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தமிழக வரலாGறி பாய நா.ைட+ களபிரக4 ைகபGறி ஆ.சி ாி!த கால
இட கால எ9 வரலாG9 ஆசிாியகளா கதப0கிற*. இ4 எப*

ெவ9 ஒளியிைம ம.0மிைல. றேத நில3 ஒளியிைமைய ம.0 இ6,

அபத ,றி+கவிைல. கைல, ெமாழி, நாகாிக, பபா0 எலாவGறிA இ4

B!தி!தைதேய 'இட கால' எற ெதாட ,றிபதாக+ ெகா4ள ேவ0.

களபிர காலைத பினணியாக ைவ*+ ெகா0 ஒ நாவ ைனவதிA4ள
சிரம6கைள நபக4 சில &.+ கா.: அ!த+ கால பினணியி கைத
எ)த ேவ0 எேற நா விபிேன.

சிறபான ஒ வரலாG9 நாவ ைனவதG, மேகா!நதமான ெபாGகால

ம.0தா பயப0 எற நபி+ைக இ6, ஒ சபிரதாயமாகியி+கிற*.
பா+க ேபானா பாயகளி இட கால களபிரக@+,

ெபாGகாலமாகியி+,. நா.ைட மீ.டத பி களபிரகளி இட கால

பாயகளி ெபாGகாலமாக மாறியி+,. ஆகேவ இப பாப* Iட

பா+, ேகாணதிG, த,!தாG ேபா மாறி வி0கிற*. நீட நா.க@+, 

களபிர காலைத பGறி எ)த எணி தி.டமி.0 அத பி வரலாG9

நாவக4 எ)*வைத நா நி9தியி!த சமயதி விகட காாியலதா 1970

ஆகJ. மாத &த!திர தினமலாி!* விகடனி ெவளியிட ஒ சாிதிர நாவ
எ)*மா9 ேவனாக4. எ பைழய எண இ!த அவசிய இைண!த

ேவைளயிதா நா 'நிதிலவ' நாவைல ேமGெகா0 எ)த ேந!த*. ஒ

ம6கலான கால ப,திைய பGறி அதிக ஆரா=(சிகைள:, சா9கைள: ேத
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ேத இைத எ)த ேவயி!த*. இ!த ஆரா=(சி+, பல பைழய, திய
Kகைள ஆ!* கLறி+ ,றிகைள( ேசகாி+க ேந!த*.

கி.பி. <றா KGறா ெதாட+க த ஆறா KGறா பிGப,தி வைர
பாய நா0 களபிர ஆ.சியி சி+கியி!ததாக ெதாிகிற*.[#] இ*

ெதாடபான ேவ4வி+ ,( ெசேப.0 ப,தி வமா9:"களபரென# கயரச ைக+ெகாடதைன
இற+கியபி ப0கட ைளத பதிேபாG
பாயாதிராச ெவளிப.0 வி0கதி
அவிெராளி விலக/Gறி!*

ேவைல B!த வியட*+

ேகா3 ,9 பா3ட +கி(
ெச6ேகா ஓ(சி ெவ,ைட நிழG

ற6ெகாளி நிைற!த தரணி ம6ைகைய
பிறபா உாிைம திறவிதி நீ+கி

தபா உாிைம நகன அைமத
மான ேபாத தாைன ேவ!த

ஓ06கா மன ஒளிநக அழித
------

க06ேகா எ# கதிேவ ெதனவ."

[#].வி. சதாசிவ படாரதாாி பாய வரலா9 - ப+க6க4 - 33, 34, 35, 36, 37
இனி இல+கிய ஆதார6க4 வமா9:கான+ கB வ0க+க நாட காவ

மான பைடமன வ!* நில6ெகா4வானா=
யாைன+ ,திைர+ கவிபைட /ராதி ேட

ேசைன+ கடA6 ெகா0ெத திைசேநா+கி வ!தா.
வ!*Gற ெபபைட மைதய பரபி(

ச!த ெபாதியி தமி நா0ைட மன /ர

சி!தி( ெசெவ9 த ஆைண ெசA* ஆGற
க!த ெபாழிB ம*ராாி காவ ெகாடா.
(திெதாட ராண <தி... 1, 12)
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பைடநா ,ட9 பMசவ *ர!*
ம*ைர வNவிய கநட ேவ!த

அக( சா!*நி றரபணி யைடப
(கலாட - 56)

இ!த இல+கிய ஆதார6கைள தவிர,

பலவ வரலா9 - டா+ட இராசமாணி+கனா

பாய வரலா9 - .வி. சதாசிவ படாரதா
South Indian Inscriptions (Volumes)
Mahavamsam (Volumes)

Pandyan Kingdom - K.A. Neelakanda Sastry

சாஸன தமி+கவி சாித - . ராகைவய6கா
ஆரா=(சி+ க.0ைரக4 - . ராகைவய6கா

பாிபாட

றநாE9

கெதாைக

ெப!ெதாைக

தமி இல+கிய வரலா9 I, II - ேக.எJ.எJ. பி4ைள
ஆகியவGறி!* இதGகான ஆதார6க4 கிைடதன. இ!த ஆதார6கேள

)ைமயான கைதயாகிவிட யா* எறாA, )ைமயான கைத+, இ!த

ஆதார6க@ இ+க ேவயதாகிய அவசிய உ0. கைத நிக!த கால*

ம*ைர அைமப.0+ கிட!த ம*ைர. ஆகேவ கைதயி ெப ப,தியி

ம*ைரயி ேகாலாகல6கைள அதிகமாக( சிதாி+க யாம ேபாயிG9.

பாய க06ேகானி ெபய+ காரண பGறி இ+கைதயி வ நயமான
கGபைன இைணைப பல தமிழாசிாிய நபக4 பாரா.னாக4. இ!த+

கைதயி வ ம*ராபதி விதக பாதிர பைடைப வாசகக4 பல

அNவேபா* விய!* எ)தினாக4. ேவ9 சில வாசகக4 ெசவ 56ேகாைத

தா மற+க யாத கதாபாதிர எறாக4. இ# சில இரதினமாைல தா

நிைன* நிைன* மகிழ ஏGற பாதிர எறாக4. இைளயநபிதா

கதாபாதிர6களி தைமயானவ எகிறாக4 மG9 பல. அழக

ெபமா4, மல, ெகால, யாைனபாக அ!*வ, காராள ேபாற

*ைண+ கதாபாதிர6கேள சிற!தவக4 எப* சிலைடய கதா,.
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ஆனா எ)தியவ#ைடய ேநா+கதி எலா ேமA சமமான அ+கைற:ேம

கா.டப.04ளன எபைத ம.0 இ6, அட+கமாக ெதாிவி*+ ெகா4ள+
கடைமப.+கிேற. இ!த வரலாG9 நாவைல பபவக@+, ஒ

வாைத: சமீப கால* KGறா0களி நா.ைட பிறாிடமி!* மீ., பல

&த!திர ேபாரா.ட வரலா9கைள பல நா0களி பாதி+கிறீக4. அ*ேபா

பல KGறா0க@+,  தமிழகதி பாய நா. நிக!த ஒ &த!திர
ேபாரா.ட வரலாG9 நாவ எற எணேதா0 இைத அPக ேவ0கிேற.

இதG, ேம இ!த #ைரயி நா ெசாவதG,( சிறபாக எ*3 இைல.
இ!த நாவைல ெதாட கைதயாக ேவ ெவளியி.ட விகட

காாியாலயதா+,, தகைத ப+க ஆவேலா0 காதி+, வாசககளாகிய
உ6க@+, எ மன6கனி!த அைப:, நறிைய: ெதாிவி*+

ெகா4கிேற.

அட

---------

நா. பாதசாரதி

நிதிலவ :

த பாக - அைடயாள

1. நலைடயாள ெசா

தி+கானேப+ கா.!* ம*ைர மாநக+, ேபாகிற வழியி, ேமாIாி

ம*ராபதி விதகைர( ச!தி* வி.0 ேபாக ேவ0 எ9 றப0 ேபா*

பா.டனா Iறியி!தைத நிைன*+ ெகாடா இைளயநபி. அவ வாதQ

எைலைய+ கட+, ேபாேத கதிரவ மைலவாயி வி)!தாயிG9. மத நிலதி

அழ,க4 கெகா4ளா+ கா.சியாயி!தன. சாைலயி இற ப&ைமயான

ெந வயக@, தாமைர ெபா=ைகக@, ேசாைலக@, ந!தவன6க@,

<6கிக4 சிெத)!* வள!த ேம0க@மாக நிைற!தி!தன. I.டைட:

பறைவகளி பேவ9 விதமான ஒக@, <6கி மர6க4 ஒேறாெட9

காGறி உரா: ஓைச:, ெசம இ.0 ெம)கினாG ேபாற ேமG, வான

அ!த இள வழிேபா+க#+, உ4ள+ கிள(சி அளிதன.
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ேதா.ேகாபாக வல* ேதாளி ெதா6கவி.0+ ெகா!த க.0( ேசாG9

<.ைடைய+ கைரயி கழGறி ைவ*வி.0, ஒ தாமைர ெபா=ைகயி இற6கி

ழ6காலள3 நீாி நி9 கைத: ைககைள: க)வி+ ெகா0 அத

ேபாற அ!த ெபா=ைக நீைர தாக தீர+ ,தா இைளயநபி. ,ளி!த நீ

ப.ட*, வழி நைடயா கைளதி!த உடA+, இதமாக இ!த*. Bேடயி!த
ககளி சிெல9 தணீ நைன!த* பரம &கமாயி!த*.

இ.0வதG,4 ேமாIைர அைட!* விட ேவ0 எப* அவ தி.ட.
ேமாIாி ம*ரபதி விதக இ+, இடைத+ ேக.டறிய ேவ0.

களபிரகளி ெகா0ைம+, அMசி இேபாெதல அவ ஒேர இடதி

இபதிைலயா. பல ஆ0களாக ஆ.சி:ாிைமைய ெபGறி!*,

ெகா4ைளயதவக4 தா6க4 ெகா4ைள ெகாட ெபா@+, உைமயிேலேய
உாியவ எேபாதாவ* அவGைற ேத வ!* மீ.பாேனா எற பய*டேனேய
இப* ேபாதா களபிரக@ பாய நா.ைட ஆ0
ெகா+கிறாக4 எ9 ேதாறிய*.

ம9ப பாய ,ல தைலெய0+க யா யா உத3கிறாக4 எ9

ச!ேதகப.டாA அப( ச!ேதக*+, உாியவகைள ஈவிர+கமிறி

*பப0தி:, ெகாைல ெச=*, சிைற பி*, சிதிரவைதக4 ெச=*

ெகா0ைம இைழ+க+ களபிரக4 தய6கியதிைல.

பாய மனக@+, அரச த!திர6கைள:, உபாய6கைள: ெசாA மதி

ம!திாிகளி பரபைரயி கைடசி+ ெகா)!ைத: Iட+ கி4ளிவிட+
களபிரக@+, ஆைச தா. ஆனா, அ* அவகளா யாத

காாியமாயி!த*. <* தள!* ேபாயி!தாA மதி S.பதிA, த!திர

உபாய6களாA சிறிதள3 Iட தளராம ம6கல பாவள நா. பேவ9
ஊகளிA ம9ப பாயரா.சி மலவதG, ஓ இரகசிய இய+கைதேய க.
வள* உவா+கி+ ெகா!தா ம*ராபதி விதக. ம*ராபதி விதகைர

பGறி பா.டனா ெசாயி!தெதலா இைளயநபி+, ஒNெவாறாக

நிைன3 வ!தன. ெகா4ைள+காரகைள ேபா வ!* பாய நா.ைட பி*

ஆ0 ெகா+, களபிரகளிடமி!* அைத மீ.க ய9 ெகா+,
ஓ இைணயGற இராச த!திாிைய( ச!திபதG, ேபா=+ ெகா+கிேறா
எ9 நிைனத ேபா* அவ#+, ெபமிதமாக இ!த*. அவைர எப

வண6,வ*, எ!த த வா+கியதினா அவேரா0 ேபச ெதாட6,வ*, தா
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இனா எ9 எப அவாிட உற3 ெசா+ ெகா4வ* எெறலா
சி!தி*+ ெகாேட ேமாIாி Sைழ!தா இைளயநபி.

கணீெரற மைற ஒக4 ஏறி: இற6கி: &தி பிறழாம ஒ*+

ெகா!த அ!தண /தியி Sைழ!* எதிப.ட தியவ ஒவாிட "ஐயா, ெபாியவேர! நா ம*ராபதி விதகைர+ காணேவ0. அ4I!*

இேபா* அவ எ6ேக த6கி இ+கிறா எபைத+ Iறினா ேபதவியாக

இ+," எ9 தணி!த ,ர வினவினா அவ. தா இNவா9 வினவிய*

அ!த தியவ நட!* ெகாட வித அவ#+, திராக இ!த*. அவைன ஏற

இற6க பா* வி.0 ஒ கண தய6கிய பி சிாி*+ ெகாேட ேபா=வி.டா
அவ. இைளயநபி+,+ க0M சின <ட*. அ0* எதிப.ட மGெறாவைர
வினாவிய ேபா* அவ அவைன ஏறி.0 பா* ஒகண தய6கிய பி
ேவகமாக நட!* வி.டா.

எதிப0கிறவக4 க0 ேபச தய6,ப த கதி அப என மா9த

ேந!தி+க : எப* அவ#+, ாியவிைல. கைதகளி வகிற அ&ரக4

க ேபா திTெர9 த கைடவா= ற6களி சி6க பGகேளா, அல* 

தைலயி எம கி6கரகளி ெகாக4 ேபா ேகார ேதாGறேமா உடாகி
வி.டேதா எ9 Iட( ச!ேதகமாயி!த*. பா.டனாேரா-

"ேமாIாி ேபா=தா விதக இ+,மிடைத நீ அறி!* ெகா4ள :!

ெபாியவ ேமாI வ.டதி இ+கிறா எப* ம.0ேம என+, ெதாி:. நீ

வர ேபாகிறா= எபைத:, உைன எப எப பயப0தி+ ெகா4ளலா

எபைத: அவ+, நபி+ைகயானவக4 <ல ெசாய#பியி+கிேற.

கவனமாக நட!*ெகா4! எ6, பாதாA களபிரகளி '5த பய6கர பைட' ந

ேபாறவகைள பி*+ ெகா0 ேபாக+ ககளி விள+ெகெண= ஊGறி+
ெகா0 திாிகிற*. நீேயா ர.0பி4ைள. எ6, எதG, உண(சிவசப.0
உைன ெவளிப0தி+ ெகா0 விடாேத. பாடவக4 Iட வனவாச

அMசாத வாச ெச=தி+கிறாக4. நா இேபா* ஏற+,ைறய

பாடவகளி நிைலயி தா இ+கிேறா" எ9 அறி3ைர Iறியி!தா.
அப அவ அறி3ைர I9ைகயி, "பாடவக4 ெகௗரவகேளா0

Bதானாக4. நா.ைட இழ!தாக4. நா யாேரா0 Bதாடவிைலேய தாதா?" -

எ9 பதிA+, தா ேக.ட*, "Bதாடமேல களபிரக@+, நா.ைட ேதாG9
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வி.ேடா நா! இப அதிக பிரச6கிதனமான ேக4விகைள எனிட ேக.ப*
ேபா ம*ராபதி விதகாிட தவறி ேபா=+ Iட+ ேக.காேத. அவ

வாைதகைள ெபா#+, மாG9 உைற* பாப* ேபா பா+கிறவ.

ெசாGகைள எணி( ெசலவழி+கிறவ. எதிராளியி ெசாGகைள எணி நி9*

பா+கிறவ" - எபதாக பா.டனா அேபா* தன+, ம9ெமாழி Iறியி!த*

இைளயநபி+, ஞாபக வ!தன. நிைன+, ேபா* அவ#+,( சிாிபதா அ)வதா

எ9 ெதாியவிைல. ம*ராபதி விதகதா வாைதகைள எணி(

ெசலவழிபவ எ9 பா.டனா ெசானா. அ!த ெபாியவைர பா+க

வதG, ேப வாைதகைள( ெசலவழி+கேவ விபாதவக4

ஒNெவாவராக எதிப0வ* ேபா!த*. ேக.கிறவக4 எலா தன+, ஏ

ம9ெமாழி ெசாலாம ேபாகிறாக4 எப* அவ#+, விள6காத மமமாக
இ!த*. உலைக( B) மாைல இ4 அவ மனைத: B!த*.

அ0* அவ Sைழ!த ேவளா ம+க4 ெதவி கலைப+, ெகா) அ+க

இைப+ கா=(சி+ ெகா!த ஒ ெகாலனி உைல+கள எதிப.ட*.

ெச6கீGறாக மினி பளபள+, கா=(சிய இைப( சம.யா ஓ6கி

அ*+ ெகா!த அ!த+ ெகாலனி கக4 சிவ!* கழ9 வி)!*

வி0வ* ேபா உைல ஒளிப.0 மினின. ைவர பா=!த க!ேத+, மரதி

ெச*+கி எ0* எெண= 5சினாG ேபா மி# அவ#ைடய அகற
மாைப: திரட ேதா4கைள: கடேபா* -

'பாய மடலதி சிGWகளிA ேப"களிA நிைற!தி+,

இபப.ட வைம வா=!த உைழபாளிகளி பயைன எலா எ6கி!ேதா
வ!த அ!நியரான களபிரக4 அலவா அSபவி+கிறாக4' எ9

கழிவிர+கேதா0 நிைன!* ெந.0யிதா இைளயநபி.

"கெபாG ெகாலேர! ம*ராபதி ெபாியவைர பா+க ேவ0... அவ

இ+, இடைத பGறி வினாவ ெதாட6கினாேல இ!த ஊாி எலா

ஊைமகளாகி வி0கிறாக4."

"ேக.க ேவயைத( ெசால ேவய வாைதயா ேக.டா பதி
ெசாவாக4."

"நா என பா ெமாழியிலா ேக.கிேற? தமிழி தாேன ேக.கிேற?"
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"பாயி ேக.டா பதி கிைட+கா*... இ*தா கிைட+," - எ9 சம.யா
ப)+க+ கா=!த ெகா) ைனைய ம9ப ஓ6கி ஓ6கி அைறய ெதாட6கினா
ெகால.

"ஐயா! நா ேபசியைத தவறாக+ ெகா4ள+Iடா*. களபிரக4 பா நா.
தமி வழ+ைக அழி* பா ெமாழிைய ,*வைத எைன ேபாலேவ

நீ6க@ ெவ9+கிறீக4 எ9 ெதாிகிற*. நீ6க4 எைன நப ேவ0."
"ெசால ேவய வாைதைய( ெசானா நபலா."
இப மீ0 அ!த+ ெகால திராகி விடேவ இைளயநபி+, ஆதிர

ஆதிரமாக வ!த*. தன+, ம9ெமாழி கிைட+கவிைலேய எ9 ஆதிரமாக

இ!தாA களபிரகைள:, பாெமாழிைய பாய நா. வ!* ,த

யA அவக4 ெகா0ைமைய: தைன ேபாலேவ அவ# எதிப*

இைளயநபி+, ஆ9தலளி+க+ Iயதாயி!த*. களபிரைர ெவ9+, ேதா4

வைம வா=!த விைன வலா ஒவைன த தலாக( ச!தி*வி.ட
மகி(சிேயா0 நட!தா அவ.

இ# அவ ேபா=( ேசர ேவய இட*+கான வழிைய அறி!* ெகா4ள
யவிைல. ம*ராபதி விதகாி இபிடைத அறிவதி இNவள3

இடபா0க4 வ எப* அவ GறிA எதிபாராத*. நட!* ெகாேட

இ!தவ /தியி தன+, னா இர0 பாக Lரதி ஒ ெப ைகயி
திவிள+, ஏ!தி( ெசவைத+ கடா.

அவ4 காலணிகளி பரக4 எ)பிய ஒ அ!த /தியி தனியான

ச6கீதமாயி!த*. ேமகைலயி.0+ க.யி!ததாேலா எனேவா அவள* இைட
இைலேயா உேடா எ9 நிைன+,ப சிறிதாக ேதாறிய*. 5(Bய

க6,ழA, விள+ேக!திய ைக:மாக அவ4 நட!* ெசற பினல6காரதி ஒ
கண மய6கி அ0த கணேம த#ண3 ெபG9 அவைள+ ைக த.+

Iபிடலாமா, அல* அேக ெச9 ேக.கலாமா எ9 சி!திதா. இ4

மய6, ேவைளயி ெதவி தனிேய ெசA இள ெபைண தைன

ேபா ஊ+, திய இைளஞ ைகத.+ Iபி0வ* நயத+க நாகாிகமாக
இராெத9 ேதாறிய*. படெம0த நிைலயி அரச நாக ஒ9 நட!*

11

ெசவ* ேபா ேமகைல+,+ கீேழ அவ4 நைடயி பினல6காரைத+

கடபேய எNவள3 Lர ேவ0மானாA ெதாட!* ேபாகலாெம9 Iட
ேதாறிய*. நறாக இ.0வதG,4 ெபாியவைர( ச!தி* விட ேவ0ெமற

ைனபினா அவ காக4 விைர!தன.

மிக அேக யாேரா ஆபி4ைள விைரவாக நட!* வரேவ அவ4 திபினா4.

தா நிைன*+ கGபைன ெச=தி!தைத விட அவ4 ேபரழகியாக இ!தைத+
க0 அ!த வியபி ேபசேவய உைரயாடA+, வாைதக4 பிறவாம

அவ4 கைத பாதபேய நி9 வி.டா இைளயநபி. 'ஒ த6க நாணய

எலா ப+க6களிA பிரகாசமாகதா இ+க :' - எ9 தன+,4

வியேபா0 ெசா+ ெகாடா அவ. பி அவைள அPகி வினவினா:-

"ெபேண! என+, ஓ உதவி ெச=ய ேவ0! ம*ராபதி விதகாி இபிட
ெதாிய ேவ0ெம9 அைல!* ெகா+கிேற. இNQாி ஒவராவ*

அைத( ெசாலமா.ேட எகிறாக4..."

