
    
    
    

ஐ�� ெச�வ	க� ஐ�� ெச�வ	க� ஐ�� ெச�வ	க� ஐ�� ெச�வ	க�     
((((க�ைரக�க�ைரக�க�ைரக�க�ைரக�))))    

ஆசிாிய� கிஆசிாிய� கிஆசிாிய� கிஆசிாிய� கி. . . . ஆஆஆஆ. . . . ெபெபெபெப. . . . வி�வநாத�வி�வநாத�வி�வநாத�வி�வநாத�    
    

aintu celvangkaLaintu celvangkaLaintu celvangkaLaintu celvangkaL    
by ki.A.pe. vicuvanAtan (K.A.P. Viswanathan)by ki.A.pe. vicuvanAtan (K.A.P. Viswanathan)by ki.A.pe. vicuvanAtan (K.A.P. Viswanathan)by ki.A.pe. vicuvanAtan (K.A.P. Viswanathan)    

In tamil script, unicode/utfIn tamil script, unicode/utfIn tamil script, unicode/utfIn tamil script, unicode/utf----8 format8 format8 format8 format    
 
    
Acknowledgements:Acknowledgements:Acknowledgements:Acknowledgements:    
Our Sincere thanks go to Tamil Virtual Academy for providing a scanned PDF of this 
work. 
This etext has been prepared using Google OCR online tool and subsequent proof-
reading of the output file. 
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, 
Switzerland. 
 
 
© Project Madurai, 1998© Project Madurai, 1998© Project Madurai, 1998© Project Madurai, 1998----2020.2020.2020.2020.    
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation 
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet. 
Details of Project Madurai are available at the website 
https://www.projectmadurai.org/ 
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact. 
  



2 

 

ஐ�� ெச�வ	க� ஐ�� ெச�வ	க� ஐ�� ெச�வ	க� ஐ�� ெச�வ	க�         ((((க�ைரக�க�ைரக�க�ைரக�க�ைரக�))))    
ஆசிாிய� கிஆசிாிய� கிஆசிாிய� கிஆசிாிய� கி. . . . ஆஆஆஆ. . . . ெபெபெபெப. . . . வி�வநாத�வி�வநாத�வி�வநாத�வி�வநாத�    

 
 
Source: Source: Source: Source:     
ஐ�� ெச�வ	க�  (க�ைரக�)  
ஆசிாிய� கி. ஆ. ெப. வி�வநாத� 
�த� பதி�� : 1950            இர�டா� பதி�� : 1952 
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-------------  

���ைர���ைர���ைர���ைர    
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(அ�ணாமைல� ப�கைல+ கழக�, அ�ணாமைல நக�.) 
 
ந�ப� தி/. கி. ஆ. ெப. வி�வநாத� அவ�கைள. தமி3லக� ந", அறி5�. தமி6 
ேமைட5லகி7�, தமி6.தா� உலகி7� சிற��ட" கா�சியளி.� ம+க� 
மன.திைன+ கவ��� வ/கி"றா�. 
 
தமி6 நா�-ைன5� தமி6 ெமாழியிைன5� ப�றி எ�ணிவ/� ஒ/ சிலாி� இவ� 
ஒ/வ�. இவ� எ3திய ஐ�� க�ைரக�, “ஐ�� ெச�வ	க�” எ"ற அழகிய 
ெபயேரா ெவளிவ/கிற�. 
 
சிற�த க/.�+கைள எளிய �ைறயி� ப�மர.தாணி ேபால� பதிய ைவ�பதி� 
ஆசிாிய� சிற�� விள	,கிறா�.  ந�ப� ஒ/ ெச�வ�; ெச�வ	கைள�ப�றி 
எ3�கி"றா�. அவ� உயி�ேபா� ேபா�;கிற தமிழி� எ3�கிறா�. 
 
இதைன& சிற�த �ைறயி� ெவளியிவ� அறி�� எ" மன� மகி6&சியைடகிற�. 
தமி6 ம+க� இ�<ைல� ெபாி�� பய"ப.தி+ ெகா�வா�க� என ந��கிேற". 
 
ெச"ைன 
10-10-50                 ெத. ெபா. மீனா�சி��தரனா� 
 ------- 
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உ��ைறஉ��ைறஉ��ைறஉ��ைற        
1.  தா>& ெச�வ�  
2.  சி�தைன& ெச�வ�  
3.  கிழ�& ெச�வ�  
4.  உட� ெச�வ�  
5.  தி/& ெச�வ� 
------- 

1. 1. 1. 1. தா�� ெச�வ�தா�� ெச�வ�தா�� ெச�வ�தா�� ெச�வ�    
 
“ெச�வ� இ/ வைக�ப�. அைவ �ைறேய க�வி& ெச�வ�, ெபா/� ெச�வ� 
என�ப�” என அறி�தி/+ேறா�. ஆனா�, இ"; ஒ/ �திய ெச�வ.ைத�ப�றி 
ஆரா>ேவா�. 
 
ெச�வ� பலவைக�ப�. அைவ �ைறேய மைன, மைனவி, ம+க�, தா>, ெந�, நீ�, 
நில�, கா�நைட, க�வி, ேக�வி, அறி?, ஒ3+க�, வ@ைம, ெபா", ெபா/�, 
ேபாக� என� பதினா; வைக�ப� என+ Aறலா�. 
 
'பதினா;� ெப�;� ெப/வா6? வாழேவ��' என� ெபாிேயா�க� வா6.த+ 
ேக�-/+கிேறா� அ�லவா? அ� பதினா; பி�ைளகைள� ெப;வ� எ"பத�ல 
எ";�, ேம�க�ட பதினா; ெச�வ	கைள� ெப;வேத எ";�, நம+, ந", 
விள	,கி"ற�. ஆ�! அைவ அைன.�� ஒBெவா/ மனிதC� ெபறேவ�-ய 
ெப/� ேப;களாகிய ெச�வ	கேளயா�. இ&ெச�வ	களி� எ� ஒ"; ,ைறயிC�, 
நம� வா6? சிற+கா� எ"; ந", ெதாிகிற�. 
 
இ� பதினா; ெச�வ	கD� தா5� ஒ/ ெச�வமா,� தாைய� பல� ெதாி�தி/�ப�. 
ஆனா�, தாயா�? தா> +யா�? என அறி�தி/�பவ� மிக& சிலேர என. �ணி�� 
Aறலா�. 
 
எ�லா& ெச�வ	களி7� சிற�த� தா>& ெச�வமா,�. பிற ெச�வ	கைள இழ�� 
விேவாமானா�, �ய"றா� அவ�ைற. தி/�ப� ெப�;விடலா�. தா>& 
ெச�வ.ைத இழ��வி�டா�, அைத எவரா7� எBவித.�� தி/�ப� ெபற�-யா�. 
இழ�த� இழ�த� தா". அ&ெச�வ� இ/�த இட.ைத நிர�பேவா, ஈ ெச>யேவா 
எ+கால.�� இயலாத அBவள? உய��த ெச�வமா,� அ�. ஆகேவ, ெச�வ	க-
ளைன.தி7� தைலயாய ெச�வ� ஆத@", அதைன. “தா> ெச�வ�” என?� 
க/தலா�. 
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‘ப�ச�, பாச�, ப+தி, கடா�ச�, கி/ைப’ என வடெமாழியாள� A;வ��, ‘அ"�, 
இர+க�, ப�; காத�, க�ேணா�ட�’ என. தமி6 ெமாழியாள� A;வ��, ம+க� 
மன� இளகிநி�,� நிக6&சி ஒ"ைறேய ,றி+,�. இ&ெசா�க� இடேவ;பா, மன 
ேவ;பா ஆகியைவகD+,. த+கவா; ைகயாள� ெப;�. எ"றா7�, தா> த" 
பி�ைளயிட.�+ கா�கி"ற அ"ேப தைலயாய அ"பா,�. இதைனேய 
அறிஞ�க� ‘தாய"�’ என+ ,றி�பி�+ A;வ�. 
 
சிற�த �றவிகளி� இ/வ� �ற��� �றவாதவ�. ஒ/வ� இள	ேகாவ-க�; 
ம�ெறா/வ� ப�-ன.த-க�, இள	ேகாவ-களா� நா�ைட, �-ைய ந�வா6ைவ, 
ெபா"ைன, மணிைய, Gவைணைய, ப�டைத., ப�ல+ைக, ப�ைடைய. �ற+க 
�-�த�. ஆனா�, அவரா� தமிைழ. �ற+க& சிறி�� �-யவி�ைல. அவர� 
�றவாத தமி6� ப�றி�,& சில�பதிகார� இ";� சா"; Aறி+ ெகா�-/+கிற�. 
 
ப�-ன.த-கD� அBவாேற. அைன.�� �ற+க �-���, �ற���, தா>& 
ெச�வ.ைத. �ற+க அவரா� �-யேவ இ�ைல. 
 

“,-யி/�த H�+,+ ெகா�ளிைய ைவ+க.” 
“ேவ,ேத தீயதனி� ெவ�� ெபா- சா�பலா,ேத.” 
“அாிசிேயா நானிேவ" ஆ.தா� தன+,.” 
“Gமாேன எ"றைழ.த வா>+,.” 
“எ� பிற�பி� கா�ேப" இனி?” 

 
எ"ற அவர� ெசா�க�, ��;� �ற���, தாைய. �றவாத அ� �னிவாி" மன 
ெநகி6&சிைய நம+, ந", அறிவி+கி"றன. 
 
“அ"ைன5� பிதா?� �"னறி ெத>வ�.” 
எ"ப� ஒளைவயி" வா+,. மனித" த" க��"ேன �"னதாக அறிய�பகி"ற 
கட?� தாேய யா� எ"பைத இ� ந", விள+,கிற�. 
 
 
ெத>வ� ம�ம�ல; ேகாயி7� Aட.தா" எ"பைத “தாயி� சிற�ெதா/ 
ேகாயி7மி�ைல” எ"பதா� ந", அறியலா�. ெப�ற தாைய� �ற+கணி.� வி�, 
��ணிய� க/தி+ ேகாயி� ,ள	கD+,& ெச"; வ/வ� பயன�ற� எ"ப� 
க/.�. த" பி�ைள+காக� பாி�� ேப�பவ� தாையவிட ேவ; எவ/� இB?லகி� 
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இ�ைல எ"ப� �-�த �-பா,�. இதைன அறி��தா", மாணி+கவாசக� 
இைறவைன+ ,றி.� ேவ�� ெபா3�, “பா� நிைன�I�� தாயிC� சால� 
பாி��” என ேவ�-யி/+கி"றா�. இதி@/�� தாையவிட அதிகமாக� பாி? 
கா�கிறவ�க� ெத>வ	க�தா� எ"ப��, ம+களி� எவ/� இ�ைல எ"ப�� 
விள	கலா�. 
 
