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நிதிலவ
நிதிலவ -- இர

டா பாக - சிைறேகாட

1. களபிர சி

ட

ம1ைர மாநகர& ேகா.ைட&<* அரமைனைய% B,றி இயைப மீறிய பரபர,
பா1கா ெதப.டன. அரமைன யி உ.ேகா.ைடைய% B,றியி!த

இரடாவ1 B,= அகழிைய% $ழ Dதபய)கர பைட Eரக* உவிய வா6ட
காவலாக நி= ெகா!தன. த,ேகா.ைட வாயிF&< இரடா

ேகா.ைட வாயிF&< ந5ேவ உ*ள ப<தியி இ!த சிைற& ேகா.டதி

வாயி யவன& காவ Eரக* ெச1&கி ெமகி.ட ெச% சிைலக*ேபா

ேவகேளா5 காவலாக நிறி!தன. பாயகளி பரபைர& ேகா.ைட&

காவலகளாக இ!த சில யவனக6'ட& களபிரக* ஆ.சிைய& ைகப,றிய
பி அவக6ைடய க.5பா. கீ வ!தி!தன.

அ= ேகா.ைடயிF, ேகா.ைடைய% B,றியி!த ப<திகளிF இயைப மீறிய

பரபர இ!தத,<& காரண களபிர மனனான கய ஓ அ!தர)கமான
ம!திராேலாசைன& '.ட1&< ஏ,பா5 ெச7தி!த1 தா. அவி.ட நா*

விழாவ= பிப.ட ஒ,றகைள ப,றி8 ஆ.சிைய% $!தி&< பிற
அபாய)கைள ப,றி8 அ!த ம!திராேலாசைன& '.டதி ேபBவத,<
இ!தாக*. அ)< ேபசப5கிற எ1> ெவளிேயறி பரவிவிட& 'டா1

எபத,காக ம!திராேலாசைன மடபதிF, அதைன% சா!1*ள இட)களிF
ஏவலாள, காவ இைளஞ, ஓவிய% B,ற, உ.ப5 கமதா ஆகிேயாாி தமிழ
யா இ!1விடாதப தவிதி!தன களபிர. உ.ப5 கமதா ெதாி!1

'றிய ெச7திகளி!1 மன: அைம%ச பதறி& கல)கி ேபாயி!தன.

பலா5களாக அைமப5தி ஆ5வ பாய நா5 த)களிடமி!1 ைக
நKவி ேபா7வி5ேமா எற பய தா)க* 1ரதப.5 வி5ேவாேம எற
பய எ= இலாதப இ= அவக6&< வ!தி!தன.

இழ!தைத மீ5 ெபறலா எற நபி&ைகேயா5 காதிபவ Eர.

ெப,றைத மீ5 இழ!1 வி5ேவாேமா எ= பய!1ெகாேட இபவ

ேகாைழ. அவ ெப,றைத8 இழபா; Eரைத8 இழபா. பய அதிகமாக
அதிகமாக& களபிரகளிட Eர <றி ர.5தன, பாயக6&<

ஆதரவான <ம&கைள அழி1விட ேவ5 எற ெவறி8ேம மி<!தன.
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அ= நைடெப,ற ம!திராேலாசைன& '.ட1&< வேபா1 கயமனனி
க இ!த1. ககளி ஒளி இைல. உயர பம: உவைத

எ51& கா.5 வள)ெகK மீைச8 வசீகரமான மணி8 அவன1 ஒளியிழ!த
கேதா5 ஒ.டாதைவ ேபால ேதாறின. ம!திராேலாசைன& '.ட

பாெமாழியி நைடெப,ற1. அைம%சக6, உ.ப5 கம தைல வக6,
யாைன பைட, ேதபைட, காலா. பைட தைலவக6, Dத பய)கரபைடயி
தைலவ:, கய மனனி அரச <>, ஆேலாசைன& '.ட1&<
வ!தி!தன.

கயமன ெபா=ைமயிழ!1 ேபாயி!தா. நிதான அறேவ பறிேபாயி!த1.
அவ <ர <"ரமாக ஒ&க ெதாட)கிய1.

“இLவள> கால1&< பி இ!நா.5 அைமகளி '.டதி!1 Eரக*
ேதாறி& ெகாபதாக% ெசாFகிறீக*. பல காத Mர கட!1 வ!1

ைகப,றிய ேபரரைச யா அைச&க யாதப பி1 வி.டதாக நா

நிைன1& ெகா&கிேற. நீ)கேளா அைச1& ெகாபவகளி

நாவைரேயா, ஐவைரேயா சிைற பி1& ெகா5 வ!1 வி.ேடா எகிறீக*!

எதிாிகைள உயிேரா5 பாப1 என&< பி&கா1 எப1 உ)க6&< ெதாி8.
என&< பிண)களாக& கா.ட ேவயவகைள நீ)க* இ:

உயி*ளவகளாக% சிைறைவதி&கிறீக*! இ ைலயா?” எ= 'றி&

ெகாேட த வல1 ைகைய மட&கி இட1 உ*ள)ைகயி ஓ)கி& <தினா

கய.

அேபா1 Dத பய)கர பைடயி தைலவ எK!1 ம=ெமாழி 'றலானா:
“ேவ!ேத! உயி அவக* உட!1 ேபா7வி.டா சிதிரவைதைய அவக*
உணர> அ:பவி&க> யாம ேபா7வி5. சிதிரவைதகைள உணர>

அ:பவி&க> ேவ5 எபத,காகதா அவகைள பிண)களா&கி விடாம
இ: நைட பிண)களாகேவ ைவதி&கிேறா.”

“உ Eர பிரதாப)களா நீ அவகைள நைட பிண)களாக ைவதிப1 ப,றி
ெதாிவைதவிட அவகளிடமி!1 நீ அறி!த ேவ= ெச7திக* என என
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எபைத& 'றினா நறாயி&<!” எ= <=&கி.டா அ1வைர அைமதியாக

இ!த அரச <.

“ெபா=தள ேவ5 அரச <ேவ! அவகளிடமி!1 எைத8 அறிய

யவிைல. சிதிரவைத ெச7 1 பய இைல! அவகளி மன உ=தி
விய&கத&கதாக இ&கிற1.”

“எ7தவ இ&க அைப ெநா!1 பயனிைல! பாயகைள& கலக1&<

M5 -ல ச&திக* எ)< இ&கிறன எ= க5பி1 அழி&கேவ5.
அைத% ெச7யாதவைர நைடய Dத பய)கர பைடயி திறைமைய நா

ேபா,றயா1” எறா கயமன. இ!த வாைதகைள% ெசாFேபா1

அரசனி கதி எ*6 ெகா*6 ெவபைத8 கக* இர5 ெந&
ேகாள)களாக& கனவைத8 க5 Dத பய)கர பைடதைலவனி க

இட1. <ைற Kைம8 த)கைள% ேச!த1 என அரச ஒேரயயாக த)க*

ேம <,ற Bமதியைத அவனா ெபா=1& ெகா*ள யவிைல. ஆயி:

அரச:ைடய ேகாப1&< அ0சி அவ அ!த& <,றைத ஏ,=& ெகா*வ1 ேபா
வாளாவி!தா.

அேபா1 அ!த ம!திராேலாசைன& '.டதி கய மனனி இ&ைக&<

இற பணி ெபக* இவ ெவசாமர Eசி&ெகா!தன. அவக*

தமி ெபக* எபைத& க5ெகாட அரசனி சின திNெர= அவக*

ேம திபிய1. கயமனனி ஆதிரைத& க5 ெவேடான அ!த

ெபக*. மீ5 Dத பய)கர பைடயினாி தைலவ ப&கமாக திபி

இைர!தா அரச;

“இ!த ம!திராேலாசைன& '.டதி களபிர அலாதா யா இ&கலாகா1
எ= ென%சாி&ைகயாக உன&<& க.டைள இ.!1 நீ தவ=

ெச7தி&கிறா7! நா பாயிேலேய தா உைரயா5கிேறா எ= நீ சமாதான

ெசால யா1. ேகாநகாிF, அரமைனயிF உ*ள ெபபாலான தமிழக*

நறாக பா ெமாழிைய ாி!1 ெகா*கிறாக* எப1 உன&< ெதாி!தி&க
ேவ5.”
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“ெதாி8. ஆனா இ!த ெபக* இவ அரமைன அ!தர1 உாிைம
மகளி. இவக* அரமைனயி!1 எ)< ெவளிேயற யா1. யாைர8
ச!தி&க> யா1.”

“நீ அப நிைன&கிறா7! நா அப நிைன&கவிைல. பல ெச7திக*
ெவளிேய=கிறன இைலயா? அவி.ட நா* விழாவ= யாதிாீகக* எற

ேபாைவயி ஆயிர&கண&கான கலக&காரக* அகநக&<* வ!தி&க யா1
அலவா?”

இLவா= ேபசிய மனைன எதி1 ம=ெமாழி '= 1ணி> Dத பய)கரபைட

தைலவ:&< இைல. அவ பய!1 அட)கி வி.டா. அ!த& <Kவி ஏைனய

பைட பிாி>களி தைலவக6 Dத பய)கர பைடயி தைலவ:&< பாி!1
ெகா5 வரவிைல. எலாேம அரச என ெசாகிறா எபைதேய

பயப&திேயா5 கவனி1& ெகா!தாக*. உ.ப5 கம தைலவகேளா,

அைம%ச பிரதானிகேளா'ட அதிக ேபசவிைல. அவக6ைடய ேப%B அதிக

மதி&கபடா1 எபைத அவக* உண!தி!தன. யாைடய <ரலாவ1

அரச:ைடய <ரைலவிட ேமெலK!1 வைமயாக ஒ&க 8ெமறா அ1
அ)ேக அரச:&< மிக அேக அம!தி&< அரச < மாவ

தைரயைடயதாக தா இ&< எபைத அவக* அைனவேம ந<
உண!தி!தன. யா எைத& 'றினாF கயரச இ=தியாக மாவ

தைரய ெசாபதா ேக.பா எப1 எலா&< ெதாி8. அதனா

ம,றவக* ந5ேவ மாவ தைரய&<& கய மனனி ச<னி எப1 ேபா
ஒ சிற ெபய இரகசியமாக வழ)கி வ!த1. கய மனனி ச<னியாகிய

மாவ தைரய அ!த% $%சி& '.டதி என 'றேபாகிறா எபைத&
ேக.பதிேலேய அைனவ ஆவலாக இ!தாக*. கய மன:

“நீ)க*தாவழி ெசாலேவ5, அகேள!” எப1ேபா, இ=தியாக அவைர
பாதா.
------------

நிதிலவ -- இர

டா பாக - சிைறேகாட

2. மாவ "தைரய

நறாக மழி1 டன* (* ெமா.ைட தைல) ெச71 மி: தைல8 நீ5

ெதா)< கா1க6, ககளி கீேழ8 ந5 ெந,றியிF ேகார மாக தKேபறிய

கைம8மாக மாவ தைரய எK!1 நிறா. ஒ <>&<ாிய சா!தேமா
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அைமதிேயா அவ ககளி இைல. ெந,றியிF ககளி அயிேல8 இ!த
க தKக* ேவ= ேமF அ!த கைத& ெகா5ரமாக& காபிதன.

பாத மாதிரதிேலேய ஒ கபட ச!நியாசி&<  நி,கிேறா எ= உணர

ைவ1வி5 அள>&< அவ ேதா,ற அவ ேம, ெகா!த னிதமான
ேகால ரப.டன. அவ ேபசலானா:

“கயா இ!த ம!திராேலாசைன& '.டதி ஏ,ெகனேவ உ:ைடய Dத
பய)கர பைடயின -ல நீ ெதாி!1 ெகாபைதவிட அதிகமான

ெச7திகைள நா 'ற8 எ= நிைன&கிேற. ெத பா நா.5

ெந,கழனிகளி ெநF, ெகா,ைக1ைற% சிலாப)களி* (* 1& <ளி&<
இட) 1&க6, ெபாதிய மைலயி ச!தன, ேத&<, அகிF விைளகிற

மகி%சியி எேறா ைக ப,றிய இ!த பாய நா.ைட& கவைலயிலாம
ஆ5 ெகா&கலா எ= நீ8 நா: நிைன1& ெகா&கிேறா.

நைம% B,றி உ*நா.ேலேய உவாகி& ெகா&< அபாய)கைள8, பைக
கைள8 நீ எ!த அள> உண!தி&கிறா7 எப1 என&< ெதாியா1. ஆனா

நா இைத மிக நறாக உண! தி&கிேற.”

“அக* உண!தா நாேன உண!த1 ேபா தா! பாயக* கலக ெச71
ஆகேபாவ1 என? நாதா அ!த பழெப அரச மரைப ம=ப8
தைலெய5&க யாதப Dேடா5 அழி1 வி.ேடாேம? வமிசேம இலாம,
ேபா7 வி.ட ஒ <ல ம=ப வாைக $ட 8மா?”
“கயா! பலைற நீ எனிட இபேய 'றி வகிறா7! உ நிைன

தவறான1. ேமலாக ெதாி8 அமரதி வா.டைத& ெகா5 கீேழ ேவக*

எலாேம வா வி.டன எபதாக நீ அOமான ெச7வைத நா ஒேபா1 ஏ,க
மா.ேட. பாய அரச மர&< இ: ேவக* இ&கிறன எபைத நா
உ=தியாக நகிேற.”

“எைத& ெகா5 தா)க* அப நகிறீக*?”
“மிகெபாிய ஆல மர)க* எளிதாக அழிவதிைல!”
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“அழி1 பல ஆ5க* கட!1 வி.டனேவ?”
“விK1களி சிலவ,ைற அழி1வி.5 -லவி.சேம ப.5 ேபா7வி.டதாக நீ
நிைன&கிறா7?”
“-ல வி.ச எ)ேக இ&கிற1?”
“எ)ேக இ&கிற1 எப1தா என&< ெதாியவிைல. ஆனா இ&கிற1
எபைத ம.5 நகிேற. அ!த -ல வி.ச1&< ெபய என ெதாி8மா?”
“ெதாியா1! அைத8 தா)க*தா 'றியள ேவ5 அகேள!”
“ைவைக வட நா.5 வடP நைம தவா<ல1 ெதபா ம1ராபதி

விதக! அவ உயிேரா5 இ&< வைர பாய <ல அழி!தி&< எபைத

நா நப மா.ேட! பாய <ல அழி!தி!தா அ!த& கிழ% சி)க இத,<*

ெவளிப.5 வ!1 காவி8ைட தாி1 1றவியாகி இ&<. அ!த& கிழ%சி)க

இ: மைற!திபேத பாய மரபி ேவ இ: இ&கிற1 எபத,<

அைடயாள. ஊ&கைடயவ ஒ5)கியிப1, மைற!திப1 பயதினா

அல. இயலாதவக* ஒ5)<வ1 ைகயாலாகாைம. இயறவக* ஒ5)<வ1

த)கைள ேமF வைமப5தி& ெகா*வத,காகேவ.”

“இ&க.5! ஆனா ஒ 1றவி தனியாக தா ம.5ேம ய= அழி!1 ேபான
ேபரரB ஒைற மீ5 எப உவா&க 8?”
“1றவியா? யா 1றவி? நா உயிேரா5 இ&கிறவைர அ!த ம1ராபதி 1றவியாக

இ&க யா1. அவ உயிேரா5 இ&கிறவைர நா: K 1றவியாக

இ&கயா1. 1றவிக* வி ெவ=ப,றவகளாக இ&க ேவ5. ஆனா,
அவ உயிேரா5 இ&கிறவைர என&< நா உயிேரா5 இ&கிறவைர

அவ:&< ெவ=பத,< பைகபத,< நிைறய விஷய)க* உ5...”
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“நீ)க* '=வ1 என&< ாியவிைல அகேள!”
“ாிவ1 ச,ேற சிரமமான1தா. களபிரக6&< பாயக6&<
இைடயிF*ள இ!த பழபைகயி, இர5 அறி> Eரகளி தனி பைக8,

<ேராத ெபாறாைம8 சப!தப.&கிறன. கால வேபா1 அ1

உன&< ெதாி8. இ!த இர5 அறிவாளிக* ஒவைர ம,ெறாவ எப பழி
தீ1& ெகா*ள ேபாகிறாக* எபைத ெபா=ேத அ!த ம,ெறா பைகயி
> இ&<.”

இைத& '=ேபா1 மாவ தைரயாி அ!த& கக* ேகாைவபழ ேபால%
சிவ!1வி.டன. அவைடய சாீரேம தீப,றி எாிவ1 ேபா கன= K)கிய1.

ெநபா7& ெகாதி&கிற பைகைம8 <ேராதேம வ!1 எதிேர வ> ெகா5

நி,ப1ேபா அேபா1 களபிர& கய மனனி னிைலயி ேதாறினா
மாவ தைரய.

அவைடய னிைலயி அேபா1 ந5P நைம தவா <ல1 ம1ராபதி
விதக எதிப.டா தாவி பா7!1 கKைத ெநறி1& ெகா=வி5வா

ேபா= மாவயா அLவள> ேகாபமாயி!தா. அ!த அரசைவயி அேபா1

மாவ தைரயைர எதி1 ேபசேவா வாத ெச7யேவா 1ணி!தவக*
யாமிைல.

அவ ேபாதி& ெகா!த 1ற>& ேகால உைட 'ட அ!த ேவைளயி

உைடயாக ேதாறாம அவர1 சாீரேம ேகாபதா கன ப,றி ெகாK!1 வி.5
எாிவ1 ேபா ேதா,றமளித1. ம1ராபதி விதக ேம உ*ள ஆறா% சினைத

1ற> நிைல&< பி: விடயாத அளவி,< அ1 ஆழமான1 எபைத மாவ
தைரயாி கதி!1 அறிய !த1. அறி> பைக 1றவியானாF

நீ)கா1 ேபா&கிற1. அேத சமயதி ம1ராபதிவிதக ப,றி மாவ

தைரய 'றிய சினமி&க வாைதகளி ஊேட 'ட, ‘உனள> நா

உயரயாதப நீ இைணய,ற உயர1&< அறிவிF சா1ாியதிF வள!1

நி,கிறாேய’ - எ= ம1ராபதி விதகைர ேநா&கி ெபறாைமப5 ெதானிேய
லப.ட1. ம1ராபதி விதகாிேம த மதி ஏ,ப.5 அ!த மதிேப
நாளைடவி ஆ,றாைம யாக>, ேகாபமாக>, ெபாறாைமயாக>, மாறி
உெவ5தி&க ேவ5 எ= ெதாி!த1. மாவ தைரய த
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ஏலாைமயாF, அத பி சினதினாFேம கனறா எபைத8 அOமானி&க
!த1. த பைகைய அரசிய, ெப பைகயாக மா,ற> அவரா இயற1.
------------

நிதிலவ -- இர

டா பாக - சிைறேகாட

3. $ல வி%ச

மாவ தைரயாி கதி அவ D!த 1ற>& ேகாலதி,< ஒ சிறி1
ெபாதம,ற ெகாைல ெவறிைய& க5 கய மன உ.பட அ!த

ம!திராேலாசைன& <Kவி இ!த அைனவேம திைக1 ேபானாக*. ‘ைவைய

வளநா.5 ந5P நைம தவா <ல1 ெத பாய ம1ராபதி விதக:&<

இ!த மாவ தைரய&< அப என ஜம பைக இ&க 8’ எப1

அவக6&< ாியவிைல. உடேல கன= எாி8ப அ!த பைக

ெவளிபைடயாக ெதாிவைத& க5தா அவக6&< வியபாக இ!த1.
உ.ப5 கம தைலவகளி ஒவ ம,றவ காதேக ெமல& ேக.டா:

“இ!த& '.டதி பா ெமாழிைய தா7 ெமாழியாக& ெகாட களபிரக*
ம.5தா இ&கலா எ= க!1 ெகா5 ஒ பாவ அறியாத பணி

ெபகைள& 'ட அரச இ)கி!1 1ரதினாேர, அேத அபைடயி பாதா
மாவ தைரய அலவா இ)கி!1 த 1ரதபடேவ5?”
“அ1 எப 8? மாவ தைரய பாயி தா ேபBகிறா. அரசாி
வல1கரேபா அவ&< ெந&கமாக உத>கிறா. இ!த ஆ.சியி அவ தமிழரா,
களபிரரா எ= நா ச!ேதகப5வ1 'ட& <,றமாகி வி5.”
“இ&கலா! ஆனா, உைமைய ெபா7யா&<வத,<% ெசவா&< ம.5ேம
ேபாதா1.”
“நீ)க* எப ேவ5மானாF ெசா& ெகா* 6)க*, அைத ப,றி நா
கவைலபட ேபாவதிைல. ஆனா, ெசவா&< அதிகார உைமகைள
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ெபா7யா&கியிபைத இ!த மாவ தைரயைர ெபா=தம.5 க'டாக&
காகிேறா.”

இLவளவி இ!த இ உ.ப5 கம தைலவக6 த)க6&<* கா1கா1

ைவதா,ேபா தனிேய இரகசியமாக ேபசி& ெகா*வைத அரசேன பா1 விடேவ,
“என அ)ேக நீ)க* ம.5 தனியாக ேபசி& ெகா*கிறீக*? நா அைனவ

கல!1 ேபசேவ இ!த ம!திராேலாசைன& '.ட ஏ,பா5 ெச7யப.பதாக
நா நிைன&கிேற. தனிதனியாக அவரவ&< ேதா=வைத ேபசி&

ெகா*வதானா இ)ேக எேலா ேச!1 ச!தி&க ேவய அவசியேம

இைலேய?” எ= இைர!தா. உ.ப5 கம தைலவகளி ேப%B உடேன

அட)கி வி.ட1. கய மன அரச < மாவ தைரயைர பா1
வினவினா:

“யா இ!த ெதபா ம1ராபதி விதக? அவனா எப மீ5 பாய
<லைத தைழ&க% ெச71 விட8? அவ உயிேரா5 மைற!தி&கிற வைர
பாய <ல அழியா1 எப1 ஏ?”
“கயா? உ:ைடய வினா>&< ஓரள> <றிபாகேவ நா ம=ெமாழி 'ற8.
இ!த ம!திராேலாசைன& '.டதி பலவ,ைற நா ெதளிவாக>,

ெவளிபைடயாக> 'ற யாமபத,காக நீ எைன ெபா=1&

ெகா*ளேவ5. நா எேபா1 எ எதிாிைய& <ைற1 மதிபி5வதிைல.
அ!த ம1ராபதி விதகைன வாளினா ெவல யா1! ஒ இைணய,ற

அறிவாளிைய& ெகாFவத,< இைணய,ற பலசாயா யா1 எபைத
நகிறவ நா. அவைனவிட ெபாிய தி சா1ாிய*ளவைனேயா,

அவைனவிட ெபாிய அரச த!திாிையேயா எதிேர கடாேல அவ அழி!1

வி5வா. ஆனா அ!த நைம தவா <ல1 ம1ராபதி விதகைன விட% சிற!த
திசா1ாியேமா, அரசத!திரேமா உ*ளவக* இ= இ)< யா இைல.”

“நீ)கேள அவைன பழிவா)க> 1&கிறீக*! விய!1 ேபா,ற> ெச7கிறீக*!

ம1ராபதி விதகைன ாி!1ெகா*வ1 அற இ&க.5. இேபா1

உ)கைளேய எனா ாி!1 ெகா*ளயவிைல அகேள!”
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“நா அவைன பழிவா)க 1பத,<& காரணேம அவ:ைடய அறி>தா.
அைத நா <ைறவாக மதிபி.!தா இ!த பழிவா)< எண

<ேராத என&< ஏ,ப.&கா1. அறிவி எைலைய ெதா.5 வி.டவைன

பா1 அதி பி த)கிவி.டவ:&< ஏ,ப5கிற ேகாபதா இ1.”
“நீ)க* ெசாவ1 ஒ= என&< ாியவிைல அகேள!”
“அறிவா ேபாாி.5& ெகாபவகளி பைகைய ஆ8த)களா
ேபாாி5கிறவக* ாி!1 ெகா*வ1 கனதா.”

“நிதானமாக> காரண காாிய)கேளா5 நைட ெப=கிற எ!த ேபாைர8
அரசக* விப யா1. ஒ ேபாாி எதிபவ, எதி&கப5கிறவ இவாி

யாராவ1 ஒவ அழி!தாக ேவ5. இவேம நீ&கிற ேபா எ)கைள

ேபாறவக6&< பிபதிைல.”

“அபயானா நீ8 உைன ேபாறவக6 எைனெயாத அறிவாளியி
<ேராதைதேயா, பைகையேயா ாி!1ெகா*வ1 மிக> சிரமமான1.”
“எதிாியி உடைல அழிபதா நா ெவ= வி5வ1தா ெவ,றி. அ1ேவ ேபாாி
இல.சியைத > ெச71வி5கிற1 எப1 எ:ைடய கதா<.”
“அறிவாளிகளி ேபாாி உட அழி&கப5வேதா அ)க)க* சிைத&கப.5

அவமானப5தப5வேதா ெவ,றிைய நிணயிபதிைல கயா! வாத பலEன

ப5ேபா1தா வாதிபவ:&<& ேகாப வ. விவாத ாி8 இவாி

யா&< த ேகாப வகிறேதா, அவ ேதாவியைடய ெதாட)<கிறா
எப1தா ெபா*.”
“உ)க6&ேக ம1ராபதி விதக ேம ேகாப வகிறேத?”
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“அதனாதா நா அவைன இ: ெவல யவிைல. எேகாப பல ைற
ேதா,றவ:&< வ ேகாப. எ எதிேர, இ!த& ேகாப எ= அ!த ம1ராபதி

விதக:&< வ!1 அவ த ஆதிரதா நிைலத5மா=கிறாேனா அ=
நா ெவறவனாக இேப.”

“ஆகேவ, நா த அ!த -ல வி.சைத அழி&க ேவ5 எகிறீக*...”
“ஆ ஆனா எப அழிப1 எபதி தா நா இவ ேவ=ப5கிேறா.”
“நமா எப8 அழி&க 8!”
“நீ)க* எப அழிRக* எப1 வாதமிைல. அவ எப அழிவா எபேத
ந வாதமாக இ&க ேவ5.”
“ஒLெவாவ வத,< ஏதாவ1 ஒ தைலவிதி இ&< அகேள!”
“ம1ராபதி விதக யாேரா ஏ,ப5திய விதிக6&< தா க.5ப5வதிைல.
விதிகைளேய ஏ,ப5த> க.5ப5த> வல அறி> அவ:&< இ!1
ெதாைல&கிற1.”

“அவ இேபா1 எ)கி&கிறா எ= ெசால !தா ேபா1! ம,றவ,ைற
நா பா1& ெகா*கிேற.”
“எ!த இடதி அவ இபதாக நம&< ெதாி!தாF நா ெதாி!1 ெகா5
ெசயப5வத,<* அவ ேவ= இட மாறிவி5வா. அLவள> Bலபமாக

அகப.5 வி5கிறவனிைல அவ.”

இ!த% சமயதி Dதபய)கர பைடதைலவ ெமல எK!தி!தா. அரச<

மாவ தைரய ஏளனமாக அவைன பாதா. கயமனேனா Dத பய)கர
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பைடதைலவ ஏேதா ெசால ேபாகிறா எ= அவ ப&க ஆவேலா5
திபினா.

“மாமன க.டைளைய ேம,ெகா5 Dதபய)கர பைடயின திேமா'ைர

,=ைகயி.5% ேசாதைன ெச7ேதா. அ)< அ!த பாய <ல தைலவ

கிைட&கவிைல. அரமைன& கள0சிய)க6&< ெநFதவி ெச78 ெபாிய

காராள மாளிைக&< க.5&காவ ைவ1& ககாணி&க
ெதாட)கியி&கிேறா.”

“காராள ெபாிய உபகாாி! அவ இ!த& களபிர ஆ.சி&< மிக> உதவி
வகிறவ. அவைர ேபாறவகைள நீ)க* மிக> ெகா5ைமப5தி
விட&'டா1.”

“இ1ப,றிய த)க6ைடய தி>*ள&<றிைப ஏ,ெகனேவ ந< அறிேவ அரேச!”
எறா Dதபய)கர பைட தைலவ.

“அவி.ட நா* விழாவிேபா1 இ)< திேமா'ாிF சிைறப.டவகைள

இ)ேக ெகா5 வ!1 நி=தினா அவகளிடமி!1 ஏேத: ெதாி!1 ெகா*ள
8மா எ= பா&கலா” எறா அரச<.

“அ1தா, அவகைள% சிதிரவைத ெச71 பா1 'ட எைத8 ெதாி!1ெகா*ள
யவிைலயாேம? நீ)க* ம.5 எப அ!த உைமைய வரவைழ&க
8?” எ= அரச <ைவ பா1& ேக.டா கயமன.
“எனா ஒேவைள அ1 8மானா உன&< நல1தாேன கயா? சாம தான
ேபத தட ைறகளி கைடசி ைறயாகிய தட ைறயி ெதாட)கியதா தா
அவக* பிவாதமாக இ!தாகேளா எனேவா? ம,ற உபாய)கைள&

கைடபி1 நா ய= பா&கிேற. எனா இேபா1 அவகளிடமி!1

ஏேத: ெதாி!1 ெகா*ள!தா களபிரக6&< எதிரான பைக

ேவேராயி&< -லவி.ச எ1 எ= எ)ேக எ= நாேன காேப”
எ= $6ைரதா மாவ தைரய. சிைறப.டவகைள உட அ)ேக

ெகா5 வமா= Dதபய)கரபைட தைலவ:&<& க.டைளயி.டா
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கயமன. உடேன Dதபய)கர பைட தைலவ சிைற& ேகா.ட1&<

விைர!தா. அவ றப.5% ெசற1 பைட நிைலைமக* ப,றி அ)ேக

அம!தி!த நாவைக தாைன தைலவகைள8 ேக.டறிய ,ப.டா
களபிர& கய மன.
-----------

நிதிலவ -- இர

டா பாக - சிைறேகாட

4. காம ம&சாி

சிறி1 ேநரதிேலேய சிைற ப.!த நாவைர8 ஒLெவாவராக அ!த

ம!திராேலாசைன& <Kவினாி  ெகா5வ!1 நி=தினா Dதபய)கர
பைட தைலவ.

த ஒ ேவ)ைக ைய இ% ச)கியி.5 பிைண1 இK1 வவ1
ேபா ெதனவ மாறைன இK1 வ!தாக*. அ51& காபவகைள

பய=1 Dதாகரமான ேதா,றேதா5 திேமா' அற&ேகா.ட1 மல

இK1 வர ப.டா. அவைன ெதாட!1 அகநகாி அவி.டநா* விழாவ=

சிைறப.டவக* வ!தன.

அரச< மாவ தைரய த இ&ைகயி!1 எK!1 சிைறயி!1
ெகா5 வ!1 நி=தியவகைள ெந)கி& '!1 கவனி&கலானா.

ஒLெவாவராக% B,றி% B,றி பாப1 அ)க அ)கமாக அள!ெத5ப1 ேபா
பா1வி.5 மீ5 திபி வ!1, ெதனவ மாற அகிேலேய நிைல1

நி= அவைன ைவதக வா)காம உ,= பா&கலானா அவ.

“இ!த பி*ைளயாடாைன எ)ேக சிைற பிதா7?” எ= மாவ தைரய
Dதபய)கர பைட தைலவைன& ேக.ட>டேன அவ ஒ சிறி1 தய)காம,

“இவைன8 அேதா அ!த ர.5 மலைன8 திேமா' ெபாியகாராள E.5
றி சிைறபிேதா” எ= ம=ெமாழி 'றினா.
ேமF சில விநாக* ெதனவ மாறனி கைதேய ஏேதா வசிய

ெச7வத,< பா&கிறவேபா இைமயாம பா1& ெகா5 நிறா மாவ
தைரய.
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பி நிதானமாக தைடய பாத& <ற5க* ஒLெவா ைற அ ெபய!1

ைவ&< ேபா1 நைட&< தாளமி5வ1 ேபா ஒ&க நட!1 கய மனனி
அேக ெச= 'றலானா:

“இ!த நாவாி இேதா ேதா அ)கி அணி!தி&கிறாேன; இவனிட தா

சாதிாிைக இல&கண1&< ெபா!திய சாயக* உ*ளன. இவகளி இவ

அரச மரைப% ேச!தவனாக இபாேனா எப1 எ ஐயபா5 ஆ<...”

“ஆ எ ச!ேதக அ1தா! இ!த அரமைனயி பழைமயான ஓவிய மாடதி
உ*ள பல பாய இளவரசகளி ஓவிய)க* எப இ&கிறனேவா

அபேய இவ ேதா,ற இ&கிற1. இவைன% சிறி1 தாமதியாம சிர%ேசத

ெச7தா என மாவ தைர8ேர?”

“'டேவ 'டா1! ஆதிரப.5& காாியைத& ெக51விடாேத கயா!

‘ைக&காைடைய வி.5& கா.5& காைடகைள பி&க ேவ5’ எ= ஒ

பழெமாழி உ5. இவைன ைவ1 இவேனா5 ேச!தவகைள8 இவைன

ேபா= இய)<கிறவகைள8 ஒLெவாவராக பி&க ேவ5.”

“ஆ, அ!த ெதபா ம1ராபதி விதக உ.பட அைனவைர8 பி&க
ேவ5.”
“அவசரபடாேத கயா! காைடகைளதா வைலயி பி&கலா, சி)க)கைள
வைலயி பி&க யா1.”
“நைம தவா <ல1& கிழ% சி)க அLவள> Bலபமாக உன&<& கிைட1
விடா1.” - இைத% ெசாF ேபா1 மாவ தைரயாி <ர சலனமிலாத

உ=தி8ட இ!த1. அவக* பாயி ேபசி& ெகா!தாக*. பதினாற

ேவ)ைக வாிைய இ% ச)கியா பிைண1 நி=திய1 ேபா
ெதனவ மாற சீ,ற கனF விழிகேளா5 நி= ெகா!தா.
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திNெர= Dதபய)கர பைட தைலவைன ேநா&கி “அ!த ேதா அ)கிைய&
கிழிெதறி! சிைற ப.பவ:&< அ)கி என ேக5” எபதாக இ ழ)<

<ர இைர!தா கயமன.

அ!த& கா.5 ேவ)ைகைய ெந)கேவ பயமாயி!தாF அத ைகக6,

காக6 ச)கியா பிணி&கப.பைத உ=தி ெச71 ெகாடதா நீ)கிய
பயேதா5 அ)ேக ெந)கி த வாளா அ)கிைய அக,றினா Dதபய)கர
பைடதைலவ. அ)கி கீேழ விK!தேபா1 அ!த Eரனி பர!த மாபி வா*

ச,ேற அள>&< மீறி பதி!1 வி.டதா <=&ேக ஒ ெச)ேகா5 இKத1 ேபா

இரத& கீற ெதாி!த1.

இர5 தின)களாக உணாததா தள!தி!த ெதனவ மாற:&<& கக*
இ.& ெகா5 வ!தன. ந5மாபி இரத& கீறF, காகளிF, ைககளிF

இ% ச)கிகளி கனமாக அவைன ெந5ேநர நி,கவிடாம ெச7தேதா5
தைலைய% B,றி&ெகா5 வ!த1.

அ!த நிைலயி அரசனேக நிறி!த மாவ தைரய கீேழ நிறி!த

ெதனவ மாறனிட ஏேதா காணாதைத& க5வி.டைத ேபா= விைர!1
வ!தா. அவ அவனேக வ!1 அவ:ைடய வல1 ேதாளி ேம,ப<தியி

ெபாநிற% சமதி திைரயி.ட1 ேபா அழகாக ெதாி!த அ!த% ச)<

இல%சிைனைய ெதாட யற ேபா1 க5)ேகாப1ட அவைர ேமாதி கீேழ

த*ளி வி5கிறவ ேபா அவ ேம பா7!தா ெதனவமாற. ஆதிரமைட!த

மாவ தைரய வல1 Sைய மட&கி அவ ந5மாபி ஒ <1&

<தினா. ஒ 1றவியி கர இப இபி, ெச7த1ேபா இ&< எ=
அவ கனவிF எதி பா&கவிைல. ஏ,ெகனேவ தள!தி!த ெதனவ

மாற, மாவ தைரயாி இ& கர தா&<தைல8 ெபா=&க யாம

நிைனவிழ!1 கீேழ விKவ1ேபா த*ளானா. பிர&ைஞ தவறிய1. அLவளவி

அவ கீேழ விK!1 விடாம யாேரா அவைன தா)<வைத அவேன உண!தா.
அத,< ேம எைத8 உணர அவ:&< நிைனவிைல.
*****

ெதனவ மாற:&< ம=ப விழி வ!தேபா1 ததைல Bகமான ப.5

ெமைதயி சிெலற உண>, வாசைனக6 ெதாிய% சயனிதிபைத அறிய

!த1. யாைடய ெவபமான -%B&கா,ேறா அவ கதேக B.ட1.

மைக D&களி கிற)க ைவ&< வாசைனைய8, அேத மைக தரேக
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-%B வி.5% சீ= ஒ நாகசபதி $டான உயிைப8 ஒ)ேக ேச1
உணவ1 ேபாற நிைலயி அேபா1 அவ இ!தா.

க விழி1 பாத>ட '%சதா 1T&<,= எழ யற அவைன அ!த

D)கர எKவத,< விடவிைல. ‘அ!த ேபரழகி யா? தா எப அவ* மயி
தைல ைவ1 ப5தி&க ேந!த1? த உடைல பிணிதி!த ச)கிக*
எ)ேக?’ எபெதலா அைலயைலயா7 அவ மனதி வினா&களாக எK!தன.
அ!த ெபணி ெசKைமயான உட,க.5, அட!த வ, 1=1=ெவற

கக*, மைற&காம அழைக உதறி& காபிபன ேபாற அ)க)க*, ெபாிதாக

!த அளகபார யா> ேச!1 அவைள& களபிரயினதின* எ= அவ

ாி!1 ெகா*ள 1ைண ெச7தன. அவ6ைடய ெசKைமயான வைள ஒ&<

ைககைள வில&கி த*ளிவி.5 அவ 1*ளி எK!தி!தா. எK!த ேவகதி

விலகி நி=ெகா5 அவ அவைள ேநா&கி& ேக*வி& கைணகைள
ெதா5தா:

“ெபேண, நீ யா? சிைற&ேகா.டதி!1 நா இ)ேக எப வ!ேத?

யாைடய க.டைளயி ேபாி நீ இ!த பணிவிைடகைள எலா இ)< என&<%
ெச7 கிறா7?”

இ!த& ேக*விகைளெயலா ேக.ட பி த ஒகண வாயா ம=ெமாழி

எ1> 'றாம அவைன விK)கி வி5வ1ேபா பா1 நைகதா* அவ*. அ!த&

கக6, அ!த னைக8, <தி Dத1 ேபாற அ!த% ெசLவிதK, உைற

ெநகி!த ெபாEைண ேபாற அ!த உடF எதிப5ேவாைர மய&கி ஆ.

ப51வத,ெகேற பைட&கப.டைவ ேபா!தன. அவ:ைடய ேக*விக6&<

ம=ெமாழி 'றாதேதா5 த:ைடய வசீகர எ: ம1வினா அவ:*

ெவறிேய,ற ய=, அவ மனைதேய ஒ ேக*வியாக வைள&க யறா*.

அவ* விழிகளா அவ:ைடய உ=தியான உண>கைள% B.ட ய=

ெகாேட அைழப1 ேபாற சிாி, சிாிப1 ேபாற அைழமாக ேநா&<

அவைள மீ5 அவ:ைடய இழ&க& <ர நிைன>லகி,< ெகாண!த1.