அவ#+, ம9ெமாழி Iறாம 9வ 5தா4 அ!த ெப. விள+ெகாளியி

அ!த னைகயி அேத வசீகர அவ4 ககளிA, கன6களிA பரவினாG

ேபா அதைன அழகாயி!தைத இைளயநபி கடா. சிாி எற வசீகர

வனைப+ ககளிA, கன6களிA Iட நிைற*+ ெகா0 நிGப* ேபா

எதிேர நிறா4 அவ4. சிாி+, ேபா* தாேன னைகயாக மலவ* ேபாற

அவ4 ேதாGற வன இைளயநபி+, பிதி!தாA த#ைடய

வினா3+, அவ4 இ# ம9ெமாழி Iறவிைல எப* வதைத அளித*.
சGேற சின <ட*.

"அழகிய ெபக@ ஊைமயாக இப* ேமாIாி வழ+க ேபா+கிற*."
" பி ெதாியாத அ!நிய ஆடவக@+, வழி கா.0வதGகாகதா ேமாIாி
அழகிய ெபக4 பிற!தி+கிறாக4 எ9 உ6க@+, யாராவ*

ெசாயி!தாகளா, என?"

"அபயிைல! ைகயி விள+,4ளவக4 வழி கா.டாவி.டா ேவ9 யா தா
வழிகா.ட ேபாகிறாக4?"
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"சா*ாியமான ேப(&!"
"சா*ாிய யாைடய ேப(சி அதிகெம9தா ாியவிைல. இ!த விநா
எ#ைடய வினா3+, நீ பதி ெசாலாத*தா மிக ெபாிய சா*ாிய

ெபேண!"
"...."

ம9ப அவ4 சிாிதா4. ெமௗனமானா4. அவ சினேதா0 ெதாட6கினா:
"உைரயாட எப* எதிேர நிGபவ கல!* ெகா4ள ேவய*. ெசாA+,

ஒ நாகாிக உ0. நாகாிக4ள எலா+, அ* ெதாி!தி+க ேவ0."

"ஐயா! நீ ெபாிய வ+காரராக இ+கிறீ. ேபசினா ேக.க+ Iடாதைத+ ேக.0
ெமௗனமா+,கிறீ. ெமௗனமாயி!தா ேபச( ெசா வG9*கிறீ. இனிேம

நாகாிக*+, உைம+ ெகா0 தா * இல+கணேம எ)*வி+க ேவ0
ேபா+கிற*."

சGேற ேகாப*ட அவ4 இைத( ெசாய* ேபா இைளயநபி+,

ேதாறேவ, 'இவேளா0 நயமாக இ# ேப(& வள* உைமைய அறிவ*'

எ9 கதி ேமA அவேளா0 உைரயாட ெதாட6கினா. அவ

வினாவியவகளி ஒவ Iட, 'ம*ராபதி விதக இ+,மிட என+,

ெதாியாேத' - எ9 ம9ெமாழி Iறவிைல. ெதாி!* ெகா!* தனிட

அவக4 ஏ மைற+கிறாக4 எப*தா அவ#+, விள6கவிைல.

'ேக.க+ Iடாதைத+ ேக.0 ெமௗனமா+,கிறீ' - எ9 இவ4 I9வதி!*

இவ@+, அ!த இட ெதாி: எபைத அவ அSமான ெச=ய !த*. சிறி*

ேப(&+ ெகா0தா இவளிடமி!* ெதாி!* ெகா4ள :ெம9 அவ#4
நபி+ைக பிற!த*. சிறிய ேநர ேப(சிேலேய அவ4 ஊ+ ேகாயி உ4ள

ெகாGறைவ ேகாவிA+, ெந= விள+, ஏGற( ெசகிறா4 எ9 அறிய !த*.
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அவ#+, எ* ேவ0ேமா அைத தவிர மGறவGைற எலா ேபசினா4 அ!த
ெப.

"ஒ மடல*+, ெகாGறைவ ேகாவி ெந= விள+, ஏG9வதாக ேவ0த"

எ9 அவ4 Iறிய ேபா* அவ சிாி*+ ெகாேட ேக.டா:

"ெபேண! நா Iட உ6க4 ஊ+ ெகாGறைவயிட ஒ ேவ0த ெச=*
ெகா4ளலா எ9 பா+கிேற! ேவ+ ெகா4ள.0மா?"
"என ேவ0தேலா அ*?"
"வழிெதாியாம மய6,கிறவக@+, வழி ெசாA நலறிைவ இ!த
ஊ+காரக@+,+ ெகா0 எ9 ேவ+ ெகா4ள ேபாகிேற."

"நலறி3 இ!த ஊரா+, ேவய ம.0 இ+கிற*. ெசால ேபானா

உ6க@+,தா இேபா* அ* இபதாக ெதாியவிைல."

இ!த ம9ெமாழி+, பி அவ அவேளா0 உைரயாடைல நி9தி வி.டா.

அவ கதி மல(சி மைற!* வி.டைத அவ@ க0 ெகாடா4. இத பி
ெகாGறைவ ேகாவி வைர அவக4 ேபசி+ ெகா4ளவிைல. அவ4 ெந= விள+,

ஏGறினா4. அவ ெகாGறைவைய வண6கினா. அ!த வண+க*+, உடேன

பய கிைடத*. அவ ேம அவ@+, இர+க வ!தி+க ேவ0. அவ4

அவைன+ ேக.டா4:

"இேபா* இ!த இடதி ெகாGறைவ சா.சியாக என+, ஒ வா+,+ ெகா0தா
உ6க@ைடய வினா3+, நா ம9ெமாழி Iறலா."
"என வா+, அ*?"
"ம*ராபதி விதகைடய இபிடைத அறிய வி நீ6க4 ஐயபா.0+,
இடமிலாத நெலணேதா0 தா அைத+ ேக.கிறீக4 எ9 உ6க4

,லெத=வதி மீ* ஆைணயி.0( சதிய ெச=ய ேவ0! ெச=/களா?"
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"*ேராகிக4 ெச=ய ேவய சதியைத பாய ,ல ஒளி ெபற பா0ப0
நலவ ஒவைனேய ெச=ய( ெசாகிறா= நீ. ஆனாA நா அைத(

ெச=கிேற! என+,+ காாிய ஆக ேவ0."

அவ அவ4 Iறியப சதிய ெச=த* அவ4 Iறினா4:
"நீ6க@, நா#, இNQரா எலாேம பாய ,ல ஒளி ெபறதா

பா0ப0கிேறா. இப பா0ப0கிறவகைள அவக4 எ6கி!தாA ேத

ேத+ ெகாவதGகாகேவ களபிரக4 5த பய6கர பைடைய ஏவியி+கிறாக4
எப* உ6க@+, ெதாி:மா? மீ0 பாயரா.சி மலர

பா0ப0கிறவகளி இபிடைத ஒGறறிவ*, பாயைடய ,லதி ேம
வி&வாச உ4ளவக4 அகப.டா எ!த நீதி விசாரைண: இறி அவகைள
உடேன ெகா9 வி0வ* ஆகிய காாிய6கைள( ெச=வதGகாகேவ 5த பய6கர

பைட உடா+கப.+கிற*. அ!த பைடயிA உ6கைள ேபா வைம:

வன வா=!த இைளஞக4 இ+கிறாக4. அவக@ ம*ராபதி விதகாி

இபிடைத ேத அைலகிறாக4. நீ6க4 அவகளி ஒவரா, நமவகளி

ஒவரா எ9 ெதாியாத ப.சதி இ!த ஊாி யா உ6க@+, பதி

ெசாயி+க மா.டாக4. நா *ணி!* பதி ெசா ெபாியவ இ+,

இட*+, வழி: ெசால  வ!திபதG,+ காரண உ0..."
"என காரணேமா?"

"நீ6க4 5த பய6கர பைடைய( ேச!தவராக இ!தா உ6களா இNவள3

ெசைமயாக தமிழி உைரயாட யா*. அபேய உைரயாட+ கGறி!தாA
சா*ாிய நய6க@ அ!த உைரயாட இ+க இயலா*. ஒ ெமாழிைய

அவசிய*+காக யா ேவ0மானாA கGகலா. ஆனாA நய6கைள:,

சமகார6கைள: உடா+கி அணி நலபட எ)தேவா ேபசேவா அைத தா=
ெமாழியாக+ ெகாடவனாதா :."

"ஆகா என சாதைன? இNவள3 ேநர சிரமப.0 நா களபிர அல,
தமிழ தா எபைத+ க0 பி* வி.டா=..."
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"ஏளன ேவடா. உ6களிட இ# எெனன க0பிதி+கிேற

எபைத( சமய வேபா* ேபசலா. நறாக இ.0வதG,4 நீ6க4

ெபாியவைர+ காண( ெசல ேவ0. இNவள3 ,ழப*+, காரண,

நமவக4 த6கைள இன க0 ெகா4வதGகாக( ச!தித3ட ெசா+
ெகா4@ நலைடயாள( ெசாைல இ# நீ6க4 Iறவிைல."
"அெதன நலைடயாள( ெசா?"
"அைத( ெசாவதGகாகேவ உ6கைள( சதிய ெச=ய( ெசாேன. ம*ராபதி

விதகாி ஆதரவாளக4 ச!தி*+ ெகா4@ ேபா* 'கய' எ9 ெசா+

ெகா4ள ேவ0. நீ6க4 அ!நிய எ9 ச!ேதகப.டா உ6களிடமி!*

த அ!த வாைத வகிறதா எபைததா மGறவக4 எதிபாபாக4.
உ6களிடமி!* அ!த நலைடயாள( ெசா கிைட+காவி.டா அவக4 பி
வா=திறப* அாி*. 'கய' எற ெசாலா தா இ6ேக வழிகைள:
கத3கைள: பிற வா=கைள: திற+க( ெச=ய :. இ* நறாக

நிைனவி+க.0."

அவ4 இNவா9 Iறிய* சG9  அ!த+ க ெபாGெகால, 'ெசால
ேவய வாைதயா ேக.டா பதி ெசாவாக4' - எ9 ேபசியி!த
ேப(சி தி இைளயநபி+, இேபா* விள6கிG9.

"ெபேண உன+, எNவா9 நறி ெசாவெத9 ெதாியவிைல. ஆனா,

ஒைற ம.0 இேபா* ெசால :. அ!த உதவிைய( ெச=ததGகாக+ கால

உ4ள அள3 நீ ெபைமபட :..."

இைளயநபியி இ!த நறிைய+ ேக.0 அவ4 9வ 5தா4. இ!த

9வ அழ, பாதாதிேகச பாிய!த விைர!* பரவி நிைறவைத ேபா
ெதாி: இனிய பிரைமயி!* அவ வி0பட( சில கண6க4 ஆயிG9.

பதிA+, 9வ 5தப, 'கய' எ9 ெதாட6கி ஒ கண நி9தி த
,ரைல தணி*, "உ ககைள( ெசாலவிைல? என+, வழி பிற+,
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நலைடயாள( ெசாைலதா I9கிேற" எறா. இைத+ ேக.0 அவ4

கதி நாண நிைற!த*.

"ேந எதிேர ெதாி: ஒGைறய பாைதயி கா நாழிைக ெதாைல3 ெசறா
ஒ ெபாிய ஆலமர வ. அ6ேக அவைர+ காணலா. ஆனா அ!த இடைத

அைடகிறவைர நலைடயாள( ெசா பலைற உ6க@+, ேதைவப0" எ9
Iறிவி.0 அவனிட விைடெபG9( ெசறா4 அ!த ெப.
---------------

நிதிலவ :

த பாக - அைடயாள

2. மராபதி விதக

அ!த ெப தைன எ(சாி* வி.0( ெசற* எNவளவிG, பய நிைற!த*
எபைத அ!த பாைதயி சிறி* ெதாைல3 நட!த*ேம இைளயநபி ாி!*
ெகா4ள ேந!த*. கய எ# அ!த நலைடயாள( ெசா ம!திர

ச+திைய: அவ விள6கி+ ெகா4ள !த*. இற மர6க4 அட!*

ெசழிதி!த பாைதயி ம6,களி அ6க6ேக உவிய வா@ட நிற /ரக4
அவ 'கய' எ9 Iறிய3டேன வாைள உைறயி.0 வண6கி வழி வி.டன.

அவக4 ேதாGறதி!* களபிர ஆ.சி வ!த பி பாய நா. மைற!*
வா!த ெதனவ ஆப*தவிகளி வழிைறயினராக3, எைத:

எதிெகா4ளவல ைனெயதி ேமாககளி வழிைறயினராக3 இ+க
ேவ0ெம9 ேதாறிய*.

நலைடயாள கிைடத* அ!த /ரகளி ஒவ  வ!* அவைன

அைழ*( ெசறா. எதிேர நிலபரபி ெபப,திைய த வி)*களா

ஊறியி!த மாெப ,ைடைய ஒத ஆலமர ஒ9 ெதாி!த*. இNவள3

ெபாிய ஆலமரைத மிக ெபாிய தி+கானேப+ கா. Iட அவ

கடதிைல. மைறகிற கதிரவனி மMச4 கல!த ெசNெவாளி இைடயிைடேய

ெதாிய ெபெப வி)*கைள ஊறியி!த அ!த ஆலமரதி அபாக

எ6கி+கிறெத9 காணேவ யவிைல. ஆகாய*+, 5மி+,மாக Lக4

இற+கிய* ேபாற வி)*கைள+ கட!த ஒGைறய பாைதயி அவக4

நட!தாக4. ெந0!ெதாைல3 ெசற* ஒ ெபாிய கமடப ேபாற அத

அமர ெதாி!த*. அ!த அ மரதி கீப,தியி மர ெபா!* ேபா

இயபாகேவ ஒ வாயிA ெதப.ட*. தி+கானேப+ கா. பல பைழய

மத மர6க@, ளிய மர6க@ இப ெபாிய ெபாிய அெபா!*கைள

உைடயதாக இபைத அவ க+கிறா. ஆனா இ!த மர ெபா!திேலா
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உ4ேள மிக ெபாிய இட இ+, எ9 ேதாறிய*. அ மரதி பில

ேபாற வாைய( &.+கா. உ4ேள ேபாகலா எப* ேபா இைளய நபி+,(
ைசைக ெச=*வி.0 ெவளிறேம ஒ*6கி நி9 ெகாடா உட வ!த /ர.
விைர!* *+, ெநMசேதா0 உ4ேள Sைழ!த இைளய நபி த ககளி

எதிேர ெம= சி+, கா.சிைய+ கடா. வியபினா அவ கக4

இைமயாம ேந எதிேர பாதன.

ஒ காைல( சா=* மட+கி ம9 காைல+ கீேழ ெதா6க வி.டப திTெர9
உ4ேள Sைழகிறவகளி ககளி ெத திைச+ கட34 ஆலமரதயி

ேயாகியாக அம!* ெதப0வ* ேபா ெதப.டா ம*ராபதி விதக. அ!த

த.சிணா<தியி அ4 Iட இனிேம பாய பரபைரயின+, இ!த
த.சிணா<தியி உதவியா தா கிைட+க ேவ0 ேபாA எ9
அவ#+, ேதாறிய*. ெவைமயி ஒளி:, கைமயி Iைம:

தனிதனிேய ெதளிவாக ெதாி: இர0 அGதமான கக4 அ!த பர!த க

மடலதி!* ெவெணயி க நாவGபழ பதித* ேபா அவைன ேநா+கி
விழிதன. ெவசாமர ேபா9 நறாக நைர* ெவ@*வி.ட சைட+

கGைறக4 அவி!* ேதா4களிA பிடாியிA சாி!தி!தன. ஒ கிழ( சி6க

அம!திப* ேபா அ!த பிடாி மயி ேநேர பா+, பாைவ: அவ
கக@+, அவைர+ கா.ன. அ!த அாிமா ேநா+கி Iைம அவாிட

ேப&வதG, எ9 அவ நிைனத வாைதகைள எலா ஒNெவாறாக+ ,தி+
கீ விழ( ெச=த*. அ6கி!த அக விள+கி ஒளியி அவக4 ைகயி!த
ெவ4ெள+க பிர மிகெபாிய பைட+கவி ேபா ேதாறி அவ
பாைவைய ம.ய*. சாXடா6கமாக+ கீேழ வி)!* அ!த மாெப

இராஜத!திாிைய வண6கினா இைளயநபி. அவ அறிக உற3 ெசா+

ெகா4@  அவேர அவைன ெபய ெசா அைழதா.

அவைடய கணீெரற ,ர அவைன வாதிய*. எ)!* நிறவ எெனன

வாைதகைளேயா அவாிட ேபச நிைன* வி ெதாடபிலாம ஏேதா
<9 வாைதகைள( ெசானா.
"நறாக இ. வி.ட*."
"ஆமா! பாய நா. இ. ேபா= ெந06காலமாகிற* தY!"
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இ!த வா+கியதி ெபாளாழ அவ#+, ாி!த*.
"மனி+க ேவ0 ஐயா! ெபா)* சா=வதG,4 த6கைள+ காேப எ9
பா.டனாாிட ெசா வி.0 வ!ேத; இ!த இட*+, நா வவதG,4..."
"மிக3 *பப.பா= எப* என+, ெதாி:. எப வரேவ0,

எெனன நலைடயாள( ெசாGக4 பயப0 எெறலா உ

பா.டனா+, நா விவரமாக( ெசாய#பியி+க :. இNவள3

சிரம6கைள: கட!* நீ இ6, வ!* ேசகிற திற உைடயவனா, இைலயா

எ9 அறிவதGகாகேவ நா எைத: ெசாலவிைல."
"ெபாிய ேசாதைன இ*!"

"ேசாதைனக4 அதிக எதிபடாத வா3 /ர#ைடய வாவாக இ+க யா*."
"த6கைள ேபாற ெபாியவகளி ஆசியினா தா ேசாதைனகைள தா6,

வைம அேய#+,+ கிைட+க ேவ0." Iறி+ெகாேட பிற ாி!* ெகா4ள

எ!த உண(சிக@ ெதாியாத*, பிறைர ாி!* ெகா4ள எலா( சா*ாிய6க@
கவிக@, ஊ03கிற பாைவக@, எ*3 தபிவிடாம பிதி)+,

கக@ அைம!த அ!த விசாலமான கைத நறாக பாதா இைளயநபி.
அள+க யாத அள3 ெபா@, கல+க யாத நிைல: ேதாGற உைடய
ஒ ெபாிய மைலேயா, கைர காணாத மகா சதிரேமா எதிேர அைம!திப*

ேபா பிரைம த.ய*.

"என பா+கிறா=? ெபபைட:, ஆ:த6க@, ேகா.ைட ெகாதள6க@

உைடய களபிரைர ெவ9 ெவ4ெள+க பிரேபா0 ஆலமரதயி அக

விள+, ெவளி(சதி அம!தி+கிற இ!த+ கிழவனா ெவ9 விட ேபாகிறா
எ9 தாேன நிைன+கிறா=?"
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"நா அப நிைன+க மா.ேட ஐயா! மனிதகைள எதி+கதா ஆ:த6க4

ேவ0. ேப=கைள விர.ட ெவ4ெள+க பிரேப ேபா*. களபிரக4

ேப=க4 ேபாதா இ!த மைண பிதி+கிறாக4."

"வாக! உ ெநMசி ஆழதி+, ேதசப+தி எற ெந இ#
அவியவிைல. உ வாைதக4 அைத+ கா.0கிறன."

"இபப.ட உ4ெந அவியாதவக4 இ!த மாெப பா மடலதி
எலா ஊகளிA இ# நி(சயமாக இபாக4 ஐயா."

"அவகைள ேத ஒ9 ேசப*தா எ ேவைலயாக இ+கிற* தY! இ!த
திேமாIாிA Iட மாநகாிA மைறயவ தி/திகளி யாக சாைலக4

இ+,. அ!த யாக சாைலகளி எவேனா ஒ த னிவ, எேறா பZழி

காலதிG,  ஏGறிய னித ெந ஆயிர பலாயிர ஆ0களாக இ#
அவியாம கா+கப0கிற*. மிக <த அரச ,ல6களி ஒறாகிய பாய

,லதி ேதசப+தி: அப+ கா+கபட ேவ0. அ!த ெந( சிறிதா
ெபாிதா எப* ேக4வியிைல. ெந+, விைத ெநA+, சிறிய

அளவி!* ெபாிய அளைவ பைட+, ஆGற உ0."

"நைடய ேவ4வி( சாைலயி நீ9 5தி+, ேதச ப+தி எற ெநைப
வள+, ஒேர னிவராக இ9 நீ6க4 இ+கிறீக4 ஐயா!"

"தபி! உ#ைடய க வாைதக4 என+, மகி(சிைய அளி+கமா.டா.

வாைதகளி நா எ9ேம மகிவதிைல. லவகளி ெசாGகளி மகிழலா.

