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   எ!தியவ� கைத 20. விள#காத ேவ%&ேகா' 
1. இ)திர விழா 21. மணிமா�ப*+,� பதவி 
2. ச+கரவாள+ ேகா-ட� 22. நைகேவழ�ப� ந&+க� 
3. கத+க%ண� வ/சின� 23. நாைள+,� ெபா!0 வி�ய-&�! 
4. 1�ைல+,� �ாியவி�ைல! 24. வானவ�2 சீறினா'! 
5. 4தச0+க�திேல ஒ� �தி� 25. 1ர-&� பி'ைள 
6. வ�� வ)த0! 26. ெகாைல� த!�ேபறிய ைகக' 
7. 6ரேசாழிய வளநா&ைடயா� 27. ேத� தி��பி வ)த0! 
8. 7ரம/சாியி� ெச�+, 28. ேவ8� விழி9� 
9. 1:வ� மைற)த 1க� 29. நிழ� மர� சா;)த0! 
10. ெப�மாளிைக நிக�<சிக' 30. ெந/சி� மண+,� நிைன=க' 
11. அ�-ெச�வ� எ#ேக! 31. இ�' மய#,� ேவைளயி�... 
12. ஒ?ைற+க% மனித� 32. மாறி� ேதா�றிய ம#ைக 
13. இ0 எ�ன அ)தர#க�? 33. 4மைழ ெபாழி)த0! 4��ன� பர)த0! 
14. ெச�வ 1னிவ� தவ<சாைல 34. தி�நா#@� அ�க' 
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15. இள#,மர� ஆேவச� 35. ெத;வேம 0ைண! 
16. திைர மைறவி� ெதாி)த பாத#க' 36. இ�ப விழிக' இர%& 
17. ேவ2யி� 1ைள�த ேவ�க' 37. க�ைண பிற)த0! 
18. உலக�0+, ஒ� ெபா;! 38. உ'ள�தி� ஒ� ேக'வி 
19. நீலநாகமறவ� 39. மன� மல�கிற0! 
--------------- 

மணிப�லவ� மணிப�லவ� மணிப�லவ� மணிப�லவ� ----    எ தியவ� கைதஎ தியவ� கைதஎ தியவ� கைதஎ தியவ� கைத    
 
இ0 எ�*ைடய இர%டாவ0 சாி�திர நாவ�. நா� 1தலாவ0 எ�: 
மன�4�வமாக நிைன+க+ @�ய இ)த நாவ� பைட�த 1ைற�ப� வ�கிற 
எ%ணி+ைகயி� இர%டாவ0 வாிைசயி� நி?கிற0. இ)த நாவைல எ!த� 
தி-டமி&வத?, 1�ேப சில ெகா'ைககைள< சிற�பாக=� சிர�ைதயாக=� 
வ,�0+ ெகா%ேட� எ�பைத நா� இ�ேபா0 மீ%&� நிைன= @�கிேற�. 
வரலா?ைறேய 1! நிைல+களனாக எ&�0+ ெகா'ளாம� வரலா?:� 
பி�னணிைய9�, C�நிைலகைள9� அைம�0+ ெகா%& அழ,� ஆழ1� மி,)த 
ஒ� கைதைய� �ைனய ேவ%&ெம�: நா� எ%ணியி�)த எ%ண� இ)த 
நாவ2� ஓரள= ந�றாகேவ நிைறேவறியி�+கிற0. 
 
நம0 இல+கிய#களி� வரலா?:+ கால�0� 4��கா� நகர� க�Eரமான 
வ�ணைனகளா� ேபா?றி� �கழ�ப-���பைத� பல1ைற ப��தி�+கிேறா�. 
ப�ெதா�பதா� F?றா%�� இல%ட� மாநகர�ைத+ கா-�8� நக�� 
பர�பினா8� பிற ெப�ைமகளா8� 4��கா� நகர� சிற��?றி�)ததாக< 
ெசா�8கிறா�க'. இல+கிய#களி8� காவிய#களி8� ப��0� ப��0 
மன+க%ணா� க%��)த 4��கா� நகர� எ�ைன ஏ?ெகனேவ 
மய+கியி�)தெத�:தா� ெசா�ல ேவ%&�. இ)த+ கைதைய எ!தியதனா� அ)த 
மய+க� இ�*� வள�)தேத ஒழிய+ ,ைறயவி�ைல. 
 
ேபா�+கள#களி� வி�8� ேவ8� வாG� ேகடய1� ஏ)தி< ெச;கிற ேபாைர� 
ேபாலேவ வரலா?:+ கால�0� 4��காாி� ச)திகளி8� ச0+க#களி8� ப�ேவ: 
சமயவாதிக' அறி=� ேபா� நட�தி+ ெகா%��)ததாக F�களி� 
ப��தி�+கிேறா�. �க!� ெப�ைம9� மி+க அ)த அறி=� ேபாாி� இ)த+ 
கதாநாயக*� ஈ&ப&கிறா�. ெவ?றி ெப:கிறா�. 
 
இ)த+ கதாநாயகனி� வா�+ைக ஓ� அழகிய த�0வ�. 7ரம/சாியி2�)0  
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1,)தப-ட� வைர எ�லா�� கதாநாயகனாகிய இள#,மர*+,� ேதா?:� 
ேபாவதாக அவனிடேம ெசா�கிறா�க'. அவேனா யாைர9ேம ெவ�றதாக ஒ��+ 
ெகா'ள மா-ேடென�கிறா�. இ:திவைர பி�வாதமாக அ�� ெச;0 அவைன 
ெவ�றவளாகிய 7ரம/சாி9� @ட தா� ெவ?றி ெப?றைத மற)0 அவ*+,� 
ேதா?றதாகேவ அவனிட� ெசா�கிறா'. உட�பினா8� ேதா?ற�தா8� 
ம-&ம�லாம� ,ண#களா8� மிக அழகியவ� இ)த+ கதாநாயக�. ,ண#களா8� 
அழ,ைடயவ�க' காத2+க� த,)தவ�க'. இ)த+ கைதயி� எ�லா+ 
கதாப�திர#கGேம இள#,மர*ைடய ,ண அழைக ஏேதா ஒ� வைகயி� 
ரசி+கிறா�க'. 6ர�ைதேய ஒ� தவமாக< ெச;9� நீலநாக�, பி�வாதமாக அ�� 
ெச;0 தள�� 1�ைல, தீைமகளி� எ�ைலயி� ேபா; நி?,� ெப�நிதி< ெச�வ� 
நைகேவழ�ப�, இள#,மர*ைடய 1! வா�+ைகைய9ேம த�ைனயறியாம� 
த?ெசயலாக வைர)0 1��0 வி&கிற ஓவிய� மணிமா�ப�, ந�லவ?:+,� 
பா0கா�� அளி�பேத ஒ� தவ� எ�: எ%I� அ�-ெச�வ� எ�லா�� இதி� 
உயி�+கைளேயா& ந�, உர�ெப?: நடமா&கிறா�க'. 
 
ஆனா8� இ)த+ கைதயி� ப��பவ�க' எ�லாைர9� ஒ�#ேக கவ�கிற 
கதாபா�திர� 7ரம/சாியாக�தா� இ��பா'. இள#,மர*+காக ஏ#கி ஏ#கி உ�கி 
அவ' எ�லாவ?ைற9� இழ)0 வி-&+ கைடசியாக அவைன� ப?றிய வி��ப�ைத 
ம-&� இழ+க இயலாம� அவ� பாத#களி� 6�)0 க%ணீ� ெப�+கி - "இ)த� 
பாத#கைள� ெதா!வைத� தவிர என+, ேவ: ெச�வ#க' ேவ%�யதி�ைல" - 
எ�: அவேனா& கீழிற#கி நட+,� இட� ெம;சி2�+க< ெச;வ0 இ)த+ 
கைத+,� கதாநாயக*+,� 7ரம/சாி எ�ற கதாபா�திர� இ�தைன 1!ைமயாக+ 
கனி)த நிைலயி� கிைட�தத?காக வாசக�கG�, எ!தியவ*� நி<சயமாக� 
ெப�ைம�பட 1�9�. அவGைடய பாி7�தமான மன<சா-சிைய மதி�பத?, 
ம%Iலக�0 மதி�E&க' ேபாதாெத�றா8� 1�)தவைர மதி�தாக ேவ%�ய 
கடைம நம+, உ%&. "பிற�+காக ந�ைம இழ)0 வி&வதி� ஒ� 7க� இ�+கிற0" 
எ�: இள#,மர� த� க�வி, தவ� எ�லாவ?ைற9� ெபா�-ப&�தா0 
7ரம/சாி+,� த�ைன+ ெகா&+கிறா�. இJவள= ந�ல கதாபா�திரமாக 
வா;�தத?காக இ)த+ கதாசிாிய*� அவG+, ஏேதா ஒ� வித�தி� ந�றி 
ெச8�தியாக ேவ%&�. இ)த நாவைல அ)த அழகிய கதாபா�திர�தி?,< 
சம��பண� ெச;வைத� தவிர ேவெற)த வைகயி8� அ)த ந�றிைய< ெச8�த 
1�யா0 எ�பதா� இ)த நாவைல< 7ரம/சாி எ�ற கதாபா�திரேம அைடவதாக� 
பாவி�0+ ெகா'கிேற�. க�கியி� ப�+,�ேபா0, ப�லாயிர+கண+கான 
வாசக�கG� இைதேய வரேவ?றா�க'. ��தகமாக� ப�+,� ேப: ெப?றவ�கG� 
இ�ப�ேய வரேவ?பா�க' எ�: நிைன+கிேற�; ந��கிேற�. 
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இைத� ெதாட�கைதயாக ெவளியி&வதி� பலவித�தி8� அ��ட� ஒ�0ைழ�த 
க�கி அதிப�. தி�. சதாசிவ� அவ�கG+,�, காாியாலய� ெப�ம+கG+,� எ� 
அ�ைப9�, ந�றிைய9� ெதாிவி+கிேற�. கைடசியாக ஒ� வா��ைத. இ)த நாவ� 
ெபா!0 ேபா+கி?, ம-&ம�:, சி)தைன+,� ேச��0�தா�. இதி� அழ, 
எJவள= உ%ேடா அJவளவி?, ஆழ1� உ%&. ப��பவ�க' அ)த ேநா+,ட� 
இைத� ப�+க ேவ%&�. 
 
ெச�ைன          அ��ட� 
1-6-1970          நா. பா��தசாரதி 
-------------- 

மணிப�லவ� மணிப�லவ� மணிப�லவ� மணிப�லவ� ----    �த� ப�வ��த� ப�வ��த� ப�வ��த� ப�வ�    ::::    ேதாரணவாயி�ேதாரணவாயி�ேதாரணவாயி�ேதாரணவாயி�    
 
4ரணமான இ)த+ கைத மாளிைகயி� ேதாரணவாயி2� ஆவ� ெபா#க நி?,� 
வாசக அ�ப�கG+,< சில வா��ைதக'; ச?ேற க%கைள ெம�ல ��+ 
ெகா'G#க'! மணிேமகைல9�, சில�பதிகார1� நிக�)த கால�0� 4��கா� 
நகர�ைத9�, ம0ைரைய9�, வ/சி மாநகைர9� ஒ� விநா� உ�ெவளியி� 
உ�வா+கி+ காI#க'. பைழய ெப�மித�ேதா& சா�)த எ%ண#கைள நிைன�0+ 
ெகா%ேட காI#க'. 
 
அடடா! எJவள= ெபாிய நகர#க'. எ�0ைண அழ,! மாட மாளிைகக' ஒ� �ற�, 
@ட ேகா�ர#க' ஒ��ற�. சி�திர� ெபா;ைகக' ஒ��ற�, ெச)தமி� ம�ற#க' 
ஒ��ற�. பல பல சமய�தா� @� வாதி&� சமய� ப-�ம�ற#க' ஒ��ற�. 
ேகாவி�க', ேகா-ட#க', ஆ?ற#கைரக', கட?கைரக', ெப�)ேதா-ட#க', 
4�ெபாழி�க' - நிைன�பி� அளவி-& எ%ணி� பா�+க இயலாத ேபரழ, அ�லவா 
அ0! ச#,க' ஒ2 வி�ம, மகரயா!� ேபாியா!� ம#கல இைச எ!�ப, ம�தள� 
1ழ#க, ,ழ2ைச இனிைமயி? ,ைழய, நகரேம தி�மண 6& ேபா�, நகரேம 
நாெள�லா� தி�விழா+ ெகா%டா&வ0 ேபா� எ�ன அழ,! எ�ன அழ,! ெசா�2 
மாளாத ேபரழ,! ெசா�2 மீளாத ேபரழ,! 
 
ந� 1)ைதய� ஆயிர� ஆ%&க' வா�)0 1��த பழைமைய நிைன+,� ேபா0,  
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எJவள= ெப�மிதமாக இ�+கிற0. இ�: அ)த� பழ�ெப�� நகர#கைள9�  
அவ?றி� அரச க�Eர வா�ைவ9� நிைன+,�ேபா0 நீ#க' உண�வெத�ன? 
விழிகளி� க%ணீ��, ெந/சி� கழிவிர+க நிைன=� 7ர+க, உ�ெவளியி� அ)த 
மாெப�� நகர#கைள+ க?பைன ெச;0 காண 1ய8� ேபா0 உ#க' ெசவிக' 
அவ?றி� ஒ2�த இ�ெனா2கைள+ ேக-கவி�ைலயா? உ#க' நாசியி� 
அகி?�ைக, ச)தன�, ந:மண மல�க' மண+கவி�ைலயா? உ#க' சி)தைன 
அவ?றி� வளமான ெப�வா�ைவ நிைன+கவி�ைலயா? அ�தைகய 
ெப�நகர#களி� ெசழி�� நிைற)த வா�விKேட நம0 கைத Lைழ)0 ெச�கிற0 
எ�பத?காக நா� ெப�மித� ெகா'ளலா� அ�லவா? 
 
தமிழக�தி� சாி�திர நாவ�க' எ�றா� அரச�, அரசி, பைட6ர�, பைட�தைலவ�, 
அைம<ச� எ�: கதாபா�திர#கைள வ,�0+ ெகா%& எ!0வேத இ0 வைர 
வழ+க�. இதனா� ஆ%ட வா�வி� ஒ� ப,தி ஒளி நி:வி+ கா-ட�ப-டேத தவிர 
ஆள�ப-ட வா�= எ�ற ெப�� ப,தி விவாி+க� ெபறவி�ைல. ேபரரச� பல� 
ேபா�க' ெச;0 ெவ?றி வாைக C� 6ர வா�= வா�)0�, அரசைவயி� 
அாியைணயி� அம�)0�, E&ற+ கால# கழி�த நாளி� அவ�க' அ#ஙன� 
கால#கழி+க+ காரணமான ம+கG� ப�லாயிரவ� வா�)தி�+க�தாேன ேவ%&�? 
 
அ)த ம+களி8� 6ர�க' இ�)தி��பா�க'. ப�ேவ: சமய< சா��'ள விதவிதமான 
ம+க' விதவிதமாக வா�)தி��பா�க'. ஈ& ெசா�ல 1�யாத அழக�க' 
இ�)தி��பா�க'. அரச ,ல�0 ந#ைகயைர அழகி? �ற#காI� ேபரழகிக' 
இ�)தி��பா�க'. அவ�களிைடேய நளினமான உற=க', காத�, களி�� எ�லா� 
இ�)தி�+,�. வா�+ைக� ேபாரா-ட#க' இ�)தி�+,�. ஆனா� 
ெப��பா�ைமயான0�, சாி�திர�ைத உ%டா+கிய0�, சாி�திர�தி� 
ெபா�ேன&களி� நாயக� ெகா%டா&� ேபரரச�கைள அ�ப�� ேபரரச�களாக 
ஆ+கிய0மான இ)த ம+க' @-ட�தி� ேம� வரலா?: நாவலாசிாிய�க' எ)த 
அள= ஒளிைய� படர வி-டா�க'? எ)த அள= கவன� ெச8�த 1ய�றா�க'? 
 
பைழய வா�வி� இ)த அழகிய ப,தி மைற)ேத இ�+கிற0. மணிப�லவ� கைதயி� 
1+கிய ேநா+க#களி� இ)த அழகிய வா�+ைகைய� �ைன)0 @ற 1ய�வ0� 
ஒ�:. மணிப�லவ� கைதயி� நாயக� ஓ� அ?�தமான இைளஞ�. காவிாி�4� 
ப-�ன�0� ெபா0 ம+களிைடேய வா�)0 வள�)0 அழகனா;, அறிஞனா;, 
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6ரனா;, உய�)0 ஓ#,கிறவ�. ப�வ�0+,� ப�வ� அவ*ைடய வி:வி:�பான 
வா�வி� மாெப�� மா:த�க' நிக�கி�றன. அதனா� இ)த+ கைதயி� ஒJெவா� 
ப,தி+,� பாக� எ�: ெபயாிடாம� கதாநாயகனி� வா�+ைக மா:த�கைள 
மன�தி?ெகா%& ப�வ� எ�: ெபயாி&கிேற�. கதாநாயகனி� வா�வி� நிக!� 
ெபாிய ெபாிய மா:த�கG+, எ�லா� மணிப�லவ� தீ= காரணமாகிற0. 
அவ*ைடய வா�வி� இ:தி வைர விள#கி+ ெகா'வத?, அாிதாயி�+,� 
மிக�ெபாிய ம�ம� ஒ�:� மணிப�லவ�தி�தா� விள#,கிற0. அ)த ெம; அவ� 
க%கைள� திற+கிற0. த�ைன� ப?றிய பரம இரகசிய�ைத அ�: அ#ேக அவ� 
விள#கி+ ெகா'கிறா�. 
 
இ�*� இ)த+ கைதயி� எழி� நிைற)த ெப%க' வ�கிறா�க'. ஆனா�, அவ�க' 
அரச,ல ந#ைகயாி�ைல. காத8�, 6ர1�, ேசாக1�, இ�ப1�, C�<சி9�, 
ேசாதைன9� வ�கி�றன. ஆனா�, அைவ அர%மைனகைள9� அரச மாளிைக< 
7?:��ற#கைள9� ம-&� சா�)0 வரவி�ைல. ேபா�� ேபா-�9� வ�கி�றன. 
ஆனா� அைவ மணி1� தாி�த ம�ன�கG+கிைடேய ம%ணாைச க�தி ம-&� 
வரவி�ைல. சில�பதிகார�, மணிேமகைல ேபா�ற மாெப�# காவிய#க' பிற+க+ 
காரணமாயி�)ேதா� இல+கிய கால< Cழைல� பி�னணியாக+ ெகா%& அ)த� 
ெப�#கைதயி� க%ட மிக�ெபாிய0� அள�பாிய0மான 4��கா� நகைர உ#க' 
க%பா�ைவயி? ெகா%& வ)0 கா-ட 1ய�கிேற�. 
 
அேதா! 
 
சிற�� மி+க சி�திைர மாத�. காவிாி�4� ப-�ன� இ)திர விழா ெகா%டாட� 
ெதாட#கியி�+கிற0. எ#,� இனிய ஒ2க', எ#,� அல#கார� ேபெராளி. எ#,� 
மணமல�, அகி?�ைக வாசைன. எ#,� ம+க' ெவ'ள�. காவிாி கடேலா& கல+,� 
ச#க 1க�தி� விழா+ @-ட�. எ#, ேநா+கி*� யாைனகளி8�, ,திைரகளி8�, 
ேதாி8�, சி�திர ஊ�திகளி8� விைர9� ம+க'. கட� 1�)0 கைர 
ெதாட#,மிட�தி� ம?ெறா� கட� ெதாட#கி ஆரவார� ெச;வ0 ேபா� அைல 
அைலயா; ம+க' ,!மியி�+கி�றன�. ம/சG� சிவ��மா; வ%ண வ%ண நிற� 
கா-&� மாைல வான�தி� ேகால எழி� ,ல=� ேவைள, அட#கிய ெபா!0, 
அைம)த ேநர�. அ)த ேநர�தி� அ)த விழா+ ேகால#ெகா%ட கட?கைரயி� ஒ� 
பரபர�பான இட�தி� பரபர�பான C�நிைலயி� ந�1ைடய கதாநாயகைன< 
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ச)தி+கிேறா�. கைத ெதாட#,கிற0. கைத மாளிைக+,'ேள Lைழயலா�, 
வா�#க'. 
----------- 

�த� ப�வ� �த� ப�வ� �த� ப�வ� �த� ப�வ� : : : : 1.1 1.1 1.1 1.1 இ�திர விழாஇ�திர விழாஇ�திர விழாஇ�திர விழா    
 
4��கா� நகர� �0 விழா+ ேகால� 4%& எழி8ட� விள#கிய சி�திைர மாத�தி� 
சிற�� வா;)த சி�திைர நா'. வான�தி� கீ� �ைலயி� ெவ%மதி 1! நிலா 
விாி�0+ ெகா%��)த0. 'இ)திர விழா ெதாட#,கிற0' எ�: வ<சிர+ ேகா-ட�0 
1ரச� ஒ2 பர�பிய ேபாேத அ)த� ேபP� விழா=+கான �0ைமயழ,கைள� 
�ைன)0 ெகா'ள� ெதாட#கிவி-ட0. விழா=+கான ��0ண�=� �0 மகி�=� 
ெப?: வி-ட0. 
 
அடடா! அேதா, காவிாி கடேலா& கல+,� காவிாி வாயி? ச#கம� 0ைறயி� தா� 
எJவள= ெப�#@-ட�. கட8+, அ0 கைர. ஆனா� அ)த+ கைர+,+ கைரேய 
இ�லாத0 ேபா� ம+க' திர%��)தன�. ஆடவ��, ெப%���, இைளஞ��, 
1தியவ��, சி:வ��, சி:மிய�மாக அழகாக=� ந�றாக=� அணி)0�, 
�ைன)0�, உ&�0� வ)தி�)தன�. ேநா+,மிட� எ#,� நி��த கீத 
வா�திய#களி� இனிைம திக�)த0. இ)திர விழா=+காக எ�தைன விதமான 
கைடக' காவிாி�4�ப-�ன�தி� உ%ேடா, அJவள=� கட?கைர+, வ)தி�)தன. 
இ�ன இ�ன கைடயி� வி?க�ப&� ெபா�'க' இைவயிைவ எ�பைத அறிவி+க 
ஏ?றிய பல நிற+ ெகா�க' 6சி� பற)0 ெகா%��)தன. 4=� ச)தன1� @வி+ 
@வி வி?,� மண� நிைற)த ப,தி, ெபா�*� மணி9� 1�0� பவழ1� மி�*� 
ஒளி மி,)த கைடக', பி-& வி?,� காழிய�களி� உண=+கைடக', ப-&) 
0கி8� பக�)0 வி?,� கைடக', ெவ?றிைல வி?,� பாசவ�களி� கைடக', 
க?4ர� 1த2ய ஐ)0 வாசைன� ெபா�'கைள வி?,� வாசவ� கைடக' - எ�லா� 
நிைற)0 ெகா&�ேபா� ,ர8�, ெகா'ேவா� ,ர8மாக� ேபராவார� மி,)0 
கட?கைர கைட+கைரயாகேவ மாறியி�)த0. ெச�வ< ெசழி�� மி+க 
ப-�ன�பா+க�0 ம+கG�, ம�R��பா+க�0 ம+கG� கழி+கைரகளி� வசி�0 
வ)த யவன�கG�, எ�ேலா�� கட?கைரயிேல @�வி-டதனா� நகரேம 
வ:ைமயைட)0 வி-டா? ேபா� ெவ:ைம ெப?றி�)த0. நாள#கா�� 
ெத�வி8'ள 4த ச0+க�0+ காவ? E�ைகயி� ம-&� ெபா#க2&ேவா� @-ட� 
ஓரள= @�யி�)த0. அ0 தவிர, ம?ெற�லா+ @-ட1� கட?கைரயி�தா�! 
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அJவழகிய கட?கைரயி� ஒ� ேகா�யி� ம?ேபா� நட)0 ெகா%��)த இட�தி� 
பரபர�� அதிகமாயி�)த0. @�0, இைச, சமய வாத� 1த2யனெவ�லா� நிக�)0 
ெகா%��)த அர#க#கைள விட ம?ேபா� அர#க�தி�, ஆ�வ� காரணமாக 
ஆ%கG� ெப%கGமான இளவயதின� மி,)0 @�யி�)தன�. 1!மதியி� ஒளி 
பர=� ெவ%மண? பர�பி� பலவைக+ ேகால#கைள� பா#,ற� �ைன)0 
நி�றி�)த ப-�ன� பா+க�0< ெச�வ ந#ைகய� க)த�வ�லக�0 அர�ைபய� 
ேபா� கா-சியளி�தன�. எ-�, காவிதி ேபா�ற ெப��ப-ட#க' ெப?ற மி+க 
ெச�வ+ ,&�ப�0 இளந#ைகய� சில� ப�ல+,களி� அம�)தவாேற திைரைய 
வில+கி ம?ேபா� கா-சிைய+ க%& ெகா%��)தன�. அவ�க' ெசJவித�களி� 
இளநைக அ��பிய ேபாெத�லா�, எதி���ற� நி�றி�)த 4��கா� இைளஞ� 
உ'ள#களி� உவைக மல�)த0. ெபா�னிற�0� 4#கர#களி� வைளக' ஒ2�த 
ேபாெத�லா� அ#ேக @�யி�)த இைளஞ� நிைன=களி8� அJெவா2 
எதிெரா2�த0. அவ�க' ெம�பாத#களி� மாணி+க�பர� ெபாதி�த சில�� 
,8#கின ேபாெத�லா� இைளஞ� த� ேதா'க' 4ாி�தன. அ�2� 4வி� 
ெவ'ைள இதழி� க�நாவ?கனி உ�%டா? ேபா� அவ�க' விழிக' 7ழ�ற 
ேபாெத�லா� இைளஞ� எ%ண#கG� 7ழ�றன. ம?ேபா�� கள�தி� நட)0 
ெகா%& தா� இ�)த0. 
 
ஆனா�, இவ?ைறெய�லா� அல-சிய� ெச;தவ� ேபா� ஒ0#கி நி�: 
ெகா%��)த தீர� ஒ�வ*� அ)த+ @-ட�தி� இ�)தா�. @-ட�தி� அவ� 
நி�ற இட� தனியா;� ெதாி)த0. ைககைள+ க-�யவா: க�Eரமாக நிமி�)0 
நி�: ெகா%��)த அ)த அழகிய இைளஞ� பா�ைவயி2�)0� நி�ற 
வித�தி2�)0� தா� எத?,� அ/சாதவ�, எத?,� கவைல�படாதவ� எ�: 
த�ைன� ப?றி அ*மான� ெச;0 ெகா'ள ைவ�தா�. அவ*+,� பணி)0 
வண+க� ெச;ய+ @�யவ�க' ேபா� ேதா?றமளி�த நாைல)0 விடைல�தனமான 
இைளஞ�கG� அவைன< C�)0 நி�றன�. ெச)தழ� ேபா� அழகிய சிவ�� 
நிற1�, 1க1� எழி� வ�)த நாசி9�, அ!�தமான உத&கG� அவ*ைடய 
ேதா?ற�ைத� தனி+ கவ�<சி9ைடயதா+கி+ கா-�ன. அைம)0 அட#கிய அழ,+ 
க-& நிைற)த உட�, அளவான உயர�, மிக=� கைளயான 1க�, இவ?றா� 
எ�ேலா�� த�ைன+ காண< ெச;0 ெகா%&, தா� எைத9ேம காணாத0 ேபா� 
ம?ேபாைர ம-&� கவனி�0+ ெகா%& நி�றா� அ)த இைளஞ�. இைணய?ற 
அழ,+,< சாிசமமாக அவ*ைடய விழிகளி� @ாிய பா�ைவயி� அ/சாைமயி� 
சாய� அ!�தமாக� ெதாி)த0. 'இவ� ந� ப+க� ச?ேற விழி சா;�0� பா�+க 
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மா-டானா?' எ�: 1:வ8+,�, வைலெயா2+,� ெசா)த+கார�க' ஏ#க, 
எத?,ேம தா� ஏ#காதவ� ேபா� ம?ேபாாி� கவனமாக நி�றி�)தா� அ)த 
இைளஞ�. ஏ+க#கைள� பல�+, உ%டா+கி+ ெகா%& நி?கிேறா� எ�பைதேய 
உணராதவ� ேபா� சிறி0� ஏ#காம� நி�றா�. ஆைசகG+,� ஆைச�ப&கிற 
அழகாக� ெதாியவி�ைல அ0! ஆைசகைளேய ஆைச�பட ைவ+கிற அழகாக� 
ேதா�றிய0. அJவளவி?,� ஆட�பரமான அல#கார#க' எ0=� அவனிட� 
கா-சியளி+கவி�ைல. 1�0�, மணி9�, ப-&� �ைன=மாக< ெச�வ� திமிைர+ 
கா-�+ ெகா%& நி�ற ப-�ன�பா+க�0 இைளஞ�களி� ேதா?ற�தி2�)0 
ேவ:ப-& எளிைமயாக� ேதா�றினா� அவ�. அவைன< 7?றி சீட�க' ேபா� 
நி�ற இைளஞ�க' இைடயிைடேய ம?ேபா� ப?றி உண�<சி வச�ப-& அவனிட� 
ஏேதா @றிய ேபாெத�லா� 'சிறி0 ெபா:�தி�#க'' எ�: பதறாம� ெம�ல+ 
@றினாேன தவிர, அவ� உண�<சி வச�படவி�ைல. ஆனா� ம?ேபாைர ந�, 
@�)0 கவனி�0 வ)தா�. ம?ேபாைர உ?சாக�ப&�தி ந&ந&ேவ @-ட�தின� 
ஆரவார+ ,ரெலா!�பிய ேபா0 அதி8� அவ� கல)0 ெகா'ளவி�ைல. 
அல-சியமான ��னைக ம-&� அவன0 சிவ)த இத�களி� ஓ� மைற)த0. 
 
மிக=� வ2ைம வா;)த யவன ம�ல� ஒ�வ� கள�தி� ெவ?றிேயா& ேபா� �ாி)0 
ெகா%��)தா�. ேபா� ெதாட#கியதி2�)0 ெதாட�)0 அவேன ெவ�: 
ெகா%��)தா�. அேத கள�தி� ��: தமி� ம�ல�கைள9� நாக� இன�ைத< 
ேச�)த இர%& ம�ல�கைள9� ேதா?க< ெச;0 அ)த ெவ?றியாணவ�தி� ேம8� 
அைற@வி ஆ-கைள அைழ�0+ ெகா%��)தா� யவன ம�ல�. அவ*ைடய 
1க�தி8� ேதா'களி8� ெவ?றி ெவறி 0��த0. ெச�+கி� சாய� ெதளிவா;� 
ெதாி)த0. காரண� அவனா� ேதா�வியைட)த ��: தமி� ம�ல�கG� ேசாழ 
நா-�ேல சிற)த ம?ேபா� 6ர�கெளன� ெபய� ெப?றவ�க'. ெவ?றியி� ெப�மித� 
தா� இ�+கிற0. ஆனா� வ�லவ�கைள ெவ�8வதி� ெப�மித�ைத+ கா-�8� 
இ�னெத�: @ற இயலாதெதா� ேப�ண�=� இ�+கிற0. அ)த� ேப�ண�வி� 
திைள�த யவன ம�ல� அைற@வ� எ�ற ேபாி� எ�ென�னேவா ேபசினா�. 
ேசாழ நா-& ஆ%ைமையேய ,ைற�0+ @:கிற அள= அவனிடமி�)0 ெசா?க' 
ெவளி�ப-டன. அவ*ைடய அைற@வ2� க�ேதா�றி ம% ேதா�றா+ கால�ேத 
1� ேதா�றி ��த தமி� இன�0 ஆ%ைம இகழ�ப&வைத உணராமேலா அ�ல0 
உண�)0� ேவ: வழியி�றிேயா @�யி�)த ப-�ன�பா+க�0< ெச�வ�கG� 
ெச�விய�கG� ,8#க+ ,8#க நைக�0+ களி�பைட)0 ெகா%��)தன�. 
 
அ�ப�+ களி�0+ ெகா%��)த ேநர�தி� தா� கணீெர�: ஒ2 1ழ+கி 
நைக��+கைள அட+கி ேமெல!)த0 அ)த க�Eரமான ஆ%ைம+ ,ர�! 
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"பித?றாேத! நி:�0!" - பா;கி�ற �2ேபா� தி��பி இ)த இர%& ெசா?கG+,� 
உாியவ� யா� எ�: காண+ க%கைள< 7ழ?றினா� யவன ம�ல�. அவ*ைடய 
விழிக' ம-&மா 7ழ�றன? அ�ல. அ#ேக @�யி�)த ேவ�விழி ந#ைகய�க', 
நாகாிக ந�பிய�க' அைனவ� பா�ைவ9� இ)த� 0ணிவான ெசா?கைள� 
பிற�பி�தவைன� ேத� விைர)தன! ஆவேலா& பா;)தன. 
 
அவ� தா�! அ)த அழகிய இைளஞ� இய�பாக< சிவ)த த� 1கேம ேம8� சிவ+க 
நி�றா�. அவ*ைடய வன�� வா;)த @� விழிகளி� 0ணிவி� ஒளி 0'ளிய0. 
ேதாேளா& ேபா��தி�)த ஒ� பைழய ப-&� ேபா�ைவைய வில+கி< ச?ேற கிழி)த 
ேமல#கிைய9� கழ?றிவி-&+ க-டைம)த ெச�ெபா� ேமனி 7ட�விாி+க அவ� 
1� வ)தா�; அ�ேபா0 அவ*ைடய ேதா'களி� எ�தைன F: ேவ�விழிக' 
ைத�தி�+,� எ�: அளவி-& உைர�பத?கி�ைல. அ)த ஒ� விநா� ேவ�விழி 
ந#ைகய� அைனவ�� க%க' ெப?ற பயைன� ேபா?றியி��பா�க'. 
ெப%களாக� பிற)தத?காக=� நி<சயமாக� ெப�ைம ெகா%���பா�க'. யவன 
ம�லைன ேநா+கி 6ரநைட பயி�ற அவைன "இள#,மரா நிதான�! அவ� 1ரட�!" 
எ�: அவ� அ�கி� நி�ற இைளஞ�களி� ஒ�வ� எ<சாி+ைக ெச;0 
@வியதி2�)0 அவ� ெபய� இள#,மர� எ�ப0 அ#கி�)தவ�கG+,� 
ெதாி)த0. அவ� 1க�0+,� ேதாG+,� பர)த மா��+,� த� ெந/ைச9�, 
நிைன=கைள9� ேதா?க+ ெகா&�த ப-�ன�பா+க�0� ெப�/ ெச�வ மக' 
ஒ��தி ப�ல+கி2�)தவாேற அ)த� ெபயைர இத�க' பிாிய ெம�ல< ெசா�2� 
பா��0+ ெகா%டா'. அவ' இத� எ�ைலயி� அ�ேபா0 இளநைக விைளயா�ய0. 
ெந?றியி8�, க�நீல ெந&#க%களி8�, மா�பழ+ க�ன#களி8� நாண� 
விைளயா�ய0. ெந/சி� பரவச� விைளயா�+ ெகா%��)த0. 
 
"வச)தமாைல! எJவள= அழகான ெபய� இ0. நீ ேக-டாய�லவா!" - எ�: 
ப�ல+கி� எதிேரயி�)த ேதாழிைய வினவினா' அ)த< ெச�வ மக'. ேதாழி ெபா�' 
நிைற)த நைக �ாி)தா'. இத?,' கள�தி� அ)த இைளஞ*� யவன ம�ல*� 
ைககல)0 ேபா� ெதாட#கியதா� எ!)த ஆரவார� அவ�க' கவன�ைத+ கவரேவ, 
அவ�கG� கள�தி� கவன� ெச8�தலாயின�. 'இJவள= திறைமயாக ம?ேபா� 
ெச;ய� ெதாி)தவனா இ0வைர ஒ�:) ெதாியாதவைன� ேபா� நி�: 
ெகா%��)தா�?' எ�: @�யி�)தவ�கைள விய+க< ெச;த0 இள#,மர� எ�: 
அைழ+க�ப-ட அ)த இைளஞனி� வ�ைம! மி�ன� பா;வ0 ேபா� த� 
ெபா�நிற+ கர#கைள நீ-�+ ெகா%& அவ� பா;)0 தா+கிய ேபாெத�லா� 
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யவன ம�ல*+, விழி பி0#கிய0. இள#,மரைன உ?சாக�-� அவ*ட� 
இ�)த இைளஞ�க' ைககைள ஆ-�யவாேற ஆரவார� ெச;0 @வின�. 
 
இ)த< சமய�தி� சி�திர� ப�ல+கி2�)த ப-�ன� பா+க�0 இளந#ைக த� ேதாழி 
வச)தமாைலைய ேநா+கி இனிய ,ர2� யவன ம�லைன� திணற< ெச;9� அவ� 
�கைழ வா; ஓயாம� @றி+ ெகா%��)தா'. 
 
"நீ#க' எைத9ேம அதிகமாக� �க!� வழ+கமி�ைலேய. இ�ைற+, ஏேனா 
இ�ப�...?" எ�: ெதாட#கிய அவ' ேதாழி வச)தமாைல, ெசா?களி� ெசா�ல 
ஆர�பி�தைத< ெசா?களா� 1�+காம� த� நளின< சிாி�பி� 1��0 நி:�தினா'. 
 
கள�தி� ம?ேபா� வி:வி:�பான நிைலைய அைட)தி�)த0. இ�வாி� ெவ?றி 
யா�+, எ�: 1�= ெதாிய ேவ%�ய சமய� ெந�#கி+ ெகா%��)த0. 
எ�ேலா�ைடய உ'ள1� அ)த விநா�ைய ஆவேலா& எதி�ெகா'ள� தவி�0+ 
ெகா%��)த0. இ�னாெர�: ெதாியாம� இ�ன காரண� எ�: விள#காம� 
எ�லா�ைடய மன�தி8� அ*தாப�ைத� ெப?:+ ெகா%��)த அ)த� தமி� 
இைளஞேன ெவ�ல ேவ%&ெம�: அைனவ�� எதி�பா��தன�. அவ� ேதா?றா� 
அ�தைன ேப�ைடய உ'ள1� ேதா?:வி&� ேபா2�)த0. கள�தி� அவ*ைடய 
கவ�<சி வள�� விழிகளி� ேசா�= ெதாி)த ேபாெத�லா� கா%ேபா� விழிகளி� 
பதறி அ/7� நிைல ெதாி)த0. ெபா� வா��0 வ��0 அளவா; அழகா;� 
திர%டா? ேபா�ற அவ� ேதா'க' 0வ%ட ேபாெத�லா� சி�திர� 
ப�ல+கி2�)த எ-� ,மர� 6-&� ெப�/ெச�வி+,� த� ெந/சேம 0வ%& 
ேபா;வி-ட0. 
 
இ:தியாக எ�ேலா�� எதி�பா��0+ ெகா%��)த அ)த விநா�9� வ)த0. 
ேவர?:< சா9� அ�மர� ேபா� யவன ம�ல� விழி பி0#கி மண?பர�பி� 
சா;)தா�. இள#,மர� ெவ�றா�. ெவ?றி மகி�<சியி� @-ட� அட#காத 
ஆரவார� ெச;த0! அவ*ைடய ந%ப�கேளா கள�0+,' ஓ�வ)0 அவைன 
அ�ப�ேய ேமேல S+கிவி-டன�. இ)திர விழா=+காக அ#ேக வ)தி�)த 
மல�+கைடயி2�)0 1�ைல மாைல ஒ�ைற வா#கி+ ெகாண�)0 அவ� க!�தி� 
C-�னா� உடனி�)த ந%ப�களி� ஒ�வ�. ெவ?றி+ களி�ேபா& அவ� அழ, 
திகழ< சிாி�0+ ெகா%& நி�ற ேபா0, மல�)த மா�பி� அல�)0 ெநளி)த 1�ைல 
மாைல9� ேச�)0 ெகா%& சிாி�ப0 ேபா� ேதா�றிய0. அ)த< சிாி�ைப9� 
ெவ?றிைய9� @-ட�தி2�)த சில யவன�க' ம-&� அJவளவாக வி��பவி�ைல 
ேபா� ேதா�றிய0. அ#ேக @�யி�)த @-ட� சிறி0 கைல)0 ேபாவத?, வழி 
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ஏ?ப-ட ேபா0 அவ*�, அவ*ைடய ந%ப�கG� மண?பர�பி� நட+க� 
ெதாட#கின�. அ�ேபா0 வழிைய மறி�ப0 ேபா� ெகா%& வ)0 நி:�த�ப-ட0 
அ)த< சி�திர� ப�ல+,. L%ணிய 4 ேவைல�பா&க' அைம)த ப�ல+கி� ஓவிய� 
திைர விலகிய0. வைளக' ,8#,� ெச)நிற 1�ைக ஒ�: நீ%ட0. அ)த+ 
ைகயி� ெம�2ய நீ%ட கா)த' விர�களி� ேபெராளி நிைற)த0� விைல 
வர�ப?ற0� நவமணிகளா� ெதா,+க�ப-ட0மான மணிமாைல ஒ�: இல#கிய0. 
அ)த மாைல ஏ)திய ெச)தாமைர� 4#கர� இள#,மர*ைடய 1க�தி?, 1� 
நீ%ட ேபா0 அவ� ஒ�:� �ாியா0 திைக�தா�. நிமி�)0 பா��த ேபா0 
ப�ல+கி*'ளி�)0 அ)த இளந#ைக 1க�தி8�, க%களி8�, இத�களி8�, 
எ#,� சிாி�பி� மல�<சி ேதா�ற எ-�� பா��தா'. ப�ல+கி*'ளி�)0 பரவிய 
ந:மண#களினா8�, திTெர�: ஏ?ப-ட அ)த< ச)தி�பினா8� ச?ேற தய#கி 
நி�றா� இள#,மர�. ெசா�ைல+ ,ைழ�0 உண�= ேதா;�த ெம�2னிைம+ 
,ர2� அவ' @றலானா': 
 
"இ)த� பாிைச நீ#க' ஏ?:+ ெகா'ள ேவI�." 
 
"எத?காகேவா...?" 
 
"ெப�6ர1� ெவ?றி9� உைடயவ�கைள� பாிசளி�0� ேபா?:� ெப�ைமைய 
அைட9� உாிைம இ)த� 4��கா� நகர�தி� ஒJெவா�வ�+,� உ%&! 
எ�ேலா�+,� மகி�<சி த�கிற இ)திர விழா+கால�தி� இ�ப�� பாிசளி+,� 
வா;�� ஒ�: என+,+ கிைட�தத?காக நா� ெப�ைம�ப&கிேற�." 
 
ச?:� தய#காம� 0ணிவாக இJவா: ம:ெமாழி @றிய அ)த எழிலரசியி� 
வதன�ைத< சில விநா�க' இைமயா0 ேநா+கினா� இள#,மர�. அவ' இ�*� 
ந�றாக, இ�*� அழகாக, இ�*� நிைறவாக நைக�0+ ெகா%ேட 
மணிமாைலைய அவ*+, மிக அ�கி� நீ-�னா'. அ)த� 0ணி=�, ெச�வ< 
ெசழி��� அவ� மன�0+,� �0ைமயான அ*பவ�ைத அளி�தன. ப�ல+கி2�)த 
அைடயாள#க' அவ' எ-�� ப-ட� ெப?ற ெப�#,�ைய< ேச�)தவ' எ�பைத 
அவ� உ;�0ணர இடமளி�தன. 
 
பதி� ஒ�:� @றாம� ெம�ல நைக�தா� இள#,மர�. அ)த நைக�பி� எைதேயா  
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சாதாரணமாக மதி�0 ஒ0+,கிறா? ேபா�ற அல-சிய�தி� சாய�தா� 
அதிகமி�)த0. அவ� ந%ப�க' அைமதியாக நி�: கவனி�0+ 
ெகா%��)தா�க'. இள#,மர� அேத ,:�� நைகேயா& ேக-டா�: 
 
"அ�மணி! என+,< ஒ� சி: ச)ேதக�!" 
 
"எ�ன ச)ேதகேமா?" 
 
"இைத என+,+ ெகா&�0 வி&வதனா� நீ#க' ெப�ைம�பட இடமி�+கிற0. 
ஆனா� இைத உ#களிடமி�)0 வா#கி+ ெகா'வதனா� நா� ெப�ைம�ப-&+ 
ெகா'ள< சிறிதாவ0 இடமி�+கிறதா எ�ப0தா� எ� ச)ேதக�" எ�: நிதானமாக 
ஒJெவா� வா��ைதயாக நி:�தி இள#,மர� ேக-ட ேபா0 அவ' ம�%டா'. 
அவGைடய மல� விழிக' விய)த0 ேபாலக�றன. 
 
"வா#கி+ ெகா'G#க', ஐயா! எ#க' தைலவி நீ#க' ம?ேபா� ெச;தேபா0 
கா-�ய ஆ�வ�ைத+ க%& நாேன விய�பைட)0 வி-ேட�" - எழிலரசி+, எதிேர 
ேதாழி ேபா�ற ேதா?ற�ேதா& 6?றி�)த ம?ெறா� ெப% இள#,மரைன ேநா+கி 
இJவா: பாி)0 @றினா'. இைத+ேக-& இ�*� ெபாிதாக நைக�தா� 
இள#,மர�. அவ' 1க� அ)த நைக�ெபா2யா� 7�#கி< சி:�த0 ேபா� சாய� 
மாறிய0. 
 
உடேன, "வச)தமாைல! ப�0 Fறாயிர� ெபா� ெப:மான1'ள மணிமாைலைய� 
பாி7 ெகா&�பத?காக நா� ெப�ைம�ப&வ0 ெபாிதி�ைலயா�. இவ� 
ெப�ைம�ப&வத?, இதி� இடமி�+கிறதா எ�: சி)தி+கிறாரா�" எ�: அவ' 
ேதாழியிட� @:வ0 ேபா� அவ*+,+ @றிய ,றி��ைரயி� க&ைம9� 
இக�<சி9� கல)தி��பைத அவ� உண�)0 ெகா%டா�. அவ� வதன�தி� நைக+ 
,றி�� வற%ட0. ஆ%ைமயி� க�Eர� நிலவிய0. 
 
"ம�னி9#க', அ�மணீ! உ#க' மணிமாைலயி� ெப:மான� ப�0 Fறாயிர� 
ெபா�னாயி�+கலா�. அத?, ேம8� இ�+கலா�! ஆனா� எ�*ைடய 6ர�தி� 
ெப:மானமாக அைத நீ#க' ெகா'ள ேவ%�ய அவசியமி�ைல. 'ெகா' 
என+ெகா&�த� உய�)த0; ெகா'ளமா-ேட� எ�: ம:�ப0 அைத விட 
உய�)த0' எ�: பைழய F�களி� ப��தி��E�க'. எ�ைன� ேபா� ஆ%ைம9� 
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த�மான1� உ'ளவ�க' பிற�ைடய ைககளி2�)0 அவசியமி�றி எைத9� ெபற 
வி���வதி�ைல. இ)த� ெபாிய நகர�திேல *இல/சி ம�ற�தி8�, உலக அறவியி� 
வாயி?�ர�தி8� (* வரலா?:+ கால�0� 4��காாி� இ�)த இட#க') @*� 
,�&மாக, ெநா%�9� ேநா9ட��மாக ஆ?ற8� வசதி9மி�லாத ஏைழய� 
எ�0ைணேயா ேப� பி<ைச� பா�திர#கGட� ஏ#கி+ கிட+கிறா�க'. அ�ப�+ 
ெகா&�பதானா� அவ�கG+, வாாி+ ெகா&�0� ெப�ைமயைட9#க'. வண+க�. 
மீ%&� உ#கG+, எ� ந�றி, ேபா; வ�கிேற�" எ�: விைரவாக விலகி 
நட)தா� இள#,மர�. அவைன� பி�ப?றி நட)த ந%ப�களி� ஏளன நைகெயா2 
அவ' ெசவியி? பா;)த0. இள#,மரனி� க!�தி� ெவ?றிமாைலயாக அைச)த 
1�ைல மாைலயி� ந:மண� அவ� விைரவாக� தி��பி நட)த திைசயி2�)0 
ப�ல+கி*' கா?ேறா& கல)0 வ)0 பர)த0. ஆனா� அ)த மண�தினா� 
அவGைடய ேகாப�ைத9� ஏமா?ற�ைத9� ஆ?ற 1�யவி�ைல. ப�ல+,� S+கி 
நி?பவ�+,� ேதாழி+,� 1�னிைலயி� த�ைன எ&�ெதறி)0 ேபசி வி-&� ேபான 
அவ� ெச�8� திைச ேநா+கி அவ' க%க' சீ?ற�ைத� �ல�ப&�தின. அவ' த� 
ைகவிர�கைள மணிமாைலேயா& ேச��0< ெசா&+கினா'. அவGைடய பவழ ெம� 
உத&க' ஒ�ைறெயா�: ெம�ல+ கJவின. 
 
ேவகமாக நட)த இள#,மர� ச?ேற நி�: ேக-க 1�)தி�)தா�, அ)த� ப�ல+, 
அ#கி�)0 நக�)த ேபா0, "வச)த மாைல! இவைன அழக� எ�: ம-&� 
நிைன�ேத�; 1ரடனாக=� திமி� பி��தவனாக=� அ�லவா இ�+கிறா�?" எ�: 
சீறி ஒ2�த ெச�வமகளி� ேகாப+ ,ரைல� தா*� ெசவிம&�தி��பா�. ஆனா� 
அ)த< சீ?ற+ ,ர2� சீ?றேம 1!ைமயாக இ�)ததா? இ�ைல! கவனி�தா� 
சீ?ற1� சீ?றம?ற இ�*� ஏேதா ஓ�ண�=� கல)0 இ�)த0 �ல�ப-ட0. 
------------ 

�த� ப�வ� �த� ப�வ� �த� ப�வ� �த� ப�வ� : : : : 1.21.21.21.2    ச�கரச�கரச�கரச�கரவாள� ேகா$ட�வாள� ேகா$ட�வாள� ேகா$ட�வாள� ேகா$ட�    
 
இரா�ேபா0 ந& யாம�ைத� ெதா-&+ ெகா%��)த0. இ)திர விழாவி� 
ஆரவார#க' 4��காாி� �றநக�� ப,திகளி� அதிகமாக இ�ைல. �றநகாி� 
ச+கரவாள+ ேகா-ட�ைத அ&�தி�)த ச�பாபதி வன� இ�%& கிட)த0. நிலா 
ஒளியி� ஆ?ற� அ)த வன�தி� த� ஆதி+க�ைத� படரவிட 1�யா0. அட�)0 
ெந�#கிய மர#கG� ெச� ெகா�கG� பி�னி� பிைண)0 ெந&)ெதாைல=+,� 
பர)0 கிட)த0 ச�பாபதி வன�. அ)த வன�தி� ம?ேறா� �ற� 
காவிாி�4�ப-�ன�0 மயான1�, ச+கரவாள+ ேகா-டெம�*� அ#க#களாகிய 
1னிவ�களி� தவ<சாைல9� க)தி?பாைவ ேகா-ட1� உலகவறவி9� இ�ெனா� 
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ப+க�ேத இரவி� அைமதியிேல ��கி+ கிட)தன. மர+கிைளகளி� அட��தி+, 
இைடேய சி: சி: இைடெவளிகளி� வழிேய க���� 0ணியி� கிழிச�க' ேபா� 
மிக+ ,ைற)த நிலெவா2 சிதறி� பரவி+ெகா%��)த0. நாிகளி� விகாரமான 
ஊைள ஒ2க', ேகா-டா%கG� ஆ)ைத9� ,ர� ெகா&+,� பய#கர� 
எ�லாமாக< ேச�)0 அ)த ேநர�தி� அ)த வன� ப,தி ஆ-க' பழக அ/7மிடமாகி+ 
ெகா%��)தன. வன�தி� ந&ேவ ச�பாபதி ேகாயி� தீப�தி� ம#கிய ஒளியினா� 
7?:�ற� எைத9� ந�றாக� பா��0 விட 1�யா0. நாி ஊைள+,� ஆ)ைத 
அலற8+,� இைண)0 ந&ந&ேவ ச+கரவாள+ ேகா-ட�0 வ�னி மர#களி� கீ� 
கபா2க�களி� ந'ளிர= வழிபா-& ெவறி+ ,ர�கG� விகாரமாக ஒ2�தன. 
 
இ)த< C�நிைலயி� ச�பாபதி வன�தி� ஒ�ப,தியி� இள#,மர� அவசரமாக 
நட)0 ெச�: ெகா%��)தா�. ேதாளி8� உட2� பிற அ#க#களி8� 
மாைலயி� கட?கைரயி� அ)த யவன ம�லேனா& ேபாாி-& ெவ�ற கைள�� 
இ�)ததாயி*� மிக 1+கியமான காாிய�ைத எதி�ேநா+கி< ெச�கிறவ� ேபா� 
அ)த அகால ேநர�தி� அ#, அவ� ெச�: ெகா%��)தா�. கட?கைறயி8�, 
நாள#கா�� 4த ச0+க�தி8� இ)திர விழா+ ேகாலாகல#கைள� பா��0 வி-&� 
தி��பிய ேபா0 ம�R�� பா+க�தி� ந%ப�கைள ஒJெவா�வராக அ*�பிவி-&, 
ேவ%&ெம�ேற தனிைமைய உ%ட+கி+ ெகா%& �ற�ப-��)தா� அவ�. 
இ)த< ச�பாபதி வன1�, ச+கரவாள+ ேகா-ட1�, பய#கரமான இர=< Cழ8� 
அவ*+,� �தியைவ யானா�தாேன அவ� பய�பட ேவ%&�? உயி�களி� 
அழி=+, நிலமாக இ�)த இேத ச+கரவாள�0+, அ�கி� இ�)த வன�தி� தா� 
அவ� வள�)0 ெசழி�0+ காைள� ப�வ� எ;தினா�! இேத ச�பாபதி ேகாவி� 
வாயி28'ள நாவ� மர#களி� கி� விடைல வா2ப�கேளா&�, 1ர-& 
இைளஞ�கேளா&�, அைல)0 திாி)0தா� வ2ைமைய வள��0+ ெகா%டா�. 
இ#ேக ஒJேவாாிட1�, ஒJேவா� �த��, ேம& ப'ள1� அவ*+,+ கரதல� 
பாட� ஆயி?ேற! எ�தைன வ��� ேபா�க', எ�தைன இள�பி'ைள< ச%ைடக', 
எ�தைன அ�பி�க', அவ*ைடய சி:ப�வ�தி� இ)த நாவ� மர#களி� அ�யி� 
நைடெப?றி�+,�! அவ*ைடய அ/சாைம+,� 0ணி=+,� இ)த< 7�நிைலயி� 
வள�)தேத ஒ� காரணெம�: ந%ப�க' அ�+க�+ @:வ0%&. மன�தி� அ)த� 
பைழய நிைன=க' எ�லா� ேதா�றி� படர ேவகமாக நட)0 ெகா%��)தா� 
இள#,மர�. 
 
'இ�ைற+, இ)த ந'ளிரவி� நா� ெதாி)0 ெகா'ள� ேபாகிற உ%ைம எ� 
வா�வி� எJவள= ெபாிய மல�<சிைய ஏ?ப&�த� ேபாகிற0! எ�ைன� ெப?ற 
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அ�ைனைய நிைன= ெதாி)த பி� 1த� 1தலாக இ�: காண� ேபாகிேற�. 
அவGைடய அ�' திக!� தா;ைம� தி�+ேகால�ைத இ)த இ�%ட வன�0+,' 
ச�பாபதி ேகாவி2� ம#கிய விள+ெகாளியி� காண�ேபாகிேறேன எ�ப0தா� 
என+, வ��தமாயி�+கிற0! இ�*� ஒளிமி+க இட�திேல அவைள+ காண 
ேவ%&�. தாேய! எ�ைன வள��0 ஆளா+கி வாழ வி-��+,ம)த� �னிதமான 
1னிவ� இ�: உ�ைன என+,+ கா%பி�பதாக வா+களி�தி�+கிறா�. 'சி�திைர 
மாத� சி�திைர 1!மதி நாளி� இ)திர விழாவ�: உ� அ�ைனைய+ 
கா%பி+கிேற�' எ�: ��றா%&களாக ஏமா?றி எ� ஆவைல வள��0 வி-டா� 
1னிவ�. இ�: எ� உ'ள� உ�ைன எதி�பா��0 ெநகி�)தி�+கிற0. அ�ைனேய! 
உ�*ைடய பாத#கைள� ெதா-& வண#,� ேப: இ)த+ காைள� 
ப�வ�தி2�)தாவ0 என+,+ கிைட+கவி�+கிறேத! இ�: எ� வா�வி� ஒ� 
ெபா�னா'' எ�: ெப�ைம ெபா#க நிைன�தவனாக விைர)0 ெகா%��)தா� 
இள#,மர�. தா9� த)ைத9� எவெர�: ெதாியாம� ச+கரவாள+ ேகா-ட�0� 
தவ< சாைலயி8'ள 1னிவெரா�வரா� வள��0 ஆளா+க�ப-டவ� அவ�. வய0 
வ)த பி� அவ� த� ெப?ேறா� ப?றி நிைன= வ�� ேபா0 எ�லா� ஏேதேதா 
ெசா�2 ஆவைல வள��தி�)தா� அ)த 1னிவ�. சி�திரா ெபௗ�ணமிய�: 
கா-&வதாக< ெசா�2 ��: 1ைற இ)திர விழா+களி� அவைன ஏமா?றி 
வி-��)தா� அவ�. எ�தைன+ெக�தைன ைதாியசா2யாக=� அழகனாக=� 
வள�)தி�)தாேனா, அ�தைன+க�தைன த� பிற�ைப� ப?றி அறி)0 ெகா'ள� 
தவி+,� தணியாத தாக� அவ*' வள�)0 ெகா%��)த0. அதி� மிக� ெபாிய 
ம�ம#கG� அதிய?�த< ெச;திகG� இ�+க ேவ%&�ேபா� ஓ� அLமான� 
அவ*' தானாகேவ 1:கி வள��ப� ெச;தி�)தா� அ)த 1னிவ�. 
 
அ�: இர= ந&யாம�தி?, ேம� ச�பாபதி ேகாவி2� பி��ற1'ள நாவ� 
மர�தி� கீ� அவைன� ெப?ற தாைய9� அவைன9� எJவாேற*� ச)தி+க ைவ�0 
வி&வதாக 1னிவ� உ:தி @றியி�)தா�. 'ஆகா! அேதா நாவ� மர�த� 
வ)0வி-ட0. மர�த�யி� யாேரா ேபா��தி+ெகா%& அட+கமாக அம�)தி�+கிறா� 
ேபால=� ெதாிகிற0. ப+க�தி� சிறி0 விலகினா?ேபா� நி?ப0 யா�? ேவ: 
யாராயி�+,�? 1னிவ�தா�! எ� அ�ைம அ�ைனைய அைழ�0 வ)0 அமர 
ைவ�0+ ெகா%& எ�ைன எதி�பா��0 ஆ�வ�ேதா& நி?கிறா� ேபா8�! நா� 
தா� 6ணாக ேநரமா+கி வி-ேட�. இ�*� சிறி0ேபா0 1�னாேலேய 
வ)தி�+கலாேம!' 
 
இJவா: உண�=மயமான எ%ண#கேளா& மர�த�ைய ெந�#கிய இள#,மர�,  
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"7வாமி! அ� அ�ைனைய அைழ�0 வ)0 வி-T�களா? இ�: நா� ெப?ற ேபேற 
ேப:" எ�: அ�� ெபா#க+ @றியவாேற 1னிவாி� ம:ெமாழிைய9� 
எதி�பா�+காம� அம�)தி�)த அ�ைன9�ைவ வண#,� ேநா+,ட� ெந&/ சா% 
கிைடயாக ம%ணி� 6�)தா�. 'அ�மா' எ�: ,ைழ)த0 அவ� ,ர�. 
 
அ�மாவி� பதி� இ�ைல! ஆசி ெமாழி @:� அ�ைனயி� பாச� நிைற)த ,ர8� 
ஒ2+கவி�ைல! ெம�ல< ச)ேதக� எ!)த0 இள#,மரனி� மன�தி�. 
'அ�ைனைய+ காI� ஆ�வ�தி� இ�ளி� யாெர�: ெதாியமேல 6�)0 
வண#கி+ ெகா%��+கிேறாேமா!' என ம�%& விைரவாக எ!)தி�+க நிமி�)தா�. 
 
இர%& வ2ைம வா;)த ைகக' அவ*ைடய ேதா' ப-ைடகைள அ1+கி ேமேல 
எழ 1�யாம� ெச;தன. ேவ: இ� ைகக' கா� ப+க� உதற 1�யாம� த�ைன+ 
க-ட 1ய�வைத9� அவ� உண�)0 ெகா%டா�. 
 
அ�ைனைய+ காI� ஆ�வ�தி� ஏமா)0 த��+ கண+,� ேபா-& வி-ேடா� 
எ�: தீ�மானமாக உண�)0 எ<சாி+ைக ெப?ற அவ� 0'ளி எ!)0 திமிர 
1ய�றா�. நாவ� மர�தி� ஆ)ைத அலறிய0. மர�ைத� �கலைட)தி�)த ஏேதா 
சில பறைவக' இ�ளி� ஓைசெய!மா: சிறக��0� பற)தன. 
----------- 

�த� ப�வ� �த� ப�வ� �த� ப�வ� �த� ப�வ� : : : : 1.31.31.31.3    கத�க%ண� வ&சின�கத�க%ண� வ&சின�கத�க%ண� வ&சின�கத�க%ண� வ&சின�    
 
உயி�+,ண#கG' ஏேத*� ஒ�: மி,)0 ேதா�:�ேபா0 ம?றைவ அட#கி 
நி�:வி&� எ�: 1னிவ� தன+, அ�+க�+ @:� த�0வ வா+கிய�ைத அ)த 
பய#கரமான C�நிைலயி� பைகவ� கர#களி� கீேழ அ1#கி+ ெகா%ேட மீ%&� 
நிைன�தா� இள#,மர�. தாைய+ காண� ேபாகிேறா� எ�ற அட+க 1�யாத 
அ��ண�வி� மி,தியா�, 1� எ<சாி+ைக, தீர< சி)தி�த� ேபா�ற பிற 
உண�=கைள இழ)0, தா� பைகைமயி� வ�பி� வைகயாக< சி+கி+ெகா%டைத 
அவ� உண�)தா�. ேமேல எழ 1�யாம� ேதா'ப-ைடகைள9� கா�கைள9� 
அ!�0� ேப;+ கர#களி� கீ�� திணறி+ ெகா%ேட சில விநா�க' தய#கினா� 
அவ�. சி)தைனைய+ @ரா+கி எைதேயா உ:தியாக 1�= ெச;தா�. மன�தி� 
எ�ைலய?: நிைற)0 ெப�,� வ2ைமைய உட8+,� பரவ<ெச;வ0 
ேபா2�)தேத தவிர அவன0 சிறி0 ேநர� தய+க1� அ<ச�தி� விைளவாக இ�ைல! 
 



19 

 

1த2� வண#,வத?காக+ கீேழ கவி�)தி�)த உ'ள# ைககளி� ,:மண� கல)த 
ஈரம%ைண ெம�ல� திர-� அ'ளி+ ெகா%டா�. 'பிற)த ம% கா�பா?:�' 
எ�பா�க'. சி:வயதி2�)0 தவ�)0�, �!தியா�9� தா� வள�)த 
ச�பாபதிவன�0 ம% இ�*� சில கண#களி� தன+, உதவி ெச;0 த�ைன+ 
கா�பா?ற� ேபாவைத எ%ணியேபா0 இள#,மர*+,< சிாி�� வ)த0. த� 
வ�ைமைய எ�லா� திர-�+ெகா%& திமிறி� தைலைய நிமி��தி� ேதாைள 
அ1+கி+ ெகா%��)தவ*ைடய வயி?றி� ஒ� 1-& 1-�னா�. அ)த 1-&� 
தா#காம� 1-ட�ப-டவ� நாவ� மர�த�யி� இடறிவி!)தா�. அேத சமய� 
பி��ற� கால�யி� கா�கைள� பிைண�0+ க-ட 1ய�: ெகா%��)தவைன9� 
பலமாக உைத�0� த'ளிவி-&, உடேன விைரவாக� 0'ளி எ!)0 நி�: 
ெகா%டா� இள#,மர�. 1�*� பி�*மாக� த'ள�ப-& வி!)த எதிாிக' 
இ�வாி� யா� 1த2� எ!)0 வ)0 எ)த� ப+க� பா;)0 த�ைன� 
தா+,வா�கெள�: அLமான� ெச;0 அத?ேக?ற எ<சாி+ைக9ண�ேவா& 
நி�றா�. அட�)த இ:%ட அ)த< Cழ2� க%களி� காI� ஆ?றைல9�, 
ெசவிகளி� ேக-,� ஆ?றைல9� @�ைமயா+கி+ ெகா%& நி�றா�. அவ� 
எதி�பா��தப�ேய நட)த0. கா� ப+க� உைத�ப-& வி!)தவ� எ!)0 
இள#,மரைன� தா+க� பா;)0 வ)தா�. இ�ளி� கன� 0%ட#கைள� ேபா� 
த�ைன+ ,றி ைவ�0 1� நக�� அவ� விழிகைள கவனி�தா� இள#,மர�. 
மட+கி+ ெகா%��)த த� ைககைள உய��தி. "இ)தா இைத� ெப?:+ெகா'; 
ச�பாபதிவன�0 ம% வளமான0, பழைம9� ெப�ைம9� வா;)த0" எ�: @றி< 
சிாி�0+ெகா%ேட, விர�கைள� திற)0 எதி�வ�� கன? க%கைள+ ,றிைவ�0 
6சினா�. க%களி� ம% வி!)0 திணறியவ� இள#,மர� நி?,மிட� அறியா0 
இ�ளி� ைககைள 1�நீ-�� தடவிெகா%& மய#கினா�. அ�ேபா0 ம?ெறா� 
எதிாி எ!)0 வரேவ, இள#,மர� அவைன வரேவ?க< சி�தமானா�. அவ� 
ைககளி8� ெந/சி8� வ2ைம ெப�+ெக&�0 ஊறிய0. தாைய9� 1னிவைர9� 
ச)தி+க 1�யாைமயினா� சிதறியி�)த இள#,மரனி� ந�பி+ைகக' பைகவைன 
எதி�+,� ேநா+கி� மீ%&� ஒ�:ப-டன. நாவ� மர�த�யி2�)0 எ!)0 
வ)தவ*� இள#,மர*� ைககல)0 ேபாாி-டன�. எதிாி தா� நிைன�த0 ேபால 
எளிதாக மட+கி ெவ�:விட 1�)த ஆ' இ�ைல எ�ப0 சிறி0 ேநர�0� 
ேபாாிேலேய இள#,மர*+, விள#கிய0. வைகயான 1ரடனாக இ�)தா� எதிாி. 
இர%& காரண#கG+காக� ேபாாி-டவாேற ேபா+,+கா-� எதிாிைய< 
ச�பாபதிேகாவி� 1��ற1'ள ம#கிய தீப�தி� அ�ேக இ!�0+ ெகா%& ேபா;< 
ேச�+க வி��பினா� இள#,மர�. 1த?காரண�: 'யா� எ�ன ெதாட�பினா� 
த�ைன அ#ேக அ)த இரவி� ெகா�8வத?,� தி-டமி-&< ெச;வ0ேபால� 
தா+,கிறா�க'' எ�பைத அவ� ந�றாக இன#க%& அறி)0 ெகா'ள 
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வி��பினா�. அ�ப� அறி)0 ெகா'ளாம�, அவ�க' த�னிடமி�)ேதா, தா� 
அவ�களிட� இ�)ேதா, த�பி< ெச�லலாகெத�: உ:தி ெச;0 ெகா%��)தா� 
அவ�. இர%டாவ0 காரண�, 1த2� த�னா� க%களி� ம%Sவ� ெப?ற 
எதிாி9� க%கைள+ கச+கி+ ெகா%& பா�ைவ ெதாி)0 ம?றவேனா& வ)0 
ேச�)0 ெகா%& த�ைன� தா+,வத?,' ஒ�வைன ம-&� பிாி�0< சிறி0 
ெதாைல= வில+கி+ ெகா%& ேபாகலாேம எ�ப0� அவ� தி-டமாயி�)த0. 
 
ஆனா� இள#,மர� எJவள=+,� த�ேனா& ேபாாி-டவைன< ச�பாபதி ேகாவி� 
1��ற1'ள தீப ஒளியி� ெகா%& ேபா; நி:�த 1ய�றாேனா அJவள=+, 
1�வர� தய#கி இ�-�ேலேய பி�*+, இ!�0 அவைன� தா+கினா� 
அவ*ைடய எதிாி. இதனா� இள#,மரனி� ச)ேதக1� எதிாிைய இன#க%& 
ெகா'ள வி���� ஆவ8� விநா�+, விநா� ேவகமாக� ெப�கிய0. தீப ஒளி 
இ�+,� ப+கமாக இள#,மர� அவைன இ!�ப0� இ�' ம%�யி�+,� 
ப+கமாகேவ அவ� இள#,மரைன பதி8+, இ!�ப0மாக ேநர� கழி)0 
ெகா%��)த0. 
 
"ைதாியசா2க' ெவளி<ச�0+, வ)0 த#க' 1க�ைத+ கா-ட இJவள= @7வ0 
வழ+கமி�ைலேய!" எ�: ஏளனமாக நைக�0+ெகா%ேட இள#,மர� @றியத� 
ேநா+க� எதிராளி @:� பதி2� �லமாக அவ� ,ரைலயாவ0 ேக-& நிதான� 
ெச;0 ெகா'ளலா� எ�ப0தா�. ஆனா� இ)த 1ய?சி9� பயனளி+கவி�ைல. 
எதிாி வாயா� ேபசவி�ைல. த� ஆ�திர�ைத ெய�லா� ேச��0+ ைககளா� 
ம-&ேம ேபசினா�. மீ%&� இள#,மர� அவ� த�மான�ைத� S%�வி&� 
விநயமான ,ர2� "இJவள= தீவிரமாக எதி��0� ேபாாி&� எ�*ைடய எதிாி 
ேகவல� ஓ� ஊைமயாக இ�+க 1�9ெம�: என+,� ேதா�றவி�ைல" எ�: 
வாைய+ கிளற1ய�றா�. அத?,� எதிாியிடமி�)0 பதி� இ�ைல. எதிாி த�ைன+ 
கா-�8� 1தியவ� எ�ப0� வ�ைம 1தி�)தவ� எ�ப0� அவ*ைடய ைவர� 
பா;)த இ���+ கர#கைள எதி��0� தா+,� ேபாெத�லா� இள#,மர*+, 
விள#கிய0. ஏ?ெகனேவ மாைலயி� கட?கைரயி� ம?ேபாாி-&+ கைள)தி�)த 
அவ� உட� இ�ேபா0 ேசா�)0 தள�)0 ெகா%ேட வ)த0. இJவா: அவ� ைக 
தள�)0 ெகா%& வ)த ேநர�தி� க%ணி� வி!)த ம%ைண� 0ைட�0 
விழிகைள+ கச+கி+ ெகா%& ெதளி= ெப?றவனாக இர%டாவ0 எதிாி9� வ)0 
ேச�)0 வி-டா�. இள#,மரனி� மன=:தி ெம�ல�0வ%ட0. 'இவ�கெள�ன 
மனித�களா, அர+க�களா? என+,� தள�<சி ெப�க� ெப�க இவ�க' சிறி0� 
தளராம� தா+,கிறா�கேள!’ எ�: மன�0+,' விய)0 திைக�தா� இள#,மர�. 
அவ� ெந/ச1� உட8� ெபா:ைம இழ)தன. எதி��0� தா+,வைத நி:�திவி-&  
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உர�த ,ர2� அவ�களிட� ேக-கலானா�. 
 
"தய= ெச;0 நி:�0#க'! நீ#க' யா�? எத?காக இ�ப� எ�ைன வழிமறி�0� 
தா+,கிறீ�க'? நா� உ#கG+, எ�ன ெக&த� ெச;ேத�? 1னிவ� அ�-ெச�வ� 
இ�: இ)ேநர�தி� இ#, எ� அ�ைனைய அைழ�0 வ)0 கா-&வதாக+ 
@றியி�)தா�. அ�ைனைய9� 1னிவைர9� எதி�பா��0�தா� இ#ேக வ)ேத�. 
அ�ைன அம�)தி��பதாக எ%ணிேய வண#கிேன�" 
 
ேவகமாக+ @றி+ ெகா%ேட வ)த இள#,மரனி� நாவி2�)0 ேம?ெகா%& 
ெசா?க' பிற+கவி�ைல. அ�ப�ேய திைக�0 விழிக' விாி)தகல இ��ற1� மாறி 
மாறி� பா��0 ம�%& நி�றா�. 
 
ஆ! இெத�ன பய#கர+ கா-சி! இவ�க' ைககளி� படெம&�0 ெநளி9� இ)த 
நாக�பா��கைள எ�ப�� பி��தா�க'? இள#,மர*+, இய+க� நடமா-ட�, 
ேப;�4த நிக�<சி இவ?றி� ஒ�ேபா0� ந�பி+ைக இ�ைல. ச�பாபதி வன�திேலா, 
ச+கரவாள+ ேகா-ட�0< 7?:� �ற#களிேலா ேப; 4த#க' பழ,வதாக< சி: 
வயதி� அவ� இள� ந%ப�க' கைத அள)தா� அைத� ெபா:�0+ ெகா%& 
அவனா� 7�மா இ�+க 1�யா0. 
 
"ேப;களாவ0 4த#களாவ0? ந'ளிர=+, ேமலானா8� தா#கG� உற#காம� 
பிறைர9� உற#கவிடாம� வ�னி மர�த�யி� @�பா& ேபா-&+ ெகா%��+,� 
காபா2க�கG�, �றநக�� ப,திகளி� காவ8+காக� திாி9� ஊ�+கா�பாள�கG�-
தா� ேப;க' ேபா� இரவி� நடமா&கிறா�க'. ேவ: எ)த� ேப9� 4த1� இ#ேக 
இ��பதாக� ெதாியவி�ைல" எ�: அ�தைகய ேநர#களி� ந%ப�கைள எ'ளி 
நைகயா�யி�+கிறா� அவ�.  
 
அவேன இ�ேபா0 ம�%டா�; தய#கினா�. ஒ�:� �ாியாம� மய#கினா�. 
ஆனா� அ)த மய+க1� தய+க1� தீ�)0 உ?:� பா��த ேபா0தா� உ%ைம 
�ாி)த0. இ��ற1� த� ேதாளி� ெசா�கிவி&கிறா? ேபா� அவ�க' ெந�+கி� 
பி��0+ ெகா%���பைவ நாக� பா��க' அ�ல; பா�� படெம&�ப0 ேபா� 
ைக�பி�+, ேம?ப,தி அைம)த0� அத*ட� ெநளிவ0ேபா� கீ��ப,தி 
அைம)த0மான @ாிய வா'க' எ�: ெதாி)த0. அ)த+ கால�தி� ேசாழ நா-�� 
இ�தைகய அைம��'ள சி:பைட+கல#கைள� பய�ப&�0கிறவ�க' காவிாி� 
4�ப-�ன�தி8� 7?:� �ற�0+ கா&களி8� வா�)த எயின� என�ப&� ஒ�வைக 
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1ர-& நாக மரபின� எ�ப0� அவ*+,� ெதாி9�. எயின� பிாிைவ< ேச�)த 
நாக�க' அர+கைர�ேபா� வ2ைம உைடயவ�கெள�:� உயி�+ெகாைல+, 
அ/சாதவ�கெள�:� அவ� ேக'வி�ப-��)தா�. Cைறயா&த8�, 
ெகா'ைளய��த8� வழி�பறி ெச;த8� ஆறைல க'வ�க'* (* சி: வழிகளி8� 
ெப� வழிகளி8� ேபாேவாைர அைல�0� 0��:�0� க'வ�+, அ+கால� 
ெபய�.) ெச;9� பிற ெகா&ைமகG� எயின� @-ட�தின�+,� ெபா!0 ேபா+, 
விைளயா-&+க' ேபா�றைவ எ�:� அவ� அறி)தி�)தா�. ஒளி�பா��க' 
ெநளி)0 ெகா�0வத?,� படெம&�0 நி?ப0 ேபா� த�ைன ேநா+கி 
ஓ#க�ப-��+,� அ)த வா'களி� Lனிகளி� அவ*ைடய உயி�� உண�=கG� 
அ)த+ கண�தி� ேத#கி நி�றன. இ�தைகய ,�0 வா'கைள+ ',:�பி�' அ�ல0 
'வ/ச�' எ�: ,றி�பி&வா�க'. 'வ/ச� எ�ப0 இ�ேபா0 எ� நிைலைய ைவ�0� 
பா�+,�ேபா0 இவ?:+, எJவள= ெபா��தமான ெபயரா;�ப&கிற0. 
வ/ச#களி� Lனியி� அ�லவா எ� உயி� இ�ேபா0 இ�+கிற0!’ எ�: 
ஏலாைமேயா& நிைன+,�ேபா0 இள#,மர*+,� ெப��<7 வ)த0. காவிாி 
அரவைண�ேதா&� அ�ெபாிய நகர�தி� எ�தைனேயா ஆ%&க' 6ரனாக=�, 
அறிஞனாக=�, அழகனாக=�, வா�)0 வளர� த� மன�தி� கன=களாக=�, 
க?பைனகளாக=�, இைடவிடா� தவமாக=�, பதி)தி�)த ஆைசக' யா=� அ)த 
வா'களி� Lனியி� அழி)0 அவந�பி+ைகக' ேதா�:வைத அவ� உண�)தா�, 
ஏ#கினா�, உ�கினா�. எ�ன ெச;வெதன� ேதா�றா0 தவி�0+ ெகா%ேட 
நி�றா�. ஓ� அIவள= விலகி அைச)தா8� அ�-ெச�வ 1னிவ� பாி)0 
பா0கா�0 வள��0வி-ட த� உட2� ,�தி அ)த வா'களி� Lனியி� நைன9� 
எ�பதி� ஐயேம இ�ைல எ�ப0 அவ*+,� �ாி)தி�)த0. அவ� மன�தி� 
நிைன=க' ேவகமாக ஓடலாயின. 
 
'அ�ைனேய! க%களா� இ0வைர காணாத உ�ைன நிைன�0 நிைன�0 அ)த 
நிைன��+களாேலேய ெந/சி� நீ இ�ப��தா� இ�+க ேவ%&ெம�: உ'ள� 
திைரயிேல எ%ண+ ேகாலமா; இைழ�0 ைவ�தி�+கிேற�. எ%ண+ ேகால�திேல 
க%டைதய�றி உ�ைன உன0 உ%ைம+ ேகால�தி� காI� பா+கியமி�றி 
இ�: இ)த வன�திேல நா� அனாைதயா;+ ெகாைல9%& விழ� ேபாகிேறனா? 
உ�ைன+ காண 1ய8� ேபாெத�லா� என+, இ�ப� ஏேத*� தைடக' ேந�)0 
ெகா%ேடயி�+கி�றனேவ! அ�ப� ேந�வத?,+ காரணமாக உ�ைன< 
C�)தி�+,� ம�ம#க' யாைவ? அ�ல0 எ�ைன< C�)தி�+,� ம�ம#க' 
யாைவ?' 
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'7வாமி! அ�-ெச�வ 1னிவேர, தாயாக=� த)ைதயாக=� இ�)0 எ�ைன 
வள��0 ஆளா+கி வி-ட த#கG+, ந�றி ெச8�01கமாக எ� வா�நா' 
ெந&கி8� எ�ென�னேவா பணிவிைடக' எ�லா� ெச;ய ேவ%�ய உட� இ#ேக 
ெகாைல9%& 6��த�ப&� ேபா2�+கிறேத.' 
 
அ�ேபா0 4��காாி� அ�பி?கினிய ந%ப�க' ெவ?றி� ெப�ைமேயா& 
1�ைலமாைல C�நி�ற ேபா0 த�*ைடய சிாி�பினா� அவ*ைடய ெந/சி� 
ம?ெறா� 1�ைல மாைலைய< C�ய அ)த� ெப%, ேதா?: 6�)த யவன ம�ல� - 
எ�: இJவா: ெதாட��� காரண1மி�லாம� ஒJெவா�வராக இள#,மரனி� 
நிைனவி� ேதா�றின�. அவ� ஏற+,ைறய எ�லா ந�பி+ைககைள9� இழ)0 
வி-ட அ)த< சமய�தி� ச�பாபதி ேகாவி2� கிழ+,� �ற�தி2�)0 ,திைரக' 
வ�� ,ள�ெபா2 ேக-ட0. �றநக�� ப,திகளி8'ள இட#கைள+ கா+,� யாம+ 
கவல�க' சில சமய#களி� அ�ப� வ�வ0%&. இள#,மர� மன�தி� ந�பி+ைக 
ச?ேற அ��பிய0. ஆனா�, எதிாிகளி� பி� அவைன ெந�+கி?:. ,ள�ெபா2 
அ�கி� ெந�#கி வ)0 ெகா%ேடயி�)த0. இரா+காவல�க' எ!��� எ<சாி+ைக+ 
,ர8� இ�ேபா0 ,ள�ெபா2யா& ேச�)0 ஒ2�த0. அதி� ஒ� ,ர� தன+,� 
பழ+கமான ச+கரவாள+ ேகா-ட�0+ காவல� தைலவ� 
கத+க%ண*ைடயதாயி��ப0 ேக-& இள#,மர*+, ஆ:தலாயி�)த0.  
 
வ�கிற காவல�கGைடய தீ�ப)த�தி� ஒளி9� ,திைரகG� மிக அ�கி� 
ெந�#கியேபா0, "இள#,மரேன! ெதாி)0ெகா'. நீேயா உ�ைன வள��0 
ஆளா+கிய அ)த அ�பாவி 1னிவேரா உ� தாைய� ப?றி அறி)0 ெகா'ளேவா, 
அவைள ேநாி� காணேவா 1ய�றா� ம:நா' உ�ைன9�, அ)த 1னிவைர9� 
இ)த இட�தி� பிண#களாக+ கா%பா�க' 4��கா� நகர ம+க'. இ0 
நிைனவி�+க-&�. மற)0விடாேத. மற)தாேயா ம:ப�9� இேதேபால நிைனR-ட 
வ�ேவா�" எ�: �ைல நா?ற� 67� வாெயா�: அவ� காத�ேக க&ைமயாக+ 
@றிய0. க?பாைற உைட9� ஒ2ேபா� விகாரமான 1ர-&� த�ைம வா;)0 
ேதா�றிய0 அ)த+ ,ர�. இய�பாகேவ ேபசாம� ேவ%&ெம�ேற மா?றி+ 
ெகா%& தமி� ஒ2 1ைறக' அ+,ர2� நாக�க' ேப7வ0 ேபா� வ�ைம மி,)0 
ெதானி�தன. 
 
ம:கண� ேவ%டா ெவ:�பாக அவைன வி-&< ெச�வ0 ேபா� கிேழ 
அல-<சியமாக த'ளிவி-&� �தாி� பா;)0 மைற)தன� அ)த 1ர-& மனித�க'. 
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ேதா'களி� அவ�க' பி��தி�)த இட� இர�த� க-� உைற)0 ேபானா?ேபா� 
வ2�த0. திைக�பட#காம� நி�றா� அவ�. 
 
"எ�ன�பா, இள#,மரனா? இ)த அ��தரா�திாியி� நகர�தி� இ)திர விழா+ 
ேகாலாகல#கைளெய�லா� வி-& வி-& இ#ேக யாேரா& இரகசிய� ேபசி+ 
ெகா%& நி?கிறா;?" எ�: ைகயி� தீ�ப)த�0ட*� இள#,மரைன ேநா+கி 
மல�)த 1க�0ட*� ,திைரயி2�)0 கீேழ இற#கிய கத+க%ணைன9� அவ� 
ேதாழனான ம?ெறா� காவலைன9� பா��0+ ெக-ட கன= க%& விழி�பவ� 
ேபா� பர+க� பர+க விழி�தா� இள#,மர�. 
 
அவ� திைக�� நீ#கி� த�ைன நிதான�ப&�தி+ ெகா%& அவ�கேளா& 
கலகல�பாக� ேபச� ெதாட#,வத?ேக சிறி0 ேநரமாயி?:. அ�-ெச�வ 1னிவ� 
தாைய அ�றிர= தன+,+ கா%பி�பதாக வா+களி�தி�)த0, எதிாிக' ேபா,1� 
இ�தியாக� த� ெசவியி� பய#கரமாக எ<சாி+ைக ெச;0வி-& ேபான0 
ஆகியவ?ைற+ கத+க%ணனிட� @றாம� 'யாேரா இர%& 1ர-& நாக�க' 
த�ைன வழிமறி�0+ ெகா�ல 1ய�றா�க'' எ�: ம-&� ெபா0வாக< 
ெசா�னா� இள#,மர�. 
 
"ந%பேன! கவைல�படாேத. உ�*ைடய எதிாிக' என+,� எதிாிகேள. அவ�க' 
எ#,< ெச�றா8� ேத�� பி�+கிேற�. இ)த< ச�பாபதி வன�தி2�)0 அJவள= 
விைரவி� அவ�க' த�பிவிட 1�யா0. நீ அதிகமாக+ கைள�0+ காண�ப&கிறா;. 
ேநேர ந� இ�ல�தி?,< ெச�: ப&�0 ந�றாக உற#,. இ)திர விழா=+காக 
நகர�தி?,< ெச�றி�)த எ� த)ைத9� த#ைக 1�ைல9� அேநகமாக இத?,' 
தி��பி வ)தி��பா�க'. அவ�க' தி��பி வ)0 உற#கி� ேபாயி�)தா� 
எ!��வத?,+ @<ச�ப-&+ ெகா%& ேபசாம� தய#கி நி?காேத" இJவா: @றி+ 
ெகா%ேட அ�ேபா& அ�கி� ெந�#கி 10கி� த-�+ ெகா&�த ந%ப*+, 
எJவா: ந�றி ெசா�வெத�: இள#,மர*+, அ�ேபா0 ேதா�றவி�ைல. 
த�*ைடய எதிாிகைள அவ*ைடய எதிாிகளாக பாவி�0+ ெகா%& கத+க%ண� 
வ/சின� @றியேபா0, 'ந%ப� எ�றா� இ�ப�ய�ேறா அைமயேவ%&�' எ�: 
எ%ணி உ'Vர� ெப�ைம ெகா%டா� இள#,மர�.  
 
கத+க%ண*� அவ*ட� வ)த இ�ேனா� ஊ�+காவல*� த�பிேயா�யவ�-
கைள+ க%&பி�+க� �ற�ப-டேபா0 இள#,மர� ஓ;= ெகா'வத?காக வ)த 
வழிேய தி��பினா�. ப+க�0� �தாி2�)0 ஈன+,ர2� யாேரா ெம�ல வ2ேயா& 



25 

 

1ன,வ0 ேபால ஓ2 வரேவ விைரவாக< ெச�: ச�பாபதி ேகாவி� தீப�ைத 
எ&�0வ)0 அ)த இட�0+,� ேபா;� �தைர வில+கி� பா��தா� இள#,மர�. 
யாேரா ைக9� கா8� க-&%& �தாி� வி!)தி�)த வைர 1க� நிமி��தி� 
பா��தேபா0 இள#,மரனி� வாயி2�)0 'ஆ' ெவ�ற அலற� கிள�பிய0. த� 
ஊ*ட�� 1!வ0 எவ�+, இைடவிடாம� பணிெச;ய+ கட�ப-��+கிறெதன 
இள#,மர� நிைன�0 வ)தாேனா, அ)த அ�-ெச�வ 1னிவைர� தா+கி+ 
ைகைய9� காைல9� க-�� ேபா-��)தா�க' பாவிக'. இள#,மர*+, இர�த� 
ெகாதி�த0. "கத+க%ணா! அ)த� பாவிகைள� ேத�+ க%& பி��பதாக+ தா� நீ 
வ/சின� @றினா;. என+ேகா அவ�கைள� ேத�+ க%&பி��0 எ� 
மதி�பி?,ாியவைர இ�ப�< ெச;தத?காக< ெச�ைமயா; அவ�கைள 
அைற)0வி-& அத�பி� அவ�கGைடய வ/சக+ ெகா&வாG+, இைரயாகி 
இற)தா8� கவைலயி�ைல எ�: ேதா�:கிற0" எ�: ஆேவச�ேதா& த�+,� 
தாேன ெசா�2+ ெகா%டா� இள#,மர�. 
---------- 

�த� ப�வ� �த� ப�வ� �த� ப�வ� �த� ப�வ� : : : : 1.1.1.1.4. 4. 4. 4. ��ைல�() *ாியவி�ைல��ைல�() *ாியவி�ைல��ைல�() *ாியவி�ைல��ைல�() *ாியவி�ைல!!!!    
 
ச�பாபதி வன�தி2�)0 ெவளிேயறி அ�பா8'ள ேகா-ட#கைள9� 
தவ<சாைலகைள9� பலபல சமய�தா� வழிபா-&+, மல� ெகா;9� மல� 
வன#கைள9� கட)0 வ)0வி-டா� �ற6தி நிலா ெவாளியி� ,ளி�0+ ெகா%& 
நீ%& ேதா�றிய0. 
 
�ற6தியி� ெதாட+க�தி� மல�வன#களின எ�ைல 1�வைட)ததனா� ெம�2ய 
கா?ேறா& அJவன#களி� ைவகைற+காக அ��பவி��0+ ெகா%��)த ப�ேவ: 
4+களி� இதமான மண� க%I+,� �லனாகாத 7க)த ெவ'ளமா; அைல 
பர�பி+ ெகா%��)த0. எ#,� பி�னிர= ெதாட#கி வி-டத?, அைடயாளமான 
ெம�,ளி�< Cழ�, எ#,� மல� மண+ெகா'ைள, ஆகா! அ)த ேநர�தி� அ)த< 
C�நிைலயி� �ற6திதா� எ�தைன அழகாயி�)த0!. 
 
�றநகாி� இரா+ காவல�கG� ேசாழ� ேகாநகரான 4��காைர< 7?றி இய?ைக 
அர%கG' ஒ�றாக அைம+க�ப-��)த காவ? ேகா-ைட கா+,� ெபா:��'ள 
6ர�கG� அதிகமாக வசி+,� ,�யி��� 6தி அ0. சில ெபாிய தி%ைணகளி� 
ேவ�கG�, ஈ-�கG�, Cலா9த#கG� சா�தி ைவ+க�ப-��)தன. சி�திர 
ேவைல�பாடைம)த ெபாிய மர+கத=களி� ேசாழ�ேபரரசி� �2<சி�ன� 
ெச0+க�ெப?றி�)த0. அ)த அைமதியான ேநர�தி� தி%ைண 1ரச#களி� 
அ�+ெகா�தர� கா?: ேமா�தியதனா� எ!)த ஓைச 6திேய உ:1வ0 ேபா� 
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பிரைம உ%டா+கிய0. சி: சி: ெவ%கல மணிக' ெபா�)திய கத=களி� கா?: 
ேமாதிய0 ேபா� 6திேய கWெர�: சிாி�ப0 ேபா� ஒரழ, �ல�ப-&� ேதா�றி 
ஒ&#கி+ ெகா%��)�0. 
 
அ)த நிைலயி�, ச�பாபதி வன�0� �தாி� தா+க�ப-& மய#கி+ கிட)த 1னிவாி� 
உடைல< 7ம)தவா: �ற6தியி� தனியா+ நட)0 வ)0 ெகா%��)தா� 
இள#,மர�. மாைலயி� கட?கைரயி� கிைட�த ெவ?றி அ*பவ1� அத�பி� 
நிைன�தாேல கைதேபா� ேதா�ற+@�ய ச�பாபதிவன�0 பய#கர 
அ*பவ#கG�, இ�ேபா0 மல�மண1� சீதமா�த1� தவX� �ற6தியி� 
1னிவாி� ெம2)த உடைல� தா#கி நட+,� இ)த அ*பவ1�, எ�லா� ஏேதா 
தி-டமி-&� ெதாட�பாக வ�� அ4�வ+ கன=க' ேபா� ேதா�றின அவ*+,. 
 
�ற6தியி� ந&�ப,தியி� 1ரச1� ஆ9த#கG� ம?ற 6&களி� 
காண�ப-டைதவிட< ச?: மி,தியாகேவ ைவ+க�ப-��)த ஒ� ெபாிய 6-�� 
ப�ேயறி "1�ைல! 1�ைல! கதைவ� திற" எ�: இைர)0 @�பி-டவாேற கதைவ� 
த-�னா� இள#,மர�. நிச�தமான 6தியி� அவ� ,ர8� கதைவ� த-�யதனா� 
நாவைச�0 ஒ2�த மணிகளி� ஒ29� தனிேயாைசகளா; வி-ெடா2�தன. 
சிறி0ேநர� இJவா: கதைவ� த-�9�, ,ர� ெகா&�0� உ'ேள இ��பவ�கைள� 
S+க�தி2�)0 எ!�ப 1ய�ற அவ� 1ய?சி ெவ?றி ெப?ற0. 
 
உ'ளி2�)0 யாேரா ஒ� ெப% அளவா;� பாத� ெபய��0 நைடபயி�: 
வ�வைத அறிவி+,� சில�ெபா2 ெம�ல+ ேக-ட0. திற=ேகா� Lைழ+,� 0ைள 
வழிேய உ'ளி�)0 கதவ�ேக ெந�#கி வ�� தீப ஒளி9� ெதாி)த0. இள#,மர� 
க%ைண அ�கி? ெகா%& ேபா;� திற=ேகா� Lைழவி� வழிேய பா��தா�. 
ேபதைம�ப�வ�0� ெப%ணான 1�ைல ைகயி� தீப�0ட� 7ாி,ழ� அைச=ற 
0யிெல!மயிெலன� பாி�ர ஒ2 எழ< சி�திர� நட)0 வ�வ0ேபா� வ)0 
ெகா%��)தா'. S+க� கைல)0 அழ, ெச�கினா?ேபா� அ�ேபா0 அ?�தமா;+ 
கா-சியளி�தன 1�ைலயி� க%கG�, 1க1�. 0யி� நீ#கிய ேசா�= ஒ&#கிய 
நீ%ட விழிக'தா� எ�தைன அழ, எ�: விய)தா� இள#,மர�. விள+, ஒளி9�, 
சில�ெபா29� ெந�#கி வ)தன. கதவி� தா� ஓைசேயா& திற+க�ப-ட0.  
 
த� ைகயி2�)த பி�விள+ைக� S+கி, வ)தி��பவாி� 1க�ைத அத� ஒளியி� 
பா��தா' 1�ைல. "நீ#களா?" எ�ற இனிய வினா=+,� பி� 1�ைலயி� 
இத�களி� 1�ைல மல�)த0. 
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"யாைரேயா S+கி+ெகா%& வ)தி�+கிறீ�கேள! யா� அ0?" 
 
"ஏேத0? வாயி2ேலேய நி:�தி ைவ�0+ெகா%& நீ ேக-கிற ேக'விகைள� 
பா��தா� உ'ேள வரவிடாம� இ#ேகேய ேபசி விைடெகா&�0 அ*�பிவி&வா; 
ேபா2�+கிறேத?" 
 
"ஐையேயா, அ�ப�ெய�லா� ஒ�:� இலைல. உ'ேள வா�#க'. இ)திரவிழா 
பா��0வி-& நக�+,'ளி2�)0 நா*� த)ைத9�@ட< சிறி0 நாழிைக+, 1� 
தா� இ#ேக 6-&+,� தி��பி வ)ேதா�" எ�: @றியேபா0 1�ைலயி� 
இத�களி� மீ%&� 1�ைல மல�)த0. இள#,மர� உ'ேள Lைழ)0 அ#கி�)த 
க-�� ஒ�றி� அ�-ெச�வ 1னிவாி� உடைல+ கிட�தினா�. அவைர அ#ேக 
கிட�திய=டேன இ�ேபா0 ந�றாக� ெதாி9� இள#,மரனி� ேதாளி8� மா�பி8� 
சி: சி: காய#க' ெத�ப&வைத9� அவ� ேசா�)தி��பைத9� பா��0 ஒ�:� 
�ாியாம� ம�%& நி�றா' 1�ைல. 
 
"1�ைல! ச�பாபதி வன�தி� காவ8+காக< 7?றி+ெகா%&�)த உ� தைமயைன< 
ச)தி�ேத�. அவ� தா� எ�ைன இ#ேக ேபாக< ெசா�2 அ*�பினா�. அவைன 
அ)த� ப+க� அ*�பிவி-&� தி��பினா�, இ�ெனா� �தாி� இவைர யாேரா 
அ��0� ேபா-���ப0 ெதாி)த0. இவைர9� எ&�0+ ெகா%& ேநராக இ#, 
வ)0 ேச�)ேத�; இனிேம� கவைலயி�ைல. நாைள வி�கிறவைர இர%& ேப�� 
1�ைல+, அைட+கல�தா�." 
 
இைத+ ேக-& 1�ைல சிாி�தா'. "உ#க' உட�ைப� பா��தா8�, நீ#க' @ட 
யா�டேனா பலமாக< ச%ைட ேபா-&வி-& வ)தி��E�க' ேபா2�+கிறேத?" 
 
"ஒ� ச%ைடெய�ன? ெபா!0ேபானா�, ெபா!0 வி�)தா� ச%ைடகளாக�தா� 
இ�+கிற0 எ� பா&. அைத� ப?றிெய�லா� அ��ற� விாிவாக� 
ேபசி+ெகா'ளலா�. 1த2� 1னிவ�ைடய மய+க�ைத� ேபா+கி அவ�+,� 
ெதளி=வர< ெச;யேவ%&�, அத?, உ�*ைடய உதவிக' ேதைவ! உ� 
த)ைதயாைர எ!�பாேத. அவ� ந�றாக உற#க-&�. நீ ம-&� உ�னா� 
1�)தவ?ைற< ெச;தா� ேபா0�.." 
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"1னிவ�+, ம-&)தானா? நீ#க' @ட�தா� ஊைம+ காய#களாக மா�பி8� 
ேதாளி8� நிைறய வா#கி+ ெகா%& வ)தி�+கிறீ�க'. அைவகG+,� ம�)0 
ேபா-&�தாேன ஆகேவ%&�?" 
 
"மா�பி8� ேதாளி8� காய� ப&வ0 ெப�ைமதா� 1�ைல! அவ?ைற 
வி!��%க' எ�: �கழி� 1�திைரகளாக+ கண+கி&கிறா�க' இல+கிய 
ஆசிாிய�க'!" 
 
