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Source:Source:Source:Source:    
அறி�� கைதக
  �� 
�தமி�� காவல�, கைலமாமணி, 
டா�ட� கி. ஆ. ெப. வி�வநாத�, �.�� 
பாாி நிைலய�, 184,பிரா�ேவ ெச"ைன 600 108 
த$ பதி%&: 1984  இர(டா� பதி%& : 1992   )"றா� பதி%& : 1998 
பதி%& : உாிைம+ைடய, 
விைல 35 - 00 
அ-சி�ேடா� : . ெவ/கேட0வரா அ-சக�, 
7/40, கிழ�2 ெச��� ெத3,  பர/கிமைல, ெச"ைன - 600 016. 
----------- 

பதி��ைரபதி��ைரபதி��ைரபதி��ைர    
 
கைதக
 ம�4த கால� இ,. கைத ெசா5ேவா3� ெப3கி+
ளன�. ஆனா5 
ெவளிவ3� கைதக
 ெப3�பா8� ெபா9,ேபா�2� கைதகளாக��, அழி�� 
கைதகளாக�ேம விள/2கி"றன. இ, நா��$2 ந"ைம தராத ேபா�2 எ"� 
க3,பவ� பல�. 
 
கைதகைள இனிைமயாக- ெசா5ல�� ேவ(;�; அ4த� கைதகைள� க$2� பி<� 
ெந<ச/களிேல ந5லறி�- �ட�கைள+� ஏ$றேவ(;�. ந5லறி� ெப$ற ம�கேள 
ந5லவ�களாக விள/2வா�க
 ந5லவ�க
 வா9� நாேட ந5ல நாடாக�� 
விள/2�; அ4த ந5லறிவி" வள�-சி�2� கைதக
 ெபாி,� உத��. 
 
தமிழ�க
 ந5லவ�களாக�� வ5லவ�களாக�� ெநறிேயா; வாழேவ(;� எ"� 
க3,பவ� டா�ட� �தமி�� காவல�, கி. ஆ. ெப. வி�வாத� அவ�க
. இ4த 
ேநா�கி5 அவ�க
 அாிய பல க3�,- ெச5வ/கைள வழ/கி வ3கி"றா�க
. 
இ%ேபா,, ‘"அறி�� கைதக
 ��'’ எ">� இ4த �ைல+�, அ3ேளா;� 
அ"ேபா;� ஆ�கி� த4,
ளா�க
. 
 
இ�தைகய அ3ைமயான கைதகைள- �ைவயாக�� இனிைமயாக�� அைம�,, 
அவ$ைற �5வ�வி5 ெவளியி�; மகிழ எ/க?�2 வா@%பளி�த �தமி��  
காவல� அவ�க?�2 எ/க
 ந"றி+� வண�க� உாியன. 

—     பாாி நிைலய�தா� 
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எ	
ைரஎ	
ைரஎ	
ைரஎ	
ைர    
 
“அறி�� கைதக
 ��” இ"� ெவளிவ3கிற,. சி5 ப��தைவ. சில பா��தைவ. சி5 
ேக�டைவ சில க$பைன. 
 
இைவ அைன�,� தமிழி5, தமிழாி", தமிழக�தி" ெசா�,�க
. இைவ அழி4, 
ேபா2�ப� வி�;விட �யாதைவ. 
 
சிறிேயா3�, ெபாிேயா3� கைதகைள வி3�பி %��2� கால� இ,. ஆகேவ, 
கைதகைள% ப�%பத" )ல� அறிைவ வள��,�ெகா(; ந5வழியி5 நட�க இ� 
கைதக
 ,ைண &ாி+� என ந�&கிேற". தமிழக ம�க
 ப��,% பய" ெப�வ, 
ந5ல,. 
 
எ" �5க
 பலவ$ைற+� ெவளியி�; உத�கிற பாாி நிைலய�தா3�2�, அ-சி�; 
உத�கிற மா3தி அ-சக�தின��2� எ" ந"றி+�, வண�க�. 
 
தி3-சிரா%ப
ளி -81 த/கள"பி$2ாிய, 
12 - 8 - 1984     கி. ஆ. ெப. வி�வாத� 
---------------   

ெபாளட�க�ெபாளட�க�ெபாளட�க�ெபாளட�க�    
 
IIII. . . . அறி�� கைதக�அறி�� கைதக�அறி�� கைதக�அறி�� கைதக�    
1. க5வி+� க5லாைம+� 19. ேகாவி5 ெசா�,  
2. க3மி+� த3மி+� 20. தைல தீபாவளி 
3. க3மி�தன� சி�கன� 21. நாி+� Bைன+� 
4. க(ட,� ேக�ட,� 22. பைனமர� ஒணா/ெகா�+� 
5. ெகா
?� 2�, ெவ�;� 23. க3ேவ%பிைல+� தா��த%ப�ேடா3� 
6. ,ர/2 )<சிக
 24. ேபராசிாிய� ேத�ய மனித" 
7. ெபா">� ெபாாி விள/கா+� 25. சி�தா4த� ேவதா4த� 
8. D( ேப-� 26. 2ழ4ைத வள�%& 
9. ேபாகாத இட� 27. கைல EF�க� 
10. வி�ேடாாியா மகாராணி+�  28. திைர%பட/க
 
         ஐ4தா� ஜா�ஜு� 29. ைவர� Jழா/க58� 
11. ெப( ேக�ட5 30. ேமா�ச� நரக� 
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12. $பக5 ெச@யி" பி$பக5  31. இள4,றவி+� திய ,றவி+� 
              விைள+� 32. நா; எ/ேக ேபாகிற,? 
13. தி3டைன விர��ய க9ைத  33.  ெமா�ைட�தைல�2- �/க� உ(டா? 
14. அபாய� உபாய� 34. ப��க ைவ�2� ைற 
15. இ3 கிளிக
 35. நம�2 நாேம எதிாி 
16. தியாக� கைத 36. கிளி+� ஒநா+� 
17. இ"ெசாவி" சிற%&   
18. ெபா,� ெதா(;  
--------------------- 
IIIIIIII.  .  .  .  நா�� ம�க��நா�� ம�க��நா�� ம�க��நா�� ம�க��    
37. அ�கால இைசயறி� 39. தலாளி�2� திறைம இ5ைல 
38. �3�;� தி3�;� 40. இ, எ"ன உலகமடா?  
----------------  
IIIIIIIIIIII. . . . ���ப����ப����ப����ப�    
41. தி3மண D; 50. ேவைல வா/2� தலாளி 
42. திதி ெகா;�த5 51. ம3மக"களி" அறி�� திறைம 
43. நாி+� திரா�ைச+� 52. அற�தா5 வ3வேத இ"ப� 
44. ெச��யா3� காக� 53. மா%பி
ைள ேத;த5 
45. த"ன�பி�ைக 54. நா� தி34,ேவாமா? 
46. என�2 எ"ன ெசா5கிறீ�க
? 55. ப4த�ேல பாக$கா@ 
47. சவாாி� 2திைர 56. )�த மா%பி
ைள 
48. இ5ைல; ேபா 57. நீதிபதியி" மக" 
49. ��2 ��டவ
  
---------------  
IVIVIVIV. . . . ச�க�ச�க�ச�க�ச�க�    
58. சீ�தி3�த�94 
------------ 
5. 5. 5. 5. அர� அர� அர� அர� ----    அரசிய!அரசிய!அரசிய!அரசிய!    
59. யா� தவ�? 65. அைம-ச� பதவி 
60. ெபாியா3� ராஜாஜி+� 66. ப5ல�2� க"��2��+� 
61. இ4தி &2�,� கைத 67. உ
L� நிைலைம 
62. இளவரச>� அரச>� 68. நா" ெசா5லவி5ைல 
63. 2ர/2� 23வி+� 69. எ9வா@, பயனிைல 
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64. உலக� ேபா-�  
--------------------- 
VI VI VI VI . . . . ெமாழிெமாழிெமாழிெமாழி    
70. கM� - தி3-சி% &லவ�க
 73. வாைழ%பழ� 
71. நா�டா3� ப(�தமணி+� 74. மர�கவி% &லவ� 
72. தி3. வி. க. - மைறமைலய�க
  
-------------- 
VIIVIIVIIVII. . . . ம"#வ�ம"#வ�ம"#வ�ம"#வ�    
75. அக�திய3� ேதைரய3� 77. இ3 2ர/கி" ைக-சா� 
76. க;�கா@ ைவ�திய� 
------------------ 
VIIIVIIIVIIIVIII. . . . நைக%�ைவநைக%�ைவநைக%�ைவநைக%�ைவ    
78. ஊ�வல� 89.  சி4தைன ெச58� வழி 
79. அரச>� அறிஞ>� 90.  ஒ$�ைம�காக 
80. சா�சி�காராி" ெசா�, மதி%& 91.  ெத"ைன மர�தி5 &5 பி;/கிய, 
81. வரத ந<ைசய பி
ைள 92.  ந(பனி" ஆேலாசைன 
82. ேதா5வியி8� மகி�-சி 93.  பார� க9��2% ப9�த ேகா�� 
83. விைலேய$ற� 94.  2ளி�காய ேநரமி5ைல 
84. ந5ல ைவ�திய� 95.   மறதி 
85. 23�� சீட�க?� 96. ச��கைர சா%பிடாேத 
86. எ3ைம மா; ெசா5வைத  97. மனித 2ண� 
         ந�ப ேவ(டா� 98.  எ, அறி�? 
87. கைரேய�த5 99. ச/ககால �5களி5 ஒ3 கா�சி 
88. நைட+� உைட+� 100. எ%ேபா, &�தி வ3� 
----------- 
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அறி�� கைதக�அறி�� கைதக�அறி�� கைதக�அறி�� கைதக�    
1. 1. 1. 1. க!வி&� க!லாைம&�க!வி&� க!லாைம&�க!வி&� க!லாைம&�க!வி&� க!லாைம&�    

 
கவிராஜ� ெஜகDர பா(�யனா� ஒ3 ெப3� &லவ�. க�டெபா�ம" மரபிேல 
வ4தவ�. மிக�� சிற4, விள/கிய தமி�% ெப3/கவிஞ�. 
 
ஒ3நா
 ம,ைரயிேல நா" அவ3ட" ேபசி� ெகா(�34த சமய�தி5, 
 
சி$�ாாி�34, அவைர% பா��க ஒ3வ� வ4தி34தா�. அவைர� க(ட,� ெஜகDர 
பா(�ய� எ"ேனா; ேப�வைத நி��திவி�;, 
 
‘வா3/க
, அம3/க
, எ"ன ெச@தி?’  - எ"� ேக�டா�. 
 
அத$2 அவ�, ‘ஒ"�மி5ைல, த/கைள% பா��க வ4ேத"!’ எ"றா�. 
‘பா��தாயி$ேற; பி" எ"ன ெச@தி’ எ"� ம�ப�+� ேக�டா�. வ4தவ� அத$2�, 
தி3�ப� தி3�ப -  
 
‘ஒ"�மி5ைல, த/கைள% பா��க வ4ேத" எ"ேற ெசா"னா�. கவிராஜ� சிறி, 
ேயாசி�,  -  ச$�% ேபசி அ>%ப எ(ணி,  
 
'த/க?�2� 2ழ4ைத உ(டா?’ எ"� ேக�டா�. ‘இ3�கிறா", ஒேர ைபய"’  - 
எ"றா� வ4தவ�. ‘எ"ன ப��தி3�கிறா"? - எ"� இவ� ேக�க - வ4தவ� ‘எ/ேக 
ப��தா", ஒ"�� ப��கவி5ைல’ எ"�. ெசா5ல, கவிஞ� -  ‘எ"ன ெச@கிறா"? -  
எ"� ேக�க, அவ� - ‘D��ேல இர(; எ3ைமக
 ேம@�,� ெகா(�3�கிறா"’ 
எ"� ெசா"னா�. உடேன கவிராய� எ94,, அவைர எழ-ெச@,, த��� ெகா;�,, 
ெவளி வாயி$ப� வைர அைழ�,� ெகா(; ேபா@ நி"�, 
 
‘இனி யாராவ, 'உ/க?�2 எ�தைன எ3ைமக
’ எ"� ேக�டா5, ‘இர(;’ எ"� 
ெசா5ல ேவ(டா�. )"� எ3ைமக
 உ(; எ"� ெசா58/க
’ எ"� ெசா5� 
அவைர வழிய>%பி வி�டா�. 
 
க5லாைமயி" இழிைவ� கவிஞ� உண��திய,  -  கால� பல கட4,� எ" 
உ
ள�ைத வி�; அகலவி5ைல. 
------------  
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2. 2. 2. 2. கமி&� தமி&�கமி&� தமி&�கமி&� தமி&�கமி&� தமி&�    

 
இர(; ெப3<ெச5வ�க
 ஒ� ஊாிேல வா�4, வ4தா�க
. ஒ3வ" த3மி; 
ம$றவ" க3மி, ஒேர நாளி5 இ3வ3ேம இற4, வி�டன�. அPQாின� திர(; 
வ4, இர(; பிண�ைத+� ஒேர ேநர�தி5 எ;�,- ெச"� �;கா��5 எாி�க- 
ெச@தன�, இர(; சடல/க?� தனி�தனிேய எாி4, ெகா(�3�கி"றன. 
 
அ%ேபா, த3மியி" உடைல- �$றி- R�4,. ஊாி5 உ
ள யாவ3�, 
 

'ஐேயா அ
ளி� ெகா;�த ைக எாிகிறேத, 
இ" ெசா5 Jறி வா��திய வா@ எாிகிறேத, 
எ5ேலா3� வாழ எ(ணிய ெந<� எாிகிறேத.’ 

 
எ"� அ9, &ல�பி� ெகா(�34தன�. 
 
ஆனா5, க3மியி" சடல� எாி+� இட�திேலா ஒ3வ� Jட இ5ைல. 
 
வ
?வ� ஒ3வ� ம�;� நி"� மிக� ,� ,��,% பதறி அ9, ெகா(�34தா�. 
ஊரவ� எ5லா��2� வ
?வ�ேம5 ேகாப� வ4த,. 
 
அவ�களிேல ஒ3வ" ,ணி4,, ‘த/களிட� ேக�க� Jடா,தா", எ"றா8� 
ேக�கிேற" - எ"� ெசா5�, 
 
‘நா/க
 எ5லா�, த3மி சடல� ப$றி எாிகிறேத எ"� இ/ேக நி"� அவ" &க� 
ெப3ைம ெசா5� அ9கி"ேறா�’ -  க3மி எாி+� இட�திேல நீ/க
 ம�;� நி"� 
அ9கிறீ�கேள, எ"ன காரண�? எ"� ேக�; வி�டா". 
 
அத$2 வ
?வ� -  “இ"ப�திேல ஈ�,வ�2� இ"ப� எ"� ஒ"� உ(;. 
இ5லாத ம$றவ�க�2� த" ெபா3ைள வாாி வழ/கி%, ெப$�� ெகா(ட ம�களி" 
க� மல�4, மகி�-சியைடவைத� க(; தா� மகி�-சி+�வ, - அ4த இ"ப� 
எ%ப� இ3�2� எ"பைத (த3மி) அவ" வா�நா
 9,� ெச@, மகி�4,, 
மகி�4, - சவி�,% ேபா@ எாிகிறா". 
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இ4த% பாவி% பய5 (க3மி) அPவி"ப� எ%ப� இ3�2� எ"� அறியாமேல மாி�, 
எாிகி"றாேன ஐேயா - எ"�, அலறி அழேவ(�ய இட�, அ, வ5ல; இ, - 
எ"றா�. 
 
அ"� வ
?வரா5 ‘ஈைகயி" சிற%&’ ஊரா� எ5ேலா��2� உண�விேல ைத�, 
ஊ"றிய,. பி" ஈ� ,வ�2� இ"ப�திேல திைள�, வா�4தன�. 
 
நா� இ"�தா" உண�கி"ேறா�. நா� அ%ப� வா�கி"ேறாமா? இனிேய>� 
வா�ேவாமா? 
 
 - என- சி4தி�க- ெச@கிற,. இ� 2ற
. 
 

ஈ�,வ�2� இ"ப� அறியா�ெகா5 தாைடைம 
ைவ�திழ�2� வ"க ணவ�  -  2ற
 

----------- 
3. 3. 3. 3. கமி"தன)� சி�கன)�கமி"தன)� சி�கன)�கமி"தன)� சி�கன)�கமி"தன)� சி�கன)�    

 
ப
ளி வாச5 க�டேவ(;ெம"� எ(ணிய ம�5வி நபி நாயகமவ�களிட� ெச"� 
ெபா3
 ேவ(; ெம"� ேக�டா�. அவ� ஒ3 ெச5வைன� 2றி%பி�; அவனிட� 
ேக�;% ெப��ப� அ>%பினா�. 
 
அ%ப�ேய ம�5வி+� ெச5வைன� காண- ெச"ற ேபா,, அ/ேக  -  
 
ேவைல�காரைன� ைகைய மட�கி மர�தி5 ைவ�,� க�� - 2�, 10 2�தி� 
ெகா(�34தா" ெச5வ". ‘ஏ" இ%ப�’ - எ"� அ3கி5 உ
ளவைர� ேக�க, 
 
“ேவைல�கார" கைடயி5 ப3%& வா/கி வ3� ேபா, வழியி5 10 ப3%& 
சி4திவி�டானா�, அத$காக 10 2�,க
 அவைன� 2�தி� ெகா(�3�கிறா" 
ெச5வ4த"” எ"றா". 
 
 - இ, ேக�ட,�, ம�5வி பய4,, பண� ேக�காமேல தி3�பி வ4, வி�டா�.  
 
பி", நபி ெப3மானா� ம�5�ைய ‘ெச5வ" எPவள� ெகா;�தா"?’ எ"� ேக�க, 
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“அ/ேக ெச5வ", த" ேவைல�கார" ப�, ப3%& சி4தியத$2% ப�, 2�, 2�தி� 
ெகா(�34தா". அைத% பா��,% பய4, நா" ேக�காமேல தி3�பி வ4, 
வி�ேட"" - எ"றா�. 
 
“இ%ேபா, ேபா@� ேக?�”  - எ"� நாயக�தி" க�டைள பிற4த,. 
 
ம�5வி - சி� ந;�க�,ட" அ% பண�காரனிட� ேபானா�. அ%ேபா, அ/ேக, 
அவ", 
 
ஒ3 ேவைல�காரைன� Tணிேல க��ைவ�, ச��காேல அ��, - 10 ெசா�; 
இர�த� எ;�க அ��,� ெகா(�3%பைத� க(டா�. அ, எ"ன எ"� ப�க�தி5 
உ
ளவ�கைள� ேக�க, 
 
‘அவ" எ(ெண@ வா/கி வ3�ேபா, 10 ெசா�; சி4திவி�டா". அத$2 அவ" 
உட�ேல ர�த� 10 ெசா�; எ;�க- ச��கா5 அ��கிறா�க
' -  
 
இ, ெசா5ல� ேக�ட,� ம�5வி ந;/கி, பண�காரனிட� ெச"� ேக�காம5 
தி3�பினா�. நாயகமிட� வ4தேபா, -  
 
‘எPவள� பண� ெகா;�தா�?’ எ"� ெப3மானா� ேக�கேவ - ச��கா5 அ��, 
ர�த� எ;�த கைதைய- ெசா5�, 
 
இ�மாதிாி% ேப�வழிகளிட� ெச"�, ந5ல காாிய�,�2 (ப
ளி வாச5 க�ட) பண� 
ேக�க நா� J�கிற,. அ-சமாக இ3�கிற, - பய4, வ4, வி�ேட" எ"� ம�5வி 
ெசா"ன,�, 'மீ(;� ேபா@� ேக?�’ - எ"� ெப3மானா� உ�தரவிடேவ, 
 
ம�5வி ெச"றா�. ந5ல ேவைளயாக, அ/ேக க; நிக�-சிெயா"�� நைடெபற 
வி5ைல. ெச5வ4தைன� க(ட,�, அ"&ட" வரேவ$�, "வ4த காாிய� எ"ன?” 
என வினவினா". 
 
தா" ப
ளிவாச5 க��� ெகா(�3%பதாக�� அத$2% ெபா3
 ேவ(� 
வ4தி3%பதாக�� ம�5வி Jறினா�. 
 
ெச5வ� ேக�டா� - 'அ4த ஊாி5 ப
ளி வாச5 இ5ைலயா?’ 
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ம�5வி  -  ‘ஆமா�: இ5ைல.’ 
 
ெச5வ�  -  ‘எ"ன ெசலவா2�?’ எ"னிட� எPவள� எதி�பா��கிறீ�க
?’ -   
 
ம�5வி  -  ெசல� (ப
ளி வாச5 க�ட) ஒ3 ல�ச Mபா@ ஆ2�. ந� ஊைர- 
�$றி+
ள சில� 50,000 M. வR��க �� ெச@,
ளன�. தா/க
 ஒ3 ெப34 
ெதாைகயாக M. 50, 000 ெகா;�தா5 ந5ல, எ"� ெசா"னா�. 
 
உடேன அ%பண�கார�, ஒ3 ல�ச Mபா+� ம�5வியிட� ெகா(; வ4, ெகா;�,, 
 
“உடேன ப
ளிவாச5 க�ட� ெதாட/2/க
 ம$றவ�களிட� ெச"� பண� 
வR��க - கால�ைத� கட�தி� ெகா(�3�க ேவ(டா� - " 
 
“ந5ல பணிைய உடேன ெச@+/க
" - எ"� Jறி அ>%பினா�. 
 
ம�5வி�2 - ‘எ"னடா இ,? -  எ"� தைல �$றிய,. 
 
10 ப3%& சி4தினத$2 10 2�, 2�தினா". 
 
10 ெசா�; எ(ெண@�2 10 ெசா�; இர�த� எ;�க ச��கா5 அ��தா". 
 
 - இ%ப�%ப�ட க3மி - நா� M. 50,000 ேக�டா5, ஒ3 ல�ச� எ;�,� 
ெகா;�கி"றாேன - ‘இ, எ"ன வி4ைத?’ 
 
எ"� விய4, எ(ணி� கல�க$�, நபி ெப3மா" அவ�களிட� ெச"�, 
 
‘க3மியி" நட�ைத &ாியவி5ைலேய, காரண� எ"ன?’ - எ"� ம�5வி ேக�டா�. 
 
ெப3மானா� : 
 
‘நீ அவைன� க3மி எ"� நிைன�த, தவ� - அவ" எ4த% ெபா3ைள+� 
பாழா�காம8� Dண��காம8� சி�கனமாக இ34, ெபா3
கைள- ேசமி�, 
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ைவ�ததனா5தா" ெச5வ� ேச��க �4த,. இ%ப� ந5ல காாிய�,�2 அ
ளி 
வழ/க�� �4த, - எ"� விள�கமாக எ;�, விள�பினா�. 
 
நபியி" விள�க� ேக�ட பி"& - சி�கன� ேவ�, க3மி�தன� ேவ� - எ"ப, 
ம�5வி�2% &ாி4த,. 
 
நம�� �ாி*ததாநம�� �ாி*ததாநம�� �ாி*ததாநம�� �ாி*ததா!!!!’’’’    
 
எ�; ைம5 Tர� உ
ள ஊ3�2 20 Mபா த4, (டா�சி) வாடைக வ(� 
ஏறி%ேபாவ, ‘இட�ப�’.  
 
அேத Tர�, ஊ3�2 ேப34, (ப0) ேபாகிற, எ"றா5 50 கா� ெகா;�, அதி5 
ஏறி% பயண� ெச@வ, ‘சி�கன�’. 
 
அ,�� ெகா;%ப, ஏ" எ"� 5 கா��2 அவ5 கடைல வா/கி� தி"� ெகா(ேட 
நட%ப, ‘க3மி�தன�’ 
 
ஐ��, ஆயிர� Mபா எ"� விைல+
ள ப�டாைட &டைவகைள வா/கி� க�� 
வா�வ, ‘ட�ப�’ 
 
T@ைமயான எளிய - அழகான ஆைட (&டைவ) அணிவ, ‘சி�கன�’. 
 
அ%ப�யி"றி, அ9�2ைட+� கிழிச5 ,ணி+� ைதய5 ெதாி+�ப� உ;�தி� 
ெகா(ேட இ3%ப, ‘க3மி�தன�’. 
 
இPவாறாக, நம�2 ஏ$ற ைறயி5 ந� உ
ள�தி5 பதியைவ�,� ெகா(டா5, ந� 
வா�விேல ஒளி+� மகி�-சி+� உ(டா2�,  -  
 
இத$2� இல�கண� உ(;. 
 
அஃ, - ேதைவ�2 ேம5 ெசல� ெச@வ, ‘இட�ப�’ 
 ேதைவயி" அள� ெசல� ெச@வ, ‘சி�கன�’ 
 ேதைவ�2� ெசல� ெச@யாத, ‘க3மி�தன�’ 
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இதி�34, சி�கன� எ,? 
 
க3மி�தன� எ,? - எ"� நம�2 ந"றாக% &ாிகி"ற,. 
 
நம�2 ம�;� &ாி4,...எ"ன? ந� இ5ல�தி5 
 
உ
ள ஒPெவா3வ3�2� &ாியைவ�, - வாழ ைவ%பேத ந5ல,. 
---------- 

4.  4.  4.  4.  க+ட#� ேக-ட#�க+ட#� ேக-ட#�க+ட#� ேக-ட#�க+ட#� ேக-ட#�    
 
ேமைல நா��ேல எ9�தாள" ஒ3வ" - அவ" �5க
 மிக ேவகமாக% பரவின. 
எ5ேலா3� ப��க வி3�பின�. அவ>�2% &க� ேம8� ேம8� ஓ/கிய,. 
 
இ�தைன�2� அவ" ஒ3 ப�%பாளி+� அ5ல": ப�டதாாி+� அ5ல"; 
எ9�தாள>ம5ல"; ேப-சாள8ம5ல"; ஒ3 2திைர வ(� ஒ�;பவ". 
 
ப�திாிைக நி3ப�க
 அவனிட� ெந3/கி -  ‘உன�2�தா" ப��க�ெதாியாேத? நீ 
ப��ததி5ைலேய? எ%ப� �லாசிாிய" ஆனா@? இPவள� ெப3ைம, &க�-சி 
எ/2� பரவி வ3கிற,. ெபாிய ப�டதாாிக?� எ9�தாள�க?� உ"ைன� காண% 
ெபாறாைம% ப;கிறா�கேள! நீ எ9திய த5 �5 எ,? - எ"� ேக�டா�க
. 
 
அத$2 அவ" -  
 
நா" எ9திய த5 ��" ெபய� -  ‘க(ட,� ேக�ட,�’ - எ"� ெசா"னா". 
 
ப�திாிைக நி3ப�க
 தி3�பி% ேபா@வி�டா�க
. 
 
இதி�34, ெதாிவ, எ"ன? 
 
அவ" ெவ$றி யைட4த வழி : 
 
அவ" ஒ3 வ(�ேயா��. பல3� வ(�யி5 பயண� ெச@வா�க
. எ5ேலா3� 
ேபசிய (அவரவ� 2;�ப) ச/கதிகைள எ5லா� ேக�;, அைதேய ஒ3 �லாக 
எ9தியி3�கிறா". 
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வ(�யி5 பயண� ெச@+� ேபா, - ெப3�பா"ைமேயா� வ(�ேயா�� - அவ" 
ஒ3 மனித" வ(��2
 இ3%பதாகேவ நிைன%பதி5ைல. தா/க
 ம�;ேம 
இ3%பதாக எ(ணி�ெகா(;, எ4த நிக�-சிகைள+� - இரகசிய/கைள+� ேபசி 
வி;கிறா�க
. ஏைழ த5 பண�கார� வைர+
ள பலர, வா��ைக - நைடைற - 
சி�க5 - அ5ல, -  ,யர� எ5லா� எ%ப� எ%ப� வா�கிறா�கேளா - 
அைவெய5லா� ேக�;
ளதனா5 - அ%ப�ேய �லாக எ9தேவ - எ5ேலா3ைடய 
உ
ள�தி8� ந"2 ைத�த,. 
 
“த/க
 வா��ைகேயா; அ, மிக�� ஒ��யி3�கிற,. ெதாியாத ெச@திக
 பல 
ெதாிய ைவ�க%ப;கி"றன. &ாியாத ெச@திக
 &ாிய ைவ�க%ப;கி"றன.” 
 
ஆகேவ, அவ" எ9திய த5 �5 பல ல�ச�கண� கான (ப�க
 பிரதிக
) 
வி$பைன யாயின. 
 
அவ" ெபாிய எ9�தாள" ஆனா". 
 
அ;�த பதி%&க
 பல ல�ச�கண�கி5 வி$பைன யாகாம5 எ"ன ெச@+�? 
 
ந5ல எ9�தாளனாக, �லாசிாியனாக விள/க ஒ3வ" ப�%பாளியாக ப�டதாாியாக 
ேவ(;ெம"பதி5ைல; அ>பவ� ஒ"ேற ேபா,� என� ெதாிகிற,. 
------------- 

5. 5. 5. 5. ெகா��� �"# ெவ-��ெகா��� �"# ெவ-��ெகா��� �"# ெவ-��ெகா��� �"# ெவ-��    
 
அ9�2 )�ைடகைள இற�கியபி" க9ைதகைள "ன/கா5கைள ம�;� க�� 
ேமயவி�டா" சலைவ� ெதாழிலாளி. அைவ ெவளியி5 ேபா@ ேம@4, 
ெகா(�34தன. 
 
அ%ேபா, அPவிட�தி5 2திைர%பைட ஒ"� வ4திற/க, 2திைரகளி" ேசண�ைத 
இற�கி, ெகா
?� &58� ெகா;�,, அவ$றி" அ8%&�தீர உட5கைள� 
ேத@�,� வி�டன� ேபா�Dர�க
. 
 
இ,க(ட க9ைதக
, இைவ+� ந�ைம% ேபா5 தா" இ3�கி"றன. இைவக?�2 
ம�;� எ"ன ெகா
?, &58, ேத@%&, சிற%&! நம�2� இ�மாதிாி எ5லா� ெச@ய 
ேவ(;� என ந� எஜமானாிட� நா� ெசா5ல ேவ(;� எ"� �� ெச@தன. 
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ச$� ேநர�திேலேய ேவெறா3 2திைர%பைட அ/ேக வ4த,; ேபா� )(ட,. 
 
பல 2திைரக?�2 2�,� ெவ�;� வி94தன. தைல, கா5க
 றி4தன. 
 
இைத+� பா��த க9ைதக
 -  
 
நம�2� ெகா
?� ேவ(டா�, இ4த� 2�, ெவ�;� ேவ(டா� எ"�, உடேன 
தம�2
 �� ெச@, ெகா(டன. 
 
நா� எPவள��ெகPவள� இ"ப/கைள எதி�பா��கிேறாேமா அPவள��கPவள� 
,"ப/க?� ஏ$ப;� எ"பைத இதனா5 அறிய �கிற,. 
---------- 

6. 6. 6. 6. #ர.� �/சிக�#ர.� �/சிக�#ர.� �/சிக�#ர.� �/சிக�    
 
அ;�த ஊாி5 நிக9� த� உறவின� தி3மண�,�2 அவசிய� ேபாக 
ேவ(�யி34த, தலாளி�2. ேவைல�காரனிட� வ(�ைய� க�ட- ெசா"னா�. 
இர� 10 மணி�2 வ(�+� &ற%ப�ட,. வ(�ேயா��+� உற/கிவி�டா". 
தலாளி+� வ(�யி5 ஏறி அம�4த,� உற/கிவி�டா�. வ(� ஒ��ெகா(ேட 
இ34த, ெவ2 ேநர� ஆனபி"& தலாளி விழி�,� ெகா(; வ(� ஒ��ைய% 
பா��, “ஊ� வ4, வி�டதா?” எ"� ேக�டா�. அத$2 அவ", “எஜமா"! வ(� 
நம, D�ைட- �$றி�தா" ஒ�� ெகா(�3�கிற,” எ"றா". “ஏ(டா இ%ப�?” 
எ"றா�. வ3�த�ேதா;. “சாமி T�க�தி5 ெச�2 மா�ைட% B��வி�ேட", அ, 
D��ேல �$றி- �$றி வ3கிற,” எ"றா" வ(�ேயா��. 
 
உடேன தலாளி ேகாபமாக “ேவ� மா�ைட% B�� வ(�ைய- சீ�கிர� ஒ�;” 
எ"� ெசா5�வி�; ம�ப�+� உற/கிவி�டா�. வ(�ேயா��+� அைத 
அவி��,வி�; ேவ� மா�ைட� ெகா(; வ4, B�� வி�;, அவ>� 
உற/கிவி�டா". வ(�+� ஒ�� ெகா(�34த,. 
 
ெபா9, வி�+� ேநர�தி5 தலாளி விழி�,, ‘எ/ேக ஊ� வ4,வி�டதா?’ எ"� 
ேக�டா�. உடேன வ(� ஒ�� விழி�,� ெகா(; “சாமி வ(� நம, 
D�ட(ைடேயதா" ஒ��கி��3�2, ம"னி�கF�. நா" ,ர�க� கல�க�திேல 
ஏ�, (ஏ$ற� இைற�கிற) மா�ைட� க��வி�ேட". அ, "ேன ேபாக�� 
பி"ேன வ3வ,மாகேவ இ3�கிற,. எ"ன ெச@ேவ"?” எ"றா". 
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எ"ன ெச@வா" எசமான"? "& T/கினா"; இ%ேபா, விழி�கிறா"? 
 
எ%ப�? T/2)<சி தலாளி+�, T/2)<சி ேவைலயா?�. இ%ப�+� நா��5 
சில3ைடய வா��ைகக
 நைடெப$� வ3கி"றன. 
-----------  

7. 7. 7. 7. ெபா	
� ெபாாி விள.கா&�ெபா	
� ெபாாி விள.கா&�ெபா	
� ெபாாி விள.கா&�ெபா	
� ெபாாி விள.கா&�    
 
ஒ3 கிழவ" தா" ேத�ய சி� ெபா3ைள� தா>� உ(ணாம5, பிற��2� 
வழ/காம5 ெபா"க��யாக, ெபாாிவிள/காயள� உ3��, அ;�2% பாைன 
இ3�2� இட�தி" அ�யி5 &ைத�, ைவ�தி34தா". 
 
அவ" ம�களிட�Jட இைத- ெசா5� ைவ�கவி5ைல. ெசா"னா5 ெசா�,% 
பறிேபா@வி;� எ"ப, அவ" க3�,. 
 
திWெரன ஒ3 நா
 ேநா@வா@%ப�டா". ப;�, வி�டா". ெதா(ைட+� 
அைட�,வி�ட,. அவனா5 ேபச �யவி5ைல. 
 
கைடசி� கால�தி5 அைத� த" பி
ைளக?�2� ெகா;�க எ(ணி, அைனவைர+� 
J%பி�;, அ;�2% பாைன இ3�2� இட�ைத� கா�� த" 3 விர5கைள+� 
அ;%&� க��ேபால ேச��,� கா�� ‘அ/ேக இ3�கிற, ேபா@ எ;�,� 
ெகா
?/க
’ என சாைட கா��னா". 
 
அவ" ம�க
 J�, அவ>�2 சாக%ேபாகிற ேநர�திேல ெபாாிவிள/கா@ ேம5 
ஆைச வ4தி3�கிற, என எ(ணி, அ;�2% பாைனயி5 இ3�2� ெபாாி விள/கா@ 
எ"ற பலகார�ைத எ;�, வ4, த�� ந��கி� கிழவ" வாயி5 திணி�தா�க
. 
ஏ$கனேவ அைட�,� ெகா(�34த ெதா(ைடயி5 இ,�� ேச�4, அைட�,, 
அ%ேபாேத உயி3� பிாி4, ேபா@ வி�ட,. 
 
பாவ�! அவைன% ெபா��தவைரயி5 ெபா">� ெபாாிவிள/காயா@% ேபாயி$�. 
 

பா;ப�;� ேத�% பண�ைத% &ைத�,ைவ�2� 
ேக;ெக�ட மானிடேர! ேக?/க
 - J;வி�; 
ஆவிதா" ேபான பி"& யாேர அ>பவி%ப� 
பாவிகா
 அ4த% பண�! 
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எ"ற ஒளைவயாாி" வா�2 எPவள� உ(ைமயாயி$�. 
----------- 

8. 8. 8. 8. 0+ ேப%�0+ ேப%�0+ ேப%�0+ ேப%�    
 
&திதாக� தி3மண� ெச@, ெகா(ட கணவ>�, மைனவி+� ஒ3 ேவைல+� 
இ5லாதேபா, D( ேப-��கைள% ேபசி�ெகா(�34தன�. 
 
கணவ" ெசா"னா" ‘நா" நா
ேதா�� பா5 2��க ேவ(;�’ எ"�. மைனவி 
ெசா"னா
: ‘ந5ல ேயாசைன: ஒ3 ப� வா/கி வி;/க
.’ 
 
கணவ� : ேந$ேற ஒ3 ப� , மா�ைட% பா��, வ4ேத". நாைளய தின� ேபா@ 
வா/கி வி;ேவ". 
 
மைனவி : மா; வா/கி வ3�ேபாேத இர(; பி�தைள-ெசா�&� வா/கி 
வ4,வி;/க
. 
 
கணவ� : எத$காக இர(; பி�தைள- ெசா�&? 
 
மைனவி : ஒ"� பா5 கற�க; ம$ெறா"� எ/க�மா D�;�2% பா5 அ>%ப. 
 
கணவ� : ஏ(�! நா" பண� ேபா�; வா/2� மா�;% பாைல� கற4, உ/க 
அ�மா D�;�2 அ>%&வ, எத$காக? 
 
மைனவி : எ"ைன% ெப$� வள��, உ/க?�2� க��� ெகா;�தா�கேள 
அ,�காக. 
 
கணவ� : அ%ப�யானா5 நீ இ/2 இ3�காேத என அத��னா". 
 
இ%ப�யாக வா@ $றி, த�யா5 அ��,, மைனவிைய� தா@ D�;�2 
விர��வி�டா". அவ?� அ/2 ேபா@ பல மாத/க
 ஆயி$�. 
 
இ3வ3ேம த/க
 தவ�கைள உண3� கால� ெந3/கிய,. 
 
மைனவிேயா; பிற4தவ", ‘ஒ3நா
 ைம�,னனிட� வ4, ‘அ�தா", நீ வா/கிய 
மா; எ/க
 D�;�2வ4, ைவ�ேகாைல ேம@4, ெகா(�3�கிறேத’ எ"றா". 
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அத$2 ைம�,ன", ‘நா" மா;� வா/கவி5ைல. பா8� கற�கவி5ைல. 
ேவைலயி5லாதேபா, DF�2% ேபசிய ேப-� அ,’ எ"� Jறி, மைனவிைய 
அைழ�,. வ4, 2;�ப�ைத நட�தினா". 
 