எ.தைகய �"ப� வ�தா7�, சா"ேறா�க� பழி+கி"ற தீய ெசய�கைள ஒ/ 
ேபா�� ெச>யலாகா� எ"ப�, தமி6 ம+களி" ப��களி� ஒ";. ெப�ற தாயி" 
பசிைய+ க�ணா� க� �-+,� மக" Aட தவறான வழியி� ெபா/ைள. ேத-. 
த" தாயி" �சிைய� ேபா+கலாகா� எ"ப� தமிழாி" ெநறி. இதைன+ Aறவ�த 
ேபரறிஞ� தி/வ�Dவ�, 
 

“ஈ"றா� பசிகா�பா னாயிC� ெச>ய�க 
சா"ேறா� பழி+,� விைன” 

 
என அ;தியி�+ Aறிவி�டா�. இதி@/��, ம+க� பகி"ற �"ப	க� 
எ�லாவ�றி7� தைலசிற�த� தாயி" பசிைய+ கா�ப�தா" எ"ப��, ெப�ற 
வயி; பசி+க+ கா�ப� பிற�த மகC+,� ெபாிய இழி?. எ"ப�� ந", 
விள	,கி"ற�. தாைய யா� என ந", அறிவி+க, வ�Dவ� ம�ெறா/ ,றைள5� 
Aறியி/+கிறா�. அ�, 
 

“ஈ"றா� �க.ேத5� இ"னாதா� எ"ம�;& 
சா"ேறா� �க.�+ களி” 

 
எ"ப�. தாயி" த"ைம எ+,�ற.ைத5� ெபா;+,� இய��ைடயதா,�. 
பி�ைளைய ெவ;+,� ,ண� (த�ைத+, வ�தா7�) தா>+, வாராதா�. த" 
பி�ைளைய. தி/ட" எ"; Aற.ேக�டா7� ந�பாளா�. ‘தி/�� 
பி�ைளகேளா ேச��� ேபாயி/�பா"’ எ"ேற எ�Jவாளா�. விைலமத� 
வி�+,& ெச"றா" என+ேக�டா7� ந�பாளா� ‘ெத/வி7�ள பிற பி�ைளக� 
அவைன. தவறான வழியி� அைழ.�& ெச"றி/�ப�; விைரவி� தி/�திவா"’ 
எ"ேற எ�Jவாளா�. ெகாைல+கார" என+ Aற+ ேக�டா7� ஒ�பாளா�. 
‘ஆ.திர.தா� ேந��தி/+,ேமா’ என ஐய�ப�, ‘அவைன வி�வி	க�’ என� 
படபட.�. த" மகைன உயிேரா தி/�ப�ெபற ஓ-யா- அைல�� 
உ/+,ைலவாளா�. 
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தா" ெப�ற மக" Lதாவத�,.தா" ெபா/� ேக�கிறா" எ"பைத. தா> 
அறிவாளா�. எ"றா7�, �.தி ெசா�@, சில தடைவ த�தா7�, ஒ/ தடைவ 
ம;�பாளா�. தர ம;.த தாைய மக" க"ன.தி� அ-�பானா�. அ-ப�ட தாயி" 
வா> இர.த� கசிய, ‘பாவி�பயேல! ஏ�டா எ"ைன அ-+கிறா>?’ என+ A;மா�. 
ஆனா�, அவDைடய உ�ளேமா “தா" ெப�ற மகC+, எBவள? வ7 
இ/+கிற�?” என எ�ணி மகி3மா�. இ.தைகய தா>Aட த" மக" ,-.� 
ெவறி.தி/+கிறா" என+ க�டா�. ெவ�கி� ேபா> �கN�ளி.� ெவ;.� 
விவாளா�. “ெப�ற தா> �க.��Aட+ ,- ெவ;+க�பமானா�, சா"ேறா� 
�க.தி" �"ேன அ� எ"னா,�?” எ"பேத வ�Dவாி" ேக�வியா,�. 
இதி@/��, ஒ/ சி; ,�ற� ெச>தா7� ெவ;�பவ� சா"ேறா� எ"ப��, 
எ+,�ற� ெச>தா7� ெபா;�பவ� தா> எ"ப�� ந", விள	,கிற�. ெப�ற 
தாயி" ெப/ைமைய, அவ� த" உ�ள+ கிட+ைகைய ந", விள+க வ�Dவ� 
ைகயா�ட இ��ைற விய+க. த,�த��, மகி6&சி+,ாிய�மா,�. 
 
இராBபகI� ப. ச�ப�த �த@யா� அவ�க�. “மேனாகர"” என ஒ/ நாடக.ைத 
எ3தியி/+கிறா�. அ�த நாடக.தி" உயிேரா�டெம�லா� ஒ"ேற ஒ"; தா". அ�, 
 

“த"ைன� பழி.தவ" த�ைதயா யி/�தா7� விடாேத! 
 
ஆனா�, தா> த.தா� வி�வி” எ"பேதயா�. 
 
தா>& ெச�வ.தி" ெப/ைமைய அ�நாடக� ம+கD+, ந", அறிவி+கிற�. 
அ+கைதைய எ3�வத�ெக"ேற பிற�தவ� ச�ப�த �த@யா� எ"ப��, 
மேனாகரனாக ந-�பத�காகேவ பிற�தவ�க� -. ேக. ச��க��, ேக. ஆ�. 
இராமசாமி5� எ"ப��, அ�த நாடக.ைத� பா�.� மகி6வத�காகேவ பிற�தவ�க� 
ந� ேபா"றவ�க� எ"ப��, அ�த நாடக.ைத� பா�.�. தி/��வத�காக� 
பிற�தவ�க� ெப�ற தாைய� �ற+கணி+,� ம+க� எ"ப�� நம� க/.�. 
 
�ர�சி+ கவிஞ� பாரதிதாச" அவ�க� ஒ/ கவிைத �ைன�தி/+கிறா� அ+கவிைத 
மேனாகர" கைதைய ஒ/ ப- அதிகமாக. தா�-யி/+கிற�. அ�, 
 

“த"ைன� பழி.தவைன. தா> த.தா� வி�வி த 
மிைழ� பழி.தவைன. தா> த.தா7� விடாேத!” 
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எ"பதா,�. இB ?;ெமாழிைய ஒBெவா/ தமிழC� Aற ேவ�ெம"ப� நம� 
வி/�ப�. கவிஞ�, “தா> த.தா�’’ என+ A;வதி@/��, ஒ/ Hர மகைன. த.� 
நி;.�� ஆ�ற� எ.தைகய HரC+,� இ�ைலெய"ப��, ெப�ற தா> ஒ/.தி+ேக 
உ� எ"ப�� ந", �ல�ப�. தா>& ெச�வ.தி" ெப/ைமைய� �லவ� இ& 
ெசா�கைள+ெகா� Aறாம� Aறியி/�ப� அறி�� மகிழ.த+க�. 
 
தாயி" ெசா�கைள. த�-வி�டா�, பி"ப�றி நட�பத�,� பிற ெசா�க� 
இ�ைலெய"ப� ஓ� அறிஞாி" �-?. இைத அவ�, “தா> ெசா� �ற�தா� 
வாசகமி�ைல” எ"ற ெசா�களா� Aறிவி�டா�. பிற� A;கி"ற �.திமதிகளி� 
ஒ/கா� வNசக� கல�தி/�தா7� இ/+கலா�; ஆனா�, தாயி" ெசா�களி� இ� 
அ-ேயா இரா� எ"ப� அவர� க/.�. 
 
இைறவி+,� இைறவC+,� உவைமயாக+ Aற� ப+திமா"கD+,+ கிைட.த 
உவைமக� Aட, தா5� த�ைத5�தா" என. ெதாிகிற�. இB?�ைமைய 
“அ�ைமேய! அ�பா! ஒ�பிலா மணிேய!” எ"ற மணிவாசகாி" தி/வாசக� நம+, 
விள+,�. ‘அ�ைமேய! ஒ�பிலா மணிேய!’ எ"ற ெசா�களி� தாைய5� 
இைறவிைய5� ஒ"றாக& ேச�.த+ Aறி, இவ�க� ஒ�பிலா மணிக� என விய�� 
Aறியி/�ப� உ>.�ணர.த+க�. 
 
த" ,ழ�ைத, ‘அ�மா!’ எ"; அைழ�பைத+ ேக�ட தாயி" உ�ள� எBவள? 
,ளி�&சியைடகி"ற�? எ"பைத+ ,ழ�ைதகைள� ெபறாத ெப�க� எBவா; 
அறிவா�க�? அவ�க� அறிய?� �-யா�; அவ�கD+, அறிவி+க?� இயலா�. 
தா" ெப�ற பி�ைள ம�மா? பிற�, “அ�மா!” எ"றைழ�பைத+ ேக�வி�டா�, 
ெப�ம+களி" உ�ள� இளகிேய ேபா>வி�. இதைன அறி�ேத, பி&ைச எ�பவ� 
அைனவ/�, இ& ெசா�ைலேய �ைணெயன+ெகா� வா6கி"றன� ேபா7�! 
அ�மா எ"ப� எBவள? இனிைம கல�த ெசா�? இ�த ந�ல தமி6& ெசா�ைலேய 
உலகி7�ள எ�லா நா�-ன/�, ெமாழியின/� ெப�ற தா>+, இ� 
அைழ+கி"றன� அ�மா எ"பதி� பி" எ3.��, தாேய எ"பதி� �" எ3.�� 
ேச��ேத வடெமாழியி� “மாதா” ஆயி�;. ஆ	கில.தி7� “மத�” ஆயி�;. மனித" 
தமி6&ெசா�கைள& சிைத.�+ Aறினா7�, ஆ, மாக� சிறி�� சிைத+காம� 
ந�ல தமிைழ அ�ப-ேய ைவ.�, “அ�மா” எ"ேற அைழ.� வ/கி"றன. 
இ&ெசா�ைல+ ேக�ட தா> மன� இளகி எைத5� த��விகிறா�. எ"ேன தாயி" 
உ�ள+ கனி?! 
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பல ஊ�களி� பல கழக	க� நி;வ� ெப�றி/+,�. அைவக� அைன.�� கிைள+ 
கழக	க� எ"ேற ெபய� ெப;�. ஆனா�, அைவகைள. த"C� அட+கி, தா	கி 
உய��� நி�,� கழகேமா, “தா>+ கழக�” எ"ற ெபயைர� ெப;�. இ�ெபய/� 
தாயி" ெப/ைமைய நம+, ந", அறிவி+கி"ற�. 
 
இ�கா;� Aறியைவகைள+ெகா�, தா5� ஒ/ ெச�வ� எ"ப��, அத" மதி�� 
மிக?� உய��த� எ"ப�� ஒ/வா; விள	கியி/+கலா�. 
 
த�பி! உன+,. தா> உ�டா? இ/�தா� விடாேத! உ" தா> உயிேரா 
இ"றி/�தா�, நீ ஒ/ சிற�த ெச�வ.ைத ெப�றி/+கிறா> எ"; க/�. இ"ேறா, 
நாைளேயா, இ"C� சில ஆ�களிேலா, அ&ெச�வ� உ"ைனவி�� 
பிாி��வி�. பிற, அ&ெச�வ.ைத. தி/�ப. ேதட உ"னா� �-5மா? எ"; 
நிைன.த� பா�. அதைன இ�ேபாேத ந",பய" ப.தி+ெகா� வாயார� ேபா�றி, 
ைகயார அ�ளி+ ெகா! மன.ைத மகிழ& ெச>! வயி�ைற+ ,ளிர& ெச>! 
 
வா3	கால.தி� வயி; எாிய& ெச>� மா�ட பிற, மன� �3	கி அ3� ம+கD� 
உ�. அவ�கைள+ க�டா�, அவ�கD+காக இர	,! த"ைன� ெப�ற தா> 
கி�ணி� பி&ைசெய+க ,�பேகாண.தி� ேகாதான� ெகா+,� பி�ைளகD� 
உ�. அவ�கைள+ க�டா� ெவ;.� ஒ�+,; தாயி" வயி�ைற� ப�றி எாிய& 
ெச>யாேத! அBவயி�ைற� பசி+க?� விடாேத! ஏெனனி�, நீ இ/�த இட� அ� 
அ�லவா? ஆகேவ,தாைய� ேபா�;! அ� உன� கடைம ! 
 