"கண+கி&வா�க' கண+கி&வா�க'! ஏ� கண+கிட மா-டா�க'? �%ைண� 
ெப:கிறவ� ெப?:+ ெகா%& வ)0வி-டா� அ��ற� ேசா�ப� இ�லாம� 
�க�கிறவ�கG+, எ�ன வ2+கிறதா�?" எ�: சிாி�தவாேற @றிவி-&� 
ப�பரமாக< 7ழ�: காாிய#கைள கவனி+க� ெதாட#கினா' 1�ைல. சில��� 
வைளகG� ஒ2�த விைரவி2�)0 அவ' எJவள= ேவகமாக ம�)தைர+கிறா', 
எJவள= ேவகமாக< 7&நீ� ைவ+கிறா' எ�பைத நிைன�0 விய)தவாேற 
1னிவாி� க-�ல�ேக இ�)தா� இள#,மர�. ந&ந&ேவ 1னிவ� 1னகினா�. 
கனவி� உள:வ0 ேபா� ெசா?க' அைர,ைரயாக ெவளிவ)தன. அ)த< 
ெசா?கைள திர-�, "பாவிகேள! எ�ைன+ ெகா�லாதீ�க'. உ#க' தீைமகG+, 
உ#கைள எ�றாவ0 பைட�தவ� த%�+காம� விட மா-டா�! பாவிகேள" எ�: 
இள#,மர� ஒ�விதமாக+ @-� உணர 1ய�றா�. 1�ைலயி� ,:,:�பான 
இய��+,1� எJவள= க&ைமயான 7பாவ1'ளவ�கG+,� அவளிட� சிாி�0 
விைளயா�� ேபசேவ%&ெம�: ேதா�:ேம ஒழிய க&ைமயாகேவா 0யரமாகேவா 
இ�)தா8� அவ?:+,ாிய ேப<7 எழா0. அவளிடமி�)த அ?�த+ கவ�<சி அ0. 
அதனா�தாேனா எ�னேவா இள#,மர*� சிாி��� கலகல��மாக அவளிட� 
ேபசினாேன தவிர உ%ைமயி� கத+க%ண*ைடய 6-&+, Lைழ9�ேபா0� சாி, 
Lைழ)த பி�*� சாி, அவ� மன� மிக=� ,ழ�பி�ேபாயி�)த0. 
 
1�ைல9� இள#,மர*� ெச;த உபசார#கைள ஏ?:+ ெகா%& 1னிவ� ெதளி= 
ெப?:+ க%விழி�த ேபா0, இர= ��றா� யாம�0+, ஓ�+ெகா%��)த0. 
"1�ைல 1த2� நீ ேபா; உற#,. ம?றவ?ைற+ காைலயி� பா��0+ ெகா'ளலா�. 
உன+, நிைறய� ெதா�ைல ெகா&�0வி-ேட�" எ�: இள#,மர� அவைள 
அ*�ப 1ய�:� அவ' வி&கிற வழியாயி�ைல. 
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"உ#க' காய#கைள மற)0வி-T�கேள? ஆறினா�தாேன வி!��% எ�: 
ெப�ைம ெகா%டாடலா�. ப<ைச+ காயமாகேவ இ�)தா� அ)த� ெப�ைம9� 
ெகா%டாட 1�யாேத!" எ�: @றி நைக�தா' 1�ைல. அத� பி� அவ� 
காய#கG+, ம�)0 ெகா&�0� ேபா-&+ ெகா'வைத9� இ�)0 பா��0 
வி-&�தா� அவ' ப&+க< ெச�றா'. ப&�த=ட� அய�)0 ந�றாக 
உற#கிவி-டா'. இர%& ��: நாழிைக� S+க�0+,�பி�. அவG+, 
அைர,ைறயாக ஒ� விழி�� வ)தேபா0 மிக அ�கி� ெம�2ய ,ர2� யாேரா 
வி7�பி அ!கிற ஒ2 ேக-&� திைக�தா'. திைக�பி� ந�றாக விழி�� வ)த0 
அவG+,. சில��� வைளகG� ஒ2+காம� கவனமாக எ!)0 பா��தா'. 
இள#,மர*�, அ�-ெச�வ 1னிவ�� ப&�தி�)த ப,தியி2�)0 அ)த ஒ2 
வ�வதாக அவG+,� ேதா�றிய0. தீப<7டைர� ெபாிதா+கி எ&�0+ ெகா%& 
ேபா;� பா�+கலாமா எ�: அவ' உ'ள�தி� ஆவ� எ!)த0. அ�ப�� பா��ப0 
அநாகாிகமாகேவா, அச)த��பமாகேவா 1�)0வி-டா� 6-�� வ)0 த#கி9'ள 
வி�)தின�க' மன� �%பட ேந�ேமா எ�: அ)த எ%ண�ைத+ ைகவி-டா' 
1�ைல. 
 
அவ' ேம8� உ?:+ ேக-டதி� அ!,ர� 1னிவ�ைடயதாக இ�)த0. 
 
"இள#,மரா! அைத< ெசா�2வி-டா� நா� உயிேரா& இ�+க 1�யா0. உயிேரா& 
இ�+கேவ%&மானா� அைத< ெசா�ல 1�யா0. அ�ப��ப-ட இரகசிய�ைத+ 
ேக-&+ ேக-& எ� நி�மதி9� மன�S;ைம9� ெக-& ேவதைன�பட< 
ெச;வைதவிட உ� ைககளாேலேய எ�ைன+ ெகா�: வி&. ேவ: வழியி�ைல!" 
 
"7வாமீ! அ�ப�+ @றாதீ�க'. நா� தவறாக ஏேத*� ேக-��)தா� எ�ைன 
ம�னி9#க'." 
 
"ம�னி�பதி�+க-&�! நீ ெந&#கால� உயிேரா& வாழேவ%&� இள#,மரா! அ0 
எ� இல-சிய�. உன+, அ)த உ%ைமைய< சிறி0 @றிவி-டா8�, நா8 �ற1� 
உ�ைன9� எ�ைன9� பிணமா+கி விட�0�+,� ைகக' கிள�� எ�பதி� 
ச)ேதகேம இ�ைல" இJவா: ெசா�2வி-& 1னிவ� சி:பி'ைள ேபா� ,8#கி+ 
,8#கி அ!� ஒ2 ேக-ட0. 
 
"7வாமீ! ெக-ட கன= க%ட0 ேபா� நட)தைத9� நா� உ#களிட� ேக-டைத9� 
மற)0வி&#க'. நி�மதியாக< சிறி0 ேநரமாவ0 உற#,#க'." 
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"நி�மதியான உற+கமா? உ�ைன< சி: ,ழ)ைதயாக எ&�0 வள�+க ஆர�பி�த 
நாளி2�)0 அைத� ப?றி நா� மற)0 வி-ேட�, இள#,மரா?" 
 
இ�ளி� எ!)0 அம�)0 ேக-&+ ெகா%��)த 1�ைல+,, 1த8� ெதாட��� 
1�=� இ�லாத இ)த உைரயாட22�)0 ஒ�:� �ாியவி�ைல. ஆனா� 
ெபா0வி� அவG+, அைத+ ேக-டதி2�)0 ஏேதா திைக�பாக=� 
பயமாக=மி�)த0. 
--------- 

�த� ப�வ� �த� ப�வ� �த� ப�வ� �த� ப�வ� : : : : 1.1.1.1.5. 5. 5. 5. +தச,�க	திேல ஒ� *தி�+தச,�க	திேல ஒ� *தி�+தச,�க	திேல ஒ� *தி�+தச,�க	திேல ஒ� *தி�!!!!    
 
எழி?4��கா� நகர�தி� மீ%&� கால� அ��பவி��0� 4�த0 ஒ� நா' மல�. 
தி�விழா+ ேகால#ெகா%ட ேபP�+,< ெச�ெபா� நிைற 7ட�+,ட� எ&�0< 
ேசாதி+கதி� விாி�தா? ேபா� கிழ+, வான�தி� பக� ெச;ேவா� �ற�ப-டா�. 
1த�நா' இரவி� ச?ேற அட+க1� அைமதி9� ெப?: ஓ;)தி�)த இ)திர 
விழாவி� கலகல���, ஆரவார1� அ)த� ெப�நகாி� ஒJெவா� ப,தியி8� 
எ!)தன. காைல� ேபா0தாேன இ)த ஆரவார#கைள நகாி� எ�லா இட1� 
அைடய 1�9�? மாைலயானா�தா� எ�லா அழ,கைள9�, எ�லா+ 
கலகல�ைப9� கட?கைர கவ�)0 ெகா%& வி&ேம!. 
 
மாெப�� இ)திரவிழாவி� இர%டாவ0 நா-காைல ேநர� இJவள= அழகாக 
மல�)0ெகா%��)த ேபா0தா� 1�ைலயி� ெபா2= மி+க சிாி��� 
இள#,மரனி� பா�ைவயி� மல�)த0. சிாி�பினா� 1க�0+,�, 1க�தினா� 
சிாி��+,� மாறி மாறி வன�� வள�� 1�ைலயி� வைள+கர#க'தா� அ�: 
காைல இள#,மரைன உற+க�தி2�)0 எ!�பின. க%ணி8�, நைகயி8�, நைக 
பிற+,மிட�தி8மாக+ கவ�<சிக' பிற)0 எதி� நி�: கா%பவ� மன�0' நிைற9� 
1�ைலயி� 1க�தி� விழி�0+ ெகா%ேடதா� அவ� எ!)தா�. ெப%க' 
பா��தா8�, நைக�தா8�, ெதா-டா8� சில 4+க' மல�)0வி&� எ�: கவிக' 
பா�யி��ப0 நிைன= வ)த0 இள#,மர*+,. 'மல�<சி நிைற)த ெபா�'களினா� 
ம?றவ?றி8� மல�<சி உ%டா,� எ�ற விள+க� எJவள= ெபா��தமான0! 
ெப%களி� பா�ைவ+,� ��னைக+,� 4+க' மல�வ0 ெம;9ைரேயா 
�ைன)0ைரேயா? ஆனா� ஆறறி= ெப?ற மனிதமன#கேள மல�)0 
வி&கி�றனேவ! எ�தைனேயா ,ழ�ப#கG+கிைடேய இ)த� ேபைத� ெப% 
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1�ைல த� ேநா+கினா8� நைக�பினா8ேம எ� மன�ைத மலர ைவ+கிறாேள! 
இ)த அ?�த வி�ைத இவG+, எ�ப�� பழ+கமாயி?:?’ எ�: தன+,' எ%ணி 
விய)தவாேற காைல+ கட�கைள� ெதாட#கினா� இள#,மர�. 
 
அ�-ெச�வ 1னிவ� க-�2� அய�)0 ப&�தி�)தா�. இள#,மர*�, 1�ைல9� 
அவைர எ!)தி�+க விடவி�ைல. எJவள= தள�)த நிைலயி8� த�1ைடய 
நா-கட�கைள9�, தவ வழிபா&கைள9� நி:�தியறியாத அ)த 1னிவ� 
ெப�)தைகயாள�, "எ�ைன எ�ப�யாவ0 என0 தவ<சாைலயிேல ெகா%&ேபா;< 
ேச��0 வி&#க'" எ�: அ�:� பி�வாதமாக ம�றா�� பா��தா�. 
இள#,மர*�, 1�ைல9�தா� அவைர வ?�:�தி ஓ;= ெகா'ள< ெச;தி�)தன�. 
உட� ேதறி நல� ெப:கிறவைர 1னிவ� அ)த 6-�2�)0 ெவளிேயறலாகா0 
எ�: க%��பாக உ�தரவி-ட0ேபா� ெசா�2வி-டா� 1�ைலயி� த)ைதயாகிய 
6ரேசாழிய வளநா&ைடயா�. அLபவ1� வய0� நிைற)த ��த அ)த� 
ெப�#கிழவாி� ,ர2� இ�*� க�Eர1� மி&+,� இ�)தன. ேசாழநா-�� 
ெபாிய ேபா�களி� எ�லா� கல)0 தீர அLபவ1� 6ர�பதவிகG� ெப?: நிைற 
வா�= வா�)0 ஓ;)த உட� அ�லவா அ0? இ�: ஒ&#கி� தள�)தி�)தா8� 
ெவG�0 நைர�த வளமான மீைச9�, ,ழி)தி�)தா8� ஒளி மி�*� க%கG�, 
ெந�0ய�)த ேதா?ற1� அவ�ைடய பைழய 6ரவா�ைவ நிைனவி? ெகா%& 
வ�வத?,� தவ:வதி�ைல. ஒ�கால�தி� 6ர ேசாழிய வளநா&ைடயா� எ�ற 
அ)த� ெபய� ஆயிர� 6ர�கG+, ந&வி� ஒ2�தாேல ஆயிர� தைலகG� 
ெப�மித�ேதா& வண#கி� தா�)த0%&. இ�: அவ�ைடய ஆைசெய�லா� தா� 
அைட)த அ�தைகய ெப�ைமகைள� த� �த�வ� கத+க%ணI� அைடய 
ேவ%&ெம�ப0தா�. 
 
1�ைல+,� த�*ைடய ந%ப*+,� த)ைத எ�ற 1ைறயினா� ம-&ம�லாம� 
ேவ: சில காரண#களா8� இள#,மர� 6ரேசாழிய வளநா&ைடய� ேம� 
ெப�மதி�� ைவ�தி�)தா�. ஆனா� அவ�+, ம-&� அவைன� �?றிய 
மன+,ைறெயா�: உ%&. வ�லைம9�, ேதா?ற1�, க-டழ,� வா;)த 
இள#,மர� ேசாழ�ேபரரசி� காவ� 6ர�களி� ,!விேலா, பைடமறவ� 
அணியிேலா ேச�)0 1�*+, வர1யலாம� இ�ப� ஊ� 7?றியாக அைல)0 
ெகா%��+கிறாேன எ�ற மன+,ைறதா� அ0. அைத அவனிடேம இர%ேடா� 
1ைற வா; வி-&< ெசா�2+ க�)0 ெகா%��+கிறா� அவ�. 
 
"த�E! உ�*ைடய வயதி� ஆயிர�0+,� ேம?ப-ட 4��காாி� �றநக�+ காவ�  



32 

 

6ர�கG+,� தைலவனாக இ�)ேத� நா�. இ)த இர%& ேதா'களி� 
வ2ைமயா� எ�தைன ெபாிய காவ� ெபா:��+கைள� தா#கி ந�ல ெபய� 
எ&�தி�+கிேற� ெதாி9மா? நீ எ�னடா ெவ�றா� அவி��0 விட�ப-ட 
இள#காைளேபா� இ)த வயதி�, ம�R�� பா+க�0 விடைலகேளா& நாள#கா�< 
ச0+க�தி� வ��� வாயர-ைட9மாக� திாிகிறா;! 1னிவ� உ�ைன< ெச�லமாக 
வள��0 ஆளா+கி வி-ட பாச�ைத மீற 1�யாம� க%�+க� தய#,கிறா�." 
 
இJவா: அவ� @:கிறேபாெத�லா� சிாி�ேபா& தைல ,னி)0 ேக-&+ ெகா%& 
ெம�ல அவ�ைடய 1�னிைலயி2�)0 ந!விவி&வ0 இள#,மரனி� வழ+க�. 
ஆனா� இ�ெற�னேவா வழ+கமாக அவனிட� ேக-,� அ)த+ ேக'விைய+@ட 
அவ� ேக-கவி�ைல. காரண� 1த� நாளிர= ச�பாபதி வன�தி� 1னிவ�+,� 
தன+,� ஏ?ப-ட 0�ப#கைள 1?றி8� @றாவி�*� ஒரள= 7�+கமாக+ 
காைலயி� அவ�+,< ெசா�2யி�)தா� இள#,மர�. 
 
"த�E! ேந?றிர= ச�பாபதி வன�தி� கத+க%ண*� அவ� ேதாழ*� 
காவ8+காக< 7?றி வ)தேபா0 நீ ச)தி�ததாக+ @றினாேய? வி�)0 இJவள= 
ேநரமாகி9� கத+க%ண� 6& வ)0 ேசரவி�ைலேய, அ�ப� எ#ேக 7?றி+ 
ெகா%��+கிறா� அவ�?" எ�: 6ரேசாழிய வளநா&ைடயா� ேக-டேபா0 
அவ�+, எ�ன ம:ெமாழி @:வெதன< சி)தி�தா? ேபா� சில வினா�க' 
தய#கினா� இள#,மர�. ஏென�றா� கத+க%ண� த�ெபா�-& வ/சின� 
@றி� த�*ைடய எதிாிகைள� 0ர�தி+ ெகா%&தா� ேபாயி�+கிறா� எ�ற 
ெச;திைய அவ� கிழவாிட� @றவி�ைல. த�ைன9� 1னிவைர9� ச�பாபதி 
வன�தி� யாேரா சில� வழிமறி�0� தா+கியதாக=�, கத+க%ண*� ம?ெறா� 
காவ� 6ர*� அ)த வழியாக வ)த ேபா0 தா+கியவ�க' ஓ�வி-டதாக=� �-&� 
ஒ� விதமாக அவாிட� ெசா�2 ைவ�தி�)தா� இ'#,மர�. 
 
"ஐயா! இ)திர விழா+ கால�தி� ேநர�ேதா& ெவளிேயறி ேநர�ேதா& 6& தி��ப 
ேவ%&ெம�: எதி�பா�+கலாமா? நீ#கG� 1�ைல9� ேந?: மாைல 
விழா+ேகால�ைத ெய�லா� பா��0 வ)0 வி-T�க'. கத+க%ண*+,� விழா+ 
காண ஆவ� இ�+,� அ�லவா? ேந?றிரேவ நக�+,' ேபாயி��பா�. அ#ேக 
பைடமறவ� பா� 6&க' ஏதாவெதா�றி� த#கியி�)0 வி�)த0� ஊ� 7?றி� 
பா��0 வி-&� தானாக வ)0 ேச�வா�" எ�: அவ�+, ம:ெமாழி @றினா� 
இள#,மர�. கிழவ� அவ*ைடய அ)த ம:ெமாழியா� சமாதான� அைட)தவராக� 
ெதாியவி�ைல. 
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"அ%ண� ஊ�+ெக�லா� பயமி�லாம� காவ� �ாிகிேற� எ�ற ேவேல)திய 
ைகேயா& இரவி8� ,திைரயி� 7?:கிறா�. அ�பா=+ேகா அவ� த�ைனேய 
கா�0+ ெகா'வாேனா மா-டாேனா எ�: பயமாயி�+கிற0!" எ�: @றி< 
சிாி�தா' 1�ைல. 
 
"பய� ஒ�:மி�ைலய�மா என+,. நீ இ�: காைல நாள#கா�� 4தச0+க�0+,� 
ேபா;� பைடய� இ-& வழிபா& ெச;யேவ%& ெம�றாேய! நா� இ#ேக இ)த 
1னிவ�+,� 0ைணயாக இ�)0 இவைர கவனி�0+ ெகா'ளலாெம�: 
நிைன+கிேற�. கத+க%ண� வ)தி�)தா� நீ அவைன உட� அைழ�0+ ெகா%& 
�ற�பட வசதியாயி�+,ேம எ�:தா� பா��ேத�." 
 
"அ%ண� வராவி-டா� எ�ன, அ�பா? இேதா இவைர உட� அைழ�0+ெகா%& 
4தச0க�0+,� �ற�ப&கிேறேன. இவைரவிட ந�ல 0ைணேவ: யா� இ�+க 
1�9�?" எ�: இள#,மரைன< 7-�+கா-�+ ேக-டா' 1�ைல. 
 
இள#,மர� தன+,' ெம�ல நைக�0+ ெகா%டா�. 
 
"இவைனயா ெசா�கிறா; அ�மா? இவ� உன+,� 0ைணயாக வ�கிறா� 
எ�பைதவிட 6ரேசாழிய வளநா&ைடயா� மக' இவ*+,� 0ைணயாக< 
ெச�கிறா' எ�: ெசா�வ0 ெபா��தமாக இ�+,�. ஊ�<ச%ைட9� ெத�வ��� 
இ!�0, எவேனாடாவ0 அ��0+ெகா%& நி?பா�. நீ இவைன< சமாதான�ப&�தி 
அைழ�0+ெகா%& ேபாக ேநாி&�." 
 
"அ�ப�ேய இ�+க-&ேம அ�பா! இவ�+,� 0ைணயாக நா� ேபாகிேற� எ�ேற 
ைவ�0+ ெகா'G#கேள�" எ�: வி-&+ ெகா&+காம� ெசா�னா' 1�ைல. 
 
"1�ைல! எ�ைன+ ,ைற@:வெத�றா� உ� த)ைத+, வி�)0< சா�பா& 
சா�பி&கிற ெகா%டா-ட� வ)0வி&�. அவ�ைடய ஏளன�ைத எ�லா� 
வா��0+காளாக எ&�0+ ெகா%& வி&ேவ� நா�." 
 
இள#,மர� ��னைக �ாி)தவாேற இJவா: @றிவி-&, 6ரேசாழிய  
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வளநா&ைடயாைர9� அவ�ைடய ெச�ல மகைள9� மாறி மாறி� பா��தா�. 
 
"அ�-ெச�வ 1னிவேர! உ#கGைடய வள���� பி'ைளயா%டா*+, அறி=� 
ெபா:��� வள�)தி�+கிறேதா இ�ைலேயா வா;�ேப<7 ந�றாக 
வளஎ�)தி�+கிற0" எ�: அ0 வைர தா� எ0=� ேபசாம� அவ�கGைடய வ�� 
உைரகைள+ ேக-&+ெகா%��)த 1னிவைர ேநா+கி+ @றினா� 6ரேசாழிய 
வளநா&ைடயா�. இைத+ ேக-& 1னிவ� பதிேல0� @ற வி�ைல. அவ�ைடய 
சா)த� தவ!� 1க�தி� சிாி�� மல�)0 அட#கிய0. அ)த< சிாி�பி� 
,றி�பி2�)0 கிழவ� @றியைத அவ� அ�ப�ேய ம:�ததாக=� ெதாியவி�ைல. 
ஒJெவா�வ�+,� ஒ� ெபா�ைள உ;�0ணர இடமளி�த0 அ)த< சிாி��. 
 
இள#,மர*+,, ',ழ)தா; நீ கவைல�படாம� 1�ைலேயா& நாள#கா�+,� 
�ற�ப-&� ேபா;வி-& வா. ேந?றிர= ச�பாபதி வன�தி� நட)தவ?றி8'ள 
இரகசிய�ைதேயா, அ�ல0 ேவ: இரகசிய#கைளேயா இ)த+ கிழவாிட� வர�� 
மீறி< ெசா�2விடமா-ேட�’ எ�: அபயமளி�த0 அ)த< சிாி��. 1�ைல+ேகா 
'ெப%ேண உ� இதய�தி� இள#,மரைன� ப?றி வள�� இனிய நிைன=க' 
�ாியாம� உ� த)ைத அவைன இ�ப� உ� 1�ேப ஏளன� ெச;கிறாேர’ எ�ற 
,றி�ைப+ @றிய0 அ)த< சிாி��. 
 
'உ#க' 10ைம+,�, அ*பவ#கG+,� ெபா��தமான வ?ைற� தா� 
இள#,மர*+, நீ#க' ெசா�8கிறீ�க'’ எ�: கிழவைர ஆதாி�ப0ேபா� அ)த< 
சிாி�� அவ�+,� ேதா�றியி�+,�. எ)த மன=ண�ேவா& பிற�ைடய சிாி�ைப9� 
பா�ைவைய9� அளவிட ேந�கிறேதா, அ)த உண�=தாேன அ#,� ேதா�:�? 
 
1�ைல த�ைன அல#காி�0+ெகா%& �ற�ப&வத?,< சி�தமானா'. 
க%களி8�, 1க�தி8�, உட28� பிற+,� ேபாேத உட�பிற)0 அல#காி+,� 
அழ,கைள< ெசய?ைகயாக=� அல#காி�த பி�, வழிபா-&+,� பைடய8+,� 
ேவ%�ய ெபா�'கைள எ&�0+ெகா%& �ற�ப-டா' 1�ைல. பைடய8+காக 
ெந;யி� ெச;0 அவ' எ&�0+ ெகா%��)த பணியார#களி� ந:மண�ைத 
இள#,மர� Lக�)தா�. 1னிவாிட� ெசா�2 விைடெப?:+ ெகா%ட பி� 
கிழவைர� பா��0�, "ஐயா! நா*� 1�ைல9� ந%பக8+,' 4தச0+க�தி2�)0 
தி��பி வி&ேவா�. அத?,' கத+க%ண� வ)தா� இ#ேகேய இ�+க< 
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ெசா�8#க'. நா� அவனிட� சில 1+கியமான ெச;திக' ேபசேவ%&�" எ�: 
@றினா� இள#,மர�. 
 
"ஆகா! ேவ%�ய ம-&� ேபசலா�. த�E! கவனமாக அைழ�0+ ெகா%& ேபா;வா. 
1�ைலைய 4தச0+க�தி� வி-&வி-& நீ உ� ேபா+கி� ம�R�� பா+க�0 
விடைலகேளா& 7?ற+ கிள�பிவிடாேத. அவைள 6-&+,+ ெகா%& வ)0 
ேச��தபி� நீ எ#, ேவ%&மானா8� ேபாகலா�" என+ கிழவ� எ<சாி+ைக ெச;த 
ேபா0 1�ைல9� இள#,மர*� சிாி�0+ெகா%ேட ெவளிேயறினா�க'. 
 
1த� நாளிரவி2�)0 த�*ைடய மன�தி� மி,)0 வ�� 0�ப#கைள9� 
தவி�ைப9� அ)த< சமய�தி� ஒ� வழியாக மற)0விட 1ய�ற இள#,மர� 
1�ைலெயா& உ?சாகமாக< சிாி�0� ேபசி+ெகா%ேட ெச�றா�.  
 
"1�ைல! உ� த)ைதயா� எ�ைன� ப?றி� ேப7கிற ேப<ெச�லா� ஒ� வித�தி� 
ெபா��தமாக�தா� இ�+கிற0. ஊரா�+ெக�லா� இ)திர விழாவி� ெதாட+க 
நாளி� உ?சாக� ேத�+ெகா%& வ�கிறெத�றா� எ�ைன� ேத�+ெகா%& 
அ�பி� ேபா� இ�ப� ஏதாவ0 வ��க'தா� வ)0 ேச�கி�றன. ேந?: மாைல 
கட?கைரயி� ஒ� யவன ம�லேனா& வ8< ச%ைட+,� ேபா; ெவ?றி ெப?ேற�. 
ேந?: இர= ச�பாபதி வன�தி� எ�னிட� யாேரா வ8<ச%ைட+, வ)தா�க'. 
வா#கி+ க-�+ ெகா%ேட�. இ)திர விழாவி� இ�ப�ெத-& நா-கG� எ� 
ப#,+, ேநர�யாகேவா, ந%ப�க' �லமாகேவா, இ�ப� வ��க'தா� 
எைவேய*� ேத�வ�� ேபா8�."  
 
"ஒ�ேவைள நீ#களாகேவ வ��கைள� ேத�+ ெகா%& ேபாகிறீ�கேளா, 
எ�னேவா?" 
 
"பா��தாயா? நீேய எ�னிட� வ��+, வ�கிறாேய 1�ைல; 6ரேசாழிய 
வளநா&ைடயா� தா� ,:�பாக=� ,�தலாக=� ேப7கிறாெர�: பா��தா� 
அவ�ைடய ெப% அவைர9� மீறி+ெகா%& ,:��� ேப<சி� வள�கிறாேள? 
உ�ைன< ெசா�2+ ,?றமி�ைல ெப%ேண, எ� தைலெய!�ேத அ�ப�. சில 
ேப�க' ந�வா;��கைளேய ேத�+ெகா%& ேபாகிறா�க'. இ�*� சில ேப�கைள 
ந�வா;��கேள எ#ேக எ#ேகெய�: ேத�+ெகா%& வ�கி�ற�. எ�ைன� 
ெபா:�தம-�� நானாக� ேத�ெகா%& ேபானா8� வ��தா� வ�கிற0. தானாக 
எ�ைன� ேத�+ெகா%& வ)தா8� வ��தா� வ�கிற0."  
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"வ�பி� ேயாக+காரராக இ�+கிறீ�க' நீ#க'! இ�ைலயா?" 
 
"அதி� ச)ேதகெம�ன ெப%ேண! இ�ைற+, வா;�த 1த� வ�� நீதா�" 
 
"இர%டாவ0 வ��?" 
 
"இனிேம�தா� எ#கி�)தாவ0 �ற�ப-& வ��" இைத+ ேக-ட 1�ைல கWெரன< 
சிாி�தா'. இ�ப� விைளயா-டாக� ேபசி+ெகா%ேட நாள#கா�ைய ேநா+கி 
விைர)தா�க' அவ�க'. 
 
4��காாி� ெச�வவள� மி+க ப-�ன� பா+க�0+,� பலவைக ம+க' வா!� 
ம�R� பா+க�0+,� இைடயி8'ள ெப�நில� ப,தியாகிய நாள#கா�யி� ம+க' 
ெவ'ள�ேபா� @�யி�)தன�. அ#ேக ேகாயி� ெகா%��)த ச0+க�4த�, 
அ#கா��4த� எ�*� இர%& வானளாவிய ெத;வ< சிைலக' 
ெவ,ெதாைலவி2�)0 பா��ேபா�+,� பய#கரமாக+ கா-சியளி�தன. 
4த#கG+, 1�னா2�)த ெபாிய ெபாிய ப2� E�ைககளி� 4+கG� 
பணியார#கG� ,வி�0 வழிப&ேவா� ெந�+கமாக+ ,!மியி�)தன�. ம��த 
வா9� ெதா#,� நா=� கைடவா;� ப?கGமாக ஒ�ைகயி� வ<சிரா9த1�, 
ம?ெறா� ைகயி� பாச+ கயி:� ஏ)திய மிக� ெப�� 4த< சிைலக' ெசJவரளி 
மாைல அணி)0 எ&�பாக� ேதா�றின. 'பசி9� பிணி9� நீ#கி நா-�� வள1� 
வா�=� ெப�க ேவ%&'ெம�: 4த#களி� 1� வண#கி வா��0ைர�ேபா� ,ர� 
நாள#கா�ைய< C�)தி�)த அட�)த மர<ேசாைலெய#,� எதிெரா2�0 
ெகா%��)த0. 0ண#ைக+ @�0 ஆ&கிறவ�களி� ெகா-ேடாைச ஒ��ற� 
1ழ#கிய0. 
 
நாள#கா�� 4த ச�0+க�0+, 1�னா� நா�, ெபாிய 6திக' ஒ�:@&� 
ச)தியி� வ)த0�, "1�ைல, நீ உ'ேள ேபா; வழிபா-ைட� ெதாட#கி� 
பைடய2&. நா� இ)த� ப+க�தி� எ� ந%ப�க' யாராவ0 
7?றி+ெகா%&�+கிறா�களா எ�: பா��0வி-& உ'ேள வ�கிேற�" எ�: 
இள#,மர� அவைள உ'ேள அ*�பிவி-&� தா� ம-&� அ#ேகேய நி�: 
ெகா%டா�. 
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"விைரவி� வ)0வி&#க'. ஏதாவ0 வ�� ேத�+ ெகா%& வ)0விட� ேபாகிற0."  
சிாி�0+ெகா%ேட அவ� ப+க� தி��பி� பா��0< ெசா�2வி-& ப2�E�ைகைய 
ேநா+கி நட)தா' 1�ைல. 
 
"பைடய� 1�)த0� நீ தர�ேபாகிற ெந;யி� *ெபாாி�த எ'G�%ைடைய (* இ)த 
எ'G�%ைட+, அ+கால�தி� 'ேநாைல' எ�: ெபய�) நிைன�தா� வராம2�+க 
1�9மா, 1�ைல?" எ�: நட)0ேபாக� ெதாட#கி வி-ட இள#,மர� அவ' 
ெசவிகG+, எ-&�ப� இைர)0 ெசா�னா�. பி�� தன+,� பழ+கமானவ�க', 
ந%ப�க' எவேர*� அ)த� ெப�#@-ட�தி� ெத�ப&கிறா�களா எ�: ேத�< 
7ழ�றன அவ� க%க'. 
 
ஆனா� அவ� ேதடாமேல அவ*+,� பழ+கமி�லாத �0 மனித� ஒ�வ� தய#கி� 
தய#கி நட)0 வ)0 அ�கி� நி�றா�, "ஐயா!" எ�: இள#,மரைன ெம�ல 
அைழ�தா�. "ஏ� உன+, எ�ன ேவ%&�!" எ�: அவ� �றமாக� தி��பி+ 
ேக-டா� இள#,மர�. 
 
"உ#கைள� ேபா� ஓவிய� ஒ�: எ!தி+ெகா'ள ேவ%&�. தய= @�)0 அ�ப� 
அ)த மர�த�+, வ�கிறீகளா?" எ�: அ)த� �0 மனிதனிடமி�)0 பதி� 
வ)தேபா0 இள#,மர*+, விய�பாயி�)த0. 'இ0 எ�ன �0� �தி�?' எ�: 
திைக�தா� அவ�. 
---------- 

�த� ப�வ� �த� ப�வ� �த� ப�வ� �த� ப�வ� : : : : 1.1.1.1.6. 6. 6. 6. வ�* வ�த,வ�* வ�த,வ�* வ�த,வ�* வ�த,!!!!    
 
த� அ�ேக வ)0 நி�றவைன ந�றாக உ?:� பா��தா� இள#,மர�. ஓவிய� 
எ!0வத?,ாிய திைர< சீைல SாிைககG�, வ%ண#களட#கிய சி:மர� 
ேபைழ9� அவனிட� இ�)த�. அவ� இள வயதின�தா�. கைல 
அறி='ளவ�களி� 1க�0+, அ)த� பயி?சியா� வ�� அழ,< சாய� தவிர 
இய�பாகேவ9� அழகனாக இ�)தா� அவ�. ஓவிய� எ!0வத?, வ)ததாக� 
த�ைன அறி1க� ெச;0ெகா%ட அ)த இைளஞேன ஓவிய� ேபா� கவ�<சியாக 
இ��பைத எ%ணி விய)தவனாக அவைன ேநா+கி+ ேக'விகைள� 
ெதா&+கலானா� இள#,மர�: 
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"உ� ெபய� எ�னெவ�: நா� அறியலாமா, த�பி!" 
 
"ஐயா! இ)த ஏைழ ஓவியைன மணிமா�ப� எ�: அைழ�பா�க'." 
 
"உ� மா�பி� அ�ப� ஒ�:� மணிகைள+ காணவி�ைலேய அ�பேன?" 
இள#,மர� ,:�� நைக9ட� இ�ப�+ ேக-ட ேபா0, அ)த இள� ஓவிய� சிறி0 
நாணமைட)த0 ேபா� தைல,னி)தா�. பி�� ெம�ல< ெசா�லலானா�: 
 
"ஐயா! நீ#க' மன� ைவ�தா� இ)த ஏைழயி*ைடய மா�பி8� மணிக' ஒளிர< 
ெச;ய 1�9�." இைத+ ேக-& இள#,மர� அல-சியமாக< சிாி�தா�. 
 
"எ�ைன� ப?றி� த��+ கண+,� ேபா&கிறா;, த�E! ப-�ன� பா+க�தி� எவேரா 
ெப�/ெச�வாி� மக� எ�ேறா, ேவ: விதமான ெபாிய இட�0� பி'ைள எ�ேறா 
எ�ைன� ப?றி நிைன�0+ ெகா%��)தா� இ)த+ கணேம அ)த நிைனைவ 
வி-&வி& மணிமா�பா. எ� சி�திர�ைத ந�றாக எ!தி+ கா%பி�தா� அைத வா; 
நிைறய� �க�வைத� தவிர ேவ: எ)த� பாி7� தர1�யாதவ� நா�." 
 
"நீ#க' பாி7 ஒ�:� என+,� தரேவ%�யதி�ைல, ஐயா! உ#க' பட�ைத நா� 
வைர)0 ேபா;+ெகா&�தாேல என+, உடேன கனகாபிேஷக� ெச;0 விட+ 
கா�தி�+கிறவ�க' இ)த+ @-ட�தி� இ�+கிறா�கேள!" 
 
இ�ப�+ @றிவி-& நளினமானெதா� ெம�னைக இத�களி� இைழேயாட 
இள#,மர� 1க�ைத ஏறி-&� பா��தா� மணிமா�ப�. இைத+ ேக'வி9?ற 
இள#,மர*+,� திைக��� விய��� ஒ�#ேக உ%டாயின. 
 
"மணிமா�பா! இ)த� 4��கா� நகர� திTெர�: எ�ைன அJவள= ெபாிய 
மனிதனாக மதி�பிட� ெதாட#கி வி-டதா, எ�ன? சாிதா� ேபா! என+, ஏேதா 
ேபாதாத கால� ஆரபமாகிற0 ேபா2�+கிற0? அ�பேன! இ)த மாெப�� 
ேகாநகர�தி� என+, எதிாிகG�, ேவ%டாதவ�கG� நிைறய இ�+கிறா�க'. 
ஆனா� அவ�கG+ெக�லா� ேந�+, ேந� எ�னிட� வ)0 ச%ைடயிட பய�. 
எ�*ைடய சி�திர�ைத எ!தி மகிழலாெம�: அ)த அ�பாவிகளி� யாராவ0 
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ஆைச�ப-��+கலா�. நா� 1ரடனாக இ�+கிேறனா�. அதனா� எ�னிட� ேநேர 
ேபா�+, வர அ/7கிற ஆ-க' நிைறய இ�+கிறா�க'." 
 
"ஐயா! இ�ேபா0 உ#கைள ஓவியமா+கி+ ெகா%& வர< ெசா�2 எ�ைன 
அ*�பியவ� உ#கG+, எதிாியி�ைல. தா+கி மகி�வத?காக உ#க' ஓவிய�ைத 
அவ� ேக-கவி�ைல. ேநா+கி மகி�வத?,+ ேக-பதாக�தா� என+,� 
ேதா�:கிற0." 
 
"அடடா! ேவ�+ைகயாக அ�லாவா இ�+கிற0 நீ ெசா�8கிற ெச;தி. 
இ)திரவிழாவி� இர%டாவ0 நாளாகிய இ�: ேபானா� ேபாகிறெத�: ெகா/ச� 
ந�ல வா;��கG� எ�ைன� ேத�+ெகா%& வ�கிறா? ேபா� இ�+கிற0! 
எ�ைன இ�தைன ெபாிய பா+கியசா2யா+,வத?,� 0ணி)தி�+,� அ)த� 
�%ணியவா� யா� அ�பேன?" 
 
மணிமா�ப� பதி� @றாம� க%கைள ���திற)0 ,:�பாக=� எைதேயா 
ஒளி+,� ,றி��ட*� இள#,மரைன� பா��0< சிாி�தா�. 
 
"அ�பேன! நீ ந�றாக�தா� சிாிகிறா;. சிாி�பிேலேய சி�திர விசி�திர 
LI+க#கெள�லா� கா-�< ெசா�ல வ)தைத மைற+காேத. யா� அ)த� 
�%ணியவா� எ�பைத ம-&� 1த2� ெசா�!" 
 
"�%ணியவா� இ�ைல ஐயா; �%ணியவதி!" எ�: @றி+ெகா%ேட கிழ+,� 
ப+கமாக� தி��பி, "அேதா அ)த� ��ல+கி2�)0 இற#,கிறாேர எ-�+ ,மர� 
6-&� �த�வியா� அவ�+, உ#க' சி�திர� ேவ%&மா�" எ�: 7-�+ 
கா-�னா� ஒவிய�. இள#,மர� அவ� கா-�ய திைசயி� பா��தா�. 
அவ*ைடய 1க�தி2�)0 சிாி��� மல�<சி9� விைடெப?றன. 1த�நா' மாைல 
கட?கைரயி� ம?ேபா� ெவ?றி+காக� தன+, மணிமாைல பாிசளி+க 1�வ)த அேத 
அழகி ப�ல+கி2�)0 இற#கி ஒளி சிதறி+ெகா%& நைடபயி�வ0 ேபா� தன0 
அணிமணிக' 7டாிட+ ேதாழிேயா& 4தச0+க�0 வாயி8+, வ�வைத அவ� 
க%டா�. 
 
"ஐயா! உ#க' ஓவிய�ைத எ!தி 1��0 அவ�க' இ#கி�)0 தி���வத?,' 
ெகா%&வ)0 ெகா&�தா� F: கழ/7 ெபா� என+,� பாி7 த�Jதாக< 
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ெசா�29� அைடயாள� கா-� அ*�பினா�க'. நீ#க' எ�ேம� க�ைண 
ெகா%&..." 
 
"உ� ேம� க�ைண ெகா'வத?, நா� ம:+க வி�ைல த�E! ஆனா� உன+, 
உலக� ெதாியா0. நீ சி: பி'ைள. உ�*ைடய சி�திர#களி� �ைனவி8� 
4<சி8� வித� விதமான வ%ண#கைள+ க%& மகி�வ0 ேபா� ேபாி�ப நகரமான 
இ)த� 4��காாி� வா�வி8� ஒளித�� வ%ண#கேள நிைற)தி��பாதாக நீ 
நிைன+கிறா;. C0� வா0� இக�<சி9� நிைற)த 4��காாி� வா�+ைக< சி�திர� 
உன+,� ெதாி)திரா0. அ#ேக வ%ண#க' வன��+ கா-டவி�ைல. 
அ!0வ�கி�றன. ெவG�தெத�லா� பா� எ�: ந�பிவிட+@டா0. ெச�வ� திமி� 
பி��த ப-�ன� பா+க�தா� தா� 4��கா� எ*� வா�+ைக ஓவிய�தி� ம:�ற� 
ம#கியி��பத?,+ காரணமானவ�க'. இவ�கைள+ க%டாேல என+, அ)த 
நிைன= வ)0 வி&கிற0. ெவ:��� வ)0 வி&கிற0. சில சமய#களி� இவ�க' 
அழைக9� ெச!ைமைய9� க%& கவ�<சி ெப?றா8� ஆ�)0 சி)தி+,� ேபா0 
எ� மன� ெகாதி+கிற0, த�E!" 
 
அைத+ ேக-டபி� ஓவிய*ைடய மன�தி� அவ ந�பி+ைக இ�'தா� கவி)த0. 
ந�பி+ைக ஒளி சிறி0� படரவி�ைல.  
 
"ஐயா நீ#க' @:கிற க��0+க' எ�லா� மிக=� ந�றாயி�+கி�ற�. ஆனா� 
எ� ேபா�ற ஏைழ+கைலஞ*+, அவ?றா� ஒ� பய*� இ�ைல. அ�' @�)0 
உ#கைள< சி�திரமா+கி அ)த� ெப%மணியிட� அளி+க அ*மதி த)தீ�களானா�, 
ஏேதா என+,� அதனா� F: க�/7 ெபா� ெப:கிற வா;��+ கிைட+,�. 
ெவ:� உபேதச�தினா� எ�ன பய� விைளய� ேபாகிற0?" எ�: ைந)0 
ந�பி+ைகயிழ)த ,ர2� மணிமா�ப� @றியேபா0 இள#,மர*+, அவ�ேம� 
சிறி0 ஆ�திர� �%ட0. எ� 1�னா� நி�: ெகா%ேட எ�ைன ேநா+கி, 'ெவ:� 
உபேதச�தா� எ�ன பய� விைளய� ேபாகிற0? எ�: ேக-கிறாேன இ)த 
இைளஞ�, ைகயாலாகாத ஆG+, உபேதச� எத?,? எ�: எ�ைனேய இ��0+ 
கா-&கிறானா இவ�?' 
 
இள#,மர� த� மன�தி� ஆ�திர�ைத 1க�தி� கா-டாம� அவைன உ?:� 
பா��தா�. 'பாவ�! ஏைழ ஓவிய�. நா� ஒ��+ ெகா'வதனா� நம+, இழ�� 
ஒ�:மி�ைல. ஒ��+ ெகா'ளாவி-டா� இவ*+, F: ெபா? கழ/7 
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கிைட+காம� ேபா,�. பிைழ�0� ேபாகிறா�. ெச�+, மி,)த அ)த< ெச�வ+ 
,மாி+காக இ�லாவி-டா8� இவ*+, ஊதிய� கிைட+,� எ�பத?காக இைத 
நா� எ?:+ெகா'ளலா�' எ�: ஆ�திர� மாறி இர+க� உ%டாயி?: இள#,மர� 
மன�தி�. அ&�த கண� அவ� 1க� மல�)த0. பாச�ேதா& அ�கி� ெச�: அ)த 
ஓவிய� 10கி� த-�+ெகா&�தா�. "மணிமா�பா! தளராேத அ�பேன. எ#ேக நா� 
க%��பாக ம:�0 வி&கிேறேனா எ�ற பய�தி� உ� அழகிய 1க� ம#கிய 
வ%ண� ேபா� வா�வி-டேத. த�E! வா, எ�ைன வைர)0 ெகா'. உன+, நா� 
பய�ப&கிேற� எ�ப0தா� எ� இண+க�0+,+ காரண�." 
 
"ஐயா தன+காகேவ நா� உ#கைள வைரகிேற� எ�பைத உ#களிட� ெசா�லாம� 
வைர)0 வ�மா:தா� அ)த� ெப%மணி @றியி�)தா�. நா� தா� உ#களிட� 
ெம;ைய மைற+க 1�யாம� @றிவி-ேட�. உ#க' க%கG+, எதிேர நி�: 
ேப7கிறேபா0 உ%ைமைய மைற�0� ேபசவரவி�ைல." 
 
"பா��தாயா? அவG+காக எ�பைத நீ எ�னிட� @றினா� நா� இண#க 
மா-ேட� எ�: அ)த அழகரசி+ேக ந�றாக� ெதாி9� த�பி!" 
 
"ஏ� ஐயா? உ#கG+,' ஏதாவ0 ேகாபமா?" 
 
"த�E! இ)த+ ேக'விெய�லா� ேக-& ேநர�ைத 6ணா+காேத. நீ வைரய� 
ெதாட#,!" 
 
இள#,மர� மீ%&� ,ர2� க&ைமைய வரவைழ�0+ ெகா%& க%��த 
பி��தா� ஓவிய� மணிமா�ப� ேப<ைச+ ,ைற�0 ேவைலயி� இற#கினா�. 
மர�ைத� த!வினா? ேபா� பட�)தி�)த ஒ� 1�ைல+ ெகா�ைய� பி��தவா: 
மல�)த 1க�ேதா& சி�திர�0+, வா;�பான ேகால�தி� நி�றா� இள#,மர�. 
திைர<சீைலைய விாி�0 வ%ண� ேபைழைய� திற)0 வைரயலானா� 
மணிமா�ப�. நாள#கா�< ச0+க� 4த�தி� ப2� E�ைகயி2�)0 1�ைல 
வழிபா-ைட 1��0+ ெகா%& தி���1� மணிமா�ப*ைடய வைர=ேவைல 
1�)0விட ேவ%&ெம�: 0ாித�ப&�தினா� இள#,மர�. 1�ைல ெகா%& 
வர�ேபா,� ெந; எ'G�%ைடைய நிைன+,�ேபா0 அவ� நாவி� 7ைவநீ� 
7ர)த0. 
 
"ஐயா! உ%ைமயிேலேய நீ#க' மிக=� அழகா;�தா� இ�+கிறீ�க'!" 
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"த�E! அ�ப�யானா� எ�*ைடய அழைக�ப?றி இ0 வைரயி� உன+,< ச)ேதக� 
இ�)ததா? நா� அழகாயி��ப0 எJவள= ெபாிய தவ: எ�ப0 இ�: இ)த 
நாள#கா� நா?ச)தியி� நீ எ�ைன� ேத� வ)ததி2�)ேத ெதாி)0வி-ட0. 
அழகாயி��பைத� ப?றி நீ9� நா*� நிைன�0� பா�+க ேநரேம0? ெபா�னி8�, 
யாைன� த)த�தி8� யவன�பா�யி8'ள சி?பிக' எJவளேவா அழகான சிைலக' 
ெச;கிறா�கேள அவ?ைறெய�லா� விைல+, வா#கி< ெச�கிறவ�க' 
ப-�ன�பா+க�0< ெச�வ�க'தா�. அேத ேபா� அழகாயி�+கிற ஆ-கைள9� 
அ�� எ�கிற விைல+, வா#கிவிட� 0�+கிறா�க' அவ�க'." 
 
"நீ#க' அைதவிட� ெபாிய விைல ஏேத*� எதி� பா�+கிறீ�கேளா?" 
 
"எ� த�மான1� த�ன�பி+ைக9� ப-�ன�பா+க�0 ஏ! அ&+,மாட#கைளவிட 
உயரமானைவ த�E!" 
 
"எ�ன காரண�தாேலா ப-�ன�பா+க�0 ஆட�பர வா�வி� ேம8�, ெச�வ< 
7கேபாக#க' ேம8� உ#கG+, ெவ:�� ஏ?ப-���ப0 ெதாிகிற0, ஐயா." 
 
இத?, இள#,மர� பதி� ெசா�லவி�ைல. மணிமா�ப*� ,றி�பறி)0, ேப7வைத 
நி:�தி+ெகா%டா�. க��� வி�2� மல�+கைணெதா&�த ேகால�தி� ம�மத� 
நி?ப0ேபா� 1�ைல+ ெகா�ைய� பி��தா? ேபா� நி?,� இள#,மர� 
திைர<சீைலயி� உ�வாகி+ ெகா%��)தா�. 
 
அ�ேபா0 சில�ெபா2 கிளர< சீற� ெபய�)0 நட)0 வ)தா' 1�ைல. 
 
"உ#கைள எ#ேக எ�லா� ேத&வ0?" எ�: @றி+ ெகா%ேட ெந;மண� கம!� 
எ'G�%ைட� �ணியார�ைத 1� நீ%ட அவ� ைகயி� ைவ�0வி-& 
ஒவிய*+,� த�வத?கா+ எதி��ப+க� நட)தா' 1�ைல. 
 
பணியார�ைத வாயி2&வத?கா+ ேமெல!)த இள#,மரனி� வல+கர� 
பி�னா2�)0 ேவெறா� 1ர-&+ +ர�தா� த-� விட�ப-ட0! எ'G�%ைடக' 
அ)தர�தி� பற)தன. அட+க 1�யாத சின�ேதா& அழ?சி ெபா#,� விழிகைள� 
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பி��றமாக� தி��பினா� இள#,மர�. அ#ேக அ�ைறய கண+,+, அவைன� 
ேத� வர ேவ%�ய வ�� வ)தி�)த0! பய#கரமாக+ க-சி க-�+ ெகா%& 
வ)தி�)த0! அவன0 �ய#களி� தைச திர%ட0.  
--------- 

�த� ப�வ� �த� ப�வ� �த� ப�வ� �த� ப�வ� : : : : 1.1.1.1.7. 7. 7. 7. .ரேசாழிய வளநா/ைடயா�.ரேசாழிய வளநா/ைடயா�.ரேசாழிய வளநா/ைடயா�.ரேசாழிய வளநா/ைடயா�    
 
வா�+ைகயி� ஒJேவா�ண�=+,� ம:�ற� எ�பெதா�:%&. சில�+,� பிற� 
ேம� ஏ?ப&கிற அ�பி� ம:�ற� ெவ:�பாக இ�+,�. அ�ல0 ெவ:�பி� 
ம:�ற�ைத� தி��பி� பா��தா� தவி�+க 1�யாத ேபர�பாக இ�+,�. ஒ�றாக 
இ��பி*� நிற1� ேதா?ற1� ேவ:ப&�. உ'ள#ைக9� �ற#ைக9� ேபால இ)த 
உண�=கG� உற=கG� அைம9�. ேநாி? காI� ேபா0 ,�தலாக=� 
ஏளனமாக=� ேபசிவி-டா8� இள#,மரனிடமி�)0 ஏேதா ஒ� கவ�<சி 6ரேசாழிய 
வளநா&ைடயா� மன�0*' அவைன நிைன�0 ஏ#,� பிைண�ைப 
உ%டா+கியி�)த0. இதனா� அ)த அநாைத இைளஞைன 'உ:தியாக ெவ:+க 
ேவ%&�' எ�: நிைன�0+ெகா%ேட அ)நிைனவி� ம:�ற� அவ� ேம� அவ� 
கவைல9� அ+கைற9� கா-� வ)தா�. அத?,+ காரணமான0�, உண�= ஒ��ற� 
வி��பாம� மன� ம:�ற� வி��பிய0மான அ���S%&த� அவ�' மிக 
அ)தர#கமானதாக இ�)த0. 
 
அ�: காைல 1�ைல9� இள#,மர*� நாள#கா�� 4தச0+க�0+,� 
�ற�ப-&< ெச�ற பி�ன� 6ரேசாழிய வளநா&ைடயா�+,� அ�-ெச�வ 
1னிவ�+,� த#கG+,' உைரயா&வத?,� தனிைம வா;�த0. 
 
தா� அறிவத?, ஆவ� ெகா%&'ள பல ெச;திகைள� S%�+ ேக-,� 
வி��ப�0ட� வ)0 அம�கிறவ�ேபா� 1னிவாி� க-&8+, மிக அ�கி� வ)0 
அம�)தா� 6ரேசாழிய வளநா&ைடயா�. அவ� இJவா: வ)0 உ-கா�� 
ேநா+க�ைத� �ாி)0 ெகா%டவ�ேபா� தம+,' ெம�ல< சிாி�0+ெகா%டா� 
1னிவ�. 
 
"உ#கGைடய இ�ல�0+, வ)0 நீ%ட நா-க' ஆகி வி-டனேவ எ�: 
கவைல�ப-&+ ெகா%��)ேத�. உைடயாேர! எ�ப�ேயா ச)த��ப� ேந?றிர= 
இ#ேக வ)0 த#,�ப� ெச;0வி-ட0. ஆனா� இ�ப� அ�, உைத ப-&+ெகா%& 
வ)0 த#கியி��பைத நிைன+,� ேபா0தா� எ�னேவா ேபா2�+கிற0." 
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"கவைல�படாதீ�க' 1னிவேர! நா*� கிழவ�, நீ#கG� கிழவ�. ந� 
ேபா�றவ�கG+, இ)த வயதி� இ�ப�< ச)தி�0 மன�வி-&� ேப7வைத� ேபால< 
7ைவயான அLபவ� ேவ: கிைட+க 1�யா0. எJவளேவா ெச;திகைள� ப?றி 
விாிவாக� ேபசலா� அ�லவா?" 
 
"ஆகா! நீ#க' ஆைச�ப&�ேபா0 நா� ேப7வத?, ம:+க இய8மா? ஆனா� 
உ#கGைடய க��தி� ஒேர ஒ� அ�ச�ைத ம-&� நா� ம:+க ேவ%�யவனாக 
இ�+கிேற�. ��� ெந�#க� ேபசாைமதா� 7ைவயான அLபவமாக� ப&கிற0 
என+,. ���+ கால�தி� மன�தி*' 1�� வா�)த நாெள�லா� க-� ைவ�த 
நிைன=< 7ைமகைளேய அவி��0� பா��0 ஒ!#, ெச;ய+ கால� காணாதேபா0 
ேபசி� ேபசி� �திய நிைன=< 7ைமகைள9� ேச�+கலாமா?" 
 
"1னிவ� ெப�மா*+,� ெதாியாத ெம;யி�ைல. இ�ப1� 0�ப1� நிைற)த 
நிைன=கைள< 7ம�ப0தாேன உயி�� பயண�? 1�வ?ற அ)த� பயண�தி� 
அJவா: நிைன=கைள< 7ம�ேபாைர+ க%&� நா� 7ைமயி�றி நட)0 
ேபாகலாெமன எ%ணி ஒ0#கலாமா, அ�கேள." 
 
"ஒ0#கேவ%&ெம�: நா� @றவி�ைல உைடயாேர. இ)த� பிறவி+,� ேபா0� 
ேபா0ெம�: ெசா�கிறா? ேபால அJவள= நிைன=< 7ைமகைள ஏ?ெகனேவ 
கனமாக< 7ம)0 ெகா%��+கிேற� நா�." 
 
இJவா: @றிவி-& 1க�தி� ஏ+க1� ஆ?றாைம9� ேதா�ற ெந-&யி��தா� 
1னிவ�. 
 
"பிறாிட� ஒ�1ைற மன� திற)0 ேபசினாலாவ0 உ#க' நிைன=< 7ைமயி� கன� 
,ைறயலா� எ�: என+,� ேதா�:கிற0 1னிவேர!" 
 
"ெச;யலா� உைடயாேர! ஆனா� எ�லா< ெச;திகைள9� எ�லாாிட1� மன� 
திற)0 ேபசிவிட 1�வதி�ைல. சில ெச;திகைள இதய�0+,'ேளேய இர%டா� 
1ைறயாக� திற)0 எ%ணி� பா��பத?,� பயமாக இ�+கிறேத..." 
 
இைத+ ேக-& 6ரேசாழிய வளநா&ைடயா� இைர)0 வா;வி-&< சிாி�தா�. 
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"1னிவேர! இ)த மாெப�� நகர�தி� �ற6தியி� சாதாரண+ காவ� 6ரனாக< 
7?றிய நா' ெதாட#கி� பி�� காவ?பைட�தைலவனாகி இ�: ஓ;= 
ெப?றி�+,� நா' வைர உ#கைள என+, ந�றாக� ெதாி9�. ஆனா� இ�*� 
நீ#க' எ�னிட� சில ெச;திகைள மைற�ேத ேபசி வ�கிறீ�க'. 0றவிகG+, ஒளி= 
மைற= @டாெத�பா�க'. நீ#கேளா மிக மிக� ெபாிய ெச;திகைளெய�லா� 
ஒளி�0 மைற�0+ கா�பா?றி வ�கிறீ�க'. பல1ைற அவ?ைற அறிய 1ய�:� 
ெதாட�)0 நா� ஏமா)0 ெகா%ேட வ�கிேற�. இ�:� அேதேபா� ஏமா?ற�ைத� 
தவிர ேவ: ம:ெமாழி உ#களிடமி�)0 என+,+ கிைட+கா0 ேபால� 
ேதா�:கிறேத?" 
 
"இ)த வினா�வைர ஒ� ேக'வி9� ேக-காமேல நா� ம:ெமாழி 
@றவி�ைலெய�: நீ#களாக+ ,?ற� 7ம�0வ0 நியாயமா,மா உைடயாேர?" 
 
"நா� எைத+ ேக-பத?, நிைன+கிேற�, எ�ன ேக-க� ேபாகிேற� 
எ�பெதா�:� உ#கG+,� ெதாியாத0 ேபா� மைற+கிறீ�க' அ�-ெச�வேர!" 
 
இைத+ ேக-ட உடேன 1னிவ�, 6ரேசாழிய வளநா&ைடயா� 1க�ைத< சிறி0 ேநர� 
உ?:� பா��தா�. ெம�ல அவைர ேநா+கி நைக �ாி)தா�. 
 
"இ)த� பா�ைவைய9�, இ)த< சிாி�ைப9� தவிர இ�தைன காலமாக எ�*ைடய 
ேக'வி+, நீ#க' ேவ: ம:ெமாழி எ0=� @றவி�ைல, 1னிவேர! இ)த� 
பி'ைளயா%டா� இள#,மரைன� ப?றி அவ� சி: பி'ைளயாக இ�)த 
நாளி2�)0 நா*�தா� உ#கைள� S%�� S%�+ ேக-&+ெகா%& 
வ�கிேற�. இ0வைர எ� ேக'வி+,� பய� விைளயவி�ைல." 
 
"இள#,மரைன� ப?றி உ#கG+, எ�ன ெதாிய ேவ%&ேமா?" 
 
"இெத�ன ேக'வி 1னிவேர? எ�ென�ன ெதாிய+@&ேமா அJவள=� ெதாி)தா� 
ந�ல0தா�. அ)த� பி'ைளைய வள��0 ஆளா+கிய உ#கைள� தவிர ேவ: 
யாாிட� ேபா; நா� இவ?ைறெய�லா� ேக-க1�9�?" 
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"உைடயாேர! ஏேதா ஓ� அ)தர#கமான எ%ண�ைத மன�தி? ெகா%& நீ#க'  
இள#,மரைன� ப?றி விசாாிகிறீ�க' எ�: நிைன+கிேற�. நா� நிைன�ப0 
சாிதாேன?" 
 
"ஆமா� 1னிவேர! உ#கG+,�தா� எைத9� ஒளி�0 மைற�0� ேபசி வழ+க�. 
எ�*ைடய அ)தர#க�ைத நீ#க' இ�ேபாேத ெதாி)0 ெகா'Gவதி8� என+, 
ம:�பி�ைல. எ�*ைடய ெப% 1�ைல+, இ)த� பி'ைளயா%டா� 
ெபா��தமான கணவனாக இ��பாென�: ெவ, நா-களாக என+, ஒ� நிைன�� 
இ�+கிற0. ஆனா� அ)த நிைன�� ஒ�ைற ம-&ேம S%&தலாக+ ெகா%& 
அைத நா� ெச;0 வி&வத?கி�ைல. இள#,மர*ைடய பிற�பி2�)0 எதி�கால� 
வைர ஓரள= தீ�மானமாக� ெதாி)0ெகா%ட பிற,தா� 1�ைலைய அவ� ைகயி� 
ஒ�பைட+க நா� 0ணிய 1�9�. இ�ப�ேய இ�ேபாதி��ப0 ேபா� ஊ� 7?:� 
1ர-&� பி'ைளயாக அவ� எ�ேபா0� இ��பதானா� 1�ைலைய 
இள#,மரேனா& ெதாட�� ப&�தி நிைன�பைதேய நா� வி-&விட ேவ%�ய0 
தா�. ெச;யலாமா @டாதா எ�: இ)த எ%ண�ைத மன�தி� ேபா-&+ ,ழ�பி+ 
ெகா%���பதனா�தா� உ#களிட� இள#,மரைன� ப?றி அ�+க� விசாாி+க 
ேந�)த0" எ�: இ)த< ெச;திைய 1னிவாிட� ெசா�2 1��த ேபா0 
மன�தி2�)0 பார�ைத இற+கிைவ�தா? ேபா2�)த0 6ரேசாழிய 
வளநா&ைடயா�+,. அவ� அத?, விள+கமான பதிைல எதிபா��0 1னிவ�ைடய 
1க�ைத ேநா+கினா�. சிறி0 ேநர� 1னிவாிடமி�)0 பதி� வரவி�ைல. அவ� 
எத?ேகா சி)தி�0� தய#,வ0 ேபா2�)த0. 
 
"உைடயாேர! உ#க' ேக'வி+, ம:ப�9� பைழய பதிைல�தா� @ற 
ேவ%�யி�+கிற0. சில ெச;திகைள இதய�0+,'ேளேய இர%டா� 1ைறயாக 
நிைன�0� பா��பத?,� பயமாக இ�+கிற0. ஒ� மனித� உலக�ைத 
1!ைமயாக� �ாி)0ெகா'Gவ0 ஞான�. ஒ� மனிதைன உலக� 1!ைமயாக� 
�ாி)0ெகா'வ0 அதி�Zட�. இள#,மர� ஒ� கால�தி� இJவிர%& 
பா+கிய#கைள9ேம ெபற� ேபாகிறா� எ�றா8� இ�ைற+, அவ� ெவ:� 
இைளஞ�. ச+கரவாள+ ேகா-ட�0� தவ<சாைலயி8'ள 1னிவ� ஒ�வரா� 
வள��0 விட�ப-ட 1ர-&�பி'ைள. இ0வைரயி� அவன0 உட�ைப� தவிர 
உ'ள�ைத அதிகமாக வள�+க 1யலாத நா� இ�ேபா0தா� சிறி0 கலமாக அவ� 
உ'ள1� வள�வத?, உாியைவகைள+ க?பி�0+ ெகா%& வ�கிேற�. 
இவ?ைற�தா� அவைன� ப?றி இ�ேபா0 நா� உ#களிட� @ற1�9�." 
 
"இவ?றி� �திதாக எ)த உ%ைமைய9� என+, நீ#க' @றவி�ைலேய,1னிவேர?" 
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"உ%ைம ேவ:, வா;ைம ேவ:, ெம;�ைம ேவ:, உைடயாேர! உ'ள�0� S;ைம 
உ%ைம. ெசா�2� S;ைம வா;ைம. உட� ஈ&ப-& நிக!� ெசய2� S;ைம 
ெம;�ைம. இ)த ��றா8� இள#,மர*+, ஒ�ேபா0� நா� தீ#, 
நிைன�ததி�ைல. 
 
'வா;ைம என�ப&வ0 யா0எனி� யாெதா�:� 
தீைம யிலாத ெசால�,' 
 
எ�:தா� ந� 1�ேனா�க' வா;ைம+, வைரயைற வ,�தி�+கிறா�க'. 
பிற�+,� தீைம த�� உ%ைமைய+ @:வ0� ெபா;. பிற�+, ந�ைம த�� 
ெபா;ைய+ @:வ0� வா;ைம! இள#,மரைன� ப?றிய சில உ%ைமகைள நா� 
@றாம� மைற�0 வ�கிேறென�பத?,+ காரண� அ)த உ%ைமக' 
ெவளியா,�ேபா0 அவ?றா� இள#,மர*+, ஏ?ப&� ந�ைமகைள+ கா-�8� 
தீைமக' அதிகெம�ப0 தா�." 
 
"நா� ஏேதா அ)த� பி'ைளைய� ப?றி அவ*+, 1�னாேலேய ஏளனமாக� 
ேப7கிேறேன எ�பதனா� எ�ைன அவ*+, ஆகாதவ� எ�: நிைன�0 நீ#க' 
பய�பட ேவ%டா� 1னிவேர! அ)தர#கமாக என+, அவ�ேம� நிைற)த 
அLதாப� உ%&. இ�லாவி-டா� எ� மகG+, அவைன மணமகனா+கி+ 
ெகா'G� ஆவைல உ#களிட� @றியி��ேபனா, அ�கேள? இள#,மர� ேசாழ� 
பைட+,!வி? ேச�)0 ெப�6ரனாக� �க�மாைல Cடேவ%&ெம�ெற�லா� 
என+, ஆைச உ%&. அ)த� பி'ைளயி� ேதா?ற1� உட2� வ2ைம9� 
எ�தைனேயா ெபாிய காாிய#கைள< சாதி+,� த,தி வா;)தைவ எ�பைத நா� 
உண�)தி�+கிேற� 1னிவேர!" 
 
"அ�ப� நீ#க' உண�)தி��ப0 உ%ைமயானா� அவைன� ப?றி அறி)0 
ெகா'G� ஆவைல< சிறி0 கால�0+, அட+கி ைவ�0+ ெகா'வ0தா� ந�ல0." 
 
"உ#கைள�ேபா� நிைறய� ப&�த ஞானிகளாயி��பவ�கG+,� ேப7வதி� ஒ� 
வசதி இ�+கிற0. எைத9� பிற�+,� �ாியாம8�, பிறராக� �ாி)0ெகா'ள 
1�யாம8� அழகாக� ேபசிவிட 1�கிற0." 6ரேசாழிய வளநா&ைடயா� த�ைம+ 
,�தி+ கா-&வ0 ேபா� ேபசிய இ)த� ேப<ைச+ ேக-ட பி��� 1னிவ� 
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அைமதியாகேவ சிாி�0+ ெகா%��)தா�. எ�தைகய ேப<7+கைள9� ஏ?:� 
தா#கி� பழகிய அவ�+, இ0 ெபாிதாக உ:�தவி�ைல. 
சாதாரணமானவ?:+ெக�லா� உண�<சி வச�ப-&� பழ+கமி�ைல அவ�+,. 
 
6ரேசாழிய வளநா&ைடயா�+,� அ�-ெச�வ 1னிவ�+,� இ�: ேந?:� 
பழ+கமி�ைல. ஆனா8� அ�: அ)த+ காைல ேநர�0� தனிைமயி� 
ஒ�வ�+ெகா�வ� ஆழ� பா�+க 1ய�ற0 இ�ப� 1�)த0. இ)த< சமய�தி� 6-& 
வாயி2� ,திைரக' வ)0 நி?,� ஒ2 ேக-கேவ இ�வ�ைடய ேப<7� நி?க 
ேந�)த0. 6ரேசாழிய வளநா&ைடயா� வாயி?�ற� வ)தி��ப0 யாெர�: 
பா��பத?காக விைரவா; எதி�ெகா%& ெச�றா�. 
 
கத+க%ண*� 1த� நாளிர= அவ*டேன ச�பாபதி வன�தி� 7?றிய ம?ேறா� 
ஊ�+காவல*� ேவ: சில இைளஞ�கG� இ�ல�0+,' பரபர�ேபா& 
Lைழ)தா�க'. 
 
"இரா+ காவைல 1��0+ெகா%& ெபா!ேதா& 6-&+,� தி��ப@டாதா 
,ழ)தா;? இ�ப�< சிறி0 ேநர உற+க�@ட இ�லாம� ெபா!0 வி�கிறவைர க% 
விழி�0 ஊ�7?:கிறாேய; உட� நல� எ�ன ஆவ0?" எ�: �த�வைன அ�ேபா& 
க�)0ெகா%& ேப<ைச� ெதாட#கிய 6ரேசாழிய வளநா&ைடயாைர ேமேல ேபச 
விடாம� இைடமறி�0, 
 
"அெத�லா� இ�+க-&� அ�பா, இ�ேபா0 இள#,மர� இ#கி�+கிறானா, 
இ�ைலயா? 1த2� அைத< ெசா�8#க'" என� பரபர�ேபா& விசாாி�தா� 
அவ�ைடய அ�ைம� �த�வ� கத+க%ண�. அவ*ட� வ)0 நி�றவ�கG� 
அவ� ேக-ட அ)த+ ேக'வி+,� த�மிடமி�)0 பதிைல எதி�பா��0� பரபர��+ 
கா-&வைத அவ�கGைடய 1க< சாய22�)0 வளநா&ைடயா� �ாி)0ெகா'ள 
1�)த0. 
 
"உ�*ைடய த#ைக 1�ைல அ)த� பி'ைளயா%டாைன� 0ைண+, 
அைழ�0+ெகா%& 4தச0+க�0+,� பைடய� இட� ேபாயி�+கிறா'. நீ தி��பி 
வ)தா� உ�ைன இ#ேகேய இ�+க< ெசா�னா� இள#,மர�. அவ*+, 
உ�னிட� ஏேதா 1+கியமான ெச;திக' ேபசேவ%&மாேம?" 
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இ)த ம:ெமாழிைய அவ� @றிவி-& எதிேர பா��தேபா0 கத+க%ண� உ-பட,  
நி�: ெகா%��)தவ�களி� ஒ�வ�@ட அ#ேக இ�ைல. ேவகமாக ஓ��ேபா;+ 
,திைரகளி� தாவி ஏறி+ெகா%��)தா�க'. அ&�த கண� வாயி2� நி�ற 
,திைரக' �ற6தியி� �!தி� படல�ைத+ கிள�பி+ ெகா%& பற)த�. 
 
"அ�ப� எ�ன அவசர� ,�1!கி� ேபாகிறேதா?" எ�: தம+,' 1I1I�தப� 
வாயி2� இற#கி+ ,திைரக' விைர)0 ெச�8� திைசயி� ெவறி�0 ேநா+கினா� 
அவ�. 
----------- 

�த� ப�வ��த� ப�வ��த� ப�வ��த� ப�வ�            1.1.1.1.8. 8. 8. 8. 0ரம&சாியி� ெச��(0ரம&சாியி� ெச��(0ரம&சாியி� ெச��(0ரம&சாியி� ெச��(    
 
க%��� திற+,� ேநர�தி� அ)த நிக�<சி நட)0 வி-ட0. ஓவிய� மணிமா�ப� 
பய)0ேபா; ஒ0#கி நி�றா�. 1�ைல தி&+கி-& அலறினா'. நாைல)0 1ர-& 
யவன�கG� 4தாகாரமான ம�ல� ஒ�வ*� இள#,மரைன< C�)0 ெகா%& 
அவைன� தா+,வத?,� ெதாட#கியி�)தா�க'. 
 
"ேந?: மாைல கட?கைரயி� ெவ?றி ெகா%ட சாம��திய� இ�ேபா0 எ#ேக 
ேபாயி?: த�E?" எ�: @றி எ'ளி நைகயா�+ ெகா%ேட இள#,மர� ேம� 
பா;)தா� அ)த ம�ல�. இள#,மர� க�ன�தி� அைற)த0ேபா� பதி� 
@றினா�, அ)த யவன� த�ய*+,. 
 
"சாம��தியெம�லா� ேவ%�ய ம-&� ப�திரமாக இ�+கிற0, அ�பேன! எ�னிட� 
இ�+கிற சாம��திய�ைத ைவ�0+ெகா%& உன+, பதி� ெசா�லலா�; 
உ�*ைடய அ�ப� பா-ட*+,� பதி� ெசா�லலா�. ச)ேதகமி�)தா�, தனி� 
தனியாக எ�ேனா& ம�8+, வ)0 பா�#கடா. இேதா எதிேர ேகாவி� 
ெகா%&�+,� ச0+க�4த�தி� ேம� ஆைணயி-&< ெசா�8கிேற�. உ#க' 
ஒJெவா�வ�+,� எ�தைன கைடவா;� ப?க' எ�: எ%ணி உதி��0+ 
கா-&ேவ�. ஆனா� ஐ)தா: ேபராக< ேச�)0 க-சி க-�+ெகா%& வ)0 இ�ப� 
10,+,� பி�னா� நி�: ெகா%& ைகைய� த-� வி&கிற ெசயைல� தமிழ�க' 
6ரெம�: ஒ��+ெகா'ள மா-டா�க'. ேகாைழ�தன� எ�பைதவிட+ ேகவலமான 
வா��ைத ேவெறா�: இ�)தா� அைத�தா� உ#க' ெசய8+, உாியதாக< 
ெசா�ல ேவ%&�." 
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"ெசா�! ெசா�! நீ எைத ேவ%&மானா8� ெசா�2+ ெகா%��. உ� ைக,  
கா�கைள 1றி�0� ேபாடாம� இ#கி�)0 நா#க' கிள�ப� ேபாவதி�ைல." 
 
இ�ப� அவ�க' அைற@வ=� பதி8+, இள#,மர� அைற@வ=� இ��ற1� 
ேப<7 த��0+ ைககல�� ெந�+கமாகி+ ெகா%��)தேபா0 அவ�கைள< 7?றி+ 
@-ட1� @ட� ெதாட#கிவி-ட0. இடேமா கலகல�� மி,)த நாள#கா�� ப,தி. 
காலேமா இ)திர விழா+ கால�. @-ட� @&வத?, எ�ன ,ைற? இ)நிைலயி� 
ைகயி� பைடய2-& வ)த ெபா�'களட#கிய பா�திர�0டேன இ�)த 1�ைல 
ம�-சிேயா& எ�ன ெச;வெதன அறியா0 திைக�0� ேபா; நி�றா'. தா+,வத?, 
வ)தவ�க' ெகாதி��ட*� அட+க 1�யாத ஆ�திர�0ட*� வ)தி��பதாக� 
ெதாி)த0. அவ�கGைடய 1ர-&� ேப<7+,< சிறி0� தணி)0 ெகா&+காம� 
இள#,மர*� எ&�ெதறி)0 ேப7வைத+ க%டேபா0 1�ைல+, இ�*� பயமாக 
இ�)த0. 
 
'�ற�ப&�ேபா0 த)ைதயா� எ<சாி+ைக ெச;த0 எJவள= ெபா��தமாக 
1�)0வி-ட0. இவைர+ @-�+ெகா%& வ)தா� இ�ப� ஏதாவ0 ேந�ெம�: 
நிைன�0�தாேன த)ைத அ�ப�+@றினா�' எ�: நிைன�0� பா��த0 அவ' 
ேபைத மன�. 
 
வைர)0 ெகா%��)த ஓவிய� திைர<சீைலைய ெம�ல 7�-�+ ெகா%& 
பய)தா#ெகா'ளியாக ஒ0#கியி�)த ஓவிய� மணிமா�ப� 'ைக+ெக-�ய0 
வா;+, எ-டாம? ேபா,ேமா' எ�ப0 ேபால ந�பி+ைக இழ)0 நி�றா�. 
 
'இ)த 1ர-& மனிதாி� பி�வாத�ைத இள+கி ஒ� விதமாக� பட� எ!தி+ெகா'ள< 
ச�மத� ெப?ேற�. F: ெபா? கழ/7கைள அ)த� ெப%ணிட� ெப?: விடலா� 
எ�: ஆைசேயா& ஓவிய�ைத வைர)0 நிைறேவ?ற� ேபாகிற சமய� பா��0 
இ�ப� வ�� வ)0 ேச�)தேத' எ�: நிைன�0� தள�)0 ெகா%��)தா� 
மணிமா�ப�. தன+, எ-� ,மர� 6-& ந#ைகயிடமி�)0 கிைட+கவி�+,� 
ெபாிய பாிைச அJவள= எளிதாக இழ)0விட வி��பவி�ைல அ)த ஏைழ ஓவிய�. 
'இ)த மாெப�� ேகாநகர�தி� என+, எதிாிகG� ேவ%டாதவ�கG� நிைறய� ேப� 
இ�+கிறாரக'' எ�: த�னா� ஓவியமா+க�ப-&+ ெகா%��)தவ� அத?,< 
சிறி0 ேநர�0+, 1� த�னிட� @றியி�)த வா��ைதகைள மீ%&� நிைன�0� 
பா��தா� மணிமா�ப�. அவைர+ கா�பா?ற=�, தன+,� பாி7 சிைட+,� 
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ச)த��ப� ந!வி� ேபாகாம� கா�பா?றி+ ெகா'ள=� ஏ?ற வழிெயா�: அ)த+ 
,ழ�பமான C�நிைலயி� மணிமா�ப*+,� ேதா�றிய0. பய)0 நி?,� இ)த� 
ெப%ேணா&தா� அவ� நாள#கா�+, வ)தா�. வழிபா& 1�)த0� இ)த� ெப% 
அவ�+,� என+,� எ'G�%ைட ெகா%& வ)0 ெகா&�தேபா0தா� இ)த 
வ�ேப ஆர�பமாயி?:. ஆயி*� இ�ேபா0 இ)த< C�நிைலயிேல எ�ைன� 
ேபாலேவ இவG� அவ�+, ஓ� உதவி9� ெச;ய இயலாம� பய)தா?ேபா� 
நி?கிறா'. ஆனா� அவ�ைடய ஓவிய�ைத வைர)0ெகா%& வ)0 த)தா� F: 
கழ/7 ெபா� த�கிேற� எ�: ெசா�னாேல, அ)த� ேபரழகியா� இ�ேபா0 
அவைர+ கா�பா?ற 1�9�. ப�ல+,< 7ம+கிறவ�கG� பைடய? ெபா�'கைள< 
7ம+கிறவ�கGமாக அவேளா& நிைறய ஏவலா-க' வ)தி�+கிறா�க'. அவளிட� 
ெசா�2 அ)த ஏவலா-களி� ப�0� ப�னிர%& ேபைர அைழ�0 வ)தா� இ#ேக 
ந� மனிதைர எதி�+,� 1ர-& யவன�கைள ஒட ஓட விர-டாலாேம?" எ�: 
மன�தி� ஓ� உபாய� ேதா�றிய0 அ)த ஓவிய*+,. 
 
உடேன அ)த உபாய�ைத< ெசயலா+,� ேநா+,ட� @-ட�ைத ெம�ல 
வில+கி+ெகா%& எ-� ,மர� 6-&� ேபரழகிைய� ேத� விைர)தா� அவ�. 
அ�ப� விைர)0 �ற�ப&1� இள#,மர*ட� நாள#கா�+, வ)தி�)த அ)த� 
ெப%ைண9� உடனைழ�0< ெச�லலா� எ�: எ%ணி அவ' நி�ற இட�ைத� 
பா��தா� மணிமா�ப�. அவைள+ @-ட�தி� 1��ற� காணவி�ைல. 
கண�0+,+ கண� ெந�#கி+ ெகா%& ெப�கிய @-ட� அவைள� பி�*+,� 
த'ளிவி-டேதா எ�னேவா? தாேன எ-� ,மர� 6-&� ேபரழகிைய+ 
காண��ற�பட ேவ%�ய0 தா� எ�ற 1�=ட� �ற�ப-டா� ஓவிய�. அவ' த� 
ேவ%&ேகாG+, இண#கி� த� ஆ-கைள உதவி+, அ*��வா' எ�ேற 
உ:தியாக ந�பினா� அவ�. அவ*ைடய ந�பி+ைக 6% ேபாகவி�ைல. அவ� 
ஓவிய� ெகா%& வ)0 தர�ேபாவைத எதி�பா��0� த� ஏவல�க' �ைடCழ� 
ப�ல+கி� கா�தி�)தா' அவ'. ஓவிய� பத?ற�0டேன அவசரமாக வ)0 @றிய 
ெச;திைய+ ேக-ட ேபா0 அவள0 அழகிய 1க� ேகாப�தா� ேம8� சிவ)த0. 
உடேன ஏவலா-கைள அ)த இட�0+, விைர)0 ேபா; அவ�+, 
உதவ<ெசா�னேதா& அ�லாம� த�*ைடய ப�ல+ைக9� அ)த இட�0+,+ 
ெகா%& ேபா,�ப� க-டைளயி-டா' அவ'. த� நிைன= ப2�த0 எ�ற 
ெப�மித�0ட� உதவி+, வ)த ஏவலா-கைள அைழ�0+ெகா%& ேவகமாக 
1�ேனறினா� மணிமா�ப�. இத?கிைடயி� அ)த ஓவிய*+, இ�ெனா� 
ச)ேதக� ஏ?ப-ட0, 'அ)த மனித� பி�வாத+கார� ஆயி?ேற; 'பிற�ைடய உதவி 
என+,� ேதைவயி�ைல' எ�: 1ர%& பி��0 ம:�பாேரா’ என மணிமா�ப� 
ச)ேதக1?றா�. 
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ஆனா� சிறி0 ெபா:�0� பா��தேபா0 தா� நிைன�திராத ேபரா<சாிய#க' 
எ�லா� அ#ேக நிக�வைத மணிமா�ப� க%டா�. ெச�வ�0+,� ெச�வா+,+,� 
எJவள= மதி�� உ%& எ�ப0 அ�: அ#ேக அவ*+,� ெதாி)த0. அ)த 
எழிலரசியி� ப�ல+, வ)0 நி�றைத� பா��த0ேம தா+,வத?, வ)தி�)த 
யனவ�களி� �வ� @-ட�ைத வில+கி+ ெகா%& ஓ�வி-டா�க'. அவ' 
ப�ல+கி2�)0 கீேழ இற#கி வ�வைத+ க%I?ற0ேம இள#,மரைன< C�)0 
தா+கி+ ெகா%��)த ம?ற நா�, யவன�கG� தா+,வைத நி:�திவி-& அவைள 
ேநா+கி பயப+திேயா& ஓ� வ)தா�க'. வண#கிவி-& அவG+, 1� ைகக-� 
வா; ெபா�தி நி�றா�க'. 
 
"அடடா இ)த� த�ய�க'தானா?" எ�: ஓவிய� மணிமா�பைன ேநா+கி+ 
ேக-&வி-& அல-சியமாக< சிாி�தா' அ)த� ேபரழகி. ஒ� ைகைய இ&�பி� 
ஊ�றி+ ெகா%& வன�பாக அவ' வ)0 நி�ற நிைல9� த�ைன� தா+கிய 
1ரட�க' அவைள� பணி)0 நி?ப0� க%டேபா0 இள#,மர*+, 1த2� 
திைக��� பி�� எாி<ச8� உ%டாயி?:. 'ஒ�ேவைள அவேள அவ�கைள ஏவி� 
த�ைன� தா+க< ெசா�2யி�+கலாேமா' எ�: ஒ�கண� விபாீதமானெதா� 
ச)ேதக� இள#,மர*+, ஏ?ப-ட0. நிக�)தவ?ைற+ @-� நிதானமாக சி)தி�0� 
பா��த ேபா0 'அவ' அ�ப�< ெச;தி�+க 1�யா0. 1த�நா' மாைல 
கட?கைரயி� நட)த ம?ேபாாி� த�னிட� ேதா?: அவமானமைட)த யவன 
ம�ல)தா� த�ைன இ�ப�� தா+க ஏ?பா& ெச;தி�+க ேவ%&�' எ�: 
ேதா�றிய0 அவ*+,. 
 
இள#,மர*+,+ ேக-கெவ%&ெம�ேற ேப7கிறவ' ேபா� இைர)த ,ர2� 
மணிமா�பைன� பா��0+ @றலானா' அவ': "ஓவியேர! நா� இ#ேக வ)0 
நி�ற0ேம இ)த ஆ<சாிய#க' நிக�வைத� பா��0 என+, ஏேத*� ம)திரச+தி 
உ%ேடா எ�: விய�பைடயாதீ�க'. காவிாி�4�ப-�ன�0� 0ைற1க�தி2�)0 
யவன� 1த2ய ேம?,� திைச நா&கG+,< ெச�8� ெபாிய ெபாிய க�ப�க' 
எ�லா� எ� த)ைதயா�+,< ெசா)தமானைவ. ப-�ன� பா+க�தி� எ#க' 
மாளிைக+, 1��ற� நட)0ேபா,� ேபா0@ட இ)த யவன�களி� பல� 
ெச��பணி)த கா�கேளா& ெச�வத?,+ @7வா�க'. எ#க' ,&�ப� எ�றா� 
இவ�கG+, மதி��+,ாிய ெத;வ நிைலய� ேபா� பணி=� அ��� உ%டா,�. 
நா� 7-& விரைல அைச�தா� அத�ப� ஆ&வா�க' இ)த த�ய�க'. நீ#க' 
அவ�ைடய ஓவிய�ைத எ#க' மாளிைகயி� வ)0 வைரயலா�. அவைர� தா+க 
வ)த இேத ஆ-கைள உ#கைள9� அவைர9� ப�ல+கி� ைவ�0 எ#க' 
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மாளிைகவைர ேதா' வ2+க 7ம)0வர< ெச;கிேற�, பா�+கிறீ�களா?" எ�: 
ஓவியனிட� க�வமாக+ @றிவி-& அ)த யவன�கைள இ�*� அ�கி� அைழ�0 
ஏேதா க-டைளயி-டா' அவ'.  
 
உடேன அவ�க' ஓ��ேபா; எ#கி�)ேதா இ�ெனா� ப�ல+ைக+ ெகா%& வ)0 
ைவ�தா�க'. "நீ#கG� உ#க' ந%ப�� ஏறி+ ெகா'ளலா�" எ�: 
சிாி�0+ெகா%ேட ப�ல+ைக< 7-�+ கா-�னா' அவ'. 1த�நா' மாைல 
கட?கைரயி� மணிமாைல பாிசளி+க வ)ததி2�)0 ெதாட�)0 த� வா�வி� 
,:+கி&� அ)த அழகிைய< ச?ேற ெவ:�ேபா& பா��தா� இள#,மர�. அவ' 
வ)0 நி�ற0� 7?றியி�)தவ�க' பரபர�பைட)0 ேபசி+ ெகா%டதி2�)0 
அவGைடய ெபய� '7ரம/சாி' எ�பைத அவ� ெதாி)0 ெகா%��)தா�. 
அJவள= ெபாிய@-ட�தி� த�*ைடய ஆ?றலா� தா� எதிாிகைள ெவ�ல 
1�யாத ேபா0 அவேள வ)0 அபயமளி�0+ கா�த0ேபா� ம?றவ�க' நிைன+க 
இட� ெகா&�த0 அவ*+, வ��தமாக இ�)த0. தா� ெப�ைமய��0+ ெகா%ட 
மாெப�� த�மான� அ)த நாள#கா� நா?ச)தியி� அவளா� Cைறயாட�ப-டைத 
அவ� ெபா:�0+ ெகா'ள 1�யாம� தவி�தா�. 
 
ஆ�திர� தீர அ)த� ெப%ைண அல-சியமாக� ேபசி வி-&� ப+க�தி2�+,� 
ஓவிய� ைகயி8'ள அைர,ைற ஓவிய�ைத9� கிழி�ெதறி)0 விடேவ%&� ேபா� 
இள#,மர*+,< சின� �%ட0. ஆனா� அ)த ஏைழ ஓவிய*+, F: ெபா? 
கழ/7க' கிைட+க< ெச;வதாக� தா� வா+களி�தி�)தைத நிைன�0� த� 
சின�ைத அவ� அட+கி+ெகா'ளேவ%�யதாயி?:. எனேவ ெபா:ைமயாக 
ஓவியேனா& ப�ல+கி� ஏறி உ-கா�)தா� அவ�. அவGைடய ப�ல+ைக� 
ெதாட�)0 அவ� ப�ல+,� ப-�ன� பா+க�0+,' இ�+,� எ-�� ப-ட� 
ெப?ற ெப�நிதி< ெச�வாி� மாளிைக+, விைர)த0. 
 
ஆனா� அ�ப�� ப�ல+கி� ஏறி� �ற�ப&1� 1+கியமான ெசய� ஒ�ைற அவ� 
நிைன=@ரேவ இ�ைல. திTெர�: அ#, நட)த ,ழ�ப#களா� தா� 1�ைலைய 
உடனைழ�0 வ)தைதேய இள#,மர� மற)0 ேபாயி�)தா�. 
------------ 

�த� ப��த� ப��த� ப��த� ப�வ�வ�வ�வ�. 1.. 1.. 1.. 1.9. 9. 9. 9. �1வ� மைற�த �க��1வ� மைற�த �க��1வ� மைற�த �க��1வ� மைற�த �க�    
 
நாள#கா� 4த ச0+க�தி� இள#,மர*+,� அவைன� தா+க வ)தவ�கG+,� 
ேபா� நட)தேபா0 ெப�கிவ)த @-ட�தினா� ெந�+,%& பி�*+,� 
த'ள�ப-��)த 1�ைல, @-ட� கைல)த0� அ�கி� வ)0 பா��தா'. 
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இள#,மர*+, எ�ன ேந�)தி�+,ேமா எ�: பதறி� 0��0+ ெகா%��நத0 
அவ' மன�. ஓவிய� ஓ��ேபா; இள#,மர*+, உத=� ேநா+க�0ட� யாேரா 
ஆ-கைள அைழ�0 வ)த0� ப�ல+,க' @-ட�ைத வில+கி+ெகா%& 
உ-�,)த0� அவG+,� ெதாியா0. அதனா� அத� பி� எ�ன நிக�)தெத�பைத 
அவ' ெதாி)0ெகா'ள 1�யாம� @-ட�தின� அவைள� பி��ற� த'ளி 
வில+கியி�)தன�. 
 
@-ட� ஒ�வா: கைலய� ெதாட#கியேபா0 தா� 1�*+,� ேபா; 
அவ�கG+,' தா+,த� நட)த ப,தியி� இள#,மரைன+ காணலாெம�றதவி�� 
அவG+, உ%டயி?:. ஆனா� உாிய இட�0+, ேவகமாக< ெச�: பா��தேபா0 
த� தவி��+,� ஆவ8+,� பய� இ�ைல எ�: அவ' ெதாி)0 ெகா%டா'. 
 
அ#ேக இள#,மரைன+ காணவி�ைல. அவைன� பட� வைர)0 ெகா%��)த 
ஓவியைன9� காணவி�ைல. 'அத?,' எ#ேக ேபாயி��பா�க' இவ�க'?' எ�ற 
திைக��ட� அவ' நி�றேபா0 அ)த இட�தி2�)0 ப�ல+,க' இர%& 
�ற�ப&வைத+ க%டா'. ப�ல+,கைள< 7?றி ெவ%சாமர#க', ப-&+,ைடக', 
ஆலவ-ட#க', மயி?க% E2 பதி�த ேதாரண� இவ?ைற� தா#கிய ஏவலா-க' 
பணிவாக நி�: ெகா%��)தன�. 1த? ப�ல+ைக� பி�ெதாட�கிறா?ேபா� 
ெச�ற இர%டாவ0 ப�ல+ைக+ க%ட0� 1�ைல+, விய�� ஏ?ப-ட0. அ)த� 
ப�ல+ைக< 7ம)0 ெகா%��)தவ�க'தா� ச?:1� இள#,மரேனா& 
ச%ைட+, வ)த யவன�க' எ�பைத மிக எளிதாக அைடயாள� க%&ெகா%டா' 
அவ'. அைத� பா��த0� 1த2� அவ' மன� 6ணாக பய#கர#கைள நிைன�த0. 
'இள#,மரைன அ��0� தா+கி இ)த� ப�ல+கி� S+கி� ேபா-&+ ெகா%& 
இவ�க' ேபாகிறா�கேளா' எ�: நிைன�0 மன� ெகாதி�தா' அவ'. ஆனா� 
அ�ப� இ�ைல எ�ப0 ப+க�தி2�)தவ�க' ேபசி+ெகா%டதி2�)0 அவG+,� 
ெதாி)த0. அ&�த சில விநா�களி� ப�ல+ைக< C�)தி�)தவ�க' சிறி0 
விலகியதா� இள#,மரேன அத?,' உ-கா�)தி��பைத அவ' பா��0வி-டா'. 
ஆனா� இள#,மர*ைடய பா�ைவ அவ' நி�: ெகா%��)த ப+கமாக� 
தி��பேவ இ�ைல. அJவளவி� ப�ல+,க' விைர)0 ெச�ல� ெதாட#கியதா� 
1�ைலயி� பா�ைவயி2�)0 இள#,மர� மைற)தா�. அவGைடய 
இத�களி2�)0 1:வ� மைற)த0. 1க�தி2�)0 மல�<சி மைற)த0. 
ெந/சி2�)0 உ?சாக� மைற)த0. எத?காகேவா இள#,மர� ேம� ெபாிதாக+ 
ேகாவி�0+ெகா'ள ேவ%&� ேபா2�+கிற0 அவG+,. அேத சமய�தி� அ�ப�+ 
ேகாபி�0+ெகா'வ0 எத?காக எ�:� அவளாேலேய மன�தி� காரணகாாிய�ைத 
இைண�0� பா�+க 1�யவி�ைல. 
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ப�ல+,க' ெவ,Sர� 1�*+,� ேபா;வி-ட�. ப�ல+,< 7ம�பவ�க' 7ைம 
உ:�0வ0 ெதாியாம2��பத?காக� பா�+ெகா%& ெச�ற ஒ�வைக� பாட� ஒ2 
ெம�ல ெம�ல+ ,ர� ைந)0 அவ' ெசவியி� ேக-&+ ெகா%��)த0. 
 
அ�ெபா!ேத நாள#கா�யி� இ)திரவிழா ஆரவார#கG� அழ,� திTெர�: 
இ�)தா? ேபா2�)0 ,ைறப-&� ேபான0 ேபா2�)த0 1�ைல+,. 
'இள#,மரனி� ஓவிய�ைத வைர)0 ெகா'வத?காக எ-� ,மர� 6-&� ேபரழகி 
7ரம/சாி இள#,மரைன9� ஓவியைன9� 1ரட�களிடமி�)0 கா�பா?றி� 
ப�ல+கி� த� 6-&+, அைழ�0+ ெகா%& ேபாகிறாளா�’ எ�: ப+க�தி� 
@-டமாக நி�: ெகா%��)தவ�க' த�னிட� @றிய ெச;திைய< ெசவிக' 
வழிேய வா#கி ெந/சி� ஏ?:+ெகா%& தா#,வத?, ேவதைனயாயி�)த0 
அவG+,. 
 
6-�2�)0 �ற�ப&�ேபா0 'இ)த� பி'ைளயா%டாைன� 0ைண+,+ 
@�பி&கிறாேய 1�ைல! இவ� ஊ� 7?:� 1ரடனாயி?ேற! இ�லாத 
வ��கைளெய�லா� இ!�0+ ெகா%& வ�வாேன!' எ�பைத� த)ைதயா� 
எJவள= ,றி�பாக< ெசா�னா�. நா� அ�ேபாேத த)ைதயா� ெசா�2ய ,றி�ைப� 
�ாி)0 ெகா'ளாம� ேபாேனேன! இ)த நாள#கா� நா?ச)தியி� தி�விழா+ 
@-ட�தி� நா� ஒ��தி @ட வ)தி��ப0 நிைனவி�லாம� எ�னிட� ஒ� வா��ைத 
ெசா�2+ ெகா%டாவ0 ேபாகேவ%&ேம எ�:� எ%ணாம� யாேரா ஒ��தி 
@�பி-டாெள�: ப�ல+கி� ஏறி+ெகா%& ேபாயி�+கிறாேர! எJவள= இ:கி� 
ேபாயி�+க ேவ%&� இவ� மன�?' எ�: நிைன)0 வ�)தினா' 1�ைல. 
இள#,மர� எ�*� எழி� ெவ'ள� தன+ேக ெசா)த�ேபா� த�ேனா& பா;)0 
வ)த ஒேர காரண�தா� நாள#கா�+, வ�கிறேபா0 க�வ�ப-&+ ெகா%��)தா' 
1�ைல. இ�ேபா0 அ)த க�வ�ைத அவ' ப&வத?கி�ைல. பட=� 1�யா0. 
அவG+,+ கிைட�த அ)த க�வ�தி� ெப�ைமயைட9� உாிைம+,� ேபா-�யிட� 
ெப�நிதி< ெச�வ� 6-&� ெப%ெணா��தி9� வ)0 வி-டா' ேபா8�! 
இள#,மரனி� 1க1�, க%கG�, ேதா?ற1� அ�தைகய சிற�� வா;)தைவ. 
அவ� எவ� ப+க�தி� நி�: ெகா%��)தா8�, எவேரா& ேபசி+ 
ெகா%��)தா8�, எவேரா& நட)0 ெகா%��)தா8� அ�ப� நி?க� 
ெப?றவ�கG+,�, ேபச�ெப?றவ�+,�, நட+க� ெப?றவ�+,� தா� 
உடனி�+கிேறா� எ�பைதேய ஒ� ெப�ைமயாக நிைன�0 மகி!� க�வ�ைத 
அளி+,� ேபெரழி� ேதா?ற� இள#,மர*+, இ�)த0. அதனாேலேய 
காவிாி�4�ப-�ன�தி� அவ*+, நிைறய ந%ப�க' இ�)தா�க'. அதனாேலேய 
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ந%ப�கைள+ கா-�8� நிைறய விேராதிகG� இ�)தா�க'. ஒ� மனித*ைடய 
இைணய?ற அழ, இ)த இர%ைட9ேம விைளவி�0+ ெகா%��)த0. இைத� 
தவிர� தாேன ெதாி)0ெகா'ள 1�யாத பல காரண#களா8� த�ைன அழி�0விட� 
0�+,� எதிாிகG� இ�+கிறா�க' எ�பைத 1�னா' இர= ச�பாபதி வன�தி� 
நட)தவ?றா� அவ� ெதாி)0 ெகா'ள 1�)தி�)த0. த�*ைடய வா�+ைக சில 
சமய#களி� தன+ேக ெப���திராக இ��பைத9� அவ� உண�)தி�)தா�. 
 
காைல�ேபா0 தள�)0 பக� வள�)0ெகா%��)த0. தன+,� �திய0� அட��தி 
நிைற)த0மான கா-&� ப,தி+, வழி த�பி வ)0வி-ட மா�,-�ைய�ேபா� 
நாள#கா�+ @-ட�தி� நி�: ெகா%��)தா' 1�ைல. 0ைண+,� த�ேனா& 
வ)தவ� இ�ெனா��திேயா& 0ைணயாக� ேபா; வி-டா� எ�பைத நிைன+,� 
ேபா0 அவG+, ஏ+க1� ஆ?றாைம9� இைண)0 உ%டாயின. �ற6திைய9� 
அதேனா& சா�)த �றநகர� ப,திகைள9� தவிர� ப-�ன�பா+க�, நாள#கா� 
ேபா�ற கலக��மி+க அ)நக�� ப,திகG+, அவ' 0ணயி�றி� தனியாக 
வ�வத?, ேந�)ததி�ைல. த)ைதேயா தைமயேனா 0ைணயாக வ��ேபா0தா� 
4��காாி� ஆரவார மயமான அகநக��ப,திகG+,' அவ' வ)0 
ேபாயி�+கிறா'. சாதாரண நா-களிேலேய @-ட�0+,+ ,ைறவி�+கா0. தனியாக 
வ)தா� வழி மய#,வத?,�, வழி தவ:வத?,�, ேவ: ெதா�ைலகG+,� ஆளாக 
ேநாி&ேமா எ�: அ/ச ேவ%�ய அகநகாி8� நாள#கா�யி8� ேகாலாகலமாக 
இ)திர விழா+ கால�தி� ேக-கவா ேவ%&�? 1�ைல ேசா�)த விழிகளா� நா�, 
ப+க1� தி��பி� பா��தா'.  
 
