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ஆத்மஜோதியுடன் எனது அறிமுகத்தைப்பற்றிச் சொல்ல வேண்டும் என்றால்
இன்னொருவரைப்பற்றியும் நான் சொல்லவேண்டும். அவர்தான் ஆத்மஜோதியை
எனக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்தவர். இவரைப்பற்றிச் சொல்லவேண்டும் என்றால்
நான் இன்னும் தொண்ணூறு ஆண்டுகள் பின்னோக்கிச் செல்லவேண்டும்.

அது மதமாற்றம் தீவிரமடைந்திருந்த காலம். ஆசியாவிலேயே முதலாவதாகத்
தொடங்கப்பட்ட பெண்கள் விடுதிப்பாடசாலையான உடுவில் மகளிர் கல்லூரியின் ஒரு
வகுப்பறையில் ஆசிரியர் நுழைகின்றார். மாணவர்கள் எழுந்து நின்று மரியாதை செய்து
அமர்ந்தபின் " அஞ்ஞானிகள் அனைவரும் எழுந்திருங்கள்
" என்று ஆசிரியர் முழங்குகின்றார்.
வழக்கம்போல இன்னமும் சைவ சமயத்தில் இருக்கின்ற மாணவிகள் அனைவரும்
எழுந்து நிற்கின்றார்கள். ஒரு சைவ மாணவி மட்டும் தன் இருக்கையைவிட்டு
அசையவில்லை. ஆசிரியர் அவளை நெருங்கினார். "
ஏன் நீ எழுந்து நிற்கவில்லை
?" ஆசிரியர் அதட்டுகிறார்.

"நான் அஞ்ஞானி இல்லை
" மாணவி அமைதியாகக் கூறினாள். "அப்படியானால் நெருப்பு உன்னைச்
சுடக்கூடாது. எங்கே விரலை நீட்டு. நெருப்புக்குச்சியைக் கொழுத்தி வைத்துப்
பரிசோதித்துப் பார்ப்போம் நீ அஞ்ஞானியா இல்லையா என்று
" இது ஆசிரியரின் பதில்.
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முதலில் உங்களைச் சோதித்துப் பாருங்கள். பின்னர் நான் செய்கிறேன். இது
மாணவியின் நறுக்கென்ற பதில். ஆசிரியர் மெல்ல விலகுகிறார் பாடத்துக்கு.

சுமார் நாற்பத்தைந்து வருடங்களுக்குப் பின்னால் இந்த மாணவி இப்பொழுது ஏழு
பிள்ளைகளின் தாயாக மக்கள் மருமக்களுடன் கூடிய ஒரு கூட்டுக் குடும்பத்தின்
தலைவி. தனது வீட்டுக்கு மணமுடித்து வந்த மருமகளுக்கு " நான் உமக்குத்
தாயாகவும் இருப்பேன்
;ம
ாமியாகவும் இருப்பேன்
;
தோழியாகவும் இருப்பேன்
" என்று தன்னை அறிமுகப்படுத்துகிறார். வந்த மருமகளுக்கு அவ்வாறே வாழ்ந்தும்
காட்டி கணவன் மற்றும் பிள்ளைகளுக்கான உணவுக் கட்டுப்பாடுகள், பெண்களின்
மாதவிடாய்ச்சக்கரம், கணவன் மனைவி உறவு, கருவிலக்கு போன்ற பல விடயங்களை
அறிவுறுத்துகிறார்.

இதே மருமகள் தனது வீட்டில் பொழுதுபோக்காக விதம் விதமான புறாக்கள் பலவற்றை
வளர்த்து வந்தார். இவற்றால் வருமானம் ஏதும் இல்லாவிட்டாலும் அவருக்கு அதில்
ஒரு மனமகிழ்ச்சி. அப்பொழுது இவர் மருமகளுக்கு கூறிய வார்த்தைகள் " வீட்டில் பசு
வளர்த்தால் பால் தர வேண்டும், ஆடு வளர்த்தால் குட்டிகள் பெருக வேண்டும்; நாய்
வளர்த்தால் குரைத்து வீட்டைக் காக்க வேண்டும்; இப்படி செய்வது எதிலும் ஒரு
பிரயோசனம் இருக்க வேண்டும்; பிரயோசனம் இல்லாதவற்றை வீணாகச் செய்து
காலத்தையும் காசையும் விரயமாக்கப்படாது" என்று அறிவுறுத்துகிறார்.