இராஜத!திாிக4 சாதைனகளிதா மகிழ :. நீ ெசா( ெசலவழி*வி0

வாைதக4 உனிடமி!* ெவளிேயறி ேபா= காG9 எ# சத6கைள
உ4ளட+, மகாசத சாகரதி <கி+ கைர!* வி0கிறன. நீ இ*வைர

ெசாலாத வாைதக4 தா இனி உன+,( ெசா!த. ந பாய

மனகைள:, அவகள* ேகாநகரான மாம*ைரைய:, 5ன ஆறாகிய

ைவைய: எதைன எதைன வாைத அல6கார6களா க!* லவக4

வணிதாக4? அ!த க இ9 எ6ேக ேபாயிG9? அ!த( ச6க லவக4
இ9 எ6ேக ேபானாக4? அவக4 ெகாA/Gறி!த தமி( ச6க தா இ9
எ6ேக ேபாயிG9? அவக4 வளத தமி எ6ேக ேபாயிG9? அ!த நாகாிக,
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அ!த+ கைலக4, அ!த வா3 எலாவGைற: இ9 களபிரக4 இளைடய(
ெச=* வி.டாகேள!"

"ஒNேவா இ.0+, பி# ஒ ைவகைற உ0 ஐயா!"
"ெவ9 வாைதகைள அல6காி* ப!த ேபா0 அ!த+ கவிகளி ,ண
உன+, சG9 இ+, ேபா+கிற* தY! கைழ நபாேத. உைன

ககிறவக4 உ#ைடய கட!த கால*+, அ!த வாைதக4 <ல உைன
ஏணி ைவ* ஏGறி( ெசகிறாக4. இ@+, பி ைவகைற வ எ9

ேசாபியிராேத. ைவகைறைய எதிெகா4ள பா0ப0! விழிதி! நீ உற6கி+
ெகாபாயானா உனா ைவகைறைய+ Iட+ காண யா*."

"பா.டனா எனிட நிைறய( ெசாயி+கிறா ஐயா! நா ம*ைர மாநகாி
எெனன ெச=ய ேவ0 எ9 தா6க4 க.டைளயி0கிறீகேளா அவGைற
எலா ,ைற3படாமG ெச=* வர( சிதமாயி+கிேற."

"களபிரக4 இேபா* ெச=தி+, ேகா.ைட பா*கா ஏGபா0க4

க0ைமயானைவ. அகநகாிA றநகாிA 5தபய6கர பைடயின மா9ேவடதி

திாிகிறாக4. எ!த வழியாக3 நீ அகநகாி ேகா.ைட+,4 Sைழவ* எப* ெப
யGசியாகதா இ+,."

"ஐயா! நாைள+, ைவகைற ேவைளயி நா ேகா.ைட+,4 ேபாவ* ஓரள3
&லபமாயி+, எ9 எPகிேற. வி!தா ம*ைரயி அவி.ட நா4

ெபவிழா. தைலநகர ேகாலாகலமாக3, ம+க4 I.ட நிரபி: இ+,.

பா*கா விதிக4 அNவள3 க0ைமயாக இப* திவிழா+ கால6களி

சாதியமிைல. இ!த வளைடயாைர:, அ!தர வான* எெபமாைன:

ெதா)வதGகாக பா நா. பேவ9 திைசயி!* ம+க4 I0 நாளி
அேய# அ!நக+,4 ேபாவ* &லபமாயி+, எேற ேதா9கிற*."

"இைளயநபி! நீ நிைனப* தவறான அSமான. நைடய திவிழா+கைள
அNவள3 சிறபாக+ ெகாடாட வி0வதG,+ களபிரக4 மன ஒப

மா.டாக4. இ!த ேப=க4 விர.டப0கிறவைர பாய தைலநகாி

உ#ைடய ேனாகளி கெபGற திவிழா+க4 கிைடயா*."
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வாளி Sனிேபா Iாியதாயி!த அவர* நாசிைய:, அ)தமான ெபாிய
உத0கைள:, அதனிைடேய ெவேளெர9 ஒளி/& பGகைள:, சிவ!த

கமடலைத: ஏறி.0 பா* அவ Iறியைத ம9+க *ணிவிறி
நிறா இைளயநபி. அத பி நீட ேநர களபிர ஆ.சி சில

தைலைறகளி ெச=*வி.ட ெகா0ைமகைள ஒNெவாறாக அவ#+, விள+கி(
ெசா+ ெகா!தா அவ. அவGைற+ ேக.க+ ேக.க அ!த இள /ரனி

ேதா4க4 தின3 எ0* விமின. இரத ெகாதித*.

"தY! இர3 ெந0ேநரமாகிவி.ட*! உ#ைடய ேதா. ேகாபி!*

தி+கானேப+ க.0(ேசா9 மண+கிற*. தி+கானேபாி தயி அமிதமாக

இ+,. ெந06காலதிG,  உ பா.டனா வி)பைரயேரா0 வி!*0

மகி!தி+கிேற. இேபா* நீ உ0 த பி அ6ேகேய உற6கலா. நீ

ம*ைர மாநக+, ேபாவ* பGறி நாைள விவர ெசாAகிேற."

"ஐயா! தி+கானேப தயிைர இNவள3 க) நீ6க4 இ!த+ க.0( ேசாGைற
எேனா0 ப,*ணலா அலவா?"
"நானா? இரவி உபைத நா நி9தி பல ஆ0க4 ஆயிG9 தY! பக

Iட நா உP உண3க4 பிற+,+ கசபானைவ."
"தா6க4 I9வ* விள6கவிைலேய?"

"ேபாக ேபாக தாேன விள6கி+ ெகா4வா=? இேபா* நீ உணலா. அ!த

<ைலயி ம கலதி பக நீ இ+கிற*. உ0 த* இேதா இ!த

ப.ைட+ க ப0* உற6,. வழிபயண+ கைளேபா0 உற+கைத:

ெக0*+ ெகா4ளாேத. என+, இரவி சிறி* ெதாைல3 காலார நட+, வழ+க

உ0. நா திபி வர இர0 நாழிைக ஆகலா. அ*வைர என+காக நீ

விழிதி+க ேவ0 எபதிைல" எ9 Iறிவி.0 ெவளிேய9வதGகாக எ)!*
நிறா ம*ராபதி விதக. அ!த ேதாGறதி உயர திTெர9 தைன(

சிறியவனா+கி வி.ட* ேபா உண!தா இைளயநபி. சாாிகா ல.சண6க4

எலா அைம!த ஒ யவன /ரைன தமிநா.0+ ேகாலதி <ேபா0 பாத*
ேபா!த* அவ நிற கா.சி. சி6க பாப* ேபா ேந எதிேர நிைல+,
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அ!த ெபாிய கக4, அவ அ6கி!* ெவளிேயறிய பி தைன

இைடவிடாம பா*+ ெகாேட இப* ேபா அவ#+, ேதாறிய*.

எதிராளியி நிைனவி ஓ எ(சாி+ைக ேபா பதி: அ!த+ ககைள பGறிேய
நிைன* விய!* ெகா!தா இைளயநபி.

உ0 த* பலைக ேபா!த அ!த+ க ப0த ேபா* தா சG9 
அவ அம!தி!த கைல ஒ. ஒ ெபாிய G9 இபைத அவ காண

ேந!த*. எேபாெத9 ெதாியாத ஏேதா ஒ ேநரதி அவ தைனயறியாமேல

அய!* உற6கிவி.டா. அவ#ைடய ெசாபனதி ெகாGறைவ ேகாயிA+,

ெந= விள+, ேபா0 அ!த ேபரழகியான திேமாI ெப வ!தா4.
கலைப+,+ ெகா) அ+, அ&ர ஆகிதிேயா0 Iய அ!த+
கெபாGெகால வ!தா. இ# யா யாேரா வ!தாக4.

,ளி!த காG9 ைவகைறைய வரேவG, பறைவகளி பேவ9 ஒக@
அவைன எ)பின. எ)!* உ.கா!* எதிேர பாதவ ,தி உைற!*

ேபா,பயானெதா கா.சிைய+ கடா. அவ#+, ேபச நா எழவிைல.

உட லாித*. அ!த ெபாிய விழிக4 எேபா* ேபா அவைன இைமயாம

ேநா+கி+ ெகா!தன.
------------

நிதிலவ :

த பாக - அைடயாள

3. காராள

!" வி#$

“ஐயா! இ* என ேகார?” எ9 ேக.க நிைன* நா எழாம அவ

மபைத பா* தைடய ெவபGக4 ெதாிய( சிாிதா அவ. அ!த

அகற ெநGறியி உண(சிகைள ப+க யாம திைகதா அவ.

“நீ பயப0வா= எ9 என+, ெதாி:! த6கைத ட ேபா0வ* ேபா இ!த
உடைல ட ேபா.0 எ0தி+கிேற. என+, எ*3 ெக0த வரயா*.”
அவைடய க)திA ேதா4களிA ழ6காகளிA கன6காிய

நாகசப6க4 ெநளி!* ெகா!தன. அகி!த Gறி *வார6களிேல

ேமA சில சப6க4 இ4 வழிவ* ேபாற நிற!தி ெநளி!* ெகா!தன.
ெகாய நM& அட6கிய* எ9 கதப0 காMசிர6கா= ஒைற+ க*
தி9 ெகா!தா அவ.
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எாிகிற தழ ேபாற நிறைத+ ெகா!த ேமனியி காிய சப6கைள:
ேச* பாத ேபா* ஓ அைசபி த நா4 ேதாறிய* ேபாலேவ ஆலம

கட3ளி ேகால இைளய நபியி கக@+, ெதாி!த*. கால6க4 ெச=:

<+கைள ெவ9 கால6கைளேய <பைடய( ெச=: ைவர பா=!த அ!த
ேமனியி இரகசிய அவ#+, இேபா* ஓரள3 ாி!த*.

பா.டனா ெசாயி!த ெபாியவாி வயதி!* அவ <* தள!*

ேபாயி+க+I0 எ9 திேமாIாி Sைழ!த ேவைளயி தன+, தாேன

ெச=* ெகாட அSமான எNவள3 பிைழயான* எபைத இேபா* இைளய

நபி உண!தா. அ!த உட <பி சாய ெதாி!த*; ஆனா தள(சியி

சாய Iட ெதாியவிைல.

“ஐயா! ‘&ட( &ட ெபாேபா ஒளி *ப &ட(&ட ேநாGகிG பவ+,’ எ9 நைடய ெச!நா ேபாத Iறியளியி+, ,ற@+, இேபா*

அேய#+, நறாக ெபா4 ாிகிற*. இதைன <பிA த6க4 திேமனி

ெபா தழலாக மி#வ* ெபாிய சிதி ஐயா!”

“எ#ைடய <ைப பGறி நிைன+க என+, ேநரமிைல தY!

ககிறவக4தா என+, அைத நிைனQ.டேவ ெச=கிறாக4. நா ஏ இப
விேநாதமான வழ+க6கைள உைடயவனாக இ+கிேற எப* உ ஐயபாடாக
இ+கலா. கபாட6களி *+க4 ஒளி ம*ைர+ ேகா.ைடயி ம9ப

பாயகளி க ெபGற மீன+ ெகா பற+கிறவைர நா சாக+ Iடா* எ9

என+,4 நாேன உ9தி ெச=* ெகா+கிேற. கா0களிA, மைலகளிA,

ஊறமான ேதா.ட6களிA மைற!* வா) என+, ந(& பிராணிகளாA,
ெகாய வில6,களாA எ*3 ேநர யாதப எ சாீரைத பைழய

னிவகளி ம!* ைறப ட ேபா.0 ைவதி+கிேற. இேதா எ

ைகயி+கிறேத காMசிர6கா=; இதி அPபிரமாண நீ திறாA உ சாீர

அ0த சில விநாகளி நீல பா=!* <(& திணறி நீ இற!* வி0வா=. ஆனா

என+ேகா இ* மா6கா= திப* ேபா விபமான காாிய. பாயகளி

அைடயாள 5ைவ தவ* எபதாேலா எனேவா என+, ேவப6 ெகா)!*
எறா ெகா4ைள ஆைச. ேவப6 ெகா)!ைத ைமயா= அைர* ெவெண=

ேபா மி*வா,ப ெச=* இர0 மா6கா= அள3 உேப. இ!திாிய6கைள
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வGற( ெச=* இப ட ேபா.0 இ!த உடைல நா காபெதலா எதG,
ெதாி:மா?”

“ெதாி: ஐயா! அதGகாக பாய மரபி கைடசி *ளி இரத உ6க@+,
நறி:ைடயதாக இ+, ‘நா உP உண3க4 பிற+, கசபானைவ’
எ9 ேநGறிர3 தா6க4 Iறியத ெபா4 இேபா* ாி!த*.”
“அதனா உலேகா உP பிற உண3கைள நா ெவ9+கிேற எ9

ெபாளிைல. அவGைற: நா உப* உ0. ஆனா எைத எைத நா

உணலா எபதG,, எைத எைத நா உண+Iடா* எபதG,
க0ைமயான நியம6க4 ைவ*+ ெகா+கிேற.”

அவனிட ேபசி+ ெகாேட சப6கைள ஒNெவாறாக G9 வாயி எ0*
வி.டா அவ. கைம ஒ),வ* ேபா பட உடA மி# ஒNெவா

சப ெகாயா= வழி!* அவ ைகயி!* Gறி இற6, கா.சி மீ0
அவைன லாி+க( ெச=த*.

“நீ ேபா= தாமைர ெபா=ைகயி நீரா வரலா இைளயநY! இ6,4ள

மிகெபாிய தாமைர ெபா=ைக ேந ேமGேக <6கி ேதா+களி ந0ேவ
இ+கிற*. உ#ைடய உண3 வசதிகைள பGறி+ கவைலபடாேத.

திேமாI ெபாியகாராள மைனயி ெந=: மிள, கமகமெவ9 மண+க

உன+, வி!* கிைட+க ேபாகிற*. இ# சிறி* ேநரதி ெபாிய காராள

உைன அைழ* ேபாக இ6, வவா. உ6க4 தி+கானேப நகர ைல

நில B!திபதாA ப&+க4 மி,!திபதாA நறாக உைறயி.ட தயி+,
அ* க ெபGறி+கிற*. இ!த ஊ ெபாியகாராள /.0 ெவெபா6கA,

ேமா+ ,ழ, ெந= அதிரச6க@ இைணயிலா( &ைவ:ைடயனவாக இ+,.
நீ ெகா0* ைவதவ.”
“ஐயா! தைலநக+, அேய எேபா* றபட ேவயி+,?”
“ேபா= நீராவி.0 வா... உ#ைடய பயண ெபாியகாராள இ6, வ!த பி
தா வா,!”
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அவ மர ெபா!தி!* ெவளிேயறி இர0 பாக Lர Iட நட!தி+க

மா.டா. பிறமி!* அவைடய ,ர, “தY! இைத: ேக.0 வி.0 ேபா”
எ9 மீ0 Iபிடேவ அவ விைர!* திபி அவைர ேநா+கி நட!தா.

“உனிட ஓ எ(சாி+ைக; உ#ைடய வல* ேதாளி ேமGற ச6,ேபா ஒ
த) இ+கிறதிைலயா, அ!த( ச6, த)ைப இேறா, இனி

எதிகாலதிேலா நீ நீரா0 ேபாேதா ேமல6கிைய+ கைள!* ஓ=3

ெகா4@ேபாேதா அ!நிய எவேர# ெவறி* பாதா எ(சாி+ைகயாயி!
அ* உ வா3+, அபாயைத ேத வரலா.”

“ஐயா! அ* த6க@+, எப ெதாி:? ‘இ!த பி4ைளயி எதிகால
நைம+காக’ எ9 சி9வயதி யாேரா ஒ ெபாியவ அ!த அைடயாளைத
ெநபி கா=(சி இ.டதாக எ பா.டனா ெசாயி+கிறா. நீ6கேளா

இேபா* அதனா தா என+, அபாய6கேள வ எகிறீக4?”

“உன+,, இ# ேவ9 நா, ,ழ!ைதக@+, தாமிரதி சிறிய அழகிய

வலாி( ச6,ேபா வா* அைத ெநபி கா=(சி அ!த திைரைய இ.டேத
நா தா. ஐ!* ,ழ!ைதக@+, நா அ!த திைரைய இ.ேட. அவக4
ஐவேம இ9 உயிேரா!தா உைன ேபா &!தர

வாபகளாயிபாக4. இர0 ேபைர+ களபிரக4 ச!ேதகப.0+ ெகா9

வி.டாக4. இ# <9 ேப மீதியி+கிறாக4. நா இ.ட ம6கல

திைரயி நGபயைன இவக4 <வமாவ* அைடய ேவ0 எப* எ
விப.”

“மGற இவ எ6கி+கிறாக4 ஐயா?”
“இேபா* நீ அைத ெதாி!* ெகா4ள ேவய அவசிய இைல தY! நீ6க4
<வ ச!தி*+ ெகா4ள ஒ சமய வ. அேபா* பா+கலா.”
இ!த விஷய அவ#+, ெப திராக இ!* இைத பGறி அவாிட ேமA
ேமA வினாவி+ ெகாப* நறாயிராெத9 எணி, அவைடய
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எ(சாி+ைகைய ம.0 அபேய ஏG9+ ெகா0 நீரா வர நட!தா
இைளயநபி.

வய ெவளிகளி இள6காGறி ஆ0 ப& பயி பரபிA, ,ள6களி மல!த
தாமைர 5+களிA, பனி*ளி *+ ேகாத  SனிகளிA, சிவ!*
ெகா!த கீ வானதிA, ைவகைறயி அழ,க4 சிதறியி!தன. தணீ
நிரபியி+, இடெமலா தாமைர 5தி!த அ!த ஊாி வள ெசழி

அவ#+, உ4ள+ கிள(சிைய அளிதன. அ!த ஊைர அவ மிக3 விபினா.
ெபா=ைக+ கைரயி நீரா0வதGகாக ேமல6கிைய+ கழGறியேபா* வல* ேதாளி
ெசழிபான சிவ!த ேமGறதி ைம+ேகா0களா= விள6கிய ச6, திைரைய
அவ தாேன ஒ *ைமைய பாப* ேபா இ9 பா*+ ெகாடா.

அவ மற!தி!த ஒைற அதிக ஞாபக*+,ாியதாக( ெச=*வி.டா ம*ராபதி
விதக. சிறிய வயதி யாேரா ஒ ெபாியவ ெச=த ம6கல நலாசி எ9 அவ

மற!தி!த ஒைற இ9 நிககால அபாய*+,ாியதாக3 எதிகால

நைம+,ாியதாக3 பா*கா+க ேவயதா= ாி!* ெகா4ள ேந!* வி.ட*.
‘இ!த திைரைய உைடய ஐவாி இவைர ஏ களபிரக4 ச!ேதகப.0+

ெகாறாக4? மீதமி+, தைன:4ளி.ட <வ+, இதனா அபாய6க4
ேநாிடலா எ9 ெபாியவ I9வதG,+ காரண என?’ எபைத எலா

அவனா உடேன விள6கி+ ெகா4ள யாம!த*. அவ Iறியைவ யா3

தன+,, அரசிழ!* ஒ0+கப.0 ந!* கிட+, பாய ெபமரபிG,

நைம ெச=ய+ Iயனவாகேவ இ+, எபைத நபி அைவகைள பGறி

ேமA ேமA நிைன* மனைத+ ,ழபி+ ெகா4வைத தவிதா இைளய
நபி.

ஆைடகைள உலதி அணி!* ெகா0 அவ ஆலமரதிG, திபிய ேபா*

ம*ராபதி விதகாிட அவைடய உயரதிG, சாிபாதி உயர Iட இலாத சGேற
பத ஒ ந0தர வய* மனித உைரயா+ ெகா!தா. அவ தா

திேமாI ெபாியகாராளராயி+க ேவ0 எ9 அவ ாி!* ெகாடா.
அவ உ4ேள Sைழ!த* அ!த திய மனித அவைன ேநா+கி க மல!*

ைகIபி வண6கினா. உய!த , பிறபி கYர அ!த கதி ெதாி!த*.

ககளி கைண மயமான சாயைல+ காண !த*. இைளயநபி அவைர

பதிA+, வண6கினா.
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“தபி! இவைர நீ ெதாி!* ெகா4ள ேவ0. எைன நிழ ேபா நீ6காம
பா*கா*வ ைனெயதிேமாக பைட இைளஞக@+,, ெதனவ

ஆப*தவிக@+, வயி9 வாடாம ேசாறளி*+ கா+, திேமாI
ெபாியகாராள இவதா. இவைடய ெச!ெநG கழனிகளி விைள:

ெநெலலா இ!த ப,தியிA, &G9 ற6களிA மைற!தி+,

நமவக@+, பயப0கிறன. ம9ப பாயரா.சி மலர ேவ0 எ9

அ+கைற கா.0 நலவகளி இவ தைமயானவ. அரசிய

காரண6க@+காக3, தா ெச=* வ உதவிக4 களபிரகளா த0+கப.0

விட+Iடாேத எபதGகாக3 அ!தர6கமாக3 த!திரமாக3 இவ அைத(

ெச=* வகிறா. இ9 நபக இவ நீ தைலநகைர அைடவதG, ஏGபா0க4

ெச=தி+கிறா. ஒ மடல நீ அகநகாிA &G9 ற6களிA அைல!*

நிைலைமக4 எNவா9 இ+கிறன எ9 அறி!* வர ேவ0. நீ ேபாகிற

இட6களி எலா நமவக4 நிைறய இ+கிறாக4. நைம ெதாைல*

5ேடா0 கவ9* அழி*விட நிைனபவக@ நிைறய இ+கிறாக4. இ

தரபாைர: நீ இன6க0 ெகா4ள ேவ0. ‘வாயி+கிற* வழி’ - எற

பழெமாழி ஞாபக இ+க.0. உ#ைடய நலைடயாள( ெசாA+, எ!த

இடதி ம9ெமாழி கிைட+கவிைலேயா அ6ேக ச!ேதக எழ இடமிறி உடேன
பாயி ேபசிவி0. நைடய காாிய6க@+, பயபட ேவ0 எபதGகாக

உன+, ஓரள3 பா ெமாழி: கGபிதிபதாக உ பா.டனா தி+கானேப
வி)பைரய ஏGகனேவ ெனா சமய என+,( ெசாய#பியி!தா.

