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To my friends who are my reviewers and critics

To online Tamil forums (Tamilmantram & Muthamilmantram) that created a platform for me and 
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µ"#ைர

வணkகm. எ' ெபயr ேமாக' /012ண3rt5. த78 இைணய உலகm 3லm 
உŋக>k? µ'ேப அBµகமானவ' தா'. இ0pπFm ஒ0 HI அBµகm. 

த78 க0tJ களŋகLMm த78 ?NமŋகLMm எ'Fைடய கைத, கPைத, 
க1Qைர µதSயவTைற 2006m ஆWQ µதl ப/rnJ வ0/ேற'. 

இJம1Qமlலாமl ேதZ எFm த78 தளtைத[m நWபrகll Hல0ைடய 
உதP[ட' நடt5 வ0/ேற'. ேதZ எFm ைகpπர5 1986l பllLகLl 
நடt5 வnேதாm. அத' இைணய உ0ேவ இேதZ. 

ச_பt5l ஆpπll ஐaks மTIm c/ll aks தளŋகll 3லm எ'Fைடய 
ெநQŋகைதகைள ெவLd1Qllேள'.

ேமMm தeயாrJைற ெப0fIவனŋகLl பgahபவrகll சn5k?m 
சவாlகைள சமாLpபJ எpப2 எ'பைதp பTB i1iπl ஒ0 காெணாL 
ெதாடr அLtJllேள'. 

ஞாeைய பTB....

ஞாe உ0வா/யJ 1990l எ' பllL PQµைறdl. µதl பாகt5' 12 
கைதகll 25 ஆWQக>k? µ'பாக எNதpப1டன. அதனாl எNt5l 
µ5rcHேயா அFபவேமா காWபJ சTI க2னm தா'. ஆனாl இnத µதl 
பாகm ‘ஞாe யாr’ எ'பைத அBய க1டாயm ப2kக ேவWQm. πற? 17 
ஆWQக>k? πற? ஞாed' மTற பாகŋகll பைடkகpப1டன. 

மeதFk?m ஞாek?m இைடdl நடk?m H'ன உைரயாடlக>m 
சmபவŋக>ேம ஞாe தtJவ HIகைதகL' ெதா?pa. µதl 3'I 
பாகŋகLMm µk/யமான பாt5ரŋகll மeதFm ஞாe[m ம1Qேம. 
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ஆனாl, நா'காவJ பாகt5l ஞாek? ேபா12யாக அவ' அளேவ 
அNtதமான ஒ0 பாt5ரm – ேசாe νைழ/றா'. 

ஞாe, நாm அைடய fைனk?m ஒ0 fைல. க2னமான Pஷயŋக>k? 
எLைமயான orp அLpபவ', ஒ0 சாதாரண மeதைன ேபாl வா8nதாMm 
அவ' உ'னத fைலைய அைடnதவ'. உல/l அைம5ைய[m மeத0ll 
ஒTIைமைய[m P0maபவ'. ஆனாl அவ' Pt5யாசமானவFm cட. அவ' 
அLk?m ப5lகll உŋகைள த12 எNpபலாm, அlலJ அவ' ேக1?m 
ேகllPகll உŋக>k? Hhpைப வரவைழkகலாm. HhpேபாQ உŋகll 
Hnதைனகைள[m த12 Pடலாm. 

ப2tத πற? எ'ன நடnதJ எ'பைத கW2pபாக leomohan@yahoo.com 
எFm µகவhk? எN5 அFpaŋகll.

அ'aட',

ேமாக'
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V O L U M E  I

பாகm 1 - ஞாe

1. மeத'

2. ெவTB 

3. கl 

4. கW 

5. பயணm 

6. மனm 

7. உறkகm 

8. சnேதகm 

9. சா5 

10.அழ? 

11.orp உ' ைகdl 

12.மாTறm
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C H A P T E R  1

மeத'

காl ச1ைட[m ேமl அŋ/[m நவநாகqக ேதாTறtJட' ஒ0வ' ‘ஞாe 
நா'’ எ'றா'. 
 
“எ'ன ‘ஞாeயா’? உ'eடm தா2 இlைலேய? அNk? ேவ12 /rnத 
ச1ைட இpப2 எJpேம இlைலேய? s ஞாe இlைல” - எ'ேற' நா'. 
 
“மாைய” - எ'றா'. 
 
“எ'ன?”. 
 
“மாைய”. 
 
“உ' ெபயr எ'ன?”  
 
“ெபயரா?”;. ெமlல Hhtதா'. “µகவhk? µ'ேன எNத ேக1/றாயா? 
‘எனk? µகவhேய இlைல. அBµகm ேதைவயா? அBµகm இlலாத பலhl 
நாFm ஒ0வ'. ஏ' ேக1/றாy ெபயைர?” - எ'றா'  
 
“cpπடtதா'”. 
 
“யாைர?”  
 
“உ'ைனtதா'”. 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_WQm Hhtதா'. 
 
“ஏ' Hhk/றாy?”. 
 
“ெபயைரk ேக1டாy. cpπட எ'I. இ'Fm Hல ெநா2கLl உ'ைன நா' 
பாrkக மா1ேட'. πற? ஏ'?” - எ'றா'. 
 
“ஏ'?” - எ'I PனPேன'. 
 
“ந2k/றாy s “ - எ'றா'. 
 
“s ேபvவேத ahயPlைல” - எ'ேற'. 
 
“நா' ஞாe”. 
 
“அதT?m ேபvவதT?m எ'ன சmபnதm?”  
 
“s µ1டாll. உைடdMm தா2dMm ஞாeைய பாrtதாy. அ5l ஞாe 
உனk? ெதhய மா1டா'. இpப2tதா' இlலாத ஒ'ைற ேத2 
அைல/wrகll” எ'றா'. 
 
“πற? உ'ைன ஞாe எ'I எpப2 ெசாlவJ?”. 
 
“s ைபt5யm. நா' ேபvவேத உனk? ahயPlைல. நா' ஞாeதாேன”  
எ'றான. 
 
“ahயPlைல”. 
 
“உல/' நடpaகைளpபTB கவைலdlைல. ஆகாயtைத ெவBtJ 
பாrpபா'. உைடdl கவனm ெகாllள மா1டா'. ?Lkக மா1டா'. 
இJதா' sŋகll ஞாeையp பTB fைனt50pபJ. சhயா?”  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“ஆm”. 
 
“நா' உைட உQtJேவ'. ?Lpேப'. ஆகாயm பாrkக மா1ேட'. ஆனாl 
நா' ஞாe”. 
 
“எனk? ெகாxசµm ahயPlைல. எpப2?”  எ'ேற'. 
 
“எpப2 ஏ' எ'I ேக1/றாேய s மeத'. நா' ஏTகனேவ இைதெயlலாm 
ேக1Q P1ேட'. s πறhட70nJ Pைட அBய ஆைசpபQ/றாy. காரணm s 
மeத'. எனk? Pைட /ைடtJP1டJ. இlைல. /ைடkகPlைல. 
ஆைகயாl நா' ஞாe” எ'றா'. 
 
“எனk? ெதLவாகc ெசாl. ஒ0 எழpm ahயPlைல”  எ'ேற'.  
 
“s மeத'. நா' ஞாe”. 
 
அவ' ெச'I P1டா'.
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C H A P T E R  2

ெவTB 

“ெவTB ெவTB” எ'I கt5k ெகாWேட வnேத'.எ5rpப1டா' ஞாe. 
 
“உ'ைன பாrkக µ2யாJ எ'றாேய?” நா' ேக1க Hhtதா'. 
 
“எ'ன ெவTB?” எ'ைன அல1cHயp பQt5P1Q ேக1டா'.  
 
“நா' ெச'ற காhயm ெவTB” எ'ேற'. 
 
“பாவm”;. 
 
“எ'ன?”  
 
“பாவm”. 
 
“ஏ'”? 
 
“ெவTB எ'I ccசS1Q ெசlவாy. வrdl இறkகமா1டாy எ'பJ எ'ன 
fcசயm?”  
 
“அபச?னமாy ேபசாேத! ைபt5யm ேபாl!” எ'ேற'. 
 
“யாr?”  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“s தா'”.  
 
“இlைல s”. 
 
“ஏ'?” எ'ேற'. 
 
“πற?? ச?னm யாm பாrpப5lைல. யாm ஞாe. s மeத'”. 
 
“ெச'ற µைற ப5l ெசாlலாமl ெச'IP1டாy. ஒ0 ேகllP எ'ைன 
உItJ/றJ”. 
 
“எ'ன ேகllP?”  
 
“யாr s? எ'ற ேகllPதா'”. 
 
“mm”. Hhtதா'. 
 
“ஏ' Hhk/றாy?”  
 
“µ1டாll s”. 
 
“ஏ'?”  
 
“உ' மன5l எtதைனேயா ேகllPகll. ஒ'Ik?m உனk? Pைட ெதhயாJ. 
s எ'னெவ'றாl ஒேர ேகllPதா' எ'/றாy?”  
 
“எ'ன ெசாl/றாy? எனk? ahயPlைல”. 
 
“mm. µதSl உ' ேகllPக>k?m உ'ைனpபTB[m ெதhnJk ெகாWQ 
வா. நா' யாெர'I πற? ெசாl/ேற'”.  
 
அவ' 50mπ நடnதா'.
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C H A P T E R  3

கl 

எ' y12' வாசl வrdl இ0nத கlைல நகrt5k ெகாWQ இ0nேத'. 
ஞாe வnதா'. 
 
“அேட! எ'ன இnத பkகm. எ' yQ இJதா' எ'I உனk? எpப2 
ெதhnதJ?”  
 
“உ' yடா?”  
 
“ஆm. இJ எ' yQ தா'” எ'ேற'. 
 
“பாவm. மeதr இlலாத ஒ'ைற தனJ எ'/றாr”. 
 
“s ெசாlவJ தா' எ'ன?”  
 
“உWைம”.  
 
“எ'ன?”  
 
“ஆm. எ'ன ெசy/றாy?”  
 
“பாைதdl தைடயாக இ0nத கlைல அகTI/ேற'”. 
 
நா' ெசா'னைத ேக1Q Hhtதா'. 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“எதT??” எ'ேற'. 
 
“π'ேன! உ' பாைத எJ எ'I உனkேக ெதhயாJ. ஆனாl அ5S0nத 
தைடைய அகTற ேபாyP1டாேய? Hhkகாமl எ'ன ெசyவJ?”  
 
“எ'ைன ?ழpa/றாy!”  
 
“எtதைனேயா தைடகll. ஆனாl இnதk கlைல தைட எ'/றாy. 
மeதrகேள இpப2tதா'!” எ'I அŋகலாdtதா'. 
 
“s[m மeத' தாேன?”  
 
“இlைல. ஞாe”. 
 
“தைடகll எ'றாேய? எ'ன அJ?”  
 
“sதா' உனk? தைட”.  
 
“எ'ன? நாேனவா எனk? தைட?”  
 
“ஆm. உ' பாrைவ உனk?t தைட. s ேக1பJ உனk?p பைக. உ' ேபcv 
உனkேக எ5h”.  
 
“s ெசாlவJ எpேபாJேம எனk? ahவ5lைல. எனk? அBp பTறாJ. s 
fைறய ேபv/றாy. சh PQ. சாpπடவா!” எ'ேற'. 
 
“நாைள யாr த0வாr?”  
 
“s சாpபா12T? எ'ன ெசy/றாy?”  
 
ேதாLl இ0nத ைபையk கா12னா'. அதFll fைறய கடைல 
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உ0Wைடகll.  
 
“பணm?”  
 
ச1ைடp ைபdS0nJ ஒ0 க1Qp பணtைத கா12னா'.  
 
“எpப2 /ைடtதJ?”  
 
“/ைடtதJ எ'றா ேக1டாy? s எ'ைன சnேத/k/றாy?”  
 
“இlைல. எŋ? ேவைல ெசy/றாy?”  
 
“ஞாe மeத' ேபால Hn5kக cடாJ. மeதைனp ேபால ேவைல ெசyJ 
சmபா5kகலாm”.  
 
“எnத fIவனt5l ேவைல ெசy/றாy? அத' ெபயr எ'ன?”  
 
“_WQமா ெபயைரk ேக1/றாy? உனk? அBPlைல?”  
 
“ம'etJk ெகாll. உ' µதலாL யாெர'I ெசாl!”  
 
“யா0k? யாr µதலாL? நாேன எனk? µதலாL”.  
 
“s ெசாlவJ PளŋகPlைல”. 
 
“மeத' µ1டாllதா'”. 
 
அவ' ேபாேயP1டா'.
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C H A P T E R  4

கW

ஞாeைய _WQm சn5kக சnதrpபm /ைடtதJ.  
 
“y12l அைனவ0m நலமா?” ேக1டா'. 
 
“y1ைடp பTBெயlலாm ேக1/றாேய? s மeதனாக மாI/றாயா?” 
எ'IP1Q “நலm” எ'ேற'. 
 
“அவrகll ேமl உனk? அ'a அ5கமா?” ேக1டா'. 
 
“ஆm. எ' πllைளகll இ0வ0m எ' இரWQ கWகள”.  
 
“உ' மைனP எnதk கW?”  
 
“ஏதாவJ ஒ'ைற ைவtJk ெகாll. இJ எ'ன ேகllP?” Hhtதப2 cBேன'. 
 
“சh. ஒ0 கW ஒ0 πllைளk?. மTெறா0 கW மைனPk?. இரWடாm 
πllைளk? ெகாQkக கWேண இlைலேய?”  
 
ஆகா மIப2[m இவeடm மா12k ெகாWேடேன எ'ற fைனtJk 
ெகாWேட “எ'ைன ?ழpபேவ s வ0/றாயா?” எ'I ேக1ேட'. 
 
Hhtதா'. அேத “அேடy µ1டாll” எ'பJ ேபால ஒ0 Hhpa. 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“ஏ'?”  
 
“இpப2tதா' மeதr எைத எpப2 πhtJk ெகாQpபJ எ'பJ அBயாமl 
5ணI/றாr. கW 3k? எ'/றாr. உdh' ேமலாக ேநHk/ேற' எ'I 
வாy /rய ேபv/றாr. வாk?I5கைள அllL yv/றாr. πற? 
சŋகடpபQ/றாr. பாவm”. 
 
“எ'ன?”  
 
“பாவm sŋகll” எ'I cBP1Q எ5r 5ைசdl நடnதா'. 
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C H A P T E R  5

பயணm 

நாFm ஞாe[m நWபrகளா/P1ேடாm. ேப0nJ fைலயt5l 
f'B0nேத'. ஞாe வnதா'. கடைல உ0Wைட 5'IkெகாWேட. 
 
“எŋேக ேபா/றாy?”  
 
“எ' ஊ0k? பயணm?”  
 
“உ' ஊ0k? ஏ' இtதைன Pைரவாக ேபா/றாy? உனk? காலm இ'னµm 
இ0k/றேத?”  
 
“எ'ன தா' ெசாl/றாy s?”  
 
“பயணm ெசyய ஏ' பறk/றாy?”  
 
எனk? ahவJ ேபாl இ0nதJ. 
 
“ah/றJ” எ'ேற'. 
 
“எ'ன?”  
 
“இறpைபt தாேன ெசாl/றாy இlைலயா?”  
 
“µ1டாll. இைத அBய s ேதைவ இlைல”. 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இைதk ேக1டpட' µத' µைறயாக அவeடm பாரா1Q ெபறலாm 
எ'B0nத எWணt5Mm மW PNnதJ. 
 
“π'ேன! ஊ0k? ேபாவைத பயணm எ'I ெசாlலாமl ேவI எ'ன 
ெசாlவJ?”  
 
“இJ பயணm இlைல. ெவIm அைசpதா'. ?ளt5l கl எBnதாl ஏTபQm 
சலனm ேபால. இைத பயணm எ'I ெசாlலாேத! பயணm எ'பJ இI5dl 
ேபாவJ தா'. ah/றதா?”  
 
“ெகாxசm”.  
 
“பயணமா?”  
 
“இlைல. ஊ0k? ேபா/ேற'. வர1Qமா?”  
 
அவ' ப5l ெசாlலாமl /ளmπனா'.
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C H A P T E R  6

மனm

ெமJவாக சாைலdl நடnJ வnJk ெகாW20nத ேபாJ ?Ik/1டா' 
ஞாe.  
 
“எ'ன?” எ'றா'.

 
“மனv சhdlைல. அJதா' உலp/ேற'” எ'ேற'. 
 
சhதா'. அவ' அpப2 Hhk?m ேபாJ ஓŋ/ ஒ0 அைற PடேவWQm எ'I 
ேதா'BயJ. நா' இ0nத மனfைலdl ெசy50pேப'. அடk/k 
ெகாWேட'. எ'ன இ0nதாMm மeத சா5dl இlலாத எ' ஒேர நWப' 
இlைலயா? 
 
“மனசா?”  
 
“ஆm. ஏ'?”  
 
“எŋ/0k/றJ இnத மனv?”  
 
ெமௗனமாேன'. “ெதhயPlைல” எ'ேற'. 
 
“எ'ன வ2வm எ'றாவJ ெதh[மா?”  
 
“mm. இlைல. ெதhயாJ”. 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அவ' ஏேதா ராகt5l பா2னா'. 
 
“µகm ஒ'IமBயாr - ஐேயா 
µகt5T? அxvவாr”  
 
“எ'ன பாQ/றாy?” கt5ேன'. 
 
“மனm P5 எ'I எ5ேர இlலாத ஒ'ைற µk/யtJவm ெகாQtJ 
ேபv/றாy. எ5ேர வ0m எ5hைய ெவlவாy. ஆனாl இlலாத எ5hைய 
காணாமேல நQŋ?வாy!”  
 
“s “மனm” எ'ற ஒ'I இlலேவ இlைல எ'/றாயா?” ேக1ேட'. 
 
“இlைல. அpப2 ெசாlலPlைல”. 
 
“π'?”  
 
