�த 
இடமி)லாம� ேபா>வி1கி�ற . நா� அ6ேக க$ட பிரதிைமகF அளவ�ற 
வன&ேபா1 விள6கினெவ�ப  ெம>ேய யா/�. ஆனா) அவ�ைறெயா�த 
வன&;ைடயவ�களாகேவ அ	நா�1 ?திாீ ;மா�கI� விள6/கி�றா�கF. எ� 
ப�க�திேலயி#	த ஜீவ& பிரதிைமயாகிய பிாிய /மாாிையவிட அழகான பிரதிைம 
ஒ�5 அக&ப1மா எ�5 ேத�� ேத�& பா��ேத�. கிைட�கவி)ைல. 
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உண:�/& ;ற&ப�ேடா�. ஐ�;ல�கI�/� ெதவி�டாத ந)*�ப� ெகா1�/� 
உலகமாதலா) அ6/ நா&;ல�கI�/8 சிற	தேதா� வி#	  
கிைட�/ெம�ெற$ணி நா� மகிT8சிேயா1 ெச�ேற�. ஓ� �3ேசாைல�/ வ	  
ேச�	ேதா�. அ6/ ஓ� /ளி�	த லதா ம$டப�தி) இ#	  ெகா$1 /மாாி 
"ர3ஜனா, ர3ஜனா" எ�5 �வினாF. சிறி  Jர�தி*#	  /மாாியி� த�பியாகிய 
சி�தர3ஜன� வ	தா�. "என�/� நம  வி#	தாளியாகிய இவ#�/� உண: 
ெகா$1வ	  ெகா1" எ�றாF. ஒ# விதமாக நைக� �ெகா$1 இைளஞ� 
ெச�றா�. சில நிமிஷ6கI�க&பா) அவC� அவCைடய ந$ப� ஒ#வC� 
ைகயி) ெபா�ற�1கF ஏ	தி�ெகா$1 வ	  அவ�ைற எ6கF �ட6கI�/ 
-�ேனேபாட&ப��#	த பளி6/ ேமைஜயி� மீ  ைவ�தா�கF. அQ:ண: 
யாதாயி#�கலாெம�5 ஆவGட� பா��ேத�. கனிகF, கனிகF, கனிகF. 
கனிகைள� தவிர ேவெறா�5மி)ைல. என  உFள� /றி&ைப எ&ேபா � அறிய 
வ)லவளாயி#	த /மாாி பி� வ#மா5 �றலாயினF: - 
 
"ேதாழா, உ6கF உலக�தாைர&ேபால நா6கF உணவிேல மி/	த நா�ட� ைவ� & 
ப)வைக ெகா$ட Lைவகைள� ேத1வதி)ைல. ஐ�;ல�களிேல நா&;ல� ம�ற 
நா�கி�/� விேராதி. உணவி�ப�திேல பிாிய-ைடயவ�கF ெசவி, க$ எ�ற 
ெத>வ& ;ல�களி� பரம Lக6கைள நா�/ ேத�	  உ$பத�/ வ*யிழ	  
ேபா>வி1வா�கF. ெவ5ேம உயி� நி�பத�/ ம��G� நா6கF உ$பதி)லாம), 
உணவிேல இ�ப� ேத1வதி)ைல. ஆயிC� இ� கனிகளி� Lைவ 
சாமா�யமானத�5. தி�5 பா�. பிற/ ெதாி<�" எ�றாF. LைவயிG� பயனிG� 
மி/	த அ�கனிகைள� தி�5 பசி தீ�� � ெகா$ேடா�. பிற/ ம �கி$ண6கைள 
சி�தர3ஜன� எ6கF -�; ெகா$1 ைவ�தா�.  
 
சி�தர3ஜன� ெகா$1 ைவ�த கி$ண6கைள நா� ைகயா) ெதாடவி)ைல.  
 
ப�வத/மாாி தி#�பி& பா��தாF.  
 
"என�/ வழ�கமி)ைல" எ�ேற�.  
 
"இ  ம$%லக மி)ைல" எ�றாF.  
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"உ6கF நா�1� கா�5�, ஒளி<�, /ளி�8சி<�, கா�சிகI�  ைண�/ நீ<� - 
இ�தைன வைககF ேபாதாதா? இ� ட� ம  ேவ5 /��தா அறி: மய6க 
ேவ$1�?" எ�5 பலவா5 ேபசி� /மாாியி� வ�;ற�த*னா) ம � 
கி$ணெமா�ைற ெவ56கி$ணமா�கிேன�. இ�ப� களி நிைல பிற	த .  
 
இ�ப� ஒ# ^வர�. ^வர�திேல உPண� ஓ� வைர கட	  வி�டா) பிற/ /ளி�8சி 
ேதா�றி ஜ	நி பிற	  வி1வ  ேபாலேவ, இ�ப�தி� -�மீ   �பமி#�கி�ற . 
ேமேல பலவாறாக வ/�க&ப�ட இ�ப6கI�, பிற:� க$ேட�. நா�கF பல 
கழி	தன. இ&ேபா  அ	த நா�கைள நிைன� & பா��/�ேபா  ஒ#வா5 அ�தைன 
நா�கI� ஒ# கண� ேபால:�, ம�ெறா# வைகயிேல அ	நா�களி� ஒQெவா# 
கண-� ஒQெவா# இ�ப <க� ேபால:� ;ல&ப1கி�ற . 
 
நா�கF பல கழி	தன. /மாாி<� என  உயி��ேதாழியா> வி�டாF. நா� 
எ�கால� � கனவிேல �ட� க$�ராத உFள� கிள�8சி<�, ேசா�:, ேநா>, 
மன�தள�8சி, மன� ய� எ�ப�றி� -(மறதி<� ஏ�ப�டன. எனிC�, மன  
தி#&தி ெபறவி)ைல. ஏேதா ஒ�5 /ைறவாயி#&ப  ேபாலேவ ேதா�றிய . 
நாளைடவி) க	த�வ நா���ப6கF �ட, ைக� & ேபாகவி)ைல. ஆனா) 
சாதாரணமா>& ேபா>வி�டன. ஆர�ப�தி*#	ேத பரவச நிைல�கிடமி)ைல. கட), 
நிலா -த*ய இய�ைக அழ/களிேல எ&ேபா � லயி�தாG� பரவச	 
ேதா�5ெமனிC�, கFள மன� அவ�றி) நிைல�தி#�க வ�ைமயிலதாகி நி�ற . 
ஆ! /மாாியினிட�திேல �ட மன� ெதாட�க�திேல ெகா$ட ப�ைற ெநகிT	  
வி�ட . 
 
ஒ# நா�காைலயி) நா� தனிேய உ�கா�	 ெகா$1 பி�வ#மா5 
ேயாசி�கலாயிேன�: "ஆகா! இ�ப� கள3சியமாகிய இ	நா���/ வ	 6 �ட 
நம  மனதி�/� தி#&தி விைளயவி)ைலேய. இ	த க	த�வ நா��GFளவ�கF ஒ# 
நாைள& ேபாலேவ அCதின� ெச>தைத8 தி#�ப8 ெச> ெகா$1 மகிT	த 
-க� டேன Lக�தி) வாTகிறா�கF. இவ�கI�/ இதி) அதி#&தி ஏ�ப�டதாக� 
ேதா�றவி)ைல. நம�/ ம��G	தா� எ�ம#	 �/� தீராத மனேநா> 
பிற	தி#�கிற . இெத�ன ஆ8சாிய�!" 
 
நா� இ6ஙன� சி	தைன ெச> ெகா$�#�ைகயி) /மாாி எ6கி#	ேதா பற	  
வ	  எ�ன#ேக த(வி ,�றி#	தாF. பி�, வழ�க�ேபாலேவ என  உFள� 
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க#�ைத எளிதி) ெதாி	 ெகா$டவளாகி என�/8 சில அாிய உ$ைமகF 
�5வாளாயினF. 
 
"ேதாழா! எ6கF உலக�தா� ெச>ைககளிேல ; ைமயி)ைலெய�5 நீ 
விய&பைடகிறா>. ம$%லக�தா� வாT�ைகைய மற	 வி�டாயா? அதி) ஏேதC� 
; ைம<$டா? மனித மி#க6களிேல பா�கிய� ெப�ற சில மி#க6கF 
வா*ப�திேலேய இற	  வி1கி�றன. சில எ$ப  ெதா$V5 U5 வ#ஷ6கF 
வைர வாTகி�றன. எ�டா மாத�திேல தி�ன� ெதாட6கிய ேசா�ைற எ$பதா� 
ஆ$�� �ட சாதாரணமாக� க# கிறானி)ைல. மாCடா, உ6கF உலக�திேல 
வாTேவா� ேசா�5�/� ஆைட�/மாக& ெபா> ேபLகிறா�கF; வ3சைன 
ெச>கிறா�கF; ந��கிறா�கF; ஏமா�5கிறா�கF; தி#1கிறா�கF; ஹி�ைஸகF 
ெச>கிறா�கF; ெகாைல ;ாிகிறா�கF; உடைல வி�கிறா�கF; அறிைவ வி�கிறா�கF; 
அ�ைமகளாகி ஆ�மாைவ வி�கிறா�கF; மாCடா, உ6கF உலக�திேல 
ஏைழகளாயி#&ேபா� ெப#�பாG� மானம�ற அ�ைமகF.  
 
அவ�கF அ�ப Lக�தி� ெபா#�1 எ  ேவ$1மாயிC� ெச>வா�கF. 
ெச)வராயி#&ேபாாி) ெப#�பாலா� தி#ட�கF. உ6கF உலக�திேல 
எளிேயாராயி#&ேபா� ெவ5�த� /ாிய நீச /ண-ைடயா�. வ*ேயாராயி#&ேபா� 
காலா) மிதி�  நL�/த�/ாிய தீ�/ண-ைடயா�. அவ�கெள)லா� ெச>தைத8 
ெச>தைத8� தி#&பி8 ெச>யாம) ேவெற�ன ெச>கிறா�கF? உ$1�, உற6கி<�, 
ந�� � சாகிறா�கF. எ6கF உலக�திேல மரணமி)ைல, ெபா>யி)ைல. ேமG� தீய 
ந�&;, நீச&பாசா6/, ேவஷ� ேபா1த), ஒ�5 நிைன�  ேவெறா�5 ேபLத) - 
இ	த மகாபாதக� /ணமி)ைல. இவ�றா) விைளய���ய  �ப6கF 
அைன� மி)ைல. ஆயிC�, உன�/ எ6கF வாT�ைகயிேல தி#&தி<$டாகாம 
*#&ப  ஓ� /�றம�5. ஏென�றா), மாCட ஜ�ம� எQவள: இழி:கIைடய-
தாயிC� ஒ# -�கியமான விஷய�திேல எ6கF பிற&ைப� கா��G� சிற	த . 
ஆ�ம� ேத�ட�தி�/ மனித& பிறவி மிக:� ெசௗகாியமானதாக அைம�க&-
ப��#�கி�ற . 'தி#&தி எதிG� ஏ�படாதி#�த)' - இ	த ஒ# /ணேம மனித& 
பிறவி�/� கா&பாக:�, அத� ெப#3 சிற&பாக:� விள6/கி�ற . மாயா 
ச�ப	தமான எ	த நிைலயிG� மனித� ?திரமி�ைம க$1 அதி#&தி-
யைடகி�றா�. உ6களிேல ெப#�பா�ைமேயா� அறிைவ& பலவா5 
/ழ&பி�ெகா$1 உ$ைம நிைன&ேப யி�றி& ;(�கF ேபால ம�வ  ெம>ேய 
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யாயிC�, ஒ# சில� பரமநிைல க$1 வி1கிறா�கF. ேதவ�கF �ட ேமாKமைடய 
ேவ$1மாயி� மனித ஜ�மெம1� � தீரேவ$1ெம�5 நீ 
ேகFவி&ப��#�கலா�, அ  ெம>ேய. உ6கF உலக� 8 ச6கர�, Lக�, ஜனக�, 
கி#Pண�, ;�த�, இேயL -த*யவ�கைள&ேபா�ற அ�;த& ெபாிேயா� எ6கF 
நா��ேல ேதா�5வ  சா�தியமி)ைல. மாைய வில6/; அதி) எ6கI�/& 
ெபா�வில6/ ���யி#&பதா) ெவ5&;$டாவ  எளித�5. உ6கI�/� 
ேகாரமான தைளகF ேபா��#&பதா) ேமேலா� எளிதாக ெவ5&பைட	  
வி1கிறா�கF. 
--------------- 