த6கைள எதிபதG, எ!த+ கலகைத யா ெச=தாA அவக4 ச+தி

வா=!தவகளாக3 சாதன6கைள உைடயவகளாக3 இ+க+ Iடா*

எபதGகாக+ களபிர, ,திைரக4, யாைனக4, ேதக4, பைட+கல6க4

ேபாறவGைற ெபா*ம+க4 பயப0த யாதப ெச=* வி.டாக4. அைத
நா ெபா.ப0தா வி.டாA நமிைடேய நா பயப0*வதG,+

,திைரக@, யாைனக@, ேதக@, பைட+கல6க@ இ9 அதிக இைல.”
“நா நிைனதா அவGைற பைட*+ ெகா4ள : ஐயா! அதG, ேவய

ஆ.கைள நா மிக எளிைமயாக ேத விட : எ9 என+, ேதா9கிற*.

அ!த திேமாI ேவளாள ெதவி ஒ வைம வா=!த ெகாலைன ேநG9
நா ச!திேத. மீ0 பாயரா.சி மலவதGகாக அவ எ!த
ஒ*ைழைப: அளி+க ஆயதமாயிபா.”
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“தY! நீ ேநG9 ம.0தா அவைன( ச!திதா=. நா# காராள நா4

தவறாம அவைன( ச!தி*+ ெகா+கிேறா. அவ நமவகளி ஒவ
தா. ஆனாA அவ த#ைடய உைல+களதி வா@, ேவA, ஈ.:
ெச=ய+ Iடாெதப* உன+, ெதாி:மா? கலைப+, ெகா) அபைத
ம.0தா களபிரக4 வி.0 ைவதி+கிறாக4.”
“இNவள3 பய6கரமான அைமதனதி இ!த ம6கல பாவள நா0 
எ!த+ காலதிA வா!தி+க யா* ஐயா!”
“கவைலபடாேத தY! ம+களி நியாயமான நAண(சிகைள ஒ0+, எ!த+

ெகா06ேகா ஆ.சி: நிைல+க யா*. அழ அழ+ ெகா4ைளயத ெசவ6க4
எலா அழ ைவ*வி.ேட நீ6,. அைமப0*கிற ஒNெவாவ த பி

இ9க இ9க அேத ேவகதி &த!திர உண(சி வளர : எபைத மற!*
வி0வ* வழ+க. களபிரக@+, இ9 அ!த மறதி வ!* வி.ட*. இ!த

ஆG ,ளித ெகாGைக *ைற *+க4 எலாவGைற: ேசானக@+,
ஏG9மதி ெச=*வி.0 அதG, விைலயாக ,திைரக4 ெபற ஏGபா0

ெச=தி+கிறாகளா. ேசானகா நா.!* வ இ!த+ ,திைர+ கப

ெகாGைக *ைறைய வ!தைட: நாைள:, *ைறகதி!* அவGைற
தைலநக+,+ ெகா0 வர எப ஏGபா0 ெச=தி+கிறாக4, எNவள3

களபிர பா*கா /ரக4 ,திைரகேளா0 உட வவாக4 எபைத எலா
நீ ெதாி!* ெசாய#ப ேவ0. இவGைற உனிடமி!* ெதாி!* என+,

வ!* ெசால3, எனிடமி!* ெதாிவனவGைற உன+, வ!* ெசால3
உாியவக4 ம*ைர மாநகாி அNவேபா* உைன( ச!தி*+ ெகாேட
இபாக4. இேபா* நீ றபடலா. காராள உன+காக+ கா*+

ெகா+கிறா. மGற விவர6கைள ேபா, ேபாேத அவ உனிட
ெசாவா.”

ெபாியவைர வண6கி ஆசி ெபG9 றப.டா இைளயநபி.
-----------
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நிதிலவ :

த பாக - அைடயாள

4. ெசவ% &'ேகாைத

“ஐயா! ைனெயதி ேமாக பைட+, ெதனவ ஆப*தவிக@+, இNவள3
உதவிகைள( ெச=: உ6க@+,+ களபிரகளா எ!த+ ெக0தA வராம
இ+க ேவ0ேம எப*தா எ கவைல” எ9 உட நட!*ெகாேட

ெபாியகாராளாிட ேக.டா இைளயநபி. அதG, அவ ம9ெமாழி Iறினா:
“என+, அப+ ெக0த எ*3 வர யா*. களபிரகளி அரமைன+
களMசிய6க@+, ேவய ேபாெதலா நா தா ெந அ#கிேற.
அதனா எைன+ களபிரக4 த6க@+, மிக3 ேவயவ எ9

நபியி+கிறாக4. ேதசா!திாிக@+,, வழிேபா+கக@+,, நாேடா
யாதிாிக@+, உணவி0வதG,( சதிர6க@, அற+ேகா.ட6க@, நட*வ*
ேபா ஏGபா0 ெச=* அ!த( சதிர6களிA, அற+ேகா.ட6களிA
நமவக@+, உணவளி* வகிேற.”
“அதாவ* ேதசா!திாிகளாக3, நாேடாகளாக3 வ!த களபிரக@+,
ெவளிபைடயாக உத3கிறீ! இ!த மணி ெசா!த+காரக@+,

நாேடாக@+, உத3வைத ேபால3 உத3கிறீ.”

“என ெச=யலா? இேபா*4ள Bநிைலயி அப மிக3 த!திரமாகதா
நட!* ெகா4ள ேவயி+கிற*.”
“நா உைம ,ைற ெசாலவிைல காராளேர! விதியி ெகா0ைமைய

எணிதா ேகாபப0கிேற. ேதசா!திாிகளாக வ!தவக4 இ!த மP+,(

ெசா!த ெகாடாட3, இ!த மணி ெசா!த+காரக4 ேதசா!திாிக4 ேபா

ேசாG9+, &த!திரதிG, அைலய3 ேந!திபைத எணிதா ெநMச
,9கிேற.”
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“உ6கைள ேபாறவகளி ,ற / ேபாகா*! ‘நா.0 ம+கைள+ கணீ
சி!த ைவ+, ஆ.சிைய அ!த+ கணீேர பைடகளாகி அழி*வி0’ எ9
நைடய ேனாக4 ெசா ைவதி+கிறாக4.”
“யாைடய கணீைர: பGறி+ கவைலபடாம இNவள3 கால களபிரக4
ஆ0 வி.டாகேள?”
ேபசி+ ெகாேட ேவளாள தி/தி+, வ!தி!தாக4 அவக4. வாைழ மர6க4,
மாவிைல ேதாரண, ப(ைச ெநGகதி ேதாரண எலா க. அல6கார

ெச=தி!த ஒ ெபாிய மாளிைகயி வாயி அவைன அைழ*( ெச9 நிGக(
ெச=தி!தா காராள.

“ஐயா! இெதன ம6கல அல6கார6க4? நீ6க4 நா4 தவறாம உணவளி*+

காபாGறி வ எணGற நாேடாகேளா0 ஒ * நாேடாயாக நா#

இேபா* வ!* ேச!தி+கிேற. நா0 களபிரகளிடமி!* வி0ப0கிறவைர

இப அல6கார ெச=: மகி(சிைய+ Iட எனா ஏGக யவிைல.”
“அபயல! த6கைள எப( சிறபாக வரேவGக ேவ0 எ9 நல

ேவைளயாக நா6க4 அறி!தி+கிேறா. நா நட* அற+ேகா.ட6களி ைவ*

உ6க@+, நா வி!திட ேபாவதிைல. உ6கைள எ இலதிG, அைழ*

வ!தி+கிேற. சGேற இ!த( ெசம ேகாலதி நிA6க4! எ மைனவி:
மக@ உ6க@+, ம6கல ஆரதி &Gறி+ ெகா.ட விகிறாக4...”
த காராளாி மைனவிெயன அவனா உ=*ணர !த திய

அைமயாைர அ0*+ ைகயி ஆரதி பாதிர*ட வ!தவைள+ கட*
அவ கக4 வியபா மல!தன. த நா4 அ!தி மாைலயி ைகயி

விள+ேகா0 ெகாGறைவ ேகாவி வாயி!* அவ#+, வழிகா.ய ேபரழகிேய
அவ4.

ெபக4 இவ தன+, ஆரதி &Gறி+ ெகா!த ேபாேத அவ காராளைர
ேநா+கி, “ஐயா! உ6க4 மக@+, நா நிைறய நறி ெசAத+

கடைமப.+கிேற. உ6க4 மக@ைடய உதவி கிைடதிராவி.டா, நா
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ேநG9 மாைல ந ெபாியவைடய இபிடைத+ க0 ெசறி+கேவ யா*”
எ9 நறி ெபக( ெசானா. உடேன அவ த மகைள ேநா+கி( சிாிதப

ேக.கலானா:

“ெசல 56ேகாைத! இவ ெசாவ* ெம=யா? நீ எனிட ெசாலேவ
இைலேய? ேநGேற இ6, ந இலதிG, இவைர அைழ* வ!தி+கலாேம?

என+, இைவெயலா ஒ9ேம ெதாியாமG ேபா=வி.ட*. அபயானா ந

சிற+,ாிய இ!த இள வி!தாளி ஏGெகனேவ உன+, ெதாி!தவராகி வி.டா
எ9 ெசா...”

ஆரதி &Gறிவி.0 தைல நிமி!த அவ4 இதG, ஒ9 ம9ெமாழி Iறாம

அவைர: அவைன: பா* னைக ெச=தா4. ைகயி மMச4 நீ நிைற!த
அல6கார த.0ட நிமி!* பா* நைகத அ!த வசீகரமான க த
அபேய சிதிரமாக பதிய+ Iயதாயி!த*.

‘ெசல 56ேகாைத’ எ9 அவ@ைடய இனிய ெபயைர அவ4 த!ைத அேத
பாச+,ைழ3ட இெனா ைற Iபி.0+ ேக.க ேவ0 ேபா

ஆைசயாயி!த* அவ#+,. ஒளிபா: அ!த ெவ* பGகளா அவ4

இெனா ைற ெசNவிதக4 திற!* சிாிபைத பா+க ேவ0 ேபால3
விபமாயி!த*. இவைள( ச!தி+,  ேவ9 எ!த இள ெபைண+

க0 இNவள3 ெபாிய தாபைதேயா, தாகைதேயா அவ அைட!ததிைல.
‘யாைடய சிாிபி உ மனதி ெந06கால* க.0பா0க4 எலா

ெமல ெமல தககிறனேவா அவ4 இதG,  பல பிறவிகளி உைன
பா* எேபாேதா இப நைகதி+க ேவ0. வி.ட ,ைற

ெதா.ட,ைறயாகதா இப 9வ பிற+,. அப பிறவியி எ

 ததலாக ேமாக 9வ 5த தG சி6காாிைய /திகளி க+
I.ட6களி நா ேத அைல!* ெகா+கிேற! இ* ாியாம பித

எ9 காமேநாயாள எ9 ஊரா எைன ஏளன ெச=கிறாகேள’ எபதாக
இள வயதி தி+கானேபாி தேனா0 ஒ சாைல மாணா+கனாக+ கG9 ந
வாப பவதி அவ காதத ெபைண அைடய யாம ஏமாறி
ைபதிய பித ஓ இைளஞ இரெவலா ெதவி அரGறி+ ெகா0

திாி!தைத இேபா* நிைன3 I!தா இைளய நபி. இ!த திேமாI

ெபாியகாராள மக4 ெசவ 56ேகாைத: தைன அப ெதெவலா

32

அைலய வி.0வி0வாேளா எ9 Iட விைளயா.டாக நிைன* பாதா
அவ.

அைம தாயி அைணபி மகி!த பவ, திய திய ெபா4களி மகி!த
பவ, இல+கண இல+கிய6கைள:, ேபா SP+க6கைள: அறிவதி
மகி!த பவ, எலா இ9 ஒ கனியி 9வ ேதாG9

ேபா=வி.டாG ேபா!த*. அறி!தவGைற அறியாமG ெச=: சாமதிய6கைள

ஒ ெபணி அழகிG ேச* ைவ*வி.ட பைட+ கட34 ேம ேகாப
ேகாபமாக வ!த* அவ#+,.

‘ேதா@ வா@ நதிேயா பனா4

*ைணயா வி!தளித கவி:ட

ஆ@ ெபமித எ ஆசார6க@

அதைன: விழியிரடாG ,றிைவேத

நா@ கிழைம: பவ பாத!த

ந6ைக ெதாைலதி.டா4 த இள நைகயா

வா@ ேவA பைட: ெவறறியா எ

வைமெயலா Bைறயி.டா4 வி!ைதயிேத’

எபதாக அ!த தி+கானேப ைபதிய அ+க பா+ெகா0 திாி: ஒ

பாடA இைளய நபி+, இ9 நிைன3 வ!த*. இப ஓ அழகிய நளின கவிைத

எ)த !த வாபைன பிதனா+கி வி.0 ேபானவ4 யாேரா அவ4 ேம

உலகிA4ள எலா வாப ஆகளி சாபிA க0Mசின ெகா4ள ேவ0
ேபால3 இ!த*.

இைளஞகளி ககளி வச!த கால6களாக அல6காி*+ ெகா0 வ!* நி9
அவகளி ஆைமைய:, /ரைத: Bைறயா0 அதைகய ேமாகினிகளி
ஒதியாகதா இ!த( ெசவ 56ேகாைத: இைளயநபியி பாைவயி
இ9 ேதாறினா4. த நா4 அ!தி மாைல ேபாதாக இ!ததாA,

ெபாியவாி இபிடைத+ க0பி* அவைர( ச!தி+க ேபாக ேவய
காாிய அவசர இ!ததாA தன+, வழிகா.ய இவ@ைடய அழைக அவ

ஓரள3தா காண !தி!த*. இேபாேதா ேமக6கேள இலாத நீலெந06,ள

ேபாற ேகால வானதிைடயி ,திேபா.0 வ )மதிைய ஒ* *4ளி

திாி!* ஓயா வி!*+கான காாிய6கைள+ கவனி*+ ெகா!த இவ4
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அழைக அவ )ைமயா=+ காண3 சி!தி+க3 !த*. ேவெறைத:

சி!தி+க3 யாம!த*.

இைளயநபி+,( சிதிரதவி& இ.0 அமர( ெச=* நீ ெதளி* இட ெச=*

,மாி வாைழ இைல விாி* அல!த மைக 5ேபா ஆவி பற+, சாயாிசி(

ேசா9 பைட+கப.ட*. இள மா*ள பிM&கைள ெந=யி வத+கி மிள,, உ
Lவி( &ைவ ேசதி!த கறி:, ெந= அதிரச6க@, பிற பணியார6க@,
காைலயி ம*ராபதி விதக இ!த /.0 உணைவ பGறி தனிட

வணிதி!த* ஒ சிறி* மிைகயிைல எபைத அவைன உணர ைவதன.
இைலயிலம!* உP ேபா* அத பி Iடதி அம!* காராளேரா0
உைரயா+ ெகா!த ேபா* காலணிகளி பரக4 க க எ9
இனிய ஒயா=+ ெகாMச அ!த /. எ6ெக6ேகா மாறி மாறி+ ேக.0+

ெகா!த நைடைய ெதாட!* ேபா=+ ெகா!த* அவ மன.
“வக4 <9 ஆயதமாயி+கிறன. தாமைர 5+க4 தா இ# பறி*

யவிைல. சிறி* ேநரதி றப.0 விடலா. உட கைளபாற( சGேற

ஓ=3 ெகா4ளலா அலவா?” எ9 காராள இ!தாG ேபா!* அவைன+

ேக.டேபா* அவ#+, த அவ என ெசா+ ெகா+கிறா எபேத
ாியவிைல. அவ அவைர வினவினா:

“என ெசாகிறீக4 ஐயா? நா ம*ைர மாநக+, றப0வதG, தாமைர
5+க4 பறிபதG, என சப!த இ+கிற*?”
“சப!த இலாமலா ெசாகிேற? சப!த இபதா தா தாமதமாகிற*.
ஆவணி தி அவி.ட நாளி இ!தவளைடயா+,,

அ!தரவானெதெபமா#+, ஆயிரெத.0 தாமைர மலகைள அ(சிபதாக
எ மக4 ேவ+ ெகா+கிறா4. இர0 வக4 நிைறய தாமைர

மலக4 பறி* நிரபியாக ேவ0. மGெறா வயி ஆ.க4

ஏறி+ெகா4ளலா.”

“ஏேத*? நானறி!த வைரயி கண+கி.0 பாதா Iட இ!த வ.டாரதி
உ6க4 மக4 ேவ+ ெகா4ளாத ெத=வ6கேள மீதமி+க யா*

ேபா+கிறேத?” எ9 அவாிட அவ ேக.ட ஒ அட6, பாகேவ,
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“இ!த ேவ0தIட ேபாதாம இேபா* இெனா திய ேவ0தைல:

எலா ெத=வ6களிட ெச=* ெகா4ள ேவய அவசிய வ!தி+கிறெத9

அவாிட ெசாA6க4 அபா!” எ9 அவ#+, பதி ெசாவ* ேபா த

த!ைதயிட Iறியப அேபா* அவ@ைடய அ!த ) மதிேய அ6,
உதயமாயிG9. உடேன காராள சிாி*+ ெகாேட ெசானா:-

“பாதீகளா? பாதீகளா? தி+கானேப+ காரக@+, நா6க4 சா*ாிய
ேப(சி ஒ சிறி* இைளதவக4 இைல எ9 எ ெப நி"பி+கிறா4.”
“இ!த நா. இ9 நி"பி+கபட ேவய சா*ாிய6க4 ெவ9 ேப(சி

இைல. அ* விள6காம தா நா இ# ேபசி+ ெகாேட இ+கிேறா.
களபிரகளிட நி"பி+கபட ேவய சா*ாிய6க4 வா4ைனகளி தா
இ+கிற*. ெவ9 வாைதகளி இைல.”

“இ+கலா! ஆனா இ!த தி+கானேப /ரைடய ேப(& சா*ாியதாதா
ேநG9 இவ ேபாக ேவய இட*+, எனிட இவைடய வழிையேய
ெதாி!* ெகா4ள !த* எபைத இவ+, நிைனQ.06க4 அபா!”

இைத+ ேக.0 அவ சிாிேத வி.டா. அவன* க0ைமைய த ெசாGகளா

உைடெதறி!தி!தா4 அவ4. ேவ9 விதமாக அவைள வ+, இ)+க ேவ0

எ9 ேதாறிய* அவ#+,.

“திேமாI+ ெகாGறைவ ேகாவிA+, ஒ மடல ெந= விள+,, நா மாட+
Iட இ+, இ!தவளைடய ெபமா@+,, அ!தரவான*
எெபமா#+, அவி.ட திநாளி ஆயிரெத.0 தாமைர 5+க4,
ேவ0தக4 இNவள3தானா? இ# ஏதாவ* மீத இ+கிறதா எபைத
தைய I!* உ6க4 தி+,மாாியிட சGேற ேக.0( ெசால :மா காராளேர?”
“தி+கானேப பாய ,ல வி)பைரயாி தவ ெபயர பதிரமாக

நாமாட+ Iட நகைர அைட!* காாிய6கைள ெவGறி ெபற *+ ெகா0
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&கமாக திப ேவ0 எற * பிராதைனைய: இேபா* ேச*+
ெகா4ள( ெசாA6க4 அபா...”

இ!த வாைதகைள+ ேக.ட* ேந+, ேநராகேவ அ!த )மதி கைத

ஏறி.0 பா* நறிேயா0 க மல!தா இைளயநபி. அ!த பாைவைய

தா6க யாத நாணேதா0 காலணிகளி ஒைய ம.0 அவ ெசவிக@+,
இைசயா= வழ6கிவி.0 அவ4 உ4ேள ஓவி.டா4. த நா4 தேனா0

ெகாGறைவ ேகாயிA+,( ெசA வழியி எலா &பாவமா= ேபசி வ!த அவ4
இேபா* திதா= நாணப0வ* அவ#+, வியைப அளித*. பழக பழக

நாணப0வ*, ாிய ாிய ெவ.கப0வ*, ெந6க ெந6க விலக யவ*

தா அழகிய ெபணி &பாவ6கேளா எ9 சி!திதா அவ. ெபகளி

நாG,ண6களி ஒறாகிய பயி எப* இ*வாகதா இ+க ேவ0
எ9 ேதாறிய* அவ#+,. ஆடவ அறிய யA ேபாெதலா ெப

அறியாைமயாகி வி0கிறாேளா என எணினா அவ. அ!த ேவைளயி ெபாிய
காராள அவ#ைடய நளின நிைன3க4 கைல!* ேபா,ப ேவ9 திய
ெச=திகைள( ெசால ெதாட6கினா.
------------

நிதிலவ :

த பாக - அைடயாள

5. &த பய'கர% பைட

ெபாிய காராள, இைளய நபியிட Iற ெதாட6கினா:
”நீ6க4 எ6க@ைடய சிதிர வகளி ம*ைர+, ேபா=+ ேகா.ைட+,4

Sைழவ* மிக3 எளிதாயி+,. இேத வகளி தா நா அரமைன+

களMசிய6க@+, ெந அ#பி ைவப* வழ+க. அதனா எ#ைடய இ!த

வகைள:, ஆ.கைள: ேகா.ைட பா*காவலக@+, நல பாி(சய
உ0. எ மைனவி:, மக@ தவிர <றாவதாக நீ6க4 ேபாகிறீக4.

உ6கைள அவக4 ஐயபடாம இ+க ேவ0. ேகா.ைட வாயி வைர ேபா=(
ேசவதG,4 வழியி அ6க6ேக ச!ேதக+ ககேளா0 திாி: 5த பய6கர
பைடயின பாைவயிA நீ6க4 படாம தப ேவ0.”