“ெபேண, நீ யா? ெவ.க '%சமிலாம ெவ= இ%ைச ம.5ேம உைடய
த, ெபைண நா இேபா1தா பா&கிேற.”
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“ெவ.க '%ச எலா ெவ= ேபாைவக*! எ ேபாற அழகி
அரசிக6&< அைவ ேதைவ இைல!”
அவ* <ர இனிைமயாக இ!தாF களபிர ேபB தமிழி திராத

மழைலதைம அதி இபைத ெதனவ மாற கடா. அவ:&<&

ேகாப -டாF அைத அட&கி&ெகா5 -

“அமா, அழகி அரசிேய! உ ெபய என எ= நா அறியலாமா?”
“காம ம0சாி.”
“உைன ெபா=தவைர ,றிF ெபாதமான ெபயதா. உனிட காம

ம.5தா ஒ= ேச!1 இைண!தி&கிற1. ெபைண நா தாயாக

பாதி&கிேற. இ=தா த தலாக ெவ= காமமாக பா&கிேற.”
“ஒ தமிழதா இப ப0சைணயிF ேவதா!த ேபச 8!”
“ஒ களபிர ெபதா இப பி ெதாியாதவனிடேம பாத ம=கண
ப0சைணைய ப,றி ேபச 8...”
இத,< ம=ெமாழி 'றாம எK!1 அவனேக ஒவிய நடப1ேபா நட!1 வ!1
தKவி&ெகா*வ1 ேபா ெந)கிய அவைள அேக ெந)கவிடாம த5தா
அவ:

“ெபேண! எைன நீ மிக எளிைமயாக ஏமா,றிவிட யா1. நா

ேகாநகர)களி மி1வான Bபாவ)கைள உைடய ெமைமயான மனதின
இைல. கா.5 மனித. அழ<, வசீகர, மய&க ேபாற ெமய

உண%சிகளா எைன வசப5தி ஒ,றறிய உ)க* அரசேரா, ம,றவகேளா

உனிட எைன வி.!தாகளானா அவக6&காக நா பாிதாபபடேவ
ெச7ேவ.”
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“வைம8 அழ< உ*ள ஆ மக ெபணிட அ ெச7யேவ5ேம தவிர,
பாிதாபப.5& ெகா &க&'டா1.”
“அ எப1 தானாக ெநகிவ1! அ1 வ!1 யாாிட ெச7யப5வ1 அல.”
மீ5 அ!த& ெகாகிற காம விழிக* அவைன% B.ட யறன. அவ

அவைள பய=தினா:

“ெபேண! நா மிக> ெபாலாதவ. த இதிF*ள சதி என எ=
எனிட ெசா இலா வி.டா நீ எனிட இ!1 உயி தப யா1.”
-----------

நிதிலவ -- இர

டா பாக - சிைறேகாட

5. ஒ% சாகஸ

ெதனவ மாற 'றியைத& ேக.5 அ!த ேவ விழியா* எ!த விததிF

அ0சியதாக ெதாியவிைல. நிதானமாக அவ* அவ:&< ம=ெமாழி 'றினா*:
“யா யாாிடமி!1 உயி தபயா1 எப1 ேபாக ேபாக ெதாி8...”
“ஆைய பா1 ெப.ைட Dைன சீ=கிற1!”
“சிைறப.டவக* சிைறப5தியவகைள பா1 உயி தப யா1 எ=
பய=தினா சீறாம பி சிாி&கவா ெச7வாக*?”
“Eரகைள& காம&கிழதிய த)க* ேதா*களிேல சிைறப5தி விடலா எ=
களபிரக* நிைனதா அ1 ேபதைம.”
தன&< இைணய,ற அழ<% ெச&<, உட வள உ*ள ஒ 8வதி, கRரமான

ஆடவ ஒவனா அல.சியப5தப.ட ஆ,றாைம& ேகாபதி எப%
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சீ=வாேளா அப% சீறினா* அவ*. அேபா1 அவ தைன& ைகைய பி1

இK1 அைற!தி!தா'ட அவ6&<& ேகாப வ!தி&கா1; ேகாபேம அ!த

விநாவைர அவ அப தைன& ைகைய பி1 இK1'ட அைறய
,படவிைலேய எபதனா தா! ‘ஏ ர.5 ஆ மகேன! தய> ெச71

எைன ெபணாக ஏ,=& ெகா*ளமா.டாயா? எைன ஏ இப அல.சிய
ெச7கிறா7? நீ அட&கி ஆள& 'ட நா த<திய,றவளா?’ எ= இைற0சி இரப1
ேபா ஒ கண, உடேன மாறிய மன நிைலயி அ8ட நாக சீ=வ1ேபா
ஒ கண, மாறி மாறி பா&< பாைவகைள உைடயவளாக தவிதா* அவ*.
‘நீ எைன ஒ ேபைத ெபணாக ஒ& ெகா5 உைடய ைககளா வைத
ெச7தா'ட நா உ அைமயாகி வி5ேவ’ எப1 அவ* தாபமாக அவ

எதிேர நிற1. அ!த தாபைத அவ அ)கீகாி&கவிைல எபேத அவ*

சீ,றமாக இ!த1. அவ அல.சியமாக அவைள ேநா&கி& 'றலானா:

“என&< ெதாி8 ெபேண! ேபயி கைத ேபா ெகாய கைத உைடய
உ)க* அரச < மாவ தைரயாி ஏ,பாடாகதா இ&< இ1. ஆைண

ெபணா மய&கி வசப5த ேவ5. ெபைண ஆணா மய&கி வசப5த

ேவ5 எற ெவளிபைடயான அள>கைள ைவ1 யாவ,ைற8
தி.டமி5கிறா அவ.”

“அLவள>&< அவ சி=பி*ைளதனமான அரச த!திாி இைல ஐயா வாப Eரேர!
ெபகளா வசப5தி மய&க யாத ஆக6, ஆகளா வசப5தி

மய&க யாத ெபக6 அDவமாக இ!த உலகி இபா க* எப1 மாவ
தைரய&< ெதாி!தி&<!”

“ெதாி!தா இப நட!தி&கா1.”
“எப நடதபட ேவ5 எபைத% சிைறப.பவக* > ெச7ய
வா7பிைல; பாவ.”
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“பாவ எ= நீ எனிட பாிதாப கா.ட ேவயதிைல ெபேண! பாய
நா.5 Eரக* ெபகளி பாிவி உயி வாழ விவதிைல! அவக* மன

உ=தி பைடதவக*.”

“உைமதா க மன பைடதவக6&< யாைடய பாி> ேதைவபடா1.”
இைத% ெசாFேபா1 அவ* <ர அளவ,ற தாப, தாக, தவிேம

ஒதன.

அ5த கண அவ ,றிF எதிபாராதவிதமாக திNெர= இ!தா,

ேபா!1 அவ* விBபி விBபி அழ ெதாட)கினா*. ெதனவ மாற

எதிபா&க விைல. ெபணிட இர5 விதமான பைட&கல)க* இ&கிறன.

ஒ= னைக, ம,ெறா= கணி. ஓ அழகிய ெப இ!த இர5
பைட&கல)களாF ெவ,றி அைடய 8. ஒறினா தவறிவி.டா

ம,ெறாறினா உ=தியாக ெவ,றி கிைட&<. ெதனவ மாற அவ6ைடய

னைக எற பைட&கலனா தா&கப.ட ேபா1 உ=தியாக இ!1 எதி1

அவைள ேதா,க% ெச7தி!தா. த ேதாவிைய ாி!1ெகா5 இேபா1

இ!த இரடாவ1 வைக ேபாைர ெதாட)கியி!தா* அவ*. ‘சில சமய

னைககளா ெவல யாத கமன பைடதவகைள ெபக*

கணிாினா ெவ=வி5வாக*’ எ= பலைற ேக*விப.!தைத

நிைன1 த விஷயதிF இேபா1 அப நட!1விடாம இ&க ேவ5ேம
எ= எணி மனைத திடப5தி& ெகாடா அவ.

அரச த!திர& காாிய)கைள% சாம, தான, ேபத, தட ைறகளா சாதி1&

ெகா*வ1 எலா அரசமரபிF வழ&கதா. ேசர, ேசாழ, பாய மரபிேலா,
ெத தமிநா.5& <=நில மனகளிைடயிேலேயா ெபகளி அழைக
பயப5தி% சாதி&கப5 அரச த!திர சாதைனக* மிக> ெகளரவமாக

மதி&கப5வ1 கிைட யா1. ஆனா, களபிரக* இதிF தர&<ைறவாக இற)கி

யிபதாக ெபாியவ ம1ராபதி விதக ேபாறவக* அ&க ெசா

வ!தைத இேபா1 ெதனவ மாற த ெசா!த அOபவதிேலேய கடா.
“'ைமயான வா*களி காாியைத ெமைமயான D&களா சாதி&கயா1!
D&கைள& ெகா5 வா*களி காாியைத% சாதிப1 வா*கைள அவமான
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ப51வத,<% சம” - எ= ெபாியவ ம1ராபதி விதக அ&க ெசாவ1

உ5. அைத இேபா1 மீ5 நிைன> '!தா ெதனவ மாற. நீட
நா.களாக& களபிரகளி வா*க* ைன மK)கி ேபா7 வி.டதாேலா

எனேவா வா*கைள பயப5த ேவய காாிய)க6&< மலகைள

பயப5தி& ெகா!தாக* அவக*. ெதனவ மாற காம ம0சாி எற

ெவறிU.5 அழ<& கPல1&<  மிக> விழிபாக இ!தா. ெபகளி

அரச த!திர எப1 மலகளா எK ேகா.ைட% Bவைர ேபாற1. அ!த%

Bவ எ)ேக சாி!1 விK, எேபா1 சாி!1 விK, எத,<  சாி!1 விK

எபைத ஒ=  '.ேய ெசால யா1 எ= அவ நிைன1&

ெகா!தேபாேத, அ!த நிைனைவ நி"பிப1 ேபாற ஒ காாியைத& காம

ம0சாி ெச7தா*. தனா எ!த வைகயிF ெவல யாத அவ ஆைம&<
னா அவ6ைடய மல&ேகா.ைடயி ெமய த!திர% Bவக*

ெபாலெபாலெவ= சாி!தன! “ஐயா! B!தர வாபேர! தைய'!1 நீ)க*

இ)கி!1 உடேன எபயாவ1 ெவளிேயறிவி5வ1 நல1. இலா வி.டா

நாைள&<% $ாிேயாதயதி,<* உ)கைள% சிர% ேசத ெச71 வி5வதாக ஏ,பா5
ஆகியி&கிற1. அப நீ)க* எெனன இரகசிய)கைள ஒ,றறிய 8ேமா

அவ,ைற எலா அறிவத,கான சாகஸ)கைள ாிவத,ேக நா வ!ேத. நீ)க*

எேம கைண கா.ட விைல எறாF, நா எ கடைம தவறியாவ1 உ)க*

ேம கைண கா.5கிேற. உ)க* ேம - என காரணேமா ெசால

ெதாியவிைல; எமன பி1 பித1 ேபா அைமபட ெதாட)கி வி.ட1”
எ= கணீ கபைல8மாக மறாய அவ* விழிகளி - கபாவதி எ!த

அள> கபட இ&கிற1 எபைத& '!1 கவனி&கலானா ெதனவ மாற.
இப அவ* ஒேரயயாக% சரணாகதி அைடவ1 ேபா தனிட மறா5வ1
'ட ஒ சாகஸேமா எ= பய!தா அவ. ‘ப0சைணயி ேவதா!த ேபB

தமிழ’ எ= தாப ெபா=&க யாம அழ< திமிேரா5 உண%சி

ெவறிேயா5 தைன எ5ெதறி!1 ேபசியவளா திNெர= இப த:ைடய

அரகைள எலா தாேன சிைத1& ெகா5 எதிப.5% சரணாகதியாகிறா*
எ= நிைனத ேபா1 நவத,< அைமயாக> இ!த1. நபாமF இ&க

யவிைல.

இ!த இர5ெக.ட மனநிைலயி நாகாிக)கைள அதிக பழகாத அவ:ைடய
நா.5ற1 மனபாைம அவைன& காபா,றிய1. அ!த நா.5ற1

பிவாத அவைன அவ6&<  அ!த நிைலயிF இளகி விடாம த5த1. த

மாபி Dதபய)கர பைட தைலவனி வா* இேலசாக& கீறியி!த காய1&<
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அவ* ைகக*தா ம!தி.&க ேவ5 எ= ாி!த1 மன1&<*

அத,காக நறி8ண> Bர!தாF 'ட அவளிட அதிக ேபசவிைல அவ.
“உ:ைடய கைண&< நறி ெபேண! ஆனாF உைன நியமிதவக6&<

நீ 1ேராக ெச7வ1 என&< பி&கவிைல. காமம0சாி! ெபகளி உதவிேயா5
தபி ஓட நா விப மா.ேட எப1 உன&< ாி!தி!தா நீ இப
எனிட ேபசியி&க மா.டா7”

“இ&கலா. ஆனா, இ!த இடதி இேபா1 எைன தவிர உ)க6&<

ேவெறவ உதவ மா.டாக*. ேநேர Dதபய)கர பைட Eரகேளா5 நாைள

ெபாK1 லவத,<  ெகாைல&கள1&< ேபாவ1தா இனி உ)க* விதி.”
“எ தைலவிதிைய மா,=வத,காக ம.5தா ஆடவ உைன
பைடதிபதாக நீ நிைன&கிறா7 ேபாF.”
அவ* ம=ெமாழி 'றவிைல. நைட பிண ேபா அவைன திபி திபி

பாதபேய தளநைட நட!1 பயேதா5 அ!த& 'டதி!1 அவ*

ெவளிேயறி% ெசவைத அவ பா1& ெகா!த ேபாேத இேனா வாயி
வழியாக Dத பய)கரபைட Eரகளி '.ட ஒ= திதிெவ= உ*ேள

Oைழ!1 மீ5 அவ:ைடய ைககைள8 காகைள8 ச)கியா பிைண&க
ெதாட)கிய1.
-----------
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6. )லவக* ெபா,-

ம!திராேலாசைன& <Kவின ேபசித பி வட&ேக களபிர ேதசதி!1
வ!தி!த நாைல!1 பாெமாழி& கவிக* அரசைன& க5 பாிசி ெபற&

காதி!தாக*. களபிர ஆ.சியி அைமப.ட பி அரசைவயி பா
ெமாழி& கவிஞக6&<, லவக6&< இ!த ெசவா&<, தமி&

கவிஞக6&<, தமி லவக6&< இலாம, ேபாயி!த1. லவக*

பரபைரயாக% ச!தி&க> Vகைள அர)ேக,ற> இ!த தமி% ச)கதி
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கெப,ற க.ட)கைள யாைனக* க.5மிடமாக>, <திைரக* க.5மிடமாக>

பயப5த ெதாட)கி யி!தாக* களபிரக*.

ம!திராேலாசைன& '.ட வி ெதனவ மாற த நிைனவிழ!1 மய)கி
விK!த>டேன அவைன ஒ,றறிய& காமம0சாியிட வி.டபி ம,ற -வ

மீ5 சிைற& ேகா.ட1&ேக அ:பப.5 வி.டாக*. எைலகளி பைட

பலைத ெப&கி ைவதி&< மா= மீ5 நாவைக தாைன
தைலவகைள8 கயமன ேக.5& ெகாடா. அLவளவி

ம!திராேலாசைன& <Kவின கைல!தன. சிைற ப.!த நாவாி ெதனவ

மாறைன ப,றி ம.5ேம கய மன:&<, மாவ தைரய&< அதிகமான

பய ஏ,ப.!த1.

“நாைள ெபாK1 வி!தா அவைன% சிர%ேசத ெச7ய ேபாகிேறா.

அத,<*ேள அவைன மய&கிவசப5தி அவனிட இ!1 அறிய ேவயவ,ைற
அறிய ேவ5” எபதாக& காமம0சாியிட க.டைளயி5மா= Dதபய)கர

பைட தைலவனிட கய மன 'றியேபா1 அரச< மாவ தைரய
<=&கி.டா:

“அப% ெசாலாேத கயா! இவைன உடேன ெகா= அழி1வி5வதா

நம&< பய இைல. நா ேப உனிட ெசாய1ேபா கிைடத

பறைவைய ைவ1 தபிவி.ட பறைவகைள பி&க ேவ5.”

“பி&கலா! ஆனா காமம0சாிையப,றி என&< நறாக ெதாி8! நீ)க*

கால&ெக5 ைவ1 1ாித ப5தினா அறி அவ6ைடய சாகஸ விைர!1
பய படா1. ஆகேவ, அவளிட நாைள ைவகைறயிேலேய நமிட

சிைறப.&< இ!த பாய <ல இைளஞ சிர%ேசத ெச7யப5வா
எ= 'றினா தா நல1” எறா கய.

“'றேவயவ,ைற எலா காமம0சாியிட மிக> த!திரமாக&

'றியி&கிேற. பாய மரபி உ=1ைணயானவகளி இவ ஏேதா ஒ

விததி மிக மிக இறியைமயாதவனாக இ&க ேவ5. இேத ச)< திைர

உ*ள ஒவைனப,றி மிக> ச!ேதகப.5 ெபா சமய சில ஆ5க6&<
 கKேவ,றியி&கிேறா. என&< அ1 இ: மற!1 ேபா7விட விைல.

26

இேபா1 இவைன8 அப& ெகா= வி5வத -ல மிக பலவ,ைற
அறிய>, காண> ேந வா7&கைள நா இழ!1 வி5ேவா.”

“யக6&< விாித வைலயி ெதாி!ேதா ெதாியாமேலா ஒ ேவ)ைக
சி&கியி&கிற1 எகிறீ! இைலயா?”

“ெபாதமான உவைமைய% ெசாகிறா7 அரேச! இவ ஒ ேவ)ைகேய தா.

உ:ைடய சாகஸ& காாிைக காமம0சாி இவைன மய&கி இவனிடமி!1 எைத8
ெதாி!1 ெகா*வத,< பதி அவைள இவ மய&கி அவளிடமி!1 இவ

எலாவ,ைற8 ெதாி!1 ெகா5 விடாம இ&கேவ5ேம எப1தா எ
கவைல கயா!”

“உ)க* ச!ேதக Eணான1! விலாF, வாளாF ெவல யாதவகைள
பலைற அவ* விழி பாைவேய ெவ= த!தி&கிற1 அரச <ேவ!”
ேபசி&ெகாேட அவக* பாெமாழி லவக* கய மனைன எதிபா1&
காதி!த ெகாF மடபதி,< வ!1 ேச!தி!தன. லவக* எK!1 நி=

அரசைன வாதி வரேவ,றன. அரச கைள1 வ!திபைத அறி!1 அவ

மன& <றி உண!த லவக* அவைன மகிவி&க& கதின. அரச<

லவகைள எலா மிகமிக ஏளனமாக> அல.சியமாக> ஏறி.5 பாதா.

அரச <வி ெசவா&ைக அறி!த லவக* அவைர8 வா7நிைறய வாதின.
அரச< மாவ திைரய உ*6ற நைக1& ெகாடா. இ!த லவகளி

பல உைமைய ப,றி& கவைலபடாம அரச மன மகிழ ேவ5

எபத,காக இலாதைத8, ெபாலாதைத8 ைன!1 'றி அரசனிட பாிசி

ெப,=&ெகா5 ேபாவ1 ஒைறேய ேநா&கமாக& ெகா5 அைலவதா மாவ
தைரய&< இவக* ேம எைற&< மதி எ1> இைல. இ=

அபேய நட!த1. த லவேர சி)கார% Bைவ நிைற!த க,பைன ஒைற

ைன!1 பானா.

“கய மனேன! அழகிய ெபக* ஆகிய நா)க* உைன நிைன1 உகி&
கைத பறிெகா51& ைகவைளக* ேசா!ததா நாமாட& 'ட நகர

ெத&களி இ சிறகிF <விய <வியலாக ெபா வைளக* ேக.பார,=&
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<வி!1 வி.டன. வைளயிழ!1 ைகேசா!த ெபக* உைன ேத அைல!1
ெகா&கிேறா” எ= அத வமா= பானா அவ:
“ெதம)கி இசிற< ெபானிெனாளி

ெதாநிைற!1 <வி!தி!த நாமாட

தம!தி, 'டநக ஆரண)கா
அ7யா கயழகா அறிவாழி

தி>ேவ திேதாளா7 வமி&கா7!

தீநிைன& '5மிப வமி&கா7

வநாளா7 நீதநாளா7 திநாளா7

வைளயிழ!1 ெதெவலா அைலகிேறா”

ேம,கட ெபாளைம!த பா ெமாழி& கவிைதைய த, லவ பா த1,
மாவ தைரய அட&க யாம வா7 வி.5% சிாி1 வி.டா. அவைடய

ஏளன இயைப மீறி இபைத அரச கவனிதா.

“ஐேயா, பாவ அLவள> ெபகைள8 இ)ேக அைழ1 வ!1 ந கய
மனைன& காபி1 வி.5 ெத&களி ேதக6, யாைனக6, <திைரக6
ேபாவத,< இடமிலாதப வைளக* <வி!1 விடாதவா= த5தி&கலாேம!”
எ= தைரய ஏளன ெச7தத,< ஒ லவ ம=ெமாழி 'றலானா:

“ெம7யாகேவ வைளக* அப& கழ= <வியா1! இெதலா ஒவைக&
க,பைன அதிசேயா&தி. உய> நவி,சி எபாக* உ)க* தமிழி.”
“நீ)க* எலா இபேய க,பைனைய ைன!1 த*ளி&

ெகா!தீகளானா இ!த& களபிர ேபரரசி Eர'ட ஒநா*
க,பைனயாக ேபா7 வி5.”

எ!த ஒ மகி%சிைய எதிபா1 அரச < தைடய <"ரமான இயைப

வி51% சிாி&க ெதாட)கியி&கிறா எபைத& கய சி!திதா. அரச

<>&< பய!தபேய இரடாவ1 லவ, கய மன நாமாட& 'ட

Eதியி உலா ேபா<ேபா1, ேபைத, ெப1ைப, அாிைவ, ெதாிைவ, ம)ைக,
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மட!ைத, ேபாிள ெப ஆகிய ஏK பவ மகளி மய&க,= ைமயலானைத

ப,றிய உலா& கவிைதைய பாடலானா:

“இ!த ஏK பவ மகளி பல V= ஆ5களாக அரசக* ெதவி வேபா1
ம.5தா ைமய ெகா*6கிறாக*! இ!த ம1ைர மாநகர பாய

ேபரரசி தைலநகராக இ!தேபா1 பாய மனைன க!1 பாய

லவக6 இபதா ஒ பாவ அறியாத ஏK பவ மகளிைர வ&<

இK1 பாயிபாக*. இ= ந கயமன உலா ேபா< ேபா1 இ!த

ஏK பவ மகளிதா ைமய ெகா*கிறாக*. நாைள& கயமனனி மக

உலா% ெசறாF இவக* தா மய)க ேவ5. இவக6&< உ)க6&<

ேவ= ேவைலேய இைலயா?” எ= இரடாவ1 லவைர8 ஏளன ெச7தா

அரச<. ஒ நிைலைம&< ேம அவ தைனேய ஏளன ெச7கிறாேரா எ= 'ட

அரச உ*6ற உணர தைலப.டா.

அ)< அேபா1 யாேம எதிபாராதவிதமாக& காம ம0சாி, மா நட!1

வவ1ேபா நனைட பயி=, ெகாF மடபதி,<* வ!தா*. உடேன

அரச: மாவ தைரய பரபரபைட!தன. அவைள பி ெதாட!1

Dதபய)கர பைட தைலவ: அ)< வ!தா. லவகைள8 ைவ1&ெகா5

காம ம0சாியிட தா விசாாிதறிய ேவயைத எப விசாாிப1 எ=
கய தய)கினா. அரச < அப தய)காம ேக.5வி.டா:
“உனிட ஒபைடத காாிய என ஆயி,=? ெவ,றிதாேன?”

“இைல. அ!த ர.5 ஆடவைன எ!த நளினமான உண>களாF வசப5த
யவிைல. இ=தியி நா அவனிடமி!1 உயி தவேத அபா5

ஆகிவி5ேமா எற பயதி ஒ கணி நாடக ஆட ேவயி!த1. அ!த

இ=தி நாடகதி ம.5ேம நா அவைன ெவ= தபிேன. மாமன&<

1ேராக ெச71 அவ ேமF*ள பிாியதா அவைன தபி% ெசல வி5வத,<
உத>வ1 ேபா ந1தா நாேன அவனா என&< அபாய விைளயாம
பிைழேத!”

கய ஏேதா ச!ேதக1ட அவைள& '!1 ேநா&கினா.
-----------
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7. விரதியி விைள.த ந/ைம

கய மனனி பாைவயி கைண8 நிதான வறபைத&

காமம0சாி8 <றி பா ாி!1 ெகாடா*. அவ தைன நபவிைல எப1

அவ6&< ெதாி!த1.

“ெசா!த வன&கைள% சாகஸமா&கி ஒபைடத காாியைத ெவ,றிெபற%
ெச7யாத த களபிர ெபைண இேபா1 தா நா ச!தி&கிேற” எறா அரச.

அவேனா5 அரச < மாவ தைரய ேச!1 ெகாடா:
“ெப சபல)களி வவ எபைத நீ8 நி"பி1 வி.டா7 காமம0சாி!

த:ைடய சபல)கைளேய அட&கி ெவ,றி ெகா*ள யாதவளா பிறைர ெவ,றி
ெகா*ள யா1தா.”

“இதி சபல)கைள ப,றிய ேப%B&ேக இடமிைல ஐயா! நீ)க* Eணாக எ ேம

பழி Bம1கிறீக*. நா: எனா !தவைர ய=தா பாேத. எதிராளி

உண%சிகளா ெவல யாதவனாக இ&<ேபா1 நா எதைகய சாகஸ
ாி!தாF பயனிைல” - எ= காமம0சாி 'றிய வாைதகைள8 மாவ

தைரய ஏ,கவிைல. அவ 'றினா:

“மய&க ேவயவளாகிய நீேய மய)கியிபா7. அதனாதா உனா

காாியைத% சாதி&க ய விைல! ெபகளிட*ள தவி&க யாத ேநா7 இ1.

அழகிய ஆபி*ைளகளிட ஒ,றறிய இவகைள நபி அ:பினா அ!த ஆ
பி*ைளகளிட இவகேள வயமிழ!1 மய)கி ேபாகிறாக*.”

காமம0சாி இத,< ம=ெமாழி 'றவிைல. அவளேக நி=ெகா!த Dத

பய)கர பைட தைலவ, அரசாி ேகாபேமா, மாவ தைரயாி ேகாபேமா

த ேமேலேய திபிவிட& 'டாேத எற கவைல8ட:
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ென%சாி&ைக8ட: அரச&< நல பி*ைளயாக ேவ5ெமற எணதி
இ!தா.

“ஐயா! அ!த ேதா அ)கி அணி!த இைளஞைன ம=ப8 சிைறயி

அைட1 வி.ேட” - எ= மாவ தைரயைர ேநா&கி% ெசானா அவ.
மாவ தைரயேரா, கய மனேனா அேபாதி!த மன நிைலயி இ!த%

ெசா,கைள& காதி வா)கியதாகேவ காபி1& ெகா*ளவிைல. காம

ம0சாியா ஒ,றறிய யாம, ேபா7வி.ட1 எபேத அவக6ைடய வதமாக
இ!த1.

“நீ ேபாகலா! இனிேம இப& காாிய)களி உைன8 நபயா1” - எ=
கய மன 'றிய ேபா1 காமம0சாி அ!த& <ர ேவ,=ைம கடா*.

வழ&கமாக இப& காாிய)களி வி ெபா ஆர, 1, மணி8,
இரதின ைவ1 பாிB ெகா5&< அரச, இ= தைன ெவ= ைகயளாக

அ:வேதா5 ம.5மிறி% ச!ேதக1&< உாியவளாக> க1வைத ாி!1

ெகாடா*. அவ6*ேள ெபைம சீறிய1. பதினாற ேவ)ைக ேபாற அ!த

பாய<ல வாபைன ெவ,றி ெகா*ள யாத ஏமா,றதா ஏ,ெகனேவ

11& ெகா!த அவ* மனைத அரச:, மாவ தைரய இேபா1

இ: அதிகமாக% ேசாதைன ெச7தி!தன.

‘அவனிடமி!1 நா தவத,காக அவைன தப வி5வ1ேபா ேபசிேன’

எ= தா 'றியைத அரச இரசி&கவிைல எ= அவ6&ேக ாி!த1. அ!த
வாைதகைள& 'றியேபா1தா கய மன:&< த ேம க5ைமயான
ச!ேதக -ட1 எபைத8 அவ* உண! தி!தா*. அரச:, மாவ

தைரய நட!1 ெகா டதி!1 அவ*மன விர&தியி எைல&<

ேபாயி!த1. ைறகைள8, சபிரதாய)கைள8 1ற!1 அரசனிடேமா, மாவ
தைரயாிடேமா ெசா விைடெப,=& ெகா*ளாமேல அ)கி!1
ெவளிேயறினா* அவ*.

அ)கி!1 அவ* ெவளிேய=ேபா1 அரச<ேவா கய மனேனா அவைள
ெபா.ப5தவிைல. கய மன ெகாF மடப1 லவகளி

க%சியிேல மீ5 <ளிகாய ேபா7வி.டா. மாவ தைரயேரா ம1ராபதி
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விதகாி இபிடைத& க5பிபத,< அ5த உபாயமாக எைத
ேம,ெகா*ளலா எற சி!தைனயி ஆ!1 ேபானா.

அப.ட ெப யி சீ,றேதா5 திபி& ெகா!த காமம0சாி ேபாகிற

ேபா&கி களபிரக6&< மன அறி!ேத ஒ ெப ெக5தைல% ெச71 வி.5%

ெசறா*. இ!த& ெக5தைல அவ* ெச7தத,<& காரண, அவ* மனதி!த ஒ

ெப ச!ேதகதா.

“ஐயா! B!தர வாபேர! தைய '!1 நீ)க* இ)கி!1 உடேன எபயாவ1

ெவளிேயறி வி5வ1 நல1. இலாவி.டா நாைள&<% $ாிேயாதயதி,<*

உ)கைள% சிர%ேசத ெச71வி5வதாக ஏ,பா5 ஆகியி&கிற1. அப நீ)க*

சிர%ேசத ெச7யப5வத,<* உ)களிடமி!1 எெனன இரகசிய)கைள
ஒ,றறிய 8ேமா அவ,ைற எலா அறிவத,ேக நா வ!ேத” எ=

தனியைறயி உண%சி வசப.5 எதிாியிட தா 'றியவ,ைற எலா தன&ேக
ெதாியாம ெவளியி மைற!தி!1 கா1& ெகா!த Dதபய)கர பைட
தைலவ ேக.!1 அபேய அவ,ைற எலா அரச <விடேமா

அரசனிடேமா ேபா7% ெசானா த நிைலைம என ஆ< எெறணிேய

இேபா1 காமம0சாி அ0சினா*. இ!த அ%ச, ச!ேதகேம அவைள

விர&தி8ைடயவளா&கியி!தன. அவ* தனியைறயி!1 ெவளிேய= ேப,

,றிF எதிபாராத விதமாக Dதபய)கர பைடதைலவ உ*ேள

Oைழ!ததனாதா அவ6&ேக இ!த பய வ!தி!த1. தைன அவக*

Kவ1 நபியி&கவிைல எற எண அவைள அ%B=திய1.

ேதா அ)கி இைளஞைன ஒ,றறிய தைன அ:பிவி.5 தைன
ஒ,றறிய Dதபய)கர பைட தைலவைன அ:பியி!தாகேளா எற

ச!ேதக அவ6* கிள!த1. ‘தா அபாய1&< ஆளாகி வி.ேடா’ எற

பத,றதி அவ* Kவிர&தி அைட!தா*. அ!தர உாிைம மகளி ப<தி&<

நைடபிணமாக அவ* திபி& ெகா!தேபா1தா அ!த% ச!தி நிக!த1.
அவ* வழியி, எதிேர அ!தரதி,< சிைற& ேகா.ட)க* இ!த ப<தி&<
வழிக* பிாி8 ைனயிேல Dதபய)கர பைட Eரக* அ=வ நி=

ெகா!தன. எத,ேகா தய)கி நிற அவக* அ=வ தைன& கட1

ஏ அLவள> ம*கிறாக* எப1 அவ6&< ாியாவி.டாF, அவக* 

தைனயறியாமேல அவ* தய)கி நிறா*. அவகைள உ,= பா◌ாததா*.
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அவக* அ=வாி ஒவ வ!1 ச,ேற தி!தாத மழைல பாயி,
“சிதிரமாட1 உபாிைக&< எ!த வழியாக% ெசலேவ5? அ)ேக

அைட&கப. &< பாய நா.5 Eர ஒவைன மீ5 சிைறயி

ெகா5 ேபா7 அைட&<மா= எ)க6&<& க.டைள இடப.&கிற1” எ=
அவளிட ேக.டா.

இத,< த பதி எ1> ெசாலாம அவகைள பா1% சிாிதா* அவ*.
அவ6ைடய சிாிைப& க5 அவக* அ=வ ஓரள> பதறினாF அவகளி
த ேபசியவேன மீ5 அவைள& ேக.டா.
“ஏ சிாி&கிறா7 ெபேண?”
“சிாி&காம ேவெறன ெச7வ1? உ)க6&< பாயி ேபச> ெதாியவிைல;

அரமைனயி உ*ள இட)க6&< வழி8 ெதாியவிைல. ெமாழி8 வழி8

ெதாியாதவக* எப இ!த அரசி ஆைணயி கீ% ேசைவ ெச78 Dத

பய)கர பைட Eரகளாக இ&க 8 எ= நிைனேத. உடேன சிாி
வ!த1.”

“நா)க* ெபபாF றநகர ப<திகளிF, பாய நா. எைலற
ப<திகளிF இ!த Dத பய)கரபைட Eரக*. அதிகமாக தமி வழ)<

ப<திகளி பழகியவக*. திதாக இ)ேக வ!தி&கிேறா. ெமாழி8 வழி8

ாியாதத,< அ1ேவ காரண.”

“ெமாழி8, வழி8 ாியாதவக* எ= ம.5 உ)கைள நா நிைன&கவிைல;

இ: எைத எைதேயா எலா ாி!1 ெகா*ளதா நீ)க* இ)ேக

வ!தி&கிறீக* எப1 என&< ெதாி8. நீ)க* ேத வ!தி&< ேதா

அ)கி இைளஞ இேபா1 சிதிர மாடதி இைல. இ)ேக எ எதிேர நி=

மழைல பா ேபB உபவன1 அழகெபமா* மாறனா&< எ
பாரா.5&க*!”

இ!த வா&கியைத அவ* 'றி &< ேன உவியவாளி Oனி ஒ=
அவ6ைடய அழகிய கKதி உராய ெதாட)கியி!த1.
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“எைன எப ெதாி8 உன&<?”
“அரமைன அ!தர1 உாிைம மகளி&< எதைன ைற D&க6,
மாைலக6, ச!தன ெகா5&க வ!திRக*? நீ)க* எனதா மா=
ேவடதி இ!தாF என&< உ)கைள ாிகிற1!”
“இ!த நிைலயி நீ எ)கைள& காபி1& ெகா5தா உயி தப மா.டா7
காமம0சாி!”
“இனி எ உயிைர ப,றி ெபாிதாக ேபசி ஒ பய: இைல ஐயா! நீ)க*
வி.5வி.டாF எ)க* அரச <ேவா, Dத பய)கர பைட தைலவேனா 'ட

விைரவி எைன& ெகா= விடலா. நா 1ேராகி எ= அவக6

நிைன&கிறாக*. ெம7யாகேவ 1ேராகியானா'ட நல1 எ= எT

அள>&< அவக* எைன விர&தி அைடய% ெச71 வி.டாக*” எ= ெதாட)கி

நட!தைவ எலாவ,ைற8 இவகளிட 'றி வி.டா* காமம0சாி. அவக6ைடய

விர&திைய பயப5தி& ெகா5 Dதபய)கர பைட Eரக* ேபா

அரமைனயி ஊ5வியி!த அழக ெபமா6 ஏைனய உபவன1
நபகளான காாி, கழ,சி)க, சாத, <றள, ேதX மா!திாீக,

ெச)கணா ஆகிய ஐ!1 ேப அவளிடமி!1 அறிய !த இரசிய)கைள
எலா அேபா1 உடேனேய அறி!தன. ெதனவ சி=மைல மாறைன%

சிதிரமாட1 உபாிைகயி ைவ1 தா மய&க யறைத8 அவ

மய)காதைத8, அவ ேம இனாியாத ைமயலா தா ஆ.ப.டைத8
எலா காமம0சாி அவக6&<&'றி, அவ: ம,ற பாய ேவளாளக6

அைட&கப.&< சிைற& ேகா.ட1&< வழி8 'றி வி.5% ெசறா*. அவ
6ைடய விர&தி அவக6&< இ!த நைமைய% ெச7த1.
-------------
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நிதிலவ -- இர

டா பாக - சிைறேகாட

8. 0றளி- மா12 0றளி-

அரமைனயிF, ேகா.ைட யி ம,ற உ.ப<திகளிF ந*ளிரவி அைமதி

$!த1. காவ&< Eரக* தா)க* விழிதி&கிேறா எபைத அறிவி&க

ஒவ&ெகாவ ேக.<ப உர1& '> எ%சாி&ைக& <ரக* தா

இைடயிைடேய அைமதிைய& கிழி1& ெகா5 ஒதன. அ!த& <ரக*

ஒ&காத ேவைளயி எ)< இளி மி<திைய எ51&கா.5வ1ேபா நிசதேம
$!தி!த1. எேபாதாவ1 அகழி நீாி ஒ ெபாிய தைல வாைல% Bழ,றி

அ&< ஓைச ேகா.ைட மதிகளி Bவகளி எதிெராத1. மதிேம

காவF&< நி,ேபாாி உவ நிழேபா இ5 ெதாி!த1. அ= அ!த

ந*ளிர> ேவைளயி ெபாியவ ம1ராபதி விதகாி க.டைளப,

களபிரகளிட சிைறப.5வி.ட ெதனவ மாறைன8, பிறைர8 சிைற

மீ.< ய,சியி அழக ெபமா6 நபக6 ஈ5ப.!தன.

ந*ளிர>&<% சிறி1 ேநர கழி1 அவக* அ=வ சிைற&ேகா.ட ப<திைய
அைட!1 வி.டன.

சிைற& ேகா.டதி பிரதான வாயி நாைல!1 ர.5& களபிரக* காவ

இ!தன. அவகேளா5 ேபாாி.5& ெகா= வி.5 உ*ேள Oைழயலாமா, அல1

த!திரமாக ஏதாவ1 ெச71 அவகைள ஏமா,றி வி.5 உ*ேள Oைழயலாமா எ=
அவக* தய)கி& ெகா!தேபா1, ேதX மா!திாீக அ!த தய&கைத

தீ1 ைவதா. அவ 'றினா: -

“இவகேளா5 நா ேபாாி.5& ெகா&< ேபாேத ேவ= களபிரக6

இ)ேக வ!1 ேச!1 ெகா டா நமா அவகைள ெவல யாம ேபா<.

ஆகேவ, த!திரேமா ம!திரேமாதா இ!த நிைலயி நைம& காப,=. ஆகேவ,

நா எ:ைடய மா!திாீக ைறப இவக* ககைள& க. ஏமா,றி& <றளி
ேவைல ெச71 கா.5கிேற.”

“என ெச7ய ேபாகிறா7 ெச)கணா?”
“சிறி1 ேநர ெபா=ைமயாயி!1 பா)க*. ாி8.”
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ம,ற ஐவ கக6 ெச)கணாைனேய ேநா&கின. ேத: மா!திாீக ெச)கணா

ககைள - ஏேதா ம!திர)கைள உ%சாிதா. எதிேர தைரைய8, மதி,

Bவைர8 ைகயா B.& கா.னா. ஏேதா ெமல% ெசானா.

என வி!ைத! அ5த கண தைர ெந5க எ) கி!ேதா ெகா5 வ!1 <வித1
ேபா நாக சப)க* படெம51% சீறின. எதிற மதி,Bவ தீப,றி&
ெகாK!1வி.5 எாி!த1. சிைற&ேகா.ட வாயி நிற களபிர Eரக*

நிைல<ைல!1 பதறி ஓன. சில பாகைள அ&க ,ப.டன. சில தீப,றிய
Bவைர ம5 ேநா&கின. உடேன ெச)கணா தைன% ேச!த வகைள

ேநா&கி, “இைத& க5 நமவக* பயேமா பத,றேமா அைடய& 'டா1! இ1

அவக* கவனைத திைச திப நா ெச7த <றளி ேவைல. அவக* இைத&

க5 பாைப அ&க> தீைய அைண&க> ய= ெகா&<ேபாேத நா
உ*ேள <!1 நமவகைள வி5வி1 மீ.5& ெகா5 ெவளிேயறிவிட8.
வா)க*” எ= 1ாிதப5தினா. ெச)கணாைன பிப,றி ம,ற ஐவ

சிைற&ேகா.டதி,<* Oைழ!தன. ெவளிேய பாைப அ&க>, தீைய

அைண&க> 'வி ம,றவகைள& 'பி5 பாெமாழி& '&<ரக* கதறின.