“அதT? அxvவ5lைல. நா' ஞாe”.
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C H A P T E R  7

உறkகm

ஒ0 ஞாdI ம5யm உணPT? πற? ந'றாக }ŋ/k ெகாW20nேத'. 
ேநராக எ' பQkைக அைறkேக வnJ எ'ைன எNpπனா' ஞாe. 
 
“எ'ன ேவWQm உனk??”  
 
“எ'ன ெசy/றாy?” அவ' எ'eடm ேக1டா'.  
 
“உனk? கW ெதhயPlைலயா? நா' }ŋ/k ெகாW20nேத'”. 
 
“ஏமாI/றாy?”  
 
“எ'ன?”  
 
“ஆm”. 
 
“யாhடm?”  
 
“உ'eடேம?”  
 
“எ'ன? ெதLவாகc ெசாl”. 
 
“உறŋ?/றாy. உறkகt5l கனp வ0m. ஆடmபரமாy வா8வாy - கனPl 
தா'. எNnதpட' ஏமாIவாy. கனPl உ' அ'ak?hயவ' இறpபா'. 
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fைனPl அNவாy”. 
 
“அதTகாக?”  
 
“யாm உறŋ?வ5lைல”. 
 
“எ'ன உWைமயாகவா?”  
 
“ஆm”. 
 
“πற? இரPl எ'ன ெசyவாy?”  
 
“உறŋ?ேவ'”. 
 
“மIப2[m ?ழpa/றாy s”. 
 
“ஆனாl ஏமாIவ5lைல”.  
 
“கனp வராமl இ0kக ேவWQm எ'/றாயா?”  
 
“இlைல. கனpகll வnJேபா?m. அைத ச1ைட ெசyவ5lைல. நா' ஞாe. 
s மeத'. எNnJ உ1காr. உ'eடேம s ஏமாறாேத!”  
 
எ' }kகtைத ெகQtJP1Q அவ' ேபாyP1டா'. அவ' கதைவ 5றnJ 
ெசlவJ கா5l PNnதJ. நா' தைலைய πytJk ெகாllளாத ?ைற.
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C H A P T E R  8

சnேதகm

ஞாeைய நாேன ஒ0 நாll ேத2cெச'ேற'. அவ' வழkகமாக ெசlMm 
~ŋகா கடTகைர எ'I ேத2ேன'. 
 
சாைலdl π2tேத'. 
 
“மeத' உd0ட' இ0k?m ேபாேத ஞானtைத ேத2வ0வJ Pnைதயாக 
இ0k/றேத?”  வNkகமான ஞாed' ைநயாW2. 
 
“எ'ன ஞாe எpப2 இ0k/றாy?”  
 
“இ0pபJ எ'ன? உடSl ஒ0 ?ைற[m இlைல. இlலாதJ அBp ஒ'I 
தா'”.  
 
“s ஞாeயlலவா? உனkகா அBpk? பxசm?”  
 
“எ'ைனc ெசாlலPlைல. உ'ைனc ெசா'ேன'”. 
 
“இ0nதாMm உனk? தTெப0ைம அ5கm தா'”. 
 
“இ0kக1Qm. எ'ன ெசy5 ெசாl”. 
 
“எனk? ஒ0 சnேதகm. உ'ைனk ேக1கலாm எ'I வnேத'”. 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“நா' ப2tதவ' இlைல”. 
 
“உனk? ெதh[m”. 
 
“அBவாL இlைல நா'”. 
 
“உனk? ெதh[m”. _WQm ெசா'ேன' நா'. 
 
“மeதr ஏ' இpப2 இ0k/றாr?”  
 
“எpப2?”  
 
“ஒ0வனாl ெசyய µ2யாத ெசயைல µ2[m எ'/றாr. அவேன தனk? 
ெதhயாJ எ'றாMm அவ' ேமl 5gk/றாr. இI5dl அவனாl ெசyய 
µ2யPlைல எ'றாl பrk/றாr. காhயm ஆக ேவWQm எ'றாl மeத' 
எைத[m ெசy/றா'”. 
 
“ஞாe.... “ எ'I இNtேத'. 
 
“நா' பrk? ஆளாக P0mபPlைல. வ0/ேற'”. ெசாlSP1Q அŋ/0nJ 
நகrnதா'.
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C H A P T E R  9

சா5

ஞாeைய ஒ0 நாll நா' ேக1ேட'.  
 
“s எ'ன சா5?”  
 
ெமௗனமாக இ0nதா'. 
 
“இtதைன நாளாக நாm பழ?/ேறாm. ேக1க மறnJ P1ேட'. s எ'ன 
சா5?” எ'I _WQm ேக1ேட'. 
 
எ'ைன µைறtதா'. 
 
“எtதைன சா5கll ெசாl” எ'I எ'ைனேய ப5l ேகllP ேக1டா'. 
 
“எ'ைன ேக1/றாயா?”  
 
“s எ'ன ேக1டாy?”  
 
“சா5?”  
 
“சா5?”  
 
“ஆm”. 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“fcசயமாy மeத சா5 இlைல”.  
 
“s?”  
 
“நா' ஞாe. நாm சா5 பாrpப5lைல. காரணm சா5கll மeதனாl 
ஏTபQtதpப1டJ. மeதைன நாm ம5pப5lைல”. 
 
“மeத' எ'றாl அvவளp ேகவலமா உŋக>k??”  
 
“ஆm”. 
 
“ஏ'?”  
 
“ேகllPdேலேய ahயPlைல? sŋகll ேகவலமானவrதா'”. 
 
“அpப2 எ'ன ேக1QP1ேட'?”  
 
“சா5”. 
 
“சா5ைய ேக1டாl தpபா?”  
 
“s மeத'”. அவ' ெச'IP1டா'. 
 
நா' ேயாHkகt ெதாடŋ/ேன'.
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C H A P T E R  10

அழ?

“கடl எtதைன அழகாக உllளJ” எ'I ெசாlS ஒ0 நாll மா12k 
ெகாWேட'.  
 
Hhtதா'. 
 
“அழகான ெவllைள νைர அைலகll. எlைலயTற வானµm sலk கடMm 
ெதா1Qk ெகாll>m கா1H ஆகா அழ?”.  
 
“எJ அழ?? இJவா?”  
 
“ஆm”. 
 
“இJவா?”  
 
“ஆm. ஏ'?”  
 
“மkக>k? எJ அழ? எJ அழ/lைல எ'பேத ெதhவ5lைல”. ெமJவாக 
ெசா'னா'. 
 
“எ'ன ெசாl/றாy?”  
 
“அழ? அழ/lைல”. 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“எ'ன?”  
 
“ஆm. அழகான ேராஜா ஆேற f7டm. அைத அழ? எ'/றாr. ?ழnைத 
அNவைதk ேக1Q ஆகா எ'பாr. ஆனாl எதT? எ'I அBயாr. அழ? 
அைனtJm. ஆனாl அழ? ஒ'Im இlைல”. 
 
“s எpேபாJm ahயாதைதேய ேபvவாy”. 
 
“ahnJk ெகாllள µயTH ெசyவ5lைல. காரணm s மeத'. ேபா! நா' 
ெசா'ன5l ஒ'ைறயாவJ ahnJk ெகாllள µயTH ெசy”. 
 
தைல }k/ பாrpபதT?ll அவ' ேபாேயP1டா'.
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C H A P T E R  11

orp உ' ைகdl

பல வ0டŋக>k? πற? ஞாeைய சn/k/ேற'. அவeடt5l ஒ0 
மாTறµm இlைல. ஆனாl நா' µ' தைலdl µ2 இழnJ கWகll 
v0kகைடnJ µpப5l 3pபைடn50nேத'.  
 
“நWபா உd0ட' தா' இ0k/றாயா?” வழkகமான ஞாetதனm. அவ' 
எ'ைன நWப' எ'I cBயேத எனk? ெப0ைமயாக இ0nதJ. 
 
“உdr ம1Qm தா' இ0k/றJ. s எpப2?” எ'ேற'. 
 
எpேபாதாவJ எ' ேகllPk? ப5l ெசாlSd0k/றானா இpேபாJ ெசாlல.  
 
“பதP உயrp ெபTIP1டாy. πற? ஏ' கவைல?”  
 
“ப2pa ேவைல சmபளm மைனP மkகll எ'I அைனtJm ெபTIP1ேட'. 
இதT? πற?? எ' வா8Pl ெசyய எ'ன _தm இ0k/றJ?”  
 
“ஏ' πllைளகll ப2pa அவrகL' 50மணm இlைலேயா?”  
 
“எ' சmபளm அவrகைள கவetJk ெகாll/றJ. உணp உைட இடm ெசலp 
ெசyய பணm. சmபளm ?ைறவாக இ0nதேபாJ இ0nத ம/8cH இlைல”. 
 
“காr மாLைக?” ேக1டா' ஞாe /Wடலாக. 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“ஆm. ஒ0வைர ஒ0வr கWQ உைறயாட தைடகll”. 
 
“πற? எதTகாக இvவளp உைழtதாy s?”  
 
“ஞாe s எ' வளrcHைய கWடவ'. அpேபாJ இைவகைள அைடவேத 
வா8ைக எ'B0nேத'. இpேபாJ அைடய ஒ'Iேம இlைல எ'பJ ேபால 
ஒ0 எWணm. எ'ன ெசyய?”  
 
“இதTகாகேவ யாm 50மணm ெசyJ ெகாllளPlைல”. பைழய ஞாe.  
 
“50மணt5T?m இதT?m எ'ன சmபnதm?”  
 
ெமௗனமானா' ஞாe. 
 
“orp ெசாl ஞாe”. பvயமான மாணவனாக நா' f'B0nேத'. 
 
“வா8ைவ உd0llளதாக ெசyய ஏதாவJ ஒ0 ேநாkகm ெகாll. பணm 
உயrவா8p இைவெயlலாm ஒ0 ேநாkகேம அlல. orp உ' ைகdl”. 
 
அக'றா' ஞாe.
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C H A P T E R  12

மாTறm

உணவகm ஒ'Bl ஞாeைய சn5tேத'. கடைல உ0Wைட[ட' ஒ0 காπ. 
 
“நலமா ஞாe?”  
 
“இ'I ஒ0 ?ைற[m இlைலயா?” எ' ேகllPைய வழkகm ேபால 
அல1cHயm ெசyJP1Q அவ' ேக1டா'. 
 
“?ைறக>kகா பxசm?”  
 
“எ'ன?”  
 
“s ேக1பாயா?”  
 
“ெசாl”. 
 
“PQµைறk? அயlநாQ ெசlல ேவWQமாm எ' மைனPk?. எ' பண 
µடkகm ah/றதா அவ>k??”  
 
“யாr?”  
 
“எ' மைனP?”  
 
“யாr? Hல வ0டŋக>k? µ'a �l aடைவdl அடkகமாக இ0nத அnதp 
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ெபWமgயா?”  
 
“ஆm”. 
 
“ஆனாl s ம1Qm மாறPlைல”. 
 
“இJ பாரா1டா இlைல பா1டா? எ'ன ெசாlல வ0/றாy s?”  
 
“உ'ைனc �8nதவrகL' ம/8cHkகாக இtதைனkகாலமாக 
உைழk/றாy. உ'ைனேய வைதk/றாy ஆனாl...”  
 
“ஆனாl எ'ன?”  
 
“ஆனாl அவrகைள 50p5 பQtJ/றாயா எ'றாl இlைல. அைனவைர[m 
50p5பQtத µயM/றாy ஆனாl உ'னாl ஒ0வைர[m ம/8cHபQtத 
µ2யPlைல”. 
 
“அதT? எ'ன ெசyய?”  
 
“உ'ைன 50p5பQtத µயTH ெசy. அJ ேபாJm. பைகவr அ5கhpபr. 
ஆனாl கவைலpபடாேத!”  

ெமௗனமாக இ0nேத'. 
 
“உனk? எJ சhெய'I ேதா'I/றேதா அைத ெசy. மTறவh' 
அNtதt5னாl எைத[m ெசyயாேத. ேபா!”  
 
“_WQm சn5pேபாm” எ'I நா' ெசா'னைத கா5l வாŋகாமl 
த'Fைடய காpπk? ம1Qm பணm தnJP1Q Pல/னா' ஞாe.

 
µ%&m
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V O L U M E  I I  

பாகm 2 - _WQm ஞாe

1. ெபா2 ம1ைட 

2. பக1Q	  

3. பhணாம வளrcH 

4. ஞாe எ'ன வா5 

5. மதm 

6. கடpll 

7. மதமாTறm 

8. கா�_r	 

9. ஆHhயr 

10. ெபாJ எJ 

11. பைழயJ எJ 

12. c1டMm கrtதMm 

13. Pt5யாசமான ஞாe 
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C H A P T E R  13

ெபா2 ம1ைட

17 வ0டŋக>k? πற? ஞாeைய நா' வழkகமாக ெசlMm ேதZr 
கைடd' வாசSl சn5tேத'.

"வணkகm ஞாe, நலமா? " எ'I ேக1ேட'.

"அேடேட மeதா, நா' நlல vகm. s எpப2? " எ'றா'.

எ'ைன உTIp பாrtதா'. நா' அவைன உTIp பாrtேத'.

நா' ெதாn5[ட' தைல நைரtJ /ழQ த12d0nேத'. அைத அவ' 
பாrpபைத ந'? உணrnேத'. அவேனா அேத ேபாl இ0nதா'. கWகLl 
அnத J0J0pa, உடSl எnத மாTறµm இlைல. உைட ம1Qm ேவ12 
ச1ைடயாக மாBd0nதJ. தைல µ2dl நைரேயJm இlைல. 

"ஞாe, அெதpப2 s 17 வ0டt5T? µ' பாrtத மா5hேய இ0k/றாy". 

"அJ உனk? அநாவHயm" எ'றா'.

"ெசாlேல' ேக1ேபாm" எ'ேற' நா'.
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"ெபா2 ம1ைட Jmµமா" எ'I ேக1டா'.

"நா' ேயாHtJ பாrtJP1Q, JmமாJ" எ'ேற'.

"அெதTெக'ன இvவளp ேயாசைன. சhதா' JmமாJ" எ'றா'.

"அதT?m நா' ேக1ட ேகllPk?m எ'ன சmபnதm".

"இ0k/றJ. வா8ைக ெபா2 ேபால. s ெபா2 ம1ைட ேபால. வா8ைகd' 
fக8pகll உ'ைன பா5kகாவWணm பாrtJk ெகாWடாl உ' உடSMm 
மன5Mm எnத மாTறµm இ0kகாJ. ெபா2 ம1ைட JmமkcடாJ". 

"சhதா'".

"சாராய பா12l சாராயm ?2tதாl s ?2kக எ'ன 7xvm. பா12Mk? 
ேபாைத ஏறkcடாJ. s பா12l. உ'ைன vTB இ0pபJ சாராயm. பாrtJ 
ேபாைதdl PழாJ இ0nதாl πரcசைனேய இlைல" எ'றா'.

µத' µைறயாக அவ' ேபHயJ எனk? ந'றாக ahnதJ. ஒ0 ேவைள அவ' 
எனk? ah[m வைகdl ேபHனானா இlைல எனk? அBp வளrnJP1டதா 
எ'I ெதhயPlைல. 

"நா' ேபாகலாமா" எ'I ேக1டா'.

அேடேட எ' அFம5ெயlலாm ேக1/றாேன. இேத பைழய ஞாeயாக 
இ0nதாl ெசாlலாமl ெகாllளாமl ேபாyPQவாேன எ'I fைனtேத'. 

34



πற? தா' ெதhnதJ அவ' மாறPlைல. நா' அவFைடய ைசk/Ll 
ைகைவtJ f'Ik ெகாW20nேத'.

ைகைய எQtதJm ச1ெட'I ஏB ப1ெட'I மாயமானா' ஞாe. 
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C H A P T E R  14

பக1Q

அ'I ஞாeைய P0nJk? அைழt50nேத'. ந'றாக �ேழ அமrnJ 
வாைழ இைலdl ேபா1Q உணைவ உWடா'. நQPl இ0 µைற ேபச 
µய'Im ப5l அLkக Plைல. πற? ெகாlைலaறm ெச'I இைலைய 
எŋகll y1Q மா1Qk? உணவாக ெகாQtJP1Q ைக கNPP1Q மIப2[m 
தா8வாரt5l வnJ அமrnதா'.

"எ'eடm எ'ன காhயm ஆக ேவWQm எ'I எனk? P0nJ அLtதாy?" 
எ'I ேநர2யாக ேக1டா'.

"காhயm ஆக ேவWQm எ'பதாl தா' உனk? P0nJ அLtேத' எ'I 
fைனk/றாயா? " எ'I ேகாபமாக ேக1ேட' நா'.

"ஆm. மeதr காhயm ஆக ேவWQm எ'றாl ம1Qேம யா0k?m ேசாI 
ேபாQவr. ேவWQm எ'றாl காைல[m π2pபr". 

"இ0kக1Qm. ஆனாl இnத காhயm எனkகாக இlைல". 

"அpப2யா சnேதாஷm. Pஷயtைத ெசாl".  
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"எ'ைன ஒ0 பllLd' க0tதரŋ/l ேபச அைழt50k/றாrகll. s[m 
வnதாl உ' ஞானtைத, வள0m πllைளக>ட' ப/rnJk ெகாllளலாm. 
நா' உ'eட70nJ கTற Pஷயŋகll பல. அ5l Hல வTைற ெசயலாk/ 
பயFm கWேட'. Hல அBpைரகைள எ'னாl π'பTற µ2யாத 
�8fைலகll". 

"நlலJ. எnத ேத5? "

"அQtத வாரm". 

"ஓ நா' அQtத வாரm அெமhkகா ேபா/ேற'. வர µ2யாேத".

"ஓ s ெவL நாெடlலாm ேபாd0k/றாயா? "

"எ'ன சnேதகm உனk?? 50 நாQகll ேபாd0k/ேற'".