9. 9. 9. 9. ச$தியேலாக�ச$தியேலாக�ச$தியேலாக�ச$தியேலாக�    
 
அ1�த நாF ச�திய ேலாக� ெச�ேற�. அ6ேக மாச�ற Wாிய& பிரகாச� ேபா�ற 
ஒளிெயா�5 பிரகாசி� � ெகா$�#&பைத� க$ேட�. ஆனா) வான�தி) 
Wாியனி)ைல. அQ:லக�தி� க$ ம�திய பாக�தி) ஓ� திQய வ�வ� உ�கா�	  
ெகா$�#	த . அத� -க�தி*#	ேத கிரண6கF ெபா6கி ெவளி&ப�டன. 
அ�கிரண6களி� ஒளிேய வான�திG3 ெச�5 ேமா வ  க$ேட�. பல பல 
திைசகளிேல எ� ரத�ைத� தி#&பிவி�ேட�. அ	நா�1 ஜன6கெள)லா� 
அவரவ�கF பா��) மி/	த -ய�சி<ைடயவ�கF ேபால& ேபாகிறா�கF. சி�சில 
ஜன6கF ெவய��க ெவய��க� கPட� ட� நட	  ெச)கிறா�கF. ேவ5 சில� 
சிற/ ;ைட� �ெகா$1 அதி ேவகமா>& பற�கிறா�கF. சில� மல�	த -க� ட� 
ேபாகிறா�கF. சில� மிக� கைள&பைட	தவ� ேபால� காண&ப1கிறா�கF. சில� 
திS� திSெர�5 வ	  ேதா�றி அQெவாளி ெபா5�கமா�டாம) க$ைண� 
ைகயா) 9��ெகா$1 அQவ&ெபா(ேத மைற	  வி1கிறா�கF. இ6ஙன� 
மைற	  ெச)ேவா� எ�ைன&ேபால& ;திதாக& பா��க வ	தவ�கெள�5�, 
இ6கி#�க -�யாம) ஓ� ேவ5 ேவ5 உலக6கI�/& ேபாகிறா�கெள�5� 
ெதாி	  ெகா$ேட�. 
 
சில� ேதவ�கைள& ேபா*#	தன�. அவ�கேள மல�	த -க� ட� உ)லாஸமாக:� 
ேவகமாக:� L�றி� திாி<� ��ட�தா�. எ�ேபா�ற மனித உ#வ 
-ைடேயா�களிேல தா� பல� கைள&;� கா��ன�. க	த�வ ேலாக�தி�/ 
வ	த:ட� என�/ உ#வ மா5பா1 ேதா�றிய  ேபால இ6ேக உ$டாகவி)ைல. 
ஓ�& ேபானவ�கI� மனித வ��க�தினேரயா�. ப#�த ெதா	தி<ட� ைகயி) 
ெபா�கா&;& ேபா�1� ெகா$1 ஒ#வ� வ	தா�. அவ� ஓெவ�றலறி� ெகா$1 
ஓ�&ேபா> வி�டா�. ஒ#வ� மைனவி ம�கIட� வ	  ேச�	தா�. 
"இ6ேக�கா%� ���� ெகா$1 வ	தீ�" இ6ேக, கைட� ெத#வா, கிைட� 
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ெத#வா, ேகாயிலா, /ளமா, ேவ��ைகயா, விைளயா�டா? ஒ# ம$ைண<6 
காணவி)ைல. அவனவ� ைப�திய� பி��த  ேபால ஓ��ெகா$1 திாிகிறா�. 
நா�, /ழ	ைதகைள<6 ெகா$1 இ6ேக ஒ# Kண6�ட இ#�க மா�ேட�.  
 
ஊ#�/& ேபாகலா� வா#�" எ�5 ெபாதிமா�ைட& ேபா*#	த அ	த ?திாீ 
க�தினாF. அ	த மனித� - "இ#�, இ#. இ	த ஒ# கிரண�ைத ம��G� பா��  
வி�1 வ#கிேற�, அவசர&படாேத" எ�றா�. "கிரண-மா8L, மரண-மா8L. 
;ற&ப1�" எ�5 அவF ஏேதா �8ச*�டாF. அவ� மனமி)லாவி�C� அவF 
ெச><� ெதா)ைலைய எதி��க� திறன�றவனா> மைற	  வி�டா�. 
இ�Cெமா#வ� எ�1 9�ைடகைள ஒ# வ$�யி) Lம�தி� ெகா$1 அ6/ வ	  
ேச�	தா�. ம�றவ�கெள)லா� எ�னிட� ேபசாம*#�க, இவ� ம��G� 
எ�ன#ேக வ	 , "ஏைனயா, ஏ1கெள)லா� மிக விேசஷமானைவ. ஏேதC� உம�/ 
ேவ$�யைத& பாிேசாதைன ெச>  பா��  விைல�/ எ1� � ெகாFகிறீரா?" 
எ�5 ேக�டா�. அவ� ேபசி� ெகா$�#�/�ேபாேத, பி�ேன நி�ற வ$�யி) 
ெந#&;& பி��  ஏ1கF சா�பாவ  க$1 நா�, "அேதா, பாைரயா?" எ�ேற�. 
அ	த மனித� வயி�றிG� வாயிG� அ�� � ெகா$1 ச�திய ேலாக�ைத நி	தைன 
ெச>  ெகா$ேட ேபா> வி�டா�. 
 
இ�C� எ�தைனேயா ஜன6கF - மன:5தியி)லாேதா�, சி�த�ைத& ;ல� 
வழியிேல சிதறவி�ேடா�, ச�திய�தி) ெம>ய�பி)லா  ேபா*ய�; பாரா�1� 
ேவஷதாாிகF, இவ�களைனவ#� வ	  வ	  மைற	  வி�டா�கF. இ  நி�க, 
ேம��ற&ப�ட ஒ# மனிதைன� தவிர ேவெறவ#ேம எ�னிட� 
வா��ைதயாடவி)ைல ெய�5 ெசா)*யி#�கிேற�. க)வி& பயி�சி�/� 
 ைணேவ$1ெம�5 ெபாியா� ெசா)Gகிறா�கF. அ  ெம>ேய. ஆனா) 
உ$ைம� ேத�ட�தி�/� தனி�தனிேய ேபாக ேவ$1ெம�5 இ&ெபா( தா� 
க$ேட�. உ$ைம ேதட&ேபா/�ெபா(   ைண ����ெகா$1 ேபாகலாகா . 
உ$ைமைய� க$1 மீ$ட பி�; அைத& பிற#�/� �றலா�, �5த) கடைம. 
ஆனா), ஆர�ப�தி) த�ன	தனியாக8 ெச)ல ேவ$1�. இ�ெனா#வைன� 
 ைணயாக அைழ� 8 ெச)வாயாயி�, அவC�/� உன�/� விவாத6கF 
உ$டா/�. 'மா5ப1 த��க� ெதா1&'பதனா) அறிவிேல கல�க -$டா/ம)லா , 
ெதளி: ஏ�படா  அறி:� ெதளிவிேலதா� உ$ைம ேதா�5�. ேமG� 
இ�ெனா#வேனா1 ேச�	  உ$ைம ேதட& ேபாவாயானா), அவ� ஒ# பாைதயி) 



36 

 

இ(&பா�. நீ ம�ெறா# பாைதயிேல இ(&பா>. இர$�ெலா�5 யதா��த வழியாக 
இ#�/�. ஆனா) உ6கI�/F விவாத� தீ#� ெபா#�1, நீ6கF ெப#�பாG� 
எ�ன ெச>,�கெள�றா), "அ&பா நீ ெசா)*ய � ேவ$டா�. நா� ெசா)*ய � 
ேவ$டா�. இர$1�/� ந1வாக ஒ# வழியிேல ேபாேவா�" எ�5 ெபா  
உட�பா1 ெச>  ெகாF,�கF. 
 
இ	த& ெபா  உட�பா1 ெச>தாெலாழிய இ#வ#�/� தி#&திேய�படா . இ	த& 
ெபா  உட�பா�1& பாைத உ6கைள� க(�  வைர ேச5Fள /ழிகளிG�, 
ஏாிகளிG�, ம1�களிG�, -FளிG�, க)*G� ெபாதி மண*G6ெகா$1 இற6க8 
ெச><�. ஆர�ப�திேல உ6கI�/ இய�ைகயாக� காண&ப1� இர$1 
பாைதகளி), யதா��த& பாைதைய நீ�கி& ெபா>& பாைதயிேல ேபானேபாதிG�, 
ஒ#ேவைள ந)ல . இ5தி வைரயி) ேபா>, அ6ேக ேத�ய உ$ைமயி)லா தி#�த) 
க$1, ம5ப� மீ$1 ந)ல மா��க�திேல ;கலா�. நீ6கF அ&ப�8 
ெச>யமா�S�கF. உட�பா�1&பாைதெயா�5 ெகா$1 அதிேலதா� ேபா,�கF. 
அ	த வழி Wனிய�திேலதா� ெகா$1வி1�. ஞானிகIைடய "சமரஸ�" 
பிைழெய�5 நா� �றியதாக� ெகாFளேவ$டா�. சாமானிய�கF 
ெச> ெகாFI� 'ஒ&;' அதாவ  உட�பா1 எ&ேபா � பிைழஎ�பைதேய 
வ�;5�தி8 ெசா)Gகிேற�. எனேவ, ச�தியேலாக யா�திைர ெச>ேவா� யா#� 
,$ ச�பாஷைணயிேல கால6 கழி&பதி)ைல ெய�பைத அறி	  ெகா$ேட�. 
ஆதலா), நாC� பிற�கைள� ெதா	தர: ெச>யலாகாெத�5 L�மா இ#	  
வி�ேட�.  
 
கிரண பாிேசாதைனயிேல என�/& ;�தி ெச)லவி)ைல. ம�ய பாக�திேலயி#	த 
திQய வ�வ�தின#ேக ேநராக& ேபா>விட ேவ$1ெம�5 என�/� ேதா�றிய . 
அ&ேபா  உயர ஓ� ெதானி பிற	த . அதிேல கவன� ெசG�திேன�. அ  
ெசா)*�5: - "ந1ேவ யி#�/� உ#வேம பிரம�. அ  ச�திய ?வZப�. திSெர�5 
அதன#ேக பா>	  வி1த) யாராG� -�யா . ஒ# கிரண�ைத& ப�றி�ெகா$1, 
அத� வழிேய அ%வ%வாக நக�	  ெச)லேவ$1�. ஒேர பா>8சலாக& பாய 
-ய�சி ெச>  நீ ,ேண ரத�ைத உைட� � ெகாFள ேவ$டா�" எ�5. 
 
என�/8 ேசா�ப� அதிக�. கிரண6கேளா ெந�யைவ. இவ�றி� வழியா> ெம)ல 
ெம)ல& ;( ஊ�வ ேபால ஊ�	  ெச)ல என�/ மன� இண6கவி)ைல.  
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"ந�5. இ&பிரம� விஷய�ைத& பி�; பா�� � ெகாFIகிேற�. இ&ேபா  
இ	நா�ைட8 L�றி ஓரமாக ஓ� வைளயமி�1 வ#கி�ேற�" எ�ெற$ணி� ேதைர& 
பிரதKிணமாக8 ெசG�திேன�.  
 