த�பி! இ"C� ஒ";. தா> எ"ற ெசா� ந�ைம� ெப�ேறா�கD+, ம�� 
ைவ+கிற ஒ/ ெசா� எ"; எ�ணி விடாேத. ந�ைம� ெப�ற நா�-�,� ‘தா> நா’ 
எ"; ெபய�. த�ைம வள�.த ெமாழி+,� ‘தா> ெமாழி’ என� ெபய�. தமி6 
ம+களாகிய நம+,. தமி6நா�, தமி6 ெமாழி5ேம தா>நா� தா>ெமாழி5மா,�. 
இைவகைள நம� தா>& ெச�வ	கேளயா�. தாைய இழ�த பி�ைளக� சில கால� 
த�பி� பிைழ.� உயி� வாழ �-5�. ஆனா�, தா> நா�ைட இழ��, தா>ெமாழிைய 
இழ��ேபான ம+க� எ+கால.�� வாழ இயலா�. ஒ/கா� வா6�தா7�, 
அBவா6? வா6வாக இரா�. 
 
த�பி �-வாக+ A;கிேற". உன+, எ"; ஒ/ தா> இ/�தா�, அவைள� ேபா�றி 
வா6, இ"ேற� தாைய இழ�� தி+க�;. ெத/வி� நி�,� பி�ைளகைள� 
பா�.ேதC� தி/��. 
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உன+ெக"; ஒ/ ெமாழி இ/�தா�, அதைன வள�.� வா6! இ"ேற�, த" 
ெமாழிைய இற��பட&ெச>� பிற ெமாழிகைள+ கல�� ,ளறி�ேபசி வா3� 
ம+கைள� பா�.ேதC� தி/��. 
 
உன+ெக"; ஒ/ நா இ/�தா�, அ�த நா�ைட+ கா�ப�றி வா6! இ"ேற�, 
நாட�; நாேடா-களா>. திாி5� ம+கைள� பா�.ேதC� தி/��! 
 
இைவ P";� உன� தா>& ெச�வ	களா,�. இைவக� வா6�தால"றி உன+, 
வா6வி�ைல. இ�P";� உ"ைன� ெப�றைவக�, ஆனா�, அைவக� உ"ைன� 
ெப�றதினா� ெப�ற பய" எனன? எ"பைத எ�ணி� பா�! எ�ணி� பா�+க 
ேவ�-ய� உன� கடைம. எ�J! �ணி! ெச>!!! 
 
வாழ�� தா>& ெச�வ	க�! 
----------  

2. 2. 2. 2. சி�தைன� ெச�வ�சி�தைன� ெச�வ�சி�தைன� ெச�வ�சி�தைன� ெச�வ�    
 
“த�பி! எைத5� சி�தி.�� பா�! சி�தைன5� ஒ/ ெச�வமா,�. ஆகேவ, 
அ&ெச�வ.ைத நீ5� பய" ப.�.” 
 
“அ�ணா! எைத�ப�றி நா" சி�தி�ப�? சி�தி+க எ"; ெபா/� ேவ�டாமா?” 
 
“த�பி! நீ சி�தி+க �த@� ெதாட	,. பிற, பல ெபா/�க�, ‘எ"ைன� ப�றி& 
சி�தைன ெச>!’ ‘எ"ைன� ப�றி& சி�தைன ெச>!’ என, ஒBெவா";� 
��தி+ெகா� வ/�.” 
 
“அ�ணா! �த@� ெசா�7	க�; இ�ேபா� நா" எைத�ப�றி& சி�தி+க?” 
 
“த�பி! ம+களி" க�கைள� ப�றி& சி�தைன ெச>! �த� ேக�விைய நாேன 
ேக�கிேற"; க�க� எத�காக இ/+கி"றன?” 
 
“அ�ணா! பா��பத�காக இ/+கி"றன.” 
 
“த�பி! வில	,, பறைவ �த@யைவகளி" க�கD� பா��பத�காக.தா" 
இ/+கி"றன. நா" சி�தி+க& ெசா�@ய� ம+களி" க�கைளய�லவா?” 
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“அ�ணா! க�க� இ�லாதவ�களி" �க� அழகாக. ேதா"றவி�ைல. க�க� 
அழ,+காக இ/+கி" றனேவா?” 
 
“த�பி! எ�லா உ;��+கD� அழ,+காக.தா" இ/+கி"றன. ேமேல சி�தைன 
ெச>!” 
 
“அ�ணா! ப-�பத�காக, ஓவிய+ கா�சிகைள , இய�ைக அழ,கைள+ க� 
மகி6வத�காக இ/+கி"றன.” “த�பி! அ� சாி! கைல உண�&சி ஒ";தா" 
ம+கைள5� மா+கைள5� ேவ;ப.தி+ A;வத�, உதவி ெச>� வ/கிற�. 
ேம7� சி�தைன ெச>.” 
 
“அ�ணா! வா- வத	கி அ3ேவாாி" �"ப	கைள+ க� வ/�தி, க�ணீ� 
வ-�பெத�காக.தா" க�க� இ/+கி"றன.” 
 
“த�பி! ஆ�; அ�?� க�கD+, அணி ெச>கிற�. “க�J+கணிகல" 
க�ேணா�ட�; அஃதி"ேற� �� எ";ணர�ப�” எ"ப� வ�Dவ� வா+,. 
ேம7� சி�தைன ெச>.” 
 
“அ�ணா! Iசி, க�, ம� �த@யைவ வி3�� பாழாகிவிடாம�, க�கைள 
இைமக� கா�பா�றி வ/கி"றன. பி�ைளகைள� ெப�ேறா� கா�பா�;வைதவிட& 
சிறி� அதிகமாகேவ க�கைள இைமக� கா�பா�;கி"றன. க�ப�Aட தம� 
இராமாயண.தி� வி�வாமி.திரைர5�, அவ�த� யாக.ைத5�, இராமல��மண�க� 
க�கைள இைம கா.த� ேபா� கா.தன� என+ Aறியி/+கிறா�. அ�ணா! இதி� 
ஒ/ நய�� காண�பகிற�.” 
 
"கீ6 இைம இ/�தவிட.திேலேய இ/+கிற�. ேம� இைம கீ6 இைமைய. ெதா�. 
ெதா� விழி� பைடய& ெச>� இர�மாக& ேச��� க�கைள+ கா�பா�;-
கி"றன அ�லவா? அ�ேபாலேவ இல��மண� யாகசாைலயி" வாயி@� 
இ/�தி/+கிறா�. இராம� ��றி& ��றி வ��, த�பிைய. ெதா�, த�பி! எ&சாி+ைக! 
த�பி! எ&சாி+ைக!” என விழி� பைடய& ெச>�, இ/வ/மாக& ேச��� 
வி�வாமி.திரைர5� அவ�த� யாக.ைத5� கா�பா�றி இ/+கி"றன� ேபா7�! 
இைத அறி��தா" க�ப� இ�த உவைமைய+ ைகயா�-/+கிறா� ேபால. 
ேதா";கிற�.” 
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“த�பி! அ�?� சாி! ந", சி�தி+கிறா>! ேம7� சி�தைன ெச>, உ�!” 
 
“அ�ணா இைமக� இ�லாவி�டா� க�கD+, ஒளிேய இரா�ேபால. 
ேதா";கிற�. சிறி� ேநர� இைம+காதி/�தா�, க�களி� நீ� �ர�� பா�ைவ 
ம	கி� ேபாகிற�. ஆகேவ, இைமக� இைம.� க�களி� இய�பாக& �ர+,� நீைர 
அ3.தி அ3.தி �ர+காம� ெச>�, க�கD+,� ேப/தவிைய& ெச>� 
வ/கி"றன.” 
 
“த�பி! அ�?� சாி! உ" அறி? சாியாக ேவைல ெச>கிற�. ேம7� சி�தைன ெச>. 
�ய�சி! உ�!” 
 
“அ�ணா! இைம+,�ள உண�&சிைய எ�J�ேபா� மயி� சி@�+கிற�. க�, 
,&சி, Iசி �த@யைவகைள+ க� அறியாதி/�தா7�, இைமக� அறி�� P-. 
த.�விகி"றன. அ�ணா! அைத எ�J�ேபா� இைமகD+,� ஒ/ க� 
இ/+கலாேமா எ"ற ஐய�� உ�டாகிற�. இைமகD+,+ க�களி/+க+ 
காரணமி�ைல, இ�லாதி/��� உண�&சி இ/�ப� விய�பாக. ேதா"ற-
வி�ைலயா? அ�ணா! ஒ/ மா�-" மீ� க�ப�டா7�, அ-வி3�தா7�, ஈ 
உ�கா��தா7�, அ�த மா அ�த இட.தி" ேதாைல ம�� �ழி.� உதறி+ 
கா��. மனித" ேதா� அBவா; ெச>வதி�ைல எ"றா7�, இைமகD+, ம�� 
அ&ெசய� இ/��வ/வ� ஒ/ விய�பாகேவ இ/�� வ/கிற�.” 
 
“த�பி! அ�?� உ�ைமதா" ேம7� சி�தைன ெச>! விடாேத �ய"; பா�!” 
 
“அ�ணா! ச"ன� கத?க� கா�;� ெவளி&ச�� ேவ�-யேபா� திற�� 
ைவ+க?�, பனி, சார� �த@யைவக� அ-+,�ேபா� Pட?� உத?வைத� ேபால, 
க�கD+,� இைமக� உதவேவ�� ேபால. ேதா";ற�. நலலைவகைள� 
பா�+,�ேபா� திற+க?�, தீயைவகைள� பா�+,�ேபா� Pட?� ேவ�- 
அBவா; அைம�தி/+கி"றன என நிைன+கிேற". வா>+, உதகD� 
அ�ப-.தா" ேபா7�. H� வாயி�ப-யி" இர�ைட+ கத?கD�, வாயி" 
இர�ைட உதகD� ஒ";ேபாலேவ காண�பகி"றன! வாயி�கத?கைள 
ந�லவ�களி" வரவி�,. திற���, தி/ட�களி" வரவி�, P-5� ைவ�ப�ேபால, 
வாயி" உதகைள5� ந�ல ெசா�கைள� ேப�வத�காக. திற���, 
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தீயெசா�கைள� ேபசாதி/�பத�காக P-5� ைவ+க ேவ�� எ"; அவ�றி" 
அைம�ேப A;வ� ேபால. ேதா";கிற�.” 
 
“த�பி! நீ மிக?� சிற�தவ". சி�தைன+ கைல உ"னிட.தி� 
,-+ெகா�-/+கிற�. நீ ேம7� ேம7� �ய�சி ெச>யேவ��. நீ இ�ேபா� 
Aறியைவ சிற�தைவேய. ஆனா7�, எ"னா� ஒ��வத�, �-யவி�ைல. நீ 
A;வைத நா" ஒ��வதானா�, கா�க� இர�� தீய ெசா�கைள 
ேக�பத�காக.தா" திற+க�ப�ேட இ/+கி"றன எ"பைத நா" ஒ�பேவ�- 
ேநாி�. அ� எ"னா� இயலா�. ஆகேவ, அ�த �-ைவ மா�;. ேம7� சி�தைன 
ெச>. �ய"; பா� ! உ�!” 
 
“அ�ணா! தா	க� A;வ�� உ�ைமதா". என+, அத�,ேம� ஒ";� 
�ாியவி�ைல. சி�தி.தா7� ஒேர இ/�டாக இ/+கிறேத தவிர ஒளி H�வதா> 
இ�ைல. அத�,ேம� சி�தி.�. த	களா� உ�ைமைய அறிய �-5மானா�, 
அறி�த அைத என+,� அறிவி+க ேவ�கிேற".” 
 
