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மணிப�லவ� மணிப�லவ� மணிப�லவ� மணிப�லவ� ----    ��றா� ப�வ���றா� ப�வ���றா� ப�வ���றா� ப�வ�    
ெவ�றி�ெகா�ெவ�றி�ெகா�ெவ�றி�ெகா�ெவ�றி�ெகா�    

 
கல+6 நிைறவைடய ேவ-�ய கடைல5 சா�வத ; 4�னா� தம!ெகன� 
தனி�ெபய�� தனி� தனி� 6ைறக3� ஓ1ட4� ெகா-( அைல+6வ�� 
ஆ#கைள�ேபால உண�+தி��பத ;� உணர ேவ-�ய நிைற%!;� ந(வி<*ள 
இைடெவளி தா� மனித வா�!ைக. பா8� நதிக* கடேலா( கல+6 நிைற+த பி� 
தனி� ெபய�� இ�ைல 6ைற8� இ�ைல. நிைற%!; அள%� இ�ைல. 
எ7வாயாகிய ெதாட);மிட4� இ�ைல. இ#வா யாகிய 4�8மிட4� இ�ைல. 
;ைறைவ� 6ைண! ெகா-( நிைறைவ அள!க இய<ேமா? பி�ன4�, சிைத%� 
உைடயதைன! ெகா-( பி�ன4� சிைத%� இ�லாத 47ைமைய அள�ப6 
எ�ப�? கணி�ப6தா� எ�ப�? 
 
தனிேய பிாி�6� பா��தா� ஒ�றாகி வி(வ6�, ஒ�றா!கி� பா��தா� தனிேய 
பிாி+6 வி(வ6மாக இ+த உலக�தி�தா� எ�6ைண� த�6வ)க*! நீ� இ�லாத 
ெவ#);ட�தி� ெவ#ைம எ�# 21�5 ெசா�ல�ப(வ6� ஆகாயேம. ;ட� 
உைட+6 ேபானா� உைடகிறவைர ;ட�6*ேள இ�+த சி# ெவளி8� 
ெப�ெவளியாகி ஆகாய�தி� கல+6வி(கிற6. ஓ(கி�ற ஆ # நீாி<�, எாிகி�ற 
தீப�தி<�, பா8� த-ணி��. எாி8� 2ட�� ஒ�றாகேவ ெதாி+தா<�, அ�த+த 
வினா�களி� பாAவ6� எாிவ6மான நீ�� 2ட�� ேவ# ேவ#தா�. உயிாிய!க4�, 
இ�ப�� �ைட ெபய�வ6 ெதாியாம� மாறி! ெகா-���ப6தா� எ�பைத 
ஞான�பசி தீ�+தவனாக� தி�நா)0�� "�ெபாழி==�+6 �ற�ப1( காவிாி� 
"�ப1�ன�6!;5 ெச�# ெகா-��+தேபா6 இள);மர� நிைன�தா�. 
அதிகாைல� "ைவ�ேபா� இ�ேபா6 அவ� மன� Cயதாக இ�+த6. 0�ைமயான 
ஊசியி� 4ைனயி  மிக5 சிறிய க(;� த)கி நி க 4�யாத6 ேபால ஞான� 
ெதளிவினாேல 6Eகி5 சி+தி!க� பழகியி�+த அவ� மன�தி� சிறி6 
எ-ண)க3� ;#கிய ஆைசக3� த)க இடமி�றி ந7வி 4�� உட� 
வ=ைமேயா( பா��த உலக�6!;�, இ�# மனவ=ைமேயா( பா�!கிற 
உலக�6!;� ந(ேவதா� எFவள% ேவ#பா(க*! அ+த வ=ைமேயா( பா��த 
உலக�தி� தாேன எ�லாவ ைற8� அழி!க 4�8� எ�ற த� ஆணவேம மி;+6 
ேதா�றிய6. இ+த வ=ைமேயா( பா�!கிற உலக�தி� தாG� எ�லாவ ைற8� 
வள�!க%� வா�வி!க%� 4�8� எ�# ேதா�#கிற6. உலக�தி� 6�ப�ப1(! 
ெகா-��!கிற எ�லா�ைடய 6�ப)க3� நீ)கி5 சமமான மகி�5சி எ);� பரவ 
ேவ-(ெம�# இதய�தி� எ�ைலய ற க�ைண ெபா);கிற6. எ�ைலய ற 
அGதாப� ெப�;கிற6. த� 46; நிைறய5 2ைமைய� தா)கி! ெகா-( 
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நட!கிறவ� அ+த5 2ைமயா� 0னி! ;#கி நட�பைத�ேபா� ஆைசக* கன�6 
அ7�6�ேபா6 அறி%� தய)கி ம+தமைடவ6-(. விைனயி� நீ)கி விள)கிய 
அறிவினா� மன�தி� ஆைச5 2ைமகேளயி�றி! ;ைற�6! ெகா-( �ற�ப1��+த 
இள);மர� "�ெபாழி=� வாயி �ற� விசாைக த�ைன வா��திய வித�ைத 
நிைன�6! ெகா-டா�. ‘இ+த! ெகா� ெவ றி! ெகா�யாக உயர1(�’ எ�# 
அவ� வல! கர�தி� தா)கியி�+த ஞான!ெகா�ைய! கா-பி�6 
வா��தியி�+தா* அவ*. 
 
விசாைகயி� வா��ைத நிைன�6! ெகா-( த� ைகயி=�+த ெகா�ைய� தாேன 
உ #� பா�!கிறா� இள);மர�. ஞான�தி� ஒளி!; அைடயாள� ேபா� ஒ� 
தீப�, சில ஏ(க* - இைவ அ+த! ெகா�யி� இல);� உ�வ)களாA வைரய� 
ெப றி�!கி�றன. எ6 ெவ றி? எ6 ேதா�வி: ஓ� எ�ைலயி� நி�# பா�!;�ேபா6 
ெவ றியாக� ெதாிவ6, ம ேறா� எ�ைலயி� நி�# பா��தா� ேதா�வியாக� ெதாி 
கிறேத! மனித�களி� நியதி�ப� பா��தா� த)க* மன� நிைன�த6 நிைன�தவாேற, 
வி��பிய6 வி��பிய வ-ணேம விைள+தா� அ6 ெவ றி, அ�லாத6 ேதா�வி. 
ஒ� விைளைவ ெவ றியாக%� ேதா�வியாக%� எ(�6! ெகா*வ6 அ+த 
விைளைவ அGபவி!;� மன�ப!;வ�ைத� ெபா#�த6தா�. 
 
காவிாி�"�ப1�ன�ைத ெந�)க ெந�)க5 சாைலகளி� 01ட� நிைற+தி�+த6. 
நீலநாகமறவ� ேதைர ெம�ல5 ெச<�தினா�. தீபால)கார)க3� வாண 
ேவ�!ைகக3மாக எதிேர மாெப�� ேகாநகர� ெதாி+த6. கட� அைலகளி� 
ஓைசேயா( இ+திரவிழா ஆரவார)க3� ேக1டன. நகர�தி� ஒளி அல) கார)க* 
நீ��பர�பி� பிரதிப=�6 ேம<� அழ; உ-டா!கி! ெகா-��+தன. 
இனிைமயான இைச ஒ=க* கா றி� மித+6 வ+தன. "��காாி� எ�ைல!;� ேத� 
வ+த6� இள);மர� த� மன�தி� ஒ� ச)க�ப� ெசAய� ெதாட)கினா�: 
 
‘இ+த ஆரவார)க3!; ந(ேவ எ� அறிைவ! கா�பா #. இ+த ேவக�6!; ந(ேவ 
என!; நிதான�ைத! ெகா(. இ+த! 01ட�6!; ந(ேவ எ�Gைடய 
தியான�6!;� தனிைமைய! ெகா(. ேத� பா�திர�6* 2ைவ�பத ; இற);� 
வ-( அதG*ேளேய ��கி மா-( ேபாவ6 ேபா� க-E!கினியன%� 
ெசவி!கினியன%� நா%!கினியன%� வாசைன!; இனியன%� ஆகிய 2ைவ 
ெவ*ள)களி� ��கி அழி+6 விடாம� நீ+தி! கைரேய#கிற ஆ றைல என!;! 
ெகா(. நிைனவி� அ�வ)களாகிய கன%களி=�+6 எ� மன� விலகி நி க1(�. 
ெமAெயாளிைய மைற!;� ெபாAெயாளிகைள எ� க-க* காண! 0ச1(�. 
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ெவ #ைரகைள! ேக1காம� எ� ெசவிக* ��! ெகா*ள1(�. ெவ #ைரகைள� 
ேபசாம� எ� நா அட)க1(�.’ 
 
த)க* ேத� ெச�<� வழியி� இ� �ற4� நட+6 ேபாA! ெகா-��+தவ�க* 
ேத�!;*ேள ேநா!கி! ைக 0�பி வண);வைத8� 4க� மல�வைத8� நீலநாக 
மறவ� பா��6! ெகா-ேட ;திைரகைள5 ெச<�தினா�. தாேம அ�!க� பி��ற� 
தி��பி இள);மரைன� பா��தா� அவ�. பவழ5 ெசH2ட� ேமனி8� ப�மட); 
ெப�கிய அழேகா( கா+தி திக7� கனி+த 4கம-டல4மாக! ெகா�ேய+தி நி ;� 
;மர!கட%ைள� ேபால� ேதாி� நி�# ெகா-��+தா� இள);மர�. பிறரா� 
வண)க�ப(� த�ைம அ�ல6 பிறைர வண);வி!;� த�ைம எ6ேவா அ6 
அவ� ேதா ற�திேலேய இர-டற! கல+தி�+த6. �னிதமான சகல ச!திக3� 
வாA+த இள+6றவிெயா�வைன வண);வதாக நிைன+6 அவைன 
வண)கினா�க* வழி� பயண� ெசAத ம!க*. 
 
அவ� பயண� ெசAத ேத� ஆல4 ற�தி� வ+6 நி�றேபா6, அவGைடய 
வா�!ைக�ேத� ��றாவ6 ப�வ�தி� வ+6 நி�ற6. வல6 பாத�ைத 4� ைவ�6 
கீேழ இற)கினா� இள);மர�. கட கா றிேல அவ� கர�தி=�+த ெகா� 
அைச+தா�ய6. ேமேல வாைக மர�தி=�+6 த ெசயலாக உதி�+த "!க* அ+த! 
ெகா�யி� ேமேல வி7+தன. 
 
“இ+த� "!க* ேபாைர� ெதாட);� 4�ேப உன6 ெகா�!; ெவ றிவாைக 
I(கி�றன” எ�றா� நீலநாக மறவ�. 
 
“இ+த விநா�யி� இ)ேக உதி�+த இேத "!கைள மானசீகமாக எ(�6! ெகா-( 
ேபாA எ� ;�வி� பாத)களி� உதி�!கிேற� நா�” - எ�# ெசா�= 
வண)கினா� இள);மர�, அவ� க-க* ;�வி� உ�வ�ைத பாவைன �ாிய 
��ன. 
------------ 
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��றா� ப�வ���றா� ப�வ���றா� ப�வ���றா� ப�வ�. 3. . 3. . 3. . 3. 1. 1. 1. 1. !திய "�!கா�!திய "�!கா�!திய "�!கா�!திய "�!கா�    
 
அFவள% கால� தி�நா)0ாி� இ�+த பி� இ�# ம#ப�8� வ+6 பா�!கிறேபா6 
காவிாி�"�ப1�ன� 4�பி�+தைத! கா1�<� ெபாிய நகரமாக வள�+தி�+த6 
ேபா� கா1சியளி�த6 இள);மரG!;. நீலநாக மறவ�ைடய பைட!கல5 
சாைலயி� அ�# மாணவ�களாக இ�+த பல� இ�# பயி சி 4�+6 ெவளிேயறி 
யி�+தா�க*. இ�# �திய மாணவ�க* வ+தி �+தா�க*. பைட!கல5 சாைலயி� 
அ�# ெச�களாயி�+த மா)க�#க* இ�# மாமர)களாகி� "�தி�+தன. 
ஆல4 ற�6 மர�தி� ஏ கனேவ இ�+த எ-ண ற J�6க* தவிர இ�G� �திய 
J�6க* ம-ணி� இற)கி ஊ�றி! ெகா-��+தன. பைட!கல5 சாைலயி� 
ேதா1ட�தி� அ�# சி�னHசி# ;1�களாக� தாவி� திாி+6 ெகா-��+த 
மா�க* இ�# ெகா�� கிைளபடர! ;1�க* 6ைணபடர� ேதா�றின. 
 
அவGைடய மன�ைத� ேபாலேவ உலக4� வள�+தி�+த6. மாறியி�+த6. ஒ� 
ப!க�தி� ெகா�ல�க* பைழய ேவ�க3!;� 6� நீ!கி8� �6 ேவ�கைள 
வா��6� - பணி �ாி+6 ெகா-��+தா�க*. அவ ைற� பா��த%ட� ேவைல8� 
ெப-ணி� விழிைய8� ஒ�பி1(! 0றிய நீலநாகமறவ� தன!; அறி%ைர 
ெசா�=ய நாைள நிைன�6! ெகா-டா� இள);மர�. 
 
பைட!கல5 சாைலயி� நீலநாக மறவ�ைடய இ�!ைகயி� த�Gைடய ஓவிய� 
இ��பைத! க-( அ6 அ)ேக எ�ப� வ+த6 எ�# அவ� விய+தேபா6 
நீலநாகமறவேர அ6 பைட!கல5 சாைல!; வ+6 ேச�+த நிக�5சிைய அவG!;! 
0றினா�: 
 
“ந�ல ேவைளயாக அ+த5 சமய�தி� நீ தி�நா)0�!;� ேபாA5 ேச�+தி�+தாA. 
இ+த� பட�ைத எ(�6! ெகா-( வ+தவ�க* உ�ைன! ெகாைல ெசA8� 
ேநா!க�ேதா( ேத� வ+ததாக அ+த ஓவிய� என!;5 ெசா�னா�” எ�றா� 
நீலநாகமறவ�. அைத! ேக1( அவ� அதி�5சி ெகா*ளவி�ைல. பைழய 
நா1களாயி�+தா�, “எ�ைன! ெகாைல ெசA8� மனித�க* இ�!கிறா�களா?” 
எ�# திமிேரா( எ-ணியி�!;� அவ� மன�. இ�ேறா, ‘நா� எ�றா� என6 
உட� அ�#. நா� எ�ப6 என6 ஆ�மா. ஆ�மாைவ எவரா<� ெகாைல ெசAய 
4�யா6’ எ�# சி+தி�த6 அவ� மன�. 
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இள);மர� இ+திரவிழாவி� 4த� நாளாகிய அ�# மாைல பைட!கல5 சாைலைய 
ேச�+த ெபாிய யாைன ஒ�றி� ஏறி! ெகா-( வாதி(வத காக உய��திய 
ெகா�8டேன �ற�ப1டேபா6 அவனா� ெவ றி ெகா*ள 4�யாத வாத�ைத8� 
4�ைலைய8� உட� ெகா-( வாயி=� வ+6 வழி மறி�தா� Jரேசாழிய 
வளநா(ைடயா�. 
 
“நலமாக இ�!கிறீ�களா ஐயா? உ)கேளா( கத!க-ண� வரவி�ைலயா?” எ�#  
��4#வ� "�தவா# விசாாி�த அவைன ேநா!கி5 சீறினா� அவ�.  
 
“நல�6!ெக�ன ேக(? சாகாத6தா� ெபாிய ;ைற த�L! நீ இ�G� சிறி6 கால� 
எ�ைன8�, இ+த� ெப-ைண8� ஏமா றி! ெகா-( திாி+தா� அ+த! ;ைற8� 
தீ�+6வி(�.” 
 
அ+த! கிழவ� த�ேம� ெப�)ேகாப�ேதா( வ+தி�!கிறா� எ�ப6 
இள);மரG!;� �ாி+த6. நி�விகாரமான ேநா!;ட� அவ� ப!க�தி� நி�ற 
4�ைலைய� பா��தா�. அவ* வள�+6 நிைற+தி�+தா*. அவ� பா�ைவயி� 
நாணி!;ைழ+6 4�ைல தைல;னி+தா*. இளHIாியனி� ஒளிேயா( திக7� 
இள);மர� 4க�ைத8� க-கைள8� காண!0சின அவ* க-க*. உலகி� 
உ*ள அறிவி� பாி2�த)க* எ�லா� ஒ�# ேச�+6 எதிேர யாைன ேம� 
அம�+தி�!க! கா-ப6ேபா� அவ3!;� பயமாக%� இ�+த6. இ�ேபா6 
ெகா�ைய ஏ+தி! ெகா-��!;� அவGைடய இேத ைகயி� எ�தைனேயா 
�-க3!;� த� ைககளா� ம�+6 தடவி ஆ றிய நா1கைள நிைன�6! 
ெகா-டா* 4�ைல. இ+த! ைககைள8� ேதாைள8� ெதா(வ6 விைளயா1டாக 
இ�+த கால� ேபாA, ெதாட நிைன�ப6 தய!க�6!;ாிய காாியமாகி வி1ட 
நிைலயி� தா� இ��பைத அவ* உண�+தா*. 
 
வளநா(ைடயா� 4�பி�+தைத விட� தள�+ தி�+தா�. தைல நாண  "ைவ�ேபா� 
நைர க-( ெவ3�தி�+த6. ஆயிG� எாி+தா<� ேபாகாத ச+தன! க1ைடயி� 
மண�ேபா� ;� வழி வ+த Jர!கைள 2�)கிய 4க�தி� இ�G� ஒ()காம� 
விாி+6 ெதாி+த6. ச-ைட!;! ெகா� க1�! ெகா-( வ+6 நி ;� அவாிட� 
இள);மர� அைமதியான 4ைறயி� ேபசினா�. 
 
“ஐயா! ப1� ம-டப�தி� சமயவாத� �ாிவத  காக நா� �ற�ப1(! 
ெகா-��!கிேற�. இ+த நகர�தி� பல நா1( அறிவாளிக* ச+தி�6� 
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ேபாாி(வத ; இ+திரவிழா நா1க*தா� வாA�� ஏ ப(�6கி�றன. ந�4ைடய 
ெசா+த விவாத�ைத எ�ைற!; ேவ-(மானா<� ைவ�6! ெகா*ளலாேம? நாG� 
;�;ல வாச� 4�+6 காவிாி�"�ப1�ன�6!ேக தி��பி வி1ேட�. இனிேம� நா� 
ச+தி�6! ெகா*வ6� அாிய காாிய� இ�ைலேய...” 
 
“உ�ைன5 ெசா�=! ; றமி�ைல த�L! அ+த� தி�நா)0�! கிழவG� இ+த  
ஆல4 ற�6 மனிதG� ேச�+6 உ�ைன5 சாியான பி�தனாக மா றியி�!கிறா�க*.  
உ�னிட� மிக 4!கியமான ெசAதிெயா�# ேபச ேவ-(�.இ+திரவிழா 4�+த6� 
ஒ� நா* தனியாக வ+6 ேச�” எ�# ேவ-டா ெவ#� �ட� 0றிவி1( 
4�ைலேயா( தி��பி5 ெச�றா� வளநா(ைடயா�. ஆல4 ற�6! ேகாயி<!;� 
ேபாA! ெகா-��+தேபா6, தா� வ+தி��ப6 ெதாி+6 த+ைத8� மக3� 
பைட!கல5 சாைல!;*3� வ+6 ெச�றி�!க ேவ-(� எ�# அவ�க* வரைவ� 
ப றி அ6மான� ெசAதா� இள);மர�.  
 
யாைனைய5 ெச<�தி! ெகா-( இர-( ��# Jதிகைள! கட+6 நாள)கா�ைய 
ேநா!கி� தி��பிய ேபா6 அவGைடய பைழய ந-ப�க* சில� ைக ேகா��தப� 
எதிேர வ+6 ெகா-���ப6 ெதாி+த6. இ�ேபா6 அவ�க* யாவ�� வள�+6 
உட க1(� ெப றி�+தன�. 
 
அவ�க* த�ைன அைடயாள� ெதாி+6 ெகா*வா�க* எ�ற நிைன�ேபா( 
யாைனயி� நைடைய ெம6வா!கி நி க5 ெசAதா� இள);மர�. ஆனா� அவ�க* 
அவைன யாேரா ெபாிய ஞானி எ�ற வழ!கமான மதி��!காக உ #� பாராம� ேம� 
ேநா!கி! ைக0�பிவி1( 4�ேன நட+6 ெச�றா�க*. அவG!; அவ�க* 
எ�லாைர8� எ�லாவ ைற8� நிைனவி�+த6. அவைன அவ�க* எ�லா�!;� 
நிைனவி�ைல. அவ� மாறியி�+தா�. எதிேர வ�கிறவ�க* ெச<�திய 
வண!க)கைள8� மதி��கைள8� த� ;�வி� பிரதிநிதியாயி�+6 அவ�க* 
சா�பி� வா)கி அவ ைற அவ�!ேக அG�பி ைவ!க� ப1டதாக� பாவி�6! 
ெகா-( ெச�றா� அவ�.  
 
ெத�� தி��ப)களி<�, நா�; Jதிக* ச+தி!;� ச6!க)களி<� இைளஞ�க* 
பல�பாீ1ைச ெசA6 ெகா*வத காக! கிட+த இளவ1ட! க கைள! க-ட ேபா6 
மன�6!;* சிாி�6! ெகா-டா� இள);மர�. 
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யாைன நாள)கா�ைய அைட+தேபா6 வானி� நிலா எ7+த6. ஒ� ைகயி� ம6! 
கலய�ைத8� இ�ெனா� ைகயி� இள� ப�வ�தினளான ஆட� மக* 
ஒ��திைய8� ப றி! ெகா-��+த களி மக� ஒ�வ� வ+6 இள);மரைன 
வைள�6! ெகா-டா�. 
 
“இ+த உலக� ெபாA. உயி�க* ெபாA. இைத எவ�� பைட!கவி�ைல. ம6வினா� 
உ-டா;� மய!க� ேபால� பHச "த)களி� மய!க� இ6. இத ;! காரண4�  
இ�ைல. காரணG� இ�ைல” எ�# ம6 ெவறியி� உளறிய அ+த� "தவாதி!;� 
பதி� ெசா�லாம� சிாி�தா�, இள);மர�. இ+திர நீல�ேபா� இ�-ட 0+த<�, 
ெவறியி  சிவ+த க- க3மாக அ+த! களிமகனி� பி�யி=�+த கணிைக� ெப-, 
“நீ எ� அ�பG!;� பதி� ெசா�ல 4�யாம� ேதா றாA!” எ�# இள);மரைன 
ேநா!கி! ைகெகா1�5 சிாி�தா*. 
 
‘த� உண�ேவா( ேபசாதவ�க3ைடய வாத�ைத5 ெசவிம(�6 ம#�ப6தா� 
ேதா�வி. உ)க* வாத�6!; நா� ம#ெமாழி 0றாம=��பதனாேலேய நீ)க* 
என!;� ேதா றீ�க*’ எ�# எ-ணி5 சிாி�6! ெகா-ேட ேமேல ெச�றா� 
இள);மர�. அ+த� ெப-E�, களிமகG� 4க�ைத! ேகாணி! ெகா-( 
அவG!;� அவ� அம�+தி�+த யாைன!;� அழ; கா-பி�65 சிாி�தா�க*. 
இ�ப� விட��, C��த�மான களிம!க* பல� நாள)கா�யி� 2 றி! 
ெகா-���ப6 வழ!க�தா�. இ+திரவிழா நா1களி� இ+த! கீ� ம!கைள5 
சாதாரண நா1களி<� அதிகமாக! காணலா�. 
 
நாள)கா�யி  4�� ஒ� கால�தி� த�ைன நி க5 ெசA6 மணிமா�ப� எ�ற 
பா-�ய நா1( ஓவிய� சி�திர� தீ1�ய மர�த�கி� வ+த6�, அ+த நிைனவா� 
கவர�ப1( அ)ேக யாைனைய ஒ� கண� நி#�தினா� இள);மர�. அ�றி�+த6 
ேபாலேவ அ+த மர�தி� 4�ைல!ெகா� �தராக� பட�+தி�+த6. அத� கீேழ ஓ� 
அழகிய இைளஞ� மைனவிேயா( அம�+6 ேபசி! ெகா-��+தா�. 
 
யாைன அ�ேக வ+6 நி�ற6� பய+தா ேபா� எ7+தா�க* அவ�க*. அ�ப� 
எ7+தேபா6 அ+த இைளஞனி� 4க�ைத ந�றாக� பா��த இள);மர�. ச ேற 
விய��ட� “மணிமா�பா” - எ�# ெம�ல! 0�பி1டா�. திைக�ேபா( அ-ணா+6 
பா��தன� அ+த இைளஞG� அவ� மைனவி8�. இைளஞG!; யாைன ேம=�+த 
இள);மரைன� �ாி+6 ெகா*ள5 சிறி6 ேநரமாயி #. �ாி+த6� அவ� ஆவ� 
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ேம=1டவனாக� ேபசலானா�: “ஐயா! வண);கிேற�. இவ* எ� மைனவி. ஊ� 
தி��பிய சில நா1களி� என!;� தி�மணமாகிவி1ட6. மைனவிேயா( மீ-(� 
இ+திரவிழா� பா�!க இ)ேக வ+ேத�. இ+த இட�6!; வ+த6� பைழய 
நிைன%க* எ�லா� எ7+தன. அ+த� பைழய கைதைய�தா� இ�ேபா6 இவளிட� 
0ட5 ெசா�=! ெகா-��+ேத�. நீ)க* எ�ப�ேயா மாறிவி1M�கேள! 4த=� 
என!; அைடயாளேம ெதாியவி�ைல. இFவள% ;றி�பாக ந� ெபயைர5 ெசா�=! 
0�பி(வ6 யா� எ�# பா��தா� நீ)க* யாைனேம� உ1கா�+தி�!கிறீ�க*.” 
 
“சி�திர!காரG!;! 0ட� பழகிய 4க� மற�ப6-ேடா, மணிமா�பா? பா��த 
4க)கைளெய�லா� நிைனவி<� க-ணி<� பதிய ைவ�6! ெகா*கிற கைல 
அ�லவா உ)க3ைடய6.” 
 
“மற+த6 எ� தவ# இ�ைல ஐயா, இவ* வ+த பி��தா� இ�ப� ஆகிவி1ட6. த� 
4க�ைத� தவிர ேவ# எ6%� என!; நிைனவி� த)காம� ெசA6 வி1டா* இ+த� 
ெபா�லாத ெப-” - எ�# மைனவிைய வ��!; இ7�தா� மணிமா�ப�. அ+த� 
ெப-ணி� அழகிய க�ன)களி� நாண ேரைகக* நளினமாக ஓ�ன. இள);மர� 
சிாி�தப� மணிமா�பைன ேம<� ேக1டா�: 
 
“ம#ப�8� இ�தைன ஆ-(க3!;� பி�� பய�படாம� இ+த நகர�6!;* 
Nைழ8� ைதாிய� உன!; எ)கி�+6 கிைட�த6 அ�பேன?” 
 
“இவ3ைடய க-களி=�+6” எ�# மைனவிைய5 21�! கா-பி�தா� 
மணிமா�ப�. சி�திர!காரG!ெக�ேற பிற+த எழிேலாவிய� ேபா�ற அ+த� பா-� 
நா1(� ெப- ேம<� நாணமைட+தா*. 
 
“இவைர வண)க ேவ-(�. ெப-ேண! ‘உ� ெபய�!;� ெபா��தமாக மா�பி� 
மணிமாைல அணிய5 ெசAகிேற�’ -எ�# இ+த மனித� அ�ைற!; எ�ைன 
வா��திய வா��6!க*தா� என!; இ�# இ+த வா�ைவ அளி�தி�!கி�றன” 
எ�# த� மைனவியிட� உண�5சி ெபா)க! 0றினா� மணிமா�ப�. அ+த� ெப- 
தைர ம- ேதாய J�+6 இள);மரைன வண)கினா*. மணிமா�பG� ேச�+6 
வண)கினா�. ெகா�ைய5 ச ேற இட!கர�6!; மா றி! ெகா-( யாைன 
ேம=�+ேத அவ�கைள வா��தினா� இள);மர�. வா��திவி1( வா��திய 
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ைகைய அ�ப�ேய ைவ�6! ெகா-(, “எ�Gைடய மன�தி<� உட�பி<� ச�6வ 
;ண4�, ச�6வ ;ண�6!;ாிய Cய இர�த4� ஓடாத கால�தி� இேத ைகயினா� 
உ�ைன ஒ� 4ைற அைற+தG�பியி�!கிேற�. மணிமா�பா! அைத நீ மற+6 
எ�ைன ம�னி�தி��பாA அ�லவா?” எ�# ேக1டா� இள);மர�. 
 
“பைழய �-ைண! கீறாதீ�க*. அ6 4�ேப ஆறிவி1ட6” எ�# ைக0�பினா�  
ஓவிய�. அ+த இள) காதல�க3ைடய மகி�5சி உைரயாடைல� தா� தைலயி1( 
அழி�திட வி��பாம� ேமேல �ற�ப1டா� இள);மர�. 
 
அ�ேபா6, “ஐயா! இ+திரவிழா 4�+6 ஊ�!;� ேபாவத ;* நாG� எ� 
மைனவி8� ஆல4 ற�6!; ஒ�நா* வ�கிேறா�. அ+த� ெபாியவ� அ�# 
எ�ைன! கா�பா றி� த!க வழி�6ைணேயா( பா-�ய நா1(!; 
அG�பியிராவி1டா� இ�# நா� இ�ப� ம)கல வா�% வாழ 4�+திரா6. 
அவைர8� பா��6 வண)க ேவ-(�” எ�றா� மணிமா�ப�. 
 
“ஆகா, அவசிய� வா�)க*” எ�# 0றிவி1( யாைனைய5 ெச<�தி! ெகா-( 
ெச�றா� இள);மர�. "த5 ச6!க�6!; எதிேர வ+தேபா6 01ட�தி� 
ெந�!க�யினா� ஒ� ேத�� அவGைடய யாைன8� ஒ�றி ெகா�# விலகி 
வழிவிட 4�யாம� எதிெரதிேர நி�றன. ெந�!க� தீர1(� எ�# சிறி6 ேநர� 
கா�தி�+தா� அவ�. வழி விலகலா� எ�ற நிைல ஏ ப1ட பி��� எதிேரயி�+த 
ேத� விலகாம� நி பைத! க-( அதி=�+தவ�கைள� பா��தா� இள);மர�. 
அதி=�+தவ�க* ேதைர நி#�தி!ெகா-( த�ைன5 21�! கா1�� ேபசி! 
ெகா-���பைத! க-( அவ�கைள யாெர�# இ�G� ந�றாக� பா��தா�. 
அவ�க* யாெர�# விள)கி! ெகா-(0ட அவ� மன� அைமதி யிழ!கவி�ைல. 
4க� மல�5சி இழ!கவி�ைல. 
 
“வழிைய வி(கிறீ�களா? ேபாக ேவ-(�?” எ�றா� இள);மர�. 
“ந�றாக� ேபாகலாேம! உ)க* வழிைய நா)க* ஒ�#� இ(!கி� பி��6! 
ெகா-��!கவி�ைலேய?” 
 
இ+த� பதிைல! ேக1( இள);மர� சிாி�தா�. “இர-( க-களா<� ந�றாக� 
பா�!க 4�+தா<� நீ)க* பிற� வழிைய மறி�6! ெகா-���ப6 உ)க3!ேக  



12 

 

ெதாி8�. ஆனா� உ)க3!;�தா� ஒ� க- இ�ைலேய?” 
 
இைத! ேக1(! கீேழ ேதாி� 4��ற� நி�# ெகா-��+த நைகேவழ�பாி� ஒ� 
க-E�, பி��றமி�+த ெப�நிதி5 ெச�வாி� இர-( க-க3� சின�தா� 
சிவ+தன 
-------- 

��றா� ப�வ���றா� ப�வ���றா� ப�வ���றா� ப�வ�. 3. . 3. . 3. . 3. 2. 2. 2. 2. அறி$% ேபா��கள�அறி$% ேபா��கள�அறி$% ேபா��கள�அறி$% ேபா��கள�    
 
இைடO��றி ெந�)கி வள�நத ப2� ��ெவளியி� பா� ;ட� சாி+த6 ேபா� 
நாள)கா�யி� அட�+த மர! 01ட)க3!;*ேள நில% கதி� பர�பி! 
ெகா-��+த6. எதி�� ப!க�ேத வழிைய மறி�தா  ேபா� நி�ற ேதாி=�+6 
த�ைன5 சின�ேதா( ேநா!கிய நைகேவழ�பைர8� ெப�நிதி5 ெச�வைர8� 
சிாி�6! ெகா-ேட பா��தா� இள);மர�. அ+த� பா�ைவ8� சில கண)க*தா�. 
அத� பி� 01ட� விலகி வழி ஏ ப1��+த ேவ# ப!கமாக யாைனைய� தி��பி5 
ெச<�தி! ெகா-( ெச�றா� அவ�. நாள)கா�யி� இ�# ச+தி�த இ+த 
இ�வ�� அவGைடய மன�தி� க(ைமயான ெவ#��!;� ;ேராத�6!;� 
உாியவ�களாக இ�+த கால4� உ-(. இ�ேறா அவGைடய மன�தி ;* எவ� 
ேம<� ெவ#� பி�ைல; எவ� ேம<� ;ேராதமி�ைல. உ�%ட� 0�ய ஆைசக3� 
உ�வம ற ஆைசக3� எ6%ேம இ�ைல. ேமேல மிக உய�+த வான� பர�பி� 
பற!;� பறைவ சிற;கைள� தவிர ேவெற+த� பார4� இ�லாம� பற+6 ெச�வ6 
ேபா� அவGைடய நிைன%களி� ேபா!;! கீேழயி�+6 மிக உயரமான இட�தி� 
மிக உயரமான மா�!க�தி� ெச�ற6. வி��� ெவ#��!களி� சாயாத நிைலயான 
மன�ைத5 ‘சமசி�த�6வ�’ எ�# 0றியி�+தா� நா)0� அ�க*. சமசி�த�6வ�ைத 
அைடய 4ய�# ெகா-��+தா� இள);மர�. அ�ப��ப1ட சி�த�ேதா( 
பா�!கிற ேபா6 உலகேம விசி�திர�தா�. 
 
சாய%� ேகாண%� ெசAயாம� ஒ�நிைல�ப1ட மன�ேதா( இ�னைத! காணலா�, 
இ�னைத! காண! 0டா6 எ�ற ச�பிரதாய எ�ைலகைள8� கட+6 பா��தா� 
க-E!;� ெதாிவன எ�லா� அNதாப�6!;�, பாிதாப�6!;� உாியனவாகேவ 
ெத�ப(கி�றன. 6�ப�ப(கிறவ�க*, இ�ப�ப(கிறவ�க*, 6�ப4� இ�ப4� 
கல+6 ப(கிறவ�க* எ�லா�� இ+த உலக�தி� ெநHசி� 2கேமா, 6!கேமா 
எைதேயா 2ம+6 ெகா-( திாிகிறா�க*. உட�ைப8� ெபா�1 2ைமகைள8�, 
ேதாிேலா, ;திைரயிேலா பிறாிட� ெகா(�ேதா 2ம!க5 ெசAவ6 ேபால5 2ம!க5 
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ெசAய 4�யாத6 ெநHசி� 2ைம. நிைன�பைத5 ெசா�ல இயலாம� 2ம�பைத� 
தவி�!க 4�யாம� ;ழ+ைதயி� 6�ப� ேபா� தன!; றைத5 ெசா�ல 
ெமாழியி�றி5 ெசா�னா<� அவ #!; உண��6� ஆ ற=�றி� தவி�ப6 ஒ�ப 
இ+திர விழா! 01ட�தி� ெதாி+த 4க)களி� எ�லா� தா� இர);வத கான ஏேதா 
ஒ� உண�ைவ� ேத�! ெகா-��+தா� இள);மர�. 2க�ைத5 2ம+தா� எ�ன? 
6!க�ைத5 2ம+தா� எ�ன? 2ைம எ�னேவா 2ைமதாேன? 2ைம!; உ*ளட)கிய 
ெபா�* உ�பானா<� ெவ�லமானா<�, 2ம!கிறவG!;! கனமான 2ைமயாவ6 
ேபால�தாேன நிைன%க3�? உ��5 2ைமைய விட ெவ�ல5 2ைம அதிகமாக! 
கன�தா<� கன!கலா�. 
 
‘ம6வி=�+6 பிற!;� மய!க� ேபால ஐ�ெப�� "த)களி� மய!கேம இ+த 
உலக�’ எ�# ெவறி8ட� 0றி! ெகா-( வ+த அ+த! களிமகனி=�+6, கன� 
ெபாறி பற!;� பா�ைவயா� த�ைன எாி�6வி(வ6 ேபால� பா��த 
நைகேவழ�ப�, ெப�நிதி5 ெச�வ� வைர எ�லா�ைடய ெநHசி<� 2ைம இ��ப6 
இள);மரG!; விள)கி #. ஆைசயாக இ�!கிறவைர அ6ேவ ஒ� 2ைம. ஆைச 
நிைறேவறி வி1டா� ‘நிைறேவறி வி1ட6’ எ�# நிைன�6 நிைன�6� "ாி!;� 
தி��திேய ஒ� 2ைம. எ-ணிய6 நிைறேவறா வி1டா� நிராைச8�, அதனா� 
ஏமா ற� உ-டாவ6� 2ைமேய. ஆகாய�தி� பற!;� பறைவைய� ேபால 
ெநHசி� 2க6!க5 2ைமயி�லாத நா)0� அ�கைள� ேபா�றவ�கேள உய�+த 
நிைன%களி� சHசாி!க 4�கிறெத�# எ-ணினா� இள);மர�. அவ�ட� 
பழகிய பயனாேல தன!;� அ+த நிைல ஒரள% வ+தெதன%� ந�பினா�. 
 
இ�ப�5 சி+தைனயி� ஆ�+த மன�ேதா( யாைனைய5 ெச<�தி!ெகா-( நா�; 
ெபாிய Jதிக* ச+தி!;� நாள)கா�5 ச6!க�6!; வ+தி�+தா� அவ�. அ+த 
இட�தி� அவ� ெவ றி ெகா*ள ேவ-�ய ேபா�!கள� கா�தி�+த6. அ)ேக 
ப�ேவ# சமய)கைள5 ேச�+த அறிஞ�க* பிறைர வாத�6!; அைழ!;� 
ேகால�தி� ெகா� க1�! ெகா-( 0� யி�+தா�க*. எ);� அறிெவாளி�� 
க-க*. 2வ�க* நிைற+த ைகக*. எதி��6 வாத� �ாிவத காக ம றவ�கைள 
அைழ!;� ெகா�க*. வாதி(பவ�களி� திறைமைய! கா-பத காக! 
0�யி�+தவ�களி� 4க)களி� எ�ைலயி�லாத ஆ�வ� ெதாி+த6. 
யாைனயி=�+6 கீழிற)கி ெகா�8� ைக8மாக, அ+த ஞான Jதி!;* Nைழ+தா� 
இள);மர�. அ)கி�+த வய6 ��த அறிஞ�க3!; ந(ேவ ேபெரழி� ந�பியாகிய 
இைளஞ� ஒ�வ� ெகா� ஏ+திய ைகயினனாக Nைழ+த%ட� 0�யி�+த 
காவிாி�"�ப1�ன�6� ெபா6 ம!க3!; ஆ�வ� ெப�கி #. இனிேம� இ)ேக 
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2ைவயான நிக�5சிகைள! காண�ேபாகிேறா� எ�ப6 ேபா�ற உ சாக4� 
அவ�க3!; உ-டாயி #. 
 
“இ+த� ெபாிய உலக� 47வ6� பைட��!; 47 4த  காரணனாகிய ேதவ� 
ஒ�வ� இ1ட 41ைட. பைட��!; ந�விைன தீவிைனக* காரணமி�ைல; ேதவ� 
ஆைண ஒ�ேற ேபா6�” எ�# தன6 ெகா�!;! கீேழ நி�# இைர+6 0வி! 
ெகா-��+த ஒ� பிரமவாதி!; 4�னா� ேபாA நி�றா� இள);மர�. 
 
ஒளிமயமான உடேலா( க+த�வ�லக�6 இைளஞ� ஒ�வ� ேபால எதிேர வ+6 
ெகா�ைய ஊ�றி! ெகா-( நி ;� இள);மரைன! க-ட%ட�, அ+த� 
பிரமவாதி தா� தி��ப� தி��ப! 0றி! ெகா- ��+தவ ைற நி#�திவி1( 
அவைன உ #� பா��தா�. அவ�ைடய பா�ைவைய! க-( இள);மர� 
��னைக "�தா�. 
 
“உ5ச+ தைலயி� இ�+6 உ*ள) கா� வைர ேத(வ6ேபால எ�னிட� எைத� 
பா�!கிறீ�க*, ஐயா?” 
 
“எைதயா? பா�!க ேவ-�யைத�தா� பா�!கிேற�. நீேயா இள� பி*ைளயாக� 
ேதா�#கிறாA. கா றா�ைய� பற!கவி1( மகிழ ேவ-�ய ைககளி� கைரயி�லாத 
ஞான�தி� சி�னமாகிய இ+த! ெகா�ைய ஏ+தி! ெகா-( வ+6 நி கிறாA. 
எ�ைன! கா1�<� ;ைற+த அறி%*ளவ�கேளா( நா� வாதி(வ6 ஏகேதச�* 
எ�G� த�!க! ; றமாகி வி(ேம?” 
 
* வாதி - பிரதிவாதி இ�வாி� ஒ�வர6 பல!;ைற% 
 
“ஞான�தி� நிைறைவேயா ;ைறைவேயா ேதா ற�தி=�+6� ப�வ�தி=�+6ேம 
ெதாி+6 ெகா-(விட 4�8மா? 4�8மானா� கா1சிைய� தவிர ம ற அளைவக* 
எ�லா� ெபாAயாகி வி(ேம? கா1சிேய அளைவ8� 6ணி%� ஆனா� என!; 
நீ)க* ெசா�ன அேத த�!க! ; ற�ைத உ)க3!;� நா� ெசா�லலாேம. 
ஊ�#ேகாைல ஊ�றி� ெதா-( கிழவராA� த*ளா� நட!க ேவ-�ய 4திய 
வயதிேல தள�+த ைககளி� ெகா�ேயா( நி கிறீ�கேள? ஊ!க4� உ சாக4� க ற 
P�களி� எ+த� ப;தியி<� எ+த விநா�யி<� மன�ைத இைண�6 ெகா*ள 
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4�+த ஞாபக4� உ*ள இைளஞனாகிய நா�, ��பினா� இவ ைறெய�லா� 
இழ+தி�!;� உ)கேளா( வாத� �ாிய வி���வ6� ஏகேதச� எ�G� 
த�!க!; ற� ஆ;ேம. ப2வி�கா� ;ள�ைப! கா1�<� அத ;� பி�னா� 
4ைள�த ெகா�� வ=யதாவ6ேபா� 4� ேதா�றியதனிG� பி�ேதா�றிய6 
வ=ைம8ைடயெத�G� நியாய4� உ)க3!;� ெதாி+தி�!;ேம...?” 
 
இைத! ேக1டபி� க-கைள அகலவிாி�6 இள);மரைன விய�ேபா( பா��தா� 
அ+த� பிரமவாதி. ‘யாேரா சி#பி*ைள, த�ைன வ��!; இ7!க வ+தி�!கிறா�’ 
எ�# நிைன�தத ; 4 றி<� மாறாக எதிேர நி பவ� ப7�த ஞான4� த�!க 
நியாய வழிகளி� ந�ல ேத�5சி8� உ*ளவ� எ�# அறி+த6� த�Gட� அறி%� 
ேபாாிட வ+தி��பவ� தன!;5 சாியான எதிாிதா� எ�ற நிைறேவா( அவ� வாதிட 
4� வ+தா�. 
 
“பா� தயிராவ6 ேபால� பிரமேம உலகமாக� திாி+6 ஆ!க� ெப றி�!கிற6. 
உயி�க3!; ந�விைன, தீவிைன இர-(� 4த�வனாகிய இைறவ� 
ஆைணயினா� வ�ெம�ப6 ெபா�+தா6. உலக�6 ம!க* ஒ�ைற5 ெசAவத ;! 
க�வி8�, 6ைண! க�விக3� ேவ-� நி ற� ேபால இைறவG!; இF%லைக� 
பைட!;� கால�தி� 6ைண! க�விக* ேவ-�யதி�ைல. ேவ-(� எ�றா� 47 
4தலாகிய இைறவனி� 2த+திர�தி ; அ6 இழிவா;� அ�லவா?” எ�# பாிணாம 
விவாத�ைத� ெதாட)கினா� பிரமவாதி. 
 
“நீ)க* 0#வ6 ெபா�+தா6. இ�விைனக* 6ைண! க�விகளாகேவ அைம8�. 
பிறவி விைனயினா� வ+த6, விைன!; விைளவாகிய6. ந�விைன!;� பய� 
இ�ப�; தீவிைன!;� பய� 6�ப�. பய�கைள Nக�வத ;� பிற+ேத ஆக 
ேவ-(�. பழ�திG* அட)கிய வி�6!க* மீ-(� 4ைள�ப6 ேபால விைனக* 
ப7�த பி� பய� ேதா�#வ6 தவறா6. �ன� பவமாகிய ம#பிற�பி� 
விைனவி�6!க* 4ைள!;�. ஒ� நகர�6 அரச� த� நகர�ைத! கா�பத ;! 
காவல�கைள நியமி�ப6ேபால இைறவGைடய நியமன� ெப # இ� விைனக* 
ஆைண நட�6�. ஆைகயினா� உ)க3ைடய பாிணாம வாத�6!;� ெபா�* 
இ�ைல. எ+தவிதமான பயG� இ�ைல.” 
 
“ந�ல6! அ�ப�யானா� நீ இத ;� பதி� ெசா�! விைனக* உ-( எ�பத ;� 
அைவ உயி�!;� பயனாக� ெதாட�� எ�பத ;� அைவ 4த�வ� ஆைணயா� 
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நட!;� எ�பத ;� சா�# எ�ன? உ*ள ெபா�ளானா� அ�ெபா�* ேதா�ற 
ேவ-(�. விைனக3!;� ேதா ற� ஏ6?” 
 
“ேதா றம றைவெய�லா� இ�லா� ெபா�*க* எ�ப6 உ)க3ைடய 4�வானா�  
இ+த உலகமாகிய 41ைடைய இ1டவனாக நீ� 0#� ேதவ� ேதா�றாைமயி� 
இ�லாதவனாவா�. இ�லா� ெபா�*க* எ�லா� ேதா ற4ைடயன%� அ�ல, 
ேதா�றா� ெபா�*கெள�லா� இ�லாதன%� அ�ல. உ*ளதாவெதா� ெபா�ைள 
ம#�பத ேக இ�ைல எ�G� ெசா� பய�ப(�. ஆைகயினா� நீ� இ�ைலெய�# 
ம#�பதனாேலேய அ6 உ*ளதாகி�ற6. ெபா�* ேதா�றிய பி�ேப அத ;! 
;ண+ேதா�#� எ�ப6 த�!க P� 4�வாதலா� ‘விைனக* இ�ைல’ெயன 
அவ #!; இ�ைமயாகிய ;ண�ைத நீ� க பி!க� ெதாட)கியதனாேல அத ; 
4�ேப அைவ உ*ளனவாக! க�தி உட�ப1M�. 4 பிறவியி� ேச��த விைனகளி� 
அ�ேபாேத Nக�+தைவ ேபாக எHசிய விைனக* ‘சHசித�’ என� ெபய� ெப#�. 
 
“ஆைச�ப1( அைட+த இ�ப4� இ�ப�ப1( அைட+த ஆைசக3மாக வி��ப� 
அட)காம� வள�வைத� ேபால� 6�ப�ப(வதனா� ெப ற ஆைசக3� 
ஆைச�ப(வதனா� ெப ற 6�ப)க3மாக விைனக* உயி�!;� பயனாக� 
ெதாட�� இய�பின. Iதா(கிறவ�க* Iதி� ெபா�ைள இழ!க இழ!க, 
இழ+தவ ைற� ெப#வத காக ேம<� அFவிைளயா1�� ேம� ெப�)காத� 
ெகா*வ�. இழ+தவ ைற� ெப ற பி��� ேம<� ேம<� ெப#கிற ஆைசயா� காத� 
ெப�;�. ஆகேவ Iதா(கிறவ�க3!;� ேதா #� 6�ப�ப(கிற ேபா6� ஆைச; 
ெவ�# இ�ப�ப(கிற ேபா6� ஆைசேய. ஆைசயாகிய 6�ப4�, 6�பமாகிய 
ஆைச8� மாறி மாறி நில%� Iதா(மிட�ேபால உயி�க* ஏதாவெதா� விைன எHசி 
நி ;� ப�ேய ெதாட��. 
 

‘இழ�ெதா# உ� காத=!;� Iேதேபா� 6�ப� 
உழ+ெதா#உ� காத # உயி�’  

 
எ�ற ஆ�ேறா� வா!ைக நீ�� ேக*வி�ப1ட6 உ-( அ�லவா? கா+த�6!; 
ேநராக இ��ைப� பி�!;� ேபா6 அ+த! கா+தேம இ��ைப வ=�6 இ7�6! 
ெகா*3த� ேபால இைறவ� 6க�வி�தலாேல விைன� பயைன உயி�க* Nக�� 
எ�பைத� ெதாி+6 ெகா*ள ேவ-(�...” 
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எ�# இள);மர� 0றி விள!கியேபாதி� ேமேல அவனிட� எ�ன ேக1ப6 எ�# 
ேதா�றாம� த( மாறினா� அ+த� பிரமவாதி. அவ� தைல ;னி+தா�. ஏேதேதா 
2வ�கைள� �ர1�னா�. மீ-(� 2வ�கைள! கா1�வி1( நிமி�+தா�. ஏேதா 
ேக1க� ெதாட)கிவி1(! ேக*விைய 4�!காமேல ம#ப� தைல;னி+தா�. 
அ�ேபா6 ;னி+த அவ�ைடய தைல மீ-(� நிமிரேவ இ�ைல. 2 றி<� 
0�யி�+த ெப� ம!களிடமி�+6 நாவேலா நாவ� என ெவ றி! ;ர� 4ழ!க� 
எ7+த6. அ+த 4ழ!க� ேமேல எ7+6 ஒ=!க� ெதாட)கிய அேத ேநர�தி� 
அவ�ைடய ெகா� கீேழ வி7+த6. 
 
இள);மர� அ+த ெவ றியி� ெச�!கி� த� மன� கன�6� ேபாகாம� ;�ைவ 
தியானி�6! ெகா-( 2 றி<� ஒ=�த வா��ெதா=கைள! ேக1பதி<� 
உண�வதி<�, உதாசீனனாகி ேமேல நட+தா�. 
 
உலக�6� ெபா�*களி� ெபா6�த�ைம, சிற��� த�ைம, 01ட�த�ைம 
ஆகியவ ைற விவாி�6! ெகா-ேட ‘ைவேச�க�’ ஒ�வ� இள);மரG!; 
4�னா� வ+6 த�Gைடய ெகா�ைய ந1டா�. கா6 ெசவி(ப(�ப� உர�த 
;ர=� ேபசினா� அவ�. . 
 
“ெபா�*களிேல நீ�, ஒ=, ஊ#, உ�வ�, 2ைவ ஆகிய நா�; ;ண)கைள 
உைடய6. தீ ஒ=, ஊ#, உ�வ� ஆகிய ��# ;ண)கைள உைடய6. கா #, ஒ=, 
ஊ# ஆகிய இர-ேட ;ண)கைள உைடய6. ஆகாய� ஓைச! ;ண� ஒ�ேற 
உைடய6” எ�# ெசவிகைள� 6ைள!கிறா  ேபா�ற ெப�);ர=� ஒேர 
வா!கிய�ைத� தி��ப� தி��ப! க�தினா� அ+த ைவேச�க�. அவைன� பா��6, 
“இ�ேபா6 இ+த! கணேம ஆகாய� தன6 ஓைச! ;ண�ைத இழ+6 வி1ட6, ஐயா!” 
எ�# ெசா�= ெம�ல5 சிாி�தா� இள);மர�. “ஏ�? எ�ப� இழ+த6?” எ�# 
ைவேச�க� ெவ;-( ேக1டேபா6, “ஆகாய�தி� ஓைச! ;ண� அFவள%� 
இ�ேபா6 உ)க3!ேக வ+6வி1ட6. இ�லாவி1டா� இFவள% பலமாக! 
க�6J�களா?” எ�# நிதானமாக5 ெசா�=! 01ட�தி� சிாி�பைலகைள எழ5 
ெசAதா� இள);மர�. 
----------- 
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��றா� ப�வ���றா� ப�வ���றா� ப�வ���றா� ப�வ�. 3.. 3.. 3.. 3.3. 3. 3. 3. வ�னி ம�ற�வ�னி ம�ற�வ�னி ம�ற�வ�னி ம�ற�    
 
இ+திரவிழாவி� காரணமாக அறிஞ�க* ஒ�# 0�யி�+த நாள)கா�5 ச6!க�தி� 
த�ைன எதி��பவைர� தைல;னிய5 ெசA8� இைணயி�லாத ஞான�ேதா( 
இள);மர� சமயவாத� �ாி+6 ெகா-��+த இேத சமய�தி� "��காாி� 
ேவெறா� ப;தியி� அவைன அழி�6 ஒழி�பத ;5 சமய�ைத� ேத� வாத� �ாி+6 
ெகா-��+தன� இர-( மனித�க*. 
 