சிறி  ெதாைல: கட	த:டேன ேவ5 வ�ண6ெகா$ட ஒளி க$ேட�. 
அQவிட�தினி�5 எ6ேக பா��தாG� அ	த& ;திய வ�ணேம காண&ப�ட . 
"இெத�ன வி	ைத!" எ�5 பிரமி&; அைட	  அ&பா) ெச�ேற�. ேபாக& ேபாக, 
;திய ;திய வ�ண6கF ேதா�றி� ெகா$�#	தன. 
 
உ$ைம பல வ�ண6கIைடய  எ�5 ெதளி	 ெகா$ேட�. ெந1ேநர�தி� பிற/ 
வட�/� ேகா�ைட வாயில#ேக வ	  ேச�	ேத�. அ6கி#	  பா��/�ேபா  
ம5ப�<� பிரமCைடய ெத>,க வ�வ� எ� க$%�/ ேநேர எதி��ெகதிராக 
விள6கி�5. இெத�ன ெச>திெய�5 ேயாசைன ெச>ேத�. -க� -�; 
ேதா�றிய  ேபாலேவ தானி#�கிறதா எ�5 ��	  பா��ேத�. அ&ேபா  ஒ# 
;திய அ�;த6 க$ேட�. நா� எQவள:�/� ��ைமயாக& பா��கிேறேனா 
அQவள: அ� தி#-க�தி� ஒளி அதிகாி�  வரலாயி�5. சிறி  ெபா( �க&பா) 
எ� க$கF �ச� ெதாட6கிவி�டன. அதினி�5� க$கைள மீ�1�ெகா$ேட�. 
ம5ப�<� -� ேக�ட  ேபா�ற ஓ� ெதானி பிற	த :- 
 
"மானிடா! உ$ைம ெதாட�க�தி) ெதளிவாக� ெதாிவ  ேபால� ேதா�5�. 
ெகா3ச� கவன� ெசG� வாயானா) க$ �ச� ெதாட6கிவி1�. நீ தள�8சி 
ெபறாம) ஓ� கிரண�ைத& ப�றி�ெகா$1 ெந#6கி ெந#6கி& ேபாவாயாயி�, 
பிற/ க$ வ#�த� தீ�	 வி1�. இ5தியி) நீ அ#ேக வ	த பிற/ உ$ைம 
உFள6ைக ெந)*� கனிேபா) ெத�ெறன� ெதளி	  ;ல&ப1�." 
 
இைத� ேக�ட:டேன, என�/ ஓ� கிரண�ைத�தா� ப�றி8 ெச)லலாமா எ�ற 
வி#&ப� நிகT	த . ம5ப�<� என  ேசா�ப��/ண� மனதிேல பிரதானமா> 
வி�ட . "ஐேயா! இ	த8 ேசா�ப� எ�ற பாவி! ம$%லக� & ெப#ைமைய<�, 
ெபா#ைள<� நா� வி#�பிய கால�தி) இ தா� வ	  /5�கி�ட . இ&ெபா(  
விதிவச�தா) அQவித வி#&ப6கெள)லா� அக�5வி�டன. எனேவ 
ச�தியேலாக�தி�/ உ$ைம� ேத�ட�தா) வ	  நி�/� ேபா � அ� தீய ேசா�ப� 
வ	  ெக1�கி�ற " எ�5 பலவா5 வ#�த மைட	ேத�. 
------------ 
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10. 10. 10. 10. ம)*லக�ம)*லக�ம)*லக�ம)*லக�    
 
என�/� தைலேநா: பலமாயி#	த . ப1�ைகைய வி��ற6கி� கிழ�ேக இர$1 
9�5 ச	 �கI�க&பா), ஏேதா ெபய� மற	 ேபான ெத#வி), நா� �* 
ெகா1�  வாச� ெச> ெகா$�#	த ,���/ வ	  ேச�	ேத� அ	த ,�ைட� 
ெகா3ச� வ�ணி� 
 
கலாமா? க	த�வ நா�ைட& ப�றி� ேக�S�கேள! இ	த ம$%லக�தி) நம�/Fள 
ெசௗகாிய6கைள& ப�றி8 சிறி  ேகI6கF. 
 
நானி#	த ,���/ -�ப�க�திேல ஓ� �ட-� அைத8 L�றி இர$1 9�5 
அைறகI� உ$1. ேம�ேக பா��த ,1. அ	த� �ட�தி�/� ெத�;ற�திேல ஒ# 
-�ற�. இ  -� ப/தி; பி� ப/தியிேல சில அைறகF. ஒ# -�ற�. ேம) ெம�ைத. 
அதி) இர$டைறகF. இQவிர$1 ப/திகI�/& ெபா வாக� ெத�பாாிச�திேல 
ெகா)ைல& ;ற�தி) ஓ� கிண5� த$ணீ�� /ழா<� உ$1. பி� ப/தியி) நா�, 
எ� சிறிய தாயா�, மைனவி, ைம� னி& ெப$, த�பி, என  /ழ	ைத ஆகிய 
அ5வ#� வசி&ப . -� ப/தியி) ஒ# ராய� ெபாிய /1�ப�ேதா�#	தா�. 
அவ#�/& பக) -( � உைழ� � ெகா$�#�/�ப�யாக� தபா) க8ேசாியிேலா, 
எ6ேகேயா, ஓ� உ�திேயாக�. உட�பிேல ேகாபிம$ -�திைரகF எ�தைனேயா 
அ�தைன /ழ	ைதகF. அவ� மைனவி ம5ப�<� க�&ப�. அ	த -�ற�திேலேய ஒ# 
பLமா1. இ� ட� ஒ�1�/�யாக அவ#ைடய ப	 �கF சில� வசி�தா�கF. 
 
நா� இ#	த ப/தியிேலC� ேம�மாடெம�5 ஒ�றி#	தப�யா), ெகா3ச� கா�5 
வ#�. ராய� ��ட�தா#�/ அ �ட� கிைடயா . இரவிேல ெகாL�களி� 
ெதா)ைல ெபா5�க -�யா . என�/� J�கேம வரா . ராய#�/� காச 
ேநாயாதலா) அவ� இ#மி� ெகா$ேடயி#�கிற ச&த� ஓயாம) ேக�/�. 
அவ#ைடய /ழ	ைதகF ஒ�5 மா�றி ம�ெறா�5 அ(  ெகா$ேட யி#�/�. 
க�&பிணியாகிய அவ� மைனவி இைடயிைடேய விழி� � /ழ	ைதகைளேயா, 
அ)ல  கட:ைளேயா அ)ல  ராயைர�தாேனா, யாைரேயா க�னட பாைஷயிேல 
தி��வி�1 ம5ப�<� உற6கி வி1வாF. 
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ராய� ,�1 விஷய6கF இQவாறி#�க, நம  ,�18 ச�பிரம6கF இைத� 
கா��G� விேசஷ�.  
 
கைதைய இைடயிேல வி�1 வி�ேடேன. ,ரராகவ -த*� ெத#வி*#	  ,���/ 
வ	ேதனா? வ#� வழியிேல "ஜ�கா" வ$�கF, " ைர"கF ேபா/� "ேகா8L"கF, 
;(தி, இைர8ச),  �நா�ற�, இவ�ைற ெய)லா�கட	 , -� ப/தியிேல பLமா1, 
ராய� ,�ட�மாF, /ழ	ைத� ��ட6கF -த*ய விப� கI�ெக)லா� த&பி& 
பி� ;ற�திேல "ெம�ைத"�/ வ	  ேச�	ேத�. அ6ேக என  ப1�ைக, ப�&;, 
எ(� , பக*) ?ேநகித�கF வ	தா) அவ�கIட� ச)லாப� -த*ய நாலாயிர 
விஷய6கI�/� உபேயாக&ப1�த&ப�ட அைறயி� ெவளி&;ற�தி) வ	  
உ�கா�	  ெகா$1 எ� மைனவிைய� �&பி�ேட�. அவF வ	  ஏென�றாF. 
"தைல ேநா: ெபா5�க -�யவி)ைல. ெகா3ச� மிள/ அைர� � ெகா$1 வா" 
எ�ேற�. "ஆமா�; இர$1 நாைள�ெகா# -ைற இெதா# ெபா>� தைலவ* 
வ	 வி1�, எ�ைன ேவைல ேய:கிறத�காக. அெத)லா� சாிதா�, பா)காாி வ	  
ம�தியான� பண� ேக�1வி�1& ேபானாF. ராய� ,�1 அ�மாF /ட��*�/ 
ஞாபக&ப1�த8 ெசா�னாF. ராய� ேந�ேற ெசா�னாரா�. இ	த மாத� 
/ழ	ைத�/� கா&; வா6க Zபா> த#வதாக8 ெசா)*யி#	தீ�கF. எ�ைன� தா� 
ஏமா�5கிற  வழ�கமாகேவ ேபா>வி�ட ," இ�C�, அ  இ  எ�5 ஆயிர6 
கண�/ ெசா�னாF. அ�5 மாைல அவF ெசா)*ய கண�/கைள எ)லா� 
தீ��கேவ$1மானா) /ைற	தபK� 9�5 லK� Zபா> ேவ$1� எ�5 எ� 
;�தி�/& ;ல&ப�ட . கைடசியாக "ெத#விேல ேபாகிற நா>கI�ெக)லா� 
பண�ைத வாாி யிைற�கிற ; ,�18 ெசலைவ& ப�றி� ேக�டா) -க�ைத8 
Lளி�கிற ; இ&ப�8 ெச>  ெகா$ேட வ	தா), அ&;ற� எ�ன கிைட�/�? ம$ 
தா� கிைட�/�" எ�5 ஆசீ�வாத� ப$ணி& பிரச6க�ைத -��தாF. 
 
"தைலேநா: தீ�	  ேபா>வி�ட . நீ தய:ெச>  கீேழ ேபாகலா�" எ�5 
வண�க� ட� ெதாிய&ப1�தி� ெகா$ேட�. 
 
"ஆமா�! ஊ��கார� �டெவ)லா� ஓயாம) ேபசி� ெதா$ைட� த$ணீைர வ�ற 
ைவ� � ெகா$�#�கலா�.  
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நா� ஒ# வா��ைத ேபசவ	தா) உடேன ேகாப� வ	 வி1�" எ�றாF. அவF 
மனதி) எ�ைன8 சமாதான& ப1� வதாக எ$ண�. அ&பா), பல தின6கF கழி	த 
பி�;தா�, நா� த�மேலாக யா�திைர ெச>வதாக� தீ�மான� ெச>  
ைவ�தி#	ேத�. இைடேய நிகT	த சி�சில ச�பவ6கI�, காலேதச 
வ�ணைனகIேம இ6ேக எ(த&ப1�. ம$%லக� மிக& ெபாி  அதி) எ� 
அCபவ -(வைத<� எ(த ேவ$1மானா) மகாபாரத�ைத& ேபால& பதிென�1 
மட6/ ;?தகமா/�. இ6/ ஓாிர$1 "மாதிாி f�"கேள /றி&பிட&ப1�. 
 
20-� ேததி : - /ழ	ைத�/� கா>8ச). மைனவி�/� கா வ*. என�/& பி�த� 
கி5கி5&;. 
 
21-� ேததி : - த�பி�/& பாடசாைல8 ச�பள� ெகா1�க ேவ$�ய கைடசி நாF. 
நா� காாிய?தல�தி*#	  பண� ெகா$1வ	  ைவ�க மற	  வி�ேட�. அவ� 
அ  ப�றி& பாடசாைல�/& ேபாவைதேய நி5�தி வி�டா�. நா� Lேதசிய 
விஷய�தி) ஊ�க� ட� பா1ப1வத� ெபா#�டாக, எ�ைன இ&ேபா � 
கவனி�  வ#�ப�யாக ராஜா6க�தாரா) அC&ப&ப�ட ஒ�ற�கF, என  
த�பியிட� ெச>த ச�பாஷைணயி) "உ�-ைடய அ$ணன  சிேநகிதரான 
இ�னாைர ராஜா6க�தா� பி��க& ேபாகிறா�கF" எ�ற ம6கள சமாசார� ெசா)* 
வி�1& ேபானதாக� த�பி வ	  ெசா�னா�.  
 