"ஓ நlல Pஷயm. அதனாl ஒ'Im πரcசைனdlைல. s எ'I வரµ2[மா 
அ'ேற க0tதரŋகtைத ைவtJk ெகாllளலாm. எpேபாJ வரµ2[m எ'I 
ெசாl? " 

"அQtத மாதm 14m ேத5. சhயா? "

"சh.  நா' பllL தைலைம ஆHhயhடm ெதhPk/ேற'.  s உ' ெவLநா1Q 
அFபவŋகைள ெசாlேல'". 

37



"நாேன கTIk ெகாWட ஒ0 Pஷயtைத பTB ெசாlலவா" எ'I ேக1டா'. 
“நாேன” – ெராmபtதா' கrவm இவFk? எ'I fைனtJk ெகாWேட'. 

"சh ெசாlேல'".

"நா' ஒ0 µைற இŋ/லாnJ ெசlMm Pமானt5l அமrn50nேத'. எ' 
அ0/l இரWQ மeதr. (மIப2[m அnத ஞாetதனm). இ0வ0m இலவச 
மJபானm ?2k?m ேபா12dl இ0nதனr ேபாMm. Pமானp 
பgpெபW�ட' சWைட. இ'Fm மJ அLkக ேவWQm எ'I. அவேளா 
sŋகll அ5கm ?2tJP1�rகll. இதT? ேமl ேவWடாm எ'I 
ம'றா2னாll. அவrகll ேக1கtதயாராகPlைல. சhெய'I இ'ெனா0 
vTI மJபானtைத ெகாWQ வnJ ெகாQtதாll. அைத ?2tத அnத மeத' 
Hல f7டŋகLl வாn5 எQtJ 3cv µ12 அைனவைர[m µகm vLkக 
ைவtJP1டா'. 

πற? அவ' சWைடd1ட அேத ெபW அவFk? πராணவா[ ைவtJ அவ' 
fலைமைய �ராk/னாll". 

"இ5S0nJ எ'ன ெதh/றJ" எ'I எ'ைன ேக1டா'.

"Pமானt5l ?2kகk cடாJ, சhயா? " எ'I உTசாகமாக ேக1ேட'.

"µ1டாll. அJ ?ழnைதக>k? cட ெதh[m".  

"πற?? "

"உ' உடMk?m மனJk?m ஒvவாத Pஷயŋகைள ெவIm பக1Qkகாக 
ம1Qm ெசyயாேத. இJ தா' நா' கTIk ெகாWட பாடm".
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C H A P T E R  15

பhணாம வளrcH

ெசா'ன மா5h 14m ேத5 பllLk? வnJ ேசrnதா'. அவ' தைலைம 
ஆHhய0டm ேபHk ெகாW20k?m ேநரt5l πllைளக>k? ஒ0 
வாrtைத cBேன'.

"அ'allள மாணவrக>k? வணkகm. நா' எ'Fைடய நWபr ஞாeைய 
அைழtJ வn50k/ேற'. அவr ேபvm Pதtைத தpபாக எQtJk 
ெகாllளாமl அவhட70nJ ஞானtைத ம1Qm /ர�tJk ெகாll>மாI 
தா8ைம[ட' ேக1Qk ெகாll/ேற'" எ'I ெசாlSP1Q அமrnேத'.

ஞாe அரŋகt5l νைழnதா'.  அைனவ0m எNnJ அவFk? வணkகm 
ெசாlS அமrnதாrகll. அவFm வணkகm ெசாlS அமrnதா'.

πllைளகLl தைலவ' எNnJ "எŋகll அைழpைப ஏTI வn50k?m 
உŋகll இ0வ0k?m எŋகll ந'B. இpேபாJ எ'Fடm பdMm மாணவrகll 
ேகllPகll ேக1பாrகll. உŋக>ைடய ேமலான ப5lகைள அLk?மாI 
தா8ைம[ட' ேக1Qk ெகாll/ேற'" எ'I ெசாlS அமrnதா'.

ஒ0 மாணவ' எNnJ த'ைன அBµகpபQt5k ெகாWQ, "ஐயா, மeத' 
?ரŋ/S0nJ வnதவ' எ'பைத sŋகll ஆேமா5k/wrகளா" எ'I 
ேக1டா'.
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"அவ' ெசy[m ேச1ைடகைளp பாrtதாl அpப2t ேதா'றலாm. ஆனாl 
மeத' ?ரŋ/S0nJ ேதா'றPlைல. மTற உdhனŋகll ேபால 
ேதா'Bயவ' தா' மeதFm".

"அpப2ெய'றாl டாrP' cTI தவறா". 

"சாrls டாrP' ஒ0 µ1டாll. அவFடைய cTIm πதTறl தா'". 

"எ'ன ெசாl/wrகll". 

"ஆm. ேமைல நாQகll எNJm Pxஞான cTைற[m வரலாைற[m ப2tJ 
πtJkகளாக அைல/wrகll. சTேற உŋகll அBைவ[m பய'பQtJŋகll".

"ஐயா sŋகll cIவJ PளŋகPlைல" எ'றா' அnத மாணவ' பvயமாக.

"தmπ, s கTறைவெயlலாm மTறைவ. s பய'பQtJm ெபா01கll எlலாm 
ெவLநா1Q கWQπ2paகll. இpப2 எlலாவTBT?m ெவLநா1ைடேய நmπ 
இ0k?m s, ஞானt5T?m ெவLநா1ைட நாQவJ வ0nதtதkகJ" எ'றா' 
ஞாe. அவ' இvவளp அழகாக ேபHயJ எனkேக π2t50nதJ. 

"அைனtJ உdhனŋக>m ஒ0 ேசர உல/l வnதன. Hல உdhனŋகll 
தŋ/யJ. Hல உdhனŋகll தŋகPlைல. இ'Fm cட µ1ைடdS0nJ 
ேகாr வnததா, ேகாrdS0nJ µ1ைட வnததா எFm µ1டாllதனமான 
ேகllPkேக ப5l ேத2k ெகாW20k/றJ Pxஞானm".

"ஒ0 ஆதாm ஏவாளாl தா' இnத மkக1 ெப0ŋகடl உ0வானJ எ'றாl 
ஏ' கIpa, மxசll, ெவllைள, மாfற மkகll இ0kக ேவWQm. sŋகll ப2tத 
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2 எ' ஏ மரப� cTI எ'னவா?m. இ5S0nேத ெதhயPlைலயா, உல/l 
பல இடŋகLl ஒ0 சமயt5l பlேவI ப?5கLl மeதFm மTற 
உdhனŋக>m ேதா'Bன. அ5S0nேத சnத5கll வளrnதன".  

"அBpk? அயlநா12T? ேபாகாேத. உ' சா'ேறாr எN5யைத[m ப2".
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C H A P T E R  16

ஞாe எ'ன வா5

இ'ெனா0 மாணவ' எNnJ ேக1டா'.

"sŋகll ஆt5கவா5யா நாt5கவா5யா".

"ஆt5கm எ'றாl எ'ன" எ'I அnத மாணவைனேய 50pπ ேக1டா' 
ஞாe.

"ஆt5கm எ'றாl கடpைள நmaவJ" எ'I ெசா'னா' அnத மாணவ'.

"இlைல கடpைள நmaவதாக ெசாlவJ ஆt5கm.  நாt5கm எ'றாl 
எ'ன".

"நாt5கm எ'பJ கடpைள மIpபJ".

"_WQm இlைல. நாt5கm எ'பJ கடpll இ0k/றாr எ'பவrகைள 
எ5rpபJ. நா' ஆt5கµm இlைல நாt5கµm இlைல. நா' ஞாe. 
ஆt5கm, நாt5கm மeதனாl உ0வாkகpப1டJ. அதT? ேமMm P0pa 
ெவIpa இlலாத, ெகாைல, கTபrpa, ெகாllைள, ெபாy, aர1Q இlலாத 
உலகm எ'FைடயJ. எ' உல?k? வா0ŋகll" எ'றா' ஞாe.
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"ஏ' sŋகll நாt5கm ஆt5கm இரWQm தவI எ'I cI/wrகll". 

"ஆt5கm எ'பJ ahயாத கடpll எFm ஒ0 Pஷயtைத vTB ெபாyயான 
பழkகவழkகŋகைள[m கலாcசாரtைத[m வளrtJ மeதrகைள 3டராk?m 
ஒ0 Pஷயm. இnத ahயாத Pஷயŋகைள ைவtJ மn5ரm, தn5ரm, சடŋ?, 
சாŋ/யm, வாsJ, ேஜாHயm, பhகாரm எ'I இQk?கைள ைவtJ பணm 
பாrk?m Hல ேபr. இவrகll கடpைள நmaவதாக ெசாlS ேகாPlகைள 
இ2pபவrகll".

"நாt5கm எ'பJ கடpைள நmaவrகைள எ5rtJ, ப?tதBவாதm எ'I 
ெசாlS, மத �lகைள ெகா>t5, கடpll Hைலகைள ெகா>t5 
மTறவrகll காSl PழkcடாJ எ'I ெசாlS த' காSl மkகைள Pழ 
ைவk?m c1டm. இவrக>m ேகாPlகைள இ2pபவrகll". 

"இnத இ0வhl s எnத c1டtைத ேசrnJ fTpபாy? இரWQ 
µ1டாllக>k?m இைடdl s f'றாl உ'ைன காpபாTIேவ'. ஆனாl s 
இரWQ µ1டாllகll ஆk?m c1ட5l fT/றாy. நா' எ'ன ெசyவJ? "

"இnத மடtதனt5S0nJ ெவLேய வா. மeதtJவm எ'I உllளJ. அJ 
எ'ன எ'I கWQk ெகாll. πற? இnத இரWQ c1டŋகைள[m ஓட ஓட 
Pர1Q".  

"அpப2ெய'றாl நாŋகll ஞாeயாவJ எpேபாJ" எ'I ேக1டா' அnத 
மாணவ'.

"µதSl மeதனாக மாIŋகll. πற? ஞாeயாவைத பTB ேபசலாm". 
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C H A P T E R  17

மதm

க0tதரŋகm கைள க12d0nதJ. மாணவrக>m உTசாகமாக இ0nதனr. 
ஆHhய ஆHhயrக>m பllL frவாகt5ன0m cட க0tதரŋ/l 
இைணnJP1டனr. க0tதரŋ? எ'பைத Pட ஞாe – ேகllP-ப5lகll 
fக8cHேய நடnJ ெகாW20nதJ.  

ஒ0 மாணவ' எNnJ "ஐயா, மதm எ'பைத பTB எ'ன fைனk/wrகll" 
எ'I ேக1டா'.

"மதm எ'பைத பTB ெசாlMm µ' உŋக>k? ஒ0 கTபைன fைலையp 
பTB cI/ேற' ேக>ŋகll" எ'I ஆரmπtதா'.

ஆஹா, ஞாe[m ேஜா5dl கலnJP1டா'. இtதைன நாளாக இJமா5h 
ெபாIைமயாக எ' ேகllPக>k? ப5l ெசாlSd0k/றானா. πllைளகll 
எ'றJm ஞாekேக ெபாIைம வnJP1டேத எ'I fைனtேத'. அவ' 
ேபvவைத ரHtேத'.

"நா' இŋ? ஒ0 vவாரsயமான Pஷயtைத ெசாl/ேற':

மeத' அவ' ?ணpப2 சWைடdQm உணrcH ெகாWடவ'. ஒ0 கTபைன 
ெசyJ பாrpேபாேம?
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உலகm µNவJm இnJkகளாக மkகll மாBP1டாl சWைடகll 
f'IPQமா? (மதcசWைட)

இlைல. 

πற? ேமl சா5 இnJ �8 சா5 இnJpட' சWைடdQவா'. இlைலயா.

உலகm µNவJm ேமl சா5 இnJkகளாக ஆ/P1டாl சWைடகll 
f'IPQமா? (சா5cசWைட)

இlைல. 

πற? பணkகார ேமl சா5 இnJkகll ஏைழ ேமl சா5 இnJkக>ட' 
சWைடdQவr.

உலகm µNவJm பணkகார ேமl சா5 இnJkகளாக ஆ/P1டாl 
சWைடகll f'IPQமா? (அnதsJ சWைட)

இlைல. 

πற? பணkகார ேமl சா5 இnJ த'Fைடய fலt5Tகாகேவா 
இ'ெனா0வ0ைடய ெபW�kகாேவா மைனPைய அபகhkகேவா 
சWைடdQவா'. 

ஆக fலm, sr, ெபW, ெசாtJ, fறm, சா5, சமயm எ'I சWைடdட 
வrகைள ேதQவJ தா' மeத இனm. இ5l ப?tதBpk? இடேம இlைல. 
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ஏென'றாl ப?tதBp எll அளpm நமk? இ0nதாl இ'I உல/l பல 
πரcசைனகைள பாrtJk ெகாW20kக மா1ேடாm. 

ஆக உலகt5' வயJ ஏற ஏற µ5rcHேயா அைம5ேயா வ0வதT? ப5லாக 
ெதாrl ν1பŋகைள பய'பQt5 சWைட, Pxஞானtைத பய'பQt5 அ5க 
அளp இழpைபk ெகாQk?m ேபாrகll, இJேவ நடnJவ0/'ற'.

ஆக மkகll ெதாைகk? ஏTப நாச சk5[m அ5கhtJk ெகாW20k/றJ. 
கடpைள[m மதŋகைள[m மeத' தா' பைடtதா'. அJ மkகைள πhtJ 
ப?tJ ஆளேவ இnத ேவIபாQகll. இைவ எ'Im மாறாJ. க0pபFm 
ெவ>pபFm இைணnJ aைகpபடt5Tகாக fTபாrகll. மனதாl எ'Im 
அவrகைள மாTறµ2யாJ. ேதrதl வnதாl இnJpm µs�µm ேசrnJ 
இஃpதாr ெசyவாrகll. ஆனாl இவrகll ஒ'I ேச0வாrகll எ'I 
fைனpபJ வாதt5T? ம1Qேம சhயாக இ0k?m".

ேகllP ேக1ட மாணவ' எNnJ, "அpப2ெய'றாl இnத சWைடகll 
fTகாதா. அைம5யான உலைக எŋகll சnத5 பாrkக µ2யாதா" எ'I 
ஆதŋகtJட' ேக1டா'.

"வ0m. எனk? அnத நmπkைக இ0k/றJ. எpேபாJ சh தவI எ'I 
πhtெதQk?m அBp வளr/'றேதா, எpேபாJ ெபாyைய ஆதhtJ 
உWைமைய ?r ேதாW2 aைதk?m பழkகm ேபா/றேதா, எpேபாJ 
ெபாyைய[m aர1ைட[m அrk?m ஞானm வ0/றேதா, அpேபாேத இnத 
?01Qtதனŋகll Pல/ அBெவாL yசtெதாடŋ?m".

"அJவைர எ'ன ெசyவJ" எ'I ேக1டா' இ'ெனா0 மாணவ'.

"அJவைர காt50kகாமl ஞானtைத வள0ŋகll, ேபாSகைள வளரPடாமl 
தQkக தயாரா?ŋகll". 
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C H A P T E R  18

கடpll

இ'ெனா0 மாணவ' எNnJ ேகllP ேக1டா'. எனk? ஒ0 சnேதாஷm. 
நா' இேத ேகllPைய ேக120nதாl ேபாடா µ1டாll. s மeத' எ'I 
ெசாlSP1Q ேபாd0pபா'. இpேபாJ ந'றாக மா12k ெகாWடா'. எ'ன 
ெசாl/றா' எ'I பாrkகலாm எ'I ஆவலாேன'.

"கடpll இ0k/றானா? " 

"கடpll இ0k/றானா எ'I உ' ேகllPைய பாrtதாl கடpll ஒ0 ஆW 
எ'I µ2p ெசyதJ ேபாl இ0k/றேத. இJ ஆW ஆ5kகm எ'I π'னாl 
இ0k?m ெபWகll ckcரSQ/றாrகll பாr". 

"நkகl தா' ஞாek?" எ'I அnத நைகcvைவைய ரHtேத'.

"கடpll இ0k/றாளா" எ'I ச1ெட'I மாTBனா' அnத HIவ'. 

"கடpll அவனா, அவளா, அJவா எ'I மeதrகll ?ழmπ fTபைத காW" 
எ'றா' எ'ைன பாrtJ. πற? c1டtைத பாrtJ ப5l ெசாlல 
ெதாடŋ/னா'.
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"கடpll உ0வமTறவr எ'I ஒ0 Hலr cI/றாrகll. அதாவJ கடpll 
எpப2 இ0nதாr, இlைல இ0k/றாr எ'I மeதrகll cI/றாrகll. 
இ'ெனா0 சாராr கடpll இpப2tதா' இ0nதாr, இlைல இ0k/றாr 
எ'I உ0வŋகll ெகாQk/றாrகll. இவrகll ஆதாரமாக cIவெதlலாm மத 
�lகைள[m ேவதŋகைள[m. அதாவJ ஆWடவேன வnJ அLtததாக 
cIpபQm aeத �lகளாm இைவ. இJ எpப2. கடpll ஒ0 πராn5யt5l 
ெச'I நா' உ0வமTறவ' எ'Im இ'ெனா0 πராn5யt5l நா' 
உ0வµllளவ' எ'Im cBt5h/றா'. இJ சhயாகpபQ/றதா உனk?? "

"ேமMm அவ' த'ைன இvவாI வணŋகேவWQm எ'பைத[m 
ெவvேவறான வைகdl cBd0k/றா'".

"உலைகpபைடtேத' உனkகாக, உ'ைன பைடtேத' எ'ைன வணŋக 
எ'I மeதைனpபாrtJ கடpll cIவதாக cI/றாrகll. அதாவJ ஒ0 
fIவனt5' ேமலாளr 50 ேபைர ேவைலk? ேசrtJ s 5னµm எ' aக8பா2 
வnதாl உனk? சmபளµm ேவைலdl பதP உயrpm /ைடk?m எ'பJ 
ேபாl இ0k/றJ".

"�hய' எnத 5ைசdl உ5k/றJ" எ'I அnத மாணவைனp பாrtJ 
ேக1டா' இைடdl.

"/ழk?".

"தவI".