�றநகாி� ச!கரவாள! ேகா1ட�6 மதில�ேக நைகேவழ�ப��, ெப�நிதி5 
ெச�வ�� தா)களி�வ�� ஏறி வ+தி�+த ேதைர நி#�திவி1(� ேபசியவாேற நட+6 
ெகா-��+தா�க*. "த� நி�ற வாயி=� ேம� ேநா!கி வானளாவ நி ;� "த5 
சிைலயி� தைலயிேல I1�னா ேபா� நிலவி� ஒளி பரவி! ெகா-��+த6. அ+த 
ேநர�தி� அ+த� ப;தியி� அவ�க* இ�வைர8� தவிர ேவ# மனித சHசாரேம 
இ�ைல. நகரேம மகி�5சியி� திைள�தி�!;� மாெப�� தி�விழா 
ெதாட)கியி�!;� ேபா6 2(கா1(! ேகா1ட�6!;� ேபாகிற பாைதயி� ேவ# 
யா�தா� வ�வா�க*? 
 
ெப�நிதி5 ெச�வ� ஆ�திர� அைட+தா  ேபா�ற க-��பான ;ர=� 
நைகேவழ�பாிட� ேபசி! ெகா-( வ+தா�. 
 
“உலக�ைதெய�லா� ஏமா #கிற சாம��திய�ைத ைவ�6! ெகா-( நீேர சில 
சமய)களி� பிறாிட� ஏமா+6 வி(கிறீ� நைகேவழ�பேர! இ+த� பி*ைளயா-டா� 
6றவியாகி எ)ேகா க-காணாத நா(க3!;5 ெச�#வி1டதாக! 0றினிேர. 
இர-( ��# ஆ-(க3!;� பி� இ�ப�! ெகா� 2ம+த ேதா ற�ேதா( 
யாைனேம� அம�+6 இவ� இ)ேக வ�வாென�# நீ� எதி�பா�!கவி�ைலேயா? 
சா6ாியமாக வாழ வி���கிறவ� த)க3ைடய வழிகளி� ேவ-டாதவ�க3ைடய 
;#!கீ1ைட எ+த! கண�தி<� எதி�பா��6! ெகா-ேட இ�!க ேவ-(�. 
 
“உம!;� என!;�, நி��பயமான வா�!ைக சாகி�ற வைரயி� இ�!க 4�யா6. 
பய4#�தி வாழ வழி ெசA6 ெகா-டவ�க* பய+6 பய+6 வா�வ6 தா� நியதி. 
பிறைர அலற அலற, அழ அழ� பய4#�திய நா1கைள நீ�� மற+தி�!க மா1M�; 
நாG� மற!கவி�ைல. உ�4ைடய திறைமைய ெய�லா� ெசலவழி�6 இர-( 
4ைற இ+த� பி*ைளயா-டாைன! ெகாைல ெசAய 4ய�றீ�. 4�யவி�ைல. 
இர-( ��# ஆ-(க3!; 4�னா� இேத இ+திர விழாவி� 4த�நா* இரவி� 
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ச�பாபதி வன�தி� இவைன8� இவ� வள���� த+ைதைய8� ேச��6 
அழி�6வி(வத காக 4ர1( நாக�க* இ�வைர ஏவிேனா�. 4�யவி�ைல. பி�� 
இவG� இவைன வள��த அ�1ெச�வ�� த)கியி�+த தவ5சாைல!;� தீ ைவ!க 
ஏ பா( ெசAேதா�. அ+த ஏ பா1�<� அ�1ெச�வ 4னிதா� எாி+6 
சா�பலானா�. இ+த� பி*ைள அ�ேபா6 தவ5 சாைலயி� இ�லாததா� 
த�பிவி1டா�. இவ� சாகாம� வள�+6 நம!;� ெதா�ைல ெகா(!க 
ேவ-(ெம�ப6 தா� ெதAவ சி�த� ேபா= �!கிற6!” எ�# ெப�நிதி5 ெச�வ� 
0றியைத! ேக1( நைகேவழ�ப� சிாி�தா�. 
 
“ெதAவ சி�த� எ�# ஒ�# இ��பதாக ந��கிற அள% நீ)க* தள�+6 
வி1M�கேள. ந� சி�தப� இFவள%� நட+தி��பைத! க-ட பி��� உ)க3!; 
எ�ப� இ+த� பிரைம ஏ ப1ட6? எ�லா ரகசிய4� ெதாி+த அ+த! கிழ1( 
4னிவேன ம-ேணா( ம-ணாகி� ேபானபி� இ+த� பி*ைளயா-டாைன� 
ப றி! கவைல�ப(கிறீ�கேள? 4�பாவ6 நா<ேபைர அ��6� த*3கிற வ=ைம 
இவ� உட�பி� இ�+த6. இ�ேபா6 ெவ#� ஏ1(5 2ைர! காயாகி வி1டா�. 
ெதAவமி�ைல, சி�த4மி�ைல. எ�லா� நா� ஆைச�ப(கிற விதேம நட!கிற6. 
நட�6கிேறா�, இனி8� நட!;�.” 
 
“அ�ப�� தைடயி�லாம� நட�பதனா� தா� என!;� பயமாயி�!கிற6, 
நைகேவழ�பேர! யா�!;� ெதாியாத ேநர� எ�# நி5சயமாக� ெதாி+6 ெகா-( 
தி��னா<� தி�டG!;� த� ெசய=� அதிகமான பய�தா�! நீ��6 நிைல!க 
ேவ-�ய காாிய�6!; ஒ� தைட8� இ�லாம� ேபாவேத ெபாிய தைட எ�பா�க*. 
நி க%� நிைல!க%� ஆைச�ப(கிற காாிய�6!;� தைடயி�ைமேய அவல1சண�. 
யா�� ச+ேதக�படாம� இ��பைத� பா��ேத என!;5 ச+ேதகமாயி�!கிற6. யா�� 
எதி��6 வராம� இ��பேத என!;� ெபாிய எதி��பாக�ப(கிற6. யா�� 
பய4#�தாம� இ��பேத என!;� ெபாிய பய�ைத� த�கிற6. ேபாதாத ;ைற!; 
இ+த� பி*ைளயா-டாG!; நீலநாக மறவ�ைடய ஆதர% ேவ# இ�!கிற6. 
J1(!;* அைட�6 வி1டதனா� எ� மக* 2ரமHசாியி� ஆதர% இனி 
இவG!;! கிைட!க வழியி�ைல.” 
 
“ஒ�ேவைள வானவ�=யி� ஆதர% கிைட�தா<� கிைட!கலா�” எ�# ஒ� 
வா��ைத!காக5 ெசா�கிறவ� ேபால5 ெசா�=5 சிாி�தா� நைகேவழ�ப�. 
ெப�நிதி5ெச�வ� க(ைமயாக அதைன ம#�தா�. 
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“அ6 ஒ�கா<� சா�தியமி�ைல, நைக ேவழ�பேர!” 
 
“சா�தியமி�ைல எ�# உ#தியாக5 ெசா�ல 4�யா6. எவGைடய க-களி� 
த�Gைடய ஆைசக* பிறவாம� பிற�ைடய ஆைசகைள� பிற�பி!;� ஆ ற� 
நிைற+தி�!கிறேதா அவGைடய க-களி� 4� ெப-க* நிைறயிழ�தைல� 
தவி�!க இயலா6! இ+த� பி*ைளயி� க-க* அ�தைகயைவ...” எ�றா� 
நைகேவழ�ப�. 
 
இ�வ�!;� ேவ-டாத வழியி=�+6 அ+த� ேப5ைச� தி��பினா� ெப�நிதி5 
ெச�வ�. “இ�ப�� பா��தா<� இ�G� இ+த� பி*ைளைய அழி!க ேவ-�ய 
அவசிய� நம!; இ�!கிற6. அைத வ �#�த�தா� இFவள% ெசா�ேன� 
நைகேவழ�பேர!” 
 
“அழி�ப6 ெபாிய காாியமி�ைல. ஆனா� ஒFெவா� 4ைற8� அ+த 4ய சியி� 
அ�கி� ேபா;� ேபா6 எ�ப�ேயா நா� ேதா #வி(கிேற�. கைடசியாக இவைன 
அழி!;� எ-ண�6ட� இவன6 ஓவிய�ைத� பலாிட� ெகா(�தG�பிய ேபா6� 
இ�ப�ேயதா� ஆயி #. ஆல4 ற�6 4ரடனிட� நா� அ� வா)கி! ெகா-( 
வ+த6தா� மீத�.” 
 
“அெத�லா� பைழய கைத. இ�ேபா6 எ�ன ெசAய� ேபாகிறீ� எ�# ெசா�<�.” 
 
இத ;5 சிறி6 ேநர� ம#ெமாழி 0றாம� இ�+தா� நைகேவழ�ப�. அவ� ஏேதா 
சி+தி�ப6 ேபா=�+த6. 
 
“உம!;!0ட இ�ப�5 ெசய�க3!; எ�லா� ேயாசைன ெசAய ேவ-�ய நிைல 
ஏ ப1(வி1டதா?” 
 
“ேயாசைன ஒ�#மி�ைல. இ+த 4ைற எ�ப�8� ெவ றி ெப ேற தீரேவ-(� 
எ�# தி1டமி1ேட�. ேத� இ)ேகேய நி க1(�. வா�)க* நட+ேத உ1ப!க� 
ேபாA வரலா�. இ+த! காாிய�ைத� ‘ைபரவி’ �லமாக5 ெசAதா� நிைன�தப� 
4�8�. இ�ேபா6 ேபானா� 2(கா1(! ேகா1ட�தி� வ�னி ம�ற�தி� அ�ேக 
அவைள5 ச+தி!கலா�” எ�றா� நைக ேவழ�ப�. 
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ைபரவி எ�ற ெபயைர! ேக1ட6� ெப�நிதி5 ெச�வாி� 4க� பய�தினா� 
இ�-ட6. 
 
“ைபரவியா, அ+த� ைபசாச�ைதயா இ�ேபா6 பா�!க ேவ-(ெம�கிறீ�க*?” 
எ�# தய)கினா� ெப�நிதி5 ெச�வ�. 
 
“07!;� ஆைச மீைச!;� ஆைச எ�ப6ேபா� இ�+தா� ஒ�#� 4�யா6. இ+த 
அகால�தி� 2(கா1(! ேகா1ட�ைத! கட+6 ேபாக! 02கிறீ�க*. நீ)க* 
0சினா� 0சி! ெகா-ேட இ�!க ேவ-�ய6 தா�.” 
 
“நா� ஒ�#� 0சவி�ைல. இேதா வ�கிேற�. �ற�ப()க*” எ�# 
உ#தியானெதா� தீ�மான�6!; வ+தவைர�ேபால 4�னா� நட+தா� ெப�நிதி5 
ெச�வ�. நைகேவழ�ப�� ெதாட�+தா�. ச!கரவாள! ேகா1ட�6!;*ேளேய 2 றி5 
2 றி நீ-ட ெதாைல% நட+6ேபான பி� அட�+த வ�னிமர)க* நிைற+த 
ஓாிட�ைத அைட+த6� இ�வ�� நி�றா�க*. அ)ேக 2 றி<� கபால)க* 
கிட+தன. அ�வ�!க�த!க 4ைட நா ற� Jசிய6. 2 றி<� எாி+6 ெகா-��+த 
ெகா*ளி� தீயி� எ<��க3� கபால)க3� அ52#�6� வித�தி� ெதாி+தன. 
வ�னிமர)களி� கீேழ அ)க)ேக கபா=க�க* தனியாக%� 01டமாக%� 
உ1கா�+6 ெகா-��+தா�க*. அவ�க3ைடய ெவறி! 0� பா(க* ஒ=�ப6� 
அட);வ6மாக இ�+தன. மயான�தி� ேகார5 I�நிைல நிலவிய அ+த� ப;தியி� 
ஒ��ைலயி� தைரேயா(தைரயாக� தா�+6 4* நிைற+த ெகா�களா� 
;�ைசைய� ேபால� படர வி1��+த வ�னி மர�ப+த� ஒ�றி� வாயில�ேக 
ெச�# ‘ைபரவி’ - எ�# விநயமாக! ;ர� ெகா(�தா� நைகேவழ�ப�. 4த=� 
உ*ேளயி�+6 ம#ெமாழி இ�ைல. பி�� 4�னி<� உர�த ;ர=� அேத ெபயைர5 
ெசா�=! 0�பி1டா� அவ�. பாA+6 ெவளிேய வ�� அவசர�தி� வ�னி 41க* 
கீறிய ;�தி சா�ப� "சிய உட=� ெச+நிற� கா1�ட! ைகயி=�+த கபால� 
பய�ைத! கா1�ட 4ர1 (� ேபA� ெப- ஒ��தி வ+6 நி�றா*. அ+த! கபா=க� 
ெப-E!; 4� ெப�நிதி5 ெச�வ� ெமA ந()கி நி க நைகேவழ�ப� 
சிாி�தப�ேய 2பாவமாக� ேப2வத ;� ெதாட)கினா�. “நீ-ட நா1க3!;� பி� 
உ�ைன5 ச+தி!க வ+தி�!கிேறா� ைபரவி! வ+தி�!கிற காாிய4� 
அவசியமான6தா�.” 
 
“அ6 இர-( ேப�� ேச�+6 வ+தி��பைத� பா��தாேல ெதாிகிறேத” எ�#  
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ெசா�=! ேகாரமாக5 சிாி�தா* ைபரவி. 
--------- 

��றா� ப�வ���றா� ப�வ���றா� ப�வ���றா� ப�வ�. 3.. 3.. 3.. 3.4. 4. 4. 4. !க( ெவ ள�!க( ெவ ள�!க( ெவ ள�!க( ெவ ள�    
 
வா�நாெள�லா� அறி%�ேபாாிேலேய ெசலவி1( ெவ றிேம� ெவ றிெப ற ெப� 
ம!க* ஒFெவா�வராக� தன!;� ேதா பைத� பா��தேபா6 இள);மரG!;� 
தய!கமாக இ�+த6. ெவ றிைய ெமAயி� ெவ றியாக%� ேதா�விைய� ெபாAயி� 
ேதா�வியாக%� நிைன�6 மன� விகாரமைடயாம� கா�6! ெகா-டா�. வாத�தி� 
அவ� ெவ�# 4� ேனற 4�ேனற ‘நாவேலா நாவ�’ என ெவ றி 4ழ!கமி(� 
�க�! ;ர�க* மி;+6 ஒ=�தன. க-கைள அகல விழி�6 அவைனேய ெதAJக 
ஆ றலாக! க�தி� பா�!;� 4க)க* அதிகமாயின. பா�!கிற க-களி� எ�லா� 
பா�!க�ப(கிற க-களி� ேம� ப!தி பிற+த6. 
 
‘அைல அைலயாக� �ர-( வ�� இ+த� �க� ெவ*ள�தி� நா� நி க ேவ-�ய 
எ�ைலயி� கா�க3� எ� மன� நி க ேவ-�ய எ�ைலயி� நிைன%க3� தாி�6 
நி க 4�யாம� மித+6 ேபா;� ப� ஆகிவிட! 0டா6. எ�ைலய ற இ+த� �கைழ� 
பா�!;�ேபா6 என!;� பயமாயி�!கிற6. ப��பினா� அழி+த ஆணவ�ைத� 
ப��பி� பயனாக� ெப றா�, ம#ப�8� அைத எ�ப� அழி!க 4�8�. �கைழ 
உண�வத ;�, உண�+தைத நிைன�6 அNபவி�பத ;� மன�தி� பழகி8�, 
பழ!கி8�, �க7!ேக அ�ைமயாகிவிடாம� நா� விழி�பாயி�!க ேவ-(�. �கழி� 
அழி+தா� நா� விைரவாக ��பைட+6வி(ேவேனா எ�# ந();கிேற�. �கழி� 
மித+தாேலா நா� ேசா�ப  ;ண4ைடயவனாகி வி(ேவேனா எ�# அH2கிேற�. 
�க� எ�Gைடய 4ய சிகைள ஒ(!கிவிடலா�. எ� மன� இல!; ைவ� தி�!கி�ற 
;றி!ேகா*கைள மைற�6� ெபாAயான இல!;கைள8� கா1�விடலா�... 
 
‘�க� ெவ*ள�தி� அைலகேள! I�+தி��பவ� 4க)களி<� க-களி<� எ�ைன 
ேநா!கி மல�� பிரசி�திகேள! பிரதாப)கேள! நா� நி#விய உ-ைமகைள� ேபாA5 
சா�+6 ெகா*3)க*? எ�ைன வி1( வி()க*’ எ�#, �கழி� மன� நைன+6 
ேபாகாம� ஆணவ�6!;! காரணமான நிைன%கைள வில!கி வி1( அவ� 
நட+தேபா6 அவ� வில!கிய ஆணவ)கேள ஓ��வ� ஆனா  ேபா�# எதிேர வ+6 
அவைன வாத�6!; அைழ�தா� ஓ� இைளஞ�. அ+த இைளஞGைடய உ�வ4� 
அவ� ேபசிய ெசா க3� நி�ற நிைல8ேம இள);மரைன� த(�6 நி#�தின. 
அவGைடய ேதா ற�ைத� ேபாலேவ ெசா க3� அழகாயி�+தன. 
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“உயி� எ�#� ஆ�மா எ�#� தனியாக எ6%� இ�ைல. எ�Gைடய உட�ேப 
உயி�. அ6ேவ ஆ�மா. நா� இைள�ேத�. நா� ப��ேத�. நா� க#�ேத� - எ� 
உட�ைப5 21�! கா1�ேய ;ண)க3�, ெதாழி� நிக�5சிக3� 0ற�ப(கி�றன. 
எனேவ ேதகேம ஆ�மா எ�# நா� 0#கிேற�. இ+த 4�ைவ நீ எ�ப� ம#!க 
இய<�?” - இ�ப�� திமிேரா( ேபசினா� அ+த இைளஞ�. 
 
அ+த இைளஞைன� பா��65 சிாி�6!ெகா-ேட ெசா�னா� இள);மர�: “த�L! 
உ�Gைடய 4�ேவ உ� க��6!;� ெபாிய ம#�பாக இ�!கிறேத, நா� ேவ# 
ம#!க ேவ-(மா? நீ எ+த! க��ைத5 ெசா�வத ;� 6ணிகிறாேயா, அ+த! 
க��6!ேக மாறான 4�ைவ� த�கிற6 உ�Gைடய சி�தா+த�. இ�ப� வாத�ைத� 
ெதாட);வேத ‘அவ சி�தா+த�’ எ�G� த�!க! ; ற�. ஆனா<� ேக*. 
உ�ைன8� உ� உட�ைப8� இைண�6 வா��ைதயா� 0ற ேவ-(மானா� நீ 
எ�ப�! 0#வாA?” 
 
“இ6 எ�ன ேக*வி? ‘என6 உட��’ எ�# 0#ேவ�, அ�ல6 ‘எ�Gைடய 
உட��’ எ�# 0#ேவ�” எ�றா� அ+த இைளஞ�. 
 
“0#வாA அ�லவா? நீேய உட�பாக%� உட�ேப ஆ�மாக%� இ��பாயானா� 
எ� உைடய - உட�� எ�# ஏ� உைடைம8� உைடயவG� ேவறாக இ��பைத� 
ெதாட��ப(�தி! 0#வ6 ேபா� ேப2கிறாA? உ� ேப5சி=�+ேத உயி� ேவ# 
உட�� ேவ# எ�ப6 ெதாிகிறேத? உைடயவைன8� உைடைமைய8� 
ச�ப+த�ப(�6கிற ெதாட�� இர-( வைக யான6. உைடயவனி=�+6 பிாி�தா� 
தனி�6� இய);கிற உைடைம, பிாி�தா� தனி�6� இய)காத உைடைம 
எ�பனேவ அைவ. ‘என6 உட��’ எ�கிறாA. இதி� உ�ைன8� உட�ைப8� 
தனி�தனியாக� பிாி!க இயலா6. என6 J( எ�# ெசா�கிறாA. இதி� உ�ைன8� 
J1ைட8� தனி�தனிேய பிாி!க இய<�. பிாி!க 4�யாம� த�ேனா( தானாகேவ 
இைண+த ச�ப+த�6!;� த கிழைம எ�#�, பிாி!க 4�+த ச�ப+த�6!;� 
பிறிதி� கிழைம எ�#� ெபய�. உட�ேபா( ஆ�மா%!; உ*ள ச�ப+த� 
த கிழைம. இேத நீேய உ�Gைடய ெசா களா� ஒ��!ெகா-டவ� ஆகிறாA 
த�L! சா�வாக மத�தி� மிக இள� ப�வமாகிய இ+த வய திேலேய உன!;� ெப�� 
ப # ஏ ப1(வி1ட6 ேபா=�!கிற6. இளைமயி� உ�ைன! கவ�வன ெவ�லா� 
எ�#� உ�ைன! கவர 4�8� எ�# நிைன!காேத. சா�வாக�க* அழகிய 
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ெசா கைள ம1(ேம காத=!கிறா�க*. ெசா க3!; அ�பா� அவ றி� பயனாக 
உ*ளவ ைற� ப றி அவ�க* நிைன�பேத இ�ைல. இர-( ெசா களி� விள!க 
ேவ-�ய க��ைத இ�ப6 ெசா களா� அ(!கி விள!;வ6 வாத4ைற!; 
4ர-பாடான பிைழகளி� ஒ�#. ேதைவ!; அதிகமான ெசா கைள! ெகா-( 
எ+த� ெபா�ைள வ �#�த 4ய�கிறாேயா அ+த� ெபா�* அ�ப� 
வ �#�6வதனாேலேய ைந+6 ேபா;�. எ�ைலைய மீறி உ-டா;� பலேம ஒ� 
பலJன�. அதிகமாக 4#!க�ப1ட கயி# அதனாேலேய அ#+6 ேபாவைத� 
பா��தி��பாA. ‘ெசா  ப�;த�’ எ�ப6 த�!க�தி� ; ற�. அ+த! ; ற�ைத உ� 
ேபா�ற சா�வாக�க* ெதாட�+6 ெசA6 ெகா-( வ�கிறீ�க*.” 
 
இவ ைறெய�லா� ேக1ட6� அ+த� பி*ைள எFவள% ேவகமாக எதி��6 வ+6 
நி�றாேனா அFவள% ேவகமாக� 6வ-( ேபானா�. “த�L! நிைறவைடயாத 
அறி%!;� ‘��லறி%’ எ�# ெபயாி1��!கிறா�க*. ��லறிவினா� ஏ ப(கிற 
ஆ-ைம உ#தியான6 எ�# ந�பி அைதேய வாத�6!;� பலமாக! ெகா-( 
வாதி(வத ; வர! 0டா6. ேம1( நில�தி� உ*ள 4 றாத இள� ��ைல! 
கிழ1(� ப2 ேமA+த6 ேபா� நிைறவைடயாத Nக�5சியா� வ+த ��லறிவா-ைம 
வாத�6!;� பய� படா6” எ�# ேபாவத ; 4� அவG!; அறி%ைர ெசா�= 
அG�பினா� இள);மர�. 
 
அ+த! 01ட�தி� இ�ேபா6 இள);மரG!; 4�னா� வ+6 நி பத ேக 
பய�ப(கிறவ�க* அதிகமானா�க*. இவ� ஞான�ைத நிைற�6! ெகா*வத கான 
P�கைள ம1(� க #! ெகா-( வரவி�ைல. ம றவ�கைள ெவ�வத கான 
தவவ=ைமைய8� ேச��6� ெப #! ெகா-( வ+தி�!கிறா�. இவG!; 
4�னா� நி ;� ேபாேத ந�மைடய க�வி ;ைறபா( உைடயதாக நம!;� 
ேதா�#கிறேத எ�# தய)கினா�க*. ைவதிக சா�திர)களாகிய மீமாHைச, 
நியாய�, ைவேச�க�, சா)கிய�, ேயாக�, ேவதா+த� ஆகிய ஆ# தாிசன)களி<� 
வ�லவ�க* பல� அ+த! 01ட�தி� இ��ப6 இள);மரG!; விள)கி #. ‘நீ�1 
கிட�பிG� க�= ; ெம�ெல�ற� சால அாிதாவைத’� ேபால P�கைள! 
க றி�+6� அவ றி� மன� ேதாயாத காரண�தா�தா� அவ�கெள�லா� மைல�6 
நி கி�றா�கெள�# அவG!;� �ாி+த6. எதிேர வ+6 த�4� ெகா�ைய 
ந(வத ; இ�G� யாராவ6 ெத�ப(கிறா�களா எ�# பா��6! ெகா-( 
நி�றா� அவ�. யா�� வ�வதாக� ேதா�றவி�ைல. இர% வள�+6 ேநரமாகிவி1ட 
ப�யா� 01ட� ெம�ல ெம�ல! கைலய� ெதாட)கிய6. ெந�)கி நி�ற 
ெப�)01ட� கைல+ததனா� இள);மர� தன6 யாைனைய நி#�திவி1( வ+த 
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இட�6!;� ேபாவத ; வழியி�ைல. ேத�� சிவிைக8� ;திைரக3மாக 4+தி! 
ெகா-( விைர+த அ+த! 01ட�தி� இ�+தா ேபா� இ�+6 பாிதாப கரமான 
6யர!;ர� ஒ�# எ7+த6. 01ட�தி� மிக அ�கி=�+6 எ7+த அ+த! ;ரைல 
ேக1( இள);மர� தி��பினா�. க- பா�ைவ ம)கி 46; 0� வி7+6 �தா1� 
ஒ��தி 01ட�தி� திணறி! ெகா-��+தா*. ஊ�#ேகாைலேய க-ணாக! 
ெகா-( நட+6 ெகா-��+த அவ* அவ� பா��6! ெகா-��!;� ேபாேத 
01ட�தினா� ெந�!;-( த(மாறி வி7+தா*. ஏேதா ஒ� ப�ல!கி� 4� 
ப!க�6! ெகா�ைப5 2ம+6 ெகா-( வ+த யவன� ஒ�வ� கீேழ ;னி+6 
பாராததனா� கவன! ;ைறவாA அ+த �தா1�ைய மிதி�பத கி�+தா�.  
 
அவைள! ைகC!கி நட�தி! ெகா-(ேபாA ேநரான வழியி� வி(வத காக 
இள);மர� ஓ�னா�. அ+த 46மக* வி7+த இட�தி=�+தவ�கேள அத ;* 
அவைள� 6ர!கி வி1��!கலா�, ஏேனா ெசAயவி�ைல. மிதி�பத கி�+த 
ப�ல!;� C!கி! 0ட கீேழ பா��6வி1( அ�வ��ேபா( 6*ளி வில;வைத8� 
இள);மர� க-டா�. 2 றி<� இ�+தவ�க* 0சி வில;வைத8�, கீேழ 
வி7+தி��பவைள� பா��6 ஏேதா இைரவைத8� கவனி�6 இ�G� ேவகமாக 
நட+6 அவைள அEகினா� அவ�. அ�கி  ேபான6� ம றவ�க* அவைன� 
த(�தா�க*. 
 
“ெதாடாதீ�க*, அவ3!;� ெப� ேநாA” எ�# பல ;ர�க* இள);மரைன 
எ5சாி�தன. த� உட�பி� அழகா� தாேன ெப�மித�ப1(! ெகா-��+த 
கால�தி� இ�ப� ஓ� உதவி ெசAய ேந�+தி�+தா� அவ� பய+6 பி� 
வா)கியி��பாேனா, எ�னேவா? இ�ேபா6 அ�ப�� பய+6 பி�வா)கவி�ைல. 
ைகைய 4� விாி�6! ;னி+தா� அவ�. அ�ப�! ;னி+தேபா6, “ஐேயா! 
ேவ-டா�. கீேழ கிட!கிறவ* உ)கைள� ெப ற தாயாக இ�+தா<� தீ-ட�தகாத 
ேநாA இ6” எ�# இனிய ;ர� ஒ�# ேமேல ப�ல!கி=�+6 ஒ=�த6. ஒ� விநா� 
அ+த! ;ர<!;ாியவைள� பா��பத காக நிமி�+தா� இள);மர�. பா��தேபா6 
பா�!க�ப1ட 4க�தினா� தாேன சிறி6 விய�� அைடவைத அவனா� தவி�!க 
4�யவி�ைல. 2ரமHசாியா எ�# அவ� நாவி=�+6 மிக%� ெம�ல ஒ=�த ெபய� 
அவ3!;! 0ட! ேக1(வி1ட6 ேபா=�!கிற6. “2ரமHசாி இ�ைல. அவ3ைடய 
சேகாதாி வானவ�=” எ�# அ+த� ெப- ம#ெமாழி 0றினா*. அ�ப� ம#ெமாழி 
0#�ேபா6 அவ* 4க�தி� பய�தி� நிழ� ப�+6 மைறவைத! காண 4�+த6. 
அ+த உண�5சி நிழ=� அவ* ேவ# எைதேயா மைற�6! ெகா*ள 4ய�வ6 
ெதாி+த6. இள);மர� சிாி�6வி1( அவைள ேநா!கி ெசா�னா�: 
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“அ�மணி! நீ)க* இைத� ெப�ேநாA எ�# ெசா�=� பய�ப(கிறீ�க*.  
பய�ப(�6கிறீ�க*! இைத விட! க(ைமயான ெப�ேநாA ஒ�# இ�!கிற6. அைத 
உ)க3!;5 ெசா�ல1(மா? பிற�ைடய 6�ப�ைத! க-( மன� இர)காம� 
த�Gைடய ெகளரவ�ைதேய நிைன�6! 02கிற மன�தி�, அ+த! 05ச�தா� 
பய)கரமான ெப�ேநாA. ெந�ய வா��ைதகைள5 ெசா�=� பிறைர ஏவி8� 
க1டைளயி1(� ஆ*வைதேயா, ேவகமாக� ேதாி<� சிவிைக யி<� 
ஏறி�ேபாவைதேயா தா� ெச�வ�தி� இல1சண)களாக நீ)க* நிைன�6! 
ெகா-��!கிறீ�க*. நா� ெச�வமாக நிைன�ப6 6�ப�ப(கிறவ�க* ேம� 
உ-டாகிற அ6தாப�ைத8� உதவி ெசA8� ஆவைல8�தா�. மன�ைத 
அாி�ெத(!கி�றதனா� ஆைசதா� ‘ெப�ேநாA’ எ�கிேற� நா�. எ� க-க3!; 
4�னா� இ+த� பிரபHச�தி� எ�னி=�+6 அ+நியமாக%� அயலாக%� ெதாிகிற 
எ�லா உயி�க3� எ+த! கண4� சிறி6 0ட� 6�ப�படாம� இ�!க ேவ-(� 
எ�# - ம றவ�க3!;� 6�ப� வர!0டா6 எ�பத காக என!;*ேளேய நா� 
மன�"�வமாக அHசி அNதாப�ப(கிற உண�% தா� ெபாிய ெச�வெமன 
ந��கிேற�. ெப ற தாயாயி�+தா<� தீ-ட� தகாத ேநாA இ6 எ�# 
பய4#�6கிறீ�க*. நா� இ+த உலக�ைத இ�ேபா6 பா�!கிற பா�ைவயி� எ�லா� 
ெப-களி<� தாைய! கா-கிேற�. எ�லா� தாAகளி<� ெப-ைண! 
கா-கிேறனி�ைல. எ�லா� ெப-களி<� எ� தாைய! கா-கிேற�. எ� 
தாAைமையேய உண�கிேற�...” 
 
அவGைடய த�6வ�ைத இத ; ேம� ேக1க வி��பமி�லாத6 ேபா� அ+த அழகிய 
4க� ப�ல!;!;* மைற+த6. உடேன ப1(� திைர8� வி7+6 ப�ல!ைக 
��ய6. 
 
உலக�திேலேய அைத! கா1�<� ெபாிய மகி�5சிைய� தர!0�ய காாிய� 
ேவெறா�# இ�லாத6 ேபா� சிர�ைதேயா( அ+த �தா1�ைய� ெதா1(� C!கி 
ஊ�#ேகாைல! ைகயி� எ(�6! ெகா(�65 சிறி6 ெதாைல% த7வினா  ேபால� 
தா)கி நட�தி! ெகா-( ேபாA, ெந�!கமி�லாத வழியி� அG�பி வி1(� 
தி��பினா� இள);மர�. தி���4� அ+த 46மக* 0றிய ந�றி8ைர இ�G� 
த� ெசவிகளி� ஒ=�6! ெகா-ேடயி��பதாக உண�+தா� இள);மர�. 
 
“ப7�6� தள�+த பாக  பழ�ேபா� இைமக* ெதா)கி� பா�ைவைய 
மைற!கிறத�பா. நீ யாராயி�+தா<� உ�ைன ஒ�4ைற க-;ளிர� பா�!க 
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ேவ-(ெம�# ஆைசயாயி�!கிற6. ஆனா� பா�!க 4�யவி�ைல. எ�னா� 
உ�Gைடய 4க�ைத� பா�!க 4�யவி�ைலயானா<� அக�ைத� பா�!க 
4�கிற6. பிற�ேம� க�ைண ெகா*வைதேய ெப� நிதியாக! க�6� ெநH2!; 
உாியவ� எ�ப� இ�!க 4�8ெம�# நிைன�6 நிைன�6 - அ+த நிைன�� 
கைளேய ேகா(களாக இ7�6 எ� ெநHசி� உ� உ�வ�ைத எ7தி� பா�!கிேற�. 
அ�ப� எ7தி� பா�!;�ேபா6 சா+த� திக7� க-கைள அகல விழி�6 அவ றி� 
ெப�;� க�ைணையேய அழகாக! ெகா-(� நி�திய ெசள+தாிய�தி� 
எ�ைலகளாA இர-( ைககைள நீ1�! ெகா-(� நீ உ�வாகி நி கிறாA!” எ�# 
அ+த 46மக* நா� த7த7!க5 ெசா�=யேபா6 அவ3ைடய ெசா களி� மன4� 
உண�%க3� ;ைழ+6 பாி% ெப�க நி�றா� இள);மர�. அவ3!; ஏதாவ6 
பதி� ெசா�ல ேவ-( ெம�# அவ� நிைன�த6� ெசா�ல வரவி�ைல. அவ* 
ேபசியைத! ேக1ட பி�� அவG!;� ேபசேவ வரவி�ைல. 
 
அ+த 46மக* நிைறய க றவளாA இ�!க ேவ-(ெம�# அவ3ைடய 
ெசா களி=�+6 �ாி+த6. அவ3ைடய ெசா க3!;� பி� த�Gைடய ெசா� 
லாைமேய - ெமளனேம மதி�� நிைற+தெத�# எ-ணி! ெகா-( யாைன நி�ற 
இட�6!;� தி��பி நட+தா� அவ�. 
 
அFவா# நட!;�ேபா6 த�Gைடய பைழய ெசா கைளேய ம#ப�8� நிைன�6! 
ெகா-டா�. எ�லா�ைடய தாAகளி<� எ�Gைடய தாA இ�!கிறா*. 
எ�Gைடய தாயாைர� ெதாி+6 ெகா*கிற வைர எ�லா� ெப-கைள8� தாயாகேவ 
பா�!கிேற� நா�, தாயாகேவ உண�கிேற�. 
 
‘இ�# இ+த �தா1�!; உதவிேனா� எ�# தி��ப� தி��ப நிைன�6 இ�ப� 
நிைன�பதாேலேய மன�தி� க�வ5 2ைம ஏறிவி(ேமா’ எ�ற பய�ைத 
உண�+தவனாக யாைனேம� ஏறினா� இள);மர�. 
 
மீ-(� �கழி� நைன+6 விடாம<�, மித+6 விடாம<� த�ைன� த� நிைலயி� 
நி#�தி! ெகா*ள ேவ-(ெம�ற விழி�� அவG!; ஏ ப1ட6. 
--------- 
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��றா� ப�வ���றா� ப�வ���றா� ப�வ���றா� ப�வ�. 3. . 3. . 3. . 3. 5. 5. 5. 5. இ�*ட சமய�இ�*ட சமய�இ�*ட சமய�இ�*ட சமய�    
 
‘ம#ப�8� நாைள!; இ+த அறி%� ேபா�!கள�தி� வ+6 எதிாிகைள5 ச+தி!கலா�. 
இ�# இFவளவி� தி���ேவா�’ எ�ற தீ�மான�ேதா( யாைனைய ஆல4 ற�6 
வழியி� ெச<�6வத ; இ�+தா� இள);மர�. அ�ேபா6 அவGைடய 
யாைன!; 4�னா� கபா=க� ெப- ஒ��தி வ+6 நி�றா*. ெபா6 இட)களி� 
இ�ப�� 6ணி+6 �ற�ப1( வ+6 பழ;� வழ!க� இ�லாத கபா=க சமய�ைத5 
ேச�+த ெப-ெணா��திைய எதிேர க-ட6� இள);மர� சிறி6 
திைக�பைட+தா�. ச�பாபதி வன�தி<� ச!கரவாள! ேகா1ட�ைத5 2 றியி�+த 
கா(களி<� விடைல� பி*ைளயாA ந-ப�கேளா( 2 றி� திாி+த கால�தி� அவ� 
கபா=க�கைள நிைறய� பா��தி�!கிறா�. அ+த5 சமய)களி� எ�லா� எ<�� 
மத� எ�#� ம-ைடேயா1( மத� எ�#� அவG� ந-ப�க3� ேவ�!ைகயாக5 
ெசா�= அ+த5 சமய�ைத� ப றி எ*ளி நைகயா(வ6� உ-(. 
 
இ�ேபா6 அேத ம-ைடேயா1( மத�ைத5 ேச�+த ெப-ெணா��தி எதிேர வ+6 
நி கிறா*. 
 
“உ)க3!; எ�ன ேவ-(� அ�மணீ? இ+த நாள)கா�5 ச6!க�தி<�, இத� 
அழகிய 2 #� �ற)களி<� நீ)க* வி���கிற விதமான ெபா�*களி� எ6%� 
கிைட!க வழியி�ைலேய? எ<��க3�, 2டைல5 சா�ப<� இ�லாத 
இட�6!;!0ட நீ)க* வ�வ6-ேடா?” எ�# அவைள ேநா!கி! ேக1டா� 
இள);மர�. 
 
அவ� த)க* சமய�6! ெகா*ைககைள இக�+தா  ேபா�ற ெதானியி� ேபசியதா� 
சிறிேத சின� ெகா-டவளாகி அவைன உ#�6� பா��தா* அவ*.  
 
“நா)க* எ);� வ�ேவா�. பய�ப(வத ; நா)க* ேகாைழக* அ�ல. ெகா�ய 
Jர�ைதேய சிவமாக! கா-கிற எ)களா� எ+த இட�தி<� நா)க* வி��பியவா# 
ெச�# ெசய பட 4�8�.” 
 
“அ�மணீ! நீ)க* எ�ேபா6� பய�ப(வதி�ைல; ஆனா� உ)கைள� 
பா�!கிறவ�க* பய�படாத ேநர4� இ�ைல. ‘எ+த இட�தி<� நா)க* வி��பிய 
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I�நிைலைய உ-டா!கி! ெகா*ள 4�8’ெம�# 0றினீ�கேள - அ6 ம1(� 
ம#!க 4�யாத உ-ைம எ�# நாG� ஒ��! ெகா*கிேற�, அ�மணீ! இFவள% 
ேநர� வைர இ+திரவிழா! ேகால� "-( ம)கல விைன நிக7� J(ேபால� 
ேதா�றி! ெகா-��+த இ+த இட�தி� நீ)க* ஒ�வ� வ+6 நி�ற%டேனேய 
மயான�தி� I�நிைல உ-டாகி வி1ட6 பா�)கேள�! இதி=�+ேத நீ)க* 
ெசா�=ய6 ெமAெய�# ெதாி+6 ெகா*ள 4�கிறேத” எ�# நைக விைள!;� 
ெசா களாேலேய அவைள வாதி� ந=ய5 ெசAதா� இள);மர�. ஆனா� அவேளா, 
அவனிட� ேவ# ேவ-(ேகா* வி(�தா*: 
 
“நாேன உ�ைன வா6!; அைழ!க வரவி�ைல, அைழ�6! ெகா-( 
ேபாவத ;�தா� வ+ேத�.” 
 
“எ)ேக அைழ�6! ெகா-( ேபாக வ+தீ�க*? ‘அைழ�6! ெகா-(’ எ�# நீ)க* 
ெசா கைள உ5சாி�த ேபா6 ‘அைழ�6! ெகா�#’ எ�ப6ேபா� அ�லவா எ� 
ெசவிகளி� ஒ=�த6. கபா=க�க* அைசவ�களாயி ேற? அதனா�தா� சி+தி!க 
ேவ-�யி�!கிற6, அ�மணீ.” 
 
“இதி� சி+தி�பத ;� தய);வத ;� ஒ�#மி�ைல. இ+த நகர�திேலேய மிக%� 
;ைறவானவ�க* நா)க*? ச!கரவாள! ேகா1ட�தி� 2(கா1(!; அ�கி<*ள 
வ�னி மர)களி� நிழ=ேலேய எ)க* உலக� அட)கி� ேபாAவி(கிற6. அத ; 
இ�பா� அகநகாி<� �றநகாி<மகாக� பரவி! கிட!;� இ+த� ப1�ன�தி� 
விதவிதமான வா�!ைக வள)கைள� ப றி எ)க3!; ஒ�#� ெதாியா6.” 
 
“அகநகாி<� �றநகாி<� வா�+தவ�க* தைலெய�லா� உ)க* ைகயி=�!;�-
ேபா6 நீ)க* கவைல�ப(வாேன�?” 
 
“எைத5 ெசா�கிறாA நீ?”  
 
“இற+தபி� இ+த� ப1�ன�தி� ம!க* அ�தைன ேப�ைடய கபால)கைள8� 
நீ)க*தாேன ஆ3கிறீ�க*?” 
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“இக�5சிைய வள�!காேத, த�L! வ�னி ம�ற�தி� எ)க* ;� கா�6! 
ெகா-���பா�. நீ உடேன எ�Gட� அ); வ+6 அவேரா( வாத� �ாிய 
ேவ-(�.” 
 
“இ+த ந*ளிரவி�தா� வாத� �ாிய ேவ-(மா? நாைள!;� பக=� வரலாெம�#  
பா�!கிேற�. எ�லா வாத)க3� நைடெப#� இ+த இட�6!ேக உ)க* ;� 
வ+தா<� ந�ல6தா�. அவ� எ�ைன5 ச+தி�பேதா( ம றவ�கைள8� ச+தி�6 
வாதிடலா�.”  
 
“அ6 சா�தியமி�ைல, அ�பேன! எ)க* ;� வய6 ��தவ�; எ);� வர இயலாதவ�. 
ந*ளிர%!;� பி��தாேன எ)க3ைடய உலகேம உதயமாகிற6. பக=� வாத� 
�ாிய வ+6 எ�ன பய�?” 
 
“உ-ைமதா�, அ�மணி! உ)க* சமயேம இ�-ட சமய�தி�தா� த� ெசய� 
4ைறகைள� ெதாட);கிற6.” 
 
“அதனா�தா� இ+த இ�-ட சமய�தி� உ�ைன வ+6 அைழ!கிேற�. யா� வ+6 
வா6!; அைழ�தா<� ம#!காம� வ�வ6தா� ெமAயாகேவ ஞானபல� 
ெப றவG!; இல1சண�. ஞானி!; இ�* எ�ன? ஒளி எ�ன? உ�Gைடய 
மன�தி� ைதாியமி�+தா� எ�ேனா( வா. இ�ைலயானா� 4�யாெத�# ெசா�!” 
 
இைத! ேக1( இள);மர� யாைன ேம=�+6 கீேழ இற)கினா�. 
 
“அைழ�65 ெச�<)க* வ�கிேற�” எ�றா� அவ�. 
 
அ+த 4ர1(! காபா=க ந)ைக பிசா2 ேபா� 4� நட+தா*. "தகி!; அ�கி� 
க-ணபிரா� ெச�ற6 ேபா� ெகா�ேய+திய ைகயினனாக இள);மர� அவ* 
நட+த வழிேய ெதாட�+6 ெச�# ெகா-��+தா�. அவ* த�ைன அைழ�65 
ெச�ற ச!கரவாள! ேகா1ட�6 வழிக* ஒ� கால�தி� தா� பழகிய வழிக* 
எ�பைத நிைன�6! ெகா-ேட ெச�றா� அவ�. இ�+தா ேபா� இ�+6 
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எைதேயா நி#�தி! ெகா-( ேக1பவ* ேபா� அவ* நட�பைத நி#�தி வி1( 
அவைன ேநா!கி� தி��பி, “நீ கபா=க�கைள� ப றி எ�ன நிைன!கிறாA 
அ�பேன?” எ�# ேக1டா*. இள);மர� பதி� ெசா�லாம� நி�றா�.  
 
“அத ;* நீ ஊைமயாகி வி1டாயா? என!;� பதி� ெசா�! உ�ைன�தா� 
ேக1கிேற� நா�. கபா=க�கைள� ப றி நீ எ�ன நிைன!கிறாA?” 
 
“இ�ேபா6 உ)க3ைடய ;�ேவா( வாத� �ாிவத ; எ�ைன அைழ�65 
ெச�கிறீ�களா? நீ)கேள எ�ேனா( வாத� �ாிய வி���கிறீ�களா?” 
 
“நாG� சிறி6 வாத� �ாிவத ; ஆைச�ப(கிேற� எ�#தா� ைவ�6! 
ெகா*ேள�. கபா=க�கைள� ப றி உ� க��6 எ�ன?” 
 
“அ6தா� ெசா�ேனேன! ‘இ�-ட சமய�தி� தா� எ)க* உலக� உதயமாகிற6’ 
எ�# நீ)க* 0றிய ெசா கேள உ)க3!; உாிய இல1சண�. எ�லா�ைடய 
நிைன%க3� - எ�லா5 சமய�தா�ைடய நிைன%க3� மயான�தி� ேபாA அழி 
கி�றன. ஆனா� கபா=க�களாகிய உ)க3ைடய நிைன%கேளா 
மயான�தி=�+6தா� பிற!கி�றன. வா�+6 அழிகிறவ�களிைடேய அழி�6 வாழ� 
பா�!கிற இல1சிய� உ)க3ைடய சமய�6!; வாA�தி�!கிற6.” 
 
“எ)ேக, இ�ெனா� தர� அைதேய ெசா�.”  
 
“வா�+6 அழிகிறவ�களிைடேய அழி�6 வாழ 4ய�வ6 உ)க* இல1சிய�.” 
 
“அ+த இல1சிய�ைத இ�ேபா6 நா� நிைறேவ றலா� எ�# பா�!கிேற� 
அ�பேன!” இ�ப�! 0றியவாேற ெவறிநைகயி� பய)கர ஒ= அ+த5 ச!கரவாள�6! 
கா( எ);� எதிெரா=!க� ேபA� ேதா றமாகிய வி2வQபெம(�தா  ேபால அ+த! 
கபா=ைக வாைள ஓ)கி!ெகா-( Iறாவளியாக மாறி அவ� ேம� பாA+தா*. 
 
“வாத� �ாிவத ; அைழ�6 வ+தீ�களா? இ�ப� வத� �ாிவத ; அைழ�6  
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வ+தீ�களா?” எ�# ச ேற விலகி நி�#ெகா-( நிதானமாக! ேக1டா�  
இள);மர�. 
 
“கபா=க�களாகிய எ)க3!; வாத�, வத� இர-(ேம ஒ�#தா�” எ�# 
4�னி<� க(ைமயான ெவறிேயா( அ+த� "தகி அவ�ேம  பாA+த ேபா6 
பி�னா=�+6 க ;�#க* வி7+த6ேபால இர-( ைகக* அவ3ைடய பிடாியி� 
வி7+6 அவ* க7�ைத அ7�தி ெநாி!க� ெதாட)கின. அ+த� பி�ைய� தா)க 
4�யாம� அவ3!; விழி8� நா!;� பி6)கின. 2(கா1( நாி ஊைளயி(வைத� 
ேபா� ேகாரமான ேவதைன! ;ர� அவ* ெதா-ைடயி=�+6 �ற�ப1ட6. 
--------- 

��றா� ப�வ���றா� ப�வ���றா� ப�வ���றா� ப�வ�. 3.. 3.. 3.. 3.6. 6. 6. 6. தி�விழா� ,தி�விழா� ,தி�விழா� ,தி�விழா� ,-ட�-ட�-ட�-ட�    
 
நாள)கா�யி� ெந�)கி நி�ற ெப�)01ட� கைல+தேபா6 யவன� 2ம+6 நி�ற 
அ+த� ப�ல!;� ெம�ல நக�+த6. ஆனா� ப�ல!;!; உ*ேளயி�+தவ�களி� 
சி+தைன ம1(� அ+த இட�ைத வி1(5 சிறி6� நகரேவ இ�ைல. 01ட�தி� 
த(மாறி வி7+த கிழவிைய! க-ட6� அவைள� C!கி வி(வத காக அதிராம�, 
பதறாம�, " உதி�வ6 ேபா� அவ� நட+த நிதான நைடைய8�, ��னைக8டேன 
தைல நிமி�+6 மன�ைத அாி�ெத(!கி�றதனா� ஆைசதா� ெப�ேநாA - எ�# 
எ-ண�திேல ைத!;�ப� வா��ைதகைள5 ெசா�=ய 6ணிைவ8� நிைன�6 
நிைன�6, நிைன% அ+த இட�தி=�+6 நகராதேபா6 ப�ல!; ம1(� நக�+6 
4�ேனறி5 ெச�ற6. அ6வைர உ1கா�+தி�+த ேதாழி வாAதிற+6 ெம�ல! 
ேக1டா*: 
 
“அ6 ஏன�மா அ�ப�� ெபாA ெசா�னி�க*? ‘2ரமHசாியா’ எ�# அவ� 
ேக1டேபா6 இFவள% நீ-டகால இைடெவளி!;� பி� 4த� 4ைறயாக அவைர5 
ச+தி!கிற நீ)க* ஆ�வ�ைத மைற!காம� ‘ஆ�’ எ�# ஒ��! ெகா-��!கலாேம? 
எத காக வானவ�=யி� ெபயைர5 ெசா�= உ)கைள நீ)கேள மைற�6! 
ெகா-M�க*...?” 
 
“மாளிைகயி=�+6 ெவளிேயறி வ�வத ேக வாA�பி�லாம� எ�ைன� த+ைதயா� 
சிைற ைவ�தி�!கிறா� எ�பைத அத ;* மற+6வி1டாயா? இ+திர விழாவி� 
4த�நாளாகிய இ�ைற!; நகர�ைத5 2 றி� பா�!;� ஆைசைய அட!க 4�யாம� 
அ)ேக வானவ�=ைய5 2ரமHசாியாக ந�!க5 ெசA6வி1( இ)ேக நா� 
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வானவ�=யாக ந��பதாA ஒ��!ெகா-( �ற�ப1டைத! 0டவா அத ;* 
மற+6வி1டாA?” எ�# இரகசிய� ேப2 கிறா  ேபா�ற ெம�=ய ;ர=� ேக1டா* 
2ரமHசாி. 
 
“ஒ�#� மற!கவி�ைல. மற�பத ; என!;� பி�6� பி��6வி1டதா? எ�ன? நா� 
2ரமHசாி தா� எ�# நீ)க* அவாிட� ஒ��! ெகா*வதனா� உ)க* இரகசிய� 
ஒ�#� ெவளியாகிவிட� ேபாவதி�ைலேய? இFவள% கால�6!;� பி��� 
உ)கைள நிைன% ைவ�6!ெகா-( ேக1டவாிட� ஏமா றமளி!;� ம#ெமாழிைய 
நீ)க* 0றியி�!க ேவ-டாேம எ�#தா� ெசா�ேன�, அ�மா.” 
 
“எ�Gைடய ம#ெமாழி அவ�!; ஏமா ற� அளி�தி�!;� எ�றா நீ 
நிைன!கிறாA?. அ�ப� நீ நிைன�பதாயி�+தா� உ�ைன� ேபா� உலக� 
ெதாியாதவ* ேவ# யா�� இ�!க 4�யா6. எ�லா� ெப-களி<� தாைய! 
கா-கிேற�. எ�லா� தாAகளி<� ெப-ைண! கா-கிேறனி�ைல எ�# 
ெநகி�5சி8� ெந�!க4� இ�லாம� 4க�தி� அைற+தா ேபா� ேப2கிற 
மனிதாிட�தி� ‘நா�தா� 2ரமHசாி’ - எ�பைத5 ெசா�வதனா� எ�ன பய� 
விைள+6விட� ேபாகிற6?” 
 
“பய� விைளய ேவ-(� எ�# எதி�பா��6! ெகா-ேட எ�லா! காாிய)கைள8� 
ெசAய 4�8மா? ெப� ேநாA!காாியான அ+த! கிழவிைய� ெதாட ேவ-டாெம�# 
நீ)களாக�தாேன வ<வி� அவைர எ5சாி�தீ�க*. எ�ன பயைன எதி�பா��6 அ+த 
எ5சாி!ைகைய5 ெசAதீ�க*, அ�மா?” 
 
வச+தமாைலயி� இ+த! ேக*வி!;5 2ரமHசாியா� பதி� ெசா�ல 4�யவி�ைல. 
அவ* நாணி� தைல;னி+தா*. 
 
“ஒ� பயைன8� எதி�பா��6 எ5சாி!ைக ெசAயவி�ைல. ஏேதா மன�தி� 
ேதா�றிய6, ெசAேத�” எ�# ெவ1க�தினா� ஒ()கிய ;ர=� அவளிடமி�+6 
ேப52� பிற+த6. 
 
“ஏேதா ேதா�றியெத�# ெசா�=வி1(� ேதா�றியி��பைத உ)க3!;*ேளேய  
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அ+தர)கமாக ைவ�6!ெகா*ள 4ய�கிறீ�கேள? ஏேதா ேதா�றியெத�#தா�  
காம� ேகாவிைல வல� வ+தீ�க*. ஏேதா ேதா�றியெத�#தா� அ�ைற!; அ+த 
ஓவியனிட�தி� மட� எ7தி! ெகா(�6 அG�பின�க*. ஏேதா 
ேதா�றியெத�#தாேன 4த� 4தலாக அவைர5 ச+தி�த இ+திர விழாவி�ேபா6 
மணிமாைலைய! கழ றி� பாிசளி!க� 6ணி+தீ�க*. இ�ப�ேய அவைர� 
பா�!;�ேபா6� நிைன!;� ேபா6� உ)க3!; ஏேதா ேதா�றி!ெகா-ேட 
இ�!கிற6.” 
 