“த�பி! நீ இBவள? அறிவாளியாக இ/��� திRெரன. ��பா+கி+ க�ைடைய+ 
கீேழ ேபா� விடலாமா; ேபா�வி�டா� ேபாாி" நிைல எ"னா,�? �-யா� 
எ"ற ஒ"; �ய�சி5ைடயா�+, இ�ைல. அைத நீ எ�ேபா�� ந��. ஏெனனி� 
அ� தி/வ�Dவாி" வா+,!” 
 
“நா" ஒ";� அதிகமாக& சி�தி+கவி�ைல. நீ Aறியைவகைளேய A��� 
கவனி.ேத". என+,� �ல�பவெத�லா�, பா��ப� ெகாNசமாக இ/+க�� 
ேப�வ� ,ைறவாக இ/+க��; ேக�ப� அதிகமாக இ/+க�� எ"ப�பதா". 
ேக�வி ஒ"; தா" சி�தைன+,+ க/Sலமாக இ/��வ/கிற�. வ�Dவ� 
ெப/மாC� ேக�விைய ஒ/ சிற�த ெச�வ� எ"றா�. அ� ம�ம�ல, ‘ெச�வ.�� 
எ�லா� தைலயாய ெச�வ� ெசவி& ெச�வேம!’ எ"; அ;தியி�� Aறி5�ளா�. 
மனித உ;��+களி" இய�ைக அைம�ேப ெகாNசமாக� பா�! ,ைறவாக� ேப�! 
அதிகமாக+ ேக�! எ"; A;வ� ேபால. ெதாிகிற�. நீ இ"C� சிறி� 
�ய"றி/�தா� உன+ேக இ� �ல�ப�-/+,�. நா" Aறியி+க ேவ�-யதி�ைல.” 
 
“ஆ� அ�ணா! உ�ைமதா". இய�ைக அைம�ேப அைம��! ெநேநர� பா�.தா� 
க� வ@+கிற�, ெநேநர� ேபசினா� வா> வ@+கிற�. ெநேநர� ேக�டா� கா� 
வ@�பதி�ைல. இ�?� த	க� A�ைற ெம>�பி+கிற� அ�ணா?” 
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“த�பி! பா�.தாயா? எ"னி7� நீ ஒ/ ப-தா�- வி�டா> அைத நா" 
சி�தி+கவி�ைல. சி�தி.தா� யா?� ந", விள	,�. உ�ைமைய+ காண, சி�தைன 
ஒ"ேற ெப/��ைண ெச>5�. சி�தைன ஒ/ சிற�த ெச�வ�, அைத 
இழ��விடாேத. பய"ப.�! ந", பய"ப.�. தி/வ�Dவ� ெசவிைய& ெச�வ� 
எ"ற�, எ�ேலா/ைடய ெசவிைய5� அ�ல. சி�தி+,� ஆ�ற7ைடய ம+களி" 
ெசவிைய ம�ேம; ெச�வ� எ"றா�. சி�தைனய�ற ம+களி" ெசவியான� 
ெச�வ�ம�ல; ெசவி5ம�ல; அ� ஒ/ �ைள! அBவள?தா"!” 
 
“ஆகேவ த�பி நீ சி�தைன& ெச�வ.ைத� ெப;! அ� உன+,+ க�வி& 
ெச�வ.ைத5� ேக�வி& ெச�வ.ைத5�, ெபா/� ெச�வ.ைத5�, பிற 
ெச�வ.ைத5� த/�.” 
 
“அ�ணா! அ�ப-ேய ஆக��. சி�தைன5� ஒ/ ெச�வ� எ"பைத நா" இ"; 
தா" அறி�ேத". இனி நா" சி�தி�ேப". அ&ெச�வ.தா� பய" அைடேவ". 
த	க� அ"பி�, ந"றி5� வண+க��!” 
--------- 

3. 3. 3. 3. கிழ � ெச�வ�கிழ � ெச�வ�கிழ � ெச�வ�கிழ � ெச�வ�    
 
“வா	க�மா! வா	க! வர இBவள? ேநரமா ஆயி�;?” 
 
“இ�ைல பா�-! ப�ளியி@/�� �"னேமேய வ��வி�ேட". ெச�ல� எ"ைன 
அவ� H�-�, அைழ.�+ெகா� ேபானா�. ேபசி+ெகா�ேட இ/�� 
வி�ேட". ெகாNச� ேநரமா>� ேபா> வி�ட�.” 
 
பா�- : க�C உன+, எ.தைன தர� ெசா�கிற�, ெச�ல.ேதா ேசராேத எ";? 
இனிேம� நீ க�-�பாக& ேசர+Aடா�. ெச�ல� ெக�ட பி�ைள. அவேளா 
ேச��தா� நீ5� ெக�� ேபாவா>. ெதாி5மா? 
 
க� : பா�-! நா" ந�ல பி�ைளயா பா�-? 
 
பா�- : ஆமா க�J! நீ ந�ல பி�ைளதா"! 
 
க� : அ�ப-யானா�, ெச�ல� எ"ேனா ேச��� விைளயாட�ேம பா�-. 
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பா�- : எ"ன ெசா"னா>? அவ� உ"ேனா ேச��� விைளயாவதா? 
 
க� : ஆ� பா�-! ெச�ல� ெக�ட பி�ைள . அவேளா ேச��தா� நா" 
ெக��ேபாேவ". நாேனா ந�ல பி�ைள; எ"ேனா அவ� ேச��தா� அவD� 
ந�ல பி�ைளயாகி விடமா�டாளா? அத�காக.தா" பா�-, அ�ப-& ெசா"ேன". 
 
பா�- : க�J! உ" உட� வள�கிற மாதிாிேய உ" அறி?� வள�கிற�. இ�த 
அழைக, உ" தா5� த�ைத5� இ/�� க� களி+காம� ேபானா�கேள எ";தா" 
வ/��கிேற". 
 
க� : ஆமா பா�-! ப�-� ேமாதிலா� ேந/ Aட இ�ேபா� இ/�பாரானா�, 
விஜயெல��மி ப�-�ைட� பா�.� எBவள? மகி6&சியைடவா�? எ"ன 
ெச>கிற�? உ	க� ேப&�, ெச.��ேபான மா இ/�தா� உைட�� ேபான 
கலய.தி� தின� நா", கலய� கற+கலா� எ"ப�ேபால இ/+கிற�. அெத�லா� 
இ/+க�� பா�-! எ" ேக�வி+,� பதி� ெசா�7	க�. 
 
பா�- : இ�ப-ெய�லா� ேபச எ�ப-+ க�;+ ெகா�டா> க�J? உ" ேக�வி 
எ"ன? 
 
க� : ெச�ல.ேதா ேச��தா� நா" ெக�� ேபாேவ" எ"; ெசா"னீ�கேள, 
அ� எ�ப-? 
 
பா�- : ‘ப"றிேயா ேச��த க";� மல� உ�J�’ எ"ப� தமி6நா�� 
பழெமாழி க�J! 
 
க� : நா" அைத.தா" ேக�கிேற", க"ேறா ேச��த ப"றி5� �� தி"னாதா 
எ";? 
 
பா�- : தி"னா� அ�மா! தி"னா�! 
 
க� : ஏ" அ�ப-? 
 
பா�- : க";+,�, ப"றி+,� உ�ள ப�களி" அைம�ேப ெவBேவ;! க"; 
மல.ைத உ�டா7�, ப"றி ��ைல. தி"னா�; தி"ன?�, ெம�ல?� அத" 
ப�க� �ைண ெச>யா! 
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க� : அ�ப-யானா�, என+,� ெச�ல.தி�,� அ�ப-�ப�ட ேவ�;ைமக� 
எ�?மி�ைலேய! 
 
பா�- : ப"றி+,� க";+,� ப� ேவ�;ைம: ெச�ல.தி�,� உன+,� 
மனேவ�;ைம. 
 
க� : எ"ன பா�-! ஏமா�;கிறீ�க�. அ�த மன ேவ�;ைமைய. தா" ,றி�பி�+ 
ேக�கிேற". எ"ேனா அவ� ேச�வதா�, அBேவ�;ைம ெக�, எ" மன.ேதா 
அவ� மன�� ஒ";படாதா எ"ன? 
 
பா�- : ந"றாக+ ேக�கிறா> க�J! ந", ேபச+ க�;+ ெகா�வி�டா>! 
 
க� : பாரா�த� இ/+க�� பா�-! பதி� ேவ�� என+,�. 
 
பா�- : ந�லைத+ ெக�ட� எளிதாக ெவ"; விகிற�. ‘ந�ல� ெக�டதி" �"� 
நிைல.� நி�ப�’ எ"ப� மிக?� க-னமான�. 
 
க� : பா�-! நீ	க� ெசா�வ� என+, விள	கவி�ைல. தய? ெச>� விள+கமாக& 
ெசா�7	க�. 
 
பா�- : ந�லைத நிைன+க?�, ந�லைத& ெசா�ல?�, ந�லைத& ெச>ய?�, அதிக 
மனவ@ைம5� உ;தி5� ேவ��. ெக�டைத நிைன+க, ெக�டைத& ெசா�ல, 
ெக�டைத& ெச>ய எவரா7� எளிதாக இய7�. ந�லவளாக வாழ ஆ�க� பல 
ேவ��. ெக�டவ� ஆக ஒேர வினா- ேபா��. இ�த வ@ைம+ ,ைறவினா�தா" 
க�J, ந� நா�-� ந�ல மன� பைட.தவ�க� அ/கி5�, ெக�ட மன� 
பைட.தவ�க� ெப/கி5� காண�பகிறா�க� ெப/மீC+,& சி; மீ" இைரயாவ� 
இய��தாேன? 
 
க� : அ�ப-யானா� எ" மன� ந�ல� எ";� ெச�ல.தி" மன� ெக�ட� 
எ";� தா	க� க/�கிறீ�க�. இ� அவரவ� பி�ைளகளி" மீ� அவரவ�க� 
ைவ+,� ப�;தலாக இ/+க �-5ேம தவிர, உ�ைமயாக இ/+க �-யாேத 
பா�-! 
 
பா�- : க�J! நீ A;வ� உ�ைமதா". ெச�ல.தி" ெப�ேறா�கD� Aட& 
ெச�ல.ைத அ�ப-. தா" எ&சாி�பா�க�. எ&சாி.�� பய" எ"ன? 
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க� : எ"ன பா�-? அ�ப-� ெப/P&�வி�& ெசா�7கிறீ�க�? 
 
பா�- : பி�ைளக� ெகவ� ெப/�பா7� தா> த�ைதகளா�தா". 
ெப�ேறா�களி" ெக�ட பழ+க	கD� வழ+க	கDேம பி�ைளகளி" உ�ள.தி� 
ந"றாக� பதிகி"றன. அைத அறியாத ெப�ேறா�களி� சில�, பி�ைளகைள 
அ-.�. �"�;.தி. தி/.த �ய7வா�க� �ய"றா� �-5மா? பி�ைளகைள. 
தி/.�வைதவி�, அவ�க� த	கைள. தி/.தி+ ெகா�ள �ய"றா� எBவள? 
ந"றாக இ/+,�? 
 
க� : பா�-! ெச�ல.தி" ெப�ேறா�கைள உ	கD+,. ெதாி5மா? அவ�க� 
அBவள? ெக�ட பழ+க வழ+க	க� உ�ளவ�களா? 
 
பா�- : அவ�கைள� ப�றியாவ�, அவ�களி" ,�ப.ைத� ப�றியாவ�, 
அவ�களி" பழ+க வழ+க	கைள� ப�றியாவ� என+,. ெதாியா�. 
ெதாி��ெகா�ள ஆைச�ப�ட�மி�ைல. ஆைச�பவ�� ந�லத�ல. ஆனா�, 
ெச�ல.தி" தா> ெபா> ேப�வா� எ"ப� ம�� என+,. ெதாி5� 
 
க� : ெபா>ெசா�வ� அBவள? ெபாிய தவறா? பா�-! 
 
