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அ�பவ� ேப�கிற�அ�பவ� ேப�கிற�அ�பவ� ேப�கிற�அ�பவ� ேப�கிற�............    
((((� ச�கைர அ�மாவ�� ஆலய�தி�� வ�� வழிப!"� ச�கைர அ�மாவ�� ஆலய�தி�� வ�� வழிப!"� ச�கைர அ�மாவ�� ஆலய�தி�� வ�� வழிப!"� ச�கைர அ�மாவ�� ஆலய�தி�� வ�� வழிப!", , , , அத� ப�� ந%&க'�அத� ப�� ந%&க'�அத� ப�� ந%&க'�அத� ப�� ந%&க'� 
உ&க) அ�பவ�ைத இ+ப�திய�, பதி- ெச/யலா�உ&க) அ�பவ�ைத இ+ப�திய�, பதி- ெச/யலா�உ&க) அ�பவ�ைத இ+ப�திய�, பதி- ெச/யலா�உ&க) அ�பவ�ைத இ+ப�திய�, பதி- ெச/யலா�) ) ) )  
 

தி1வா�மி23 எ�ற ே5�திர 6மிய�, தி1வ1) ெகா7ட �1 சி�த3க) 
நா� கசி�� உ1கினா, உட���ட� ஒலியாக-� ஒள<யா�-� கா!சி 
த1கிறா3க). கலிகால�தி, சி�தத3க) எ�= ெத>யா� ?ைதய, ேபால 
6மிய�, இ1��ெகா7ேட கா!சி த1கிறா3க). அதி, �1 � ச�கைர 
அ�மா ஜ%வ ஒள< தா&கி காய வழிய�, சில1��� கா!சி த1கிறா3க). 
 

ெச�ைனையA ேச3�த தி1வாசி நாராயண ராC �பா எ�ற அ�ப3 எ�ைம 
�1� ச�கைர அ�மா எ�ற �1 பDட� வா1&க) �1 த>சன� கி!"� 
எ�றதா, அவ1ட� யாE� ெச�ேறா�. Fைழவாய�லிேலேய ந,ல 
வாசைன கல�த கா�=  வ�த�., ப�� �1 பDட த>சன�தி, ஒ1 மல3 
�1வ�� சிரசி� ேமலி1�� வ�G�ததி, எ&க'��+ ேபரான�த�.   
       
                                                            ----சி�த3 � அ/யா ப�)ைளசி�த3 � அ/யா ப�)ைளசி�த3 � அ/யா ப�)ைளசி�த3 � அ/யா ப�)ைள, , , , ராதாம&கல�ராதாம&கல�ராதாம&கல�ராதாம&கல�, , , , நாைக மாவ!ட�நாைக மாவ!ட�நாைக மாவ!ட�நாைக மாவ!ட�.... 

நா�� எ� கணவ1� எ&க) �1 தவ�தி1 அ/யா ப�)ைள அறி-ைர�� 
இண&க Eத, தடைவயாக � ச�கைர அ�மாவ�� ஆலய�தி��A 
ெச�ேறா�. நா� அ�ைனய�ட� எ� கவைலகைள� க7IJ+ ேபசி�ெகா7 
J1�ைகய�, எ� ைகE!Jய�, ஏேதா ஓ3 இள� வய� ஒJசலான 
உட�?ைடய ெப7ண�� ைகE!J ப!ட�ேபா, ேதா�றிய�. எ� கணவ3 
எ� E� அம3�தி1�தா3. ஒ1ேவைள அவர� ைகMட அC3 வ�6திைய 
எ"���ேபா� எ�மN� ப!J1�கலா�.எ�= நிைன�ேத�. ப�ரா3�தைன 
EJ�தப��, அவ>ட� ந%&க) எ�ேம, ப!"�ெகா7" வ�6தி அ,ல� ேவ= 
ஏதாவ� எ"�த%3களா எ�= ேக!ேட�. நா� க7கைள� திற��ெகா7" 
உ� ேவ7"தைல�தா� பா3���ெகா7J1�ேத�. தவ�ர நாேனா, ேவ= 
எவ1ேமா உ� ேம, படேவய�,ைல எ�றா3. அ�த அைறய�, எ&கைள� 
தவ�ர ேவ= யா1� இ,ைல எ�= என��� ெத>O�.. எ� உட�ப�, 
உரா/�தவா= க3+பகி1க��) ெச�ற� அ�மாதா� எ�பைத உண3�ேத�. 
என�� ம!ட�ற மகிPAசி ேதா�றிய� .            
                                                                                                                

                                                                                                ----�மதி �ஜாதா ரா��மதி �ஜாதா ரா��மதி �ஜாதா ரா��மதி �ஜாதா ரா�, , , , ப�ம,ப�ம,ப�ம,ப�ம,, , , , ப,லவர�ப,லவர�ப,லவர�ப,லவர�, , , , ெச�ைனெச�ைனெச�ைனெச�ைன. . . .  
 