“எ6கேளா0 தா6க4 ம*ைர மாநக+, வரவிைலயா, காராளேர?”
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“நா வர யா*! சில காரண6க@+காக ெபாியவேரா0 இ6ேக

இறியைமயாதப இ+, கடைம ெபG94ேள! தவிர3 வழ+கமாக நா

அதிக ேகா.ைட+,4 அகநகாி ேபாவதிைல. அப ேபானா எேம Iட+

களபிரக4 ச!ேதகபடலா. விலகி இ!* அவக@+, உத3வ* ேபா

நபதா தா நா அவகளிட அைட!தி+, நபி+ைக ந காாிய6க@+,
பயப0கிற*. அைத: ெக0*+ ெகா0 வி.டா ஒேரயயாக அகநக
விஷய6க4 நம+, எ*3ேம ெதாியாதப இ0 வி0. எ ,0ப*

ெபக4 இைறயனா தி+ேகாவிA+,, இ!த வளைடய விணகர*+,

றநகாி திமத *ைறயி ணிய நீராட3 அ+க ேபா= வவாக4.

அதனா அவக4 ேம யா+, ச!ேதக வர யா*...”

“நியாய தா. தா6க4 I9வைத நா அபேய ஏG9+ ெகா4கிேற. ேபா,

ேபா* நா எப எப நட!* ெகா4ள ேவ0 எ9 நீ6க4 I9கிறீகேளா
அதப நட!* ெகா4ேவ. அபாய6கைள தவி+க யலேவ0. நீ6க4

கவைலப0வைத எனா ம9+க யவிைல, காராளேர.”

“எ மக4 ஓ அGதமான வழிைய( ெசானா4! அதப ஓ அபாய
இலாம பதிரமாக நீ6க4 ேகா.ைட+,4 ேபா=விட :. ஆனா...?”
“ஆனா என?... ஏ தய6,கிறீக4?”
“தி+கானேப பாய ,ல வி)பைரயாி ெசவ ேபர ம*ராபதி

விதகாி ேபரபிமான*+,ாியவமாகிய த6களிட அைத எப( ெசாவ*
எப*தா எ தய+க. ெப/ரராகிய நீ6க4 அப அகநக+,4 ேபாக

வி/களா, இைலயா எப* ெதாியாமேல எப அைத நா உ6களிட
ெவளியி0வெத9 தா கல6,கிேற...”
“த6க@+, தய+கமாக இ!தா த6க4 மகளிடேம அைத நா ேக.0 ெதாி!*
ெகா4ள ேவயைத தவிர ேவ9 வழி இைல...”
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“அவேள உ6களிட இைத( ெசால அMசி: ெவ.கப.0தா எைன+

I9மா9 ேவ+ ெகாடா4. இ!தாA அ(ச எைன: வி.டபாைல.

‘ேதா4களி வாைகமாைல B ம6கல நிைற ,ட6கேளா0 மைறயவ

எதிெகா4ள தைல நிமி!த /ரதி+ ேகால*டேன தா6க4 Sைழய ேவய
ேகா.ைடயி இபயா Sைழவ*?’ எ9 எ மன ெசால தய6,கிற*.”
“காராளேர! இபேய தய6கி+ ெகா!தா விய விய தய6கி+

ெகா+கலா! அதG, இ* ேநரமிைல” - எ9 அவ சGேற ேகாபேதா0

இைர!த பிேப அவ அவனிட வழி+, வ!தா.

எNவள3தா அைமப.!தாA அவி.ட நா4 விழாைவ+ ெகாடா0

ேகாலாகலதி!* களபிரக4, ம+கைள த0+க இயலவிைல. ேகா நக+,4

வ நா, திைச றநக /திகளிA ஆ9 ெப+ெக0* வவ*ேபா ம+க4
I.ட வ!* ெகா!த*.

அாிவா4 Sனிேபாற மீைசைய: தீ எாிவ* ேபாற ககைள: உைடய

களபிர /ரக@, 5த பய6கர பைடயின அ6க6ேக பா*காபாக நி9
ெகா!தன. ,திைரகளி உவிய வா@ட ஆேராகணிதப சில,
ேதகளி ேவக@, ஈ.க@ ஏ!தியப சில, எ*3 அைடயாள ெதாியாதப
I.டேதா0 I.டமாக மா9 ேவடதிG சில, ேகா.ைட மதிகளி மைற!*
நி9 ககாணிதப சில, எ9 எ6, /ரகைள நிைற* ைவதி!த*

களபிர ஆ.சி.

அைமப0கிறவக4 அைமப0*கிறவக4 ஆகிய இ சாராாி எேபா*
பய!* சாகேவயவக4 அைமப0கிறவகளிைல. அைமப0*கிறவக4தா. ஏெனனி அைமப.0 வி.டவகளிட அ!த அைம

தைளகைள தவிர இழபதG, ேவ9 எ*3மிைல. அைமப0*கிறவகேளா
த6க4 பி தள!*வி.டா எைத எைத இழ+க ேநாி0 எற பயதிேலேய

ெச*+ ெகாபவக4. பிறைடய காகளிேலா ைககளிேலா ஒ தைளைய
இ0கிற பாவி த இதயதி ஓ ஆயிர தைளகைள( &ம+க ேநாி0. பாய

நா.ைட பி* பல ஆ0க4 ஆகி: களபிரக4 நிைல: அ6,

இபதா இ!த*. காZற யாத நிைலேய ெதாட!* நீத*.
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ஒ ெபாிய தாமைர 5வி இதகைள ேபா அ0+க0+காக அைம!த

ெத+கைள:, 5வி ந0ைமய ேபாற அரமைனைய:, ெந6கி( B!த
5!தா*க4 ேபாற ம+க4 I.டைத:, அ!த 5!தா*களி ேத#ண வ

வ0கைள ேபா பாிசி நாவ லவகைள: உைடய அழகிய ம*ைர

மாநகர அ!நியரா.சியி த கைலக4 த#ைடய தனிெப தமி( ச6க,
த#ைடய கYர எலாவGைற: இழ!தி!தாA, அவGைற எலா

இழ!தி+கிேறா எற உண(சி+ ,ற ம+களிைடேய நீ9 5த ெநபாக
மைற!தி!த*. களபிரக4 சிைறபி+க யாமG ேபான ஒ9 இ!த

உண(சி+ ,றதா.

ம*ராபதி விதக ேபாற பாய ,ல தைலவக4 மைற!தி!தாA
எ6கி!ேதா காGறா= உலவி இ!த ெநைப+ கனிய ைவ*+

ெகா!தாக4. இ!த <ல ெந எ6கி!* கனிகிற* எ9 அறிய+

களபிரகளா யாம!த*. !தா இ!த <ல ெநைப தட க0

சி9ெபாறி: எMசிவிடாம அழி+க3 ஆயதமாயி!தாக4 அவக4.
இதைகய Bநிைலயி தமி கைலக@, தமி நாகாிக, தமிழ ெப
விழா+க@, ேசாதைனக@+, ஆளாயின, எறாA ம+களி

ெபபாைமயினைடய ஆவ*+,+ களபிரகளா அைணயி.0 விட
யவிைல. ஆனா, க.0+ காவக@, 5த பய6கர பைடயினாி
ெக0பிக@ ,ைறவிறி இ!தன.

அவி.ட திவிழா நாளி நபகA+, ேம திேமாI ெபாிய காராள

/.!* றப.ட சிதிர வக4 <9, சில நாழிைக பயண*+,

பி ைவைய நதியி வட கைரைய அைட!தி!தன. நதி+ கைரைய ெந6, வைர

ஓரள3 விைரவாக( ெசல !த அ!த வாகன6க4, ேகாநக( &G9ற6களி

ெபகியி!த திவிழா+ I.ட காரணமாக அகி வ!த* நி9 ேபாக

ேவயி!த*. னா ெசற வயி அைத ஓ.( ெசறவைன தவிர

ெபாிய காராள மக4 ெசவ 56ேகாைத:, அவ4 அைன: இ!தன.

அ0த இர0 வகளிA பிற ஓைல ைவ* த0* 5+க4 கீேழ

வி)!* விடாதப தாமைர மலக4 நிரபப.!தன. ஆG9 பாலைத+ கட!*

வக4 கைர ஏறிய*, அ6ேக ,திைரகளி அம!தப நக+,4 வ
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I.டைத+ ககாணி*+ ெகா!த 5த பய6கர பைடைய( ேச!த /ரக4

இவ வகளி அேக வ!தன.

த வயி ெபக4 இவ ம.0ேம அம!திபைத+ க0 வி.0(

ச!ேதக தவித அ!த /ரக4 தாமைர 5+க4 ம.0ேம ,வி!தி!த மGற இ

வகைள: &Gறி( &Gறி வ!தன. ,திைரகளி அம!தபேய &Gறி வ!ததா

வக@+,4 இ!த தாமைர 5+கைள த6க4 உயரதி!* அவக4 மிக
நறாக+ காண !த*. வைய ஓ. வ!த இவேம, ‘இைவ திேமாI
ெபாியகாராள /.0 வக4’... எபைத அ!த /ரகளிட ெதாிவிதன.
வகைள( ெசAதி வ!தவக4 த+க சமயதி இNவா9 ெதாிவித*

பயனளித* எறாA அ!த இர0 5த பய6கர பைட/ரகளி ஒவ சிறி*
க0ைமயானவ ஆக3 ச!ேதக+ ககேளா0 பா+கிறவ ஆக3 இ!தா.
<9 சிதிர வகளி ந0வாக நிற வயி ,விதி!த தாமைர

மலகைள+ ,திைர ேம!தபேய I!* கவனி*+ ெகா!தா அவ.
அவ#ட இ!த மGெறா காவ /ர,

“ேபாகவி0 அபேன, இர0 வ நிைறய தாமைர 5+கைள+ ேகா.ைட+,4
ெகா0 ேபாவதனா களபிர ேபரர& ஒ9 கவி!* ேபா=விடா*” எ9

அல.சியமாக+ Iறி: த /ரனி ச!ேதக இ# தள!* விடவிைல.
“அப( ெச=வதGகிைல நபேன! கவிழ ேவய கால வ!* வி.டா
பைடகளா கவி+க யாதைத மலகளா Iட+ கவி* விடலா...”

“இ!த வகைள பGறி ம.0 உன+, அ!த ஐயபா0 ேவயதிைல. இைவ

ந அரமைன+, மிக3 ேவயவைடய வாகன6க4. அNவேபா*

ேகா.ைட+ களMசிய6க@+, ெந ெகா0 வ வக4 இைவ” எ9

வாதானா மGறவ.

இதG,4 பிவ வக4 நிGபைத+ க0 எனேவா, ஏேதா எ9

மன+கல+கேதா0  வயி!* ெசவ 56ேகாைதேய இற6கி வ!*
வி.டா4. நைடயிேல ஒ நா.0ற* ெபணி *ணி3, ேதாGறதிேல
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எதிப0கிறவகளி க பாைவகைள ெவ9வி0 ஓ இளவரசி ேபாற

எ0மாக அவ4 வ!* நிற ேகாலதி பரபரபைட!த /ரக4 இவேம,
த#ண3 ெபற( சில கண6க4 ஆயிG9.

“இைறவைன வழிபட+ ெகா0 ேபா, மலக@+,+ Iட( ேசாதைனயா?” எ9

அவ4 ேகாபேதா0 அவகைள வினவினா4. இ!த வினாைவ+ ேக.0, உடேன,

“ெவ9 மலக@+,( ேசாதைன கிைடயா*. ஆனா, அ!த மலக@+ேக ைகக4

ைளதா ேசாதைன உ0! நா ெசாவ* ாியவிைலயானா இேதா

பா6க4...” எ9 Iறியபேய த ைகயி!த நீட வா4 Sனியா

56,விய அ!த /ர &.+ கா.ய இடைத பாத ேபா* வைய ஓ.
வ!தவ# ெசவ 56ேகாைத: ஒ6ேக தி0+கி.டன. வ வழி ெந0க ஆ

அைச!* வ!ததினா 56,விய சாி!* ேபா= அ* ேந!தி!த*. ேவகமாக

*+, ெநM&ட பயேதா0 பயமாக அவ4 சாகஸேம ாி!* அவகைள ஏமாGற
ேவயி!த*.

உடேன அவ4 விைர!*, “உ6க4 ககளி தா தவ9 இ+கிற* /ரகேள!

நீ6க4 / பிரைமயி எைத எைதேயா பாபதாக நிைன+கிறீக4. நீ6க4

நிைனபெதலா உ6க4 ககளி ெதாிகிற*. இேதா நா உ6க4 பிரைம

/ணான* எ9 நி"பி+கிேற பா6க4!” எ9 Iறியபேய வயி ஏறி,

அ!த /ர வா4 Sனியி &.+ கா.ய இடதி ேமA சில 5+கைள( சாிய(

ெச=* <ய பி அேத இடதி த ைகைய ைவ*+ கா. வி.0, இேபா*

நா எ ைகைய இ!த இடதி!* எ0* வி0கிேற. அப எ0த பி

நீ6க4 எ ைக இ6ேக இ!த நிைனேவா0 இ!த இடைத பாதா ம9ப:

எ ைக இப* ேபாலேவ உ6க4 கக@+, ேதா9. இ!த பிரைம ஒ

கக.0 விைதைய ேபாற*” எறா4.

அவ@ைடய இ!த சாகஸ ) ெவGறிைய அளி+காவி.டாA ஓரள3

பயப.ட*. 5த பய6கர பைட /ரகளி இளகிய &பாவ உைடயவ அ!த

சாகஸதி மய6கி அைத ஒ+ ெகா0 வி.டா எறாA மGெறாவ

இ# க0ைமயாகேவ இப* ெதாி!த*. ேவ9விதமாக அவைன இளக( ெச=ய

யறா4 அவ4.

41

“ஐயா, 5த பய6கர பைட/ரேர! உ6க@+, நல கவி:4ள இ+கிற*.

இலாவி.டா தாமைர 5ைவ+ கட* அ* சவ ல.சண நிைற!த ஒ

ைகயாக உ6க4 ககளி பட யா*. கவிக4 தா உவமான ெபா4களி

உவேமய6கைள: மாறி மாறி+ காண :. பாவ! எ)தாணி: ஓைல(
&வ: ஏ!த ேவய ைககளி நீ6க4 வாேள!*ப ேந!* வி.ட*.”

இைத+ ேக.0 அவ சிாிதா. ஆனா, இ!த( சிாிபி அவ4 Iறியைத அவ
நபாம ஏளன ெச=: ெதானிதா நிைற!தி!த*.

“உைமயா, பிரைமயா எபைத நா எப( ேசாதைன ெச=ய ேவ0ேமா
அப( ேசாதைன ெச=* ெகா4ள என+, ெதாி:” எ9 Iறி+ ெகாேட த
ைகயி!த வாைள ஓ6கி அ!த 56,விய அ)தி( ெசாக யறா

அவ. அைத+ க0 ெசவ 56ேகாைத:, வைய ஓ.0கிறவ# பதறி

ேபானாக4. ெசவ 56ேகாைத ,9+ேக பா=!* அவ 5+,விய வாைள(
ெசக யாதப த0+க3 ெச=தா4. உடேன தா6க யாத சினேதா0,

“எலா பிரைம எறா நீ6க4 ஏ பதற ேவ0? வாைள( ெசாகி *ழாவி
பாபைத ஏ த0+க ேவ0?” எ9 இைர!தா அவ.
“ெத=வ காாிய*+காக+ ெகா0 ேபா, 5+கைள பல ேபாகளி எதிாிகளி
,தி: நிண ப.0+ ெகாைல+ கைறப.ட உ6க4 ெவGறி வாளா

தீ0கிறீகேள எ9 தா நா6க4 பதGற பய அைடகிேறா. த

நீ6க4 வாளா &.+ கா.ய ேபா*, இேபா*, நா6க4 பயப0வ* எலா

ெத=வ+ ,Gற ேந!* விட+ Iடாேத எபதGகாகதாேன ஒழிய ேவ9

எதGகாக3 இைல” எ9 அவ4 சமேயாசிதமாக+ Iறிய ெசாGக4 அவைன

வழி+, ெகா0 வ!தன. ‘பல ேபாகளி எதிாிகளி ,தி: நிண ப.0+
ெகாைல+ கைறப.ட உ6க4 ெவGறிவா4’ எ9 அ!த அழகிய இள ெபணி
இதகளிG பிற!த இனிய ெசாGகளா த ேதா4 வைம:, வா4 வைம:

கழப.!ததா அவ சGேற கிற6கியி!தா. கழி மய6கி

இளகியி!தா அவ.

ஒ ெபணிட இலாத /ர வைம: ஓ ஆமகனிட இ!தாA அ!த
/ரைத: ஆைமைய: ஒ ெப வ!* த கி4ைள ெமாழிகளா கழ
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ேவ0 எ9 தவி+காத ஆேண உலகதி கிைடயா* ேபாA எ9
ேதாறிய* அவ@+,.

‘ெப பி4ைள கவதனா சில /ரக4 ேகாைழ ஆகிறாக4; சில ேகாைழக4
/ரகளாக3 ெச=கிறாக4’ எ9 தாயிட வ ேப& ேபா* சில ேவைளகளி

த த!ைத ஒ வசன ெசால+ ேக.+கிறா4 அவ4. அ!த வசனதி

தGப,தி இேபா* இ6ேக விைள!திபதாக ேதாறிய* அவ@+,.

“நியாயதா! ேகாவிA+,+ ெகா0 ேபா, 5+கைள வாளா பாிேசாதிப*
நம+ேக பாவ” எ9 மGெறா 5தபய6கர பைட /ர# ெசவ

56ேகாைதேயா0 ஒ* பானா. ஏGகனேவ த வாைள அவ4 க!* Iறிய

ெசாGகளா க0ைம ,றி மய6கியி!தவ த நபனி வாைதகளா

ேமA நபி+ைக வரெபGறவனாக அ!த வகைள ேபாக வி.0வி.டா.

வட+,+ ேகா.ைட வாயி காவ இ!தாA ேசாதைனகேளா தைடகேளா

எ*3 இைல. தனிதனிேய ேசாதைனக4 எ*3 ெச=ய யாதப I.ட

அதிகமாக இ!த*. வக4 <ைற: இ!த வளைடயா ேகாவி

ந!தவனதி ெகா0 ேபா= மர6களட!த ப,தி ஒறி நி9தினாக4 ஓ.
வ!தவக4. அேபா* மாைல மய6க ெதாட6கியி!த*.
-------------

நிதிலவ :

த பாக
பாக - அைடயாள

6. யாைன%பாக அ$வ

ேகாவிA+,4 அவி.ட நா4 ெபவிழா+ I.ட ெவ4ளமாக ெபா6கி வழி!தாA
அ!த ந!தவன ப,தி, ஆ.க4 பழகாத கா0 ேபா தனிைமயாக3 அைமதியாக3
இ!த*. வக4 அ6ேக நி9தப.டன. ெசவ 56ேகாைத:, அவ4 தா:

த6க4 வயி!* விைரவாக+ கீழிற6கி வ!* ந0 வைய ெந6கின.
ெசவ 56ேகாைத வைய அPகி உ4ேள அபாரமா=+ ,வி!தி!த

ெச!தாமைர 5+கைள வில+கிய* அ!த 5+களி ந0ேவயி!* ஓ அழகிய
ஆடவனி க மல!த*. பல சிறிய தாமைர 5+களி ந0ேவ ஒ ெபாிய

ெச!தாமைர 5 மல!* ேமெல)வ* ேபா இைளய நபி அ!த 56,விய
உ4ேளயி!* எ)!தி!தா. ெசவ 56ேகாைத மிக3 அSதாபேதா0
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அவைன+ ேக.டா4: “<(&விட( சிரமமாயி!ததா? 5+களி ஈர ,ளி(சி:
அதிக *பைத த!தனவா?”
“ஒ சிரமமிைல! இப பயண ெச=ய  பிறவியி நா ணிய
ெச=தி+க ேவ0. நிலவி கதிகைள:, பனி லராத 5+களி

ெமைமைய: இைண*( ெச=த பMசைணயி உற6,வ* ேபாற &கைத

ஆயிரெத.0 தாமைர 5+க@ என+, அளிதன. இதைன &கமான அSபவ

இ9 இ!த நா.ைட ஆ@ களபிர மன#+,+ Iட+ கிைடதி+க யா*
ெபேண?”

“அ!த 5த பய6கர பைடைய( ேச!த ரட ‘5+,வியைல வாளா ,தி
ேசாதைன ெச=ேவ’ எற ேபா* என+, <(ேச நி9வி0 ேபாலாகி வி.ட*.
நீ6க4 ஏறி வ!த வ 5+கைள நா6க4 வழிபா.0+, பயப0த
ேபாவதிைல எறாA அவனிட நா ெபா= Iற ேவயி!த*.”

“நீ அNவள3 Lர பதறியி+க ேவய அவசிய இைல ெபேண! அபேய

அவ வாளா ,தியி!தாA என+, எ*3 ஆகியி+க யா*. நா காதி

ேக.ட ேப(சி!* என* ைக ெதப.ட இடதி தா அவ வாைள( ெசகி
பாபதாக இ!தா எ9 ெதாி!த*. அதனா வா4 Sனியி இரெடா

தாமைர 5+க4 ,தி( ெசாகி+ ெகா0 ேபாயி+கலாேம தவிர ேவ9 எ*3

ேந!தி+க இயலா*! ேகா.ைட+,4 வ!* ேசர இப ஓ அைமயான வழிைய+

I9வதG, த உ த!ைத ஏேனா தய6கினா?”

