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ெபணி ெபைம
அ ல

வாைக ைண (1927
(1927)

Source:
ெபணி ெபைம (அ ல ) வாைக ைண
நவசதி ஆசிாிய தி வி. கயாணதர தயா
யாதத
சா

அ

ட", இராய$ேப&ைட, ெசைன

1927
உாிைம பதி( ெச)ய$ப&ட , விைல *. 2.
----------ைர
உலக" ெப ஆ எ." இபாலா/" ஆ க$ப&0கிற . இர23
ேசத ஒேற உலக" எப . இ5விர2" ஒறி இய6கினாலறி உலக"
ந வழியி

நைடெபறா . ெப தாயாகலா, ெபணல ெபாி " ஓ"ப$

ெபற ேவ2". ெபணல ஓ"ப$படா விடதி ேவ9 எ5வித நல." நிலவ
அாி . ஒ நா&2 நல அநா&2$ ெபமக: நிைலைய$ ெபா9 நி;கிற .
இநாளி ெப=லகி பலதிற >ைற பா2க: ேதாறியிகிறன.
அைவக?: இர2 சிற$ பாக >றிகதகன. ஒ9 சிறி " நாகாிகமி றி சில
விட6களி

ெப இளி

@கிகிட$ ப ; ம;ெறா9 "பAத நாகாிக""

எ." ேப)> சில விட6களி ெப இைரயாகி வாைவேய
>ைல ெகா:வ . இசாரா" ஒA6>$ப&2$ ெபணா) உலகி;>$
பயபட ேவ2".
நம நா&0 இைடகாலதி ஏ;ப&ட க&2$ பா2க: ெப=லகி
ெபைமேக ேக2 Cதன . அக&2$பா2க: ெபமகைள க லா)
மணா) நைட$பிணமா) ெச) வி&டன. ேம நா&0 இதைக
ெகா26க&2$பா2க: இ ைலேய.", ஆ2$ " பAத நாகாிக"" எ."
அலைக ெப ைமயி இைறைமைய கவ நி;கிற . அநா&2$
ெபணறிஞ பல தா)ைம$ேப;ைற இழி ெவனகதி வாத க
நிலவா விட தி

2. தா)ைம

இைறைம எ6ஙன" நில("? இ$ "பAத நாக ாிக" " உலைக

வள>மா ? ேத)>மா?

இகாலதி

ெபைமக=:ள தா)ைமையF", தா)ைமக=:ள

இைறைமையF" மக: வாவி

உணரதக

ைறக: காண$ெபற ேவ2".
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அ

ைறக: காண உலகி

ய;சி

வ6க$ப&0 கிற .

ேம நா&டறிஞ சில ெபைமைய$ப;றிF" தா)ைமைய$ப;றிF" அாிய G
பல எAதி வகிறா. அG களி உ&கிடைக ெபாி " நம நா&2$ பைழய
அக$ெபா: G களி உ&கிட ைக> அர ெச)த க2 யா
கழிேபவைக எ)த
அவ அறிவி

உ2. நமக: எவராயி.", அவ யா2 உைறயி.",

ஒேர க

அ"ப

இய H.

நம நா&2$பழைம இ$ெபாA ேம நா&0 ப ைமயாக உெகா:கிற .
பழைம H ைமF தா6க இய H. பழைம>" H ைம>" ெபாளி
ேவ;9ைமயி ைல;
ேதா;றதிேலேய ேவ;9ைம H2. ெபா தைம> எ$ெபாA " அழி
வி ைல எ." நியாய" ஈ2கத;பால . " ைன$ பழ" ெபா&>"
ைன$ பழ" ெபாேள - பிைன$ H ைம>" ேப ம$ ெப;றியேன " என
றா வாதJர0க?". நம நா&2$பழைம எ." உயி த;கால ேம நா&2$
H ைம எ." உட தா6>" ைறயி தமிெமாழியி G பல யாத
கால கிையத ெதாடா>". அதைக G களி இறியைமயா ைமைய
ெசா ல(" ேவ2ேமா?
ெப ெபைம ேப" பK இ ேபா ெவளிவர மிக அவசிய". நதமி
நா&0 ெப ைண$ப;றிய சில G க: ெவளிவ ல(கிறன. அைவக?:
ெப"பாைமயன இைடகாலதி ேதாறிய அட> ைற G களி எதிெரா
களாக விள6>கிறன. சில G க: காமெவறி L& ட 0ய ைறயி
எAத$ப&0கிறன. இைவ ய லாத G க: எAதிய அபக&> என
வணக" உாியதாக.
பழைமF" H ைமF" விரவ, ஒ /"வைக ய9, "ெபணி ெபைம அ ல
வாைக ைண" எ." இG

எA தலாேன. இG , ெபைம தா)ைம

இைறைம எ." $ெபாைள தலாக உைடய . இ"@9" ைறேய G
உட உ:ள" உயிராக அைமதிகிறன. இ"@9 த னி96 கிள"பிய
கவ2க?" ேகா2க?" G பிற உ9$Hகெளக.
ெப பிறவியி விAமிய ேநாக", அபா

ஒ வைன மண , ஒA6>$ப&ட

இ லற" நடா வதி நிைறேவ9ெமப G திரட ெபா:. இய;ைக
வாவினி9" வAவி ெசய;ைக$பாழி விAவதா விைளF6 ேக2க:
இG;க விளகமாக இத$ப&0கிறன. அற" அH அ: தய
வ;றி;>$ ெப உைறF: எப இG ெதளிவாக எ2  கா&ட$
ப&0கிற . ஒதி ஒவ.ட." ஒவ ஒதிFட." வாA" உயாிய
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ஒAக மண" இG

யா26 கம

ெகா0>".

இG உ:ளகிடைகைய Hணர வி"Hேவா Gைல ;9" ப0 $
பா$பாராக. ஆ6கா6ேக சில ெபா: க2 Gைல$ப;றி ஒவித 0த க
ேகாடலாகா . ஓாிடதி ஓ ஐய$ெபா: கா&சி யளி>". அ5ைவய நீக$
ெபா: ம;ேறாாிடதி மிளி". ஆகேவ Gைல ;9" வாசி>மா9 அ
பகைள ேக&2ெகா:கிேற.
இய;ைகவா(, ெசய;ைக தா(, உடேலா"ப , மலசிக ,

டா

ெவாAகதா விைளF6 ேக2க: ேபாற ெபா:க: G ஊேட ஊேட சில
விட6களி ெப)ய$ப&0கிறன. அைவ " றிய
9" " ேநா>ட
ெப)ய$ப&டனவ ல எபைத 14", அைவ அPவாத" எ." நியாய" ப;றி$
ெப)ய$ ப&டனெவபைதய ெதாிவி  ெகா:கிேற. ஒ ெபா:
ஒ5ேவாாிடதி ஒ5ெவா >றி$ Hட ஒ5ெவா வித விளக" தயன
ெப;றி த

G;க காணலா". ஒேர ெபா: இட  ேக;ற விளக",

ெதளி(", ைறF", இையH", க", ெபக" ெப9" வழியி
விட6களி ெபாறிக$பட ஒவித GமரH. எ
G எளிய நைடயி எAத$ப&0கிற .

பல

லா>" பயப2 ைறயி

ெப ெபைம ெபறி நா2" ெபைம ெப9" எ.6 க ெகா2
சிறிேயனா

எAத$ெப;ற இG;க >;ற6 >ைறக?ளேவ , அைவகைள

அறிஞக: ெபா9த:வாகளாக.
ெசைன, 25-6-27.)

தி. வி. கயாண தர.

-------------ெபா அடக
1. ெப ஆ

5. இைறவழி

2. ெபணி தைம

6. இய;ைக அற"

3. ெப=ாிைம

7. திமண"

4. ெப வள$H
------------1. ெப ஆ
(ெப ஆ வ0வ" – தாவர6க&> உயி" ெப ஆ ேவ;9ைமF" உைம.
உலக" காாியமா காரணமா எப

– உ:ள

ேபாகா

இ ல

வரா

– கட(ளி

ெபைமF" ஆைமF" – கட(: தா) தைத – ெப ஆ P&ப" – ெபௗதிக"-
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ெப ஆ சதி இய

– தைம ெப; ெவ"ைம ஆ-ெப நிற" – சதிர Cாிய

கைலக: – சதி சிவ" – A மனிதைம)
அ"ைமேய அ$பா ஓ$பிலா மணிேய
இ5வழகிய உலைக சிறி

- மாணிகவாசக

உ;9 ேநா>ேவா". உலக" எகா&சிைய

வழ6>கிற ? ெப ஆ கா&சிையயேறா அ

வழ6>கிற ? உலகி

தனி$ெப ேதா;றமாத , தனி அ ேதா;றமாத

Hலனாகிறேதா? இ ைல.

தாவரக உயி, ெப ஆ ேவ#$ைம%
உலகி

H

த

காகிேறா". H

மக: ஈறாக உ:ள எ லா" ெப அ வ0வாக$ ெபாத
தய தாவர இன6க&>" உயி உ2 எ9",

அைவக?:?" ெப அ ேவ;9ைம உ2 எ9" நம
ழ6>கிறன. இெகா:ைக, சிலகால" சில இட6களி

நா&2 G க:

ம9க$ ப&2" வத .

அ"ம9$பி;> இனி இடமி ைல.
அக உண&'
தாவர6க&> உயி உைமையF", ெப ஆ ேவ;9ைம உைமையF" ந"
ேனா ஏ&0 ம&2" எAதி ெசறன. ேவ9 வழிகளா அ5(ைமகைள
அவ நி9வி கா&0னரா எப ெதாியவி ைல. அவ எ ைற நணி
அைவகைள கடன எப " ெச5வேன விள6க வி ைல. அகால மக&>
அக(ண( மிகிதெத9 ெசா ல$ப2கிற . அ5(ணவா அவ பல
Pைமகைள க0கலா". அகால நிைல, Hறகவி ஆரா)சிைய ேவ0
நி;கவி ைல ேபா/".
பி#கால அறிஞ& கட
பிைன நாளி

- அதாவ

அக(ண( >றிய ெபாA

- ேனா ஏ2களி

எAதிைவ :ள பல உைமகைள காலநிைல ேக;றவண", Hறகவிகளி
ைணயா

ஆரா) , Hதிய ைறகளா உ9தி$ப2த ேவ2வ

அறிஞ கட. அகடனா;ற$ Hகா , பைழய மகைள >ைற
ெகா0$ப

அறமாகா .

றி

பி;கால
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இநாளி

நம

நா&0

ஒ ேபரறிஞ ேதாறி தாவர உலைக ந> ஆ) ,

இகால ைறயி பலதிற உைமகைள ெவளியி&டன. அவைர இனாெர9
யா உல>> அறிவிக ேவ2வதி ைல. அவ வ6காளமளித ேபரறிஞ ஜகதீச
சதிர ேபாR எபவ. அவர
தாவர ஆரா)சியி

தம

திற, ஆரா)சியாள பல> ெதாிF". அனா

ெப"ெபாAைத$ ேபாகி, எ ைண எ ைண

P&ப6கைள உலகி;> உதவி வதன! அ5வறிஞ, தாவர6க&> உயி
உைமையF", அவ;9: ெப ஆ ேவ;9ைம உைமையF" எவ6 க2
விய>மா9 Hறகவிகளி

ைணயா

உ9தி$ப2திய

உலகறித ெதா9.

அவர லேரா ந" பைட @தறிஞ வழி வழி வத ெபாியா எ9 ேபா;றதகவ? இனி தாவர6க&> உயி உைமையF", ெப ஆ ேவ;9ைம
உைமையF" ம9த;> உலகி

சிறி " இடமி ைல.

ஏைனய உயிகளி ெப அ உைம ெவ:ளிைட மைல. ஆகேவ, இ5வழகிய
உலக", ெப அ வ0வாக அைமதித

எவ" ஓ$ப0த உைம எக.

உலக காாியமா?
காாியமா? காரணமா?
காரணமா?
ெப ஆ வ0வாயில6>" உலக" காாியமா? காரணமா? இ >றி

நீட

ஆரா)சி இ6ேக நிகத ேவ2வதி ைல. உலக" நாம*ப6கைளFைடய .
நாம*ப6கைளFைடய ஓ9 ேதா;ற ேக2க?> உ&பட இய H. ேதா;ற
ேக2கைளFைடய ஓ9 காாியமா>மா? காரணமா>மா? அ
எ6ஙன" காரணமா>"? உலக" காாியெமப

காாியமாகா

அறிஞ ஆரா)

கட 0H.

நிமித
காாிய உலக" எகா&சிைய வழ6>கிற ? அ

ெப ஆ கா&சிைய

வழ6>கிற . காாிய உலக" ெப ஆ ெபணி ெபைம அ ல

வாைக

ைண வ0வாயிதலா , அைத காாிய$ப2 " நிமித" எ5வ0 வினதாயித

ேவ2"?

உள

ேபாகா

இ ல

“உ:ள

ேபாகா

இ ல

வாரா
வாரா ” எப

நியாய". காரணதி

ெபைம

இ ைல எனி , காாியதி/" ெபைம இரா . அ5வாேற காரணதி

அைம

இ ைல எனி , காாியதி/" அைம இரா . காாிய உல>, ெப ஆணா
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ஆக$ப&0$பதா , அைத காாிய$ப2 " நிமித" ெப அணாகேவ
இத

ேவ2". இ5(ைம கேட ந" ேனா, நிமிதமாகிய கட(ைள,

“அ"ைம அ$ப” என ெகாடன ேபா/".
கட'ளி

ெபைம% ஆைம%

“Aத; ெபா: ெப ஆ வ0வா)$ ெபாகிற ” எற உைம, த
ந"நா&டவரா

த

காண$ ெப;ற . எ லாவ;ைறF" கடெதாளி" ெம)$

ெபாைள இகால உலகி

பல ஆணாக(", சில ெபணாக(", சில ெப

ஆணாக(" ெகா2 வழிப2கிறன. இனி வ" உலக" எதிற க
ேவ;9ைமFமிறி ஓேர உைமைய ஏ;>" எ9 யா ந"Hகிேற.
“மா;ற மன6கழிய" நி;>" மைறெபாைள அவரவா வி"Hமா9 ேபா;ற
அவரவ> உாிைம உ2. “எ லாமா) அ ல(மா)' விள6>" ஓைற
எ5வண" ேபா;றினா ெலன? ஆயி.", எ2த ெபா?ேக;ப கட(ளி
ெப அ நிைலைய$ப;றி ஓ

உணர ேவ2வ

நம

கட.

கட' தா- த.ைத
கட(ைள தாெயன ெகாேடா மிக சில. அவைர தைதெயன ெகாேடா
பல. கட(ைள தைத யாக (Fatherhood of God) ெகாேடா, அவைர தாயாக
(Motherhood of God) ெகா:ள ம9த;>$ ெபாளி ைல. தைதயாக உ:ள கட(:
ஏ தாயாக இகமா&டா? அைனயி." அ$ப சிறதவெகா ! அ$பனி/"
அ: மிகவ: அைனய லேளா? கட(ளிட :ள தா)ைம >ணைதயா
மைற$ப ? ம9$ப ? கட(ைள தைதயா ெகா:ள ஒ$ப&ட மன", அவைர
தாயா ெகா:ள ஓஒ$ப2வதி

என இA>?

ெப ஆ /ப (ெபளராணிக)
Aத; ெபாைள$ ெப ஆ எ9", தா) தைத எ9" ெகா:வதா ,
அத;> தணிய உ9$Hக?2 எ9 எவ6 கதலாகா . அ$ெபாளி
ெபைமF" ஆைமF", திணிய உ9$HகைளFைடய ெப ஆ
வ0வ6கைள உண வன அ ல. அைவ Pணிய சதிகைள உண வனவா".
Hராண6க: அைவகைள திணிய வ0வ6களாக ெகா2 திமண$
படல6க?" வ>திகிறன. அறிவா



உணரதக சில Pைமக:,

மனதி; ெபாளா>மா9 அவ;ைற உவக$ப2தி கைதகளாக அணிவ> 
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9வ

Hராண மரH. கைதகைள உ:ளவா9 ந"Hவ

ெபளராணிக மத". ஞான

Gலாரா)சிFைடயா Hராண கைதகளி P&பண

இH9வ; ஏைனேயா

இட$ப2வ.
ெப ஆ சதி இய
Pணிய ெப ஆ சதிக: மீ

சிறி

இர2 சதி நில(கிறன. ஓ9
ைனய

தைமய ; பிைனய

க  ெச/ ேவா". உலகி

&23 சதி, ம;ெறா9 பிாி>3 சதி.
ெவ"ைமய . இ5விர2" சடசதி-

களா>". இவ;றி உைம, Sதெபளதிக சாRதிாிகளா

உ9தி ெச)ய$ ெப;9

நீட நா&களாயின. சடசதிக: தாேம இய6கமா&டாவாக, அவ;ைற இயக
சடம லாத ஓ9 ேதைவேய. அ ேவ சிெபா: எப . இய6>" சடதி
இர2 சதி-யிதைலெயா$ப, அ சடைத இய>" சிெபாளி/" இர2
சதியித

ேவ2". இ ைலேய , சடசதிக: ைற ைறேய இய6க மா&டா.

அகேவ, சிெபாளினிட "
தீர

&ட

பிாித; >ாிய தைம ெவ"ைம இேத

ேவ2". அவ;றி இ$H", உைம கட ெபாிேயாரா

உ9தி

ெச)ய$ப&0 கிற . சிெத." ெச"ெபா:, சட$ ெபா?ட நீக மற$
பிாிவிறி, அ விதமாக கல

நி9, அசடைத இய>திறைத விாித

G களி; காக.
தைம ெப; ெவைம ஆ (ெப நீல; ஆ ெசைம)
ெசைம)
தைமைய$ ெப எ9", ெவ"ைமைய ஆ எ9"
இ5விய H ப;றி சிெபாளி தைம

9த

உலேகா இய H.

;ைற$ ெப எ9", ெவ"ைம

;ைற ஆ ெபணி ெபைம அ ல வாைக ைண எ9" ந"
ேனா உல>> உணதின. இைவ நிரேல சதி எ9" சிவ" எ9"
வழ6க$ப2கிறன. வழிப2ேவா உ:ளதி அைவ ெபாளா>மா9 னத;>
நீல நிற", பினத;> ெச"ைம நிற" ெம)3ஞானிகளா
தைம> நீல", ெவ"ைம> ெச"ைமF" ெபாறித

ெபாறிக$ ெப;றன.

மிக$ ெபாத".

நீலைத$ ெபைம நிற" (Feminine colour) எ9", சிவ$ைப அைம நிற"
(Masculine colour) எ9" மேனா த வ ஆசிாிய வி ய" ேஜ"R உ:ளி&டா
உைர :ளன. இைத வF9த$ பல சா9க: ேதைவ யி ைல. க டாக
உ:ள ஒைற >றித சா/". அ ெந$H. ெந$H நா நீ&0 ழ9
எாிF"ேபா , அதி.ட

ெச"ைமF", விளி"பி

நீல" மிளித

காகிேறா",

இ நீல" ெச"ைமF" ஓறினி9" ஒ9 பிாி நி;பதி ைல. அ
சதிF" சிவA" பிாிவிறி ஒேறாெடா9 இைய நி;கிறன.

ேபால
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ேயாக ைற
அட" ெப ஆணாக அைமதி$ப
அைமதிகிற . உட இட

ேபால$ பிட" அ5வணேம

பகதி

தைம நா0F", வல

ெவ"ைம நா0F" ஓ2கிறன. விளக" உட;

பகதி

;9 G; பாக. ேயாகிக: இ

தைமையF", ெவ"ைமையF" ைறேய சதிரகைல Cாிய கைல எ9 ெசா வ.
இைவ, இைடகைல பி6கைல என(" ப2". வல பக ெவ"ைம Cாிய கைலF",
இட

பக தைம சதிரகைலF" சமமாக இய6க ேவ2". ஒ9 மி> ,

ம;ெறா9 >ைறயி உட/> உள9 விைளF" இதைன,
”மா9 மதிய" ஆதித." மாறிறி
தா9 படாம தேடாேட தைல$ப0
ஊ9 படா ட ேவ2" உ.பரய"
பா9படாஇப" பாமிைச$ ெபா6> ேம”
எனவ*உ தி@ல திவாகா உணக.
இகைலகைள$ ெபகைல ஆகைல எ9 வழ6>வ 2; “ஈரா9
ெபகைல எணிரடா கைல” எறா அ தி@லேர. விாி  ெசா லா
6க ெசா , மகளி இட

பக" ெப தைமF", வல

தைமF" திககிறன எனலா". பிராணாயம$ பயி;சியி
கைலகைள ஓA6>ெபற இய>" ஆ;ற

பக" ஆ

ேதசி ெப;ேறா,

வா)தவராத, அவ வி"Hமா9

ெப >ழவிையேயா ஆ>ழவிையேயா ெப9த
2" எ9 ேயாக G க:
9கிறன. இ$ெபகைல ஆகைல>$ ப;9ேகா2 சதி சிவேமயா>".
ஆட பிட6க: யா(" ெப ஆ வ0வாயித

ேபால, அைவக&>

காரணமாக(:ள A த; ெபா?" ெப ஆ வ0வாயித கததக .
இP&ப" அத நாாீர @ததி நனிவிள6>". அ"@ததி ஒபாதி
ெப=(", ம;ெறாபாதி ஆ=(" ெபாத

காகிேறா". அதி

P&பெமைன? அ5வ0வ", இ5வட பிட" அதநாாீசார வ0வமாயிதைல
அறி(9 வ ெதக. அதநாாீர வ0வ" ஓவிய". ஓவியதி விாி(
அடபிட3 ேசத அகில".
சதி சிவ இைய2
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சதி சிவ" எப ஒைற வி2
ஒேறாெடா9 இைய

ஒ9 பிாி

நி;பன அ ல. அைவ

நி;பன. சதி>" சிவ >" உ:ள இையH, மல"

மண" ேபாற ; மர" கா$H" ேபாற ; ப=" இைசF" ேபாற .
பர"ெபா: எ லாவ;ைறF6 கடத ; ஓைறF6 கடத . ஓைறF6 கடதைத
எென9

9வ ? அைத$ “பா” எ9 ெபாிேயா உலகி;> அறி(9தின.

பாழி இய H எைன? இனெத9 ெசா ல 0யாத

அத இய H. அஃ

அகல நீள" அ;9, நாம *ப" அ;9, பிற$H இற$H அ;9, (அகல நீள நாம
*ப6கைளFைடய) எ லா உலக6க?" இய6க, அ0$பைடயா) - தாரகமா) நி9, அகடமா), அறிவா) ஒளிவ . இ

பரதி உைம நிைல. இநிைல

ெசா*ப" எ9", நி>ண" எ9" மரபினரா

பர" எ லாவ;ைறF" கட

வழ6க$ப2கிற .

நி;பேதா2, எ லா வ;றி/" கல " நி;கிற .

அதி கல$பி ைலேய எ (" இய6கா . பரதி கலதநிைல தடRத" எ9"
ச>ண" எ9" ச"பிரதாயதவரா சா;ற$ப2கிற .
Vய அறிவா) ஒளிவ பர"ெபா:. அத பH அ:. பரதி கலத நிைலயி
அ: ெச5வேன விள6>". கல$பி அ: விள6>வ இய;ைக.
ஒ சதி உெட9", அ
ஒளி ெச)கிற

Hேராடா - எெல&ரா - எ9 இரடா) இய6கி

எ9" ெபணி ெபைம அ ல

வாைக

ைண

வி3ஞான கைல விள"Hகிற . Hேராடா சிவ" ேபாற ; எெல&ரா சதி
ேபாற .
பர"ெபா: சிவ". அத அ: சதி. சதி எப

தனி

நி;பத9. சதியாவ

சிவதி அ:. ஒவனிட :ள அ&>ணைத எ6ஙன" பிாித

இய/"?

சதி எேறா அேற சிவ2, சிவ" எேறா அேற சதிF2. இர2"
அநாதி. இர2" உய( தாவிறி ஒ

உல> உயிகைள இய>கிறன. சதி

சிவைத$ ப;றி,
அ9வைக சமய ேதா>" அ5வவ ெபாளா) ேவறா6
>றிய உைடதா) ேவதா கம6களி >றிய றத6
கறிவினி அளா மனி அ"ைமேயா ட$ப னாகி
ெசறிெவாழி யா நிற சிவன0 ெசனி ைவ$பா"
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எ9",
ஒவேன இராவ ணாதி பாவக" உ;றா; ேபால
>வனி5 (வ ெம லா" தைமF திாியா னா>"
வ"வ0 ெவ லா3 சதி சதிதா மர6 காபH"
இைமF" ேபால மனி சிவதிேனா 0ைய; நி;>"
எ9",
சதிF3 சிவ மாய தைமயி5 வலக ெம லா"
ஒெதா5வா ஆ=" ெப=" உண>ண >ணிய மாக
ைவதன அவளா வரத வாகமி5 வாைக ெய லா"
எ9",
எதிற" நிறா ஈச அதிற" அவ?" நி;.ப:
எ9",
அள சதி யா>" அரதனக கைள யிறி
ெத:சிவ மி ைல அத சிவமிறிச சதி யி ைல
எ9" சிவஞான சிதியா விளகியித

காக.

3 மனித தைம
சதி சிவ"ேபால$ ெபா=ல>" ஆ=ல>" இல6க ேவ2". ெப ஆ
ேசத ஒேற வாெவப . ெப=" ஆ=" ேசத ஒேற A மனித
தைம எ9 ம. பககிறா. தைமF" ெவ"ைமF" எ6ஙன" உட நல >
ேவட;பாலனேவா, அ6ஙனேம ெபைமF" ஆைமF" வா( நல >
ேவட;பாலன. ஒற; ெகா9 சி9ைம Fறி ஊ9" >ைல(" நிகA".
இ5(லக வாவி;>$ ெபைம ஆைம எ." இர2" இறியைமயாதன.
இரட.: உயா( தாவி ைல. உய( தா( க;பி$ேபா இைற
இய ைபயாத , இய;ைக இய ைபயாத

உணராதா எக.
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இ5(லக" ெப ஆ வ0 வாயில6>கிற . Aத; ெபா?" ெப ஆ
வ0வா)$ ெபாகிற . ஆதலா , ெப=" ஆ="

0 வாA" வாேவ

வாவா>". அ5வா( ஓ6க; ெப ஆ வாக.
மணின ல வண" வாழலா" ைவக/"
எணின ல கதி> யா ேமச >ைறவிலைல
கணின லஃ 96 கAமல வளநக$
ெபணின லாெளா2" ெபதைக இதேத.
-

திஞானச"பத

----------2. ெபணி தைம
(ெப=" ெபைமF" – ெபைம இப நிைல – ெப, இபதி பைம –
ெப, இப" அழ> கட(: – கவிவாண" ெப=" – ெபபிறவி ேநாக" –
தா)ைமF" ெதா2" – வாைக$ ெப – ெபணி தியாக" – ெபைம
ஆைம>ண" – ஆணி

ெபைம – அகேம Hற" – அப அளாள Wர

பாவல தேயாாி தைம – ெபைமயி இைறைம – நம

நா2"

ெபைமF" – கைலமக:, திமக:, பைர – ெப ேதா;ற" – ெபணி
தைம மறத இட" – நம

நா&2 ெதாைம வழ>)

ெப ெகா0யாக நட த

- தி@ல

லேக

ெப=ல> ஆ=ல> எ." இரட.: உய( தா( கதலாகாெதப
ேமேல ெசா ல$ப&ட . இர2லகி.: உய( தா( இ ைலேய.",
ெப=லகி;> தைம வழ6கேவ2ெமப

அறி(" அH" வா)ேதா

க . ெப=லகி;> இய பாயைம :ள >ண", ெதா2, கடைம
தயவ;ைற ேநா>ழி$ ெப=ல> தைம ெப;9 விள6>வ

ந>

Hலனா>". ஆ=லகி ேப;றி;>", வள >", நல >", பிற ஆக >"
நிைலகளனாயி$ப

ெப=லெகப

எவ" அறித ெதா9.

இ$ெப;றிFைடய ெப=லகி;> தைம வழ6கினா

ேந" இAெகைன?

ெப எ ?
தலாவ , ெபணி இய Hக: மீ
இத;>$ பல பலவா9 விைட

சிறி

க  ெச/ ேவா". ெப எ ?

9ப. ெப=9$Hைடய

ெப எ9 ெசா வ
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சாதாரண உலக வழ>. ெப=9$Hைடய சிலாிடதி/", சிலவ;றி/" ெபைம
இ லாதித

2. ஆதலா , உ9$H>றி ஒைறேய கதி$ ெப இஃ

க

எ9 ெகா:ள ைறைமயாகா . உ9$ேபா2 ேவ9 பல இய HகைளF"
ெகாட ஓேற ெபெணப . அ5விய Hகளி திர&சி ெபைம என$ப2".
இ$ெபைமFைடய ெபெணக.
ெபைம எ.3 ெசா , கைட >ைற , ெபெணன நி9, பிைன$
ெபெண." ஓ இனைத >றி$பதா யி;9. ெப ஆ>ெபய. இ , தமி
இலகண வழ>. ஈ2$ ெபைண எவ: எனா , எ

எற

த;ெபாைள

ஒ&0 எக.
ெபைம
யா ? அடக", ெபா9ைம, தியாக", பரநல", இரக", அழ>,

ெபைமயாவ

ஒ$Hர(, ெதா2 தயன அைமத ஒ9 ெபைம என$ப2". ம நீ கா;9
ஒளி தயன ேச

மரமாத ேபால, அடக" தய >ண6க: ேச

ெபைமயாகிறன. சி9சி9 நீ ளிக: கல
ெப9த ேபால(", சி9சி9 பர க: கல

பரத நீ நிைல எ." ெபய

மைல எ." ெபய ெப9த

ேபால(", அடக" தய >ண6க: ஒறி, அைவ ெபைம எ." ெபயா்
ெப;றன. ெபைம எபைத
நீைமகளாக$ பிாி

றி&2$ பா$பி, அஃ

அடக" தய

நி;>". ஆகேவ, அடக" தய இய Hகளி திர&சி

ெபைமயாகிற ெதக.
இப

ப நிக6சி

உலகி

இப"

விைளகிற ?

ப" எ." இர2" உ2. இப" எ$ெபாA

ப" எ$ெபாA

நிககிற ? அடக", ெபா9ைம, தியாக",

இரக" தயவா;றா இப ெமAத/", அட6காைம, ெபாறாைம, தனல",
அவா, வக தயவ;றா
தயவா;ைற கட

ப9த/" இய;ைக. மாைய- அவிைத -

விள6>வ

இப" எ9", அ" மாையயாதியன

ெபாறாைம ெவ>ளி அவா தய ேப)>ண6களாகி, உயிகைள$ X0 , இப
ஊள;ைற தைக நி;கிறன எ9" ஞான G க: நவி கிறன. ேப)
>ண6கள லாத அடக" ெபா9ைம தய ெத)வ >ண6களா விைளவ
இபெமப அறாட அPபவதி அறிய கிட$ப .
ெபைம இப நிைல
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அடக" தயவ;றி திர&சி ெபைமயா)$ ெபாவைதF", அடக"
தயவ;றா இப" விைளவைதF"



ேநாகி, ெபைம இபமாக

விள6காம; ேபாகா . ஆத ெபைமைய இபநிைல ெயன ேகாட
எ5வா;றா." ெபா ". மின
விள6கி ேதா9வதி ைல. அ
மிடதி
அ

ம&2" அஃ

ெபைமயி

யா2" இய6கி.", அ

யா2" தாேன

விள6கி ேதா9மா9 அதைன ெதாழி;ப2

ஒளி" அேதேபால, இப" யா2" பர

விள6கி, நிகசியி

நி;பி.",

தைன உண வதா>".

ெப இபதி பைம
இனி$ ெபைமயாவ

யா ? ெபைமைய இப நிைல எ9 ெசா லலா-

மேறா? அடக", ெபா9ைம, தியாக" தயன ெபைமயி உ9$Hக:.
இ5(9$Hக: ேசத இப" ெபைமயி உட . இப உட
தாக (Abstract) அத;> எH ேதா
இைறவனா
ெபயரா

Pணிய-

ேபாத ஒ வ0வ" - ப(ட

-

அைமக$ப&0 கிற . அ5வ0வ", “ெப” “ெப: எ."

உலகி

வழ6க$ப&2 வகிற . இ$ெபாA

ெப எ ? இபதி

பைம ெப எக.
ெப ெத-வ
இபேமா Pணிய ; காண

டாத . காண

டாத இப" ெபணாகி

நம> கா&சி அளிகிற . ெபைம எ." இப ெத)வைத ஏதி நி;>"
ெபைண, ெவ9" ெபெணன ெகா:ளா , ெப ெத)வெம9"
ேபா;றலா". இதைகய ெபைமFைடய ெபைண தைமFைட யா: எனி ,
என Aகி$ ேபா>"?
இப அழ
ெபைம இபமாயி, ெபைம அழ>மா>". இப:ள இடதி
அழ>2. அழ>:ள இடதி
PகசிF மித
ெப8 அழ

இப2. அழ> Hலனா>மிடதி

அPபவ". அதலா , ெபைம அழ>மாத

இப

உனதக .
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அழ> P&ப" உணத மக?:, பைட தமி மக: தைலசிற
விள6கினவக:. அவக: ெபைண அழெகேற ெகாடாக:. ெப எ.
தமிெசா;> அழ> எப ெபா:. ெபைண உண " மாத தய
ெசா;க&>" அழ>$ ெபாளித

காக. ெப, மாத இைவக: அ>ெபயக:.

ஒேராவழி விள6>" அழெக லா திர2, ெபணாகி நி;றலா ,

பல இட6களி

அழ>$ ெபா: அளி>" ெப எ.3 ெசா
தி6க: ேபால(", மைலயி

நீலவானதி

ேபால(", மலாி

ெப=லகி;> C&ட$ப&ட .

ெபாழி

நிற" ேபால(", பறைவகளி

மயி

ேபால(", ப6ெகா0யி

மல

ேபால(", வில6>களி

மாேபால(" ெப எ." அழ> இ5வழகிய உலைக அழ> ெச)கிற . ெப
இ ைலேய

உலகி

அழ> ஏ ?

அழ கட'
அழ> எ ? இ ப;றி, “க அ ல

அழ>” எ." G

விாி 

றிF:ேள. அழ> கட(ைள க2 இHற எவ" வானைத ேநாக
ேவ2வதி ைல; மைல> ஏகேவ2வதி ைல; கா2களி

Hகேவ2வதி ைல;

கடைல நாட ேவ2வதி ைல; காவிய6கைள$ Hர&ட ேவ2வ தி ைல. அழ>
கட(: ெபணாகி யா26 கா&சி அளிகிற . அைத க=:ேளா
காபாராக.
கவிவாண&
ெபணழகி/:ள கட(& டைமைய உண அ5வழைக எ ைண
கவிவாண எAதா எAதி எAதி இப" Pகதா! அனா எAதி எAதி
எA > 0( கடாரறி, அ5வழ>> 0( கடாாி ைல. அழ>
கட(?> 0( ஏ ? அழி( ஏ ? ெபணி பா/:ள அழ> கட(ைள
காணா , அவள
>றி

எHேதா மீ

க  ெச/தி ெவெதாழிF6 காகநிைல

இர6>கிேற. எ லாவ;றி/" தைம ெப;9:ள அழகாகிய

ெபணி;> தைம வழ6க

தவறா>ேமா?

ெப பிறவி ேநாக - தா-ைம
ெபணி வாைகைய ஊறி உ.ேவாமாயி, ெப பிறவியி விAமிய
ேநாக" இனி

Hலனா>". ெப பிறவி, காம ேவ&ைக>", அ2$Sத

ேவைலக&>" பயப2வ

எ9 கத

தய

அறியாைம. ெப எதைகயின:?

இ5(லக ஆக" அழி(" அவளிட திகிறன! ெப, த வயி;றி; பிற>"
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பி:ைளகைள தீய வழியி

வள

வி0, உலகநிைல எனா>"?

உலகி

உலக" அரக வா( கேறா இைரயா>"? உலகி

ெத)வ அH வா( 6கி

அழிேதப2". ெபணின லா: ெத)வமாத, அவ: எ$ெபாA " அழி(
நிைனயா:- அவ: உ:ள : எ$ெபாA " அகேம நில(". த வயி;றி;
பிற>" பி:ைள, ெப6க வி யாளனா) - Wரனா) - அபனா) - ந லவனா) ெதாடனா) - உலகி

வாத

ேவ2" எ." எணைதேய தா) ெகா:வ

வழக". பி:ைள ெக&ெடாழிய ேவ2ெம9 தா) ஒ ேபா " நிைனயா:. தா)
வயி;றி; பிற , அவளா

வளக$ ெப9" பி:ைளகள லேவா பிைனய

உலக"? உலகா> தா)ைமFைடய ெபணி ெபைமைய எென9
9வ ? ெப பிறவியி விA$பைத

ேநா>6க:. ெபணி



ெபைமைய உணதேறா தி வ:?வனா, ெபணி; ெபதக யா(ள”
எ9 உலகி;> அறி(9தினா.
ெதா9 :$பா;
உலக ஆக >ாிய தா)ைம ெபணிபா
சிற$ைப எென9

உெடனி , அவள

ெதா0

9ேவ? உலக நல >ாிய ெதாைட (service)$ ெப

ெத)வ" ஏதி நி;கிற . ெதா2 எ ? பய கதி ெச)ய$ப2" ேவைல
ெதாடாகா . பய கதா
ந வழியி

ெச)ய$ப2" பணிேய ெதாடா>". பி:ைளகைள

வள> ெதா0.3 சிறத

ெதா2 ெச)F"ேபா

தா) ஏதாவ

ேவெறா9ேடா? பி:ைளக?>

பய க கிறாளா? இ ைலேய! உலகநல

ஒேற கதி தா) ெதா2 ெச)கிறா:. பய கதா ெதாடேறா கட(:
ெதா2! அெதாட ளதேறா கட(: W;றி$ப! தாF:ள தி லாத
கட(: ேவெற6ேக இக$ ேபாகிறா? இ
கட(?மி ' எற

ப;றிேய, ஈறாளி என

நாமணி க0ைக. ெப, தாயா)$ HாிFெதா2 ெபாி 6

கத; பால . ெப பிறவியி விAமிய ேநாக" தாயாகி ெதா2 Hாித
ெசா ல

எ9

மிைகயாகா . எனேவ, ெபைம எ." நிைன( ேதா9" ேபா ,

தா)ைம - ெதா2 - எ." இர2" பகதி

ேதா;றற

ேவ2".

தா)ைமF" ெதா2" வா)த ெபண லேளா தைமFைடயா:?
தா-ைம ெதா;
தா)ைம ெதா2 எப

எளியத9. தா)ைம ெதா2 எ9 எளிதி

ேபசலா"; எAதலா". நைடைறயி

அெதாடா;9ேவாேக அதி அைம

ெதாிF". அாிய ெதா2 ெபணி;> வாவாயிகிற . ெதா0; ெகேற
ெப பிறதா:, வளதா:, ப0தா:; மண6 ெகாடா:, வாகிறா: எ96
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றலா". ெதா2 எப

ெத)வ$ பணி. பயகதா

அ0ைம ேவைலய9. அ

ெதா2 ெத)விக" நிர"பிய . “எ கட பணிெச)
திவாைக ஓக. இ$ெபயரா யா ஒ G
காக.

கிட$பேத” எ.

எAதியிகிேற. விாி( அதி;

வாைக< ெப
வாைகயி

தைல$ப&2:ள ஒ ெபணி வாைவ ேநாகி, அவள

ெதா0 சிற$H இனி Hல$ப2". அ$ெப எ ைண எ ைண
ெதாடா;9கிறா:! மாம தேயா ேக;ற ெதா2 - கணவ.>ாிய
ெதா2 - பி:ைளக?>கத ெதா2- ம;றவரா்க&> தக ெதா2 - எதைன
எதைன வைக ெதா2! வகண ேசத >2"பமாயி, அ >2"ப
ெந$பிைட நி9,

ப" ெபா9 , மகிசிேயா2 ெப பணியா;9கிறா:.

வவா யி லா >2"பமாயி, ெபாளீ&2
கடகைள$ ெப உஞ;9கிறா:. ெபா
அ5விைனகைளF" ெப மக: நிக

ைறயி/" உைழ

ம;ற

தைல$பட ேநாி,

விைனகளி

கிறா:. ெபமக:

ப" ெபா9 ,

மகிசிேயா2 பணி ெச)வ ேபா , அமக ெச)யமா&டா.
ெபணி தியாக
ெப9ைம$ ெபாளாகிய ெபைண கிறிR

எ9", காதி எ9" யா

ேபா;9கிேற. ப$ ெபாைறயி விைளவ இப" எ9 அRகா ஓயி &
எ." அறிஞ றி$ேபாதா. இ5விபநிைல ெப;ற வர லேரா எைபF"
அபா

பிற> அளி$பவராவ? இநிைல ெப மகளிட" இய பா)

அைம :ள . ெப எ$ெபாA " தனெகன ஒ9" ெகா:வதி ைல.
பி:ைளகைள வ3சி>" தா), உலகி$பேளா? த.யிெகன ஓறி$பி."
அைத$ பி:ைளக&> ெகா2க தா) சிறி " பினைட யா:. பி:ைளக&காக
தா) ெச)F" தியாகைத இதைக ெத9 எAதா எAத 0யா . 6க
றி, ெப தனெகன வாழா

பிறெகன வாபவ: எ9

ெகா2ைமகைள$ ெபா9த , உ:ளைத ம;றவக& க
வாழா

றலா". >2"ப

மகித , தனெகன

பி.லகா>" உயிக&ெகன வாத , விேதா"ப , ஏைழக& >தவ

தய அ6>ண6க: ெபணினிட $ ெபாத

ெவ:ளிைடமைல.

ண
இ$ ெப6>ண6க: ெபணி ெதாடாக$ பாிணமிகிறன. >ணமிலாத
ெதா2 ெதாடா>6ெகா ! ெதா0;> ேவட;பால >ண" >ணேம.
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ெபணி பா/:ள தா)ைமயி

எ>ண" அட6கா ? உ:ள >ணெம லா"

அதக அட6>". எனேவ, ெப >ணமைல யாகிறா: - ெபைண >ணமைல
என$ ேபா;ற

எ5வா; றா." ெபா ". >ண" தைம ெபற

இய பேறா?
ணமிலா< ெப
ெப பிறவி தா6கிேனா: >ணமி லா இ ைலேயா எ9 சில வினவலா".
உலகி எத;>" Hறனைட உ2. Hறனைடைய$ ெபா ைமயி H>தி$ ேபவ
உலக வழக9. ஈ2$ ெபா அற" ப;றிேய ெப=லகி இய ைப யா
ெமாழி

வகிேற. ெப வ0வ தா6கிேனா:?", ெபா9ைம தியாக"

தய >ண6களி லா$ ேப)களிகலா". இவக: வ0வதா ெபமகேள
யறி தா)ைம>ாிய ெபைம வா)க$ ெப;ற ெப மகள ல. இவக:
Hறனைட$ ெப மக:. Hறனைட ஒ5ெவாறி/" உ2.
ஒ மாேதா$ைப எ2  ெகா:ேவா". அேதா$பி/:ள மாமர6களி
இரெடா9 கனி ெகாடாம

இகலா". அ5விரெடாறி

“மாமர" கனியளி>" இய பின த9' எ9 ெபா $பட
ெப=லகி." யாடாயி." ஒ @ைலயி
“பA

ெப= லகி இய H” எ9

லகி இய ைபேய நா" ேநாக

ற

பA

ற

மன3ெச/தி,
அறமா>ேமா?

ேநரலா". அ ெகா2,

அறமா>ேமா? ெபா $ பட$ ெப=

ேவ2".

ெப8ைமண; ஆைமண

>ண6கைள இர2

றாக$ பிாிகலா". ஓ9 ெபைம >ணெதா>தி;

ம;ெறா9 ஆைம >ண ெதா>தி. ெபைம >ண6களாவன: அழ>,
அடக", ெபா9ைம, தியாக", பரநல", இரக", Wர" தயன. அைம
>ண6களாவன: கர2, ர2, அவா, ெபாறாைம, தனல", சீ;ற" தயன.
ஆமக, கர2" ர2" ?" திாி(" பிள(" நிர"பிய ப&ைடக: ேபாத
வய மர" ேபாறவ. ெபமக:, அகர2 ர2 தய ெகா2ைம கைள
ஒ2க, அ"மரைத ;றி, மன கினிய பைம வழ6>" ெம ய S6ெகா0
ேபாறவ:. இ >ணமிலா$ ெப ெபணாகா:. இ>ண:ள அமக."
ெபைம ெப;றவனாவ.
ஆணி

ெபைம
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ஆ வ0வி

ெபைம >ண" ெப;ற மகேள இ

கா9" உலகி

அபகெள9", அ0யாகெள9", அறிஞகெள9", Wரகெள9",
பாவலகெள9" ேபா;ற$ப&2 வகிறாக:. 'ஆவ0வி

ெபைம >ண"”

எப ெகா2 அ>ணைடய ஓவைன அ எ9 எவ6 கதலாகா .
அக: ஆ ெப எ." இ பாலாாி/2. அவகைள$ ப;றிய ேபேச
ஈ2 ேவடா. அவக: சபிக$ப&டவக:. அ

&ட" ேவ9; ஈ2 யா

>றி$பி2" ஆ வ0வி ெபைம >ண" பைடத &ட" ேவ9. ஆ பிறவி
தா6கிேனா ந வழியி ய9 ெபைம>ண" ெபற விைரவாராக.
“அகேம Hற"” எறப0 >ண ேக;ற க" மல". அப, அளாள, Wர,
பாவல தேயா க6களி

ெபைம ஓAக

காணலா". பைடகால

அப, அளாள தேயா பட6க: நம> கிைடகவி ைல. கிைட>ேம
அவத" கதி

ெபைமைய$ பாகலா". அக, Hதக, கிறிR ,

திவ:?வ, அ$ப, ந"மாவா தேயா க6களி
ெபாதித

ெபைமேய

ேவ2". பா&0; சிறத ெஷ , Wரதி; சிறத

ெந$ேபாய, ெபா9ைமயி; சிறத காதிய0க: - இவக: தி(வ$
பட6கைள உ;9 ேநா>ேவா". இவக: கதி

மனைத கவ" ெபைம

என அழகாக$ ெபாழிகிற ! ெபைம>ண" ஊ9" அக", ெபைம கமாக
மலத

இய H.

ெபைமயி இைறைம
ெப நீைமகேள இைறைம நீைமக: எபன; ஏைனய அரக நீைமக:. அரக
தைமைய ஓழிக$ ெப தைம ேதைவேய. ெபணிய H ெபறா கட(:நிைல
ெபற இயலா எ9 6க ெசா விடலா". ஞானநிைலயி எவ"
ெபைமயா>" ஒநிைலF2; அதாவ

அAகா9 - அவா - ெவ>ளி - தயன

கழி , ெபா9ைம - அ: - தயன ப0F" ஒநிைல எக. “ஒளியா" பர"
உளதா" பர"- அளியா சிவகாமியா>3 சமய" ' எறா தி@லனா.
“ெம)யனா தாFட ெச9 பி தாைதைய

0 ' எறா ப&0னத0க:.

கட(:நிைல அைடத;>" ெபணிய H இறியைமயாததா யிகிற .
நம

நா; ெபைம%

ெபைமயி சிற$ைப உனிேய ந" ேனா வாவி;> இறியைமயாத
க வி, தி, ஞான" தயவ;ைறF" ெபெணன ெகாடன ேபா/".
க விைய கைலமக: எ9", திைவ திமக: எ9", ஞானைத$ பைர
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எ9" ந" நா&டா ெகாட

அராயதக . நா&ைட$ பலவழியி/" ஓ"H"

கா&ைட, கா&2கனி- வனேதவைத எ9 வா வ ", ப /யிகைள
தா6>" நா&ைட தா) (வேதமாதர") எ9 வA வ " உன;பாலன.
எ லாவ;றி;>" ேமலாக விள6>" கட(ைளF" ந"மவ ெபணாகேவ ெபாி "
ேபா;9கிறன. இதிய நா&0 கட(ைள$ ெபணாக$ ேபா;9ேவா
ெதாைகேய ெபகி நி;கிற . Aத; ெபா: ெப ஆ வ0வாயி$பி.",
அதனிட

அ?>ாிய ெப தைமேய சிற

விள6> தைல, அ:நிைல

எ)திய ெபாிேயா நம> அறி(9தி$ ேபாதன. “@ேவ ல>> தாேய”
எ9", “அ"ைமெயன களியாவா றாெப9வா அேசாேவ ” எ9" மாணிக
வாசகனா அளியித காக. உலகி உயாிய அH$ ெபாெள லா"
ெபணாகேவ ேபச$பட எவ" அறித ெதா9. இ ைண சிற$H வா)த
ெபைமயி பைம யா" ெபணி தைமைய விளக/ ேவ2ேமா?
ெப ேதா#ற
ெபணி தைமைய நி9வ$ பல$பல காரண6க?2. அவ;ைற ஈ2
விாிகி

அைவ ெப>". எைதF" ஆ)

உைம கட பினேர,

அ5(ைமைய உலகி;> அறி(9 " ேம

நா&2$ Sதெபளதிக ஞானிகளி;

பல, ெப ேதா;றைதேய தலாவதாக க கிறன. இழித பிராணிகளி;
சில சினா: ெபணாக(", சினா: ஆணாக(" மா9த
எ." இய;ைக Gைல$ பாக. உலகி
ேவ;9ைம அ"Hத;> ன, த த

உ2. ைபயாலஜி

- ெதாைமயி - ெப ஆ
இய;ைகயி

ெப=9$ேப

அ"பியித ேவ2ெமப இய;ைக ஞானிகளி அரா)சியி; ேபாத
உைம. இ5(ைம> நம நா&டவ& சில கட உைம அர
ெச)கிற .
தமி நா&0; பிறத மணிக?: தி@ல எ.6 >மணி, ெபணி
தைமைய$ பல இட6களி விாி  றியித
கவகிற . அவ அளிய ெமாழிக?: சில வமா9:

என

ெபெணா ெபைண$ Hணதி2" ேபைதைம
ெபணிைட ஆ=" பிற கிடத
ெப=ைட ஆெண பிற$பாி தீகிற
ெப=ைட ஆணிைட$ ேபச;ற வாற.
கா=" பலபல ெத)வ6க: ெவ5ேவ9
S=" பலபல ெபாேபால ேதா;றி2"
ேப=3 சிவ." பிரம." மாய."

உ:ளைத
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கா= தைலவிந; காரணி காேண.
ைப6ெகா0 யா?" பரம னிதிட
திெகா0 யாக திகத ேசாதியா"
விெகா0 யாகி விள6கி வதலா .
ெபெகா0 யாக நடத லக.
இய;ைகயி த த அ"பிய ெப=9$ ெபப Sதெபளதிக
ஞானிகளி ெகா:ைக. அ5விய;ைக> காரணமாக உ:ள சதி எற உைம
க2 ந" நா&டவ சதி> தைம 9கிறா. ைனய சடைத$ ப;றிய
ஆரா)சியினி9" எAத உைம. பிைனய சிைத$ ப;றிய
ஆரா)சியினி9" பிறத உைம. சி எ5வழி, அ5வழி சடமிய6>மாகவி,
அ5(ைம> இ5(ைம ைண ேபாத காக. இய;ைகயி/"
இைறைமயி/" தைம ெப;9:ள ெபணி;> தைம எவ" வழ6க
ேவ2வதி ைல. அ"தைம, இய பாகேவ அைம
அ"தைம, உலகி

கிடகிற . அனா

ெபா வாக சில விட6களி/", சிற$பாக நம

நா&0/"

மறக$ப&0 கிற .
ெபணி தைம மற.தவிட
ெபணி தைம மறத இட6களி

க வி, தி, ெபா(, அH, உாிைம,

வா)ைம, ெதா2, ெத)வ மண" தயன அகி நி;>". இய;ைக
அ5விட6கைள$ ப;பல வழிகளி

ஒ9ேததீ". ெபணி தைம

மறக$ப&ட இட", நரக>ழமிைய ெயாத

எ9 6க

9ேவ. அழ>,

அடக", இரக", இப", தயன தைம ெபறாத இட", நரகமாகா
பிைன எனவா>"? மனைத கவ" அழக"◌்.பி, ந வாவி;> அ0ேகா/"
அடக" மல , ெபா9ைம தியாக" தனல ம9$H இரக" தய ெச5விய
நீைமக&> அ0$பைடயாF:ள அH கா) , பி.லகா>" தா)ைம
ெதா2 கனி , இப வா ெவ." ேத பி;9" ெப ெகா0யி
தைமையயா மற$ப ? ம9$ப ?
நம

நா; ெதாைம வழ

ந" ேனா கட(ளி ெப
>றி$ப

;ைற ன >றிேத, பின ஆ

;9

வழக". பாவதி பாக, இல&மி நாராயண, வ:ளி மணாள தய

வழ>கைள உ.க. உலக" ஒபாதி ெப=" ம;ெறா பாதி ஆ=மாக
ஆக$ப&0$பி.", ெப=லகி ெபைமைய உண , ெதாைம Fலக"
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ெப=ேக தைம வழ6கி;9. ெபைணேய ேதவி எ9 ந"மவ
அைமகிறன. ஆைண ேதவ எ9 ெசா /" வழக" ெபாி " நா&0
இ ைல. இ5வா9 ெபணி;> தைம வழ6கிய நா2, இ ேபா

அ"

தைம ம9>" நிைல எ)தியிகிற ! ெகா2ைம! ெகா2ைம! தா)ைமFைடய
ெபணி;> தைம வழ6க ம9$ப

அநாகாிக". “ஈறா?மா) என>

எைதFமா)” எ9", “அைனF" பிதா(" னறி ெத)வ"” எ9",
“சதியா) சிவமாகி” எ9" ெபாிேயா ெப=> தைம வழ6கியித
காக. ெப வயி;றி; பிறத நா" ெபைண தலாக ெகா:ேவாமாக.
யா ெபணி வயி;றி

ேதாறிேன; ெப=ட பிறேத; ெப=ட

வாேத. எ வாவி;> நாேடா9

ைணHாிF" இய;ைக, ெபணாகேவ

கா&சி யளிகிறா:. யா ெதா" அH ெத)வ", ெபணாகேவ யிகிற .
என

உ:ள :ள ெபைம, அைள ெசாாிகிற . யா ேப" ெமாழி, என>$

ெபணிப" ந >கிற . எ லா" ெப மயமாக எைன C , எ.ட
/>" உயி>" நல3 ெச)கிறன. இதைகய ெப ெத)வைத தைம$
ெபாளாக$ ேபா;9கிேற. ெபேண தைமFைடயா:; அ தாைய
வண6>கிேற; வா கிேற. வேதமாதர".
”சவ" சதி மய" ஜக *
---------3. ெப8ாிைம
(உாிைம இய H – அஃறிைணFலகி

ெப=ாிைம –ஆ ெகா2ைம –

ெப=ாிைமF:ள நா2 – நாகாிக > அறி>றி – கீ நா&2$ ெபமக: –
ெப=ாிைமயி லா நா2 – ேவதகால$ ெப மக: – இதிகாச கால$ ெபக: –
Hத கால" – இராசHதிாிக: – பழதமி$ ெபமக: – அக$ெபா?"
ெப=ாிைமF" – நாயமாகால" – ெப அ0ைம$ப&ட கால" – Rமிதி
கால" – ெப ஆ @ைள நிைல – அைமதியி

அறி( – கைலமக: P&ப" –

ேபைதைம விளக" – க&2$பா2களி ெகா2ைம – ஒAக" இபால>" –
திவ:?வ உ:ள" – ெசய;ைக க&2க: – உாிைமF" கடைமF" –
ெப=ாிைம ேக&டா

விைளF6 ேக2க: – உாிைம$ ேபாரா

ெகா2ைம –

ெப பிறவி ேநாக" – ெப ஆ=>:ள ெதாடH" நா&2$ பைழய வா(")
மாத த"ைம இழி( ெச)ய"
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மடமைய ெகா? ேவா"

- பாரதியா

உாிைம
எ லாவ;றி/" தைம ெப;9 விள6>" ெபணி;> உாிைம வழ6கேவ2மா ேவடாவா எ." ஆரா)சிF" இ5(லகி
நைடெப;9 வகிற . உாிைம எப

சில இட6களி

ஒவ ெகா2$ப ம9; ம;ெறாவ

வா6>வ ம9. அஃ எவாிட " எ லா விட " இய பா) அைம
கிட$ப . சில தம>:ள வைமயா பிற உாிைமைய மறி " பறி "
வகிறன. ஒவா உாிைம> ம;ெறாவ ேக2 Cவதி." ெகா0ய பாவ"
பிறிெதா றிகிறெத9 ெதாியவி ைல. உாிைமயாவ உயிக&> கட(ளா
அளிக$ப&ட ஒ ெப" இய;ைக ெகாைட. தைன$ ேபாலேவ உயிக?"
எ5வித க&2$பா2மிறி உலகி வாழேவ2ெமப கட(: ேநாக".
அ5வ: ேநாக > மா9ப&2$ பிற உாிைமைய ேத2ேவா, கட(:
உைமயி

உ9திFைடேயாராகா. எ5(யி உாிைம>" எவ" ேக2

நிகதலாகாெதப

ெபா

அற". அ6ஙனமாக, மபைதயி ேதா;ற

வளசிெகன கட(ளளா தா)ைம ெப;9:ள ெமைம$ ெபமகளி
உாிைமைய வைம அமக சில இட6களி மறி " பறி " இகிறா!
இய;ைக நியதி> ரணிநி9, ெப=ாிைமைய க0 , “ெப=>
எ5வளவி
ஆரா)சியி

உாிைம வழ6கலா"; எ5வளவி
தைல$பட

வழ6க

டா ” எ."

எதைக அறியாைம! ெபணி உாிைமைய

ெக2க(" வழ6க(" இ"மக யாவ? அ5(ாிைமைய க0த மற >
கAவா) ேதட ேவ2வ
அஃறிைண உலகி

இவ கடைம எ9 யா

9ேவ.

ெப=ாிைம

“ெப=ாிைம> ேக2 எ5(லகி

விைளதிகிற ? அஃறிைணFலகிலா?

ஆறறி(ைடய மக: உலகிலா? ெவ&க" ெவ&க"! H

ெச0 ெகா0களி

ஆணின",

த த ெபணினதி உாிைமைய தைகதிகிறதா? ஆ பறைவ,
ெபபறைவயி உாிைமைய ெக2திகிறதா? எ5வில6காத

தன

ெபணினதி உாிைமைய உைடதிகிறதா? அஃறிைண உலகி
ெப=ாிைம>" பA நிகததி ைல. பாழான ஆறறி(ைடய உயதிைண
உலகிேலேய ெப=ாிைம>$ பA ேநதிகிற .!
ஆெகா2ைம
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ப ெதா9ெதா&2 இைட[0றி நிலவி வவத9. சில G;றா2>
னேர ெப=லகி பA Pைழத . இத;> காரண" ஆ=லகி
தனலேமயா>". ஆமக ெபமகைள தன>ாிய காம$ெபாளாக(",
பணியாளாக(" ெகாட நா: ெதா&2$ ெபமக: உாிைமைய இழகலானா:.
வய ஆணி ெகா2ைம, ெமய ெபணி உாிைமைய$ பறித

ெச)த .

வய ஆ  ெமய ெப எ ெச)வா:?
ெப=ாிைமF:ள நா2
ெப=ாிைம ெபா வாக உலகி
பிைன நாளி

பல இட6களி/", சிற$பாக சில இட6களி/"

க0ய$ப&ட . ெப=ாிைமF:ள நா2க: ெசைம-

F;றி$ப ", அ5(ாிைம இ லா நா2க: ெசAைமய;றி$ப " க
நா&0 தாயாகலா, அவ: அ0ைம$ப2" இட" அ0ைம$பட

2. ெப,

இய H.

நாகாிக > அறி>றி
ேம நா&டா, தா" ெப=ாிைம க0யாம

வாதலா , தா" நாகாிக P&ப"

உணதவெர9", கநா&டா ெப=ாிைம க0தி$பதா

அவ நாகாிக

P&ப" உணராத வெரர9" க கிறன. ஒ நா&0 நாகாிக" அநா&0
ெபமக: நிைலைய$ ெபா9 நி;கிற ெதப எவ" ஏ;கதக உைம.
ெபமக: எ5வித க&2$பா2மிறி, இ2க=மிறி$ பிற$Hாிைம இபைத
எ6ேக Pககிறாகேளா, அ6ேகF:ள அ மக: நாகாிக P&பணதவ
களாகிறாக:. அநாேட நாகாிக" ெப;றதா>".
கீநா2
கீநா&0 பைழய வரலா;ைற ேநா>ழி$ ெப மக: அ0ைம வா(
நடாதினாகெளப விள6கவி ைல. கீ நா&2 சாிதிர6களி
இ5(ைமைய காணலா".
எகி$ , பாபிேலா தய இட6களி

பைட நாளி

நடத$ப&டாக: எ9 ெதாியவி ைல. த த
ெச/திய இட" எகி$

எ9 சாிதிர"

ெபமக: அ0ைமகளாக

ஓ ெபபா

9கிற . சீனதி

அர

ஹதா, ெசமிராமிR

எபவ ஆ&சி நடாதி இகிறன. அணிேத ஒ மஹாராணிேய சீனதி
சகவரதினியா யிதா:. இதியாவி

ாிஜியா, G ஜஹா தேயா
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ஆ&சிக: நடதன. சிாியா நகர6கைள அராபிய ப;றி வத ேபா

காலR, ஓபிரா

எற அராபி$ ெபமணிக: நா&0ய Wரைத G களி; காணலா".
நபிநாயகதி அதவ$ Hத வியா, ெபைம> ஓ உைறFளாயிகிறா.
விாி( அவத" வரலா;றி; காக. பாதா தய இட6களித சில
கபாக:, த6க: மைனவிமாாி நிைன( >றிகளாக$ பல அழகிய நிைலய6க:
எA$பினாக:. ஷாஜஹா க&0ய தா]மஹா , அவத" மைனவியி
அபி;ேகா அறி>றியாக நி;கிற . இ5வH ெசய க: ெபமகளிட :ள
மதி$ைப$ Hல$ப2

கிறன. R" ெபக:, பிறத இடதி

ெசா ாிைம

ெப;றி$ப " ஈ2 கததக .
கீநா&2$ ெபமணிகளி க வி ைறயி ேபா ெப;9 விள6கினவ பல.
ஜ$பானிய இலகிய6களி; சிறத இர2 G களி ஆசிாியமா
ெபமகேளயாவ. பாதா, காேடாவா தய இட6களி
க ^ாிகளி

ெபமக:

ெச9 பயி9 வதாகெள9 ெசா ல$ ப2கிற . அ$ெப

மக:, ப;பல க வி

ைறகளி/" வ லவகளாயிதாக:. மீராபா),

ஜிபனிசா, ைசR, ேபாேதானி தய Hகெப;ற ெப கவிகளி சிற$ைப
எென9

9வ ?

கீநா&2$ ெபமக: வா(
கீநா&2$ ெபமக: ெபாி  தா)ைமையF", அறவெவாAகைதF", சமய
வாைவF", ெதாைடFேம த6க?>ாிய வா( ெச வ6களாக
ெகா0தாக:. அ$ெபமணிக: ஆமகளிடதி

ேபாரா2வ ",

அவகைள வழி மறி $ Hைட$ப ", அவக: பதவிகைள$ ப;9வ "
த6க?>ாிய வாெவ9 ெகாடாகளி ைல. ஆமக?ட ேபாரா2வ
ம&2" ெப=ாிைமயாகா . ெப ஆ=ட கல வாழ$ பிற$பிக$ப&டாேள
யறி, அவ: ஆ=ட ேபாHாி
ப&டாளி ைல. இ ப;றி$ பி.6

வாைவ >ைல

இட$பட$ பிற$பிக$-

9வ.

இதிய நா2
கீநா2களி; சிறத நம
பைட நாளி

இதிய நா&0 மீ

சிறி

க  ெச/ ேவா".

இதிய நா&2$ ெபமக: க வியாளகளா), Wர

தா)மாகளா), அரசிகளா), எ5விைனF" ஆ;ற வ லவகளா) இதாக:.
அநாளி

நா2 உ;றித ெசAைமேகா அளவி ைல.
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இதிய நா&0 ெசAைமF", ெபைமF", பிற(" G களி

ேபச$ப2கிறன.

நா2 அெசழிய நிைலF;றித நா: எநா:? அநா:, ெப=ாிைம ெப;றித
நா: எ9 தய6கா

ெசா லலா". ெப=ாிைம பறிக$ெப;ற நா: ெதா&2,

நா2" உாிைம இழ , அ0ைம >ழியி
நம

நா&0 இ$ேபாைதய சி9ைம>

சிற$பாக எ2 கா& 2வ
பிற$பா

W

வ கிற .

ற$ப26 காரண6க?: யா @ைற

வழக". அைவ (1) ெப=ாிைம த0த . (2)

வ>$H வ>த . (3) மக?: தீடாைம ெகாட . இ" @ற.:

ெப=ாிைம த0தைத தைலயாய காரணமாகவ6 ெகா:ளலா". ெப, நா&0
ஒ பாதியாக, அவ: உாிைமேக&டா , நா2 எ6ஙன" ந வா( ெப9த
2"? மனிதன

ஒ பாதி, வாFவா

இயகமிறி Wதா , அவ எத;>$

பயப2வ? “ெப=ாிைமயி லா நா2, பகவாF உைடயாைன ஓத ” எ9
ெசா ல ேதைவயி ைல.
பைட காலதி நம நா&2$ ெபமக: எ லா ைறகளி/" உாிைம
ெப;றிதாக: எபத;> சா9க: பல உ:ளன. ேவத கால உலகி மீ "
பழதமிழ கால உலகிமீ " நம கைத ெச/ வேம அகால$
ெபமக: நிைல இனி Hலனா>". இைடகாலதி/" ெபமக: சி9ைம
F;றிதாகெளப விள6கவி ைல. பி;காலதிேலேய - அதாவ Rமிதி
காலதி - நம நா&0 ெப=ாிைம >ைலக$ப&ட .
ேவதகால$ ெபமக:
ேவத6களி

மிக ெதாைமய

ாி ேவத". அதக ெபமகளா

யாக$ப&ட பாகைள காணலா". அதிாி ாிஷியி வழிேதாறிய விவாவைர,
அகதியாி காத

மைனவியா ேலாபா திைர, ஆ"ாி னிவாி அைம$

Hத வியா வாேதவியா தேயா யாத பாட க: அ5 ேவததி
ெபாகிறன. ைமேரயி, காகி, ேதவSதி தய ெபமணிகைள$◌் ப;றி
ஈ2 விாி 

றேவ2வதி ைல.

ைமேதயி
ைமேரயி எபா, மிர எ." ெப"Hலவாி அதவ$ Hத வியா. ”தைத
மக;கா;9 நறி அைவய

- தி யி$ப ெசய ” எறா வ:?வனா.

“மக.>” எப ெகா2, “மக&> அ9 எ9 ெபா:

9வ

பி;கால
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வழ>. ெபா வாக உலகி;> ஓ அற" உைர>" ேவைளயி , “ஒவ”, “மனித'
எ." ஆபா; ெசா;கைள ஆ?த

ெதா9 ெதா&ட வழ>. இ5வழ>$

ப;பல ெமாழிகளி/" உ2. திவ:?வ ஈ2 “மக;>” எற , ெபா வாக
மகைள உண வெதக. இ

நி;க, தைத பி:ைள> ந கதக

க வி

ெச வேமயா>". ப0த மிர" த" Hத வியாைர$ ெப" ப0ைத
யாராகின. இ$ப0ைதயா ெபா& ெச வதி HைமையF", அ&
ெச வதி ேமைமையF" ப;றி த6 கணவனா மகாிஷி யாஞவ கியட
வாதித ெபெமாழிக: ஒ சிறத உபநிஷதி
ஆசிாியரா யி

ஒளிகிறன. அ$ப0ைதயா,

ஒ ேவதபாடசாைலைய நடாதின ெர93 ெசா ல$ப2கிற .

காகி
அ$ெபமா&0யாாி ெந6கிய உறவினராகிய காகிைய$ ப;றி ெதாியாத
வடெமாழி$ Hலவ இரா. காகி, ஒேபா

ஜனக கழகதி , யாஞவ கி-

யட வாத" Hாி , “தக அரசி எற ெபய ெப;றன.
ேதவSதி
ேதவSதி எபா, சா6கிய மதாசாாியராகிய கபில எற ெபாியாைர ஈற தாயா.
தாயா ேதவSதியினிடதி
பயனாக சா6கிய G

Hத வ கபில க வி பயி9, அ$பயி;சியி

இய;றி, ஒ சமயைத கா=" திற." ெப;றா.

இ$ெபைம> காரணராயித ேதவSதியி க வி சிற$ைப எென9
பகேவ?
ெபமக: ேவத$ பயி;சி
ேவதகால$ ெபமக: நிைல >றி $ பலபட$ ேபச ேவ2வதி ைல. அகால
வழக ெமாைற ஈ2 >றி$பி2வ சா/". அநாளி தைலவ ேவ:வி
ெச)F" ேபா தைலவிF" உடனி$பா:. மதிரதிலாத - ரதி லாத தைலவ பிைழ நிக வேன , உடேன திதமாக தைலவி அைத ெசா 
ஒA6> ெச)வ வழக". இதனா அ மகைள$ ேபாலேவ ெபமக?"
க வியி/" ேவத$ பயி;சியி/" சிற விள6கினாக: எப ெத;ெறன
ெதாிகிற .
ேவதகால6 கடத பK9 ஆ2க?>$ பின" ெபமக:
க வி ைறயி/", பிற

ைறகளி/" உாிைம ெப;றிதாக:. ச6கர>"

மிசிர>" நிகத விவாததி

ந2நிைல தைலைம வகி>" ேப9ெப;ற

28

பாரதிF", கணிததி; சிறத `லாவதிF", வானசாRதிரதி

ேப ெப;ற

காைனF", மண3 ெச)த;> த"ைமெயாத Hலைம Fைடய நாயக வா)க$
ெபறா
நம

கனிைகயாகேவ கால6 கழித லைபF", ஹு வா ஸா6 எற சீன,

நா2 ேபா

;றியேபா , எக&2$பா2மிறி$ Hலவகேளா2

ேபசிெகா0தனெரன அவ G
பிற" அகால$ ப0ைதமாாி

>றிக$ ெப;9:ள இராேஜவாிF",

>றிக தகவா.

இதிகாச கால$ ெபமக:
இதிகாச6களி; ேபா :ள ெபமக: வரலா9க?", அவகள

நிைலைய$

Hல$ப2 ". சீைதயி நிைறF", பிரபாவதி, சபாி இவகளி தவ", >தி தம
Hத வக&> ஊக@&0 ேசா( >ைல
அைவ ஏறி அரசிய

Wர ெமA$பிய

", காதாாி அரச

அறி(9திய ", ([1]அன மைனவியாகிய)

திெரளபதியி அ3ெசய க?" அகாலதிய ெபமணிகளி உாிைம>
எ2  கா&2களாக விள6>கிறன.
--[1] திெரளபதி ஐவ> மைனவி எ9 வியாச பாரத" விள"Hகிற . அ5வா9 ைஜன
பாரத" விள"பவி ைல. அன ஒவ.ேக மைனவியாக திெரளபதி
வாதா: எ9 ைஜன பாரத" 9கிற .
Hத கால"
Hத காலதி/" ெப=ாிைம> ேக2 நிகழ வி ைல. அதநாளி
ஆமகைள$ ேபாலேவ ெபமக?" க வி பயி9 அற" வளதாக:.
அேசாக காலதி

சில ெபமணிக:, உலகி

பலநா2 ேபா

அற"

வளதாகெள9 சாிதிர" சா;9கிற .
இராசHதிாிக:
இ." சாிதிரதி

சில ெபமகளி அ3 ெசய க: ேபச$ப2கிறன.

அரசிகளாக சில இதன; Wர தா)மாராக சில இதன. அ9G9 எAG9
ஆ2க&> ன நா&0 வதித இராசHதிாிக: ேபாகதி கா&0ய Wர
ெசய க: சாிதிரதி பதி கிடகிறன. அெசய களி திற6கைள
சாிதிர6களி; காக. அ5Wர ெசய க:, பைழய ெபமக: வழி வழி வ
6கி நிற எச6களா>". எனேவ, ேவத காலதி/", இைட காலதி/" நம
நா&2$ ெபமக:, உாிைம இழ

நிறாக: எ9 ெசா வத;> இடமி ைல.
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பழதமி கால$ ெபமக: - அக$ெபா?" உாிைமF"
பழ தமிநா&2$ ெப மக:மீ சிறி க  ெச/ ேவா". பழ தமிநா2
ெப மக: உாிைம> ஓ இலகிய" எ9 ற உய( நவி;சியாகா .
பழதமி G கைள வி வி ஆரா)தா அவ;றி யா2"
ெப=ாிைம காணலா". “ெப தாதவ:, >ைறFைட யா:, அ0ைம” எ."
உணேவ அ;ைற நாளி

இ ைல. தமிழி

தைலசிற

விள6>" அக$ெபா:

G களி உ:ளகிடைக எைன? இபமேறா? உாிைம இ லா இடதி
இப நிகசி ஏ ? உாிைமயி ஓAகமேறா இப"? இப Pகசி>
இபாலாாிட " ஒத உாிைம இய Hக: இத ேவ2". ஒத உாிைம
இய Hகேள ெபாி " பழதமி நா&2 அ ெப வாவாக அைம திதன.
அைவகைள “ஓத நல." ஒத >ண." ஒத க விFைடய ஒவ." ஒதிF"”
எ9", தைலவ தைலவிய அH நிைலைய, “ஓராவி;> இேகா2 Sதா
ெலன” எ9" நகீரனா நவிறிதைல ேநா>க. பழ தமிநா&2 மண",
களவாயித " ஈ2 கத; பா;9. ெபமக: தனகினிய தைலவைன
தாேன ெதாிெத2

வத வழகெமாேற, அநாைளய ெப=ாிைம>$

ேபாதிய சாறாக நி;கிற .
ெப க வி
“ஓத க வி” எற >றி$H, அகால$ ெப க வி சிற$ைப உண கிற . பழ
தமிநா2 ஆ Hலவேரா2 ெப HலவைரF" அணிதித . ெவ:ளி Wதியா,
ஓளைவயா, ெப6ேகா$ெப2, பாாி மகளி, எயினிமா தேயா அநாளி
தமி வளத ெபமணிக:. இவத" பாகைள$ HறநாK9 தய G களி;
காக.
அ$பாட களி; சில வமா9
கள"Hக ஓ"Hமி ெத5வி ேபாெரதிர
ெத"?" உளெனா ெபாந ைவக
எேடேடா ெச)F தச
தி6க: வத கால ேனாேன.
யாெழா26 ெகா:ளா ெபாAெதா2" Hணரா
ெபாளறி வாரா வாயி. தைதயார
களவற தனவா; Hத வாத" மழைல
எவா) ெசா லா" அன ஒனா
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க0மதி லரபல கடத
ெந2மா ன3சிநீ யள மாேற.
ஒநா& ெச லல" இநா& ெச லல"
பலநா& பயி9 பலெரா2 ெச ."
>ைலநா& ேபாற வி$பின மாேதா
அணிS ணணித யாைன இய ேதா
அதியாமா பாிசி ெபறாஉ6 கால"
நீ&0. நீ&டா தாயி." யாைனத
ேகா&0ைற ைவத கவள" ேபால
ைகயக த வ ெபா)யா காேத
அேத மாத ெந3ச"
வத ேவடா வாகவ றாேள.

- ஒளைவயா.

அ;ைற தி6க: ௮5ெவ ணிலவி
எைதய @ைடேய" எ6>9" பிறாெகாள௱
இ;ைற தி6க: இ5ெவ அிலவி
ெவெறறி ரசி ேவதெர6
>96 ெகாடா யா" எைதய மிலேம.

- பாாிமகளி

இ$பாட க: ேப$ ேபாத
ேபேச பாட எக.