"எ'ன ெசாl/wrகll ஞாe".
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"ஆm தmπ. �hய' உ5pப5lைல. அJ எŋ/0k/றேதா, அŋேக தா' 
இ0k/றJ. s எpேபாJ அைத காW/றாேயா அைத காைல எ'Im எnத 
பkகt5l காW/றாேயா அைத /ழk? எ'Im வைரயItதJ மeத' தா'. 
அJ ேபால தா' கடpைள[m அவ' வைரயIt50k/றா'".

"கடpைள மeத' தா' பைடtதா'. அதனாl தா' இvவளp ?ழpபŋகll. 
மeதr fைனpபJ ேபாl, அlலJ வைரயItதJ ேபாl கடpll ஒ0 
அWடt5' மIkகµ2யாJ உWைம, Universal Truth எ'ேற ைவtJk 
ெகாWடாl, அnத cTBl எvவாI இtதைன �rேகQகll, Irregularities 
இ0kக µ2[m". 

"உலகtதவr அைனவ0m ஒ0 ெமாr ேபvmப2யாகpm ஒ0 மதm π'பTIm 
ப2யாகpm ெசyய அnத சrவசk5 பைடtத கடpளாl ெசyயµ2யாதா. 
ேவWQm எ'ேற பல மதŋகll, பல ெமாr ேவதŋகll பைடtJ உலகt5l 
?ழpபm PைளPkக அவ' எ'ன Pைளயா1Q πllைளயா.  அpப2 அவ' ஏ' 
ெசyதா' எ'ற ப5Mm மeதeடt5l இlைல, ஏ' ெசyயPlைல 
எ'பதT?m ப5l இlைல. ஆக கடpll எFm cTI ஒ0 ஒ1Qறp இlலாத 
வMPழnத cTB' அ2pபைட, loosely-coupled theory எ'பJ 
f�பணமா/றJ". 

அரŋகேம அசnJ ேபாd0nதJ. ஒ0 மாணP எNnJ, "கடpll எFm cTI 
நமk? ேதைவயா? " எ'I ேக1டாll.

நா' Pயpaட', ஞாe எ'ன ெசாlலp ேபா/றா' எ'I ஆவலாக 
இ0nேத'.

"ஆm. ேதைவ தா'. மeத' தனk? ahயாத Pஷயŋகைள[m தனk? 
அpபாTப1ட Pஷயŋகைள[m ஏேதா ஒ'Iட' இைணkக கடpll எFm 
ahயாத πரmமாWட சk5 ெபTற ஒ0 Pஷயm ேதைவ தா'".
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"கடpll இlைலெய'றாl இnத உலைக பைடtதJ யாr" எ'I ேக1டாr 
ஒ0 ஆHhயr.

"மeத' ஏ' எlலாவTBT?m ஒ0 ேதாTறm-ஒ0 மைறp இ0kக ேவWQm 
எ'I எ5rபாrk/றா'? இைதேய அ2pபைடயாக ைவtJ அவ' 
எlலாவTைற[m அBய Pைழ/றா'. இvpலகm பlேவI aPdயl, ேவ5யl, 
உdhயl மாTறŋகLனாl உ0வானJ. இnத மாTறŋகll நடnJk ெகாWேட 
இ0k?m. அைத ஒ0 உ0tெதhயாத சk5[ட' இைணpபேதா, அதTகாக 
மதŋகll உ0வாk?வேதா, மத சmπரதாயŋகll உ0வாk?வேதா, அதTகாக 
சWைடdQவேதா, மeதh' µ1டாllதனtைத கா1Q/றJ". 

"கடpL' ெபயராl மeதh' _Jm ெகாQைமகைள fItJ.அBைவ 
ெதyவமாk?. அ'ைப ேவதமாk?".
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C H A P T E R  19

மதமாTறm

இ'ெனா0 πllைள எNnJ f'I, "ஐயா, மதமாTறm சhயானதா" எ'I 
ேக1டா'. "ேபா1Q தாk?ŋகடா பசŋகளா" எ'I ?�யா/P1ேட' நா'.

"மதேம cடாJ எ'I cI/ேற' நா'" எ'றா' ஞாe.

"அJ சh ஐயா. இ'ைறய fைலdl மதŋகll இ0k/'றனேவ. ஆக இ'ைறய 
�8fைலdl உŋகll க0tJ எ'ன".

"மதமாTறm மeதe' பாJகாpபTற (Insecurity), பயnத fைலையேய 
கா1Q/றJ. மeத' தா' தeயாக இ0kக P0mபாமl த' c1டtைத 
அ5கpபQt5k ெகாllளேவ இnத µயTH. ஆனாl நா' µ'a cBயJ ேபால 
மeதனாl c1டமாக இ0nதாMm ஒTIைமயாக இ0kக µ2யாJ".

"µதSl உல/l இ0k?m மதŋகைள பா0ŋகll. எlலா மதŋகLMm 
ஆdரமாdரm πhpகll. தe ேகாPlகll, தe c1டŋகll, தe H'னŋகll, 
?B�Qகll, வrபா1Q µைறகll. இைவ மதŋகLl இ0k?m ேவIபாQகll 
அlல. ஒ0 மதt5Fll இ0k?m ேவIபாQகll.  µதSl ஒvெவா0 
மதŋக>k?ll இ0k?m ேவTIைமகll மறnJ ஒ0 /ைளயாக மாB 
fTக1Qm. πற? மTற மதŋகll தவI எ'Im தm மதm சhெய'Im மTற 
மதt5னைர தm மதt5l ேச0மாIm அைழkக1Qm". 
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"உனk? πற மதt5' ேகா1பாQகll ந'றாக இ0nதாl அவTைற உ' 
மதt5l இ0nJkெகாWேட π'பTறலாm. அதT? அnத மதt5T? 
மாறேவWQm எFm அவHயm இlைல. ேமMm உல/l அைனtJ 
மதŋகLMm நlல ேகா1பாQகll உllளன.  s உ' மதt5l இ0k?m நlல 
Pஷயŋகைள π' பTI/றாயா µதSl? "

"மதm மாTறm எ'பJ ஒ0 கடpL' _J நmπkைக ேபாy இ'ெனா0 கடpll 
காpபாTIவாr எ'ற நmπkைகdl ஏTபQ/றJ. அpப2ெய'றாl s மாIm 
மதtைத கைடπ2pபவr அைனவ0m க�டேம இlலாமl vகமாக 
இ0k/றாrகளா? "

"Hலr காvkகாக மாI/றாrகll. அவrகைளpபTB ஒ'Im ெசாlவதT? 
இlைல. மதtைத Pயாபாரமாk?m Pயாபாhகll". "Hலr மன fmம5kகாக 
மாI/றாrகll. அவrகைள எ'னெவ'I ெசாlல".

"Hல0ைடய மதt5l, ஒ0வைன உ' மதt5T? மாTBனாl உனk? 
ெசாrkகm எ'I cI/றாrகll. அதாவJ இJ ேபால ஒ0வr ெசாrkகt5T? 
ெச'I இவhடm வnJ cI/றாr, ஐயா, நா' ஒ0வைர எ' மதt5T? 
மாTBயதாl நா' ெசாrkt5l இ0k/ேற', s[m அpப2 ெசyதாl 
ெசாrkகt5T? வ0வாy எ'I. ெவIm πதTறl இlைலயா? "

"ஒ0 மதt5l πறpபJ s ேக1Q வ0வதlல. எpப2 ஒ0 தாdடm πறkக 
ேவWQm எ'I s ேக1ப5lைலேயா அJ ேபாலதா'. ஆக ஒ0 தாdடm 
πறnத πற?, எனk? இnத தாy ேவWடாm, ேவI தாdடm ெசl/ேற' எ'I 
ெசாlவாயா".  

"மதm எ'பJ தாy ேபால. π2k/றேதா π2kகPlைலேயா அைத 
மாTறாேத. மTற மதtைத }Tறாேத. அைவகைள[m ேபாTI". 

"மதm எFm மதm π2tJ அைலயாேத". 
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C H A P T E R  20

கா�_r

"ஐயா, இJவைர அைனவ0m ெபாJவான Pஷயŋகைளேய ேக1டாrகll, நா' 
இ'ைறய இn5யாைவ உMk?m ஒ0 πரcசைனைய பTB ேக1கலாமா" எ'I 
ேக1டா' ஒ0 மாணவ'.

"ேகll" எ'றா' ஞாe.

""கா�_r πரcசைனk? orp உWடா?"

"ஆஹா, சhயான ேகllP" எ'I fைனtேத'. அைனவ0m ஆrவமாக 
ஞாeைய பாrtதாrகll.

"orp உWQ. லxசtைத ஒrkக ேவWQm" எ'றா' ஞாe.

"எ'ன" எ'I அnத மாணவ' ?ழpபtJட' ேக1டJட', அைனவ0m 
?ழpபtJட' அவைன பாrtதாrகll.

"ரா�வm தா' ஒ0 நா12' தைல Hறnத ஊழl இடமாக Pளŋ?/றJ. 
5னµm பல ேகா2 ெசலp ெசyJ எlைலகைள பாJகாpபதாக 
ெசாlவெதlலாm ெவIm ேபtதl. ஐnJ ?WQ ெவ2tJ P1Q ஆdரm 
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?WQ ெவ2tததாக ெசாlS கணk? எNJ/றாrகll. இறnத ரா�வ 
yரe' சவpெப12 வாŋ?வ5l cட ஊழl எ'றாl பாrtJk 
ெகாll>ŋகேள'". 
 
"நm ரா�வt5' µதl நWப' பா/sதாe' ரா�வm தா'. இரWQ 
ேப0m இt5012l c1Q. இJ ஒ0 எlைல πரcசைனேயா மதp 
πரcசைனேயா இlைல. ேபாr µ2nJ சமாதானm வnதாl ெபாy கணk? 
எN5 பணm பாrkக µ2[மா". 
 
"எpப2 ஒ0 சாதாரண ?2 மக' எlைலdl எtதைன ?WQ ெவ2tதJ 
எ'I கணk? பாrkக µ2யாேதா அJ ேபாலtதா' வh க1Qm sŋகll 
அரசாŋகm ெசலp ெசyவ5l எtதைன உWைம எtதைன ெபாy எ'I 
அBயµ2யாமl ேகாடான ேகா2 பணtைத 5னµm இழk/'wrகll".

"காr/l எ'I ஒ'I வராP1டாl வ0டாவ0டm பாJகாpakகாக f5 
51டt5S0nJ அ5க பணm ேக1க µ2[மா?  ேபாrகll ?2மkகைள 
பயtJட' இ0kக உதp/'றன. ேபாrகll வhpபணtைத ெகாllைளய2kக 
ஒvெவா0 நா1Q அரHயlவா5க>m ெசy[m நாடகm.  

v0ŋகc ெசா'னாl லxச ஊழைல ஒrtதாl கா�_r πரcசைன o0m. 
இரWQ நாQகLMm அைம5 fலpm. ேசாTIk? வrdlலாமl இ0k?m 
மkக>k? ேசாI /ைடk?m. மலm கrk?m இடŋகைள cட ெவllLயாMm 
தŋகtதாMm ெசyJ ைவkக எW�m அ5காhகll, அரHயlவா5கL' 
ெகா1டm அடŋ?m. அடŋக ேவWQm".
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C H A P T E R  21

ஆHhயr

மாணவrகll மாTB மாTB ேகllPகll ேக1Qk ெகாW20nதனr. fைறய 
Pஷயŋகைள நாFm கTIk ெகாll>m வாypa /ைடtJ.  
 
15 f7டŋகll இைடெவL ெகாQtதனr. நாFm ஞாe[m ெவLேய ேதZr 
எQtJk ெகாWQ வnJ f'ேறாm. அpேபாJ ஒ0 ஆHhயr ெவLேய வnதாr.  
 
அரŋகt5' அ0/l இ0nத இைடெவLd�l வnJ f'I ஒ0 v01ைட 
எQtJ aைகtதாr. ஞாeைய பாrtJ ஒ0 ந1a a'னைக yHP1Q 
aைகpெப12ைய s12, "Hகெர1" எ'றாr. 
 
"s ஆHhய' தாேன" எ'றா' ஞாe கா1டமாக. 
 
"ஆm".  

"sேய பllL வளாகt5�l aைகpπ2tதாl மTறவrக>k? எ'ன கTIt 
த0வாy". 
 
அnத ஆHhயr அ5rnJ ேபானாr. இைத சTIm எ5rபாrkகPlைல.  
 
"மாணவrகll எ'ைன பாrtதா aைகpπ2kக கTIk ெகாll/றாrகll. 
பllLைய P1Q ெவLேய ேபான πற? பல ேபrகைள சn5k/றாrகll. 
அŋ/0nJ aைகπ2kக கTIk ெகாWடாl அதT?m நா' தா' காரணமா" 
எ'றாr த' _Jllள ?Tற கைறைய அகTIபவr ேபாl. 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"?ழnைத வள0m ேபாJ த' தnைதைய µ'ேனா2யாக பாrk/றா'. πற? 
தனJ ஆHhயைன µ'ேனா2யாக பாrk/றா'. கl�h µ2[m வைரdl 
அவ' யாராவJ ஒ0 ஆHhயைரேயா ேபராHhயைரேயா வா8ைகd' ைமlகl 
ேபாl பாPk/றா'. தnைதdடµm ஆHhயhQm இ0k?m பழkகŋகll 
நlலைவயா ெக1டைவயா எ'பைத ெதhnJk ெகாll>m பk?வm வ0m 
µ'ேப அnத பழkகŋகll அவFk? π2tJ PQ/'ற'". 
 
"s[m இவrகll ஆசா'. s y12Mm ஒ0 தnைத. ஆHhயr அைனவ0m பாடm 
கTπpபவr அlலr". 
 
"ேபா, µதSl பாடm கTπk?m அளpk? உனk? த?5கll இ0k/றதா 
எ'I ேயாH. தவIக>k? சpைப க1Qm பழkகtைத PQtJ ஒ0 
சµதாயt5Tேக µ'ேனா2யாக இ0k?m த?5 உ'eடt5l இ0k/றதா 
எ'I பாr. πற? வா எ'eடm". 
 
நா' அ5rnJ f'ேற'. அnத ஆHhயh' உடl நQŋ?வைத பாrtேத'. 
அவr உடl µNkக Pயrt50nதJ.  
 
அரŋகt5S0nJ _WQm அைழpa வnததாl நாFm ஞாe[m உllேள 
νைழnேதாm.
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C H A P T E R  22

ெபாJ எJ

ஒ0 மாணவ' எNnJ ேக1ட ேகllP 7கpm நைகcvைவயாக இ0nதJ.  
 
"ஞாe, ெபாJ இடŋகளான 5ைரயரŋ?கll, ேப0nJ fைலயŋகll, 
அரசாŋக அMவலகŋகll மTIm கrpπடŋகll அvtதமாக இ0k/'றனேவ. 
பல இடŋகLl அHŋகமான படŋக>m ெசாTக>m ஏ' எNJ/'றனr. 
இதT? எ'ன காரணm". 
 
ஒ0 ஆHhயr அnத மாணவைன இைடமIt5, "இJ எ'ன ேகllP" எ'I 
ேக1டாr. 
 
ஞாe, அவைர _WQm இைடமIt5, "மாணவ' ேக1ட ேகllPdl தpேபJm 
இlைல" எ'I ெசாlS P1Q எ'eடm ?ைறnத ெதாedl ஏேதா 
ெசா'னா'. "சh" எ'I ெசாlS ெவLேய ெச'ேற'. πற? அவ' 
ேபHயைத πறr ெசாlலk ேக1Q இŋ? எNJ/ேற'. 
 
ஞாe மாணவைன பாrtJ ேபHனா'. 
 
"மeத' வk/ர at5கைள ெகாWடவ'. மeத' தeயாக இ0k?m ேபாJ 
தா' அவ' 7க ேகவலமாக நடnJk ெகாll/றா'. இதT? காரணm த'ைன 
யா0m பாrkக Plைல எ'பதனாl. அவFைடய வk/ரமான at5கll தா' 
தவறான உறpக>m, பழkக வழkகŋக>m, ஆபாச atதகŋகll, 
5ைரpபடŋகll எ'ற ெவLpபாடாக ெவLவ0/'ற'. பல சமயm இJ 
ேபா'ற வk/ரŋகைள அவ' ெவLபQtத P0mπனாMm ச3கt5' 
க1டைமpa அவைன த' ெசாnத ெபயhl இவTைற ெசyய தQk/றJ. பல 

57



µைற அவ' ெபயhlலாமl இnத காhயŋகைள ெசy/றா'". 
 
"மeதe' மன5l அHகŋகll தா' அ5கm. அnத அHகŋகைள அவ' 
ேநர2யாக சmபnதpபடாத இடŋகLl அP8tJ PQ/றா'. உதாரணமாக 
உ' yQ அHŋகமாக இ0nதாl உ' y12l உllளவrகll தா' அதT? 
ெபாIpa. அதனாl உ' y1ைட vtதமாக ைவtJk ெகாll/றாy. ஆனாl 
உ' ெத0 ?pைப cளமாக இ0nதாl நா' இlைல நா' இlைல எ'I 
யா0m ெபாIpேபTபைத தPrp�rகll".  
 
இpப2 ேபHP1Q எ5hl இ0nத கWணா2 ேகாpைபdS0nத தW�ைர 
எQtJ ெமJவாக அ0n5னா'. 7கpm ெமJவாக அ0n5னா'. அnத 
ேநரt5l அவ' ெசா'னப2ேய அைனtJ மாணவrக>k?m நா' 
கைடdS0nJ வாŋ/ வnத சாkெல1Qகைள ெகாQtJP1Q _WQm 
ேமைடk? ெச'I அமrnேத'.  
 
எ'ைன பாrtத ஞாe, "s[m எQtJk ெகாll நWபா" எ'றா'.அவ' 
எ'ைன நWபா எ'I அைழtதJ எனk? ேநாபl பhv /ைடtதJ ேபாl 
இ0nதJ.  
 