இ5லற� நட�,ேவா� இ�மாதிாி ேவைலெயா"�� இ5லாதேபா, D( 
ேப-��கைள% ேபசி� ெதா5ைலகைள விைளவி�,� ெகா
ளாம5 இ3%ப, ந5ல,. 
--------------  

9. 9. 9. 9. ேபாகாத இட�ேபாகாத இட�ேபாகாத இட�ேபாகாத இட�    
 
ஒ� ஊாிேல 2யவ3� க�மாள3� ெந3/கிய ந(ப�க
. பிைழ%பி5ைல; ெப3�பசி - 
ெவளிX3�2% &ற%ப�டன�. 
 
வழியிேல, ஊ� ந;விேல அ�கிரகார� - தி3மண� நட4, ெகா(�3�கிற,. 
 
இ3வ3� ேயாசி�தா�க
. ந� இ3வ3�2� BY5தா" இ3�கிறேத. இ4த ஊாிேல 
ந�ைம யா� அைடயாள� க(; பி�%ப, - தி3மண D��ேல ேபா@- 
சா%பிடலாேம, சா%பி�;வி�ேட ேபாகலாேம -  எ"ற ���2 வ4,, ஐய� D�;� 
தி3மண�திேல Eைழ4, வி�டா�க
. 2�ப5 - ஒேர J�ட�. இ3வ3� ேச�4, 
ேபாக �யவி5ைல. தனி�தனியாக பிாி4, ேபா@% ப4தியி5 உ�கா�4, 
வி�டா�க
. 
 
எ5லா� பாிமாறிய பிற2, பிராமணா
 எ5லா3� ைகயி5 த(ணிைர 
வா/கினா�க
. 2யவ3� வா/கினா�. எ5ேலா3� க(ைண );வைத% பா��தா�; 
தா>� )�� ெகா(டா�. 
 
எ5ேலா3� நீ� விளாவி, சா%பி�;� ெகா(�34தா�க
. 
 
2யவ" க(ைண� திறவாததா5, ம$றவ�க
 உ(பைத� காண �யவி5ைல, 
அதனா5 ைகயி5 நீேரா; க(ைண )�யப�ேய உ�கா�4தி34தா�. 
 
சா�பா� பாிமாற வ4த ஐய� -  ‘எ"னா/காF�, 2ச%பிராமணனா யி3�கிறீேர. 
சா%பி;/காF�’ - எ"� ெசா"னா�. 
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இவ� உடேன க(ைண விழி�,, ‘அேதா, கதவி;�கிேல உ�கா�4, ெகா(; 
சா%பி;கிற அ4த� க�மாள% ைபயலா - எ"ைன� 2சவ"’ எ"� ெசா"னா"; 
அவைன% பா��,�கிேற" - எ"� Jறிய,�, 
 
ப4தியி5 உ
ள அைனவ3� உ(ணாம5 எ94, J� -  
 
பாவ�! இவ�க
. 
 
ேபாகாத இட4தனிேல ேபாகேவ(டா� எ"ற ‘உலக நீதி’ ைய% ப��தி34தா5, 
இ%ப� நைட ெப$றிரா,. 
-------------  

10. 10. 10. 10. வி�ேடாாிய மகாராணி&�ஐ*தா� ஜா5ஜு�வி�ேடாாிய மகாராணி&�ஐ*தா� ஜா5ஜு�வி�ேடாாிய மகாராணி&�ஐ*தா� ஜா5ஜு�வி�ேடாாிய மகாராணி&�ஐ*தா� ஜா5ஜு�    
 
இ4தியாைவ ஆ(ட இ/கிலா4, அரசி வி�ேடாாியா மகாராணி அவ�க
, த" 
ேபர" ஐ4தா� ஜா�ைஜ {பி$கால�தி5 ம"ன") இளைமயி5 ெவளிநா��5 ஒ3 
க%ப5க�;4 ,ைறயி5 பணி&ாிய அ>%பியி34தா�. ேபர>ைடய ெசல��2 
அ/2� கிைட�2� ச�பள� ேபாதா, எ"� எ(ணி� தா>� ஒ3 ஐ�ப, ப�" 
மாத4ேதா�� அ>%பி�ெகா(�34தா�. 
 
‘த" ெசல��2 இ4த% பண� ேபாதவி5ைல’ எ"� ஐ4தா� ஜா�ஜு பா�� 
வி�ேடாாியா மகாராணி�2, ‘இனி �� ப�னாக அ>%&/க
’ எ"� எ9தி� 
ேக��34தா�. 
 
இதைன� க(ட,�, மகாராணியா� சி4தைனயி5 ஆ�4தா�. அதிகமாக அ>%ப 
வி3�பவி5ைல. அ>%பாம5 இ3�க மன� ஒ3%படவி5ைல அ>%பாவி�டா5 
ேபர" வ34,வாேன எ"ற கவைல ஒ3&ற�. அ>%பினா5 ேபர" அதிக 
ெசலவாளியாகி� ெக�;வி;வாேன எ"ற ேவதைன ம$ெறா3&ற� எ" ெச@வா�! 
இ4த� 2ழ%ப�திேல அவரால இ"ன, ெச@வ, எ"ேற &ாிய5ைல. 
 
ேபரைன எ(ணி, க�த� எ9,வா�; அைத அ>%பாம5 கிழி�,� ேபா;வா�. 
எ9,வ,�, கிழி�,% ேபா;வ,மாக- சிலநா�க
 ெச"றன. 
 
இ�தியாக, 
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‘உலக�ைதயா?� ச�கரவ��தினி, த" ேபர>�2 (வ3/கால ம"ன>�2) பண� 
அ>%ப ம��கலாமா?’  -  எ"� எ(ணி� கைடசியாக% பண� அ>%ப%ேபா2� 
ேபா,, மன� வரவி5ைல; பண�ைத+� அ>%பவி5ைல. 
 
பி", ஒ3நா
 க�த� - அதி5, அவ" ெப3< ெச5வ�தி5 பிற4, வள�4த 
2�மகனாயி>�, எ%ப�- இ�கனமாக இ34, வா��ைகைய நட�தேவ(;� 
எ"ப, ப$றிய விதிகைள, அத$2ாிய வழிகைள எ5லா� ந"2 விள�கமாக 
விவாி�, எ9தி - க�த�ைத உைறயி$ ேபா�;, அ<ச�5 அ>%ப- ெசா"னா�. 
 
அ<ச�$ ேபா�;வி�; வ4தவைன ேநா�கி% பைதபைத�, - ‘அ<ச5 
நிைலய�,�2- ெச"�, அ� க�த�ைத� தி3�பி வா/கிவா’ எ"�, அவைன 
அ>%பினா�. 
 
அ/2 ேபா@ வ4த ேவைலயா
, “அ<ச5 க�; எ;�தாயி$�; ேபா@வி�ட,” எ"� 
ெசா"னா". 
 
வி�ேடாாியா மகாராணி�2% ெப3/ கவைல -  
 
‘ேபர" எ"ன நிைன%பாேன? எ"ன ெச@வாேனா? எ%ப�� கZட%ப;கிறாேனா?’  
-  எ"ற கவைலயினாேல அPவார� 9,� சாியாக உ(ணாம8� உற/காம8/ 
Jட இ34, வ34தினா�. 
 
ேபரனிடமி34, -  
 
ப�தா� நா
 க�த� வ4த,. அைத� க(ட,�, ேபர" எ"ன 
எ9தியி3�கி"றாேனா எ%ப�� ,ய3�கிறாேனா? எ"ற கவைலயா5, உட5 
ந;/கி, ைகந;�க� ேதா; க�த�ைத% பிாி�,% பா��தா�க
. 
 
அதி5. இ4த நா"2 ஐ4, வாிக
தா" இ34தன : 
 
“பா��, இனிேம5 நீ/க
 இ4த ஐ�ப, ப�>� அ>%ப ேவ(டா�. நா" பண� 
ேக�2� ேபாெத5லா� என�2- சி�கன வா��ைக�கான விவர விள�கவிய5 
எ5லா� எ9தி அ>%பி�ெகா(ேட இ3/க
. அ, ேபா,�! ‘சி�கனமாக வா�வ, 
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எ%ப�?' எ>� &�தக�தி" ஆசிாிய� வி�ேடாாியா மகாராணி எ"� -  இதைன, ஒ3 
&�தக வியாபாாி�2 ஆயிர� ப�>�2 வி$�வி�ேட".” 
 
இைத% பா��த,�, உலக�ைதயா(ட மகாராணியி" உ
ள� எ%ப� இ34த,? 
எ%ப� இ34தி3�2�? 
 
இதைன% ப��கிற உ/க
 உ
ள� எ%ப�? 
 
எதி�கால�தி5 உலைக ஆள%ேபாகிற த" ேபர>�2% பா�� எ(ணி எ9திய,? - 
ேபர" - வ3/கால�தி5 ச�கரவ��தியாக விள/க%ேபாகிறவ" த" பா���2 
ெத@த,? இP இர(ைட+� ப$றி -  
 
உ/க
 உ
ள� எ"ன எ(Fகிற,? 
----------- 

11. 11. 11. 11. ெப+ ேக-ட!ெப+ ேக-ட!ெப+ ேக-ட!ெப+ ேக-ட!!!!!    
 
ெபாிய கைடDதியி5 நட4, ேபா@�ெகா(�34த ஒ3வாிட� ம$ெறா3வ" ெச"� 
2��கி�;, எ"னேவா ேக�டா". அவ� நி"�, ‘பளி�’ எ"� அவ" க"ன�தி5 
ஓ/கி அைற4தா�. 
 
அைத�க(ட ம$றவ�க
, ‘ஏ" ஐயா, அவைர அ��கிறீ�க
?’ எ"� ேக�டன�. 
 
அத$2 அவ�, ‘இவ" எ"ன சாதி? நா" எ"ன சாதி இவ>�2 எ"ன (அ4த0,) 
தர�? இ, எ"ன இட�? Dதியி5 ேபா@� ெகா(�3�கிறேபாதா திWெர"� வ4, 
ெப( ேக�ப,?’ - எ"றா�. 
 
J�யி34தவ�க
, அ�%ப�டவைன ேநா�கி, “ஏ�பா, இ�மாதிாி� தவ� 
ெச@யலாமா? ந� D�;% ெப(க?ட" அவ� D�;�2-ெச"� ேக�கிற, எ"ற 
ஒ3ைற இ3�கிறேத! இ%ப� ந;ேரா��5, ேச! - நீ ேக�கலாமா?” - எ"றா�க
. 
 
அ�%ப�டவ" க"ன�ைத� தடவி� ெகா(ேட; “நா" அவைர% ெப( ஒ"�� 
ேக�க வரவி5ைல, ச�ைட% ைபயி5 இ3�கிற ேபனாைவ�தா" எ9த� ேக�ேட". 
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‘ேபனா’ எ"றி34தா5: இ, நட4தி3�கா, -  ஆ/கில�தி5 ‘ெப"’ (Pen) எ"� 
ேக�டதனா5 வ4த விைன இ,.” 
 
இ, அவ� விைன ம�;ம5ல. பிறெமாழி- ெசா$ கைள� த�ெமாழி+ட" கல4, 
ேப�வதா5 இ">� வ3� வ�&க
 எPவளேவா! 
----------- 

12. 12. 12. 12. )7பக! ெச8யி	 பி7பக! விைள&�)7பக! ெச8யி	 பி7பக! விைள&�)7பக! ெச8யி	 பி7பக! விைள&�)7பக! ெச8யி	 பி7பக! விைள&�!!!!    
 
நா$ப, ஆ(;க�2" ப
ளி%பாட% &�தக�தி5 உ
ள கைத இ,. 
 
வயதான த" த4ைதைய� ெத3�தி(ைணயி5 உ�காரைவ�,, ஒ3 ச��ைய� 
ெகா;�,, நாேடா�� அதி5 ேசா� ேபா�;ைவ�,, அவ� உ(F�ப�- ெச@ய� 
த" மைனவியிட� ெசா5�ைவ�தி34தா" ஒ3வ". 
 
பல நா�க
 இ4த� ெதா(; நட4,வ4த,. 
 
ஒ3நா
 ேசா� ேபாட% ேபா2�ேபா,, கிழவனிட� அ- ச�� இ5ைல. 
இ-ெச@திைய� கணவனிட� ெசா58கிறா
 மைனவி. 
 
ச�� எ/ேக எ"� ேக�;, அவைர� தி�� அ��க�� ைக ஓ/2கிறா" அவ". 
அ%ேபா, அவ" பி
ைள ஒ� வ4,, “அ%பா, நா" தா" அ4த- ச��ைய எ;�, 
ஒளி�, ைவ�தி3�கிேற"” எ"� ெசா"னா". 
 
‘ஏ" அ%பா?’ எ"� ேக�டத$2, ‘சி�வ"’ “உ/கைள இ�மாதிாி� தி(ைணயி5 
உ�கார ைவ�,- ேசா� ேபாட என�2 ஒ3 ச�� ேவ(டாமா? அத$காக எ;�,% 
பா,கா%பாக ைவ�தி3�கிேற"” எ"றா". 
 
மக>ைடய ெசா5ைல� ேக�;, ‘தன�2� இ%ப� ேநாி;ேமா’ எ"� த4ைத 
பய4தா". 
 
த" த4ைத�2� தா" ெச@+� ெகா;ைமகைளேய த" மக" தன�2� ெச@வா" 
எ"� அ<சி� தி3�பினா"; தி34தினா". 
 
இ� கைத நம�2, ஓ� உ(ைமைய விள/2கி"ற,. 
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'திைன விைத�தவ" திைன அ�%பா" 
விைன விைத�தவ" விைன அ�%பா"’ 

 
இ,தா" அ4த உ(ைம. 
 
நா� ெச@கி"ற ெசய5களி" பல"கைள ெப3� பா8� இ%பிறவியிேலேய 
அ>பவி�க ேநாி;� எ"பத$2 இ, ஒ3 சா"�. 
-------------  

13. 13. 13. 13. திடைன விர-9ய க:ைததிடைன விர-9ய க:ைததிடைன விர-9ய க:ைததிடைன விர-9ய க:ைத    
 
நாைய வள��தா" வ(ணா". ,ணிகைள� தி3டாம5 காவ5 கா�,வ4த, அ,. 
ஒ3 சமய� தி3ட வ4தவைன� க(; 2ைல�த,. D�;�கார வ(ணா" விழி�,� 
ெகா
ளேவ, வ4த தி3ட" ஓ�%ேபா@ வி�டா". இதனா5 நாைய� க(; ெபாி,� 
மகி�-சியைட4தா". இ%ப�யி3�க. 
 
சில நா�க?�2% பி", 
 
ேவெறா3 தி3ட" ,ணிமணிகைள� தி3ட வ4தா". நா@ அ/2 இ5ைல. 
தி3டைன% பா��த க9ைத ச�த� ேபாட ஆர�பி�த,. 
 
வ(ணா" எ94தா"; த�ைய எ;�, வ4தா". “பகெல5லா� உைழ�, இரவிேல 
T/2கிற எ"ைன� T/கவிடாம5 க�தி� ெதா4தர� ப;�,கிறாேய! இ, சாியா?” 
எ"�, அ��, ெநா��கினா". இதி�34, ஒ3வ� ேவைலைய ம$ெறா3வ� 
ெச@ய� Jடா, எ"� ெதாியவ3கிற,. 
 
சில ேவைலகைள- சில� தா" ெச@யேவ(;� ; அ4த ேவைலைய ம$றவ� 
ெச@ய�Jடா, எ"ப, உ(ைமதாேன! 
---------  

14. 14. 14. 14. அபாய)� உபாய)�அபாய)� உபாய)�அபாய)� உபாய)�அபாய)� உபாய)�!!!!    
 
ேவ$[��2% பயணமாக நட4, ெகா(�3�கிறா" ஒ3வ". வழியிேல பா� 
ம(டப�. அதி5 இர(ெடா3 T(க
 வி94,� உைட4,�, ம(டப�திேல 
க3/க$க
 சில சிைத4,�, சிதறி+� கிட4தன. 
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அைத� க(ட,�, வழி%ேபா�க", ‘இத" உ
ேள Eைழ4, ெச"றா5 ந�யி��2 
ஆப�,; ம(டப�தி" க3/க$க
 ந� தைலமீ, வி94,வி;�’ இPவா� ச$� 
ேநர� சி4தி�தா" �$� $�� பா��தா". 
 
ம(டப�ைத- �$றி ஒ$ைறய�% பாைத இ34த,. அதிேல நட4, ெச"றா" இ3
 
கP�� ேநர�, ெச� ெகா�க
 ந;ேவ ப;�தி34த பா�ைப அவ" மிதி�கேவ, அ, 
க��த,; கீேழ வி94தா"; உயி� ,��த,. 
 
அ%ேபா, ‘அவ" : நிைன%&’ 
 
“அபாய� வ3� எ"� ந�பி ஒ� உபாய� ேத�ேன". உபாய� ேத�ய வழியிேலேய 
அபாய� வ4த,. சிறி,� சி4தி�காம5, ம(டப�ைத� கட4, வ4தி3�கலா�; இ4த 
அபாய� வ4திரா, ம(டப� நிைல�, நி"� ெகா(�3�கிற,. இத$2 ஒ3 
உபாய� ேத�ய,தா" தவ�." 
 
அதிகமாக- சி4தி�,  -  உபாய� ேத�யேத -  அபாயமா@ �4த,. இ�மாதிாி 
அ>பவ� த� வா��ைகயி5 பல3�2 ேநாி;வ,(;. எ" ெச@வ,? ‘அள��2 
மீறிய ேயாசைனகளா5 ஆப�, வ3வ, உ(;’ - எ"பத$2 இ,�� ஒ3 சா"�. 
--------- 

15. 15. 15. 15. இ கிளிக�இ கிளிக�இ கிளிக�இ கிளிக�    
 
இர(; கிளிகைள ஒ3வ" மிக- ெச5லமாக வள��தா". தீனி ெகா;%பா"; 
�த4திரமாக% பற�க வி;வா". அைவக?� பற4, திாி4,, அவன, J(;�ேக 
தி3�பி வ4, த/கி�ெகா
?�. 
 
அைவ இ%ப� வள3/கால�திேல, ஒ3நா
 ெவளிேய பற4தேபா, ஒ3 ேவடனி" 
வைலயிேல சி�கி� ெகா(டன. அP ேவட" அPவிர(ைட+� தனி� தனிேய 
இ3வாிட� வி$�வி�டா". 
 
வள��த பாச�தினாேல  -  பல நா�க
  -  அவ"  -  கிளிகைள வள��தவ" - 
எ/ெக/ேகா அைல4, ேத�� ெகா(ேடயி34தா". 
 
கைடசியாக ஒ3நா
, த/கி இைள%பாறி% ேபாகலா� எ"� ஒ� ஆசிரம�தி" 
உ
ேள Eைழ4த ேபா, - தா" வள��,� காணா,ேபான ப-ைச�கிளிகளி5 ஒ"�, 
ஆசிரம�தி" J(�5 அைட%ப��3%பைத� க(டா". க(ட,� தன, கிளிேய 
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என மகி�-சி+ட" பா��தா".” அ, “வா3/க சாமி, வா3/ேகா, வ4, உ�கா3/க. 
ஆகார� எ"ன சா%பி; நீ/க? சில நா
 ஆசிரம�தி5 த/கி% ேபா/க" - எ"� 
ெசா5�ய,. தா" வள��த கிளி ஆசிரம�திேல ச4நியாசிக
 ேப�� ெசா$கைளேய 
தி3%பி- ெசா5கிற, எ"� எ(ணி மிக�� களி�தா". 
 
ம$ெறா3 கிளி+� எ/ேக எ"� ேத�� க(;பி��,, இைத+� ேச��, வா/கி% 
ேபாகலா� எ"� அைத+� ேத�னா" 
 
ச$� Tர� ெச"றபி" அ/ேக ஒ3 கசா%&� கைடயி5 கிளி இ34த,; அ, த" 
கிளியா என%பா��க% ேபானா". 
 
இவைன� க(ட,� கிளி, 
 
“வா ஐயா, வா, ஆ�;�கறி ேவFமா? -  ேகாழி�கறி ேவFமா? ஆ�;�கறி 5 பண�, 
ேகாழி�கறி 6 பண�; ெவ�;, ெகா�,” எ"ற,. 
 
அ,�� தா" வள��த கிளிதா" எ"� ெதாி4, ெகா(டா". 
 
அவ>�2- சி4தைன -  
 
“ஒேர தா@ வயி$றி$ பிற4,, ஒேர ஆ(�ேல வள�4த இர(; கிளிக
, இ%ப� 
மா�ப�;� ேவ�ப�;� ேப�வேத"?” என. 
 
கைடசியாக, அவரவ3ைடய அறி� திறைம, ெசா5, ெசய5 எ5லா� அவரவ�களி" 
�$�-சா�&�2� R�நிைல�2� ஏ$பேவ அைமகிற, எ"பைத� க(;, 
மனைட4, தி3�பினா". 
 
எ%ப� - ஆசிரம�தி5 வா�4த கிளி? 
 
எ%ப� - கசா%&� கைடயி5 வா�4த கிளி? 
 
இதைன� க(ட பி"ேப>�, ம�களா@% பிற4தவ�க
 �$�-சா�&�2� 
R�நிைல�2� அ�ைம%ப�; விடாம5 வா�வேத ந5ல,. 
------------ 
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16. 16. 16. 16. தியாக� கைததியாக� கைததியாக� கைததியாக� கைத    
 
‘‘‘‘த	னல ம<��த	னல ம<��த	னல ம<��த	னல ம<��’’’’    
வட ெமாழியிேல ‘தியாக�’ எ"ப, - தமிழிேல ‘த"னல ம�%&’ எ"றா2�. 
 
ம�களாக% பிற4தவ�க
 த"னலம$ற வா��ைக வாழேவ(;ெம"ப, தமி�% 
ப(பா;�, தமிழ� ப(பா;�, தமிழக�,% ப(பா; ஆ2�. 
 
இதைன, ‘பழி எனி" உல2ட" ெபறி>� ெகா
ளா�; &கெழனி" உயி3� 
ெகா;�2வ�. தன�ெகன யலா ேநா"றா
. பிற��ெகன ய8ந�’ எ"�, 
 
&றநா[� இ"�� Jறி�ெகா(�3�கிற,. 
 
‘‘‘‘ேகாழிேகாழிேகாழிேகாழி’’’’    
ேகாழி த"ைன விைல ெகா;�, வா/கியவ>�2 �ைடக
 இ�; உதவி, 
இ�தியி5 த"ைனேய உ(F�ப�, உதவி, ம�கிற,. 
 
‘‘‘‘ஆ�ஆ�ஆ�ஆ�’’’’    
கா; மைல எ5லா� தாேன அைல4, ேம@4,வ4,. த"ைன விைலெகா;�, 
வா/கியவ" நில�திேல வ4, &9�ைக+� நீ3� ஆகிய எ3ைவயி�;, அவ" 
நில�ைத விைளய ைவ�கிற, இ�தியாக� தா>� ம�4, அவ>�2 உணவாக% 
பய"ப;கிற,. 
 
‘‘‘‘மா�மா�மா�மா�’’’’    
த"ைன விைலெகா;�, வா/கியவ>�காக� காலெம5லா� உைழ�கிற,. அவ" 
ேபா;கிற தீனி இத" உைழ%&�2� J�யாகா,. எ%ப�? எPவள� (&5), 
ைவ�ேகா5) தீனி ேபா;கிறாேனா அ4த அள��2 சாணி ெகா;�, வி;�. எ4த 
அள� க9நீ� த3கிறாேனா அ4த அள� சி�நீ� ெகா;�,வி;�. 
 
அ"ற"ைற�2, அ, (மா;) ப$�வர� ேந� ப(ணி வி;கிற,. 
 
அத" உைழ%ெப5லா� தியாக�. ஆ; ேகாழிகைள% ேபா5 அ5லாம5, 
 
மா;களி" தியாக�ைத நிைன�2�ேபா,, மயி�� J-ெசறிகிற,. 
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காலெம5லா� உைழ�, உைழ�, எ8�&� ேதா8மாகி இற4,, அவ>�2 
உணவாக�� பய"ப;கிற, உழவ" உாி�த அத" ேதாைல மர�திேல காய 
ைவ�தா"  -  
 
அ4த மா��" ேதா5 ‘ெசா5கிற,’. 
 
‘ஐேயா, க�(ட� தைரயி5 நட�கிறாேர, அவ� காைல� க58� 
?� 2�,ேம - 
எ" ேதா5 எத$காக இ3�கிற, - ெச3%பாக� ைத�, ேபா�;� ெகா(; 
நட�கலாேம’ - எ"� ெசா5கிற,. 
 
அPவள� தியாக� மா;க?�2. 
 
இைவயைன�,� கைதய5ல. 
 
உ(ைம நைடைற. 
 
இைவகைள% பா��2�ேபா, -  
 
ம�களாகிய நா� எ"ன தியாக� ெச@கிேறா�? எ"பைத சி4தி�,% பா�%ப, 
நலமா2�. 
 
இ">� இைத அறி���தேவ -  எ5லா- சமய வழிபா;களி8�, சில தியாக% 
ெபா3
கைள� ைகயா(; வ3கிறா�க
. 
 
0\� சதாய�தி5, ஊ,ப�தி ெகா?�தி ைவ�, ‘பா�தியா’ எ>� 
இைறவழிபா; நட�2�. பா�தியா �4த,� இத$2% ேப3தவி ெச@த ஊ,ப�தி 
அ/ேக இ3�கா,. எாி4, சா�பலாகி� கிட�2�. 
 
கிறி�தவ சதாய�தி5, ‘ெம92வ��தி’ ெகா?�தி ைவ�, இைறவழிபா; நட�2�. 
ெசப� �4த,� அத$2� ,ைணயாக இ34த ெம92வ��திைய அ/ேக 
காண�யா,: த"ைனேய அ, அழி�,�ெகா
?�. 
 
இ4,�களி" ேகாவி5களிேல, Rட� ஒ3 க��ெகா?�திைவ�, இைறவழிபா; 
நைடெப�கிற,. வழிபா; �4த,�, அத$2% ெப34,ைண ெச@த Rட�ைத� 
காண�யா,. அ, த"ைனேய அ�ேயா; அழி�,�ெகா
?�. 
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இைவயைன�ைத+� பா��2ேபா,  -  ம�க� சதாய�,�2  -  தியாக வா��ைக 
இ"றியைமயாத, எ"பைத அறிவ��தேவ - எ5லா- சமய- சா"ேறா�க?� இ� 
,ைண% ெபா3�கைள� ைகயா(�3�கி"றன� என� ெதாியவ3கிற,. 
 
‘‘‘‘மைழமைழமைழமைழ’’’’    
மைழ நீைர% ப$றி- சி4தி%ேபா�. 
 
மைழ உண� தானிய/கைளெய5லா� விைளய ைவ�,� ெகா;�,, நீ அதிகமாக 
உண� உ�ெகா
ள அத$2� ,ைணயாக� கா@கறிகைள+� விைளய ைவ�,� 
ெகா;�,, இைவ இர(ைட+� ேச��, உ(Fகிறவ3�2 வி�க5 எ;�தா5, 
 
‘அேட நா" இ3�கிேற" - எ"ைன� 2��,% பிைழ�,�ெகா
’ எ"�, 
அ4ேநர�தி5 அவ>�2 உதவி, அவ" வயி$றிேல ேபா@ வி94, உணவாகமாறி 
ம�4,வி;கிற,. இ4த� க3�, ெவளி%படேவ தி3வ
?வ�. 
 

‘,%பா��2� ,%பாய ,%பா�கி� ,%பா��2� 
',%பா யTஉ� மைழ,’ 

 - எ"ற 2றளி5 நம�2 விள�கி� கா�;கிறா�. 
 
ப2�தறி� ெப$ற ம�களாகிய நா�, நீாினிட�,�, வில/2களிட�,�, 
பறைவகளிட�,�, உயிாி5லாத (சட%) ெபா3
களிட�,� காண%ப;� தியாக 
வா�ைவ நிைன�தாவ, தியாகவா�� வா�வ, நலமா2�. 
 
ஏெனனி5, 

“ைவய�,
 வா�வா/2 வா�வ,” 
 

எ"ற வ
?வாி" வா�2, பிறைர வாழைவ�, வா�வ, எ"ப,�, பிற� வா���2� 
தா" ,ைண &ாி4, வா�வ, எ"ப,மா2�. 
------------- 
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17.  17.  17.  17.  இ	ெசாவி	 சிற��இ	ெசாவி	 சிற��இ	ெசாவி	 சிற��இ	ெசாவி	 சிற��    
 
த" ஒேர மக" திWெர"� இற4,விடேவ. ,யர� தா/காம5 வ34திய ஒ3 த4ைத, 
&�த பகவாைன அFகி, எ%ப�யாவ, த">ைடய மகைன உயிேரா; எ9%பி� 
ெகா;�2�ப� ேவ(� அ9தா". 
 
&�த� எ"ன ெச@வா�? அவரா5 எ9%பி� ெகா;�க �+�. இ34தா8� 
பிண�ைத� T�கி� ெகா(; எ5ேலா3� இேத ேவைலயாக வர ஆர�பி�, 
வி�டா5 பிண/கைள எ9%&வைத�தவிர &�த� ெப3மா>�2 ேவ� எ"ன ேவைல 
இ3கக�+�? அ, ம�;ம5லாம5, சிலைர எ9%ப ம��தா5 ெபா5லா%&� 
பைக+� ஏ$ப�;வி;ம எ"பெத5லா� நம�2 ந"2 விள/2கிற,. 
 
ஆனா5 &�த� எ"ன ெச@தா� ெதாி+மா? மிக அ"&ட", அவனிட� “இ4த ஊாி5 
சா� ேநராத D���34, ெகா<ச� க;2 வா/கி வா! உ" மகைன நா" எ9%பி� 
த3கிேற"” எ"றா�. 
 
அவ" ெவ2 மகி�-சியாக ஓ�னா". ஒPெவா3 Dடாக% ேபா@- சா� ேநராத 
D�ைட� ேத�னா", க;2 வா/2வத$காக . ஆனா5. அவ>�2� கிைட�த பதி5 
எ5லா� “எ" தா@ இற4,வி�டா
; த4ைத இற4தி3�கிறா�: த/ைக , தம�ைக, 
பி
ைள, ேபர%பி
ைள எ"� ஒPெவா3 D��8� யாராவ, ஒ3வ� அ5ல, 
பலேப� இற4தி3�கிறா�க
” எ"ப, தா". 
 
இ%ப� ஊ� 9வ,� அைல4, திாி4த பிற2தா", ‘சாைவ யாரா8� த;�க 
�யா,; எ5ேலா3�2� ஏ$ப;� ,"ப�தா" நம�2� ஏ$ப�;
ள,’ எ"ற 
உ(ைமைய உண�4தா". தி3�ப�� &�தாிட� ேபா2� எ(ண�ைதேய 
ைகவி�;வி�டா". 
 
&�த� ெப3மா" அவ�கள, இனிய ேபாதைன அவ>�2 உ(ைமைய 
உண��திவி�ட,. 
 
இைத% ப��2� நா�, ந�மா5 �யாத காாிய�ைத- ெச@+�ப� ந�ைம 
யாேர>� ேவ(�னா5, க;<ெசா$கைள- ெசா5� அவ�க
 மன�ைத% 
&(ப;�தாம5, இனிய ெசா$களா5 அவ�கேள உ(ைமைய உண3�ப� ெச@வ, 
ந5ல,. 
------------- 
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18. 18. 18. 18. ெபா#" ெதா+�ெபா#" ெதா+�ெபா#" ெதா+�ெபா#" ெதா+�    
 
நா" ஒ3ைற ெப/க?� ெச"றி34தேபா,, 95 வயைத� தா(�ய ‘ச�. 
வி�ேவ�வர ஐயா’ அவ�கைள% பா��க ேவ(;� எ"ற ஆைச வ4த,. ஒ3 க"னட 
ந(பாி" ,ைணேயா; பா��க- ெச"றி34ேத". அவாிட�, எ"ைன% “ெபா,� 
ெதா(; ெச@பவ�” எ"� ந(ப� அறிக%ப;�தி ைவ�தா�. 
 
ப9�த பழமாக- சா@� நா$கா�யி5 ப;�தி34த ச�. வி�ேவ�வர ஐயா அவ�க
, 
“ெபா,� ெதா(டா? ெபா,� ெதா(டா” எ"� இர(;ைற ெசா5�, “அ, 
மிக�� க�னமாயி$ேற? இவரா5 அ, எ%ப�- ெச@ய�கிற,?" எ"� 
விய%&டேன ேக�டா�. 
 
அ%ேபா, அவ� ேக
வியி" க3�, என�ெகா"�� விள/கவி5ைல ச�. வி. ஐயா 
அவ�க
 உடேன விள�க� ெதாட/கினா� : 
 
நா" அரசா/க ேவைலயாக ேம�]3�2- ெச"றி34த சமய� தி3�பி வ4, 
ெகா(�34ேத". வழியி5 ஐ4, ைம5 Tர�தி5 ந(ப� D�;� தி3மண�. 
அத$2� ெச5லேவ(�யி34த,. �ைரவ� அ4த% பாைதயி5 வ(�ைய� 
தி3%பினா�. என�2 உட5 எ5லா� ந;/கிவி�ட,. ஏெனனி5, நா" ெச"ற, 
அரசா/க வ(�. அைத எ%ப� எ" ெசா4த, ேவைல�2% பய"ப;�தலா�? 
 
“ஆகேவ �ைரவைர� ேகாபி�,, வ(�ைய� தி3%பி 20 ைம5 Tர� உ
ேள எ" 
இ3%பிட�தி$2 வ4,, பி"& எ" ெசா4த� காைர எ;�,�ெகா(; தி3மண�தி$2 
ெச"� வ4ேத". அ,தா" எ" மன�தி$2 நி�மதிைய� த4த,” எ"� Jறினா�. 
இ"ெனா"�. 
 
“நா" ேவைல பா��2� கால�தி5 என, ேமைசயி5 2 ேபனா�க
 இ3�2� 
அரசா/க ேவைலக?�2 தனி% ேபனா��, எ" ெசா4த ேவைலக?�2�, உறவின� 
ந(ப�க?�2 வைர+� க�த/க?�2� எ" ெசா4த% ேபனா�� பய"ப;�,ேவ"’ 
எ"� Jறி -  எ" ப�க� தி3�பி, தா/க
 வ4த ெச@தி எ"ன?” எ"� ேக�டா�. 
 
“நா" வ4த ேவைல �4,வி�ட,. ெபா,� ெதா(; ெச@வ, எ%ப�? - எ"ற 
பாட�ைத, இ"� த5 தலாக� த/களிட� க$�� ெகா(ேட"” எ"� Jறி, 
மகி�-சிேயா; விைட ெப$�� ெகா(ேட". இ, எ" ெபா,வா��ைக�2 மிக�� 
பய"ப�ட,. 
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இதைன% ப��கிற உ/க?�2� இ, பய" ப�டா5 நா" ெபாி,� மகி�ேவ". 
------------- 

19. 19. 19. 19. ேகாவி! ேகாவி! ேகாவி! ேகாவி! ெசா"#ெசா"#ெசா"#ெசா"#    
 
ைத%Bச� தி3விழா! எ5லா� ேகாவி5களி5 இ34,� காவிாி ஆ$��2- �வாமி 
&ற%பா; உ(;. தி3-சி, Bேலாகநாத� �வாமி ேகாவி��34,� �வாமி 
&ற%ப�ட,. நா>� எ" தைமயனா� ஒ3வ3�, ெகா�ைய- �3�� �வாமி Jடேவ 
T�கி� ெகா(; ெச"ேறா�. அ"� அத$2� J� அைரயணா; இ"ைறய )"� 
கா�. ஆ$��2% ேபா@� தி3�ப�� ேகாயி8�2� ெகா�ைய� ெகா(; வ4, 
ேச��ேதா� அ%ேபா, மாைல மணி ஏ9 இ3�2�. எ/க?�2 இ">� கா� 
தரவி5ைல யாதலா5 எதி�பா��,� கா�தி34ேதா�. 
 
அ4த- சமய�, ேகாவி�5 எாி+� விள�2 அைண+� நிைலயி�3%பைத% பா��த 
எ" தைமய", ெச"� அைத� T(�வி�டா�. 
 
அைத% பா��,�ெகா(�34த எ" த4ைத, அவைர ஓ/கி ,கி5 ஒ� அைற 
அைற4தா�, அ� ப�ட அ(ண" விபர� ெதாியாம5 தி;�கி�; விழி�தா�. 
 
ப�க�தி�34த ஒ3வ�, எ" த4ைதயிட� -  “ைபயைன ஏ" அ��தீ�க
?” அவ" 
விள�ைக� T(�ய, தவறா?” எ"� ேக�டா�. 
 
அத$2� த4ைத, “விள�ைக� T(�ய, 2$றமி5ைல; அைத� 2-சியா5 அ5லவா 
T(ட ேவ(;�, பிற2 அைத+� அ4த விள�கிேலேய ைவ�,விட ேவ(;�. 
இவ" விரலா5 T(�வி�;� ைகைய� தைலயிேல தடவி�ெகா(டாேன! அ, 
ேகாவி5 எ(ெண@ அ5லவா? ‘சிவ" ெசா�, 2ல நாச�’ எ"� நீ/க
 
ேக
வி%ப�டதி5ைலயா?” எ"றா�. 
 
எ/க?�2 அ"� இ4த- ச�பவ� ஒ3 ப�%பிைனயாக அைம4த,. 
 
இ"�? தி3�ேகாயி5 ெசா�,�கைளேய த� ெசா�தாக நிைன�, வா��ைகைய 
நட�,கிற அ"ப�க?�ெக5லா�, இ, பய"ப;மானா5 நா" ெபாி,� மகி�ேவ". 
------------  
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20. 20. 20. 20. தைல" தீபாவளிதைல" தீபாவளிதைல" தீபாவளிதைல" தீபாவளி    
 
தைல� தீபாவளி�2 மகைள+� மா%பி
ைளைய+� அைழ�கவ4த ச�ப4தியிட�. 
“உ/க
 மகைள ம�;� இ%ேபா, அைழ�,% ேபா/க
. மா%பி
ைளைய% பிற2 
அ>%பிைவ�கிேறா�” எ"றா� ைபயனி" த4ைத அவ3�, த" மக?ட" 
&ற%ப�;% ேபா@ வி�டா�. 
 
பிற2 ஒ3நா
. த4ைத த" மகைன அைழ�,, “இ%ேபா, நீ தைல தீபாவளி�2 
மாமனா� D�;�2. ச4ேதாஷமாக% ேபா@ வா. “ெபாியவ�கைள� க(டா5 
வண/2” எ"� அறி�ைர Jறி அ>%பினா�. 
 