அழக ெபமா6 நபக6 விைர!1 சிைற&ேகா.டதி <!1 ெதனவ
சி=மைல மாற:, பிற அைட&கப.!த ப<தியி பிரேவசிதேபா1,

இவக* Dதபய)கர பைடயினாி ேதா,றதி இ!த காரணதா அவக*
இவகைள ெவ<5 ேநா&கின. ெதனவ சி=மைல மாற: ம,ற -வ

த)கைள இன க5ெகா*வத,காக இவக* கய எ= ெதாட)கி

நலைடயாள% ெசா,கைள ெமல& 'றிய பிேப அவக6 பதிF&<
நலைடயாள% ெசாைல& 'றி இவகைள ேநா&கி க மல!தன.

உடேன இவக* அ=வ, அவக* நாவைர8 பிணிதி!த ச)கிகைள8,

வில)<கைள8 நீ&கி அவகைள த)கேளா5 தபி ெவளிேய=வத,< ஏ,றப

ஆயதமா&கினாக*. “உ)கைள8 சிைறப.&< நமவகைள8

வி5வி&க% ெசா ெபாியவ ம1ராபதி விதகாிட இ!1 எ)க6&<&

க.டைள ஓைல வ!த1. அ!த& க.டைளைய% சிரேம,ெகா5 ேகா.ைட&<*

நா)க* ஊ5வி வ!ேதா. உடேன றப5)க*. நா உடேன தப ேவ5”
எ= அழக ெபமா* 1ாிதப5தினா. ெதனவ சி=மைல மாறைன8,

ம,ற -வைர8 உட அைழ1&ெகா5 அவக* ப1 ேப ெவளிேயறி
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ஓன. சிைற&ேகா.டதி அ!த ப<தி&< அவக* <றளி ஏவலா உ*ேள

Oைழ!த பிரதான வாயி, ப<தி&< ெந5! ெதாைல> இ!த1.

பாதி ெதாைல> கட!த1ேம திNெர= ெச)கணா அழக ெபமாளிட ஒ
எ%சாிைக வி5தா:

“அழகெபமா* என&< ஒ ச!ேதக இேபா1 மனதி ேதா=கிற1.
களபிரகளி பல $ய, <றளி, ஏவ, ேபாற மா!திாீக வைககளி

வFநக* எபைத நா மற!1விடலாகா1. இ!த ம1ைர மாநக அரமைன

அகநகர எைலயி யாராவெதா மா,= ஏவ ைவ1& <றளி வி5கிறவ

விழி1& ெகா*வத,<* இ)கி!1 நா தபிவிடேவ5. எ மன எதனாேலா

சில கண)களாக பத=கிற1. நி%சயமாக இ)ேக ஒ மா,= ஏவலாள இபா

எேற நா ஐ8=கிேற.”

இப ேபசி&ெகாேட அவக* சிைற& ேகா.டதி பிரதான வாயிலேக
வ!தி!தன. பிரதான வாயி அைடதி!தைத& க5 அழக ெபமா*
திைகதா. மதி,Bவ எாிவ1 ேபா ெதாியவிைல. தைரயி சப)க*

ெதபடவிைல. ெவளிற அைட&கப.ட கத>களி அேக  எதைன

களபிர Eரக* கா1& ெகா!தாகேளா அதைன ேப இேபா1

அைமதியாக& காதி!தன. தபி ஓ5வத,< இ!த அழகெபமா* தய

ப1 ேப அைட&கப.ட கத>களி உ*ேள இ!1 திைக1&

ெகா!தன. அவக6&< என ெச7வெத= ெதாியவிைல. உ*ேள

வேபா1 'ட அைட&கப.ராத கத>க* இேபா1 ஏ அைட&க
ப.&கிறன எப1 ாியாம அவக* மடன.

அழகெபமா* வினா>கிற பாவைனயி ேதX மா!திாீகனி கைத

பாதா. மா!திாீகனி க கலவர,றி!த1. அவ பதறிய <ர பதி
ெசானா:

“நா பய!தபேய நட!தி&கிற1.”
“அப என நட!தி&கிற1 ெச)கணா?”
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“யாேரா மா,= ஏவ ெச7தி&கிறாக* இேதா நா மீ5 சப)கைள8,
ெநைப8 ஏ>கிேற. ப&கிறதா, இைலயா எ= பா&கலாேம?” எ= 'றி
வி.5& ககைள - தியானி1 ஏேதா TTதா ேத: மா!திாீக
ெச)கணா.

ஆனா ஒ=ேம நிகழவிைல. தைரயி பாக* ேதாறவிைல. Bவாி

தீபி&கவிைல. சில கண) க6&< பி ேதX மா!திாீக ெச)கணா

வாளாவி&< ேபாேத அவக* எதிாி திNெரன நாிக6, ஒநா7க6 ேதாறி&
ேகாரமாக வா7கைள பிள!1 ெகா5 ஊைளயிடலாயின. ேத:ாரா தள!த

<ர 'றலானா:

“எ ஏவ ெசயபட ம=&கிற1 அழக ெபமா*! ேவ= யாேரா வFவான
ைறயி மா,= ஏவ வி5கிறாக*. இ!த நாிக6, ஓநா7க6 அ!த பிற
ஏவ விைள>தா.”
இப அவ 'றி பத,<* -ய கத>களி ெவளிேயயி!1“பா&<, ெந&< <றளி வி5கிறவக* இ!த நாிக6&<,

ஓநா7க6&< பயபட மா.Nக* அலவா?” - எ= வினாவி வி.5 ேப7%

சிாி% சிாித1 ஒ <ர.

அ!த& <ரF&<ாிய மனிதைன பா&க அவக* ப1 ேபைடய இப1
விழிக6 ஏக காலதி திபி நிமி!தன.

எதிேர கத>களி ெவளிேய அரச< மாவ தைரய கRரமாக நி=
ெகா!தா.

மா,= ஏவ ைகக* யாைவ எப1 ேதX மா!திாீக:&< இேபா1 ஒவா=
விள)கிய1. மா!திாீக ைறயிேலேய அ!த எதிாியி ைககைள எப& க.
ேபாடலா எ= விைர!1 சி!தி&க ெதாட)கிய1 ெச)கணா மன.
----------
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நிதிலவ
நிதிலவ -- இர

டா பாக - சிைறேகாட

9. இரதினமாைலயி/ ஊட

அழகெபமா6 அவைன% ேச!த உபவன1 நபக* ஐவ தன&<
ெதாியாமF, தனிட ெசா விைட ெப,=& ெகா*ளாமேல கணிைக

மாளிைகயி!1 ெவளிேயறி% ெச= வி.டாக* எற ெச7திைய

இரதினமாைல தனிட ெதாிவித ேபா1, இைளயநபியி ேகாப Kைம8

அவ* ேமதா திபிய1. அ!த& ேகாபதி,< உாிய இல&< அவ* இைல

எறாF எதிேர நிற காரணதினா அவேள அத,< ஆளானா*.

“ெசாலாம ெகா*ளாம ேபா7வி5வ1, ெசாலாம ெகா*ளாம

ேபா7வி5கிறவக6&< உத>வ1 தா ேகாநகர1 நாகாிக எ= நா
இதி!1 ாி!1 ெகா*ள ேவ5 ேபா&கிற1!”

“உ)க* ேகாப Eணான1? நாகாிகேம இலாத ஒ '.ட பா நா.ைட

ஆ5 அைமப5தி8 வகிற1. அநாகாிகமானவகைள நாகாிக)கைள&

ெகா5 ம.5ேம ெவ= 1ரதிவிட யா1. வைமயானவகைள

ெமைமயான ைறகளா அTகி ம.5ேம ெவ= விட வழியிைல.”
“நா களபிரகைள ப,றி உனிட ேக.கவிைல இரதினமாைல. அழக
ெபமா* ஏ எனிட ெசாலாம ெகா*ளாம இ)கி!1 ேபாகேவ5?
அைத தா ேக.கிேற?”
“அவக* எைத நிைறேவ,= <றி&ேகா6ட ேபாகிறாகேளா அதி உ)கைள
தவி&க ேவ5 எ= ெபாியவ அவக6&<& க.டைள இ.&கிறா.”
“சிைறப.5 வி.ட ெதனவ மாறைன மீ.< காாியதி நா ஈ5பட&'டா1
எ=தா ெபாியவ க.டைள இ.&கிறாேர தவிர அத,காக றப.5

ேபாகிறவக* எனிட ெசா& ெகா*ளாமேல ேபாக ேவ5 எ= க.டைள
இ.பதாக என&< நிைனவிைலேய?”

39

“நீ)க* அய!1 உற)கி& ெகா!தீக*. யாம& ேகாழி '>வத,< ேப
அவக* றப.5 வி.டாக*. உ)க* உற&கைத அவக* கைல&க

விபவிைல. தவிர> உ)கைள எKபி% ெசா& ெகா5 றபட ேந!1

நீ)க6 உட வேவென= வ,=1E கேளா என> அவக*
தய)கியி&கலா.”

“அவக* ஏ எனிட ெசாலாம ற ப.டாக* எப1 என&<
ெதாியேவ5ேமெயாழிய, அைத ப,றி நீ என அOமான ெச7கிறா7 எப1
என&< ெதாியேவயதிைல.”
“இ1 அதம,ற ேகாப.”
“இ!த மாளிைக&< வ!ததி!1 நா அத உ*ளதாக எைததா ெச7ய
கிற1.”
அவ:ைடய இ!த வாைதக6&< அவ* ம= ெமாழி எ1> 'றவிைல.

இைமயாத விழிகளா ஓாி கண)க* அவ கைதேய ஏறி.5 பாதா*.

அவ ககளி அைமதியிைல. எைதேயா நிைன1 அைட!த ேகாபைத8,

பத,றைத8 ெசF1வத,< இல&< இலாம அவ த ேம ெசF1வைத
அவளாF ாி!1 ெகா*ள !த1. ‘இ)ேக வ!த பி அத உ*ளதாக
எைததா ெச7ய கிற1?’ - எ= மனைத ப51வ1 ேபாற

ெசா,கைள அவ 'றியி!1 Bட%Bட அத,< பதி ெசாF ைனைப
அவ* வ!1 அட&கி& ெகாடா*. ஒ வி!தின ேபB க5ைமயான

வாைதகைள அேத க5ைமயான வாைதகளா எதி1 உைரயாட நிைனப1

பாவ எபைத அவ* மற!1 விடவிைல. இைளயநபிேயா அ!த மாளிைகயி

வி!தின ம.5மிைல. அைதவிட% சிற உாிைம8 உ*ளவ. அவளா
ேநசி&கப5கிறவ. அவைள8 ேநசி&கிறவ. ேநசி&கிற ஆT&<,

ெபT&< ந5ேவ ேநபைவ ேகாப)க* அல. ெவ= ஊடக6&<&

ேகாப)க* எ= க5ைமயான ெபயைர $.ட அவ* விபவிைல.

அேபா1 அ!த நிைலயி அவைன தனிேய சி!தி&க வி5கிறவ*ேபா அவ*
ஒ= ேபசாம மாளிைகயி உ.ப&கமாக% ெச= வி.டா*.
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ேகாபைத எதிெகா5 அவிபதி ெபக*தா உலகதிேல

ேய மிக% சிற!த அரசத!திாிக* எபைத அவ* அேபா1 நி"பி&க ,ப.டா*.
தனிேய விடப.ட இைளயநபியி சி!தைன உ*கமாக திபிய1.

திணெவ5த த ேதா*க6&< ேவைலயிலாம ேபா< ப யாK, ழ>,
<ழF, இைச8, ெபக6 ம.5 நிைற!தி&< ஒ கணிைக மாளிைகயி
எைல&<* தா த)கிவிட& காரணமான க.டைளைய ெபாியவ ம1ராபதி

விதக இ.5 வி.டாேர எ= அவ:ைடய ஏலாைம&ேகாப அவ ேம ஒ
கண திபிய1. அ5த கணேம அ!த& ேகாப அழக ெபமா* ேமேல

திபிய1. ஆனா அ1 அழக ெபமா* ேமேல8 நிைல1 நி,கவிைல.

க.டைள&<& கீபகிறாேன எபத,காக& ேகாபப.5 பயனிைல எ=

ேதாறேவ இைளயநபியி ேகாப அ)ேக8 நிைல&க யாம நKவிய1.
ைனமK)கிய ஊசி ேபா எ)< ைத&காத அ!த& ேகாப இ=தியி Bய
சி!தைனயாக மாறிய1.

தி&கானேபாி!1 றப.5 வேபா1 எணிய எண)க6&<

இேபாதி&< நைடைறக6&< இைடேய இ&< ேவ=பா.ைட தன&<

தாேன நிைன1 பா1& ெகாடா அவ. நிைன1& ெகா5 வ!த இளைம
ேவகதி,< 1பி,< ஏ,ப இ)< எ1> நைடெபறவிைல. ம!திர ேபா.5

ேப7 1ர1வ1ேபா களபிரகைள அLவள> ேவகமாக 1ரதிவிட 8
எ= ேதாறவிைல. அவி.ட நா* ெபவிழாவ= ேகாநகாி ெபாியவ

தி.டமி.!தப எலா யாம, ேபானபி இ: சிறி1 கால
ெவ,றி&காக& காதி&கதா ேநாி5 ேபா&கிற1.

ைவகைறயி ம)கலமானைவ8 இனியைவ8மான பணிகளி கவனமாயி!த

இரதினமாைல அவ ப&க திபேவ இைல. நீரா உைட மா,றி& ெகா5

1ைமயான உண>க6ட அம!தேபா1 அவ:&ேக த தவ= ாி!த1.

வி!த1 வியாத1மாக அரசகைள 1யிெலKவ1ேபா தைன ம)கல

பா 1யிெலKபிய அவ* ேம தா சின ெகாட1 தவ= எபைத அவேன
ெமல ெமல உண!தா.

அவைன உபத,< அைழதேபா1 பணி ெபகேள வ!1 அைழதன. அவ*

அவ  ெதப5வேத <ைறவாக இ!த1. நபக* அைனவ ெவளிேயறி

வி.டபி அ!த மாளிைகயி எைலயிேலேய அவ மனவி.5 ேபச>,

பழக> அவ* ஒதிதா இ!தா*. அவ6 அவ ேம பிண&<& ெகா5

ஒ1)கினா,ேபா இ&கேவ, அவ நரக ேவதைன&< ஆளானா. அ!த
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மாளிைகயி Bவ ஓவிய)கைள பாபதி சிறி1 ேநர கழி!த1. இைச&

கவிக* வாிைசயாக அ5&கப.!த கவி& 'டைத& காபதி சிறி1 ேநர
கழி&க !த1. அ)கி!த இைச, நாடக, நடன V,Bவக* அட)கிய ப<தியி

ச,ேற ேநர ேபா&க !த1. நபக வைர அவைள அவ: தனிைமப5மா=

வா.னா. அவைன அவ6 தனிைம ப5மா= வா.னா*. ஊட* நீத1.
அவ6ைடய ஊடைல வழி&<& ெகா5 வர அவ ஒ த!திர ெச7தா.

ெபணி பலEனமான எைல எ1 எபைத8 ாி!1 ெகா5, அ!த
த!திரைத அவ ெச7தா. தவ= த:ைடய1தா எ= ாி!தாF, அவளிட

தானாக த ேபBவத,< அவ மன இற)கி வரேவா, வி.5& ெகா5&கேவா
விப> இைல. எனேவ அவைள வழி&<& ெகா5வர, அவ இ!த

த!திரதி ஈ5ப.டா.

(* ஊட - ஆT&< ெபT&< இைடேய ேந நளினமான பிண&<)
இரதினமாைலயி பணிமக6 அேதாழி8 ஆகிய D)<ழ நா%சியா
எபவைள& 'பி.5, “நா%சியா உ:ைடய ெம விரகளா நீ யா

வாசிபைத நா ேக.5 மகிழ ஆைசப5கிேற. உடேன எ விபைத நீ

நிைறேவ,=வா7 எ= நா நகிேற” எ= இரதினமாைல

அகி&<ேபாேத அவைள ெபா.ப5தாதவ ேபா, அேதசமய அவ*

கா1 ேக.க பணிமகைள யா வாசி&க% ெசா& க.டைளயி.டா. அவ

எதிபாதபேய நா%சியா இரதின மாைலயி கைத ஏறி.5 பா1

தய)கினா*. தைலவியி னிைலயி தா யா வாசிப1 எப எ= அவ*

பய!1 'Bவதாக ேதாறிய1. அவேனா மீ5 அவைள வ,=தினா.
“நீ வாசிதாதா எ மன மகிK நா%சியா!”
நா%சியாாி கதி நாண பய மாறிமாறி பிரதிபதன. அவ*

இதகளி ெவளிபட யற நைக, தைனேய ைவத க வா)காம பா&<

தைலவி&< அ0சி மைற!1 ஒளி!த1. மீ5 அவ <ைழ!த <ர நா%சியாைர

இைற0சியேபா1, அ)ேக அவனிட ேநாி ேபசாம ஆனா அவ ேக.<ப
நா%சியாாிட ேபBவ1 ேபா,
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“இ!த மாளிைக ெபக* தைலவி&<& க.5 ப.டவக*. நபி&ைக

மாறாதவக*. நறி8ைடயவக* எபைத நீ உ ம=பா உைன

ேவ5பவக6&< ாிய ைவ&க ேவ5 நா%சியா!” - எறா*

இரதினமாைல. இைளயநபி8 பதிF&< பணி ெபணிட ேபBவ1

ேபாலேவ ேக.டா:

“வி!தினகைள பணிெபகளிட அவமான அைடய% ெச7வ1தா இ!த
மாளிைக வழ&கமா எ= அ)ேக ேக* நா%சியா?”
“பணிெபகளி தைலவிைய அ!த பணிெபக6&< ேப
அவமானப5த வி எ!த வி!தினைர8 நா)க* அ)ேக மதி&க யா1”
எ= ேகாப தா)க யாம ேநேர அவனிடேம ேபசிவி.டா* இரதினமாைல.

ஆதிரதி தா அவனிட ேநேர ேபச& 'டா1 எற பிண&< அவ6&ேக மற!1
வி.ட1.

“அப வா வழி&<! உைன எேனா5 ேநேர ேபச ைவ&கதா இதைன
நாடக ஆட ேவயி!த1; எ)ேக? இேபா1 நீேய யா வாசி&கலா...”
“நா உ)கேளா5 ேபச விபவிைல.”
“ெபக* எைத அதிக விகிறாகேளா அைத விபவிைல எ=தா
ெசாவ1 வழ&க.”
இைத& ேக.5 இரதினமாைல அட&கயாம சிாி1வி.டா*. அ1தா

ெபாதமான ேநர எ= இவ&< நலவளாக விபிய ேதாழி ெப

நா%சியா, அ)கி!1 ஓேபா7 யாைழ எ51& ெகா5 வ!1 தைலவியிட
ெகா51, “வாசி8)க* அமா பாவ! ேக.க ஆைசப5கிறா” எ=

அவ:&காக பாி!1 உைர&கலானா*.

“அ ேபைத ெபேண! ஆகைள% Bலபமாக நபிவிடாேத! அவகளா
எைத8 சாதி1& ெகா*ள ந&க> 8. எைனேய எ51&ெகா*
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இேபா1 நா மிக எளிதி ஏமா!1 ேபா7வி.ேட. ஒ விநா பலEனதி எ

ஊட எ)ேகேயா ேபா7 வி.டேத? ஆ <லைத இப ெதாட!1

ெவ,றியைடய வி.5& ெகாேட இபதா தா நா இ: ேபைத

ெபகளாகேவயி&கிேறா நா%சியா...” எ= 'றிய பேய யாK&<% Bதி

'.டலானா* இரதினமாைல.

“உடேன, நறாக% Bதி ேசகிறேத” எ= <=பாக& 'றினா இைளயநபி.
அவ* ஊட தவி1 மன தேனா5 இைணய ெதாட)கியைத8 அ!த

வா&கியதி -லேம இர.5ற ெமாழிதலாக அவ6&< லப5தி வி.டா
அவ. அவ* யா வாசி&க இண)கியத -ல இைளயநபியி ேம,

ெகா!த ஊட தவி!த1.
-----------

நிதிலவ -- இர

டா பாக - சிைறேகாட

10. தி%மா 0/ற

இரதினமாைல&< இைளய நபி&< பிண&< ஏ,ப.5 தவி!த தினதி,<
!திய ந*ளிரவிேலேய அ)கி!1 றப.!த திேமா'& ெகால

ெபாியவ ம1ராபதி விதகைர% ச!திபத,காக விைர!1 ெகா !தா.

கணிைக இரதின மாைலயி மாளிைகயி!1 றப.5 நிலவைற வழிேய

உபவனைத அைட!1 இரேவாரவாக ைவைகைய நீ!தி& கட!1 றநகாி ேபா7
அ)கி!1 திேமா' ெசF சாைலைய நாடாம ேந வடதிைசயி

திமா)<றைத ேநா&கி விைர!தா ெகால. ந5வழியி எ)காவ1

களபிர Dதபய)கர பைடயினாிட அகப.5& ெகா*ள& 'டாேத எற

பா1கா உணவினா சில இட)களி கா5களிF, தகளிF வழி விலகி

நட!தா அவ. திமா <ற1 இைறவைன ேவ& ெகாேட வழிைய&

கட!1 கிழ&< ெவ6&< ேநரதி,< பாகேவ மைலயவாரைத அைட!1
வி.டா அவ. எழி <ல> அ!த மைலயவாரதி க க எ=

சிலக* <F)க ஓ அழகி பாத ெபய1 நடப1 ேபா பா8 சிலபா,றி
கைரயி நி= $ாிேயாதயைத& காப1 கெகா*ள& கா.சியாயி!த1.

பறைவகளி விதவிதமான ஒ& கலைவக6, ைவகைறயி தைம8 மைல%
சார பBைம8, பBைமயி கதபமான வாசைனக6 அவ:ைடய வழி நைட&
கைளைப ேபா&கின. உடF&< நைம ெச7யவல பல வைக ேவகளிF,

-ைககளிF ஊறி வ ப.5 ேபா ெமைமயான சிலபா,= நீாி -கி
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எK!1 ஈர உைடேயா5 அ!த மைலயி ஒ ப<தியி மைற!தி!த ெபாியவைர&
காண றப.டா அவ.

தைற அவ ெபாியவைர& காண அ)< வ!த ேபா1 அவ ணியசரவண
எற க ெப,ற ெபா7ைக&< இ.டசிதி, பவகாரணி எற ம,ற

ெபா7ைகக6&< அபா மைல உ%சியி பில* (* ஆழமான பாைற பிள>)

ேபா!த <ைககளி ஒறி மைற!தி!தா. இேபா1 அவ அ)ேகதா

இபா எ= உ=தி 'ற யா1. எதிாிகளிட ென%சாி&ைகயாக>,

பா1காபாக> இ&க ேவ5 எபத,காக திேமா'ாி!1 ெசா லாம
ெகா*ளாம இட மாறிய1 ேபா இ!த திமா <றதிF அவேர அ&க

இட மா,றலா எற <றிைப த இ)< வ!1 அவைர% ச!தித தினத=
அவேரா5 ேபசிய ேபாேத ாி!1 ெகா!தா ெகால. இற ேம

ேநா&கி ஓ)கிய மைல ப&க)களி ந5ேவ கணவா7 ேபாற அ!த ப*ளதி
ைனயிதா சிலபா= எற மைலமகளி ெசவி தைரயி சில ஒ&க
இற)<கிறா*. அ!த இடதி நி= நீராய ஈர உைடேயா5 அவ இப%

சி!தி1& ெகா!தேபா1 கீப&க ேமேல மைல% சாிவி பாயகைள%

ேச!த ம1ராபதி விதகாி ஆப1தவிக* இவ விைர!1 தைன ேநா&கி

இற)கி வவைத& கடா. அவகைள& கட1 ெபாியவாி இபிடைத

ேத5வ1 ப,றிய கவைல அவனிடமி!1 அகற1. றபட இ!தவ

அவக6&காக நிறா.

நீரா5 ேபா1 தவறி விடாம பதிரமாக தனிேய எ51 ைவதி!த

இைளயநபியி தாைழமட, Bைள ேமF ஒ ேத&< இைலைய ேத% B.
ைவ1& ெகாடபி அவ அவகைள எதிெகாடா.

ெதாி!தி!1 ைறப நலைடயாள% ெசா,கைள பாிமாறி& ெகாடபி

அவக* அவைன மைல தாி வழி வில&கி அைழ1% ெசறன. அவ த

ச!ேதகப.ட1 நட!தி!த1. ெபாியவ த த)கியி!த இடதி!1

ேவேறா இட மாறியி&க ேவ5 எப1 அவக* அைழ1% ெசற பாைத
மா=ப5வதி!ேத அவ:&< ாி!த1. அட!த த களி ந5ேவ

ெந5!ெதாைல> நட&க ேவயி!த1. நட!1 ேபா< ேபாேத ெபாியவாிட

எைத எைத% ெசால ேவ5, எப எப% ெசால ேவ5 எபைத ஒ
ைற&< இ ைற நிைன1 பா1& ெகாடா ெகால. “நீ திபி

வேபா1 நிைலைமக* எப இ&<ேமா, ெதாியா1. ஆனா நிைலைமகைள
அறி!1 வ!1 ெசானா ம.5 ேபா1; இைளயநபியிடமி!ேதா
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அழகெபமாளிடமி!ேதா, இரதினமாைல யிடமி!ேதா ம=ெமாழி ஓைல எ=

எ1> வா)கி& ெகா5 வராேத! நீ அகபட ேந!தா அ!த ஓைலக6 ேச!1

எதிாிகளிட அகபட ேந!1 பல இரகசிய)க* எதிாிக6&< ாி!1வி5.

அதனா நீ தி ேபா1 ெதாி!1 ெகா*ள ேவயவ,ைற ம.5 ெதாி!1

வ!1 ெசா ேபா1” - எ= ெபாியவேர க.டைள இ.!ததனா, தா ெதாி!1
வ!தவ,ைற அவாிட 'றேவய ைறப மனதி வாிைசப5தி&
ெகா*ள ெதாட)கினா ெகால.

<ைட ேபா கவி!தி!த ஒ <!த மரதயி ெந,றி நிைறய பளீெர=

திநீ= 1ல)க தியானதி அம!தி!தா ெபாியவ. காைல&கதி ஒளியி

அவைடய ேமனி உ< ெசெபா சாயைல பரபி& ெகா!த1. அேக
கமடல, சில Bவக6, ஒ மபாடதி சில கனிக6 ெதப.டன.
அவ தியான கைலகிறவைர அவ காதி!தா. அவைடய கக*

திற!த1ேம அவதா த பா&கப.டா.
“ேபான காாிய... ?”
“யா> !தன ஐயா!”
“தி&கானேப நபி...?”

“இரதினமாைலயி ெபா=பி ேகாநகாி பா1காபாக இ&கிறா ஐயா!”
இைத& ேக.டேபா1 ம.5 அவைடய ககளி சிாிபி ெமய சாய
பட!1 மைறவ1 ேபா ெகால:&< ேதாறிய1. சில விநாக* ஏேதா

சி!திப1 ேபா இ!த பி மீ5 அவ அவைன& ேக.டா”

“ெதனவ மாறைன8 சிைறப.&< ம,றவகைள8 மீ.க என
ஏ,பா5?”
“அழக ெபமா6, உபவன1 நபக6 அைத உடேன ெச7வதாக
வா&<=தி அளிதி&கிறாக* ஐயா!”
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“நல1! இ!த திய இட ப,றி நீ யா&< 'றவிைலேய?”
“'றவிைல ஐயா!”
“திேமா' நிைலைம?”
“காராள ேம Dதபய)கர பைடயி ககாணி இ&கிற1! ேவ= அபாய

இைல. காராள ேமF*ள ஐயபா.டாF தா)க* திேமா' B,=றதி

எ)காவ1 த)கியி&க& '5 எற அOமானதிF அ)ேக த5 இற)கிய

களபிர பைடயின இ: றபடவிைல! சில நாளி ஒேவைள அவக*

ச!ேதக நீ)கி றப.டாF றப.5 விடலா...”

“சில நாளி அப நட&கலா எப1 உ அOமானதாேன? இேறா
நாைளேயா அ!த பைடக* திப வழி8டா?”
“இைல...”
“அபயானா நீ இேபாேத விைர!1 திேமா' திபி அ)ேக என&காக
உடேன ெச7ய ேவய காாிய ஒ= உ5.”
“த)க* ஆைண எ கடைம!”
“ெதனவ மாறைன% சிைறமீ.க ேவய1 எLவள> அவசியேமா,

இைளயநபிைய ஆபதிறி பா1கா&க ேவய1 எLவள> அவசியேமா

அLவள> அவசியமான ம,ேறா ஆைணைய உனிட நா இேபா1 ெசா&
ெகா&கிேற.”

“ாிகிற1! அ!த ஆைணைய எலா வைகயிF இ!த அைம நிைறேவ,ற 8
எ= தா)க* உ=தியாக நபலா ஐயா!”
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அவ அவைன இ: சிறி1 ெந&கமாக அேக அைழ1& 'றலானா:
“இைளயநபி எைன ேத வ!த1 ேபா இ= பி,பக, ெத,ேக

ெகா,ைகயி!1 ஒ இைளஞ திேமா'&< எைன& காண வவா.

விள&< ைவ&< ேநர1&< திேமா' ெகா,றைவ& ேகாவி வாயிF*ள
வனி மரதயி அவ வ!1 நி,பா. அவனிட நீ நைடய வழ&கமான

நலைடயாள% ெசாைல& 'றினா அவ:&< அ1 ாியா1. ‘ெப0சிதிர’

என நீ அவனிட <ர ெகா5தா அவ த வல1 ைகயி ஒப1 ஒளி நிைற!த
1&கைள எணி எ51 ைவ1 உனிட நீ.5வா. அ1தா அவைன நீ

இன காT அைடயாள. உடேன நீ அவைன ஊ&<* அைழ1% ெசலாம

ஊற வழியாக ஒ1&கி இரேவா5 இரவாக இ)ேக '.&ெகா5 வ!1விட
ேவ5. மைலயவாரதி சிலபா,ற) கைர&< வ!1 நிறா ேபா1.

அ)ேக ந ஆப1தவிக* உ)கைள எனிட அைழ1வர& காதிபாக*.”
உடேன தைலவண)கி அ!த பணிைய ஏ,=& ெகா5 திேமா'
திவத,காக விைர!தா ெகால.
----------

நிதிலவ -- இர

டா பாக - சிைறேகாட

11. இ%) இ5கித"

ெபாியவாி ஆைணைய ெப,= திேமா' திவத,காக% சிறி1 ெதாைல>
வைர மைல% சாிவி கீழிற)கி வ!1 வி.ட ெகாலைன ம=ப8 இர5
ஆப1தவிக* பி ெதாட!1 1ரதி வ!தன.

“இரெவலா வழி நட!1 ஓ வ!தி&கிறா7! இ)< வ!த1 வராத1மாக ம=ப
திேமா'&< ஒட ேந!தி&கிற1. பசியா=வைத ப,றிய நிைனேப உன&<
இைல. நா)க6 மற!1வி.ேடா. இேதா இவ,ைற ேபாகிற வழியி
சிலபா,ற)கைரயி அம!1 உ5வி.5 ேபா” - எ= ேவக ைவத

பன)கிழ)<க* சிலவ,ைற8, நாைல!1 கத& கனிகைள8, இர5

விளாபழ)கைள8 அவனிட ெகா51வி.5% ெசறன அ!த ஆப1தவிக*.
அவ: அவ,ைற வா)கி த ேமலாைடயி !1ெகாடா. அவக*
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அப ேதவ!1 த பசிைய எணி& கவைலேயா5, சிரைதேயா5 நட!1

ெகாட1 அவ:&< ெபைமயாக இ!த1.

திய இடதி த)க6&< எ= சிரமப.5% ேசகாி1 அவித பன) கிழ)<களி
சிலவ,ைற8, பழ)கைள8 1ரதி வ!1 த!த ஆப1தவிகைள அவ மன
வாதிய1. நறிேயா5 பாரா.ய1.

‘களபிரக* நா.ைடதா பாயகளிடமி!1 பறி1& ெகா*ள
!தேதெயாழிய பிற&<த> ப, பிற பசிைய அறி!1 உணவி5
ெப!தைம ஆகிய < பகைள ஒேபா1 பறி&க யா1’ எ=

இ=மாேபா5 ேதா*க* விமி எழ எணினா அவ.

விணவ அைத ப<வ1 ேபா விபி பக ஏ,ற சிலபா,= நீேரா5

அ!த% சிறிய அள> உணைவ உ5 !த பி நைடைய ெதாட!தா அவ.
ைககளிF வாயிF விளாபழ வாசைன இ: ெதாட!த1. இ: பல
நா.க* ெதாட!1 த)க ேநாி.டாF விளாபழ)க6 நல மைலவாைழ&
கனிக6 அ!த மைலயி ேபா1மான அள> கிைட&< எ= ேதாறிய1.

அவாரதி பன)கிழ)<க* கிைட&க> வழி இ!த1. மிக பல ஆ5களாக

மைற!1 வாK பாய ஆப1தவிக6 ைன எதிேமாகக6, வா7&<%

Bைவயாக உண இயலாம இபதா அ)க)ேக கிைடத உண>கைள

உ5 நிைற>ெகா*ள ேவய நிைலயிேலேய இ!தன. வி!1கைள8,
உடா.5&கைள8 ஆ*பவக* அOபவி&க யா1 எ= ாி!தி!1,
பாய Eரக* தியாக மனபாைமேயா5 தைலைமயி ஆைண&<&

க.5ப.5 பணி ாி!1 வ!தன. நா.ைட வி5வி&< ேவ.ைகயி, பசிைய8

சிைய8 'ட மற!தி!தன. பாய< பபான அேத க.5பா5

திேமா'& ெகாலனிட இ!த1. அவக* பி ெதாட!1 வ!1

ெகா51வி.5 ேபாகவிைலெயறா அவ உணைவ8 மற!1 வி.ேட

பயணைத ெதாடப ஆகியி&<. ஞாபகமாக த பசிைய நிைன> '!1

ேத 1ரதி வ!1 தன&<& ெகா51வி.5 ேபான அ!த ஆப1தவிக* த

அளவி இ: பசியாறினாகேளா இைலேயா எ= சி!திதேபா1 அவ
உ*ள உகிய1.

சில நா.க6&<  திேமா'ாி!1 இட மாறிய>ட பாதி!தைத8
விட இ= திமா <றி ெபாியவ ம1ராபதி விதகாி க இ:
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ஒளிமி<!1 கா.சி த!ததாகேவ அவ:&< ேதாறிய1. களபிரகளா விைள!த

திய ேசாதைனக6 தபி1& ெகா*வத,காக ஓ இட மாற ேந!த1 அவைர%
சிறி1 கல)கேவா தளரேவா வி.5விடவிைல எபைத அவ நிைனதா.

1ப)களினா சிறி1 கல&கேம அைடயாத அ!த நிைல அவைன ெம7சி&க%
ெச7த1.

‘ேபரரBகளி ந5ேவ இபப.டவக* பிறபதிைல! இபப.டவக*

பிற!த பி தா ஒ ேபரரேச பிற&கிற1’ - எ= இதயதி அவைர

விய!தபேய அவ திேமா' திபினா. திமா <றதி!1 கா.5

பாைதயாக% B)கிய வழி இ!ததனா பி,பகேலேய அவ திேமா'ைர

அைட!1வி.டா. த த உைல&களதி,<% ெசறா ெகால. சிறி1

ேநரதி,< பி ெபாியகாராள மாளிைக&<% ெசறா அவ. அ)ேக Dத

பய)கர பைடEரக* சில காவ!தாF அவைன த5&கேவா, ேக.கேவா

இைல. ெபாியவ ெசாயி!த ெகா,ைக மனிதைன% ச!தி&க இ: ேநர

இ!ததாதா த அவ இ)ேக வ!தி!தா. அேபா1 காராள E.

இைல. கழனிகைள ேம,பா&க% ெசறிபதாக& காராள மைனவி 'றினா*.
அவ ெவளிேய ெச=வர தைட இைல எபைத& ெகால இேபா1
ாி!1ெகாடா.

அ5த கணேம ெசவ D)ேகாைத ஒவிய ேபா அட&கமாக அவைன

எதிெகாடா*. காராள மைனவி8 உடனி!ததா அ!த அைமயா&<%

ச!ேதக எழாம “'ட ெத7வைத க5 வண)<ேபா1 த)க*

ேவ5தைல% ேசேத அமா! இேதா பிரசாத” - எ= அ!த தாழD%

Bைள எ51% ெசவ D)ேகாைதயிட சா1ாியமாக அளிதா, ெகால.

ெசவ D)ேகாைத8 அைத ாி!1 ெகாடா*. அவ* ெகாயாக வா

1வ5 ேபாயிப1 அவ:&< லப.ட1. அ, மனிதகைள எ!த அள>
தவி&க% ெச7ய> 8 எபைத அவ க'டாக& கடா. ஆ=தலாக

இ&க.5 எ= கதி அவேன மீ5, “ெத7வ ைக விடா1 அமா!

நலகால விைரவி வ” - எறா. அவ இப& 'றியேபா1 அவ* அ!த
தாழD% Bைள8 ச!தனைத8 ககளி ஒ,றி எ51& ெகா!தா*.
அவ* விழிகளி திய ஒளிைய இேபா1 அவ கடா.
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“1பப.5 தவிபவகளி ேவதைனக* ெத7வ1&< எ)ேக உடேன
ாிகிற1? அ!த ெத7வ அ6கிற வைர நாதா கா1& ெகா!1

1யரபட ேவயி&கிற1. அபைர& கா&க ைவ&காத நல ெத7வேம இ!த

உலக எ)< இைல ேபா&கிற1!” - எறா* அவ*. இ!த% சமயதி
காராளாி மைனவி ஏேதா ேவைலயாக உ.ப&க ெசறா*. தா7 உ*ேள

ெசற1 ெசவ D)ேகாைதயி ககளி நீ ெநகி!1 ஈர பளபளத1.

‘அவைர ப,றி இ: ஏதாவ1 ெசாேல-இ: ஏதாவ1 ெசாேல’ -எ=

அவைன இைற0சிய1 அ!த ேபைதயி 1யர பாைவ.

“கவைலபடாதீக* அமா! நீ)க* அ:பிய ஒைலைய ப1 அ!த

தி&கானேபநபி மிக> மன உகி உண>க* ெநகி!தைத நா ேந&<
ேந எ:ைடய இர5 ககளாF கேட. இ)ேக நீ)க6 அவைர

நிைன1 உகி தவி&கிறீக*. அ)ேக அவ உ)கைள நிைன1 உகி

தவி&கிறா. இ!த பாழா7ேபான களபிர ஆ.சி ஒழி!த1ேம உ)க*

இவ&< நலகால வி8 அமா!” - எ= அவ6&< ஆ=தலாக ேமF

ெசானா அவ. தி&கானேப நபி அ!த ஒைலைய& கணிைக மாளிைகயி

ச!தன அைற&< ப<தியி!1 ப1 மகி!தைத ஒ சிறி1 மிைகப5திேய
‘உகினா’ ‘ெநகி!தா’ - எெறலா இ)ேக ெசவ D)ேகாைதயிட அவ
ெசால ேவயி!த1. காரண - 1பப.5 தவிபவக6&< மகி%சிைய
உடா&< ெசா,க* ெபா7யாக இபி:, அதைகய ெபா7கைள ேவய

ம.5 'றலா’ - எ= அவ மனதி ஒ நா.5ற நியாய இ!த1.