கவனிகதக . பழதமி$ ெபமக:

ேகாவல தைன வி2 $ பிாித ெபாA

மாதவி, மீ2" அவைன அைடய

ேவ0, எAதாணிைய ெச"ப3சி >ழ"பி

ேதா)  தாைழயி ெவ:ளிய

ேதா&0ேல திக தீ&0, அவபா; ெச/தினெள9 சில$பதிகார3
ெச$Hகிற .
திக" ேபா>3 ெச5விய ளாகி
அலதக ெகாA3ேச றைளஇ அயல
பிதிைக ெகாைக யாணிைக ெகா2
………. ……………. ……………. …….
எெண கைலF" இைச ட ேபாக$
ப=ற திற." Hற6 9 நாவி
தைளவா யவித தனி$ப2 காம
விைளயா மழைலயி விாி ைர ெயAதி
எனவ*உ" இள6ேகாவ0க: இ.ைரைய உ.க.
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நால0யா எ." G ,
>3சி ௮ழ>." ெகா2தாைன ேகா&டழ>"
ம3ச: அழ>" அழக ல - ெந3ச
ந ல"யா ெம." ந2( நிைலைமயா
க வி அழேக அழ>
எனவ*உ" ெச)F& ெபாைள உ;9 ேநா>க. >3சி, ெகா2தாைன ேகா2,
ம3ச: - இைவக: ெப மகைள உண வன எ9 எவ6 9வ. நால0யா
காலதி ெப க வி இய பாயிதைம அராய;பால . இ கைத
சி9ப3ச@ல".
மயிவன$H" ககவ மாபி வன$H"
உகிவன$H" காதி வன$H" - ெசயிரதீத
ப  வன$H" வன$ப ல G;கிைய த
ெசா  வன$பப வன$H
எ9 ெவளியி&0தைல எணி எணி$ பாக.
“க வியி; ெபாிய க"ப” எ." ெபய தா6கிய கவி மன", தம
இராமாயனதி , நா&2$படலதி ,
ெபத ட6க பிைறPத லாெகலா"
ெபா ெச வ" க விF" Sதலா
வதி வநதவா் கீத/" ைவக/"
வி மறி விைளவன யாைவேய
எ9 பா0யிதைல



ஓக. க"ப ேகாசல நா&ைட >றி $ பா0.",

அவ அநா&ைட ேநாி; கட வர ல. அவ கால  ேகாசல", இராம
கால  ேகாசல" இைடயி
தமிநா&0

எ5வளேவா ேவ;றைமF;றி>". க"ப,

தா6கட கா&சிைய ேகாசலதி

அைம $ பா0னெரக.

நாயமா, ஆவா காலதி/" ெப க வி தமி நா&0
ெதாிய வகிற . காைரகா
பாட க: ந"ெமதிாி

நிலவியிதெத9

அ"ைமயா", ஆடா: அ"ைமயா" பா0ய அ&

நி;கிறன. அவத" பாகளி

இடகைளயா ேர." எமகிர6கா ேர."
பட ெநறிபணியா ேர." - டவி

இரெடா9 வமா9:-

32

எ Hறா ேகால ெதாியா2" எ"மானா
கபறா ெதென3 சவ>.
[1]அ9 தி(வ" காணாேத ஆ&ப&ேட
இ9 தி(வ" காகிேல - எ9தா
எ5வேவா P"பிரா எபாக& ெக.ைரேக:
எ5வேவா நி.வ" ஏ
- காைரகால"ைமயா
ெவ:ைள விளிச6> இட6ைகயி ெகாட
விமல என> கா&டா
உ:ள" H> எைன ைறவி நா?"
உயிர$ெப)
தா&2 கா="
க:ளவி ெசபக$ Sமல ேகாதி
களிதிைச பா26 >யிேல
ெம:ள வி மிழ;றி மிழ;றாெத
ேவ6க_வ வர

வா).

- ஆடா:

-----[1] God is unknown and unknowable.
இ$ ெபமக: பா&0;> இர6கி ஆடவ அ: ெச)யா ெதாழிதனேனா?
ஆடவ.>$ பா&2 ஆ=ைடயதா யிதாெலன?
ெப=ைடயதாயிதாெலன? அவ.> ேவட;பால

க வியி

பயனாகிய அேப. காைரகால"ைமயாாின ", ஆடா: அ"ைமயாாின "
அH நிைலைய அள
க விமணிகைள$ ெப;ற

ற;> யா அகன ல. அதைகய அH
நதமிநா2!

பழதமி தாயா Wர"
பைட தமி நா&0

ெப=ாிைமF", அ5(ாிைம >யிரைனய க விF",

பிற(மிதைமயா, அநாைளய ெபமக: Wர தா)மாகளாக(", ேவ9 பல
அ3 ெசய நிக " அ;ற" வா)தவகளாக(" இதாக:. பழ தமி
நா&2$ ெப மகளி Wர ெசய க?" பிற(" ேபா;ற;>ாியன. அவ;9:
சிலவ;ைற ஈ2 >றி$பி2கிேற.
நர"H எA

ேதா

வ;றிய திேயா: ஒதியி ஒ Hத வ ேபாேகால

தா6கி அமகள3 ெசறன. “அவ ேபாாிைட$ Hற கி&2$ ப&டா' எ9
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பல ேபா

அ"திேயா:பா

அைறதன. அ ேக&ட அைன, தன

 ைமைய சிறி 6 கதா , வா: தா6கி, “இவ
பா^&0ய என

மாைப இ5வாளா

;9 ெம)யாயி, அவ.>$

அ9$ேப' எ9 எA , ேபாகள"

H> , ைமதைனேத0. அ2 >வி

கிடத பிண6கைள வாளா

ெபய $

ெபய $ பாதன:. அ6ேக தெனா மக மமதிைட ஊ9தா6கி,
இற ப&0தைல க2, அதா) அவைன ஈற ெபாAதி." ெபாி "
உவதன:. இவள லேளா Wரதா)?
நர"ெப லறிய நிர"பா ெமேறா:
ளாி ம6கி திேயா: சி9வ
பைடயறி மாறின எ9 பல ற
மடமா >ைடதன னாயி உடஎ
ைலய9 தி2வ யாெனன சிைனஇ
ெகாட வாெளா2 ப2பிண" ெபயரா
ெச6கள; ழவேவா: சிைத ேவ றாகிய
ப2மக கிடைக காdஉ
ஈற ஞாறி." ெபாி வ தனேள.

- HறநாK9.

ம;9ெமா ெபமணியி ெகாAந ேபாகளதி

மற$ேபா Hாி

இ.யி

றதா. அவ உயி றத ம9நா:, மா;றா ெச$பைற ேக&2, அ$ெப
மக:, தெனா மகைன அைழ  தைலமயி நீவி$ ேபாைட Hைன , ேவ
ைகத , “ேபாகள" ேபா) வக: எ9 மகிசி ேயா2 வழி
அ.$பினா:. இவள

&0

Wர", ெகாAந பிாிைவF" மறக ெச)த !

ெக2க சிைத க0திவ: ணிேவ
@தி மகளி ஆத த>ேம
ேமானா ?;ற ெசவி; கிவ:தைன
யாைன எறி களெதாழி; தனேன
ெநந /;ற ெசவி; கிவ:ெகாAந
ெபநிைர வில6கி யா2$ ப& டனேன
இ9", ெச$பைற ேக&2 வி$H;9 மய6கி
ேவ ைக ெகா2 ெவளி விாி eஇ$
பா9மயி >2மி எெண) நீவி
ஒமக ன ல தி ேலா:
ெசக ேநாகி ெச ெகன வி2ேம.

- HறநாK9

கணகி எ." க;H கட(ைள$ ப;றி ேக:விFறாத தமிழ அாிய.
அ$ெபமா&0யி Wர ெசயைல விள"ப(" ேவ2ேமா! கணகிF" அவள
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ஆயி தைலவ ேகாவல." தா" பிறத ேசாழநா2 நீ $ பா0நா2 ேபா ,
ஆ2 வாணிப3 ெச)ய ேவ0 கணகியி கா; சில"ைப வி;க ேகாவல
ெசறேபா , அ6> கள( ேபான பா0மா ேதவியி சில"ேப அசில"ெப9,
ேகாவல மீ

பழிமதி, மன ஆைண$ப0, அவைன ெகாைலஞ

ெகாறன. அெகாைல ெச)தி ேக&ட கணகி, “எனைம நாயக மீ
ெபா லாத கள($பழி மதியா இ5வர ெகாற !” எ9 WரகிளசிFட
எA , பா0ய வாயி
த வரலா9

Pைழ , அவ ஆைண ெப;9, அவனேக ெச9,

றி, த நாயகைன ெகாற

Hாிதா:. “க:வைன ேகாற

ெகா26 ேகாைம எ9 வாத"

க26 ேகால9” எ9 மன எதிவாத"

Hாிதா. பிைன கணகியி வF9த

மீ , ேவத த மைனவியி

ம;ெறா கா;சில"பிைனF", ெகாைல> காரணமாக நிற கணகியி ஒ
கா;சில"பிைனF" உைட $ பாத " அத.: பர/", இத.: மணிF"
இத

க2, அவ “யாேனா அரச, யாேன க:வ” எ9 ந2>;9, அாியா

சனதினி96 கீேழ சா)

மா)தா. இ ைண அவிைன கணகி எற

ெபவழி நிகத ! “நாயக ெகா ல$ப&டா; நமெகன இ6> ேவைல?
தைத தாய> அறிவி
உ:ளதி

W2 ேசரலா"” எ.6 ேகாைம எண" கணகியி

உறவி ைல. “நாயகைன அநியாயமாக ெகாற

ேவதேன வா

பிைம: எ9

ெச) , உைம கிளதி, அவ மனசாேற அவைன

ெகா / மா9 ெச)ததேறா கணகியி Wர"! இதைகய Wர தா)மா வாத
நா2 இதமி நா2. Wர > அ0$பைட அநாளி ெப மக?கித
உாிைமேய யா>". உாிைம யி லா இடதி

Wர எAசி ஏ ?

தமி$ெபமணிகளி அறெவாAக"
இதைகய Wர ெசய க: ம&2" பைட தமி$ ெப மக:பா
ெபாதிகவி ைல, ேவ9பல அறெவா க6க?" அனாாிைட
நிர"பியிதன. மாதவி எற மாதரசிைய ேகாவல வி2 $ பிாித பிைன
அவ: எ ெச)தன:? அவ: ேவ9 ைற நணா ,

ற ெவாAக" S2,

நிைறகா , அற" வளதா:. அவ: வயி;றி; பிறத மணிேமகைல எ ைண
உலக ேசாதைனகைள கட

நிறன! மணிேமகைல அறெெவாAக > ஓ

எ2  கா&டாக(" நி;கிறா. அவ, உயிக: நல6 கதி ெதா2 ெச)த ",
சிைற$பட ேநதேபா

அசிைற ேகா&டைத அறேகா&டமாகிய ", சமய

கணக உைர ேக&ட ", பிற(" மணிேமகைல எ.3 சீாிய தமி G
மிளித

காக.
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நாயக தவறி நட$பி, அவைன அறிவா

- அபா

- தி " ெபதைகைம

அநாைளய ெபமக?> இத . சில$பதிகார கணகிய லாத ம;ெறா
கணகி, வAகிய த கணவைன$ Hலவ வாயிலாக ெச"ைம$ ப2தியைத$
பைழய G களி; பாக. இெசய க: என கா&2கிறன? அகால$
ெபமகளி க வி அறி( ஒAக", இைவக&ெக லா6 காரணமாக நி;>"
உாிைம தயவ;ைற கா&2கிறன.
நாயமா கால"
நாயமா கால " ெப=ாிைம>$ பA ேநத ெத9 ெசா வத;கி ைல.
நாயமாாி அைம மைனவிமா நிகதிய ெப3ெசய க: பல. அவ;ைற$
ெபாிய Hராண" விாி  9கிற . அ$ெபமணிகளி ெசய கைள ஈ2
விாிகி அைவ ெப>". அபி; சிறத திநீலகட நாயனா
சி;றிப ைறயி
எ5வழியி

எளியராகியைத உணத அவத" இ லகிழதியா, அவைர

திதினா எப

மீ2" ைசவ சமயதி

கத;பால . பிற சமய" தAவிய த"பியாைர

ெகாணர யறவ யாவ? ஒ ெபமணி ய லேரா?

தமிநா&0 ெபவழி ம;9ேமா அ3ெசய நிகதிகிற . ெப
ெபைமேபச அநிகசிைய ஈ2 >றிகிேறேன யறி சமய ேநா>ட
அைத ஈ2 >றிகிேறனி ைல.
பா0மாநா&0
அ5ேவைளயி

ஒேபா

சமணசமய" ெபகி ைசவசமய" அகி;9.

மன." அசமய ெநறி நிறா. “அரச எ5வழி அ5வழி

>0க:” எறப0, >0மக: பல" அம சமய" H>தன. ெசாக6
கைதF", மீனா&சிையF" ெதாAேவா அாியராயின. இ நிைலயி

அ5விடதி

மீ2" ைசவசமய" தைழக உைழ தவ யாவ? ஒ ம6ைகயகரசியாேர.
அ"ம6ைகயகரசியா எவ? சமண கட(&ெடாத பா0ய ேதவியா.
நாயக ேவ9 சமய" H> ", நா2" ேவ9 சமய" H> ", தனதறி வி;>$
ெபாதெமன ேதாறிய ஒ ெகா:ைகயினி9", நாயக ெபா&டாத
நா&0 ெபா&டாத

- சிறி " பிறழா , உ9தியி

திஞான ச"பத வாமிகைள தன
நாயகைனF", நா&ைடF" தன

-

நிற அளேவா2 நி லா ,

நா&0;> வரவைழ , மீ2"

ெகா:ைகவழி, ஒ ெப ெத)வ

தி$பியெதனி , அ$ெப ெத)வதி உாிைம உணைவF" க வி அறிைவF"
எென9 Hகவ ? ம6ைகயகரசியா எற ஒ ெபமணி அறி லா
தி$பேர , ைசவசமய" அேற தமிநா&0
நிைல ெப9திய ெபமணிைய நம

இற ப&0 >". ஒ சமயைத

தமிநா2 ெப;றித !
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அநாளி வதித ஆமக?" ெபமணிகளி சிற$ைப ற
திய6>வதி ைல. ெப=ாிைம க0ய$ப&ட பின$ ெபணி சிற$ைப
ஆமக, தா Hகழ

பாவெமன கதினேபா/"! “ெப அ0பட$ பிறதா:”

எறேறா பிேன ேபாத ஆ ெபாிேயா' எAதி ைவதன! இவக: மகளா!
பைடகால ஆமகேளா ெப சிற$ைப மகிசிேயா2 Hகதாக:.
கட(ைள$ ெப ஆ வ0வாெகா2, “ெப=ட

0ய கட(:” எ9

அவைர எ6க=" பா0ய திஞானச"பத$ ெப தைகயா", ெப=>ாிய
அைமதிநிைல எ)தி, அதி

விள6>" அH த "பி கைரHர2 தமி$பாகளாக

ஓ2த;> நிைலகளனாயித ேசகிழா", ேம;ேபாத ம6ைகயகரசியாைர
ெச5விய ெச5விய தீதமி மலரா

Vவி$ ேபா;றியிகிறன. ெப அ0ைம

எ." உண வி லா நாளி , ெபைண கா$பிறி ஆமக:
Hகதிகிறாக:.
ம6ைகய கரசி வளவேகா பாைவ
வாிவைள ைக"மட மானி
ப6கய ெச  பா0மா ேதவி
பணிெச) நாெடா9" பரவ$
ெபா6கழ /வ Sதநா யகனா
ேவத" ெபா:க?" அளி
அ6கய; கணி தெனா2 மமாநத
ஆலவா யாவ மி ேவ. -திஞானச"பத
ம6ைகயா்> தணியரசி எ6க: ெத)வ"
வளவதி >லெகாA வைளைக மானி
ெச6கமல திமடைத கனி நாடா:
ெதனா்>ல$ பழிதீத ெத)வ$ பாைவ
எ6க:பிரா சைபயேகா அளி னாேல
இதமிநா 2;றஇட நீகி த6க:
ெபா6ெகாளிெவ திநீ9 பர$பி னாைர$
ேபா;9வா கழெல"மா; ேபா;ற லாேம. -ேசகிழா
இவக: ம6ைகயகரசியாைர எ5வா9 ேபா;றியிகிறாக: எபைத
அபக: உ.வாகளாக.
ெப அ0ைம$ப&ட கால"
ேவத காலதி/", பழதமிழ காலதி/" ெபமக: த6க: உாிைமவழி நி9
கடனா;றினாக:. அ5(ாிைம இைடகால" வைர ெதாட

நிற . பிைன
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நாளி அதாவ Rமிதி காலதி ெபமக: உாிைம நம நா&0
க0ய$ப&ட . ேவ9 சில இட6களி/" அ5(ாிைம க0ய$ப&டெதன சாிதிர3
சா;9கிற . ெப=ாிைம க0

9" RமிதிகைளF", அைவகைள ெயா&0$

பிைன எAத G கைளF" ேநா>ழி$ ெப=ாிைமைய அாி>" அநியாய
க&2$பா2கைள அைவகளி; காணலா". அைவகைள எAதிய ஆமக: ெந3ச"
க ேலா இ"ேபா அறிகிேல.
தலாவ

ெபக வி வாயிேல பாவிக: மணி&டாக:. பலவழியி/"

ஆமகைன ெயா " - சிலவ;றி

ேம"ப&2" - நி;>" ெபமக:, த

வாவி;> இறியைமயாத க வி ெபறலாகாெத.6 ெகா0ய க&2$பா&0.6
ெகா0ய ெதாறி>ேமா? பைட நாளி

ேவதேவதாத

ைறயி

ஈ2ப&2$

பலகைலகைளF" எAதிய ெப மகளி வழிவழி வ" ெபமணிகளா ப0த
டா ? இ

ெப மகைள வில6காகி த6க: வழியி

ஆ&ட ேவ2ெம9

ஆமக: ெகாட தீய எணமறி ேவ9 என? “வில6ெகா2 மகளைனய
இல6> G

- க;றாேரா ேடைன யவ” எறா திவ:?வனா.

மக:
ஈ2 “மக:” எற

ஆமகைளF" ெபமகைளF" >றி$பெதக.

ெபமகைள$ பிாி
திவ:?வ காலதி

ஆமக ெள9 ெபா: ெகாட த;கால வழ>.
ஆமகைள$ ேபாலேவ ெப மக?" ப0

வதாக:. அதனா

அவ “மக:” எ9 ெபா $பட

றின. அறி(

விளக > இறியைமயாத க விைய$ ெப ெபறாெதாழிவேள

அவ: வா(

எனா"? அவ: பி:ைளகைள எ5வா9 வள$பா:? அவ: உலக$ ெபா9$ைப
தா6> தாயாக அ லேவா இகிறா:? இநாளி

நம

நா&0

வாமீ>ிக:,

வியாசக:, நகரக:, திவ:?வக: ேதாறாைம> காரண" எைன?
தாைய க வி இழக ெச) , அவ: உாிைமைய மக க0ததறி ேவெறைன?
பயிாி நல நிலதி பாைமைய$ ெபா9ததேறா? பிைன நாளி
மக?> ஏ;ப&ட க&2$பா2க:, இநாளி

ெப

நா&0 வளசிேக ேக2

விைளதிகிறன.
இைடெசக

- Rமிதிகால"

“பைழய G களி/" ெப க வி ம9$H உ2” எ9 சில சில உைரகைள
கா&2வ. அG கைள ;9" ஆ)தா பல இட6களி ெபக வி ேபச$
ப&0>". ஊறி ேநாகினா ெபக வி ம9$Hக: ஓ&2$ேபா ேதா9".
ெப ப0தலாகாெத.6 ெகா0ய க&2$பா2 எAத நாளி , அக&2$பா&ைட
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விதிதவ, த" கைத$ பைழய G களி.3 ெசகிவி&டன. இந3 பல
பைழய G களி/" இற6கியிகிற . இைட ெசக

நம

நா2 ேப ெப;ற .

இ$ெபாA " பைழய G கைள அசி23 சில, இைட இைடேய த6க ேக;ப சில மா9த

ெச)கிறன. ெப க வி ம9$H, பைழய G களி

ப2ேம , அதைன இைடெசக

காண$

எ9 அறிஞ ஒ > வாராக. ெபக வி

ம9$H Rமிதி காலதிேலேய ஏ;ப&ட . ேவ9 பல க&2$பா2க?"
Rமிதிகளி உ2. இநாளி அைவ மா;ற$ெபற ேவ2". இ ைலேய
நா&2> நல விைளயா .
ெப ஆ @ைளநிைல
ஆமகைள$ ேபால$ ெபமக: ப0தலாகா

எ.6 க&2$பா2 எ;9>?

க வி$ பயி;சி>ாிய @ைள ெபமக?> இ ைலேயா? அவக&>"
ஆடவ @ைளைய$ பைடதிகிறா. ஆமக: @ைளயி." ெப மக:
@ைள ெமைமFைடய எபைத ேசாதைனயி; காணலா". P&ப6கைள
விைரவி ஈகதக ஆ;ற ெம ய @ைள> உ2. ஆமகளி." ெப
மக: Pணிய ெபாைள விைரவி உண" ஆ;ற ெப;றித அறிஞரா
ஒ$ப$ப&ட உைம. ஆமக: ப:ளி
ப:ளி

ட6களி/", ெபமக:

ட6களி/" அ0ேய ஆசிாியனாயிதேபா , இ5(ைமைய

அPபவதி க0கிேற. இதைம சில ஆமகளிடதி/" உ2.
அவக: ெபணிய H வா)தவக:. ெபணிய H இனெதபைத$
“ெபணி தைம” எ. தைல$பிகீ விளகியிகிேற.
அைமதியி

அறி( விளக"

இ." ஒவழிப;றி$ ெபணறிவி P&ப" றலா". அைமதியி அறி(
விளக" உ2 எப எவ" ஒ$ப தக . ெந3சி அைமதி நிலவா ேவைளயி
எGைலF" வாசிக மனெமAவதி ைல. Gைல எ2 வாசி$பி." ெபா:
பதிவதி ைல. இஃ

அPபவ". இர( உற6கி, ைவகைறயி

அைமதி நில(கிற . அ5ேவைளயி
அாிய ெபாெள லா" எளிதி

எA"ேபா , ெந3சி

அறி(, தாடவ" Hாிகிற . அேநரதி

விள6>கிறன. பின உலகிய

Pைழத "

அைமதி >ைலகிற ; அறி( விளக" >9கிற ; Pணிய ெபாைள
சிதிக(" இய வதி ைல. அைமதி>" அறி( விளக >" உ:ள ெதாடH
ஈ2 கத;பா;9.
அைமதிF" ெபைமF"
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அைமதி ஆமக&> அதிகடா? ெபமக&> அதிகடா? அைமதி
ெபமக&> அதிகமித

க

2. ெபைமைய “க&Hலனாயேதா அைமதி

தைம” எறா ஆசிாிய நசினாகினிய. க=>$ Hலனாகாத அைமதி,
ெப வ0வாகி க=> கா&சியளிகிற

எப

அத க . அைமதிேய

ெபெணன திர2 விள6>கிறெதனி , ெபமகளி அறி( விளகைத$
ப;றி ெதளி( ெச)ய ேவ2வதி ைல. அத;ேக;ற @ைளF" பைட$பி
அவக&> அைமதிகிற .
கைலமக: P&ப"
அறி(, அைமதியி

உைறதலா, அறிவி;>ாிய க விைய அைமதி >றி>" ஒ

ெப கட(ளாக நா" ேபா;9வ " உனதக . கைலமக: P&ப",
அைமதிFைடய ெபைமயி

அறி( உைறதைல விள>வதா>". க வி

கட(ைள$ ெபெணன ெகாட நம
ெபாள;ற ெதாறா>". பிைன நாளி
நா&ைடF6 >ைற ற ெச)கிறன.
ெபமக: ப0தலாகாெதப
வத

நா2, பிைன$ ெப க விைய ம9$ப
ஆ மக: வ>த ெகா23 ச&ட6க:

இய;ைக ேநாக மாயி, ெபமக&>$ ப0$H

டா . ெபமக:, ஆமகைள$ ேபாலேவ க வி பயி9, ேதத

ெவ;றி ெப9வைதF", ப&ட" ெப9வைதF", G க: எA வைதF", ேமைடகளி
ேபவைதF", க ^ாிகளி/" ம;ற கழக6களி/" தைலைம தா6கி விைனக:
0$பைதF", பிறவ;ைறF" கணார காகிேறா". க வி ைற, ெப
மக&> இய;ைகயி

அர ெச)வதறி ர ெச)வதி ைல. ெபக விைய

ம9$ப , இைறவ பைட$H ேநாைக இட$ப2 வதா>".
ேபைதைம விளக"
“ேபைதைம எப

மாத> இய;ைகயா) அைமதி$ப ” எ9 சில

ெபக விைய ம9கிறன. அனா, “ேபைதைம எப

மாதகணிகல"”

எ." ஒளைவயா திவாைகF" கா&2கிறன. “ேபைதைம” எப
ெபா: ஒ ெசா . அஃ

றி$

பல

அறியாைம எ." ெபாைள$ ெபாி " வழகி

ெப;றிகிற . “ேபைதைம” எ.3 ெசா;>, நகீரனா, “ெகா?த ெகா2
ெகாட

விடாைம' எ9 ெபா: விாிதித

காக. இ$ெபா:

அறிவிைம- மடைம தய க கைள ெதாிவி$பதா எ9 வின(கிேற.
ெப க வி ம9க$ப&ட நா: ெதா&2$ ேபைதைம, ெபணி அறியாைம
>றி>3 சிற$H ெசா லாக ெகா:ள$ப&ட . இ$ெபா:பட$ பினாளி

40

”“****ெபணறிெவப

ெப" ேபைதைமேத” எப

ேபாற ெமாழிக?"

பிறகலாயின. அறிவிைம$ ெபா: அளி>" ேபைதைம எ லா>" ெபா வா
யி$ப . அஃ ஒபாலாேக உாி எ9 ெசா வ தவ9.
“ேபைதைம” எேறா அதிகார" தி>றளி
ம&2மா >றி

இகிற . அ

ெப=லைக

நி;கிற ? சில ெசா;க: கால ேக;ற ெபா: ெப9வ 2.

அெசா;க?: “ேபைதைம” எப " ஓ9. “ேபைதைம” எ.3 ெசா;>$
பழதமிழ ெகாட ெபாைள ஊறி$ பாக.
சீாிய ெபா?ைடய ’ேபைதைம’ மாதகணிகலனா யிதைல ஒளைவயா
ெமாழிதன. இஃெதன >;ற"? இனி$ “ேபைதைம” எ.3 ெசா ைல$ பழ"
ெபா:பட ஆ&சியி; ெகாணமாP Hலவகைள ேவ2கிேற. ெப க விைய
ம9 

9" பி;கால$ பழெமாழிக?", பிற இஹழி(க?" ஆ&சிய;9

ஓழிவனவாக.
ெபக?> விதிக$ெப;ற க&2$பா2க:
பிைன நாளி

ஆமக:, ெபமகளி க வி Fாிைமைய ம&2மா

ெக2தாக:? ேவ9 பல பிற$HாிைமகைளF" அவக: பறிதிகிறாக:.
அநாளி

ெப மக?> விதிக$ ெப;ற க&2$பா2கைள எண எண

உ:ள" உ>கிற ; கணீ ெப>கிற . அகால அறிஞகளி வக
இதவாெறேன! எேன! ெப உ;ற வயதைட
ஓவைன மணத , ைக"ைம எ)தினா
ெச)த , அவைள$ பசியா

ப>தறி( ெபறான"

ெமா&ைடய0

அவைள மானப6க3

ெமவித , பல ெபக: ஒவைன மணத ,

ெபவிபசார > ம&2 தடைன விதித , ஆடவ எசிைல தி.மா9
மகளிைர வF9த , இேனாரன பிற க&2$பா2க: ெப=லகி
உயிநா0ைய$ ேபாகிவி&டன. இக&2$ பா2க: அ=லகி;> உேடா?
இ ைல! அேதா! என ெகா2ைம!
ஆமக மைனவிைய இழதா , அவ எ5வள( வயதான கிழவனாயி$பி.",
ஒாிள6 க&டழகிைய மண

இனி

வாழலா"! இள" ெபெணாதி கணவைன

இழதாேலா, அவ: ெமா&ைடய0 , உ0 ெக2 , உலைக
ேவ2"! என அநியாய"! விதி எறா
ேவ2"? ஒவ பல ெபகைள மண

றத

இபாலா> மேறா இத
ெகா:?" உாிைம ெப;றிகிறா.!

அநியாய"! அநியாய"! ஒதி ஒவேனா2 வாதேல அறெெவாAக". அ5வாேற
ஒவ." ஒதிFட வாத

ேவ2". “ஒவ பல ெபகைள மணகலா"”
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எ." விதி, ெப=லைக இழி(ப2 வதா>". ெப, தவறி நடதா
தடைன! ஆ, தவறி நடதாேலா தடைன யி ைல! இஃ
இபாலா>" விதி$ப

அநீதி! தடைன

நீதியா>".

பிற$பி ஆணாக$ பிறதா எ லா3 ெச)யலா"! ெபணாக$ பிறதா>
ம&2" விதிக: - க&2$பா2க: - தடைனக:! ஆடவேன! ெகா2ைம ெபா9க
0யவி ைல. உைன ேநாகி ைறயி2கிேற.
அ0ேய, ெபமக:
நி;பதாகவாத

டா ஒAகைத$ ேபா;றி

9வதாகவாத ,

ைண

எவ6 கதலாகா . ெப தவ9த/> விதிக$ ெப;9:ள

தடைனக:, ஏ ஆ தவ9த/>" விதிக$படவி ைல எபேத என
ேக:வி. ெப=லகி;> இைடநாளி
கா&டேவ2" எ." அவாவா

ேநத சி9ைமைய ஈ2 எ2 -

இ5(ைரக: பகரலாேன. ஒ பாதியாF:ள

ெபணி சி9ைம, ம;ெறா பாதியாF:ள ஆைணFதாகி, 0வி
நா&ைடF" >ைல>ெமபைத ஆ=லக" இனியாத

உண

வாைவF"

நட$பதாக.

ஒAக" இபாலா>"
“உலைக ஈ9 வள>" தா) ெபணாக, அவள

ஓAக6காக ேவ0

சில க&2$பா2க: ேகால$ ப&டனேவயறி, ெபைண சி9ைம$ப2த
ேவ2" எ." ேநாேகா2 க&2$பா2க: ேகால$படவி ைல” எ9 சில
அறிஞ திற"பட வாதிகிறன. இ ேபா வாதமறி நியாயவாதமாகா . ெப
ஓAக" காத ேவ2" எபைத ஒ ைற>$ பைற யா
வF9 கிேற/ அ5ெவாAக" ஆ=லகி;>" ேவட; பாலெத9
அ5வளவி

வF9 கிேற. ஆ=லகி

V)ைம இ ைல எனி , ெப=லகி

V)ைம எ6ஙன" ஏ;ப2"? தெயாகைடய ஒவ, ந ெலாAகைடய
ஒதியி உட

நலைத ெக2 , அவ:வழி ேதா9" பி:ைளையF"

ேநா)வா)$ ப2 கிறான லேனா? அதலா , ஒAக V)ைம இ பாலா>
ேதைவ. ஓAக தவ9த/> தடைன விதிக$ப0, அதடைன இ
பாலா>" விதிக$பட

ேவ2".

ஒதி> ஒவ
ஆ, த வி$ப$ப0 திாித;> ெகா0ய அட> ைறகைள$ ெபணி;>
விதிதனேனா எனேவா ெதாியவி ைல. ஆமக:, தா6க: களியா&0
வர"Hமீறி இற6>த; ெபா&2$ ெபமக: உாிைம த0 , அவகைள$
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ெபா"ைமகளாகி வி&டாக: ேபா/"! ஒ5ேவா ஆ மக." ஒ5ெவா
ெபமகேளா2 வாA" அற ஒAகதி

நி;பேன , உலகிைட வைரவி மகளி

&ட" ேதா9த;ேக இடமிரா . ஆமக பல மகளிைர மணத/",
பரைதயட அட/" வர"H கடத நடைதகளா>". ஒ ெபைண W&0;
சிைற$ப2தி, ம;ற$ ெபகேளா2

0 வாA" உாிைம ஆமக.> எ6கி

வத ? ஆமக ெகா26ேகாைமயா

ெப=ாிைம த0

த வி$ப$ப0.

ஆ&சி Hாிகிறா!
ஒவ ஒதிFட.", ஒதி ஒவ.ட." வாத
பிேன விாி 

இய;ைக. இ

9ேவ. இ பாலாாிட " தீெயாAக"

உ:ள6 கிடைக. க&2$பா2 எனி , அஃ

>றி $

டாெதப

ேவ2".

இசாரா>" இத

ஒவ உாிைமைய ம;ெறாவ க&2$ப2த
வF9தி ேம;ெச கிேற.

என

டாெதபைத மீ2"

திவ:?வ உ:ள"
இ வாைகைய வF9தி ெசற திவ:?வனா", ெப=லகி;> ம&2"
க;ைப வF9திF:ளாெர9", அ=லகி;> அைத வF9தா ெதாழிதாெர9" சில

ற யா ேக&0கிேற. அவத6

;9, திவ:?வ

க > ;9" மா9ப&ட . இைத தி>ற?> யா கட விாி(ைரயி
ஒ /" வைக விளகிF:ேள. “ஆ மக." நிைறகா

வாத

ேவ2"”

எபேத திவ:?வ உ&கிடைக. அ5வகால நிைலைமேக;றவா9 உைர
க2 ேபா>" உைரயாசிாிய ;ைற த ெபாளாக ேகாடலா கா .
Rமிதிகைள ஆரா) , அவ;றி
காண$H>தா , அவர

@கிகிட$பவ, தி>ற?> உைர

Rமிதி மன

அ"மன6 ெகா2 சிலரா

>, Rமிதி$ ெபாேள Hலனா>".

வைரய$ ெப;ற உைரகைள ;96 ேகாட

திவ:?வ ஆமகைளF" நிைறகா>மா9 வ; H9திF:ளா.
அகெதாளி3 சில >ற: வமா9:
பாறிய3சி$ பாV =ைடதாயி வாைக
வழிெயன3ச ெல3ஞா9 மி .
அH மற. ைடகாயி னி வாைக
பH" பய. ம .
அறதா;றி னி வாைக யாறிறி; Hறததா;றி;

தவ9.
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ேபாஒ)$ ெப9வ ெதவ.
இய பினா னி வாைக வாபவ ெனபா
ய வா ெள லா தைல.
அறெனனப ப&டேத யி வாைக யஃ "
பறபழி$ப தி லாயி ன9.
நல>ாியா யாெரனி

நாமநீ ைவ$பி

பிற>ாியா: ேதா:ேதாயா தா.
இ>ற:களி ெபா:கைள, இைடகால உைரக&> அ0ைமயாகா , ந2நிைல
கெகா2 ேநா>மா9 அபகைள ேவ2கிேற. இைடகால உைரகைள
ெகா2 திவ:?வனாைரF" சில >ைற 9கிறன.
ெசய;ைக க&2க:
சில இட6களி

ெப=> ஆமா இ ைல எ9", ெப ஆணிடதி

பைடக$ப&டா: எ9", ெப பிறவி> W2ேபறி ைல எ9" G களி
எAத$ப&0கிறன. சில இட6களி ெப மக?> எ93 சிைற 2
அைமக$ப&0கிற . சிைற இளி ேபாதிய கா;றிறி - ஒளியிறி - அH
ெகா0க: வா0 வத6>கிறன. அவக: அ$Hற" இ$Hற" பாத
டா !
ேபத
டா ! என ெகா2ைம! கைணF" வாையF" கட(: அவக&>
எ;9ேகா ஈதா? இய;ைக வா( எ லா>" உாிய . அ5வாவினி9"
ெபைண$ பிாிக(" ஆமக: மன" ஒ$ப&டதேறா? இேனாரன
க&2$பா2க?:ள இட6களி
அ5விட6களி

ெப=லகி;>$ ேபாிழி( ேநதிகிற .

ெபமக: நா) ேபயாக கத$ப2கிறா:; மாையயாக

கத$ப2கிறா:. ஞான >", W2 ேப;றி;>" ெப இைடLறாக
இகிறாளா"! @வாைசF: ெப=" ஓ ஆைச$ ெபாளா"! இப அH
ெத)வமாக அ0ேய ேபா;9" ெபணி;> உ;9:ள இழிைவ, இ."
எAதா

எAத ைகேயாடவி ைல. அநாளி

ெப=லகி;> ஏ;ப&ட

ப",

“ெபணா)$ பிற$பதி." மணா)$ பிறகலா"” எ." பழெமாழிைய
எAவித ெதனி , ெப=லக

பைத எென9 விள>வ ? ெப

ஆைச$ ெபாள ல: எபைதF", அவைள அ6ஙன6 கதி ெவ9த/"
றத/" அH கட(ைள கா=" வழிகள ல எபைதF" ேவேறாாிடதி
விாி விள"Hவ.
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உாிைமF" கடைமF"
சில இட6களி

உாிைமையF", கடைமையF" ஒ9 ப2தி மக: இட$ப2-

கிறாக:. உாிைம ேவ9; கடைம ேவ9. ெப ெம யலா:,; ஆ வ யலா.
ெமைம வைமேக;ப இபாலா>ாிய கடைமக: ேவ9 படலா".
உாிைமயி க&2$பா0 த
டாெதபெதாேற ஈ2 கத;பா;9. கடைம
ேவ9பா2கைள >றி$பி&2$ ெப=ாிைமயி ைகைவ$ப ெகா2ைம.
ெபைம ேக&டா

விைளF6 ேக2க:

உாிைம எ லா>" ெபா வான . வானதி
அைல எAவ
தன

ேபால(", கட

ேமக" தவவ

ேபால(", பறைவ அழகிய சிறைக Wசி$ பற$ப

ேபால(", ெப

உ:ளெதA" வி$பவழி நட>" உாிைமFைடயவளாத

அ5(ாிைமைய சிைற$ப2த

ேவ2".

ெப9" பாவ". ெப, அ0ைம வா( நடாத

ேநாி, அவ: வயி;றி; பிற>" பி:ைளF" அ0ைமFண(ட பிற>". ெப
தாயாக, அவ: உாிைமைய த0த , அவ: வயி;றி; பிற>" பி:ைளகளி
உாிைமைய த0வதா>". ெப=ாிைம பி26க$ப&ட நா2" உாிைமயிழத
நாடாத இய H. ெப=ாிைம பறி$பத பய இஃதா>". நம நா2 இனி
யாத எசாிைகFட நட>ெம9 ந"Hகிேற. ெப=ாி ைமைய
>ைல$பைத$ ேபாற அறியாைம பிறிெதா றி ைல. ெப=ாிைமைய
ெக2த பிசததியி உயா்நிைலைய ெக2$பதா>". எகாரண" ப;றிF"
ெப=ாிைம> ேக2 Cத
உாிைம$ ெபயரா
ேம

நா&0

டா ;

டா .

ெகா2ைம

சினாளாக$ ெப=லகி

ெபமக:, “உாிைம” எ." ெபயரா

ஓ இயக" ேதாறி இகிற .
சில ெகா2ைமக: நிகதி வகிறாக:.

அவக: ஆமகைள$ ேபால எ லா வழியி/" வா( ெபற கிளசி
ெச)கிறாக:. அவக: த6க: ேநாகைத நிைற ேவ;றி ெகா:ள ஆமக:
மீ

க ெலறித , அவகைள கவியா

தாக , வழிமறித

தய வ-

ெசய க: Hாிகிறாக:. இெசய க: உாிைம$ ேபாரா&டெம9 ெசா ல$
ப2கிறன. இைவ நம நா&0 ஆமக: ெபமகைள அடக ெகாட
@ட ெசய க? க2

நி;பன. ெப=ாிைம எப , ஆ மகைள$

பைக , அவக: பதவிகைள$ ெபற, @க ெநறியி

நி9, அவகைள

தா>வத9. ேம நா&2$ ெபமக:, உாிைம எ." ெபயரா
>ைல

வகிறாக:.

வாைவேய
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இகால ேம நா&2 நாகாிகதா

விA6க$ ெப;9:ள கநா&2$ ெபமக?",

ேம நா&2$ ெபமக: அ0வ&ைட$ ப;றி நடக ய/கிறாக:. இ

தவ9.

ெப பிறவி ேநாக"
ெபபிறவியி ேநாக", ஆபிறவி தா6கிேனாாிடதி
H9த ேவ2ெமபத9. பிறைர

H9த

ேபாHாி , அவைர

ேவ2" எ."

எணேம ெபணீைமைய அழி$பதா>". ஒ பாதியாகிய ெப, ம;ெறா
பாதிFட
நி;ற

0, இப வாைவ உலகி

ெபகி, உலைக வள>" ெநறியி

அற". ெபமக:, ஆமக&> அ0ைம$ப&2 வாழ ேவ2வதி ைல;

அவக?ட உாிைமெகா2 வாழலா".
ெப=ாிைம எப
வள$ப

ஆ=ட ேபா Hாிவத9. ஆ=ட வா

அைப

ெபணி உாிைம கட. சமய" ேநேம , அHவழியி

ஆபதவிகைளF" ெபமக: ஏ;9 உலைக நடாதலா". ஐேரா$பாவி

(1914 -

1218, 1939 - 1945) நைடெப;ற ெப"ேபாக:, ஆமக: கடைமக:
பலவ;ைற$ ெபமக: ஏ;9 நிக மா9 ெச)தன. “உாிைம' எ9,
ெப=ல> ஆ=லேகா2 ேபா Hாிவதா , ெப=>ாிய அைமதி ெக2"; உல>
அழிF".
ேம நா&0

இகால நாகாிகதா , அH - ெபா9ைம - இப" தயன அறேவ

ெதாைல , வக - ெபாறாைம -

ப" தயன ெப>கிறன. இகால

நாகாிக" ெதாைலய ேவ2ேம , ெபெத)வ6க:, த6க: தா)ைம ெதாைட
ெச5வேன ஆ;றிவவாகளாக.
“ெப=ல>> உாிைம வழ6கினா , அ5(லக" ஆ=லகி;> இட விைள ,
வாைவேய >ைல  ெகா:?மாத, அைத அடகி அ?மா9 நி9வ$ ெப;ற
க&2$பா2க: ேபா;ற;>ாியன' எ9 சில ெசா வ 2. இஃ

அறியாைம.

ெப, ஆைண அடக$H>வ " தவ9; ஆ, ெபைண அடகி ஆ:வ " தவ9.
இவ" ஒ

நடதேல இப".

நா&2$ பைழய வா(
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இத;> நம

நா&2$ பைழய வாைவ இலகியமாக ெகா:ளலா". ெபைமF"

ஆைமF" இைறயிடதி/", இய;ைகயிடதி/", ஓ

விள6கைல க2, ஓ

உயி ஈடெலன அHநிைறத இபவாைவ ந" நா&டா நடாதின. உய(,
தா(, ேபாரா&ட" தய எண6களிறி, ஒயி ஈட

என$ ெப,

ஆ=ட ஒறி, வா( நடாதி, உலைக வள$பாளாக. இ

ெபணி ெபைம.

ெபெணாளியா நல"ெப;9"
ேபவேதா சி9ை◌மெமாழழி
கெணாளிைய இழி ைரத
கையைமயறி$ பிறிெதேன
ெபெபைம உலகெமலா"
பிற6கிநிறா உள6>ளி"
மதலா" வ0வாகி
மகிறிய;ைக$ ெபமாேன. -ெபா ைம ேவ&ட
---------4. ெப வள&<2
(ெப=" உலக" – ந;பி:ைள$ ேப9" தா) தைதய ெபா9$H" – ெப
உலேகாHதா) – பி:ைளகைள வளத

ெபெதா2 – ந ணக"

ேவ;9ைம நிைன(" (ெப ஆ நிைன( – உயி நிைல சிற$H – பி3சி;
பAத

– கீமக: ேசைக

– தா) தைதய கடைம – அவத" கடைம) –

டா

க விF" க;H" (க வி எ ? – அறி(" ஒAக" – தா)ைம> அ3த
இய;ைக க வி – ேபா நாவ களி

Hைம – உட;

–

;9 க வி – ெப ஒ

ப கைல கழக" – சமய க வி – க;H – க;பிழ>" ெப – எண" க;H" – தீ
ந&H கைளத

–

&&தி

– ேசாதைன$ பவ") – உடேலா"ப

நடமாட

(அகV)ைம HறV)ைம – உறக" ேநர" இட" தயன –
காைல கட மலசிக - அதனா

யிெலழ

விைளF6 ேக2க: – அைவ ேபா>" வழி –

பயி;சி – ஆ&ட6க: இயதிர அரக – ெச வ$ ெபக: – நீரா&ட
விரத" – உ06>த

–

– உண( –

– ெபாதாத உண( – ெபாதா$ பான6க: – நகர$

ெபமக: உைட – G;ற

– நைக – நைகயா

ேக2 – தைலமயி ) – அழ> –

அழேகாவிய" – ேப) ேசாதைன)
ெபைண$ ேபா;றி வளராகக.
இெசா விைளநிலனா) ஈதேல விதாக
வெசா; கைளக&0 வா)ைம எவ&0

- பழெமாழி
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அH நீ$ பா)சி அறகதி ஈனேவா
ைப6  சி9காைல ெச).

- அறெநறிசார"

உலக" ெப="
உயிகளி ேதா;ற >" ஆக >" @லமாயி$பவ: ெப.
அ$ெபணி வள6>9ேம உலக வள." >9". ெபணி வள
ெபாி " அவள இளைம வள$ைபேய ஓ&0நி;>". ெப தீயவழியி வள
வவேள , அவ:வழி ேதா9" உலக" தீயதா>"; ெப ந வழியி

வள

வவேள , அவ: வழிேதா9" உலக" ந லதா>". உலைக ந லதாக
ேவ2ெமபேத இய;ைகயி ேநாக". அேநாக >
ேவ2வ ெப;ேறா கட.

ைணHாிய

ந;பி:ைள$ேப9" தா) தைதய ெபா9$H"
தலாவ

ந;பி:ைள$ ேப;றி;> தா) தைதயாி உட

இறியைமயாதன. அவ, ந /ட/" ந ய H" ெப9
உைழ$ப

வள.", ந ய H"
ைறயி

இற6கி

அற". நில விைதக?ேக;ற வணமேறா பயிாி இய பி>"?

தா) தைதய உட

நல." இய H", பி:ைளயி வள$பி;> நீ" ஒளிF"

ேபாறன. தா) தைதய நனைட, பி:ைளக&>$ ெப ைண ெசச)F".
ந;பி:ைள$ ேப;றி;>", வள$பி;>" தா) தைதய ெப" ெபா9$பாள.
ெபா9$Hண

நட> தா) தைதய வாக.

ெப உலேகா"Hதா)
ெபா வாக உலகி

பல இட6களி/", சிற$பாக நம

நா&0/" பிறத >ழவி

ெபணாயி$பி, “ஐேயா! ெபணா”எ9 தா) தைதய", உ;றா
உறவின" இ0 ேக&ட நாக"ேபால கலக 9கிறன. இஃெதன அறியாைம!
பி தாயாகி உலேகா"ப கட(: அளித ெப பிறவிைய கடா கலக
9வ ? “தாயா>" ேப9ைடய ெப>ழவி ந" வயி;றி; பிறதேத!” எ9
ெப;ேறா இப கடலேறா திைளத

ேவ2"? ெபணாக$ பிறத

எ;9>? பி தாயாகி, உயிகைள ஈ9, உலைக வள$பத;கேறா? ெப
பிறவி இ ைலேய

கட(ளி பைட$H ேநாக" எ6ஙன" நிைறேவ9"? கட(ளி

பைட$H ேநாக நிைறேவ;ற >$ பிறத ெபைண க2 கலக9வ
அறியாைம. ெப;ேறா, த" வயி;றி; பிறத ெப>ழவிைய$ பா> ேதா9"
பா>ேதா9" “உலேகா"H தா) ந"பா

பிறதிகிறா:” எ9 அட6கா
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கழிேப9வைக எ) வாராக. அ5(வைக ஊ;றினி9" ெபா6கி எA" அH நீ",
அ&க ஒளிF" காைளைய இனி
பி:ைளகைள வளத

வள

வ".

ெபெதா2

தா) தைதய பி:ைளகைள$ ெப9வ ம&2" ெபைமயாகா . அவ;ைற
ந வழியி வள$பேத ெபைம. பி:ைளகைள ஓA6> ைறயி வள>
ெதா0.3 சிறத பிறிெதாறி ைல. பி.ல> ஆ>த;> உயிகைள$
பப2தி வி2வ சிறத ெத)வ ெதாடா>".
வளக ைனயாத ெப;ேறா, பிைன உலக >

பி:ைளகைள ந வழியி

ேக2 Cதவராவ, எதைனேயா பாவ6க&> விைதயி&டவராவ. பி:ைளகைள சிற$பாக$ ெபபி:ைளகைள - வள$பதி தா) தைதய ெப6 கவைல
ெச/த ேவ2". ஒ ெபணி வா( அவேளா2 நி;பதி ைல. அஃ அவ:
வழிேதா9" உலைகF ெதாட
எப

நி;ப . “ெதா&0;பழக" 2கா2 ம&2"”

 ெமாழி. ெபணி தா)ைம>ாிய வி , அவள

வள$பாக, அவள

இளைம, ந வழியி

இளைம

அ"Hமா9 ெப;ேறா உைழத

ேவ2". ஆகேவ, தா) தைதய, ெபணி தா)ைம விA$ப ண ,
ெபைண வள$பாராக.
ந ணக" ேவ;9ைம நிைன("
ெப;ேறா ெபைண வள>" ைறகைள$ ப;றி ஈ2 விாிகி; ெப>".
அ"ைறகைள விாி  9வ இG ேநாகம9. எ2த
ெபா?ேக;ப சில >றி$Hகைள ம&2" ெபாறிக$ H>கிேற.
ஆெப நிைன(
>ழைதகளி மன ெமாழி ெம)களி எகாரண" ப;றிF" தீைம ப0யாதவா9 தா)
தைதய அைவகைள கா வவாராக. தா) தைதய தம நடைதயா
>ழைதகளி நலைன கா வவேதா2 ம;றவ

&2றவா/", அைவக&>

ேக2 நிகழாதவா9 கா வத சிற$H. >ழைதக: உ:ளதி ஆ ெப
எ." நிைனேவ ேதாறலாகா . அ5ெவண ேதா9ைறயி தா)
தைதயா நடத
டா . ம;றவ வாயிலாக(" அ5ெவண" >ழைதக:
மனதி Pைழயாதவா9 காக ேவ2வ தா) தைதயா கடைம.
சிறத உ9$H
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ெப ஆ உணைவ உ;ற வயதி

இய;ைக ேதா;9 வி>". அகால >

ன, இளைமயி

அ5ெவண" பதிவ , பிைன வாவி நல >ாிய

அறி( - மன" - உட

- எ லாவ;ைறF" அழி$பதா>". அறி( விளக" மன

அைமதிைய$ ெபா9 நி;ப . மன அைமதி உட நலைத$ ெபா9 நி;ப .
உட நல" இனைத அறிவி>" உ9$பி அக$Hற வளைத$ ெபா9 நி;ப .
அ5(9$H>$ பA

ேநாி, வாேவ >ைல ேபா>". உடவி

ஊ9 ேநாி." சிகிைச ெச)த

எ5(9$H>

2"; எ5(9$H இழேத." வாத

2".

அேதா! >றி> ஊ9 ேநாிேலா எ5வித கிைசFமி ைல. சிகிைச ெச)
ெகா:ளி." ஊ9 நீ6கா . ஊ9ட வாத/" 0யா .
உயிநிைல
எ லா உ9$Hகளி/" சிறத , பா
க&>" அஃ

பிாி>" உ9$பா>". எ லா உ9$H-

உயி ேபாற ; ேவ ேபாற . இP&ப" உணேத ந

தமிமக: அ5 (9$H> “உயிநிைல” எற ெபய C&0னாக:. ஆேறா
வழிப;றி அ5(9$ைப “உயி நிைல' எேற யா." இனி >றி வவ.
இ$ெபாA

ேம நா&2 அறிஞ உயிநிைலயி P&ப6கைள ெச5வேன

ஆரா) , அத இய Hகைள எவ" உண" ைறயி

அறி(9திF:ளன.

அ5விய Hகைள ஓ5ெவா ெபமக?" ஆமக." உணர
என

ேவ2 ெமப

ேவ&ைக. உயிநிைலயி P&ப6கைள உணரா , ெநறிய லா ெநறியி

ெச9, எ ைணேயா உயிக: பாப2கிறன.

உயிநிைலயாக உ:ள உ9$H, எகாரணதா
க&2கெள லா" ெம
ஒதிேயா ஒவேனா உட
ெக&2, ேதா

ெம(றி.", நர$H

>ைல ேபா>". நர$Hக&2 >ைலய$ ெப;ற
நலமிழ , மன அைமதி >றி, அறி( விளக6

ெபா"ைமேபாலாகி, உலகி;>$ ெப3 ைமயாத

திண".

எண" உயிநிைலF"
இளைமயிேலேய ெப ஆ நிைன( அ0க0, ஊ&ட

0ய வள$H, பிைன$

பல ேக2க&> இடடா>". ெப இளைமயிேலேய அ5ெவண" ெகா:ள
ெப தவ9. அ5ெவண", அ0க0 இப உ9$பிமீ
காலதி

கைத ெச/தி

அைத மலவி>". எண >", உயிநிைல உணசி>"

ெந6கிய ெதாடH உ2. எண" இ ைலேய

உணசிF" இ ைல எக.
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பி3சி; பAத
ெபணினதி பைட$பி;>ாிய உ:?9$H, ஏற>ைறய பதா2வைர
எ2$பிறி உறகதிேலேய கிட>". பதா0;>ேம
அத;>: தீய எணதா

அ

கிெதA".

சிறி

அத எAசிைய ஒ2கி, அத சைத ெக2த

எ5வள( பாவ"! அத ெசAைம >றி, அத வாயிலாக தைசக&>
ெச லதக @லசதி சார ஓ&ட6 >ைற ேபா>". அத சேத ெபணி
அழகி;> உண( ேபாற . அத பைமைய$ ேபா>" இள" ெப, பிைன$
ெபைம>" தா)ைம>" இறியைமயாத க&டழைக >ைல  ெகா:கிறா:.
அவ: ெபணல ெம லா" இழகிறா: எ9 6க ெசா லலா".
ஏற>ைறய பதா0

சிறி

கி  தைலகா&2" இப உ9$H, தைன

;9" பப2த;>ாிய தைச க&2கைள க&0 ெகா:வதி

ஊக" கா&0

நி;>". தைசக&2", பிற(" பிைனய தா)ைம> ேவட;பாலன.
அதைசையF", பிறவ;ைறF" க&ட இய;ைக அ0ேகா/" ேவைளயி ,
இளைம$ெப தீய எணதாேலா ேசைகயாேலா இப உ9$பி இள6ெகாAைமைய$ ேபாக$ H>த

அறியாைம. இேக2 உறாதவா9, >ழைத$

பவ திேலேய ெப ஆ ேவ;9ைம, உ:ளதி
>ழைதைய$ ெப;ேறா வளத

Pைழயா வழியி ,

சிற$H எ9 ெசா ல/" ேவ2ேமா?

பிைன$ பனிர2 அ ல பதினா> வயதி இப உ9$H மலசியைட
தன கடனா;ற வ6>". அ$ெபாA க>ழி ெச5விய நிைல எ) த;>
ேவட$ப2" ய;சியி அ5(9$H தைல$ப&2 அைத (க>ழிைய)
ஒA6>ப2 ". அநிைலயி/", கனியி மன" உ9தி யினி9"
பிறதலாகா . பிறAேம

பி3சி;பAத கைதயாக 0F". திமண" வைர,

ெபணி;> தீகிளசி எண" உ9தேல
இைரயாகாத ைறயி ெபைண வள$பதி
ேவ2".
கீமக: ேசைக

டா . தீய எண >
ெப;ேறா ெப6கவைல ெச/த

டா

>ழைதைமயி , ெப ஆ ேவ;9ைம உண( ேதாறாத வழியி , >ழைதைய
வளக ேவ2ெம9 தா) தைதய> அ0க0. நிைனJ&2கிேற.
“இஃெதன சிறிய காாிய"” எ9 ெப;ேறா கவைல ஈனமாக இத
மறததா>". கீமக: கா;9" >ழைத மீ

இயகைத

Wதலாகா . கீமக:

வாயினி9" வ" “ேவத ெமாழிகைள”: ஈ2 நிைனJ&ட ேவ2வதி ைல. கீ
மகளி ேபசி

G;9> எப

ெசா;க: ெபணி வணமாக ஒA>".
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அெசா ெலாAகிறி அவகளா

கைத ெவளியிட

இயலா . அவகைள

அறியாம/" “அ ந9 மலக:' அவக: வாயினி9" உதி வி2". எ
ெச)வாக: பாவ"/ சிறி " நாணமிறி, அக" பக :ள >ழைதகைளF"
கனிகைளF" கவனியா , கீ மக:, இன உ9$ைப$ ப;றி$ ேபவ "
>றி$ப " இய பாகிவி&டன! இகா&சி கா=6 >ழைதக?" விைளயா&டாக
கீமக: உைரகைள$ பககிறன; பிற(3 ெச)கிறன. விைளயாட , பிைன
விைனயாக 0கிற . அதலா , >ழைதகைள கீக:

&டதினி9"

ெப;ேறா பிாிேத தீர கடைம$ ப2வாராக.
தா)தைதய கடைம
தா) தைதய பழகதாேலா, ேவ9 எதனாேலா சில >ழைதக: ைககளா
அ0க0, உயி நிைலைய ெதா2கிறன. இ5வழக" மிக ெகா0ய .
நாளைடவி

அ5விடதி

ஒவித உணசி ேதா9". அ5(ணசி, இப

உ9$பி ேநாைக ேவ9 வழியி
விைனைய ெக2>". அதனா
>ழைத அறியாைமயா

தீெசய

தி$ப தா) தைதய ய வ
நி;றலா , அஃ

அவ ெசா

தி$பி, உட

சைத$ பர$H3 சதியி

வா( இளைமயிேலேய ெவ"பி விA

ேபா>".

HாிF"ேபா , அத கைத ேவ9 வழியி
நல". >ழைத, தா) தைதய வழியி

வழிேய நி;>" எபதி

சா

எ&2ைணF" ஐயமி ைல.

ஈற அைனயா >ழைதைய ேநாகி, “அ6ேக ேபாகாேத; Sத" பி0 
ெகா:?"” எ9 இரெடா ைற ெசா;றா , >ழைத >றி$பி&ட இடதி;>$
ேபாக அ3வ

இய H. பிற >ழைதக: அ6ேக ெச /" ேபா ", “ேபாகாேத-

F6க:; Sத" பி0  ெகா:?"” அ"மா ெசானா. எ9 அ>ழைத த
நபைரF த2>". இ

>ழைதக: இய H. எ ைண தா)மா “ேப)

வகிற ; Sத" வகிற ; ேசா9” எ9 அச@&0 >ழைத> ேசாf&2
கிறன. ெவ9கதக அச@&0, அசவழியி
>ழைத அறியாைமயா

>ழைதைய நி9தியா?" தா),

பி வாைவ ெக2கவ ல தீெசய

ேபா ", ஒைற இ ைற அைத த2தா , அ

நிக "

மீ2" அ தீெசய

தைல$ப2ேமா? தைல$படா .
தா) தைதய மடைம
சில தா) தைதயாி @ட ெசய களா/" >ழைதக: ெக2கிறன. அவ;ைற
ஈ2 விாி  றேவ2வதி ைல. இரெடாைற >றி$பி2கிேற. சில
தா) தைதய தம அைப >ழைதகளி உயி நிைலயி கா&ட வி"H
கிறன. இதனா/" >ழைதக: அ0க0 த6க: உயி நிைலைய ெதா2"
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பயி;சி ெப9வ 2. சில @ட$ ெப;ேறா, சி9 அைறயி
>ழைதகைளF" உடகிடதி ஆட

பாட

விளேக;றி ைவ 

Hாிகிறன. சிறி

உண( ெப;ற

>ழைதக:, தா) தைதய நாடகைத ந0க ெதாட6> கிறன. அைத$ பா
மகிA" கயவ" இகிறன! >ழைதகளி தீய ஆட கைள ம;றவேரா2 ேபசி
களி$H93 சி;றின6க?" உலகி வாகிறன. என இழி(! இ$பாவிகளா
>ழைதகைள ந வழியி

வள$பவக:? இவகள லேவா >ழைதகைள

ெகாைல ெச)F" யமக:? >ழைதக?ட தா) தைதய ஓேர ப2ைகயி;
ப2தேல தவ9. ப2

ஆட

பாட

Hாிவ

எதைகய தவ9!

உயி நிைலைய ெதா2" பயி;சியி >ழைத இற6>" ேபாேத ெப;ேறா அைத
த2த ேவ2". அ$பயி;சி யினி9" >ழைத வில> ம&2" ெப;ேறா
ெப6கவைல ெச/த

ேவ2". >ழைத சிறி

உண( ெப;றதாயி, “அ"மா

அ6ஙன3 ெச)யாேத. கைண ெதா&2 அAதி ெகாேடயிதா ,
கணி நிைல எனா>"? க ெக&டா/" உலகி
ெக&டா

வாழலா". உயிநிைல

மரணேம ேந"” எ9 ெப;ேறா அறி( ெகா?தி, எ5வழி யிலாத

>ழைதயி தீ$ பயி;சிைய ெதாைலக ய
எ5வழியி/" >ழைதக: த6க: உ:ளதி

வாராக.

ெப ஆ எ." நிைனேவ

ேதாறாவண" வளவ ", அைவகைள$ ெப;ேறா அெநறியி

வள$ப "

பிைனய ேபாிப வாவி;> அ0 ேகா/வதா>". ந வள$H> ேக2
விைளகவ ல சி;றின6கைள கணா காண(" >ழைத கைள விடலாகா .
சி;றின ேசைகேய ெகா2ைம; ெகா2ைம. >ழைத ந லவழியி
பிைன விதி - கம" - ஊ - ேப$ ேபவ

வளகா ,

அறி(ைடைமயாேமா?

தீயாைர காப (; தீேத திவ;ற
தீயாெசா; ேக&ப ( தீேத - தீயா
>ண6க ?ைர$ப (; தீேத அவேரா
0ண6கி யி$ப ( தீ
எனவ*உ" ஒளைவயா அறி(ைரைய ேநா>க.
க வி% க#2
ெபமக: வாவி;> க வி இறியைமயாத . ெப க விைய$ ப;றி$
'ெப=ாிைம' தைல$பி/"
இளைமயி; க;ற

றியிகிேற. ெபமக: க விைய

விA$ப". இளைம க வி>ாிய . “'இளைமயி; க ” எறா
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ஒளைவயா. இளைம க வி, பிைன வாவி;>$ ெப
ெபணி இளைம, க வி ைறயி; கழிவ

ைண ெச)F".

அற".

க வி எ ?
ப லாயிர" G கைள ம&2" வாசி$ப
ெச)
வாவி

ேதவி

ெவ;றியைட

க வியாகா . பாட6கைள ெந&2

ப&ட" ெப9வ " க வியாகா . க வி எப ,

இரடற கல , வா(>ாிய பயைன அளி$ப . க வியி பய

எைன? அறிைவF" ஓAகைதF" வாவி;> வழ6>வ

க வியி பய.

க வி - அறி( - ஒAக" - எ." அ2> வழைக அரா)க ; ஆரா)தா

உைம

விள6>". இ6ேக விளக ேதைவயி ைல.
அறி(" ஒAக"
க வியா; ெப9" அறி( விளகம&2" வாவி;>$ ேபாதா . அறிேவா2
ஓAகமித

ெபாத". ஒAக மி லா வா( எதைகயதாயி.", அதனா

வா( ேநாக" நிைறேவறா . ஓAக >ாிய க விேய க வி. ம;ைறய
க வியாகா . தா)ைம>ாிய ெபணி;> ஓAக" உயி ேபாற . ஒAகேம
ெபணாக வளத ேவ2". ஒAகமி லா$ ெப ெபண ல:. அவ: ேப).
அதலா , தைன ெத)வமா>" ஓAகைத அளிகவ ல க விைய$ ெப
இளைமயி

ெப;ேற தீர

ேவ2".

தா)ைம$ ேப;றி;> அ3ச
இ$ெபாA

தவ9

ெபமக: பல இட6களி

ஆ மகைள$ ேபாலேவ க வி

பயி கிறாக:; உய க விF" ெப9கிறாக:. இக வி ெப9ேவா: சில,
தா)ைம நிைல ெப9த;> அ3சி, வாளா கால6 கழிகிறன. இவைர
க;றவெர9 யா

ேற. ெப வாவி ேநாக" எைன? தா)ைம நிைல

ெப9தலேறா? இைறவ பைட$H ேநாக" அஃேத; இய;ைகயி ேநாக"
அஃேத. இர2>" மா9ப&2$ ெபைண வாழ ெச)F6 க வி க வியா>6ெகா ? இய;ைக ேயா0ையத வாைவ அளிக

0ய க விேய ெபணி;>

ேவட;பால . ஆ=>" அதைகய க விேய ேதைவ. இளைமயிேலேய
இய;ைக P&பைத உணத 0ய க விைய$ ெப மக&>$ ெப;ேறா
ஊ&2வாராக.
இய;ைக க வி
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ெப;ேறா தம

ெபணி;> இளைமயிேலேய இய;ைகைய கா&0கா&0, ஆட

பாட கைள அறி(9 வ

ந ல . மர", ெச0, ெகா0, மைல, நிலா, ஞாயி9

தய இய;ைக$ ெபா: நிைன( ேதா9" வழியி , ெபைண ஆ2மா9"
பா2மா9" ெப;ேறா வளத

ேவ2". நம

நா&0

பைழய தா)மா

பைன$பா&2, மைல$பா&2, நிலா$பா&2, வான$பா&2, பறைவ$பா&2 தய
இய;ைக$ பாட கைள$ பா0$ பா0 >ழைதகைள தாலா&2வ

வழக".

இய;ைகைய$ ப;றிய பல கைதக: பா&0மா ெசா வ 2. திட கைத,
ெகாைலஞ கைத, >0ய கைத, ேப)கைத, அச@&26 கைத தய ஆபாச
கைதகைள >ழைதக&> எவ3 ெசா /தேல
வள

டா . மர3 ெச0க: அழகாக

கா)கனிக: தவைதF", கா;9 WவைதF", ஞாயி9 ஒளி உமிவைதF"

கா&0, “இ"மர3 ெச0F", கா;9", ஞாயி9" ஏதாவ

பய கதி கட

களா;9கிறனவா?” எ9 ெப;ேறா அ0க0 இள" ெப=ட ேபசி$ ேபசி$
பேராபகார சிைதைய அவ: உ:ளதி

ெப>வாராக.

கட(: நிைன(
பி தாயா>" ெப=:ளதி பய கதா ெதாடா;9" அH கட(ைள$
பதிய ெச)ய தா) தைதய ய வ நல". ெப;ேறா >ழைதைய தம
பி:ைள எ9 க வைத$ பாகி.", அைத தா)ைம
வள$ப

ாிய ஒ9 எ9

சிற$H.

ேபா நாவ களி Hைம
இள" ெபக:, தீய எண6கைள ஊ&டவ ல களி கைதகைள - ேபா
நாவ கைள - மறகைதகைள - இேனாரன பிறவ;ைற ேக&ட/மாகா ;
அைவகைள ைகயா

ெதா2த/மாகா . இதி

ெப;ேறா ெப6 கவைல

ெச/ வாராக. ேபா நாவ க: ெப=லைகேய ெக2
வாைவ ந3ெசன எாி$ப

வகிறன. “த6க:

ேபா நாவ ” எ9 ெபமணிக: க வாகளாக.

ேபா நாவ கைளF" ேபா நாடக6கைளF" ப0 , ந வாைவ இழ
பிைன வதி வதி மாட சில ெபமக: கைதக: என> ெதாிF".
அைம >ழைதகேள! ேபா நாவ கைள$ ப0யாேத F6க:, ெதாடாேதF6க:;
உ6க: வா( >ைல

ேபா>"; ேநா)வா)$ப&2 வதி வதி சாWக:.

கட(: உ6கைள ஏ உலகி;> அ.$பினா? பி3சி

பA

உதிரவா? ேநா)

வா)$ப&2 வதவா? அண த"பி உ;றா உறவினா ஊளரா “சீ சீ” எ9
ஏசி ஏசி உ6கைள ஒ கவா? அ9; அ9. “நீ6க: தாயாத

ேவ2";
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ந வா( எ)த

ேவ2"; ேபாிப" அைடத

ேவ2"” எப

ேநாக". அ$ெபவாவி;ெகன$ பிறத நீ6க: சி9நாவ

பிதா

ஆடவ
வாைவயா

>ைல  ெகா:வ ? ேபா நாவ கைள$ ப0 யாேதF6க:; ப0யாேதF6க:.
ேபாநாவ க: இள" ெபக: ககளி; படாதவா9 ெப;ேறா" ஆசிாிய
மா" கா$பாராக.
உட;

;9க வி

ெபமக&> உட; 9 நறாக ெதாித ேவ2". உட; ;9 G க:
ெச5வேன ெப மக&>$ ேபாதிக$ பட ேவ2". உட; 9 ெதாியா
எ ைணேயா ெபக: பலவழியி/" ெக2கிறாக:. உட இய H நறாக
ெதாிதா , அத;ேக;றவண" வா( நடாத

அவகளா

இய/".

க>ழிைய$ ப;றிF", அத சிைனகளாக உ:ள சி9சி9 உ9$Hகைள$
ப;றிF", அவ;றி ெதாட உ9$Hகைள$ ப;றிF" ெப மக: ேபாதிய
உண( ெப9த
ைற ெதாியா

சா H. சில ெபமக: உ9$Hகளி நிைல Fணரா , வழி
உழ9, இபமிழ

பாப2கிறாக:. உட;

நி;பேதா2, ேவ9 பல ேநா)கைளF" ேத0$

;ைற உண ெகா:வேதா2, அகதிைண (உ:

ெளாA> - மேனா த வ") ெதாி ெகா:ள அைத$ப;றிய G கைள$
ெபமக: பயி/த ேமைம. மக: இய ைப அளதறிF" அ;ற ெப
மக&> இத

அவசிய", அவசிய".

பலகைலயறி(
இ வாைக நடாத(", பி:ைளகைள தக வழியி

வளக(", சமய"

ேந மி ேவ9பல ைறகளி இற6கி கடனா;ற(" ெபமக: பலதிற
கைலகைள$ பயி/த இறியைமயாைம. எ லா$ ெபமக&>" பதாத
>ண", ைவதிய", கணித", அரசிய

தய கைலகளி

ெபா

அறி( ெசறித

சிற$பளி>". ெப எனி , அவ: ஒ ப கைல கழகமாயித
இ ைலேய , அவ தாயாகி$ பி:ைளகைள எ$ப0 வளத

ேவ2".

0F"?

சமய க வி
எ லாவித க வி

ைறக&>" ேமலாக$ ெபமணி க;கதக ஒ சிற$H

க விFள ; அதாவ

சமய க வி. ேம;

றிய க வி

ைறகெள லா" உட

ேபாறன. சமய க விேயா உயிேபாற . அ5(யி க வி மிகமிக
இறியைமயாத . இய பாக$ ெபமகளிட  கட(&டைம F2. இைத
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ன6

றியிகிேற. அ5விய H அ"ப, அைத V2த;> சமய

க வி ேவட;பால .
ெபமக:, உலகிய; க விையF", கட(ளிய; க விையF" ைறேய
ெப9வாகளாயி, அவக: உட நிைல, ஓAகநிைல, அHநிைல தயவ;ைற
ந> உண , ந;றா)மாகளாகி அறெதா2 ெச)
அதலா , ெபமகைள இளைமயிேலேய க வி

இப" Pகவாக:.

ைறகளி

வ லவகளாக

தா) தைதய ெப6கவைல ெச/தி உைழ$பாராக.
க;H
ெபமக: ேக&0;> காரண" க வி இைமேய. க வி பயி9, உடய ,
உயிாிய , ஒAகவிய , அபிய

தயவ;ைற$ ெபமக: ெச5வேன

உணவேர , அவக: கனவி/" மற " தெயாAகைத நிைனயாக:.
நிைறேக&டா

இனின

ப6க: உ2 எ9 இளைமயி

ெச5வேன

உணர$ெட9" ெபமணி, ஒ ேபா " ஓAக தவறி வாழ நிைனயா:. தா3சாக
ம  ேபா ஒவ" இ ைல.
ெபணி;>:ள ெபைம யா2ள ? “க;பி ” எ9 எவ6

9வா.

ெபணி; ெபதக யா(ள க;ெப.
திைமய டாக$ ெபறி
எறா திவ:?வனா. ெபணி; ெபதைகய

ஓறி ைல. எ$ெபாA ?

அவ: க;ெப. தைம Fடாக$ ெப9வேள . அ$ெபாA அவ:
ெபதைகைம> உைடயவளாகிறா:. ெபணி;>:ள ெபைமெய லா" க;பி
அட6கியித ஊறி ஊறி உணர;பால . க;Hைடயவேள ெப.
அஃதி லாதவ: ெபண ல:.
க;பிழ>" ெப
க;பிழ>" ெப, தலாவ

தன

உயிநிைல உ9$Hகளாகிய இப

கவிகளி உணசிைய நாளைடவி இழ$ப:. அ5(ணசி >ற >ற
உட இரத ஓ&ட" >9". இரத ஓ&ட" >ைறய >ைறய உட;க&2
>ைலF". உட;க&2 >ைலவா அழெக." ெத)வ" மைறF". பிைன எநிைல
உ9"? உயி நிைலயி உ:?" Hற" ப;பல ெவேநா)க: ேதா9". அைவ
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உடெலலா" பர(". அ$பா" ெப ப2 யர > ஓ அள(" உேேடா?
அவ: ப2வ

நரக

யரேறா? அவ: நிைலைய உன உன உ:ள"

உ>கிற . ேநா) வா)$ப2" ெப, தாயா>" ேபாிபைத இழகிறா:.
ேபாிப" இ ைல ேய." உடபேம." உேட? இர(" பக/"
“ேநாயிப"” தவிர ேவறிப" அவ?> ஏ ? இ5வள( ேக&0;>" காரண"
எைன? க;பிழதைமேய. க;பிழதவ: அழைக இழகிறா:; ெபைமைய
இழகிறா:; தா)ைமைய இழ கிறா:, எ லாவ;ைறF" இழகிறா:.
எண" க;H"
க;H காத , ஒதியி மேனாநிைலைய$ ெபா9

நி;ப . மனதி

எA தீய

எணேம க;ைப >ைல$ப . ந ெலணேமா ெபைண வள$ப .
ந ெலண" அறிைவ$ ெபா9

நி;ப . அறிவ, எண6க&> ஏ;ற வண"

௧ உ9$Hகளி தைம நில(". இநிைல> ஏ;ற உட
அறி(" Vய எண" நிைறகா , ந /ட
ெபணிபா
அழெகப

அைமF". Vய

அைம , அழெக.6 கட(ைள$

எAதள ெச)F". அழகைமயா$ ெப, ெபண ல:.

ெவேதாைலேயா, ம3ச: ேதாைலேயா, சிவ$Hேதாைலேயா ப;றி

நி;பத9. அ , Vய மனதா

அைமF" க;H9தியினி9" எA" இரத

ஓ&டதா.", தைசக&டா." ேதா;ற9" அவ தைமய . 6க
“ெபணி நல அவ: க;பிகிற ” எ9

றி

றலா". இைடயிைடேய

இG;க இைத$ப;றி >றி  ெச வ.
க;பிழதலா விைளF6 ேக&ைட உணராத ெபேண தெனாழகைத
ெக2க$ H>வ:. க;பிழதலா இ ைண ேக2க: உ2 எபைத$ ெப
இளைமயிேலேய க வியறிவா

உணதி$பேள , அவ: ஒAக தவற

நிைனக(" மா&டா:. க வியி லா >ைறயா

ெப=லகி

விைளகிறன. அதலா , பலதிற கைலகைள$ ெப இளைமயி

பல ேக2க:
பயி வ

சிற$H.

“க வி பயிற ெபக: நிைற தவறி நி;பதி ைலேயா” எ9 சில வினவலா".
ஏ&ைட$ ப0தவெர லா" க வி க;றவராகா. G கெள லா" G க: ஆகா.
ெபகைள ெக2>" G க?" உ2. தீயா ெசய க: எ ைணேயா நா&0
உல(கிறன. அவரா எAத$ப&ட G க?" நா&0 நடமா2கிறன. தீய
G கைள$ ப0$பவ எ6ஙன6 க;றவராவா?
சில நK கைள$ ப0தவ" ெக2த
கல டா

எ5(ணவி பய மி>

உ2. ந /ணவட தீய(ணைவ
நி;>"? தீய(ணவி பயேன மி>
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நி;>". நK; பயி;சிேயா2 ேவ9 தீ$பயி;சிகைளF" ெப ெப9வேள
அவ?> ேக2 விைளத

இய H. ந&H,

&2ற(, ;ற" தயவ;ைறF"

வா( ெபா9 நி;கிற . நK; பயி;சிேயா2 ந&H தயன(" ந லனவாக
அைமத அழ>. தீய G கைள வில>வ ேபால தீ ந&H தயவ;ைறF"
வில>த விA$ப". தீ ந&H தயவ;றா வா( ெக2த ஒதைல.
தீ ந&H கைளத
நபைர - அதி." ஆ நபைர - ெதாிெத2$பதி ெப6கவைல ெச/ "
ெப பிேன ந வா(>ாிய மகளாவ:. ெபக: ஆடவேரா2 ந&H ெகா:ள
ஆகா

எ9 யா

அந&H, தீயதாயித
எ5வாடவானத

ற மா&ேட. அவக:, எவேரா2" ந&H ெகா:ளலா".
டாெதபைத ம&2" வF9 கிேற.