நா' ஒ0 சாkெல1 எQtJ வாdl ேபா1Qk ெகாWQ அவைன பாrtேத'.  
 
ஒ0 Hல f7டŋகll அைம5யாக இ0nJ P1Q அரŋகtைத பாrtJ 
ேபHனா'.  
 
"அைனவ0m ஒ0 f7டm எNnJ ெவLேய ெசlMŋகll" எ'றா'. 
அைனவ0m அரŋகt5' வாdMk? ெச'றனr. 
 
ஞாe எNnJ, "இŋ/0k?m நாTகாSகL' �8 இpேபாJ ெகாQtத 
சாkெல12' கா/த உைற பாrk/wrகளா" எ'றா'. அைனவ0m ெவ1/ 
தைல ?enதனr. 
 
ெப0mபா'ைமயான நாTகாSகL' �8 கா/தŋகll �ேழ /ைடtதன.  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அைனவைர[m _WQm வnJ அமரc ெசா'னா'. 
 
ேகllP ேக1ட மாணவைன எNnJ fTகc ெசா'னா'. "எ'ன ahnதJ 
உனk?" எ'I ேக1டா'. 
 
மாணவ', "அைனவ0m தŋகll இepaகைள 5றnJ 5'IP1Q கா5த 
உைறகைள �ேழ yHP1டாrகll" எ'றா'. 
 
"ஹா ஹா, அJ தா' இlைல தmπ. இவrகll யா0m அவரவr நாTகாSகL' 
�ேழ yசPlைல. த'Fைடய ?pைப πற0ைடய நாTகாSd' �8 
yHd0k/'றr. இJ தா' s ேக1ட ேகllPk? ப5l".  
 
எ'ைன எNnJ fTகc ெசா'னா'. ச1ெட'I எ' ச1ைடp ைபdl ைகைய 
P1டா'. நா' ெவLேய ெசlMm ேபாJ ேபாடலாm எ'I எQtJ ைவtத 
சாkெல1 ராpபைர எQtதா'. அரŋகt5T? கா12னா'. 
 
"இவ' மeத'. ஞாeயாக மாBk ெகாW20k?m மeத'. ?pைபைய 
இவ' இŋ? yHd0nதாMm இவ' _J sŋகll ெகாWட ம5pa 
மாBd0kகாJ. ஆனாl ச3க Hnதைன[ட' இைத ?pைபt ெதா12dl 
yச எQtJ ைவt50k/றா'". 
 
"உ' வdTBl s மலm தkகைவtJ πற? கrk/றாy அlலவா. அJ ேபால 
உ' ?pைபகைள[m கrkக ேவW2ய இடt5l கr". 
 
"அJ மனt5l உllள ?pைபk?m ெபா0nJm" எ'றா'. அரŋகt5l 
ைகtத1டl 5 f7டm ெதாடrnJ ஒStதJ. 
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C H A P T E R  23

பைழயJ எJ

ஒ0 மாணவ' எNnJ "பைழயன கrதMm a5யன a?தMm எ'பதT? 
சhயான Pளkகm எ'ன? " எ'I ேக1டா'. 

ஞாe உடேன ப5l ெசாlலாமl ஒ0 f7டm ெமௗனமானா'. 

πற? ெமJவாக “எனk? ெதhயாJ” எ'றா'.

"எ'ன ஞாekேக ெதhயாதா" எ'I ஆcசrயpப1ேட'. πற? ?}கலm 
அைடnேத'. "அpபாடா ஞாek?m ெதhயாத Pஷயŋகll இ0k/றJ" எ'I 
ஆvவாசpபQt5k ெகாWேட'. ஆனாl எ'Fைடய சnேதாஷm Hல 
f7டŋகll தா' s2tதJ.

மாணவ' "எ'ன" எ'I ேக1டா', எ'Fைடய அேத ஆcசrயtJட'.

"ஆm. மeத' எைத ahnJk ெகாWடா' எ'I எனk? ெதhயாJ. 
பைழயனவTைற எ5rpபJm பைழயன ெதாடrnதாl அவrகll µ1டாllகll 
எ'Im மeத' fைனk/றா'".

"y12l நகm ெவ12னாl தhtதரm ஏTபQm எ'I µ'ேனாrகll 
ெசா'னாrகll. அைத 3டநmπkைக எ'/றாrகll ப?tதBp Pயா5கll".
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"ஆராயாமl பைழய பழkகவழkகŋகைள µ1டாllதனm எ'பJ நmµைடய 
அBP' HIைமைய கா1Q/றJ". 

"உ'Fைடய வய5l நகk கWகL' நQPl உllள அNk? உ' வdTIk 
ெச'I உபாைதகll ஏTபQtதலாm எ'I ெசா'னாl உனk? ah[மா. 
அதனாl தா' ெபhயவrகll அpப2 ெசா'னாrகll. ேமMm y12l நகm 
ெவ12னாl கWட இடŋகLl PNnJ உணp பதாrtதŋக>ட' 
கலnJPQm எ'பதாl". 

"6 மgk? ேமl ெபWகll தைலவாhனாl ல1v7 y1Qk? வரமா1டாll 
எ'பாrகll. அதT? அJ தா' அrtதமா. 6 மgk? ேமl தைலவாhனாl 
மdTகாlகll கWட இடŋகLl PNm. அதனாl vகாதாரm ெகQm. 
பகSேலேய கW�k? படாத µ2கll இரPl /ைடk?மா? "

"இJ ேபாலேவ ~ைன ?Ikகவ0வதT?m 3'I ேபராக ெச'றாl காhயm 
நடkகாெத'பதT?m வடk? பkகm தைலைவtJ பQtதாl யமeடm 
ெசlyrகll எ'பதT?m ஏதாவJ காரண காhயŋகll இ0k?m. அைத உ' 
அBp ெகாWQ ஆராynJ அைவ சh தவI எ'I ெசா'னாl அைத 
ஏTகலாm. அைதpபTB Pவா5kகலாm".

"அைதPQtJ பைழயன எJவாக இ0nதாMm எ5rpபJ எ'பJ 
ேவ2kைகயாக இ0k/றJ. காரண காhயŋகll இlலாமl ஒ0 பழkகm 
பlலாdரm ஆWQகளாக fைலtJ வர இயMமா. அைத s ேயாHkக 
ேவWடாமா".

"பைழய பழkக வழkகŋகைள எேதcைசயாக 3ட நmπkைக எ'I ெசாlவJ 
s உ' தnைத µ1டாll, தாtதா µ1டாll ெகாll> தாtதா µ1டாll எ'I 
ெசாlவJ ேபாl உllளJ. s µ1டாllகL' பரmபைரdl வnதவ' எ'பJ 
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ெசாlSk ெகாllள உனk? ெப0ைமயாக இ0nதாl எனk? ஒ'Im 
ஆ1ேசபைன இlைல". 

"ப?tதBவா5 எ'I ெசாlSk ெகாWQ ேநTைறய மeத' ெசyதைத 
இ'ைறய மeத' எ5rtதா' எ'றாl நாைளய மeத' இ'ைறய மeத' 
ெசyவைத 3டநmπkைக எ'Im µ1டாllதனm எ'Im ெசாlவா'. ஏTபாயா 
s? "
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C H A P T E R  24

c1டMm கrtதMm

ஒ0 மாணவ' எNnJ ஞாeைய ேநாk/ "பைழய பழkகவழkகŋகைள[m 
ேகா1பாQகைள[m எ5rpபJ தவI எ'/wrகll. அpப2ெய'றாl எlலா 
பைழய க0tJkக>m சhயா?" எ'I ேக1டா'.

"நா' ேக1க ேவW2ய ேகllP" எ'I மன5l fைனtJk ெகாWேட'. 

"எlலா பைழய ேகா1பாQக>m சhயlல" எ'றா' ஞாe.

"எpப2 அைத நாm அBவJ" எ'I _WQm ேக1டா' ஞாeைய.

"தmπ, பைழய க0tJkகll எ'ென'ன எ'I ப12யl இ1Q எJ சh எJ 
தவI எ'I எ' Pளkகm ேக1க ேவW2ய அவHயேம ேவWடாm உனk?.  
sேய அBnJk ெகாllள ஒ0 vலபமான வr cI/ேற', ேகll".

• உ'Fைடய மனைத[m உடைல[m ேநர2யாக பா5k?m µnைதய 
பழkகŋகைள P1QPQ.

• மTறவh' மனைத[m உடைல[m ேநாக2k?m எnத ேகா1பாQகைள[m 
காTBl PQ.

• ஒvெவா0 பழkகவழkகµm எnத காலt5l ேதா'BயJ, அJ வர �ழl 
எ'ன, அேத �ழl இpேபாJm இ0k/றதா, அpப2 அேத �ழl இpேபாJ 
இlைலெய'றாl, அnத பழkகm PடpபடேவW2ய ஒ'I தா'. 
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"மeத' எதைன கrkகேவWQm எதைன c1டேவWQm எ'I அBயாமl 
நlலவTைற காTBl P1Qm oயவTைற ெகாWடா2[m வ0/றா'. 
µ'ேனாr cBயைத மItதாl தா' s a5ய சnத5 எ'I எWணாேத. அJ 
ேபால µ'ேனாr cBயைத s அpப2ேய ஏTகாேத".

"உதாரணமாக, 20 வ0டŋக>k? µ' எ' y12l இைறவ' வnத0Lனாr. 
இnத தபாl அ1ைடைய 7 ேப0k? அFpπனாl உ' y12l நlலJ 
நடk?m. இlைலெய'றாl உ' yQ எhnJ PQm எ'ற எN5 
அFpπனாrகll πtதrகll.  10 வ0டŋக>k? µ' இேத Pஷயtைத 
7'னxசl 3லm – இெமdl எN5 அFpπனாrகll. இpேபாJ இேத 
Pஷயtைத ?Inதகவl – எsஎmஎs 3லm அFpa/றாrகll.  ஆக 
Pxஞான வளrcH மeதe' ஞானm வளrkகPlைல".

"µ'a தபாlJைறk?m, πற? இைணய ேசைவ fIவனt5T?m, 
இpேபாJ ெசlேபH ேசைவ fIவனt5T?m தா' காv ேசrk/றேத தPர 
யா0k?m இதனாl லாப7lைல". 

"தபாl அ1ைட எN5னாேல பணµm நlல உடMm /ைடk?m எ'றாl 
அைனவ0m இைதேய ெசyயலாேம. இJ ஒ0 3ட நmπkைக. இைத எpப2 
நாm அBவJ. இைத நாm ஒ0 ெதyவ நmπkைக உllளவ0k? எN5னாl 
அவr அைத ேவI வrd'B π'பTற ேவW2வ0m. இதனாl அவr மன 
உைளcசMk? ஆளா/றாr அlலவா.  அதனாl இைத s ெசyயாேத".

"இJ ேபாலேவ அைனவ0m ைககLl பல fற கTகll அgnதாl Hறpபாக 
ஆகலாm எ'I அgnJ வ0/றாrகll. இவrகைள பாrtJ நா' ேக1பJ இJ 
தா'. ஏ' கTகைள அgnJk ெகாWQ ேவைலk? வ0/wrகll. y12ேல 
அமrnJ நlல காலm எ5rபாrpபJ தாேன". 
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"ஆக எnத ஒ0 Pஷயtைத[m ஆராynJ உ' மனm ெதLவா?mப2 
நடnJk ெகாll.  உ' πllைளக>k?m ெசாlSk ெகாQ. ஞானm உllள 
சµதாயtைத உ0வாk?". 
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C H A P T E R  25

Pt5யாசமான ஞாe

அ'I y12l πரcசைன. சh ஞாeைய ேபாy பாrkகலாm எ'I பலhடµm 
PசாhtJ ெகாWQ அவ' y1ைட ெச'றைடnேத'.  ெபhய yQ. வாசSl 
Hவpa கலr மா05 காr. ஞாek? நlல வச5தா' ேபால எ'I fைனtJ 
உllேள ெச'ேற'.

ெபhய அைறdl fைறய atதகŋகll. அழகாக ெமாr வாhயாக அQk/ 
ைவkகpப120nதன.  fைறய ?Inத1Qகll, ஒS நாடாkகll, ஒL 
நாடாkகll எ'I அQk/ ைவkகpப120nதன. ெபW வாசேம இlைல. ஞாe 
50மணமாகாதவேனா.

ஒ0 ேமைசdl fைறய கா/தŋகll. ஏேதேதா எN5d0nதன. fைறய 
ேபனாkகll. H'ன கா/தŋகLl Hல படŋகll ெப'Hலாl 
வைரயpப120nதன.  ஒ0 ெவllைள எNtJ பலைகdl ஏேதா ?Bpaகll.

ஞாe ?LtJ µ2tJP1Q வnதா'.  

“வா நWபா எ'ன Pஷயm? இ'I எ'ைன ேத2 வn50k/றாy” எ'றா'.

“ஞாe, எனk? மனJ சhdlைல. y12l சWைட உ'ைன பாrtJP1Q 
ேபாகலாm எ'I வnேத'. ஏதாவJ 5ைரpபடm பாrkக ேபாகலாமா?” எ'I 
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ேக1ேட'. 5ைரpபடŋகைள பTB ெபhய உைரயாTறpேபா/றா' எ'I 
பயnJk ெகாWேட.

“ேபாகலாேம” எ'I ெசாlS எ'ைன ஆcசhயt5l ஆ8t5னா' ஞாe. 
உைட அgnJ ெகாWQ ைசk/ைள எQtதா'.

“காr இ0kேக” எ'ேற'.

“இ0kக1Qேம” எ'றா'.

“காhl ேபாகலாேம” எ'ேற'.

“உடSl ெதma இ0k?m வைர நைட[m ைசk/>m தா'” எ'றா'.

“அpேபா காr எJk? வாŋ/ேன”.

“அJ வMPழnJ ேபா?mேபாJ பய'பQtத”.

“அpேபா எpேபாJ வMPழnJ ேபா/றாேயா அpேபாJ வாŋ/னாl ேபாதாதா” 
எ'ேற'.

“எpேபாJ வMPழnJ ேபா/ேறேனா அpேபாJ வாŋக 
வச5dlைலெய'றாl?”  

“ேபா1Q தாk?. அJ தா' ஞாe” எ'ேற' HhtJk ெகாWேட.
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“அJ எனk? ெதh[m” எ'றா' அேத அல1cHயtJட'.

“7 /ேலா _1டr }ரmபா” எ'ேற'.

“s உ1காr நா' ஓ1Q/ேற'” எ'I எ'ைன π'னாl அமர ைவtJ ஓ12c 
ெச'றா'. 

fைனtததT?m ேவகமாக ெச'றைடnேதாm.

5ேய1டr வாசMk? வnதJm 25 �பாy எQtJ s12னா'.  “இlைல 
ேவWடாm நா' வாŋ?/ேற'” எ'ேற'.

“µ1டாll. இJ எனk? ம1Qm தா'” எ'றா'.

ஞாe ெராmப கறாr ேபrவr தா'. கxசேனா எ'I fைனtJk ெகாWேட 
அவைன µைறtJP1Q இரWQ �1Qகll வாŋ/k ெகாWQ உllேள ெச'I 
அமrnேதாm.

நா' ஆcசrயpபQm fக8cHகll நடnதன. Hhpa கா1HகLl ேஜாராக 
வாyP1Q Hhtதா'. அNm கா1HகLl அவ' கWகLl கW�r. சWைட 
கா1HகLl PைரtJ அமrn50nதா'. fைறய ேகllPகll ேக1கேவWQm 
எ'I ேதா'BனாMm ெவLேய வnதJm பாrtJk ெகாllளலாm எ'IP1Q 
அைம5யாக இ0nேத'.

ெவLேய வnதJm “ஞாe, s ேசாக கா1HகLl அNதாேய”. 
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“ஆm” எ'றா'.

“நைகcvைவ கா1HகLl Hhtதாேய”.

“ஆm”.

“ஏ'?”

“அதTகாக தாேன கைத எN5d0k/றாrகll”.

“s தா' ஞாe ஆdTேற”.

“ஆm ஞாe தா'. கl இlைல. ஒ0 கைத ப2tதாl அைத ஆ8nJ 
ப2kகேவWQm. 5ைரpபடµm அpப2tதா'. அதTகாகtதாேன 5ைரpபடm 
பாrkக வ0/ேறாm”.

“அJ சh. அெதlலாm vmமா தாேன”.

“எ'ன ெசாl/றாy s? fஜமாகேவ ?Wட2 ப1Q ஒ0வr இறkக ேவWQm 
எ'/றாயா. இlைல தkகாL சாTIk? ப5லாக fஜ ரtதm வnதாக ேவWQm 
எ'/றாயா?” எ'I ேக1டா'.

“இlைல s தா' ெபா2 ம1ைட பTB cBனாேய?”
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“ஆm.  நா' ெசா'னJ உ' வா8ைகdl நடk?m PஷயŋகLl s ெபா2 
ம1ைடயாக இ0kக ேவWQm எ'பதTகாக. சாைலdl ஒ0 ?ழnைத 
அ2ப1Q /டnதாl ைக ெகா12 HhtJk ெகாW20pேப' எ'I 
fைனk/றாயா.  மTறவrகL' வா8ைகdl நடk?m சmபவŋக>k? 
கhசைன ெகாll. அ'a கா1Q. ஆதரவாக இ0”.  

“அpேபாJ உணrcHகll cடாJ எ'I ெசா'னாேய? ஒ0 நாll கனp 
கWடதTகாக 512னாy எ'ைன”.

“µ1டாll. உணrcHகll இlலாP1டாl s கlலா/PQவாy. உணrcHகll 
ெகாll. ஆனாl உணrcHகைள உ' க1Qpபா12l ைவtJk ெகாll”. 

ெசாlSP1Q ைசk/ைள 75tதா'. நா' ேயாHtJk ெகாWேட ஓ2c 
ெச'I π'னாl ஏBேன'.