இைத! ேக1( 2ரமHசாி சிாி�தா*. அவ3ைடய க-களி� ெம�ைமயான 
உண�%களி� சாய�க* மாறி மாறி� ேதா�றின. ெவளி�படலாமா ேவ-டாமா 
எ�# தய);வ6 ேபா� இத�களி� ஏேதா ஒ� கனி% நிைற+6 நி�# தய)கிய6. 
 
“நீ-ட நா1க3!;� பி� உ)க* 4க�தி� சிாி�ைப� பா�!கிேற� அ�மா! "மியி� 
வற1சிைய� தணி�பத காக ேமக)க* கனி8� வான�ைத�ேபா� உ)க* 
வதன�திேல எத காகேவா நளினமான உண�%க* கணிகி�றனேவ! நீ)க* இ+த5 
சில விநா�களி� அதிகமான அழைக� ெப #வி1டா  ேபா� ேதா�#கிறீ�க*, 
அ�மா! நா� ெசா�வதி� உ)க3!;5 ச+ேதக� இ�+தா� இேதா எ� தைல!; 
ேம� ப�ல!கி  பதி�தி�!;� க-ணா�யி� நீ)கேள உ)க3ைடய 4க�ைத� 
பா��6!ெகா*3)க*.” 
 
2ரமHசாி த� 4க�ைத! க-ணா�யி� பா��6! ெகா-டா*. வச+தமாைல 
0றிய6 ெமAதா�, த� 4க�தி� மல�5சி உ-டாகியி��பைத5 2ரமHசாி தாேன 
உண�+தா*. தன!; அ+த மல�5சிைய� த+தவைன� ப றி அவ3ைடய 
சி+தைனக* பட�+தன. இ�ேபா6 ெகா�ேபா� இைள�தி�+த அவ� ேதா ற4�, 
தீயி� உ�கி ஓ(� மா #! ;ைறயாத ெபா�னி� நிற4�, ப��பினா� ஒளி 
ெப றி�!;� 4க4� க-க3� அவ* நிைனவி� ஒFெவா�றாக� ேதா�றின. 
ஒFெவா� �*ளியாக ைவ�6! ெகா-( இ#தியி� எ�லா� �*ளிகைள8� 
ேகா(களா� இைண�6! ேகாலமா!;வ6ேபால அவGைடய தனி�தனி 
அழ;கைள8� தனி�தனி5 சிற��கைள8� ஒFெவா�றாக எ-ணி! 01� 
மன6!;*ேளேய அ+த ஆ-ைம! ேகால�ைத வைர+6 பா��தா* அவ*. நா3!; 
நா* அவ� த�னிடமி�+6 நீ-ட ெதாைல% விலகி� ேபாA! ெகா-��!கிறா� 
எ�பைத எ-ணியேபா6 6!க�தினா� ெநHைச அைட�த6. க-களி� நீ� 
ெநகி�+த6. மன�ைத அைட�த 6!க�ைத வா��ைதக* ெவளி! ெகாணர 
4�யவி�ைல. நிைன�தா* - சில ஆ-(க3!; 4� இேதேபா� இ+திரவிழாவி� 
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4த�நா* ஒ�றி� ம ேபாாி� ெவ�ற Jரனாக அவைன5 ச+தி!க ேந�+தைத8� 
இ�# மீ-(� ெசா ேபாாி� ெவ�<� Jரனாக5 ச+தி�பைத8�, இ+த இர-( 
ச+தி��!க3!;� ந(வி� எ�ேபாேதா ஒ� கண�தி� த� மன�ைதேய அவ� 
ெவ றி ெகா-டைத8� அத�பி� கண� கணமாக� த� மனேம அவG!;� 
ேதா #� ேபாA! ெகா-( வ�வைத8� - ேச��6 நிைன�தா* 2ரமHசாி. 4த  
பா�ைவயிேலேய த� க-களி� நிைற+6 ெகா-ட அ+த5 2+தர மணி� ேதா*கைள 
நிைன�தேபா6 அவ* ெந1(யி��தா*. 
 
‘மைழ8� �ய<மாக! கழி+த ஏேதா ஓ� இரவி� கட=� ந(ேவ க�ப� கர��� தீவி� 
நா� சாA+6 ெகா*வத ; அைணயாக நீ-ட ைக இ6. இ+த அழகிய ைகக* உதவி 
ெசAவத ; ம1(ேம 4� விாிகி�றன. அ��ட� த7வி!ெகா*ள நீ*வதி�ைலேய 
எ�# எ-ணி எ-ணி நா� ெப��52 வி(வ6தா� க-ட பய�. 
6�ப�ப(கிறவ�களி� 6�ப�ைத! கைள வத காக விைர+6 4� நீ3� இ+த! 
ைகக* அ�� ெச<�6கிறவ3ைடய அ�ைப ஏ #! ெகா*வத ; ம1(� ஏ� 
தய);கி�றனேவா? உட�ெப�லா� அ7கி நா#� ெப�ேநாA பி��த கிழவிைய� 
தீ-(வத ;� 0சாத ைகக* த�ைனேய நிைன�6� தன!காக ஏ)கி!ெகா-(� 
தவி�6! ெகா-(மி�!;� ெப-E!; 4�னா� ம1(� ஏ� 6வ-( ேபாA 
வி(கி�றனேவா? ‘6�ப�ப(கிறவ�க3!; உத%� அ6 தாப�ைதேய ெச�வமாக 
நிைன!கிேற�’ எ�கிறாேர. நா� இவைரேய எ-ணி ஏ)கி� 6�ப�ப1(! 
ெகா-��!கிேறேன. என!; இவாிடமி�+6 எ�ன அNதாப� கிைட�த6? 
எதி�பா�!கிற இட�தி=�+6 கிைட!க ேவ-�ய அ�ைப� ெபற 4�யாம� 
ேவதைன�ப(கிற எ�Gைடய காத<� ஒ� 6�ப+ தாேன?’ 
 
தன!;* தாேன 2ரமHசாி இ�ப� நிைன�6! ெகா-��+தேபா6 ப�ல!கி� 
திைரைய வில!கி ெவளியி� பா��6! ெகா-��+த வச+தமாைல, “அ�மா! அ�மா! 
அேதா அ)ேக பா�)க*” எ�# பரபர�ேபா( 0றி! கவன�ைத ெவளி��றமாக� 
தி��பினா*. 2ரமHசாி ெவளிேய தைல நீ1�� பா��தா*. 01ட�தி� ஓவிய� 
மணிமா�பG� ஓ� அழகிய இள� ெப-E� ைகேகா��தப� நட+6 ேபாA! 
ெகா-��+தா�க*. 
 
ெந()கால�6!;� பி� அவைன! க-ட ஆவைல அட!க 4�யாம� 
“வச+தமாைல! மணிமா�பைன! 0�பிட�. அவைர� ப றிய விவர)கைள ெய�லா� 
மணிமா�பனிட� ேக1(� ெதாி+6 ெகா*ளலா�” எ�றா* 2ரமHசாி, வச+தமாைல 
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0�பி(வத ;* மணிமா�பG� அவGட� ெச�ற ெப-E� 01ட�தி� எ)ேகா 
மைற+6வி1டா�க*. வச+தமாைல “ஐயா ஓவியேர!” எ�# விளி�த ;ர� 
01ட�தி=�+த ேவ# பலைர� ப�ல!கி� ப!கமாக� தி��பி� பா�!க5 ெசAதைத� 
தவிர ேவ# ஒ� பயG� விைளயவி�ைல. வச+தமாைல ஏமா ற�ேதா( 
2ரமHசாியிட� அ<�6! ெகா-டா*: 
 
“எ�ேபா6ேம திழவிழா! 01ட�தி� இ+த� ெதா�ைலதா�. நா� யாைரேயா  
அைழ�தா� ேவ# யாேரா தி��பி� பா�!கிறா�க*.” 
 
“வா�!ைகேய தி�விழா! 01ட�தி� அைழ�ப6 ேபா�தா� இ�!கிறத� 
வச+தமாைல! நா� யாைர அைழ!கிேறாேமா அவ�க* தி��பி� பா��பதி�ைல. 
யா�ைடய ெசவிகளி� ேக1க ேவ-(� எ�பத காக ந�4ைடய இதய�தி=�+6 
ஆைச8� நாவி=�+6 ெசா க3� பிற!கி�றனேவா, அவ�ைடய ெசவி க3!; 
அைவ எ1(வேத இ�ைல. யாைர நிைன�ேதா 0%கிேறா�. நிைன%!;! 
காரணமாகாத யாேரா பதி<!;� தி��பி� பா�!கிறா�க*. யா�!காகேவா க- 
திற!கிேறா�. ஆனா� திற+த க-க3!; 4�னா� ேவ# யாேரா 
ெத�ப(கிறா�க*. எ�ன உலகேமா? எ�ன வா�!ைகேயா? எ�லாேம 
சாரமி�லாம� ெதாிகிறதM!” எ�# த� தைலவி 0றியேபா6 அவ3ைடய 
வா��ைதக* இதய�தி� ஆழ�தி� ;வி+6 கிட!;� ேசாக�ைதெய�லா� திர1�! 
ெகா-( வ+6 ெகா1(வைத வச+தமாைல உண�+தா*. 
 
“மாளிைகயி=�+6 ெவளிேயற 4�யாம� இ�தைன கால� சிைற�ப1(! 
கிட+தேபா6� இேத வா��ைதகைள�தா� ெசா�=! ெகா-��+தீ�க*. இ�# 
ெவளிேய வ+6 2த+திரமாக5 2 றி� பா�!;� ேபா6� இேத வா��ைதகைளேய 
ெசா�<கிறீ�கேள?”  
 
“அ� அசேட! உட�ைப! க1�� ேபா(வ6தா� சிைற எ�# நிைன�6! 
ெகா-��!கிறாயா? மன� வி���வைத8� நிைன�பைத8� அைடய 4�யாைமேய 
ஒ� சிைறதா�.” இ�ப�! 0றி� 6யர�ைத� தவிர ேவெற+த உண�ைவ8� கா1டாத 
வற1சியான ெதா� நைக �ாி+தா* 2ரமHசாி. தைலவியி� மன� அளவ # ெநா+6 
ேபாயி��ப6 ேதாழி!;� �ாி+த6. அவ* ேப5ைச� தி��பி ேவ# வழி!;! ெகா-( 
ேபானா*: “விைரவி� மாளிைக!;� தி��பிவி(வ6 ந�லத�மா! உ)க* 
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த+ைதயா�� நைகேவழ�ப��0ட இ+த� ப!கமாக�தா� ேதாி� �ற�ப1( 
வ+தி�!கிறா�களா�. எ)ேகயாவ6 அவ�க* பா�ைவயி� நாமி�வ�� ெத�ப1டா� 
வ�� வ+6 ேச��” எ�# தைலவியிட� ெம�ல! 0றிவி1( ெவளிேய ப�ல!;� 
C!;கிறவ�க3!;! ேக1கிறப� இைர+த ;ர=� ேவகமாக5 ெச�வத கான 
க1டைளைய இ1டா* வச+தமாைல. ப�ல!;� C!;கிறவ�க* நைடைய� 
6ாிதமா!கி! ெகா-( 4�ேனறினா�க*. 
 
“இ+திர விழா 4�வத ;* மணிமா�பைன எ�ப�8� ச+தி�6விட 4ய சி ெசAய  
ேவ-(ம�, வச+தமாைல.” 
 
“4ய சி ெசAவைத� ப றி� தைடயி�ைல. ஆனா� 4ய சி நிைறேவ#வ6�, 
நிைறேவறாம  ேபாவ6� ந� ைகயி� இ�ைல.” 
 
“எத ;� 4ய�# பா�!கலாேம! இ+திர விழா 4�வத ;* இ�G� ஒ�நா* 
வானவ�= 2ரமHசாியாக%� 2ரமHசாி வானவ�=யாக%� ந��தா� ேபாயி #?” 
 
“ந�4ைடய சாம��திய�ைத நைகேவழ�ப�� உ)க* த+ைதயா�� 
�ாி+6ெகா*ளேவா, ச+ேதக�படேவா ெசAயாதவைர எ�ப� ேவ-(மானா<� 
ந�!கலா� அ�மா! தி�விழா! 01ட�தி� நட�ப6 ேபால நா� சிறி6� எதி�பாராம� 
அவ�க* இ�வ�� ந� ப!க� தி��பி� பா��6வி1டா� எ�லா� சீரழி+6 
ேபா;ேம?” எ�# பய�ேதா( பதி� ெசா�னா* வச+தமாைல.  
------------- 

��றா� ப�வ���றா� ப�வ���றா� ப�வ���றா� ப�வ�.  3..  3..  3..  3.7. 7. 7. 7. "�க.� ேபசின"�க.� ேபசின"�க.� ேபசின"�க.� ேபசின!!!!    
 
த� க7�ைத ெநாி!;� வ=ய ைககளி� பி�யி� சி!;-( அ+த! கபா=ைக 
விகாரமாக! 0!;ர=1ட மரண ஒல� ச!கரவாள�ைத5 I�+தி�+த காெட�லா� 
எதிெரா=�த6. இள);மர� விய�பைட+6 பா��தா�. கபா=ைக!;� பி��ற� 
நீலநாகமறவ�ைடய 4க� ெதாி+த6. அவ* க7�ைத இ#!;� கர)க* 
அவ�ைடயைவ எ�# க-டா�.  
 
“ஐயா! வி1(வி()க*... பாவ�... இவ* நம!; எ�ன ெகா(ைமைய5 ெசAவத - 
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கி�+தாேளா அ+த! ெகா(ைமையேய இவ3!; நா� ெசA6 பழி 2ம!க ேவ-டா�” 
எ�றா� இள);மர�. 
 
“ெகாைல ெவறி பி��த ேபA மகேள! இனி இ�தைகய ெசயைல5 ெசAய%� 
நிைன!காேத. ெசAய நிைன�தாேயா நீ ெசAய நிைன�த6 உன!ேக ெசAய�ப(�. 
இேதா இ�ப� ஒ� விநா� எ�ைன� தி��பி� பா��6வி1(� ேபாA� ெதாைல...” 
எ�# இ� 4ழ!க! ;ர=� எ5சாி�6வி1(! கீேழ த*3வ6 ேபால! ைககளி� 
பி�யி=�+6 அவைள உதறினா� நீலநாக மறவ�! 
 
நிைல;ைல+6 வி7+த ைபரவி எ7+6 ஓ(வத ; 4�னா� த�ைன ஒ(!கிய 
ெப�வ=ைம எ6 எ�# கா-பவ* ேபா� ஒ�கண� தி��பி நிமி�+6 பா��தா*. 
ஆகாய�6!;� "மி!;மாக நி�ற அ+த! க�Lர ஆகி�திைய� பா��தாேளா 
இ�ைலேயா, அலறி ய��6! ெகா-( தைலெதறி!க ஓ1டெம(�தா* அவ*. 
 
“ஒ�� ேபாAவி(!... ம#ப� தி��பி� பா��தாேயா எ�லா! கபால)க3!;� ந(ேவ 
உ�Gைடய கபால4� கிட!;�” - நீலநாக�ைடய இ+த வா��ைதக* அவைள 
இ�G� ேவகமாக விர1�ன. ;திகா� பிடாியி� ப(கிறா ேபா� ஓ� மைற+தா* 
கபா=ைக. 
 
“நீ)க* எ�ப� இ)ேக வ+தீ�க*?” எ�# இள);மர� த�ைன! ேக1ட 
ேக*வி!;� பதி� 0றாம� இ�யி��6 ஓA+தெதன� ெபாியதாA5 சிாி�தா� நீலநாக 
மறவ�. அவாிட� ேம<� 0றினா� இள) ;மர�: 
 
“எ� மன�தி� இ�ப�ெய�லா� நட!;� எ�# சிறி6� ச+ேதகேம உ-டாக-
வி�ைல, ஐயா! ஏேதா இவ* வ+6 ெசா�னா*, ந�பிவி1ேட�. 2(கா1(! 
ேகா1ட�தி� வ�னி ம�ற�தி� அ�ேக த�Gைடய ;� கா�6! 
ெகா-���பதாக%�, அவ�டேன சமயவாத� �ாிவத ; நா� வரேவ-(� எ�#� 
அைழ�தா*. உடேன �ற�ப1( வி1ேட�.” 
 
“நீ �ற�ப1ட6 தவறி�ைல, இள);மரா! அறிவி� 4�+த எ�ைல க�ைண. பிற� 
ேம� இர!க�, எFவள% தீய%-ைம ெபாதி+ததாயி�+தா<� ந�லதாகேவ 
பாவி�த� இைவதா�. ஆனா� I�5சியி� 4�+த எ�ைலேயா ச+ேதக� ம1(�தா�. 
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நீ8� நாG� இ�ேபா6 ேவ# எ�ைலகளி� வ+6 நி கிேறா�, நீ ஞான�ைதேய 
Jரமாக! ெகா-( ஞானJரனாக வ+6 நி கிறாA. நா� எ�ேபா6� ேபா� 
Jர�ைத8� ஞானமாகேவ ெகா-( நி கிேற�. எைத8� எதி� மைறயாக எ-ணி� 
பா��6வி1(� பி��தா� உட�பாடாக எ-ணி� பா�!க ேவ-(ெம�ப6 
Jரனி� சி+தைன5 I�5சிகளி� 4த�ைமயான6. உட�பாடாகேவ எ-ணி� 
பா��ப6 ஞானியி� பாவைன. ெகா�8� ைக8மாக யாைனேம� ஏறி! ெகா-( நீ 
பைட!கல5 சாைலயி=�+6 �ற�ப1ட சிறி6 நாழிைக! ெக�லா� நாG� உ�ைன� 
பி�ெதாட�+6 �ற� ப1ேட� எ�ப6 உன!;� ெதாியா6. நாள)கா�யி� நீ நி�ற 
இட)களி<� ெச�ற இட)களி<� மைற+6 மைற+6, ேதா�றா� 6ைணயாக 
உ�ைன� பி� ெதாட�+ேதென�ப6� உன!;� ெதாி+தி�!க 4�யா6. நீ எைத8� 
ச�தியமாகேவ உட�ப1(� பாவைன ெசA6 ெகா-���பதா� அ)கி�+6 
�ற�ப(கிறேபா6 சமயவாத� �ாிய� ேபாவைத8� ேவ#ப1ட க��6ைடய 
அறிஞ�கைள5 ச+தி!க� ேபாவைத8� ம1(�தா� நிைன�6! ெகா-(. 
�ற�ப1டாA. நாேனா உ�Gைடய பைகவ�க*, உ�ைன! ெகா�ல நிைன�6� 
திாி+6 ெகா-���பவ�க*, எ�லாைர8� எ-ணி� பி� ெதாட�+ேத�. நீ 
உ�Gைடய அறி%!;� பைகவ�களாக எதிேர வ+6 ெகா� நட� ேபாகிறவ�கைள 
ம1(� எதி�பா��6 வ+தாA. நாேனா உ�Gைடய உயி�!;� பைகவ�கைள 
எதி�பா��6�, எதி��6� பா�!க%� வ+ேத�. நீ பிரமவாதிைய5 ெசா களா� மட!கி 
ெவ�றைத8� சா�வாகனனி� ெச�!ைக ேவேரா( சாA�6 ெவ�றைத8�, 
‘க�ைணதா� ெச�வ�’ எ�# அ+த� ப�ல!;5 ெச�ல! ;மாி!;� பதி� 
ெசா�=வி1(! கீேழ வி7+த 46மகைள� C!கி வழியG�பியைத8� பா��6� 
பா��6 மகி�+6 ெகா-��+த நா� கைடசியி� இ+த! கபா=ைகயி� ெபாAயான 
ேவ-(ேகா3!; நீ ெசவி சாA�தேபா6 தா� மகி�வைத நி#�தி! ெகா-( 
ச+ேதக�பட� ெதாட)கிேன�. இவ* உ�னிட� ேபசிய வித4�, அ+த அகால�தி� 
வ�னி ம�ற�6!; அைழ�த 4ைற8� என!;5 ச+ேதக�1�ன. நீ இவேளா( 
�ற�ப1டா� நாG� பி�ெதாட�வெத�# 4�% ெசAேத�. அ�ப�ேய நட+த6.” 
 
“ஐயா! எதி�மைறயாக எ-ணி� பா��பத ;� ச+ேதக�ப(வத ;� என!;� 
ேதா�றேவ இ�ைலேய? ைகைய! 0�பி வண)கினா  ேபா�ற மதி�ேபா( இவ* 
0�பி1ட%டேன ெமAெய�# ந�பிவி1ேட�.” 
 
“ஞான� உலக�ைத ந�பி!ைக மயமாக%� க�ைண மயமாக%� பா��பத ; 
உ�ைன� பழ!கியி��ப6 ந�ல6தா�. ஆனா� ைகைய ஓ)கி!ெகா-( அைறய 
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வ�கிற பைகவ�கைள! கா1�<� ைக0�பி! ெகா-( மன� 0சாம� வ�கிற 
பைகவ�க* பய)கர மானவ�க*. உலக�தி� ைகைய! 0�பி!ெகா-( 
ந-ப�ேபா� வ�� பைகவ�க*தா� அதிகமாக இ�!கிறா�க*. ‘ெதா7த ைக 
உ*3� பைட ந();� ஒ�னா� அ7த க-ணி�� அைன�6’ எ�# 
ப��தி��பாேய?” 
 
“ப��தி�!கிேற�. ஆனா� அ6 அரச த+திாிக3!;� மதி அைம5ச�க3!;� 
ெசா�ன உ-ைம அ�லவா?” 
 
“ஒFெவா� மன4� ஓ� அர2தா�. அ6 அரச த+திர4� அைம52� இ�+தா� 
மன�ைத8� மேனா ரா5சிய�ைத8� அ �தமாக ஆளலா�.” 
 
“எ�லாவ ைற8� விட ேவ-(ெம�# நா� க # வ+தி�!க, எ�லாவ ைற8� 
ஆ*வத ; நீ)க* வழி ெசா�=! ெகா(!கிறீ�க* ஐயா!” எ�றா� இள);மர�. 
 
இைத!ேக1( நீலநாக மறவ� ��னைக �ாி+தா�. “ஒ�ைற� ப றி! ெகா*ள 
4�யாம� ம ெறா�ைற விட 4�8மா, இள);மரா? கவைலயி�லாம� 
உ�Gைடய அறி%� ேபாரா1ட�ைத நட�6. அறி%ைடயவG!; அ+த அறிேவ 
ெபாிய அர-. ேவ# பா6கா�� அவசியமி�ைல. ஆனா� க-E!; 
அழகாயி�!கிறெத�# ம றவ�க* �க7� ைமைய! க-ேண க-( அNபவி!க 
4�யாத6 ேபால அறிஞG!;� மய!க)க* வ�வ6-(. இ6ேபா� உயி� ேபாகிற 
ஆப�6!க3� அ�ப� மய)கி வ��. இ�# நீ இ+த! கபா=ைகயிட� 
சி!கி!ெகா-டத ;� அ�ப�� பிற�+த அNமான�தா� காரண�! இ+த நகர�6 
எ�ைல!;* நா� ஒ�வ� உயிேரா( இ�!கிற வைர உ�ைன யா�� எ6%� 
ெசA6விட 4�யா6. வா, ேபாகலா�” எ�# அவைன அைழ�6! ெகா-( 
�ற�ப1டா� நீலநாக மறவ�. இ�வ�� யாைனேம� ஏறி!ெகா-( பைட!கல5 
சாைல!;� ேபாA5 ேச�+தா�க*. அ�ேபா6 பி�னிர% ெதாட);� 
ேநரமாகியி�+த6. ேமக)கேள இ�லாத ெதளி+த வான�தி� ஆல4 ற�6! 
ேகாவி<!; அ�பா� 47நிலா அ �தமாக� ேதா�றி! ெகா-��+த6. வானி� 
ஊ�+6 திாி+6 வ+6 அ<�த6ேபா� அ+த� பி�னிர% நிலாவி� ச ேற 
ஒளிம)கி8மி�+த6. 
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ஏமா ற�தா� அ�# யாாிடேமா சாவத கி�+த த� உயிைர! கா�த தி�வ�ைள 
எ-ணி ஆல4 ற�ைத ேநா!கி! ைக0�பி வண)கினா� இள);மர�. அ+த 
ேநர�6!;� பி��� நீலநாக மறவ� சில நாழிைகக* உற)கினா�. இள);மரG!; 
உற!க� வரவி�ைல. க-கைள ��யப� அ�# காைலயி=�+6 நட+த 
நிக�5சிகைள ஒFெவா�றாக நிைன%!;! ெகா-( வ+6 சி+தி�தவாேற 
ப(�தி�+தா� அவ�. வி�கிற ேநர� ெந�)கிய6. 
 
ஆல4 ற�6 மர�தி� காக)க* கைர+தன. எ)ேகா ேகாழி ஒ�# வி�காைல! ;ர�  
எ7�பிய6. வி�வத ; இ�G� இர-( ��# நாழிைகக* இ�!;� எ�# 
ேதா�றிய6. அ�ேபா6 நீலநாக மறவ� அவைன எ7�பி அைழ�6! ெகா-( 
ஆல4 ற�6! கட கைர ஓரமாக உலாவ� �ற�ப1(வி1டா�. கைரேயார�6 
ெநAத  கழி4க)களி� "�தி�+த தாழ�"!களி� ந#மண� ெவ*ளமாA� பரவி! 
ெகா-��+த6. “"!க3!; மண�தா� பாைஷ, மண�தா� அ��த�. மண�தா� 
இல!கண�. மண�தா� கவி, மண�தா� அல)கார�” எ�# "�ெபாழி=� ;�;ல 
வாச� ெசAத கால�தி� தி�நா)0� அ�க* அ�!க� 0றிய வா!கிய)கைள 
இ�#� இள);மர� நிைன% 0�+தா�. தி�நா)0ாி� இ�+தேபா6 அ�க3� 
இேதேபால ைவகைறயி� அவைன அைழ�6!ெகா-( உலாவ� �ற�ப1( 
வி(வா�. அ�ப�� பனி�லரா! காைலயி� அ�கேளா( �ற�ப1(� ேபா;�ேபா6 
இ�ப� எ�தைன எ�தைனேயா அழகிய சி+தைனக* அவாிடமி�+6 "�6 அவ� 
ெசவிகளி� உதி�+தி�!கி�றன. 
 
தாழ�"!களி� மண�ைத உண�+தேபா6 அவG!; ஏேதேதா பைழய நிைன%க* 
எ�லா� உ-டாயின. அ+த நிைன%க3� �தாி� "�த தாழ�"!கைள� ேபால� 
"�தி�!;� இட� ெதாியாம� மண�ைதேய பாைஷயாக! ெகா-( அவனிட� 
ேபசின. 
------------ 

��றா� ப�வ���றா� ப�வ���றா� ப�வ���றா� ப�வ�.  3..  3..  3..  3.8. 8. 8. 8. ந/0% பா�!க ந/0% பா�!க ந/0% பா�!க ந/0% பா�!க     
 
ேபா6 ந*ளிரைவ8� கட+6 வி1ட6. ெவறி ஒ()கி5 ேசா�% மி;+ததா� 
வ�னிம�ற�தி� கபா=க�க3� உற)கி� ேபாAவி1டா�க*. மர!கிைளக* ஆ� 
உரா8� ம�ம5 ச�த4� கா # 2ழி�65 2ழி�6 J2� ஒைச8� இைட இைடேய - 
அ+த ஒைசகைள! கைல�6! ெகா-( ஆ+ைத8�, ேகா1டாG� அல#கிற 
விகார4�, 0ைக ;ழ#� ;ர<� ேச�+6 வ�னி ம�ற�6!;! கண� கணமாக� 
பய)கர5 I�நிைலைய� பைட�6! ெகா(�6! ெகா-��+தன. ெதாட)கினா� 
4�வத ;5 சிறி6 ேநரமா;�ப� நீ-( இ7ப1(! ேக1;� நாியி� ஊைள! 
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;ர�ேவ#. ஆ-டைல எ�G� பிண� தி�னி� பறைவக* உயர4� ேதா ற4மாக 
ஆ* நட+6 வ�வ6 ேபால� பறைவ உட<� மனித� தைலேபா�ற சிர4� ெகா-( 
2 றி� திாி+தன. இரவி� ெந���! கனிகளாக� ேதா�#� அவ றி� க-க* 
கா-பத ; அ5ச �1(வனவாயி�+தன. 
 
இ+த5 I�நிைலயி� நைகேவழ�ப��, ெப�நிதி5 ெச�வ�� ைபரவியி� ;�ைச  
வாயி=� கா�6! ெகா-��+தா�க*. ைபரவி இ�G� தி��பவி�ைல. ெப�நிதி5  
ெச�வ�!;� பய�தினா� இதய� ேவகமாக அ��6! ெகா-ட6. ைகக* எைத8� 
ெசAயாம =�!;� ேபாேத ந()கின. ெமளனமாக இ�!;� ேபா6 ேபசி! 
ெகா-��+தா� பய� தீ�� ேபால%�, ேபசி! ெகா-��!;� ேபா6 ேப5ைச 
நி#�திவி1( ெமளனமானா� பய� தீ�� ேபால%� மாறி மாறி� ேபசி8�, 
ேபசாம<� பய+6 ெகா-ேட இ�+தா� அவ�. 
 
“இ�ப��ப1ட ெசய�க3!;� ைபரவிதா� 4 #� ெபா��தமானவ*. அவைள 
இ�தைகய ெசய<!; அG�பினா� நி5சயமாக ெவ றிைய எதி�பா�!கலா�. 
அவ3ைடய ைகக3!; 4�யாத காாிய ெம�# எ6%� இ�ைல” எ�# 
நைகேவழ�ப� �க� பா�! ெகா-��+த ேபாேத ைபரவி அலறி� �ைட�தவா# 
வி7+த��6! ெகா-( ஓ� வ+தா*. ேம� �52! கீ� �52 வா)கி இைர�6! 
ெகா-( நி�றா*. பத ற�தி� நிக�+தைத� ெதாட�பாக5 ெசா�ல வர வி�ைல 
அவ3!;. தய)கி� தய)கி ஏேதா ெசா�னா*. ெசா�=� ெதளிவி�ைல. 
ெசா�ல�ப1டவ றி<� 6ணிவி�ைல. ெசா கைள 47ைமயி�றி அர றினா*. 
 
ெகா(ைமேய வ�வான அவ3� ேதா #� ேபாA வ+தா* எ�பைத அவ�களா� 
ந�ப 4�யவி�ைல. ஆனா� ந�பி�தா� ஆக ேவ-�யி�+த6. “நி க%� 
நிைல!க%� ேவ-�ய காாிய�6!;� தைடயி�ைமேய ெபாிய அவல1சண� எ�# 
ச # 4� 0றினீ�கள�லவா அ+த அவல1சண� ஏ ப1(விடாம� தைட 
ேந�+6வி1ட6” எ�# ;�தலாக5 ெசா�=5 சிாி�தா� நைகேவழ�ப�. இைத! 
ேக1(� ெப�நிதி5 ெச�வ�!; அட!க 4�யாத ேகாப� வ+6வி1ட6. “எ� 
சி�த�ப�ேய எ�லா� நட!கிறெத�# Jறா�� ேபசின�கேள! உ)க* சி�த�ப�, 
இ6%� நட�ப6 தாேன?” எ�# நைகேவழ�பைர� பதி<!;5 சா�னா� அவ�. 
இ�வ�� ஒ�வைரெயா�வ� ெசா களா� சா�!ெகா-ேட தி��பினா�க*. ச!கர 
வாள�ைத! கட+6 மதி 2வ�!; இ�பா� "த� நி�ற வாயி<!; ெவளி��ற� 
அவ�களி�வ�� வ+தேபா6 எ)கி�+ேதா ஒ� ஆ+ைத ஒ ைற! ;ர� ெகா(�த6. 
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“ஆ+ைத ஒ ைற!;ர� ெகா(!கிற6. ந�ல ச;ன�தா�. இ�# ேதா�வி அைட+6 
வி1டா<� ந� 4ய சி!; எ�றாவ6 ெவ றி கிைட!;�” எ�# ேதாி� 
ஏறி!ெகா-ேட ெசா�னா� நைகேவழ�ப�. 
 
“உம!;� ப1சி சா�திர� 0ட� ெதாி8ேமா நைகேவழ�பேர” - ெப�நிதி5 ெச�வ�  
இய�பாக இ�ப� வினா%கிறாரா, ஏளன� ெசA8� ;ர=� வினா%கிறாரா 
எ�ைபத� �ாி+6 ெகா*ள 4ய�# சில வினா�க* ஒ�#� �ாியாம� திைக�தா� 
நைகேவழ�ப�. பி�� திைக�� நீ)கியவராக “ஆகா! ப1சி சா�திர� ம1(மி�ைல. 
ப1சிக3!; வைல விாி!;� சா�திர4� ெதாி8�. ஆ+ைத ஒ ைற! ;ர� 
ெகா(�தா� சா% எ�# ெபா�*. நா� யாைர! ெகா�ல 4ய�# 
ெகா-��!கிேறாேமா அவG!;5 சா% ெந�);கிற6 எ�பைத�தா� இ+த 
ஆ+ைத ெசா�கிற6” எ�றா�. 
 
“நீ� விள!க� ெசா�வ6 ேபா� அ�லாம� ஆ+ைதயி� ;ரைல! ேக1ட உம!ேகா, 
என!ேகா அ6 ச;ன� ெசா�=யி�+தா�...” 
 
“ெசா�=யி�+தா� இ+த! கணேம அ+த ஆ+ைத!;5 சா% எ�# ெபா�*. 
ச;ன)கைள நம!; ஏ றா ேபா� இைண�6� பா�!க ேவ-(ேம தவிர5 
ச;ன)க3!; ஏ றா ேபா� நா� மா றி!ெகா-( ேவதைன�படலாேமா...?” 
 
“ஓேகா! எைத8� உம!; ஏ றா ேபால வைள�6 மா றி� பா�!கிறவரா நீ�...?” 
 
ெப�நிதி5 ெச�வாி� இ+த! ேக*வி!; நைகேவழ�பாிடமி�+6 ம#ெமாழியி�ைல. 
அவ� விழி�பைட+தா�. ேத� விைர+6 ேபாA! ெகா-��+த6. அைமதியான அ+த 
ேநர�தி� ேத�5 ச!கர)களி� ஒைசேய எ);� பரவி நிைறவ6 ேபா� அ6ேவ ெபாிய 
ஒைசயாக! ேக1(! ெகா-��+த6. சிறி6 ெதாைல% ெச�ற6� ஒ� தாழ� 
�தர�ேக � #!களி� ந(ேவ ம;� வாசி�6! ெகா-��+த பா��� பிடார� 
ஒ�வைன அவ�க* க-டா�க*. ேதாி=�+தப�ேய நிலெவாளியி� அ+த 
நாகாின�6� பா�பா1� ம;� வாசி�பைத அவ�க* க-(ெகா-ேட ெச�ல 
4�+த6. இ+த இட�தி=�+6 ேத� சிறி6 ெதாைல% ெச�றபி� எைதேயா 
அவசரமாக நிைன�6! ெகா-டவ� ேபா� ேதைர ம#ப�8� தி��பி அேத 



44 

 

இட�6!;5 ெச<�தினா� நைகேவழ�ப�. எத காக� ேத� தி��ப�ப(கிற6 
எ�பைத� ெப�நிதி5 ெச�வாிட4� 0றவி�ைல. த�மிட� 0றாமேல ேத� 
தி��ப�ப(வைத! க-( அவ� பய4� திைக��� ஒ�); அைட+தா<�, பய�ைத5 
ச ேற மைற�6! ெகா-( திைக�� ம1(� ெவளி�ப(கிற ;ர=�, “ஏ�? 
எத காக� ேதைர� தி���கிறீ�க* நைகேவழ�பேர! வ�னி ம�ற�தி� எைதயாவ6 
மற+6 ைவ�6வி1M�களா?” எ�# ேக1டா�. 
 
அவ�ைடய ேக*வி!;� பதி� 0றாம� ;திைரகைள விர1�ய��6! ெகா-( 
ேபானா� நைகேவழ�ப�. நாக� இன�6� பா��� பிடார� ம;� வாசி�6! 
ெகா-��+த � ற�ேக ேபாA� ேத� நி�ற6. அத ;* ;திைரக3!; வாயி� 
Nைர த*ளியி�+த6. அFவள% ேவக�தி� விர1�யி�+தா� அவ�. அ+த இட�6!; 
வ+த6� தா� ேதாி=�+6 4த=� கீேழ ;தி�6 நி�#ெகா-( “இற)கி வா�)க*! 
இவனிட�தி� ஒ� காாிய� இ�!கிற6” எ�# பா�பா1�ைய5 21�! கா-பி�6� 
ெப�நிதி5 ெச�வைர அைழ�தா� நைகேவழ�ப�. ‘எத காக� ேதைர� தி���கிறாA 
எ�# நா� ேக1டேபா6 எ�ைன மதி�6� பதி� ெசா�லாத இவGைடய 
அைழ�ைப மதி�6 நா� ஏ� கீேழ இற)க ேவ-(�’ எ�# நிைன�தவராA5 சில 
கண)க* நைகேவழ�ப�ைடய வா��ைதகைளேய ேக1காதவ� ேபால� ேதாிேலேய 
இ�+தா� ெப�நிதி5 ெச�வ�. பி�� நைகேவழ�பைர� ேபால! 
ெகா(ைமயானவ�கைள ேந�!; ேந� அல1சிய� ெசAவ6 சமேயாசிதமாகா6 எ�# 
தம!;�தாேம உண�+தவராக� ேதாி=�+6 கீேழ இற)கினா�. 
 
“இவGைடய ம;� ஒைசயா� இ+த� ப;தியி� �ைல!; �ைல நாக)க* 
�ற�ப1( ஊ�+6 ெகா-��!;ேம? இ); எத காக� தைரயி� இற)க 
ேவ-(ெம�கிறீ�க*? தாழ� �த��, � #!க3�, பிடாரG� பா��தாேல பயமாக 
இ�!கிறேத...?” எ�# வா��ைதகைள நீ1� இ7�த ெப�நிதி5 ெச�வைர ஏறி1(� 
பா��தா� நைகேவழ�ப�. விஷமமாக5 சிாி�6!ெகா-ேட பா��தா�. பா��6வி1(� 
பதறாத ;ர=� உ*ள��தமாக� பல ெசAதிகைளெய�லா� நிைற�6 நி#�திய 
வா��ைதகளா� 2�!கமாக ஒ� ேக*வி ேக1டா�.  
 
“பய�ப(கிற எைத8� நீ)க* ெசAவேத இ�ைலேயா?” 
 
ெப�நிதி5 ெச�வ� இைத! ேக1( அ�ப�ேய ெவலெவல�6� ேபானா�. இ+த! 
ேக*வியி� �லமாக நைகேவழ�ப� எைத நிைன%ப(�6கிறா� எ�# பைழய 



45 

 

நிக�5சிகைள ஒFெவா�றாA நிைன�6� பா�!க%� 4ய�றா�. எைத8� 
நிைன%ப(�6கிறா  ேபால%� இ�ைல. எ�லாவ ைற8� நிைன%ப(�தி! ;�தி! 
கா1(வ6 ேபால%� இ�+த6. எ�லாவ றி<� பய)கரமான ஏேதா ஒ�ைற ம1(� 
நிைன%#�6வ6 ேபால%� இ�+த6. இ+த! ேக*விைய! ேக1கிறேபா6 
நைகேவழ�பாி� ேப52� வ�ைமயாகேவ இ�+த6. மன�தி� ஏேதேதா அதி�5சிக* 
ேபசிட, வாA ஒ�#� ேபசாம� நைகேவழ�பைர� பி�ப றி� பா��� பிடார� 
இ�+த இட�6!; நட+தா� ெப�நிதி5 ெச�வ�. ெகா� ெகா�யாA! கிைள வி1( 
வள�+தி�+த அ+த� � #!களி� Nனி� 6வார)கைள� பா��தவாேற கவன� 
கைலயாம� ம;� ஊதி! ெகா-��+தா� அ+த 4ர1(� பிடார�. தன!;� 
பி�னா� மிக அ�கி� யாேரா இ�வ� வ+6 நி பைத அறி+6 ெகா-டானாயிG� 
அவ� தி��பி� பா�!க வி�ைல. பய�தினா� � # Nனிகெள�லா� ெப�நிதி5 
ெச�வ�!;5 ச��ப)களாகேவ ேதா�றின. ெந��பி� கா1�ய த��ைப� ��=� 
அழேலா�ய 6ணிகைள� ேபா� ெச!க5 ெசேவெலன� பிள+த நா!;க* ெநளிய ஒ� 
பட� � றி=�+6 ெவளி வ+6 ெதாி+த6. ெப� நிதி5 ெச�வ� பய+6 ப6)கி 
நைகேவழ�பைர� த7வி! க1�!ெகா*வ6ேபால அவேரா( அவராக ஒ-�னா�. 
சாதி!காயி� ேம� நர�ேபா�� பட�+த சாதி� ப�திாிேபா� ந52 நா%க* ெநளிய� 
� #� 6ைளயி=�+6 ெபா)கி ஒ7கி� ெப�கி வழி8� க�ைமயாA ஒ� ெபாிய 
க�நாக� ெவளிவ+த6. ம;�ைய ஒ� ைகயாேலேய வாசி�6! ெகா-( ம ெறா� 
ைகயா� ச��ப�ைத! க1(�ப(�6� ஆ ற� வாA+த ேவைர� பி��தா� பிடார�. 
தைரயி� அவைன5 2 றி<� பா�ைப5 சிைற� பி��6 அைட�6! ெகா-( 
ேபா;� ேபைழக* கிட+தன. பய�தி� மி;தியா� நைகேவழ�பைர8� இ7�6! 
ெகா-( பி�G!; நக�+தா� ெப�நிதி5 ெச�வ�. 
 
0ைட ேபால� பிர�பினா� ெந�!கமாA� பி�னிய வ1ட� ேபைழயி� 
சாம��தியமாக அ+த5 ச��ப�ைத அைட�6 �� அத�ேமேல சி# க� ஒ�ைற8� 
C!கி ைவ�தா� பிடார�. பி�� விலகி நி ;�ப� அவ�க3!;5 ெசா�=வி1( 
ேம<� ம;� ஊதலானா�. � றி� இ�ெனா� பட� ெதாி+த6. ெதாட�+6 ேவ# 
ேவறாக அ(�த இர-( 6வார)களி<� பட)க* ெதாி+தன. பிடார� சா6ாியமாA 
ேவைல ெசAதா�. அவனிட� மீதமி�+த ேபைழக3� நிர�பின. கிைட�த 
பா��கைளெய�லா� சிைற�ப(�தி!ெகா-( அவ� ம;�ைய நி#�திவி1( 
எ7+தா�. நைகேவழ�ப� அவைன� ப றி அவனிடேம விசாாி�தா�. இ+திர 
விழாவி� ேவ�!ைக விைள யா1(!க* ெசA6 பா�பா1�! கா1ட வ+தி�� 
பதாக%� அ6 த� ெதாழி� எ�#� அவ� ெசா�னா�. நைகேவழ�ப� அவனிடேம 
ேம<� ேக1டா�. “இ+த ந52� பா��கைள எ�ப�� ெபா6 இட)களி� ைவ�6 
ஆ1(வாA? இவ ைற! க-டாேல ம!க* பய�ப(வா�கேள?” 
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“ஆ1(வத ;! ெகா-( ேபா;� 4�ேப ந52� ப�ைல� பி()கி வி(ேவா� ஐயா!  
பி()கா வி1டா<� இவ ைற ஆ1(� ேவ� எ)களிட� உ-(” எ�றா� பிடார�. 
நைகேவழ�ப� மிக அ�கி� ெச�# ;ைழவான ;ர=� அவனிட� ேவ-�னா�: 
 
“நீ எ)க3!; ஓ� உதவி ெசAய ேவ-(�...”  
 
“எ�ன ெசAய ேவ-(� ஐயா?” 
 
“நீ உ� பா��� ேபைழக3ட� எ)கேளா( எ)க* ேதாி� வரேவ-(�..” எ�றா� 
நைகேவழ�ப�.  
 
பிடார� எத காகேவா தய)கினா�.  
 
“இ+திர விழாவி� எ�லா நா1களி<� ேச��6 நீ எFவள% ச�பாதி!க 4�8ேமா 
அFவள% ச�பா�திய�ைத விட அதிகமாக5 ச�பாதி!;� வாA�ைப5 சில 
நாழிைககளிேலேய உன!; நா� ஏ ப(�தி� தர 4�8�.” 
 
பா��கைள5 சிைற�ப(�திய ைதாியசா= ஆைச!;5 சிைற�ப1டா�. ந52� 
பா��கேள த�ைன தீ-டாம� பி��தவ� ஆைச� பா��!;! க�ப1டா�. 
“ஐையேயா! ேதாிலா? பா��� ேபைழக3� இவG� வ+தா� நா� எ�ப�� ேபாவ6?” 
எ�# பதறிய ெப�நிதி5 ெச�வாி� காத�ேக ெச�#. ம+திர� ேபா1ட6 ேபால 
ஏேதா ெசா�னா� நைகேவழ�ப�. அFவள%தா�. ெப�நிதி5 ெச�வ� 4க� மலர5 
ச�மத� த+6வி1டா�. பா��� பிடார� ேபைழக3� தாGமாக� ேதாி� பி� 
ப!க�65 ச1ட�தி� ஏறி� பி��6! ெகா-( உ1கா�+தா�. ேபைழகைள! 
கவனமாக� ப றி! ெகா*3�ப� அவைன எ5சாி�6வி1( நைகேவழ�ப�� 
ெப�நிதி5 ெச�வ�� த)க* இட)களி� ஏறி!ெகா-டன�. ேத� ப1�ன� 
பா!க�6!; விைர+த6. 
 
மாளிைக!;� தி��பிய6� ெப�நிதி5 ெச�வைர ம1(� உற);வத ; 
அG�பிவி1(� பிடாரைன அைழ�6! ெகா-( த� ப;தி!;5 ெச�ற 
நைகேவழ�ப� பணியா1கைள எ7�பி மாளிைக� ேதா1 ட�தி=�+6� 
ெவளிேய8*ள ")கா!களி=�+6� ;விய� ;வியலாக� "!கைள! ெகா-( வர5 
ெசAதா�. "!க* ;வி+தன. ெபா76� �ல�+த6. 
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------------ 
��������றா� ப�வ�றா� ப�வ�றா� ப�வ�றா� ப�வ�.  3..  3..  3..  3.9. 9. 9. 9. ெதா1த ைக3 .�ெதா1த ைக3 .�ெதா1த ைக3 .�ெதா1த ைக3 .�............    

 
ப1�ன�பா!க�6� ெப�மாளிைகயி� "!க* ;வி+6 ெபா76 விாி+6 ெகா-�+த 
இேத ேவைளயி�தா� இள);மர� ஆல4 ற�6! கட� ஓரமாக நீலநாக 
மறவ�ட� நட+6 ெகா-��+தா�. அ)ேக ெநAத� நில�6! கழி 4க)களி� 
மல�+தி�+த தாழ�"!களி� மண�ைத Nக�+தேபா6, இ+த� தாழ�"!களி� 
மண�ைதேய நா� அ�!க� உணர ேந�கிறேத எ�# நிைன�6� தன!;�தாேன 
ெம�ல5 சிாி�6! ெகா-டா� அவ�. உலக�6� "!களி<� அவ றி� மண�தி<� 
நா)0� அ�க* ெதAவ�ைதேய பா�!கிறா�. நாேனா ‘இFவள% நா* க ற பி�G� 
பைழய மனித�கைள8� பைழய உற%கைள8� பைழய நிைன%கைள8� தவிர 
ேவெறைத8� இவ றி� மண�தி� காண 4�ய வி�ைலேய’ எ�# எ-ணியேபா6 
இள);மரG!; ஏ!கமாக�தா� இ�+த6. வாசைனயி� வழிேய மன� ேபாக! 
0டாெத�பைத�தா� அவ� க றி�+த த�6வ)க* அவG!;5 ெசா�=! 
ெகா(�தி�+தன. அவேனா கா�க* நட+த வழி மன4�, மன� நட+த வழிேய 
கா�க3� ெச�லாம� இர-(� ேவ# ேவ# வழிக3!; 4ர-�! ெகா-( 
ேபாகிற ேவதைனைய இ�# அதிகாைலயி� உண�+தா�. நீரா�� CAைம ெப #� 
தி��பிய ேபா6 மன4� கா�க3� ஒேர வழியி� நட!;� ஒ�ைம நிைலேயா( 
அவ� நீலநாகமறவ�ட� பைட!கல5 சாைல!;* Nைழ+தா�. �னலா�! ;ளி�+த 
உட�பினா<� தியான�தினா<� மன� Cய நிைன%களி<� ��கியி�+த6. 
பைழய கல!க� இ�ைல. 
 
அவ�கைள எதி�பா��6 அ�ேபா6 ஓவிய� மணிமா�பG�, அவ� மைனவி8� 
பைட!கல5 சாைலயி� வ+6 கா�6! ெகா-��+தா�க*. நீலநாகமறவ� 
மணிமா�பைன! க-ட6ேம அைடயாள� �ாி+6 ெகா-டா�. 
 
“பா-�ய நா1(� பி*ைளயா-டானா? எ�ெபா76 வ+தாA?” எ�# அ�ேபா( 
அவைன விசாாி�தா� நீலநாகமறவ�. மைனவிேயா( இ+திர விழா! காண 
வ+தி��பைத இவாிட� 0றினா� மணிமா�ப�. “எ)ேக த)கியி�!கிறாA த�L?” 
எ�# ேம<� ேக1டா� அவ�. இலவ+திைக5 ேசாைலயி� மதி �ற�தி� உ*ள ஓ� 
அற!ேகா1ட�தி� த)கியி��பதாக! 0றினா� அவ�. அைத! ேக1ட6� அவ� 
4க� கல!க�ைத! கா1�ய6. 
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“இ+த ஊாி� உன!;� பைழய பைகவ�க* இ�!கிறா�க* எ�# ெதாி+6  
ெகா-��+6� நீ இ�ப�ெய�லா� ெபா6 இட)களி� த)கலாமா? 4�பாவ6 நீ 
தனி!க1ைட, இ�ேபா6 உ�ைன� ப றி கவைல�பட%� நீ கவைல�பட%�, இ+த� 
ெப-E� இ�!கிறாேள, 4த=ேலேய இ); வ+6 த)கியி�!க! 0டாேதா? 
இ�ேபா6� ஒ�#� ெக1(விடவி�ைல. இலவ+திைக5 ேசாைல!;� ேபாA உ)க* 
ெபா�* கைளெய�லா� எ(�6! ெகா-( இ�# மாைல!;* இ�வ�� இ)ேக 
வ+6வி()க*. இ+திர விழா 4�+6 ஊ� தி���கிற வைர இ)ேகேய த)கலா�” 
எ�றா� நீலநாகமறவ�. அ�ப�ேய ெசAவதாக இண)கினா� மணிமா�ப�. சிறி6 
ேநர� அவ�கேளா( உைரயா�! ெகா-��+6 வி1( இள);மரG�, நீலநாக�� 
அவ�க3!; விைட ெகா(�6 அG�பின�. 
 
ெசAயேவ-�ய வழிபா(கைள8� நியம)கைள8� 4��6! ெகா-( அ�# 
காைலயிேலேய சமய வாத�6!;� �ற�ப1( வி1டா� இள);மர�! 
�ற�ப(�ேபா6 நீலநாக� எ5சாி�தா�: “ேந ைறய அGபவ�ைத மற+6விடாேத, 
கவனமாக நட+6 ெகா*. ஒFெவா� விநா�8� நா� உன!;� 
6ைணயாயி��பெத�ப6 இயலாத காாிய�. நா� ஒ� விநா� ேசா�+தி�+தா� அ+த 
ஒ� விநா�ைய� பய�ப(�தி!ெகா-( உ� பைகவ�க* உன!; எFவளேவா 
ெசA6விடலா�.”  
 
இைத!ேக1( இள);மர� ெம�ல5 சிாி�தா�. “அறி%ைடயவG!; அ+த அறிேவ 
ெபாிய அர- எ�# நீ)க*தாேன ேந #! 0றினி�க*! அைத ந�பி�தா� தனிேய 
ேபாகிேற�” எ�# ெசா�=வி1(� �ற�ப1டா�. இ�# நட+ேத �ற�ப1(5 
ெச�வெத�# தன!;* நிைன�தி�+தப�ேய ெசAதா� அவ�.  
 