ேபைகயி

காமகிளசி எA$ப

0ய உைர பகவேன ,
ந&ைப உடேன

அவ தைன ெகா லவத யம எ9 கதி, அவன
ெபமக: கைளவாளாக. ஏ&2 க வியி.", ந&பாரா)

ெதாிய$ பயி/6 க வி

மிக சிறத . இ (" க வி இனதி; ேசததா>".
&டதி

நடமாட

ெபமக: இனேவ;9ைம கதா ஆ மக?ட விைளயாடலா". வயேதற
வயேதற தனி ஒ தனி ஆடவேனா2 ேபாத/" வத/" ஆட/" பாட/"
டா. எைத ெச)தா/" ெபமக?" ஆமக?" &ட6 &டமாக
0ெச)யி, ேவ9 எண > இட" ெபாி " ேநரா .
ேசாதைன$ பவ"
வயதைடத நா: ெதா&2 திமண" வைர, ெப=>ாிய பவ" மிக
ெநக0யான ; ேசாதைன>" உாிய . அகாலதி

தைன கா>"

ெபேண பிைன$ ெபேதவியாவ:. ந;க விF", நன&H", ந வள$H"
பிைன தா)ைம>ாிய எ லா நலகைளF" த". உ;ற வயதி
உ:ளதி
ஓ"Hத

ெபமக:

“பி தாயாத;> ஆக ேதடதக பவ" இ . இதைன ந வழியி

அற"” எ." எணேம உ9

ந&H தயவ;ைற அவக: இளைமயி

நி;ற

ேவ2". இத;>ாிய க வி,

ெபற ய வாகளாக.

உடேலாப
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க வி அறி( ஒAக" தய எ லாவ;றி;>" நிைல கள உட

எபைத

விளக ேவ2வதி ைல. உடைல ஓ"பா , ெவ96 க வி அறிைவ ம&2" ெபற
ய வதா

என பய விைளF"? க வி அறிைவ$ பயப2த ந /ட

ேதைவ.

அதலா , உடேலா"Hவதி/" ெபமக: க  ெச/ வாகளாக.
உடேலா"H ைறக: இன இன எ9 இG விாி  9த
ெபாதம9. அைவக&ெகன தனி G க: பல இகிறன. ஈ2 சி;சில
ைறகைள 6க ெசா கிேற.
அகV)ைம
V)ைம, அகV)ைம HறV)ைம என இர2 வைக$ப2". அகதி
எண6கேள ேதா9மா9 மக: பழக
அகதி/9ேம , அைவ உட
உடேலா"ப/> த

த

ந ல

சிற$H. இய எண6க:

வளைன ெக2 , வாைவேய சிைத>".
ேவடதக

நல >$ ெபாிய அமித". அத;> உாிய

அகV)ைம. அகV)ைம, உட
வா)ைம. “அகV)ைம வா)ைமயா

காண$ப2"” எ9", “ெபா)யாைம ெபா)யாைம ஆ;றி அற"பிற - ெச)யாைம
ெச)யாைம ந9” எ9" திவ:?வ நாயனா அளி ெச)தித
வா)ைமF:ள இடதி

ேவ9 பல அற ைறக: உைறவ

காக.

இய H. பிறவ;ைற

ேமேல ேபா :ள “ந ணக"” எ. தைல$பி கீ$ பாக.
HறV)ைம
அகV)ைமைய$ ேபாலேவ HறV)ைமையF" மக: காத

ேவ2".

HறV)ைம இ லாத ெபமகளி அக" V)ைமயா யிரா . “அகேம Hற"”,
“மன"ேபால வா(” என வ*உ" @ ைரகைள உ;9ேநா>க. HறV)ைமயி
உட

V)ைமைமF" W&2 V)ைமையF" ேச  ெகா:க. உட

V)ைமைய காவா

வி0, அஃ

உட

அA> ேச $ பலதிற ேநா)கைள

உ2 ப=". W2களி/" அA>க: அைடதிதா , அவ;றினி9"
பலதிற ந$ Sக: ேதாறி ேநா)கைள$ பிற$பி>".
காதார"
HறV)ைம>$ பல காதார ைறக: ேதைவ. ெப மக&> இளைமயிேல
காதார க வி பயி;ற ந ல . காதார அறி( ெபறாத ெபணா (அவ:
வாவி;>", அவைள ெதாடேதா வாவி;>") பலதிற ேக2க: விைளF".
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காதார ைறகைள ஆமக: ம&2" கவனி$பதா
ெபமகளா/" கவனிக$ ெபற ேவ2".

பய விைளயா . அைவ

காதார உணசியி லாத ெப=ட எ$ப0 வாவ ? அவ: சைம>"
உணைவ எ$ப0, உப ? அ
காதார ைடயதாயித

ந3சேறா? ெப தாயாகலா, அவ: வா(

அவசிய". அவ: காதார வழியி

வயி;றி; பிற>" பி:ைளக?" அ5வழியி

நி;பாளாயி, அவ:

நி;க$ பயி/". ஆமா சாதத

வணமா>" இய பின தேறா?
“HறV)ைம நீரா

அைமF"” எறா திவ:?வனார. நீராடைல ஈ2

>றி$பத;> ன, ேவ9 சில கட ைறகைளF6 >றி$ப

நல" எ9

ேதா9கிற .
உறக" : ஆமகளி." ெபமக&> உறக" சிறி அதிக ேதைவ. நம
நா&0 இத;> மா9ப&ட வழக" உ2. ெபமக: உறக > ஆமக:
பல வழியி/" ேக2 Cகிறாக:. ெபணி உட

இய ைபF", அைமதி

தைமையF" உண" ஆமக, ெப மக: உறக > இைடL9
ெச)யா. ெபமணிக: நறாக உற6கி எAவேத நல". உறக" வா(>
இறியைமயாத . உறகமாவ மன ஓ)ேவயா>". ஒவர உறகைத
ெகா2 அவர உட நிைலைய அள ெகா:ளலா". உறகதிேபா ப;பல
எண6க?", ப;பல கன(க?" ேதா9த

டா . ந /ட

ெப;றி$-

ேபா> அைவ ேதாறா. ேநாF:ளாேக அெகா2ைமக: ேதா9". இரவி ,
>ைலயாத உறக" வ" ைறயி
பழ>வாகளாக.

மக: பக

உட;பயி;சி ெச)

உறகேநர"
உறக ேநரைத$ ப;றி$ பலதிற க

ேவ;9ைமக: உ2. சில எ&2 மணி

ேநர" எப; சில ஆ9 மணி எப; சில நா> மணி எபா. எ&2 மணி>
ேமேல ேபாகாம/", நா> மணி>>ைறயாம/" உற6>வ

நல". ஆ9 மணி

ேநர" மிக$ ெபாத". ேநர" அவரவ உட நிைல> ஏ;ற வண" அைமF".
உறக" இைட இைட இட$பட அகா . அ5விடரா பல ேக2க: விைளF".
இர( ப

மணி>$ ப2 , ைவகைற எAவ

உற6>மிட"

இனி .
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உற6>மிட", ந96கா;9 எளிதி

உலவ

0யதா)$ பக

ஞாயி;றி ஒளி

படர 0யதா யித ேவ2". இைவ ந> பரவாத >ைககளி
ப2 ற6>வ நாளைடவி உட வளைத >ைல  ெகா:வதா>". ப2ைக
அைற கத(க?", பலகணிக?" திறக$ப&0 ர௬த

இய;ைக>

ைண

ேபாவதா>". கத(கைளF" பலகணிகைளF" அைட உற6>வதா பல ேநா)க:
உடா>". காசேநா)> ெசா ல$ப2" பல காரண6க?: HAகமான
அைறயி ப2 ற6>வ " ஒ9.
ப2ைககளி அAேகறலாகா . அவ;ைற V)ைமயாக ைவதித ந ல .
அறாட" ஞாயி;றி ஒளியி ப2ைககைள உலத உதம". ெபமக:
எகாரண" ப;றிF" அ2$H:ள அைறயி ப2த
டா . அ6ேக ந கா;9
அதிக".
யிெலழ
யி

: ’ைவகைற

யிெலA:' எப

ஒளைவயா திெமாழி. ைவகைறயி

எAவைத$ப;றி இய;ைக Gலா பலபட

றி இகிறன. பறைவக:

வில6>க: தய அஃறிைண உயிக:, ெபாி " இய;ைகேயா2 இையத வா(
நடா கிறன. அைவ எ$ெபாA

யி

எAகிறன? வி0ய; காலதில லேவா?

ஞாயிெறAத பின$ ப2ைக வி&ெடAவ இய;ைக> மா9பா2. அ5
வாெற" பயி;சிFைடயா விைரவி ேநா)வா)$ப2வ. இய;ைக எA"H"ேபா
மக: ப2ைகயி

கிட$ப , >திைய ெவ"ைம$ப2தி, நாளைடவி

ெகாதி$S&0$ பல ேநா)க&> இடதவதா>". அதலா , ைவகைற

யிெலழ

இய;ைக வாவி;>ாியெதக.
காைல கட
காைல கட : காைலயி
கழிவ

எAத " மல6கழித

ஒA6>. மல" சிக/றா

ந /ட/> அறி>றி. மல" சிக , ேநா)> கா ெகா:வதா>".

மலசிக
மலசிக

உ;ற " சிலா் ம 6 ைகFமாக நி;கிறனா. அ தவ9.
உ;றத;> காரண" யா எபைத காண மக: யல ேவ2".

ெபாதா உணவத , மீV ெகா:ள , பசிெயழா ன3 சா$பிட , க:
>0த , தீெயாAக", ெக&ட எண", கவைல, HA6>மிடதி

வாத ,

எ$பயி;சிF3 ெச)யா ஓேர இடதி கிடத தயன மலைத சிக
ெச)கிறன. இதீைமகளினி9" விலகா மைத ம&2" உப தவ9.
ம =" ேநரதி >ண6காணலா". ம 0த " மீ2" மலசிக
ேதாறி ேநாயாளைர வ ".
மலசிகலா

விைளF" ேக2க:
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“மலசிக தாேன”' எ9 எவ" ஒ ெநா0$ ெபாA " கவைல[னமாக
இதலாகா . எ லா$ பிணிக&>" பிற$பிட" மலசிகேல எபைத மக:
உணவாகளாக. மல", ேவைளயி

கழியா

உ:ேள நிறா , அ

ந3சாகி

உட அக$Hற உ9$Hகைள எாி>"; உறகைத ெக2>"; ேநாைய
உடா>"; எ லா ெகா2ைமகைளFஷ3 ெச)F".
மலசிகைல$ ேபாக வழி
தணீ ம&26 ெகா2 ஒநாேளா இர2 நாேளா நிைலைமேக;றப0
விரதமிதா , உ:ேள கிட>" அA>கெள லா" ெவளிேயவ",; பசிேதா;ற"
உடா>". நீ", கா;9", ஞாயி;ெறாளிF" மலசிக/> ெப ம க:. பழ
உண( மிக$ ெபாத". எளிதி
ெகா:?த

நல". உட;பயி;சிமீ

ஜீரணமாக

0ய ெபாதிய உண(
சிற$H. ெபாதிய உண(",

கவைல ெச/த

நீ", கா;9", ஞாயி;ெறாளிF", உட;பயி;சிF" மலசிகைல$ ேபாகி
நிைலைய ஒA6>ப2 ". ேம/", மலசிகலா

H9ேவா எனிமாவாலாத

அறாட" மலைத ெவளி$ப2தி, இய;ைக வாைவ ேம;ெகா:வாகளாக.
இG இய;ைக ைறகைள$ ப;றி விாி ைரத மிைகயா>". ேநா)வா)$
ப2ேவா அ5வ$ேபா இய;ைக P&ப ெதாித ம வ மா&2 ேக&2 வா(
நடாத அறி(ைடைம.
பயி;சி : உட/>$ பயி;சி மிக அவசிய"; இ ைலேய

க&2க?", தைசக?",

பிற(" பிணி$H2, பிைன இட விைள>". மக: பயி;சியி நலைத
தலாவ உணத ேவ2". உட;பயி;சி எ வாயி.மாக. அைத காைலயி
ஒA6காக மக: ெச) வர உட;கா$பா>". காைலயி/" மாைலயி/" பயி;சி
ெச)

வரலா". காைல ேநரைத வி2 , மாைல ேநரதி

பயி;சி ெச)த

இரடாதரமா>". காைலயி பயி;சி ெச)ய 0யாதவ மாைலயி
பயி;சி>ாிய கால" காைல ேநரேம.

ெச)யலா".

ஆ&ட6க:
பயி;சிக: பலதிறதன. இ6ேக அவ;ைற விாி 
சிலவ;றி மீ

றா

ெபமக?>ாிய

கைத ெச/ கிேற. ேம நா&2$ ெபமக:, நைட,

>திைர ேய;ற", பதா&ட", தணீாி

நீத

தயவ;ைற ெகா2

வாகிறாக:. இவ;ைற நம நா&2$ ெப மக?" ெகா:ளலா". பதா&ட"
பைழய காலதி நம நா&2 மகளி ஆ&ட6க?: ஒறாயித . இதைன நம
நா&2$ Hராண6களி; காணலா".
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நம

நா&2 மகளிரா&ட6க: பல உ2. அைவ >"மி, >ரைவ, ேகாலா&ட",

பரதநா&0ய", இைச தயன. இ5 வா&ட6க: மகிசிைய$ ெபகி
உட நலைன உஊ&2". நம நா&2$ ெப பாடசாைலகளி இ5வா&ட6க:
ேபாதிக$பட ேவ2". ஓ5ெவா W&0/" இ5 வா&ட6க: நிகத
ேவ2". பரதநா&0ய" ஒ5ேவா உ9$H>" உர@&2வ . அஃ , இ$ெபாA
W&2 >ல மகளிைர வி2 , ம;றவாிட" H> , ெபாளீ&26 களி
யா&ட6க?: ஒறா) ஒ 6கிவி&ட . பரதநா&0ய" தைலயாய பயி;சி. இைச மிக
Pணிய பயி;சி. இ பல P= அ$Hக?> உர@&2". ெபமக: இைச$
பயி;சியா உட நலைத கா வரலா".
நம

நா&2$ ெபமக: வாவிேலேய ேவ9 பல பயி;சிக?" அைமதி-

கிறன. அைவ நீகத , W2 ெபக , அாிசி >த , மாவைறத , இரா&ைட
ழ;ற தயன. இைவ ெப மகளி ைக கா
உரமளி$பன.

இ2$H தய வ;றி;>

இயதிர அரக
நாகாிக" எ." ெபயரா

இ$ெபாA

இயதிர" எ." அரக,

உலகதி/:ள இய;ைக ஆ;றைலF" வன$ைபF" ெவ&0 சா)
அ5வரக நம

நா&0/" Pைழ

Cைறயா2கிறா; நம

வகிறா.

நா&2$ ெப

மகளி இரத", ச , தா , அழ> தயவ;ைற உறி3 கிறா. ெபமக:
எH

2களாகி கணீ

கணீ

என இம

ம 6ைகFமா) நி;கிறாக:. நம

நா&0

ஓைச எA$Hகிறவகளா)
ெந , அாிசி, மிள>, சீயகா) எ லா

வ;ைறF Vளாக @ைல 2>களிெல லா", இயதிர6க: Pைழதிகிறன. இயதிர6க: ெப மகைள ேசா"ேபறிகளா>கிறன; அவக: உட
உரைதF" ெக2கிறன.
இயதிர6க: உண($ ெபாளி/:ள ச கைள$ ேபா>கிறன. உதாரணமாக
இயதிரதா; >த$ெப;ற அாிசிைய எ2  ெகா:ேவா". அாிசிமீ உமி
இகிற . அாிசிமீ :ள சதி கா$Hெகன உமி இய;ைகயி அைமதிகிற .
இயதிர", உமிைய நீ>"ேபா , அாிசிமீ :ள ச " இ லாதவா9 அைத தீ&0
கழிகிற . அத சதி

சில நலக: உ2. அவ;9: ஒ9 ஜீரண >

ைண நி;ப . இசதி லா ேசா;ைற உபதா
விைளF" பய.
ெச வ$ ெபக:

என பய? ேதாFறேல
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ெச வ W&2$ ெபமகளி; பல W&2 ேவைலF3 ெச)வதி ைல; ேவ9
ஆ&ட6க?" ஆ2வதி ைல. இவத" நிைல>றி $ ெபாி " இர6>கிேற. இவ
எ ைணேயா உயிெகாைல ெச)F" பாவ >:ளாகிறா எ9 6க
ெசா கிேற. உைழ$பி லா$ ெபமக: கவி
த6கி." இைடயிைடேய அ
உயி>"ேபா

கைர ேபா>"; கைரயா

>ழைத உ:ேள இற

ம வ ெபய;சி ெச)

உயி த6>தேல அாி ;

கவியா

நி;பி.", ௧

ேபாத/" உ2; சில சமய6களி
>ழைதைய

0

ெவளி$-

ப2 வ " உ2. இெகாைலக&> காரண யா? காரண" எ ? உட;பயி;சி
ெச)யாத ெச வ$ ெபமக: காரண. காரண" இவகளி ேசா"ப ; ேசா"ப .
ஆகேவ, ெபமக?>$ பயி;சி இறியைமயாத .
நீராட

: நீராடைல$ ப;றி ேம நா&டா பல ைறக: வ>திகிறன.

அவ;ைற ஆரா) , அவ;றி

W

Hர:வ

அறி(ைடைமயாகா . >ளிமி>த

அநா&0;> அ"ைறக: ேதைவேய. நம நா&0;> Cாிய நாராயண
திவ: உ2. அதிவ: எ5வளேவா காதார >ைற கைள$
ேபாகிவகிற . அதலா , >ளி மி>த ேம நா&2 ைறக: நம

நா&டவ>$

ெபாி " ெபாதி வவன அ ல.
காைலயி Vய நீரா2த ேவ2". ெமத உடேனா ெவநீாி @>வ
நல". ஊ;9 நீேரா ஓ2நீேரா இ லாத இடதி எ லா" ெவநீாி @>வ
சிற$H. ஓ2நீ மிக ந9ைம Fைடயதாயி, @9 ேவைளF" அதி

@கலா".

நீரா2"ேபா உட"பி/:ள அA>கைள நறாக ேத)  கA(த அழைக
வள>". பைச$ப$ேபா சீயகாேயா Hேகா உபேயாகிகலா". ேசா$
அநாவசிய".
நாேடா9" நீரா2ேவாைர ேநா) அ=கா ; ம;றவைர ேநா) வ ". நீராட
மிக அவசிய". நீராடா

ெப மக: எ5விைனF" நிகதலாகா . “

மிக

ழானா/"

>ளி  >0- கைதயானா/" கசகி க&2” எ." பழெமாழிைய உ;9
ேநா>க.
நீ @கைல$ ேபாலேவ ேவ9 இர2 @>க: இகிறன. ஒ9 கா;9
@>; ம;ெறா9 ஞாயி; ெறாளி @>. இ5விர0;>" நீட ேநர" ெப
ய;சிF" ேதைவயி ைல. சிறி
நி;ற

சா/". அதிகாைலயி

ேநர" Vய கா;9 W மிடதி

கதிெராளிபட

Hற$ப2" இள3ெச3ஞாயி;ெறாளிF", மாைல

ஞாயி;ெறாளிF" உட நல >ாியன. ஞாயி;றி ஒ ஓ5ேவா உ9$பி/"
படமா9 Hர2 Hர2 ப2த மிக(" ந9. இகாைல கடகைள
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>ைறவற ஆ;றி சிறி ேநர" அH வ0வான ஆடவைன உனி$ ெபாதிய
உண( ெகா:ள த>தி.
உண(
ைவயடக" : அடக" ெபமக: உைடைம எ9 ேமேல ெசா ல$ப&ட .
இ5(ைடைம >ழைதைம யிேலேய ெபமக&> அணிய$ ெபற ேவ2".
அடக நிைலக: பலதிறதன. அவ;9: தைலயாய நாைவ அடக".
இ5வடக" இபாலா> ேதைவ. இ ெபாி " ெப மக:பா சிற
விள6க

ந ல . நாைவ அடகமிலா$ ெப, பிைன$ பிற அடக6கைளF"

இழ$ப:. அதலா , ைவ அடக" ெபமக&> மிகமிக இறியைமயாத .

>ழைதைமயி

கடைத தி9 பழ>" ெப, பி நா அட6கி வாத

அாி .

ெபமக: >ழைதைமயி கடைத தாேன தினமா&டா:. தா) தைதய
மடைம யா >ழைத கடைத திப 2. >ழைதைமயி ெபமக:
கடைத திப பிைன வாைவ >ைல> ெமப @ட தா) தைதய>
விள6>வதி ைல. >ழைத ைமயிேலேய கடைததி9 ெகாAதா பிைன
வாவி மக: மிக வைம உைடயவளா) இ$ப: எப தா) தைதய
க $ேபா/"! >ழைதக&> அளவாக உணவளி , நா அட6க அைவகைள
வளக தா) தைதயா பயி வாராக.
சில தா) தைதய “அH” “அH” எ9 கடைத வா6கி >ழைதக&>
ெகா2$ப 2. இ5வH பிைன$ ெபைண எ/"பா>" எபைத$
ெப;ேறா உணவ தி ைல. பி:ைளக?> கடைத வா6கி ெகா2>"
வழியி தா ெப;ேறா அைப கா&ட ேவ2" ேபா/"! இ5வH
அபாகா . இ , ெபைண விைரவி

2 கா&2> அ.$H" ’அபாக’ 0F".

இ$ேபா அH எ ைணேயா ெபமக: வாைவ >ைல>" யமனாகிற .
பி வாவி ெப தாயாத;> ேவட$ப2" இய H" உட/" அைமத;>ாிய
உண( ஊ&2வதி , ெப;ேறா கவைல ெச/ வ

ெபாதிய அபா>".

உணவி தைம, அள( ைற, கால" தயவ;ைற$ ெபணி
இளைமயிேலேய தா) தைதய கணி $ பழகதி ெகாணர சிற$H.
இ$பழக" நா அடகைத இய;ைகயி ெகாண நி9 ". கட ெபாைள
கா=ேதா9" நாவற$ ெப9" ெபணா , ெப=>ாிய வா( நடாத
இயலா . அவ: அ0க0 ேநா) வா)$ ப&26கிட$ப:.
ேநாய;ற வா(
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ேநாய;ற வாவேறா வா(? ேநா) ெபாி " உணைவ$ ெபா9

நி;ப .

பலதிற ேநா)க&> காரண" ெப தி0ேய யா>". அறாட" உ="
உண(, அறாட" ஜீரணமாவதாயித

ேவ2". ஜீரணமாகா , அைர>ைற

யாக உண( வயி;9: நி;>"ேபா , ேம/" ேம/" உண( ஏ;ப , ேநாைய
உ2பணா , பிைன எைத உ2 ப="? பசி எழா ன"
உணவ " பயி;சியி.6 ெகா0ய

பிறிெதாறி ைல. ெபதி0,, ெபாதா

உண(, காலதவறிய உண( தயன ேநா)> அ0 ேகா/வன.
“ேநா)' எ." ெசா;> “ ப"” எப
எ$ெபாA

ெபா:. உட/>

ப"

ேநகிற ? அ5வ5(9$H, த த கடைன ஆ;ற இயலா ,

தைடப2"ேபா , அதாவ

பிணிப2"ேபா

ப" உடாகிற . பிணி$H>

அ0$ பைட ெபதி0, ெபாதா உண( தயன. எனேவ,

ப >

அதாவ ேநா)> காரண" ெபாதா உண( தயன எக. உணைவ
ஓமA6>ப2தி வாேவா> ேநா) ேதாற அாி . ேநாய;ற வாவி;>
ஓA6>ப&ட உண( தைலயாய காரண" எ9 றலா".
விரத"
ேவைள நாழி அறியா , கடைத வயி;றி

அைட , ேநா)வா)$ப2"ேபா ,

பலதிற ம கைள$ ெபமக: உப , அவ: த ெகாAைமைய
ெக2$பதா>". ெப தி0யா

உ;றேநா)> ம

ெபக", அைர >ைற ஜீரண", இவ;றா

எ;9>? தி0யி

ஏ;ப2" மல சிக/", பைழய

மலக&2 உட/: பர$H" ந3" ெதாைலத;> விரதமித

ெபாத". விரத",

வயி;றி.:ேளF:ள ஆபாச6கைள த:ளி, உ9$Hக?> ஏ;ப&ட பிணிையF"
ேசாைவF" நீகி, உ9$Hக?> ஊக @&2". ேநா) ேபாகவ ல
ேநாபறி, மத9 எபைத$ ெபமக: இளைமயிேலேய உணர
ேவ2". இ

>றி $ பி.6

9வ.

உ0 6க
ெபமக: த6க: வாவி;> உண(" ைண ெச)வெதபைத ெதாி
நட$ப " ஒவித க வி$ பயி;சியா>". ஓA6>ப&ட உணைவ$ ெபமக:
உ2வாி, அவகளிட" எேநாF" தைலகா&டா . “உ0 6>த
ெப0 கழ>' எறா ந" @தா&0யா. உ0 கைத$ ப;றி இ ேபா
ேம நா&டா பல G க: எAதி வகிறன. அG க: ெபாி " நம

பைழய
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னிவர ெகாட உண( ைறையேய அறி(9 கிறன. “உ0 6>த ”
எனி , நாேடா9" ப&0னி கிட$பத9. உ0$ ெபக"
க . ெப த0 யா

டாெதபேத அத

மக?> வில6>ண( ெப>வ ேதா2 ேநாF"

ெப>". அதலா , மக: உ0$ ெபைக ஓழி$பாகளாக.
ெபாதா உண(
“ெப” எ.3 ெசா ;> “க&Hலனாயேதாரா் அைமதி தைம” எ9 ேமேல
எ2  கா&ட$ப&ட . அைமதி>ாிய ெபாைளேய ெபமக: உப
Hளி கார" கலத பதாத6க?", அைவ கலத ஊ9கா)க?", Hலா
ேதயிைல - ெகாேகா - ஓவ ைட தயைவகளா

நல".

- கா$பி -

ெச)ய$ப2" பான

வைகக?", க: தய மயக$ ெபா:க?" அைமதி >ைல$பனவா". மக:
இைவகைள கனவி.6 கதலாகா .
அள( கடத Hளி கார" கலத பதாத6க?", ஊ9கா)க?" நம
இரதேதா2 கல வி&டன. அவ;றி
எப

இய;ைக$ ெபாளி

ைவயாக கத$ப2வ

ைவ உ2 எப

நா&0

சில எண". ைவ

இ$ப . இய;ைக ைவைய ெக2>" ஒ9,

பழகதி >;றமா>". ெபமித$ Hளி மிளகா)

கல$H, ெகாதி$ைப உடாகி, மக&> சீ;ற" தய தீ>ண6கைள எA$H".
“உ$H, Hளி, கார" இதா தாேன உட/> ந ல ” எ9 நம
ெசா வ

வழக". உ$H - Hளி - காரதி

வி2 தி$பி, அவ வானதி

W&2 தா)மா

@கியவ இரெடா நா: அவ;ைற

பற$ப ேபால காண$ெப9வ. ேம/" ேம/"

அவ அவ;ைற நீகிவாி, நாளைடவி

அவ;றி ெகா2ைம அவ>$

Hலனா>". உ$H - Hளி - கார" உேபா, அவ;ைற திeெரன விட
ேவ2வதி ைல. ப0$ ப0யாக அவ;ைற >ைற

வவ

நல".

உ$ைப அளவாக உபேயாகி வரலா". இய;ைக கா)கறிகைள உேபா>
உ$ேப ேதைவயி ைல. கா)கறிகைள சைம  சா$பி2ேவா சிறி உ$H
ேச  ெகா:ளலா". நாளைடவி உ$ைபF" நீக ய9 வவ சிற$H.
Hளி ெகா0ய ெத9 ெசா ல$ப2கிற . “கா&2>$ H - நா&2>$ Hளி' எப
பழெமாழி. Hளியி ெகா2ைம Fண , பழெமாழி கட நா2, Hளியி
கிட$ப

ேதா)

அநியாய". Hளி>$ பதிலாக எ/மிச3 சா9 ேசகலா". இத;>$

பழசாெறற சிற$H$ ெபய" உ2. Hளியி

வி$Hைடேயா, அளைவ
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கி, அைத$ பயப2தலா". Hளியி/" ஜீவச
அரா)சியாளரா

இத

இகால

க2பி0க$ப&ட .

மிளகாைய$ ப;றி ஓ9" விாி  ற ேவ2 வதி ைல. பைழய காலதி
மிளகா) நம நா&0 இ ைல. அகாலதி கா)கறிகளி/" ஊ9கா)களி/"
மிளகா) கார6 கல ந"மவ உடாாி ைல. ந"மவ மிள>நீ உடாேரய9
மிளகா) நீ உடாாி ைல. மிள> ரச" இ$ெபாA மிளகா) ரசமாக மாறிவி&ட .
மிளகா) நம

நா&0

இைடகாலதி

Pைழத . அதபா/:ள கார6க2,

ந"மவ அைத “மிள> கா)' எ9 அைழதனா ேபா/"! அ

மிள>கா) அ9.

நம நா&2 உண($ ெபாளி மிளகா) ஒற9. மிளகா)>$ பதிலாக
மிளைக$ பயப2தலா". மிளகாைய$ பயப2தி$ பழகியவ அைத ஓரளவி
பயப2 வ தீதாகா . மிளகாயி." ஒவித ஜீவச உ2. மிளகாைய அள(
கட உபேயாகி$ப தவ9.
இரேஜா >ணைதF", தேமா >ணைதF" எA$ப வ ல கார வைககைள அைமதி
வ0 வாயில6>" ெபமக: உணாதி$பாகளாக, ெபாி " உணாதி$பாகளாக. ெபமணிக: இய H> சா விக உணேவ ெபாதிய . தா)
தைதய, >ழைதக?> - சிற$பாக$ ெப >ழைத க?> - சா விக உண(
ஊ&0 வள$பாராக.
Hலா
எகாரண" ப;றிF" ெபமக: Hலா உண
டா . ெப மக:
அைனவ" Vய உண( அ வதி உ9தி ெகா:ள ேவ2". அ$ெபாA
ஆ=ல>" தி ". மபைத>$ (ெபமக?ேகா ஆ மக?ேகா) Hலா
உண( ெபாதாதேதயா>". Hலா உணாைமைய$ ப;றி ந" நா&டா எAதிய
G க: பல$பல. ந"மவ ஜீவகாயைத அ0$பைடயாக கிடதி G க:
எAதின. ேம நா&டா" Hலா உணாைமய௰ைய$ ப;றி$ பல$பல G க:
எAதி வகிறன. அவ ஆரா)சி வாயிலாக (உட நல6 கதி$ Hலா உணைவ
ம9

வகிறன. “Hலா

இ லாதா

உணவி

Wர" உ2' எ9 ெசா வ

அரா)சி

;9. அைத ஓ >க. அறிஞ ஏ;கதக ைறயி , காரண6கா&0

எAத$ப&2 வ" G கைள$ ப0>மா9 ேதாழகைள ேக&2 ெகா:கிேற.
Hலா

உண( >ணைதF" ெக2>", உட

உட

வளதவ ” எ."

வளைதF" >ைல>". “Hலா ,

;9> அறி( உலகி

இனி அதர( இரா . Hலா

உண(, உட/> நல3 ெச)வத9. நல >$ பதிலாக அ
எக.

ேநா) ெச)F"
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இய;ைகயாக$ ெபமக?> அைமதி>ண" அைமதிகிற . அைமதி,
ெபணி வாவி;> உாிய . அைத$ Hலா

உண( சிைத>". இரேஜா

>ணைத எA$பி, மகைள ெக2>" Hலாைல எகாரண" ப;றிF" ெப மக:
டா .

உ=த

ெபாதா$ பான6க:
இகால நாகாிக" எ." ெபயரா , கா$பி- ேதயிைல- ெகாேகா - ஓவ ைட இவ;றா

ெச)ய$ப2" பான6க:, உலக வ " பரவியிகிறன. நம

நா&0/" -

கிராம6களி/", >0ைசகளி/" - அ$பான6க: >0ேயறி வி&டன.

கா$பி கைடக: இ லாத இடமி ைல. க&>0ைய ஓழிக$பல ேதசபத
யறன. அ"ய;சி கா$பி கைட மீ

தி"H6 கால" எ9 வ"? க:?

கைடகாத சில க&2$பா2க: இதன. கா$பி கைடேகா எ5வித க&2$
பா2" இ ைல. க:?>" கா$பி>" ெப" ேவ;9ைம இ ைல. இவ3
சேகாதர. க:ளா அணனா; கா$பியா த"பியா. இ5வளேவ ேவ;9ைம.
கா$பி தய பான6களா

விைளF6 ெகா2ைமக: அறிஞரா

ப2கிறன; எAத$ப2கிறன. அனா

ெசா ல$

அவ;ைற ஓஒழித;> எ5வித ய;சிF3

ெச)ய$ப2வதி ைல.
கா$பிF", ேதயிைலF", ெகாேகா(" ெவ"ைம நா&2 மகைள எ$ப0 அாி>"
எபைத ெசா ல ேதைவயி ைல. நா&0 காச" - hய" - நீாிழி( தய
ேநா)கைள கா$பி தய >0க: ெபகி வகிறன. ெகா0ய ேநா)க&>
இைரயாகிF", அ>0கைள ஓழிக ந"மவ
X0க$ப&2, உட

ணிகிறாாி ைல.

◌ூயதா

ெமத பின - “டாட” அறி(9திய பிற> - ேவடா

ெவ9$பாக அெகா0ய >0கைள அக;ற ந"மவ ய கிறன. இஃெதன
அறியாைம? இளைம ெதா&ேட ெகா0ய பான6கைள நீகி வதிதா ,
காச >" jய >" மக: இைரயாக ேவ2வதி ைல. கணி "
>ழியி விகிறவ ந"மவ.
நகர$ ெபமக: நிைல
ஆமகளி

G;9> ஐ"ப

G;9> எAபைத

ேபாி Pைர ஈர

ேபாி Pைர[ர

ெக&0>". நகர6களி/:ள

எ$ெபமணி இமாமகிறா:? W2களி
நடமா2கிறாக:? எH

ெக&0தா , ெபமகளி

அழெகாA>" ெப மகளா

2க: அ லேவா நி;கிறன? ெப=லகி நிைல

இஃதாயி, பிசததியி நிைல எனா>"? வயி;ைற$ ப;றிய பலதிற
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ேநா)க?", நீாிழி( தய ெகா0ய ேநா)க?" ெப=லைக அாி
விாித/" ேவ2ேமா? இ ைண

வவைத

ப6க&> காரண" காபி, ேதயிைல,

ெகாேகா தயன எ9ண ", அவ;ைற வி&ெடாழிக ந"மவ மன6
ெகா:கிறாாி ைல. கா$பி தய >0க: மி> :ள இநாளி , தா) தைதய,
ெபா வாக >ழைதகைள - சிற$பாக$ ெப >ழைதகைள- அ>0$
பயி;சியினி96 கா$பாராக.
கா$பி, ேதயிைல, ெகாேகா தய >0க&>$ பதிலாக Vநீ, நீேமா, பழசா9,
இளநீ தயவ;ைற மக: அதலா". இவ;றா

உட/> ேக0 ைல. இைவ

உ:? அ$Hக?> எாிL&டா; ஜீரண >", இரத ஓ&ட >" ஈர
களக >", பித ர$H>"

(ம)

ைண HாிF".

இய;ைக உண(, அைமதி>" அH>" இப >" உாிய . >ழைதைம
ெதா&2$ ெபமக: ெபாதிய உண( அதி வளமா9 ெச)ய ேவ2வ
தா) தைதய கட.
ேநர"
உண(>ாிய ேநர", காைல - உசி - மாைல- எ9 விளக ேவ2வதி ைல.
இ$ெபாA

ஆ9 ைற உேபா" உள. அவ, இப வாைவ இழதவ

எப என க . உண($ ெபகா உட நலறா . உணைவ அளவாக
அதேல ெபாத". @9 ேவைள உண( நம நா&2 அறிஞரா
ம9க$ப2த/" உ2. “@9 ேவைள உபவ ேராகி, இர2 ேவைள
உபவ ேபாகி, ஒ ேவைள உபவ ேயாகி” எெறா வழ> ெதாட
இநா&0 உல(கிற . காைல மாைல இர2 ேவைள எளிய உண( ஏ;9$ பக
சிறி ெகாAைமயான உண( ஏ;ப நல". ேமேல >றி$பி&ட ெபாதா உண(
ேபாக, மி>திF:ள ந /ணைவ அவரவ வழக$ப0 ேய உ2 வரலா".
உண(ட பழ" அத

நல". ஆர3 எவ> தீைம ெச)யா .

உணைவ ெம9 ெம9 வாLறேலா2 கலக ெச)
பிறவ;ைற தனி G களி; காக.

விA6>வ

நல" பய>".

உைட : நாகாிக" திர திர மக&> உைட ஏ;ப&ட . உைடைய, உட
நல ெகன அணித ேவ2ேமயறி அட" பர ெகன அணித
டா .
உலகி ெப" பாைமேயா அட"பர ெகேற உைட உ2 கிறன. இதி
ெப மக: ேப ெப;றவக:. அட"பர உைட ஒ வைர உய

வதி ைல;

அ லாத உைட ஒவைர தா வ மி ைல. உய( தா( உைடயி

இ ைல.
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உைட, அழ> ந >கிறெத9", மதி$பளிகிறெத9" எ=ேவா" உள.
உட

இ லாத அழ>", ஒAகதி

இ லாத மதி$H" உைடயி

ைளகிறனேவா ெதாியவி ைல! உைடயி
எ9 க ேவா, த"பா

எ6கி

அழ>" மதி$H" இகிறன

அழ>" மதி$H" இ லாதவரா யித

ேவ2".

இய;ைக அழேக அழ>; இய;ைக மதி$ேப மதி$H.
ெபமக?" உைடF"
சில இட6களி

“ஆமக: ேத2" ெபாெள லா" ெப மக: Hடைவேக

ெசலவாகிறன”' எ9 ெசா வ 2. ெப மக: விைலயயத Hடைவகைள
வி"Hவத;> காரண" எைன? “உைட எத;>” எ." அறிைவ ஊ&ட

0ய

க விைய அவக&> இளைமயிேலேய ெப;ேறா ேபாதியா ெதாழிதேதயா>".
ந லறி(ைடய ெப மக:, விைல உயத உைடகைள வா6கி தமா9
எவைரF" வF9தா:; Vய - எளிய - ந /ைடையேய அவ: வி"Hவ:.
இளைமயி

ேபாதிய க வி ெகாடா

ெபகைள வள

வி&டா , அவக:

அழ>" மதி$H" ஆட"பரதி உ2 எேற க கிறாக:. இளைமயிேல
ெபமக&> இய;ைக யழ> தய P&ப6கைள உணததக க வி அளித
ேவ2". இளைமயி ெபைண தவறாக வள $ பிைன அவைள
மாெட9" ேபெய9" ேபவதா
ெபாி " தாயி ெபா9$பி

என பய விைளF"? ெபவள$H,

இ$ப . தா), அட"பர உைட அணிவைத,

இள"ெப பா $ பா $ பழகினா , அ$ெப=" வயதி
க  ெச/ வ:. ஆதலா , தா), எளிய ந /ைட அணி

அ5(ைடமீேத
வா( நடா வ

>ழைத>$ ெப" பாடமா>".
ஆட"பர உைடமீ
நல9த

கைத$ பதிய ைவ :ள ெபணி வா(, பிைன

அாி . நம

நா&0

எ ைண$ ெபமக: வாைய க&0,

வயி;ைற க&0, நாயகைனF" வ3சி , விைல உயத Hடைவகைள வா6கி$
ெப&0யி
இளைமயி

ைவ , அழ> பா

மகிகிறாக:. உைட எ;9> எ9

உணராத >;றேம இ5வறி யாைம> காரண".

ெபமகளி உைடேகால6கேளா உலகி பலவித". அ>$ைபகைள ஈ2
கிளற ேவ2வதி ைல. இரெெடாைற ம&2" >றி$பி2கிேற.
உைட ைம
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உைட, உைடயாக இக ேவ2ேம யறி ைமயாக இத

அகா . தா6க

0யாத உைட ைமகைள சில ெபமணிக: ம$பைத யா காகிேற.
“இவக: தைல எAெதேனா! ைம தா6க ைம தா6கிக: இ>" ேபா ,
இவக: ஏ ைம தா6கிக: அகிறாக:” எ9 யா நிைன$ப 2.
ேம நா&2$ ெபமணிக?" ேன ைமதா6கிகளாக இதாக:.
இ$ெபாA அவக: த6கைள தா6>பவகளா) வி&டாக:. இதிய$
ெபமணி களி உைட ைமF" நா?> நா: >ைற
உட

வகிற . உைடைம,

நலைத ெக2$பெதபைத$ ெப மணிக: இளைமயிேலேய உண"

ைறயி , அவகைள$ ெப;ேறா வள$பாராக.
உைட இ9க"
இ.3 சில இட6களி ெபமணிக: உைடகைள உட இ9கி இ9கி$
பிணிகிறாக:. இதனா >தி ஓ&ட" பிணி$H2 தைடப2கிற . பிணி$Hட
இடதி

ெதாடகதி

நைம ேதா9"; பிைன$ H உடா>", பிைன

சீ" நீ" ஒA>". சில இதிய$ ெபமக: இ2$பி/", உடைல ;றி/" H
மத பைட தA"Hக: எA"பி அவகைள வ கிறன. இத;> காரண"
அவக: HடைவையF" இரவிைகையF" இ9க$ பிணி  க&2வேதயா>".
உைடகைள இ9கி$ பிணி>" பழக" ேம நா&2$ ெபகளிைடF" ஒேபா
இத . இ$ ெபாA அ$பழக" ;9" அவகளிைட மைற வி&ட . நம
நா&0/" அ மைறத ேவ2".
உைடF" நா&0ய/"
நம

இதிய நா2, >ளி மி>த " அ9; ெவ"ைம ெசறித " அ9; இர2"

ஒ$ப நி;ப . இநா&0 உைட ைமF" இ9க" எ6ஙன" H>தனேவா
ெதாிய வி ைல. நம நா&0 வாA" ேம நா&2$ ெப மணிக: இ$ெபாA
ெம ய உைடைய இல>வாக அணிகிறாக:; இதிய$ ெபமணிகளி
உைடேகால" மா9ப&2 வ கிற . மா;ற" எதைகயதாயி." ஆக. ைமF",
இ9க", பிண$H" ேவடா எ9 ம&23 ெசா கிேற.
உைடயிய
பிற உ:ளைத கவ" ைறயி உைடேகால3 ெச)F" ெபமணிக: நிைல
>றி இர6>கிேற. Vய மனைடய ஆமக: ெந3ைசF" உைடக 0ய
ேவ0ைக உைடகைள சில ெப மக: அணிகிறாக:. இ$பழக"
நி9த$பட ேவ2". உைடைய ெகா2 ஒவ மேனாநிைலைய அறிஞ
உணத
2". அவரவ நைடேக;ற உைடையேய அவரவ வி"Hவ. ஒவா
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உைட ெகா2 அவர

நைடையF" அறிஞ அள

ெகா:ளலா". இைத-

ெயா&0ேய நைட உைட பழக"' எ.3 ெசா;ேறாட வழ> ேதாறிய
ேபா/"! அைமதி வ0வ6களாகிய ெபமக:, பிற மனைத கவரதக உைட
அணித

பாவ", பாவ". அ கவர

பிைன தைன$ பல வழியி/" ெக2>"

எபைத$ ெபமக: உணவாளாக. தய எண" உல(" மனைடய அமக:
மனைதF" கவர டாத அைமதி ெபாதிய உைட ேகால" உ2.
அதைகய ெத)Wக எண@&ட 0ய உைடேகால6 ெகா:ளேவ ெப மக:
இளைம ெதா&2$ பழக ேவ2".
G;ற
ெபமக: த6க: உைடைய தா6கேள ெச) ெகா:ளலா". ெபமக&>$
ெபாி " ஓ)( உ2. அ5ேவைளயி அவக: சில பல W&2 ெதாழி க:
Hாியலா". W&2 ெதாழி க?: தைலயாய G;ற . நாேடா9" அைர மணி ேநர"
ஒ5ெவாவ" G;றா , அ2> ேவட$ப2" உைடைய அ5வவ>
அG

அளி>". இ5வா9 ெப மக: த6க&>", W&0/:ள ம;றவ க&>"

உைட உதவலா". அதலா , ெபமக&> இளைம யிேலேய G;ற

க;பித

ேவ2". அவக& > ைதய பின ைடத தய W&2 ெதாழி கைளF"
க;பி கலா". ேம நா&2$ ெப மக: ஓ)த ேவைளகளி நைக கைள$
பா $ பா  களி$Hறாக:. அவக: சி9சி9 W&2 ெதாழி கைள ெச)
நா&2> நல ேத2வாக:. இளைமயி ெபமக&> W&2 ெதாழி
ைறக?" ேபாதிக$படலா". பிைன வாவி;> அெதாழி ைறக:
எ5வளேவா ைண ெச)F". G;ற தய ெதாழி ைற க: க;ைபF" கா>"
எ9 அறிஞ

9கிறன. இ

>றி , “மனித வாைகF" காதிய0க?"”

எ." G/" விளகியிகிேற. இ
நைக : நம

நி;க.

நா&2$ ெபமக?> ம;9ெமா பி

பி . இ$பி

உ2; அதாவ

நைக$

ஓழித;> எ ைண நாளா>ேமா அறிகிேல. இநா&2$

ெபமக:, “நைக களி

தா அழ>2 - இப2 - வா(2 - எ லா

@2' எ9 க கிறாக:. நைகயணிF" நாயகைன நனாயகெனன அவக:
ேபா;9கிறாக:. ெபமக: ப&0னி கிடேத.", இழிெதாழி

ெச)ேத.",

ெபாளீ&0, நைகயணியேவ ய கிறாக:. இத;> காரண", அ மக: ெப
மகளி உாிைமைய க0 , அவக: அறிைவ ெக2 , அவகைள காம$
ெபாளா கதி, நைககளா
நைக$பி

அணிெச)

களி$H;றெத9 யா

9ேவ.
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நீட நா: பழக" இ$ெபாA

நா&ைட வ கிற . சி9 வவாF:ள

ஒவ.ைடய நாயகிF", த நாயகைன வ3சி ", தைன வ3சி " ெபா:
ேச , நைக வா6க எ=கிறா:. ப&0னியா
ேவைளயி/" நைக$பி
பின", அவள

ேநா) மி>

உயி ேபா>"

அவைள வி&2 ஒழிவதி ைல. ெபமக: இறத

அறி>றியாக அவ: அணிதித விைலFயத உைடகைளF"

S கைளF" ந2W&0 ைவ அவ?ைடய உறவின ேபா;9 கிறன.
நைகக: ந2W&0 ெத)வ6களாக(" ேபா;ற$ ப2கிறன! நம நா&2$ ெப
மக?> நைகமீ :ள பிைத இG ;9" எAதி ெகாேட ேபாகலா".
நைகயா

இரகமழித

நைக$பிதா

ெபமக: வாேவ >ைலகிற . ஒதிமீ

சில இட6களி

எ ைண ஆயிர" ஆயிர" ஏறிஏறி நி;கிறன! எ ைண ஏைழ மக: உைழ$H,
ப&0னி,

யர", கணீ ஒதியி கAதி/" காதி/" தைலயி/" ஏறி நி;

கிறன! ஒதிமீ :ள ஒ நைக எ5வளேவா ஏைழ மக&> உணவளி>")
உைடயளி>", ெதாழிலளி>". ஏைழ மகளி க தீகவ ல ெபா:,
என பய? நைகயி

நைகைமயா) கிட$ப தா

உடா? என உ2? “அைட W2களி
யா இ5வள( நைககைள ம

அழ> உடா? அH

ஏைழமக: ப&0னியா

ெகா0$ப

வத,

அறமா: எ9 நைக$

பி ைடய ெப இர6>வாளா? நைக$ பி , ெபணி இய;ைக >ணமாகிய
இரகைதF" சிைதகிற !
நைகயா

தீெயாAக"
ஏைழமகைள தீய ஒAகதி/" இற6க

@ட$ ெபணி நைக$பி

ெச)கிற ; அவகைள$ ெபாறாைமயற ெச)கிற ; களவாட ெச)கிற ; சில
ெகாைலF" நிகத ெச)கிற . நைகயி ெகா2ைம எேன!

ேவைளகளி

எேன! “ஓAக" உயிாி." ஓ"ப$ப2"” எறா திவ:?வனா.
க வியறிவி லா$ ெபமக:, ஓAகதி." நைகையேய ெபாி " ஓ"Hகிறாக:.
நைகF" உட
நைக ைமயா

நல."
உட/காத

நல உேடேடா? ஓ9 மி ைல. உட

நல ெகன  மாைல, பவளமாைல, மணிபதிதேதா2 தயவ;ைற
அணியலா". சில மணிகளா

உட/> நல உ2 எ9 ெசா ல$ப2கிற .

ெபா.>" அ>ண" உடா". உட
பினாளி

நல ெகன ஏ;ப&ட இைவ,

ெவ93ைம - ைமகளாக அணிய$ப&டன. இ$ெபாA
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தயவ;றி >ணநல க2, எ$ெப=" அவ;ைற அணிவதி ைல.
>ண6க2 அவ;ைற$ ெப அணிவேள , ைம ைமயாக அணியமா&டா:.
கலகளாகேவ அைவ இ$ெபாA

அணிய$ப2கிறன. >ண6க2 நைககைள

அணிF" ந அறி(, மக?> இ>ேம , ேபா  - பவள" - மாணிக" இவ;ைற ஏ அவக: அணிகிறா க:? காதார ைறகைள நாேடா9"
ஓA6காக கவனி , வா( நடா " ெபமக:, உட
நைககைள அணிய ேவ2வதி ைல. இ$ெபாA
ைமயாக வேறா நைக

உட

நல ெகன("
நலைத ெக2>"

ய ெச)கிற ? நைக$பி , உ:ளதி

Pைழயாதவா9,

ெப;ேறா த" ெபமகைள இள" பவதிேலேய இய;ைக வழியி
வள வர நல".
தைலமயி : ெபமக: தைலமயிைர$ ப;றி இரேடா உைர ற
வி"Hகிேற. தைலமயி உைடய9. அஃ இய;ைக$ ெபா:. அைதF" உைட
ேபால சில ெபமக: க வதா , அத நிைன( என> இ6ேக ேதாறி;9.
இய;ைக தைலமயிைர ெசய;ைக உைடெயன கதி, அைத$ பலவா9
அைலத

அறியாைம. ெபமகளி; சில, தைல மயிைர இ$ெபாA

பலவா9

திாி வகிறன. ெப மக: தைலமயிைர ெக2 வர அழ>>"
காதார  >" ஊ9 ெச)வதா>". ெபமக?> தைலயி >ைறத
பனிரட6>ல" நீட மயி இ$ப சிற$H. இய;ைகயி அைமத மயிைர
ெசய;ைக யா மா9 ப2தவ W.
அழ
க வி அறி( ஒAகதா.", ந ேலா இணகதா.", ந வழியி
உடேலா"Hவதா.", ெபாதிய உண( ெகா:வ தா.", அH கட(ைள$
ேபா;9வதா.", இய;ைகேயா2 இைய

வாவதா." வள வ"

ெபணிபா , க=>$ Hலனாகாத அழ> ெத)வ" ேகாவி

ய மனதா

க;H", க;பா

ந /ட/", ந /டலா

ெகா:?".

அழ>" அ"Hத

ேமேல

விளக$ப&ட .
எ லாவ;றி;>" @ல" அகV)ைம. அக ர)ைம Hறேத அழகாக அ"H".
அழ> ெத)வ" W;றி>" ெபேண ந மனைடயா:; நிைறFைடயா:,;
ந /ட /ைடயா:' எ9

ற

மிைகயாகா .
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ெபணி உ;ற வயதி அழ> திர2 ஓளி W". அழ ெகாளி அடவ
அெளாளி ேபாற . அடவ அழ ெகாளியா/" உலக" (பி:ைள$ேப9)
மலகிற . அடவ பைட$H ேநாகைத நிைறேவ;ற வதவள லேளா ெப?
அ$ ெபணி க;H தைமயா

அ"H" அழ>, அப> ெத)வமா>";

Hலவ>$ பா&டா>".
அழேகாவிய"
அகில :ள இய;ைக வன$ெப லா திர2 ெப ெத)வமாகி
கா&சியளிகிறன. “ெபணி க" என

Hதக"' எ9 அறிஞ ைபர

எபா றியிகிறா. இய;ைக வன$ைப ஓாிடதி திர&0 கா&சியளி>"
ஒ ெப" அழ> நிைலய" எ9" ெபைண றலா". அ தைகய ஒ
நிைலயைத எெசா லா

ெசா வ ? எ5ெவA தா

எA வ ? ெத)வ

ேசகிழா எ." ஓவிய அ5 வழ> நிைலயைத எAேதாவியமாக எAதிF:ளா.
அ5 ேவாவியைத ேநா>ேவாமாக:
க;பகதி S6ெகா"ேபா காமத ெபவாேவ
ெபா;Hைடய Hணியதி Hணியேமா Hய ம
வி;>வைள பவளமல மதிSத விைரெகா0ேயா.

ஓவியநா கெனத ஓணாைம உ:ளதா
ேமவியத வதற விதிதெதா மணிவிளேகா.
அழ> நிைலயைத$ படதி
W2களி

பா$பதி." பா&0

பா$பதி

இப" உ2.

ெத)வ உவ6களி பட6க: V6>வைத கா&0.",

அ5(வ6களி பா&2க: V6>வ

சிற$H.

ேப) ேசாதைன
உ;ற வயதைட , வய ேக;ற உ9$H உர" ெப;9 நி;>" “Hய
வி;>வைள பவளமல மதிSத விைர ெகா0” தன

ம

உ;றவய னி, அகV)ைம

ெக2>" எைதF" எ=த/" டா . அ5ெவண" ெகா0ைய எாி
ேபா>". எ ைண$ ேப) ேசாதைனக&>" விைர ெகா0. இடதாரா

விைர

வளவாளாக. அவ: ேப) ேசாதைன> இடதவ , பிைன தமா&2
கனியேவ0ய தா)ைமைய ெக2$பதா>". ெப வாவி ேநாக"
தா)ைம$ேப9 எ9 ன3 ெசா ல$ப&ட . சி9 கவைல ஈனதா ெப"
பயைன இழ$ப

அறி(ைடைம யாகா . தா)ைம>ாிய க;ைபF", உடைலF",
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அழைகF" அழி$பவ: ெப" பாவி. அவ: இ5(லகிேலேய நரக ப"
எ) வ:. தா)ைம நிைனவிறி ெக&டழித ெப மக: கைதக: ப;பல.
அதலா , சேகாதாிக:, “இ5(ட , இ5வழ>, இ5வா( எ லா" தா)ைம$
ேப;றி;>” எ9 ஒA6>ப&ட வா( நடா வாகளாக. ந வா( நடா "
ெபணி;> தா)ைம$ ேப9 இைறயளா

காலதி

உடா>".

அழெகாழக நி;>" ெபமகளி; சில மனைத ேவ9 வழியி
திமண" வி"பாம/" வாகிறன. இ5வா(6

விடாம/",

டா . இதனா

வாவி

ேநாக" நிைற ேவறா , அைர >ைறயா) அழி ப2". ஒவேனா2 வாழாத ஒதி
A$ ெபதைம எ)தினவ: அ ல:. ஒதநல.", ஒத க விF", பிற("
உைடய ஒவ.ட ஒதி வா , தா)ைம$ ேப9 ெப;9, அH நிைலைய
காட அறி(ைடைம. இ ெபணி ெபைமFமா>". இ
விாி(ைர ற வி"Hகிேற.
மைலயிைட$ பிறவா மணிேய எேகா
அைலயிைட$ பிறவா அமிேத எேகா
யாழிைட$ பிரவா இைசேய எேகா
தாழிங த ைதயா நிைன.

>றி  சிறி

- இள6ேகா அ0க:

அழெக." அழ>ேேமார அழ> ெப;றேத.

- க"ப

--------5. இைறவழி
(ெபபாதி ஆபாதி ஒற
இைறவழி நி;ற
இ லறதித

A மனிததைம – இய;ைகயி ேநா> –

– பிரவதி நிவதி – பைட$H ேநாக நிைறேவ;ற" –
– பைட$H$ ெபா: – உயிகளி வர( – அ5வர(>

ைண- ஆடவ உதவி – கட(: பைட$H நிக " ைற – உடலைம$பி
P&ப" .- தனித வா(

டா ).

யாவ" மடைதமாேரா 0 லற ெதாA>"கைம
ேமவர$ பணிதா.
தனித வா(

- கசிய$ப
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ெப க;பன க;9, ேக&பன ேக&2, ந வழியி
நி;கிறா:. இ5வாேற ஆ=" வள
இவ நிைலF" எ6ஙன" ;9ற
இ6ஙேன தனி " வதி

வள

உ;ற வயதைட

உ;ற வயதைட
நி;கிறா. பின

ேவ2"? அவ: அ6ஙேன தனி ", இவ
ேவ26ெகா ? இ ைல, இ ைல. இவ"

மா)த

தனிேத நி9 சாவாராயி, அவர

பிறவி ேநாக" நிைறேவறா .

A மனித தைம
ெப ஆ ேசத ஒேற வா( எப . வாவி ஒபாதி ெப; ம;ெறா
பாதி ஆ. இ பாதியாக இவ எ ைணநா: உலகி

உைறவ ? இ பாதிF"

ேசத ஒேற A மனித தைம. இதைமைய$ ெப9த;ெகேற ெப ஆ
வ0வ6க: இய;ைகயி அைமகிறன. இ ைலேய வ0வ6க: ேவ9வழியி
அைமயலா ம லேவா? பைட$பி

வ0வ6க: அைம :ள ஒA6ைக ேநா>ழி$

ெப=>" அ=>" உ:ள இய;ைக ெதாடH ந> Hலனா>".
இய;ைகயி ேநா>
தனி

ஒ பாதியாக நி;>" ெபைணF", தனி

ஆைணF" இய;ைக
வயதி

ம;ெறா பாதியாக நி;>"

&2" அழைக எென9 ெசா ேவ! இவபா/" உ;ற

ஒவித இப உண( எAகிற . இ5(ண( ஏ எAத

இத;> ஏதாயி." ெபா: இத

ேவ2"?

ேவ2 மேறா? இ5(ணேவ இ

பாதிையF" ஒறாக$ பிணி $ பிறவி ேநாைக நிைறேவ;9" இய;ைக அH
கயிெறக.
இைறவழி நி;ற
இைறவ, பிற$பி

ெப ஆ வ0வ அைம$H வ> , இரைடF"

ஒைம$ப2த இய;ைகயி
ஒதிF" ஒவ." அபா

இப உண( அளி :ள P&பைத ஓ ,
ஓறி வாவ , அ5விைறவ வழி நி;பதா>".

அ6ஙனமிறி, இவ" தனி

நி9, இைறவைன ம&2" வழிபட ,

அ5விைறவ வழி நி;பதாகா .
ேபா

ற(

இைறவ ஆைணவழி உலகி ஒதிF" ஒவ." 0 வாA" வாேவ ெபாி "
நைடெப9கிற . இைறவழிேய உலக" இய6கி வகிற . இைத$ப;றி விாித
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ேப" ேவ2வதி ைல; எA " ேவ2வதி ைல. ஆயி.", இைட காலதி
இைறவழி> மா9ப&ட ேபா ற( எ." ஒ9 ேதாறி, அ: ெநறி>
இைடL9 ெச)

வரலா, அ ப;றி சில உைரயாத

பகரேவ2வ

என

கட.
பிரவதி நிவதி
“ெப=" ஆ="

0 வாவ

இைறெநறிய லாத “பிரவதி மாக"” எ9",

ெப ஆைண ற ", ஆ ெபைண

ற ", தனி

நி9

தவ6கிட$பேத இைற ெநறி நி;>" “நிவதி மாக"” எ9" ெபாிேயா"
G க?" ழ6கா நி;க, நீவி ;9" மா9ப&ட இைறவழி >றி$ப ெதைன?
எ9 சில வினவலா". இத;> ஒ /" வைக ெபாதிய விைட பிைன
இ9$ப. ஈ2 எ2  ெகாட “இைறவழி” எபத;> ஏ;ப சிறி
9கிேற.
கட(: வழி நி;ற
ெப=" ஆ=" பிாி

வாத

நிவதி எ9 க ேவா, கட(: வழி வி2

ேவ9வழி ெச ேவாராவ. கட(: பைட$H ய;சி>

ைண ெச)யா-

ெதாழிேவா, எ6ஙன" கட(: வழி நி;ேபாராவ? இைறவ பைட$H ெதாழிைல
எவ ெபா&2 நடா கிறா? த ெபா&டா? உயிக: ெபா&ேட அவ
அெதாழிைல நடா கிறா. அவ ய;சி>

ைண நி லாதா, எ6ஙன"

அவனிட " உயிகளிட " அHைடயவராவா?
கட(ளி பைட$H ெதாழிைல$ ப;றி$ பல திற க ேவ;9ைமக: உ2.
அைவ சமயவாத6களி பா;ப2". அவ;9: Pைழய ேவ2வதி ைல. வாத"
இG;> ேவட;பால ம9.
பைட$H எபத ெபா:
கட(: ஓாிடதி ைகயா பைட$H ெதாழி ெச)கிறா எப என>
விள6கவி ைல. கட(: Vய அறி(. அத;> இவித நிைல உ2. ஒ9 கடத
நிைல; மறி ெறா9 கலத நிைல. ைனய

ேப எA கைளF" தா0

தனி நி;ப . இ6ேக பிைனயேத ேதைவ. இஃ இப அபாக யா2"
நீகமற கல நிைற :ள . இநிைல> இைற எற ெபய வழ6க$ப2கிற .
இைற யா2" இ9தைலF" இதைலF" உைடய . இ5 விைற, இய;ைக
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வாயிலாக த விைனகைள ஆ;றி வகிற . அ5விைனக?: ஒ9 “பைட$H:
எப . “பைட$H” எப

இ லாத ஒைறேயா அ ல

இ லாத ஓறினி9"

ஒைறேயா Hதிதாக உ2 ப=வத9. உ:ள ஒேற காாிய$ப2வ
“பைட$H” எ9 ெசா ல$ப2கிற . அத;> “கட(:” எ." அறி(, நிமிதமாக
நி;றலா, அ

“கட(: பைட$H” எ9 வழ6க$ப2கிற . இஃ

உபசார";

உைம ய9.
இனி எ2த ெபா:மீ

ெச ேவா". ஒதிF" ஒவ."

0 வாழாெதாழிவ ,

கட(ளிட " உயிகளிட " அபிைமைய எ6ஙகன6 >றி>" எபைத
சிறி ஆரா)ேவா".
அறி( அறியாைம தயன
எ5வாரா)சி>" க=>$ ெபாளாக உ:ள உலைகF", அPபவைதF"
அ0$பைடயாக$ ெகா:வ
இ5(லகி

வழக". அ5வழிப;றி யா.3 ெச கிேற.

யா பிறேத; வளகிேற. என

அPபவதி

அறி( அறியாைம,

இப ப", ஒளி இ:, நிைன$H மற$H ஆகிய இ நிகசிF" எ மா&2
உ9த

காகிேற. A அறிேவா, A இபேமா, A ஒளிேயா, A

நிைன$ேபா ேதாற காகிேறனி ைல. அ5வாேற A அறியாைமேயா, A
பேமா, A இேளா, A மற$ேபா ேதாற கா கிேறனி ைல. இ5(லகி
இர2" விரவிேய நி;கிறன. என> அறி(" விள6>கிற ; எைன
அறியாைமF" மைற கிற . எனி

இப" எAகிற ; எைன

ப"

Cகிற . நா ஒளிையF" காகிேற; இைளF" பாகிேற. என>
நிைன$H" உ2; மற$H" உ2.
இசி9 அறி( - இப" - ஒளி - நிைன$H - ெகா2, A அறி( - இப" - ஒளி நிைன$H - உைமைய நி9வலா". அ6ஙேன சி9 அறியாைம தயவ;ைற
ெகா2, A அறியாைம தயவ;ைறF" நி9வலா". தறி சிைன,
அதாவ

உ9$H எ6ஙன ேதா9"? எனேவ, A அறி( தயன நில("

இட >", A அறியாைம தயன மF" இட >" இ5(லக"
இைட$ப&டெதக.
உயி வர(
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இ5(லகி

வாA" யா யா0

ஈ2$ ேபாதி$ேப? A அறி( -

இப" - ஒளி - நிைன$H - உ:ள ஓாிட திதா அ ல A அறியாைம இ: - மற$H - ெசறித ஓாிடதிதா ஈ2$ ேபாதி$ேப எப
சிதிக;பால . A அறி(" - இப" - ஒளிF" - நிைன$H" நில("
ஓாிடதி , அறி(" அறியாைமF" - இப" -

ப" -

ப" - ஒளிF" இ?" -

நிைன$H" மற$H" விரவி நி;>" இ5(லைக யா ஏ ேநாக

ேவ2"?

நிழ

வ " ஒவ

வாA" ஓவ கான

நிழைல நா0 ஓ2த

வாழ ஒ$ப2வேனா? கானவி

இய H. அகேவ, யா A அறியாைம - A

ப" - A

இ: - A மற$H - ெசறித இடதிேத, இர2" இல6>" இ5 (லக"
ேபாதி$ேப. ஈ6கி

- A அறி( - A இப" - A ஒளி- A நிைன$H -

ெபற ய9 வகிேற.
வர(>

ைண

A அறியாைமயா

விA6க$ ெப;9

ப இளி , என

நிைல Fணரா

ெசயறி கிடத யா, இ5(லகி;> எ$ப0 வேத? எனேகா அநிைலயி
அறி( விளக" இ ைல; ெசய/" இ ைல. பா"H தீ0ய ஒவன
என

நிைலைய ஒ$பிடலா". அநிைலயித யா, பிற

எ6ஙன" வத

2"? ஒவ

நிைல>

ைணயிறி, இ6>

ைண ெகாேட யா ஈ2$ ேபாதித

ேவ2".
ைணவ இய
அ5ெவாவ யாவ?£2 அவ எதைமயரா) இத
எைன$ேபால அறியாைமயா
இத

டா . அறியாைம

விA6க$ ெப;9
ப இளி

நிைலயி/:ள ம;ெறாவ> என ெச)த

ப இளி

கிட$பவரா)

ெசயறி கிட$ேபா, அ
2"? >ட.> >ட

வழிகா&0ய கைதயாகேவ 0F". ஆதலா , அறியாைம
ஒவேர, என>

ேவ2"? அவ

ப இ&க&0 லா

ைண நி9, இ5(லக வாைவ ந கியித

ேவ2".

அ5ெவாவைரேய உலக" கட(: எ9 ேபா;9கிற .
அறி( அறியாைம இய
கட(:, அறியாைம -

ப" - இ: - மற$H - தய எக&2" இ லாதவ

எபைத ஈ2$ ெபாி 6 கவனித

ேவ2". எக&2மி லாத கட(:,

க&0 லா அறிவா) இபமா) ஒளியாயித

ேவ2ெமபத;> விளக
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ேதைவெகாள ! க&0 லா அறிவி

எ9" இப", அH, இரக", பிறநல

நா&ட" தய அ&>ண6க: இத இய H. இதைன வF9த ேவேறா
எ2 கா&2" ேவ2வதி ைல. மகளாகிய நம அPபவேம சா/". நம
அறி(, க&0னி9" நீ6கி விளக9"ேபா , ந"மா&2, அH, ெபாைற,
இரக", பிற>தவ

தய ந;>ண6க: ேதா9தைல உணகிேறா".
நி;>" ேபா , அவா, ெபாறாைம, வகைம,

ந"மா&2 அறியாைம மி>

தய தீ>ண6க: எAதைல அறிகிேறா".

பிற> ேக2 Cழ

ந ெலண6க&>" இப >" பிற$பிட" அறி( எப ", தீய
எண6க&>" ப >" ேதா;9வா) அறியாைம எப " அவரவ
அPபவதி உணர கிட$பனவா". க&0னி9" ெவளியா>" அறிவி;ேக அH
இரக" தய >ண6க: உெடனி , அநாதியாக எக&2மிறி எ9"
எதைகய அH - எ தைகய அ: - இ>"

அறிவா) ஒளி" பர"ெபாளிட
எபைத எAதா

எAத

0யா . அேப அ ; அேள அத வ0வ".

அளிய
நீாி

தைம ேபால(", ெந$பி

ஆடவனிடதி

ெவ"ைம ேபால(", மலாி

மண" ேபால("

அ&>ண" இய பா) அைமதிகிற . அ5வ: வாளா

கிட>ேமா? ஒ5ெவா9" த த ேவைலைய நிக வ ேபால, அ?" த
ேவைலைய நிகதி வகிற . ஒவ> அ: - இரக" - தைய ெபாி "
எ$ெபாA

ரகிற ? பிற

ப" கா=" ெபாAதேறா? உயிகளி

பைத காண காண இைறய: ரத வணமிகிற . உயிகளி
ப >" ஓ)வி ைல; ஆடவ அ: ர$H>" ஓ)வி ைல.
உயிகளிட 

ப:ள ம&2" ஆடவ அ?" ர

யி>". இர0 எ ைல க2
அநாதி ெயன அறிஞ

ற

எவரா

ெகாேட-

இய/"? ஆகேவ இர2"

9கிறன.

ஆடவ உதவி
உயிக: அறியாைமயா விA6க$ ெப;9 ப இளி க&2$ப&2
கிட$பைத திவைளேய திேமனியாக உைடய ஆடவ க2 வாளா
கிட$பேனா? ஆடவ, அைவமீ

இரக3 ெச/தி, அவ;ைற

ப

தினி9" நீகி தைன$ ேபாலாக தி(ள6 ெகா:கிறா. அறி( விளக"
ெசய/மிறி கிட>" உயிக: மீ , ஆடவ அெளாளி ப&ட ",
அைவக&> த. கரண Hவன ேபாக6க:

2கிறன. “க=தேலா த

கைண ககா&ட வெத)தி” எறா மாணிக வாசகனா. க&0; கிடத உயி
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க&> த. (உட ) தயன கிைடத ", அைவ சிறி

அறி( விளக" ெசய/"

ெப9கிறன. இநிைலேய, அறி( அறியாைம, இப

ப", ஒளி இ:, நிைன$H

மற$H தய இர2" கலத உயிகளி இ5(லக வாெவக. இநிைலயினி9" A அறி( விளக" ெப;9, A இபநிைல எ)த யல ேவ2வ
உயிகளி கடைம.
அறியாைம

ப இ&க&0

கிடத உயிக:, அறி( விளக" ெசய/"

அைடF" ெபா&2 ஆடவ HாிF
உயிக: மீ

ைணயேறா

ைண! ஆடவ

ெகா2:ள அ& ெபகி;ேகா அள(" உேட? அ$ெபைக

ஏைழேய எென9 Hகல வ ேல?
கட(: பைட$H நிக " ைற
இனி

ப இ&க&0

எ5வழியி

கிட>" உயி க&> “த.” எ." உடைல, இைறவ

&2கிறா எபைத உ.ேவாமாக. க&0;கிட>" உயிகைள,

இைறவ தன

ைகயா; பி0  Vகி, உட

த , அவ;ைற இ5(லகி

ெகாண

வி2கிறானி ைல. இைறவேனா ைககா க: இ லாதவ. பிைன

எ5வழியி

அவ த பைட$H ெதாழிைல ெச)கிறா? அவ எைதF"

இய;ைக வாயிலாக நிக கிறா. இைறவ இய;ைகயி நீகமற கல
நிைறதி$பவ. அடபிட சராசர6கெள லா" அவ வ0வ". அவ எ6>"
ெபாதி இதலா , அவைன “இைறவ” எ9 ேபா;9கிேறா". எ6>"
அறிவாக கல நி;>" இைறவ ஓாிடதி பைட$H ெதாழிைல
ெச)கிறானி ைல. அவன பைட$H ெதாழி அ6கா6ேக எ6க=" நிககிற .
இய;ைக வாயிலாக இைறவ எ லா3 ெச)கிறா. உட தா6காம; கிட>"
உயிகளி ேதா;ற

ெகன, உட

தா6கி ேதாறிF:ள உயிகளிட  சில

இய;ைக அைம$Hகைள இைறவ வ>தித
உட

ஈ2 கத;பால .

அைம$பி P&ப"

ெப ஆ எ." இபாலா" உ;ற வயதைடத ", இவ மா&2" ஒவித
இப உண( இய பாக எAகிற . இ5(ண( உயிாிகளிட

எAவத ேநாக"

எைன? எAசி>ாிய உ9$Hக: அைமதி$பத ேநாக" எைன?
அபகேள! உ.6க:. இப ேதா;ற ெகன ெம /9$Hக?",
அைவகளி கா$Hெகன$ ப(9$Hக?", அைவகளி அர=ெகன நர"H எH - தைச - ேதா

தயன(" இய;ைகயி

உன, அவ;றி ேநாக" Hலனா>". உட;

அைமதி>" P&பைத உன
;றி அைம$H", அதனா

எA"
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இபA", ெப ஆ ேசைக, இய;ைகயி

ெபாதிய ெதா9 எபைத

ெச5வேன அறி(9 கிறன. இைத$ப;றி விாி(ைர ேவ2வதி ைல. ெப
ஆ ேசைகயி வழி

ப இளி; க&22 கிட>" உயிக&>,

ஆடவ உடைல ஈ , இ5(லக வாைவ ந >கிறா. ஆடவ பைட$H
இ5வழி நிக

வகிற .

தனித வா(

டா

ெப ஆ ேசைக, உயிகளி
அைத ெவ9$ப "
தனி

ப நீக > இறியைமயாததாயிக,

ற$ப " அறமா எ9 ேக&கிேற. ெப ஆைண வி2 

நி;ப ", ஆ ெபைண வி2  தனி

கிட>" உயிகளி க&ைட நீக ம9

நி;ப ",

நி;ற லா>". இதனா

ப இளி
உயிகளி

ப" நீ6>வதி ைல; ஆடவ ேநாக" நிைறேவ9வதி ைல. எனேவ,
ற( எ." ெபயரா

ஒவைர ஓவ நீ

நி;ேபா கட( னிட "

உயிகளிட " எ6ஙன" அHைடயவராவா்2 உயிகளி

ப நீக  ெக9

அடவ ேகாF:ள வழி நி லா , அவைன$ ேபா;9ேவா எ6ஙன" அவ
அ: ெப9த

2"? ஆடவ வழி நி;ேபாேர அவனிட " உயிகளிட "

அHைடயவராவ.
“ ற(

ற(” எ9 ஒ 6>" ெபமக?" ஆமக." யா0

ைளதன? அவ தா) தைதயாிறிேயா ைளதன? அனா உட தா6கி
இ5(லக வாைவ அைடத ேபால, ம;ற உயிக?" அ5வாைவ அைடத
ேவடாேவா? அத;> தைடயாக நி;ப

உயிக: உடேலா2

அறி(ைடைமயா?

0 வா( ெப;ற பினேர, அறி( விளக" ெசய

நிகசிF" ெப9கிறன. விள6கிய அறி($ Hைணெகாேட, உயிக:
பிறவிகட

கட

கவியாF:ள உட

இபகைர ந=த

ேவ2". இபகைர ந=த;>

வாைவ$ ெபற$ ெப=" ஆ="

0 வாழாெதாழிவேர ,

உயிகளி நிைல எனா>"? கைணயி லா மகேள மணவாைவ
ெவ9$பாக:.
ஒ5ெவா ெப=" ஆ=" ’ ற(’ ' ற(' எ9 மணவாைவ ெவ9

நி;பி

உலக வளசி அ;ேறேபா>"; உயிகளி

பைட$H

ப" நீ6கா ; இைறவன

ேநாக" நிைறேவறா . இ ைண இட> காரணராக உ:ள &டதா
கட(ளிட " உயிகளிட " த"மிட " அபி லாதவ எ9 பைற அைற
(கிேற.
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“ றெவாAக" நிவதி மாக"” எ9 நம

நா&2 G க: பல

9வ

உ2.

றெவாAக" நிவதி மாக" ெபைண ெவ9>மா9 அணி;>", அைண
ெவ9>மா9 ெபணி;>" அறி(9தவி ைல. அவ;றி P&ப6கைள$ பிேன
விள>ேவ.
ெப=" ஆ="

0வாழ

இைறவழி நி;ப ெத9", அ6ஙன" வாழாெதாழிவ

இைறவழி நி;பதாகா ெத9" இ5வதிகாரதி

6க ெசாேன. இனி,

இய;ைக ெநறி>" ெப ஆ ேசைக ேவட;பால ெதபைதF",
இ ைலேய உலகி
விாிக$H>கிேற.