பா�- : ஆ�, க�J! ெபா> எ"ற�ேம எ" உட� ந	,கிற�. ஒேர ஒ/ 
ெபா>யா�தா" ந� ,�ப� இ.தைகய அழிவி�, வ�த�. உ" தா> உ�� வா	க 
எதி� H�-� Uைழ�தா�. உ" த�ைத வ/� ெபா3� அைத� பா�.�+ெகா�ேட 
H�+,� வ�தா" பி"னாேலேய உ" தா5� வ��வி�டா�. ‘எ	ேக 
ேபாயி/�தா>?’ என+ ேக�டா". ‘இ	ேகதா" இ/�ேத"’ எ"றா�. இ�ெபா>ைய& 
சகியாத உ" த�ைத, �"ேகாபி ஆத@", ஓ	கி ஒ/ அைற அைற�� வி�டா" 
அ-ைய� ெப�ற உ" தா>, அ"; �த� உண? அ/�தவி�ைல ப.தா� நா� 
ப+ைகயி� H6�தா�. நா�க� பல ஆயின. எ3�தி/+கவி�ைல. உ" பா�ட" 
எ"னிட� வ��, “உ" மக" ம/மகைள அ-.தானா?” எ"; ேக�டா�. ‘ஆ�’ 
எ"றா� அ�ப" மகC+,� வ/.த� வ/ேமா என அNசி, அைர� ெபா>யாக. 
‘ெதாியா�’ எ"; Aறிேன", அவ� மகைன+ ேக�டா�. அவ" “ஆ�” எ"; 
உ�ைமைய+ Aறி, மைனவி க��"ேன ெபா> Aறியதா�, சகி+க �-யாம� 
ஆ.திர� வ�� அ-.�வி�ேட" எ"; வ/�தி அ3�, அவ" த�ைதயிட� 
ம"னி��+ ேக�டா". உ" தா5� தா" ெபா>ெசா"ன தவ;+காக வ/�தி, உ" 
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த�ைதயிட� ம"னி+,�ப- ேவ�-னா�. உ" த�ைத5�, உ" தாயிட�, தா" 
அ-.தைத மற�� ம"னி+,�ப- ேவ�-னா", அ.த நா� உ" தா> 
அைமதியாக இB?லக.ைத. �ற��வி�டா�! 
 
உ" த�ைத+, இB?லகேம இ/� வி�ட� ேபால. ெதாி�த�. அவC+, மன 
அைமதியி�ைல. ம;மண� ெச>�ெகா�ள எBவளேவா ேவ�-5� உ" த�ைத 
ம;.� வி�டா". அ-+க- அவ" த"ைன� “பாவி! பாவி!” எ"; Aறி+ெகா�ேட-
யி/�தா". அ.த ஆ� ெதாட	,வத�,� அவC� உயி�நீ.தா"! 
 
உ" பா�டேனா, நா" ெசா"ன அைர� ெபா>+காக 3. ஆ�க� எ"ேனா 
ேபசேவயி�ைல. இ�த அைர� ெபா>ைய5� ‘பய��தா" ெசா"ேன"’ எ"; பல 
தடைவ உ" பா�டனிட� Aறி ம"னி�ைப ேவ�-5�, அவ� மரண� 
ப+ைகயி@/���Aட, ம"னி�� அளி+க ம;.� வி�டா�. உயி� பிாி5�ேபா�, 
அவ� ெசா"ன ெசா� எ"ன ெதாி5மா? ‘க�ண�மாைள+ கா�பா�; அவ� �"� 
ெபா> ேபசாேத’ எ"ப�தா" க�J! உன+காகேவ எ" உயி� உட@� ஊசலா-+ 
ெகா�-/+கிற�. என+, இB?லகேம நீதா" நா" ஒ/.திேய உன+, மீதி. ஆ! 
ஒ/ சிறிய ெபா>ைய� ேபசாதி/�தா�, இ+,�ப� எBவள? சிற�பாக 
இ/.தி/+,�? 
 
க� : பா�-! வ/�த.த+க இ&ெச>தி எ" உ�ள.ைத வ/.�கிற� எ"றா7�, 
‘ேகாடாC ேகா-� ேப� மிக எளிதாக+ க/தி� ேபசிவ/கிற ெபா>ைய, மிக� 
ெபாிதாக+ க/தி வா6�� வ�த� ந� ,�ப�’ எ"; எ�J�ேபா�, அைதவிட 
அதிகமாக மகி6&சி உ�டாகிற� பா�-? 
 
பா�- : க�J! இ&சிறிய வயதிேல உன+,� பர�த ேநா+க��, விாி�த 
மன�பா"ைம5� அைம�தி/�பைத+ க� எ" உ�ள� ,ளி�&சியைடகிற�. 
க�ண�மா! நீ ந"றாக இ/.த� ேவ��! 
 
க� : உ	க� வா6.�த� ெபா>+கா� பா�-! ெச�ல.தி" தா5�, எ" 
தாைய�ேபால& சி; ெபா> ெசா�@யி/+க+A�. அத�,& ெச�ல� 
,�றவாளியானா�, நாC� ,�றவாளிதாேன பா�-! 
 
பா�- : அ�ப-ய�ல...க�J ெகா7� ெபா�ைமகைள வி�க+ Aைடேயா ஒ/.தி 
வ�தா�. ெச�ல.தி" தா> 4 ெபா�ைமகைள விைலேபசி எ.�+ெகா� பண� 
ெகா.�வி�டா�. ெச�ல� ஏ3 ஆ�கD+, �"� இ"C� சி;பி�ைளதாேன! 
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அ�ெபா3� அவD+, 8 வய� இ/+,�. ெபா�ைம ஒ"ைற� ெபா�ைம+காாி 
அறியாம� எ.��ேபா> அவ� தாயாாிட� ெகா.�வி�டா�. கைடசியாக� 
ெபா�ைம ஒ"; ,ைறவைத+ க�ட ெபா�ைம+காாி, ெச�ல.தி" தாைய+ 
ேக�டா�. ெச�ல� ெபா�ைமைய எ+க?மி�ைல, த"னிட� ெகா+க?மி�ைல-
ெய"; ெபா> Aறிவி�டா�. 
 
க� : இ� எ�ப- உ	கD+,. ெதாி5�? 
 
பா�- : ம;நா� ெபா�ைம+காாி ெகா7� பா�+,� A�ட.ேதா A�டமாக& 
ெச�ல.தி" H�-�,� ேபானா� அ	, அ�த ஐ�தாவ� ெபா�ைமைய� பா�.� 
வி�டா�. அவ�, அ	ேகேய உ�கா��� ெகா� ெகா7�பா�+க வ/கிறவ�க� 
எ�ேலாாிட�� இ+கைதைய& ெசா�@+ ெகா�-/�தா�. ெச�ல.தி" த�ைத 
ெவளியி� ெச"றி/�� வ�தவ�, மைனவிைய விசாாி.தா�. ‘ெபா�ைம+காாி 
ெசா�வ� ெபா>’ எ"; அவாிட�� ெசா�@வி�டா�. ‘எ� எ�ப-யானா7� 
காைச+ ெகா.�வி, ேபாக��’ எ"றா�. அத�, அவ�, காைச+ ெகா.தா� 
ெபா> ெவளி�ப�விேம என� பய�� ம;.�வி�டா�. ெபா�ைம+காாி5� 
ேபாகவி�ைல. ெச�ல.தி" த�ைத, அவைள விர�-னா�. “தி/�� 
ெப�டா�-ைய மிர�ட �-யவி�ைல. எ"ைன மிர�டவ/கிறீேர!” எ"றா�. 
ெபா�ைம+காாிைய அ-.�வி�டா�. அBவள?தா", ெத/வி� நட�த இைர&ச� 
ஊாி� பரவ. ெதாட	கிவி�ட�. இ;தியி� ேபாVசா� தைலயி�டன�. ெச�ல.தி" 
த�ைத இத�காக. த�டைன5� ெப�றா�. 
 
க� : பா�-! இைதயா நீ	க� ெபா> எ"; Aறினி�க�? ெபா>, தி/�, வNசக�, 
L�, ஏமா�ற�, ஆ.திர�, அ-த-, அவமான� அ.தைன5ம�லவா இதி� 
கல�தி/+கிற�? 
 
பா�- : ஆ� க�ேண! ெபா> உ�ள.ேத ��; ைவ+,�. கைரயா" கா�-ேல ��; 
ைவ+,�. கைறயா" ��றி� Uைழ�தபி" எ@, பா�� �த@யைவக� 
Uைழவ�ேபால, ெபா> உ�ள.தி� �,�தபி" அ���றி� தி/�, வNசக�, L�, 
ெநறிதவற� அ.தைன5� ஒ"ற"பி" ஒ"றாக Uைழ��வி�. 
 
க� : பா�-! இதனா� ெப/	ேக விைள5ேம! 
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பா�- : ஆ� க�ேண! ��றி� எ@5�, பா��� Uைழவைத+ க�வி�டா�, 
க�டவ�க� ��மா விவா�களா? அ��ற� கட�பாைற, ம�ெவ�-கெள�லா� 
Uைழ��, ��ைறேய நாசமா+கிவி�. 
 
க� : ெபா>ைய உ�ள.தி� Uைழயவி�டவ�க� கதி5� அேத நிைலதா" ேபா7�! 
 
பா�- : ஆ� க�J! அதனா�தா" ெச�ல.�ட" ேசராேத எ"ேற". 
 
க� : பாவ�! ெச�ல� இைத ஒ";� அறியா� பா�-! 
 
பா�- : ஆ�. அவ� அறியாம�தா" ெச>தா�. அவ� தா> அ�ேபாேத அவைள+ 
க�-.�. தி/.தியி/+க ேவ��. அவ� ெச>யவி�ைல. அத�, மாறாக அவ� 
தி/�ைட ஆதாி.�, அைத மைற.�� ெபா>ைய5� Aறியி/+கிறா�. அதனா�, 
ெச�ல.தி�,. தா" ெச>த� சாி எ";தாேன ப�? அைதேய அவ� ேம7� 
ெதாட��� ெச>� ெகவா�. பல ,ழ�ைதகD+, அவ�களி" ெப�ேறா�கேள 
ெபாிய பைகவ�களாக இ/�� வ/கிறா�க�. பிற,, ,ழ�ைதகைள யா� எ�ப-. 
தி/.த�-5�? 
 
க� : அ�ப-யானா�, பா�-! பி�ைளக� இளைமயிேலேய ெக�விகிறா�களா? 
 
பா�- : ஆ� க�J! ,ழ�ைதகD+, P"றாவ� வய� நிைற5�ேபாேத அறி? 
வளர. ெதாட	கி விகிற�. அ�ெபா3தி/�ேத அ� உலக.ைத ஆராய?� 
ெதாட	,கிற�. அத" உ�ள� மா� ம;வ�ற�. அ� பட� எ+க� பய"பகிற 
(Plate of photo) உ/வ� பதி?+ க�ணா-ைய� ேபா"றி/+,�. எ� த"ெனதிாி� 
ேதா";கிறேதா அைத அ�ப-ேய த"னி� பதி�பி.�+ெகா�D�. 
 