22-� ேததி : - மைனவி�/� சிறிய தாயா#�/� மன?தாப� வ	  வி�ட . 
ஒ#வைரெயா#வ� மா�றி எ�னிட� பிைழ�ற� தைல&ப�டா�கF. எ� 
ஜீவத�மமாகிய 'Lேதசிய�' த&; -ய�சிெய�5�, ,ெண�5�, அதி) நா� 
தைலயி�டதி*#	  /1�ப� �/& ப�பல ேக1கI$டா/ ெம�5� சி5 தாயா� 
ச�மா��க ேபாதைன ெச>தாF. எ� 9�கி) அ��க� ஒ#வித ஊ5த) உ$டாவ  
ேபால� ேதா�றி�5. அ  ஓ� ெபா)லாத ேநாயாயி#�/ேமா எ�ற 9ட�தனமான 
கவைல ெகா$ேட�. அ� கவைலயி*#	  மனைத அ��க� தி#&பி<�, மன� 
மீ�1� மீ�1� அதி) ேபா> வி(	த .  
 
23-� ேததி : - ெவ�றிைலயி) L$ணா�; அதிகமாக8 ேச�	  வி�டப�யா), 
வாெய)லா� ;$ணா>& ேபா>வி�ட . வா>�/F ஜல� வி1வத�/� �ட� 
த/தியி)ைல. என�/ சாதாரணமாகேவ உைழ&; அதிகமாதலா), அ� ட� ேசா5� 
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வி(6க -�யாம� ேபாகேவ, ேசா�:� -க� க1க1&;� அதிக&ப�டன. இ�யாதி, 
இ�யாதி. 
 
நாF தவறினாG�, இ	த� கண�/� தவ5வதி)ைல. சீ8சீ! இ	த ம$%லக� 
ஓாிடமா? இதி) மனித� வசி�கலாமா? ஆைமகI�, ஓநா>கI� வாழலா�. இ  
 �ப� கள�. இ  சி5ைம� கள3சிய�. இ  நரக�. இதி) ெவ5&பைடயாத 
மனித�களி� -க�திேல�ட விழி�கலாகா . 
 
,�1 வியாபார6கைள<� என  ெசா	த வ��தமான6கைள<� /றி� 8 சில 
தி#Pடா	த6கF கா$பி�ேத�. இனி, ெவளி வியாபார6கF, என  மி�திர�, 
அயலா� -த*யவ�களி� ெச>திகF ஸ�ப	தமாக8 சில தி#Pடா	த6கF 
கா$பி�கிேற�. தி#வ)*�ேகணியிேல “ெச……ஸ6க�” எ�பதாக ஓ� ேதச ப�த� 
சைப உ$1. அதி) ேதசப�த�கF தா� கிைடயா . நாC� சி�சில ஐய6கா�கIேம 
ேச�	 , “காாிய6கF” – ஒ# காாிய-� நட�கவி)ைல – நட�திேனா�. நா6கF 
ேதசப�த�கF இ)ைலெய�5, அ	த8 Lைவ ஒ�5மி)லாம� ேபானதி*#	ேத ந�/ 
விள6/�.  
 
நா� ேசா�ப#�/� ெதா$ட�. என  ந$ப�கெள)லா� ;ளிய3ேசா�5�/� 
ெதா$ட�கF. சில� ம��G� பண�ெதா$ட�; ‘காலணா’வி� அ�யா��/� 
அ�யா�.  
 
ஆனா), எ6களிேல ஒQெவா#வC� ேபLவைத� ேக�டா) ைககா) ந16/� 
ப�யாக இ#�/�. பண� ெதா$டர�&ெபா�யாTவா� எ6கெள)ேலாைர� 
கா��G� வா>& ேப8சி) ,ர�. ஒ#வ� வான�ைத வி)லாக 
வைள�கலாெம�பா�. ம�ெறா#வ� மணைல� கயிறாக� திாி�கலாெம�பா�. 
ஒ#வ� “நா� இ	த ேர��) – இ	த விதமாகேவ – ேவைல ெச>  ெகா$1 வ	தா) 
ஆ6கிேலயாி� வ��தக& ெப#ைம ஆ5மாத�தி) கா�றா>& ேபா>வி1�” எ�பா�. 
ம�ெறா#வ� “சியா�ஜி கி#Pணவ�மா ?வரா^ய� கிைட�க& ப�  
வ#ஷமா/ெம�5 கண�/& ேபா��#�கிறா�, ஆ5 வ#ஷ�தி) கிைட�  
வி1ெம�5 என�/� ேதா�5கிற ” எ�பா�. தவைள<#வ6 ெகா$ட 
9�றாெமா#வ� “ஆ5 மாதெம�5 ெசா)லடா” எ�5 தி#�தி� ெகா1&பா�.  
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ப………………… ஆTவா� எ6களிேல -�கிய?த�, அவ� இைத எ)லா� ேக�1& 
பரமான	தமைட	  ெகா$�#&பா�. ஆனா) ஒ# ேதவைத அவாிட� வ	 , 
உ6கI�/ நா� ?வரா^ய� நாைள ஸூ�ேயாத�தி�/ -�; 
ச�பாதி� �ெகா1�கிேற�. நீ உ� ,��*#	  அத�காக ஒ# வராக� எ1� � 
ெகா$1வா” எ�5 ெசா)Gமாயி�, அ	த ஆTவா�, “ேதவைதேய உன�/ வ	தன� 
ெச>கிேற�. ஓ� ச�திைய நம: ஓ� பராைய நம: இ�யாதி; அ�பிேக, இ	த 
உபகார� �/ நா6கF உன�/ எQவா5 ந�றி ெசG�த& ேபாகிேறா�? எ6கF 
உட), ெபா#F, ஆவி 9�5� உ�Cைடயேத யா/�, ஆனா), ஒ# வராக� ேக�ட 
விஷய�ைத& ப�றி நா� ஒ# வா��ைத வண�க� ட� ெதாிவி� � ெகாFகிேற�. 
அைத� ேகF. நீ ெசா)Gகிற காாியேமா ெபா � காாிய�. அத�/& ெபா  ஜன6கF 
பண� ேச�� � ெகா1&பேத ெபா#�த-ைடயதா/�. நா� ஒ#வ� ம��G� 
ைகயி*#	  பண� ெசலவி1த) ெபா#�தம�5. இQவிஷய�ைத& ப�றி நா6கF 
அ1�த வார� �ட& ேபாகிற ‘மீ��6’கி) ேபசி� தீ�மான� ெச>கிேறா�. அத� 
பிற/ நீ ெப#6க#ைண<ட� எ(	த#ள ேவ$1�. இ&ேபா  ேபா> வ#க. வ	ேத 
மாதர�” எ�5 ம5ெமாழி ெசா)*யC&பி வி1வா�.  
 
ஐேயா! எ�ன உலகமடா, இ	த ம$%லக�! ஒழியாத ஏமா�5, ஒழியாத வ3சைன, 
ஒழியாத கவைல, ஸாரமி)ைல, ஸ� � கிைடயா : உFOர& �8சியாி� � /ழலா> 
இ#�/� வாT�ைக; ஒQெவா#வC� ம�றவ� மீ  பழி �5கி�றா�. 
ஒQெவா#வC� த�னிPட&ப� வி�1வி�டா) எ)லா� ேநராக நட�/ெம�ற 
ந�பி�ைக<டேன தா� இ#�கிறா�, ஆனா), “நா� ஒ#வ� சாியாக இ#	தா) 
ேபா மா? ம�றவ�கைள ந�;வத�கிடமி)ைலேய” எ�5 நிைன�கிறா�. பிறைர 
ந�;வத�கிடமி)ைலெய�ெற$ணி ஏமா�5கிறா�. ஐேயா 9டா நீ 
ஏமா�5வதனா), -�ைன� கா��G� பர?பர ந�பி�ைக அதிகாி�  வி1ெம�றா 
நிைன�கிறா>? மனித ஜாதி�/ தீராத ேநா> ஒ�5 பி��தி#�கிற . மாறாத சாப�. 
இற6காத விஷ�. இத� ெபய� பண�.  
 
இ&ேப>�/ வண6/�ப� அவைன� J$�வி1வ  வி#&ப�; அதாவ  #சி 
நீ6கிய வி#&ப�; அறிவ�ற வி#&ப�; #சிஸஹிதமான வி#&ப-ைடேயா� 
க	தவ�கF. ஸ�திய ேலாக� க#வி.  
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இ�C� எ�தைனேயா கா�சிகF ம$%லக�தி*#	  எ1� � 
கா�டேவ$1ெம�ற எ$ண� என�/ இ#	த . ஆனா), பயன�ற 
இQ:லக�ைத& ப�றி அதிகமாக வி?தாி&ப  பயCைடய கா�யமாகா  எ�ப  
க#தி இ� ட� நி5�தி வி1கி�ேற�.  
------------  

11. 11. 11. 11. த�மேலாக�த�மேலாக�த�மேலாக�த�மேலாக�    
 
சில தின6களி� பிற/, ஒ# நாF ஞான ரத�தி) ஊ�	  த�மேலாக�தி�/& 
ேபாேன�. க	த�வ ேலாக�தி�/& ேபான:ட� ேதாி*#	  இற6கி யேத8ைசயாக� 
திாி	த ேபால, இ6/� ச3சாி�கலாெம�5 க#தி� ேதைர வி�1 இற6கிேன�. 
அ&ேபா , ெதளி	த வதன-�, அக�ற அட6கிய விழிகI�, க#ைமயாக8 L#FகF 
அைம	த தா�<�, வல�ைகயிேல ஒ# Lவ�<� ெகா$ட ஒ# வா*ப� எ� -�ேன 
வ	 , "ேதைர வி��ற6க ேவ$டா�. அதிேலேய இ#; நாC� ஏறி� 
ெகாFIகிேற�. உ�Cட� வ	  உன�/ இ	நா��� விஷய6கைள� 
கா$பி�கேவ$1� எ�5 என�/� த�மேதவைதயி� க�டைள" எ�றா�.  
 
நா� அவைன� க$ட:டேன, அவனிட� என�/ ஒ# விதமான அ8ச-� மதி&;� 
ஜனி�தன. அவைன& ேபா�ற  ைணவ� இ#	தா) பல அாிய விஷய6கF 
ெதாிவ ட�, ந�கதி<� ெபறலா� எ�5 என�/ எ�காரண�தாேலா மிக நி8சயமாக� 
ேதா�றிய . அ	த வா*ப� ேத�மீ  வ	  ஏறி�ெகா$டா�. ம5ப�<� அவைன 
ஒ#-ைற ஏற இற6க& பா��ேத�. ஆகா! எ�ன அ�;த வ�வ�! அவ� ேதக�திேல 
ஒ# L#6க) கிைடயா . ஒ# ேகாண) இ)ைல. அவன  அ6க6கெள)லா� த�த� 
இய�ைகயள:�/8 சிறி � மா5படாம) கணித ேதவைதயா) அைம�க&ப�டன 
ேபா�5 விள6கின. உட) -(வ � ஒ# பிரகாச� காண&ப�ட . அ  க	த�வ 
ேலாக�தவாிட� காண&ெப�ற மய�/	 த�ைம ெகா$ட 'லாகிாி'& பளபள&ப�5; 
இய�ைகயி� திகT8சி. பிரகி#தியிேல, மல�, ெச� -த*ய த�த� கைடைமகைள 
ேந�ைம<ற8 ெசG� � ெபா#Fகளிேல, ஓ� விதமான திகT8சி ெதாியவி)ைலயா? 
அQவைக& ப�ட . சாPடா6கமாக அவ� பாத�தி) வி(	  வண6கிேன�. அவ� 
"த�ம� சர," (அற�ைத ஒ(/) எ�5 ஆசீ�வாத� ெச>தா�. 
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பி�;, "மகேன, எ� ெபய� தப?. நா� இ	 நா��) வழி கா�1� ெதாழி) 
உைடயவ�. அவரவ�கF எQெவ� த#ம6கைள� காண வி#�;கிறா�கேளா 
அQவவ�ைற� கா�1ேவ�. 
 