பல

ப6க: விைளF" எபைதF" சிறி

Marriage is the nursery of the Heaven - Jeremy Tayler
------------6.. இய#ைக அற
(இைறF" இய;ைகF" – நீத$ ெபா: – >ண ெதா>திக: – இய;ைக ெசய;ைக
– தி>ற: உலக" – அற" கட(: நிைல – ெபா?" இப" – அர"
இ லர" – அற" கட(?" – பைட$ைப ெவ9த
வி2தைல> வழி – இய;ைக நிைல – ேபா

கட(ைள ெவ9த

–

விைளF6 ேக2 –

றவா

அைம$பி ேநாக" – உயி நிைல சிற$H – ெசய;ைக விைனக: (ேவைசய
&ட"; காக ஈ&ட"; ேநா)>A; k0ைம ன" ; ம ண
வாளா கிடத ) – அ3ஞான" ெம)3ஞான" – நீத

அ ல

; Hலனடக";

ற(

(ெதா கா$பியனா இைறயனா திவ:?வனா மாணிகவாசகனா, ஆடா:
தேயா ேகாய அறெநறி) – ரWதி ேபா> – க
@வாைச – ெபைண வி2ேதாட
வழி – மாச;ற ெந3சி
– இ லறதி

றவ9 – காம ெகா2ைம – மனமாசக;ற"

அH கட(: ேகாயி

ெகா:ள

தனலேக2 – பி:ைள$ ேப;றி

– க வி$ பய இ லற"

தியாக" – ெபைண

ெவ9தவ – ெபைண ெகாடவ – இ லறதா
பரவ

ேவ;9ைம> மதி$H –

அH உயிகளிட"

– விேதா"ப P&ப" – நீதா ெபைம – உைம

ப;றிய ஐய$பா2 – ெப=ட வாழ/" ஆைச
ெசதைம SெடாAக
திவ:?வ"

ற(-

றைவ$

றத/" – அதண நிைல –

– ‘ெபவழி ேசற ’ எ." அதிகார" –

ற(" – பிற$பி

சாதி ேவ;9ைம இைம – ஆசிரம ேநாக" –
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தவ" எப
ேபா

ற$பத9 – ேபா

ெபைண

ற(" உைம

ற(" –

றவி நிைழ( – மகாமா காதிF" இ லற" – கால" விதிF" –

Hத ெபமா ெதா2" இ வா(" – கிறிR

– மணிேமகைல Hதெபமா

காலதிய அற" – ெதா2 நிைலயி பிைன மா;ற" – மடாதிபதிக?"
வாைக

ைணF" – ெபைண ெவ9>" ேபா

ற( – த;கால சநியாச"

– அறதி ெபா: மா;ற" – அறெனன$ ப&டேத இ வாைக – சி;றி6க&>$
Hகட" ேபா சநியாச" – உைம ேவதாத" ெப=" – ெபைண
ெவ9த சநியாசிக:பா2 – ேபா சநியாசிக: எAதிய G க: – அற" ேவ9,
ேபா சநியாச" ேவ9 – சீதிதா – ஞானிக: (ப&0னதா; அணகிாி
நாத; ந"மாவா ; மாணிகவாசகனா) – இ லற" (இ லற"
திவ:?வ க

–

ற( இ லறதி ஒ

றவற" –

9 – ெப=ட வாA" ேநாக"

– ேபாிப" சி;றிப" –W2) – மகாமா காதி, ரWதி, நகீரனா,
நசினாகினிய இவகளி க )
அறதா;ாி இ வாைக ஆ;றி Hறதா;றி
ேபாஒ)$ ெப9வ

எவ.

- திவ:?வ

இைறவழி எ ேவா அ ேவ இய;ைக எப . எவ இய;ைகேயா2 இையத
வா( நடா கிறாேனா, அவ இைறவழி நி;பவனாகிறா. இய;ைகேயா2
இைய

நி;றைல உலேகா அறெமன

9ப. இ க $படேவ ஈ2

இய;ைக ெநறிைய, “இய;ைக அற"” எ9 >றிேத. உலகி

அறெம."

ெபயரா , சில ெசய;ைக ைறக?" நிகசியி தலா , ேநாிய அறைத
“இய;ைக அற"” எனேகாட

தவறாகா .

இைறF" இய;ைகF"
இைற - இய;ைக - எ.3 ெசா;கைள ெகா2, இர0;>" பிாி( க;பித
டா . இைறைய வி2

இய;ைக இய6>வதி ைல; இய;ைகைய நீ

இைற

கடனா;9வதி ைல.
இய;ைக கடத ஒ நிைலF" இைற> உ2. அைத$ ப;9 ஏைழேய எ
ெசா ல வ ேல! அ

வா> மன6 கடத ; உவ" - அவ" - அ(வ" -

எ லாவ;ைறF6 கடத . அ5விைற உயிக&> அள ேவ0, இய;ைகைய
உடலா ெகா2 கடனா;9கிற . இய;ைகைய உடலா ெகாட இைறநிைலேய
வழிபா&2>ாிய . இைற இய;ைக யி

க&0றி, அ6கி6ெகனாதப0, எ6>"
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நீகமற கல
உணத
இைறவன

நிைற

நி;ப ; இைறைய இய;ைக வாயிலாகேவ, ெம)யறி வா

ேவ2".
உைமைய உண 6 கா&சி$ ெபா: இய;ைகேய யா>".

இய;ைக வாயிலாகேவ இைறவன
இைறவன

அ&ெடாழி

வகிற . இய;ைக,

நிக

ெதாழி; சதியா) விள6>கிற . இைறயி உைமைய உண

அழியாத இப" Pகர ேவ2ேம , அத;> கா&சி$ெபாளாகிய இய;ைக
ெகாAெகா"ைபேய ப;ற ேவ2". இய;ைகைய வி2 இைறைய உணர
ய வ கான;சலைத ந"பி ஓ0னவ கைதயாக @0F". இைற>ாிய வழி
இய;ைக இய;ைகேய. இ விய;ைக> அரணா>மா9 வா( நடா ேவா இைற
இப" Pகர

திண". “இைறகேளா0ைசத இப" இபேதா0ைசத வா(”

எ. திவாகி P&பைத ஓக.
இைற இப >, “அைத விட
ெசா ேவா" உள. அவரா

ேவ2" - இைதவிட

ேவ2"” எ9

எAத$ெப;ற G க?" உ2. “விட ' எனி

வி2வ ? எ (" இய;ைகயி

றாகேவ இகிற . இய;ைகேயா இைறயி

உைமைய உண 6 கவியாயிகிற . அைத வி2
எ6ஙன" Pகத

எைத

2"? இய;ைகைய நீ

இைற இபைத

எ6ஙன" உலகி

0F"2

வாத

இய;ைகைய நீக$ Hகி தலாவ இய;ைகயாலாகிய உடைல நீத
உடைல நீ ஞானைத$ ெப9வ எ$ப0ேயா ெதாியவி ைல.

ேவ2".

நீத;ெபா:
பிைன, “நீத ” எ9 ெசா ல$ப2வத ெபா: எைன? இய;ைக>
மா9ப&ட ெசய;ைகைய நீதைலேய, “நீத ” எப
எ ? அைத இ

றாக$ பிாிகலா". ஒ9 Hறஉலகி

>றி$பதா>". ெசய;ைக
மனித ைகயா

ெச)வ ;

இெனா9 மகளி அக உலகி$ப . அக உலகி/:ள ெசய;ைக அழியி,
Hறஉலக ெசய;ைக தாேன அழிF". அகதி

இய;ைக இப" ேதாற$

ெப9ேவா HறேதF:ள இய;ைக இபைதF" ெச5விதி
ெசய;ைக$ ெபா&களி

Pகவ. மக:,

ேவ&ைக ெகா:வத;> காரணமாக நி;பன, அவக:

உ:ளதி/:ள ெசய;ைக >ண6கேளயா". அ>ண6கைள நீதா

மக:

ெசய;ைக நரக > இைரயாகமா&டாக:. எனேவ, “நீத ” எப , ெசய;ைக
>ண6களினி9" நீதைல >றி$ப ெதக.
ெசய;ைக >ண6க: யாைவ? அAகா9 - அவா - ெவ>ளி தயன. அைவ
“இய பாக மகளிடதி

பதி

கிடகிறன. இய பாக உ:ள >ண6கைள
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ெசய;ைகெயன ெச$ப
வழகி

நியாயேமா’ எ9 சில வினவலா". இெசய;ைக, உலக

ெசா ல$ப23 “ெசய;ைக ேபாற த9. இதைன இய;ைக ெசய;ைக

என ெச$ப

ெபா "; அதாவ

மக?ட இய பாக ேதாறி, மகைள

அழி$ப . இய;ைகெசய;ைக எப , பயிட ைள>"கைள ேபாற .
>ண ெதா>திக: (இய;ைக ெசய;ைக)
மகளிட

இவித >ணெதா>தி காகிேறா". ஒ9, ெபா9ைம - அH -

அ: தய >ணெதா>தி; ம;ெறா9, அAகா9 - அவா - ெவ>ளி தய
>ண ெதா>தி. ைனய
இைய

இைற இபைத

மக: வாவி;> ேக2 Cழா . இய;ைகேயா2
&2த;>

ைணநி;ப , பிைனய

இய;ைக வாவி; ெச/தா , ெசய;ைக நரகி

மகைள

ேதா) , இைற இபைத

&டாம , அவக: வாவி;> ேக2 Cவ . இ5விரட.: மக:
ந வாவி;> உாிய

எ ? உாியதாகாத

எ ? ெபா9ைம - அH - அ: தய

>ணெதா>தி மக: ந வாவி;> உாிய . ெபாறாைம - அவா - ெவ>ளி தய
>ண ெதா>தி அ5வாவி;> உாியதாகாத . மக: வாவி;> உாியைத இய;ைக
எ9 ெகாேட; ம;றைத ெசய;ைக எ9 ெகாேட. ’அAகா9 தய
>ண6க:, மக?ட இய பா), அநாதியா) உைமயா, அவ;ைற ெசய;ைக
எ9 எ6ஙன"

றலா"’ எ9 சில வாதமிழ2வ. வாத >" என>"

ெந2Vர". வாத6 கடத ஒேற என> உாிய இய;ைக வா(. அAகா9
தயவ;ைற ஆதி எ9 ெசா ேவா" உள. அநாதி எ9 ெசா ேவா" உள.
அைவ அதிேயா அநாதிேயா அைத$ ப;றிய ஆரா)சி ஈ2 ேவ2வதி ைல.
மக: வாவி;> உாியைத இய;ைக எ9", உாியதாகாதைத ெசய;ைக எ9"
யா ெகா2 எ கைத ெவளியி2கிேற. அப ெசா;ேபாைர ஒழி 
கைத ம&2" ேநா>வாராக.
திவ:?வனா
மக: த6க: மா&2:ள அAகா9 தய தீ >ண6க:, த6கைள வி2
வில>" ைறயி

வா( நடாத

ேவ2". அ5வா( ெப9வ

எ$ப0?

இய;ைக வாயிலாக இைறவ அைத ேகா இகிறா. அஃ , இஃெதன சில
அறிஞ உலகி;> அறி(9தி இகிறன. அவ: ந தமிநா2 உல>களித
ெத)வ திவ:?வனாைர யா இ6ேக ேபா;றி ஏ;கிேற.
தி>ற:
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திவ:?வனா அளிய தி>ற:, மக: வா( >ாிய . மக: வா(>ாிய
ைறக?"

ைறக?" தி>றளாக அைமதிகிறன. தி>ற: ஒ

Gல9. அஃ

உலக", மக: வா(. அதலா , அைத ஈ2$ ேபா;றி

ஏ;கிேற.
அற" கட(: நிைல (ெபா?" இப")
தி>ற:, அற" - ெபா: - இப" எ." @ைறF" அறி(9 வ . அற"
எப ஒ ெப" நிைல. அ கட(: நிைல. கட(: நிைல எ) த;> இய;ைக
வா( இறியைம யாத எ9 ேன ெசா ல$ப&ட . இய;ைக வாவாவ
இ5(லக வா(. இ5(லக வாவி;>ாிய ைறக: பலவ;ைற$ ெபா&பா
தி>ற: வ>  9கிற . இ$Hற(லக வா(ட நி9வி2வதா மக:
வாவி ேநாக"? இ ைல. ேமலான அறநிைல எ.6 கட(: நிைல எ)த
ேவ2ெமப

மக: வாவி விமிய ேநாக". அேநாக"

நிைறேவ9த;>ாிய ைறகைள தி>ற: “இபதி

ேகாயிகிற . எனேவ,

ெபாிய அறநிைல>$ “ெபா?": “இப"” ேவட; பாலன எக. “ெபா:”
Hற >ாிய ; “இப"” அக  >ாிய .
அர
Hற(லகி , ெகாைல கள( தய ெகா2தீைமக: நிகழாதவா9 கா$பத;> அர
ேவ2". அர ந> நைட ெபற அைம, க வி, ய;சி, ெச வ" தயன
ேவ2". இைவ யா(" ஓA6>பட அைம :ள நா&0 ெகா2 தீைமக:
எாியா அைமதி நில(". அைமதி அக > ேதைவ. Hறதி அைமதியிறி
கிளசி நிகழி, அகேத அைமதி நில(த

அாி . ஒவன

உட;9ப" அவன

உ:ள பமாக(" இத க 2. ஆகேவ Hறவாவி நிைல அகவாவி
நிைலைய$ ெபாி " ெபா9 நி;கிற . Hறவாவி அைமதி> அர
தயவ;ைற அறி(9திய தி>ற:, அகவாவி அைமதி>" இப ைறெய." இ வாைகைய (இ லரைச) அறி(9தா நி;கிற . அகதி

அைமதி

ெக2$பன யாைவ? அAகா9, அவா, ெவ>ளி தயன அ லேவா? இவ;ைற
ெக2க இ லர எ." இ வாைகைய தி>ற: உண கிற .
தி>ற: உண " அறேம இய;ைக அறமா>".
அற" கட(?"
தலாவ

அறதி இய ைப சிறி

ஆ)ேவா". மாசிலா மனதி

அAகா9 அவா ெவ>ளி தய தீ>ண6க: அ;ற இடதி

- அதாவ ,

-அறகட(:
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ெபாF". “மன க மாசிலனாத

அைனதற - ஆ>ல நீர பிற” எ9",

“அகா9 அவா ெவ>ளி இனாெசா

நா>" - இAகா இயற

அற"”

எ9" திவ:?வனா அறதி இய ைப ஓதியித காக. அAகா9
தய த வ &ட6கைள கட ஒளிவ கட(: எ.3 ெச"ெபா:.
அ$ெபாைள அற" எ9 திவ:?வனா

9கிறா. எனேவ, கட(ைளF"

அறைதF" ஒெற9" ெகா:ளலா". ேம/", அறதி ேமைம ேதாற
“அறதிKஉ6 காக மி ைல அதைன- மறதK6 கி ைல ேக2” எறா ந"
ெபாியா. திவ:?வனா அளிய தி>றளி A ேநாக" “அற
வF9த ” எப

ெதளித;பா;9. இகாரணதா “அற வF9த

பாயிர : ைவக$ ப&0கிற .
தி>ற: அறநிைலய"
அற" ஒ மர" ேபாற . ம;ற$ பா க?", அதிகார6க?", பாக?" மரதி
கவ2 ேகா2 இைல தயன ேபாறன. தி>றளி ஒ5ெவா பா&2"
அறதி ஓ5ெவா றா". தி>ற: ேகாF:ள வழியி ஒவ வா(
நடா வேன , அவ 0வி

அறநிைல எ)த

ஒதைல. அ5வா( இய;ைக>

அர ெச)வதாக(" வளேதா6>".
மக:, அAகா9 - அவா - ெவ>ளி தய க&2 களினி9" வி2தைல
அைடத;> ெகா:ளதக வழி ைற கைள ேநா>ேவா". மக: க&2களினி9" வி2தைல அைடத;> கட(ைள$ ேபா;ற ேவ2ெம9", மாய
உலைக
ெம9",

ேவ2ெம9", சிற$பாக$ ெபைண

;றத
ற

றத

ேவ2-

நா&ைடவி2  கா&2 ேகா0 கைண @0 உடைல வதி

ேயாக3 ெச)த ேவ2ெம9" சில 9ப. இைத$ப;றி ன3 சிறி
ெதாைகயாக >றி$பி&0 கிேற. அெதாைகைய இ6> வைக$ப2தி சில
உைர பககிேற.
உலக" ெகா0யதாயி கட(: பைட$பி

அ5 உலக" அைமய ேவ2வதி ைல.

ெப மாையயாயி, அ$’ெபா?’" இய;ைகயி
உலக" ெப=" கட(: பைட$பி

ேதா;ற;றி$பதா , அ5விர2"

உயிகளி வாவி;ெகேற ேதாறியித
ெபைணF"

ற

ேதாற ேவ2வதி ைல.

ேவ2". ஆதலா , “உலைகF"

வாழ ” எ." எண", கட(ளி பைட$H ேநாைக

அறியா , கட(ைள மற$பதா>". கட(ளி பைட$ைப ெவ9$ப
ெவ9$பதா>".

கட(ைள
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வி2தைல> வழி
பிைன எ6ஙன" அAகா9 அவா தயவ;ைற ெதாைல$ப ? அத;ெகா
வழி, ெசய;ைக ைறயி

நா" வ

ேகாலேதைவயி ைல. அ5வழி

இய;ைகயிேலேய அைமதிகிற . எ லாவ;ைறF" அளித ஆடவ,
மகளி

ப > காரணமாக உ:ள க&0னி9" வி2தைல அைடய ஒ

வழிையயா ேகாலாெதாழிவ? க&0னி9" மகைள வி2தைல ெச)விகேவ
அவக&> இ5(லக வாைவ ஆடவ ந கியிகிறா. அ5வ: ரத
ஆடவ க&2 நீக வழிையF" ேகாயிகிறா. இய;ைகயி அ5வழி
அைமதிகிற .
இய;ைக நிைல
இய;ைக, ெப ஆ வ0வாக$ ெபாவ

எப

ெதாடகதி

விளக$ப&ட . அ$ெப ஆ ேசைக யா உலக" வள வகிற .
ெபமக?" ஆமக." இய;ைகயி றாகேவ யி$பவ. இய;ைக றாக
உ:ள அனா, அத;கிையத வா( நடா வேத அறி(ைடைம. அனா
ேவ9ப&ட வா( நடாத$Hகி, அவத" வாவி
திண". “உலகேதா ெடா

பலதிற இன க: விைளவ

வா' என(", “உலகேதா ெடா&ட ஓAக

பலக;9" - க லா அறிவிலாதா' என(" வ*உ" ஆேறா ெமாழிகைள ஊறி
ேநா>க. ம;ற உயிக: இய;ைக Fலேகா0ையத வா( நடா வ
மக?" அதைகய வா( நடாத கடைம$பட

ேபால,

ேவ2". தாவர", பறைவ,

வில6> தய எ லா உயி" (ெப ஆ) ேசைக வாைவேய
நடா கிறன. இய;ைக நிைல அ5வாறாக, ஆறறி(ைடய மக: ம&2"
ேசைக வாைவ

ற

நி;க ேவ2ெம9 வF9 த;> இய;ைகயி

எநியதி அைமதிகிற ?
ேபா றவா

விைளF6 ேக2

வாவி;> நீ, கா;9 ஒளி தயன ேவட$ப2வ

ேபால$ ெபணி;> ஆ

ேவட;பால; ஆணி;>$ ெப ேவட;பால:. இரெடா நா: நீாிறிF"
சிறி

ேபா

கா;9 ஒளியிறிF" வா( நடாத

இய வ தி ைல. ேபாதிய

நீ", கா;9", ஒளிFமிறி வாேவா கதி/" உட/" ெவ?$ேபறியித
காகிேறா". இத பயனாக$ பலதிற ேநா)க: ேதாறி இவத" வாைவேய
>ைலகிறன. இ5வளவி;>6 காரண" எைன? இய;ைக யி/:ள நீைரF",
கா;ைறF", ஒளிையF" அவமதித >;றேம சிறத காரணமா>". இ5வாேற

92

இய;ைகயி

றாகிய ெப ஆைண

றத/", ஆ ெபைண

றத/"

>;ற மா>". இ ற( இய;ைக> மா9ப&ட ெதாறாகலா, பிைன
நாளைடவி

அ

பலதிற ேநா)கைள ேதா;9வி

வதி வாைவ >ைல$ப

ஒதைல. இய;ைகேயா0_ையத வா( நடாதேல ஒA6> ப&ட வாவா>".
அைம<பி ேநாக
உ9$H$ பயி;சியி இறியைமயாைம
மக: வ0வ" ெப ஆ ேசைக> ஏ;றவா9 அைமதித கத;பால .
அ5வைம$H> ஒவித ேநாக" இத ேவ2". ஒ ேநாகமி லா ஒ9
இய;ைகயி அைமத அாி . உட/:ள ஓ5ேவா உ9$ைபF" உ;9
ேநா>ேவா". ஒ5ெவாற;>" ஒ5ெவா வித கடைம இத காகிேறா".
ஒ5ேவா உ9$H" த த கடைமைய ஆ;றாெதாழிFேம , அ5வதனா

ஆக$

ப&ட உட ெசழைமFறா C"பி$ ேபா>". உட ெசAைம காகேவ0
ஒ5ேவா உ9$H" இய6>ைறயி பயி;சி ெச)கிேறா". பயி;சியா
உ9$Hக&>" உட/>" நல விைளவைக க டாக காகிேறா".
உ9$Hகளி இயக", >தி ஓ&டைத ஒA6>ப2தி, நர"Hக&> உரேம;றி
ெகாAைம திர&0 தைசயாகி அதனி9" அழ> ெத)வ கா&சிைய
வழ6>கிற .
உ9$Hக?ெக லா" உயி ேபாற உயிநிைல. அ$ெபயராேன அத ெப;றி
இனி விள6>". அத;>6 கடைம உ2. அகடைமயா;ற அத;>" பயி;சி
ேதைவ. உயி நிைல$ பயி;சி >றி, அத நிைல எனா>"? அதைன உயிரா
ெகாட ம;ற உ9$Hகளி நிைல எனா>"? இகால ேம நா&டறிஞ,
உயிநிைலயி P&ப6கைள

வி

வி ஆரா) , அ

ம;ைறய

உட/9$Hக?> எ6ஙன" உயி$பாக - பிராணனாக - இகிறெதபைதF",
அத;> எ5வழியிலாத ேக2 நிகழி அேக&டா எ6ஙன" உட வள
>9கிறெதபைதF" உ:ள6ைக ெந கனி ேபால ெத:ள ெதளிய விளகி
கா&0யிகிறன.
உயிநிைல சிற$H
இளைமயிேலா அ ல உ;ற வயதிேலா உயி நிைல> எ5வழியிலாத ஊ9
நிகதி ெகா:ேவார பிைனய நிைல இர6க தகதாக 0F". சில ேநா)
வா)$ப&2 இற ப2வ; சில க$ெபா(" உட வள" >ற$ ெப;9,
>ரெலா2>;9, கெணாளி இழ , அழ>ைட , பாைவ> இனிைம பயவாத
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உட தா6கி ஒழிவ. ஒவர உட வள" அவர
நி;கிற ெத9 6க ெசா லலா".

உயிநிைல வளைத$ ெபா9

விைத அ0க$ ெப;ற மா&2>" >திைர>", ம;ற மா&2>" >திைர>"
ேவ;9ைம இத

க

2. ைனவ;றி;> ஊக", எAசி, 99$H,

உாிைமFண( தயன ேபாதிய அள( இ ைல; பிைனயவ;றி;> அைவ
உ2. அஃறிைண உயிகளி உயிநிைல ேக&0.", உயதிைண உயிகளி
உயிநிைலேக2 ேபாிட விைள>".
உயிநிைலேக2, அறி( விளக >" ஞாபக சதி>" ெபெதா ைல
விைள>" எபைத ஈ2 சிற$பாக ெதாிவிகிேற. அறி( விளக6>றி,
ஞாபகசதி இழ , உலகி

வாவ

வாவா>மா?

இளைமெதா&2 உயிநிைலைய எ$ப0 கா$ப

எப

ப;றி$ ’ெபணி

வள$H' எ. தைல$பி கீA" உைரதிகிேற. உ;ற வயதி
உயிநிைலயி இய;ைக அைம$Hேக;ற பயி;சி இத ேவ2".
அ$ெபாAேத அ5வைம$பி ேநாக" நிைறேவ9". உயிகளி ப
நீகைதF", இப அகைதF" >றிெகா2 நி;ப

அேநாக" எபைத

மீ2" ஈ2 வF9 கிேற.
ெசய#ைக விைனக
“உ;ற வயதி

உயிநிைல>$ பயி;கிகதாேன ேதைவ” எ9 மக: ெசய;ைக

ைறகளி இற6>வ த;ெகாைல> கா ெகா:வதா>". ெசய;ைக ைறக:
ப;பல. அவ;ைற ஈ2 விாிகி அைவ ெபப>". அவ;9: சி;சிலவ;ைற
ஈ2 6க ெசா கிேற. அைவ: ேவைசய
ேநா)>A, k0, ைம ன", ம

&ட", காக ஈ&ட",

ண , Hலனடக , வாளாகிடத

தயன. இைவ எ$ப0 ெசய;ைக ைறகளா>" எபைத சிறி ஆரா)ேவா".
ஈ2 9வன யா(" ெபா வைகயி ெப ஆ எ." மகளினைத
>றி$பன எ9 ெகா:க.
ேவைசயா

&ட": ேவைசய

&ட" ெபமகளி/" உ2; ஆமகளி/"

உ2. ஆனா , அ$ெபய ெபாி " ஒவைக$ ெபணின ேக வழ6க$ப&2
வகிற . அH$ ெபா9$Hட ஒவேனா2 வாழ ஒ$படா , பிைழ$Hெகன
மான" வி;9$ ெபா லா வா( நடா " ெப, “ேவைச” எ9
அைமக$ப2கிறா:. ெத)வ தைம ெபாதிய ெபணினதி

ேவைச
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&ட" ேதாறியத;> காரண" ஆமகளி @ட ெசயேலயா>". ஆ=லக"
V)ைம காதி>ேம , ெப=லகி
எ$ப0ேயா ேவைசய

ேவைசயா்

&ட" திர0ரா .

&ட" ேதாறி இகிற . அைத ஒ2க ேவ2மாயி,

ஒவ ஒதிேயா2 வாA" இய;ைக அற" உலகி

யா2" பர(த

“ஒவ ஒதிFட வாA" ெபா9$ ேபலா , நிைனதேபா
யிெறAவதா

விைளF" தைம எைன? எ6ஙனமாவ

ேவ2".

ேவைசயபா

ெப ேசைகதாேன

ேதைவ” எ9 க ேவா" உள. இவ இய;ைக - ெசய;ைக P&ப" ெதாியாதவ
எக.
கலவி P&ப"
கலவி எறா

எ லா6 கலவியா>6ெகா ? ெப ஆ கலவி எப

இபைத அ0$பைடயாக ெகா0த
மன" உட

ேவ2". காத

காத

இப", அறி(

ஆக @9" ஒறிய அபி வழி$ பிற$ப . அபி லாத இடதி

அ5விப" பிறவா . அறி(" மன" உட/" அபா

ஒறி நிகA6 கலவியி ,

ெபமகளி உயிநிைல யி உ&கவிகளி/:ள சிைன உ9$HகளிKேட
ஒவித இப" ?"பி ஊ9". அத பயனாக ஒவித ச எA"பி (ஆமக
கில" விAத ") ஆ=: PைழF". அத ச ஆமக கில ெசலவி;>
ஈ2 ெச)F" அமிதா) உட நலைன கா$பதா>". இஃ
இத;> மா9ப&ட

இய;ைக கலவி,

ெசய;ைக கலவி.

ெபா&ெப0 கலவி
அறி(" மன" ஒறாத கலவியி

ச $ பிற$பதி ைல. ெபா& ெப0 கலவி,

அHவழி அறி(" மன" ஒறாத ெவ9" உட; ட எபத;> விளக ேதைவ
யி ைல. அகலவியி ெபமகளி உ&கவியி சிைன களி இப
கிளசிF" நிகழா ; அதனி9" ச " எழா . ச

எழாத இடதி

ெவ9" உட; டலாக அ ட ெசய;ைக ைறயா>". அ
ைம னைத ஓதெதன சில அறிஞ எ=கிறன.
ெபாெளாேற >றிெகா2, சில ெப மகேளா2
ேவைசய

நிகவ ,

k0

0திாிF" ஆடவ"

&டதி; ேசதவராவ. இவத6 கலவிF", மன" அறி(" ஒறாத

அபி லாத தாக, அ (" ெசய;ைக ைறேய யா>". அHவழி நிகழாத கலவி
யா(" ெசய;ைக ைறகேள எ9 6க ெசா லலா". இைத கீவ"
இன6களி/" &0ெகா:க.
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அகேவ, ெபாளி

க

ைவ , மான" வி;பைத ெதாழிலாக உைடய ேவைசய

&ட", உட/> நல பயவாத ெசய;ைக இன6களி
காக ஈ&ட": சில இட6களி
கிளசியா

ஒறாத

காக.

ெபா: ேவ&ைக யிறி, ெவ96 காம-

இவ ேசைக நிகவ

2. காம" (Lust) எப , ெவறியா

உடலளவி எA" ஒவித ெவ"ைம கிளசி. இ5ெவ"ைம கிளசியா நிகA"
Hணசி மனதி உ9வதி ைல. ேசைகயி ேபா " காக மன" ெபாி "
அைல திாியி." திாிF". காதலா விA6க$ப&ட மன" அ5வா9 அைல
திாிவதி ைல. இ"மன" அபி ஒறி நி;>". அைல திாிF" மன ட
2வ

ெவ9" உட ேசைகேய யறி, அ

சில சமய6களி

மன6 கலத ஒறாகா .

மன" அைலயாம/" காக ேசைக நிகA". மன" அைலயாத

ஒ காரண" ப;றி, மன6கலத காத; ேசைக எ9 அைத ேகாடலாகா .
எைன? காகராகிய ஒதி>" ஒவ.>" விைளத ேவ&ைக ம;றவாிட "
ெச கிறதா இ ைலயா எ9 பாத

ேவ2". அ5ேவ&ைக ம;றவாிட "

ெச9 தா>வதாயி, அ5 விவ>" மனகல$பி ைல எ9 உண
ெகா:ளலா".
சில கால" பிறாிட ேவ&ைக ெச லாத வழியி/" சில இட6களி ஒதி>"
ஒவ.>" காம ேசைக நிகவ 2. இைத ேசாதைன ெச) பாதா
உைம விள6கி வி2". இவைரF" சிறி
இவைனF", இவ இவைளF" மற
காகாிடதி/" திவிைளயாட
காக ேசைகயி

கால" பிாி

வி2வ. சமய" ேநாி, இவ ம;ற

Hாிய

ணியி.

மன கல$பிரா . சில சமயதி

ேசைக, மன6 கலததாயி, அ

ைவதி$பி, இவ:

ணிவ.
ேபாகல$H நிகA".

காதலா>". காத/ைடயா பிறைர காறா,;

எ5வள(நா: பிாிதி$பி." ஒவைர ஒவ மறவா. அவத" உ:ளதி
நிகழா . இத;> மா9ப&2 வாA" &டேம காக ஈ&டமா>".
காக பலாிட6

டலா , அவபா

பிாி(

ேநாF" நிர"பி த "H", Hணசி

கால " மனைத$ பிறாிட3 ெச/ " காமதி சி9ைமைய எென9
9வ ?
காக ஈ&ட" - அH" - மனகல$H" இ லா ஒ வழியி
ேக2 ேத0 ெகா:வதா , அ (3 ெசய;ைக

உழ9, உட/>

ைறயிபா; ப2வதா>".
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ேநா)>A : ேநாயாளாி ேசைகைய >றி விாி  ற ேவ2வதி ைல.
ேநா)வா)$ப&ட ெப=ட ஆேணா அ ல ஆ=ட ெபேணா 2வைத$
ேபாற ெசய;ைக நரக" பிறிெதாறி ைல. ேநா), அவ?ட." அவ.ட."
ஓழிவதி ைல. சில இட6களி

அஃ

இெகா2ைமைய$ ப;றி$ பி.6

அவ வழிவழி ெதாட " வளகிற .
ற$ேபாவதா , இ5விடதி;> ஏ;ற அளவி

நி9 ேம;ெச கிேற. ேநாயாள> தலாவ

அறி( விளக" இரா ; மேனா

உர" இரா . இர2" இைமயா இவைர சி9காமதீ ெபாி " எாி 
ெகாேட யி>". அவ> தய நிைன( ேதா9"ேபாெத லா" கிளசி எA".
ேவ9 நிைன( அவ>$ ெபாி " உறா . அவத3 ேசைக, உட
நிகத

அாி . இைத எ6ஙன" இய;ைக ைற எ9

>Aவினர

ஆடைலF" ெசய;ைக

k0 ைம ன" : இ

அளவி/"

9வ ? ஆதலா , ேநா)

ைறெயன த:?க.

“ைக&0” எ9 வழ6>வ 2. இஃெதா ெகா0ய

ெசய;ைக ைற. அறி(" மன" கலவாத ஒதிF" ஒவ."

2வேத ெசய;ைக

ைறெயனி , இவ ேசைகேயயிறி, ஒவேர இப6 காண$ H>" ய;சி
ைறைய எதைகய ெகா0ய ெசய;ைக ைற எ9 ெசா வ ? இ ேவ த
ெசய;ைகைற.
இெசய;ைக ைறயி ெகா2ைம ெதாியா சில ெவதரக >
இைரயாகிறன. இ$ பயி;சியா வாவி விைளF6 ேக2கைள ேம நா&2
ம வ மிக ெதளிவாக எ2 கா&0யிகிறனா. அவ ெவளியி&2:ள
க க: மகளிைடயி பர(த நல".
இெகா23 ெசய;ைக$ பயி;சி, பல காரண6களா

இளைமயி

சில

ெபமகளிட " ஆ மகளிட " Pைழ , அவக: பிறவி$ பயைன
ெகா கிற . >ழைதக: (அ$பவதிேலேய) அ0க0 உயிநிைலைய
ெதா2வதா/", சில @டதா) தைதய >ழைதகளி உயிநிைலைய ெதா&2"
கசகிF" தமி2வதா/", Xட6களி மீேதா ம;ெறதமீேதா >ழைதக:
சா)

உயிநிைலைய உறா)வதா/", இேனாரன பிற காரண6களா/"

உயிநிைலயி நர"Hகளி

ஒ வித கிளசி எA". நாளைடவி , வய

இகிளசி, >ழைதகைள k0ைம னதி

ஏற ஏற,

ெச/ ". இத;> காரண"

ெப;ேறார

கவைல ஈனேம. இைத$ “ெபணி வள$H” எ. தைல$பி

கீA" சிறி

விாி :ேள.

தீேயா இணகதா/" k0ைம ன$ பயி;சி Pைழவ 2. ஆயிரகணகான
மாணாக பயி/6 க ^ாிகளி/", மாணாக வதிF" வி2திகளி/", இைளஞ
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2" எத இட6களி/" இெகா:ைள ேநா) வாைட சிறி " Wசாதவா9
ஆசிாியமா" ம;றவ" பா  ெகா:ள

ேவ2". ெபபாடசாைலக?",

அைவகைள ஒ&0ய வி2திக?" நமக: பாைவயி
இட6களி

நைடெபற

ேவ2". சில

மணவா( ஏலாத ெப மக: ஆசிாியமா களாக(", வி2தி

தைலவகளாக(" அமகிறாக:. அவா்களி

ந ேலா பல இகலா". k0$

பயி;சிF", ேவ9 சில தீ$பயி;சிF" H>த உ:ளைடய சிலரா

பாடசாைல F"

வி2திF" பாழாகிவி2". இ >றி  தா) தைதய மிக எசாிைகயா
யி$பாராக.
k0 ைம னதி

ஒ ’ந ல >ண’2! அஃ

எ ? அ , விைரவி

தைன

ெகாேடாைர கா&0 ெகா2$ப . k0ைம ன" ெதாட6க$ ெப;ற சில
ஆ2

:ளாக, அ

த நபட

நிக ". மா9த

சில மா9த

க2,

ெப;ேறாேரா ம;றவேரா அ$பயி;சி Fைடயாைர எசாிைக ெச) , அதனா
வாவி

விைளF6 ேக2கைள எ2 கா&0னா , அவ உடேன அைத

வி&ெடாழி$ப. அ$பயி;சியா
உடேன அவ மண" Hாித
k0ைம னதா

தைல$ப&ேடா உ;ற வயதைட தவராயி,

சிற$H.

விைளF" ேக2கைள இளைமயி

தைல$படமா&டா. ஓ9 ெதாியா

உணேவா அ ைறயி

தைல$ப&ேடா, ேக2கைள உணர$

ெப;ற ", அவ" உடேன அ" ைம னைத ெதாைல$ப. பல ஆ2
அ$பயி;சியி

உழ9 பAேதா, பA

விழேவ0 யவேர. அனா>

ப" நரக" ேபால ேதா9"; ேதாறி." அ$பயி;சியினி9" அவ
வி2தைல அைடத

அாி . அவ அ$பயி;சி> அ0ைமயா)வி&டவ. அவா் அத

ெகா2ைம உண , அதைன விட ய." அஃ
ம

அவைர விடா . எேதா)>"

உ2; எ$ேப)>" மதிர" உ2. k0ைம ன ேநா) ேப)க&>

ம " இ ைல; மதிர" இ ைல. பிைன k0ைம னதா உ)F"
வழியா ? “ஒ9" இ ைல” எ9 சில
றலா". அ5வழிைய ம;ேறாாிட தி

9வ. உ)F" வழி உ2 எ9

(ெபணலனி ) >றி$ப. தீ$பயி;சியா

ப" தித பின வழிகாண ய வதி.", அ

திரா வண" அைத

த2ெதாழி$பேத அறி(ைடைம.
k0 ைம ன" எ5வழியி
சிறி

தைன உைடயாைன கா&0 ெகா2>" எபைத

பா$ேபா". அ$பிைட, தலாவ

கதி

சில மா9த

இளைம >9", ஒ வித$ பA$H ேதா9"; பA$பி

நிக ". கதி

க3சா"ப;Sச

ேபாறெதா சாய , மிக ெமைமயா) எA"பி மைறF". பிேன ககளி கீ
க6 (ேகா&2) க;9க: பட". ககளி

>ழிவி". ேசா( கைள$H
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தைலகா&2". ப0$பிேலா ெதாழிேலா மன" ெச லா . நாளைடவி
நிைலயி நர"Hக&2 >ைலF", ேசா(9". அ

உயி

கிளெதA தைமைய

இழ>", வா&ட9". உயிநிைலயி நர"Hக&2 >ைல( தனளவி
விடா . அஃ

எ லாவ;றி;>" தாயக மாகலா, அ

நர"Hக&2கைளF" >ைல>". இ>ைல வா

நி9

ம;ற இட6களி/:ள

@ைளயி உர6>9"; >ட

ெம(9",; ஈர/" >0காF" 99$பா யிக மா&டா. இவ;றா
ஜீரணசதி >ைறF"; மலசிக

உடா>". இேனாரன ெதா ைலகளா

இட$ப2" மாத> ஞாபகசதி இரா ; ெபாிய Gலாரா)சியி
ெச லா .

நா&ட"

&ட6களிக அவத" மன" ஒ$ப2வதி ைல. ஆடவராயி

அவ> மகளி

&ட" ந3ெசன ேதா9"; மகளிராயி அவ> ஆடவ

&ட" ெவ9$பாக ேதா9". இ$ “ெபாிேயா” தனி

ஒ 6கி வாழேவ

வி"Hவ. இS&2" இய;ைக இவ> S&2வ ேபால ேதா9".
இ." ெகா2ைமகைள விாிகி அைவ ெப>". ேம நா&2 அறிஞ எAதிய
ம வ G களி k0 ைம னதா விைளF6 ெகா2ைமகைள$ பரக
காக. இ$பயி;சியி பAத மாகேள உயிெரா2 நரகி இ5(லகதி அAதி
கிட$பவராவா.
இ5வள(

ப >6 காரண" எைன? ஒதி ஒவ.ட.", ஒவ

ஒதிFட." வாழா ெதாழிவ தேறா? அடவ விதித இய;ைக ைற>
இட விைளத பாவ" W ேபா>ேமா? இவ ேசைகெகன அைமக$ப&ட
உ9$பி

ஒவ> என விைளயா&2? இவர லேரா இைறயி ஆைணைய

மீறியவ? இய;ைக தாைய மறதவ? 0வி

த" வாவி;ேக ேக2 Cதவ?

இவேச ேபெப;ற த;ெகாைலயாள. இப ெகன அளிக$ப&ட அாிய
பிறவிைய - ெபற;க" ெபவாைவ - பமாகி ெகா:?" மடைமயி."
மடைம பிறி ெதா9ேேடா?
இ ைணேக2 விைளகவ ல k0ைம னைத ெசய;ைக ைற எ9
ெசா ல/" ேவ2ேமா?
ம ண : இய பாக எA" ேவ&ைகைய ஓ2க சில ம உகிறன.
இ"மதா k0ைம ன தா> த"பியா எக. இய;ைகைய மதா
க&2$ ப2த$ Hகேல அறி(ைடைமய9. ம

என ெச)F"? தா ைவ

ெக2>". ம களி; சில, @லாதாரைதேய ஓ2>"; ேவ9 பல ேநா)கைளF"
உ2ப=". ம , ெதாடகதி
உண வளி>". உைமயி

ேவ&ைகைய அழி$ப

ேபாறெதா

ம , ேவ&ைகைய அழி$ப தி ைல; ேவ&ைக>

நிைலகளனாக உ:ள உ9$Hகளி பைசைய அழிகிற . பைசயி அழி(,
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பிேன ப0$ப0யாக k0 ைம னதா விைளF" ேக2கைள$ ேபாற
ேக2கைள$ ெபா9 $ ெபா9 விைள>". இேக2கைள விைள>"
ம ண/" ெசய;ைக ைறயா>".
Hலனடக" : ேம;ேபாத ைறகைள ெசய;ைக எபதி

வாத$ ேபா நிகழா .

Hலனடகைத “ெசய;ைக ைற” எனி , வாத$ேபா அளவிறி கிள"H".
“Hலனடக" பல ெபாிேயாரா

ெகா:ள$ப&ட ; G களா

ழ6க$ ெப9வ .

றலா"?” எ9 பல வாத" Hாிவ.

அைத எ$ப0 ெசய;ைக ைற எ9

Hலனடக$ பயி;சி இ லாதாேர, ெபாி " வாத$ேபா>$ Hற$ப2வ.
“ெபாிேயா” மீ ", “G க:” மீ " அவ ெகா2:ள ப;ேற பி0 வாத >
காரண". உைம$ ெபாிேயா க >", உைம G களி
உ:ளகிடைக>", அPபவ >" என

க

ரப&2 நி லா

எ9

9கிேற. ெபைண இழித ெபாெளன கதி, அவைள ெவ9 ,

உ9தி

அவ: நிைன( உ:ளதி பதியாதவா9 காக$ Hலனடக" ேவ2 ெம9
ெசா ேவா ;9> என க மா9ப&ேட நி;>". ெபைண ெவ9>"
எண ட Hலகைள அட>வ ெசய;ைக ைற எப என ெகா:ைக.
யா ெபாிேயாெரன ெகா2:ள அறிஞ ெகா:ைகF" இ ேவ.
Hலனடக" பல அேறா G களி

ேபச$ப&0த

உைம. “அட

ேவ2"

ஐத Hலைத: எ9 திவ:?வனா திவா) மலதிகிறா. “மாறிநி
ெறைன மயகி2" வ3ச$ Hலைனதி வழியைட ' எ9 மாணிக வாசகனா
அளி ெச)திகிறா. இகதட6கிய ந" நா&டவ பாட கைள மைல
மைலயாக >விகலா". தி@ல எ." ெபாியா.
அ3" அடகட ெகப அறிவிலா
அ3" அட>" அமர" அ6கி ைல
அ3" அடகி அேசதன" அ ெமறி&2
அ3" அடகா அறிவறி ேதேன
எ9 அறி(9தியித
ஐ;தி
ஐதி
ஐதி
ஐதி
எ96

ஒ26கி
ஒ26கி
ஒ26கி
ஓ26கி

ஊறி ேநாகதக . அதி@லேர.

அகட மாவ
அதவ மாவ
அரபத மாவ
அ?ைட யாேர

றியிகிறா.
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ெபாிேயா உைரக: ஒேறாெடா9 ரப2வ ேபால காண$ப2".
அ5(ைரகைள P=கி ஆரா)தா ரபா0ைம காணலா".
அடக" எபத ெபா:
தலாவ
ெநறியி

“அடக"” எ.3 ெசா  ெபா?ணத

ேவ2". ெநறிய லா

ெச வதினி9" தைன காதேல அடகெமப . ;93

ெசயைம அடகமாகா . நாவடக" எறா

எைன? நாைவ ெசயவிறி

ெச)வதா? அ9, “கடைத தினலாகா ” எப
“வாயடகமாயி' எனி , “ேபசாம

அத ெபா:.

ஊைமயா யி எேறா ெபா:

9வ ?

“ேபச தகாதைத$ ேபசாேத” எபதேறா அத உைம$ ெபா:? இ5வாேற
Hலனடக" எபத;>" ெபா:ெகா:ள
Hலகைள வழிய லா வழியி
ெசயைல ெக2த

உழ;றலாகா ெதப

எ9 ெபா:ேகாட

மனித அேசதனனாவ; அதாவ
ெசயைல ெக2

ேவ2". Hலனடக" எபத;>$
ெபா:, Hலகளி

தவ9. Hலகளி ெசய

ெக0,

அறிவ;ற சட$ ெபாளாவ. Hலகளி

அமழிேவாைர ேநாகிேய தி@ல, ’அ3" அடகி

அேசதனமா"' எ9 ந லறி( ெகா?தின. அதி$பா&0ேலேய ’அ3"
அடகா அறிவறிேதே’ எ9 Hலனடகதி P&பைத அவ Pவ9:ளன.
Hலகைள விைனெகட ெச)யா , அவ;ைற ெச"ைமயி

நி9தி வாேவா>,

மன ஒ;9ைமF" அறி( விளக" உடா>".
திவ:?வ க
ஆகேவ, Hலனடக" எ9 அேறா

றிய உைரகளி

ேவ;9ைம$

ெபாளி ைல எக. Hலனடக" ேவட; பாலேத. ஆனா , அேசதனமா) அழிF"
ைறயி அ5 வடக" ேவட;பாலத9. உலகி;> இய;ைக அறைத
அறி(9த$ ேபாதவ திவ:?வனா. அவ Hலனடகைத$ ப;றி$ ெபாி "
ேபசிF:ளா. Hலகைள ெக2>" ைறைய அவ அறி(9தினாாி ைல.
ஒேபா " அவ Hெனறிைய அறி(9தா.
உரஎ. ேதா&0யா ஓைர 6 கா$பா
வர எ." ைவ$ பி;ேகா வி
எறா திவ:?வனா, “உர எ. ேதா&0யா ஓைர 6 கா$பா” எ9
அவ அளியித

காக. உரனா

உழலாத வா9 அவ;ைற காத

ஓைர " ெநறிய லா ெநறியி

ேவ2ேமயறி, அவ;ைற அழித

ெச9
டா .
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அழிதா

உர விளக" ஏ ? “அட

எனி , ஓத Hல" தீெநறியி
அட6கா

ைனெதA

ைன$ைப அட

ேவ2" ஓத Hலைத” எறெதைன

ெச வைத அட

ேவ2ெம9 ெகா:க. ஓ"Hல

பாF" நீைம Fைடைமயா , அவ;றி

தீெநறியி

9கிறா.

ேவ2" எ9 Hலவ விைர

ைவஓளி உ9ஓைச நா;ற"எ ைறதி
வைகெதாிவா க&ேட உல>
எ.6 >றளி." அசிாிய “ஐதி வைகெதாிவா க&ேட உல>” எ9
அளியிகிறா. ஐதிைன அழி
அவ அைறதாாி ைல.

விைன ெக2தவ கணேத உல> எ9

“[$]Hலனடக" “ெபாறியடக"” என வ*உ" இட6களி
ெசயைம ெகா:ளா , அறி( வழி ெசெநறியி

“அடக"” எபத;>

நிெறாழக

எ9

ெகா:ள கடேவாமாக.
---[$] யா எAதிF:ள தி>ற: விாி(ைரயி

’ெபாறிவாயி

’ஐதவிதா ஆ;ற ' தய >ற&பாக&> எனா

ஐதவிதா’,

ெபாறிக$ெப;9:ள

>றி$Hகைள ேநா>க. Hலனடக P&பைத 'க அ ல

அழ>' தய

G களி/" எAதிF:ேள.
------இ5(ைம ேதறா , ைவ ஒளி ஊ9 ஓைச நா;ற" எ." ஓைத ெக2>"
ைறயி

Hலனடக$ பயி;சி ெச)ய$H>வ

ெக&டா , மக அறிவ;ற ெபாளாத

ெசய;ைக ைறயா>". இ5ைவ "

உ9தி. அறி( ெக2" ைறயி , சில

Hலனடக" எ." ெபயரா , ெபைண ெவ9 , “ேயாக": “ேயாக"” எ9
ேபாேயாக3◌் ெச) , ஈர
காமாைல, இம

இயக6 ெக2 , உட

ெவ?$ேபற, ேசாைக,

தய ேநா)வா)$ப&2, வாைவ >ைலகிறன.

நம நா&0 ெகளதமனாைர$ ப;றிய ஒவித கைத வழ6கிவத ேநயக&>
ெதாிF". கைதைய$ ப;றிய ஆரா)சி ஈ2 ேவ2வதி ைல. கைதயி/:ள
P&பைதேய கத

ேவ2". ெகளதமனா ஐ"Hலவழி உழலா , ஐ"Hலைன

த" அறிவிவழி ெசெநறியி

இய>" அ;ற

வா)தவ. அவ" அகைக

எற மைனவிேயா2 வாதவ. இதிர Hலனட>" ஆ;ற
இப > எனளியனா), அகைகயி க;பழி 

இலனா), சி9ைம

H;றா. இ5விவ:
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ஐதி வழிFழலாதவா் ஒவா்; உழறவ ஒவ. ெகளதமனா ஐைதF3
ெசயறி ஓ2கி மாயவி ைல எப

கவனிக;பால .

அHெநறி இனெத9 உணரா , உடைல ெக2>" ெவ"ைம ெநறியி
Pைழ

திாிF" ேபா ேயாகிக:, த6க: மறெசய/> திவ:?வனா

ேபாற அறேவா உைரகைள எ2தா2, ெபா லா$ பழிைய அ$ெபாிேயா மீ
மதா தி$பாகளாக. திவ:?வனா ஆ6கா6ேக அறி(9 " Hலனடக
P&பைத,
க2ேக&2 உ2உயி
ஒெதா0 கேண யள
எ9 அவேர விளகியித

உ;றஅறிF" ஐ"Hல."

காக. திவ:?வனா அளிய தி>றைள

;9" ஆ) , அவத" உ:ள கடைக இனெத9 உணரா . அ6கா6ேக
ஓ5ேவா உைரைய எ2  த6ேகா: நி9த ய வ

நியாயமாகா .

திவ:?வனா அளிய தி>ற:, இய;ைக அற வாைகைய உலகி;>
அறி(9த எAத G

எபைத அபக: உணவாகளாக.

ஆகேவ, Hலைன ந வழியி

நி9தி ஆ?திறனிறி$ Hலைனேய ெக2 $

Hலைன அறிவ;ற ெபாளாக ய

வ " ெசய;ைக ைறேயயா>".
நலைன >ைலதலா ,

வாளா கிடத

: ேம;ேபாத ைறகெள லா" உட

அ ைறகளி

இற6காம/", மணவாைவ ஏலாம/" வாளாகிடத

நலெமன

சில கதலா". வாளாகிடத/" பிைழேய. ஓ5ேவா உ9$H" ஓ5ெவா
விைனயா;றினாலறி உட நல" ெபறா . உயி நிைலெகன உ:ள கடைன
ஒதிேயா ஒவேனா ஆ;றா ெதாழிவ " இய;ைக> மா9ப&2 நி;பதா>".
ேம;ேபாத ைறக: விைரவி
நா&ெபா9

உட

ேக&ைட ெவளி$ப2 ". வாளா கிடத ,

நல.> ஊ9 நிக ". இைறபடாத ேகணியி நிைல

எனா>"? வாளா கிட>" வா(" அ தைகயதா>". வாளா கிடக கிடக
உயிநிைலயி இயக" >றி$ேபா>". அதனா
மைனவிெயா2 வாழாம/", ேவ9 தீ$பயி;சியி

நர"H> தளசி உடா>".

நணாம/" இ$ேபா>"

க ம6க , மைடயி0, @ைள உர" >ற , நிைன(திற >ைல( தயன
ேதா9". இ ேநா)க?> உாிய ம

காத

மணவாேவயா>". அதலா ,

வாளா கிடத/" இய;ைக> மா9ப&2 நி;பதா>".
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இ." பல ெசய;ைக ைறக: உ2. அ5விழி(கைள ஈ2 விாிகி
ெப>". இய;ைக அற > மா9ப&ட ஒ5ெவா9" ெசய;ைகயி
பா;ப2ெம9 6க ெசா கிேற.

G

ெசய;ைக ைறகளி தைல$ப&டா உட நல > ேக2 விைளF". உ;ற
வயதி வாளா கிடதா/" உயி நிைல>$ ேபாதிய பயி;சியிறி உட நல
ெக2". பிைன என ெச)வ ? ேவ9 வழி உனா , இய;ைக அைம$H வழிேய
வா( நடாத ஒ$பட

ேவ2". இய;ைக அைம$H, ெப அ

ேசைகைய >றிெகா2 நி;ற

ெவ:ளிைடமைல. அ5வைம$பி ேநா>>
ேவ2"? இய;ைகவழி

மா9ப&ெடாகி, ஏ வாைவ ெக2  ெகா:ள
நி;க ஒ$ப2வ

அறி(ைடைம.
அ=ஞான ெம-=ஞான

“மக:, இய;ைக அைம$Hவழி நிறா

உட

அ3ஞானைத அக;றி, ெம)3 ஞானைத

நலற

உைம. அனா

அ5வழி

&2மா?' எ9 ஐF9ேவா" உள.

இய;ைக> ரப&2 நி;>ம&2" அ3ஞான" அகலா ெத9", அத;>
அரணாக நி;க நி;க ெம)3ஞான"
இய;ைக> அரணாக வாதலாவ

2 ெம9" அபக: அறிவாகளாக.
ஒதி ஒவ.ட.", ஒவ ஒதிFட."

வாவதா>". “அேதா! இஃெதைன? ம;9" மா9ப&ட க ! இ வாைகயா
ெம)3ஞானைத

&2"? அநியாய"! அநியாய" !/ எ9 க0 ைர$ேபா

இ லாம; ேபாகா.
அAகா9 அவா ெவ>ளி தயன உ:ள இடதி
இடதி

ெம)ஞான" நில(" எப

அ3ஞான", அைவ அ;ற

எவ" ஒ$ப 0த உைம. இதி

ேவ;9ைம இ ைல. அAகா9 தய தீ>ண6களி நீக >",

க

ெம)Fணவி ஆக >" கைட$பி0க தக வழி யா ? இ வாைகைய
அ3ஞான ெம9" பிரவதி ெய9" ேபேவா என வழி கா&2கிறன 2
அ

ெசய;ைக வழியா யி உட/> ேக2 விைளF". ெம)l ஞான >

உட நல மிக மிக இறியைம யாத .”உடலா ஒழிதா

உயிரா ஓழிவா -

திட"பட ஞான" ேசர ெவா&டா ' எறா தி@ல. ேமேல கா&0ய வழிக?:
எதி

Pைழயி.", அ

ெசய;ைக வழியா) 0கிற . எ3சி நி;ப

ஒேற. அைத அ3ஞான வழி எனி
ற( எ9 அபக:

ேவ9 வழி என? ேவ9 வழி, நீத

றலா". நீத

எ."

ேள, ஆயி.", இ." சிலெமாழி

9த

அ ல

றைவ$ப;றி இG இைட

யிைடேய ேபசி வகிேற. Hலனடகதி”/" >றி$பாக அ
பக

இ வா(

ப;றி சில உைர

தவறாகா .
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நீத

அ ல

சில இட6களி

ற(
Hலனடக" எ5வா9 திாிபாக ெகா:ள$ப&0 கிறேதா,

நீத/" அ5வாேற ெகா:ள$ ப&0கிற . திாிH பல அடாக நிைல "
நி;கிற . திாிபி

மய6கி கிட$ேபா> எ ேபாறா

;9,

;றாகேவ

ேதா9".
யா Hதிதாக ஓ96 9கிேறனி ைல. பைட தமிமக: ெகாட ஓ
அறைதேய இ9 வF9 கிேற. இைடகாலதி ேதாறிய திாிH"
மயக" நா&ைடேய அைலகிறன. ெதா கா$பியனா, இைறய னா,
திவ:?வனா. மாணிகவாசகனா, அடா: தேயா ேகாய அறெநறிேய
யா வF9 " ெசெநறி யா>". இகால ரWதிரநா தா " அ5வற
ெநறிையேய உலகி;> அறி(9தினா. என உ:ளகிடைகைய ெச5வேன
உணரா , H ைற' எ9 எமீ
ெச/ கிேற. யா >றி$ப

பழிம " அபக&> என

H ைற ய9; அ

பைழய . H ைற

காப " >;றமாகா . அத;>" மக&> உாிைம இத

ேவ2".

“ெதாைமயவா" எ." எைவF" நறாகா இ9 ேதாறிய G
தீதாகா ' எ9 உமாபதி சிவ" உைர இத
க

வணகைத

எ." எைவF"

காக.

ேவ;9ைம

நம நா&0 க ேவ;9ைம> மதி$H ஏ;பட ேவ2". க ேவ;9ைம
காரணமாக$ பைகைம பாரா&ட/" ேக2Cழ/" அறியாைம. க ேவ;9ைம>
இட" மதி$H" ெகா2$ப சிறத நாகாிகமா>". அவரவ கைத அவரவ
ெவளியி2வாராக. உலக" ெகா:ள தகைத ெகா:?", த:ளதகைதக
த:?". பைழைம எ9 மடைமைய$ ேபா;ற/", H ைம எ9 ெச"ைமைய
V;ற/" அறி(ைடைமயாகா. இ>ணைடய நா2 ஒ ேபா " வளசிFறா .
க

ேவ;9ைம>", ெபாதிய H ைம>" இடத" நா2 வள". இ

நி;க.
@வாைச
நீத

எபத;> உலக அைசைய நீ$ப

எ9 ெசா ல$ ப2கிற . அைச வைகக:

பல. அைவ மணாைச ெபானாைச ெபணாைச எ9 ெதா>க$ப&0கிறன. இ" @ற.: ெபணாைசைய நீதா

ம;ற அைசக: தாேம

நீ6>ெம9 அைறய$ப2கிற . “மணாைச தனி; ெபானாைச தனி
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மயக வாைக$ - ெபணாைச நீத

எளிேதா ெபாிேயா தம>"” எ9"

ெபணாைசயி ெகா2ைம >றிக$ப2கிற . ெபணாைசயா எ லா
அைசக?" வள" எப ெபைண ெவ9$ேபா க $ ேபா/"!
ெபைண நீத

ஞானமாகா

இைடகாலதி

அ=லகி

எAத அட>ைற, ெப=லைக மாையயாக("

அ3ஞானமாக(" கத ெச)திகிற . ெப=ட வாத பிரவதி
மாகமா"! அ3ஞானமா" /அ5வாைவ றத நிவதி மாகமா"!
ெம)3ஞானமா"! இத ’ஞான"’ ேப" ’அறிஞைர’ ேநாகி சில கடாக: கடாவ
வி"Hகிேற. “ அறிஞேர ! நீவி யா0
ெப=ட

ைளதீ? P தைத ஒ

0 வாழாெதாழிதி$பேர , நீவி இ$ெபாA

0F6ெகா ! P தா) தைதய “ேசைக” யேறா நம
அவி , Pம> இவ(ட`

இத ஞான" ேபச
ப இ&க&ைட

, இ5(லக வா(த . உ"ைம ஞான ஆரா)சி

HாிFமா9 ெச)திகிற . அவைர$ேபா

ப இளி/:ள சில உயி க&> உட`

அைவகைள இ5(லகி

ேவ2 மேறா? நீவி ம&2" “ஞான"” ெப;9, W2ேபெற) வ
இ

0 வா ,

நீவி" ஒ ெப=ட

ெகாணர
அறமா>ேமா?

தனலமா? பிற நலமா? தனலைடயா> ஞான" உேடா? அH

உேடா? நீவி ெபவாைவ ம9$ப

இைறவ பைட$H ேநா>> இைடL9

ெச)வதாகாேதா? Hத, கிறிR , க"ம , காதி ேபாற ெபாிேயா உலகி;>
ேவடாேவா? ெப=ட வாதைல ெவ9தா
உலகி

அதைகய ெபாிேயா எ$ப0,

ேதா9வ? அறிஞேர ஓமி!” ெபணி வயி;றி; பிற , “ஞான"'

ேப" ஒவ, அ$ெபைண மாைய - அ3ஞான" - பிரவதி - எ9 ேபவ
எதைகய நறியறித ! எதைகய ைக"மா9! ெவ&க" ! ெவ&க" !
அ3ஞான" எ ? ெம)3ஞான" எ ? ெப ெத)வைத மாையெய9 கதி
அவைள
உண

ற$ப

அ3ஞானெம9", ெபைண கட(: வ0வ" எ9

அவ?ட அH வா( நடா வ

ெசா கிேற; இ6ஙனேம ெப=ட

ெம)3ஞான ெம9" யா

0 வாழ

நிவதி எ9",

0

வாழாைம பிரவதி எ9" ெசா கிேற. எ$ப0?
திவ:?வ வழி விளக"
திவ:?வனா வழிேய நி9 என
“மன க மாசில னாத

அைன

கைத ெவளியி2கிேற. திவ:?வனா,
அற"” எ9", “அAகா9 அவாெவ>ளி
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இனா ெசா

நா>" - இAகா இயற

றியிகிறா. இ5வறநிைல ன6

அற"” எ9" அறதி இய H
ற$ப&ட . அகா9 தய

>;ற6களினி9" நீ6கி, மன மா அக;றவ
எ லாவ;ைறF" Hறேத நீதா
எளிதி

எ$ப0? ஏ&2$ ப0$H ெகா2

மனமா அக9வி2ேமா? வா)ேவதாத" மிக

ேபசிவிடலா மேறா?

ெபைண வி2ேதாட , காமெகா2ைம
ற( ஏ;க வி"Hகிறாக:? “ெப மாைம;

எ5ெவணேதா2 வா)ஞானிக:

காம$ ெபா: ” எ." எண ேதாடேறா? இ5ெவண ட அவக:
கா&2 ேகா0னாெலன? @ைக$ பி0தாெலன? அவக: உ:ள :ள
காமேநா) ஓ0$ேபா>ேமா? காம எண" உ:ளம&2" அஃ

அவகைள

மைலயி/" எாி>"; நீாி/" எாி>"; கா&0/" எாி>", நா&0/" எாி>",
எ6>" எ6>" எாி>". இ5ெவாியா
எெசய;ைக

ைறயிேலா W

“இ றேவா”

டா ஓAகதிேலா ேவ9

ஒழியி." ஒழிவ; Wழா ெதாழியி."

ெபநிைல இவ>

ட$ ேபாவதி ைல. என? மன மா அகலா ஒவ>

எ6ஙன" ெபநிைல

2"? இவ மனதி/:ள மாசேறா ெபணினிட $

ெபாத" கட(& டைமைய மைற , அைத மாைய என கதி

றக

ெச)த ? மா எவா பால ? ெபணி பாலதா? ’இ றேவா' பாலதா?
ைடக வழி ேதடா , அைத

ைடக வத ெப

ெத)வைத - அH வ0ைவ - மாைய எ9 கதி ஓ2வ

அ3ஞானமாகா ,

த"பா/:ள மாசிைனச
பிைன எ3ஞானமா>"?
மனமா அக;9" வழி

“மன க மாசிலனாத ◌் எ9 அறநிைல
மனமாைச அக;9த;> வழி

றிய திவ:?வனா, அ"

றா ெதாழிதாாி ைல. அ5வழி எ ? பாயிர :

அற வ F9தி, அ5வறநிைல ெப9த;>$ ப0$ப0ேய அவ வழி
ேகாயிகிறா. தலாவ

திவ:?வனா “இ வாைக” >றிகிறா;

பிைன அத;>ாிய “வாைக

ைணநல"” வ>கிறா; அத;> ேம

“மக&ேப9” Hக கிறா; அதினி9" “அHைடைம” “விேதா"ப ” தய
அற ைறகைள ைற ைறேய அணி அணியாக ெதா>  ெச கிறா.
இ5வதிகார ைவ$பி P&பைத சிறி
 ேநா>ேவா".
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அH கட(: ேகாயி

ெகா:ள

அAகா9 அவா தய மாப0த மனதி தனல உணேவ ெபாி "
இ>மறி$ பிற நல6 க " அH நிகத அாி . அH" கட(?" ஒேற.
அAகா9 தயன >ைறய >ைறய தனல$ ேபFண( ேத) ேத)
இ9>". பிைன அ5விடதி

அH கட(: உண(, வள

வள , ம;ற

ெகா0தைல$ Hல$ப2 ". அதனா

உயிகளி/" அகட(: ேகாயி

ெந3சி/" எ5(யி>" தீ6> நிைனயா , அ5(யி நல நா0$ பய கதா
ெதாடா;ற இய பாக ஒண( எA". இ5(ண( ெபறேவ மக:
பிறகிறாக:. அ5(ண( ெப9விகேவ கட(: உயிக&> தP கரண Hவன
ேபாக6 கைள ெகா2கிறா. இ5(லக வாவி ேநாக" இ5(ண( ெபற
ேவ2ெமபேத.
கைலஞானதா

பயனிைம

இ$ெபநிைலைய மக: த

த

ைரகா) கறி> உதவா ” எப
ெசய

- வர

கைலஞான தளவி
பழெமாழி. ஏ&0

உணகிறாக:. “ஏ&2

ப0த

நைடயி

ேவ2". “எ5(யி>" அபாயி' எ9 வாயா

-

ெசா வ

எளி . அைத ெசய ெகாணவ அாி . அAகா9 அவா தய மாகைள
ைடதா தனிட " பிறாிட " விள6>" அH கட(: ேதா;ற9"
எ9 ேபசலா"; எAதலா". இ$ெபநிைலைய ெசய
ேநாக" நிைறேவ9"? ெவ96 க விFட நிறா

ெப;றாலேறா வாவி

மனமா எ6ஙன" அக/"?

அH ஊ;9 எ6ஙன" திற>"?
க வி$பய இ வாைக எப
“ெவ96 க வி” அறிேவா2 வள" ஒதிF" ஒவ." ஒறி வாழ$H>வேர ,
அக வி அறிவாலாகிய பய ெபெப9வ. இ ைலேய அவ அ$பய
ெபறாெதாழிவ. க வி$ பயைன$ ெப9த;>ாிய நிைல ஒதிF" ஒவ."
வாவதா>". இநிைல
உ;ற வயதி

0

&ட இய;ைக, த நா&டைத ெச/திேய நி;கிற .

இவ>" இப உண( ேதா9கிற . அஃ

ஏ ேதா9த

ேவ2"? அ5(ணவி ேநாக" எைன? இவைரF" ேசக ேவ2ெமபதேறா? இவ" இய;ைக

&2" வழிேய ேசதா , வாவி ேநாக"

ைகவர$ ெப9வ. வா) ேவதாத" ேபசி$ ேபசி$ ேபா
தைல$ப2வேர , வா( ேநாக" ைகவர$ ெபறா

றவி

அவ

இட$ப&ெடாழிவ. இய;ைக

வழி எ." அடவ அைணவழி நி;றேல அறி(ைடைம. அத;ெக9
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பைட$H க?" அைமதிகிறன. ஒதி ஒவ.ட வாத/", ஒவ
ஒதிFட வாத/" இய;ைக; இய;ைக.
இ வாைகயி

தனலேக2

இய;ைக வழி ஒதிF" ஒவ."

0 இ வாவி

வா( ேநாக" எ6ஙன" நிைறேவ9"? இ6ேக
வளசிைய ேநா>ேவாமாக. நாளைடவி

Pைழகிறன. Pைழவதா





வாவி

ப0$ப0ேய இவளிட :ள அAகா9

அவா தய மாக?" இவனிடதி/:ள அ" மாக?" ேத)
அ5வ5விடதி

ேத) ,

ெபா9ைம, தியாக", இைவ எ லாவ;றி;>" அ0.$பைடயாF:ள

அH, அ$ ப0$ப0ேய கா

ெகா2 ேகாயி ெகா:?" அழைக எென9

ெசா வ ? 6க ெசா , தனல6 ெக&2$ பரநல" ெப>" எனலா".
மணதி பின விைளF" மா9த
மணவாவி;> ன, ஒதி ெபாி தைனேய ேநசி  தனலதிேலேய
நா&ட3ெச/ கிறா:; ஒவ." அ5வாேற தனலதி

ேதா)

கிடகிறா.

காரண", பரநல >ாிய அH ஊ;ைற, அAகா9 அவா ெவ>ளி தய மாக:
மைற

@0 ெகா0$பதா>". மணவாவி;>$ பிைன ஒ ெப" மா9த

இவபா/" ேநகிற . இவ: இவைன ேநசிகிறா:; இவ இவைள ேநசி
கிறா. அேதா! எதைகய ேநச"! ெசா ல/" இய/ேமா! இவ: இவ ஆகிறா:;
இவ இவ: ஆகிறா. இவ" ஒயி ஈடெலன$ ெபாகிறன. இவ:
நேதாF;றா

இவ ேநாF;ற ேபால வ கிறா; இவ ேநாF;றா

அ5வாேற வ கிறா:. என ேநச"! ஒவாிடதி
அH, இ$ ெபாA
அ5வளவி

இவ பா

இவ?"

ேன க&2$ப&2 கிடத

பரவலாயி;9. எ5வள( அH பர(கிறேதா,

அAகா9 அவா தய மாக?", அ"மாகளாலா> தனல"

ெக2".
பி:ைள$ ேப;றா
இவ"

தியாக" ெபக

0 வாA"ெபாA , இவர

அபி பயனாக >ழைதக:

பிறகிறன. >ழைதக: இ5விவைடய உயி எ9 ற மிைகயாகா .
தாF" தைதF" >ழைதகைள எ$ப0 ேநகிகிறன எபைத விளக/"
ேவ2ேமா? இவாிைடேய பரவி &0 நிற அH, இ$ெபாA

@றாவ

உயிகளிைட$ பரவி நி;கிற . அ5வளவி அAகா9 அவா தயன
ெக2கிறன. பி:ைளக: பா அAகா9 தயன ெகா:?" தா) தைதய
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அாிய. தா) தைதய தமெக9 ஏ;ற வா(, இ$ெபாA

பி:ைளக?ெக9

அ$பண3 ெச)ய$ப2கிற . அபாகேள! பா6க:; தனல6 ெக2வைதF",
தியாக உண( ெப>வைதF" உனி$ பா6க:. அH நிகA" இடதி ,
அAகா9 தய மாக: தைலகா&2ேமா? இ$ெபாA
மற

@றாவ

தா) தைதய த"ைம

உயிகளாகிய பி:ைளக: நல ெகன வாேவாராகிறன.

அAகா9 தயன >ைறத/" அH வளாரத/" “நிவதியா பிரவதியா”
எ9, ெபைண ெவ9>" “ெபாிேயாகைள ேநாகி வின(கிேற.
ெபைண ெவ9தவ." ெகாடவ."
இ வா( ஏ;ற ஒவ, தபா/:ள மா>ைற , அH ஊ;9 திறக$
ெப;9, அ5வH, மைனவி மக: மீ

ெபாழிவ

கா=" ேப9 ெப9கிறா.

ெபைண “மாைய” எ9 வா) ேவதாத" ேபசி திாிF" ஒவ அபி தைம
இனெத9 உணரா , மாசடத இ:மனைடய வனா) நி;கிறா. எவ
நிவதிமாகதி

இ$பவ? எவ பிரவதி மாகதி

ேநயகேள! சிதி

உைம கா=6க:.

கிட$பவ?

ம;ற உயிகளிட" அH பரவ
ஒதிF", ஒவ." இளைமயி

ஏ&0

ப0த அைப, இ$ெபாA

வாவி

காகிறன. இ5விவ" க;றவராகலா, பி:ைளகைள$ ெப;9, அவக:
நல.>$ பய கதா ெதா2 ெச) வ" ேவைளயி , “இவ(யி க&>" ம;ற
உயிக&>" என ேவ;9ைம? இவக&>:ள பசி- பிணி- தயன ம;றவக&>"
உ2. இவக: ந" வயி;றி; பிறதைமயா, இவகைள நா" பா காகிேறா".
அ6ஙனேம ம;றவக?" த6க: த6க: மகைள வள வகிறாக:. இஃ
ஆடவ ேகாF:ள ஒA6> ைற. உதவியிறி வ " உயிக:
எெச)F"? அைவக&>" நா" உத(த
அவத" உ:ளதி

ேவ2"” எ." எண" அ0க0,

ேதா9". இ$ பேராபகார எண" திர திர அAகா9

அவா தயன ெக2". அைவ ெகடெகட அவத" அH, ம;ற உயதிைண
உயிகளிட " பரவெதாட6>", பிைன அஃறிைண உயிகளிட " பர(".
இ$ பரவ ைறைய விாி 

ற ேவ2வதி ைல. பேராபகார எண",

மனமா கைள கAவி, மகைள V)ைம$ப2தி, எ5(யிாி/" நிைற :ள
அH கட(ைள கா&2". இ" Aநிைல அைடேதா Aநிவதி ெப9வ.
இநிைல> இ வா(" பி:ைள$ ேப9" கவியாயித கத;பால .
பி:ைள$ ேப;றி;>$ பினேர, மகளிட

அH உள" - பேராபகார சிைதF"
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- திறக$ப2த/" கவனிகதக . ஒதிF" ஒவ." இளைமயி
“எ5(யி>" அபாயி' எ.6 க விைய, இ$ெபாA

க;ற

அவ த" வாவி

காகிறா. எ5(யி>" அபாயிதலாவ , மனமாகைள ;96கைளத
ஒ நிைல எக. இஃதேறா ெம)3ஞான"? நிவதி மாக"? திவ:?வனா
உலகி;> அறிவ9திய

இெசெநறி எக.

திவ:?வனா, “மன க மாசிலனாத
அவாெவ>ளி இனா ெசா

அைன தற"” எ9", “அAகா9

நா>" - இAகா இயற

அற"” எ9"

அAகா9 அவா தய மனமாகைள அக;9" வழி ேகா வா, இ
வாைக

ைண நல", மக&ேப9, அHைடைம, விேதா"ப

அதிகார6கைள ைற ைறேய அைமதன. இ"ைறயி
ேத)த/", அH தயன வளத/" அைமதித

றி,

வாைக,

தய

அAகா9 தயன

காக.

அHைடைமF" விேதா"ப/"
மக& ேப;றி;>$ பகதி
ெபாதியித

’அHைடைம’ையF" ’விேதா"ப'ைலF"

கத;பா;9. ஒதிF" ஒவ."

0 வா( நடாதி, மகைள

ஈற பினேர, அனா அபி தைம இனெத9 அPபவதி
உணேவாராகிறன. அநிைலயி அவத" அH ஊ;9" திறகிற . அவ>
அ$ெபாA அH உைடைமயாகிற . பி:ைளயி லா ஓவ அடா ெசய
நிக " ேபா , அவைன ேநாகி, “பி:ைளயி லா$ பாவி” எ9 உலேகா
ெசா வ

வழக". அத ெபா: எைன? அபி லாதவ எப . பி:ைள$

ேப;றி;>" அெபாழக >" உ:ள ெதாடH, வாவி

அPபவதி

உணரதக .
“அHைடைம”>$ பிைன ’விேதா"ப ' ைவக$ ப&0கிற .
பி:ைள$ேப;றி;>$ பி எA" அH, ெதாடHைடய அ$பி:ைளயளவி
நி லா , ெதாடபி லா உயிகளிட " பா)தைல “விேதா"ப ” ெதாிவிகிற .
இ ப;றி ன3 6க ெசா யிகிேற.
Hதிதாக வேவாேர விதினராவ. வி

எ.3 ெசா ;>$ H ைம எப

ெபா:. உ;றா உறவின நப தேயா விதினராகா; பி
பழகமிறி வேவாேர விதினராவ. அவ> உத(த

ெதாடபி லா ம;ற

உயிக&> உத(தலா>". இகாரண" ப;றிேய ’வி ேதா"ப ’அHைடைம’>$
பிேன ெபாகிற . அபி லா இடதி

விேதா"ப

ஏ ?
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ம;ைறய ம;ைறய அதிகார6கெள லா" ஒதிF" ஒவ." 0 வாA" வாவி
ெகா:ளதக ைறகைளF" த:ளதக ைறகைளF" வைக வைகயாக விாி 
9வனவா".
இ$ெபாA
அ ல

நீத

எ ? ெபைண மாைய எ9 இ வாைவ வி2

ஓ2வதா

இ வாைவ ஏ;9 அAகா9 தவ;ைற நீ>வதா எ9 உ.த

ேவ2". இ வா(, அAகா9 அவா தய மாகைள நிவதி ெச)F"
ஓ /"வைக ேன விளகி கா&ட$ப&ட . திவ:?வனா

மாக" எப

ேகாய வழிF" இ ேவ எப " விளக$ப&ட . அதலா , ெபைண மாைய
எ9 வி2

ஓட , நீத

அகாெத9", ஓ2வ

மாையயி

ேதா)

கிட>"

பிரவதி மாகெம9" உணக.
திவ:?வனா பாயிரதி , “நீதா ெபைம” எேறா அதிகார", அற $
பா

“ ற(” எேறா அதிகார" அளியித

வினவலா". இ5விரடதிகார" என

எைன எ9 சில

க > அர ெச)வனேவ. மன

மாகைள அக;9த;> இ வாைக தய ைறகளா வழி கா&0ய ஒவ,
அத;> மா9ப2மா9 ம;ற இட6களி

ேவ9 வழி கா&2வேரா? கா&டா. “நீத ”

“ ற(' எ.3 ெசா;கைள ெகா2, அைவ ெபைண ெவ9>" ேபா
றைவ >றி$பன எ9, திவ:?வனாைர ம;றவ த"வழி ஈக @யலலாகா .
ெபைண ெவ9த

றெவன ெகா:ேவா ெகா:க. அைத$ப;றிய கவைல

என> சிறி " இ ைல. திவ:?வனாைர “அ
ேகாட

>றி

றேவா” தம>

ைண

வ கிேற. இய;ைக வா( நடாதி, “இய;ைக அறவழிேய

உ)F" வழி” எ9 உணதிய ஒவ மீ
“நீதா ெபைம”,

ஏ Wபழி மத

ற(' எ." இரடதிகார6◌் களி

ேவ2"?