ேவ�!ைக, விைளயாட�, கைல, களி�� எ�# இ+திர விழா! 01ட� பலவிதமான 
Nக�5சிகளி� சிதறியி�+தா<� அறிவி� இ�ப� காEகிற 01ட� நாள)கா�யி� 
ஒ� �ைலயி=�+த அ+த அறி%� ேபா�!கள�தி� 0�யி�+த6. இ+திர விழாவி� 
இர-டாவ6 நா1 காைலயாகிய அ�# "த ச6!க�தி� பைடய=(ேவா�, 
பா(கிட�ேபா� 01ட� மி;தியாயி�+த6. அதனா� ேநர� காைலயாயிG� 
சமயவாதிகைள5 2 றி<� 0ட! 01ட� அதிகமாயி�+த6. இள);மர� அ+த! 
01ட�தி� Nைழ+6 த� ெகா�ைய ஊ�றியேபா6 0�யி�+தவ�களிட� ெபாி6� 
ஆ�வ� பிற+த6. அவ�களி  பல� 4த�நா* அவGைடய வாத�தி� திறைம 
க-டதி� காரணமாக இ�#� இைத! காணலா� எ�G� ஆவலா� வ+தவ�க*. 
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01ட�தி� ஒ� ப;தியின� இள);மர� உ*ேள Nைழ+6 ெகா� ஊ�றிய6� 
மகி�5சி ஆரவார� ெசA6 அவைன வரேவ றதி=�+ேத அ+த ஆ�வ� �ல�ப1ட6. 
அ�ைற!; இள);மரG!; வாA�த 4த� எதிாி ஒ� சா)கியனாக அைம+தா�. 
த�6வ)களி� மிக%� வ�லவனாகிய அ+த5 சா)கிய� மி(!காக நட+6 சிாி�6! 
ெகா-ேட இள);மரG!; எதிாி� வ+6 த� ெகா�ைய ந1டா�. அவGைடய 
சிாி�� ‘நீ எ� த�6வ)க3!; 4�னா� ெவ#� சி#பி*ைள. உ�ைன 
ெவ�வத ெக�# என!;� தனி 4ய சி எ6%� ேவ-�யேதயி�ைல’ எ�# 
இள);மரைன எ*ளி நைகயா(கிற வித�தி� ெதாி+த6. சா)கிய� 0�ைமயான 
அ�ைப! ;றிைவ�6 எAவ6 ேபா� த� 4த� ேக*விைய� ெதா(�தா�: “உலக� 
உ*ள ெபா�ளாக5 ெசா�ல�ப1ட6. தாேன ேதா�றி தாேன அழிய�ேபாகிற 
உலக�6!; 4த  காரணேம ேபா6ேம? நிமி�த காரணமாக ஒ� ெசAபவ� எத ;?” 
இ+த! ேக*வியி<� அவ� ேதா ற�தி� இ�+தா  ேபாலேவ மி(!; இ�+த6. 
இள);மர� ெதளிவான 4ைறயி� அவG!; ம#ெமாழி த+தா�: “ெசAேவா� 
இ�லாம� விைன ெசAய�ப(வ6 4�8ேமா? ெசAபவ� ெசA6 உ-டா!கிய 
பி�� தாேன ெபா�* உ*ளதா;�? உ�ேதச� ப-ணி! ெகா*ளாம� இல!கண� 
ப-Eவ6 த�!க�தி� ; றம�லவா? நா� ‘மல�O�ற மக�’ எ�ப6ேபா� 
உ�ேதச4� இ�லாம� இல!கண4� இ�லாம� Jணான வா��ைதகைள5 
ெசா�கிறீ�கேள? உ*ளைத உ*ளெத�# உண�� அறி%!; உபல�தி எ�# 
ெபய�. இ�லைத இ�லெத�# உண�� அறி%!; அNபல�தி எ�# ெபய�. 
க-4� ெதாிகிற உலக�ைத உபல�தியாக உண�� நா� அத ;5 ெசAதவ� 
உ-( என உண�வேத நியாய�. ெசAய�ப1ட ெபா�* உபல�தியா;�ேபா6 
ெசAதவ� ம1(� அNபல�தியாவ6 எ�ப�� ெபா�+6�? ெபா�+6மானா� 
‘வா!கிய ேபத�’ எ�G� ; ற4ைடய ேப5ைச நீ)க* ேப2கிறீ�க*. கவிக* 
அல)கார�6!காக வா!கிய ேபத� ெசAயலா�. த�!க�தி� சி# ெசா�<!;� 
மதி�� அதிக�. ெந���! காAவ6 ேபா� ெந�)காம<� விலகாம<� ெசா�ைல 
அளவாக� ெதா(�6 வாதிடேவ-(�. ஒளிைய! க-( உண�வ6 உபல�தி. 
இ�ைள! க-( உண�வ6 அNபல�தி. ஆல�பழ�தி� அள%*ள சி# ெந��ைப! 
ெகா-( ஏ7 எ1( ேவ*வி! ;ழிகளி� ெப�ெந��ைப வா�!க 4�வ6ேபா� 
த�!க�தி� சி# ெசா�<!;� ெப��பய� விைளய ேவ-(�. சிறியதி� இ�+6 
ெபாியவ ைற� பயனாக விைள�6! கா1ட ேவ-(�.” 
 
இைத! ேக1(5 சா)கிய� சிறி6� அயரவி�ைல. தன6 அ(�த ேக*விைய� 
ெதா(�தா�. “நீ� த� ேம� உ�-( அைல+6 ஆ�னா<� நா� ப றி�றி� தா)கி 
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இ�!;� தாமைர இைலேபா� ��தி ஐ�ெபாறிக* வழியாக Nக�5சிைய ஏ #! 
ெகா*3�, ��தி!;� அ�பா� ேவெறா�வ� எத ;?” 
 
“உம6 ேக*வி ந�றாயி�!கிற6. அழகாக� பதி� ெசா�ல 4�யாதவ�க* 
ேக*விகைளயாவ6 அழகாக! ேக1க 4�8�. சா)கியராக இ�+த நீ� அறி+த6 
அழகாக! ேக*வி ேக1;� அறி% ஒ�#தா� ேபா= �!கிற6. ஆ�மா ஒ�றி�6 
நி�# கா1டாவி�� ��தி8� ஐ�ெபாறிக3� Nகரமா1டா எ�பைத நீ� ெதாி+6 
ெகா*ளவி�ைலயா? உம!;! க-க* இ�!கி�றன. அவ #!;� பா�!;� 
ஆ ற<� இ�!கிற6. ஆயிG� ெசறி+6 ம-�ய இ�ளி� உ�4ைடய க-களா� 
ஏ� எைத8� பா�!க 4�வதி�ைல? க-க3�, பா�!க ஆ ற<� தவிர உ�4ைடய 
விழிகைள8� - காG� ஆ றைல8� நீ� காணேவ-�ய ெபா�ேளா( ஒ�றி�பத ; 
அவ றி� ேவறாகிய ஒளி8� ேவ-(மா, இ�ைலயா?” 
 
ேமேல எ�ன ேக1பெத�# தய)கிய சா)கிய� விழி�தா�. ஆனா� இ�G� ஏேதா 
ேக1பத ; அவGைடய உத(க* ம1(� 6��தன. அத ;* 01ட�தி� 
இள);மரைன� �க7� ெவ றி! ;ர�க* 4ழ)க� ெதாட)கிவி1டன. ெகா�8�, 
மி(!கான பா�ைவேயா( 0�ய 4க4� தாழ� தி��பி நட+தா� சா)கிய�.  
 
அ�ேபா6 01ட�தி� ஏேதா பரபர�� ஏ ப1ட6. யாேரா வழி விலகி!ெகா-( 
உ*ேள வ�வத ; 4ய�வ6 ேபால� ேதா�றிய6. இள);மர� பா��தா�. 
இர-( ��# ெப-க3� அவ�க3!;� பி�னா� ெபாிய 0ைடைய5 2ம+6 
ெகா-( யவன� பணியாள� ஒ�வG� உ*ேள வ+6 ெகா-��+தன�. அ�கி� 
வ+த6� அவ�க* யாெரன அவG!;� ெதாி+த6. ப1�ன�பா!க�6� 
ெப�மாளிைக� ெப-க*. ஒேரவிதமான ேகால�தி� விள)கிய இ�வாி� ஒ��தி 
2ரமHசாியாக%�, இ�ெனா��தி வானவ�=யாக%� இ�!க ேவ-(� எ�# 
அவ� அ6மானி�தா�. ��றாவதாக! கைடசியி� வ+தா* வச+தமாைல, 
 
அவ�க3ைடய அழ; அல)கார ஒளியினா<� அவ�க* பரவவி1ட மண�தினா<� 
01டேம அவ�க* ப!க� கவர�ப1ட6. இள);மர� ம1(� சலனமி�றி நி�றா�. 
��# ெப-க3� அவG!; மிக அ�கி� வ+6 தைல தா��தி அவைன வண) 
கினா�க*. �வாி<� 4த=� நி�ற ெப- வண)கிய ப�ேய நிமி�+6 “எ�ைன� 
ெதாியவி�ைலயா? நா� தா� 2ரமHசாி” எ�# ெம�ல5 ெசா�னா*. சலனமி�றி 
நி�ற இள);மர�, “ேந # நீ)க* வானவ�=யாக இ�+த6 ெமAயா? இ�# 
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நீ)க* 2ரமHசாியாக இ��ப6 ெமAயா? இர-�� எ6 ெமA?” எ�# பதறாம� 
ேக1டா�. 
------------- 

��றா� ப�வ���றா� ப�வ���றா� ப�வ���றா� ப�வ�.  3..  3..  3..  3.10. 10. 10. 10. ஆ	ம தாிசன�ஆ	ம தாிசன�ஆ	ம தாிசன�ஆ	ம தாிசன�    
 
அ+த� ெப�)01ட�தி� இைடேய அ�ப� ஒ� I�நிைலயி� இள);மரனிட-
மி�+6 2ரமHசாி இ+த! ேக*விைய எதி�பா�!கவி�ைல. ேந # மாைல இேத 
நாள)கா�யி� த�ைன! க-( ‘2ரமHசாியா?’ எ�# ேக1டேபா6, ‘நா� 2ரமHசாி 
இ�ைல. அவ* சேகாதாி வானவ�=’ எ�# தா� 0றியி�+த ெபாA அவ� 
மன�தி� சிறி6� ச+ேதக�ைத உ-டா!கியிரா6 எ�ேற அவ* எ-ணியி�+தா*. 
ஆனா� அவ� ஒ�ைற ெமAெய�# உண�வதா� ஏ ப(கிற மகி�5சிையேயா 
ெபாAெய�# உண�வதா� ஏ ப(கிற கா��ைபேயா 4க�தி� ெதாிய வி(கிற 
சாமானிய இைளஞனாக இ�ேபா6 இ�ைல எ�பைத நிைன�தேபா6 ேந # 
அவைன ஏமா றி வி1டதாக நிைன�6! ெகா-( தாேன ஏமா+6 ேபாயி��ப6 
அவ3!; இ�# விள)கிய6. 
 
ேக*விைய! ேக1டவ� பதறாம� ேக1(வி1(5 சலனமி�றி நி�# 
ெகா-��+தா<� ேக1க�ப1டவளா� அ�ப�� பதறாம� நி க 4�யவி�ைல. 
ச+தன! க�=� அைர�த ச+தன� சாி% சாிவாA இைழ�6 ம�+தா ேபா� அவ* 
4க� 2�)கிய6. வா1ட4� க-ட6. ஆனா� அ+த வா1ட4� பத ற4� த�னிட� 
நீ�!க விடவி�ைல அவ*. எதிேர ப��பினா<� தவ�தினா<� இைள�6 
ெவ3�6� CAைமயா� ெசழி�6 அவ� நி ;� ேதா ற� எ�ன ம#ெமாழி 
0#வெத�ற திைக�ைப அவ3!; உ-டா!கினா<� ெம�=ய ;ர=� அவ* 
ேபசினா*: 
 
“ம�னி!க ேவ-(�. ேந றி�+த I�நிைலயி� நா� எைத எ�ப� மா றி! 
0றியி�+தா<� அைத இ�# மற+6 வி()க*. ேந # நிக�+தைத� ப றி இ�# 
ேப52 எத ;? ேந ைற!; நாG� வச+த மாைல8� இ); வ+தி�+த I�நிைல 
ேவ#. இ�ைற!; நா)க* எ�ேலா�� இ); வ+தி�!கிற I�நிைல ேவ#. 
இ�ேபா6 இ+த இட�தி� அ+த ேவ#பா1ைட விள!கி! 0ற 4�யாம� 
இ��பத காக அ�*0�+6 எ)கைள� ெபா��த�ள ேவ-(�” எ�# அவ* கனி 
இத�களி� இ�+6 வா��ைதக* பிற+தேபா6 இள);மரGைடய இத�களி� 
நி�விகாரமா� ��னைக ஒ�# அ��பிய6. 
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“ேந # நிக�+தைத இ�# ேபச!0டா6. ஆனா� ‘எ�ைன� ெதாியவி�ைலயா?’ 
எ�# நீ)க* ேப5ைச� ெதாட)கியேத தவறாயி ேற அ�மணீ! ‘ெதாிய வி�ைலயா?’ 
எ�# நீ)க* ேக1டதனா�தா�, ‘உ)கைள எ�ப�� ெதாி+6ெகா*வ6? ேந #� 
ெதாி+த6 ேபாலவா, இ�# ெதாிவ6 ேபாலவா?’ எ�# நாG� ேக1க ேந�+த6.” 
 
“நீ)க* ேக1க ேந�+தைத� ப றி மகி�5சி. இ�# ெதாிவ6 ேபாலேவ எ�#� நா� 
உ)க3!;� ெதாிய ேவ-(� எ�ப6 தா� எ� வி��ப�. யா�!; எ�ப�� 
ேதா�றினா<� உ)க3!; நா� 2ரமHசாி யாகேவ ெதாிய ேவ-(ெம�#தா� 
வி���கிேற�.” 
 
“உ)க* வி��ப� அ�ப� இ�!கலா�. ஆனா� இ+த உலக�தி� சி�திர)களி<�, 
சிைலகளி<�, மகாகவிகளி� கா�பிய)களி<�தா� இ�#*ள6 ேபா�ற 
;ண�ைத எ�#� காண 4�+த வைகைய5 ேச�+த உ�தம மனித�கைள� பா�!க 
4�கிற6. வா�வி� க-4� கா-கிற மனித�களி� ;ண� எ�னேவா மாறி! 
ெகா-ேடதா� இ�!கிற6. தீ 2(மிய�ைப உைடய6. நீ� ;ளி�+ேத இ��ப6 என 
இய ைக� ெபா�*களி� ெபா6! ;ண�ைத உ#தி� ப(�தி5 ெசா�ல 
4�+தா ேபால மனித�க3ைடய ;ண�ைத எ�ப� உ#தி� ப(�தி5 ெசா�ல 
4�8�? அ+த+த விநா�களி� நிைன%கேள அ+த+த விநா� க3!;ாிய 
;ண)களாக%� ச�திய)களாக%� ெகா-( எ+த விநா�யி� இ�+த6 ெசா+த! 
;ணெம�# ெதாியாம�, எ+த விநா�யி� எ-ணிய6 எ�லா விநா�க3!;� 
ச�திய� எ�#� ெதாியாம� வா�கிறவ�க3!; நிைலயான ;ண� இ6 எ�# 
எைத5 ெசா�வ6?” 
 
“இ�ெபா76 0றிய வா��ைதக* யா�!காகேவா?” 
 
“தனியாக யா�!ெக�# ெசா�வ6? உன!காக, உ)க3!காக, என!காக, 
எ�லா�!காக%�தா�. ஓ(கி�ற ஆ # நீ� ேபா� ெச�ற கண�தி� இ); நி�ற6 
அ(�6 கண�தி� எ); நி பெதன� ெதாியாத தாA எ);� நி�லாம� 
ஓ�!ெகா-ேட எ�லா இட�தி<� நி ப6 ேபா� ெதாிவதனா� ;ண� ஓ� இய!க�. 
இய!கமி�லாத நிைலயான ச�6வ ;ண�ைத அ�1கவிகளி� ெதAJகமான 
கா�பிய)களி� வ�� உ�தமமான பா�திர)களிட�தா� காண 4�8�. மன� ச�6வ 
;ணேம நிர�பியதா;� ேபா6 உலக� 2கQபமாக%�, இராஜச ;ணேம 
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நிர�பியதா;� ேபா6 அேத உலகேம 6!க Qபமாக%�, தாமத ;ணேம 
நிர�பியதா;� ேபா6 ேமாக Qபமாக%� ெதாிகிற6. ஒ� சமய� 2கமாA� 
ேதா�றிய6 ம ெறா� சமய� 6!கமாக%�, 6!கமாக� ேதா�றிய6 2கமாக%�, 
மன�6!;� அ); நி ;� ;ண நிைல!;� ஏ ப மாறி� ேதா�#வைத எ�ப� 
வைரய#!க 4�8�?”  
 
“வைரயைறகைள8� இல!கண)கைள8� ப றி நீ)க* எ�னிட� ேப2வைத�  
பா��தா� எ�ைன8� உ)கேளா( வாதிட வ+தவளாக நிைன�6! ெகா-(  
வி1டதாக� ெதாிகிற6. நாG�, எ�ேனா( வ+தி��பவ�க3� உ)கைள வா6!; 
அைழ!க வரவி�ைல. வண)கி5 ெச�வத ேக வ+ேதா�.”  
 
“அ�ப�யா? ம றவ�க* எ�ைன வண);வைத8� ேச��6 எ�னா� 
வண)க�ப(கிறவ�க3!;� பாவைனயா� அG�பிவி(கிறவ� நா�. இ�ப� 
வண!க)கைள8� 0ட ஏ # மகிழ 4�யாதவைன� ேத� வ+6 வண);வதி� 
உ)க3!; எ�ன தா� 2க� கிைட!க� ேபாகிற6?” 
 
“உலக�தி� 2க� கிைட!;� எ�# எதி�பா��ேத எ�லா! காாிய)கைள8� ெசAய 
4�8ேமா? ெதாட�+6 6!க4�, ெவ#���, அல1சிய4� கிைட!கிற இட�தி� 
வ+6 நி ;�ேபா6 அ)ேக 2க� கிைட!காெத�# உண�+தி�+6� மன� அ+த 
அவந�பி!ைகயிேல தா� 2க� ஒளி+தி��ப6 ேபால 6ர�தி! ெகா-( வ+6 
நி#�6கிறேத...?” 
 
2ரமHசாி இ+த5 ெசா கைள5 ெசா�<�ேபா6 அவ* விழிகளி� நீ� 2ழ�# ஈர� 
மி�Gவைத இள);மர� க-(� அைமதியாகேவ நி�றா�. ந�றாக நிமி�+6 
அ6வைர இFவளைவ8� பா��6! ெகா-��+த 01ட�ைத� தாG� பா��தா� 
அவ�. 2ரமHசாி ெநகி�+த ;ர=� ேம<� 0றலானா*. 
 
“இ�# நா)களாக வரவி�ைல. எ)க* த+ைதயா�ைடய ேவ-(ேகாளி�ப� 
இ)ேக உ)கைள� ேத� வ+ேதா�.” 
 
“உ)க* த+ைதயா� எ�ன ேவ-(ேகா* வி(�தா�?” 
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“‘நாள)கா�யி� யாேரா ஓ� இைளஞ� கா-ேபா� விய+6 வண);�ப� அழகாக 
வாதி(கிறா�. அவைர இ+த நகர�6 அறி%ைட� ெப�ம!க* எ�ேலா�� 
ேபா #கிறா�க*. �-ணிய சீலராகிய அ+த இைளஞைர வண)கி வா��6� 
ெப#வ6 ெப�� ேப# என! க�6கிறா�க*. நீ)க3� இ�# ேபாA அவ� 
பாத)களி� "!கைள! ;வி�6 வண)கி வா��6� ெப # வா�)க*’ எ�# எ)க* 
த+ைதயா� எ)களிட� 0றியG�பினா�.” 
 
“உ)க* த+ைதயா� பிறைர வண)க%� வி���வ6 உ-( ேபா<�. ம றவ�கைள 
வண!;வி�6 மகி�கிறவ�களா� வண)கி மகிழ%� 4�8ேமா, அ�மணீ?” 
 
இள);மரனி� இ+த! ேக*வி தன!;! ெகா(!க�ப1ட I( எ�பைத5 2ரமHசாி 
உண�+தா<� இத ;� பதி� 0றாம�, பி��ற� ச ேற விலகி நி�ற யவன� 
பணியாளனிடமி�+6 "!0ைடைய வா);வத காக� த� ")கர)கைள வைளக* 
;<)க நீ1�னா*. 0�யி�+தவ�க* அ+த� ெபாிய "!0ைடைய� பா��6 
விய�பி� ��கினா�க*, அடடா! எFவள% ெபாிய "!0ைட இ6! 
 
“இFவள% ெபாிய 0ைட நிைறய� "!கைள! ெகா-( வ+தி�!கிறவ�க3!; இ+த 
இைளஞ�ேம� எFவள% மதி�� இ�!க ேவ-(�!“ எ�# 01ட�தி� யாேரா 
விய+த ;ர� இள);மரGைடய ெசவிகளி� இேலசாக ஒ=�த6. ப!தியி� 
அளைவ� "!களி� அளவா� கண!கி(� ேபதைமைய எ-ணி மன6!;* சிாி!;� 
உண�% பிற+த6 அவG!;. ப1�ன� பா!க�6� ெப�மாளிைக5 ெச�வ� த�ைன 
ேந # நாள)கா� வழியி� ேதாி=�+தப�ேய ச+தி�தைத8� தா� ேபாக 
வழியி�லாம� மறி�தைத8� நிைன�6 இ�# அவேர த�ைன வண)கி வ�மா# 
0றி� ெப-கைள� "!0ைட8ட� அG�பியி��பைத�தா� எ�ப� ந��வ6 
எ�#� நிைன�65 சிலகண)க* சி+தைனயி� ச+ேதக)க* பட இ�+தா� 
இள);மர�. ‘உலக� 47வ6� ச�திய4� ந�பி!ைக8ேம நிைற+தி��பதாக� 
பாவி�த ஞான�’ நிைனவி� ேம� நி�ற காரண�தா� நீாி� எ7தினைவ ேபா� 
அ+த! கீழான ச+ேதக)க* மிக விைரவி� அவ� மன�தி=�+6 அக�# 
பழ!க�ப1( இ�+த ச�6வ ;ணேம விHசி நி�ற6. அதனா� மகா கவிகளி� 
காவிய)களி� பிற+த உ�தம ;ணேம நிைற+த உ�னதமான கதாபா�திர)க* எ�# 
அவ� ச #4� 2ரமHசாியிட� 0றியி�+தா ேபால� தாேன ஓ� உ�தம 
கதாபா�திரமாகி நி�றா�. அவ3ைடய ைகக3� "!க3� ;வி+6 வண)க� 
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ேபாவைத எதி�பா��6� அ+த ெம�ைமயான வண!க�தி� வி��ேபா ெவ#�ேபா 
இ�லாம� உதாசீனனாக! க-கைள ��� த� ஆசிாியைர நிைன�6� தியான�தி� 
��கினா�. 
 
ஆனா� "!0ைட!;! ைககைள நீ1�ய 2ரமHசாியிட� பணியாள� 0ைடைய தர 
ம#�தா�: 
 
“நீ)க* விலகி இ�)கள�மா! இFவள% ெபாிய 0ைடைய� C!கி� திற+6  
"!கைள! ெகா1(வத ; உ)களா� 4�8மா? நாேன 0ைடைய� திற+6 "!கைள 
இவ� பாத)களி� பைட!கிேற�” எ�# பணிவான ;ர=� 0றிவி1(� தாேன 
0ைடேயா( 4� வ+6 இள);மரைன ெந�)கினா� பணியாள�. 
 
“நீ "!0ைடைய! ெகா(! நா�தா� இவ� பாத)களி� "!கைள� பைட!க 
ேவ-(�. �-ணிய�ைதெய�லா� நீ ெப #! ெகா*ளலா� எ�# பா�!கிறாயா 
அ6 4�யா6” எ�# ேவ�!ைகயாக%� பி�வாதமாக%� 0றி� பணியாளைன 
மறி�6 2ரமHசாி 0ைடைய� பி��தா*. அவ� உடேன ச #� பய+6 
பதறினா ேபா�ற ;ர=�, “ேவ-டா� அ�மா! வி1(வி()க*” எ�# ெசா�=! 
0ைடைய இ#க� ப றி! ெகா-டா�. அவ* அவ� 0றியப� ேக1காம� 
0ைடைய� த� ப!கேம இ7�தா*. 
 
உயர4� அகல4மான அ+த� ெபாிய "!;டைலைய இ�வ�� மாறி மாறி� த� 
ப!க� இ7�ததனா� ;டைலேய இ�வ�!;� மாறி ெபா6வி� கீேழ வி7+6 
சாி+த6. "!க* சிதறின. அFவளவி� யா�� எதி�பாராத ;ட�ந(!;� 
கா1சிெயா�ைற! 0�யி�+தவ�க* க-டா�க*. 
 
ஆ! இெத�ன? சாி+த "!கேளா( ;டைல!;*ளி�+6 க�நாக� ஒ�# 
சீறி!ெகா-( வ�கிறேத! காி "சிய அரசிைல ேபால அத� பட� இள);மரனி� 
பாத)க3!; ேமேல உய�கிறேத! ஐேயா!  
 
01ட� நிைலெக1( ஓ�ய6. 2ரமHசாி ஒ�#� �ாியாம� ‘Jெல’�# அலறி� 
பி�வா)கினா*. "!களி� அ�யி=�+6 4�வ ற நீளமாA! க�ைம ெப�கிவர5 
ச��ப� த� 47 உ�வ4� ெதாிய ெவளிேயறி� ெபா� ெம�கி1டா  ேபா�ற 
அவ� பாத)களி� ெநளி+6 பட�ைத� C!கி! ெகா-( நி�ற6. 2ரமHசாி 
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பய)கரமாக அலறிவி1( ��5ைசயாகி� தா� நி�ற இட�திேலேய மய)கி5 
2�-( வி7+தா*. 
 
இ+த உலக நிைனேவ இ�லாதவனாகி இள);மர� சிைலயாA நி�றா�. 
அவGைடய க-க* ��ய நிைல மாறாம� அ�ப�ேயயி�+தன. பிள+த Nனி 
நா!;க* இர-(� அ!கினி! ெகா7+தாA ெநளிய ‘எ� நHைசெய�லா� இ+த 
அழகிய பாத)களி� அ��பண� ெசA6வி1( நா� CAைம யைட+6 விட1(மா?’ 
எ�ப6 ேபா� பட+C!கி நி�ற6 நாக�. யா�ைடய பாத)களி� அ+த� பட� 
நி�றேதா? அவ� மன�தி� ேவெறா� பட� அதாவ6 அவைன இ�ப� ஆ!கிய 
ஞான ;�வி� பட� நி�ற6. 
------------ 

��றா� ப�வ���றா� ப�வ���றா� ப�வ���றா� ப�வ�.  3..  3..  3..  3.11. 11. 11. 11. உ	தம நாயக�உ	தம நாயக�உ	தம நாயக�உ	தம நாயக�    
 
ெநH2!;*ேளேய கிைட�த ;� தாிசன�ைத 4��6!ெகா-( அவ� க-கைள� 
திற+தேபா6 அ)ேக அவெனதிாி� நீலதாகமறவ� நி�# ெகா-��+தா�. அவ� 
ைககளி� ஒ� க�நாக� பட�ேதா( ேச��6 இ#!கி� பி�!க�ப1��+த6. கீேழ 
2ரமHசாி மய)கி வி7+6 கிட+தா*. 2 றி<� 01ட�தின� மிர-ட க-கேளா( 
பா��6! ெகா-��+த ேபாேத அ+த5 ச��ப�ைத! கீேழ எறி+6 பட�ைத மிதி�6! 
ெகா-( நி�றா� நீலநாகமறவ�. “ெதா7த ைக8*3� பைடெயா();� எ�# 
ேந # நா� 0றியி�+தைத இFவள% விைரவி� நீ மற+6வி(வாெய�# நா� 
நிைன!கவி�ைல இள);மரா! இ+த5 சமய�தி� நா� இ); வ+6 
ேச�+தி�!கவி�ைலயானா� இத ;* நீ பா�� க��6 இற+6ேபாயி��பாA” எ�# 
சின�ேதா( அவைன! க�+6 ெகா-டா� நீலநாக�. அத ;* வானவ�=8�, 
வச+தமாைல8� ஓ�வ+6 2ரமHசாியி� மய!க�ைத� ெதளிவி�தி�+தா�க*. 
அவ�கேளா( வ+தி�+த யவன� பணியாளைன ம1(� காணவி�ைல. அவ� 
எ)ேகா ஒ�� ேபாயி�+தா�. 
 
0�யி�+த 01ட�தின�� நீலநாக�� அ+த� ெப-கைள5 21ெடாி�6 வி(வ6 
ேபால� பா��தா�க*; 4E4E�தா�க*. “இவ* ெபாிய வHசக� ெப- ேபA! 
இ�லாவி1டா� இவ� ேம� ெப�� ப!தி8*ளவைள� ேபா� ந��6� 
"!;டைல!;* பா�ைப மைற�6! ெகா-( வ+6 இவைர! ெகாைல ெசAய 
4ய<வாளா? எ�ன அநியாய�? "��கா� நகர� எFவளேவா ெக1(� 
ேபாAவி1ட6 ஐயா! ஒ� பாவ4மறியாத இ+த இைளஞைர! ெகா�# இவ3!; 
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எ�னதா� ஆக�ேபாகிறேதா?” எ�# 01ட�தி=�+6 த�ைன� ப றி� 
பலவிதமாக எ7+த ;ர�கைள! ேக1(5 2ரமHசாி ெந��ைப! ெகா1�னா ேபா� 
6��தா*. இள);மரேனா ��4#வ� மாறாத 4க�6ட� அவைள� பா��6! 
ெகா-��+தா�. 
 
“என!; ஒ� பாவ4� ெதாியா6, ஐயா! எ)க* த+ைத 0றியப� மலாி1( வண)க 
வ+ேத�...” எ�# ெதாட)கி உண�5சிகரமாக ெநகி�+6 வாAவி1( 
அ76ெகா-ேட ஏேதா ெசா�ல வ+த 2ரமHசாிைய ேநா!கி இ� 4ழ!க! ;ர=� 
C றி� பழி�6வி1( ெவ#� பழி�பா� ம1(� அட!க 4�யாத சின�தி� எ�ன 
ெசAகிேறா� எ�ற உண�ேவ இ�றி! கீேழ கிட+த க� ஒ�ைற எ(�6 அவ*ேம� 
எறிய� பாA+தா� நீலநாகமறவ�. அFவள%தா�! அ+த� ெபாிய 01ட�6!; 
உண�5சி� தீைய �1�வி1டா  ேபா� ஆயி # அவ� ெசய�. எ�லா�� 
அவரவ�க3!;� ேதா�றியப� க�ைல8�, க1ைடைய8� எ(�6 எறிய� 6ணி+6 
வி1டா�க*. தா)க* உயி� பிைழ�6� ப1�ன�பா!க�6!;� தி��ப� 
ேபாவதி�ைல எ�# அ+த ��# ெப-க3� உண�% ெச�6 உயி� ம1(� 
சாகாம� ம�-( நி�றேபா6 ஒ� வி+ைத நிக�+தைத! க-டா�க*. யா�� 
எதி�பாராதவிதமாக “எ�லாவ ைற8� இ+த உட�பி� எறி8)க*!” எ�# 
இள);மர� அவ�க3!; அ�கி� வ+6 4��ற� நி�#ெகா-டா�. அவ�கைள 
ேநா!கி எறிய� ெப #� பாA+6 வ+த சில க க* அவ�ேம� வி7+தன. அ(�த 
கண� 01ட�தின��, நீலநாக�� ஒ�#ேம ெசAய� ேதா�றாம� திைக�6 
நி�றா�க*. க க* அவ�க* ைககளி=�+6 ந7வின.  
 
“ேவ# "!கைள ந�பாம� எ�ைனேய உயி�� "வாக உ)க* பாத)களி� 
சம��பண� ெசAகிேற�” எ�# க-ணி� ம�க இள);மர� பாத)களி� J�+தா* 
2ரமHசாி. நீலநாக� �யலாக மாறினா�; இ�யாக இ��தா�: “விலகி� ேபா. உன!; 
அ+த� பாத)கைள வண);வத ; எ�ன த;தி இ�!கிற6 ? ;டைல!;* 
நாக�பா�ைப! ெகாண�+த6 ேபால உ� இதய�தி� நீ எ�ென�ன ந52 
எ-ண)கைள அைட�6! ெகா-( வ+தி�!கிறாேயா?” எ�# இைர+6 க�தி! 
ெகா-ேட ஓ� வ+6 அவைள அவ� பாத)களி=�+6 அவ� வில!க 4ய�றேபா6 
அவ* தானாகேவ வில;வத காக நிமி�+தா*. அ�ப� அவ* விலக நிமி�+தேபா6 
க�ெலறிப1( இள);மர� ெந றியி� காயமாயி�+த இட�தி=�+6 இர�த�6ளி 
ஒ�# சிவ�� இர�தின மணிேபா� உ�-( சாி+6 ந7வி, அவ3ைடய ெந றியி� 
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திலக மி1டா  ேபா� உதி�+த6. அவGைடய அ+த ெந றி! காய�ைத� த� 
ைககளா� தாேன 6ைட!க ேவ-( ெம�# 2ரமHசாியி� இதய� தவி�த6. 
 
“உ�தம ;ணேம நிைற+6 ச�திய தாிசன� த�� உ�னதமான மனித�கைள! 
காவிய)களி�தா� காண 4�8� எ�# நீ)க* 0றிய6 தவ#. இேதா 
வா�விேலேய எ� க-4� உ)கைள அ�ப� உ�தமராக நா� கா-கிேறேன!” 
எ�# அவனிட� ெசா�வத ; அவ* நா% 6��த6, ஆனா� ெசா�வத ; 
ேவ-�ய வா��ைதக* வரவி�ைலேய, அவ* தவி�தா*. 
 
“இெத�ன அநியாயம�, வச+தமாைல? "!0ைடயி� பா�� எ�ப� வ+த6?” எ�# 
ேபயைற+தா ேபா� அர-(ேபாA நி�# ெகா-��+த வானவ�= 
வச+தமாைலயி� காத�ேக ெம�ல! ேக1டா*.  
 
“ஏேதா I�5சி நட+தி�!கிற6, அ�மா. யா� ெசAதெத�#தா� ெசா�ல 
4�யவி�ைல. நா� இைத அ�ேபாேத நிைன�ேத�. ஒ� நா3� இ�லாத 
தி�நாளாA உ)க* த+ைதயா�, இ)ேக ேபாA வ�மா# ந�ைம அG�பிய ேபாேத 
இதி� ஏேதா I6 இ�!க ேவ-(ெம�# என!;� ேதா�றிய6” எ�# ெம�=ய 
;ர=� அவ* ெசவிய�ேக 4E4E�தா* வச+தமாைல. 
 
இட6 ைகைய ெந றி! காய�தி� ேம� ைவ�6 அைட�6! ெகா-(, ��னைக 
;�றாத மல�5சி 4கெம);� 4�ேபாலேவ இல)க இள);மர� 2ரமHசாிைய� 
பா��தா�. ெம�ல வல6 ைகைய உய��தி5 ெச+தாமைர� "வி� உ* இத� ேபா�ற 
அக)ைகைய அைச�6 நீ)க* ேபாகலாேம எ�# ;றி�ைப� �ல�ப(�தினா�. 
அவ* அைத� �ாி+6 ெகா-டா<� தய)கி நி�றா*. க-களி<� இத�களி<� 
எைதேயா ேபசேவ-(ெம�ற உண�%� தய)கி நி�ற6. 
 
“நா�... நா�... ஒ� பாவ4� அறியாதவ*... இ�ப� யாேரா I6 
ெசAதி�!கிறா�க*...  எ�ைன ம#ப�8� ம�னி!க ேவ-(�” - அவ* 
ெசா கைள! ;ழறினா*. த-ணிாி� நைன+த �திய ப1(�ேபா� 47ைம 
ேதாயாம� ெசா கைள� ேபசிய6 அவ* ேசாக�. அவ� ந�றாக வாAவி1(5 
சிாி�தா�. நீ-ட நா1க3!;� பி� இ�# தா� 4த� 4ைறயாக இ�ப�5 
சிாி!கிறா� அவ�.  
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“நா� இைத! ; றமாக எ(�6! ெகா-( ேவதைன� ப1டா�தாேன உ)கைள 
ம�னி!கலா�. நா� இைத அ�ப� எ(�6! ெகா*ளவி�ைலேய?”  
 
“நீ)க* மகாகவிக3!;� உ�தம நாயகனாக! காவிய)களி� வாழேவ-�ய 
ேபரா-ைமயாள�. அதனா� எைத8� பிற� ; றமாக எ(�6!ெகா* வதி�ைல. 
ஆனா� நா� சாதாரண� ெப-. நா� ெசAத6 ; றெம�# எ� மனேம 
உ#�6கிற6.” 
 
இத ; அவனிடமி�+6 பதிேல இ�ைல. ெமளன� தா� நிலவிய6. 
சிாி�6!ெகா-ேட பைழயப� அவைள ேநா!கி ைகைய அைச�தா� அவ�. 
 
2ரமHசாி 01ட�தினாி� வைச ெமாழிகைள5 ெசவிகளி� நிர�பி!ெகா-( 
ப�ல!;� C!கிக* கா�6! ெகா-��+த இட�6!; நைட� பிணமாக5 ெச�றா*. 
வச+தமாைல8� வானவ�=8� பி� ெதாட�+தன�. 01ட�தி� சில� அவ�கைள! 
க-( ெவ#��டேன ேவ# �றமாக 4க�ைத� தி��பி! ெகா-( காறி8மி�+தன�. 
ைககைள5 ெசா(!கி 4றி�தன�. 
 
“இ�ப�! ெக1ட ;ண� பைட�த ெப-கைள ஏ7 ெச)க� தைலயி1(! க7ைத 
ேமேல றி� "��கா�� 6ைற4க�6!; எதிேர8*ள ெவ*ளிைட ம�ற�ைத5 
2 றிவர5 ெசAய ேவ-(�” எ�# அ+த ஊ� வழ!கமான த-டைனைய அவ�க3� 
ேக1;� ப� இைர+6 க�தினா� 01ட�தி� ஒ�வ�. கலகல�பி=�+6 விலகி� 
ப�ல!கி� அ�கி� வ+த6� 2ரமHசாி Iறாவளியானா*. 
 
“அ� வானவ�=! இ+த� ப�ல!; பாிவார� எ(பி�யா1க* ெபா�G� மணி8மாக 
மி�G� அணிகல�க* எ�லாவ ைற8� இ��6 ெநா#!கி! ெகா-(ேபாA 
ேந�கிழ!ேக கட=� ெகா1()க*! எ�ைன வி1(வி()க*. இ+த� ப�ல!; 
நரக�6!;� ேபா;� வாகன�. நா� இதி� ஏறி வர மா1ேட�. இ+தா! எ�ேபாேதா 
ெசAத பாவ)கைள� ேபா� எ� உட�ைப5 2 றி! ெகா-��!;� இ+த� 
ெபா�னாிமாைல, மி�னிைட ஒ1�யாண� 4� ைக வைளய�க* எ�லாவ ைற8� 
ெகா-(ேபா, எ� த+ைதயாகிய ெகா(�பாவியிட� ெகா(” எ�# ெவறிேயா( 
அைற0வியவளாA� த� உட�பி� அ)க)ேக இ�+த அணிகல�கைள� 
தா#மாறாக! கழ றி� ப�ல!கி� எறியலானா* 2ரமHசாி. “அ�மா! அ�மா! 
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இெத�ன காாிய�? ெபா6 இட�தி� எ�லா�� காண இ�ப�?” எ�# த�ைன� 
த(!க 4�வ+த வச+தமாைலைய� பி��6� த*ளினா* அவ*. 
------------ 

��றா� ப�வ���றா� ப�வ���றா� ப�வ���றா� ப�வ�.  3..  3..  3..  3.12. 12. 12. 12. 56கிய பா�ைவ56கிய பா�ைவ56கிய பா�ைவ56கிய பா�ைவ    
 
இ+திர விழாவி� இர-டாவ6 நா* காைலயி� நாள)கா�யி� இFவள% 
நிக�5சிக3� பரபர�பாக! நிக�+6 ெகா-��+தேபா6 இவ #!;! காரணமான 
இ�வேரா ப1�ன�பா!க�6� ெப�மாளிைகயி=�+ேத ெவளிேயறாம� 
த)க3!;* அ+தர)கமாக� ேபசி மகி�+6 ெகா-��+தா�க*. 
 
ெவயி� ;ைறவாக இ�+த அ+த! காைல ேநர�தி� ேமக �1ட�தினா� கவி+தி�+த 
வான�தி� கீேழ ப1�ன�பா!க�6� ெப�மாளிைகயி� ஏழாவ6 மாட�தி� நி�# 
ேபசி! ெகா-��+தா�க* ெப�நிதி5 ெச�வ��, நைகேவழ�ப��. தா)க* நி�# 
ெகா-��+த உயர�தி=�+6 பா��தேபா6 கட�, காவிாி� "�ப1�ன நக� 
ஆகியவ றி� ேதா ற� கீேழ அவ�க3!; மிக� தா�+6 ெதாி+த6. ெதாைலவி� 
நீலநிற� க�றி� பாள�பாளமாக மி�G� கட� அைலக* வைர நீ-( பட�� 
பா�ைவைய� தி��பி! ெகா-( ப!க�தி� நி�ற நைகேவழ�பைர� பா��6! 
ேக1டா� ெப�நிதி5 ெச�வ�: 
 
“சமய P�களி� 4�+த பய� ேமா1ச�6!;� ேபாவ6தாேன? அ+த� பய� 
இத ;* அவG!;! கிைட�தி�!;�. "!;டைல!;* சிைற�ப1(! கிட+த 
க�நாக� ;டைல கவி�+த6� சீறி!ெகா-( பாA+தி �!;�. நா� எதி�பா��த 
காாிய�ைத8� தவறாம� ெசAதி�!;�.” 
 
“ஆனா� "!;டைலைய5 2ம+6ெகா-( ேபானவைன� தவிர ம றவ�க* ஒ�#� 
�ாியாம� தி(!கி1(� ேபாயி��பா�க*. பாவ�! உ)க* ெப- 2ரமHசாி ந�றாக 
ஏமா+6 ேபாயி��பா*. த� மன�ைத! கவ�+தவGைடய பாத)களி� மல�கைள! 
;வி!க� ேபாவதாA எ-ணி! ெகா-( ெச�றி��பா*.” 
 
“எ�லா� உ)க3ைடய I�5சி� பய�தா� நைக ேவழ�பேர. அழி�பத ;� 
ெக(�பத ;� பாழா!;வத ;� ேவ-�ய சி+தைனகைள நயமாக உ�வா!கி5 
ெசா�வதி� உ)க3!; இைணதா� இ�லேவ இ�ைலேய?” எ�# 
ெப�நிதி5ெச�வ� 0றிய வா��ைதகளி� பாரா1ேடா( சிறி6 ;�த<� இ��பைத 
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நைகேவழ�ப� உண�+தா�. அதாவ6, ‘உ�ைன ைவ�6 ஆதாி�6 வள��6! 
ெகா-( வ�� எ�ைன! கவி�!க ேவ-(ெம�# உன!;� ேதா�றினா�0ட 
அத ;� இ�ப� ஏதாவ6 நயமான I�5சிைய5 ெசAவத ; நீ தய)கமா1டாA’ 
எ�# அவ�ைடய வா��ைதகளி� தன!;� ஒ� ெதானி இ��பைத 
நைகேவழ�பரா� ஊ(�வி! காண4�+த6. 
 
“I�5சிகைள! ேக1பத ;�, ெசயலா!;வத ;� உ)கைள�ேபா� 6ணி+த  
க1ைடக* இ�!;�ேபா6 நா� ெசா�=! ெகா(�ப6தானா ெபாிய காாிய�?”  
எ�# ெதானி� ெபா�* உ*ளட);கிற வித�திேலேய பதி<� 0றினா� 
நைகேவழ�ப�. ‘6ணி+த க1ைட’ எ�ற பத5 ேச�!ைக!; ம1(� ‘6ணிவி�லாத 
க1ைட’ எ�கிற ;றி��! ெகா(�6 ஒ=�தா  ேபா=�+த6.  
 
த)க* இ�வ�!;� இைடேய உைரயாட� ெதாட)கிய6� ெதாட�வ6� 
வி��ப�த!க வழியி� அைம+ததாக� படாததனா� ேப5ைச நி#�தி! ெகா-( 
ம#ப�8� பா�ைவைய� ெதாைலவி� கட� அைலக* வைர படர வி1டா� ெப�நிதி5 
ெச�வ�. ஆனா� நைகேவழ�ப� அவைர அ�ப�ேய விடவி�ைல. உைரயாடைல� 
ெதாட�வத� �லமாக அவ�ைடய கவன�ைத ம#ப�8� த� ப!கமாக� 
தி��பினா�. 
 
“இ�ேபா6 ெசAதி�!;� I�5சியி� இர-( வைகயி<� பய� உ-(. யா� 
க�8-( சாக ேவ-(ெம�# பா�ைப மல�களி� சிைற ெசA6 அG�பிேனாேமா, 
அவைன! க�!காமேல அ6 அ�ப1( இற+6 ேபானா<�, ேவ# ஒ� பய� நா� 
நிைன�த6 ேபா� விைள8�. அ+த� பய� உ)க* �த�வி 2ரமHசாிைய இனிேம� 
க-ெண(�6� பா�!க மா1டா�. 2ரமHசாி மிக! ெகா�யவ* எ�# இ+த நி!�5சி 
அவைன எ-ண5 ெசA8�.” 
 
“எ�ப�5 ெசA8ேமா? எ�ப�5 ெசAயாம  ேபா;ேமா? பா�ேபா( விைளயா(வ6 
எ�# ேக*வி� ப1ட தி�ைலயா? எ�ன நட+தெத�# 4�வாக� ெதாிகிற வைர 
எ� ெநH2 அ��6! ெகா-(தா� இ�!;�. அ+த� "!;டைலைய5 
2ம+6ெகா-( ேபான யவன� த�யனிட� ந�றாக5 ெசா�=யி�!கிறீேரா 
இ�ைலேயா? அய�+6 மற+6 ;டைலைய அவ� இ+த� ெப-களி� யா� 



62 

 

ைகயிலாவ6 ெகா(�6� ெதாைல!காம� இ�!க ேவ-(ேம எ�ப6தா� எ� 
கவைல...” 
 
“எைத எதி�பா��65 ெசAகிேறாேமா அ6ேவ நட!;ெம�# பி�வாதமாக 
ந��வேதா( சி+தைனைய நி#�தி! ெகா*3)க*. அத ; ேம<� ஒ�ப� 
அதிகமாக� ேபாA ‘இ�ப�8� இ6 நட!கலாேம?’ எ�# நிைன�தாேல வ��தா�. 
ேவ# ேவ# ேகாண)களி� மாறி5 சி+தி!;� ேபா6 கவைல8� பய4�தா� 
அதிகமா;�. அதிகமாக5 சி+தைன ெசAதா� அதிகமாக! கவைல�பட ேவ-�ய  
அவசிய� உ-டா;�.” 
 
“இ6 நீ� அ�!க� ெசா�கிற வா��ைததா� நைகேவழ�பேர, ஆனா� எைத 
எதி�பா��65 ெசAகிேறாேமா அ6ேவ நட!;� எ�# எதி�பா��6 இர-( ��# 
4ைற ஏமா+6 வி1ேடா� நா�! 2(கா1(! ேகா1ட�6 ேபAமகளாகிய ைபரவிேய 
எதி�பா��தைத5 ெசAய 4�யாம� அலறி! ெகா-( ஓ� வ+தைத அத ;* மற+6 
ேபாAவி1Mரா?” எ�றா� ெப�நிதி5 ெச�வ�. 
 
ேமக�1ட� கைல+6 ேம�மாட�தி� ெவயி� பர+த6. நைகேவழப� ம#ெமாழி 
0றாம� இ�+தா�. ெதாைலவி� கட� அைலக* ெவ*ளிய� உ�கினா  ேபால 
ந�றாக மி�னின. நகர�தி� நா �ற4� மர)களி<� ம�ற)களி<� சி# 
J(களி<�, ெப� மாளிைககளி<�, அர-மைனகளி<� ஆலய)களி<� இ+திர 
விழா%!காக ஏ றிய ெகா�க* ெவயி=� ப1ெடாளி Jசின. தனி�த�ைம 
ெதாியாம� கல�� ற பலவைக ஒ=க* கா றி� மித+6 வ+தன. க-க3!; 
எ1�ன. ெதாைலவி� ெத�ப1ட நாள)கா� மர! 01ட�தி� ேம பர�ைப� 
பா��தேபா6 அவ றி� கீேழயி�+6 பா�� க�!க� ெப # அல#� இைளஞ� 
ஒ�வGைடய ;ர� ெபாிதாA எ7+6 ஒ=�த6. நகர�தி� நா�; காத4� பர%வ6 
ேபா�ற பிரைமைய உண�+தா� ெப�நிதி5 ெச�வ�. நாள)கா�யி� ஒ=!கி�ற 
;ர� அ+த மர!01ட�ைத! கட+6 இFவள% ெதாைல%!;! ேக1காெத�# 
நி5சயமாக� ெதாி+தி�+6� அ�ப�! ேக1ப6 ேபால அவ� நிைன�6� பா�!க 
வி��பியதாேலா அ�ல6 ெசAத ெகா(ைமயி� பய�தினாேலா அ+த� பிரைம 
உ-டா!கிய6. "��கா� நகர�திேலேய உயரமான ‘நிழ�கா� ெந()க� நி�ற 
ம�ற�’ எ�ற ச6!க�தி� C-, நக� பர�பி� ஒ� ப;தியி� தனியாக� ெதாி+த6. 
இ�ெனா� ப!க� தைர வழியாக� "��கா�!; வ�ேவா� Nைழ8� க1டைள 
வாயி� ெதாைலவி� ேதா�றிய6. ‘இ+த இட�6!; உ*ேள இனிேம� ேசாழ 
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நா1(! ேகா�ர�தி� க1டைள!; உ1ப(கிறீ�க*’ எ�# வ�கிறவ�க3!; 
எ�லா� த� ெபயராேலேய ெசா�<வ6 ேபால! க1டைள வாயி� எ�# 
அைழ!க�ப1(! ெகா-��+த6 அ6. ேவ# எைத� ேபசி நைகேவழ�பேரா( 
உைரயாடைல வள��ப ெத�# ேதா�றாம� 4�� பா��6! ெகா-��+த 
திைசயி=�+6 தி��பி ெந(+6- நி�ற ம�ற�ைத8�, ெவளி� ப!க� 
ேபாகிறவG!; அ+த! ேகாநகர�தி� க1டைளக* 4�கிற இடமாக%�, உ*ேள 
வ�கிறவG!; அேத க1டைளக* ெதாட); கிற இடமாக%� இ�+த க1டைள 
வாயிைல8� மாறிமாறி� பா��தா� ெப�நிதி5 ெச�வ�. 
 
‘உ-ைமக* எ�லா� ெவளி�ப(மானா� இFவள% உயரமான மாளிைகயி� 
ேம=�+6 இ+த அழகிய நகர�ைத� பா�!க 4�யாதவனாக� ேபாA வி(ேவ� நா�’ 
எ�# ஒ�கண� நிைன!க, ேவ-டாத6�, நிைன�தா  கச��� த�வ6மான 
ஞாபக� ஒ�# த�ைன� ப றிேய அவ�!; உ-டாயி #. ேம�மாட�தி=�+6 
கீேழ இற)கி� ேபானாெலாழிய அ+த ஞாபக�ைத மற!க 4�யா6 ேபா=�+த6. 
க-E!; 4�னா� ெத�ப(� விாிவான கா1சி களி=�+6 பா�ைவைய! 
;<!கி! ெகா-( விாிவாக எ6%� ெத�படாத இடமாக� ேத� மாளிைகயி� 
கீ��ப;தி!;� ேபாAவி1டா� நி�மதியாக இ�!கலாெமன எ-ணினா�. "ைன 
க-ைண ��!ெகா*வ6 ேபா� மன�தி� எ-ணமாA இ#கியி�+த � #!கைள 
உைட�6! ெகா-( கிள�+த பைழய பாவ உண�%கைள ஒளி�6 ைவ!க ஏேதா ஓ� 
இ�* அ+த5 சமய�தி� அவ�!;� ேதைவயாக இ�+த6. பா�ைவைய8� பா�!க� 
ப(கிறவ ைற8� ;#!கி! ெகா-( வி1டாேல அ+த இ�* கிைட!;� எ�# 
ந�பியவராA, “ெவ�ப� மி;தியாகிவி1ட6. கீேழ ேபாகலா�, வா�)க*” எ�# 
நைகேவழ�பைர8� அைழ�6! ெகா-( ப�களி� இற)கினா� ெப�நிதி5 ெச�வ�. 
அ�ப� இற)கி! கீேழ ெச�<� சமய�தி� 2(கா1(! ேகா1ட�தி=�+6 தி��பி! 
ெகா- ��!;�ேபா6 நைகேவழ�ப� த�ைன! ேக1ட ேக*விெயா�ைற மீ-(� 
நிைன% 0�+தா� அவ�.  
 
‘பய�ப(கிற எைத8ேம நீ)க* ெசAவ6 இ�ைலேயா?’ 
 
இ+த! ேக*விைய� ெதாட�+6 ஒ ைற!க- ெகாைலகார� இைத5 ெசா�=யத� 
�லமாக� தன!; எைத ஞாபக�ப(�த வி��பினா� எ�ற ச+ேதக� மீ-(� 
வ+த6. த�Gைடய வா�!ைக இரகசிய� ம1(ம�லாம� ேவ# பல 
இரகசிய)கைள8� இ+த! ேக*வி அட!கி! ெகா-��!கிற6 எ�பைத அவ� 
உண�+தா�. அ+த இரகசிய)களி� ெப�� ப;தி அவைர� ேபாலேவ 
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நைகேவழ�ப�!;� ெதாி+தைவ எ�பதனா�தா� ேக*வியினா� ஞாபக�ப(�த� 
ெப#கிற ‘பய)கர நிக�5சி’ - எ6வாக இ�!;ெம�# அவ� ச+ேதக� ப1டா�. 
நைகேவழ�ப��, ெப�நிதி5 ெச�வ�� கீேழ இற)கி, மாளிைகயி� 4�ப;தி!; 
வ+த சிறி6 ேநர�தி ெக�லா� "!;டைலைய5 2ம+6ெகா-( ேபான யவன� 
பணியாள� ேவ�!க வி#வி#!க ஓ�வ+6 அவ�க3!; 4�னா� நி�றா�. 
 