அவ>� இ, மற�காம�3�க மா�பிேல 2�தி� ெகா(; மன%பாட� 
ெச@,ெகா(ேட ேபானா". 
 
வழியி5, ஒாிட�தி5, நா�டா(ைம�கார� ஒ3வ� ப<சாய�தி5 விசாரைண 
ெச@,ெகா(�34தா�. அ%ேபா, அ/2 வ4த இவைன+�, இவ" ேப-ைச+� 
ேக�;, “எ"னி>� ெபாியவ� யாரடா? ‘எ"ைன% க(; அ<சடா”’ எ"� 
ெசா5லேவ, 
 
த4ைத ெசா"னைத மற4,, இ%ப�ேய ெசா5�� ெகா(; ேபா2�ேபா,, வழியி5 
தி3ட�க
 J�ட� ஒ"�, அவ�க
 களவா�ய ெபா3
கைள% ப/கி�;� 
ெகா(�3�2� சமய�, இவைன% பா��,வி�டா�க
. த�5 பய4த அவ�க
, 
பிற2 இவ" ேப-ைச� ேக�;- ெச�ைமயாக உைத�,, ‘“இைத+� ெகா(; வ4, 
ைவ�, இ"ெனா"ைற+� ெகா
ைளய�-� வரF�”’ எ"� அவ�க
 Jறின�. 
 
இ%ேபா,, இ,ேவ அவ>�2 மன%பாடமாக- ெசா5��ெகா(ேட ெச"றா". 
அ4த வழியி5 ஒ3 கிராம� தைலவ3�2 இர�ைட� 2ழ4ைத. அதி5 ஒ"� விஷ� 
கா@-ச�5 இற4,விடேவ, அைத% பாைடயி5 எ;�, வ4, ெகா(�34தன�. 
இைதயறியாத மா%பி
ைள, “இைத+� ெகா(; வ4, ைவ�,வி�;, 
இ"ெனா"ைற+� ெகா(;ேபாகF�” எ"� ெசா5வைத� ேக�ட கிராம� 
தைலவ" திகிலைட4,, ந"றாக உைத�க- ெச@,, “இ">� ‘வி3�தியாகF�”’ 
எ"� ெசா5ல- ெச@தா". 
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இவ>� இ%ப�ேய ெசா5��ெகா(; ேபாக, அ;�த ஊாி5 மண%ப4த5 ஒ"� 
தீ%பி��, எாி4, ெகா(�34த,. எ5ேலா3� அைத அைண�க ய8�ேபா,, 
இவ" ம�;�, "இ">� வி3�தியாகF�’ எ"� Jறேவ, அ/கி34தவ�க
 
‘“த(ணீைர ஊ$றி� த�யா5 அ��க-”’ ெசா5லாம5 இ%ப�- ெசா5கிறாேன எ"� 
ெசா5� ந"றாக உைத�, அ>%பினா�க
. 
 
பிற2 அைதேய தி3%பி� தி3%பி- ெசா5�� ெகா(; ெச"றா". அ/2 ஒாிட�தி5 
2யவ" த" மக>�2 ம(ைண% பிைச4, ச�� பாைன ெச@ய% பழகி� 
ெகா(�34தா". இவ" அ/2%ேபா@. ‘த(ணீைர ஊ$றி� த�யா5 அ��கF�’ 
எ"� ெசா5ல, 2யவ>� இவைன ைநய% &ைட�, ‘“அைர% ப� �கா5 ப�, ஒ3 
ப�”’ எ"� பாைனகைள ���� கா(பி�தா". 
 
மிக�� ேவதைன+ட" ஒ3 வழியாக மாமனா� ஊ� வ4, ேச�4தா". அ/ேக 
ஆ$ற/கைரயி5 வழவழ. ெவ"� மழி�த தைல+ட" நாைல4, ேப� வாிைசயாக 
அம�4, இைறவைன வழிப�;� ெகா(�3�க��, உடேன, இவ>�2% பாைன 
நிைன� வ4,வி�ட,. உடேன, ஒ3 வாைழ ம�ைடைய எ;�,, ஒPெவா3வைர 
+�, இ, அைர%ப� இ, �கா5ப�, இ, 9%ப� எ"� த�ட ஆர�பி�தா". 
 
இைத எதி�பாராத அவ�க
, அலறி% &ைட�, எ94,, அவ" ெசயைல� க(; 
இர/கி, “அேட@? ‘ெபாியவ�கைள� க(டா5 வண/க ேவ(;�”’ எ"� Jறின�. 
 
அ%ேபா,தா", இவ>�2� த" த4ைத Jறிய, நிைன��2 வ4த,. ம�ப�+� 
அைத- ெசா5�� ெகா(ேட மாமியா� D; ேபா@-ேச�4தா". 
 
ம3மகன, ேப-ைச+�, அவன, உட�ைப+� க(ட மாமனா��2, அவன, 
“அறி�� J�ைம” ந"2 விள/கிய,. ெபாி,� வ34தினா�. 
------------------- 

21. 21. 21. 21. நாி&� ?ைன&�நாி&� ?ைன&�நாி&� ?ைன&�நாி&� ?ைன&�    
 
கா��5 அைல4, திாிகிற, நாி, ஒ3 சமய� நகர�,�2 வ4,, ஒ3 Bைனைய� 
க(; அத>ட" ந�&� ெகா(ட,. 
 
ந�& $றேவ ஒ3நா
 நாி Bைனைய� கா�;�2 அைழ�,, ய5கறி பைட�, 
வி34, ைவ�த,. 
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�ைவயாக வி34,(ட மகி�-சியி5 Bைன நாிைய% &க�4, ஆ�� களி%&$ற,. 
 
ம$ெறா3நா
 Bைன நாிைய நகர�தி$2
 வி34,�2 அைழ�த,. நகர�தி$2
 வர 
நாி த�5 தய/கினா8�, Bைன Jறிய ஆ�; இைற-சிைய- �ைவ�2� 
ஆைசயா5 ஒ%&�ெகா(ட,. Bைன+� நாிைய� த">ட" ெம�ைத�2 ெம�ைத 
தாவ- ெச@, அைழ�,- ெச"� ஒ3 D�; மா�யி5 வி34, பைட�த,. வயிறார 
உ(ட நாி, "& Bைன ெச@தைத% ேபா5பாட ஆர�பி�த,. 
 
அைத�க(; பய4த Bைன, “பாடாேத! பா�னா5 ந� இ3வ3�2� ஆப�,” எ"� 
ெசா5�+� ேகளாம5 நாி ஊைளயிடேவ, D�;�கார� வ4, உல�ைகயா5 தா�கி, 
நாிைய� ெகா"� 2%ைப� ெதா��யி5 T�கி எறி4தா�. Bைன த%பி ஓ�வி�ட,. 
 
கா��5 த� ந(பைன� காணாத நாிக
 ஒ"�J� இ4த நாிைய� ேத� வ4தன. 
ெச@திைய� ேக
வி% ப�;� 2%ைப� ெதா��யி5 கிட4த நாியி" பிண�ைத� 
க(; அ9தன: அலறின. 
 
அவ$�
 வயதான கிழ நாி ஒ"�, “நா� இனி அ9, எ"ன பய"? இ, எ%ப� 
நட4த,. எ"� சி4தி�க ேவ(டாமா?” எ"ற,. அ%ேபா, ஒ3 நாி “ஆமா�, 
Jடாதா3ட" Jடலாமா?” எ"ற,. ம$ெறா3 நாி ேக�ட, “Jடாதா3ட" 
J�னா8� Jட/க
 மாட/க
 ஏறலாமா?” எ"�. )"றாவ, நாி “Jட/க
 
மாட/க
 ஏறினா8� இராக/க
 ச/கீத/க
 இ9�கலாமா” எ"ற,. கைடசியாக� 
கிழநாி “ராக/க
 ச/கீத/க
 இ9�ததனா5தா" தாள/க
 த%&க
 நட4,
ளன” 
எ"� Jறிய,. 
 
இ%ேபா, எ5லா நாிக?� உ(ைமைய உண�4,, “நா� இ%ப�% ேபானா5 ந� 
கதி+� இ%ப��தா" �+�” எ"� தம�2
ேளேய ெசா5��ெகா(;, கா�ைட 
ேநா�கி ஒ�ட� பி��தன. 
----------------- 

22. 22. 22. 22. பைனமர)� ஒணா.ெகா9&�பைனமர)� ஒணா.ெகா9&�பைனமர)� ஒணா.ெகா9&�பைனமர)� ஒணா.ெகா9&�    
 
ஐ%பசி கா��திைக அைடமைழ ெப@, ஒ@4த,. அ;4, மா�கழியி5, ஓணா" 
ெகா� ஒ"� ைள�த ேவக�தி5 ப�க�தி8
ள பைனமர�தி"ேம5 ப$றி% பட�4, 
வைள4, வைள4, ேமேல ெச"� ஓ/கி% பட�4த,. 
 
ைத மாத�தி5, பைனமர�, ம�ைடகைள+� ஒ3 �$�-�$றி ேம8� வைள4, 
வள�4, ெதா/கிய,. அ%ேபா, அ, பைனமர�ைத% பா��,, 



34 

 

 
“ஏ - பைனமரேம! பைனபரேம 25 வ3டமாக நீ எ"ன வள�4தி3�கிறா@? 
எ"ைன%பா�. இ3ப�ைத4, நாளிேலேய உன�2 ேமேல வள�4,வி�ேட"” எ"� 
எ�காளமி�ட,. 
 
ஒணா/ ெகா�யி" ெச3�ைக� க(ட பைனமர�, எ,�� ெசா5லாம5 மன�தி$2
 
சிாி�,�ெகா(; ��மாயி34,வி�ட,. 
 
அ;�, வ4த ப/2னி சி�திைர மாத/களி5 ஒணா/ெகா� வா�%ேபா@� தைல 
சா@4, கீேழ விழ� ெதாட/கிய,. கைடசியி5 பைனமர�ைத நிமி�4, Jட% பா��க 
�யாம5, இ34த இட� ெதாியாம5 அழி4, ேபாயி$�. 
 
இைத%ப$றி- சிறி,� கவைலயி5லாம5 " ேபாலேவ நிமி�4, நி"� 
ெகா(�34த, பைனமர�. 
 
“ஆ$ற8� அறி�� உைடயவ� எ%ேபா,� ஒேர த"ைமயாக இ3%ப�. ம$றவ� 
எ%ப� விைர4, வள�கிறா�கேளா, அ%ப�ேய தள�வ�” எ"� எ(ணி� தா" 
பைனமர� அ%ேபா, மன,�2
 சிாி�தேதா? 
 
இதி�34,, அ$ப� வா�� அPவள�தா" எ"� ம�;� நம�2% &ாிகிற,. 
---------- 

23. 23. 23. 23. கறிேவ�பிைல&� தாA"த�ப-ேடா�கறிேவ�பிைல&� தாA"த�ப-ேடா�கறிேவ�பிைல&� தாA"த�ப-ேடா�கறிேவ�பிைல&� தாA"த�ப-ேடா�    
 
கா@கறி, சா�ப�, ரச� எ"� எ5லா உண�% ெபா3
கைள+� சைம�2�ேபா, 
அைவெய5லா� கமகமெவ"� மண%பத$2, மைல� கறிேவ%பிைலயாக% பா��, 
வா/கிவ4,, ந"றாக அதைன� தாளி�,- சைமய5 ெச@வ�, வி34, ைவ%பவ�. 
 
த" வாசைனையெய5லா� சைம�2�ேபா, கல4, ம$ற கா@கறிக?�2� த4, 
வி�; மகி�4தி3�2� கறிேவ%பிைலைய ம�க
 உ(F�ேபா, த�5 கீேழ 
எ;�, எறி4,வி;கி"றன�. 
 
“இ%ப��தா" - எ/க
 உைழ%பி" பலைன எ5லா� ெப$��ெகா(டபிற2, ேம5 
சாதி�கார�க
 த/கள, நல>�காக எ/கைள% பய"ப;�தி, எ(ணி�ைகயிேல 
ேச��,� ெகா(;� எ(ணி�ைகயிேல பய" ப;�தி� ெகா(;�, காாிய� 
�4த,� எ/கைள� T�கி எறி4, வி;கி"றன�. நா/க
 எ"ன ெச@வ,?” எ"� 
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தா��த%ப�டவ� மன� ேவதைன+�கி"றன�. இ, சி4தி�க� த�கைவகளி5 
ஒ"றா2�. 
-------------  

24. 24. 24. 24. ேபராசிாிய5 ேத9ய மனித	ேபராசிாிய5 ேத9ய மனித	ேபராசிாிய5 ேத9ய மனித	ேபராசிாிய5 ேத9ய மனித	    
 
ேமைலநா�;% ேபராசிாிய� ஒ3வ�, ப�ட% பக�5 12 மணி உ-சி ேவைளயி5, 
ைகயி5 ெம92வ��திைய ஏ$றி�ெகா(; நைடபாைதயி5 ேபாேவா� வ3ேவாைர 
அ"&ட" அைழ�, வா3/க
 எ"� Jறி, அவ�க
 க�தி$2 ேநேர விள�ைக� 
கா�� ந"றாக அவ�கைள% பா��,வி�;, பிற2 அவைர% ேபாக- ெசா5�� 
ெகா(ேடயி34தா�. 
 
அவ�களி5 ஒ3வ" விய%பைட4,, “ஏ" ஐயா ப�ட%பக�ேல ெம92வ��தி 
விள�2 ஏ$றி�ெகா(; ஒPெவா3வ� க�தி8� கா�� அ>%&கிறீ�கேள, எ"ன 
காரண�?” எ"� ேக�டா". 
 
அத$2 அ%ேபராசிாிய� அவைர� ைகJ%பி வண/கி, “இ4த- சாைலயிேல 
எவனாவ, மனித" ேபாகிறானா?” எ"பைத% பா��,�ெகா(�3�கிேற", 
எ"றா�. “இ4த உலக�தி5 ம�களா@%பிற4தவ� எ5ேலா3� ம�க
 அ5ல� : 
ம�கைள% ேபால உ(; உ;�,� திாிபவ� எ5ேலா3� ம�க
 அ5ல�; ம�களாக% 
பிற4, ம�களாக வா�பவ�கேள ம�க
” எ"பைத இ, ெதாிவி�கிற,. 
 
“மனிதனாக% பிற4தவ" பறைவைய% ேபால ஆகாய�தி5 பற�க� க$�� 
ெகா(�3�கிறா". மீைன% ேபால நீாிேல நீ4த� க$��ெகா(�3�கிறா". 
ஆனா5 மனித" மனிதனாக% பிற4,� மனிதைன% ேபால வாழ� க$�� 
ெகா
வதி5ைலேய!” எ"� அவ� க3,கிறா�. நீ/க
 எ"ன J�கிறீ�க
? 
------------- 

25. 25. 25. 25. சி"தா*த)� ேவதா*த)�சி"தா*த)� ேவதா*த)�சி"தா*த)� ேவதா*த)�சி"தா*த)� ேவதா*த)�    
 
‘ேவதா4த� ெபாிதா? சி�தா4த� ெபாிதா?’ எ"� வாதி�; ேவதா4திக?�, 
சி�தா4திக?� ேபாாி�;� ெகா(�34தன� இ�தியி5 பகவா" இராம. 
கி3Zணைர அFகி, இ3திற�தா3� த�த� க3�,�கைள எ;�,- ெசா5�, அவ� 
ெசா58� ��2� க�;%ப;வதாக� ெதாிவி�தன�. 
 
அவ� ேம$ெகா(; ேவ� எைத+� விசாாி�காம5, “நா" ஒ3 கைத ெசா5கிேற",  
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உ/க
 ேக
விக?�2 விைட+� அதி5 ெவளி%ப;ம” எ"� கைதைய- ெசா5ல 
ஆர�பி�தா�. 
 
“ச�வ� பிர�ம மய�” எ"ற ெகா
ைக+ைடய ஒ3 ேவதா4த மட�தி5 பலவிதமான 
ெச�ெகா�கைள வள��,, ந4தவன� அைம�,, ஆசிரம�ைத அழ2 
ப;�தியி34தன�. 
 
ஒ3நா
 எ%ப�ேயா ஒ3 க"��2�� உ
ேள &24, ஒ3 அழகிய ெச�ைய� க��, 
நாச%ப;�தி வி�ட,. அ4த� கா�சிைய� க(ட 23, ஆ�திர� தாளாம5, த�ைய 
எ;�, க"��2��யி" ேம5 ஓ/கி% ேபாட, அ� தைலயி5 வி94, அ4த 
இட�திேலேய அ4த� க"��2�� இற4,வி�ட,. அைத இ9�, ெவளிேய 
2%ைப� ெதா��யி5 ேபா�; வி�டன�. 
 
க"��2��ைய� ேத� வ4த அத" ெசா4த� கார", அ, அ�ப�; இற4தி3%ப, 
க(;, நட4தைத அறி4, மன� ெகாதி�,, நா8 ேபைர அைழ�, வ4, 23விட� 
ேக�டா", “ஏ" எ" க"�� 2��ைய அ��தீ�க
? இ%ேபா, அ, இற4, 
வி�டேத” எ"�. 
 
அத$2� 23, “நா" அைத அ��கவி5ைலேய...... அ, (பி�ம�) வ4த,. அைத� 
தி"ற,. அ, அ��த,. அ, இற4த,. அPவள�தா". என�2� இத$2� ச�ப4த� 
கிைடயா,” எ"றா�, 
 
இ4த பதி5 இைறவ>�ேக ெபா��காம5, ,கிழவராக� ேதா"றி, க"ைற 
இழ4தவைன- சமாதான%ப;�திவி�;, 23ைவ% பா��, 'மடாதிபதி அவ�கேள! 
ந4தவன� மிக% ெபா�வாக இ3�கிற,. இைத யா� உ(டா�கினா�?’ எ"� 
ேக�டா�. அத$2 அவ�, “நா"தா" இைத மிக� கZட%ப�; உ(டா�கிேன"” 
எ"றா�. “இPவள� அழகான ெச� எ/கி34, கிைட�த,?” எ"றா�. அத$2� 23 
“இ4த- ெச�ைய� காZமீர�தி�34, ெகா(; வ4ேத"” எ"றா�. 
 
உடேன இைறவ", “த�பி, இ4த ந4தவன�ைத உ(டா�கிய, நீ. ெச� 
ெகா�கைள� ெகா(; வ4, வள��த, நீ. க"��2��ைய அ��த, ம�;� 
பிர�மமா?” எ"� ேக�;வி�; மைற4தா�. 
 
ேவதா4தி தி;�கி�; இ/2 வ4, ேக�; மைற4த, இைறவேன எ"� அறி4, 
அ<சி ந;/கினா�. இ%ப�% பகவா" இராமகி3Zண� கைதைய ��த,�, 
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த/க?�2 ந5ல விைட கிைட�த, எ"� இ3சாரா3� த�த� இ3%பிட�ைத 
ேநா�கி நட4தன�. 
-------------  

26. 26. 26. 26. �ழ*ைத வள5���ழ*ைத வள5���ழ*ைத வள5���ழ*ைத வள5��    
 
எ" கைடயி5 பலேப� ேவைல ெச@,ெகா(�34த கால�தி5, ஒ3நா
 அ%,5 
காீ� எ"பவ� ேவைல�2 வரவி5ைல. அவைர� ேத� அவ� D�;�ேக நா" 
ெச"ேற". 
 
அ%ேபா, அவ�, த" மகைன ஒ3 பிர�பா5 “இனி ேம5 _� 2�%பாயா? _� 
2��காேத, _�ைய� ெதாடாேத” எ"� ெசா5�-ெசா5� அ��,க ெகா(�3�2� 
ேபாேத. அவர, இட,ைகயா5 _�ைய அ��2 ஒ3தர� இ9�,, வாயி5 &ைகைய 
வி�;� ெகா(ேட அ��,� ெகா(�34தா�. 
 
நா" அவ� அ�%பைத� த;�,, ‘பி
ைளைய அ��கேவ(டா�’ எ"� Jறிேன". 
அத$2 அவ� ‘நீ/க
 ேபசாம5 இ3/க
 தலாளி. இ%ப�ேய வி�டா5 அவ" 
ெக�;%ேபா@ வி;வா"’ எ"� Jறினா�. 
 
தன, இட,ைகயி5 _�ைய ைவ�, இ9�,- �ைவ�,� ெகா(ேட வல, ைகயா5 
_� 2��காேத எ"� அ��தா5 பி
ைள எ%ப� உ3%ப;�? 
 
இ%ப��தா" பல ெப$ேறா�க
 த�, பி
ைளகைள வள��கிறா�க
. 
சி�வயதிேலேய 2ழ4ைதக
 ெபா@ ேபச��, தி3ட��, பிறைர வ<சி�க��, 
2��க�� ப
ளியிலா க$��ெகா
கிறா�க
. ஆகேவ பி
ைளகைள� 
தி3�,வத$2" ெப$ேறா�க
 த/கைள� தி3�தி� ெகா
ளேவ(;�. 
 
ஏெனனி5 ெப$ேறா�களி" க(�%&, காரமான ேப-� இைவக
 எ,�� 
பி
ைளக
 மனதி5 படா,. நைடைற�2� வரா,. இவ$ைறவிட அவ�களி" 
பழ�க வழ�க/க
தா" ப�மர�தாணிேபா5 பதி4, திற2�. ஆகேவ, ெபா�ேபா;� 
பழ�க�ைத� Jட% பி
ைளக
 அறியாம5 ெச@வ, ந5ல,. 
 
D�; நிைலைம இ%ப� இ34தா5, நா�;நிைலைம எ"ன ஆ2�? எ/ேக ேபா2�? 
-----------  
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27. 27. 27. 27. கைல CD�க�கைல CD�க�கைல CD�க�கைல CD�க�    
 
ஆ(;ேதா�� &ர�டாசி மாத�தி5 நைடெப�� கைலமக
 விழாவி$2 வ3� 
&லவ�க?�2�ெக5லா�. இராமநாத&ர� ம"ன� பாிசளி�, அ>%&வ, வழ�க�. 
சிற%பான ைறயி5 வி34,�, இ3ப�ைத4, Mபா@ பண�%&� உ(;. 
 
ஒ"பதா� நா
 இர�, ெப3மா
 மா; ேவட� B(ட இ3வ� அரசைன- ச4தி�, 
ஆ�%பா� மகி�வி�தன�. அ%ேபா, அரச" த" ைக%பிர�பா5 மா� ேவட� 
B(டவைன ஒ3 த�;� த��னா�. உடேன கமல�4, மகி�-சிேயா;, அவ>�2 
ஐ�ப, Mபா@% பண�%ைப% பாிசாக� ெகா;�தா�. 
 
இ, க(ட அரசைவ% &லவ�, ம"னாிட�, “அரேச! ம$ற% &லவ�க?�ெக5லா� 25 
Mபா@தாேன பாி� ெகா;�தீ�க
. இவ>�2 ம�;� தா/க
 50 Mபா@ 
ெகா;�தத" காரண�ைத நா/க
 அறியலாமா?” எ"� பணிேவா; ேவ(�னா�. 
 
அரச" ெசா"னா�, ‘ெப3மா
 மா; ேவட� B(டவ>�2 உ(ைமயிேலேய 
கைல+ண�� இ3�கிறதா? அ5ல, பாி� ெப�வத$காக ம�;�. ேவட� 
B(டவனா? எ"� ஐய� ெகா(ேட". ஆகேவ அவைன- ேசாதி�,% பா��ேத". 
மனித>�2 இ5லாத உண�-சி மா�;�2 உ(;. மா�ைட எ4த இட�தி5 
ெதா�டா8� �ளி�,� கா�;�. அதனா5 அவைன ஒ3 த�; த��ேன". அவ>� 
மாடாகேவ மாறி, அ4த இட�ைத ம�;� �ளி�,� கா��னா". எ" உ
ள� 
மகி�4த,. அதனா5 இர��%பாக% பாி� ெகா;�, அ>%பிேன"’ எ"றா�. 
 
இதி�34, அ�கால ம"ன�க
 &ரவல�களாக இ34த,ட", கைல+ண�� 
மி�கவ�களா�� இ34தன� எ"பைத+�, 
 
கைலஞ�க?� தா� ேம$ெகா(ட பா�திரமாகேவ மாறி ந��, வ4தன� 
எ"பைத+� அறி+�ேபா, ந� உ
ள� ேச�4, மகி�கிற, அ5லவா! 
----------------  

28. 28. 28. 28. திைர�பட.க�திைர�பட.க�திைர�பட.க�திைர�பட.க�    
 
அ(ைமயி5 வ4த திைர%பட�தி5 ஒ3 கா�சி, வி5ல" ஒ3வ" பத�க�ைத% 
பறி�,�ெகா(; ஒ;கிறா". பறிெகா;�த நாயக" எ%ப� மீ�ப, எ"� 
ேயாசி�தான அ"� இர� வி5ல" D��5 ச"ன5 வழிேய க�பிையவி�;� 
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ெதா/கிய ச�ைடைய இ9�தா". அதி5 பத�க� இ34த,; மகி�-சியாக எ;�,� 
ெகா(; D; தி3�பினா" - இ,தா" கா�சி. 
 
அ;�, ஒேர நா
 இரவி5 ெச"ைன தியாகராய நகாி5 பல இட/களி5 தி3�; - 
எ%ப�? க�பிகைள ச"ன5 வழிேய வி�; ேப"�, ச�ைட, ப�;%&ைடைவ விைல 
உய�4த ,ணிமணிக
 எ5லா� கன� ேபாயின. இ%ப��தா" -  
 
�மா� 85 ஆ(;க�2 "பாக, ேமைல நா��ேல ல(ட" மாநக3�2 அ3கிேல 
ஒ3 ெபாிய ரயி5 ெகா
ைள நட4த,. அதி5 �மா� 40 ேப� 2திைரமீ, வ4, 
இரயிைல வழிமறி�, நி��தி� ,%பா�கிைய� கா��% பயணிகளிட� உ
ள 
ெபா3
கைள� ெகா
ைளய��,- ெச"றன�. 
 
இரயி5ேவ ேபா\சா� எPவளேவா ய"�� ஐ4தா� மாத/களாகி+� ,%&� 
,ல/கவி5ைல. ெகா
ைளயைரேயா, ெபா3
கைளேயா க(;பி��க �ய 
வி5ைல. இ�தியி5 மிக�� கZட%ப�; எ%ப�ேயா ேபா\சா� அவ�கைள% பி��, 
வழ�2� ெதாட�4தன�. 
 
அ4த நா$ப, ெகா
ைளயாி5 அைனவ3� 18 த5 21 வயதி$2�ப�ட 
இைளஞ�கேள! அவ�களி5 வசதியான 2;�ப�,% பி
ைளக
, ப��தவ�க
, 
ெச5வ- சீமானி" பி
ைளக
, ஏ" வழ�கறிஞாி" பி
ைள+� இ3%பைத� க(ட 
நீதிபதி, ெப3விய%& அைட4தா�. அவ�கைள விசாாி�க�� ெச@தா�. 
 
“நீ/க
 பர�பைர� தி3ட�கள5ல, தி3��தா" வாழேவ(;� எ"ற நிைலயி5 
உ
ளவ�க?� அ5ல. அ%ப� இ3�2�ேபா,, எ%ப� உ/க?�2 இ4த எ(ண� 
உணடாயி$�?” எ"� ேக�டா� . 
 
அத$2 அவ�க
, “அ(ைமயி5 &க�ெப$ற ரயி5 ெகா
ைள’ எ"ற பட�கா�சிைய% 
பா��ேதா�, அதி�34, நா� அ%ப�� ெச@தா5 எ"ன? ெவ$றி ெபற �+மா? 
எ"� ேசாதி�,% பா��ேதா�. ெவ$றி+� ெப$ேறா�” எ"றன�. இதி�34, நா; 
தி34த ேவ(;மானா5 த�5 நம, திைர%பட/க
 தி34தேவ(;� எ"ப, 
ப5ேவ� சீ�ேக;க?�2� திைர%பட/க?� காரணமாகி"றன எ"ப, ந"2 
ெதாிகிற,. இத$2 எ"ன ெச@யலா�! 
-------------- 
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29. 29. 29. 29. ைவர)� Eழா.க!F�ைவர)� Eழா.க!F�ைவர)� Eழா.க!F�ைவர)� Eழா.க!F�    
 
ஞான� ெபற ேவ(;� எ"ற வி3%ப�தி5 ஒ3 ெப( ,றவி இ4தியா��2 வ4தா
. 
ஒ3 ெப34,றவிைய� க(; அவ3ைடய ஆசிரம�திேலேய அவாிட� மாணவியாக 
இ34, வ4தா
. அ4த� ,றவியிட� அவ
 வி3�பிய ஞான� Bரணமாக 
கிைட�கவி5ைல எ"� எ(ணிணா
. 
 
ஆகேவ அ/கி34, &ற%ப�;% பல இட/களி8� அைல4,, இமயமைல- சார�5 
ஒ3 ெபாிய மகா" இ3%பதாக� ேக
வி%ப�;, அ/2-ெச"� சில கால� 
அவ3ைடய ஆசிரம�திேலேய த/கினா�. 
 
ஒ3 சமய�, ப�க�, ஊ�கைள% பா��க மகா" &ற%ப�டேபா,, சீட�க
 பல3ட" 
அ�ைமயா3� உட" ெச"றா�. அ%ேபா, –  
 
நைடபாைதயி5 மாணி�க� க5 ஒ"� ேக�பார$�� கிட%பைத மகா" பா��தா�. 
அவ3�2 அத"மீ, ஆைசேயா, எ;�கேவ(;� எ"ற எ(ணேமா சிறி,� 
இ5ைல. ஆனா8� தன�2% பி"னா5 வ3� ,றவிகளி5 யாேர>� பா��தா5 
ஆைசயினா5 சபல� அைடவேரா எ"� எ(ணி, உடேன அைத ம(ைண% ேபா�; 
)� வி�;- ெச"றா�. 
 
உட" ெச"ற ெப( ,றவி இைத% பா��, வி�டா�. ம(ைண வில�கி, அ4த 
மாணி�க� க5�" ேம5 ‘T’ ெவ"� காாி உமி�4,வி�;� தி3%பி% பாராம5, 
ஆசிரம�,�2� ெச5லாம5, த" நா�;�ேக &ற%ப�;- ெச"�வி�டா�. 
 
அவ�க
 நா��5 ெப( ,றவி தி3�பி வ4தத$2 அைனவ3� காரண� 
ேக�டேபா,, அவ
 ெசா"னா" “உ(ைமயான,றவி உலகி5 எவ3ேம இ5ைல. 
இ4தியாவி5 இமயமைல-சார�5 உ
ள மகானா5Jட Jழா/ க5ைல+�, 
மாணி�க� க5ைல+� ஒ"றாக மதி�க �யவி5ைல. அவ� அத"ேம5 மய/கி 
ம(ணி�; )�னா�. இர(ைட+� ஒ"றாக� காF� உ(ைம� ,றவியிட� தா" 
ெம@<ஞான� கிைட�2�. அ, எ%ேபா,?” எ"� ஏ/கினா
. 
------------ 
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30. 30. 30. 30. ேமா-ச)� நரக)�ேமா-ச)� நரக)�ேமா-ச)� நரக)�ேமா-ச)� நரக)�!!!!    
 
மாைல ேவைளயி5 உ%பாிைகயி5 உலவி� ெகா(�34த தாசிெயா3�தி, 
கீேழயி34த த" ேவைல�காாிைய அைழ�,, “ந� Dதி வழிேய ஒ3 ெபாியவாி" 
சடல� இ;கா�;�2 எ;�,- ெச5ல%ப;கிற,. நீ ேபா@ அவர, ஆ"மா 
ேமா�ச�,�2% ேபாகிறதா - நரக�,�2% ேபாகிறதா எ"� பா��, வா” எ"றா
. 
ம�நிமிடேம, அவ
 தி3�பிவ4,, “அ�மா, அ4த ஆ"மா ேமா�ச�,�2% 
ேபா@வி�ட,” எ"� ெசா"னா
. 
 
இவ$ைறெய5லா� தி(ைணயி�34, பா��,�ெகா(�34த ஒ3 ச4நியாசி, 
விய4,ேபா@ ேவைல�காாியி" காைல% பி��காத 2ைறயாக� ெக<�கிறா�. 
"அ�மா அ�ப, ஆ(;களாக உலக� 9வ,� �$றி. இற4த ஆ"மா எ/ேக 
ேபாகிற, எ"� ஆரா@4, வ3கிேற". பல ெபாிேயா�கைள அFகி+� 
வி-சாாி�ேத". இ">� என�2 விைட கிைட�கவி5ைல. இ%ேபா, நீதா" எ" 
23. ஒ3 ஆ"மா ேமா�ச�,�2% ேபாகிறதா, அ5ல, நரக�,�2% ேபாகிறதா 
எ">� கைலைய அறிவ, எ%ப�?” எ"� ேவ(�னா�. 
 
“�வாமி, இ, ெதாியாதா உ/க?�2 பிண� தா�கி- ெச5ேவா� பி"ேன நா>� 
சிறி, Tர� நட4, ெச"ேற". சாைலயி" இ3&ற� உ
ள ம�க?�, உட" 
ெச5ேவா3�, “ஐேயா! ந5ல மனித" ேபா@ வி�டாேர! &(ணியவா" இ">� 
ெகா<ச கால� இ3�க� Jடாதா? த3மவானா-ேச! பல3�2� உதவி வ4தா�: 
இ"ைற�2% ேபா@வி�டாேர! எ"�, பலவாறாக அ9, &ல�பின�. அதனா5, அ4த 
ஆ"மா ‘ேமா�ச�,�2% ேபாகிற,’ எ"� நா" ெசா"ேன". 
 
“ேந$� இ%ப�ெயா3 பிண� ெச"றேபா, நா>� பி"னா5 ெதாட�4, ெச"ேற". 
அ%ேபா, ம�க
 எ5ேலா3�, பாவி! ஒ3வழியாக� ெதாைல4தா", இனி ேம5 
ந5லகால4தா". இ4த ஊைர% பி��த _ைட ஒழி4த,” எ"� பலவாறாக% 
ேபசினா�க
. ஆகேவ, அ4த ஆ"மா ‘நரக�,�2% ேபா@வி�ட,’ எ"� 
ெசா"ேன"” எ"றா
: 
 
பாவ�! ச4நியாசி ெவ�கி�தைல 2னி4தா�. 
---------------  
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31. 31. 31. 31. இள* இள* இள* இள* #றவி&� )திய #றவி&�#றவி&� )திய #றவி&�#றவி&� )திய #றவி&�#றவி&� )திய #றவி&�    
 
திய ,றவி ஒ3வ�, இள4,றவி ஒ3வ3ட" ப�க�, ஊ3�2- ெச"�வி�;� த" 
ஆசிரம�தி$2� தி3�பி�ெகா(�34தா�. 
 
வழியி5 கா�டா$� ெவ
ள� கைர&ர(; ஓ�� ெகா(�34த,, இவ�க?�2 
"ேன இள�ெப( ஒ3�தி, இர(;மாத� ைக�2ழ4ைத+ட", ெச@வதறியாம5 
திைக�, நி"� ெகா(�34தா
. அவ
 ஆ$ைற� கட4, அ�கைர 
ேபாகாவி�டா5, கணவ>� மாமியா3� ச(ைடயி;வா�க
. தி3�பி� தா@ 
D�;�2% ேபாகலா� எ"றாேலா ஒேர இ3�;; கா�; வழி%பாைத. ஆ$ைற� 
கட�க�� �யாம5 தி3�பி- ெச5ல�� வழியி5லாம5 அவ
 ,��,� 
ெகா(�34தா
. 
 
இ4த� ,றவிக
 இ3வைர+� அ4த ேநர�தி5 அ/ேக க(ட,�, அவ?�2 மகி�-சி 
ஏ$ப�ட,. நி-சய� அவ�க
 உதவி ெச@வா�க
 எ"�, ந�பினா
. 
 
திய ,றவிேயா, இள�ெப(ைண% பா��த,� பா��காத மாதிாி ஆ$றிேல இற/கி 
நட�க� ெதாட/கி வி�டா�. இைத� க(ட,�, அவ?�2 ஒேர ந;�கமாக% 
ேபா@வி�ட,. 
 
அவள, ,யர�ைத� க(ட இள�,றவி, அவ
மீ, இர�க�ெகா(;, ‘அ�மா 
2ழ4ைதைய நீ உ" ேதாளி5 ப�திரமாக ைவ�,�ெகா
’ எ"� ெசா5�வி�;, 
அ%ப�ேய அவைள� த" ேதாளி5 T�கி ைவ�,� ெகா(; ஆ$ைற� கட4,, 
அ�கைர ேபா@- ேச�4த உட" அவைள இற�கி வி�;வி�;� த" ஆசிரம� ேபா@- 
ேச�4தா�. 
 
இைத� க(ட திய ,றவி�2, இள4,றவிேம5 ேகாபேமா ேகாப�! அ"� 
9வ,� அவ3ட" ேபசேவயி5ைல. அ;�த நா
 மாைல� J�ட�தி5 ‘மாச$ற 
மன�’ எ"ற தைல%பி5 திய ,றவி ேபச வி34தா�. அ%ேபா, "வாிைசயி5 
இள4,றவிைய� க(ட அவ3�2 ஆ�திர� ெபா/கிய,. 
 
அவைர% பா��,, “நீ எ94தி3. இ4த இட�தி5 உன�2 ேவைலயி5ைல. நீ ஒ3 
இள� ெப(ைண� ெதா�;� ேதாளி5 �ம4த, ெபாிய தவ�. ச4நியாச�,�2 
இ9�2. ,ற��2% பழி. ஆசிரம�தி$ேக மான� ேக;” எ"� இைர4தா�. 
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இைவயைன�ைத+�, ச$�� படபட%&� ெகா
ளாம5 அைமதியாக� ேக�;, 
நிதானமாக எ94, நி"�, இள4,றவி ெசா"னா� : 
 
“�வாமி, நா" அ%ேபாேத ஆ$ற/கைரயிேலேய அவைள இற�கி வி�;வி�ேடேன! 
இர(; நாளா�- கவாமிக
 அ%ெப(ைண இ">� �ம4, ெகா(�3�கிறீ�கேள! 
- ஏ"?” எ"� ேக�டா�. அPவள�தா"! 
 
திய ,றவி இத$2% பதி5 Jற �யாம8�, மாச$ற மன�ைத% ப$றி% ேபச 
�யாம8�, அPவிட�ைத வி�; எ94, ேபா@வி�டா�. 
 