யாடாயி."

ெபைண மாைய எ9 ற>மா9 திவ:?வனா ெமாழிநதிகிறாரா
எப ஆரறாய; பால . அ5விர2" வமா9:
நீதா ெபைம
ஒAக நீதா ெபைம விA$ப
ேவ2" ப.வ; 9ணி(.
றதா ெபைம ைண றி ைவய
திறதாைர எணிெகா ட;9.
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இைம வைகெதாி தீடற" Sடா
ெபைம பிற6கி; 9ல>.
உரென." ேதா&0யா ஓைர 6 கா$பா
வரென." ைவ$Hேகா வி .
ஐதவிதா ஆ;ற

அக வி"H எயேகாமா

இதிரேன சா/6 காி,
ெசய;காிய ெச)வா ெபாியா சிறியா
ெச)காிய ெச)கலா தா.
ைவெயாளி Lேறாைச நா;றெம ைறதி
வைகெதாிவா க&ேட Lல>.
நிைறெமாழி மாத ெபைம நில
மைறெமாழி கா&0 வி2".
>ணெம.ங >ேறறி நிறா ெவ>ளி
கணேமF6 காத லாி .
அதண ெரேபா அறேவாம; ெற5வயி>3
ெசதைம Sெடாக லா.
ற(
யாதனி யாதனி நீ6கியா ேநாத
அதனி அதனி இல.
ேவ0. டாக
ஈ0ய; பால பல.

றக

றதபி

அட ேவ2" ஜத Hலைத விட ேவ2"
ேவ0ய எ லா" ஒ6>.
இய பா> ேநாபி;ெகா றிைம Fைடைம
மயலா> ம;9" ெபயார .
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ம;9 ெதாடபா ெடவெகா
உ;றாக >ட"H மிைக.

பிற$ப9க

யாெனன ெத.3 ெசக9$பா வாேனா
>யத (லக" H>".
ப;றி விடாஅ இ2"ைபக: ப;றிைன$
ப;றி விடாஅ தவ>.
தைல$ப&டா தீர றதா மய6கி
வைல$ப&டரா ம;ைற யவ.
ப;ற;ற கேண பிற$ப9> ம;9
நிைலயாைம காண$ ப2".
ப;9க ப;ற;றா ப;றிைன அ$ப;ைற$
ப;9க ப;9 விட;>.
’நீதா ெபைம' பாயிரதி$ப ; “ ற(” அற $ பா$ப .
இ$பாகளி ெபா: P&ப6கைள ஈ2 ஆராய ேவ2வதி ைல. திரட
கைதம&2" எ2  ெகா:ேவா". Hலக: தீயவழியி உழலாதவா9
அவ;ைற காத

ேவ2ெம9", அைவ தீய வழியி

அவ;றி எAசிைய அட
அ9த

ேவ2ெம9", யா என

ேவ2ெம9", அக$Hற$ ப;ைற கைளத

உழல ைன ெதAேம
எ.3 ெசைக
ேவ2ெம9"

இ5விரடதி கார" அறி(9 கிறன. இவ;றி க , “ெபைண
றத ” எ9 எ6ஙன"
உைம

9வ ?

ற(

Hலக: ெநறிய லா ெநறியி

ெச9 உழ/"ேபா " யா என

எ.3

ெச> எA"ேபா " - அக$Hற$ப;9 உ9 "ேபா " - மக:, அAகா9 அவா
ெவ>ளி ெகாைல கள( க: காம" ெபா) தய ேப)க&> இைரயாகிறாக:.
இைவக&> இைரயாகாதவா9 மக: த6கைள கா  ெச;ெநறி நி;ற
ேவ2". இத;> அAகா9 தய வ;றி;>$ பிற$பிடமாF:ள Hலகளி
தீெநறிேயா&டைத F", யா என
த2 , இைவகளினி9" நீத
றதலாவ

எ.3 ெசைகF", அக$Hற$ ப;ைறF"

அதாவ

றத

ேவ2". எனேவ,

அAகா9 தயவ;றினி9" நீ6>தலா>". இ ேவ

றெவப .
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சிறி

றி, அAகா9, அவா, ெவ>ளி, ெகாைல, கள(, க:, காம",

விளகி

ெபா) தயவ;ைற வி2வ

ற( எ9

றலா".

றைவ$ ப;றிய ஐய"
ெபைண ற>மா9 ெபாிேயா G களி; சில வF9தி 9வத
ெபாெளைன எ9 சில ேக&கலா". ெபைண ற>மா9 ெபாிேயா
எவ" றினாாி ைல. ெபணாைசைய ற>மா9 ெபாிேயா G க:
Pவ வ

உைம. ெபைண

றத

எபத;>", ெபணாைசைய

றத

எபத;>", ேவ;9ைம உ2. ெபணாைச எவாிடதி$ப ? அ

ெபைண

கா9" ஓவ உ:ளதி$ப . அ5வாைசைய

அவ

கடைம. அ5வாைசைய
பி0த

எ6ஙன

றக ேவ2வ

றவா , ெபைண நீ  கா&2 ேகா0, @ைக$

றவா>"? ெபணாைசைய

ெபணினிட :ள கட(&டைம இனி

ற>" ஒவ.>$

Hலனா>".

ெப=ட வாழேல ஆைச றத
ஆைச தய >;ற6க: “மனமா' எ9 ேமேல விளகி வதைத ேநயக:
கதித

ேவ2". மனமா நீக > இ வா( உ9கவி எப ,

திவ:?வனா கைதெயா&0, ேமேல விளக$ப&ட . மா நீக >
கவியாF:ள ெபைணேய றத - நீத ஆகா . அ" மாைச
ெதாைலகவ ல ெபைண ற$ப மாைச ெச5வேன பதிய ைவ$பதா>".
ஆதலா , ஆைச தய மா கைள

ைட $ ெபநிைல எ)த$ ெப=ட

வாதேல அறி(ைடைம.
நீதா ெபைம எ ?
“நீதா ெபைம” எ." அதிகாரதி/:ள இ9தி$ பா&0 கைத ஊறி
ேநா>ேவாமாக. நீதா ெபைம யா ? எ5(யிைரF6 த"யிெரன ெகா2,
அ5(யி> ெசதைம SெடாA>வ
Fத.யிேபா

நீதா ெபைம. எ5(யிைர

ெகா2 ஒவ ஒA>த;> தைடயா யி$பன யாைவ?

அைவ அAகா9 அவா ெவ>ளி தயன. இ>;ற நீக > உ9கவி
இ வாைக எபைத அ0க0 ஓதேவ2வதி ைல. இ வாைகயி 0த
நிைல யா ? மனமா ;9" அக9 A அHநிைல ெப9வ .
இ$ெபநிைலைய, “அதண எேபா அறேவா ம;ெற5 (யி>3 ெசதைம Sெடாக லா” எ." >ற: அறிவிகிற . எனேவ, நீதா
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எவெரனி , அவ, ெபைண மாைய எ9 கதி ஓடா , மனதி/:ள மாையைய
ஓ&ட, ெப ெத)வ

ைணெப;9 வா , அHநிைல அைட , எ5(யி>3

ெசதைம SெடாA>ேவா ெரக.
ெபவழி ேசற
“ெபைண
த" பக

றதேல

ற( எ.6 ெகா:ைக Fைடயா, திவ:?வனாைரக

ைணயாக ேவ0 தி>றளி/:ள ’ெபவழி ேசற ' எ."

அதிகாரைத தம

ைவ$ெபன எ2 கா&0, “இத;ெக ெசா கிறீ” எ9

கடா(கிறா, “வாைக
இனி

ைண நல” வ>த திவ:?வனா - “இப$பா '

ஓதிய திவ:?வனா - “ெபவழி ேசற ' எ9 ெபா $பட

“ெப வழிேசற ” எ." அதிகார ைவ$H ைறைய ேநா>த
“ெபவழி ேசற : எ." அதிகாரதி அைடயி

றா.

ேவ2".

“வைரவி மகளி” எ."

அதிகார" ைவக$ப&0கிற . அைத ெதாட , “க:” “C ” தய
அதிகார6க: நி;கிறன. ெத)வ$ ெபைண ெகாண

இ>Aவிலா

திவ:?வனா ெச>வா?
காம ேவ&ைக ேம`&டா விைலமகளி ஏவ
அசி9ைம

ெச)F" ஆடவ

&ட" உ2.

&டதி இழிைவ$ “ெபவழி ேசற ' எ." அதிகார வாயிலாக

ஆசிாியா் விளகியிகிறா. “ெபவழி ேசற ” எ." அதிகார" ---------ெபணி ெபைம அ ல

வாைக

ைண 121 காம ேக&ைட

ெதாி$பெதச. ேவ9 வழியி அ5வதிகார கைத ெகா:வ தி>ற:
ேநாகைத இட$ப2 வ தா>". இ5வாேற ம;ற இட6களி/"  பி
பா  திவ:?வனா உ&கிடைகைய ெதளிய ய க.
திவ:?வ"

ற("

திவ:?வனா “இ வாைக” அதிகாரதி

“இ

இய Hைடய @வ>" - ந லா;றி நிற

ைண” எ9", “ றதா>"-

வாவா எபா

5வா தவ>" இறதா>" -இ வாவா எபா

ைண” எ9" அளிய

பாகளி; ேபா :ள “இய Hைடய @வ”, “ றதா” யாவ எ.6 ேக:வி
எழலா".
பிற$பி

சாதி ேவ;9ைம இ ைல எப

திவ:?வனா காலதி

நா வைக

ஆசிரம" வழகித ; நா வைக வண$ பா>பா2" இத . வண$
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பா>பா2 பிற$பி

இத

டா

எ9, திவ:?வனா “பிற$ெபா>" எ லா

உயி>" சிற$ெபா5வா- ெச)ெதாழி

ேவ;9ைம யா” எ.6 >றளா

ம9தன. ெதாழி ைற ப;றி நா வைக இன" எ6க=" உ2. நம நா&0
பிற$ைப ஒ&0 அ5வின ேவ;9ைம இைடகாலதி H>த$ ப&ட . ேவத
காலதி பிற$ைப ெயா&0 நா வைக வண" இய6கவி ைல. இைட
காலதிேலேய அ5ேவ;9ைம இட" ெப;ற . அ5ேவ;9ைமைய$ பிற$பி
ெகா:ளலாகா ெத9 திவ:?வனா ம9 ைரதா.
ஆசிரம"
ஆசிரம ஒAக" மக: வாவி;>ாிய . அ"ைற சில இட6களி
சில இட6களி இரடாக(" ெதா>க$ப&0 கிற . நம
நாகாக வ>க$ப&0கிற .
மாணாகனாயி

@றாக(",

நா&0

அ

க வி க;ற , பிைன அக வி$ பயைன$ ெபற

இ வாைக ஏ;ற , அ5வி வாைக யினி9" அH" அ?" விள6க$
ெப;9 உயிக&> ெதா2 ெச)ய த"ைம$ பப2த , அத பயனாக
எ5(யி>3 ெசதைம Sெடாழக ஆகிய இைவ ஒ5ெவாவ வாவி/"
அ"பி மல கா)  கனிய ேவ2வன. மைனவிேயா2 ெதாடகதி
வாA" ஓவ, த வாவி;> ெதாழி

பல ெச)

ெபா?ைடயவனாகிறா.

அவ, ஏைழ மாணாக>", ெதா0;> த"ைம$ பப2தி ெகா:?"
வா)$H$ ெபறாதா>", “எ லா6 கட(: மய"” எ9 ெதா2 ெச)ேவா>",
உ0 தயன உத(த
நி;பவ

இய H[#]. 'இ"@வ>" இ வாவி த;ப0யி

ைண Hாிய கடைம$ப&0கிறா. ஈ2 “ றதா' எேபா

ெபைண

றதவர லா்; காம" ெவ>ளி தயவ;ைற மறதவெரக.

ெபைண ெவ9ேதா2" Sாியைர ஈ2 திவ:?வனா “@வ” எ9",
“ றதா” எ9" >றி$பி&டாாி ைல.
---[#] “இய Hைடய @வ' எபத;> தி>ற: விாி(ைரயி

யா எAதிF:ள

>றி$Hகைள$ பாக.

வாைவ நா>

றி&2 அசிரம" வ>த அறிஞ" இ வாைவ

ஒஓ கினாாி ைல. பிரமசாிய", கிஹRத", வான$பிரRத", சநியாச" எ."
நாக.: கிஹRத" ஒறாயிகிற . பிரமசாியதி ப0 ணவைத
அ.பவதி; ெப9த;>ாிய ஆசிரம" கிஹRத". அகிRததி பய
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வான$பிரRத" சதியாசமா>". கிஹRததி Aைம (Perfection)
சதியாசமா>". சநியாசெமப
நி;பத9. சநியாசமாவ

கிஹR ததினி9" பிாி

ேவ9ப&2

;9" அAகா9 தய மாகளினி9" நீ6கி,

எ5(யிாிட " அH கட(ைள க2, அ5(யி நல நா0$ பய கதா
ெதா2 ெச)வ . இ$ெப நிைல> காரணமாF:ள கிஹRதைத
ெவ9>மா9 அசிரமகார6 றவி ைல. றேவா எ9 ெசா ல$ப2"
ெபனிவர அைனவ" ெப=ட வாத ெபாிேயா எப எவா>
ெதாிF".
தவெமப

ெபைண

ற$பத9

“தவ" எ9 ஒ நிைல ெசா ல$ப2கிறேத; அஃெதைன?” எ." ஐய"
ஈ2 சில> நிகழலா". தி>றளி

éதவ"' எ." ஓ அதிகார" இகிற .

தவ" எப " அறநிைலயி ஓ உ9$H. தவ" எப

எைன? ெபைண

வி2  ெச வதா? அ9.
உ;றேநா) ேநாற உயி>9க ெச)யாம
அ;ேற தவதி;> உ.
எறா திவ:?வனா. எ5(யி>" தீ6> ெச)யாைமF", பிற தீ6>
ெச)F"ேபா அதனா விைளF"
Hாிவ " தவநிைலயா>".

ப" ெபா9

அவ>6ேக2 Cழா

நல

திவ:?வ ம9$H
ேபா ற( திவ:?வனா காலதிேலேய உலகி நிலவலாயி;9. அத
வரலா;ைற$ பிேன 9வ. அ$ேபா றைவ திவ:?வனா மிக உரமாக
ம9திகிறா. அ"ம9$Hைகளி; சில வமா9 :வயி னிைலைமயா வ /வ" ெப;ற"
Hவியிேறா ேபா ேம); த;9.
தவமைற த லைவ ெச)த Hதமைற
ேவ&2வ H&சிமி த;9.
H;ற;ேற ெமபா ப0;ெறாAக ெம;ெற;ெற
ேறத" பல( த".
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ெந3சி; 9றவா றதாேபா
வாவாாி வகணா ாி .

வ3சி

மனத மாசாக மாடாநீ ரா0
மைறெதாA> மாத பல.
மழித/" நீ&ட/" ேவடா உலக"
பழித ெதாழி வி0.
ேபாF" உைமF"
“ெபைண ெவ9த
Pைழத ? எநாளி

ற(” எ.6ெகா:ைக எ$ெபாA

எ$ப0 உலகிைட

எ5வா9 அக" ெப;ற ? திக"பர ைஜன" ேதாறிய

நாளி ெபைண ெவ9> ற( உலகிைட Pைழத . Hத கால > சில
G;றா2க&>$ பின$ ேபா ற( உலகிைட ஆக" ெப;ற .
திக"பர ைஜனைத$ ப;றிF" ெபைமைய$ ப;றிF" ’ெபாிய Hராண'தி
’திஞான ச"பத வாமிக: Hராண’ >றி$Hைரயி

எ கைத விளகி-

F:ேள. அைத$ பாக.
ேபா

றவி Pைழ(

Hத ெபமா தம

அறைத உலகி;> அறி(9த தி(ள" ப;றியேபா ,

Hைக ெதாடவ0, - ேமா&டா வ0 - பதிாிைகக: - ேபாற சாதன6க:
இ ைல. Hத ெபமா தம சீாிய அறைத உலக Aவ " பர$H" ெபா&2
சில நமகைள ெதாடகளாக ேசதன. அவக?: ெப ஆ எ."
இபாலா" இதன. அநமக: கா2 மைல கட , பல இட6க&> ெச ல
ேவ0யிதைமயா.", சில இட6களி

த6கேவ0 யிதைமயா.", ேவ9

பல காரண" ப;றிF" அவக: இ வா( ஏலா
Hற$ப&டாக:. “ெதா0

தனத தனியரா)$

தைல$ப2ேவா இ வாைக ஏலாதித

ேவ2"” எற விதி அ9 பிறதேதா பிறகவி ைலேயா ெதாியவி ைல.
அ5விதி பிறததாகேவ ைவ  ெகா:ேவா"; ைவ  ெகா:ளி." அ

கால

நிைலேக;றவா9 நி9வ$ ப&டெத9 ேகாட அறி(ைடைம. கால
நிைலேக;றவா9 சில காரண" ப;றி ெச)ய$ப2" விதிகைள எ9" நிலவ
ைவ $ பி0வாத6கா&2வ அறி(ைடைமயாகா . அதைகய மக: வாA"
நா2" ேன;ற" அைடத அாி . நம நா2 இத;> எ2 கா&டாக நி;கிற .
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மகாமா காதிF" இ லற"
மகாமா காதி, “இதிய இ வா( ஏலாதி$ப

நல"” எ9 அறி(றதின.

“மகாமா காதி ஏ இ5வா9 அறி(9தின? இ$ேபாதைன> ேநத அவசிய"
எைன?” எ9 ஆராயா , அவ ேபாதைனைய நிைலேபறாக உ:ள இய;ைக
அறமாக ேகாட

நியாயமாகா . மகாமா காதி எ9ேம இ வா( ேவடா

எ9 ெசா;றாாி ைல. நா2, உாிைம யிழ , ெச வ நிைல >ைல , வ9ைம
ேம`&டா பசியா." பிணியா." அலக=;ற ேவைளயி , “உயிகைள$
ெபகலா , அைவக: இன/9 மாதலா , நா2 உாிைம ெப9"வைர,
இ வா( ேவடா”: எ9 அ0க: அறி(9தின. இ"ெச"ெமாழி உயிக:
மீ :ள இரக தினி9" எAததா>".
கால" விதிF"
காலநிைல நா&2நிைல தயவ;ைற ேநாகி$ ெபாிேயா ெசா /"
ெமாழிகைளF", ேகா/" ைறகைளF" எ9" நிைலேபறாக ெகா:வதா
வாவி

பல திற இடக: நிக வி2". சி;சில சமய6களி

பதிய" விதி$ப
விதிக: அறிஞரா

ேபால, இய;ைக> மா9ப2வ
நி9வ$ ெப9த

அ5விதிகைள விலகிவிட

ேபா

ேநாயாள>$

ேதாறதக சில

உ2. நிைலைம மாறி ஒA6>ெப;ற ",

ந ல .

அ6ஙேன ெபளத தமைத$ பர$ப ேவ2ெமற ேபராவலா , Hத ெபமா,
காலநிைல - நா&2நிைல- பிற நிைல தயவ;ைற உனி ெதாடகைள
இ வா( ஏலாதி>மா9 அறி(9தியிகலா". இ$ெபாA நிைலைமக:
மா9ப&0 கிறன. இ வா( ஏ;9" ெபளத தமைத$ ேபாதிகலா".
இநாளி

பலதிற வ0, தபா , ததி, அ, பதிாிைக தய பல சாதன6க:

ஏ;ப&0கிறன. அகேவ, அறைத$ பர$H" ைறகைளF" மா;றி
ெகா:ளலா".
ெதாட உ:ள"
ம;9ெமாைற ஈ2 ற விைழகிேற. அ தனித வாைகைய$ ப;றிய .
இ வாவிறி தனி வாழ/" இய;ைக> ரபாெட9 ேன யா
வF9தியைத ஈ2 நிைனவ&0 ெகா:?மா9 ேநயகைள ேவ2கிேற.
அறெதா0;ெகன$ Hற$ப&ட நமக?", தனிைம வாவா
>ைல

உட வள"

வதாகேளா எனி , வதாக: எ9 இ6ேக இய"Hகிேற.

அறெதா0; ெகன$ Hற$ப2" நமக: உ:ளதி

அAகா9 - அவா -
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ெவ>ளி தய ேப)க: உல(மா? அ ல

அH - அ: - தைய எ." ெத)வ"

நில(மா? எ9 ேக&கிேற. ேபFல(" உ:ளைடயா அற ெதா0;>
அகராகா. அ&ெட)வ" நில(" உ:ள ைடயாேர அறெதா0;>
உாியராவ.
ெதா2" இ வா("
ெபா:. அAகா9

ெதா2 எபத ெபா: எைன? வைள(- தா( எப
அவா தயவ;றி;> @லமா), “யா” “என ”: எ9 நிமி
ெகட அதாவ

நி;>" ைன$H

வைளய, அபி/" அளி/" தா( ெப;9$ பிற உயி நல

நா0$ பய கதா

ெச)F" அ&பணிேய ெதாடா>". இெதா2ைடயா

உ:ளதி , அ: - இரக" - தைய - எ." பேராபகார ெத)வ" இதலா ,
அவத" உட/> எ5வித ேக2"ேநரா . ெதா2 ெச)F" ேபா அவ
உ:ளெதA" மகிசி அவ உடைல ெச5வேன ஓ"H". இநிைலைய
இ வா(6 &2".
இ$ெபாிேயா உ:ள" ெதா0 ப0வதா இவ உட நல6 >ைலவதி ைல.
இஃ ஏ;9 ெகா:ள;பாலேத. ம;9ெமா9 ேமேல வF9த$ப&ட .
அஃெதைன? அஃ

உயிகளி

ப நீக > இ வா( நடாத

ேவ2ெமப .
ெபாிேயா ெதா2 உள6ெகா2, இ வா( ஏலா ெதாழிவேர , இவவழி
ேதாற ேவ0ய உயிகளி கதி என அ>"? அ5(யிகளி ேதா;ற >
ைணHாியாத பாவ" ெபாிேயாைர CAமேறா? இவ ேபாற ெபாிேயா
உலகிைட ேதாறாைம>" இவ காரணமாக நி;கிறா ர லேரா? இைவக&ெக
ெசா வ ? இ வா( ஏலா
றா ைறயி

இய;ைக இவ>

உயிக?" நியதியி
இஃ

ெதா0; H>" ெபாிேயாவழி, உயிக: ேதா;ற
ைணHாிF". இவவழி ேதா;ற9"

அைமதிரா. மல" எ லா$ Sக?" கா)கிறனேவா?

இய;ைகயி நியதி.

இவவிய Hட உலகி ேதா9" ெபாிேயா ெதாைகைய விர ைவ
எணிவிடலா". இதைகேயா உலகி ேகா0 யி ஒவ இவ பிறத/"
அாி . கிறிR , மணிேமகைல தேயா இ வா( ஏலா

அற

ெதாடா;றியவ. இவ ேபாறா மிக அாிய. இவ ேபாறா வாைவ
எ2 கா&0$ ெபைண ெவ9>" ேபா றைவ நிைலநா&ட$ H>வ
அறியாைம.
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இ$ெபாிேயாாி , எவராவ
ெவ9தனரா எப

ெப ஆைணயாத

சிதிக$பட

“மாைய” எ9 ெவ9த

ஆ ெபைணயாத

ேவ2". இவ வாவி

இ ைல. ெவ9$H:ள இடதி

ஒவைர ஒவ

அேப ? அேள ”?

ெதாேட ?
Hத ெபமா காலதி , அறெதா0;ெகன$ Hற$ப&டவ, “அறைத வளக
ேவ2"” எற ஆவதா
ேவ9 வழியி

விA6க$ப&ட ெபாிேயாராதலா , அவத" உ:ள",

ெச லா , ெதா0ேலேய நிைல

இரக3 ெச/ " உ:ளதி

நிற . உயிகளிட

எ"மா நில("? எ"மா H>"?

இதைகேயாைரF" உலக" அநாளி

அறேவா,

றேவா, நீதா, அதண

எ9 அைழத .
Hறனைட
உயிகளிட

இய பாக இரக ேதாற$ ெபறாதா உ:ள :ள “யா” “என ”

எ.3 ெசைக உைட ெதாிவ இ வாைக. இ வாைகேய உலகி
இய;ைக வாவாக அைமதிகிற . ஒவ இவ இய பாக ஒ ெப"நிைல
ெப9வைத உலகி;>ாிய-ெதாறாக ெகா:ளா , அைத$ Hறனைடயாகேவ
ெகா:ள
-

ேவ2". இ வாவி , மா கழிய$ ெப;ற அைனவ" அறேவா

றேவாரா்- நீதா - அதணராகிறா.

ெதா2 நிைல மா;ற"
பல காரண" ப;றி இ வாவி; Hகா , அறெதா2ெகன$ Hற$ப&ட ெபளத$
ெபாிேயாாி அகநிைலைய உணரா , அவர

தனிைம வாவி மீ " ம;ற$ Hற

ேகால6களி மீ " ெபாி " சமய உலக" த கைத ெச/திய . ெபளத$
ெபாிேயாாி தனிைம வா(" Hற ேகால6க?" நாளைடவி ம;ற சமய
>மாாிடதி/" >0ேயறின. அ;ைறஞா9 சமய >மாெரன ெவளி$ேபாத
ஆபால ெப பாலைர ெவ9 நீ$ப " ெபபால ஆபாலைர ெவ9
நீ$ப " மிக சிற$பாக கத$ ப&டன. அ9 Pைழத இ வழக" இ9"
W படாம கிற . இ." மடாதிபதிகெளேபா தமெகன வாைக
ைண ஏ;க ஒ$படா , வா( நடாத

க

2. இ"மடாதிபதிக: எ ைண

டாஓமAக ேச;றி W Hரடா/" ெவளி$பைடயாக (ஒவ ஒதிைய
அ ல ஒதி ஒவைன) மண3 ெச) ெகா:வதி ைல. ஆ ெப=ட
வாழாைமF", ெப ஆ=ட வாழாைமF" கட(: ெநறி> ஓ அறி>றி எ."
@ட ெகா:ைக பல இட6களி

ேவ*றி நிைல வி&ட .
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ெபைண ெவ9>" ேபா

ற(

பிைன$ ெப=ாிைம >ைலக$ப&ட இட6களி , @டெகா:ைக அ=லகி
ம&2" நிலவலாயி;9. அநாளி

நம

“ெபபா

டா . எ.6 க&2$பா2 நி9வ$ ெப;ற .

சநியாச" ெப9த

நா&0

அ9 ெதா&2$ “ெபைண ெவ9

எAத$ ெப;ற விதி G களி

நீத , கட(: ெநறி

&2"

றவற"”

எ." ெபாள;ற சி9ைம ெகா:ைக வழகி வத . அ5வழ> வள
வள ெபாிய G களி/" Pைழ வி&ட . 0வி @வாைச$ ெபா:க?:
ஒறாக$ ெப=" பாவிக$ப&டா:. ெபைண ெவவ9 நீத
றெவாக" எப ", அவைள இழி ைரத
மகளா

ஞானெநறி எப " ெபா

எண$ப&டன. இ5வா9 ெபைண ெவ9>" ேபா ற(

ெபா வாக உலகி/", சிற$பாக நம

நா&0/6 கா ெகாட .

த;கால சநியாச"
ஒதிFட வாழா ,

வராைட Hைன , ெமா&ைட ய0ேதா சைடவளேதா

மடதிேலா ம;ற இட6களிேலா உைறவ

றெவாAக" அ ல

சநியாச" எ9

கத$ ப&ட . அAகா9 அவா தய மாகளினி9" வி2தைல யைட ,
எ5(யிைரF த.யிேபா
வழ6க$ ெப;9 வத

நிைன

ற( - நீத

ெதாடா;9" அறெவாக நிைல>

- சநியாச" - சா

தய ெசா;க:, தம>ாிய

ெபா ளிழ , ெவ9 தனி வா(>" Hறேகால >" வழ6கலாயின.
அற$ெபா: மா;ற"
அற" எ." இ லற" அறதி ஒ
0த நிைலயாக உ:ள

றாக ெகா:ள$ ப&ட . இ லறதி

ற(, அறதி ம;ெறா

றாக ெகா:ள$ப&ட .

இ"மா;ற6 கேட திவ:?வ, ஒளைவயா தேயா அறதி உைமைய
விளக ேவ0, “அறஎன$ ப&டேத இ வாைக”: எ9", “இ லறம ல
ந லறம9” எ9" அறி( ெகா?தின; ெகா?திF" பய விைளயவி ைல.
அதிவா>க&> திாிH$ ெபா:க: ெசா ல$ப2கிறன. இநாளி @லதி
வழிநி9 றவி உைம இய H 9ேவா எ:ளி நைக யாட$ப2கிறா. எ
ெச)வ ! காலதி ேகால"!
சி;றின6க&>$ Hகட" ேபா சநியாச"
ஒதிFட அறெநறியி

வாA" ெபா9$ேப;க ந2>9" பய6ெகா:ளிக: -

“மைனவி, மக:, ம;றவக: நல > நாேம உைழத

ேவ2"”
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எெற= தனலதா - பிைழக வழிெதாியாதவ - திைண V6>3
ேசா"ேபறிக: - தய சி;றின6க&>$ ேபா சநியாச" இநாளி
Hகடமாயிகிற . இசி;றின" நா?> நா: ெதாைகயி
இ5வினதவாி
அவைள

ப0தவ, த" நலநா0, ேவதாத$ ெபயரா , “ெப மாைய;
W2 எ9 சில G கைளF" எAதி ைவதன. அG க:

ற$ப

மக&> ெச)

ெப>கிற .

வ" இன க: எணில; எணில.

உைம ேவதாத" ெப="
உைம ேவதாத" ெபைண ெவ9>மா9 உைரக வி ைல. எ லாவ;ைறF"
கட(: வ0வாக ேநா>" ேவதாத", ெபணிட :ள கட(ளி$ைப ம&2"
எ6ஙன" ம9>"? ெபணிட :ள கட(: தைம விள6க$ ெப9ேவா, ம;ற
இட6களி/:ள கட(: தைமF" விள6க$ ெப9வ. ெபைண காம$
ெபாளா க " மன", அவைள கட(ளாக க " ேப9 ெப9ேம

அ"

மனைடய ஓவ, வாவி 0த நிைல கட உைம ேவதாதியாவ.
ெபைண காம$ ெபாளா கதி, அவைள ெவ9
ேவதாத" எ5வழியி

காம ேவ&ைகயா

ைக

நி;>ம&2" உைம

2"?

ெப=ட வாழா , காத

வழி நி9, அவ?ட வாழ வாழ,

அவ:பா/:ள கட(&டைம Hலனா>". தைலவி>" தைலவ.>" ஏ;ப2"
ப;9, அகா9 தய மாகைள கAவவ ல கட(& ப;றாக அதாவ
ேவ2". ெப=ட அH வழியி

இத

அபாக

0 வாழ வாழ அேறா

ெபணி ெபைம Hல னா>"? அH வழி நி9 இ வா( நடாதிய
தர@தி வாமிக:, “பமயத ெமாழி$பரைவ ச6கி>" என>" ப;றாய
ெபமாேன: எ9 தம

அPபவைத உலகி;> அறி( அதியித

காக.

ெபைண ெவ9த பாவ"
அH வழியி

ெப=ட

0 வாழா , “ெவ9$H - ெவ9$H: எ."

ெந$பிைட நி;ேபா, காம" ெவ>ளி தய கன களா

எாிக$ப2த

திண".

ெபைண ெவ9ேதா2" எ ைண$ ேபா சநியாசிக:, பிைன காம
தீயா

எாிக$ப&2, எாி தா6கா , பலதிற ெசய;ைக >ழிகளி

W

வ கிறாக:! எ ைண ேநா)க: இவகைள அடகிறன! ேநா)வா)$ப&2
இவக: வ வைத எென9 வணி$ப ”? அனைட$ப&ட HAெவன
இவக:

பதி

ெநளிகிறாக:. நரக

பைத இ5(லகி

இவக:
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அPபவிகிறாக: எ9 6க ெசா லலா". இ ப > காரண"
எைன? ெப ெத)வைத ெவ9த பாவ", அெத)வைத மாையெய9
கதிய பாவ"; அ5வா9 ம;றவ>$ ேபாதித பாவ", அடவ அளா
உயிக: நல ெகன ேதாறிய ெபைண ெவ9தா

அடவ பணிைய

நிக " இய;ைக, வாளா கிட>ேமா? இய;ைக> மா9ப&2 நி;ேபாைர
இய;ைக ஒேத தீ". ேபா சநியாசிக: ேபாதைன> ெசவி சா) $
பிைன இட$ப&ட இைளஞ பலைர யா அறிேவ. அதலா , ேபா
சநியாசிக: வைலயி

சி>றாதி >மா9 இைளஞைர எசாிைக ெச)கிேற.

காம" ெவ>ளி தய ேநா)கைள$ ேபா>" ம , இ வாெவ9 அ0க0
அைறய ேவ2வதி ைல. காம" ெவ>ளி தய நாக: வி&ெடாிF" தீைய
தணி>" அெப." தHன
உண

ஊ;9, ெபெத)வ" எபைத உலக"

நட$பதாக, இதைகய ெபைம வா)த ெப ெத)வைத - அH

உள;ைற - அ& ெபைக - மாைய ெய9" நாெய9" ேபெய9" ேபவதா
ஞான"? இஃதேறா அ3ஞான"? வாவி;> இறியைமயாத ெப=ட
வாழா , இரெடா ேபா G

பயி9, காஷாயஸ3;றி, ெமா&ைடய0 ,

ெப மாைய’ அ$பா! அவ: வாைவவி2' எ9 ேபவ
ஞானம9. ஞான" எ

அ3ஞான" எ

ேவதாதம9;

எபன ப;றி ேமேல விளகிF:ேள.

ஆகேவ, ெபணி ெபைம உணரா , ெபைண சி9ைம$ப2திய ேபா
சநியாசி களா/" அவக: ெசா;ேக&2 ஏமாத ம;றவகளா/" ேபச$ப2"
ேபக?" எAத$ப2" எA க?" ேவதாத ஞான உைம ெதாி>"
ேபக?ம ல; எA க?ம ல.
ேபா G க:
தனல ேம`&டா ெவளிவ" ேபா சநியாசிக: எAதி ைவ :ள G கைள
ந"பி உலக" ேமாச" ேபாதலாகா . இவக: எெனனேவா எAதி
ைவதிகிறாக:! இவகளி >ண6 >;ற" ஓரா , ெப=ட வாA"
Hனிதக:, இவக&> ேசாறிட
“ெபாிேயாக:” நிkைடயி

ேவ2மா"!

ைற யளித

திைளதி>" ேவைளயி

நிைன( ேதாறி. ேதா9மா"! ேதா9ேம

இவக&> சி;றிப

அநிைனைவ கழி 

ெகா:ள “வாமிக:' வைரவி மகளிாி ல" ேபா ,
“நிkைட”

ேவ2மா"! இ$

யி நீ $ பிைன

2வாகளா"! இ “நிkடாபரண' ெபா&2 மன" ம;றவ" காம

சதிர6க&0 நடா வ அறமா"! அேதா! அேதா! உலக" எ$ப0
ஏமா;ற$ப&ட ! ஏமாத உலகேம! இ.மா ஏமா9ைவ! ஏமாத ேபா "!
ேபா "!
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இ$ேபா

&டதா>$ பாவ" ஏ ? Hணிய" ஏ ? இவ “த'ர லேரா?

இவ> எ லா" ஒ9தாேன! அவ ெகாைல ெச)யலா"! களவாடலா"!
க:ளதலா"! காமதி; கைரயாகலா"! ெபா) றலா"! எ லா3 ெச)யலா"!
ெகாைல கள( தயவ;றி;>", ெகா லாைம க:ளாைம தயவ;றி;>" இ
“சமரச ஞானி' க&> ேவ;9ைம ேதாறினாலேறா இவக&>$ பாவ Hணிய
ேவ;9ைம Hலனா>"? இதைகய
9வ

9வ ? இைத ஆ

&டைத எென9

>;றமாகா . தனெகன ஒ நாயகனிறி

ேவைசய

&ட" எ9

ஓAகதி

உழ/" மகளி, ேவைச எ9 ெசா ல$ப2கிறா:. அ5வாேற

தனெகன ஒ நாயகியிறி
இனதி

டா ஒAகதி

டா

உழ/" ஆடவைனF" ேவைசய

ேசகலாமேறா? ஆ மகளி இ

&ட" அகினா ,

ெபமகளி ேவைசய &ட" அ>". ேபா சநியாச" ெப=லகி
ேவைசயா &ட" திரடத;> காரண" எ9 ஊகிக இட@2. சில
ேவைசய த"ைம$ ெபசநியாசிக: எ9 ெசா வ 2.
தம

நல ெகன$ ெபைண ெவ9>" ேபா

ேவ2ெம9 ெவ9  த:ளா , உயிக: மீ

றேவாரா , ெபைண

ெகாட இரகதா ,

ெதா2ெகன ெவளி வ" அறேவா>" இ5(லகி இன விைளகிற .
உைம>" ேபா>" Hறேத ேவ;9ைம காட மிக அாிதாயிகிற .
ெதா0 >றிெகா2 தனி வாA" அறேவா திவ0 என 0யணி எ9
ஈ2 அறிைக ெச)கிேற. அதைகய ெதாட இநாளி
அவைர$ ப;றி ன6

மிக அாிய; அாியா.

றியிகிேற.

அறெதா0;ெகன சில காரண" ப;றி >றி$பி&ட சிலரா

ஒேபா

ெகா:ள$ெப;ற ெப=ட வாழாைம, பிைன$ ெபைண ெவ9>" ேபா
றவா) 0தைம க2, ஆ6கா6>:ள அறிஞ அ$ேபாைய ம9தன.
“கFகதி

சநியாச6

கிறிR வ மததி

டா ” எ." விதி நம

ஒவைர ஒவ ெவ9>

நா&0

பிறத . ேம நா&0

ற( எ.த ஒ ேபா

@ட . மகளிைர நீத அடவ", ஆடவைர நீத மகளி" பல இட6களி
மட6கைளF", ஆசிரம6கைளF" அைம  கட(ைள மைற>" தீவிைனகளி
தைல$ப&2, இய;ைக வாவி;> ேக2 Cதன. அ6ேக ^த தய அறிஞ
கிளசி ெச) , அநா&ைட சீதித3 ெச)தன. அேரபியாவி
ேதாறி, இ வா( நடாதி கா&0$ ெபைண ெவ9
ஒழி

உலைக உ)விதன. ெபைண ெவ9

ஞானெம9", ேவதாதெம9" உலகி
அடவைன வA கிேற.

வாழ

நபிநாயக"

வாA" அறியாைமைய
கட(: ெநறி ெய9",

எAத ேபாஅற" விைரவி

ஒழிFமா9
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ஞானிக:
ெபா வாக உலகி/", சிற$பாக நம

நா&0/" ேதாறிய ஞானிகளி;

ெப"பாைமேயா ெபைண இழி 

றிF:ளனெர9 சில எணி-

யிகிறன. இ ப;றி$ பல இட6களி யா ேபசிF" எAதிF" வகிேற.
ெம)3ஞானிக: ஒேபா " ெபைண இழி  றாக:. அவக: ெபைண
காம$ ெபாெளன க " த6க: மனைத ெநா ெநா
றிெகா:வ
வழக". சல ஞானிக: ெபைணேய ேநராக தாகியி$ப ,
ெப=லகினி9" வAகி Wத வைரவி மகளி &டைத >றி$பதா>".
வைரவி மகளிைர நெனறியி தி$ப ேவ2ெமப ஞானிகளி வி$ப".
காமேவ&ைகயா
Sைவ மா
W

விA6க$ ெப;9, மய>;9, ெபணி Pைம Fணரா ,

கிட>" வைட$ ேபால$ ெபணி எHேதா

ப;9ைவ ,

கிட>" Vத> ந லறி( ெகா?த ேவ0, ஞானிக: சில உைர

பக " இகிறாக:. இைவ யா(" ெப=லைக ெவ9 
எ9 ஒ ைற>$ பைற பைறசா;9கிேற.

றியன அ ல

ஈ2$ பல ஞானியைர >றி ", அவத" வா) ெமாழிகைள >றி " ைற
ைறேய எAதி ெச , G
ெச/ வ

மிக விாிF". இரெடா ஞானிய மீ

க 

நல".

ப&0னதா
நம நா&0; ேறாறிய ஞானிய: ெபைண$ ெபாி " இழி $ பா0னவ
ப&0னதா எ9 பல ெசா ல யா ேக&0கிேற. அவ ெபைண
ெவ9 $ பா0னைமயா , அவர
ப&0ன $ பி:ைளைய$ ேபா

ற( நிைலைய, ’பாரைன " ெபா)ெயனேவ
ஆ

றைக அாி

அாி ’ எ9

அPSதிமானாகிய தாFமானாேர விதேதாதி யிகிறா எ9 சில க வ "
என> ெதாிF". ப&0னதா மிக$ ெபாியவ; ;9" மனமாசகல$ ெப;றவ.
அவ இ5(லகிேலேய சிேவாக" பாவைன நிைலF;9, எ லாவ;ைறF3 சிவமா
க2, “வாவிெய லா தீத" மணெல லா3 சிவ6க"” எ9 பா0னவ.
ப&0னதா>$ பா Aவ " சிவமாக காண$ ப&டேதயறி, மாையயாக
காண$படவி ைல. அதனா அவர ெபநிைலைய தாFமானா உலகி;>
எ2  கா&0னா. மனமா ;9" அக வேத ற(நிைல எ9 ேன
விளகியிகிேற. அ ற(நிைல எ)தினவ ப&0னதா எக.
ப&0னதா ெபயரா

இவித G
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ெபைண ெவ9த

“ ற( அ ல

“ஞான"” எ9 ப&0னதா பகதனரா

எபெதாேற ஈ2$ ெபாி 6 கத;பா;9. ப&0னதா ெபயரா
G க: உலகி

உல(கிறன. “பதிெனாரா திைற'யி

இவித

ப&0னதா அளிய

சில G க: அட6கியிகிறன. ப&0னதா அளிய “தி$பாட;றிர&2'
எெறா G/" ஆ&சியிகிற . இதிர&2 பதிெனாரா திைறயி
ேசக$ ப&0 ைல.
ெமாழிவன$H, பாநைட தயவ;ைற ேநா>ழி இர0;>" உ:ள ேவ;9ைம
ந> Hலனா>". அனா ப&0னதா இவ இதன எபத;>$ ேபாதிய
சா9க: கிைடகவி ைல. ெபைண$ ப;றிய மயக உைரக: ெபாி "
“தி$பாட; நிர&0“ேலேய கிடகிறன. பதிெனாரா திைறயி

ஒ ப>திைய$

பா0ய ப&0னதா ’தி$பாட; றிர&ைட'$ பா0யி$பேரா எ." ஐய"
ஆரா)சியாள> இய பாக நிகA". இ5வாரா)சியி

தைல$ படா ,

ெபைண$ ப;றி$ ப&0னதா ெகாட கெதைன எபத மீ
இ ேவா". பதிெனாரா திைறயி

கைத

ப&0னதா அளிய “திவிைட மV

"மணிேகாைவ”யி ,
மலதைல உலக $ பல$பல மாக:
மகைள மைனவிைய ஓகைல ஓாீஇ
மைனF" பிற(" ற நிைனவ"
கா2" மைலF" H> ேகாைடயி
ைக"ேம னிமி  காெலா9 டகி
ஐவைக ெந$பி னAவ நி9
மாாி நாளி/" வாபனி நாளி/"
நீாிைட @கி ெந0 கிட "
சைடைய$ Hைன " தைலைய$ பறி "
உைடைய ற " உணா ழ9"
காF" கிழ6>" கா;9தி ச>"
வாF(" நீ" வதன அதிF6
களாி/" க /" கபைட ெகா2"
ளவ9" யாைகைய தளா்வி தா6கவா்
அ"ைம தி அைடவத; காக
த"ைம தாேம சால(" ஒ9$பா
ஈ6கியைவ ெச)யா தியா6க ெள லா"
பAதி 9யத எAநிைல மாட "
ெசதா திரத நதன வன "
ெதற விய6> றி லக "
தடா சிதிர மடப ம6கி/"
Sவிாி தர6க வாவி கைரயி/"
மயி;ெபைட ஆல >யி;றிய >றி/"
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ேவ2ழி ேவ2ழி யாடா 0&ட
ம$பி னியற வாளாி மத
வி$H9 க&0 மீமிைச$ ப2த
ஐவைக அமளி அைணேம; ெபா6க
தமல கமA" ெவம0 விாி $
ப&0.& ெப)த பதP ப3சி
ென&டைண அகா ெகா&ைடக: பர$பி$
பாயி மீ பாிHர மிழ;ற
சாயல னதி தளாைர$ பயி;றி
* * அ3ெசா மடைதய ராக ேதா) "
சின" பர$பிய ெபானி கலதி
அ9ைவ அ0சி வறிதினி ததா
தா0னா ெக9" பா0னா ெக9"
வா0னா ெக9" வைரயா ெகா2 "
Sவன SசிF" Hணைனவன Hைன "
V ந லன ெதாைடயி; ேசதிய"
ஐ Hலக?" ஆர ஆ
ைமத" ஓக/" மகிவன மகி
இ5வைக இேதா மாயி." அ5வைக
மதிர ெவAைத " வாயிைட மறவா
சிைத யிவழி ெச/த அத
திF" இழதில" த வ அதிற"
நின ெபைம யேறா
எனவ*உ3 ெச"ெமாழிகைள$ பைற உ;9 உ;9 ேநா>க. இதிவாகி
இ வாவி;>" கட(: ெநறி>" உ:ள ெதாடைப  ஊறி$ பாக.
இக ைடய ப&0னதா ெபைண இழி 

9வேரா? ஒேபா "

றா.
’தி$பாட;றிர&2'" இ$ ப&0னதாேர அளின ெர9 கத$ப0, அதக
ஒளி" ெபைண$ ப;றிய பாட க:, ெபாி " ெபைண காம$ெபாளாக
எ=" மன >", காக>", வைரவி மகளி>" அறி( ெகா? "
ேநா>ட அளி ெச)ய$ெப;றன எ9 ெகா:ள$பட
ப&0னதாராயி." இ5வா9 ேகாட

ேவ2". ேவ9 ஒ

தவறாகா . “தி$பாட;றிர&0/:ள

இரெடா திவா>கைள ேநா>ேவா". “ேதாைகய மாையயிேல ெச லாம
ெச வ தவா) சித"பர ேதசிகேன”“மாைல உபாதி

யி

காம" இைவ

மா;றிவி&ேட- அலக த: அ"பலவா எைன அடேள”, “சி;றிப" வி&2
ஏ9" பததவா) திகாளதி ஈரேன' எனவ*உ" அ0களி திவா>க:
ெபைண ெவ9>மாறா அறிவிகிறன? “ெப காம$ ெபா:” எ9
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நிைன>" ெந3ைச ந வழியி

தி$ப ஆடவ அைளய லேவா அ

திவா>க: >றிெகா2 நி;கிறன? “ப&ட$ பகவி
பாைவயேம

ெவளிமயேக ெச)F"

- இ&டைத நீதவி$ பா) இைறவா கசிேயக"பேன” எனவ*உ"

இேனாரன க ைடய பாகளி வைரவி மகளி நைடைறகைள அ0க:
விளகியவா9 காக. ேவ9 பல இழிெமாழிக: அட6கிய பாக: Vதக&>
ந லறி( ெகா?த அளி ெச)ய$ ெப;றன எக. ப&0னத0க: கதி
ெபைண ெவ9த இ ைல எபெதாைறேய ேநயக: கவனி$பாகளாக.
“ேப)ேபா; றிறி

பிண"ேபா;

கிடதி&ட பிைசெய லா"
நா)ேயா லதி நாிபேபா
/ழறந ம6ைகயைர
தா)ேபா; கதி தமேபா
லைனவார>" தாைமெசா 
ேச)ேபா வி$பாக eைம
ஞான" ெதளிதவேர ”
இ$பா&2 'தி$பாட;றிர&0' $ப . இ$பா&2, எ லா ஐய6கைளF" ேபாகி,
அ0களி உ:ளகிடைகைய ெச5வேன ெததாிகிற . “நம6ைகயைரக
தா)ேபா

க ” மா9 அ0க: உலகி;> அறி(9 கிறா. அஃ

ஞான ெதளிதவ இய H” எ9" அவ
“நம6ைகயைர தா)ேபா

க வ

9கிறா.

உைம ஞான"” எ9

ெபைண ெவ9$ப? அவைள மாைய எ9
தாயாகிய ெபைண ெவ9

இழி 

“உைம

றிய ஞானியா

9வ? எத உைம ஞானிF"

றா.

அணகிாியா வைரவி மகளிைர$ ப;றி >றித பாட க?" ெபைண$
ெபா வாக >றி$பன எ9 எணி இட$ப2ேவா" உள. இ ப;றி “க
அ ல

அழ>” எ." G

Pவறிகிேற.

கட(: அ:ெப;9$ ேபரபரா) சமய >மாெரன$ ேபா;ற$ப2" ந"மாவா,
மாணிகவாசக தய ெபாிேயா, ெபணி ெபைம ேப"
அக$ெபா&2ைற க&> இலகிய6களாக திவித" திேகாைவயா தய
இப G கைள உலகி;> வழ6கியிகிறன. அவ ெபெத)வைத
னிைல$ப2தி கட(ைள ேநாகி$ பா0 யிகிறன. ெப தைம>"
கட(: தைம>" உ:ள உற( அ$ெபாிேயாரா
உணத$ப&ட .

ந> உணர$ப&ட ;
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ஆதலா , எத உைம ஞானிF", “ெபைண ெவ9த

ற(” எ9 இழி 

றா. அ6ஙன" 9ேவா உைம ஞானியராகா எ9 மீ2"
வF9 கிேற. ஞானியாி உ:ள கிடைகைய ேதறா அவமீ
ம வ அறியாைம.

பழி

இ லற"
இைற வழிையF", இய;ைக ேநாைகF", பைட$ பைம$ைபF", இேனாரன
பிறவ;ைறF"

ேநா>ழி, ஒதி ஒவ.ட.", ஒவ ஒதிFட."



வாதேல அற" எப

0

Hல$ப2". அ ேவ வாவி;>ாிய இய;ைக யாகலா,

அதைன “இய;ைக அற"” எ9 தைல$பி

ெபாறிேத. இய;ைகேயா0ையத

வா( நடாதேல அற". அத;> மா9ப&2 வாத மற". ஒதி ஒவ.ட."
ஒவ ஒதிFட." வாவ இய;ைக அறெம9 இ கா9"
ெசா ல$ப&2வத . இ5விய;ைக அறைத உலக" “இ லற"” எ9 ெசா கிற .
எனேவ அற" - இய;ைக அற" - இ லற" - எ லா" ஒேற அத
இ லற"

காக.

றவற"

அற", இ லறெம9"

றவறெம9" இ

ெகா0க, அதைன இ லறதி

றாக உலகி

விள6கி

ம&2" ஒ2கி அட>வெதைன எ9 சில

ஐFறலா". இய;ைக வாவி;>ாிய ந லனயா(" அறதி 9கேள யா>".
மனமாசினி9" நீதலாகிய ற(" அ 9க?: ஓ9. இ லறேமா
அற 9க: யா(" ேசத ஒ Aைம எக.
அற" எப

ஓ மர" ேபாற . திமண", பி:ைள$ ேப9, அH,

விேதா"ப , ஒAக", ெபாைற, ஓ$Hர(, ஈைக, அ:, தவ", வா)ைம,

ற(,

ெம)Fண( தயன அ"மரதி உ9$Hகளாகிய ேவ, மற", ப&ைட, கவ2,
ேகா2, விளா, தளி, இைல, மல, கா), கனி தயன ேபாறன. இ5வற
9க: யா(", பிற
இP&பைத ஓ

வள

பயனளிக ேவ0ய தாயக" இ லறமா>".

ெதளியி, அற >" இ லற >" ேவ;9ைம

ேதாறா . நீட நா: “இ லற"”, “ றவற"” எ9 ேக&2" ப0 " நிைன "
பழகிF" தழ"ேபற$ெப;ற கா >" நா(>" ெந3>" என
H ைமயாகேவ ேதா9".

;9$
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ெப=ாிைம க0ய$ப&ட நா: ெதா&2", ெபைண ெவ9த

ற( எ."

சி9ைம ெகா:ைக ைளத நா: ெதா&2", ெப=ட வாழ

அறதி ஒ

ெப6

9 எப ", ெபைண வி2த

அறதி ம;ெறா ெப6

9

எப " நா&0 பிாிக$ப&டன. இெகா:ைக மகளிைட$ H> ேவெகாட
பிைன$ ேபா றைவ க0த திவ:?வனா அளிய >ற: ேபாற
G களி உ:ளகிடைகையF" பி வதா த6 க வழி தி$பலாயின.
இ லறவிய

றவறவிய

தி>றளி இ லறஇய
றவறஇய எ9 இர2 இய காண$ப2கிறன.
அ5வ5விய உ9$Hகளாக சி;சில அதிகார6க: ைற ைறேய ஓA6>
ெச)ய$ப&0 கிறன. கால  ேக;றவண" இய ெதா> அதிகார"
வ>த பிவதா த மதிைய$ ேபா;9கிேற. ஒ ெகா:ைகைய
கால ேக;ற வழியி ஒA6>ப2தி கா&ட சிறத அறி(ைடைமயா>".
அதிகார" அதிகாரமாக திவ:?வனா தி>றைள$ பா0ய
இ லற"

உைம.

றவற" எ." இய கைளயாத , ேவ9 இய கைளயாத

திவ:?வனா வ>தி$பரா எ9 எளிேய ஐF9கிேற. அற" - ெபா:இப" - எ." @ற விாிவாக தி>ற: எ." ஓ அாிய Gைல
திவ:?வனா யாதன. அதக அவ அறைத, இ லற"
இர2

றி&0ரா எபேத என

சி;றறிவி;>$ Hலனாகிற . திவ:?வனா,

“அற" இ லற" ஒேற' எ.6 க ைடயா எப
ேபாத உைம. திவ:?வனா பாயிரதி
விளக6

என

ஆரா)சியி;

அறைன வF9தி, பிைன அத

ற$H>தா. அவ ேநேர “வாைக

“இ வாைக” அ ல

றவற" எ9

ைணநல"”

’இ லற"' எேறா அதிகார" ஏ

றா ,

றினா? அவ

பாயிரதி; பகத அறைனேய ெபாளாக ெகா2 பிைன இ வாவி
விளக" உைரகலாயினா எக.

அத

திவ:?வனா க
அற வF9த

திவ:?வனா “அறதா வவேத இப"” எ9

இய;ைக அறதி மாH ெதாி , அநாளி

தைலகா&0 நிமி

நிற ம;ற

ெசய;ைக அறைத “ம;ெற லா" Hறத HகA மில” எ9 ம9 ைரதா.
“இ வாைக” எ." அதிகாரதா/" ஆசிாிய, “அறதா;றி இ வாைக
ஆ;றி" எ9 இய;ைக அறைத விதேதாதி$ பிேன, Hறதா;றி; ேபாஓ)$
ெப9வ ெதவ” எ9 ெபா லாத ேபா அறைத இழி 

றினா. இ."
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அ5வதிகாரதி

அவ, “அற என$ ப&டேத இ வாைக” எ9 இய;ைக

அறைத வF9தி, அதைன ேநைம வழியி

நடாத

ேவ2" எபா,

“அஃ " பிறபழி$ப தி லாயி ந9” எறா.

பிவதா க $ப0

ற( எப

அறதி ஒ ெப6

றாயி,

றவதிகாரதி அறைத$ ப;றி ஓ உைர யாத ஆசிாிய அளியி$ப.
அ5வதிகாரதி அற" எ.3ெசா மதி;>" இ ைல. ேநயக:
அ5வதிகாரைத ஊளறி ஊறி ஆரா)வாகளாக. ஆராயி, மனமாசினி9"
நீத

ற( எ." உைமF", ெபைண வி2

நீதைல$ ப;றிய ேபேச

ஆ0ைமF" Hலனா>".
ற( இ லறதி ஒ

9

மனமாசினி9" நீத இ லறதி ஒ 9. இ லறதி ப;பல ேநாக6க?:
ஒறாயி$ப நீத அ ல
ற(. இ ற( இ லற > ேவ9ப&2 எ6ஙன"
நி;>"? ஆகேவ,

ற( எப

இ லறெம." அறதி ஒ

ெகா:க; ெப=ட வாத

9 எேற

இ லற ெம9", ெபைண வி2த

றவறெம96 ெகா:ள;க.
ெப=ட வாA" ேநாக"
ெப=ட வாத

எனி , ெப=ட ேச

பி:ைளெபற;> ம&2" எ9

நிைன$ப அறியாைம. பி:ைள$ேப9" இ லறதி ஒ 9. அ5வளவி
இ லறதி ேநா> நிைறேவ9வதி ைல. ேவ9 பல அற 9கெள லா"
அதக நிைறேவ9த ேவ2". அவ;றி நிைறேவ;ற >$ ெப ஆணி
ஓத வா( ேவட; பால . அ5வா(, பி:ைள$ ேப9ட நி லா ,
மனமாைச

றத;>", அH அ: ெப9த;>", 0வி

எ) த;>

ைண Hாிகிற . 6க

அதாவ அறநிைல அதாவ
றலா".

இபநிைல

றி, ஆமாவி;> A V)ைம

கட(:நிைல

&2வ

அ5ெவாறிய வா( எ9

ேபாிப" சி;றிப"
ற( எபைத இ லற > மா9ப&ட தனி அறமாக$ பிாித “அறிஞ” அறதி
பயனாகிய இபைதF" இ

றி&டன. அற" இரடாக$ பிாிF"ேபா , அத
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பயனாகிய இப" இரடாக$ பிாிவ
“அறிஞ' அ$பிாி( கடன ேபா/"! அ

இய பேறா? ஆத அறி( ெகாேட
காலநிைலைய$ ெபா9த .

ெப=ட வாத எ." இ லற" சி;றிப  ாியதா"! ெபைண
வி2த எ." றவற" ேபாிப  >ாியதா"! இபதி சி9ைம ெபைம
ஏ க;பித

ேவ2"?

W2
ெப=ல> சி9ைம$ப&ட காலெதா&2 இப" இர2 வைகயாக$
பிாிக$ப&ட . அற" ெபா: இப" எ." @வைக$ ேப9, அற" ெபா:
இப" W2 எ." நா வைகயாக$ பிாிதன. இப > ேவறாக ’W2’
எபெதா9 பிாிக$ப&ட
க&2- அதாவ

.

பத" - வி&ட இட" W2.

ப" நீ6கிய இட" இப". எனேவ,

W&0;>" இப >" என ேவ;9ைம? ெப=" இ வாைகF"
இழிவாக நிைனக$ ப&ட நாளி , இபதி

சி9ைமF" ெபைமF" Pைழ

ெகாடன. உைமயி அதக சி9ைமF" இ ைல; ெபைமF" இ ைல.
அஃ

எ9" ஒ ெப;றியதா) இல6கி ெகா0$ப .

ெப=ட வாத
உயிாிபைதF", அ

உடபைத ம&2" அளி$ப த9. அ
கடத அழியா இபைதF" அளிகவ ல அH

ெதாடHைடய . ெப ஒ ெபாA பஉட தா6கி மைனவியா) இப"
அளிகிறா:. பிைன அ$ெபணிட :ள Pைம ெத)வ" ேவ9 வழியி
அ5விபைத நிைலெபற ெச)கிற .
பிாிவிறி நிற ெபதைக$ ேபைத
>றிெயாறி நிறி26 ேகாமள ெகா"H
ெபாறிெயாளறி நி9 Hணா்சிெச) தா6ேக
அறிெவாற நிறன ளாயி ௬:ேள
என வ*உ தி@ல திவாைக ஓக.
இ"ைமயி/" ம9ைமயி/", இைவ கடத ெபநிைலயி/" ெபணி
&2றவிறி அ5வ நிைலயி இப ெம) த இ ைல எக. இப"
ஓ5ெவா நிைலயி ஓ5ெவா விதமா)$ ெபகி$ ெபகி 0வி த A நிைல
எ) ". ப நீக  ேக;ற அளவாக இப" நிக ெகாேட ேபா>".
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எநிைலயி/" ெபணி &2ற( உ2. அ &2ற( இ லாத இடதி
இப நிகசி இ ைல. எநிைலயி/" ெபைண றத ெசய;ைகைற
யா>". ெப=ட வாத எ9" ேவட;பால . அ5 வாைகைய
&0ைவ$ப
ம ல

இ வாைக யா>". இ க $ ப;றிேய ஓளைவயா", “இ லற

ந லற ம9” எ9 அளினா.

திவ:?வனா ெப=ட வா , தா" ெப;ற அPபவைத தி>ற:
எ." Gலாக திவா) மலதளினா. அவ ெபணிபைத$ ப;றிF",
இ வாைவ$ ப;றிF" அளிய >ற&பாக: இரெடா9 வமா9:க2ேக&2 உ2உயித
ஒெடா0 கேண Fள.

உ;றஅறிய" ஐ"Hல."

தா"Wவா ெமேறா: யி இனி ெகா
தாமைர கணா உல>.
இய பினா இ வாைக வாபவ எபா
ய வா: எ லா தைல.
ைவய : வாவா6> வாபவ வா.ைறF"
ெத)வ : ைவக$ ப2".
இதிவா>க: வாவி அ.பவதினி9" பிறதன எப
மதியின> ெச5விதி விள6>".

த

காகா> இப ேதா9" நிைல
தர@தி வாமிக: இ வாவி வாயிலாக கட(: இப நிைலைய
இ5(லகி

கடவ; பரைவ - ச6கி- எ." இ ெபமணிக?ட இப"

Pகதவ. அவ Pகத இப" எதைகய ? “பமயத ெமாழி$ பரைவ
ச6கி>" என>" ப;றாய ெபமாேன ம;றாைர உைடேய” எ9 அவ தம
அPபவைத உலகி;> அறி( அ கிறா. ஈ6> >றி$பி&ட ப;9,
சி;றிபதினதா? ேநயகேள உ.6க:. எH ேதா
ெபைண கதி தன

ேபாத ஒ பாைவயாக$

காம ெவ"ைமைய கழிக அவ?ட வாA6

கீேழா.> அவ: இப" சி9ைமயதாக ேதா9". ேமேலா, பி:ைள$
ேப;றி;ெகன உட/" உ:ள" அபா
ைறயி

ஓற ேச , பிைன அ5வபறாத

இப வா( நடா வ. ;ெப எHேதா

ேபாத காம

2.
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இவேளா2 சினா: ெதாைல $ பிைன இவைள வி2  தனிேய இத
ேவ2"' எ." எண ட ெபெணா2 வாA" காக.>$ ெபணி
PைமF" விள6கா ; இபதி இய H" ெதாியா .
உலக" ேபா;9" மகாமா காதி இ லறதி

ெப6கடனா;றின. அவர

இ வாைவ$ ப;றி, “மனித வாைகF" காதிய0க?"” எ." G

விாி 

றியிகிேற. விாி( ஆ2 காக.
இ$ெபாA உலகி மிக உயாிய G க?: ஒறாக$ ேபா;ற$ப2வ கீதா3ச.
அGைல$ ப;பல சமயதா" ேபா;9கிறன. அG உ:ளகிடைக
யா ? அத உ:ளகிடைக எைதF" ெவ9 

றத

கட(: வ0வாக$ ெபாF"ேபா , எைத ெவ9$ப

- எைத

அGலாசிாிய ரWதிரநா தா
இபமய"” எப

அவர

டாெதப . எ லா"
ற$ப

- எ9

 ேக&கிறா. “அH ேநா>ைடயா> எ லா"

உ&கிடைக.

கீதா3ச எ." அாிய Gைல அH இப" ஒA>" பா&டாக யாக ரWதிர
எகழகதி

பயிறா? ெவ9" ஏ&2க வியா அவர

அH கைண

திறத ? பிைன எ ? அவ ெப=ட கல , இய;ைக அறெம." இ லற
கழகதி

பயி9 பயி9 ெப;ற அ.பவA" பய.ேம ’கீதா3ச' எ."

பா&டாக$ பாிணமிதன.
தீ6கனியி ைவ எவ> இனி>"? அைததி9 கடவகேறா அஃ
இனி>"? அைத தினாதா> அஃ

எ6ஙன" இனி>"? ந ல நாெபறாத

ேநாயாள> அ ைக>". அ ேபால$ ெப=ட அH வா(
நடா ேவா> இப$ பய இனெதன ெதாிF". அ5 வாவி
தைல$படாேதா> ஒ9ேம ெதாியா . காமேநாயா அ5விப" Pகர$
H>ேவா>" ஓ9" ெதாியா .
களவிய/> உைரகட நகீரனா, கள( மணைத$ பிற கள(களினி9"
ேவ9ப2தி, அத ெப;றிைய$ ேப"ெபாA ,
இ6>$ பிற(6 கள(ைம ெசா  அகள(க&ெக லா" இகள(
சிற$Hடைம ெசா /",

றக" W2 ேப9கைள 0>மாகலா

என$ப2வெத9 ெசா  சிற$பிக$ ப&ட
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எ9", ெதா கா$பிய > உைரகட ஆசிாிய நசினாகினிய,
ஓத அபா ஒவ." ஒதிய
கால $ பிறத ேபாிப".
எ9"

றியித

2கிற

காக.

பி;கால வழ>
ெப=ட வாவ

உடலளவி

இற ப2வெதப ",

இப" பய

ம;9ேமா இப > ம;9ேமா அறதா6க ேவ2ெமப " பி;கால $
H>த வழகா>". அநா: ெதா&2, நா", நம
எ லா" >ைலய வி2 , 0வி

நா2 - நம

வா( தய

உாிைமையF" இழேதா". இ5வளவி;>6

காரண" இப வாவி;>ாிய ெபைணF" அவ?ட வாA" இய;ைக
அறைதF" இழி $ ேபாைறைய ஏ;றேதயா>". அதலா , இபைத
இரடாக$ பிாிக ேவ2வ

அநாவசிய"; இரடாக$ பிாிெதAத

வழைகF", அ5வழ>$ ப;றி$ பிேன ந ேலா எAதிய உைரகைளF",
G கைளF" இ

ேபா

>ைற

ற ேவ2வதி ைல. அவ;ைற “காலதி

ேகால"” எ9 ெகா2 பைழய @லதி வழிைய மீ2" உயி$பிக ய வ
அறி(ைடைம.
எ லா" அட6>". W&ைட$ ப;றி தனிைம

திவ:?வனா அளிய $பாவி
வா( ெகா:வ
W2 எப
இ கா9"

ேப)ேதைர (கான;சலைத) ந"பி ஓ0னவ கைதயாக 0F".

A இபநிைல எக.
றியவா;றா இய;ைகேயா 0ைய

எப ", அ5வா( ெப=ட
அ5வா( நடாத$ப0 அதனா

0 வாA" இ வா( எப ", ெசெநறியி
2" எப ", பிறைறக:

இபநிைல

ெசய;ைகயிபா; ப2வன எப ", அவ;றா
>ைல

வாதேல இைற வழி>ாிய

உட

நல ெக2வேதா2 வா("

வாவி; ெபறேவ0ய இபைதF" இழக ேந" எப " ஒவா9

விளக$ப&டன. அதலா , உலகி

இய;ைக அற" ஓ6கி வளவதாக.

அற என$ப&டேத இ வாைக - திவ:?வ.
------7. திமண
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(திமண$ ெபா: – ஒைம$பா&0 P&ப" – இைம ேக2" ஒைம$ ேப9" –
இகால மண6க: – வைக (திமணதி

கிாிைய ேதாறியத;> காரண" –

எவைக மண" – கள( மண விளக") – வய
ேவ;9ைமF" –ேம

நா2" நம

(ெபாதா மண", வய " கால

நா2" – இப Pகசி$ பவ" – ஏAவைக$

பவ" – அாிைவ யாிப" – ேபா மண" – இளைம மண" கிழ மண" –
ெகாAந ( நாயக எவ? / க&2$பா2களா

ெபாதா மண6க: –

மனெமாறேல மண" – ெகாA நைன ெதாிெத2த
க வி ஒAக" தயன – ேநாயாளாி&தி

– நாயக இய

/ ஒத

எசாிைக – நீ9Sத ெந$Hக: –

திமண > விலகானவக: – Hற6ெகா2 அகெதாித ) – சாதி
ெகா2ைம> அ3சலாகா

– இ

மத க&2க: )

ெசா;பா அதிவ: யாசைவ என ணிதி6ஙேன
ந;பா விைன ெத)வ" ததி9 நாஇவ ளா"ப>தி$
ெபா;பா அறிவா HவLர$ Hனித ெபாதியி ெவ;பி
க;பா வியவைர வா)க0 ேதா&ட களவககேத.
-

திேகாைவயா

ஒ பாதியாய ெப=" ம;ெறா பாதியாய ஆ=" ஒ9ப2வ

திமண

ெமப . அ5ெவாறிய வாவி இறியாைமயாைம, ேன “இைறவழி',
“இய;ைக அற"” எ." தைல$Hகளி கீ விாிேதாத$ ப&0கிற .
அ5விர2" இ 'திமண' > ;9 ெதாடHைடயன. மண வாைவ$ ப;றி
எA" பலதிற ஓய6க&>" தைடக&>" ஆ2 ெச5வ இைற இ9திதலா,
அவ;ைற மீ2" ஈ2 கிளத ேவ2வதி ைல.
மகளி இய;ைக அைம$ைப ேநா>ழி அவக: தனி வாA" இய பினர ல
எப Hலனா>". மக: 0 வாA" இய பினேர யாவ. அ &ைட
நிக வ திமண". திமண$ ேப9 ெபறாதா பிறவி$ ேப;ைற இழதவராவ.
மக: ஏ பிறகிறாக:? பிற
பிறகிறாக:? ஒவேராெடாவ
பிற உயிக?" ெபற

உ2 களி

மா2 ேபாகவா அவக:

0 வா , அைப$ ெப;9, அ5வைப$

ைணநி9, 0வி

இபநிைல எ) வ

மக&

பிறவியி ேநாக". இேநாக" திமணமிறி எ6ஙன" நிைறேவ9த
திமண$ ெபா:

2"?
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திமண" எப

ெவ9" விைளயா&ட9. ஒ5ெவா பாதியா) வள

வ*உ"

இர2 உயி ஒறி, Aதைம எ)தி கடனா;9த;>, அைவகைள அH
கயி;றா

இய;ைக பிணி$ப

திமண". இ$ பிணி$Hெகேற இவைரF"

இய;ைக பாதி$பாதியாக ேதா;9விகிற . அ5வ$ பாதி நிைல, இவ"
பிைன 0 வாவத;> ேவட$ப2" ஒA6>கைள$ பப2த;>
உாியதாவ . இவ அறி(" மன" ஏைனய உ9$Hக?" தனிதனிேய
பப&ட ", இய;ைக, திமண வாயிலாக, அவத" இைம ெக2
ஒைமயாகி Aைம வழ6>கிற . Aைம பிறவி ேநாைக நிைறேவ;9வதா>".
ஒைம$பா&0 P&ப"
“திமண" இபாதிைய எ6ேக ெக2கிற ? ெப ஆ உட க: ஓ9ப2கிறனவா? இவ உடல6க?" ெவ5ேவறாக அ லேவா விள6>கிறன”:
எ9 க ேவா" இ$ப. ஈ2 ஒ;9ைம எற
எக. ெப மக: எபவ?" உட

அபி ஒைம$பா&ைட

அ ல:; ஆமக எபவ." உட

அ ல. உட மகளி உைறF:. உடேல மகள9. உட/>:ேள ஒ
Pைம இகிற . அஃ ஆமேநய ஒைம$பா2 எப . அPைம
விள6க$ ெபறேவ மக: இளைமயி க வி பயி கிறாக:. அ Pைம யா2"
விள6>வைத த த மக: கைல யளவி உணகிறாக:. அைத$ பிைன
அPபவதி; ெப9வி$ப திமண".
இைமேக2 ஒைம$ேப9"
ெதாடகதி

ெப ஆ ேசைகயா

ஒைம$பா2 ஓேராவழி$ Hலனா>".

பிைன$ பி:ைள$ ேப;றா.", பிறவா;றா." அஃ
இG

யா2" Hலனா>". விாி(

’இைறவழி’யி/", ’இய;ைக அறதி'/" காக. ஆகேவ, ெப ஆ

ேசைகயா

எ) " ஒைம, ெவ9" உட

ெபாF" Pெபாைள$ ப;றிய

எ96 ெகா:க. இரடா9

ஒ9ப2வ ேபால எக. ஆ9 எப
ெபாளா

அளவின த9 எ9", உட.:

ெசா லா

இடைத >றி$பி.",

நீைர >றி$பதாகிற . இரடா9" ஓாிடதி

பிைன, “இஃ

இ5வா;9$ Hன ” எ9 Hன

2"? இ5வாேற திமண" எ.6

&டா

கல

ஓடெதாட6கிய

எ5வா9 ேவ;9ைம கா=த

ெப ஆ எ." ேவ;9ைம

>ாிய இைம ெக&2 ஒைம ெப9கிற .
உலகிய

வழிநி9, ெப ஆ ஒைம$பா&2> ஓ எ2 கா&2

ஓராவி;> இேகா2 Sதித

றலா".

காகிேறா"; ஆ ஒ9; ேகா2 இர2. ஆ
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ேபாற
“ஈட

தைலவி தைலவ அH; ேகா2க: ேபாறன அனா உட க:.
ஓயி” எ." வழ>" இக $ ப;றி எAததா>". தைல$பி

ஒளி" மாணிகவாசகனா திெமாழியி

“அதிவ: யா ைவ” எ9", “நா

இவளா" ப>தி ெபா;பா அறிவா” எ9" ேபாதித
இவனாமா9", இவ இவளாமா9"
எ5(ைரயா

அள

காக. இவ:

ைணHாிF" திமணதி ெப;றிைய

றவ ேல?

இகால மண6க:
அ$ெப;றி வா)த திமண" இ$ெபாA ெவ96 கமணமா) மாறியிகிற .
இர2 மர 2கைள தச ஒ&2வ ேபா இர2 உட கைள ஓாிடதி
சில ஓ&ட ைவகிறன. மன" ஓ&2கிறேதா? ஒ&டவி ைலேயா? அ5(ைம
எவ> ெதாிF"? இைம ெக2

ஒைம

அ"பேவ0ய திமண" இ$ெபாA

&டவ ல அபினி9"
ெபாி " அ"Hகிற ? அ5

யா0

எ ைண மண" - ெபா

விழிைவ ெசா ல/" ேவ2ேமா? காணி Sமியி

ெபாளி எ ைண மண" - ேபா க வியி எ ைண மண" - பதவி ப&டதி
எ ைண மண" - Hைக$ படதி எ ைண மண" - அைட அணியி எ ைண
மண" - ஊ ெபாதித உட எ ைண மண" அ"Hகிறன. அேதா!
ெகா2ைம! ெகா2ைம! அH மண கமசி எ6ேக? எ6ேக?
யா2"? அH மண" வளத நம

தமி நா2"

ப >ழியி

கிடகிற ! அகதிைண அ"பிய தமிநாேட! களவிய
ேகாைவயா ெகாட தமிநாேட! நீFமா >ழியி

ப மண

ைதவா

விA

கட தமி நாேட!

விதைன?

திமண" விைளயா&ட9
திமண" எப

ஒெபாA

இ"ைம ம9ைம வைர ெதாட

ேதாறி, ம;ெறா ெபாA

அழிவத9. அஃ

நி;ப . “ஆயிர6 கால $ பயி” எ9 ந"மவ

ெசா வ 2. அதைகய ஓைற விைளயா&டாகவா க வ ? மக: பிற$ப "
வாவ " ப0$ப " உைழ$ப " உப " எ;9>? திமண வாவி;கேறா?
அதிமண நிைல >றி உலகி

என வள"? என ஓ6>"? த;ெசயலாக

சில இட6களி சில நமண6க: 0 வி2கிறன. பல திமண6க: ெப"
ேபாரா&டமாக 0கிறன. தைலவைன தைலவிF" தைலவிைய தைலவ."
நீதிமற6களி

ஏ;9" “மண6க:” திமண6களா எ9 ேக&கிேற. திமண

நிைல, மிக இழி( எ)தி இகிற . அதலா , திமணதி மீ
ெப6கவைல ெச/ வாகளாக.