திமி6கல -த) ;(வைர ஒQேவா#யி��/� அதத�/ாிய த#ம6கF உ$1. 
ந�ச�திர6கF Wாிய ச	திர� -தலாக அ%�கF வைர ஒQெவா# வ? :�/� 
உாிய த�ம6கI$1. ேமG�, ஒ�றி�ேக காலேதச வ��த மான6கI�/� த�கப� 
த#ம6கF மா5ப1கி�றன. அவ�ைறெய)லா� ஒQெவா�றாக& பா�� �ெகா$1 
வர ேவ$1மானா), பதினாயிர� வ#ஷ6கF ேபாதா. ஆதலா), நீ எ	த த�ம6கைள 
-�கியமாக அறிய வி#&ப-Fள  எ�5 /றி&பி1வாேயா, நா� அவ�ைற ம�1� 
உன�/� ெகா$1 கா�1ேவ�. ேவ5 பல விஷய6கைள<� நீ ெபா &பைடயாக& 
பா�� �ெகா$1 ேபாகலா�" எ�5 �றினா�. அத�/ நா�, "-னிவேர, நா� 
பிராமண த#ம�ைத<�, K�திாிய த#ம�ைத<� அறிய வி#�;கிேற�" எ�ேற�. 
 
"ந)ல , எ�Cட� வா; பிரதம�திேல அற�கட:ளி� ஆலய�தி) ேபா> வழிபா1 
ெச> வி�1 வரலா�" எ�றா�. இ#வ#� உட� ெச�ேறா�. 
 
இைடவழியி) எ�ன ெபா#FகF உFளெத�பைத& பா��க��ட -�யாதப� க$ 
9�� திற�/ -�பாக�Jய ெவ$ைம நிற6ெகா$ட ?ப�க�தா) மிக 
விசாலமாக� க�ட&ப�ட ஓ� ஆலய�தின#ேக வ	  ேச�	ேதா�. 
பி�;ற�தி*#	திற6கி� தேபா-னி -� ெச)ல, நா� அவைர� ெதாட�	 , 
அQவாலய� �/Fேள இ#வ#� ;/	ேதா�. "ஜயத�ம ராஜாய, ஜயயமாய, ஜய 
ைவவ?வதாயா, ஜய ஸூ�ய ேதஜ?விேன, ஜய மேஹா�ராய, ஜய மஹாசா	தாய," 
எ�ற ஒ*கF ேக�டன. எ� மன� தி1�கி�ட . ைக கா)கF ந16கின. 
உட�ெப)லா� ெவய��  வி�ட . பதறி& ேபா>, "-னிவேர, எ6ேக அைழ� 8 
ெச)Gகிறீ�?" எ�5 ேக�ேட�. "யம ச�னிதான� �/" எ�றா�. "ஏ�? ஐயா, 
எத�/?" எ�5 அலறிேன�. -னிவ� எ� ப�கமாக� தி#�பி எ� ெம>ைய� தடவி� 
தம  விசாலமான அ#F விழிகளி� பா�ைவைய என  க$களிேல ெசG�தி, 
"அ3சாேத, அற� �/ அ3சலாமா?" எ�றன�. என  ெபா5�தலாிய பய� ெதளி	  
வி1�ேபா) இ#	த . அத�/F 9�8ைச ேபா> வி(	  வி�ேட�. அ&ேபா1 சில 
கன:கF க$ேட�. 
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"ஆ! எ�ன தீய கன:கF! ெபாிய ெபாிய ;(�கF வ	  எ�ைன வி(6/வ  
ேபா*#	த . ஐேயா! எ�ன பாதக� ெச>ேதா நரக�தி) வ	  வி(	 வி�ேட�. 
நரக�தி) ெந#&பா) L1வா�கF, அ6க�ைதெய)லா� ெவ�� ெவ��8 சி�திரவைத 
ெச>வா�கF எ�5 ெசா�னா�கேள! அ&ப� ெய)லா� ெச>தாG6�ட நா� 
ெபா5�தி#&ேபேன, ெபா5�க -�யாத அLசி ெகா$ட உயி�கI�/� 
ெபா#FகI�/மிைடேய எ�ைன& ேபா�1 இ�ைச ெச>கிறா�கேள! ஈசா, 
அL�தமான எ$ண6கF எ$ணியத�/�, அL�தமான வ? �கைள 
வி#�பியத�/� இ வா த$டைன! ஐேயா! அ	த நாளி) ெதாியாம� 
ேபா>வி�டேத. உ�றா�, ந$ப�கF, அயலா�, எ)ேலா#� அL�த சி	ைதகளி) 
ஆT	தி#	தப�யா), அவ�கIைடய சகவாச�தால)லேவா, நாC� 
ெக�1&ேபா>வி�ேட�. என�/� ெதாியாேத," எ�5 �விேன�. 
 
"அேதா, அேதா, அேதா பா�! என�/� ெதாி	தவ�களாக எ�தைனேயா ேப� வ	  
நா� ப1�பா1கைளேய அCபவி� � ெகா$1 கிட�கிறா�கF. சில� எ�ைன� 
க$1 ெவ�கமைடகிறா�கF. ஓ� பிரமா$டமான ச6/ �8சியி� ெகா�;களி� கீT 
-க�ைத மைற� � ெகாFகிறா�கF. சில� எ�ைன� க$1 அ(கிறா�கF.  
 
அ&ப&பா! ந�ைத, ந$1, பா8ைச, ப)* - எ)லா� ெபாிய ெபாிய ஆகி#தி - 
இவ�றினிைடேய<�, இவ�ைற� கா��G� அL�த வ? �களினிைடேய<�, நா� 
க$ட அCபவ6கைள இ6ேக எ(த:� �8ச-$டாகிற . மானிட�கேள! அL�த 
எ$ண6கைள நீ�/6கF. அ�பினா) ெசா)Gகிேற�. அLசியான சி	தைனகF 
ேவ$டா� ஈசா, அன*ேல ேபா1�, எ�ைன அன*ேல ேபா1�. என�/ இ	த 
நிைல ேபா �, ேபா �. இனி& பாவ� ெச>யமா�ேட�" எ�5 �றி வி�மி வி�மி 
அ(ேத�. 
 
"பி� பா��கிேற�. எ�ைன ம�ேறாாிட�தி) ேபா��#	தா�கF. எ� ேமெல)லா� 
ேநா>கF ேதா�றி இ#	தன. காிய /Pட�, யாைன�கா), பKவாத�, Kய�, 
/�ம�; ஒ�றா, இர$டா? உட*ேல பிாிய6 ெகா$1 அத� ேபாஷைண�காக 
அத�ம6கF ெச><� 9ட�கேள, உ6கைள எ8சாி�கி�ேற�. ஐேயா! ஏ� 
ெக1கிறீ�கF?" 
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சிறி  ேநர� கழி	த . ெந#&;�/Fேள எ�ைன8 சில பிசாLகF ெகா$1 தFளின. 
ஆர�ப�தி) அன) வ	தாG� ெபாிதி)ைல எ�5 எ$ணிய நா� அன� /ழிைய� 
க$ட:ட� கா)களா) உைத� �, ப)லா) க�� �, ைகயா) ேமாதி<� அ	த& 
பிசாLகளிடமி#	  திமிறி�ெகாFள -ய�ேற�. "ஐேயா! அைவகI�/� தா� 
எ�ன பலமடா? எ�ைன ஒQெவா# ெந#&;� /ழியாக -ைறேய ேபா�1& ேபா�1 
எ1�தன. ேம) தபி�கிறேத, அ6க6கெள)லா� ேவகி�றனேவ. ஐேயா, ெவ�� 
ெவ�� ஆ��ைற8சிைய� ெதா6க வி1வ ேபா) என  ைககைள<�, கா)கைள<� 
ெதா6கவி1கிறா�கேள எ� -$ட�ைத� தீ&பாைறகளி) ேமா கிறா�கேள, 
எ�ைன எவ#� கா&பவ�களி)ைலயா? கா&பவ�களி)ைலயா? தேபா-னிேய, வ	  
ரKி�கமா�டாயா?" எ�5 கதறிேன�. 9�8ைச ெதளி	  க$கைள விழி� & 
பா��ேத�. 
 
தேபா-னி எ� -க�ைத நீரா)  ைட� , எ�ைன� J�கி நி5�தி� ெகா$1 தன  
அ#F விழிகளிேல நீ� ெபாழிய, "மகேன, இனி, நீ Lக� ெப5வா>. பிரா&த க#ம6கF 
அCபவி�தா ெலாழிய� தீரமா�டா. நீ க$ட கன:கைள எ)லா� மற	 வி1. -� 
ெச�ற  �ப�தி�/ இ&ேபா  நிைன�  வ#	 த) ேபைதைம. இனி, ந)லற 
வழியிேல நா� உ�ைன� ெகா$1 ேச��கி�ேற�. 'ஜய த�மராஜாய' எ�5 ெசா)" 
எ�றா�. 
 
"ஜய த�மராஜாய" எ�5 வாT�திேன�. பி�; பல வைள:& பாைதகளி� வழிேய 
L�றி8 L�றி எ�ைன� ெகா$1 ேபா>, -னிவ� த�மராஜாவி� சைபயிேல 
ெகா$1 ேச��தா�. பளி6/� தள�, பளி6/8 Lவ�கF, பளி6/� J$கF, வயிர8 
சி6காதன�. அத� கீேழ ெபா�னா� ெச>ய&ப�ட பா�;, ;* இவ�றி� 
உ#வ6கF நL6கி� கிட	தன. சபா ம$டப�தி�/ ேம)விதான� கிைடயா . 
ஆகாயேம �ைர. Wாிய கிரண6கF ேநேர த�மராஜாவி� -�மீ  வ	  
வி(கி�றன; அவ#ைடய ர�தின ம/ட�ைத ஜா^வ)யமாக8 ெச>கி�றன. 
W�ய/மாரனாதலா), அவைன<� அவ� சைபயிGFேளாைர<� W�ய கிரண6கF 
Lடவி)ைல ெய�5 ெதாி	  ெகா$ேட�. ெந#&ைப ெந#&; L1மா? 
த�மராஜாவி� ம/ட� �/ ேநேர உயர ஓ� அ�கினி வாF இைடவானிேல ெபாறிகF 
பற�/மா5 தக தக ெவ�5 ஒளி ,சி நி�கி�ற . இ  த�ம� �/ ரKைண. 
த�ம�ைத& பிற�  �ப&ப1�த வ	தா) அவ� தைலயிG�, த�ம� தாேன சிறி  
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தவ5மாயி� அத� தைலயிG� இQவாF வி(	  நாச&ப1�திவி1� எ�ப  
அறி	ேத�. 
 
த�மராஜாவி� -க�ைத& பா��ேத�. பால க6காதர திலகாி� -க� 8 சாய) 
ெகா3ச� ெத�ப�ட . இேலசான சாய). ஆனா), த�மராஜா தாேம காலமாதலா), 
கால�தினா) மனித� -க�தி) ஏ�ப1�த&ப1� சிைத:கF அவ#ைடய திQவிய 
வதன�தி) காண&படவி)ைல. ெபா� வ�ண-ைடய � வயிர ஸார6 ெகா$ட � 
ஆகிய ஒ# அ�;த உேலாக�திேல வா�� , அதCFேள மகா ச�தி ெகா$ட உயி�� 
திகT8சி ெசG�த&ப��#�கிற  ேபால விள6கி�5. 
 