 

µ%&m
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V O L U M E  I I I

பாகm 3 - ஞாe

1. கlP	

2. ேசாmேபBtதனm

3. நைர

4. ெவLநா12l ேவைல

5. மேனாவHயm

6. ெதாைலnJP1டைவ

7. இ0nத இடm நlல இடm
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C H A P T E R  26

 கlP

sWட நா1க>k? πற? ஞாe y1Qk? வn50nதா'. ேபHk 
ெகாW20nேதாm. 
 
"எ'ன ஞாe இைளtJP1டாேய" எ'ேற'. 
 
"சmπரதாயமாக ேபசாேத" எ'I க2nதா'. 
 
ச1ெட'I வாைய 32k ெகாWேட'. 51Q வாŋகாமl எ'ன ேபசலாm 
எ'I ேயாHtJk ெகாW20nத ேபாJ எ' மக' கgத atதகtJட' 
வnதா'. 
 
"அpபா இnத கணk? வரமா1ேடŋ?J" எ'றா'. 
 
எனk?m கgத பாடt5T?m காத }ரm. 
 
"ஞாe மாமாPடm ேகll. அவr கணk/l aS" எ'I ெசாlS நம1Qc Hhpa 
Hhtேத'. 
 
"எ'ன எனk? கணk? வராJ எ'ற fைனpேபா" எ'றா'. 
 
நம1Qc Hhpைப வாdl µNŋ/ேன'. 
 
மகeட70nJ ேநா1Q atதகm வாŋ/ மடமடெவ'I கணk? எN5 
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Pளk/னா'. 
 
"தாŋki அŋ/ll" எ'I ெசாlS எ' மக' Pல/யJm ஆcசrயm அடkக 
µ2யாமl "எpப2 ஞாe" எ'ேற'. 
 
"இpேபாJ தா' இேத பாடtைத அQtத ெத0Pl இ0k?m ஒ0 
மாணவFk? ெசாlSk ெகாQtேத'" எ'றா'. 
 
"அட 1iஷ' எlலாm எQk/றாயா" எ'ேற' ஆcசrயtJட'. 
 
"ஆm. மாைல ேநரŋகLl Hலr y1Qk ெச'I பாடm ெசாlSk 
ெகாQk/ேற'. காைல ேநரŋகLl மாணவrகll y1Qk வ0/றாrகll" 
எ'றா' எ' மைனP ெகாWQ வnத காπைய அ0n5யவாேற. 
 
"நlல வ0மானm எ'I ெசாl" எ'ேற' Hhpaட'. 
 
"மIப2[m மeத' மா5h ேபv/றாேய" எ'றா' கா1டமாக. 
 
எனk? 2ேமாஷ' ஆனJ ேபால இ0nதJ. "ஏ'" எ'ேற' ?ழpபமாக. 
 
"நமk? ெதhnத Pஷயŋகைள நாM ேப0k? ெசாlSt தரேவWQm. 
கlPைய Pயாபாரமாkக நா' ஒ'Im மeத' இlைல". காpπ ேகாpைபைய 
ைவtJP1Q Pல/னா'. 
 
"ஞாe அŋ/ll ெபs1. அpபா ேவs1Q" எ'I எ' மக' எ' மைனPdட' 
ெசாlவJ கா5l ேக1டJ. ெத0 ஓரt5l ஞாe அவ' ைசk/Ll அ2tத 
மg '/W' எ'I எ' மன5l அ2tதJ. 
 
ெவ1/ தைல?enேத'.
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ேசாmேபBtதனm

கge ெப12 பNதா/P1டJ. πhtJpேபா1Q உllேள தைலைய P1Q 
ேநாW2k ெகாW20nேத'. ஞாe 7'னl ேபாl உllேள νைழnதா'. 
 
"வா ஞாe. நலமா? "  
 
"நலtJk? ?ைறPlைல. எ'ன ெசy/றாy? "  
 
"அJவா கmpi1டrல πரcசைன. சh பாrk/ேற'". 
 
"உனk? கmpi1டr சh பாrkக ெதh[மா?"  
 
"ெதhயாJ. vmமா µயTH தா'". 
 
"ெதhயாத ேவைலைய ஏ' ெசy/றாy? "  
 
"π'ேன இ'�eயைர cpπ1டா 500 �பாy ேக1கறா'". 
 
"ெகாQtJ1Q ேபாேய'. அவ' πைழpπl ஏ' மW அllL ேபாQ/றாy? 
ஒvெவா0 ν1பமான ேவைலைய ெசyய Pஷயm ெதhnதவr இ0k/றாrகll. 
உ' ேவைலைய இ'ெனா0வr ெசyதாl ஒpak ெகாllவாயா?"  
 
"எ'ன ஞாe. நmம ேவைலைய நாேம ெசyயறJ தpபா?"  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"ேசாபாPl காைல s12 அமrnJk ெகாWQ }ரt5S0nJ ெதாைலகா1H 
ெப12ைய vலபமாக பய'பQtத ேசாmேபBtதைனtைத அ5கhk?m ஒ0 
ெபா0ll - hேமா1, அைத cட உ' மைனPdடm எQtJ தர ெசாl/றாேய - 
அைத sேய ெசyயலாm". 
 
"6 µ1ைட வாŋக ேவWQm எ'றாMm எ5r கைடk? ேபா' ேபா1Q 
கைடkகாரைர எQtJ வர ெசாl/றாேய - அைத sேய ெசyயலாm". 
 
"ஞாdI ம5யm π' ெத0Pl இ0k?m ஓ1டMk? ேபா' ேபா1Q 
சாpபா1ைட y12T? ெகாWQ வரc ெசாl/றாேய - அைத sேய 
ெசyயலாm". 
 
"ேகவலm தWg ?2kக cட உ' மகFk? ?ரl ெகாQk/றாேய 
அைதயாவJ sேய ெசyயலாm". 
 
"இைதெயlலாm sேய ெசyயாமl உனk? ெதhயாத Pஷயt5l 3kைக 
νைழk/றாy s?"  
 
அpபாடா. மைழ ஓynத மா5h இ0nதJ. சh ஞாeேயாட பxc டயலாk 
µ2nJP1டJ. 7'னl ேவகt5l மைறnJPQவா' எ'I பாrtதாl 
அைம5யாக உ1காrn50nதா'. 
 
"எ'ன" எ'பJ ேபாl பாrtேத'. இ'Fm பா1Q µ2யPlைலயா எ'I 
fைனtJk ெகாWேட'. 
 
"காπ" எ'றா'. 
 
"ஓ சாh ஞாe. மறnேத ேபாd1ேட'. அmமா ஞாek? ஒ0 காπ 
ெகாWQவா" எ'I அQpபைற ேநாk/ எ' மைனPk? ?ரl ெகாQtேத'. 
 
எhtJPQm பாrைவdl எ'ைன பாrtதா'. 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"சh சh. நாேன ேபாy காπ ேபா1Q ெகாWQ வேர'" எ'I ெசாlS 
எNnேத'. 
 
Pைரவாக Pஷயm கTபவr இ0k?m இடt5l ஞாek? இடm இlைல எ'I 
Hhtதப2ேய நNPனா'.
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நைர

	  
"எ'னŋக தைல நlலா நைரkக ஆரmπcHQcv. ேபாy ைட பWg/1Q 
வாŋக" எ'I ஒ0 நாll மாைல நcசhtதாll எ' மைனP. 
 
"அட ைடெயlலாm நா' பWgkக மா1ேட'. நா' இயTைகயா தா' 
இ0pேப'. நா' ஞாeேயாட H�ய'. நாைளk? ஞாeயாக ேபாறவ'. ேச. 
ேபா" எ'ேற'. 
 
"sŋகளாவJ ஞாeயாகறதாவJ" எ'I நkகலாக ெசாlSP1Q 
அQpபைறk?ll νைழnதாll. 
 
எ5ry1Q ெபWமg 5�ெர'I உllேள νைழnதாr. க1Qk? அடŋகாமl 
ெவLேய வnJ PNm ெதாn5ைய 3cv π2tJ உllேள இNtJk 
ெகாWேட'. "வாŋக, வாŋக உ1கா0ŋக". 
 
"எŋக y1ல 2P மkகr பW�J. ச12 ஒS பாkகFm" எ'றாr அnத 
ெபWமg. 
 
"அJk? எ'ன. உ1கா0ŋக" எ'I ெசாlS ெதாைலகா1H Jவk/P1Q 
சைமயலைறk?ll Pைரவாக ெச'I தW�r ?வைள எQtJ வnJ அவr 
µ' ைவtேத'. 
 
"எ'ன சாr இlைலயா y1ல" எ'ேற'. 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"அவரா. ைட அ2cH1Q வர ேபாd0kகா0. நாைளk? ஏேதா ெபhய 
_12ŋகாm". 
 
"அட ைட அ2pபாரா அவr?" அடpபாP மeதா உ' µ2ைய பாrtJ இtதைன 
வய5Mm எ'ன இளைம எ'றlலவா fைனt50nேத' எ'I மனJk?ll 
512ேன'. 
 
"π'ேன. நாpபJ வயHl நைரkகாம இ0k?மா? உŋக>k? எtதைன 
வயJ?" எ'றாr எ'eடm ச1ெட'I. 
 
வரkcடாத ேகllP எ'I fைனk?m ேபாேத வnத ேகllP. 
"µpபததததததைதnJ" எ'ேற'. உllேள இ0nJ எ' மைனP........... 
"ெத1Q" எ'I µ2tதாll.  
 
"�� எ1Q" எ'I µ2tேத'. 
 
aயைல /ளpπP1Q ெதாடr µ2nதJm yQ 50mπனாr அnத ெபWமg. 
 
ைகdl சpபாt5 க1ைட[ட' எ' மைனP பt5ரகாLயாக ெவLேய 
வnதாll. "38ஐ 35'F ெசாlwŋக, தm க12 வdtைத இNtJ π2cH 
வcH0k�ŋக, தWg எQtJ1Q வர JllL ஓ2 வrwŋக. இJல ஞாe 
ஆவpேபாhŋகளா. உŋகைள Pட 2 வயJ ெபhயவr அவேர ைட 
அ2cHk/றாrல. ேபாy ைட அ2cH1Q வாŋக" எ'றாll கா1டமாக. 
 
~ைன மா5h உllேள ெச'I ச1ைட ேபா1Qk ெகாWQ µ2 50tJm 
fைலயt5T? /ளmπேன'.  
 
எ5rப1டா' ஞாe. நடnதைத ெசா'ேன'.  
 
"ஹாஹா" ெவ'I Hhtதா'. 
 
"நா' இ0k?m இடt5S0nJ s இ0k?m இடm ெராmப }ரm" எ'I 
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ெசாlSp பறnதா'. 
 
அவ' ேபான 5ைசைய ேயாசைன[ட' பாrtJk ெகாW20nேத'.
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ெவLநா12l ேவைல

 
எனk?m எ' மைனPk? ெபhய வாk?வாதm நைடெபTIk ெகாW20nதJ. 
எனk? ெவLநா12l ஒ0 ேவைல வாypa /ைடt50nதJ. நா' ேபாகலாm 
எ'I ெசாlல அவll ேபாக ேவWடாm எ'I ெசாlல இpப2 ஒ0 
வாk?வாதm நடnJk ெகாW20nதJ. 
 
"உŋக>k? ேதசpபTேற இlைலயா" எ' மைனP. 
 
"அpப ெவLநா1Qல இ0kகற நmம ஊrகாரŋக>k? எlலாm  
ேதசpபTI இlைலயா? " - நா' 
 
"நா' ெசாnத பnதtைதெயlலாm P1Q1Q வரமா1ேட'". 
 
"இpப ம1Qm 5னm ேபாy உ1காrnJk?ேறாமா யாr y12ைலயாவJ? "  
 
"நmம ஊrல ப2cசா தா' πllைளŋக நmம கலாcசாரtைத கtJpபாŋக". 
 
"எ'ன வாNJ இŋேக கலாcசாராm. அŋக ேபானா நlல ப2pa /ைடk?m 
πllைளக>k?". 
 
"அpப இŋேக ப2cH1Q ஃபாq' ேபாகைலயா மtதவŋகெளlலாm". 
 
"நlல ைலஃp sைடl /ைடk?m" - நா'. 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"எனk? அnத ைலஃp sைடெலlலாm ேவWடாm" - அவll. 
 
இpப2யாக ேபாy ெகாW20nதJ. ஞாe உllேள νைழnதா'. 
 
?Qmப வk�l ?Qmப டாkடr ேபால எŋக>ைடய ?Qmப ஆேலாசகr ஞாe. 
 
நாŋகll ெசா'னைத ேக1டJm ஒ0 கா/தt5l எைதேயா எN5னா'. 
 
எ'ைன பாrtJ ேக1டா' - "பணkகார' ஆவதTகாக ெவLநா12T? 
ேபா/றாயா? நm நா12l இ0nேத பலr பணkகாரr ஆ/d0k/றாrகll. 
எpப2 எ'I பாr. ெவLநா12l ேவைல ெசy/ேற' எFm ெப0ைமkகாக 
ேபா/றாயா? s ெப0ைம பQவைத பாrtJ சnேதாஷm பQm அளPT? உ' 
vTறm பk?வm அைடnJP1டதா எ'I பாr?"  
 
இைத ெசாlSP1Q எNnதா' ஞாe. அவ' ெசா'னJ ந'றாக ahnதJ. 
ஆனாMm இ'Fm அnத µt5ைர வசன µ'Fசா7 வரPlைலேய எ'I 
பாrtேத'. ெபா12l அ2tதJ ேபாl எைதயாவJ ெசாlவாேன எ'I 
காt50nேத'. 
 
அவ' /Ik/ய கா/தtைத தnJP1Q Pல/னா'. 
 
"s இ0k?m இடµm இ0kக P0mபm இடµm ெவvேவறாக இ0kகலாm. 
ஆனாl இரW2Mm மாறாமl இ0pபJ s ம1Qm தா'" எ'I எN5d0nதJ.
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மேனாவHயm

	 The Practice of  Hypnotism எFm atதகtைத ைவtJ ப2tJk 
ெகாW20nேத'. ஞாe உllேள νைழnதா'.  
 
"வா ஞாe". 
 
"நலமா? "  
 
"நலm தா'". 
 
"எ'ன ப2tJk ெகாW20k/றாy?"  
 
"இேதா" -- எ'I atதகtைத கா12ேன'.  
 
அவ' aர12k ெகாW20nதா'. "மேனாவHயm 3ைள சலைவ இெதlலாm 
சாt5யமா" எ'I ஆவலாக ேக1ேட'. 
 
"ல1சm ேபr இ0k?m c1டtைத த' ேபcசாl மயk/ ஒேர ேநரt5l 
ைகத1ட ைவk/றாேன அரHயl வா5 அவ' ெபhய மேனாதtJவ faண'. 
த' ?Qmபm மைனP மkகll இவrகll எ'ன ஆவாrகll எ'I cட 
ேயாHkகாமl ஒ0 தைலவ' ெசாl/றா' எ'I ok?Lk/றாrகேள பல 
µ1டாllகll, அnத தைலவ' ஒ0 மேனாதtJவ faண'. ஒ0 ெசா1Q 5ரவm 
ஊTBனாl ஒ0 பkெக1 Jgைய ெவ>kகலாm எ'I Pளmபரm ெசyJ 
ஏமாTI/றாேன அnத Pயாபாh அவ' ெசyவJ 3ைள சலைவ தா'".  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"எ5rக1H ஊடகŋகLl நm நா12l ப1டpபகSl ெகாllைள[m 
ெகாைல[m கTபrpam நடpபJ ேபாl ஒ0 மாயt ேதாTறtைத 
ஏTபQtJ/றாrகேள அவrகll ெசyவJm 3ைள சலைவ தா'. ஆ>ŋக1H 
ஊடகt5l நm நா12l ெத0kகLl பாMm ேதFm ஓQவதாகpm அைனவ0m 
தŋகµm ெவllL[m சாpπQவதாகpm ெசாl/றாrகll அவrகll மேனாதtJவ 
faணrகll தா'". 
 
"இைவெயlலாm ெதhnJm சாt5யமா எ'I ேக1/றாேய? "  
 
"அJ சh ஞாe, இ5S0nJ எpப2 தpaவJ? "  
 
"ஏ' தpப ேவWQm? "  
 
"அரHயlவா5க>m Pயாபாhக>m vயநலt5னாl தாேன அvவாI 
3ைளcசலைவ ெசy/றாrகll. அ5S0nJ தpப ேவWடாமா?"  
 
"ஆm. அவHயm தpப ேவWQm". 
 
"அதT? எ'ன ெசyவJ? "  
 
"அைத[m நாேன ெசாlSP1டாl நா' உ'ைன 3ைள சலைவ 
ெசyததா/Pடாதா? ேபா, sேய அதT? ஒ0 வr கWQπ2."  
 
πறெக'ன ெசyதா' எ'I ெவ?நா1களாக ஞாe ப2k?m உŋகLடµm 
ெசாlல ேவWQமா? 7'னl ேபாl காTBl மைறnதா' ஞாe.
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ெதாைலnJP1டைவ

 
ேபனாைவ ெதாைலtJP1Q ஒ0 நாll y12l ேத2k ெகாW20nேத'. 
ேமைச ேமMm உll>m 2P sடாW1 ேசாபாெவ'I ேநாW2k 
ெகாW20nேத'. உllேள வnதா' ஞாe. 
 
"எ'ன ேதQ/றாy? "  
 
"ேபனாைவ ெதாைலtJP1ேட'. ேதQ/ேற'". 
 