இ!த நிைலயி ேமF ெதாட!1 ெபா7ேய ெசாFவதா, அல1 என ெச7வ1

எ= அ!த Mதைனேய <ழ அ5த வினாைவ& ேக.கலானா* அவ*:

“ேகாநகரதி யாேரா5 எ)ேக த)கியி&கிறா அவ? உடனிபவக* அவ&<
ஒ <ைற> வராம நறாக பா1& ெகா*கிறாகளா?”
இ!த& ேக*வி&< அவ உடேன ம=ெமாழி 'றி விடவிைல. ச,ேற சிாிதா;
தய)கினா. ெபகளி நளினமான உண>கைள ப,றி8 ெபாறாைம,

ைகதகைள ப,றி8 அவ:&< அதிக அ:பவ ஞான இைல எறாF

ெபா1வான உலகிய ஞான இ!த1. இைப உ&கி8 வைள1 நீ.8
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கா7%சி8 அ1 பழகிய ைககளி த)க வ!த1ேபா மி1வான1

இ)கிதமான1 ஆகிய ஒ வினா இப வ!1 ேச!தி&கிற1. கெபானாகிய

இபி, பழ<கிறவனிட அெபானாகிய த)க வ!தி&கிற1. அத பணி
வைககைள அறிய> ெதாிய> தய)கினாF இ1 த)க எபைத8 இைத
இ)கிதமாக அTக ேவ5 எபைத8 ஒ விநா 'ட அயராம உடேன
நிணய ெச71 ெகாடா அவ. இைளயநபி 'ட மாநகாி கணிைக

மாளிைகயி த)கியிபைத8 ஆட பாடகளி வலவ6 அதிய,த

ேபரழகி8மான இரதின மாைல எற இள கணிைக அவேனா5 உட இ!1
அவைன& கவனி1& ெகா*கிறா* எபைத8, அப அபேய

ெசவD)ேகாைதயிட 'றினா, அத விைள>க* எப இ&< எபைத

'.ேய அவனா உ71ணர !த1. இவ,ைறெயலா எணி மிக>

சா1ாியமாக% ெசவ D)ேகாைத&< ம=ெமாழி 'றலானா அவ:

“அமா! இ!த& காராள ெபமாளிைகயி தா)க* இைடவிடாம அகி!1

உபசார ெச71 கவனி1& ெகாடா அவைர எப& கT க1மாக&
கவனி1& ெகா*Eகேளா அப& கவனி1& ெகா*கிறவகேளா5,

அLவளவி,< வளமான ஒ ம)கல மாளிைகயிதா அவ ம1ைர மாநகாி
பா1காபாக மைற!1 த)கியி&கிறா.”

கர5ரடான இபி ெதாழி ெச71 பழகியவ, ததலாக ெபானி
இ)கிதமாக நைக ெச7தி!தா,ேபால அைம!த1, இ!த ம=ெமாழி. இLவள>

நளினமான1 பா1கா நிைற!த1மான ம=ெமாழி&<&'ட அவளிட இ!1
ஒ ம= எதிப.ட1. அவ* ேகாபமாக அவைன எதி1 உடேன ேக.டா*:

“அெதப 8? இ!த மாளிைகயி நா அவைர& ககாணி1 ேபணி

பா1கா1 உபசாிப1 ேபா ேவ= எ)< ேவ= எவராF அவைர எ=

உபசாி1 விடயா1? உ ஒவைமேய தவறான1! நா உபசாிப1ேபா

ேவ= யா அவ&< உபசார ெச7ய யா1 எப1 ெதாி!தி!1 நீேய
இப ஒபிடலாமா? உ உவைம தவறான1...”

“தவ=தா அமா! அவ நல இடதி நறாக இ&கிறா எபைத

உ)க6&< ெதளிவாக லப5தேவ அப% ெசாேன. அ!த ஒவைம&<
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ேவ= எ!த வைகயிF Kைமயான அத இபதாக நீ)க* நிைன&கேவா,
இ!த ஏைழயிேம ேகாபபடேவா 'டா1 அமா!”
அவ இப ம=ெமாழி 'றிய பி அவ* கதி ேகாபதி சாய ெமல
மைற!த1.

“மீ5 எேபா1 ேகாநக&< ேபாக ேவ5ேமா அேபா1 எனிட

ெசா& ெகா*ளாம ேபா7 விடாேத. ெபாியவ எ)கி&கிறா எபைத நா

ெதாி!1 ெகாடா 'டவா ஆப1?”

“ேபா<ேபா1 உ)களிட ெசா& ெகா*ளாம ேபாகமா.ேட அமா” எ=
அவ6ைடய வினாவி ப<தி&< ம.5 ம=ெமாழி 'றிவி.5 ெமல%

சிாிதா அவ. வினாவி பி,ப<தி&< அவனிடமி!1 தன&< ம=ெமாழி

கிைட&கா1 எபைத அவன1 அ!த% சிாி -லேம அவ* அறிய !த1. ‘எ!த

ெப களிட அரசிய ரகசிய)கைள8 அரச த!திர% ெச7திகைள8
விதிவில&காக நபி&'ட% ெசாலாேத! இரதினமாைலயிட 'ட நா

ெசாலலா எ= <றிபவ,ைற ம.5ேம ெசால ேவ5’ எ= தனிட

பணிகைள ஒபைட&< ன ம1ராபதி விதக தன&<& 'றியி!த அறி>ைர

மீ5 த ெசவிகளி ஒப1 ேபா!த1 அவ:&<. அவ ேமF எைத8
தனிட ேக.பத,<  அவேன ேபசெதாட)கினா.

“உ)க* த!ைதயா E5 திபிய1 அவாிட நா இ)ேக வ!1ேபானதாக%
ெசாF)களமா! ஆனா எ&காரணைத& ெகா5 எனிட1&< அவ
ேதவர& 'டா1 எபைத8 அவாிட நீ)க* ெசாவிட ேவ5. அ1

அவ&ேக அபாயைத உடா&கிவி5. நாேன மீ5 நாைள அல1 ம=நா*

இ)< வ!1 அவைர& காேப. களபிரக* ெந உதவிைய மனதி,ெகா5

உ)க* த!ைதயாைர பைக1& ெகா*ள அ0Bகிறாகேள ஒழிய Kைமயாக%
ச!ேதக நீ)கியிபதாக% ெசால யா1. அவ எ)ெக)ேக ேபாகிறா,

வகிறா யாைர& காகிறா, என என ேபBகிறா - எபைத அறிவத,காகேவ

அவைர& க.5& காவ இறி ெவளிேய உலவ வி.&கிறாகேளா எ= 'ட

நா நிைன&கிேற” எ= மகளிட த!ைதைய ப,றி ெபா1வாக எ%சாிதா

அவ. இத,<* காராளாி மைனவி ஓ ஓைல&'ைட நிைறய அவ திபத,<%

Bைவயான பணியார)கைள& ெகா5வ!1 ெகா5தா*. அ!த பணியார)கைள
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அ)ேகேய அம!1 திபத,< ேநரமிலாம அ5த ேவைலயி

இறியைமயாத நிைலைய நிைனதா அவ. காராள மைனவி ெகா5த

பணியார)கைள வா)கி ேமலாைடயி !தப ெகா,றைவ& ேகாவி வனி
மரத&< அவ விைர!தா. அ!த விைரவிF தைன பி ெதாட ஓ

இைடU,ைற அவ கவனி&க தவறவிைல. விழிபைட!தா அவ.

-------------

நிதிலவ -- இர

டா பாக
பாக - சிைறேகாட

12. அைடயாள 0ழப

தாமைர தடாக)க6, தெணற -)கி மர&ெகா1க6, பBைம ேபாத

ெந வயக6 நிைற!த மத நில ஊரான திேமா'ாி அ!திேபா1 ெமல

வ!1 ெகா!த1. மாமர1& <யி பிரகாச மி<!த பக,ெபாK1 Kவ1

மைற!1 ேபான அல1 வி.5 ேபான எைதேயா இர>&< நிைனP.5வ1 ேபா
திப திப& 'வி& ெகா!த1. பக எ: நாயகைன இழ!த ேம,<

திைச ந)ைக, பா ஒK< வா8ைடய பிைறமதி எ: <ழ!ைதைய இ5பி

ஏ!தி& ெகா5 தனிைமயி, லவ1 ேபாற ேசாகமயமான அ!த மாைல, ேம,<

வான எ)< ெச!தீப.5 எாிவ1ேபால வ!1 ெகா!த1. வ!1வி.ட இ!த

அZதமன ேவைளைய நாைளேயா, நாளைற&ேகா விைர!1 வர ேபா<

களபிர ஆ.சியி நிர!தரமான அZதமனேதா5 ஒபி.டப நட!தா

ெகால. ெபாிய காராள மாளிைகயி!1 ெவளிேயறிய1ேம Eதி திப

தி!1 ஒ களபிர Dத பய)கரபைட Eர தைன பி ெதாடவைத
அவ ாி!1ெகாடா. பி ெதாடகிறவனி ஐயபா5 பரபர

ெப<வத,< ஏ,றவைகயி திபி திபி பா&காம யாேம தைன
பிெதாடராத1 ேபா ெசறா ெகால. இைடேய ஒ மா,றைத8
ெச7தா அவ. பினா வகிறவ ஒளிவத,ேகா, மைறவத,ேகா

வழியிலாம ஒ ெபாிய ெந,கள வழியிேல <=&கி.டேபா1, அ!த

ெந,களதி ஓரதி!த பைனமரத ேம. அம!1 காராள E. த!த
பணியார -.ைடைய அவிதா ெகால. ெந7 மண கம!த அ!த%

Bைவயான பணியார)களி அவ நா> வா8 சி க5 ெகா!த1. பி

ெதாட!1 வ!தவ: அகி ெந)கி& ெகாடா. வகிறவ Dதபய)கர

பைடEர தா எபைத ப,றி& ெகால:&< ஒ சிறி1 ச!ேதக

இ&கவிைல. அவ தைன எப எதிெகா*கிறாேனா அத,< ஏ,பதா

அவைன எதிெகா*வ1 எற திடமான >ட பணியாரைத அைச1 ர6
நா>&< ேவைல ெகா5தப ெகால தி= ெகா!தா. வகிறவ

தா&<த இற)கினா தா&<த இற)<வ1, வ ேபச வ!தா வ
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ேபBவ1, உளவறிய யறா ஒ= ெதாியாதவனாக நப1 எ= நிைன1

ைவ1& ெகாேட காதி!தா ெகால. ெகா,றைவ& ேகாவி ைவ1

இ!த எதிாிைய% ச!திப1, அ)ேக ச!தி&க ேவய ெகா,ைக நபனி

ச!திபி,< இைடUறாக> தைடயாக> ேந!1வி5 எெறணிேய
ெகால இ!த ெந,களதி அம!தி!தா.

ெகால நிைனதப அ!த& களபிர Eர இவனேக வ!1 ேச!தா. அேத

சமய ெகாலைன& <ழபதி ஆ1 ஒ காாியைத8 வ!தவ ெச7தா.
வ!தவ ெகாலைன ெந)கிய1 நறாக பழகிய தமிழி ஒபிைழ 'ட

ேநராம ெதளிவாக& கய எ= 'றிவி.5 இவ கைத உ,= ேநா&கினா.
எைத எைதேயா எதிபாதி!த ெகால இைத ,றிF எதிபா&கேவ
இைல. இவ திைகதா. மைலதா. <ழப,றா. எதிராளி அ!த

நலைடயாள% ெசாைல& '=வைத உண!1 இவ ஒ=ேம ேபசாம

வ!தவனி கைத பா1வி.5 ஓாி கண)களி நிதான வரெப,றவனா7
தனிடமி!த பணியார& <விய!1 ேத<ழைல எ51 நீ.னா.

வ!தவ: விடா&கடனாக இ!தா. ேத <ழைல வா)கி& ெகா*ளாம கீேழ

உ.கா!1 ெகாலனி காதேக ெந)கி மீ5 ‘கய’ - எ= அவ இைர!1

'வினா. ெகாலேனா அ!த% ெசாைலேய காதி:* ஏ,காதவ ேபா

“அதனா என? ேத <ழ ேவடா எறா அதிரச தகிேற. சில&<
எேபா1ேம உ பட பி&கா1. உபி.டவ&< நறி8 பாரா.ட

ேவ யி&<. இனிபாக ஏதாவ1 தினலா அலவா?” - எ= 'றியப ஓ

அதிரசைத எ51 நீ.னா. வ!தவ ஒ கண அய!1 ேபானா. தா

எதிபா1 வ!த1 நடவாத காரணதா அவ:&< ஏமா,றமாக இ!தேதா

எனேவா, ெதாியவிைல. ஒ= ேபசாம ெகால ெகா5த அதிரசைத

வா)கி தின ெதாட)கினா வ!தவ. இத,<* ெகாலனி உ*6ண> மிக

நறாக விழி1& ெகா5வி.ட1. ‘வனி மரத&<% ெசFேபா1

வழ&கமான நலைடயாள% ெசா ேவடா’ - எ= ெபாியவ காைலயி

'றியி!த1 ேவ= இவ:&< ஞாபக வ!1வி.ட1. ேவெறா காரண1&காக

அவ அப& 'றியி!தாF இ!த திய $%சிைய றிய&க> இவ:&<

அ1ேவ பயப.ட1. திேமா'ாி அLவள> நா.க* த)கியதா களபிரகளி
Dதபய)கர பைட&<& கிைடத ஒேர ெவ,றி, பாயகளி நலைடயாள%

ெசா எபேயா அவகளிட சி&கியிப1தா எபைத& ெகால ாி!1
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ெகாடா. 8மானா அறிரேவ ெபாியவைர% ச!தி&<ேபா1 இ!த

நிக%சிைய& 'றி பாயகளி நலைடயாள% ெசாைல உடேன

மா,றேவ5 எ= நிைன1& ெகாடா அவ. இலாவி.டா பய)கர

விைள>க* ஏ,ப.5வி5 எப1 ாி!த1. த த!திர ப&காததா வ!தவ

இவனிட ஏேதேதா வ ேபசினா. இவ அளித பணியார)கைள% Bைவ1

திறா. றப.5 ேபாவத,<  பய=1வ1 ேபாற சில

வா&கிய)கைள& 'றியபேய இவ கைத& கவனிதா வ!தவ: “உன&<
ெதாி8மா அபேன! களபிர<ல திலக மகாபரா&கிரம Eர தீர ராஜாதி

ராஜமாதாடரான கயரசாி திய க.டைளப மைற!தி&<

பாயக6&< உதவி ெச7கிறவக6, உதவி ெச7வதாக% ச!ேதகப5வத,<
உாியவக6 ம1ைர மாநகாி ஈவிர&கமிறி& கKேவ,ற ப5வாக*...”
“இ!த ஊாி அப யா இைல! களபிர மன&< உத>கிறவக*தா

இLPாி அதிக. எ)க6 ெப நில&கிழா வ*ளF ஆகிய ெபாிய காராள

த கழனிகளி விைள8 ெந, ெப ப<திைய& களபிரகளி அரமைன
உபேயாக1&< அற&ேகா.ட)களி ேதசா!திாிகளாக வபவக6&<

உணவிட>ேம பயப51கிறா. அவைர ேபால ராஜ விBவாச உ*ளவக*

இ!த ஊாி இ&<ேபா1 இ)ேக ெக5த எப இ&க8?” எறா

ெகால. வ!தவ சிாிதபேய இைத& ேக.5&ெகா5 ேபா7 வி.டா. அவ
ெந5!1ர ெச= மைறகிறவைர அ)ேகேய உ.கா!1 ெகா5 பாதா

ெகால. இளி அவ உவ ெதாைலவி மைற!த பிேப இவ எK!தா.

தைன யா ெதாடரேவா, கவனி& கேவா இைல எபைத உ=திப5தி&

ெகா5 ெகா,றைவ& ேகாயி வனி மரதைய அைடவத,காக றப.டா
ெகால.

ேபாகிற வழியி ெகா,றைவ& ேகாயிF&< னி!த ஒ தாமைர& <ளதி
நாைல!1 ேபைத பவ1 ெபக* <ட)கேளா5 அம!1 ப1ைறயி

ேபசி% சிாி1& ெகாபைத8 யாேரா ெவளிU அ!நிய ேபா ேதாறிய

பா வ8 இள கதினனான ஓ விடைல பவ1 இைளஞ அவகளிட

ஏேதா வினா>வைத8 அவக* அவைன ெபா.ப5தாமேல ேமF

த)க6&<* சிாி1& ெகாபைத8 ெகால கடா. ெபகைள&

கவ கRரமான ஆைம& <ர அ!த விடைல இைளஞ:&< இைல. அவ

<ர இனியதாக>, மி1வாக> தா!1 ஒத1. அவ கதிF'ட
ெபைம% சாயேல அதிக லப.ட1. அவனேக ெந)கிய ெகால,
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“என ேவ5 உ)க6&<? எைன& ேக.டா ம=ெமாழி ெசால 8”

எ= தானாகேவ அவைன அTகி வினவினா.

“ஒ=மிைல ஐயா! இ!த ெப.ைட பயக6&< இ&கிற கவைத

பா)கேள! ெகா,றைவ& ேகாயி வனி மரத&< வழிேக.டா வழி 'றாம

சிாி&கிறாக*” - எற ெதாட இவைன% சி!தி&க ைவதன. சில கண)க*
தய)கி8 சி!தி1 !தபி,

“ஆனாF உ*[ாி வவ1ேபால ெவளிUாி உ)க6&< இப& ேகாப

வர&'டா1. எேனா5 வ!தா அ!த இடைத உ)க6&<& கா.ட 8” -

எ= 'றிவி.5 அவ தைன பி ெதாடவைத8 உ=தி ெச71 ெகாடபி
விைர!1 நட!தா ெகால.
---------

நிதிலவ -- இர

டா பாக - சிைறேகாட
சிைறேகாட

13. ெப%&சிதிர/

காேதார)களிF பிடாியிF ககெவ= அைலயைலயாக% Bட <0சியி*
(* <5மி) அழ< அவ:ைடய இள கதி ெபைம% சாயைலேய

மிைகப5தி& கா.5வைத அைசபிேல திபி பா1& கவனிதா
ெகால. ெகா,றைவ& ேகாயிேல வனி மரதயி அ= மாைல

விள&<ைவ&கிற ேநரதி,< தா யாைர% ச!தி1 அைழ1 வரேவ5 எ=
ெபாியவ தைன விர.யி!தாேரா அ!த பி*ைளயாடா இவனாக தா
இ&க ேவ5 எ= ெகால Bலபமாக ாி!1 ெகாடா. ேபைத

பவ1 ெபகைள ெப.ைட பயக* எ= '= ெசா வழ&< பாய
நா. எைலயிேலேய ெகா,ைகயிF, ெகா,ைகைய% $ழ இ!த மாேறாக

வளநா.5* (* ெதாகாபிய ெசாலதிகார 164- $திர உைர -

ேசனாவைரய) . ப<தியிFதா உ5 எ= ெகால ேக*விப.!தா.

இவ ெகா,ைக $!த மாேறாக வளநா.ைட% ேச!தவேன எபைத அ!த

பதபிரேயாகேம நி"பி1 வி.ட1. ஆயி: ெகால இ: அவைன ெபய

ெசா ‘ெப0சிதிர’ என அைழ&கவிைல. வனி மரத வகிறவைர
வழிகா.5கிறவைன ேபாலேவ ெகால நதா. அ!த விடைல

பி*ைளயாடாேனா ‘இவ தா நா ச!தி1 ஒப1 1&கைள த!1 உற>
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ெகா5 பழக ேவயவ’ எற சி= அ:மான'ட இலாம வனி மரத
வ!த1 ப.5 Vைழ ேபாற தன1 அ!த இனிய <ர -

“ஐயா என&< வழி கா.யத,< மி&க நறி. இனி நீ)க* ேபாகலா” எப1 ேபா

ெகால:&< விைட ெகா51 அ:ப ஆயதமானா. இைத& ேக.5&

ெகால உ*[ற% சிாி1& ெகாடா. அவ விைட ெகா5த பி

ேபாகாம தய)கி நிற ெகாலைன, ‘எனடா, இவைன ேபாக% ெசா8

விடாம இ: தய)கி நி,கிறாேன’ - எ= நிைன1 ெபா=ைம இழ!1 ேபா7

ேநா&கினா இைளஞ.

அத,< ேமF தன&< வழி கா.யவைன அ)கி!1 ேபாக% ெசா வ,=த

அ!த ெவளிU இைளஞ தய)கியி&க ேவ5. ெபா1 இடமாகிய ெகா,றைவ&

ேகாயிைல வி.5, ம,ெறா மனிதைன ெவளிேய 1ரத தன&ெகன அதிகார
எற தய&க அேத சமய அ!த இடதி அேபா1 தன&< ேதைவயான
தனிைமைய நா5 மனமாக இதைல& ெகா*ளி எ=ேபா தவிதா

பி*ைளயாடா. அவ நிைலைய& க5 ெகாலனா சிாிைப அட&க

யாவி.டாF சிரமப.5 அட&கி& ெகாடா.

‘ஐேயா பாவ! இLவள> தவி&கிறாேன, இவ:&< சிறி1 தனிைமைய&

ெகா51தா பா&கலாேம எ= ெகா,றைவ ெத7வைத வல வவத,<

ேபானா ெகால. ெகா,றைவைய ஒப1 ைற வல வ!1, ‘பா மர&<

விைரவி நல கால பிற&கேவ5: எ= பிராதைன ெச7த பி ெகால

வனி மரத&< திபியேபா1, இவைன தவி&க விபியவ ேபா அவ

எK!1 வல வவத,<% ெசறா. இைற ெகால பிவாதமாக வனி

மரதயிேலேய உ.கா!1 ெகாடா. இவைன தவிபத,காக வல

வர%ெசற பி*ைளயாடா ம=ப வனி மரத&< வ!1 பா&<ேபா1

இவ அ)ேகேய இ&க& க5 திைகதா. அ!த நிைலயி ெகாலேன B,=

,= பா1 வி.5, அவனேக ெச= ‘ெப0சிதிர’ எ= ெமல

அைழதா. அ!த அைழபி -ல ‘இவதா நா காண வ!தவனா?’ - எற

வியைப அைட!த இைளஞ அ5த அைடயாளைத8 உ=தி ெச71ெகா*ள&

கதி -
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“எணி&ைக?” - எ= ெகாலைன ேநா&கி வினா> ெதானியி ேக.டா.

ெகால: உடேன ஒ கண'ட தய)காம “ஒப1?” எறா. அவேனா

ேமF விடாம “எைவ ஒப1?” எ= வினாைவ ெதாட!தா. ெபா=ைம

இழ!1 விடேவா சின ெகா*ளேவா ெச7யாம, “1&க* - ெகா,ைக1ைற

1&க*“ எ= ஒ ைற&< இைறயாக அKதி% ெசானா ெகால.
உடேன வ!தி!த இைளஞ த இ5& க%ைசயி!1 சிறிய ப.5 1ணி
 ஒைற எ51 அவி1 ஒப1 1&கைள எணி ேத!1

ெகாலனிட ெகா5தா. 1&க* ைக&< வ!த1 ேம,ெகா5 தாமத

எ1> ெச7யாம, தைன பி ெதாடமா= அவ:&< ைசைக கா.வி.5

நட!தா ெகால. அ!த இைளஞ: ம= ேப%B ேபசாம ெகாலைன பி

ெதாட!தா.

ஊ எைலைய& கட!1 அட!த கா.5 ப<தி வகிற வைர விைர!1 நடபைத
தவிர இவ ஒவ&ெகாவ எ1> ேபசி& ெகா*ளவிைல. அபாய

எைலைய& கட!1 வி.ேடா எற நபி&ைக வ!த பி ெகால அ!த
இைளஞைன விசாாிதா:

“ஐயா! இ: ஐ!தா= நாழிைக பயண ேபாக ேவ5. உ)க6ைடய பசி,
தாக, எப? நிைலைமக* என&< ெதாி!தா நல1.”
அ!த பி*ைளயாடா த வயதி,< மிக> இைளஞனாக ேதாறினாF

ெபாியவைர ேத& காண வ!தி&< சிற ேநா&கி அவ:&< மிக> மதி&
ெகா5ேத விளி1 ேபசினா ெகால.

“ஆ! என&< பசி&கிற1!... பக சிறி1 அவF இர5 ெபாாிவிள)கா7

உைட8 சாபி.ேட. எனிடேம இ: -= நா< ேவைள&<

ேபா1மான அவF ெபாாிவிள)கா8 இ&<. நீ பக ஏ,றா,ேபா ஓைடேயா,

கா.டாேறா <=&கி.டா அ)ேக அம!1 உடபி, பயணைத ெதாடரலா” எ= அவ ம=ெமாழி 'றேவ ஓ ஓைடயி கைர&< அவைன& ெகால

அைழ1%ெசல ேவயதாயி,=. அ!த னி.5 ேவைளயி ஓைடயி

கைரயி ஒ பாைறேம அமதி அவைன உTமா= ேவ னா ெகால.
அவ ெகாலனிட ேப%B& ெகா5தா:
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“ேவ= எ!த உணவானாF பக நீாிறி& 'ட உ5 விடலா ஐயா! இ!த
அவைல ம.5 அப உண யா1! உ)க6&< ெதாி8மா, அவைல

வி&கிேய பல ெச1 ேபாயி&கிறாக*. ஆனாF வழிபயணதி ெகடாத

உண> அவதா. அதனா இ!த அவைல8 ெபாாிவிள)காைய8 வி.5

ெதாைல&க> யவிைல.”

“ெச1 ேபாவைத ப,றி& கவைலப.5& ெகாேட உப1 ப<வ1
என&< பி&கா1! வாவைத ப,றிய அ&கைற8ட: பிாிய1ட:

உணேவ5, பகேவ5, தினேவ5. ஐயா! சாகிறவக* அவ
வி&கிதா சாகேவ5 எபதில... உபத,< அவ'ட&

கிைட&காததாF சாக 8” - எறா ெகால.

இத,< இைளஞ பதி ஒ= 'றவிைல. க உைடகைள ேபா

இ&கிற இர5 ெபாாி விள)கா7கைள எ51& ெகாலனிட நீ.னா
அவ. ெகால: ம=&காம வா)கி& ெகாடா.

வாயி இ.5 பலா க&க ய= ேதா,றபி ெகால அ!த

ெபாாிவிள)காைய எ51 பாைறேம அ1 உைட&கலானா. அப8 அ1

உைடய விைல. ெகால சிாிதா.

“ஏ ஐயா சிாி&கிறீக*? ெபாாிவிள)கா7 உ)க6&< பி&காதா?”
“பி&<மா பி&காதா எபைத விட உைட8மா உைட&<மா எப1தா

இேபா1 ெபாதமான ேக*வியாக இ&< ேபா&கிற1. இ!த ெபாாி

விள)காைய ைவ1 ம1ைர& ேகா.ைடையேய 'ட உைட1& களபிரகைள
ஒட% ெச71விடலா...”

அவ இைத& ேக.5& <F)க& <F)க% சிாிதா. பி ெசானா:
“வாயி சிறி1 ேநர ஊறினா அற தாேன உைட!1 வி5.”
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“ஆ, உைமதா. சிறி1 ஊறவி.டா எ1> உைட!1 ேபா7வி5.”

ெகாலனி இ!த வா&கியைத அ!த இைளஞ மிக> இரசி1 பாரா.னா.
அவ உ5 த1ேம, “ெபாியவைர& கா&க ைவ&க&'டா1. நா விைரவி
ேபாக ேவ5” எ= 1ாிதப5தி அவைன அைழ1& ெகா5 இளி

பயணைத ெதாட!தா ெகால. ெகா,ைக இைளஞ சிறி1 ெதாைல>

நடபத,<*ளாகேவ த*ளானா. மிக> ேகாமளமான ெமFட வா7!த

அவ, வாேபா7 தள!1 வி.டா எ= ாி!த1. சிாி&க% சிாி&க எைத
எைதயாவ1 வ ேபசி உ,சாகப5திேய அவைன அைழ1%
ெசலேவயி!த1. இைளஞ இவைன& ேக.டா.

“அ!த ெபாாிவிள)கா7கைள உண !ததா இைலயா?”
“இைல! பதிரமாக ைவதி&கிேற. நாைள&ேகா நாளைற&ேகா ஊ திபிய

பி எ உைல& களதி சம.யா அ1 ெநா=&கினா அ1 உைடயலா.

யா கடாக*? உ)க6ைடய ெகா,ைக ெபாாி விள)கா7 எ சம.ையேய
உைடதாF விய அைடவத,கிைல.”
இைத& ேக.5 அவ விK!1 விK!1 சிாிதா. சி= <ழ!ைதைய& கைத

ெசா உற)க% ெச7வ1 ேபா அவைன% சிாி&க ைவ1& கைள ெதாியாம
அைழ1 ேபாகேவய கடைம ெகால:&< இ!த1. அ= பக

திேமா' ெபாிய காராள மக* ெசவ D)ேகாைதயி நளின உண>கைள&
கைல1 விடாம காபத,காக இபி ேவைல ெச71 பழகிய தா ெபானி,
ைனபவ ேபா இ)கிதமாக ேபசி பழக ேவயி!தைத ஒப இேபா1
இ!த& ெகா,ைக நக விடைல பி*ைளயாடானிட நைக ேவழபைன* (*

நைக%Bைவ& 'தா5பவ) ேபாதா ந&க ேவயிப1 ெகால:&ேக
ாி!த1. திமா <றதி!1 ம1ைர&<, திேமா'&<,

திேமா'ாி!1 ம=ப திமா <ற1&< எபதாக& கட!த சில

தின)களா7 இைடவிடாம அைல!ததனா இதைசக* என திர!த
ெகாலனி ழ)கா'ட வதன. ‘த பணிகைள8 தா ஓ5

ஓ.ட)கைள8, ெபணி நளின)கைள& ெகாட அ!த இள ஆ
பி*ைளயா ஒநா* ேபாதாவ1 தா)க 8மா?’ எ= நிைன1 பாதா
ெகால. இப எணியவாேற அ!த இைளஞ: உட வர& <=கலான
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கா.5 வழிேய நட!1 ெகா!தேபா1 ஓாிடதி எைதேயா பா1 வி.5
பய!1 அலறி பி வா)கினா இைளஞ.

அவ B.&கா.ய திைசயி பாதா கா.5 மர)க* எாி8 தீ ெவளி%சதி
ேத வட ேபாற Dதாகரமான மைலபா ஒ= கா.5 எைய பி1
விK)கி& ெகா!த1.

இைளஞ பய!தா)ெகா*ளியாக>, விைளயா.5 பி*ைளயாக>,

ேபைததைம நிைற!தவனாக> இபைத& ெகால ச!ேதக1&<

இடமிலாம ாி!1 ெகாடா. தி&கானேப பாய<ல விKபைரயாி

ேபர இைளயநபி, ெதனவ சி=மைல ேவ)ைக மாற ஆகிய

தீரகேளா5 இைணயாக இவைன நிைன1 பா&க> 'ட யாம!த1.
“மைலபா எைய விK)<கிற1! அதி நீ)க* பயபட ஒ= இைல.

ேபசாம எேனா5 நட!1 வரேவ5 நீ)க*. உ)க6&< எ!த அபாய

வரா1” எ= ைதாிய 'றி அ!த இைளஞைன ேமேல வழிநடதி% ெசறா

ெகால. ஒ நிைலைம&< ேம ெகால:&<& ேகாபேம 'ட வ!1வி.ட1.
நலைடயாள% ெசா ெவளியாகி வி.ட கவைல, களபிரகளி ெகா5ைம,

இைவகைள ப,றிய தீவிரமான சி!தைனக6&< ந5ேவ ெவ= பி*ைள&

கைதகைள8 ெப0சிாிைப8 ம.5 வி ஒவைன வழி நடதி ேபாவ1

ெபா=ைமைய% ேசாதி&கிற காாியமாக இ!த1. ஆயி:, ெபாியவாி ஆைண&<&
க.5ப.5 அைத அவ ெச7தாக ேவயி!த1.

---------

நிதிலவ -- இர

டா பாக - சிைறேகாட

14. நவ நிதில5க

ெகா,ைக நகரதி!1 வ!தி!த திய இைளஞ: ெகால: சிலபா,றி
கைரைய அைட8 ேபா1 ந*ளிர>&< ேமலாகி வி.ட1. ஏ,கனேவ

அறிவிதி!தப மைல%சாிவி ஆப1தவிக* தீப!த)க6ட இவக* இவ
வரைவ8 எதிபா1& காதி!தன. இளி அ!த மைல& கணவாயி கா,=

Bழி1 Eசி& ெகா!த1. ேமேல மைல ப<திகளி எ)ேகா மைழ

ெப7தி!ததனா சிலபா,றி ஓ.டதிேல ெவ*ள ேவக 'யி!தன.
இளிேல அ!த மைல பிளவிேல பலாயிர ேபா Eரக* ஒ சமயதி

உ,சாக& <ரகைள எKபி& ெகாேட விைர!1 பா7!ேதா5வைத ேபாற
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ஆரவாரேதா5 ஓைசேயா5 சிலபா= 1*ளி& <தி1% Bழ= Bழி1

ெபா)கி ைட1 ஓைசெயழ ஓ&ெகா!த1. ேபயா.ட ேபா5வ1 ேபா

மர)க* தைலக* Bழல& கா,றி ஓைசயி.5 ஆ& ெகா!தன. ேகாப

ெகாட ேதவக* காிய வானதி நீளநீளமான ெவ*ளி வா*களா தா= மாறாக
Eசி ேபா.டா,ேபா மினக* ெசா5&கி மைற!தன. ஊசியா <1வ1

ேபால& <ளி!த கா,= உட ப.5 உைறத1.

இ!த திய $நிைலயி உடவ!த இைளஞ ம5 ம5 விழிபைத&
கடா ெகால. அவ:ைடய ககளி பாதி ம.சி8, பாதி உற&க%

ேசா> ெதாி!த1. இவக* மைல% சாிவி ேமேல ஏறி% ெசFேப

ஆப1தவிக* கீேழ இற)கி வ!1 இவகைள எதிெகாடன. வ!த

ஆப1தவிகளி ஒவ ெகாலனி காதேக ஏேதா இரகசியமாக% ெசானா.
உடேன ெகால தேனா5 வ!த ெகா,ைக இைளஞைன ேநா&கி, “ஐயா! நீ)க*

ேசா> அைட!1 கைள1 ேபா7வி.Nக*. இவகேளா5 ெசறா ஒ மைல&
<ைகயி நீ)க* Bகமாக உற)<வத,< வழி ெச71 ெகா5பாக*. உ)களா

ேமF நட&க யா1 ேபால ேதா=கிற1. ெபாியவ இேபா1 மைற!தி&<

இட1&< ேபாக இ: ஒ மைல ஏறி இற)கி, அ5த சாி>&<%

ெசலேவ5. இேபா1 உ)களா அ1 8 எ= ேதாறவிைல.

ெபாியவ காைலயிதா உ)கைள& காண விவதாக% ெசாயி&கிறா”
எறா.

அ!த இைளஞேனா திய மனிதகேளா5 உற)க% ெசவத,< தய)<வதாக
ெதாி!த1. ெகால ேமF உ=தி 'றலானா:

“பயபடாதீக*! இவக* எலாேம நமவக* தா! உ)கைள& கT
க1மாக பா1காபாக*.”
தய&க பய இ!தாF 'ட, உற&க தா)க யாம ெகால

B.&கா.ய ஆப1தவிகேளா5 றப.5% ெசறா அ!த இைளஞ.

இைளஞைன ம,றவகேளா5 அ:பிவி.5 தனிட ெச7திைய& 'றிய
ஆப1தவி8ட மைல% சாிவி ஏற ெதாட) கினா ெகால.

“இ!த பி*ைளயாடாைன ேபா ப1ேப இ!தா ேபா1! அ)க)ேக
மைற!தி!1 11 ட: கைளபிறி8 பா5ப.5 வ
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ஆயிர&கண&கான பாய Eரகைள8 இ!த ப1ேபேர ெக51

வி5வாக*. Eரகளி '.டதி இவைன ேபாறவக* இ&க யா1;
இ&க&'டா1!...” எறா உடவ!த ஆப1தவி. ெகால அைத& ேக.5&

ெகாடாேன தவிர த கைத அவனிட வா7வி.5& 'றவிைல. அவ

மனதி அேபா1 மிகமிக இறியைமயாததான ேவெறா சி!தைன ேதாறி&

கவைலைய8 எ%சாி&ைகைய8 அளி1& ெகா!த1. நா5 Kவ1 த)க*

நபி&ைக&<ாியவகைள ாி!1 ெகா*ள>, ெதாி!1 ெகா*ள> ஒேர

அைடயாள வாைதயாக எ1 இ!தேதா அைத Dதபய)கர பைடைய% ேச!த
களபிர Eர ஒவ தனிடேம ேசாதி1 பா&க வ!தைத நிைனதேபா1

ெகால:&< இதய ெகாதித1. இ!த அபாய உடேன தவி&கபட யாவி

பாய நா. பல இட)களி பல Eரக* களபிரகளிட மா.&

ெகா*வாக* எ= ெதளிவாகேவ ாி!த1. இ!த இரகசிய எ!த ைனயி!1

எப அவக6&< எ.யி&க 8 எ= ெகாலனா அ:மான ெச7யேவ
யாம!த1. பாய Eரக* இவ ச!தி&<ேபாேத மிக அகி!1

மைறவா7& கவனி1 ஒ.5& ேக.ட யாேரா ஒ களபிர -லமாகேவா, அல1

எதிேர வ!1 ச!திபவ யாெர= ெதாியாமேல மா,றானிட அவசரப.5 த
நலைடயாள% ெசாைல 1ணி!1 'றி வி.ட ஒ பாய Eர -லமாகேவா
மிக அைமயி தா இ!த இரகசிய அபலமாகியி&க 8 எ=
ேதாறிய1. ேவ= விதமாக நிைன&க யவிைல.

பாய நாெட)< மைற!1 ஆழமாக ேவேராயி&< பாய இய&கைத%
ேச!தவக6&< நாைள ெபாK1 விவத,<* பைழய நலைடயாள% ெசாைல
உடேன ைகவிடேவ5 எ= திய நலைடயாள என எ= விைர!1
அறிவிப1 எLவா= சாதியமா< எப1தா அவ:&< ாியவிைல.

ேமF இர5 நாழிைக பயண1&< பி ெபாியவ ம1ராபதி விதக
த)கியி!த மைல& <ைக&< வ!1 ேச!தாக* அவக*.

உட வ!த ஆப1தவி ெவளியிேலேய நி= ெகாடா. ெகால உ*ேள

Oைழ!தேபா1 தீப!த ஒளியி அவ ஓைல% Bவயி எKதாணியா ஏேதா

அKதி& கீறி& ெகா!தா. கால ஓைச ேக.5 நிமி!த1 அவ தைன&

ேக.ட த ேக*விேய ெகாலைன விய&க% ெச7த1. “வா! இ)கி!1 இ=

காைல றப.5% ெசற1 த இ!த விநா வைர நைடய நலைடயாள%
ெசாைல. எ)காவ1 நீ பயப5த ேந!ததா?”
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த மனதி எைதப,றிய சி!தைன ேம எK!1 நி,கிறேதா அைத ப,றிேய
அவ ேக.கிறாேர எ= மனதி எK வியட வண)கி அவ&<
ம=ெமாழி 'றினா அவ.

“இைல. ஐயா!... ஆனா... ?”
“ஆனா... என?”
திேமா' ெந,களதி ,றிF எதிபாராத விதமாக களபிர ஒவ அேத

நலைடயாள% ெசாFடேன தைன அTகி% ேசாதைன ெச7தைத8 அதபி

நட!தவ,ைற8 ஒ=விடாம அவாிட விவாிதா ெகால.

எலாவ,ைற8 பரபர எ1> அைடயாம ெசவிம5தபி அவ 'றலானா.
“இ= பி,பக எமனதி ஏேதா ெபாறி த.5வ1 ேபா அபப.ட1.

உட, ‘நைடய நலைடயாள% ெசாைல மா,றிவிட ேவ5’ எ= நாேன

நிைனேத. எ மனதி ப.டபேயதா நட!தி& கிற1 இ&க.5... எ)ேக

அ!த 1&க*...?”

ெகால 1&கைள& ெகா5தேபா1 இயைப மீறி அவ எK!1 நி=

அவ,ைற இ ைககளாF வா)கி& ககளி ஒ,றி&ெகா*ளேவ, அ1 அவ:&<

1ைமயாக ேதாறிய1. அ!த 1&களி ஏேதா மிக ெபாிய மதி&கான

அ!தர)க அட)கியி&க ேவ5 எ= அவ ாி!1ெகாடா. இLவள>

ெபாிய ெபா=ைப தா)கி வ!த விடைல இைளஞைன எணினா அவ.

இப அவ எணி& ெகாபைத அபேய பிரதிபப1 ேபா அ!த&
கணேம,

“வாகன)கைளவிட அைவ எLவள> மதி&<ாியவ,ைற% Bம!1 வகிறன
எப1தா ெபாி1. அ!த இைளஞ நீ எதிபாதப இலாத1 உன&<

ஏமா,றைத அளிதி&<!” - எ= ெசா க மல!தா அவ. இ!த

நிைலயி அவ பாக எைத8ேம நிைனபத,< பய!தா ெகால.