இ�தைன�/� ேமேல, அ#�ேஜாதி ��தா1கி�ற . த�ம� இர�கமி)லாத  எ�5 
நா� பல சமய6களி) நிைன�தி#�கிேற�. சி6காதன�ைத& ேபாலேவ ெந3ச-� 
வயிர�தா) ெச>ய&ப�டதாக இ#�கலாெம�5 நிைன�ேத�. அ  பிைழ. த�ம� 
பKபாதம�ற . /#�ட�; இ)லாத . ஆனா), அ#I� விேவக-� கல	  
வா��க&ப�ட வி�கிரக� த�ம�. 
 
தேபா-னி எ�ைன� ெகா$1 த�மராஜாவி� தி#-�ேன நி5�தினா�. த#ம� 
-கமல�	  "வ#க" எ�5 ெசா)*, "ஓ�" எ�5 ஆசீ�வதி�தா�. அவ� வா>திற�/ 
-�பாகேவ நா� அவ� தாளி) ,T	  சாPடா6கமாக வண6கி அவ� பாத 
விர)கைள� க$ணீரா) நைன� வி�1 எ(	  நி�ேற�. 
 
த�ம� எ�ைன ேநா�கி "உன  பாவ6கெள)லா� நீ6கி& ேபாயின. உ� 
/ைறகெள)லா� தீ�	  நீ பாி��ண� ெப5� மா��க�திேல ெச)வத�/� 
த/தி<ைடயவனா> வி�டா>. இனி இ	திாிய வி#�திகளிேல உ� மன� 
ெச)லமா�டா . அ�ப& ெபா#Fகளிேல ஆைச ைவ�கமா�டா>. ஆணவ�திேல 
அட6கி நி�க மா�டா>. மன� உ� வச&ப�1 நீ ெசா�னப� ெய)லா� ேக�/�. 
தேபா-னி நீ வி#�பியைதெய)லா� கா�1வா�. உன�/ ம6கள -$டா/க!" 
எ�றா�. அவைன ம5ப�<� வண6கி விைட ெப�5�ெகா$ேட�.  
 
அட�	தேதா� கா���/ எ�ைன -னி அைழ� 8 ெச�றா�. அதன#ேக 
ஏற�/ைறய இ#ப  சிறிய �ைர ,1கIFள ஒ# கிராம�. ஒQெவா# �ைர 
,�ைட<� WT	  ஒ# ேதா�ட�. ,1கF ெந#�கமாக8 ேச�	தி#�கவி)ைல. 
வி?தாரமான இைடகF வி�1� க�ட&ப��#	தன. வன&;, L�த�, 
வண6/த�/ாிய எளிைம எ�C� இ� 9�5 /ண6கI�/� ஒQெவா# ,1� 
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இல�கியமாக விள6கி�5. அLசியான ேதா�றேமC�, நா�றேமC�, அ6/ ேத�� 
ேத�& பா��தாG� கிைடயா . அQவன�திG� அதி L�தமாயி#	த ,���/F 
நாC� -னிவC� ெச�ேறா�. அ6ேக ஒ# பிராமண� விசாலமான ேதாFகI�, 
ஞான8 Lட� வி1� -க-�, பர	த க$கI�, ெவI�  நீ$ட தா�<� 
உைடயவனாக ,�றி#	தா�. 
 
அவC� ெகதிேர ஐ	தா5 சிPய�கF Lவ�கF ைகயிேல ைவ� �ெகா$1 பாட6 
ேக�1� ெகா$�#	தா�கF. நாC� தேபா-னி<� ேபான:ட� எ6கI�/ 
வழ�க&ப� உபசார6கF �றி உ�கார ைவ�  வி�1, மாணா�க�கைள ேநா�கி: - 
 
"ம�கேள, இ�ைற�/& பாட� ேபா �, ேபா> வா#6கF" எ�றா�.  
 
நா� "பாட� நட� 6கF. நா6கF இைடeறாக வ	தைத� க#தேவ$டா�" 
எ�ேற�. அத�/& பிராமண� "அதனா) பாதகமி)ைல. ஏ�ெகனேவ பாட�ைத 
-��/� ேநரமா>வி�ட . அத�ேக�ப நீ6கI� வ	  ேச�	தீ�கF. உ6கF 
வரவினா) பாட�தி�/ வி�கினமி)ைல. இ	த உலக�தி) அவரவ� த�ம ேசைவ�/ 
வி�கின6கF ஏ�படமா�டா" எ�5 �றினா�.  
 
தேபா-னி அ	த உபா�தியாயைர ேநா�கி, "க$வாசாாியாேர, இவ�கF எ�ன 
பாட� ப�� �ெகா$�#	தா�கF?" எ�5 ேக�டா�. அத�/� க$வ� "இவ�கF 
கணிதசா?திர� ப��கிறா�கF" எ�றா�. 
 
தேபா-னி : - "-� நா� வ#�ேபா  சி�ப சா?திர� ெசா)*� ெகா1� � 
ெகா$�#	தீ�கேள?" 
 
க$வ� :- "ஆ�, அவ�கF ெதாழிலாளிகF. இ&ேபா  இ#	தவ�கF பிரம, K�திாிய 
எ�C� இர$1 வ/&;கைள8 ேச�	தவ�கF." 
 
"ச�வ சா?திர6களி� கட)" எ�5 நா� வா>�/Fேள ெசா)*� ெகா$ேட�. 
 
அ ேக�ட க$வ� :- "அ&ப� ெயா�5மி)ைல. என�/ ேவதா	த சா?திர�, த�ம 
சா?திர� இவ�ைற� தவிர8 சி�ப�, கணித� எ�ற இர$1தா� ெதாி<�. வ	  
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ேக�/� மாணா�க�கI�/� ெதாி	தைத8 ெசா)*� ெகா1�கிேற�. அ  என  
த�ம�" எ�றா�.  
 
இQவள: ேநர�தி� பிற/ தேபா-னி க$வாசாாியாாிட� எ�ைன8 L��� கா��, 
"இவ#�/& பிராமண த�ம�ைத� கா�டேவ$1 ெம�பதாக� த6களிட� அைழ�  
வ	தி#�கிேற�" எ�றா�. க$வ� ;�னைகெச> , "ஆகா! ச�வ த�ம6கI�/� 
தாேம 9ல?தானமா யி#�/�ேபா , எ�ைன ஒ# ெபா#ளாக� க#தி வ	த  
விய&ேப. தம  க�டைள� கிண6கி அவ� ேக�பெத)லா� �5� கடைமைய8 
சிரேம�ெகா$�#�கிேற�" எ�றன�. என�/� ெதாட�க -தலாகேவ இ#	த 
ஆவைல எQவாேறா அட�கி ைவ� �ெகா$�#	ேத�. இ&ேபா  அவ� 
ெசா)ைல� ேக�1 மகிT8சியைட	தவனா>, அQவாசாாியனிட� நியாய?தல�திேல 
சாKியிட� ேக�ப  ேபா) - ஆனா) வண�க�, ப�தி, சிர�ைத, இவ�5ட� - 
ேகFவிகF ேசானாமாாியாக& ெபாழி	ேத�. அவ#� ச*&பி)லாம), ஐய	திாிபற 
ம5ெமாழிகF L#6க8ெசா)* விள6க ைவ� � ெகா$1 வ	தா�.  
 
சில ேகFவிகைள<� உ�தர6கைள<� இ6ேக /றி&பி1கி�ேற�. 
 
ேகFவி : - "?வாமி. ஒ#வ� பிற�/� ேபாேத பிராமணனாக& பிற�கிறானா? 
அ)ல  பயி�சியா) பிராமணனாகிறானா?" 
 
உ�தர� : - "பிற�/�ேபா  மனித�கெள)லா� மி#க6களாக& பிற�கிறா�கF. 
பயி�சியினாG� /ண க�ம6களினாG� ெவQேவ5 வ�ண�தினராகி�றா�கF. 
"சா � வ�$ய� மயா ?#Pட� /ணக�ம விபாகச:" எ�5 பகவா� ெசா)* 
யி#�கிறா�." 
 
ேகFவி :- "?வாமி, இ	த விதி அCபவ�தி) இ#�கிறதா?" 
 
உ�தர� :- "ஆ�, என  பிதா K�திாிய�; நா� பிராமண�; எ� ம�கF ப�னிர$1 
ேபாி) ஒ#வைன ம�1ேம பிராமண காாிய6கI�/� ெதாி	ெத1�தி#�கிேற�. 
ம�றவ�கைளெய)லா� பிர�ம, K�திாிய, ைவசிய எ�ற 9�5 வ�ண6களி� 
காாிய6கI�/ அவரவ�களி� த/தி, Lபாவ� -த*யவ�ைற� க#தி, உாியவா5 
பயிG�ப� ெச>தி#�கிேற�."  
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ேகFவி :- "ம$%லக�திேல பாரதேதச�தி)தா� வ�ணா சிரம ேபத6கF 
இ#�கி�றன. அ6ேக தா� ெசா)வ  ேபால நட�கவி)ைலேய?"  
 
உ�தர� :- "பாரத ேதச�தி)தா� வ�ணாசிரம ேபத6களி#&பதாக8 ெசா)வ  பிைழ. 
சகல ேதச6களிG� உ$1. ஆனா) பாரத ேதச�தி)தா� வ�ணாசிரம ெநறி 
சீ�ெக�1 ேபாயி#�கி�ற . ��வ�திேல பாரத ேதச�தி) வ�ணாசிரம ெநறி நா� 
ெசா)வ  ேபால�தா� இ#	த . அத�/ அ	 நா��GFள ேவத6கF, 
உபநிஷ� �கF. ;ராண6கF, இதிஹாஸ6கF -த*ய சகல U)கI� சாKி. 
இ&ேபா  பாரத நா�ைட� தவிர ம�ெற)லா நா1களிG� பகவா� ெசா)*ய 
-ைறதா� நைடெப�5 வ#கிற . பாரத நா��) அ�-ைற தவறி வி�ட . அ  
ப�றிேய, அ	நா��ன�, வ5ைம, ேநா>, அ�ைம� தன� எ�ற இழி:களிேல 
,T	தி#�கிறா�கF." 
 
ேகFவி: - "பிராமண த�ம6கைள என�/& ேபாதைன ெச>ய ேவ$1�." 
 
உ�தர�: - "ச6கிரகமாக8 ெசா)Gகிேற�. பிராமண வ�ண�தா� ஒ# ஜன ச9க�தி� 
அறி:8 ெச)வ�தி�/� காவலாளிகF; அறி:& பயி#�/ உழவ�கF. அவரவ� 
த�த�மா) இய�ற சா?திர6கைள& ப��  ைவ� � ெகா$1 அவ�ைற 
ெவQேவ5 வ�ண�தா#�/ உாிைம ேநா�கி� க�பி�க ேவ$1�. அQவா5 
க�பி&பத�/, தம  உண: ம���/ ேம�ப�ட எQவிதமான கிரய-� 
வா6கலாகா . 'எவ� ,��) ம5நாF ஆகார�தி�/ இ�ேற ெந) ேச��  
ைவ�க&ப��#�கிறேதா அவ� பிராமண� ஆகமா�டா�' எ�5 யா�ஞ வ)கிய� 
ெசா)கிறா�. 
 