எ%ப� இ4த மாச$ற மன�? 
----------------  

32. 32. 32. 32. நா� எ.ேக ேபாகிற#நா� எ.ேக ேபாகிற#நா� எ.ேக ேபாகிற#நா� எ.ேக ேபாகிற#????    
 
�வாமி ச-சிதான4தா எ"ற தமிழக�,� ,றவி, அெமாி�காவி5 ‘ேயாகிரா`’ எ"ற 
சிற%&ட" அெமாி�க ம�க?�2 ‘ேயாகாசன% பயி$சி’ அளி�,வ3கிறா�. இர(; 
இல�ச�,�2 ேம$ப�டவ� அவ3�2- சீடராக இ34, ேயாக% பயி$சி 
ெப�கி"றன�. அ4த ஆசிரம�தி$2 அெமாி�க அரசா/கேம அ34 ,ைணயாக 
இ34, ேப3தவி ெச@,வ3கி"ற,. 
 
ெச"ற ஆ(;, தி5� மாநகாி5, கா@கறி உண� மாநா; நட4த,. அத$2� 
தைலைமதா/க இ4திய% ேபரர� இ% ெப34 ,றவிைய அைழ�த,. 
 
அ%ேபா,, ெதாழிலதிப�, ெபா
ளா-சி தி3. மகா�/க� அவ�க
, அவைர- 
ெச"ைன�2 வரவைழ�,, அவ3�2� அவர, சீட�க
 அைனவ3�2� சிற%பான 
ைறயி5 வரேவ$& நிக��தினா�. 
 
அவ�க
 ெச"ைனயி�34, ேகாைவ�2 ெச5வத$2", நா>� எ" ந(ப�க
 
சில3� ேச�4, தி3-சியிேல அவ�க?�2 ஒ3 வரேவ$& விழாவிைன ஏ$பா; 
ெச@ேதா�. �வாமி+� வ4தா�க
. 
 
அ4த விழாவி5 �வாமி ேயாகிரா`, அவர, சீட�க
 32 ேப�, நா/க
, எ/க
 
2;�ப�தின�, ந(ப�க
, ெபா,ம�க
 அைனவைர+� ேச��, ெமா�த� 90 
ேப�தா" அ/2� J�யி34ேதா�! 
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அேத ம"ற�தி5, அ;�, நா
, ஒ3 &க�ெப$ற சினிமா ந�ைக�2 பாரா�;விழா 
நட4ததி5, அவைர% பா��க ஐயாயிர� ேப� J�� ெகா�டைகயி5 &24, இ��,� 
கத� ச"ன5 எ5லா� ெபய�4,ேபா@, நா$கா� எ5லா� உைட4,, அவைர% 
பா��தவ� பா��காதவெர5லா� ச�ைடக
 கிழி4,, D;ேபா@- ேசா�4தன� எ"ற 
ெச@தி எ"ைன மிக�� வ3�திய,. 
 
இ, ந�நா; அறிவாளிகளி" பி"ேன ேபாகவி5ைல எ"பைத+�, யா� 
பி"னாேலேயா ேபா@�ெகா(�3�கிற, எ"பைத+� கா��� ெகா(�3�கிற,. 
------------  
 

33. 33. 33. 33. ெமா-ைட" தைல�� �.க� உ+டாெமா-ைட" தைல�� �.க� உ+டாெமா-ைட" தைல�� �.க� உ+டாெமா-ைட" தைல�� �.க� உ+டா????    
 
ஒ� ஊாிேல ெபாிய மாாிய�ம" ேகாவி�5 தி3விழா நட4த,. அ�க� ப�க�தி8
ள 
ஊ�களி�34, ஆயிர�கண�கான ம�க
 அ/ேக வ4, வழிபா; நட�தின�. 
ேவ(;தைல நிைறேவ$ற ெமா�ைடய��,� ெகா(டன�. 
 
அவ�களி5 ஒ3வ", த" 2;�ப�,ட" ெமா�ைட அ��,�ெகா(;, 
தி3விழாைவ+� க(;களி�,வி�; ஊ� தி3�பினா". வழியிேல ஒ3 �/க- 
சாவ�. அ/2 பலைகயி5 ஏேதா எ9தியி34த,. அ3கி5 அதிகாாி ஒ3வ>� 
நி"�ெகா(�34தா". 
 
இவ" அவனிட� ேபா@, ‘ெமா�ைட� தைல�2- �/க� உ(டா?’ எ"� ேக�க, 
அவ>� ‘ஆமா�! தைல�2� கா$பண�’ எ"றா". இவ" த">ட" வ4தவ�களி" 
தைலைய எ(ணி� கண�2% பா��,� காைச� ெகா;�,வி�; ஊ� வ4, 
ேச�4தா". 
 
த" ஊாி5 தி3விழா��2% ேபா@ ெமா�ைடய��, வ4தவ�கைள% பா��த,�, 
‘நீ/க
 எPவள� �/க� ெகா;�தீ�க
?’ எ"� விசாாி�தா". அவ�க
 
அைனவ3ேம ‘�/கமா? நா/க
 ஒ"�ேம ெகா;�க வி5ைலேய’ எ"றா�க
. ‘பிற2 
எ%ப� உ/கைள �/க- சாவ�யி5 ெவளிேய வி�டா�க
?’ எ"� இவ" ேக�டா". 
அத$2 அவ�க
 ெமா�ைட�2 யா3� �/க� வR��கவி5ைலேய?’ எ"� 
ெசா"னா�க
. 
 
அ%ேபா,தா" அவ>�2 உ(ைம &ாி4த,. தவ� ந�ைடய,தா". நா" ேபா@ 
வ�ய� ேக�டதா5 தாேன அவ" த" வ3மான�தி$கான வழிைய� ேத�- 
ெச@,ெகா(டா" எ"� எ(ணி ெவ�க%ப�டா". 
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எ�தைனேயா ேப�  -  இ%ப��தா", வா��ைகயிேல ெதாியாத ெச@திகளி5 - 
த"னலேம 2றியாக உ
ளவ�களிட� வ�ய%ேபா@ ஆேலாசைன ேக�;% பி$2 
அவதி%ப;வைத% பா��கிேறா�: அ%ப��தா" இவ>�! 
-------------- 

34. 34. 34. 34. ப9�க ைவ��� )ைறப9�க ைவ��� )ைறப9�க ைவ��� )ைறப9�க ைவ��� )ைற    
 
நா$ப, ஆ(;க?�2 ", ந(ப� ஒ3வைர� ேத�, அ�கிராகர� ப�கமாக நா" 
ேபா@�ெகா(�34ேத". 
 
அ/ேக ஒ3 D�;� தி(ைணயி5 நி"ற பா��: “த�பி, த�பி, இ/ேக வா” எ"� 
எ"ைன� J%பி�டா
. 
 
நா" அ3கி5 ெச"ற,�, “த�பி! உன�2% ெபாிய &(ணியமாக% ேபாக�;�. எ" 
ேபர>�2� ெகா<ச� &�திமதி ெசா5ல%பா. இர� பகலாக ஓயாம5 ப��,� 
ெகா(ேட இ3�கிறா". இ%ப�% &�தக�ைத� கீேழ ைவ�காம5 ப��தா5 
அவ>�2 )ைளய5லவா கல/கி வி;�. அ%ப� அவ>�2 ஏதாவ, ஒ"� 
ஆகிவி�டா5, தா+� இ5ைல, த4ைத+மி5ைல நா" ம�;� எ"ன ெச@ேவ"? 
ஆகேவ, நீ அவைன% ப��காேத எ"� &�தி ெசா5�வி�;% ேபா” எ"றா
. 
என�2 ஒேர விய%&! 
 
ந� D�;% பி
ைளகைள நா� ஓயாம5 ப� ப� எ"� ெசா5��ெகா(ேட-
யி34தா8� அவ�க
 ப�%பதாக இ5ைல. இ/ேக இ4த% பா�� த" 
ேபரைன%ப$றி இ%ப�- ெசா58கிறாேள எ"� எ(ணி�ெகா(ேட, அ4த% 
ப"னிர(; வய,- சி�வைன அைழ�,, “த�பி பா�� ெசா5ைல� ேக�; நட%பா. 
ப��கிற ேநர�தி5 ம�;� ப�; ம$ற ேநர�தி5 விைளயா;” எ"� ெசா"ேன". 
 
உடேன அ4த% பா��, த" தைலயி5 அ��,� ெகா(;, “ஐேயா! இ"ெனா3 
ைற எ" ேப-ைச� ேக
 எ"� ெசா5லாேத! ஒ3நா
 அவனிட� உன�2� தா+� 
இ5ைல, த4ைத+� இ5ைல. நீ ந"றாக% ப��தா5தா" ப�ட� ெபறலா�. 
ப�ட/க
 வா/கினா5 தா" ெபாியெபாிய பதவி கிைட�2�. அ%ேபா,தா" 
பண�கார இட�தி5 ெப( எ;�கலா�. கா�, ப/களா எ5லா� வ3�. உ�திேயாக� 
ெச5வா�2 எ5லா� உ(டா2�’ எ"� ெசா"ேன". அ,ம�;ம5ல, 
‘ப��காவி�டா5 நீ த�%ைப% &5ைல எ;�,�ெகா(; எ/ேக க3மாதி எ"� 
அைல4, த�%பண� ப(ணி�தா" பிைழ�கF�’ எ"�� ெசா"ேன". 
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எ"ேப-ைச� ேக�ட அ"� த5தா" இவ" இ%ப� ஆகிவி�டா". நா" எ"ன 
ெச@ேவ"?” எ"� &ல�பினா
. 
 
நா>� அ4த% பா���2 ஆ�த8�, ைபய>�2 &�திமதி+� ெசா5�வி�; 
D��$2 வ4, எ" தம�ைகயிட� நட4தைத- ெசா"ேன". உடேன எ" தம�ைக, 
“அவ�க
 ப��கைவ�2� ைறைய% பா��தாயா? அ4த பிராமண% ைபய>�2 
உ(டான உண�-சி, தா��த%ப�ட - பி$ப;�த%ப�ட 2;�ப�தி8
ள 
பி
ைளக?�2 உ(டானா5, எதி�கால� எPவள� ந"றாக இ3�2�?” எ"� த" 
வி3%பைத ெவளி%ப;�தினா�க
. 
----------- 

35. 35. 35. 35. நம�� நாேம எதிாிநம�� நாேம எதிாிநம�� நாேம எதிாிநம�� நாேம எதிாி!!!!    
 
கா��ேல ஒ3 சி/க� ம$ற மி3க/கைள� ,"&��தி அ��,� தி"� 
ெகா(�34த,. இதனா5 பிற வனவில/2க
 யா�� J� ஒ3 ���2 வ4தன. 
சி/க�திட� ெச"�. “இ"� த5 எ/கைள அ��,� ,"&��தாதீ�க
. நா/கேள 
ைறைவ�, ஒPெவா3 நா?� ஒPெவா3வராக உ/களிட� வ4, ேச�கிேறா�” 
எ"�, அைவ யா�� வி(ண%பி�,� ெகா(டன. 
 
அத$2 மி3ேக4திர>� ச�மதி�க, அPவாேற நட4, வ4த,. ஒ3நா
 ய�" 
ைற வ4த,. அ, சி/க�ைத� ெகா5ல� தி�;மி�;� தாமதமாகேவ ெச"ற,. 
சி/க� காரண� ேக�க, ‘இ�கா��5 ேவ� ஒ3 சி/க� எ"ைன� தி"ன வ4த,. 
நா" ஒ�%ேபா@ அதனிடமி34, த%பிவர� தாமதமாயி$�’ எ"� விள�கிய,. 
 
அைத� ேக�ட சி/க� ெவ2(;, ‘அ-சி/க�ைத� கா�;’ என ய5 பி" 
ெதாட�4, ெச"ற,. ய5 ஒ3 கிண$ைற� கா��, ‘இத$2
 ஒளி4தி3�கிற,’ 
எ"ற,�, சி/க� எ��% பா��த,. சி/க�தி" நிழ5 பா9/கிண$� நீாி5 
ெதாியேவ, அ,ேவ த" எதிாி என எ(ணி� கிண$��2
 பா@4, உயி� நீ�த,. 
 
இ, ஒ3 நீதி� கைத. இ4த� கைத எ5ேலா��2� ெதாி+� ஆனா5 ந�மி5 பல� இ� 
கைதயி" நீதிைய% ப$றி- சி4தி%பதி5ைல. ‘தன�2�தாேன எதிாி’ எ"பைத சி/க� 
உணராததா5 அழி4த,. மனிதாி5 பல�, ‘நம�2 நாேம எதிாி’ எ"பைத இ">� 
உணரவி5ைல. 
 
சி/க� த(ணிாி5 த" உ3வ�ைத% பா��, எதிாி எ"� பா@4, இற4த,.  
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மனித�க?� தின� க(ணா�யி5 த/க
 உ3வ�ைத% பா��2� ேபாெத5லா�, 
நம�2 நாேம எதிாியாக இ3�கிேறா� எ"� உணர ேவ(;�. 
 
அ%ப� உணராததா5தா", பலைர ைவ,, நா� ைவய% ெப�கிேறா�; சிலைர 
அ��, நா� அ�வா/2கிேறா�; பலைர ஏமா$றி நா� ஏமா$ற� அைடகிேறா�: 
பிறைர� ெக;�,, நா� ெக�;%ேபாகிேறா�. 
 
இ%ப�% பா��2�ேபா,, ‘நம�2 நாேம எதிாி’ எ"ற உ(ைமைய ம�க
 எ"� 
உண�4, ெகா
ள% ேபாகிறா�கேளா அ"�தா" அவ�களி" வா�வி5 ஒ3 ந5ல 
தி3%ப� ஒளி+� உ(டா2�’ எ"ப, ெதளிவாகிற,. 
----------------- 

36. 36. 36. 36. கிளி&� ஓநா&�கிளி&� ஓநா&�கிளி&� ஓநா&�கிளி&� ஓநா&�    
 
ஒ3 கா��8
ள ஆலமர�தி"ேம5 அம�4தி34த கிளி+�, கீேழ நி"றி34த ஒநா+� 
இPவா� ேபசி� ெகா(டன : 
 
கிளி : ஒநா@ அ(ேண! ஏ" விசனமா இ3�கீ/க? 
 
ஒநா@ : உன�2- ச/கதி ெதாியாதா கிளி�த/க-சி. நா" ேவேற கா�;�க5லவா 
ேபாக%ேபாேற". 
 
கிளி : ஏ" ேவ� கா�;�2% ேபாறீ/க? 
 
ஒநா@ : இ4த� கா���3�கிற &�+� சி��ைத+� எ"ைன� க(டா5 க��க 
வ3,/க. மா>� ய8� எ"ைன� க(டா5 ஒ�% ேபா2,/க. நா" இ/ேக 
இ34, எ"ன பய"? 
 
கிளி : நீ/க ேபாகிற கா��ேல இ%ப�ெய5லா� உ/க கி�ட நட4,�க 
மா�டா/களா, எ"ன? 
 
ஒநா@ : அ4த� கா��ேல இ3�கிற &� சி��ைத ெய5லா� எ"ைன� க(ட,� 
தடவி� ெகா;�2,; மா>� ய8� எ"ேனா; ஓ� விைளயா;,. 
 
கிளி : அ%ப�யா? அ%ப�யானா5 நா" ஒ3 ேயாசைன ெசா5கிேற", ேக
 
அ(ேண! “உ" விஷ%ப$கைள+�, J�ைமயான நக/கைள+� இ/ேகேய, இ4த�  
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கா��ேலேய கழ�� ைவ�,வி�;% ேபா!” 
 
ஒநா@ : அைதெய5லா� இ/ேக கழ��%ேபா�; வி�; ேபானா5, அ4த� 
கா��$2%ேபா@ நா" எ"ன ப(Fேவ"? 
 
கிளி : அ%ப� நீ ெச@யவி5ைலயானா5, ெவ2சீ�கிர�தி5 அ4த� கா;� இ4த� கா; 
மாதிாிேய ஆகிவி;� எ"� ெசா5�வி�;% பற4, ெச"ற, கிளி. 
 
இதி�34, கா��"ேம5 எ4த� த%&� இ5ைல; ஒநா@ நட4,ெகா
?� 
ைறயி5தா" த%& இ3�கிற, எ"� அ4த� கிளி ெச5லாம5 ெசா5�வி�ட,. 
நம�2� இ, ஒ3 ப�%பிைன அ5லவா? 
---------------- 

II.  II.  II.  II.  நா�� ம�க��நா�� ம�க��நா�� ம�க��நா�� ம�க��    
37. 37. 37. 37. அ�கால இைசயறி�அ�கால இைசயறி�அ�கால இைசயறி�அ�கால இைசயறி�    

 
ஐ�ப, ஆ(;க�2 ", தமிழக�திேல சிற4, விள/கிய இைசயறிஞ� 
 

கா<சி&ர� நாயனா பி
ைள, 
பி�5 ேகாவி4தசாமி பி
ைள, 
மி3த/க� அழ2 ந�பியா பி
ைள, 
க<சிரா தaனா )��தி பி
ைள, 
ெகா"ன�ேகா5 ம"ன�2� ப�கிாிசாமி பி
ைள, 

இ%ப�%ப�ட இைசமாேமைதக
 ேச�4த இைசயைம%& ஒ3சமய� நட4த, - 
அ,ேபா"ற அைம%& அவ�க
 கால�,�2 "&�. அவ�க
 கால�தி8�, 
அத$2% பி"&� அைம4ததி5ைல. 
 
அ�தைகய இைசயர/2 நிக�-சி  -  நாம�க5��34, ேமாகb��2% ேபா2� 
ெந;<சாைலயிேல, மாைல 6 மணி�2 நட4, ெகா(�34த,. ெபாிய ம(டப�; 
ேமைடயி5 J�ட� அதிகமாக� J�யி34த, 
 
அ,ெந;<சாைல வழி  -  
 
அ4த ஊ�% ப�க�,  -  பண�கார� ஒ3வ�  -  சல/ைக க��ய இர�ைட மா�; 
வ(�யி5 அம�4, ேபா@� ெகா(�3�கிறா�. 
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ைகெய9�, மைற+� மாைல ேநர�  -  சாைலயி5 ஒேர J�ட�. அவ� பய4,, த" 
வ(��காரைன, அ, எ"ன J�ட�? பா��, வா’ எ"� அ>%பினா�. அவ" 
ேபா@ விசாாி�, வ4,, 
 
‘எஜமா", எஜமா"  - ’ எ"� க�தி�ெகா(ேட ஒ"�� ெசா5லாம5 மா�ைட� 
த�� விைரவாக ஒ��� ெகா(�34தா". 
 
ெச5வ4த� ‘எ"னடா?’ - எ"� அத��� ேக�க��, 
 
வ(��கார" - மிக�� - பய4, -  
 
எஜமா", அ, ெபாிய ெகா
ைள�J�ட� -  
 
‘"யாேரா', கா<சி&ர� நயினாவா� - மீைச+� ெதா4தி+� பா��தா5 
பய/கரமாயி3�2, அக%ப�;�ெகா(; அல� அல� எ"� அல�கிறா�. 
 
‘யாேரா’ ேகாவி4தசாமியா�, அவ" விட�/களா -  
 
‘யாேரா’ &,�ேகா�ைட தaணா )��தியா� ெக<� ெக<� ெக<ெச> 
ெக<சிராறா� -  
 
‘யாேரா’ ம"னா��2� ப�கிாியா� - அ4த ஆ
 க"ன�ேகா5 ைவ-சி3�கிறா3 -  
 
அ%ப�ேய J�ட� அவ/கைள அ�கி�கி��3�2/க. 
 
ேபா\0 ச%D0 எ5லா� அவ/கைள வைள-� �$றி�கி-�/க -  
 
நா� இ3�; "ேன த%பி ஊ� ேபா@- ேசர>�” எ"� ெசா5��ெகா(ேட 
மா�ைட� த�� விர�� ஓ�;கிறா". 
 
 - எ"ேன இைசயறி�! 
க5 ேதா"றி ம( ேதா"றா� கால�ேத, தமிழ� ேதா"றி� தமி�ேதா"றி தமி�இைச 
ேதா"றிய இைச�கட5 இ"ப�ைத- �ைவ�2� தமி�ம�க
 ந;விேல - இ%ப�+� 
சில� இ34தன� எ"� ெதாிகிற,. 
------------ 



50 

 

38. 38. 38. 38. �-�� தி-���-�� தி-���-�� தி-���-�� தி-��!!!!    
 
ஓ� ஊாிேல �3�; வியாபாாிக
 இ3வ�. அவ�க?�2
 ேபா�� அதிகமாக 
இ34த,. 
 
ேபா�� ேபா�; ஒ3வ��ெகா3வ� �3�; விைலைய� 2ைற�, வி$�� 
ெகா(�34தா�க
. 
 
த" ேபா�� ஆசாமி அச8�2� 2ைறவாக வி$பைத� க(;, ம$றவரா5 அைத- 
சமாளி�,% ேபா�� ேபாட �யவி5ைல. எ%ப�� 2ைற4த விைல�2 வி$கிறா� 
எ"ப,� விள/கவி5ைல. 
 
இர� கைடைய% B��ய,�. இவ� அவ� (ேபா�� வியாபாாி) வ3� வழிையேய - 
எதி�பா��,� ெகா(; நி"றா�. அவ3� கைடைய- சா�திவி�; வ3கிறா�. 
 
அவைர ேநா�கி, “ஐயா, “நா", &ைகயிைலைய� தி3��ெகா(; வ4, வி$கிேற"; 
என�ேக இ4த விைல க�;%ப� ஆகைலேய? உ/க?�2 எ%ப�� க�;கிற,?”  - 
எ"� ேக�டா�. 
 
அத$2 அவ�, “உ"ைன% ேபால �டா
 அ5ல நா": �3�ைடேய தி3�� 
ெகா(;வ4, வி$கிேற" எ"றா�. 
 
எ%ப�, 
 
இ4த வணிக�? 
 
‘�3�;� தி3�;� அ, கல4த உ3�;�’ எ%ப�? 
------------ 

39. 39. 39. 39. )தலாளி��" திறைம இ!ைல)தலாளி��" திறைம இ!ைல)தலாளி��" திறைம இ!ைல)தலாளி��" திறைம இ!ைல!!!!    
 
ெப3� பண�கார� ஒ3வ�. ெதாழி5 அ>பவ
ள ஒ3வ�, ஆக இ3வ3மாக� 
J�;- ேச�4, நைக�கைடைய� ெதாட/கினா�க
. 
 
ப�, ஆ(; ஒ%ப4த�; ஆ?�2% பாதி லாப� என� ைகெய9�தி�; - கைட நட4, 
ெகா(�3�கிற,. 
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)"� ஆ(;க
 ஆயின, இத$2
 உைழ%பாளி ஒ3 D; க��வி�டா". நில� 
வா/கிவி�டா". 
 
தலாளி�2 ஒ"�� கிைட�கவி5ைல. “ஏேதா தவ� ெச@கிறா"’ எ"� சில� 
ெசா5�+� தலாளி ந�பவி5ைல. காரண� இ,தா" 
 
‘நம, ஒ$�ைமைய� ெக;�க, ெபாறாைமயா5 யா3� எ,�� ெசா58வா�க
? 
தலாளி, நீ/க
 அதைன ந�பிவிட ேவ(டா�’ எ"� "பாகேவ அவ>� 
ெசா5� ைவ�தி3�கிறா". 
 
இ�மாதிாி ேநர�திேல, ஒ3நா
 70 Mபா@�2 வா/கின க$கைள 110 Mபா 
ெகா
த5 எ"� கண�கிேல எ9தியி34தா". தலாளி�2� ேகாப� வ4, 
வி�ட,. உடேன கைடைய% B��- சாவிைய� தாேன ைவ�,�ெகா(டா�. 
 
உைழ%பாளி ��மா இ3%பாரா? வ�கீைல� கல4, ஆேலாசி�தா�. அவ� )ல� 
ேநா�W�� ெகா;�, வி�டா�. அ4த அறி�ைகயிேல, உடேன கைடைய� 
திற�கேவ(;� எ"��, 3 வ3ட லாப� விள�பர�திேல ேபா@வி�ட,. ஆகேவ 
கைடயி" ெபய� மதி%பி5 பாதி%பண� வரேவF� எ"��, இ">� எ<சிய 7 
வ3ட லாப�தி5 தன�2 ஏ9 ஆயிர� 3பா@ கிைட�கேவ(;� எ"�� 
க(�34த,. 
 
இைத எ;�,�ெகா(; ேபா@ தலாளி பல வ�கீ5களிட� கல4, ேயாசைன 
ேக�டா�. அவ�க
 எ5லா3� “ - ேகா��;�2% ேபாகேவ(டா�. ேபானா5 
ச�ட%ப� இ,தா" நிைல�, நி$2�. யாைரயாவ, ஒ3வைர ைவ�,% 
ப<சாய�,- ெச@,ெகா
?/க
. இ,தா" ந5ல,” - எ"� ெசா"னா�க
. 
 
இதனா5 தலாளி எ"னிட� வ4, இPவழ�ைக� தீ��, ைவ�2�ப� 
ேக�;�ெகா(டா�. 
 
கைடDதியி5 இைத%ப$றி விசாாி�ததி5, தலாளி ெசா"ன, உ(ைமெய"��, 
J�டாளி ெச@த, தவ� எ"�� என�2 விள/கிய,. 
 
ஒ� ஆ
)ல�, ஆயிர� Mபா+ட" வ3�ப� தலாளிைய+�, உடேன வ3�ப� 
உைழ%பாளிைய+� வர-ெசா"ேன". இ3P3� வ4தன�. 
 
‘நா" ஆயிர� Mபாைய தலாளி ெகா;�க��, உைழ%பாளி ெப$�� ெகா
ள��  
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ெச@ேத". 
 
‘இனி என�2� உன�2� எPவித� ெதாட�&� இ5ைல’ எ"� எ9தி� 
ெகா;�2�ப�+� ெச@ேத". எ9தி� த4தன�: வழ�2 �4,வி�ட,. 
 
இ3வ3� எ" இட�ைத வி�;% &ற%ப�டன�. ெம�ைத% ப�யிேல தய/கி� தய/கி 
நி"�, தி3�ப�� எ"னிட� வ4தா� உைழ%பாளி. 
 
அவ� ெசா"ன, -  "தலாளி எ/ெக/ேகா அைல4தா�. ஒ"�� ப��க வி5ைல, 
நீ/க
 ெசா"ன �ைவ நா" ஏ$�� ெகா
ேவ" எ"ெற(ணி கைடசியாக 
ஐயாவிட� (த/களிட�) வ4தா�. அ4த� கைடைய� தய�ெச@, எ"னிட� 
ெகா;�க- ெச@+/க
. அவரா5 கைடைய நட�த�யா,. 
 
அவ3�2� திறைம இ5ைல” - எ"� ெசா5� ��தா". “அவ3�2� திறைம 
இ5ைல எ"பைத எ%ப�� க(டா@?” எ"� ேக�ேட". 
 
அத$2, “நா" ஊாி5 இ5லாதேபா,, 1¼ ப�" தி3�;� த/க�ைத விவர� 
ெதாியாம5 விைல ெகா;�, வா/கிவி�டா�.” ேபா\சா� வ4, பி��,� 
ெகா(;ேபா@ காவ�5 ைவ�,வி�டன�. 
 
அ%ேபா, அவ� மைனவி ம�க
 எ5லா� எ"னிட� வ4,, ‘நா/க
 எ"ன 
ப(Fேவா�?" - எ"� கதறினா�க
. 
 
நா" உடேன ேபா@% பா��கிறவ�கைள எ5லா� பா��, - பி��க 
ேவ(�யவ�கைள எ5லா� பி��,. ெச@யேவ(�யைத எ5லா� ெச@, - அவைர� 
J��, வ4,வி�ேட". இ%ப�- ெச@ய இவரா5 �+மா?” 
 
 - எ"� எ"ைன� ேக�ட,�, என�2� தைல �$றிய,. 
 

பா��கிறவ�கைள% பா�%ப, -  
பி��கிறவ�கைள% பி�%ப, -  
ெகா;%பைத எ5லா� ெகா;%ப, -  
ெச@வைத எ5லா� ெச@வ, -  

 
எ"பனவாகிய காாிய/கைள அவ" “திறைம” எ"� ெசா"ன, - இ">� எ" 
ெந<ைச வி�; நீ/கவி5ைல. 
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நம, "ேனா�க
 எ, எைத அேயா�கிய�தன� எ"� ைகவிட- ெசா"னா�கேளா, 
அைதெய5லா� இ%ேபா, ‘திறைம’ எ"� ெசா5கிற காலமாக% ேபாயி$� - எ"ன 
ெச@வ,? 
--------------- 

40. 40. 40. 40. இ# எ	ன உலகமடாஇ# எ	ன உலகமடாஇ# எ	ன உலகமடாஇ# எ	ன உலகமடா!!!!    
 
தி5� மாநகர�திேல ஒ3 இ;கா��" ந;வி5 பல சமாதிக
 இ34தன. ெபாியவ� 
ஒ3வ� மிக�� பயப�தி+டேன இற4தவ�க?�ெக5லா� அ<ச� ெச@, ெகா(ேட 
சமாதிகைள- �$றி வ4,ெகா(�34தா�. 
 
அ/ேக இ3ப, வய,ைடய இள�ெப( ஒ3�தி, த" கணவனி" சமாதி அ3ேக 
அம�4,, அ9, ெகா(ேட சமாதி�2 விசிறி� ெகா(�3%பைத� க(டா�. 
அ,க(; மன� இளகிய ெபாியவ�, அவ
 பதியி"பா5 ெகா(;
ள ப�திைய 
ெம-சி. “அ�மா, நீ விசி�கிற கா$� சமாதியி" அ�யி5 &ைத4,
ள உ" கணவாி" 
உட8�2% ேபா@- ேச3� எ"றா நிைன�கிறா@? ஏ" இ4த D(ேவைல. 
,�க�ைத வி�; ஆ�த5 அைடவா@ மகேள!” எ"� அ"ேபா; &�திமதி Jறினா�. 
 
அத$2 அவேளா, “ஐயா! நீ/க
 எ" நிைலைய உணரவி5ைல எ"ப, ந"2 
ெதாிகிற,” எ"� ெசா"ன,ேம, ெபாியவ3�2 அவ
 நிைலக(; மிக�� இர�க� 
ஏ$ப�டதா5, அவ� க(களி8� க(ணி� வழிய ஆர�பி�த,. 
 
உடேன அவ
 ெபாியவைர� ேத$றிவி�;- ெசா"னா
, “என�2� தி3மணமாகி 
ஒ3 வ3ட4தா" ஆகிற,. எ" கணவ� மரண�தி" பி�யி5 இ3�2� ேபா,, 
எ"ேம5 இர�க�ெகா(; ‘நா" இற4தபி" நீ க5யாண� ெச@,ெகா
வாயா?’ 
எ"� ேக�டா�. 
 
“நா" ெச@,ெகா
ேவ"” எ"� ெசா"ேன". ‘அ%ப�யானா5, எ" க5லைறயி5 
ஈர� கா+� "பாக� க5யாண� ெச@,ெகா
ளாேத?’ எ"றா�. நா>� ‘சாி’ 
எ"ேற". 
 
இ4த� க5லைற க�� இர(; நாளாக% ேபாகிற,. இ">� ஈர� 
கா@4தபா�5ைல. அத$காக�தா" சமாதி உலர விசிறி� ெகா(�3�கிேற"” 
எ"றா
. 
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இைத� ேக�; அதி�-சியைட4த ெபாியவ�, ‘எ"ன உலகமடா இ,!’ எ"� எ(ணி 
விய4,, க(ணீ� வி�;�ெகா(ேட அPவிட�ைத வி�; அக"றா�. 
 
இ%ேபா, அவ� சி4,� அ�க(ணி� சமாதியி5 உற/2� அவ
 கணவ>�காக! 
--------------- 

III. III. III. III. ���ப����ப����ப����ப�    
41. 41. 41. 41. திமண 0�திமண 0�திமண 0�திமண 0�    

 
ஒ3 D��ேல தி3மண� சிற%பாக நட4, ெகா(�3�கிற,. த�� ஒரமாக நி"ற 
ேவைல�காரைன அ/2 வ4த அவன, ந(ப" அைழ�தா". ‘இ/ேக எ%ப� உ" 
ேவைல?’ எ"� ேக�டா". 
 
அத$2 ேவைல�கார", “சாதாரண நாளிேலேய இ4த D�; ேவைல இழ� D�; 
ேவைல மாதிாி இ3�2�. இ%ப க�யாண D�; ேவைல. ேபாிழலா@ இ3%பத$2� 
ேக�பாேன"" - எ"றா". 
 
“தி3மண D��ேல இழ�, ேபாிழ� எ"� ேபசலாமா” எ"� ந(ப" ேக�டா". 
 
அத$2 அP ேவைலயா
 -  
 
“ேந$� சீ�வாிைச ெகா(; வ3�ேபா, எ5ேலா3�, பழ�த�;, பா�2, க$க(;, 
B�த�; T�கி� ெகா(டா�க
. எ" தைலயிேல ேத/கா@� த�ைட� T�கிைவ�, 
வி�டா�க
. நா" எ"ன ெச@வ,! பிண�ைத� T�2கிற மாதிாி, அPவள� கனமாக 
இ34த,. T�கி�தாேன நட�கF�" - எ"� ெசா"னா". 
 
இதைனெய5லா� ேக�;� ெகா(�34த, வ4தி34தவ�களிேல ஒ3 ெபாியவ�, 
 
“எ"ன%பா, தா� க�ட% ேபாகிற சமய�திேல இழ�, ேபாிழ�, பிண� - எ"� 
ேபசலாமா?’ - எ"� ேக�டா�. 
 
அத$2 ேவைல�கார" -  
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“ேபா/ைகயா - தா� க��ய,� நீ/க
 எ5லா� சா%பி�;வி�;% ேபா@வி;/க. 
எ"பாட5ல இ/ேக தா� அ�,” - எ"� ெசா"னா". அத$2 ஒ"�� ேபசாமேல 
ெபாியவ� எ94, ேபா@வி�டா�. 
 
எைத, எ/2, யா�, எவாிட�தி5 -  
 
எ%ப�% ேப�வ, எ"பைத இ">� பல� &ாி4, ெகா
ளவி5ைல. 
 
 - எ"பத$2 இ, ஒ3 சா"�. 
---------------- 

42. 42. 42. 42. திதி ெகா�"த!திதி ெகா�"த!திதி ெகா�"த!திதி ெகா�"த!    
 
2%&சாமி எ"ற சி$[�வாசி த" த4ைத�2 திதி ெகா;�க நிைன�தா�. ஒ3 ஐயைர 
அFகினா�. அவ� ெகா;�த பா��ய5ப� சாமா"கைள வா/கி ைவ�தி34தா�. 
 
ஐய� வ4த,� திதி ெகா;�க� ெதாட/கினா�. 
 
2%&சாமி, “இ4த- சாமா"க
 எ5லா� எத$காக?" - எ"� ஐயைர� ேக�டா�. 
 
அவ�, “ேம5 உலக�தி5 உ
ள உ" த4ைத�2 ம4திர/கைள ெஜபி�, - ெஜபி�, 
அவ3�2 இைவெய5லா� அ>%பி ைவ�க%ெப��” எ"றா�. 
 
2%&சாமி�2% ெபாிய மகி�-சி! த4ைத இற4த பிற2�, அவ� உ(ண உண� 
ெகா;�கி"ேறாேம எ"ற மகி�-சி! 
 
சட/2க
 ெதாட/கின. 
 
ஐய� சாமா"கைள% பா�ைவயி�ட ேபா, அ/கி34த, ‘&9/க5 அாிசி,’ ‘இ, 
ேவ(டா� ப-சாிசி ெகா(; வா’ - எ"� ெசா"னா�. 
 
உடேன 2%&சாமி -  
 
“சாமி! எ/க%பா��2 ப-சாிசி ஆகா,. அைத- சா%பி�டதனா5தா" வயி$�வ� 
வ4, இற4தா�. 
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“ேம8லக�,�2� இைத அ>%பி அவைர� ,"&��த ேவ(டேம” எ"� 
வினய�,ட" ேவ(�� ெகா(டா". 
 
ஐய3�2, அ%ப - எ"ன ெசா5வ,, எ"ன ெச@வ, எ"� விள/கேவ இ5ைல. 
 
உ/க?�2 ஏதாவ, விள/2கிறதா? 
------------- 

43. 43. 43. 43. நாி&� திரா-ைச&�நாி&� திரா-ைச&�நாி&� திரா-ைச&�நாி&� திரா-ைச&�    
 
க;�பசியா5 திரா�ைச%பழ� ேதா�ட�திேல நாி Eைழ4த,. பழ/கைள 
உ(ணேவ>� எ"ற ஆைச. எ�� எ��% பா��த,. �யாம5 ெந;ேநர�,�2% 
பி", ‘சீசீ! இ4த% பழ� &ளி�2�; இ, ேவ(டா�’ எ"� ெசா5�% ேபா@வி�ட, 
நாி. 
 
இ4த� கைதைய எ" ேப�தியிட� ெசா"ேன". 
 
ேப�தி, “தா�தா அ, உ/க கால�, நாி, இ4த� கால�, நாி எ"றா5, ‘0;5’ - 
பலைக எ;�,� ெகா(;ேபா@% ேபா�;, அத"ேம5 ஏறி, எ5லா� திரா�ைச% 
பழ/கைள+� ந"றாக� தி"� வி�; ேபா@வி;� - ” 
 
எ"� ெசா5லேவ. 
 
நா" - "இ, இ� கால�, நாி�கைத ேபா8�” எ"ேற". 
----------- 

44. 44. 44. 44. ெச-9யா� காக)�ெச-9யா� காக)�ெச-9யா� காக)�ெச-9யா� காக)�    
 
ெச��யாாி" கைடயிேல ெதாியாம5 ஒ3 வைடைய எ;�,�ெகா(; ேபான, 
காக�. 
 
மர�தி5 இ34,ெகா(ேட அைத� தி"ன� ெதாட/கியேபா, ஒ3 நாி 
பா��,வி�ட,. 
 
நாி - "கா�கா கா�கா - உ" 2ர5 எPவள� அழகாக - இனிைமயாக இ3�கிற,, ஒ3 
பா�;% பாேட"” எ"ற,. 
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காக� அைத ந�பி, 
 
வா@திற4, - கா கா எ"ற,. 
 
உடேன )�கி�34த வைட விழேவ - அைத நாி எ;�,�ெகா(; ஓ�வி�ட,. 
காக� ஏமா4த, -  
 
இ, ேக�ட எ" ேப�தி -  
 
“தா�தா - உ/க கால�, கா�கா கைத அ,. இ4த� கால�, காக� -  
 
நாி பாட- ெசா"னேபா,, வைடைய கா�5 ைவ�,�ெகா(; காகா - எ"� 
பா�ய,. நாி ‘உ" பா�; ந"றாக இ3�கிற,. ஒ3 ஆ�ட� (டா"�) ஆ;’ - எ"ற,. 
உடேன காக�. 
 