ெநH2 ேவகமாக அ��6! ெகா*ள மன4�, ைக கா�க3� ந()கி� பதற, “ேபான 
காாிய� எ�ன ஆயி #” எ�# அவைன! ேக1டா� ெப�நிதி5 ெசலவ�. அவ� 
நாள)கா�யி� நட+தைத எ�லா� ெசா�னா�. 2ரமHசாி, வானவ�= 
4த=யவ�க* "!;டைல கீேழ வி7+த6� ஏ ப1ட பரபர�பிேலேய அ+த� 
பணியாள� ஒ�வி1டதாக நிைன�6! ெகா-��+தா<�, அவ� அத ; அ��ற4� 
நட+தவ ைற அ)கி�+6 கவனி�6வி1ேட வ+தி�+தா�. "!;டைல8ட� அ)ேக 
ேபானதி=�+6 2ரமHசாி ப�ல!கி� அ�ேக வ+6 த� அணிகல�கைள! கழ றி 
எறி+6, ‘மாளிைக!; வரமா1ேட�’ எ�# இ�ேபா6 4ர-( பி��6! 
ெகா-���ப6 வைர எ�லாவ ைற8� அவ�!;5 ெசா�னா� யவன� 
பணியாள�. 
 
“பா�பா1�!;! ெகா(�தG�பிய ெபா கழH2க* த-டமாக� ேபான6தா� 
க-ட பய�” எ�# நைகேவழ�ப�!; உைற!கிறா ேபால அவைர� பா��65 
சின�ேதா( இைர+6 ெசா�னா� ெப�நிதி5 ெச�வ�. 
 
“நா� எ�ன ெசAேவ�? எ�லா இட�தி<� அ+த ஆல4 ற�6 4ரட� உதவி!; 
வ+6 நி�# காாிய�ைத! ெக(!கிறாேன!” எ�# பதி<!;5 சீறினா� 
நைகேவழ�ப�. “ேதாி� ;திைரைய� "1�! ெகா-( வா��. அ+த� ெப- 
எைதயாவ6 உளறி, அ)ேக நாள)கா�! 01ட�தி� எ� மான�ைத! க�பேல றி 
ைவ!க� ேபாகிறா*. உடேன ேபாA அவைள5 சமாதான�ப(�தி அைழ�6! 
ெகா-( வரலா�” எ�# அ�ேபா6 நாள)கா�!;� ேபாவத ;� பற+தா� 
ெப�நிதி5 ெச�வ�. அவ� அவசர� ப(�தியத ;5 ெசவி சாA�6� அவசர� 
அைடயாத6 ேபால - அேத சமய�தி� அ+த! க1டைளைய ம#!க%� 
6ணியாதவராக நைகேவழ�ப�, தன6 இய�பான நைடயிேலேய ேதாி� 
;திைரகைள� "1�! ெகா-( வ�வத காக5 ெச�றா�. வ+6 நி ;� 
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பணியாளG!; 4�னா� அவ� இ�ப� அல1சியமாக நட+6 ெகா-ட6 ெப�நிதி5 
ெச�வைர� திைக!க5 ெசAத6. 
------------- 

��றா� ப�வ���றா� ப�வ���றா� ப�வ���றா� ப�வ�.  3. .  3. .  3. .  3. 13. 13. 13. 13. உ ள�கன7� ெந�8�கனி3�உ ள�கன7� ெந�8�கனி3�உ ள�கன7� ெந�8�கனி3�உ ள�கன7� ெந�8�கனி3�    
 
ெக1ட கன% க-ட6ேபா� இFவள%� நட+6 4�+த6� 2ரமHசாி 4த=யவ�க* 
ப�ல!ைக ேநா!கி5 ெச�ற பி�ன� 01ட�தி� இ�+தவ�க* இள);மரைன மிக 
அ�கி� ெந�)கி ெமாA�6! ெகா-( வி1டா�க*. ெந றி� ெபா��தி� இர�த� 
கசிய நி�# ெகா-��+த அவ� நீலநாக மறவ� ேம� சாA+தா ேபா� இ�+தா�. 
அ�# காைல பைட!கல5 சாைலயி=�+6 நாள)கா�!;� �ற� ப1டேபா6 
த-ணீ�� ப�காத ெவ#� வயி ேறா( �ற�ப1��+தா� அவ�. பசி5 ேசா�%� 
ேச�+6 ெகா-ட6. ெந றியி� இர�த� கசிவைத� தம6 ேமலாைடயா� 6ைட�6 
வி1டா� நீலநாகமறவ�. 01டேம இள);மரG!காக அலம+த6, பாி+த6, பதறிய6. 
 
“பாJ! இ�6ைண� ெபா#ைம ஆ;மாடா உன!;? இFவள% ெக1ட எ-ண�ேதா( 
வ+தவ�கைள5 2கமாக� தி��பி� ேபாக வி1(வி1டாேய? அ�ப�ேய க7�ைத 
4றி�6� ேபா1��!க ேவ-டாமா?” எ�# அவ� ேம<*ள அ�ைப அவG!; 
ேவ-டாத6 ெசAதவ�களிட� ைவர� பாரா1(வ6 �லமாக! கா1�! ;4றி! 
ெகா- ��+தா� நீலநாக மறவ�. 
 
சில நாழிைக!; 4� இள);மரேனா( சமய வாத� �ாி+6 ேதா ற சா)கிய� 0ட 
இ�ேபா6 அNதாப� ெபா)க அ�கி� நி�றா�. அவ� நீலநாகைர� பா��65 
ெசா�லலானா�: 
 
“ஐயா! ஒளிமயமான இ+த அழகிய இைளஞேரா ஓ� அதிசய ��ட�. அ6தா� 
சா�றா-ைம. ‘எ�லா உயி�� இர)க�த!கைவ. எ+த உயிைர8� ெகா�ல! 
01டா6’ எ�ப6தா� தவ�. ஆனா� பிற� தீைமைய வாA திற+6 ெசா�வ6� 0ட! 
ெகாைல ேபா�றெத�# தய);� தய!கேம சா�றா-ைம. தவ�ைத! கா1�<� 
உய�+ததான அ+த5 சா�றா-ைமையேய இவாிட� பா�!கிேற�. பிற�ைடய 
உட�ைப� �-ணா!;வ6 ம1(� உயி�!ெகாைல எ�# நிைன�பத ;� அ�பா� 
ேபாA� பிற�ைடய மன�ைத� �-ணா!;வ6� ெகாைல எ�# க�தி 
வா��ைதகைள5 ெசா�<�ேபா6� க(ைமைய� தவி��6 விரத� கா!கிறவ�களான 
சா�ேறா�களி� சாயைல இ+த5 2+தர இைளஞாிட� கா-கிேற�” எ�# இள) 
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;மரைன� �க�+6 சா)கிய� இ+த வா��ைதகைள! 0றியேபா6 ‘ஆகா! ஆகா!’ 
எ�ற ;ர�க* 2 றியி�+தவ�களிடமி�+6 உ�!கமாக எ7+6 ஒ=�தன! 
 
க-களி� விழிக* ெசா�;வ6�, திற�ப6மாக இள);மர� நீலநாகமறவாி� 
மா�பி� 4�னி<� தள�+6 சாA+தா�. உயர4� ப�மG� இ#கி ைவர� பாA+த 
அ+த 4ர1( உட=� ஒளிமயமான இள);மர� சாி+த கா1சி மைல 4க1�� 
மி�ன� சாி+6 ெநளிவ6 ேபா� ேதா�றிய6. 
 
“ஐேயா பசி மய!க� ேபா=�!கிற6” எ�# ப!க�தி� நி�# ெகா-��+தவ�க* 
பதறினா�க*. “விலகி நி�<)க*. கா #� ப1டாேல ெதளி% வ��” எ�றா� 
நீலநாக�. 01ட� விலகிய6. கா # வ+த6. ஆனா� ெதளி% வரவி�ைல. அ�ேபா6 
த ெசயலாக "த ச6!க�தி� பைடய=(வத ;� த� மக* 4�ைலேயா( 
வ+6வி1(� தி��பி! ெகா-��+த Jரேசாழிய வளநா(ைடயா� யாாிடேமா 
அைர;ைறயாக இ+த5 ெசAதிைய! ேக*வி8 #� பதறி� ேபாA ஓ�வ+தா�. 
அவேரா( அவ� மக* 4�ைல8� வ+தா*. ேக*வி�ப1ட ெசAதி அைர;ைறயான6 
எ�றா<� மன�தி� ச+ேதக)க3டG�, 6���டG� பற+6 பதறி� தவி�6! 
ெகா-ேட வ+தி�+தா�க* 4�ைல8� வளநா(ைடயா��. இத ;* 01ட�தி� 
யாேரா ஒ�வ� ப!க�தி� இ�+த ஒ� 4திய 4னிவாிடமி�+6 த-ணீ�! 
கம-டல�ைத வா)கி வ+6 இள);மர� 4க�தி� ெதளி�தா�. ெபா  ேபைழயி� 
ெவ-4�6!களாக நீ��6ளிக* அ+த ெந றியி� உ�-டன. அதி� சில 6ளிக* 
காய�ப1ட இட�6 இர�த�ைத! கல+6ெகா-( மாணி!க)களாக%� உ�-டன. 
 
எதிேர ெநHச� பதற நிைன%க* பதற நி�ற 4�ைலயி� வல6 ைக அ+த! 
காய�ைத ேநா!கி உய�+6 தீ-(வத ;� ெந�)கி வி1ட விநா�யி� அவG!;� 
ெதளி% வ+6 க-கைள மல��தி 4�னா� பா��ததனா� அவ3ைடய ைக 
பி�வா)கி வி1ட6. ேதவ�லக�6! க பக� "ைவ� தி�1(� தனமாக� பறி!க 
உய�+த மனித! ைகைய அ+த� "ேவ க பக மர�6!;5 ெசா+த!காரனி� க-க* 
ேபால� ேதா�றி� பய4#�தி� பி�வா)க5 ெசA8� பிரைமைய� ேபா� 
இள);மரனி� ெந றிைய� தீ-(� ஆைச8�, தீ-டலாமா எ�ற பய4மாக� 
பி�னா� நக�+தா* 4�ைல.  
 
“எ�ன ஐயா இ6? நா� ேக*வி�ப1ட6 ெமA தானா? த�ம�தி ;� நியாய�தி ;� 
ெபய� ெப ற ேசாழ� ேகாநகர�தி� 0ட இ�ப� அநியாய)க* நட!;மா? இ+த! 
ெகா(ைம ெசAதவ�கைள� �ைட�6 உ-ணாம� "தச6!க�6� "த)க* ஏ� 
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இ�G� த)க* ைககளி� பாச! கயி ைற ைவ�6! ெகா-( JE!; 
உ1கா�+தி�!கி�றன? ெகா(ைமக* அதிகமாகிவி(� ேபா6 ெதAவ)க* 0ட5 
ேசா�பி இ�+6 வி(கி�றனேவா?” எ�# ெகாதி�தா� வளநா(ைடயா�. 
 
“மனித�கேள ேசா�பி� ேபாயி�+6வி1( அத ;5 சா�றா-ைம எ�# ெபய� 
I1�� ெப�ைம8� ெகா-டா(கிறேபா6 ெதAவ�, எ�ன ெசA8� ஐயா?” எ�# 
அேத ெகாதி�ேபா( பதி� ெசா�னா� நீலநாக�. ஆ�திர�தி� அவ� 
சா�றா-ைமையேய ேசா�பலாக5 ெசா�வைத! ேக1(� ப!க�தி� நி�ற 
சா)கிய� ெம�ல5 சிாி�6! ெகா-டா�.  
 
4�ைலயி� ைககளி� இ�+த த1�� கனிகைள� பா��6வி1(, “இதி=�+6 
ஏதாவ6 பழ)கைள! ெகா(�6 அவைர உ-ண5 ெசா�<)கேள� அ�மணீ! பசி 
மய!கமாவ6 தணி8�” எ�றா� சா)கிய�. அ�ப�ேய த1ேடா( கனிகைள 
இள);மரG!; 4�னா� நீ1�, “எ(�6! ெகா*3)க*” எ�றா* 4�ைல. 
அ�ேபா6� இள);மரனி� 4க�ைத ேநேர ஏறி1(� பா�!;� ெத�� அவளிட� 
இ�ைல. ‘எ�ைன� பா�’ எ�# 6ா-(� ஆைச8� ‘பா�!காேத’ எ�ற 
பய4#�த<� ேச�+ேத அவ� க-களி� இ��ப6ேபால உண�+தா* அவ*. 
அ+த! க-களி� அழ; அவைள அவ� 4க� பா��பத ;� C-�ய6. CAைம 
பா�!க விடாம� அவைள� பய4#�தி� பி�னா� நகர5 ெசAத6. 
 
எ)ேகா பா��தா ேபா� அவைனேய பா�!க 4ய�றவளாA! கனிகைள 
அவG!;4� நீ1�னா* 4�ைல. எ�லா! கனிகைள8� பா��6வி1(� த1�� 
ஒ� �ைலயி=�+த ஒேர ஒ� ெந�=!கனிைய ம1(� எ(�6!ெகா-( ேபா6ேம 
எ�ற பாவைனயி� ைகயைச�தா� இள);மர�. 
 
“இ�G� எ(�6!ெகா*. காைலயி=�+6 த-ணீ� 0ட� ப�கவி�ைலேய நீ” 
எ�றா� நீலநாக�. 4�ைல ம#ப�8� த1ைட அவ� அ�கி� நீ1�னா*. அவ� 
சிாி�தப�ேய ம#�6வி1டா�. 
 
“மன� நிைற+தி�!கிற சமய)களி� வயி# நிைறயாத6 ஒ� ;ைறயாக� 
ெதாிவதி�ைல ஐயா! இ+த நகர�தி� உலக அறவியி<�, இலHசி ம�ற�தி� 
கைரகளி<� பசி�6 கிட�பவ�கைள� ப றி நிைன�6 நிைன�6 எ� பசிைய நா� 
மற+6ேபான நா1க* பல. உலக�தி� ம றவ�க3ைடய பசிகைளெய�லா� உணர 
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4�8மானா� ஒFெவா� நியாயமான மனிதG!;� த� பசி மற+6தா� ேபாAவி(� 
அ�ப� மற+6 ேபாவத ; விசாைகயி� மன� ேவ-(ேம” எ�# இள);மர� 
ெசா�=! ெகா-ேட வ+த ேபா6 ெசா�<வைத5 சில கண)க3!; நி#�தி! 
ெகா-( விசாைகயி� 4க�ைத மன நிைன%!;! ெகா-(வர 4ய�றா�. 
 
அவGைடய மன!க-ணி� உலக�தி� க-ணீைர� 6ைட�பத காக� த� 
க-களி� நீைர5 2ம+6ெகா-( அ1சய பா�திர4� ைக8மாக விசாைக 
ேதா�றினா*. நாவி� ெந�=!கனியி� 2ைவ8�, ெநHசி� விசாைகைய� ப றிய 
நி�மலமான நிைன%க3� �ரள நி�றா� இள);மர�. 
 
“ேபாகலா� வா! நீ தி�நா)0ாிேலேய ேம<� சிறி6 கால� இ�+தா� 0ட 
ந�ல6தா�. இ)ேக உ�ைன அழி�6 விட 4ய�கிறவ�க* இ�G� ஊ!க�ேதா( 
4ைன+6 திாிகிறா�க*. ஓவிய� மணிமா�ப� 4�� எ�னிட� 0றிய6 
ெபாAய�ல” எ�# அFவள% ேநரமாக5 சி+தி�6! ெகா-��+த எைதேயா 
ெவளியி(கிறவ� ேபால� ேபசினா� நீலநாக மறவ�. 
 
“ஐயா! ஒ� கால�தி� எ�Gைடய உட� வ=ைம!; எதிாிகளாக வ�கிறவ�கைளேய 
நா� ேத�ேன�. அ�ேபா6 அவ�க* மிக! ;ைறவாக�தா� என!;! 
கிைட�தா�க*. இ�ேபாேதா நா� ஞான Jர�கைளேய எதிாிகளாக� ேத�! 
ெகா-��!கிேற�. ஆனா� 4�� எ�னிட� வ+தி�!க ேவ-�யவ�க* பல� 
இ�ேபா6 வ+6 ெதா�ைல ெகா(!கிறா�க*” எ�# இள);மர�, நீலநாக� 
வளநா(ைடயா� இ�வைர8� பா��65 ெசா�=வி1( ஊ�றியி�+த ஞான! 
ெகா�ைய! ைகயிெல(�6! ெகா-( �ற�ப1டா�. 
-------------- 

��றா� ப�வ���றா� ப�வ���றா� ப�வ���றா� ப�வ�....        3333....14. 14. 14. 14. க�"ர ந6மண�க�"ர ந6மண�க�"ர ந6மண�க�"ர ந6மண�    
 
‘இ�ேபா6 ஞான Jர�கைளேய எதிாிகளாக� ேத�! ெகா-��!கிேற�. ஆனா� 
4�� நா� உட� வ=ைமைய ந�பி!ெகா- ��+த கால�தி� எதிாிகளாக 
வ+தி�!க ேவ-�யவ�க* பல� இ�ேபா6 வ+6 ெதா�ைல ெகா(!கிறா�க* - 
எ�# ெசா�=வி1( வளநா(ைடயா�, நீலநாக� ஆகிேயாேரா( இள);மர� 
�ற�பட 4 ப1ட சமய�தி� சிறி6� எதி�பாராத ச+தி�ெபா�# அ)ேக நிக�+த6. 
 
“எதிேர வ�கிறவ�க* எ�லா� எதிாிகளானா� இேதா உ)க3!; ஒ� �6 எதிாி”  
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எ�# 0றி! ெகா-ேட விசாைக அவG!; 4�னா� ேதா�றினா*. இள);மர� 
4க� மல�+6 விய��ட� அவைள� பா��தா�. ‘எ�ன அ �த�! சில விநா� க3!; 
4�னா�தாேன இவைள நிைன�ேத�? மன! க-க3!;� ேதா�றியவ* உடேன 
�ற!க-க3!;� ேதா�#கிறாேள! தி�ந)0ாி=�+6 இவ* எ�ேபா6 இ)ேக 
வ+தா*?’ எ�# எ-ணி! ெகா-ேட எதிேர நட+6 வ�� விசாைக!;� த� 
பா�ைவேய வண!க�ைத 2ம+6 ெச�<� வித�தி� ேநா!கினா� இள);மர�. 
 
இFவள% பாி2�த�ைத� தா)கி!ெகா*ள இ+த உலக�தி� இடமி�ைல, இடமி�ைல 
எ�ப6 ேபா�இ+த ம-E!;� த;தியி�ைல, த;தியி�ைல எ�ப6 ேபா� ஒ6)கி 
நட+6 கா�கைள அதிர ஊ�றாம� அைச+6 அைச+6 வ+6 ெகா-��+தா* 
விசாைக. "மாைல சாி+6 ந7%கிறா  ேபா� ம-ணி  பதியா6 மித!;� நைட அ6. 
ெதளி+த நீாி� பா� கல�ப6 ேபா� அவ* வ+த6ேம அ+த இட�தி� பிரகாச� 
பரவிய6. ‘இ+த ம-ணி� ஊ�றி நட!க மா1ேட�’ - எ�ப6 ேபால%�, 
பிரவாக�தி� மித!;� "ைவ� ேபால%�, விசாைக வ�கிற CAைமயிேலேய மன� 
ேதாய நி�றா� இள);மர�. ‘இ��பி� ேதா�#� 6� இ��ைபேய அழி�6 
வி(வ6 ேபால5 சHசல� மன உ#திைய அழி�6வி(�’- எ�# விசாைக எ�ேறா 
தன!;! 0றிய ெசா கைள இ�ேபா6 நிைன�6! ெகா-டா� அவ�. அ�ப�5 
சHசல� என!; ஏ ப(� ேபாெத�லா� இவ* எதிேர ேதா�#கிறாேள என 
எ-ணியவனாக, “தி�நா)0ாி=�+6 எ�ெபா76 �ற�ப1M�க*, அ�ைமயாேர? 
சிறி6 ேநர�தி ; 4�னா�தா� உ)கைள நிைன�6! ெகா-ேட�. நீ)கேள வ+6 
வி1M�க*” எ�# ேக1டா� இள);மர�. 
 
“இ); நா� வ+த ேநர� ந�ல ேநரமி�ைல ேபா<�! நீ)க* காய4 ற ெந றி8� 
கல)கிய க-க3மாக எ)ேகா �ற�ப1(! ெகா-��!கிறீ�கேள?” எ�றா* 
விசாைக. 
 
“காய� ப1ட6�, கல)கிய6� உ-ைம. ஆனா� உ)க* 4க�ைத� பா��த6� 
எ�Gைடய கல!க)க* அழி+6 பைழய ெதளிைவ நா� உண�கிேற�” எ�றா� 
இள);மர�. 
 
அ)ேக அ1சய பா�திர�ேதா( வ+த விசாைகைய! க-ட6� வளநா(ைடயா��,  
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4�ைல8� எ�ன நிைன�6! ெகா-டா�கேளா ெதாியவி�ைல. பைட!கல5-
சாைல!; வ+6 அ��ற� ச+தி�பதாக! 0றி நீலநாக மறவாிட4�, 
இள);மரனிட4� விைட ெப #! ெகா-( �ற�ப1(� ேபாAவி1டா�க* 
அவ�க*. 
 
விசாைக, தா� அ�# அதிகாைலயி�தா� தி�நா)0ாி=�+6 �ற�ப1டதாக%�, 
இ+திரவிழா 4�கிறவைர காவிாி�"�ப1�ன�தி� த)கியி�!க� ேபாவதாக%� 
0றினா*. ஒ6)கி நி�றி�+த நீலநாக� அ�ேபா( அ�கி� வ+6, “2கமாA 
இ�!கிறாயா, அ�மா?” எ�# விசாைகைய விசாாி�தா�. 
 
“எ�லா�� 2கமாயி�!கிறவைர எ�Gைடய 2க�6!; ஒ� ;ைற8� இ�ைல 
ஐயா?” எ�# அவைர ேநா!கி! ைக0�பினா* அவ*. 
 
“நீ8� எ)கேளா( வ+6 ஆல4 ற�திேலேய த)கி! ெகா*ளலாேம அ�மா! 
தி�நா)0�� "�ெபாழி==�+6 யா� வ+தா<� இ)ேக ஆல4 ற�6 
வி�+தாளிகளாயி�!க ேவ-(� எ�ப6தா� எ� ஆைச” எ�றா� நீலநாக�. 
விசாைக ��னைக "�தா*. 
 
“இ�ைல ஐயா! இ+த நகர�தி� எ)க* சமய�தா�!; உாிய இ+திர விகார� எ�G� 
ெபள�த� ப*ளியி� நா� ேபாA� த)கி! ெகா*ேவ�. நாைள!;! காைலயி� 
மீ-(� உ)க* இ�வைர8� நாள)கா�யி� இேத இட�தி� சமயவாதிகளி� 
01ட�6!; ந(ேவ ச+தி�ேப�. இ�ேபா6 என!; விைட ெகா()க*” எ�# 
வண)கினா* விசாைக. அ�# காைலயி� நாள)கா�யி� இள);மரG!; ஏ ப1ட 
6�ப)கைள� ப றி விசாைகயிட� ெசா�லலாெமன நிைன�தி�+த நீலநாக� 
இ�ேபா6 அ+த எ-ண�ைத மா றி! ெகா-டா�. அவ�� இள);மரG� 
அவ3!; விைட ெகா(�தG�பினா�க*. 
 
காவிாி�"�ப1�ன�6!; வ+த6� வராத6மாக அ+த� 6�ப5 ெசAதிகைள அவ* 
அறிய ேவ-டாெம�ேற நீலநாக� அவளிட� இவ ைற! 0றாம� த� எ-ண�ைத 
மா றி! ெகா-டா�. விசாைக விைரவாக விைடெப #! ெகா-டத ;! காரண4� 
இ�ப��ப1ட6தா�. இள);மரG� நீலநாக�� ஏேதா கவைல நிைற+த 
I�நிைலயி� இ��பதாக அவ* அNமான� ெசA6 ெகா*ள 4�+ததனா� 
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அவ�கைள� தனிேய வி1(வி1(� �ற�ப(வ6தா� ந�லெத�# �ற�ப1��+தா* 
அவ*. 
 
“�ற�ப( த�L! இ+த! ேகால�ேதா( இ�G� இ)ேக நி க ேவ-டா�. இ�ப�! 
கலகல�பான ெபா6 இட)க3!; அதிகமாக வ+6 பழ;வைத வி��பாத எ�ைன 
நீதா� உ� பா6கா��!காக இ)ேக அ�!க� வர5 ெசAகிறாA. ேந # உ� 
ெபா�1( இ)ேக வ+6 01ட�ேதா( 01டமாக நி�# ெகா-��+ேத�. 
இ�ைற!; வரேவ-டா ெம�# நிைன�தி�+ேத� உ�ைன� தனிேய இ); 
அG�பிய பி� என!; மன� ேக1கவி�ைல. பி*ைள� "5சி ;ைடவ6ேபா� 
மன�தி� ஏேதா ேவதைன ;ைட+த6. சிறி6 ேநர�தி� நாG� �ற�ப1( 
வ+6வி1ேட�. ெதAவ சி�த� எFவள% ெபாிய உயி� உதவி!காக எ�ைன இ)ேக 
�ற�ப(வத ;� C-�யி�!கிற6, பா��தாயா? நா� வ+திரா வி1டா� எ�ன 
நிக�+தி�!;�, எ�# நிைனைவ நிகழாதேதா( இைண�6� பா��தா� உட� 
சி=�!கிற6 த�L!” 
 
“வ�+தி அைழ�தா<� வாராதன வாரா, ெபா�+6வன ேபாமி� எ�றா� ேபாகா. ந� 
ைககளி� எ�ன ஐயா இ�!கிற6? விதி!; ஊ� எ�# தமிழி� 
ெபயாி1��!கிறா�க�. ஊ� எ�றா� வாிைச, 4ைற எ�# ெபா�*. ெசAத 
விைனகைள நி#�தி நி#�6 நி#ைவ!; ேநா+தப� பய�க* வாிைசயாக வ�வத ; 
எFவள% ெபா��தமாக� ெபய� அைம+தி�!கிற6, பா��தீ�களா?” எ�றா� 
இள);மர�. 4�� அவைன� த7வினா ேபா� அவன�கி� நட!கிற இ+த5 
சமய�தி<� அவ� உட�பி=�+6 க "ர�தி� ந#மண� கம�வ6ேபா� நீலநாக� 
உண�+தா�. 
 
இ�ப�� ேபசியவாேற இவ�க* நட+6 ெகா-��+தேபா6, ெசவிகளி� மகர 
;-டல)க* அைசய மா�பி� �லைமைய� பாரா1� ம�ன�க* அளி�த இர�தின 
க-�ைகக* ஒளிர� த)கநிற� ப1( ஒ� ேதாைள� த7வினா  ேபால5 சாி+த 
இல)க� பிராகி�த ெமாழியி<� பா=, வடெமாழிகளி<�, வ�லவரான ப-�த� 
ஒ�வ� எதிேர வ+6 இள);மரனி� ைகயி=�+6 ஞான! ெகா�ைய� பா��6 
வி1(� பசி ெகா-��+த சி)க� க-4� இைர க-டா  ேபா�ற ஆவேலா( 
நி�றா�. அவ� வல! ைகயி� ஏ1(5 2வ�க* இ�+தன. 
 
க�Lரமான ேதா ற4� ேதாலா<� சைதயா<� ம1(மி�றி அறிவா<� மி;+6  
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ேதா�றிய ஒளி8� அழ;� ெகா-( அ+த� ெப�� �லவ� வ+6 நி�ற6�  
இள);மர� அவைர வண)கினா�. அFவா# வண);�ேபா6 ‘இவ�ைடய 
அறி%!; எ� வண!க4� அக�பாவ�6!; எ� அNதாப4� உாியனவா;க’ எ�# 
மன�தி� இர-ைட8� நிைன�6! ெகா-ேட அவ� வண)கினா�. அ+த 
வண!க�6!;� பதி� வண!க4� ெச<�தாம� ‘எ�னடா சி#பி*ைளேய’ எ�கிற 
வித�தி� சிாி�த6 ஞான சி�ம�. “ெந றியி� இர�த! காய4� மன�தி� 
கல!க4மாக� பசி�6� தள�+6 இ�!கிறாேய! இ�ேபா6 எத ; வ��? இவாிட� 
நாைள!;5 ச+தி�6 வாதிடலா� எ�# ெசா�=வி1(� �ற�ப(. இ�# காைல� 
ேபா6!; இ�தைன வ��க* ேபா6�” எ�# இள);மரனி� காத�கி� ெம�ல5 
ெசா�னா� நீலநாகமறவ�. 
 
“ஐயா! நீ)க* 0#வ6 ந�லதானா<� இ�ேபா6 இ+த� �லவைர நா� அல1சிய� 
ெசAவத கி�ைல. ேநாயாளி!; ம�+தளி�6 அ+த ேநாைய� ேபா!க ேவ-�ய 
ம��6வ� ேநாA க-ட ேபாெத�லா� ேநாA க-ட இடெம�லா� தய)காம� 
உத%வதி� தா� ெதாழிலா� கிைட!கிற ெமAயான மன நிைற% அவG!; உ-(. 
அறி%� ம�+ைத� ேபா�ற6தா�. இ�ேபா6 இ+த� �லவ�!; வ+தி��ப6 
அக)கார ேநாA, இைத ேந� எதிேர க-( உண�+த பி��� இவைர இ+த 
ேநாேயா( இ�ப�ேய ந=யவி1( நா� ேமேல ெச�வ6 ந�லத�#. ஞான�ைத 
அட!கி ைவ�6! ெகா*ளாம� மல�+த "ைவ�ேபா� எ�லா�!;� Nகர� 
பய�ப1(! க "ர� ேபால மண+6ெகா-ேட பிரகாசி!க ேவ-(�” எ�# 
ெம�=ய ;ர=� நீலநாக�!;5 ெசா�=வி1( எதிேர நி�றவைர அ6தாப�ேதா( 
பா��6! ெகா-ேட “�லவ� ெப�+தைகேய! உ)க* ேபாைர� ெதாட)கலா�“ 
எ�றா� இள);மர�.  
 
4�� அவ� சாீர�தி=�+6 உண�+த க "ர ந#மண�ைத இ�ேபா6 அவ� 
ெசா களி=�+6� உண�வ6 ேபா�ற பிரைமைய நீலநாக� அைட+தா�. 
---------------- 
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��றா� ப�வ���றா� ப�வ���றா� ப�வ���றா� ப�வ�....        3333....15. 15. 15. 15. மைலேயாமைலேயாமைலேயாமைலேயா9 வாத�9 வாத�9 வாத�9 வாத�    
 
அவைன அைழ�த 4த  ெசா�=ேலேய ஏளன� ஒ=!க அல1சியமாக அைழ�த6 
அ+த அறி%5 சி)க�. 
 
“;ழ+தாA! ஒ�# இர-( ��# என�ப(� எ-க* எ-Eவத ; ம1(� 
பய�ப(� ;றிகளா? அ�ல6 அைவக* ;ண)களாத<� உ-டா?”  
 
“ஐயா! எ-க*, ஒ�#, இர-(, ��# என எ-Eவத ;ாிய ;ண�ைத� ெப #� 
ெபா�*கைள எ-E� ெதாழிைல5 ெசA8�ேபா6 ;றிO(க*. ஒ�ைம, இ�ைம, 
4�ைம என எ-E� த�ைமயாகிய �ல� ப-பாகேவ நி ;�ேபா6 ;ண)க*. 
எ-Eவைத! ;ணமாக5 ெசா�<�ேபா6 ச)ைக எ�# ெசா�கிறா�க* த�!க 
Pலா�. அணியாக5 ெசா�கிறா�க* அல)கார Pலா�, க�விகளாக5 ெசா�கிறா�க* 
கணித Pலா�. எ-களி� ஒ�ைமதா� அழிவி�லாத6 எ�ப6 த�!க P�களி� 
4�%. ஒ�ைம!;ேம� யா%� எ�ைலய றைவ. எ�ைலய றைவ யாைவேயா அைவ 
அள!க 4�யாதைவ. ஒ�#, இர-(, ��# என எ-ண� ெதாட)கி 
ஒFெவா�றாக வள�+6 வள��6! ெகா-( ேபாA எ-E� ஆ ற� இ#தியாக5 
ேசா�+6 4ட)கிய 4�வான �ைல!;! ‘ேகா�’ எ�# ெபயாி1( வி1(� தள�+6 
ேபானா�க*. ெத� 4�கிற இட�தி ;� ெத�!ேகா� எ�# ெபய� 
ெசா�கிறா ேபா� எ- 4�கிற இட�6!;� ேகா� எ�# ெபய�. ஒ�ைம, 
அ�லாத6 எ�லா� ப�ைம எ�ப6 எ)க* தமி� வழ!;. ஒ�ைம, இ�ைம ப�ைம 
எ�ப6 வடெமாழி வழ!;. எ-களி� ஒ�#தா� நி�திய�. ஏைனயைவ அநி�திய� 
எ�ற க��6 கா�தியாயன�, ெதா�கா�பிய�, பா�யகார� எ�ேலா�!;� 
உட�பா(. பதிெனா�# எ�பைத ஒ�ைற மி;தியாக உைடய ப�6 எ�#�, 
4�ப�தி ஒ�# எ�பைத ஒ�ைற மி;தியாக உைடய 4�ப6 எ�#� கா�தி 
யாயன�, ெதா�கா�பிய� ஆகிேயா� பிாி�ப�. எ-ணா� அள!க 4�யாதவ ைற 
அள�பத ;� தா� த�!க�தி� பாிமாண� எ�# ம ெறா� ;ண� வ;�தா�க*. 
ஒ�#, இர-(, என எ-ணி அள!க 4�யாம� N-ைம ெப�ைம, ;#ைம, 
ெந(ைம என! க�திேய அள!க 4�+தவ ைற பாிமாண�தா� அள!க ேவ-(�.” 
 
“ந�ல6! நீ8� ஏேதா விவர)கைள� ெதாி+6 ெகா-��!கிறாA. இேதா, இ+த!  
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ேக*வி!;� பதி� ெசா�. ஒ�ைம அ�லாதன எ�லா� ப�ைம எ�ப6 தவிர 
ஒ�ைமயி<� ப�ைம உ-ேடா?” 
 
“உ-(! ஒ�றி� இர-( அைர� ப;திக3� நா�; கா� ப;திக3�, எ1( 
அைர!கா� ப;திக3� 0#ப(�தினா� இ�G� பல ப;திக3� 
அட)கியி�!கி�றன. ஒ�ைமயி<� பி�ன வைகயா� ப�ைம காணலா�. ஆனா� 
பி�ன�ப(�ேபா6 ெபா�ளி� ;ண� சிைத8மாதலா� 4ைற�ப� அவ ைற� 
ப�ைம என ஒ��!ெகா*ள இயலா6. ;ண� ெபா�3!; உாியதாக5 
ெசா�ல�ப1ட6. ஒ�றாயி�+த ெபா�* இர-டாக%�, நா�காக%�, எ1டாக%� 
சிைத+தபி� அவ ைற எ- எ�G� ;ண�தா� அள�ப6 நியாயமாகா6 ஐயா! 
த�!க�தி� ெபா�* ெசா�= பி��தா� ;ண� ெசா�=யி�!கிறா�க*.” 
 
ப!க�தி� நி�ற நீலநாக�!; ஒேர ஆ5சாிய�. ‘இ+த� பி*ைளைய நா)0� அ�க* 
ம#பிறவி எ(!க5 ெசA6 அG�பினா ேபால அறிவி� அவதாரமாA ஆ!கி 
அG�பிவி1டாேர!’ எ�# எ-ணி எ-ணி விய+தா� அவ�. 
 
பல ஆ-(க3!; 4�னா� ஆல4 ற�6� பைட!கல5 சாைலயி� மாமர�6! 
காAகளி� சாயைல! கீேழ நீ��பர�பி� பா��6! ெகா-ேட ;றி தவறாம� 
இள);மர� அ�ெபA6 J��திய நாளி�, ‘;றி தவறாம� பா�!;� க-க3!; 
வி�லா ற� வள�வைத�ேபா� ;றி தவறாம� நிைன�6 நிைன�6 அைடய 
ேவ-�ய இல1சிய� எFவள% ெதாைலவி� இ�+தா<� அத க�கி� 
ேபாAவி(கிற மன� உைடயவG!;� தவ�தினா� சி�திக* எ�லா� கிைட!;�. 
அ+த� தவ� இ+த� பி*ைளயிட� இ�!கிற6’ எ�# இள);மரைன! கா-பி�6 
ம ற மாணவ�க3!; 4�னா� தா� அவைன� �க�+த வா��ைதக* இ�# த� 
4�னாேலேய நிதாிசனமாக அ��த� ெப # விள);வைத நீலநாக� உண�+தா�.  
 
அ+த� ப�ெமாழி��லவ� தம6 ேதாளி=�+6 வ7கி ந7%� ப1(� 
ேபா�ைவைய8�, மன�தி=�+6 வ7கி ந7வ� பா��த அக�பாவ�ைத8� இFவள% 
விைரவாக வி1(விட� 6ணியாம� ஒேர சமய�தி� இ7�6 நி#�தி� ேபா��தி! 
ெகா-டவராக ேம<� இள);மரைன! ேக1டா�. 
 
“பாகத4�, பா=8�, ெதAவ ெமாழி8� உலகெம�லா� �க�ெப றி�!கி�றன. 
ேவ)கட�6!;� ;மாி!;� ந(வி<*ள சிறி6 நில�ப;தியி� ம1(� தாேன 
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உ)க* தமி� வழ);கிற6! ெபள�த சமய கிர+த)க* பா=யி� மி;தியாயி�!-
கி�றன. தாிசன)க* ெதAவெமாழியி� இ�!கி�றன. இ�ப�ெய�லா� 
இ�!;�ேபா6 தமி� ெமாழி!ெக�# தனியாக எ7�6, இல!கண� எ�லா� எத ;? 
பா= வ�விேலா, ெதAவ ெமாழி உ�விேலா, தமிைழ8� எ7திவி1டா� எ�ன?” 
 
“2வாமி! எ�னிட� இ+த! கீ�ைம நிைற+த ேக*விைய! ேக1பத காக� ெதAவ)க* 
உ)கைள ம�னி!க ேவ-(� எ�# உ)க* அறியாைம!காக உ)க* ெபா�1( 
நா� பிரா��தைன ெசAகிேற�. எ7�6 எ�ப6 ச�த�தி� ஆைட. அ6 இ�லா 
வி1டா� ச�த� நி�வாணமாக நி ;�. ஒFெவா� ெமாழி!;� அத� எ7�6!க* 
ஆைட, அவ ைற நீ!;வ6 மானப)க� ெசAவத ; ஒ�பான6, அக�திய��, 
ெதா�கா�பிய��, தி�வ*3வ�� எ+த எ7�6!கைள� த)க* ெதAவ! ைககளா� 
எ7�தாணி பி��6 எ7தினா�கேளா அ+த எ7�6!க* க-ணி� ெதாிவதாேலேய 
இ�#� எ� க-க* Iாிய ஒளியி� ;ளி�த6 ேபா� �னிதமைடகி�றன. இ+த 
நகாி� ஆல4 ற�6! ேகாவி=� இ�!கிற ெதAவ பி�ப� எ�ப�� பல ஆயிர� 
ஆ-(களாக வண)க�ப1( வண)க�ப1( ஒFெவா� தைல4ைறயி� 
ப!திைய8� வண!க�ைத8� ஏ #� தா)கி! ெகா-( த� ெதAவ ச!திைய 
வள��6! ெகா-��!கிறேதா, அ�ப�ேய தமி7� பல ேகா�� தைல4ைறகளி� 
பழ!க�தி� எ7�6� ெசா�<மாக வண)க�ப1(, வண)க�ப1( ம+திரமாக 
நிைறெமாழியாக வள�+6 நி கிற6! அத� எ7�6!கைள மா றலாெம�# 
நிைன�பேத பல தைல4ைறகளாக வண)க�ப1( வ�� ெதAவ பி�ப�ைத! 
ேகாவி<!;*ளி=�+6 ெவளிேய எ(�6 எறிய நிைன�பத ; ஒ�பா;�.” 
 
இள);மர� எFவளேவா சா�றா-ைமைய8� ச�சி�த�6வ�ைத8� ெப றி�+6� 
அ+த வட ேதச�6� �லவாி� இ+த! ேக*வி!; இ�ப� ம# ெமாழி 0றியேபா6 
ச ேற க-க* சிவ+6 4க� சிவ+6 உத(க* 6��திட உண�5சி வச�ப1( 
வி1டா�. 
 
“ேகாப�படாேத ;ழ+தாA! வாத� ெசAகிறவ� 2யமாக உண�5சி வய�ப1டா� 
அ+த! கணேம வாத�6!;ாிய விஷய� உண�5சியிழ+6 ேபா;� எ�ப6 
த�!க�தி� 4ைறகளி� ஒ�ற�லவா? வாதி த�பல� கா1�னா� வாத� 
பலமி�லாத6 எ�றாகிவி(�. இ�ேபா6 உ�ைன ேவெறா� ேக*வி ேக1கிேற�. 
இதிகாச நாயக�களாகிய இராம�, த�ம�, க-ண�, இவ�கைள! காவிய! 
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;ண)க3!காக வண);கிறாயா? அ �த5 ெசய�கைள5 ெசAதவ�க* எ�பத காக 
வண);கிறாயா?” 
 
“அ �த ெசய�கைள5 ெசAகிறவ�க* வண)க� த;தி8ைடயவ�களானா� இேதா 
இ+த நாள)கா�யி� இ+திரவிழா! 01ட�திேல வயி #� பிைழ��!காக� க- 
க1� வி�ைத கா1�! ெகா-��!;� சாதாரண மா+திாீக�கைள8� 
வி�ைத!கார�கைள8� 0ட நா� வண)க ேவ-�யி�!;�. வியாச��, 
வா�மீகி8� காவிய! ;ண)களா� CAைமயாA வைர+6 ந�4� நி#�6� 
நாக�க* 2யமாகேவ த)க3!;*ள ெதAJக ஆ றைல8� ெப #� பா� 
ைவ�தி�+த ேபைழயி� ேத� ைவ�தி�+த ேபைழ கவி�+தா ேபா� இர1ைட5 
2ைவக* இைண+6 ேத�+த ெதAவ)களாA� ேதா�#கிறா�க*. ஆனா� 
பாமர�க3!;! கைத ெசா�<� ெபளராணிக�க3ைடய இராமைன எ�னா� 
வண)க 4�யவி�ைல. விய�பத ; ம1(�தா� 4�கிற6. காவிய�தி� வ�கிற 
இராம� வி�ைல ஒ��பத ; ஒ� கண�தி� P #* ஒ� ப); ேநர�0ட 
ஆகவி�ைல எ�# கவி ெசா�கிறா�. வி�ைல எ(�தைதேய காண 4�+ததாக%� 
ஒ��தைத! ேக1க ம1(+தா� 4�+ததாக%� 0றிய கவிைய! க ;�ேபா6 
ஒ��பத ; ஆகிய ேநர�ைத உணர%� 4�யவி�ைல, உணர%� 4�யாத சிறிய 
அE அள% ேநர� அ6 எ�# எ-ணி அைத5 ெசAத காவிய நாயகைன எ�னா� 
வண)க 4�கிற6. ெபளராணிக�ைடய இராமேனா வி�ைல ஒ��பத ேக ��# 
நா* ஆகிற6. 4�I1( விழா%!காக! கைத ேக1பவ�களிடமி�+6 
ெபளராணிக�!;! கிைட!க ேவ-�ய கைணயாழி8� பிற%� ெசAய� ெப # 
வ�கிறவைர அவ�ைடய இராம� தாமச ராமனாA வி�ைல! ெகாHச� ெகாHசமாக 
ஒ��6! ெகா-ேட இ�!கிறா�. காவிய ;ண)கைள� ெப ற ெதAவ கண)களாக 
இ��பதனா�தா� இதிகாச நாயக�கைள அவ�க3ைடய காவிய ;ண)க3! 
காகேவ ‘பாவிக�’ எ�# ெபய�. அைவ எ�லா�!;� ெபா6வான ஞான நிதி. அைவ 
எ+த ஒ� தனி! காவிய க��தா%!;� தனி5 ெசா�6 இ�ைல. பாரத�தி� த�ம� 
வ+தபி� த�ம� ெசAகிற மனிதைன! காவிய நாயகனாக ைவ�6 யா�ேம காவிய� 
ெசAயலாகாெதன வாதி(வ6 ேபைதைம.” 
 
எதிேர மகர ;-டல)க* அைசய, மணிமாைல 2ட� விாி!க நி�றவ�ைடய 
க-களி� நீ� ம�கி #. அவ�ைடய க�Lரமான உட� ந();வைத8�, சி=��� 
அைடவைத8� பா��6 இள);மரG!;� நீலநாக�!;� ஒ�#ேம �ாியவி�ைல. 
அவ�க* விய��டேனேய அவைர� பா��6! ெகா-��!;� ேபாேத இ�G� 
விய�பானெதா� காாிய�ைத5 ெசAய� ெதாட)கினா�. 
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��றா� ப�வ���றா� ப�வ���றா� ப�வ���றா� ப�வ�....        3333....16. 16. 16. 16. அக:கார தகன�அக:கார தகன�அக:கார தகன�அக:கார தகன�    

 
இள);மரG� நீலநாக�� பா��6! ெகா-��!;� ேபாேத எதிேர ;�#ேபா� 
நி�# ெகா-��+தவ�ைடய ைககளி� இ�+6 ஏ(க* ந7வி ம-ணி� J�+தன. 
"க�ப� நிக�கிற கால�6 மர� ேபா� அவ� உட� ஆ�ய6. ந();� ைககளா� த� 
ெசவிகளி� இ�+த ;-டல)கைள ஒFெவா�றாக! கழ றினா�. அவ� மா�பி� 
மி�னிய இர�தின க-�ைககைள8� கழ றினா�. ேதாளி� ெபா� மி�னலாA5 
சாி+6 ம�+6 வழி+6 ெகா-��+த ப1(� Lதா�பர�ைத எ(�6 ம��6 
அத�ேம� ;-டல)கைள8�, இர�தின க-�ைககைள8� ைவ�6! ெகா-( 
கீேழ ;னி+6... 
 
அவ� ெசAைகைய� �ாி+6ெகா*ள 4�யாம� இள);மர� பய+6 பி�G!; 
நக�+6 ெகா-டா�. நீலநாக� திைக�6 விலகினா�. 
 
அறி% மைலயாகிய அ+த� ப�ெமாழி� �லவ� இள);மரG!; 4�னா� 
ம-�யி1( அம�+6 ெகா-டா�. 
 
“2வாமி இெத�� காாிய�?” எ�# பதறினா� இள);மர�. அ+த� ெப�� 
�லவ�ைடய க-களி=�+6 நீ��, நாவி=�+6 ெசா க3� ெநகி�+தன:  
 
“எ� ெபய� 4;+த ப1ட�. இ�ைற!;� ப�6 ஆ-(க3!; 4�னா� 
காசியி=�+6 �ற�ப1( ஒFேவா� அரச சைபயாக� ேபாA� த)கி அ+த+த நா1( 
அறிவாளிக3ட� வாத� �ாி+6 வாைக I�ேன�. கைடசியாக இ+த ஆ-( இ+திர 
விழாவி� ேபா6 இ); வ+ேத�...” எ�# த� கைதைய� ெதாட)கினா� 4;+த 
ப1ட�. இ�ப�! க-களி� நீ� ம�க ஒFெவா� ெசா�லாக அவ� நாவி=�+6 
கழ�றேபா6 ெசா கேளா( ெசா களாக இ�G� ஏேதா ஓ�ண�%� அவ� 
மன�தி=�+6 கழ�# ெகா-��+த6. அவ� ேபசினா�: 
 
“க=)க ேதச�தி<�, உ5சயினியி<�, அேயா�தியி<�, ;யிலா<வ�தி<�, வித��ப 
நா1�<�, பாHசால ேதச�தி<� ெவ றி!ெகா� நா1�� பல�பல ஞானிக3!; 
நா� ;�வாேன�. அ+த+த ேதச�6 அரச�க* மன4வ+6 �க7ைரக3�, 
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ெபா கடக)க3�, மகர ;-டல)க3�, இர�தின க-�ைகக3�, ப1(� 
Lதா�பர)க3� அளி�6 இ+த5 சாீர� நிைறய அக�பாவ)கைள� "1�வி1டா�க*. 
எ�தைனேயா வித�தி� 4ய�#� எ� அக)கார�ைத எ�னாேலேய அட!க 
4�யவி�ைல. உ-E� உண%கைள! ;ைற�6 உட  ெகா7�ைப8� ;ைற�6 
உடைல வா1�� பா��ேத�. ெதAவ ப!திைய வள��6! ெகா-( இ#மா�ைப 
அட!க 4ய�ேற�. எ�ைன� பி��த அக)காரேமா ம�+தினா� தீராத ெப� 
ேநாயாA வைத�த6. காA+த த��ைப� �தாி� ப றிய ெந��ைப� ேபா�... �)கி� 
உரசி �)கிேல எாிவ6 ேபா� எ�G*ேள உ-டான அக�பாவ�தா� நாேன எாி+6 
எாி+6 சிவ�பாகி! ெகா-��!கிேற�. ‘தைய0�+6 எ� அறி%! ெகா7�ைப 
அட!கி எ�G* எாி8� அக�பாவ ெந��ைப அவி�6 யாராவ6 எ� இதய�ைத! 
;ளிர ைவ!க மா1டா�களா? எ�# இ+த� ப�6 ஆ-(களாக அைத5 ெசAயவ�ல 
ேமைதகைள� ேத�� திாி+ேத�. கா� ேபான ேபா!கி� வ+த ேதச ேதசா+தர)களி� 
எ�லா� திாி+ேத�. ேந # அதிகாைலயி� இ+த நகர�ைத அைட+6 காவிாியி� 
நீரா�வி1( நா� நிமி�+த ேபா6 கைர ேம<*ள மர�தி=�+6 ந�ல ச;ன� ேபா� 
"!க* எ� தைலயி� உதி�+தன. எ�Gைடய அக�பாவ�ைத அழி�6 எ�ைன� 
த(�தா1 ெகா*ள� ேபாகிற ஞான� இ+த! காவிாியி� கைரயி� எ)ேகா இ�!கிற6 
எ�# எ� மன� �ாி+6 ெகா-( மகி�5சியா� 6*ளிய6. எ�G*ேள தகி�6! 
ெகா-��!;� ெந��� விைரவி� தணிய ேவ-(ேம எ�ற தவி�பி� இ�# 
இ)ேக உ�ேனா( வாத�ைத� ெதாட)கிய சில நாழிைககளி� ெபா��த� 
இ�லாம� ேக*விகைளெய�லா� 0ட நா� உ�னிட� ேக1க 4 ப1( வி1ேட�. 
அ�ப�! ேக1டத ; அ+தர)கமான காரண� எ�ப�யாவ6 நா� உன!;� 
ேதா #� ேபாக ேவ-(ேம எ�ற எ� ஆைசதா�. ஆனா� ெபா��தமி�லாம� 
நா� ேக1க 4 ப1ட ேக*விக3!;!0ட நீ அழகான ம#ெமாழி 0றினாA. ப�6 
ஆ-(க3!; 4�னா� நா� காசியி� க)ைக! கைரயி=�+6 �ற�ப1டேபா6 
எ�Gைடய இல1சிய� எ6வாயி�+தேதா அ6 இ�# காவிாி!கைரயி� வ+6 
நிைறேவறிய6. ெதAவ;மாரா! அ�*0�+6 உ� பாதகமல)கைள ஒ�4ைற 
வண)கி எ�Gைடய இ+த ஐ2வாிய)கைள அவ றி� பைட!க என!; அGமதி 
ெகா(...” 
 
4;+தப1ட� தைரயி� ம-�யி1( அம�+தவராA இ�ப� அவைன 
வண);வத ;! ெகHசி! ெகா-��+தேபா6 நீலநாக� ஒ� விஷய�ைத 
ஞாபக�ப(�தி! ெகா-( ஆ5சாிய�தி� ��கினா�. 
 
‘இ+த 4;+தப1ட� இ�ேபா6தாேன இFவள% விவர4� ெசா�கிறா�! இள);மர� 
இவைர எதிேர பா��த%டேனேய ‘இ+த� �லவ�!; வ+தி��ப6 அக)கார ேநாA. 
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இைத ேந� எதிேர க-( உண�+த பி�G� இவைர இ+த ேநாேயா( இ�ப�ேய 
ந=ய வி1(வி1( நா� ேமேல ெச�வ6 ந�லத�#’ எ�# தீ�!க தாிசன� ேபால5 
ெசா�= வி1டாேன! அFவா# ெசா�ல அவனா� எ�ப� 4�+த6’ எ�# நிைன+6 
நிைன+6 அ+த நிைன��!; ஒ� 4�%� ெதாியாம� ப!தி மல�� க-களா� 
இள);மரைன� பா�!கலானா� நீலநாகமறவ�. 
 
ஆனா�, அவேனா ஒ�#� அறியாத ;ழ+ைத ேபால! கால�யி� ம-�யி1(! 
ெகா-��!;� 4;+தப1டைர8�, ப!க�தி� நி�#ெகா-( க-க* மலர விய+6 
த�ைனேய ேநா!;� நீலநாகைர8� மாறிமாறி� பா��தா�. 
 
4;+தப1ட� அவ� விழிகைள நிமி�+6 பா��6 இைறHசினா�. 
 
“எ�ைன அ)கீகாி�6! ெகா*ள ேவ-(�!”  
 
“2வாமி! நீ)க* நிைற;ட�! உ)கைள அ)கீகாி�6!ெகா*ள நா� யா�! 
ேநா8 றவ� ஒ�வ� அட�+த கா1( வழியாக நட+தேபா6 த ெசயலாA அவ� 
உட�பி� உராA+த ெச� ஒ�# உயாிய ம�+65 ெச�யாக இ�+6, அ+த ேநாைய5 
சில நா1களி� தணி�தா ேபால, இ+த நிக�5சிைய நீ)க* த ெசயலாக 
எ(�6!ெகா*ள ேவ-(ேம ஒழிய நா� உ)க* அக�பாவ�ைத� தணி�ததாக 
எ-ணி! ெகா*ள!0டா6. இ6 த� ேபா!கி� ேந�+தேத ஒழிய எ�னா� 
உ)க3!; ேநர�ப1ட6 அ�#. கா1�� நட+6ேபான மனிதGைடய ேநாைய� 
தீ�!க ேவ-( ெம�ற க��6 அவ�ேம� உராA+த ப5சிைல!; இ�ைல. 
ப5சிைலைய உராA+தவGைடய க��தி<� ‘அதனா� ேநாA தீ��’ எ�ற ஞாபக4� 
ேநா!க4� இ�ைல. இ�ன இட�தி� இ�ன சமய�தி� இ�ன ெபா�ளா� இ�ன6 
ேநரேவ-(ெம�ற ெதAவ சி�த�தா�. இதி� காரண�, காாிய�, க��6, க�ம�, 
எ�லா�. அத ;ேமேல நிைன!க ஒ�#� இ�ைல.” 
 