“5ேபா பதிரமாக வ!* ேசவ* எபாக4. அப அக நக+,4 வ!*
ேச!* வி.Tக4! இனி உ6கைள, நீ6கேள தா ெபா9ேபா0, கவைலேயா0,
அ+கைறயாக3 பா*கா*+ ெகா4ள ேவ0...”
“தைலவிதியா? கால+ ேகடா? எப( ெசாவ* எ9 ெதாியவிைல. ெசா!த

நா. ெசா!த தைலநகரதிேலேய ஏேதா அ!நிய கவைலப0வ* ேபா நா
கவைலபட ேவயி+கிற*” எ9 ெந.0யித வண அவளிட அவ
Iறி+ ெகா!த ேபா* கடைன ேபால வைள!த கிளி<+,, கா* வைர
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கிழிவ* ேபா சிாித வா:மாக ஒ பத மனித அகிA4ள ெசகளி

மைறவி!* ெவளிப.0 இைளய நபியி அேக வ!தா. கிளி <+,

ேகாணலாக நீட இளித வா: பிறவியிேலேய அவ#+, அைம!* வி.டைவ
எ9 ெதாி!த*. அகி வ!* &G9 G9 ஒைற நறாக பாத பி

இைளயநபிைய ேநா+கி+ ‘கய’ எ9 அவ Iறிய ஒ அட6, 

இைளயநபி: அேத நலைடயாள( ெசாைல திபி( ெசானா.
“இவ யாைனபாக அ!*வ. இ9 இ!த நா.ைட ஆ@ களபிரகளி
ஆ.சிைய+ க0 வா= கிழிய ஏளனமாக( சிாி+க ெதாட6கிய த சிாிைப

இ# மாGறி+ ெகா4ள இவ#+, வா=+ கிைட+கவிைல!” எ9 ெசவ
56ேகாைத, இைளய நபி+, அ!த திய மனிதைன பGறி( ெசாயேபா*,
“இ* உ கGபைனயா அல* அ#மானமா?” எ9 சிாி*+ ெகாேட அவைள+

ேக.டா இைளய நபி.

“கGபைன எ#ைடய* இைல! அ!*வைனேய ேக@6கேள. அவ தா
அ+க எலாாிட இப( ெசாவா.”
இப( ெசவ 56ேகாைத ம9ெமாழி Iறி பதG,4 அ!*வேன !தி+

ெகா0 “ஆமா, ஐயா! எைன பைடத கட3ேள அழ ைவ+க ேவ0 எ9
நிைனதாA அவரா Iட அைத( ெச=யேவ யா*. எைன பைடத ம9

விநாயி!ேத நா அவைர பா* இபதா சிாி*+

ெகா+கிேற” எறா. இ!த தG ேப(சிேலேய இைளய நபி+, அவைன

மிக3 பிதி!த*. பிறவியி ேந!*வி.ட ஓ அவல.சண*+காக மன ம9கி

மா=!* ெகாராம தனபி+ைகேயா0 உGசாகேதா0 வாகிற அவைன
மிக3 விபி வரேவGறா இைளயநபி. எபப.டவனாA அ!த யாைன

பாகைன *யரபட( ெச=ய யா* எ9 ேதாறிய*. ெசவ 56ேகாைத:

அவ4 அைன: இைளய நபியிட விைட ெபGறன.

“இனி உ6கைள: உ6க4 காாிய6கைள: அ!*வனி ெபா9பி வி.0 வி.0
நா6க4 விைடெபற ேவய ேநர வ!*வி.ட*. ஆலயதி வழிபா.ைட

*+ ெகா0 இரேவாரவாகேவ நா6க4 வகேளா0 திேமாI திப
ேவயி+,.”
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“ெபாிய காராள+,, அவைடய தவியாகிய உன+, நா எNவளேவா
நறி+கட...” எ9 உபசாரமாக அவ ெதாட6கிய ேப(ைச இைடமறி* -

“அப எலா நறி ெசா இேறா0 கண+, தீ* விடாதீக4. நம+,4

இ# எNவளேவா பல உதவிகைள தர3 ெபற3 ேவ0! ெந6கி பழக
ேவயவக4 ந. பைக: அGற ெநா* மலகைள ேபா நறி ெசா+

ெகா0 ேபா= விட+ Iடா*” எறா4 ெபாிய காராளாி மைனவி. அவ# அைத
ஒ+ ெகா4வ* ேபா மல!த கேதா0 அவக@+, விைட ெகா0தா.
ந!தவனதி இ!* அவக4 ஆலயதிG,4 ெசற பி, யாைன பாக

அ!*வ இைளய நபிைய யாைன+ ெகா.டார*+, அைழ*( ெசறா.
ேபா, ேபா* அேத உGசாகமான ேப(&தா.

“ஐயா! நீ6க4 ெகா0* ைவதவ. இ!நகரதி ததலாக எ கதி

விழிபவக4 யாராயி!தாA அவக@ைடய காாிய*+, நி(சயமாக ெவGறி

உ0. இ9 இ!த நகரதி Sைழ!த3ட நீ6க4 த எ கதி தா

விழிதி+கிறீக4. இனி நீ6க4 எதG,ேம கவைலபட ேவயதிைல.

எ#ைடய க*+, அப ஓ இராசி எப* பிரசிதமான*...”

“நீ ெசாவைத நா எப நவ* அபேன? உ#ைடய கராசியி
ெவGறி+, நி"பணேமா எ0*+கா.ேடா இ!தாதாேன நபலா?”
“நி"பண ேவ0மானா மிக3 ெபாிய இடதி!ேத அைத எ0*+
கா.டலா ஐயா. அதிக Lர ேபாவாேன? ந இ!த வளைடய

ெபமாைனேய எ0*+ ெகா4@6கேள. நா4 தவறாம வி&வ"ப ம6கல

தாிசனதி ேபா* ைவையயி!* ,ட நிைறய எ யாைன ேம தா

திமMசன நீ வகிற*. அகிலாட ேகா பிரமாட நாயகராகிய அவேர

எணGற ம+க@+, அ4ாிவதG, கா.சியளிபதG,  இ!த ஏைழ

யாைன பாக அ!*வனி இராசியான கதிதா நா4 தவறாம த
விழி+க ேவயி+கிற*.”
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இைத+ ேக.0( சிாிைப அட+க யாம இைளய நபி நறாக வா=வி.0(
சிாி* வி.டா.

“இைர!* சிாி+காதீக4! நைம( &GறிA அபாய6க4 இ+கிறன. இ!த
பாய நா. அதிக மகி(சிேயா0 இபவக4 யா யாேரா

அவகெளலா Iட+ களபிரகளி ச!ேதக*+,ாியவகேள” எ9
Iறியபேய எதிேர ைகைய( &.+ கா.னா அ!*வ.
------------

நிதிலவ :

த பாக - அைடயாள

7. ெவளியபல

யாைன பாக அ!*வ &.+ கா.ய திைசயி எதி ப+கதி!*

களபிரக4 நாைல!* ேப I.டமாக வ!* ெகா!தாக4. ந!தவன

ப,திகைள+ கட!* ேகாவி யாைன+ ெகா.டார இ!த ப,திைய ேநா+கி
அவக4 ேபா=+ ெகா!த ேபா*, இ* நிக!த*. எதிேர ேநராக இல+,

ைவ* வவ* ேபா த6கைள ேநா+கி வ!* ெகா!த அ!த+ களபிரகைள
எப எதிெகா4வ* எ9 ஒ கண தய6கினா இைளயநபி.

“நைடய ேகாவிகளி Iட இவக4 Sைழ!* வி.டாகளா?” - எ9 அட+க

யாத ேகாபேதா0 அ!*வனி காதேக இைளயநபி PPதேபா*-

“ஒGறக@+,, பிறைர+ கா.+ ெகா0* வயி9 வளபவக@+, எ6ேகதா
ேவைல இைல?” எ9 ெமய ,ர அ!*வனிட இ!* இைளயநபி+,
ம9ெமாழி கிைடத*.

அவக4 இவ மனதிA ஒேரவிதமான உபாய அ!த ேவைளயி தGெசயலாக
ேதாறி ெவளிப.ட*. அ!த நாைல!* களபிரக4 த6கைள ெந6,

இவகேள சிறி* விைர!* !தி+ ெகா0, அவக4 எதிேர ேபா= பா

ெமாழியி மிக3 &பாவமாக ெதாிகிற உGசாகேதா0 அவகைள நல

விசாாி* வாதின. பதிA+, அவக@ அேத கம உைரகைள+ Iறேவ,
ஏG9+ெகா0 சிாிதபேய ேமேல நட!* வி.டன. அ!*வ# இைளய

நபி: சிறி* ெதாைல3 ெசற* அ!*வனிட இைளய நபி Iறினா:-
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“ரடகளி மிக ெபாிய ச!ேதக6கைள+ Iட( &லபமாக நீ+கி விடலா. ஆனா
பல/னமானவகளி சிறிய ச!ேதக6கைள+ க0ைமயாக யறாA Iட

ேபா+க யா*! நலேவைளயாக+ களபிரகளி ெபபாேலா ரடக4.”
“ரடக4 எறாA, நீ6க4 கவைலபட ேவயதிைல. இ!த நகரதி
Sைழ!த3ட நீ6க4 எ கதி அலவா விழிதி+கிறீக4? இ!த

வளைடய ெபமாேன இ!த+ க0ைமயான களபிர ஆ.சியி ஆபதிலாம

இ+க+ காரணமாக நா4 தவறாம எ!த கதி விழி*+ ெகா+கிறாேரா
அ!த கதி நீ6க@ விழிதி+கிறீக4!”

“அதாவ* நா4 தவறாம உ கதி த விழிபதனா தா எலா வல
ெபமா@+ேக இNவள3 க எகிறா= இைலயா?”
“அதி ச!ேதக என?”
“ெபாிய வ+காரனாக இபா= ேபா+கிறேத!... சிாி*( சிாி* வா=
ணாகிவிட( ெச=கிறா= நீ!”

“இ!த நGசா9 அேய GறிA எதிபாராத இடதி!* Iட+

கிைடதி+கிற* ஐயா! நைடய ெபாியவ ம*ராபதி விதக ெவG9(

சிாிைப:, நைக(&ைவைய: அதிக விபாதவ எபைத தா6க@ ந,
அறி/க4. காாிய6கைள( சாதி+காத வாைதக@, எதிராளிைய ெவGறி ெகா4ள

யாத 9வA ஓ அரச த!திாியி வாயிதகளி!* ெவளிேயறி
நXடபட+Iடா* எ9 அ+க I9கிறவ அவ. அவைரேய சமயா

சமய6களி எ#ைடய ேப(&+களா சிாி+க ைவதி+கிேற நா.”
“‘அ!*வா! கட34 இ# ஒப* ேப கதி ைவதி+க ேவய
சிாிைப: ேச*+ ைகதவ9தலாகேவா, மறதியாகேவா உ ஒவ

கதிேலேய ைவ*வி.டா. இேதேபா அவ ப* ேபைடய அ)ைகைய:

ஒேர கதி ைவ* பைடத ,"ரமான க உலகி எ6காவ* இ+,.
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உனா பைட+ கட3@+,+ ைக நXடமாகி ேபான அ!த ஒப* ேபைடய
சிாிைப: நிர!* ெகா4வதGகாக உ க*+, ேநமாறான ,"ர க

ஒைற: அவ பைட*தா இ+க ேவ0’ எ9 ெபாியவ ஒ சமய
எனிட Iறியேபா* உடேன சிறி* தய6காம நா என ம9ெமாழி
Iறிேன ெதாி:மா?”

“அவாிட என Iறியி!தா= நீ அேபா*?”
“நா அவாிட, ‘தா6க4 I9வ* ெம=தா ஐயா! இேபா* நைடய பய
நா.ைட அைம ப0தி ஆ0 வ களபிர+ கயரச கதி ப*
க6க@+, பகி!* அளி+க ேதைவயான அNவள3 ,"ரைத:

அ)ைகைய: ைகதவறி பைட+ கட34 ைவதிபதாக ெதாிகிற*’ எ9
உடேன Iறிய ம9ெமாழிைய+ ேக.0 நீட ேநர சிாி*+ ெகா!தா
ெபாியவ” எறா யாைன பாகனாகிய அ!*வ.

சிறி* ெபாி*மாக( ச6கிகளா பிைண+கப.!த யாைனகைள+ கட!*

இைளயநபிைய+ ெகா.டாரதி உ.ப,தி+, அைழ*( ெசறா அ!*வ.
அவேனா0 ஓ அைர நாழிைக ேநர ேபசி( சில விவர6கைள ெதாி!* ெகா4ள
!த*.

“இரவி இ6ேக த6,வைத விட நீ6க4 ெவ4ளிய பல மடப*+,

ேபா=வி0வ* நல*. இ!த+ ெகா.டாரதி சில களபிர யாைன பாகக@

இ+கிறாக4. அவக4 அNவளவாக விப த+கவக4 இைல; ேமA

இறிர3 ெவ4ளியபல மடபதி பிற உ4ள ேதா.டதி உ6கைள

இெனா நப ச!திபா. அவனிட இ!* நீ6க4 மிக அாிய ெச=திக4

சிலவGைற:, ெசய தி.ட6கைள: ெதாி!* ெகா4ளலா. நறாக நிைன3

ைவ*+ ெகா4@6க4; அ!த ேதா.டதி உ4ள கடப மர6களி மிக ெபாிய

அமரைத உைடய* எ*ேவா அத அேக நீ6க4 காதி+க ேவ0. அவ

உ6கைள( ச!தி+க ந0(சாம வைர Iட ேநர ஆகலா” எறா அ!*வ.

இ!தவளைடயாைர வழிப.ட பி இளி I.டேதா0 I.டமாக ம*ைர

நகாி /திகளி அைல!* ெவ4ளியபல மடபதிG, இைளயநபி ேபா=(
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ேசேபா* அதிக ேநர ஆகியி!தாA இ# மடபதி கலகல+
,ைறயவிைல.

பல ெமாழி ேப& பல நா.0 யாதிாிகக@, வணிகக@, லவக@,

திவிழா பா+க வ!தவக@மாக எணGேறா த6கியி!த கடேபாG பர!த

அ!த அபலைத எலா ப,தி: &Gறி பா*வி.0 அவ ேதா.ட*+,4

Sைழ:ேபாேத ந4ளிரவாகி வி.ட*. கடப மர6களி மிக ெபாிய மரைத ேத

அவ அதனகிG ேபா= நிGக3 அ6, இளி நறாக க ெதாியாத

மGெறாவ வ!* ேச!தா. ஒ கண தய6கிய பி தியவைன ேநா+கி

இைளய நபி ‘கய’ எ9 Iறினா. ஆனா வ!த தியவனிட இ!* பதிA+,

அ!த நலைடயாள( ெசா ஒ+கவிைல. உடேன இைளயநபியி ெநMச

விைர!* *த*.

அகி வ!தவேனா த4ளானா. அவ &யதிேயா0 ேப& நிைலயி இைல

எபைத மிக( சி9 கண6களிேலேய இைளயநபி ெதாி!* ெகாடா. நா.ப.0

ளித ேதறைல அ!திவி.0 த4ளா அரGறி அைல: அ!த+ களபிர தா

ச!தி+க ேவய மனிதனாக இ+க யா* எபைத: அவ உடேன ாி!*
ெகாடா. தைன அ6ேக அ!த+ ,றிபி.ட இடதி ச!தி+க வரேபாகிற

நப#+, இைட\றாக+ ,*வி.0 அைல: இ!த+ களிமக ந0ேவ நிGக+
Iடாேத எற கவைலயி பாயி ஏேதா ேபசி அவைன அ#ப யறா

இைளயநபி. பாயி இைளய நபி ேபச ெதாட6கிய* அவ ேமA நி9
உ0 பியாக அரGற ெதாட6கினா. ேபாாி.ேடா, ரப.ேடா அவைன
அ6கி!* வில+கி அ#வ* தனிேய வ!* காதி+, தன+, நலதிைல
எ9 தய6கிேய அ!த+ ,காரனி ேப(ேசா0 ஒ*பா அவைன அ#ப

யறா இைளயநபி. அேபா* அவனி!த தள(சியான நிைலயி தா

அவைன( ெசைமயாக ைட* /த+ Iட : எறாA, அவைன ேத
மGறவ வரேவா, அவேன எ)!* ேபா= தைன( ேச!த மGறவகைள ேத
அ6ேக அைழ* வரேவா ெச=தா த நிைல கவைல+,ாியதாகிவி0 எற

ென(சாி+ைகேயா0 4ளி வி)!த ஆைடைய வில+,வ*ேபா ெமல
அவைன அ6கி!* வில+க யறா இைளயநபி.

அவேன தா பாயி இயGறியி+, சி6கார( &ைவ+ கவிைத ஒைற இவ
ேக.ேட தீர ேவ0 எ9 வG9தினா. ஆ.சிைய+ காபாGறி+

ெகா4வதிேலேய ,றியாயி!த களபிரக4 த6க4 நா.!* பைட

/ரகளாக3 பேவ9 பணியாளகளாக3 பலாயிர களபிர இைளஞகைள+
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Iட மாநகாி ெகா0 வ!* ைவ* அைமகைள ேபா ேவைல வா6,வதா
மணமாகாத அ!த இைளஞக4 தவிபைத:, ேவதைன ப0வைத:

ேவ.ைக:G9 திாிவைத: பGறி தா ேக4விப.!தவGைற நிைனதா

இைளயநபி. தா ேக4விப.!தவGறி எ4ளள3 ெபா=யிைல எபைத

இெபா)* அவ உணர !த*.

ேவ9 வழியிறி அ!த+ களிமகனி பா ெமாழி+ கவிைதைய+ ேக.0

ெதாைலபதGகாக+ கடபமர கணி ப0கிற வைகயி அேக இ!த

மடப ப,தி ஒறி ேபா= அவேனா0 அம!தா இைளயநபி. அவ

வாயி!* அத ேதற நாGற ெபா9+க யாததாயி!த*. அ!த+ களபிர

இைளஞ நல உடGக.0ைடயவனாக இ!தா. எ!த அபாயைதேயா

எதிபா* அவனிட பாயி ேபச ,!தத விைள3 க4 ெவறியி அவ
அரG9 சி6கார+ கவிைதைய+ ேக.க ேவய தடைன+, தைன

ஆளா+கி வி.டேத எற ெவ9ட அம!தி!தா இைளயநபி. அ!த+

களபிர இைளஞ திப திப அரGறியைத தமிழி நிைன*+ I.

பாதா, இப வ ேபா!த*:

“க. த)விட ஓ இள கனிைக ேவ0 இ6,நா

ம.0 படயா+ காமதா மன உடA எாிைகயிேல

.0 இளநகிக4 ேமாதிடேவ எ ேமனி )ைம: ெவ* ெவ*பா=
ப.0 ெபPட ப.0+ கல!தவ பகி( ெசNவித தரேவ0...”

உய!த கவி:, நல ,பிற உைடய அவ#+, இைத இரடாவ* ைற
நிைன* பா+க+ Iட+ I(சமாயி!த*. காத ெவறியி அ!த

தி+கானேப பித உள9 கவிைதயி இ!த நய Iட இ!த+ க4ெவறி+

களபிரனி பாட இலாதைத இரைட: ஒபி.0 பா* அவ உணர

!த*. காதG பிற+, ெசாGகைள:, காமதிG பிற+, ெசாGகைள: தர

பிாி+க இ!த இவ நிைலக@ அவ#+, பயப.டன.

இப திப திப இ!த பாடைல அரGறியபேய ெமல ெமல+ ,ர

ஓ=!* L6கிவி.டா அ!த இைளஞ. அவ#ைடய ,ற.ைட ஒ ெசவி

*ைளகைள அ9ப* ேபா ஒபைத ெபா9+க யாம எ)!* கடப

மரதயி மீ0 ேபா= அம!தா இைளயநபி. ேநர ஆகி+ ெகாேட

இ!த*. கலகல நிைற!தி!த ெவ4ளியபல மடப உற+கதி
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அட6கிவி.ட*. மடபதி வட+,+ ேகாயி நீட ேநரமா= உரத ,ர

‘மாைய ஏ அநிவசனீயமாக இ+கிற*?’ - எ9 விவாதி*+ ெகா!த ஒ
சமண*றவி: வடெமாழி வான Iட ந0( சாமதிG, ேம உற+கைத+
ெக0*+ ெகா4@ அள3+, மாையைய பGறி+ கவைலபட விபாம

நறாக உற6க ெதாட6கியி!தன. ெவ4ளியபல மறி ேதா.டதி ஓ

ஆ!ைத இரவி தனிைம+, உவக தவ* ேபால வி.0 வி.0 அலறி+
ெகா!த*. அ!த மரதயி தனிேய விழிதிப* ெபா9ைமைய(

ேசாதி+, காாியமாயி!த*. இைலக4 அைச: ஓைச Iட ெபாிதாக+ ேக.,

அ!த நிசத, அைத இைட இைடேய கிழி+, ஆ!ைதயி அலறA,

பினிரவி வரவிG,+ க.ய I9வ* ேபாற ,ளி!த காG9ேம அ!த
ேவைளயி அ6ேக அவ#+, *ைணயாயி!தன. தைன( ச!தி+க

ேவயவ வழி தவறிவி.டாேனா அல* வரவிைலேயா எற கவைலயி

இைளயநபி நபி+ைக இழ+க ெதாட6கிய ேவைளயி மடபதிG,4 வாிைச
வாிைசயான Lகளி அணி வ,+, ந0ேவ இற ப0* உற6கி+

ெகா+, மனிதகைள மிதி* விடாம கவனமாக நட!* வ ஒ மனித
எதிப.டா. அ!த அைமதியி ெந0!Lர ெதாி: Lகளி வாிைச+,

ஊேட இற ப0* உற6,கிறவகளி காக@+, ந0வி தானாக
ேந!தி!த ஒGைறய பாைதயி அெபய!* நட+, ஓைச Iட+

ேக.0விடாம அவ நிதானமாக3, கவனமாக3 நட!*வவ* ெமௗனேம

உெபG9 எ)!* வவ* ேபா!த*.
-------------

நிதிலவ :

8. தி#ம#த

த பாக - அைடயாள
 ைற+ ஒ# வழி

வகிறவ தைன ேநா+கிதா வகிறானா அல* ேவ9 காாியமாக

வகிறானா எ9 இைளயநபி சி!தி* தய6கி+ ெகா!த ேபாேத அவ
ெசா ைவத* ேபா இவ எதிேர வ!* நி9 நலைடயாள( ெசாைல+
Iறி பதிA+, இவனிடமி!* நலைடயாள கிைடத* வண6கினா.
இவ நலைடயாள( ெசாைல பாிமாறி+ ெகா0 த6க@+,4

ஒவைரெயாவ ாி!* ெகாட3ட இைளயநபி ஏேதா ேபச ெதாட6கிய

ேபா* வ!தவ த வல* ைக ஆ4கா. விரைல வாயிதகளி ேம ைவ*
ேபச ேவடா எப* ேபா ,றி+ கா. தைன பி ெதாடமா9

ைசைக ெச=*வி.0 நட!தா. ெவ4ளியபல மடபதி பிறதி!த

ேதா.டதி மGெறா ேகா வைர அவைன அைழ*( ெசறா வ!தவ.
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அ6கி!த மதிG &வைர ஒ. ஒ பா மடபதிG, வ!தி!தாக4 அவக4.