வைடைய )�கி5 ைவ�,�ெகா(; (டா"�) ஆ�ட� ஆ�ய,. 
 
அ,க(ட நாி, ம�ப�+�, ‘'ஏ. கா�கா - உ" பா�;� ஆ�ட� ந"றாக இ3�2,. 
ஆனா5 ெகா<ச� பா�� ெகா(ேட ஆ;'’ எ"� ேக�ட,. அத$2� காக�, ச$� 
நிதானி�,, வைடைய 9,� தி"றபி"&, காகா எ"� க�தி% பா�+�, 
 
தாைத எ"� ஆ�� கா��+�, பற4, ஓ�% ேபா@வி�ட,. . 
 
 - எ"� ேப�தி Jறேவ, நா" இ, நDன கால�,� கா�ைக� கைத ேபா8� - 
எ"ேற". 
 
இ, பழ/கால� கா�ைக, நாிைய ம�;� ெபா��த த5ல. 
 
இ�கால�,� 2ழ4ைதகளி" அறி� வள�-சியிைன+� நம�2� கா�;கிற 
கைதயா2�. 
------------- 

45. 45. 45. 45. த	ன�பி�ைகத	ன�பி�ைகத	ன�பி�ைகத	ன�பி�ைக    
 
வன வில/2களிேல &� சி��ைத த�யன வா9� 2ைகக
 மிக�� 
நா$றம��2�. அ9க5 இைற-சி+� ேதா8� �+� சிதறி� கிட�2�. 
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ஆனா5, சி/க� வா9� 2ைகேயா T@ைமயாக இ3�2�. அத$2� காரண�, 
நாைள�2 ேவ(;ெம"� இ"ைற�ேக உயி�கைள� ெகா"� 2ைகயி5 ெகா(; 
வ4, இைற-சிகைள- சி/க� ேச��, ைவ%பதி5ைல. 2ைகயி>
 பல நா
 ப;�, 
உற/2�. இனி பசி தா/கா, எ"ற,� ெம5ல எ94, 2ைகயி" வாயி$ ப��2 
வ4, உடைல அைச�, தைலைய ஆ�� - ஆ எ"� க�-சி�2�. 
 
அ4த ஒ� எதி�மைலயிேல தா�கி� தி3�பவ3�. அ/ேக கா; 9,� பரவி+
ள 
மா>� ய8� இேதா சி/க� - அேதா சி/க� எ"� பய4, ந;/கி� 2��2� 
ெந;�2மாக ஓ�வ3�. அ%ேபா,, 
 
த" 2ைக வாயில(ைடயிேல வ3கிற ஒ3 வில/ைக அ��,� தி"�, மீதிைய 
அ/ேகேய ேபா�;வி�;. உ
ேள ேபா@% ப;�,�ெகா
?�. 
 
எ4த� கண� ேதைவ%ப;கிறேதா அ4த� கணேம தன�2 உண� த" வாய(ைட 
வ3� எ"ற திடமான ந�பி�ைக அத$2 உ(;. அPவள� ந�பி�ைக சி/க�தி$2! 
 
ப2�தறிவி5லாத வனவில/2க?�2
ள இ4த� த"ன�பி�ைக - ப2�தறி� ெப$ற 
மனித�க
 பலாிட�திேல இ3%பதி5ைல. 
 
த" அறிைவ ந�&வ,; த" பல�ைத ந�&வ,; த" ெபா3ைள, த" சதாய�ைத 
ந�பி வா�வ,; இ,தா" த" ந�பி�ைக! 
 
இைத% ப��கிற நா�. இனியாவ, த"ன�பி�ைக ெகா(; வா��ைக 
நட�,ேவாமாக. 
------------ 

46. 46. 46. 46. என�� எ	ன ெசா!கிறீ5க�என�� எ	ன ெசா!கிறீ5க�என�� எ	ன ெசா!கிறீ5க�என�� எ	ன ெசா!கிறீ5க�????    
 
ஒ3 ெபாிய 2;�ப�திேல ெப3< ெச5வனாக வா�4த தைலவ", ேநா@வா@%ப�; 
மரண% ப;�ைகயிேல கிட4தா". 
 
அவ>�2% பல பி
ைளக
, ேபர" ேப�திக
. எ5ேலா3� அவைன- R�4, 
ெகா(டன�. “அ%பா என�2 எ"ன ெசா5கிறீ�க
? அ%பா என�2 எ"ன 
ெசா5கிறீ�க
? தா�தா என�2... ...” 
 
அவ� மைனவி+� அ3கி5 நி"� கதறி, “என�2 எ"ன ெசா5கிறீ�க
?” எ"�  
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பைதபைத�கி"றா
. இனி பிைழ�கமா�டா" எ"� நிைலைம வ4த,�, 
ஒPெவா3வராக- ெச"� “என�2 எ"ன ெசா5கிறீ�க
?“ என� ேக�கி"றன�. 
 
நா
 9வ,� க( )�, வா@ )�� கிட4த அவ" ச$� நிைன� வ4,, வா@ 
திற4,, இPவள�. நாளா ெசா"ேன"! யா� ேக�W�க
? இ%ெபா9, ம�;� 
ேக�க”...எ"� ெசா5� நி��திவி�டா". 
 
இதி�34, - த" வா�நா
 எ5லா� ெசா58வைத ெசா5� வ4தைத எவ3� 
ேக�பதி5ைல; ேக�காம5, சாக%ேபாகிற சமய�தி5 ெசா58வைத�தா" ேக�க 
வி3%ப� எ"� ெதாிகிற, -  அ, எ4த அள��2% பய"ப;� எ"பைத -  
 
எ(ணி% பா�%ப, ந5ல,! 
-------------  

47. 47. 47. 47. சவாாி� �திைரசவாாி� �திைரசவாாி� �திைரசவாாி� �திைர    
 
இ/கிலா4ைத ஆ(ட மகாராணி வி�ேடாாியா ��2 ஒ3 நா
 ஒ� ஆைச - த" 
ேபரைன� (ஐ4தா� ஜா�ஜு) T�கி மகிழேவ(;� எ"ப,. 
 
அைத% பிற� யாேர>� பா��க%படாேத எ"ற அ-ச� ேவ� இ34த,. எ" 
ெச@வா�? சி� 2ழ4ைதைய� T�க ஆைச. 
 
மகாராணியாயி$ேற! யா3� இ5லாத ேநர�, ஒ3 நா
 தா" ேபரைன� த" தைல�2 
ேம5T�கி ைவ�,� ெகா<ச� ெதாட/கினா�. 
 
இதைன, அ4த அர(மைன ஆ
 எ/கி34ேதா பா��,வி�டா" மகாராணியிட� 
ஒேடா� வ4தா". 
 
2ழ4ைதைய� T�கிய மகாராணி, கீேழ ைவ%பைத� க(டா". 
 
ெசா"னா" -  “உலக�ைத ஆ?கி"ற ச�கரவ��தியாக இ34தா8�. த" ேபர� 
2ழ4ைதக�2 த5 சவாாி� 2திைர அவ�க
தா"" -  
 
எ"� Jறி நைக�தா". 
 
மகாராணி+� நைக�தா
! 
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இ, ேபர%பி
ைளக�2� பா���2� உ
ள ெதாட�ைப� கா�;கிற,. 
இ%ெபா9,� த" பி
ைளகைள� T�கி மகிழாத ெப$ேறா�க
 பல�, ேபர% 
பி
ைளகைள� ,�கி மகி�வைத� காணலா�. 
 
 - இ, ஒ3 சதாய அைம%& ேபா8�! 
---------- 

48. 48. 48. 48. இ!ைல ேபாஇ!ைல ேபாஇ!ைல ேபாஇ!ைல ேபா!!!!    
 
“அ�மா தாேய! பி-ைச ேபா;/க” எ"� ஒ3 பி-ைச�கார" ஒ3 D��"" நி"� 
க�தினா". அ4த D��5 இ34, ஒ3 பி
ைள வ4,, D��5 ஒ"�� மி-சமி5ைல; 
ேபா’ எ"� ெசா5� அ>%பினா
. அவ>� FF�,�ெகா(ேட 
&ற%ப�டா". 
 
உடேன அPD��" உ
ேளயி34த அ%ெப(ணி" மாமியா� வாச$ப�யி5 வ4, 
நி"�ெகா(;, பி-ைச� காரைன� ைகத��� J%பி�டா
 அவ>� ேசா� 
கிைட�க% ேபாவதாக எ(ணி� தி3�பிவ4தா"?.” 
 
“ஏ�%பா? அவ
 ெசா"ன,� நீ ேபா@வி;வதா” எ"� அத��னா
 மாமியா�. 
 
“சி�பி
ைள ெசா"னைத ந�பி� ெதாியாம5 ேபா@வி�ேட" தாேய! நீ/க
 
ேபா;/க
” எ"� ச��ைய நீ��னா" பி-ைச�கார". 
 
“ஆ�! நா"தா" இ4த D�; மாமியா�. அவ?�2 எ"ன இ/2 அதிகார�? 
நா"தா" ெசா5லF�. இ%ப ெசா5ேற", “இ5ைல நீ ேபா” எ"றா
 மாமியா�. 
 
“ஏ�மா? இைத- ெசா5லவா அைழ�தீ�க
? நா" எ"னேவா உ/கைள 
ந�பி......ேபா/க�மா” எ"�. மன� ெவ,�பி- ெசா5��ெகா(ேட ேபானா". 
 
பி-ைச�கார>�2 இ5ைல எ"� ெசா5கிற அதிகார�Jட ம3மக?�2 
இ3�க�Jடா, எ"� எ(F� மாமியா�க?� சில� இ34தன� எ"ப, 
இதி�34ேத ெதாிகிற,. 
---------------  
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49. 49. 49. 49. )��% �-டவ�)��% �-டவ�)��% �-டவ�)��% �-டவ�!!!!    
 
மாத� ச/க�தி5 பல ெப(க
 ஒ"�J� சைமய5 2றி%&% ப$றி அளவளாவின�. 
 
அ%ேபா,, 
 
ஒPெவா3 ெப(F� த�த� D��5 &,% &,% பலகார/க
 ெச@த, ப$றி� 
கல4,ைரயா�ன�. அதிேல ஒ3 ெப(, “இ"�தா" நா" ��தமான ெந@யிேல 
3�2- ��ேட". மிகமிக அ3ைமயாக இ34த,” எ"� ெசா"னா
. 
 
அத$2 அ;�தவ
, “ஏ" இPவள� நா�களாக நீ/க
 3�2- ��டேத 
இ5ைலயா?” எ"� ேக�டா
, 
 
அத$2 3�2- ��டவ
 “ேந$��தாேன எ" மாமியா3�2, டா�ட� எ5லா% 
ப$கைள+� எ;�, வி�டா�’ எ"� பதி5 ெசா"னா
. 
 
எ%ப� ம3மக
? 
 
"ேன ெசா"ன மாமியா�க
 ம�தியி5 இ%ப�+� சில ம3மக
 இ34தன� எ"�� 
ெதாிகிறத5லவா? 
------------  

50. 50. 50. 50. ேவைல வா.�� )தலாளிேவைல வா.�� )தலாளிேவைல வா.�� )தலாளிேவைல வா.�� )தலாளி    
 
த"னிட� ேவைல�2 வ3� ேவைல�கார�க
 அைனவனர+� �டா
க
 எ"ேற 
க3தி, எைத+� விபரமாக எ;�,- ெசா5� அ>%&வா� தலாளி. 
 
ஒ3 சமய�, அவ� த" ேவைலயா
 ஒ3வைன அைழ�,, ‘நா" ெசா5வைத ம�;� நீ 
ெச@தா5 ேபா,�. ம$றைத- ெச@யாேத’ எ"� க(�%பா@- ெசா5� 
அ>%பினா�. 
 
அ"� மாைல 2ழாயி�34, 2�நீ� ெகா(;வர� 2ட�ைத ெகா;�, 
அ>%பினா�. “2ட�ைத ந"றாக விள�கி, உ
ேள+� ைக ேபா�; ந"றாக� 
க9வF�. பிற2 2ழா@�2 ேநராக� 2ட�ைத ைவ�கF� நீ� நிர�பிய,� 2ட�ைத 
எ;�, வரF�” எ"ெற5லா� ெசா5� அ>%பினா�. 
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அ%ப�ேய அவ" 2ட�,ட" ெச"றா". 2ட�ைத விள�கினா", க9வினா". 
2ழா@ அ�யிேல 2ட�ைத ைவ�,வி�;, நி"� ெகா(�34தா". 
 
ெவ2ேநரமாகி+� 2�நீ� ெகா(;வர- ெச"றவைன� காணவி5ைலேய எ"� 
எ(ணி, தலாளி, ெவளிேய வ4, எ��% பா��தா�. 
 
“ேட@, அ/ேக இ">� எ"ன ெச@கிறா@? த(ணி� வரவி5ைலயா?” எ"� 
ேக�டா�. 
 
“இ5ைல எசமா". த(ணி� ந"றாக�தா" வ3கிற,. 2ழா@�2 ேநராக�தா" 
2ட�ைத ைவ�தி3�கிேற". இ">� நிர�பவி5ைல” எ"றா". 
 
“ஏ(டா அ%ப�? எ"� 2ழா@�2- ெச"� பா��தேபா,, அவ" 2ட�ைத 
தைலகீழாக கவி��, ைவ�, இ34தா". அைத தலாளி நிமி��, ைவ�த,� 2ட� 
நிைற4த,. 
 
“தா/க
 இைத- ெசா5லவி5ைலேய எசமா"” எ"றா" ேவைலயா
. 
 
ேவைலயா
 �டா
 எ"� நட�,வதா5 தலாளிக?�2� &�தி� 2ைற� 
ேந�கிற, ேபா8�. 
------------- 

51. 51. 51. 51. மமக	களி	 அறி�" திறைமமமக	களி	 அறி�" திறைமமமக	களி	 அறி�" திறைமமமக	களி	 அறி�" திறைம    
 
ெப3< ெச5வ4த� ஒ3வ� த" ெப(F�2 ெவ2 நா�களாக ஒ3 அறிவாளி 
மா%பி
ைளைய�ேத�� ெகா(�34தா�. 
 
ஒ3நா
 இர(; ேப� த/கைள% &�திசா�க
 எ"� ெசா5��ெகா(; வ4தன�. 
 
ெச5வ4த3� வ4தவ�கைள வரேவ$�� த" )�த மா%பி
ைள�2� ேச��, )"� 
இைலக
 ேபா�; உண� பாிமாறி, அவ�கைள- சா%பிட- ெச@தா�. 
 
அ%ேபா, பர(ேம5 ஏேதா ஒ;கிற ச�த� ேக�கேவ ‘அ, ஒ"�மி5ைல; எ� 
ஒ;கிற,’ எ"றா� )�த மா%பி
ைள. 
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வ4தவாி5 ஒ3வ" ‘அட ெதாியாம5 ேபா-ேச! கா, 2ைடய அதிேல ஒ� இற2 
பி;/கியி3�கலாேம? எ"றா�. 
 
அ, ேக�;, அ;�தவ" ஓயாம5 சிாி�தா". ‘எ"ன சிாி�கிறீ�க
?’ எ"� 
ேக�ட,�, அவ" ெசா"னா", 
 
“அ4த ஆ
 ஓ�ன, உ;�&’ எ"� நிைன�, அ%ப�- ெசா5கிறா". அதனா5தா" 
சிாி�ேத"’ எ"றா�. 
 
உடேன ெச5வ4த�, “உ/க
 &�திசா�தன�ைத மிக�� ெம-சிேனா�. மிக மிக 
ந"றி, நீ/க
 இ3வ3ேம ேபா@ வா3/க
” எ"� அவ�கைள அ>%பி ைவ�தா�. 
--------------  

52. 52. 52. 52. அற"தா! வவேத இ	ப�அற"தா! வவேத இ	ப�அற"தா! வவேத இ	ப�அற"தா! வவேத இ	ப�    
 
“அற�தா5 வ3வேத இ"ப�” எ"ப, ஒ3 2ற�பாவி5 பாதி அ�. கடைமைய- 
ெச@, மகி�வ, தா" உ(ைமயான �கி�-சி எ"ப, இத" ெபா3
. 
 
இர� 11 மணி அ��,� உற/காம5 ப;�ைகயிேல &ர(; ெகா(�34த 
கணவைன% பா��,, “ஏ" இ%ப�% &ர(; &ர(; ப;�கிறீ�க
; ,ர�க� 
வரவி5ைலயா?” எ"� ேக�டா
 மைனவி. 
 
‘ஒ"�� இ5ைல’ எ"றா" கணவ". மணி 12 ஆகிய,. ஒ"� அ��த,, இர(;� 
ஆகிவி�ட,. அ%ேபா,� உற/காம5 இ34த கணவைன% பா��, உ(ைமைய- 
ெசா58/க
, எ"ன காரண�?” எ"�. வ3�த�,ட" மைனவி க;ைமயாக� 
ேக�டா
. 
 
எதி� D�;�2%ப�க�தி5, மா�யி5 உ
ள வ/கியி5 M 10,000 கட" 
வா/கியி34ேத". நாைள+ட" ெக; �கிற,. நாைள காைல 10 மணி�2
 
பண�ைத� க��யாக ேவ(;�. ைகயி8� பண� இ5ைல. எ"ன ெச@வெத"� 
ெதாியாம5, உற�க� வராம5 தவி�கிேற"” எ"றா" கணவ". “ெதாி4தவ� 
யாாிடமாவ, ேக�;% பா��தீ�களா?” எ"றா
; “இ"� காைல த5 இர� வைர, 
ேபாகாத இடெம5லா� ேபா@, ேக�காதவாிடெம5லா� ேக�;� பல" ஒ"�� 
இ5ைல. அைல-ச5 தா" மி-ச�” எ"றா" கணவ". 
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இ, ேக�ட மைனவி, “ெகா<ச� இ3/க
 வ3கிேற"” எ"� ெசா5�- ெச"றா
. 
அ4த வ/கி மா��2- ெச"�, கதைவ� த��, உற/கி� ெகா(�3�2� 
மாேனஜைர எ9%பினா
. “எ"ன�மா! இ4த ேநர�தி5?” எ"� அவ� ேக�க, 
 
“எ" கணவ� உ/க
 வ/கியி5 வா/கிய 10 ஆயிர� Mபாைய நாைள 
க�டேவ(;மாேம! அவாிட� ைகயி5 பண� இ5ைல. யா� யாைரேயா ேக�;% 
பா��தி3�கிறா�. கிைட�கவி5ைல. அவரா5 நாைள�2 அ4த% பண�ைத� க�ட 
�யா,. இைத ெசா5வி% ேபாக� தா" வ4ேத"” எ"�, அவாிட� ெசா5�வி�; 
வ4,, தா" D��5 Eைழ4, கதைவ- சா�திவி�; வ4,, கணவாிட� -  
 
“இனி அவ" தா/க மா�டா". நீ/க
 T/2/க
” எ"� ெசா"னா
, �டைம 
தவறாத அ"& மைனவி. 
------------ 

53. 53. 53. 53. மா�பி�ைள ேத�த!மா�பி�ைள ேத�த!மா�பி�ைள ேத�த!மா�பி�ைள ேத�த!!!!!    
 
%ப, வயதான த" ெப(F�2 மா%பி
ைள ேதட% &ற%ப�ட ஒ� அ4தண>�2 
க�;- ேசா� க���ெகா;�, வழிய>%பினா
 அவ" மைனவி. 
 
நைடயா@ நட4,, அைல4, அ8�,%ேபா@, ஒ3 D�;� தி(ைணயிேல அ4தண" 
த/கியேபா,, த" கவைலையெய5லா� அ4த D�;�காரனிட� ெசா"னா". அ, 
ேக�ட அவ", “என�2 ஒ3 மக" இ3�கிறா". வய, 32 ஆகிற,. வரத�சைண 
எ5லா� ேவ(டா�. உ" ெப(ைண அவ>�2 மண ��கலா�” எ"றா". 
 
அவ>� அகமகி�4, ‘சாி’ எ"றா". அ%ேபா, D�;�கார" “ஒ"� ம�;� 
ெசா5�வி;கிேற", பி"னா5 பழி ெசா5லாேத. எ" மக" ெவ/காய� 
சா%பி;வா"” எ"� ெசா"னா". 
 
அைத� ேக�ட அ4தண>�, த" D�;�2 வ4, மைனவியிட� நட4தைத- ெசா5ல. 
அவ
 மகி�4தா
. ஆனா5 “மா%பி
ைள எ%ேபா,ேம ெவ/காய� சா%பி;வாரா?” 
எ"� ம�;� ேபா@� ேக�; வா3/க
 எ"� அ>%பிைவ�தா
. 
 
இவ>� அ,ேபாலேவ வ4, ேக�டா". அத$2 மா%பி
ைளயி" த4ைத, 
“எ%ேபாதாவ, மாமிச� உ(F�ேபா, ம�;� ெவ/காய� சா%பி;வா"” 
எ"றா". 
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“எ%ேபா,� மாமிச� சா%பி;வானா?” என ேக�க அவ" “ேச.ேச.க
?� 
2��கிறேபா, ம�;ேம மாமிச� உ(பா"” எ"றா". 
 
“எ%ேபா,� க
?� 2�%பானா?” எ"� ேக�க ‘Rதா�ட�திேல ேதா$�% 
ேபாகிறேபா, ம�;� தா" 2�%பா", கவைலைய மற�க” எ"றா". 
 
இ">� எ"ன பா�கி? “ைவ%பா��+� உ(டா?” எ"றா" இவ". அத$2% 
ைபயனி" த4ைத அவ" 8 மாதமாக ெஜயி�5 இ3�கிறா". எ%ப� இ%ேபா, 
ைவ%பா�� D��$2% ேபாவா"? ைவ%பா�� பண� ேக�டதா5தாேன 
தி3�வி�; ெஜயி�5 இ3�கிறா" ேவ� ஒ(>மி5�/க. 
 
“ெபா9, ேபாக- Rதா;வா" கவைலைய மற�க� க
? 2�%பா". கறிதி"பா". 
கறி வாைட�2 ெவ/காய� தி"பா". அவவள�தா". ேவ� எ"ன/க அவனிட� 
த%& இ3�2?” எ"றா". 
 
“ேபா,� ஐயா! ேபா,�! மா%பி
ைள அழ2�, நீ வரத�சைண ேவ(டா� எ"ற 
க3ைண+� இ%ேபா, தா" &ாிகிற,” எ"� ெசா5��ெகா(ேட, தி3�பி% 
பா��காம5 நட4தா" அ4த அ4தண". 
---------- 

54. 54. 54. 54. நா� தி*#ேவாமாநா� தி*#ேவாமாநா� தி*#ேவாமாநா� தி*#ேவாமா????    
 
ஒ3 த4ைத�2 நா"2 பி
ைளக
. அவ�க?�2
 அ��க� ச(ைட வ3�. அ, 
க(ட த4ைத�2 வ3�த� தா/கவி5ைல. எPவளேவா நீதி ெசா5�+� அவ�க
 
ேக�பதாக இ5ைல. ம�ப�+� ஒ3வ3�ெகா3வ� ச(ைடயிட� ெதாட/கின�. 
 
மன� ெவ,�பிய த4ைத ஒ3 நா
, ‘க3�&�க�;’ ஒ"ைற வா/கிவர- ெச@,, 
அவ�கைள அைழ�, ‘இ4தக க3�&� க�ைட அ%ப�ேய உைட+/க
’ எ"றா�. 
அவ�க
 நா5வ3� எPவளேவா ய"�� க�ேடா; க3�ைப உைட�க 
�யவி5ைல. 
 
பி" த4ைதயானவ� க�ைட அவி��,வி�டா�. கைடசி மகைன அைழ�,, அவ$ைற 
உைட�க- ெசா"னா�. ைபய" ேவகமாக ஒPெவா3 க3�பா@ எ;�,, 
அ�தைனைய+� அவ" ஒ3வனாகேவ ஒ��,� தீ��தா". 
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த4ைத த� ம�கைள% பா��,- ெசா"னா� : “க3�& க�ேடா; இ3�2�ேபா, 
அைத ஒ��க �ய வி5ைல. க�; அவி�4, தனி�தனியான,� உ/களி5 சி"ன% 
ைபய"Jட ஒ��,வி;கிறா". 
 
“அ%ப�ேய, ந� 2;�ப� ஒ$�ைமயாக இ34தா5 இ4த ஊாி5 உ
ேளா� 
அைனவ3� ஒ"� ேச�4தா8� ந�ைம ஒ"�� அைச�க �யா,. உ/க?�2
 
ேவ$�ைம வள�4,, நீ/க
 பிாி4தி34தா5, சிதறி% ேபான க3�&�2 ஏ$ப�ட 
கதிேபால உ/கைள+� விைரவி5 ஏமா$றி அழி�,வி;வா�க
” எ"றா�. 
 
அவ" ம�க?� மன� தி34தின�. நா� தி34,ேவாமா? 
------------ 

55. 55. 55. 55. ப*தHேல பாக7கா8ப*தHேல பாக7கா8ப*தHேல பாக7கா8ப*தHேல பாக7கா8    
 
ப�க�, ஊாிேல ஒ� இழ�. இர(; ெப(க
 அ4த- சா��2% ேபானா�க
. 
அ/ேக ஒ3 ப4த�"கீ� ேமைடயி5 பிண�ைத- சா�தி ைவ�,, பல3ைடய 
பா�ைவயி8� ப;�ப� ைவ�தி34தா�க
. 
 
இழ��2%ேபான இர(; ெப(க?� மாறி மாறி எதி� எதிராக அம�4த பல 
ெப(கேளா; ேச�4, அழ� ெதாட/கின�. அதி5 ஒ3�தி, ப4த�5 ெகா�,� 
ெகா�தா@% பாக$கா% கா@�,� ெதா/2வைத% பா��,வி�டா
. இைத� 
த"ேனா; வ4த J�டாளி�2 எ%ப�� ெதாிவி%ப, எ"� ேயாசி�,, ராக� இ9�,, 
“ப4த�ேல பாக$கா@, ப4த�ேல பாக$கா@” எ"� ஒ%பாாி ைவ�தா
. 
 
இைத% &ாி4,ெகா(ட ம$றவ
, “ேபாைகயிேல பா��,�கலா�; ேபாைகயிேல 
பா��,�கலா�” எ"� ஒ%பாாியிேலேய பதி5 ெசா"னா
. 
 
இவ�களி3வ3� ஒ%பாாியிேலேய ேபசி�ெகா(டைத� கவனி�த D�;�காாி, நா� 
��மாயி34தா5 பாக$கா@�2 ஆப�, வ4,வி;� எ"� பய4,, உடேன -  
 
‘அ, விைத�க5ேலா வி��3�2, அ, விைத�க5ேலா...... வி��3�2’ எ"� 
ஒ%பாாியிேலேய பதி8�2% பா� )��தா
. 
 
இ, ேக�ட இர(; ெப(க?� அதி�-சியைட4,, த� ய$சி ப��காம5 
‘கணவைன% பறிெகா;�தவ?�2 பாக$காைய% பறிெகா;�க மனமி5ைலேய’ 
எ"� &ல�பி�ெகா(ேட, D; வ4, ேச�4தன�. 
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----------- 
56. 56. 56. 56. �"த மா�பி�ைள�"த மா�பி�ைள�"த மா�பி�ைள�"த மா�பி�ைள    

 
ஒ3சமய� நா" எ" ந(ப� ஒ3வ� D��$2% ேபாயி34தேபா,, அவ� த" அ3கி5 
இ34தவைர என�2 அறிக� ெச@,ைவ�தா�. “இவ�தா" எ/க
 D�; த5 
மா%பி
ைள. ெபாிய மா%பி
ைள+� Jட. இவ� மிக�� ந5லவ�. ஏெனனி5 எ/க
 
2;%ப�,�2% ெபாிய உதவி ெச@,
ளா�. இத$காக எ/க
 2;�பேம இவ3�2 
ந"றி ெச8�த� கடைம%ப�;
ள,” எ"� கமல�-சி+ட" Jறினா�. 
 
நா" விய%பைட4,, அ%ப�%ப�ட உதவி இவ� எ"ன ெச@தா�?” எ"� 
வினவிேன". 
 
அவ� மிக அைமதியாக- ெசா"னா�. “இவ3�2% ெப( ெகா;�த பி"&தா", 
இனிேம5 எவ3�2� ெப( ெகா;�தா5 ந"2 ஆேலாசி�, கவனி�,% ெப( 
ெகா;�க ேவ(;� எ"ற அ>பவேம எ/க?�2 உ(டான,. அ, இவ� 
எ/க?�2- ெச@த மிக% ெபாிய உதவிய5லவா?” எ"றா�. 
 
நா" இ�4,ேபா@ உ�கா�4தி34ேத". எ"ன�ைத- ெசா5ல? 
--------------  

57. 57. 57. 57. நீதிபதியி	 மக	நீதிபதியி	 மக	நீதிபதியி	 மக	நீதிபதியி	 மக	    
 
ெச"ைன உய�நீதி ம"ற�தி5 பல ஆ(; பண யா$றிய நீதிபதி ஒ3வ��2, ஒேர 
மக"தா" ,ைண. அவைன ந5லைறயி5 வள��,% ெபாிய ஆளா�க 
எ(ணினா�. 
 
தாேன சைமய5 ெச@,, மிக எளிைமயாக� 2;�ப� நட�தி, ேவைல�2� ெச"� 
வ4தா5, மக>ைடய ப�%பி5 தனி�கவன� ெச8�த அவரா5 �யவி5ைல. 
அவேனா ஒ9/காக% ப
ளி�2- ெச5லாம5 Jடாந�&� ெகா(;, ெநறிதவறிய 
ெசய5களி5 ஈ;ப�;, உ5லாசமாக வா�4,வ4தா". இைத அறி4த நீதிபதி, மிக�� 
அதி�-சியைட4,, த"ைன�தாேன ெவ��, மன� ச��தா�. 
 
ைபய" வா�ப" ஆனா". அவ>ைடய ேதைவக?�2 நிைறய% பண� 
ேவ(�யி34த,. ஆகேவ, அவைர அத��+�, மிர��+� பண� பறி�, வ4தா". 
இைதெய5லா� எ(ணி நா
 9வ,� ,"ப%ப�டா� நீதிபதி. மன� வ34தி� த" 
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உறவின� சிலைர வி�; மக>�2% &�தி &க�ட- ெச@தா�. ஒ"�� 
பலனளி�கவி5ைல. 
 
ஒ3நா
 இர� மக" த4ைதைய அFகி% பண� ேக�டேபா,, அவ� அவைன� த" 
அ3கி5 அ"ேபா; அைழ�,, மிகெந3�கமாக அம�4,, “த�பி! எ" த4ைத ஒ3 
&ேராகித�. பர�பைர- ெசா�, எ,�� கிைடயா,. சா%பா��$ேக கZட�. 
&ேராகித� ப(ணி வ4தா5தா" சா%பா;. ெத3 விள�2 ெவளி-ச�தி5 தா" நா" 
ப��ேத". &�தக/கைள இரவ5 வா/கி� தா" ப��ேத". எ" ெசல��2� 
காலணா�Jட கிைட� கா,. நா" இ%ப�� கZட%ப�; வள�4தி3�க, நீ இ%ப�, 
ேநா�; ேநா�டாக- ெசலவழி�கிறாேய! இ, நியாயமா?” எ"� ேக�டா�. 
 
அத$2 அவ" உடேன எ94,, “நீ &ேராகித3ைடய மகனாக% பிற4தா@; அதனா5 
கZட%ப�டா@! நா" நீதிபதியி" மகனாக% பிற4தி3�கிேற". நிைன� 
இ3�க�;�.” எ"� Jறிவி�; ெவளிேயறினா". எ"ன ெச@வா� நிதிபதி? 
------------- 

IV. IV. IV. IV. ச�க�ச�க�ச�க�ச�க�    
58. 58. 58. 58. சீ5தி"த�சீ5தி"த�சீ5தி"த�சீ5தி"த�    

 
இ"ைற�2 65 ஆ(;க�2 "&, 1919� ஆ(;, அெமாி�காவி5 ஒ3 ெபாிய 
ேகாW�வர� இ34தா�, அவ3�2� த"னிட� எ�தைன ேகா� டால�க
 இ3�கிற, 
எ"பேத ெதாியா,. அPவள� ெபாிய ெச5வ4த�. 
 
அவ3ைடய ஒேர மக" +�த�தி5 இற4தைத� ெதாட�4,, சேகாதர பாச�தா5 
மக?�, &�திர ேசாக�தா5 மைனவி+�, அவைர வி�; மைற4தன�. 
 
2;�ப�தின� அைனவைர+� இழ4த அவ�, த"ைன+� ஒ3நா
 சா� த9வ 
வர%ேபாவைத எ(ணி சி4தி�க� ெதாட/கினா�. உறவின� எ"� ெசா5ல�� 
எவ3� இ5ைல. தா" சாவத$2
 இ4த- ெசா�,� கைள ந5ல வழியி5 
பய"ப;�த- ெச@, மைறய எ(ணினா�. 
 
இ4த எ(ண�ைத அவ� ெவளி%ப;�தியேபா,, ந(ப�க
 பல� ேகாயி5 க�ட��, 
ம3�,வமைன, க5வி� Jட/க
, அறநிைலய/க
 அைம�க�� அவ3�2 
ஆேலாசைன Jறின�. 
 
இைத� ேக�ட ெச5வ4தேரா, “இைவெய5லா� அெமாி�காவி5 இ3�கி"றன.  
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ஆனா5 ‘ச)க ேசைவ’ எ"பேத இ/2 இ5ைல. இ4த அைம%&�ேக எ" 
ெசா�,�க
 பய"பட ேவ(;�” எ"� Jறினா�. ச)க சீ�தி3�த� ெதா(; 
ெச@பவ�கைள உ(டா�க��, ந"2 பிர-சார� ெச@ய��, ெசா$ெபாழிவாள�க
 
ேதைவ எ"��, அவ�க?�2% ெப34ெதாைக ச�பளமாக� ெகா;�க%ப;� எ"�� 
விள�பர� ெச@தா�. இத$2 அறிஞ�க
, ேபராசிாிய�க
. ெசா$ ெபாழிவாள�க
 
ஆகிய பல ,ைறயினாிடமி34,� 832 வி(ண%ப/க
 வ4, ேச�4தன. 
 
அ%ேபா, ெச5வ4த� Jறினா�, “நா" ஒ3 )ட" அெமாி�காவி5 சீ��தி3�த� 
இ5ைல எ"� நிைன�ேத". ச)க� ெதா(; &ாி4, ந� நா�ைட- சீ�� தி3�த 832 
ேப� வ4தி3�கிறீ�க
. நீ/க
 அைனவ3� ச)க சீ�தி3�த� எ"ன எ"பைத ந"2 
உண�4தவ�க?�, அைத ம�க?�2 ேபாதி�2� ஆ$ற5 உ
ளவ� களாக�� 
இ3�கிறீ�க
. ஆகேவ,... 
 
“எ" பண�ைத இத$2 Dணாக- ெசலவிட வி3�ப வி5ைல. தய� ெச@, நீ/க
 
832 ேப3� எவைர+� தி3�த ேவ(�யதி5ைல. உ/கைள நீ/கேள தி3�தி� 
ெகா(டா5 ேபா,�. ந�நா; உ3%ப�;வி;�.” எ"� ெசா5�, விைட ெகா;�, 
அ>%பிவி�டா�. 
-------------  

5. 5. 5. 5. அர� அர� அர� அர� ----    அரசிய!அரசிய!அரசிய!அரசிய!    
59. 59. 59. 59. யா5 தவ<யா5 தவ<யா5 தவ<யா5 தவ<????    

 
ப�%பறிவி5லாதவ� ச�டசைப� ேத�த�5 நி"றா�. ெவ$றி ெப$றா�. 
ம4திாியாக�� ஆனா�. 
 
அ4த ஊ�% ெபா,ம�க
 மிக�� மகி�4தன� த/க
 ப
ளி�Jட� க��ட� திற%& 
விழாவி$2 அவைர அைழ�தா�க
. அவ3� இைச4,வி�டா�. ஆனா5 அ/ேக 
எ"ன ேப�வ, எ"ப, ெதாியவி5ைல. 
 
த" ெசயலைர� J%பி�டா�; ேபசேவ(�ய ேப-� - ேக�;� ெதாி4,ெகா(டா�. 
 
திற%& விழா ம(டப�ேத -  
 
“இ, ஒ3 ந5ல பணி; இ, ேபா"ற க��ட/க
 இ">� பல க��யாக ேவ(;�. 
இதிேல ப��கி"ற மாணவ�க
 ெதாைக, ேம8� அதிக அளவி5 ெப3கி யாக 
ேவ(;� எ"� நா>� வா��,கி"ேற". ெப3 ம�க?� இ, 
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ெப3கேவ(;ெம"� வா��,- ெசா5வா�க
” எ"றா�. அவ3�2� மகி�-சி, 
J�யி34த எ5ேலா3�2� மகி�-சி 
 
இத$2 அ;�த நா
 ப�க�, ஊாிேல &,� க��ட�  -  சிைற-சாைல�காக 
க�ட%ப�;� திற%& 
 
விழா��2 எதி�பா��தி34த,. மாவ�ட ஆ�சியாள�. ம4திாிைய� திற%&விழா��2 
அைழ�தா�. அைம-சாி" 
 
ெசயலாள� அ%ேபா, ஊாி5 இ5ைல. ெவளிX� 
 
ேபாயி34தா�. அதனா5 எ"ன? 
 
அைம-ச� நிைன�தா�, நம�2� க��ட� திற4, ைவ�கிற பழ�க� இ3�கிறேத என 
மகி�-சி. 
 
சிைற-சாைல� க��ட� திற%& விழா  -  
 
அ/ேக அ4ேநர�தி$2 வ4தா�; ேமைட ஏறினா� . ேபச ஆர�பி�தா�; 
 
“இ, ஒ3 ந5ல பணி. இ�மாதிாி� க��ட/க
 இ">� பல ெப3க ேவ(;�. 
பலேப� வி3�பி இ/2 வ4, த/கியி3�க ேவ(;�. ேம8� இ, ஓ/கி வள�க - 
"எ"� ேபசி ��தா�. 
 
 - அPவள� தா". 
 
மாவ�ட ஆ�சியாள3�2, எ"ன ெச@வெத"ேற” ெதாியவி5ைல. 
அவ3� விழி�தா�; அைம-ச3� விழி�தா�. 
 