சுமார் முப்பது வருடங்களுக்கு முன்னர் சமய ஆத்மீக விடயங்களைப் பற்றியும் நான்
அவருடன் கலந்துரையாடத் தொடங்கியிருந்த காலம். இந்தக் கலந்துரையாடல்களின்
விடயங்கள் இப்போது தெளிவாக ஞாபகம் இல்லாவிட்டாலும் அவரின் பின்னாலேயே
திரிந்து மணிக்கணக்கில் அலுக்காமல் கலந்துரையாடியது ஞாபகம் இருக்கின்றது. நான்
அவரைக் கேள்விகள் கேட்டது குறைவு. ஆனால் எனது மனதில் எழும்
கேள்விகளுக்கான எனது விடைகளை அவருடன் கதைத்துக்கொண்டே இருப்பேன்.
அவர் அலுக்காமல் ஆர்வத்துடன் கேட்டுக்கொண்டே இருப்பார். இடைக்கிடை
நறுக்காக, சுருக்கமாக சில வார்த்தைகள் சொல்வார். அது எனது தேடலை
வழிப்படுத்துவதாக இருக்கும். ஆனால் அவர் தனது கருத்துக்களையோ, அல்லது
கொள்கைகளையோ திணிக்க முயன்றதாக ஞாபகம் இல்லை. ஒரு சிறு குறிப்பைச்
சொல்லி எனது தேடலிலேயே என்னை விட்டுவிடுவார். இந்தப்பக்குவம் இன்று வரை
எனக்கு வரவில்லை.

இவர் தனது அறையில் தான் வருடக் கணக்காகச் சேர்த்து வைத்திருந்த ஆத்மஜோதி
பிரதிகளை எனக்கு வாசிக்கத் தருகிறார். சில வேளைகளில் நான் பத்து இருபது
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பிரதிகளைக்கூட அவரிடம் இருந்து ஒன்றாக இரவல் வாங்கிப்போய் வாசிப்பேன். சில
நேரங்களில் அவருடன் இருக்கும் நேரங்களிலேயே வாசிப்பேன். அப்போது
படித்தவற்றில் சிலவற்றை நடைமுறைப்படுத்தியதாகவும் ஞாபகம். ஆத்மஜோதி இதழில்
வந்த மாதா ஜெய ஓம் லிலிதாம்பிகையே
என்ற ஒவ்வொரு கிழமை நாளுக்கும் ஒன்றான
பாடல்கள், திருவிளக்கு வழிபாட்டுப் பாடல்கள் போன்ற பலவற்றை பாராயணமாகப்
பாடிப் பழகியிருக்கின்றேன். ஆத்மஜோதி இதழ்களில் வந்த அப்போது வாழ்ந்து
கொண்டிருந்த பல ஞானிகளினதும், சித்தர்களினதும் வாழ்க்கை வரலாறுகள் எனக்கு
மிகவும் பிடித்திருந்தன. ஈழத்துச் சித்தர்களின் வரலாறு, சிவபால யோகி சுவாமிகளின்
வரலாறு எனபன பற்றி வாசித்துக் கலந்துரையாடிய ஞாபகம் உண்டு.

இவர் பொதுவாக இப்படி பணம் செலவழித்து பத்திரிகை, சஞ்சிகைகள், புத்தகங்கள்
வாங்கிப் படிப்பவரல்ல. பின்னாளில் பிள்ளைகள் வாங்கிக்கொடுத்த காஞ்சிப்பெரியவரின்
தெய்வத்தின் குரல், சாண்டில்யனின் நாவல்கள் அவர் அறையில் இருந்தன்.
இவற்றையும் அவரிடம் இரவல் வாங்கிப் படித்திருக்கின்றேன். இரவல் தந்தால்
ஞாபகமாக அது திரும்பி வரும்வரை நினைவூட்டிக் கொண்டு இருப்பார். இதிலிருந்து
இவர் இந்த சஞ்சிகைகளை எவ்வளவு அருமையாகக் கருதினார்; பாவித்தார் என்று நான்
அறிந்து கொண்டேன்.

ஆனால் இவர் தான் பணம் செலுத்திப் பெற்று வாசித்து வந்த ஒரே ஒரு இதழ்
ஆத்மஜோதி. இது பற்றி அவரிடம் கேட்டேன். அப்போது அவர் " முத்தையா என்று ஒரு
மனுசன் நாவலப்பிட்டியில் இருக்கின்றார்; இப்படி ஒரு சஞ்சிகை கன காலமாக நடத்தி
வருகின்றார்; அவர் சைவத்துக்கு நிறையச் செய்கின்றார்; சனங்களைக்கூட்டி
பாதயாத்திரைகள் எல்லாம் போகிறவர்; நானும் அவரைச் சந்தித்திருக்கின்றேன்;
அன்றில் இருந்து ஆத்மஜோதி சஞ்சிகைக்கு சந்தா பணம் கட்டி ஒழுங்காகப் பல
வருடங்களாக எடுத்து வாசித்து வருகின்றேன்." என்று கூறினார்.

இதுதான் ஆத்மஜோதி உடனான எனது அறிமுகம். அறிமுகம் செய்து வைத்தவர் எனது
பாட்டியார் திருமதி கனகம்மா மயில்வாகனம். சித்தவைத்திய பாரம்பரியத்தில் பிறந்து
வளர்ந்த இவர் தனது கை நாடி பார்த்து " எனது பயணம் தொடங்கி விட்டது
" என்று
சொல்லிச் சில நாட்களில் சிறு விபத்து காரணாமாக 1989 இல் யாழ்ப்பாணத்தில் நான்
மருத்துவ மாணவனாக இருந்த காலத்தில் காலமானார்.
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