"கTைப ெதாைலtJP1டனr இ'ைறய ெபWகll 
மனசா1Hைய ெதாைலtJP1டனr இ'ைறய ஆWகll 
ேசதpபTைற ெதாைலtJP1டனr அரHயlவா5கll  
ேநrைமைய ெதாைலtJP1டனr காவlJைறdனr 
s5ைய ெதாைலtJP1டனr s5ப5கll  
உWைமைய ெதாைலtJP1டனr வழkகBஞrகll  
நாணயtைத ெதாைலtJP1டனr அரசாŋக அ5காhகll  
fயாயtைத ெதாைலtJP1டனr Pயாபாhகll 
ெபாIைமைய ெதாைலtJP1டனr ம0tJவJைறdனr 
மkகll அைனவ0m அ'ைப ெதாைலtJP1டனr 
 
அpப2d0kக s ேபனாைவ ெதாைலtதJ ெபhய Pஷய7lைல. ேபனாைவ 
ெதாைலtதாl ேவI ேபனா வாŋ/Pடலாm. 
s ேமl ெசா'னைவகைள ெதாைலkகாமl இ0. அJ ேபாJm. வ0/ேற'".
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C H A P T E R  32

இ0nத இடm நlல 
இடm

	 /rசl ச1ைட[ட' பல நாll வளrtத தா2[ட' ஒ0வைன கWேட'. 
/1டtத1ட ஞாeைய ேபாl இ0nதா'. எ'ன ஏதாவJ டall ேராலா எ'I 
ஓ2c ெச'I பாrtேத'. 
 
"s ஞாeயா..... "  
 
"ஆm ஞாe தா'" எ'றா'. 
 
"எ'ன PைளயாQ/றாயா. ஏ' இnத ேவஷm" எ'I அவைன ேக1?m µ'ேப 
உணrnJP1ேட' அவ' நmம ஞாe இlைல எ'I.  
 
அவைன ேபH சமாதானpபQt5 µ2 50tJm fைலயt5T? அைழtJc 
ெச'I க12ŋ ேஷPŋ ெசyய ெசாlல அ0/S0nத Jg கைடdl காl 
ச1ைட ேமl ச1ைட எlலாm வாŋ/ ெகாQtJ πற? அ0/l இ0nத 
ஆனnத பவel µN சாpபாQ வாŋ/ ெகாQtேத'. 
 
ைக காl ந'றாகேவ இ0nதJ அவFk?. ேபvவதT? ப5l ெகாQtததாl 
காJm வா[m ந'றாகேவ இ0k/றJ எ'பைத[m உணrnேத'. வயJ 35 
இ0k?m ேபால.  
 
"s ஏ' இpப2 5h/றாy" எ'I ேக1ேட'. 
 
ெமௗனமாக இ0nதா'. சh அவ' வா8Pl எ'ன πரcசைனேயா எ'I 
தllLP1Q "பணm ெகாQtதாl ஏதாவJ ெசyJ πைழtJk ெகாllவாயா" 
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எ'I ேக1ேட'. 
 
அவ' பலமாக தைலயா12னா'. அ0/S0nத தாeயŋ/ வŋ/k? ெச'I 
5000 �பாy எQtJ அவeடm ெகாQtேத'. "இeேமMm πcைசkகாரனாy 
5hயாேத. நlலப2யாக இ0" எ'I ெசாlSP1Q y12T? ெச'ேற'. ஒ0 
ெபhய 50p5 மன5l fலPயJ. 
 
Hல நா1க>k? πற? _WQm அவைன ேவெறா0 இடt5l பாrtேத'. 
_WQ வளrnJP1ட தா2. பைழய /rசl ச1ைட[ட' HkனSl 
உ1காrn50nதா'. அ0/l இ0nத ைபdl நா' வாŋ/t தnத காl 
ச1ைட த' காைல s12d0nதJ கW�k? ப1டJ. ைபdl நா' ெகாQtத 
பணt5' ykகm ெதhnதJ. எனk? வnதJ ேகாபm. ஓ2c ெச'I ஒ0 அைற 
P120pேப'. ஆனாl வW2ைய fIt5 இறŋ/p ேபானாl π'னாl 
உllளவrகll எனk? அைற P120pபாrகll. ேநராக ஞாedடm ெச'ேற'. 
 
நடnதைத cBேன'. "ஏ' ஞாe இpப2 ெசy/றா' அவ'" எ'I ெவItJp 
ேபாy ேக1ேட'. 
 
"µ1டாll, HலவTைற சாkகைடd�S0nJ ?Lpபா12 அலŋகhtJ y12' 
நQPl ைவtதாMm அைவ _WQm சாkகைடk? ேபா?m எ'I 
ேகllPpப1ட5lைலயா". 
 
"ேகllPpப120k/ேற'. ஆனாl ஏ' எ'I ahயPlைலேய"  
 
"7'வW2கll கWடJWடா. HலவTBT? µ'னாl இ'�' இ0k?m. 
அJேவ π'Fllள ெப12கைள இ1Q ெசlMm. There are men who are self-
motivated. அவrகll vயமாக Hn5tJ ெசயlபQm 5ற' c2யவrகll. 
தŋக>k? தாமாகேவ உnJ சk5யாக Pளŋ?பவrகll."  
 
"Hல ேநரm இ'�' π'னாS0nJ ெப12கைள தll>வைத பாrt50pபாy. 
These are the men who need motivation from outside, but they will deliver. 
இவrகll πறr ேபcைச ேக1டாMm அJ சhவh ெசyJ ெவTB ெபIவr". 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"ஆனாl s உதPயJ ேபாl உllள Hலேரா vலபமாக ஒ'Im ெசyயாமேலேய 
பணm வ0mேபாJ, வா8ைக ஓQm ேபாJ நாm எதTகாக எ'ன ெசyய ேவWQm 
எ'I இ0pபவrகll. இவrக>k? πcைச எQkக ஊனm ேவWQm 
எ'Blைல. ஏென'றாl இவrக>ைடய ஊனm இவrகll மன5l. இவrகll 
இ0nJm இறnJP1ட மeதrகll". 
 
"அpப நா' ெசyதJ yணாக ேபானதா" எ'ேற' வ0tதtJட'. 
 
"µ1டாll, ைககைள ேமேல }k/ உதPk? ஏŋ?m பல0k? உ' ைக 
ெகாQ. அவrகll உ' ைக π2tJ வா8Pl µ'Fk? வ0வாrகll. 
அைதPQtJ aைதமணSl உllேள ேபா?m இவ' ேபாl ஒ0வFk? உ' 
ைகைய ெகாQtதாl அவ' உ'ைன[m உllேள இNtJc ெச'IPQவா'".

µ%&m
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V O L U M E  I V

பாகm 4 - ஞாe[m ேசாe[m

1. சn5pa

2. πcைசகாரeடm πcைச

3. 501Q

4. தŋக 50ேவாQ

5. ஞாe[m ேசாe[m

6. ஞாe எQtத πcைச

7. அ1ராசkைக

8. கடp>kேக காவl  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C H A P T E R  33

சn5pa

எ' மக' µத' µைறயாக ேபcvp ேபா12dl கலnJ ெகாllளp ேபா/றா'. 
 
"அpபா s µதl ேபா12dl ெராmப பயnதாயா" எ'றா' 
 
"ஆமாmபா. µதl ேபா12dl பயm இ0k?m. அnத பயm எனk? ஒvெவா0 
ேமைட ஏIm ேபாJm இ0nதJ. ஆனாl அnத பயm தா' எனk? ந'றாக 
ெசyய ேவWQm எ'ற ேவகtைத[m ெகாQtதJ".  
 
இJ ேநTI இரp நடnத ேபcv. 
 
அவ' பllLk cடt5T? ெசlல ெப0மாll ேகாPைல தாW2 ேவகமாக 
ெச'Ik ெகாW20k?m ேபாJ /rnத ச1ைட[ட' தா2[ட' ?Lkகாத 
ஒ0 உ0வm ெத'ப1டJ. அவ' கWகLl ஞாedடm கWட அேத ஒL. ேச, 
ஞாe ேமl ெராmப தா' 2ெப'ெட'� அ5கமாd1QJ. ஞாeைய ேவI 
ெவ? நா1களாக காணPlைல.  
 
அவைன தாW2 ேபாக fைனk?m ேபாJ, ச1ெட'I ?Ikேக ைக 
s12னா'. 
 
"எ'ன" எ'I PனPேன'. 
 
"ஏதாவJ ேபா1Q1Q ேபா" எ'றா'. 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ைபைய JலாP பாrtJP1Q "Hlலைற இlைல" எ'ேற'. 
 
"Hlலைற இ0nதா எtதைன ேபா120pேப" எ'றா'  
 
"இரWQ �பாy ேபா120pேப'" எ'ேற'. 
 
"எtதைன இ0k? ைகdல" எ'றா' Pடாமl. 
 
"பtJ �பாy தாll இ0k?" எ'ேற'. 
 
"ெகாQ" எ'றா'. 
 
சŋகடமாக எQtJk ெகாQtேத'. பtJ �பாy எQtJk ெகாWQ எ1Q 
�பாy Hlலைறைய 50pπ தnதா'. Pயnேத'. 
 
"உ' ெபயr எ'ன" எ'ேற'. 'ஐேயா ஞாe எ'I ெசாlS PடkcடாJ' 
எ'I மன5l ேவண2k ெகாWேட'. 
 
"ேபெரlலாm ெதhயாJ. எlலாm ேசாepபயேல'F cpπQவாŋக" எ'றா'. 
 
"s ேசாeயா" எ'ேற'. 
 
"ஆm" எ'றா'. 
 
"சh ேசாe s இŋேக தா' இ0pπயா" எ'ேற'. 
 
"இlைல Hல ேநரm ேமT? ெத0Pl இ0pேப'". 
 
"அpaறm? "  
 
"ெதT? ெத0pk? ேபாdQேவ'". 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"அpaறm? "  
 
"வடk?t ெத0Pl இ0pேப'". 
 
"அpaறm" எ'ேற' ெபாIைமயாக. 
 
"/ழk? ெத0pk? µ'னா2 உ1காrn50pேப'". 
 
"அpaறm" - 7கpm எ' ெபாIைமைய ேசா5tதா'. 
 
"அpaறm எ'ன இŋேக தா' 50mπ வnJQேவ'" எ'றா' ஹாயாக. 
 
கQpைப அடk/k ெகாWQ, அQtத ேகllP ேக1கலாm எ'பதT? µ'னாl 
அவ' ேக1டா'. 
 
"ஏ' உனk? ேவைல ெவ12 இlைலயா? "  
 
"ஏ' ேக1கேற? "  
 
"π'ேன πcைசகார'/1ேட இtதைன ேநரm ேபH/1Q இ0kேக? "  
 
அவ' ேக1டJ 'vqr' எ'றJ. ச1ெட'I அŋ/0nJ Pல/ேன'. 
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C H A P T E R  34

 πcைசகாரeடm 
πcைச

எ' மைனPd' πறnத நாll எ'பதாl Hவ' ேகாPMk? அைழtJ 
வn50nேத'. அJ µ2tJ ெப0மாll ேகாPMk?m ஒ0 ?mπQ ேபாடலாm 
எ'I ேபாேனாm. ?I/ய சn5l காைர fIt5ேன'. எ' மைனP காைல 
JலாPk ெகாW20nதாll. 
 
"எ'ன பWேற s" எ'ேற' 
 
"ெச0pைப வW2dl P1Q1Q வேர'. ஏ' தWடtJk? 50 காv 
ெகாQkகFm".  
 
"ஐேயா. சh எkெகQ ெக1டாவJ ேபா. �k/ரm வா. மைழயால ேராQ சக5யாக 
இ0k?. ேக1டாtதாேன". 
 
"ஏŋக ெபாறnத நாைளk?m எ'ைன 51டwŋக" எ'I சStJk 
ெகாWடாll. 
 
 
ெச0pைப நா' ெச0pa sடாW2l P1Q ேடாkக' வாŋ/k ெகாWேட'. 
 
 
"சh சh வா" எ'I அவைள அைழtதவாேற உllேள νைழnேதாm. நlல 
தhசனm. இலவச தhசனm. c1டm அ5கm இlைல. இைறவைன பாrkக 
வ0m இடt5Mm ஜ0க'2 பWg ெதாnதரp இlலாமl இ0nதJ மன5T? 
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இதமாக இ0nதJ. 
 
ம/8cH[ட' ெவLேய வ0mேபாJ எ5rப1டா' ேசாe. 
 
அவைன பாrtJm கWQk ெகாllளாமl ேமl ெதாடrnேத' நைடைய. 
 
அவ' fIt5 ைக s12னா'. 
 
இரWQ �பாy Hlலைறயாக எQtJ s12ேன'. 
 
"இரWQ �பா தானா"  
 
"அpaறm"  
 
"இலவச தhசனm காv 7cசமாcvlேல. ேபாQ" எ'றா' 7கpm 
உhைம[ட'.  
 
அடpபாP நாŋக இலவசm தhசனm ெசyத வைரdl ேநா1 பWg 
ைவt50k/றாேன எ'I ெசாlSk ெகாWேட' மன5l.  
 
எ' மைனP πcைசkகாரeடெமlலாm சகவாசமா எ'பJ ேபாl பாrtதாll. 
 
சhெய'I 5 �பாy எQtJ s12P1Q Pல/ேன'. 
 
"flM" எ'றா'.  
 
"எ'ன" எ'I ேக1ேட'. 
 
அவ' ைபdS0nJ பtJ 50 காvகைள எQtJ s12னா'. 
 
"எJk?" எ'I ேக1ேட'.  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"உ' y1Qkகாh 50 காைச 7cசpபQtத ெச0pைப காhl P1Q1Q 
வnJ1டாேள. இைத வcH/1Q அQtத பtJ தடைவkகாவJ ெச0pa 
sடாW2l ெச0pைப ேபா1Q1Q ேபா". 
 
v1ெடhk?m பாrைவdl அவைன µைறtேத'. 
 
"µைறkகாேத. πcைசகாரFk? இரWQ �பாy ேபாடேற. அŋக sடாWQ 
வcH ெபாைழpைப பWறவFk? 50 காv ேபாட மா1ேடŋகேற".  
 
πcைசகாரeடm πcைச வாŋ?m அளPT? ைவtJP1டாேள எ'I எ' 
மைனPைய பாrைவயாl ெநாIk/ தllLk ெகாWேட அவசரமாக 
அŋ/0nJ அக'ேற'.
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C H A P T E R  35

501Q

	 ைபயைன பllLdl P1Q வ0m ேபாJ ேகாPl வாசSl _WQm 
ெத'ப1டா' ேசாe. யாhடேமா ேபHk ெகாW20nதா'. ேபHk 
ெகாW20nதவr தைலdl அ2tJk ெகாWQ ேபாy P1டாr. 
 
அ0/l ெச'I "எ'ன ேசாe s எ'ன அpப2 ேக1Q1ேட அவr தைலdl 
அ2cH/1Q ேபாறாேர". 
 
"ஹா ஹா அJவா" எ'I HhtJP1Q ேபசtJவŋ/னா'. 
 
"நா' அவr/1ேட எ'ன ேவW2k/1ேட ெப0மாll/1ேட'F ேக1ேட'". 
 
"அJk? அவ', நா' எ'ன ேவW2/1டா உனk? எ'ன'F ெசா'னா'". 
 
"s எ'ன ேவW2k/1டாMm அJ நடkகாJ". 
 
"ஏ' அpப2 ெசாlேற". 
 
"π'ேன, வ0mேபாJ ெவIŋகாேலாட வnேத. ேபா?mேபாJ யாேராட 
ெச0pைபdlல ேபா1Q1Q ேபாேற" - அpப2'F ெசா'ேன'. 
 
தைலdேல அ2cH/1Q ெச0pைப P1Q1Q ேபாd1டா' எ'I ெசாlS 
µ2tதா'. 
 
எனk? Hhpபதா அNவதா எ'I ெதhயPlைல. 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"சh அைதPQ. ஒ0 நாll எ' y1Qk? சாpπட வா" எ'ேற'. 
 
"எJk? மயkக மறnைத ேபா1Q எ' கW� /1e எlலாm a2ŋ/kக வா". 
 
நா' 5ைகtJ f'ேற'. சµதாயt5' அ2ம1Q fைலdl இ0k?m ஒ0 
πcைசகார' cட இலவசமாக ெசlவnதrகll அைழtதாl அ5Mm அவrகll 
காv பாrkக ஏதாவJ உllேநாkகm இ0k?m எ'ற fைலயா/P1டேத. 
இவ' பாrைவdl ெசlவnதrகll எlலாm உைழkகாமl ஊைர ஏமாt5 
πைழpபவrகll எ'I எWணm வnJP1டேத எ'I வ0n5ேன'. 
 
"ேசாe, நா' அpப2 ப1ட ஆ> இlேலpபா உைழcH தா' µ'Fk? 
வn50kேக'" எ'I ெசாlSP1Q அகல µய'ேற'. 
 
"எ'ன ேபாேற. ?Qkக ேவW2ய இரWQ �பாைய ?QtJ1Q ேபா" எ'றா' 
உhைமயாக. 
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C H A P T E R  36

தŋக 50ேவாQ 

ேசாeைய பாrk?m ேபாெதlலாm இவைன vtதpபQt5னாl எ'ன எ'I 
fைனpேப'. நாFm vகாதாரமாக இ0pேப'. மTறவrக>m vகாதாரமாக 
இ0pபைதேய P0maேவ'.

 
ஆனாl இவேனா ெகாv க2tJ த2tத காlகll, அNkேகBய தைலµ2, 
/rசlகll எ'I கWறாPயாக இ0nதா'. 
 
எ' அைழpைப ஏTI ஒ0 நாll y12T? வnதா'. 
 
அவFெக'I ேசாpa, �pa, ேவ12 அைர ைக ச1ைட எ'I எlலாm வாŋ/ 
ைவt50nேத'. ஒ'Im ேபசாமl ?LtJ µ2tJ, சவரm ெசyJ, ேவ12 
ச1ைட அgnJ வnJ அமrnதா'. 
 
ெபhய இைல ைவtJ வைக வைகயாy சைமtJ ேபா1டாll எ' மைனP. 
ேபாட ேபாட சாpπ1Qk ெகாWேட இ0nதா'. நாŋகll நாlவr சராசhயாக 
4 நா1கll சாpπQm உணp உllேள ேபாd0k?m. எ' மைனP, "எ'னŋக 
பகா�ர' மா5h சாpπடறா'" எ'I ேக1க, "கmF இ0, ைமkேரா ேவvல 
இ'Fm அhH ைவ" எ'ேற'. 
 