� ச�கைர அ�மாவ�� ஆலய�தி��A ெச,Q� வா/+?� கிைட�த�. 
அ+ேபா� அ�மா-��+ பைட�க ைநேவ�திய� ெச/Oமா= ெசா,ல+ 
ப!டேபா� அத��A ச�மதி�� ைநேவ�திய� ெச/� வ %!J, ைவ�� வ�!" 
யாராவ� எ"��A ெச,Q&க) எ�= Mறிவ�!" ெவள<ய�, ெச�=    
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வ�!ேட�. அ�ைறய தின�தி, யா1� வ�� ைநேவ�திய�ைத எ"��A 
ெச,லவ�,ைல. . . . மன� �Eறிய�. . . . மN7"� நிேவதன�ைத� தயா3 ெச/�                      

நாேன எ"��A ெச�ேற�....  அ+ேபா� அ�வைர நா�    அ�பவ��திராத    
ஆன�த�ைத அ�பவ��ேத�.... மனதி, ஆP�த அைமதிO� ஏ�ப!ட�. இத� 

Iல� � அ�மா த� ப�த3க) தா� தயா>��� நிேவதன&கைள� தாேம 
எ"�� வ�� பைட�க ேவ7"� எ�= எதி3பா3+ப� ?ல+ப!ட�.. 
 

                                                                                                            ----�மதி மNரா மேனாஹ3�மதி மNரா மேனாஹ3�மதி மNரா மேனாஹ3�மதி மNரா மேனாஹ3, , , , பாலவா�க�பாலவா�க�பாலவா�க�பாலவா�க�, , , , ெச�ைனெச�ைனெச�ைனெச�ைன 

                                                    
                                                         

நா� �  ச�கைர அ�மாவ�� ஆலய�தி��A ெச,Q�ேபாெத,லா� எ� 
அ7ைடவ %!J, இ1�த ஒ1 ெப7மண�O� எ��ட� வ1வா3. 
அவ1ைடய மக) வ�வாக ர��+ ெப�= ைகய�, ஆ= வய�+ ெப7 
�ழ�ைதOட�� இ1�தா3. அ�த� தா/ த��ைடய அகலாத ந�ப��ைக  
Oட� � ச�கைர அ�மாவ�� ேகாய�Q�� வ��ெகா7J1�தா3. எ�ன 
ஆAச>ய�, ேவ= ஒ1 ந,ல வர� தாேன E�வ��, அ�த+ ெப7ைண 
மண��ெகா7", அவ) ெப7 �ழ�ைதையO� த� �ழ�ைதயாக பாவ��� 
அ�? ெசQ�தி வ1கிறா3. எ� மக� ராகC எSஜின<ய>& க,T>ய�Q� 
எ� மக) ல!�மி ப,வ�த ேசாதைனகைள� கட�� எ�.ப�.ஏ ய�Q� ேசர  
EJநத�� � அ�மாவ�� அ1ளாQ� ப>வாQ�தா� எ�பைத உ=தியாக 
உண3�� மகிPகிேற�. 

�மதி �மதி �மதி �மதி �பாஷிண� நாராயண ராC�பாஷிண� நாராயண ராC�பாஷிண� நாராயண ராC�பாஷிண� நாராயண ராC, , , , திதிதிதி. . . . நக3நக3நக3நக3, , , , ெச�ைனெச�ைனெச�ைனெச�ைன----17171717    

 

தினE� மாைல ேவைளய�, � அ�மாவ�� ேகாய�Q��� தவறாம,   
வ��ெகா7J1�ேத�. பல மாத&க) கட�த நிைலய�, தி1மதி �மனா �மனா �மனா �மனா 
�ேரX �ேரX �ேரX �ேரX அவ3கள<� EG அ�மதிOட� இ�நா)வைர ஏேதா எ�னா,  
EJ�த ச�னதி கா>ய&கைள மிக-� மகிPAசிேயா"� ஈ"பா!"ட�� 
ெச/� வ1கிேற�. அ� ேவ7"�, இ� ேவ7"� எ�= நா� எ�-� 
ேக!காத நிைலய�Q� அ�மா என�� எ� ந,ல� என� ேத3�� க�பக 
வ�1!ச�, காமேத� மாதி> பல ந�ைமகைள அள<��)ளா3க). � 
அ�மா-��� த� ப�த3க) மN� உ)ள ப>- இ�தைகய�.  
 