க%I+ெக-�யSர� கைடகG� ம+க' ெந�#கிய @-ட1�, பா-&�, @�0�, 
யாைனக', ,திைரக', ேத�க', சிவிைகக' ேபா�ற ஊ�திகG�, அவ?றி� 
ேதா?ற� 1�கிற இட�தி� ஆர�பமா,� ெந&மர< ேசாைலகG� பர)0 விாி)0 
ேதா�றின. ெசவிகளி? கல+,� விதவிதமான ஒ2க'. ெசவிகைள+ கல+,� ேவ: 
ேவ: ேப<7+ ,ர�க'. க%ணி? கல+,� பலவித+ கா-சிக'. க%ைண+ கல+,� 
அளவிலட#காத கா-சி+ ,விய�க'. எைத9� தனியாக� பிாி�0+ காண1�யாத 
கா-சி ெவ'ள�! எைத9� தனியாக� பிாி�த உணர 1�யாத ஒ2ெவ'ள�! எைத9� 
தனியாக� பிாி�0 உணர 1�யாத பரபர�பான நிைல! 
 
தன+, எதி��ப+க�ேத அ�கி2�)த மர#களி� க-ட�ப-��)த யாைனகG+,+ 
க��� ஒ��0+ ெகா&+,� பாக�கைள� பா��தா' 1�ைல. 0தி+ைகைய நீ-�� 
பாக�களிடமி�)0 க���+ கழிகைள வா#கி வா;+,+ ெகா%&ேபா; அைர�0< 
சா: ப�,� அ)த� ெபாிய ெபாிய யாைனகைள ேவ�+ைக பா��ப0ேபா� 
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பா��தா' அவ'. அவG+, அ)த+ கா-சிைய� த� நிைலேயா& ஒ�பி-&� 
பா�+க� ேதா�றிய0. இள#,மரைன� 0ைண+, அைழ�0+ ெகா%& 
நாள#கா�+, வ�கிறேபா0 க��பி� இனிய சா?ைற� ப�,வ0 ேபால ெந/சி� 
ெம�2ய நினன=கைள< 7ைவ�0+ ெகா%&வ)தா' அவ'. இ�ேபாேதா 7ைவ�0 
1��த பி� எ/7� ச+ைகைய� ேபா� சாரம?ற நிைன=க' அவ' மன�தி� 
எ!கி�றன. யாைனவா;+ க���ேபால தன0 இனிய நிைன=கG+,+ 
காரணமானைத எ-� ,மர� 6-& ந#ைக ெகா'ைள ெகா%& ெச�வைத அவ' 
உண�)தா'. 
 
பா�ைவ+, இல+, ஏ0மி�றி� பரா+,� பா��ப0 ேபால நாள#கா�யி� 
ஒ��ற�தி� நி�: ேநா+கி+ ெகா%��)த 1�ைல+, 1�னா� ,திைரக' வ)0 
நி�றன. அவள%ண� கத+க%ண*� அவேனா& வ)த ம?றவ�கG� த�த� 
,திைரக' ேம2�)0 கீேழ இற#கினா�க'. 
 
"1�ைல! இெத�ன? இ�ப�� பரா+,� பா��0+ ெகா%& இ#ேக நி?கிறா;! 
உ�ேனா& 0ைண+, வ)த இள#,மர� எ#ேக ேபானா�? பைடய� வழிபா& 
எ�லா� 1�)தேதா இ�ைலேயா?" எ�: ஆவ8ட*� அவசரமாக=� விசாாி�0+ 
ெகா%ேட 1�ைல+, அ�ேக வ)0 நி�றா� கத+க%ண�. அவ*ட� 
,திைரகளி� வ)த ம?றவ�கG� அட+க ஒ&+கமாக� ப+க�தி� நி�றா�க'. 
 
அ)த ேநர�தி� த� அ%ணைன அ#ேக க%ட பி��� 1�ைலயி� 1க�தி� 
மல�<சி பிற+கவி�ைல. இத�களி� நைக பிற+கவி�ைல. நாவி2�)0 'வா�#க' 
அ%ணா' எ�ப0 ேபால� தைமயைன வரேவ?,� மகி�<சி த!விய வா��ைதகG� 
பிற+கவி�ைல. 
 
ம:ப�9� அவ' தைமய� அவைள+ ேக-கலானா�:  
 
"இள#,மர� எ#ேக 1�ைல? உ�ைன இ#ேக தனியாக வி-&வி-& ஊ� 7?ற� 
ேபா; வி-டானா?" 
 
"நா� அவைர என+,� 0ைணயாக+ @-�+ ெகா%& வ)தேத த�� அ%ணா! 
�ற�ப&� ேபா0 அவைர+ @-�+ ெகா%& ேபாக ேவ%டாெம�: அ�பா 
ெசா�னா�. நா� அைத9� மீறி அவைர+ @-�+ெகா%& வ)தத?, என+, 
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ந�றாக� பாட� க?பி�0வி-டா�. அவ� எ�னிட� ெசா�2+ ெகா'ளாமேல 
ேபா;வி-டா� அ%ணா!"  
 
"எ�ன நட)த0 1�ைல? நட)தவ?ைற< 7�+கமாக< ெசா�. நா#க' மிக 
அவசரமான 1+கிய காாிய�0+காக இள#,மரைன� ேத�+ெகா%& 
வ)தி�+கிேறா�. உடேன அவைன� பா�+க ேவ%&�. இ)த< சமய�தி� பா��0 
நீ9� அவ�ேம� உ�*ைடய ேகாபதாப#கைள+ கா-�+ ெகா%��)தா� எ�ன 
ெச;வ0?" 
 
இ�ப�� த�ைன ேநா+கி+ @றிய தைமய� க�+க%ணனி� 1க�ைத ந�றாக 
உ?:� பா��தா' 1�ைல. 
 
6ர+கைள 7ட� பர��� அ)த 1க�தி8�, க%களி8�, பா�ைவயி8�, ேப<சி8� 
'அவசர� அவசர�' எ�: தவி�0� பற+,� ஓ�ண�= 1)தி+ெகா%& நி�ற0. 
----------- 

�த� ப�வ��த� ப�வ��த� ப�வ��த� ப�வ�. 1.. 1.. 1.. 1.10. 10. 10. 10. ெப�மாளிைக நிக34சிக�ெப�மாளிைக நிக34சிக�ெப�மாளிைக நிக34சிக�ெப�மாளிைக நிக34சிக�    
 
இ�ப#கG�, வசதிகG�, ேகாநகர� ெப�வா�வி� 7கேபாக#கG� ஒ�:@� 
நிைற= ெப?ற ப-�ன�பா+க�0 6திகளி� வழிேய இள#,மர� அம�)தி�)த 
��ல+ைக< 7ம)0 ெச�றா�க'. கைரயக�ற ஆ:ேபா� வழியக�ற ெப� 
6திகளி� இ��ற1� உய�)த மாட#கேளா& @�ய மாளிைகக' ேதா�றின. 
ெபாதிய மைல+,� இமயமைல+,�, பைழைமயான 4��கா� நகர�0+,� 
அ&+க&+காக வள#க' ெப�,வ த�ல0 ஒ&+கேமா ந&+கேமா நிக�வதி�ைல 
எ�: சா�ேறா�க' �க�)0 பா�யி��பைத உ:தி�ப&�0வ0 ேபா� 
கா-சியளி�தன ப-�ன�பா+க� எ�*� அகநகர�0 அழ,க'. ேபாக#க' ெப�கி� 
�க� நிைலெப:� 4��காாி� வள#கெள�லா� ேச�)0 திக!� ெச�வ� ம2)த 
பா+க� இ0. தி�மக' வி��பி உைற9� ெபா�னான ப,தி9� இ0தா�. 
 
அரசி, அைம<ச�க', ஐ�ெப�#,!வின�, எ%ேபராய�தா� அளவிலட#காத 
ெச�வ� பைட�த வணிக�க', மைறேயா�க' 1த2ேயாெர�லா� இ)த� 
ப-�ன�பா+க�0 6திகளி�தா� வசி�0 வ)தா�க'. ெப� நில+கிழாராகிய 
ேவளாள�க', ம��0வ�க', ேசாதிட�க' ேபா�ேறா�� ப-�ன�பா+க�0 
வாசிகேளயாவ�. ெப�6திகளி� தி��ப#களி� எ�லா� வ%ண வ%ண+ 
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ெகா�க' பற+,�. ேத�க' அ#க#ேக அழ,ற அல#காி+க� ெப?: நி�றன. 
த#க' இ�ல#களி� நிகழவி�+,� மண விழா+கG+ேகா, ேவ: பல ம#கல 
நிக�<சிகG+ேகா பிறைர அைழ+க< ெச�8� ெப�/ ெச�வ ந#ைகய�க' 
யாைனக' ேம� அ�பாாிகளி� அம�)0 மணிக' ஒ2+,மா: ெச�: 
ெகா%��)தன�. 6ர�கG�, ேவ: பல�� அல#காி+க� ெப?ற ,திரகளி� ஏறி 
6திக' நிைறய< ெச�: ெகா%&�, வ)0 ெகா%&� இ�)தன�. எ�லா 
இட#களி8� அக�:�, ஒேர அளவா9� இ�)த 6திகளி� வி%ெதாட நிமி�)த 
விய�ெப� மாளிைககளி� ேம� மாட#களி2�)0 கிளிகG�, மணி� �றா+கG� 
பற)0 ெச�வ0�, வ)0 அம�வ0மாக+ கா-சியளி�தன. ப-�ன�பா+க�0 
6திகG+, இய?ைகயாகேவ ெபா�)தியி�)த இ)த அழ,கைள இ)திர விழா=� 
வ)0 ேச�)0 இ�மட#கா+கியி�)த0. 6திகளி� எ�லா� விழா=+காக� பைழய 
மண� மா?றி� �0மண� பர�பியி�)தா�க'. வாைழ9� க1,� க���� நா-� 
வ/சி+ ெகா�கைள9� ம?:� பல 4#ெகா�கைள9� ேதாரணமாக+ 
க-�யி�)தா�க'. ம#கல நிைற ,ட#கG� ைவ+க�ப-��)தன. 6-& 1��ற� 
S%களி� ஒளி+கதி� விாி�0+ ,ளி� 7ட� பர��� 1�0மாைல< சர#கைள� 
ேதாரண#களாக+ க-�யி�)தா�க'. சில இட#களி� சி�திர� ப)த�கG� 
ேபா-��)தா�க'. 
 
மாாி+கால�ேத �0ெவ'ள� வ)த ஆ:ேபா� 6திக' நிைறவாக=�, 
கலகல�பாக=� இ�)த�. ஆனா� ப�ல+கி� அம�)தி�)த இள#,மர� 
உ'ள�தி� இவ?ைறெய�லா� பா�+க� பா�+க� தா�=ண�<சிதா� அதிகமாயி?:. 
அவ*+, எதிேர 6?றி�)த ஓவியேனா அ��ெப�� �ைதயைல+ க%ெட&�த 
ஏைழேபா� ப�ல+,+, ெவளிேய தைலைய நீ-�� பா��0 மகி!� தாக�ேதா& 
6திகைள கவனி�0+ ெகா%��)தா�. 1�னா� 7ரம/சாி எ�*� அ)த� 
ெப%ணி� ப�ல+,� அைத� ெதாட�)0 இர%டாவதாக இள#,மர*� ஓவிய*� 
இ�)த ப�ல+,மாக< ெச�: ெகா%��)தன. இர%& ப�ல+,களி� 1��ற1� 
ஆலவ-ட�, சி�திர� �-&+ ,ைட, ேதாரண� 1த2ய சிற��� பாிவார#க' 
ெச�றதனா� இவ�க' 6திைய9� 6&கைள9� பா��த0 ேபாக, 6தியி8� 
6&களி8மி�)0 இவ�கைள� பல� விய�ேபா& பா��தன�. அரச ,&�ப�0+, 
ஒ�பான ெப�/ ெச�வ+ ,�யின� யாேரா ப�ல+கி� ேபாகிறா�க' ேபா8� எ�ற 
விய�� அவ�கG+,. 
 
ப�ல+கி� ேபா,�ேபா0 இள#,மர*�, ஓவிய� மணிமா�ப*� ஒ�வ�+ெகா�வ� 
ேபசி+ ெகா'வத?, அதிகமாக வா;�� ேநரவி�ைல. நாள#கா�யி2�)0 
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�ற�ப-&< சிறி0 ெதாைல= வ)த0�, "4தச0+க�தி� பைடய2-ட பி� 
உ#கG+,� என+,� எ'G�%ைட ெகா%&வ)0 ெகா&�தாேள, அ)த� ெப% 
யா� ஐயா?" - ஓவிய� த?ெசயலாக+ ேக'விெய!�பின ேபா0தா� 
இள#,மர*+, 1�ைலயி� நிைன= வ)த0. அ0வைர 1�ைல+,� 
0ைணயாகேவ தா� அ#, வ)தி�)ேதா� எ�ற நிைன= அவ*+, இ�ைல. அவ� 
அைத 1?றி8� மற)ேத ேபாயி�)தா�. 
 
'ஆகா! எ�ன தவ: ெச;0வி-ேட�! 1�ைல உட� வ)த0 என+, எ�ப� மற)0 
ேபாயி?:? �ற�ப&� ேபாேத அ)த+ கிழவ� 6ரேசாழிய வளநா&ைடயா� எ�ேம� 
ச)ேதக�ப-ட0 சாிதா� எ�ப0 ேபால�லவா நட)0ெகா%& வி-ேட�! 1�ைல 
யா� 0ைணேயா& இனிேம� 6-&+,� ேபாவா'? நாள#கா�< ச)தியி� தனியாக 
நி�: தி%டாட� ேபாகிறாேள' எ�: எ%ணி இள#,மர� த�ைன ெநா)0 
ெகா%டா8�, அவனா� உடன�யாக� ப�ல+கி2�)0 இற#கி நாள#கா�+, 
ஓ��ேபா;விட� 0ணிய 1�யவி�ைல. எதிேர உ-கா�)தி�+,� ஓவிய*+, 
வா+களி�த உதவிைய< ெச;யாம� இற#கி� ேபாவ0 பாவ� எ�: எ%ணினா� 
அவ�. '1�ைல எ�ப�யாவ0 தானாகேவ 6-&+,� ேபா; வி&வா'' எ�: 
மன�ைத< சமாதான�ப&�தி+ ெகா'வைத� தவிர ேவெரா�:� ெச;ய அ�ேபா0 
அவ*+, வா;�பி�லாம� இ�)த0. இ)த மன+ ,ழ�ப�தா� '1�ைல யா�?' 
எ�: ஓவிய� ேக-ட ேக'வி+, பதி8� @றவி�ைல அவ�. அ)த நிைலயி8� 
ேம8� S%�� S%�+ ேக'வி ேக-&+ ெகா%��)தா� இள#,மர*+,+ 
ேகாப� உ%டா,ேமா எ�: பய)0 தா� ேக-ட ேக'வி+, அவனிடமி�)0 பதி� 
வராம2�)0� ேமேல ஒ�:� ேகளாம� ெமௗனமாக இ�)0 வி-டா� 
மணிமா�ப�. 
 
இத� பி�� இ�வ�� ஒ�வேரா& ஒ�வ� ேபசி+ ெகா'ளாம� ப-�ன�பா+க�0 
6திகைள� பா��0+ ெகா%ேட ெச�றா�க'. ப-�ன�பா+க�தி� சிற�பான 6தி 
ஒ�றி� �,)0 அத� ெதாட+க�தி� வானளாவி+ கா-சியளி�த ஏழ&+, 
மாளிைகயி� பிரதான வாயி2� Lைழ)0, ப�ல+,கG� பாிவார#கG� நி�றன. 
7ரம/சாியி� ேதாழி வச)த மாைல மாளிைக+,'ேள ேபா; இர%& இர�தின+ 
க�பள விாி��+கைள எ&�0+ெகா%& ஓேடா� வ)தா'. மிக நீளமான அ)த 
விாி��+கைள� ப�ல+,க' நி�ற இட�தி2�)0 மாளிைகயி� உ-�ற�0+, ஏறி< 
ெச�8� 1த?ப�+க-&வைர நைடபாவாைடயாக இ!�0 விாி�தா' வச)தமாைல. 
அ)த� ெப�மாளிைகயி� நைட1ைறகG�, உபசார வழ+,கG� இள#,மரைன9� 
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ஓவியைன9� விய�பைடய< ெச;தன. இர�தின+ க�பள விாி��களி� கா� ைவ�0 
நட�பத?, வசதியாக� ப�ல+,க' இற+கி ைவ+க�ப-டன. இள#,மர*� 
ஓவிய*� அ)த விாி�பி� அழைக9� ெம�ைமைய9� பா��0 அதி� கா� ைவ�0 
இற#கலாமா @டாதா எ�: @<ச�ேதா& ப�ல+கிேலேய இ�)0 வி-டன�. அ)த 
மாளிைகைய+ க%ட0� தா�= மன�பா�ைம9� அதேனா& ேதா�:� 
ஆ?றாைமயி� சின1� இள#,மர*+, உ%டாயி?:. 
 
த� அ�ன ெம�னைட+,� ெபா� அைனய கா� சில�� தாளமிட� 4#கர�0 
வைளகெள�லா� ஒ2 ெபா#க< 7ரம/சாி ப�ல+கி*'ேளயி�)0 இற#கி 
விாி�பி� ேம� கா� ைவ�0 நட)தா'. நட)0 வ�� ேபாேத பிற�)0 பிற�)0 
7ழ8� ெகா%ைட மீ� விழிகளா� இள#,மர*� ஓவிய*� இ�*� 
ப�ல+கி8'ேளேய த#கி 6?றி��பைத அவ' பா��0+ ெகா%டா'. 
 
"வச)தமாைல! அவ�க' இ�*� ப�ல+கிேலேய உ-கா�)தி�+கிறா�க', பா�. நீ 
ேபா; இற+கி அைழ�0+ ெகா%& வா" எ�: ேதாழிைய ேநா+கி+ க-டைள 
பிற)த0. 
 
வச)தமாைல அவ�க' ப�ல+கி� அ�கி� ெச�: விநயமான ,ர2� பணிேவா& 
அைழ�தா'. 
 
"ஐயா, இற#கி வா�#க'. உ'ேள ேபாகலா�." 
 
இள#,மர� இற#கி வ)தா�. ஆனா� ேவ%&ெம�ேற விாி�பி2�)0 விலகி� 
தைரயி� நட)தா�. அவ� அ�ப�< ெச;9�ேபா0 தா� ம-&� விாி�பி� நட)0 
ேபாவ0 ந�றாயிரா0 எ�: எ%ணி இர%டாவதாக� ப�ல+கி2�)0 கீேழ 
இற#கிய மணிமா�ப*� இள#,மரைன� பி�ப?றி� தைரயி� நட)தா�. 
 
இள#,மரனி� ேதா?ற�ைத9� க�Eரமான நைட9� பா��தா� ேப7வத?, 
அ<ச1� தய+க1� ஏ?ப-ட0 வச)தமாைல+,. ஆனா8� அவ?ைற நீ+கி+ 
ெகா%&, "ஐயா, விாி�பி� ேம� நட)0 வா�#க', விாி�� உ#கG+காக�தா� 
விாி�தி�+கிற0" எ�: ெம�ல+ @றினா' அவ'. எ&�ெதறி)0 ேப7வ0 ேபா� 
இள#,மரனிடமி�)0 பதி� வ)த0 அவG+,, தன+ேக ப�ைம மாியாைத 
ெகா&�0� ேபசினா� அவ�. 
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"பிற�ைடய வழி+, அட#கி நட)0 நம+,� பழ+கமி�ைல. எ)த இட�தி8� எ)த< 
C�நிைலயி8� நா� எ�ப� நட)0 ேபாக ேவ%&ெம�: நம+,� ெதாி9�..." 
 
இள#,மரனி� இ)த ம:ெமாழிைய+ ேக-& 1�னா� ெம�ல நட)0 ெச�: 
ெகா%��)த 7ரம/சாி தி��பினா', சிாி�தா', ச?ேற நி�: தைலைய அழ,ற< 
சா;�0 இள#,மரைன� பா��தா'. அ)த மய+,� நைக9� மகி�<சி� பா�ைவ9� 
இள#,மர� 1க�தி� ஒ� மா:தைல9� விைளவி+கவி�ைல. உடேன தா� வ)த 
வழிேய தி��பி நட)0 இள#,மர*+, மிக அ�கி� வ)0 நி�: ெகா%& 
"உ#கைள யா�ைடய வழியி8� நா#க' அட#கி நட+க< ெசா�லவி�ைல. எ#க' 
ேவ%&ேகாைள ம:+காம� இர�தின+ க�பள�தி� மிதி�0 நட)0 வா�#க'. 
கா�கG+, ெம�ைமயாக� 4� ேபா2�+,�!" எ�: @றி 1:வ� 4�தா' 
7ரம/சாி. அவ' சிாி+,�ேபா0 அவGைடய �+,�தியி� ஒளி மி,)த ைவர+ 
க?கG� ேச�)0 சிாி�ப0 ேபா2�)த0. அ�ேபா0 அ)த �+,�தியி� 
L%ணியேதா� அழ,� பிற)த0. 
 
அவ' அ�கி� வ)0 த�னிட� இJவா: @றிய0� நட)0 ெகா%��)த 
இள#,மர� நி�றா�. 
 
"அ�மணீ! எ�*ைடய பாத#கைள� ப?றி நீ#க' அதிக+ கவைல ெகா'ள 
ேவணடா�. காவிாி�4�ப-�ன�0+ கர&1ரடான ப,திெய�லா� 7?றி< 7?றி 
ைவர� பா;)த கா�க' இைவ. இ)த+ கா�கG+,� இவ?றி?, உாியவனி� 
மன�0+,� எ�ேபா0� விாி)த நில�தி� வி��பியப� நட)0தா� பழ+க�. 
1ழ#ைகயகல நைடபாவாைடயி� 1�பி� நகரேவா, விலகேவா இடமி�றி நட)0 
பழ+கமி�ைல! பழ+க�ப&�தி+ ெகா'ள=� இனிேம� வி��பமி�ைல. அத?, 
அவசிய1மி�ைல." 
 
"அழ,+காக=� 7கேபாக அல#கார#கG+காக=� சில ெம�ைமயான 
பழ+கவழ+க#கைள நீ#க' ம:+காம� ஏ?:+ ெகா%&தா� ஆக ேவ%&�." 
 
"இ�+கலா�! ஆனா� என+,� ெதாியா0. அழைக� ேபா?ற�தா� என+,� 
ெதாி9�. அழைக+ கால�யி� மிதி�0< 7க� காண 1ய�வ0� என+,� பி�+கா0. 
அழ, ந�ைம+ கால�யி� ேபா-& மிதி�0 அ�ைமயா+க 1ய�வத?,� நா� இட# 
ெகா&�பதி�ைல, அ�மணீ! அழைகேய அ�ைமயா+க=� @டா0. அழ,+ேக 
அ�ைமயாக=� @டா0. ேதைவயா, ேதைவயி�ைலயா, அவசியமா, 
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அவசியமி�ைலயா எ�: சி)தி�0� பாராமேல ெபா��தமி�றி எ�0ைணேயா 
7கேபாக அல#கார#கைள� ப-�ன�பா+க�0� ெப�/ெச�வ�க' 
அLபவி+கிறா�க'. அவ?ைற மதி�0 வரேவ?க ஒ�ேபா0� எ� மன� 
0ணிவதி�ைல." 
 
"இ)த மாளிைகைய< ேச�)த மதி��+,ாியவ�கைள9� �திதாக வ�பவ�கைள9� 
வரேவ?பத?ெக�ேற இ#ேக சில உபசார 1ைறக' இ�+கி�றன. அவ?ைற� 
�ற+கணி+கலாகா0!" 
 
"உ#க' உபசார#கைள ஏ?:+ ெகா'வத?, நா� இ)த மாளிைகயி� 
வி�)தினனாக வரவி�ைல, அ�மணீ! இேதா எ� ப+க�தி� நி?கிறாேன, இ)த ஏைழ 
ஓவிய*+, F: ெபா? கழ/7க' கிைட+க ேவ%&ெம�பத?காக�தா� 
வ)தி�+கிேற�. ஓவிய� வைர)0 நிைறேவறிய0� நா� ேபாக ேவ%&�." 
 
"அJவள= அவசரமா உ#கG+,?" 
 
"அவசரமி�லாத எ0=ேம எ� வ�+ைகயி� இ��பதாக� ெதாியவி�ைல அ�மணீ! 
எ� வா�+ைகேய ஒ� ெபாிய அவசர�. எ�ைன� ேத�வ�� ஒJெவா� நிக�<சி9� 
அவசர�. நா� ேத�+ெகா%& ேபா,� ெசய�கG� அவசர�. எ�*ைடய 
ஒJெவா� நாG�, ஒJெவா� நாழிைக9�, ஒJெவா� விநா�9� என+, 
அவசர�தா�. நாேன ஒ� அவசர�தா�. தைய@�)0 விைரவாக� பட�ைத வைர)0 
ெகா%& எ�ைன அ*���ப� ெச;தா� ந�ல0." 
 
"உ#களிட� நிதான� ,ைறவாயி�+கிற0. ெபா:ைம சிறி0மி�ைல. பத?ற� 
அதிகமாக இ�+கிற0." 
 
"ெதாி)0 ெசா�2யத?, ந�றி! ஆனா� இவ?ைறெய�லா� எ&�0< ெசா�2� 
தி��த� த,திவா;)த ெபாியவ�க' என+, இ�+கிறா�க'. நீ#க' இ)த� 
ெபா:�ைப எ&�0+ ெகா'ள ேவ%டா�. உ#க' காாிய�ைத� பா�+கலா�." 
 
அவG+, இள#,மர� 7ட< 7ட� பதி� @றினா�. எ�0ைண 1ைற சிாி�0< 
சிாி�0� ேபசினா8� த�ைன� ப?றிய நளினமான நிைன=கைள அவ� மன�தி� 
பயி�ெச;ய 1�9ெம�: ேதா�றவி�ைல 7ரம/சாி+,. இள#,மர� அழ,< 
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ெச�வனாக இ�)தா�. ஆனா� அ)த அழ, நில�தி� அவ' இைற+க 1ய�:� 
,�றாம� அக�பாவ� ஊறி+ெகா%��)த0. அ0 வ?றினா� அ�லவா அ#ேக 
அவ' பயி� ெச;ய� 0�+,� இனிய உற=கைள� பயி� ெச;ய 1யலலா�? 
7ரம/சாி அவனிட� தன+, ஏ?ப-ட ஆ?றாைமைய ெவளி+கா-�+ ெகா'ளாம�, 
"வச)த மாைல! இவைர வ?�:�தாேத. எ�ப� வி���கிறாேரா அ�ப�ேய நட)0 
வர-&�" எ�: ெசா�2 வி-& ேவகமாக 1�ேன நட)தா'. இள#,மர� த� 
ேபா+கி�, மணிமா�ப� பி� ெதாடர க�Eரமாக 6ர நைட நட)0 ெச�றா�. 
மாளிைகைய< C�)தி�)த 4�ெபாழி2� மயி�க' ேதாைக விாி�தா�+ 
ெகா%��)தன. �'ளி மா�க' 0'ளி� திாி)0 ெகா%��)தன. சி: சி: 
ெபா;ைககளி� அ�29�, கமல1�, ,வைள9� நிைறய� 4�தி�)தன. அழ,+காக 
மர/ ெச� ெகா� ைவ�0< ெசய?ைகயாக+ க-ட�ப-��)த ெச;,�:க' 
அ#க#ேக 4�ெபாழி2னிைடேய இ�)தன. மணிமா�பேனா& 4�ெபாழிைல< 
7?றி� பா��0+ ெகா%��)த இள#,மர�, "மணிமா�பா! இ#ேகேய ஓாிட�தி� 
நா� நி�: ெகா'கிேற�. நீ ஒவிய�ைத நிைற= ெச;ய� ெதாட#,. நம+, 
மாளிைக+,' எ�ன ேவைல? இ#ேக ைவ�ேத பட�ைத 1��0+ ெகா&�0 வி-&� 
�ற�படலா�" எ�றா�. 
 
மணிமா�ப*� அத?, இண#கி நாள#கா�யி� இ�)த0 ேபாலேவ, இ#ேக இ)த< 
ேசாைலயி8� ஒ� ெகா� 1�ைல� �தைர� ேத� அதன�ேக இள#,மரைன நி:�தி 
வைரயலானா�. 
 
அவ� வைரய� ெதாட#கிய சிறி0 ேநர�0+ெக�லா� 7ரம/சாி அ#, வ)தா'. 
'அடடா! ெச�வ� இ�)தா� எJவள= வசதியி�+கிற0. அத?,' உைடகைள9� 
அல#கார#கைள9� மா?றி+ெகா%& �0ைம+ ேகால�தி� கா-சியளி+கிறாேள' 
எ�: அவைள� பா��த0� இள#,மர� நிைன�தா�. '1�ைல+, 
இ�ப�ெய�லா� அல#கார� ெச;0 ெகா'ள வா;�பி�)தா� அவ' இ�*� 
எJவள= அழகாக இ��பா'?' எ�:� க?பைன ெச;0 பா�+க 1ய�ற0 அவ� 
மன�. 
 
ஆனா� அ&�த கண� 7ரம/சாி அவைன ேநா+கி+ ேக-ட ேக'வி தி&+கி-&� 
S+கிவாாி� ேபாட< ெச;த0. ஓவிய*� தி&+கி-டா�. இ�வ�� அளவ?ற 
திைக�� அைட)தா�க'. அவ' ேக-ட0 இ0தா�: "ஐயா! நீ#க' யா�? எத?காக 
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இ#, வ)தீ�க'? உ#கைள யா� உ'ேள வரவி-ட0? பட� எ!தி+ ெகா'ள 
இJவள= ெபாிய ப-�ன�தி� ேவ: இடமா கிைட+கவி�ைல?" எ�: சின�ேதா& 
ேக-டா' அவ'. 
 
'ஒ�ேவைள அவ' சி�த 7வாதீனமி�லாத ெப%ேணா?' எ�: ச)ேதக#ெகா%& 
இள#,மர*� மணிமா�ப*� அவ' 1க�ைத ஏறி-&� பா��தன�. 1க�ைத9� 
ேப<ைச9� பா��தா� அ�ப�யி�ைல எ�: உ:தியாக� ெதாி)த0. 
ேவ%&ெம�ேற த�ைன� பழிவா#,� ேநா+,ட� வ�� ெச;கிறாேளா 
எ�ெற%ணி+ ெகாதி�பைட)த இள#,மர�, 'ெச�வ�கG+, உைட மாறினா� 
,ண1� மாறிவி&ேமா அ�மணீ?' எ�: Cடாக+ ேக-க வா; திற)தா�. ஆனா� 
அ�ேபா0 அவைன அைத+ ேக-க விடாதப� எதி�� ப+க�தி� இ�ெனா� ெபாிய 
அதிசய� நிக�)த0. 
-------------- 

�த� ப�வ��த� ப�வ��த� ப�வ��த� ப�வ�. 1.. 1.. 1.. 1.11. 11. 11. 11. அ�$ெச�வ� எ6ேகஅ�$ெச�வ� எ6ேகஅ�$ெச�வ� எ6ேகஅ�$ெச�வ� எ6ேக!!!!    
 
கத+க%ண� எ�ற ெபய�+,< 'சின� ெகா%& விைர)0 ேநா+,� ஆ%ைமயழ, 
ெபா�)திய க%கைள9ைடயவ�' எ�: ெபா�'. இ)த� ெபா�- 
ெபா��த�ைதெய�லா� நிைன�0� பா��0�தா� 6ரேசாழிய வளநா&ைடயா� த� 
�த�வ*+, அ�ெபயைர< C-�யி�)தா� எ�: ெசா�ல 1�யாதாயி*� 
ெபய�+,� ெபா��தமாகேவ அவ� க%க' வா;�தி�)தன. தன+,� த�ைன< 
ேச�)தவ�கG+,� 0�ப� ேந��ேபா0 அைத+ கைளவத?,�. அதி2�)0 
கா�பத?,� சின)0 விைர9� கத+ க%ணனி� ெந/7ர�ைத அவ*ைடய 
1க�தி8� மல�)த க%களி8� காணலா�. 
 
இ)திர விழாவி� இர%டா� நாளான அ�: நாள#க�< ச)தியி�, 'இள#,மர� 
எ#ேக ேபானா� 1�ைல?' எ�: த�ைன விசாாி�0+ ெகா%& நி�ற தைமயனி� 
1க�தி8� க%களி8� இேத அவசர�ைத� தா� 1�ைல க%டா'. "அ%ணா! 
யாேரா ப-�ன�பா+க�தி� எ-�� ப-ட� ெப?ற ெப�/ெச�வ� 6-&� 
ெப%ணா�. ெபய� 7ரம/சாி எ�: ெசா�கிறா�க'. அவ' அவைர� ப�ல+கி� 
ஏ?றி� த� மாளிைக+, அைழ�0+ ெகா%& ேபாகிறா'" எ�: ெதாட#கி 
நா'#கா�யி� நட)தி�)த ,ழ�ப#கைளெய�லா� அ%ண*+,< ெசா�னா' 
1�ைல. அவ' @றியவ?ைற+ ேக-ட0� கத+க%ண*� அவேனா& 
வ)தி�)தவ�கG� ஏேதா ஒ� ,றி���ெபா�' ேதா�:�ப� த#கG+,' ஒ�வைர 
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ெயா�வ� பா��0+ ெகா%டா�க'. அ�ேபா0 அவ�க' யாவ�ைடய விழிகளி8� 
அவசர1� பரபர��� அதிகமாவைத 1�ைல கவனி�0+ ெகா%டா'. 
 
"எ�ன அ%ணா? நீ#க' அவசர1� பத?ற1� அைடவைத� பா��தா� அவ�+, 
ஏேதா ெப�)0�ப� ேநர� ேபாகிற0ேபா� ேதா�:கிறேத! நீ#க' 
அவசர�ப&வைத9�, அவைர� ப?றி விசாாி�பைத9� பா��தா� எ�+, 
பயமாயி�+கிற0, அ%ணா!" 
 
"1�ைல! இைவெய�லா� நீ ெதாி)0ெகா'ள ேவ%டாதைவ. ஆனா� ஒ�: ம-&� 
ெதாி)0ெகா'. நா#கெள�லா� 0ைணயி�+,�ேபா0 இள#,மரைன ஒ� 
0�ப1� அIகிவிட 1�யா0. இள#,மர� ெச�வ� ேச�+கவி�ைல. ஞான1� 
�க!� ேச�+கவி�ைல. ஆனா� இ)த� ெபாிய நகர�தி� எ#கைள� ேபா� 
எ%ண?ற ந%ப�கைள< ேச��தி�+கிறா�. அவ*+, உதவி ெச;வைத� 
ெப�ைமயாக நிைன+,� இைளஞ�க' அவைன< 7?றி8� இ�+கிறா�க' எ�ப0 
உன+,� ெதாியா0." 
 
"ெதாி9� அ%ணா! ஆனா� ந%ப�கைள+ கா-�8� பைகவ�க'தா� அவ�+, 
அதிகமாயி�+கிறா�க' எ�: ேதா�:கிற0." 
 
"இ�+க-&ேம! பைகக' யா=� ஒ� மனித*ைடய வ2ைமைய� 
ெப�+,வத?,�தா� வ�கி�றன. பைககைள எதிேர காI� ேபா0தா� 
மனித*ைடய பல� ெப�,கிற0, 1�ைல!" எ�: த#ைகேயா& வாதிட� 
ெதாட#கியி�)த கத+க%ண� த� அவசர�ைத நிைன�0 அ)த� ேப<ைச 
அJவளவி� 1��தா�. 
 
"1�ைல! நா#க' இ�ேபா0 அவசரமாக இள#,மரைன� ேத�+ ெகா%& ெச�ல 
ேவ%&�. இ)த நிைலயி� உ�ைன 6-�� ெகா%& ேபா; வி&வத?காக 
எ#களி� யா�� உ�ேனா& 0ைண வ�வத?கி�ைல. ஆனா� நீ வழி மய#காம� 
6& ேபா;< ேச�வத?காக உ�ைன இ)த நாள#கா�யி2�)0 அைழ�0� ேபா;� 
�ற6தி+,< ெச�8� ேநரான சாைலயி� வி-&வி&கிேற�. அ#கி�)0 இ)திர 
விழா=+காக வ)0 தி���கிறவ�க' பல� �ற6தி+,< ெச�: ெகா%���பா�க'. 
அவ�கேளா& ேச�)0 நீ 6-&+,� ேபா;விடலா�" எ�: தமய� @றியைத 
1�ைல ம:+காம� ஒ��+ ெகா%டா'. தைமய*ைடய அவசர�0+காக அவ' 
6-&+,� ேபாக இண#கினாேள தவிர உ'Vர� தா*� அவ�கேளா& ெச�ல 
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ேவ%&� எ�:�, ெச�: இள#,மர*+, எ�ென�ன ேந�கிறெத�: 
அறியேவ%&� எ�:� ஆைசயி�)த0 அவG+,. ேவ: வழியி�லாம? ேபாகேவ 
அ)த ஆைசகைள மன�0+,'ேளேய ேத+கி+ ெகா%டா' அவ'. 
 
"ந%ப�கேள! நீ#க' சிறி0 ேநர� இ#ேக நி�: ெகா%��)தா� அத?,' 
இவைள� �ற6தி+,� ேபா,� சாைலயி� ெகா%& ேபா;< ேச��0வி-& 
வ)0வி&ேவ�. அ��ற� நா� இள#,மரைன� ேத�+ெகா%& ப-�ன� 
பா+க�0+,< ெச�லலா�" எ�: ெசா�2 உட� வ)தவ�கைள அ#ேக நி?க< 
ெச;0 வி-& 1�ைலைய அைழ�0+ ெகா%& கத+க%ண� �ற�ப-டா�. எ' 
விழ இடமி�றி+ @-டாமாயி�)த 4தச0+க�தி� வழி உ%டா+கி+ெகா%& 
ேபாவ0 க�னமாக இ�)த0. 
 
ேபா,�ேபா0 இள#,மரைன� ப?றி மீ%&� மீ%&� சில ேக'விகைள� த� 
அ%ணனிட� S%�+ ேக-டா' 1�ைல. அ)த+ ேக'விக' எ�லாவ?:+,� 
கத+க%ண� விவரமாக ம:ெமாழி @றவி�ைல. 7�+கமாக ஒேர ஒ� ெச;திைய 
ம-&� 1�ைலயிட� @றினா� அவ�. 
 
"1�ைல! அதிகமாக உ�னிட� ஒ�:� ெசா�வத?கி�ைல. பலவித�தி8� 
இள#,மர*+,� ேபாதாத கால� இ0. சிறி0 கால�0+, ெவளிேய நடமாடாம� 
அவ� எ#ேகயாவ0 தைலமைறவாக இ�)தா� @ட ந�ல0தா�. ஆனா� ந�ைம� 
ேபா�றவ�களி� வா��ைதைய+ ேக-& அட#கி நட+கிறவனா அவ�?" 
 
"நீ#க' ெசா�னா� அத�ப� ேக-பா� அ%ணா! இ�லா வி-டா� ந� 
த)ைதயாேரா, அ�-ெச�வ 1னிவேரா எ&�0+ @றினா� ம:�பி�றி அத�ப� 
ெச;வா�. சிறி0 கால�0+, அவைர ந� 6-�ேலேய ேவ%&மானா8� மைற)0 
இ�+க< ெச;யலா�!" 
 
"ெச;யலா� 1�ைல! ஆனா� ந� இ�ல�ைத9� விட� பா0கா�பான இட� அவ� 
த#,வத?, வா;+,மா எ�: சி)தி�0+ ெகா%��+கிேற� நா�. அவைன� 
ப?றிய பல ெச;திக' என+ேக ம�மமாக=� @டமாக=� விள#காம2�+கி�றன. 
1ர-&+ ,ண�தா8� எ&�ெதறி)0 ேப7� இய�பா8� அவ*+, இ)த நகாி� 
சாதாரணமான பைகவ�க' ம-&ேம உ%& எ�: நா� இ0வைர நிைன�0+ 
ெகா%��)ேத�. இ�ேபாேதா இவ?ைறெய�லா� விட� ெபாிய0� எ�னா� 
ெதளிவாக விள#கி+ெகா'ள 1�யாத0மான ேவெறா� பைக9� அவ*+, 
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இ�+கிறெதன� ெதாிகிற0 1�ைல! எ0 எ�ப� இ�)தா8� இைத�ப?றி நீ 
அதிகமாக� ெதாி)0 ெகா'ளேவா, கவைல ெகா'ளேவா அவசியமி�ைல. 
ஆ%பி'ைளக' காாியெம�: வி-&வி&" 
 
தமய� இJவா: @றிய0�, 1த�நா' ந'ளிர=+, ேம� அ�-ெச�வ 1னிவ�, 
இள#,மர� இ�வ�+,� நிக�)த உைரயாடைல� தா� அைர,ைறயாக+ ேக-க 
ேந�)தைத9�, 1னிவ� இள#,மர*+, 1� உண�<சி வச�ப-& அ!�ைத9� 
அவனிட� ெசா�2விடலாமா எ�: எ%ணினா' 1�ைல. ெசா�8வத?, அவ' 
நா=�@ட 1)திய0. ஆனா� ஏேனா ெசா?க' எழவி�ைல. கைடசி விநா�யி� 
'ஆ%பி'ைளக' காாிய� ஆ% பி'ைளகேளா& ேபாக-&�' எ�: அ%ணேன 
@றியைத நிைன�ேதா எ�னேவா த� நாைவ அட+கி+ ெகா%டா' 1�ைல. 
ஆயி*� அவ' மன�தி� காரண1� ெதாட��� ேதா�றாத கல+க1� பய1� 
உ%டாயின. த� ெந/7+, இனிய நிைன=கைள� த)0 ெகா%��+,� 
இள#,மர� எ�*� அழைக� பய#கரமான பைகக' ெதாி)0� ெதாியாம8� 
C�)தி�+கி�றன எ�பைத உண�� ேபா0 ச?:1� நாள#கா�யி� அவ� 
ேம?ேகா%ட ேகாப�@ட மற)0வி-ட0 அவG+,. நீ� பா9�ேபா0 சா;)0 
ேபாவ0ேபா� அவ' உ'ள�தி� எ!)தி�)த சின� அவைன� ப?றிய அLதாப 
நிைன=க' பா9�ேபா0 சா;)0 ப�)த0; தணி)0 தா�)த0. 
 
4த< ச0+க�0 இ)திர விழாவி� @-ட1� ஆரவார1� ,ைற)த - நட)0 ெச�ல 
வசதியான கிழ+,� ப+க�0< சாைல+, வ)தி�)தா�க' 1�ைல9� 
கத+க%ண*�. வி%I+,� ம%I+,� உற= க?பி+க எ!)தைவேபா� 
இ��ற1� அட�)ெத!)த ெந&மர< ேசாைல+, ந&ேவ அக�: ேநராக நீ%& 
ெச�8� சாைல ெதாி)த0. விழா+ ெகா%டா-ட�0+காக நாள#கா�+,�, 
அ�பா8'ள அகநக�� ப,திகG+,� வ)0வி-& �றநக�� ப,திகG+,� தி��பி< 
ெச�ேவா� சில�� பல�மாக+ @-டமா9�, தனி� தனியா9� அ)த< சாைலயி� 
ெச�: ெகா%��)தா�க'.  
 
"1�ைல! நீ இனிேம� இ#கி�)0 தனியாக� ேபாகலா�. ேநேர ேபானா� 
�ற6திதா�. நிைறய ம+க' ெச�: ெகா%��+கிறா�க'. ஒ� பய1மி�ைல" எ�: 
@றி� த#ைகயிட� விைடெப?:+ெகா%& வ)த வழிேய தி��பி விைர)தா� 
கத+க%ண�. 1�ைல தய#கி� தய#கி நி�: அ%ணைன� தி��பி� பா��0+ 
ெகா%ேட கீ���ற< சாைலயி� நட)தா'. அ%ண� இ)திர விழா+ @-ட�தி� 
கல)0 மைற)த பி�� தி��பி� பா�+க ேவ%�ய அவசிய1� இ�லாம� ேபாயி?:. 
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அவ'தா� ெம�ல நட)தா'. அவGைடய ெந/ச�திேலா பலவித நிைன=க' ஓ�ன. 
'ப-�ன�பா+க�தி� அ)த� ெப%ணரசி 7ரம/சாியி� மாளிைகயி� 
இள#,மர*+, எ�ென�ன அLபவ#க' ஏ?ப&�? அ)த ஓவிய� எத?காக 
அவைர வைரகிறா�? அ)த� ெப%ணரசி+காக வைர)ததாக+ @-ட�தி� நி�: 
ெகா%��)தவ�க' ேபசி+ெகா%டா�கேள! அ�ப�யானா� அவ�ைடய ஓவிய� 
அவG+, எத?,?' - இத?,ேம� இ)த நிைனைவ வள�+க ம:�த0 அவ' உ'ள�. 
ஏ+க1�, அ)த� ப-�ன�பா+க�0� ெப% ேம� ெபாறாைம9� ஏ?ப-ட0 
1�ைல+,. அ�ேதா& 'த� தைமய*� ம?ற ந%ப�கG� எத?காக இJவள= 
அவசரமா; இள#,மரைன� ேத�+ெகா%& ேபாகிறா�க'?' எ�ற வினா=� 
அவG'ள�ேத ேதா�றி?:. இ�ப� நிைன=களி� ஓ-ட1� கா�களி� 
நைட9மாக� �ற6திைய ேநா+கி< ெச�:ெகா%��)தா' 1�ைல. L%Iண�= 
மயமான அக� விைரவாக இய#,� ேபா0 �ற உண�=க' ம)தமாக இய#,வ0� 
�ற உண�= விைரவாக இய#,�ேபா0 அக உண�=க' ெம�ல< ெச�வ0� 
அ�ேபா0 அவ' நைடயி� தய+க�தி2�)0�, நிைன=களி� ேவக�தி2�)0� 
ெதாி)0 ெகா'ள+@�ய ெம;யாயி�)த0. நிைன=களி� ேவக� ,ைற)த0� அவ' 
நைடயி� ேவக� பிற)த0.  
 
தா� 6-ைட அைட9�ேபா0 த� த)ைத 6-�?,'ேள அ�-ெச�வ 1னிவாி� 
க-�ல�ேக அம�)0 அவேரா& உைரயா�+ ெகா%���பா� எ�: 1�ைல 
எதி�பா��0+ெகா%& ெச�றா'. அவ' எதி�பா��தத?, ேந�மாறாக 6-& வாயி� 
தி%ைணயி� 1ரச1� பைட+கல#கG� ைவ+க�ப-&�)த ேமைட+க�கிேல 
க�ன�தி� ைக[�றி 6?றி�)தா� 6ரேசாழிய வள நா&ைடயா�. 
 
"எ�ன அ�பா இ0? உ'ேள 1னிவேரா& உ-கா�)0 7ைவயாக உைரயா�+ 
ெகா%���E�க' எ�: நிைன�0+ ெகா%& வ�கிேற� நா�. நீ#க' எ�னேவா 
க�ப� கவி�)0 ேபான0ேபா� க�ன�தி� ைக[�றி+ ெகா%& தி%ைணயி� 
உ-கா�)தி�+கிறீ�கேள? 1னிவ� ேசா�)0 உற#கி� ேபா; வி-டாரா எ�ன?" 
எ�: ேக-&+ ெகா%ேட வாயி?ப�களி� ஏறி வ)தா' 1�ைல. 
 
1�ைல அ�கி� ெந�#கி வ)த0�, "உற#கி�ேபாகவி�ைல அ�மா! ெசா�2+ 
ெகா'ளாம� ஓ��ேபா; வி-டா�. நீ9� இள#,மர*� நாள#கா�+,� 
�ற�ப-&�ேபான சில நாழிைக+,� பி� உ� தைமய� கத+க%ண*�, ேவ: 
சில�� இள#,மரைன� ேத�+ெகா%& இ#, வ)தா�க'. அவ�கG+, பதி� 



70 

 

ெசா�வத?காக வாயி?ப+க� எ!)0 வ)ேத�. வ)தவ� அவ�கG+, பதி� ெசா�2 
அ*�பிவி-&< சிறி0 ேநர#கழி�0 உ'ேள ேபா;� பா��தா� 1னிவைர� 
ப&+ைகயி� காணவி�ைல. பி��ற�0+ கத= திற)0 கிட)த0. பி��ற� 
ேதா-ட�0+,' சிறி0 ெதாைல= அைல)0 ேத�9� பா��தாகி வி-ட0. ஆைள+ 
காணவி�ைல" எ�: க�ன�தி� ஊ�றியி�)த ைகைய எ&�0வி-& நிதானமாக 
அவG+,� பதி� @றினா� வளநா&ைடயா�.  
 
அைத+ ேக-& 1�ைல ஒ�:� ேபச� ேதா�றாம� அதி�)0 ேபா; நி�றா'. 
-------------- 

�த� ப�வ��த� ப�வ��த� ப�வ��த� ப�வ�. 1.. 1.. 1.. 1.12. 12. 12. 12. ஒ7ைற�க% மனித�ஒ7ைற�க% மனித�ஒ7ைற�க% மனித�ஒ7ைற�க% மனித�    
 
ப-�ன�பா+க�0 ஏழ&+, மாளிைகயி� 4�ெபாழி� ந&ேவ அ�ப� ஓ� 
அதிசய�ைத< சிறி0� எதி�பா��திராதவனான இள#,மர� த� அ�கி� நி�: 
ெகா%��)தவைள9� எதி��ப+க�தி2�)0 வ)0 ெகா%��)தவைள9� மாறி 
மாறி� பா��தா�. அவ� மன�தி� தா#க1�யாத விய�� ஏ?ப-ட0. ஓவிய� 
மணிமா�ப*� வைரவைத நி:�திவி-& விழிக' அகல அ)த அதிசய�ைத+ 
க%டா�. 
 
'அவ�க' உயி�� உண�=� உைடய ெப%களா அ�ல0 ஒேர அ<சி� வா��0 
அணி)0�, �ைன)0�, உ&�0� அல#காி+க� ெப?ற இர%& ெபா?பாைவகளா? 
அ)த இ�வாி� யா� 7ரம/சாி? யா� ம?ெறா��தி?' எ�: அறிய மா-டாம� 
இள#,மர*� ஓவிய*� திைக�0 மய#கிய ேபா0 எதி��ப+க�தி2�)0 வ)தவ' 
அவ�கGைடய திைக�ைப� தீ��0 ைவ�தா'! “இவG� நா*� இர-ைட� 
பிறவிக'. இவGைடய ெபய� வானவ�2. எ�*ைடய ெபய� 7ரம/சாி. 
ெபயரளவி�தா� எ#கG+,' ேவ?:ைம. ேதா?ற�தி� ேவ?:ைம க%&பி�+க 
1ய�கிறவ�க' ெப��பா8� ஏமா)0தா� ேபாவா�க'" எ�: @றியவாேற 
இள#,மர*+,� ஓவிய*+,� ப+க�தி� நி�: ெகா%��)த த� சேகாதாி 
வானவ�2+, அ�கி� வ)0 அவGைடய ேதாைள� த!வினா? ேபா� நி�: 
ெகா%டா' 7ரம/சாி. அத� பி�� தா� இள#,மர*+,� ஓவிய*+,� மன�தி� 
ஏ?ப-ட ,ழ�ப� ஒ�வா: நீ#கிய0. 
 
'வானவ�2 எ�: மி�ன� ெகா�+,� ெபய�. வானி� பட�� ஒளி+ெகா� ேபா� 
மி�ன� இல#,வதா� யாேரா கவி9'ள� பைட�தவ�க' தமிழி� மி�ன� 
ெகா�+, இ)த� ெபய� C-�யி�+கிறா�க'. ஆனா� வி% ம%டல�0 மி�ன? 
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ெகா�ைய+ கா-�8� இ)த ம% ம%�ல�0� 4��கா� மி�ன? ெகா�+, 
எJவள= இையபாக இ�+கிற0 இ�ெபய�!' எ�: தன+,' நிைன�தவாேற 
வானவ�2 எ�*� எ-� ,மர� 6-& மி�ன� ெகா�ைய ஓவியனி� அழ, 
ேவ-ைக மி+க த� க%களா� ந�றாக� பா��தா� மணிமா�ப�. 
 
"ந�லேவைளயாக நீ#க' வ)தீ�க' அ�மா! உ#க' சேகாதாியா�, 'நீ#க' யா�? 
உ#கைள யா� இ)த மாளிைக+,' வரவி-ட0?' எ�: ேக'வி ேக-& எ#கைள 
ெவளிேய 0ர�0வத?, இ�)தா�. நீ#க' வராவி-டா� அ)த+ காாிய�ைத< ெச;ேத 
இ��பா�" எ�: ஓவிய� 7ரம/சாிைய� பா��0+ ெகா%ேட @றிய ேபா0, 
'ேப<7� சிாி��� இ�ேபா0 ேவ%டாதைவ! காாிய� நட+க-&�' எ�: ,றி��� 
க&ைம9� ேதா�ற அவைன உ:�0� பா��தா� இள#,மர�. அ)த வ2ய 
பா�ைவேய மணிமா�பைன அட+கியா%ட0. அவ� ெமௗனமாக ேமேல 
வைரயலானா�. 
 
"வானவ�2! ேந?: கட?கைரயி� அ?�தமாக ம?ேபா� ெச;ததாக+ @றிேனேன, 
அ)த 6ர� இவ�தா�" எ�: த� சேகாதாி+, இள#,மரைன� ப?றி< ெசா�2+ 
ெகா%��)தா' 7ரம/சாி. சிறி0 ேநர�தி� ஓவிய� நிைறேவறிய0. இ�*� சில 
LI+கமான ேவைல�பா&க' ஓவிய�தி� எ/சியி�)தா8� 'அவ?ைற< 
ெச;வத?, இள#,மர� உடனி�+க ேவ%�யதி�ைல' எ�: மணிமா�ப� 
ெசா�2வி-டா�. 
 
ஓவிய� 1�)த0� வானவ�2 இள#,மர*+, 1�னா� வ)0 நி�: ெகா%&, 
“எ�ைன ம�னி+க ேவ%&�! எ� சேகாதாி 7ரம/சாி தா� உ#கைள அைழ�0+ 
ெகா%& வ)தி�+கிறா' எ�ப0 ெதாியாம� அ�ப�+ ேக-& வி-ேட�. நீ#க' 
தவறாக எ&�0+ ெகா'ள+ @டா0. 1�ேப விவர� ெதாி)தி�)தா� அ�ப�+ 
ேக-��+க மா-ேட�" எ�: ம�னி��+ ேக-டா'. 
 
இள#,மர� வானவ�2யி� ,யி� ெமாழி+,ரைல+ கா0 ெகா&�0+ ேக-காதவ� 
ேபா� ேவெற#ேகா பா��0+ ெகா%& நி�றா�. 
 
"இேதா பா�#க' ஐயா! பட� அ?�தமாக வா;�தி�+கிற0" எ�: ஓவிய� வைரய� 
ெப?ற திைர<சீைலைய உயர� S+கி நி:�தி+ காIமா: ெச;தா� மணிமா�ப�. 
இள#,மரனிடமி�)0 இத?,� பதி� இ�ைல. 
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7ரம/சாி தா� விய)0 @றினா': "பட�தி2�)0 அ�ப�ேய நீ#க' இற#கி நட)0 
வ�வ0 ேபா� த�Pபமாக இ�+கிற0. ஓவியைர எ�ப�� பாரா-&வெத�ேற 
ெதாியவி�ைல." 
 
"பாரா-& இ�+க-&�! அ0 வாயிேல ெசா�லாக� பிற)0 ெசவியிேல ஒ2யாக 
ம�வ0. அதனா� வயி:� நிர�பா0! வா�=� நிர�பா0! ஓவிய� ந�றாக இ�)தா� 
F: ெபா? கழ/7+, பதி� F?ைற�ப0 ெபா? கழ/சாக+ ெகா&�0 மகி!#க'" 
எ�: அ0வைர ேபசாம2�)த இள#,மர� அவG+,� 0ணிவாக ம:ெமாழி 
@றினா�. 
 
"ெகா&�0 மகி�வைத� ப?றி எ#கG+,� ெப�ைமதா�! ஆனா� அ�ேபா&� 
மதி�ேபா&� ெகா&�பைத வா#கி மகி�கிற 7பாவ� சில�+, இ�லாம? 
ேபா;வி&கிறேத! அத?, எ�ன ெச;வ0?" 
 
1த� நா' கட?கைர நிக�<சிைய+ ,றி�பாக+ @றி+ ,�தி+ கா-&வ0 ேபா� 
இள#,மரைன< ெசா?களா� மட+கினா' 7ரம/சாி. இ)த வா��ைதகைள+ 
@:�ேபா0 த� க!�தி� அணி)தி�)த மணிமாைலைய� ெதா-& விைளயா�ய0 
அவ' வல+கர�. சேகாதாியி� சா0ாியமான ேப<ைச+ ேக-& வானவ�2 ��னைக 
�ாி)தா'. 
 
இள#,மர� அ#கி�)0 �ற�பட< சி�தமானா�. "த�E! ஓவிய�ைத 1��0+ 
ெகா&�0வி-& உன+,< ேசரேவ%�ய ெபா?கழ/7கைள வா#கி+ ெகா%& 
ேபா;< ேச�. நா� வ�கிேற�. வா;�பி�)தா� ம:ப�9� எ#காவ0 ச)தி+கலா�" 
எ�: மணிமா�பனிட� @றிவி-& அவ� ெதாிவி�த வண#க#கைள9� 
ந�றிகைள9� ஏ?:+ ெகா%& இள#,மர� �ற�ப-ட ேபா0, 
 
"இ0 இ)திர விழா+கால�! இ)த மாளிைக+, வ)தவ�கைள வி�)0%ண< 
ெச;யாம� அ*��� வழ+கமி�ைல. மாளிைக+,' வ)0 உண= 1��0+ 
ெகா%& ேபாகலா�" எ�: 7ரம/சாி9� வானவ�29� ேச�)0 அவைன 
வ?�:�தினா�க'. 
 
"நா� தா� 1த2ேலேய ெசா�2வி-ேடேன! இ)த மாளிைக+, வி�)தினனாக நா� 
வரவி�ைல. ஓ� ஏைழ ஓவிய*+, உதவ ேந�)தத?காகேவ வ)ேத�" எ�: @றி 
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அைத ம:�0வி-&, இள#,மர� மாளிைகயி� பிரதான வாயிைல ேநா+கி நட+க 
1?ப-ட ேபா0, "த�பி! நீ இ�ப�+ க%��பாக ம:�0< ெசா�ல+ @டாத�பா. 
இ�)0 ஒ� ேவைள உ%& வி-&�தா� ேபாகேவ%&�!" எ�: பி��றமி�)0 
இ�ெனா� 1தி�)த ஆ% ,ர� மி&+காக ஒ2�த0. 
 
அ)த+ ,ரைல+ ேக-ட0� இள#,மர� உ'பட எ�ேலா�ேம விய�ேபா& தி��பி� 
பா��தா�க'. அவ�க' ஓவிய� வைர)த இட�தி?,� பி�ப+க�0 மர#களி� 
அட��தியி2�)0 உய�)த ேதா?ற1� ப��த உட8� வல0 காைல< சா;�0< 
சா;�0 நட+,� நைட9மாக ஒ� 1தியவ� வ)0 ெகா%��)தா�. அவ� ைகயி� 
ஊ�: ேகா� ஒ�:� நைட+,� 0ைணயாக இ�)த0. 
 
"அ�பா! நீ#க' எ�ேபா0 இ#ேக வ)தீ�க'? எ#கG+,� ெதாியேவ ெதாியாேத" 
எ�: அவைர+ க%ட0� 7ரம/சாி9� வானவ�29� எதி�ெகா%& 
ெச�றதி2�)0 அவ�தா� அ)த� ெப�மாளிைகயி� உாிைமயாளரான எ-�� 
ப-ட� ெப?ற ெச�வ� எ�ப0 இள#,மர*+, விள#கி?:. 
 
அவ� எதி�பாராத வித�தி� எதி�பாராத ேநர�தி� அ#ேக ேதா�றியத?காக� த� 
தி-ட�ைத மா?றி+ ெகா'ள ேவ%�யதி�ைல எ�: திடமான க��0ட� 
இள#,மர� ேம8� வாயிைல ேநா+கி நட+கலானா�. ஆனா� அவ� அவைன< 
ெச�லவிடவி�ைல. 
 
"த�E! இJவள= அவசர� எத?,? ச?ேற நி�: ேபாகலாம�லவா?" எ�: 
@றி+ெகா%ேட அவன�கி� வ)0வி-டா� அவ�. 7ரம/சாி இள#,மரனி� 
ம?ேபா� 6ர�ைத� �க�)0 ெசா�2 அவைன� த� த)ைத+, அறி1க� ெச;தா'. 
 
"நாேன இ)த� பி'ைளைய 1�� எ#ேகா பா��தி�)தா? ேபா� 
நிைனவி�+கிறத�மா!" எ�: தா� நட)0 ெகா%��)த வழிையேய மறி+கிறா? 
ேபால அவ� தன+, 1�னா� வ)0 நி�ற ேபா0 இள#,மரனா� ேமேல நட+க 
1�யவி�ைல. நி�றா�. அவைன� தைலயி2�)0 கா� வைர ந�றாக உ?:� 
பா��தா� 7ரம/சாியி� த)ைத. அவைன எ#ேகா பா��தா? ேபா� 
நிைனவி��பதாக அவ� @றினா8�, அவைர� தா� எ#,ேம அத?, 1� 
ச)தி�ததாக இள#,மர*+, நிைனவி�ைல. அவ�ைடய பா�ைவ9� ேதா?ற1� 
இள#,மரைன� தவிர ேவ: சாதாரணமானவ�கG+,� பய�-�யி�+,�. 
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அவ� ேம� இ��0 வி&கிறா?ேபா� அ�கி� நி�: உ?:� பா��0+ 
ெகா%��)த அவ�, "க�நாவ?பழ� ேபா� உ� க!�0 வல0 ப+க�0< சாிவி� 
எ�தைன அழகான ம<ச� இ�+கிற0 பா��தாயா? பி?கால�தி� நீ மகா 
ேயாக+காரனாக விள#க� ேபாகிறா; த�E? இ0 ேபா� வல0 �ற�தி� இJவள= 
ெபாிய ம<ச� எ�லா�+,� அைமவ0 அாி0!" எ�: விய)0 @றியவாேற 
அவ*ைடய க%கைள9� 1க�ைத9� @�)0 ேநா+கினா�. 
 
இள#,மர� அவ� @றியைத9� பா��பைத9� கவனி�0� சலனமி�றி 
அைமதியாக நி�றா�. ஆனா� அவ� சிாி�0+ ெகா%ேட, அ&�தா? ேபா� ேக-ட 
ேக'வி அவ*ைடய சலனமி�ைமைய+ கைல�த0. அவ� ஆ<சாியமைட)தா�. 
 
"த�பி! அ�-ெச�வ 1னிவ� நலமாக இ�+கிறா� அ�லவா?" எ�: இ�)தா? 
ேபா2�)0 1�பி� ெதாட�பி�றி அவ� ேக-ட ேபா0 இள#,மர� திைக�தா�. 
'1னிவைர இவ�+, எ�ப�� ெதாி9�? அ�ப�ேய எ)த வைகயிலாவ0 
ெதாி)தி�)தா8� எ�ைன+ க%ட=டேன அைத விசாாி+கலாம2�)0 வி-& 
இJவள= ேநர� கழி�0 நிதானமாக விசாாி�ப0 ஏ�?' எ�: சி)தி�0+ ,ழ�பிய0 
அவ� மன�. 1னிவைர� ப?றி விசாாி�0 வி-& அவ� த� 1க�ைத9� உ?:� 
பா��பைத அவ� காண� தவறவி�ைல. 
 
"எ�ன அ�ப�� திைக+கி�றா; த�E? எ�*ைடய 10ைம+,' இ)த� 
ெப�நகாி� எ�தைன கா� கால#கைள9�, ேவனி? கால#கைள9� பா��தி��ேப� 
ெதாி9மா? மனித�கைள� பா��தி�+க=� பழகியி�+க=� 1�யாமலா 
ேபாயி�+,�?" எ�: ேம8� ெசா�னா� அவ�. 
 
பி�*� அவாிட� ேப<ைச வள�+க வி��பாத இள#,மர�, "1னிவ� நலமாக 
இ�+கிறா� ஐயா!" எ�: @றிவி-& ேமேல நட)தா�. எ�ன காரணேமா அவ� 
1க�ைத ஏறி-&� பா�+கேவ வி��பமாயி�ைல அவ*+,. 
 
"த�E! இ�ைற+,�தா� உன+, அவசர�. இ�ெனா� நா' ஓ;வாக 
இ�+,�ேபா0 இ#ேக வ)0 ஒ� ேவைள உ%& ேபாக ேவ%&�" எ�: அவ� 
@றியைத9�, 7ரம/சாி9� வானவ�29� த�ைன� பி� ெதாட�)0 வ�வைத9� 
ெபா�-ப&�தாம� பிரதான வாயிைல+ கட)0 அகலமான 6தியி� இற#கி நட)0 
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ெச�றா� இள#,மர�. 6தியி� இற#,� ேபா0 “ப�ல+, வ�கிற0. ஏறி+ 
ெகா%& ேபாகலா�" எ�: 7ரம/சாி @விய ,ர8+காக=� அவ� நி?கவி�ைல. 
மிக=� ேவகமாக நட)தா�. 
 
மிக�ெபாிய அ)த மாளிைகயி2�)0 விலகி 6தியி� ெவ, ெதாைல= வ)த பி�*� 
த�ைன யாேரா @�)0 ேநா+கியவாேற பி� ெதாட�வ0 ேபா� இள#,மர*+, 
ஒ� பிரைம உ%டாயி?:. பி��ற� யாேரா வ)0 ெகா%���ப0 ேபா� 
பிடாியி8� ஓ�ண�= ,:,:�த0. 6தி தி��பிய0� தி��ப�தி� நி�: ெகா%& 
பி� ப+க� பா�ைவைய< ெச8�தினா�! அவ� ச)ேதக�ப-ட0 சாியாயி�)த0. 
க%ெண&�0� பா��பத?, விகாரமான 1க�ைத9ைடய ஒ?ைற+ க%ண� 
ஒ�வ� தய#கி� தய#கி� பி�னா� வ)0 ெகா%��)தா�. அ)த 
ஒ?ைற+க%ண*+,� பி�னா� ேதாழி�ெப% வச)தமாைல9� ப0#கினா? 
ேபால ெம�ல வ)0 ெகா%��)தா'. அவ�க' த�ைன� ெதாட�கிறா�களா 
அ�ல0 த?ெசயலாக வ�கிறா�களா எ�பதைன� ெதாி)0 ெகா'வத?காக நி�:�, 
வழி மாறி< ெச�:� ேசாதைன ெச;தா�. ச)ேதகமி�லாத வைகயி� அவ�க' 
அவைனேய ெதாட�வ0 ெதாி)த0. அவ� நி�றா� அவ�கG� நி�றா�க'. அவ� 
வழி மாறினா� அவ�கG� வழி மாறினா�க'. 'எ�ன வ)தா8� வர-&�! அ&�0 
வ�கிற 6தி� தி��ப�தி� மைற)0 நி�: இ)த ஒ?ைற+ க% மனிதைன வழி 
மட+கி விசாாி+க ேவ%�ய0தா�' எ�ெற%ணி+ ெகா%டா� இள#,மர�. 
அJவாேற ெச;வத?,� சி�தமானா�. 
 
ஆனா� அவ� நிைன�தப� ெச;ய 1�யவி�ைல! ஏென�றா� அ)த 6தி 
தி���மிட�தி� ஏ?ெகனேவ நாள#கா�யி2�)0 த�ைன� ேத� வ)0 
ெகா%��)த கத+க%ணைன9�, பிற ந%ப�கைள9� அவ� ச)தி+,�ப� ேந�)0 
வி-ட0. 
------------- 

�த� ப�வ��த� ப�வ��த� ப�வ��த� ப�வ�. 1. . 1. . 1. . 1. 13. 13. 13. 13. இ, எ�ன அ�தர6க�இ, எ�ன அ�தர6க�இ, எ�ன அ�தர6க�இ, எ�ன அ�தர6க�????    
 
க2ய�' அகல+ காவிாியைண)த மாெப�� நக�+,� ெபா2கதி� பர�பி� பக� 
ெச;த கதிரவ� ெம�ல ெம�ல ேம?ேக மைற)0 ெகா%��)தா�. விாிநீல 
மணி�திைரயி� வி-ெடறி)த ஒளி மல�கெளன வி%மீ�க' மி�ன� 
ெதாட#கியி�)தன. திைச1க#க' பச)0 மய#கி நிற� 4சி+ ெகா'ளலாயின. 
அக�ற வா�ெவளியி� ச)திர� அணி நிலா விாி�தா�. ெபா!0�, ப�வ1�, கால� 
க?பி+,� இய?ைகெயழி�கG� எ�லா இட�தி8� அழ, த�வனவாக இ��பி*� 
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4��கா� நகைர< சா�)0 வ�� ேபா0 ப�மட#, ேபரழ, த�வனவாக இ�)தன. 
இய?ைக நிக�<சிக' தா� நிக!மிட�ைத� ெபா:�ேத அழ, ெப:கி�றன. 
கதிரவ� உதய� கட?கைரயி? ேபரழ,, ெத�ற� ேசாைலகளி� ந&ேவ 67� ேபா0 
ேபரழ,, அ�வி மைல 1க&களி� இல#,� ேபா0 ேபரழ, - எ�: சா�)த இட�, 
C�நிைல ஆகியவ?றா� அழ, ேபரழகாவ0 ேபா� த�ைன< சா�)0 நிக!� 
யாவ?ைற9� ேபரழகா+கி+ கா-&� ெப�� ேபரழைக 1தWடாக+ ெகா%ட0 
4��கா� நகர�. 
 
வள� ம2)த அ)நகர�தி� காைல9� அழ,, மாைல9� அழ,, ந%பக8� அழ,, 
இர=� அழ,தா�. ேநர�0+, ேநர� வித� விதமாக அல#காி�0+ ெகா%& நி?,� 
வன��� வசதிகG� உ'ள அழகிேபா� ஒJெவா� ெபா!0� ப�வ1� ஒJெவா� 
அழ, ேதா�றி� 0ல#,� அரச க�Eர வா�='ள நகரமாயி�)த0 அ0. நகாி� 
எ�லா� ப,திகG+,� அழைக< 7ம)0 ெகா%& வ)த அ)தி மாைல ேநர� 
ப-�ன�பா+க�தி� அழ,+ேக அழ, ெச;வ0 ேபால� பரவிய0. மாளிைகயி� 1� 
�ற#களி� ப7ைமயழ,+காக� படர வி-��)த 1�ைல9� ம�2ைக9� அ��� 
ெநகி�)0 மண� பர�ப, அ)த மண� அ)த ேநர�தி� 6சி+ ெகா%��)த ெம�2ள) 
ெத�ற2? கல)0 பரவிய0. அ)தி மாைல+காக இ�ல#களி� 1� ப+க�0 மாட� 
பிைறகளி� ம#கல விள+ேக?றி ைவ+,� ெப%களி� வைளெயா29�, 
சிாி�ெபா29�, கி%கிணி< சில�ெபா29� 6திெய�லா� நிைற)0 ஒ2�தன. 
1கேம ஒ� ம#கல விள+கா; அதி� 1�0 நைக 7ட� விாி+க 1:வ� நிக!� ேபா0 
விழிகளி� நளின� ஒளி பர�ப� தீப� ஏ?றி ைவ+,� ெப%கேள தீப#கைள� ேபா� 
6திகளி� ேதா�றின�. 6திகளி2�)0 யாழிைச9�, ,ழ2ைச9�, ம�தள� - 
1ரச#களி� ஒ29�, ப�ேவ: ேகாவி�களி� மணிேயாைச9�, மைற 1ழ+க1�, 
ப%ணிைச த0��� பாட�கG� கல)ெத!)0 ஒ2+காவிய� பைட�தன. 
 
அ)த அ?�தமான ேநர�தி� 7ரம/சாி9� அவGைடய சேகாதாி வானவ�29�, 
ேவ: பணி�ெப%கG�, த#க' ெப�மாளிைககளி� ஏழாவ0 மாட�0+, ேமேல 
நிலா 1?ற�தி� அம�)தி�)தா�க'. மிக=� உயரமான அ)த நிலா 1?ற�தி2�)0 
நா�, காத< 7?றள=+,� பர)தி�)த 4��கா� நகர�தி� எ�லா� ப,திகG� 
ந�றாக� ெதாி)தன. ஒளி ெவ'ள� பா;<சினா? ேபா� இ)திர விழா=+கான 
தீபால#கார#க' நகர�ைத 7ட� மயமா+கியி�)தன. நாள#கா�+,� அ�பா� 
கிழ+ேக ம�R��பா+க� 1�கிற இட�தி� நீல ெந&#கட� அைல பா;)0 
ெகா%��)த0. 0ைற1க�தி8�, காவிாியி� ச#கம வாயி28� ெபாிய 
க�ப�களி� ைவ�தி�)த விள+,க' பல நிற�தினவா;� பல வித�தினவா; 
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நீ��பர�பி� ஒளி+ேகால� கா-�+ ெகா%��)தன. ேம?கி2�)0 கிழ+, 1கமாக� 
பா;)0 கடேலா& கல+,� காவிாி வாயி� ச#கம 1க�தி� கல#கைர விள+க�0� தீ 
ெச)நா+,கைள விாி�0 எாி)0 ெகா%��)த0. த� மாளிைக நிலா 1?ற�தி2�)0 
காவிாி�4�ப-�ன�தி� அ)திமாைல+ கா-சி வன�ைப எ�0ைணேயா 1ைற 
க%& விய)தி�+கிறா' 7ரம/சாி. ஆனா� இ�: மாைலயி� காI� ேபா0 
அ)த+ கா-சி வன�பி� �திதாக விய�ைப9� அழைக9� உண�� ஏேதா ஓ� உ?சாக 
உண�= அவ' உ'ள�0'ேள ,:,:�த0. 'பிணி9?:+ கிட)தவ�கG+,� 
பிற)தநா' வ)த0 ேபா� அ)த உ?சாக உண�ைவ 1!ைமயாக அLபவி+க 1�யாத 
மன+,ைற=� சிறி0 இ�)த0 அவG+,. இள#,மரைன நிைன+,� ேபா0 அவ' 
மன� களி�பைட)0 0'ளிய0. அவ*ைடய திமிைர9�, அவ� த�னிட� நட)0 
ெகா%ட வித�ைத9� நிைன�0� பா��தா� அவ' மன� வா�� 0வ%ட0. 
 
7ரம/சாியி� சேகாதாி வானவ�2+, 'வ#கிய�' என�ப&� ��லா#,ழ� 
வாசி�பதி� இைணய?ற திறைம உ%&. அ�ேபா0� அவ' அைத வாசி�0+ 
ெகா%& தா� இ�)தா'. அ)த மாளிைகைய< ேச�)த ம?ேறா� இைசயண#, மகர 
யாழிேல இ�னிைச எ!�பி+ ெகா%��)தா'. ேவெறா��தி ம�தள� வாசி�தா'. 
நிலா 1?ற�தி� த�ன�ேக பரவி� பா;)0 ெகா%��)த இ)த இைச ெவ'ள�தி� 
��காம� இள#,மரைன� ப?றிய நிைன= ெவ'ள�தி� ��கியி�)தா' 7ரம/சாி. 
த)த�தி� இைழ�0 1�0� பதி�த சி�திர+ க-�2� இர�தின+ க�பள விாி�பி� 
ேம� அம�)0 இைச அர#, நிக��தி+ ெகா%��)தவ�க', 7ரம/சாி த#க' 
இ�னிைசயி� ஆ�)0 ��கி அ*பவி�0+ ெகா%& தா� எதிேர 
அம�)தி�+கிறாெளன நிைன�0+ ெகா%��)தா�க'. ஆனா� 7ரம/சாியி� 
இதய�ைத யாழா+கி அத� ெம�2ய உண�= நர��களி� இள#,மர� எ�*� 
எழி� நிைன= வாசி+க�ப-&+ ெகா%��)தைத அவ�க' அறியவி�ைல. 'ெவ'ளி 
ெவ%,ட�0� பா� ெசாாிவ0 ேபா�' த%மதி+ கதி� பர=� நிலா 1?ற�தி�, 
உடைல வ��< ெச�8� இதமான கா?:� 67� நிைலயி� 7ரம/சாி 
நிைன+கலானா': 
 
'இ)திரவிழா+ கால�தி� இ)த மாளிைக+, வ)தவ�கைள வி�)0%ண< ெச;யாம� 
அ*��� வழ+கமி�ைல. மாளிைக+, வ)0 உணைவ 1��0+ ெகா%& ேபாகலா� 
எ�: எJவள= அ�ேபா&� ஆ�வ�ேதா&� அவைர அைழ�ேத�! 'நா� இ)த 
மாளிைக+, வி�)0 உ%ண வரவி�ைல' எ�: சிறி0� தய#காம� 1க�தி� 
அைற)தா? ேபா� பதி� @றி வி-டாேர! அ0தா� ேபாக-&�, த)ைதயா� ஏ� 
அ�ப� மர#களி� மைறவி� ஒளி)தா? ேபா� நி�: அவைர9� எ#கைள9� 
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கவனி�தா�? திTெர�: மைறவி2�)0 ெவளி�ப-&, 'இ)த� பி'ைளைய நா� 
இத?, 1�� எ#ேகா பா��தா? ேபா� நிைனவி�+கிறத�மா' எ�: @றி 
எ#கைள9� அவைர9� திைக�பைடய< ெச;த0ம�லாம� அவர�கி� ெச�: 
அநாகாிகமாக அவைர உ?: உ?:� பா��தாேர த)ைதயா�, அத� ேநா+கெம�ன? 
எJவளேவா உலகியலறி=� நாகாிக1� ெதாி)த த)ைதயா� இ�: ேதா-ட�தி� ஏ� 
அ�ப� நட)0 ெகா%டா�? த)ைதயாாி� எதி�பாராத வ�ைக9�, ேப<7�, உ?:� 
பா��த பா�ைவ9� அவ�+, அநாகாிகமாக�தா� ேதா�றியி�+,�. 
இ�லாவி-டா�, 'நட)0 ேபாகாதீ�க', ப�ல+, வ�கிற0, அதி� ஏறி+ ெகா%& 
ேபாகலா�' எ�: நா� @விய ேபா0 தி��பி9� பா�+காம� அல-சியமாக 6தியி� 
இற#கி நட)தி��பாரா அவ�? ந�ல ேவைள! நா� அ�ேபா0 கா-�ய ,றி�ைப� 
�ாி)0 ெகா%& எ� ப+க�தி� நி�ற வச)தமாைல அவைர� பி� ெதாட�)0 
ெச�றி�+கிறா'. எ�*ைடய ேதாழிகளிேலேய வச)தமாைல+,�தா� ,றி�பறி9� 
திற� அதிக�. பி� ெதாட�)0 ேபா; அவைர� ப?றிய விவர#கைள9�, அவ� 
வசி+,� இட�ைத9� ந�றாக� ெதாி)0 ெகா%&தா� தி��பி வ�வா' அவ'! 
வச)தமாைல விைரவி� தி��பி வ)0 அவைர� ப?றிய எ�லா விவர#கைள9� @றி 
விட மா-டாளா எ�: ஆவேலா& எதி�பா��0+ ெகா%��)தா' 7ரம/சாி. 
'ஒ�ேவைள தன+,� ெதாியாமேல வச)தமாைல இத?,' தி��பி வ)தி��பாேளா?' 
எ�: 7ரம/சாி+, ஐய� ஏ?ப-ட0. நிலா 1?ற�தி2�)0 கீேழ இற#கி� ேபா;� 
பா��0வி-& வரலாெம�றா� ��லா#,ழ� வாசி�0+ ெகா%��+,� 
வானவ�29�, ம?றவ�கG� தா� இ�)தா? ேபா2�)த0 ந&வி� எ!)0 
ேபாவைத� தவறாக� �ாி)0 ெகா%& வ�)தலாகாேத எ�: தய#கினா' 
7ரம/சாி. 
 
சிறி0 ேநர�தி� நிலா1?ற�0 இைசயர#, தானாகேவ 1?:� ெப?ற0. 
வானவ�29� ம?ற� ெப%கG� ேவ: ேப<7+கைள� ேபச� ெதாட#கினா�க'. 
தா� நிலா 1?ற�தி2�)0 கீேழ இற#கி� ேபா; 'வச)தமாைல வ)தி�+கிறாளா?' 
எ�: பா��0 வி-&� தி���வத?, இ0தா� ஏ?ற ேநர� எ�: தீ�மான� ெச;0 
ெகா%டவளா; எ!)தா' 7ரம/சாி. 
 
'வானவ�2! நீ இவ�கேளா& சிறி0 ேநர� ேபசி+ ெகா%��. நா� கீேழ ேபா; 
வச)தமாைல வ)தி�+கிறாளா எ�: பா��0 வி-& வ�கிேற�' என+ @றிவி-& 
அவ' �ற�ப-ட ேபா0 வானவ�2 அவைள� த&+கவி�ைல. நிலா 1?ற�தி2�)0 
கீ�� ப,தி+,< ெச�8� ப�களி� ேவகமாக இற#கினா' 7ரம/சாி. 
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சம நில�தி2�)0 ஓ#கி நி�ற அ)த ஏழ&+, மாளிைக அர%மைன ேபா�ற ஒேர 
க-டடமாக உய�)0 ேதா�றினா8� ஏ! மாட#கG� ஏ! தனி மாளிைகக' ேபா� 
வசதிக' நிைற)தைவ. ேநா+,மிடெம�லா� சி�திர#க', Lக�மிடெம�லா� 
ந:மண#க', அமர வி���மிடெம�லா� ப-& விாி�த ம/ச#க', ப/சைணக', 
பா#கான இ�+ைகக', எ�லா� எ�லா இட#களி8� ெபா�)திய ெப�மாளிைக 
அ0. அ)தி ேநர# கழி�0 இர= ெதாட#கி வி-டதா� வ%ண வ%ண விள+,க' 
ேவ: மாளிைககைள ஒளிமயமா+கியி�)தன. ஏ! நிைல மாட#களி� கீழி�)0 
��றாவதாக அைம)த மாட1� அைத< சா�)த அைறகG� 7ரம/சாியி� 
�ழ+க�0+ெகன அவ' த)ைதயாரா� விட�ப-��)தன. 'இள#,மரைன� பி� 
ெதாட�)0 ெச�றி�)த வச)தமாைல தி��பி வ)தி�)தா� இ)த ��றாவ0 
மாட�0+,' தா� எ#ேகயாவ0 இ��பா'' எ�ப0 7ரம/சாி+,� ெதாி9�. அ�: 
பி?பக2� ஓவியனிட� வைர)0 வா#கிய இள#,மரனி� ஓவிய�ைத இ)த 
��றாவ0 மாட�0+,' அைம)தி�)த சி�திர< சாைலயி� தா� 7ரம/சாி 
ைவ�தி�)தா'. காவிாி�4�ப-�ன�தி� இ�)த சிற)த ஓவிய�களிடமி�)0�, 
இ)திர விழா+ கால#களி� பல ேதச#களி2�)0 4��கா�+, வ)0 ேபா,� 
ஓவிய�களிடமி�)0� வைகவைகயான அ4�வ ஓவிய#கைளெய�லா� வா#கி� 
தன0 சி�திர< சாைலயி� ேச��0 ைவ�தி�)தா' 7ரம/சாி. அவGைடய 
சி�திர<சாைலைய ஒ�1ைற 7?றி� பா��தா� ேபா0�, ஓவிய#களி� அவG+, 
இ�+,� ஆ�வ�ைத� �ாி)0 ெகா%& விடலா�. 
 
'ேதாழி வச)தமாைல இ�*� வ)0 ேச�)தி�+க வி�ைலயானா� நம0 சி�திர< 
சாைலயி� ேபா; அவ�ைடய ஓவிய�தி� அழைக ஆ�வ� தீர+ க%& ெகா%ேட 
சிறி0 ேநர�ைத+ கழி+கலா�' எ�ற எ%ண�ேதா& ��றாவ0 மாட�0+,' 
Lைழ)தா' 7ரம/சாி. தன+,< ெசா)தமான அ)த ��றாவ0 அ&+, மாளிைகைய 
மிக அல#காரமாக ைவ�0+ ெகா%��)தா' அவ'. மாளிைகயி� 1� @ட�தி� 
யா�� இ�லாததா� வச)தமாைல இ�*� வ)0 ேசரவி�ைல எ�பைத அவ' 
�ாி)0 ெகா%டா'. 1� @ட�ைத அ&�0 அவGைடய இைச+ க�விக' 
வாிைசயாக அ&+கி ைவ+க�ப-��+,� கீதம%டப1� அைதய&�0 
நா-�யமா&� கால�தி� பய�ப&�0� நி��திய ம%டப1� அணிமணிக' 
உைடக' �ைன)0 ெகா'G� தனியான அல#கார ம%டப1�, இ:தியாக< 
சி�திர<சாைல9� அைம)தி�)தன. இJவள= இட#கைள9� கட)0 ெச�ல 
ேவ%�ய இ:தி� ப,தியாக அைம)தி�)த காரண�தா� 7ரம/சாிேயா, அவ' 
ேதாழிேயா உட� அைழ�0< ெச�றால�றி அவGைடய சி�திர< சாைல+,' பிற� 
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Lைழவ0 வழ+கமி�ைல. 'வச)தமாைல தி��பி வ�கிறவைர சி�திர< சாைலயி� 
ெபா!ைத+ கழி+கலா�' எ�ற நிைன��ட� தனிைம த)த உ�லாச�தி� ஒ� 
பாடைல ெம�ல இைச�0+ ெகா%ேட கீதம%டப�ைத+ கட)0 சி�திர< சாைல+,< 
ெச�வத?காக ேமேல நட)தா' 7ரம/சாி. 
 
இத�களி� ெம�2ைச இைழ)0 ஒ2+க நட)0 ெச�றவ' அல#கார ம%டப� 
1�)0 சி�திர< சாைல+,' இற#,� ப� அ�கிேலேய திைக�0 நி?க ேவ%�ய 
நிைல ஏ?ப-ட0. நாவி2�)0 எ!)த ெம�2ைச நி�ற0. அவ' 1க�தி� விய��� 
பய1� நிைற)தன. காரண�? சி�திர< சாைல+,'ளி�)0 ெம0வாக=� 
ம�மமாக=� ேபசி+ ெகா'Gகிற ஆடவ� ேப<7+ ,ர� அவ' ெசவிகைள எ-�ய0. 
'நா� ேபணி� பா0கா�0 வ�� எ�*ைடய சி�திர<சாைலயி� ெசா�2 அ*மதி 
ெபறாம� எ� த)ைதயா� @ட Lைழய மா-டாேர? இ�ப� நா� இ�லாத 
ேவைளயி� 0ணி)0 இ#ேக Lைழ)தி�+,� இவ�க' யாராயி�+கலா�?' எ�ற 
பய� கல)த ச)ேதக�0ட� ஓைச�படாம� சி�திர< சாைல+,' இற#,� 
இர%டாவ0 ப�யி� காைல ைவ�0 ெம�ல� தைலைய நீ-� எ-�� பா��தா' 
அவ'. 
 
அ�ப�� பா��த பி� 7ரம/சாியி� விய�� இ�*� அதிகமாயி?:. 'த�*ைடய 
அ*மதியி�றி அவ�� Lைழய மா-டாேர' எ�: ச?: 1� யாைர� ப?றி அவ' 
ெப�ைமயாக நிைன�0+ ெகா%��)தாேளா, அவேர தா� அ#ேக இள#,மரனி� 
ஓவிய�0+, 1� நி�: ெகா%��)தா�! ஆ�, அவGைடய த)ைதயா�தா� நி�: 
ெகா%��)தா�. பி?பக2� இள#,மர� ெச�ற சிறி0 ேநர�தி� F: ெபா? 
கழ/7கைள� ெப?:+ ெகா%& ேபாயி�)த ஓவிய� மணிமா�ப*� த� த)ைத+, 
அ�கி� இ�ேபா0 சி�திர< சாைல+,' நி?பைத+ க%டா' 7ரம/சாி. த� ைக 
ஊ�: ேகாலா� இள#,மர*ைடய ஓவிய�ைத< 7-�+ கா-� 'ஏேதா ெச;9மா:' 
எதிேர பய)0 ந&#கி நி?,� ஓவியைன� த� த)ைத மிர-&வைத9� ப�யி� நி�: 
ெகா%��)த 7ரம/சாி க%டா'. 'ெபா? கழ/7கைள வா#கி+ ெகா%& ஓவிய� 
ேபா;வி-டதாக தா� நிைன�0+ ெகா%��)த0தா� தவ:. த)ைதயா� ஏேதா ஓ� 
அ)தர#க ேநா+க�0+காக ஓவியைன� த&�0� த#க ைவ�தி�+க ேவ%&'ெம�: 
அவGைடய உ'Gண�= அவG+,+ @றிய0. ஆனா� அ0 எ�ன அ)தர#க� 
எ�பைத ம-&� அ�ேபா0 அவளா� விள#கி+ ெகா'ள 1�யவி�ைல. 
சி�திர<சாைலயி� ேம8� எ�ென�ன நிக�கி�றன எ�பைத மைற)தி�)0 
கவனி+கலானா' 7ரம/சாி. 
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-------------- 
�த� ப�வ��த� ப�வ��த� ப�வ��த� ப�வ�.  1..  1..  1..  1.14. 14. 14. 14. ெச�வ �னிவ� தவ4சாைலெச�வ �னிவ� தவ4சாைலெச�வ �னிவ� தவ4சாைலெச�வ �னிவ� தவ4சாைல    

 
'அ�-ெச�வ 1னிவைர+ காணவி�ைல' எ�பதா� ஏ?ப-ட திைக��� மைல��� 
6ரேசாழிய வளநா&ைடயா� மன�தி� கல+க�ைத உ%டா+கியி�)தன. அ)த+ 
கல+க�தினா�தா� ேபா,� ேபா0 இள#,மரைன� 0ைண+, அைழ�0+ 
ெகா%& ேபாயி�)த த� மக' 1�ைல தி��பி நாள#கா�யி2�)0 எவ� 
0ைண9மி�றி� தனிேய வ)தைத+ @ட அவ� கவனி�0+ ேகாப� ெகா'ளவி�ைல. 
இ�லாவி-டா� அவைள� தனிேய அ*�பிவி-& எ#ேகா ேபானத?காக 
இள#,மரைன� ப?றி வா; ஓ;வைட9� வைர வைசபா�� தீ��தி��பா� அவ�. 
 
நாள#கா�யி2�)0 1�ைல தி��பி வ)0 6-&� ப� ஏறிய ேபா0 அவ�ைடய 
சி)தைனயா?ற� 1!வ0� '1னிவ� எத?காக எ�னிட� ெசா�2+ ெகா'ளாம� 
திTெர�: இ#கி�)0 கிள�பி� ேபானா�? அ0=� ஏேதா சிைற�ப&�த� 
ப-��)தவ� த�பி ஓ�� ேபாகிற0 ேபா� பி��ற�0 வழியாக� த�பி� ேபாக 
ேவ%�ய அவசியெம�ன?' எ�*� வினா+கG+, விைட கா%பதி� 
ஈ&ப-��)த0. 
 
அ�-ெசலவ 1னிவ� த� இ�ல�தி2�)0 ெவளிேயறி< ெச�றத?,+ காரண�ைத 
அவரா� உ:தியாக� தீ�மான� ெச;ய 1�யவி�ைலேய தவிர 'இ�ன 
காரணமாக�தா� இ�+கலா�' எ�: ஒ�வா: அLமான� ெச;0 ெகா'ள 1�)த0. 
இள#,மர*ைடய பிற�� வள��ைப� ப?றி ஏதாவ0 S%�+ ேக-க 
ஆர�பி�தாேல அவ� பய�ப&கிறா�. அதி� ஏேதா ஒ� ெபாிய ம�ம1� இரகசிய1� 
இ�+,� ேபா� ேதா�:கிற0. இ�ைற+, நா� அவாிட� இள#,மரைன� ப?றிய 
ேப<ைச� ெதாட#கியிராவி-டா� இ�ப� ேந�)தி�+கா0. அ)த+ ேக'விைய+ 
ேக-ட0� அவ� 1க� தா� எ�ப� மாறி?:! 'சில நிக�<சிகைள 
இதய�0+,'ேளேய இர%டா� 1ைறயாக நிைன�0� பா��பத?,+ @ட அ<சமாக 
இ�+கிறேத, ெவளிேய எ�ப� வா;வி-&+ @ற1�9�?' எ�: பதி� @:� ேபா0 
1னிவாி� ,ர2� தா� எJவள= Eதி, எJவள= ந&+க�! எ�: நிக�)தவ?ைற+ 
ேகாைவயாக மீ%&� சி)தி�0� பா��தா� வளநா&ைடயா�. இள#,மரைன� ப?றி 
1னிவாிட� விசாாி+க ேந�)த ேபாெத�லா� பல 1ைறக' இ0 ேபா�ற 
அ*பவ#கைளேய அைட)தி�+கிறா� அவ�. 
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"இ�ப�ேய 1னிவைர+ காணவி�ைல எ�: ேபசாம� உ-கா�)0 ெகா%��)தா� 
எ�ன ெச;வ0 அ�பா? ேத&வத?, ஏதாவ0 ஏ?பா& ெச;ய ேவ%டாமா? இ�*� 
சிறி0 ேநர�தி� அ%ண*� 1னிவ�ைடய வள���� பி'ைளயாகிய அவ�� 
இ#ேக வ)0 வி&வா�கேள? அவ�கG+, எ�ன பதி� ெசா�வ0?" எ�: 1�ைல 
ேக'வி ேக-ட ேபா0 தா� வளநா&ைடயா�+,� ஏதாவ0 1ய?சி ெச;ய ேவ%&� 
எ�ற உண�= வ)த0. 
 
1னிவைர� ப?றி 1�ைல த� மன�0+, ம-&� ெதாி)த உ%ைம ஒ�ைற� 
த)ைதயிட� ெசா�ல வி��பவி�ைல. அ0 ேபாலேவ தனிைமயி� 1னிவாிட� தா� 
ேக-ட ேக'விகைள� ப?றி9� 1னிவ� அ#கி�)0 கிள�பி< ெச�ல அ)த+ 
ேக'விகG� ஓரள= காரணமாயி�+கலா� எ�பைத� ப?றி9� த)ைத மகளிட� 
ெசா�லவி�ைல. 1த� நா' ந'ளிரவி� 1னிவ�+,� இள#,மர*+,� நிக�)த 
உ�+கமான உைரயாடைல9�, அ)த உைரயாட2� ேபா0 1னிவ� 0யர� 
தா#காம� அ!தைத9� அறி)தி�)த 1�ைல த� த)ைதயாாிட� அவ?ைற+ 
@றியி��பாளாயி� அவ�+, அவ?ைற+ ெகா%& 1னிவ� ேம� இ�*� சில 
ச)ேதக#க' ெகா'ள இட� கிைட�தி�+,�. அேத ேபா� 1னிவாிட� தா� 
தனிைமயி� ேபசிய ேப<7+கைள வளநா&ைடயா� த� மகளிட� @றியி�)தா� 
அவG+, 1னிவ� ஏ� ஓ�� ேபானா� எ�ற ச)ேதக� தீ�)0 ேபாயி�+,�. இர%& 
காாிய#கGேம அ�ப� நிகழாததனா� ச)ேதக#கG� ,ழ�ப#கG� இ�*� 
அதிகமாயின.  
 
"நா*� 0ைண+, வ�கிேற� அ�பா! �ற�ப&#க', 1னிவைர� ேத�� 
பா�+கலா�," எ�: உட� �ற�பட� ெதாட#கிய 1�ைலைய வரேவ%டாெமன 
ம:�0வி-டா� அவ�.  
 