அ"� மாைல, ஊ� ம�க
 எ5லா3� J�ன�ேபசின�. 
 
"இ, அைம-ச� தவற5ல  -  
அவ3�2 ஒ�;% ேபா�டவ�களி" தவ�.”  - எ"� Jறி வி3�த� ெதாிவி�,� 
ெகா(டன�. 
-------------- 
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60. 60. 60. 60. ெபாியா� ராஜாஜி&�ெபாியா� ராஜாஜி&�ெபாியா� ராஜாஜி&�ெபாியா� ராஜாஜி&�    
 
ஐ�ப�ைத4, ஆ(;க�2 ", ஈேரா��5 ெபாியா� மாளிைகயி" மா�யிேல 
ஒ3நா
 உ(�ய5 கா�கைள எ(ணி� ெகா(�34ேத" நா". 
 
ெபாியா� 2�யர� ப�திாிைக�2 ஏேதா எ9தி� ெகா(�34தா�. அ4 ேநர�, 
அவ�க
 D�;% ைபய" மா� ஏறி வ4,, ஐயாவிட�, ‘ராஜாஜி வ4தி3�கிறா�’ 
எ"� ெசா"னா". 
 
உடேன ெபாியா�, த" சா5ைவைய எ;�, இ;%பி5 க���ெகா(;, கீேழ இற/கி 
ஒேடா�- ெச"� வண/கி, அவைர ேமேல அைழ�,வ4தா�. 
 
‘ஏ, தைலவ� இPவள� Tர�’ எ"� ேக�டா� ெபாியா�. 
 
‘காரண� இ3�கிற,’ எ"� ெசா5�� ெகா(ேட, த� ஒர�க(களா5 ராஜாஜி 
அவ� எ"ைன% பா��தா�. 
 
இ� 2றி%ைப உண�4த ெபாியா�. “அவ� ந�ம ஆ
தா". ெச@திைய� தாராளமாக 
ெசா5லலா� எ"றா�. 
 
அவ� (ராஜாஜி), “ஒ3 ச4ேதக�; உ/களிட� ெசா5� ஆேலாசைன ெபற வ4ேத"” 
எ"றா�. 
 
உடேன ெபாியா�, 
 
“ச4ேதகமா  -  தைலவ��கா?” 
 
“ஆேலாசைனயா  -  அ,�� எ"னிடமா?” 
 
 - எ"� அ;�கினா�. 
“ஆமா� நாய�கேர, உ�மிட4தா" - அ, ேக�க வ4ேத"” எ"� ஒ3 ச/கதிைய- 
ெசா5�, “இத$2 எ"ன ெச@யலா� - எ"� ஆேலாசைன ேக�டா�, 
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“என�2� Jட- சி�கலாக�தா" ேதா"றிய,"ெபாியா� ஒ3 விநா�Jட- 
சி4தி�காம5, 
 
“இ%ப�- ெச@தா5 எ"ன?” எ"றா�. அத$2 ஆவ�. 
 
அைத நா>5 ேயாசி�ேத" நாய�கேர. அ%ப�- ெச@தா5, ெபா,ஜன/க
 ந�ைம% 
ப$றி எ"ன நிைன%பா�க
? - எ"� தி3�ப� ேக�டா�. 
 
அத$2% ெபாியா�ெபா, ஐன/க
 - எ"ற ெசா5ைல ம$றவ�க
 யா3� 
ெசா5லலா�; தா/க?� நா>� (அைத) நிைன�கலாமா?" - எ"� ேக�டா�. 
 
உடேன இராஜாஜி - அ%ப சாி எ"� எ94, ேபா@வி�டா� 
 
இ4த உைரயாட�" க3�, - என�2% ெப3 விய%ைப உ(;ப(ணிய,. 
 
 - த/கைள� தவிர ேவ� எவ3� ெபா, ஜன� எ"� இ5ைல - த/களி" 
க3�,�தா" - ெபா,ஜன வா�2 - நா�தா" ெபா,ஜன/கைள உ(டா�2 
வி"ேறா� - எ"ப, அத" ��.  -  
 
அ,தா", நா" க$��ெகா(ட அரசிய�" த5 பாட�. 
-----------  

61. 61. 61. 61. இ*தி ��"#� கைத இ*தி ��"#� கைத இ*தி ��"#� கைத இ*தி ��"#� கைத ----    இ-Hஇ-Hஇ-Hஇ-H, , , , ச-னிச-னிச-னிச-னி, , , , ேவ-9 ச-ைடேவ-9 ச-ைடேவ-9 ச-ைடேவ-9 ச-ைட    
 
1982இ5 தமிழக ம4திாி சைபயி5 இராஜாஜி அவ�க
 த5வராக இ34தேபா,, 
இ4தி க�டாய பாட� ஆ�க%ப�ட,. அத$2� தமி�நா; 9,� ெகாதி�, எ94, 
ெப3� ேபாரா�ட� நைடெப$ற,. இ4தி எதி�%&% ேபாரா�ட�தினா5 ெபாியா� 
ப5லாாி- சிைறயி5 இ34தா�. அைத நட�தேவ(�ய 9% ெபா�%&� நா" 
ஏ$கேவ(� ேந�4த,. 
 
ச�டசைபயி5, ராஜாஜி ஒ3நா
. ‘தமி� எ"றா5 இ��; இ4தி எ"றா5 ச�னி; 
இர(ைட+� கல4, சா%பி;வ,தா" ந5ல,’ எ"றா�. 
 
ம$ெறா3நா
, “தமி� எ"றா5 ேவ��; இ4தி எ"றா5 ச�ைட இர(ைட+� 
ேபா�;� ெகா
வ, தா" தமி� ம�க?�2 ந5ல,” எ"�� J�னா�. 
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அ;�த நா
 தி3வ5��ேகணியி5 ெபாிய J�ட� - ம�க
 திர(; நி"றன�. 
 
அ4த உவைமகைள% ப$றி 
 
ேமைடயி5 நா" எ94,, 
 
“ச�னி இ5லாமேல இ��ைய- சா%பி�டா8� சா%பிடலா�; இ��ேய இ5லாத 
ேபா, ச�னிைய எ%ப�, சா%பி;வ,?" - எ"�� 
 
“ச�ைட இ5லாம5 ேவ��ைய� க���ெகா(; Dதியி5 ேபாகலா�; ஆனா5 
ேவ�� இ5லாம5 ச�ைடைய ம�;� ேபா�;�ெகா(; விதியி5 எ%ப� நட%ப,? 
- எ"�� Jறிேன". 
 
அத" பிற2 -  
 
அதி�34, ராஜாஜி அவ�க
 இ4த உவைமக
 J�வைத வி�;வி�டா�, 
 
அ4த ராஜாஜி அவ�கேள -  
 
1965 - தி3-சிரா%ப
ளியி5 நா" J��ய இ4தி எதி�%& மாநா��5 வ4, 
கல4,ெகா(;, பலமாக இ4திைய எதி��,% ேபசினா�. அ, நா��5 ெப3� 
விய%ைப உ(டா�கிய,. 
------------- 

62. 62. 62. 62. இளவரச
� அரச
�இளவரச
� அரச
�இளவரச
� அரச
�இளவரச
� அரச
�    
 
அதிக வாி வா/கி நா�; ம�கைள� ,"&��தி� ெகா(�34தா" அ4நா�; 
அரச". ம�க
 அைனவ3� ஒ"�J�� த/க
 ேம5 க3ைண கா�;மா� அரசைன 
மிக�� ம"றா� ேவ(�ன�. 
 
ம�நா
 அரச" 2�ம�க
 அைனவைர+� அைழ�,, “தா/க
 ேகாாி�ைககைள% 
ப$றி- சி4தி�ேத". இ"� த5 நீ/க
 அைனவ3� வ4,, அர(மைனயி�34, 
ஒ3 )�ைட ெந5 எ;�,� ெகா(;ேபாக ேவ(;�. ஒ3 )�ைட அாிசியாக� 
தி3%பி� ெகா(;வ4, ெகா;�,விட ேவ(;�. இ, எ">ைடய உ�தர�” 
எ"றா". 
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இதனா5 மிக வ34திய நா�; ம�க
 &ல�ப��, அரசைன� தி�ட�� ஆர�பி�தன�. 
இ, அரச" கா,�2� எ��ய,. 
 
சிறி, கால� கழி�, அரச" ேநா@வா@%ப�; இற�2� த3வாயி5, தா" 
2�ம�க?�2- ெச@த தவ�க?�2 வ34தி, த" மகைன அைழ�,, “நா" ம�கைள 
மிக�� வ3�தி வாிகைள வா/கி� ெக�ட ெபய� எ;�ேத". நீ இனிேம5 அ%ப� 
நட�க� Jடா,. என�2 ந5ல ெபய� வ3�ப� நட4,ெகா
ள ேவ(;� எ"� 
பலவா� &�திமதிக
 ெசா5� உயி� ,ற4தா". 
 
இளவரச" ஆ�சி�2 வ4த,�, 2�ம�கைள� J��னா". “எ" த4ைதயி" 
ேவ(;ேகாைள நா" எ%ப�யாவ, நிைறேவ$றியாக ேவ(;�. ஆகேவ எ" இம5 
வ3�த%படாதீ�க
” எ"� ெசா5�, “நாைள த5 2�ம�க
 அர(மைனயி�34, 
ஒ3 )�ைட உமி எ;�,�ெகா(; ேபா@, அத$2% பதிலாக ஒ3 )�ைட அாிசி 
ெகா(;வ4, இ/2% ேபாடேவ(;�. இ"� த5 இ, &, உ�தர�” எ"� 
Jறினா". 
 
இ, ேக�ட ம�க
 அதி�-சி அைட4, ஐேயா அ4த% &(ணியவாேன ேதவைலேய! 
ெந5 ெகா;�, அாிசி ேக�டா". இ4த% பாவி உமிைய� ெகா;�, அாிசி 
ேக�கிறாேன?” எ"� இற4த அரசைன% &க�4, இளவரசைன இகழ� 
ெதாட/கின�. 
 
இளவரச>� நா� த4ைதயி" ெசா5ைல நிைற ேவ$றிவி�ேடா� எ"� மகிழ� 
ெதாட/கினா". 
------------  

63. 63. 63. 63. �ர.�� �வி&��ர.�� �வி&��ர.�� �வி&��ர.�� �வி&�    
 
மைழ�காக% பய4, மர�த�யி5 ஒ,/கி நி"ற, ஒ3 2ர/2. 
 
அ%ேபா, அ� மர�தி5 J; க���ெகா(; வா�4,வ3� T�கணா/ 23வி, 
2ர/ைக% பா��,, “அ(ேண, நீ உ3வ�தி5 மனிதைன% ேபாலேவ இ3�கிறாேய, 
உ" ைக கா5கைள உபேயாகி�, ஒ� ந5ல 2�ைச உன�காக� க��� 
ெகா
ளலாேம! அைதவி�; நீ ஏ" இ%ப� மைழயி5 நைனயேவ(;�?” எ"� 
ேக�ட,. 
 
அைத� ேக�ட 2ர/2, உடேன ஆ�திரமைட4,, 23வி� J(ைட% பி@�, எறி4, 
நாசமா�கிய,. 
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அதனா5 வ34திய 23வி, அரசனிட� ெச"� ைறயி�;, தன�2 நீதி வழ/2�ப� 
ேக�ட,. 
 
அரச>� விசாரைண�காக 2ர/ைக அர(மைன�2 அைழ�தா". 2ர/2� ஒ3 
ெபாிய பலா%பழ�ைத� த" தைலயி5 T�கி வ4,, யா3�2� ெதாியாம5 
அரச>�2% பி"னா5 ைவ�,வி�;, எதிாி5 வ4, நி"�ெகா(ட,. 
 
மிக�� பயப�தி+ட" த"ைன வண/கி நி"ற 2ர/ைக% பா��, அரச", “ஏ அ$ப� 
2ர/ேக உன�2 எPவள� திமி�! ஒ3 சி� பிராணி உன�2 ந5ல &�திமதி 
ெசா"னா5, அத$காக இ%ப�யா பழி வா/2வ,?” எ"� ேக�டா". 
 
அத$2� 2ர/2, “மகாராஜா "ேன பி"ேன பா��,% ேப�/க
” எ"ற,. 
அரச>� தி3�பி% பி"னா5 பலா%பழ� இ3%பைத� க(டா". 
 
உடேன அரச" 23விைய% பா��,. “ஏ அ$ப� 23விேய! உன�2 எ"ன திமி� 
இ34தா5 2ர/2�2% ேபா@ &�தி ெசா5வா@? உ">ைடய �டா
தன�தி$2 
இ,�� ேவ(;�. இ"ன� ேவ(;�. சாி, ெதாைலய�;�. இ�ேதா; நீ 
ஒ�%ேபா” எ"� Jறி, 23விைய விர��வி�டா". 
 
எ%ப� பலா%பழ� ெச@த விைன. 
------------ 

64. 64. 64. 64. உலக� ேபா%�உலக� ேபா%�உலக� ேபா%�உலக� ேபா%�    
 
ெவ
ள� ஆ$றி5 கைர&ர(; ஒ;�ேபா,, அதி5 அ��,- ெச5ல%ப�ட நாி 
ஒ"�, “ஐேயா உலக� ேபா-�, உலக� ேபா-�’ எ"� ச�தமி�;� ெகா(ேட 
ேபான,. 
 
கைரயி" அ3கி�34த ஒ3 2�யானவ" அ, ேக�; ‘ஐேயா, பாவ�’ எ"� இர/கி 
நீ4தி% ேபா@ நாிைய% பி��,� கைர ேச��,� கா%பா$றிய பிற2 ேக�டா". 
‘உலக�,�2 எ"ன ஆப�,?” எ"�. 
 
அத$2 நாி ெசா"ன,, ‘ஆமா� நீ எ"ைன� T�காவி�டா5 நா" இற4தி3%ேப". 
என�2 உலக� ேபா-� அ5லவா? அதனா5தா" அ%ப�� Jவிேன"’ எ"ற,. 
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அ,ேக�ட 2�யானவ". ஒ3 தனிமனித" த" நல� க3தி எ%ப�- சமய�தி$2� 
த24தா$ேபா5 ேப�வாேனா, அ%ப�% ேபசி த" காாிய�ைத சாதி�,� ெகா(டேத 
இ4த% ெபா5லாத நாி எ"� மன,�2
 எ(ணி விய4,ெகா(ேட ெச"றா". 
------------ 

65. 65. 65. 65. அைம%ச5 பதவிஅைம%ச5 பதவிஅைம%ச5 பதவிஅைம%ச5 பதவி    
 
த" உட" பிற4தவ>�2 ம4திாி பதவி ெகா;�2� ப� அரசைன வ$&��தி� 
ெகா(�34தா
 அவ" மைனவி. அரச>�, அர(மைனயி5 இ34தப�ேய த" 
ைம�,னைர வர-ெசா5� உைரயா��ெகா(�34தா". 
 
அ%ேபா, Dதியி5 ஏேதா வ(�- ச�த� ேக�கேவ, அரச" ஏேதா ேயாசைன 
ெச@,, உடேன த" ைம�,னனிட�, ‘அ, எ"ன வ(�? விசாாி�,வா’ எ"� 
ெசா5� அ>%பினா". 
 
ைம�,ன>� ஒ�%ேபா@ விசாாி�, வ4,, அரசனிட� ‘ெந5 வ(�’ எ"� 
Jறினா". அரச" ‘எ"ன ெந5?’ எ"� ேக�க, உடேன ெவளிேய ஒ�% ேபா@வ4, 
‘ச�பா ெந5’ எ"� Jற, அரச" “எ/ேக ேபாகிற,?” எ"� ேக�டா". மீ(;� 
ெவளிேய வ(�யி" பி"னா5 ஒ�%ேபா@� ேக�;வ4, ‘ப�க�, ஊ� ச4ைத�2% 
ேபாகிற,’ எ"றா". அரச" எ"ன விைல?’ எ"றா". மீ(;� ைம�,ன" 
ெவ2Tர� ஓ�வ4, வ(�ைய விசாாி�,, “)�ைட 7 Mபா@” எ"� Jறினா". 
அரச" ‘எPவள� )�ைடக
 வ4,
ளன?” எ"� ேக�டா". அைத விசாாி�க% 
ேபான ைம�,ன" மிக�� கைள�,%ேபா@ தி3�பிவ4, ெகா(�34தா". 
 
ச$� ேநர� ஆகி+� ைம�,ன" தி3�பி வராதைத அறி4த அரச", ெத3வி5 
மீ(;� ேவ� வ(�-ச�த� ேக�ட,�, ேதவியி" "னிைலயிேலேய, ம4திாி 
பதவி�காக� தா" வரவைழ�தி34த ஒ3வைன அைழ�,, “Dதியி5 எ"ன வ(�? 
விசாாி�, வா” எ"றா". 
 
அவ" தி3�பி வ4, அரசனிட�, “வ(�யி5 ேக� வர2, ஒ3 வ(�யி5 ப�, 
)�ைட இ3�கிற,. ெமா�த� ஐ4, வ(�க
. ஏழாவ, ைம�5 உ
ள ச4ைத�2 
வி$பைன�2% ேபாகி"றன. )�ைட 6 Mபா@ எ"� ெசா5கி"றன�. எ" மதி%& 5 
Mபா@, ம"னாி" க�டைள எ"ன?” எ"� ெசா5� நி"றா", 
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அரச", உடேன த" ேதவிைய% பா��,, “எ/ேக ைம�,னைர இ">� காேணா�? 
இ%ேபா, ெசா5; யாைர அைம-சரா�கலா�?” எ"� ேக�க, &தி5 ஒ"�� Jற 
�யாம5 தைல2னி4, நி"றா
 ெப34ேதவி. 
------------- 

66. 66. 66. 66. ப!ல��� க	<��-9&�ப!ல��� க	<��-9&�ப!ல��� க	<��-9&�ப!ல��� க	<��-9&�    
 
ஒ3 மட�தி$2- ெசா4தமான க"��2��ைய� காணாம5 தவி�த அ4த மடாதிபதி, 
த� ப5ல�2� T�2� ஆ�க
 நா5வைர+� அைழ�,, க"�� 2��ைய� ேத� 
வ3�ப� ஏவினா� அவ�க
 நா5வ3மாக- ேச�4,, 
 
“சாமி, ப5ல�2� T�2வ,தா" எ/க
 ேவைல; க"��2��ைய� ேத;வ, 
எ/க
 ேவைலய5ல” எ"� ெசா5�வி�டன�, 
 
உடேன மடாதிபதி, “சாி, நாேன க"��2��ைய� ேதட% &ற%ப;கிேற". ப5ல�2� 
தயாராக�;�” எ"றா�. ெவ$றி� களி%&ட" ப5ல�ைக� ெகா(; வ4தன�. 
 
மடாதிபதி அதி5 ஏறி அம�4,, ஊ� 9வ,� ெபாிய சாைலக
 எ5லா� அைல4,, 
பிற2, ச4, ெபா4, )ைல ;�2களி5 எ5லா� ப5ல�ைக� ெகா(;ேபாக- 
ெசா"னா�. மிக� 2�கிய, ெந3/க�யான ச4,களி5 எ5லா� ேபாக�யாம5 
கZட% ப�ட அ4த நா5வ3�, ப5ல�ைக� கீேழ இற�கி ைவ�,, 
 
“சாமி, தா/க
 இ/ேகேய இ3/க
. நா/கேள ேபா@� க"��2��ைய� ேத� 
வ3கிேறா�” எ"றன�. 
 
உடேன மடாதிபதி &"னைக+ட" அவ�கைள% பா��,, “இPவள� Tர� நீ/க
 
ப5ல�ைக+�, எ"ைன+� �ம4,வ4, இ/ேக இற�கிவி�;, இ%ேபா, ேத;வைத 
அ%ேபாேத ேத�யி3�கலாேம!” எ"றா�. 
 
அவ�க
 ெவ�கி� தைல2னி4, க"ைற� ேதட% &ற%ப�டன�. 
 
இ%ப�%ப�ட ேவைலயா�க?� உ(;. 
----------- 
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67. 67. 67. 67. உ��5 நிைலைமஉ��5 நிைலைமஉ��5 நிைலைமஉ��5 நிைலைம    
 
த"ைன வி4, பா��2�ப� அ4த ஊ� ப<சாய�, தைலவ>�2� 
க�டைளயி��34தா� மாவ�ட ஆ�சியாள�. அவ� ேபா@% பா��கவி5ைல. 
க;ைமயான ேகாப�,ட" அ% ப<சாய�, ேபா�; தைலவைர அைழ�,வர- 
ெச@,, ‘ஏ" வரவி5ைல’ என� காரண� ேக�டா� மாவ�ட ஆ�சியாள�. 
 
அத$2 அவ� ெசா"னா�. “நா" எ%ப� வர�+�. எ/க ஊாி5 இ<சினீய�, தா" 
க��ய D; இ�4, வி�டேத எ"� அ9கிறா�. டா�ட3�ேக கா@-ச5 வ4, எ"ன 
ெச@வ, எ"� கத�கிறா�. 
 
“இத$2 ஏ$பா; ெச@, ெகா(�34தேபா,, ப
ளி�Jட வா�தியா� த� 
பி
ைளக
 )வ3ேம வ2%பி5 ேதறவி5ைலேய. நா" எ"னெச@ேவ" எ"� 
எ"ைன� க��% பி��,�ெகா(; அ9கிறா�. ஊ� இ%ப� இ3�கிறதனாேல நா" 
வர�யவி5ைல. எ"ைன ம"னி�க>� எஜமா"” எ"� பணிேவா; ேவ(�� 
ெகா(டா�. 
 
அத$2 ஆ�சியாள� ேக�டா�. இ, உ/க
 ஊாி5 ம�;�தானா நட�கிற,; நா��5 
எ5லா இட/களி8� இ%ப�தாேன நைடெப�கிற,. இத$கா நீ/க
 வராம5 
இ3�கலாமா? சாி நீ/க
தா" வரவி5ைலேய, இத$காக அ/கி34,ெகா(; நீ/க 
எ"னதா" ெச@தீ�க
? அைதயாவ, ெசா58/க
” எ"றா� கெல�ட�. எ"ன 
ெசா58வா� ப<சாய�,� தைலவ�. 
 
இ, ந� நா��" நிைல எ"றா ெசா58வா�? 
------------  

68.  68.  68.  68.  நா	 ெசா!லவி!ைலநா	 ெசா!லவி!ைலநா	 ெசா!லவி!ைலநா	 ெசா!லவி!ைல    
  
19295, அதாவ, அ�ப�திஇர(; ஆ(;க?�2 ", நா>� ெபாியா3� 
தி3ெந5ேவ�யி5 ஒ3 ெசா$ ெபாழி��காக- ெச"றி34ேதா�. 
 
எ/க?�காக ஏ$பா; ெச@தி34த இ5ல�ைத நா/க
 அைட4த,�, எதி�பாள�க
 
அ"ைறய J�ட�ைத நட�கவிடாம5 ெச@வத$காக அ-ச�� தி34த எதி�%& 
ேநா�W�க
 சிலவ$ைற� க(ேடா�. அதி5 ெபாியா� &ராண/கைளெய5லா� 
ெபா@ எ"� ெசா"னவ�. நா�திக� - ெபாியா�. அவைர இ"� ெந5ைலயி5 
ேபசவிட� Jடா,. எ"றி34த,. 
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J�ட� மாைல 6 மணி�2 எ"ப, எ/க?�2� ெதாி+�. மணி 6½+� ஆயி$�.  
எ/கைள அைழ�தவ�க?� அ/ேக வரவி5ைல. ஆகேவ, நா" ெபாியாாிட�, நா� 
ேபசாம5 தி3�பி% ேபா@வி;வ, ந5ல, எ"ேற". அவ3� சாி எ"� இரயி5 
நிைலய�தி$2% ேபாக ஏ$பா; ெச@+�ப� ெசா"னா�. நா" ேபா@ 
எ�டணா��2% ேபசி ஒ3 2திைர வ(�ைய� J��வ4ேத". 
 
வ(�யி5 த�5 எ"ைன ஏற- ெசா5�வி�;% வ(�யி5 பி" ஏறி அம�4, 
ெபாியா� வ(��காரனிட� J�ட� நட�2� இட�தி" வழியாக இரயில��2% 
ேபா2�ப� ெசா"னா�. அ4த இட� , வ4த,� ெபாியா� பா��தா�. �மா� ஐ�� 
அ��� ேப�க
 அ/2 J�யி34தன�. ேமைடயி5 ேமைச நா$கா�க
 எ5லா� 
இ5ைல, எ/கைள வரவைழ�த ஆ�க?� இ5ைல 
 
உடேன ெபாியா� வ(�ைய நி��,�ப�, ெசா5�� கீேழ இற/கினா�. 
தனியாகேவ ேபா@ ேமைடயி5 ஏறினா�. “ெபா,ம�கேள! நா" உ/க
 " 
இ%ேபா, ேபச வரவி5ைல. ஒ3 உ(ைமைய- ெசா5�% ேபாகேவ வ4ேத". 
&ராண/கைள% ெபா@ எ"� நா" ெசா"னதாக எ"ைன எதி��, ேநா�W� 
ேபா��3�கிறா�க
. அ, நா" ெசா5லவி5ைல. 
 
“ைசவ% &ராண/கைள எ5லா� ெபா@ எ"� க(; பி��,- ெசா"னவ�க
 
ைவணவ% ப(�த�க
. ைவணவ% &ராண/ைளெய5லா� ெபா@ எ"� க(; 
பி��,- ெசா"னவ�க
 ைசவ% ப(�த�க
. இ4த இர(; &ராண/க?ேம 
ெபா@யாக இ3�2ேமா எ"� நா" எ(ணிய,(;. ஆக, &ராண/கைள% ெபா@ 
எ"� ெசா"னவ�க
 ைசவ - ைவணவ% ப(�த�க
 தா". இைத- ெசா5�% 
ேபாக� தா" நா" வ4ேத". எ"ேம5 பழிேபாடாதீ�க
” எ"� ெசா"ன,� 
ஒயாம5 ைகத�� ம�க
 ஆரவார� ெச@தா�க
, ெதாட�4, ஒ"றைர மணி ேநர� 
ேபசி� ெகா(ேட யி34தா� அைனவ3� அைமதியாக இ34, ேக�டா�க
. 
 
அ4த� கால�தி5, ெபாியா3� நா>� ேச�4, பிர-சார% பணியி5 ஈ;ப�டதி5 
நட4த இ�மாதிாி நிக�-சிக
 பல� எ" நிைனைவ வி�; அகலவி5ைல. 
-----------  

69. 69. 69. 69. எ:வா8எ:வா8எ:வா8எ:வா8, , , , பயனிைலபயனிைலபயனிைலபயனிைல    
 
மகாவி�,வா" மீனா�சி �4தர� பி
ைளயவ�க
 வா�4த கால�தி5, அவ�களிட� 
&லவ� ெப3ம�க
 ேம8� க5வி க$க அ��க� ெச"�வ3வ,(;. பல3� 
கவிபா�% ெப3ைமயைடவைத அறி4த ப
ளி மாணவ" ஒ3வ" தா>� கவிபாட 
வி3�பினா". பி
ைளயவ�கைள ெந3/கி� கவிபாட- ெசா5�� ெகா;�2�ப� 
ேவ(�� ெகா(டா". அவ�க
 அவன, தமிழறிைவ அறிய வி3�பி ஒ3 
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ெசா$ெறாடைர� Jறி, இத" (வா�கிய உ�%&க
) எ9வா@, பயனிைல, ெசய%ப; 
ெபா3
 எ"ன எ"� ேக�டா�. ைபய>� ெசா"னா". தவ�தலாக, உடேன 
மகாவி�,வா" அவ�க
 -  
 

“த�பி, நீ எ9வா@ 
உ"னா5 ஏ,� பயனிைல, 
நீ எ94, நட%பேத இ%ேபா, ெசய%ப;ெபா3
.” 

 
எ"� ெசா5� அ>%பிவி�டா�. 
 
கவிைதபாட எ9வா@ பயனிைலயாவ, ெதாி4தி3�க ேவ(;� எ"ப, அவ� 
க3�,.எ,ைக ேமாைன Jட இ5லாம5 இ�கால�தி5 கவிைத பா;பவ�கைள� 
க(டா5 அவ� எ"ன ெச@வா�? 
 
எ"ன ெசா58வா�? 
-------------  

VI . VI . VI . VI . ெமாழிெமாழிெமாழிெமாழி    
70. 70. 70. 70. கI5 தி%சி� �லவ5க�கI5 தி%சி� �லவ5க�கI5 தி%சி� �லவ5க�கI5 தி%சி� �லவ5க�    

 
இ3வ3� மாம" ைம�,ன உறவின�. கM�% &லவ�, மாம"; தி3-சி% &லவ�, 
ைம�,ன�. கM�% &லவ� த" ைம�,னாிட� ஒ3 காாிய�ைத- ெச@ய- ெசா"னா�. 
தி3-சி% &லவேரா பி�வாதமாக- ெச@ய ம��,வி�டா�. அவ3�2� ேகாப�. 
 
‘ைம�,னேர, எ� கா5வழிேய வ3கிற நீைர� 2��கிற உம�2 இPவள� இ34தா5, 
எம�2 எPவள� இ3�2�’ - எ"� நிமி�4, ேபசினா�. 
 
இத$2 )"� ெபா3
 -  
 
கா5வழி நீ�: 1. எ� கா5 மிதிப�; வ3கிற நீ� 
 2. தா� 2��த எ-சி5 நீ� 
 3. கா5வழிேய வி3� சி�நீ�. 
 
ெசா"னவேரா ெபாியவ�! ேக�டவேரா சிறியவ�! ெவ�க%ப�டா�; வ34தினா�. 
ெபாியவ� ஆயி$ேற எ"� அ<சினா�. 
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‘தமி� இ3�2�ேபா, நம�2 எத$2 அ-ச�’ எ"� ேபச� ,ணி4தா�. 
 
‘மாமா, நீேர வ4, எ� கா�5 வி94தா5 - ஏ$�� ெகா
ளாம5 எ"ன ெச@வ,?’ - 
எ"றா�. (நா" ேத�% ேபாகவி5ைல). 
 
ஏேதா, தவறாக% ேபசிவி�ேடா� எ"� தா/க
 வ3�த%ப�;, எ� கா�5 விழலாமா 
- அ%ப� வி94தா5, நா" எ"ன ெச@வ,? (நீேர - த(ணிேர; கா�5 
வா@�காவி5.) 
 
எ%ப� மாம" ைம�,ன�! எ%ப� தமி�! 
-------------  

71. 71. 71. 71. கா-டா� ப+9தமணி&�கா-டா� ப+9தமணி&�கா-டா� ப+9தமணி&�கா-டா� ப+9தமணி&�    
 
‘ந.. ேவ/கடசாமி நா�டா� அவ�க?�, ப(�த மணி கதிேரச< ெச��யா� 
அவ�க?�, 
 
தி3-சி�2 ேம$ேக, ெசா$ெபாழிவா$ற மாைல ேநர�தி5 ெச"றி34தன�. 
 
அ/ேக, 2ள�த/கைரயி5, அ>�டான� ெச@, ெகா(�34த நா�டா� ஐயா 
அவ�க
 - ப(�தமணி அவ�க
 (ஒ3 கா5 நட�க விரா,) த�ைய ஊ"றி த�;� 
த;மாறி வ3வைத% பா��,, ‘ஐயா, ெகா<ச� விழி%பாக இ3/க
; அPவிட�தி5 
ஒ3 ப� இ5ைல’ எ"� ெசா"னா�. 
 
அத$2% ப(�தமணி ெசா"னா� : 
 
“தா/க
 சிவ%பழ� ஆயி$ேற, இைறவ" இ3�2� இட� வ4,�, 
 
“என�2% ப�யி5ைல’ எ"� ெசா5லலாமா? எ"� ேக�டா�, 
----------- 

72. 72. 72. 72. திதிதிதி....விவிவிவி....கககக. . . . ----    மைறமைலய9க�மைறமைலய9க�மைறமைலய9க�மைறமைலய9க�    
 
ெச"ைன மாநகாி5 மாளிைகயிட�தி5 தி3. ச-சிதான4த� பி
ைள, தி3.வி.க., 
மைறமைலய�க
 இவ�க?ட", வி34,�2 அம�4, உ(;ெகா(�34தா�. 
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அ%ேபா,, ச-சிதான4த� பி
ைள ரச�ைத% ப3கி� ெகா(�3�2�ேபா, சிறி, 
இ3மினா�. அ3கி5 இ34த தி3.வி.க. ேக�டா� - 'அ, எ"ன? ரச�. அதிகாரேமா!” 
இ3�ேபா, - ரச� அதிகார� ப(Fகிறதா - எ"ப,�. 
 
‘ரச� அதிக காரமாக இ3�கிறதா?’ என� ேக
வியாக�� ெபா3
பட இ34த,. 
---------  

73. 73. 73. 73. வாைழ�பழ�வாைழ�பழ�வாைழ�பழ�வாைழ�பழ�    
 
தமி� எ9�,�களி5 ‘ழ’ - எ">� எ9�, தமி9�2- சிற%& த3வ,. 
 
தமி� ெமாழிைய� தவிர, பிற எ4த ெமாழியி8� ‘ழ’ எ"� உ-சாி�க�J�ய எ9�, 
கிைடயா,. அதனா5 &லவ� ெப3ம�க
 ல, ள எ"ற எ9�,�கேளா; இதைன- 
‘சிற%& ழகர�’ எ"ேற J�வ�. 
 
இ4த- சிற%& ‘ழ’ - ஒ� - தமி� ம�க
 சிலரா5 உ-சாி�க%ப;வதி5ைல. 
 
தி3-சி�2� ெத$ேக சில ‘ழ'ைள ‘ள’ ஆக உ-சாி%ப�. 
(எ - ;) ‘ஐயா, கைட�காரேர உ/களிட� வாளபள� உ(;ேமா?’ எ"ப�. 
 
தி3-சி�2 கிழ�ேக, த<ைச மாவ�ட�தி5 சில� ‘ழ’ைவ ‘ஷ’ ஆக உ-சாி%ப�. 
(எ - ;) மா�கழி� தி3விழா - (வியாழ�கிழைம) 
 
இதைன மா�கaதி� தி3விஷா வ3கிற, எ"றா5 விசாஷ� கிழைமயி5 வ3கிற, 
எ"� விைட+� J�வ�. 
 
இனி, தமிழக�, வட�ேக ெச"ைன ேபா"ற இட/களி5 சில� ‘ழ'ைவ ‘0’ ஆ�கி% 
ேப�வ�. 
(எ - ;) இ9�,�ெகா(; - எ"பைத ‘இ0�,�கி>’ எ"ப�. 
 
தி3-சி�2 ேம$ேக ேகாைவ ேபா"ற இட/களி5 சில� - 'ழ'ைவ ‘ய’ ஆக ஒ�%ப�. 
 
வாழ%பழ�ைத - வாய%பய� எ"� J�வ�. 
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நா" ஒ3தடைவ ேகாைவ�2 ெச"றேபா, - கைட�ெத3வி5 - வாைழ%பழ�ைத 
வி$2� ஒ3வ", ‘வாய%பய�’ - எ"ேற Jறி வி$�� ெகா(�34தா". 
 
நா" அவைன% பா��த,�, அவ" எ"னிட� வ4,, த�ைட இற�கி ைவ�, - 
'வாய%பய� ேவF/களா’ எ"றா". 
 
என�2 விய%& ஒ3&ற�; ேகாப� ஒ3&ற�. ‘நீ எ4த ஊ� அ%பா’ எ"ேற". 
 
அவ" - 'கிய�ேக/க’ எ"றா". 
 
நா" (கிழ�2) கிய�ேகயி34, இ/ேக எ,�2 வ4தீ/க? - எ"ேற". 
 
அவ", (&ய�க - பிைழ�க) &ய�க வ4ேத/க - எ"றா". 
 
கிய�ேகயி34, &ய�க வ4ேத" - எ"ற,� என�2� ேகாப� அதிகமாகிய,. 
 
“ஏ�பா, தமிைழ இ%ப�ெகாைல ப(Fகிறீ�க
?” எ"� அத��� ேக�ேட". 
 
அவ" இர(; ைககைள+� ேச��,� 2�பி�;� ெகா(ேட, அ, எ/க வய�க/க 
எ"றா". 
 
நா" உடேன அவைன வி�; எ94ேத ேபா@ வி�ேட". 
 
தமி9�ேக உ
ள சிற%& ‘ழ'கர�. இ, தமி� ம�களிட�,% ப;கிற கா�ைட இ, 
ந"றாக விள�கி� கா�;கிற,. 
 
இ, தவ�. 
 
சிறியவ�கேளா ெபாியவ�கேளா யா� ேப�� 
 
ேபா,� ெசா$கைள- சாியாக உ-சாி�க% பழகி� 
 
ெகா
வ, நா�;�2� ந5ல,; ெமாழி�2� ந5ல,; நம�2� ந5ல,. 
------------- 
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74. 74. 74. 74. மர�கவி��லவ5மர�கவி��லவ5மர�கவி��லவ5மர�கவி��லவ5    
 
ெச"ற �$றா(�ேல மர�கவி%&லவ� எ"� ஒ3வ� வா�4தா�. அவ� எதைன% 
பா�னா8� மர�ைத ைவ�,% பா;வ, வழ�க�.  -   -  
 
ஒ3ைற, ம"ன� ஒ3வைர% பா��,% பா�% பாிசி5 ெபறஎ(ணி- ெச"றா�. 
அ%ேபா, ம"ன� அ/2 இ5ைல. ேவ�ைட�2% ேபாயி34தா�. ம"ன� தி3�பி 
வ3�வைர கா�தி34த &லவ�, அவ� வ4த பி"& தா� இய$றிய கவிைதைய% 
பா�னா�. 
 

'மரம, மர�திேலறி மரமைத� ேதாளி5ைவ�, 
மரம, மர�ைத� க(; மர�தினா5 மர�ைத�2�தி 
மரம, வழிேய மீ(; வ"மைன� ேக2�ேபா, 

 
மரமைத� க(ட மாத� மரெமா;மர� எ;�தா�. அரச>� ேக�; மகி�4தா". 
 
ெபா3
 ெதாியாம5 &லவ�க
 விழி�தன�. அரசேனா ெப3�ெபா3
 பாிசாக 
அளி�,, மர�கவி% &லவைர மாியாைத ெச@, அ>%பிைவ�தா" 
 
ெபா3
 ெதாியாம5 விழி�,, ெபாறாைமயா5 ெவ,�பி நி"ற ம$ற% &லவ�கைள 
அைழ�,, அவ�க
 அறியாைம நீ/க மர�கவி% &லவாி" பா�;�2 அரசேன 
ெபா3ைள விள�கினா". 
 

