
  



"வாழ்க்கை என்பது என்ன" என்று ஒருத்தி கைட்டாள். 

"அது நீர்க்குமிழி கபான்றது" அவர் பதில் ச ான்னார். 

"வாழ்க்கைகை எப்படி பாதுைாத்துக் சைாள்வது." இன்சனாரு 
சபண் கைட்டாள். 

"ஹா. அகத எப்படி பாதுைாக்ை முடியும். நீர்க்குமிழிக்கு 
இரும்புப்பூணா கபாட முடியும். அது தானாை வரும். தானாை 
கபாகும்." 

"ஏன் வாழ்க்கைகை நீர்க்குமிழி என்று ச ான்னரீ்ைள்." 

" முத்திரத்திலிருந்து கதான்றும் நீர்க்குமிழி  முத்திரத்திற்கு 
அன்னிைம் என்று தன்கன நிகனத்துக் சைாள்ைிறது. 

ஆனால் நீர்க்குமிழி உகடந்தவுடன், நீர்க்குமிழி இருந்த 
இடம்  முத்திரமாைிவிடுைிறது. மறுபடியும் கவறு நீர்க்குமிழி 
கதான்றுைிறது. 

எந்த நீர்க்குமிழி நிரந்தரம். எந்த நீர்க்குமிழி  முத்திரம். 
எல்லாமும்  முத்திரம்.  முத்திரத்தில் 
கதான்றிைகவசைல்லாம் நீர்க்குமிழிைகே." 

" முத்திரம் கவறு. நீர்க்குமிழி கவறா." 

"ஒரு பார்கவைில் கவறு. ஒரு பார்கவைில் இல்கல." அவர் 
பதில் ச ான்னார். 

"அப்படிைானால் வாழ்க்கைகை அனுபவிக்ை கவண்டுமா, 

கூடாதா." 

"நான் என்ைின்ற எண்ணம் இருக்ைிறசபாழுது எனது 
என்ைின்ற எண்ணமும் கதான்றும். எனது என்ைின்ற 



எண்ணமும் கதான்றும் கபாது உனது என்ைின்ற எண்ணமும் 
வரும். 

நான், எனது, உனது, நீ என்று நாம் பிரித்துக் சைாள்கைைில் 
வாழ்க்கைைில்  ிக்ைல்ைள் கதான்றுைின்றன. நானும், 

நீங்ைளும் ஒன்கற. நீங்ைளும் நானும் ஒன்கற. அதில் எந்தப் 
பிரிவும் இல்கல." 

"இவ்வேவு சதேிவு வந்தபிறகு ைடவுள் வழிபாடு எதற்கு." 

"உங்ைகே ைார் வழிபடச் ச ான்னது. கதகவ 
உள்ேவர்ைளுக்கை வழிபாடு." 

"என்ன கதகவ." 

"அது அவரவர் முடிவு ச ய்ை கவண்டும்." 

"கதகவைற்றவர்ைளுக்கு வழிபாடு கதகவைில்கலைா." 

"அது கதகவைற்றவர்ைள் உணர்ந்து சைாள்வார்ைள்." 

"நீங்ைள் ச ால்லித்தரக்கூடாதா." 

"உனக்ைாை நான்  ாப்பிட முடியுமா. உங்ைளுக்ைாை நான் 
சுவா ிக்ை முடியுமா. இது உலைில் எங்கைனும் நடக்ைிறதா." 

"இல்கலகை." 

"அப்படிைானால் இதுவும் இல்கலதான்." 

"உலைம் உய்ை ஏகதனும் வழி ச ால்லக்கூடாதா." 

"உலைம் நன்றாைத்தான் இைங்ைிக் சைாண்டிருக்ைிறது. இந்த 
உலைம் உய்ைவில்கல என்று ச ால்லுபவர்ைள்தான் 
உய்ைாமல் இருக்ைிறார்ைள்." 



"என்ன ச ால்ைிறரீ்ைள். பத்திரிக்கைகைப் பிரித்தால் 
சைாகல, சைாள்கே என்று பல்கவறு விஷைங்ைள் 
ஓடுைின்றன. அடிதடி, ரைகே, லஞ்  லாவண்ைம், சபாய், 

திருட்டு என்சறல்லாம் நடக்ைின்றன. ஒரு தர்மமான ஆட் ி, 
ஒரு அகமதிைான கபாக்கு இருக்ைக்கூடாதா." 

"இது உலைத்தின் இைல்பு. நல்லதிற்கும், சைட்டதிற்கும் 
இகடைறாத கபார். கமலுக்கும், ைீழுக்கும் இகடைறாத கபார். 
வடதுருவமும், சதன்துருவமும் இழுத்துப்பிடிப்பதால் இங்கு 
எல்லாமும் இரண்டாை இருக்ைிறது. 

இரண்டாை இருக்ைின்ற இடத்தில் நிச் ைம் துவந்தம் 
இருக்கும்.  ண்கட நடக்கும். பூமிைினுகடை இைல்பு 
இரண்டாை இருப்பது. 