"நீ ேவ%டா� 1�ைல! நாேன ம:ப�9� ேபா; ந�றாக� ேத�வி-& வ�கிேற�. 
ந� 6-&� பி��ற� ஆர�பமாகிற ெந&மர< ேசாைல, ச�பாபதி வன�, ச+கரவாள+ 
ேகா-ட� ஆகிய இட#க' வைர ெந&)ெதாைல= இைடெவளியி�றி� பர)0 
கிட+கிறேத, இதி� எ#ேகெய�: ,றி�பி-& அவைர� ேத&வ0?" எ�: 
@றி+ெகா%ேட தி%ைணயி� அ&+கியி�)த ேவ�களி� ஒ�ைற உ�வினா� 
வளநா&ைடயா�. அ)த ேவைல ஊ�:) 0ைணயாக+ ெகா%& 6-�� பி� 
ப+க�0� ேதா-ட வழியாக அவ� �ற�ப-ட ேபா0 பி?பக� ேநர� 1திர� 
ெதாட#கியி�)த0. 
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1�)தவைர எ�லா இட#களி8� ேத� வி-& இ:தியாக< ச+கரவாள+ 
ேகா-ட�தி8'ள அ�-ெச�வ 1னிவாி� தவ< சாைல+,� ேபா;� பா��0விடலா� 
எ�ப0 கிழவ� 6ரேசாழிய வளநா&ைடயாாி� எ%ணமாக இ�)த0. இளைமயி8� 
ந&�தர வயதி8� காவ� 6ரனாக=�, காவ?பைட� தைலவனாக=� அ)த� 
ெப�வன�தி� ஒJெவா� ப,தியி8� ேவ8� ைக9மாக< 7?றிய நிைன= வ)த0 
அவ�+,. அ�ேபா0 7?றியத?,�, இ�ேபா0 7?:வத?,� இைடயி� தா� 
எ�0ைண ேவ:பா&க'! 6ர1�, மி&+,�, வ2ைம9� ெகா%& 7?றிய அ)த+ 
கால� எ#ேக? தள�)த உடேலா& ேவைல ஊ�றி+ ெகா%& நட+,� இ)த+ கால� 
எ#ேக? 1�ைலயி� தாயா� காலமா,� வைரயி� அவ�+, மன�தள�<சி 
இ�)ததி�ைல. 1�ைலயி� ,ழ)ைத� ப�வ�தி� 'அவ'' காலமான ேபா0 
அவ�+, மன1� தள�)த0. அ)த< சமய�தி� க-�ள� காைளயாக வள�)தி�)த 
�த�வ� கத+க%ணைன+ காவ?பைட 6ரனாக< ேசாழ ைச�ய�தி� 
ேச��0வி-&� தா� 6-ேடா& இ�)0 ெகா%டா� அவ�. அ)த நாளி2�)ேத 
அ�-ெச�வ 1னிவைர அவ�+,�, அவைர அ�-ெச�வ 1னிவ�+,� ந�றாக� 
ெதாி9�. அ�-ெச�வ 1னிவாி� வள���� பி'ைளயாகிய இள#,மர*� 
வளநா&ைடயாாி� ��த மகனாகிய கத+க%ண*� ேபா� 1ைறகG� பைட+கல� 
பயி?சிகG� ெப:கிற இளைமயிேலேய ேச�)0 க?றவ�க', ேச�)0 பயி�றவ�க'. 
ம�R��பா+க�தி� 'நீலநாக� பைட+ கல<சாைல' எ�: ஒ�: இ�)த0. அ)த� 
பைட+கல< சாைலயி� தைலவரான நீல நாக மறவ� 4��காாிேலேய ெபாிய 
6ரராக� ேபா?:த� ெப?றவ�. இள#,மர*� கத+க%ண*� த#கGைடய உட� 
வ2ைமைய வள��0+ ெகா'வத?,+ காரணமானவ� அ)த மறவ�தா�. அ)த 
மறவாிட� இள#,மரைன9� கத+க%ணைன9� ெகா%& ேபா;< ேச��த0 
வ'நா&ைடயா�தா�. அ�-ெச�வ 1னிவைர� ேத�+ ெகா%& அைல)த ேபா0 
வளநா&ைடயா�+, இ)த� பைழய நிைன=க' எ�லா� உ%டாயின. க)தி?பாைவ 
ேகா-ட�, உலக அறவி, ச�பாபதி ேகாவி� ேபா�ற இட#களி� எ�லா� ேத� 
அைல)0 வி-& அவ?ைற< சா�)தி�)த ச+கரவாள+ ேகா-ட�தி� மதில�ேக வ)0 
நி�றா� வளநா&ைடயா�. மாைல� ேபா0 ெந�#கி+ ெகா%��)த0. ச+கரவாள+ 
ேகா-ட�0+,' Lைழவத?, நா�, �ற1� வாயி�க' உ%&. 
ெச!#ெகா�வாயி�, நல#கிள�வாயி�, ெவ'ளிைடவாயி�, 4த� நி�ற வாயி� 
எ�*� நா�, மாெப�� வாயி�க' ச+கரவாள+ ேகா-ட�0 நா?�ற மதி�களி� 
அைம)தி�)தன. அவ?:' 4த� நி�ற வாயி� வழியாக Lைழ)0 ேபானா� 
அ�-ெச�வ 1னிவாி� தவ< சாைலைய எளிதாக அைடயலா�. 4த� நி�ற வாயி� 
எ�ப0 விேநாதமான அைம�ைப உைடய0. ெபாிய 4த� ஒ�: சிைல வ�வி� த� 
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இர%& கா�கைள9� அக?றி நி?ப0 ேபா� அJவாயி� க-ட�ப-��)த0. 
வானளாவி நி?,� அ)த 4த< சிைலயி� இ� கா�கG+,� இைடேயதா� 
ேகா-ட�0+,' ேபாவத?கான சாைல அைம)தி�)த0. ைதாியமி�லாத மன# 
ெகா%டவ�க' 4த� நி�ற வாயி2� நட)0 உ'ேள ேபா,� ேபா0 @ட அ)த< 
சிைல அ�ப�ேய ைககைள நீ-�� த#கைள அ1+கி வி&ேமா எ�: 6ணாக� 
பிரைம ெகா'ள ேநாி&�. அJவள= பி��மா%டமான அைம��ைடய0 அ)த 
வாயி�. அைத� பா��0+ ெகா%& நி�றா� கா�களிைடேய வழி ெகா&�0+ 
ெகா%ேட 4த� நக�)0 வ�வ0 ேபாலேவ ெதாைலவி� ேதா�:�. 6ரேசாழிய 
வளநா&ைடயா� 4த� நி�ற வாயி2� வழிேய ச+கரவாள+ ேகா-ட�0+,' 
Lைழ)தா�. அ)த மாைல ேநர�தி� அ�-ெச�வ 1னிவாி� தவ<சாைல9� அைத< 
C�)தி�)த மல� வன1�, ஆளரவம?ற தனிைமயி� ��கி� ேதா?றமளி�தன. 
'அ�-ெச�வ 1னிவேர' எ�: இைர)0 @வியைழ�தவாேற தவ<சாைலயி� 
ஒJெவா� ப,தியி8� 7?றி< 7?றி வ)தா� வளநா&ைடயா�. அவ� உர�த ,ர2� 
@�பி-ட 1னிவாி� ெபய�தா� அ)த வன�தி� ஒJெவா� ப,தியி2�)0� 
தி��ப� தி��ப எதிெரா2�தேத தவிர, ேவ: பதி� இ�ைல. தவ<சாைலயி� ஒ� 
ப,தியி� 7வ�கைள விாி�0 ைவ�0 அ�கி� தீப1� ஏ?றி ைவ+க�ப-��)ததா� 
மாைல�ேபா0 ெந�#,கிற அ)த ேவைளயி� யாேரா அ#, 
வ)தி�+கிறா�கெள�பைத வளநா&ைடயாரா� �ாி)0 ெகா'ள 1�)த0. '7வ�க' 
தாமாக விாி)0+ ெகா%& கிட+க� ேபாவதி�ைல. தீப1� தானாக ஏ?றி+ ெகா%& 
ஒளிதர� ேபாவதி�ைல! யாேரா இ�ேபா0 இ#ேக இ�+கிறா�க'! ஆனா� எ� 
1�னா� வர� தய#,கிறா�க'' எ�: ச)ேதக# ெகா%டா� வளநா&ைடயா�. 
'7வ�கைள� ப�+க ஏ?ற 1ைறயி� விாி�0� தீப1� ஏ?றி ைவ�தவ�, தா� அ#ேக 
வ)0 Lைழவைத� பா��0 வி-& ேவ%&ெம�ேற தம+காகேவ 
மைற)தி�+கலாேமா?' எ�: ேதா�றிய0 வளநா&ைடயா�+,. மைற)தி�+,� 
ஆைள ெவளிேய வர< ெச;வத?காக ெம�ல ஒ� த)திர� ெச;தா� வளநா&ைடயா�. 
 
"சாிதா� இ#, எவைர9� காணவி�ைல. நா� வ)த வழிேய தி��பி� ேபாக 
ேவ%�ய0தா�. 1னிவைர அ��ற� பா��0+ ெகா'ளலா�" - எ�: ச?: இைர)த 
,ர2� தம+,� தாேம ெசா�2+ ெகா'கிறா? ேபா� ெசா�2+ ெகா%& தி��பி 
நட)தா� அவ�. நட)தா� எ�பைத விட ேவகமாக� தி��பி< ெச�வ0 ேபா� 
ேபா+,+ கா-�னா� எ�பேத ெபா�)0�. 
 
வளநா&ைடயா� நிைன�த0 நட)த0. அவ� தவ<சாைலயி� வாயி�வைர ேவகமாக 
நட)0 ேபா;� திTெர�: நைடைய நி:�தி ெம�ல� தி��ப=� அ)த< 7வ�+,� 
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தீப�0+,� அ�கி� யாேரா வ)0 உ-கார=� சாியாக இ�)த0. தி��பி9� 
தி��பாம8� அைர,ைறயாக ஓர+க%ணா� பா�+க 1ய�ற அ)த� பா�ைவயா� 
வ)0 உ-கா�)த ஆைள அவரா� ந�றாக+ காண 1�யவி�ைல. 
-------------- 

�த� ப�வ��த� ப�வ��த� ப�வ��த� ப�வ�. 1.. 1.. 1.. 1.15. 15. 15. 15. இள6(மர� ஆேவச�இள6(மர� ஆேவச�இள6(மர� ஆேவச�இள6(மர� ஆேவச�    
 
ப-�ன�பா+க�0� ெப�6தியி� தி��ப�தி� இள#,மரைன+ க%ட0� 
கத+க%ண*� ம?ற ந%ப�கG� ,திைரகைள நி:�தி+ கீேழ இற#கி< Cழ நி�: 
ெகா%டா�க'. எதி�பாராத நிைலயி� அவ�கைள அ#ேக ச)தி�த விய�� அட#க< 
சில வினா�க' ஆயி?: இள#,மர*+,. 
 
",�பிட� ேபான ெத;வ� ,:+ேக வ)த0 ேபா� எ�: பழெமாழி @:வா�க'. 
இள#,மரா! நா#க' உ�ைன� ேத��தா� வ)0 ெகா%��+கிேறா�. அத?,' 
நீேய எதிேர வ)0வி-டா;. உ�னிட� அவசரமாக� ேபச ேவ%�ய ெச;திக' 
நிைறய இ�+கி�றன" எ�: ேப<ைச� ெதாட#கினா� கத+க%ண�. அைத+ 
ேக-& இள#,மர� சிாி�0< ெசா�லலானா�: 
 
"நா� ெத;வ1� இ�ைல; நீ#க' எ�ைன+ ,�பி&வத?காக� ேத� வர=� 
இ�ைல. நா� ம-&� ெத;வமாயி�)தா� இ)த� ப-�ன�பா+க� எ�*� 
அகநகர�ைத இ�ப�ேய அ�ேயா& ெபய��0+ ெகா%& ேபா;+ கிழ+ேக கட2� 
��க< ெச;0வி&ேவ�. இ#ேக ெபாிய மாளிைககளி� அக�ற இட#களி� சிறிய 
மனித�க' ,:கிய மன#கேளா& வா�கிறா�க'. இவ�க' பா�ைவ, ேப<7, நிைன=, 
ெசய� எ�லாவ?றி8� C�<சி கல)தி�+கிற0; C0 நிைற)தி�+கிற0." 
 
ஆ�திர�ேதா& இJவா: @றி+ ெகா%ேட பி��ற� தி��பி யா�ைடய வரைவேயா 
எதி�பா�+கிறா? ேபா� ேநா+கினா� இள#,மர�. ஆனா� பி��ற� ஒ�ற� பி� 
ஒ�றாக 6திைய+ கட)0 ெச�: ெகா%��)த இர%& ��: ேத�களி� 
ேதா?ற� அவ� பா�ைவைய அ�பா� ெச�: காண 1�யாம� த&�0 வி-ட0. 
கத+க%ண*� ம?ற ந%ப�கG� இள#,மரனி� பா�ைவ யாைர� ேத� 
ஆ�திர�ேதா& அJவா: பி��ற� தி���கி�றெத�: ெதாியாம� மய#கின�. 
அ�ேபா0 "வா, அ�பேன! ந�றாக� பி� ெதாட�)0 வா. ஒ� க%ேணா& 
இ�ெனா� க%ைண9� ெபா-ைடயா+கி 1!+,�டனாக� தி��பி அ*�பி 
ைவ+கிேற�" எ�: பி��ற� தி��பி ேநா+கியவாேற இள#,மர� ெம�ல+ 
க:வி+ ெகா%& 1I1I�த ெசா?கைள அவ*+, மிக=� அ�கி� நி�ற 
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கத+க%ண� ேக-க 1�)த0. ப-�ன�பா+க�தி� இள#,மர*+, 
ஆ�திர�-ட+@�ய அ*பவ#க' எைவேய*� ஏ?ப-��+க ேவ%&ெமன+ 
கத+க%ண� நிைன�0+ ெகா%டா�. இள#,மர*+, அ�ேபா0 ந�ல பசி. 
பசியி� ேவதைன9� ஆ�திர�ேதா& ேச�)0 ெகா%��)த0. நாள#கா�யி2�)0 
ெதாட�)0 ஏ?ப-ட அLபவ#களா� அவ*+, உ%டாகியி�)த இன� �ாியாத 
மன+ெகாதி��� ேச�)0 சினமாக �%��)த0. பி� ெதாட�)0 வ)த ஒ?ைற+ 
க%ண� அ�கி� வ)தி�)தா� தன+, இ�ேபாதி�)த சின�தி� அவைன� 
ப)தா�யி��பா� இள#,மர�. அ�கி� ெத�படாததா� அ)த ஒ?ைற+க% 
மனித� பிைழ�தா�. ,திைரகைள9� அ�கி� நட�தி+ ெகா%& இள#,மரேனா& 
ேமேல ெதாட�)0 நட)தா�க' ந%ப�க'. சிறி0 ெதாைல= ெச�ற0�, "ேந?: 
இரவி�" எ�: ெதாட#கி எைதேயா அவசரமாக< ெசா�ல 1?ப-டா� 
கத+க%ண�. ஆனா� இள#,மர�, "அைத� ப?றி இ�ேபா0 இ#ேக ெசா�ல 
ேவ%டா�. பிற, தனிேய ேக-&� ெதாி)0 ெகா'கிேற�" எ�: @றி ேமேல 
ேபசவிடாம� கத+க%ணனி� நாைவ அட+கி வி-டா�. ெந�#கிய ந%ப�களாகிய 
தா#க' உடனி�+,� ேபா0 இள#,மர� இ�ப� நட)0 ெகா%டைத+ க%& 
ந%ப�க' சிறி0 திைக�பைட)தன�.  
 
"இ#ேக ப-�ன�பா+க�0+, நா� வ)தி�+கிேறென�: உ#கG+, யா� 
@றினா�க'?" எ�: இ)த+ ேக'விைய இள#,மர� ேக-,� ேபா0 ேவ: 
கவன#களி2�)0 நீ#கி 1?றி8� ந%ப�க' ப+க� கவனி�தவனாக� 
ேதா�றினா�. நாள#கா�� 4த ச0+க�தி� 1�ைலைய< ச)தி�தைத9�, 
அவளிடமி�)0 விவரமறி)0 ெகா%டைத9� கத+க%ண� இள#,மர*+,< 
ெசா�னா�. 
 
"கத+க%ணா! நா*� 1�ைல9� நாள#கா�+,� �ற�ப&� ேபாேத உ� 
த)ைதயா� கவைல ெகா%டா�. நா� இ:தி வைரயி� 1�ைல+,� 
0ைணயாயிராம? ேபா; வி&ேவேனா எ�: அவ� பய)தத?, ஏ?றா? ேபாலேவ 
நட)0வி-ட0. 4த ச0+க�தி� நி�: ெகா%��)த ேபா0 யாேரா ஒ� 
கைலஞ*+, இர+க� கா-ட� ேபா; எ�ப� எ�ப�ேயா வ��களி� மா-�+ 
ெகா'ள ேந�)0 வி-ட0. 1�ைலைய� தனிேய வி-&வி-& அவளிட� ெசா�2+ 
ெகா'ளாமேல நா� ப-�ன�பா+க� ேபா,�ப� ஆகிவி-ட0. பாவ�! 1�ைல+, 
எ� ேம� ெப�#ேகாப� ஏ?ப-��+,�; உ� த)ைதயாாிட�தி� ேபா; 
நட)தைதெய�லா� ெசா�2யி�+க� ேபாகிறா'. அவ� 1னிவாிட� எ�ைன� 
ப?றி+ ,ைற�ப-&+ ெகா%���பா�. எ� ேம� ஆ�திர�ேதா& உ� த)ைதயா� 
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எ�ைன எதி�பா��0+ கா�தி��பா�" எ�: வ��த� ேதா;)த ,ர2� 
கத+க%ணனிட� @றினா� இள#,மர�. 
 
"த)ைதயா� உ� ேம� சின� ெகா'G�ப�யாக 1�ைல ஒ�:� ெசா�2யி�+க 
மா-டா'. இள#,மரா! உ�ைன அவ� ேகாபி�0+ ெகா'ள+ @டாெத�பதி� 
உன+, எJவள= கவைல உ%ேடா, அைத+ கா-�8� அதிகமாக 1�ைல+,� 
உ%& எ�பைத நா� அறிேவ�" எ�: ஆ:தலாக ம:ெமாழி @றினா� 
கத+க%ண�. ேமேல அவேன @றலானா�: "இள#,மரா, இ)திர விழாவி� 
இர%டா� நாளாகிய இ�ைற+, நா*� ந� ந%ப�கG� உ� நலைன+ க�தி 
உ�னிட� ஒ� ேவ%&ேகாைள வி&+கலாெமன நிைன+கிேறா�. நீ அைத 
ம:+காம� ஏ?:+ ெகா%& தா� ஆகேவ%&�." 
 
"உ#க' ேவ%&ேகா' இ�+க-&�! அைத அ��ற� பா�+கலா�. இ)த+ கணேம 
நிைறேவ?றி+ ெகா'ள ேவ%�ய அவசர ேவ%&ேகா' ஒ�: என+, இ�+கிற0. 
அ0 நிைறேவறா வி-டா� நட)0 ெகா%��+,� ேபாேத எ#ேகயாவ0 மய#கி 
வி!)0 வி&ேவ� நா�. ஒேர ஒ� 1ைற தா� ெசா�ேவ�. ஒ� விநா�தா� 
ெசா�ேவ�. இேதா ேகG#க' ந%ப�கேள! ம:1ைற ேக-டா� ெசா�லமா-ேட�" 
- எ�: இைர)0 ெசா�2+ ெகா%ேட வ)த இள#,மர� ,ரைல< சிறிதா+கி+ 
ெகா%& இத�களி� ,:நைக இல#க ெம�ல ந%ப�கைள� பா��0+ @றினா�: 
"இ�ேபா0 அ�ேய*+, ந�ல பசி. வயி: ப/சா;� பற+கிற0." 
 
இள#,மர� எ�ன ெபாிய ேவ%&ேகா' வி&+க� ேபாகிறாேனா எ�: 
திைக�தி�)த ந%ப�க' இைத+ ேக-& உர+க< சிாி�தா�க'. இள#,மர*+, 
ந%ப�கG� உ?சாக1� ேச�)0 வ)0 ச)தி�0 வி-டா� இ�ப��தா� நைக<7ைவ 
பிற+,�. �0ைமயான ேப<7+கG� �ற�ப&�. 
 
"கத+க%ணா! இ�ைற+, இ)த வ�ெப�லா� வ)0 ேசராம� நாள#கா�யி2�)0 
ேநேர 1�ைலேயா& 6-&+,� ேபா;< ேச�)தி�)ேதனானா� ேமா�+ ,ழ���, 
ெபாாிய8மாக அ?�தமான வி�)0 கிைட�தி�+,�. நா� மிக=� 
0�பா+கியசா2யாகி வி-ேட� ந%ப�கேள! 1�ைல ைகயா� ேமா�+ ,ழ��� 
உண=� இ�ைற+, என+,+ ெகா&�0 ைவ+கவி�ைல. அடடா, 1�ைலயி� 
ேமா�+ ,ழ�� இ�ைற+ெக�லா� ைகயி� மண)0 ெகா%��+,ேம" எ�: @றி+ 
ெகா%ேட இள#,மர� நா+ைக< ச��+ ெகா-�ன ேபா0 ந%ப�கG+ெக�லா� 
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நாவி� 7ைவ நீ� ஊறிய0. 
 
"எ� த#ைக பைட+,� ேமா�+ ,ழ�� ந�றாக இ�+,ேமா இ�ைலேயா; நீ அைத� 
ப?றி< ெசா�வ0 மிக ந�றாக இ�+கிற0. இ�ேபா0 இைத+ ேக-ட ந%பெர�லா� 
எ� 6-&+, 1�ைலயி� ேமா�+,ழ�ைப நிைன�0+ ெகா%& 1?:ைகயி-& 
வி-டா� எ� கதி எ�ன ஆவ0?" எ�: @றி+ெகா%ேட இள#,மர� 1க�ைத� 
பா�+க நிமி�)த கத+க%ண� அவ*ைடய பா�ைவ9� ,றி��� 6தியி� பி� 
ப+க� ெச�: தி���வைத+ கவனி+க� தவறவி�ைல. ெவளியி� மிக=� ச�வ 
சாதாரணமாக< சிாி�0� ேபசி+ ெகா%ேட உ'ேள தீவிரமாக எைதேய*� சி)தி�0+ 
ெகா%��+,� த�ைம இள#,மர*+, உ%& எ�ப0 கத+க%ண*+,� 
ெதாி9�. எ)ேநர1� க%களி8�, பா�ைவயி8�, இத�களி8� நைக நய� விள#க 
மல�)0 ேதா�:� இள#,மர� 1க�தி� இ�ேபா0 பசி வா-ட1�, ேசா�=� 
ெதாிவைத9� கத+க%ண� க%டா�. சில சமய#களி� த�*'ேள ஓ&� 
நிைன=� �ய2� ேவக�ைத ெவளிேய ெதாியவிடாம� மைற+,� சாதனமாக இ)த< 
சிாி�ைப9�, கலகல�பான ேப<ைச9� பய�ப&�0� வழ+க1� இள#,மர*+, 
உ%& எ�பைத9� கத+க%ண� அறிவா�. 
 
"எ�னேவா ேவ%&ேகா' வி&+க� ேபாவதாக< சிறி0 ேநர�0+, 1� @றினாேய, 
கத+க%ணா!" 
 
த�*ைடய நிைன=களி2�)0� ேவ: கவன�தி2�)0� வி&ப-& வ)தவனாக 
உட� வ)த கத+க%ண� ப+கமாக� தி��பி இ)த+ ேக'விைய+ ேக-டா� 
இள#,மர�. இத?, உடேன பதி� @றாமேல த�*ட� வ)த ம?ற ந%ப�களி� 
1க#கைள� பா��தா� கத+க%ண�. அ�ப�� பா��த=டேன ந%ப�களி� சில� 
கத+க%ணைன< சிறி0 ெதாைல= வில+கி அைழ�0+ ெகா%& ேபானா�க'. பி�� 
தி��பி வ)0 மீ%&� எ�லா�ட*� கல)0 ெகா%டா�க'. ந%ப�களி� அ)த< 
ெசய� இள#,மர*+,� �0ைமயாக=� விய�பளி�பதாக=� இ�)த0. 
 
"இள#,மரா! ந� ஆசிாிய�பிரானிட� இ�: காைலயி� ந%ப�க' உ�ைன� 
ப?றி� ேபசி+ ெகா%��)தா�களா�. அவ� உ�ைன இ�: பி?பக8+,' ச)தி+க 
வி���கிறாரா�." 
 
"யா�? நீலநாக மறவரா?" 
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"ஆ�! இ�ேபா0 நா� நீலநாக மறவ�ைடய பைட+கல< சாைல+,� தா� ேபா;+ 
ெகா%��+கிேறா�." 
 
"நீலநாக மறவ�ைடய பைட+கல<சாைல+,� ேபாவத?,� நீ இ�ேபா0 எ�னிட� 
@:வத?கி�)த ேவ%&ேகாG+,� எ�ன ெதாட��?" 
 
"அ)த ேவ%&ேகாைள இ�ேபா0 இ#ேக ெபா0 இடமான ந&6தியி� ைவ�0+ 
ெகா%& உ�னிட� @:வைத விட� பைட+கல<சாைல+,< ெச�றபி�, நீலநாக 
மறவேர உன+,� ெதளிவாக எ&�0+ @:�ப� ெச;யலா� எ�: ந%ப�க' 
க�0கிறா�க'." 
 
"ந%ப�க' க�0வைத� ப?றி என+, மகி�<சிதா�. எ�னிட� ெசா�லாமேல 
எ�ென�னேவா தி-டமி-&+ ெகா%& ெச;கிறீ�க'. என+,+ ெக&தலாக ஒ�:� 
ெச;0 விட மா-T�க' எ�: நா� உ:தியாக ந�பலா�. ஆனா� ஒ�:ம-&� 
ெதாி)0 ெகா'G#க'. நீ#க' கவைல�ப-&� பய)0 ெகா%���ப0 ேபா� 
இ)த� ெபாிய நகர�தி� இ�%ட வன#களிேலா, ஆ' பழ+கம?ற கட?கைர 
ஒ0+க#களிேலா, 'இள#,மரைன' யா�� அJவள= எளிதாக+ ெகா�: ேபா-& 
விட 1�யா0..." 
 
இ�ப� இ)த வா+கிய�தி� அம#கலமான கைடசி� ப,திைய இள#,மர� ெசா�2 
1��பத?,' கத+க%ண� அ�கி� வ)0 அவ� வாைய� ெபா�தி வி-டா�. 
 
"பி�தைன� ேபால இெத�ன ேப<7, இள#,மரா? உ� ேம� அ��� ப?:� 
உ'ளவ�க' உன+காக அLதாப�ப&வத?,+ @ட உாிைமய?றவ�களா? அ)த 
அLதாப�ைத9� அ+கைறைய9� நீ ஏ� தவறாக எ&�0+ ெகா'கிறா;?" 
 
"சில சமய#களி� எ� ேம� அLதாப�ப&கிறவ�கG+காக நாேன 
அ*தாப�ப&�ப� ேந�)0 வி&கிற0. எ�ைன+ ேகாைழயா+க 1ய�கிற 
அ*தாப�ைத நா� ஒ��+ ெகா'ள 1�வதி�ைல! எ�ைன� ப?றி என+, எ� 
மன�தி� எJவள= த�ன�பி+ைக9� உர1� உ%ேடா, அதி� அைர� ப,தியாவ0 
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ம?றவ�கG+,� இ�+க ேவ%&ெம�: ஆைச� ப&கிறவ� நா�. அ�ப� 
இ�)தா� தா� ம?றவ�க' எ�ைன� ைதாிய1'ள மனிதனாக 
நிைன+கிறா�கெள�: நா� ெப�ைம�படலா�. நீ#க' எ�ேலா�� எ� 
அ��+,ாியவ�க'. ெப� 6ரராகிய நீலநாக மறவ� எ� மதி��+,ாியவ�. என+,� 
உ#கG+,� பைட+கல� பயி?சி9�, ேபா��0ைற+ கைலகG� க?பி�த 
ஆசிாிய�பிரா� அவ�. ஆனா� அத?காக அவ�� நீ#கG� ேச�)0 ெகா%& 
எ�ைன� ெத�வி� திாி9� சி: பி'ைளயாக எ%ணி என+, அ*தாப�ப&வைத 
நா� ஏ?பத?கி�ைல." 
 
வல0 ைகைய ேமேல S+கி ஆ-�+ ெகா%ேட ஆேவச�ேதா& ேபசினா� 
இள#,மர�. அ�ேபா0 அ)த நிைலயி� அவைன எதி��0� ேபசி ம:ெமாழி 
ெசா�வத?ேக தய#கி அ/சினா�க' ந%ப�க'. இத�பி� ப-�ன�பா+க�0 
எ�ைல கட)0 ம�R��பா+க�0+,' Lைழகிற வைர ந%ப�க' ஒ�வ�+ெகா�வ� 
ேபசி+ ெகா'ளவி�ைல. 
 
இ�ேபா0 அவ�க' ம�R��பா+க�தி� நீலநாக மறவாி� மிக�ெபாிய பைட+கல< 
சாைலைய ெந�#கி+ ெகா%��)தா�க'. ெம�ல ம:ப�9� இள#,மரனிட� 
ேப<ைச� ெதாட#கினா� கத+க%ண�. 
 
"பசி+ ேகாப�தி� ஏேதேதா ேபசிவி-டா;, இள#,மரா! ஆசிாிய� பிரானிட1� 
அ�ப� ஏதாவ0 ஆ�திர�ப-&� ேபசிவிடாேத." 
 
"பசி+ ேகாபம�ல ந%பேன! ேகாப�பசி எ�ேற ைவ�0+ ெகா'" எ�: பைழய 
ேவக� ,ைறயாம� பதி� வ)த0 இள#,மரனிடமி�)0. 
 
"எ0வாயி�)தா8� இ�+க-&�. ஆசிாிய�பிராைன< ச)தி�த0� உ�*ைடய 
வயி?:� பசி, பசி+ேகாப�, ேகாப�பசி எ�லாேம நீ#கி வி&கி�றனவா இ�ைலயா 
பா�" எ�: நைக�தப� ெசா�னா� கத+க%ண�. 
-------------- 

�த� ப�வ��த� ப�வ��த� ப�வ��த� ப�வ�. 1.. 1.. 1.. 1.16. 16. 16. 16. திைர மைறவி� ெதாி�த பாத6க�திைர மைறவி� ெதாி�த பாத6க�திைர மைறவி� ெதாி�த பாத6க�திைர மைறவி� ெதாி�த பாத6க�    
 
சி�திர<சாைல+,' அ)த எதி�பாராத ேநர�தி�, எதி�பாராத தனிைம நிைலயி� 
இள#,மர*ைடய பட�0+, 1�னா� த� த)ைத+,� ஓவிய*+,மிைடேய 
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நிக!� ேப<7 எ�னவாயி�+,� எ�பைத அறி)0 ெகா%& வி&வத?,� த�னா� 
ஆனம-&� 1ய�றா', ப�ேயார�தி� மைற)0 நி�: ெகா%��)த 7ரம/சாி. த� 
ெசவிகளி� ேக-,� ஆ?றைல எJவள=+,+ @�ைமயா+கி+ ெகா%& ேக-க 
1�9ேமா அJவள=+,+ @�ைமயா+கி+ ெகா%& ேக-க 1ய�றா' அவ'. 
ச?:1� நிலா 1?ற�தி� இ�)த ேபா0 ெத�றைல9�, பா� மைழ ெபாழிவ0 
ேபா� ெவ%மதி தவ!� வான�ைத9�, த� சேகாதாியி� இ�னிைசைய9� 
எ%ணி எ%ணி இ�ப�தி� ��கினவளா; அ)த இனிைம நிைன=களி� 
எ�ைலயா; இள#,மர� எ�*� ேபாினிைம நிைனவி� திைள�0 மகி�)த 
7ரம/சாி இ�ேபா0 சி�திர<சாைலயி� ப�ய�ேக அ<ச1� திைக��� ெகா%& 
நி�றா'. எ�ென�னேவா நிகழ+ @டாதன=� நிகழ�தகாதன=மாகிய நிக�<சிக' 
நிகழ� ெதாட#கி வி-டா? ேபா� அவ' மன�0+,' ஒ� விதமான திகி� C�)த0. 
ெவ'ைள விழி9� க�வ-ட1மாக� பிற�)0 பிற�)0 ெகா'ைளயழேகா& பா�+,� 
அவGைடய ைமதீ-�ய நளின நயன#க' இ�ேபா0 பய�தா� மிர%& விாி)தன. 
 
ெப�1ய?சி ெச;0� த)ைதயா�� ஓவிய*� ேபசி+ ெகா%டைத அவ' 1?றி8� 
அறிய இயலவி�ைல. சில சில ெசா?க' தா� இைடயிைடேய ேக-க 1�)தன. 
ஆனா� அவ' நி�: ெகா%& பா��த இட�தி2�)0 த)ைதயி� விலா��ற1� 
ஓவியனி� 1� ேதா?ற1� ெதாி)ததனா� த)ைத ஊ�:ேகாலா� இள#,மரனி� 
ஓவிய�ைத< 7-�+கா-� ஏேதா ெச;ய< ெசா�2� S%&வதாக=� அ�ப� அவ� 
எைத< ெச;ய< ெசா�8கிறாேரா அைத< ெச;வத?, ஓவிய� அ/சி� 
தய#,வதாக=� �ாி)0 ெகா'ள 1�)த0. வாயிேலார�0� ப� விளி�பி� வல0 
கா?ெப�விரைல அ!�தி ஊ�றி அத� பல�தி� நி�: ெகா%& தைலைய நீ-�� 
பா��ப0 சிறி0 கா� இடறினா8� த�ைன+ கா-�+ ெகா&�0வி&� எ�பைத 
அவ' உண�)தி�)தா'. அ�ேபா0 அ#, வ)0 நி�:, தா� மைற)0 கவனி�0+ 
ெகா%���ப0 த)ைதயா�+,� ெதாி)தா� அத� விைள= எJவள= 
வி��ப�தகாததாக இ�+,� எ�ப0 அவG+,� ெதாி9�. 
 
கா?ெப�விர� வ2+காம� இ��பத?காக� தைலைய� பி�*+,� தி��பி 
உ-�ற� எ-�� பா��பைத நி:�திவி-& வாயி8+, இ�பா� விலகி ந�றாக நி�: 
ெகா%டா' 7ரம/சாி. உ-ப+க� நிக�வைத+ காணாம� இ�ப�< சிறி0 ேநர� 
விலகி நி�: வி-&� பி�� ம:ப�9� அவ' உ-ப+க� பா��த ேபா0 ஓவியனி� 
1க� 1�ைன+ கா-�8� பய)0 ெவளிறி� ேபாயி�)தைத+ க%டா'. 
அவ*ைடய 1க� அJவா: பய)0 ெவளிறி� ேபாவத?,+ காரணமாக 
உ-ப+க�தி� தா� பா�+காத ேபா0 எ�ன நட)தி�+க+ @&� எ�பைத< 
7ரம/சாியா� அ�ேபாதி�)த ,ழ�பமான மனநிைலயி� அLமான� ெச;ய 
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1�யவி�ைல. ஆனா�, ‘ஏேதா நட)தி�+கிற0, நட)தி�+க ேவ%&�’ எ�: 
ேத?றமாக� ெதாி)த0. ஒ�:� விள#காம� ேம8� ,ழ�பினா' 7ரம/சாி. 
 
இத?,' சி�திர<சாைல+,' நி?,� த)ைத9� ஓவிய*� அ#கி�)0 ெவளிேய 
�ற�ப&வத?,< சி�தமாகிவி-டா? ேபா� ெதாி)த0. ‘இனிேம� தா� அ#ேக 
ப�ேயாரமாக நி�: ெகா%���ப0 @டா0’ எ�: 1�= ெச;0 ெகா%டவளாக 
அ�ேம� அ� ைவ�0 ெம�ல நட)0 தன0 அல#கார ம%டப�தி� உைட மா?றி+ 
ெகா'வத?ெகன அைம)தி�)த தனிைமயான ப,தி+,' �,)தா' 7ரம/சாி. 
அ#ேக �,)0 மைற)0 ெகா'வதனா� அ�ேபா0 அவG+, இர%& விதமான 
ந�ைமக' இ�)தன. 1த� ந�ைம த)ைதயா� தி��பி< ெச�8� ேபா0 அ)த� 
ப,தி+, வரமா-டா�. இர%டாவ0 ந�ைம அ�ப�ேய ேநேர ேபாக ேவ%�ய அவ� 
அ)த� ப,தி+, வ)0வி-டா8� அவ' தனிைமயாக அல#கார� ெச;0 
ெகா'வத?,ாிய ப,தியி� அவ' இ��பைத� பா��0, ‘இ�ேபா0 நீ இ#ேக ஏ� 
வ)தா;’ எ�ேறா ேவ: விதமாகேவா ேக-& அவ� அவைள< சின)0 ெகா'ள 
1�யா0. இJவா: அ)த அணியைற+,' �,வதி8'ள இ� ந�ைமகைள9� 
நிைன�தவாேற �,)த 7ரம/சாி+, அ#ேக இ�*� ஒ� ேபரா<சாிய� 
கா�தி�)த0. 
 
அைற+,' ேதாழி� ெப% வச)தமாைல ஓைச�படாம� தி��பி வ)0 ,�0+க� 
ேபா� சிைலயாக உ-கா�)0 ெகா%��)தா'. அ�ேபா0 7ரம/சாிைய+ க%டதி� 
வச)தமாைல+, விய�� அதிகமா, வச)தமாைலைய+ க%டதி� 7ரம/சாி+, 
விய�� அதிகமா எ�: ஒ�பி-&< ெசா�ல 1�யாம� விய��+கேள எதிெரதிாி� 
ச)தி�0+ ெகா%ட0 ேபா� அைம)த0 அ)த< ச)தி��. த� வாயித�களி� ேம� 
ஆ' கா-� விரைல ைவ�0� ‘ேபசாம2�’ எ�*� ெபா�' ேதா�ற வச)தமாைல 
ைசைக ெச;த அேத சமய�தி� அேத ேபா�றெதா� ைசைகைய< 7ரம/சாி9� 
வச)தமாைல+,+ கா-�+ ெகா%ேட அ�கி� வ)தா'. 
 
சி�திர<சாைலயி2�)0 ெவளிேயறி த)ைத9� ஓவிய*� நட)0 ெச�8� கால� 
ஓைச அைற+,' அவ�கG+,� ெதளிவாக+ ேக-ட0. அ)த+ கால�ேயாைச 
ெவளிேய நட)0 ெச�: ஒ2 ேத;)0 ம#கிய0. “நீ எ�ேபாத� இ#, வ)தா;?” 
எ�: வச)தமாைலைய+ ேக-டா' 7ரம/சாி. 
 
“நா� வ)0 அைர நாழிைக+, ேமலாகி வி-டத�மா. நீ#க' இ��E�க' எ�: 
நிைன�0+ ெகா%& உ'ேள வ)ேத�. சி�திர< சாைல+,' த)ைதயாைர9� 
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ஓவியைன9� பா��த பி� என+, பயமாயி�)த0. ெவளிேய ேபாகலாெம�றா� 
அத?,' உ#க' த)ைதயா� வ)0வி&வாேரா எ�: அ<சமாயி�)த0. 
ந&+க�ேதா& ேபசாம� இ)த அைற+,' வ)0 ப0#கி வி-ேடன�மா” எ�: 
இ�*� அ)த ந&+க� ,�றாமேல பதி� @றினா' ேதாழி� ெப% வச)தமாைல. 
 
“நீ ேபான காாிய� எ�ன ஆயி?:, வச)தமாைல? அைத� ப?றி ஒ�:ேம 
ெசா�லவி�ைலேய நீ!” 
 
“அைதேய� ேக-கிறீ�க', அ�மா! நீ#க' ,றி��+ கா-�னீ�கேள எ�: நா� 
அவைர� பி� ெதாட�வத?,� ேபாேன�. ஆனா� என+,� 1�பாகேவ உ#க' 
த)ைதயா� அவைர� பி� ெதாடர< ெசா�2 ஆ' நியமி�தி�+கிறாேரய�மா!” 
 
இைத+ ேக-ட0� 7ரம/சாியி� 1க� இ�%ட0. ‘த)ைதயா� ஏ� 
இ�ப�ெய�லா� ெச;கிறா�?’ எ�ற ேக'வி அவ' ெந/ச�தி� ெபாிதாக எ!)த0. 
 
“அவைர� பி� ெதாட�வத?,� த)ைதயா� அ*�பியி�)த ஆ' யாெர�: உன+,� 
ெதாி9மா வச)தமாைல?” 
 
“ெதாியாமெல�ன? ந�றாக� ெதாி9� அ�மா! உ#க' த)ைதயா� 
வாணிக�0+காக< சீன�, யவன� 1த2ய ெதாைல Sர�0 நா&கG+,+ 
கட?பயண� ெச;9� ேபாெத�லா� தவறாம� உட� அைழ�0+ ெகா%& 
ேபாவாேர அ)த ஒ?ைற+ க% மனித�தா� அவைர� பி� ெதாட�)தா�.” 
 
“யா�? நைகேவழ�பைரயா ெசா�8கிறா;? அவைர இ�ப��ப-ட சிறிய 
ேவைலகG+ெக�லா� த)ைதயா� அ*��வ0 வழ+கமி�ைலேய!” 
 
“நாென�ன ெபா;யா ெசா�8கிேற�? எ�*ைடய இர%& க%களா8� 
ந�றாக� பா��தைத� தாேன ெசா�8கிேறன�மா. அவ�+,� பி�னா� நா*� 
ெதாட�)0 வ�கிேற� எ�பைத தி��பி� பா��0� ெதாி)0 ெகா'வத?, 
நைகேவழ�ப�ைடய ஒ?ைற+க%ணா� 1�)தேதா இ�ைலேயா, நா� அவைர 
ந�றாக� பா��0� ெதாி)0 ெகா%& வி-ேட�. அ)த ஒ?ைற+க% 1க�தி� 
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இல-சண�ைத�தா� ஆயிர� ேப�க' @�ய @-ட�0+, ந&வி� பா��தா8� 
ந�றாக நிைன= ைவ�0+ ெகா'ள 1�9ேம!” 
 
“அதி�+க-&�. நீ தி��பி வ�வத?, ஏ� இJவள= ேநரமாயி?:? அவ� 
வசி+,மிட� இ#கி�)0 ெந&)ெதாைலவி� இ�+கிறேதா?” 
 
“அைத�தா� ெதளிவாக� ெதாி)0 ெகா'ள 1�யவி�ைல. நா� பி� ெதாட�)0 
ெச�: பா��த ம-�� ெசா�8கிேற�, ம�R��பா+க�தி8'ள பைட+கல< 
சாைல+,' அவ��, அவ�ைடய ந%ப�கG� Lைழ)தா�க'. அ)தி�ேபா0 வைர 
கா�தி�)0� அவ�க' அ#கி�)0 ெவளிேய வரவி�ைல. அத?,ேம8� 
கா�தி��பதி� பயனி�ைல எ�: தி��பி வி-ேட�. ஒ�ேவைள அ)த� பைட+கல< 
சாைலயி� தா� அவ� வசி+கிறாேரா எ�னேவா?” 
 
“இ�+கலா�, ஆனா� யாேரா ந%ப�கேளா& பைட+கல< சாைல+,' 
Lைழ)தாெர�: ெசா�8கிறாேய! அவ� இ)த மாளிைகயி2�)0 ெவளிேயறி< 
ெச�8� ேபா0 தனியாக அ�லவா ெச�றா�?” 
 
“ந&வழியி� அவ�ைடய ந%ப�க' ேபால� ேதா�றிய சில� அவேரா& வ)0 
ேச�)0 ெகா%டா�க', அ�மா! ந%ப�களி� சிலைர ேந?:+ கட?கைரயி� 
ம?ேபாாி� ேபா0 அவ�ட� ேச��0� பா��ததாக என+, நிைனவி�+கிற0.” 
 
“நைகேவழ�ப�� அவைர� பி� ெதாட�)0 ெச�றதாக+ @றினாேய வச)தமாைல! 
அவ�� ந%ப�கG� பைட+கல< சாைல+,' Lைழ)த ேபா0 நைகேவழ�ப� எ�ன 
ெச;தா�? அவ�கைள� பி� ெதாட�)0 அவ�� உ'ேள ெச�றாரா? அ�ல0 
உ�ைன� ேபாலேவ அவ�� ெவளியி� த#கி வி-டாரா?” 
 
“அ0தான�மா என+,� ெதாியவி�ைல! அவ�க' பைட+கல< சாைல+,' 
Lைழவைத நைகேவழ�ப�� கவனி�தா�. அவ� கவனி�பைத நா*� பா��ேத�. 
ஒ� விநா� எ#ேகா கவன+,ைறவாக� பரா+,� பா��0வி-& ம:ப�9� தி��பி 
நா� பா��த ேபா0 நைகேவழ�பைர அவ� 1�� நி�: ெகா%��)த இட�தி� 
காணவி�ைல. அத?,' எ�ப�ேயா மாயமாக மைற)0 ேபா;வி-டா� அ)த 
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ஒ?ைற+க% மனித�. ஒ� கண�ேபாதி� அவ� எ#ேக மைற)தாெர�ப0 என+,� 
ெபாி0� ஆ<சாியமாயி�+கிற0 அ�மா!” 
 
“ஆ<சாிய�0+,ாிய0 அ0 ஒ�: ம-&மி�ைல வச)தமாைல! எ�தைனேயா 
ேபரா<சாிய நிக�<சிக' இ�: இ)த மாளிைகயி� ச�வ சாதாரணமாக நட+க� 
ெதாட#கியி�+கி�றன. மாைலயி� ேதா-ட�தி� ஓவிய� வைர)0 ெகா%��)த 
ேபா0 த)ைதயா� பி��ற�0 மைறவி2�)0 தி&� பிரேவச� ெச;0 
ப-�+கா-டா� யாைன பா��ப0 ேபா� அ)த இைளஞைர அநாகாிகமாக உ?:� 
பா��தாேர, அ0 அவ�+, எJவள= அவமானமாக� ேதா�றியி�+,� ெதாி9மா? 
அ0தா� ேபாக-&�, ஏேதா ெகாைல+,?ற� ெச;0வி-&� ேபாகிறவைன� பி� 
ெதாட�கிறா? ேபா� நைகேவழ�பைர எத?காக அ)த இைளஞைர� பி� ெதாட�)0 
ேபாக< ெச;ய ேவ%&�? நா� உ'ேள இ�+,� ேபாேத எ�னிட� ெசா�2 
அ*மதி ேக-காம� என0 சி�திர<சாைல+,' Lைழய� தய#,கிற த)ைதயா� 
இ�: நா� இ�லாதேபாேத எ� சி�திர< சாைல+,' Lைழ)தி�+கிறா�. 
மாைலயி� தன+,< ேசர ேவ%�ய ெபா?கழ/7கைள வா#கி+ ெகா%ட=டேன 
அ)த ஓவிய� இ#கி�)0 ெவளிேயறி� ேபா;வி-டாென�: நா� 
நிைன�தி�)ேத�. இ�ேபா0 சி�திர<சாைல+,' த)ைதயாேரா& அவ� எ�ப� 
வ)தாென�: ெதாியவி�ைல. இைவெய�லாேம ேபரா<சாிய#க' தா�. ஒ�றா 
இர%டா, திTெர�: இ)த மாளிைகேய ேபரா<சாியமாகி வி-ட0” எ�: ெசா�2+ 
ெகா%ேட வ)த 7ரம/சாியி� பவழ ெம�2த�கைள 1�னா� நீ%ட 
வச)தமாைலயி� 4#கமல+ ைக ேமேல ேபசவிடாம� ெம�ல� ெபா�திய0. 
திTெர�: இ�)தா? ேபா2�)0 ேதாழி�ெப% த� வாைய� ெபா�தியைத+ க%& 
7ரம/சாி+, அட+க 1�யாத சின� �%ட0. 
 
“அ�மா! ேப<ைச நி:�தி வி&#க', யாேரா மிக அ�கி2�)0 நா� ேப7வைத ஒ-&+ 
ேக-கிறா�க'” எ�: 7ரம/சாியி� காத�கி� ரகசியமா; 1I1I�தா' ேதாழி 
வச)தமாைல. இைத 1I1I+,� ேபா0 ேதாழியி� ,ர� அதி�<சி9� ந&+க1� 
விரவியதாயி�)த0. ேதாழியி� இ)த எ<சாி+ைக+ ,ர� காதி� 
ஒ2�தி�+கவி�ைலயானா� திTெர�: அவ' மதி�பி�றி� த� வாைய� 
ெபா�தியதனா� தன+, �%��)த ேகாப�தி� அவGைடய க�ன�தி� பளீெர�: 
அைற)தி��பா' 7ரம/சாி. 
 
“அேதா அ)த� ப-&�திைர கா?றி� அைசகிறேத அத� கீ� பா�#க' அ�மா!” 
எ�: ம:ப�9� 7ரம/சாியி� காத�கி� 1I1I�தா' ேதாழி. அவ' 7-�+ 



96 

 

கா-�ய திைசயி� 7ரம/சாியி� பா�ைவ ெச�ற0. பா��த=ட� அவ' க%களி� 
Eதி நிழ� ப�)த0. அவ' தி&+கி-டா'. 
 
அல#கார ம%டப�தி� 1க��� திைர<சீைல ேமேல எ!)0 தணி9� நீரைல ேபா� 
அ�ேபா0 6சிய கா?றி� ஏறி இற#கிய0. திைர<சீைல ேமெல!)த ேபா0 4 
ேவைல�பா&க' ெபா�)திய அ)த� ப-&� 0ணியி� ம:�ற� யாேரா நி�: 
ெகா%���பத?, அைடயாளமாக இர%& பாத#க' ெதாி)தன. 7ரம/சாி 
பா��0+ ெகா%��)த ேபாேத அ)த� பாத#க' அ#கி�)0 நகர 1?ப-டன. 
 
உடேன ஏேதா ஒ� தீ�மான�தி?, வ)தவளா; இரவி� ப&+,1� த� 
பாத#கG+, இ-&+ ெகா'வத?காக அ#ேக அைர�0 ைவ�தி�)த வாசைன< 
ெச�ப/7+ ,ழ�பி� சிறி0 வாாி, நக�)0 ெகா%��+,� அ)த� பாத#களி� 
ேபா;� ெதறி+,மா: 6சினா' 7ரம/சாி. அதனா� அ�ேபா0 அ)த� ப,தி 
1!வ0� ெச�ப/7+ ,ழ�பி� ந:மண� கமகமெவன எ!)0 பரவிய0. தைலவி 
அ�ப�< ெச;ததி� த)திர+ ,றி�ெப�ன எ�: �ாியாம� திைக�0 நி�றா' ேதாழி 
வச)தமாைல. 
------------ 

�த� ப�வ��த� ப�வ��த� ப�வ��த� ப�வ�. 1.. 1.. 1.. 1.17. 17. 17. 17. ேவ9யி� �ைள	த ேவ�க�ேவ9யி� �ைள	த ேவ�க�ேவ9யி� �ைள	த ேவ�க�ேவ9யி� �ைள	த ேவ�க�    
 
ைகயி� ேவைல9� மன�தி� 0ணிைவ9� உ:தியாக� ப?றி+ ெகா%& ெம�ல� 
பி��ற� தி��ப 1ய�றா� 6ர ேசாழிய வளநா&ைடயா�. �றநகாி� காவ?பைட� 
தைலவராக� திாி)த கால�தி� இைத� ேபால=� இைத+ கா-�8� பய#கர 
அ*பவ#க' பலவ?ைற< ச)தி�தி�+கிறா� அவ�. ‘பய�’ எ�ற உண�=+காக அவ� 
பய)த கால� இ�)ததி�ைல; ஒ� ேவைள பய� எ�ற உண�= அவ�+காக 
பய)தி�)தா�தா� உ%&. அ�தைகய தீர� 10ைம+ கால�தி� ஓ;= ெப?: 
ஒ&#கிய பி� நீ%டகால� கழி�0 ெவளிேயறி< ச)தி+கிற 1த� பய#கர 
அ*பவமாயி�)த0 இ0. 
 
க%பா�ைவ ெச�றவைர கிழ+கி8� ேம?கி8� ெத?கி8� வட+கி8� 
ெந&)Sர�0+, ெந&)Sர� காடாக� பரவி+ கிட+,� மர+@-ட�. ஓெவ�: 
மர#க' கா?றி� ஓ&� ஓைச9� ெம�ல ெம�ல இ�%& ெகா%& வ�� தனிைம< 
Cழ8� தவ<சாைலயி� இ��ப0 ெதாியாம� யாேரா இ�+,� ம�மமான நிைல9� 
ேச�)0 வளநா&ைடயாைர< ச?ேற திைக+க< ெச;தி�)தன. எதி�பாராத நிக�<சிக' 
நிக!வத?, 1� நில=கிறா? ேபா�றெதா� ம�மமான C�நிைலயாக� ேதா�றிய0 
அ0. 
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தா� நி�: ெகா%��)த இட�தி2�)0 பி��ற� ந�றாக� தி��பி� 
தவ<சாைல+,' 7வ�+,� தீப�0+,� அ�கி� வ)தி��ப0 யா� எ�: 
பா�+,1� ‘அ�ப�� பா�+க ேவ%டா�’ எ�ப0 ேபா� த� உ'Gண�ேவ த�ைன 
எ<சாி+ைக ெச;0 தய#க ைவ�ப0 அவ�+, ேம8� திைக�பளி�த0. 
ெசய8ண�=+, 1�னதாக உ'Gண�= தய#,� காாிய#க' ந�ல விைளைவ� 
த�வதி�ைல எ�ப0 அவ� அ*பவ�தி� க%��)த உ%ைம. அ�ேபா0 அ)த� 
தவ<சாைலயி� அவ�+,� ெதாிய ேவ%�ய0 த� 6-�2�)0 காணாம? ேபான 
அ�-ெச�வ 1னிவ� அ#ேக வ)தி�+கிறாரா, இ�ைலயா எ�ப0தா�. 1னிவ� 
தவ<சாைல+, வரவி�ைல எ�றா� நி�மதியாக அ#கி�)0 ெவளிேய:வைத� தவிர 
ேவெறா�:� அவ� ெச;ய ேவ%�யதி�ைல. 1னிவ� அ#ேக வ)தி�+கிறா� 
எ�றா� த� இ�ல�தி2�)0 அவ� ெசா�2+ ெகா'ளாம� ெவளிேயறிய0 ஏ� 
எ�:�, தவ<சாைலயி� த�ைன< ச)தி+க� தய#கி� தன+, 1� வராம� 
மைற)த0 எ�ன காரண�தினா� எ�:ம அவைரேய ேக-&� ெதாி)0 ெகா%& 
விட ேவ%&� எ�:� வளநா&ைடயா� வி��பினா�. தவ<சாைலயி� 7வ�ைய9� 
தீப�ைத9� ைவ�0 வாசி�0+ ெகா%��)த 1னிவ� தா� த� வரைவ+ 
க%I?ற0� அ�ேபா0 த�ைம+ காண வி��பாம� ஒளி)0 மைற)0 
ெகா%��+க ேவ%&� எ�: வளநா&ைடயா� மன�தி� ச)ேதக�ப-டா�. தம0 
ச)ேதக� ெம;யாயி�)0 1னிவ�� அ�ப� நட)0 ெகா%��)தா� தா� 
‘எ�ைன+ க%& ஏ� ஒளி)0 ெகா%T�?’ எ�: 1னிவைர அவ� ேக-க 
வி��பினா�. ஆனா� அவ� வி��பியவா: எ0=� அ#, நைடெபறவி�ைல. 
 
‘ெசய8ண�=+, 1�னதாக உ'Gண�= தய#,� காாிய#க' ந�ல விைளைவ� 
த�வதி�ைல’ எ�: அவ� பய)தத?, ஏ?ப நிக�<சிக' அ#, ேவ:விதமாக 
நிகழலாயின. அவ� நி�: தி��பி� பா��0+ ெகா%��)த இட�தி2�)0 
தவ<சாைலயி� உ-ப+க� ஒ�றைர� பைனSர� இ�)த0. எனேவ தீப�0+,� 
7வ�+,� அ�கி� ,னி)0 அம�வ0 ேபா� ெதாி)த ஆைள அவ� ந�றாக+ காண 
1�யவி�ைல. ‘அ)த ஆ' அ#ேக அம�)0 7வ�ைய� ப��பத?,� 
ெதாட#க+@&�’ எ�: அவ� எதி�பா��தத?, மாறாக நட)த0. 
 
உ'ேள தீப�0+,� 7வ�+,� அ�ேக கீ� ேநா+கி� தா�)த ைகக' 7ட� அைண)0 
விடாம� தீப�ைத நிதானமாக ேமேல S+கி� தவ<சாைலயி� ெத�ேனாைல+ @ைர 
இற�பி� விளி�பி� ெந���� ப?:�ப� பி��தன. கா;)த ஓைல+ கீ?:+களி� 
Lனி�ப,தியி� தீ நா+,க' எ!)தன. வளநா&ைடயா� தி&+கி-டா�. உ'ேள 
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இ��பவ� 1னிவராயி�+கலா� எ�: தா� நிைன�த0 பிைழயாக� ேபான0மி�றி 
உ'ேள மைற)தி�)தவ� எ�ன தீ<ெசயைல< ெச;வத?காக மைற)தி�)தா� எ�ப0 
இ�ேபா0 அவ�+, விள#கிவி-ட0. மைற)தி�)தவ� ேவ?றா' எ�ப0 �ாி)0 
வி-ட0. 
 
“அேட, பா6! இெத�ன காாிய� ெச;கிறா;? ஒ� பாவ1மறியாத 1னிவ� 
தவ<சாைலயி� ெந��� �-ட 1� வ)தி�+கிறாேய, உ� ைகயிேல 
ெகா'ளிைவ+க...” எ�: உர�த ,ர2� இைர)0 ெகா%ேட தீ �-&� ைகைய+ 
,றிைவ�0� த�மிடமி�)த ேவைல 6சினா� அவ�. ,றி9� த�பாம� 
,றிைவ+க�ப-ட இல+,� த�பாம� சாம��தியமாக அவ� எறி)தி�)0�, அ)த 
ேவ� அவ� நிைன�த பயைன விைளவி+கவி�ைல. 
 
தீப�ைத+ கீேழ ந!வ வி-&வி-& அேத ைகயினா� அவ� எறி)த ேவைல� பா;)0 
பி��0 வி-டா� அவ�. த� க%கைள� தீ<7ட� @ச< ெச;9� நிைலயி� 
எதி���ற�0 இ�ளி2�)0 0'ளிவ�� ேவைல எ-�� பி�+க� ெதாி)தவ� 
சாதாரணமானவனாக இ�+க 1�9ெம�: ேதா�றவி�ைல வளநா&ைடயா�+,. 
ஆனா� அவ� அ�ேபா0 உடன�யாக நிைன+க ேவ%�ய0 ெந��ைப அைண+க 
ஏதாவ0 ெச;ய 1�9மா எ�: 1ய8� 1ய?சியாயி�)ததனா� எதிராளி ேவைல 
மறி�0� பி��0வி-ட திறைமைய விய�பத?, அவ�+, அ�ேபா0 ேநரமி�ைல. 
 
தவ<சாைலயி� @ைர ேம� ெந��� ந�றாக� ப?றி+ ெகா%& எாிய� 
ெதாட#கியி�)த0. க% இைம+,� ேநர�தி� ெந��� �-�யவ� அ#கி�)0 
எ�ப�ேயா ந!வியி�)தா�. ேபாகிற ேபா+கி� அவ� 6சிய ேவைல9� பறி�0+ 
ெகா%& ேபாயி�)தா� அ)த� பாவி. எனேவ ைக�0ைணயாக இ�)த ேவைல9� 
இழ)0 ெவ:#ைகேயா& தீ�ப?றிய ப,தியி� �,)0 தீைய அைண+க� த�மா� 
ஏேத*� ெச;ய இய8மா என 1யல ேவ%�ய நிைலயி2�)தா� அவ�. 
 
உ:தி9� மன�திட1� ெகா%& தீ�ப?றிய ப,தியி� Lைழ)ேத தீ�வெத�: 
1��ற� ேநா+கி நட+க� பாத� ெபய��0 ைவ�த வளநா&ைடயா� ேமேல 
நட+காம� திைக�0 நி�: ெகா%ேட தம+, இ��ற�தி8� மாறி மாறி� பா��தா�. 
இ��ற1� ெந/ைச ந&+,ற< ெச;9� அதிசய#க' ெத�ப-& அதி�<சி த)தன. 
உ?:� பா��தா�, அைத� �ாி)0 ெகா'ள 1�)த0. அ)த இட�தி� அவ�+, 
ப+க#களி8� 1�*� பி�*� சிறி0 ெதாைல= ேவ2 ேபால� 
படரவிட�ப-��)த மாதவி+ ெகா�களி� அட��தியி2�)0 @ாிய �#கி� 
இைலக' சி2��0+ ெகா%ெட!)தா? ேபா� பளபளெவ�: மி�*� ேவ� 
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Lனிக' ெதாி)தன. அவசர� பா�ைவ+,< ச?:< ெசழி�பான �#கி� இைலகைள� 
ேபால� ேதா�றிய அைவ உ?:� பா��தா� த�ைம ேவ�1ைனகெளன ந�, 
கா-�ன. 
 
வளநா&ைடயா�, ஒ�ேவைள மாைலயி�' மய+க�தி� காI� ஆ?ற� ம#கிய 
க%க' த�ைம ஏமா?:கி�றனேவா எ�ற ச)ேதக�0ட� வல0�ற� ெம�ல+ ைக 
நீ-� மாதவி+ ெகா�யி� இைலகேளா& இைலகளாக� ெதாி)த அ)த ேவ�களி� 
ஒ�றி� 1ைனைய� ெதா-&� பா��தா�. ச)ேதக�0+கிடமி�றி இைலகளிைடேய 
ெதாி)தைவ ேவ� 1ைனக' தா� எ�பைத அவ� விள#கி+ ெகா'ள 1�)த0. அ)த 
விள+க1� ேபாதாம� இ�*� ஒ� ப� அதிகமாக� ெதாி)0 ெகா'ள வி��பிய 
அவ� தா� ெதா-&� பா��த அேத ேவ�1ைனைய� பி��0< ச?ேற அைச�0� 
பா��தா�. அJவள=தா�! �?: வைளயி2�)0 சீறி+ ெகா%& ேமெல!)0 பா9� 
நாக�பா�� ேபா� அ)த ேவ�1ைன 1�னா� விைர)0 நீ%ட0! அ�ப� அ)த 
ேவ� 1ைன பா;)0 நீG� எ�பைத எதி�பா��தவராக 1�ென<சாி+ைக9ட� 
விலகி+ ெகா%��)தா� வளநா&ைடயா�. இ�லாவி-டா� @�ைமயான அ)த ேவ� 
அவ�ைடய பர)த மா�பி� ஒ� ப,தி+,' �,)0 �ற�ப-��+,�. தா� எ�தைகய 
C�நிைலயி� மா-�+ ெகா%��+கிேறா� எ�ப0 அவ�+,� �ாி)த0. 
 
எதி��ப+க� பா�+கிறா? ேபா� நி�: ெகா%& விழிக' கா0 வைரயி� நீள, தம+, 
இ��ற#களி8� அட�)0 இ�%& பட�)தி�)த மாதவி� �தைர ஊ&�வி ேநா+க 
1ய�றா� வளநா&ைடயா�. தைரயி2�)0 அவ� நி?,� உயர�0+,� ேமலாக ஒ� 
பாக உயர� வைர ெகா�க' ஓ#கி 6சி� பட�)தி�)ததனா� மாதவி� �த�+, 
ம:�ற� இ��பவ�கைள அJவள= எளிதாக+ காண 1�யவி�ைல. எனி*� 
க%க', �+,, ைகக' எ�: தனி�தனிேய இைலகளி� அட��தி+, அ�பா� சி: 
சி: இைடெவளிக' �ல� ஆ-க' நி?பத?கான அைடயாள#க' ெதாி)தன. 
இ�)தா? ேபா2�)0 மாதவி� �த�+, இ���+ கர#க' 1ைள�ப0 ேபா� 
ேவ�க' சிறி0 சிறிதாக நீ%டன. இர%& ப+க�தி8� 1�*� பி�*� சிறி0 
ெதாைல= வைரயி� அணிவ,�0 நீ-�னா? ேபா� நீG� ேவ�கைள+ க%& தீைய 
அைண+,� 1ய?சி+காக� தா� 1� ெச�லலாமா ேவ%டாமா எ�: தய#கி 
நி�றா� அவ�. தீைய அைண�பத?காக அவ� 1�ெச�றா� அ�ப�< 
ெச�லவிடாம� அவைர� த&�ப0 அ)த ேவ�கG+,�, அவ?:+,ாியவ�கG+,� 
ேநா+கமாக இ�+,� ேபா� ேதா�றிய0. 
 
தீ9� இ�ேபா0 அவ� ஒ�வேர தனியாக அைண�0 விட 1�9� எ�ற நிைலயி� 
இ�ைல. அ#, 6சி+ ெகா%��)த ெப�#கா?றி� 0ைண9� ேச�)0 வி-டதனா� 
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தீ ெகா%டா-ட�ேதா& பரவியி�)த0. அன� பரவியதனா� அ�கி2�)த 
மர#களி2�)0 ப�ேவ: பறைவக' வித� விதமாக+ ,ரெல!�பி+ ெகா%& 
சிறக��0� பற)தன. ஓைல+ கீ?:+க' எாி9� ஒ29�, இைடயிைடேய இைண+க� 
ெப?றி�)த �#கி�க' தீயி� ெவ��0 1றி9� சடசடெவ�ற ஓைச9� அவ� 
ெசவிகளி� உ?றன. அ)த+ ேகார+ கா-சிைய+ க%& ெகா%ேட ஒ�:� ெச;ய 
இயலாம� நி�றி��ப0 அவ�+, ேவதைனயாக�தா� இ�)த0. ஆயி*� ஒ�:� 
ெச;வத?, விடாம� அ)த ேவ�க' வி[க� வ,�0 அவைர� த&�0+ 
ெகா%��)தன. 
 
தீ மிக� ெபாிதாக எ!)0 தவ<சாைல+, ேமேல வான� ெச�ைமெயாளி9� �ைக9� 
பரவி+ கா-�யதா� அ)த வன�தி� பல ப,திகளி� இ�)த ேவ: மட#கைள9�, 
ம�ற#கைள9�, தவ<சாைலகைள9� ேச�)தவ�க' பதறி ஓ� வ)0 
ெகா%��)தன�. தீ வன� 1!வ0� பரவிவிட+ @டாேத எ�ற கவைல 
அவ�கG+,. அ�றி9� தீ�ப?றியி�+,� இட�தி� யாராவ0 சி+கி+ 
ெகா%��)தா� 1�)த வைரயி� 1ய�: கா�பா?ற 1ைனயலா� எ�: க�ைண 
நிைனேவா& ஓ� வ)0 ெகா%��)தவ�கG� இ�)தன�. 
 
“ஐேயா! தீ�ப?றி எாிகிறேத!” எ�: பதறி ஒ2+,� ,ர�கG�, “ஓ� வா�#க'! ஓ� 
வா�#க'! தீைய அைண�0 யாைரயாவ0 கா�பா?ற ேவ%�யி�)தா8� 
கா�பா?றலா�” எ�: விைர)0 ேக-,� ெசா?கG�, தி1தி1ெவ�: ஆ-க' 
ஓ�வ�� கால� ஓைச9� தவ< சாைலைய ெந�#கி+ ெகா%��)த ேபா0 தம+, 
இ��ற1� நீ%��)த ேவ�க' ெம�ல� பி�*+, நக�)0 மைற)த வி)ைதைய 
வளநா&ைடயா� க%டா�. அைதய&�0 மாதவி� �தாி� அ�பா� இ��ற1� 
மைறவாக இ�)த ஆ-க' ெம�ல அ#கி�)0 ந!=வைத9� அவ� உணர 1�)த0. 
அ)த< சமய�தி� இ�*ெமா� நிக�<சி9� நட)த0. மாதவி+ ெகா�கG+, 
ம:ப+க�தி2�)0 ஒ� ேவ� பா;)0 வ)0 வளநா&ைடயா�+, 1� ஈரம%ணி� 
,�தி+ ெகா%& நி�ற0. அ)த ேவ� வ)0 நி�ற அேத ேநர�தி�, “ெபாியவேர! 
உ#கG+, மிக=� ந�றி. நீ#க' 6சி எறி)த ேவைல இேதா தி��பி� 
த)தாகிவி-ட0. எ&�0+ ெகா%& ேபசாம� வ)த வழிேயா& ேபா;< ேச�#க'” 
எ�: ெசா?கைள இைர)0 @றிவி-& ஏளனமாக< சிாி�0+ ெகா%ேட ெகா� 
ேவ2+,� பி��றமி�)0 யாேரா ஓ�<ெச�: மைறவைத9� வளநா&ைடயா� 
கவனி�தா�. அ�ேபா0 அவ�ைடய நிைல தவி��+,ாிய இர%&#ெக-டா� 
நிைலயாக இ�)த0. இ�தைல+ ெகா'ளி எ:��ேபா� ெச;வதறியாம� வ�)தி 
நி�றா� அவ�. அ#ேக தீயி� நிைலேயா அைண+கலா� எ�: நிைன+க=� 
இயலாதப� பரவி� ெப�கிவி-ட0. இ#ேக மைற)தி�)த ஆ-கேளா 
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த�பிவி-டா�க'. அ)நிைலயி� தீ�ப?றி எாி9� தவ<சாைல+, 1� தா� ம-&� 
தனியாக நி�: ெகா%���ப0 எ�ப�ெய�ப�ேயா பிற� த�ேம� ச)ேதக� ெகா'ள 
ஏ0வாகலா� எ�: ேதா�றிய0 வளநா&ைடயா�+,. ‘தவ<சாைல+,� தீ 
�-�யேத அவ�தா�’ எ�: வ�கிறவ�க' நிைன�0 வி-டா8� 
விய�பைடவத?கி�ைல. அ)த� பரபர�பான C�நிைலயி�, ‘ெந��� �-�ய0 
தாமி�ைல’ எ�: ம:�பத?,� அவாிட� ேபாதிய சா�:க' இ�ைல. ஓ� வ�கிற 
அ+க� ப+க�தா� கால� ஓைச மிக=� ெந�#கி+ ெகா%��)த0. 
 
தீர< சி)தி�த பி� அ�ேபா0'ள C�நிைலயி� தா� ெச;ய+@�ய ஒேர ந�ல 
காாிய� அ#கி�)0 ெம0வாக ந!வி< ெச�: வி&வ0தா� எ�ற 1�=ட� கீேழ 
,�தி+ ெகா%& நி�ற த� ேவைல எ&�0+ ெகா%& மா/ெச� ெகா�களி� 
மைறவி� ப0#கி நட)தா� வளநா&ைடயா�. ஆனா� அ#, நி�: ெகா%���ப0 
எ�ப�� தவறான அ*மான�0+, இட#ெகா&�0� த�ேம� பழி 7ம�த�பட+ 
காரணமா,� எ�: அவ� பய)தாேரா, அ�ப� பய)த0 அவ� ெச�: 
ெகா%��+,� ேபாேத நட)0 வி-ட0. ஓ� வ)0 ெகா%��)தவ�களி� யாேரா 
ஓாி�வ� மைற)0 ப0#கி< ெச�8� அவ�ைடய உ�வ�ைத� பா�+க 
ேந�)0வி-டதனா�, “தீ ைவ�தவ� அேதா ஓ&கிறா�! விடாதீ�க' பி�9#க'” 
எ�: ெப�#,ர� எ!)த0. உடேன வ)த @-ட�தி� ஒ� ப,தி அவ� ெச�: 
ெகா%��)த ப+க� தி��பி� பா;)0 அவைர� 0ர�த� ெதாட#கிவி-ட0. எ)த� 
பழி+காக அவ� அ#, நி?க பய)0 ெச�றாேரா, அ)த� பழி த�ைம� 0ர�தி+ 
ெகா%ேட வ)0 வி-டேத எ�: ெதாி)த ேபா0 0ர�0பவ�களிட� அக�படாம� 
ஓட� ெதாட#,வைத� தவிர ேவ: வழி அவ�+,� ேதா�றவி�ைல. கா�க' ெச�ற 
ேபா+கி� 10ைமயி� ஏலாைமைய9� ெபா�-ப&�தாம� ஓடலானா� அவ�. 
பி�னா� 0ர�தி+ ெகா%& வ)தவ�க' ஆ�திர�தி� 6சி எறி)த க?கG� 
க-ைடகG� அவ� ேம� வி!)0 சிரா;)0 இர�த� கசிய< ெச;தன. அவ�+,� 
அவைர� 0ர�தியவ�கG+,� இைடேய அ)த 1�னிர= ேநர�தி� ச+கரவாள+ 
ேகா-ட�ைத ஒ-�ய கா-&+,' ஒ� ெபாிய ஓ-ட�ப)தயேம நட)0 
ெகா%��)த0. எ�லா�ேம 0ர�தி வைள�0+ ெகா%& விர-�யி�)தா� அவ� 
பா& ேவதைனயாக� ேபாயி�+,�. ந�ல ேவைளயாக வ)த @-ட�தி� ஒ� ப,தி 
தீயைண+,� 1ய?சி+காக� தவ<சாைலய�கிேலேய த#கிவி-ட0. 
 
ஓ� ஓ�+ கைள�0� ேபான வளநா&ைடயா� இனிேம� ஓ�னா� கீேழ வி!)0விட 
ேந�� எ�கிற அள= தள�)தி�)தா�. 0ர�0கிறவ�கG� விடாம� 0ர�தி+ 
ெகா%& வ)தா�க'. அ)நிைலயி� அவ� ஒ� காாிய� ெச;தா�. ேமேல 
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ஓட1�யாம� 7&கா-&+ ேகா-ட�ைத ஒ-�யி�)த பாழைட)த காளிேகாயி� 
ஒ�றி� இ�%ட ப,தியி� �,)0 �<7 இைர+க நி�றா�. 
 
“வா�#க'!” எ�: ெம�2ய அைழ��+ ,ரேலா& பி��ற�0 இ�ளி2�)0 
இர%& ைகக' அவ�ைடய ேதாைள� தீ%�ன. வளநா&ைடயா� இ�%& 
பய#கரமாயி�)த அ)த இட�தி� பி��ற�தி2�)0 ஒ2�த ,ர� தம+,� 
பழ+கமாகயி�)தைத உண�)தா8� த?கா��+காக� ேதா'ேம� வி!)த ைககைள 
உதறிவி-& விைர)0 தி��பி ேவைல ஓ#கினா�. ஓ#கிய ேவைல அ)த+ ைகக' 
எதிேர ம:�0� பி��தன. 
 
“ேவைல ஓ#,வத?, அவசியமி�ைல. நா� தா� அ�- ெச�வ�! எ�ைன இJவள= 
7லபமாக ேவலாேல ,�தி+ ெகா�: விட ஆைச�படாதீ�க'. நா� இ�*� சிறி0 
கால� இ)த உலக�தி� வா�)0 ெதாைல+க ேவ%�ய அவசியமி�+கிற0” எ�: 
சிாி�0+ ெகா%ேட ,ர� அைடயாள� ெதாி9�ப� ெதளிவாக+ @றிவி-& 
வளநா&ைடயா�+, அ�கி� வ)0 நி�: ெகா%டா� அ�-ெச�வ 1னிவ�. 
வளநா&ைடயா�+, விய�� அட#க< சில கண#க' ஆயின. 
-------------- 

�த� ப�வ��த� ப�வ��த� ப�வ��த� ப�வ�. 1.. 1.. 1.. 1.18. 18. 18. 18. உலக	,�( ஒ� ெபா:உலக	,�( ஒ� ெபா:உலக	,�( ஒ� ெபா:உலக	,�( ஒ� ெபா:!!!!    
 
ஆ�திரமைட)0 0ர�தி+ ெகா%& வ)த @-ட�தினாிடமி�)0 6ரேசாழிய 
வளநா&ைடயா� த�பி வி-டா�. 0ர�தி வ)தவ�க' சிறி0 ேநர� காளிேகாவி� 
7?:��ற#களி� ேத�� பா��0வி-&, அ�பா8'ளைவ மயான� ப,திகளாதலா� 
அ#ேக Lைழ)0 ேபாக அ�வ���� @<ச1� ெகா%& வ)த வழிேய தி��பி 
வி-டா�க'. அவ�க' தி��பி< ெச�கிற வைர ெமௗனமா;, �<7வி&கிற ஒ2 @ட 
இைர)0 ேக-&விடாம� இ�ளி� மைற)தி�)த 1னிவ�� வளநா&ைடயா�� 
ச?ேற ெவளி� ப+கமாக நக�)0 வ)0 காளிேகாவி� ,ற-�� எதிெரதிராக 
உ-கார)0 ெகா%டா�க'. ேசாக� மி,)0 நா�த!த!�0 0+க� விசாாி+கிற 
,ர2� ேப<ைச ஆர�பி�தா� வளநா&ைடயா�: 
 
“1னிவேர உ#கGைடய தவ<சாைல 1!0�...” 
 
“ெந��� ைவ+க� ெப?: அழி)0 ேபா;+ ெகா%��+கிறெத�பைத� ெதாி)0 
ெகா%& தா� இ)த+ காளி ேகாவி2� இ�-�� உ-கா�)தி�+கிேற�. தவ<சாைல 
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எாி)ததனா�, என+, ஒ�:� இழ�ேப இ�ைல. அ#கி�)0 எ�ென�ன 
ெபா�'கைள ெந���+கிைரயாகாம� கா�0+ ெகா%& வர ேவ%&ேமா அவ?ைற 
நா� ெகா%& வ)0 வி-ேட�. உைடயாேர, இேதா பா�#க', தவ<சாைலயி� எாி 
�'வத?,< சிறி0 ேநர�0+, 1�ேப நா*� இ)த� ெபா�'கG� அ#கி�)0 
7கமாக� த�பி இ)த இட�0+, வ)தாயி?:.” 
 
இJவா: @றி+ ெகா%ேட அ)த+ ேகாயி2� இ�%ட �ைலயி2�)0 7வ�க', 
மா�ேதாலாசன�, கம%டல�, ேயாகத%ட� 1த2ய ெபா�'கைளெய�லா� 
ஒJெவா�றாக எ&�0+ கா%பி�தா� 1னிவ�. 
 
“தவ<சாைல+, யாேரா தீ ைவ+க� ேபாகிறா�கெள�: உ#கG+, 1�ேப 
ெதாி)தி�+,� ேபா2�+கிறேத, 1னிவேர?” 
 
“ஆகா! ெதாியாமெல�ன? ந�றாக� ெதாி9�. யா� எத?காக எ�ன ேநா+க�0ட� தீ 
ைவ+க� ேபாகிறா�க' எ�ப0 @ட என+,� ெதாி9� உைடயாேர. எ)த 
நாழிைகயி� ெந��� ைவ+க வ�வா�கெள�ப0� ெதாி9�. அதனா� தாேன உ#க' 
இ�ல�தி2�)0 ெசா�2+ ெகா'ளாம� அவசரமாக� �ற�ப-& வ)ேத�.” 
 
“1னிவேர! நீ#க' ெபாிய தவ: ெச;0வி-T�க'. 1�ேப ெதாி)தி�)0� எ�னிட� 
ஒ� வா��ைத ெசா�லாம� இ�)0 வி-T�கேள! எ�னிட� ெசா�2யி�)தா� 
எ�ப�யாவ0 1�ேன?பா& ெச;0 இ0 நட+காம� கா�தி�+கலாேம?” 
 
“இ�+கலா�! ஆனா� இ0 தா� நட+க ேவ%&� எ�ப0 எ�*ைடய ஆைசயாக 
இ�+,� ேபா0 நீ#க' எ�ப� இைத� த&+க 1�9�? இ�: எ�*ைடய 
தவ<சாைல தீ�ப?றி எாியாம? ேபாயி�)தா� தா� நா� வ��த�பட ேந�)தி�+,�. 
அ�ப�யி�லாம� அ0 அ�ேயா& எாி)0 ேபானதி�தா� என+,� ெப�மகி�<சி.” 
 
இைத+ ேக-&, 1னிவ� த� நிைனேவா&தா� ேப7கிறாரா அ�ல0 மன� ெவ:�0� 
ேபா; இ�ப�� பித?:கிறாரா எ�: �ாியாம� திைக�0� ேபா;வி-டா� 
வளநா&ைடயா�. 
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“உ#கைள� ேத�+ ெகா%& தா� நா*� தவ<சாைல+, வ)ேத�. அ#ேக 7வ� 
விாி�தப�யி�)த0, தீப1� எாி)0 ெகா%��)த0. ஆைகயா� நீ#க' உ'ேள 
தா� இ��E�கெளன நிைன�ேத�” எ�: ெதாட#கி� தவ<சாைலயி� 
நிக�)தவ?ைற9� தா� தவறாக� �ாி)0 ெகா'ள�ப-& ஆ-களா� 
0ர�த�ப-டைத9� 1னிவ�+, விாிவாக< ெசா�னா� வளநா&ைடயா�. 
எ�லாவ?ைற9� ேக-&வி-& 1னிவ� சிாி�தா�. 
 
“0ைட�0 ைவ�தா? ேபா� எ�லாவ?ைற9� ஒழி�0+ ெகா%& வ)0வி-டா� 
தவ<சாைலயி� யா�ேம இ�ைல எ�: ெந��� �-ட வ)தவ�க' நிைன�0+ 
ெகா%& ேபசாம� தி��பி� ேபாயி��பா�க'. உ'ேள நா� இ��பதாக அவ�க' 
நிைன�0+ ெகா'ள ேவ%&� எ�பத?காக�தா� ஒ� பாவைன+காக அ)த< 
7வ�ைய9�, தீப�ைத9� அ�ப� ைவ�0வி-& வ)ேத�. தீ ைவ�தவ�க' நா� 
தவ<சாைல+,'ேளயி�)0 ெவளிேயற 1�யாம� தீயி� சி+கி மா%& ேபாக 
ேவ%&ெம�பத?காக�தா� இ)த< ெசய2ேலேய இற#கினா�க'. இ�ேபா0 
அவ�க' அ�ப� நிைன�0 நா� தீயி� மா%& வி-டதாக மகி�)0 ெகா%&தா� 
ேபாயி��பா�க'. அவ�க' அ�ப� நிைன�0+ ெகா%& ேபாக ேவ%&ெம�: 
தா� என+,� ஆைச!” 
 
“இ0 எ�ன ,Pரமான ஆைச? நீ#க' ஏ� இ�ப�ெய�லா� ேப7கிறீ�க'? நீ#க' 
உயி�ட� இ�+,� ேபா0 தீயி� சி+கி இற)ததாக எ�லா�� எத?காக நிைன+க 
ேவ%&�? அதனா� உ#கG+, எ�ன ஆ+க�?” 
 
“நிைறய ஆ+க� இ�+கிற0 உைடயாேர! இ�தைகயெதா� ெபா;யான ெச;தி 
உடேன மிக அவசியமாக அவசரமாக ஊெர#,� பரவ ேவ%&�. நா� 
உயிேரா���பதாக ெவளி9லக�0+,� ெதாிகிற வைரயி� இள#,மர*ைடய 
உயி�+,� பைகக' ெந�#கி+ ெகா%ேடயி�+,�. நா� உயிேரா��ைல எ�: 
உலக� ஒ��+ ெகா'G�ப� ெச;0 வி-டா� இள#,மர� உயிேரா���பத?, 
வி-& விட அவனறியாமேல அவ*+, ஏ?ப-��+,� பைகவ�க' 1� வரலா�.” 
 
“என+, ஒ�:ேம விள#கவி�ைல! ஒேர ,ழ�பமாயி�+கிற0. உ#க' 
தவ<சாைல+,� தீ ைவ+க வ)தவ�க' யாெர�: உ#கG+,� ெதாி9மானா� 
என+, ஏ� ெசா�ல+ @டா0? நீ#க' உயி�டனி��ப0 உலக�0+,� ெதாிகிற 
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வைரயி� இள#,மர*+,� பைகவ�க' ஏ?ப&� எ�கிறீ�க'? இ0=� என+,� 
ெதளிவாக விள#கவி�ைல. ேம8� தவ<சாைலயி� ெந���+, இைரயாகாம� 
நீ#க' த�பி வ)0 இ#ேக உயிேரா���பைத நா� ஒ�வ� பா��0� ெதாி)0 
ெகா%& வி-ட பி�� உ#களா� எ�ப� உலக�ைத ஏமா?ற 1�9�?” 
 
“1�9�! உ#கைள எ�*ைடய ேவ%&ேகாG+,+ க-&�பட< ெச;0விடலா� 
எ�: நா� ந��வ0 சாியானா� நி<சயமாக உலக�ைத ஏமா?றி விட 1�9�. இ�: 
இர= இர%டா� சாம�தி� 4��காாி2�)0 மணிப�லவ�0+,� �ற�ப&� 
க�ப2� ஏறி யா�� அறியாம� ெச�: விடலாெம�: நிைன+கிேற�. நா� ேந?: 
1� தின� பைட+கல< சாைலயி� நீலநாக மறவைர< ச)தி�0 இள#,மரைன� 
ப?றிய சில ெபா:��கைள அவ� ஏ?:+ ெகா'G�ப� ெச;தி�+கிேற�. ஆயி*� 
நாைள+ காைலயி� நா� தீயி� மா%&ேபானதாக< ெச;தி பர=� ேபா0 நீலநாக 
மறவ�� அைத ெம;ெயனேவ ந��வா�. எவ�� ெம;ெய�: ந��வத?, 
ஏ?றா?ேபால�தா� C�நிைலைய உ�வா+கியி�+கிேற�. உ%ைமயி� நா� 
சாகவி�ைல எ�ப0 உ#கG+, ம-&ேம ெதாி9�. வி%மக' ம%மக' 
சா-சியா;+ கால� வ�கிறவைர இ)த உ%ைமைய இள#,மர� உ-பட எவ�+,� 
ெசா�வதி�ைல எ�: இ�ேபா0 நீ#க' என+,< ச�திய� ெச;0 ெகா&+க 
ேவ%&�.” 
 
“இ)த< ச�திய�ைத நா� ெச;0 ெகா&+க மா-ேடென�: ம:�தா�...?” 
 
“ம:�தா� ேவ: வழியி�ைல, ெம;யாகேவ நா� இற)0 ேபாக ேவ%�ய0தா�. 
ச+கரவாள+ ேகா-ட�0 4த� நி�ற வாயி2� ேமேல ஏறி 4த< சிைலயி� 
உ<சியி2�)0 கீேழ ஊரறிய உயிைர வி&ேவ�. ஏென�றா� என+, எ� உயிைர 
விட இள#,மர� உயி� ெபாி0” எ�றா� அ�-ெச�வ 1னிவ�. 
 
இ)த+ ,ர2� உ:திைய+ ேக-டபி� 1னிவ� இ�ப�< ெச;ய� தய#கமா-டா� 
எ�: வளநா&ைடயா�+, ந�றாக� ெதாி)0 ெகா'ள 1�)த0. 
 
“1னிவேர! இள#,மர*+,+ @ட நீ#க' உயிேரா���ப0 ெதாிய+ 
@டாெத�கிறீ�கேள?” எ�றா� 6ரேசாழிய வளநா&ைடயா� விய��ட�. 
 
“அ�ப�ய�ல, ஒ� ,றி�பி-ட கால� வ�கிற வைர அவ*+, இ0 ெதாிய  
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ேவ%டா�. அ��ற� நாேன த+க சமய�தி� த+க ஆ' �ல� உ#கைள9� 
அவைன9� நா� இ�+,மிட�0+, வரவைழ�0 உ#க' இ�வாிட1� இ�ேபா0 
நீ#க' ெதாி)0 ெகா'ள� தவி+,� சில உ%ைமகைள< ெசா�வத?, ேநாி&�. 
அ)த< சமய�தி� ‘நா� இற+கவி�ைல’ எ�: இள#,மர� ெதாி)0 ெகா'ளலா�. 
அ0 வைரயி� அவ*+,� இ0 ெதாியாம2��பேத ந�ல0.” 
 
“அ)த< சமய� எ�ேபா0 வ�ேமா, 1னிவேர?” 
 
“அேநகமாக அ&�த ஆ%& ைவகாசி மாத� ��த ெபௗ�ணமி+,' அ)த ந�ல சமய� 
வா;+கலா�.” 
 
“இ�தைன வய0+, ேம� இ)த 10ைம+ கால�தி� எ�ைன ஒ� ெபா;ைய+ 
கா�பா?:வத?காக< ச�திய� ெச;ய< ெசா�8வ0 உ#கG+, ந�றாயி�+கிறதா? 
இ0 அ&+,மா 1னிவேர...?” 
 
“ெபா; ெம; எ�பத?, நா� இ�: காைல உ#களிட� @றிய விள+க�ைத 
நிைன�0+ ெகா'G#க', உைடயாேர! பி�� ந�ைம பய�பத?,+ காரணமான 
ெபா;9� ெம;தா�! நீ#க' ெச;ய� ேபா,� இ)த< ச�திய�தினா� இர%& 
உயி�கைள+ கா�பா?:� �%ணிய�ைத அைடகிறீ�க'...” 
 
ம:ேப<7� ேபசாம� 1னிவ�ைடய வல0 ைகயி� தம0 வல0 ைகைய ைவ�0 
“ம%மக' வி%மக' சா-சியாக 1னிவ� உயிேரா��+,� ெம;ைய+ 
@:வதி�ைல” எ�: ச�திய� ெச;0 ெகா&�தா� 6ரேசாழிய வளநா&ைடயா�. 
அைத+ ேக-& 1னிவ� 1க� மல�)த0. 
------------- 

�த� ப�வ��த� ப�வ��த� ப�வ��த� ப�வ�.  1..  1..  1..  1.19. 19. 19. 19. நீலநாகமறவ�நீலநாகமறவ�நீலநாகமறவ�நீலநாகமறவ�    
 
இள#,மர*�, ந%ப�கG� ம�R��பா+க�தி� ஒ� �ற�ேத அைம)தி�)த 
நீலநாகமறவாி� பைட+கல< சாைல+,' Lைழ)த ேபா0 அ#ேக ஆரவார1�, 
7:7:��� நிைற)த C�நிைல நிலவிய0. பல இைளஞ�க' தனி�தனி+ 
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,!+களாக=� ேவ: ேவ: ப,திகளாக=� பிாி)0 வா-ேபா�� பயி?சி9�, 
வி?ேபா�-ம?ேபா�� பயி?சிகG� ெப?:+ ெகா%��)தா�க'. வாேளா& வா' 
ேமா0� ஒ29�, ேவ�க' 7ழ8� ஓைச9�, வி�22�)0 அ��க' பா9� விைர)த 
ஒ29�, இைளஞ�களி� ஆரவார+ ,ர�கG� நிைற)த பைட+கல< சாைலயி� 
பயி?சி+ களேம சிறியெதா� ேபா�+கள� ேபா� கா-சியளி�த0. இைடயிைடேய 
பைட+கல< சாைல� தைலவராகிய நீலநாக மறவாி� க�Eரமான சி#க+ ,ர� 
1ழ#கி, 6ர�கைள ஏ=த� ெச;0� ஆைணயி-&� ஆ-சி �ாி)0 ெகா%��)த0. 
1ழ#கி 1�)த பி��� ெந&ேநர� ஒ2�0+ ெகா%ேடயி��ப0 ேபால+ 
க-டைளயி&� க�Eர� ெதானி9'ள ,ர� அ0! 
 
பி��மா%டமான அ)த� பைட+கல< சாைல, க-டட#கG�, மாளிைககG�, 
யாைனக' ,திைரகைள+ க-&� சி: சி: @ட#கG� உ'ளட#கிய மிக� ெபாிய 
ேசாைலயி� நா�,�ற1� 7?: மதி�கேளா& அைம)தி�)த0. ேவ�, வா' 
ேபா�ற பைட+கல#கைள உ�+கி வா�+,� உைல+ @ட#கG� அத?,' 
அைம)தி�)தன. அதனா� உைல+ @ட#களி� ேவ�கைள9� வா'கைள9� 
வ��0 உ�வா+,� ஒ29� அ#கி�)0 எ!)0 பரவி+ ெகா%��)த0. பைட+கல< 
சாைலயி� எ�ைலயாகிய மதி?7வ�+, அ�பா� காவிாி�4�ப-�ன�திேலேய 
வய0 1தி�)த0� எ%ண?ற வி!0கைள ஊ�றி ம%ணி� ேம� உாிைம 
ெகா%டா&வ0மான ெபாிய ஆலமர� ஒ�: இ�)த0. 
 
ஒ� ேபரரச� ேகா-ைட ெகா�தள#கேளா& அர%மைன அைம�பத?,� 
ேதைவயான நில�பர�ைப+ கா-�8� ச?: மி,தியான நில� பர�பி� த� நிழ� 
பர�பி 6�S�றி� பட�)0 பர)தி�)த அ)த ஆலமர�ைத அIகினா? ேபா� சிவ� 
ேகாயி� ஒ�:� இ�)த0. 4��கா� ம+கG+, ேபர�- ெச�வனான 1+க% 
இைறவ� ேகாவி� ெகா%��)த அ)த இட�0+, ஆல1?ற�* (* ஆல1?ற�0 
இைறவ� ேகாவி� அ)த+ கால�0� 4��காாி� அைம)தி�)தைத அகநாK: 181-
ஆவ0 பரண� பா-டா� அறிய 1�கிற0) எ�ற ெபய� வா;�தி�)த0. ‘ஆல 
1?ற�0 அ%ணலா�’ எ�: அ)த� ப,தி ம+க' ெகா%டா&� இ)த இைறவ*+, 
அ&�தப�யாக அ#ேக ெப�ைம வா;)தவ� நீலநாக மறவ�தா�. அவ�ைடய 
பைட+கல< சாைல+,�, ஆல 1?ற�0+,+ ேகாவி8+,� அ�பா� ெவ%ப-& 
விாி�தா? ேபா� கட?கைர மண�ெவளி நீ%& அக�: ேநா+, வர�� 1�9� வைர 
ெதாி)த0. நீலநாக மறவாி� பைட+கல< சாைலயி8� அைத< C�)தி�)த 
ப,திகளி8� 6ர�தி�மக' ெகா8 6?றி��பைத� ேபா�றெதா� க�Eர+கைள 
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எ�ேபா0� நிலவி+ ெகா%��)த0. எ�ேபா0� க%I+, நிைறவாக+ 
கா-சியளி�0+ ெகா%��)த0. 
 
இள#,மர*�, ம?ற ந%ப�கG� ேநராக� பைட+கல< சாைலயி� 
மைட�ப'ளி+,< ெச�: வயி: நிைறய உணவ�)தினா�க'. எ�ேபா0 வ)தா8� 
எ�தைன ேபேரா& வ)தா8�, த#க' ெசா)த இ�ல�ைத� ேபா� க�தி� த#கி+ 
ெகா'ள=�, பழக=� த�1ைடய பைழய மாணவ�கG+, உாிைமயளி�தி�)தா� 
நீலநாக மறவ�. இள#,மர�, கத+க%ண� ேபா�ற சிற��� ெந�+க1� உ'ள 
மாணவ�கG+, அ)த உாிைம ச?: மிைகயாகேவ உ%&. நீலநாக மறவாி� 
ெப�ைம+,� 6ர�0+,� 1�னா� எ�ேபா0� எ�ேலா�� மாணவ�க' தா�. 
6ர� விைளகி�ற வளமான நில� அ0. அ)த நில�தி� அத� 6ர விைள=+,+ 
காரணமான ெப�மக*+, 1�னா� இைளஞ�க' வண#கியப� வ�வ0�, 
பணி)0 க?ப0�, வண#கியப� ெச�வ0� பழைமயான வழ+க#க'. 
ஆல1?ற�தி� மாெப�� ஆலமர�ைத� ேபாலேவ நிைறய 6�0 ஊ�றி� பட�)த 
�க� ெப?றவ� நீலநாக மறவ�. அவ�ைடய ெப�நிழ2� த#கி� பைட+கல� பயி?சி 
ெப?:< ெச�றவ�+,� இ�ேபா0 பயி?சி ெப:கிறவ�கG+,�, இனிேம� பயி?சி 
ெபற� ேபாகிறவ�கG+,� ஆல நிழ� ேபா� பர)0 கா�தி�)த0 அவ�ைடய 
பைட+கல< சாைல. 
 
உண= 1�)த0� கத+க%ண*� ம?ற ந%ப�கG� பி� ெதாடர நீலநாக மறவ� 
நி�: ெகா%��)த ப,தி+, விைர)0 ெச�றா� இள#,மர�. எதிேர அவைன+ 
க%ட ஊழிய�கG�, பயி?சி ெபற வ)தி�)த மாணவ�கG�, ேவ: பல 6ர�கG� 
மல�)த 1க�ேதா& வண+க� ெச8�தி வரேவ?றா�க'. ெப� மதி�ேபா& வழி 
விலகி நி�: ெகா%டா�க'. இள#,மரைன வள��தவ� அ�-ெச�வ 1னிவ� 
எ�றா8� நீலநாக மறவ�+,� அவ� ெச�ல� பி'ைள. எவ�+,� ெநகி�)0 
ெகா&+காத இ��� மனிதரான நீலநாக மறவ� இள#,மரனிட� ம-&� அ�� 
மயமாக ெநகி�)0 வி&வ0�, சிாி�0� ேப7வ0� வழ+க�. அதனா� அவ*+, 
அ)த� பைட+கல< சாைலயி� எ)த� ப,தியி8� எவாிட�தி8� தனிமதி���, 
அளவ?ற ேபர��� அளி+க�ப-& வ)தன. 
 
ெப� 6ரராகிய நீலநாக மறவ� இள#,மரனிட� சிாி�0� ேபசி� பழ,வ0� 
ெவளி�பைடயாக அ�� ெச8�0வ0� ம?றவ�கG+, விய�பாயி�)தத?,+ 
காரண� உ%&. அவ� விய�பத?,� வண#,வத?,� உாியவேர ஒழிய ெந�#கி� 
பழ,வத?, உாியவர�ல�. அவராகேவ 1�வ)0 யாாிடமாவ0 பழ,கிறா� எ�றா� 
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அJவா: பழ+க�0+, ஆளானவ*ைடய எதி�கால�ைத அவ� இ�ேபாேத 
கணி�தறி)0 உ:தியாக ந�பி மதி+க� ெதாட#கிவி-டா� எ�: ெதாி)0 ெகா%& 
விடலா�. அ�-ெச�வ 1னிவ�, 6ரேசாழிய வளநா&ைடயா� ேபா�ற வய0 
1தி�)த சா�ேறா�களிட� நீலநாக மறவ� ெந�#கி� பழகிய காரண� அJவி�வ�� 
இைணய?: விள#கினா�க' எ�*� மதி�E& ப?றி வ)த பழ+க� அ0. 
 
சிற��+,ாிய ேசாழ அரச ,&�ப�0� பி'ைளகG�, �ன� நா-�� அ#க#ேக 
ெப�ைமேயா��)த ேவளி�க' என�ப&� ,:நில ம�ன� ,�யி� வ)த 
இைளஞ�கG�, நீலநாக மறவாிட� மாணவ�களாக இ�)தா�க'. அவ�களிட� @ட� 
தம0 க&ைம9� க�Eர1� ,�றாம� அளேவா& பழகிய நீலநாக� இள#,மரைன< 
ெச�ல� பி'ைளயாக+ க�திய0 ெவளிேய ெதாியாம� பல� மன�0+,' ெபாறாைம 
ெகா'ள=� இடமளி�தி�)த0. 
 
எ�லா மாணவ�கG+,� உ%ண=� த#க=�, பைட+கல< சாைலயி� உ'ள பிற 
வசதிகைள அ*பவி�0+ ெகா'ள=� பர)த மன�ேதா& இட� ெகா&�தி�)தா8� 
நீலநாக மறவ� தாேம அ�கி� வ)0 அ�ேபா& ேதாைள� த!வி நி�: சிாி�0 
உைரயா&கிற உாிைமைய இள#,மர*+ேக ெகா&�தி�+கிறா�. 
 