மரம, மர�திேலறி அரச" 2திைர மீ, ஏறி 
(அரசமர� - மா மர�) 

 
மரம, ேதாளி5ைவ�,  -  ேதாமர�ைத� ேதாளி5 ைவ�, 
(ேதாமரா+த�) 

 
மரம, மர�ைத� க(;  -  அரச" ேவ/ைகைய� க(; 
(ேவ/ைக மர�) 

 
மர�தினா5 மர�ைத� 2�தி - ேதாமர�தா5 ேவ/ைகைய� 2�தி 
 
மரம, வழிேய மீ(;  -  அரச" ெச"ற வழிேய தி3�பி 
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வ"மைன� ேக2�ேபா,  -  அர(மைன�2 வ4த ேபா, 
 
மரமைத� க(ட மாத�  -  அரசைன�க(ட ெப(க
 
 
மரெமா; மர� எ;�தா� . (ஆ5 - அ�தி) ஆல�தி எ;�தா�க
. 
 
அ�கால�, ம"ன�க
 தா� &லவ�களாக இ34த ேதா;, &லவ�கைள வாழைவ�2� 
&ரவல�களாக�� இ34தன� எ"பத$2 இஃ, ஒ3 சா"றா2�. 
------------  

VII. VII. VII. VII. ம"#வ�ம"#வ�ம"#வ�ம"#வ�    
75. 75. 75. 75. அக"திய� ேதைரய�அக"திய� ேதைரய�அக"திய� ேதைரய�அக"திய� ேதைரய�    

 
தீராத தைலவ�யா5 த"னிட� வ4த ேநாயாளியி" ம(ைடைய அ�ைவ- சிகி-ைச 
ைறயா5 பிள4, பா��தா� அக�திய மானிவ�. அவ" )ைளயிேல ஒ3 ேதைர - 
ைகயா5 எ;�க வரவி5ைல. அவ" )ைளைய� காலா5 ப$றி� ெகா(�34த,. 
எ;�க�� இயல வி5ைல; ந��க�� �யவி5ைல. எ"ன ெச@வ, எ"� 
ெதாியாம5 திைக�தேபா,, 
 
அவ� அ3கி5 இ34த மாணா�க�களி5 ஒ3வ� - ெகா�டா/2-சியிேல நீைர� 
ெகா(;வ4, ேதைரயி" "ேன கா��னா�. அ, )ைளைய வி�;� 
த(ணிாிேல தாவி� 2தி�த,. ேநாயாளி�2 வ�+� தீ�4த,. 
 
னிவ3�2% ெபாி,� விய%& - ேநாயாளிைய அ�ைவ- சிகி-ைச ��, 
அ>%பிைவ�தா�. 
 
அதி�34, அ� மாண�க��2 ‘ேதைரய�’ எ"ேற ெபய� வழ/கலாயி$� -  
 
த�ைமவிட� த� மாணா�க� சிற4தி3%பதா? அைத வி3�பாத அக�திய3�, வட�ேக 
ெவ2 ெதாைலவி5 உ
ள ஊ3�2� ேதைரயைர ம3�,வ� ெச@ய அ>%பி 
வி�டா�. 
 
ஆ(;க
 பலவாயின. த" மாணா�க� (ேதைரய�) இ">� உயிேரா; - 
இ3�கி"றாரா எ"� அறிய ேவ(�, அறி4,வ3�ப� ம$ெறா3 மாணவைர 
அ>%பினா�. ேபா2�ேபா, அவாிட�, நீ சாைலயிேல ேபா2/கால�,% &ளியமர 
நிழ�5 த/கி இைள%பா�: &ளிய/2-சியா5 ப5,ல�2; &ளிய விறைக� ெகா(; 
சைம�, உ(; ெச5 எ"றா�. 
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அ� மாணவ3� 23 க�டைள%ப�ேய %ப, நாளாக நட4,ெச"� ேதைரய� 
இ3%பிட� ேச�4தா�. வ4தவ� எ8�&� ேதா8மாக உட5 இைள�தி3%ப, க(; 
‘எ"ன காரண�?’ எ"� ேதைரய� அவைர விசாாி�தா� அவ� அக�திய� 
ெசா5�ய>%பிய ைறைய நவி"றா�. (&ளிய/கைத) 
 
ேதைரய� அவ3�2 ஆ�த5 Jறி, த" வண�க�ைத அக�திய3�2 ெதாிவி�2�ப� 
ெசா"னா�. அவ� &ற%ப;�ேபா,, நீ ேவ%பமர நிழ�5 த/கி இைள%பா�; 
ேவ%ப/2-சியா5 ப5,ல�2, ேவ%ப விற2 ெகா(; சைம�, உ(F” எ"� 
ெசா5வி அ>%பிைவ�தா�. 
 
தி3�&�ேபா, அ%ப�ேய ெச@,ெகா(; நட4, அக�தியைர பா��தா� அவாிட� 
ேபச வாைய� திற4தா� அ4த மாணவ�. 
 
அத$2
 அக�திய�, மாணவைர ேநா�கி, “நீ ஒ"�� ெசா5ல ேவ(�யதி5ைல. 
என�2 எ5லா�, ெதாி+�. ேதைரய� உயிேரா; இ3�கிறா". ந"றாக�� 
இ3�கிறா". ம3�,வ�தி5 சிற4, விள/2கிறா". நீ அவைன� காF�ேபா, 
மிக�� இைள�தி34தா@ -  காணாவி�டா5 தி3�பி இ/ேக வ4தி3�கமா�டா@; 
இற4தி3%பா@; அவ" ெசா5��தாேன. ேவ%பமர நிழ�5 த/கி, ேவ%ப/2-சியா5 
ப5,ல�கி, ேவ�& விறகா5 சைமய5 ெச@, உ(; நலமாக இ/2 வ4, 
ேச�4தி3�கிறா@’ - எ"றா�. 
 
சி�த ம3�,வ�திேல இ%ப� ஒ3 வரலா� உ(;. 
 
இ, சி�தம3�,வ வரலா$ைற+�, சி�த ம3�,வ� களி" ேபா�ைக+�, &ளியி" 
ெகா;ைமைய+�, ேவ�பி" ந"ைமைய+� நம�2� கா�;கிற,. 
-----------  

76. 76. 76. 76. க��கா8 ைவ"திய5க��கா8 ைவ"திய5க��கா8 ைவ"திய5க��கா8 ைவ"திய5    
 
ஒ3 2;�ப�தி5 பர�பைர பர�பைரயாக ெகா
?� தா�தா, தா�தா, அ%பா, மக" 
எ"� எ5ேலா3� ைவ�திய� ெச@, பிைழ�, வ4தன�. கைடசியி5 ஒ3ேபர" 
அைத� கவனி�காம5 ஊ� �$றி வ4தா". பிற2 ஒ3நா
 தி34தி, நா� ைவ�திய� 
ெச@, பிைழ�கலாேம என எ(ணி, பைழய ம34, கைள ேத�னா". க;�கா@ 
)�ைட ஒ"�தா" கிைட�,, இைத ைவ�ேத பிைழ�கேவ(;� எ"ற ���2 
வ4தா". 
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ஒ3 சமய�, இர(; ெப(டா�� க��ய ஒ3வ" எ%ேபா,� )�தவ?ட" 
ச(ைட ேபா�டா". )�தவ
 இவனிட� வ4தா
.இவ" ேயாசி�,, ‘இ4தா, எ�;� 
க;�கா@. இைத� ெகா(;ேபா@ ந"றாக அைர-�, உ" D�;�கார3�2� 
ெகா;�,% பா3’ எ"� ெசா5� அ>%பினா". 
 
எ"ன ெச@வ, எ"� ேக�க, 
 
அைர�, உ
?�2 2��க ெகா;�க- ெசா"னா". 
 
அவ
 அ%ப�ேய ெச@தா
. அவ
 கணவ>�2 ஒேர ேபதி நி$காம5 
ேபா@�ெகா(�34த,. இைளயவ
 பா��தா
. ,�நா$ற� தா/கவி5ைல. ந�மா5 
இைத- சகி�க �யா, எ"� ேபா@வி�டா
. )�தவ
 அவ" உடனி34, 
ேவ(�ய உதவிக
 ெச@, கா%பா$றினா
. ஆகேவ அவ>�2 )�தவ
 ேம5 
பாி�� பாச� ஏ$ப�; அவ?டேனேய வா�4, வ4தா". இ4த ெச@தி ஊ3�2
 
பரவிய,. 
 
இ"ெனா3 சமய�, ப�க�, ஊாி5 ஒ3 எ3ைம மா; காணாம$ ேபா@வி�ட,. 
மா�;�2- ெசா4த� கார" 4 , ைவ�தியனிட� ைறயி�டா". அவ>�2� 8 
க;�காைய� ெகா;�, அைர-�� 2��2�ப� ெசா"னா". அவ>� அ%ப�ேய 
ெச@த,� வயி$�%ேபா�2 அதிகமாகிய,. தா/க �யாம$ ேபாகேவ ஏாி� 
கைரயிேலேய உ�கா�4, வி�டா". அ%ேபா, அவன, காணாம$ேபான எ3ைம 
த(ணி� 2��க அ/ேக வ4த,. அைத� க(ட,� மகி�-சிேயா; பி��, 
D�;�2� ெகா(;வ4தா". இ4த- ெச@தி+� ஊாி5 பரவி, ைவ�திய3�2% 
ெப3ைம ேச��த,. 
 
ம$ெறா3 சமய� ப�க�, ஊ� அரச" ப�டாள� ,ட" பைடெய;�, வ4தா". 
எ5ேலா3� எ"ன ெச@வ, எ"� பய4, இ34தன�. க;�கா@ ைவ�தியேரா 
ப�,� க;�கா@கைள அைர�,% பைடDர� க?�2� ெகா;�தா". அPவள�தா", 
எ5ேலா3�2� வயி$�%ேபா�2 ஏ$ப�ட உட". அரச" பா��தா", ‘இ4த ஊாி5 
காலரா பர�கிற,’ எ"� பய4,, ச(ைட ேபா;� எ(ண�ைதேய ைக வி�;வி�; 
அPQைர வி�ேட தன, பைட+ட" தி3�பி% ேபா@வி�டா", 
 
இ%ப�யாக% ெபய3� &க9� பரவி� க;�கா@ ைவ�திய>�2% பாரா�;க
 
2வி4தன. அPQ� அரச>� ைவ�தியைன அைழ�,% பாரா��� ெகளரவி�தா". 
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இைத� ேக
வி%ப�ட ம$ெறா3 ைவ�திய� இவாிட� வ4, “உ/க?�2 எ%ப� 
ைவ�திய ஞான� வ4த,? இPவள� 2�கிய கால�தி5 ெபய3� &க9� 
கிைட�த,?” எ"� ேக�டா�. 
 
க;�கா@ ைவ�திய� ெசா"னா� 
 
‘இள� ெப(டா���கார>�2� எ�;�க;�கா@ 
 
‘எ3ைம ெக�டவ>�2� எ�;� க;�கா@’ 
 
‘பைட எ;�த ம"ன>�2% ப�, க;�கா@’ 
 
எ"� தன�2% &க�வ4த வித� அPவள�தா" எ"� த" கைதைய� Jறினா�. 
-------------- 

77. 77. 77. 77. இ �ர.கி	 ைக%சா<இ �ர.கி	 ைக%சா<இ �ர.கி	 ைக%சா<இ �ர.கி	 ைக%சா<    
 
பர�பைர அ>பவ� எ"ப, சிறி,� இ5லாம5, 23ைவ அFகி� ேகளாம5, தாேன 
ஒ3வ" ஒைல- �வ�கைள% ப��, ைவ�திய� ெச@ய� ெதாட/கினா". 
 
‘ஒ�ைத� தைலவ��2 இ3 2ர/கி" ைக-சா� தடவ� 2ணமா2�’ எ"� ஒைல- 
�வ�யி�34த,. 
 
இவ", இத$காக� கா��$2- ெச"� இர(; 2ர/2கைள% பி��,� 
ெகா(;வ4தா". பாைறயிேல அத" ைககைள ெவ�� ந��கி- சா� 
பிழியலானா". 
 
அ%ேபா, அ/ேக வ4த ெபாியவ�, ‘த�_! எ"ன இ,?’ எ"� காரண� ேக�டா� 
இவ" தா" ஒைலயி5 ப��த ெச@திைய- ெசா"னா". 
 
அவன, அறியாைமைய� க(; இர/கிய ெபாியவ� ெசா"னா� - "த�பி, இ3 
2ர/கி" ைக-சா� எ"ப, மைறெமாழி. அ, 2ர/கி" சா� அ5ல; � எ"றா5 
2ர/2. இ3 2ர/கி" ைக-சா� எ"றா5 ���ைக- சா� எ"ப, ெபா3
.” 
 
“இனி நீ ைவ�திய� ெச@வதனா5 அறி4த அ>பவ� உ
ள ெபாிேயாைர அFகி�  
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ேக�;, அவ� ைக%பாக ைறைய� ெதாி4, ெதாழி5 ெச@ய ேவ(;�. �ைல% 
ப��,� தாேன ெதாி4,, ெகா(டதாக நிைன%ப,� தவ�, ெபாிேயாைர அFகிக 
ேக�க ெவ�க%ப;வ,� தவ�. ந"2 ெதாி4, ெதளி4, ெதாழி5 ெச@யேவ(;� 
என அறி�ைர வழ/கி- ெச"றா�. 
------------- 

VIII. VIII. VIII. VIII. நைக%�ைவநைக%�ைவநைக%�ைவநைக%�ைவ    
78. 78. 78. 78. ஊ5வல�ஊ5வல�ஊ5வல�ஊ5வல�    

 
தி(;�க5�5 ெபாிய இட�,� தி3மண�; B% ப5ல�2 அல/கார�; ஊ�வல� 
வ3கிற,. 
 
ம,ைர% ெபா">சாமி%பி
ைள நாயன�. ைபரவி ராக� ஆலாபரண� 
ப(ணி�ெகா(�3�கிறா�. ெப3/ J�ட� J�வி�ட,. எ5ேலா3� அ4த 
இைசயி"ப�திேல ேதா@4,திைள�கி"றன�. 
 
அ4 ேநர� அ4த� 2�பைல வில�கி ைகயிேல Bமாைலைய எ;�,�ெகா(; ஒ3வ� 
ேவகமாக உ
ேள Eைழ4தா�. ஒ�, ஊதி�ெகா(; ப�க�தி5 நி"றவ3�2 
மாைலைய% ேபா�டா�. எ5லா3�, ‘எ"ன/க’ யா3�2 மாைலைய% ேபா��/க’ 
எ"� ேக�க. 
 
அவ� ‘ம,ைர ெபா">சாமி�2’ தா" எ"றா�. 
அவ�க
, ‘அவர5ல, இவ�தா" ெபா">சாமி’ எ"� ����கா��- ெசா"ன,� -  
வ4தவ�. ‘இவைரவிட அவ� ந5லா வாசி�தாேர'– எ"றா�. 
 
‘எ%ப� ஐயா க(W�க
’  -  என விய4, ேக�க மாைல ேபா�டவ�, 
 

‘இவ� வி�;வி�; ஊ,கிறா�? 
‘அவ� விடாம5 ஊ,கிறாேர’ 

 - எ"� ெசா"னா�. 
 
அ�ப, ஆ(;க�2 "ேப -  
 
ந�மி5 சில� இைசைய- �ைவ�த அழ2 இ, -  
---------------  
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79. 79. 79. 79. அரச
� அறிஞ
�அரச
� அறிஞ
�அரச
� அறிஞ
�அரச
� அறிஞ
�    
 
அறிவி8� ெச5வ�தி8� வ�ைமயி8� தன�2 இைணயாக எவ3� இ5ைல எ"� 
இ�மா%& ெகா(�34தா" ஒ3 ம"ன". அவைன� தி3�த அறிஞ�க
 பல3� 
ய"� ேதா5வியைட4தன�. 
 
அரச" த" பிற4தநாளி5 த" அர(மைனைய- �$றி நா"2 Dதிகளி8� 
ஊ�வல�வர% ப5ல�கி5 &ற%ப�டா". அ%ேபா, ஒ�அறிஞ" பி-ைச�காரைன% 
ேபா5 ேவட� B(;, த" ைகயி5 ெச5லா�காக ஒ"ைற ைவ�,�ெகா(;, 
“இPவரச" எ"னி8�பண�காரன5ல; இPவரச" எ"னி8� பண�காரன5ல” 
எ"� Jவி�ெகா(ேடயி34தா". 
 
அரசன, காவல�க
 அவைன தா�க ய"றன�. இ,க(ட அரச" அவைன 
அ��க ேவ(டா� எ"� த;�,, ‘அ4த� காைச% பி;/கி� ெகா(; அவைன 
விர��வி;/க
. அ%ேபா,தா" அவ>�2% &�தி வ3�’ எ"� க�டைளயி�டா". 
 
ஆ�க
 அPவாேற ெச@தன�. ப5ல�2 ெத$2 Dதியி5 வ4, ெகா(�34த,. 
பி-ைச�கார" அ/2 வ4, நி"� ெகா(;, “எ"னி8� ஏைழயான அரச" எ" 
காைச% பி;/கி� ெகா(டா". எ"னி8� ஏைழயான அரச" எ" காைச 
பி;/கி�ெகா(டா"” எ"� உர�,� Jவினா". 
 
அ,க(ட அரச", த" காவலாளியிட�, “"& அவ" த"ைனவிட% 
பண�காரண5ல எ"�தா" ெசா"னா". இ%ேபா, த"ைனவிட ஏைழ எ"� 
எ"ைன- ெசா58கிறா". இ, எ" ெச5வ�ைதேய பழி�,� கா�;வதாக 
இ3�கிற,. ேபானா5 ேபாகிறா" காைச அவனிட� ெகா;�, விர�;/க
” எ"� 
Jறினா". காவல�க?� அ%ப�ேய ெச@தன�. 
 
ப5ல�2 ேமல Dதியி5 வ4த,. அ/2 நி"� ெகா(�34த அ%பி-ைச�கார", 
“அரச" என�2% பய4, காைச� ெகா;�,வி�டா". அரச" என�2% பய4, 
காைச� ெகா;�,வி�டா"” எ"� உர�க� Jவி� ெகா(�34தா" 
 
அரச" சின4,, அவைன� ெகா5ல த" வி5ைல+� அ�ைப+� எ;�தா". 
பி-ைச�கார" ஒ� மைற4தா". 
 
ப5ல�2 வட�2 Dதியி5 வ4த,, அ/2 நி"� ெகா(�34த பி-ைச�கார". 
“ேப�யான அரச" ஆ+தமி5லாத எ"ேனா; ச(ைட�2 வ3கிறா". ேப�யான 
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அரச" ஆ+தமி5லாத எ"ேனா; ச(ைட�2 வ3கிறா"” எ"� அலறி� 
ெகா(ேடயி34தா". காவல�க
 அவைன% பி��,� ,"&��த ய"றன�. 
 
அவ�கைள அரச" த;�,, அவ" பி-ைச�காரண5ல அறிஞ" என உண�4, 
அறிவி8�, ெச5வ�தி8�, Dர�தி8� என�2 இைண எவ3மி5ைல எ"ற எ" 
இ�மா%ைப அழி�, ஒழி�த ேபரறிஞ" இவேன.” என% பாரா��% ெபா3?தவி+� 
அளி�, அ>%பி ைவ�தா". 
 
அ�கால அரச�களி5 இ%ப�+� சில� இ34ததாக� ெதாியவ3கிற,. 
------------  

80. 80. 80. 80. சா-சி�காரனி	 ெசா"# மதி��சா-சி�காரனி	 ெசா"# மதி��சா-சி�காரனி	 ெசா"# மதி��சா-சி�காரனி	 ெசா"# மதி��    
 
அ��க� நீதி ம"ற�தி$2 வ4, ெபா@-சா�சி ெசா5��ெகா(ேட கால/ கழி�, 
வ4த ஒ3வைர வழ�கறிஞ� 2��2 விசாரைண ெச@தா�. 
 
வ�கீ5 : உம�2 எ"ன ேவைல? 
 
சா�சி : ெபா,ம�க?�2� ெதா(; ெச@வ,. 
 
வ�கீ5 : உம�2 ெசா�, ஏேத>� உ(டா? 
 
சா�சி : ஆ�. இ3�கிற,. 
 
வ�கீ5 : எ5லா� ெரா�கமாகவா? நிலமாகவா ? க��டமாகவா ? 
 
சா�சி : க��டமாக. 
 
வி�கீ5 : அத" மதி%& எPவள� 
 
சா�சி : ஒ3 ல�ச Mபா@ ெப��. 
 
வ�கீ5 : ஊ��கைடசியி5 ேகாவி5 மதி$�வைர ஒ��% ேபா��3�2� Jைர� 
தா�வார� தாேன உ" D;. 
 
சா�சி : ஆமா�. 
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வ�கீ5 : அ,வா ஒ3 ல�ச� ெப��? 
 
சா�சி : க�டாய� ெப��. அத$2 ேம8� ெப��. ஒ3வ� 95 ஆயிர�வைர ேக�டா�; 
ம��, வி�ேட". 99 ஆயிர�தி$2� ேக�டா8� தரமா�ேட". 
 
வழ�கறிஞ� அய�4, ேபானா�. நீதிபதி சிாி�, மகி�4தா�. எ"ன ெச@வ,? 
இ%ப�+� சில சா�சிகைள நீதிம"ற/க
 ச4தி�கி"றன. 
----------  

81. 81. 81. 81. வரத ந/ைசயபி�ைளவரத ந/ைசயபி�ைளவரத ந/ைசயபி�ைளவரத ந/ைசயபி�ைள    
 
50 ஆ(;க�2 "&. 
 
த<ைசைய அ;�த கர4ைதயி5 தமி�-ச/க�தி" ஆ(;விழா. 
 
த.ேவ. உமாமேக�வர� பி
ைள அவ�க
 "நி"� நட�தி� ெகா(�34தா�க
. 
 
த�5 ந.. ேவ/கடசாமி நா�டா� ஐயா ேபசினா�க
, அத"பி" ப(�தமணி 
கதிேரச< ெச��யா� அவ�க
 ேபசினா�க
. இ�தியாக ேசல� மாவ�ட�,- 
சி$�ா� தாரம/கல� அ. வரதந<ைசய பி
ைளயவ�க
 ேபச வ4தா�க
. 
 
அவ� ேபச�ெதாட/2� ெபா9ேத ‘இ4த நா�டா3� நகர�தா3� ேபசிய பிற2. 
இ4த� கா�டாைன ஏ" ஐயா ேபசவி�W�க
, எ"றா�. 
 
J�ட�திேல சிாி%&� ைகத�ட8� அட/கேவ பல மணி�,ளிக
 ஆயின. 
 
2றி%& - ேசல� மாவ�ட�தி5 சி$[ாி5 பிற4தவ� அ%ப�, அ"றி, உைட+� 
ேதா$ற� Jட அவ� J$��2� ,ைணயாக இ34தன. 
-------------- 

82. 82. 82. 82. ேதா!வியிF� ேதா!வியிF� ேதா!வியிF� ேதா!வியிF� மகிA%சிமகிA%சிமகிA%சிமகிA%சி    
 
மாXர� ேவதநாயக� பி
ைள அவ�க
. ந5ல அறிஞ�. ‘பிரதாபத�யா� சாி�திர�’  
- எ"ற நாவைல த"த5 எ9தியவ�. கட4த �$றா(�5 &தின� எ9திய 
ெப3ைம அவைர- சா3�. 
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அ�கைதயி5, த�யா� 2திைர% ப4தய�தி5 கல4,ெகா
கிறா�. ம$�� எ�;% 
ேப3ட" இவ3� 2திைரேம5 ஏறி ஒ�;கிறா�. 2திைரேவகமாக ஓ;கிற,. எ5லா� 
2திைரக?� ப4தய�தி5 விைரவாக ஒ�ன த�யா� 2திைரதா" 9 வ, 2திைரயாக 
வ4த,. 
 
எ5லா3� சிாி�தா�க
. 
 
த" 2திைரைய� ைகயி5 பி��,�ெகா(ேட சிாி�த ம�களிட� வ4,. எ" 2திைர 
கைடசியாக வ4த, என�2�ெதாி+� உ/க?�2� ெதாி+�. இ4த ெதா�த� 
2திைரைய% பா��,, ந5ல 2திைரக
 ஏ" மிர(; ஓ�ன - எ"ப,தா" 
ெதாியவி5ைல - எ"றா�. 
 
இைத� ேக�ட,� எ5லா3ேம ஆரவார�,ட" சிாி�, மகி�4தன�. இ, 
நைக-�ைவ. க3�, மிக ஆழ�. 
 
ேதா5விைய� க(; அ<சாைம+� ேதா5விையேய ெப3ைம%ப;�தி மகி�வ,� 
ம�காள@% பிற4தவ�க�2 
 
மிக�� ேதைவ எ"ப, அவர, க3�,. 
 
‘இ;�க( வ3/கா5 ந2க’ எ"பா� தி3வ
?வ� ந� வா�வி5 ,"ப� 
வ3�ேபாெத5லா� இதைன 
 
நிைனவி5 ைவ�,�ெகா
வ, ந5ல,. 
-------------------  

83. 83. 83. 83. விைலேய7ற�விைலேய7ற�விைலேய7ற�விைலேய7ற�    
 
சி$[ாிேல வா9� 2�யானவ� நகர�தி$2 வ3வா�. எ"னிட� எ5லா- 
சாமா"க?� விைலேயறி வி�டேத எ"� வ3�த%ப;வா�. அவாிட� நா" 
ெசா"ேன" -  
 
ஆ�,ஆ�,  யாைன விைல 2திைர  

2திைர விைல மா;  
மா��" விைல ஆ;  
ஆ; விைல ேகாழி  
ேகாழி விைல 2<�  
2<� விைல �ைட  
�ைட விைல க�தாி�கா@  
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ஆமா� வி$கிற, - எ"ன ெச@வ,? எ"ேற". 
 
அத$2 அவ�, ஐயா, நீ/க
 ெசா"ன, ெச"ற ஆ(; விைல. 
 
இ%ெபா9, வி$ப, -  யாைன விைல 2திைரய5ல மா;; மா�; விைல ஆட5ல 
ேகாழி” எ"� ெசா5�� ெகா(ேட ேபானா�. 
 
‘எ%ப� வா�வ,’ எ"� வ34தினா�. இைத� ேக�2� நம�2� வி3�தமாக 
இ3�கிற, - எ"ன ெச@வ,? 
----------------  

84. 84. 84. 84. ந!ல ைவ"திய5ந!ல ைவ"திய5ந!ல ைவ"திய5ந!ல ைவ"திய5    
 
ெசவிட" ஒ3வ" ேநாயாளிைய% பா��க% ேபாகிறா". ேபா2�ேபாேத அவ>�2 
ஒ3 ேயாசைன. ேநாயாளி ெசா5வ, ந� காதி5 விழாேத அவ" எ"ன ெசா5வா", 
அத$2 நா� எ"ன ெசா5வ, எ"� தாேன சி4தி�தா". 
 
த�5 நா� ேபான,� ேநாயாளிைய, ‘ேநா@ எ%ப� இ3�கிற,’ - எ"� 
ேக�ேபா�. அவ", ‘ெகா<ச� 2ணமாக இ3�கிற,’ -  எ"� ெசா5வா". பி" நா� 
‘ஆகார� எ"ன’ - எ"� ேக�ேபா�. அவ", ‘ஏேதா க<சி’ - எ"� ெசா5வா". நா�, 
யா� டா�ட�’ எ"� ேக�ேபா�. அவ" யாராவ, டா�ட� ெபயைர- ெசா5வா". 
 
அவ$றி$2 ஏ$றப� பதி5 ெசா5ேவா�. இPவா� (ேப-� நைடைற) "J��ேய 
�� ெச@, ெகா(ேட, ெசவிட" ேநாயாளிைய% பா��க%ேபானா" ேபான,�, 
த$ேக
வி - 'ேநா@ எ%ப� இ3�கிற,’  - எ"� ேக�டா". 
 
அவ" வரவர $றி� ெகா(ேட இ3�கிற,.’ 
 
பிைழ%ேப" எ"ற ந�பி�ைகேய இ5ைல’ எ"றா". 
 
ெசவிட" (கா,தா" ேக�காேத) த"தி�ட%ப�ேய ‘நா>� அ%ப��தா" 
நிைன�ேத" - அ,தா" சாி விைரவி5 எ5லா� சாியா@வி;�’ - எ"� 
ெசா5�வி�;, (அ;�த ேக
வியாக) ‘ஆகார� எ"ன உ(கிறீ�க
? - எ"� 
ேக�டா", 
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அவன, த5 பதிைலேய ேக�டதனா5 வ34திய ேநாயாளி - "ஆகார� 
ம(Fதா"” எ"� மிக�� ெவ�%&டேன Jறினா". 
 
(இைத� ேகளாத ெசவி;) “அைதேய சா%பி;; அ,தா" ந5ல உண�” எ"� 
ெசா"னா". 
 
அ;�,, ‘எ4த ைவ�திய� வ4, பா��கிறா�?’ எ"� ேக�டா". 
 
ேநாயாளி (&(ப�ட மன�,டேன ெநா4,) ‘எம"தா" டா�ட� - ’ என எாிசலாக- 
ெசா"னா". 
 
உடேன ெசவிட", 
 
“அவேர ந5ல டா�ட�. அவைரேய ைவ�,%பா3, அ��க� வ3கிறாரா? - எ5லா� 
சாியா% ேபா@வி;�’ -  எ"� ெசா5�� தி3�பி வ4,வி�டா". 
 
ேநாயாளி - ,யர� தா/கா, வ34தினா" - இவ" ெசவிட", கா, ேக�கா, எ"ப, 
அவ>�2� ெதாியா,. ஆனா5 ெசவிட>�2� த" கா, ெசவி; என� ெதாி+�. 
இைத ேநாயாளி�2� ெதாிவி�தி34தா5, இ3வ3�2மிைடேய -  இ4த� 
ெதா5ைலக
 வள�4தி3�கா,. 
 
உ
ளைத மைற�, D( ெப3ைம பாரா�;வதனா5 ேநாி;கி"ற விைள�களி5 
இ,�� ஒ"�. 
-------------  

85. 85. 85. 85. ��� சீட5க����� சீட5க����� சீட5க����� சீட5க��    
 
த" சீட�கைள �டா
க
 எ"� க3திவ4த 23, த" சீட�களிட� எைத+� 
விவரமாக- ெசா5�- ெச@ய ைவ%பா�. அவ�க?� 23 ெசா"ன பி"&தா" 
எ4தேவைலைய+� ெச@வ�. ஆகேவ அவ�க?�2 சி4தைனயறிேவ வளரவி5ைல. 
 
ஒ3சமய� 23 அ3கி5 உ
ள ஒ3 ஊ3�2� 2திைரயி5 ஏறி% &ற%ப�டா�. 
சீட�க?� அவைர% பி" ெதாட�4தன�. ஐ4, ைம5 Tர� ெச"ற,� த" 
ப�டா�க�திைய� காணாத 23 சீட�கைள அைழ�,. ‘ெவ
ளி% பி�யி5 த/கலா� 
Bசிய எ" ப�டா�க�தி எ/ேக? எ"� ேக�டா�. அவ�க
 மிக�� பயப�தி+ட" 
“23ேவ, அ, அ%ெபா9ேத கீேழ வி94,வி�ட,. ஆனா5 நீ/க
 எ,�� 
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ெசா5லவி5ைலயாதலா5 நா/க
 எ;�,வரவி5ைல” எ"� ெசா"னா�க
. அைத� 
ேக�; மிக�� வ34திய 23, ‘இனிேம5 எ, கீேழ வி94தா8� எ;�, 
வரேவ(;�’ எ"� உ�தரவி�டா�. 
 
ம�ைற பயண� ேபா2�ேபா,, ந;வழியி5 சீட�க
 “பயண�ைத நி��,/க
. 
23 ெசா"ன,ேபா5 ெச@ததி5 2திைர- சாண� ெகா(; வ4த சா�2களி5 
நிர�பிவி�ட,. இனி ேவ� வழியி5ைல” எ"� 23விட� ைறயி�டன�. உடேன 
23 “அட �டா
கேள! எைத எ;%ப,; எைத வி;வ, எ"ப, ெதாியாதா” எ"� 
Jறி எ;�கிற ெபா3
க?�2 ஒ3 ப��ய8�, வி;கிற ெபா3
க?�2 ஒ3 
ப��ய8�, 23 எ;�,- ெசா5ல, சீட�க
 அைத� கவனமாக எ9தி� ெகா(டன�. 
 
ேவெறா3 சமய�, 23வானவ� 2திைரயி5 ஏறி- சவாாி ெச@,ெகா(; 
மைல%ப�க� ேபானா�. அ%ேபா,2திைர க5 த;�கி வி94த,. கீேழ வி94த 23, 
அ3கி5 உ
ள% ப
ள�தா�ைக ேநா�கி உ3(; ெகா(ேட ேபானா�. அவைர% 
பி��க ஒ�ய சீடைன ம$ெறா3வ" த;�,, “அேட@! அவைர� ெதாடாேத. நம�2 
ெகா;�த% ப��ய�5 23வி" ெபய� இ5ைலேய! ெபய� இ5லாதேபா, அவைர 
எ;�கலாமா?” எ"� விவாத� ப(ணி� ெகா(�34தா". 
 
2திைரயி�34, வி94த 23�� அ�ப�; இர�த� கசிய% &ல�பி�ெகா(ேட 
ப
ள�தா�கி5 வி94,கிட4தா�. 
-------------  

86. 86. 86. 86. எைமமா� ெசா!வைத ந�ப ேவ+டா�எைமமா� ெசா!வைத ந�ப ேவ+டா�எைமமா� ெசா!வைத ந�ப ேவ+டா�எைமமா� ெசா!வைத ந�ப ேவ+டா�    
 
ஒ3 ந5ல 2;�ப�. அவ�க?�2 ஒேர ைபய". ெப$ேறா� அவ>�2 ந5ல இட�தி5 
மண��க எ(ணின�. ைபயேனா தாசி D��5 ஒ3 ெப(ைண� காத��தா". 
பல�த எதி�%&�கிைடேய அவைள� தி3மண� ெச@,ெகா(;, 
ெப$ேறா3டேனேய ந5ல ைறயி5 2;�ப� நட�திவ4தா". 
 
அ4த- சமய�தி5 ஒ3நா
, அ� தாசி% ேப(ணி" பைழய காதல" 
அவளி3%பிட�ைத எ%ப�ேயா ேக
வி%ப�; அறி4, யா3மி5லா ேநர� பா��, 
அவ
 D��$2 வ4,, அவ?ட" ேபசி�ெகா(�34தா". 
 
அ%ேபா, அ/2 Jட�தி5 க��யி34த எ3ைம மா; தைலைய ேவகமாக ஆ�� 
‘�மா’ எ"� க�திய,. வ4தவ" உடேன பய4,, இ, எ/ேக ந�ைம� கா��� 
ெகா;�, வி;ேமா எ"� ஒ�ேய ேபா@வி�டா". உடேன தாசி%ெப( 
எ3ைமமா��" காைல%பி��,� ெகா(; ெக<சினா
 - இ4தா இைத யாாிட� 
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ெசா5�விடாேத எ"� மீ(;� மீ(;� ெக<�வைத அ4த ேநர�தி5 வ4த அவ
 
கணவ" பா��,வி�;� காரண� ேக�டா". அவ?� ‘பைழய சிேநக" ஒ3வ" 
வ4தா" அவ>ட" ேபசி� ெகா(�34ேத"’ எ"ற ெச@திைய- ெசா5�வி�டா
. 
 
உடேன இவ>� ‘ந� 2;�ப� ெகளரவ�, ேப� எ5லா� ெக�;%ேபா2ேம எ"� 
க3தி, இைத யாாிட� ெசா5லாேத’ எ"�, எ3ைமயி" ம$ெறா3 காைல� 
ெக��யாக% பி��,�ெகா(டா". 
 
ெவளிேய ேபாயி34த தா+� த4ைத+� வரேவ, அவ�க?� இ,ெவ5லா� எ"ன 
எ"� மகைன விசாாி�,, ெச@திைய� ெதாி4,ெகா(ட,�, ‘ஐேயா! எ/க
 
மானேம ேபாகிறேத. எ/கைள� கா%பா$�’ எ"� எ3ைமயி" ம$ற இர(; 
கா5கைள+� பி��,�ெகா(; ெக<சினா�க
. 
 
எ3ைம மிர(;ேபா@� கயி$ைற அ��,� ேகா(; ஓ�ய,. 
 
ந�ம D�; எ3ைம ஊெர5லா� ேபா@- ெசா5� வி;ேம எ"� பய4,, நா8ேப3� 
J� எ"ன ெச@வ, என ஆேலாசி�தன�. 
 
உடேன ஒ3 த�2 அ�%பவைன� J%பி�;, “எ/க D�; எ3ைம கயி$ைற 
அ��,� ெகா(; ெவளிேய வ4, வி�ட,. அ, எ/க
 ம3மக
 அயலா" 
ஒ3வ>ட" ேபசி�ெகா(�34ததாக� தவறாக வ4, ெசா58�. அ, 
உ(ைமய5ல. ஆைத யா3� ந�ப ேவ(டா�” எ"� ஊ� 9வ,� ந"றாக% பைற 
அைற4, ெசா5ல ஏ$பா; ெச@தன�. 
 
எ%ப� இ-ெச@தி பர�கிற, பா3/க
! 
------------- 

87. 87. 87. 87. கைரேய<த!கைரேய<த!கைரேய<த!கைரேய<த!    
 
ஒ3 தவசி சாைலேயாரமாக% ேபா@� ெகா(�34தா�. வழியி5 ஒ3 2ள� இ34த,. 
அ%ேபா,, அ/ேக ஒ3வ" T(�5, 
ளிேல &9ைவ மா��� 2ள�திேல மீ" 
பி�%பத$காக இற/கி� ெகா(�34தா". 
 
2ள�தி" ஒர�தி5 இ34, இைத� கவனி�,� ெகா(�34த தவசி, அவ"ேம5 
இர�க� ெகா(; மிக�� உள� வி34தி த�பி, நீ எ%ேபா, கைரேயற% ேபாகிறா@? 
எ"� அவைன% பா��,� ேக�டா�. 
 



98 

 

அவேனா உடேன பதி5 ெசா"னா". ‘எ" பறி நிர�பினா5 கைரேய�ேவ"’ எ"� 
அவ" ெசா"ன,� அவ3�2 உ(டான அதி�-சி ெசா5�5 அட/கா,. 
--------------  

88. 88. 88. 88. கைட&� உைட&�கைட&� உைட&�கைட&� உைட&�கைட&� உைட&�    
 
தமி�நா��8
ள ஒ3 சி$�ாாி�34, ஒ3 2�யானவ" ப�பா@ பா��க% 
ேபாயி34தா". ஊ� 9வ,� �$றி%பா��தா". மாைலயி5 கட$கைரைய% 
பா��க% ேபானா". 
 