ேமா� வி�பைத+ க�டா�, ஒ/ ெகா�டா	க&சிைய. தைலயி� ைவ.�+ெகா�, 
‘ேமாேரா ேமா�!’ எ"; A?�. H க�வைத+ க�டா� மணைல+ ,வி.� 
Hக�ட. ெதாட	,�. ,திைர ஏ;வைத+ க�வி�டா�, ,�-&�வாி� 
ஏறியாவ� ,திைர ஒ�- ஆ�. தி�வைத+ க�டா� தி��. மாியாைதயாக� 
ேப�வைத+ க�டா� மாியாைதயாக� ேப��. ெதா�-�பழ+க� �காவைர 
ேபா,�. ,ழ�ைதகளி" ேப&சி@/���, ெசய@@/��� அBH�டாாி" ,ண�, 
நட.ைத �த@யைவகைள எளிதாக அறி�� ெகா�ள எவரா7� இய7�. ஆகேவ, 
ெப�ேறா�களிட.தி� சில தவறான ,ண	க� இ/�தா7�, அவ�ைற� பி�ைளக� 
அறியாதவா; வா6+ைகைய நட.தியாக ேவ��. இ"ேற� பி�ைளகளி" 
வா6?� ெக�. ெச�ல.தி" உ�ள� அவ� தாயி" தவ;தலா� அ3+,� 
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ப�வி�ட�. நீ அவேளா ேச��தா� அ�த அ3+, உ" உ�ள.தி7� 
ப-��வி� எ"ேற எ&சாி+கிேற". 
 
க� : அ� எ�ப-� பா�-, நா	க� இ/வ/� ேச�வதா�, எ" ,ண� அவD+,� 
ப-யா�? அவ� ,ண�தா" என+,� ப-5� எ"; A;கிறீ�க�? இ� ஒ"ைற 
ம�� எ"னா� ஒ�ப�-யவி�ைலேய! ெக�டைத ந�ல� ெவ�லாதா எ"ன? 
 
பா�- : �த@@/�ேத நீ இ�ப-.தா" ேக� வ/கிறா> அத�, விைட இ�தா". 
நீேய ெசா�. ெந/�ைப நீ� ெவ�7மா? நீைர ெந/�� ெவ�7மா? 
 
க� : ெந/�� மி,�தி/�தா� நீ� அழி5�; நீ� மி,�தி/�தா� ெந/�� அைண5�. 
இ�ைலயா பா�-? 
 
பா�- : ஆ� க�J! சாியாக& ெசா"னா>, இதி@/�� எ"ன ெதாிகிற�? 
 
க� : வ@ைம மி,�த ஒ";, வ@ைம ,ைற�த ஒ"ைற வி3	கிவி� எ"; 
ெதாிகிற�. 
 
பா�- : ஆ� க�J; அ�தா" உ�ைம. ந�ல� மி,�தா� ெக�டைத 
வி3	கிவி�. ெக�ட� மி,�தா� ந�லைத வி3	கிவி�. பாேலா ேச��த நீ� 
பாலா,�. நீேரா ேச��த பா� நீராகேவ இ/+,�. இ�ப-.தா" நீ ெச�ல.ேதா 
ேச�வ��; ெச�ல� உ"ேனா ேச�வ�� ஆ,�. அ� ம�ம�ல; ந�,ண.தி�, 
இ3+,� வ@ைம ,ைற?, தீ+,ண.தி�, இ3+,� வ@ைம அதிக� க�J! 
இ�ெபா3� ெதாிகிறதா. உ" ேக�வி எ�ப-�ப�ட� எ";? 
 
க� : பா�-! ந"றாக. ெதாிகிற�. இனி ஐய� இ�ைல. இைவெய�லா� 
உ	கD+, எ�ப-. ெதாி�த� பா�-? நீ	க� க�Wாியி� ப-.தீ�களா? எ"ன? 
 
பா�- : இ�ைலய�மா! எ" கால.தி� க�Wாி ஏ�: ப�ளி� ப-�� இ/�தா7�, 
ந�வா6? வாழ உலக.ைத5� ப-.தாக ேவ�� க�J! 
 
இ&சமய.தி� வ�த, 
 
ெச�ல� : க�ண�மா! கிழ எ"ன உள;கிற�? கிழ.ேதா ச�ைடயா, எ"ன? 
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க� : ெச�ல�! வா! இனிேம� பா�-ைய+ ‘கிழ’ எ"; ேக@யாக� ேபசாேத! 
எ�ேபா�� மாியாைதயாக ேபச+ க�;+ெகா�. கிழக�தா� ந� நா�-" உய��த 
ெச�வ	க�! அவ�களிட� நிைற���ள அCபவ+ ,விய�க� எதி�கால+ 
கிழகளாகிய நம+, இ�ேபா� ேதைவ. கிழ�& ெச�வ	கைள இழ�தா� நா� ஒ/ 
ந�ெச�வ.ைத இழ�தவ�களாேவா�’ ெச�ல�! நா� இ/வ/� ந��ைடயவ�களாக 
இ/+க ேவ�மானா�, நா" ெசா�கிறப- நீ நட�தாக ேவ��. �த@� 
பா�-யிட� ம"னி�ைப+ ேக�க ேவ��. அ.�, நா�ேதா;� ப�ளி� ப-�� 
�-�த��, பா�-யிட� வ�� ப-.�+ெகா�ள ேவ��. நீ ஒ��கிறாயா எ"ன? 
 
ெச�ல� : அ�ப-ேய ெச>கிேற", பா�-! ம"னி5	க� பா�-! நா�ேதா;� 
வ/கிேறா�. எ	கைள வா6.�	க� பா�-! 
 
பா�- : அ�ப-ேய ெச>5	க�. வய� நிைற�தவ�கைள� ேபா�;வ� 
ந�,ண	களி� ஒ"றா,�. நா" இB?லகி�ப� அறி�த சிலவ�ைற உ	கD+,+ 
Aற �-5�. ேவெற"ன ெச>ய�-5�? நீ	க� இ/வ/� ந�லைவகைள எ�ணி, 
ந�லைவகைள& ெச>� ந�வழி யி� நட�� ந�வா6? வா6�� ெச�ல+ 
க�Jகளாக. திகழேவ�� எ"பேத என� ஆைச என+ெக"ன! கா, வா! வா! 
எ"கிற� ... எ"ேறா ஒ/ ேநர.தி�... 
 
ெச�ல�� க�J� : பா�-! பா�-!! அ�ப-& ெச>�விடாதீ�க�. எ	க� 
,ழ�ைதகைள5� க� வா6.திவி� அ��ற�தா" பிாியேவ��. 
 
பா�- : உ	க� எ�ண� வ@ைம மி,�ததாக இ/+,மானா�, அ�ப-ேய 
நைடெப;�. ேநர�, ஆகிற�. ேபா>� ப-5	க�. 
 
இ/வ/� : வண+க� பா�-! வண+க�! 
----------  

4. 4. 4. 4. உட" ெச�வ�உட" ெச�வ�உட" ெச�வ�உட" ெச�வ�    
 
ந�வா6?+, இ"றியைமயாத� உட� நல�. உட�ைப� ெப�ற ம+க� அைத� 
பா�கா+க ேவ�ெம"ப� அறிைவ� ெப�றவ�களி" க/.�. “ேநா> வராம� 
த�பவ" அறிஞ", வ�� த�பவ" மனித": வ��� த+காதவ" பிண�” 
எ"ப� ��ெமாழி. ம+க� �ய"றா� ேநா> வராம� த.� வாழ�-5�. அத�, 
நீ	க� ெச>ய ேவ�-ய ஒ"; உ�J� உணவி7�, உட@" உைழ�பி7� 
சிறி� க/.ைத& ெச7.�வ�தா". 
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“பனி அதிகமாயி/�தா� ெவளியி� தைல நீ�டாேத எ"; �.திமதி ெசா�7� 
ெப�ேறாைர� பா�.தி/�X�க�. ஏ"? பனி எ"றா� அBவள? ெபா�லாததா? 
அ�ல� பய	கரமானதா? ஒ";மி�ைல. ந"றாக� பனியி� திாியலா�. மைழயி7� 
நைனயலா�. கா�றி7� அ-படலா�, ஆனா�, ஒ";; நீ	க� ெவயி@7� 
கா>�தி/+க ேவ��. நா�ேதா;� ஒ/ மணிேநர� ெவயிைல. தா	,� உட�� 
ஒ/ மணி ேநர� பணிைய5�, ஒ/ மணி ேநர� மைழைய5� தா	,�. ெவயி�படாத 
,ழ�ைதகளி" உட�பி�, உட� நல� இளைமயிேலேய இ-�� ,�-&�வராகி� 
பிற, ம�ணாகி, மைறவாகி� ேபா>வி�. 
 
ெவயி@� நா�ேதா;� அைலகி"ற ம+களி" உடைல+ கா�;� மைழ5� 
க�பனி5� வள�.� வ/கி"றன. இB?�ைமைய& சி�Y� ம+களிட.ேத 
காணலா�. க� ெவயி@� கா தி/.தி, ம�ெவ�-, 
 
உ3� உ� வா3� ஆ� ம+கD�, பி�ைளைய� ெப�ற அ"ேற ேச�றி� இற	கி 
நா�; ந� ெப� ம+கD�, ஆைட5� அைரஞாJமி"றி ஓ- விைளயா� 
,ழ�ைதகD�, த	க� த	க� உட�ெச�வ.ைத நகர ம+கD+, ந", கா�- 
வ/கிறா�க�. 
 
ெவயி�, மைழ, பனி, கா�; ஆகிய நா",� ம+க� உட7+, உ;தி ெச>5� 
இய�ைக& ெச�வ	க�. இவ�;� ெவயிைல @ல+கி, P"ைற ம�� ஏ�றா� 
உட� நல� ெகடாம� எ"ன ெச>5�? மனித" ஒ/வேன மைலேபா"ற 
இ.தவ;கைள& ெச>கிறா" வில	,கD�, பறைவகD� இ.தவைற& 
ெச>வதி�ைல. அைவ நா"ைக5� பய"ப.தி+ெகா� உட�ெச�வ.ைத5� 
பா�கா.� வ/கி"றன. 
 
“உண? உட7+,. ேதைவ” எ"ப� பல/� அறி�த ஒ";. ஆனா�, “உணைவ 
உ�J� உட7+, உைழ��. ேதைவ” எ"பைத& சில� அறியா�க�. சி�Yாி� 
வா3� ம+க� உண?+காக உைழ.�. தீர?� உைழ��+காக உ� தீர?� 
ேவ�-ய க�டாய வா6+ைகயி� உழ"; வ/கி"றன�. அவ�களி" வா6+ைக+ 
க�டட��, உட�நல& ெச�வ�� உைழ�பி" மீேத க�ட�ப�-/+கி"றன. 
அதனா�, அவ�க� வி/�பியெத�லா� உ�கிறா�க�; ேவ�-ய அள? 
உ�கிறா�க� “உ�ப� ெசாி+க உைழ�ப� �ைண ெச>கிற�” எ"பைத 
உைழ�பாளிகளாகிய சி�Y� ம+களிட.தி�தா" காண �-கிற�. உைழ+கா� 
உ�Jகி"ற ம+க� நகர வா6வி� பல/�. அவ�க� “எைத உ�ணலா�? 
எBவள? உ�ணலா�?” என ஆ	கில ம/.�வ�களிட� ேத-& ெச"; ேக�ப��, 
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அவ� �/வி ஆரா>�� பா�.�, எைடயி� நி;.� , கா�வாசி உணைவ அைரவாசி 
ேவகைவ.�, ெசாி+,� ம/��ட" ேச�.� உ�ண& ெச>வ�� வழ+கமாக� 
ேபாயி�;. 
 