‘இவைர அ�ைம ெகா%& ஆளலாேம’ எ�: ெப�� ேபரரச*� அ�கி� நி�: 
நிைன+க 1�யாத அ�� ெப�) ேதா?ற� நீலநாக மறவ�ைடய0. அவைர+ 
கா-�8� உயரமாக வள�)தவ�க' காவிாி�4�ப-�ன�0 எ�ைல+,' 
இ��பா�களா எ�பேத ஐய�0+,ாிய0 தா�. ந�ல வள�<சி9� ெகா!��� உ'ள 
1திய ஆ% யாைன ஒ�: மத#ெகா%& வ)0 நிமி�)0 நி?ப0 ேபா� ேதா?ற� 
வா;�தி�)த0 அவ�+,. வா'Lனிகைள� ேபா� இ��ற1� நீ%& வள�)தி�)த 
வளமான மீைச, பட�)த 1க�0+, எ&�பாக அைம)தி�)த0. அட�)த 
��வ#களி� கீேழ கனமான இைமகேளா& 7ழ�: 6!வனேபா� ேமெல!)0 
ேதா�:� சிவ)த ெபாிய க%க'. இர%& ப+க�0+ க�ன#களி8� C-&+ேகா� 
ெகா%& கா;<சி இ�)த0 ேபா� ெபாிய க:��� த!��க' ேவ: அ)த 1க�தி� 
க&ைமைய� ெப�க< ெச;0 கா-�ன. அவ� அ#கிைய+ கழ?றி வி-& நி?,� 
ேபா0 பா��தா� இ�ப� எ�தைனேயா த!��கைள9� �%ப-ட 7வ&கைள9� 
அவர0 மா�பி8� ேதா'களி8� காண 1�9�. �%களா� வள�)த �க�< ெச�வ� 
அவ�. பிறைர� �%ப&�தி அைட)த �கழ�: அ0; தாேம �%ப-& அைட)த �க� 
அவ�ைடய0. இ��பி� உ�+கி வா��த0 ேபா�ற அ)த உட� எ�தைனேயா ேபா� 
1ைனகG+,� ஈ&ெகா&�0� பா&ப-ட சிற��ைடய0. ஆனா� அேத உட� 
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த�*ைடய ெசா)த� �ல�களி� ேபா� 1ைன+,� இ�: வைரயி� 
ேதா?றதி�ைல. கட)த ஐ�ப�ெத-டா%&களாக பிரமசாிய� கா�0 மன1� 
உட��� இ:கி� ேபான மனித� அவ�. இ�:வைர ெவ?றி ெகா%ட �ல�களி� 
ேபா�1ைனைய இ:திவைர ெவ�:வி&� 6ர1� அவ�+, இ�)த0. அவ� 
காதலாகி+ கசி)0 க%ணீ� ம�,� இட� ஒ�: உ%&. அ0தா� ஆல1?ற�0 
அ%ண� ேகாவி�. 6ர�ைதேய ஒ� தவமாக� ேபா?றி ேநா?:+ ெகா%��)தா� 
அவ�. த�1ைடய 6ர� தவ�ைத9� அத� மரைப9� வள�+,� ஆவ2னா� தா� 
அ)த� பைட+கல<சாைலயி� பல இைளஞ�கG+,� பயி?சியளி�0 வ)தா�. அவ� 
த�மிட� வ�� இைளஞ�கைள� ெதாி)0 ெதளி9� 1ைறேய தனியான0. 
 
பைட+கல� பயி?சி ெபற� த�ைம நா� வ�� இைளஞைன 1�னா� நி:�தி� 
ேபசி+ ெகா%���பா�. ேபசி+ ெகா%��+,� ேபாேத எதிேர இ�+,� இைளஞ� 
1?றி8� எதி�பாராதப� ப+க�தி8'ள ஒ� ேவைல உ�வி+ ,�திவி&வ0 ேபா� 
அவ� 1க�ைத+ ,றிைவ�0 ேவகமாக ஓ#கி+ ெகா%& ேபாவா�. அ�ேபா0 அவ� 
க%கைள இைம�0 1க�தி� பய+,றி��� ேதா�ற� பி�*+, நக�வானானா�, 
“7கமி�ைல த�E! உன+,� 6ர�0+,� காத Sர�. நீ ஒ� காாிய� ெச;யலா�. 
நாள#கா�யி� ேபா; ஏதாவ0 ஒ� �ைலயி� 4+கைட ைவ+கலா�. உ�ைன� 
ேபா�ற ஆ-க' 6ர�ைத ந��வைத விட� 4<C�+ ெகா'G� ெப%களி� 
@)தைல ந�பினா� ந�றாக� பிைழ+கலா�. எதிாி2��பவ� உ�ைன ேநா+கி 
ேவைல ஓ#,� ேபா0 பய�தினா� உ� க%க' இைம�தா8� உன+,� 
ேதா�விதா�. Sய 6ர� அ�ப� இைம+கலாகா0. 
 

‘விழி�தக% ேவ�ெகா%ெடறிய அழி�திைம�பி�  
ஒ-ட�ேறா வ�கணவ�+,!’ 

 
எ�: ந�1ைடய தமி�� ெபாியவ�க' 6ர�+, அைமதி @றியி�+கிறா�க'. 
உ�னிட� அ)த� ெபா��த� அைமயவி�ைல ேபா;வா” எ�: ெசா�2� 
0ர�திவி&வா�. அ+கால�தி� மிக=� அ�ைமயானைவயாக இ�)த சில ேபா� 
LI+க#கைள+ க?பி+க 1�)தவராக அவ� ஒ�வ�தா� இ�)தா�. 
பய#கரமான0�, ெப�)0ணி=ட� ெபா:�0+ ெகா%& ெச;ய ேவ%�ய0மான 
ேபா��0ைற ஒ�:+, ‘Fழிலா-&’ எ�: ெபய�. த�னிட� ேபா�+க�விகேள 
இ�லாத ேபா0� எதிாி த�ைன ேநா+கி எறிகிற ேவைலேய த� ஆ9தமாக� 
பறி�0+ ெகா%& அதனா� த�ைன< C�கிற பல பைகவ�கைள� தா+கி அழி+க 
ேவ%&�. எதிாியி� ேவ� த� மா�பிேல ைத�0'ளதாயி*� தன+, 
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வ29%டா,ேம எ�: தய#காம� அைத உ�விேய*� எதிாிகைள< சா� 
அழி�ப0தா� Fழிலா-&. பல ேபா�+கள#களி� Fழிலா-&� �ாி)0 அ)த 
அ�#கைல விேநாத�ைதேய விைளயா-டாக� பழ+க�ப&�தி+ ெகா%��)தா� 
நீலநாக மறவ�! ‘வ�வி� ேவ-ட�’ எ�: வி�2� அ�ெப;வதி� LI+கமான 
நிைல ஒ�: உ%&. ஒேர 1ைறயி� விைர)0 எ;த அ�� ஒ�: பல ெபா�'களி? 
பா;)0 எ�லாவ?ைற9� 0ைள�0< ெச�8மா: எ;0வத?,�தா� ‘வ�வி� 
ேவ-ட�’ எ�: ெபய�. இ�ப� அாியன=�, ெபாியன=மாக இ�)த ேபா�+கைல 
LI+க#க' யா=� பழகி� பயி�: ைவர� பா;)த கர#க' நீலநாக 
மறவ�ைடயைவ. 
 
இ�லற வா�வி� ெம�ைமயான அ*பவ#கG�, உலகிய? பழ+க#கG� இ�லாத 
1ர-& 6ரராக வள�)தி�)ததனா� உணவி8�, நைட1ைறகளி8�, உட�ைப� 
ேபIத28� ெபா0வான மனித இய�ைப மீறியவராக இ�)தா� அவ�. 
ஐ�ப�ெத-& ஆ%&க' வா�)0 தள�)தெத�: ெசா�ல 1�யாத க-&ட�, 
ெச�பிைன உ�+கி வா��0 நி:�தி சிைலெயன� ேதா�றிய0. எ-��பா�, 
எ-�+கா; ேபா�றவ?ைற உ%& வழ+க�ப&�தி+ ெகா%��)ததா� உட�பி� 
ந<7� த�ைம ஏறி இ:கியி�)த0. எனேவ ந/7 ேதா;)த ஆ9த#கேளா, ந<7� 
பிராணிகேளா எ)தவிதமான ெக&த8� ெச;ய 1�யாதப� உ:தி�ப&�த� 
ப-��)த0 அ)த உட��. ‘�ல� அ!+க?ற அ)தணாள�’ எ�: ெவ:) 
0றவிகைள� �க�வா�க'. நீலநாக மறவேரா �ல� அ!+க?ற வ�கணாளராக 
இ�)தா�. மகாபாரத� நிக�)த கால�தி� ‘0ேராண�, 6-&ம� ேபா�ற தீர�க' 
இ�ப��தா� வா�)தி�+க ேவ%&�’ எ�: 4��கா� ம+க' நிைன�0+ 
ெகா'ள=�, ேபசி+ ெகா'ள=� த+கப� நீலநாக மறவ� ஒ�ப?ற தவ6ரராக 
இ�)தா�. ெம�2ய ச#கி2களா� பி�னிய இ���+ கவச1� அ#கி9� அணி)0 
இைளஞ�+, வாG� ேவ8� பயி?:� கள�தி� அவ� வ)0 நி�: வி-டா� 
6ரெம*� ேப�ண�ேவ க�Eர வ�ெவ&�0 வ)0 நி?ப0 ேபால� ேதா�:�. 
பயி?சி+ கால#களி� இ��� அ#கி அணியாம� அவைர+ கா%ப0 அாி0.  
 
அ�: இள#,மர*� ந%ப�கG� ேத�+ ெகா%& ெச�ற ேபா0 பைட+கல< 
சாைலயி� மர#களட�)த உ-ப,தியி� சில இைளஞ�கG+, வி?பயி?சி 
ெகா&�0+ ெகா%��)தா� நீலநாகமறவ�. அ�ேபா0 க?பி+க�ப-&+ 
ெகா%��)த0 மிக=� L%ைமயானெதா� வி?கைல� பயி?சி. பயி?சி நட)0 
ெகா%��)த அ)த இட�ைத< 7?றி8� மாமர#க' நிைற)தி�)தன. ந&வி� 
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ெதளி)த நீைர9ைடய சி: ெபா;ைக ஒ�:� இ�)த0. மாமர#களி� கிைளகளி� 
ெகா�0+ ெகா�தாக+ கா;க' அைச)தா�+ ெகா%��)தன. கா��களி� ஓரமாக 
இள/ சிவ��� ம/சGமாக நிற#ெகா'ள� ெதாட#கியி�)த அ)த+ கா;க' 
1தி�<சிைய+ கா-�ன. 
 
மாமர#களி� கீேழ ெபா;ைகயி� பளி#, நீ��பர�பி� கா;க' ெதாிவைத+ 
க%களா� பா��0+ ெகா%ேட வி�ைல வைள�0+ ,றி ைவ�0 ேமேல அ�� எ;0 
,றி�பி-ட ஒ� ெகா�0+ கா;கைள 6��த ேவ%&�. அ#ேக த�ைம< 7?றியி�)த 
இைளஞ�கG+, இ�ப� அ�� எ;9� வித�ைத 1த2� தாேம ஓாி� 1ைற ெச;0 
கா-�வி-&� பி�� அவ�கைள< ெச;ய< ெசா�2 அவ�களா� 1�கிறதா, 
இ�ைலயா எ�: ேசாதைன ைவ�0� பா��0+ ெகா%��)தா� நீலநாகமறவ�. 
அ�தைகய C�நிைலயி� ந&ேவ �,)0 ,:+கி-&� த� வரைவ� ெதாிவி�0+ 
ெகா'ள ேவ%டா� எ�: க�திய இள#,மர� உட� வ)த ந%ப�கேளா& 
ஒ��றமாக ஒ0#கி நி�றா�. 
 
ெபா;ைக நீாிேல வ�= பா��0+ ,றி ைவ�0 ேமேல மர�திேல உ'ள கா;கைள 
எ;9� 1ய?சியி� அ#கி�)த இைளஞ�க' எவ�+,ேம ெவ?றி இ�ைல. அைத+ 
க%& நீலநாகமறவ�ைடய க%க' ேம8� சிவ)0 சின+,றி��+ கா-�ன. மீைச 
Lனிக' 0��தன. ஆ�திர�ேதா& @றலானா�: “இைளஞ�கேள! ஒ� ெபா�ைள+ ,றி 
ைவ�0 எ;வத?, உட2� பல1� ைககளி� வ2ைம9� ம-&ேம ேபாதா0. மன� 
,வி)0 @�ைமயாக ேவ%&�. ேநா+,� நிைன=� ஒ�றி� இலயி+க ேவ%&�. 
எ%ண#க' ஒேர �'ளியி� இைணய ேவ%&�. தியான� ெச;வத?, மன� ஒ� 
நிைல�ப&வ0 ேபா� ெபா�ைள+ ,றிைவ�0 எ;9� வி?கைல 1ய?சி+,� 
ஒ�ைம�பா& ேவ%&�. நாG+, நா', எ%ண#கைள ஒ�றி� ,வியைவ�0 
1ய8� ஆ?ற� ,ைற)0 ெகா%ேட வ�கிற0. உ#க' நிைலைய� பா��தா� 
வ�கிற தைல1ைறகளி� வி�வி�ைத ேபா�ற அாிய கைலகேள இ�லாம? 
ேபா;வி&ேமா எ�: நா� அ/7கிேற�. மன� வச�படாம� ைகக' ம-&� 
வச�ப-& ஒ� பய*மி�ைல. எ� ேபா�றவ�க' க?பி�பத?, வி?,றிக' 
ேவ%&�. ஆனா� எ#, ேநா+கி*� உ#கைள� ேபா�ற த?,றிகைள� தா� நா� 
கா%கிேற�” எ�: இ�+,ர2� 1ழ#கி+ ெகா%ேட 7?றி நி�றவ�கைள 
ஒJெவா�வராக� பா�+க� ெதாட#கிய நீலநாக மறவ� ஒ� �ைலயி� அட+க 
ஒ&+கமா; வ)0 நி�றி�)த இள#,மரைன9� ம?றவ�கைள9� க%& 
ெகா%டா�. ஒ2 ஓ;)0� ெதானி ஓயாத அவ�ைடய க�Eர+ க-டைள+ ,ர2� 
7?றி நி�ற இைளஞ�க' எ�லா� ேப<சட#கி� �லனட#கி நி�ற ேபா0 அவ� த� 
ைகயி2�)த வி�ைல+ கீேழ எறி)0 வி-& 1கமல�<சிேயா& இள#,மரைன 
ேநா+கி நட)0 வ)தா�. 
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------------ 
�த� ப�வ��த� ப�வ��த� ப�வ��த� ப�வ�. 1.. 1.. 1.. 1.20. 20. 20. 20. விள6காத ேவ%/ேகா�விள6காத ேவ%/ேகா�விள6காத ேவ%/ேகா�விள6காத ேவ%/ேகா�    

 
“அடடா, நீ எ�ெபா!0 வ)தா; த�E? நா� உ�ைன கவனி+கேவ யி�ைலேய! 
காைலயி2�)0 உ�ைன�தா� எதி�பா��0+ ெகா%��+கிேற�. ேந?: 
பி�னிரவி� இ)திர விழாைவ+ கா%பத?காக ஊெர�லா� 7?றிவி-& இேதா 
உ�*ட� நி?,� இ)த இைளஞ�களி? சில� இ#, வ)0 த#கினா�க'. இ�: 
காைலயி� இவ�களிட� உ�ைன� ப?றி� ேபசி+ ெகா%��+,� ேபா0 
பி?பக8+,' நா� உ�ைன< ச)தி+க வி���வதாக< ெசா�2 அ*�பிேன�. 
உ�னிட� நிைறய� ேபச ேவ%�யி�+கிற0, த�E! ேந?: 1� தின� அ�-ெச�வ 
1னிவ� இ#, வ)0 ெந&ேநர� ேபசி+ ெகா%��)தா�. உ�ைன� ப?றி 
எJவளேவா ெச;திகைள< ெசா�2 வி-&� ேபாயி�+கிறா� அவ�.” 
 
அ�� ெநகி!� ,ர2� இJவா: @றி+ ெகா%ேட இ���+ கவச� அ!�0மா: 
அவைன மா��ற� த!வி+ ெகா%டா� நீலநாக மறவ�. 
 
“1க� வா�யி�+கிறேத த�E! எத?காக இ�ப� ஊ� 7?:கிறா;? உ�*ைடய 
அழ,�, ஆ?ற8�, அறி=� ெபாிய காாிய#கG+,� பய�பட ேவ%&�. அவ?ைற 
இ�ேபாேத மிக< சிறிய காாிய#கG+காக< ெசலவழி�0விடாேத! இ�ைற+, இ)த� 
4��காாி� அரச க�Eர வா�=+, 1�னா�, இ�+,மிட� ெதாியாத மிக< சிறிய 
இைளஞனாக நீ இ�+கிறா;. இனி ஒ� கால�தி� உ�*ைடய க�Eர�0+, 
1�னா� இ)த� ெபாிய நகரேம இ�+,மிட� ெதாியாம� மிக< சிறியதாக� ேபா; 
விடலா�. உலகேம அ�ப��தா� த�E! ெபா�'க' ெபாியைவகளாக� ேதா�:� 
ேபா0 விய)0 நி?கிற மன1� மனித*� ,:கியி��பைத� ேபா� சி:ைமயா;� 
ேதா�:வா�க'. மன�ைத9� த�ைன9� ெபாியதாக< ெச;0 ெகா%& பா��தா� 
இ)த உலக�தி� மிக� ெப�� ெபா�'கG� சிறியைவயாக+ ,:கி� ேதா�:�. 
இேதா, எ�ைன< 7?றி+ க-�ள� காைளகளாக நி?,� இ)த� பி'ைளக' 
எ�ேலா�� வி�8+,� அ��+,� ேதா?:+ க�ைல� ேபா� அைசவி�றி� பய)0 
நி?கிறா�கேள, ஏ� ெதாி9மா? இவ�க' அ)த+ ,றி த#கGைடய ஆ?ற28� 
ெபாி0 எ�: எ%ணி எ%ணி� த#கG+,� தா#கேள சி:ைம க?பி�0+ ெகா%& 
வி-டா�க'. அதனா� அ�� ,றிைய� தீ%டேவ இ�ைல. 6ர� தன+,� பய)த 
ெந/சி� விைளவதி�ைல. த�ைன ந��� ெந/சி� தா� விைளகிற0. எ#ேக 
பா�+கலா�, நீ இ)த வி�ைல எ&�0 இவ�க' ெச;ய� தவறியைத< ெச;0 கா-&. 
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அத� பி�பாவ0 இவ�க' மன�தி� த�ன�பி+ைக உ%டாகிறதா இ�ைலயா 
எ�: காணலா�!” எ�றிJவா: @றியப�ேய இள#,மரைன 1�*+, இ!�0+ 
ெகா%& வ)0 வி�ைல9� அ��+ @-ைட9� அவ� ைககளி� எ&�0� த)0 
அ��ட� அவ� 10கி� த-�+ ெகா&�தா� நீலநாக மறவ�. எ�லா�ைடய 
க%கG� அவைனேய பா��தன. வ)த0� வராத0மாக இள#,மரைன இ�ப� 
வ�பி� இ!�0 வி-டாேர நீலநாக மறவ� எ�: கத+க%ண� நிைன�தா�. 
அ�ேபா0 இள#,மர� மனநிைல ெதளிவாயி�ைல எ�பைத அறி)தி�)த 
காரண�தா� தா� கத+க%ண� பய)0 தய#கினா�. ‘மன+கவைலகளா� 
எ�ேலாைர9� ேபால இள#,மர*� ,றி தவறி அவமான�பட ேநாி-& வி&ேவா’ 
எ�பேத கத+க%ணனி� பய�0+,+ காரணமாயி�)த0.  
 
ஆனா� கத+க%ண� பய)த0 ேபா� எ0=� நட+கவி�ைல. எ�ப��ப-ட 
கவைல+கிடமான ேநர�தி8� த� மன�ைத9� க%கைள9� ஒ�ைம நிைலயி� 
ஈ&ப&�த 1�9� எ�பைத இள#,மர� நிPபி�0+ கா-� வி-டா�. ஒேர ஒ� 
விநா� தா�! அ)த ஒ� விநா�யி� வி�ைல வைள�பத?காக� பய�ப-ட ேநர� 
எJவள=, நீ��பர�பி� ெதாி)த கா;களி� பிரதிபி�ப�ைத+ கவனி�0+ ,றிபா��த 
ேநர� எJவள=, அ�ைப எ;த ேநர� எJவள= எ�: தனி�தனிேய பிாி�0< 
ெசா�லேவ 1�யா0. அவ*ைடய வி� வைள)தைத9� மா#காயி� ெகா�0 
அ:)0 தனி� தனி+ கா;களா; நீாி8� தைரயி8மாக 6�)தைத9� தா� 
எ�ேலா�� க%டா�க'. 
 
“வி�லாதி வி�ல� எ�ப0 உன+,�தா� ெபா��தமான ெபய� த�E! உ�*ைடய 
அ��க' ம-&ம�ல, நிைன=கG�, ேநா+க1�, ேப<7� எ0=ேம ,றி தவறா0” 
எ�: @றியவா: இள#,மரைன< சி: ,ழ)ைத ேபா� விலாவி� ைக ெகா&�0� 
த!வி, அ�ப�ேய ேமேல S+கிவி-டா� நீலநாக மறவ�. @�யி�)த 
இைளஞ�களிடமி�)0 விய�� ஒ2கG� ஆரவார1� எ!)தன.  
 
இள#,மர� அவ�ைடய அ��� பி�யி2�)0 வி&ப-&+ கீேழ இற#கிய=டேன, 
“எ�லா� நீ#க' இ-ட பி<ைச ஆசிாியேர” எ�: அவ� கா�கைள� ெதா-&+ 
க%களி� ஒ?றி வண#கினா�. அவ� @றினா�: 
 
“பி<ைசயாகேவ இ�)தா8� அைத� பா�திரமறி)0 இ-டத?காக நா� 
ெப�ைம�படலா� அ�லவா? ந�ல ெகா!நைன அைட)0 க?�� ெபா?�� ெப:கிற 
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அழகிய ெப% ேபா�, ஒJெவா� கைல9� த�ைன ந�றாக ஆG� ந�ல 
நாயகைன� ெப?றா�தா� சிற�பைடகிற0 த�E!” 
 
அJவள= ெபாிய 6ராதி 6ர� த�ைன 1�னா� நி:�தி ைவ�0+ ெகா%& �க!� 
ேபா0 தா� எ�ன ம:ெமாழி பக�வெத�: ேதா�றாம� ச?ேற நாணினா? ேபா� 
தைல ,னி)0 நி�றா� இள#,மர�. 
 
“வா ேபாகலா�, உ�னிட� தனிைமயி� ெசா�ல ேவ%�ய ெச;திக' நிைறய 
இ�+கி�றன” எ�: @றி அவைன+ ைக�ப?றி அைழ�0+ ெகா%& �ற�ப-டா� 
நீலநாக மறவ�. ,ல�0+ெகா� பி'ைளயா; வ)த ,மரைன� த)ைத பாச�ேதா&� 
பாிேவா&� அைழ�0< ெச�வ0 ேபால இ�)த0 அ)த+ கா-சி. ‘மகாேம�மைல 
ேபா�ற இ)த 6ரேவ)த� இ�ப�� ேதா' ேம� ைகயி-&� த!வி அைழ�0+ 
ெகா%& ெச�8� பா+கிய� த#கG+, ஒ� 1ைறயாவ0 வா;+காதா?” எ�: 
ஏ#,� இைளஞ�க' பல� அ�ேபா0 அ#ேக இ�)தன�. அ�ப� ஏ#கிய பலாி� 
அரச ,&�ப�0� பி'ைளகG�, ேவளி�,ல< ெச�வ�கG�, ப-�ன� பா+க�0� 
ெப�வணிக� 6-& இைளஞ�கG� இ�)தன�. 
 
“ந%ப�கேள வா�#க'! ஆசிாிய�பிரானிட� ேபசிவி-& இள#,மர� தி��பி 
வ�கிறவைர நா� இ�ப� இ)த மர�த�யி� உ-கா�)0 ெகா%��+கலா�” எ�: 
கத+க%ண� த�*ட� வ)தவ�கைள அைழ�0+ ெகா%& மாமர�த�யி� ேபா; 
அம�)தா�. ம?ற இைளஞ�கG� தனி�தனி+ ,!+களாக� பிாி)0 ெச�றா�க'. 
அJவா: பிாி)0 ெச�8� ேபா0 ச?ேற திமி� ெகா%டவ� ேபா� ேதா�றிய 
ேவளி�,ல�0 இைளஞ� ஒ�வ�, “ெப?றவ� ெபய� ெதாியாத பி'ைளகெள�லா� 
வி�லாதி வி�ல�களாகி வி&கிறா�க'. ஒ�ேவைள வி�லாதி வி�லனாக� ெப�ைம 
ெபற ேவ%&மானா� ெப?றவ� ெபய� ெதாியாத பி'ைளயாயி�+க ேவ%&� 
எ�ப0தா� த,திேயா எ�னேவா?” எ�: ெசா�2 ஏளனமாக< சிாி�தைத9� 
அவ*ட� ெச�ற ம?றவ�கG� இள#,மரைன� ப?றி� 0<சமாக< ெசா�2 நைக 
�ாி)தைத9� மர�த�யி� உ-கா�)தி�)த கத+க%ண� ேக-&� �ாி)0 ெகா%& 
வி-டா�. உடேன மன#ெகாதி�0� 0'ளி எ!)தா� அவ�. ேநராக அ)த 
இைளஞ� ,!=+, 1� ேபா; நி�: ெகா%& இள#,மரைன இக�)0 ேபசிய 
ேவளி� ,ல�0 விடைலைய� த&�0 நி:�தி ஒ� ேக'வி ேக-டா� கத+க%ண�. 
 
“ேவளி� ,ல�0 6ரேர! தைய @�)0 ச?:1� @றிய ெசா?கைள இ�*� ஒ�  
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1ைற எ� கா0 ேக-,�ப� @:6�க' அ�லவா?” 
 
கத+க%ண� த� 1�னா� பா;)0 வ)0 த&�0 நி:�திய வித�ைத9� ேக'வி 
ேக-ட ேவக�ைத9� பா��0 நிைலைமைய� �ாி)0 ெகா%& வி-டா� ேவளி� 
,ல�0 6ர�. 
 
“நானா? நா� ச?: 1�� தவறாக ஒ�:� ெசா�லவி�ைலேய. இள#,மரனாாி� 
6ரதீர� ெப�ைமகைள� தாேன உட� வ�கிறவ�கG+,< ெசா�2+ ெகா%& 
வ)ேத�!” எ�: ேப<ைச மா?றி ம!�பிவிட 1ய�றா� அவ�. ஆனா� 
கத+க%ண� அவைன விடவி�ைல. 
 
“அ�ப�யா? மிக=� மகி�<சி. வ/சகமி�லாம� பிற�ைடய 6ர தீர� ெப�ைமகைள 
அவ�க' இ�லாத இட�தி8� ெசா�2� �க!கிற உ#கைள� ேபா�றவ�கG+, 
நா� ஒ� பாி7 ெகா&+க ேவ%&� எ�:� ஆைச�ப&கிேற�.” 
 
“ஆகா! நீ#க' ெகா&+க ஆைச�ப&� பாிைச அவசிய� வா#கி+ ெகா'கிேற�. 
என+, எ�ன பாி7 தர� ேபாகிறீ�க' நீ#க'?” 
 
“எ�ன பாி7 எ�றா ேக-கிறீ�க'? ச?: 1� அ�ப�� ேபசிய உ#க' நாைவ ஒ-ட 
இ!�0 அ:+கலாெமன நிைன+கிேற�. அ0தா� நா� உ#கG+, அளி+க� 
ேபா,� பாி7. �ற� ேப7கிற நாைவ வளரவிட+ @டா0. �ற� ேப7கிற 
நா=ைடயவ�கைள� பைட�தைத+ கா-�8� ைகதவறின காாிய� ஒ�ைற� 
பைட��+ கட=' ெச;தி�+கேவ 1�யா0. உலக�தி8'ள ந/ெச�லா� �ற� 
ேப7கிறவ�களி� நாவி2�)0 பிற)த0. ேவ: எ�லா+ ெக-ட மனித�கG� 
ேசா?றி8� த%ணீாி8� ந/7 S=வா�க'. �ற� ேப7கிறவ�கேளா கா?றி8� 
ந/ைச� S=வா�க'. கா%பவ�, ேக-பவ� ெந/சி8� ந/ைச+ கல)0 
வி&வா�க'.” 
 
இ�ப�+ ெகாதி�ேபா& ேபசிய கத+க%ணைன உ:�0� பா��தா� அ)த ேவளி� 
,ல�0 இைளஞ�. 
 
“பா�ைவயா� ம�-டாதீ�. உ#க' 1�ேனா�க' எ�லா� ேசாழ� ேபரரச�+, 6ர  
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உதவிக' �ாி)0 ெப�ைம� ப-��+கிறா�க'. அ�தைகய ேவளி� ,�யி� �ற�  
ேப7வைத 6ரமாக எ%I� ேகாைழக' பிற)தி�+கிறா�க' எ�பைத 
நிைன�பத?, ெவ-கமாயி�+கிற0 என+,” எ�: @றிவி-& மாமர�த�+,� 
தி��பி< ெச�: ந%ப�கேளா& அம�)0 ெகா%டா� கத+க%ண�. தா#க' 
இள#,மரைன� 0<சமாக� ேபசி இக�)த ெச;தி நீலநாக மறவ� கா0வைரயி� 
எ-� விட+@டாேத எ�: பய)0 ெகா%ேட அ)த இைளஞ�கG� @சியப� ேமேல 
நட)0 ெச�றா�க'. 
 
தனியாக நீலநாக மறவேரா& ெச�றி�)த இள#,மர� சில நாழிைக+,� பி� 
மர�த�+,� தி��பி வ)தா�. @-டாக உ-கா�)தி�)த ந%ப�கG+கிைடேய 
அமராம� கத+ க%ணைன ம-&� தனிேய அைழ�0+ ெகா%& ேவ: ப+க� 
ெச�ற இள#,மர�, “ப-�ன� பா+க�தி2�)0 தி��பி வ)0 ெகா%��)த ேபா0 
ேந?: இரவி� நட)த நிக�<சி ப?றி ஏேதா ேப<7� ெதாட#கினாேய, அ0 எ�ன? 
அைத இ�ேபா0 ெசா�...” எ�: அவைன வினவினா�. 
 
“ஓ! அ0வா? ச�பாவதி வன�0 இ�ளி� உ�ைன� தா+கி வி-& ஓ�ய மனித�கைள 
ஆன ம-&� ேத�� பா��ேதா�. அவ�க' அக�படவி�ைல. வி�கிற ம-&� 
ேத�வி-& நா*� என0 ேதாழ*� இ)த� ப+கமாக வ)த ேபா0 பி?பக8+,' 
உ�ைன இ#ேக அைழ�0 வ�மா: நீலநாக மறவ� அ*�பிய ஆ-கைள< 
ச)தி�ேதா�. உடேன எ�ேலா�மாக< ேச�)0 ெகா%& உ�ைன� ேத�� 
�ற�ப-ேடா�” எ�: கத+க%ணனிடமி�)0 இள#,மர� எதி�பா��தைத விட 
மிக< சாதாரணமான பதி� கிைட�த0. 
 
“ஏேதா ேவ%&ேகா' வி&+க� ேபாவதாக நீ9� ந%ப�கG� @றினீ�கேள! அ0 
எ�ன ேவ%&ேகா'?” எ�: த� ந%ப� கத+க%ணைன� பா��0 ம:ப�9� 
ேக-டா� இள#,மர�. 
 
அைத+ ேக-&+ கத+க%ண� நைக�தா�. “ேவ%&ெம�ேற எ#கைள ஆழ� 
பா�+கிறாயா, இள#,மரா! அ)த ேவ%&ேகாைள�தா� இJவள= ேநர� 
ஆசிாிய�பிரா� உ�னிட� விவாி�0+ @றியி��பாேர? ‘இ�*� சிறி0 கால�0+, 
நீ இ)த� பைட+கல< சாைலயிேலேய இ�+க ேவ%&�. தனியாக நக�+,' எ#,� 
ேபாக ேவ%டா�. எ� க%காணி�பி� நீ இ��ப0 ந�ல0’ எ�: ஆசிாிய�பிரா�  
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உ�னிட� ெசா�னாரா இ�ைலயா?” 
 
இ0ேக-& இள#,மர� விய)தா�. ஏென�றா� இேத ேவ%&ேகாைள� தா� 
ம:+க 1�யாத க-டைளயாக ஆசிாிய� அவ*+, இ-��)தா�. ‘இ0 எ�ப�+ 
கத+க%ண*+,� ெதாி)த0? இவ�கெள�ேலா�� ேச�)0 S%� ஆசிாிய� �ல� 
ெச;த ஏ?பாடா இ0? அ�ல0 அ�-ெச�வ 1னிவ� ஆசிாியைர< ச)தி�0� தனிேய 
ெச;த ஏ?பாடா? இத� ெபா�' எ�ன? இவ�க' எ�லா�� எ�ைன+ 
ேகாைழயா+க 1ய�கிறா�களா?’ எ�: நிைன�த ேபா0 ‘ச?: 1� ஆசிாியாிட�, 
இ)த ேவ%&ேகாG+, ஏ� ஒ��+ெகா%ேடா�’ எ�: தன+,�தாேன வ�)தி 
மன#,1றினா� இள#,மர�. 
----------- 

�த� ப�வ��த� ப�வ��த� ப�வ��த� ப�வ�. 1. . 1. . 1. . 1. 21. 21. 21. 21. மணிமா�ப;�() பதவிமணிமா�ப;�() பதவிமணிமா�ப;�() பதவிமணிமா�ப;�() பதவி    
 
7ரம/சாி9� வச)தமாைல9� சில கண#க' ஒ�:� ேபசி+ ெகா'ள� ேதா�றாம� 
அ�ப�ேய திைக�0� ேபா; நி�றா�க'. ஊசி கீேழ வி!)தா8� ஓைச ெபாிதாக+ 
ேக-,� ப�யானெதா� நிச�த�, அ�ேபா0 அ)த அல#கார ம%டப�தி� நிலவிய0. 
ேமான�ைத+ கைல�0 1த2� ேப<ைச� ெதாட#கியவ' வச)தமாைலதா�. 
ெம�2ய ,ர2� தைலவிைய ேநா+கி+ ேக-கலானா' அவ': 
 
“அ0 ஏன�மா அ�ப� ெச�ப/7+ ,ழ�ைபெய�லா� வாாி இைற�0 
6ணா+கினீ�க'? திைர+, அ�பா� நி�: ஒ-&+ ேக-ட0 யாெர�: ெதாி)0 
ெகா%��+க ேவ%&மானா� ெம�ல நட)0 ேபா;� திைரையேய வில+கி� 
பா��தி�+கலாேம! அ�ப�� பா��தி�)தா� ஒ-&+ ேக-டவ�கG+,� ஒ� பாட� 
க?பி�தி�+கலாேம?” 
 
“ேபா� அச-&� ெப%ேண! பிற� நாகாிகமாக நம+,< ெச;கிற பிைழகைள+ க%& 
பி��0� தீ�= காண 1ய8� ேபா0 நா1� நாகாிகமாகேவ நட)0 
ெகா'ளேவ%&�. 1� ேயாசைன இ�லாம� திTெர�: ேபா;� திைரைய� திற)0 
வி-& நா� 1?றி8� எதி�பாராத ஆ' அ#, நி?பைத+ காண ேந�)0 வி-டா� 
நம+, ேவதைன, அவ�+,� ேவதைன. ஒ� ேவைள திைர+, அ)த� ப+க� நி�றவ� 
நீ9� நா*� பாட� க?பி+க 1�யாதவராக இ�+கலா�. பா��த பி�, ‘ஐேயா! 
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இவராயி�+,ெம�: ெதாி)தி�)தா� இ�ப� அநாகாிகமாக� திற)0 பா��தி�+க 
ேவ%டாேம’ எ�: தவி+க=� ேநாி&ம�லவா?” 
 
“அெத�லா� சாிதா� அ�மா. ஆனா� ெச�ப/7+ ,ழ�ைப 6ணா+கி 6-T�கேள” 
எ�றா' வச)தமாைல. 
 
“ஆ! அ�ப�+ ேக' வச)தமாைல, அதி�தா� இரகசியேம அட#கியி�+கிற0. இ)த< 
ெச�ப/7+ ,ழ�� இர%& நா-கG+,< சிவ��+ கைற அழியாெத�: உன+,� 
ெதாி9ேமா இ�ைலேயா?” எ�: 7ரம/சாி இத�களி� இளநைக அ��ப+ 
ேக-ட=ட� தா� வச)த மாைல+,� த� தைலவியி� த)திர� �ாி)த0. 
சமய�0+,� ச)த��ப�0+,� ஏ?ற வித�தி� ��தி+ @�ைம9ட*� த)திரமாக=� 
7ரம/சாி அ)த< ெசயைல< ெச;தி�+கிறா' எ�பைத விள#கி+ ெகா%டேபா0 
த� தைலவியி� L%Iண�ைவ வச)தமாைலயா� விய)0 ேபா?றாம� இ�+க 
1�யவி�ைல. 
 
“வச)தமாைல! வா, சி�திரசாைல+,' ேபா;� பா�+கலா�. ச?: 1� த)ைதயா�� 
ஓவிய*� அ#ேக நி�: ெகா%��)தா�கேள, அ)த ஓவிய�தி� அவ�க' ஏதாவ0 
மா:த� ெச;தி�+கிறா�களா எ�: பா�+கலா�” எ�: @றி� த� ேதாழிைய9� 
உட� அைழ�0+ ெகா%& சி�திர<சாைல+,' �,)தா' 7ரம/சாி. 
வ%ண#,ைழ�0 வன�� வன�பா;, வைக வைகயா� தீ-� ைவ+க�ப-��)த 
உயிேராவிய#க' நிைற)த அ)த< சாைலயி� நைட ஓைச9� ேக-காம� ெம�ெத�ற 
ப-&+ க�பள விாி�பி� ேம� நட)0 ேபா; இள#,மரனி� பட�0+, 1� 
ஆவ8ட� நி�றா�க' அவ�க'. எ�ன மா:த� ேந�)தி�+கிறெதன விைர)0 
அறி9� வி��ப�0ட� த� @ாிய ேநா+கா� அ)த� பட�தி� ஒJெவா� ப,தியாக 
உ?:� பா��0+ ெகா%& வ)தா' 7ரம/சாி. ஆனா� அவைள9� 1)தி+ ெகா%& 
வ)தா' 7ரம/சாி. ஆனா� அவைள9� 1)தி+ ெகா%& ேதாழி� ெப% அ)த 
மா:தைல+ க%& பி��0 வி-டா'. 
 
“அ�மா! பட�ைத வைர)0 வா#கி, இ#ேக ெகா%& வ)0 ைவ�த ேபா0 இேதா 
இ)த க:��� �'ளி இ�ைல. இ0 �திதாக� தீ-ட�ப-டதாக� ேதா�:கிற0” எ�: 
பட�தி� இள#,மர*ைடய க!�தி� வல0 ப+க�0< சாிவி� ம<ச� ேபா� 
கழி+க�ப-��)த க:��� �'ளிைய� ெதா-&+ கா-�னா' வச)தமாைல. 
7ரம/சாி9� அைத� பா��தா'. அ)த மா:த� �திதாக�தா� ெச;ய�ப-��+கிற-
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ெத�பைத அவ' உண�)தா'. ஓவிய� மணிமா�ப� பட�ைத 1��0+ ெகா&�த 
ேபா0 அ)த+ க:�� ம<ச� இள#,மரனி� க!�தி� வைரய� ெபறவி�ைல எ�ப0 
அவG+, ந�றாக நிைனவி�)த0. ‘க�நாவ? பழ� ேபா� உ� க!�தி� வல0 
ப+க�0< சாிவி� எ�தைன அழகான ம<ச� இ�+கிற0 பா��தாயா’ எ�: த)ைதயா� 
பி?பக2� ேபா0 மாளிைக� ேதா-ட�தி� இள#,மர*+, அ�கி� ேபா; உ?: 
ேநா+கி+ ெகா%ேட ேக-ட ேக'விைய இ�ேபா0 மீ%&� நிைனவி? ெகா%& 
வ)0 சி)தி+கலானா' 7ரம/சாி. ‘பட�தி� அழைக இ)த+ க���'ளி ஓரள= 
,ைற�0+ கா-&� எ�ப0 த)ைதயா�+,� ஓவிய*+,� ெதாியாமலா ேபாயி?:? 
ெதாி)0 ெகா%ேட இ)த மா:தைல< ெச;தி�)தா�களானா� இத� அ)தர#க 
ேநா+க� எ�ன? ெதாழி� நய� ெதாி)த ஓவிய� இ�ப�< ெச;0 ஓவிய�ைத+ 
கவ�<சிய?றதா+க� 0ணி)த0 ஏ�? அவ� க!�தி2�+கிற ம<ச� ஓவிய�தி8� 
இ�)0தானாக ேவ%&ெம�கிற அவசிய� எ�ன?’ எ�: 7ரம/சாி ஆ�)த 
சி)தைனகளா� மன� ,ழ�பினா'. இ�னெத�: ெதளிவா; விள#காவி-டா8� 
இதி� ஏேதா C0 இ�+க ேவ%&ெம�ப0 ேபா� அவ' உ'Gண�ேவ அவG+,+ 
@றிய0. த� த)ைதயா� ேம8�, அவ�+,� மிக=� ேவ%�யவரான 
நைகேவழ�ப� எ�ற ஒ?ைற+ க% மனித� ேம8� பலவிதமான ச)ேதக#க' அவ' 
மன�தி� எ!)தன. 
 
அ)த இர%& நா' பழ+க�தி� இள#,மரனிட� அJவள= அ��� பாி=� த� 
மன�0+, எ�ப� உ%டாயி?: எ�பைத நிைன�தா� அவG+ேக 
வி)ைதயாயி�)த0. இள#,மர� அவைள� ேபா� ஒ� ெப%ணி� மன�தி� எ!� 
ெம�ைமயான உண�=கG+, உாிய மதி�ேபா ெநகி�<சிேயா அளி+க� ெதாியாத 
1ரடனாயி�)தா�. எ&�ெதறி)0 அல-சியமாக� ேபசினா�. த�*ைடய 
விழிகளி8�, இத�களி8�, உ'ள�தி8� அவ*+காக ெநகி!� ,றி��+கேளா& 
அவ' அ�ேக ெந�#கி நி�ற ேபாெத�லா� அவ� அைத� �ாி)0 ெகா%& 
,ைழ9� ெம�ைம� த�ைமயி�லாமேல விலகி விலகி< ெச�றி�+கிறா�. ஆயி*� 
விலக விலக அவைன� ப?றி ெந�+கமாக நிைன+க�தா� அவளா� 1�)த0. 
அவைன வில+கி நிைன+,� ஆ?ற� அவ' மன�0+, வரவி�ைல. தா� 
ேபரா�வ�ேதா& அளி�த மணிமாைலைய ம:�ததி2�)0 ஒJெவா�றாக� தன+, 
அவ� ெச;த அல-சிய#கைள நிைன�0� பா��0� அவளா� அவைன ெவ:+க 
1�யவி�ைல. அ)த அல-சிய#களி� க�Eர�தினாேலேய அவ� மீ0 பாி=� 
கவ�<சி9� அதிகமாயி?: அவG+,. நிமி�)0 நி?,� அவன0 திமி� நிைற)த 
ேதா?ற1�, பர)0 விாி)த மா���, ெச�ெபா� நிற� கிள�� 7)தரமணி� 
ேதா'கG�, க% நிைற)0 ேதா�:� அழ, 1க1� நிைனவி� ேதா�றி� ேதா�றி, 
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‘இவ?ைற9� இவ?:+,ாியவைன9� நீ இழ+கலாகா0 ெப%ேண! இவைன� ப?றி 
நிைன�பேத இ�ப�, இவைன�ப?றி� தவி�பேத ெப�ைம, இவனா� 
அல-சிய�ப&�த� ெப:வைத ஏ?பதி8� @ட இ�ப� இ�+கிற0’ - எ�: 
7ரம/சாிைய ஏ#க< ெச;தி�)தன. ஆைசகG+, ஆைச�படாம� ஆைசகைள 
ஆைச�பட ைவ+,� ஏேதா ஒ� தனி�த�ைம அவனிடமி�)0 அவைள+ கவ�)0 
ஆ-சி �ாி)த0. எத?,� அைச)0 ெகா&+காத அ)த� தனி�த�ைமைய� த� 
சிாி��+,�, சி#கார விழி� பா�ைவ+,� அைச�0� பா�+க ேவ%&ெம�: 
உ'Vர உ:தி ெகா%��)த0 அவ' மன�. இ)த+ கவ�<சி காரணமாக�தா� 
இள#,மர� ேம� அவG+,� ெப�� பாி= ஏ?ப-��)த0. 
 
‘இைத என+, ெகா&�0 வி&வதனா� நீ#க' ெப�ைம�பட இடமி�+கிற0. 
ஆனா� இைத உ#களிடமி�)0 வா#கி+ ெகா'வதனா� நா� ெப�ைம�ப-&+ 
ெகா'ள< சிறிதாவ0 இடமி�+கிறதா எ�ப0தா� எ� ச)ேதக�’ எ�: 
கட?கைரயி� அ�: 1ைன ம!#கி� தணியாத 1ர-&� திமிேரா& ேபசிய அேத 
வாயி2�)0 ‘7ரம/சாி! உ�னிடமி�)0 எைத வா#கி+ ெகா%டா8� என+,� 
ெப�ைமதா�. க?பைன பிற+,� உ� கவிைத நயன#களி� ஒ� பா�ைவ 
கிைட�தா8� அைத� ெப�ைமயாக ஏ?:+ ெகா'ேவ�. ேமாக� பிற+,� உன0 
ெசJவித�களி� ஒ� ெம�1:வ� கிைட�தா8� ெப�ைமேயா& ஏ?:+ 
ெகா'ேவ�’ எ�ற வா��ைதகைள எ�றாவ0 ஒ� நா' வரவைழ�0� பா��0விட 
ேவ%&� எ�ற ேவ-ைகேயா& @�யெதா� ைவரா+கிய� அவ' மன�தி� 
1ைள�தி�)த0. 
 
இள#,மரனி� ஓவிய�தி� ெச;ய�ப-��)த அ)த< சி: மா:தைல+ க%& 
சி)தைனயிலா�)தி�)த த� தைலவிைய ேநா+கி வச)தமாைல @றலானா': “இ)த 
மா:த� ஏ� ெச;ய�ப-ட0 எ�பைத� ப?றி உ#க' த)ைதயாாிட� ேந�+, ேந� 
நி�: ேக-&� ெதாி)0 ெகா'வ0 1�யாத காாிய�. ஆனா� அ)த ஓவியைன+ 
க%& பி��0+ ேக-&� பா��தா� ஒ� ேவைள காரண� ெதாியலா�!” 
 
“வச)தமாைல இைத� ப?றி எ�ப� 1ய�: யாாிடமி�)0 உ%ைமைய� ெதாி)0 
ெகா'ள ேவ%&ேமா அ�ப�� ெதாி)0 ெகா'ள எ�னா� 1�9�. நீ ேபசாம2�. 
உன+, ஒ�:� ெதாி)த0 ேபா� பிறாிட� கா-�+ ெகா'ளேவ ேவ%டா�. 
இைவெய�லா� உன+,� என+,� ம-&ேம ெதாி)த ெச;திகளாக இ�+க 
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ேவ%&�” எ�: ேதாழி+, வ?�:�தி எ<சாி+ைக ெச;0 அ#கி�)0 அவைள 
அைழ�0+ ெகா%& �ற�ப-டா' 7ரம/சாி. 
 
அ�ப� வச)தமாைல9�, 7ரம/சாி9� சி�திர< சாைலயி2�)0 ெவளிேயறிய அேத 
ேநர�தி� நிலா 1?ற�தி2�)0 கீழிற#கி வானவ�29� உடனி�)த ெப%கG� 
எதிேர வ)0 ேச�)தா�க'. ‘இவ�க' யாாிட1� இ#, நட)த0 ப?றி� ேப<7 �<7+ 
கா-டாேத’ - எ�பைத ம:ப�9� க%களி� பா�ைவ+ ,றி�பாேலேய ேதாழி+, 
வ?�:�தினா' 7ரம/சாி. 
 
“நீ உடேன தி��பி வ)0விட� ேபாகிறா; எ�: நா#கெள�லா� நிலா 1?ற�தி� 
கா�தி�)ேதா� 7ரம/சாி! நீ வ�கிற வழியாயி�ைல. ேநர1� ஆகிவி-ட0. 
உ�ைன9� அைழ�0+ ெகா%& உ%பத?,� ேபாகலா� எ�: கீேழ இற#கி 
வ)0வி-ேடா�. த)ைதயா� ந�ைம எதி�பா��0 உ%ணாம� கா�0+ 
ெகா%���பா�. வா ேபாகலா�” எ�: 7ரம/சாிைய உண=+, அைழ�தா' 
வானவ�2. உடேன எ�லா�� மாளிைகயி� கீ��ப,திைய ேநா+கி உ%பத?,� 
�ற�ப-&< ெச�றா�க'. 
 
அ)த� ெப�மாளிைகயி� உண=+ @ட�தி� பணியார#களி� ந:மண1�, 
அ:7ைவ உ%�களி� மண1� கல)0 பரவி+ ெகா%��)தன. ெந;யி� 
கமகம���, பா� ந�றாக வ?ற+ கா9� 1:கிய வாசைன9� அ)த� ப+கமாக ேவ: 
காாியமா; வர ேந�)தவ�கG+,+ @ட உ%I� ஆைசைய உ%டா+கி+ 
ெகா%��)தன. 
 
7ரம/சாி9� வானவ�29� வச)தமாைல 1த2ய ம?ற� ெப%கG� உண=+ 
@ட�0+,' Lைழ)த ேபா0 அ#ேக ஏ?ெகனேவ த)ைதயா��, நைகேவழ�ப��, 
ஓவிய� மணிமா�ப*� உ%பத?,< சி�தமாக வ)0 உ-கா�)0 
ெகா%��)தா�க'. இ�*� ஒ� ப+கமாக� ெப%க' உ-கா�� வாிைசயி� 
7ரம/சாியி� அ�ைன9� மாளிைகைய< ேச�)த ந?றா;, ெசவி2� தா; 1த2ய 
10 ெப%��கG� அம�)தி�)தா�க'. இ)த இள� ெப%களி� @-ட� உ'ேள 
Lைழ)த=ட� ெந;9�, பா8�, பணியார1�, ப�7ைவ மண� பர�பி+ 
ெகா%��)த உண=+ @-ட�தி� ம�2ைக மண1�, @)த2� 4சிய 
ைதலமண1�, ேவ: பல ெம�மண#கG� �திதாக எ!)0 உண= மண#கேளா& 
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@�+ கல)தன. த)ைதயா�, 7ரம/சாி 1த2யவ�கைள 1கமல�<சிேயா& 
உ?சாகமாக வரேவ?றா�. 
 
“வா�#க', ெப%கேள! இ�: நம0 மாளிைகயி� நள பாகேம ெச;தி�+கிறா�க'. 
இ)திரவிழா உ?சாக�தி� சைமய?கார�க' த#க' அ?�த� திறைமைய+ 
கா-�யி�+கிறா�க'. இனிேம� நா� நம0 உ%I� திறைமைய+ கா%பி+க 
ேவ%�ய0தா�.” 
 
“ஆகா! நம0 மாளிைக உணைவ� ப?றியா இ�ப�< ெசா�கிறீ�க', அ�பா? எ�ன 
அதிசய�! எ�னா� ந�பேவ 1�யவி�ைலேய! ஏதாவ0 ைகதவறி< 
ெச;தி��பா�க'. அ0 ந�றாக வா;�0� ெதாைல�தி�+,�. ந� மாளிைக< 
சைமய?கார�க' அ?�த� திறைமைய9� உ?சாக�ைத9� எ�ப� அ�பா 
கா-&வா�க'? அவ�க' தா� இ)த மாளிைக+,' Lைழ9 1�ேப அ�தைகய 
திறைமைய9� உ?சாக�ைத9� எ#ேகா ெதாைல�0வி-& வ)0 
ேச�)தி�+கிறா�கேள அ�பா!” எ�: வானவ�2 வ��� ேப<ைச� ெதாட#கினா'. 
அவ' @றி 1��த0� ெப%களி� கி%கிணி< சிாி��க' அ)த+ @ட�தி� 
அைலஅைலயா; ஒ2 பர�பி அட#கின. 7ரம/சாிைய9� வச)த மாைலைய9� தவிர 
ம?றவ�க' யாவ�� இ)த நைக<7ைவ மகி�<சியி� கல)0 ெகா%டா�க'. 
7ரம/சாி வானவ�2 ஆகிேயாாி� அ�ைன9� இ)த மகி�<சியி� கல)0 
ெகா%டா'. 
 
“அ�ப�ெய�லா� ஒ�:மி�ைல ெப%ேண! ந� மாளிைக< சைமய?கார�கைள� 
ப?றி நீ ேவ%&ெம�ேற மிைக�ப&�தி+ ,?ற� ெசா�கிறா;. எ�ேபாதாவ0 
ெகா/ச� உ�ைப+ @ட� ேபா-���பா�க'. ‘உ�பி-டவைர உ'ளள=� நிைன’ 
எ�ற பழெமாழி இ�+கிறத�லவா? நம0 மாளிைகயி� உ%& ெச�றவ�க' நீ%ட 
கால� ந�ைம நிைன�0+ ெகா%��+க ேவ%&ெம�:�, அ�ப� ந�ைம 
நிைன�பத?காகேவ அவ�க' நீ%டகால� இ�+க ேவ%&ெம�:� தா� நம0 
சைமய?கார�க' இ�ப� உ�ைப அதிகமாக� ேபா&கிறா�க' ேபா2�+கிற0” 
எ�: அ�ைன @றியேபா0 சிாி�ெபா2 1�ைன+ கா-�8� ெபாிதாக எ!)த0. 
நைகேவழ�ப�� ேச�)0 ெகா%& சிாி�தா�. அ)த மனிதாி� ஒ?ைற+ க%ேணா& 
@�ய 1க�0+,< சிாி�� ந�றாயி�ைல. ேப; சிாி+கிறா? ேபா� விகாரமாக 
இ�)த0. ெச�ைமயி�லாத ெக-ட க%ணா�யி� 1க� பா��த0 ேபா� சிாி+,� 
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ேபா0 4த பய#கர� கா-�ய0 நைகேவழ�பாி� 1க�. ,:��+காாியான 
வானவ�2 விடாம� ேம8� அ)த வ��� ேப<ைச வள��தா'. 
 
“நீ ெசா�வைத நா� அ�ப�ேய ஒ��+ெகா'ள 1�யாத�மா! ஏென�றா� 
காவிாி�4�ப-�ன�0+ கட?கைரயி� உ��+ கா;<7� உ�பள#க' நிைறய 
இ�+கி�றன எ�ற ெச;திையேய ந� மாளிைக உண= �லமாக�தா� மிக� பல� 
ெதாி)0 ெகா'ள ேந�)தி�+கிற0. அ�பாைவ� ேத� எ�தைனேயா கட� கட)த 
ேதச#களி2�)0 ெபாிய வணிக�க', சி?றரச�க' எ�லா� ந� மாளிைக+, வ)0 
த#கி< ெச�றி�+கிறா�க'. அவ�க' எ�ேலா�� இ#, 1த� 1ைறயாக உண= 
உ%& 1�)த=ட� அ�பாைவ+ ேக-��+கிற 1த� ேக'வி எ�ன ெதாி9மா? 
‘உ#க' நகர�தி� நிைறய உ�பள#க' இ�+கி�றனேவா?’ எ�ப0தா�. நா�, 
நா-கG+, 1� இர�தின� தீவி2�)0 வ)தி�)த ைவர வணிக� @ட இேத 
ேக'விைய� தாேன ேக-டா�?” எ�: த� அ�ைனயிட� ேவ�+ைகயாக+ 
@றினா' வானவ�2. இ�ப�ேய சிாி��� கலகல��மாக, உ?சாக1� உைரயாட�-
கGமாக உ%I� ேநர� கழி)0 ெகா%��)த0. 7ரம/சாி9�, வச)த மாைல9� 
ம-&� சிாி�ேபா ேப<ேசா இ�லாம� எைதேயா ஆ�)0 சி)தி�ப0 ேபா� 
அைமதியாக அம�)0 உ%பைத� த)ைதயா� கவனி�0 வி-டா�. அ)த ெமௗன�தி� 
காரண�ைத< 7ரம/சாியிடேம ேநாி� ேக-காம� வானவ�2யிட� ேக-டா� அவ�. 
 
“வானவ�W! இ�ைற+, உ� சேகாதாி 7ரம/சாி ெமௗன விரத� 4%��+கிறாளா 
எ�ன? ேப<7மி�ைல, சிாி��மி�ைல. ப0ைம ேபா� அம�)0 உ%கிறாேள!” 
த)ைதயா� இ�ப�� S%�+ ேக-ட பி���, 7ரம/சாி ஒ�:� ேபசவி�ைல. த� 
சேகாதாி 7ரம/சாி9� அவGைடய ேதாழி வச)தமாைல9� உ?சாகமாயி�ைல 
எ�பைத வானவ�29� கவனி�தா'. சேகாதாி அ�ப� அைமதியாயி�+,� ேபா0 
தா� ம-&� அதிக� பிரச#கியாக வ�� ேப7வ0 நாகாிகமி�ைல எ�: 
உண�)தவளா; வானவ�29� ேப<ைச நி:�தி+ ெகா%& அைமதியா; உ%ண� 
ெதாட#கினா'. 
 
“எ�ன�, ெப%ேண! உன+, உட� நலமி�ைலயா? ஏ� இ�ப� இ�+கிறா;?” 
எ�: தா; 7ரம/சாிைய விசாாி�தா'. “அெத�லா� ஒ�:மி�ைலய�மா!” எ�: 
ெப%ணிடமி�)0 7�+கமாக� பதி� கிைட�த0 தாயா�+,. 
 
ஆனா� த)ைதயா� 7ரம/சாிைய அJவள= எளிதி� விடவி�ைல. எ�ப�யாவ0  
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அவைள� ேபச ைவ�0விட ேவ%&ெம�: 1ைன)தவ� ேபா� மீ%&� அவளிட� 
ேநாிேலேய ேபசலானா�: 
 
“7ரம/சாீ! இ�: உன+,< ெசா�ல ேவ%&ெம�பத?காக மிக=� ந�ல ெச;தி 
ஒ�: ைவ�தி�+கிேற�. இேதா இ)த ஓவியைன நம0 மாளிைகயிேலேய 
பணி�ாிவத?, நியமி�தி�+கிேற�. எ�லா� உன+காக�தா� ெப%ேண! ஓவிய+ 
கைலயி� உன+, இ�+,� ப?: என+,� ெதாி9�. இவைன� பய�ப&�தி+ 
ெகா%& உன0 சி�திர< சாைலயி� எ/சிய இட#கைளெய�லா� சி�திர#களா� 
நிர�பி விடலா�” எ�: அவ' 1க�தி� மல�<சிைய எதி�பா��0+ ெகா%ேட @றிய 
அவ� அ#ேக மல�<சி ேதா�றாதைத+ க%& திைக�தா�. ஒவிய� 1க�ைத� 
பா��தா' 7ரம/சாி. அவ� 1க�தி� பதவிெப?ற ெப�மித� இ�ைல, ஏேதா பய� 
தா� இ�)த0. த)ைதயா� ந�ல ெச;தி எ�: ெதாட#கி+ @றிய இ)த� பதவி 
நியமன� அவ' மன�தி� பல ச)ேதக#கைள உ%டா+கிய0. 
-------------- 

�த� ப�வ��த� ப�வ��த� ப�வ��த� ப�வ�. 1. . 1. . 1. . 1. 22. 22. 22. 22. நைகேவழ�ப� ந/�க�நைகேவழ�ப� ந/�க�நைகேவழ�ப� ந/�க�நைகேவழ�ப� ந/�க�    
 
மணிமா�ப� எ�*� அ)த ஓவியைன� தி��பி� ேபாகவிடாம� த� த)ைதயா� 
மாளிைகயிேலேய ேத+கி ைவ�0+ ெகா%���பத� ெம;யான ேநா+க� எ�னவாக 
இ�+,� எ�: 7ரம/சாி சி)தி�தா'. த�*ைடய சி�திர<சாைல+,� பட#க' 
வைர)0 நிர��வத?காகேவ அவைன மாளிைகயி� ஓவிய+ கைலஞனாக� பதவி 
த)0 நியமி�தி��பதாக� த)ைதயா� @றியைத அவ' அ�ப�ேய ந�பி ஒ��+ 
ெகா'வத?, இயலவி�ைல. எ�லாவ?:+,� அ�பா?ப-ட அ)தர#க ேநா+க� 
ஒ�: த)ைதயா�+, இ�+,ெம�: அவ' ச)ேதக�ப-டா'. ஓவிய*+, 
பதவியளி�தி�+,� ெச;திைய� த)ைதயா�தா� மகி�<சிேயா& @றினாேர தவிர 
அைத+ ேக-&+ெகா%ேட அ�கி� அம�)தி�)த ஓவிய� 1க�தி� மல�<சிேயா 
மகி�<சிேயா ேதா�றவி�ைல எ�பைத9� அவ' கவனி�தி�)தா'. அ0 ேவ: 
அவGைடய ச)ேதக�ைத வள��த0. 
 
“அ�மா இ)த ஒ?ைற+ க% மனித�+, நைகேவழ�ப� எ�: யா� ேப� 
ைவ�தா�க'? இவ� சிாி�பைத� பா�+க< சகி+கவி�ைலேய?” எ�: 7ரம/சாியி� 
காத�கி� ெம�ல+ ேக-டா' வச)தமாைல. 7ரம/சாி உடேன ேதாழி+, ம-&� 
ேக-,�ப�, “அ0 இவ�ைடய ெசா)த� ெபய� இ�ைலய� வச)தமாைல! 
@�தர#,களி8� நாடக ேமைடகளி8� @�0, நாடக� 1த2யன ெதாட#,1� 
ேகாமாளி ேவட�ேதா& விSடக� ஒ�வ� வ�வ0 உ%ட�லவா? எைதயாவ0 
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ெசா�2 அைவயி2��பவ�கG+, நைக�� உ%டா+,� கைலஞ�கG+, 
நைகேவழ�ப� எ�: தமிழி� ெபய� உ%&. எ#க' த)ைதயாேரா& வ)0 ேச�)0 
ெகா'வத?, 1�னா� இ)த மனித� ந� காவிாி�4�ப-�ன�தி� ஏேதா ஒ� நாடக 
அர#கி� நைகேவழ�பராக ந��0� பிைழ�� நட�தி+ ெகா%��)தாரா�. அதனா� 
அ)த� ெதாழி� ெபய� இ�*� இவைர விடாம� ப?றி+ ெகா%& நி?கிற0” எ�: 
ம:ெமாழி @றினா'. 
 
“இ)த மனித�ைடய ,Pர 1க�ைத� பா��தா� வ)த சிாி��+ @ட� 
ேபா;வி&ேமய�மா! இவைர எ�ப� நாடக அர#கி� நைகேவழ�பராக ைவ�0+ 
ெகா%& ெபா:ைமயாக நாடக� நட�தினா�க'? பா��தவ�கG� தா� எ�ப�� 
ெபா:ைமேயா& பா��தா�க'? சிாி�� �-&கிற 1கமா இ0? எாி)த ெகா'ளி+ 
க-ைடைய� ேபா� விகாரமாக இ�+கிறேத!” எ�: ேம8� ேக-ட வச)தமாைல+,, 
“இவ� நைகேவழ�பராக ந��பைத� ெபா:ைமயாக� பா�+க 1�யாததனா� 
தாேனா எ�னேவா இவ�ைடய 1க�ைத+ க%& சிாி�� �'வத?,� பதி� சீ?ற� 
�%& யாேரா ஒ?ைற+க%ைண� ெபா-ைடயா+கி அ*�பி வி-டா�க' 
ேபா2�+கிற0” எ�: வயி?ெறாி<ச� தீர ம:ெமாழி @றினா' 7ரம/சாி. 
 
“நாடக ேமைடயி� ஆ�ய @�0+கைள விட இவ� வா�+ைகயி� ஆ&� @�0+க' 
அதிக� ேபா2�+கிறத�மா...” 
 
“த)ைதயாாிட� வ)0 ேச�)த பி� இவ�ைடய @�0+க' மிக=� அதிகம� 
வச)தமாைல...” 
 
உண=+@ட�தி� எ�லா�+,� ந&ேவ 7ரம/சாி9� வச)தமாைல9� இ�ப�� 
த#கG+,' இரகசிய� ேப7வ0 ேபா� ேபசி+ ெகா%ட ேப<சினா� எ�லா�ைடய 
கவன1� அவ�க' ப+க� தி��பேவ ேப<ைச அJவளவி� நி:�தி+ ெகா%டன�. 
 
“எ�னேவா நீ9� உ� ேதாழி9மாக உ#கG+,'ேளேய ேபசி+ ெகா'கிறீ�கேள 
7ரம/சாி! எ#கேளா& திTெர�: உன+, எ�ன ேகாப� வ)0வி-டத�மா?” எ�: 
த)ைதயா� ம:ப�9� அவG+, உ?சாக�-�� ேபசைவ+,� 1ய?சிைய� 
ெதாட#கினா�. அவ� இJவள= S%�+ ேக-ட பி�*� ேபசாம2�)தா� 
ந�றாயிராெத�: ப-&� படாம8� ஏேதா ேபசினா' 7ரம/சாி. 
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“7ரம/சாி ேதவி+, இ�: ஏேதா சில காரண#களா� மன� ,ழ�பமைட)0'ள0 
ேபா� ேதா�:கிற0, ஐயா!” எ�: அ0வைர ேபசாம2�)த நைகேவழ�ப� 1த� 
1ைறயாக வா; திற)தா�. அ)த ேநர�தி� அ#ேக அவைர� ேபா�: த�னா� 
வி��ப�தகாத ஒ�வ� த� ெபயைர+ ,றி�பி-&� ேபசியேத 7ரம/சாி+,� 
பி�+கவி�ைல. அ!+,� ேச:� ப�)த தைரயி� கா� அ!)தி நி?க 
அ�வ��பைட)0 @7கிறா?ேபால< சில�ைடய ேப<சி� ெசவிகG� மன1� 
அ!)தி� ேதா;வத?, வி���வதி�ைல. அ�ப��ப-டவ�க' ேப7� ேபா0 
ேக-கிறவ�கG+, அ�வ���� @<ச1ேம ஏ?ப&கி�றன. நைகேவழ�பாி� 
ேப<7� 7ரம/சாி+, இ�தைகய அ�வ��ைப�தா� உ%டா+கி?:. அ�தைனய 
மனித� ஒ�வாி� நாவி2�)0 த� ெபய� ஒ2+,� ேபா0 அ)த நாவி� அ!+, 
தன0 அழகிய ெபயாி8� ேதா;வ0 ேபா�: மிக=� @<ச�ேதா& @�யெதா� 
ெவ:�ைப< 7ரம/சாி அைட)தா'. 
 
“நைகேவழ�பேர! �திதாக ந� மாளிைக+, வ)0'ள இ)த ஓவியைன உ#க' 
ெபா:�பி� ஒ�பைட+க எ%ணி9'ேள�. ெவளியி� அநாவசியமாக அைல)0 
திாியாம� இவ� மாளிைகயிேலேய த#கி� பணிகைள< ெச;9மா: க%காணி�0+ 
ெகா'ள ேவ%�ய0 உ#க' ேவைல. இத?, ேம� விவரமாக நா� உ#கG+,< 
ெசா�ல ேவ%�யதி�ைல. உ#கG+,+ ,றி�பறிய� ெதாி9�” எ�: உண= 
1�கிற ேநர�தி� த)ைதயா� நைகேவழ�ப�+, இ�ெபா�' ெதானி+,� 
,றி��ட� உ�தரவி-டைத9� 7ரம/சாி கவனி�0+ ெகா%டா'. ‘இ)த 
மாளிைகைய வி-& ஆ' ெவளிேயறிவிடாம� ஓவியைன< சிைற ெச;0 பா0கா�0+ 
ெகா'’ எ�: ெசா�ல ேவ%�யத?,� பதி� அைதேய ெகௗரவமான வா��ைதகளி� 
ெகௗரவமான ெதானிேயா& த)ைதயா� நைகேவழ�ப�+,< ெசா�2யி�+கிறா� 
எ�பைத அவ' உ;�0ண�)0 �ாி)0 ெகா'ள 1�)த0. த)ைதயா�+, 
எ�னதா� வய0� த,தி9�, ெச�வ1� இ�)த ேபாதி8� அ)த ஓவிய+ 
கைலஞைன அவ� ஏக வசன�தி� ,றி�பி-&� ேபசிய0 7ரம/சாி+, எ�னேவா 
ேபா2�)த0. L%கைலகைள மதி+,� நளினமான மண1'ளவ' அவ'. 
அவGைடய ேகாமளமான 7பாவ�0+,+ கைலக' பிற+,மிட�ைத< 7லபமாக 
நிைன�பவ�கைள� ெபா:�0� பழ+கமி�ைல. அ0=� ஓவிய� இளைமயி2�)0 
அவ' மன�தி� பி�0 ஏறி� பதி)த கைல. அ)த+ கைல+, உாியவ�கைள� ப?றி 
எளிதாக நிைன�பவ�கைளேயா ேப7பவ�கைளேயா அவளா� ஏ?க 1�வதி�ைல. 
 
உ%& 1��தபி� உண=+ @ட�தி2�)0 எ�லா�� ெவளிேயறிய ேபா0,  
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“வச)தமாைல! விைரவாக நட)0 வா. சிறி0 1�னா� ெச�: உண=+ @ட�தி� 
வாயி8+, அ�ேக நி�: கவனி+கலா�. உ'ளி�)0 ஒJெவா�வராக ெவளிேயறி� 
ப�களி� இற#,� ேபா0 நீ9� நா*மாக அவ�க' பாத#கைள நா� கவனி�பைத 
அவ�க' அறி)0 ெகா'ளாதப� கவனி+க ேவ%&�” எ�: காத�கி� ெம�ல< 
ெசா�2 அவைள ேவகமாக நட+க< ெச;0 அவGட� வாயி? ப+க� வ)0 நி�: 
ெகா%டா' 7ரம/சாி. 1த2� த)ைதயா��, தா9�, வானவ�29� பிற 
ெப%கG� ப�யிற#கி வ)தா�க'. 
 
“எ�ன�மா? இ#ேக எத?, நி�: ெகா%��+கிறா;? ேபாகலா�, வா” எ�: 
த)ைதயா� அவைள+ @�பி-டா�. 
 
“வ�கிேற� அ�பா, நீ#க' 1�னா� ெச�8#க'” எ�: அவைர 1�னா� 
அ*�பிவி-& ேம8� ப�யிற#கி வ�கிற பாத#கைள கவனி+க� ெதாட#கினா' 
7ரம/சாி. ஒJெவா�வராக எ�லா�� ேபா;வி-டா�க'. மணிமா�ப*�, 
நைகேவழ�ப�� தா� வரவி�ைல. உ'ேள சைமய�கார�கேளா& ஏேதா ேபசி+ 
ெகா%& நி�றா� நைகேவழ�ப�. 
 
சிறி0 ேநர�தி� மணிமா�பைன+ ைக�ப?றி அைழ�0+ ெகா%& நைகேவழ�ப� 
ப�யிற#கி வ)த ேபா0 7ரம/சாி ேதாழிேயா& அ#ேக நி�: ெகா%��)தா'. 
அவ' அ#ேக நி�: ெகா%���பாெள�: அ)த ஒ?ைற+ க% மனித� 
எதி�பா�+கவி�ைல. அ�ேபா0 அ#ேக அவ' நி�: ெகா%���பைத+ க%ட 
ேபா0 சிறி0 அதி�<சி @ட அவ�+, உ%டாயி?:. சாம��தியமாக அ)த அதி�<சி 
ெவளிேய ெதாியாம� மைற�0+ ெகா%& நட)0 ெச�றா�. த?ெசயலாக நட)0 
உட� வ�பவ�கைள� ேபா� 7ரம/சாி9� ேதாழி9� நைகேவழ�பேரா& @ட 
நட)தா�க'. அவ�கG� உட� வ�வைத+ க%ட நைகேவழ�பாி� நைட இ�*� 
0ாிதமாயி?:. ஓவிய*� அத?, ஏ?ப� 0ாிதமாக நட)தா�. விைரவா;� த#கைள+ 
கட)0 அ&�த @ட�0+,' Lைழ)0 1�னா� ேபா; வி&வத?காக அவ� 
1)0கிறா� எ�ப0 7ரம/சாி+,�, ேதாழி+,� �ாி)த0. உடேன அவ�கG� 
வி-&+ ெகா&+காம� த#க' நைடைய9� ேவகமா+கினா�க'. 
 
ஆயி*� அவ�கைள+ கட)0 பா;)0 1)தி< ெச�வ0 ேபா� ஓவியைன இ!�0+ 
ெகா%& அ&�த @ட�0+,' காெல&�0 ைவ�0வி-டா� நைகேவழ�ப�. ேமேல 
அவைர� ெதாட�)0 நட�ப0 சா�தியமி�ைல எ�:ண�)த 7ரம/சாி 
வா��ைதகளா� அவைர� த&�0 நி:�தினா'! 
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“ஐயா! ஒ� விநா� நி�: ேபாகலாம�லவா? உ#களிட� சிறி0 ேபச ேவ%&�.” 
 
1��ற� விைர)0 ெகா%��)த நைகேவழ�ப� தி��பி நி�றா�. “எ�ன 
ேபசேவ%&� 7ரம/சாி ேத6? ெசா�8#க', ேக-கிேற�. என+, அவசரமாக� 
ேபாக ேவ%&�. ேநரமாகிற0.” 
 
“ேபாகலா�! ஆனா� இJவள= தைலேபாகிற அவசர� ேவ%�யதி�ைல. ஐயா! 
நீ#க' ெந&#கால�0+, 1� @�தர#,களி� ந��0+ ெகா%��)த நா-களி� 
1க�0+, அாிதார1�, க%I+, ைம9�, கா�கG+,< ெச�ப/7+ ,ழ��� 
இ-&+ ெகா%& அழகாக இ�)ததாக< ெசா�வா�க'. ேக'வி�ப-��+கிேற�. 
ஆனா� இ�தைன கால�0+,� பி� கா8+,< ெச�ப/7+ ,ழ�� 4சி+ ெகா'G� 
ஆைச உ#கG+,� திTெர�: எ�ப� ஐயா உ%டாயி?:? அ0=� இJவள= 
ந�றாக< சிவ�� நிற� ப?:� ெச�ப/7+ ,ழ�� உ#கG+, எ#ேகதா� 
கிைட�தேதா?” எ�: அவ�ைடய பாத�ைத< 7-�+ கா-�< சிாி�0+ ெகா%ேட 
ேக-டா' அவ'. 
 
அைத+ ேக-& நைகேவழ�ப� ெம; விதி�விதி��0 ந&#கினா?ேபா� நி�றா�. 
அவ�ைடய ஒ?ைற+க% மிர%& பா��த0. 
--------------- 

�த� ப�வ��த� ப�வ��த� ப�வ��த� ப�வ�.  1..  1..  1..  1.23. 23. 23. 23. நாைள�() ெபா , வி<ய$/�நாைள�() ெபா , வி<ய$/�நாைள�() ெபா , வி<ய$/�நாைள�() ெபா , வி<ய$/�!!!!    
 
அ)த� பி�னிர= ேநர�தி� 4��காாி� 0ைற1க� ஆரவார1� ஆ' �ழ+க1� 
,ைற)0 அைமதியா;+ கா-சியளி�த0. 0ைற1க�தி� அழ,க' அைமதியி� 
ேதா;)0 ேதா�:� காரண�தினா� பக?ேபாதி� இ�)தைத+ கா-�8� �திய 
கவ�<சி ஏேதா இ�ெபா!0 ேச�)தி��ப0 ேபா� விேநாதமாக விள#கின. 
நீலவான�தி� ெந�ய ெப�6தியி� ம#கிய நில= உலா< ெச�: ெகா%��)த0. 
அ)தர�தி� 7ட�விாி+,� ெச)தழ� ம%�ல� ேபா� கல#கைர விள+க�0� தீ 
எாி)த0. அ)த ஒளியி�, ந#@ர� பா;<சி நி:�த�ப-��)த ெபாிய ெபாிய 
க�ப�க' கட?பர�ெப#,� ெதாி)தன. மிக� ெபாிய ெவ%ணிற� பறைவ ஒ?ைற< 
சிறைக ம-&� சா;�0 விாி�தா? ேபா� க�ப�களி� பா;மர#க' எ&�பாக 
இல#கின. 
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ேவ: ஒ2கள?ற அைமதியி� கட?கா?: 7கமாக 67� C�நிைலயி� 0ைற1க� 
ப,திெய#,� ப�ேவ: ெபா�'கG�, ெபா�'களி� மண#கG� கல)0 
நிைற)தி�)தன. ெபாதிய மைலயி2�)0 வ)0 இற#கியி�)த ச)தன+க-ைடகG�, 
சீன ேதச�தி2�)0 வ)தி�)த ப<ைச+ க?4ர1� கட?கைரைய� தி�மண� நிக!� 
6& ேபா� மண+க< ெச;0 ெகா%��)தன. எ#,� அைமதி த#கி நி?,� ேநர�. 
எ#,� அழ, ெபா#கி நி?,� ேதா?ற�. எ#,� ஒளியட#கின ேநர�0+, 
உாிைமயான ஒ2யட#கின அட+க�. 
 
அ�ேபா0 அ)த� 0ைற1க�தி� ஒ0+கமான ப,தி ஒ�றி� மணிப�லவ�0+,� 
�ற�ப&� சிறிய பா;மர+ க�ப2� அ�ேக அ�-ெச�வ 1னிவ��, 6ரேசாழிய 
வளநா&ைடயா�� நி�: ெகா%��)தா�க'. இ�*� சிறி0 ேநர�தி� அ)த+ 
க�ப� �ற�ப&வத?கி�)த0. ��த� ெப�மானி� பாத E�ைககைள தாிசன� 
ெச;வத?,< ெச�8� ெபௗ�த சமய� 0றவிக' சில�� க�ப8+, அ%ைமயி� 
நி�: ேபசி+ ெகா%��)தா�க'. 
 
அ�: அ)த+ க�ப� �ற�ப&� ேநர�தி� அ#ேக வழ+கமான @-ட� இ�ைல. 
க�ப2� பயண� ெச;வத?, இ�)தவ�கG� மிக+ ,ைற)த ெதாைகயின�தா�. 
நகர�தி� வாரா0 வ)த ேபரழ,+ ெகா%டா-டமாக இ)திரவிழா நட)0 
ெகா%��+,� ேபா0 எவராவ0 ெவளி[�கG+,� ேபாக ஆைச�ப&வா�களா? 
ெவளி[�களி2�)ெத�லா� காவிாி�4�ப-�ன�0+, மனித�கைள வரவைழ+,� 
சிற�� வா;)த தி�விழா அ�லவா அ0? அதனா� தா� 0றவிக' சிலைர9�, 
இ�றியைமயாத க�ப� ஊழிய�கைள9� தவிர பயண�0+காக+ @&� ேவ: 
@-ட� அ#ேக இ�ைல. 
 
க�ப� �ற�பட� ேபாகிற0 எ�பத?, அறி,றியாக ேம� தள�தி� 
க-ட�ெப?றி�)த மணிைய ஒ2+க< ெச;தா� மீகாம�. க%களி� நீ� பனி+க 
நி�ற 6ரேசாழிய வளநா&ைடயாைர அ�ேபா& த!வி+ ெகா%டா� அ�-ெச�வ 
1னிவ�. உண�= மி,)0 ேப7வத?, அதிக� ெசா?களி�றி இ�)தன� இ�வ��. 
 
“ந�லவ�கேளா& ந-� ெச;0 பழகி+ ெகா'வதி� எJவள= 0�பமி�+கிற0 
பா��தீ�களா? ேபைதய�கேளா& பழ,வேத ஒ� வைகயி� ந�ல0. ேபைதய�கGட� 
நம0 ந-� அ:)0 ேபானா� அ)த� பிாிவினா� நம+,� 0�பேம இ�ைல 
1னிவேர!” 
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“ேபேயாடாயி*� பழகிவி-டா� பிாிவ0 ேவதைனதா� வளநா&ைடயாேர!” 
 
“ஆனா� உ#கG+, இ)த� பழெமாழி ெபா�)தா0 1னிவேர! நா*� ேபயி�ைல! 
நீ#கG� ேபயி�ைல!” 
 
“தவ:! நா� மனிதனாகவா இ�ேபா0 இ)த+ க�ப2� மணிப�லவ�0+,� 
�ற�ப-&� ேபாகிேற�? இ�லேவ இ�ைல. உயிேரா& இ�)0 ெகா%ேட ெச�0� 
ேபா;வி-டதாக உலக�0+,� ெபா; ெசா�2வி-& அ)த� ெபா;ைய� பா0கா+க 
உ#கைள9� நியமி�0வி-&� ேபயாக� பற)0 ெகா%& தா� ஓ&கிேற�. உயி� 
இ�)0� அத?,ாிய ேதா?றமி�றி மைற)0 நடமா&வ0தாேன ேப;! 
அ�ப�யானா� நா� 1த� தரமான ேப;தா� வளநா&ைடயாேர!” 
 
மீ%&� க�ப� மணி ஒ2�த0. அைமதியி� பிற)0 அைமதியி� வள�)0 
அைமதிேயா& கல+,� அ)த மணி ஓைச அ�ேபா0 அ#கி�)த C�நிைலயி� தனி 
ஒ2யா; விாி)0 பரவிய0. 
 
“இள#,மரைன கவனி�0+ ெகா'G#க'. அ�ைப9�, அைத� ேபா?:� 
ப%�'ளவ�கைள9� ந�பி அவைன வி-&� பிாி)0 ெச�கிேற�. அ��� 
அ��'ளவ�கG� ைகவி-& வி-டா8� அ)த� பி'ைளயி� த�ன�பி+ைக 
அவைன+ கா�பா?:�. த�ைன� பிற� ெவ?றி ெகா'ளவிடாம� தா� பிறைர 
ெவ?றி ெகா'G� மன� அவ*+, இ�+கிற0. உலக�தி� மிக� ெபாிய ெச�வ� 
இ�ப��ப-ட மன� தா�. இ)த மன� உ'ளவ�க' உட�பினா� ேதா?:� 
ேபானா8� உ'ள�தினா� ெவ?றி ெப:வா�க'. உயாிய F�கைள+ க?: உலக 
ஞான1� ெப:�ேபா0 இ�ேபா0 ெப?றி�+கிற சில 1ர-&+ ,ண#கG� தணி)0 
ப%�க' வள�)0 இள#,மரனி� மன� ப+,வமைட)0 வி&�...” 
 
இJவா: @றி+ெகா%ேட க�ப2� மர�ப�களி� ஏறினா� அ�-ெச�வ 1னிவ�. 
வளநா&ைடயா� 1னிவைரேய பா��0+ ெகா%& கீேழ கைரயி� நி�றா�. உாிய 
ேநர�0+, ஏேதா நிைன= வ)தவ�ேபா�, “அ&�த ஆ%& ைவகாசி விசாக� - ��த 
ெபௗ�ணமி நா' எ�ேபா0 வர�ேபாகிறெத�: கா�0+ ெகா%ேட இ��ேப�. 
மற)0 விடாதீ�க'” எ�: க�ப2� ஏறி+ ெகா%��+,� 1னிவ�+,+ ேக-,�ப� 
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இைர)0 @றினா� அவ�. ‘இ)த மன� இ�றி2�)0 தா#க ேவ%�ய நிைன=< 
7ைமைய எ�ப�� தா#கி ஆ?ற� ேபாகிற0’ எ�ப0 ேபா� ெப��<7 வ)த0 
அவ�+,. அ�-ெச�வ 1னிவ� த�1ைடய தவ< சாைலயி2�)0 ெந���+, 
இைரயாகாம� கா�பா?றி+ ெகா%& வ)த 7வ�கைள9� பிற ெபா�'கைள9� 
தவிர மன�தி� இள#,மரைன� ப?றிய ேப�%ைமகைள9� கா�பா?றி< 7ம)0 
ெகா%& தா� மணிப�லவ�0+,+ க�ப� ஏறியி�+கிறா� எ�பைத 
வளநா&ைடயா� அறி)தி�)தா�. ஆயி*� அ)த� ேப�%ைமக' �ாிவத?, அ&�த 
��த ெபௗ�ணிைம வைரயி� கா�தி�+க ேவ%&ேம! 
 
கட?பர�பி� க�ப� சிறி0 ெதாைல= நக�கிற வைர கைரயி� நி�:வி-& 6& 
தி��பினா� வளநா&ைடயா�. 6-�� கத+க%ண�, இள#,மர� எ�ேலா�ேம 
இ��பா�க' எ�: நிைன�0+ ெகா%& ெச�றி�)தா� அவ�. 1னிவ�ைடய 
தவ<சாைல தீ�ப?றி 1னிவ�� தீ9%& இற)0 ேபானாெர�: ெச;திைய யாவ�� 
ந�ப�த+க வித�தி� எ�ப� விவாி�பெத�: @ட 1�ேன?பாடாக< சி)தி�0 
ைவ�0+ ெகா%ேட 6-ைட அைட)தி�)தா� அவ�. 
 
‘உ#க' க%காணி�பி� உ#கGைடய இ�ல�தி� இ�+க< ெச;0வி-&� ேபான 
1னிவைர நீ#க' எ�ப�� த�பி< ெச�ல வி-T�க'? நீ#க' கவனமாக இ�)தா� 
அவ� தவ<சாைல+,� த�பி< ெச�: அ#ேக தீ+கிைரயாக ேந�)தி�+காேத!’ எ�: 
இள#,மர� த�ைன9�, 1�ைலைய9� ேக-பா� எ�:� அத?, எ�ன பதி� 
ெசா�லலா� எ�: @ட அவ� நிைன�0 ைவ�தி�)தா�. ஆனா� அவ?:+ெக�லா� 
அவசியமி�லாம� ேபாயி?:. 6-�� 1�ைலைய� தவிர ேவ: யா�ேம அ�ேபா0 
இ�ைல. அவ� 6-ைட அைட)த ேபா0 வி�வத?,< சில நாழிைககேள இ�)தன. 
 
“எ�ன�பா, 1னிவ� அக�படவி�ைலயா? நீ#க' ம-&� தனியாக 
வ)தி�+கிறீ�கேள...?” எ�: S+க+ கல+க�தி8� நிைனவாக+ ேக-டா' 1�ைல. 
ச+கரவாள+ ேகா-ட�தி� த�ைம� 0ர�தியவ�க' க� எறி)தா� தம0 உட2� 
உ%டாகியி�)த சி: சி: காய#கைள அ)த இ�ளி� த� மக' க%& விடாம� 
மைற�0+ ெகா'வத?, 1ய�றா� அவ�. 
 
“உற+க� ெகடாம� நீ S#க�மா. எ�லா� ெபா!0 வி�)த0� ெசா�கிேற�. 
இ�ெபா!0 எ� மனேம சாியாயி�ைல” எ�: ெப%ணி� ேக'வி+,� பி� 
ெகா&+காம� ம:ெமாழி @றி� த�பி�0+ ெகா%டா� வளநா&ைடயா�. 
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“1�ைல! இள#,மர*�, உ� தைமய*� காைலயி2�)0 இ0வைர எ#ேகதா� 
7?:கிறா�கேளா? வி�கிற ேநர� ஆக� ேபாகிற0. இ)திர விழா வ)தா8� வ)த0, 
இவ�கG+, ஊ� 7?ற ேநர1� கால1� இ�லாமேல ேபா;வி-ட0. பாவ�! நீ 
இJவள= ேநர� தனியாக 6-�� இ�)தி�+கிறாேய!” - எ�: மகளிட� வ�)தி+ 
@றிவி-&� ப&+க< ெச�றா� வளநா&ைடயா�. ‘S#,கிேறா�!’ எ�: ேப�+,� 
ப&+ைகயி� �ர%டாேர ஒழிய மன�ைத+ ,ைட9� நிைன=கைள மீறி உற+க� 
அவைர அIக ம:�த0. ெபா!0 �ல�)த0� இள#,மர� 1க�தி� விழி�0< 
சிறி0� த&மாறாம� அ)த� ெபா;ைய ெம;ேபா� உ:தியாக எ�ப�+ @றலா� 
எ�: ெசா?கைள மன�தி� வாிைச�ப&�0� 1ய?சியி� தா� மீ%&� அவரா� 
ஈ&பட 1�)த0. அேதா& அ&�த ��த ெபௗ�ணிைம வைர9'ள கால ெவளியி� 
நீ%ட ெதாைலைவ9� அவ� த� நிைன=களா� அள+க 1?ப-டா�. 1�=�, 
விைட9� கிைட+கா0 ேம8� ேம8� நீG� அளவாக இ�)த0 அ0. மன� அறிய� 
தவி+,� உ%ைமகG+,� தம+,� ந&வி2�)த காலெவளி ெபாிதாக=� 
மைல�பாக=� ேதா�றிய0 அவ�+,. 
 
1�ைல தன+,+ கதைவ� திற)0 வி&வத?காக எ!)தி�)0 வி-& இ�ேபா0 
ந�றாக உற#,வதாக நிைன�0+ ெகா%��)தா� அவ�. 1�ைல ப&�தி�)த 
இட�தி2�)0 ெதளிவான ,ர2�, “நாைள+,+ காைலயி� அவ� இ#, வ)0 
வி&வாரா, அ�பா?” எ�: ேக'வி �ற�ப-ட ேபா0தா� தன+,+ கத= 
திற)0வி-டதனா� கைல)த S+க�ைத அவ' இ�*� தி��ப� ெபறவி�ைல 
எ�: அவ�+,� �ாி)த0. தா� S#கி� ேபா;வி-டதாக அவ' நிைன�0+ 
ெகா'ள-&ெம�: 1த2� அவG+,� பதி� ேபசாம2�)0 விட எ%ணினா� 
அவ�. ஆனா� மக' விடவி�ைல. மீ%&� அவைர+ ேக-டா'. 
 
“உ#கைள�தா� ேக-கிேறன�பா! நாைள+ காைலயி� அவ� இ#, 
வ)0வி&வாரா?” 
 
க%I+,+ க%ணாக வள��த ெப%ைண ஏமா?:� 0ணி= இர%டா� 1ைற9� 
அவளிடமி�)0 ேக'விெய!)த ேபா0 தள�)0 வி-ட0. ெமௗன�ைத+ 
கைல�0வி-& வா; திற)தா� அவ�. 
 
“எவைர< ெசா�கிறா; 1�ைல?” 
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”அவைர�தா� அ�பா, அ�-ெச�வ 1னிவாி� வள���� �த�வ�. நாைள+ 
காைலயி� இ#, வ�வாரா?” 
 
“ஓேகா, இள#,மரைன� ப?றி+ ேக-கிறாயா? நாைள+, அவசிய� இ#ேக வ�வா� 
அ�மா. வராவி-டா8� நாேன அவைன� ேத�< ெச�: பா�+க ேவ%�ய காாிய� 
இ�+கிற0.” 
 
“அ�ப�� ேத�< ெச�: பா��தா� அவைர மறவாம� இ#ேக அைழ�0 வர 
ேவ%&� அ�பா! இ�ைற+,�தா� அ%ண*+,� அவ�+,� ெச;0 ைவ�தி�)த 
வி�)0ணெவ�லா� 6ணாகி வி-ட0. நாைள+காவ0 அவைர இ#ேக 
வி�)0%ண< ெச;ய ேவ%&�.” 
 
ெப%ணி� ஆவைல+ ேக-& வளநா&ைடயா� தம+,' சிாி�0+ ெகா%டா�. 
 
ம:நா' காைல இள#,மர� த#க' இ�ல�0+, வ)தா� 0ணிேவா& அவைன 
வாயி2ேல எதி�ெகா%& ெச�: ‘நீ#க' இ)த 6-&+ெக�லா� வ)0 வி�)0 
உ%I6�களா? ப-�ன� பா+க�0< ெச�வ+ ,&�ப�0 ந#ைகய� எவேர*� 
ப�ல+கி� ஏ?றி+ ெகா%& பக-டாக அைழ�0� ேபானா� ேபா6�க'. இ)த 
1�ைல+, மன�ைத� தவிர ேவ: ெச�வ� கிைடயா0 ஐயா! அவ' இ)த< 
ெச�வ�ைத�தா� உ#கG+,� தர1�9�. ப�ல+,� பாிவார1� ைவ�0� 
பா#காக அைழ�0 வி�)தளி+க இ)த ஏைழ மறவ� ,&�ப�0� ெப%I+, 
இயலா0. உட� வ)தவைள மற)0 ஊ� 7?ற� ேபான பி��� உ#கைள எ�னா� 
மற+க 1�யவி�ைலேய?’ எ�: ,�தலாக� ேபச ேவ%&ெம�: நிைன�0+ 
ெகா%&, அ�ப� அவாிட� இ&�பி� ைக[�றி எதி� நி�: தா� ேப7வ0 ேபா�ற 
கா-சிைய9� க?பைன ெச;0 பா��0+ ெகா%டா' 1�ைல. அJவிதமாக+ 
க?பைன ெச;வ0 ெவ�ப1� த-ப1� கல+,� அ)த� பி�னிர=� ேபாதி� 
மன�0+,� உட��+,� 7கமான அLபவமாக இ�)த0 அவG+,. 
------------- 
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�த� ப�வ��த� ப�வ��த� ப�வ��த� ப�வ�. 1.. 1.. 1.. 1.24. 24. 24. 24. வானவ�9 சீறினா�வானவ�9 சீறினா�வானவ�9 சீறினா�வானவ�9 சீறினா�!!!!    
 
உண=+ @ட�தி2�)0 ெவளிேயறிய நைகேவழ�ப� ஓவியைன9� இ!�0+ 
ெகா%& விைரவாக 1�னா� ெச�:விட 1ய�றேபா0 7ரம/சாி அவைர� த&�0 
நி:�தி+ ேக-ட ேக'வி அவ�ைடய ேதா?ற�தி� ெப�� அதி�<சிைய 
உ%டா+கி?:. அ)த அதி�<சி நிைலைய 7ரம/சாி9� வச)தமாைல9� ந�றாக 
உ?:+ கவனி�0+ ெகா%டா�க'. 
 
அ�கி� வ)0 7ரம/சாி அவ�ைடய பாத�தி2�)த ெச�ப/7+ ,ழ�பி� 
கைறைய< 7-�+ கா-� அ)த+ ேக'விைய+ ேக-ட ேபா0 அவ� உட� பாதாதிேகச 
பாிய)த� ஒ�தர� ,8#கி அதி�)0 ஓ;)த0. அ�ப�பா! அ)த< சமய�தி� அவ� 
1க� அைட)த விகார1�, ,Pர��, பய1� ேவெற)த< சமய�தி8� 
அைட)திராதைவயாயி�)தன. அைத+ கவனி�0+ ெகா%&�, கவனி+காதவ' 
ேபா�ற ந���டேன 7பாவமாக< சிாி�0+ ெகா%ேட, “இைத� ெதாி)0 
ெகா'ள�தா� @�பி-ேட�. ேவெறா�:மி�ைல. இனி நீ#க' ேபாகலா�” எ�: 
@றிவி-&� த� ேதாழிேயா& தி��பி< ெச�: வி-டா' 7ரம/சாி. தி��பி< 
ெச�றவ' ேநராக� த�*ைடய அல#கார ம%டப�ைத அைட)தா'. அ#ேக ஒ� 
ப+க�தி� ம:நா' அதிகாைலயி� அவ' C�+ ெகா'வத?கான 4+க' வாடாம� 
ஈர�ேதா& பதமாக ைவ+க�ப-��)த 4+,டைல இ�)த0. அைத எ&�0� பிாி�0 
ெவ% தாழ�4வி2�)0 மிக� ெதளிவான உ'மட� ஒ�ைற உதி��0� 
தனியா+கினா'. தாழ�4வி� ந:மண� ம?ெற�லா� 4+களி� மண�ைத9� 
வி/சி+ ெகா%& எ!)0 அல#கார ம%டப�தி� பரவிய0. கா�� ம!#காம� 
@ாியதா; இ�)த பி<சிய��� ஒ�றி� ெச�ப/7+ ,ழ�ைப� ேத;�0+ ெகா%& 
ெவ'ளியி� வா��0� தீ-�னா? ேபா�ற தாைழ மட2� 1�0 1�தாக எ!த� 
ெதாட#கினா' 7ரம/சாி. எ!0வத?காக=� எ!த�ப&கிறவ�+காக=� 
அவGைடய ெந/7+,' மண)0 ெகா%��)த நிைன=கைள� ேபாலேவ பி<சி9�, 
தாைழ9�, ெச�ப/7+ ,ழ��� கல)0 உ�வான ைகெய!�0+கG� க�ெம�: 
மண� கிள�)தன. அ�ேபா0 7ரம/சாியி� ெந/சேம ஒ� 4+,டைலயாக�தா� 
இ�)த0. ந:மண நிைன=க' எ�*� ேத�7ைம� 4+க' அவள0 ெந/7 
நிைறய� 4�தி�)தன. ம%டப�0� 4+,டைலயி2�)0 மல�� மட8� எ&�0 
ெந/7� 4+,டைலயி2�)0 நிைன=கைள� ெதா&�0 அவ' எ!தலானா'. 
ப+க�தி� நி�: பா��0+ ெகா%��)த வச)த மாைல தன0 அறி)0 ெகா'G� 
ஆவைல அட+க 1�யாம�, “எ�ன�மா எ!0கிறீ�க'?” எ�: ேக-டா'. 
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“மட� எ!0கிேற�.” 
 
“மட� எ!0வ0 ெதாிகிற0! ஆனா� யா�+,?” 
 
“இெத�ன ேக'வி! உ�ைன� ேபா� எைத9� ,றி�பாக அறி)0 ெகா'ள� 
ெதாியாத ெப% என+,� ேதாழியாக வா;�தி�+க+ @டா0 வச)தமாைல!” எ�: 
ெசா�2< சிாி�தா' 7ரம/சாி. வச)தமாைல+,� �ாி)த0. தைலவியி� ,றி�� 
ம-&ம�லாம� ,Sகல1� ேச��0� �ாி)த0. “ெந/7ள� ெகா%ட அ�ப�+,” 
எ�: 7ரம/சாி த� மடைல� ெதாட#கியி��பைத9� வச)தமாைல பா��தா'. 
மட� தீ-&� அ)த நிைலயி� த� தைலவியி� ைக9� விர�கG� ,வி)0 ,ைழ)0 
நளினமாக� ேதா�றின ேதாழி+,. நிலவி� 1ைள�த தளி�க' ேபா� அழகிய 
விர�க' அைவ. நிலவி2�)0 தளி�)த ெகா!)0 ேபா�ற 1� ைக விர�களி� 7ட� 
விாி9� ேமாதிர#க'. அ)த மடைல� தீ-&� ேபா0 7ரம/சாி மண�ெப% ேபா� 
அழ, ெகா%& ேதா�றினா' வச)தமாைல+,. அ)த மட2� எ!0வத?காக 
அவG'ள�ேத எ!� இ#கிதமான நிைன=களி� சாய� 1க�தி8� 
ேதா�றியதினா� வ-ட� ெபா?ேபைழயி� வ%ணநிலா+ கதி�களி� ஒளி ப�)த0 
ேபா� அவ' 1க� �0ைமயழ, கா-�ய0. க%க', பா�ைவ, இத�க', சிாி��, 
பளி#,� தைரயி� ேதாைக விாி�0< சா;)த மயி�ேபா� அவ' சா;)0 அம�)0 
மட� தீ-&� ேகால� எ�லா� �0ைமதா�; எ�லா� அழ,தா�. வச)தமாைல த� 
தைலவிையேய கவனி�0+ ெகா%��)தா'. ஒ� ெசயைல மன� ெநகி�)0 
வி��பி< ெச;9� ேபா0 அ�ப�< ெச;வதனாேலேய மனித�களி� 1க�0+,� 
தனிைமயானெதா� மல�<சி9� அழ,� உ%டா,�. ப�வ கால�0� 4ைவ�ேபா� 
ேதா?ற1� மண1� ெசழி�0+ கிள�� நிைல அ0. அ)த ெவ% தாைழ மட2� 
1�0 1�தா;< சி�திர� ேபா� எ!�0+கைள எ!0� ேபா0 7ரம/சாி அத?, 
1�னி�லாதெதா� தனி அழ,ட� கா-சியளி�தா'. இைணய?ற உ?சாக�ைத 
அவ' 1க1� க%கG� கா-�ன. தைலவியி� அ)த� ேபரழ, நிைலைய� தி��ப� 
தி��ப� பா��0+ ெகா%ேட இ�+க ேவ%&� ேபா2�)த0 வச)தமாைல+,. 
கா�கால�0 1�ைல� �த�ேபா� தைலவியிட� ஏேதா 4�0+ ,8#கி 
மண�பைத9� அவ' �ாி)0 ெகா%டா'. 
 