அ/ேக, கட$கைரயி5 ஒ3 சி�ைபய" அைலைய ேநா�கி ேவகமாக ஒ;வ,�, 
த(ணிைர� க(ட,� பி"வா/2வ,� பிற2 அைலயிேலேய காைல ைவ�,� 
ெகா(; விைளயா;வ,மாக இ34தா". அ%ேபா, ஒ3 ெபாிய அைல வ4த,. 
 
அைத�க(ட 2�யானவ" பய4,ேபா@, அ% ைபயனி" Jட வ4தவைர% பா��,, 
“சி�ைபய" ����தனமாக விைளயா�னா5 நீ/க
 பா��,� 
ேகா(�3�கிறீ�கேள, அவைன அைழ�, உ/க
 அ3கி5 ைவ�,�ெகா
?/க
” 
எ"றா". 
 
அ,ேக�ட ஆ
 சிாி�,, “அ, ைபய" அ5ல; ெப(” எ"றா�. அ%ப�யா? 
நீ/க
தா" அ% ெப(ணி" த4ைதயா?” எ"� ேக�டா". 2�யானவ". 
 
அவ� “இ5ைலயி5ைல. நா" அ4த% ெப(F�2� த4ைதய5ல. தா@” எ"� 
ெசா"ன�ட" 2�யானவனி" விய%&�2 எ5ைலேய இ5ைல. 
 
ெப(ணாக ஆF�, ஆணாக% ெப(F� ேவ$�ைம ெதாியாத அள��2 நைட, 
உைட, பழ�க/கைள , மா$றி நட4,ெகா
?� ேவ��ைகைய% ப�பாயி5 
பா��,வி�; வ4த அவ", த" ஊ� வ4த,� அைனவாிட� அைத- ெசா5வி- 
ெசா5� சிாி�தா". 
 
எ%ப� ந�நா��5 நைட+� உைட+�? 
------------ 

89. 89. 89. 89. சி*தைன ெச!F� வழிசி*தைன ெச!F� வழிசி*தைன ெச!F� வழிசி*தைன ெச!F� வழி    
 
சி4தைன ஒ3 ெச5வ�. ம�க
 சி4தி�க� க$ற�ெகா
ளேவ(;�. சி4தி�க� 
ெதாியாதவ" வ�ைம வா@% ப�டவேன! இைறவ" அ3ைள அைடய�� சி4தைன 
ேதைவ எ"பைத ந"2 அறி4த ஒ3வ� இ%ப�� கத�கிறா� -  
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‘இைறவா, உ"ைன சி4தி�தறிேய". அைர�க � தாிசி�தறிேய". ஒ3நா?� 
வ4தி�தறிேய", மறவாேத வ9�தியறிேய" கனவினி8�. என�2 உ" அ3
 
எ%ப� கிைட�2�?’ எ"�. ஆனா5 பல� இ"�. சி4தி%பேத இ5ைல. சில� 
2��2வழியிேலேய சி4தி"கி"றன�. 
 
அ�தைகய நிக�-சிகளி5 ஒ"� -  
 
ஏணிமர�தி" மீ, ஏறி �வாி5 ஆணி அ��கிறா" ஒ3வ". ம$ெறா3வ" கீேழ 
நி"� ஏணிமரதைத% பி��,� ெகா(�3�கிறா". 
 
ச$�ேநர� அதிகமாகேவ, கீேழ நி$பவ" அவைன “ஆணி இற/கவி5ைலயா? 
கா"கிாீ� �வரா? - ” எ"ன? எ"� ேக�கேவ, 
 
“ம( �வ�தா". விைரவி5 அ��, வி;கிேற".” எ"� ெசா5வி, மீ(;� 
ேவகமாக- ��தியா5 அ��க ஆர�பி�தா". 
 
ஏணிைய% பி��,�ெகா(�34தவ", ந"றாக ேமேல பா��,வி�; 
“ெகா(ைடைய �வாி5 ைவ�,� J�%ப�கமாக ��தியா5 அ��கிறாேய” எ"� 
ேகாபி�தா". அத$2 அவ" சி4தி�,வி�; ெசா"னா". “எ"ேம5 த%பி5ைல, 
ஆணி க�ெபனி�கார" J� இ3�க ேவ(�ய இட�தி5 ெகா(ைடைல+� 
ெகா(ைட இ3�கேவ(�ய இட�தி5 J�ைமைய+� சி4தி�காம5 
ைவ�,வி�டா", �வ$றி5 இ, எ%ப� இற/2�” எ"றா". 
 
அத$2� கீேழ இ3%பவ" ெசா"னா" “ஆணி� க�ெபனி�கார" மீ,� த%பி5ைல, 
இ4த ஆணி எதி�- �வாி5 அ��கிற ஆணி - ” எ"� கைட�காரனிட� 
ெகா;�,வி�; பி"& ந"றாக சி4தி�, ேபா@- “இ4த �வ3�கான ஆணிைய 
வா/கி�ெகா(; வா” எ"� அ>%பினா". 
 
எ%ப�? 2��2வழி- சி4தைனக
 பலவ$��2 இ, ஒ"� ேபா,மான,. 
-------------- 
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90. 90. 90. 90. ஒ7<ைம�காகஒ7<ைம�காகஒ7<ைம�காகஒ7<ைம�காக    
 
ஒ3 ெத"ன4 ேதா%ைப� 2�தைக�2 எ;�தவ", ஒ3ைற நிைறய� 
ேத/கா@கைள% பறி�தா". ம�ைடைய உாி�தா". உாி�த ம�ைடகைள வி��$2 
அ>%பிவி�;, ேத/கா@கைள வி$பைன�காக ச4ைத�2 அ>%பினா". 
 
ேதா%பிேல எ/2% பா��தா8� ஒேர ேத/கா@ நா�� Tசியாக� கிட4த,. 
 
ேம5Tசி, கீ�Tசி இர(;� ஒ"ேறாெடா"� ேபசி�ெகா(ட,. ‘நா� 
ேத/காேயா; இைண4தி3�2� ேபா, ,"பமி5ைல. இ%ேபா, ந�ைம% பிாி�, 
வி�டா�க
, இ%ப�- சிதறி� கிட�கி"ேறா�’ எ"ற, கீ�Tசி. 
 
அத$2 ேம5,ரசி “இ, ேதா%&�கார" த%&ம5ல; 2�தைக�கார" த%&� அ5ல; 
ந� த%&தா". நா� ேச�4, வாழ� க$��ெகா(டா5 எ5லா� சாியாகி வி;�." 
 
“நா� ேச�4, இைழ4, வா�4,வ3கிற சி� இ9�2� கயிறாகி மணி�கயிறாகி, 
ப4த5கயிறாகி, வா5 கயிறாகி, ேத�வட� கயிறாகி ஒ"றாக இைண4, ஒ$�ைமயாக 
இ34தா5, ந�ைமவி�;% பிாி4த நம, எதிாிகளான ேத/கா@க
Jட ந�ேம5 
ேமாதி தானாகேவ “டா( டா(” எ"� உைடப;� எ"ற,. 
 
அ%ப�ேய, ேத/கா@ நா��Tசிகளி" ஒ$�ைம வ8வினா5 உ(டான ேத�வட� 
கயி$றி5 ேமாதி� ேத/கா@கேள உைடப;கி"றன. 
 
‘ஒ$�ைம�2 இPவள� பல� உ(;’ எ"� அறி4த நா� இனி ேச�4, வாழ� 
க$��ெகா
ேவாமா? 
------------  

91. 91. 91. 91. ெத	ைனமர"தி! �! பி9.கிய#ெத	ைனமர"தி! �! பி9.கிய#ெத	ைனமர"தி! �! பி9.கிய#ெத	ைனமர"தி! �! பி9.கிய#    
 
ஒ3வ" அயலா" D�;� ெத"ன4 ேதா%பி5 ேத/கா@ பறி�க ஏறி�-
ெகா(�34தா". இைத� ேதா%&�கார" பா��,வி�டா". 
 
ெத"ைனமர% ப�க�தி5 ேதா%&�கார" வ3வைத� க(ட தி3ட" ேத/கா@ 
பறி�காம5 கீேழ இற/கி வி�டா". 
 
ேதா%&�கார" ேக�டா", “எத$காக எ" மர�தி" மீ, ஏறினா@?” எ"�. 
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தி3ட" ெசா"னா", “க"��2���2% &5 பி;/க.” எ"�. 
 
ெத"ைன மர�திலா &5 இ3�2�? எ"� ேதா%&� கார" ேக�டா". 
 
“இ5லாம5 இ3%பைத� க(;தா" இற/கி வி�ேடேன” எ"� பதி5 ெசா5�% 
ேபா@வி�டா". ெத"ைன மர�தி5 ஏறியவ". 
 
இ%ப�+� சில தி3ட�க
. அவ�க
 த/க
 திறைமைய ெசய�5 கா�;வ, 
ம�;ம5ல; ேப-சி8� கா��� ெகா(�3�கிறா�க
. 
---------------- 

92. 92. 92. 92. ந+பனி	 ஆேலாசைனந+பனி	 ஆேலாசைனந+பனி	 ஆேலாசைனந+பனி	 ஆேலாசைன    
 
ஒ3வ", த" ந(ப" ஒ3வனிட� ெச"� “என�2 எ" தா@த4ைதய� இர(; 
ெப(கைள% பா��, ��ெச@,, எ" வி3%ப�ைத� ேக�கிறா�க
. அதி5 ஒ3 
ெப( அழ2. ப�%& சிறி, உ(;. ந5ல 2ண� உ
ள ெப(. ஆனா5 பரம ஏைழ. 
 
“ம$ெறா3 ெப( பண�கார� 2;�ப�ைத- ேச�4த ெப(. அ�2;�ப�தி5 ஆ( 
2ழ4ைத இ5லாததா5 அPவள� ெசா�,� அ4த% ெப(F�2� தா" ேச3�. 
ஆனா5 அழ2 சிறி, 2ைற� எ"� Jறி எ" வி3%ப�ைத� ேக�கிறா�க
. என�2 
)ைள கல/2கிற,. இ4த இர(; ெப(களி5 நா" எ4த% ெப(ைண 
மண�கலா�? ஒ3ந5ல ேயாசைன ெசா5” எ"� ேக�டா". 
 
அத$2 அவ" ந(ப" “பண� இ"ைற�2 வ3� ேபா2�. அ, நிைல�த, அ5ல. 
வா�நா
 9,� வ3கி"ற மைனவிதா" உன�2� ,ைணயாக இ34தாக 
ேவ(;�. ெப( ஏைழயாக இ34தா8� 2ண�, அழ2 இ3%பதா5 
அ%ெப(ைணேய மண4,ெகா
” எ"� Jறினா". 
 
அவ" ந(ப>�2 ந"றி ெசா5�வி�;. தி3�&� ெபா, ந(ப" தி3�ப அவைன 
அைழ�,, 
 
“ஏேதா ஒ3 பண�காரD�;% ெப( எ"� ெசா"னாேய! அ4த% ெப(ணி" 
கவாிைய என�2� ெகா;�,வி�;% ேபா” எ"றா". 
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இ%ப�+� சில ந(ப�க
 த"னல/ெகா(;, ஆேலாசைன J�வ,� உ(; 
எ"பைத நா� அறி4, ெகா
வ, ந5ல,. 
---------------- 

93. “93. “93. “93. “பார� க:���� ப:"த ேகா)-9பார� க:���� ப:"த ேகா)-9பார� க:���� ப:"த ேகா)-9பார� க:���� ப:"த ேகா)-9""""    
 
ஒ3வி��5 க"ன� ைவ�,� தி3;�ேபா, �வ� இ�4, வி94, க
வ" ஒ3வ" 
இற4, ேபானான. க
வனி" மைனவி, “ஈர- �வைர க�� ைவ�, எ" கணவைர� 
ெகா"�வி�டா�க
” எ"� வழ�2% ேபா�டா
. ம"ன" விசாாி�க% ேபானா". 
D�;�கார" ெசா"னா". 
 
“�வைர நா" ைவ�கவி5ைல. ஒ�ட"தா" ைவ�தா"” எ"றா". 
 
ஒ�டைன� J%பி�; விசாாி�தேபா,, “இத$2 நா" ெபா�%& அ5ல. சி�தா
தா" 
ஒ3 2ட� த(ணிைர அதிகமாக ஊ$றிவி�டா
” எ"� Jறினா". சி�தாைள� 
J%பி�; விசாாி�தேபா,, “ஒ3 வ(� ம(F�2 9 2ட� த(ணி�தா" கண�2. 
நா>� 9 2ட� த(ணி�தா" ஊ$றிேன". 2யவ" தா" அ4த% பாைனைய ச$�% 
ெபாிதாக- ெச@, வி�டா" நா" எ"ன ெச@ய எ"றா
. 
 
ம"ன" 2யவைன� J%பி�; விசாாி�தா". நா" வழ�க�ேபா5தா" பாைனைய- 
ெச@, ெகா(�34ேத". ந� ேகாவி�5 சதிரா;� தாசி எ" D��" வழிேய 
ேபா@�ெகா(�34தா
, அைத நா" பா��,� ெகா(�34தேபா, 2ட� ச$� 
ெபாியதாக% ேபா@வி�ட,. நா" எ"ன ெச@ய?” எ"� அவ" ெசா"னா". 
ம"ன" தாசிைய� J%பி�; விசாாி�தா". 
 
நா" நைக ெச@ய� ெகா;�தி34த ஆசாாி ஒ3 மாதமாகி+� நைகைய� 
ெகா;�கவி5ைல. அைத� ேக�க�தா" நா" அ%ப�க� ேபாேன"; எ"மீ, 
தவறி5ைல எ"� அவ
 Jறினா
. 
 
ம"ன" ஆசாாிைய� J%பி�; விசாாி�க, அவ" ஒ"�� சாியாக பதி5 
ெசா5லவி5ைல. ேகாப� ெகா(ட ம"ன" அவைன� க9வி5 ஏ$ற உ�தர� 
ேபா�;வி�டா" காவல�க
 அவைன க9மர�தி" அ3ேக அைழ�,% 
ேபானா�க
. ேவ��ைக% பா��க ஒ3 J�டேம ெதாட�4, ேபாயி$�. க9மர�தி5 
நி"ற ஆசாாிேயா “சிாி சிாி” எ"� சிாி�தா". காவல�க
 ஆசாாிைய இ,ப$றி 
விசாாி�தேபா, இ4த� க9மர� “நா" எPவள� ெமா�தமாக இ3�கிேற". நீ 
த�ைட� 2-சிமாதிாி இ3�கிறாேய; எ"� எ"ைன% பா��, சிாி�த,. 
அதனா5தா" நா>� சிாி�ேத"” எ"றா". 
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க9விேல$ற வ4த காவல�க
. J�ட�தி5 இ34தவ�க
 பலைர+� உ$�% 
பா��தா�க
. அ/2 ஒ3 ேகா�� ெச��யா� வ3�த உட8�, ெதா4தி+மாக� 
கா�சியளி�தா�. காவல�க
 ஆசாாிைய வி�;வி�;, அ4த% ப9�த ேகா�� 
ெச��யாைர� க9விேல$றி% ேபா@வி�டா�க
. 
 
இ%ப� ஒ3 நா;; இ%ப� ஒ3 ம"ன": இ%ப� ஒ3 தி3ட": இ%ப� ஒ3 வழ�2 
இ%ப� ஒ3ம�க
: இ%ப� ஒ3கைத உ(டா? எ"� ேக�காதீ�க
. என�2 
அ,ப$றி ெதாியா,. “பார� க9வி$2 ப9�த ேகா��” எ"ற பழெமாழி ம�;� 
தமிழக�தி5 இ34, வ3கிற,. எ"ப, உ(ைம. 
--------------- 

94. 94. 94. 94. �ளி5காய ேநரமி!ைல�ளி5காய ேநரமி!ைல�ளி5காய ேநரமி!ைல�ளி5காய ேநரமி!ைல    
 
ஒ3 ேபராைச ெகா(ட ம"ன" த" நா�ைடவிட பிற நா;கைள+� பி��, 
ஆளேவ(;� எ"ற எ(ண� ெகா(�34தா". அவ" நா
ேதா�� மா�ேவட� 
ெகா(; காைல 4 மணித5 8 மணிவைர த" நகைர- �$றி%பா��2� வழ�க�ைத 
ேம$ெகா(�34தா". 
 
ஒ3நா
 அதிகாைலயி5 ச32 அாி�,� ெகா(�34த ஒ3 கிழவிைய� க(;, 
“பா�� கா��! எ"ன ெச@கிறா@” எ"� ேக�டா" அரச". கிழவி, 2ளி� காய ச32 
அாி�கிேற"” எ"றா
. அத$2 ம"ன" “இ,வைர எPவள� ச32 
அாி�தி3�கிறா@? எ"� ேக�டா". கிழவி இ,வைர “42 )�ைட” எ"றா
. 
ம"ன" “நா>� 20 நா�களாக% பா��கிேற". காலெம5லா� நீ ச32 அாி�,� 
ெகா(�3�கிறாேய தவிர, ஒ3நாளாகி8� நீ 2ளி�கா@வைத நா" 
பா��கவி5ைலேய!” எ"றா". கிழவி, ச32 அாி�கேவ. என�2 ேநர� 
ேபாதவி5ைலேய 2ளி� கா@வத$2. என�2 ஏ, ேநர�?” எ"� ேக�டா
. 
 
ம"ன" சி4தி�க� ெதாட/கினா". காலெம5லா� ெபா3ைள� ேத�� ேத� 
ெபா3ைள ேச��, ைவ�க ம�க
 ய$சி�கிறா�கேள தவிர ேச��,ைவ�த 
ெபா3ளி5 சிறி,Jட அ>பவி�காம5 ேம8� ேம8� ேச��,�ெகா(ேட 
சாகிறா�கேள என வ34தினா". ச32 அாி�க ேநரமி"றி தீ�காய ேநரமி5லா� 
த"ைம த"நா�; ம�களிட� இ3%ப, க(; ம"ன" ேம8� வ34தினா". 
வ34தி எ"ன ெச@ய? ம"னனி" கைத+� இ,தாேன? 
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த" ஆ�சியி5 இ3�2� நா�ைட ெச�ைம%ப;�தி தி3�தி ஆளேவ(;� எ"� 
எ(ணாம5, ேம8�, ேம8� நா;பி��க ேபராைச ெகா(; ய5வ,. அவினா8� 
அாிய �வதி5ைல. இ%ப��தா" பல3�. இ,தா" உலக�. 
------------ 

95. 95. 95. 95. மறதிமறதிமறதிமறதி!!!!    
 
ஒ3 ெபாியவ� ரயி�5 பயண� ெச@, ெகா(; இ34தா�. பயண-சீ�; பாிேசாதக� 
எ5ேலாாிட� ேக�; சாிபா��, வி�; இவாிட� வ4, பயண-சீ�; ேக�டா�. 
 
இவ� த" ச�ைட%ைபைய% பா��,வி�; பண% ைபைய+� பா��,வி�; 
ைக%ைபைய+� ெப��ைய+� பா��,� ேத�� ெகா(ேட இ34தா�. 
பயண-சீ�ைட சாிபா�%பவ� இவாி" ேதா$ற�ைத% பா��,, “ெபாியவ� 
பயண-சீ�ைட� க�டாய� வா/கியி3%பா�. ைவ�த இட� ெதாியாம5 
ேத��ெகா(ேட இ3�கிறா� எ"ெற(ணி “ெபாியவேர, பரவாயி5ைல; நீ/க
 
,"ப% படேவ(டா�, அைமதியாக இ3/க
.” எ"� ெசா5�வி�; அ;�த% 
ெப���2% ேபா@வி�டா�. 
 
சிறி,ேநர� கழி�, பயண-சீ�ைட சாி பா�%பவ� அ4தவழியாக வ3�ேபா,, 
ெபாியவ� ம�ப�+� ேத�� ெகா(�3%பைத� க(;, “ெபாியவேர, நா" தா" 
,"ப%படேவ(டா� க�மாயி3/க
 எ"� ெசா"ேனேன! ம�ப�+� ஏ" 
அ-சீ�ைட ேத�� ெகா(ேட யி3�கிறீ�க
” எ"� ேக�டா�. அத$2% ெபாியவ�. 
 
நா" எ4த ஊ3�2% ேபாகிேற" எ"பைத அ4த% பயண-சீ�ைட% பா��தா5தா" 
ெதாி4,ெகா
ள �+� எ"� க;ைமயாக� Jறினா�. 
 
மறதி எ5ேலா3�2� இ3�கலா�. ஆனா5 இPவள� ெபாிய மறதி எவ3�2� 
இ3�த5 Jடா,. 
-------------- 

96. 96. 96. 96. ச5�கைர சா�பிடாேதச5�கைர சா�பிடாேதச5�கைர சா�பிடாேதச5�கைர சா�பிடாேத    
 
ஒ3ைற நபிக
 நாயக� அவ�க
 ெசா$ெபாழி� ெச@, ெகா(�34தா�க
. 
ஒ3கிழவி ைபய" ஒ3வைன உடனJ��� ெகா(; வ4, அவ� "ேன வ4, 
நி"றா
. எ"ன எ"றா�க
. “இவ" ச��கைரைய அதிகமாக- சா%பி;கிறா". 
சா%பிட ேவ(டாெம"� &�தி ெசா58/க
, நா" ெசா5� இவ" ேக�கவி5ைல. 
அத$காக� த/களிட� அைழ�, வ4ேத"” எ"றா
 “அ%ப�யா” எ"� ச$� 
எ(ணி இ">� )"� நா�க
 கழி�, அைழ�, வா3/க
 எ"றா�. 
ேபா@வி�டா�க
. )"றா� நா
 நாயக� அவ�க
 ேபசி�ெகா(; இ3%பைத 
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அறி4,, பல ைம5க?�2 அ%பா5 மிக�� ,"ப%ப�; த" ைபயைன அைழ�,� 
ெகா(;ேபா@ பைழயப� நி"றா
. “நீ/க
 யார�மா எ"றா�க
 நாயக� 
அவ�க
. )"� நா�க?�2 "ேப, இ4த% ைபய" ச��கைர சா%பி;கிறா"; 
ெகா<ச� &�தி ெசா58/க
 எ"� ெசா"ேனேன! நா"தா" எ"றா
. ‘ஒ அவனா? 
த�பி! இனிேம5 நீ ச��கைர சா%பிடாேத ேபா” எ"றா�க
. அ4த அ�மா��2 சிறி, 
வ3�த�. “இPவள�தானா? இைத- ெசா5லவா )"� நா�க
. இைத அ"ைற�ேக 
ெசா5�யி3�கலாேம!” எ"� ேக�கவி5ைல. நிைன�தா
. அPவள�தா" 
 
உடேன நாயக� அவ�க
, தாேய! நீ எ"ன நிைன�கிறா@ எ"ப, என�2� 
ெதாிகிற,. உ" ேபர" ம�;: சா�கைர சா%பி;கிறன" அ5ல; நா>� அதிகமாக- 
சா%பி;கிறவ". )"றா�நா
 விட ய"ேற": �ய வி5ைல, ேந$� 
விட%பா��ேத". பாதிதா" �4த,. இ"ைற�2 ய"ேற"; ச�கைரேய 
சா%பிடவி5ைல; எ"னா5 அைத விட �4த,. அதனாேலதா" அறி4ேத"; 
ச��கைர சா%பி;வைத விட�+� எ"�. அத" பிற2தா" ைபய>�2 எ"னா5 
ெசா5ல �4த, எ"றா�க
. 
 
இ, ந� உ
ள�ைத� ெதா;கிற,. ெதா�; எ"ன பய"? ந� நா��5 உ
ள 
ேப-சாள�களி" உ
ள�ைத� ெதாடேவ(;�. நபிக
 நாயக� அவ�க
 எைத- 
ெசா58கிறா�கேளா, அைதேய அவ�க
 ெச@வா�க
. ெச@ய� J�யைத ம�;ேம 
ெசா58வா�க
. ெச@,ெகா(ேட ெசா58வா�க
. 
 
இ%பழ�க� ந�நா��5 பர�வ, ந5ல,. 
-------------- 

97. 97. 97. 97. மனித �ண�மனித �ண�மனித �ண�மனித �ண�    
 
நபிக
 நாயக� ஒ3நா
 மாைலேநர�தி5 ப
ளி வாச8�2� ெதாழ% ேபானா�க
. 
அ/2
ள த(ணிாி ெதா��யி5 ைககா5கைள ��த� ெச@+� ெபா9, 
மர�தி�34, ஒ3ேத
 த(ணீ� ெதா��யி5 வி94, ,�யா@ ,��,� 
ெகா(�34த,. நாயக� அவ�க
 இர�க2ண� ெகா(;, அ� ேதைள� தைரயி5 
எ;�,விட� ெதா�டா�க
. அPவள�தா". ேத
 ெகா�� வி�ட,. ைகயி5 ெநறி 
ஏ�கிற,. அ4த நிைலயி8� த(ணியி5 நீ4த �யாம5, உயிைர� கா%பா$றி� 
ெகா
ள� ,�யா@ ,��2� ேதளி" ,"ப�ைத% பா��,, மன� சகியாம5 
ம�ப�+� அைத த(ணிாி�34, எ;�, விட ய$சி�தா�க
. 
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உடேன, ப�க�தி�34த அசர� அBப�க� அவ�க
 “எ"ன ெப3மாேன! ேத
, 
த/கைள� ெகா�;கிற,; ம�ப�+� அைத எ;�,விட% ேபாகிறீ�கேள!” எ"� 
Jறி� த;�தா�க
. 
 
அத$2 நபிக
 நாயக� அவ�க
, “ந<�
ள ஒ3 உயிேர த" 2ண�ைத� கா�ட� 
தவறாதேபா, மனித" த" 2ண�ைத� கா�ட� தவறலாமா?” எ"� Jறி� 
ெகா(ேட இ3ைககளா8� அ�ேதைள த(ணிேரா; ேச��, அ
ளி ெவளியி5 
வி�;வி�;, அத$2%பி" ெதா9ைக�2- ெச"றா�க
 என வரலா� J�கிற,. 
 
இ%ேபாதைன த"ைன மனித" எ"ற நிைன�,� ெகா(�3�கிற 
ஒPெவா3வைர+� சி4தி�க� T(;கிற,. 
-------------- 

98. 98. 98. 98. எ# அறி�எ# அறி�எ# அறி�எ# அறி�????    
 
நா�; ம"ன" த" ந(பைன% பா��,, “எ"ன எ9தி� ெகா(�3�கிறா@?” 
எ"� ேக�டா". ந(ப" ெசா"னா" “ந�நா��5 உ
ள �டா
களி" 
ெபய�கைள எ9தி� ெகா(�3�கிேற"” எ"�. 
 
ம"ன" : எ�தைன ேப� இ3�கிறா�க
? 
 
ந(ப" : ேந$�வைர 6 ேப�கைள எ9தி ைவ�தி34ேத". இ"� 7வ, நபராக 
த/க
 ெபயைர எ9தி� ெகா(�3�கி"ேற". 
 
ம"ன" : [ஆ-சாிய$�] �டா
களி" ெபய�களி5 எ" ெபய3மா? 
 
ந(ப" : ஆ�! அர& நா�டா" ஒ3வ" வ4தா". ஊ3� ெதாியா,; ெபய3� 
ெதாியா,! அவனிட� ேபா@ 5 2திைர�2 500 ெபா" ேபசி 2திைர ெகா(; 
வ3�ப�, "பி" ேயாசியாம5 பண�ைத� ெகா;�த>%பியி3�கிறீ�கேள! இ, 
�டா
தனம5லவா? 
 
ம"ன" : நாைளய தின� அவ" 2திைரகைள� ெகா(;வ4, அர(மைனயி5 
ேச��, வி�டா5 நீ எ"ன ெச@வா@? 
 
ந(ப" : நா" எ"ன ெச@ேவனா? உ/க
 ெபயைர அ��,வி�; அ4த இட�தி5  



107 

 

அவ" ெபயைர எ9திவி;ேவ" எ"றா". 
 
எ%ப�� கைத நைக-�ைவைய� கா�;கிற,. இ, நா��5 உ
ள சிலாி" 
நைடைறகைள� கா�;ேம தவிர, ந5லறிஞ�களி" வா�ைவ� கா�டா,. 
ேந�ைமயாக நட%ப, ‘)ட�தன�’ எ"�� ஆகா,. 
 
“மன�” ெச58� இடெம5லா� ெச5லாம5 த;�, நி��தி, தீைமைய உண��தி, 
ந5லவழியி5 மன�ைத ெச8�,வ, எ,ேவா, அ, “அறி�” எ"ப,�, இவ" 
“அறிஞ"” என%ப;வா" எ"ப,� வ
?வ� வா�2. 
------------ 

99.  99.  99.  99.  ச.ககால L!களி! ஒ கா-சிச.ககால L!களி! ஒ கா-சிச.ககால L!களி! ஒ கா-சிச.ககால L!களி! ஒ கா-சி    
 
அவ
 Jறினா
. ஆ�! மயி�" சாயைல+ைடய அழகிய ெப(ெணா3�தி ஒ3 
ஆடவ>ட" ெச5வைத� க(ேட"” எ"� 
 
எ"ன ப(&? ஆ(, ஆைண ம�;ேம க(டா". அ3கி5 ெச"ற ெப(ைண� 
காணவி5ைல. ெப(. ெப(ைண ம�;ேம க(டா
. உட" ெச"ற ஆைண� 
காணவி5ைல. 
 
அவ�களிட� அ� தா@ ேக�டா
, “எPவள� Tர�தி5 ெச58கிறா
 விைர4, 
ெச"றா5, அவைள� க(;பி��க �+மா? அவைள� காணாம5 ெப$� வள��த 
வயி� ப$றி எாிகிறேத!” எ"� அ9தா
. 
 
அவ�க
 Jறினா�க
, “Dணாக ஒ�� ேத�யைலயாேத அவ�க
 வாழ� ,வ/கி 
வி�டா�க
. ப�2வ� அைட+� வைரயி5தா" அவ
 உன�2- ெசா4த�. 
ப�2வமைடந, வி�டா5, அவ
 பிற3�2- ெசா4த�. ெச4தாமைர மல� 
ேச$றி5தா" பிற�கிற,. அ, ேச$றிேலேய கிட4தா5, அ, அ9கி�தாேன ேபா2�? 
ேச$ைறவி�; ெவளிேயறி ம�க
 �ைய அல/காி�2� ேபா,தாேன அ, 
ெப3ைமைடகிற,. 
 
“�,� கட�5தா" பிற�கிற,. கட�ேலேய கிட4,வி�டா5 அத$2 எ"ன 
ெப3ைம? அ, கடைல வி�; ெவளிேயறி ம"ன�களி" �ைய அல/காி�2� 
ேபா,தாேன அ, ெப3ைமயைடகிற,. தி3�பி� ெச58/க
” என ஆ�த5 Jறி 
அ>%பிைள�தா�க
. 
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கைத நம�2 ஒ3 ப�%பிைனைய உ(டா�2கிற,. அ,, “இற�ைக ைள�த 
பறைவைய J(�5 அைட�, ைவ�தி3%பைத%ேபால. மண� ெச@வி�காம5 
ப�2மைட4த% ப3வ% ெப(கைள மண� ெச@வி�காம5 D��5 அைட�, 
ைவ�தி3%ப,� தவ�” எ"ப,. 
---------- 

100. 100. 100. 100. எ�ேபா# �"தி வ�எ�ேபா# �"தி வ�எ�ேபா# �"தி வ�எ�ேபா# �"தி வ�????    
 
நில�கிழா� ந58-சாமி பி
ைள எ"றா5 கீரbாி5 அைனவ3�2� ெதாி+�. 
அவ3�2 இ3 மைனவிக
 இ34,� 2ழ4ைதக
 இ5ைல. அவ� இற4த பதினாறா� 
நா
 சட/2 �4த அ"�, அவர, விழ�கறிஞ� அவர, இ5ல�தி$2 வ4,, 
அவ3�2
ள 24 ஏ�க� ந<ைச நில�ைத+� ஆ?�2 12 ஏ�க� Dத� எ9தி 
ைவ�தி3�கிறா� எ"��, அவ$றி$ 2ாிய ஆதர�கைள இ3 மைனவிகளிட� 
பிாி�,� ெகா;�தா�. அவர, ெபாிய D�ைடம�;� இள� மைனவி�2 எ9தி 
ைவ�, இ3�கிறா� எ"� Jறி, அ4த ஆதரைவ ம�;� இள�மைனவியிட� 
ெகா;�, வி�;% ேபா@வி�டா� வழ�கறிஞ�. அPவள�தா", 
 
அ;�த நா
 ெபாிய மைனவி காமா�சிய�மாைள- ேசாி4தவ�க
 தா"தா" த5 
மைனவி; இ4த D; என�2�தா" கிைட�க ேவ(;� எ"��, தன�2% பி"தா" 
இள�மைனவி�2% ேபா@- ேசரேவ(;� எ"�� Jறி வழ�2� ெதாடர- 
ெச@தா�க
. இள� மைனவி மீனா�சிய�மாைள- ேச�4தவ�க
 எதி� 
வழ�கா�னா�க
. நா"2 ஆ(;க
 �4,� வழ�2 �யவி5ைல. 
காமா�சிய�மா?�2 நா"2 ஏ�க� நில�, மீனா�சிய�மா?�2 )"� ஏ�க� 
நில� ெசலவான,. ஐ4தா� ஆ(�5, “இற4,ேபான கணவ" உயி5 எ9தி 
ைவ�தி3%பதா5 இள�மைனவி மீனா�சி ய�மா?�ேக D; ெசா4த�” என� 
தீ�%பாகி வி�ட,. 
 
��மா வி;வா�களா காமா�சிய�மாைள- ேச�4தவ�க
, “அPD; பர�பைரயாக 
வ4த Dடாதலா5 நீலேமக� பி
ைள�2 உயி5 எ9திைவ�க உாிைம யி5ைல” எ"� 
Jறி ேம5 ைறc; ெச@தா�க
. வழ�2 )"� ஆ(;க
 நைடெப$றன. ேம8� 
இர(�ர(; ந<ைச நில/க
, ேகா��; ெசலவி$2�, D�; ெசலவி$2�, 
J�டாளிகளி" ெசலவி$2�, இ3வ��2� ெசலவாயின. 
 
இள� மைனவி மீனா�சிய�மா
 த" சிறிய தாயாைர அ>%பி, )�த மைனவி 
காமா�சிய�மாைள% பா��க வி3�&வதாக ெசா5வி அ>%பினா
. காமா�சி 
ய�மா
 ஒேடா� வ4, த" ச�கள�தியிட� “எ"ன� ெச@தி” என� ேக�டா
. 
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இைளயவ
 த" ைகயி�34த ஒ3 நாளிதைழ� ெகா;�,, “அ�கா
! இைத% 
ப��,% சா�!” எ"றா
. 
 
அ4த இதழி5 ெவளிவ4தி34த ெச@தி இ,தா". 
 
“இல(டனி5 ஒ3வ" Dதியி5 நட4, ெகா(�34தா". அவ" 
ைக�2�ைடதவறி% ேபா% கீேழ விழ4, வி�ட,. பி"னா5 வ4தவ" அைத எ;�, 
ைவ�,� ெகா(டா". "னா5 வ4த ஒ3வ", “அ, த" ைக�2�ைட ெகா;” 
என� ேக�டா". பி"னா5 வ4தவேனா “கீேழ கிட4த ைக� 2�ைடைய நா"தா" 
க(ெட;�ேத". என�2�தா" ெசா4த�” என� Jறினா". இ3வ3� நீதிம"ற� 
ெச"� வழ�கா�னா�க
. வழ�கி$2 இ3வ3ைடய ச�ைடக?�, கா5சிரா@க?� 
வி$� ெசலவாகி வி�டன. ஆனா5 ைக�2�ைட யா3�2- ெசா4த� எ"� இ">� 
�வாகவி5ைல” எ"� இ34த,. 
 
காமா�சிய�மா
, மீனா�சிய�மாளிட� ேக�டா", “எ"ன� ெச@வ,” எ"�, 
 
மீனா�சி : அ�கா! உன�2 6 ஏ�க� நில� ேபா-�; என�2 5 ஏ�க� நில� ேபா-� 
இ">� D; யா3�2- ெசா4த� எ"� �வாகவி5ைல. நா� மீத� இ3�2� 
நில�ைதயாவ, கா%பா$றி� ெகா
ள ேவ(டாமா? 
 
காமா�சி : அத$2 எ"ன� ெச@வ,? 
 
மீனா�சி : என�2 ஒ3 ேயாசைன ேதா"�கிற,. D��" ந;வி5 ஒ3 �வ� எ9%பி, 
நீ ேம5 பாக�தி5 இ3 நா" கீ�பாக�தி5 இ3�கிேற". அவரவ� நில�ைத ைவ�, 
அவரவ� �கமாக வாழலா�. 
 
காமா�சி : உ" ேயாசைன என�2% பி��கவி5ைல; நா" ஒ%ப மா�ேட". 
 
மீனா�சி : அ�கா பி�வாத� பி��காேத இ">� வழ�கா�� ெகா(�34தா5 
இ3�கி"ற நில� ேபா@வி;ேம! 
 
காமா�சி : எ" ேயாசைன%ப� நட%பதானா5 ம�;ேம இத$2 ச�மதி%ேப". 
 
மீனா�சி : உ" ேயாசைன எ"ன? காமா�சி : D�ைட% ப/2ேபா;வ, Jடா,; 
ந;வி5 �வ� எ9%&வ,� Jடா,. ந� இ3வ��2� மி<சியி3�கிற “ஏ�க� ந<ைச 
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நில�ைத ஒ"றாக ைவ�,� ெகா(;, நா� இ3வ3� ஒ"றாக சைம�, உ(;, 
ஒ"றாகேவ இ4த D��5 ேச�4தி34, வாழேவ(;� எ"ப,தா" எ" ேயாசைன. 
 
மீனா�சி : அ�கா! நீ ஏ" இைத "னதாகேவ ெசா5லவி5ைல? 
 
அத$2 காமா�சி, “என�2 இ%ேபா,தாேன &�தி வ4த,” எ"றா
. 
 
கைத �4த,. இவ�க?�2 இ%ெபா9தாவ, &�தி வ4, இ3�கிற,. 
நீதிம"ற/களி5 அைல4, திாி4, ெகா(�3�2� ந�மவாி5 சில3�2 எ%ேபா, 
&�திவ3�. 

----------------------------xxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------    
 


