
  



எது உன் வேலை இலைஞவே? எது உன் அபிைாலை? 

தாஸராஜன் அேலே அலைத்துக் க ாண்டு வ ட்டார். 

 

துறவு பூை வேண்டும் என்பது என் ஆலை ஐயா. 

தாழ்த்தப்பட்டேர் ள் துறேியா ைாமா என்று எேக்குத் 

கதரியேில்லை. 

 

எதற்கு துறக்  வேண்டும் ம வே. 

 

கதரிந்து க ாள்ேதற்கு. 

 

எலத கதரிந்து க ாள்ை வேண்டும் குழந்தாய்? 

 

 டவுள் என்பலத கதரிந்து க ாள்ை வேண்டும்.  டவுலை 

கதரிந்து க ாள்ேதன் மூைம் ோழ்க்ல லய புரிந்து க ாள்ை 

வேண்டும். நான் புரிந்து க ாண்டலத பிறருக்கு கதைிோக்  

வேண்டும். எல்வைாரும் கதைிேலடதல் மூைம் உை ில் 

இயல்பாே அலமதி நிலை கபற வேண்டும். 

 

 டவுவை...  டவுவை... நீ என்ேகேல்ைாம் வபசு ிறாய் ஐயா. 

உேக்கு யார் இலதகயல்ைாம் கைால்ைிக் க ாடுத்தது. 

தாஸராஜன் அந்த இலைஞலே தழுேிக் க ாண்டான். 

 



என் தங்ல யின் மரைம் என்லே ேிழிப்புற லேத்தது ஐயா. 

ைற்றுமுன் ேிலையாடிக் க ாண்டிருந்த ைிறுமி என்வோடு 

மூங் ில் கபாம்லமக்கும், மீன் குழம்பிற்கும் ைண்லட வபாட்ட 

தங்ல , கைாடுக்கு வநரத்தில்  ாைாமல் வபாோவை, பத்து வபலர 

 ாப்பாற்ற அேலை பைி க ாடுக்  வேண்டியதாயிற்வற... அந்த 

ைம்பேம் என்லே பாதித்து ேிட்டது. 

 

இங்கு எதுவும் நிரந்தரமல்ை என்பது ஆழப் பதிந்துேிட்டது. எது 

ைந்வதாைம் என்ற வ ள்ேி ேந்தது. எது முடிோே முடிவு என்று 

மேம் வதடத் துேங் ியது. 

 

என் பட ில் அந்தைர் ள் ேந்த வபாகதல்ைாம் கும்பிட்டு 

ேிைக் ம் வ ட்டிருக் ிவறன். பைர் அைட்ைியம் கைய்ோர் ள். 

ைிைர் பதில் கைால்ோர் ள். 

 

படவ ாட்டி நீ, படகு ஒட்டு, அதுவபாதும் என்று ஒருேர் 

கைான்ோர். 'இல்ோழ்க்ல யில் ஈடுபட்டால்  டவுள் வதட 

முடியாது.  டவுள் வதடல் முழு வநர வேலை' இன்கோருேர் 

கைான்ோர். 

 

உன் வ ள்ேிக்கு இன்கோருேர் உேக்கு புரியும் ேிதமாய் பதில் 

கைால்ை முடியாது. நீவய வ ள்ேி, நீவய பதில். இன்வற வ ட் த் 

துேங்கு. இலடேிடாது வ ள். ஏவதனும் ஒரு கஜன்மத்தில் 

உேக்கு ேிலட  ிலடக் ைாம். 



 

 டவுலை எதிர்ப்பேன் முட்டாள்.  டவுலைப் பற்றி வபசுபேன் 

 ர்ேி.  டவுள் லேத்து  லத புலேபேன் கபாய்யன்.  டவுலை 

லேத்து ைம்பாதிப்பேன் திருடன்.  டவுள் இலேகயல்ைாம் 

 டந்தேர். 

 

 டவுலை அறிய, ேழிவயா, ேழி ாட்டவைா இல்லை. 

இலடேிடாது வதடல் என் ிற துடிப்பு நிலையில் நீ இருந்தால் 

திடும்கமன்று கதரிய ேரும். எரிமலை வபால் இதயத்தில்  க்கும். 

அதன் ேிலைவு கைால்ைத் தரமல்ைாதது. அலதப் ப ிர்ந்து 

க ாள்ைவே முடியாது. 

 

இதுவே உண்லம. இந்த உண்லமலய ோர்த்லதயாகும் வபாது 

பைேேீமா ிறது. நான் கைால்லும் உண்லம மி ப் கபரியது. 

 டவுலைப் பற்றி அறிய யாரிடமும் வ ட் ாவத. எேரிடமும் 

ல வயந்தாவத. உேக்கும்  டவுளுக்கும் இலடவய யாலரயும் 

அனுமதிக் ாவத. 

 

குள்ைமாய், குண்டாய்,  ருப்பாய், ஒைி கபாருந்திய  ண் ளும், 

ைிேந்த உதடு ளும், தாமலர வபான்ற மு மும் உள்ை முேிேர் 

எேக்கு வபாதித்தார். 

 



அேர் கதன்திலையில் கபாதில மலை என்ற இடத்திைிருந்து 

ேரு ிறாராம். கபயர் அ த்தியராம். அேர் கைான்ேது எேக்குப் 

புரிந்தது. அேர் பாதங் ைில் ேிழுந்து ேிம்மி ேிம்மி அழுவதன்.  

 

தே  மண்டைத்திைிருந்து தண்ைலீர என் தலையில் 

ஊற்றிோர். என் உடம்பு, மேம், புத்தி எல்ைாம் குைிர்ந்து 

வபாயிற்று. 

 