நிைனபி 'ட எைத8 மைற&க விடாதவ&< , நிைன&கேவ தய)கினா

65

அவ. ஏேதா <ழப வரலா எ= தீ&க தாிசனமாக  '.ேய உண!1

1&கேளா5 வகிறவைன8, தைன8 பைழய நலைடயாள% ெசாைல

தவி&க% ெச7த அவ மதி O.பைத அவனா விய&காம இ&க யவிைல.

பைழய நலைடயாள% ெசா தைன8 அபாயதி ஆதியி&< எ=
இேபா1 அவ எணினா. அேபா1 மீ5 அவ <ர கணிெர=

ஒத1.

“பல தைலைறகளி னிதமான உண>க6 அ!தர)க)க6 இ!த

நவநிதில)களி அட)கியி&கிற1. எனேவ நாைள ைவகைறயி!1

‘நவநிதில’ எற ெதாடைரேய நைடய திய நலைடயாள% ெசாலாக

நியமி&கிேற. இ!த திய நலைடயாள ப,றி பிற ாி!1ெகா*ள யாத

சிதிர& கர!ெதK1&களா இ!த ஒைலயி எKதியி&கிேற. இ!த ஒைலைய

எ51% ெச= விவத,<* ைவையயி திமத 1ைறயி, கிழ&<

ேம,காக எணினா ஏழாவ1 மத மரதி அெபா!தி ைவ1 வி5
பணிைய நீ உட ெச7ய றபட ேவ5. ஒLெவா நா6 இ!த

வளைடயா ேகாயி!1 திம0சன நீ எ5&க வ ந யாைன பாக
அ!1வ இ!த ஏழாவ1 மத மரெபா!ைத பா&காம திப மா.டா.

ஓைலைய அவ பா1 வி.டா, திய நலைடயாள விைர!1 எ)<
பர>வத,< ஆவன ெச78 வழிைய அவனறிவா. திேமா'ாிF,

B,=ற)களிF, காராளாிட இ!த திய அைடயாளதிைன நீேய ெசா
விடலா.”
அப அ!த நவநிதில)களி அட)கியி&< மக1வ என எ= உடேன

அறி8 ஆவைல, அவ ெசா,க* த உ*ளதி கிளர% ெச7தி!1 க.டைளைய
நிைறேவ,= ெபா=ைப உண!1 ஓைலைய ெப,=& ெகா5 அவ வண)கி
விைடெப,= றப.டா. காக* வி விெண= வதன. கடைமேயா

மீ5 அவைன 1ரதிய1.
-----------
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நிதிலவ -- இர

டா பாக - சிைறேகாட

15. சிைற மா1ற

த:ைடய ஏவேலா ம!திரேமா ப&க யாதப மாவ தைரய த51&

க. வி.டைத உண!தா ேதX மா!திாீக. 'ேடா5 அைனவ ேச!1

சிைறப5வைத தவிர அ!நிைலயி ேவ= எ1> மீள வழி ேதாறவிைல.

எலா ெச)கணா கைதேய கவைலேயா5 பா1& ெகா!தாக*.
-ய கத>களி ெவளிேய இ!1 மாவ தைரயாி ஏளன% சிாி

ெதாட!1 ஒ1& ெகாேட இ!த1. கத>% ச.ட)களி இைடெவளி வழிேய

அவ கைத8 இவக* உ.ற இ!ேத காண !த1.

“இத,< ேம உ)க* ஏவ ப&கா1! ேபசாம ம=ப8 சிைற&

ேகா.ட1&<* ேபா7% ேச)க*. இனிேம தப 8 எ= கன>'ட&
காணாதீக*!” எ= க5ைமயான <ர அவகைள ேநா&கி அைற'வினா
மாவ தைரய.

இ!த அைற'வF&< மா!திாீக ெச)கணாேனா, அழக ெபமாேளா,
ெதனவ மாறேனா, மாவ தைரயைர ேநா&கி ம=ெமாழி 'றி% சீறவிைல;

எறாF த)க6&<* ேமேல என ெச7வ1 - எற வினா> க& <றிபி

ஒவைர ஒவ பா1& ெகாடன. ெதனவ மாற மாவ தைரயைர

ேநா&கி ஏேதா க5ைமயாக ம=ெமாழி ெசால 111& ெகாபைத

ாி!1ெகா5, ‘இேபா1 அவ&< எ1> பதி ெசால ேவடா’ எப1

ேபா க பாைவயாேலேய <றி& கா. வி.டா அழகெபமா*. இவக*

ஒ5)கி வி.டாக* எபதாக இ!த அைமதிைய ாி!1 ெகாட மாவ
தைரய தைடய ஏவைல மீ.5& ெகாடா. ஓநா7க6, நாிக6
மைற!தன. மாவ தைரய திமிரான <ர மீ5 'றினா:

“இர> ேநரமாகி வி.ட1. பாவ! நீ)க* எலா மிக> கைளதிRக*.

சிைறயி ேபா7 இறிரவாவ1 உற)<)க*. நாைள& காைலயி ஒேவைள

உ)க* தைலவிதியி ேகார ைவ நீ)க* எதி ெகா*ள ேவயி&<!”
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இைத& ேக.5& <றள உத5கைள பி1&கி கைத& ேகாணி மாவ

தைரய&< அழ< கா.னா. நபகளி உயரமான உவ)க6&< ந5வி

நி= ெகா!ததனா அவ:ைடய <*ள உவ அழ< கா.யைத

நபக*தா காண !தேத ஒழிய& கத>&< ெவளிேய நிற மாவ தைரய
காண யவிைல!

இவக6ைடய ெமளன பணிவாக>, பயமாக> ாி!1 ெகா*ளப.5

வி.டதனா மாவ தைரய இவகேளா5 ேபBவைத நி=தி& ெகா5 ேவ=
ஏ,பா5கைள& கவனி&க ெதாட)கினா.

சில கண)களி மாவ தைரயைர ேத& களபிர Dத பய)கர பைட

தைலவ அ)ேக வ!1 ேச!தா. அவ:ட ஆ8தபாணிகளாக Dதபய)கர

பைட Eரக6 வ!தி!தன.

“நைமேபா அரசிய காாிய)களி ஈ5ப.பவக* எதிF
ென%சாி&ைகயாக விழிதி&க ேவ5. ஒ விநா தாமதமாகேவா,

பித)கியி!ேதா விழிதா'ட ெபாிய ேதாவிக* வ!1வி5. இ!த% சிைற&

ேகா.ட1& காவைல இ மட)காக ஆ&க ேவ5 எபைத இப நா

ெசா நீ ெச78ப ஆகியி&க& 'டா1. இவகைள ம.5ேம இ)கி!1 தப

வி.5 வி5ேவாமானா மிக விைரவி இ!த& களபிர ஆ.சிேய பறிேபா7வி5

எபைத நீ எ!த அள> உண!தி&கிறா7 எப1 என&< ாியவிைல” - எ=

மாவ தைரய Dதபய)கரபைட தைலவனிட இைர!1 ெகாப1

உ*ேள நிற இவக6&< ேக.ட1. சிைற& ேகா.டதி வாயி காவF&<

நி,< Eரகளி எணி&ைகைய அதிமா&கி பா1கா ஏ,பா5கைள

வைமப5த ேபாகிறாக* எப1 உ*ேள இபவக6&< ாி!த1.
இ!த நிைலைம அவக* கவைலைய அதிகமா&கிய1.

ெவளிேய மாவ தைரயாி <ர ேக.கவிைல. இேபா1 அவ றப.5
ேபாயி&க ேவ5 எ= ேதாறிய1. Dதபய)கர பைடதைலவ ம.5

காவ Eரக6&< ஏேதா எ%சாி&ைககைள8 க.டைளகைள8 இ.5&
ெகாப1 ேக.ட1.
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சிறி1 ேநர கழி1& ெதனவ மாற:, அழக ெபமா6 ,றிF

எதிபாராதவிதமாக Eரக* $ழ Dதபய)கர பைடதைலவ சிைற&
ேகா.ட1& கதைவ திற!1 ெகா5 உ*ேள வ!தா.

“உ*ேள வகிறவக* என ெச7தாF வாளா இபதா, அல1 ஒ

நிைலைம&< ேம அவகைள எதி1 தா&கி வி.5 தபி ஓட ய,சி
ெச7யலாமா, உ*ேள வகிறவகைள எதி1 ேபாாி5 அள>&< ந

எணி&ைக இ&கிற1 எபைத நீ)கேள அறிEக*? என ெச7யலா?” எ=
கழ,சி)க அழக ெபமாளி காதேக ெமல வினாவினா.

“அவசரப.5 விட ேவடா. அ1 நிைலைமைய ேமF ெக51 வி5. நீ

ெசாகிறப ெச7ய ேவ5 எறா அப% ெச78 வண நாேன ைசைக
கா.5ேவ. நா ைசைக கா.டாத ப.சதி என நட!தாF யா உண%சி

வசபட& 'டா1” எ= அழகெபமாளிடமி!1 கழ,சி)க:&< பிற&<
ம=ெமாழி கிைடத1.

ெதனவ மாற: அவேனா!த திேமா' அற&ேகா.ட1 மல:ேம

தைல&< ஐவைர எதி&க>, அ1 ெநா=&க> ேபா1மானவக* எறாF,
அவக* பசி தாக)களா தள!1ேபா7 ந!தி&கிறாக* எ=

அழகெபமா6&< ாி!த1. அவசரப.5 தப ய= யாம

அகப.5& ெகாடா பி நிர!தரமாகேவ தபயாம, ேபா7 வி5ேமா எற

ென%சாி&ைகதா அழக ெபமா6&< நிதானைத& ெகா5தி!த1.

உ*ேள வ!த Dத பய)கரபைட தைலவ த ெதனவ சி=மைல

மாறைன8, <ற நி,ப1ேபா ேதாறிய அற&ேகா.ட1 மலைன8
ம,றவகளிட இ!1 தனிேய பிாி1 நி=தி% ச)கிகளாF, வில)காF
பிைண1& க.5மா=, தேனா5 வ!த Eரக6&<& க.டைளயி.டா. இ!த&
க.டைளைய அ!த Eரக* நிைறேவ,=மா= வி5வதா, எதி1 தா&<வதா என

அறி8 ஆவேலா5 நபக* அழகெபமாளி ககைளேய பா1&ெகா5
நிறாக*. Dதபய)கர பைட தைலவ சிைற& ேகா.டதி,< உ*ேள

தேனா5 அைழ1 வ!த Eரகைள ெவளிற மதிேலாரமாக நி=தி

ைவதி&க ேவ5 எப1 அழக ெபமாளி ச!ேதகமாயி!த1. எ!த

விநாயி Dத பய)கர பைட தைலவ <ர ெகா5தாF ெவளிேய இ!1
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V,=&கண&கான Eரக* ஓவர8 எற நிைலைமைய உ71ண!1
நிதானமாக இ!1வி.டா அழக ெபமா*.

வ!தி!த களபிர Eரக* ெதனவ மாறைன8 அற&ேகா.ட1 மலைன8
வில)கி.5% ச)கியா பிணி&க ெதாட)கினாக*. அப அவக* இவ
பிணி&கப5ேபா1 ம,ற எ.5 ேப என மன நிைலயி இ&கிறாக*

எ= க)களி!ேத க5பி&க யறவ ேபா இவகைளேய '!1

கவனி&க ெதாட)கியி!தா அ!த& களபிர பைட தைலவ. இவக6 அ1

ாி!1 மிக> த!திரமான1, எதிாிாி!1ெகா*ள யாத1மான அைமதிைய&

கைடபிதன. அ!த விநாவைர த க.டைளைய8 ேப%B&கைள8

பாயிேலேய நடதி& ெகா!த களபிர பைடதைலவகளி ேப%ைசேயா
எைத8ேமா ெதாி!1 ெகா*ளாத1ேபா, அேத சமய எலாவ,ைற 8ேம

ாி!1ெகா5 ெதாி!1 ெகா5 ெமளனமாக இ!தாக* இவக*. இவக*

அவ,ைற ாி!1 ெகாட1ேபாF அறி!1 ெகாட1ேபாF

ெவளிபைடயாக& கா.&ெகா*வாகேளயானா இவக6&< எ!த அள> பா
ெமாழி ெதாி8 எபைத அதி!1 அவ அ:மானி&க& '5. த

ய,சியி அவனா அைத% சாதி&க யவிைல. எனேவ, தா அறி!தவைர

உ%சாி&க !த பிைழயான ெகா%ைச தமிழி, “இவக* இவைர8 தனிேய

ேவ= சிைறயி பிாி1 ைவ&க ேவ5. இவகைள பாதாள% சிைற&< இK1%

ெசF)க*” எற ெபாளி 'றினா அவ. த:ைடய க.டைளகைள தா
பாயி 'றியவைர எதிாி&< மனிதக* அட&கமாக>, அைமதியாக>

இ!த1 மாறி தாேன தமிழி க.டைளயி.ட1 ாி!1ெகா5 ெபா)கி

எKகிறாகளா இைலயா எபைத அவ கவனி&க> கணி&க> யFவ1
ேபா!த1. அப அவ தமிழி க.டைளயி.டேபா1 இவக* எ!த

மா=தைல8 காபி&கவிைல. <றள ம.5 யா தைன பா&காத

ேவைளயி உத.ைட பி1&கி கைத& ேகாணி அழ< கா. 1&

ெகாடா. ம,றவகளி இ5 உயரதி இவக இ!ததா ம,றவக*

க)கைள8 இவ கைத8 ஒேசர பாப1 எப1 ஒேர சமயதி
இயலா1. ம,றவக* க)கைள ேந&< ேந பா&<ேபா1 இவ க

ெதாியாமF இவ கைத ம.5ேம ேந&< ேந பாதாேல ம,றவகளி
இ5&க* ம.5ேம ெதாிவ1 ேபால> இ!ததனா எலா க)கைள8

'!1 கவனி1& ெகா!த பைட தைலவனா இவ அழ< கா.யைத&

கவனி&க யா1 ேபாயி,=. யாைர மீ.பத,காக& ேகா.ைட&<* வர ேந!தேதா

அவைனேய ேவ= சிைற&ேகா.ட1&< மா,றி&ெகா5 ேபாகிறாக* எப1

அழக ெபமா6&< வதைத& ெகா5த1 எறாF அைத எப த5ப1
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அல1 தவிப1 எப1தா லபடவிைல. மாவ தைரய

பய=திவி.5% ெசற1 ேபா ெதனவ மாற:&ேகா, ம,றவக6&ேகா

உயி அபாய ஏ,ப5 தபிவிட ேவ5 எற தவி ம.5 உ*6ற
அழக ெபமா* மனதி இ!த1. அவ இப நிைன1 தவி1&

ெகா!தேபாேத அவ: ம,றவக6 காண ெதனவ மாறைன8,

மலைன8 அ)கி!1 ேவ= சிைற& ேகா.ட1&< அைழ1& ெகா5
ேபா7வி.டாக*.

இவ ேபா<ேபா1 'ட ஒவ&ெகாவ ேபசி&ெகா*ள யவிைல.

பைடதைலவ கவன& <ைறவாயி!த ஒ கணதி, ‘கவைல படேவடா;

நா எலா ேச!ேத இ)கி!1 தப8 இ: என&< நபி&ைக
இ&கிற1’ - எற ெபா* ாிய ெதனவ மாற:&<% ைசைக -ல
அறிவிதா அழக ெபமா*. இ!த% ைசைகைய தவிர ேவெறைத8

இவகளா ெச7ய யவிைல. இவக* எ.5 ேபைர8 வில)<களாேலா

இ% ச)கிகளாேலா இ.5 பிணி&காம, அபேய அ!த பைழய சிைற&

ேகா.டதி அைட1வி.5 ேபானாக*. Dத பய)கர பைட தைலவ:

Eரக6, வ!தவக* எேலா ேபா7வி.டாக* எபைத8 தா)க*

எ.5ேப ம.5ேம இ&கிேறா எகிற தனிைமைய8 உ=தி ெச71 ெகாட
பி இவக* ேம,ெகா5 ேபசேவயைத ேபசி தி.டமிடலாயின.
----------

நிதிலவ -- இர

டா பாக - சிைறேகாட

16. யா இ.த ஐவ?
ஐவ?

“எனபா இ1? உைன ேபா ம!திர&காரகைள8, த!திர&காரகைள8
நபினா இபதா பாதி& கிண= தாவ 8 ேபா&கிற1!” எ=
கழ,சி)க, ேதX மா!திாீ கைன& ேகாபி1& ெகா*ள ெதாட)கியேபா1,

‘இப எலா ேபசாேத! வாைய -5’ - எப1 ேபா கழ,சி)கைன& க5ைமயாக
உ=1 பாதா அழகெபமா*. கழ,சி)க உடேன ேபBவைத

நி=திவி.டா. அழகெபமா* சிறி1 ேநர யாாிட எ1> ேபசாம

சி!தைனயி ஆ!தி!தா. த)க* தைலவனி ஆ!த சி!தைனைய ாி!1

ெகா5 அைத மதிப1 ேபா ம,றவக6 ஒவ&ெகாவ எ1> ேபசி&
ெகா*ளவிைல. அழக ெபமா* ேம விைள>கைள நிைனதா.
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‘அரச விBவாச*ள பாய < ம&க* ேபா ேந,=வைர நா: எைன%
ேச!தவக6 றநகாி உபவனதிF, அகநகாிF உாிைமேயா5,

பயமிறி8 பழக !த1 ேபா இனிேம பழகயா1. எ:ைடய

அ!தர)க, எேனா5 உபவனதி உட:ைற!1 வாகிறவகளி

அ!தர)க களபிர ேபரரB&< ெதாி!த பி இனிேம நா)க* எ!த% சா
அ,ற மனிதகளாக எ)கைள& காபி1& ெகா*ள யா1. கா1 கா1

ைவதா,ேபா மீ.க வ!தவகைள8 மீ.5& ெகா5 தபியி!ேதாமானா,
கவைலயிைல. அப மீ.க> தப> யாததா, எனதா மா= ேவடதி
இ!1 பயனிைல. இறிலாவி.டாF நாைளெபாK1 ல!த1 யா யா

எ= எதிாிக6&< நைம ப,றி ாி!1வி5. பாயகளி மனிதக*

எ=தா இ1வைர ெபா1வாக ாி!தி&<. அ!த& காமம0சாி&< ம.5

எலா ெதாி!தி!தாF மாவ தைரய&ேகா, Dத பய)கரபைட

தைலவ:&ேகா இ: அLவள> ெதாி!தி&க நியாயமிைல. ‘Dத பய)கர

பைடயின ேபாற ேவட!தா)கி த)களவகைள% சிைற மீ.க வ!த

பாயகளி ஆ.க*’ எ= ம.5தா இ!த விநா வைர அவக* நைம
ப,றி அறி!தி&க 8 எறாF ெதாட!1 இ)ேக சிைறயி இ&க

ேநாி5ைகயி இைதவிட அதிகமாக& களபிரக* நைம ப,றி அறி!1 ெகா*ள
யFவாக*. விைர!1 தபாவி பல தீய விைள>க* இ&<’ - எ=

சி!திதா அழக ெபமா*. நபக* ஏேதேதா வழிகைள% ெசானாக*.

மனநிைல ெதளிவாக இலாததா, ‘வி!த பி சி!திேபா’ எறா
அழகெபமா*. ஆனாF அ!த& <ழபமான மனநிைலயி'ட

“களபிரகளி யா இ)ேக வ!தாF, எைத வினவினாF அவசரப.5

!தி&ெகா5 யா எ!த ம=ெமாழிைய8 ெசாவிடாதீக*. ம=ெமாழியாக

நா என ெசாகிேற எ= ெபாதி!1 பாத பி அத,< ஏ,ப நீ)க6
நட!1 ெகா*ளேவ5. பத,றேமா அவசரேமா 'டா1. எதிாிக* நபக*

ேபா வ!1 ேப%B& ெகா5ப1, இ)ேக இ&<. எ%சாி&ைக ேதைவ.” எ=

ெதளிவாக அறி>ைர 'றியி!தா அவ. இைத& 'றிய பி ேதX

மா!திாீகனிட அவ ஒ ேவ5ேகா* வி5தா: “ெச)கணா! உனிட

ைமேபா.5 பா&க ேதைவயான சாதன)க* இ&<மானா தைய'!1 ந
ெதனவ மாறைன8, மலைன8 இ!த அரமைன&<*ேளா, சிைற&

ேகா.டதி,<*ேளா எ)ேக ைவதி&கிறாக* எபைத& க5பி1% ெசால
8மா?”
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ெச)கணா உடேன த ேமலாைட பி!1 யாளியி க ேபாற

அைமைப உைடய ஒ சிமிைழ எ51 திற!1 ஏேதா ம!திர)கைள% ெசா&
ககைள - எ)ேகேயா, எைதேயா, மன& கணி பாபவைன ேபா

ேதவி.5% சில கண)க6&< பி ககைள திற!தா. எேலா அவ

என 'றேபாகிறா எபைதேய ஆவேலா5 கவனிதாக*.

“இேபா1 நா நி= ேபசி&ெகா&< இ!த% சிைற& ேகா.ட1&< ேந

கீேழ இ.கிட)காக இ&< பாதாள% சிைறயி ெதனவ மாற: மல:
இ&கிறாக*. அ!த பாதாள% சிைற&ேகா.ட ேகா.ைடயி அகழிக6&<

கீேழ இபதா நீ கசி8 தைரயி அமர> யாம, ப5&க> வழியிறி
அவக* 1பப.5& ெகா&கிறாக*. இெனா ெச7தி...” எ=
ெசா& ெகாேட வ!த மா!திாீக திNெர= த மனைத மா,றி&

ெகாடவேபா அ!த% ெச7திைய ம.5 அழக ெபமாளி காதேக

'றினா. அ!த% ெச7தி எனவாக இ&< எ= அறி8 ஆவ ம,ற வக*

மனதி அதிகாித1. அ!த இரகசிய% ெச7திைய மா!திாீக த காதேக 'றி&

ெகா!தேபா1 அழக ெபமாளி க மல%சி உ,றைத8 அவக*

க!ததனா அவக6ைடய ஆவ இ: ெபகியி!த1. ைம%சிமிைழ

- ம=ப8 ேமலாைடயி !1 ெகாடா மா!திாீக. அத,< பி

வி8வைர அவக* யா எ1> ேபசி& ெகா*ளவிைல. சிைற& ேகா.டதி

கர5 ரடான க தளதி உடைல% சா7ப1, உற)<வ1 கைள&

காரணமாக% சிரமமானைவகளாக ெதாியவிைல அவக6&<.

அழகெபமா6, ேதX மா!திாீக: அகேக ப5தி!ததனா

இைடயிைடேய ெமய <ர த)க6&<* ம.5 ஏேதா உைரயா&ெகா*ள
!த1. ம,றவக6&ேகா ஆவ காரணமாக, உைரயாடாம வாளா இ!த

ேநரதி 'ட அவக* ஏேதா இரகசிய ேபசி& ெகாப1 ேபா ேக.ட1.

சிறி1 ேநரதா இ!த ஆவ, பரபர எலா இ!தன. அற அய!1வி.ட

காரணதா யா&< எ1> நிைனவி&கவிைல. ம=நா* ெபாK1 ல!த1.

நபக* எ.5 ேப&< பய)கரமான பசி. களபிரக* சிைறப.ட

எதிாிக6&< உண> தவாகளா, அல1 சிைறப.டவகேள த)க6&<

உண>தாேன எ= சாகவி.5 வி5வா களா எப1 ெதாியவிைல. அ!த

நிைலயி ,றிF எதிபாராம ஐ!1 திய மனிதக* அவகைள ேத%

சிைற&ேகா.ட1&< வ!தன. அவக* தமிழகைள ேபா ேதாறின. உைட,

சாய எலா அபேய இ!தன. வ!தவகளிட ஒ ெபாிய ஓைல&'ைட
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நிைறய பி.5 அப தய பணியார)க* இ!தன. சிைற& ேகா.ட1&

கத>கைள எலா'ட அவக* திற!1 ெகா5 உ*ேள வ!1, பணியார&

'ைடைய அழக ெபமா* தயவகைள வண)கி வி.5 எதிேர ைவதன.
ைவத>டேன -வ ெசாைவத1 ேபா ஒறாக தைல நிமி!1 இ!த

எ.5 ேபைர8 பா1 இரகசிய ேபBவைத ஒத <ர ‘கய’ எறாக*.
அழக ெபமா* பதிF&< அ! நலைடயாள% ெசாைல& 'றாதேதா5

வ!தவகைள& '!1 கவனி&க ெதாட)கினா. ம,றவக6&ேகா பசி&< வழி

பிற&க ேபாகிற1 எற மகி%சியி ‘கய’ எ= 'ட% ெசா விடலா

ேபா!த1. ஆனா, யா தைன !தி& ெகா5 ேபச& 'டா1 எ=

!திய இரவி அழக ெபமா* க.டைளயி.!தைத நிைன1 ெமளனமாக
இ!தன. வ!த ஐவாி ஒவ 'றலானா:

“நீ)க* இ)கி!1 தபி% ெசல உத>வத,< வ!தி&கிேறா. இேதா உ)க*

பசி&< பணியார)க* ஏ,றள ேவ5. நா)க* ந5P நைம தவா <ல1

ம1ராபதியாாி Mதக*.”

இ: அழக ெபமா* சிைல ேபாதா நி= ெகா!தா.

ேபசியவ:&< ம=ெமாழி8 'றவிைல. நலைடயாள% ெசாைல பதிலாக>

அளி&க விைல! அ!த பணியார& 'ைடைய அ)கீகாி1& ெகா*ள> இைல.

அழக ெபமாளி இ!த ெபாிய தய&க ம,ற எKவைர8 எ%சாி&ைக ெச7த1.
------------

நிதிலவ -- இர

டா பாக - சிைறேகாட
சிைறேகாட

17. ெபா/

9%.:?
9%.:?

இைச8 '1, இப நிைற!த இரதின மாைலயி மாளிைகயி ஒ

<ைற>மிைல எறாF தா சிைறப.ப1 ேபா உணர ெதாட)கினா
, இைளயநபி. அவ தனிைமைய உண!1 விடாதப எLவளேவா ேபணி
பிாியப.5 ெந)கி பா1கா1 வ!தா* இரதினமாைல. ஓ இைணய,ற

வாப பவ1 Eரைன அபினாF, உபசரைணகளாF ம.5ேம த51

ைவப1 எப1 எLவள> அாிய காாிய எபைத அவ* உணர !த1. சில
ேவைளகளி தேனா5 ேபசி& ெகா&<ேபாேத அவன1 சி!தைன

ேவெற)ேகா ேபா7 வி5வைத அவ* க!தா*. சில இர>களி ம0சதி
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அவ உற&கமிறி ர*வைத8 ெப-%B வி5வைத8, எK!1 அம!1

கனதி ைகUறிய வண கவைலேயா5 சி!திபைத8'ட அவ* காண
ேந!தி!த1.

அப அவ ம0சதி ேம விழி1& ெகா5 உ.கா!தி!த ஓ இரவி,
அவ* மிகமிக& கனிவான <ர, “உ)கைள பாதா என&ேக பாிதாபமாக

இ&கிற1. சமயா சமய)களி நீ)க* *ளி ேம இபைத ேபா

ெபா=ைமய,= ேதா=கிறீக*. எ)களிைடேய இபதி உ)க6&< ஏேத:

உபசார <ைற> இ!தா அைத தய)காம ெசாலலா” எ= அவனிடேம

ேக.டா*.

அவ ஒவித ஏ&கேதா5 ம=ெமாழி 'றினா: “இரதினமாைல! இ)ேக என&<

ஒ<ைற8 இைல எபேத மிக ெபாிய <ைறதா. ஒ <ைறேயா, தைடேயா

எதிபடாத வாவி ஆ மக தைன ஓ ஆமக எேற நி"பி1&

ெகா*ளயாம ேபாகிற1. இ!த% Bகவாச எற ெபா '!1 நா

வி5ப.டாெலாழிய எ மன ஆ=தலைடயா1. எ ேவதைனயி K அதைத

நீ8 ாி!1 ெகா*ளவிைல எேற நிைன&கிேற. Eரகைள ெவ= அபினா

ம.5 ாி!1 ெகா*ளயா1 ேபா&கிற1.”

“நீ)க* ஒ ப&க1 வாதைத ம.5ேம ெசாகிறீக*. Eரகைள ெவ=
அபினா ாி!1ெகா*ள யா1 எப1 உைமயா? அல1 உண> மயமாக
ெநகி!த அைப Eரகளா ாி!1ெகா*ளயா1 எப1 உைமயா?”
“நம&<ாிய ேதசைத& காபா,ற ேவ5 எகிற ெபாிய அ ேமெலKேபா1,

நம&<ாிய மனிதகைள ப,றிய சிறிய அ அதி கைர!1 ேபா7வி5கிற1
எபைத நீ ாி!1ெகா*ள ேவ5.”

“எைன மறபத,< நிராகாிபத,< நீ)க* '=கிற த1வேமா இ1?”
“மனிதகைள மறபத,< நிராகாிபத,< த1வ)க* பிறபதிைல.

த1வ)க6&< மறபைத8 நிராகாிபைத8 விட உய!த ேநா&க)க* உ5.”
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“ஆனா மனிதக6&< ம.5 சமயா சமய)களி அப உய!த ேநா&க)க*
இபதாக ேதாற விைல.”
இைத& ேக.5 அவ* கைத ஏறி.5 பா1 ெமல% சிாிதா இைளயநபி.
ஒ கவைல நிைற!த $நிைலயி த உைரயாடலா அவைன மன ெநகி!1
சிாி&க% ெச7த1, இரதினமாைல&< திதிைய& ெகா5த1.

“உைனேபா வசீகர, மய&< ச&தி8 உ*ள ெபக*தா Eரகளி
த எதிாிக*. எLவள> ெபாிய Eரனி அைப8 ஒ <=கிய எைல&<*
ெகா5 வ!1 அட&கிவி5கிறீக* நீ)க*!”

இேபா1 அவ* அவ கைத ஒர& ககளா ேநா&கி ெமல நைகதா*.
“உ:ைடய தைடைய8 பா1காைப8 மீறி நா இ!த மாளிைக எைலைய&
கட!1 நகர Eதிகைள& காணறப.டா நீ என ெச7வா7? என&< இ)கி!1
ெவளிேய றப.5% ெசலேவ5 ேபால ஆைசயாயி&கிற1.”
“உ)க* ஆைசக* உ)கைளவிட ெபாிய ச&தியா க.5ப5தப.&கிறன.
நீ)க* நிைனதபஎலா ஆைசப.5விட யா1. ஆைசப.டபெயலா

நிைன1விட> யா1.”

“இத,< ஓ இட ம.5 விதிவில&<!”
“எைத% ெசாFகிறீக* நீ)க*?”
“எைத% ெசாFகிறீக* எ= இேபா1 இைத& ேக.< ெபணழகி ம.5
இ)< விதிவில&காகி வி.டா* எேற.”

76

“உைமயான அ எப1 ஒ விதிவில&கிைல. எ அைப நீ)க*

விதிவில&காக& '=வ1 என&ேக பி&கவிைல. எ அைப நீ)க* அப

அல.சியமாக நிைன&கலா. ஆனா நா அப நிைன&கயா1.”
“எ ேம உைமயான அ இ&<மானா நீ என&< ஒ உதவி
ெச7யேவ5.”

“என உதவி? ெச7ய !த உதவியாயி!தா நி%சய ெச7யலா.”
“ெச7யயாத உதவியாயி!தாF ெச7வ1 தா உைம அ.”
“ெச7யயாதத,< ெச7ய& 'டாதத,< ேவ=பா5 உ5.”
“அ எற அபைடயி பா&<ேபா1 எதிF எத,< ேவ=பா5 கிைடயா1
எப1 நா ெசாதா உன&< ெதாியேவ5 எபதிைல.

மனிதக6&< அவக6ைடய க1&க6&< ந5ேவ உ*ள ேவ=பா5கைள8,

இைடெவளிகைள8 <ைறப1தா அ. ெபா1 அபி இல&கணேம

இ1தா எறா பிாியதி விைளநிலமாகிய ெபகளி அ இ:
சிறபாயி&க ேவ5...”

“காாியைத% சாதி1& ெகா*வத,< ஏ,ற இனிய வாைதகைள ஒLெவாறாக
ேத!ெத51 ேபBகிறீக* நீ)க*!”
“ஆனாF எ காாிய இ: சாதி&கப.5 யவிைல.”
அவ* இத,< ம=ெமாழி 'றவிைல. நளின அழ< நிைற!த னைக ஒ=

அவ* இதகளி ேதாறி மைற!த1.

ந5 இர> கழி!1 , பனி8 ெமகா,=, D&களி மல)கால1 1மண

ஒ= ேச!1 றப5 பினிர> வ!1ெகா!த1. இ: அவக* இ

வேம ம0ச)களி அம!1 ேபசி& ெகா5தா இ!தன. இவ&<
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உற&க அறேவ கைல!1 ேபா7 வி.ட1. ஒேர ஒநா* நகர Eதிகளி ேபா7 த

விபப B,றி பா&க ஆைச ெதாிவிதா இைளயநபி. அவேளா அவைன

அப விபேபா ெவளிேய அ:வத,< இைசயவிைல. சிாி1, ேபசி8
அவைன வசியப5தி மய&கி அவ:ைடய ெவளிேய= விபைத ெமல
மற&க% ெச7ய யறா*.

இள ைவகைறயி சீத& கா,= D&களி ந=மண)கேளா5 சாளரதி வழிேய

உ.<!த1. பணி ெப ஒதி றேத வ!1 நி= <ர ெகா5தா*. த
இரதினமாைலதா எK!1 ெச= பணி ெபைண எதி ெகாடா*. பி

ெதாட!1 இைளயநபி8 ெசறா. வ!த பணி ெபணி கதி பத,ற

கலவர ெதாி!தன. வாைதகளா எ1> 'றாம நிலவைற ைன உ*ள

ச!தன அைற&< ப<திைய% B.& கா.னா* பணிெப.

உடேன இைளய நபி8 இரதினமாைல8 அ)ேக விைர!தன. நிலவைற

வழி&<& காவலாக இ&க.5 எ= இ பணி ெபகைள ஒLேவா இரவிF
ச!தன அைற&< ப<தியிேலேய ப51&ெகா*ள பணிதி!தா*

இரதினமாைல. அவகளி ஒதி தா இேபா1 எK!1 வ!தி!தா*.

ம,ெறாதி ச!தன அைற&< ப<தியி ற M&க& கிற&கேதா5

தள!1ேபா7 நி= ெகா!தா*. இரவாயி!தபயினாF, நிசததினாF

சிறிய ஒ 'ட ெபாியதாக& ேக.ட1. வழ&கமாக அ!த ேநரதி,< நிலவைற

வழிேய யா வ!தாF சிறி1 ெதாைலவி வெபாKேத பேயறி ேம,ற

அைட& கைல திறபத,< ேப ஓைச ேக.<. இேபா1 அபேய

யாேரா நட!1 வகிற கால ஓைச ேக.ட1. இைளய நபி8, இரதினமாைல8
அைட& க அேக நி= கீேழ யாேரா பேயறி வ ஓைசைய&

ேக.டன. '!1 ெசவிம5ததி கீேழ ஒவ நட!1 பேயறி வ ஓைசதா

ேக.ட1. எறாF இரதினமாைல மிக>  எ%சாி&ைகேயா5,

“வவ1 யா எ= உ=தியாக ெதாியாத நிைலயி நீ)க* இ)ேக எதிப.5
நி,ப1 நலதிைல. தைய '!1 நீ)க* மைற!தி&க ேவ5. இ1 நா

உ)க6&< இ5 ஆைணயிைல. அ& க.டைள” எ= இைளயநபியிட
'றினா*. அவ* 'றியைத அவ ஏ,=& ெகாடா.

“அ& க.டைள எப1 ெபா ' சிைற ைவ&கிேற எப1
ேபாற1தா. இ5கிற சிைறைய ெபா ' ைவ1 இ.டா என?
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இ& கத>களி இைடேய ைவ1 இ.டா என? எலா ஒ= தா” எ=
சிாி1&ெகாேட 'றிவி.5 மைற!1 நி,பத,காக ெவளிேயறி% ெசறா
இைளயநபி.

நிலவைற பாைத வழிேய வ!1ெகாப1 த மனிதகளி ஒவரா அல1
ேவ,றவரா எபைத வ!1 ெகாபவாி க ெதாி!தா அறி ாி!1

ெகா*ளயா1 எபதனா இைளய நபிைய மைற!தி&<மா= ேவனா*
அவ*.

காலேயாைச ேம ேநா&கி ெந)க ெந)க அவ* ெந0B ேவகமாக அ1&

ெகாட1. இேதா ேம அைட&க நகதப5 ஓைச8 ேக.கிற1. அவ*
மன1 ெபகி வளகிற1.

இளி!1 ேகாணிய கதி ெபாியதாக% சிாி&< வா8ட அ!1வனி தைல
ெதாி!த பிதா அவ* கவைல நீ)கி நிமதி ெப-%B வி.டா*. “தி&கான
ேப நபிைய எ)ேக காேணா? இ: உற&க நீ)கி திப*ளி எK%சி
ஆகவிைலயா? நமவகளிட இ&கிற மிக ெபாிய <ைறபா5 இ1தா.
விழி1& ெகா*ள ேவய சமயதி உற)கி ேபா7 வி5வ1, உற)க

ேவய சமயதி அவசியமிலாம விழி1& ெகாப1ேம வழ&கமாகி

வி.ட1. அதனாதா நைடய பல காாிய)க* ெக.5 ேபா7 வி5கிறன” -

எ= ெபா1வாக& <,ற 'றி& ெகாேட வ!தா இ!த வளைடயா ேகாயி

யாைனபாக அ!1வ. <ரைல& ேக.5 மைற!1 ெவளிேயறி நிறி!த இைளய

நபி8 உ*ேள வ!1 ேச!தா. உ*ேள வ!த1ேம, இைளய நபி அ!1வைன&
ேக.டா;
“என அ!1வ? இ!த வளைடய ெப மா6&< இ= காைல ெபாK1

ல!த1 உ:ைடய கதி விழி&< வா7& கிைட&க விடாம இ)ேக
வ!1 வி.டா7?”

“என ெச7வ1 ஐயா? இ!த வளைடய ெபமாைள விட அதிகமான

அபாயதி&< உ)கைள ேபாற ஒவ&< அ!த நல வா7ைப தர
ேவயி!த1. அதனாதா இ)ேக றப.5 வ!ேத. ேகாவி!1

திம0சன நீ எ51வர ைவைக&< றப5 ேபா1 நா இ= உ)கைள
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ேத இ)ேக வகிற தி.ட எ1> இைல. திமத  1ைற&< வ!த பிேப

உ)கைள இேற இேபாேத உடேன ச!திதாக ேவயி!த காாிய ஏ,ப.5
வி.ட1.”

“அ1 என அதைன அவசரமான காாிய?”
“இேதா, இைத பாதா ாி8! ெபாியவாிட மி!1 இ!தஓைல இ=
அதிகாைலயி திமத 1ைறயி என&<& கிைடத1” எ= அைத எ51

நீ.னா அ!1வ.

இப இ!த ஓைலைய அ!1வ நீ.ய ேபா1 இைளயநபிைய8 !தி&
ெகா5 விைர!1 அவ ைகயி!1 அ!த ஓைலைய பறிப1ேபா

வா)கினா* இரதினமாைல. விைரேவா5 விள&கேக ெகா5 ேபா7, சிதிர&

கர!ெதK1&களி எKதப.!த அ!த ஓைலைய ப&க> ெச7தா* அவ*.
தா பதபி இரடா ைறயாக இைளயநபி8 ேக.<ப வா7 வி.5
பதா* அவ*. அ!த ஓைலைய ப1 த1 ஒாி விநாக*

அவகளிைடேய ெமளன நிலவிய1. அ!1வதா த அ!த ெமளனைத&

கைலதா.

“ெபாியவ விைர!1 அறிவிதி&< இ!த திய ‘நலைடயாள’ நமவக*

எலா&< உடேன அறிவி&கபட ேவ5. பைழய நலைடயாள எபேயா

எ)ேகா எேபாேதா எதிாிக6&< ெதாி!1 வி.ட1 ேபா&கிற1! அதனாதா

ெபாியவ விைர!1 இைத அறிவிதி&கிறா. அேதா5 தி&கான ேப நபி

மிகமிக பா1காபாக இ&க ேவ5 எபைத8 இதி எKதியிபைத
பாதீக* அலவா?”