                                                                            ----� ஏ� ஏ� ஏ� ஏ....எ�எ�எ�எ�. . . . பாலகி1Xண�பாலகி1Xண�பாலகி1Xண�பாலகி1Xண�, , , , தி1வா�மி23தி1வா�மி23தி1வா�மி23தி1வா�மி23, , , , ெச�ைனெச�ைனெச�ைனெச�ைன----41 41 41 41  
     
ஒ1சமய� வ %!J, எ� கணவ3  �மா3 20,000 ]பாைய ைவ�த இட� 
ெத>யாம, இர7" நா!க) ெரா�ப-� சSசல��ட� இ1�தா3. நா� 
�1ேதவ � ச�கைர அ�மாவ�ட� மானசிகமாக ெதாைல�த ெபா1) 
கிைட��மா= ேவ7J�ெகா7ேட�. அைர மண� ேநர� கழி�� எ� கணவ3 
ஏேதா ெபாறி த!Jய�ேபா, கீேழ ேபா/ காைர� திற�� வ7J EGவ�� 
ேதJயதி, கா3 சீ!"�� அJய�, ெதா,ைல�த� எ�= நிைன�த ெதாைக 
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ப�திரமாக இ1�த�. ைகேம, பல� உடேன கி!"�பJA ெச/வ� ந� 
அ�மாவ�� க1ைணதா�. ஒ1Eைற எ� நா�� வய�+ ேபரைன                
ஒ1 சாய&கால நிகPAசி�� அைழ��A ெச�ேறா�. அ�த+ ெப>ய ஹாலி� 
ப�ரகாசமான வ�ள�ெகாள<ய�, �ழ�ைதய�� ைககள<, தG�? ேபா�= ஏேதா 
ச1ம�தி, இ1+ப� ெத>�த�. நிகPAசி EJ�� தி1�?�ேபா�� அ� 
இ1�த�. அ� ஏேத�� ேமாசமான ச1ம வ�யாதியாக இ1��ேமா எ�=  
என��� கவைலயாகிவ�!ட�. ம= நா) காைல ச1ம வ�யாதிக) ச�ப�த 
மான ைவ�திய நி?ண>ட� அைழ��A ெச�= கா7ப��கலா�, கவைல+ 
ப"�பJயாக எ�-� இ1�கா� எ�= கணவ3 ஆ=த, Mறினா3 . 
இ1�தாQ� நா� இர- EGவ�� � ச�கைர அ�மாவ�ட� �ழ�ைத�� 
எ�த வ�யாதிO� இ1�க�Mடாேத எ�= மனE1க ேவ7J�ேகா7ேட 
இ1�ேத� .ம= நா) காைலய�, எ� கணவ3 �ழ�ைதய�� ைககள<,  
கள<�? ஏதாவ� தடவலா� எ�= பா3�தேபா�, எ�ன ஆAச>ய�, ைககள<, 
தG�? ஏ�� இ1�த தைடயேம இ,ைல!  
 

----ெபய3 ெத>வ��க வ�1�பாத ப�த3ெபய3 ெத>வ��க வ�1�பாத ப�த3ெபய3 ெத>வ��க வ�1�பாத ப�த3ெபய3 ெத>வ��க வ�1�பாத ப�த3, , , , தி1வா�மி23தி1வா�மி23தி1வா�மி23தி1வா�மி23, , , , ெச�ைனெச�ைனெச�ைனெச�ைன----41   41   41   41                    
  
 
 