“நீ இ�ேபா6 0றிய6 தா� ெமAயான ஞான�! ஆனா�, நாேனா நீ இ�ேபா6 
ெசா�வத ; ேந� மாறாக நிைன�6 நிைன�6 இ+த� ப�6 ஆ-(களாக அறி% 
மத� பி��6 அைல+6 வி1ேட�. நா� நிைன�6� ெப�ைம� ப(�ப�யாக இ+த 
உலக�தி� எ�Gைடய அறிைவ� தவிர ேவெறா�#� இ�ைல எ�ற ஒேர எ-ண� 
தா� எ� மன�தி� இ�#வைர நிைல�தி�+த6.” 
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“ெச�!; எ�ப� ஏ ப(கிற6 எ�ேற �ாி+6 ெகா*ள 4�யவி�ைல ஐயா! அதிக 
அறியாைமயி<� ெச�!;� பிற!கிற6! அதிக அறிவி<� ெச�!;� பிற!கிற6! 
�ய� கா றி� சிறிய அக�விள!ைக அைண+6விடாம� கா!க 4ய�வ6ேபா� இ+த 
உலக�தி� மனித� த� இதய�ைத5 ெச�!; இ�லாம� கா�ப6 எFவள% 
அ�ைமயான காாியமாயி�!கிற6. பா��தீ�களா? அறி% வர� ெப # ம றவ�கைள 
அழி!க 4ய�றா� தாேன அழி+6ேபாக ேவ-�யதாக�தா� ேந�� எ�# 
ஒFெவா� அறிவாளி8� ஒFெவா� கண4� தன!;* நிைன�6� த�ைன�தாேன 
அட!கி! ெகா-��!க ேவ-(�. இ�லாவி1டா� பUமா2ரGைடய 
கைதயாக�தா� 4�8�. ந�4ைடய த�6வ ;ண� தா� ந� மன�6!; அ);ச�. 
மன�தி� மத� பி�!;�ேபா6 அட!க� பய�ப(� ஆ8த4� அ6தா�.” 
 
“அ+த ஞான� இ�#தா� என!;! கிைட�த6. அ6 கிைட!க! காரணமாக இ�+த 
நீ இவ ைறெய�லா� எ� காணி!ைககளாக ஏ #!ெகா*ள ேவ-(�.”  
 
இ�ப�! 0றி!ெகா-ேட அவ� த� பாத)களி� இ(வத ; 4 ப1ட 
அணிகல�கைள� பா��6 இள);மர� சிாி�தா�. 
 
“எ+ெத+த அணிகல�க* உ)க3ைடய உட�பி� க�வ�தீைய எாிய வி1டனேவா, 
அவ ைறேய இ�ேபா6 எ� பாத)களி� இ(கிறீ�கேள?” 
 
“உ� ச!தி ெபாி6. அைத இவ றினா<� எாி!க 4�யா6. நீ ெதளி+தவ�. J)க%�, 
ஏ)க%� விடாம� மன�ைத! கா!க� ெதாி+தவ�.” 
 
“இ�!கலா�! ஆனா� இைவ என!;� ேதைவயி�ைல. யாராவ6 ஏைழகைள� ேத� 
இவ ைற! தானமாக அளி8)க*. என!; ேவ-டா�.” 
 
“அ�ப�5 ெசா�ல!0டா6. ;� த1சிைணயாகவாவ6...” 
 
“யா� யா�!; ;�? தா)க* எ)ேக? நா� எ)ேக? இ+த உலக�தி� இ�லா� 
பிைழ8� ெபா�லா� பிைழ8�, எ�லா� பிைழ8� ெசA6, ேநா8� வ#ைம8� 
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ெகா-( ஏைழயாக இ�!கிறவ�க*தா� எ�Gைடய ;�%� வண);கிற ;�!க*. 
அவ�க3ைடய பசியி=�+6தா� எ�Gைடய சி+தைனக* பிற+6 வள�+தன. 
அவ�க3ைடய 6!க)களி=�+6தா� எ�Gைடய ஞான� பிற+த6. இ�ைற!;5 
சில ஆ-(க3!; 4�னா� இேத நகர�தி� இ+திர விகார� எ�ற ெபள�த 
மட�தி� வாயி=� வய6 4தி�+த 6றவி ஒ�வாிட� ேபசியேபா6தா� எ� மனேம 
அக)கார இ�* நீ)கி ஒளி ெப ற6. அ�*0�+6 உலக அறவியி<�, இலHசி 
ம�ற�தி<� ேநா8� பசி8மாக! கிட�பவ�கைள� ேத�� ேபாA இ+த 
அணிகல�கைள அளி�6 மகி7)க*. எ� வழிைய என!; வி()க*. எ�Gைடய 
இF வழியி� ெபா� கிட+தா<�, ம- கிட+தா<�, ஓ( கிட+தா<� எ�லா� என!; 
ஒ�#தா�? இ6 ம-, இ6 ெபா� எ�# பிாி�6 ேவ#பா( உண�கிற கால�ைத 
நா� இழ+6வி1ேட�. தைய 0�+6 எ� வழிைய என!; வி()க*.” 
 
4;+தப1ட� தைல நிமி�+6 ந�றாக இள);மரனி� 4க�ைத� பா��தா�. த� 
க-களி� அ+த� பா�ைவயாேலேய ஐ��லG�, எ1( அ)க4� ேதாய அவைன 
வண);கிறா  ேபா�ற பாவைனயி� சாயைல5 2ம+தவராக வண)கினா� அவ�. 
இள);மர�, மத� அட)க�ெப ற அ+த அறி%ேமைதைய� பதி<!; 
வண)கிவி1( விைட ெப றா�. நீலநாக� விய��� திைக���, ெம�ல ெம�ல 
நீ)கியவராக அவைன� பி�ெதாட�+தா�. 
--------------- 

��றா� ப�வ���றா� ப�வ���றா� ப�வ���றா� ப�வ�....        3333....17. 17. 17. 17. நிலவி� பிற�த நிைன$க நிலவி� பிற�த நிைன$க நிலவி� பிற�த நிைன$க நிலவி� பிற�த நிைன$க     
 
"!0ைடைய5 2ம+6 ெச�ற யவன� பணியாள� தி��பி வ+6 0றிய 
ெசAதிகைள! ேக1(� பத றமைட+தவராA நைகேவழ�பேரா( ேதாி� 
நாள)கா�!; விைர+6 ெகா-��+தா� ெப�நிதி5 ெச�வ�. அ�ப� ேவகமாக� 
ேதாி� ேபாA! ெகா-��!;�ேபா6 அவ�ைடய உட�� ம1(மி�றி நிைன%க3� 
மன4� 0ட� பதறின, ந()கின. தி��பி வ+த யவன� பணியாள� 0றிய 
ெசAதிகளி=�+6 2ரமHசாி த�ேம� க(H சி ற� ெகா-��!க ேவ-(� எ�ப6 
ச+ேதக�6!; இடமி�லாம� அவ�!;� �ாி+த6. நைகேவழ�ப� 0றிய6ேபா� 
இ+த5 I�5சியா� தா)க* நிைன�த பய� விைளயாவி1டா<� 2ரமHசாிைய� 
ப றி இள);மர� மிக! ேகவலமாக எ-E�ப�யான I�நிைல உ�வாயி�!;�.  
 
இவ�க3ைடய பழ!க4�, உற%� சிைதவத ; இ+த நிக�5சிேய ேபா6�. ஆனா� 
இத� காரணமாக எ� மக* 2ரமHசாி!; எ� ேம<� நைகேவழ�ப� ேம<� 
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ெப�)ேகாப� �-��!;�. ஏ ெகனேவ அவ3!; எ)க* ேம� இ�+த ச+ேதக� 
இ�# ெப�கி வள�+தி�!;�. அ+த ஆ�திர�தினா� ெப�) 01ட� 0�யி�!கிற 
நாள)கா� நா ச+தியி� எ� ெகளரவ4� ெப�ைம8�, பா�ப1(� ேபா;�ப� 
எைதயாவ6 ெசா�=வி1� ேபாகிறாேள எ�# எ-ணி� ேத�5 ச!கர)கைளவிட 
ேவகமாக உ�-( ெகா-��!;� பதறிய நிைன%கேளா( ேபாA! 
ெகா-��+தா� அவ�. இ+த5 ச+ேதக)கைள8� பத ற)கைள8� ேதாி� உட� 
வ+6 ெகா-��+த நைகேவழ�பாிட� மன� வி1(� ேபசலா� எ�றா� ச #4� 
அவ�!; ஏ றப1��+த பிண!கினா� அவ� ேப2வத ேக வி��பமி�லாதவ� ேபால 
ேவ# �ற� பா��6! ெகா-��+தா�. ப�ல!கி� பி��ற5 ச1ட�தி� பணிவாக 
4ழ+தாளி1( உ1கா�+6 ெகா-��+த யவன ஊழியனிட� ேபசலாெம�# மன� 
தவி�தா<� இைதெய�லா� அவைன� ேபா�ற ஊழியனிட� ேப2வ6 ெகளரவ! 
;ைற% எ�ற எ-ண� ;#!கி1(� த(�த6. எ�லா ஆ�திர�ைத8� ேச��6� 
ேதேரா1�யிட� கா-பி�தா� அவ�. “இெத�ன ? ஆைம ஊ�வ6ேபா� ேதைர5 
ெச<�6கிறாேய, ;திைரகைள விர1(, எ� ெபா#ைமைய5 ேசாதி!காேத.” 
ேதேரா1� சா1ைடைய5 ெசா(!கினா�. ;திைரக* தாவி� பாA+தன. நாள)கா� 
ெந�)க ெந�)க� பய�தினா� அவ� ெநH2 ேவகமாக அ��6! ெகா-ட6. 
அவ�க3ைடய ேத� நாள)கா�ைய அைட+6 ;றி�பி1ட இட�திைன அEகி 
நி�றேபா6 ஆ�திர�தி� பிரதிபி�பமாக� ெப-ைமயி� ஊழி! கால� ேபால 
2ரமHசாி அ)கி�+த ேகால�ைத அவேர த� க-களா� க-( அHசினா�. 
அ�ேபா6 அவ3!; 4�னா� கீேழ இற)கி�ேபாA நி க ேவ-(ெம�# 
நிைன�பத ேக பயமாக இ�+த6 அவ�!;. தைலவிாி ேகாலமாக நைககைள-
ெய�லா� கழ றி எறி+6வி1(� திமிறி!ெகா-( ஓட 4ய<� 2ரமHசாிைய 
வானவ�=8�, வச+தமாைல8� ப!க�6!;� ப!க� ைககைள� ப றி� த(�6! 
ெகா-( நி�றா�க*. ப�ல!கி<� தைரயி<மாக அவ* கழ றி5 சிதறிய 
அணிகல�க* கிட+தன. ெவறி ெகா-டவ* ேபால எைதேயா ெசா�=! 0! 
;ர=1(! ெகா-��+தா* 2ரமHசாி. 
 
“இ6 நரக�6!;� ேபா;� வாகன�. நா� இதி� ஏறிவரமா1ேட�” எ�# 
ப�ல!ைக5 21�! கா1�� தி��ப� தி��ப! க�தினா* அவ*. நிைலைமயி� 
பய)கர� அவ�!;� �ாி+த6. தாேனா, நைகேவழ�பேரா அ�ேபா6 அவ3!; 
4�னா� ேபாA நி பதா� ந�ல விைள% எ6%� ஏ படாெத�# உ#தியாக� 
ேதா�றிய6 அவ�!;. ெகளரவ�ைத! கா� பா றி! ெகா*வத காக அவைள5 
சமாதான�ப(�த� ேபாA அதனாேலேய அ+த! ெகளரவ� நா ச+தியி� சித#�ப� 
ஆகிவிட! 0டாேத - எ�# மன�தி� 4�ென5சாி!ைக ஒ�#� எ7+த6. 
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“ப!க�தி� ெகா-(ேபாA நி#�தாேத! ேதைர5 ச # ஒ6!;��றமாகேவ வில!கி 
நி#�6” எ�# ேதேரா1�!; உ�தரவி1டா� அவ�. ேத� ஒ6!கி நி#�த�ப1ட6. 
 
மீ-(� ேதேரா1�!;! க1டைளயி1டா� அவ�. “நீ ேபாA வானவ�=ைய ம1(� 
இ)ேக அைழ�6 வா... நா� வ+தி��பைத எ�லா�� ேக1;�ப� ெசா�லாம� 
வானவ�=!; ம1(� ;றி�பினா  �ல�ப(�திவி1( அவைள! 0�பி(.” 
 
ேதேரா1� அவ�ைடய க1டைளைய நிைறேவ #வத ;5 ெச�றா�. ெமளன� 
கல!க�ைத� தவி�!;� - எ�பத ; மாறாக ஏேதா ஒ� கல!க�ைத� 
பிற�பி�பத ;! காரணமாக� ேபாகிற அசாதாரண ெமளன�ேதா( ேதாி� இ�+தா� 
நைகேவழ�ப�, ப1�ன�பா!க�தி=�+6 �ற�ப1ட6 ெதாட)கி அவ�ைடய இ+த 
ெமளன�ைத! கவனி�தவராA இ6 எ�ன விைள%!; அ�ேகா<ேமா எ�# 
ெதாட�+6 சி+தி�6! ெகா-ேட வ+தா� ெப�நிதி5 ெச�வ�. இ�ேபா6, 
ேதேரா1�ைய அG�பிவி1(! கா�தி�+த இ+த5 சில விநா�களி<� 
நைகேவழ�பாிட� இேத ெமளன�ைதேய கவனி�6 அவ� உண�+தா�. 
 
இத ;* ேதேரா1� வானவ�=ைய8� அைழ�6! ெகா-( வ+6 எதிேர நி கேவ 
அவ�ைடய கவன� 47வ6� ெசAய ேவ-�ய காாிய�தி� அவசர�தி� 
தி��பிய6. வானவ�=ேய த�ைன ெவ#�ேபா( பா��பைத! க-( அவளிட� 
எ�ன ெசா�வெத�# தய)கினா� அவ�. நட+த நிக�5சிக* அவ* மன�ைத 
எFவள% Cர� பாதி�தி�+தா� ெச�வ� த+ைதயாகிய த�ைன8� இ�ப� 
ெவ#�ேபா( பா�!;� 6ணிைவ அவ3!; அளி�தி�!க ேவ-(� என எ-ணி� 
பா��6! ெகா-( பி�� ேபசினா�: "வானவ�=! உ� 4க�ைத� பா��தா� 
2ரமHசாிையவிட நீதா� அதிகமாக! ேகாப� அைட+தி�!கிறா  ேபா� 
ேதா�#கிற6. நட+தைத ெய�லா� உ)கேளா( "!0ைட 2ம+6 வ+த பணியாள� 
என!;5 ெசா�னா�. எ�னிட� ஒ� தவ#� இ�ைல. நம!;� "!கைள! ெகா-( 
வ+6 ெகா(�தவ�க* தா� ஏேதா I�5சி ெசAதி�!கிறா�க*. உலக�தி� யாைர8� 
ந�ப 4�யவி�ைல அ�மா. யா�!;, எ)ேக, எத� �ல� எதிாிக* இ�!கிறா�க* 
எ�ேற �ாி+6 ெகா*ள 4�வதி�ைல. 2ரமHசாிைய! கா1�<� உ� த+ைதயிட� 
உன!; அNதாப� அதிகெம�# நா� ந�பி! ெகா-���பைத� ெபாAயா!கி-
விடாேத, மகேள! எ�ப�யாவ6 நீ8�, வச+தமாைல8மாக 4ய�# 2ரமHசாிைய� 
ப�ல!கி� ஏ றி உ1கார5 ெசA6 மாளிைக!; அைழ�6 வ+6வி()க*. ந�4ைடய 
;(�ப�தி� ெப�ைம8�, L(�, இ�ப� இ+த நாள)கா� நா ச+தியி� சிதற 
ேவ-டா� எ� அ�ைம� ெப-ேண! உ�ைன ம�றா�! ேக1(! ெகா*3கிேற�. 
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இ�# இ+த விநா�யி� நீ எ�Gைடய மான�ைத! கா�பா றி உதவி ெசA” - 
ெப�நிதி5 ெச�வ� த� மக* வானவ�=யிட� இFவா# 0றி ேவ-�! 
ெகா*3�ேபா6 ேதேரா1�8�, பணியாளG� ;றி�பறி+6 விலகி நி�# 
ெகா-��+ததனா� நைகேவழ�ப� ம1(ேம ��றா� மனிதராக இ�+6 
இவ ைற! ேக1க ேந�+த6. 
 
அ�# நட+த நிக�5சியி=�+6 த+ைதயா� ேம� எFவளேவா ச+ேதக)க3�, 
பய4� ஏ ப1��+தா<� அவ� இ�ேபா6 ேவ-�!ெகா-ட வித� 
வானவ�=யி� மன�ைத ;ைழய5 ெசA6வி1ட6. வ+த ேபா6 இ�+த ஆ�திர 
ேவக� தணி+தவளாA அவ* அவைர! ேக1டா*: 
 
“இ�ேபா6 எ�ைன எ�ன ெசAய5 ெசா�கிறீ�க*, அ�பா?” 
 
“ெசAவத ; 4�யாத எைத8� ெசAய5 ெசா�லவி�ைல அ�மா. ெசAய 
4�+தைத�தா� ெசா�கிேற�. நீ8� வச+தமாைல8மாக5 ேச�+6 2ரமHசாிைய 
வ<வி� பி��6� C!கியாவ6 ப�ல!கி� உ1கா��தி மாளிைக!;! ெகா-( 
வ+6விட ேவ-(�, J1(!; வ+6 அவ* எ�ன ேவ-(மானா<� ேபச1(�. 
ஏச1(�. நா� ெபா#�6! ெகா*ேவ�. ;��ெப�ைமைய ந(�ெத�வி� விைல 
ேபச விட!0டா6 மகேள! உன!;� ெதாியாததி�ைல!” எ�# ;ைழ+6 பணி+6 
ேவ-�னா� ெப�நிதி5 ெச�வ�. 
 
அவ�ைடய ேவ-(ேகா* த� மன�தி� உைற�6� தா� அைத ஏ #! ெகா-( 
இண)கி5 ெசய�ப(�த� �ற�ப(வ6 ேபா� தி��பி5 ெச�றா* வானவ�=. 
த�4ைடய த+திர� ேப52!; ெவ றி கிைட�6 வி1ட6 எ�ற ந�பி!ைக ெப�நிதி5 
ெச�வ�!; ஏ ப1ட6. 
 
சிறி6 ேநர�தி� வச+தமாைல8�, வானவ�=8� 2ரமHசாிைய� திமிர விடாம� 
C!கி� பி��6! ெகா-( ேபாA� ப�ல!கி� ஏ #� கா1சிைய� த� க-களா� 
தாேம க-ட பி��தா� அவ�!; 47 ந�பி!ைக8� வ+த6. 2ரமHசாி 
ப�ல!கி=�+6 ;தி�6 விடாம� ம ற� ெப-க* இ�வ�� அவைள� பி��6! 
ெகா-டைத8�, கழ றி எறிய�ப1(! கிட+த அணிகல�கைள எ�லா� 
ப�ல!;�6!கிக* எ(�6� ப�ல!கிG*ேளயி�+த வானவ�=யிட� ப�திரமாக 
அளி�தைத8� அத�பி� ப�ல!; அ)கி�+6 �ற�ப1டைத8� பா��6வி1(�தா� 
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ெப�நிதி5 ெச�வ� நி�மதியைட+தா�. இFவள%� நிக�வைத நைகேவழ�ப�� 
க-( ெகா-��+தா<� அவ� ெமளனமாகேவ இ�+தா�. 
 
ப�ல!ைக 4�னா� சிறி6 ெதாைல% ேபாக வி1ட பி� ேதைர� பி�னா� 
ெச<�தி! ெகா-( ேபா;மா# ேதேரா1�!; உ�தரவி1டா� ெப�நிதி5 ெச�வ�. 
மாளிைகைய அைட8�ேபா6 பி பக� ேநர4� 4�+தி�+த6. ப�ல!ைக� 
பி�ெதாட�+6 ேத� மாளிைக!;� ேபான6� 2ரமHசாிைய8�, அவ* ேதாழிைய8� 
ம1(� த+திரமாக� தனிேய அைழ�6�ேபாA அவ�க* வழ!கமாA� த);� 
மாட�6!;*ேளேய 4�ேபால5 சிைற ைவ�தா� ெப�நிதி5 ெச�வ�. த�ைம ேநாி� 
அவ* காE�ப� விடாமேல இைத5 ெசAதா� அவ�. 4�� இ�ப� அவ� சிைற 
ைவ�தேபா6 அவ3� அவ* ேதாழி8� ;4றிய6ேபா� இ�ேபா6 ;4றவி�ைல. 
ேசா�+6 6வ-( அ7தப�ேய தைரயி� சாA+6 கிட+தா* 2ரமHசாி. 
வச+தமாைல!; அ+த நிைலயி� த� தைலவிேயா( ேபசேவ பயமாயி�+த6. ேநர� 
சிறி6 சிறிதாக வள�+6 ெகா-ேடயி�+த6. 
 
மாைல 4 றி இ�1�ய6. அ+த மாட4� தீபமி�றி இ�-��+த6. இ�1ேட 
ெம�ல யா�!காகேவா அ7வ6 ேபா� அ+த மாட�தி� இ�+6 வி2�ப<� 
அ7ைக8� ேக1(! ெகா-ேட இ�+தன. ேப52 ம1(� இ�ைல. 
 
இ�G� ேநரமான பி� இர-டா� நா* நிலா வானி� அ+த மாட�6!; ேநேர வ+6 
மித+த6. ஒ� கண� தாேன அ+த நிலாவாக மாறி! கீேழ ம-ணி� எ)ேகா இ�!;� 
இள);மரனி� 4க�ைத� ேத(வ தாக! க பைன ெசA6ெகா-டா* 2ரமHசாி. 
அ+த! க பைனயா<� அ7ைக நி கவி�ைல. பல நாழிைக ெமளன�6!;�பி� 
அ+த மாட�தி� வச+தமாைல8� த�ேனா( சிைற�ப1���பைத அ�ேபா6தா� 
நிைன�6! ெகா-டவ*ேபா� அவ* இ�ளி� எ)ேகா இ��பதாக� பாவி�6! 
ெகா-( கதி கல)க5 ெசA8� ஒ� ேக*விைய அவளிட� ேக1டா* 2ரமHசாி. 
அ+த! ேக*விைய5 ெசவி8 ற வச+தமாைல!;� பாதாதிேகச பாிய+த� மயி�! 
05ெசறி+6 ந()கிய6. 
 
த� தைலவி, அ+த! ேக*விைய� த�னிட� ேக1பத ;! காரணமாக அவ* 
மன�தி� ெப�கி 4தி�+தி�+த உண�% 6ணிவா, விர!தியா, பயமா, ேசாகமா எ�# 
�ாி+6 ெகா*ளேவ இயலாம� மய)கினா* வச+தமாைல. தைலவியிடமி�+6 எ+த 
உண�ைவ �லமாக! ெகா-( அ+த! ேக*வி பிற+தி�+தா<� ேதாழி!;� பய� 
ஒ�ேற 4�வாக அதி=�+6 ஏ ப1ட6. 
------------- 
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��றா� ப�வ���றா� ப�வ���றா� ப�வ���றா� ப�வ�....        3333....18. 18. 18. 18. ெசா� இ�லாத உண�$க ெசா� இ�லாத உண�$க ெசா� இ�லாத உண�$க ெசா� இ�லாத உண�$க     
 
அக�ற Jதியி� ேசாழ� ேகாநகர� தி� இரா! காவல�க* அளவாக அ�ெபய��6 
நட!;� ஓைச ம1(ேம ேக1(! ெகா-��+த6. ப1�ன�பா!க�6� 
ெப�மாளிைகயி� இ�3� ெமௗன4ேம த)க3!;* பரம இரகசியமாக! கல+6 
ேபசி! ெகா-( ஏேதா சதி ெசAவ6 ேபால� பய)கர அைமதி நிலவிய6. 2ரமHசாி 
த� மாட�தி� த�ேனா( இ�ளி� சிைற ைவ!க� ப1��+த வச+தமாைலைய! 
ேக1டா*. 
 
“வச+தமாைல! வா�வதி� எ6%� 2கமாக� ெதாியவி�ைலயானா�, சாவதி� அ+த5 
2க� இ�!கலாேமா எ�# எ-ணி5 சாக� தவி!;� 6��� உன!; எ�ேபாதாவ6 
ஏ ப1��!கிறேதா...?”  
 
வச+தமாைல தி(!கி1டா*. அ�பா� எ�ன இ�!கிறெத�# �ாி+6 ெகா*ள 
4�யா6 2 றி<� ��யி�+த இ�ைள� ேபாலேவ இ+த! ேக*வி8� இ�+த6. 
இ+த! ேக*வியி� நிர�பியி�!;� வா��ைதக3!; எ�ன ெபா�*, ஒ� ெபா�3� 
அைமயாம� வா��ைதக* இ�!க 4�யா6. சில சமய� வா��ைதகளிேல தா)கி! 
ெகா*ள 4�யாத அள%!;! கனமான ெபா�* இ��ப6� உ-(. அ�ப� ஏேதா 
ஒ� கனமான 6யர� த� தைலவியி� ெசா களி� இ��பைத ெம�ல ெம�ல 
உண�+தா* வச+தமாைல. அ7ைக ஒ=ைய அைடயாளமாக! ெகா-( இ�ளி� 
தைலவி இ�+த இட�ைத அNமான� ெசAதவா# வச+தமாைல ெந�)கி வ+தா*. 
அ�கி� ம-�யி1( அம�+6ெகா-( ெம�ல! ேக1டா*. 
 
“சாவைத� ப றிய நிைன%. உ)க3!; இ�ேபா6 எத காக அ�மா வ+த6?” 
 
“ைந+6ேபான மன�6!; எைத நிைன�ப6, எைத நிைனயாம=��ப6 எ�ற 
எ�ைலகேள இ�ைலய� ேதாழி! ஒFெவா� விநா�8� அEஅEவாக5 
ெச�6�ேபாA! ெகா-���பைத விட ஒேரய�யாக5 சாவ6 2க�தாேன? 
"!;டைலயி=�+6 �ற�ப1ட அ+த� பா�� எ�ைன� தீ-�யி�!க! 0டாேதா?” 
எ�றா* 2ரமHசாி. 
 
வச+தமாைல இ�ேபா6� த� தைலவியிட� ேப2வத ;� த;தியான ெசா க* 
தன!;! கிைட!காம� தவி�தா*. அவ3ைடய அNபவ�தி� பல4ைற இ�ப�5 
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ெசா க* கிைட!காம� தவி!க ேந�+தி�!கிற6. எதி�பாராத உண�5சிகைள ஏ # 
ம#ெமாழி 0#வத ;5 ெசா க* 6ைண ெசAயாம  ேபாA நீ+த� ெதாியாதவ* 
ெவ*ள�தினிைடேய ;தி�த6 ேபா� மய)கினா* அவ*. ‘6!க�, பய�, தவி��, 
காத�, ேவ1ைக ேபா�ற சில உண�5சிகைள 47ைமயாக� ேப2வத ; ஏ ற 
47ைமயான ெமாழி ஒ�# உலக�தி� இ�G� ஏ படவி�ைல ேபா=�!கிற6, 
ேதாழி!’ எ�# த� தைலவி எ�ேபாேதா த�னிட� ெசா�=யி�+த வா!கிய�ைத 
நிைன�6! ெகா-டா* வச+தமாைல. அவ3ைடய ெமளன�ைத! கைல�6! 
ெகா-( மீ-(� 2ரமHசாியி� ேக*வி எ7+த6.  
 
“எ�ன� வச+தமாைல? நா� ேக1ட ேக*வி!; இ�G� நீ பதி� ெசா�லாம� 
இ�!கிறாA?” 
 
“எ�ன பதி� ெசா�வெத�# ெதாியவி�ைல, அ�மா. உ)க3ைடய இ+த! 
ேக*வி!; ம#ெமாழி ெசா�வத ; எ�னிட� ெசா க* இ�ைல. அத ;� த;+த 
ெசா கைள நா� ேத�! ெகா-��!கிேற�. ‘உண�5சிகைள� பாி"ரணமாக 
ேப2வத ெக�# 47ைமயான ெமாழி, எ6%� உலக�தி� இ��பதாக� 
ெதாியவி�ைல!’ எ�# நீ)க* அ�!க� ெசா�J�கேள! அைத�தா� இ�ேபா6 நா� 
உ)களிட� ெசா�ல ேவ-�யி�!கிற6.” 
 
“சில ெவ-கல மணிக3!; ந(வி<*ள நா% அ#+6 ேபா;�. அ�ப� நாவ#+த 
பி�� அவ றி� இ�+6 நாத� பிறவா6. உ சாக� அ #�ேபான எ� மன4� 
இ�ேபா6 அ�ப��தா� நா!கிழ+த மணிைய� ேபால இ�!கிற6. எ�Gைடய 
ேவ1ைக சிறி6 சிறிதாக வள�+6 தணியா� தாகமாகி8� அைத நிைறேவ றி! 
ெகா*ள 4�யாம� ஏமா+6 நி கிற காரண�தா� எ� ேவ1ைக தீரேவ-(� 
அ�ல6 நாேன தீ�+6 விட ேவ-(� எ�ற 4�%!; நா� வ+தாயி ற� 
வச+தமாைல?” 
 
“த�ைனேய அழி�6! ெகா*ள� 6ணி8� அள%!; அ�ப� ஒ� ேவ1ைக8� 
உ-டா அ�மா!” 
 
“உன!;� ெதாியாத� வச+தமாைல! ேவ1ைக எ�ற தமி�5 ெசா�<!; ‘எைத  
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அNபவி!க� தவி!கிேறாேமா அைத அைட+தால�றி� தீராத உண�%’ எ�# 
ெபா�* விாி8�. இர-( மன)க3!; ந(வி� ஒ�ைற ம ெறா�# த7வ 
ெந�);� ேவ1ைக!; ‘ஒ�வ� ஒ�வைர இ�றி அைமயாைம’ எ�# அக� ெபா�* 
P�களி� பதசார� ெசா�=யி�!கிறா�க*, ேதாழீ.” 
 
“எ+த� பத�6!; எ+த P=� எ�ப�� ெபா�* ெசா�=யி�+தா� எ�ன அ�மா? 
மன�தி� 4தி�+6 4 றி 4#கியைவகளாக! க�றி�ேபான உண�5சி களி� 
ஆழ�ைத அள�பத ; ஒ� ெமாழியி<� சாியான பத)க* இ��பதாக� 
ெதாியவி�ைல எ�# நீ)க* பல4ைற ெசா�=ய6தா� நிைல�த உ-ைமயாக 
நி ;�ேபா� இ�!கிற6.” 
 
“வச+தமாைல! இ+த ேவ1ைக 4* மன�தி� ைத�த நாளி=�+6 நா�தா� எ�லா 
ேவதைனகைள8� ப1(! ெகா-��!கிேற�. இத ;! காரணமானவ� எ�னேவா 
இ+த வினா�வைர ஒேர விதமாக� தா� இ�!கிறா�. எத ;� அ�ைம�படாத 
இ��� மனித�கைள!0ட அ��!; அ�ைம�ப(�தலா� எ�# அறP� 
ஆசிாிய�க* 0றியி�!கிறா�க*. ஆனா�, எ�Gைடய மன�தி� ேவ1ைகைய� 
பிற�பி�தவராக%�, ேவ1ைகயாக%�, ேவ1ைகைய� தீ�!;� ம�+தாக%� - 
எ�லா4மாக%� அைம+தி�!கிற 2+தர இைளஞேரா, அ�ைப!0ட� பிறாிடமி�+6 
ஏ #! ெகா*ள� தய);� அள%!;� த�மான� உ*ளவராக இ�!கிறாேர! 
இ�ைற!; நாள)கா�யி� நட+த நிக�5சி அவ�ைடய த�மான�தி� ேகாப�ைத8� 
கல+தி�!;� - எ� த+ைதயாாி� சதி!; உட+ைதயாக இ�+6ெகா-( நாேன 
அவைர5 I�5சியா� ெகா�ல வி���கிேற� எ�#0ட அவ� நிைன� 
தி�!கலா�...” 
 
“நி5சயமாக அவ� அ�ப� நிைன�தி�!க மா1டா� அ�மா! உ)க* மன� அளவ #! 
கல)கி� ேபாயி�!கிற காரண�தா� நீ)களாகேவ அவ�ைடய ;ண�ைத மா றி 
மா றி நிைன�6!ெகா-( Jணாக வ�+6கிறீ�க*. ேகாபதாப)க3!; ஆ1ப(கிற 
சிறிய மனிதராக அவ� இ�ேபா6 ேதா�றவி�ைல. அ�ப� ஆ1ப(கிறவராயி�+தா� 
நாள)கா�! 01ட�தி� உ)க* ேம� எறிய�ப1ட க கைள� த� உட�பி� தாேம 
தா)கி! ெகா-��!க மா1டா� அவ�. ேவகமாக மைல85சி!; ஏறி5ெச�றவ� 
அத ; அ�பா� பய)கரமான ப*ள�தா!ைக� தவிர ேவெறா�#மி�ைல எ�# 
அறி+6ெகா-( ம#ப�8� சமநிைல!ேக தி��பி வ+தா  ேபா� உட� 
வ=ைமயா� ஒ� கால�தி� அக)கார ஆட�பர ஆணவ)களி� உ5சி!;� 
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ேபாAவி1( எளிைம!;� தி��பிய அNபவ ஞானியாக�தா� இ�ேபா6 
ேதா�#கிறார�மா அவ�! உ)கைள! க�வியாக� பய�ப(�தி!ெகா-( அவ�!; 
இ+த! ெக(த� ெசAதவ�க* ஒ�நா3� ந�றாகயி�!கமா1டா�க*. அ+த 
ந52�பா�� நாள)கா�யி� ஒ�வைர8� தீ-டவி�ைலயானா<� உ)க* மனதி� 
அவ�!காக அவைரேய ெபா�ளாக! ெகா-( பிற+தி�!;� ேவ1ைகைய� தீ-� 
அதி� இைழ+தி�!;� உறவிG* நHைச! கல+தைத� ேபால ஆ!கிவி1ட6.” 
 
“வச+தமாைல! அ+த உற% பிற+த 4த� நாளி=�+6 இ�#வைர அவாிட� ஒேர 
த�ைம8ைடய தாA மாறாமேல இ�!;� ;ண� ஒ�ைற நா� ெதாட�+6 
கவனி�6!ெகா-( வ�கிேற�. எ�னிட மி�+6 எைத8� ஏ #! ெகா*ளாைம 
எ�ற ;ண� தா� அ6. அவ� யவனம�லைன ெவ றிெகா-( ேதாளி� 4�ைல 
மாைல அைசய எ� ப�ல!ெகதிேர நி�#ெகா-ேட நா� பாிசளி�த மணிமாைலைய 
ஏ #!ெகா*ள ம#�தா�. பி�ெனா� நா* ெவ*ளிைய 8�!கி வா��6 நீ1�னா  
ேபா�ற ெவ-தாைழ மட =� ெச�பH2! ;ழ�ைப8� எ� உ*ள�6 உண�வி� 
நளின)கைள8� ;ைழ�6! ;ைழ�6 எ7�6!களாA� தீ1� நா� எ7திய 
மடைல8�, மட=� வி��ப�ைத8� ேச��ேத ஏ #! ெகா*ள ம#�தா�. 
 
“அத�பி� �ய<� மைழ8மாயி�+த பய)கர இர% ஒ�றி� க�ப� கர��� தீவி� 
ந(ேவ எ�Gைடய மன�தி� ெம�=ய உண�%கைளேய காணி!ைககளாக 
ஏ+தி!ெகா-( நா� மல�+6 மண� பர�பி நி�ற ேபா6 ஏ #!ெகா*ள ம#�தா�. 
இ�ப�� ெதாட�+6 ம#�6 ெகா-ேட இ��பத ; எFவள% ெநH2 உர� 
ேவ-(� எ�# நிைன�6� பா�!;� ேபா6 அவ�ைடய அ+த மனவ=ைம!; 
4�னா� நாG� எ�Gைடய ேவ1ைக8� அEவாக� ேதA+6 சி#�6� 
ேபாAவி1ட6ேபா� ேதா�#கிறதM. ‘மன�ைத இைடவிடாம� அாி�ெத(!கி�ற 
காரண�தினா� ஆைசதா� ெப�ேநாA’ எ�# என!; 4�ேப நிமி�+6 
நி�#ெகா-( 6ணிேவா( ெசா�கிற ஞான Jராிட� ேபாA எ�Gைடய ஆைசைய 
நா� ெசா�வத கான வா��ைதக* எ+த ெமாழியிலாவ6 இ�!க 4�8மா 
எ�ப6தா� இ�ேபா6 எ� பயமாயி�!கிறதM வச+தமாைல!” 
 
2ரமHசாி ஒFெவா� ெசா�=<� அ7ைக ேத)கி நி க - ஒFெவா� ெசா�<ேம 
தனி�தனியாக%� வா!கியமாக%� பிாி+6� ேச�+6� அ7வ6 ேபாலேவ ேபசினா*. 
ப!க�தி� இ�ேளா( இ�ளாக ம-�யி1( அம�+தி�+த வச+தமாைலயிடமி�+6 
த�Gைடய இ+த� ேப52!;� பதி� இ�லாம  ேபாகேவ 2ரமHசாி ேப5ைச 
நி#�தினா*. 
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“எ�ன� வச+தமாைல! நா� ெசா�வைதெய�லா� ேக1(! ெகா-( வ�கிறாேயா, 
இ�ைலேயா?” 
 
“...” 
 
இ+த! ேக*வி!;� வச+தமாைலயிடமி�+6 பதி� இ�லாம  ேபாகேவ 2ரமHசாி 
த� 4க�ைத வச+தமாைலயி� 4க�த�ேக ெகா-( ேபாA �52! கா ேறா( 
�52! கா #! கல!க 4�+த அ-ைமயி� ேதாழி அ�ேபா6 அ+த மாட�தி� 
இ�ளி� எைத அ�ப� உ #! கவனி!கிறா* எ�# 6ழாவினா*. தைலவியாகிய 
த� ேப5ைச8� ெபா�1ப(�தாம� உதாசீன� ெசA6வி1( உ #! கவனி!;� 
அள%!; அ�ப� 4!கியமாக வச+தமாைலயி� பா�ைவ!; எ�ன கிைட�தி�!க 
4�8� எ�ற ச+ேதக�ேதா( ேதாழியி� பா�ைவ ெச�ற தி!கிேலேய த� 
பா�ைவைய8� பி�ெதாடரவி1டா* 2ரமHசாி. அ�ப�5 ெச�ற பா�ைவ தன!; 
இல!காக வாA+த இட�தி� ேபாA நி�ற6� அ)ேக ெத�ப1ட கா1சியி=�+6 
பய4� ந(!க4� பிற+தன. வச+தமாைல!; வாA அைட�6�ேபான காரண� 
இ�ேபா6 2ரமHசாி!;� �ாி+த6. 2ரமHசாி8� வாA அைட�6� ேபானா*. ேப2� 
4ய சி!காக நா!;� �ரள ம#�த6. க-க* நிைல;�தி இைம!க%� ம#�தன. 
 
பா�ைவ ெச�ற தி!கிேல இ�ளி� ந(வி� அ+தர�தி� ெதா);� ெந���� 
ெபாறிகைள� ேபா� இர-( சிவ�� இர�தின)க* பளீெர�# மி�னி! 
ெகா-��+தன. க#�� உட�பி� இர�த� வழிவ6 ேபா� ெசFெவாளி விாி+6 
இ�ளி� க(ைமைய� 6ைள�6! ெகா-( பா8� ஆ ற� வாA+த அ�தைகய 
இர�தின)க* அ+த� ெப� மாளிைகயி� த� த+ைதயாாி� ஊ�#ேகா� பி�யான 
யாளி 4க�தி� ம1(ேம உ-ெட�பைத5 2ரமHசாி நிைன�தா*, உண�+தா*. 
அத� விைளவாக� பய+தா*. 
------------- 

��றா� ப�வ���றா� ப�வ���றா� ப�வ���றா� ப�வ�....        3333....19. 19. 19. 19. 0�தர மணி	 ேதா க 0�தர மணி	 ேதா க 0�தர மணி	 ேதா க 0�தர மணி	 ேதா க     
 
ஆல4 ற�6� பைட!கல5சாைல!;� தி��பி வ+த பி�G� ெந(ேநர�வைர 
4;+தப1டைர� ப றிேய நிைன�6! ெகா-��+தா� இள);மர�. ‘அறிவி� 
மி;தி காரணமாக மன�தி� உ-டாகிற ெச�!ைக இழ!க!0டா6 எ�# எ-ணி 
எ-ணி அ+த இ#மா�ைபேய வள��6 ேம<� ேம<� ெப�!கி! ெகா*ள 
ஆைச�ப(� அறிவாளிகைள� தா� ேந # வைர இ+த நாள)கா�யி� நா� 
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ச+தி�ேத�. தா� தன!;� ெப�ைமயாக வி��பி வள��6! ெகா-ட அக)காரேம 
ஒ� நிைல!;ேம� தன!;� அட)காதப� மதமாக� ெப�கிவி(�ேபா6 அைத அ+த 
விநா� வைர வள��6 வ+தவ� பாிதாப�6!; உாியவனாகி வி(கிறா�. க�வியி� 
மி;தி காரணமாக%� மனித மன�தி� ெப�மித� உ-டாகலா� எ�# ெபாியவ�க* 
ெசா�=யி�!கிறா�க*. Jர�6!;�தா� ‘ெப�மித�’ எ�ப6 ம ெறா� ெபய�. 
ெப�மிதமாவ6 ம றவ�களிG� உய�+6தா� ேபெர�ைலயி� நி ற�. 
அறிவாளியாக இ��பவ� ேபெர�ைலயி� நி பைத ம றவ�க* உண�+6 அவ� 
உயர�ைத8� த)க* தா�ைவ8� நிைன�6 விய�ப6தா� நியாயமான ெப�மித�. 
அ�ப� இ�லாம� ‘நா� ேபெர�ைலயி� உய�+6 நி கிேற�’ - எ�# 
ெப�மித�6!;5 ெசா+த!காரேன த�ைன விய+6ெகா*ள 4 ப(� ேபா6தா� 
ெப�மித� ெம�ல ெம�ல� ெப�மதமாக மா#கிற6’ - எ�# எ-ணியவனாக 
ெந���� பி��த J1(!;* சிைற�ப1��+தவைர� ேபா�ற அக)கார 
மத�தி=�+6 வி(பட� 6��த 4;+தப1டாி� 4க�ைத நிைன%!;! ெகாண�+6 
வ+தப�ேய சிாி�6! ெகா-டா� இள);மர�. 
 
ம�* மாைல ேநர�6! கட கா # ஆல4 ற�6� பைட!கல5 சாைலயி� 
மர)கைள8�, ெச� ெகா�கைள8� அவ றி� காA, கனி, ")ெகா�6!கைள8� 
ஆ1� அைச�6! ெகா-��+த6. இள);மர� பைட!கல5 சாைலயி� 
ேதா1ட�தி� நிைன%க* வாிைசயாA அ(!;� மனநிைலேயா( உலாவி! 
ெகா-��+தா�. ம-ணி� 0+தைல�ேபா� தைரயி� 2�-( ெகா�ேயா�� 
பர+6 பட�+தி�+த அ#க��� ெவளியி� �*ளி மா�க* உலாவி! ெகா-��+தன. 
அ+த மா�க* தைல நிமி��ேபா6 த ெசயலாA அவ றி� க-க* ம1(� தனியாக 
நக�+6 4� வ�வன ேபா� ேதா�#� அழைக இள);மர� க-டா�. இ�ெனா� 
�ற� இ+த ம-ணி� எ-ண ற அழ;கைள! கா-பத காகேவ த� வ-ண� 
ேதாைகெய�லா� க-ணாகி நி�றா  ேபா� மயி� ஒ�# கலாப� விாி�6 ஆ�! 
ெகா-( இ�+த6. ஆல4 ற�6! ேகாயி� மதி<!;� அ�பா� கட� நீலநிற�6! 
ேகால எழி  ெகா*ைளயாக எ�ைலய #� பர+6 ெதாி+த6. ேதா1ட�தி� உலாவி! 
ெகா-ேட த�ேபா!கி� நிமி�+த இள);மர� 4�ைல த�ைன ேநா!கி வ�வைத! 
க-( திைக�6 நி�றா�. மாைலயி� பைட!கல5 சாைல!; வ+6 த�ைன! 
கா-பதாக� த�னிட� நாள) கா�யி� வளநா(ைடயா� 0றியி�+த6 இ�ேபா6 
தா� அவG!; நிைன% வ+த6. �ற�ப(� ேபா6 வளநா(ைடயா�� அவ� மக3� 
ேச�+6 �ற�ப1( வ+தி�!க ேவ-(ெம�#�, வளநா(ைடயா� நீலநாக 
மறவேரா( ேபச5 ெச�றபி� 4�ைல தனியாக� த�ைன� ேத�! ெகா-( 
ேதா1ட�தி ; வ�கிறா* எ�#� இள);மர� இ�ேபா6 �ாி+6 ெகா-டா�.  
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4�ைல ெதாைலவி� வ�� ேதா ற�ைத! ெகா-ேட அ�# அவ* அதிகமான  
சிர�ைதேயா( த�ைன அல)கார� ெசA6 ெகா-( வ+தி�!கிறா* எ�பைத 
இள);மர� அறி+6 ெகா*ள 4�+த6. எதிேர த�ைன ேநா!கி அவ* ஒFெவா� 
4ைற சில�� ஒ=!;� பாத)கைள� ெபய��6 ைவ!;� ேபா6� அ�ப�� பாத� 
ெபய��6 மிதி�6 நட!கி�ற ம-ணி�ேம� ஒ� �திய அழைக ஊ�றி! ெகா-ேட 
நட+6 வ�வ6ேபால இ��பைத இள);மர� க-டா�. உடேன காரணமி�றிேயா 
அ�ல6 காரண�6டேனா அவG!; விசாைகயி� நைட நிைன%!; வ+த6. ‘இ+த 
ம-ணி� ஊ�றி நட!கமா1ேட�’ எ�ப6ேபா� பிரவாக�தி� மித!;� "வாக 
நட+6 வ�� விசாைகைய8�, இ+த ம-ணி� ஒFேவா� அ� ெபய��6 
ைவ!;�ேபா6� ஒ� �திய அழைக ஊ�றி! ெகா-( நட�ப6ேபால நட+6 வ�� 
4�ைலைய8� ஒ�பி1( எ-ணி, அ+த எ-ண�6!;�, நி#ைவ!;� 
மன�6!;*ளி�+6, கிைட!;� 4�ைவ அவ� ெப#வத ;*ேளேய 4�ைல 
அவG!; மிக அ�கி� வ+6வி1டா*. 
 
“எ� த+ைத8� நாG� வ+ேதா�. ஆல4 ற�6� தா�தா%� த+ைத8� 
ேபசி!ெகா-ேட கட கைர� ப!கமாக� ேபாAவி1டா�க*. நா� ம1(�...” 
 
பலமி�லாதவ� Jசி எறி+த க� ;றிைவ�த இல!;!; 4�னாேலேய தள�+6 கீேழ 
வி7+6 வி(வைத� ேபா� 4�ைலயி� ேப52� ைதாியமாக� ெதாட)க�ப1(� 
ைதாிய� ந(விேலேய தள�+6 ேபானதா� இ�ப�� தய)கி நி�ற6. 
 
இள);மர� அவ* 4க�ைத உ #� பா��6 வி1(� ��னைக ெசAதா�. 
அவGைடய பா�ைவைய� தா)கி!ெகா*வத ேக பயமாயி�+த6 அவ3!;. 
அவேனா பா�ைவேயா( வி1(விடாம� அவைள� த� வா��ைதகைள8� 
தா)கி!ெகா*ள ைவ�தா�. 
 
“நீ8� கட கைர� ப!கமாக� ேபாயி�!கலாேம 4�ைல! உன!; ம1(� கட கைர! 
கா றி� ேம� திMெர�# இFவள% ெவ#�� இ�ைற!; எ�ப� ஏ ப1ட6?” 
 
“4த�ைமயான வி��பமாக எைத வி��� கிேறாேமா அ6ேவ ைக ந7வி� 
ேபாகிறேபா6 இர-டா� ப1சமான எ�லாவ ைற8� ெவ#!க ேவ-�யைத� தவிர 
ேவெற�ன ெசAய 4�8�?” எ�# இள);மரG!;� பதி� ெசா�=வி1(� தா� 
சிறி6 ைதாியமாகேவ ேபசிவி1டதாக உ*Wற� ெப�ைம8� ப1(! ெகா-டா* 
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4�ைல. நாள)கா�யி� அவG!; ெந�=!கனியளி!;� ேபா6 பய+த6 ேபால 
அவ� 4க�ைத� பா��பத ;� பய�படாம�, இ)ேக இ�ேபா6 தா� ச #� 
6ணி+ேத அவGட� ேபசலாெம�# ேதா�றிய6 அவ3!;. அவG� 6ணிவாகேவ 
அவைள! ேக1டா�: 
 
“நீ 4த�ைமயாக வி��பிய6 எ6? இர-டா� ப1சமாக வி��பியைவ எைவ? 
4த�ைமயாக வி��பிய6 ஏ� கிைட!கவி�ைல? அத காக இர-டா� ப1சமாக 
வி��பியவ ைற நீ ெவ#�பாேன�? எ�# ெதாியாம� நா� உ�Gைடய 
ேக*வி!; ம#ெமாழி ெசா�வ6 சா�தியமி�ைல 4�ைல!” எ�றா� இள);மர�. 
 
“சா�தியமிரா6தா�. எ�Gைடய இ+த இர-( ைககளா<� என!; மிக%� 
ேவ-�ய ஒ�வ�ைடய ேதா*களி� �-ப1ட ேபாெத�லா� ம�+6 தடவி! 
காய�ைத ஆ றிேன� நா�. இ�ேபா6 இFவள% கால�6!;�பி� அ+த� 
ேதா*களி� காய� ப1ட த7��� ெதாியவி�ைல. அைவ 2+தரமணி� ேதா*களாக� 
ெபா�நிற� ெப # மி�Gகி�றன. ஆனா� ஒ� கால�தி� அ+த� ேதா*க3!; 
ம�+தி1( அவ ைற! கா�தவ3ைடய ைகக3!; இ�#வைர அ+த� ேதா*க* 
ந�றி மற+தைவயாகேவ இ�!கி�றன எ�பைத நிைன�ப6தா� என!;� தா)கி! 
ெகா*ள 4�யாத ேவதைனயாக இ�!கிற6 ஐயா.” 
 
4�ைல இ�ப� இ�G� ;ழ+ைத� த�ைம மாறாம� தா� ெசா�ல வ+த 
விஷய�ைத5 சி# பி*ைள! கைத ேபால� பி�னி� பி�னி5 ெசா�=யைத! ேக1( 
இள);மர� ேம<� சிாி�தா�. 
 
“4�ைல! இ�# நீ யாைர! ;ைற ெசா�<கிறாேயா அ+த மனித�, மா�பி<� 
ேதாளி<� காய� ப(வைத! கவிக* வி7��-க* எ�# 0றி� �கழி� 
4�திைரகளாக� ேபா றியி�!கிறா�க*; ஆகேவ ‘நீ இவ ைற ம�+தி1( ஆ ற 
ேவ-டா�’ எ�# ெசா�= அ+த நாளிேலேய உன!; எ5சாி!ைக ெசAத6 உ-டா, 
இ�ைலயா? அ�# நீ அவ� தன!; ம�+திட ேவ-டாெம�# ம#�தைத8� 
ெபா�1 ப(�தாம� அவG!; ம�+தி1(! காய)கைள ஆ றிவி1( இ�# 
இFவள% கால�6!;� பி�� வ+6 ம#ப�8� உ� ெசா களா� அேத 
மனிதGைடய மன�ைத! காய�ப(�தலாமா? இ6 உன!; நியாயமா? அ�# 
ஆ றிய காய�6!; நீ இ�# வ+6 பயைன எதி�பா��ப6� ப-பி�ைலேய? 



94 

 

பிரதிபலைன எதி�பா��65 ெசA8� காாிய)க* உய�+தைவக* அ�லேவ? அ�ப�� 
பயைன எதி�பா��65 ெசA8� ேநா��கைள5 ‘சீல விரத)க*’ எ�# ெபயாி1(5 
சமய P�க* 0ட! ;ைறவாக� தாேன மதி�பி(கி�றன?” 
 
“நா� சமய P�கைள� ப�!கவி�ைல. இ+த உலக�தி� நா� ப��6� ெதாி+6 
ெகா-��!கிற ஒேர விஷய� அ��தா�. அ+த அ�ைப உ)கேளா( வாதி1(� 
ேதா க%� நா� வி��பவி�ைல.” நாள)கா�யி� சமயவாதிகளி� ெபாிய ெபாிய 
ேக*விகைளெய�லா� அழகாக%� ஆணி�தரமாக%� 0றிய ம#ெமாழிகளி� �ல� 
ெவ�ற இள);மர� ேபதைம ஒ�ைற� தவிர ேவெற6%� க றறியாத 4�ைல 
எ�G� இள�ெப-E!; 4�னா� இ�ேபா6 தய)கினா�. திைக�தா�. 
 