மக:
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வைக
கிாிைய த>யவ#றி# காரண& யாவா?
யாவா?
“அH வழியி

இைம ெக2

ஒைம

&2"” திமணதி

என? எ9 சில வினவலா". ெதாடகதி
பிைன நாளைடவி

வைக என? பிற

வைகF" இ ைல; பிற(" இ ைல.

வைகF" பிற(" அ6கா6ேக Pைழதன. Pைழவி;>

காரண யாவ? ஆமக: எ9

ற

மிைகயாகா . ஆ=லகி

தீெயாAக",

ெபா9$பிைம, ெபா)"ைம தயன ேதாறிய நா: ெதா&2$ ெப=லக
கா$Hெகன திமண விதிக: ேகால$ப&டன. நாளைடவி அ5விதிகளினி9"
வைகF" ைறF" கிாிையF" ேகால" பிற(" பிறதன. அைவ நா&2
ேக;றவா9", சமய  ேக;றவா9", பலபட$ பர

கிடகிறன. காலேதச

வதமான  ேக;ற வண" அ5வ$ெபாA அைவ மா9த/" அைடகிறன.
மா9த/" பிற(" பல இட6களி திமணதி உ: ேநாகி;> ேக2
விைளதிகிறன. திமண க&2$பா2களா." பிறவா;றா." உலகி
விைளF" ேபா>" பிாி(>" வழ>>" ஓ அள(" உேேடா?
அHவழியி

திமண" நட>ேம

ேபாேர ? பிாிேவ ? வழேக ?

உலகி/:ள மண வைககைள ஈ2 விாி$பி அைவ ெப>". நம நா&2
மணவைககைள ம&2" கவனி$ேபா". அவ;9: உலக மண6க: பல அட6>".
நம நா&2 G கைள ஆ)தா அவ;றி பலதிற மண6க: காணலா". பைட
காலதி 0வித அறிஞ மணைத எ&2 வைகயாக$ பிாிதன.
நகீரனா", நசினாகினிய" ைறேய இைறயனா அக$ெபா:
உைரக=", ெதா கா$பிய உைரக=" எ&2வைக மண6கைள விளகி
உைரதிகிறன. அவத" உைரகைள ஈ2 எ2 கா&2கிேற. அைவ
வமா9:பிரம": எப

நா;ப ெத&0யா2 பிரமசாிய6 காதா;>$ பனீராைட$

பிராயதாைள அணிகலனணி
ஒவைன சாரா

கழித வி&

ெகா2$ப2. ெகாடவி0, ஓாி

ஒ பா$பன ெகாைலேயா2 ஒ>ெமப :

அதைன அற நிைலெயப . பிராசாபதிய" எப
ேவ0 ெசறா

மறா

கா&சி

ைம ன ேகாதிரதா மக:

ெகா2$ப ; அதைன ஒ$ெபப , ஆாிட" எப

ஆ(" ஆேன9" ெபா;ேகா&2$ ெபா; >ள"பினவாக ெச)

அவ;றிைட நீாி;

ெகா2$ப ; அதைன$ ெபா:ேகா ெளப . ெத)வ" எப

. ேவ:வியாசிாிய;>

ேவ:வி தீ ைவ  ெகா2$ப ; அதைன ெத)வெம9 வழிபட$ப&ட ;
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அகர" எப

ெகா ேல9 ெகாடா இவைள ெய) ", வி ேல;றினா

இவைள ெய) ", திாிபறி எ)தா இவைள ெய) ", மாைல C&ட$ப&டா
இவளி ெய) ெமன இ5வா9 ெசா ெகா2$ப ; அஃ
நிைல ெயப ; இராகத" எப
ெகா:வ . ைபசாக " எப

அ"ெபா: விைன

அவ: தனி.  தமாி." ெபறா

@தா மா&2 யிறா மா&26 களிதா

மா&2 சாவ ; அ

ேப) நிைல என$ப2". கதவ" எப

ஒதாதாேம

&ட"; அதைன யாேழா

பிரமாவ

26

வ

இவ

&டெமப.’ -- நகீரனா

:- ஒத ேகாதிரதானா) நா;பெத&0 யா2 பிரமசாிய6

காதவ.>$ பனீரா&ைட$ பவதாளா)$ S$H எ)தியவைள$ ெபய
இரடா" S$H எ)தாைம அணிகல அணி

தானமாக ெகா2$ப ; ‘கயேல

ரமக கனிS$ ெப)தி யய ேப ரணிகலக: ேசதி யிய நிரெலாத
வதண;> நீாி; ெகா2த

பிர"மண ெம." ெபய .’

பிரசாபதியமாவ : மக& ேகாட;> உாிய ேகாதிரதா ெகா2த பாிச
த" மக&> ஈ

இர&0

ெகா2$ப ; ‘அாிமத க ணாயிைழ ெய) த; >ாியவ

ெகா2த ெவாெபா ளிர&0 திவிறைத திணிதி; ேசதி யாியத
கிைளேயா டைமவர ெகா2த

பிாிதலா பிரசாபதிய". ‘

ஆடாிமாவ : தகா ஒவ;> ஆ(" ஆேன9" ெபா; ேகா&2$ ெபா;
>ள"பினவாக ெச)
ெபா

அவ;றிைட நிறீஇ$ ெபா அணி

நீ" இைவேபா;

வாWெரன நீாி; ெகா2$ப . ‘தனெகாத ெவாெபா ட மகைள

ேசதி மைனெகாத மாHைடயா ேபணி யினெகாத Wாி& தாைவ
நிறீஇயிைட [வேத ஆாி&தா கடம மா"’.
ெத-வமாவ : ெபேவ:வி ேவ&பிகிறா பல: ஒவ;> அ5ேவ:வி தீ
ன தகிைண யா ெகா2$ப ; ‘ நீளி ெந2 நக ெந)ெப)

பாாித ேவ:வி

விள6க னிறீஇ ேக:வியா) ைகைவதா" Sணாைள கா;றா கீவேத
ெத)வமணதா திற"’.
அ?ரமாவ : ெகா ேல9 ேகாட

திாிபறி ெய)த

வி ேல9த

தயன ெச)

ேகாட ; ‘ைகயவி ேகாைதைய :ெளயி; றாிைவைய தைக நல6க



தகின ளெரளினிைவயிைவ ெச)தா; ெகளியம; றிவெனன ெதாைக நிைல
Fைரத பிைற$ பைகவ தனைவ யா;றிய வளைவயி; றய6க ெறானிைல
யகர 

ணித வாேர’.

இராகதமாவ : தைலமக டனி." தமாி/" ெபறா

வதி; ெகா:வ ;

‘மெபா;ைப" Sணாைள மா/;ற ைமத வதி;ெகாடா:வேத ெயனப
வதி; பராகத3 ெச) ழ/" பாழி நிமிேதா ளிராகதா மற ய H’.
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ைபசாசமாவ : @ேதா களிேதா

யிேறா HணசிF" இழிேதாைள மண3

ெச)த/" ஆைட மா9த/" பிற(மா"; ‘எசா ெகளிய ாிையத காவல ெபாசா$
ெப)திய ெபாA ெகாளைமய

ெம)சா ெப)திய மி>Hக நபி Pசாவா

>தவா ேகைம பிசாச ேபணிய ெபைமசா ய ேப’. ‘இைடமயக3 ெச)ய
விய பினி னீ6கி Fைடமயகி F&க9த ெலப (ைடய

சாவா >தவாத

Jனிலா யாைக$ பசாசதா கட மண$ேப9;’. இனி
க.தவமாவ : கதவ >மா6 கனியத": எதி$ப&2 க2
இைய

ேபால தைலவ. தைலவிF" எதி$ப&2$ Hணவ ; ‘அதி$பி ைப"

Sணா மாடவத" ெளதி$ப&2 க0ைய ெலப கதி$ெபா யா
திவ கட னிவ

தகா&சி கதவ கட கல$H’ என

- நசினாகினிய

இவ;றா.ணக.

இ5ெவ&ட.: பைட காலதி நிலவிய கள( மண". அகால இ9தியி
எ&2வித மண வைகக: ேதாறின எ9 ெதாிகிற . அ5ெவ&2" நிலவியேபா "
அறிஞ பைடயதாகிய கள(மண6 ெகாேட வாதன. ெதா கா$பியனா",
இைறயனா" கள(மணைதேய ேபா;றி$ பிறவ;றி இயைல >றி$பி&2
ெசறன.
இப" ெபா?" அற." எறா6>
அெபா2 Hணத ஐதிைண ம6கி
காம &ட6 கா=6 காைல
மைறேயா ேதஎ மற எ&ட.:
ைறயைம ந யா தைணைமேயா ாிய ேப
-

ெதா கா$பியனா

அபி ைன;திைண களெவன$ ப2வ
அதண அமைற மற எ&ட.:
கதவ வழக" எமனா Hலவா்
-

இைறயனா

மண வைககைள உ;9ேநா>ழி கள(மண" ஒ9 தவிர, ஏைனய மண6களி; சில
ஒதைல காமைடயனவாF", சில இவ வழிேவ&ைக ெபறி." வய
தயன ெபாதாதன வாF" விள6>த
ெய9", ெபாதாத

காணலா". ஒதைலகாம" ைககிைள

ெபதிைண ெய9" பைட மகளா

ப&டன.
ைனய @9" ைககிைள >றி$ேப
பிைனய நா>" ெபதிைண ெப9ேம

அைமக$
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எறா ஆசிாிய ெதா கா$பியனா. அகதிைண உணத அறிஞ, ைககிைள
ெபதிைண இரைடF" ஒ கி கள( மண" ஒைறேய ெகாடன.
ெதா கா$பியனா" இைறயனா" “***ஓத கிழவ." கிழதிF"' எ9",
“அபி ஐதிைண களெவன$ப2வ : எ9" ைற ைறேய ஓதியித
காக.
கள(மணதி P&ப" உணராதா, “கள(: எ.3 ெசா;ேக&2, அ"மணைத
இழிவாக க கிறன. ஈ2 கள( எப , ம;ற கள( ேபாறத9.
’எ பய>ேமா இ
களவியலேறா? இ

க;கெவனி, W2ேப9 பய>ெமப , எைன? இ
க;க W2ேப9 பய>மா ெறைன? கள( ெகாைல, காம"

இைண விைழ எபனவேறா சமயதாரா." உலகதாரா.6 க0ய$ ப&டன?
அவ;9: ஒறறாேலா இ ? எனி, அ;ற9. களெவ.3 ெசா;ேக&2 கள(
தீெதபVஊ6 காம ெம.3 ெசா;ேக&2 காம தீெதபVஉ ம9; ம;றைவ
ந லவாமா9 2, எைன? ஒ ெபடா&0 தமெரா2 கலா)

ந32

சாவெல." உ:ளதளா ந3 நிறவிட , அ?ைடயாெனாவ
அதைன க2 இவளிதைனF2 சாவாம; ெகா2ேபா F>$பெல9
அவைள காணாேம ெகா2ேபா F>தி&டா; உல?3 சன நீக க
ந32 சாவா ெசறா:; அ

காணாளா) சாகா2 நீ6கினா:. அவ

அக:வினா அவைள உ)ய ெகாடைமயா ந /ழி ெச /ெமப
ம;9" இ

–

ேபா வன களவாகா, நைம பய>ெமப -.

இ6>$ பிற(6 கள(ைம ெசா ைல அகள(க&ெக லா" இ5(ள(
சிற$Hைடைம ெசா /",

றக" W2ேப9கைள 0>மாகலா என$ப2வ

ெத9 ெசா  சிற$பிக$ப&ட . அ

பாயிர :?" உைரதா". ம;9

உலக  களவான ெவ லா" ைக>ைற$ப(6 கCல(6 கAேவ;ற(" ப&2$
பழி)" பாவமாகி, நரக ெதாடக தீகதிகளி

உ)>". இ

ேமமகளா;

Hகழ$ப&2 ஞானெவாAக ேதாெடாத இய பி; றாகலா." பAபாவ
மிைனயா." என$ப2வெத9 விேச0க$ப&ட . -- எ9 நகீரனா"
’பிற>ாிெத9 இ
ெகா2$ப ெகா:ளா
களவாத இ
இ

>ரவா; ெகாைடெயதித தைலவிைய அவ

இவ6 கரத உ:ளேதா2 எதி$ப&2$ Hணத

பி;;>ாிய ெபாைள மைறயி; ெகா:?6 களவ றாயி;9.

ேவதைத மைற Gெலறா; ேபால ெகா:க”. ‘உலக

மறலாவ

>ரவ
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ெகா2$பத;> ன ஒவ;>" ஒதி>6 க=" மனத": இையவேத
ெயன ேவத6

றி;றாத’

விளகியித

-- எ9 நசினாகினிய" களவியைல

காக. விாி( அக G களி; பாக.

கள(மண விளக"
“ஓத பH" ஓத நல." ஓத அH" ஒத ெச வA" ஓத

கள( மணமாவ

க விF" உைடய” ஒதிF" ஒவ.", பிற ய;சியிறி ஆடவ அ:
&0ய வழி

0, இவ: இவனாமா9", இவ இவளாமா9" ஐ"Hலனார இப

Pக6 காத மணெமக. இ"மண வா)$ப2" ஒதி>" ஒவ.>" நிகA"
இப அேப வாவி ேநாகைத நிைறேவ;ற வ ல . இத ெப;றிைய அக
G க: விாி  9கிறன.
Vய கள( மண ட நாளைடவி சில விைனைறக: டலாயின. மபைதயி
- சிற$பாக ஆடவாிைட$ ெபா)F" வA(" H>த பின கள(வழி நிகA"
(தைலவி - தைலவ) அH >றி$ைப உல>> உணத;ெபா&2$ ெப;ேறா
சில விைனக: ெகாடன. விைனக?ேக;ற கிாிையக?" வ>க$ப&டன.
“ெபா)F" வA( ேதாறிய பினா்
ஐயா யாதன கரண ெமப”
எனவ*உ ெதா கா$பிய Cதிர" உன;பால . கரண" அ ல
ெகாட

எப . க;பிய , களவிய வழி$ பிறத . களவிேற

க;பிய

க;பி ைல. ெதா

கிாிைய

கா$பியனா காலதி

கள( மண" எநிைலF;றித ெதப ,

ெதா கா$பிய$ ெபா: அதிகாரதி; ேபா :ள களவிய க;பிய களா
ெதாிகிற . பிவத ஏைனேயா அ5வழி நிேற G க: எAதின.
ெதா கா$பிய காலதிய கள( மண" மைற , ேவ9

பிைன நாளைடவி
மண6க: மபைதயி
0தித

க

Pைழதன. இ$ெபாA

2. ேபா மண6களா

மண6க: ேபாயா)

மக: வா( >ைல

வகிற ,

தீெயாAக" ெபகி வகிற .
இநாளி

பைழய கள( மணைத உயி$பித

இபாலா" அகதிைண$ பயி;சியி

அாி . எைன? அநாளி

வ லவரா யிதன. அவ கா&சியளவா

ெம)$பா2 க2, அக$ ெபாத" உண" Pணறி( ெப;றிதன.
இ$ெபாA

அ$பயி;சி இற ப&டைமயா, Hறவழி யிலாத

நிைலைமைய
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ேவ2". இ

உண திமண" நடாத
வி"Hகிேற.

>றி  சில உைர பகர

வய
தலாவ

வயதிமீ

க  ெச/ ேவா"; பிேன பிறவ;ைற ேநா>ேவா".

“ஓத பH ஓத நல ஓத அH ஒத ெச வ" ஒத க வி' எ9
“ஒத வய ” எ9
டா

எப

விள6>கிற . ஓதேற

ேவ2மேறா? ஏ;ற வய
எவகித

மா9த

இத

அனா க . எதைகய மா9த ? அவத6

ேவ2ெமப
ஓதித

றாைம உன தக . வயதி

றிய அறிஞ

;றா

வய

ஏ;ற >ைற( இத

ேவ2"? >ைறத வய

எவகித

ேவ2"? ஓத பH ஓத நல தயன ஓதிய அறிஞ, வயதி

ம&2" ேவ;9ைம கா&ட ேவ0, “இவ." பதினாறா&ைட$ பிராயதானா)
இவ?" பனீரா&ைட$ பிராயதாளா) ஓத பH" ஓத நல." ஒத அH"
ஓத ெச வ" ஒத க விF" உைடய ரா)' எ9 வய
ஊறி ேநாக; பால . இதனா

அ வய , ெப வயதி." சிறி

ஊறி
ஏறி யித

ெதாிகிற ; இதைன அரா)சி மி>த ேம நா&டறிஞ" ஏ;9

ேவ2ெமப

ெகா:கிறன. ெப, ஆைணவிட சிறி
வயதி." ெப வய
ெப=>

>றிதித

சிறி

விைரவி

உ;ற வயதைடதலா, ஆ

ெபாத". இ ைல ேய

>ைறதித

ப" மி>"; ஆ=>" இப" இ ைல.

ெபாதா மண"
வய

ேவ;9ைம ெகா2, ஆ0

கனிைய க&டலாேமா எனி
வயதி

இைளய ஆ=" ேசத

அ

பலபட தித நைர @தாள, ஓாிள6
டேவ

டா . வயதி

ஆகா . இ"மண6களா

தித ெப=ட

இப" விைளவதி ைல;

ந;பி:ைள$ ேப9" உ9வதி ைல. இப" ெபாதாததாக(" ஒதைலயாக("
இதலா உட

நல.6ெக2". அதலா , வயதி

சி9 ேவ;9ைமFைடய

காைளF" கனிF" மண"Hாிதேல சா Hைட .
அசி9 ேவ;9ைம யா ? அத;> கால எ ைலயேடடா? ந" நா&டா “பதினா9
- பனிர2: எ9 நா> வய ேவ;9ைம ெகாடன. இ." ஓரா2
&0 ஐ வய ேவ;9ைமF" ெகா:ளலா". இர2 வய ேவ;9ைமF"
ஒHைட ஓ>", வய

ேவ;9ைம, ஐ > ேம; ேபாகாம/", இர2>

>ைறயாம/" இ$ப

நல". நா> வய

ேவ;9ைம மிக$ ெபாத".
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பதினா9 - பனிர2 வயைத$ ப;றி சிறி உ.ேவா". இ5வய ைற
இ$ெபாA ம9க$ப2கிற . ம9$H> யா." ைணநி;கிேற. அனா
பதினா9 - பனிர2 வய >றி  ெசற பைட @தறிஞமீ , இகால 
சில ம " பழி> யா

ைண நி ேல. எைன?

வய " கால ேவ;9ைமF"
பதினா9 - பனிர2 வய

எ9 ஆேறா >றி$பி&ட காலேதச வத-

மான >" த;கால ேதசவத மான >" ேவ;9ைம உ2. இ$ெபாA
உ:ள நிைலைமைய ெகா2, பைட @தறிஞ ெசயைல >ைற
அவைர >ைற

றா , கால ேக;ற மா9த

ெச)வ

9வ

பிைழ.

அறி(ைடைம.

அநாளி பிராணாயாம" தய பயி;சிக: ஐ வயதி ெதாட6க$ப2".
பதினா9 வயதி அ$பயி;சிக: Aைம எ) ". அ5வயதி திமண >ாிய
இய - திற" - உர" தய யா(" ஆடவபா ெபாதி வதன. ெப="
பனீரா0 திமண >ாிய யா(" ெப9வ:. இநாைளய பதினா9
வய ைடய ஆ=", பனி வய ைடய ெப=" H

த2$பி." கீேழ விAவ.

இ$பதினா9 - பனிரைடயா, அ$பதினா9 - பனிர2ட ஓ$பேநாகி
அேறாைர$ பழி 

9வ !

காலேதச வதமான நிைல ேநாகி, பதினாைறF" பனிரைடF" ைறேய,
இப - பதினா9 ஆகலா". ேவ2ேம இர2 வய உட &டலா".
எ$ப0ேயா இவ>" நா> வய ேவ;9ைம இத ேவ2".
ேம

நா2" நம

இநாளி

நா2"

சில ேம நா&2 ைறப;றி $ப , $பைத

எ9

ெசா கிறன. நம நா2 ேம நாட9. ேம நா&டா ெவணிற ட
பிறகிறன. நா" அநி9 ட பிற$பதி ைல. ேம நா2 தைம நா2. அைத
ேநாக நம நா2 ெவ"ைம நா2. இப கிளசி ெவ"ைம நா&0 விைரவி
எAத இய H. அ5 ெவAசிைய தைகய இய;ைகேயா2 மா9ப&2$ ேபா
Hாித அறிFைடைமயாகா . எ லாவ;றி;>" ேம நா&ைட இலகியமாக
ெகா:வ

நம

நா&0 வளைத ெக2$ப தா>". ேம நா&2 ைறப;றி “$ப

- $பைத ” பா&2$ பா2வ
0$ப
இப

அறம9. இபதிர2 வய >: மணவிைன

அறி(ைடைமயா>". Hறனைடயாக சில இபைத

ெகா:ளலா".

இபைத >: ஆடவ>", பதினா9 இப >: மகளி>"

மணவிைன 0த

நம

நா&0 இய;ைக> அர ெச)வதா>".
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உ;ற வயதி மக&>$ ேபாக$ Hணசி இத ேவ2". அஃ
வள >" அறி( விளக >" ைண ெச)வதா>".

உட

ெபாைறயிலா அறி( ேபாக$ Hணவிலா இளைம ேமவ
ைறயிலா வனச வாவி கிலா ேகால V)ைம
நைறயிலா மாைல க வி நலமிலா$ Hலைம நனா
சிைறயிலா நகர" ேபா/" ேசயிலா ெச வ மேற.
வைளயாபதி

இபPகசி$ பவ"

திமணதி பின இவ>" ெசால;காிய இப நிகசி ெதாட6>". சில
ஆ2 இப கலவியா சில ஒA6>ைறக: பப2". பப&ட இப
Pகசி>ாிய பவ" உ2 அ$பவதி திமண3 ெச)யா னேர ஏ
ெச)த

ேவ2"?” எ9 சில கதலா". னேர திமண" நடதாலறி

அ$பவதி

பப&ட இப" நிகழாெதக. ஒவ >ழைத$ பவெதா&2

எA , ெசா

தயன பயிலா

வாளாகிட , பிேன திeெரன

ெதா கா$பிய" பயில$ H>தா , அவன

ெதா கா$பிய$ பயி;சி எனா>"?

இப நிகசி> எA $ பயி;சி ேபாற திமண". சில ஆ2 கட
இப நிகசி ெதா கா$பிய$ பயி;சி ேபாற .

2"

அ$பவ" எ ? ந" நா&டறிஞ ெப பவைத ஏA வைகயாக$ பிாி $
ேபாதன. அவ அதத;>ாிய அ2கைளF" வைர$ப2திF:ளன. அைவ
வமா9:1. ேபைத (ஒ வய

த

ஏA வய

வைர);

2. ெப "ைப (ஏA - பதிெனா9) ;
3. ம6ைக (பதிெனா9 -பதி@9);
4. மடைத (பதி@9 - பெதாப );
5. அாிைவ (பெதா

- இபைத );

6. ெதாிைவ (இபைத

- $பெதா9);

7. ேபாிள" ெப ($பெதா9 - நா;ப );
பிற இளைம கடத  ைம>ாியன. இைவ நம

நா&2 த&ப ெவ$ப நிைலைம

ேக;றவண" வ>க$ப&டன. ேம நா&0 , இ." சில ஆ2 கட
 ைமF9". ேமேல >றி$பி&டவா9, கால நிைல ேநாகி இ"ைறயி
மா9த

நிக வ

தவறாகா .

சில
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பைழய ைற$ப0 ேநா>ழி, இ$பவ6களி

திமண >ாிய

ம6ைக$

பவமாகிற . இ$ெபாA மடைத$ பவ" வைர திமணகால"
நீ0கலா". திமணதினி9" இப நிகசி ெச"ைம ெப9த;> சில
ஆடா>ெமப ேமேல ெசா ல$ப&ட . இப Pகசி>ாிய அாிைவ$
பவமா>". கால நிைல> ஏ;றவா9 அ$பவ >ாிய அ2நிைல ஒ சிறி
மாறலா". ெச"ைம இப >ாிய பவ" அஃ எபேத ஈ2 கத;பா;9.
“ெப இபேம தின எனெகாட உலகாயத, அ5விப >ாிய பவ",
“அாிைவ$ பவ"” எ9 >றிதிகிறன. “அாிைவய இப" தி” எ."
உைரைய காக. பப&ட ெச"ைம இப 

ாிய அ$பவதி

திமண3

ெச)ய$ Hற$ப2ேவா இபைத$ ெபறாெதாழிேவாராவ. ஆதலா ,
அ$பவ > னேர மணவிைன 0$ப

அறி(ைடைம.

ேபா மண"
நம

நா&0

பல$பல விதமாக திமண6க: நைடெப;றன; ெப9கிறன.

திமணதி;> உாிய வய தயவ;றி மீ ந" நா&டா சிறி 6 கவைல
ெச/தியதி ைல. பா மணமறா சி9 >ழைதக: கரதி பழ த ஏமா;றி
மணவிைன 0க திய தா) தைதய" இதன. இவ தா) தைதயராவேரா? எ9 ேக&கிேற. திமணதி இய , ெபா:, P&ப" தயவ;9:
ஒ9 ெதாியாத >ழைதக&> மணவிைன 0
“சாரதா ச&ட”தா

வத ெகா2ைம ஒவழியி

ெதாைலத . ெபமக:, பயில ேவ2வைத$ பயி9,

உணர ேவ2வைத உண , இய;ைக வழி வள வ" ேவைளயி , திமண
நிகசி அவ: உ:ளதி

2"ேபா , அவ:, த இய H, க வி

தயவ;றி;> தகவா9, ஒவைன ெதாிெத2>" உாிைம அவ?கேறா
இத

ேவ2"? உலக" இன ெத9 ெதாியா ன" ஒதிைய

ஒவ.> ம;றவ ெகா2த

பாவ".

இளைம மண" கிழ மண"
இளைம மணதா நா2 ேக2;9 வத ஓரளவி ஒழித . கிழ மணதா
விைள வ6 ேக&ைடF" ெதாைலக அறிஞ ய/த ேவ2". ெவ:ளி
க"பிெயன நைர மயி திர2, க>ழிவிA , ப

ேத) , நர$Hக&2

>ைல , எ/"H உ/ ,  > வைளத ெதா2 கிழவ, ேமக6 க&2
க&டாக தவதாெலன அடத மயி", பிைற தி6க?" ெவஃ>" Pத/", நீல
கவிழிF", தன ெவணைகF", பவள இத", >யி

>ர/", மயி

ைடய இளைமF" அழ>" ஓAகிL" கனிைய மண>6 ெகா2ைம நம
நா&0

ம

கிடகிற . அேதா! ெப ெத)வ" க லா? மணா?

நைடF
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இெகா2ைம >றி
எ9

வி

எAத ைகF" ஓடவி ைல. ெப ெகாைல? ெப ெகாைல?

வி ேமேல ெச கிேற.

ம9மண"
“நாயகி இறதா

எ ெச)வ ?” எ9 சில ேக&கிறன. “நாயக இறதா

எெச)வ ?”' எ9 ேக&பாாி ைல. இரடா ைற மண" ேவ2ேம

அ"

மண(ாிைம இ பாலா>" இத ேவ2". இரடா ைற மண"
ேவ2வதி ைல எேற யா ெசா ேவ. ஒைற ஒதிFட காத ெகா2
ஒவ மண3 ெச)த பிைன, ம;ெறா ெபைண அவ மண3 ெச)வ
எ;9>? காத

ஒவாிட" நிகேமயறி ம;றவாிட" நிகழா . காதலா

வா)க$ெப;ற மைனவி, இ.யி

றக ேநாி.", அவ: காத

நீ6>"? ெகாAந காத/" அதைமயேத. ஆதலா , காதலா

ஒைற

எ6ஙன"

விA6க$ ெப;ற

ஒதி இற$பி." ஒவ ம9மண3 ெச)ய ேவ2வதி ைல. அ5வாேற ஒவ
இற$பி." ஒதி ம9மண3 ெச)ய ேவ2வதி ைல. மைனவி உயிட
இக, ேம/" ேம/" ஆடவ மண3 ெச)வ
ஈ2 விாி 

ெப6ெகா2ைம. அைத$ ப;றி

ற ேவ2வதி ைல.

Hறனைடயாக இ6> இரெடா >றி$H$ ெபாறிக வி"Hகிேற. திமண"
ஓரா2 ஈரா2>:, மைனவி மாிதா , பி:ைள$ேப9

நடத உட அதாவ

கதி, இெனாதிைய மக மணகலா". வய
இழத பி, மைனவி நைசயா
ஒதிைய - அதாவ

தித ஒவ, மைனவிைய

இட$ப2வேன , அவ த வயதி;கிையத

கணவைன இழத ஒதிைய - அவ?" வி"பி - மண

ெகா:ளலா". அ6ஙன3 ெச)யா , கிழவ கனிைய க&2வ
எ5வயதி
அ ல

எநிைலயி

ஓ >ேம

மண3 ெச)
இத

ெகா:ளி.", வய

டாெதப

டா . இவ

ேவ;9ைம நா>

கவனிகதக .

ெகா3ந
ெகா3ந
ெகாAந எபத;> ெகாAெகா"H ேபாறவ எப ெபா:. தா ;றி
ெகா:ள தக ெகாAெகா"H இஃ எ9 ெகா0 ெதாி ெகா:?த ேபால த
னிய H>ாிய ெகாAந இனாெனன ஒவைன ெதாி ெகா:?" ெபா9$H$
ெபணி.ைடயதா யித ேவ2". ெப பிற வள க வி பயி9
ேதசி அைடவ

எ;9>? ஒவ.ட வா

ெப9த;கேறா? அ$ேப;றி;>ாிய வாைக
கவைல ெச/திேய தீத
நாயகனாக வா)$பேன

தா)ைம$ ேப9
ைணைய ேத2வதி

அவ:

ேவ2". வாைக> ந;9ைணயாகாத ஓவ
ெபணி வா( >ைல ப2வ

திண". அ$ெப,
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ெச வதி; சிறத சீமா&0யா யிதாெலைன? க வியி; சிறத கைலவாணியா
யிதாெலைன? அழகி; சிறத அண6கா யிதாெலைன? ந ல கணவ
வா)தா இைவெய லா" அவ?>$ பயப2". வா)கவி ைலேய
இைவகளா ஆ>" பய ஒ9மி ைல. ஒதியி வா( ெச வ" அவள
நாயகேனயாவ.
நாயக எவ?
நாயக விைளயா&ட ல; பாைவய ல; இறி
அவ எ9" நீ6கா

நாைள ஓழிேவான ல.

ஒறியி$பவ; வாைக

வாவி

ைணயா

யி$பவ. இதைகய ஒவ, எ லா வழியி/" நாயகிFட இையதவனா
யித

ேவ2மேறா?

அதைகய நாயகைன ெதாிெத2>" ெபா9$H எவைடயதாயித
ேவ2"? தா) தைதயா ெப=>ாிய நனாயகைன ெதாிெத2$பதி
ைண Hாியலா"; கவைல ெச/தலா". அனா
ெபணி.ைடயதாகேவ இத

ஆத ெபா9$H$

ேவ2". இ

ந" நா&டா பல>

விய$S&2". “ெபணா Hஷைன ேத0 ெகா:வ ?” எ9 அவ எ:?வ;
நைகயா2வ. “Hஷ.ட நாைள வாழ$ேபாகிறவ யா?” எ9
எ:?ேவாைரF" நைகயா2ேவாைரF" ேநாகி ேக&கிேற. ேகவல" நைக,
Hடைவ தயன வா6>வதி தா) தைதயா மகள வி$ப" ேக&கிறன.
இைவக&>$ Hத வியி கைத ெதாி ெகா:ள வி"H" ெப;ேறா அவ:
வாவிKேட ெந0 " உயிராக கல வாழதக நாயகைன$ ப;றி தானா
ெபணி கைத ெதாி

ெகா:வ

இழி(? பைழய கள( மண" வழகி

இ லா ெதாழியி.", அத;>ாிய அக அறி( ஊ;9 V ப0." அத.ைடய
ேபாைக யாத

ப;றி ஒA>வ

ந ல . திமண > னேர ெப,

நாயகைன$ ப;றி ெச5வேன ெதாி ெகா:?மா9 ம;றவ ய/த சிற$H.
பி ஒஓ9 ெதாியாத ஓவ பகதி ெபைண திeெரன அம வ
அறம9. “ெபைண$ ெப;ற தா) தைதய>$ ெபா9$ பி ைலேயா?” எ9
சில கதலா". ெப;ேறா>$ “ெபா9$ பி ைல எ9 யா

ேற.

அ$ெபா9$Hட ெபணி வி$H"
உ:ளகிடைக.

என

க&2$பா2களா

ெபாதா மண6க:

ட

ேவ2 ெமப
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சாதி க&2$பா2, சமய க&2$பா2, ெபா: ேவ&ைக தயவா;றா
எ ைணேயா ெபாதா மண6க: நைட ெப9கிறன. க&2$பா2க?>
க&2$ப&2 எ ைண நா: உயிவைத ெச) ெகா0 $ப ! க&2$பா2க:
எெனன ெச)கிறன! அேதா! விாிகி; ெப>". ெப;ேறா" ெப="
வி"பாத இடதி/" மண" நிகAமா9 ’க&2$பா2' ெச)கிற ! க&2$பா&2>"
க@0 வழக >" என ஆ;ற ! என ெபைம! அ3சா ெந3ட க&2$
பா2கைளF" க@0 வழக6கைளF" உைடெதறித ேவ2".
மன ெமாறிய மண"
சில இட6களி

@ட$ ெப;ேறாாி வி$ப  கிண6க, எ ைண$

ெபமணிக: கணீ உ>

மண3ெச)

ெகா:கிறன. ெப மன6

ெகா:ளா மண" மணமா? எ9 வின(கிேற. திமண" எப
இைசயா? பதரா? மாைலயா?

நைகயா?

&டமா? விதா? மன" ஒறாத இடதிேல

மணேம ? மகிேவ ? நாயகி நாயக மன" ஒ9வேத மற

மறலா>".

அதலா , ெப த க  கிையத நாயகைன நணேல ெபாத".
ேசாதிட"
கள( மண" இற ப&ட பின தா) தைதய ேசாதிடதி வழி$ ெபாத6
க2, பி:ைளக&> திமண3ெச)

வதன. இஃ

இ." நைடெப;9

வகிற . ேசாதிட வழி >றிக$ ெப9" ெபாதைத யா

றவி ைல.

ேற. ேசாதிட பிைழ படலாமேறா? கணித"

ேசாதிட" பிைழெயன(" யா
தயவ;றி

ைற

பிைம நிகழலாமேறா? ேசாதிட ட - ெப;ேறா ஆரா)சியட

- ம;றவ உதவிFட - ெபணி வி$ப" ேதைவ எ9 யா ெசா கிேற.
0H ெபணி வி$பைத ஒ&0 யதாயித ேவ2" எப என க .
ெகாAநைன ெதாிெத2த
ெகாAநைன ெதாி

ெகா:வதி

ெப=>$ ெப" ெபா9$H உண2. “மக:

எ.3 ெசா />ாிய ெபா?ைடய ஒவைன$ ெப ெதாிெத2$ப
ெபாத". நீட நா: தன> ெதாித ஒவைனேய ெப கதி; ெகா:வ
நல". திeெரன வ" ஒவன ெச வ" - க வி - உட;க&2 - தயவ;ைற
க2 ெபமக: மய6கலாகா . நாளைடவி அவன வழக ஓAக"
தயவ;ைற கவனி , அவ: த மனதி

ெதளி(ெபற

ேவ2". தா)

தைதய வாயிலாக(", ம;றவ வாயிலாக(", ஒ /"வைக ேநராக(" அவன
ெசயைல$ ெப கவனி வர

ேவ2". ெவ96 காமகிளசி> எளிவ ,
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திeெரன ஒவைன ஒதி ஏ;ப

பிைன$ பிாிவி;>" பிற இட>6கா

ெகா:வதா>". பிைன வாவி , எதைகய இைடL9" ேநராத வழியி , அவ:
தன>கத வாைக

ைணைய ேத2வ

அ0ைம$ ப&2$ ெப, ேச;றி

விவ

அறி(ைடைம. இழித காமC&0;>

அறியாைம.

நாயக எறா , காமேவ&ைக தணி$பவ எ9 ம&26 கதலாகா .
ஒதியி தா)ைம நிைல>

ைண நி;பவ.", ந;பி:ைள$ ேப;றி;>

தைதயாயி$பவ." நாயக எ.3 ெசா;> உாியவ எக. பி.லகா>
தைதயாமா9 ஒவைன தன>ாிய கணவனாக ேகாட ெபணி கடைம.
தைதயா>" நீைம அவபா இகிறதா எப ெபாி 6 கத;பா;9.
நாயக இய
வய

ஓ9 தவிர, பிறவ;றி

ஓத ஒவைன நா2வ

ஏற>ைறய எ லா

9களி/" ெப தைன

சிற$H. “ஒத பH" ஒத நல." ஒத அH" ஓத

ெச வ" ஓத க விF" உைடயரா)* * *”- அபினா." >ணதினா."
க வியினா." உவினா." திவினா." திாிவிலா ஒவ ஒவாி* * *' “எகால " எ5விட " ஞானதா." ஒAகதா." ஆ:விைனயா."
ெபாளினா." ெபாவில தாேன எப . இவ?" அனெளனேவ, இவ"
ெபாவிறதா ெரபைத$ பய>"'- என வ*உ6 களவிய

உைரயாசிாிய

ெமாழிகைள காக.
ஒத க வி
இபாலா>" த
பிற ஒ வர

ஓத க வி ேவட;பால . ஒத க வி இ லாத இட $

அாி . ஈ2 ஓத க வி எப

ஓத ஏ&2க விையF" அ9;

ஓத ப&ட க விையF" அ9. பிைன எ ? க வி>ாிய பயனிைலைய எக.
சில இட6களி
அக வியி

நாயகி இைச க வியி; சிற

விள6>கிறா:. நாயக

Cயமாயிகிறா,; அைத ெவ9$பவனாF" இகிறா.

நாயக.> அக வி யி லா ெதாழியி.", அைத ெசவிம2  திைள>"
அறிவாத

அவ.கித

ேவ2". இ ைலேய

Hலைம நிர"ப$ ெப;ற ஒதி, அ$Hலைம சிறி
ஒ;9ைம நிகத

ெப6 கவைலேய. இைச$

மி லா ஒவைன மணதா

மன

அைம. Hறனைடயாக சில இட6களி , சிலேபா , ேவ9

ைறகளா ஒ;9ைம நிகழலா". பலதிற க வி ைறகளி இ பாலா>" ஒத
Hலைம இத சமய > உத(வதா>". இநாளி நாயகமா: பல
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க;றவராயிகிறன. நாயகிமாேகா எA

வாசைனF" கிைடயா . இ5

விவ>" அறி( ஒ;9ைம எ6ஙன" நிகA"? அறி( - மன" - உட
திற ஒ;9ைம இபாலா>" இத
ஓத க வியா>".

எ."

சிற$H. இ5ெவா;9ைம> அ0$பைட

ஒத ஒAக"
ேவ2". ஓத ஒAக"

க வி அறி(ட இபாலா>" ஒத ஒAக" இத

ஓத அH நிகழா . ெபா)யனிட" ெம)ய: சி>வ ",

இ லாதாாிட

ெகாைலஞனிட" அ: கனித அகைடயா: அக$ப2வ " மா9பாடாக 0த
இய H. அதலா , ஓத ஒAக" இபாலா>" ேதைவ.
நாயக, நாயகியிபா
அவபா/" இத
ஓAக" அவ:பா
ந லேத.

எ5ெவாAகைத எதிேநா> கிறாேனா, அ5ெவாக"
ேவ2". அ5வாேற நாயகி, நாயகபா

இத

எதிேநா>"

ேவ2". ெச வ" பிற(" ஒதித/"

உட; ெபாத"
சில இட6களி

எ லா" ஓ " உட நல ஓ5வாம

இ>". உட

ஓ5வாைம, பிற ஓத நிைலகைளF" சிைத>". இ திமணதா

நல

ெம)$பய

விைளயா . க&2" அழ>" திர2, அெதன$ ெபாF" இள6 கனிைய, உட
நல ெபறாத ஒ “ேதைர: மணதா
இ லாத இட

மன ஒ;றைம நிகA6ெகா

அறி( ஒ;9ைம ஏ ? உட

- மன" - அறி( - எ." @9"

ஒைம$ப&ட வாேவ அH>ாிய இ வாவா>". உட
ஊ;9 எ9 ற மிைகயாகா .
ேநாயாளாிடதி
உட நல மீ

மன ஒ;9ைம

நல எ லாவ;றி;>"

எசாிைக
ெபாி 6 க  ெச/த

உ2. அவ விைலயயத ந லாைடயா
மய>வா்; ஏ9 ேபா

ேவ2". “நீ9Sத ெந$Hக:' சில
த" Hைரைய மைற

உலைக

ெசய;ைக நைட நட 6 கா&2வ, க வியி/"

ெச வதி/" பிறவ;றி/" ெப>ைடயராF" இ$ப. இ5வள(ட அவ:
கன

@2 ெகா0>". இ ’நீ9Sத ெந$Hக'ளிைட எவராவ

அ=கலாமா? அ=கி ெந$H எ ெச)F"? அ=>ேவாைரF" அவ வழி
ேதாற கைளF" அகன
வி"H" ஒவன

உட

எாி>". அதலா , ெபமக: தைன மண3 ெச)ய

நலைன$ ெபாி 6 கவனி$பாளாக.
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இநாளி

எ ைணேயா ேநாயாள ெசய;ைக$ Hறேகாலதா

த" Hைண

மைற $ பிேன ெப=லைக எாிகிறன. இவ, தா" ெக&ட

மறி$

பிறைரF6 ெக2கிறன. இ$பாவிக&> இ$ெபாA :ள நரக >ழிக:
ேபா ேமா? H

நரக >ழிகள லேவா ேதைவ? ெதாA ேநா) அ ல

காச" தய ேநா)க?ைடயா திமண3 ெச)யாம$ப

>kடேராக",

ந ல .

இேநாயின எ ைண க வி, ெச வ" உைடயவராயி.", ெபமக:
இவைர$ ெபா&ப2தலாகா . ெவ:ைள - ெகா9> - ேமக" தய
ேநா)க?ைடயவாிட " ெபமக: மிக எசாி ைகயாயித ேவ2".
இவ ெபாிய ’நீ9Sத ெந$Hக:'. இவ ேநா) இவட ஓழிவதி ைல. இவைர
மண>" ம6ைகந லாாிட " ேநா) ெதாட". ேநா) இவ அளவி/" நி லா ,
இவ வயி;றி பிற>" பி:ைளகைளF" ப;றி அாி>". பிேன ெகா2 ேநா)
வழி வழிேய பட ெகா0 ெகா0யாக வள".
ெப ேநா)களா

X0க$ப&ேடா>$ பி:ைள ெபற

அாி . பிற$பி.", அ

>டாக(" ேவ9 பல ஊ9 உைடயதாக(" பிற>". இெகா2ைம>
காரணனாF:ள ஒவைனயா ஒதி மண$ப ?
ேநா) தைமைய அளதறிF" அ;ற
ேநாயா

ெபமக: ெப;றித

ேவ2".

X0க$ப&ட ", கAவா) ேத23 சில, ெகா:ைளயினி9"

பிைழ$ப 2. அவைரF" ம வைர ெகா2 ேசாதி உைம ெதளிவ
ெபணினதா ெப6கட. யாடாயி." ேநாயி ெவ"ைமF" S" HA("
மைற ஓஒளிதி>". ெபேசைக ேநத " மீ2" ேநா) ெவளி$ப2".
அதலா , எகாரண" ப;றிF" ேநாயாளிைய$ ெபமணி மண3 ெச)யாெதாழிவ
நல. எ ைண க:ள ந /ைடயா Hைண @0$ Hைக$பட" எ2த.$பி$
ெப=லைக ஏமா;9கிறன! Hைக$பட கா&சியா/" ெபமக: ேமாச"
ேபாதலாகா .
>0 தயன
ெபமணி >0யைர மண3 ெச)த/ தவ9. >0யா ெதாடகதி நர$H
கிளசி உடா>". அதனா அவ ெப விைளயா&0 @>வ. நாளைடவி
அவத" நர$Hக&2 >ைலF". அதனா அவ திeெரன அகாலதி
நH3சகராவ. Hைகயிைலைய அமிதமாக ெம /ேவா, கா$பி ேதயிைல ெகாேகா
தயவ;ைற அமிதமாக அ
0F".

ேவா தயவ நிைலF" இ5வணேம
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தீேநா) - >0 - தயவ;றா விைளF6 ேக2க: உயிகைள வழி வழி அட
ெதாட" எ9 ஆரா)சியாள கட உைமமீ ெபமக: கதிதி
கடனா;9வ அறி(ைடைம.
திமண > விலகா>" ம;றவ
காக, பகதாைர ஐF9ேவா, னேர ஒதிைய மணதவ, ேசா"ேபறி,
த

ைவ  திபவ, இனவரன பிற" திமண > விலகானவரேச.

ெபைமைய வி"பா
ெகா2தா

ம&26 ெகா2, ’இ5வள( ஆயிர"

ெபா& காத

ெபைணெகா:ேவ' எ9 ெசா ேவா." விலகானவேன.

எைன? அவன

காத

ெபாைள$ ப;றி கிட>ேம யறி$ ெபைண$

ப;றி கிட$பதி ைல. ேம/" அனா ெபாளி ெபா&2 ம;ெறா
ெபைண நா0." நா2வ. இ நாளி ெபா: மண6க: பல நைட
ெப9கிறன. இ" மண6க: அப;றனவா". ெப வாவி;ெகன$ ெப;ேறா
அபா

ெபா: ெகா2கலா". அ

ேவ9. ெபா&> தைம அளி ,

’இ5வள( ேவ2"' எ9 வF9 வ

ெபணி Pைம Fண

மண3

ெச)வதாகா . ஆகேவ, அதைகய ஒவ." விலகி;> உாியவேன.
Hற6ெகா2 அளதறித
த மதிFைடய ெபமணி, ஒவன
அள

உணரலா". க, நா, விர

Hறேதா;ற6 க2, அவன

தயன ஒவன

உட

நிைலைய

நிைலைய

ெச5வேன அறிவி>". >0ய> க சிவதி>". ேநாயாள> அ
ம3சளாயி>". நாவி/" விர/" ம3ச: படதித ேநா)> அறி>றி.
உட நல.ைடய சில, ேநா)வா)$ப2" ேவைளயி

இேதா;ற" ெப9த/2.

இவைர ேம; ேபாதவ &டதி ேசத
டா . எ9" ேநாFைட
யாாிட $ ெபமக: மிக எசாிைகயாயித த;கா$பா".
சி;ப G
நம நா&2 சி;ப G களி இரெடாைற ஒவ W&0 இளைமயி
அ0ேய ஒேபா பாத ேநத . அG களி பாைவக: ெச க;>ாிய
இய க: ெசா ல$ ப&2:ளன. அவ;றி ெப ஆ உட; ெபாத" ேபசி
யித கேட. இ$ெபாA அஃ ஈ2 நிைனவி;> வகிற . அ ப;றி
இ6> இரேடா உைர பககிேற.
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ெபணி ைக கா
ஓதிதா

விர களி அள(, ஆணி ைக கா

உட; ெபாத" இ>". சிறி

இகலா",; அதிக" நீ0த
அளவி >ைறதி>ேம
G க: 9கிறன.

விர க?ட

ஆமக.> நீ2"

டா . ெப விர கைளவிட ஆ விர க:

உட;ெபாத" இத

அாி . இ5வா9 சி;ப

சாதி தய ெகா2ைம> அ3தலாகா
நம

நா&0

சில ஒைம மன$ப&2", சாதி தய க&2$பா2களா

ெவளி$பைடயாக மண3 ெச)ய ம9  கால6 கழிகிறன. இ ெபாதிய
அHமண" எபதி ஐயமி ைல. ஆனா இதனிைட கரவிகிற . கர(
டா . உலகி ச&ட6க?" விதிக?" பல இத இய H. அைவ க&> தா)
தைதய இண6கி நடதாலறி அவ>$ பிற>" பி:ைள ந வா(
ெபறமா&டா . பி:ைள நல கதி, இவ" தம

மனமிைசத மண >

ச&ட$ப0 எச@க" இட தகிறேதா, அச@கதி

ேச

மணவிைன 0$ப

நல". இ6ஙன" அவ ெச)யா , சாதி க&2க?> அட6கி ஒ 6கி வா ,
பி:ைள> “

தி$ பி:ைள”: எ." பழிைய ஏ மத

$ பழிFடாகா ைறயி
ஹி

தாF" தைதF" நட$ப

ேவ2"? பி:ைள

அற".

மத க&2க:

ஹி மததி சாதி ச@க க&2$பா2க: பலபட கிடகிறன. க&2$பா2க:
பல நமண6கைள ெக2கிறன. மன" ஒற$ெப9" ஒதிF" ஒவ."
வி$பவழி மண 0தைல த2>" க&2$பா2க: இய;ைக ெசெநறி>
அர ெச)வன ஆகா. அைவகைள உைட ெதறிய ேவ2வ அறிஞ கடைம.
இகால ஹி மததி /:ள சில @ட க&2$பா2கைள ெதாைலகேவ அறிஞ
சில ஆாிய சமாஜ", பிரம சமாஜ" தயவ;ைற கடன. இ

நி;க.

ஆ மகளிட" எசாிைக
ெபமக&> ஓ எசாிைக பக

இ$ப>திைய இ5வளவி

0கிேற.

அஃ , எ லா வழியி/" ஓத ஒவனாயி." திமண > ன அவ.ட
ஒதி 2தலாகாெதப . அH$ ெபகா
2த நிகத வ ல >றிக:
ேதாறி." ெபமக: அைவகைள அறிவா அடக யல ேவ2". அடக
அாிதாயிகலா". அாிதாயி." ேசாதைன> இடதரலாகா . பைட நாளி கள(மண காலதி - வா)ைம, கட(ளாக$ ேபா;ற$ ப&ட . பிைன$ ெபா)F"
வA(" Hகலாயின. ஆதலா , காலநிைல யனி நட>மா9 ெபமணிகைள
ேக&2 ெகா:கிேற.

0 கலவி நிகதிய பிைன திமண6

டாெதாழிF
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ேம

எ ெச)வ ? ஆமக மண" நிக வா எபத;> என உ9தி?

இ >றி

இகால$ ெப=ல>> விாி(ைர

றேவ2வதி ைல.

உலக" ஒ>ல"
திமண P&ப6க: பல உ2. அவ;9: ஒ9 உலக" ஒ>லமாத;>
கா ெகா:வ . மக: இய H ேச வாவெதப உயி Gலா கட
உைம. இ ேசைக ெகேற Hனித காத இய;ைகயி அைம :ள .
காத

ேசைக >2"பமாகிற . ேசைக >2"பதி >றிேகா: ஊளரா),

ேகா&டமா), வ&டமா), நாடா), உலகா) விாி
காத

ெபாத

ேவ2ெமப .

ேசைக எ. திமண", உலக" ஒ>2"பமாக அதாவ

ஒ >லமாக

உணரதக . இ ப;றிய விளக" ஈைட>

விதி2வெதப
ேதைவயி ைல.
ம;ெறா பாதி

ஒதி ஒவ.ட வாதலாவ , தன>ாிய ம;ெறா பாதிைய த.ட
ெபா வதா>". அ5ெவாபாதி எதைகயதாயித ேவ2". அ
ெபாதியதா) இத ேவ2". ெபாதிய பாதிைய ேத0$ பி0த
எளித9. அாிதி யேற." ெபமக: தன>ாிய ஒவைன$ ெபற ய வ
அவள கடைம. உட - மன" - அறி( எ." @றா." ெபாத" ந >"
இபாதி, அபா

பிணிக$ப&2, இைமெகட ஒைம இப6

வாவத;> கா ெகா:வ

&0

திமண". இதிமண" ஓ6>க.

பகிய ேநாெக." பாச தா;பிணி
ஒவைர ஒவத" உ:ள" ஈாதலா
வாிசிைல அண/" வா&க ந6ைகF"
இவ" மாறி$H கிதய" எ)தினா.

- இராமாயண"

------8. இப வா'
(W2 – ஒA6>ப&ட இ லற" W2 – சி;றிப" ேபாிப" – காத
இர2> :ள ேவ;9ைம – காத

வா( – காம

காம" –

&ட" – உைம காத

கலவி – காம C2" ஆ மக?" – கிலதி அைம – காமதா

விைளF"

ேக2க: – ேசைக காலவைர –மன அடக" – ஒதைல ேவ&ைக – வ
– அH

ட

–

ட

– ப2ைக அைற – வா(" கலவிF" – மைனவி, தா),

உடபிறதவ:, மக: –உலகிய/" கட(: நிைலF" – க வி நீ>" வய

–
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ெபணி ெத)வ கா&சி – இய;ைக வழி இைறவைன காட
ெபணாத

– ஆ

– கலவி எசாிைக – ெபாதா நாயக – கணவ அயாயி –

ேநாயாளினாயி – வவா)ேக;ற ெசல( – அ:வளக அற3 ெச)த
ஐFற

ெக2வ

–

கா&26>றி)

இைறகேளா 0ைசத இப"
இபேதா 0ைசத வா(

- வெறாட

அதண நிைல
திமணதி பின இவ

&2றவா , வா( அ"Hகிற . இளைமயி

இவ" “வா( வா(” எ9 க;9" ேக&2" வதைத இ$ெபாA
நிகசியி

அவ

காகிறன . இ வாைவ இவ" ஒA6>பட நடாதிவாி,

அனா த"பா/:ள ெபாறாைம அவா ெவ>ளி தனல" தய >;ற6க:
ப0$ப0ேய நீ6க$ெப;9, அ5விடதி

ெபா9ைம அடக" அH அ: தியாக"

தய >ண6க?;9, அதண நிைல எ) வ. ஆகேவ, திமண6
வாைவ ந வழியி

நடாதி$ ேப9 ெபற ேவ2வ

தைலவிF" தைலவ." வாைவ ெநறிய லா ெநறியி
வாவா

தைலவி - தைலவா் கடைம.
நடாதினா

விைளயதக பய விைளயா . அனா தீெநறியி

இ லறைத$ பழி $ ேபசி, அ6>" இ6>" அைலவ
இ லற",W2ேப;ைற அளி>" எபதி

&2"

திமண

வா( நடாதி,

அறியாைம. ஒA6> ப&ட

ஐயமி ைல.

W2
’W2’, ’W2’ எப

தனி

ஓ எ ைல>: க&2$ ப&2 கிட>" ஒாிடம9.

அைத$ப;றிய ேபேச ேவ2வதி ைல. திவ:?வனா $பா
றினாேரயறி நா;பா

றினாாி ைல. ’W2 ' இபதி/" அறதி/"

நில(வ . W&ைட தனிேய பிாி
W2 எ. தமிெசா

இட$ப2ேவா ப2க.

வி2 எ." விைனயின0யாக$ பிறத ெதாழி;ெபய.

க&2 (பத") வி&ட இட" W2; அதாவ

க&0னி9" வி2தைல அைடவ

Wடா>".
ஒதிF" ஒவ."

0 வாA" இட" W2 எ9 உலக வழகி

ெசா ல$ப2கிற . இ6> W2 எறா

எைன? அத P&பைத ஓத
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ேவ2". W2 எப

ஓ எ ைலய9; க&டடம9;

ைரய9; அஃெதா

ப$ ெபாள9 . பிைன எைன? க&2 நீ6கி இப" நிகA" இட" Wடா>".
ஒதிF" ஒவ." அபா
க&2:ள இடதி

விA6க$ ெப;9 Pக" இபதி

க&ேட ?

பமேறா விைளF"? க&0 லா இடதிேலேய இப"

விைளF". க&0னி9" வி2தைல அைடF"ேபா
இ5விபேம W2ேபறா>".

விைளவ

இப".

ப நீக" இப ஆக" உ;ற இடெம லா" Wேடயா>". இ5(லகி
பமிறி இப" நில(" இட" ெப;ற ’W2' எ." வழ>, A ப
நீக" A இப ஆக" உ;ற நிைலயாகிய W2 எ." தைமயினி9"
பாிறத ெதக.
ெபணிபைத ’இப"' எ9
2". ஈ2 “இப"” எற

கத

9வ

A உலகாயத ெகா:ைக எ9 சில

ெவ96 கலவிைய ம&26 >றி$பத9. அ

கலவிFட பிற(" ேசத ஒ9. ேதாறி மைறF" இப" ெபாி 6 கலவியா
விைளவதா>". அழியா இப" ெப ஆ ெம)F9 Hணசியா ம&2"
விைளவத9. இ$Hணசி கடத ஒ நிைலயி
2வ அ5விப". அழியா
இப ஊ;ைற திற>6 கவி, ஒதி எப

ெபாி " உனதக . இ

க $ப;றிேய உ)யவதேதவ நாயனா எ." தவஞான ெச வ",
ெப;றசி; றிபேம ேபாிப மாய6ேக
;ற வ"பாி தீபற;
ைளயா

மாையெய 9தீHற

எ9 அளி$ ேபாதா.
அழியா இப$ ேப;ைற அைடயேவ ஒதி ஒவ.ட

0. வாகிறா:. அவ:

வாAமிட" ’W2’, ’W2' எ9 வழ6க$ப2கிற . ெப ெத)வ" உைறF" இட"
Wட லா

பிைன எனா>"? ெபணி லா W2 Wடா? அ

கா2; 2கா2;

நரக". W&ைட இப ஒளி Wமா9 ெச)F" ெத)வ மணிவிள க லேளா ெப?
அ5 விளகி லா இடதி

ப இளேறா C

ெபணி ெபைமைய எென9 ேபவ ?
அH" அற." உைடதாயி இ வாைக
பH" பய." அ .

கிட>"? அதைகய
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ைவய : வாவா6> வாபவ வா.ைறF"
ெத)வ : ைவக$ ப2".
- திவ:?வனா.
மைழதிைள> மாடமா) மாபைமத கா$பா)
இைழவிைள> நிறிைம$பி எனா" - விைழதக
மாட மைனயாைள இ லாதா இ லக"
காட; காியேதார கா2.
- நால0யா
…. பாெழா>"
- நாமணிக0ைக.

பHைடயா: இ லா மைன

இ லா: அகதிக இ லாத ெதாறி ைல.
இ லா?" இ லாேள ஆமாயி - இ லா:
வகிடத மா;ற ைர>ேம அ5வி
Hகிடத Vறா) வி2".
- ஒளைவயா
என வ*உ" ஆேறா ெமாழிகைள ேநா>க.
ஒதிF" ஒவ." வாA" இட" Wடாக ேவ2ேம , அவ வா( இபமாயித ேவ2". இவ மா&2" ெபா) ெபாறாைம தயன இதலாகா .
இப Pகசிைய தைகவன ெபா) ெபாறாைம தயன. இைவ யி லாத
உ:ளதி இப" ஊ ெகாேடயி>". இ5விப ட வாவேத
இைறFட இைய

வாவதா>". இப" ேவற9; இைற ேவற9.

இக $ ப;றிேய, “இைறகேளா 0ைசத இப"” எறா ந" வெறாட$
ெபதைகயா. இ5விபேதா 0ையத வாேவ மக&>ாிய வாவாகலா,
“இபேதா 0ைசத வா(” எ9 அவ பி."
வாவின>
எநா?"

ப" உ2ெகா ! அவ>

றலானா. இதைகய
ப" இ ைல. ’இபேம

பமி ைல' எறா அ$ப வாமிக?".

இைறவ நிைறைவF" - அவேனா 0ைய :ள இபைதF" - உணர
ஒணாதவா9 தைக நி;பன ெபாறாைம தய தைடக: எ9 அ0க0
இG;க Pவ9 வகிேற. அவ;ைற$ ேபாகி இைறFட இையத நிைல
&2வ
விாி 

இ வாைக எ9 இG

“இைறவழியி/", “இய;ைகயற”தி/"

றிF:ேள.
காத
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திமணதி

ெப9" வாைகைய இைறFட இையத இப வாவா>த

எ6ஙன"? அத;>ாிய ைறக: எெனன? விாிவ3சி மிக கமாக சில
ேமேல ெச கிேற.

பக

நில(த

ேவ2". காத

&2".

தலாவ

இவபா/" காத

ெபநிைல

காதலாவ

தைலவி தைலவ>: நிக" கட(: அH. தைலவி, தைலவைன

கட(ளா ேகாட/", தைலவ, தைலவிைய கட(ளாக ேகாட/" காதலா>".
கட(ளாவ எ லாவ;ைறF" கட நி;ப . தைலவிF" தைலவ." தா" வி"H"
ெபா:க?: த" ேமா2 ஓ$பாகவாத உயவாகவாத தாமறி$ பிறி ெதாைற
காணாத ஒ ெப" நிைல காத . இகாதலா விA6க$ ெப;ற தைலவி>
தைலவனி/" கடத ெபா: ஒ9 ேதாறா . அ5வாேற தைலவ.>"
தைலவியி." கடத ெபா: ஒ9 Hலனாகா . இநிைல ெப9ேவா> டா
ஒAக" இய பி நிகழா . இ காத நிைல எ)தாதா காம வா)$ப&2 வாைவ
>ைல  ெகா:வ. ஆகேவ, தைலவி தைலவ வா(, காத
யித

வழி இய6>வதா-

ேவ2". காமதி வழி அ5வா( இய6>தலாகா .

காத ; காம"

காத

எைன? காம" எைன? இர2>" ேவ;9ைம உேடா? உ2.

காத ஓாிடதி ப0த ேவ&ைக. அ தைகய ேவ&ைக பிறிெதாறி
காம" பல இட6களி ேதா9" வி$ப".
காத

மாறாத ; காம" மா9வ . காத

ப". காத

கட(:; காம" ேப). காத

நிகழா .

இப"; காம"

அெப. தைமயினி9" பிற$ப ; காம" அவாெவ."

ெவ"ைம யினி9" பிற$ப . காத , உடைல வள>"; காம", உடைல எாி>".
காத , உட

- மன" - அறி( - எ." @றி." ஊ2வி$ பா)

நி;>"; காம", உடலளவி

எA

நிைல

W ப2". காத , நா?>நா: ெப>

தைமய ; காம", நா?> நா: அ>தைமய .

காத

ெதா கா$பியனா, திவ:?வனா, இைறயனா, ந"மாவா,

மாணிகவாசகனா, அடா: தய அறிஞரா

ேபா;ற$ப2வ , விாி( அவ

அளிய G களி; காக.
காதைல$ ேபா;9 ெமாழிக?: சில வமா9:
க2ேக& 22யி ;றறிய" ஐ"Hல."
ஒெடா0 கேண Fள:
- தி>ற:
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>நா மலா்$ெபாழி Cதி ைல
தைன ஏதலேபா
வநா: பிறவ;க வாழியேரா
ம;ெற கமணிேபா
ெறாநா: பிாியா யிாி;
பழகி Fடவளத
வநா ணழிய அழ ேசா
ெமெகா ழிகிறேத.

- திேகாைவயா

ஆF ெதா9ெதா9" இப
த6க வி யா6கறி(
மாF ெதா9ெதா9" இப
த"வ:ள வாகழ க:
ேதF ெதா9;ெதா9" இப
த3ச ேத6>ழனி
ேதாயி ெதா9;ெதா9" ேநராத
இப3 ரதி2ேம.

- திதணிைக$ Hராண"

ெபண லதிைன$ ெபறாதவ மகவிைன$ ெபறாதவ
ெபண லதிைன$ ெப;றவேர மக$ ெப;றா
ெபண லதினா மக(ெப; றிைமF" ெப9வா
ெபண லதினா லறியேயா ெப9"ெபா ?ேடா.
o பிரேமாதர காட"
காம" அறிஞரா

V;ற$ப2வ . அV;ற க?: சில வமா9:-

மைனப> வாக மைனவிைய நா0;
ைனH> நீேபா; ழி ட வா6>"
கனவ ேபால கசிெதA மைப
நனவ ேபால( நாடெவா ணாேத.

- திமதிர"

ேபணா ெபவிைழவா னாக" ெபாியேதா
நாணாக நா= த".
- தி>ற:
ஊ ெளAத வெகA ெசதீ>
நீ& >ளி யலா> - நீ&
>ளி$பி.6 காம3 2ேம >ேறறி
ஒளி$பி.6 காம3 2".

- நால0யா

சிைறய ேடா ெசழி$Hன மி>ழீஇ

163

நிைறய ேடா காம6 காெகாளி.

–

மணிேமகைல

ெகாைலய3சா ெபா)நாணா மான ேமா"பா
களெவாேறா ேவைனய(3 ெச)வா - பறிெயா2
பாவமிஃ ெதனா பிறி ம; ெறெச)யா
காம3 க வ$ப& டா.
- நீதிெநறி விளக".
உ:ளி.3 &02 ண6 ேக:வியி;
ெகா:ளி.3 ச&026 >9கி ம;றைத
த:ளி.3 &02 தைம [தினா;
க:ளி.6 ெகா0ய காம தீயேத.

- கதHராண"

காமேம ெகாைலக& ெக லா6 காரண6 கேணா டாத
காமேம கள( ெக லா6 காரண6 ;ற ம3"
காமேம க:? ட;>6 காரண மாத லாேல.
காமேம நரக Sமி காணியா ெகா2$ப ெதறா.
திவிைளயாட; Hராண"
சில இட6களி

காம" எ.3 ெசா

காத

ெபா: பட அேறாரா

அள$ப&0கிற . ெசா ைல க2 எவ" ஏமா9த
ேநாக

ேவ2". காம", இப" எ." ெபா:ப;றி வ"ேபா , அைத

காத;>" ஆ?த

உ2. திவ:?வனா காமேக&ைட$ “ெபவழி

ேச;/" காத;றிறைத “காம $பா'/" ஓதியித
காத

டா ; ெபாைளேய

காக.

வா(

’காதெலன காமெமன எ லா6 கலவிதாேன’ எ9 ெசா ேவா@ள. அனா
காத;றைம Fணராதாெரக. திமண", ெவ9" ெப, ஆ ேசைகைய
ம&2" >றிெகா2 நி;பத9. அத.ட ேவ9 பல வா( ைற கைளF"
அ >றிெகா2 நி;கிற . அைவெய லா" ேசத ஒ9 காத வா(.
காம

&ட"

“கலவிெகேற ெப பைடக$ப&டா:” எ9 க வ

மடைம. தா)ைம

எ." ெபவா( ெப;9, எ லா உயிகளிட " அதாயH ெச/தி கட(:
நிைல ெப9த;>$ ெப பிறதா:. உயிநிைல தய ெம / அ$Hக:
பி:ைள$ ேப;றி;ெகன அைமக$ப&டன எ9 ேகாட ேவ2ேமயறி
அவ;ைற ெவ96 கலவி ெகன ேகாட பைட$H ேநாைக உணவதாகா .
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பி:ைள$ ேப;றி;> கலவி ஒ
வா( அட6>கிற

ைணகவி ேபாற . கலவியிேலேய ெப

எ9, அ>றிFட ஆ ெபைண ேநா>வ ",

அவெளா2 வாவ " நரக >ழியி Wவதா>". அ6ஙன" தைன நிைன
கலவியிேலேய கால6கழி>" ெப=" தன பிறவி$ேப;ைற இழ
H9வா:. இ5வா ெப ஈ&டேம காம &ட ெமக. ெபபிறவி ஒ
ெப" விAமிய ேநா>ைடய . அேநா>, காத

காத
வாவி
அ

வாவா

நிைறேவ9".

கலவி இ ைலேயா எனி , உ2 எ9 ெசா ல ேவ2வதி ைல. காத
கலவி ஒ சி9

9. காம வாவிேலா கலவிேய ெய லா". அத;>ேம

ெச வதி ைல. காதேலா, கலவி - பி:ைள$ ேப9 - ெகாைல கள(க: காம"

ெபா) தய இழி(களினி9" வி2தைல யைடத - யா என எ.3
ெசகற - தியாக" - அHைடைம - விேதா"ப - எ5(யிைரF" தைன$
ேபா பாத - பயகதா ெதா2 தய அற ைறக: பல அட6கி
இகிறன.
காத; றைலவ, தைலவி நலநா0 வாவ. அ6ஙேன காத; றைலவிF",
தைலவ நலநா0 வாவ:. ஒவ ேநாFறி ம;றவ" ேநாF;றா; ேபால
வ வ. இவ" ஒயி ஈடெலன வாவ. அவர

அH, வா(ட கல

நீ2 வளேத ேபா>". காமதைலவேனா தனலேன நா2வ. காமதைலவிF"
தனலேன நா0 நி;ப:. உட நலேனா ெபா: வளேனா 6கி இவ>:
பிாி( ேந". இதைகய அபி லா காம வாவிலா மக: Wவ ? சி9ைம!
சி9ைம!
உைம காத
உைம காத, த காதல.ைடய உட

நலேனா பிறேவா >றி.", அவ:

அவைன வி&2$ பிாியா , ஓறிய அபா

ெதா2 ெச)வா:. காதல

உயிநீ$பி." அவைன காத மறவா:. காத உ:ள :ேள காதலைன யறி
ேவெறன நில("? உைம காதல இய H" இதைமயேத. காத
ெவ9" விைளயா&ட9. காத , தனல நாடா
எதைகய தியாக >" உ&பட

எப

பிறநல நா0. உைழக

ணி( ஊ&2". உைம காத/> அறி>றி

இ ேவ யா>". இ காத வழி வள" இ வாைக, பிைன எநிைல
எ9 இய"ப/" ேவ2ேமா? ஆதலா , மக: காத
ெபாழிைட வா( நடாத யலேவ2மா? அ ல
ெவ"ைமயிைட Wழ யல ேவ2மா? எப
கலவி

&2"

எ." தைம$
காம" எ." எாிவா)

உன;பா;9.
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காத வா( &2" தா)ைம தய ேப9க&>$ பி:ைள$ ேப9 அ0$பைட.
பி:ைள$ ேப;றி;> கலவி ேதைவ. கலவிைய$ ப;றி சில உைரபகர ேவ2வ "
என கட.
உலகி

க வி ைறக: பல உ2. அவ;9: கலவி

இய;ைகயி

ைறF" ஒ9. இ க வி

உயிக: மா&2, நிகவ . அத;ெகன தனி க ^ாி ேத(

தயன ேதைவயி ைல. அதலா , இ >றி

விாி ைரத

அநாவசிய".

கயைம G க:
பல ைறக&> G க: இ$ப ேபால கலவி ைற>" G க: உ2.
அவ;9: பல கயவரா எAத$ப&டன. அவ;ைற ைகயா/" ெதா2த
டா .
ந மகளா எAத$ ெப;ற G க: வாவி;> ைண ெச)F". இளைமயி
ேநாிய ைறயி வாைவ ெச/தியவ> எG/" ேவ2வதி ைல.
அனாைர இய;ைக ெத)வ", வழிேய நடாதி ெச /".
காமC2" ஆமக?"
கலவி காமC&டா நிகழலாகா . காம C&2> எளியராகி கலவி Hாியா$
பயி;சி ஆமக&> ேதைவ. காமC&2> ஆமக: எளியராத ேபால$
ெபமக: எளிய ராவதி ைல. இதைம ெபமக?> இய பி
அைமதிகிற . உலகி நிைற எப ெபாி " ெப மக: உ9தியி
நில(கிற

எ9 ெசா வ

மிைகயாகா . இ$ெப&Hைடய மக:, நாயகைனF"

காம > இைரயாகாதவா9 காத

சிற$H.

நாயக வி"H"ேபாெத லா" நாயகி இடதரலாகா ; இட த வாி
ஆமக, உட/ர6 >றி, அகால தி

ஆ தைம இழ , பலதிற ேநா)

வா)$ப2வ. இ5வா9 ஒவைன ெக2கவா ஒதி அவைன மண3 ெச)வ ?
கணவ மைனவிைய அ0க0 கலவி> அைழத ெபதவ9. இ$பயி;சியா
ஆமகேன ெப ெத)வைத$ ேபயா>கிறா. ஒவைர ஓவ
வF9த வழி நிகA" கலவி ஒதைல காமதி பா;ப2". அதனா உட
நல" >9".
நாயக வி"H"ேபா ெத லா" நாயகி உட
இத

நல6 கதி, ம9  ெகாேட

அறமாேமா எனி , அஃ " அறமாகா . இைட[0 லா ம9$H
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ெவ9$பிவழி நிகவ . காத
வாரா:. இவ" ஓரளவி

வாவி

கலவியி

க&2$ப&ட நாயகி, இைட[0றி ம9

க  ெச/த

ந ல .

க வி அறி( ஒAக", ந லாாிணக", கட(ளிடதH, உயிகளிடதH,
தனிடதH, ெபாதிய உண(, ெபாதிய உைட தயன காமஎாி
எழாதவா9 மகைள கா வ". ’பி:ைள$ ேப;றி;> கலவி' எ." எண",
இவ பா/" பமரதாணிேபா

பதி

கிட$பி, அ5ெவண"

எ லாவறிைறF" ஓA6>ப2 ".
கில"
ஆமக.> உட;க&2, நல, வள, உர, அழ> தயவ;ைற ந >வ
அவன

கில". அைத நிைனத ேபாெத லா" அவ ேபாகி ெகா0தா ,

உட;க&2 தயன >ைலF", பிைன நர$H தளசி உடா>". நர$H
தளசி உ;றவனா
வைமயிைமயா

காம உணசிைய சிறி " அடக 0யா . ேபாதிய
அ5 (ணசிைய அவனா மா;9த/" 0யா . ெப

நிைன(றி.", அவ: ஒ ேப தயவ;ைற ேக&பி." உைட தய;ைற
காணி.", காமட தீயைன எாி>". எாியா
கலவிF" Hாித

இயலா , இயலாைமயா

தா>9" அவனா

ஆத

மன எாி(" அவ.> தணிவ தி ைல.

இ5வளேவா2 சனி அதீயைன வி2ேமா?
காமதா
சனி, மகன

விைளF6 ேக2க:
@ைளைய கலகி நிைனவழி>"; கெணாளிைய$ ேபா>";

காைத அைட>"; ெபாறி Hலகைள ஓ2கி$ பசிைய >ைல>". இவ;றா
அவ.> மல" சி>9"; மைட இ0>"; இம

எA"; பிேத9". அவ

கடைத உள9வ. உலக" அவ.> ெவ9$பாக ேதா9", அவ.>
அழகிைட அH ேதாறா ; இைசயி
இ.மா வணித

இப ேதாறா . அவ நிைலைய

ேவ2"? அவ வாவிழத பாவியாகிறா. இ ைண

ேக&0;>6 காரண" எைன? இளைமயி

ைமத தா ைவ அதிக"

ெசலவழிதேத யா>". காமC&2> இைரயா>" ெபமக: நிைலF" இ5வாேற
0F".
தா ைவ Wணி நிைனதேபாெத லா" ெசலவழி$பதா விைளF ெதா ைலக:
பல$பல. எப
ளி இரத" ஒ ளி தா வாகிற . இ5வாிய தா ைவ
ேசமி>" அளவினதாக உட வள அைமF". அ0ேயா2 தா ைவ க&2த/"
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டா . (இ ப;றி ன

றிF:ேள) அதனா/" சில ேக2க: விைளF",

ஓரளவினதாக - அ (" பி:ைள$ேப9 கதி - அபிைட - தா ைவ ெசல(
ெச)த அறி(ைடைம.
ேசைக காலவைர
தி6க?> இர2 ைற மைனவிேயா2 ேசமா9 நம
9கிறன; அதாவ
நா?" எ9 சில

நா&2 G க:

மாத$ S$H> ெனா நா?", Cதக" நிற பிெனா
9ப. மாத$ S$பி

Cதக வ0( நா> ஐ

சில> ஆ9 ஏA எ&2 நா&க?மா>", ந /ட

நாளி

நி;>";

ெபறாதா> இ.3 சினா:

நீ0>". உட நிைல> ஏ;றவண" Cதக ஒA> நி;ப வழக". அ நிற
ஒ வார"வைர கதாி>" நா&களா>". சில உட/> இ.3 சினா:
2த/2. ெபா வாக ஒ வார" >றி$பிடலா". அநா&களி இரெடா
நா: கலவி Hாி , ம;ற நா&களி

அைத விலகி வாவ

அறி(ைடைம. இ5

வழ>$ ப;றிேய, “மாத  கர2 ைற ம6ைகயைர$ Hணத
அPபவெமாழி எAத

ேபா/"!

தி6க?> ஒைற
தி6க?> ஒைற

ட
ட

எ."

சா/" எ9 பல அறிஞ றிF:ளன. @9
மிக$ ெபாத" எப சில த மதியின

ெகா:ைக. @9 மாத காலதா ைவ க&0, அH வழியி

HாிF6 கலவியி

ெச"ைம இப" நிகA". அ5விப", கலவி>$ பி." பென2நா: மன
அமிதா) நில(". பி:ைள பிற$பி அ

மிக அழகியதா யி>".