சாpπ1Q µ2tதJm ெவTBைல பாk? ெகாQtேத'. அைம5யாக 
சாpπ1டா'.  
 
"ஒ0 50pபL ?Q" எ'றா'. 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நாFm எQtJ வnJ ெகாQtேத'. 
 
 
அவ' ைகdl இ0nத அNkேகBய அnத 50ேவா1ைட எQtJ ெநmπனா'. 
ச1ெட'I உllL0nJ ஒ0 தŋக 50ேவாQ ெவLய வnதJ. PயnJ 
f'ேற'. 
 
அைத எQtJ எ'eடm ெகாQtJ, "s ேபா1ட சாpபா1Qkகாக" எ'I 
ெசா'னா'. 
 
"ேசாe, இJ தŋகமா. எŋ/0nJ /ைடcvJ உனk?". 
 
"அJவா ெப0மாll ெகாQtதாr".  
 
"fஜமாவா. நா' நmபைல". 
 
ச1ெட'I 50mப வாŋ/k ெகாWடா'. "ஏ' ெப0மாll வnJ ெகாQkக 
µ2யாதா" எ'I ேக1டா'. 
 
"சாt5ய7lைல". 
 
"s ஆt5க' தாேன. உ'ைன மா5h கடpைள நmபாத ஆt5கைன Pட 
கடpll இlைல எ'I ெசாlMm நாt5கேன ேமl. உ'ைன ேபா'ற 
நmπkைக இlலாத பkதrகளாl தா' கடp>kேக ெக1ட ெபயr" எ'I 
ெசாlSP1Q அŋ/0nJ அக'றா'. 
 
எ' மைனP, "sŋக வாy ெவcH/1Q vmமா இ0kகkcடாJ. அnfயாயமா 
ஒ0 100 /ராm தŋகm ேபாcேச" எ'றாll. 
 
நா' ெசyவதBயாJ f'ேற'. 
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C H A P T E R  37

ஞாe[m ேசாe[m

	  
ெவ? நா1களாக ஞாeைய[m ேசாeைய[m சn5kக ைவkக ஆவலாக 
இ0nேத'. 
 
ேசாeைய சn5tJ 50ேவாQ Pஷயt5Tகாக ம'epa ேக1Qk 
ெகாWேட'. கS[கt5l கடpll இ0pபதTகாக எnத அB?B[m 
இlலாததாl தா' கடpll நmπைகdMm சnேதகm வnதJ எ'I cBேன'. 
ேமMm பழkக ேதாஷtதாl ேகாPMk? ேபாவJm வணŋ?வJமா/P1டJ. 
இe fஜமான கடpll பk5[ட' ேகாPMk? வ0ேவ' எ'I உI5 ெமாr 
அLtேத'. நா' ஏ' அவeடm இைதெயlலாm ெசா'ேன' எ'I எனkேக 
ெதhயாJ. 
 
அவைன அைழtJk ெகாWQ ஞாed' y12T? ெச'ேற'. நlல ேவைள 
அவFm இ0nதா'. 
 
"ஞாe, இவr தா' ேசாe. உ'ைன ேபாலேவ அTaதமான Pஷயŋகைள 
ெசாlறா0" எ'ேற'. 
 
ஞாe ஒ0 வணkகm ேபா1டா'. மhயாைத ெதhயாதவ' அlல ஞாe. 
ஆனாl யா0k? மhயாைத கா1ட ேவWQm எ'I அவFk? ெதh[m. 
 
ேசாedடm "இவr தா' ஞாe. எ'Fைடய sWட கால நWபr. உ' /1ேட 
ெசா'ேன' இlைலயா" எ'ேற'. 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ேசாe[m ஒ0 வணkகm ேபா1டா'.  
 
இரWQ மாேமைதகைள சn5kக ைவtத5l எனk? ஒ0 ம/8cH. ஆனாl 
Pவகாரm எpேபாJm மாேமைதகll சn/k?m ேபாJ ஏTபQm எ'பைத நா' 
அBயPlைல. மாேமைதக>k?m மமைத உWடா. 
 
ஏேதா ேபHk ெகாW20nேதாm ச1ெட'I ேசாe, "எ'ன தா' s ெசாlM 
ஞாe, எ'ைன மா5h ஒ0 3� நாll உ'னால ேகாPl வாசlல πcைச 
எQkக µ2[மா" எ'I தடால2யாக ஒ0 ேகllP ேக1டா'. 
 
எ'னடா இJ ஒ0 நாll µதlவr ேப12dl அr�' ேக1டJ ேபாl 
ஆ/P1டேத எ'I அரWQ ேபாேன'. 
 
ஞாe அைம5யாக இ0nதா'. ேச, ஞாe ெவIm ேமlத1Q ஆேலாசr ம1Qm 
தா' ேபாMm. 5Wைணdl உ1காrnJk ெகாWQ 'ேவrl1 எkகான7ேல' 
எ'I ெவ12 ேபcv ேபvm ஒ0 வாy ெசாl yர' தாேனா எ'I ேதா'BயJ.  
 
நா' எ5rபாrkகாத Pதt5l ச1ெட'I "சh, அQtத வாரm 5ŋகll-aத' 
நா' s உ1காrnத இடt5l πcைச எQkகேற'" எ'றா' ஞாe. 
 
"சபா� சhயான ேபா12" எ'I உll�ர ம/8nதாMm எ'னடா இJ 
πரcசைன எ'Im மன5l ேதா'BயJ. 
 
3ைல கைடdl 3வ0m ேதZr அ0n5P1Q Pைட ெபTேறாm.
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C H A P T E R  38

ஞாe எQtத πcைச

 
Pயாழ' ஞாeைய சn5tேத'. πcைச எQtJ /ைடtத காvகைள 
ேநா1டாக மாTB ஒ0 கTைற �பாy எ' ைகdl ெகாQtதா'. 
 
"ேபாy ேசாek/1ேட ெகாQ. அவFk? சராசhயா வர வ0மானtைத Pட 
நாM மடŋ?". 
 
 
"அpப2யா" எ'I ஆcசrயpப1ேட'. "எpப2 ஞாe µ2xvJ உ'னாேல" 
எ'றா'. சTI கIt50nதா'. ஆனாl கைளt50kகPlைல. ஞாe 
எpேபாJேம vIvIpa தா'. 
 
"அpப2 ேகll" எ'I ஒ0 அசtதl பாrைவ ெகாQtதா'. மமைத தைல 
}k/யJ. 7'னl ெவ12l வnJ ெச'றJ. 
 
ஒ0 கா/tைத எQtJ ேகாPைல வைரnதா'. πற? Pளkகm ெகாQtதா'.  
 
"இJ தா' ேகாPl. ேகாPைல vt5 நா'? ெத0kகll. /ழk?, ேமT?, 
வடk?, ெதT? ெத0". 
 
"/ழk? ெத0Pl ஒ0 பllLkcடm இ0k/றJ. காைலdl அŋ? 
உ1காrnதாl நlல வ�l. பllLk? πllைளகைள ெகாWQ PQm 
ெபTேறாrகll நாll ெதாடŋ?mேபாJ a'eயm ெசyயலாm எ'I காv 
ேபா1Q ேபா/றாrகll. காைலdl அŋ? தா' ஜாைக". 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"அேட"  
 
"ெதT? ெத0Pl ஒ0 ஆsபt5h. மkகll ேநாயாl க�டpப1Qதா' 
ஆsபt5h வ0/றாrகll. πcைசkகாரFk? காv ேபா1டாl a'eயm 
எ'I தானm ெசy/றாrகll. Consulting Hours காைல பtJ மgk? ேமl. 
அpேபாJ அŋ? ெச'I அமrnJk ெகாWேட'". 
 
"அpaறm"  
 
"வடk? ெத0Pl ஒ0 மாதr சŋகm. பணkகார ெபWகll வnJ ெசlMm 
இடm. ஒ0 ெபWமg 5 �பாy ேபா1டாl 10 �பாy ேபா1Q த' 
ெகௗரவtைத ஏTBk ெகாllவாrகll மTறவr. நlல வ�l. ம5யt5T? ேமl 
இŋ? தா' வாசm". 
 
"அடேட"  
 
"அpaறm ேமT? ெத0Pl ஒ0 அரசாŋக அMவலகm. லxசm வாŋ/ ைபைய 
fைறtJk ெகாWQ yQ 50mam அ5காhகll அnத பாவ பணt5l 
இைறவFk?m ஒ0 பŋ? ெகாQpபதாக fைனtJ எனk? வாh வழŋ/ 
ேபாவாrகll". 
 
"அ1ரா சkைக".  
 
"உ' ேசாeைய ேபாl தpபான ேநரt5l தpபான இடt5l உ1காrnதா 
அவFk? /ைடcசJ தா' எனk?m /ைடcH0k?m". 
 
"ஹா ஹா". 
 
"இpேபாJ ெதh[தா ஞாek?m ேசாek?m Pt5யாசm" எ'றா' ெவTB 
a'னைக[ட'. 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"Hats Off  ஞாe. ஞாe'னா ஞாeதா'" எ'I கLpேபாQ ெசா'ேன'. 
 
பறnJ ேபானா' ஞாe.
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C H A P T E R  39

அ1ராசkைக

	

ேசாeைய சn5tJ ஞாe ெகாQtத கTைற �பாy ேநா1Qகைள தnேத'.  
 
"பாrtதாயா ஞாed' சாமாrt5யm" எ'ேற' நைகpaட'. 
 
எ'eட70nJ வாŋ/ அைத ேகாPl உW2யSl ேபா1டா'.  
 
"ஏ'" எ'I ஆcசrயtJட' ேக1ேட'. 
 
"நா' உைழcH சmபா5kகாத காv எனk? ேசராJ" எ'றா'. 
 
"ஹா ஹா πcைச எQpபJ உைழtJ சmபா5pபதா" எ'I ேக1ேட'.  
 
"அைத பt5 அpaறm ேபvேவாm" எ'றா'. 
 
"சh இpப எ'ன ெசாlேற ஞாed' at5சாலtதனtைதp பTB" எ'ேற' 
அவைன ெவIpேபTIவJ ேபால. 
 
"cேசா cேசா உ' ஞாeைய Pட µ1டாll நா' ஒலகt5ல பாtத5lேல" 
எ'றா'. 
 
"எ'ன" எ'ேற' அ5rcH[ட'. 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"ஆமா. 3F நா> இJ மா5h πcைச எQt50nதா'னா பரேலாகm 
ேபாd0pபா' உ' ஞாe". 
 
உ' ஞாeயா. ஞாe எ'னடா'னா உ' ேசாe எ'/றா', இவ' உ' 
ஞாe எ'/றா'. Pைளயாடறாŋகளா எ'I மன5l fைனtJk ெகாWேட 
"ஏ'" எ'I PனPேன'. 
 
"π'ேன. 3F நா> πcைச எQkகறJ vலபm. ஒ0 வாரm இ0n50nதா 
ெசtேத ேபாd0pபா' அவ'". 
 
"ஏ'"  
 
"/ழkகால காைலdl உ1காrnதா ெவdM. மIப2[m ேமTகால காைலdl 
உ1காrnதா ெவdM. வா12 வதk/Qm". 
 
"அpப மாதr சŋகm". 
 
"ஹா ஹா. அJ மாசtJல 3F நா> தா' நடk?J. இnத வா12 இவ' 
ேபாy ேசrnதா' அŋேக". 
 
"அpப அரசாŋக அMவலகm". 
 
"லxசm வாŋ/ வாழற ெபாழpa ஒ0 ெபாழpபாyயா. அJல /ைடcச பணtJல 
எனk? πcைச cட ேவணாm".  
 
"அpப ம0tJவமைன"  
 
"ஏmபா இpப தா' ெட'?, pேளk, 3ைளkகாcசl, இ'Fm எ'ன'னேவா 
ெதாtJ Pயா5ெயlலாm வ0ேத. ஆsபt5h ?pைப பkகtJல உkகாnJ 
Pயா5kகாரŋகேளாட 5hxசா Pயா5 வராதா. அpaறm எpப2 �p ேபாடாமா 
πcைச எQkக µ2[m". 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5ைகtJ f'ேற'. 
 
"இpப ெதh[தா ஏ' ஞாe பரேலாகm ேபாdQவா'F ெசா'ேன'F. 
ஞாek? எlலாm ெதh[m தா'. ஆனா எ' ேவைல எனk? அவைன Pட 
நlலா ெதh[m. ேபாy ெசாlM உ' ஞாe/1ேட". 
 
ஞாe ckL ேபா1Q எ'ைன அp1 ெசyதா' எ'I fைனtதாl ேசாe எ' 
µதl பாSl Hkஸr அ2tJP1டாேன எ'I fைனtJ Hைலயாக f'ேற'.
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C H A P T E R  40

கடp>kேக காவl

வழkகm ேபால கடFk? ேகாPMk? ேபாகாமl fஜமாகேவ கடpைள காண 
ேதா'Bயதாl அ'I ேகாPMk? ேபாேன'. அ0/S0nத πllைளயாr 
ேகாPMkகாவJ ெச'I வரலாm எ'I ேபானவ' எ'ைன[m அBயாமl 
ெப0மாll ேகாPl வாசSl. 
 
"எ'ன ேசாe எpப2 இ0kேக"  
 
"பேல"  
 
ச1ெட'I அவFைடய 50ேவா1ைட எ12 பாrtேத'. இரWQ இரWQ 
�பாy நாணயŋகll, ஒ0 Hல ஒ0 �பாy நாணயŋகll.  
 
"எ'ன வ�l கm7யா இ'ek??"  
 
"ஆமா. இ'ek? c1டm கm7 தா'". 
 
"அpப ேநtJ µnதாேநtJ இJk? µ'னால /ைடcசெதlலாm"  
 
"அட நா' எ'ன உ'ைன மா5h ?Qmபsதனா, allைளயா ?12யா yடா 
வாசலா வாகனமா கடனா. அnfய'ek? வ�லாகறைத ெசலp 
பWgQேவ'". 
 
"உ' ெசலைவ Pட ஜாs5யா வ�லாd2cH'னா". 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"அைத உW2யSl ேபா1QQேவ'". 
 
எ' கWகைள அகல PhtJ ஆcசrயtைத ெவLpபைடயாக கா12ேன'. 
ஞாe sைடSl எ'ைன அச1ைட ெசyதா' ேசாe. 
 
"ஒ0 Pஷயm ெசாlM ேசாe. இtதைன at5சாSயா இ0k/ேய ஏதாவJ 
ேவைல ெவ12 ெசyயk cடாதா". 
 
"ேவைல ெசxH/1Qதாேன இ0kேக'". 
 
"எ'ன ேவைல ெசxH/1Q இ0k/யா". 
 
"ஆமா". 
 
எ'னடா இJ ?Wைட }k/ ேபாQ/றா'. ஏதாவJ 2ெடk2v ேவைலயா 
எ'I Pயnேத'. 
 
"எŋேக". 
 
"இŋேக தா'". 
 
"πcைச எQkகறJ ஒ0 ேவைலயா". 
 
"நா' πcைச எQkகறைத ெசாlலைல". 
 
"π'ேன". 
 
"நா' தா' ெப0மா>k? காவl". 
 
"ஹா ஹா. உலகtைத காkகற ெப0மா>kேக s காவலா. நlல 
தமா�தா'". 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"Hhk/Bயா s. ெகாxச வ0ஷtJk? µ'னால எ'ேனாட ஒ0 ெபhயவr 
இ0nதா0. ஒ0 நா> ராt5hdேல உllேள இ0nத ஐmெபா' Hைலைய நாM 
ேப0 502/1Q ஓடpபாtதாŋக. ஏy a2டா a2டா'F கt5k/1ேட அnத 
ெபhயவr ஓ2னா0. நாŋக>m ஓ2ேனாm. Hைலைய வcH0nதவ' காைல 
a2cH/1டா0 ெபhயவ0. அவ' அவேராட கNtைத 75H1டா'. அpaறm 
நாŋெகlலாm 50டŋகைள a2cH Hைலைய காpபாt51ேடாm. சாவற 
ேநரtJல அnத ெபhயவ0 ெசா'னா0, தmπ, நாெமlலாm πcைசkகாரŋக 
இlைல. உலகtைத ெப0மா> காpபாtதறா0, நாம ெப0மாைள 
காpபாtதேறாm அpப2'F. அnfேலrnJ நா' ெப0மா>k? காவl கார'. 
எனk? சmபளm ெகாQkகறJ உŋகைள மா5h ஆ>ŋக". 
 
ஞாe[m ேசாe[m ேபH µ2tத πற? நா' எ'றாவJ ேபHd0k/ேறனா. 
இனm ahயாத ஒ0 உணrcH[ட' அவ' 8 �பாy எQtJk ெகாWQ 
பாk/ைய உW2யSl ேபா1QP1Q அ0/S0nத உணவகtைத ேநாk/ 
நடpபைத பாrtJk ெகாW20nேத'. ெவ? ேநரமாy.

µ%&m
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ேமாக+ ,-./ண1rt45+ πற பைடp<கll:

	 1.	 ேமTேக ெசlMm Pமானm – 4 பாகŋகll

	 2.	 கைடH ேப12 

	 3.	 ெமlலk ெகாlேவ'

	 4.	 எ' ைக π2tதவ'

	 5.	 ேபாதாெதFm மனm

	 6.	 கIpa வரலாI

	 7.	 hJேவnதr

	 8.	 கgek காதl

	 9.	 ேநTைறய கlலைற

	 10.	 இ'Fm ெபயr ைவkகPlைல

	 11.	 காதl இlைலேயl காதl

	 12.	 Westbound Flight (ேமTேக ெசlMm Pமானm ெமாr ெபயrpa)

	 13.	 Influences of  Unknown Factors on Mankind

இவTைற sŋகll �8கWட தளŋகLl காணலாm

	 1.	 Google Books

	 2.	 Apple iBooks 

	 3.	 Amazon Kindle

உŋகll க0tJkகைள leomohan@yahoo.com எFm µகவhk? எN5 
அFpaŋகll. ந'B.
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