‘இ+த உலக�தி� நா� ப;�6� ெதாி+6 ெகா-��!கிற ஒேர விஷய� அ��தா�!’ 
எ�# ெசா�=!ெகா-ேட, க-ணீ�� அ7ைக8� ெபா)க எதிேர வ+6 நி ;� 
இ+த� ெப-E!; இ�# நா� எ�ன பதி� ெசா�வ6? எ�# அவ� மன�தி� 
ெபாிதாA ஒ� ேக*வி எ7+த6. 
 
அ��!;5 சமய� ஏ6? வாத� ஏ6? த�!க� ஏ6? எ+த� பிரமாண�ைத5 ெசா�= 
அைத எ�ப� ம#�ப6? எதிேர நி ;� 4�ைலயி� மன�ைத� ேபாலேவ ேமேல 
நி�மலமாA! கள)கம றி�+த ஆகாய�ைத� பா��தா� இள);மர�. யா�!;5 
ெசா�வத ;� பதி� கிைட!காம� அவ� ஆகாய�தி� அைத� ேத�! 
ெகா-��+தாேனா, அவ* த�Gைடய 2+தரமணி� ேதா*கைள, அைவ தன!;� 
பதி�க* எ�ப6ேபால� பா�!கலானா*. கட கா # ஆன+தமாக 
Jசி!ெகா-��+த6. மயி� இ�G� ந�றாக� ேதாைக விாி�6 
ஆ�!ெகா-��+த6. 4�ைல!;� இள);மரG!;� ந(வி� நி�ற ;1�� 
�*ளிமா� ஒ�# தைலநிமி�+6 ைம தீ1�னா ேபா� ஓர)களி� க�ைம மி�G� 
த� அழகிய நீ*விழிகளா� இ�வைர8� மாறிமாறி� பா��த6. ;னி+6 அ+த 
மானி� க-கைள� பா��த இள);மர� 4�ைலைய� பா�!கவி�ைலயானா<� 
அவ* க-களி<� அேத ம�1சி கல+த அழ;தா� அ�ேபா6 இ�!;ெமன 
உண�+தா�. 
------------- 
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��றா� ப�வ���றா� ப�வ���றா� ப�வ���றா� ப�வ�....        20. 20. 20. 20. !திய மன;� பைழய உற$க.�!திய மன;� பைழய உற$க.�!திய மன;� பைழய உற$க.�!திய மன;� பைழய உற$க.�    
 
4�ைலயி� 4க�ைத8� அ+த 4க�தி=�+6 ப�;வ6 ேபா�ற ஆ�வ�ேதா( 
த�ைன இைமயாம� பா��6! ெகா-��!;� க-கைள8� எதிேர ேந�!; ேந� 
நிமி�+6 காண� தய)கியவனாக� த)க* இ�வ�!;� ந(வி� நி�# ெகா-��+த 
மானி� க-கைள ேநா!கியப�ேய அவேளா( ேபசினா� இள);மர�. 
 
“4�ைல! "!கைள�ேபால சில ப�வ கால)களி� மல�+6 ெபா=வ6� பி� வா� 
உதி�+6 தள�வ6� ;ைறவ6�தா� மனித உட�பி� அழ;, கவ�5சி இைவ 
எ�லா�. "!க* "�பத ;� ப�வ�, ேநர� 4த=யன காரணமாவ6ேபால இ+த 
உட�பி� அழ; "!;� ப�வ)க3� சில உ-(. உட�ைப வாகனமாக! ெகா-( 
இய);� நீ-ட வா�!ைக� பயண�தி� அழ;� கவ�5சிக3� "�6� ெபா=கி�ற 
ப�வ)க* மிக%� ;#கியைவ. "!க3!;�, ேநர�தி ;� ேச��6� தமிழி� ஒேர 
ெசா�லாக வாA�தி��ப6 ‘ேபா6’ எ�ற பத�. ேநர�ேதா( மல�� ப-ைப! 
;றி�பத காகேவ "!க3!;� ேபா6 எ�# ெபயாி1டா�க* ேபா=�!கிற6, 
பவழம�=!ைக இரவிேலேய "�6 வி(கிற6. தாமைர கதிரவைன� பா��த பி�ேப 
4க� மல�கிற6. ;4த�" மாைலயி�தா� மல�கிற6. ஒFெவா� மல�� 
த�Gைடய ேபா6 தவறாம� "!;� இய�ைப நிைன�6! ெகா-( பா��தா�தா� 
இர-( ெபா�3!;� உாியதாக வாA�த ேபா6 எ�ற ெசா�=� அழ; �ாி8�. 
சமய� அறி+6, இட� அறி+6, ெபா��த� அறி+6 மல�� அறிவி� மல�5சிைய� 
"!க3!; இைண ெசா�வ6 இதனா�தா� 4�ைல! உ�ைன� ேபா�ற 
ெப-க3!ேகா ஆைச ேந��ேபா6தா� அறி%� மல�கிற6. ஆைசைய5 
ெசா�வத ; ேவ-�ய ெசா கைள ம1(�தா� நீ)க* ேத(கிறீ�க*...” 
 
“அைத ம#�பத ;� ேதைவயான அழகிய ெசா கைள� ேதடாமேல ெதாி+6 ேச��6 
ைவ�6! ெகா-��!கிறீ�க* நீ)க*...” 
 
இ�ப� ெவ(!ெக�# உடேன அவG!;� பதி� ெசா�னா* 4�ைல. அவ3ைடய 
ெசா க* உண�5சி வச�ப1(� பிற+தைத! க-( இள);மர� ��4#வ� 
"�தா�. எதிேரயி��பவ� 0றிய க��6 எ6ேவா அைத உடேன ம#�6விட 
ேவ-(ெம�ற அவசர4� அவ3ைடய இ+த5 ெசா களி� ெதானி�த6. 
4�ைலயி� மன�தி� இ�ேபா6 இ�ெனா� ச+ேதக4� ஏ ப1ட6. ‘"!கைள� 
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ேபா� சில ப�வ கால)களி� மல�+6 ெபா=வ6� பி�� வா� உதி�+6 தள�வ6�, 
;ைறவ6�தா� மனித உட�பி� அழ;, கவ�5சி இைவ எ�லா�’ எ�# 
இள);மர� 0றிய6 த�ைன� ப றியா, அவைன� ப றியா என5 ச+ேதக�ைத 
இர-( 0றாக� பிாி�6 மன�ைத! ;ழ�பி! ெகா-டா* அவ*. இ+த5 
ச+ேதக�ைத அவனிடேம ேக1(� �ாி+6 ெகா*ளலா� எ�றா� இைத அவனிட� 
எ�ப�! ேக1ப6 எ�#� அவ* விள)கி!ெகா*ள 4�யாம� பய+தா*. 
 
இள);மரேனா த� எதிேர நி பவ3ைடய ெப- இதய�தி� எ�லா 
ேவதைனகைள8� உண�+தி�+6� ஒ�#ேம உணராத6ேபால இளநைக தய);� 
4க�தினனாக நி�றா�. அவ� இத�களி<� 4க�தி<� ேதா�றிய அ+த� 
��னைக8� 0ட பிற�ைடய ேவதைனக3!; இர);� அ�ளாள� ஒ�வGைடய 
க�ைண நைகயாகேவ இல)கி #. 
 
இவ�க* இர-( ேப�� இ�ப�� ேபச� தய)கி நி�ற சமய�தி� இ+த! 
;ழ�ப�தி=�+6 இர-( மன)கைள8ேம வி(வி!க வ+தா ேபால ஓவிய� 
மணிமா�பG� அவ� மைனவி8� பைட!கல5 சாைல!; வ+6 ேச�+தா�க*. 
இலவ+திைக5 ேசாைலயி� வ+6 த)கியி�+த ஓவியைன ‘இ+திர விழா 4�கிறவைர 
நீ பைட!கல5 சாைலயிேல வ+6 த)கி! ெகா*ளலா�’ எ�# நீலநாக மறவ� 
ேவ-�! ெகா-டத ; இண)கி� த� மைனவிேயா( அ�ேபா6 அ); �ற�ப1( 
வ+தி�+தா�. 4�ைலயி� ேக*விக3!;�, ஆைசக3!;� ம#ெமாழி ெசா�=8� 
ெசா�லாம<� இர-( விதமான நிைலக3!; ந(ேவ தவி�6! ெகா-��+த 
இள);மரG!;� மணிமா�பGைடய வர% இ�ேபா6 நிைற+த நி�மதிைய 
அளி�த6. 
 
வில);கைள மா1�! ெகா-( அவ றா� "1(-( கிட!;� ைககேள அவ ைற! 
கைள+6 கழ ற 4�யாம� தவி!;�ேபா6 ேவ# ைகக* வ+6 கழ றினா  ேபால� 
த� மன�தி� தி-ைமகைள இள!;� நளினமான I�நிைலகேளா( 4�ைல எதிேர 
வ+6 நி�#ெகா-( ஒFெவா� வா��ைத யா<� த�ைன வைள�6 இ#!கி5 
ெசா� வில); "1�! ெகா-��+த சமய�தி� மணிமா�ப� வ+6 வி(வி�ததாக� 
ேதா�றிய6, இள);மரG!;. ஆனா� 4�ைல!ேகா த� மன�தி� 
இரகசிய)கைளெய�லா�, ெசா�=� தீ��6வி(வத கி�+த க1(!காவல ற 
2த+திரமான சமய�தி� திMெர�# யாேரா வ+6 த� மன�6!;� நா%!;� வில); 
"1�வி1டா ேபா� இ�+த6. அழகிய க-கைள� திற+6 ம�ள ம�ள� பா�!;� 
அ+த� �*ளிமாைனெயா�ப, இ�+தா  ேபா=�+6 தாG� ேபச 4�யாதவளாகேவ 
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மாறி வி1டதாக உண�+தா* 4�ைல. அவ* மன�தி<� நாவி<�, நிைனவாக%� 
ெசா�லாக%� விைளயா�ய தனிைம எ�ற 2த+திர உண�வி� ேம� இ�ேபா6 
05ச4� பய4மாகிய வில);க* வி7+6 இ#!கின.  
 
ஓவிய� மணிமா�பG� அவ� மைனவி8� அவ�க3!; மிக அ�கி� வ+தா�க*. 
 
“பா6கா�பான இட�6!; வ+6வி1டாA மணிமா�பா! இனிேம� இ+திரவிழா 
4�கிற வைரயி� நீ இ+த நகர�தி� கவைலயி�லாம� இ�+6வி1(� தி��பலா�” 
எ�றா� இள);மர�. 
 
நா�; ேப�� ��தைரயி� அம�+6 ெகா-டா�க*. இ); உ1கார 4�ைல!; 
வி��பமி�ைல எ�றா<� நீலநாக மறவேரா( ேபாயி�!;� த� த+ைத 
கட கைரயி=�+6 வ+தால�றி� தா� J( தி��ப 4�யாெத�ற காரண�தா� 
ேவ-டா ெவ#�பாக அ)ேகேய உ1கா�+6 ெகா-டா*. �6மண� ெபா=% 
;�றாம� தி�மண�6!;� பி� இ�G� அதிகமாயி�+த ேபரழேகா( அ�கி� 
உ1கா�+தி�+த மணிமா�பனி� மைனவிைய� பா��தா* 4�ைல. அ�ப� 
அவைள� பா��த%ட� இ�னத ; எ�# �ாியாத எத காகேவா தா� அவ*ேம� 
ெபாறாைம� ப(வத ; இடமி�!கிறெத�# ேதா�றிய6 4�ைல!;. இ+த 
உலக�தி� அழகிய நாயகைன மண+6 ெகா-( வா7� அழகிய ெப-ணாயி�!;� 
எவைள� பா��தா<� அவ* ேம� தா� ெபாறாைம� பட ேவ-�ய6 நியா+தா� 
எ�# நிைன�தா* 4�ைல. அவ3ைடய மன!;4ற�கைள 4கேம க-ணா�யா-
யி�+6 பிரதிப=�த6. சிறி6 ேநர� நா�வ�� எ�ன ேப2வெத�ேற ேதா�றாம� 
ஒ�வ�!ெகா�வ� 4க�ைத� பா��6! ெகா-��+தா�க*. மணிமா�ப� அ+த 
ெமளன�ைத! கைல�தா�. 
 
“ஐயா! இ�# பக=� உ)க* "��கா� நகர�தி� 6ைற4க�6!; அ�கி<*ள 
Jதிகைள8� யவன� பா�யி� வள� ம=+த கைட� ெத�!கைள8� எ� 
மைனவிேயா( 2 றி� பா��ேத�. ெச�ற 4ைற நா� இ+த நகர�6!; 
வ+தி�+தேபா6 0ட இFவள% விாிவாA இ+த நகர�ைத ந�றாக5 2 றி� 
பா�!கவி�ைல. அ�ேபா6 இ)ேக என!; ஏ ப1ட 6�ப அNபவ)களா� நா� 
இ+த அழகிய நகர�தி� ஒFெவா� ப;திைய8� 2 றி� பா�!க ேவ-(� எ�# 
ஆைச�ப(வத ;� பதிலாக இ)கி�+6 எ�ேபா6 ெவளிேயறி எ�Gைடய ெசா+த 
ஊ�!;� ேபாேவேனா எ�# 4*ேம� நி பைத� ேபால� தவி�6! 
ெகா-��+ேத�. இ+த 4ைற வ+த ேபா6தா� உ)க* நகர�ைத ஒ� 
கைலஞGைடய க-களா� பா��6 நா� அNபவி!க 4�+த6. யவன�க* 
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கைட�ெத�வி�தா� எ�தைன எ�தைன NE!கமான ெபா�*க*! 
எ)ெக)கி�+ேதா கட� கட+6 வ+6 உ)க* ேசாழ நா1( ம-ணி� பரவி 
விள);� கைலகைள� பா��தா� என!;� திைக�ேப ஏ ப(கிற6. பா-� நா1�� 
தைலநகராகிய எ)க* ம6ைரயி�0ட ேவ # நா1(! கைலக3� ப-பா(க3� 
இFவள% அழகாக ேவQ�றவி�ைல ஐயா!” எ�# மணிமா�ப� விய+6 
ெசா�வி!ெகா-ேட வ+தேபா6 இள);மர� அவ� ேப5சி� ;#!கி1(5 சில 
வா��ைதக* ெசா�னா�: 
 
“மணிமா�பா! உ�Gைடய க��6!களி� ஒ� ப;திைய ம1(� நா� ம#!கிேற�. 
இ+த நகர�தி<*ள யவன� பா�யி� ெசழி��மி!க கைட Jதிகைள8� அ); 
ம=+6*ள பிறநா1(! கைலகளி� வள�ைத8� பா��6 நீ விய�ப6 இய��தா�. 
ஆனா� ேவ # நா1(! கைலக* இ+த நகர�தி� வ+6 ேவQ�றியி��பதாக நீ 
ெசா�வ6தா� பிைழ. நியாயமாக� பா��தா� எ+த! கைல8� தா� ேதா�றிய 
ம-ணி� ேவQ�#வைத� ேபா� இ�ெனா� நா1�� ேவQ�ற 4�8மா எ�ப6 
ச+ேதக�தா�. மிக உ�னதமான ெதா� கைல எ+த நா1�<� ேபாA� பரவலா�. 
ஆனா� அதGைடய ஆணிேவ� அ6 பிற+த ம-ணி� தா� ஊ�றி! ெகா-��!க 
4�8� எ�# ெபாியவ�க* ெசா�= யி�!கிறா�க*.” 
 
“அ+த� த�6வ� எ�லா� என!; விள)கா6 ஐயா! கிழ!;! கட=� ெத�ப;தியி� 
நாவல+தீ%!ேக Nைழவாயி� ேபா� அைம+தி�!கிறப�யா� "��காாி� Jதிகளி� 
பல நா1(! கைலவள�ைத8�, ெமாழி வழ!ைக8� காண 4�கிற6. எ)க* ம6ைர 
நகர� தமிழக�தி� ந(நகரமாக அைம+6 வி1டதனா� இத ; வாA�பி�ைல. 
ேம<� இ+திர விழாைவ� ேபால இFவள% ெபாிய விழா எ6%� எ)க* நகர�தி� 
நைடெப#வதி�ைல. ப);னி மாத�தி� வி� விழா எ�# ஒ�# நைடெப#�. 
காமG!காக! ெகா-டாட�ப(கிற அ+த விழாவி� ம6ைர மாநகர�6 
இைளஞ�களி� உ சாக�ைத ம1(ேம காணலா�...!” 
 
“காமG!ெக�# தனியாக விழா எத ; மணிமா�பா? இைளஞ�க3� 
4தியவ�க3மாக உயி� வா7� மனித�க3ைடய மன�தி� ஆைசக* அள வ #� 
ெபா);� ஒFெவா� விநா�8� காமG!;�தா� ெகா-டா1ட�! காமG!;�தா� 
தி�விழா ஆைசகளி� 4�%தா� காமதகன�. ைவரா!கிய� வாA+த மன� இ�+தா� 
அ+த மன6!; உாியவ� எவேனா அவ� ஒFெவா� விநா�8� த� மன�தி� 
ேமெல7+6 நி ;� ஆைசைய� த�Gைடய ைவரா!கிய ெந��பினா� தகன� 
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ெசA6வி1( ெவ றி� பா�ைவ பா�!கலா�” எ�# சிாி�தப�ேய த�6வ� 
ெசா�னா� இள);மர�. 
 
அ�ேபா6 பைட!கல5 சாைலயி� வாயி  ப!கமி�+6 சிாி��� ஆரவார4மாக 
நாைல+6 இைளஞ�கேளா( கத!க-ண� அ)ேக வ+6 ேச�+தா�. அவ�க* 
யாவ�� அ�கி� வ+தேபா6தா� கத! க-ணேனா( உடனி�+தவ�க* 
த�Gைடய பைழய "��கா� ந-ப�க* எ�ப6 இள);மரG!;� �ாி+த6. 
அவ�கைள எ�ப� வரேவ ப6 எ�# அவ� அ�ேபா6 திைக!க ேந�+த6. 
 
01டமாக ஆடவ�க* வ�வைத� பா��த6� ெப-க* இ�வ�� எ7+6 விலகி 
நி�# ெகா-டா�க*. த� தைமய� கத!க-ணைன� பா��த%டேன 4�ைல!; 
ஒ� வித�தி� ஆ#த� பிற+த6. நீலநாக மறவேரா( ேபசி!ெகா-ேட உலாவ� 
ேபாயி�!;� த� த+ைத தி��பி வ�வத ;5 சிறி6 தாமதமானா� தா� த� 
அ-ணேனா( J( தி��பி விடலாெம�# எ-ணி! ெகா-டா* 4�ைல. �திய 
சி+தைனகேளா( 0�ய த� மன�ைத! ெகா-( பைழய ந-ப�களிட� எ�ப� 
எைத உ*ள� திற+6 ேபச 4�8ெம�ற தய!க� அ�ேபா6 இள);மரG!; 
ஏ ப1ட6. 
----------- 

��றா� ப�வ���றா� ப�வ���றா� ப�வ���றா� ப�வ�....        3333....21. 21. 21. 21. மயான	தி� நட�த<மயான	தி� நட�த<மயான	தி� நட�த<மயான	தி� நட�த<    
 
ஆல4 ற�6! கட கைரயி� நட+தவாேற மிக 4!கியமான ெசAதிகைள� ேபசி! 
ெகா-��+தா�க* வளநா(ைடயா�� நீலநாக மறவ��. வளநா(ைடயா� 
ஆ�திரமாக மீைச 6�6�!க� ேபசலானா�. 
 
“ஒFெவா� கண4� நீ)க* அ+த� பி*ைள!;! காவலாயி�!க ேவ-(� ஐயா! 
நாள)கா�யி� இ�# காைலயி� நட+த I�5சிைய நிைன�6� பா��தா� 
இ�ேபா60ட எ� மன� ெகாதி!கிற6. நட+தவ ைற ஒFெவா�றாக இைண�6� 
ெதாட��ப(�தி� பா�!;�ேபா6 இவ #!ெக�லா� காரணமாக ஏேதா ஒ� 
வ=ைமயான I�5சி பி�னா=�+6 இய);வதாக� ெதாிகிற6.” 
 
“வ=ைமயாவ6 I�5சியாவ6? ‘நா�தா� உ�Gைடய எதிாி!’ எ�# ேந� எதிேர 
4�னா� வ+6 நி�#ெகா-( ைகைய ஓ);வத ;� 6ணிவி�லாத வ=ைம8� 
ஒ� வ=ைமயா? I�5சிைய நா� அத ;*ேள த�ைன மைற�6! ெகா-(தா� 
ெசய பட 4�8ெம�# இ�+தா� அ+த வ=ைம!; இ6ேவ பலJன� அ�லவா, 
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வளநா(ைடயாேர? த� ைககளி�ேம� தன!ேக ந�பி!ைகயி�லாம� எவேளா ஒ� 
கபா=ைகயி� ைககளி� அ+த வ=ைம இ��பதாக ந�பி!ெகா-( அவைள� 
C-�வி(கிற 2ய பலமி�லாத எதிாிைய எ�ன ெசAய 4�8�?” எ�# நீலநாக� 
ேக1ட6� வளநா(ைடயா� இ+த5 ெசAதியி� ெதாட��ப(�தி! 0ற�ப(� 
கபா=ைக யா� எ�# அறி+6 ெகா*3� ஆவ=னா� 6-ட� ெப றவராக அவைர 
வினவினா�: 
 
“அ6 யா� ஐயா கபா=ைக?” 
 
“யாரா? அவ*தா� வளநா(ைடயாேர, இ+த5 I�5சி நாடக�தி� �திய 
கதாபா�திர�” எ�# ெதாட)கி 4� நா* இரவி� இள);மரைன ஏமா றி 
அைழ�6! ெகா-(ேபாA அ+த! கபா=ைக 2( கா1(! ேகா1ட�6!;� ேபாகிற 
வழியிேல ைவ�6 அவைன! ெகாைல ெசAய 4ய�றைத8� பி� ெதாட�+6 
ெச�றதா� த!க சமய�தி� உதவி அவைன! கா�பா றி அைழ�6! ெகா-( 
வ+தைத8� வளநா(ைடயா�!; விவாி�65 ெசா�னா� நீலநாக�.  
 
“எ�ப�ேயா, இ+த ைவகாசி விசாக� வைர இள);மரைன! கா�பா #)க*. 
ைவகாசி விசாக�6!; 4�னா� இள);மரைன அைழ�6! ெகா-( நா� 
மணிப�லவ�6!; யா�திைர ேபாக� தி1டமி1(*ேள�. அத ; அ�பா� எ�லா� 
6�ப)க3!;� வி�% பிற+6வி(�.” 
 
“வி�% எ)கி�+6 பிற!;�? இ�னெத�# �ாியாம� எ)ேகா, எ�ேபாேதா 
ெதாட)கிய �லமான 6�ப� �ாிகிறவைர இத ; வி�% இ�ைல வளநா(-
ைடயாேர!”  
 
“�-ணிய "மிகைள மிதி�6 அ+த ம-ணி� ேம� நட�பதனாேலேய தீயினி� C2, 
ேபால5 சில 6�ப)க* வில;� ஐயா! மணிப�லவ� அ�ப�� ப1ட �-ணிய "மி” 
எ�# இள);மரைன தா� மணிப�லவ�6!; அைழ�65 ெச�<� அ+தர)க 
ேநா!க�ைத இ+த� ெபா6வான த�6வ�தி� மைற�6! ெகா-( ேபசினா� 
வளநா(ைடயா�. 
 
“இ�ேபா6தா� நிைன% வ�கிற6 வளநா(ைடயாேர. நா� இ�றிர% தனியாக�  
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�ற�ப1(� ேபாA 2(கா1(! ேகா1ட�தி� அறியேவ-(ெம�# 
தி1டமி1��+ேத�. நீ)க* வ+6 ேபசி!ெகா-��+ததி� அ6 மற+6வி1ட6. 
வா�)க*, உ)கைள� பைட!கல5சாைலயி� ெகா-(ேபாA வி1( வி1(5 சிறி6 
ேநர� கழி�6 நா� ச!கரவாள! ேகா1ட�6!;� �ற�பட ேவ-(�.” 
 
“ெசA8)க*! கபா=க�க* 4ர1(! ;ண� ெகா-டவ�க*. நயமாக%� பயமாக%� 
வா��ைதகைள! 0றி உ-ைமைய அறிய 4ய<)க*.” 
 
“வா��ைதக3!;! க1(�ப(கிறவ�க* சா�ேறா�க* ம1(�தா�. கயவ�கைள8� 
ெவ#� 4ரட�கைள8� வா��ைதகளா� க1(�ப(�த 4�யா6. க��ைப 
அைற�6� பிழிவ6ேபா� அைற+6 பிழி+தா� தா� கயவ�களிடமி�+6 பய� 
ெகா*ள 4�8� வளநா(ைடயாேர! 2(கா1(! ேகா1ட�6! கபா=ைகயிட� ேபாA 
நயமான வா��ைதகைள� ேபசி இரகசிய�ைத வரவைழ!க 4�யா6. கயைம நிைற+த 
மனித�களிட� வாயா� ேபசி� பயனி�ைல. ைககளா� ேபசேவ-(�. அைத�தா� 
இ�# ெசAய� ேபாகிேற�. நா�” எ�# ஆேவச�ேதா( ேபசினா� நீலநாக மறவ�.  
 
ேபசி!ெகா-ேட அவ�க* இ�வ�� ஆல4 ற�6! கட கைரயி=�+6 பைட!கல5 
சாைல!;� தி��பியேபா6 இ�1�யி�+த6. 4�ைலைய� த�ேமா( 
அைழ�6!ெகா-( இ�ல�6!;� தி��பினா� வளநா(ைடயா�. மணிமா�பG� 
அவ� மைனவி8� பைட!கல5 சாைலயி� ஒ� ப;தியி� த)கி ஓA% ெபற5 
ெச�றா�க*. நீ-ட கால�6!;� பி�� 4த� தடைவயாக5 ச+தி�த காரண�தினா� 
கத!க-ண� 4த=ய ந-ப�க* ம1(� ெந(ேநரமாகி8� பிாி+6 ெச�வத ; 
மனமி�றி இள);மரேனா( ேபசி! ெகா-��+தா�க*. உைரயாட=� 
இள);மரைன ேநா!கி அவ�க* 0றிய வா��ைதக* அதிகமாக%� அவ�கைள 
ேநா!கி இள);மர� 0ற ேந�+த வா��ைதக* ;ைறவாக%� இ�+தன. 
 
நிலா உ5சி வான�6!; வ+தி�+த6. இள);மரேனா( ந-ப�க* 
ேபசி!ெகா-��+த ;ர� ஒ=கைள8� மிக அ�கி� இ�+த காரண�தா� கட=� 
அைல ஒைசைய8� தவிர� பைட!கல5 சாைல8� 2 றியி�+த ேதா1ட4� 
அைமதியைட+தாயி #. ;றி�பி1ட இ+த அைமதிையேய எதி�பா��6! கா�6! 
ெகா-��+த6 ேபா� நீலநாக� தம6 இ�!ைகயி=�+6 �ற�ப(வத ; எ7+தா�. 
தைல�பாைகைய! கழ றி ைவ�தா�. �ைலயி� ;வி�தி�+த பைட!கல)களி� 
;விய=� இ�+6 நீ-ட ஈ1� ஒ�ைற எ(� 6! ெகா-( இரவி� தா� அ)கி�+6 
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ெவளிேயறி5 ெச�<வ6 பிறரறிய� ெதாியாம=��பத காக� த�4ைடய பாத! 
;ற(கைள8� கழ றிவி1( நட+தா�.  
 
இய�பாகேவ அவ�ைடய கா�க3!; ேவக� அதிக�. எஃகினா� ெசAதைவ 
ேபா�# நீ-( ைவர� பாA+த இ#கிய அ+த! கா�களி� பாத! ;ற(க* எ�ற 
சிறிய 2ைம8� இ�லாம  ேபாகேவ இ�ேபா6 இ�G� ேவகமாக நட!க 4�+த6. 
4�ைய மைற�தி�+த தைல�பாைகைய! கழ றியி�+ததா� உ #� பா��தால�றி 
4த� பா�ைவயிேலேய அைடயாள� க-(ெகா*ள 4�யாத ேதா ற�ேதா( 
இ�ேபா6 விள)கினா� அவ�. நிலா ஒளியி� கீேழ இ�1( மைல ஒ�# த� வ=ைம 
சிதறாம� விைர+6 பாAவ6ேபால ச!கரவாள! ேகா1ட�6� பாைதயி� அவ� 
ெச�# ெகா-��+தா�. அவ�ைடய வல6 கர�தி� அ+த ஈ1�ைய அவ� 
ப றியி�+த அல1சிய பாவ�திேலேய ‘இ6 என!; ஓ� ஆ8தம�ல; இைத� 
ப றியி�!;� வ=ைம வாA+த எ� ைகதா� என!; இைதவிட� ெபாிய ஆ8த�’ 
எ�ப6 ேபா�ற திடமான எ-ண�தி� உ#தி ெதாி+த6.  
 
‘ஒ� கபா=ைக ம1(ெம�ன? இ+த5 ச!கரவாள! ேகா1ட�6 வ�னி 
ம�ற�தி<*ள கபா=க� ;ல�ைதேய ேவேரா( அழி!க எ�Gைடய ஒ� ைக 
ேபா6� என!;!’ - இ�ப�� ெப�மிதமான நிைன%க* அவ�ைடய மன�தி<�, 
கா�க* கர( 4ரடான மயான�6 ம-ணி� ேம<� �;+6 நட+6 ெகா-� �+தன. 
உயி�டனி��பவ�கைள மயான�6!;! ெகா-( வ�� 0 #வேன த� ெதாழி� 
2த+திரமாக நிக�கிற "மியி� த ெப�ைமேயா(� மத�ேதா(� �;+6 
நட!கிறா ேபா� Jரா�ேபா( நட+6 ேபாA! ெகா-��+தா� நீலநாக�. த� 
எ�ைலயி� �;+6 நட!கிறேபா6 ெபா6வாக மனித�க3!;� 6ணி% மி;� 
எ�பா�க*. நீல நாக�!ேகா த� எ�ைல அ�லாத இட�தி� �;�ேபா6 6ணி% 
ெப�கிய மன நிைலேய இ�!;�. 
 
அட�+6 பி�னி 41ெகா� பட�+த வ�னி மர)க* ெத�ப1டன. கபா=க�க* 
ெவறி!;ர�க* ெந�)கி! ேக1டன. 4ைட நா ற� நாசிைய� 6ைள�த6. ஆ* 
நட+6 வ�கிற அரவ�தா� கைல+த இர%� பறைவகளி� ;ர� ேமேல மர! கிைள 
களி=�+6 ஒ=�த6. கிழி+த 6ணியா� ேபா��தியி�+த ஊ� ெதா;திைய� ேபால 
வ�னி மர)களி� அட��தி!கிைடேய அ)க)ேக ெந��� எாிவ6 6-( 
6-டாக� ெதாி+த6. 
 
அ+த இட� ெந�)கிய6� அ�# இள);மரைன ஏமா றி அைழ�6� ேபாA! 
ெகா�ல 4ய�ற கபா=ைகயி� ேதா ற�ைத8� 4க�ைத8� நிைன%!;! ெகா-( 
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வர 4ய�றா� அவ�. காிய பாைற க3!கிைடேய வாA+த ;ைகயி� சிறிய 
வாயிைல� ேபா�ற வ�னி ம�ற�6� �தாி� வழியி� த�4ைடய உட�ைப! 
;#!கி! ெகா-( ;னி+6 Nைழ+தா� நீலநாக�. தா)க* உபாசைன ெசA6 
ெகா-��!கிற பய)கர� ெதAவேம திMெர�# த)க3!; எதிேர ேதா�றினா  
ேபா=�+த6, அ)ேக �ைல!ெகா�வராக� திாி+6 ெகா-��+த கபா=க�க3!; 
வ+6 நி ;� மனிதாி� ஆகி�திைய8� வ=ைமைய8� ேதா ற� திேலேய க-( 
உண�+தவ�களாக� பய+தப�ேய ஒFெவா�வராக ெம�ல அ�கி� வ+தா�க*. சில� 
அ�கி� வராம� விலகிேய நி�றா�க*. அவ�களி� ஒ�வனிட� தா� ேத� 
வ+தவைள� ப றிய அைடயாள)கைள5 ெசா�=! ேக1டா� நீலநாக�. அவரா� 
ேக1க�ப1ட கபா=க� அவ�!; உடேன ம#ெமாழி 0றாம� த� ப!க�தி� நி�# 
ெகா-��+த ம ெறா� கபா=கGைடய 4க�ைத� பா��தா�. அவ� 
ேவெறா�வGைடய 4க�ைத� பா��தா�. நீலநாக� ெபா#ைமயிழ+தா�. சீ ற� 
அைட+தா�. 
 
“அவ* எ)ேகயி�!கிறா* எ�# ெசா�. ெசா�ல� பயமாயி�+தா� இ�!;� 
இட�ைத5 21�!கா1(, இர-(� 4�யாவி1டா� உ� க7�ைத! கா1(. அைத 
அ�ப�ேய பன)காA பறி�ப6 ேபால� தி�கி! கீேழ ைவ!கிேற�” எ�# நீலநாக� 
சீறிய ;ர� வ�னி ம�ற�ைதேய அதிர5 ெசAத6. 
 
4�� இய ைகயிேலேய பயமாயி�+த அ+த இர-( கபா=க�களி� 4க)க3� 
இ�ேபா6 இ�G� பயமாக மாறின. நீலநாக�ைடய வல6ைக ஈ1�ைய� 
பி��தி�+த பி� இ#;வைத� பா��த ேபா6 அவ�க* பய� அதிகமாகி� பி�G!; 
நக�+தன�. ஓட%� சி�தமாயின�.  
 
இத ;* ப!க�தி� ெச�ெகா�க* பி�னி� �தைர� ேபா=�+தெதா� 
;�ைச!;*ளி�+6 ைபரவிேய தைலைய நீ1� எ1�� பா��பைத நீலநாக� 
க-(வி1டா�. அவ3� அவைர� பா��6 வி1டா*. 4த  பா�ைவயி� அவைர 
அவ3!; அைடயாள� �ாியவி�ைலயாயிG�, த�ைன! க-ட%ட� அ��6! 
ெகா�ல வ�� ேவ)ைக� �= ேபா� அவ� ஈ1�ைய ஓ)கி!ெகா-( பாA+6 
வ�வைத! க-( ஆ* யாெர�# இன� �ாி+6 ெகா-(வி1டா*. C!க� கைல+6 
விழி�த அவ* க-க* இர�த� பழ)களாக5 சிவ+தி�+தன. நீலநாகாிடமி�+6 
த��வத காக அ+த இட�தி� பி��ற�6 வழியாக வ�னி��தைர ேநா!கி 
வி7+த��6! ெகா-( ஓட� தைல�ப1டா* ைபரவி. இேத மனித� 4� தின�தி� 
த� க7�ைத� ப றி விழி பி6)கிட ெநாி�த வ= இ�G� நிைனவி=�+த6 
அவ3!;. அவ* ஓ�ய ேபா6 �தாி� பசிெய(�6! கா�தி�+த நாி ஒ�# 



104 

 

ப(ேவகமாக� பாA+6 அவ* 4ழ)கா=� ஆ( சைதைய! கFவிய6. வ= 
ெபா#!க 4�யாத ைபரவி ;Qரமாக அலறினா*. நாியிடமி�+6 காைல வி(வி�6! 
ெகா-( ;�தி சி+தியவாேற அவ* ேம<� ஓ�னா*. நீலநாக�� விடவி�ைல. 
அவ* ஓடாம� நி�றி�+தா� எFவள% ெகாதி�பைட+தி��பாேரா அைத�ேபா� 
நா�; மட); ெகாதி�ேபா( இ�ேபா6 அவைள� 6ர�தி!ெகா-( பாA+தா�. 
-------------- 

��றா� ப�வ���றா� ப�வ���றா� ப�வ���றா� ப�வ�....    3333....22. 22. 22. 22. ந ளிரவி� ஒ� நாடக�ந ளிரவி� ஒ� நாடக�ந ளிரவி� ஒ� நாடக�ந ளிரவி� ஒ� நாடக�    
 
அ+தர�தி� இ�+6 தய)கி� தய)கி5 சிறி6 சிறிதாக இ�ளி� உதி�� ெந���� 
6-ட)கைள� ேபா� எதிேர ெதாி+6 ெகா-��+த அ+த5 சிவ�� 
இர�தின)கைளேய இைம!காம� பா��6! ெகா-��+தன� 2ரமHசாி8� அவ* 
ேதாழி8�. த+ைதயி� ைக�பி�யி<*ள அ+த யாளி 4க� விநா�!; விநா� ெப�கி 
விாி+6 அகல4� நீள4மாகி� "தாகாரமாக வள�+6 கவி+6ெகா-( த�ைன 
அ4!;வ6 ேபா� பயமாகியி�+த6 2ரமHசாி!;. 
 
‘த+ைத இரகசியமாக அ)ேக வ+6 இ�ளி� ஊ�#ேகா<டேன நி�#ெகா-( 
தாG� வச+த மாைல8� அ6வைர ேபசி! ெகா-��+தவ ைற ெய�லா� 
ேக1டவாேற இ�!கிறா�’ - எ�# உணர 4 ப(�ேபா6 அ+த உண�5சியா� த� 
உட� 47வ6� க�+ேத* வி7+6 ஊ�கிறா  ேபால5 சி=��6 ந()கினா* அவ*. 
 
த� வா��ைத8� தா� அைத ஒ=�த ;ர<� ந()கிட ‘வச+தமாைல’ எ�# ெம�ல 
அைழ�தா* 2ரமHசாி. அ+த அைழ��!;� பதி� ;ர� ெகா(!காமேல ‘ேபச 
ேவ-டா�’ எ�# ெசா�வ6 ேபா� த� வல!கர�தா� தைலவியி� பவழ 
ெம�=த�கைள இேலசாக� ெபா�தினா* வச+தமாைல. ேதாழி8� அ�ேபா6 மிக%� 
பய+6 ந()கி! ெகா-��!கிறா* எ�பைத� த� இத�கைள ��ய அவ* 
விர�க* ந()கிய வித�தி=�+6 2ரமHசாி �ாி+6 ெகா*ள 4�+த6. அ-ைம! 
கால�6 நிக�5சிகளா� த� த+ைதைய விைட காண 4�யாத வி(கைதயாக 
நிைன�6� பய�பட ேவ-�ய I�நிைல ஒFெவா� விநா�8� அவ3!; ஏ ப1(! 
ெகா-��+த6. யா�!;� அ�ைமயாக! 0டாெத�# ெச�வ� ேச�!க� 
ெதாட)கியவ�க* கைடசியி� அ+த5 ெச�வ�6!ேக 47 அ�ைமயாக� 
ேபாAவி(வ6தா� 4�வா;� எ�பத ; த� த+ைதையேய நிதாிசனமான 
உதாரணமாக! க-டா* 2ரமHசாி. ெச�வ�6!; அ(�தா  ேபால அவ� 
நைகேவழ�ப�!;� சிறி6 அ�ைம�ப1���ப6 ேபால� ேதா�றிய6 அவ3!;. 
ெச�வ�6!; அ�ைம�ப(வைத� ேபாலேவ இரகசிய)க3!; அ�ைம�ப(வ6 
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பய)கரமான6தா�. இரகசிய)க3!; அ�ைம�ப(கிறவ� அைத 
உைடயவG!;� அ�ைம�பட ேவ-�யதி�!;�. ஒேர ச�ய�தி� இ+த இர-( 
வைகயி<� அ�ைம�ப1(! ெகா-��!;� ஒ�வ�!;� தா� மகளாயி��பைத 
எ-ணியேபா6 அவ3!;� பய�6டேன சிறி6 பாிதவி��� உ-டாயி #. 
ெச�வ�ைத! ;வி�பதி� கவைல8� அ!கைற8� கா1(வத ; அ(�தப�யாக 
அேத அள% கவைல8�, அ!கைற8�, நைகேவழ�பேரா( பழ;வதி� த�Gைடய 
த+ைத!; இ�!கிறெத�ப6 அவ3!;� �ாி+த6. யா�ைடய வா�ைவ வள��6 
அதி� தாG� இர-டற! கல+6விட ேவ-(ெம�# அவ* தவி�6! ெகா-� 
�!கிறாேளா அவ�ைடய வா�ைவேய அழி�6விட� த+ைத 4ய�வ6� இைல மைற 
காAேபா� அவ3!;� �ாி+த6, அ+த விநா� வைரயி� தன!;� �ாி+தி�!கிற 
பய)கர)கைள விட இனிேம� �ாிய ேவ-�ய பய)கர)க*தா� அதிகமாக 
இ�!;� ேபால5 2ரமHசாியி� மன!;ர� அவ3!;5 ெசா�=ய6. இ+த! 
ெகா(ைமகைள ெய�லா� நிைன�த ேபா6 தா� அ)கி�+6 ஓ��ேபாA! கட=� 
வி7+தாவ6 உயிைர� ேபா!கி! ெகா-( விட ேவ-(� ேபால� தவி�� 
அைட+தா* அவ*. அ+த� தவி�பி� விைள% ேதாழி வச+தமாைலயிட� ஒ� 
ேக*வியாக%� பிற+த6. 
 
இ�ேபா6 த� த+ைதேய மைறவாக அ); வ+6 நி�# ஒ1(! ேக1(! 
ெகா-��!கிறா� எ�# அறி+தேபா6 அ+த� தவி�� ேம<� 4#கி வள�+த6.  
 
2ரமHசாியி� க-க* அ+த5 சிவ��� �*ளிகைளேய பா��6! ெகா-��+தன. 
அைவ இ�ளி� அைசயாம� ஓாிட�திேலேய இ��பைத! க-( அ+த இர�தின)க* 
பதி!க� ெப ற ஊ�#ேகாைல ஊ�றி! ெகா-( அ�ேபா6 அ)ேக நி பவ� 
4�G!;� நகராம�, பி�G!;� நகராம� நி�ற இட�திேலேய நி�# 
ெகா-��!க ேவ-(ெம�# அNமான� ெசA6ெகா-டா* 2ரமHசாி.  
 
அவ* மன�தி� அ�ேபா6 பலவிதமான ச+ேதக)க* உ-டாயின. அ+த5 
ச+ேதக)களி� இர-ெடா�ைறயாவ6 வச+தமாைலயி� காத�ேக ெம�ல! 
ேக1கலா� எ�றா� ேதாழி, அ+த நிைலயி� த�ேனா( ேப2வத ேக பய�ப(வ6 
ேபா=�+த6. அைர நாழிைக ேபான6!;� பி� ேதாழிேய வ<வி� வ+6 
2ரமHசாியி� காத�ேக த�Gைடய ச+ேதக� ஒ�ைற! 0றினா*: “அ�மா இேதா 
ெதாிகிறேத சிவ�� இர�தின)கேளா( 0�ய ஊ�#ேகாைல� பி��6! ெகா-( 
உ)க* த+ைதயா� இ); மைற+6 நி பதாக இ6வைர நீ)க3� நாG� நிைன�6! 
ெகா-��+த6 சா�தியமி�ைல. ஒ� காைல5 சாA�6! ெகா-ேட அவரா� 
இFவள% ேநர� அைசயாம� நி க 4�யா6. கா� மா றி ஊ�றியி�+தாரானா� 



106 

 

அ+த5 சி# ஒ=ைய8� ஊ�#ேகா� அைசவைத8� இத ;* நா� ேக1(� க-(� 
இ�!கலா�. ஊ�#ேகா� அைசயாம� ெதாிவதனா� நி ப6 ேவ# ஆளாக இ�!க 
ேவ-(�.” 
 
ேதாழி ெசா�வ6 நியாய�தா� எ�# 2ரமHசாி!;� ேதா�றிய6. அவ* 
த+ைதயா� இFவள% ேநரமாக! கா� மா றி ஊ�றி! ெகா*ளாமேலா, 
அைசயாமேலா நி க 4�யா6. அ+த� பய)கரமான விநா�களி� த�ைனவிட 
வச+தமாைல 2ய உண�ேவா( சி+தி�தி�!கிறா* எ�பைத அவ* 0றிய 
NE!கமான ெசAதியி=�+6 �ாி+6ெகா-டா* 2ரமHசாி. அ)ேக த� எதிேர 
இ�ளி� நி�# ெகா-���பவ� த�Gைடய த+ைத இ�ைல எ�ற அNமான� 
ெப��பா<� உ#தியான%ட� அவ�க3!;5 ச ேற ைதாிய� வ+த6. உமி� நீைர! 
01� வி7)கி நாைவ ஈரமா!கி! ெகா-( “யா� அ)ேக நி ப6?” எ�# இைர+6 
ேக1டா*. அவ* ேக1ட ெசா க* அ+த மாட�தி� 2வ�களிேல எதிெரா=�6 வி1( 
அவளிடேம தி��பி வ+தன. சிவ�� இர�தின)க* மி�னிய திைசயி=�+6 அ+த 
இர�தின)களி� ெசF ெவாளி ம1(�தா� பளிெர�# பாA5சிய6 ேபால� பாA+6 
வ+தேத தவிர, அவ* ேக1ட ேக*வி!;� பதி� வரவி�ைல. எதிெரா=தா� இ�G� 
2ழ�# 2ழ�# ம)கி! ெகா-��+த6. “யா� அ6” எ�# இர-டாவ6 ேக*வியாக 
வச+தமாைல சின�ேதா( ேக1டா*. அத ;� எதிெரா=தா� விைளவாயி ேற 
அ�றி ம#ெமாழி வரவி�ைல. எ<��! ;��6!களி� 2ட52ட ஈய�ைத! காA5சி 
ஊ றினா ேபால இ�வ�ைடய கா�க3� உதறெல(�6 நட)கின. 
 
இ+திரவிழாவி� கலகல�பி� தி1டமி1( இ�ப� ஒ� பய)கர நாடக� நட�த 
ேவ-(� என யா� 4� வ+தி�!க 4�8� எ�# மன�ைத! ;ழ�பி! 
ெகா-டா�க* அவ�க*. நாடக� எ�# நிைன�த%டேன நைகேவழ�ப�ைடய 
ஞாபக� வ+த6 2ரமH சாி!;. அவ�தாேன இ+த மாளிைக!; வ+6 த+ைதயா�ட� 
பழ;வத ; 4� ேமைடகளி<�, வ+6 பழகிய பி� வா�!ைகயி<� அ �தமாக 
ந��6! ெகா-( வ�கிறவ�. ஒ�ேவைள அவேர த� த+ைதயா�ைடய 
ஊ�#ேகாைல எ(�6!ெகா-( வ+6 இ+த இ�ளி� நி�றப� த)கைள� 
பய4#�6கிறாேரா எ�#� 2ரமHசாி!; ஒ� ச+ேதக� உ-டாயி #. ஆனா<� 
இ�ப� ந*ளிரவி� ெப-க* வா7� ப;தியி� வ+6 நி கிற அள% நைகேவழ�ப�� 
6ணிய மா1டா� எ�ற எ-ண� பலமாக எ7+6 4�ைனய ச+ேதக�ைத 
அ��6வி1ட6. 
 
‘ஒ�ேவைள வானவ�= த+ைதயா�ைடய ஊ�# ேகாைல எ(�6! ெகா-( வ+6  
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விைளயா1(!காக� த)கைள� பய4#�6கிறாேளா’ எ�# இ#தியாக நிைன�தா*  
2ரமHசாி. ைகயி<*ள வைளய�க* ஒ=!காம� இFவள% ேநர� ஊ�#ேகாைல� 
ப றி! ெகா-��!க அவளா<� 4�யாெத�# ேதா�றேவ இய��!; மி;தியான 
ைதாிய�ைத வ �#�தி ஏ ப(�தி! ெகா-டவளாக அ+த இர�தின)களி� 
ஒளிைய! ;றி ைவ�6 நட+தா*. பய�தினா<�, ெசய ைகயான ைதாிய�தினா<� 
இ+த ஊ�# ேகாைல ைவ�தி�!;� ைகக* அைத இ#!கி� ப றி! 
ெகா-���பதாக� பாவி�6! ெகா-( அைத இ7�6 ேவகமாக� பறி�தா*. 
ஒ�விதமான பி���� இ�லாம� ெசலவழி�த பல�ைதவிட! ;ைறவான வ=ைமயி� 
இல;வாகேவ அ+த ஊ�#ேகா� அவ* ைக!; வ+6விடேவ கீேழ இடறி 
வி7+6விட இ�+தா* அவ*. ந�லேவைளயாக� பி�னா� வ+6 நி�# 
ெகா-��+த வச+தமாைல 2ரமHசாிைய அ�ப� வி7+6விடாம� தா)கி! 
ெகா-டா*. எதிராளி தன!; ம#தைலயாக இ#!கி� பி��தி��பதாக நிைன�6 
வ=ய இ7�தேபா6 எ+த எதிராளி8� இ�றி� "!ெகாAவ6ேபால எளிதாக 
ஊ�#ேகா� ைக!; வ+6வி1டதனா� அத காக அவ* ெசலவழி�த அதிக வ=ைம 
அவைளேய பி�னா� த*ளிவிட இ�+த6. 
 
“இ+த ஊ�#ேகாைல யா�ேம பி��6! ெகா-( இ�!கவி�ைலய�!” - எ�# 
2ரமHசாி விய+6 0றிய அேத சமய�தி� ெப�மாளிைகயி� 4��ற� வாயி� 
அ�ேக யாேரா யாைரேயா பளிெர�# அைறகிற ஓைச ேக1ட6. மாட�தி� 
4�ப;தியி=�+6 பா��தா� கீேழ யாைர யா� அைற+தா� எ�# ெதாி8மாதலா� 
2ரமHசாி, த� ைகயி=�+த ஊ�#ேகா<டG� ேதாழி8டG� ேம� 
மாட�தி=�+ேத அைத! கா-பத காக 4�ப!க� விைர+தா*. விைர+6 ேபாA� 
பா��தவ* ெபாி6� விய�� அைட+தா*. 
 
ந*ளிர%!; ேமலாகி8� அ+த அைமதியான ேநர�தி� ெப�மாளிைகயி� 
4��ற�தி� த� த+ைத8� நைகேவழ�ப�� தனியாக நி�#ெகா-( இ��பைத 
அ�ேபா6 அவ* பா��தா*. இ�வாி� யா�ேம� யா�!;! ேகாப� எ�# அவளா� 
�ாி+6 ெகா*ள 4�யவி�ைல. யா� யாைர அைற+தா�க* எ�# அNமான� 
ெசA6ெகா*ள 4�யவி�ைல. ஆனா� இ�வ�� நி�ற நிைல, நி ;� ேநர� 
ஆகியைவ உற%!;ாியதாக%� படவி�ைல. நாடக�தி� ந��பவ�க* ஒ�பைனைய! 
கைல�த6� ந��தேபா6 இ�+த உற%க* மாறிவி(கிறா ேபா� ஒ� விநா�!;� 
பி� யாரா� யா� அ�ப�� ேபயைற அைறய�ப1டா�க* எ�பைத இ�ேபா6 
இ�வ� 4க)களி<4*ள உண�%கைள! ெகா-( உA�6ண�வத ; இயலாம� 
தவி�தா* 2ரமHசாி. ெவ#��� ஏளன4மாக, அவ* த� ேதாழியிட� 0றலானா*: 
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“ேதாழி! இFவள% ெபாிய "��கா� நகர�தி� எ�தைனேயா நாடக அர);க* 
இ�!கி�றனேவ! அவ றி� எதிலாவ6 இ�தைன அ �தமாக ந�!கிற திறைமைய நீ 
பா��தி�!க 4�8மா? ஒ� விநா� ேகாப�, ம ெறா� விநா� ந1�, ஒ� விநா� 
;ேராத�, ம ெறா� விநா� உற% எ�# விநா� ேநர�6!;* உண�5சிகைள 
மா றி! ெகா*ள� ெதாழி=� பழ!க�ப1ட ேவழ�ப� மரைப5 ேச�+த 
ந�க�களா�0ட 4�யாேத! இ)ேகேயா எ� த+ைத8� நைகேவழ�ப�� ஒேர ஒ� 
விநா�!;*ேள Pறாயிர� உண�5சிகளி� மாறி மாறி� ேதாAகிறா�க*. மாறி மாறி 
ந�!கிறா�க*, வா�கிறா�க*. ெச�வ�6!; அ�ைம�ப1(! கிட!கிறவ�க3!;�, 
இரகசிய)க3!; அ�ைம�ப1(! கிட!கிறவ�க3!;� த)க* வா�!ைகேய ஒ� 
நாடக�தா� ேபா� இ�!கிறதM!” எ�# 0றி� ெப��52 வி1டா* 2ரமHசாி. 
------------ 

��றா� ப�வ���றா� ப�வ���றா� ப�வ���றா� ப�வ�....        3333....23. 23. 23. 23. ந�லவ� ெப�ற நாண�ந�லவ� ெப�ற நாண�ந�லவ� ெப�ற நாண�ந�லவ� ெப�ற நாண�    
 
பி�னா� 6ர�தி!ெகா-( வ�கிறவ�ைடய வ=ைமைய எ-ணி� த� உயி�!;� 
பய+6 ஓ(கிற ஓ1ட�6!; இைண ெசா�ல ேவ-(மானா� இ+த உலக�தி� 
இ�ப� இைண ெசா�வத ; எ6%� உப மானமாக! கிைட�ப6 மிக%� 
அ�ைமதா�. உயிைர� பணயமாக ைவ�6 விைளயா(கிற எ+த விைளயா1�<� 
அைத விட அதிக மதி��*ளதாக� பணய� ைவ�பத ; ேவ# உய�+த ெபா�* 
எ6%� இ�!க 4�யாெத�ப6 ேத றமான உ-ைம. 4ர1(! காபா=ைகயான 
ைபரவியி� உயி� அ�ெபா76 அவ3ைடய ;திகா�களி� ம1(�தா� இ�+த6. 
கா�க* ஓ(வத ;� பய�ப(கிறேபா6 அ+த ஓ1ட�தி ;� C-(தலாக இ�!கிற 
உயி�� 6��� ெமAயானா� அ�ேபா6 ைபரவியி� உயி� உட�பி=�+6 கீேழ 
ந7வி வி7வ6ேபா� சிறி6 சிறிதாக இற)கி! ;திகா�க3!;� தா�+6, அ); 
ம1(ேம பய�ப1(, அவைள வா8 ேவக�தி� ஓட ைவ�6! ெகா-( இ�+த6. 
இ�ப� உவைம ெசா�வ60ட� ெபா�+6ேமா ெபா�+தாேதா அவ* ஓ�ய 
ேவக�தி ; அ6ேவ இைண. 
 