அ!த இடதிG, வ!த* அவேன த ெமௗனைத+ கைல* வி.0 ேபசினா.
“சG9 ேன நா ெவ4ளியபல*+,4 Sைழ!த ேபா* நகர

பாிேசாதைன+காக ெதவி அைல!* ெகா!த களபிர /ரக4 சில

எைன பி ெதாடர+ I0 எற ச!ேதக இ!த*. அதனா தா அ6ேக

நி9 நா ேபசி+ ெகா+க ேவடா எ9 பாேத! திேமாIாி

ெபாியவ, காராள எேலா நலமாயி+கிறாகளா? த தலாக+

ேகாநக+, வ!தி+கிறீக4! ேகாநகைர+ களபிரக4 அேசாக வனதிேல

சிைறப.ட சீைதைய ைவதிப* ேபா ைவதிபைத+ கYக4.”
ெதாட+கதி அள3 கட!த ெமௗனமாக இ!* வி.டதGகாக3 ேச*

இேபா* ேப&வ* ேபால ேபசினா அ!த தியவ. இைளயநபி அவ#+,

மிக( &+கமாக( சில வாைதகளி ம9ெமாழி Iறினா. அ!த பா மடபைத

ஒ.யி!த ப,திகளி மர6களி அடதி ,ைறவாக இ!ததனா அதிக இ4
இைல. அதனா அ!த தியவைன இைளய நபி ஓரள3 காண !த*. ,
உைட உ0தியி!த ைற, மீைச எலாவGறாA ஒ களபிரைன ேபா

ேதாறினா அவ. அைத+ க0 இைளய நபி அவைன+ ேக.டா:

“களபிரக4 ஆ.சியி க4@ காம ெகா4ைளயா= ம!திபைத இ!த

ெவ4ளியபலதி Sைழ!த*ேம கேட. வ!திேன. இேபா* எ எதிேர
ெதாிகிற ேதாGறதி!ேத, க4@ காம ம!தி+, அேத ேவைளயி,

தமி நைட உைட நாகாிக6க4 எலா ந!திபைத: காண கிற*.”
“ெகாைல ெவறியகளாகிய களபிரகளி ந0ேவ ஊடா ந காாிய6கைள(
சாதி*+ ெகா4ள இப நம+ேக விபமிலாத ெபா=+ேகால6கைள நா
ஏGக3 ேவயி+கிற* ஐயா...”

“வி!ைததா! ெபா=+, ேவய ேகால ெம=+, ேவயதாக இ+கிற*
எ9 நீ I9கிறா= ேபா+கிற*.”
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“ஆ, ஐயா! ெபா=ைய யா அல6காி+க ெதாட6காதவைர - ெம=+, அ*

ெம=யாயிபைதேய ேகாலமாக+ ெகா0 நா மன நிைற3 அைடயலா. ஆனா

ெபா=ைய அல6காி+க ெதாட6கிவி.ட உலகி ெம=ைய: நா அல6காி+காம
விட வதிைல.”

“நீ I9வ* பிைழ! எ6, சதியதி வைம ,ைறகிறேதா அ6, ெசாGகளி
வைமயா அைத அல6காி+கிறாக4. ஆனா, சதிய ெநைப ேபாற*.
தவைமயலாத எதனா தைன அல6காிதாA அைத ெமல ெமல(
&.ெடாி+க+ Iய*. 5+களாA, ெபானாA நீ எைத ேவ0மானாA

அல6காி+கலா. ஆனா ெநைப ம.0 5வாேலா ெபானாேலா ைனய

யா*. 5ைவ+ க+கி வி.0 ெபாைன உ+கிவி.0 த பிரகாசேம

பிரகாசமா= ேமA ெவ9 எாிவ* தழ. சதிய அபதா. அப ஒ

சதிய பல நமிட இ+கிற வைர பாய ,ல ெவA எபைத பGறி
உன+,+ கவைல இ+க+ Iடா*.”

இ!த மேனா திடைத: நபி+ைகைய: ேக.ட வியபி ஒ9 ம9ெமாழி

ெசால ேதாறாம இ!தா அ!த தியவ. சதியதி ேம!த அ!த

அைச+க யாத நபி+ைகயாளைன+ கட*, ‘ந எதிேர மன ெமாழி

ெம=களா வண6கத+க இைணயGற /ர# தீர#மான ஒவ நிGகிறா’ எற எணதி அ!த தியவ#+, ெம= சித*. இைளயநபி அ!த

தியவைன வல ேதாளி த.+ ெகா0தப ேமA Iறலானா:

“ைதாியமாயி! இப யா நாகாிகைதேயா கா.0 ெபா=+ேகால வா3 ேபா=

ம6கல பாவள நா.0 மறதமிழனாக இேத ம*ைர மாநகர /திகளி மீ0
நிமி!* நட+, கால வ. S.பதிA சி!தைன வைமயிA இைணயGற

ஓ இராஜாிஷி நம+காக அA பகA தி.டமி.0 வகிறா எபைத நிைனவிG
ெகா4...”

“த6க4 நவா* விைரவி ெம=யாக ேவ0 எேற நா#

ஆைசப0கிேற. இேபா* நா ேபாகலா. எ*3 ெதாியாத காாிளி

ெந0!Lர த6கைள நடதி அைழ*( ெசல ேநவதGகாக தா6க4 எைன
ெபா9தள ேவ0.”
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“இைள பGறி நா ெபா.ப0தவிைல அபேன! இ9 பா நா.
இரவி ம.0மல, பகA இ4 தா நிரபியி+கிற*. சில ஆ.சிக4

இைள: ஒளி ெபற( ெச=:. ேவ9 சில ஆ.சிகேளா பகைல: Iட

இளைடய( ெச=* வி0. அப ஒ ெகா06ேகாலா.சியி தா இ9 நீ:

நா# இ+கிேறா. ஆனா எ6ேக ேபாகிேறா, எைத ெதாி!* ெகா4ள

ேபாகிேறா எபைத த என+,( ெசா. நா அறிய ேவய ெச=திக4

சிலவGைற:, ெசய தி.ட6கைள: உனிடமி!* அறி!* ெகா4ள :

எபதாக இ!தவளைடயா ேகாவி யாைனபாக அ!*வ எனிட Iறி
அ#பினா. அவGைற பGறி என ெசாகிறா= நீ?”

“அ!*வ Iறி அ#பியவGறி பிைழ ஒ9 இைல ஐயா! அவ அேயைன

பGறி த6களிட யா3 Iறியி+கிறாேனா இைலேயா ெதாியா*. அேய

ைவைய நதி+கைரயி திமத  *ைறயி உ4ள உபவன+ காபாள, அழக
ெபமா4 மாற. ெபாியவ ம*ராபதி விதகைர அேய#ைடய ,லெத=வதி#
ேமலாக மதி* ெதா)கிறவ. நைடய எலா+ காாிய6க@ ேகாநகாி

நைடெபற இரேட இர0 வழிக4 தா இ# அைடபடாம எMசி:4ளன.
அதி ஒ9, எ#ைடய உபவனதி இ+கிற*. மGெறா9 இ6ேக இ!த
ெவ4ளியபல மடபதி இ+கிற*.”
“எ!த வழிகைள( ெசாகிறா= நீ?”
“இேதா, இ!த வழிைய தா ெசாகிேற” எ9 Iறியவாேற கீேழ ,னி!* அ!த
மடபதி க தளதி ஒ ,றிபி.ட இடதி ஒ கைல L+கி

ர.னா அழக ெபமா4. இைளய நபியி கக4 அவ ர.ய க

வி.ட வழியி ஆ4 இற6, இைடெவளி+,+ கீேழ ம6கலாக பக4
ெதப0வைத+ கவனிதன.

“ஒ காலதி ம6கல நனா.களி அரமைன ெபக4 இ!த( &ர6க

வழியாக திமத  *ைற+, நீராட ேபாவாகளா. கைடசியிG களபிரக4

ேகா.ைடைய: அரமைனைய: ைகபGறியபி அ!தர மகளி,
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பாய உாிைம மகளி இ!த வழியாகதா தப !த* எ9 Iட(
ெசாவாக4...”

“இ!த வழி இபைத நமவக4 தவிர ேவ9 யாராவ* அறிவாகளா? இ* ேநேர
திமத  *ைற+,தா ேபாகிறதா அல* ேவ9 எ6ேக# இதி!*
வழிக4 பிாிகிறனவா?”

“நமவக4 ம.0ேம பயப0* இரகசிய வழியாக இைத ைவதி+கிேறா.
இ6கி!* திமத  *ைற+, ெந0!Lர இபதாA ந0ேவ ஏேத#
அபாய வ!தாA உடேன தப வழி ேவ0 எபதாA இைடயி நகாி

கெபGற கணிைகய /தி ,9+கி0 இடதி அ6,4ள ஓ நபி+ைகயான
கணிைகயி மாளிைகேயா0 ஒ வாயி இைண!தி+கிேறா...”

“இேபா* நா எ6ேக றப.0 ேபாகிேறா அழக ெபமா4?”
“உபவன*+,தா! அ6ேக எலா( ெச=திகைள: உ6க@+,+ Iற
!தவகளாக நமவகளி நாைல!* ேப இ+கிறாக4. அவக4

<லமாகதா ெபாியவ இ6ேக சாதி+க ேவய மிக ெபாிய அரச த!திர+
காாிய6க4 எலாேம சாதி+கப0கிறன.”

அதG, ேமA அவனிட ேபசி ேநரைத /ணா+கி+ ெகாராம ேமGக

ப+க6க4 உட உராயாம கவனமாக பகளி ,திப* ேபா இற6கி உ4ேள

Sைழ!தா இைளயநபி. அவைன ெதாட!* அழக ெபமா@ கீேழ ,தி*

இற6கி+ ைககைள ேமேல உயதி ர.ய கைல உ4ளி!தபேய ேமGப+க
தா6கி ெமல ெமல நகதி வழிைய பைழயபேய <னா. உ.ற இ4
B!த*. அழக ெபமா4 இைளயநபியி வல* ைகைய த ைகேயா0

ேகா*+ ெகா0 கீேழ த0மாறாம ப இற6கி நிலவைறயி விைர!தா.
“இ!த இ4 உ6க@+, பழ+கமாயிரா*. கவனமாக நட!* வர ேவ0

நீ6க4?” எ9 தைன எ(சாித அழக ெபமாளிட இைளயநபி, “எைன

பGறி+ கவைலபடாேத! ஒளிைய ேத+ க0பி+கிற வைர ஒNெவா /ர#
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இளி தா கா ச+க நட+க ேவயி+,. இ@+, தய6கினா எ*3

நட+கா*” எ9 சிாி*+ ெகாேட ம9ெமாழி Iறினா.

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

நிதிலவ :

த பாக
பாக - அைடயாள

9. நபிைகயி ம./ற'க

ெசவ 56ேகாைத:, அவ4 அைன: த6களிட இைளய நபி:, யாைன

பாக அ!*வ# விைட ெபG9( ெசற பி ெந0ேநர அவகைள பGறிய
நிைன3கைள: கவைலகைள: தவி+க யாம இ!தன.

‘இ!த விநாயி யாைன பாக அ!*வேனா0 அவ எ6ேக ேபாயிபா?
எNவள3 Lர ேபாயிபா? யா யாைர அவ எதிெகா0 ச!தி+க ேநாி0’

எ9 நிைனைவ இைளய நபியி பிேன அைலயவி.டப உடலா ம.0 த
தாயி பிேன இய6கி+ ெகா!தா4 ெசவ 56ேகாைத. தா= எைதேயா

ேக.டா அதG, ெதாடபிலாம, ேவ9 எைதேயா அவளிட ம9ெமாழியாக(

ெசானா4 இவ4.

‘பயபடாேத! உன+, அபய’ எப*ேபா வயி நிைற!தி!த தாமைர
5+க@+, ந0ேவ ெதப.ட அ!த ெபாநிற உ4ள6ைகைய( ெசவ

56ேகாைதயா மற+கேவ யவிைல. அ!த+ ைகைய ‘அ* ைக இைல,

தாமைர5’ எ9 அவ4 ைன!* Iறிய ேபா*, ‘இைல! அ* ைகேயதா’ எ9
ம9+க தய6கி அ!த 5தபய6கர பைட /ரேன அ* தாமைர5தா எ9

நபிவி0 அள3+, 5ேவா0 அ* ஒபிட ெபாதமாயி!த*. அ!த+ ைக

மல அவ4 நிைனவி ப&ைமயா= வ!* த6கியி!த* இேபா*.

“ஒ /ரனி ைக 5ேபா ெமைமயாக இ+க+ Iடா*தா! வா@, ேவA
பGறி( &ழGறி+ கா=* ேபாயி+க ேவய ைக இ*. தாமைர 5ேபா

மி*வாக3, ,ளி(சியாக3, சிவபாக3 ஒ கவிஞனி ைகைய ேபா

இ+,ப இ!த+ ைக வா@ ேவA ஏ!த யாம ெச=*வி.ட களபிரக4
ேம திபிய* அவ4 ஆதிர எலா. இைளயநபியி 5ப.0+ ைகைய

எணியேபா* பைழய இல+கிய நிக(சி ஒ9 அவ@+, நிைன3+, வ!த*. பல
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ேபாகளி ெவGறி வாைக Bய ேபரரச ஒவ, ஒ கவிஞாி வல* கரைத

பGறி த)வி அவைர பாரா.ட ேவய நிைல ஏGப0கிற*. கைல ேபா

கா=!* த)ேபறிய த ைக: 5ேபா ெமைமயாக3 ,ளி(சியாக3
இ+க+Iய லவ ைக: இைண!த ேபா* -

“ஐயா, லவேர! உ6க4 ைக ம.0 எப இNவள3 ெமைமயாக இ+கிற*!”
எ9 ஓ அதிசயைத+ கடவ ேபா விய!* வினவினா அ!த அரச.

“இதி வியெபன அரேச? நீ அேபா0 அளி+, உணைவ உ0 வ!*
ெதாழிைல தவிர ேவ9 உைழபி *யர6க4 பயாத ைகக4 இைவ. இைவ

ெமைமயாக இராம ேவ9 எப இ+க :? உ ைகக4 வைமயாக

இபதG, இைவ ெமைமயாக இபதG, காரண ஒ9தா. *யர6கைள

எலா உ ைககேள தா6கி+ ெகா4கிறன எப*தா அ!த+ காரண” - எ9
அ!த அரச#+, அ!த லவ ம9ெமாழி Iறினாரா.

த சி!தைனயி அ!த அரசேனா0 ெபாியவ ம*ராபதி விதகைர: அ!த
லவேரா0 இைளயநபிைய: ஒபி.0 இேபா* நிைனதா4 ெசவ

56ேகாைத. இைளயநபியி ைகக@ க, ேதா4க@, ேமனி: 5ேபா
மி*வாக இபைத: ம*ராபதி விதகாி ைகக@, க, ேதா4க@

ேமனி: ெசெபானி வா* இ9+கிய* ேபா ைவர பா=!திபைத:
இைண* நிைனதா4 அவ4. ேகாயி வளைடயாைர வழிப0 ேபா*,
ஆயிரெத.0 தாமைர மலகைள அ(சித ேபா*, பகளி ஏறி ேம

விதான* மாடதி பரவாக ேதவராக+ கிட!த ேகாலதி இ+,

அ!தரவான* எெபமானி மாட+ேகாவி மணி மடப கபி!* ெபாிய
ெபாிய கட+ ெகாக4 பற+, இ!தவன* மதிகைள:, ேமGற,

ெதற மதிகைள ஒ.னாG ேபா மாைலெயன( B) ைவைய நதியி
ெதற+ கிைளைய:, நகாி பிற ப,திகளான திவாலவா=, திந0Q,

ெவ4ளியபல, திந4ளா9 தயவGைற: அ!திமாைல அழ,கேளா0
விள+ெகா அல6கார6கேளா0 கடேபா*, ெசவ 56ேகாைதயி

நிைனவி இைளயநபிதா நிைற!தி!தா. அNவள3 ெபாிய

I.டதினிைடேய: தா தனிைமயாக விடப.டைத ேபாற உணைவ

அைட!தி!தா4 அவ4. இ9 அப ஒ தனிைமைய உணப அவைள

தாபதினா தவி+க( ெச=தி!த* அவ#ைடய ஞாபக.
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வழிபா.ைட *+ ெகா0 அவ@ அவ@ைடய அைன: யாைன+

ெகா.டாரதி வழியாக வக4 நி9தப.!த ந!தவனதிG, திபிய
ேபா*, ேவ9 நாைல!* யாைனபாககேளா0 அ6ேக நி9 ெகா!த

அ!*வ, ‘இைளயநபி இ6கி!* பதிரமாக ெவ4ளியபலதிG, றப.0

ேபாயாயிG9’ - எ9 ைசைக <ல அவக@+, ெதாிவிதா. &Gறி மGறவக4
இ!ததா அ!*வ தைன( Bழ இ!தவக@+,( ச!ேதக எழாதப
ெபாியகாராள மகேளா0 மைனவிேயா0 ெந6கி( ெச9 விாிவாக
உைரயா0வைத அேபா* தவி+க ேவயதாயிG9.

வக4 5.டெபG9 றப.ட ேபா*, “அமா அ!*வ ெச=த ,றிைப+
கவனிதாயா?... அவ இ6கி!* யாெதா ெக0தA இறி அ0த இட*+,

ேபா=வி.டாரா” - எ9 ஆவ ெபா6க தாயிட Iறினா4, ெசவ
56ேகாைத.

“ஆ! கவனிேத. இனி அ!த தி+கான ேப பி4ைளயாடாைன பGறி

பயபட ஒ9மிைல. அ!*வ# இ6,4ள மGறவக@ உயிைர+

ெகா0தாவ* அ!த பி4ைளைய பா*காபாக4. இேபா* நா ேநேர ஊ

திகிேறாமா அல* ஆலவா=+,4 ேபா= இைறவைன: வழிப.0 வி.0
ேபாகலாமா?”

எ9 அைனயிடமி!* வினாவாக ம9ெமாழி கிைடத ேபா*

ஆலவா=ப,தி+, ேபாகலா எேற ெசவ 56ேகாைத: இண6கினா4.
வக4 ஆலவா= ப,தி+, ேபா, ெவ4ளியபல ப,திைய:,

திந0Qைர: கட!* ெசற ேபா* ெசவ 56ேகாைதயி கக4 I.ட
நிைற!த IடG ேகாநகர /திகளி மனிதகேளா0 மனிதகளாக தன+,
விபமான அ!த க எ6காவ* ெதபடாதா எபைதேய ேத+

ெகா!தன. யாதிாீகக@, பிற ேதசதவ அதிகமாக த6க+ Iய

ெவ4ளியபல ப,தியி அ6க6ேக திாி!* ெகா!த 5தபய6கரபைட

/ரகைள+ கட ேவைளகளி எலா, “ஐேயா! இ!த+ ெகாைல பாதககளிட

சி+கிவிடாம அவ தப ேவ0ேம” - எ9 அவ4 மன இைளயநபி+காக
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ெத=வ6கைள எலா ேவ தவித*. அதGேகGறாேபா ெவ4ளியபல

ப,தியி வி ஓாிடதி ப* பனிர0 5தபய6கர பைட/ரக4

யாைரேயா சிைறபி*( ெசA கா.சி ஒ9 அவ4 ககளி ப.0வி.ட*.
உடேன அவ4 மனதி எெனனேவா பய6கரமான கGபைனக4 எலா

எ)!* வா.ன. அ!த இடதி!* ேமேல ேபாகேவ அவ@+, மன இைல.

வைய நி9தி+ களபிரக4 அேபா* சிைறபி*( ெசவ* யாைர எ9
அறி!* ெகாட பிேப ேமேல ெசல விபினா4 அவ4. தாேன இற6கி ஓ

ேபா= பா* ஐய ெதளிய ேவ0 எ9 *தா4 அவ4. அவ@ைடய

ேவதைனைய உண!* அதG,( ெசவி சா=*, வைய ஓ.0கிறவ இற6கி

ேபா= பா*வி.0 வ!* -

“ஒGற எ9 ச!ேதகப.0 யாேரா ஒவைன ச6கியி.0 பிைண* இ)*

ேபாகிறாக4” - எ9 ெதாிவிதா. அவ4 மன விைர!* *த*. பய!* கத9

,ர, “அவக4 யாைர இ)* ேபாகிறாகேளா அ!த மனிதைர நீ நறாக

பாதாயா?” - எ9 அவைன மீ0 வினாவினா4 அவ4. “பா+க யவிைல”
எ9 ம9ெமாழி Iறிய ேபா* அவ4 ெந.0யிதா4. ெசவ 56ேகாைதயி

அைன அவ4 தவிைப+ க0 நைகதா4.