இ!த வினா>&< இரதினமாைல ம=ெமாழி 'றினா*;
“பாேத! இ!த ெபா '!1 இவ தப ஆைசப5 ேவைள பா1
அத கத>கைள இ: இ=&கி -ட% ெசா இ!த ஆைண கிைடதி&கிற1.”
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இைளயநபி எ1> ேபசவிைல. ெமளனமாக அ!1வ கைத8,

இரதினமாைலயி கைத8 பாதப நி= ெகா!தா.

“றா&களி -ல, பறைவகளி -ல ெகா,ைக தய ெதபா நா.5
ஊகளி உ*ள நமவக6&< இ%ெச7திைய உட அ:ப ேவ5. சி=சி=

ஓைல ந=&கி இரகசிய எK1&க* -ல எKதி, பழகிய றா&களி காகளிF

பழகிய பறைவகளி காகளிF க. அ:ப ேவ5. இேபா1 நா

விைர!1 திப ேவ5. இைலயானா எேனா5 வ!1 திமத 

1ைறயிேல காதி&< ம,ற யாைன பாகக6, ஊழியக6 எேம

ஐயப5வாக*. ேம பா நா.5&< கீ பா நா.5&<திய

நலைடயாளைத நா அ:பிவி5ேவ. வட பாநா.5&<

திேமா'&ெகால -லமாக பரவி வி5 எ= ெபாியவேர எKதியி&கிறா.

ெதபா நா.5&<% ெச7தி அ: ெபா=ைப இ!த மாளிைக ஏ,=&
ெகாடா நல1” எறா அ!1வ.

“இ!த மாளிைகயி ஏK றா&க* இ!தன. அதி ஒ றா ெசற தி)களி

எ)ேகா ெச= தி ேபா1 ப!1&< இைரயாகிவி.ட1. ஆ= றா&க*

இ&கிறன. ஆ= இட)க6&<& கர!ெதKதி ஓைல 15கைள

அ:ப8” எ= இரதினமாைல8 அத,< இண)கிய பி, அவளிட
இைளய நபியிட ெசா விைடெப,=& ெகா5, விைரவாக திபி

நிலவைறயி இற)கி% ெசறா அ!1வ.
----------

நிதிலவ -- இர

டா பாக - சிைறேகாட

18. உ)ற ஒ% ப9க;

அ!த ஐவ அழக ெபமா* தயவகைள மறாடாத <ைறயாக பணி!1

இைற0சி பாதாக*. தா)க* ெகா5 வ!தி&< Bைவயான

பணியார)கைள உ5 பசியா=மா= ேவனாக*. மீ5 மீ5

வ!தவகளாகிய அவக* தா ேபசி& ெகா!தாகேள தவிர,

அழகெபமாேளா அவ:ட இ!தவகேளா வாைய திற&கேவ இைல. வ!த

ஐவாி ஒவ மீ5 பைழய வா&கியைதேய திப> ெசானா:
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“நா)க* ந5P நைம தவா <ல1 ம1ராபதியாாி Mதக*! எ)கைள நீ)க*
ாி!1 ெகா*ளாம அல.சிய ெச7வைத& க5 நா மிக> வ!1கிேற.”
அழகெபமா* இேபா1 ம=ெமாழி 'றவிைல. அவ:ைடய ச!ேதகேம

ெதாட!1 உ=திப.5& ெகா!த1. வ!திபவக* உைமயிேலேய

உதவ வ!த நபகளாக> ம1ராபதி விதகாி தைலைம&<

உ.ப.டவகளாக> இ!தா அவைர இப ,றிF அ!நியமான ஒ

ெபயரா, ‘ந5P நைம தவா <ல1 ம1ராபதியா’ எ= அைழ&க யா1.
தைமயான மனிதகளிட அவைர& <றி&க ெபாியவ எற ெபயேர மதி&

<ாியதாக வழ)கி வைகயி, இவக* அ!த ெபயைரேய அறியாதவக*ேபா

1விதமாக& 'பி.ட ேவ=பா.ைட உண!1 ெகாடா அழகெபமா*.

இ!த ேவ=பா5 ெவபளி)கி, சிவ V ேகாத1 ேபா தனிேய நிற வி.5
ெதாி!த ஒேர காரணதாதா, வ!தவக* 'றிய நலைடயாள% ெசாைல அவ

ெபா.ப5தேவ இைல. த)கைள உள> அறிய மாவ தைரய

சிைற&<*ேளேய அ:பியி&< மனிதகளாகதா இவக* ஐவ இ&க

ேவ5 எ= அழகெபமா6&< உ=தியாக ாி!1வி.ட1. ஆகேவ அவ

உண>க* நறாக விழிதி!தன.

அேபா1 வ!தவகளி ஒவ மீ5 ேபசலானா:
“ந5P நைம தவா <ல1 ம1ராபதியாாி ஆ.க* எ= ெசா8 நீ)க*
எ)கைள மதி&கவிைல! ‘கய’ எ= அைடயாள% ெசாைல திப திப&
'றி8 ஏ,கவிைல...”
ததலாக இேபா1தா அழக ெபமா* அவக6&< ம=ெமாழி 'ற 
வ!தா. வ!தி&< பைகவகைள& <ழபதி ஆத ேவ5 எகிற
தி.டேதா5, ேபசியவனிட அழகெபமா* வினாவ ெதாட)கினா:

“ஐயா! உ)க* அ&கைறைய& க5 மிக> வியபைடகிேற. ஆனா ந5P

நைம தவா <ல1 ம1ராபதியா எ= நீ)க* ஏேதா ஒ ெபய

ெசாகிறீகேள, அ!த ெபயதா எ)க6&< விள)கவிைல. இ: நீ)க*
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ஐவ இ)ேக உ*ேள Oைழ!த>ட ‘கய’ எ= ஏேதா ஒ வாைத
'றினீக*, அைத8 எத,காக& 'றினக* எ= எ)க6&< ாியவிைல.”
வ!தவகளி க)களி <ழப ெதாி!த1. த அழக ெபமாேளா5

ேபசியவேன திப> ேபச ெதாட)கினா:

“விள)காம இபத,< விள)காம இப1 ேபா பாவைன கா.5வத,<
ேவ=பா5 ெதாிய யாத அள>&< நா)க* சி=பி*ைளக* இைல. ாியாம

இபத,< ாியாத1ேபா நபத,< உ*ள ேவ= பா.ைட எ)களா ாி!1
ெகா*ள 8.”

தியவனி இ!த ம=ெமாழியி இ!த உண%சி ேவக ேகாபேம அழக
ெபமாளி ச!ேதக நியாய மான1 எபைத நி"பி1வி.டன.

வ!திபவகளி உைரயாட தமி% ெசா,க* எலா தீ!1 ேபா7 தா)க*
களபிர ஒ,றக* எபைத அவகளாக அறிவிப1 ேபா இயபா7 அவகளா
ேபச !த ேப%ைச ேபBகிறவைர வி5வதிைல எற பிவாத1ட

அவகைள திைக&க% ெச7தா அழக ெபமா*. அவ எணி எதிபாத1

நட!த1. நபத,<ாிய வாைதக* தீ!1 வ!தவக* ைககைள பிைச!1

ெகா5 நி,க ேந!த சமய பா1 அழகெபமா* சிாி1& ெகாேட...
“நல1! நீ)க* விைடெப,= றபடேவய ேநர வ!1 வி.ட1. இேதா

உ)க* பணியார& 'ைடைய8 எ51& ெகா5 ேபாகலா. களபிரக*

வி!தின&< ந0B கல!த பணியார)கைள உணவாக பைட&< அBர

வழ&கைத எேபா1 க,றாக* எ= எ)க6&< வியபாயி&கிற1. ஆனாF

அத,காக உ)கைள நா)க* மனி&க 8...”

“<,றவாளிக* மனி&க யா1. மனி&கபட 8!”
“உைமதா! யா <,றவாளிக* எப1 ெதாி!1 தா நா உ)கைள மனி&க
8 எ= ெசாேன. உணவி, நீாி, பா ந0சி5பவகைள விட ெபாிய
<,றவாளிக*, நரகதி 'ட இ&க யா1.”
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“யாாிட ேபBகிறீக* எ= ெதாி!1ேபB)க*!”
“அ1தா தேலேய ெதாி!1வி.டேத ஐயா! ெதாி!1தா ஒ=ேம ேபசாம

இ!ேத. ேபசாம இ!தவைன நீ)க* தா ேபசைவதீக*. இேபாேதா நா

ேபசினா உ)க6&ேக ேகாப வகிற1. தபி% ெசல உத>வத,<

வ!திபதாக% ெசா& ெகா5 வ!தீக*. விேராதிைய ேபா ேகாபி1&

ெகா5 றப5கிறீக*. நீ)க* நபக* ேபா வ!தத,< நா)க*

ெபா=பிைல. நீ)க* விேராதிக* ேபா இேபா1 இப& க5)ேகாபேதா5
திவத,< நா)க* ெபா=பிைல.”

“சிைறப.பவக6&< இLவள> வா7& ெகாK ஆகா1.”
“சிைறப5தியிபவக6&< இLவள> மமைத இ!தா,
சிைறப.டவக6&< ஏதாவ1 இ&க தாேன ெச78?”
இைத& ேக.5 அழகெபமாைள உ=1 பாதாக* அவக*.

அழகெபமா6 நபக6 ஒ1)கி நி= அவக6&< வழிவி.டன.

வ!தவக* ஐவ ஏமா,றேதா5 பணியார& 'ைடேயா5 திபி%
ெசறபி,

“இ1 ஒ ெபாிய $%சி நாடக! நைம மா.ட ைவபத,< மிகமிக த!திரமாக

வைல விாிதி&கிறாக* களபிரக*. விழிபாக இ!ததா பிைழேதா” எ=

நபகைள ேநா&கி& 'றினா அழகெபமா*.

எலா பசி&கைளேபா5 இ!தாF $%சி&< ஆளாகாம தபிவி.ேடா
எற மனநிைற> திய ெதைப& ெகா5தி!த1.

சில கண)க6&< பி அழக ெபமா* ேதX மா!திாீக ெச)கணாைன
ேநா&கி, “ெச)கணா! காாியைத& கவனி&கலா! ெதனவ மாற:,

திேமா' மல: அைடப.&< பாதாள%சிைற இேபா1 இ)ேக நா

நி= ெகா&< தளதி,< கீேழ இ&கிற1 எறா7! அேதா5 நா நி,<

இ!த& கதளதி எ)ேகா ஓ ேகாயி சிைற&<% ெசF ப&க.5 ஒ=
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இபதாக> எனிட இரகசியமாக ெதாிவிதா7! அ!த ப&க.ைட

அைடவத,< எ!த இடதி தளதி ேம,ப<தி& க,கைள ெபய&க ேவ5

எபைத வ!1 கா.5!” என& க.டைளயி.டா. மா!திாீக ைம%சிமிைழ மீ5
எ51 பா1வி.5% சிறி1 சி!தித பி ஈசானிய -ைலயி இர5

வாிைசயான அ5த5த தள&க,கைள அவ,றி ேம நட!1 கா. அைடயாள
ெசானா.

உடேன அழக ெபமா* தேனா5 இ!தவ கைள அகி 'பி.5 அதிக ஒ
எழாம அ!த இதள& க,கைள M&கி நக1மா= உதரவி.டா. அவக*

-%B திண=ப த,கைல M&க ய= ெகா !தன. -%B இைர&<

அ!த ஒ 'ட& கா.& ெகா51வி5ேமா எ= தய&கமாக> பயமாக>
இ!த1 அழக ெபமா6&<. சிறி1 ேநரதி த, கைல பாதி

நகதிவி.டாக* நபக*. கீேழ இற)< ப&க.5க* 'ட ெதாி!தன. பாசி

ப!1 வK&கலாக இ!த த, பைய& ைகநீ. ெதா.5 பா&க& 'ட
!த1.

அ!த ேநர பா1 ெவளிேய Eரக* ைட $ழ மாவ தைரய, Dத

பய)கர பைட தைலவ: 1ைழ!1 இவக* இ!த சிைற&ேகா.ட&

கதைவதிற!1 ெகா5 உ*ேள வரலானாக*. அழக ெபமா* தி5&கி.5

ேபானா. ெச71ெகா!த காாியைத எப உடேன மைறப1 எ=

ாியவிைல. பிற திபி நபக6&< அவ ைசைக ெச7ய& 'ட

அவகாச இைல. அவக6 உ*ேள வர ெதாட)கிவி.டாக*. வகிறவகைள
பாகேவ எதி ெகா5 ெசறா அழகெபமா*. திைகபினா அவ

ெந0B விைர!1 அ1&ெகாட1, பதறிய1.

------------

நிதிலவ -- இர

டா பாக - சிைறேகாட

19. மர) எ/= $ைக

அ!த மைல% சார சிலபா,றி கைரயி ெபாK1 லவ1 மிக மிக

அழகாயி!த1. பBைம% ெசறிவினிைடேய பலாயிர பலாயிர இரதின)
கைள& கீ திைசயி!1 Mவினா, ேபால& கதிரவனி ஒளி E%B&க*
Oைழ!தன. பிரம 'தமாகிய ம)கல ைவகைற ேவைளயிேலேய

ம1ராபதிவிதக 1யி எK!1 றப.5வி.டா. அவைர ெபா=தவைர ஆ!த

உற&க எபைத நீ1 பல ஆ5க* ஆகியி!தன. பாய <லைத ம=ப

அறியைண ஏ,=கிறவைர அவரா உற)க யா1 ேபா!த1. எேபா1

85

எைதயாவ1 சி!தி1 தி.டமி.5& ெகாேட இ!ததா அவ உற)<வ1 ேபா

உடைல மா ேதா கிடதியி!தாF அ1 அறி1யிலாகேவ அைம!த1. அ!த

அறி1யி, நிைனக* உ5. ெசயகைள ப,றிய எதிகால% சி!தைனக*
உ5. தவ)க6 உ5. ஆனா, 1யிதா கிைடயா1.
!திய இரவி திேமா'& ெகால மாேறாகவள நா.5& ெகா,ைக

ெப0சிதிரைன& ெகா,றைவ& ேகாயி ச!தி1 திமா <ற1&<

அைழ1 வ!தைத8, நவநிதில)கைள& ெகா5வ!1 ேசதைத8, திய
நலைடயாள% ெசாைல நியமி1 அ:பி யைத8, இனி விைளய இ&< ேம

விைள>கைள8 சி!திதபேய சிலபா,றி நீராட% ெச= ெகா!தா

அவ. நிழேபா அவைர பா1கா1 பி ெதாட ஆப1தவிக* இவ, ஒ
பைன Mர பினா அவைர ெதாட!1 வ!1 ெகா!தன.

அவ சிலபா,றி கைரைய அைட!தேபா1 ேவெறா திைசயி!1 எதிப.ட
ைனெயதி ேமாக பைடEரக* இவ அவாிட ஏேதா ெசால வ!தவக*
ேபால வண)கி நிறன. அவக* 'ற வ!தைத& ேக.க& கதி அவைடய

விைர!த நைட தய)கிய1. இ!த -பிF அவ நைட ம,றவகளா உட

ெதாடர யாத அள> ேவகமாக இ&<. வி!1 றப.ட அ ேபா

விைர8 அ!த நைடைய ெதாடர யாம, காராள, ெகால:, பிற

Eரக6 பலைற சிரம ப.&கிறாக*. நைடைய ேபாலேவ பலவ,றி
அவைர பி ெதாடர யாதவகளாகேவ இ!தாக* அவக*.

அவைர எதிெகா5 வ!த ைனெயதி ேமாக பைட Eரக* பணி!த <ர

ைகக. நி= 'றலாயின:

“ஐயா! ேந,றிர> திேமா'& ெகால இ)< அைழ1 வ!த ெகா,ைக நகர
பி*ைளயாடா இ: உற&கதி!1 எK!தி&கவிைல. நறாக

உற)கி& ெகா&கிறா. எKபலாமா 'டாதா எ= ெதாியவிைல. ேந,=

இர> எ)களிட ஒபைட&< ேபா1, ‘காைலயி அ!த பி*ைள த)கைள& காண
ேவயி&<’ எ= 'றி உற)கி& ெகாபவைர எKபி
அைழ1வகிேறா...”
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“ேவயதிைல! அவ உற)க.5. நறாக உற)க.5. அவைன
ேபாறவக* உற)கினாF, விழிதி!தாF ஒ=தா!”
அவைடய ம=ெமாழி கிைடத1 விைர!1 திபினாக* அவக*. ஏேதா

ெசால நிைனதவ ேபா அவகளி ஒவைன மீ5 ைக த. அைழதா
அவ. இவாி ஒவ அவரேக வ!தா. <ரைல த தணி1 அவ

காதேக ஏேதா 'றிய பி

“ஞாபக ைவ1&ெகா* மற!1 விடாேத. மீ5 எனிட வ!1 ெதாிவி&க

ேவ5 எ= எைதேயா உரத <ர ெசா அவைன அ:பினா. ஏேதா
ஒ ச&தி வா7!த ேவாினா த!தகதி* (ப விள&<த) ெச71 தா அவ.
வயதிF க.5விடாம வாிைசயாக மினிய ெவ ப,க* அவைடய தவ,

உடைல பா1காதி&< பாைமைய& கா.ய1. சிலபா,= நீ பகேபா
இ!ததனாF, ெதளிவி காரணமாக> ஆழ க5 பி&க

இயலாததாயி!த1. ழ)காலள> 'ட ஆழ இராேதா எ= ேதாறிய நீாி

அவ இற)கி நிறபி அவைடய உயர1&ேக மாபள> -கிய1. தவதினா

மலமாBகைள% B.ெடாித அ!த% ெசெபா ேமனி நீ ந5ேவ ெபாிய
ெச!தாமைர D ஒ= D1 நி,ப1 ேபா கா.சி அளித1.

ஆ,= நீாி -= ைற -கி எK!1 கிழ&< ேநா&கி& கதிரவைன வண)கி

நியம)கைள% ெச7தேபா1 அவ விழிகளி ெத7Eக ஒளி மினிய1. <ளி!த நீாி

அமிதைத ேபா உடைல நிதிய இளைம8ட வாழ ைவ&< ஆ,ற

இ&கிற1 எ= நபினா அவ. தமிழி நீைம எற பத1&<& <ண, ப

எெறலா 'ட ெபா* இபைத பலைற சி!தி1 விய!தி&கிறா அவ.
<ண)களி உவகேம பழ< தணீாி மக1வதினாதா அைமகிறேதா
எ= 'ட அவ நிைனத15. சிலபா,= நீேரா ேமனியி மி1வாக ப.5

ஒK<வ1 ேபாப5 தைமைய உைடய1. ப.5 ேபாற பனிநீ அவைர அதிக

ேநர விபி நீராட% ெச7த1 அ=.

‘ெகால இ!ேநரதி,<* ைவைய& கைரயி தி மத 1ைற&< ேபா7
அ)ேக திய நலைடயாள% ெசா ப,றிய ெச7தி பரவ% ெச71வி.5 உடேன

விவத,<* திேமா' திபி& ெகாபா’ எ= நிைன1& ெகாடா
அவ. இ!த திய நலைடயாள% ெசா ேபா7% ேசவத,<* பைழய

நலைடயாள% ெசாைல ைவ1 எதிாிக* எ1> <ழப)க* ாி!திபாகேளா
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எற தய&க ஒ கண அவ மனதி உடாயி,= அேபா1. அப&

<ழப)க* நட!தி&க யா1 எப1 அ5தகணேம அவைடய
மாBம=வ,ற மனதி ெதளிவாக ேதாறிய1.

நீரா& கைரேயறி மீ5 தைடய தனி இட1&< திபி அவ

வழிபா.ைட8, நியம)கைள8 1& ெகா5 எK!தேபா1 காைலயி

ச!தித ைனெயதி ேமாககளி ஒவ திபி வ!1 அவைர& காண&
காதி!தா.

‘என?’ எ= பாைவயாேலேய அவைன வினாவினா அவ. அ!த& 'ாிய

பாைவயி உ*ளட)கி நி,< ேக*வி8 <றி வ!தவ:&< ாி!தன. அவ

ெமய <ர அேக ெந)கி& 'றினா:

“ஐயா! இ:'ட அ!த& ெகா,ைக நகபி*ைள யாடா

எK!தி&கவிைல. தா)க* 'றிய:பியப அவ:ைடய வல1 ேதாளி

ேம,ப<திைய பாேத. அ)ேக ச)< திைர ெபாறி&கப.!த1. த)க*

க.டைளயிபேய இைத த)களிட ெதாிவி1 வி.5 ேபாகேவ வ!ேத.”

“நல1! அவ உற)கி எK!த1 நீரா பசியாறிய பி அவைன நீேய இ)<
எனிட அைழ1 வர ேவ5. இேபா1 நீ ேபாகலா” எ= அவனிட

ஆைணயி.5 அ:பினா ம1ராபதி விதக. அவ றப.5% ெசற பி

சிறி1 ேநர வைர அவ ஏேதா சி!தைனயி இலயிதவராக அ)ேகேய நி=

ெகா!தா. வைம8 கRர வா7!த சி)க ஒ= கா. தனிேய

நி= ெகாப1 ேபா அ!த நிைலயி அவ கா.சியளிதா. ேந எதிேர

அ பா7வ1ேபா பா& கிற அ!த பாைவ8, $ழ இ!த மைலயி பBைம
அடதி8, பாைற பிளவாகிய <ைக வாயிF ேச!1 அேபா1 அவைர%

சி)கேதா5 ஒபி5வத,< மிக> ெபாத அளிதன.

சிறி1 ேநரதி,< பி உ*ேள திபி, பாைற பிளவி மிக> பதிரமாக

மைற1 ைவதி!த ஓைல ெப.ைய எ51 அதி %Bேபா ெதப.ட
ப.51ணி ெபாதிைய அவி1 ஒப1 1&கைள8 '!1 கவனிதா.
உ5 திர5 அளவி ச,ேற ெபாியனவாக>, நிலவி ஒளிைய

உமிவ1ேபா <ளி!த கதி விாிபனவாக> இ!த அ!த ெவ1&கைள
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என காரணதாேலா ெந5ேநர ககைள இைமயாம பா1& ெகா!தா
அவ. பா1 த1 மீ5 அ!த 1&கைள அைவ இ!த ப.5

1ணியிேலேய கவனமாக !1 ைவதா. பி அேத ஓைல ேபைழயி:*

இ!1 சில தாமிர தக5கைள8, ஓைல%Bவகைள8 எ51 தனிதனிேய
பாதா. பாய <லதி அரச வசாவளிைய ப,றி8, களபிரக*

ைகப,றி ஆள ெதாட)கிய பி அ!த பைழய பாய வசதி கைடசி&
ெகாK!1க* எப எ)ேக யா யாராக எ0சியி&கிறன எற <றிக*

ப,றி8 அ!த% ெசேப5களிF, ஓைல% BவகளிF, ம1ராபதிவிதகாி

த!ைதயா, பா.டனா, பா.டனா கால1& கண&<க* எKதப.!தன.
அைவகைள பாிசீலைன ெச71 பாிேசாதைன பாத பி ைகவச இ!த ெவ,=

ஓைலகளி எKதாணியா ஏேதேதா <றி1 ஒ கண&< பாதா ம1ராபதி

விதக. நா*, ந.சதிர, திதி, உ.பட பல பிற& கணித& <றி&க* அ!த
ஓைலகளிேல இ!தன. சில கணி&கைள எKதியேபா1 ேமேல எKத

ேதாறாம அவ ைக8 தய)கி ந5)கிய1. க இேலசாக இட1.

ேவ=சில <றி&கைள எK1ேபா1 அவ ைக விைர!1 உ,சாகமாக எKதிய1.

கதிF ககளிF, ஒளி8, மகி%சி8 ெமய சாயகளாக ெதப.டன.

களபிர ெகா5)ேகாலா.சி ஒழி!1 மீ5 பாய ேபரரB தைழபத,கான

சாதிய அசாதிய)கைள நா*களாF, ேகா*களாF கணி1 பா&க யறா

அவ. அவ கதி மாறிமாறி இ6 ஒளி8 ெதாி!தன. சில நாழிைக ேநர

இ!த& கணிபி கழி!த1.

அெப -ைக ஒைற பதிரமாக% ேசகாி1 ைவப1 ேபா அ!த

மாெப இரகசிய)கைள இதைன காலமாக& க.&கா1 வ!தி&கிறா அவ.
பாய மரபி தானறிய மீதமி!த ஐவாி இவ களபிரகளா ெகாைல

ெச7யப.ட கால)கைள8 எணி பாதா அவ. Bவகளி அ!த இவாி

பிற, வள, நா* ேகா*கைள ப,றி பத>ட, அ1 ெதாடபான

கழிவிர&க நிைன>கைள8 1யர)கைள8 அவ மன அைட!த1. இற!1

வி.டவகைள& கழி1 மீதியி&< -வைர& கண&கி.டேபா1 -=

ைனகைள உைடய ஒ திாி$ல தா அவ&< உவகமாக நிைனவி
ேதாறிய1. அ!த திாி$லதிF, ஒ ைன மிக> ம)கி&<றி

ேபாயி!த1ேபா ப.ட1. ெதனவ சி=மைல மாற:, தி&கானேப
பாய <ல விKபைரயாி ேபர இைளயநபி8, எLவளவி,<&
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'ைமயாக>, எதிாிகைள பா7!1 அழி&< வலைம உைடயவகளாக>
இ!தாகேளா, அLவளவி,< -றாமவனாகிய ெகா,ைக ெப0சிதிர

எத,< பயன,ற ம!த தைம உைடயவனாக இ!தா. ெபாியவ ம1ராபதி

விதக&< இ1 ேப ெதாி8 எறாF, இைளயநபிைய8, ெதனவ

மாறைன8 ப,றிய நபி&ைகயி இ!த -றாமவைன ப,றிய பலEனைத

மற!தி!தா அவ. எ)ெக)ேகா மைற!1 வள!1 வ!த இ!த -வேம இேபா1
பாய ேகாநகைர ெந)கி வ!தி&கிறாக* எப1 அவ&< நபி&ைகைய
அளிதி!த1. ெபா6&< உாிைம8 உடைம8 ெகாடாட ேவயவக*

அத மிக அேக ெந&கமாக வ!1 வி.டாக* எப1 ெபா* நி%சய

மீ.கப5 எ= நவத,< இட ெகா5த1. ஓைல ேபைழைய - ப.5&

கயி,றா க. மீ5 அதைன பாைற பிளவி மைற1 ைவ1வி.5 அவ
திபி நிமி!தேபா1 ைனெயதி ேமாக பைடயி அ!த Eர, ெகா,ைக

பி*ைளயாடாேனா5 அ)ேக உ*ேள வ!1 ெகாபைத& கடா.
-------------

நிதிலவ -- இர

டா பாக - சிைறேகாட

20. ெப%&சிதிர/ ேபசினா/

நீரா லதிய '!த 1கி ரள அ!த& '!தேலா5 ெதாி!த அவ க
ெப பி*ைள ஆேகால ைன!1 வவ1 ேபா!த1. ெபாிய வைர

வண)<வத,காக தைரயி ெந50சாகிைடயாக அவ விK!த ேபா1 'ட

இயபாக வண)<வத,<& கீேழ கிடப1 ேபால அைமயாம நாணி& ேகாணி
த5&கி விKவ1ேபா அைம!த1. வண)<கிறவைன வாதேவ5ேம எற

ைற&காக ெபாியவ அவைன வாதினா.

“நீ பாய<ல அரBைடைம% சின)களாகிய நவநிதில)கைள இ)ேக

ெகா5வ!1 ேசதி&கிறா7! அத,காக உன&< நறி ெசால ேவ5! உ

<5ப1 உைடைமைய அ!த& <5பதி ஒவனாகிய நீேய ெகா5

வ!திபத,< நா நறி '=வ1 ைறயிைல எறாF உைன ஒத
பவ1 விடைல பி*ைள&< நறி8 பாரா.5 ெபாிய மகி%சிைய&
ெகா5&கலா எபைத உண!ேத நா இப பாரா.5கிேற.”

அ!த பி*ைள விடைலதன நீ)கி ெபா=*ளவனாக வள!தி&கிறானா
இைலயா எபைத மிகமிக த!திரமான ைறயி பாிேசாதைன ெச7ய

விபிதா அவ இLவா= சிறி1 ெபாதம,ற விததி ச,ேற அதிகமான
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வாைதகைள& ெகா. அவ:&< நறி 'றியி!தா. த<திய,றவைன M,றி
வைச பாதா அவமானப5தேவ5 எபதிைல; அளவ,= கவத

-லமாக> அவமானப5த 8. எதிாிகைள வைசபா அவமானப51வ1

பாமரக* காாிய. 1திபா அவமானப51வ1 அரச த!திாிக* காாிய.

ெகா,ைக ெப0சிதிர ம1ராபதி விதக&< எதிாி இைல எறாF

பலEனமான 1ைணவனாகேவ இ!தா. த தரமான விேராதிைய விட

பலEனமான நப ெக5தலானவ எ= ெபாியவ&< ெதாி8.

தா அவ:&< நறி 'றி அவ நவநிதில)கைள& ெகா,ைகயி!1 ெகா5
வ!1 ேசதைத பாரா.ய வ0ச க%சிைய ாி!1ெகா5 உடேன அவ,
“ஐயா, நீ)க* இ!த எளிேயைன நறி 'றி பாரா. டலாமா? நா: எ

மரபின த)க6&< அலவா கபேகா கால1&< நறி ெசால ேவ5?”
எபதாக உபசார1&காகவாவ1 ெசாகிறானா இைலயா எ= எதிபாேத
அவ ேபசியி!தா. அரச <5ப1 பி*ைள&< இ&கேவய த!திர,

உடேன அOமானி1 ெவ5&< இய இ!த பி*ைளயிட சிறிேத:
இ&கிறதா, இைலயா எ= வாக அறியேவ அவ இைத% ெச7ய

ேவயி!த1.

ெகா,ைக ெப0சிதிரேனா அவ தைன க!1 நறி ெசாFவைத

ெம7யாகேவ வாைத&< வாைத ெபா6*ளதாக எ51& ெகா5 மகி!1
க மல!தா.அேதா5 அைமயாம, “ஐயா வழி நைட& கைள ேசா>
என&<% ெசா மாளாத அள> ேவதைனைய& ெகா51 வி.டன. இ!த

ைனெயதி ேமாக பைட Eர ம.5 வ!1 எைன எKபியி&க
விைலயாயி இ: -= நாளானாF எ:ைடய M&க

கைல!தி&கா1” எறா ெப0சிதிர. ம1ராபதி விதக ெபா=ைமயாக

அைத& ேக.5& ெகாடா. அவ மன உ*ேள நைகதாF க சலனம,=

இ!த1.

“அபயா? நா நறாக உற)க ேவ5 எபத,காகதாேன களபிரக*
நம&< பலா5 காலமாக ஆ.சி ெபா=பி!1 ஓ7> ெகா5தி&
கிறாக* ெப0சிதிரா? ெகா,ைகயி இLவள> காலமாக நீ ெச71
ெகா!த1 அ1தாேன?”
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அவைடய அ!த& ேக*வி&< அவ ம=ெமாழி 'றவிைல. இேபா1 அவ

தைல <னி1 நிறா. அவ தைன கழவிைல எப1 சினேதா5 எ*ளி
நைகயா ேபBகிறா எப1 ெமல அவ:&< உைற1 வி.ட1. எனேவ,

அவனா அவ&< உடேன ம=ெமாழி எ1> 'ற யவிைல.

“ேசானக நா.!1 வ <திைர& கபக* ெகா,ைக 1ைற&< வ!1
வி.டனவா, இைலயா? அ!த& கபக* ப,றிய விவர)கைள உட:&<ட
அ:ப ேவ5 எ= 'றியி!1 நீ அதப ெசயபட விைல.”
“...”

“ெகா,ைக& <திைர& ெகா.டார1 இளநாக நிகமதா எப இ&கிறா?

அவ:&காவ1 பாய மரபி ேம இ: நறி8 நபி&ைக8 நறாக
இ&கிறதா இைலயா?”
“...”

“நீ விழி1& ெகா&கிறாயா? அல1 எ எதிேர நிறபேய உற)<கிறாயா

எபதாவ1 என&< உடேன ெதாிய ேவ5! நா ேக.க& ேக.க நீ பதிேல

ெசாலாம நி= ெகா!தா என அத!”

இ!த& <ர கன தைன அK1வ1 ேபா உண!தா ெகா,ைக

பி*ைளயாடா. அவ:ைடய நா ேபச ேமெலழாம ஒ.& ெகாடா, ேபால

ஆகி வி.ட1. 1ணி!1 ேபசலா எறாேலா நா&<ழறி வி5ேமா எ= பயமாக

இ!த1. அவைடய கக* இர5 இைமயாம அவைனேய பா1&

ெகா!தன. ஒLெவா வாைதயாக ெமல அவ ேபசலானா.

“<திைர& கப வ!1 சில நா.க* ஆகிவி.டன... ஆனா, அ!த& <திைரகைள

எலா உடேனேய அ)கி!1 இ)ேக ேகாநகர1&<& ெகா5... வ!1

விடமா.டாக*. ஏற&<ைறய ஆ= தி)க* காலமாவ1 அவ,ைற பழ&கி

வசப5திய பிேப ஏறி பயண ெச7யேவா, ேதகளி D.டேவா,
கவாளமிடேவா, அைவ பயபட 8.”
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“ேபா1! ேபா1! ேப%ைச நி=1. என&< நீ <திைரயி வில)கியகைள
ப,றி பாட நடத ேவய அவசிய இைல. கபக* வ!தாயி,றா

இைலயா எப1தா உனிடமி!1 என&< ெதாியேவ5.”
“அ1தா வ!தாயி,= எ= தேலேய ெசாேனேன...?”

“<திைர& ேகா.ட1 இளநாக நிகமதா* (* வணிக) ப,றி நா ேக.ட
ேக*வி&< நீ இ: ம=ெமாழி 'றேவயிைலேய?”
“அவ எனிட மனவி.5 எ1> ேபB வதிைல. நா6, ேநர <றிபி.5

நவநிதில)கைள& ெகா5 வ!1 ேச&<மா= நீ)க* ெச7திய:பிய பி
எைன& 'பி.5 பல அறி>ைரக6, எ%சாி&ைகக6 ெச7த பி

திேமா'&< அ:பி ைவதா. இெனா= இேபா1தா நிைன>

வகிற1. நா அ)கி!1 றப5  த)களிட ெதாிவிபத,ெக= ஏேதா சில

அ!தர)கமான ெச7திகைள ெதா<1 எனிட உைரபதாக& 'றியி!தா.

றப5 பாக நா: அவ,ைற எலா நிைனP.& ேக.ேட. ஆனா

என காரணதாேலாகைடசியி எ1> 'றாமேல 1&க6ட அவ எைன
அ:பிவி.டா....”

“'=கிறவ&< நபி&ைக ஏ,ப5த யா வி.டா 'றப5கிறவகளா
எைத8 ெபறயாம ேபாவ1 இய...”
“...”

“நிகமதா இ)< வவதாக% ெசானானா?”

“எனிட அப ஏ1 ெசாலவிைல... ஆனா, வ!தாF வரலா ஐயா!”

“பதி ம.5 ேபா1 உ:ைடய அOமானேமா உ71ணேவா என&<
ேதைவயிைல. ஏெனனி அவ,ைற% ெச7யேவா, ெசாலேவா ேபாதிய ப&<வ
உன&< வ!திபதாக ேதாறவிைல. இேபா1 நீ ேபாகலா. நா ம=ப

ெசாகிறவைர நீ இ)கி!1 எ)< ேபாக&'டா1. இ!த மைல எைலயி இேதா

உ அகி இ&கிறாேன இவ உைன பா1கா1& ெகா5 எேபா1
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உேனா5 இபா. நீயாக தனிேய எ)காவ1 ெசல யறாேயா

களபிரக* பன)காைய% சீ>வ1ேபா உ தைலைய% சீவி வி5வாக*...”
இைத& ேக.5 அவ கதிF ககளிF பயதி சாய வ!1 பட!த1.
அவைர வண)கிவி.5 ெவளிேய இ!த ைனெயதி ேமாக பைடEரேனா5
ேபா7% ேச!1 ெகாடா அ!த இைளஞ. அ!த& காவ Eரைன ம.5

தனிேய உ*ேள ைகயைச1 அைழதா ம1ராபதி விதக. அவ வ!தா.

“அதிக எ%சாி&ைகேயா5 கவனி1& ெகா*! இ!த பி*ைளயாடாைனேபா
மன உ=திய,றவக* எதிாிகளிட சி&கிவி.டா அைதேபா= விைன ேவ=

இைல” எ= அவனிட ெப0சிதிரைன ப,றி அKதமாக எ%சாி1 அ:பி

ைவதா அவ.

அவக* ெசறபி, அவ சி!தைனயி இைளய நபிைய8, ெதனவ
மாறைன8, ெப0சிதிரைன8 ஒ ேநா&கிய பேவ= எண)க* எK!தன.
இைளயநபிைய விட வயவ:, -தவ: ஆகிய ெதனவ மாறனி,
ேகாப, ர.5 தன 'ட ஓரள> <ைறபா5ைடய அரச <ண)களாகேவ

அவ&< ேதாறின. இைணய,ற அரச<ண எப1 பிறைடய சி!தைன&<
உடேன பிபடாத பல த!திர) கைள& ெகாட1. அ1 இைளயநபியிட

அதிகமாக வள!திபதாக அவ&< ேதாறவிைல. ஆனா

இைளயநபியிட அவ எதிபா&< அரச Bபாவ)கைள உடா&கி

ப&<வப51வத,கான -ல&'= இபதாக ேதாறிய1 அவ&<.
இவகளி -றாமவனாகிய ெப0சிதிரைன ப,றி அவ நிைன&கேவ ஒ=
இலாம ேபாயி,=. அவ சி!தைன பாய நா. நாைளய தின)கைள

ப,றியதாக இ!த1. அதி கவன ெசF1 கடைம8 அவ&< இ!த1.
அ!த ேவைளயி ,றிF எதிபாராதவிதமாக அவைடய ஆப1தவிக*

இவ பரபரபாக அ)ேக -%B இைர&க உ*ேள Oைழ!தன. அவக* வ!த

நிைல மிகமிக பத,றமானதாக இ&கேவ அவ சலனமைட!தா. ஏேதா திய

அபாய ெந)கியி&க ேவ5 எப1 ஒ= ம.5ேம அேபா1 அவ&<
ாிய வ!த1.
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நிதிலவ -- இர

டா பாக - சிைறேகாட

21. ஒ% ேபாைதயி/ உண?ேம

ெபாியவ ம1ராபதி விதகாி திய நலைடயாள% ெசா ப,றிய ஓைலைய

ைவைய யா,றி திமத 1ைறயி வாிைசயாக இ!1 மத மர)களி

ஒறி ைவ1வி.5, விவத,<% சில நாழிைகக* இ&< ேபாேத திேமா'

திபியி!தா ெகால. ஊ திபிய1 உடேன காராளைர% ச!தி1 திய
நலைடயாள% ெசாைல அறிவி&க ேவயி!தாF, Dத பய)கர

பைடயின&காக ஒ ேபா&<& கா.ட நிைன1 த உைல&களதி,<%

ெசறா அவ. விடாத நைடயினா ைககாக* ேசா!தி!தன. ககளி

உற&க வ!1 மறா& ெகா!த1. விகிறவைர காதி&க யாம
அவ மன பரபரபைட!த1. காராளைர% ச!தி&க விபிய1.

அேத ேவைளயி திேமா' ெபாியகாராள மாளிைகயி ேவேறா ெமய
இதய உற&கமிறி சி!தி1 தவி1& ெகா!த1. ைவகைறயி

தைமயி D&க* இத விாி&< அ!த அ)காைல ேவைளயி ெசவ

D)ேகாைதயி இதய மல இத விாி1 மண பரபி& ெகா!த1. அ!த
ஒ ெபாிய மலாி பலாயிர D&க* ந=மண ஒ)கிைண!த1 ேபா

அLவள> நிைன>கைள அவ* நிைனதி!தா*. D. ைவதாF ேபைழ&<

உ*ேளேய மண&< ச!தனைத ேபா நிைன>க* அவ* உ*ளதி மண!1
ெகா!தன. அவ6ைடய இ!த நிைலைய அவ* தா8 க!தா*.