கீேழ ,னி)0 எ!தி+ ெகா%��)த 7ரம/சாி எ!0வைத நி:�திவி-&� தைல 
நிமி�)0, “வச)தமாைல! நீ ேபா; நைகேவழ�பேரா& த#கியி�+,� அ)த ஓவியைன 
அைழ�0+ ெகா%& வா. இ)த மடைல ‘அவ�’+,+ ெகா&�த*��வத?, அவ� 
தா� த,தியான மனித�” எ�றா'.  
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“அ0 எ�ப�ய�மா 1�9�? உ#க' த)ைதயா�தா� ஓவியைன நைகேவழ�ப�ைடய 
ெபா:�பி� வி-��+கிறாேர. அவாிட� நீ#க' எ�ப� மட� ெகா&�0 அ*�ப 
1�9�? ச?: 1��தா� நைக ேவழ�பைர அல-சியமாக� ேபசி 
அ*�பியி�+கிறீ�க'. உ#க' ேம� அவ�+,< சின� �%��+,ேம? உ#க' 
வா��ைதைய அவ� எ�ப�+ ேக-பா�?” 
 
“மட� எ!0கிேற� எ�ேறா, மடைல+ ெகா&�0 ஓவியைன ெவளிேய அ*�ப� 
ேபாகிேற� எ�ேறா நைகேவழ�பாிட� ெசா�லாேத. ஓவியைன நா� அைழ�0 வர< 
ெசா�னதாக ம-&� ெசா�8, அவ� அ*�ப ம:+க மா-டா�. ம:�தா� நாேன 
ேநாி� வ�கிேற�.” 
 
“எ�னேவா, அ�மா! நீ#க' ெசா�வத?காக�தா� ேபாகிேற�. என+, அவ�ைடய 
ஒ?ைற+க% 1க�ைத� பா�+கேவ பயமாயி�+கிற0” எ�: ெசா�2வி-& 
ஓவியைன அைழ�0 வ�வத?காக நைகேவழ�ப� இ�)த ப,தி+,' ெச�றா' 
வச)தமாைல. நைகேவழ�ப� அ)த மாளிைகயி� கீ���ற�தி� ேதா-ட�0+,' 
அைம)தி�)த தனி�ப,தி ஒ�றி� வசி�0 வ)தா�. த)ைதயா�ைடய க�ப� 
வணிக�ேதா& ெதாட��ைடய அ8வ�கைள+ கவனி�பத?காக அ)த� ப,தி 
அைம)தி�)த0. அ)த� ப,தியி� ஆ-சி அதிகார#க' எ�லா� 
நைகேவழ�ப�ைடய ஆதி+க�0+, ம-&ேம உ-ப-டைவ. 
 
தா� @�பி-ட*�பியத?, இண#கி நைகேவழ�ப� ஓவியைன அ*��கிறாரா 
இ�ைலயா எ�பைத� ெதாி)0 ெகா%& வி&வத?காகேவ 7ரம/சாி வச)த 
மாைலைய அ*�பினா'. தா� ச)ேதக�ப&வ0 ேபா� ஓவிய� ெகௗரவமான 
1ைறயி� சிைற ைவ+க�ப-��+கிறானா எ�பைத9� 7ரம/சாி இ)த அைழ�பி� 
�லமாக� ெதாி)0 ெகா%&விட எ%ணியி�)தா'. தவிர, அ)த இர= ேநர�தி� 
ம�R��பா+க�தி8'ள நீலநாக மறவ� பைட+கல< சாைல+,� ேபா; 
இள#,மரைன< ச)தி�0� தன0 மடைல+ ெகா&�பத?, ஓவிய� மணிமா�ப� 
தா� த,தியான ஆ' எ�: நிைன�தா' அவ'. 
 
அவ' இ�ப� நிைன�0+ ெகா%��+,� ேபாேத வச)தமாைல தி��பி வ)தா'. 
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“அ�மா! ஓவியைன< சிறி0 ேநர�தி� அ*�பி ைவ�பதாக நைக ேவழ�ப� ஒ��+ 
ெகா%& வி-டா�. ஆனா� இ)த மாளிைக+, ெவளிேய எ#,� அவைன 
அ*�பிவிட+ @டாெத�: உ#களிட� ெசா�2 வி&மா: எ�னிட� தனியாக+ 
@றிய*�பினா�. ஓவிய� இ�ேபா0 வ)0வி&வா�” எ�: வச)தமாைல வ)0 
@றியதி2�)0 7ரம/சாி+, ஓ� உ%ைம மிக� ெதளிவாக� �ாி)த0. த)ைதயா�� 
நைகேவழ�ப�� ஓவியைன எத?காகேவா மாளிைக+,'ேளேய பா0கா+க 
நிைன+கிறா�க' எ�ப0தா� அ)த உ%ைம. 
 
சிறி0 ேநர�தி� ஓவிய� தய#கி� தய#கி நட)0 வ)தா�. 7ரம/சாி, “வா�#க' 
ஓவியேர” எ�: 1க� மலர வரேவ?றா'. ஆனா� அவ� அவGைடய 
வரேவ?ைப9� ெபா�-ப&�தாம� அைணைய உைட�0+ ெகா%& வ�� ெவ'ள� 
ேபா� ெசா?கைள+ ,1றேலா& ெவளியி-டா�: 
 
“அ�மணீ! உ#கG+,+ ேகா� 1ைற ேவ%&மானா� வண+க� ெச8�0கிேற�. 
உலக�தி� எ�ென�ன ந�ைமக' உ%ேடா அ�தைன9� கட=' உ#கG+, 
அ�ள-&�. F: ெபா?கழ/7கG+,� உ#க' வா��ைதகG+,� ஆைச�ப-&� 
ெதாியா�தனமா; இ)த மாளிைகயி� வ)0 மா-�+ ெகா%& வி-ேட�. இ#ேக 
ேதா?ற�தினா� தா� மனித�களாயி�+கிறா�க'. மன�தினா� 
மனித�களாயி��பவ�கைள+ காண 1�யவி�ைல. நா� ஏைழ. வயி: வள�+க=� 
கைல வள�+க=� ேச��0 ஒேர சமய�தி� ஆைச�ப&கிறவ�. இ#ேக எ� மன� 
காரணமி�றி� பய�ப&கிற0. தய= @�)0 எ�ைன வி-& வி&#க'! எ� வா�நா' 
1!வ0� உ#கG+, ந�றி ெச8�தி+ ெகா%ேடயி��ேப�.” 
 
7ரம/சாிைய எ�ேபா0 ச)தி+க� ேபாகிேறா� எ�ேற கா�0+ ெகா%��)த0 
ேபால மன� வி-&+ கதறினா� அ)த இள� ஓவிய�. ெந/சி2�)0 ,1றி+ 
ெகா%& வ)தன அவ� ெசா?க'. C0வா0, க'ள#கபடறியாத, இனி அறிய=� 
வி��பாத அ�பாவி எ�ப0 அவ*ைடய பா� வ�9� 1க�திேலேய ெதாி)த0. 
 
7ரம/சாி அவ*+, ஆ:தலாக< ெசா�லலானா': “பய�படாதீ�க', ஓவியேர! 
உ#கG+, ஒ� ெக&த8� வராம� நா� பா��0+ ெகா'கிேற�.” 
 
“ெக&த� எ�: தனியாக ஏதாவ0 ெவளியி2�)0 இ#ேக வர ேவ%&மா, அ�மணீ!  
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ேபா0மான ெக&த�க' இ#ேகேய இ�+கி�றன. இ)த ஒ?ைற+ க%ண� ஒ�வ� 
ேபா0ேம!” 
 
கைடசியி� ெந&ேநர� ேபசி ஓவியைன அைமதி ெகா'ள< ெச;த பி� 
இள#,மர*+,� தா� எ!திய மடைல அவனிட� ெகா&�0 யா�� க%&விடாம� 
பரம இரகசியமாக அவைன அ#கி�)0 ெவளிேய அ*�பினா' 7ரம/சாி. 
 
“நைகேவழ�ப� இவைர ெவளிேய அ*�பலாகாெத�: நிப)தைன 
ெசா�2யி�)தாேர, அ�மா! நீ#களாக இ�ப�< ெச;0 வி-T�கேள!” எ�: பதறிய 
ேதாழி+,, “நிப)தைன இ�+க-&�, அைத மீறியத?காக எ�ைன அவ� எ�ன 
ெச;கிறா� எ�: தா� பா�+கலாேம!” எ�: பரபர�பி�லாம� பதி� ெசா�னா' 
7ரம/சாி. 
 
7ரம/சாியிட� ெச�ற ஓவிய� ெந&ேநரமாகி9� தி��பாதைத+ க%ட 
நைகேவழ�ப�+,< ச)ேதக� �%ட0. அவ� ஓவிய� தி��பி வ�வைத 
எதி�பா��0� ேதா-ட�தி� ,:+,� ெந&+,மாக நைடேபா-&+ ெகா%��)தா�. 
நாழிைகக' ஒ�ற�பி� ஒ�றா; வள�)தன. அவ�ைடய ேகாப1� வள�)த0. 
7ரம/சாியிடேம ேநாி� ேபா;+ ேக-&விடலா� எ�: �ற�ப-ட அவ� 
எதி���றமி�)0 வ)த அவ' ேதா-ட�0� ��ெவளியி� அம�)தா'. நைகேவழ�ப� 
ேகாப�ேதா& அவள�கி� ெச�:, “7ரம/சாி ேதவி, இ0 சிறி0� ந�றாயி�ைல. 
உண=+@ட�தி2�)0 ெவளிேய வ��ேபா0 எவேனா ஒ� நாேடா� ஓவியைன9� 
ைவ�0+ ெகா%& எ�ைன அவமான�ப&�தி� ேபசினீ�க'. அைத9� 
ெபா�-ப&�தாம� உ#க' ேவ%&ேகாG+, இண#கி அ)த ஓவியைன அ*�பி 
ைவ�ேத�. நீ#க' எ� நிப)தைனைய மீறி அவைன எ#காவ0 ெவளிேய 
அ*�பியி�+கலாேமா எ�: இ�ேபா0 என+,< ச)ேதக� உ%டாகிற0. அ�ப� 
அவைன ெவளிேய அ*�பியி�)தா� அ0 உ#க' த)ைதயா�+ேக பி�+காத 
காாியமாயி�+,�. நீ#க' ெதாட�)0 ெந���ட� விைளயா�+ 
ெகா%ேடயி�+கிறீ�க'. அத� விைள= உ#கG+, நி<சயமாக ந�ல 1�ைவ� 
தரா0. எ�றாவ0 ஒ�நா' ெந��� 7டாம� விடா0” எ�: ஆ�திர�ேதா& @ற=�, 
 
“விைளயா&வ0 நானா? நீ#களா? ஐயா நைகேவழ�பேர! உ#கG+, ஒ� 
க%ணாவ0 ந�றாக� ெதாி9ெம�: நிைன�0+ ெகா%��)ேத�. அ)த 
நிைன��+ @ட� த��� ேபா2�+கிற0. இ�ேபா0 நீ#க' 7ரம/சாியிட� 
ேப7வதாக நிைன�0+ ெகா%& வானவ�2யிட� ேபசி+ ெகா%��+கிறீ�க'! 
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ஒ�வாிட� ேபச ேவ%�யைத இ�ெனா�வாிட� ேப7வ0 @ட நைகேவழ�பாி� 
திறைமேயா?” எ�: வானவ�2யிடமி�)0 சீ?ற�ேதா& பதி� கிைட�த0. அ�: 
இர%டா� 1ைறயாக அதி�)0 ேபா; நி�றா� நைகேவழ�ப� எ�*� அ)த� 
திறைமயாள�. 
------------ 

�த� ப�வ��த� ப�வ��த� ப�வ��த� ப�வ�.  1..  1..  1..  1.25.25.25.25.    �ர$/) பி�ைள�ர$/) பி�ைள�ர$/) பி�ைள�ர$/) பி�ைள    
 
இள#,மர� சி)தி�தா�. நீலநாகமறவாி� அ)த ேவ%&ேகாG+,� தா� எ�ப� 
இண#கிேனா� எ�பைத நிைன�0� பா��தேபா0 அவ*+, மிக=� 
வ��தமாயி�)த0. ம:�0< ெசா�ல 1�யாம� த�ைன அ)த ேவ%&ேகாG+, 
ஒ��+ ெகா'ள< ெச;த நீலநாகமறவாி� திறைமைய விய)தா� அவ�. அவ�ைடய 
ேப��வ� நிைன=+, வ)தேபாேத அவ*+,� பணி=� அட+க1� உ%டாயி?:. 
 
‘இதனா� சிறி0 கால�0+, நீ இ)த� பைட+கல< சாைல+,'ேளேய என0 
க%காணி�பி� இ�+க ேவ%&�. தனியாக நக�+,' எ#,� ேபாக ேவ%டா�’ 
எ�: அவ� க-டைளயி&வ0 ேபா� ேவ%�+ ெகா%டேபா0 த�னா� அைத 
ம:�0< ெசா�ல 1�யாம? ேபான காரண� எ�ன எ�ப0 நீ%ட ேநர< 
சி)தைன+,� பி�ேப அவ*+,� �ாி)த0. 
 
‘S;ைமயான மன1� ேதா?ற1� உைடய சில ெபாியவ�க' நம+, 1�னா� 
உ-கா�)0 ேப7கிற ேபா0 ந�1ைடய மன� அக#கார ெவ�ைம அழிய�ெப?: 
மைழ ெப;த நில� ேபால+ ,ளி�)0 ,ைழ)0 வி&கிற0. அ�ேபா0 ந�1ைடய 
மன�தி� பய#கG�, ,ழ�ப#கG�, வா�+ைக ஆ?றாைமகG� இ�)தா� @ட 
அைவ நீ#கிவி&கி�றன. அ)த� S;ைம+, நம0 மன� ேதா?:� ேபாகிற0! 
நீலநாகமறவைர எதி��0� ேபச 1�யாம�, தா� அட#கி நி�ற0� இ�ப��தா� 
ேந�)தி�+க ேவ%&�’ எ�: இள#,மர� உண�)தா�. தன+, ஏேதா பய#கர� 
0�ப#க' வர�ேபாவதாக நிைன�0+ெகா%& ம?றவ�க' அ/சி 
1�ேன?பாடாக� த�ைன� பா0கா�பைத அவ� வி��பவி�ைல. ‘பிற�ைடய 
இர+க�ைத9� அ*தாப�ைத9� எதி�பா��0� தவி�0 அவ?:+காகேவ ஏ#கி+ 
ெகா%���பவ� ேகாைழ! பிற� ேம� அ*தாப1� இர+க1� ெச8�0வத?,� 
0ணி)0 நி?பவ� தா� ஆ%ைம9'ள 6ர�. அLதாப�ைத9� இர+க�ைத9� 
த�னிடமி�)0 பிற�+, வழ#,வ0தா� 6ர�! அவ?ைற� தா� பிறாிடமி�)0 
வா#கி+ ெகா'வ0 6ரம�:’ எ�ப0ேபா� ஒ� 1ர-&� பி�வாத� சி: வயதி�  
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இ�)ேத இள#,மர*+,� ெபா�)தியி�)த0. 
 
அவைன� தனியாக அைழ�0< ெச�: ேபசி+ ெகா%��)த சமய�தி� அவ� வா; 
திற)0 ேக-காம2�+,� ேபாேத அவன0 மன�தி� இ�)த சில ேக'விகைள� 
தாமாகேவ �ாி)0 ெகா%& @:கிறவ� ேபா� ,றி�பாக< சில க��0+கைள+ 
@றியி�)தா� நீலநாக மறவ�. அவ?ைறெய�லா� இ�ேபா0 இர%டா� 1ைறயாக 
நிைனவி� விளி��+,+ ெகா%& வ)0 எ%ணி� பா��தா� இள#,மர�. 
அJவா: எ%ணி� பா��த ேபா0 அவ� ெசா�2யி�)த ஒJெவா� க��0� 
விைடயறியா+ ேக'விகளாக� த� மன�ைத+ ,ழ�பி+ ெகா%��)த ஒJெவா� 
வினா=+,� விைடேபா� அைமவ0� அவ*+, விள#கி?:. 
 
“த�E! மன�ைத 6ணாக+ ,ழ�பி+ ெகா'ளாேத. மன1� நிைன=கG� வள�)0 
வள� ெகா'Gகிற வயதி� கவைலக' �,)0 அழி+க விட+ @டா0. கவைலகG+, 
அழி)0 ேபா; விடாம� கவைலகைள அழி�0 விட ேவ%�ய வய0 இ0! கட8�, 
மைல9�, வான1�, Cாிய*�, ச)திர*�, த#கG+,� தா9� த)ைத9� யாெர�: 
ேத�� 0ய� ெகா'வதி�ைல. 4மி+,� தா; வான�; வான�0+,� தா; 4மி. 
பிரகி�திேய ஒ� தா;தா� த�E! ஆகாய�ைத உட�பாக=�, திைசகைள+ 
ைககளாக=�, Cாிய ச)திர�கைள+ க%களாக=�, மைலகைள மா�பாக=�, 
தைரைய� தி�வ�களாக=� ெகா%ட வி7வ Pபேம தாயி� வ�வ� தா�. அைதேய 
நீ9� தாயாக நிைன�0 வண#கி வி&” எ�: அவ� ெசா�2யத?,� ெபா�' ‘தாைய 
நிைன�0 6ணாக+ கல#காேத’ எ�: தன+, அறி=:�0வ0தா� எ�பைத அவ� 
ெதளி)தா�. 
 
“நீ ெச;வத?, இ�+,� ெசயைல+ கா-�8� உ�*ைடய ேநா+க� ெபாிதாக 
இ�+க ேவ%&�. அைத�தா� இல-சிய� எ�கிேறா�. நிைன�பைதெய�லா� 
ெபாிதாக நிைன�பத?,� பழகி+ ெகா'. நிைனவி� எ�ைல விாிவாக இ�+க-&�” 
எ�: இ�ப�� பல அறி=ைரக' @றிய பி�ேன அ)த ேவ%&ேகாைள9� 
@றியி�)தா� நீலநாகமறவ�. நிைன+,� ேபாெத�லா� �திதாக=� 
நிைன��+ேக?ற விதமாக=� மண+,� மேனார/சித� 4ைவ� ேபா� அவ�ைடய 
அறி=ைரயி� ,றி�பாக� பலவ?ைற அவ� �ாி)0 ெகா%டா�. எ%ணி� 
பா��தா�, தி-டமி-&� ேதைவயறி)0 ேவ%�ய அறி=ைரைய ேவ%�ய அள= 
ேவ%�ய கால�தி� அவ� தன+,� த)தி��பதாக அவ*+,� ேதா�றிய0. 
ம:ப�9� அவ�ைடய 1�ேன?பா-ைட விய)தா� அவ�. 
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கத+க%ண� 1த2ய ந%ப�கேளா& அ�: மாைலயி� ஆல1?ற�0< சிவ� 
ேகாயி8+,� ேபானா� இள#,மர�. வான�ைத மைற�0 6�0கைள+ 
கா\�றி� ப7ைம� ப)த� ேவ;)த0 ேபா� ெபாிய ஆலமர1� அதன�ேக 
ேகாவி8� மாைல ேநர�தி� மிக அழகாயி�)தன. மண? பர�ைப+ கட)0 கட� 
எ�*� நீலேமனி நீ�<ெச�வி நி�திய ெயௗவன�ேதா& அைல+ ைககைள 
அைச�0+ ெகா%��)தா'. ேமைல�திைச வான�தி� ,#,ம ெவ'ள� 
பா;)தி�)த0. இள#,மர*� ந%ப�கG� ஒ�வ�+ெகா�வ� ேபசி+ ெகா'ளாம� 
அைமதியாக நட)0 ெகா%��)தா�க'. ஆல1?ற�0+ ேகாவி� பைட+கல< 
சாைலைய< ேச�)த ப,தியா; அத?, மிக=� அ�கி� இ�)ததா� தா� 
ந%ப�களி� 0ைணேயா& இள#,மரைன� ேபாக வி-��)தா� நீலநாகமறவ�. 
ேகாவி2� வழிபா-ைட 1��0+ ெகா%& கட?கைர மண?பர�பி� ந%ப�கGட� 
ெந&ேநர� ேபசி+ ெகா%��)0 வி-& இள#,மர� மீ%&� பைட+கல< 
சாைல+,� தி��பிய ேபா0 அ#ேக அவைன எதி�பா��0 ஓவிய� மணிமா�ப� 
வ)0 கா�0+ ெகா%��)தா�. தா� அ�ேபா0 நீலநாக மறவாி� பைட+கல< 
சாைலயி� வ)0 த#கியி��பைத அ)த ஓவிய� எ�ப�� ெதாி)0 ெகா%டா� 
எ�ப0 இள#,மர*+, ஆ<சாியமாயி�)த0. 
 
“நீ ம:ப�9� எ�ைன� ேத�+ ெகா%& வ)தி��பைத� பா��தா� இ�*� 
யாராவ0 எ�*ைடய ஓவிய�ைத வைர)0 ெகா%& வர< ெசா�2 உ�ைன இ#ேக 
அ*�பியி�+கிறா�கேளா எ�: ச)ேதகமாயி�+கிற0, அ�பேன! எ�ன காாியமாக 
இ�ேபா0 எ�னிட� வ)தா;?” எ�: இள#,மர� அவைன விசாாி�தா�. 
 
“அ�ப�ெய�லா� ஒ�:மி�ைல, ஐயா! ஒ�1ைற உ#க' ஓவிய�ைத வைர)0 
ெகா&�0வி-& நா� ப&கிறபா& ேபா0�. ஏேழ! பிறவி+,� இ�ப� அLபவ#க' 
இனிேம� என+, ஏ?படேவ ேவ%டா�.” 
 
விைளயா-டாக� ேப7வ0 ேபா� சிாி�0� ேபச� ெதாட#கியி�)த இள#,மர�, 
ஓவிய� @றிய ம:ெமாழியி� ேவதைன9� 0யர1� இ�)தைத+ ேக-&� 
திைக�தா�. ஓவிய� அ<ச� ெகா'G�ப�யான நிக�<சிக' எைவேய*� 
நிக�)தி�+க ேவ%&ெம�: அவ*+,� ேதா�றிய0. அவ� ஓவியைன+ 
ேக-டா�: 
 
“பத?ற�படாம� நிதானமாக< ெசா�, மணிமா�பா! எ�*ைடய ஓவிய�ைத வைர)0  



143 

 

 
ெகா&�ததனா� இ�ப� எ�னிடேம வ)0 அ8�0+ ெகா'கிறா? ேபா� உன+, 
எ�ன 0�ப#க' ேந�)0 வி-டன?” 
 
இத?, மணிமா�ப� ம:ெமாழி @றவி�ைல. இள#,மரைன< C�)0 நி?,� 
ந%ப�கைள� பா��0� தய#கினா�. அ)த+ ,றி�� இள#,மர*+,� �ாி)த0. 
ஓவிய� த�னிட� தனியாக� ேப7வத?, வி���கிறா� எ�: உண�)தவனாக 
அவைன ம-&� தனிேய அைழ�0+ ெகா%& பைட+கல< சாைலயி� ேவ: 
ப,தி+,< ெச�றா� இள#,மர�. 
 
“பிற�+காக நா� 0�ப�ப&�ப� ேந�)தா� அைத� ெபா:�0+ ெகா'ேவ� 
மணிமா�பா! ஆனா� எ�னா� பிற� 0�ப�பட ேந�வைத நா� ஒ� ேபா0� 
ெபா:�0+ ெகா'ள 1�யா0. விவரமாக நட)தைத< ெசா�. நா� ெவளிேயறி வ)த 
பி� ப-�ன�பா+க�தி� அ)த மாளிைகயி� எ�ன நட)த0? உன+, அ)த� ெப% 
த�வதாக ஒ��+ ெகா%��)த F: ெபா?கழ/7கைள� த)தாளா இ�ைலயா?” 
 
“அைதெய�லா� அ��ற� ெசா�கிேற�. 1த2� இ)த மடைல வா#கி+ 
ெகா'G#க'. இைத� ப��0 வி-&� பி�� ேபசலா�” எ�: 7ரம/சாியி� மடைல 
எ&�0 நீ-�னா� மணிமா�ப�. அவ�க' நி�: ேபசி+ ெகா%��)த 
ப,திெய�லா� த� மண�ைத� பர�பிய0 அ)த ந:மண மட�.  
 
“ஆயிர# கால� பழகி அ�� ெகா%டவைள� ேபா� என+, மட� எ!த இவ' 
எ�ப� உாிைம ெப?றா'?” எ�: அ�கி2�)த தீப�தி� மடைல� ப��0வி-&+ 
ேகாப�ேதா& ேக-டா� இள#,மர�. அைத+ ேக-& மணிமா�ப� ெம�ல< 
சிாி�தா�. 
 
“எத?காக< சிாி+கிறா;? சிாி�பத?, இதி� எ�ன இ�+கிற0?” 
 
“ஒ�:மி�ைல! ஆனா� ச?:1� நீ#க' @றியைத ம:ப�9� நிைன�0� 
பா��தா� என+,< சிாி���தா� வ�கிற0. உலக�திேலேய க-&�பா-&+,� 
க-டைள+,� அட#காம� த�னி<ைசயாக� பிற)0 வள�� உண�= அ�� 
ஒ�:தா�. அத?,+ @ட உாிைம தர ம:+கிறீ�கேள நீ#க'?” 
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“ம:+கவி�ைல மணிமா�பா! இர%& நா' ச)தி�0� ேபசி வி-ேடா� எ�ற 
ெச�+கி�, ‘ெந/7கள� ெகா%ட அ�ப�+,, அேநக வண+க#கGட� அ�யா' 
7ரம/சாி எ!0� மட�. நா� உ#கைள மிக விைரவி� ச)தி+க வி���கிேற�. 
@&மானா� உடேன ச)தி+க வி���கிேற�. இ)த< ச)தி�பி� எ� நலைன விட 
உ#க' நல� தா� அதிக�. உ#களிட� சில ெச;திகைள மன� வி-&� ேபசி� 
ெதாி)0 ெகா'ள ேவ%&�. எ#ேக எ�ேபா0 நா� ச)தி+கலாெம�: இ)த மட� 
ெகா%& வ�� ஓவியாிட� அ�' @�)0 ெசா�2ய*��#க'’ எ�: 
எ!தியி�+கிறாேள அ�பேன! இவ' @�பி-ட ேநர�0+, @�பி-ட இட�தி-
ெல�லா� வ)0 ச)தி+க இள#,மர� இவGைடய ஏவலாளனி�ைலேய!” எ�: 
ெசா�2+ெகா%ேட மண� நிைற)த அ)த ெவ% தாைழ மடைல+ கச+கி எறிய� 
ேபானா� இள#,மர�. அ�ேபா0 அவ� அ�ப�< ெச;0 விடாம� ஓவிய� 
அவ*ைடய ைககைள� ப?றி+ ெகா%& வி-டா�. 
 
“4+கைள+ கச+கி எறிவ0 ம#கலமான ெசய� அ�ல, ஐயா! ெம�ைமயான மன� 
பைட�தவ�க' அைத வி��ப மா-டா�க'.” 
 
“என+, ெம�ைமயான மன� இ�ைலெய�ேற ைவ�0+ ெகா'! அத?காக நா� 
வ��த�பட மா-ேட�. இ)தா, இைத அவளிடேம தி��பி+ ெகா%& ேபா;+ ெகா&” 
எ�: தாேன கச+கி எறிவத?கி�)த அ)த மடைல மணிமா�ப*ைடய ைககளி� 
திணி�தா� இள#,மர�. மணிமா�பனி� நிைல தவி��+,ாியதாகி வி-ட0. எ�ன 
ெச;தா8�, எJவள= ெதளிவாக எ&�0< ெசா�னா8� இள#,மரனி� மன�ைத 
ெநகிழ< ெச;வத?, இயலாெத�: ேதா�றிய0 ஓவிய*+,. அைத�ப?றி 
ம:ேப<7� ேபசாம� அவ� தி��பி+ ெகா&�த மடைல வா#கி+ ெகா%& ேப<ைச 
ேவ: திைசயி� தி��பினா� மணிமா�ப�. இள#,மர� ப-�ன�பா+க�0 
மாளிைகயி2�)0 ெவளிேயறிய பி� தன+, அ#, ஏ?ப-ட அ<ச�-&� 
அLபவ#கைள மணிமா�ப� அவ*+, விாிவாக< ெசா�னா�. த�ைன அ)த 
மாளிைகயிேலேய ஓவியனாக நியமி�தி��பைத9� ெசா�னா�. 7ரம/சாியி� 
த)ைத9�, நைகேவழ�ப� எ�*� ஒ?ைற+க% மனித�� பல வைகயி8� 
ச)ேதக�0+,� பய�ப&வத?,� உாியவ�களாயி�)தைத9�, அவ�க' இ�வ�� 
இள#,மர� ேம� எ�ன காரண�0+காகேவா கவன� ெச8�தி+ 
ெகா%���பைத9� விவாி�0+ @றிவி-டா� மணிமா�ப�. 
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இவ?ைறெய�லா� ேக-ட பி�ன� இள#,மரனி� மன�தி� ேம8� ச)ேதக#க' 
உ%டாயின. அ)த மாளிைகயி2�)0 தா� ெவளிேயறிய ேபா0 அேத ஒ?ைற+ க% 
மனித� த�ைன� பி� ெதாட�)0 வ)தைத9� அவ� நிைன= @�)தா�. ஒ?ைற+ 
க%ணைர� ேபாலேவ 7ரம/சாியி� ேதாழி வச)தமாைல9� த�ைன� பி� 
ெதாட�)0 வ)ததனா� தா� நீலநாக மறவாி� பைட+கல< சாைலயி� தா� 
த#கியி��ப0 அவG+,� ெதாி)தி�+க ேவ%&� எ�பைத9� இ�ேபா0 
இள#,மரனா� அ*மான� ெச;ய 1�)த0. ப-�ன�பா+க�0 எ-�� ப-ட� 
ெப?ற ெப�நிதி< ெச�வ��, அவாிட� இ�+,� ஒ?ைற+க% மனித�� 
எத?காகேவா த�ைன� பி��0 அழி+க+ க%ணி விாி+கிறா�க' எ�: ேதா�றிய0 
அவ*+,. ‘ஒ�ேவைள அவ�க' விாி+,� அ)த வைலயி� த�ைன< சி+க 
ைவ�பத?, இ)த� ெப% 7ரம/சாி9� உட)ைதயாயி�+கலாேமா?’ எ�:� 
ச)ேதக1%டாயி?: இள#,மர*+,. 7ரம/சாிைய� ப?றிய த�*ைடய 
ச)ேதக�ைத மணிமா�பனிட� ெவளியி-&, ‘அ�ப�9� இ�+கலாேமா?’ எ�: 
வினவினா� இள#,மர�. ஆனா� மணிமா�ப� அைத மிக=� வ�ைமயாக 
ம:�0< ெசா�2வி-டா�.  
 
“ஒ� ேபா0� அ�ப� இ�+கா0 ஐயா! அ)த� ெப% உ#க' ேம� ெம;யாகேவ 
அ�� ெச8�0கிறா'. த� த)ைதயா�� நைகேவழ�ப�� உ#கைள� ப?றி அ�ப� 
நட)0 ெகா'வ0 அவG+ேக பி�+கவி�ைல. அ)த� ெப% நி<சய� உ#கG+,� 
0ேராக� ெச;யமா-டா'. எ�ேபாதாவ0 அ)த ஏழ&+, மாளிைகயி2�)0 
உ#கG+,� ேபராப�0 வ�வதாயி�)தா� அ�ேபா0 உ#கைள+ கா�பா?:வத?, 
அவ' தா� 1� நி?பா'. ெப%களி� உ'ள� அ�� மயமான0. த#களா� 
வி��ப�ப&கிறவ�கG+, வ/சகமிைழ+க அ�� இட)தரா0, ஐயா!” 
 
“அ�ப� எ�லா� ெப%கைள9� ந�பி விட 1�யா0, அ�பேன! ெப%களி� 
வ/சக�தா� உலக�தி� பிற)த மகா காவிய#க' பல.” 
 
“ஆனா� ெப%களி� அ�பினா� பிற)த மகா காவிய#க' அவ?ைற+ கா-�8� 
ப�மட#, அதிக� ஐயா!” 
 
“அ�ப� மகாகாவிய#கைள� ேதா?:வி+கிற அ�ைப அ)த ஏழ&+, 
மாளிைகயி2�)0 நா� எதி�பா�+க 1�யா0, மணிமா�பா!” 
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“மாளிைக எ�ன ெச;9�, ஐயா? மன� ெகா%ட0தா� மாளிைக. அ�பி� ச+தி 
அள�பாிய0. அத?, 1� சாதாரண உண�=க' ேதா?: வி&கி�றன. ஒ� 
கால�தி� இேத ெப%ணி� சிாி��+, நீ#க' ேதா?:� ேபானா� @ட நா� 
ஆ<சாிய�பட மா-ேட�.” 
 
ஓவிய� ேமேல ேப7வத?,' பளீெர�: அவ� க�ன�தி� ஒ� ேபயைற வி!)த0. 
 
“நாைவ அட+கி� ேப7, அ�பேன! இ�ப� இ�ெனா�வ� ேபசியி�)தா� ப�ைல 
உதி��0+ ைகயி� ெகா&�தி��ேப�. ேபா;வி&... இனி ஒ� கண1� இ#ேக 
நி?காேத” எ�: ெகாதி�ேபா& @+,ர2-&+ ெகா%ேட அ)த+ கணேம 
மணிமா�பைன� பிடாியி� ைகைவ�0� த'ளி வாயி� வைரயி� ெச�: 0ர�தி 
வி-& வ)தா� இள#,மர�. 
 
‘பிறரா� என+,� 0�ப� வ)தா8� ெபா:�ேப�. பிற� எ�னா� 0��ற 
விடமா-ேட�’ எ�: @றிய அேத மனிதனி� ைகக'தா� த�ைன+ க!�ைத� 
பி��0 ெவளிேய த'ளின எ�பைத ஓவியனா� ந�பேவ 1�யவி�ைல. இள#,மர� 
இJவள= உண�<சி வச�ப-& நட)0 ெகா'வா� எ�: கனவி8� மணிமா�ப� 
எதி�பா�+கவி�ைல. 
 
கச+கி� தி��பியளி+க�ப-ட தாைழ மடைல� ேபாலேவ அவ*� மன 
ேவதைன9ட� கச#கிய நிைன=கேளா& அ)த அகால ேநர�திேலேய தனியாக� 
ப-�ன�பா+க�0+,� தி��பினா�. 
 
தா� 7ரம/சாியி� மடைல+ ெகா&�பத?காக மாளிைகயி2�)0 ெவளிேயறி 
ம�R��பா+க�0+, இள#,மரைன+ காண< ெச�: தி���வ0 ஒ�வ�+,� 
ெதாியாம� இ�+க ேவ%&ெம�: நிைன�தி�)தா� ஓவிய�. ஆனா� அ0=� 
அவ� நிைன�தப� நட+கவி�ைல. நிைன�தி�)தத?, ேந� மாறாகேவ ஒ� விபாீத� 
நட)த0. 
------------ 
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�த� ப�வ��த� ப�வ��த� ப�வ��த� ப�வ�.  1..  1..  1..  1.26. 26. 26. 26. ெகாைல	 த �ேபறிய ைகக�ெகாைல	 த �ேபறிய ைகக�ெகாைல	 த �ேபறிய ைகக�ெகாைல	 த �ேபறிய ைகக�    
 
பய)0 ெகா%ேட தி��பி வ)த ஓவிய� பிரதான வாயி2� Lைழ9� ேபா0 
மாளிைக அைமதியாயி�)த0. 7ரம/சாி 1�ேன?பாடாக< ெசா�2 
ைவ�தி�)ததனாேலா எ�னேவா வாயி? காவல�க' எவ�� அவைன� 
த&+கவி�ைல. அவ� தி��பி வ�வைத எதி�பா��0+ கா�தி��பத?, 
அைடயாளமாக< 7ரம/சாியி� மாட�தி� ம-&� தீப#களி� ஒளி ெதாி)த0. 
 
‘ந�ல ெச;தியாயி�)தா� உடேன 7ரம/சாியி� மாட�0+, ஓ��ேபா;� 
ெதாிவி+கலா�. நீ#க' ெகா&�த*�பிய மடைல அ)த 1ர-& இைளஞ� வா#கி� 
ப��0வி-& எ�னிடேம தி��பி+ கச+கி எறி)0வி-டா� எ�: தய#காம� 
அவளிட� ேபா; எ�ப�< ெசா�வ0? அJவள= ேநரமாக இனிய கன=கேளா& 
கா�தி�+,� அ)த� ெப% மன� இைத+ ேக-டா� எ�ன பா&ப&�!’ 
 
ெம�ைமயான மன� பைட�த அ)த ஓவிய� தய#கினா�. ஒளி நிைற)0 ேதா�:� 
7ரம/சாியி� மாட�தி8� மன�தி8� இ�' ேச�+,� ெசா?கைள� தா� ேபா;< 
ெசா�லலாமா, ேவ%டாமா எ�: தவி�தா�. ‘கைலஞ�கG+, அவ�களிட� 
அைம)தி�+,� ெம�ைமயான கைல�திறைமைய� ேபாலேவ, பிற� @சாம? 
ெச;9� 1ர-&+ காாிய#கைள� தா#க' நிைன+க=� @7கிற ெம�ைமயான 
மன�ைத9� கட=' ெகா&�0� ெதாைல�தி�+கிறாேர’ எ�: வ�)தினா� அவ�. 
 
த�ைன� ேபா�ற கைலஞ�கG+, இ)த ெம�ைமதா� ெபாிய பல6னெம�: 
ேதா�றிய0 அவ*+,. இ)த ஒ� பல6ன� ம-&� இ�லாவி-டா� தய+கமி�றி< 
7ரம/சாியி� மாட�0+, ஏறி< ெச�:, ‘உ#க' மடைல அவ� கச+கி 
எறி)0வி-டா� அ�மணீ’ எ�: உடேன ெசா�2 விடலாேம எ�*� இ�தைகய 
தய+க�ேதா& 7ரம/சாியி� மாட�0+,< ெச�வத?கான ப�களி� கீேழ நி�றா� 
மணிமா�ப�. 
 
மாளிைகேய அைமதியி� ஆ�)தி�)த அ)த அகால ேவைளயி� தா� ம-&� 
தனியா; அ#ேக நி?கிற C�நிைலேய ஓவிய*+, பய�-&வதாயி�)த0, 
�<7வி-டா8� இைர)0 ேக-க+ @�ய அ)த அைமதியி� ஓைசெயழாம� ப�களி� 
ஏறி ேமேல மாட�0+,< ெச�வ0 எJவா: எ�: அவ*+,� �ாியவி�ைல. 
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கீழி�)0 ேமேல ேபா,� ப�களி� 1த� ப�0� ப�னிர%& ப�க' வைர ஒேர 
இ�-டாயி�)த0. அ�பா8'ள ப�களி� ேம� மாட�0 விள+ெகாளி இேலசாக 
ம#கி� பரவியி�)த0. தய#கியப�ேய சிறி0 ேநர� நி�ற பி�, ‘விைள= எ�ன 
ஆனா8� சாி! நா� ேமேல ெச�: 7ரம/சாிைய� பா��0 இள#,மர� மடைல� 
தி��பியளி�0 அவமான�ப&�திய விவர�ைத< ெசா�2விட ேவ%�ய0தா�’ 
எ�: உ:தி ெச;0 ெகா%& ப�களி� ஏறினா� மணிமா�ப�. 
 
1த?ப�யி2�)0 இர%டாவ0 ப�+, அவ� ஏறிய ேபா0 ப�ேயார�0 
இ�ளி2�)0 யாேரா அவ� வாைய இ:க� ெபா�தி ேமாதி� தைரயி� த'Gவ0 
ேபா� கீ���ற� இற+கி இ!�0+ ெகா%& வரேவ, அவ� உட2� இர�த� 
உைற)0 உண�= மர�0� ேபாக� ெதாட#கிய0. அவ� திமிறி+ ெகா%& ஓடேவா 
@<ச2டேவா இட#ெகா&+காத 1ர-&+ ைககளாக இ�)தன அைவ. 
 
சிறி0 ெதாைல= ெகாைல� த!�ேபறினைவ ேபா�ற அ)த+ ைககளி� பி�யி� 
இ:கி+ ெகா%ேட வ)தபி� ச?ேற ஒளி பரவியி�)த ஓாிட�தி� க%கைள அகல� 
திற)0 பா��த ேபா0, நைகேவழ�பாி� 1க�, “@<ச2-டாயானா� அநாவசியமாக 
இ�ேபா0 இ)த இட�தி� ஒ� ெகாைல விழ ேநாி&�” எ�: அவ� காத�ேக 
,னி)0 வா; திற)0 @றிய0. வாைய� ெபா�தியி�)த ைகைய எ&�0வி-& 
இ&�பி2�)0 ,:வா' ஒ�ைற எ&�0 அவ� க!�தி� மிக அ�கி� ெசா�கிவிட� 
ேபாவ0 ேபா� பி��0+ கா-�னா� அவ�. பக2ேலேய 4த பய#கர� கா-&� அ)த 
1க� இ�ேபா0 இரவி� இ�*� ,Pரமாக� ேதா?றமளி�த0. மணிமா�ப*+, 
ச�தநா�கG� ஒ&#கி வி-டன. ‘ெவளிேயறி< ெச�: வி&வத?, ஓ� அ?�தமான 
வா;��+ கிைட�தி�)0� பய�ப&�தி+ ெகா%& த�பி� ேபாகாம� ம:ப�9� 
தி��பி இ)த மாளிைக+, ஏ� வ)0 ெதாைல�ேதா�?’ எ�: வ�)தினா� அவ�. 
நைகேவழ�ப�ைடய பி� இ!�த இ!��+, மீறாம� அவ� சவ� ேபா� இ!ப-&+ 
ெகா%& ேபானா�. 
 
மாளிைக� ேதா-ட�தி� அட��தியான ஒ� ப,தி+,< ெச�: அ��0� ேபா&வ0 
ேபால பி�ைய உதறி அவைன+ கீேழ த'ளினா� அவ�. ஓவிய� ந&#கினப�ேய 
த-&� த&மாறி ெம�ல எ!)0 நி�றா�. 
 
“எ#ேக ேபாயி�)தா; இJவள= ேநர�? உ%ைமைய மைற+காம� அ�ப�ேய 
ெசா�.” 
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“ெசா�லாவி-டா� எ�ன ெச;6�க'?” எ�: ேக-டா� ஓவிய�. 
 
“�திதாக ஒ�:� ெச;0விட மா-ேட�. இேதா இ)த இர%& ைககளி� பி�யி� 
இவ?:+, உாியவைன இ0வைர எதி��தி�+கிறவ�க' எ�தைன ேபேரா அ�தைன 
ேப�ைடய உயி�கG� எ�ப�� 0�0��0< ெச�தி�+கி�றன எ�ப0 உன+,� 
ெதாியா0. நீ வி��பினா� அ)த அ*பவ�ைத உன+,� அளி�பத?, என+,< 
ச�மத�தா�!” 
 
“ெகாைலகார*+,� த?�க�<சி ஒ� ேகடா?” 
 
“ேபா�+கள#களி� நிைறய ெகாைலக' ெச;தவ�கைள 6ர� எ�:தாேன 
ெசா�கிறா�க'? அ�ப�யானா� இ�: உ�ைன9� ேச��0 நா�...” 
 
“ேபா0� உ#க' ெகாைல� ெப�ைம! ெதாி)0தாேன கட=' உ#க' 1க�தி� 
இல-சண�ைத+ ெகாைல ெச;0 ைவ�தி�+கிறா�!” 
 
“ச)ேதகெம�ன? எ� ைககளி� அக�ப-��)தா� அ)த+ கட=ைள9�...” எ�: 
,Pரமாக< சிாி�தா� நைகேவழ�ப�. அ)த விகார மனித� நா�திக� த!�ேபறிய 
மன�ைத9ைடயவ� எ�: ேதா�றிய0 மணிமா�ப*+,. எைத9� ெச;ய+ @சாத 
ெகா]ர சி�த1ைடயவ� எ�ப0 அவைர� பா��தாேல ெதாி)த0. 
 
“ம:ப�9� ேக-கிேற�. எ#ேக ேபாயி�)தா;? யாைர+ ேக-&� ேபாயி�)தா;?” 
 
“ெபாிதாக� பய1:�0கிறீ�கேள! எ�ைன அ�ைமயாக விைல+, 
வா#கியி�+கிறீ�களா, எ�ன? எ�லா� ேக-க ேவ%�யவ�கைள+ ேக-&+ 
ெகா%&, ேபாக ேவ%�ய இட�0+,�தா� ேபாயி�)ேத�. எ�ைன� பா0கா+க< 
ெசா�2�தா� உ#கG+, க-டைளயி-��+கிறா�க'.” 
 
“யா� அ�ப� என+,+ க-டைளயி-��+கிறா�கேளா?” 
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“ேவ: யா�? இ)த மாளிைக+, உாியவ�தா�!” 
 
“அடடா! அைத< ெசா�கிறாயா? உன+, இ)த மாளிைக+, உாியவைர� ெதாியா0. 
அவ� க-டைளயி-��+,� ெசா?கைள ம-&� தா� உன+,� ெதாி9�. என+, 
அ)த< ெசா?களி� ெபா�G� ெதாி9�, அவைர9� ெதாி9�. இ)த மாளிைகயி� 
ெசா?கG+காக அ��த� கிைடயா0. அ��த�0+காக�தா� ெசா?க' உ%&.” 
 
“இ#ேகதா� எ�லா� தைலகீழாக இ�+கிறேத...?” 
 
“இ�*� சிறி0 ேநர�தி� நீ எ� ைககளினா� 0�0��0< சாக�ேபாவ0 உ'பட! 
ஏென�றா� இ#ேக தைலகீழாக+ க-ட�ப-ட பி��தா� ெகாைலைய+ @ட< 
ெச;வ0 வழ+க�. ச)ேதகமாயி�)தா� எ�ேனா& வா. உன+,+ கா-&கிேற�” 
எ�: ம:ப�9� அவைன இ:க� பி��0 இ!�0+ ெகா%& நட)தா� அவ�. 
 
ஒ� ைகயி� ஓவியைன9�, இ�ெனா� ைகயி� தீ�ப)தெமா�ைற9� பி��0+ 
ெகா%& அ)த மாளிைகயி� கீேழ பாதாள அைறயாக அைம+க�ப-��)த 
ெபாதியைற+,< ெச�8� 7ர#க வழி�ப�களி� இற#கினா� நைகேவழ�ப�. அ)த� 
பாதாள அைறயி� 1ைட நா?ற� ,டைல� பி&#கிய0. ெகா�ய வனவில#,களான 
�2 சி#க#க' இ�+,� ப,தியி� அ�ப� நா?ற� வ�வ0%&. கீேழ 
ெபாதியைற+,' இற#கி� பா��தேபா0 ெம;யாகேவ அJவிட�தி� ப+க�0+, 
ஒ�றாக �2க' அைட+க�ெப?ற இ���+ @%&க' இ�)தன. ெகா'ளி ேபா� 
மி�*� ெச)தழ? க%கGட� ெசJவாி+ ேகால# கா-&� வா-டசா-டமான 
ேவ#ைக� �2க' இர%& @%�8� பசிேயா& உலாவி+ ெகா%��)தன. அ)த 
இ�ளி� அைவ பய#கரமா;� ேதா�றின. 
 
“பா��தாயா?” எ�றா� நைகேவழ�ப�. ஓவிய*+, நா+, ேமல%ண�தி� 
ஒ-�+ெகா%& வி-ட0. ேபச வரவி�ைல. தீ�ப)த�ைத� S+கி+ கா-�+ 
ெகா%ேட @றினா� அவ�: “அேதா இர%& �2+@%&+,� ந&ேவ ேம�வி-ட< 
7வாி� ஒ� ெபாிய இ��� வைளய� ெதா#,கிற0 பா��தாயா? அதி� 
த%டைன+,ாிய மனிதைன+ கயி?றி� தைலகீழாக+ க-�� ெதா#கவி-& ேமேல 
ேபா; நி�: ெகா%& இர%& �2+ @%&களி� கதவி8� 
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இைண+க�ப-��+,� இ���< ச#கி2ைய இ!�0+ கத=கைள� திற)0 
வி-&வி&ேவா�. பி�� �2கG+, வி�)0 ெகா%டா-ட� தா�. அேதா பா�, 
7?றி8� எ�தைனேயா மனித�க' இ#, அழி)தி�+,� 7வ&க' ெதாிகி�றன” 
எ�: தைரயி� 7?றி8� சிதறி+ கிட)த எ8��கைள9� ம%ைட ஓ&கைள9� 
கா%பி�தா� அ)த+ ெகா�ய மனித�. மணிமா�ப*+, எ8��+ ,��0+களி� 
ெந���+ ,ழ�� ஊ?றினா? ேபா� உட�ெப#,� பய� சி2��த0. “உன+,< 
ச)ேதகமாயி�)தா� இேதா பா�! ஆ-கைள எ�ப�� தைலகீழா;� 
ெதா#கவி&வெத�: கா%பி+கிேற� எ�: ெசா�2� தீ�ப)த�ைத அவ� ைகயி� 
ெகா&�0 வி-&+ கீேழ இற#கி ஆைடைய வாி)0 க-�+ெகா%& ேம� உ'ள 
இ��� வைளய�தி� பாத#கைள Lைழ�0+ ேகா�தப� இர%& கண� தாேம 
தைலகீழாக� ெதா#கி+ கா%பி�தா� நைகேவழ�ப�. அ�ேபா0 நரவாைட க%ட 
அ)த� �2க' உ:மியைத9� வாைல< 7ழ?றி அ��0+ ெகா%& @%�2�)0 
ெவளிேய பாய 1ய�றைத9� பா��த ேபா0 ஓவிய*+, ,ட� ,8#கி ந&#கிய0. 
 
ஒேர ஒ� விநா� அ)த ெம�ைமயான கைல உ'ள�தி8� ெகாைல ெவறி க�றிய 
ஆைச ஒ�: உ%டாயி?:. ‘அ�ப�ேய தீ�ப)த�ேதா& ேமேல ஓ��ேபா;� 
�2+@%&+ கத=கைள இ!+,� ச#கி2ைய� பி��தி!�0 நைகேவழ�பைர� 
பழி வா#கிவி-டா� எ�ன?’ எ�: நிைன�தா� ஓவிய�. 
------------- 

�த� ப�வ� �த� ப�வ� �த� ப�வ� �த� ப�வ� : : : : 1.1.1.1.27. 27. 27. 27. ேத� தி��பி வ�த,ேத� தி��பி வ�த,ேத� தி��பி வ�த,ேத� தி��பி வ�த,!!!!    
 
பாதாள அைறயி� @%�*' இ�)த �2க' பய#கரமாக உ:மின. நைகேவழ�ப� 
வைளய�தி� பாத#கைள Lைழ�0� தைலகீழாக� ெதா#கி+ ெகா%��)தா�. 
ஓவிய� த� க��ைத நிைறேவ?றி+ ெகா'வத?,< C�நிைல9� ேநர1� 
ெபா��தமாகேவயி�)தன. க'ளி< ெச�ைய� பி&#கி எறியலா� எ�: ைககளா� 
தீ%�னா8� அத� ந<7�பா� ைககளி� ப&வ0 ேபா� ெக-டவ�கேளா& பழக 
ேநாி&� ேபாேத ெக-ட காாிய#கைள< ெச;ய வி��பமி�ைலயாயி*� அவ?ைற< 
ெச;வத?,ாிய வழிக' மன�தி� ெந�#கி� ேதா�:கி�றன. அ�பாவியான 
ஓவிய� மணிமா�ப*+,� நைகேவழ�ப� ேபா�ற ெகா&ைமேய உ�வான ஒ�வ� 
அ�கி� இ�)ததனாேலா எ�னேவா தா*� ெகா&ைமயாக ஏதாவ0 ெச;0 
பா�+கலாமா எ�ற நிைன�� உ%டாயி?:. 
 
ஆனா� அவ� இ�ப� நிைன�0+ ெகா%��)த ேபாேத, நைகேவழ�ப� 
வைளய�தி2�)0 த�ைம வி&வி�0+ ெகா%& கீேழ இற#கி வ)0வி-டா�. அவ� 



152 

 

இற#கி அ�கி� வ)0 அவ� ைகயி2�)த தீ�ப)த�ைத� தா#கி+ ெகா%ட0�, 
அவைன+ ேக-ட 1த� ேக'விேய S+கி வாாி� ேபாட< ெச;த0. 
 
“ச?: 1� நா� வைளய�தி� ெதா#கி+ ெகா%��)த ேபா0 ேமேல ஓ��ேபா;� 
�2+ @%&களி� கதைவ� திற)0 விடலாெம�: நிைன�தா; அ�லவா?” 
 
“அ�ப� ஒ� ேபா0� நா� நிைன+கவி�ைலேய ஐயா!” 
 
“�Gகாேத! நீ நிைன�தா;. என+,� ெதாி9�. இ�*� சிறி0 ேநர� நா� 
வைளய�தி� ெதா#கியி�)தா� நீ நிைன�தைத< ெச;9� 0ணி= @ட உன+, 
உ%டாகியி�+,�.” 
 
“இ�லேவ இ�ைல...” எ�: சிாி�0 ம!�ப 1ய�றா� ஓவிய�. நைகேவழ�ப� 
ஒ?ைற விழி அக�: விாிய+ ,Pரமாக< சிாி�தா�. 
 
“நீ எ�ைன ஏமா?ற 1�யா0 த�பி. எ� ேபா�றவ�கG+,� பிற�ைடய மன�தி� 
எ�ென�ன ந�ெல%ண#க' ேதா�:கி�றன எ�பைத அLமான� ெச;ய 
1�யாவி-டா8� எ�ென�ன ெக-ட எ%ண#க' ேதா�ற இய8� எ�பைத 
அLமான� ெச;ய 1�9�. நீ ேசாழ நா-&� த%ணீைர ம-&� தா� 
,��தி�+கிறா; த�E! ஆனா� நா� எ�தைன எ�தைனேயா ேதச#களி� 
த%ணீைர+ ,��தி�+கிேற�. நீ வ%ண#களி� உ�வா,� அழகான 
சி�திர#கேளா& ம-&ேம பழகியி�+கிறா;; நாேனா அழ,�, அசி#க1�, ந�ல0�, 
ெக-ட0�, C�<சி9�, C0� நிைற)த எ%ண?ற மனித� பய�கேளா& 
பழகியி�+கிேற�. எ�ைன� ேபா� பல�ைடய ெவ:��+, ஆளாகிய ஒ�வ� 
இ�ப�� �2+ @%&களி� இைடேய உயிைர9� மரண�ைத9� அ�க�ேக 
ைவ�0+ ெகா%& ேசாதைன ெச;வ0 ேபா� ெதா#கிய ேபா0 உ�ைன� ேபா� 
எ�ைன� பி�+காத ஒ�வ*ைடய மன�தி� எ�ன நிைன= எ!� எ�பைத� �ாி)0 
ெகா'ள 1�யாத அள=+, நா� �டனி�ைல.” 
 
த� மன�தி� ேதா�றியைத அவ� க%& பி��0< ெசா�2வி-டாேர எ�: 
தைல,னி)தா� மணிமா�ப�. “ஒ!#காக நட)0 ெகா'ளாவி-டா� நீ9� ஒ�நா' 
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இ#ேக தைலகீழா;� ெதா#,வா;; இ)த+ ெகா&� �2கG+, இைரயாவா;” எ�: 
@றியவாேற ஓவியைன இ!�0+ ெகா%& ேமேல ப�ேயறினா� நைகேவழ�ப�. 
 
ப�களி� ஏறி ேமேல வ)த=ட� நைகேவழ�ப� அவைன� திைக+க ைவ+,� 
ம?ெறா� ேக'விைய9� ேக-டா�: 
 
“த�E! நா*� நீ வ)ததி2�)0 கவனி+கிேற�, உ�னிட� தாழ�4 மண� 
கம�கிறேத? இ�தைன வய0 வ)த இைளஞனாகிய பி��� 4 ைவ�0+ ெகா'G� 
ஆைச இ�+கிறதா உன+,?” எ�: @றி< சிாி�0+ ெகா%ேட மணிமா�பனி� 
இ&��+ க<ைசயி2�)0 வா' Lனிேபா� சிறிதள= ெவளிேய ெதாி)த ெவ%தாைழ 
மடைல உ?:� பா��தா� நைகேவழ�ப�. 
 
‘ஐேயா! இைத9� இ)த� பாவி மனித� பா��0வி-டாேர’ எ�: உ'ள� பதறி 
நி�றா� மணிமா�ப�. 
 
“ஒ�:மி�ைல, ஐயா... மண�0+காக எ&�0< ெசா�கி+ ெகா%��+கிேற�” எ�: 
@றி� த�ப 1ய�:� அவ� அவைன விடவி�ைல. 
 
“எ#ேக பா�+கலா�, அ)த ந:மண�ைத நா*�தா� சிறி0 ேமா)0 பா�+கிேற�” 
எ�: ெசா�2< சிாி�தப�ேய அவ� இைடயி2�)0 அ)த ெவ%தாைழ மடைல 
உ�வி எ&�0வி-டா� அவ�. எ�ன ெச;வெத�: ேதா�றாம� அ�ப�ேய 
மைல�0� ேபா; நி�:வி-டா� மணிமா�ப�. ‘ஐயா! இைத நீ#க' பா�+க+ 
@டா0. நீ#க' ெதாி)0 ெகா'ள ேவ%�ய0 ஒ�:� இ)த மட2� இ�ைல’ எ�: 
க�)0 @றி அவைர விைர)0 த&+,� ஆ?ற� அவ*+, இ�ைல. 
 
நைகேவழ�ப� தீ�ப)த�0+க�கி� மடைல நீ-� ஒ?ைற+ க%ைண� ப+க�தி� 
ெகா%& ேபா; உ?:� பா�+கலானா�. அ)த மடைல� ப�+,� ேபா0, அவ� 1க� 
எ�ென�ன உண�<சிகைள+ கா-&கிற0, எ�ப�+ க&ைமயைடகிற0 
எ�பைதெய�லா� கவனி�0+ ெகா%& நி?பைத� தவிர ஓவியனா� ேவெறா�:� 
ெச;வத?,� 0ணிய 1�யவி�ைல. அைத� ப��0வி-&� தைலநிமி�)தா� 
நைகேவழ�ப�. 
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“தாைழ மட2� ெவ:� ந:மண� ம-&� கமழவி�ைலேய! காத� மண1� 
ேச�)த�லவா கம�கிற0!” எ�: @றி+ ெகா%ேட தீ�ப)த�ைத+ கீேழ எறி)0 
வி-& எ8�� 1றிகிறா? ேபா� அவ� ைகைய அ!�தி� பி��0 இ:+கினா� அவ�. 
ஓவியனி� ெம�2ய ைகயி� இர�த� ,ழ�பி< சிவ)த0. ைக�பி�யா� இ:+,வ0 
ேபாதாெத�: ேக'வியா8� அவைன இ:+கினா� அவ�. 
 
“இ)த மடைல ஏ� இத?,ாியவனிட� ேச�+கவி�ைல?” 
 
“உாியவ�+, இைத� ெபற வி��பமி�ைல” எ�: 7�+கமாக� பதி� @றினா� 
ஓவிய�. அத?, ேம� அவ� அவைன ஒ�:� ேக-கவி�ைல. அ)த மடைல9� 
அவனிட� தி��பி� தரவி�ைல. அவைன இ!�0+ ெகா%& ேபா; மாளிைக� 
ேதா-ட�தி� தா� வசி+கிற ப,தியி� இ�%ட அைற ஒ�றி� த'ளி+ கத=கைள 
ெவளி��ற� தாழி-&+ ெகா%& ேபானா� நைகேவழ�ப�. ஓவியைன< 7?றி8� 
இ�' C�)த0. அவ� மன�தி8� தா�. 
***** 
 
த�*ைடய மாட�தி� ேதாழி வச)தமாைலேயா& ஓவிய� தி��பி வ�வைத 
எதி�பா��0+ கா�தி�)த 7ரம/சாி+, ேநர� ஆக ஆக+ கவைல பிற)த0. ஓவிய� 
ேம� ச)ேதக� உ%டாயி?:. அ)த மாளிைகயி2�)0 த�பி� ேபாக ேவ%&ெம�ற 
ஆைசயி�, தா� ெவளிேய அ*�பிய வா;�ைப� பய�ப&�தி+ ெகா%& அ�ப�ேய 
ஓவிய� எ#ேகயாவ0 ஓ��ேபா; வி-டாேனா எ�: நிைன�தா' அவ'. அ�ப� 
அவ' ச)ேதக�ப&வத?,� நியாயமி�+கிற0. 
 
அ)த மாளிைகயி� ெதாட�)0 இ��பத?,� தா� வி��பவி�ைல எ�ற க��ைத 
அவளிட� மடைல வா#கி+ ெகா%& �ற�ப&1�ேப அவ� தா� 
ெசா�2யி�)தாேன! 
 
சிறி0 ேநர�0< சி)தைன+,� பி�� ஏேதா தீ�மானமாக 1�= ெச;0 ெகா%டவ' 
ேபா� உ-கா�)தப�ேய உற#கி� ேபாயி�)த த� ேதாழி வச)தமாைலைய 
எ!�பினா' 7ரம/சாி. 
 
“எ�ன�மா? மட� ெகா&+க� ேபான ஓவிய� தி��பி வ)தாயி?றா?” எ�: ேக-&+ 
ெகா%ேட எ!)0 நி�றா' வச)தமாைல. “ஓவிய� தி��பி வரவி�ைல 
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வச)தமாைல. இனிேம� அவைன எதி�பா��0+ கா�தி��பதி8� பயனி�ைல. நீ 
�ற�ப&, நாேம ேபாக ேவ%�ய0தா�!” எ�: அ)த அகால�தி� 
தைலவியிடமி�)0 பதி� வ)த ேபா0 வச)தமாைல திைக�0� ேபானா'. 
 
“ஓவிய� வராவி-டா� நாைள+ காைல வைரயி� அவைன எதி� பா�+கலா�. 
அத?காக இ)த ேவைளயி� நா� எ�ப� அ#ேக ேபாக 1�9�? ேபாவ0தா� 
ந�றாயி�+,மா? ஏற+,ைறய ெபா!0 வி�வத?ேக சில நாழிைகக' தா� 
இ�+,�. இ�ேபா0 அ#ேக ேபாக ேவ%&மானா� நட)0 ேபாக 1�யா0. 
ப�ல+கி� ேபாகலாெம�றா� S+கி வ�வத?,� பணியா-கைள எ!�ப இயலா0. 
ேபசாம� ப&�0+ ெகா'G#க'. எ�லா� காைலயி� பா��0+ ெகா'ளலா�” எ�: 
வச)தமாைல தைட ெச;தைத 7ரம/சாி ெபா�-ப&�தவி�ைல. 
 
“ெசா�னா� ெசா�னப� ேக'. இ)த+ காாிய�ைத இ�ேபாேத ெச;0 தீர 
ேவ%&ெம�: எ� மன�தி� ேதா�:கிற0. நீ எ�ன தைட ெசா�னா8� நா� 
ேக-க� ேபாவதி�ைல. ப�ல+கிேல ேபாக ேவ%டா�. கீேழ வா, எ�ப�� 
ேபாகலாெம�: ெதாிவி+கிேற�” எ�: வச)தமாைலைய9� இ!�0+ ெகா%& 
ேவகமாக+ கீேழ இற#கி வ)தா' 7ரம/சாி. 
 
கீேழ த� தைலவி விைரவாக< ெச;த ஏ?பா&கைள� பா��த ேபா0 
வச)தமாைல+ேக அதிசயமாக இ�)த0. ,திைரக' க-�யி�)த ெகா-டார�0+,� 
ேபா; ேவகமாக< ெச�லவ�ல ெவ%�ரவிக' இர%ைட அவி��0 வ)0 
மாளிைகயி� ஒ� �ற�ேத நி:�தியி�)த அழகிய அல#கார� ேதாி� த�*ைடய 
வைளக' ஒ2+,� ைககளாேலேய 4-�னா' 7ரம/சாி. ேதைர< ெச8�0� 
சாரதியி� இட�தி� அவ' தாேன ஏறி நி�: க�வாள+ கயி:கைள� ப?றி+ 
ெகா%டா'. 
 
“வச)தமாைல! உ'ேள ஏறி+ெகா'” எ�: அவ' க-டைளயி-ட ேபா0 ம:�0< 
ெசா�ல� ேதா�றாம� அ�ப�ேய ஏறி+ ெகா'வைத� தவிர� ேதாழியா� அ�ேபா0 
ேவெறா�:� ெச;ய 1�யவி�ைல. 
 
ேவைளயி�லாத ேவைளயி� மாளிைகயி� இளவரசி தாேன ேதைர< ெச8�தி+ 
ெகா%& ெவளிேய:வைத� பா��0 வாயி? காவல�க' விய)0 நி�றன�. 
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இரவி� அைமதி கவி)த ப-�ன�பா+க�0 அக�ற 6திகளி� 7ரம/சாியி� ேத� 
ஓைசெய!�பி+ ெகா%& விைர)த0. நிச�தமான ெத�+களி� ம�தள�ைத அளவாக 
வாசி�ப0 ேபா� ,திைர+ ,ள�ெபா2 எ!)0 ஒ2�த0. ேவகமாக ஓ&� ேத�� 
அைத விட ேவகமாக 1)தி+ ெகா%& ஓ&� மன1மாக< 7ரம/சாி நீலநாக� 
பைட+கல< சாைல+,< ெச�: ெகா%��)தா'. 
 
“அ�மா! ேதைர நா� ெச8�0கிேற�. நீ#க' உ'ேள உ-கா�)0 ெகா'G#க'” 
எ�: வச)தமாைல ந&வழியி� @றிய வா��ைதகG+,< 7ரம/சாி ெசவி 
சா;+கேவ இ�ைல. 
 
நாள#கா�யி� அட�)த மர+ @-ட#கG+கிைடேய உ'ேள சாைலைய+ கட)0 
ேத� ம�R��பா+க�0+,' �,)த ேபா0, ேதைர நி:�தாமேல பி�ப+கமாக� 
தி��பி, “அவ� த#கியி�+கிற பைட+கல< சாைல+,� ேபா,� வழிைய< ெசா�2+ 
ெகா%& வா” எ�: ேதாழி+, உ�தர= பிற�பி�தா' 7ரம/சாி. ேதாழி 
வச)தமாைல வழிைய+ @றினா'. ேத� அவ' @றிய வழிகளி�ப�ேய மாறி9� 
தி��பி9� விைர)0 ெச�ற0. 
 
வி�வத?,< சில நாழிைகக' இ�+,� ேபாேத நீலநாக மறவ�+, உற+க� நீ#கி 
விழி��+ ெகா&�0 வி&�. பைட+கல< சாைலயி� எ�ைலயி� 1த� 1தலாக+ 
க%விழி+கிறவ� அவ� தா�. எ!)த=ட� இ�' �ல�1�பாகேவ ஆல1?ற�ைத 
ஒ-�ய கட?கைர ஓரமாக ெந&)ெதாைல= நட)0 ேபா; வி-&� தி��பி வ�வா� 
அவ�. கட?கா?: ேமனியி� ப&மா: அ�ப� நட)0 ேபா;வி-& வ�வதி� 
அவ�+,� ெப� வி��ப� உ%&. கதிரவ� ஒளி பர=1�ேப தம0 உட� 
வ2ைம+கான எ�லா� பயி?சிகைள9� 1��0+ ெகா%& நீரா�� S;ைம ெப?: 
வி&வா� அவ�. நீலநாகமறவ� நீரா�வி-&� �ற�ப&வத?,�, ஆல1?ற�0 
அ%ண� ேகாயி2� தி�வன)த� வழிபா-& மணி ஒ2 எ!வத?,� சாியாயி�+,�. 
 
வழ+க� ேபா� அ�: அவ� 0யி� நீ#கி+ கட?கைரயி� தனிேய உலாவி 
வ�வத?காக� �ற�ப-&� பைட+கல<சாைலயி� வாயி8+, வ)த ேபா0 அ#ேக 
ெவ%�ரவிக' பா;)0 இ!�0வ�� அல#கார� ேத� ஒ�: அழகாக அைச)0 
தி��பி வ)0 நி?பைத+ க%& விய�பைட)தா�. 
 
அ)த� ேதாி2�)0 இர%& ெப%க' இற#கி வ�வைத+ க%ட ேபா0 
நீலநாகமறவாி� விய�� இ�*� மிைகயாயி?:. பைட+கல< சாைல+,' Lைழகிற 
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வாயிைல மறி�0+ ெகா%டா? ேபா� அ�ப�ேய நி�றா� அவ�. ேதாி2�)0 
இற#கி 1�னா� வ)த ெப% அரச,மாாி ேபா� ேபரழ,ட� ேதா�றினா'. உட� 
வ)தவ' அவ' ேதாழியாக இ�+கலாெம�: அவ� �ாி)0 ெகா'ள 1�)த0. 
 
சில�ெபா2 ,8#க அ�ன� ேபா� பி�னி� பி�னி நட)0 வ�� ெம�னைட, 
C�ய 4+கG� 4சிய ச)தன1� அவ�களிடமி�)0 கா?றி� பர�பிய ந:மண� 
இவ?றா� ச?:� கவர� படாம� க?சிைல ேபா� அைசயாம� நிமி�)0 க�Eரமாக 
நி�றா� நீலநாகமறவ�. அவர�கி� வ)த0� அவ�க' இ�வ�� தய#கி நி�றா�க'. 
இர%& ெப%கG� த#கG+,' ஒ�வைரெயா�வ� ம�%& பா��0+ 
ெகா%டா�க'. நீலநாகமறவ� அவ�கைள ேநா+கி+ ேக-டா�: 
 
“நீ#க' இ�வ�� யா�? இ#ேக எ�ன காாியமாக வ)தீ�க'? இ0 
பைட+கல<சாைல. ஆ%கG�, ஆ%ைம9� வள�மிட�. இ#ேக உ#கG+, ஒ� 
காாிய1� இ�+க 1�யாேத?” 
 
“இ#ேக இள#,மர� எ�: ஒ�வ� இ�+கிறாேர, அவைர அவசரமாக நா#க' 
பா�+க ேவ%&�” எ�: அவ�+,� பதி� @றினா' 1�னா� நட)0 வ)த ெப%. 
நீலநாகமறவ�ைடய 1கபாவ� மாறிய0. 
 
“இள#,மரைன உ#கG+,� ெதாி9மா, ெப%கேள?” 
 
“ந�றாக� ெதாி9�.” 
 
“எ�ப�� பழ+கேமா?” 
 
“எ#கைள அவ�+, ந�றாக� ெதாி9�. இ�: பக2� ப-�ன�பா+க�தி2�+,� 
எ#க' மாளிைக+,+ @ட அவ� வ)தி�)தா�.”  
 
“எத?காக வ)தி�)தா�?” 
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அவ�களிடமி�)0 பதி� இ�ைல. நீலநாகமறவ�ைடய க&ைமயான 1க�தி� 
ேம8� க&ைம @�ய0. 
 
“இ�ேபா0 நீ#க' அவைன� பா�+க 1�யா0.” 
 
“அவசரமாக� பா��தாக ேவ%&ேம...” 
 
“இ)த அகால ேநர�தி� ஓ� ஆ%பி'ைளைய� ேத�+ ெகா%&வர ெவ-கமாக 
இ�ைலயா உ#கG+,?” எ�: ச?:+ க&ைமயான ,ர2� ேக-&வி-&� திற)0 
கிட)த பைட+கல< சாைலயி� ெபாிய கத=க' இர%ைட9� இ!�0 அைட�தா� 
அவ�. அ)த+ கத=கைள இ!�0 அைட+,�ேபா0, அவ�ைடய ேதா'க' 
�ைட�பைத� பா��தாேல ெப%க' இ�வ�+,� பயமாயி�)த0. த!��கேளா& 
@�ய அவ� 1க1�, ெபாிய க%கG�, ‘இவைர ெநகிழ< ெச;ய உ#களா� 1�யேவ 
1�யா0’ எ�: அ)த� ெப%கG+,� ெதளிவாக< ெசா�2ன. அவ�க' 
ந�பி+ைகயிழ)தா�க'. கதைவ ��+ெகா%& நி?,� அவ� 1� இர%& 
ெப%கG� அவர0 1க�ைத ஏறி-&� பா�+,� 0ணிவி�றி� தைல,னி)தப�ேய 
ேத�+,� தி��பி� ேபா; ஏறி+ ெகா%டா�க'. ேத� தி��பிய0. ெவ%�ரவிக' 
பா;)தன. 
 
“நா� �ற�ப&� ேபாேத ெசா�ேனேன அ�மா! இ)த அகால�தி� நா� இ#ேக 
வ)தி�+க+@டா0.” 
 
“வாைய �ட� வச)தமாைல! நீ9� எ� ேவதைனைய வள�+காேத” எ�: ேதைர< 
ெச8�த� ெதாட#கியி�)த 7ரம/சாி, ேகாப�ேதா& பதி� @றினா'. ேத� 
ம:ப�9� ப-�ன�பா+க�0+, விைர)த0. 7ரம/சாியி� 1க�தி� 
மல�<சியி�ைல; நைகயி�ைல. யா� ேமேலா ப-ட ஆ?றாைமைய+ ,திைரகளிட� 
ேகாபமாக+ கா-�னா' அவ'. ெவ%ப-&� ேபா� மி�*� ,திைரகளி� 
ேமனியி� க�வாள+ கயி?ைற< 7ழ?றி விளாசினா'. அ�ப-ட �ரவிக' ேம8� 
ேவகமாக� பா;)தன. வ)தைத விட ேவகமாக� தி��பி+ ெகா%��)த0 அவ�க' 
ேத�. 
 
ேத� மாளிைக+,' �,)0 நி�ற0. 7ரம/சாி9� வச)த மாைல9� கீேழ  
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இற#கினா�க'. “,திைரகைள அவி��0+ ெகா-டார�தி� ெகா%& ேபா;+ 
க-�வி-& வா” எ�: தைலவி உ�தரவி-டப�ேய ெச;தா' வச)தமாைல. 
 
பி�� இ�வ�� மாளிைகயி� ��றாவ0 மாட�0+,< ெச�8� ப�களி� ஏறி 
ேமேல ெச�றா�க'. 7ரம/சாியி� மாட�தி� தீப#க' அைண+க�ெப?: இ�' 
C�)தி�)த0. தா#க' ெவளிேய �ற�ப-ட ேபா0 தீப#கைள அைண�ததாக 
நிைனவி�ைல 7ரம/சாி+,. “எத?,� நீ கீேழ ேபா;� தீப� ஏ?றி+ ெகா%& வா! 
தீப�ேதா& உ'ேள ேபாகலா�. அ0வைர இ�ப� ெவளியிேலேய நி?கிேற�” எ�: 
வச)தமாைலைய+ கீேழ அ*�பினா' 7ரம/சாி. சிறி0 ேநர�தி� வச)தமாைல 
தீப�ேதா& வ)தா'. தீப ஒளி உ'ேள பரவிய ேபா0 மாட�தி� 1த?@ட�0+, 
ந&வி� த� த)ைதயா��, நைகேவழ�ப��, த#க' இ�வ� வரைவ9� எதி�பா��ேத 
கா�தி��ப0 ேபா� அம�)தி��பைத< 7ரம/சாி9� வச)தமாைல9� க%& 
தி&+கி-டா�க'. 
 
“உ'ேள ேபாகலாமா? இ�ப�ேய தி��பி வி&ேவாமா?” எ�: பதறிய ,ர2� 
தைலவியி� காத�ேக ெம�ல+ ேக-டா' வச)தமாைல. 
 
“ந�ைம ஒ�:� தைலைய< சீவி விட மா-டா�க'. வா, உ'ேள ேபாேவா�” எ�: 
ேதாழிைய9� ைக�ப?றி அைழ�தவா: 0ணி=ட� உ'ேள �,)தா' 7ரம/சாி. 
----------- 

�த� ப�வ� �த� ப�வ� �த� ப�வ� �த� ப�வ� : : : : 1.1.1.1.28. 28. 28. 28. ேவ=� ேவ=� ேவ=� ேவ=� விழி>�விழி>�விழி>�விழி>�    
 
ஓவியனி� அ)த வா��ைதகைள ம:ப� நிைன�தா8� மன� ெகாதி�த0 
இள#,மர*+,. ‘எJவள= 0ணி= இ�)தா� அவ� எ�னிட� அ�ப�+ 
@றியி��பா�.’ 
 
“ஒ� கால�தி� இ�: அல-சிய� ெச;9� இேத ெப%ணி� சிாி��+, நீ#க' 
ேதா?: நி�றா� @ட நா� ஆ<சாிய�பட மா-ேட�...” 
 
‘யாைர� பா��0 யா� ெசா�8கிற வா��ைதக' இைவ? மணிமா�ப*ைடய 
வயெத�ன? நிைல எ�ன? எ�*ைடய அLதாப�ைத� ெப?றவ� என+ேக 
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அறி=ைர @ற 1� வ�வதா? 7ரம/சாி எ�*� ெப% 
காவிாி�4�ப-�ன�திேலேய ேபரழகியாக இ�+கலா�. ேவெறவ�+,� இ�லாத 
ெப�/ ெச�வ�0+, உாிைம 4%டவாி� மகளாக இ�+கலா�. ஆனா� 
அவGைடய அழ,+, மய#கி நிைறயிழ+,� ஆ%பி'ைளயாக நா� இ�+க 
ேவ%&ெம�ற அவசியமி�ைலேய! அழைக9� அதனா� ஏ?ப&� கவ�<சி 
மய+க�ைத9� அ*பவி�0� பா��பதி� ஒ� 7க� இ�+கிறெத�: ைவ�0+ 
ெகா%டா8� அ)த< 7க�ைத� ெப%ணி� சிாி�பி8�, க%களி8� தா� ேதட 
ேவ%&� எ�பதி�ைலேய! 4+களி� மல�<சியி8�, கட2� அைலகளி8�, 
ேமக)தவ!� மைழ+கால�0 வான�தி8�, 1!மதி மைற)0� மைறயாம8� உலா 
வ�வதி8� அழைக� ேத� அLபவி�0+ ெகா'ள� ெதாி9� என+,. உலக�ைத� 
பைட�தவ� வ/சகமி�லாம� எ�லா� ெபா�'களி8� தா� அழைக 
ைவ�தி�+கிறா�. மனித�க'தா� அ)த அழ, மிக< சில ெபா�'களி� ம-&� 
இ��பதாக நிைன�0� தவி�0+ ெகா%��+கிறா�க'. நா*� அ�ப�� தவி�பவ� 
எ�: இ)த ஓவிய� நிைன�0+ ெகா%டா� ேபா2�+கிற0. ‘அ�பாவி ஓவியேன! 
ெப%ணி� சிாி�பி� ம-&�தா� உலக�0 அழ,கெள�லா� ஒளி)0 
ெகா%���பதாக நீ ேவ%&மானா� நிைன�0+ ெகா%��. ஆனா� 
இள#,மரைன9� ேச��0 அJவிதமாக நிைன+காேத. நா� இJவள= சிறிய 
மய+க#கG+காக எ� மன�ைத இழ)0 விட< சி�தமாயி�ைல! வா�+ைகயி� ெபாிய 
இல-சிய#க' என+, இ�+கி�றன. இ�ேபா0 நா� தவி�0+ ெகா%���ப0 
7ரம/சாியி� அழ, 1க�0+காக=� சிாி��+காக=� அ�ல; எ� தாயி� அ�� 
1க�ைத9� சிாி�ைப9� கா%பத?காக�தா� நா� அ�8� பக8� ஏ#கி� 
தவி�0+ ெகா%��+கிேற�. ம?றவ�கைள� ெதாி)0 ெகா%& அவ�க' சிாி��+, 
மய#,வத?, 1�ேப ‘நா� யா�’ எ�: என+,� ெதாிய ேவ%&�. இJவள= 
வ2ைமயான உடைல9� மன�ைத9� ைவ�0+ ெகா%&, ‘நா� யா�? என+, 
அ�ைன9� த)ைத9மாக இ�)0 எ�ைன உல,+, அளி�தவ�க' யா�?’ 
எ�பவ?ைற+ @ட நா� இ�*� ெதாி)0 ெகா'ளாம� இ�+கிேறேன. எ�னிட� 
வ)0 ெப%ணி� சிாி��+,� ேதா?பைத� ப?றி� ேப7கிறாேய, அ�பேன?’ 
 
இள#,மர� இJவாெற�லா� மீ%&� நிைன�0� பா��தேபா0 தா�, ஓவியைன 
அைற)0 அவமான� ெச;0 அ*�பியதி� தவ: ஒ�:மி�ைல எ�ேற 
ேதா�றிய0. ‘விவர� ெதாி)த பி'ைளயாயி�)தா� இ�ப� அச-&�தனமாக� ேபசி 
எ� ஆ�திர�ைத வள��0 அைற வா#கி+ ெகா%& ேபாயி�+க ேவ%டா�’ எ�: 
ஓவியனிட� சிறி0 இர+க1� ெகா%டா� அவ�. 
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இ�*� அவ*ைடய வல0 ைகயி� தாழ�4 மண� கம�)0 ெகா%��+கிற0. 
அ)த+ ைகயா�தா� 7ரம/சாியி� மடைல அவ� தீ%�னா�. ப��த பி� கச+கி 
எறிய=� 1ய�றா�. நீலநாக� பைட+கல< சாைலயி� மர#களட�)த 1?ற�தி� 
கட� கா?றி� 7க�ைத Lக�)0 ெகா%ேட இள#,மர� க-�2� ேம� சா;)0 
உற#க 1ய�: ெகா%��)த சமய�தி� �ர%& ப&+,� ேபாெத�லா� 
ைகயி2�)த இ)த� தாழ�4 மண� பரவி அவ� உற+க�ைத� தைட ெச;த0. 
ெவ:�ேபா& எ!)0 ெச�: ைககைள ந�றாக+ க!விவி-& வ)0 ப&�0+ 
ெகா%டா� அவ�. அவைள� ப?றிய நிைன= ெந/சி� ம-&ம�லாம� ைககளி8� 
மண+க+@டாெத�: ெவ:�ேபா& அவ?ைற� த�னி2�)0 பிாி�தா� அவ�. 
 
ஆனா� ம:நா', 1த� நாளிர= மன�தி2�)0�, ைகயி2�)0� ேச��0+ க!விய 
இேத நிைன=கைள மீ%&� இள#,மரைன நிைன+க< ெச;0வி-டா� 
நீலநாகமறவ�. வான� க%விழி+,� ைவகைற� ேபாதி� இள#,மரனி� பவழ< 
ெச/7ட� ேமனியி� இள� ெபா� ெவ;யி� ப-& அவ� க%க' மல�)த ேபா0 
அ)த விழி�ைபேய எதி�பா��0+ கா�0+ ெகா%& நி?பவ� ேபா� அவ*ைடய 
க-�ல�கி� நீலநாகமறவ� நி�: ெகா%��)தா�. க%கைள� திற)த0� அவ� 
1க�தி�தா� விழி�தா� இள#,மர�. உடேன வாாி< 7�-�+ ெகா%& 
0'ளிெய!)0 அட+கமாக நி�றா�. தா� விழி�0+ ெகா'வத?, 1�ேப அவ� 
தன+காக� த� க-�ல�ேக வ)0 நி�: ெகா%��+க ேவ%&ெம�: அவ*+,� 
ேதா�றிய0. நீரா� ஆல1?ற�0< சிவ� ேகாயி2� வழிபா-ைட9� 1��0+ 
ெகா%& மாணவ�க-,� பைட+கல� பயி?சி அளி�பத?ேக?ற ேகால�தி� 
இ�)தா� நீலநாகமறவ�. சிாி��� இ�றி< சீ?ற1� இ�றி ெவ:��� இ�றி 
ேவ-ைக9மி�றி இள#,மரனி� 1க�ைதேய இைமயாம� உ?:� பா��0+ 
ெகா%& நி�றா� அவ�. அவ�ைடய ைகக' ேவைல�பா& அைம)த0� �தியதாக� 
பைட+கல< சாைலயிேல வ�+க� ப-ட0மாகிய சிறிய ேவ� ஒ�ைற� ப?றி 
அல-சியமாக< 7ழ?றி+ ெகா%��)தன. 
 
அவ� த�னிட� ஏேதா ேக-க� ேபாகிறாெர�: எதி�பா��0+ ெகா%& நி�றா� 
இள#,மர�. அவ�+, 1� நி?,� ேபா0 இ�+க ேவ%�ய பணி=� ,ைழ=� 
அவ� நி�ற ேதா?ற�திேலேய ெதாி)தன. 
 
“த�E! இ)த ேவ2� Lனி இள� ெப%ெணா��தியி� அழகிய க%ேபா�: 
இ�+கிறத�லவா?” எ�: ெதாட�பி�லாம� ேப<ைச� ெதாட#கினா� அவ�. 
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இள#,மர� சிறி0 ேநர� அவ�+, எ�ன ம:ெமாழி @:வெத�: ேதா�றாம� 
தய#கி நி�றா�. அவ� அவைன விடவி�ைல. மீ%&� S%�+ ேக-கலானா�: 
 
“உ�ைன�தா� ேக-கிேற� த�E! வா��0 வ��0 @�ைமயாக� ேதா�:� இ)த 
ேவ2� Lனி இளந#ைக ஒ��தியி� நீ'விழிைய நிைனR-&கிற0 இ�ைலயா?” 
 
“கவிக' அ�ப�< ெசா�2� த#கைள9� உலக�ைத9� ேச��0 ஒ�றாக ஏமா?றி+ 
ெகா%& வ)தி�+கிறா�க'. ேவ� விழி, மீ� விழி, மா� விழி எ�: உவைம 
ெசா�2 ேவைல9�, மீைன9�, மாைன9� பா�+க ேந�)த ேபா0 @ட, ெப%களி� 
க%கைள� தவிர� த#கG+, ேவெற0=� நிைன= வரவி�ைல எ�கிற ெசா)த 
பல6ன�ைத ஒ��+ ெகா%��+கிறா�க'. பா�9� நிPபி�தி�+கிறா�க'.” 
 
இள#,மர� இJவா: @றிய0� சலனம?றி�)த நீலநாக மறவாி� 1க�தி� 
சிாி�பி� சாய� ெத�படலாயி?:. அ)த< சிாி�ைப ஒளி�0 மைற+க அவ� 
1ய�:� அத� சாய� 1க�தி� ெவளி�ப-&வி-ட0. ேம8� அவ� அவைன+ 
ேக-கலானா�: 
 
“உவைம @:வைத+ கவிகளி� பல6னெம�: நீ ெசா�கிறா;, த�E! ஆனா� 
கவிக' அைதேய த#கGைடய பல� எ�கிறா�க'. கவிைதயி� அணிகளி� 
ஒ�றாக=� உவைமைய+ கண+கி&கிறா�கேள! உவைம இ�லாவி-டா� 
வ�ணைன அைம9மா?” 
 
“ேவெறா� விதமாக+ கண+கி-டா� அதிகமான பலேம பல6னமாக 1�9�. 
அள=+, மீறின பலேம ஒ� பல6ன� தா�! ேவ2� Lனியி� 6ர� பிற+கிற0. 
ெப%ணி� விழி+கைடயி� 6ர1� ஆ%ைம9� அழிகி�றன. 6ர�ைத9�, 
ஆ%ைமைய9� அழி+கி�ற இட�ைத 6ர1�, ஆ%ைம9� பிற+கி�ற இட�0+, 
உவைம ெசா�வ0 எ�ப� ஐயா ெபா�)0�?” 
 
“ஆ%ைம எ�ற வா��ைத+, நீ எ�ன ெபா�' �ாி)0 ெகா%��+கிறா; த�E?” 
 
“ஆG� த�ைம எ�: ெபா�' �ாி)0 ெகா%��+கிேற�.” 
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“எைத ஆG� த�ைமேயா? உட�ைபயா, மன�ைதயா, �ல�கைளயா? அ�ல0 
ேவைல9�, வாைள9�, வி�ைல9� எ&�0 ஆG� த�ைமயா? உ�னிடமி�)0 
நா� இைத� ெதளிவாக� ெதாி)0 ெகா'ள ஆைச�ப&கிேற� த�E!” எ�றா� 
நீலநாகமறவ�. 
 
“எ�லாவ?ைற9� ஆG� த�ைமைய�தா� நா� ெசா�8கிேற�.” 
 
“அதாவ0 6ர� அ�ல0 ஆ%ைம எ�ப0 வி�ைல9� ேவைல9� எ&�0 ஆ'வ0 
ம-&ம�:, எ�லாவ?ைற9� த� வச�ப&�தி ஆGவ0 எ�ப0தாேன உ� 
க��0?” 
 
“ஆமா� ஐயா!” 
 
“அ�ப�யானா� இைத+ ேக', இள#,மரா! இ�ேபா0 இ)த� பைட+கல<சாைலயி� 
என+, மிக=� ேவ%�யவ*� க%ைண+ கவ�� அழக*மான இைளஞ� ஒ�வ� 
இ�+கிறா�. அவ*+, உட� வ2ைம9� ேவ%�ய அள= இ�+கிற0. 
வி�ைல9�, ேவைல9� ஆ'வத?, ம-&�தா� அவ*+,� ெதாிகிற0. 
மன�ைத9� �ல�கைள9� ஆள அவ*+,� ெதாியவி�ைல ேபா2�+கிற0. @ாிய 
ேவைல9�, வாைள9� பி��0 வள��0+ ெகா'ள ேவ%�ய ஆ%ைமைய 
ெப%ணி� க%கG+,� ேதா?:� ேபா,�ப� ெச;0 ெகா%��+கிறா� அவ�. 
இ�*� ேக'. அழகிய இள�ெப%க' அவைன� ேத�+ ெகா%& அகாலமான 
இர= ேநர#களி� இ#ேக இரத�தி� வ�கிறா�க'. அ)த� ெப%கைள விசாாி�தா� 
அவ� த#கைள� ேத�+ ெகா%& த#க' மாளிைக+, அ�+க� வழ+கமா; வ�வ0 
உ%ெட�:� ெசா�கிறா�க'. அ)த இைளஞ� 6ர1� ஆ%ைம9� உ'ளவ� 
எ�: தா� நிைன�பதா? இ�லாதவ� எ�: நிைன�பதா?” 
 
“இதி� ச)ேதகெம�ன? 6ர1�, ஆ%ைம9� இ�)தா� அவ� ஏ� இ�ப�� 
ெப%களி� சிாி��+,�, பா�ைவ+,� ேதா?:� ேபா; அைலகிறா�?” 
 
இைத+ ேக-& நீலநாகமறவ� ெபாிதாக< சிாி�தா�. அவ� ஏ� அ�ப�< சிாி+கிறா�  
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எ�: இள#,மர� திைக�0 நி�ற ேபா0 த� ைககளி2�)த ேவைல+ கீேழ 
எறி)0வி-& வல0 ைகைய உய��தி ஆ'கா-� விரைல அவ� 1க�0+, ேநேர 
நீ-�யப� @றலானா� நீலநாகமறவ�: 
 
“த�E! அ�ப�� ெப%களி� சிாி��+,�, பா�ைவ+,� ேதா?:� ேபா; அைலபவ� 
ேவெற#,� இ�ைல. இேதா எ� எதிேர இள#,மர� எ�ற ெபயேரா& நி�: 
ெகா%��+கிறா� அவ�...” 
 
தீைய மிதி�தா? ேபா2�)த0 இள#,மர*+,. எ#ேகா 7?றி வைள�0� ேபசி� 
த� ேபாி� ெகா%& வ)0 1��தைத+ க%& தி&+கி-டா� அவ�. ேந?றிர= 
இேத ேபா� ஒ� ேக'விைய+ ேக-டத?காக�தாேன அவ� ஓவியைன அைற)0 
அ*�பியி�)தா�? இ�:� வி�)த0� வி�யாத0மாக இ�ப� ஒ� பழியா? 
 
“எ�ன த�E! தி�ட*+,� ேத' ெகா-�னா? ேபா� இ�ப� விழி+கிறா;? 
உ�*ைடய ஆ%ைமைய அழி�0� த�*ைடய ெப%ைம+, ெவ?றி� ெப�மித� 
ேச��0+ ெகா%ட அ)த� ப-�ன�பா+க�0 ந#ைகயி� ேவ�விழிகைள ேந?றிர= 
நாேன பா��ேத�.” 
 
“நீ#க' ெசா�வ0 என+, ஒ�:ேம விள#கவி�ைல ஐயா! எைதேயா த�பாக� 
�ாி)0 ெகா%& எ� ேம� பழி 7ம�0கிறீ�கேள...?” எ�: ெதாட#கிய 
இள#,மரைன ேமேல ேபச விடாம� த&�0 அவ� ேபச� ெதாட#கினா�: 
 
“இ�*� �ாி9�ப�யாக விள+கி< ெசா�ல ேவ%&மானா�, இேதா ேக' த�E” - 
எ�: ெதாட#கி 1த� நா' பி�னிரவி� ேதேரறி அவைன� ேத�+ெகா%& வ)த 
ெப%கைள� ப?றி+ @றினா� நீலநாகமறவ�. அவ� @றியதி2�)0, வ)தவ�க' 
7ரம/சாி9� அவ' ேதாழி வச)தமாைல9மாக�தா� இ�+க ேவ%&ெம�ப0 
இள#,மர*+,� �ாி)த0. மடேலா& அைறவா#கி+ ெகா%& தி��பி� ேபான 
ஓவிய� 7ரம/சாிையேய ேநாி� ேபாக< ெசா�2 இ#ேக அ*�பியி�+கலா� எ�: 
நிைன�தா� அவ�. 7ரம/சாியி� ேம� அவ*+, ஏ?ப-��)த ெவ:�� 
இ�ேபா0 ஆ�திரமாக மாறிய0. “என+,� அ)த� ெப%I+,� நீ#க' 
நிைன+கிறா?ேபா� ஒ� ெந�+க1� இ�ைல. அவ' எத?காக எ�ைன� ேத� 
வ)தா' எ�பேத என+,� ெதாியா0” எ�: எJவளேவா ெசா�2, அவ�ைடய 
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தவறான க��ைத மா?ற 1ய�றா� இள#,மர�. நீலநாகமறவ� அJவள= எளிதாக 
அைத ந�பவி�ைல. 
 
“என+, விள+க� ேதைவயி�ைல, த�E! உ�*ைடய வா�+ைகயி� நீ ெபாிய 
காாிய#கைள< சாதி+க ேவ%&� எ�: நா� ஆைச�ப&கிேற�. இனிேமலாவ0 
உ�ைன� தி��தி+ ெகா'. எ�ைன� ேபா� ஆ9த#கைள எ&�0+ ெகா'வ0ட� 
�ல�கைள9� ஆள� ெதாி)0 ெகா%ட 6ரனாக நீ உ�வாக ேவ%&ெம�: நா� 
எதி�பா�+கிேற�. உ�ைன வள��0 ஆளா+கிய அ�-ெச�வ 1னிவாி� ேநா+க1� 
அ0தா�. அதி2�)0 நீ விலக+ @டா0” எ�: ேகாபமாக< ெசா�2வி-& 
மாணவ�கG+,� பைட+கல� பயி?சி க?பி�பத?காக< ெச�:வி-டா� 
நீலநாகமறவ�. 
 
ஏேதா நிைன��ட� அவ� கீேழ எறி)0 வி-&� ேபான ேவைல+ ,னி)0 
ைகயிெல&�தா� இள#,மர�. அ)த ேவ� 7ரம/சாியி� மய+,� விழியாக மாறி 
அவைன ேநா+கி ஏளனமாக< சிாி�ப0 ேபா2�)த0. 
 
‘1�யா0! 1�யேவ 1�யா0. இ)த மய+,� விழிகG+,� இத?,ாியவளி� 
சிாி��+,� ஒ� ேபா0� நா� ேதா?க மா-ேட�’ எ�: தன+,�தாேன பி�த� 
ேபா� @றி+ெகா%ேட அ)த ேவைல ெவ:��ட� Sர�தி� 6சி எறி)தா�.  
------------------ 

�த� ப�வ� �த� ப�வ� �த� ப�வ� �த� ப�வ� : : : : 1.1.1.1.29. 29. 29. 29. நிழ� மர� சா:�த,நிழ� மர� சா:�த,நிழ� மர� சா:�த,நிழ� மர� சா:�த,!!!!    
 
ெபா!0 வி�)த0� நட)த இ)த நிக�<சியா� இள#,மரனி� உ'ள� ெசா�ல 
1�யாத ேவதைனைய அைட)தி�)த0. உடேன ப-�ன�பா+க�0+, ஓ�< ெச�: 
7ரம/சாி, அவGைடய ேதாழி, மணிமா�ப� �வைர9� பைட+கல< சாைல+, 
அைழ�0+ ெகா%& வ)0 நீலநாகமறவ�+, உ%ைமைய விள+கிவி-டா� 
ந�லெத�: எ%ணினா� இள#,மர�. அவ� மன�தி� பதி)0 ஊ�றி� ேபான 
ச)ேதக�ைத+ கைள)ெதறி)0 விட வி��பினா� அவ�. ஆனா� அத?,� 
தைடயி�)த0. பைட+கல< சாைலயி� எ�ைலயி2�)0 ெவளிேயற+ @டா0 எ�: 
அவ� அவ*+,+ க-டைளயி-��)தா�. இர%& காாிய#கG+காக அ�ேபா0 
அவ� அ#கி�)0 ெவளிேய ேபா; வரேவ%�ய அவசிய� இ�)த0. 7ரம/சாி 
1த2யவ�கைள ேநாி� அைழ�0 வ)0 நீலநாக மறவாி� ச)ேதக�ைத� 
ேபா+,வத?காக அவ� ெவளிேயறி< ெச�வத�றி, 6ரேசாழிய வளநா&ைடயாாிட� 
ஒ�பைட�0வி-& வ)த அ�-ெச�வ 1னிவ� எ�ப� இ�+கிறாெர�: பா��0 
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வ�வத?காக=� ேபாக ேவ%�யி�)த0. த�ேம� ேகாப�ேதா��+,� 
நீலநாகமறவாிட� ேபா; அ#கி�)0 ெவளிேயறி< ெச�: வ�வத?,� 0ணி)0 
அ*மதி ேக-ப0 எ�ப� எ�: அவ� தய#கினா�. 
 