"ஜன6கI�/ ஏ�பட���ய  �ப6கI�ெக)லா� அறிவி�ைமேய காரண 
மாதலாG�, அ	த அறிவி�ைம ஏ�படாம� பா கா&பேத பிராமண� கடைம 
யாதலாG� பிராமண�கேள ெபா5&பாளிகளாவா�கF. ஜன6கI�/F W�திர த�ம� 
/ைற	  ேபானா), அ&ேபா  பிராமண�  
 
W�திர த�ம ேபாதைனேய -த) ெதாழிலாக� ெகா$1 நா��) உ$ைமயான 
W�திர�கைள அதிக&ப1�த ேவ$1�. ைவசிய த�ம� /ைற	தா), அறி: 
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வ/&பின� தா� ைவசிய U) க�ப � க�பி&ப ேம -த� கடைமயாக� ெகா$1, 
ைகயி) அக&ப�டவ�கைளெய)லா� ெம>யான ைவசியரா�கி வி1வா�கF. 
K�திாிய த�ம6தி�/�, பிராமண த�ம�தி�/� ஊன� வர இட6ெகா1�கேவ 
�டா . K�திாிய பிராமண த�ம6கI�/ ஊன� ேநாி1மாயி� ஜன ச9க� 
-(வ ேம Kீணமைட	  ேபா>வி1�. 
 
"அ&ப� ஏேதC� மகா விப�  ேநாிட���ய த#ண�தி), `அவரவ� த�த� 
த�ம6கைள ம�1ேம க#தி நி�ேபா�, ம�றவ� த�ம6கைள நாேம� க#தேவ$1�' 
எ�5 L�மா இ#�த) �டா . ,1 தீ&ப�றி எாி<�ேபா , தக&ப� த� 
காாிய?தல�தி�/�, மக� பFளி��ட�தி�/�, ெப$கF �3ேசாைல�/�, தா> 
ேகாயிG�/�, ேவைல�கார� கா> கிழ6/கF வா6/� ெபா#�1� கைட�/�, 
பாிசாரக� சைமயG�காக� த$ணீ#�/�, உ)லாசமாக& ;ற&ப�1� 
ெகா$�#�கலாமா? ெந#&ைப அவி�க -யல ேவ$�ய  எ)ேலா#�/� கடைம. 
காாிய?தல�தி�/& ேபாவைத& ப�றி& பிற/ பா�� � ெகாFளலா�; 
ேகாயி)கைள<�, பFளி��ட6கைள<� கFவ� ெகா$1ேபா> விடமா�டா�; 
ம5நாF கவனி� � ெகாFளலா�. விைளயா�1�/& ��ெகா>  வ#த) 
ெபாித�5; கா>கிழ6/கF ெபாிதி)ைல; சைமய) ெபாிதி)ைல. ,��ேல 
ப�றியி#�/� ெந#&ைப அவி&ப  தா� ெபாி . அத�/�தா� எ)ேலா#� பா1பட 
ேவ$1�. க*யிேல வ�ண ேவ5பா1கF ெபா>; ெவ5� ஏமா�5. பாரத நா�ைட& 
பி நீ� ேக�S�, பாரத நா��) இ&ேபா  க* <க�. ஆனா), இ�C� இர$1 
9�5 தைல-ைறகளி) க*<க� நீ6கி� கி#த<க� பிற�க&ேபாகி�ற . அ&ேபா  
அ	த நா��ேல உ$ைமயான வ�ணாசிரம ேபத6கF ஏ�ப�1 விள6/�. 
இ&ேபாதி#�/� வ3சைன& ேபத6கF நீ6கிவி1�.  
 
"பாரமா��திக�திேல பிர�மஞான -ைடயவேன பிராமண� எ�ற ெபய#�/� 
த/தி<ைடயவனாவா�. 'வ^ரஸூசிைக' எ�ற உபநிஷ�திேல இைத ேந��தியாக 
எ1�  விள�கியி#�கி�றா�. ஆனாG�, விவகார�திேல உலக�தா#�/ 
அறி:&பயி�சி ெகா1�/� வ/&பின� பிராமணராவா�கF. சகலவிதமான 
U)களிG� பயி�சி ெகா$�#�த), அதைன உலக�தா#�/& ேபாதைன ெச> , 
உலக� � ெதாழி)கெள)லா� இனி  நட&பத�/ ஆதரவாயி#�த), ெலௗகிக& 
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ெப#ைமகளிேல ஆைசயி)லாைம - இைவேய L#6க8 ெசா)Gமிட� & பிராமண 
த�ம�தி� சாரா�ச6களா/�" எ�5 -��தா�. 
 
ேபசி -�	த:ட� திSெர�5 எ(	  ெவளிேய ேபானா�. உடேன தி#�பி 
எ6களிட� வ	  ச	தியா தியான�தி�/ ேநரமா> வி�டெத�5 ெதாிவி�தா�. 
9வ#� எ(	 , கிராம�தி�/ ெவளிேய சிறி  Jர� �/ அ&பா) மா3ேசாைலைய 
ய1� Fள ஆ�ற6கைர�/8 ெச�ேறா�. W�ய ேகாள� ேம�றிைச வான�திேல பாதி 
மைற	தி#	த . ேமக6கF எ)லா� ெந#&;� தீ:கF ேபால� ேதா�றின. பிரகி#தி 
ேதவி அ�;தமான அழ/ட� விள6கினF. அ�த#ண�தி) ?நாந� -�� � 
தனி�தனியாக� Jர�தி) உ�கா�	  ெகா$1 -னிவ�கF இ#வ#� பிர�ம� 
தியான�திேல அம�	தி#	தன�. நா� "ஓ�" எ�5 ெஜபி�  சா	தி ேதவிைய 
வாி�கலாயிேன�.  
 
ஜபதப6கF -�� � ெகா$1 ம5ப�<� க$வ -னிவாி� ,���/ வ	ேதா�. 
அ6/ நாC� தேபா -னிவ#� அவாிட� விைடெப�5� ெகாFள வி#�பி8 சில 
வா��ைதகF ெசா�ேனா�. அத�/� க$வ�, "இரா& ெபா(தா>வி�ட . தா� 
இ#வ#� இ�றிரைவ என  சி5 /�*ேலேய கழி� � ெகா$1 ேபாக ேவ$1�" 
எ�றா�.  
 
'என�/ உடேன, "ம5நாF காைல ஆகார�தி�/ ,��ேல ெந) ைவ�தி#&பவ� 
பிராமணனாக மா�டா�" எ�5 ெசா)*ய வசன� ஞாபக�தி�/ வ	த . ஆதலா) 
அவ� மிக:� எளியவராயி#&பாெர�ப  க#தி "ேவ$�யதி)ைல. நா6கF ெச�5 
வ#கிேறா�, தய:ெச>  ம�னி�க ேவ$1�" எ�ேற�. 
 
க$வ-னி�/ என  ஹி#தய� ெதாி	  வி�ட . 
 
"சேகாதரா, த�ம-Fள இட�தி) வ5ைம கிைடயா . நீ� அைத&ப�றி ேயாசி�க 
ேவ$டா�. தய:ெச>  இQவிர: த6கிேய ேபாகேவ$1�" எ�றா�. 
 
என�/ ெவ�க� ெபா5�க -�யவி)ைல. தைல/னி	  வி�ேட�. -னிவ�கF 
இ#வ#� ;�னைக ெச>தா�கF. பி�;, இரா&ெபா(ைத அ6ேகேய கழி&பதாக� 
தீ�மான� ெச>  ெகா$ேடா�. 
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க$வ� ,�1 நைடயிேல ஓ� பாயி�மீ  உ�கா�	தி#	தேபா , க	த�வ ேலாக�தி) 
Lக	த மாளிைகயி� மாட�திேல ப�வத /மாாி<ட� ப3சைணமீ  உ�கா�	தி#	த 
ெபா(ைத� கா��G�, எ� மனதி) அதிக சா	தி ஏ�ப�1 விள6கி�5. க$வ#� 
தேபா -னிவ#� ேவதா	த விசாரைண ெச>ய� ெதாட6கினா�கF. தேபா-னிவ� 
விவகார�தி� ந1விேல சில அ#ைமயான விஷய6கF ெசா)*ன�. அ&ேபா  
க$வ#ைடய ப�தினி<� வ	  உ�கா�	  ெகா$1 சிரவண� ெச>தாF.  
 
க$வ#ைடய ப�தினிைய ேநா�/�ேபா , ேவத6களிேல ப��தி#�/� ைம�ேரயி 
-த*ய ?திாீகளி� சி�திர� மனவிழியிேல எ(	த . க�;, ெதளி:, அட�க�, 
அறி:, தைய எ�ற /ண6கF அைன� � அ	த ேதவிைய8 WT	  விைளயா�� 
ெகா$�#	தன. -னிவ�களி� ஜீவகைள ச�பாஷைண ரஸ�தா) இய�க�தி) 
விள6/வ �, ேதவியி� ஜீவகைள அட�க�தி) ஒளி�வ �, ஒ&; ேநா�/�ேபா  
மிக நா�றாயி#	த . சிறி  ேநர�தி�/ அ&பா) க$வாி� /மார� வ	  தாயி� 
ப�க�திேல உ�கா�	தா�. ஆ! இ	த வா*பைன� தவேவட�திேல க$டேபா  எ� 
மன� ெபா5�கவி)ைல. இவைன ராஜ /மாரனாக அ-த விழிெகா$ட 
மாத�கேளா1 ெகா3சி�ெகா$�#�க& பா��க ேவ$1�. இவைன8 
ேசனாதிபதியாக வா*ப ,ர�கF ேச�	தி#�/� ைச�ய -க�திேல பா��க 
ேவ$1�. கிரக கண6கைள அைழ� � ெகா$1 பால Wாிய� -�வ#வைத& 
ேபா*#�/� இவC�கா மர:ாி? இவC�கா ெவ5� தானிய-�, கா> கனிகI� 
ேச�	த உண:? இவC�கா Lைன நீ�&பான�? இவC�கா இைடவிடாத ஏ�1� 
கவைல, கடபட விவகார�? -னிவ� ப�னிர$1 /மார�களிேல தவ�தி�ெக�5 
இவைன� ெதாி	ெத1�த  பிைழெய�5 எ� சி	ைத�/& ;ல&ப�ட . நா� இ&ப� 
ேயாசைன ெச>  ெகா$�#�/�ேபாேத -னிவ�களி� ேவதா	த த��க� 
-�	 வி�ட . தேபா-னி எ� சி	ைதைய விழியா) ேந#�/ ேநராக& பா��தவ� 
ேபா�5, "இ�தைன ராஜ லKண� வா>	த /மாரைன� தா� பிராமண த�ம�தி�/ 
எ1� � ெகா$1, ம�ற& பிFைளகைள ெய)லா� ெவளிேய அC&பி வி�டைம�/ 
-கா	தர� ெதாிவி�க ேவ$1�" எ�5 க$வாிட� ேக�டா�. 
 
க$வ� மகைன ேநா�கி� "/ழ	தா>, இ�ைற�/ ேசாதிஷ�திேல - அதாவ , 
வான�  கிரக நK�திர6கைள அள�/� கணித U). எ#ைம மா1 
ெக�1&ேபானா), வழிெசா)ல& ப��/� பல Uல�5 - தாிசனா&பியாஸ� 
(பா�� & பழக)) ெச>ய ேவ$�ய தினமாயி�ேற. நீ தனிேய ேபாயி#	  நK�திர 
?தான6கைள8 சாியாக� ெதாி	 ெகா$1 வா" எ�5 ெசா)* அC&பிவி�டா�. 
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மகைன& ப�றி& ;கT8சியாக8 சில வா��ைதகF ெசா)ல ேநாி1மாதலா), அவ�ைற 
அவ� காதி) வி(�ப� ெசா)ல -னிவ#�/ வி#&பமி)ைல. /மார� ெவளிேய 
ெச�றா�. பி�; -னிவ� பி�வ#மா5 ெசா)லலாயின�:- 
 
"அத�ம�ைத� ெகா)வைத� கா��G�, அ3ஞான�ைத� ெகா)வத�/ அதிக 
,ர�த�ைம ேவ$1�. ஜன6கI�/ சாீர ச�ப	தமான இ�ைமகைள� தவி��  
ரKி&ப  W�திர, ைவசிய�கF கடைம. த�ம�ைத K�திாிய� ரKி�கிறா�. நா� 
-�; ெசா)*யப�, ஞான�ைத& பிராமண� ச�ரKைண ெச>கிறா�. 
பிராமணC�/ அளவ�ற ,�ய� ேவ$1�. அளவ�ற ேதஜ? ேவ$1�. அளவ�ற 
திட-� பரா�கிரம-� ேவ$1�. அ3ஞான�தி� பைடகF எ$ண�றன. அ3ஞான 
ஊ�5 வ�ற வ�ற� ெதாைலயா . அ3ஞான வி#K�தி� ேவ� ஆதிேசஷ� 
-�வைரயிேல உ$1. அ&பைடகைள ெவ)வ �, அQg�ைற வ�ற�&ப �, அ	த 
விஷமர�ைத ேவர5&ப �, சாமா�யமான காாியம�5. 
 