இடது, வலது, கமல், ைீழ், வடதுருவம், சதன்துருவம், நல்லது, 

சைட்டது, அன்பு, பகைகம என்று மாறிமாறி நாம் 
ச ைல்பட்டுக் சைாண்டிருக்ைிகறாம். 

எல்கலாரும் அன்கபாடு இருந்துவிடுவதில்கல. எல்கலாரும் 
பகைகமகைாடு இருந்துவிடுவதில்கல. பகைகமயும், 

அன்பும் எல்லாரிடமும் இருக்ைின்றன. ஆைகவ இந்த 
உலைம் இரண்டுபட்டுக் சைாண்டிருக்ைிறது." 

"தீர்க்ை முடிைாது என்று சதரிந்தும் ஏன் இத்தகன 
நன்சனறிைள். ஏன் இத்தகன ைீகதாபகத ங்ைள். ஏன் 
இத்தகன பாசுரங்ைள், கைாைில்ைள், மதங்ைள். 

"இகவ வலிக்கு ஒத்தடம் சைாடுப்பது கபான்றகவ. 
இதனால் வலி நீங்ைிவிடாது. அப்கபாகதக்கு ஆறுவது 
கபால கதாற்றமேிக்கும். வலிைின் மூலக்ைாரணம் கவறு." 



"மூலக்ைாரணத்கத நீங்ைள் ைண்டுபிடிக்ைக் கூடாதா." 

"உடம்பு என்று ஒன்று இருந்தால் வலி என்பதும் உண்டு. 
வலி உடம்கபாடு  ம்பந்தப்பட்ட விஷைம். பிறக்கும்கபாகத 
வலி ஏற்பட்டுவிடுைிறது. மரண பரிைந்தமும் மனிதனுகடை 
முதல் விஷைம் வலிதான்.” 

"ஆனால்,  ந்கதாஷமும் இருக்ைிறகத." 

"அது ஒத்தடம் சைாடுப்பகதப்கபால. மறுபடியும் ஒரு 
மாைமான நிரந்தரமில்லாத விஷைம்." 

"அப்படிைானால் எவ்விதம் வாழ கவண்டும் என்பகத 
எங்ைளுக்கு சுருக்ைமாைச் ச ால்லுங்ைள்." 

"தாமகர இகலத் தண்ணரீ் என்று சபரிைவர்ைள் 
ச ால்லிைிருக்ைிறார்ைள். இந்த உலைத்தில் இருங்ைள். 
ஆனால், உலைத்கதாடு ஒட்டாமல் இருங்ைள். 

உருண்கடாடுைின்ற ஜலம்கபால தாமகர இகலமீது பிடிப்பு 
இல்லாமல் இருங்ைள். பிடிப்பு எப்சபாழுது ஏற்படுத்திக் 
சைாள்ைிறரீ்ைகோ அப்சபாழுது எல்லாவிதமான 
பிரச் ிகனைளும் வந்துவிடும்." 

"எல்கலாரும் பிடிப்பற்று இருந்தால் உலைம் இைங்குவது 
எப்படி." 

"இருந்து பார்த்தால்தாகன சதரியும். ஒரு நாளுமில்லாமல் 
உலைம் உங்ைள் பிடிப்பால்தான் இைங்குைிறது என்று 
நிகனத்துக் சைாண்டீர்ைள் என்றால் உங்ைகேவிட 
முட்டாள்ைள் உண்டா. 



கதான்றிைகபாது உலைம் எப்படி இருந்தகதா அந்த நிகலக்கு 
தள்ேப்படுைிறது கபால் கபாகும்." 

"பிறகு எப்படி நல்ல நிகலக்கு வரமுடியும். பிடிப்பில்லாத 
நிகலகை அகடைமுடியும்." 

ஒரு சபண்மணி கைட்ை, "குழந்கத கதான்றிை கபாது 
குழந்கதைாை இருந்தீர்ைகே அந்த நிகலக்குப் கபாங்ைள். 
அப்சபாழுது உங்ைோலும் இருக்ை முடியும்." 

"குழந்கதைாைப் கபாவசதன்பது எப்படி." 

"இறந்து கபானால் குழந்கதைாைப் கபாைலாம்." 

"இறப்பது என்பது எவ்விதம்." 

"மனம் இைங்ைாது கபானால் இறப்பும், அதுவும் ஒன்கற." 

"மனம் இைங்ைாது கபாை என்ன ச ய்ை கவண்டும்." 

"மனகத மனதால் உற்றுப் பார்க்ை கவண்டும்." 

"எப்படி மனகத மனதால் உற்றுப் பார்ப்பது." 

"இப்படி." அவர் கைகைத்தூக்ைி அவள் தகலைில் கவத்தார். 
அவள் திகைத்துப்கபாய் உள்ளுக்குள் இருந்தாள். 

 