இJவா: அவ� தய#கி+ ெகா%��)த ேபா0 அ)த� பைட+கல< சாைலயி� 
இ�)தா? ேபா2�)0 வழ+கமாக+ ேக-,� ஒ2கG� 6ர�களி� ஆரவார1� 
ஓ;)0 அைமதி நிலவிய0. திTெர�: எ�ன ஆகிவி-டெத�: �ாியாம� 
இள#,மர� ம�%டா�. ெச�ற விநா� வைரயி� 6ர�கG+,� பயி?சியளி+,� 
நீலநாகமறவாி� க�Eர+ க-டைள+ ,ர� ஒ2�0+ ெகா%��)த0. இ)த 
விநா�யி� அ0=� ஒ2+கவி�ைல. வாேளா& வா' ேமா0� ஒ2, ேபா�+க�விக' 
ெச;9� உைல+கள�தி8� ப-டைறயி8� இ��� அ�ப&� ஓைச, 6ர�களி� 
ேப<7+,ர� எ�லா� ஓ;)0 மயான அைமதி நிலவிய0. கா?:+@ட பலமாக 6ச� 
பய�ப&வ0 ேபா�ற அ)த அைமதி ஏ� ேந�)தெத�: கா%பத?காக 
1?ற�தி2�)0 பைட+கல< சாைலயி� உ-ப,தி+, விைர)தா� இள#,மர�. 
 
அ#ேக பயி?சி ெப?:+ ெகா%��)த 6ர�க' அைமதியா; �ைல+, �ைல 
ஒ0#கி� தைல,னி)தவா: நி�: ெகா%��)தா�க'. ந&வி� நீலநாக மறவ�� 
6ரேசாழிய வளநா&ைடயா�� க%கல#கி நி�றா�க'. இ�வ�ைடய 
ேதா?ற�தி8� 0+க�தினா� தா+,%ட ேசா�= ெதாி)த0. 
 
இள#,மரைன� பா��த0� 6ரேசாழிய வளநா&ைடயா� ‘ேகா’ெவ�: 
கதறிய!தப� ஓ�வ)0 அவைன� த!வி+ ெகா%டா�. நீலநாகமறவ� க%ணீைர� 
0ைட�0+ெகா%& நி�ற இட�தி2�)0 அைசயாம� அ�ப�ேய நி�றா�. 
 
“உன+, இ0வைர நிழ� த)0ெகா%��)த ெந&மர� சா;)0 வி-ட0, த�E! 
தவ<சாைல தீ�ப?றி எாி)0 1னிவ� மா%& ேபா; வி-டா�” எ�: 0யர� 
ெபா#,� ,ர2� @றினா� வளநா&ைடயா�. இள#,மர*+, அ)த< ெச;தியி� 
ந�பி+ைக ஏ?படவி�ைல. “1னிவ� தவ<சாைல+, எ�ப�� ேபானா�? அவைர 
உ#க' 6-�� அ�லவா வி-& வ)ேத�...” எ�: பதறி� ேபா;+ ேக-டா� 
இள#,மர�. 
 
க%ணீ� ெபா#க� 0யர� அைட+,� ,ர2� நட)தவ?ைற அவ*+,+ @றினா� 
வளநா&ைடயா�. இள#,மர*+, க%க' இ�%டன. உலகேம 7ழ�வ0 
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ேபா2�)த0. ‘அ�ப�9� நட)தி�+,மா? நட)தி�+க 1�9மா?’ எ�: நிைன+க 
நிைன+க 0+க� ெப�கிய0 அவ*+,. 
 
ெப?ேறா�� உ?றா�� இ�லாத கால�தி� த�ைன வள��0 ஆளா+கி� தாயாக=� 
த)ைதயாக=� இ�)0 கா�0 வ)த உ�தம� தீயி� மா%& ேபானா� எ�: அறி)த 
ேபா0 அவ*+, அ!ைக ,1றி+ ெகா%& வ)த0. வ2ைம9� 6ர1� ெபா�)திய 
அவ�, ேப<7 வராத ப�வ�0� ப<ைச+ ,ழ)ைதேபா� ,1றி அ!த கா-சி 
அ#கி�)த எ�ேலாைர9� மன1�க< ெச;த0. இர%& ைககளா8� 1க�ைத 
��+ெகா%& அ!த!0 ேசா�)0 ேபா; அவ� தைரயி� சாய இ�)த ேபா0 
அ0வைரயி� ேபசாம� நி�: ெகா%��)த நீலநாகமறவ� விைரவாக ஓ� வ)0 
அவைன� தா#கி+ ெகா%டா�. 
 
“இ)த� பாவிைய ம�னி�பாயா த�E? எ�னிட� அைட+கலமாக இ�)த ேபாதி�, 
அவ�+, இ�ப� ேந�)0 வி-டேத எ�பைத நிைன�தா� எ�னா� 0+க�ைத� 
தா#க 1�யவி�ைலேய!” எ�: 6ரேசாழிய வளநா&ைடயா� தம0 ஆ?றாைமைய< 
ெசா�2� �ல�பி அ!தா�. 
 
அ�ேபா0 நீலநாகமறவ� வளநா&ைடயாைர ேநா+கி+ ைகயம��தி அவ�ைடய 
அ!ைகைய நி:�த< ெச;தா�. 
 
“அ!0 ஆக� ேபாவெத�ன? மனித�களி� மரண� கால�தி� ெவ?றிகளி� ஒ�:. 
�க!�, ெச�வ1�, பலரா� மதி+க�ப&த8� உலக வா�+ைகயி� ெப�ைமயாக 
இ��பைத� ேபா� ேந?: இ�)த ஒ�வைர இ�றி�லாம� ெச;0வி&வ0 
கால�0+,� ெப�ைம. கால�தி� இ)த� ெப�ைமயா� நம+, 0+க�. த�*ைடய 
ஆ?றலா� கால� தா� இ)த விதமான 0+க#கைள9� மா?ற ேவ%&�. அ!0 
�ல�பி+ ெகா%�ராம� இற)தவ�+,< ெச;ய ேவ%�ய நீ�தா� கட�கைள< 
ெச;ய� �ற�ப&” எ�: நீலநாகமறவ� ஆ:த� @றினா�. ச?:1� த�ைன+ 
க&ைமயாக+ ேகாபி�0+ ெகா%டவ�தானா இ�ேபா0 இ�ப� ஆ:த� @:கிறா� 
எ�: விய�பாயி�)த0 இள#,மர*+,. ெபாிய 0+க�தி� மனித�கG+, 
இைடேய உ'ள சிறிய ேகாபதாப#க' கைர)0 வி&கி�றன. கல#கிய க%கேளா& 
த� ேம� சா;)0 ெகா%ேட த� 1க�ைத நிமி�)0 பா��த இள#,மரனி� 
தைலைய+ ேகாதி+ ெகா%ேட, “அ�-ெச�வ 1னிவ� எ�ப� உன+, நிழ�மரமாக 
இ�)தாேரா, அ�ப� இனிேம� நா� இ��ேப�. நீ தவறாக நட)0 ெகா'வதாக� 
ெதாிகிறேபா0 நா� க�)0 ெகா%டா� அைத நீ ஏ?:+ ெகா'ள�தா� ேவ%&�. 
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ஒ� த)ைத+,� த� மகைன+ க�)0 ெகா%& ந�வழி�ப&�த உாிைம உ%& 
அ�லவா?” எ�: பாச�ேதா& @றினா� நீலநாகமறவ�. 
 
“உலக�0+ெக�லா� ெபா!0 வி�)0 ெகா%��+கிற இ)த ேநர�தி� என+, 
ம-&� இ�ப� ஒேரய�யாக இ�%& வி-டேத” எ�: நீலநாகமறவாி� ேதாளி� 
1க�ைத� �ைத�0+ ெகா%& இள#,மர� 0�ப�ைத ஆ?ற 1�யாம� ேம8� 
ெபா#கி� ெபா#கி அழலானா�. கத+க%ண� 1த2ய ந%ப�கG� க%களி� நீ� 
ம�க அ�கி� வ)0 நி�றா�க'. 
 
“நிைன�0 நிைன�0 ேவதைன�படாேத, த�E! மன�ைத ஆ?றி+ ெகா'. 
0�ப#கைள� ெபா:�0+ ெகா'ள� ெதாியாதவ�கG+,�தா� பக8� இர= 
ேபா� இ�%& ேதா�:�. நீ 6ர�. அ�ப� உன+,� ேதா�ற விடலாகா0” எ�: 
மீ%&� அவ*+, இதமாக எ&�0< ெசா�2 ஆ?ற 1ய�றா� நீலநாகமறவ�. 
 
தா� ெவளிேய ெசா�2+ ெகா'ள 1�யாம� த� மன0+,'ேளேய அழேவ%�ய 
ெப�#,ைற ஒ�ைற9� இள#,மரனா� அ�ேபா0 நிைன+காம� இ�+க 
1�யவி�ைல. 
 
அ�-ெச�வ 1னிவ� தீயி� சி+கி மா%டேபாேத அவ*ைடய பிற�ைப9�, 
ெப?ேறாைர9� ப?றிய உ%ைம9� எாி)0 அழி)0 ேபா; வி-ட0. அ)த 
இரகசிய�ைத� ெதாி)0 ெகா%��)த ஒேர மனித�� மா%& ேபா;வி-டா� எ�: 
அறி)த ேபா0 அவ*+, உலகேம இ�%& ேபானா? ேபா� 0யர� ஏ?பட�தா� 
ெச;த0. எைத அறி)0 ெகா'G� ஆவ2னா� அவ*+, வா�+ைகயி� 7ைவ9�, 
வி��ப1� நிைற)தி�)தனேவா அைத இனிேம� அவ� யாாிடமி�)0 அறி)0 
ெகா'வா�? அவ*ைடய அ�ைம� தாைய அவ*+, யா� கா-&வா�க'? 
நீலநாகமறவ� @றிய0ேபா� உலக�ைதேய தாயாக எ%ணி மகிழ 
ேவ%�ய0தானா? அJவள=தா� அவ*+,+ ெகா&�0 ைவ�ததா? 
 
“இ�ப� நி�: அ!0ெகா%ேட இ�)தா� ேநர1� க%ணீ��தா� ெசலவா,�. 
வா, இற)தவ�+,< ெச;ய ேவ%�ய நீ�தா� கட�கைள< ெச;யலா�” எ�ற 
நீலநாகமறவ� அவைன+ ைக�ப?றி அைழ�0+ ெகா%& ேபானா�.  
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‘உயிேரா��)0 ெகா%ேட காாிய�0+காக< ெச�0� ேபானதாக� ெபா;ைய�  
பர�பிட ஏ?பா& ெச;தவ�+, ெம;யாகேவ இற)த0 ேபா� நீ�தா� கடனா?ற 
விடலாமா?’ எ�: மன�0+,' தய#கினா� 6ரேசாழிய வளநா&ைடயா�. ஆனா� 
அவ� இள#,மரைன� த&�0 நி:�தவி�ைல. த&�தா� ெபா;�ைம நாடக� 
ெவளியாகிவி&ேமா எ�ற அ<ச�தா� ெமௗனமாயி�)0 வி-டா�. 
 
நீலநாகமறவ� இள#,மரைன< ச+கரவாள+ ேகா-ட�0+, அைழ�0� ேபா; 
நீ�தா� கட�கைள< ெச;0 ெகா%��)த அேத ேநர�தி� 6ரேசாழிய 
வளநா&ைடயா� ஆல1?ற�0+ ேகாயி2� இைறவனிட� பிரா��தைன ெச;0 
ெகா%��)தா�. 
 
“இைறவா! இ)த இரகசிய�ைத உாிய கால� வைர கா�பா?:� மன�திட�ைத 
என+,+ ெகா&! எ�லா� நலமாக 1�)தபி� இ:தியி� எ� அ�ைம� ெப% 
1�ைல அ)த� பி'ைளயா%டா*+, மாைல C-� அவ*+, வா�+ைக� 
0ைணயா,� பா+கிய�ைத9� ெகா&” எ�: ேவ%�+ ெகா%��)தா�. இ�ப� 
இைறவைன ேவ%�+ ெகா%ேட க%கைள ��யவாேற தியான�தி� ஆ�)த 
ேபா0 இள#,மர� ��னைக தவ!� 1க�ேதா& த� ெப% 1�ைலயி� க!�தி� 
மாைல C-&வ0 ேபா� ஒ� ேதா?ற� அவ�+, மானசீகமாக� ெதாி)த0. அ)த� 
ேதா?ற�ைத ெம;யாகேவ த� க%க' காI� நா' விைரவி� வரேவ%&ெம�ற 
ஆவேலா& ஆல1?ற�தி2�)0 தி��பினா� வளநா&ைடயா�. 
 
அவ� 6-&+, வ)த0� 1�ைல அ�-ெச�வ 1னிவாி� மரண�ைத� ப?றி 
அவைர+ ேக-டா': 
 
“எ�ன�பா அ�-ெச�வாி� தவ<சாைலயி� தீ�ப?றி எாி)0 அவ� இற)0 
ேபானாராேம? �ற6திெய�லா� எ#,� இேத ேப<சாக இ�+கிற0. ேந?றிர= 
நீ#க' எ�னிட� ஒ�:� ெசா�லவி�ைலேய?” எ�: பரபர��ட� பதறி+ ேக-ட 
மகG+,< 7�+கமா;� பத?றமி�றி பதி� ெசா�னா� வளநா&ைடயா�: 
 
“ேந?றிரேவ என+,� ெதாி9�, 1�ைல! ஆனா� ந& இரவி� உ�னிட� அைத< 
ெசா�2 உ� மன�ைத வ��த வி��பவி�ைல. இ�ேபா0தா� இள#,மர*+ேக 
அ)த< ெச;திைய< ெசா�2வி-& வ�கிேற�” எ�: நிதானமாக+ @றினா� 
வளநா&ைடயா�. 
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‘ெந�#கிய ெதாட��'ள ஒ�வாி� மரண�ைத� ப?றி அதிக 0+கமி�லாம� இ�ப� 
இய�பான வித�தி� அறிவி+கிறாேர’ - எ�: த)ைத அ�-ெச�வாி� மரண�ைத+ 
கவைலயி�றி அறிவி�த வித�ைத எ%ணி� திைக�பைட)தா' 1�ைல. 
----------- 

�த� ப�வ� �த� ப�வ� �த� ப�வ� �த� ப�வ� : : : : 1.1.1.1.30. 30. 30. 30. ெந&சி� மண�(� நிைன?க�ெந&சி� மண�(� நிைன?க�ெந&சி� மண�(� நிைன?க�ெந&சி� மண�(� நிைன?க�    
 
ேதாழி வச)தமாைல தீப�ைத ஏ?றி+ெகா%& உட�வர மாட�0+,' Lைழ)த 
7ரம/சாி அ#ேக 1�@ட�தி� சின�ேதா& 6?றி�)த த� த)ைதயாைர9� 
நைகேவழ�பைர9� க%&� காணாதவ' ேபா� அவ�கைள� �ற+கணி+,� 
,றி��ட� விலகி ேநேர நட+கலானா'. ேவைளயி�லாத ேவைளயி� அவ�க' 
அ#ேக வ)0 அம�)தி��ப0 1ைறயி�ைல எ�பைத அவ�கG+ேக உண��த 
ேவ%&ெம�பத?காக� தா� 7ரம/சாி அ�ப�� �ற+கணி�தா?ேபா� 
பாரா1கமாக நட)0 ெச�றா'. 
 
ஆனா� அவG� ேதாழி9� 1� @ட�ைத+ கட)0, அல#கார ம%டப�, 
சி�திர<சாைல 1த2ய ப,திகG+,< ெச�8� இர%டா� @ட�0 வாயிைல 
ெந�#கிய ேபா0 த)ைதயாாி� ,ர� பி��றமி�)0 அவ�கைள� த&�0 
நி:�திய0. அ)த+ ,ர2� சின1�, க&ைம9� மி,தியாயி�)தன. 
 
“7ரம/சாி! இ�ப� வ)0வி-&� ேபா. உ�ைன எதி�பா��0�தா� கா�0+ 
ெகா%��+கிேறா�.” 
 
அவ' தி��பி நி�றா'. த)ைதயா� 1க�தி� எ'G� ெகா'G� ெவ�+கிறா? 
ேபா� ஆ�திர�ேதா& கா-சியளி�தா�. நைகேவழ�ப� எ�*� ெகா&ைமயி� 
வ�வ1� அவ� அ�கி� இ�)த0. 
 
“உ�ைன�தா� @�பி&கிேற�, இ�ப� வா மகேள!” 
 
அைமதியான அ)த இர= ேநர�தி� 7ரம/சாியி� மாட�0< 7வ�களி� அவGைடய 
த)ைதயாாி� இ� 1ழ+க+ ,ர� இர%டா� 1ைறயாக எதிெரா2�0 அதி�)த0. 
பய�தினா� வச)தமாைல ந&#கினா'. அவGைடய ைகயி2�)த தீப1�, தீப�தி� 
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7ட�� ேச�)0 ந&#கின. 7ரம/சாி பதி� @றாம� நி�ற இட�திேலேய நி�றா'. 
ஊ�:ேகாைல ஊ�றி+ ெகா%ேட வல0 காைல< சா;�0 சா;�0 நட)0 அவேர 
அவள�கி� வ)தா�. அவ�ைடய ஊ�:ேகா2� ைக�பி�யி� ஒ� யாளி வாைய� 
பிள)0 ெகா%���ப0 ேபா�ற சி#க1க� ேதா?ற� ெச0+க� ெப?: அத� 
க%கG+, இர�த+ ,மிழிக' ேபா� இர%& சிவ�� இர�தின+ க?கG� 
பதி+க�ப-��)தன. அவ� 7ரம/சாிைய ேநா+கி+ ேகாப�ேதா& பா;)0, பா;)0 
நட)0 வ)த ேவக�தி� அவ�ைடய 1கேம, ஊ�:ேகா2� சி#க 1க�ைத விட+ 
க&ைமயாக� ேதா�:வ0 ேபா2�)த0. ைக�பி�யி� சி#க 1க�தி� 
க%கG+காக� பதி�தி�)த இர�தின+ க?க' தீ ெமா-&+கைள� ேபா� விள+கி� 
ஒளியி� மி�னின. அைசயாம� நி�: ெகா%��)த 7ரம/சாி+, அ�கி� வ)0 
சா;)தா?ேபா� ஊ�:ேகாைல ஊ�றி+ ெகா%& நி�றபி� அவ� ேக-டா�:  
 
“ெபா�ைன9�, மணிகைள9�, 1�0+கைள9� க�பேல?றி வணிக� ெச;0 
ெச�வ� ,வி�0+ ெகா%���பதாக ேந?: வைரயி� நா� ெப�ைம�ப-ட0%& 
மகேள! ஆனா� இ�:தா�, உ�ைன� ேபா� ,��ெப�ைமைய9�, மான�ைத9� 
ேச��0+ க�பேல?:� மக' ஒ��தி+, நா� த)ைதயாக இ�+கிேற� எ�ற 
சி:ைமைய 1த� 1தலாக உண�கிேற�.” 
 
இைத+ ேக-&< 7ரம/சாியி� அழகிய க%க' சிவ)தன. பவழ ெமா-&+கைள� 
ேபா�ற இத�க' ேகாப�தினா� 0��தன. பிைற நிலாைவ� ேபா� ெம�ைம9�, 
த%ைம9� ஒளி�� அவGைடய ெந?றி ெம�ல< 7�#கிய0. சிவ)த க%கG�, 
0�+,� இத�கG�, 7�#கிய ெந?றி9மாக நிமி�)0 த)ைதயாாி� 1க�ைத 
ஏறி-&� பா��தா' 7ரம/சாி. பா��0+ ெகா%ேட அவைர+ ேக-டா': 
 
“மான� க�பேல:�ப� ெக&தலாக நா� எ�ன ெச;0 வி-ேட�, அ�பா?” 
 
“இ�*� எ�ன ெச;ய ேவ%&� மகேள? இ0வைர ெச;தி��ப0 ேபாதாதா? 
இேதா இ)த மட� நீ எ!திய0தாேன?” எ�: ேக-&+ ெகா%ேட பி��ற� 
நி�றி�)த நைகேவழ�ப� ப+கமாக� தி��பினா� அவ�. உடேன நைகேவழ�ப� 
1�னா� வ)0 த� இ&��+ க<ைசயி2�)0 ச?ேற கச#கினா? ேபா� இ�)த 
ெவ%தாைழ மட� ஒ�ைற எ&�0 அவாிட� ெகா&�தா�. அவ� அைத வா#கி< 
7ரம/சாியிட� நீ-�னா�. அைத வா#கி� பா��த0� 7ரம/சாி தைல,னி)தா'. 
தி�-ைட< ெச;கிறேபாேத அக�ப-&+ ெகா%ட தி�ட� ேபா� நாணி நி�றா' 
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அவ'. தா� இள#,மர*+காக எ!தி மணிமா�பனிட� ெகா&�த*�பிய மட� 
த)ைதயா�+,�, நைகேவழ�ப�+,� எ�ப�+ கிைட�தெத�: விள#கி+ ெகா'ள 
1�யாம� தவி�த0 அவ' மன�. ஓவிய� தன+, மிக=� ேவ%�யவைன� ேபா� 
ந��0� த�ைனேய ஏமா?றி வி-டாேனா எ�: ச)ேதக� ெகா%டா' அவ'. அ)த 
ஒ� கண� அவ' மன�தி� உலகேம C�<சியா8�, ச)ேதக#களா8�, 
ஏமா?:+களா8� உ�வா+க�ப-ட0 ேபா� ஒ� பய� ஏ?ப-ட0.  
 
“ஏ� தைல,னிகிறா; மகேள? நாண1� அ<ச1� இ�)தா� ந& இர=+, ேம� 
எவாிட1� ெசா�2+ ெகா'ளாம� ேதாி� ெவளிேயறி< ெச�: அ�ப� ெபய� 
அ�ைம ெபய� ெதாியாத ஆ%பி'ைளைய< ச)தி�0 வர� 0ணி= ஏ?ப&மா? 
ச)தி�பி?, வர<ெசா�2 மட� எ!த�தா� 0ணி= ஏ?ப&மா? இ)த மாளிைகயி� 
ெப�ைம, நம0 ,��பிற��, ெச�வநிைல, த,தி எ�லாவ?ைற9� மற)0 எவேனா 
ஊ� 7?:� விடைல� பய8+,, ‘ெந/7 கள� ெகா%ட அ�பேர’ எ�: மட� எ!த 
நீ எ�ப��தா� 0ணி)தாேயா?” 
 
நைகேவழ�பைர9� அ�கி� ைவ�0+ ெகா%& த)ைதயா� த�ைன இ�ப�� 
ேபசிய0 7ரம/சாி+, ேவதைனயாக=�, அவமானமாக=� இ�)த0. ‘அவைர9� 
ைவ�0+ ெகா%& த)ைதயா� த�ைன இ�ப�+ க%��0� ேபசினா� நாைள+, 
அவ� எ�ப�� த�ைன மதி�பா�?’ எ�: நிைன�0 மன#,�றி� ேபா; நி�றா' 
7ரம/சாி. 
 
“இ)த ேவைளயி� இத?,ேம� அதிகமாக எைத9� உ�னிட� ேபசி+ ெகா%��+க 
நா� வி��பவி�ைல மகேள! ஆனா� ஒ�ைற ம-&� ந�றாக நிைன= 
ைவ�0+ெகா'. இ)த ஏழ&+, மாளிைகைய+ க�2னா8� மர�தினா8� ம-&� 
இJவள= ெபாிதாக நா� ஆ+கவி�ைல. இ)த மாளிைகயி� க�ேலா& க�லா;, 
மர�ேதா& மரமா;� ப�ென&#கால� பாி)0 பய)0 ச�பாதி�த 
,��ெப�ைமைய9�, ெச�வா+ைக9�, �கைழ9� ேச��0�தா� இJவள= 
உயரமாக இைத நிமி�)0 நி?க< ெச;தி�+கிேற�. இ)த உயர� சாி)0 ேபாக நீேய 
காரணமாகிவிட+ @டா0! ேபா, ேபா;� ப&�0+ ெகா'. ம?றவ?ைற நாைள+,� 
ேபசி+ ெகா'ளலா�” எ�: @றிவி-& நைகேவழ�பைர9� உட� அைழ�0+ 
ெகா%& த)ைதயா� கீேழ இற#கி< ெச�: வி-டா�. 
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அவ� அ)த இட�தி2�)0 ெச�ற பி��� சிறி0 ேநர� அ#ேகேய அ�ப�ேய  
தைல,னி)0 நி�: ெகா%��)தா' 7ரம/சாி. த)ைதயா� ,��ெப�ைமைய� 
ப?றி+ @றிய ெசா?கG+காக அவ' கவைல�படவி�ைல. க�ப� வணிக�தி8� 
பிறவ?றி8� ப�லா%&களாக� பழகி� பழகி< C�<சிகG�, சா0ாியமாக� ேப7� 
ஆ?ற8� ெப?றி�)தைத� ேபாலேவ எதிராளிைய� த� க��0+ேக?ப வைளய< 
ெச;ய எ)த வா��ைதகைள எ�ப� இைண�0� ேபச ேவ%&ேமா அ�ப�� ேபசி 
வி&வதி8� த)ைதயா� ேத�)தவ� எ�ப0 அவG+,� ெதாி9�. மாளிைகையேய 
,��ெப�ைமயா� நிமி�)0 நி?க< ெச;தி��பதாக அவ� @றியவித� அழகாக=�, 
உ�+கமாக=� இ�)த0 அவG+,. ஆனா� அவ� அ�ப�+ @றிவி-டத?, ஏ?ப� 
தா� இள#,மர*+, மட� எ!தியேதா, இரவி� அவைன< ச)தி�பத?காக� ேத�+ 
ெகா%& ெச�றேதா, ,��ெப�ைம+,+ ,ைறேத&� காாிய#க' எ�: அவ' 
ஒ�ேபா0� நிைன+கேவா ஒ��+ ெகா'ளேவா சி�தமாயி�ைல. இள#,மரைன+ 
க%களா? காI�ேபா0� ெந/சினா� நிைன+,� ேபா0 தா� உண�� ெப�ைம, 
ேவெற)த நிைனவினா8� எ;0வத?, அாிதாயி�)த0 அவG+,. தா� 
எவ?ைற9� ேவ%�� தவி+காம�, த�*ைடயைவ எ�றி�+,� 
எ�லாவ?:+காக=� எ�லா�� ஏ#க=� தவி+க=� ெச;0வி&கிற ஓ� ஒளி அவ� 
1க�தி8� க%களி8� இ�+கிறேத! அத?, 1� அவ' ,��ெப�ைம 
எ�மா�திர�? அவ' த)ைதயி� அரசேபாக ஆட�பர#கG�, மைலேபா� ,வி)த 
ெசல1� எ�மா�திர�? விழியி8�, ெமாழியி8�, இதழி8�, நைக�பி8மாக 
ஆ%ைமைய< Cைறயா&வத?, அவ' ேச��0 ைவ�0+ ெகா%��+,� எழி� 
LI+க#க' எ�மா�திர�? இள#,மரனி� மன�ைத9�, அ)த மன�தி� 
வி��ப�ைத9� ெவ?றி ெகா'வைத விட உய�)த ெப�ைம இ)த உலக�தி� 
ேவெறா�:� இ�+க 1�யா0 எ�பைத இ)திர விழாவி� 1த� நா' மாைல 
கட?கைரயி� அவைன< ச)தி�0� ேபசிய சில விநா�களிேலேய அவ' உ:தி 
ெச;0 ெகா%& வி-டா'. அ)த உ:திைய9�, 1�ைவ9� அவ' இனிேம� 
யா�+காக=� மா?றி+ ெகா'ள� ேபாவதி�ைல. இள#,மரனி� இ:மா�ேபா& 
@�ய அழைக ெவ?றி ெகா'வத?காக� த�*ைடய இ:மா�ைப இழ)0விட 
ேந�மானா8� அவ' அ)த இழ�ைப ஏ?:+ ெகா'ள� 0ணி)தி�)தா'. காத2� 
இழ�ப0�, ேதா?ப0�, வி-&+ெகா&�ப0� @ட ெவ?றிக'தாேன? 
 
இJவா: ைகயி� கச#கிய தாைழ மட8�, ெந/சி� மண+,� நிைன=கGமாக 
நி�: ெகா%��)த 7ரம/சாி, ‘ப&�0+ ெகா'ள� ேபாகலாேம அ�மா’ எ�: 
வச)தமாைல அைழ�தேபா0தா� த� நிைன= ெப?றா'. 
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ெம�ைமயான 4+கைள+ ,வி�0 அவ?றி�ேம� ப&�0ற#,வ0 ேபா� ப-& 
ெம�ைத விாி�த ம/ச�தி� ப/சைணகளி? சா;)0 ப&�த ேபா0 ேசா�)0 கைள�த 
அவ' உட� 7க� க%ட0. ‘இேத ேவைளயி� பைட+கல< சாைலயி� கர& 1ரடான 
தைரயி� எ#காவ0 ஒ� �ைலயி� இள#,மரனி� ெபா�*ட� �ர%& 
ெகா%��+,�’ எ�: நிைன�த ேபா0 தா*� ம/ச�தி2�)0 கீழிற#கி 
ெவ:)தைரயி� ப&�0+ ெகா'ள ேவ%&� ேபா2�)த0 அவG+,. இள#,மர� 
எ#ெக#ேக எ)ெத)த ேநர#களி� எ�ென�ன வசதி+ ,ைற=கைள அ*பவி�0� 
0�ப�ப-&+ ெகா%���பாேனா அJவளைவ9� தா*� தன+, ஏ?ப&�தி+ 
ெகா%& 0�ப�ைத அ*பவி+க ேவ%&�ேபால மன�0��� அைட)தா' 
7ரம/சாி. 
 
அ�கி� வச)தமாைல இ�)ததனா� ெவ:)தைரயி� ப&+,� எ%ண�ைத 
அ�றிர= அவ' நிைறேவ?றி+ ெகா'ள இயலவி�ைல. ெவ:)தைரயி� ப&�தா� 
வச)தமாைல ‘ஏ�’ எ�: ேக-பா'. ‘இள#,மர� அ#ேக ெவ:)தைரயி� 
ப&�தி��பா�. அதனா�தா� நா*� இ#ேக ெவ:)தைரயி� ப&�0+ 
ெகா'கிேற�’ எ�: ெவ-க�ைத வி-& அவG+,� பதி� ெசா�ல 1�9மா? 
‘ெப%I+, நாண1�, அ)த நாண�0+, ஓ� அழ,� இ��பத?,+ காரணேம 
அவGைடய மன�0+, ம-&ேம ெசா)தமான சில ெம�2ய நிைன=க' 
வா;�ப0தாேன? அ)த நிைன=கைள எ�லாாிட1� எ�ப�� ப#கி-&+ ெகா'ள 
1�9ம?’ இைத நிைன�த ேபா0 7ரம/சாி தன+,�தாேன ��னைக �ாி)0 
ெகா%டா'.  
 
சிறி0 ேநர ெமௗன�0+,� பி� இ�)தா? ேபா2�)0 தன+, அ�கி� கீேழ 
தைரயி� ப&�தி�)த வச)தமாைலயிட� ஒ� ேக'வி ேக-டா' 7ரம/சாி. 
 
“ஏன� வச)தமாைல! ெச�வ�ைத< ேச��ப0�, ேச��0 ஆ'வ0� ெப�ைம+,� 
க�வ�ப&வத?,� உாிய காாியமானா�, ெச�வ�ைதேய அல-சிய� ெச;கிற தீர� 
அைதவிட அதிகமாக� ெப�ைம9� க�வ1� ெகா%டாடலா� அ�லவா?” 
 
“இ�ேபா0 திTெர�: இ)த< ச)ேதக� உ#கG+, எ�ப� 1ைள�த0 அ�மா?” 
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“ச)ேதக�0+காக+ ேக-கவி�ைலய�; அ�ப�� ெப�ைம ெகா%டா&கிற ஒ�வைர  
என+,� ெதாி9�. இ�ேபா0 அவ� நிைன= வ)த0, அதனா�தா� ேக-ேட�.” 
 
இJவா: ெசா�2< 7ரம/சாி சிாி�தேபா0 வச)தமாைல9� எைதேயா �ாி)0 
ெகா%டவ' ேபா� தைலவிேயா& ேச�)0 சிாி�தா'. அ�ேபா0 தா� இ�)த 
ம/ச�0+, எதிேர சாளர�தி� வழிேய வி%மீ�கG�, ச)திர*� திக!� 
வான�ைத+ க%டா' 7ரம/சாி. வி%மீ�க' சாதாரண ஆ%பி'ைளயாக=�, 
ச)திர� ேபரா%ைமயாளனாகிய இள#,மரனாக=� மாறி அவ' க%கG+,� 
ேதா�றினா�க'.  
----------- 

�த� ப�வ� �த� ப�வ� �த� ப�வ� �த� ப�வ� : : : : 1.1.1.1.31. 31. 31. 31. இ�� மய6(� ேவைளயி�இ�� மய6(� ேவைளயி�இ�� மய6(� ேவைளயி�இ�� மய6(� ேவைளயி�............    
 
கால�தா� எJவள= ேவகமாக ஓ&கிற0. மாெப�� காவிாி�4�ப-�ன நகர�தி� 
ேதா?ற�0+ேக �திய மகி�<சிைய9� ெகா%டா-டமான ஆரவார#கைள9� 
அளி�0+ ெகா%��)த இ)திரவிழாவி� நா-களி� இ�*� ஒ�ேற ஒ�:தா� 
எ/சியி�)த0. இ�ப�ேத! நா-க' இ�ப�ேத! வினா�க' ேபா� ேவகமாக+ 
கழி)0வி-டன. நாைள+, எ/சியி�+,� ஒ� நாG� 1�)0வி-டா� ம:ப�9� 
இ)திரவிழாவி� இனிய நா-கைள Lகர� ப�னிர%& மாத#க' கா�தி�+க 
ேவ%&�. ெவ:� நாளிேலேய தி�நா' ெகா%டா&வ0 ேபா2�+,� அ)த நகர� 
தி�நா' ெகா%டா&�ேபா0 இ�*� சிற�பாக இ�+,�. விழா 1�)த 
ம:நாளி2�)0 நாள#கா�யி� கைடக', ப-�ன�பா+க�தி� ெச�வ வளமி+க 
6திக', ம�R��பா+க�தி� ெந�+கமான ப,திக' ஆகிய எ�லா இட#களி8� 
இ)திர விழாவி� �0ைம ஆரவார#கெள�லா� ,ைற)0, வழ+கமான 
ஆரவார#கேளா& அைமதி ெப?:வி&�. 
 
இ)திர விழாவி� இ:தி நா' சிற�� வா;)த0. அ�: தா� காேவாியி� நீரா& 
0ைறகளி� சிற)த0�, நகர�திேலேய இய?ைகயழ,மி+க ப,தி9மாகிய கழா�� 
ெப�)0ைறயி� 4��கா� ம+க' நீரா-& விழா+ ெகா%டா&வ0 வழ+க�. 
காவிாி�4�ப-�ன�தி� ேம?,� ப,தியி� காவிாி அக�:� ஆ�)0� பா9� 
ஓாிட�தி� கழா�� ெப�)0ைற எ�*� நீரா& 0ைற அைம)தி�)த0. நீரா-& 
விழா=+, 1த�நா' மாைலயிேலேய நகரம+க' காவிாி+கைரயி8'ள 
ெபாழி�களி8�, ெப�மர< ேசாைலகளி8� ேபா;� த#,வத?,� ெதாட#கி 
வி-டா�க'. நகரேம ெவ:ைமயாகி+ காவிாி+ கைரயி� ,�ேயறிவி-ட0 ேபா� 
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ேதா�றிய0. க&ைமயான ேவனி?கால�தி� ,ளி�)த ெபாழி�களி8�, 
நதி+கைரயி8� வசி+,� வா;��+ கிைட�தா� நகர ம+க' அைத அLபவி+காம� 
வி&வா�களா? காவிாி+கைரயி� சி�திர+ @டார#கG�, @ைர ேவ;)த கீ?:+ 
ெகா-டைககG� அைம�0� த#கி ம:நா' ெபா!0 வி�வைத9� நீரா-&விழா 
இ�ப�ைத9� ஒ�#ேக எதி�பா��0+ ெகா%��)தா�க' நகர ம+க'. 
 
கழா�� ெப�)0ைற+,< ெச�8� ேசாைலC� சாைலயி� இ��ற1� ேத�கG�, 
ப�ல+,கG�, யாைனகG�, ேவ: பல சி�திர ஊ�திகG� நிைற)தி�)தன. 
,ளி�<சி9� 4/ேசாைலகளி� ந:மண1� மி,)0 விள#,� இ)த< சாைலைய� 
த%பத� ெப�வழி எ�:�, தி�ம/சன� ெப�வழி எ�:� இத� 7க�ைத9� 
இ�ப�ைத9� உண�)த 4��கா� ம+க' ேபாி-& அைழ�0� ேபா?றி வ)தா�க'. 
காேவாியி� நீேரா-ட�ைத� த!வினா? ேபா� அைம)த காரண�தினா� 
எ+கால�தி8� சி�ெல�: த%ைம பரவி� த#கிய சாைலயாயி�)த0 இ0. 
அதனா�தா� ‘த%பத� ெப�வழி’ எ�: ெபய�� ெப?றி�)த0. தி�ம/சன� 
எ�றா� ம#கல நீராட� எ�: ெபா�'. பலவிதமான ம+க' நீராட�கG+,� 
இ)த� 0ைற இடமாக இ�)த0. காவிாி� 0ைற+,� ேபா; நீரா&வ0 ஒ��றமி�+க 
நீரா&வத?காக இ)த< சாைலயி� வழிேய நட)0 ேபா,�ேபாேத உட�� நீரா�ன 
7க�ைத உண�)0வி&�. அ�0ைண+ ,ளி�<சியான இட� இ0. 
 
நகாி� கிழ+,� ப,தியாகிய ம�R��பா+க�0 ம+க' ேம?,� ப,தியாகிய 
காவிாி�0ைறயி? ெச�: த#கிவி-டதனா� ம�R�� பா+க1� கட?கைர� 
ப,திகG� வழ+க�0+, மாறான தனிைமைய+ ெகா%��)தன. கட� அைலகளி� 
ஓல1� கா?றி� மர#க' ஆ&� ஓைசைய9� தவிர ம�R�� பா+க�தி� கடேலார�0 
இட#களி� ேவ: ஒ2க' இ�ைல. எ�ேபா0� ஆ' பழ+க� மி,)0 ேதா�:� 
நீலநாக� பைட+கல< சாைலயி� @ட அ�: ெப�� அைமதி நிலவிய0. பைட+கல< 
சாைலைய< ேச�)த இைளஞ�க' எ�லா�� கழா�� ெப�)0ைற+,� 
ேபா;வி-டா�க'. நீலநாகமறவ�� அ�: ஊாி� இ�ைல. 
காவிாி�4�ப-�ன�0+, அ�கி� சி?றரச� ,�யினரான ேவளி�களி� நகர� ஒ�: 
இ�)த0. அ)த நகர�0+,� தி�நா#@� எ�: ெபய�. சிற��+,ாிய ,:நில 
ம�ன� மரபினரான நா#@� ேவளி�களி� தைலநகராகிய அJRாி� 
நீலநாகமறவ�+, ஞான F�கைள+ க?பி�த 10ெப�� �லைம வா;)த ஆசிாிய� 
ஒ�வ� வா�)0 வ)தா�. அ)த 10ெப�� �லவ�+, நா#@� அ�க' எ�: ெபய�. 
ஆ%& ேதா:� சி�திைர� தி#களி� இ)திர விழா 1�9� ேபா0 நா#@� 
அ�கைள< ச)தி�0 வண#கி வா��0� ெப?:+ ெகா%& வ�வ0 நீலநாகமறவாி� 
வழ+க�. 4��கா� ம+க' காவிாியி� ,ளி� �னலா�+ களிமகி� ெகா%& திாி9� 
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இ)திரவிழாவி� இ:தி நா-களி� நீலநாகமறவ� நா#@ாி� வய0 1�0� தள�)த 
த� ஆசிாிய�+,� பணிவிைடக' �ாி)0 ெகா%���பா� அJவா: த� 
ஆசிாிய�+,� பணிவிைடக' �ாி9� கால�தி� தா� ேசாழ நா-�ேலேய 
இைணய?ற 6ர� எ�பைத9�, த�1ைடய மாெப�� பைட+கல< சாைலயி� தா� 
பல மாணவ�கG+, ஆசிாிய� எ�பைத9� அவ� மற)0வி&வா�. த�ைம 
ஆசிாியரா+கிய ஆசிாிய�+, 1�� தா� எ�:� மாணவ நிைலயி� இ�+க 
ேவ%&ெம�ற க��0 அவ�+, எ�ேபா0� உ%&. அ)த+ க��தி2�)0 அவ� 
மன� மா:ப-டேத கிைடயா0. 
 
அ)த ஆ%�8� இ)திர விழாவி� இ:தி நாG+, 1த� நா' காைலயிேலேய 
பைட+கல< சாைலைய< ேச�)த ேதாி� தி�நா#@�+,� �ற�ப-&� ேபாயி�)தா� 
நீலநாகமறவ�. நீரா-& விழா=+, 1)திய நா' பக2ேலேய பைட+கல<சாைல 
ஆளரவம?: ெவறி<ேசா�� ேபா;வி-ட0. நீலநாகமறவ� தி�நா#@� ேநா+கி� 
�ற�ப-ட சிறி0 ேநர�0+ெக�லா� அ#கி�)த ம?ற இைளஞ�கG� @-ட� 
@-டமாக காவிாி�0ைற+,� ேபா; நீரா-& விழா+ ேகாலாகல�தி� ��கி மகிழ< 
ெச�: வி-டா�க'. நாைள+,�தா� விழா நா' எ�றா8� உ?சாக�ைத அ0வைர 
ேத+கி ைவ+க 1�யாம� இ�ைற+ேக �ற�ப-&< ெச�றி�)தா�க' அவ�க'. 
 
ஆனா� அேத நாளி� அேத ேவைளயி� ெவளிேய ெச�: நகர�தி� இ)திர விழா 
மகி�<சியி� கல)0 ெகா'ள வி��பாம� பைட+கல< சாைலயி� 
எ�ைல+,'ேளேய தனிைம9� தா*மாக இ�)தா� இள#,மர�. 
 
கட)த இ�ப0 நா-களி� ‘இள#,மர� பைட+கல< சாைலயி� எ�ைல+,'ளி�)0 
ெவளிேயறலாகா0’ எ�ற க-&�பா-ைட9� ப��ப�யாக� தள��தியி�)தா� 
நீலநாகமறவ�. அ�-ெச�வ1னிவாி� மைறவா� இள#,மர� அைட)தி�)த 
0+க1�, அதி�<சி9� அவைன ஒேர இட�தி� க-&�ப&�தி அைட�0 
ைவ�தி��பதனா� இ�*� அதிகமாகி விட+@டாேத எ�: க�தி�தா� அ�ப�< 
ெச;தி�)தா� அவ�. 
 
“இள#,மர� பைட+கல< சாைலயி2�)0 ெவளிேயறி எ#காவ0 ெச�றா8� 
த&+க ேவ%டா�. ஆனா� நீ#க' யாராவ0 அவேனா& 0ைண ேபா; வ�வ0 
அவசிய�” எ�: தி�நா#@�+,� �ற�ப&வத?, 1�� @ட+ கத+க%ண� 
1த2ய இைளஞ�களிட� அவ� ெசா�2வி-&� ேபாயி�)தா�. அ�ப� இ�)0� 
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இள#,மர� தானாகேவ ெவளியி� எ#,� ெச�வத?, வி��பமி�றி� பி�0+ 
ெகா%டவ� ேபால� பைட+கல< சாைல+,'ேளேய 7?றி< 7?றி வ)தா�. 
 
நீலநாகமறவைர� தி�நா#@�+, வழிய*�பி வி-&+ கத+க%ண� 
இள#,மரனிட� வ)0 அவைன நீரா-& விழா நட+,மிட�0+,� ேபாகலாெமன 
அைழ�தா�. 
 
“இ�: எ� மனேம சாியி�ைல. ெவளியி� எ#,� ேபா; வர ேவ%&ெம�: 
உ?சாக1� என+, இ�ைல. 1�)தா� நாைள+,+ காைலயி� வ)0 @�பி&! 
உ�ேனா& காவிாி� 0ைற+, வ)தா8� வ�ேவ�” எ�: கத+க%ண*+, 
ம:ெமாழி @றி அவைன அ*�பினா� இள#,மர�. 
 
நீரா& 0ைற+, எ�லா�� �ற�ப-&< ெச�:வி-டா�க'. இ�' மய#,� 
ேநர�0+,� பைட+கல< சாைலயி� 1?ற�தி� இ�)த ேமைடயி� வ)0 கா?றாட 
உ-கா�)0 ெகா%��)தா� இள#,மர�. அ�-ெச�வ 1னிவாி� மைற=+,� 
பி� அவ*ைடய மன1�, நிைன=கG� 0வ%& ேசா�)தி�)தன. 
 
நீலநாகமறவ� அJவ�ேபா0 ஆ:த� @றி, அவ� மன�ைத� ேத?றி+ 
ெகா%��)தா�. அ�: அவ�� ஊாி� இ�லாததனா� அவ� மன� மிக=� 
வ�)தி+ ெகா%��)த0. 
 
‘எ�*ைடய ைககளி� வ2ைம இ�+கிற0. மன�தி� ஆவ� இ�+கிற0. ஆனா� 
இ)த வ2ைமைய� பய�ப&�தி எ� ெப?ேறாைர அறிய=�, காண=� 0�+,� 
ஆவைல நிைறேவ?றி+ ெகா'ள 1�யவி�ைலேய! எ� ஆவைல� த+க சமய�தி� 
நிைறேவ?:வதாக< ெசா�2+ ெகா%��)த 1னிவ�� ேபா;வி-டா�. அவ� 
இ�)தவைர ஆவ� நிைறேவறாவி�*�, எ�றாவ0 ஒ�நா' அவரா� அ0 
நிைறேவ:ெம�: ந�பி+ைகயாவ0 இ�)த0. இ�ேபா0 அ0=� இ�ைலேய’ 
எ�: நிைன�0 நிைன�0, அ)நிைன= மா:வத?, ஆ:த� ஒ�:� காணாம� 
அதிேலேய ��கியவனாக அம�)தி�)தா� இள#,மர�. 
 
மாைல� ேபா0 ெம�ல ெம�ல ம#கி இ�' C�)0 ெகா%��)த0. பைட+கல< 
சாைலயி� ெபாிய வாயி? கத=க' �ட�ெப?: ந&வி8'ள சிறிய தி-�வாயி? 
கத= ம-&� திற)தி�)த0. அைத9� ��விடலா� எ�: இள#,மர� எ!)0 
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ெச�ற ேபா0, கா?சில��கG� ைகவைளய�கG� ஒ2+க ந:மண#க' 1�னா� 
வ)0 பரவி+ க-�ய# @றிட< 7ரம/சாி9� ம?ேறா� இள�ெப%I� அ)த 
வாயிைல ேநா+கி உ'ேள Lைழவத?காக< சிறி0 ெதாைலவி� வ)0 
ெகா%���பைத� பா��தா�. அவ� மன�தி� அவ' ேம� ெகா%��)த 
ஆ�திரெம�லா� ஒ�: ேச�)த0. ‘இ�ப� ஒ�நா' ேவைளய?ற ேவைளயி� இ#ேக 
இ)த� ெப% எ�ைன� ேத� வ)ததனா�தாேன நீலநாகமறவ� எ�ேம� 
ச)ேதக1?: எ�ைன+ க�)0 ெகா%டா�’ எ�ப0 நிைன=+, வ)த0 அவ*+,. 
 
கத=+, ெவளியிேலேய நி:�தி அவ�கைள+ க&ைமயாக+ க%��0� 0ர�திவிட 
ேவ%&ெம�: இள#,மர� 1�= ெச;0 ெகா%டா�. ஆனா� அவ*ைடய 
ஆ�திர1� க&ைம9� 6ணா,�ப� அ)த� ெப%க' நட)0 ெகா%& வி-டா�க'. 
அவ�க' பைட+கல< சாைலயி� தி-� வாயி? கதவ�ேக அவ� நி�: 
ெகா%���பைத� பா��த0� அவன�கி� வராமேல ேநராக ஆல1?ற�0+ 
ேகாவி8+,� ேபா,� வழியி� தி��பி நட+க� ெதாட#கிவி-டா�க'. அவ�கைள 
எ�ப�9� ேகாபி�0+ ெகா%& ‘இனிேம� எ�ைன� ேத� இ#ேக வராதீ�க'’ எ�: 
க�)0 ெசா�2விட=� 0ணி)தி�)த இள#,மர*+, இ0 ெப��த ஏமா?ற�ைத 
அளி�த0. 
 
‘அவ' எ#ேக ேபானா�தா� எ�ன? சிறி0 ெதாைல= பி� ெதாட�)0 ெச�றாவ0 
அவைள+ ேகாபி�0+ ெகா%& த� ஆ�திர�ைத< ெசா�2� தீ��0விட ேவ%&�’ 
எ�ற நிைன��ட� இள#,மர*� அ)த� ெப%கைள� பி� ெதாட�)தா�. 
 
ஆனா� எ�ன மாயேமா? ஆல1?ற�தி� ெபாிய மர 6�0களி� அட��தியி� அ)த� 
ெப%க' ேவகமாக எ#ேக மைற)தா�க' எ�: அவனா� விள#கி+ ெகா'ள 
1�யவி�ைல. அைத விள#கி+ ெகா'ள 1�யாம� ஆ�திர1� திைக��� மாறி 
மாறி� ேதா�ற அவ� ஆலமர�த�யி� நி�ற ேபா0 அவனா� அ�ேபா0 அ#ேக 
1?றி8� எதி�பா�+க�படாத ேவ: இர%& மனித�க' அவ*+, 1�னா� வ)0 
நி�றா�க'. 
 
அ�: ப-�ன�பா+க�தி2�)0 அவைன� பி� ெதாட�)த ஒ?ைற+ க% 
மனித*�, 7ரம/சாியி� த)ைத9� அவ� எதிேர வ)0 வழிைய மறி�0+ 
ெகா'கிறா? ேபால நி�றா�க'. 
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“எ�ன த�E! மிக=� உைட)0 ேபாயி�+கிறாேய? அ�- ெச�வ1னிவ� காலமான  
0+க� உ�ைன மிக=� வா-� வி-ட0 ேபா2�+கிற0” எ�: விசாாி+க� 
ெதாட#கிய 7ரம/சாியி� த)ைத+, பதி� ெசா�லாம� ெவ:�ேபா& வ)த வழிேய 
தி��பி நட+கலானா� இள#,மர�. “சிறி0 ேபசிவி-& அ��ற� ேபாகலாேம த�E!” 
எ�: @றி+ெகா%ேட உட� நட)0 வ)0 பி� ந!வாம� இள#,மரனி� ைகைய 
அவேன எதி�பாராத விதமாக அ!�தி� பி��தா� அவ�. 
----------- 

�த� ப�வ� �த� ப�வ� �த� ப�வ� �த� ப�வ� : : : : 1.1.1.1.32. 32. 32. 32. மாறி	 ேதா�றிய ம6ைகமாறி	 ேதா�றிய ம6ைகமாறி	 ேதா�றிய ம6ைகமாறி	 ேதா�றிய ம6ைக    
 
ஆ�திர�ேதா& தி��பி< 7ரம/சாியி� த)ைதைய உ:�0� பா��தா� 
இள#,மர�. அவ*ைடய ைகைய அ!�தி� ப?றியி�)த அவ� பி� இ�*� 
தளரவி�ைல. 
 
“ைகைய வி&#க' ஐயா!” எ�: அவ� @றிய ெசா?கைள+ ேக-& அவ� ெம�ல 
நைக�தா�. அ)த நைக இள#,மரனி� ேகாப�ைத இ�*� வள��த0. உடேன 
விைரவாக ஓ#கி உதறி� த� ைகைய அவ�ைடய பி�யி2�)0 வி&வி�0+ 
ெகா%டா� அவ�. 7ரம/சாியி� த)ைத ேகாப�படாம� அேத பைழய நைக��ட� 
அவைன ேநா+கி+ ேக-டா�. 
 
“யா�+,� பி� ெகா&+காத பி'ைளயாயி��பா; ேபா2�+கிறேத?” 
 
“பி��தவ� பி�யி� எ�லா� சி+கி< 7ழ�வத?, நா� அ�ைமயி�ைல. நீ#க' 
ஆ%டா*� இ�ைல.” 
 
“நீ ெபா0வாக� ேப7வத?, வா; திற)தாேல உ� ேப<சி� ஒ� ெச�+, ஒ2+கிற0, 
த�E! ஆ�திர�ேதா& ேபசினா� அேத ெச�+, மி,)0 ேதா�:கிற0. ஆனா� 
இ�ேபா0 யா� 1�னா� நி�: ேப7கிேறா� எ�: நீ கவனமாக நிைன= ைவ�0+ 
ெகா%& ேப7வ0தா� உன+, ந�ல0.” 
 
“எ#கைள� ேபா�ற அநாைதகG+,< ெச�வமி�ைல. 7கேபாக#க' இ�ைல. 
இ)த< ெச�+, ஒ�: தா� எ#கG+, மீதமி�+கிற0. இைத9� நீ#க' வி-& 
விட< ெசா�கிறீ�கேள? எ�ப� ஐயா விட 1�9�?”  
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அ�ேபா0 அ)த இ�' மய#,� ேவைளயி� எ)த< C�நிைலயி� எவ� 1�� நி�: 
ேபசி+ ெகா%��+கிேறா� எ�ப0 இள#,மர*+, ந�றாக� �ாி)0தா� 
இ�)த0. தனிைமயான ஆல1?ற�0 மண� ெவளியி� 7ரம/சாியி� த)ைத9� 
அவ�+,� 0ைணேபா� வ)தி�)த ஒ?ைற+க% மனித*மாக எதிேர நி?,� 
இ�வ�� தன+, எJவள= ெபாிய தீைமைய9� ெச;ய� தய#காதவ�க' எ�பைத 
உண�)தி�)த இள#,மர� அத?காக அ/சவி�ைல. ஊ�றி< சி)தி�0� பா��த 
ேபா0 அ�: மாைல ேவைளயி� ெதாட+க�தி2�)0 அ#, நட)தைவ 
அைன�0ேம தி-டமி-&+ ெகா%& ெச;ய�ப-ட C�<சியாக இ�+,ேமா எ�: 
ச)ேதக�ப-டா� இள#,மர�. 
 
ச?:1� பைட+கல< சாைலயி� தி-� வாயி? கதவ�ேக 7ரம/சாி9� அவ' 
ேதாழி9� வ�வ0 ேபா� ேபா+,+ கா-� வி-& மைற)த0 @ட� த�ைன 
உ'ளி�)0 ெவளிேய வரவைழ�பத?காக< ெச;ய�ப-ட த)திரமாக இ�+,ேமா 
எ�:� இள#,மர� எ%ணினா�. இJவா: எ%ணி+ ெகா%ேட அ)த� 
ெப%க' எ#காவ0 ெத�ப&கிறா�களா எ�: மீ%&� நா�,�ற1� த� க% 
பா�ைவைய< ெச8�தினா� அவ�. அ�ேபா0 7ரம/சாியி� த)ைத ஏளனமாக< 
சிாி�0+ ெகா%ேட அவைன ேநா+கி+ ேக-டா�: 
 
“எத?காக இ�ப�< 7?:1?:� பா�+கிறா; எ�: என+,� ெதாி9� த�E! 
ெப%கG+,� பி�னா� 0ர�தி+ ெகா%& வ)0 இ�ப� இ)த ஆ%கG+, 
1�னா� வைகயாக மா-�+ ெகா%& வி-ேடாேம எ�: தாேன பா�+கிறா;?” 
 
“இ�*� ஒ� 1ைற அ�ப�< ெசா�லாதீ�க' ஐயா! ெப%கG+,� பி�னா� 
0ர�தி+ ெகா%& ேபாகிற வழ+க� என+, இ�ைல. அநாவசியமாக உ#க' ெப% 
தா� என+,� பி�னா� விடாம� எ�ைன� 0ர�தி+ ெகா%& வ�கிறா'. நா� 
அைத வி��பவி�ைல, ெவ:+கிேற�. எ�ைன� ேத�+ ெகா%ேடா, 0ர�தி+ 
ெகா%ேடா உ#க' ெப% இனிேம� வர+@டா0 எ�: க%��0< 
ெசா�வத?காக�தா� இ�ேபா0 நா� வ)ேத�.” 
 
“அத?, இ�ேபா0 அவசியமி�ைல த�E! நீ யாைர க%�+க ேவ%&ேமா, அவ' 
இ�ேபா0 இ#ேக வரவி�ைல. அவ' இ#, வ��ேபா0 ந�றாக+ க%��0< 
ெசா�2 அ*��. நீ அ�ப�+ க%��பைத� தா� நா*� வரேவ?கிேற�” எ�: 
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அவ� பதி� @றிய ேபா0 இள#,மர� ெபா:ைமயிழ)தா�. 
 
“ஏ� ஐயா இ�ப� வா; @சாம� ெபா; ெசா�8கிறீ�க'? உ#க' ெப% 7ரம/சாி 
த� ேதாழி9ட� இ�ேபா0 இ)த வழியாக வ)தைத நா� ந�றாக� பா��ேதேன? 
‘வரவி�ைல’ எ�: நீ#க' ெபா; ெசா�8கிறீ�கேள...?” 
 
“நா� ெபா; ெசா�8வத?,� பல சமய#க' ேந�)தி�+கி�றன, த�E! சில 
சமய#கைள நாேன ஏ?ப&�தி+ ெகா%ட0� உ%&. அவ?:+காக நா� 
வ��தேமா, ெவ-கேமா அைட)ததி�ைல. இனி9� அ�ப� ெபா; @:� 
ச)த��ப#க' ஏ?ப-டா8� ஏ?ப&�தி+ ெகா%டா8� அவ?:+காக நா� 
ெவ-கமைடய� ேபாவதி�ைல. நா� ெபாிய வாணிக�. மைல மைலயாக< 
ெச�வ�ைத+ ,வி�0+ ெகா%���பவ�. உ%ைமைய நிைன�0, உ%ைமைய� 
ேபசி, உ%ைமைய< ெச;0 ெச�வ� ,வி+க 1�யா0. 
 

‘ந�லைவ எ�லாஅ� தீயவா� தீய=� 
ந�லவா� ெச�வ� ெசய?,.’ 

 
எ�: ெச�வ� ெச;வத?, வ,�தி�+,� விதிேய தனி வைகைய< ேச�)த0, த�E! 
இ)த நகாி� எவ�� ெப:வத?, அாிய எ-�� ப-ட1�, எ%ணி அளவிட 1�யாத 
ெப�/< ெச�வ1� ெப?:, மாெப�� ேசாழ ம�ன�+, அ&�தப� வசதி9'ள 
சீமானாயி�+கிேற� நா�. ஆனா� எ�*ைடய இ)த< ெச�வ�0+, அ�யி� 
நியாய1� ேந�ைம9�, உ%ைம9� தா� தா#கி+ ெகா%��+க ேவ%&ெம�: 
நிைன�தா� அ0 ெபா;. நா� ,வி�தி�+,� ெச�வ�தி� கீேழ பல�ைடய நியாய� 
�ைத)0 கிட+கலா�. அைத� ப?றி9� என+,+ கவைலயி�ைல. ெவ-க1� 
இ�ைல. ஆனா� வா; தவறி நா� சில உ%ைமகைள9� எ�ேபாதாவ0 
ெசா�வ0%&. அவ?றி� இ�ேபா0 சிறி0 ேநர�0+, 1� உ�னிட� @றிய0� 
ஒ�:.” 
 
“எைத< ெசா�கிறீ�க'?”  
 
“எ� மக' 7ரம/சாி9� அவ' ேதாழி9� இ�: இ�ேபா0 இ#, வரேவயி�ைல  
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எ�பைத ம:ப�9� உன+, வ?�:�தி< ெசா�வத?, வி���கிேற�. இ0 தா� 
உ%ைம.” 
 
“அ)த� ெப%க' இ�வ�� இ)த� ப+கமாக வ)தைத எ� க%களா� நாேன 
பா��0வி-ட பி� நீ#க' ெசா�கிற ெபா;ைய ெம;யாக எ�ப� ஐயா நா� ந�ப 
1�9�?” 
 
இள#,மரனி� இ)த+ ேக'விைய+ ேக-ட0ேம பட�)0 1தி�)த தம0 1க�தி� 
,:��� விஷம�தன1� பரவ< சிாி�தா� 7ரம/சாியி� த)ைத. அ�கி2�)த 
நைகேவழ�ப�� அேத ேபால< சிாி�தா�. 
 
“நா� ெசா�வைத நீ ந�ப ேவ%டா�. ஆனா� ம:ப�9� உ� க%களா� நீேய 
பா��தா� ந��வாய�லவா?” எ�: ெசா�2+ ெகா%ேட ப+க�0 ஆலமர�ைத 
ேநா+கி� தி��பி+ ைகத-�, “மகேள! இ�ப� வா” எ�: இைர)0 @�பி-டா� 
அவ�. அ&�த கண� ப��த ஆலமர�தி� அ�மர�0 மைறவி2�)0 இள#,மர� 
க% காண< 7ரம/சாி ெம�ல� தைலைய நீ-�னா'. அவ' ப+க�தி� உட� வ)த 
ேதாழி� ெப%I� இ�ளி� அைர,ைறயாக� ெத�ப-டா'. இள#,மர� அைத+ 
@�)0 ேநா+கி வி-& அவ� ப+க� தி��பி+ ேக-கலானா�: 
 
“ந�றாக� பா�#க'. அேதா ஆலமர�த�யி� 7ரம/சாி9� அவ' ேதாழி9� தாேன 
நி?கிறா�க'? 7ரம/சாி இ#, வரவி�ைல எ�: நீ#க' @றிய0 ெபா;தாேன? 
ஏ� ஐயா இ�ப� 1!� 4சணி+காைய< ேச?றி� மைற+க� பா�+கிறீ�க'?” 
 
இ�ப�+ ேக-ட இள#,மர*+,� பதி� ஒ�:� @றாம� அவ� 1க�ைதேய 
இைமயாம� பா��தா� 7ரம/சாியி� த)ைத. 
 
“எத?,� இ�ெனா�1ைற ந�றாக� பா��0 வி-& ெசா�8#கேள�” எ�: 
@றியவாேற இள#,மர*+,� ப+க�தி� வ)0 நி�: ெகா%& ஒ?ைற+ 
க%ண�� அவ� ெபா:ைமைய< ேசாதி+கேவ, இவ*+,+ ,ழ�ப�ேதா& 
ேகாப1� �%ட0. 
 
“நி:�0#க', ஐயா! ஒ?ைற+ க%ணா� உலக�ைத� பா�+கிற நீ#க' எ�ப�  
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இர%& க%களா8� ந�றாக� பா��0� ெதாி)0 ெகா'வ0 எ�ப0 ப?றி என+, 
அறி=ைர @ற ேவ%டா�. உ#க' இர%& ேப�+,� ஏ?ப-��+கிற ,ழ�ப�ைத 
உ#கேளா& ைவ�0+ ெகா'G#க'. எ�ைன9� ேச��0+ ,ழ�பாதீ�க'. 
ேவ%&மானா� ஆலமர�த�யி2�)0 அவைள இ#ேக இ!�0+ ெகா%& வ)0 
நி:�தி ‘அவ'தா� 7ரம/சாி’ எ�: நா� உ#கG+, விள+க ேவ%�ய0தா�.” 
 
“அ�ப�ெய�லா� விள+,வத?, அவசிய� ஒ�:மி�ைல த�E! ஆலமர�த�யி� 
நி?பவ' எ�*ைடய ம?ெறா� மக' வானவ�2யாக=� இ�+கலாேம? உன+, 
ஏ� அ)த< ச)ேதகேம எழவி�ைல?” எ�: 7ரம/சாியி� த)ைத ெவளி�பைடயாக< 
ெசா�2வி-&< சிாி�தேபா0� இள#,மர� அைத ந�ப ம:�0வி-டா�. 
 
“உ#க' ெப%க' இர-ைடய� எ�ப0 என+,� ெதாி9� ஐயா! ஆனா� இ�: 
இ#, வ)தி��ப0 வானவ�2ய�ல', 7ரம/சாிேயதா�. அவ�க' வ��ேபா0 
தி-� வாச22�)0 நா� தா� ந�றாக� பா��ேதேன! நீ#களி�வ�� ஏேதா 
காரண�0+காக எ�ைன ஏமா?றி< 7ரம/சாிைய வானவ�2யாக+ கா%பி+க 
1ய�கிறீ�க'. வானவ�2 இ#, வரேவ%�ய காரணேமயி�ைல. வ)தா� 
7ரம/சாிதா� இ#, எ�ைன� ேத� வ)0 என+,+ ெக-ட ெபய�� வா#கி 
ைவ�பா'. எ�ப�யாவ0 ேபாக-&�. யாராக ேவ%&மானா8� இ�)0 
ெதாைல+க-&�. என+ெக�ன வ)த0? 7ரம/சாி வ)தா� எ�ன? வானவ�2 
வ)தாெல�ன? இவ�க' யா�� எ�ைன� ேத� என+காக இ#, வர+@டா0 
எ�ப0தா� எ� கவைல. நீ#க' ெபா; @:கிறீ�கேள எ�பத?காக�தா� 
இJவள= ேநர� 6ணாக எ� ஆ?றைல9� ேப<ைச9� ெசலவழி�0 ம:+க 
1ய�ேற�” எ�: ேம8� த� க��தி� பி�வாதமாக இ�)ேத ேப<ைச 1��தா� 
இள#,மர�. 
 
அ�கி� ெந�#கி< சிாி�0+ ெகா%ேட ம:ப�9� அவ� ைககைள� ப?றினா� 
7ரம/சாியி� த)ைத. 1�� பி��த0 ேபால�றி அ��� பி�யாக இ�)த0 இ0. 
ஆனா� இ)த அ��� பி�யி8� ஏேதா வ/சக� இ��பைத இள#,மர� 
உண�)தா�. 
 
“நீ சா0ாியமானவ� எ�பதி� சிறி0� ச)ேதகேம இ�ைல த�E! இ�ேபா0 நா#க' 
இ�வ�� உ%ைமைய ஒ��+ ெகா%& வி&கிேறா�. அேதா நி?கிறவ' 
7ரம/சாிேயதா�. உ�*ைடய திறைமைய� பாிேசாதி�பத?காக�தா� இJவள= 
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ேநர� எ�ென�னேவா ெசா�2 உ�ைன ஏமா?ற 1ய�ேறா�. நீ இ:திவைர 
உ:தியாக இ�)0 உ%ைமைய வ?�:�தி வி-டதா� உ�*ைடய 
நிைனவா?றைல� பாரா-&கிேற�” எ�: த� ைகைய� பி��0+ ெகா%ேட 
த!வி+ ெகா'கிறா?ேபா� அ�ேக ெந�#கி+ ,ைழ)தேபா0 இள#,மர� அவ� 
பி�யி2�)0 விலகி� த�ைன வி&வி�0+ ெகா%டா�. 
 
“ைகைய வி&#க' ஐயா! நா� யா�+,� பி� ெகா&+காதவ� எ�: நீ#கேள ஒ��+ 
ெகா%��+கிறீ�கேள?” எ�: அவாிடமி�)0 வி&வி�0+ ெகா%& இள#,மர� 
தி��பி நட)த ேபா0, “நீ யா�+,� பி�ெகா&+காதவ� தா� த�E! ஆனா� 
இ�ேபா0 எ�னிட� சாியாக� பி� ெகா&�தி�+கிறாேய!” எ�: C�<சி� 
��னைகேயா& ம�மமான ,ர2� @றினா� அவ�. ேவ: ெபா�' ெச;0 ெகா'ள 
இடமி�)0� இ)த< ெசா?கைள அJவள=+, ெபாியனவாக மன�தி� ஏ?:+ 
ெகா%& சி)தைனைய வள�+காம� வ)த வழிேய தி��பி பைட+கல< சாைலைய 
ேநா+கி நட)தா� இள#,மர�. 
 
“ப-�ன�பா+க�0� ப+கமாக வ)தா� மாளிைக+, அவசிய� வ)0 ேபா, த�E!” 
எ�: அவ� @றிய உபசார< ெசா?கைள9� அவ� இல-சிய� ெச;யவி�ைல. 
ஆனா8� ெபாிய C�<சி ஒ�றி� அ�கி� ேபா;வி-& மீ%& வ)த0ேபா� அவ� 
மன�தி� ஒ� ,ழ�ப� இ�)த0. 
 
இள#,மர� பைட+கல< சாைல+,' �,)0 தி-� வாச?கதைவ அைட�0+ 
ெகா'கிற ஒ2ைய9� ேக-ட பி�ன�, ஆல1?ற�தி� நி�: ெகா%��)த 
நைகேவழ�ப� த� எதிேர நி?,� எ-��ப-ட� ெப?ற ெப�நிதி< ெச�வாிட� 
இ�ப�+ ேக-டா�: 
 
“வா�நாளிேலேய ஒேர ஒ� தடைவ உ%ைமைய< ெசா�ல 1� வ)தி�+கிறீ�கேள 
எ�: பா��0 விய)0 ெகா%��)ேத�. கைடசி விநா�யி� அைத9� ெபா;யாக 
மா?றி எ�ப�ேயா பய*'ளதாக 1��0 வி-T�கேள?” 
 
“நா� வணிக� ெச;பவ�, ஊதிய� கிைட�பதாயி�)தா� எைத9� எ�ப�9� 
மா?றி< ெசா�ல ேவ%�ய0தாேன? வானவ�2ைய< 7ரம/சாி எ�: தவறாக� 
�ாி)0 ெகா%& சாதி�தா� அ)த� பி'ைள. நா*� ம:�0தா� பா��ேத�. நா� 
ம:+க ம:+க அவ� த� பி�வாத�ைத உ:தியா+கினா�. கைடசியி� அவ� 
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ெசா�2யேத ெம; எ�: ஒ��+ ெகா%&வி-ட0 ேபால ந��0 நா*� 
பாரா-�ேன�. எ�ன காரண� ெதாி9மா நைகேவழ�பேர? அவ� க%களி� 
வானவ�2 7ரம/சாியாக� ெத�ப&வைத� பய�ப&�தி+ ெகா%& நா� சில 
காாிய#கைள< சாதி�0+ ெகா'ளலா�. அ)த அளவி� அ0 நம+, ஊதிய� தாேன?” 
எ�றா� அவ�. 
 
“உ#க' தி-டெம�லா� ந�றாக�தா� இ�+கிற0. ஆனா� இ)த� 
பி'ைளயா%டாைன இJவள= எளிதி� ஏமாளியா+கி விட1�9ெம�: என+,� 
ேதா�றவி�ைல” எ�றா� நைகேவழ�ப�. 
-------------- 

�த� ப�வ��த� ப�வ��த� ப�வ��த� ப�வ�: : : : 1.1.1.1.33. 33. 33. 33. + மைழ ெபாழி�த,+ மைழ ெபாழி�த,+ மைழ ெபாழி�த,+ மைழ ெபாழி�த,! ! ! ! +�*ன� பர�த,+�*ன� பர�த,+�*ன� பர�த,+�*ன� பர�த,!!!!    
 
ம:நா' ெபா!0 �ல�வத?,< சில நாழிைகக' இ�+,� ேபாேத கத+க%ண� 
பைட+கல<சாைல+, வ)0 இள#,மரைன நீரா-& விழா=+, அைழ�0+ ெகா%& 
ேபா;வி-டா�. இள#,மர*+,� அ�: தனியாக� பைட+கல< சாைலயிேலேய 
அைட)0 கிட+க வி��பமி�ைல. எனேவ கத+க%ண� வ)0 அைழ�த=ட� 
ம:��< ெசா�லாம� உட� �ற�ப-& வி-டா�. 
 
4��காாி� வழ+கமாக இ)திரவிழா நிைற=நாளி� மைழ ெப;வ0%&. சில 
ஆ%&களி� சார� ேபா� சிறிதள= மைழேயா& ஓ;)0வி&�. இ�*� சில 
ஆ%&களி� ேமக �-ட�ேதா& வான� அைட�0+ ெகா%& ேதா�:ேம தவிர 
மைழ ேப�+,� Sறி ஓ;)0வி&�. மிக< சில ஆ%&களி� ம-&� இ)திரவிழா 
இ:தியி� ெதாட#,கிற மைழ ெப�# ேகாைட மைழயாக மாறி வள�)0 சில 
நா-கG+,� ெதாட�)0 ெப;9�. ஒJெவா� ப�வ கால�0+,� அத� 
C�நிைல+,� ஏ?ப� த#க' வா�+ைகைய அழ,ற அைம�0+ ெகா%��)த 
4��கா� ம+க' இத?, ‘இ)திரவிழா அைட��’ எ�: ெபய� C-�யி�)தா�க'. 
 
அ�: காைல இ)திரவிழா அைட�� 4��காாி� ேம� வானெவளிைய அழகிய ேமக 
நைககளா� அணி ெச;தி�)த0. அல#கார+ ேகால�0ட� தைலைய+ கவி�)0 
ெகா%& நாணி அம�)தி�+,� �0மண� ெப%ைண� ேபா� வான� 1கி�க' 
நிைற)0 கவி)0 கா-சியளி�த0. 4/சிதறலாக அ#ெகா�:� இ#ெகா�:மா;< 
சி: Sற� Sறி+ ெகா%��)த0. ெபா? ப-டைறயி� தா� உ�+கிய 
விைலமதி�ப?ற ெபா� உ�+,+ ,ழ�ைப+ காிப�)த த� உைல+கள�0� தைரயி� 
ெவ�ப ந&+,ட� தா:மாறாக ஊ?:� ெகா�லைன� ேபா� ெவ'ளி9�+கி 6சிய 
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மி�ன�க' காியவானி� நீ%& ஓ�< சாி)0 மைற)0 ெகா%��)தன. 
ேகாைடயி�க' ேவ: ெகா-� 1ழ#கின. வான1� தி�விழா+ ெகா%டா�ய0. 
 
ேபா0 விழி�0� �லாி விழியாத வானி� கீ� இர= வி�)0� இ�' வி�யாத அ)த 
ேநர�தி� இள#,மர*�, கத+க%ண*� ,திைரயி� ெச�: ெகா%��)தா�க'. 
,ளி�)த Cழ8� மைழ<C� ெகா%ட வான1�, அ)த ேநர�தி� அழ,�, 
ம+கெள�லா� காவிாி 1� 0ைற+,� ேபாயி�)ததனா� நகரேம அதிக 
ஒ2கள?றி�)த Cழ8� காவிாி�4�ப-�ன�ைத+ க% நிைற)த கன= நகரமாக+ 
கா-�ன. அ)த அழைக இள#,மர� ஆ�)த சி)தைன9ட� அLபவி�0� பா��0 
மகி�)தா�. 
 
“மனித+ ,�ப8�, அவ�களி� ஓைசகG�, 4ச�கG� பிாி)0 தனியாக� 
ெதாி9�ேபா0 இ)த நகர� எJவள= அழகாக இ�+கிற0 பா��தாயா கத+க%ணா?” 
எ�: மன� ெநகி�)த ,ர2� @றினா� இள#,மர�. இய+க1� ஓைச 
ஒ2கGம?றி�)த ேகால�தி� நகரேம வான�தி2�)0 நீள ெந&)திைர க-�< 
7?றி8� ெதா#கவி-ட ஓ� ெபாிய ஓவிய� ேபா� ேதா�றிய0 அவ*+,. 
 
அவ�கGைடய ,திைரக' நகாி� ஒ� ப,தியி� இ�)த ‘உலக அறவி’ எ�*� 
ெபா0 ம�ற�ைத+ கட)த ேபா0 அ)த ம�ற�தி� இ��ற1� அக�ற 
தி%ைணகளி� 1ட#கி+ கிட)த பல F: பி<ைச+கார�கைள+ க%& வ�)தினா� 
இள#,மர�. காவிாி�4�ப-�ன�தி� வா�வத?, ேவ: வழியி�றி யாசி�பைதேய 
ெதாழிலாக+ ெகா%& வயி: 0ைட+,� பாமர�களி� உைறவிட� தா� இ)த உலக 
அறவி. ‘ேசா^-&� விழா=+,� தவி+,� இவ�கG+, நீரா-& விழா ஏ0?’ எ�: 
எ%ணிய ேபா0 ‘உலக� 1!வதி8� ஏைழகேள இ�லாதப� ெச;0விட ேவ%&�’ 
ேபா� அ)த+ கணேம அவ� மன�தி8� ேதா'களி8� ஒ� 0���� ஏ?ப-ட0. 
,திைரைய நி:�தி+ கீேழ இற#கி உலக அறவியி� தி%ைணைய ஒ-�னா? 
ேபால< சிறி0 ெதாைல= நட)தா� இள#,மர�. 1�னா� ெச�றி�)த கத+ 
க%ண*� ,திைரைய� தி��பி+ ெகா%& வ)0 இற#கி இள#,மரேனா& 
பி�னா� நட)0 ெச�றா�. 
 
த#க' பி<ைச� பா�திர#கைளேய தைல+, அைணயாக ைவ�0+ ெகா%& 
உற#,பவ�கைள9�, பா�திர1மி�லாம� ெவ:� 1ழ#ைகைய ம��0 ைவ�0+ 
ெகா%& உற#,பவ�கைள9� வாிைசயாக� பா��0+ ெகா%ேட நட)தா� 
இள#,மர�. “எ�ைன� ேபா� ெச�வ� ேச��பவ�கG+, வ,�தி�+,� விதிேய 
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தனி வைகைய< ேச�)த0. நா#க' உ%ைமைய� ெபா;யா+,ேவா�; ெபா;ைய 
உ%ைமயா+,ேவா�” எ�: 1த� நா' மாைல த�னிட� ஆல1?ற�தி� திமி� 
ெகா%& ேபசிய ெச�வைர9�, இ�ேபா0 க%& ெகா%��+,� உலக அறவி� 
பி<ைச+கார�கைள9� ேச��0 நிைன�0� பா��தா� இள#,மர�. பைட�தவேன 
ைக� தவ:தலாக ஏேதா பிைழ ெச;0 வி-ட0 ேபா� உண�)0 மன� ெகாதி�தா�, 
அவ�. சிறி0 ேநர�0+, 1� கன= நகர� ேபா� அழ, ெகா%& ேதா�றிய 
காவிாி�4�ப-�ன�தி� ேதா?ற� இ�ேபா0 அ�ப�� ேதா�றவி�ைல அவ*+,. 
அ)த அழகி� ம:�ற� ேவதைனக' நிைற)தி��பதாக� ேதா�றிய0. 
 
“எ�ன பா�+கிறா;, இள#,மரா? இ#ேக ப&�தி��பவ�களி� யாைரயாவ0 
ேத&கிறாயா?” எ�: ேக-டா� கத+க%ண�. 
 
“பைட�தவனி� அநியாய�ைத� பா�+கிேற�. நியாய�ைத� ேத&கிேற�. 
இவ�கG+,+ கிைட+க ேவ%�ய ேசா:�, 0ணி9�, 6&�, வா�=� ேவ: 
எவ�களிட� இ�+க 1�9ெம�: பா�+கிேற�” எ�: ,1றியப� பதி� வ)த0 
இள#,மரனிடமி�)0. கத+க%ண*+, இைவெய�லா� �திய 
ேப<7+களாயி�)தன. எைத விள#கி+ ெகா%& எ�ப� ம:ெமாழி @:வெத�:� 
அவ*+,� ெதாியவி�ைல. ஆகேவ அவ� ெமௗனமாக இள#,மரைன� பி� 
ெதாட�)தா�. அவ�க' உலக அறவி+, அ�பா2�)த ச+கரவாள�ைத9�, ச�பாபதி 
ேகாவிைல9� கட)0 ேமேல ெச�றா�க'. 
 
“எ� த)ைத9�, 1�ைல9� ந� வரைவ எதி�பா��0 அ#ேக கழா�� ெப�)0ைறயி� 
கா�0+ ெகா%���பா�க'. நா� விைரவாக< ெச�வ0 ந�ல0” எ�: ந&வி� 
ஒ�1ைற இள#,மரைன அவசர�ப&�தினா� கத+க%ண�. 
 
4��கா� 6திகளி� மீ%&� அவ�க' ,திைர� பயண� ெதாட�)த0. 
‘இல/சிம�ற�’ எ�*� ெபாிய ஏாியி� கைரய�ேக வ)த0�, இள#,மர� 
மீ%&� ,திைரைய நி:�தி+ கீேழ இற#கினா�. அ)த+ ,ள�தி� கைரயி8'ள 
அ�பல�தி� ேமைடகளி8�, தி%ைணகளி8� காவிாி�4�ப-�ன�தி� அநாைத 
ேநாயாளிக' நிைற)0 கிட)தா�க'. ம%ணி�ேம� மனித�கG+, எ�தைன வைக+ 
ெகா�ய ேநா;க' எ�லா� வர1�9ேமா, அ�தைன வைக ேநா;கG� வ)த 
ேநாயாளிக' இல/சி ம�ற�தி� இ�)தா�க'. S+க� வராம� அலறி� தவி+,� 
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ேநாயாளி, S+கமிழ)0 வ2யினா� 0�+,� ேநாயாளி, ெதா!ேநாயாளி, �! 
ேநாயாளி, ெநா%�, @�, ,�&, இ�*� ெசா�2� அட#காத 
ேநாயாளிகைளெய�லா� ேச��0� பா�+க 1�)த இட� இல/சி ம�ற�. அ!ைக 
ஒ2, ேவதைன+ ,ர�, அலற�, அர?ற� நிைற)த அ)த+ ,ள+கைரயி� நி�: 
சி)தி�த ேபா0 இள#,மர*+, உலகேம இ�%& ேதா�றிய0. உலகேம ேநா; 
மயமாக� ேதா�றிய0. 
 
“ெசா�பன�ாியாக=�, க)த�வ நகரமாக=� இ)த� ப-�ன�ைத வ�ணைன ெச;0 
பா�யி�+கிற கவிகைள� ப?றி நீ எ�ன நிைன+கிறா;, கத+க%ணா?” 
 
“நிைன�பத?, எ�ன இ�+கிற0? உ'ளவ?றி� ந�லவ?ைற< சிற�பி�0 ம-&� 
பா�யி�+கிறா�க' அவ�க'. மர�� அ0தாேன?” 
 
“மரபாக இ�+கலா�! ஆனா� நியாயமாக இ�+க 1�யா0. ேசாழ ம�ன�� 
அவ�ைடய அர%மைன9� 7?றியி�+,� எ-��ப-ட� ெப?ற ெச�வ�கG� தா� 
காவிாி�4�ப-�ன� எ�றா� இ)த+ காவிாி�4�ப-�ன� மிக=� சிறியதாக+ ,:கி 
வி&�. ெச�வ1� 6&� தவிர வ:ைம9� ேநா9� தாேன இ#, மி,தியாக 
இ�+கி�றன? அவ?ைற ஏ� மைற+க ேவ%&�?” 
 
கத+க%ண� இத?, ம:ெமாழி ெசா�2 ேமேல ேப<ைச� ெதாடர 
இட#ெகா&+காம� ,திைரயி� தாவி ஏறினா�. இள#,மர*� த� ,திைரயி� 
ஏறி+ ெகா%டா�. அவ� மன�தி� பல வினா+க' ஏறி+ ெகா%& 0ைள�தன. 
அவ?:+, விைட ேக-க=�, விவாத� ெச;ய=� கத+க%ண� ஏ?�ைடயானாக� 
ேதா�றாததா� மன�திேலேய அவ?ைற< சி)தி�0+ ெகா%& ெச�வைத� தவிர 
ேவ: வழி அவ*+,� �ல�படவி�ைல. 
 
அவ�க' காவிாியி� கழா�� ெப�)0ைற+,� ேபா,� தி�ம/சன� ெப�வழியி� 
Lைழ)த ேபா0 ந�றாக வி�)0 ஒளி பரவ� ெதாட#கியி�)த0. 1�� 4/சிதறலாக 
இ�)த மைழ� S?ற� இ�ேபா0 சாரலாக� ெப;0 ெகா%��)த0. காவிாி� 0ைற 
ெந�#க ெந�#க< சாைலயி� @-ட1�, ேத��, யாைன9�, ,திைர9� மி,)0 
ெந�+கமான ேபா+,வர= இ�)ததனா� அவ�களா� த#க' ,திைரகைள விைர)0 
ெச8�த 1�யவி�ைல. ெம�ல ெச8�தி+ ெகா%& ெச�றா�க'. 
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காவிாியி� நீரா&வத?காக� ேதாழிக' வாசைன� ைதல#க' 4ச=�, ஆலவ-ட� 
6ச=�, ப-&+,ைட பி�+க=�, பணி�ெப%க' �ைட Cழ< ெச�வ+,� 
ந#ைகய�க' அல#காரமான C�நிைலயி� ந&ேவ விள#கி� ேதா�றின�. 
த#கG+, நீ)த� ெதாியாததனா� ேதாழிகளி� ைககைள� பி��0+ ெகா%& 
ஒ�வேராெடா�வ� கர#ேகா�தப� நீாி� இற#கின ெச�வ� ெப%கைள+ 
கைரயி2�)த நீ)த� ெதாி)த ெப%க' நைக�0 ஏளன� ெச;தன�. த%ணீாி� 
இற#க மனமி�றி< சார2� நைன)0 ெகா%ேட கைரயி� நி�: 
ெகா%��)தவ�கைள அவ�க' ந%ப�க' பி��றமாக வ)0 பி��0� த'ளி 
ேவ�+ைக பா��தா�க'. ம?ெறா� �ற�தி� ஆ%கG� ெப%கGமாக இள� 
ப�வ�தின� சி: சி: பட,கைள விைர)0 ெச8�தி எவரா� ேவகமாக� பட, 
ெச8�த 1�கிறெத�: த#க' திறைமைய< ேசாதி�0� பா��0+ ெகா%��)தன�. 
த%ணீ�� பர�பிேலேய மித+,� சி: 6&கைள� ேபா� அணி ெச;0 
அைம+க�ப-��)த நீரணி மாட� எ�*� பட, இ�ல#களி� மித)0 ெச�: 
நீரா-& விழாைவ அLபவி�0+ ெகா%��)தா�க' சில�. 
 
*வாயி� நிைறய அவைல அட+கி+ ெகா%& வாைய9� திற+காம� நீைர9� 
,�+காம� உ'ேள அவைல ெம�: தி�: ெகா%ேட ேவகமாக நீ)0� 
விைளயா-& ஒ�ைற� ெப%க' @� விைளயா�+ ெகா%��)தா�க'. அ�ப� 
நீ)தி 1த2� வ�கி�றவ�+, ெவ?றி எ�: 1�= ெச;வ0 வழ+க�. இ)த 
விைளயா-& நிக�)0 ெகா%��)த 0ைறயி� ெப%களி� @-ட� கண+க?:+ 
@�யி�)த0. 0ைறய�கி8� மண? பர�பி8� எ#,� அவ� சிதறி+ கிட)த0. 
ஆவ8� பரவி� ெதாி)த0. 
 
(* இ�ப� மகளி� விைளயா&� ஆட� ஒ�: அ+கால�தி2�)தைத� �றநாK: 63-
ஆவ0 பாட� @:�.) 
 
எ�லா�ைடய உ?சாக�ைத9� ஆ�வ�ைத9� S%&� இ)த விைளயா-& நிக�)0 
ெகா%��)த 0ைறய�ேக வ)த0� இள#,மர*�, கத+க%ண*� த�த� 
,திைரகைள நி:�தி+ ெகா%& அவ?றி� அம�)தப�ேய பா�+கலாயின�. 
 
அவைல வா; நிைறய அட+கி+ ெகா%& ெப%க' @-ட� ஒ�: காவிாி நீ�� 
பர�பி� வாிைசயாக அணிவ,�0� �ற�ப-& நீ)திய0. அ)த வாிைசயி� 
ப�னிர%& ெப%க' நீ)தி+ ெகா%��)தா�க'. அவ�க' சிறி0 ெதாைல= 
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ெச�ற பி� இள#,மர� ம:ப�9� எ%ணி� பா��த ேபா0 பதிெனா� ெப%க' 
தா� ெதாி)தன�. ‘யாேரா ஒ��தி நீாி� ��கியி�+க ேவ%&� அ�ல0 7ழ2� 
சி+கி+ ெகா%��+க ேவ%&�’ எ�: ேதா�றிய0. தன+,� ேதா�றியைத+ 
கத+க%ணனிட� @றினா� இள#,மர�. “நீாி� ��கியி�)தா8ேம நா� எ�ன 
ெச;ய 1�9�?” எ�: கத+க%ண� பதி� ெசா�னா�. “எ�னா� அ�ப� 
நிைன�0� ேபசாம� இ�+க 1�யா0! அ��ற� நா*� ஆ% பி'ைள எ�: 
நிமி�)0 நட+க எ�ன இ�+கிற0?” எ�: @றி+ ெகா%ேட, ,திைரயி2�)0 கீேழ 
,தி�0 விைர)தா� இள#,மர�. ‘ேவ%டா� ேபாகாேத’ எ�: ந%ப� த&�0+ 
@றியைத அவ� ேக-கவி�ைல. 
----------- 

�த� ப�வ� �த� ப�வ� �த� ப�வ� �த� ப�வ� : : : : 34. 34. 34. 34. தி�நா6@� அ<க�தி�நா6@� அ<க�தி�நா6@� அ<க�தி�நா6@� அ<க�    
 
4��காாி� ஆரவார1�, வா�+ைக ேவக1�, ேசாழ� ேபரரசி� தைலநகரெம�ற 
ெப�ைம9� நா#@�+, இ�லாவி-டா8� அைமதி9� அழ,# @�யதாயி�)த0 
அ)த< சி: நகர�. எ#, ேநா+கி*� ப7��� ெவளிகG�, ெவ:ம% ெதாியாம� 
அட�)த ந:மண மல�< ேசாைலகG�, மர+@-ட#கGமாக� ப7ைம+ ேகால# 
கா-�ய0 அ)த ஊ�. ெவயி� Lைழய=� 1�யாத ப7ைம+,' மைற)தி�)த அழ, 
காரணமாக நா#@�+,� ‘ெபாழி� நகர�’ எ�: ேசாழ நா-&+ கவிஞ�க' �க�� 
ெபய� C-�யி�)தா�க'. 
 
நா#@ாி� 6ர� ெப�ைம+,+ காரணமாயி�)தவ�க' அ#, வா�)0 வ)த 
ேவளி�க' எ�றா� ஞான� ெப�ைம+,+ காரணமாயி�)தவ� ‘4�ெபாழி� ந�பி’ 
எ�*� ெபாியவேர ஆவா�. 4�ெபாழி� ந�பிைய� தி�நா#@� அ�க' எ�ற 
ெபயாி� ேசாழநாெட�லா� அறி9�. சமய F�களி8�, த�0வ ஞான�தி8� 
ப!�0� ப%ப-ட ,ண+,�: அவ�. காவிாி�4�ப-�ன�தி2�)0 ெதாட#கி 
நா#@�+,< ெச�8கிற ெப�வழி அJR� எ�ைல9' Lைழ9மிட�தி� 4�ெபாழி� 
எ�ெறா� ,ளி�)த ேசாைல இ�)த0. அ)த< ேசாைலயி�தா� 10ெப�# கிழவ��, 
0றவி9மாகிய நா#@� அ�க' வசி�0 வ)தா�. வய0� உட8�, அறி=� 
1தி�)தா8� கபடமி�லாத ,ழ)ைத மன� ெகா%டவ� தி�நா#@� அ�க'. ேசாழ 
நா-�� அ)த நா-களி� ெச�ற இடெம�லா� ெவ?றி+ ெகா� நா-�+ 
ெகா%��)த சமயவாதிகG�, அறிஞ�கG�, �லவ� ெப�ம+கG� த�1ைடய 
மாணவ�க' எ�பைத உண�)தி�)0� அத?காக அ�க' இ:மா�� 



192 

 

அைட)தேதயி�ைல. ேநாி� த�ைம� �க!ேவாாிட� எ�லா�, “இய?ைகதா� ெபாிய 
ஆசிாிய�! அதனிடமி�)0 நா� எJவளேவா க?:+ ெகா'ள ேவ%&�. இ)த� 
4�ெபாழி2� எ�தைனேயா நா-களாக< ெச�க' தளி� வி&கி�றன, 
அ���கி�றன, 4+கி�றன. ஆனா8� ஒJெவா� நாG� இைவ என+,� 
�0ைமயாகேவ ேதா�:கி�றன. க%களி8�, மன�தி8� ச2��� ேதா�றாம� 
பா��0 நிைன�0 உண�)தா� இய?ைகேய ெபாிய ஞான�தா�” எ�: 
,ழ)ைதைய� ேபா� சிாி�0+ ெகா%ேட @:வா�. தம0 4�ெபாழி2� ஏதாவ0 ஒ� 
ெச�யி� �திய தளிைரேயா, �திய அ��ைபேயா பா��0வி-டா� அவ�+, 
ஏ?ப&கிற ஆன)த� ெசா�2 1�யா0. வி�S�றியி�)த �0<ெச� 1ைள�தா8� 
அவ�+,� தி�விழா+ ெகா%டா-ட� தா�. அ�ப�� �0� தளிைர9�, �0 
அ��ைப9�, �0< ெச�ைய9� பா��0� தா� ேபரான)த� அைடகிற ேபா0 
அ�கி� இ��பவ�க' ேபசாம� வாளாவி�)தா�, “உலக�0+,� �திய அழ, ஒ�: 
உ%டா+கியி�+கிற0! அைத� பா��0 ஆன)த�பட� ெதாியாம� நி?கிறீ�கேள? 
உலக� உ�1ைடய 6& ஐயா! உ�1ைடய 6-�� அழ,க' �தி0 �திதாக< 
ேச�)தா� உம+, அவ?ைற வரேவ?: மகிழ� ெதாிய ேவ%டாமா?” எ�: 
உண�<சிேயா& @:வா� அவ�. இய?ைக இய?ைக எ�: �க�)0 
ேபா?:வ0தா� அவ�+,� ேபாி�ப�. 
 
எ%ணிலாத மல�க' மல�� அJவள= ெபாிய 4�ெபாழி2� அ�க' ஒ� 4ைவ+ 
@ட+ ெகா;வத?, விடமா-டா�. யா�� எத?காக=� அ#ேக9'ள 4+கைள� 
பறி+க+ @டா0. “4+க' இய?ைகயி� 1க�தி� மல�� ��னைகக'. அ)த� 
��னைககைள அழி+காதீ�க'. அைவ சிாி+க-&�. சிாி�0+ ெகா%ேட 
மண+க-&�” எ�: அழகாக உ�வக�ப&�தி+ @:வா�. எ�தைன அ��� 
க-�னா8�, எ�தைன 4�4�தா8�, எ�தைன 1ைற மண)தா8�, ஒேர அளவி� 
அ��� க-� ஒேர வித உ�வி� மல�)0, ஒேர வைக மண�ைத� பர��� தனி�தனி� 
4+கைள� ேபா� எ�ேபா0 ேபசினா8�, எைத� ப?றி� ேபசினா8� ெசா?க' 
மலர+ க��0 மண+க� ேப7� வழ+க1ைடயவ� அ�க'. ப-& F2� 0ைளயி-ட 
1�0+க' ஒJெவா�றா; ந!வி இற#கி< ேச�)0 ேகா�0+ ெகா%& ஆரமாக 
ஒ�:ப&வ0 ேபா� அவ�ைடய வாயி? ெசா?க' பிற�ப0�, இைணவ0�, 
ெபா�'ப&வ0� தனி அழ,ட� இ�+,�. ம�2ைக< ெச�யி� 4+,� எ�லா� 
4+கG+,� ம�2ைக+ேக உாியதான மண� இ��பைத� ேபா� நா#@� அ�களி� 
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ஒJெவா� ெசா�8+,� அவ�ைடய நாவி� அ0 பிற)தெத�பதாேலேய ஓ� அழ, 
இ��ப0%&. 
 
சிற�� வா;)த இ�தைகய ஆசிாிய� ெப�மகனாைர< ச)தி+க< ெச�வதி� எ)த 
மாணவ�+,�தா� இ�பமி�+கா0? நீரா-& விழா=+, 1த� நா' காைலயிேலேய 
காவிாி�4�ப-�ன�தி2�)0 நா#@�+,� �ற�ப-��)த நீலநாகமறவ� அ)தி 
மய#,� ேபாதி�, நா#@� அ�களி� 4�ெபாழிைல அைட)0 வி-டா�. 
@-ைடயைட9� பறைவகளி� ஒ29�, நா#@� அ�களி� மாணவ�க' 
பாட�கைள இைர)0 பா� மன�பாட� ெச;9� இனிய ,ர�கG� அ�ேபா0 
4�ெபாழி2� ஒ2�0+ ெகா%��)தன. 
 
நீலநாகமறவ� ெபாழி8+, ெவளியிேலேய த�1ைடய ேதைர நி:�திவி-&+ கீேழ 
இற#கி ேமலாைடைய இ&�பி� க-�+ ெகா%& பயப+திேயா& உ'ேள நட)0 
ெச�றா�. கவச1�, வாG� அணி)0 பைட+கல<சாைலயி� எ�ைல+,' 
க�Eரமாக+ கா-சியளி+,� நீலநாக மறவ� இ�ேபா0 எளிய ேகால�தி� த� 
ஆசிாியைர� ேத� வ)தி�)தா�. அவ� உ'ேள ெச�ற ேபா0 ஆசிாியராகிய நா#@� 
அ�க' அ)த� ெபாழி2ேலேய இ�)தெதா� ெபா;ைக+ கைரேம� அம�)0 நீ�� 
பர�பி� மல�)0 ெகா%��)த ெச#,1த மலைர� பா��0+ ெகா%��)தா�. நீாி� 
ேம� தீ மல�)த0 ேபா� ெச)நிற�தி� அழகாக மல�� அ)த� 4வி� ேம� 
அவ�ைடய க%க' நிைல�தி�)தன. 
 
தம+,� பி�னா� யாேரா நட)0 வ�� ஓைச ேக-&� அவ� கவன� கைல)0 
தி��பவி�ைல. அவ�+, ஒJெவா� அLபவ1� ஒ� தவ� தா�. எதி� 
ஈ&ப-டா8� அதி2�)0 மன� கைலயாம� இைண)0 விட அவ�+, 1�9�. 
4வி� எ�லா இத�கG� ந�றாக விாி)0 மல�)த பி�� தா� அவ� தி��பி� 
பா��தா�. அ0வைரயி� அவ�+,� பி��ற� அட+க ஒ&+கமாக+ கா�0 நி�ற 
நீலநாகமறவ�, “அ�ேய� நீலநாக� வ)தி�+கிேற�” எ�: @றி+ெகா%ேட 
அவ�ைடய பாத#களி� 6�)0 வண#கினா�. 
 