ெசாி+,� ம/��ட" உண?� ேச��� மனித" வயி�றி� ேபானா�தானா 
ெசாி+,�?உயிர�ற இய�திர.தி� ேபா>& ேச��தா7� ெசாி.�வி� எ"பைத 
இ�ேபா� எவ/� ந", அறியலா�. ‘உைழ�� ஒ"ேற உணைவ& ெசாி+க& ெச>5� 
ம/��’ எ"பைத உட�ெச�வ� வி/��� ம+க� அைனவ/� உணர ேவ��. 
உைழ.� உ�ணாத எவ/�, உட�ெச�வ.ைத� ெபற �-யா� எ"ப� �-? 
க�ட� ெப�ற �-வா,�. 
 
ெபா/� ெச�வ� ேதட �ய�சி ேதைவ; உட�ெச�வ� ேதட� பயி�சி ேதைவ. 
உட�பயி�சியி"றி உட�ெச�வ.ைத� ெபற �-யா�. உட�பயி�சி எ"ற�� 
த�டா�, கரலா+க�ைட, எைட+,�, ைக+,� �த@யைவகைள 
நிைன.�+ெகா�ள ேவ�டா�. உட�பயி�சி+, அ�?� ேதைவதா". ஆனா�, 
அைத�ப�றி& ெசா"னா� ேசா�ேபறிகளி" கா�களி� அ� Uைழ5மா? Uைழயா� 
நா" ெசா�ல வ�த உட�பயி�சி ேவ;. அ� உ" ேவைலகைளயாவ� நீேய ெச> 
எ"ப�தா". 
 
அவரவ� ேவைலகைள அவரவ� ெச>வத"Pல� ஒ/ உட�பயி�சி ெச>� �-கிற�. 
உ" ேவைலகைள, நீேய ெச> எ"பத�,� பிறைர+ ெகா� ெச>� ெகா�ளாேத 
எ"ப� ெபா/�. அதிகாைலயி� எ3�தி/. உன� ேபா�ைவைய ம- ப+ைகைய. 
த�-& �.�; அைத இ/+,மிட.தி�, ெகா�ேபா> ைவ! கிணறாக இ/�தா� 
நீைர நீேய இைற.�+ ,ளி ,ழாயாக இ/�தா� ,ளி+,� அைற+, நீைர+ 
ெகா�ேபா>+ ,ளி ஆ;, ,ள	களானா� விைர�� நட�� ெச�! உ" 
ஆைடகைள நீேய �ைவ இ�லாவி-� தைலைய. �வ�-ய ��ைடயாவ� நீேய 
கச+கி+ காய ைவ. உன+, ேவ�-யைத நீேய ேபா> எ! இBவா; 
மைனவிைய5�, ம+கைள5�, அவரவ� ேவைலகைள� பிற� �ைணயி"றி& 
ெச>5�ப- பழ+,! 
 
,ைற�த Iர.தி� ெவளியிட	கD+,& ெச�ல ேவ�மானா� நட��ெச�! 
பி�ைளகைள5� விைளயா�+ கா�- நட.தி& ெச� எளிதி� I+க+ 
A-யைவகைள நீேய எ.�� ேபா! �க3+,� ேபா��டைர+ A�பிவைத5�, 
ெப/ைம+, வ�- ஏ;வைத5� ஒழி! ைக.த-ைய, தைல�பாைகைய. I+க ஆ� 
A�பி� ம+கைள+ க� நைக! அ� அவரவ� ேவைலகைள அவரவ� ெச>ய. 
�ைண ெச>5�. 
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உ" ேவைலகைள நீேய ெச>வதா�, உட� வ7�ெப�; உ;தியாகி வ/�. 
க�பைனய�ல; ��;� உ�ைம இB?�ைமைய ேவைல+கா�கD+, உ�ள வ7, 
பசி, உற+க� ஆகிய இ�P";� H�+கார�கD+, இ�லா தி/�பதி@/�ேத 
ந", அறியலா�. 
 
க�ைரயி" க/.��, அத" �-?� ஒ"ேற ஒ";; அ�, உன+, நீேய 
ேவைல+காரனாக மா; எ"ப� தா". உட�பயி�சி ெச>யாத ம+க� Aட த� 
ேவைலகைள. தாேம ெச>வத"Pல� ஓ� உட�பயி�சிைய& ெச>� விட �-5�, 
இர�� ெச>யாத ம+க� உடைல� ெப�றி/+கலா�; ஆனா�, அவ�களா� உட� 
ெச�வ.ைத� ெபற �-யா�. பிற ெச�வ	கைள. ேத�"ேன உட� ெச�வ.ைத. 
ேத	க�. ஏெனனி� ேநாய�ற வா6? ஒ"ேற ,ைறவ�ற ெச�வமா,�. 
--------- 

5. 5. 5. 5. தி�� ெச�வ�தி�� ெச�வ�தி�� ெச�வ�தி�� ெச�வ�    
 
“தி/” எ"ப� அழ,, I>ைம, உ�ைம, உய�?, நிைற? என� ெபா/�ப�. 
‘ெச�வ�’ எ"ப� ‘ெபா/ைள’+ ,றி+,� ெபா"C� மணி5� உ�ளவைரேய ம+க� 
‘ெச�வ�’ என+ க/�கி"றன�. 
 
‘தி/’ ெச�வ.தி" அைடெமாழி ஆகேவ, தி/& ெச�வ� எ"ப� அழகிய ெச�வ�, 
I>ைமயான ெச�வ�, உ�ைமயான ெச�வ�, உய��த ெச�வ�, நிைற�த ெச�வ� 
என� பலவைகயாக� ெபா/�ப�, இ.‘தி/’ைவ� ெப�ற ெச�வ� எ�? ெபா"C� 
மணி5மாகிய ெபா/� தானா ெச�வ�? இ�?� ‘ெபா/�ெச�வ�’ என+ 
Aற�பவதனா�, ெபா/D+, ேவறாக ஒ/ ெச�வ� உ� எ"றாவ� ெச�வ� 
பலவைக�ப� எ"றாவ� எ�ண இட� ஏ�பகிறேத! 
 
இ�த ஐய�பா மணி+,� �.�?+,� ஏ�ப�ட�. “எ� ெச�வ�!” எ"பைத 
அறியேவ�� எ"ற �-?+, இ/வ/� வ�தன�. மணி5� �.�?� ந�ப�க�. 
மணி பண+கார+ ,�ப.ைத& ேச��தவ". �.� பரம ஏைழ. ஆனா7�, இ/வ/� 
அறிவாளிக� ஆனதா� இவ�கD+,� ந�� ஏ�ப� வள��� வ�த�. ஒ/நா� 
மணி த" த�ைதயிட� ெச"றா". தா" �.�?ட" ெச"; ெச�வ� ேத- 
வ/வதாக+ Aறி, விைட5� ெப�;� ெபா/D� ெப�;� �ற�ப�டா". 
 
இ/வ/� பல ஊ�கைள& ��றின�; பலவிட	களி� ேத-ன�. �-வி� ஒ/ 
ம"னனி" மாளிைகைய+ க� மகி6&சி5�றன�. மிக?� விைல5ய��த 
ெபா/�க�, ேமைசக�, நா�கா@க�, த�த+ க�-�க�, பN� ெம.ைதக�, ப� 
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விாி��+க�, எளிதி� உ/� வ/� நிைல� ெப�-க� எ";மைசயாத இ/��� 
ெப�-க�, �.�+க�, பவள	க�, ெபா�க�-க�, மணி+,விய�க�, சாிைக 
உ��+க�, ைவர நைகக�, ெவ�ளி+ ேகா�ைபக�, விைளயா� ,ழ�ைதக�, 
அாிய நில	க�, அழகான வ�-க�, ஆக�, மாக�, யாைனக�, ,திைரக� 
அைன.�� க�டன�. 
 
மணி : �.�! இ�த இட.தி�தா" ெச�வ� நிைற�தி/+கிற� நா� பலநா�, பல 
விட	களி���றி அைல�தா7�, �-வி� நிைற�த ெச�வ.ைத+ க� ெவ�றி 
ெப�ேறா� என மகி6�� Aறினா". 
 
�.� : ‘ந�பா! அவசர�படாேத! இ	ேக ெச�வ�� இ�ைல; அ� நிைறய?-
மி�ைல? நா� ெவ�றியைடய?மி�ைல’ என மிக� ெபா;ைமயாக+ Aறினா". 
 
மணி : ‘எ"ன?’ என விய�� வினவினா". 
 
�.� : “அர�மைனைய& ��றி& ��றி வ�ேதாேம? அைற அைறயாக� பா�.� 
வ�ேதாேம! எ	ேகC� ஒ/ <� நிைலய.ைத+ க�ேடாமா? இ�ைலேய!” எ"றா". 
 
மணி ெபாி�� ெவ�கினா". ஆ�. அ� இ	, இ�ைல ெச�வ� இ/வைக�ப�. 
அைவ �ைறேய க�வி& ெச�வ�, ெபா/�ெச�வ� என� ெப;� என மணி �"� 
ப-.தி/�தா" அ� இ�ேபா� அவCைடய நிைனவி�, வ�த�. வ/�தினா". 
ம;ப-5� ெச�வ.ைத. ேத- இ/வ/� ேவ�Y�கD+,� �ற�ப�& ெச"றன�. 
 
ம�ேறா� ஊாி� ஒ/ ெப/Nெச�வCைடய மைனயி� அழகான <� நிைலய� 
ஒ"; அ/ைமயாக அைம+க� ெப�றி/�பைத அறி��, இ/வ/� அ	,& ெச"; 
த	கி இ/�தன�. அ.த நா� 
 
மணி : �.� கைடசியாக நா� உ�ைம& ெச�வதைத இ	, 
க�வி�ேடவம�லவா? எ"றா". 
 
�.� : ‘இ	,� ெச�வ� இ�ைலேய? எ" ெச>வ�’ என வ/�தி+ Aறினா". 
 
மணி : ‘எ"ன?’ என விய��ட" வினவினா". 
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�.� : இ�<� நிைலயமான� இ�மாளிைகயி� வ/வா�+,� ேபாவா�+,� 
கா�சி&சாைலயாக ைவ+க�ப��ளேதெயாழிய, இ&ெச�வன� உ�ள.தி� ஒ/ 
<லாவ� இட� ெபறவி�ைலேய? ஏ� இவC+,& ெச�வ�? எ"றா". 
 
மணி ெபாி�� ெவ�கி+ கல	கினா". ‘ெபா/�க� அழிவைத�ேபால <�கD� 
அழிய+ A-யைவேய. க�ற க�விேய எ";� அழியா& ெச�வமா,�’ என மணி 
�"� ப-.தி/�தா". அ� இ�ேபா� அவCைடய நிைனவி�, வ�த�. இ/வ/� 
உ�ைம& ெச�வ.ைத. ேதட அ.த ஊ� ெச"றன�. 
 
ப+க.தி7�ள ஒ/ சி�Yாி�, ெப/� பண+காரரான ஒ/வ� ெபாிய <� நிைலய� 
ஒ"; ைவ.��ளாெர";� அ�<�களி� ெப/�பா"ைமயானைவ அவ� 
ப-.தைவேய எ";� அறி�� இ/வ/� அ	,& ெச"; த	கி இ/�தன�. ம;நா� 
ெபா3� �ல��த�. மணி+, ெவ, மகி6&சி. த" ந�பைன ேநா+கி, ‘�.� ெச�வ� 
இ	, �3 உ/ைவ� ெப�றி/+கிறத�லவா?’ எ"; மகி6ேவா வினவினா". 
 
�.� : ‘ந�பா, ெச�வ� இ	, இ/�தா� தாேன அைத�ப�றி5�, அத" �3 
உ/ைவ� ப�றி5� ேபசலா�? ெச�வ.ைத. ேத-�ேபாகிற நம� வழியி� ஏேதா 
,ைறயி/+கிறதாக+ கா�கிேற"’ எ"றா". 
 