வார > இைற "ைறF", (Cதக" அட6கிய நா:ெதா&2 ம9Cதக"
உ9" வைர) நாேடா9" மைனவிFட கலவி Hாிவ அறியாைம. இ கலவியி
இப" இரா . ஆனா பிைன ப" மி>". கலவியி அளவாயிக$
பயி/" பயி;சி மிக சிறதெதக.
காம6 காத
இைடயிைடேய காம எாி எழாதவா9 எ6ஙன6 கா$ப ? மைனவி க"
பாராம$பதா? எ9 சில ேக&கலா". மைனவிFட வாழலா"; ஆடலா";
பாடலா". ஆனா

ேசைக

டா . அ5வா9 மனைத$ பயி;சி ெச)த

ேவ2". எ$ப0 - அதி/" ெவ"ைம நா&0

எ$ப0 - எ9 சில கதலா". இ

>றி எவ" மைலவற ேவ2வதி ைல. மன$ பயி;சி ைறயி
ேம நா&டறிஞ ெச5விதி; பப&0கிறன.ந" நா&டவ" அ$பயி;சியி
பப2வ நல". அ$பயி;சியி நம நா2 ஒ ேபா தைலற விள6கிய .
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மன அடக"
நாயக நாயகிFட பலதிற அட க: ஆடலா"; ைககா

பட(" ஆடலா";

உட/ற(" விைளயாடலா"; எ லா3 ெச)யலா". ஆனா

மனதி

ம&2" காம

கிளசி> எவ" இடதரலாகா . கிளசி ேதாறி." அத;> எளிைமயாகா ,
ஒைற இைற மன உ9தியா
பின, நாளைடவி

அைத அடகி ஆள ஆள மன" பப2".

தீகிளசி எவைரF" தவய$ப2த இயலாெதாழிF".

மைனவிைய$ பாராம/", ெதாடாம/", ேபசாம/" அவ?ட ஆடாம/",
பாடாம/" இ$பி, மனதி

@2ெகாேட யி>". அதலா ,

காமகன

மைனவிFட ஆ0F" பா0F" வாி, மனமய
வி"H"ேபா
ெப;றவ.
வ

கலவி HாிF" பயி;சிF" ைக

ஒழிF". மனஅடக$ பயி;சியா ,
2". இ$பயி;சிFைடயாேர ந வா(

ட

நாயகி வி"பாத கால
பாவ"; அஃ

இப

நாயக வ
ட/மாகா . அ

2வ
ட

ெகா2"பாவ"; ெகாைல$
வ

H>" ஆடவ.> ேக2

விைளF". அ k0ைம னைத ஓத எப ன சில இட6களி
கா&ட$ ப&ட . அஃறிைணFலகி வF9த கிைடயா . அ5(லைக
ேதாகிேய." உயதிைண உலக" ந லறி( ெப9வதாக.
பறைவகளி; சில தம

சிறைக விாி  கா&2வதா , காத

>றி$ைப உண ".

சில Sசிக: தா&டா த6க: நிைலைய உண ". சில இன6க: ழ;சியா
த6க: ேவ&ைகைய$ Hல$ப2 ". இ5வழியி இைவக: த6க:
ெபணின6கைள அH வய$ப2 கிறன. வ

Hண தைல அ5(யி-

களிடதி காட அாி . வ
ட/" இய;ைக நிகசியாகா . வ
2" மனித மாகளி." இஹழிதவராவ.
அH

ட

நாயக தன

காத

அெபAசிைய இனியைறயா

அ கா=" நாயகிF" அகாத

அபா

Hல$ப2த$ Hல$ப2த,

விA6க$ப2வா:. அவ:, ெசய

>றியி$ப ேபா கிட$பா:. அதைன கணா - உத&டா - பிற
ெம)$பா&டா - ந> உணத
2". அநிைலயி கலவி Hாித அற". அ ேவ
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மன6கலத கலவியா>". நாயகிF:ள தி
வி$ப:ள ேவைளயி

வி$பமி லா ேவைளயி

2த;>" உ:ள ேவ;9ைம, காத

2த;>",

P&ப" உணத

அறிஞ>$ Hலனா>".
தைலவி வி"பா ேவைளயி
2" தைலவ.>$ பலதிற ேக2க: விைளF".
இவன கில" அவ:பா ெச கிற . அத;கீடாக அவளிடமி இவ என
ெப9கிறா? ஒ9மி ைல. தைலவிF" வி"பிய Hணசி யாயி, அவ:
உ:ளV9" அபா க>ழிக=:ள சிைனக: கிளெதA".
அ5ெவAசியினி9" ஒவித ச $ பிற>". அ தைலவ.: PைழF".
அதனா தைலவ உட நல ெக2வதி ைல. தைலவி வி"பாத ேவைளயி
தைலவ அவைள ந=வ மர ட Hணவைத ஓ>". அ
k0ைம னைத ஒத எ9 அறிஞ க கிறன. இ ப;றி .6
றிேன; பி.6

9ேவ. அதலா , எகாரண" ப;றிF" ெப வி"பாத

கால , அ வ
டேவ

2வ

@க ெசயலா>". அதனா

இப வா(

&டா .

ப2ைக அைற
இவ>" ப2ைக அைற ேவறாக இத ேவ2". அைற ேவேற
இ லாெதாழியி." ப2ைகயாத ேவேற தனி தனியாக இ$ப நல". ஒேர
ப2ைகயி இவ உற6>வ ெவ9கதக . அதி காதார >ைற(
ஏ;ப2".
வா(" கலவிF"
வாவி

கலவி ஒ

றாகலா, அைத வாணா: Aவ " ைவ  ெகா:?த

தவ9. சில இட6களி மைனவியி S$H நி;>ம&2" கலவிைய வி2க
கணவ.> மன" எAவதி ைல. சில மைனவியி S$H நிற பின ேவ9
ஒதிைய நகிறன. ம திேற." கிளசிைய உ2 பணி ட
சில @>கிறன. இவ அறியாைம இதவாெறேன! எேன! இவ வாவி
ேநாக" உணராத கயைம வில6கினதா எக.
மைனவி, தா), உட பிறதவ:, மக:
மைனவியி S$H ;9" நி;பத;> னேர, அவேளா2 ெம)F9 Hணசிைய
நி9தி, அவ: உ:ளதி
யல

W;றி>" அH கட(ைள காண தைலவ

ேவ2". மைனவி ெவ96 கலவி> ம&2" உாிய ஒதி ய ல:. அவ:,

தாFமாவ:. உட பிறதவ?மாவ:; மக? மாவ:, கட(?மாவ:. எ லா" அவ:.
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அவளிடதி எ லா இய Hக?" உ:ளன. இைவெய லா" ேசத ஒதிேய
மைனயி வாழதகவ:.
வாF" மன" கடத மேனாமணி
ேபF" கண" ெபாி ைட$ ெபபி:ைள
ஆF" அறி(" கடத அர.>
தாய" மக?ந; றார மாேம.
தார மா>வ: த வ மா)நி;ப:
காரண காாிய மா>ங கல$பின:
Sரண வி ெபாதித Hராதனி
பாரள வா;திைச ப ல. யாேம.

- தி@ல.

மினிைட ெச வ வா)க6க
ெவணைக$ பணம ெமெமாறியா
எ.ைட யார ெத6கள$ப
எ"ெப மானிம வாமக&>
த.ைட ேக:வ மகறக$ப
தமயென" ைமய றா:க:பா0$
ெபா.ைட$ Sைல ம6ைகந `
ெபா;றி ண மி0 நாேம.

- திவாசக"

அைன தையF" அ0யா: பணியமல$
ெபானி அழ>" Hவி$ெபாைறF" - .ெமழி
ேவசி யி/" விற ம திாிமதிய"
ேபசி இைவயைடயா: ெப.
- நீதி ெவபா
தாேயா ட9சைவயேபா" தைதெயா2 க விேபா"
ேசேயா2 தாெப;ற ெச வ"ேபா" - Vய(ட
வேதா மாிகி வேபா" மைனெயனிேலா
அேதா இைவெயலா" ேபா".
- நீதிசார"
இ5வாேறா ெமாழிகளி உ:ளகிடைகைய ஓக.
உலகிய/" கட(: நிைலF"
கட(: இய

>றி  சாேறா ெமாழிகைள உலகிய/> எ2தாள

மா>மா? எ9 சில வின(த

2". உலகிய

ந> நைடெபறேவ0

அத;ேகா இலகியமாக கட(:நிைல விள6>கிற . கட(ளியைல
உலகியனி9" பிாி $ ேபத

ெபாத

டா . கட(ளிறி உலகமி ைல;
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உலகமிறி கட(ளி ைல. உலகிய/> கட(: நிைல ஒ வழிகா&0 ேபாற .
இைறவ.> இைறவி ஒேபா
ஒ ேபா

தாயாக(", ஒேபா

மைனவியாக(", ஒேபா

உட பிறதவளாக(",

மகளாக(" இகிறா: எப

எைதகா&2கிற ? அஃ , உலகிய/" ஒேர ெபைம ஒேபா
ஒேபா

உடபிறத வளாக(", ஒேபா

தாயாக(",

மைனவியாக(", ஒேபா

மகளாக(" நி9 ைண ெச)கிற எபைத அறி(9 கிற . இ வா(
இைறயியைல ந> விள>வெதக. இ நி;க.
கலவிநீ>" வய
உலக வளசி நா0 கட(: அைணவழி நி9 பி:ைள$ ேப;றி ெபா&2
சினா: கலவியி ஈ2ப&2$ பிைன அைத நி9 வ வாவி ேநாைக
நிைறேவ;9வ தா>", “$பதா" ஆடளவி

@9 அ;9” எறா ஒளைவயா.

காலநிைல ேநாகி இ$ெபாA வயைத $பைததாக$ ெபகி ெகா:ளலா".
நம நா&0 $பைத வய >ேம ெபெணா2 கலத ெபாதாத
தா>". >ளிநா&0 வதிேவா இன3 சில ஆ2 கலவியி ேபாகலா".
நா&0 இய பி;ேக;ப நம நா&2$ ெபமக?" $ப >: கலவியினி9"
விலக ய வ ந ல . S$H:ளேபாேத அ$பயி;சியி தைல$பட வாைவ
அறிவா ஓA6>ப2 வதா>". S$H நி;>" வைர ெம)F9 Hணசி நிகத
உட/> நல ேத2வதாகா .
இப

வய த

$பைத

Hணசி நிகதிய

வய வைர அதாவ

பதிைனதா2 ெம)F9

சாலாதா? அத;>: பி:ைள$ ேப9" உடாகிற . பி:ைள$

ேப;றி;>$ பிைன, ேம/" ேம/" ெம)F9 Hணசி எ;9>? பி:ைள$
ேப;றி பிைன, நாயக தைதயாகிறா; நாயகி தாயாகிறா:.
இ$ேப;றினி9" இைறைம$ ேப9 ெபற இவ" யல

அற". இ ேவ

அதணநிைல எப . இ5(ைமைய,
காம3 சாற கைடேகா& காைல
ஏம3 சாற மகெளா2 வறி
அற"Hாி ;றெமா2 கிழவ." கிழதிF"
சிறத பயி;ற இறதத பயேன
எனவ*உ" ெதா கா$பிய Cதிரதா
“இ

றெவாAக"

உணக.

9" Cதிர"” எ9 சில நிைனகலா". தய >ண6களி-

னி9" வி2தைல அைடவேத

றெவாக ெமப ", ெபைண ெவ9த

றெவாAக" அெறப " இG;க பல இட6களி

ெசா ல$
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ப&0கிறன. பி;காலதி

நா&ைட ெக2க Pைழத ேபா

றவறைத

இCதிர" அறி(9 கிற தி ைல. பி:ைள$ ேப;றி பிைன, ெம)F9Hணசி
நீ , உ: ேநாகா
ஒநிைல “சிறத

இைறைமநிைல உண , உயிகளிட

அH ெச/ "

பயி;ற ' எப .

ெம)F9 Hணசி நீகிய பிைன
இ5வா9 ெம)Fறைல நீ>" நாயக, நாயகிைய த.ட பிறத
ஒதியாக(" தாயாக(", நாயகி நாயகைன த.ட பிறத ஒவனாக("
தைதயாக(" ெகா:ள$ பயில அற". இவ" ெம)F9 Hணசி நீத பின
உட நிைல கடத உ:நிைலயி கைத ெச/த விA$ப". உட"பி.:ேள
ேகாயி ெகா2:ள அH கட(ேளா2 உற(ெகா:ள$ பயில ேமைம.
இ$பயி;சி> கா ெகா:வேத இளைம ெம)F9 Hணசியி ேநாகமா>".
ெம)F9 Hணசி ஒ ப0
ெம)F9Hணசி, ெம)யி/:ள அHகட(: கா&சி> ஒ ப0 ேபாற .
அ$ப0F" பி:ைள$ ேபெற." உலக வளசி> ைண நி;ப . அத$ ப0ைய
கடதா ெத)வ கா&சி காணலா". ெபணி ெபைம விள6> மிட" அ6ேக
அ6ேக எ9 இ9மா$Hட 9கிேற. ெபாறாைம தய ேப)க&> அ6ேக
இடமி ைல. அ6ேக எ லா" அH அபாக$ ெபாF". இளைம ெதா&2
வாைவ அ5வ$ேபாைத>ாிய ேநாிய வழியி நடா ேவா இநிைல எ) வ.
ெபணி

ெத)வகா&சி

இநிைல எ) ேவா>$ ெபமக: ெத)வ6களாகேவ ேதா9வாக:.
ெபைண ெத)வமாக கா=" ஒவ பிறவிகட கடதவனாவ. வாவி
இ ைண Hாிய$ ேபாத ெபணி ெபைமைய எென9 ெசா ேவ?
இக $ ப;றிேய ெப ெத)வைத ’வாைக

ைண' எ9 ந தமி$

ெபாியா றி$ேபாதா. உட வாைக>" உயி வாைக>"
ைணHாிேவா: ெபெத)வ" எப உன;பால .
ெபணிபா/:ள ெத)வ இபைத Pகத ெபாிேயா பலள. அவ:
த"பிரா ேதாழ எ." ந"பியா*ரைர ஈ2 சிற$பாக >றிகிேற.
அ$ெபாியா தம>" த" மைனவிமா>" ஏ;ப&ட ப;9, கட(:ப;9 எ9
அ:கிறா.
பமயத ெமாழி$பரைவ ச6கி>" என>"
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ப;றாய ெபமாேன ம;றாைர Fைடேய
எ9 வெறாட ஆடவைன வAதியித காக. இதி$பா&ைட
எ ைணைற எ2  கா&0." எ மன" ச$H9வதி ைல. அைத ேநாக
ேநாக - நிைனக நிைனக - எ.:ள" இப கடலா2கிற . அபகேள!
அதிவாகி

ப0 , அத ெபாளாத;>$ பயி/6க:.

இய;ைகவழி இைறவைன காட ; ஆ ெபணாத
ெத)வ" க=>$ Hலனாகாத . அஃ
இய;ைக வழிேய இைறவைன உணர
உ:?ற

இய;ைக வ0 வாகி கா&சி அளிகிற .
2". ெபேணா2 ெம)Fற

ெகா2, இப அைப நிகசியளவி

பகி வ"ேபா

அடவ வ0வாகிய இய;ைக P&ப6கெள லா" இனி

நீ ,
அெப."

விள6>". ெப ஓ

இய;ைக வன"ேபால காண$ப2வ:. நீலவான", ெவதி6க?", மா6>யி/",
நீலம3ைஞF", அழகிய மல", விைர ெகா0F", அவி ெகாழி>" மணிக?",
பிற(" ஒ6> திர2 ெப ெணன$ ெபாத
இய;ைக$ ெப, அவள

காணலா". இ$ெபா(ைடய

உ:ேளF:ள இப அH கட(ளி பைம யாவ:.

ஆகேவ, ெப இய;ைக வ0வான ெத)வமாகிறா:. இெத)வ தைமைய
ஆமக நிைன

நிைன

அ&டைம; அதாவ
இ

ெபதைம ெப9வானாக. ெபதைமயாவ

எவ(யி>3 ெசதைம SெடாA>" அதண நிைல.

வாவி ேநாக".

இ$ெபநிைல> அ0$பைடயாF:ள கலவியி
ேவ2வ தைலவி தைலவ கட.
கலவியி

ஓரளவாக கதித

எசாிைக

கலவிF" ஒவித க வி எப ேமேல ெசா ல$ ப&ட . அகலவிைய
வழி ைறயிறி$ Hாிவதா/" உட/>$ பல திறேக2க: விைளவ 2. வய
ஆ மகளிட" ெமய ெபமக: மிக எசாிைகயாயித ேவ2".
வழி ைறயி லா விைளயா&டா ெபமகளி க(9$Hக?> ஊ9 நிகA".
கால ேவைள நாழி கதா

கலவி Hாிவதா , மலசிக

ேதா9வ 2. உண( ெகாட சிறி
0 களிதலாகா . அதனா

தய பிணிக:

ேநர ெக லா" ஒவேராெடாவ

அஜீரண" தய ேநா)க: ேதா9"; பிைன$

ெபேநா)க: உடா>". Hணசி காலதி வயி9 நிர"ப ஜீரணமாகாத
ெவ"ைம உண( நிறித/" டா . இ." விாிகி;ெப>".
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ெபா.தா
ெபா.தா நாயக
தனகினிய ெகாAநைன ெதாிெத2$பதி

ெபமக: ெப6 கவைல ெச/த

ேவ2ெம9 “திமண"” எ. தைல$பி கீ வF9தியிகிேற. ெப
மகளி கவைல ஈனதாேலா ேவ9 எகாரணதாேலா ெபாதா நாயக வா)க$
ெப9வேன

எ ெச)வ ? ெபமக: அவ.ட வாவதா அ ல

அவைன வி2 $ பிாிவதா? பிாித

ேவ2ெம9 ெசா ல இதியாவி

என> நா எழவி ைல. எ6ஙனமாவ ய9 ஆமகன
தைமைய$ ேபாகேவ ெபமக: ய வ சிற$H.
ெபைம எப

வாழா

தா)ைம எ9", தா)ைம எப

பிறத

ெபாதா

ெதா2>ாிய

எ9"

ேமேல விளக$ப&டன. ெதாைட$ ெபாதா நாயகைன ஒA6>ப2 வதி
ெபமக: பயப2தலாமேறா? ெதா0

வி$Hைடய ெபணி;>

அஃெதா வா)$Hமா>"; தன> வா)த நாயகைன$ பப2த$ H>
ெதா0." ேவ9 ெதா2 ெபணி;> எ;9>? ெதா2வழியி
ெச/ " ெபமணி வாக. அவ:பா

வா(

கட(: அ: எ9" நில(க.

ெபாதா தைம எதைகய எ9 த த காண ேவ2". அதைம
பலதிறத . ஈ2 இரெெடாைற எ2 ெகா:ேவா".
கணவ அயாயி?

ெகாட கணவ அயாயிதா
ஒவ, ஒதிைய மண3 ெச)
மைனவி எெச)த
Hணசிைய கா)

எெச)வ ? பிற$பி

ேபடனாக உ:ள

ெகா:ளா, ஒேவைள அறியா

ெகா:வேன ,

ேவ2"? மைனவி உயாிய மன6ெகா2 ெம)F9
கணவ.ட வாவ

ேமைம. அவ: ேவ9வித ஆட

பாட , க வி ஆரா)சி, கட(: வழிபா2 தயவ;றி

உ&கல

வா( நடாதி

வரலா". அ$ ெபமணி, பி:ைள$ேப9 வி"பினா , ேவ9 ஒவைன மண3
ெச)வ

தவறாகா .

ேநாயாளனாயி?
ேநாயாள கணவனாக வா)தா , மைனவி அவன
0வாழ உைழத

ேநாைய$ ேபாகி, அவ.ட

ஓA6>. நாயக ெகா0ய (ெப) ேநாேயாளனாயி,

எகாரண" ப;றிF", அேநா) தீம&2", அவ.ட நாயகி ேசத

டா .
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ஓராேடா ஈராேடா ய9, அவன

ேநாைய$ ேபாகிய பினேர, அவ:

அவ.ட ேசத விA$ப". தீரா ேநாயாயி ேசைகைய ெதாைல வி2வ
ந ல . ேநாயாளிFட ேச அவன ேநாைய அைம$ ெப த.ட
இறகி வ வேதா2, ேநா) >ழவிகைளF" >&2 >ழவிகைளF" ஏ
உலகி
வளத

ெபக

ேவ2"? அ$பி:ைளகளிவழி ேநாைய ஏ உலகி

ேவ2"? உயிகளிட

ேக2 நிைனத/6

இரகைடய ெப ஒேபா " உலகி;>

டா ; ெச)த/6

ேவ9 சில ெசய;ைக ைறகளா

சிறி

டா .
ஆ தைம இழத கணவனாயி,

மைனவி அவ.ட கலதைல ;9" நி9தி, எ5வழியிலாவ

ய9, அ>ைற

ேபாக ெதா2 ெச)வாளாக. >ைற நீ6கிய பின அவ.ட அவ: கல
வா( நடாதலா".
இதைகய >ைறகளிறி >ணதிேலா ெச வதிேலா க வியிேலா இைவேபாற
பிறவ;9ிேலா >ைறபா2ைடய ஒவ ஒதி> நாயகனாக கிைட$பேன ,
அவன அ5வ >ைறைய கைளய$ ப லா;றா." யல ேவ2வ நாயகியி
கடைம. >ைறயைடய நாயகைன நிைறயைடயனாக நாயகி ெதா2 ெச)வ
சிறத கட(: ெதா2 ெச)வ தா>". ெப=>ாிய ெபா9ைம, அடக", அH
தய >ணநலகெள லா" பயபடதக இட" இ ேவ.
நாயக பா

எ>ைறயி$பி.", நாயகி பிாி( உள6 ெகா:ளா , அ>ைற

ேபாக மகி(ட ெதா0 வழி வாைவ கழி$ப
ெப9வதா>".

பிறவி$ பயைன$

ெபாதா நாயகிைய$ ெப9" நாயக.", ேம;ேபாத ைற$ப0, அவைள
ஒA6>ப2தி

0 வாழேவ ய வ

ந ல .

ேவ$ சில
ஒதிF" ஒவ." 0. இ லற" நடா " ேவைளயி கவனிகதக வா(
ைறக: பல(ள. அவ;9: இறியைமயாத சிலவ;ைற 9கிேற.
வவா) ேக;ற ெசல(
ெச வநிைல கவனிக தக . இ வாைக>$ ெபா: இறியைமயா
ேவட;பால . ெபா: வவா) ேக;ற ெசல( ெச)ய$ப0 வாவி இப
ேத பி;9"; வவா)>ேம

ெசல( ெச)ய$ப0, வாைவ

ப ைக$H
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அாி>". வவா)ேக;ற ெசல( ெச)F" ெபா9$H யாைடய ? அ$ெபா9$H
W&2கரசியா), வாைக

ைணநலனா) வத ெபணி.ைடய

எ9

ெசா ல/" ேவ2ேமா?
மைனதக மாHைடய னாகி த;ெகாடா
வளதகா: வாைக

ைண

எறா திவ:?வனா.
அ: வளக அற3ெச)த
வாவி;> ேதைவன அள( ெசல( ெச)வ

அறி(ைடைம; அHைடைம.

ெச வ களியா&டயத அ ல வ9ைம >ழியி Wத இர2"
ந வாவாகா. இர0;>" இைட$ப&ட எளிய இய;ைகவா( சா/". இ
>றி $ ’ெபணி வள$பி’/" ெசா F:ேள. எளிய இய;ைக வாவி;>
ெசலவாகி$ ெபா: எ3சி நி;>ேம , அைத ஏைழக: - >ட - டவ - தீரா$
பிணியாள - தயவ> ேசா9 ைற க வி தயன வழ6>வதி
ெசலவழித அற". ெபா:வழி அ:வளக ய வ அறி(ைடைம.
இ வாவி ேநாக" எைன? அH அ: ஒ$Hர(
தயவ;ைற ஓ"Hத .
இேதா"பி இ வாவ ெத லா" விேதா"பி
ேவளாைம ெச)த; ெபா&2
எ9 திவ:?வனா இ வாேவா ெதா2 >றித

காக.

த"யி ேபால$ பிற(யிைரF6 கத;>ாிய ெச ைற களிெல லா" இற6கி
ெதாடா;ற ேவ2வ இ லறதா கட. அ கடனா;ற வவா)> தக
ெசல( ெச)F" இய H சிற$பாக இ ல கிழதிய மா&0த விA$ப".
அதைகய இ ேலேய இப வாவி;> இட.டா>".
மீ ெசய

டா

நாயகி>" நாயக.>" இைட[0றி நா?> நா: அH வள" வழியி
இவ" வா( ெச/ வ நல". அத;> வாவி எ லாவ;றி/" ஓரள
வித ேவ2". எதி/" வர"H மீறி மீெசய நிகத
டா . ஆட பாட
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ட ஓரளவினவாக இத

சா H. ெதாடகதி

வர"Hமீறி அ0$பா0$ பிேன

வி2தா , அபி;> இைடL9 நிகA". சில இட6களி

நாயகிமா “அH அH”

எ9 தத" நாயகமா> எ லா$ பணிக?3 ெச) , அவைர ேசா"ேபறிகளா>கிறன; சில இட6களி

பிண6களா>கிறன. இ ெசய க:

நாளைடவி இட விைள>". பிைன ெவ9$Hளேதா2 பணிக: ஆ;ற
ஆ&0 அைமத ேபாற விைனகைள நாயகி ஆ;றலா". நாயக.ைடய
ேதா)த , கா

கAவ , அவ.>$ ெபா&0ட

ேந".
ணி

ேபாற விைனகைள நாயகி

அநாவசிய".

ஆ;9வ

இபாலா" விைனயா;9வ
ெச)யலா". இளைமயி
தாேன ெச)

நல. ஒவேராெடாவ கல

பல ேவைலக:

உட/ர" உ:ளேபா , எ லா$ பணிகைளF" நாயகி

நாயகைன$ பிணமாகினா , பிைன வ >9" ேபா , அவ

எதிபா>" ேவைலெச)ய இயலா , அவ: விழி$பாளாயி, அவ மன"
மா9ப2". அதலா , நாயக மாைர ேசா"ேபறிகளாகாத வாைவ நாயகிமா
நடா வாராக.
இளைமயி

நாயகி நாயக.ட அ0க0. Wேப, ெவ;9ைர, பயனி ெசா
ஆகா . அைவ ெதாடகதி

தயன வழ6க

ேதா9"; பினா நாளைடவி
ஐFற

ெக2வ

வி$S&2வ

ேபால

ெவ9$S&2".

கா&26>றி

ஒதிF" ஒவ." நடா " இ வா( இப வாவாக ேவ2ேம , இவ
மா&2" ந"பிைகF" உைமF" இத ந ல . ஒவைர ஒவ ஐFற
டேவ டா . ஐயதா X0க$ப2" வா( இப வாவாத அாி . அைத
றலா". ஓறிய அH ெத)வ" நிலவதக இடதி ,

நரக வா( எ9

ஐய$ேப) H>தா , அ

வாைவ அைல$ப

திண". ஐயதா , விைளத

ேக2க: பல); நிகத ெகாைலக: பல. எகாரணதாேலா ஐய ேதாறினா ,
உடேன கரவிறி அைத ெவளி$ப2தி ெதளி( ெபற
உள6ெகா2,
வ

$பறிவா ேபா

சிற$H, ஐயைத

ஒவைர ஒவ ேசாதிக$ H>வ , நரகைத

விைல> வா6>வதா>". “மடவ க=> இடன ெவ லா"

ேபயா’க ேதா9த

ேபால, ஒ5ெவாவ ெசய/" ம&சிைய வள

ேபாிட விைள>". அதலா , நாயகிF" நாயக." தம :ளதி
Pைழயாதவா9 த"ைம கா

வவாராக,

வள $

ஐய$ேப)
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நாயகி த வா( நாயக ெபா&ெட9", நாயக த வா( நாயகி
ெபா&ெட9", தனலமி லா வா( நடாதிவாி, அவ வாA" இ ல"
இைறFைறF" Wடா>"; வா(" இப இைறவேனா 0ையததா>".
ப2நிக பாைமயினா பபதித னளாேல
வடமS6 >ழலாைர மண"Hணத வெறாட
Hடாிக தவ:வன$ைப$ Hற6கட Vநலைத
க2ேக& 22யி ; றமாநதிதா காதவினா ,
•

ேசகிழா

---------9. பிைள<ேப$
(ெபணி ெபைம பி:ைள$ ேப;றி

– பி:ைள$ ேப;றி மாH – >ழைத

இப" – பி:ைள$ ேப;றி/:ள நலக: – ந;பி:ைள$ ேப;றி;>$
ெபா9$பாள – உட

நல." ஒAக" – க(;ற காலதி

ைறக: – பி:ைள$ ேப;றி

ெகா:ளதக

அச" – இகால நாகாிக" – கதைட – கசிைத(

– தா) தைதய அேப >ழைத – ேசாமாRகத @த")
க லா மழைல களியற கல ெகா3"
ெசா லா /கி அAேதா0 ெதாடா ப;றி
ம லா Hயதி விைளயா2 மகிசி ைமத
இ லா தவ> மைனவாவி இனிைம எனா".
வி HVரா.
ெபணி ெபைம, மண ட நி;கவி ைல; இப வா(ட 0யவி ைல.
ம;9ெமாறி

அவ: ெபைம பிற6>கிற . அஃ

பி:ைள$ ேபறி ைலேய

எ ?அ

பி:ைள$ேப9.

தா)ைம ஏ ? ெப பிறவியி ேநாக" தா)ைம$ேப9

ெப9வதேறா? வாவி;>ாிய ெதா2 தியாக" அH தயன நில(த;>
நிைலகள தா)ைமயறி$ பிறிெதைன? அதா)ைமைய அளி$ப
பி:ைள$ேப9.
பி:ைள$ ேப;றி மாH
பி:ைளேப9, தா) தைதயைர இய;ைக ெநறியி

நி9 "; உலக வளசி>

ைண HாிF", இைறவ அ: ேநாகைத நிைறேவ;9"; ெப;ேறார

அH
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கைண திற>"; உயிகளிட
உ "; ேவ9 பல வா(

ைறக&>" உதவி ெச)F".

வாைவ இபமயமாக நடாத
ெதாடகதி

ேவ2ெமப

இய;ைகயி ேநாக".

இப" க வி வாயிலாக$ பிற>", பிைன திமண வாயிலாக

விைளF"; 0வி

பி:ைள$ேப9 வழிேய நிைலெப9". பி:ைள$ ேப;றி

தனி சிற$H2. அ
ெதாழி

அHெகா2 ெதா2 ெச)Fமா9 அவைர

ேதா9வ

ேசா( ேபா>வ . ேசா( க வியி

ஒ

ேதா9வ 2;

2. நாயக.> நாயகி இடதி/", இவ?>

அவனிடதி/" ேசா( ேதா9வ 2. பி:ைளயிபாேலா எேசா("
ேதா9வதி ைல. வாவி

ேசா( ேதாறி, இப" மைறF" ேவைளயி ,

பி:ைள பிற , ேசாைவ$ ேபாகி, இபைத நிைலெப9 கிற . அதலா ,
இப வாவி;>$ பி:ைள$ேப9 இறியைமயாத .
வாவி

எ லாமி " பி:ைள$ேப ெறாறி ைலேய

பய? எ லாவ;றி/:ள இபைத Pகவி$ப
ஒவ." ேசத வாவா
பி:ைள$ேப9. வாவி

ம;றைவகளா

என

பி:ைள$ேப9. ஒதிF"

W2 உடா>". அ5W&0

இப டா>வ

இ: ேபா>" மணி விள>, ெப எ9 ேமேல

ெசாேன. அ"மணி விள> உமி3 ெச6கதி, பி:ைள எ9 ஈ2
ெசா கிேற. ’மணியிைட கதிவ திற" ேபா ' எறா கசிய$ப.
பி:ைள$ ேப;றி ெபைமைய “ம6கல" எப மைனமா&சி ம;றத - நகல"
நமக&ேப9” எ9 திவ:?வனா விளகி யித
பி:ைளயி லா W&0
ற

காக.

வாA" தைலவிையF" தைலவைனF" பிணியாள எ9

மிைகயாகா . Hறேத பலதிற ெதாழி

ெச)

W2 ேச" நாயக.",

அகேத பலதிற ெதாடா;றி அம" நாயகிF" எ ைண நா: ஒவைர ஒவ
பாதி$ப? எ ைணநா: அைதF" இைதF" ேபசி கிட$ப? எ ைண நா:
ஆட/" பாட/" கழி$ப? திமண வாவி ெதாடகதி

ேநா>" ேப"

ஆட/" பாட/" இS&0 ெகா0>". நாளைடவி அ5வ&ட" >9".
நாயக ேவ9 களியாட க?> ெச9 உண(> W&2> வவ. நாயகி
தன தனியளா) எணாதன எணி V6கி விAவா:. >ழைத
ஒறி>ேம

ேசா( நீ6>"; இ S&ட" ெப>". Hறேத ேவைல ெச) வ

தைலவனி ேசாைவF", அகேத ேவைல ெச)

அய" தைலவியி

ேசாைவF" ேபா>" அமித" >ழைத ெயக. >ழைதயி ஆட
ேக&>" தா) தைதயேர தவைடயா. அவ வாக.

பாட
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>ழைத இப"
>ழைதயி ஆடைல காண கக: பைடக$ ப&டன. >ழைதயி மழைல$
பாடைல ேக&க ெசவிக: பைடக$ப&டன. >ழைதயி ைகயறைல$ ெபற
உட

பைடக$ப&ட . 'அ5வாட

9வ? >ழைதயி ஆட

இனிய ; இ$பாட

இனிய ’ எ9 எவ

பாடைல காணாத- ேகளாத - பாவிக: அ6ஙன6

9வாக:. >ழவி இபைத ெச5வேன Pக , இய;ைக அறேவாராகிய
திவ:?வனா, >ழவி ஓைசயாகிய ழகர ஓைச ெபா ள, ’>ழனி
எபத" மக: - மழைலெசா
ெம)தீட
அளியித
பி:ைளயா

யாழினி

ேகளா தவ' எ9 ெமாழி , ேம/" “மக:

உட;கிப" ம;றவ - ெசா;ேக&ட

இப3 ெசவி>” எ9"

காக.
W&2$ பிண> நீ6>த

நாயகைனF" நாயகிையF" பிணி :ள அH கயி;9> ஊ9 ேநராவண"
கா வவ பி:ைள$ ேப9 எ9 றலா". சில ேவைளகளி இவ>"
பிண> ேநாலா". பிண>, பி:ைளயி லா W&0
W&0ேலா அ

ஞாயி9 ;ப&ட பனி$படல" ேபா

பி:ைள$ ேப9. >ழைத விைளயா2" W&0

வள". பி:ைளF:ள
ஒழிF". அ$ெபைமFைடய

ப" ஏ ? அஃதி லா W&0ேலா?

அேதா!
பி:ைள$ ேப;றா

தியாக"

பி:ைள$ ேப;றா ேவ9 பல நலக?" உ2. பி:ைளைய வளக தா)
தைதய எ ைண அH ெதா2 ெச)கிறா! பி:ைள$ ேபறி ைலேய அ
ெதா2 அவ மா&2 அ"Hதேல அாி . பய கதி$ ெப;ேறா அெதா2
ஆ;9கிறாேரா? இ ைல. ைக"மா9 கதா கட(&ெடா2 ெப;ேறாாிட"
வள வர$ பி:ைள$ ேப9 ைண ெச)கிற . ஒ பி:ைளைய வளக$
ெப;ேறா எ5வள( தியாக > உ&ப2கிறா! மக& பிறவிைய உ)விக
வ ல தியாக" எபைத விளக ேவ2வதி ைல. அதியாக" பி:ைள$ ேப;றி
இகிற .
பி:ைள நல கதி தா) தைதய தம நலகைள ெய லா3 கி
ெகா:கிறன. பி:ைள$ ேப;றா தனல" ெக2த/" தியாக" எAத/" காக.
அH ெதா2 - தனலமிைம - தியாக" - தயன, ெபாறாைம ெவ>ளி அவா
தய மனமாகைளக

ைட$பனவ லேவா? மாசகற இடதிலேறா

இப$ேப9 உடா>"? எனேவ, பி:ைள$ேப9 இப வாவி;>
இறியைமயாத

எப

கத;பால . பி:ைள$ ேப;றி ெப;றி Fணேத ந"
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ேனா அ >றி $ பலபட$ ேபசலாயின. அவ பி:ைள$ ேப;ைற$ ப;றி
றாத இடேமயி ைல.
ந; பி:ைள$ ேப;9>$ ெபா9$பாள
வாவி;>ாிய இப$ ேப;றி;> உ9கவியாF:ள

பி:ைள$ேபெறனி ,

அதமீ

ேவ2" எபைத

தா) தைதய எதைகய கவைல ெச/த

ெசா ல/ ேதைவேயா? பி:ைள எனி

எ லா" பி:ைளகளாேமா? ’பழிபிற6கா$

பHைட மக:' எறா திவ:?வனா. பHைட மகைள$ ெப9" ெபா9$H
யாைடய ? “தா) தைத யைடய ” எ9 எவ3 ெசா வ. ந;பி:ைள$ேப9
தா) தைதயைடய வாைவ$ ெபா9
உட

நி;ப .

நல

உலகி ந;பி:ைள$ ேப;ைறேய தா) தைதய வி"Hத இய H. ெவ9"
வி$பதா பய விைளயா . வி"பியவா9 நட>" பயி;சி ேதைவ.
ந;பி:ைள$ ேப;றி;> தலாவ ேவட;பால உட நல. நல ெபறாத தா)
தைதய> ந;பி:ைள பிறத

அாி . உட

கா$H, ’ெப வள$'பி

விளக$ப&ட .
ஒAக"
உட

நல.> ஒAக" உயிேபாற . அ5 ெவாக6 காகேவ2வ

தா)

தைதயாி தைலயாய கட. ஒதி ஒவபா/", ஒவ ஒதிபா/" வாத
அற".

டா ஓAகதா/", நிைற தவ9தலா/" மக?> விைளF6 ேக2க:

பல. தீெயாAக ைடயா>$ பி:ைள பிறத
அழிவதா), காைளயினி

அாி ; பிற$பி." கவினி

அழிவதா) ெதாைலF". அஃ

ஒேவைள பிைழ

வளாி." ேநா) வா)$ப&2 C"பி ஓழிF", ேநாயி லா ெதாழியி." >2
ெசவிடாக$ பிற>"; இ>ைறகளி லா ெதாழியி." களியா) ம0யா) உலக
ைமயா) கிட>". பி:ைள, நா&0 உைடைமயாகலா, அைத$ பHைடய
தாக$ ெப9த;>ாிய வாைவ நடாத தா) தைதயா யலேவ2".
டாெவாAகமி லாத சில>" ந;பி:ைள பிறவா தித;> காரணெமைன
எ9 சில கதலா". அனா ெவ5ேவ9 வழிகளி தம உட நலக?>
ேக2 Cதவராயி$ப. கா$பி ேதயிைல ெகாேகா தய பான6கைள
அளவி;> மீறி$ பக , க: சாராய" தயவ;ைற அத , உட;பயி;சியிறி
ேசா"பி கிடத , அள( கடத உைழ$H, அகால உண(, ேபாதிய ேநர"

182

உற6காைம, HA6கிய இடதி
கிடத

வதித , மீV ெகா:ள , வர"Hமீறி$ ப&0னி

தயன உட நலைன ெக2$பன. இைவகளா

உ9$Hகளி

ெவ"ைமெய". ெவ"ைம, உ9$Hகளி 99$H - ஊக" - எAசி
தயவ;ைற$ ேபாயாக ெதாடகதி கிள$பி$ பிைன அைவகைள
>ைல>". ெபமகளி க(9$Hகேளா மிக ெம யன. அைவகளி
கத6க/" அாிதா>"; த6கி." அழிF". ந;பி:ைள$ ேப9

ெவ"ைம ஏறினா

வி"H" தா) தைதய, உண(, உைழ$H, உறக" தய வ;றி
அளவாயி$பாராக.
உண( தயவ;ைற ஓA6>ப2தி வாேவா>" சில இட6களி
பிற$பதி ைல. இஃ

ந;பி:ைள

எ;9>? ஒதிF" ஒவ." இளைம ெதா&2

உயிநிைலகளி மீ கவைல ெச/தி வதைதவிட திமணதி பின
ஆயிரமட6> அதிகமாக அவ;றிமீ கவைல ெச/த ேவ2". காம எாி>
எளியரா) ஒவேராெடாவ Hணத
ெவ9" Hணசிமீ
அளவாயித

டா ; பி:ைள$ேப9 நிைனவிறி,

ம&2" கைத$ பதி

அ0க0

டலா கா . ேபாகதி

ேவ2"; இ ைலேய , கில" நீ , ந;பி:ைள$ ேப;றி;>

இட ெச)F".
திமண3 ெச)த சினா?>: பி:ைள ெப9தலாகா . க(9$Hக: உர"
ெப9த;> ன க(யித அ5(9$Hகைள ெமவி$பதா>". ெம(;ற
கவினி9" பிற>" பி:ைள எ6ஙனமி>"? @3C9ேபா >". வய
திணிய அழகிய அறி(ைடய பி:ைள$ ேபேற உலகி;>$ பயனளி$பதா>".
அத;>ாிய ெப பவ" அாிைவ$ பவெமக. விாி(, இG
பாக. ந;பி:ைள$ ேப;றி;> தா) தைதயர
ந வாவி

“திமண”தி

ஓA6>ப&ட வாேவ காரண".

தைல$படாத தா) தைதய, ேசைக தவி

வாத

ைறைமயா". அவ ஈ.", ஊன" ஈன" நிர"பிய பி:ைளகளா

நா&2>

என பய? உலகி;> என பய?
க(;ற காலதி

ெகா:ளதக ைறக:

ெப க(;றி>"ேபா அவ: மிகதிற"பட வா( நடாத ேவ2".
க(;ற நா:த அவ: ஒ93 ெச)யா வாளா கிடத
டா . வழக"
ேபா நிகதிவத பயி;சிகைள ெய லா" அவ: நிகதி வரலா". மைனவி
க(;ற ேவைளயி கணவ ெப" ெபா9$Hட அவைள கவனி வத
கைணயா>". அச" - ஐய" - கவைல - ெபாறாைம - ெவ>ளி - தய கன க:
மைனவி மனதி @ளாவண" நாயக நட வர நைம பய>".
இகன க: க>ழிைய எாி>". க(;ற ேவைளயி ெப மக: சிலேபா
கா) விவ 2. நாயக ெபா9ைமFட அவ: கா)ைவ ஏ;பானாக.
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ம;9ெமாைற ஈ2 சிற$பாக >றி$பிட வி"Hகிேற. அ , மைனவி
க(;றி>"ேபா ெம)F9 Hணசி நிகதலாமா எப . இ
பலதிற க ேவ;9ைமக?2.
உட;

;9> ஏ;ற வண"

மாத" வைர

2த

நிக

வகிற . சில @9 ஐ

ஏA

0 >லா(வ; சில பி:ைள பிற>"வைர அ5விைன நிக வ.

க(;ற ேவைளயி

ெப=> இய பாக கிளசி மி>". கிளசி ேம`&டா,

சில சமய" ெபமக: (எ லாம ல; சில) நாயகபா
அ5ேவைளயி

>றி $

மைனவி ேவ2த/> இர6கா

ெந6>த/2.

ம9>6 கணவ இ லாம

வி ைல. ம9$H> காரண" மைனவிமீ ", அவ: வயி;றி /:ள >ழவி மீ 6
ெகாட இரகேம யா>". இரக" இைசையF" அ0ைம$ப2 ". @9 மாத6
கடத " ெம)F9 Hணசிைய நீ$ப நல எப சில அறிஞர
உ:ளகிடைக. ஒேவைள மைனவி வி$ப தணிக கணவ எ=வேன ,
அவ அவ?ட/>", உ& கவி>", க(>" ேக2 நிகழா ைறயி
2வானாக.
கதா6>" மைனவி வி"பாத ேவைளயி அவ?ட வ ேசர ய/6
கணவ கணவன ல. அவ அவைள ெகா ல வத யம எ9 றலா".
க(றா காலதிேலேய வ Hணர
டா . க(;9:ள ேவைளயி அ (" மைனவி வி"பாத ேபா - வF9தி 2ேவாைன வில6ெக93
ெசா லலாேமா? அவ வில6கி." இழித வன லேனா? இ ைறயி
வில6கினி9" மனித உலக" பாட6 க;ற

ேவ2". மகா:! வில6> உலைக

ேநா>6க:. அத ெபணின" க(;றி>" ேபா , அணின" ெந6கி அைத
வF9 கிறதா? இ ைலேய! ஆறறி(ைடய மனிதேனா க(;ற ேவைளயி/"
மைனவியிட3 ெச கிறா! அதி/" அ5ேவைளயி
எென9

வ

9வ ? மைனவி க(;◌ி9:ள ேபா

ேேசாேவாைன

அவைள சேகாதாி ெய9

க ேவாேன மனித.
பி:ைள$ ேப;றி
மர" பவதி

அச"

கா)$ப

ேபால, உ;ற வயதி

ெப மக?" பி:ைள ெப9வ

இய;ைகேயா 0ைய வாவதா>". இ$ெபாA உலகி சில இட6களி ெப
மகளி; சில பி:ைள$ ேப;9> அ3சி திமண வா( ெகா:ளா
ெதாழிகிறன. சில பி:ைள$ேப9 உறா ைறயி ஆ கல$H ெகா:ள
வி"Hகிறன. சில பி:ைள கைர>" விைத பயி9 வாகிறன.
இ &டதா இகால நாகாிக ெம." அறியாைமயி @கினவ. இ
நாகாிகைத ’நாகாிக"’ எ9 எ$ப0 அைழ$ப ? இெசய;ைக

ைறகளி
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ெபாி " இற6>ேவா க;றவ; ெப"ப&ட" ெப;றவ. இவ அறி(
இதவாெறேன! இவ க;ற

திமண வாைவேய ெவ9

க வியா?
நி;பவைர$ ப;றி, ’இய;ைகயற’தி

விாிவாக$

ேபசியிகிேற. வாளா கிடதலா/", k0ைம ன" ேபாற ெசய;ைக
ைறகளா/" விைளF6 ேக2க?" அ6கா6> 6க ஓத$ப&0 கிறன.
அதலா , அவ;ைற$ ப;றி ஈ2 மீ26

ற ேவ2வதி ைல.

ேநாயாளிக:
காசேநா), ெதாAேநா) (>kடேராக"), பி
திமண வா( ெகா:ளா

X0க$ப&டவ,

தய ேநா)களா

வாளா கிடகலா"; திமணவா( ெகாட பின

இ ேநா)க: ெதாடாி, அ$ெபாA " வாளா கிடகலா". ஈ2 வாளா கிடத
எப

பி:ைள$ ேப;ைற ெவ9தைல >றி$பத9; அ$பி:ைள$ ேப;றா

உலகி

ேநா)க: வள மாக, வாளா கிடதேல அற" எபைத >றி$பெதக.

>0ய.ட ேசர

டா

ஓயாத >0யைன மணக ேநாி, ெபமணி கலவிைய ெவ9

வாவ

நியாய".

தீய பி:ைளகைள$ ெப;9 உலைக ெக2$பதி.", தா ஒதி வதி ஓழிவதா
ேக2 விைளயா . >0, ெதாAேநா), ெபேநா), பி

தயன கவி

தா>;9$ பி:ைளகைள அட". இேனாரன அ லாத பிற, பி:ைளைய
சாவதி ைல. இ

>றி

ஒ$ப0த வழியி

ேம

நா&டா அரா)சி ெச) , இதைன எவ"

உ9தி$ப2தியிகிறன. இ

நி;க.

சில இட6களி ெபா&ெச வ நிைல கதி$ பி:ைள$ ேப;ைற ஓ2>வ 2.
திமண வாவி தைல$படா பிரமசாிய6 கா>மா9 ந"நா&டா> மகாமா
காதி ஒ ேபா

அறி(9தின. காரண" எைன? நா&0 வறிய நிைல ேநாகி

ெயக. இதைகய காரண6களா
இ>ைறகளி

பி:ைள$ ேப;ைற ெவ9த

ஓ9 மி லா மக:, பி:ைள$ ேப;ைற ெவ9$ப

ஏ;க;பாலேத.
அறமாகா .

க தைட
ெபக: ஆடவ.ட Hணாி." கதாியா ைறக: பல ேம நா&0
காண$ப&2 வகிறன. அ"ைறகைள அறி(9 " G பலவ;ைற யா
ப0 $ பாேத. ஒேற." என>$ பி0கவி ைல. கைவ தைகய காண$
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ப&2:ள ைறகளா/" கவிகளா/" உ9$Hக?>$ பிைன ஊ9 விைளF"
எபதி ஐய" இ ைல. இ ைறயி இற6க ஒ$ப2" மகளி> தீைம
விைளF"; ஆடவ.> தீைம விைளF"; இைவ யா(" k0ைம ன" ேபாற
ெசய;ைக ைறகேள யா>". பி:ைள$ ேப;ைற த2க ெகா:ள$ப2"
ைறக?" கவிக?", நாளைடவி

ெம ய க(9$Hகளி அகைத

>ைல>". அ5 (9$Hகளி >ைலவா பிேன பலதிற ேநா)க: ேதா9".
அ - ெப உ9$Hகளி ேசைகயிறி$ பல இைடேசைகக: யா("
இைம பய$பன எ9 6க ெசா கிேற.
இகால நாகாிக$ ெபமக:
நம

நா&2$ ெபமகளி

ேம நா&2 ைற$ப0 க வி பயி9 திாிேவா சில,

அறியாைமயா பி:ைள$ ேப;ைற த2>" ைற ெகா2 வா(
நடா கிறன. இ$ ெபமக: ெப" பதவிகளி/" W;றிகிறாக:/
ெப"பாைமேயா அசிாியமாராக இ$பவ. இவ
ெப >ழைதகைள காக ேவ2வ
விாி ைரக ேவ2வதி ைல.

&2ற( ேநராதவா9,

ெப;ேறா கட. இG

இ >றி

க சிைத(
சில ெபமக: ெசய;ைக கவிகைள ெசகி ெகா:ளா ஆடவேரா2 இப
)கிறாக:. ஆனா அவ பி:ைள$ ேப;ைற வி"Hகிறாாி ைல. க(;ற >றி
ேதாறிய " அைத சிைதக அவ ய கிறா. அத;ெகன எ5வள( ய;சி!
எ5வள( உைழ$H! கசிைதக ஒ$ப2" ம வரா> கட(: எநரக"
பைடதிகிறாேனா ெதாியவி ைல. பாவ6களி; சிறதன க சிைத$ப ",
அத;>

ைணேபாவ மா>". பாவெமறா

பாவ > அ3சாதாள.

அவ> என உைர$ப ?
இய;ைகயி அைமF6 கைவ மதாேலா ம;ெறதனாேலா அழி$பி
க>ழி>" அதைன ஒ&0ய சிைனF அ$Hக&>" ஊ9 உடா>". அதனா
உட

வைம >9". இ5வா9 பலைற நிக ேவா கதி என? இ5(லக

வாைவ அகாலதி
வAகிய நைடயா
ந;>0 யி; பிற ,

நீ$பேத அவ கதி அ>".
ெகாைல
டாெவாAகதி

தைல$ப2 ேவாாிைடF" கவழி>

“திெதா2” நிககிற . பி:ைள பிறதா
ெப6ெகாைல ெச)கிறா. ெதாடகதி

மான" ேபா>ெம9 கதி, அனா

காம ேவ&ைக! பிேன மான"! எ
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ெச)வ ? >ழைதேயா கட(ளி ெகாைட! நா&0 ெச வ"! அைத ஏ அழித
ேவ2"? நம

நா&0

ெபா வாக$ ெபமக&>", சிற$பாக

ைக"ெபக&>" ஏ;ப&2:ள க&2$பா2க: உயி ெகாைலயா) 0கிறன.
இள" ெபக: வAகி Wகிறாக:; பிேன விழிகிறாக:.
இ$ெபக:

டாெவாAகதி

தைல$படாத ெநறியி

வா( நடாத

ேவ2", ெநறி தவறேநாி, >ழைதைய ஈ9 வள>" அ3சா ெந3ச" ெபற
ேவ2". உலக$ பழி$H> அ3சி கவழி$ப

இழி(! இழி(! ேபாிழி(!

கவழி>" ெபணி உட நல >9". அவ: ேநா) வா)$ப&2,
அகாலதி

மா:வ

ஒதைல. அாிய வாைவ இைடயி

இழ$பதா அறி(?

கட(: ெநறி>", உலக வளசி>", நா&0 ெச வ >", இப வா(>"
உ9கவியாF:ள பி:ைள$ேப;ைற வி"பாத ெந3ச", ஈரமி லாதேத யா>".
அ ெப=லகி;> உாியத9. பி:ைள$ேப9 வி"பாத ெப ெபண ல:
எ9 6க ெசா லலா".
ெபபிறவி தா6கிேனா, பி:ைள$ ேப9 ெபற, இளைம ெதா&2 - உட
ஓAக" தயவ;ைற கா வர
பிறவி> இறிய ைமயாதன எ9
ஒவ.ட நைறயி

நல -

ேவ2". உட நல." ஒAக" ெப
ற

மிைகயாகா . ஆகேவ, ஒதி

வா , பி:ைள ெப;9, உலைக ஓ"Hவ

சிற$H.

தா) தைதய அேப >ழைத
தா) - தைத - >ழைத இ"@93 ேசத ஒ9 ேசாமாRகத @தெமப .
உலகி இ"@9" நிைல பெபற இய;ைக எபைத அறி(9தேவ ந"
ேனா கட(ைள அ"@ாதமாக(" ெகா2 வழிப&டன. “அ"ைமேய அ$பா
ஒ$பிலா மணிேய அபினி

விைளத ஆரேத” எறா மாணிகவாசகனா. தா)

தைதயா அபினி9" பிற>" ஆரத" >ழைதெயக. அ >ழைதைய$
ெபற ய வ ெபதவமா>". ெபணி ெபைம> உைரFளாF:ள அதவ"
யா2" மக,; எ9" நிைலக.
பைட$H$ பலபைட $ பலேரா 2="
உைட$ெப3 ெச வ ராயி. மிைட$பட
>9>9 நட சி9ைக நீ&0
இ&2 ெதா&26 க5விF ழ "
ெந)Fைட ய0கி ெம)பட விதி "
மய>9 மகைள யி ேலா>.$
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பய>ைற யி ைல தா"வாA நாேட.
-

பா0ய அறி(ைட ந"பி

------10. ெபணல
( தாF" நா2" – ெசய;ைக ைறக?" கAவாF" – எாி ேநா) – உயி&ைட –
இய;ைகF" ம " – மாத$ S$H – உ9$H$ பிறசி – மலசிக

– வியைவ –

பிராணாயாம" – சி9நீ – பித" – ேநாH – அழ> காத )
உட"பா *ழியாி உயிரா ரழிவா
திட" பட ெம)3ஞான3 ேசர( மா&டா
உட"ைப வள>" உபாய மறிேத
உட"ைப வளேத உயிவள ேதேன.

- தி@ல.

பி:ைள$ேப9 தய ெபைமக&> நிைலகளனா யி$ப உட நல.
உட நலைன ெக2 ேநா) வா)$ப2" ஒதியி ஊன" அவேளா2
ஓழிவதி ைல. அவ: வழிவழி ேதா9" உயிகைளF" அ5Jன" ெதாட
ெதாட X0>". ஒ நா&0 ெசAைமF" ெகாAைமய" அநா&2$
ெபமக: நிைலைய$ ெபா9திகிறன.
தாF" நா2"
ேநாயி லா$ ெபமகைள$ ெப;ற நாேட தவ3 சிறத நா2. ஒநா2 எ லா
வள6கைளF6 ெகாழி$பதாயி.", அநா&2 மக:

டாஓAகதி

ேதா) ,

ேநா)வா)$ ப2வேர , அவக&>$ பிற>" @3C9க?", >2க?",
ெசவி2க?" அநா&0 வள6களி/:ள நலகைள எ6ஙன
Pகசி> நா&2 வளேனா2 மக: வள." ெபாதியித

)>"? இப
ேவ2".

ஆதலா , ேநாய;ற வா(ைடய மக: வதிF" நாேட சிறத தவ நாடா>".
அதைகய நா&ைட$ பைட>" ெபா9$H, தாFைடய

எபைத விளக

ேவ2வதி ைல.
தா)ைம>ாிய ெபமணி ேநாயிறி நல" ெப;9 வாழ ய வ த>தி.
ந;றாயாத;>ாிய வழியி ெபைண இளைம ெதா&2 வளக தா) தைதயா
ெபாி 6 கடைம$ ப&0 கிறன. விாி( இG
ஆ2 உடேலா"H ைறக?" சில

ற$ப&டன.

’ெப வள$'பி

காக.
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ெபணின லா:, உணவா." ஓAகதா.", த.ட

நிைலைய$

பா கா வார பைப வள$பதா>". ெவ"ைமய&2" உண("
டாெவாAக" ெபணி ெம ய உ9$Hகைள எாி அாி  க /".
இ5ெவாி> அ0ைமயாகா , இய;ைகவழி வா( நடா " ெபணி வா(
ந லதாக மல

மண" W".

உட நல.>ாிய ைறக: பல இG;க அ6கா6ேக ெசா ல$
ப&0கிறன. G;க ேவறிடதி ெசா லாத சிலவ;ைற ஈ2 6க
>றி$பி2வ நலெம9 ேதாகிற .
ெசய;ைக ைற: இ லறெம." இய;ைக அறைத ஏலா , ேவ&ைகைய
ெசய;ைக ைறயி தணிக$ H>" மக: பிேன அைடய6 ெகா2ைமக:
ன விளக$ ப&டன. k0ைம ன" ேபாற ெசய;ைக ைறகளி
அறியாைமயா W இட$ப2" மக: நிைலF" அ2 ற$ப&ட .
அெசய;ைகயாள மீ2" நல" ெபற
ெதாடக நிைலயி

உேேடா?

இ$ேபா> திமண" ெபாதிய மதா>". அநிைல

கட , க" ெவ? , கெணாளி ம6கி, ஈர

இயக தள , பசி>றி,

மல3சிகி, உறகமிழ , இ>" ேபா " நி;>"ேபா " கிட>"ேபா "
எ$ேபா " இய எண > அ0ைமயா), சி9நீ அ0க0 ெசா&2" தித
நிைலயைடத “த' உ)F" வழியி ைல எ9 ேம நா&2 ம வ அறிஞ
பல எAதியிகிறன. உ)F" வழிF" காண$ெபறாத த” நிைல ெபாி "
இர6க தகதேறா?
இய;ைகயி இய H
இவ இநிைல எ) த;> காரண" எைன? இய;ைக அைனயி ேநா>>
இவ மா9ப&2 நடதைமயா>". அ நடைக, அளிகதக பயைன அளியா
ெதாழிFேமா? த நியதி> மா9ப&2 நட$ேபாைர சிறி " இரகமிறி ஒ9$ப
இய;ைக அைனயி இய H. ேம/" ேம/" ம

தயன உ2. இய;ைக

அைனைய மற$ப , அவ?> ேம/" ேம/" சினைத @.&2வதா>".
கழி விரக" மனி$H"
ெசய;ைக

ைறயி

உைழ

தித 'த>' உாிய ம

இ5(லகி ைல. இ ைலேய , அவத6 கதி எைன? >;றதி;> மனி$H
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இ ைலயா? மனி$H உ2. எ$ெபாA ? ெச)த >;ற6 >றி  கழிவிரக",
மீ2" அ >;ற3 ெச)யா மனஉ9திF" ெகா:ேவா> மனி$H"
கிைடகலா", உ)(" உடாகலா". ெசய;ைக
)$ேபா தலாவ

இய;ைகைய மறத

அ5 (ணா்(ட நிகதிய பிைழ >றி

அஆ0யத பயைன

தவ9 எபைத உணத

வத

மீ2" அ>;ற" நிகதாத மனஉ9தி ெப9த
இய;ைக அைனபா

ைறயி

ேவ2";

ேவ2"; வ வ ட
ேவ2". ெசய;ைகயாள,

சரH> , “அனா)! அைடகல"! அ0ேயைன

காத:க” எ9 அAவாராக. அவ இய;ைக வழி வா( நடாத உ9தி
ெகா:வாராக.
இய;ைக ைறக:
தலாவ

அேநாயாள உயி நிைலைய கரதா

டா ; மனதா

ெதா2

நிைன$ப 6 டா . பழக" மிக ெகா0ய . நீட நா: பழக" அவைர
விைரவி வி2தைல ெச)யா . அ$பழகைத தவிகவ ல மன உ9தி ஒேற.
உ9தி >ைல , மீ2" இைடயிைடேய பைழய பழக > தீேயா அ0
ைமயானா , அவ மாள ேவ2வேத 0(. மன உ9தியா

பழகைத ெவ9,

இய;ைக அைனயி திவளாகிய நீாி." கா;றி." ஞாயி;ெறாளி யி."
ைற$ப0 ப0

வரவர, இய;ைக அைன திவ: ர$ப:.

ெவ"ைம நா&0 வதிேவா நீட ேநர" ஞாயி; ெறாளியி நி;றலாகா . ஐ
அ ல ப நிமிட3 சா/". ஞாயி;ெறாளியி @>" ேபா தைலையF"
அைரையF" ணியா அ ல பதைழயா @0 ெகா:வ ைறைம.
இ ைலேய @ைள>" உயி நிைல>" பA ேந".
இய;ைக உண(
இய;ைக @கேலா2, இய;ைக உணவத

ெபாத". கா)கறிகைள$

பைமயாக உப ந ல . இயலாதாயி அவ;ைற சிறி அவி அதலா".
கார" Hளி ேசைக டா . பழ" நிர"ப உணலா". பழேம உ2" வரலா".
கா$பி, ேதயிைல, ெகாேகா, ஓவ ைட தயன W&0

தைலகா&ட

அ0க0 நீ பகலா". ைற$ப0 உட நிைலேக;ற அளவி
விரத" இ$ப எ லாவ;றி." சிறத .
வாA" இட"

ஆகா .

ேநாH அதாவ
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ேநாயாள கா2களிலாத காடத மைலகளிலாத வதித ந9. இவ
க&0ட6களி - அதி/" கா;9 Pைழவி லாத க&0ட6களி - ெப" ெபாA
ேபா>தலாகா ; மரத0யி
இய;ைகFட இைய

பக

வாழ

மன தி"பிேனா, ஓரா0
திவைள ஓேராவழியாத

இைடயி

ெபாAைத கழி$ப

சிற$பளி>";

ேவ2 ெம9 6க ெசா லலா". இ5வா9
அ ல

இய;ைக அைனயி

ஈரா0

ெப;9, ஒவா9 நல.றலா".

உட நலைன ெக2 $ பிைன ஏ இடற

இடாினி9" நீ6க ஏ அ6>" இ6>" உழல

ேவ2"?

ேவ2"? இளைம ெதா&2

இய;ைகேயா0ையத வா( நடா " ெபேண ேமைமயைடவா:. அவ:
ெபற;காிய இபைத$ ெப9வா:. அதலா , எகாரண" ப;றிF3 ெசய;ைக
ைறகளி

ப0யா

ெப மக: இய;ைக வா( நடா வாகளாக.

எாி ேநா):- ேம;>றி$பி&ட ெசய;ைக
தீ ைறகளி

W

ைறகளி

ேநா)வா)$ப&2, உட

ெபணின" உ2. இ5(லகி

Wழா , ேவ9 பல

நலைன ெக2  ெகா:?"

ெவ9கதக உயிக:, பறிக: எ9 சில

9ப. அவ;றி." இழிதன இேநாFவ6க:. உயதிைண$ ெப
ெத)வ6கைள அஃறிைண “உவ6க:' எ9 ெசா ல/" ேநத .
ெபபிறவி தா6>ேவா அைனவ" வாவி ெவ;றி ெப9கிறாாி ைல. சில
வAகி Wகிறன. ெபபிறவி தா6>வ ம&2" ெபைம &டா . பிறவி
ேக;ற நலெனலா" மலர ந வழியி வள ெத)வநிைல ெப9பவேள
ெபெண.3 ெசா;> உாிய ெபாளாவ:. ஒவ.ட வா( நடாதி கட(:
பைட$H> ைணHாிய வழ6க$ ப&ட இப உ9$ைப டாெவாAக தா/"
ேவ9பல தீயவழியா/" Hப2தி, எாியாகிதா இட$ப2வ ேதா2, பிறைரF"
பிவ" உலைகF" இட$ப2 " ஒதி எ6ஙன" ெப அவ:? அவ:
தா)ைம>ாிய ெபைம இழத பாவிய லேளா? அவைள அஃ9ிைணயி
பா;ப2 வ

தவறாகா .

அ$பாவி உவி/" உ9$பி/" ெவ"ைம ெகாA வி& ெடாிF". அ5(ைவ ஒ
ெந$H மர" எ9 றலா". அைத ெதா&டா/" ேபா " ேநா)தி ப;றி
ெகா:?". ஐ"Sத : ஒறாகிய தீயி C&டா ேந" Hணாத ஆறிவி2".
பாவி$ ெபணி தீ$H=> ஆ9த ைல. அதீயிைட W வ
ேவாநிைல இர6க தக . உயிநிைலயினி9" எA" ெவ"ைம, @ைளையF
தாகி, ேவ9 பல உ9$HகைளF6 கலகி, இளக ெச)F6 ெகா2ைமைய
எென9 இய"Hவ ? தைம$ ெப, ெவ"ைம$ ேபயானா:. பசிய மத",
ப6க:ளிையF" எாி>" பாைலயாயி;9.
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உயி &ைட
இ$ெப ஏ பிறதா:? ஊைர அழிகவா? இவ:, தா." ெவ"ைமயி
ேவகிறா:, ம;றவைரF" ேவக ைவகிறா:. இவ: கவி
நில(6ெகா ! நிலவி வ6ெகா ! அஃ

எாி

உயி&ைட

காிதேறா ேபா>"? ஓAக6

“மக?>” விள6>"! அகேவ, ஒவ.ட

காவாெதாழித மதி[ன" இ$ெபாA

வாA" ஒதிேய நல.ைடயா ெளக.
ஓAகதவறி Wத ெபமக: நல.9வ

எ6ஙன"? இவக: வி2தைல

அைடய ெகா:?" ேபராவ/> அளவி ைல. இவக: எ5வழியி

யறா/"

கறத பாலாக$ ேபாவதி ைல; ஆயி.", தக கAவா) ேத0, ஒவழியி
பமிறியாத

2".

வாத

ெதாடகதிேலேய கAவா)
ெவ:ைள, ெகா9>, ேமக" தய ெகா2ேநா)க: தைலகா&2"ேபாேத, ெப
எசாிைகயாயி , இய;ைக வழி வா( நடாதினா

ஒவா9 எாிைய

தணிகலா". தலாவ - ேநா) தைலகா&2" ேபாேத- ெபமக: பிற
ேசைகைய அறேவ ;9ெதாைலத மனதி வத;> அ0 ேகா வதா>".
ேநாFைடயா> ெவ"ைம கிளசி அதிக". அத V2த/> எகாரண"
ப;றிF" அவ எளியராத

டா . உ:ளதி

உ9தி ெகா2, உ:?" Hற"

ப;றிF:ள ெவ"ைமைய தணிக அவ ய வாறராக. இத;> இ வழிF2.
ஒ9 இய;ைக வழி; ம;ெறா9 ம
ேநாH அதாவ

வழி. இய;ைக வழிகளி

தைலயாய

விரத". ேநாH H2, நீ கா;9 ஞாயி;ெறாளியி

ப0 ,

ெபாதிய உண(ெகா2 வாேவார ெவ"ைம ஒவா9 தணிF". இ5வழி நி;க
இயலாதா அPபவதி; சிறத ம வாிட" ேபா ம உப மாH.
மதி." இய;ைக ைறேய சா Hைடய . ேநா) நீ6க$ ெப;ற பினா்
ந வழியி

கால6கழி$ப

ெபைம> அழ>. ெபேணா) உலகிைட அ>நா:,

உலக" வி2தைல அைடF" நாளா>".
மாத$ S$H : ெசய;ைக நரக6களி

Wழாம/", ேவ9 பல

டாஓக6களி

ேதாயாம/" தைன கா , இய;ைக அறைத நடாதி$ பி:ைள$ ேப9 தய
ேப9கைளயைடய உடைல ஓ"H" ெபேண ெபணின ல ந6ைகயாவ:. உலைக
ஈ9 வள> தா), ெபணாகலா, அவ: உட நலைன$ ெபாி " ேப=த
ேவ2".
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உட நலைன ந ல வழியி

ேபணிவ" ெப, தி6க: ேதா9" ஒA6காக$

S$ெப) வ:. மாத$S$H, மாதவிடா), மாத , W&2Vர", W&2 வில>,
தைல>, தீ&2 தய யா(" ஒ ெபா?ைடயனேவ. தி6க?> ஒைற
நிக" Cதக ெவளி[2 S$ெபப . அ5ெவளி[2 இபெத&2 நா?
ெகாைற நிகழ

;9> ஏ;றவண", சில> இபேதழா"

இய H. உட;

நாளி/", சில> இபெதாப

$பதா" நாளி/" Cதக" ெவளி$ப2".

இ5ேவ;9ைம இய;ைக. அவரவ உட நிைல> ஏ;றவா9 அ5வ கால
எ ைல>: S$Hற ேவ2". அதி மா;ற" பிறசிF" நிகவ
ந /ட/> அறி>றி யாகா . Cதக" வ0த நா> ஐ நா?>: நி;ற
ந ல ; அத;> ேம;ப&2 வ0த

ந லத9. உட;

ட/" >ைறத/" உ2. மாதவிடாயி
ேபாகி, ஒA6கி

ெகாணர ய வ

;9> தகவா9 சிலநா:

ஓA6கீன" நிகழி, உடேன அைத$

ெபமக: கடைம.

S$பி ஒA6கிைம> ற$ப26 காரண6க: பல$பல. ஓA6கிைம
திற6க?" ப;பல. அவ;ைற ம வ G களி; காக.
இளைம ெதா&2, ஒAக6 கா , உண( உறக" தயவ;றி

ஏ;றமிறக-

மிறி, அைவகைள அளவா ெகா2, ைறயாக உட;பயி;சி ெச) ,
இய;ைக> அரணாமா9 வா

வேவா> மாதவிடாயி

தவ9த

நிகழா .

மாத$ S$பி ஒA6> ெபணி வாவி ஒA6கா>". அதலா , மாதவிடாயி
தவ9த

நிகத " ெபமணி, தக ம வபா

ெச9, உ;ற >ைறபா&ைட

ைறயி&2, அவவழி நிெறாகி, அைத ஓA6>ப2தி ெகா:வாளாக.
மர3;ற , மைலேயற

தய பயி;சிக: ந லன.

பிறசி : ேபாதிய பயி;சியிைமF", ஒேர இடதி

கிடத/", மலசிக/",

இன பிற(" ெபமகளி கஉ9$ைப இட" வி2  சாியேவா, ஏறேவா,
தாழேவா ெச)F". இத;> சிறத காரண" உட ேபாதிய உர" இைம எ9
ெபா $பட றலா". பிறத உ9$ைப தக ம வைரெகா2 உடேன
ஓA6>ப2த

ேவ2". உ9$H ஓA6>ப&ட " உட; பயி;சியா.",

ந /ணவா.", பிற இய;ைக ைறகளா." உடைல நல.ற ெச)த

அறி(.

க$ைபயி பிறசிைய உணரா வாளா கிடதா பின$ பலதிற இன க:
விைளF". சிலேபா சதிர3 ெச)த/" ேந". க$ைபயி பிறசிைய
உணரா , “பி:ைள$ ேபறி ைலேய” எ9 வதி வதி சில ஏ6கி கிட$ப.
சில நாயகமா ம9மண3 ெச)ய  வ. இயதிர காலதி

வாA" இகால$
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ெப=லகி;> க$ைப$ பிறசி மிக இய பாகிவி&ட . ஒேர இடதி
கிட , எேநர தி9, ேபாக )திதா

க$ைபF" ெநகிA"; பிற

உ9$Hக?" தள". எ லா நலக?>" உட; பயி;சி, நீராட , கா;றி
உலவ , ஞாயி;ெறாளியி

தய ஒA6>ைறக: ேதைவ.

அளவாயித
மலசிக

நி;ற , ெபாதிய உணவத , ேபாகதி

: மலசிகைல$ ப;றி இG;க பல இட6களி

ஒ5ெவா ைறயி

>றி$பி&2 வகிேற; ஈ23 சில >றிகிேற. உற6கி எAத " அறாட"
ேவ2". மல" ;96 கழியா , சி>;9 த6>ேம , அ

மல6 கழித

ந3சாசி$ பலதிற ேநா)கைள உ2 ப=". ஏற>ைறய எ லா ேநா)கைளF"
பிற$பி$ப

மலசிக

ேநா) வரெவாணாதவா9 த2க ய வதா>".

உறாதவா9 கா$ப
உட;பயி;சியி

எபைத ஆரா)சியி; காணலா". ஆதலா , மலசிக

கவைல ெச/தா

ேசா"பிகிடத , ெபாதா உணவத ,

மீV ெகா:ள , கவிழித , அ0க0 ம ண
மலசிக

உ9". அள( மீறிய ேபாகதா/" மலசிக

தய வா;றா
ேநவ 2.

மலசிகைல$ ேபாக அறாட உண(, உறக", பழக வழக" தயவ;ைற
ஓA6> ப2 வ த;கா$பா>". உட;பயி;சி இறியைமயாத . பழ(ண(
மலசிகைல$ ேபா>". ேபாதிய அள( நீ அத மலசிக/>$ ெபம .
கீைர, கதிாி$பி3, ெவைட$பி3, ெவ6காய", தகாளி, க2கா) தயன
உ2வாி மலமிற6>". எ"ய;சியா." மல6கழியா ெதாழியி எனிமாவா
அைத கழிதா
ப" நீ6>". காைலயி ந9 நீரா0னா நல"விைளF".
நீராட ன3 ெசா ல$ப&ட . ஆ;9நீ ஊ;9நீ இ லாத இட6களி
ெதா&0யி

நீ நிர$பி, அதி

தைலF" நீாி

சிறி

ேநர", ஐ

அ ல

ப நிமிட" - கா/"

ேதாயாதவா9, ெகா$ SA> க, நீ நி;>மா9 அம , பின

தைலA கலா". இ

 எபா ெகாட ைற. இ

>ட> வைமL&0,

>திைய$ ெபகி, மலகழிைவ ஒA6> ப2 ".
வியைவ: அறாட" - அறாட" வியைவ இற6>த உட நல.>
ைணேபா>". வியைவ இற6காம உ:ேள த6கி ேத6>வ உட ந3ைச
ேசமி$பதா>". உைழ$பா.", உட; பயி;சியா." வியைவைய கழிகலா".
வியைவ எளிதி
தைலேநாயா

இற6காவி0, ேவ

அதாவ

பாீ0க$ ப&0>"ேபா

நீராவி பாி0த

சில ேவ

பி0

ந9.

ேநா) நீ>வா.

ேதா) நீக > காரண" எைன? (ெவளிேய வாரா ) உ:ேள த6கி ேத6கி
கிடத நநீ ெவளிவதைமயா>". வியைவ க௫சியா இட6 களி >தி
ேயா&ட6 >ைறF". நாளைடவி அ5விட" மர $ ேபா>". ேவ பி0தலா
ந3ைச இறகலா". வியைவ ெசா&டெசா&ட ேவைல ெச)வ விA$ப".
உறக >$ ேபா"ேபா ", உறகதினி9" எA"ேபா " உடைல நறாக
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ேத)  ெகா:வதா
ேபாக Hனித".

ெசAைம சிற>". பிேன Vய நீரா0$ Hற அA>கைள$

பிராணாயாம": பிராணாயாம" அ&டா6க ேயாக6க?: ஒ9. பைடகாலதி
ந" நா&டா ஒ5ெவாவ" பிராணாயாமைத ஐதா" ஆ0 ெதாட6கி$
பதினாறா" ஆ0 ;9ற ெச) ேதசி ெப9வ. இ$ெபாA பிராணாயாம"
ஏ&0 - பா&0 - ம&26 கிடகிற . இல&செதாவ பிராணாயாம3 ெச)வ "
அாிதாயி;9. உடேலா"H ைறகளி பிராணாயாம" உயி ேபாற .
பிராணாயாமதி ேதசி ெப;ற ஒதிையேயா ஒவைனேயா ேநா) எ
ெச)F"? பிணி எ ெச)F"? யமதா எ ெச)வ? அ$பயி;சிைய நம

நா2

இழத ! ெபாிய உயி ெச வைத நா2 இழத !
இ$ெபாA பிராணாயாமைத ைறயாக ெச)ேவா அாிய. ஏ2கைள$ ப0
இேரசக Sரக >"பகதி விற6>வ தவ9. பிராணாயாமைத$ பிைழபட ெச)தா
பல ேக2க: விைளF". தகா மா&2 ேக&2$ பிராணாயாமதி தைல$ப2வ
அறி(ைடைம. Vய ந96கா;ைற @கிவழி ைறேய ஈ , Pைர ஈர;
>ழ களி
இ

அைத நிர$பி ழ;றி, ெவளிவி2" (Breathing Exercise) பயி;சி ேபா ".