அ�ேபா6 அவைள� 6ர�தி! ெகா-��+த நீலநாக மறவ�!ேகா உயி�! ;ணேம 
Jர�தா�. அ+த உயி�! ;ண�தி� 47� த�ைம8� ஓ1ட� எ�ற ஒேர 
இய!கமாக� ெபா)கினா  ேபால� பாA+6 பாA+6 6ர�தி! ெகா-��+தா� அவ�. 
அ+த அர!கியிடமி�+6 தா� ெதாி+6 ெகா*வத ; வி���� இரகசிய)கைள� 
ெதாி+6ெகா*வத ; 4�னா� ஓ� ஓ�! கைள�6 அவேள மா-( ேபாA 
வி(வாேளா எ�# ச+ேதக�பட� ெதாட)கி வி1டா� நீலநாகமறவ�. அவ� சில 
இரகசிய)கைள! ேக1( அறி+6 ெகா*வத காக�தா� அவைள� 6ர�தினா�. 
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அவேளா த� உயிைர� ேத�ேய த�ைன அவ� 6ர�6வதாக எ-ணி! ெகா-( 
ேவகமாக ஓ�னா*.  
 
ஓ� ஓ� இ#தியி�, பய+6 ஓ(கிறவ3� பய4#�தி ஓ1(கிறவ�� ச!கரவாள�6 
வன� 47வைத8� கட+6 அத க�பா� எைத! கட+6 ேபாகிேறா� எ�ற 
உண�ேவா நிைன�ேபா இ�லாத சில இட)கைள8� கட+6, கைடசியி� 
கடேலாரமாக வ+6 ேச�+தி�+தா�க*. 6ர�தியவ�, 6ர�த�ப1டவ* இ�வ�!;ேம 
மண பர��!; வ+த6� ஓ1ட�தி� ேவக� ;�றிய6. 2)க� ெபா�* த-(� 
காவல�கைள ஏமா றி வி1(! க*ள�தனமாக� "��கா�!;* Nைழய 4ய<� 
பிறநா1(� பாAமர! க�ப�கைள8�, வ)க� என�ப(� சி# க�ப�கைள8� 
க-காணி�65 சிைற�பி��பத காக ஆ* நடமா1டம ற அ+த! கட ப;தி ஓரமாக! 
காவ<�, உயரமான கல)கைர விள!;� அைம+தி�+த6. கல)கைர விள!கி� 
உ5சி யி=�+த மாட�தி� ேவேல+திய ைகயினனாக நி�# ெக-��+த காவல� 
கட பர�ைப! 0�+6 ேநா!கியவாறி�+தா�. தவ� ெசAகிறவGைடய 
ேநா!க�ைத� ேபால அவGைடய 4ய சி ஒேர திைசயி� ெச�# ெகா-��+த6. தீ 
ெபாிதாA எாிவத காக! கல)கைர விள!க�தி� உ5சியி� ெந��� �1ட� 
ெப றி�!;� காA+த க1ைடக* பட�+6 ெகா7+6வி1(! ெகா-��+தன. 
 
தன!; 4�னா� ஓ�!ெகா-��+த ைபரவி கல)கைர விள!க�6� ப�களி� தாவி 
ஏ#வைத� பா��6� திைக�6 நி�றா� நீலநாக மறவ�. அ�ப�ேய அவ* க7�ைத! 
;றிைவ�6 ஈ1�ைய Jசி அவளா� தீப�தி� ப�களி� ஏ#வத ; 4�யாம� ெசA6 
விடலாமா எ�# ேதா�றிய6 அவ�!;. நிைன�பத ;�, ெசய�ப(வத ;�, 
ந(ேவ கணேநர4� ம+த�ப(வதைல அறியாத அவ� ைகக* ஈ1�ைய8� 
ஓ)கிவி1டன. ஓ)கிய ைகக* ெசய�ப(வத ; 4�பாகேவ, பி� விைளைவ� 
தீ�மான� ெசAத ��தியி� நிதான� அ�ேபா6 அவ�!;� பய�ப1ட6. ஈ1� 
பாA+த%ட� ைபரவி அல#வா*. அ+த அலறைல! ேக1(! கல)கைர விள!க�தி� 
உ5சி மாட�தி� நி கிற காவலனி� கவன� நி5சயமாக� த� ப!க� தி����. அ�ப� 
அவ� தி��பினா� தா� ; றவாளியாக மாறி அ+த! காவலG!; 4�னா� நி க 
ேந��. அ+த! காவல� த�Gைடய பைட!கல5 சாைலயி� பயி சி ெப # 
ெவளிேயறிய Jரேவளி�களி� ஒ�வனாக�தா� இ�!க 4�8� எ�பதி� 
ச+ேதகம ற திடந�பி!ைக8� அவ�!; இ�+த6. த�மா� க பி!க�ப1ட 
மாணவG!; 4� தாேம ; றவாளியாகி நி ;� நிைலைய� ேபா� இழிவான6 
ேவ# எ6%� இ�!க 4�யா6. ேபரா-ைமயாளராகிய நீலநாக மறவ� அ�ேபா6 
தா� இ�+த நிைலைய இ+த! ேகாண�தி� தி��பி எ-ணி� பா��த கண�திேலேய 
ெவ1கமைட+தா�. வ�லவராகிய அ+த ந�லவ�!;� சிறி6 நாண� விைள+த6. 
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இல!;� தவறாம� ஈ1�ைய எறி+6 ப�ேயறி ஓ(� ைபரவிைய அவ� J��தியபி� 
கல)கைர விள!க�தி� உ5சியி� நி ;� காவல� ஓ�வ+6 அவைர� பி��6! 
ெகா-டா<�, அவ� இ�னாெரன! க-( ெதாி+6 ெகா-ட6� அவ�ைடய 
பாத)களி� J�+6 வண)கி அவாிட� ம�னி��� ெப #!ெகா-( பயப!திேயா( 
ைகக1� வாA ெபா�தி� தைல தா�+6 நி பானானா<�, அைத5 ெசAய%� 
அவG!; ஓ� ச+த��ப� அளி�பாேன� எ�# தய)கி நாணினா� அவ�. ஒ� வ+த 
ேவக�6!;� ெபா��தமி�லாம� அ+த ேவக� ந(விேலேய தய)கி 4றி+6 நி�ற 
நீலநாக� ைபரவிைய� 6ர�தி! ெகா-( கல)கைர விள!க�6� ப�களி� ஏறாம� 
வ+த வழிேய ெம�ல� தி��பி நட+தா�. ஈ1�ைய எறியாம� அவைள� பி� 
ெதாட�+6 ப�ேயறி� பி��6விடலா� எ�றாேலா அவ* அவ�!; அக�படாம� 
கல)கைர விள!க�6� ப�களி=�+ேத கட=� ;தி�6விட%� 0(�. அவ* 
கட=� ;தி�தா<� அ+த ஒைசயா� காவலGைடய கவன� கவர�ப1( அவ� கீேழ 
நி கிற அவைர� பா�!;�ப�தா� ேந��. த�Gைடய பைட!கல5 சாைலயி� தா� 
ஒ7!க4� Jர4� க பி�6 உ�வா!கிய இைளஞ� ஒ�வேன த�ைன எதிேர 
நி#�தி!ெகா-(, ‘ந� மதி�பி ;ாிய ஆசிாிய� பிரா� இ+த அகால�தி� இ�ப� 
யாேரா ஒ� ெப-ைண� 6ர�தி!ெகா-( இ)ேக வ+த6 ஏ�?’ எ�# 
த�ைன�ப றி அவ� நிைன�ப6� மான! ;ைற% எ�# அ+த ஞான Jர�!; 
அ�ேபா6 ேதா�றிய6. அ�ப� அ+த மாணவ� த�ைன�ப றி நிைன!க ேந�+6 
வி1டாேலா, அ�ல6 த� 4க�ைத அ�கி� வ+6 காE4� வாA திற+6 
ெசா�லேவ ேந�+6 வி1டாேலா, அத ;�பி� தா� உயி� வா�வ6 மானமி�ைல 
எ�# எ-ணினா� அவ�. ‘த�நிைலயி� தாழாைம தா7�ப� ேந�+6வி1டா� 
அ��ற� உயி� வாழாைம’ - எ�# தா� நீலநாக� த� மன�தி� மான�ைத� ப றி 
உ#தியானெதா� இல!கண� வ;�6! ெகா-��+தா�. மான� அழி+6 சித#� 
ப�யான I�நிைலைய அ�ேபா6 அ)ேக விைளயா1(!காக%� 0ட உ�வா!கி� 
பா�!க வி��பவி�ைல அவ�. இடேமா காவ<�, க-காணி��� ஏ ப(�தி! 
ெகா-( 2)க� த-(கிறவ�க* பா6கா!;� இட�. ேநரேமா ந( இர%. த�னா� 
6ர�த�ப(கிறவேளா ெப-. காவ<!; நி கிறவேனா த� மாணவ�. இைவ 
எ�லாவ ைற8� தீர5 சி+தி�6� பா��த பி� ைபரவிைய� 6��#�தி 
இரகசிய)கைள� ெதாி+6ெகா*ள 4ய�வைதவிட அ�ேபா6, த� மான�ைத! 
கா�6!ெகா-( தி���வ6 ��திசா=� தனமான காாியமாக� ேதா�றிய6 
அவ�!;. மைறவி  ேபாA நி�#, ைபரவி கல)கைர விள!க� ப�களி� உ5சிவைர 
ஏ#வைத� பா��6!ெகா-ேட அைமதியாக� பைட!கல5 சாைல!;� 
தி��பிவி1டா� அவ�. தி1ட4� ஒ7);� நிைற+த க1(�பாடான வா�!ைக!; 
இ�ப��ப1ட ச+த��ப)களி� ;#!கீ( நிைலயான ெக(த� எ�பைத நீலநாக 
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மறவ� ந�றாக உண�+தா�. ந�ல பசி ேநர�தி� கிைட!கிற ச�6*ள 
உணைவ�ேபா� இ+த உண�% ஏ ற சமய�திேல த�4ைடய மன�6!;! 
கிைட�தத காக� ெதAவ�6!; அவ� ந�றி8� 0றினா�. 
------------ 

��றா� ப�வ���றா� ப�வ���றா� ப�வ���றா� ப�வ�....        3333....24. 24. 24. 24. இைணயி�லா ெவ�றிஇைணயி�லா ெவ�றிஇைணயி�லா ெவ�றிஇைணயி�லா ெவ�றி    
 
நீலநாக மறவ� ைபரவிைய� 6ர�தி! ெகா-( ெச�றேபா6, எFவள% 
பரபர�ேபா( ெச�றாேரா அFவளவி ;5 சிறி6� ;ைறவி�லா நிதான�ேதா( 
பைட!கல5 சாைல!;� தி��பியி�+தா�. அவ� பைட!கல5 சாைல!;� 
தி��பியேபா6 வி�வத ;5 சில நாழிைககேள இ�+தன. அ+த ேநர�தி� அ+த� 
பைட!கல5 சாைலயி� மகிழமர4� பவழ ம�=ைக8� த)கைள வள��6 அ��பி� 
"!க5 ெசAத ம-E!; அ�5சைன �ாி+6வி(வன ேபால� த�த� மல�கைள 
உதி��தி�+தன. வி�ைவ ேநா!கி ஓ(கிற ேநர�6!ேக உாிய இ)கிதமான 
;ளி�5சி8� "!களி� க�னி கழியாத �6 மண4�, இ+த உலக�தி� நிர+தரமாக 
ேந�+6 நிைல�6வி1ட ஏேதா ஓ� அநியாய�6!காக நிர+தரமாக ஓலமி1(! 
ெகா-���ப6 ேபா�ற கட� அைலகளி� ஓைச8� ேச�+6 இய ைகயி� ச)ேகத 
ச�த)கேள ெமாழியாக மாறி வழ);� ெமளன� தீ% ஒ�றி ; வ+6வி1டா  
ேபா�ற I�நிைலைய அைட+தா� நீலநாகமறவ�. இ�ப�5 I�நிைல இ+த ைவகைற 
ேநர�தி� எ�லா நாளி<� நில%மாயிG� அவ�ைடய இ�ைறய மனநிைல!; இ6 
4க%� இதமாயி�+த6. ஆ�+த C!க4� இ�லாம� ஆ�+த விழி��� இ�லாம�, 
"!க* உதி�+தி�+த அ+த மர�த�யிேலேய அம�+6 நட+தவ ைற ஒFெவா�றாக5 
சி+தி�6! ெகா-��+தா� அவ�. 
 
2ைனநீாி� ��;வ6 ேபால! கா # உட�பி� உராA+6 ெகா-��+த6. அ�# 
ைபரவிைய5 ச+தி�6 இரகசிய)கைள அறிய 4�+தி�+தா� அவளிடமி�+6 அறிய 
4�+த இரகசிய)க3ட� பைட!கல5 சாைல!;� தி��பி அ)ேக C)கி! 
ெகா-��!;� ஓவிய� மணிமா�பைன எ7�பி அவைன8� அைழ�6! ெகா-( 
ப1�ன�பா!க�6� ெப�மாளிைக!;5 ெச�ல ேவ-(ெம�# தி1ட மி1��+தா� 
நீலநாக மறவ�. 4த=� இ�+ேத தி1டமி1டப� எ6%� நட!கவி�ைல. எ�லா� 
ேவ#விதமாக மாறியி�+தன. ெப�+த�ைம8� ந�லவ�க3!; இ�+ேத 
தீரேவ-�ய நாண4� ேச�+6 த�Gைடய தீ�மான)கைளெய�லா� மா றி 
வி1டைத எ-ணி� பா��6 ெந1(யி��தா� அவ�. மாைலயி� Jரேசாழிய 
வளநா(ைடயா� த�மிட� 0றியி�+த ெசAதி இ�ேபா6 மீ-(� நிைன% வ+த6 
அவ�!;. 
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‘எ�ப�ேயா இ+த ைவகாசி விசாக� வைர இள);மரைன! கா�பா #)க*.  
ைவகாசி விசாக�6!; 4�னா� இள);மரைன அைழ�6!ெகா-( 
மணிப�லவ�6!; யா�திைர ேபாக� தி1டமி1(*ேள�. அத ; அ�பா� எ�லா� 
6�ப)க3!;� வழி பிற+6வி(�’ எ�# வளநா(ைடயா� 0றிய6, ெபா6வாக 
இ�+தேபாதி<� இ+த5 ெசAதி!;* அட)கியி�!;� ேவ# ெசAதி ஒ�#� 
இைலமைற காயாக நீலநாக�ைடய ச+ேதக�தி� �ல�ப1ட6. Jரேசாழிய 
வளநா(ைடயா� த�ைன5 ச+தி!க ேந�கிறேபாெத�லா� இள);மரைன 
மணிப�லவ�6!; அைழ�6!ெகா-( ேபாவ6 ப றி5 ெசா�=! 
ெகா-���பைத! 0�+6 உண�+6 அ+த5 ெசAதி!; ஏேதா ஒ� 4!கிய விைள% 
இ�!க ேவ-(ெமன அNமானி�6! ெகா-��+தா� நீலநாகமறவ�. இ�ேபா6 
அ+த அNமானேம ேம<� வ<�ெப ற6. மகிழ�, பவழம�=ைக ஆகிய மர)களி� 
கீேழ இFவா# சி+தி�6!ெகா-ேட மி;தியான எ-ண)களி<� ;ைறவான 
உற!க�தி<� ��கி இ�+த நீலநாக� தா� வழ!கமாக! காைல!கட�கைள� 
ெதாட);� ேநர� ெந�)கியைத உண�+6 உ*ேள ேபாA இள);மரைன8� 
எ7�பி அைழ�6! ெகா-( �ற�ப1டா�. 4த� நா* இர% பைட!கல5 சாைல!;� 
த�ைன� ேத�!ெகா-( வ+த ந-ப�களிட� ெந(ேநர� ேபசி!ெகா-��+த 
காரண�தா� அ�ேபா6 இள);மர� மிக%� ேசா�+6 ேபாயி�+தா�. 
கைள�பாக%� இ�+தா�. அதனா� அ�# பக=� அவ� நாள)கா�!;5 
ெச�லவி�ைல. அவ� ேத�!ெகா-( ேபாக ேவ-�ய சமயவாதிகளி� 01ட� 
ஒ�# அவைனேய ேத�!ெகா-(, பைட!கல5 சாைல!; வ+தி�+த6. 
உைறY�!; அ�கி� இ�+த சமத-ட� எ�ற ஊாி=�+6 இ+திர விழா%!காக 
காவிாி�"� ப1�ன�6!; வ+தி�+த ஆசீவக�களி� 01ட� ஒ�ைற அவேனா( 
வாதி(வத காக விசாைக அ)ேக அைழ�6! ெகா-( வ+தி�+தா*. விசாைக 
தன!; இ�!;� ஞான�தினா� தாேன அ+த ஆசீவ�கைள ெவ�றி�!க 4�8 
மாயிG�, அவ�கைள ெவ றிெகா*3� ெப�ைமைய இள);மரGேக அளி!க 
ேவ-(ெம�# க�திய6 ேபால அ)ேக 0�பி1(! ெகா-( வ+தி�+தா*. 
இள);மரைன வாத�தி� ெவ�றா�, அ+த ஆ-( "��காாி� இ+திரவிழாவி� 
0�ய அ�தைன சமயவாதிகைள8� ெவ�றா ேபா�ற ெப�ைமைய அைடயலா� 
எ�ற ஆைசேயா( வ+தி�+தன�. சமத-ட�ைத5 ேச�+த ஆசீவக அறிஞ�க* 
பலைர� ேதா க5 ெசAத ஒ�வைன ெவ�வதி� இர-( விதமான ந�ைமக* 
உ-(. ெவ றி Jரனான இள) ;மரைன ெவ�வதினா� அவனா� ஏ ெகனேவ 
ெவ றி ெகா*ள�ப1டவ�கைள8� ேச��6 ெவ�# வி(� ெப�ைமைய 
எதி�பா��தன� சமத-ட�தா�.  
 
ேமைல5 ேசாழ ம-டல�தினரான சமத-ட�6 அறிஞ�களி� வாத� திறைமைய�  
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ப றி இள);மர� நிைறய! ேக*வி�ப1��+தா�. எதிராளி ேப2� ெசா களி� ஒ� 
மா�திைர மி;+6 ஒ=�தா<� ;ைற+6 ஒ=�தா<�, அ+த ஒ= மி;தி!;� 
;ைற%!;� 0ட! காரண� க பி�6 வாதமி(� NEகிய வாத�திறைம8ைடய 
சமத-ட�6 ஆசீ�வக�க* ஐ�பதி�ம� அவனிட� வ+தி�+தன�. ‘இ+த ஐ�ப6 
ேப�� வ<வி� ேத�! ெகா-( வா6!;� ேபாவ6 அ�ைம. இ�றியைமயாத 
காரண� இ�+தா�தா� வாத�6!;ாிய எதிராளிைய அவ�க* தா)கேள ேநாி� 
ேத�!ெகா-( வ�வா�க*. அவ�க* ஐ�பதி�மைர8� தனி�தனிேய வாதி1( 
ெவ�ல ேவ-(�. அ�ப� ெவ�வத ;! ;ைற+த ப1ச� P# நா1களாவ6 
ெசலவழி8�’ எ�# இள);மர� பலாிட� பல4ைற ேக*வி�ப1��+தா�. 
 
‘இ+த ஐ�ப6 ேபரறிஞ�கைள8� இவ�க3ைடய திறைமைய� ப றி! 
ேக*வி8 றி��பைத8� எ-Eகிறேபா6 எ� மன�தி� இ�ேபா6 ேதா�றி 
வி(வத ;� பா�!கிற ஆ றாைமைய நீ!கி!ெகா*3� வ=ைமைய உடேன என!; 
அளி8)க*’ எ�# நிைன�தப�ேய த� ஆசிாியைர� தியான� ெசA6 ெகா-டா� 
இள);மர�. பைட!கல5 சாைலயி� 4 ற�தி� அ+த அறி%� ேபா� ெதாட)கிய6. 
விசாைக, நீலநாகமறவ�, மணிமா�ப� அவGைடய மைனவி ஆகியவ�க* 
இள);மரேனா( அ�கி� நி ;� 6ைணகளாக இ�+தன�. ஆசீவக�களி� தைலவ� 
த)க* 2மய Pலாகிய நவகதி� எ�G� கிர+த�தி=�+6 சா�#கைள! 0றி 
வாத�ைத� ெதாட)கினா�. இள);மர� அவ� 0#வனவ ைறெய�லா� 
கவனி�6! ேக1கலானா�. 
 
“இ�னவா# இ�ன காரண�தா� ேதா�#ெமன இ�லாம� வான�தி� இ+திர வி� 
ேதா�#வ6ேபா� ேதா�றி! காரணமி�றி விள);� ம க=ேதவ� எ)க* 
இைறவ�. நில அE, நீ� அE, தீ அE, கா # அE, உயி� அE எ�G� ஐ+6 
அE!க3� இF%ல; நிக�வத ;� காரணமாக நா)க* க�6� அE!க*. 
உ*ள6 ெகடா6. இ�லாத6 ேதா�றா6. எ�லா� ெபா�*களி� நிக�5சி8� 
ஆ�த�, மித�த� எ�G� இ� ெதாழி=� அட);� எ�ப6� எ)க* சமய�தி� 
க��6.” 
 
இFவா# ெதாட)கி நவகதி� P==�+6 ேவ-�ய ேம ேகா*கைள5 ெசா�= 
த�Gைடய வாத�6!;� "�வப1சமாக வ<வான ேதா #வாA ெசAதா� ஆசீவக 
4த�வ�.  
 



114 

 

“ஐயா தா)க* 0#� உவைம த)க3ைடய க��6!; அர- த�வதாயி�ைல. 
இ+திர வி�லாகிய வானவி� காரண4� பிற��� அ ற6 எ�# தா)க* க�6வ6 
பிைழ. Iாிய கிரண)க* ேமகபடல�தி� ப(வதா�தா� வானவி�<� அதி� 
நிற)க3� பிற!கி�றன. எனேவ தா)க* 0#� காரண� பிற�%ைடயதாகிற6. 
பிற�%ைடய காரண� ‘அைநகா+திக�’ எ�G�, த�!க! ; றமாA அட);�...” 
எ�# இFவா# பல காரண)கைள8� ெசா�= நவகதிாி� 4ர-பா(கைள 
விள!கினா� இள);மர�. அவG!;� அவ�!;� நிக�+த வாத� ம1(� 4�யேவ 
ஆ# நா1க* கழி+தன. ஏழாவ6 நா* Iாிேயாதய�தி� அவ� இள);மரG!;� தா� 
ேதா றதாக ஒ��! ெகா-டா�. 
 
இள);மர� அ(�த ��# நா1களி� அ+த! 01ட�தி� ேம<� நா�; 
ஆசீவக�கைள ெவ�றா�. க��6!களி� 4ர-பா( இ�+தா<� சமத-ட�தா�!; 
உாிய த�!க ஞான NE!க�தா� வாத�6!;ாியவ ைற வள��6 வள��6 
இள);மர� விைரவி� 47ெவ றி8� ெப #விட 4�யாதப� ெசA6 
ெகா-��+தா�க* அவ�க*. P #!கண!கான ேபா� Jர�கைள� தனிேய எதி��6 
நி�# ெவ றி ெகா*ள 4�+த இ��� மனிதரான நீலநாகமறவ� ஐ�ப6 4திய 
அறிஞ�கைள ெவ றி ெகா*ள ஓ� இள� அறிஞ� ப(கிற 6�ப�ைத! க-( 
விய�� அைட+தா�. ஒFேவா� அறிஞைன8� நா1கண!கி� ெசலவழி�6 ெவ றி 
ெகா*3�ப� ேந�+6 வ�வ6 அவ�!;� திைக�ைப அளி�த6. 
 
ஆசீவக வாத� ெதாட)கி� ப�தாவ6 நா3� வ+6வி1ட6. வாத� ஒ� 4�%!; 
வராம� ெதாட�+6 வள�+6 ெகா-ேடயி�+த6. 
 
“எ)க* இைறவனான ம க=ேதவ� 476� உண�+6 ேப5சி�றி ெமளனேம 
உ�வாயி��பவ�” எ�# அ�ைறய வாத� ெதாட)க�ப1ட6. 
 
“ேப5சி�றி ெமளனமாயி�!;� உ)க* இைறவேன வாAதிற+6 ‘நா� 476� 
உண�+ேத�’ எ�# 0றியி�+தாெலாழிய அவ� 476� உண�+தவ� எ�பைத 
நீ)க* அறி+தி�!க இயலா6. அவ� வாA திற+6 அ�ப�! 0றியி��பானானா� 
அவ� ெமளனமாயி��பா� எ�# நீ)க* 0#கிற இல1சண� ெபாAயாA 4�8�. 
47வ6� உண�வைத அNமான� ப-ணி! ெகா*வத ; ெமளனமாA ஓைசயி�றி 
இ��பேத த�ைமயானா� ேபசா� ப�வ�6! ;ழ+ைதக3� ஊைமக3� மைல8� 
க�<� க1ைட8� 47வ6� உண�+தைவ எ�பதாக 4�% ெசAய ேநாி(�” எ�# 
அ+த வாத�ைத5 சா6ாியமாக ம#�தா� இள);மர�. 



115 

 

 
இத ; அ(�த ப�6 நா1களி� ‘உ*ள6 ெகடா6 இ�லாத6 ேதா�றா6’ எ�G� 
ஆசீவக த�6வ�ைத நி#வ 4ய�ற வாத�ைத ம#�6 ெவ�றா� இள);மர�. 
“வி7தாA உைற+6*ள ெநA ெந���� ப1ட ேபா6 ெக1( இள;த<�, ெநAயி� 
இ�லாத ெந��� ேவ*வி! ;ழியி� ெநA ப1டேபா6 ெநAயா� வள�+6 
ேதா�#த<� கா-கிேறா�. எனேவ உ*ள6 ெகடா6, இ�லாத6 ேதா�றா6 
எ�# 0#வ6 எ�ப�� ெபா�+6�?” எ�# த� க��ைத இள);மர� 
நி#வினா�. உ*ள6 ெகடா6, இ�லாத6 ேதா�றா6 எ�G� த�6வ�ைத 
ம#�பத ; ம1(� ��தி "�வமாக%�, 8!தி "�வமாக%� இள);மர� 
எ�தைனேயா வாத)கைள5 ெசAய ேவ-�யி�+த6. ைகயாA� ேதா�றிய வழி 
விர�களாA� ேதா�றாைம8�, விர�களாக� தனி�தனிேய பிாி+6 ேதா�றிய வழி! 
ைகயாA� ேதா�றாைம8� - என! ைக!ேக இ� நிைலைம8� உ*ளைத 
அவ�க3!; எ(�65 ெசா�= இள);மர� 8!தி வாத� �ாி+தா�. ெமாழி 
எ7�6!களாக� தனி�தனிேய பிாி+த ேபா6 ெசா� ஆகாைமைய8� ெசா�லாA! 
0�ய வழி எ7�தாகாைமைய8� விள!கினா�. ஆசீவக�க3ைடய பி�வாத� சிறி6 
சிறிதாக� தள�+த6. 
 
சமத-ட�தி=�+6 இ+திர விழா%!; வ+தி�+த ஆசீவக�க* இ+திர விழா 4�+த 
பி�G� சில நா1க* வைர இள);மரைன விடவி�ைல. சி�திைர� தி)க* 4�+6 
ைவகாசி� தி)களி� 4த கிழைம வைர இள);மர� அவ�கேளா( 
ெசலவழி!;�ப� ஆகிவி1ட6. அ+த ஐ�ப6 4தியவ�கைள8� ெவ�# 
4�!கிறவைர பைட!கல5 சாைல!; அ�பா� இ�+த உலக�ைத இள);மர� 
மற+6 ேபாAவி1டா� எ�ேற 0ற ேவ-(�. அவ�கைள வாத�தி� ெவ�ல 
ேவ-(ெம�கிற 4ய சி ஒ�#தா� அ�ேபா6 அவGைடய உலகமாயி�+த6. 
P #!கண!கான நா1க* ெசலவழி�6 வாதி1டா<� ெவ றி ெகா*ள 4�யாத 
சமத-ட�6 அறிஞ�கைள மிக5 சில நா1களிேலேய அவ� ெவ�ற ெப�ைமைய 
உடனி�+த விசாைக ெவ;வாக� பாரா1�னா*. 
 
“இ+த! ெகா� ெவ றி! ெகா�யாக உயர1(� எ�# நா� அ�# வா��தியதி� 
பயைன இ�#தா� க-ணார! க-ேட� ஐயா!” எ�# ஆவ� ெபா);� ;ர=� 
விசாைகயினிடமி�+6 இள);மரைன ேநா!கி5 ெசா க* பிற+தன. இைணயிலா� 
த�!க ஞானிகளாகிய சமத-ட�6 ஞான Jர�கைள ெவ�# விசாைகயி� மன� 
நிைற+த வா��6! கைள8� ஏ #! ெகா-ட ந�ல நாளாகிய அ�# மாைலயி� 
அவேளா( காவிாி� "�ப1�ன�6 இ+திர விகார�6!;5 ெச�# த� வா�% இ�ப� 
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மாறி அைமவத ;! காரணமாயி�+த பைழய ெபள�த சமய� 6றவிைய5 ச+தி�தா� 
இள);மர�. 
 
அவைன அைடயாள� �ாி+6 ெகா-( ��4#வ� "�தா� அவ�. இFவள% 
ஆ-(க3!;� பி�� ேதா ற�தா� ேம<� 46ைமயைட+தி�+த அ+த� 
6றவியி� ��4#வ� ம1(� ��பைடயாம� பைழய அழேகா( - அறிவி� 
அழேகா( அ�றி�+தா  ேபாலேவ விள)கி #. அ�பிேல ;ைழ+த ;ரேலா( அவ� 
அவைன ேநா!கி! 0றினா�: 
 
“நீதா� அ�பா ெமAயான ஞானி! ஒ� ந�ல உ-ைம அத� 47 ஆ ற<ட� 
மன�தி� உைற�6 அைத5 ெசய ப(�த� தவி�ப6தா� ��தி எ�பா�க*. ‘இ�ப� 
உட�ைப ம1(� ம ேபா  Jரைன� ேபா� வ=தா!கி! ெகா-( வ+6 நி�# 
பயனி�ைல. மன�ைத வ=யதா!கி! ெகா-( வா’ எ�# நா� எ�ேறா உ�னிட� 
0றியைத5 ெசய ப(�தி வி1டாA. எ�Gைடய ெசா கைள5 ெசயலா!கிய உ� 
மான�தி ;� அத� விைளவாகிய உ� ஞான�தி ;� இ�ேபா6 நா� தைல 
வண);கிேற� அ�பா!” 
 
இள);மர� அவைர� பதி<!; வண)கிவி1(5 சிறி6 ேநர�6 உைரயாட<!;� 
பி� அவாிட� விைட ெப #!ெகா-( பைட!கல5 சாைல!;� தி��பினா�. 
விசாைக8� அவேனா( தி��பினா*. பைட!கல5சாைலயி� வளநா(ைடயா� 
ஆவேலா(� அவசர�ேதா(� அவைன எதி�பா��6! கா�தி�+தா�. அவ� 
வ+தி�!கிற காாிய� 4!கியமானெத�# அவாி�+த நிைலக-( அவனாேலேய 
�ாி+6ெகா*ள 4�+த6. 
------------ 

��றா� ப�வ���றா� ப�வ���றா� ப�வ���றா� ப�வ�....        3333....25. 25. 25. 25. வா(�ைக% பயண�வா(�ைக% பயண�வா(�ைக% பயண�வா(�ைக% பயண�    
 
அவைன5 ச+தி�பத காக� பைட!கல5 சாைலயி� வ+6 கா�தி�+த Jரேசாழிய 
வளநா(ைடயா� ஏேதா நிைறய� ேப2வத ;5 ேச��6! ெகா-( வ+தி��பவ� 
ேபால� ேதா�றினா�. அவ� வ+தி�!கிற ேவக�ைத8�, அ+த ேவக�ேதா( 
இைண+6 ெதாி+த உ#திைய8� க-(, எைத5 ெசா�ல வ+தி�!கிறாேரா அைத� 
ேதா கவிட மா1டா� எ�# உண�+6 ��னைக "�தா� இள);மர�. 
வ+தி��பவ� இள);மரேனா( தனியாக� ேப2 வத காக வ+தி�!கிறா� எ�பைத 
அ); நிலவிய ;றி��!களா� �ாி+6ெகா-ட விசாைக அவ�கைள� தனிைமயி� 
வி(�65 ெச�றா*. 
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“இ�ேபா6 நீ)க* நா� ெவ றி ெகா*ள 4�யாத ஏேதா ஒ� வாத�ைத! ெகா-( 
இ); வ+தி��பதாக எ� உ*3ண�% 0#கிற6 ஐயா!” எ�# ெசா�=! 
ெகா-ேட அவ� அ�கி� ேபாA நி�றா� இள);மர�. அவ� ச ேற சிாி�தா�. 
மி;தியாக5 சிாி�6வி1டா� தா� ெசா�<வத ; வ+தி�!;� உ#தியான 
ெசAதிைய அ+த5 சிாி�ேப பலJன�ப(�தி வி(ேமா எ�# பய+6ெகா-ேட அவ� 
சிாி�ப6 ேபா=�+த6. 
 
“த�L! நா� இ�ேபா6 ெதாட)க வ+தி�!;� வாத�6!; இர-( விதமான 
4�%க* இ�ைல. ஒேர 4�%தா�. இ+த வாத� எ� ப!க� ெவ றியாக 4�8மா? 
உ�ப!க� ெவ றியாக 4�8மா? எ�ற ஐய�6!; இடேம இ�ைல. எ� ப!க�தா� 
ெவ றியாக 4�ய ேவ-(� எ�# நா� �ற�ப(�ேபாேத தீ�மான� 
ெசA6ெகா-( வி1ேட�. அைத நீ ம#�பத கி�ைல.” 
 
“ந�ல6, ஆனா� மா#பா(� ேவ#பா(� இ�லாம� எ�#� ஒேரவிதமாக - ஒேர 
ப!கமாக 4�ய�த!க ஒ�ைம 4�ேவ உ*ள ெசAதிக* வாத�6!;� ெபா�ளாகா 
எ�பைத ம#ெமாழியாக! 0றி உ)கைள எ(�த எ(�பிேலேய நா� ம#�6 
விடலா� ஐயா! ‘நி�திைய கா+தப1ச�’ என�ப(� ஒ�ைம 4�ேவ உ*ள 
ெசAதிகைள இ� 0றா!கி வாதிட 4�யா6. ‘த-ணீ� ;ளி�+தி�!;�’ எ�#� ‘தீ 
2(�’ எ�#� வ�கிற வா!கிய)கைள அவ றி ; மாறாக� த-ணீ� 2(�, தீ 
;ளி�+தி�!;� என ேவ# 4�%� கா1�� பிரதிவாத� ெசAத கி�ைலேய? நீ)க* 
எ�னிட� 0ற வ+தி�!;� ெசAதி8� அ�ப� ம#�பத கி�லாத ஒ�ைம 4�ேவ 
உ*ளதாயி� உடேன ஒ��!ெகா*3வைத� தவிர நா� ேவ# மா ற� ெசா�ல வழி 
ஏ6?” எ�றா� இள);மர�.  
 
“ஆகா! நீ ப��தி�!கிற த�!க�ைத இ�ைற!; ம1(� பாரா1(கிேற� த�L! நா� 
0#வைத ம#!காம� நீ உடேன ஒ��! ெகா*3வத ;� உ� ப��� 
இட+த�கிற6 எ�ற ஒேர காரண�6!காக இ+த� ப��ைப� பாரா1ட 
ேவ-�ய6தா�. ஆனா� வாத� ெசAவத ;� மா ற� ெசா�= ம#�பத ;� இ6 
ெபா�* ஆகா6. இ�ேபா6 இ)ேக நா� ேபச வ+தி�!;� ெசAதி!;� ெபா�* 
ேவ# எ6%� அ�ல, உ�Gைடய வா�!ைகதா�. அத ; ஒேர ஒ� 4�%தா� 
உ-(...” 
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“தவ# ஐயா! ஒேர 4�%தா� உ-( எ�ப6 எ�Gைடய வா�!ைக!; ம1(�தா� 
உ-ைம எ�பதி�ைல. ெபா6வாக எ�லா�ைடய வா�!ைக!;� ஒேர 4�%தா� 
உ-(.” 
 
“நீ ;த�!க� ேப2கிறாA த�L?” 
 
“த�!கம�லாத6தா� ;த�!க�. இ�ெனா� விதமாக! 0றினா� த�!க� ஆகாத6� 
;த�!க�. த�!க�6!;� ெபா�ளாகாத ஒேர 4�%ைடய ெசAதிைய� 
ெதாட)கியவ� நா� இ�ைலேய ஐயா?” எ�# சிாி�தப� நிதானமாக அவ�!;� 
பதி� ெசா�னா� இள);மர�. இைத!ேக1(, அ6வைர விைளயா1டாக� 
ேபசி!ெகா-ேட வ+த வளநா(ைடயா� சீ றமைட+தா�. ேப5சி� சிறி6 சின4� 
கல+த6. 
 
“நா� த�!க� ேபச வரவி�ைல. உ� வா�!ைகைய� ப றி� ேபச வ+தி�!கிேற�.” 
 
“அ�ப�யானா� எ� வா�!ைகேய த�!க�6!;ாிய ெபா�ளாக இ�+ததாக 4த=� 
நீ)க* எ-ணியி�!க ேவ-(�.” 
 
“அ�ப� நா� எ-ணியி�+தா<� அ6 பிைழயி�ைல த�பி! ஆனா� ம#ப�8� 
ஒ�# ெசா�கிேற�. இ)ேக இ+த� த�!க�6!;� ஒ� 4�%-(. நீ தி�நா)0ாி� 
ேபாA! க #! ெகா-��+த கால�தி� இேதேபா� ஒ� ைவசாக ெபள�ணமி!; 
4� உ�ைன� ேத�!ெகா-( வ+த6�, அத�பி�� ெச�ற தி)களி� 
நீ-டகால�6!;� பி� நீ இ+த நகர�தி� கால� ைவ�6 Nைழ+த 4த� நாளி� 
இேத பைட!கல5 சாைலயி� வாயி=� எ� மக3� நாG� உ�ைன5 ச+தி�த6� 
உன6 வா�!ைக� த�!க�6!; 4�% காE� ேநா!க�ேதா(தா�.” 
 
“உ)க* ேநா!க�ைத� ேபா #கிேற� ஐயா! ஆனா� அத காக இ�ேபா6 நா� 
எ�ன ெசAய ேவ-(�?” 
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“ெசAய 4�யாத6 எைத8� நா)க* ெசா�லவி�ைல த�L! நீலநாக�� நாG� 
ெசா�வைத நீ ெசAய ேவ-(�. அ6 அவசியமான6, பயG*ள6...” 
 
“வா�!ைகயி� பயG*ளைவ, பயனி�லாதைவ எ�# எவ ைற எ�ப�� பிாி�ப6 
எ�ேற சில சமய)களி� விள);வதி�ைல ஐயா! பயனி�லாதவ ைற5 ெசAத 
பி���0ட அைவ பயனி�லாதைவ எ�# �ாி+6ெகா*வத ; ஒ� ச+த��பமாக 
ேந�+த பய� அவ #!; இ��பதாக� ப(கிற6. நீ)க3� நீலநாக�� ��தவ�க*. 
எ�ைன நீ)க* இ�ேபா6 எ�ன ெசAய5 ெசா�<கிறீ�கேளா அைத5 ெசAதவ� 
4�% எ6வாயி�+தா<� அதி=�+6� ஏதாவெதா� அNபவ�தி� ஞான� என!;! 
கிைட!க�தா� ேபாகிற6. அைத8�தா� நா� இழ�பாேன�.” 
 
“இ�ேபா6 உன!;! கிைட!க� ேபாகிற அNபவ� இைணய ற6. உ�ைன� 
ப றிய6. அைத அறிவத ; இ)கி�+6 ெத ேக 4�ப6 ேயாசைன Cர� கட  
பயண� ெசAய ேவ-(�. ெந�)கி வ+6 ெகா-��!கிற ைவகாசி ெபள�ணமி 
தின�த�# நா� மணிப�லவ�தி ;� ேபாA5 ேச�+6விட ேவ-(�.”  
 
“எ�ைன� ப றி அறிய நா� என!;*ேளேய அ�லவா பயண� ெசAய ேவ-(�? 
எ�ைன� �ாி+6 ெகா*ள நாேன 4யல ேவ-(மானா� எ� மன�தி� 
நிைன%களி� நா� பயண� ெசAவ6 ம1(� ேபாதாேதா?” எ�# ேக1டா� 
இள);மர�.  
 
“ேபாதா6! நாைள!; நீ எ�ேனா( மணிப�லவ�6!;� �ற�ப(கிறாA. இைத 
நீலநாக மறவாிட4� ெசா�=வி1ேட�. அவ� ஒ��! ெகா-��!கிறா�. தியான� 
ெசAவத ;�, ஞான� ெப#வத ;� நீ உ� மன�6!;* நிைன%களிேலேய 
பயண� ெசAயலா�. வா�!ைகைய அறி+6ெகா*ள அ�ப� நிைன%களி� ம1(� 
பயண� ெசA6 பயனி�ைல த�பி?” 
 
“பயனி�ைமயி<�, இ�னதிேல இ�ன காரண�தாேல பயனி�ைல எ�# 
பயனி�லா�மைய� �ாி+6 ெகா*3வதாகிய ஒ� பய� உ-( எ�# அ�ேபாேத 
ெசா�ேனேன?” எ�# ெசா�= ம#ப�8� ��4#வ� �ாி+தா� இள);மர�. 
அ�ேபா6 நீலநாக� உ1�றமி�+6 அ+த� ப!கமாக வ+6 ேச�+தா�. அவ�� இ+த� 
தி1ட�6!; உட�பாெட�ப6 இள);மரG!; அ+த5 சமய�தி� �ாி+த6. 
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“இ+த� ெபாியவ� ெசா�வைத! ேக1( இத�ப� ைவசாக ெபள�ணமி!;� ேபாA 
வா த�பி! இ+த� பயண�தி� உன!; நிைறய� பயனி�!கிற6” எ�# 
வளநா(ைடயாைர! கா-பி�6 இள);மரனிட� ெசா�னா� நீலநாக�. த� 
ச�மத�6!; அறி;றியாக இ�வைர8� வண)கிவி1( அ�பா� ெச�றா� 
இள);மர�. நீலநாக� மகி�5சிேயா( ெச�றா�. பயண ஏ பா(கைள! கவனி!க 
வளநா(ைடயா�� ெச�றா�. 
 
"��காாி� ம#நா* ெபா76 �ல�+தேபா6 "��கா� 6ைற4க�தி=�+6 
அவ�க3ைடய பயண4� ெதாட)கிய6. மணிப�லவ� தீைவ� பா�!க 
ேவ-(ெம�ற ஆவலா� ஓவிய� மணிமா�பG� அவ� மைனவி8�0ட 
அவ�கேளா( அேத க�ப=� �ற�பட இ�+தா�க*. ெபள�த மட�ைத5 ேச�+த 
இ+திர விகார�6� 6றவிக3!ெக�ேற ��த "�ணிைம!; மணிப�லவ யா�திைர 
ெசAவத ;� தனியாக5 ெச�#ெகா-��+த ேவெறா� க�ப=� விசாைக8� 
அ�ைற!ேக �ற�ப1��+தா*. 
 
நீலநாக�, 4�ைல, கத!க-ண� ஆகிேயா� க�ப� 6ைற!; வழியG�ப 
வ+தி�+தா�க*. வளநா(ைடயா�� இள);மரG� �ற�ப(கிற ேநர� ெந�)க 
ெந�)க இ#கிய மன� பைட�தவரான நீலநாக�� அ+த� பிாிவி� த� உ*ள� 
;ைழ+6 ெநகி�வைத உண�+தா�. இேத இள);மரைன� பல ஆ-(க* 
தி�நா)0ாி� வி1��+தேபா6 இ+த ேவதைன அவ�!; இ�ைல. இ�ேபா6 
இ�+தா  ேபா=�+6 அவ�ைடய மன�தி� ஏேதா ஓ� உண�% தவி�6 உ�கிய6. 
 
இள);மர� க�ப=� ஏ#4� அ�கி  ெச�# அவைர வண)கினா�. “ேபாA வா! 
ஆல4 ற�தி� உட�பி� வ=ைமைய! க #� ெதாி+6ெகா-டாA. 
மணிப�லவ�தி� ேபாA உ�ைன� ெதாி+6ெகா-( வா!” எ�# அ�� ெநகி�+த 
;ர=� அவனிட� 0றி வா��தினா� நீலநாக�. 
 
இள);மர� க�ப=� ஏ#4� கைடசி விநா� வைர அவGைடய க-களி=�+6 
எைதேயா த�Gைடய க-களா� 4�ைல எதி�பா��6! ெகா-ேட இ�+தா*. 
அவ* எதி�பா��த6 அவ3!;! கிைட!கவி�ைல. கத!க-ண� 
4த=யவ�களிடெம�லா� அ�கி� ெச�# விைட ெப #! ெகா-ட இள);மர� 
4�ைல!; அ�கி� வராமேல ேபாA! க�ப =� ஏறி!ெகா-( வி1டா�. ஆனா� 
அேத ேநர�தி� அவ* சிறி6� எதி�பாராத விைடெப#த� ஒ�# அவ3!;! 
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கிைட�த6. ஓவிய� மணிமா�பGைடய மைனவி 4�ைலயி� அ�கி� வ+6 
அவளிட� விைட ெப றா*. ஆ�திர� ஆ�திரமாக வ+த6 4�ைல!;. ெவளி�ப1ட 
அ+த ஆ�திர�ைத! கா-பி�6 ெகா*ளாம� மணிமா�பனி� மைனவி!; ேவ-டா 
ெவ#�பாA விைட ெகா(�தா* 4�ைல. 
 
காைலயிள) கதிரவனி� ப1ெடாளி ப1(� பாA மர� மி�னிட! க�ப� நக�+த6.  
 
இள)கா #� இளெவயி<� ேச�+6 ந(!கட=� பிரயாண� ெசAவத ; 
உ சாகமான I�நிைலைய உ-டா!கியி�+தன. த�Gைடய வா�வி� ஏ ப1ட 
ஒFெவா� ெபாிய தி��ப4� "��காாி� ஏதாவ6 ஒ� இ+திர விழா 4�+த பி�ேபா 
அ�ல6 ெதாட)கிய ேபாேதா ஏ ப1���பைத இ�ேபா6 நிைன% 0�+தா� 
இள);மர�. அவG!; நிைன% ெதாி+த ப�வ�6!;� பி�� வ+த 4த� இ+திர 
விழாவி� ேபா6தா� அ�1ெச�வ 4னிவ� அவைன நீலநாக மறவ�ைடய 
பைட!கல5 சாைலயி� ேச��தா�. அத ;� பி�� சில ஆ-(க* கழி�6 அவ� 
பைட!கல� பயி சிெய�லா� 4��6வி1( 4ர1( இைளஞனாக� திாி+6 
ெகா-��+த ேபா6தா� சி�திரா ெபள�ணமி இரவி� ச�பாதி வன�தி� அவைன 
யாேரா ெகாைல ெசAய 4ய�றா�க*. தி�நா)0�!;5 ெச�றபி� அ); 
ஞான�பசி தீ��6! ெகா-��+த சமய�தி� சில இ+திர விழா!கைள� த� அறி% 
ேவ1ைகயி� அவேன மற+தி�+தா�. அத� பி�� மீ-(� அவ� "��கா�!;* 
Nைழ+தேபா6 வ+த இ+த ஆ-�� இ+திர விழாேவா அ+த மாெப�� நகர�6!; 
அவைன அறி%5 ெச�வனாக அறி4க� ெசA6 ைவ�த6. அவGைடய ஞான!ெகா� 
ெவ றி! ெகா�யாக உயர%� வாA�பளி�த6. இ+திர விழா 4�+த6� இ�ேபா6 
ம ெறா� தி��பமாக மணிப�லவ யா�திைர8� வாA�த6. 
 
இனி வர�ேபா;� அ(�த இ+திர விழாைவ! க பைன ெசA6ெகா-ேட 
கதிெராளியி� மி�னி5 சாி8� அைலகைள� பா��தா� இள);மர�. ஓவியG� 
வளநா(ைடயா�� க�ப=� அவ� அ�கி� வ+6 நி�#ெகா-��+தா�க*. 
இள);மர� த�Gைடய நிைன%க* கைல+6 அவ�க* ப!க� தி��பினா�. 
 
“�ற�ப(�ேபா6 நீ 4�ைலயிட� ஒ� வா��ைத8� ேபசவி�ைல ேபா� இ�!கிறேத 
த�பி!” எ�# அ+த விநா�வைர அவனிட� ேக1பத ;� தவி�6! ெகா-ேட 
ேக1க%� 0சி அட!கி! ெகா-��+த ஒ� ேக*விைய� 6ணி+6 ேக1டா� 
வளநா(ைடயா�. 
 
“ஐயா! நீ)க* 0#வ6 விய��!;ாிய ெசAதியாA இ�!கிற6. நா� ேபசாம�  
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இ��பத ;! காரண� ஒ�#� இ�ைல. எ�Gைடய ெமளன�ைத 4�ைலேயா 
நீ)கேளா உ)க*ேம� என!கி�!;� ெவ#�ைப நா� கா1(வதாக 
எ(�6!ெகா-( ேவதைன�பட! 0டா6. நா� 4�ைலயிட� ேபசியி�+தா� 
அ+த� ேப52!; எ�ப�� தனியான அ��த� இ�!க 4�யாேதா அ�ப�ேய 
ேபசாம=�+தத ;� தனியான அ��த� எ6%மி�ைல.”  
 
“நீ இ�ப�5 ெசா�=� பதி� ேபச 4�யாம� எ� வாைய அட!கிவிடலா�. ஆனா� 
எ�Gைடய ெப- நீ ெசா�கிறா ேபா� நிைன�6!ெகா-( ேபாகவி�ைல. நா� 
�ற�ப(கிற ேபா6 4�ைலயி� 4க� எ�ப� இ�+தெத�#. நா� பா��ேத�. நீ 
பா�!கவி�ைல. ஒ� ேவைள நீ8� பா��தி �+தா� அவ* மனநிைல உன!;� 
ெதாி+தி�!;�.” 
 
அைத! ேக1(� த�ைனயறியாம� தா� யாைரேயா �-ப(�தியி��ப6ேபால 
உண�+6 வ�+தினா� இள);மர�. இ+த� �திய வ��த�ேதா( அவ� ம#ப� 
கைரைய� பா�!க 4ய�றேபா6 கைர ெவ; ெதாைலவி� ம)கியி�+த6. அேதா( 
ேச�+6 யா�ைடய 4கேமா அ�ப�ேய ம)கி� ேதா�#வ6 ேபால%� இ�+த6. 
ெந�)கி� பழகிய பிற�ைடய 6!க)கைள! கைரயிேலேய வி1(வி1(� தா� 
ம1(� இற)கி 4�ேன#வ6தா� வா�!ைக� பயணேமா? எ�# எ-ணியேபா6 
அ+த எ-ண�தி� வ�விேல இள);மரனி� மன5சா�ேற அவைன! ;�தி! 
கா1�ய6. "��காாி� கைர!;� தன!;� ந(வி<*ள ெதாைலவிேல தா� ெசAத 
பயண�தி� எ�ைலெய�லா� த�னா� தன!காக! கைரயி� விட�ப1ட 
6!க)களி� பர+த அளவாக� ேதா�றி ய6 அவG!;.  
 
“கட%ேள! நா� எ+தவிதமான ேநா!க4� இ�லாம� ெமளனமாக இ�+6 யா�ைடய 
மன�ைதேயா 6��#�தியி�!கிேற�! இ�ப� எ�ைன அறியாம� யாைர8� 
6��#�6� ச+த��ப)க* 0ட நா� பயண� ெசA8� வா�!ைக வழியி� 
இனிேம� ேநராம=�!க1(�...” எ�# இ� க-கைள8� ��5 சில விநா�க* 
இைறவைன எ-ணினா� இள);மர�. பயண� ெதாட�+த6. இ�ேபா6 கைர 
4 றி<� ம)கி� ெதாைலவி� நீ-ட ப5ைச! ேகாடாக5 சி#�6�பி� த)கிவி1ட6. 
 
இள);மர� எ�G� அழகிய அறி% வா�!ைக த�Gைடய வா�% நாடக�தி� 
��றாவ6 ப�வ�தி=�+6 அ(�த மா#த<!;� �ற�ப1ட6. கட=� அைலக* 
தாளமி1டன. கைரயி� 4�ைல த�ேனா( உடனி��பவ�க3!;� ெதாியாம� த� 
க-ணிைர மைற�6 வி(வத ; அாிய 4ய சி ெசA6 ெகா-��+தா*. 
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அவGைடய வா�!ைக� பயண�தி ;� த�Gைடய க-ணிரா� விைட 
ெகா(�தா* அவ*. 
 

((((��றா� ப�வ� ;�6���றா� ப�வ� ;�6���றா� ப�வ� ;�6���றா� ப�வ� ;�6�))))    
------------------------------------------------------- 