"மகாபாரத& ேபாாிேல, பா��தைனவிட� கி#PணC�/ ேவைல அதிக�. 
கி#PணC�/ எQவள: ேவைல<$ேடா, அQவள:, ேவைல ேவதவியாச#�/ 
-$1."  
 
நானாவிதமான விஷய6கைள&ப�றி ச�பாஷைண ெச> வி�1, இேலசான 
ஆகார-$1, பி� நி�திைர�/& ேபா>வி�ேடா�. ம5நாF காைலயி) எ(	  
தேபா-னிவ#� நாC� நி�யாCPடான6கF -�� � ெகா$1, ச�தியராம� 
எ�ற K�ாிய ,ரCைடய மாளிைக�/8 ெச�ேறா�. தேபா -னிவ� வரைவ� 
ேக�ட:டேன, ச�தியராம� எதி�ெகா$1 வ	 , உபசார6கF ேபசி ஓ� 
ம$டப�தி�/ அைழ� & ேபா>, எ6கைள ஆசன6களிேல அம�வி� � தாC� 
,�றி#	தா�. -னிவ� ெம)ல எ� கைதைய� ெதாட6கினா�. � தன  
,ர�ேதாFகF /G6க நைக� & பி�, "நா� காவலாளி, என�/8 சா ாியமாக:�, 
ெதளிவாக:� ஒ# விஷய�ைத எ1�  உபேதசி�/� திறைம கிைடயா . ேமG� 
த#மராஜCைடய ேசைன� தைலவ�களி) எ�னிG� K�திாிய /ண6களிேல 
சிற	ேதா� பல� இ#�கி�றா�கF. அவ�கைள ெய)லா� வி�1� த#ம 
தி#Pடா	தமாக அ�ேயைன� ெதாி	  ெகா$டைத, நா� பா�கியமாக� 
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க# கி�ேறனாயிC�,என  த/தியி�ைமைய& ப�றிய உண�8சி எ� மனதி*#	  
மாறவி)ைல" எ�றா�. 
 
பி�;, எ�ைன ேநா�கி, "தா� ேகFவிகF ேக�டா) எ�னா) இய�றம�1� 
ம5ெமாழிகF ெசா)* ச	ேதக நிவ��தி ெச>ய� கா�தி#�கிேற�" எ�5 �றினா�. 
 
"K�திாியC�/ாிய கடைமகளிேல, -த�ப�ட �, ம�ற� கடைமகI�ெக)லா� 
ஆதார-மாகிய 9லத�ம� யா ? அைத என�/� ெதளி:ற� �றேவ$1�" 
எ�ேற�. 
 
-�ேன ,�றி#	த ,ரCைடய சி6க -க�திேல ஒளி ,சி�5. க$கF அறி:& 
ெபா#ைள உமிTவன ேபால� ேதா�றின. உட) -(வதிG� ஒ# ;திய திகT8சி<�, 
�ாி&;� க$ேட�. 
 
பரவசமைட	  /# ெசா)G� வசன6கைள அRபவ நிைலயி*#�/� சீட� 
ேக�ப ேபால அட6காத தாக� ட� ேக�கலாயிேன�.  
 
"மி�திரா, K�திாியCைடய கடைமகF பலவ�றி�/� எ  தா> எ�5 ேக�டா>. 
K�திாியCைடய -ய�சிகI�ெக)லா� அ�யிGFள ஊ�ெற  ெவ�5 
வினவினா>. அதைன8 ெசா)Gகிேற�, ேகF. அ  ேபா�! ேபா�தா� 
K�திாியCைடய -த) த#ம�. ேபா�தா� உ$ைமயான K�திாியC�/ 98L. 
ேபாேர அவCைடய உயி�. எ	த Kண�திேல ேபாைர நி5� கி�றாேனா, அ	த� 
கண�திேல K�திாிய� ேப�யா> வி1கிறா�. பி�; அவ� மர�, அவ� பிேரத�, 
அவ� ெபா>, அவ� ேபLத�காிய இகT8சியாக -��கி�றா�. மி�திரா, நா� 
உன�/ ேவதா	த சா?திர� ெசா)ல���யவன�5. அத�ம� ஆதியிேல எ&ப� 
உ$டாயி�ெற�பைத நம  -னிவ� ேபா�ற ஞானிகளிட� ேக�1� ெதாி	 ெகாF. 
ஆனா), ஒ# ெச>தி ம�1� நா� அறிேவ�. அத�ம� எ&ேபா � நம  -�ேன 
நி�கி�ற . எத� ெபா#�1 நி�கி�ற ? உ� ைகயா) ெகாைல<$1 சா/� 
ெபா#�டாக. அ  எ�ன ெசா)Gகிற ? 'அ&பா, உ� ைகயிேல<Fள ேகாடாிைய 
எ� தைலயிேல அ��  எ� தைலைய இர$1 �றாக& பிள	  வி1' எ�5 
ெசா)Gகிற . 
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"அத�ம6கF ர�த �ஜ-ைடயைவ. ெகா)ல�ெகா)ல ேம�ேமG� பிற	 ெகா$ேட 
யி#�/�. K�திாியCைடய கடைம யாெத�றா) அவ�ைற� த� உயி#Fளவைர 
ெவ��� தFளி�ெகா$ேட யி#�க ேவ$1�. நாFேதா5� W�ய� இ#ைள8 L�றி8 
L�றி�  ர�தி� ெகாைல ெச> ெகா$1 வ#கிறா�. Wாியேன -தலாவ  
K�திாிய�. எ6கF /ல� �/& பிதா மக�. 
 
"அத�ம நாச�தி�காக& ேபா� ெச> ெகா$ேட யி#&ப தா� K�திாிய 
த#மெம�5 ெசா�ேன�. அ�ெதாழிG�/ உாிய பயி�சி<� சாதன6கI� ைக� 
ெகாFIத) அவசியெம�5 �5த) மிைகயா�" எ�5 -��தா�.  
 
நி�தியமாக இ#�/� அத�ம6கைள நா� அ��க� ெகா)வதி)தா� எ�ன 
பிரேயாஜன� எ�ெற$ணி� திைக�கலாேன�. அ	த� ேகFவிைய ச�தியராமனிட� 
ேக�டத�/ அவ� சிறிேதC� மய6/த*�றி& பி� வ#மா5 உ�தரமளி�தா�. 
 
"தேமா/ண� ேக�கி�ற ேகFவி! மி�திரா, க�ம� (ெதாழி)) ெச>யாம) மனித� 
அைர KணேமC� இ#�க -�யா . நீ வி#�பினாG�, வி#�பாவி�டாG� 
ெதாழி) ெச> ெகா$ேட யி#�கேவ$1� எ�ப  விதி. அ	த� க�ம�ைத� 
கடலைல&ப�ட  #�;ேபால8 ெச>யாம), W�யைன ேபால8 ெச>வ  
ெப#ைமய)லவா? சாதாரண சாீர Lக6கைள& ப�றிய காாிய6களிேல �ட மனித� 
இQவித ேயாசைன ெச>வதி)ைல. ஓயாம) அ(�கா/� உடைல நி�திய� ஏ� 
த$ணீரா) க(வ ேவ$1�? க(வ� க(வ அ தா� ேம�ேமG� அL�த& 
ப�1�ெகா$1 வ#கிறேத, எ�5 ேயாசி�  எவேனC� ?நாந� இ)லாம) 
இ#�கிறானா? கண�திேல ேதா�றி அழி<� உடG�/8 ெச><� உபசார� 
நிர	தரமாகிய த�ம� �/8 ெச>யலாகாதா? 
 
"ேமG�, அத�ம� த�ம�தி�/ உண:. ஆதலா) த�ம� இ#�/�வைர அ :� 
இ#	ேத தீ#�. இ  நியாயேம. அத�ம� -�றிG� இற	  W�யமா>& 
ேபா>வி1மானா), பி�; த�ம� உ$ண உணவி)லாம) தாC� ம�	 வி1�" 
எ�றா�. 
 
த�ம ேலாக�தி) என�/ ெந16கால� வசி�/� பா�கியமி)ைல. K�திாிய 
,ரCைடய ,�ைடவி�1 ெவளிேயறிய பிற/ பலவிட6கI�/ எ�ைன� தேபா 
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-னிவ� ெகா$1 ெச�றா�. அத� பிற/ ஜீரணமாகாத ஓ� உண: 
ெந1ேநர�தி�க&பா) வயி�5 வ*<$டா�/வ  ேபால, என  ;$ணிய�தா) 
எாி�க&படாத ஓ� க�ம� ஏேதா ஓ� 9ைலயினி�5 ெவளி&ப�1 எ� உFள�திேல 
த�ம சாதைன�/ விேராதமாகிய ஓ� வி#&ப�ைத� ெகா$1 Rைழ	த . 
தேபா-னிவ� என�/& பல தா�மிக& ; ைமகைள� கா��� ெகா$�#�/�ேபாேத 
அQவி#&ப� மீ�1மீ�1� என  ஹி#தய�தி) கிைள� � ெகா$�#	த .  
 
சில தின6கI�க&பா), ஒ# சமய� எ�ைன� தனிேய வி�1வி�1� தேபா-னி 
ஏேதா ேவைலயாக& ேபாயி#	தா�. பிரார&த க�ம& பய�! நா� 
தனிேயயி#�/�ேபா  நீசமன� இேலசாக& ப�வத/மாாியி� உ#வ�ைத� ெகா$1 
எதிேர நி5�திய . 'ஆ! எ�ன இ�பமாயி#	த  அ	த� கால�!' எ�5 நிைன�ேத�. 
 
எதிேர நி�ற ேமாகன வி�கிரக� இ�C� - சிறி  ெந#6கி�5. நா� அைத� த(:� 
ெபா#�டாக எ(	ேத�. என  ைககI�கிைடேய மி� ெவ�1 -� ப�வத/மாாி 
வ	  நி�றாF. இதTகேளா1 இதT ெபா#�தி ஒ# Kண� ேமாக பரவச�திேல 
இ#	ேத�. இர$1 9�5 �மிகF இ�	  வி(	த ேபால& "பேட�" எ�5 ஒ# 
ச&த� ேக�ட . "ேகா" எ�றலறி 9�8ைச ேபா�1 வி(	ேத�. 
 
க$ைண விழி� & பா��/�ேபா  பைழய தி#வ)*� ேகணியி) பைழய 
இட�திேல எ�ைன8 L�றி8 சில� விசிறி� ெகா$1 நி�பைத� க$ேட�. "எ�ன 
ெச>கிறீ�கF" எ�5 ேக�டத�/, "நீ ேப>க$டவ�ேபால அலறினா>. நா6கF 
வ	  பா��/�ேபா  98சி)லாம*#	த . பலவிதமான ைச�ேயாபசார6கF 
ெச>தபிற/ இ&ேபா  98L வி1கிறா>" எ�றா�கF.  
 
"ஐேயா, 98L& ேபாயி#	தாG� ெபாிய காாியமி)ைலேய, த�ம�ைத� 
தவறிவி�ேடேன!" எ�5 �றி� க$ணீ� சி	திேன�. 
 

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