பிராணயாமதி ஒ

9. நாேடா9" இைத ெச)

வேவா>

ேநாய=கா ; ஆF: ெப>".
Hற$ப&2$ H> திாிகிற வாFைவ
ெநறி$பட (:ேள நிமல மாகி
க9$H சிவ>" உேராம6 க>"
Hற$ப&2$ ேபாகா Hாிசைட ேயாேன
என வ*உ தி@ல திவாைக ஓக.
- சாகைட, மலஅைற தயன C

இ$பயி;சிைய நகர6களி
இட6களி

- ெச)த

டா ; ந கா;9 Wசாத இட6களி

நா;ற" W"

அம

ெச)வ

ைறைம. கடேலார", மைலFசி, பரத ெவளி, கா2 தய இட6க:
பிராணாயாம > உாியன.
நம

நா&2$ ெபமக: ெபாி 6 கா;9:ள இட6களி

HA6கிய அைறகளி

வாவதி ைல. அவக:

வாகிறாக:; காிவாF ெசறித அ2$ப6கைரகளி

உற6>கிறாக:. கிராமதி
நிைலையF", நகர6களி

வய களி

மா0யி

ேவைல ெச)F" ெபமக: உட

ஏறி நி;>" ெபமக: உட

நிைலையF"

உ;9 ேநாகினா ேவ;9ைம காணலா". னவாிடதி அழ> ெத)வ"
ஆனத தாடவ" HாிF". பினவ உட பிணிெய." ேப) உற6>".
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காரண" எைன? அவ ந96கா;9 W" ெவளியி

ேவைல ெச)கிறன;

அகா;ைற ந> ககிறன. இவ> அ5(ணேவ ? கா$பி உ$Hமா எ."
ந3ச லேவா இவத" உண(? அவ இய;ைக ெச வதி
ெசய;ைக ’ெச வ'தி
இ

கிடகிறன. ைனய

Hர:கிறன; இவ

W2ேப9; பிைனய

நரக".

நி;க.

ெபமக: HA6கிய அைறயி

எ9" சிைறப&2 கிட$ப ", அ2$ப6கைரயி

ெபாி " அைடப&2 கிட$ப " ெதாைலத
ஒளிF" W" இட6களி

உலவிF" உற6கிF" ெபாA

நறாக @கிவழி க
ேபாகி வள3ெச)F".
சி9நீ : “சி9நீ” எப
கழியா

அட>த

ேவ2". ெபமக:, கா;9"

க

ேபா>வாளாக; கா;ைற

வி2வாளாக. அஃ

உட/:ள ஊ9கைள$

@திர". ெப மகளி; பல, காலதி

உ2. அதனா

மலசல6

மலசிக/", நீக&2" ேநகிறன. நீ

அைட$பா >0 கா)> ஊ9 நிக". @திர$ைப V)ைம யாயி> மா9
அைத காத ேவ2". சி9நீ அட>" பயி;சி மிக ெகா0 ! ெகா0 !
நாேடா9" ேபாதிய நீ பகி, ேவைள> ேவைள சி9நீ ெப)தா
ெப மக: மல சலைத அ5வ$ேபா
பித" : பித சர$பி;>$ பிற$பிட" ஈர

கழி

ேநாய=கா .

வவாகளாக.

(Liver) ஈர இயக > எ5வித

இைடL9" ேநராத ைறயி வா( நடாத நைம. அத இயக6 >றினா
A உட/>6 ேக2 விைளF". ஒவர உட நிைல அவர ஈர நிைலைய$
ெபா9

நி;கிற . பித ர$H >றினா

ெசாியாம

உண( கிட$பதா

உ=" உண( ெசாி$பெத$ப0?

விைளவ ெதைன? இரத ஓ&ட6 >றி ம;ற

கவிகளி இயக" >ைலF". ஆதலா , ஈர நிைலமீ
ெச/ வ

ெப6கவைல

மக: கடைம. கா$பி ேதயிைல ெகாேகா தய ெபாதா$

பான6க:, க: தய >0க:, உறகமிைம, Hலா

உண( தயன ஈர

இயகைத ெக2>"; ஈரைல மலர ெச)F"; அைத இட" வி2 $
ெபய$பி>". ேம;
கத/6 டா .

றிய பான6க: தயவ;ைற கனவி/" மற 6

ேநாH: ேநாைப$ ப;றி இG;க சில இட6களி

&0&0 வகிேற.

ேநாH ெகா:?" ைறைய யா23 &0 >றி$பி&ேடனி ைல. அதலா , அ
>றி

ஈ2 சிறி

ெசா கிேற.
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ேநாெபனி." விரதெமனி." ஓ>". உலகி/:ள பல நா2களி." நம நா2
ேநாபி ேப ெப;ற . ேநாபி மாைப றாத Hராண6க: இ ைல எ9
றலா". பைட மக: ேநாபி ெப;றிைய ெச5வேன உண
வாதாக:, ெபமக: ெபாி " ேநாபி

ஈ2ப&2 வதாக:. இ." அ

ெபமகளிைட$ ெபாி " ெசா லளவிலாத

நிலவியித

க

2.

இநாைளய விரத"
ெபமக: கைட$பி0 ெதாA>" இநாைளய “ேநாH” ெவ9" ெபய
அளவினதறி$ ெபா: அளவின த9. “விரத" விரத"' எ9 காைலF" இர("
விலா$ Hைடக$ பலகார6கைள திப ", பக

வயி9 கிழிய அ9ைவ

உணைவ அைட$ப " ெபாதியனவ ல. இ" @ைறைம ேநாH> ;9"
மா9ப&ட ெதபைத$ ெப மக: உணவாகளாக.
விரத" எ;9>?
ேநாH எ;9கி$ப ? உட
வழக". ேநாபா

ேச" பிணிைய$ ேபா>த;> ேநாபி$ப

உ:?9$Hக:, ைம நீ6க$ ெப;9, வி2தைலயைட ,

தத6 கடகைள ஊக ட நிக ". அறாட" உண$ப2" உணவி
ெசாியாம எ3சி நி;>" ந3ைசF" பிறவ;ைறF" ெவளி$ப2 " ஆ;ற
ேநாH> உ2. அைவ ெவளியாகாம உ:ேள கிட>ேம பலதிற ேநா)க:
ேதா9". ம உபதா ேநா) சிறி ஓ 6கி ஒ26>". மீ2"
பைழயப0ேய அஃ உயிெதA". ெபாதா ம க: ேவ9 ேக2கைளF"
நிக ". ஆதலா , ம

உபதி.", ேநாபா

பிணிைய$ ேபாகி, ேநாைய கழி$ப

உ9$Hக?> உ;9:ள

நல.

ைற
அவரவ தத" உட நிைலேக;ற வண" வாரதிேலா மாததிேலா ஒ நாேளா
இ நாேளா இ.3 சில நாேளா கணி ேநாபிக ய வ சிற$H.
உ2 கழித பின, அறிர( எ5வித உண("

ேநாH> னா& பக

உணலாகா ; நீ அ வ
காைலகடகைள 0$ப
ெதாழிFேம

எனிமாவா

ந9. அ2த நா: ைவகைற

ைறைம. காைலயி

யிெலA

மல3 ெச5வேன கழியா

அைத ;9" ேபாகலா". பின நீரா0, அைமதிF" -

கா;9" - ஞாயி;ெறாளிF" - நிலவி$ படரதக ஓாிடதி அம அH
வ0வான கட(ைள நிைனதித ேவ2". இஃ உடைலF" உயிைரF"
V)ைம$ ப2 ". அ0க0 - ெந3சி

வற&சிFடா>" ேபாெத லா" - ஒவித
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சி9மயக", இைள$H, கைள$H ேதா9" ேபாெத லா" - சிறி
அதினா

ஊக" பிற>". நீரதா

சிறிதாக - நீ

விரதமி$ேபா>, ெவ3ர", இரத

கழி( தயன ேதா9", உ:?9$Hக: வற2 ேபா>", பலதிற இன க:
விைளF". அதலா , நீரத
சிறி

உ$H ேச$ப

கவைல ெச/த

ேநாபின கடைம. நீட

ெச"ைமயா".

விரத காலதி ேநாபின எவட." ேபதலாகா . ேநாபின உ:ளதி
ெபாறாைம ெவ>ளி தய எாிக: எகாரண" ப;றிF" உ9த
டா . அைவ
F9 " எத க=" அவ ஈ2ப2தலாகா . ெபாறாைம தயன ேநாைப
>ைல , உட/> ஊ9ெச)F".
நா: Aவ " நீ அதி, ேநாபி , ம9நா: காைலயி

எA , வழக"

ேபால கடகைள 0த ேவ2". னா: உண( ெகா:ளாைமயா மல"
வாராைம க2 வாளா இத
டா . எனிமா உபேயாகிதா அA>க: வ
விAவ காணலா".
ேநாயாள ைற$ப0 ேநாைப$ பலநா: ெதாட கைட$பி0 ெதாகலா".
ேநாயி லாதா வார > ஒநா: அ ல தி6க&> ஒநா: ேநாபித
சா/".
ேநாH கழி , உண( ெகா:ள$ H>"ேபா , மிக எசாிைகயா யித
ேவ2". திeெரன க0னமான உண( ெகா:வ
உ9$Hகளி

மடைம. ேநாH கட

திeெரன ேசா9" - கா) கறிக?" - கிழ6>க?" - விAத ,

அ5(9$Hகளி கடைமகைள க&2$ப2தி ேநா) ெச)F". ஆதலா ,
ப0$ப0ேய உணைவ$ ெபக

நல. நீ அதி, பிைன$ பழரச மதி,

பிைன நீேமா அதி, பிைன நீ கலத பாலதி, பிைன க3சி ேபாற
உணவதி, வழக உண( ெகா:வ

ெபாத".

> இய;ைக
ேநாH வாயிலாக உடைல ெச"ைம வழியி ஓ"பி வரலா". ேநாபி;>$
ேபாதகாசிாிய ேவ2வதி ைல. இரெடா ைற பயி;சிெச)ேவா>
இய;ைக அைனேய வழிகா&26 >வாவ:. இஃ அPபவதி உணர
கிட$ப .
ந வழியி உடேலா"பி நல.;9 வாவ ெப மக?> அழ>. ேநாயி லாைம
ெபைம> அறி>றி. ெபைமயி ேநா) Pைழவ ெபைம>ாிய
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தா)ைமைய ெக2$பதா>". ெபமக: க(யி>" ேப9ைடயராக,
அவக: ஆ மகளி." உட நலைன$ ெபாி " ேப=வாக:. ஆமக?"
ெபமக: உட நல மீ கைத இ வாகளாக.
ெபமக: க(;9:ள ேபா ", க(யி>" ேபா " எ5வளேவா ஜீவச க:
>ைறகிறன. அைவக?> ஈ2 ெச)F" ைறயி

ெப த.டைல ஓ"Hத

சிற$H. “க$பதா ம6ைகய> அழ> >9"” எ9 ந"மவ பா2வ

வழக".

இ5வழைக$ ெபா)$ப2 வ மக: கடைம. க(யித பின" ெபமக:
கனி கா&சிையேய வழ6>" நிைலயி இய;ைக வா( நடாத இனிைம.
அழ> எ. ெத)வ" ெபமகைள வி2 எ9" அகலலாகா . அவக:
மாH திர&சி, அவக: உட
வா( உலகி

நல.> அைடயாள". அ

ெகடாதவா9 ெப

நட$பதாக.

உட"பிைன ன" இAெக றிேத
உட"பி. >:ேள உ9ெபா: கேட
உட"Hேள உதம ேகாயி ெகா டாென9
உட"பிைன யானி ேதா"Hகி ேறேன - தி@ல
-----11. பதியிலா&
(ெப=லகிகைற – பதியிலா: பிாி( – பதியிலா வரலா9 – Hராண" –
சாிதிர" – ேதவ0யா

– தாசி$ ெபய விளக" – தாசி ேவைசயான

– ேகாயி

டாெவாAக" – ஆமக: கடைம – >ல$ ெப0 கடைம – ெபா& ெப0
இப" இபமாகா

– அபிலா கலவியா

வாத/:ள ேக2க: – ஒவ.ட வாழ
பதியிலாாி உலைக V)ைம$ப2த

இபால>6 ேக2 – பதியிறி
– ைவ$பா&0யா யித/"

– ஒதிFட வாA" ேநாH – மகாமா

காதியி ெபா.ைரக: - திவ:?வ க
ெகட

டா

– ெச வரா

ெபண/க6

– இய;ைக இைற ேநாக")
ப $Hன/" S6>ைழயா ந&H" இர2"
வி $Hற நா0 ேவற ல - H $Hன/"
மாாி அறேவ அ9ேம அவரH"
வாாி அறேவ அ9"

- நால0யா

ெப=லக" ஒ ெத)விகமான . அத க=" ஒ கைற ப0திகிற .
அகைற ஓழிF" நா: எநாேளா ெதாியவி ைல. ஆ=லக" V)ைமய9 நாேள
அநனாெளக.

–
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ெப=லகி

ப0 :ள கைற யா ? அ

பதியிலா

&டெமப . பதியிலா

யாவ? பதியி லாத அைனவைரF" பதியிலா எ9 உலக" அைழகிறேதா?
இ ைல. ேநாயாள பல, ேப0க:, பைட$பி

சில >ைறபா2ைடய பல

தேயா பதியிறி வாகிறன. இவைர$ பதியிலா எ9 உலக"
உைர$பதி ைல. பிைன எவ> உலக" பதியிலா எ." ப&ட3
C&0யிகிற ? >றி$பி&ட பதி அதாவ

நாயக இறி$ பலட

0$

ேபா ேபா>" ெபணினதா> உலக" அ$ப&ட3 C&0யிகிற .
பதியிலா>$ ெபா

மகளி, வைரவி மகளி, கணிைகய, ேவைசய தய

ெபயக?" வழ6கி வகிறன.
பதியிலா: பிாி(
வயி;9$ பிைழ$Hெகன மான" வி;>" பதியிலா

&ட" ேபாக, ேவ9 பதியிலா

&டதா ந;>0யி; பிறதவராக(", ெச வைடயவ-

&ட6க?" உ2. இ

ராக(" க விFைடயவராக(", உயபதவியி/:ளவராக(" இ$ப. இவ,
இகால நாகாிக க:?ட மயகா

பதியிலராேவாரா். சில ெபமக: பல

காரண" ப;றி திமண வாைவ ஏலா , ேவ&ைக மீV"ேபா , சிலட

0

விைளயா0 களிகிறாக:. ஒேவைள க(9ேம சிறி " இரகமிறி அவக:
அைத சிைதகிறாக:. இ &டதா" இவரைனய பிற" பதியிலா இனைத
ேசதவராவ.
இ$ பதியிலா

&ட" உலகி

யா2" இகிற . இ

&டமி லா

இடேமயி ைல. எநா&0/" எ5Jாி/" இேசைனகைள காணலா"; எ லா
வ>$பி/" இ>Aவின இகிறா; நம

அ6ஙனமாக, நம

நா&0

நா&0/" இ

&ட தாள.

ஒ சாதியா> ம&2" பதியிலா எ." ெபய

வழ6க$ப&2 வகிற . நம

நா&0

பிற$ைப ெயா&0 சாதிக: வ>க$-

ப&டைமயா, இழிெதாழி/>" பிற$ைபெயா&0 ஒ சாதி வ>க$ ப&ட . என
ெகா2ைம!
பிற$Hவழி சாதி
நீட கால$ பழகதா சாதி$ பதியிலா" தம இழிைவ உணரா வாகிறா.
ேவைச ெதாழி/" வழி வழியாக நட வகிற . ேவளாள பி:ைள
ேவளாளனாகச கத$ப2வ

ேபால, ேவசியி ெப=" ேவசியாகச கத$
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ப2கிறா:. இ

நா&0 சி9ைமைய$ Hல$ப2 கிற . பிற$Hவழி சாதிக "

ைற எேறா ெதாைலF"?
சாதி$ பதியிலாைர$ ப;றி$ பல$பல கைதக: Hராண6களி ெசா ல$ப2கிறன.
சாிதிர ைறயி/3 சில வரலா9க: ெசா ல$ப2கிறன. ம;ற >லதா>
வரலா9க: Hைனய$ப&ட ேபால, இ>லதா>3 சில வரலா9க:
Hைனய$ப&டன ேபா/"! இைவ யா(" சாிதிர", Hராண", கைல எ."
ெபயகளா

நா&0ைட உல(கிறன.

Hராண"
Hராண6களி

சாதி$ பதியிலா> ேதா;9வா)

ற$ ப&0கிற . அனா

ெத)வ ேதா;9வா Fைடயா ெர9", அ5வினதா ஓ5ெவா
>2"பதினி9" ஒ5 ெவா ெபைண கட(: பணிெகன அ$பண3 ெச)ய
ேவ2ெம." வரைடயாெர9", அ$ெபக: கட(: ஒவைரேய
பதியாெகா2 ஏைனேயாைர$ பதியா ெகா:ளாைமயா , அவக: பதியிலா
எ9 அைமக$ ப&டாகெள9", நாளைடவி

அவகளிைட

டா ெவாAக"

Pைழ வி&டெத93 ெசா ல$ப2கிறன.
சாிதிர"
கிாீR ேதசதி

ேகாயி களி/", அரமைனகளி/" பதியிலா$ ெபமக:

ைறேய பணியாளகளாக(" ேதாழி மாகளாக(" ெதா2 ெச)
எ9", அவகளி; சில இதிய மனரா
அவத" வழிவழி ேதாறிய
ெச$Hகிறா.

வதாக:

வரவைமக$ப&டன எ9",

&டதினேர பதியிலா எ93 சாிதிரகார சில

பதியிலா வரலா;ைற$ ப;றி விாித ஆரா)சி ஈ2 ேவ2வதி ைல. பதியிலா
எெறா &ட" நா&0 இத உைம. அனா இ." ேகாயி பணி
ெச)தைல ெகா2", இழிெதாழி

Hாிதைல ெகா2", ேம;ேபாத கைத

>றி$Hகைள ெகா2" வரலா;ைற ஒவா9 ஊக3◌் ெச)யலா".
ேதவ0யா: தாசி
ஒ காலதி திமண வாவி;> உாிய ர லாத சில ெபமக:
அரமைனகளி ெதா2 ெச) கால6 கழி வதாகெளப
பைட G களி

ேவைலகாாி> “

ெதாிகிற .

னி' எற ஒ ெபய வழ6கி யித
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காகிேறா". அரமைன ேவைலைய வி"பாத ேவ9 சில, ஆடவ
ேகாயி களி ெதாடா;ற$ H>தி$ப. அவட ேவ9 சில ஊனமி லா$
ெபமணிக?3 ேச அடவ அ:ெபற$ பணியா;றியி$ப. இ$
பழகதா ேகாயி களி சில ெதா2க: ெபமக?ெகன ஏ;ப&0>".
அெதாடா;றி வத ெபமக: “ேதஅ0யா:”, “தாசி” எ9 அைமக$
ப&0த ேவ2". இெசா;களி ஆ&சியா அ$ெபமணிக: ஏ;ற
ெதா0 தைம ந> விள6>கிற . ேதவ.>$ பணிெச)F" மக ேத
அ0யா - தாச - ஆகிறா, அ$ பணிHாிF" மக:, ேதஅ0யா: - தாசி - அகிறா:.
தாசி ேவைசயான
ஆடவ பணிெகன வா( நடாதிவத ெபணபக:, ேகாயி

அசக -

தமகத - தயவட ெந6கி$ பழக ேநத . அ$பழக" நாளைடவி
டா ெவாகைத &டலாயி;9. அ9 ேகாயி தைலவகளாக இத ஆ
மக: நிகதிய அடாத ெசய , இ9 ெப=லைகேய கைற$ப2தி
யிகிற . ேதவ.> அ0ைம Sேடா ம;றவ>" அ0ைம Sண
ேநதைமயா , “ேதவ0யா:”, “தாசி” எ." ெபயக: இழிெபா: ஏ;கலாயின.
இ$ெபாA அெசா;க: >லமகளிாி கட(: அ0யவ> வழ6>வதி ைல.
அைவ விைலமகளிேக வழ6கி வகிறன. ெதா9ெதா&2 வ*உ"
வழகதா இ5வினதா அடவ ெபயரா ெபா&2க&0 மான" வி;>"
விைலமகளிராகிறா. இ$ பழக" நா&ைட வி2 அகல ேவ2".
ேகாயி

டா ஒAக"

விைலமகளி, ேதவ0யா: எ." ெபயரா , இழி ெதாழி/ெகன$ ப&டாைட
;றி, அல6ேகால அணியணி , ஆ2" ஆ&ட" பா2" பா&2" ெவ9க
தகன. ஓAக > நிைலகளனா யிகேவ0ய திேகாயி ,
டாெவாAக > நிைலகளனா) ஊைர ெக2$பதா) வி&ட . தா)ைம
எ." ேப9 ெப;9 ெத)வநிைல எ) த;>$ ேபாத ெபவ0வ",
தீேசைகயா

தனிைல மற , மான" வி;9$ ெபாளீ&26 >றிெகா2

ஆ2கிற ; பா2கிற . அகா&சி க2 களி>" மக: மகளா? நா&0;
பிறதவகளா? அவக: ெப=ட பிறக வி ைலயா? ெப=ட
வாழவி ைலயா? அவக: உ:ளதி , “ஆ2கிறவ: ெப; பா2கிறவ: ெப.
இவ: எ;9> இேகாலேதா2 ஆ2கிறா:? பா2கிறா:? நம
பறிகேவ2" எ." ேநா>ட அேறா? நம

W&2 சேகாதாி>"

இவ?>" என ேவ;9ைம?” எ." எண" உற
அவ: ந வழி$ப2வா:.

ேபைத$ ெபா:

ேவடாவா? உ;றா
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பாரத நா&0; பிறத ஆமகேள! மான" வி;ற/ ெகன$ பிற$பி
நம

நா&0

ஏ;ப&2:ள

. இ5விழிைவ நிைனF6க:, ேகாயி களி

டாெவாAக" ெப>வைத ேநா>6க:; தீெயாAகதா
எபைத உ.6க:;

ஒ சாதி

டா ெவாAகதா

நா&2> நாச2

பி வ" உலக" ெமவைத

எ=6க:. ெப பிறவி ேநாக" மான"வி;9$ பிைழ$பதா? நம
பிறத சேகாதாிக: வயி;9> மானைதயா வி;ற

நா&0;

ேவண2"? இழி(! இழி(!

வில6>க?" வயி;9ெகன மான" வி;பதி ைலேய! நம நா&0; பிறத
ெபெத)வ6க: பிைழ$Hெகன மான" வி;ற என இழி(!
இழி( யாைடய ?
இழி( யாைடய ? நா&0; பிறத ஆ மக?ைடய தேறா? நீட நா:
பழகதா

- அறியாைமயா

- அ$ ெபமணிக: இழிெதாழி

அத;> ஆ மக: ஏ உ&பட
காக$ப0, ெப=லகி

இற6>கிறாக:;

ேவ2"? ஆமகளிைட ஒAக"

இழிேவ ? ஆதலா , ஆ மகேள! ெப=லைக

இழி(ப2த னாேதய6க:; பதியிலா$ ெபமக&>$ ெபைமயி
ேநாகைத அறி(9 6க:.

டாெவாAகதா

விைளF6 ேக2கைள

அவக&> உண 6க:; உைம விள6க$ ெப9வேர

அவக: பதியிலராக

வாழ மன6ெகா:ளாக:. அவகைள$ பதிFைடயராக ெச)F6க:; இதனி.3
சிறத ெதா2 ஒ9 உ2ெகா ! இ

ெப ேதசெதா2; ெத)வ

ெதா2. இெதாடா;ற  6க:.
நா&0; பிறத >ல$ெப0கா:! ஆ2கிறவ யா? பா2கிறவ யா? பதியிறி
வாேவா யா? உ6க: இனத வர லவா? உ6க: நா&0; பிறத
சேகாதாிகள லவா? உ6க: உல> எனி

அ5(லகி

அவக?" அட6க-

வி ைலயா? அவக: கைற உ6க: உலைகF" ெக2கவி ைலயா? அவகைள
ந வழியி

தி$Hவ

உ6க: கஉடைமயேறா? தா)மாகளாகிய நீ6கள லவா

நா&ைட V)ைம$ ப2த

ேவ2"? பதியிலா உ:ள ம&2" உ6க: வயி;றி;

பிற>" பி:ைளக: எ6ஙன Vயராவாக:? ெப;ற பி:ைளகைள ந லவபதியிலாைர ஓAகதி

களாக நா&0

பப2த

ேவ2மேறா? சேகாதர

உாிைமெகா2 - இனஉாிைம ெகா2- வAகி Wத சேகாதாிகைள
Vகிவி26க:.
விைலமளி

&ட$ ெபக"
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பதியிலா எ.6 >லதவ ம&2" இ$ெபாA
பல >லதினி9" பல காரண6களா

விைலமகளி ராகிறாாி ைல. ேவ9

ஒ க$ப&ட சேகாதாிக?" விைலமகளிரா-

கிறாக:. நா?> நா: விைலமகளி &ட" ெப>கிற . இழிெதாழி;ெகன
W2க: - வி2திக: - வாணிப6க: - தர>க: - தயன ெப>கிறன. இத;>
வ9ைம ஒ காரண"; ெபா வாக நா&0

- சிற$பாக ஹி

மததி

-

ெப=லகி;> ஏ;ப&2:ள க&2$பா2 ம;ெறா காரண"; இகால நாகாிக"
இெனா காரண". ேவ9 சில காரண6க?2.
டாெவாAகதா விைளF6 ேக2கைள$ ப;றி இG பல இட6களி
ேபசியிகிேற. அ >றி ஈ23 சில ெமாழி பகர வி"Hகிேற.
தலாவ
டாெெவாகதா
உன;பால .

உட/> ேக2 விைளF" எப

உ;ற வயதி ஒதிF" ஒவ." ேச வாழ ேவ2" எபத;>
ெசா ல$ப26 காரண6க?: உட நல ேப=வ " ஒ9. விபசாரதா
அநல ேநவதி ைல; நல.>$ பதிலாக ேக2 ேந".
ெபா&ெப0 இப" இபமாகா
உட நல.> ஊ;றா யி$ப
ெபா& ெப0ாிடதி

இப". இப" அH:ள இடதி

பிற>".

அH உடா? அவக $ ெபாளிேலேய பதி

கிட>". ெபா?> மான" வி;றைல அனா ெதாழிலாக ெகா0கிறா.
ெபாளி

ப0F6 க , அபி

அபி லாாிடதி

எ6ஙன" ப0F"?

2வ , ெசய;ைக ைறெயப , னசில இட6களி

>றிக$ ெப;றிகிற . ஈ2 மீ2" அதைன வழிெமாழி
ஒவ ஒதிFட
கவி

2"ேபா , அத பயனாக அவன

வF9 கிேற.

கில" இவள

Pைழகிற . அகில ெசலைவ ஈ2 ெச)ய காதயினிடதி

ஏதாயி." ஓ9 காதல.: Pைழத
அஃெதைன? அஃ

ேவ2". அ$ப0, ஒ9டா? உ2.

உடைல ஓ"H" ஒவித ச . அச

எ லாாிட "

எ$ெபாA " 2"ேபாெத லா ேதாறா . ஈயிைர ஒ9ப2தி$ பிணி :ள
அH காரணமாக அச $ பிற>". அபி லா இடதி அ பிறவா .
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விைலமகளி உ:ள" ெபாளி

ப0

கிட>மா? அ ல

அபி

ப0

கிட>மா? இைத ெசா ல/" ேவ2மா? ஒதியி உ:ளV9" அH,
கலவியி ேபா , க$ைபயி இப சிைனF9$Hகளி Pனிகைள
கிளெதA$H". அ5ெவAசியினி9" பிற$ப
அமித". அச , ெபா& ெப0ாிடதி

ச . அ ேவ உடைல வள>"

ேதாறா . இதனா

ெபா&ெப0 கல$H இய;ைகயி பா;ப&ட தாகா

எ9 ெதளிக. அ

ெசய;ைகயி பா;ப&டேத. ெபா& ெபe ேசைக>", [$]k0ைம ன"’
ேபாற ெசய;ைக ைறக&>" என ேவ;9ைம? ஒ ேவ;9ைமFமி ைல.
--[$] "They must understand that the life –giving fluid called the semen, which is
produced in the creative organs of the man, is of great value in the upbuilding of his
own body. It is only within comparatively recent times that the marvellous power of
the creative fluid in building up and making over the body of the individual has been
thoroughly understood. In sexual intimacies, there is a discharge of this creative fluid
from the body of the man, but when there is a full response on the part of the wife,
there seems to be an exchange of magnetism or energy which makes up for the loss.
If however, his desire alone is active and she is simply fulfilling a supposed wifely
duty, she gives nothing to him and he therefore, suffers a definite loss in vitality. It is
claimed by some that such one-sided intimacies are almost as harmful to the man as
masturbation. Frequent indulgence upon this basis must result in a loss of vital
energy which will deprive the man of the strength and vigor needed for the
performance of his life taken". --- B. Macfadden
-------இP&பணேத ஆசிாிய திவ:?வனா.
ெபா&ெப0 ெபா)"ைம யக" இ&டைறயி
ஏதி பிண; தழீஇ ய;9
எ9",
வைரவிலா மாணிைழயா ெமேறா: Hைரயிலா$
Sாியாக ளா" அள9
எ9" உலகி;> அறி(9தியித

காக.
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இபாலா>6 ேக2
ெபா& ெப0 கலவியா

Aடவ> உட நல விைளவதி ைல எப

கததக . இநலேக2 ெப0க" உேடா எனி

உ2 எக. கலவியி

அமிதச $ பிறவாைமயா , ெப0> உ9$Hகளி

ெவ"ைம எA

அவைர ேநா) வா)$ப2 ", அதலா , ெப0>6 ேக2

நாளைடவி
உெடக.
ேநாெயாி

ெபா&ெப0
விைளயாமதா

&2றவா

உட நல

டா ெதாழியி.", ேவ9 பல ேக2க:

ேபா ". இய;ைக> மா9ப&ட விபசாரதா

விைளயாமறி ேபா>ேமா? ேகாணிய வழியி

ேக2

H>ேவாைர இய;ைக அைன வாளா

வி2வேளா? விடா:! விடா:! அவைர ஒேத தீவ:. உடேலா"H" அமித
ச >$ பதிலாக ெவ"ைம எAகிற எப ேமேல ெசா ல$ப&ட . ெவ"ைம
காம ெவறிய.: Pைழகிற . அ தி தி எாியா) ெவ:ைளயா)
ெகா9கா) ேமகரணமா) “ஐயைன அாிக ெதாட6>". ெபா&ெப0 “இப$
பய இ$ ெபாA

“ஐய.>$ Hலனா>". ெப0>" நாளைடவி

ேநா) ய

மி>".
ேவ9 சில ேக2க:
இ." சில ேக2க?" உ2. இவ>" மன அைமதி கிைடயா . பதியிலா
ஒதி மீ

எ ைண$ ேபா க $ பதிF"? ஒ5ெவாவ தத6 க

;9ற$ ேபாத" ேபா , எ ைண$ ெபாறாைம ேபா பிண> தயன
நிகA"! ெகாைலக?" த;ெகாைலக?" நிகA"! @க சில பதியிலா$
ெப0ைர எ5ெவ5வழியிேலா அைல$ப! இ5வள(
ஒவ.ட வாA" வாைகயி

ப" எ;9>?

இ ப" விைளFேமா? திமண3 ெச)

ஒவ.ட வாA" ஒதியி மீ , ம;ற ஆடவ மன" ெபாி 3 ெச வதி ைல.
பதியிலா$ ெபணி மீ பலா நா&ட" ெச வ இய;ைகயா) வி&ட . பதியிறி
வாவ பலதிற இ2கக?> காரணமாக நி;கிற .
விபசாரதி @>ேவா உட/ர" இழகிறைமயா அ0க0 ேபாக"
வி"Hவ. ேபாக >$ ேபாதிய உட/ர" இைமயா ேபா எAசி ெபற
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ேவ0 ம பான3 ெச)ய
ேந"; ெகா0ய ம ண

ேந"; Hளி கார" மி>த Hலா

உண( உண

ேந".

ேம/" இள" ைமதாி ெபாெளலா" ேபா>". அவ ஆடைமF" இழ$ப;
ேநாெயாியி

ேவவ; நரக

ப" அைடவ பாவ"! பதியிலா$ ெப0 நிைலF"

இ5வாேற 0F". இ5வா9 சாதலா பிறவியி ேநாக"!
விபசாரகார 0( இ5வளவி ெதாைலவதி ைல. இவ ேநாF" பிற(" இவ
வழி வழி உலகிைட$ பரவி வள". பதியிலா வாவா உலகி;> எ5வள( ேக2!
டாெவாAகதா>$ பிற>" பி:ைளக: த6க: தா) தைதயா
ெபயகைளF3 ெசா ல கிறாக:. தா) தைதய மதி[ன" ைமத
மதி$ைபF" ேபா>கிற . தா) தைதய அறியாைம> ைமத எ ெச)வ!
ஒவ.ட வாழ
பதியிலா >லதி

ந ேலா" இகிறன. ஒதி, ஒவ.ட கால6 கழிக

உ9தி ெகா:கிறா:. அ5ெவாவ ேவெறா மைனவி இ லாதவனா யித
ேவ2". அ$ெபாA அவ அவ?> காத தைலவனாவ. அவ.ட
வாA" ஒதிைய$ பதியிலா உலகி ேச$ப அறியாைம. சாதி$ேப)க: அவைள
என றி.6 9க. அவ: இய;ைக ெசெநறியி நி9 வா( நடா "
ந6ைகயாகிறா:. உலகி ெபா&2 இவ" ெவளி$பைட யாக திமண3
ெச)வ நல". அத;>ாிய அ3சா ெந3ச" ஆமக.> ேதைவ. சாதி$ேபைய
ஒ&2த;>ாிய வழிக?: இஃ " ஒ9.
ைவ$பா&0யா யித/6

டா

பதியிலா >லதி; பிறத சில, ேனா உாிைம$ ெபா?ைடயவரா
யிகிறா; சில இைச பா0F" நா&0ய" ஆ0F" ெப" ெபாளீ&2கிறா. இவ
ெபா: கதி$ பிறாிட" இழிெதாழி இற6>கிறாாி ைல. இப ெகன இவ
ஒ5ெவாவ ஒ5ெவாவ.ட கலகிறா. அவைன யறி ம;றவைர கனவி/"
இவ க வதி ைல. இ ேபா;ற; >ாியதாயி." இதி/" ஒ >ைறபா2ள .
இவத" இபநாயக.> மண3ெச)த மைனவி ம;ெறாதி இ$ப:.
மைனவிFைடய ஒவ.ட 0 வாவதா இவ>$ பதியிலா ெபய
ஓழியாமகிற . அவ." இவைர “ைவ$பா&0' எேற ெசா  ெகா:வா.
ஆதலா , இவ: பதியிலா எ." பழிேபாக, மைனவிFட வாA"
ஒவ.ட."

2தைல ஒழி , ேவ9 எவைரF" மண" Hாியாத ஒவைன மண3
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ெச)வ அற". மைனவிFட வாA" ஒவன
வி"Hதலாகா .
ெப=லகி

பதியிலா எெறா

ஒ சாதியா ஓஒ க$ப& 0 த
ய வாராக.

ேசைகைய$ பதியிலா

&ட" இத

இA>; அதி." அத;ெகன

ேபாிA>. இ5விைக$ ேபாக அறிஞ

பதியிலார உலைக V)ைம$ப2த
இழிெதாழி/ெகன >றிக$ப23 சாதி வழ> தலாவ
அஃ

ெதாைலத

ேவ2".

எ$ப0 ெதாைலF"? அ$ெப மகளிைட திமண$ பழக" பரவ

ேவ2". அவக: வழி ேதா9" ெபமணிகைள திமண" ெச)F" அ3சா
ெந3ச" அ=ல>> ேதைவ. “பதியிலா >லதி
எ." எண" ஆ மகனிட" உதித
இத

ெப ெகா:வ

இழி(:

டா . பதியிலா >ல" எெறா9

நா&2> எ5வள( இழி(? எ5வள( ேக2? இழிைவF" ேக&ைடF"

ேபாக ேவ2வ

எவ கடைம? ேதசதா கடைமயேறா? இழிைவF"

ேக&ைடF" எ$ப0$ ேபா>வ ? வா)$ ேபசாலா? எAதாலா? ெசய
ேபா>த

சிற$H. அத;> திமணமறி ேவ9 வழி எைன?

பதியிலா: ஒ ெபைண மண$ப இழி( எ9 ஆமக கதலாகா .
அ6ஙன6 க ேவா தனல தனாவ. அனா நா&0 நலைத
நா2ேவானாகா. அ"மணதி

இழி(" இ ைல; அதக ெபைமேய உ2.

அைத இழிவாக ெகா:ளி.", நா&0 இழிைவ$ ேபாக ஒவ இழி(
ேம;ெகாடா ெலைன? அ3சா ெந3ச", நா&0னிட

ெம)யH", தியாக

உண(" ேவட;பாலன. பதியிலாைர திமண3 ெச)ய ெவ:>" மன"
அவமா&2 யி நீ வர ெவ:>வதி ைல! ெவ&க"! ெவ&க"! விபாசர >
சாதியி ைல! மதமி ைல! ெவளி$பைடயாக திமண3 ெச)த;>ம&2" சாதிF"
மத" >9கி2கிறன! இழி(! இழி(!
ஒதிFட வாA" ேநாH
ெப=லகி

பதியிலா

&ட" எ9 ஓ9 நில(த;> காரணமாயி$ப

ஆ=லெக9 அ0க0, ெசா கிேற. ஒதிFட வாA" ேநாH, ஆ=லகி
நிலவினா , பதியிலா
பதியிலா

&ட" எ6ஙன" ேதா9"? ஆ மகளி காம ெவறி,

&டமாக$ பாிணமிதிகிற . பதியிலா

&டதா

ேந" இழி(,

பழி, பாவ" தயவ;றி;> காரணராயி$பவ அமகேள யாவ. இ
மகாமா காதி உலகி; கறி(9திய:ள ெபா.ைரக?: சில வமா9:-

>றி
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”ெபமக:

$ைம> நா" காரணரா யித

ேவ2". மனிதபா/:ள

வில6>, ெபமகைள$ ெபா& ெப0ரா>கிற ,
காமேவ&ைகெகன ஓ ெபமகைள அ$பண3 ெச)யவ >ண"
ந"பா/:ளவைர, ஆமகளாகிய நாமைன வ" ெவ&கதா

தைல>னிய

ேவ0யவேர. கட(ளி உயாிய பைட$பாகிய ெப மகைள நம
காமேவ&ைக> இைரயாகி வில6காவைக$ பாகி/" மனித &டேம
அழி; வி2வ சால(" ந9:
மான:ள இதியாவி ஓ5ேவா ஆமக." த.ைடய சேகாதாிேபா ம;ற$
ெபமணிகைள$ பாவிதா ெபமகளி ந ெலாக6 காக$ப2".
இதிய மகைள ஓ5ெவாவ" த" சேகாதர அ ல

சேகாதாி எ9 ெகா:?"

ேபராைமேய யரா]ய"”
ஒவ ஒதிFட." ஒதி ஒவ.ட."
ேவ2ெம9 இG

0 இப வாைக நடாத

அ6கா6ேக வF9தி வகிேற; 'ெப=ாிைம’யி

’திவ:?வ உ:ள"' எ." இடதி

சிறி

றிF:ேள. அைத ெயா&0

ஈ23 சில உைர பகர வி"Hகிேற.
உாிைமயி

’ஆ=> உய(, ெப=> தா(’ எபதி ைல. க&2$-

பா&2>, ”ஆ அட6கி நடத
நடத

ேவ2வதி ைல; ெப ம&2" அட6கி

ேவ2"” எ." நியதி இய;ைகயி

வாறாக சில இட6களி
யா0

இ ைல. இய;ைக நிைல இ5

ஆமக, பல ெபகைள மண>6ெகா2ைம

பிறத ? அெகா2ைம ஆ=லகதினி9ேம பிறதித

ேவ2".
திவ:?வ
ஒவ ஒதிFட வாதேல ெச"ைமயற" எபைத ஆசிாிய திவ:?வனா
தம தி>றளி பல இட6களி >றி$பாக(" ெவளி$பைடயாக(" விளகி
யிகிறா.
“இ வாைக” எ." அதிகாரதி , “ஒவ ஒதிFட வாவேத அற"”
எ.6 க $பட அவ அளிய >ற:களி

சில இG

’ெப=ாிைம'யி
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எ2  கா&ட$ ப&டன. இ.3 சில >ற&பாக: வாயிலாக அவர
கிடைகைய கிடத ய கிேற.
தி>றளி

“பிறனி

விைழயாைம” எேறா அதிகார" இத

ெதாிF". அ5வதிகார", ஒவ ஒதிFட வாத

உ:ள

அபக&>

ேவ2ெமபைதF",

ம;ெறாதிைய அவ நா2த
டாெதபைதF" உ:ள6ைக ெந கனி
ேபா விள6க ெச)கிற . அ வமா9:பிறெபாளா& ெப&ெடாழ>" ேபைதைம ஞால
ற"ெபா: கடாக ணி .
அறகைட நிறா ெள லா" பிறகைட
நிறாறி; ேபைதயா ாி .
விளிதாாி ேவற ல மற ெதளிதாாி;
றீைம Hாிெதா> வா.
எைன ைணய ராயி." எனா" திைன ைணய"
ேதரா பிறனி Hக .
எளிெதன இ ற$பா எ) "எ3 ஞா9"
விளியா நி;>" பழி!
பைகபாவ" அச" பழிெயன நா>"
இகவாவா" இ ற$பா க.
அறனியலா இ வாவா எபா பிறனியலா:
ெபைம நயவா தவ.
பிறமைன ேநாகாத ேபராைம சாேறா
கறெனாேறா வாற ெவாழ>.
நல>ாியா யாெரனி நாமநீ ைவ$பி
பிறா>ாியா: ேதா:ேதாயா தா.
அறவைரயா அ ல ெசயி." பிறவைரயா:
ெபைம நயவாைம ந9.
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இ >ற&பாகளி

யாடாயி." ஆமக பிற மாதைர விைழவ

ற$ப&0கிறதா எபைத அபக: உ;9 ேநா>வாகளாக. இ5வதிகார",
“ஒAகைடைம” எ." அதிகாரைத ெதாட
ஓAக

ைறக?: தைலயாய

நி;ற/6 கத;பால .

- உயி ேபாற - “பிறனி

விைழயாைம:

எபைதயேறா அெதாடH அறி(9 கிற ?
“பிறனி

விைழத

பாவ"? வைரவி மகளிெரா2 ேசதா

எைன?” எ9 சில

கதலா". அஃ " இய;ைக> மா9ப&ட மற ெசயேலயா>". ஒவ
ஒதிFட வாழ கடைம$ப&0கிறாேன யறி, எகாரண" ப;றிF"
எ"மாதைரF" ந=" உாிைம அவ.கி ைல எபேத ஆசிாிய
திவ:?வனா உ&கிடைக. அவ வைரவி மகளி &2றைவF" க0
றிF:ள வமா9:அபி விைழயா ெபா:விைழய" ஆ)ெதா0யா
இெசா A> த".
பயfகி$ பHைர>." பபி மகளி
நயfகி ந:ளா விட .
ெபா&ெப0 ெபா)"ைம யக" இ&டைறயி
ஏதி பிணதழீஇ ய;9.
ெபா&ெபாளா Hனல ேதாயா அ&ெபா:
ஆF" அறிவி னவ.
ெபா நலதா Hனல ேதாயா மதிநலதி
மாட அறிவி னவ.
தநல" பாாி$பா ேதாயா தைகெசகி$
Hனல" பாாி$பா ேதா:.
நிைறெந3ச மி லவ ேதா)வ பிறெந3சி;
ேபணி$ Hணா்பவ ேதா:.
ஆF மறிவின ர லா கண6ெகப
மாய மகளி ய>.
வைரவிலா மாணிைழயா ெமேறா: Hைரயிலா$
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Sாியாக ளாA" அள9.
இமன$ ெப06 க:?6 கவ9
திநீக$ ப&டா ெதாடH.
சில Hராண கைதகைளF" பிறவ;ைறF" எ2  கா&2வ. இவ ஒAகதி
நா&டைடயவராகா. சில த வ P&ப6கைள$ ெபணாக உவக$ ப2தி
கவிக: பா0யைத$ ெபாளா ெகா:வ மடைம. அவ;ைற கா&0 உலைக
ஏமா;ற$ H>வ

கயைம. ஒவ ஒதிFட வாதேல அற", அற". “பல

ெபகைள ஒவ மணகலா"” எ.6 க&2கைதக: இனி ஒ க$பட
ேவ2".
விபசார
“பிற$பா
ெச)த

&டைத ஒA6>ப2த
பதியிலா' எ9 ெசா ல$ப26

அாித9. உலகி

சீெச)வ

மிக அாி . இ

&டதி >ைறபா2கைள நிைற(

ெபா வாக(:ள பதியிலா விபசார

&டைத

&ட" ெப>த;> காரண" வ9ைமயாயிதலா ,

அறேவா அ6கா6ேக வி2தி சாைலக: அைம , அ$ெப மணிக&> ேசா9
ைற உதவி, க வி க;பி , ைகெதாழி

ேபாதி , வி"Hேவா> மண3

ெச) ைவ$ப நல". நா&0 ெச வ பல இ லாம ைல. அனா மன" இ
ைறயி தி"Hத ேவ2". ஏைழ$ ெபமக&ெகன ஓ அறசாைல
அைம$ப எ ைணேயா ேவ9 பல அறசாைலக: நி9விய பயைன ந >".
ெச வ தம

ெச வைத இ5வற

ைறயி

பயப2 வாராக. அர,

ெச வைத$ ெபா ைமயாகி வ9ைம$ ேபேய மா2 ேபா>".
ெச வகளா

ெப=லக6 ெகட

உலகி ெச வேர பல ேக&0;>6 காரணராயித க 2. ஏைழெதாழிலாள
உைழ$பா ெப93 ெச வைத தலாளிக: பலதிற களியாட க?> ெசல(
ெச)த ெபதவ9. களியாட க?: ெபமகைள க;பழி>" அட
தைலயாய . ெச வ>$ ெப வ0வ6க: எனவாக ேதா9கிறனேவா
ெதாியவி ைல. ெப ஒ களி$ ெபா: எப அனா க $ ேபா/"!
ெச வ ெபா&2$ பதியிலா$ ெபமக: த6க: நிைலைய மற , த6கைள ஒ
விைல$ ெபாளாக கதி வாகிறாக:. ெச வ ெகா2ைமயா ெபமகளி
ெத)Wக" கர நி;கிற . ெத)வ$ ெபகைள$ ேபயா>3 ெச வ
ஆடவைன உண" நா?" உேடா? ெபைண ெத)வமாக$ ேபா;9" ஒ
நிைல ெப9ேவா கட(ைள கா=" அபனாவ; அளாளனாவ.
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உலகி பதியிலா &ட" எெறா9 இ லாதவா9 ஒழிக அ6கா6ேக அH"
அறி(" வா)த ெபாிேயா ய வாராக. அவ ய;சி> இய;ைகF" இைறF"
ைணெசச)F". இய;ைக இைறயி ேநாக" ெப=லகி பதியிலா இத
ேவ2ெமபத9. ெசய;ைக ஓழிய, இய;ைக இைறF"
பதியிலா

&ட" ஒழிக; ஒழிக. ெப=லகி

ைணHாிF". உலகி

கைற அழிக; அழிக. ெப=ல>

ஒ6க, ஓ6க.
’அபி விைழயா ெபா:விைழய" ஆ)ெதா0யா
இெசா A> த"’

- திவ:?வ

-----12. ைகைம
(ைக"ெப நிைலF" சி9ைமக?" – >ழைத மண ெகா2ைம – ஜன கணித
>றி$H – இ

மததி ெபா9$H – ம9மண" – சாதிர" – கம" –

ைக"ெபகளி
’திமண3 ெச)

ய - கைளF" வழி)

ெகாட ஒதி, த ெகாAநைன$ ப;றிய ஒ ெச)திF"

ெபறாெதாழியி." அ ல

அவ: தைலவ ெகாைலFடா னாயி." அ ல

இற

ப&டானாயி." அவ: கனியா யி$பா ளாயி, அவ?> ம9மண3

ெச)

ெகா:?" உாிைம உ2. ’

- ேபாதாயன.

நா&2 ைக"ெப நிைல
’ைக"ைம’ எ. தைல$பி2"ேபாேத யா பிறத நா&0மீ

நா&ட3

ெச கிற . ைக"ைம நிைல ெப=லகி;>" ஆ=லகி;>" ெபா வான .
அநிைல வாவி இபாலா: எவேக." ஒவ> உறாம; ேபாகா .
உலகி பல இட6களி ஆைக"ைமயைர$ ேபாலேவ ெபைக"ைமய"
வா வகிறன. சில இட6களி சிற$பாக நம நா&0 ைக"ைம எ) "
ெபமக&>$ பலதிற சி9ைமக: உ2. நம நா&0; ெபா வாக$
ெப=லகி;ேக சி9ைம அதிக". அதி/" ைக"ெபக?>:ள சி9ைமக:
ெசா ல;பாலனவ ல. அசி9ைமக: நிைனவி/9" ேபா
உ:ள6>ைழகிற

“இ$பா" நா&0

இர6>த/" ேநகிற .

எH ெந> வி2கிற ;

ஏ பிறேதா"?” எ9 நிைன

நிைன
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ெபமக: ைக"ைம எ)தினா
ெபமக: ைக"ைம எ)திய

என? ஆ மக அநிைல எ) வதி ைலேயா?
" அவ:பா/:ள இய;ைக ஓ0 வி2கிறேதா? உயி

ேபா) வி2கிறேதா? கட(: மைற
ஏ;ப2கிற ? அவ: எதிாி
ந விைனகளி
ேவ2மா"!

வர

தைலகா&ட

வி2கிறாேரா? பைட$பி
டாதா"!

&ட6களி

என >ைற(
டாதா"!

ேபாக

டாதா"! உைடையF" உணைவF" க

அ$ெப @ேதவியா) வி&டாளா"! ைக"ைம எ)திய ஆமகேனா
எ லாவ;றி.6 கல ெகா:ளலா"! அவ ப ழத தியனாயி." பதினா9
வய க&டழகிைய மண3 ெச)யலா"! என ேவ;9ைம! இ5ேவ;9ைம
இய;ைகயி
காலதி

உ:ளதா? கட(: கடதா? இஃ

இரகமிலா வகணாளா் இைட

விதித ெகா2ைம! ெகா2ைம!

>ழைத மண ெகா2ைம
ந" நா&டவாி அநியாய ெமன? [$]சி9>ழைத - ஓரா2 >ழைத - அத;>
மணெமன ெதாிF"? பசிள6 >ழவி>$ ெப ஆபா
ெதாிFமா? அ >ழைத> திமண"! அ

ைக"ைம எ)தினா

க&2$பா2! அ>ழவி உலைக அறிததா? இ ைலேய! அ
நிைலைய அைடயாமலேறா ஓழிகிற

!இ

ேவ;9ைமயாத
அத;>6

தா)ைம எ." சீாிய

கட(: கதா>மா? நம

எ ைண$ ெப மக: பா மணமறா இள6>ழைத$ பவதி
வ கிறாக:!

நா&0

ைக"ைம எ)தி

---[$] இ>ைறகளி

சில சாரதா ச&டதா

ஒவா9 ஒழிேத வகிறன. இG

அச&ட" நி9வ$ ெப9த;> னேர இய;ற$ப&ட .
ஜன கணித"
1921-அ" அ0 ஜன கணைக ெயா&0 ைக"ைம எ)திய ெபமக: மீ
சிறி

க  ெச/ ேவா".

அ$H:ளிகைள உ;9 ேநா>ழி$ ெபா வாக இதிய$ ெபமணிகளி நிைலF",
சிற$பாக ஹி ெபமணிகளி நிைலF" இனி Hலனா>". இகால ஹி
மதைத$ ெபெகாைல மத" எ9 ற மிைகயாகா . இதியாவி/:ள ம;ற
ைக"ெபகளி ெதாைகயி/", ஹி
ேம"ப&0த

ைக"ெபக: ெதாைகேய

கத;பா;9. இதியாவி ெமாத ைக"ெப ெதாைக
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26,834,838. ஹி

ைக"ெப ெதாைக 20,218,780. எ3சிF:ள ெதாைக மிக

சிறிய . அ (" R"க: - கிறிR வ - ெபளத - தேயாாி/:ள
ைக"ெபக: அட6கிய ெதாைக.
ஒவய

த

பதிைன

வய

வைர, ைக"ைம எ)திF:ள இதிய$

ெப>ழைதக: ெதாைக 396,556. இதி

ஹி

ெப>ழைதக: ெதாைக

329,076. இ5வநியாயைத உ;9 ேநா>6க:! இ5வள( பா மணமறா இள6ைக"
ெபக:! எேன! இெகாைல>$ ெபா9$H யா ? ஹி

மதமேறா? ம;ற

மத6களி/:ளவ மீ2 திமண3 ெச)F" உாிைம ெப;றிகிறன. ேம/"
அவ ஜன கணித" எ2த ேவைளயி ைக"ைம எ)தியிதவா். அவ:
எ ைணேயா ேப பிைன மண3 ெச)தி$ப. ஹி >ழைதகளி நிைலேயா!
நிைலேயா... எ9 அழேவ2வேத!

---------நம

நா&0

இல&சகணகான சி9>ழைதக: ைக"ெபகளாயிகிறாக:.

அவக: கதி எைன? இமண" இனெத 9ணரான ஏ சி9மியைர
திமண3 ெச)
&0

அைட

ெகா2த
வத

ேவ2"? ைக"ைம எ)த ேநதா
ேவ2"? அவ வAகி Wவேர

ஊைரவி&2 ஓ&2வ ! சமய" ேநதா

அவைர ஏ

அவைர அ0$ப !

ெகா வ ! என பாவ"! இ$ பாவ6கைள

நிகதிவ" நா&2> உ)(ேேடா? உாிைம Fேடேடா? நாயக.ட
ஒெபாAேத."

0 இப" Pகராத ெப மக: ைக"ைமநிைல எ)தினா ,
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யா ? பதரா? ேகாயிலா?

மீ2" மண3 ெச)தலாகாதா? மண" எப
மதிரமா? மாைலயா? ஒதி ஒவ.ட

0 இப" Pக நாேள திமண"

0த நாளா>". இளைம மணைதF" விலகா , ம9மணதைதF" த2$ப
அறமாகா .
ம9மண$ ெபா9$H
உ;ற வயதைட , பல ஆ2, தைலவ.ட

0 >லாவி$ பி:ைள$ ேப9

ெப;ற ஒதி, ைக"ெப அவேள , அவ: ம9மண3◌் ெச)யாம கலா".
அனா

அவ&>" த வி$ப$ப0, நட>" உாிைம இத

வி"பினா

ம9மண3 ெச)

ேவ2". அவ:

ெகா:ளலா". அவ: விபசார" ெச)

ெக&2

அழிவதி.", ஒவைன மண

அவ.ட வாத

ைக" ெபைண த2த/6

டா ; வி"பாதவைள வF9த/6

ெபா9$H$ ெபணி.ைடயதா யித

சிற$பா>". மண" வி"H6
டா .

ேவ2".

சில ஆ2 நாயக.ட வா , இப" Pக , பி:ைள$ ேப9 ெப;9,
ைக"ைம எ) ேவா: மீ2" ம;ெறாவைன நசேவ2வதி ைல.
அ$ெபமணி ேவ9 பல அற ைறகளி இற6கி வா( நடாத நல.
சாதிர" காம"
பா மணமறா இள6 ைக"ெபக: உ;ற வயதைட ம9மண3 ெச) ெகா:வ
அறேம யா>". அத;> அறிஞ ைண ெச)ேத தீர ேவ2". சாதிர" - கம" இைவமீ Wபழி ம வ அறியாைம.
சாதிர" எ ? இய;ைக ெநறி> மா9ப&2 எAத$ ப&டன ெவ லா3 சாதிர6க:
ஆ>மா? ஆகா! சாதிர" எபத ெபா: எைன? “இைத ெச); இைத
ெச)ய;க” எப . இய;ைக> உாியைத ெச)த

ேவ2"; இய;ைக>

மா9ப&டைத ெச)தலாகா . இைத மனசா9 அ5வ$ேபா

உணதிவ".

இ ேவ சாதிர". தி9 ெகாA $ பிறைர அடகியாள, இய;ைக> ;9"
அர ெச)யாத ெபா: ெபாதிய, ரட சில எAதிய ஏ2க: யா(3
சாதிர6களாகா. இய;ைகேய ெபாிய சாதிர". அத நியதிக:, விதிக:.
அ5விதிக: வழி, மபைத நடாத

ேவ2".

ைக"ைம எ)திய ெப, மீ2" மண" ெச)யலாகா ெத9 இய;ைகயி
ஏதாயி." நியதி உடா? ெப ைக"ைம எ)திய " அவ: பா/:ள இய;ைக
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ேவ&ைக அவைள வி2 , நீ
இ&டைறயி

விபசார3 ெச)

ஓ2கிறதா? சாதிர" சாதிர" எ9
கசிைதகலா" ேபா/"! இ6ேக, ‘கட(:'

“பாவ"” “கம"” ஒ9மி ைல ேபா/"! ெவளி$பைடயாக ஒவைன மண3
ெச)வ ம&2" பாவ" ேபா/"! என அறியாைம! இய;ைக> மா9ப&ட
க@0 வழக" ேகாழைமF" நாதிகதிபா; ப&டனவா ெமக.
கமதி மீ

க  ெச/ ேவா". கம" உ2; இ ைல எ9

சிறி

ெசா லவி ைல. ெதேவ ேபா>" ஒ பி:ைளயி கா , வ0யி
ந6கிவி2கிற . அ

க2, “கம"' எ9 வாளா கிட$ப

அக$ப&2

அறி(ைடைம

யா>ேமா? உலக" அ6ஙன" வாளா கிடகிறேதா? உடேன அகா/> தக
சிகிைச ெச)யேவ மக: Hற$ப2கிறாக:. அறியாைமயா

கம" இய பாக

நிகA". அத;> கAவாF" இய;ைகயிகிற . >ழைத, “கமதிப0”
ைக"ைம எ)தியிகலா". அத;> கவா) எைன? உ;ற வயதி
இய;ைக ேவ&ைகைய தணிக மண3 ெச)

அ

த

ெகா:வதா>".

கமதி ேபரா/" கட(: ேபரா/" நம நா&0 பல ெகா2ைமக:
நிகத$ப2கிறன. அவ;9: ஓ9 இள" ைக"ெபகைள H9 வ .
அ ப" நா&ைட வி2 அகல ேவ2". இள6 ைக"ெபக: ய க2
மன" இர6காதவ இல. அவத" ய கைளத ெப6கட எ9
நிைன$ேபா@◌ுள. அனா நிைனைவ ெசய ெகாணர அவத" மன"
எAவதி ைல. காரண" எைன? நீடநா: வழக ஒAக$ ேப)க?", அக"
பக 

>ர

- சாதி$ பழக" தய Sத6க?" >9கி2தேலயா>".

இ$ேப) Sத6க&கா அ0ைமயாவ ? மன சாெற.6 கட(: வழியேறா நி;ற
அறி(? அகட(: வழிபா&0;> உைமயி
ைக"ெபகளி

உ9திF" அ3சா ெந3ச" ேதைவ.

ய

ைக"ெபக: W2களி; ப2 ய> ஓ அள(" உேடா? சில ேவைளகளி
அவகைள ஈற தா) தைதய" கா)கிறன; அண த"பிமா
ெவ9கிறன; ம;றவ" >ைற

9கிறன. கா)(" ெவ9$H" ெபாறா

எ ைணக தா)மா த;ெகாைல ெச) ெகா:கிறா; எ ைண சேகாதாிமா
W&ைட வி2

ஓ0 அைலகிறா; எ ைண$ ேப எவ உதவிF" நாடா

ைத ", பழ" வி;9", அ$ப3 &2",
மரணைத எதிேநாகி வாகிறா. நம
எென9 ெசா ேவ! எ5ெவAதா
ற/" அநாவசிய".

விேவைல ெச) " கா

இைல

வயி92

நா&2 ைக"ெபக: யைர
எA ேவ! இG அ ப;றி விாி 
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ைக"ெபக: யகைளய நா&0; பிறத ஒ5ெவாவ>" ஊக" எAவதாக.
அத;>ாிய ைறக: பல றலா". சில வமா9:
(1) சாதிர >$ைபகைள க&0 அழலாகா ; இய;ைக சாதிரவழி நி;க$ பயில
ேவ2".
(2) இளைம மண" நி9த$பட

ேவ2".

(3) நாயக.ட ஒெபாAேத."

0 வா

ெப மக: திமண" Hாியதக வழியி
ெச)த ேவ2".
(4) நாயக.ட

இப" Pகரா , ைக"ைம எ)திய

வா( ைறகைள சீதித3

0 >லாவிய பிைன ைக"ைம எ) ேவா>$ பலதிற

அறசாைல க விசாைல ெதாழி;சாைலக: அைமக$பட

ேவ2".

இள6 ைக"ெபகளி சி9ைமயா , ெப=லகி ெபைம>ாிய தா)ைம>"
பிறவ;றி;>" ெப6ேக2 நிககிற . ஒ9" அறியாத வயதி திமணெம."
ெபயரா ெவ9மண" ெப;9$ பிைன ைக"ெபணா) கிட$பதா ெப
பிறவியி ேநாக"? ெப அைடயதக ெப" ேப;9> ைக"ைமநிைல
ெபதைடயாக(" நி;கிற . ைக"ெபகளா
உ2. ஆதலா

ஆ=லகி;>" பல திற ேக2க:

ைக"ைம$ ெபக?" ெப=லகி

ேசதவகளாகலா,

அவக?" த6களினதவ>ாிய விA$ப" ெப9த;> எவ" இைடL9
ெச)ேவாராக நி;றலாகா ; இைடLறாக நி;ற

தா)ெகாைல ெச)த பாவமாக

0F". ைக"ெபகளி சி9ைம எ." ேநா) நீக", ெப=லகி
ேன;ற >$ ெப" வழி திற>". ெப=லகி/:ள அ>ைற நீ6க,
எ லா" வ ல அடவ நா&டவ> ந லறி( ெகா? வானாக.
திமண3 ெச)

கனி வா( நடா " ெப த கணவைன இழக$

ெப9வேள , மீ2" ம9மண" Hாி

ெகா:ளலா".

வா>9தி ெகா2த பினேரா - நீவா  தத3 ெச)த பினேரா - ெம)Fற
நிகழா னேரா - ெகாAந இ5(லக வா( நீ$பேன , ெப ம9மண3 ெச)
ெகா:ளலா".
உ9தி ெமாழிF" மதிர ெமாழிF" ஒதியி பிரமசாிய விரதைத
>ைல$பனவாகா. அவ: ம;றவ.> ெகா2க$படலா". -வசிkட
‘Hinduism is the only religion which presents the sad anomalies of thousands of child
widows”

- Ganga Ram
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-------12. ெபைம - தா-ைம – இைறைம
(ெபைம – தா)ைம – இைறைம – அேப இைற – தாயைமயி

இைறைம

இல6>" வித" – ெப ெத)வ" – ெபணி இைறைம – m ராமபிரா ய;சி –
பாரத$ ேபா – எ லா" ெபணா

– எ லா" ெபணி

)

ெச"ைமநல" அறியாத சிதடெரா2 திாியேவைள
"ைமமல" அ9வி தலாய த வறா
ந"ைமFேமா ெபாளாகி நா)சிவிைக ஏ;9வித
அ"ைமெயன களியவா றராெப9வா ரேசாேவ.
-

வாதJர0க:

ெபைம எப அநாதியாக A த;ெபாளி ஒ றாயி$ப .
அ$ெபைம தைம சதியா) தன>ாிய கடைன ஆ;றி வகிற .
அசதியி

ேற ெப=லெகப . ெப, மகளாக$ பிற , பிைன

மைனவியாகி, பிைன தாயாகி, 0வி
இ ைண நிைலக: இத

இைறயாகிறா:. ெபணினிட

இG;க விளக$ ப&0கிற .

ெபைம
ெபைம எப

க&Hலனாயேதா அைமதிதைம. அைமதி நிைலேய சிறத

கட(:நிைல எ9 மைற ழ6>கிற . கட(ைள யா2" “சாத"” “சாத"”
எ9 ேவதாத" ேபா;9கிற . அைமதி, ெப வ0வாக க=> கா&சி
அளிகிற ; கா&சி அளி$பேதா2 நி லா , உலக வாவி
ெநறிைய கா&2கிற ; அெநறியா

தைல$ப&2 கட(:

இைறைம கா&சிையF" வழ6>கிற .

ெபைமக=:ள இP&ப6கைள ெய லா" உலக" உணவதாக.
தா)ைம
ெபைம>:ள ெபைம யா ? ெபைமயி மா&2, உலக வளசி >ாிய "
ெதா2 >ாிய மாகிய தா)ைம ெபாதலா, அ

ெபைமயைடயதாகிற .

ெபைம>:ள ெபைம ெய லா" தா)ைமயா எக. தா)ைமயி
இைறைம. இைறைம ெபைமயி 0தநிைலயா>".
இைறைம

நில(வ
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இைற எ ? சமய G க: பலவா9

9". அ

;9கைள ஈ2 ஆராய

ேவ2வதி ைல. ெபா), ெபாறாைம, அவா, சீ;ற", தனல" தயவ;ைற
கடத ஒ9 இைற எப . ஒவ உ:ளதி

அH நிகA" ேபா

இ$ெபா),

ெபாறாைம தயன நில(ேமா? ெபா), ெபாறாைம, அவா தயவ;றா
ஒவ உ:ளதி
உணர

எாிF"

அH ஒ 6கி நி;ற , (ஒ5ெவாவ த" த") அPபவதா

0ய .

அH
அH எப

ெபா) ெபாறாைம தயவ;ைற கட

தயவ;ைற கட

நி;>" ஒேற இைற எ93 ெசா ல$ப2கிற . அகேவ

இைறேய அH, அேப இைறயாத

காக.

அH3 சிவ" இரெடப அறிவிலா
அேப சிவமாவ தா" அறிகிலா
அேப சிவமாவ தா" அறிதபி
அேப சிவமா யமாதி தாேர
தா)ைமயி

நி;ப . ெபா), ெபாறாைம

தி@ல

இைறைம இல6>" வித"

ெப, பி:ைள ெப;ற  தாயாகிறா:. தா) பி:ைளைய வளக$ H>6கா ,
அவ: உ:ளதி

இைறைம>ாிய நீைமகெள லா" பதிகிறன. ெதா2,

தியாக", தனல ம9$H தயன அவ: மா&2 அ"Hகிறன. தா) ைக"மா9
கதி >ழைத> ெதா2 ெச)வதி ைல. தன>:ள எ லாவ;ைறF" - சமய"
ேநாி உயிைரF" - பி:ைள நல > ெகா2க தா) விைர நி;கிறா:.
தனல6 கதி >ழைதைய வ  தா) யா2" இரா:. பய கதா
ெதா2, தியாக", தனல ம9$H தயன ேசத ஒேற தா)ைம எக.
இநீைமக: உ:ள இடதி

ெபாறாைம அவா தயன இ"Hட நீேபால

ஒ26கி$ ேபா>". இநிைலெப;ற தாயி உ:ளதி
இைறயேறா நில("? தாF:ளதி
கா&டாக தாயைப ெகா:வ
ஓ>".

என நில("? அபாகிய

அேப ஊதிதலா , அH> எ2 

ஆேறா வழக". தா) எனி." அெபனி."

இ." இரெடா பி:ைளகைள$ ெப9 தாயH ெசால;பாலத9. அ5வH
ட$ ெப;ற தா), ம;ற$ பி:ைளகைளF" த பி:ைளகைள$ேபா; க "
ஒநிைல எ) கிறா:. அநிைல எ5(யிைரF" த.யிேபா

பா>"
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ெபநிைல

&2". அ$ெபநிைல> தா)ைம நிைலகளானா யிகிற . ெபா)

ெபாறாைம கடத அேப, தா)ைம யாக, தா)ைம இைறைமயாகிற .
அHகட(: ேகாயி
ெபா) ெபாறாைமகைள தவி>" ெதா2, தியாக", தனல மிைம தயன
ப0F" உ:ளேம அH கட(?>ாிய ேகாயி . அH கட(:, நிைலேபறாகக
தாயாகிய ெப மகளிடதி
இைறைமF" ெபாவ

ஒளிகிற . ெபைமயி

தா)ைமF", தா)ைம யி

கததக .

ெப ெத)வ"
ெபைம எப

அைமதி தைம எ9 ேமேல ெசா ல$ப&ட . அைமதிநிைல

இைறைம எப . இைறைமFைடய தாைய ெவ9" ெபெணறா
அவைள ெப ெத)வெம9 ேபா;9த
ெத)வ"! ெப - ெத)வ"!

9வ ?

ேவ2". ெப - ெத)வ"! ெப -

A த; ெபா:, தைம ெவ"ைம ெய." இர2 சதியாக உலைக
இய>கிறெதப

G

ெதாடகதி

>றிக$ப&ட . அ தைமயி

ெப=ல>. ெப பிற , உலக வளசி>

9

ைணHாி , மீ2"

அதைம ெத)வமாகிறா:.
ெப, மகளாக ேதாறினா:; மைனவியாக வாதா:, தாயாக ெதா2
ெச)தா:. இ$ெபாA

ெத)வமாக கா&சி அளிகிறா:. உலக! அகா&சி

காமி/ ெத)வ" ெத)வ" எ9 எ6> ஓ2கிறீ? G;கைள ஏ ஆரா)கிறீ?
இேதா ெத)வ"; ெப ெத)வ", கா=6க:, க2 வழிப26க:.
ெபைம எப , எHேதா

ேபாத உடல9. அ5(ட.:ேள F:ள

Pைம, இைறைம, ெபைம எக. அதைகய ெபைம வாக.
ஆமகேள! உ6க: ெபைம ெப=ட ெபாதி நி;ப . உ6கைள$
ெப;றவ: ெப; உ6கைள வள$பவ: ெப; உ6கேளா2 வாபவ: ெப;
உ6கைள$ ெபணா>பவ: ெப. நீ6க: ெபணாகா , அதாவ
நிைல ெபறா , அதாவ
ெபணா

அைமதி நிைல எ)தா , வி2தைலயைடத

ெபைம

இயலா .

நலனைடF" நீ6க: அ$ெப= லைகயா ெவ9$ப ?

நறி ெகா லாேதF6க:,; தா)நறி ெகா லாேதF6க:,; “எதறி

ற$ப ?
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ெகாறா>" உ)(டா" உ)வி ைல- ெச)நறி ெகாற மக;>” எ."
ெபா)யாெமாழிைய ேநா>6க:.
ெபணி;> மதி$H ெகா26க:, உாிைம ெகா26க:; வணக" ெச/ 6க:.
ெபைண மதி $ ேபா;றேல நாகாிக". அவைள க&2$ப2த
ப2த - ெகா2ைமயாக நடத - அநாகாிக".

- அ0ைம$

ெபணல உ6க: நல; உ6க: நா&2 நல. ெப கணீவி2" நா2
வ9ைம நாடா>"; அ0ைம நாடா>". அஃ

எாி

ேபா>"; காி

ேபா>". ஒ

ெப=> mராமபிரா எ5வள( யறா; எ ைண இ2க=;றா;
எ ைண$ேபா Hாிதா! ஒ ெபணி ெபா&2$ பாரத$ ெப"ேபா
நடத ! ெபணி ய தீ$ப ஆமக கடைம. அவள
ய தீக
இயலாதவ ஆ மகன ல. ெபணி சி9ைம ேபாக உயிைரF றகலா".
அவள ெபைம காகேவ அமக பிறதிகிறா. ெபணி ைலேய
உலேக ? உயிேர ? அேப ? கட(ேள ? எ லா" ெபணா ; எ லா"
ெபணி . அதைகய ெபைண - தாைய - ெத)வைத$ ேபா;96க:;
ேபா;96க:.
எ6க=" ெபைம ெபாக, எ6க= தா)ைம ஓ6க;
எ6க=" இைறைம வாக. வேதமாதர".
ஒ$Hைடய மாத." ஓஒெபா?" நீ
தாேய யாகி வளரதளைன பேபா;றி

- அ$ப
- மாணிகவாசக

தா)ைம$ ெபணின" வா தைழக
தா)ைம.$ ெப=யி ததிட கா&சி
தா)ைம$ ெபெணன சா9க: ேவடா
தா)ைம$ ெபணின" ெவ9 தைழக.

(1)

உலக ெம லா" உதி$பிட தா)ைம
உதி  த6கி ஓAகிட தா)ைம
கைலயி @ல6 கமழிட தா)ைம
கட( ளH ர$பிட தா)ைம.
வாைன ேநாக வய6கி2 தா)ைம
மைண ேதாக விள6கி2 தா)ைம
கான" மாமைல கா&02" தா)ைம

(2)
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(3)

கட/" ஆ9" கைணயி தா)ைம.
கைண$ ெபைண க0வேதா ஆைம
க0ேவா ெரத கவி வதா?
அைள அ;றவ ஆத ெமாழிக:
அனைல கக>" அநர கா>".

(4)

ெபைண$ ேபெயன$ ேபத நேறா
ெபாிய மாையெய ேறத நேறா
தைம யி லா வன வில6>"
தடவி$ ெபணல" தா6>த
பாைவ தா அ9திட

காமி.

(5)

மாக"

ப&ட" ’ைட’ எ றீத/" @க"
ஏ

ம;ற இழி(க: @க"
எ லா" Wத இைளஞ எAமி.

(6)

ஆ=" ெப=" சமசம ஐேயா
ஆணி ேகா மிக அைன விAதா:
ேகாண நீகி26 காத மணேம
ேகாதி

மாக" >ல(" இனிேத

(7)

- H ைம ேவ&ட

(தி.வி.க.)

---------------தி.
தி.வி.
வி.க.வி தமிெகாைட
1. வாைக வரலா$க
1. நா. கதிைரேவ; பி:ைள சாிதிர"

1908

2. மனித வாைகF" காதிய0க?"

1921

3. ெபணி ெபைம அ ல

வாைக

ைண

1927

4. நாயமா வரலா9

1937

5. 0யா? காதலா? சீதிதமா?

1938

6. உ:ெளாளி

1942

7. தி.வி.க. வாைக >றி$Hக: 1

1944

8. தி.வி.க. வாைக >றி$Hக: 2
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II.
II. உைர @ க
9. ெபாிய Hராண" - >றி$HைரF" வசன"

1907-10

10. ப&0ன $பி:ைளயா தி$பாட;றிர&2"
பதிரகிாியா Hல"ப/" விதிFைரF"
11. காைரகா

அ"ைமயா திைற - >றி$Hைர

1923
1932

12. தி>ற: - விாி(ைர (பாயிர")

1939

13. தி>ற: - விாி(ைர (இ லறவிய )

1941

III. அரசிய

@ க

14. ேதசபதாமித"

1919

15. எ கட பணிெச)

கிட$பேத

1921

16. தமிநா&2 ெச வ"

1924

17. இபவா(

1925

18. தமிெதற

அ ல

19. சீதித" அ ல

தைலைம$ெபாழி(

இளைம வி

1928
1930

20. தமிேசாைல அ ல

க&2ைரதிர&2 1

1935

21. தமிேசாைல அ ல

க&2ைர திர&2 2

1935

22. இதியா(" வி2தைலF"

1940

23. தமிகைல

1953

IV சமய @ க
24. ைசவ சமய சார"

1921

25. நாயமா திற"

1922

26. தமிநா2" ந"மாவா"

1923

27. ைசவதி சமரச"

1925

28. க அ ல

1925

அழ>

29. கட(& கா&சிF" தாFமானா"

1928

30. இராம6க வாமிக: தி(:ள"

1929

31. தமிG களி

1929

ெபளத"

32. ைசவ திற(

1929

33. நிைன$பவ மன"

1930

34. இமயமைல அ ல

தியான"

35. சமரச சமாக ேபாத" திற("

1931
1933
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36. சமரச தீப"

1934

37. சித மாக"

1935

38. ஆல" அத"

1944

39. பர"ெபா: அ ல

வாைக வழி

1949

V . பாட க
40. உாிைம ேவ&ைக அ ல

நா&2$பாட

1931

41. க அ: ேவ&ட

1932

42. திமா

1938

அ: ேவ&ட

43. ெபா ைம ேவ&ட

1942

44. கிறிR வி அ: ேவ&ட

1945

45. H ைம ேவ&ட

1945

46. சிவன: ேவ&ட

1947

47. கிறிR

ெமாழி>ற:

1948

48. இளி

ஒளி

1950

49. இைமF" ஒைமF"
50. அக அேக அ ல

1950
வி2தைல வழி

51. ெபா?" அ?" அ ல
52. சித தித

அ ல

மாnய" காதிய"

ெச $ பிறத

53.  ைம உளற
54. வளசிF" வா(" அ ல
--------------

1951
1951
1951
1951

ப2ைக$ பித;ற

1953