“உற)கவிைலயா மகேள? இர> Kவ1 உ ைககளி வைள ஒகைள8, நீ
ப5&ைகயி ர*வைத8, ெப-%B வி5வைத8 நா கவிழித

ேபாெதலா ேக.5& ெகா5தா இ!ேத. ஏ இப இ&கிறா7? எைத
நிைன1 ேவதைனப5கிறா7? உனிட ஏ,ப.&< மா=தகைள எனா
ாி!1 ெகா*ளேவ யவிைலயN ெபேண...?” எ= எைத நறாக>
ெதளிவாக> ாி!1 ெகா!தாேளா, அைத ஒ சிறி1ேம ாி!1

ெகா*ளாதவ* ேபா ேபசினா* ெசவD)ேகாைதயி தா7. ஒ தா7 ாி!1

ெகாடா F, ாி!1 ெகாபைத உடேன மகளிட ெவளி& கா.&
ெகா*ள&'டாத மிக Oணிய உணைவ% ெசவD)ேகாைதயி தா8

அேபா1 அைட!தி!தா*. தா நிைனபைவ எ1> தா7&< ாியவிைல என
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மக6, தா ாி!1 ெகாடைவ எ1> மகளா அறி!1 ெகா*ளபடவிைல

என தா8 ததம&<* எணி& ெகா!தாக*. திதிப.5&

ெகா!தாக*.

ெசவ D)ேகாைத மிக> சா1ாியமாக நட!1 ெகா*கிறவைள ேபா, “அமா!

அ!த தி&கானேப இைளஞ மீ5 ெபாியவ ம1ராபதி விதகைர% ச!தி&க

ேவ5 எ= விபி, அவ இேபா1 இ)ேக இலாதைத ப,றி ெதாியாம
அவைர& காணலா எ: ஆைசயி இ)ேக றப.5 வ!தா என ெச7வ1?

களபிரக* இ!த ஊெரலா -ைல&< -ைல Dதபய)கர பைடயினைர உலாவ
வி.ப1, ெபாியவ இ!த ஊைரவி.5 ெவளிேயறியிப1 அவ&<

ெதாி8ேமா, ெதாியாேதா?” எ= த அைனைய& ேக.டா*. மக* த ெசா,க*

-லேம வைகயாக மா.& ெகா*வைத ாி!1 ெகாட தா7 அத,காக உ*[ற%
சிாி1& ெகாடா*. அ, பிாிய த மகைள எLவள>

ேபைதைம8*ளவளா&கி வி.டன எ= எணி பாதா* தா7. அைப

பிவாதமாக% ெச7வத,< ேபைதைம8 ஓரள> ேவ5 எேற ேதாறிய1
தா7&<. ேபைதைம அறேவ இலாத கா7!த அபி எ!த ெநகி%சி8 இ&க
யா1 எபைத8 அவ* உண!தி!தா*. ெபாியவ திேமா'ைர வி.5

ெவளிேயறியிப1, Dதபய)கர பைடயி ெதாைலக* ெபகியிப1

ைறயாக>, மிக விைரவாக> இைளயநபி&< அறிவி&கப.&< எபைத

அறி!தி!1 மக* ஏ இப அறேவ அறியாதவ*ேபா தைன அ1ப,றி
வினா>கிறா* எப1 ாி!1 நிைனதா* தா7. யாாிடமாவ1 உடேன

தி&கானேப இைளய நபிைய ப,றி ேபசேவ5 எற மகளி ஆவைத
இதி!1 தா7 அறி!1 ெகா*ள !த1. எைதேயா மிக> திறைமயாக ஒளி&க

யகிறவைள ேபாற ய,சியி அைதேய ெவெறா விததி ெதளிவாக
ெதாிய% ெச71 ெகா&< மகளி நிைலைமைய ாி!1 ெகாடாF

அவ* மன அ!த ேபைதைமயி நிைனபதனா அைடய !த மகி%சிைய

தா த5&க& 'டாெத= மகைள விட ெபாிய ேபைதைய ேபா நதா* தா7.

அ!த நைப8 அவ* மக6&காகேவ ெச7ய ேந!த1.

“நீ நிைனப1ேபா ஆபி*ைளக6 அரச கமதி ஈ5ப.பவக6

அLவள> ெவ*ைள யாக நட!1 ெகா5 எதிாிக* ைகயிேல சி&கிவிட மா.டாக*
ெபேண” எ= தா7 மக6&< ம=ெமாழி 'றி&ெகா!த ேவைளயிேலேய
மாளிைகயி  'டதி காராள ெகால: ேபB <ரக* உ.ற
ேக.க ெதாட)கின. அேபா1 ஏற&<ைறய ெபாK1 லகிற ேவைள
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ஆகியி!த1. '.டதி!1 ேக.க !த ேப%B& <ரகைள& ெகா5

உ71ண!1 ெகால திப வ!தி&க ேவ5 எபைத% ெசவ
D)ேகாைத8 தா8 ாி!1ெகாடன. உடேன மாளிைக& 'ட1&<

ஓேபா7& ெகால த!ைதயாாி ட என '=கிறா எபைத8, த!ைதயா

அவனிட எைத எைத வினா>கிறா எபைத8 ஒ.5&ேக.க ஆவலாயி!த1

ெசவ D)ேகாைத&<. ஆனா நறாக வியாத அ!த இ.காைலயி அவசர

அவசரமாக எK!1 ஓேபா7 த!ைதயா&<  நி,க> தய&கமாக இ!த1
மக6&<. ஒேவைள தா7 எK!1 ேபா7 த!ைதயா, ெகால: ேபBகிற
இடதி நி= ெகாடா தா: தாேயா5 ெச= நி,க 8 எ=
ேதாறிய1 மக6&<. அவ* தாைய& ேக.டா*:

“அமா! ெகால ம=ப8 திப வ!தி&கிறா ேபா&கிறேத; த!ைத8,
ெகால: ேபசி&ெகா*6 <ர ேக.கிறேத?”
“ஆமா! ெகால வ!தி&கிறா...”
“நா எK!தி!1 ேபாக ேநரமாகவிைலயா அமா? நீராட ேபா<
ேவைளயாகிவி.டேத!”
“மகேள! நீராட ேபாவத,காக றபட ேவ5மா? அல1 ெகால: உ
த!ைத8 உைரயா5வைத& ேக.க ேவ5மா? உ மன என&< ாிகிற1”

எ= ேக.5வி.5 ெமல% சிாிதா* ெசவ D)ேகாைதயி தா7. மக* த

<றி தா7&< ாி!1வி.டைத அறி!1 நாணினா*.

த அ!தர)கைத ாி!1ெகாட அைனயி  ேபச தய)கி% சில
கண)க* வாளாவி!தா* ெசவ D)ேகாைத.

ஆயி: மகளி மன)ேகாணாம நட!1ெகா*ள ஆைசப.ட தா7 நீராட

ெபா7ைக&<% ெசவ1 ேபா <டேதா5 மக* பி ெதாடர& 'டதி ேபா7
நி= ெகாடா*. இவ 'டதி Oைழ!த ேவைளயி
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“...சிைறப.5 வி.டவகைள& களபிரகளிட இ!1 மீ.ப1 மிக மிக&
கனமாக ேதா=கிற1” எ= ெகால ெபாிய காராளாிட 'றி&
ெகா!தா. அLவளவி தா8, மக6 எதிபாராத விதமாக ெபாிய
காராள, ெகால: ேபசி&ெகாேட ெவளிேயறி ேபா7வி.டாக*.

அதிகாைலயிேல ெந,கழனிகளிைடேய வர&களி நட!1 உலவி திகிற
வழ&கைத உைடய காராள, ெகாலைன8 ேபசி& ெகாேட தேனா5

வமா= 'பி.5& ெகா5 ேபா7 வி.டா எபைத அவக* உணர!த1.
ஆனா, ெகாலனி வா7 ெமாழியா7 அைர<ைறயாக& ேக.ட அ!த வா&கிய

ம.5ேம அவ* மனதி அலாத ெபாலாத ச!ேதக)கைள எலா

உடா&கிவி.ட1. எ!த உைரயாடைல ஒ.5& ேக.5& ெகா5 நிறா த

இதயைத& ெகா*ைள ெகாடவைர ப,றிய ெச7திக* ெதாி8 எ= நபி
அவ* தாேயா5 எK!1 வ!தாேளா அ!த ேநா&க இேபா1 Eணாகிவி.ட1.
ஆனாF '.டதி,<* Oைழ!த ேவைளயி காதி விK!த வா&கியதி,

‘களபிரகளிட இ!1 மீ.ப1 மிகமிக& கனமாக ேதா=கிற1...’ எ=
<றிபி.ட1 யாைர எணி& <றிபி.டதாக இ&<? ஒேவைள

தி&கானேபைர% ேச!தவ ேகாநகாி ஏதாவ1 தீய $நிைலயி காரணமாக&
களபிரகளிட சி&கி& ெகா5 வி.டாரா? அவைர மீ.ப1 தா கனமாக
ேதா=கிற1 எ= ெகால த!ைதயிட 'றி& ெகா5 ேபாகிறானா?
எெறலா எணி எணி% ச0சல சலன, கவைல8 அைட!1
ெகா!த1 அவ* உ*ள.

“அமா! நீ8, நா: இ)ேக உ*ேள Oைழ!1 ெகா!தேபா1 அவக*
ேபசி& ெகா!தைத நீ ேக.டாயா? ஏேதா கவைலப5வத,<ாிய காாிய
நட!தி&கிற1. இலாவி.டா இLவள> தீவிரமாக% சி!திதபேய ேபசி&

ெகா5 ெவளிேய ேபாக மா.டாக* அவக* இவ. எ மனேமா காரண

ாியாமேல ேவதைன ெகா*கிற1. நீ என நிைன&கிறா7? கட>* அளா

யா&< எ!த& ெக5தF வரா1 அலவா?” - எ= உகி ெநகி!த <ர
தாைய& ேக.டா* ெசவ D)ேகாைத, ெபணி ேபைதைமைய8 காரணம,ற

ச!ேதக)கைள8 எ*ளி நைகயா ேபசிவிட 8 எறாF அவ6ைடய

இளைம உ*ள வா விடாம பா1கா&க& கதிய தா7, “நீ நிைனப1 ேபா
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கவைலப5வத,<ாிய காாிய)க* எைவ8 நட!தி&க யா1 ெபேண!

ஆலவா7 இைறவ:, இ!த வளைடய ெபமா6 அவ&< ஒ ெக5தF
வராம உ,ற 1ைணயாயிபாக* எற நபி&ைக8, மேனாதிட உன&<
ேவ5” எ= ஆ=தலாக ம=ெமாழி 'றினா*.
த!ைத8, தா8'ட ாி!1 ெகா*ள யாத <றிபான வாைதகளி
ெகாலனிட தி&கானேப நபியி நலைன8, பிற நிைலைமகைள ப,றி8

ஏதாவ1 விசாாி&கலா எ= ெசவ D)ேகாைத எணியி!தா*. ெகால:

த!ைத8 த,ெசயலாக ேபசி&ெகாேட ெவளிேயறி வி.டதா அவ*
நிைனதைத% ெச7ய இயலவிைல.

“நீ)க6 இ)ேக அவைர நிைன1 உகி தவி&கிறீக*. அ)ேக அவ

உ)கைள நிைன1 உகி தவி&கிறா. இ!த பாழா7 ேபான களபிர ஆ.சி

ஒழி!த1ேம உ)க* இவ&< நலகால வி8 அமா!” - எபதாக% ெசற

ைற ம1ைரயி!1 திபிய1 ெகால 'றியி!த ஆ=தைலேய இேபா1
மீ5 நிைன1& ெகா5 தாேயா5 நீரா வர றப.டா* ெசவ

D)ேகாைத, தா இ)ேக எ&கால அவைர நிைன1 உகி தவிப1 ேபா ஒ
நாைள&< ஒ ைறயாவ1 ம1ைர மாநகாி அவ தைன நிைன1 தவிபாரா
எ= எணி எணி மன மகினா* அவ*. அவ தைன எணி

உ<வதாக& ெகால வ!1 'றியி!தாF ேபைதயாகிய தா தவி&<

தவிபி,< விர ஆமகனாகிய அவ தைன நிைன&< ஞாபகதி,<, நிைறய
ேவ=பா5 இ&< எேற ெசவ D)ேகாைத&< ேதாறிய1.
-------------

நிதிலவ -- இர

டா பாக - சிைறேகாட

22. களபிர கபட

ெகால திமத 1ைறயி இ!1 ேமா' திபி த உைல&களதி
சிற1 ேநர த)கிய பி விவத,<% சிறி1 நாழிைக&< தா காராள
மாளிைக&<% ெசறா. அவ ெசவத,< ேப காராள ப*ளி எK!1

கழனிகைள% B,றி பா1 வவத,காக மாளிைகயி!1 றப.5&

ெகா!தா. ெகாலைன& கட1, “ேந,ைற&< ந*ளிரேவ Dத பய)கர

பைட அறேவ ேமா'ாி!1 திபி% ெச= வி.ட1. இனி நம&< எ!த&

கவைல8 இைல! என&< எ மாளிைகைய% ேச!தவக6&< இ!த% சில
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நா.களி Dத பய)கர பைடயினரா ேந!த பாிேசாதைனகைள8,
காவகைள8 மற!1 எேபா1 ேபா அரமைனேயா5 நFற>, ந.

ெகா&க ேவ5 - எ= அரமைனயி!1 என&<% ெசா அ:பி

வி.டாக*!” எ= காராள அவனிட 'றினா. இைத& ேக.ட>டேன ெகால

எLவள> உ,சாகைத அைடவா எ= காராள எதிபாதி!தாேரா அLவள>
உ,சாகைத அவ அைடயவிைல. அவ 'றியத,< அவ:ைடய பதி உண>

என எபேத அவ&< ாியவிைல. அ1 அவ&< வியைப அளித1. ேமF

ெவளிபைடயாக வ!1 அவனிட அவேர ேக.டா:

“இ1 ப,றி நீ என நிைன&கிறா7? திேமா'ைர ப,றி8, எைன ப,றி8
களபிரக6&< ஏ,ப. !த ச!ேதக)க* தீ!1வி.டன எ= என&<

ேதா=கிற1...”

“ெபா=தள ேவ5 ஐயா! என&< அப ேதாறவிைல. இதி ஏேதா

கபட இ&க& '5 எேற நா நிைன&கிேற. இ)கி!1 தா நைடய

மிக ெபாிய அ!தர)கமான நலைடயாள% ெசா அவக6&< எ.யி&கிற1.
இ)ேகயி!1 தா ெதனவ மாறைன8, அற& ேகா.ட1 மலைன8

அவக* சிைற பிதி&கிறாக*. உ)கைள8 சில நா.க* இ!த மாளிைக

எைல&<*ேளேய காவ இ&க% ெச71 ெவளிேயற விடாம

த5தி&கிறாக*. எலாவ,றி,< ேமலாக இ)ேக எனிடேம ஒ Dத

பய)கரபைட Eர ேத வ!1 ந நலைடயாள% ெசாைல& 'றி பதிF&<
நா எப நட!1 ெகா*கிேற எபைத பாிேசாதி1 வி.டா.

ெபாியவைடய எ%சாி&ைக மனதி இ!ததா நா சா1ாியமாக அ!த

பாிேசாதைனயி தபிேன. இலா வி.டா களபிரகளிட சிைறப.&க

ேந!தி&<.  சிைறப.டவகைளேய களபிரகளிட இ!1 மீ.ப1

மிகமிக& கனமாக ேதா=கிற1. இேபா1 திதாக நா: மா.&

ெகா!தா என ஆவ1?”

இ)ேக இப, அவ அவைர& ேக.5& ெகா!தேபா1தா மாளிைகயி
உ.ப<தியி!1 காராள மைனவி8, மக6 வவ1 ெதாி!த1. ஆனா

காராள அத,<*, “வா, ேபசி&ெகாேட உலாவிவி.5 வரலா” எ= அவைன8
அைழ1& ெகா5 ெவளிேயறி வி.டா. அவ: அவைர பி ெதாட!1

ெவளிேயறி% ெசல ேவயதாயி,=. ஒ சில காரண)கைள னி.5 திய
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நலைடயாள% ெசா ப,றிய ெச7திைய அவாிட தனிைமயி 'ற விபினா
அவ. அதனா அவ அ)கி!1 ெவளிேயறி% ெசல ேவ5 எ=

'றியேபா1 அவ: அைத விபி உட ெசறா. மாளிைகயி!1

ெவளிேயறி% சிறி1 ெதாைல> ெசவத,<*ேளேய, “ெபாியவ ம1ராபதி விதக
எ)ேகஎ!த திைசயி எLவள> ெதாைலவி எப த)கியி&கிறாக*?”
எபைத தம&< உடேன 'ற% ெசா இர5 -= ைற ெகாலைன

வ,=தி வி.டா அவ. தைனவிட உய!தவ தைன ேபாறவகளி

ெச0ேசா,=& கட:&< நறி&< உாியவ ஆகிய காராளாிட, “தைய ெச71
அைத ம.5 இேபா1 ேக.காதீக*!” என எப க5ைமயாக ம=1% ெசாவ1

எ= ாியாம திைகதா ெகால. திைக ஒ றமி!தாF *ளி!1

ேமலாைடைய எ5பவ *6 <தி விடாம ஆைட8 கிழி!1 விடாம மிக

மிக& கவனமாக ஆைடைய எ5ப1 ேபா அவ மன படாம த உண>
பலEனப.5 ேபாகாம மிக மிக% சா1ாியமாக அவ&< ம=ெமாழி 'றினா
ெகால:

“ஐயா தா)க* இேபா1 எனிட வ,=தி& ேக.பைதவிட ெபாிய ெச7தி
ஒைற த)களிட '=வத,காகேவ ெபாியவ எைன இ)ேக

அ:பியி&கிறா. நம1 பைழய நலைடயாள% ெசா எபேயா எதிாிக6&<

ெதாி!1 வி.ட1. உடேன அ!த% ெசாைல மா,றி திய ெசாைல

நியமி&காவி.டா ஏ,ப5 அபாய)கைள உண!1 திய ெசாைல நியமி1

அ:பி யி&கிறா, அவ. அைத த)களிட த)க* -லமாக ேவ= சிலாிட
அறிவி&கேவ அேய இLவள> அவசரமாக இ)ேக வ!ேத.”
“என ெசா அ1? ம,ற ப<திக6&< அைத% ெசா அ:பியாயி,றா,
இைலயா?”
காராளாி இ!த வினா>&< அத,<  ேபசிய1 ேபா உரத <ர ம=ெமாழி
'றாம அவ காதேக ெந)கி அவ&< ம.5ேம ேக.கிற இரகசிய& <ர

ம=ெமாழி 'றினா ெகால. அவ அைத& கவனமாக& ேக.5& ெகாடா.
“நீ எ%சாிபைத பாதா இ!த திய நலைடயாள% ெசாைல எலா&<
'றேவடா எறலவா அதப5கிற1?”
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“ஆ, ஐயா! அேபா1தா இத:ைடய இரகசியைத& காபா,ற 8! சிலாிட
‘பைழய நலைடயாள% ெசாைல எ)< எவ னிைலயிF திபி&

'ற&'டா1; அ1 களபிரக6&< ெவளிபைடயாக ெதாி!1 வி.ட1’ - எற

எ%சாி&ைகைய ம.5 ெச7தா ேபா1மான1. தியைத% ெசாலேவ

ேவயதிைல. திய நலைடயாள% ெசாைல8 மா,= நிைல வர&'டா

ெதபத,காகேவ இ!த ஏ,பா5.’’

“இ!த ஏ,பா5 பாரா.டத&க1 தா! ஆனா, ெபாியவ இ)ேக எனகி

இலாம ேபானா எ!த ஏ,பா5 சிறபாக நைடெபறா1. அவைர

வண)<வதாF, வழிப5வதாFேம நா ஆயிர யாைனயி பலைத அைட!1

வ!ேத. சில நா.களாக அ!த% Bடெராளி க மடலைத& காணாம என&<

பி1 பி1வி5 ேபாலாகி வி.ட1. எ:ைடய இ!த மன நிைலைய நீயாவ1

உணர 8 எ= நா நகிேற. நானாக ேதேபா7 அவைர& காண

அவர1 இபிடைத நீ என&<% ெசாலமா.ேட எகிறா7. அவராக மீ5

நா நா*ேதா= காTப இ)< வ!1 த)க> வழி இைல எகிறா7. அவ

த)கியி!த அ!த மாெப ஆலமரைத8, அவ நீரா எK தாமைர

ெபா7ைகைய8 பா&< ேபாெதலா நா ககளி நீ ெநகிழ ெமளனமாக

அKவ1ேபா ஆகி வி5கிேற. ேத!த வழிகா.ைய - கிைடபத,< அாிய

<ைவ எனிட மி!1 வில&கி& ெகா5 ேபா7வி.5 நலைடயாள% ெசாைல
ம.5 நீ வ!1 என&<& '=வதி பய என?”

காராளாி உண%சிகளி இ!த ேவதைன அவ:&< ாி!த1. ஆயி:

அவனா அ1 ெதாடபாக அவ&< எ!த உதவிைய8 ாிய யவிைல.
“நீ)க* மதி&கிற அேத ெபாியவைர நா: மதிபதா தா அவைடய
இபிடைத உ)க6&<& 'ற யவிைல ஐயா!”
“ஏ அப? நா எனபா பாவ ெச7ேத?”
“அதி பாவணிய எ1> இைல. நீ)க* எ)ேக ெசறாF Dத பய)கர
பைட உ)கைள பி ெதாட எப1 இ: 'ட உ=தி தா ஐயா!

திேமா'ைர வி.5 நீ)க* ெவளிேயறினா உ)கைள பி ெதாட!1
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ககாணிபத,< நா< திைச பாைதகளிF ஆ.க* இ&கிறாக*. இ)கி!1

அறேவ ெவளிேயறி வி.டதாக நீ)க* '= Dதபய)கரபைட ந ஊைர%

B,றிF*ள எலா& கா5களிF சி=சி= பிாி>களாக பிாி!1 மைறவாக
த)கியி&கிற1. இைத நீ)க* அறியமா.Nக*. இப எலா நீ)க*

அறியேவா, அOமான ெச7யேவா 'டாெத= உ)க* கவனைத திைச திபி
வி5வத,<தா களபிரக* உ)கைள பாரா. நFற> ந. நீ&க

ேவ5 எ= ெசா அ:பியி&கிறாக*. அ!த வைலயி நீ)க* விழாம

இ&க ேவ5. எைன ேபாறவக* எப8 தபி வி5ேவா. ஆனா

நீ)க* ெபாிய ேவளாள. அரசைடய கள0சிய)க6&ேக ெநலளிபவ. எ)ேக

றப.5 பயண ெச7தாF ஒ சி= நில மன உலா றப5வ1 ேபா

பலா&<, சி= பைட எலா உ)கேளா5 உட வ. அப நீ)க* ெசவதா
ெபாியவ&< ஆப1க* அதிகமா< எ= ெதாி!ேத உ)களிட, ேகாநகாி

உ*ளவகளிட இேபா1 தா இ&< இடைத& 'ற ேவடா எ=

ெபாியவ த5தி&கிறா. இ1 நியாயமான1 எேற நா: க1கிேற. தவிர,

உ)களிட ெப!தய&க ேதா5 இெனா ேவ5ேகாைள8 இேபா1
ெசால ஆைச!”

“என அ1? ெசாேல.”
“தவறாக எ51& ெகா*ள மா.Nகேள?”
“தவறாக எ51& ெகா*ள இதி என இ&க ேபாகிற1? ஒ ெபா1

ேநா&கதி,காக நா யாவ ேச!1 உைழ&கிேறா. கவைலப5கிேறா. க.5

ப5கிேறா.”

காராள இLவள> மன வி.5& 'றிய பி ெகால தய)கினா.

தைல<னி!தா. காராள&< அ1 அப என விேநாத ேவ5ேகாளாக
இ&< எப1 ாியவிைல. அவ ெகாலனி கைத பாதா.

----------
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நிதிலவ -- இர

டா பாக - சிைறேகாட

23. இ%ளி ஒ% ெப

0ர

Dத பய)கர பைடதைலவ பி ெதாடர மாவ தைரய சிைற&

ேகா.ட1&<* வ!த ேபா1, கீேழ பாதாள நிலவைற&<* இ!த ெதனவ

மாறைன& காபத,காக தளதி க,கைள ெபய1 பயிற)க ய=

ெகா!த தா:, தைன% ேச!தவக6 அகப.5& ைக8 கள>மாக

பிப.5 வி5ேவாேமா எ= அழகெபமா* அ0சினா.

அ!த அ%ச, ந5&க, உ!தி த*ளியதாதா மாவ தைரய, Dத

பய)கர பைட தைலவ: சிைற&ேகா.டதி,< உ*ேளO ைழ!1

வவத,<*ேளேய அழகெபமா* எதிெகா5 ெச= அவகைள%

ச!திதா. பணியார& 'ைட8ட நபகைள ேபா நலைடயாள%

ெசாைல& 'றி& ெகா5 வ!தி!த அ!த ஐவ, த)களிட ேதா,= ஏமாறி

திபிய ம=கணேம மாவ தைரய வ!திபதி!1, ‘அவகைள அப
அ:பிய1 இவராகதா இ&கேவ5’ எ= அழக ெபமாளா

அOமானி&க !த1. வ!த1ேம வ&< இKதா மாவ தைரய:

“ந5P நைமதவா <ல1 ம1ராபதி விதகாி <Kைவ% ேச!தவக6&<
பசி தாக எலா 'ட மற!1 ேபா7வி5 ேபா&கிறேத?”
அழக ெபமா* அவ&< ம=ெமாழி எ1> 'ற விைல. அவ கைதேய

உ,= பா1& ெகா!த அவ, அவ:ைடய ஆதிரைத& கிளறிவி5

வைகயி ஏளனமான ெதானியி இைர!1 சிாி&கலானா. இ!த% சிாி அவ:&<

எாி%ச\.5கிறதா, இைலயா எபைத அவ கவனி&க விபிய1 ேபா!த1.

அவ த ஆதிரைத M அத -ல எைதேயா தனிடமி!1

அறி!1ெகா*ள விகிறா எபைத அழகெபமா* ாி!1ெகாடா.
அவைடய ேபா&ைக ெதாி!1 நிதானப5தி& ெகா*கிறவைர தானாக
ஆதிரப.5 எ1> ேபBவதிைல எற ைவ அவ வ<1&
ெகா!தா.

அவ தன&< பய!1 ேபசாம இபதாக மாவ தைரய நிைன1&
ெகாடா. ம)கல தைம அறேவ இலாத அ!த% $னியமான கைத
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இரடாவ1 ைற ஏெற51 பா&க> விபாம ெவ=ேபா5 ேவ=
திைசயிேல பாதா அழக ெபமா*.

இத,<* அழகெபமாேள விய!1 ேபா< பயான ஒ காாியைத உ*ேள

தளவாிைச& கைல ெபய1& ெகா!தவக* ெச7தி!தாக*. ெபயத
க,கைள அபேய ைவ1வி.5& கைல ெபயததா ஏ,ப.ட பிள>

ெவளிப.5 ெதாி!1 விடாதப அத ேமேலேய காகைள நீ.&ெகா5
வாிைசயாக உ.கா!தி!தாக* அவக*. தா க.டைளயிடேவா, ைசைக

ெச7யேவா யாம சிைற&ேகா.டதி,<* Oைழகிறவகைள

எதிெகா*ளேபான சமய திF அவக* தா)களாகேவ எ%சாி&ைகயைட!1
த!திரமாக தளதி அ!த இடைத மைறதிபைத& க5 அைத% ெச7த
நபகைள மன1&<* பாரா.& ெகாடா அழக ெபமா*. அ5த

கணேம மாவ தைரய இ& <ர அவைன வினாவினா:
“இவக* ஏ இப வாிைசயாக உ.கா!தி&கிறாக*?

சிைறப.பவக*, ெபைம&<ாியவக* உ*ேள வர ேநேபா1 எK!1
நி= எதிெகா*ள ேவ5 எபைத&'ட இவக*, மற!1 வி.டாகளா

என?”

“பசி தாகதினா அவக* ந!1 ேபாயி&கிறாக*. உ)க* சிைற&'டதி
அகப.5வி.டா உண உண>, பக நீ 'ட தவதிைல.

உணாமF பகாமFமிபவக* அத,<& காரணமானவகைள எப மதி&க
8?” எ= அ1வைர ேபசாம இ!த அழக ெபமா* பதி ேபசினா.
மாவ தைரய ேகாப1டேனேய இத,< ம=ெமாழி 'றினா.

“இ: சில நாழிைக ேநரதி கKமர ஏறி% சாக ேபாகிறவக* உடபி
ெசதா என? உணாமேல ெசதா என?”
“அபயானா இ: சில நாழிைக ேநரதி சாகிறவக* எK!1 நி=
எதிெகாடா என? எK!1 நி,காமேல எதிெகாடா என?

ெகாலபட ேபாகிறவகளிடதி ெகாகிறவக* ஏ ைறகைள8
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ெபைமகைள8 எதிபா1 வதபட ேவ5?” எ= அவாிட பதிF&<%
Bட% Bட& ேக.டா அழக ெபமா*.

“எலாைர8 ெகாFவ1 எ)க* ேநா&கமிைல. எ)க6&<
பயப5கிறவகைள8, உதவி ாிபவகைள8 நா)க* 1=1வ1
வழ&கமிைல” எ= அ1வைர உைரயாட கல!1 ெகா*ளாம இ!த Dத

பய)கரபைட தைலவ ேபசினா. வ!தி&< இவ&<ேம த)கைள

வசப5தி உைமகைள அறிய யF ேநா&க இபைத அழக ெபமா*
ாி!1 ெகாடா. வ!தி&< இவ அதிக ேநர சிைற& ேகா.டதி,<*

த)காம ெவளிேயறி வி.டாகளாயி தா: நபக6 உடேன

தபிவிடலாெம= விநாகைள எணி& ெகா!தா அழக ெபமா*.
ஆனா, மாவ தைரயேரா அ!த% சிைற& ேகா.டைத ேத வ!1 அதிக ேநர

அ)ேக ெசலவழி&க தி.ட இ.!தவ ேபா ெமல ஒLெவாறாக
ேபசி&ெகா5 கவனி1& ெகா5 இ!தா.

ம,றவக* எலா தளதிேல க,கைள ெபயத இடைத% B,றி

உ.கா!1ெகா5 வி.டதனா மாவ தைரயடேனா, Dத பய)கர பைட

தைலவ:டேனா உைரயாட அழக ெபமா* தா எ0சியி!தா.

மாவ தைரய நயமாக> பய=தி8 ஏேதேதா ேப%B& ெகா51

பாதா. அழக ெபமா* ப.5 படாமF, ெதா.5 ெதாடாமF த!திரமாக

அவ&< ம=ெமாழி 'றி வ!தா.
மாவ தைரய ேக.டா:

“கய மீ அைடயாள பாய மரபின&<% ெசா!தமான1. இேபா1
பாயக* ஆ.சி8ாிைமேயா5 இைல எறாF, ம=ப பாய நா.ைட&

ைகப,றி ஆளேவ5 எ= விகிறவக* இ= அ)க)ேக

இ&கிறாக*. கய எகிற ெசா தா அவக6ைடய தாரக ம!திரமாக

இ&கிற1. இைவெயலா என&< ெதாி8...”
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“அபயா?... என&< இவ,ைற ப,றி எ1>ேம ெதாியா1 ஐயா” எறா அழக

ெபமா*. இைத& ேக.5 மாவ தைரய ப,கைள8 உத5கைள8 இ=&கி&

கத1 ேபா கைத& க5ைமயாக ைவ1& ெகா5 அவைன பாதா.
அ5த கைணைய ெமல எ7தா.

“இைத ப,றி ெதாி8மா, உ)கைள ேபாலேவ ஏ,ெகனேவ எ)களிட

சிைறப.&< அ!த ேதா அ)கி இைளஞ பாய அரச மரைப%
ேச!தவ எகிற இரகசியைத8 நா அறிேவ.”

“ெபா=தள ேவ5 ஐயா! தா)க* எைத ப,றி% ெசா&
ெகா&கிறீக*; ஏ எனிட ெசா& ெகா&கிறீக* எபேத

என&< விள)கவிைல. நா)க* ெவ= <ம&க*, எளியவக*. அரச

மரகைள8 அத இரகசிய)கைள8 ப,றி நா)க* கவைல ப.ேடா, ெதாி!1
ெகாேடா ஒ= ஆக ேபாவதிைல” எறா அழகெபமா*. த

வி!த1 வியாத1மாக உபத,< பணியார& 'ைடேயா5 வ!த ஐவ

இேபா1 வ!தி&< மாவ தைரய ஒேர ய,சிேயா5 தா த)க* எதிேர
நி,கிறாக* எப1 நறாக அழக ெபமா6&< ாி!1 வி.ட1. நயமாக

ய= த)களிடமி!1 ெச7திகைள அறிய அவக* விகிறாக* எப1
அவைன மிக> எ%சாி&ைகயாக இ&க% ெச7த1. மாவ தைரய ேமF

அவைன& ேக.டா:

“அபயானா உ)கைளேபால எளிய <ம&க* Dத பய)கர பைடயினைர

ேபாற மா=ேவடதி க5ைமயான பா1காகைள8 மீறி& ேகா.ைட&<* ஏ
வ!தீக*?”

“ேகா.ைட&<* வேபா1 தா Dத பய)கர பைடயி உைடைய அணி!1
ெகாேடா எபதிைல. களபிரகள1 Dத பய)கர பைடயின உைட

எ)க6&< மிக> பிதி&கிற1. இ!த உைட&காகேவ அபைடயி ேசர

நா)க* ஆைசப.ட1 உ5. ஆனா யா ேச1& ெகா*ள

ம=1வி.டாக*. உைடகளி எ)க6&< பிாிய அதிக. இைத நீ)க*

தவறாக ாி!1 ெகா*ள& 'டா1.”
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இைத& ேக.5 ம=ெமாழி 'றாம விஷம% சிாி% சிாி1 வி.5 வாளாவி!தா
மாவ தைரய. அ!த% சிாி அ!த ெமளன அவ அழக ெபமா*

'றியைத ஏ,கிறாரா இைலயா எபைத& க5 ெகா*ள
யாதைவயாயி!தன.

“மீ5 ஆ.சிைய& ைகப,= பாய இய&க1&< தைலவனான ைவைய

வளநா.5 ந5P நைம தவா <ல1 ம1ராபதி விதக ஒ காலதி என&<

மிக ெந&கமானவனாக இ!1 பி பைகவனாகியவ எபைத8 நீ அறி!தி&க
மா.டா7” எ= மீ5 அவ உைரயாடைல ெதாட)கிய விததி!ேத
அழக ெபமாைள பைழய வைலயி சி&க ைவ&க யவ1 ெதாி!த1.

ெந5ேநர இபேய எைதயாவ1 ேபசி& ெகா!தா எ!த இடதிலாவ1

எதிராளி தைன அைடயாள கா.& ெகா*ள மா.டானா எ= அவ தவிப1
ேப%சி ெதாி!த1.

“பைக ந. எபன எலா வாவிF இப1 இய. த)க6&< அ1

ஏ,ப.&கலா. ஆனா அ!த ந. பைக8 த)கைள ெபா=1 யாேரா5

எப ஏ,ப.&< எபைத நா எLவா= அறிய 8?” எறா அழக
ெபமா*.

இைத& ேக.5 மீ5 அவ ந%B னைக Dதா. அழக ெபமாைள ஏற

இற)க பாதா. 'றலான:

“நீ மிக> சா1ாியமானவ அபேன! உனிடமி!1 எைதயாவ1 ெதாி!1
ெகா*ள யவ1 எப1 க நா உாி&கலா எபைதேபா

அசாதியமானதாயி&கிற1. ஆனா சா1ாிய)க*, வாைதகைள பா1கா&<ேம
ஒழிய உ)க* உயிைர பா1கா&கா1 எபைத நிைன> ைவ1&ெகா*...”
“நீ)க* ககிற அள> நா)க* சா1ாிய உ*ளவக* இைல. அறியாைமயினா
Dதபய)கர பைடயினாி உைடைய அணி!1 ேகா.ைடைய% B,றி பா&க வர
ேபாக, இ)ேக சிைறயி சி&கி& ெகா5 வி.ேடா. இ1 எLவள> ெபாிய
ேபைதைம?”
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“எ1 ேபைதைம? யா ேபைதக* எப1 ேபாக ேபாக ெதாி8” எ= 'றிவி.5
ேமலாைடைய% Bழ,றி Eசிேதாளி சா,றி& ெகா5 ேகாபமாக அ)கி!1

ெவளிேயறினா மாவ ைதய. Dதபய)கரபைட தைலவ: சிைற&ேகா.ட&

கத>கைள D.&ெகா5 அவைர பி ெதாட!1 அவேரா5 ெசறா.
அவக* இனிேம த)கைள உயிேரா5 வி5வ1 ச!ேதகேம எற அள>
அழகெபமா6&< ாி!1வி.ட1.

உடேன க,கைள நகதி தளவாிைசைய -னாக*. கீ ேநா&கி இற)கிய

பக6 Bவ அகழி நீ பர&<% சமமான ப*ளமாயி!ததனா நீ கசி!1
வK&கின. இ.5 ேவ= ைம&<ழபாயி!த1. பகைள& கட!1 கீேழ

பாதாள%சிைற&<* வ!1 வி.ேடா எற நிைலைமைய உண!த1 அழக

ெபமா*, ெதனவ மாறைன ெமல& 'பி.டா. பதி இைல. பசியினா
F, கைளபினாF ெதனவ மாற:, அவேனா5 இ&< திேமா' அற&

ேகா.ட1 மல: ேசா!1 தள!1 பதிF&<& <ர ெகா5&க> ஆ,றல,=
ேபா7வி.டாகேளா எ= அழக ெபமா* தவி1& ெகாேட ைககளா

1ழாவிய ேபா1, கிண,றி ஆழதி!1 ஒப1ேபா ஒ ெப <ர அ)ேக

ஒத1.

அழக ெபமா6 அவேனா5 இ!தவக6 திைகதாக*.
“நீ)க* யாைர ேத வ!தி&கிறீகேளா அவக* இவ இ)கி!1

தபிவி.டாக*! உயி ேவ5மானா நீ)க6 இ)கி!1 உடேன தப

ேவ5. அபாய உ)கைள ெந)கி& ெகா&கிற1” எ= மீ5 அ!த&
<ர ஒதேபா1, அ!த& <ர யாைடய1 எப1 அழக ெபமா6&<

ஞாபக வ!1 வி.ட1. அ1 காமம0சாியி <ர எபைத அவ உண!தா.
அவ* காலேயாைச நட!த திைசைய பிப,றி அவக* நட!தாக*. இளி

ம,ெறா ப&க.ைட அவ* அைடயாள கா.னா*.

“ஐயா! இத வழிேய ெசறா ந5Pாி உ*ள வச!த மடப1 ந!தவனதி
அேக ெகா5 ேபா7வி5. அற அ)கி!1 தப ேவய1 உ)க*

ெபா=. இ!த ேபைத இத,< பிரதிபலனாக உ)களிட ேவ5வ1 ஒேற

ஒ=தா. உ)க* ஆ அழக ெப Eரமான ெதனவ மாறனா எைன
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ெவ= காம& கணிைக எ= ம.5ேம நிைனதி!தா, ெவ=தா, அல.சிய
ப5தினா. இ)கி!1 தபிய விநாவைர எைன ெபா=1 அவ க1

மாறியதா இைலயா எேற என&< ெதாியா1. இப இ)ேக வ!1 அவைர8,
உ)கைள8 தபவி.டத -ல உயிைர இழ&க ேந!தா 'ட எ வாவி

ெபபா&கியமாக அைத நா க1ேவ எபைத அவாிட தைய '!1 நீ)க*
ெசால ேவ5. எ உடைல அவாிட இழ&< பா&கிய தா என&<&

கிைட&கவிைல. எ உட, ெபா*, ஆவி அைனைத8 அவ&காக இழ&<

பா&கியைத ெப=ேவ. அத,< அவ 'ட& <=&ேக நி,கயா1” எ=
அவ* 'றியேபா1 அழக ெபமாளி மன ெநகி!த1. ம,றவக6&ேகா
கணி நீ ெநகி!த1.
------------

நிதிலவ -- இர

டா பாக - சிைறேகாட

24. வழி- வைக-

அ!த ெப காம ம0சாி&< ஆ=தலாக ஏேத: இர5 நல வாைதக* 'றி
வி.5 பயி இற)க விபினா அழகெபமா*. அவேளா அவைன8,

ம,றவ கைள8 விர.டாத <ைறயாக விைர>ப5தினா*.