“வா அ�பா! ெவ, ேநர� கா�0+ ெகா%��)தாேயா? நா� இ)த� 4வி� 
ெத;வ�ைத� பா��0+ ெகா%��)ேத�. அ�ப�ேய தியான�தி8� ஆ�)0 
வி-ேட�. 4, கா;, பழ�, மர�, ெச�, ெகா�, மைல, கட� எ�லாேம ெத;வ� தா�! 
அைவகைள ெத;வமாக� பா��பத?,� பழ+க�ப&�தி+ ெகா%டா� 
நி?,மிடெம�லா� ேகாவி�தா�. நிைன+,மிடெம�லா� தியான�தா�. 
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பா�+,மிட� எ�லா� பர�ெபா�'தா�. இைவெய�லா� உன+, 
ேவ�+ைகயாயி�+,� நீலநாகா! இ�தைன 1தி�)த வயதி� இ�ப� ேநரமி�லாத 
ேநர�தி� மர�த�யி8� ,ள+கைரயி8� கிட+கிேறேன எ�: நீ எ�ைன எ%ணி 
வ��த�ப-டா8� ப&வா;! ஆனா� என+ெக�னேவா வயதாக ஆக இ)த� பி�0 
அதிகமாகி+ ெகா%& வ�கிற0. எ#,� பா��தா8�, எைத� பா��தா8� 
ெத;வமாக� ெதாிகிற0. எ)த< சி: அழைக� பா��தா8� ெத;வ�தி� அழகாக� 
ெதாிகிற0. தளி�களி� ெத;வ� அைசகிற0. மல�களி� ெத;வ� சிாி+கிற0. 
மண#களி� ெத;வ� மண+கிற0.” 
 
இJவா: ேவகமாக< ெசா�2+ ெகா%& வ)த அ�க' 10ைமயி� ஏலாைமயா� 
ேப<7� தைட9?: இ�மினா�. 
 
“இ)த+ கா?றி� இ�ப� உ-கா�)தி�)த0 உ#க' உட8+, ஒ�0+ 
ெகா'ளவி�ைல, ஐயா! வா�#க' உ'ேள ேபாகலா�” எ�: அவ�ைடய உடைல� 
தா#கினா? ேபா� த!வி உ'ேள அைழ�0+ ெகா%& ெச�றா� நீலநாகமறவ�. 
 
அ�களி� தவ+@ட�0+,' ெச�: அம�)த பி� அவ�க' உைரயாட� ேமேல 
ெதாட�)த0. நீலநாக மறவ� அ�களிட� ேவ%�+ ெகா%டா�: 
 
“ஐயா ெச�ற ஆ%& இ)திர விழாவி� ேபா0 த#கைள< ச)தி�த பி� ம:ப�9� 
எ�ேபா0 கா%ேபா� எ�ற ஏ+க�திேலேய இ�தைன நா-கைள+ கட�திேன�. 
4+களி8�, தளி�களி8� ெத;வ�ைத+ க%& மகி�கிற உ#களிடேம ெத;வ�ைத+ 
கா%கிேற� நா�. என+, எ�ென�ன @றேவ%&ேமா அJவள=� 
@றிய�G#க'. அ&�த இ)திரவிழா வ�கிறவைர இ�ேபா0 தா#க' அ�Gகிற 
உபேதச ெமாழியிேலேய நா� ஆ�)0 மகிழ ேவ%&�.” 
 
இைத+ ேக-& நா#@� அ�க' நைக�தப�ேய நீலநாக மறவாி� 1க�ைத உ?:� 
பா��தா�. 
 
“இ�தைன வய0+,� பி�� இJவள= ��� அைட)0� நீ எ�னிட� உபேதச� 
ேக-க எ�ன இ�+கிற0 நீலநாகா? உன+, ேவ%�யைதெய�லா� 1�ேப நீ 
எ�னிடமி�)0 ெதாி)0 ெகா%& வி-டா;. உ�ைன� ேபா� பைழய 
மாணவ�கG+, இ�ேபா0 நா� @:வெத�லா� ந-�ைரதா�. அறி=ைர அ�ல. 
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ஆனா� ஒ� ெபாிய ஆைச என+, இ�+கிற0. எ�*ைடய எ%ண#கைளெய�லா� 
விைத�0வி-&� ேபாக ஒ� �திய நில� ேவ%&�. அ)த நில� ��பைடயாததாக 
இ�+க ேவ%&�. ெந&#கால� விைளய=�, விைளவி+க=� வ�லதாக இ�+க 
ேவ%&�.” 
 
“என+,� �ாியவி�ைல ஐயா! இ�*� ெதளிவாக+ @றலாேம?” 
 
“காவிய�0+, நாயகனா,� ,ண#க' நிைற)த 1! மனிதைன+ கவிக' ஒJெவா� 
கண1� ேத�+ ெகா%���ப0 ேபா� எ� ஞான�ைத எ�லா� நிைற�0 ைவ+க� 
த,திவா;)த ஓ� இள� மாணவைன� ேத�+ ெகா%��+கிேற� நா�.” 
 
இைத< ெசா�8� ேபா0 நா#@� அ�களி� ,ழி)த க%களி� ஆவ� ஒளி�� சாய� 
ெதாி)த0. ஏ+க1� ேதா�றிய0. 
 
அ�களிட� ெவ, ேநர� த�0வ#கைள9�, ஞான F�கைள9� ப?றி� ேபசிவி-& 
இ:தியாக+ காவிாி�4�ப-�ன�0 நிக�<சிகைள9� @றினா� நீலநாகமறவ�. 
அ�-ெச�வ 1னிவ� மைற=, அவ� வள��த பி'ைளயாகிய இள#,மர� இ�ேபா0 
த� ஆதரவி� இ��ப0, எ�லாவ?ைற9� அ�கG+, விவாி�0+ @றிய ேபா0 
அவ� அைமதியாக+ ேக-&+ ெகா%ேட வ)தா�. நீலநாகமறவ� யாவ?ைற9� @றி 
1��த பி�, “நீ இ�ேபா0 @றிய இள#,மர� எ�*� பி'ைளைய ஒ� நா' இ#, 
அைழ�0 வர 1�9மா நீலநாகா?” எ�: ெம�ல+ ேக-டா� நா#@� அ�க'. 
 
அவ� எ�ன ேநா+க�ேதா& அ�ப�+ ேக-கிறா� எ�: விள#கி+ ெகா'ள 
இயலாவி�*�, நீலநாகமறவ� இள#,மரைன ஒ� நா' அவாிட� அைழ�0 வர 
இண#கினா�. 
 
ம:நா' இர= நீலநாக மறவ� தி�நா#@ாி2�)0 காவிாி�4�ப-�ன� தி���� 
ேபா0 அ�க' மீ%&� 1த� நா' தா� ேவ%�+ ெகா%ட அேத ேவ%&ேகாைள 
வ?�:�தி+ @றினா�. 
 
“எ�ன காரணெம�: என+ேக ெசா�ல� ெதாியவி�ைல நீலநாகா, அ)த� பி'ைள 
இள#,மரைன நா� பா�+க ேவ%&� ேபா� ஒ� தாக� நீ அவைன� ப?றி< 
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ெசா�ன=ட� எ�*' கிள�)த0. மற)0விடாம� விைரவி� அவைன அைழ�0 
வா.” 
 
இள#,மர*ைடய 6ர� ெப�ைம+, ஆசிாியரான நீலநாக மறா�, இ�ேபா0 இ)த 
இைளஞனி� வா�வி� இ�*� ஏேதா ஒ� ெபாிய ந�வா;�� ெந�#க� 
ேபாகிறெத�ற �திய ெப�ைம உண�=ட� தி�நா#@ாி2�)0 தி��பினா�.  
------------ 

�த� �த� �த� �த� ப�வ� ப�வ� ப�வ� ப�வ� : : : : 1.1.1.1.35. 35. 35. 35. ெத:வேம ,ைணெத:வேம ,ைணெத:வேம ,ைணெத:வேம ,ைண!!!!    
 
நீாி� ��கிவி-ட அ)த� ெப% யாராயி�)தா8� அவைள+ கா�பா?ற ேவ%&� 
எ�*� உ:தியான எ%ண�0ட�, இ� கைர9� நிர�பிட� ெபா#கி� ெப�கி ஓ&� 
காவிாி��ன2� இள#,மர� த�*ைடய நீ%ட ைககைள 6சி நீ)தினா�. 
கைரயி2�)0 பா��தேபா0 அவ' இ�ன இட�தி� ��கியி�+க ேவ%&ெம�: 
1�� ,றி�பாக� ெதாி)த 7வ&� இ�ேபா0 ெதாியவி�ைல. ��கிய ெப%ைண� 
ப?றி+ கவனேம இ�லாம� வாயி� அட+கிய ஆவேலா&� த#க' திறைமைய 
நிPபி+,� ஆைசேயா&� ம?ற� ெப%க' நீாி� 1�ேனறி+ ெகா%��)தா�க'. 
 
மிக அ�கி� ேந� கிழ+ேக கடேலா& கல+க� ேபா,� ஆவ8ட� ஓ�+ ெகா%��)த 
காவிாியி� நீேரா-ட� மிக=� ேவகமாக�தா� இ�)த0. ேத#கி நி?,� நீ�� 
பர�பாயி�)தாலாவ0 ��கியவளி� உட� மித)0 மைறவைத எதி�பா�+கலா�. ஒ� 
ேவைள நீேரா-ட�தி� ேபா+கி� கிழ+ேக சிறி0 ெதாைல= அ)த� ெப% இ!�0+ 
ெகா%& ேபாக�ப-���பாேளா எ�ற ச)ேதக� இள#,மர*+, ஏ?ப-ட0. 
உடேன அவ' ��கின 0ைற+, ேநேர கிழ+,� ப+க� சிறி0 ெதாைல= வைர 
நீ)தினா� இள#,மர�. நிைன�த0 6% ேபாகவி�ைல. அவ� நீ)தி+ 
ெகா%��)த இட�தி2�)0 ஒ� பைன� Sர�தி� விாி)த க�#@)தேலா& 
எ!)0� ��கி9� த&மாறி� திண:� ெப%ணி� தைல ஒ�: ெதாி)த0. 
கண�0+,+ கண� அ)த� தைல+,� அவ*+,� இைடயி2�)த நீ��பர�பி� 
ெதாைல= அதிகமாகி+ ெகா%& வ)த0. அவ� த� ஆ?றைலெய�லா� 
பய�ப&�தி எJவளேவா ேவகமாக நீ)தி9� @ட விைர)ேதா&� நீாி� ஓ-ட� 
அவைன இ�*� கிழ+ேக இ!�0< ெச�: ெகா%��)த0. 
 
கட8� காவிாி9� கல+,மிட� ெந�#க ெந�#க, ஆழ1� அைலகG� 
அதிகமாயி?ேற எ�: தய#கினா8� இள#,மர� த� 1ய?சிைய 
நி:�திவிடவி�ைல.  
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‘4��கா� ேபா� ெபாிய நகர�தி� மனித�க' ஒ�வ�+ெகா�வ� உதவி+ 
ெகா'வத?ேக வா;��+க' ,ைற=. அ�ப�யி�)0�, அாிதாக ஏ?ப-ட ஓ� 
உதவிைய< ெச;யாம� ைகவிடலாகா0’ எ�ப0தா� அ�ேபா0 இள#,மரனி� 
நிைன�பாக இ�)த0. 1க� ெதாியாத அ)த� ெப%ைண+ கா�பா?றி+ கைர 
ேச��0 அவGைடய ெப?ேறாாிட� ஒ�பைட+,� ேபா0 அவ�க' அைட9� 
மகி�<சிைய+ க?பைன ெச;0 ெகா%ேட, பா;)0 நீ)தினா� அவ�. நகர�0 
ம+கெள�லா� மகி�<சிேயா& நீரா-& விழா 1�)0 தி���� ேபா0, ெப% 
காவிாியி� ��கி மா%டத?காக அ!0 �ல��� ெப?ேறா�ைடய ஓல� ஒ�:� 
காவிாி+ கைரயி� இ�)0 ஒ2+க+ @டா0 எ�ப0தா� அவ� ஆைச. 
 
இேதா அ)த ஆைச9� நிைறேவறி வி-ட0. அ�கி� ெந�#கி அவGைடய @)தைல 
எ-�� பி��0வி-டா� இள#,மர�. அவGைடய @)த� மிக� ெபாிதாக 
இ�)ததனா� அவைள இ!�0� ப?றி+ ெகா'ள இள#,மர*+, வசதியாயி�)த0. 
த� உடேலா& இ�ேனா� உட2� கன1� ேசரேவ நீ)த விடாம� நீேரா-ட� 
அவைன இ!�த0. ேமக+ கா&ேபா� பட�)0 ந:மண� ைதல� மண+,� அ)த� 
ெப%ணி� @)த� அவGைடய 1க�ைத மைற�தேதாட�றி அவ*ைடய 
க%களி8� வாயி8� சாி)0 வி!)0 ெதா�ைல ெகா&�த0. எதிேர பா��0 நீ)தி� 
பயனி�ைல. நீேரா-ட�ைத எதி��0 ேம?,� ப+க� நீ)தினா�தா� 
காவிாி�0ைறகளி� ஏதாவெதா�றி� அ�ேக கைரேயறி மீள 1�9�. கிழ+ேக 
ேபாக� ேபாக+ கட� ெந�#கி+ ெகா%��)த0. நீ�� உ��+ காி+க� 
ெதாட#கிய0. ஆழ� அதிகமாவேதா& அைலகளினா� ெப�� எதி���� கிழ+ேக 
ேபாக� ேபாக மி,தியாகி வி&ேம எ�: எ%ணி ந&+ காவிாியி� த�தளி�தா� 
இள#,மர�. ெச;வத?, ஒ�:� ேதா�றவி�ைல. 
 
இ)த< சமய� பா��0 மைழ9� ெபாிதாக� ெப;ய� ெதாட#கியி�)த0. நா?�ற1� 
பனி ��னா? ேபால ம#கலாக� ெதாி)தேத தவிர ஒ�:� ெதளிவாக+ காண 
1�யவி�ைல. ேமக#க' தைல+,ேம� ெதா#,வ0 ேபால+ கவி)0 ெகா%டன. 
கா?: ெவறி ெகா%& 6சிய0. அைலக' ேமெல!)0 சா�ன.  
 
உயி�கைள எ�லா� கா+,� காவிாி அ�ைன த� உயிைர9�, அ)த� ேபைத� 
ெப%ணி� உயிைர9� ப2 ெகா'ள வி��பி வி-டாேளா எ�: 
அவந�பி+ைகேயா& எ%ணினா� இள#,மர�. நீேரா-ட� இ!�த0. உட� 
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தள�)த0. ெப%ணி� 7ைம ேதாளி� அ!�திய0. கா�க' நிைல நீ<7� இயலாம� 
ேசா�)தன. ந�பி+ைக தள�)த0. 
 
ஆனா� காவிாி அ�ைன இள#,மரைன+ ைகவி-& விடவி�ைல. சிறிதள= 
ேசாதைனதா� ெச;தா'. கிழ+, ேநா+கி நீேரா-ட�ேதா& நீேரா-டமாக 
கவனி�பாாி�றி மித)0 வ)த பட, ஒ�: இள#,மர*+, மிக அ�கி� ெந�#கி< 
ெச�: ெகா%��)த0. படகி� யா�� இ��பதாக� ெதாியவி�ைல. நீரா-& விழா 
ஆரவார�தி� பட,+,ாியவ�களி� கவன�ைத மீறி அ:�0+ ெகா%& வ)த 
அநாைத� பட, ேபா� ேதா�றிய0 அ0. பல#ெகா%ட ம-&� 1ய�: ஒ� 
ைகயா� அ)த� ெப%ணி� உடைல� ப?றி+ ெகா%& இ�ெனா� ைகைய 
உய��தி� படைக� ப?றினா� இள#,மர�. நீாி� ேவக� அவைன9� படைக9� 
ேச��0 இ!�த0. அவ*� விடவி�ைல. பட,� அவ� பி��த 7ைம தா#காம� ஒ� 
ப+கமாக< சா;)த0. அைர நாழிைக ேநர� படேகா&� நீேரா-ட�ேதா&� ேபாரா� 
1ய�: எ�ப�ேயா த�ைன9�, அ)த� ெப%ைண9� பட,+,' ஏ?றி+ 
ெகா%டா� இள#,மர�. பட,+,' ஏறி+ெகா'ள ம-&� தா� அவனா� 
1�)தேத ஒழிய கடைல ேநா+கி ஓ&� படைக எதி�� திைசயி� காவிாி� 0ைறைய 
ேநா+கி மறி�0< ெச8�த 1�யவி�ைல. அ�ேபாதி�)த கா?றி8�, மைழயி8�, 
நீ�� பிரவாக�தி� அ7ர ேவக�தி8� அ�ப� எதி���ற� படைக< ெச8�0வ0 
1�யாத காாியமாக இ�)த0. காவிாி கடேலா& கல+,� ச#க 1க�ைத ேநா+கி 
ெவறி ெகா%ட ேவக�தி� இ!�0+ ெகா%& ேபாயி?: அ)த� பட,. பட, ெச�ற 
ேவக�தினா8�, அைலகளி� அைச�பினா8� உ'ேள கிட�தியி�)த ெப%ணி� 
தைல படகி� ,:+, மர< ச-ட�தி� ேமாதி இ�+கலாயி?:. இள#,மரனி� 
உ'ள� இைத� ெபா:�0+ ெகா'ள 1�யாம� வ�)திய0. அ)த� ெப%ணி� 
தைலைய ெம�ல� S+கி� த� ேமல#கிைய+ கழ?றி ம��0 அவ' தைல+, 
அைணவாக ைவ�தா�. அவ' தைல ேமாதி இ��ப0 நி�ற0. 
 
ெப�மைழ ெப;யேவ மைழநீ� படகி� சிறி0 சிறிதாக� ேத#கலாயி?:. மிக< சிறிய 
அ)த� படகி� இ�வ� 7ைம9ட� நீ�� ேத#,வ0 எJவள= பய�பட�த+க நிைல 
எ�பைத எ%ணியேபா0 இள#,மர� தன+கி�)த சிறிதள= ந�பி+ைகைய9� 
இழ+க� ெதாட#கினா�. மன� உ:தி ,�றிய0. 
 
காவிாி கடேலா& கல+,மிட� ெந�#க ெந�#க� படகி� ஆ-ட� அதிகமாயி?:. 
அைலகG� 7ழி��+கG� படைக ேம8� கீ!� ஆ-� அைல�தன. படகி*'ேள 
ேத#கிய நீைர 1�)தவைர அ��ற�ப&�த 1ய�:� ேம8� ேம8� நீ� ேச�)0 
ெகா%��)த0. �ய2� உதி�)த அரசிைலயாக� பட, அைலப-ட ேபா0, மனித 
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ந�பி+ைகக' ,�றியவனாக இர%& ைககைள9� ேமேல S+கி+ @�பினா�, 
இள#,மர�. “4��காைர+ கா+,� ெத;வேம! ச�பாபதி� தாேய! எ�ைன9� இ)த 
அபைல� ெப%ைண9� கா�பா?:. நா� இ�*� ெந&#கால� வாழ 
ஆைச�ப&கிேற�. எ�ைன அழி�0விடாேத, எ� ஆைசைய அழி�0 விடாேத” 
எ�: மன1�க ேவ%�+ ெகா'வைத� தவிர, ேவ: 1ய?சி ஒ�:� அ�ேபா0 
அவ*+,� ெத�படவி�ைல. 
-------------- 

�த� ப�வ� �த� ப�வ� �த� ப�வ� �த� ப�வ� : : : : 1.1.1.1.36. 36. 36. 36. இ�ப விழிக� இர%/இ�ப விழிக� இர%/இ�ப விழிக� இர%/இ�ப விழிக� இர%/    
 
ஊழி+ காலேம ெந�#கி வ)0 வி-டேதா என அ/சினா� இள#,மர�. கீேழ அைல 
அைலயாக நீ�+ கட�. ேமேல அைல அைலயாக ேமக+ கட�. ெந&)ெதாைல=+, 
அ�பா� இ��ப0 ேபா� ெதாி)0 இ�லாததா; 1�9� ெதா&வான� இ�ேபா0 
ெதாியவி�ைல. த�ைன9�, த�னா� கா�பா?ற�ப-டவைள9�, இ�வ�ைடய 
உயி�கைள9� ப?றிய ந�பி+ைகைய9�, அத� விைள=கைள9� ெத;வ�தினிட� 
ஒ�பைட�0 வி-&� படகி*' ேசா�)0 ஒ&#கி� ேபா; 6?றி�)தா� 
இள#,மர�. காைலயா, ந%பகலா, மாைலயா எ�: ெபா!ைத� ப?றிேய ெதாி)0 
ெகா'ள இயலாதப� மைழ �-ட�தி� C�)த ெபா;யி�' ஏமா?றி+ 
ெகா%��)த0. ெபா!0� அ)த� ெபா;யி�ளி� மைற)தி�)த0. 
 
இள#,மர� இ�)த பட, ச#,1க�ைத+ கட)0 பழ நாழிைக� ெதாைல= 
கட8+,' அைல)0 திாி)தாகி வி-ட0. காவிாியி� ச#க1க�0+,+ கிழ+ேக 
ெதாைலவி� ந&+ கட8' ‘க�ப� கர��’ எ�ற ஒ� திட� இ�)த0. ம% திடலாக< 
சிறிய மைல ேபா�: உய�)0 ேதா�:� ேம-& நில�தீ= அ0. ெத�ைன மர#க' 
ெந�+கமாக< ெச!�0 வள�)0 ேதா�:� அ)த� தீ=+ ,�ற� நீல+ கட2� 
இைடேய மரகத� ப<ைச மைலேபா� அழகா;� ெதாி9�. ச#க 1க�திேலா, அத?, 
அ�கி8'ள ப,திகளிேலா நி�: கட8' பா��தா� ந�றாக� ெதாிய+ @�ய 
அ)த� தீ=� மைழ �-ட�தினா� இ�: ெதாியவி�ைல. காவிாியி8� 
கட?பர�பி*'G� இJவா: அைம)தி�)த நில� திட�கG+,� ‘0��தி’ எ�: 
ெபயாி-��)தா�க'. இ�தைகய த% மண� 0��திகG�, தா�4)0ைறகG�, 
நீ��பர�ைப< C�)த ெபாிய ெபாிய ேசாைலகG+, ந&ேவ அைம+க�ப-ட 
‘பட�ைப’ எ�*� ேவனி� கால�0 6&கG� காவிாி�4�ப-�ன�ைத< 7?றி 
மி,தியாக இ�)தன. அவ?றி� ஏதாவ0 ஒ�றி� அ�ேகயாவ0 த� பட, 
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ஒ0#காதா எ�: எ%ணி� தவி�தா� இள#,மர�. பட, ெந&# கட8+,' 
ெச�:வி-ட பி� இ�ப� எ%ணி� தவி�பத?, வழியி�லாம? ேபாயி?:. 
 
‘இனிேம8� நா� த�பி உயி�பிைழ+க வழியி�+கிற0’ எ�: அவ� இ:தியாக 
ந�பி+ ெகா%��)த ஒேர இட� ‘க�ப� கர��’ எ�*ட� தீ=�திட� தா�. 
கட?கைரேயார#களி� வசி+,� பரதவ�கG�, 0ைற1க�0+, வ)0 ேபா,� 
க�ப�களி� மீகாம�கG� ஒ� காரண�0+காக அ)த� தீைவ+ ‘க�ப� கர��’ எ�: 
அைழ�தா�க'. காவிாி�4�ப-�ன�தி2�)0 �ற�ப-&< ெச�கிற க�ப�கைள+ 
கைரயி2�)0 பா�+க 1�)த கைடசி எ�ைல அ)த� தீ=தா�. அத?,� பி� தீவி� 
ேதா?றேம க�ப�கைள+ க%பா�ைவ+,� ெத�படாம� மைற�0 வி&�. அ0ேபால 
ெவளிநா&களி2�)0 காவிாி�4�ப-�ன�0+,' Lைழ9� க�ப�கG� க�ப� 
கர��� தீ=+, இ�பா� �,)த0� அ)த� ப+க�தி2�)0 கா%பவ�கG+,� 
ேதா?ற� மைற)0 வி&�. அ�ப�+ க�ப�க' க%பா�ைவ+, மைறய+ 
காரணமாயி�)த தீ= ஆைகயினா� தா� க�ப� கர�� எ�: அைழ+க�ப-& 
வ)த0 அ)த� தீ=. 
 
ந&+கட2� த� ேபா+காக வி!)0 மித+,� மரகத மணியார� ேபா�ற அ)த� 
தீவி� ஓரமாக ஏதாவெதா� ப,தியி� பட, ஒ0#க ேவ%&� எ�ப0தா� 
இள#,மரனி� சி�த�தி� அ�ேபாதி�)த ஒேர ஆைச. மைழ9� �ய8மாயி�)த 
அ)த< சமய�தி� க�ப� கர�பின�ேக ஒ0#கினா� ம?ெறா� பய*� கிைட+,�. 
0ைற1க�0+, வ�� க�ப�கG�, 0ைற1க�தி2�)0 ேபா,� க�ப�கG� 
க�ப� கர�ைப ஒ-�ேய ெச�வதினா�, தீவி2�)0 மீ%&� நக� தி��ப எ)த+ 
க�ப2லாவ0 ெசா�2 உதவிைய நாடலா� எ�: நிைன�தி�)தா� இள#,மர�. 
 
அ�-ெச�வ 1னிவாி� மைற= ப?றிய ேவதைனைய9� பைட+கல< சாைலயி� 
தனிைமைய9� மற)0 காவிாி�0ைற நீரா-& விழாவி� ஆரவார�தி� கல)0 
திாியலா� எ�: தா� கத+க%ணேனா& வ)தி�)தா� அவ�. ஆனா� 
நிைன�தப� நட+கவி�ைல. நிைனயாதைவெய�லா� நட)0வி-டன. ‘எ)த� ெப% 
த%ணீாி� ��கினா� என+ெக�ன வ)த0? அ0 அவGைடய தைலெய!�0’ 
எ�: கத+க%ண� நிைன�தைத� ேபாலேவ தா*� நிைன+க 1�)தி�)தா� 
இள#,மர*+, இ)த� 0�ப#கெள�லா� ஏ?ப-��+க� ேபாவதி�ைல. எ� 
ெச;வ0? மனித�கைள நிைன�தா� அவ*+, இர+கமாயி�+கிற0. அவ�கGைடய 
,ண#கைள� �ாி)0 ெகா%டா� ேகாப� வ�கிற0. 1த�1தலாக ஓவிய� 
மணிமா�ப*+, உதவ ேந�)தைத நிைன�0+ ெகா%டா� அவ�. பிற�+காக� 
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0�ப�ப&கிறவ�க' த#கG+காக=� ேச��0� 0�ப�பட 
ேவ%�யி�+கிறெத�பைத இள#,மர� பல அ*பவ#களா� விள#கி+ 
ெகா%��)தா8�, பிற�+, உதவ� ேபானத� காரணமாக� தன+, வ�பி!�0 
வி-&+ ெகா'G� ச�பவ#கேள ெதாட�)0 ஏ?ப&வதனா� அவ� மன� ச?ேற 
இ:கியி�)த0 எனி*� அ0 அ�+க� ெநகி!� ச�பவ#கG� ேந�)தன. 
 
அ�: காவிாி+கைரயி� நி�: ெகா%��)த ேபா0 அ)த� ெப% நீாி� 
��கியைத+ க%& அவ*ைடய இ:கிய மன1� இளகிய0. வ�� ேபா0 உலக 
அறவிைய9� இல/சி ம�ற�ைத9� 7?றி� பா��0வி-& வ)தி�)ததனா� காவிாி� 
0ைறயி� நி?,�ேபா0 உலக�0 இ�ப 0�ப#கைள எ%ணி விய)0 ெநகி�)த 
சி)தைனயிலா�)த மன�தினனாக இ�)தா� அவ�. காவிாியி� ஒ� ெப% 
��கியைத+ க%ட ேபா0 அவ� த� மன�தி� “எ�*ைடய தா9� ஒ� கால�தி� 
இ�ப� இள� ெப%ணாக இ�)தி��பா'. இ0 ேபா�ற நீரா-& விழா நாளி� அவ� 
அட+கி+ ெகா%& காவிாியி� நீ)தியி��பா'” எ�: எ%ணி+ ெகா%��)தா�. 
‘எJவள=தா� திறைமயாக நீ)த� ெதாி)தவளாக இ�)தா8� அவ� வி+கியாவ0 
�<சட+க 1�யாம� தவறி+ ,��த நீ�ட� �ைரேயறியாவ0, நீ)த 1�யாம� 
தள�)0 வி&வ0 இய��தாேன’ எ�: நிைலைமைய� �ாி)0 ெகா%&தா� உதவ 
1� வ)தி�)தா� அவ�. அ0 இJவள= ெபாிய உதவியாக நீ%&வி&� எ�: 
அ�ேபா0 அவ� எதி�பா�+கவி�ைல. 
 
இ#ேக தா� ந&+கட2� த�தளி�0+ ெகா%��+,� இேத ேநர�தி� கழா�� 
0ைறயி� கத+க%ண�, 1�ைல, வளநா&ைடயா� �வ�� த�ைன� ப?றி எ�ன 
நிைன�0 எ�ப� உைரயா�+ ெகா%���பா�க' எ�: க?பைன ெச;ய 1ய�ற0 
அவ� சி)தைன. மைழயினா8�, கா?றினா8� நீரா-& விழாேவ சீ� ,ைல)0 
ம+கெள�லா� தா:மாறாக< சிதறி நகர�0+,' தி��பி� ேபாயி��பா�கேளா 
எ�: அவ� ஐய1?றா�. 
 
‘இேதா படகி� 0வ%& கிட+,� இ)த� ெப%I+, உதவ ேந�� எ�பத?காகேவ 
இ�: நா� நீரா-& விழா=+, வர ேந�)தி�+க ேவ%&�. எ�*ைடய ஒJெவா� 
நாG�, நிக�<சிகG�, தி-ட1� ெதாட�பி�லாம� கழிவதாக நா� நிைன�ப0தா� 
பிரைம. ெதாட�பி�லாம� ேதா�:� ஏேதா ஒ� ெதாட�� தி-டமி-&�தா� எ�லா� 
ெச;கிற0 ேபா8�’ எ�: நிைன�0 மன�ைத� ேத?றி+ ெகா%& க�ப� கர��� 
திட2� கைர ெத�ப&கிறதா எ�பைத ஆவேலா& கவனி+கலானா� இள#,மர�. 
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கைர ெதாியவி�ைல. ஆனா� கைரைய ெந�#,� அறி,றிக' ெதாி)தன. கட� 
அைலகளி� அ!கின ெத�ைன ம-ைடகG�, சி:சி: ,��ைபகG�, ேவ: பல 
இைல தைழகG� மித)0 வ)தன. இ)த அைடயாள#கைள+ க%& அவ� 1க� 
சிறி0 மல�)த0. க�ப� கர�பி� இற#கி அ)த� ெப%ணி� மய+க�ைத� ெதளிய< 
ெச;0 அவைள9� அைழ�0+ ெகா%& அJவழியாக� 0ைற1க�0+,< ெச�8� 
க�ப� ஒ�றி� இட�பி��0 நக�+,' ெச�: விடலா� எ�: அவ� தீ�மான� 
ெச;0 ெகா%டா�. நக�+,' ெச�: அ)த� ெப%ைண அவ' இ�ல�தி? 
ெகா%& ேபா;< ேச��த பி� ேநேர �ற 6திைய அைட)0 கத+க%ணைன9�, 
1�ைலைய9�, அவ�க' த)ைதைய9� ச)தி+கலாெமன எ%ணி+ ெகா%��)தா� 
அவ�. நீரா-& விழாவி2�)0 மைழயினா� கைல)0 ேபா;+ கத+க%ண� 
1த2யவ�க' 6& தி��பியி��பா�கெள�: அவ� அLமான� ெச;0 
ெகா%��)ததனா� அவ�கைள� �ற6தியிேலேய தா� தி��பி< ெச�: 
ச)தி+கலாெம�ப0 அவ� தீ�மானமாயி�)த0. 
 
சிறி0 ெதாைல= ெச�ற பி� ‘க�ப� கர��� தீ=’ ம#கலாக� ெதாி)த0. கா?றி� 
அ#,'ள ெத�ைன மர#க' ேபயா-டேம ஆ�+ ெகா%��)தன. அ)த� தீவி� 
கைரைய+ க%ட0� தா� ச�பாபதி� ெத;வ� த�ைன+ கா�பா?றி வி-டெத�ற 
ந�பி+ைக இள#,மர*+, ஏ?ப-ட0. படகி2�)0 இற#கி+ கைர ஏ:வத?காக 
அ)த� ெப%ைண அவ� S+கியேபா0 அவ8�, நீ�மாக+ ,ம-�+ ,ம-� வா)தி 
எ&�தா' அவ'. இள#,மரனி� ெபா�நிற� ேதா'களி� அவ' உமி�)த அவ8� 
நீ�� ஒ!கி வ�)தன. ஓ� உயிைர+ கா�பா?:கிேறா� எ�ற ெப�மித�தி� 
அவ?ைறெய�லா� ெபா:�0+ ெகா%டா� இள#,மர�. ‘அ!+,� படாம� 
பிற�+, உதவி ெச;0விட நிைன�தா� உலக�தி� உதவிகேள இ�லாம? 
ேபா;வி&�’ எ�: நிைன�த ேபா0 அவ*+, அவ' வா)தி எ&�த0 
ெவ:�பத?,ாியதாக� படவி�ைல. 
 
க�ப� கர��� தீவி� ஈரமான ெச�ம% தைரயி� அ)த� ெப%ைண� S+கி+ 
ெகா%& நட)த ேபா0 இள#,மரனி� மன� க�ைண மயமாக ெநகி�)தி�)த0. 
பிற�+, உதவி ெச;வதி� இ�+கிற மகி�<சி பிறாிடமி�)0 உதவிைய� ெப:வதி� 
இ�+க 1�யாெத�: எ�ேபா0� அவ*+, ஒ� க��0 உ%&. அைதேய மீ%&� 
நிைன�0+ ெகா%& மகி�)தா� அவ�. 
 
அ)த< சமய�தி� க�ப� ஒ�: அJவழிேய 4��காாி� 0ைற1க�ைத ேநா+கி 
வ�வைத அவ� க%டா�. உடேன தா� 7ம)0 ெகா%��)த ெப%ணி� உடைல 
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ஒ� மர�த�யி� கிட�திவி-&+ க�பைல அைழ�பத?, விைர)தா�. மைழ9�, 
கா?:மான அ)த ேநர�தி� தா� உதவி ேகா�வ0 க�ப22��பவ�கG+,� ெதாிய 
ேவ%&ெம�பத?காக� தீவிேலேய மிக=� ேமடான ஓ� இட�தி� ேபா; நி�: 
@வினா� அவ�. @வி9� ைககைள ஆ-�9� ெவ,ேநர� 1ய�:� அ)த+ 
க�ப2� இ�)தவ�க' கவன� அவ� ப+க� தி��பவி�ைல. அவ*ைடய 
@+,ரைல+ கா?: அ��0+ ெகா%& ேபா;வி-ட0. ேதா?ற�ைத� ெதாைல=� 
மைழ9� ெதாியவிடாம? ெச;0வி-டன. ‘இ�*� ஏதாவ0 க�ப� வ�கிறதா’ எ�: 
கவனி�0+ ெகா%& அ#ேகேய நி�றா� இள#,மர�. க�ப�க' வ)தன, 
ேபாயின. ஆனா� ஆதர= ேத�+ @+,ர2-ட அவைன�தா� அைவ 
கவனி+கவி�ைல. ெவ, ேநர�0+,� பி��, ‘இனி9� க�ப�கைள ந�பி+ 
கா�தி��பதி� பயனி�ைல!’ எ�ற 1�=ட� அ)த� ெப%ைண வி-& வ)த 
இட�0+,� தி��பினா� இள#,மர�. மைழ �-ட� ெபா;யி�ேளா& 
ெம;யி�ளாகிய இரவி� க�ைம9� கல)த தீவி*' ஒளி ம#கி அ)தகார� கவி)0 
ெகா'ள 1?ப-��)த0. ‘இ�*� சிறி0 ேநர�தி� ந�றாக இ�-�வி&ேம’ எ�ற 
கவைலேயா& தி��பி வ)த இள#,மர� அ#ேக அ)த� ெப% தானாகேவ மய+க� 
ெதளி)0 எ!)0 நி�: ெகா%���பைத� பா��0 விய)தா�. அவGைடய நிைல 
அவ� கவைலைய ஓரள= ,ைற�த0. அவ� அ�கி� வ)த ேபா0� அவ' 
அவைன+ கவனி+கவி�ைல. எதி��ப+கமாக+ கடைல� பா��தவா: @)தைல 
அ'ளி1��0+ ெகா%��)தா' அவ'. நீாி� நைன)0 ெவG�தி�)ததனா� 
ெவ% தாமைர� 4�ேபா�ற அவGைடய சிறிய பாத#களி� ெச�ப/7+ ,ழ�� 
தீ-�னா?ேபா� தீவி� ஈர< ெச�ம% நிற� 4சி அல#கார� ெச;தி�)த0. 
ெத�பமாக நைன)த நிைலயி� ,ளிாி� உத:� மணி��றாைவ� ேபா� அவ' 
ெபா�*ட� ந&#கி+ ெகா%��)த0. ெவ% ச#, ேபா� நளினமாக� ேதா�றிய 
அவ' க!�0� பி��ற� பிடாியி� 1�0 1�தாக நீ��0ளிக' உ�%& ஒ-�9� 
ஒ-டாம8� சிதறின. அைவ 1�தார� ேபா� ேதா�றின. இள#,மர� ெம�2ய 
,ர2� அவளிட� @றினா�: 
 
“ெப%ேண உ�ைன+ கா�பா?றியத?காக� ெப�ைம�ப-&+ ெகா%���பவைன 
நீ சிறி0 தி��பி� பா�+கலாேம...” 
 
ேதாைக ெபா2ய� ேதா?றமளி+,� ெப% மயி� ேபா� அவ' தி��பினா'. அவ' 
1க�தி� நைக மல�)த0. 
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அ)த 1க�ைத� பா��0 இள#,மர� அதி�)0 ேபா; நி�றா�. அவ� 1க�தி� 
ெவ:��� க&ைம9� பரவின. 
 
“நீயா?... உ�ைனயா நா� இJவள= சிரம�ப-&+ கா�பா?றிேன�?” 
 
“ஏ�? நா� கா�பா?:வத?,� த,தி9ைடயவளி�ைலயா?” எ�: ேக-டா' 
7ரம/சாி. அவ' 1க�தி8�, க%களி8�, இத�களி8� ,:��< சிாி��+ ,லவி� 
ெதாி)த0. அவGைடய இ�ப விழிக' இர%&� அவைன வி!#கிவி&வ0 ேபா� 
பா��தன. 
-------------- 

�த� ப�வ� �த� ப�வ� �த� ப�வ� �த� ப�வ� : : : : 1.1.1.1.37. 37. 37. 37. க�ைண பிற�த,க�ைண பிற�த,க�ைண பிற�த,க�ைண பிற�த,!!!!    
 
க�ப� கர��� தீ= இ�ளி� ��கிவி-ட0. மைழ9� கா?:� 1�பி�)த க&ைம 
,ைற)தி�)தன. பைகவ�கைள� ேபா� ஒ�:� ேபசி+ ெகா'ளாம� இ�ளி� 
எதிெரதிேர உ-கா�)0 ெகா%��)தா�க' 7ரம/சாி9� இள#,மர*�. கட� 
இ�)த இட� ெதாியாவி-டா8� க�ப�க' ேபாவ0� வ�வ0மாக இ�)ததனா� 
ெதாைலவி� ஒளி� �'ளிக' ெதாி)தன. 
 
ந&#,� ,ளி�. இ�வ� உட28� ஈர உைடக'. இ�வ� வயி?றி8� பசி. இ�வ� 
மன�தி8� எ%ண#க'. இ�வ� எ%ண#களி8� 0யர#க'. அைமதியி�ைல; 
உ'G� இ�ைல - �ற�தி8� இ�ைல. நீ%ட ேநர ெமௗன�0+,� பி� 
7ரம/சாியி� ேக'வி இள#,மரைன ேநா+கி ஒ2�த0. 
 
“எ�ைன+ கா�பா?றியைத நீ#க' வி��பவி�ைலதாேன?” 
 
“...” 
 
இள#,மரனிடமி�)0 பதி� இ�ைல. 
 
“நா� கடேலா& சீரழி)0 இற)0 ேபாயி�)தா� உ#கG+,� தி��தியாகியி�+,� 
இ�ைலயா?” 
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“...” 
 
“எ� ேக'விைய மதி�0 என+,� பதி� ெசா�வ0 @ட உ#கG+,+ ேகவல� 
ேபா2�+கிற0?” 
 
“...” 
 
7ரம/சாி எ!)0 நி�றா'. ெம�2ய வி7�ப� ஒ2 அவ' நி�: ெகா%��)த 
இட�தி2�)0 ஒ2�த0. இள#,மர� அைத+ ேக-&� அைசயாம� க?சிைல ேபா� 
அம�)தி�)தா�. 
 
எ!)0 நி�ற அவ' கடைல ேநா+கி ேவகமாக நட+கலானா'. நைடயி� 
பா;)ேதா&� ெவறி. ெந/சி� தவி��+க'. அைத+ க%& இள#,மரனி� க� 
ெந/சி� எ#ேகா சிறி0 க�ைண ெநகி�)த0. எ!)0 நி�: அவைள+ ேக-டா�:  
 
“நி�! எ#ேக ேபாகிறா;?” 
 
“எ#ேகயாவ0 ேபாகிேற�? எ#ேக ேபானா� உ#கG+ெக�ன? உ#க' 
மன�தி�தா� என+, இட� கிைடயா0! கட2� நிைறய இடமி�+கிற0.” 
 
“இ�+கலா�! ஆனா� நா� உ�ைன< சாக விட மா-ேட�. நீ எ�னா� 
கா�பா?ற�ப-டவ'. ெதாி)ேதா ெதாியாமேலா, வி��பிேயா வி��பாமேலா 
உ�ைன+ கா�பா?றி வி-ேட�. எ�*ைடய அ�ைப நீ அைடய 1�யா0; ஆனா� 
க�ைணைய அைடய 1�9�.” 
 
7ரம/சாி நி�றா'. அவ*+,+ ேக-,�ப� இைர)0 சிாி�தா': 
 
“அ�பி�லாம� க�ைணயி�ைல. எ�ைலைய உைடய0 அ��, எ�ைலய?ற0 
க�ைண. அ�� 1தி�)0தா� க�ைணயாக மலர ேவ%&�. அ�ேபயி�லாத 
உ#க' க�ைணைய நா� அ#கீகாி�பத?கி�ைல.” 
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“உ�னிட� த�+க� �ாிய நா� வி��பவி�ைல. உ� சிாி��+,� பா�ைவ+,� நா� 
ேதா?: நி?ப0தா� அ�� எ�: நீ நிைன�பதாயி�)தா� அைத ஒ� ேபா0� 
எ�னிடமி�)0 அைடய 1�யா0. என+, ெபா0வான இர+க� உ%&. ெபா0வான 
க�ைண உ%&. அ0 உ� ேம8� உ%&. ஈ, எ:�� 1த� எ�லா உயி�க' ேம8� 
உ%&.” 
 
“அ�ப�+ க�ைணைய9�, இர+க�ைத9� ெபா0வாக< ெச8�த+ கட=' 
இ�+கிறா�. நீ#க' ேதைவயி�ைல. மனித�க', மனித�களிடமி�)0, மனித 
நிைலயி� எதி�பா�+,� ஈர1� பாச1� இைண)0 ,ைழ)த உலக�0 அ��தா� 
உ#களிடமி�)0 என+, ேவ%&�.” 
 
“அ)த அ�ைப நா� உன+,� த�வத?கி�ைல.” 
 
“ேவ: யா�+,� த�வதாக உ�ேதசேமா?” 
 
“யா�+,ேம த�வத?கி�ைல. அ)த அ�ைப எ� தாயி� கா�களி� வி!)0 
கத:வத?காக< ேச��0+ ெகா%& வ�கிேற� நா�. உலக�திேலேய நா� அ�� 
ெச8�0வத?, ஒ��திதா� பிற)தி�+கிறா'. அவ' யாெர�: என+ேக 
ெதாியவி�ைல. அவG+காக�தா� எ� இதய�தி� அ�� ேத#கியி�+கிற0. 
அவG+, 1�னா�தா� நா� க%ணி� நீ� ெநகிழ ‘அ�மா’ எ�: ,ைழய 1�9�. 
0ரதி�Zடவசமாக அவ' யாெர�: இ0வைர என+,� ெதாியவி�ைல. அவைள� 
பா�+கிற வைர நா� பா��0+ ெகா%��+கிற ெப%கெள�லா� எ� க%கG+, 
அவளாகேவ ெதாிகிறா�க'.” 
 
“என+,� தா; இ�+கிறா'. ஆகேவ அ)த வைகயி? க�ைண+,+ ,ைறவி�ைல. 
ஆனா� தா9�, த)ைத9� ெச8�0கிற அ�� ம-&� இ�ேபா0 எ� மன�ைத 
நிைற= ெச;யவி�ைலேய! உ#கைள� ேபா� ஒ�வ�ைடய மன�தி2�)0 
எ�ைன� ேபா� ஒ��தியி� மன� எைதேயா ெவ?றி ெகா'வத?,� தவி+கிறேத!” 
 
அவ' இ�ப�< சிாி�0+ ெகா%ேட ேக-ட ேபா0 ம:ப�9� இள#,மரனி� ,ர� 
சின�ேதா& சீறி ஒ2�த0: 
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“அ)த ெவ?றி உன+, கிைட+,ெம�: நீ கனவி8� நிைன+காேத. ெப%ேண! உ� 
த)ைதயா� ேச��0+ ,வி�தி�+கிற ெச�வ�0+, ஆைச�ப-&< ேசாழநா-& 
இளவரசேன உ�ைன மண)0 ெகா'ள 1�வ)தா8� வரலா�. ஆனா� 
இள#,மர� வரமா-டா�. உ� த)ைதயா� ெபா�ைன9� மணிைய9� தா� 
ெச�வமாக< ேச��தி�+கிறா�. ஆனா� இள#,மர� த�மான�ைத9�, 
ெச�+ைக9ேம ெச�வமாக< ேச��தி�+கிறா� எ�பைத� ெதாி)0 ெகா'க.” 
 
எதிேர த'ளி நி�றி�)த 7ரம/சாி இள#,மர*+, மிக அ�கி� வ)தா'. 
அ!ைக9�, சிாி��மி�றி உ:தியான எ%ண� ம-&ேம ெவளி�ப&� ,ர2� ஏேதா 
சபத� ேபா&வ0ேபா� அவனிட� @றலானா': 
 
“ஐயா! இ)த இ�G�, மைழ9�, கா?:�, கட8� சா-சியாக உ#கG+,< 
ெசா�கிேற�. த�மான�ைத9� ெச�+ைக9� உ#கைள விட+ ,ைறவாக நா� 
ேச�+கவி�ைல. உ#களி8� பல மட#, அதிகமாக< ேச��தி�)ேத�. அைத அழி�0 
எ� மன�ைத பலமி�லாம� ெநகி�)0 ேபாக< ெச;த0 யா� ெதாி9மா?” 
 
“யா�...?” 
 
“ேக'விைய� பா�! ெசா�2�தா� ெதாி)0 ெகா'ள ேவ%&மா? நீ#க' தா�!... 
நீ#கேள தா�.” 
 
“நா� எ�*ைடய த�மான�ைத9�, ெச�+ைக9� வள��பத?, 1ய�வ0 உ%ேட 
தவிர� பிற�ைடய த�மான1� ெச�+,� அழிவத?, 1ய�றதாக என+, 
நிைனவி�ைலேய?” 
 
“எ�ப� நிைனவி�+,�? உ#க' ெச�+, வள�� ேபாேத எ� ெச�+, அழி)0 
உ#கG+, உரமாகி+ ெகா%��+கிறேத! 4 அழி)0 தாேன கனி?” 
 
இள#,மர� திைக�0� ேபானா�. அவGைடய சாம��தியமான ேப<சி� அவன0 
உண�=களி� இ:+க� சிறி0 சிறிதாக உைட)0 ெகா%��)த0. 
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“ேசாழ இளவரச� ம-&மி�ைல. அகில உலகி81'ள எ�லா இளவரச�கG� 
வ)தா8� எ� மன�ைத� ேதா?கவிட மா-ேட�. எ� த)ைதயாாி� ெச�வ� 
என+,� Sசிைய� ேபால�தா�. பதவி, ,��ெப�ைம எ�லா� அ�ப�ேய! ஆனா� 
நா� எ� மன� அழி)0 ஏ#கி நி?,� நிைல ஒ�: உ%&. அ0 இ�ேபா0 எ� 
எதிாி� நி�: ெகா%���பவாி� அழகிய க%கG+, 1� ேதா�:� நிைல தா�.” 
 
உண�=மயமாகிவி-ட அவG+, எ�ன பதி� ெசா�வெத�: ேதா�றாம� தய#கி 
நி�றா� இள#,மர�. க�ப� கர��� தீவி� எ#ேகா �தாி� மல�)0 ெகா%��)த 
தாழ�4 மண� கா?றி� கல)0 வ)0 அவ� நாசிைய நிைற�த0. இ)த 
மண�ைத�தா� அ�ெறா� நா' ைககளி2�)0� மன�தி2�)0� க!வி� 
தீ��தி�)தா� அவ�. இ�: அேத மண� மிக அ�கி� கம�கிற0. 
 
கீேழ ,னி)0 அவ� பாத#கைள� த� 4விர�களா� தீ%� வண#க 1ய�றா' 
7ரம/சாி. இள#,மர� த� பாத#கைள� பி�*+, இ!�0 விலகி+ ெகா%டா�. 
அவ� இ!�0+ ெகா%ட ேவக�ைத9� 1)தி+ ெகா%& வ)0 பாத�தி� 
அவGைடய க%ணீ� 1�0 ஒ�: சி)திவி-ட0. அவ' ஏமா?ற�ேதா& எ!)தா'. 
 
“நீ#க' எ�ைன+ க&ைமயாக< ேசாதி+கிறீ�க'.” 
 
“ெத;வ� என+, எ� தாைய+ கா%பி+காம� இைதவிட+ க&ைமயாக< 
ேசாதி+கிற0 ெப%ேண!” எ�: @றி+ெகா%ேட மர�த�யி� உ-கா�)தா� 
இள#,மர�. அவ' நி�: ெகா%ேடயி�)தா'. இ�வ�+,மிைடேய அைமதி 
நிலவிய0. 
 
சிறி0 நாழிைகயி� ேசா�= மிகேவ அ�ப�ேய ஈர� தைரயி� சா;)0 ப&�0+ 
ெகா%& வி-டா� இள#,மர�. அவ' ம-&� 1�ேபாலேவ நி�: 
ெகா%��)தா'. 
 
“ஏ� நி�: ெகா%ேடயி�+கிறா;?” 
 
“நி?காம� ேவெற�ன ெச;வ0?” 
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“வி�வத?, 1� ஒ�:� ெச;வத?கி�ைல! வி�)த பி� ஏதாவ0 க�ப2� இட� 
பி��0 ஊ� தி��பலா�! அ0வைர இ�ப�ேய நி?க� ேபாகிறாயா?” 
 
அவ� தைல�ப+க�தி� வ)0 அவ' ெம�ல உ-கா�)0 ெகா%டா'. அ)த 
உாிைம9�, ெந�+க1� ச?: மிைகயாக� ேதா�றின அவ*+,. “அேதா அ)த 
மர�த�யி� ேபா;� ப&�0� S#,” எ�: ப+க�தி2�)த ேவெறா� மர�ைத+ 
கா%பி�தா� இள#,மர�. 
 
“அ#ேக ேபாகமா-ேட�. பயமாயி�+,� என+,.” 
 
“பய�ப&வத?, இ)த� தீவி� ஒ�:மி�ைல.” 
 
‘நீ#க' இ�+கிறீ�க'’ எ�: ,:���தனமாக< ெசா�2< சிாி+க நிைன�தா' 
7ரம/சாி. ஆனா� அ�ப�< ெசா�லவி�ைல. பய�தினா� நாேவ ெசா�8+,� 
தைடயாகிவி-ட0. 
 
“பய�ப&வத?, ஒ�:மி�ைல எ�பேத என+, ஒ� பயமாகி வி&�. ஈர� தைரயி� 
தைல+, ஒ�:� ைவ�0+ ெகா'ளாம� ப&�0� S#கி� பழ+கமி�ைல என+,. 
நா� இ�ப�ேய நி?கிேற�” எ�: ம:ப�9� எ!)தி�+க� ேபானவைள+ 
ைக�ப?றி உ-கார ைவ�தா� இள#,மர�. அவ� ைக த� ைகைய� தீ%�ய அ)த 
விநா� அவ' ெந/சி� 4+க' 4�தன. மண#க' மண)தன. ெம�ைமக' �ாி)தன. 
த%ைமக' நிைற)தன. 
 
“இேதா இ�ப� இத� ேம� தைல ைவ�0 உற#,” எ�: த� வல0 ேதாைள+ 
கா-�னா� இள#,மர�. 7ரம/சாி 1த� 1தலாக அவ*+, 1� நாணி� தைல 
கவி�)தா'. 
 
“ஏ� ேபசாம� இ�+கிறா;? உன+,� தைலயைண இ�றி உற+க� வராெத�றா� 
எ� ைகைய அைணயாக� த�கிேற�. இ0 ெபா0வாக உ� ேம� என+, ஏ?ப&� 
க�ைணைய+ ெகா%& நா� ெச;9� உதவி. வி��பினா� ஏ?:+ ெகா'. 
இ�லாவி-டா� நி�: ெகா%ேட இ�” எ�றா� க&ைமயாக. 
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ெச�ெபா� நிற�0< ெச#கமல� 4விைன� ேபா�ற அவ� வல0 ேதாளி� தைல 
சா;�தா' 7ரம/சாி. அவ' மன�தி� நிைன=க' மிக ெம�2ய அ���களாக 
அ��பி+ ெகா%��)தன. 
 
அ�ேபா0, “ெப%ேண! இ�ப� இ�றிர= எ� தாேயா& இ)த� தீவி� த#க ேந�)0 
அவG+,� தைலயைண இ�லாம� உற#க 1�யா0 ேபாயி�)தா8�, இேத வல0 
ேதாைள+ க�ைணேயா& அவG+, அளி�தி��ேப� நா�. பிற�+, உத=வேத 
ெப�ைம, அ0=� இயலாதவ�கG+, உத=வ0 இ�*� ெப�ைம” எ�: 
நி�மலமான ,ர2� @றினா� இள#,மர�. 
 
“நா� ஒ�:� இயலாதவளி�ைல. என+, உ#களிடமி�)0 அ�� ேவ%&�; 
க�ைண ேவ%�யதி�ைல” எ�: சீ?ற�ேதா& ேதாைள� த'ளி வி-&� 0'ளி 
எ!)தா' 7ரம/சாி. அவ' இதய�0 ஆைச அ���க' வா� உதி�)தன. 
---------------- 

�த� ப�வ� �த� ப�வ� �த� ப�வ� �த� ப�வ� : : : : 1.1.1.1.38. 38. 38. 38. உ�ள	தி� ஒ� ேக�விஉ�ள	தி� ஒ� ேக�விஉ�ள	தி� ஒ� ேக�விஉ�ள	தி� ஒ� ேக�வி    
 
பாி=�, ஏ+க1�, பசி9�, ,ளி�மாக+ கழி)த அ)த நீ%ட இர=+,� பி� க�ப� 
கர��� தீவி� ெபா!0 �ல�)த ெபா!0 ம#கல நீரா� எ!)த க�னிைக ேபா� தீ= 
1!வ0� ��தழ, 4�தி�)த0. மைழ இர=+,� பி�ன� வி�9� காைல ேநர�0+, 
எ�ேபா0ேம மி,)த வன�� உ%&. த%ைம9� மல�<சி9மாக வி�)த அ)த+ 
காைல� ேபாதி� இள#,மர*� 7ரம/சாி9� ஒ�வ�+ெகா�வ� ேபசி+ 
ெகா'ளவி�ைல. ெவளிேய எ#,� ,ளி�<சி, எ#,� மல�<சி. அவ�க' இ�வ� 
ெந/ச#களி� ம-&� ெவ�ைம9�, பிண+,� விைள)தி�)தன. 1த2� 
இள#,மர� தா� 0யி� நீ#கி+ க%விழி�0 எ!)தி�)தா�. அ�ேபா0 7ரம/சாி 
எதி���றமி�)த ேவெறா� மர�த�யி� உ-கா�)தப�ேய சா;)0 க%��� S#கி+ 
ெகா%��)தா'. அவைள எ!��வத?காக அ�கி� ெச�: நி�: ெகா%& 
இர%& ைககைள9� ேச��0� த-� ஓைச9%டா+கினா� இள#,மர�. அ)த 
ஓைசைய+ ேக-& வாாி< 7�-�+ ெகா%& எ!)0 நி�றா' அவ'. எதிேர 
அவைன� பா��த0� ேகாப�ேதா& 1க�ைத ேவ: ப+கமாக� தி��பி+ 
ெகா%டா'. சி: ,ழ)ைதைய� ேபா� சீ?ற� ெகா%டா&� அ)த� ெப%ணி� 
நிைலைய+ க%& தன+,' ெம�ல< சிாி�0+ ெகா%டா� அவ�. 
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அவGைடய ேகாப�ைத9�, பிண+ைக9� ெபா�-ப&�தாம� நகர�0+,< ெச�8� 
க�ப�கைள+ @வியைழ�0 ஏதாவெதா� க�ப2� இட� ெப?:+ ெகா'ள 
1ய�வதாக ேம-�� ஏறினா�. இள#,மர�. விைரவி� அவன0 1ய?சி 
பயனளி�த0. ப<ைச+ க?4ர�ைத9� வைளகைள9�, ப-&+கைள9� ஏ?றி+ 
ெகா%& சீன ேதச�தி2�)0 4��கா�� 0ைற1க�ைத ேநா+கி வ)0 ெகா%��)த 
சீன�0+ க�ப� ஒ�: இள#,மரனி� @�பா-&+,< ெசவி சா;�த0. மாத+ 
கண+கி� கட�பயண� ெச;0 0ைற1க�ைத அைடவத?கி�)த அ)த+ க�ப2� 
7ரம/சாி+,� இள#,மர*+,� இட� கிைட�த0. இள#,மர*�, 7ரம/சாி9� 
ஒ�வேராெடா�வ� ேபசி+ ெகா'ளாம� 1க�ைத� தி��பி+ ெகா%& தா� 
இ�)தா�க'. க�ப� நிைறய+ க?4ர� மண)0 ெகா%��)த0. 
 
க�ப2� தைலவ� மிக=� இளகிய மன1'லவனாக இ�)தா�. நைன)0�, 
கச#கி9மி�)த அவ�க' ஆைடகைள+ க%& மன� இர#கி, “இவ?ைற அணி)0 
ெகா%& பைழய ஆைடகைள+ கைள)ெதறி9#க'” எ�: ��த� �திய 
ப-டாைடகைள+ ெகா%& வ)0 அவ�களிட� அளி�தா� அ)த< சீன�0+ க�ப2� 
தைலவ�. 
 
“ப-&+களி� ெம�ைமைய அ*பவி�0< 7க� காI� பழ+க� இ0வைர என+, 
இ�)ததி�ைல. இனிேம8� இ�+க� ேபாவதி�ைல. தைய @�)0 எ�ைன 
வி-&வி&#க'. ஆனா� இேதா எ� அ�கி� நி?,� இ)த� ெப%I+,� 
ப-டாைட எ�றா� ெகா'ைள ஆைச. இவGைடய 6-�� மிதி�0 நட)0 
ெச�வத?,+ @ட� ப-& விாி�ைப� தா� பய�ப&�0வா�க'. இவGைடய 
உட8+,� ப-டாைட9� ைககG+,� �திய வைளய�கG� நிைறய+ ெகா&�தா� 
காவிாி�4�ப-�ன�திேலேய ெப�/ெச�வராகிய இவ' த)ைதயி� ந-�� 
உ#கG+,+ கிைட+கலா�” எ�: ��னைகேயா& க�ப� தைலவ*+, ம:ெமாழி 
@றினா� இள#,மர�. அ�ேபா0 7ரம/சாி க%களி� சின� ெபா#க 
இள#,மரைன எாி�0 வி&வ0 ேபால� பா��தா'. 
 
7ரம/சாியி� த)ைதைய� ப?றி9�, அவ�ைடய க�ப� வாணிக�தி� 
ெப�ைமைய� ப?றி9� இள#,மர� இன/ ெசா�2 விள+கிய பி�� க�ப� 
தைலவனி� மன�தி� அவ' ேம� மதி�� வள�)த0. உடேன விதவிதமான ப-& 
ஆைடகைள9�, வைளய�க', ஆர#க' ஆகியவ?ைற9� அவG+, 1�னா� 
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ெகா%& வ)0 ,வி�0, “இைத� பா�#க', அைத� பா�#க'” எ�: ேவ%�+ 
ெகா'ள� ெதாட#கி வி-டா� அவ�. 
 
“நா� ஒ�ைற9� பா�+க ேவ%டா�. 1த2� நீ#க' உ#க' ேவைலைய� 
பா�#க'” எ�: 7ரம/சாி சீ?ற�ேதா& @றிய பி�ேப அ)த+ க�ப� தைலவனி� 
ஆ�வ� நி�ற0. 
 
க�ப� காவிாி�4�ப-�ன�0� 0ைற1க�ைத அைட)த ேபா0 அத� தைலவ*+, 
ந�றி @றிவி-&+ கீேழ இற#கினா இள#,மர�. அவைன அ&�0+ கீேழ இற#கிய 
7ரம/சாி அவனிடேமா, க�ப� தைலவனிடேமா ெசா�2 விைடெப?:+ 
ெகா'ளாமேல ேவகமாக 1�னா� நட)0 ெச�லலானா�. இள#,மர*� 
விைரவாக அவைள� பி� ெதாட�)0 அ�கி� ெச�: நி�: ெகா%&, “ெப%ேண! 
இ�ப�< சின�ேதா& 1க�ைத 1றி�0+ ெகா%& ேபாவதனா� ஒ� பய*மி�ைல. 
எ�*ைடய உதவிைய இ�ேபா0� நா� உன+, அளி�பத?,< 
சி�தமாயி�+கிேற�. நீ வி��பினா� உ�*ைடய மாளிைக வைர உன+,� 0ைண 
வ�ேவ�” எ�றா�. இைத+ ேக-ட பி��� 7ரம/சாியி� 1க� மலரவி�ைல; மன� 
ெநகிழவி�ைல. 
 
“எ� ேம� அ�� ெச8�0கிறவ�களி� உதவிதா� என+, ேவ%&�. எ�ைன 
‘எவேளா ஓ� அ�பாவி� ெப%’ எ�: நிைன�0 ெவ:� க�ைணைய ம-&� 
கா%பி+கிறவ�களிட� நா� உதவிைய எதி�பா�+கவி�ைல. எ�*ைடய 
மாளிைக+,� ேபா;< ேச�வத?, வழி என+,� ெதாி9�” எ�: அவ� 1க�ைத 
நிமி�)0 பாராமேல எ&�ெதறி)0 ேபசிவி-& 1�ைன+ கா-�8� ேவகமாக 
நட)தா' 7ரம/சாி. அவ' அவனிட� இ�ப�+ க&ைமயாக� ேபசிவி-&< 
ெச�வைத+ க%& அ�கி� நி�ற சில� ெபாிதாக< சிாி�தன�. த�ைன ஏளன� 
ெச;கிற ெதானியி� அவ�க' சிாி�� ஒ2�தா8� இள#,மர� அைத+ ேக-காதவ� 
ேபா� ேவ: ப+கமாக� தி��பி நட)தா�. ஏ?:மதி ெச;வத?,+ ,வி�த 
ெபா�'கG�, இற+,மதி ெச;0 ,வி�த ெபா�'கGமாக அ�பார� அ�பாரமா;� 
ப�ேவ: ப%ட#க' நிைற)தி�)த 0ைற1க� ப,திகைள+ கட)0 ெவளிேய 
வ)தா� இள#,மர�. அ�: காைலயி2�)ேத அவ� மன1�, எ%ண#கG� 
7:7:�பாயி�)தன. அ#ேக 0ைற1க வாயி2� இ�)த ‘பா�ைவ மாட�’ எ�*� 
ேமைடயி� ஏறி நி�: பா��தா� 4��காாி� அக நக��, �றநக��, கட8+,' 
க%I+ெக-�ய ெதாைல= வைர உ'ள கா-சிகG� ெதாி9�. ெபாி0� சிறி0மான 
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க�ப�கG� கா-சியளி+,�. 0ைற1க�தி� வ)0 இற#,� ெவளிநா-& ம+க' 
ஏறி� பா��பத?காகேவ அைம)தி�)த மாடமாளிைக யாைகயா� அ0 பா�ைவ 
மாட� எ�: அைழ+க�ப-& வ)த0. பா�ைவ மாட�தி� ஏறி நி�: பா��த 
இள#,மர*+, 1த� நா' மைழயி� நைன)தி�)த நக��, 7?:� �ற#கG� 
அ?�தமா;� ேதா�றின. எ�ைலய?ற ெப�நீ�� பர�பினிைடேய ,ளி�)த 
ைவகைற� ேபாதி� பனி�0ளி �லரா0 தைலS+கி மல�)0 ெகா%��+,� ெப�� 
4ைவ� ேபா� மைழயி� நைன)தி�)த நகர�தி� பக� பிற)0 விாி)0 
ெகா%��)த0. அைத� பா��த ேபா0 இள#,மர� மன�தி� விசி�திரமானேதா� 
ஆவ� அ��பிய0. அ�ேபாேத நகர�தி� ஒJெவா� ப,தியி8� கா� ேபா,� 
ேபா+கி� நட)0 7?றிவி-& வரேவ%&� ேபா2�)த0 அவ*+,. இ�ப�� பல 
சமய#களி�, மைழயி8� ெவயி28� காரண1� ேநா+க1மி�றி அLபவ�ைத� 
ேத&� அLபவ�தி?காக ஊ� 7?றியி�+கிறா� அவ�. க�ப22�)0 இற#கி வ)த 
ேபா0 �ற6தியி� வளநா&ைடயா� 6-&+,< ெச�: சிறி0 ேநர� த#கிய பி� 
அ#கி�)0 ேநேர பைட+கல< சாைல+,� ேபா;விட ேவ%&ெம�: நிைன�0+ 
ெகா%��)த அவ� இ�ேபா0 அ)த எ%ண�ைத மா?றி+ ெகா%டா�. 
உ?சாக�ேதா& ஊ� 7?றி� பா�+க� �ற�ப-டா�. ஒJெவா� இடமாக� பா��0 
வி-&� ெபௗ�த� ப'ளி9� ��த� ெப�மா*+,ாிய ஏ! ெபாிய விகார#கG� 
அைம)தி�)த இடமாகிய ‘இ)திரவிகார�’ எ�*� ப,தி+, வ)0 ேச�)தி�)தா� 
அவ�. Sபிகேளா& @�ய ெவ%ணிற விமான#க' ஏ!� ேதா-ட�0+, ந&ேவ 
S;ைமயி� வ�வ#களாக� ேதா�றின. ��த விகார#கG+, 1�னா� அ#க#ேக 
சி: சி: @-ட#கG+, ந&ேவ நி�: ெகா%& ெபௗ�த சமய�ைத< சா�)த 
0றவிக' அறி=ைரகைள� பக�)0 ெகா%��)தா�க'. இ�*� சில 0றவிக' 
‘எ#கைள எதி��0< சமய வாத� �ாி9� திறைம9'ளவ�க' வரலா�’ எ�: 
அைழ�ப0 ேபா� த�த� ெகா�கைள+ க�ப#களி� உயர�தி� பற+க வி-&+ 
ெகா%& ெவ?றி� ெப�மித�ேதா& நி�: ெகா%��)தா�க'. 
 
அ)த ��த விகார#கG+, 1�னா� சமயவாதிகளி� திறைமயான ேப<சி� மய#கி+ 
@�யி�)த @-ட�0+,' இள#,மர*� �,)0 நி�: ெகா%டா�. இைல�த 
ேதா?ற�ைத9ைடய ெந-ைடயான ெபௗ�த சமய� 0றவி ஒ�வ� ��த ஞாயி: 
ேதா�:� கால�தி� உல,+, விைள9� ந�ைமகைள� ப?றி< ெசா�2+ 
ெகா%��)தா�. 
 
“��த ஞாயி: ேதா�:� கால�தி� கதிரவ*� ச)திர*� தீ#கி�றி விள#,வா�க'. 
நாG�, ேகாG� ந2வி�றி ந�லனவா; நிக!�. வான� ெபா;+கா0, வள#க' 
,ைறயா0. உலக�0 உயி�க' 0�பமி�றி இ�பேம Lக��. மைலகG�, கட8� 



214 

 

ெப��பய� ந�,�. ப7+க' கல� நிைறய� பா� ெபாழி9�. உலக�தி� ேநா;கேள 
இ�லாம? ேபா;வி&�. ெகா�ய வில#,கG� பைக நீ#கி வா!�. @*�, ,�&�, 
ஊைம9�, ெசவி&� இ�பமயமாக மாறிவி&�...” எ�: தாமைர மல� ேபா�ற வல+ 
ைகைய ஆ-� உய��தி� ேபசி+ ெகா%��)த அ)த� 0றவி+, மிக அ�கி? ெச�: 
அவ�ைடய வல0 ைகைய எ-�� பி��0+ ெகா%& ேக-டா� இள#,மர�: 
“என+, ஒ� ச)ேதக�. அ�'@�)0 அைத� ெதளிவாக விள+கிய பி� நீ#க' ேமேல 
ேபசலா�.” 
 
“ஆகா! அ�ப�ேய ெச;கிேற� அ�பா. 1த2� உ� ச)ேதக�ைத< ெசா�” எ�: 
அவ� பி�யி2�)0 த� ைகைய வி&வி&�0+ ெகா'ளாமேல ேக-டா� அவ�. 
அவ*ைடய ெச;ைகயா� அவ� சிறி0� அதி�<சிேயா, அ<சேமா அைட)ததாகேவ 
ேதா�றவி�ைல. அைமதியாக நைக�0+ ெகா%ேட நி�றா�. 
 
“��த ஞாயி: ேதா�:# கால�தி� உலக�தி� பசி, பிணி, 0�ப� ஒ�:ேம 
இ�லாம? ேபா,� எ�: ச?: 1� நீ#க' @றிய0 ெம;தானா அ�கேள?” 
 
“ெம;தா�; இதி� உன+,< ச)ேதக� ஏ�?” 
 
“அ�ப�யானா� இ�ேபா0 எ�ேனா& நா� @�பி&கிற இட�0+, வா�#க', 
அ�கேள!” எ�: @றி+ ெகா%ேட அவைர� பரபரெவ�: இ!�0+ ெகா%& 
விைர)0 நட)தா� இள#,மர�. அவ*ைடய ேவக�0+, ஈ&ெகா&�0 நட+க 
இயலாத 0றவி அவ*ட� இ!ப&வ0 ேபா� த-&� த&மாறி விைர)தா�. இ)த 
வ�� எதி� ேபா; 1�கிறெத�: காI� ஆவ2னா� @-ட�தி� சில�� 
அவ�கைள� பி� ெதாட�)தா�க'. இள#,மர*+,�, 0றவி+,� பி�னா� ஒ� 
ெபாிய @-டேம ெதாட�)0 நட)0 வர� ெதாட#கியி�)த0. உலக அறவியி� 
ெபா0 அ�பல�0+,' Lைழ)0 அ#ேக பசி� பிணியா8�, வ:ைம 
ேவதைனகளா8� ெநா)0 @�யி�)த ஏ�ைம+ @-ட�ைத அ)த� 0றவி+,< 
7-�+ கா%பி�தா� இள#,மர�. 
 
“இவ�கைள� ேபா�றவ�கைள+ க%&. இவ�கைள� ேபா�றவ�களி� 
0�ப#களி2�)0தா� உ#க' ��த�+, ஞான� பிற)த0. ஆனா� இவ�கைள� 
ேபா�றவ�களி� பசி9�, ேநா=� தீர வழிதா� இ�*� பிற+கவி�ைல. 
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இவ�கைள� ேபா�றவ�க' தைல1ைற தைல1ைறயாக இ�*� உலக�தி� 
இ�+கிறா�க'. ேநா9�, ெநா�9�, பசி9�, பாவ1� இவ�கேளா& வழி1ைற 
வழி1ைறயாக இ�+கி�றன. நீ#கேளா இ)திரவிகார�0 வாயி2� நி�: ெகா%& 
��த ஞாயி: ேதா�:� கால�தி� உலகேம 7வ�+க 4மியாக மாறிவி&� எ�: கைத 
அள)0 பாமர�கைள ஏமா?றி+ ெகா%��+கிறீ�க'. இ�ேபா0 ெசா�8#க', 
இவ�கGைடய இ�%ட வா�+ைகயி� ��த ஞாயி: ேதா�றி� ��ெதாளி 
பர�பாத0 ஏ�? இவ�கGைடய ,ழி)த வயி:களி� ேசா: ,வியாத0 ஏ�? 
ஒளியிழ)த க%களி� ஒளி ேதா�றாத0 ஏ�?” எ�: ஆேவச� ெகா%டவ� ேபா� 
உண�= மயமாக மாறி அவைர+ ேக-டா� இள#,மர�. அவ� அவ� 1க�ைத+ 
@�)0 ேநா+கினா�. பதி� @றாம� ெம�ல< சிாி�தா�. த�ைம9� அவைன9� 
7?றி+ @�யி�)த @-ட�ைத ந�றாக நிமி�)0 பா��தா�. 
 
சிறி0 ேநர� ஏேதா சி)தி�பவ� ேபா� அைமதியாக நி�றா�. பி�� இள#,மரைன 
ேநா+கி+ @றலானா�: 
 
“த�E! உ� ேக'விக' மிக அழகாக இ�+கி�றன. சா�வாக மத�ைத< 
ேச�)தவ�கG+,�தா� இJவள= அழகாக� ேபச வ��. அவ�க' தா� இ�ப�� 
ெபா�ள?ற ேக'விகைள+ @ட அழகான ெசா?களா� ேக-பா�க'. இைறவ� என 
ஒ�வ� இ�ைல எ�பா�க'. ந�விைன தீவிைனகளி� விைளைவ ஒ��+ ெகா'ள 
மா-டா�க'. த#க' இ�ப 0�ப#கG+,� த#கGைடய விைனகேள 
காரணெம�: �ாி)0 ெகா'ளாம� இைறவேன காரணெம�: மய#கி அவைன� 
பழி�பா�க'.” 
 
“அ�கேள! நா� யாைர9� எத?காக=� பழி+கவி�ைல. இவ�க' இ�ப� வாழ 
ேந�)தத� காரண�ைத� ெதாி)0 ெகா'ள ம-&ேம ஆைச�ப&கிேற�” எ�றா� 
இள#,மர�. 
 
“ந�ல0! அைத� ெதாி)0 ெகா'வத?, நீ9�, நா*� சிறி0 ேநர� விாிவாக� ேபசி 
வாதமிட ேவ%&�. இேதா இ#ேக எ�ைன9�, உ�ைன9� 7?றி+ @�யி�+,� 
காவிாி�4�ப-�ன�0� ெபா0ம+க' சா-சியாக உ�ைன+ ேக-கிேற�. 
சமயவாத� �ாிகிற இ�வ�� ஒ�த அறி=ைடயவராக இ�+க ேவ%�ய0 நியாய�. 
எ�ேனா& சமயவாத� �ாிவத?, நீ க�வியினா� த,தி உைடயவனா எ�: 1த2� 
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நா� ெதாி)0 ெகா%& வி&வ0 ந�ல0. நீ எ)ெத)த F�கைள+ க?றி�+கிறா; 
எ�: ெசா� பா�+கலா�.” 
 
“வி�வி�ைத, யாைனேய?ற�, ,திைரேய?ற�, வா-ேபா�...” எ�: சில ெபய�கைள 
வாிைசயாக அ&+கினா� இள#,மர�. 0றவி9�, @�யி�)தவ�கG� 
ெகா�ெல�: சிாி�0+ ைகெகா-� ஏளன� ெச;தா�க'.  
 
“த�E! உ�*ைடய வா-டசா-டமான உட�ைப9� 1ர-&� ேதா?ற�ைத9� 
பா��தாேல நீ ெபாிய 6ர� எ�ப0 ெதாிகிற0. ஆனா� நா� இ�ேபா0 ேக-,� 
ேக'வி உ� உட�பி� வள�<சிைய� ப?றி அ�:; மன�தி� வள�<சிைய� 
ப?றி�தா� ேக-கிேற�. மன� வள�வத?காக நீ எ�ென�ன F�கைள+ 
க?றி�+கிறா;? சமய#கைள9� த�0வ#கைள9� ப?றி எ�ென�ன ெதாி)0 
ெகா%��+கிறா;? எ�ென�ன �ாி)0 ெகா%��+கிறா;?” எ�: நிமி�)0 நி�: 
ைக நீ-� வினா=� அ)த� 0றவி+, 1� இள#,மரனி� தைல தா�)த0. 
வா�+ைகயிேலேய 1த� 1ைறயாக உட2� பல�தா� எதி�+க 1�யாத ஓ� 
எதிாி+, 1� தா�)0 தள�)0 ேபா;� தைல ,னி)0 நி�றா� அவ�. எ�ன 
பதிைல அவ�+,+ @:வெத�: அவ*+,� ெதாியவி�ைல. ச�வநா�9� ஒ&#கி� 
தள�)0 ேபா� ெதாட#,1�ேப எதிாியிட� ேதா?:� ேபா; நி?,� ேபைத ேபா� 
நி?பைத� தவிர ேவெறா�:� ெச;ய� ெதாியவி�ைல அவ*+,. 
 
“��தமத�ைத� ப?றியாகி8� உன+, ஏதாவ0 ெதாி9மா?” 
 
‘உ#கைள� ேபா�ற ெமா-ைட�தைல< சாமியா�க' அ)த மத�தி� நிைறய 
இ�+கிறா�க' எ�ப0 ம-&� ெதாி9�’ எ�: 1ர-&� பதிலாக+ @றி அவைர 
மட+கலாமா என நிைன�தா� இள#,மர�. ஆனா� உட8� மன1� ,�றி� 
ேபா; அ�தைன ேப�+, 1� அவமான�ப-& நி�ற அ)த< C�நிைலயி� வா; 
திற)0 ேப7� 0ணிைவேய இழ)தி�)தா� அவ�. 
 
‘உன+, எ�ன ெதாி9�? உன+, எைத� ப?றி ஞான� உ%&?’ எ�: அவ� 
உ'ள�தி� ெபாிதா; எ!)0 இைடயறாம� ஒ2+கலாயி?: ஒ� ேக'வி. அ)த+ 
ேக'வியி� அவ� உ'ள�தி� ெச�+ெக�லா� 0வ%& ஒ&#கிய0. 
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7?றி+ @�யி�)த @-ட�தி2�)0 வா;+, வா; த�ைன ஏளன� ெச;0 இக�)0 
ேப7� ,ர�க' ஒ2�பைத அவ� ெசவிக' ேக-டன. அ)த+ கண�தி� அவ� 
உட��� மன1� அத?, 1� எ�ேபா0ேம அைட)திராத @<ச�ைத அைட)தன. 
ெவ-க�ைத உண�)தன. ேவதைனைய அ*பவி�தன. 
 
இ)திர விகார�தி� வாயி2� இ�)0 அ)த� 0றவிைய+ ைக�பி��0 இ!�0+ 
ெகா%& வ)த ேபா0 த�னிடமி�)த மி&+,�, க�Eர1� இ�ேபா0 ேபான இட� 
ெதாியாம� ெபா2விழ)0 நி�றா� இள#,மர�. 
 
“ம:ப� எ�ேபாதாவ0 எ�னிட� ேக'வி ேக-க வ)தா� இ�ப� ெவ:ைமயான 
மன�ேதா&, ெவ:#ைகைய 6சி+ ெகா%& வராேத த�பி! மன� நிைறய 
ஞான�ேதா& வல0 ைகயி� சமயவாத� �ாிவத?கான ெகா�ைய உய��தி� பி��0+ 
ெகா%& ஞான 6ரனாக வ)0 ேச�. ம?ேபா� 6ரைன� ேபா� உட�ைப ம-&� 
வ2தாக+ கா%பி�0+ ெகா%& வ)0 நி?காேத” எ�: அவ*+,+ ேக-,�ப� 
உர�த ,ர2� @றிவி-&+ @-ட�ைத வில+கி+ ெகா%& தி��பி நட)தா� அ)த 
ெபௗ�த சமய�0றவி. 
-------------- 

�த� ப�வ� �த� ப�வ� �த� ப�வ� �த� ப�வ� : : : : 1.1.1.1.39. 39. 39. 39. மன� மல�கிற,மன� மல�கிற,மன� மல�கிற,மன� மல�கிற,!!!!    
 
உலக அறவிய� ெபௗ�த சமய�0றவியிட� ேதா?: அ#ேக @�யி�)தவ�களி� 
ஏளன�ைத9� இக�<சிைய9� ஏ?க ேந�)த பி�, நைட�பிண� ேபா� தள�)0 
பைட+கல< சாைல+,� �ற�ப-��)தா� இள#,மர�. மன1� நிைன=கG� 
தா�=?: வ8விழ)தி�)த அ)த நிைலயி� ெதாி)தவ�க', அறி)தவ�க' எவைர9� 
எதிேர ச)தி+காம� இ�)தா� ந�லெத�ெற%ணி ஒ0#கி மைற)0 நட)தா� 
அவ�. 1த� நா' இர= க�ப� கர�� தீவி� தனிைமயி� 7ரம/சாி எ�*� 
ேபரழகிைய< சிறி0� ெபா�-ப&�தாம� நிமி�)0 நி�ற ெச�+,�, த�மான1� 
இ�: எ8��� ேதா8மா; இைள�0� ேபான 0றவி ஒ�வ�+, 1� ேதா?:� 
தா�)0 ேபா; வி-டெத�பைத நிைன�த ேபா0 அவ� மன� தவி�த0. 
 
‘எ� மன�, எ� மன�’ எ�: அவ� ம?றவ�களிட� ெப�ைம ேபசி� த�+கிய அேத 
மன�தி� ‘எ�ன இ�+கிற0?’ எ�: ேக-& வி-டா� அ)த� 0றவி. 1ர-&� 
திமிைர9�, வற-& ஆணவ�ைத9� தவிர அ#ேக இ��ப0 ேவ: ஒ�:மி�ைல 
எ�:� நிPபி�0 வி-டா�. பல� நைக�0 இக!�ப� நிPபி�0 வி-டா�. 
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‘அ�ப�யி�ைல! ஒ� ேபா0� அ�ப�யி�ைல. எ� மன�தி� க�ைண9� இ�+கிற0. 
ஓவிய� மணிமா�ப*+,�, 7ரம/சாி எ�ற ெப%I+,� 0�ப� ேந�)த 
கால#களி� நா� க�ைண கா-�யி�+கிேற�. உலக அறவியி8� 
இல/சிம�ற�தி8� உ'ள ஏைழக' ேம8�, இைள�தவ� ேம8� இர+க� 
ெகா%��+கிேற�. இயலாதவ�கG+, உத=வதி� இ�ப� க%��+கிேற�.’ 
 
‘இ�+கலா�! ஆனா�, ந�மா� பிறாிட� க�ைண கா-ட 1�9� எ�ற ஆணவ 
நிைன���தா� உ�*ைடய க�ைண+,+ காரண�. ‘இர+க�பட 1�9�’ எ�ற 
ெப�ைம+காகேவ இர+க�ப&கிறவ� நீ! க�ைண+காகேவ க�ைண ெச8�த=� 
இர+க�0+காகேவ இர#க=� உன+,� ெதாியா0தாேன?’ 
 
இ�ப� அவ� மன�0+,'ேளேய அவைன� ப?றி வாத� பிரதிவாத நிைன=க' 
எ!)தன. த�ைன� ப?றிய நிைன=கைள� தாேன தன+,' எ%ணி ெம;யி� 
ஒளிைய� ேதட 1ய�: தவி+,� ஆ�மாLபவ� S%&தைல அவ� அைட)தா�. 
அ)த� S%&த� ஏ?பட ஏ?பட மன�தி� கன#கெள�லா� ,ைற)0 மனேம 
ெம�ைமயானெதா� 4வாகி வி-ட0 ேபா2�)த0 அவ*+,. த� மன�தி� 
,றி+ேகா' இ�ேபா0 �திய திைசயி� தி���வைத9� அவ� உண�)தா�. 
 
பதிென-& வயதி� இளைமயி� Lைழவாயி2� அவ� மனதி� ஏ?ப-& ஆறிய 
ஆைச� பசிக' இர%&. ஒ�: உட�ைப வ2ைமயாக=� வன�பாக=� ைவ�0+ 
ெகா%& எ�லா�ைடய கவன�ைத9� கவர ேவ%&ெம�ப0. ம?ெறா�: 
வி?ேபா��, ம?ேபா�� ேபா�ற பைட+கல� பயி?சிகளி� எ�லா� ேதறி� ேத�)த 
6ரனாக விள#க ேவ%&ெம�ப0. இ)த இர%& ஆைசகG� நிைறேவறி மற)0 
ேபான பி�, த�*ைடய தா; யா�, த)ைத யா�, தன+, உறவின�க' யா� எ�: 
அறி9� ஆைச எ!)த0. நிைறேவறாத அ)த ஆைசயி� ைந)0 ைந)0 அ0 
இ:தியி� தாைய ம-&மாவ0 காI� வி��பமாக+ ,ைற)த0. அ�- ெச�வ 
1னிவாி� மைற=+,� பி� அ)த ஆைச9� நிைறேவ:� வழியி�றி� தவி�பாக 
மாறி மன�திேலேய த#கிவி-ட0. 
 
இ�ேறா, 1�பதாவ0 வய0+, இ�*� சிறி0 காலேம எ/சியி�+க+ @�ய 
1!ைமயான இளைமயி� கனிவி� நி?கிறா� அவ�. அவ*ைடய 7)தர 
மணி�ேதா'களி8�, பர)த ெபா�நிற மா�பி8�, ஏ: ேபா�ற நைடயி8�, 
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எ&�பான பா�ைவயி8� ெம�2யலா� ெசா�2� �க!கிற இளநல� மல�� ப�வ� 
இ0. இ)த� ப�வ�தி� இ�: அவ*+, ஏ?ப-ட ஆைசேயா 
விசி�திரமானதாயி�)த0. இல+கண இல+கிய#கைள9�, சமய சா�திர#கைள9�, 
த�0வ#கைள9� 1?றி8� 1ைறயாக+ ,ைறவி�றி+ க?:+ காைலயி� 
இ)திரவிகார�தி� ச)தி�த 0றவிைய� ேபா� ஞான 6ரனாக நிமி�)0 நி?க 
ேவ%&ெம�*� ஏ+க� அவ� மன�தி� ஏ?ப-��)த0. ெவ:� ஏ+கமாக� 
ேதா�றிய இ0 அவ� வா�+ைகயி� �திய திைசயி� பிற)த �0 வழியாக=� 
அைம9� ேபா2�)த0. உட�ைப வ2ைமயாக=�, வன�பாக=� வள��தைத� 
ேபாலேவ மன�ைத9� வள�+க ஆைச�ப-டா� அவ�. ‘ேசா?:+, இ�லாைம9� 
0ணி+, இ�லாைம9� ெபாிய ஏ�ைமய�ல. ெம;யான ஏ�ைம அறிவி�ைமதா�; 
ெம;யான ெச�வ� அறி=ைடைம தா�’ எ�ற �திய உண�= எ�:மி�லாம� 
இ�: த� மன�தி� ஆ�)0 ேதா�:வத?,+ காரணெம�ன எ�ப0 
இள#,மர*+ேக �ாியாத ெப�� �திராயி�)த0. 
 
இ)திர விகார�தி� அ)த� 0றவிைய< ச)தி�0 அவேரா& வ��+,� ேபாக 
ேந�)திராவி-டா� இ�ப�ெயா� தவி�ைப� தா� உணர இடமி�லாம? 
ேபாயி�+,ேமா எ�: சி)தி�தா� அவ�. அ)த< சி)தைனயி� ேபா0 த� வா�வி� 
மல�வத?கி�)த அ�ல0 மலர ேவ%�ய ேவ: ஓ� அழகிய ப�வ�0� S%&த� 
ேபாலேவ இ)திர விகார�0� 0றவியி� ச)தி�� வா;�தி�+க ேவ%&� எ�ற 
எ%ண� அவ� மன�தி� உ:தி�ப-ட0. 
 
மன� ெச�ற ேபா+கி� சி)தி�தவாேற கா�க' ெச�ற ேபா+கி� 7?றிவி-& அவ� 
பைட+கல< சாைலைய அைட)த ேபா0 ேநர� ந%பக8+, ேம� ஆகியி�)த0. 
நீலநாக மறவ� தி�நா#@ாி2�)0 தி��பி வ)தி�)தா�. ஆனா� மீ%&� எ#ேகா 
�ற�ப&வத?,< சி�தமாயி�+கிறா� எ�பத?, அைடயாளமாக வாயி?�ற�தி� 
அவ�ைடய ேத� ,திைரக' 4-ட� ெப?:� பயண�0+,ாிய நிைலயி� நி�: 
ெகா%��)த0. வழிய*��வத?, நி?ப0 ேபா� பைட+கல< சாைலயி� 
மாணவ�கG� C�)0 நி�: ெகா%��)தா�க'. கைள��� தீர ந�றாக நீரா�� 
S;ைம ெப?ற பி� உ%பத?காக� பைட+கல< சாைலயி� உண=+ @ட�0+,� 
�ற�ப-&+ ெகா%��)த இள#,மரைன நீலநாக மறவ� உடேன @�பி&வதாக ஒ� 
பணியா' வ)0 ெதாிவி�தா�. வயி?றி� மி,)த பசியாயி�)தா8�, அவைர< 
ச)தி�0 வி-&� பி�� உ%ண< ெச�லலாெம�: அ)த� பணியாGட� 
நீலநாகைர< ச)தி+க< ெச�றா� இள#,மர�. 
 
“உ�ைன எதி�பா��0�தா� காைலயி2�)0 கா�0+ ெகா%��+கிேற�,  
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இள#,மரா! ேந?றிர=தா� தி�நா#@ாி2�)0 நா� தி��பிேன�. ம:ப�9� 
இ�ேபா0 தி�நா#@�+ேக �ற�ப&கிேற�. நீ9� எ�*ட� அ#ேக வரேவ%&�. 
நா#@� அ�க' உ�ைன+ கா%பத?, மிக=� ஆவேலா��+கிறா�. உடேன 
�ற�படலா� அ�லவா?” எ�: நீலநாக மறவ� ேக-ட ேபா0, ‘நா� இ�*� 
உ%ணவி�ைல’ எ�பைத< ெசா�8வத?,+ @சி+ ெகா%&, “�ற�படலா� ஐயா! 
நா*� வ�கிேற�” எ�: @றி உடேன இண#கினா� இள#,மர�. 
 
நீலநாக மறவ� ேதாி� ஏ:வத?, 1� ேத��த-�� ப�யி� ஒ� கா8� தைரயி� 
ஒ� கா8மாக நி�: ெகா%& மீ%&� இள#,மரனிட� @றினா�: 
 
“த�E! ேசாழ நா-�ேலேய சா�றா%ைம மி+கவ�� ெபாிய ஞானி9மாகிய 
அ�களி� அ�' ேநா+, உ� ப+க� தி��பியி�+கிற0. 1+கால1� உணரவ�ல 
அ�ைம சா�ற ெபாியவ�கGைடய அ��� ஆதர=� வ8வி� ஒ�வைன� ேத�+ 
ெகா%& வ�வ0 ெப�� பா+கிய�. அ)த பா+கிய� இ�ேபா0 உன+,+ கிைட+க 
இ�+கிற0! அைத ந�றாக� பய�ப&�தி+ ெகா'வ0 உ� ெபா:��.” 
 
நா�த!த!+க அவ� இJவா: @றியைத+ ேக-ட ேபா0 இள#,மர*+, எ�ன 
காரண�தாேலா ெம; சி2��த0. அவைர உ'ேள அமர< ெச;0 ேதைர அவேன 
ெச8�தி+ ெகா%& ெச�றா�. ேத� �ற 6தி+,' Lைழ)0 வளநா&ைடயா� 
இ�ல�ைத+ கட)த ேபா0 வாயி2� நி�: ெகா%��)த 1�ைல ைகைய உயர� 
S+கி ஏேதா ெசா�2+ @�பி-டைத இள#,மர� கவனி�0� அ�ேபா0 
அவG+காக� ேதைர நி:�தவி�ைல. அேத ேபா� நா'கா�யி� தி��ப�தி� எதிேர 
மிக அ�கி� வ)த ம?ெறா� ேதாி� 7ரம/சாி9�, வானவ�29�, வச)தமாைல9� 
அம�)தி�)தைத+ க%&� அவ� ேதைர நி:�தவி�ைல. ஆனா8� விநா�யி� 
ேத�களி� ேவக�ைத9� மீறி< 7ரம/சாியி� 1க�தி� த�ைன� பா��ததா� 
ஏ?ப-ட சிறி0 மல�<சிைய அவ� கவனி+,�ப� ேந�)த0. காைலயி� 
0ைற1க�தி� த�னிட� ேகாபி�0+ ெகா%& பிண#கி ஓ�ய ேபா0 அவ' இ�)த 
நிைலைய9�, இ�ேபா0 எதிேர ேதாி� ச)தி�த ேபா0 இ�)த நிைலைய9� ஒ�பி-& 
நிைன�தா� இள#,மர�. மிக=� அழகிய ெப%களி� மன�0+, அழைக� 
ேபாலேவ பல6ன#கG� மி,தி எ�: ேதா�றிய0 அவ*+,. ேத� 
காவிாி�4�ப-�ன�தி� அழகிய ப,திகைள ஒJெவா�றாக+ கட)0 
தி�நா#@�+,< ெச�8� வழியி� இள#,மர*+,� பல அறி=ைரகைள+ @றி+ 
ெகா%& வ)தா� நீலநாக மறவ�. நா#@� அ�க' எ�ன ேநா+க�ேதா& 
இள#,மரைன அைழ�தி�+க+ @&� எ�பைத9� விள+கி+ @றினா�. 
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இள#,மர*+, அவ?ைற+ ேக-& மிக=� 4ாி�� உ%டாயி?:. “ஐயா! 
ஊ�விைன எ�ப0 ஒ� மனித*ைடய வா�+ைகயி� நிக�<சிகைள எ�0ைண� 
ெதாட�பாக+ ேகாைவ�ப&�0கிற0 பா��தீ�களா? இ�: காைலயி� தா� 
த?ெசயலாக ேந�)த ஒ� அLபவ�தினா� என+ேக ஞான F�கைள+ க?க 
ேவ%&ெம�ற தீரா� பசி எ!)த0. உடேன யாேரா ெசா�2 ைவ�த0 ேபா� நீ#க' 
எ�ைன� தி�நா#@�+, அைழ�தீ�க'. எ�லா� எJவள= இையபாக� ெபா�)தி 
வ�கி�றன, பா�#க'!” எ�: ந�றிேயா& அவாிட� @றினா� இள#,மர�. தா� 
இ)திர விகார�0� 0றவியிட� அவமான� ப-டைத9� மைற+காம� 
ெசா�2வி-டா� அவ�. 
 
“இைதெய�லா� அவமானமாக நிைன+கலாகா0 த�E! ேநா9�, ����, மரண1மாக 
உலகி� மனித�க' நிர)தரமா; அைட)0 ெகா%��+கிற அவமான இ�ளி� தா� 
��த ஞாயி: பிற)0 ஒளி பர�பிய0” எ�: அவ� ம:ெமாழி @றினா�. 
 
அவ�கGைடய ேத� நா#@� அ�களி� 4�ெபாழிைல அைட)த ேபா0 த?ெசயலாக 
நி?பவ� ேபா� நா#@� அ�கேள வாயி2� வ)0 நி�: ெகா%��)தா�. 
 
ஆயிர� கதி� விாி+,� ஞாயி?ெறாளி அைலகட? ேகா�யி� ேமெல!வ0 ேபா� 
அல�)தி�)த அ�களி� 1க�ைத� பா��த ேபா0 இள#,மரனி� உ'ள�தி� 
பணி= ,ைழ)த0. அவ� அவ�ைடய பாத#களி� 6�)0 வண#கினா�. 
நீலநாகமறவ�� வண#கினா�. அ�களி� க%க' இள#,மரைனேய பா��0+ 
ெகா%��)தன. 
 
சிறி0 ேநர அைமதி+,� பி�, “நீ மிக=� பசி�0+ கைள�0� ேபாயி�+கிறா;” எ�: 
இள#,மரைன ேநா+கி< சிாி�தவாேற @றினா� நா#@� அ�க'. அவ�ைடய 
சிாி�பி� எதிேர இ��பவ�களி� அக#கார�ைத அழி�0 வி&� ஆ?ற� இ��பைத 
இள#,மர� உண�)தா�. 
 
“அவ� பசி�தி��ப0 ெம;தா�; ஆனா� அ)த� பசி ேசா?றினா8� நீாினா8� 
தீராத பசி, ஞான�பசி. நீ#க' தா� அ)த� பசிைய� தீ��த�ள ேவ%&�” எ�றா� 
நீலநாகமறவ�. அ�க' 1க� மலர நைக�தா�. பி�� ெம�ல+ ேக-டா�: 
 
“பசி தீ�+கிறவ�கG+, இ)த� பி'ைள எ�ன விைல ெகா&�பாேனா?” 
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“மன� நிைறய அறியாைமைய9�, ஆணவ�ைத9� தவிர+ ெகா&�பத?, 
ேவெறா�:� நா� ெகா%& வரவி�ைலேய ஐயா!” எ�: அவ� 1க�ைத ஏறி-&� 
பா��0+ ெகா%ேட பதி� @றினா� இள#,மர�. அ�ேபா0 அவ� க%களி� நீ� 
ெநகி�)த0. அ!கிறா? ேபா� ,ர� ைந)0 ஒ2�த0. 
 
அ�க' இள#,மர*+, அ�கி� வ)0 அவைன� த!வி+ ெகா%டா�. 
 
“நீ ேவ: ஒ�:� விைல தரேவ%டா�. உ�ைனேய என+,+ ெகா&. எ�*ைடய 
ஞான�ைத� பயி� ெச;9� விைள நிலமாக நீ இ�. அ0ேவ ேபா0�.” 
 
“எ� பா+கிய�” எ�: @றியவாேற மீ%&� அவ� பாத#களி� 6�)0 
வண#கினா� இள#,மர�. 
 
“இ)த� பாத#கைள ந�றாக� ப?றி+ ெகா'. இவ?ைற வி-& விடாேத. உ� 
அறியாைம9� ஆணவ1� இவ?றி� கீ�� தாேம கைர)0 ேபா,�” எ�: 
@றிவி-&� ேதாி� ஏறினா� நீலநாக மறவ�. ம:கண� அவ�ைடய ேத� தி��பி 
விைர)த0. நா#@� அ�க' இள#,மரனி� ைககைள� ப?றி+ ெகா%டா�. 
மகி�<சிேயா& அவனிட� @றலானா�: 
 
“எ�*ைடய மன�தி� உதயமா,� காவிய� ஒ�றி?, நாயகனாவத?, 
1!ைமயான மனித� ஒ�வைன நா� ேத�+ ெகா%��)ேத�. அவ� இ�: 
என+,+ கிைட�0 வி-டா�! அ)த+ காவிய� உ�வாக இனி� தைடயி�ைல.” 
 

�த� ப�வ� �71��த� ப�வ� �71��த� ப�வ� �71��த� ப�வ� �71�....    
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