க�+2!ட3 எSஜின %ரான எ� மக) அெம>�காவ�, பண�யா�றி வ1கிறா).   
தி1மணமாகி+ ப�� ஆ7"களாகிO� அவ'��� �ழ�ைத பா�கிய� கி!ட 
வ�,ைல. அவ'�� உட, ஆேரா�கிய `தியாக ேவ= ப�ரAசிைனக'�. 
இ1�ததா, Eதலி, எ&க'�� அவள<� �ழ�ைதய��ைம ெப>தாக�  
ெத>யவ�,ைல. ஆனா, ேபாக+ேபாக அவ'��� அவ) கணவ1���, 
அ�க� ப�க�தி, உ)ளவ3க) வ %"கள<, எ,லா� �ழ�ைதக) இ1�ைகய�, 
ந� வ %!J, ம!"� �ழ�ைத இ,ைலேய எ�ற ஏ�க� அதிக>��வ�!ட� 
இ1வ1� எCவளேவா ப>ேசாதைனக).ெச/�� ம1��க) உ!ெகா7"� 
ஒ1 பய�� இ,ைல. ஒ1நா) மாைல � ச�கைர அ�மாவ�� ஆலய�தி, 
நா�� எ� கணவ1� இ� �றி�� மன� உ1க அ�மாவ�ட� ப�ரா3�தி��� 
ெகா7J1�தேபா�, ெசா,லி ைவ�தா�ேபா,, எ&க) அ1கி, நி�றி1�த 
ேகாய�, நி3வாகி �மதி �மனா�மனா�மனா�மனா    �ேரX�ேரX�ேரX�ேரX (அ�மாவ�� சீட1�, ேகாய�ைல 
நி3மாண��தவ1மான டா�ட3 எ�டா�ட3 எ�டா�ட3 எ�டா�ட3 எ�....ஸிஸிஸிஸி....நS�7ட ராநS�7ட ராநS�7ட ராநS�7ட ராC C C C அவ3கள<� ேப�தி) 
யா>டேமா ’அ�மாவ�� அ1ளா,தா� நாேன ப�ற�ேதனா�, எனேவ �ழ�ைத 
வர� ேக!" அ�மாவ�ட� ப�ரா3�தைன ெச/தா, அ� பலி�காம, இ1+ப� 
இ,ைல; அ�மாவ�� அதிசயA ெசய,க'�� நாேன ஓ3 உய�3� �J+?)ள    
சா!சி’ எ�= ெசா,லி�ெகா7J1�த� எ&க) காதி, வ�G�� எ&கைள 
ெம/சிலி3�கA ெச/த�. நா&க) ேமQ� த%வ�ரமா� எ&க) ேவ7"தைல 
அ�மாவ�� E�ைவ�ேதா�. ஓ>1 மாத&க'��+ப�� அெம>�காவ�லி1�� 
ேபா� ெச/த எ� மக), மகிPAசிெபா&க, தா� உ7டாகிய�1+பதாக� 
ெத>வ��தா). அ� ேக!" நா&க'� மகிPAசி� கடலி, IPகிேனா�. 
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ெமளனமாக இைறவ���� � அ�மா-��� ந�றி ெசா�ேனா� இ�=  
எ&க) மக) ஒ1 வய� நிர�ப�ய ஆ7  �ழநைதய�� ெப1மித� மி�க  
தா/.   
 

                                                                                    ----�மதி ப��மதி ப��மதி ப��மதி ப�. . . . �+ரமண��+ரமண��+ரமண��+ரமண�யயயய����, , , , ெபச7!ெபச7!ெபச7!ெபச7!நகநகநகநக3333, , , , ெச�ைனெச�ைனெச�ைனெச�ைன----99990 0 0 0  

                                                          
உறவ�ன3 வ %!"� தி1மண�தி, கல�� ெகா)ள எ� �"�ப�தா1ட� நா� 
�ர&க� ெச�றேபா� தி1மண ச�ப�தமான ஒ1 நிகPAசி வ %!" ெமா!ைட 
மாJய�, நட�த�. மாJ+பJக) மிக-� �=கலாக இ1�தன. +ளாX 
ைவ�� பட� எ"�தேபா� ஒ1 த%+ெபாறி கி)�ப� வ�ைரவ�, த% வ�ப�� 
ஏ�ப!" அைனவ1� வ�G�தJ��� த+ப� ஓடலானா3க). அதனா, ஜன 
ெந>ச, ஏ�ப!ட�. நா� மாJ+ பJகள<, d�கி எறிய+ப!ேட�. பல1� 
எ�மN� ஏறி மிதி��� ெகா7" ஓJயதா, உட, ந�&கிய நா� எ�  
மனதி��)ளாகேவ அ�மாைவ நிைன�� EGைமயாகA சரணைட�ேத�. 
நிைனவ�ழ�த நா� க7 வ�ழி��+ பா3�தேபா� ம1��வமைனய�, 
இ1+பைத அறி�ேத�. த%� காய&க'�காக-� சிரா/+?க'�காக-� ஒ1 
நா) சிகிAைச ெப�=� தி1�ப�ேன�. ெச�ைன�� வ�தப�� ஆ= மாத 
கால� ேமQ� சிகிAைச  ெப�= நலமைடேத�. � அ�மாவ�� அ1ளா, 
தா� அ�= நா� உய�3 ப�ைழ�ேத� எ�ப� எ� அைச�க EJயாத 
ந�ப��ைக.  
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