“ேமேல8*ள சிைறயி!1 உ)கைள8, கீேழ இ!த பாதாள% சிைறயி!1
அவக* இவைர8, ெகாைல& கள1&< இK1% ெசல ஆ.க* வ!1
ெகா&கிறாக*. இ: ஒ கண தாமதிதா 'ட ஆப1.”
“இ!த ேபதவி&< எப நறி '=வ1 எேற ெதாியவிைல அமா?” எ=
அவ 'ற ெதாட)< ேப அவைன ப&க. இற)<மா= கர)கைள
ப,றி& ெகா5 இைற0ச ெதாட)கிவி.டா* காமம0சாி.

அழக ெபமாைள பிெதாட!1 ம,றவக6 அ!த நிலவைற வழியி
இற)கினாக*. அவக* சிறி1 ெதாைல> நட!த1 அ!த நிலவைற வழி

ேம,றமாக -டப.ட ஓைச8 அைதய51 ஒ ெமய ெப <ர விBபி
விBபி அK ஒ8 ெதளிவாக& ேக.டன.
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“வா&ைக எLவள> விேநாதமான1 பாதாயா? உதவி ெச7கிறவக* எ)ேக

எப எேபா1 எதிப5வாக* எ= ெதாியாம எதிப5கிற விேநாதைத

எப வியபெதேற ெதாியவிைல ெச)கணா?” எ= ேதX மா!திாீகனிட
'றி&ெகாேட இளி நட!தா அழகெபமா*. ‘இLவள> ெமைமயான

மன *ள ெபைணயா அ= பய=திேனா நா?’ எ= எணியேபா1

அழக ெபமா6&< இதய 'சிய1.

இளி ைகேகாதப ஒவ பி ஒவராக ெந5ேநர நட!தாக* அவக*.
“ஐயா! அவ* 'றியதி!1 ந ெதனவ மாற:, மல: 'ட% சிறி1

ேநரதி,< ேப இ!த பாைத வழியாக தபியி&கேவ5 எ= ெதாிகிற1.

நா விைர!1 நட!தா பாைத !1 ெவளிேய=கிற ம=ைனயி அவகைள%

ச!தி1விடலா அலவா?” - எ= அழகெபமாைள& ேக.டா கழ,சி)க.
அவகைள% ச!தி&க 8மா, யாதா எப1 ப,றி அழகெபமாளா

அ1மானி&க யாம இ!த1. ஆயி: “ச!தி&க யேவா” எ=

நபி&ைகேயா5 கழ,சி)க:&< ம=ெமாழி 'றியி!தா அழக ெபமா*.

காமம0சாி ெச7தி&< உதவிைய8, தியாகைத8 ப,றிய சி இ:

அவ மனதி இ!த1.

‘அ எப1 ெபணி இதய ஊ,=! அவ* களபிர ெபணாயி!தா
என? தமி ெபணாயி!தா என? அவ* ெபணாயிபைத நி"பி1&
ெகா*ள அதா ஒேர அைடயாளமாயி&கிறேத தவிர ெமாழி8, இன,
<ல அைடயாள) களாவதிைல. எ)ேக அ திகிறேதா அ)ேக

விைளகிறா*. கனிகிறா*. ெபணாகிறா*. எபேயா இ!த இ!த& காமம0சாி

எற அரமைன& கணிைகைய நைடய ர.5 ெதனவ மாற பாகா7

உகி பணியைவ1 வி.டாேன? இவ அவைள ெவ=1 அவ* இவ:&காக
உயிைர விட 1&கிறாேள; இ!த அைப எனெவ= வியப1! அரசகளி
பைக இதய)களி கனிைவ த5&க&'ட யவிைலேய? இ1 ெபாிய
வி!ைததா...’ எ= எணி விய!தபேய இளி நட!1 ெகா!தா

அழகெபமா*.
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காமம0சாி எ%சாிததி ஒ சிறி1 மிைகயாக இ&க 8 எ= அழக

ெபமா6&< ேதாறவிைல. அறிர>&<* எப8 மாவ தைரய

த)கைள8, ெதனவ மாறைன8, மலைன8 ெகா= விட&'5 எப1

அவேன அOமானிதி!த1 தா. தைன அவ த!திரமாக வினாவியி!த

வினா&க6&< தா 'றியி!த எ!த ம=ெமாழி8 அவைர% ச!ேதக)களி!1
வி5வி&காதேதா5 அவைடய ச!ேதக)கைள ேமF அதிகமா&கி வி.&க&
'5ெமேற அவ ாி!1 ெகா!தா. அப பா&<ேபா1 இவ*

ெச7தி&< உதவி காலமறி!1 ெச7த ேபதவி எபதி அழக ெபமா6&<
ஒ சிறி1 ச!ேதகேம ஏ,பட விைல. இளி அபய அளி&க வ!த1 ேபா

ஒத அவ6ைடய ேசாக& <ரைல மீ5 நிைன> '!தா அவ.

ேகா.ைட&<* தா: நபக6 Oைழ!தேபா1 சிைற& ேகா.ட1&< அவ*

வழி ெசாய உதவிையவிட இேபா1 ெச7திப1 ெபாிய1 அாிய1 ஆகிய
உதவி எ= அழகெபமா* ம.5மிறி தபி% ெச= ெகா!த
நபக* எலாேம நிைனதாக*.

நட!1 ேபா7& ெகா&< ேபாேத காாி ஓ ஐயபா.ைட வினவினா:
“ஐயா! இ!த வழி ம1ைர மாநகாி ந5P ப<தியிF*ள வச!த மடப1

ந!தவனதி ெகா5 ேபா7வி5 எ= அவ* 'றினா*. அ)கி!1 அற

நா எ)ேக ேபாவ1? எப ேபாவ1? உபவன1&< ேபாவதா? இரதின
மாைலயி மாளிைக&< ேபாவதா? வச!த மடபதி இ!1 நா நகாி

பிரேவசிப1 1ப)கைள தரா1 எப1 என உ=தி? வச!த மடப வழியாக
ெவளிேயறாம இேத நிலவைற வழி&<*ேளேய சிறி1 ேநர த)கலா எறா

சிைற& ேகா.டதி!1 Dத பய)கர பைட இேத வழியி நைம பி

ெதாட!தா என ெச7வ1? இைதெயலா நா இேபாேத சி!தி1& ெகா5
வி5வ1 நல1 அலவா? வ கா1&ெகா*வ1 தாேன சிற?”
அழகெபமா* ம=ெமாழி 'றினா:
“நீ வினாவிய வினா&க* எலாேம சி!தி&க ேவயைவ தா! ஆனா ஒேற

ஒைற ம.5 நா ஒ& ெகா*ள மா.ேட. சிைற& ேகா.டதி!1 தபி&

ெகா&கிற நைம இேத வழியாக Dத பய)கர பைட பி ெதாட எ=

ச!ேதகப5கிறாேய; அ1ம.5 நட&கா1. அ!த ெப காமம0சாி OT&கமான

அறி>*ளவ*. Dத பய)கர பைடயினாி கவனைத திைசதிப ஏ,ற விததி
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நிலவைற வழிைய ப,றி அவக6&< ஒ சிறி1 ச!ேதகேம எழாதப ேவெறா
வழிைய& 'றி அ!த வழியாக நா தபி ஓயைத தா கடதாக விவாிபா*
அவ*.

“இ&கலா! ஆனா, மாவ தைரய இவைள ேபா ஒ ெபபி*ைள
'=வத,< ேந மாறாகதா > ெச7வா. அவைடய சா1ாிய,

இவைளேபா V= ெபகளி ெபா7ைய நிைல நி=தி > ெச7கிற அள>
கபடமானதாயி,ேற?”

“சி!தி&கேவய காாியதா; மாவ தைரய வ!1 <=&கி.டா நடப1
ேவறாகதா இ&<.”
“அவ <=&கிடாம இபா எ= நா நிைன&கவிைல ஐயா.”
காாி, மாவ தைரயாி ெபயைர இK&க> மிக மிக 1ணிவாயி!த அழக
ெபமாளி மனதி 'ட& கவைல வ!1 $ழ ெதாட)கிய1. நைட8

தைடப.ட1. எப ம=ைனயி ெவளிேயறி தவ1 எபைத ப,றி8

ஏ,கனேவ ெவளிேயறியி&கிற ெதனவ மாற:, மல: என நிைலைய

அைட!திபாக* எப1 ப,றி8 அழகெபமா* ஆ!1 சி!தி&க ெதாட)
கினா. வழி ெதாி!த1, ஆனா வைக ெதாியவிைல.
----------

நிதிலவ -- இர

டா பாக - சிைறேகாட

25. இ%* வ9?

த:ட ேபசி&ெகாேட வ!த ெகாலனி ேவ5ேகா* எனவாக இ&<
எப1 ாியாம த காராள திைகதாF அவ அைத வா7வி.5&
'றிய>ட திைக நீ)கி ெதளிவைட!1 வி.டா.

“ஐயா! திய நலைடயாள% ெசாைல ெபா=த அளவி தா)க* மிக>
கவனமாக இ&க ேவ5. பைழய நலைடயாள% ெசா எபேயா

எதிாிக6&< ெதாி!1 வி.டாF அ1 எதிாிக6&< ெதாி!1 வி.ட1 எபைத
உாிய ேவைளயி விைரவா7 அறி!1 உடேன ேவ= நலைடயாள% ெசாைல
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மா,றி வி.ேடா. இனிேமF அப நம1 நலைடயாள ெவளியானா உடேன

அைத நா அறி!1 மா,ற யாம ேபானாF ேபா7 விடலா... ஆகேவ, தைய
'!1 நீ)க*...”
“எனிட 1ைமயாக இ=தா பழக ெதாட)<கிறவைன ேபால நீ ஏ
இLவள> தய)<கிறா7?”
“தய&க ஒ=மிைல ஐயா! நீ)க* தவறாக எ51& ெகா5 விட& 'டாேத

எ=தா அ0Bகிேற. இ!த திய நலைடயாள% ெசாைல த)க*

தி&<மாாி&<& 'ட அறிவி&க ேவடா எப1 எ க1” - எ= <ரைல

தணி1& ெகா5 அவரேக வ!1 ெந)கி நி= 'றினா ெகால.

அவ 'றியைத& ேக.5 அவ ெமல நைகதா. பி சில விநாக* கழி1, “நீ
ெசாவ1 நியாயதா! ெபக* மிக> ெமைமயானவக*. அவக6&<

எைத8 எதிமைறயாக> ேவ= ேவ= ேகாண)களிF நிைன1 பா1 >
ெச7ய ெதாியா1. எளிைமயாக பிறைர நபி வி5வாக*” எ= அவேர அவ

'றியைத ஒ& ெகா*வ1 ேபா ம=ெமாழி 'றினா. தா அவைடய

ெசவமகைள ப,றி& 'றிய க1, அவ மனதி ேவ=பா.ைடேயா

ஆதிரைதேயா உடா&கவிைல எப1 அவ:&< மனநிைற> அளி&க&

'யதாக இ!த1. ஆனா, அ5த கணேம அவ ெபாியவாி இபிட1&<
தைம அைழ1% ெசல ேவ5 எற தைடய பைழய ஆவைலேய மீ5
ெவளியிட ெதாட)கிவி.டா. அாிய ய,சிெச71 பல காரண)கைள எ51

விள&கி அ!த ஆவைல த,காகமாக தவி&<ப அவைர ேவ&
ெகாடா ெகால. அவ வி5கிற வழியாயிைல.

“அபயானா மீ5 ெபாியவைர நா எேபா1 தா பா&க8
எபைதயாவ1 ெசாேல. அவைர& காண>, அவைடய உபேதச)கைள&
ேக.க> யாம எ நா.க* மைலேபா ெமல நககிறன.”
“ஐயா! இ!த எளிேய ெசாயா த)க6&< ெதாிய ேவ5? பாயக*
மீ5 நா.ைட& ைகப,= கால ெதாைலவி இைல. அ!நியக6 ஈ>

இர&கம,ற ெகா*ைள&காரக6 ஆகிய களபிரகைள ெவ= 1ரதினா
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பாய மர மீ5 தைழ&<. அேபா1 ெபாியவைர, நீ)க6 நா:
எலா க5 மகிழலா.”
“அ!த& கால மிகமிக ெதாைலவிதா இ& கிறேதா எ= நா அ0Bகிேற.
மாெப பாய கானேபெரயி கட!த உ&கிர ெபவKதி&< பி அ!த
மரைப% B,றி இ* $ழ% ெச71 வி.டாகேள, பாவிக*...?”

“ஆலவா7 அண திவளா இ* எலா விலகி ஒளி பர> கால வ!1
வி.ட1” எறா ெகால.
அவக* இவ இLவா= உைரயா& ெகாேட உலாவி த1

ெபா7ைகயி த!த Bதி ெச71 நீரான. நீரா த1 ெகாலைன தேமா5

மாளிைக&< வ!1 பசியா=மா= ேவனா காராள. மாளிைக&<% ெசறா
காராள மக* ெசவ D)ேகாைதயி 1யர& ேகாலைத8, ேவதைனைய8
காண ேவயி&< எற எணதி,
“நா இ)கி!ேத ேவ= வழியாக E.5&< ேபாகிேற ஐயா! நறாக
வி!1வி.ட1. இனி நா Eதியி ஒ= ேச!1 ேபாகேவடா” எறா

ெகால. அவ அவ 'றியத,< ேம வ,=தாம விைடெப,=& ெகா5

றப.5 ேபா7வி.டா. ெபா7ைக& கைரயி!1 ம,ெறா வழியாக த

உைல& களதி,< திபினா ெகால. ம=ைற ெபாியவாிடமி!1

அைழேபா, க.டைளேயா வவைர த உைல& களதிேலேய நிைறய ேவைல
இ!த1 அவ:&<. அவ:, அவேனா5 ேச!த பிற ெகாலக6
பணியா.க6, இ: சிறி1 காலதி,<* நிைறய ேவகைள8 வா*கைள8

உவா&கி அ5&க ேவயி!த1. அ= த அ!த ேவைலயி ைன!1

ஈ5ப.டா அவ. களபிரக* அறியாம உவா&கிய மைறயி அ5&கி

நிைற&க ேவய ஆ8த)க* அைவ. ஏ,கனேவ பாய நா. ேவ=

ப<திகளி உ*ள ெபாியவாி அ&< பாதிரமான பிற ெகாலக6 அவ:
இப நிைறய பைட&கலகைள% ேச1 ைவதி!தாக*. அ!த

பைட&கலகளி எணி&ைகைய ெப&< ெசய ேமF ைன!1

ஈ5ப.டா ெகால. அவ:ைடய நா.க* அதி கழிய ெதாட)கின.
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காராளைர ெபா=தவைர, ெபாியவ இலாத திேமா' ம!தமாக

இப1ேபா ேதாறி& ெகா!த1.

விைலமதிப,ற அம!தி மீதமி&< சிறிய அளைவேபா பாய

கானேபெரயி கட!த உ&கிர ெபவKதி&< பி இ= அ!த வசாவளியி

எ0சியி&< இைளயநபி, ெதனவ மாற, ெகா,ைக ெப0சிதிர ஆகிய

-வைர8 ப,றி ெபாியவ ம1ராபதி விதக திமா <ற1 மைலபிளவி
ஒேநா&கி% சி!தி1& ெகா!த சி!தைனைய அேபா1 அ)ேக

பத,றேதா5 விைர!1 Oைழ!த ஆப1தவிக* கைலதன. வ!தவக6ைடய

பரபர அவைடய கவனைத உடேன ஈத1. வ!தவக* பத,றேதா5

'றலாயின:

“ஐயா! அபாய ெந)<கிற1. இ!த மைலயவாரதி உ*ள கா.5
ப<திகளிF சிலபா= தைரயிற)<மிடதி உ*ள மா!ேதா.டதிF, சி= சி=

<K&களாக& களபிரகளி Dத பய)கரபைட வ!1 த)கியி&கிற1. இ!த

நிைலைம இ= காைலயிதா ெதாியவ!த1. நா உடேன இட மாறேவ5.

மைலயி உ.ப<தியி இ: ெந5!ெதாைல> த*ளி% ெச= த)கி வி5ேவா.
அபாயைத தவிபத,< ஒேர வழி அ1தா. உடேன றப5)க*!”

இைத& ேக.5 ஒ கண தய)கினா,ேபா நிறா ம1ராதி விதக. அ5த

கணேம, அவ 'றலானா:

“உன&< ெதாியா1! நா அப% ெச7ய&'டா1. மைலயி உ.ப<தி&<
ேபாக ேபாக நாதா நைம தப யாதவகளாக> அபாய1&<

உ.ப5தி& ெகா*கிறவகளாக> மா,றி& ெகா*கிேறா. நீ)க* '=வ1

சா1ாியமான உபாய அல. கீேழ மைலய வார1& கா5களிF, சிலபா=

தைரயிற)< இடதிF எதிாிக* சில வ!1 த)கியி&கிறாக* எறா
நமவகைள& ெகா5 அவகைள& ககாணி&க% ெச78)க*. அவக*

ஒேவைள த)கியி&< இட)களி!ேத ச!ேதக நீ)கி திபி ேபா7

விடலா. அப திபாம ேனறி இ)ேக வர ெதாட)<வாக* எ=

ஆ<மாயி அற என ெச7யேவ5 எபைத நா ெசாFேவ.”
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அ!த ஆப1தவிக* இவ வ!தேபா1 இ!த சிறிதள> சலன இேபா1
அவாிட இைல. அவ 'றியைத& ேக.ட பி ஆப1தவிக* தய)கி

நிறன. அவகைள 1ரதாத <ைறயாக இைற!தா அவ.

“உடேன ேபா7 மர)களி ேம ஏறி அட!த கிைளகளிைடேய மைற!தி!1

கவனி8)க*. Dத பய)கர பைடயின ேமேல வவாக* எ= சி= அறி<றி
ெதாி!தாF உடேன வ!1 ெசாF)க*. ம,றவ,ைற பி பா1&

ெகா*ளலா.”

அவக* ெசறாக*. அவ எதிகாலைத ப,றிய சி!தைனயி -கினா.

பலா5 கால இ6&< பின மீ5 பாயக* நா.ைட&

களபிரகளிடமி!1 மீ.< கால ெந)கி& ெகாபைத அவ மன

கணித1. மனதி இயபாக ெபா)< அ!த நபி&ைக E ேபாகா1 எப1

அவ&< ெதாி8. அ!த ெபா,கால ெந)<வைத உண!1 தா

தி&கானேப& கா.F, ெதனவ சி= மைலயிF, ெகா,ைகயிF

மைற!1 வள!1 ெகா!த -ேற -= பாய வசாவளியினரான

இைளயநபிைய8 ெதனவ மாறைன8, ெகா,ைக ெப0சிதிரைன8,

பாய <லதனமாகிய நவ நிதில)கைள8 வர வைழதி!தா அவ. இ!த

ஒேர ஒ <றி&ேகாைள நிைறேவ,றி பத,காக தைன K 1றவியாக

ஆ&கி& ெகா*ளாம வி ெவ=கேளா5 வா!தா அவ. இ!த ல.சிய

நிைறேவறிவி.டா ம=விநாேய வி ெவ=கள,ற K 1றவியா7&
காவி85தி உலக ப!த)களி!1 நீ)கியவராக& க)ைக நீரா இமய

மைல%சார அவ தவ ெச7ய ேபா7விடலா. க5ைமயான நியம)கைள

ேம,ெகா!1 ஒ 1றவி&<ாிய அ* உ*ள, உலக ப!த)களி இ!1

நீ)கிய இய இலாம தா வாழ ேவ ேந!திபைத எணி எணி

அவ உ*மன வ!தாத கணமிைல. இேபா1 அேத ஆமாதமான தவிைப
அைட!தி!தா அவ. உ*ளதி சி!தைனக* ஓன.

‘இனா&< நா மிக> ேவயவ. இனா&< நா மிக>

ேவடாதவ’ - எெறலா ேவ5தைல8 ேவடாைமைய8

க,பி1&ெகா*ள ெதாட)கிய பி அதி 1ற>&ேக இடமிைல. 1ற> எப1

வி ெவ=ைபேய 1ற&கிற அள> ப!தபாசம,றதாக இ&கேவ5. ஒ

ெபாிய அரச மரைப உவா&கி மீ5 நா.ைட மீ.க நா ெபா= எ51&

ெகாேட. பல ஆ5க6&<  என&<, ெச\ மாவ தைரய:&<
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ெவ*ளியபலமறி நிக!த ஒ த&கதி, பல ேதச1 அறிஞக*

னிைலயி அவைன ேதாவி8ற% ெச7ேத நா. அ!த& காலதி இப

நா தைலமைறவாகிற அள> களபிரகளி ெகா5ைம இைல. எனா

ேதா,க% ெச7யப.ட ைவைய வடகைர% ெச\ரா மாவ தைரய தா)க
யாத அறி> ெபாறாைமயினாF, காபினாF எைன எதி1

ேவர=பத,<& களபிரகேளா5 உறவாட ெதாட)கினா. நா பாய

<ல1 உ=1ைணயாள எற அ!தர)க உைம மாவ தைரய:&<

ெதாி8. அவ எ பைகவனாக மாறியபி சமய பா1 அைத அவ களபிர
ேபரரB&< அறிவி1 எைன ஒழி&க யவாேனா எற ென%சாி&ைகயி
காரணமாகேவ அ!த பைகைம ஏ,ப.ட நா* த நா தைலமைற> ெகா*ள

ேநாி.5வி.ட1. இப மைற!1 வசி&க> பாய ெவ,றி&< தி.டமிட>,
ஏ,பா5க* ெச7ய> ேந!த1'ட ஒ விததி நல1தா. இைலயானா

ேவ=விதமாக> விைள>க* மாறியி&கலா. விேராதியாயி!தாF Kைமயாக

நா இ!த% ெசய ஈ5ப5ப ெச7த மாவ தைரய:&< ஒவிததி நறி
ெசFததா ேவ5. எ ேம அறி> ெபாறாைம ஏ,ப.5 மாவ

தைரய எ:ைடய பைகவனாக மாறவிைல எறா நா எ

<றி&ேகாைள நிைறேவ,றி& ெகா*வதி இLவள> ைன!தி&க யா1.

நைடய Kைமயான பைகவதா நம1 ய,சி&<% B=B= உயி
ஊ.5கிறா எப1 எLவள> ெபாிய உைம?

தன&<தாேன உ* கமாக% சி!தி1& ெகா !த அவ அதி ேநர ேபாவேத

ெதாியாம ஈ5ப.!தா. நபகF&< ேம  வ!த Dத பய)கர பைடயி

அபாயைத ெதாிவித அேத ஆப1தவிக* மீ5 அவைர ேத வ!தன.
இேபா1 அவகளிட பரபரேபா பத,றேமா இைல. அைமதி ெதாி!த1.

“ ெதப.ட இட)களி!1 Dதபய)கர பைடக* பி வா)கி திபி%
ெச=வி.டாக*. தா)க* அOமானிதபேய நட!தி&கிற1. நா)க* தா
எ)க* உண%சி ேவகதி ஏேதேதா நிைன1 வி.ேடா. நம&< உடேன ஒ

அபாய இைல. இட மாறேவடா” - எ= அவ ேக.பத,< 
அவகளாகேவ 'றினாக*. வ!தவக* பி வா)கி திபி வி.டாF,

ெதாட!1 மைலயவாரைத8 சிலபா,ற)கைரைய8 விடாம

ககாணி1& ெகா&<மா= அவக6&< அவக* -லமாக ம,ற
ஆப1தவி க6&< க.டைளயி.5 அ:பினா அவ.
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அவக* ெசறபி மீ5 சி!தைனகளி ஆ!தா. அ)க)ேக பல ப<திகளி

மைற!தி!1 உடேன எK%சி ெபறத&க நிைலயிF*ள பாயகளி பைட

பல, ஆ8த)களி பல, $நிைல எலாவ,ைற8 மன&கண&காக& கண&கி.5

நிைன1 பாதா அவ. அவி.ட நா* விழாவ= இ!த& கண&< எதிபாராத

விதமாக ெபா71 ேபானாF, மிக விைரவி களபிரகைள அவகேள

எதிபாராதப வைள1 மட&கி பாயக* நா.ைட& ைகப,றலா எ=
ெதளிவாக அவ&< ாி!த1. B,றிF மாைல $!1, மைலயி இ.&

ெகா5 வ!த1. அவர1 சி!தைனயிேலா, அேபா1தா வி> ெதாிவ1ேபா

இ!த1. வி8 எ= நபினா அவ.
-------------

நிதிலவ -- இர

டா பாக - சிைறேகாட

26. எதிபாராத அபாய

தய&க, எ%சாி&ைக8, மாறிமாறி நில> மனநிைலேயா5 அழகெபமா*

தய நபக* காமம0சாி கா.ய நிலவைற வழிேய ெவளிேயறி அத ம=

ைனயாகிய ம1ைர மாநகர1 ந5P வச!த மடப1 ந!தவனைத அைட!1
வி.டன. ம=ைனயி த)க6&<  அேத வழியாக தபிய ெதனவ
மாற:, திேமா' மல: த)கைள எதிபா1 மைற!1 அ)ேக

காதி&க&'5 எ= அழக ெபமா* எதிபாதா. அவ: நபக6

நிைனதப ெதனவ மாறைனேயா, மலைனேயா அ)ேக காணயவிைல.

தவிர அ!த ந!தவன ப<தி அேபா1 இயைப மீறிய அைமதியி ஆ!தி!த1.

மனிதக* அதிக பழகாத இய,ைக வளேம உ*ள இடதின1 அழகி அைமதியாக
அ1 இைல. இ!த அைமதி ேவ=பா5 உைடயதாக> ச!ேதக1&< உாியதாக>

இ!த1. காாி, <றள, கழ,சி)க தயவக6'ட இ!த அைமதிைய ப,றி
ஐயபா5 ெகாடன. அழக ெபமா6&< இனெத= காரண ாியாமேல,

மனதி ஏேதா இடறிய1. ேபசாம ெகா*ளாம வ!த வழிேய திபி

நிலவைறயி இற)கி உ*ேளேய ேபா7விடலாமா எ= 'ட ேதாறிய1.

அடதியான அ!த ந!தவனதி எ)ேக ேபா7 எப ெவளிேயறி எLவா=

தவ1 எ= அவக6&< உடேன விள)கவிைல. ஒேர <ழபமாயி!த1.
அேபா1தா எதிபாராதப அ!த அபாய நட!த1. அவக* ,றிF

எதிபாராத ேநரதி திN ெர= நா,ற தகளி!1 V,=&கண&கான Dத
பய)கர பைட Eரக* ெவளிப.5 ஆ8தபாணிகளாக பா7!தன. அழக
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ெபமா* தயவக* எப தவ1, என ெச71 தவ1, எ=

விழிபைட8 பாகேவ மீ5 சிைறபி&கப.5 வி.டன. க-

திறபத,<* இ1 நட!1 !1 வி.ட1. யா எ)< ஓ தப வழியிைல.
அ!த பரபரபான $நிைலயிF, சிைறப.5 வி.ட த)க6ைடய

எணி&ைகயி ஒ= <ைறவைத அழகெபமா* ெதளிவாக உண!தா.
உவதி மிக> சிறியவனாகிய <றள ம.5 மின ேவகதி

தபியி!தா. அ!த வினாயி Dதபய)கர பைட யின அைத&

கவனி&கவிைல எ= ெதாி!த1. த)களி ஒவ தப !ததனா ெதாட*ள

ம,றவக6&< ெவளிேய ேபா7 நட!தைத அறிவி&க 8 எபைத8,

மீ.பத,< ஏ,பா5 ெச7ய 8 எபைத8 எணி மகி!தா அழக

ெபமா*. அேபா1 ம,= நாவ ேவெறா தாி!1 ெவளிப.டன.

Dதபய)கர பைடதைலவ: மாவ தைரய, அவகேளா5 - ைக காக*
இ% ச)கிகளா பிணி&கப.ட நிைலயி, ெதனவ மாற: மல:

ெதப.டன.

சிைறயி!1 ெவளிேயற யற அைனவேம தி.டமி.5 பி&கப.5

வி.டைத அழக ெபமா* ாி!1 ெகாடா. அ!த நிைலயி <றள ம.5

தப !தைத ஒ அதிசயமாகதா நிைனதா அவ.

இப வைகயாக மா. ைவபத,காகேவ ஒ நீ& கணீ நாடகமானாேளா
எ= காமம0சாிைய ப,றிேய இேபா1 ச!ேதக வ!த1 அவ:&<. ஆனா,
அ5த கணேம மாவ தைரய ேபசிய ேப%சி!1 அ!த% ச!ேதக

நியாயம,ற1 எபைத உண!1 அப நிைனதத,காக தைனதாேன க!1
ெகாடா அழக ெபமா*. மாவ தைரய இ&<ர 'றினா:

“எLவள>தா நதாF நீ)க* எேலா யாெரப1 இேபா1 ெத*ள

ெதளிவாக ாி!1வி.ட1. இனி நீ)க* தப யா1. உ)க6&< உதவி ாி!த
அ!த& ேக5ெக.டவ* காமம0சாி8 தப யா1. நீ)கேள உ)கைள

ெதளிவாக அைடயாள கா.& ெகா5 வி.டத,< நறி.”
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அழக ெபமா* தயவக6, ெதனவ மாற:, மல: இைத& ேக.5

<னி!த தைலநிமிராம நிறாக*. அ!த நிைலயி அவகளிட ேமF மாவ

தைரயேர ேபசலானா:

“இேபா1'ட ஒ= <Kகி விடவிைல! என&< ெதாிய ேவய ஒ
ெபாிய உயிநிைல% ெச7தி உ)களிடமி!1 ெதாி8மானா ம,ற எலா

தவ=கைள8 மற!1 உ)கைள நா வி.5விட8. அ!த ம1ராபதி விதக

எ)ேக இ&கிறா எபைத ம.5 ெசானா ேபா1மான1. இடைத% ெசால

யாவி.டா ஊைர% ெசாF)க*. ஊைர% ெசால யாவி.டா திைசைய%

ெசாF)க*.”

தம1 இ!த ேவ5ேகா6&< இண)கி அவகளி உயிபய வி5தைலயா<
ேவ.ைக8 உ*ள யாராவ1 ஒவனாயி:  வகிறானா எ= அழக

ெபமா* தய ஒLெவாவ கமாக ஏறி.5 பாதா மாவ தைரய.
யாைடய கதிF இைச8 சி= அைடயாள 'ட ெதபடவிைல. இ!த

ய,சிைய& கனிவாக> க5ைமயாக> பய=தி8 ெதாட!1 சிறி1 ேநர

வைர ெச71 பாதா மாவ தைரய. எ!த பய: விைளயவிைல. வி

<"ர, ெவ= நிைற!1 ெவ&< க5ைமயான <ர ெதனவ மாற
ப&கமாக& ைகைய% B.& கா., “இ!த ேதா அ)கி&காரைன தவிர

ம,றவகைள ஒளிேய Oைழயயாத இ.டைறயி ெகா5 ேபா7 த*6)க*.
பல ஆ5க* சிைறயி கிட!1 ஒLெவாவராக% ெச1 ெதாைலய.5”

எறா அவ. உடேன Dதபய)கர பைடEரக* பா7!1 சிைறப.டவகைள

இK1&ெகா5 ெசறன. ெதனவ மாறைன ம.5 Dத பய)கர பைட

தைலவ: ம,ற இ Eரக6 ேவ= திைசயி இK1% ெசறன. காகளி

தளர தளர இட வி.5 பிணி&க ப.!த இ% ச)கியி காரணமாக
த*ளா த*ளா இயபாக எ.5 ைவ1 நட&க யாம சிரமப.5%

ெசறா ெதனவ மாற. மாவ தைரய களபிர& கயரசைன& காண%

ெசறா. அேபா1 உடேன அரசைன& க5 ெதனவ மாறைன8, காம

ம0சாிைய8 க5ைமயாக த&<மா= வ,=த ேவயி!த1 அவ&<.
*****

இபா அழக ெபமா* தயவகைள இK1% ெசற Dதபய)கர பைட
Eரக* ைன விட& ெகா5ைமயான1 இ.<ைக ேபாற1 ஆகிய ஒ

பய)கர% சிைற& 'டதி அவகைள த*ளி அைடதாக*. அேபா1 த)கைள

அைடத Eரகளி ஒDத பய)கரபைட Eரனிட தன&< ெதாி!த அளவி
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பா உ%சாிேபா5, “ஏனபா, அ!த ேதா அ)கி Eரைர எேபா1 இ)ேக
ெகா5வ!1 எ)கேளா5 அைடபாக*?” எ= வினாவினா அழக

ெபமா*. இத,< த அ!த Eர பதி 'றவிைல. வ0சக ேதாற%
சிாிதா. பி சிறி1 ேநர கழி1 ேபாகிற ேபா&கி மிக> B&கமாக,

“எேபா1 எ)< திபிவர யாதவகைள ப,றி விசாாி1 உ ேநரைத

Eணா&கி& ெகாராேத அபேன!” - எ= பாயிேலேய பதி ெசாவி.5

ேபானா அ!த Eர. இ!த ம=ெமாழிைய& ேக.5 அழக ெபமா6

நபக6 1T&<,றன. ெதனவ மாறைன உயி மீ.< காாியைத

ேம,ெகா5 அத ெபா.ேட ேகா.ைட&<*ேள வ!த தா)க* அைத

நிைறேவ,ற யாம, ேபாகிறேத எ= 111 தவிதாக* அவக*.

தா)க* தைலவண)< <ல&ெகாK!1 ஒ= க<வைத அழகெபமாளா
எணிபா&க> யாம இ!த1. ெபாியவ த)க6&< ஓைல -ல

அ:பிய க.டைளைய இ= தா)க* நிைறேவ,ற யாம, ேபா7 வி.டேத

எற 1யரதி Bைம அவ ெந0ைச அKதிய1.

“எ&காரணைத& ெகா5 தி&கானேப நபிைய ெதனவ மாறைன
மீ.< பணி&காக& களபிர அரமைன&<*ேளா, ேகா.ைட&<*ேளா
ேபாகவிட&'டா1” எ= ெபாியவ வ,=தி த5தி!தத ெபா*
இேபா1 அழக ெபமா6&< ாி!த1. அ!த எ%சாி&ைகயி பய

இமயமைலயள> ெபாிதாகி ேதாறிய1 இேபா1. ஒ <ல&ெகாK!ைத& கக

விடாம காபா,றி& ெகா5 வ பணியி ஈ5பட, இெனா <ல&ெகாK!ைத

அ:வத -ல அ!த இர5 <ல&ெகாK!1கைள8ேம பைகவ க&கி விட&
'டா1 எற கவைல8 ென%சாி&ைக8 கவன ெகா5, ெபாியவ

காாிய)கைள தி.டமி.&< திறைன இ!த ேவதைனயான $நிைலயிF
அழக ெபமாளா விய&காம இ&க யவிைல. த)கேளா5

சிைறயி!1வி.5 தபி ேபாயி&< <றள, இைளய நபிையேயா

ெபாியவைரேயா ேபா7% ச!தி1 எலா விவர)கைள8 '=வா எற ஒேர
நபி&ைகதா, அLவள> இளி ந5ேவ8 அவ  ஒளியாக இ!த1.
இ!த திய சிைறயி ஒளிேயா, பக இரேவா, உலக ெதாடேபா இலாத

காரணதா இனிேம கால நகவ1'ட ெதாியாம, ேபா7வி5 ேபா!த1.
சிைறயி ெபாிய இ& கதவி ைக8 பாதிர Oைழகிற அள> 1வார

இ!த1. அ!த 1வாரதி வழிேய ெவளிற இ!1 <ர வ!தா காைலேயா

மாைலேயா உபத,< ஏேதா ெகா5&க வ!தி&கிறாக* எ= அத. அ!த
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1வாரதி உண>&காக அைழ&< <ரைல ைவ1தா கால ஓ.டேம

அவக6&< ெதாிகிற அள> உலக அவகைள ெபா=தவைர ஒ5)கிவி.ட1.
ம=ப உயிேரா5 ெவளிேயறி& கா,ைற8, கதிரவ ஒளிைய8,

ைவையயா,ைற8 'ட ேகாநகைர8 இபிறவியி இனிேம கணார& காண
8மா எற ச!ேதகைத அேநகமாக அவக* எலாேம அைட!தி!தன.
இப அவக* இ!த திய காரா&கிகதி அைட&கப.ட ம=தினேம
தி5&கிடத&க ஒ 1யர% ெச7தி கிைடத1 அவக6&<.
ம=நா* 1வாரதி வழிேய உணைவ நீ.யவனிட
“எ)களி ஒவராகிய அ!த ேதா அ)கி யணி!தவ ஏ இ: இ)ேக
ெகா5 வ!1 அைட&கபடவிைல? அவ என ஆனா? எ)ேக ேபானா?”

எ= ேக.டா அழக ெபமா*.

ெவளிேய சிாிெபாதா ஏளனமாக& ேக.ட1. ேவ= பதி வாைதக* இைல.
ம=நா* மாவ தைரய தீப!த)கேளா5, ஐ!தா= Dத பய)கர பைட

Eரகேளா5 சிைற&<* வ!தா. அழகெபமாைள அைடயாள க5 அவ

ேநேர அவனேக வ!1,

“அபேன! ேந,= உ)களி யாேரா ஒவ இ)ேக உண> ெகா5&க வ!தவனிட
அ!த ேதா அ)கி&காரைன ப,றி விசாாிதீகளா. பாவ! இனி

அவைன ப,றி8, அ!த நறிெக.ட கணிைக காமம0சாிைய ப,றி8

விசாாி1 ஆக ேபாவ1 ஒ=மிைல. இவேம இேபா1 இ!த உலகி

இலாதவகளாகி வி.டன. இேதா பா?” எ= இரத&கைற ப!1 நிண நா=
ேதா அ)கியி கிழி!த ப<திகைள அவக* எலா பாக>

எ51&கா.னா. வயிெறறி! தாக*, <தி ெகாதித1. அவகளா சகி1&
ெகா*ள யாத மரணைதப,றி மிக> அல.சியமாக% ெசா வி.5
ேபா7வி.டா மாவ தைரய.

அ= அவ ெசறபி $!த இ6&<பி ெந5)கால அ!த% சிைறயி

உ*ளவக6&< விேவ பிற&கவிைல. ெதனவ மாற எற வய இ

மனிதைன ஒ ஈைய நB&<வ1 ேபா களபிரக* நB&கி& ெகா= வி.டைத
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அவகளா தா)கி& ெகா*ளேவ யவிைல. ெதனவ மாறேனா5 ெந)கி

பழகிய திேமா' மல பல மாத)க* அ!த இ.சிைறயி ெமளனமாக மைல

அம!1 அKவ1ேபா ஒ -ைலயி அம!1 கணி வ1&ெகா!தா.
அழக ெபமா* மன ஒ!1 ேபானா. இைடயிைடேய அவகளி ஒவனாவ1

ம1ராபதி விதக இ&< இடைத ப,றி உள> ெசால மா.டானா எற

ஆைசயி மாவ தைரய அ&க வ!1 பய=தி பா1 ேதாவிேயா5
திபி& ெகா!தா. அவக* உயிைர இழ&க> ஆயதமாயி!தாகேள

ஒழிய த)க6ைடய மாெப வழிகா.யி இபிடைத& கா.& ெகா5&க%
சிதமாயிைல. கால ஓய1. ேகாைட8, மாாி8 மாறின. பனி8,

பிபனி8 வ!1 வ!1 ேபாயின. ஏற&<ைறய அ!த% சிைற&ேகா.டதிேலேய

த)க* வா> !1 வி5ேமா எ= அவக* நபி&ைக இழ!1 வி.டாக*.

ஆனா நபி&ைகைய அவக* இழ!1 வி.டாகேள ஒழிய நபி&ைக அவகைள
இழ&கவிைல எப1 நி"பணமா< நா* அவகைள8 அறியாமேலேய
விைரவாக ெந)கி& ெகா!த1.
----------------

Continued in part 3