மணி : ‘எ"ன?’ என வ/�தி+ ேக�டா". 
 
�.� : ‘இவ� ஒ/ �.தக� G&சி. அBவள?தா". க�றறி�த ெபாிேயா�களிட� உ�ள 
உ�ைமகைள+ ேக� அறியேவ�� எ"ற உண�&சி சிறிேதC� 
இவாிடமி�ைல. இனிேயC� ஏ�ப� என எ�Jவத�,� இ�ைல. ஏ� 
இவ/+,& ெச�வ�?’ எ"றா". 
 
மணி ெபாி�� ெவ�கி, கல	கி, வ/�தினா" . ‘ெச�வ.�� ெச�வ� ெசவி&ெச�வ�; 
அ&ெச�வ� ெச�வ.�� எ�லா� தைல’ எ"; மணி �"� ப-.தி/�தா". அ� 
இ�ேபா� அவCைடய நிைனவி�, வ�த�. கைள�� அவC+, அதிகமாயி�;. 
எ"றா7� உ�ைமயான ெச�வ.ைத. ேதட அவC�, �.�?� அBSைர வி�� 
�ற�ப�வி�டன�. 
 
அ.த ஊாி� அ/ைமநாத� எ"ற ஒ/ ெப/� பண+கார� <� நிைலய� 
ைவ.��ளா� எ";�, ந", க�றவ� எ";�, ேக�வியறி?� நிைறய� ெப�றவ� 
எ";� மணி அறி�� �.�?+,� அறிவி.தா". இ/வ/� அ	, ெச";, 
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அவேரா உைரயா- அ"ைற� ெபா3ைத+ கழி.தன�. தா" ேக�வி� ப�ட 
அைன.�� உ�ைமயாக இ/+க+ க�ட�� ம�ட�ற மகி6&சி ெகா�டா" மணி. 
 
மணி : ‘ந�பா! இவாிட.தி� நிைற�த ெவ�வ� இ/�பதாக நா� 
க�வி�ேடாம�லளா?’ எ"றா". 
 
�.� : ந�பா! ெச�வ.ைத. ேத- அைலகி"ற நா� அைதவி� ெவ,Iர� விலகி, 
இBவிட� வ�தி/+கிேறா�. நா� ெச�வ.ைத+ காJ� பாைதயி� ெச�லேவ 
இ�ைல என வ/�தி+ Aறினா". 
 
மணி : ‘எ"ன?’ என ஏ	கி+ ேக�டா". 
 
�.� : ‘இ�மனித" க�ற க�வி5�, ேக�ட ேக�வி5� இவCைடய ஒ3+க.தி�,& 
சிறி�� �ைண ெச>யவி�ைல. ஓ�ைட& ச�-யி� ெச�வ.ைத ேத-னா7� 
ேதடலா�; ஒ3+கம�றவனிட.தி� ெச�வ.ைத. ேத-, ெச�வ.ைத ெந/	,வதாக 
எ�ணி, ெச�வ.ைத வி� ெவ, தார� விலகி இ	, வ��வி�ேடா�. இனி வழி 
தி/�ப ேவ�-ய�தா"’ என+ Aறினா". 
 
மணி : ஆ6�த சி�தைன ெச>தா". ‘ஒ3+க� உயிாிC� ஒ�ப�ப�’ எ"; மணி 
�"� ப-.தி/�தா" அ� இ�ேபா� அவCைடய நிைனவி�, வ�த�. ெபாி�� 
ெவ�கி, கல	கி, வ/�தி மய	கினா". �.�ைவ ேநா+கி, ‘ந�பா வழி தி/�பி 
நட�ேபா� வா!’ என அைழ.தா". இ/வ/� அBSைர வி�� �ற�ப�& ெச"ற 
வழிேய தி/�பின�! 
 
மணி : ‘ந�பா! ந�மா� ெச�வ.ைத+ காண �-5மா’ எ"றா". 
 
�.� : ‘ஏ" �-யா�? �ய"றா� �-5�’ எ"றா". 
 
மணி : ‘ந�பேன! உ"னா� �ய"; காண �-5மா?’ 
 
�.� : ‘�ய"றா� �-5�. ஆனா�, நாேனா பரம ஏைழ. ஒBெவா/ நா� 
உண?+,� உைழ.�. தீர ேவ��. எ�த ஏைழ+காவ� சிறி� உண?� 
ெகா.தாக ேவ��. ேநா>வா>�ப�ட என� ெப�ேறா/+,� �ைண இ/�தாக 
ேவ��. இைவகைள வி�& ெச�வ.ைத. ேதட, �ய�சி ெச>ய, என+,� 
ெபா3� ஏ�? எ"றா" 
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மணி : ‘ந�பா! உ"னா� �-யாத ‘அ�’ எ"னா� �-��வி�ட�. நா" 
ெச�வ.ைத+ க�வி�ேட"’ எ"; Aறினா". 
 
�.� : ‘ஆ! உ�ைமயாகவா? என+,+ கா�ட மா�டாயா?’ எ"றா". 
 
மணி : ‘நா" க�ட� ம�ம�ல, அ� எ" ைகயி7� அக�ப�+ ெகா�ட�’ என+ 
Aறி, �.�வி" இ/ ைககைள5� ெக�-யாக� பி-.�+ +�களி� ஒ.தி+ 
ெகா�, க�ணீைர உ,.�, ‘�.�! நீேய ெச�வ�’ எ"றா". 
 
�.� : ந�பேன! ந"றாக+ கா�-னா>. ந",. க� ெகா�ேட" நீேய நிைற�த 
ெச�வ� என+ Aறி மா��ற. த3வி+ ெகா� மகி6&சியைட�தா".  
 
மணி : ‘நீ ஒ3+க.தி� சிற�தவ", உ"Cட"தா" பழகேவ�� எ"; எ" த�ைத 
அ-+க- A;வ�� அ&ெச�வ.ைத இ";தா" �3�	க�ேட"’ எ"றா". 
 
�.� : ‘நீேய ெச�வ.தி" உயி�! இய�பாகேவ ெச�வ.தி� சிற�த ,�ப�! உ" 
த�ைதேயா ெப/Nெச�வ�. ந", க�றி/+கிறா>. ேக�வி அறி?� ெப�றி/+கிறா> 
ஒ3+க.தி�,� �� உயி� ெகா.�� ேபா�;கிறா>! உ"ைன வி�& ெச�வ� 
ேவறாக எ	கி/+,�?’ என+ Aறினா". 
 
மணி : ந�பா! விைளயாட ேவ�டா�. ஒ3+க.தி�, உைறவிடமாகிய 
உ"னிடமி/�� என� அறி? இ"; �திய ஒளிைய� ெப�றி/+கிற�. இ"C� சில 
ஐய	கD+,� பதி� ேவ��, தய?ெச>� A;. ஒ3+க.தி7� சிற�த ெச�வ� 
உலகி� இ�ைலய�லவா? 
 
�.� : ஆ�! ம+க�பிறவி+, ஒ3+க� ஒ"ேற சிற�த��, நிைற�த��, 
உய��த�மான ெச�வ� ஆ,�. ஒ3+கம�றவ� ‘ம+க�’ எ"; ஆகா�. அவைர 
மா+க� எ"ேற அறிஞ� அைழ�ப�. 
 
மணி : ‘அ�ப-யானா�, ெசவி& ெச�வ.ைத& ெச�வ� எ"ற� எ�ப-?’ 
 
�.� : ஒ3+க��ள ஒ/வ/+,.தா" ேக�வி5� ெச�வமா,�. ஒ3+கம�றவ" 
ேக�ெட"ன? ேகளாதி/�ெத"ன? ஒ3+கமி�லாதவ" ேக�வியி/+கிறேத, அ� 
ேக�வி எ"றாகா�; அ� ‘ெசவிட" காதி� ஊதிய ச	,’ எ"றா,�. 
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மணி : ‘அ� சாி க�விைய& ெச�வ� எ"ற� எ�ப-?’ 
 
�.� : ‘ஆ� : ஒ3+க��ளவ" க�ற�தா" க�வி ஒ3ககம�றவ" க�ற� 
க�விய�ல. அ� நீ�ேம� எ3திய எ3.�!’ மணி: ‘ெபா/D� ெச�வம�லேவா?’ 
 
�.� : ‘இ�ைலெய"ற� யா�? ஒ3+க� உைடயவனிட.தி� இ/+,� 
ெபா/D+,.தா" ெச�வ� எ"; ெபய�. ஒ3+கம�றவனிட.தி� இ/+,� 
ெபா/D+,& ‘ெச�வ�’ எ"; ெபயர�ல அ� அவCைடய தீய ெசய�கD+,� 
பய"பவதா� ெகா�டவைன+ ெகா�7� ெகாவா�’ எ"ேற ெபய� ெப;�. 
 
வழி�ேப&� ஒ/வா; �-�த�. மணி5� �.�?� H�ைட அைட�தன�. மணியி" 
த�ைத இ/வைர5� மகி6&சிேயா வரேவ�;, ‘எ	ேக, ேத-ய ெச�வ.ைத+ 
கா�	க�?’ எ"றா�. இ/வ/� நட�தைவகைள+ Aறின�. �.� மணிைய& 
‘ெச�வ�’ எ"றா" மணி �.�ைவ& ‘ெச�வ�’ எ"றா�. ‘நீ	க� இ/வ/ேம 
ெச�வ	க�’ என மணியி" த�ைத மனமகி6�� இ/வைர5� இ/ ைககளா7� 
த3வி+ க�ணி/,.தா�. “ெப;மவ�;� யாமறிவதி�ைல அறிவறி�த ம+க� 
ேபற�ல பிற” எ"ற ,ற�பா அவ�+, நிைன?+, வ�த�; மகி6�தன�. �.�வி" 
தா> த�ைதயைர5�. த"ேனா வ�தி/+க& ெச>�, �.�ைவ. த" ம/மகனாக?� 
ெப�;, உ�ைம& ெச�வ	கைள� ெப�ற அ&ெச�வ� உய��த ெச�வராக+ 
கா�சியளி+கி"றா�. 
 
இBவரலா; நம+, அறிவி�பெத�லா�, ‘ஒ3+கேம உயாிய ெச�வ�’ எ"ப�தா", 
‘தி/’?�, ஒ3+க��ள விட.தி�தா" இ/+,�. ஒ3+க� ேவ;, தி/ ேவ; அ�ல 
ஒ3+கம�றவ�களி" ெதாட�ைப, ‘தி/ நீ+க� ப�டா� ெதாட��’ என+ A;வ� 
அறிஞ�. 
 
�-வாக நா� அறி��ெகா�ட� எ"னெவனி�, ‘ஒ3+கேம �த� ெச�வ�; 
ம�றைவ �ைண& ெச�வ	க� ; இைவ அைன.�� ேச��தேத தி/&ெச�வ�” 
எ"ப�தா". இத"ப- மணி5�, �.�?� தி/&ெச�வ� ெப�ற தி/& 
ெச�வ�களானா�க�. 
 
த�பி! நீ தி/&ெச�வனாக இ/+க ஆைச�ப. த	ைகேய! நீ தி/&ெச�வியாக இ/+க 
வி/��. நம� ,�ப� தி/&ெச�வ� ெப�ற ,�ப� எ"ப��, நம� வா6? 
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தி/&ெச�வ� ெப�ற வா6? எ"ப��, நம� நா தி/&ெச�வ� ெப�ற நா 
எ"ப��, எ"ெற";� உன� நிைனவி@/+க��. 
 
வாழ�� தி/&ெச�வ�! 
 
வளர�� தி/&ெச�வ� ெப�ற ,�ப	க�! 
 

-------xxx------ 
 
 
 
 
 
 