“ெபேண! நம+, ேவயவகைள+ ேகாைழகளாக3

பல/னமானவகளாக3 கGபைன ெச=கிற அளவிG, நா ைதாியமGறவக4
ஆகிவிட+ Iடா*. உ தவி /ணான*. ெபாியவ ம*ராபதி விதகாி

ேசாதைனகளி உ9தி ெச=யப.0 ேத!ெத0+கப.டவக4 யாராயி#
அவகைள இNவள3 எளிதாக எதிாிக4 பி* விட யா* எற
நபி+ைகயாவ* உன+, இ+க ேவ0.”

“இ+கலா, அமா! ஆனா, ஒ பலமான நபி+ைகயி ம9றதி தா
பல/னமான அவநபி+ைகக@ அ(ச6க@ ேதா9கிறன.”
“நீ ெசாவ* தவ9 ெசவ 56ேகாைத! ஒ பலமான நபி+ைக+, ம9றேம
கிைடயா*. பல/னமான நபி+ைக+,தா ம9ற6க4 உ0. திடமான

3+, த எண தா உ0. இரடாவ* எணேம இைல எபைத நீ

ஒ+ ெகா0 தா ஆக ேவ0.”
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தாயி உ9திெமாழியா ஓரள3 மனநிைற3 அைட!தா4 அவ4. த#ைடய

அபி மி,தியா இைணயGற /ர இைளஞ ஒவைர+ ,ைற* மதிபிட
ேந!தைத மGெறா ேகாணதி!* தா= &.+ கா.ய ேபா* த
சி!தைனைய எணி தாேன ெவ.கப.டா4 அவ4.

திவாலவா=+ ேகாவிA வழிபா.ைட நிைறேவGறி+ ெகா0 ேமாI
திவதGகாக+ ேகா.ைட+, ெவளிேய றநகைர அைட!* வக4

ைவையைய+ கட!* கைரேயறிய ேபா* இர3 ெந0ேநரமாகி வி.ட*. எப:

இரேவாரவாக அவக4 ேமாI திபியாக ேவயி!த*. வழிபா.0+,

ம.0ேம அவக4 ம*ைர வ!தி!தா இவக4 திபி வ!* ேசவ* பGறி+

காராள கவைலயிறி நபி+ைகேயாபா. இைளயநபிைய த!திரமாக+

ேகாநக+,4 ெகா0 வ!* விட ேவய ெபா9 ேச!தி!ததா தா6க4
திவைத த!ைத ஆவேலா0, கவைலேயா0 எNவளவிG,

எதிபாதிபா எபைத( ெசவ 56ேகாைத உண!தி!தா4. அவ@ைடய

மனநிைலைய: அவ4 தாயி மனநிைலைய: உண!தவக4 ேபா
றநகாி!* ேமாI+,( ெசA சாைலயி வகைள விைர!*
ெசAதினாக4 ஓ.0பவக4.
-------------

நிதிலவ :

த பாக - அைடயாள

10. க#'க0 மலமாைல1

ேமாI ஊெரைலைய அவக4 அைட: ேபா* ந4ளிர3+, ேமலாகி வி.ட*.
ஊ அட6கியி!ததா வகைள இ)*( ெசற காைளகளி க)* மணி

ஓைச Iட இரவி அைமதிைய+ கைல*+ ெகா0 கணீ கணீெர9 தனியாக
ஒத*. <9 வக@+கான ஆ9 காைளகளி க)* மணிக@ ஒ+க

விைர!* ஊ எைலைய ெந6கி+ ெகா!த அ!த வக4 ஊ எைலயி
சாைலயேக யாேரா இவ ஒ*6கி நிGபைத+ க0, அைடயாள ாி!* உடேன

நி9தப.டன. நிGபவைர+ க0 மணி ஒக4 அட6கி வக4 அ0த0*

நிற விதேம தனியானெதா பணிைவ: அட+கைத: கா.ன. யா

னிைலயி உலகியலான சிறிய ஓைசக4 அட6கி வி0ேமா அப ஒ

கமேயாகி வாைன: மைண: அளப* ேபாற உயர*ட த அேக
பNவியமாக பணி!* நிG, காராளேரா0 அ6ேக நிறி!தா.
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இைள: நிசதைத: ெவ9 ஒ+, மணிகளி கிகிணி நாதேதா0

விைர!* வ!த அN வக4 உடேன அட6கி நிற வித எதிேர ேதாறியவாி
ேதாGற*+,+ க.0ப.0 அட6கி வி.டாG ேபாலேவ இ!த*.

இரவி காராளேரா0 உலாவ வ!த ம*ராபதி விதக அ6ேக நி9

ெகா!தா. ஒ பைன ெதாைல3 பினா எ!ேநர அவைர நிழ ேபா
உடனி!* கா+, ஆப*தவிக4 இவ Iட ெதப.டன. த

வயி!த ெசவ 56ேகாைத:, அவ4 அைன: கீேழ இற6கி

ெபாியவைர வண6கின. காராளாி மைனவி+, ம*ராபதி விதகாிட அளவGற

பய. அவைர எதிேர பா* வி.டா அவ@+, ேபச வரா*. ஏதாவ* தவறாக

ேபசி வி0ேவாேமா எற பயதிேலேய அவ4 அவ னிைலயி ேபச மா.டா4.

ெசவ 56ேகாைத+, ஓரள3 அ!த அ(ச உ0 எறாA த!ைத அ#பி:
தானாக3 அவ4 அவைர+ காண ஆலமரத+, அ+க ெசல ேநாி0வ*
வழ+க எபதா அவட ஓரள3 உைரயாட :. அப உைரயா0

ேவைளகளி எலா ெச6,தான மைல ஒறி ஏற ய9 இயலாம
அ(சேதா0 பாதியிேலேய கீேழ இற6கிவி0 ஒ ,ழ!ைதயி நிைலயி

த#ைடய ெசாGக@+, பி கிைட+காம த0மா9 ஓ அ#பவைதேய அவ4
அைட!தி+கிறா4. மலகைள ேபா நளினமாக3, பயப+திேயா0 அவ

னிைலயி அவ4 Lவிய ெசாGகைள உண(சிேயா கிள(சிேயா அைடயாம

கைல ேபா தா6கியி!தி+கிறா அவ. தனிட ேப&கிற எதிராளி ெவG9(

ெசாGகைள நிைற அ0+கலாகா* எ9 அவேர வா= திற!* க.டைள

இ0வதிைல, ஆனா ேப&கிறவ தா ேப& ேபா* எதிேர ெதாி: அவைடய
ககைள: கைத: பாதாேல ேப&வதGெக9 திர.ய பல ெசாGக4
கழ9 வி)!*வி0. இ* தவி+க யாத* எபைத அவ4 பலைற
உண!தி+கிறா4. இேபா* அவ4 த!ைத அவைள+ ேக.டா.

“நட!தவGைற( ெசாலமா!... ஏ தய6,கிறா=?”
ெபாியவ வல* கரைத ேம ேநா+கி அைச*( ‘ெசாேல’ எப* ேபா
,றி* உணதினா. ‘ெசா’ என வாைதயா ேக.காம அவ அப+

,றி+ கா.யேத அவைள ஓரள3 தா3 உண(சியைடய( ெச=த*. ெமாழியா

ேபச நீ: நா# ஓ எைலயி இைல எப* ேபா அவைள ம.ய* அ!த+
,றி. அவ4 மிக3 நிதானமாக எலாவGைற: ெசால ெதாட6கினா4.
தாமைர 5+,வியேலா0 இ!த வைய 5த பய6கர பைட/ர

ச!ேதகப.ட*. அவ#ைடய ச!ேதகைத நீ+கி தா6க4 ேமேல ெசற*,
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யாைன பாக அ!*வைன+ கட* தய நிக(சிகைள ஒNெவாறாக(

ெசானா4 அவ4. I!* ேக.0+ ெகா!த ம*ராபதி விதக இைளயநபி

எ# &!தர வாபனி ேம ெசவ 56ேகாைத எ# அழகிய

இளெபP+, ஏGப.04ள பிாியைத: மய+கைத: ெகாட

ெசாGகைள தனிேய பிாிெத0* வில+கி அவ4 ெதாிவிதவGைற அறிவதG,
ேபா*மான ெசாGகைள ம.0ேம ாி!* ஏG9+ ெகாடா. இைளயநபிைய

பGறி+ Iற ேநாி0ைகயி சில இட6களி நாண, சில இட6களி தைன மீறி

அவ அழைக வணிப* ேபா த வா+கி வ!* ேச பத6கைள: தவி+க
யாம அவ4 தா Iற Gப.டவGைற+ Iறி+ ெகா!த ேபா* அ!த

இைணயGற அரசத!திர மாேமைத உ4]ற நைகதபேய அைத( ெசவிம0*+
ெகா!தா. ேமாI+, அேக யாைன+,றி சார சில இட6களி

அைமயான ைல+ ெகாக4 சில தைர மணா:4ள இடதி ேதாறி அேக
மைல+ க6கலா= இ9கிய ப,தியி பட!* அ!த+ க6கG பரபி ேம

5+கைள 5*+ ெகா.0வ* உ0. அ!த+ கா.சிைய+ காP ேபாெதலா,

ெசவ 56ேகாைத ‘இ!த மலகளி ேமைமைய:, ,ளி(சிைய:

ந9மணைத: அ!த+ க6க எறாவ* உணர :மா? ஒ ெத=வதிG,
அ(சைன ெச=வ* ேபா எNவள3 காலமாக இ!த 5+க4 உதி!* அ!த+

கைல வழிப0கிறன! இ!த+ ெகாைய ஒவிதமான உண3மிறி தா6,

ஆதாரநிலமாக இபைத தவிர இத இதய* ெமைமைய:

ந9மண6கைள: சீததைமைய: ஏGறதG, அைடயாளமாக அ!த+ க எ!த
அைள ாி!தி+க ேபாகிற* இதG,?’ - எ9 விைளயா.டாக(

சி!திப*0. த#ைடய விய+க4 அதிசய6க4 &க*+க6க4 ஆகியவGைற

ெபாியவ ம*ராபதி விதகாிட அவ4 ய9 காபி*+ ெகா4ள

விவதிைல. எேபாதாவ* அவாிட ேப& ேபா* அப விய+கேளா
அதிசய6கேளா &க *+க6கேளா த)வி பிற+, த#ைடய வாைதக4

க6க உதி ைல மலகைள ேபாற அவாிட ெச9 ேசவதாக
அவ@+, ேதா9. அ!த+ க6க எைலயGற ஆGறA ெத=/க

இபதாக அவ@4 பழகியி!த ஒ பயப+தியி காரணமாக அைத அவ4 ஒ

,ைறயாக எPவதிைல. எறாA அவாிட ேப& ஒNெவா ைற: அ!த

யாைன மைல+ க6க உதி ைல 5+களி கா.சி அவ@+, நிைன3
வராமG ேபாவதிைல. இதயதி ஒ ேகாயி அ!த ெபாியவ+, ேபதி

வய* Iட நிரபியிராத த ேம அவ4ேள ஒ பாச ,ைழ3, ஆசி:

இ+, எ9 அவ4 நபினாA, அ!த பாசைத: ஆசிைய: ெசாGகளா
ெவளிப0தி அ6கீகாி+காத அவைடய உண(சிகளி இ9கிய தைமைய
அவ4 பலைற ேந+, ேந க0 மட*0.
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இ9 இ!த ந4ளிரவிA அபேய ேந!த*. தனேக அைனைய: எதிேர

நிG, ெபாியவாி அேக த!ைதைய: ைவ*+ ெகா0 தா Iற

ேவயவG9+கான இ6கிதமான ெசாGகைள ஒNெவாறாக ேத!ெத0*

திதாக மாைல ெதா0* பழ,வ* ேபா ெசாGகைள ஒNெவாறாக ெதா0*
ேபசினா4 அவ4. இைளயநபியி ைக: வயி ,வி!தி!த தாமைர

5+க@ ேவ9பா0 ெதாியாம ஒறாயி!த இடைத பGறி+ I9 ேபா*
அவைள: மீறி( ெசாGக4 மிக மிக நளினமா=+ ேகா*+ ெகா0 வ!தன.

தா# த#ைடய அைன:, ெவ4ளியபல ப,திைய+ கட!* ந0Q வழிேய

திவாலவா=+,( ெசA ேபா* 5த பய6கர பைடயின யாேரா ஒ மனிதைர
ஒGற எ9 ஐயப.0 ச6கியா பிணி* இ)*( ெசறைத( ெசாA
ேபா* அைத+ I9 த வாைதகளி பதGறைத: அவளா தவி+க

யவிைல. அேபா* ம.0 ம*ராபதி விதகாி ,ர த த!ைதைய ேநா+கி,
“இப நமா அ ெச=யப0கிறவகளி &க*+க6கைள பல ேவைளகளி
நாேம கGபி*+ ெகா4கிேறா! ஆனா, நா கGபி+கிற *+க6களிப
*+க6க@ வவதிைல. நா கGபி+கிற &க6களிப &க6க@

வவதிைல - காராளேர?” - எ9 Iறியைத+ ேக.டா4 அவ4. ‘நா கGபிதப
*+க6க4 வவதிைல’ எ9 அவ Iறிய* அவ@+, பிதி!த*. ‘நா

கGபிதப &க6க@ வவதிைல’ எபைத அவ ஏ Iறினா எ9 அ!த
வாைதகைள ம.0 ஏGக யாம அவ4 மன ேவதைனப.0+
ெகா!த ேபா* -

“ஆனா நா விகிறபேய ந &க6க4 அைமய ேவ0 எ9, நா
விகிறபேய ந *+க6க4 விலகி ேபா=விட ேவ0 எ9

இளபவதி ஓ ஆைச எேலா+, இப* இய” - எ9 ெபாியவேர

ேமA ேபசிய ேபா* த மனைத ப* வி.0 அவ ம9ெமாழி IறினாG

ேபா *P+,Gறா4 அவ4. I9கிற ெசாGகைள+ ேக.0வி.0 ம9ெமாழி

ெசாகிறவக4 நிைற!*4ள உலகி நிைன+கிற ெசாGக@+, தீமான
ெச=தாG ேபா ம9ெமாழி I9கிற அ!த( ச*ரபா.ைட விய!* நிறா4
அவ4. த வா+கியைத, அவ ேபசிய &க *+க6கைள பGறி எதGகாக

இேபா* இப ஒ த*வ ெசாAகிறா எ9 அவ4 சி!திதா4.

அவ@+,4ேள இப ஒ சி!தைனைய உடா+,வதGகாகேவ 

வா+கியைத( ெசாயி!தவ ேபா அ!த( சி!தைன:டேனேய தன*

இரடாவ* வா+கியதி <ல அவைள+ ைக: கள3மாக பி*வி.டா
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அவ. மீ0 அ!த யாைன மைல+ க6க ேம பட!* உதி!த ைல
5+க4 தா நிைன3 வ!தன அவ@+,.

அதG, ேம அவளிட அவ4 அைனயிட ேக.டறிய ேவெற*3மிைல

எப* ேபா வல* ைகைய ேமேல ேபாக ேவய சாைலைய ேநா+கி அைச*
விைட ெகா0ப* ேபா ,றி உணதினா அவ. அைனேயா0 வயி

ேபா= ஏறிய ேபா* -

“ெபக4 உண(சி மயமானவக4. அவக@+, வாவி &க*+க6கைள விட(
&க*+க6கைள பGறிய கGபைனகேள அதிக. அவக4 I9கிறவGறி இ!த+

கGபைனகைள:, உண(சிகைள:, கழி*வி.0 பத6க@+, ெபா4 ேதட
ேவ0” - எ9 ெதாைலவி ெபாியவ த த!ைதயிட Iறி+ ெகா0

ெசவைத அவ@ ேக.க !த*. நீட ேநர இ!த( ெசாGகைளேய சி!தி*+

ெகா!தா4. இ!த வா+கியதி பத6க4 ச!தி+, இட6களி எலா

பல/னமான சி!தைனயா உைட* ெபா4 க0பி+க யாத இராஜ

த!திர 5.0க4 நிைற!திப* ேபா ேதாறி அவைள பய9தின... நீட

ேநர இ!த வா+கியைத பGறிேய சி!தி*+ ெகா!தா4 அவ4.

இர3 ெந0ேநர6 கழி* ெபாியவைர ஆலமரதிG ெகா0 ேபா= வி.0 வி.0

திபிய த த!ைதயிட “இ!த வா+கிய*+, ெபா4 என? ஏ ெபாியவ
அவாிட இப( ெசா+ ெகா!தா?” எ9 வினாவியேதா0 த

மனதி ேதாறிய யாைனமைல ைல+ெகா க6க உதி+, 5+களி
உவைமைய: அவ4 ெமல( சிாிதப Iறினா4. அேபா* அவ அவைள

ம9தா.

“மகேள! அவைர பGறி அப நிைன+காேத. வ6கால பாய நா. பல
K9 தைலைறகைள இைறய சி!தைனயி தி.டமி.0+ ெகா+,

ெசயேவ4வியி அவ ஈ0ப.+கிறா. அவைடய ெசாGக@+, நிைறெமாழி

மா!த ஆைணயிG I9 மைறெமாழியி ெபாளாழ ஆGறA உ0!

பினா ஒ சமய நீேய இைத உண!* ெகா4வா=.”
----------
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நிதிலவ :

த பாக - அைடயாள

11. 2. +ழி1 ஒ# வினா3

“இளி கா ச+க நட+, *ணி34ளவ தா காாிய6கைள( சாதி*
+, /ரனாக இயA” எ9 அழக ெபமா4 மாற#+, ம9ெமாழி
Iறியி!* அ!த+ கர!* பைட வழியி ேனறி( ெசவ* மிக அாிய
ெசயலாயிபைத( சிறி* ெதாைல3 ெசவதG,4ேளேய இைளயநபி

உண!தா. ெவளி உலகி 5மியி ேதாGற ேமGற இரெவ9 பக எ9
கால ேவ9பா0க4 இ!த* ேபா அலாம இ!த( &ர6க வழியி இர3

பககேள கிைடயா* எ9 ேதாறிய*. ெந0!Lர*+, ெந0!Lர ஒேர இ4

மயமா= நீ0 ெசA அ!த நிலவைற பாைதயி இர3+, பகA+,

ேவ9பா0 இலாத* ேபா கக4 ெபGறத பய#, கக4 ெபறாதத

பயனிைம: Iட ேவ9பாடGற*தா. Bாிய உதிதாA மைற!தாA அ!த

நிலவைற பாைதயி ெதாியா*. அதைகய பய6கரமான மாய+ ,ைக ேபாற

கார+கிக பாைதயி அழக ெபமா4 தைன த0மாறாம வழிநடதி(
ெசல ேவ0மானா, அவ இ!த வழியிேலேய பலாயிர ைற ெச9

பழகியி!தா தா : எ9 ேதாறிய*. அழக ெபமாளி ைகைய

பGறி நட!* ெகாேட இைளயநபி அவைன வினாவினா.

“அழக ெபமா4! இ!த பாைத வழியாக அரமைன அ!தர உாிைம மகளி

அரச ,0பதின திமத*ைற+, ணிய நீராட( ெசறதாக(

ெசாகிறாேய? அரச ,0ப* ெபக4 மிக மிக ைதாியசாகளாக இ!தி+க
ேவ0 எறலவா ேதா9கிற*? இதைன ெபாிய இ.,ைகயி நட+க
எப பழகினாக4 அவக4?”
“அபயிைல ஐயா! பல K9 ஆ0க@+,  அப இ!ததாக நா

ேக4விப.!தைத( ெசாேன. களபிர ஆ.சி வ!த பி இ!த வழி

<டப.0 பாழைட!* வி.ட*. இ!த வழிைய+ க0பி* நா ம.0ேம

பயப0தி வகிேறா எபைத தவிர இப ஒ வழி இப* இ9 இ!த
நா.ைட ஆ@ களபிரக@+,+ Iட ெதாியா*. தவிர இ!த வழியி

ம9றமாகிய உபவனதி!ேதா கணிைகய /தியி!ேதா றப.டா

தீப!த6கைள எ0* வேவா. அ!த இர0 வாயிக@ ந ஆதி+கதி

இபைவ. அதனா பயமிைல. ெபபாA ெவ4ளியபல ப,தியி வாயி
அகநகாி இபதனா அைத பயப0*6கா மிக3 விழிபாக3
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களபிரக@+,( ச!ேதக ஏGப.0 விடாம பயப0த ேவ0 எப*

ெபாியவ க.டைள. அதனா ெவ4ளியபல ைனயி!* றபட ேந!தா

நா6க4 விள+ேகா தீப!த6கேளா பயப0*வதிைல. எதிப+க6களி!*

ெவ4ளியபல ைன வழிேய நக+,4 ஊ03 ேபா* நமவக4 விள+ேகா
தீப!த6கேளா ெகா0 வ!தாA ெவளிேய9 ேப அவGைற அைண*

வி0வ* வழ+க. ெபபாA பழகியவக4 ம.0ேம அ!தர6கமாக இ6, வ!*

ேபாவதா கா தடதிேலேய இ!த வழி ாி:. உ6க@+, இ* சிரமமாயி+,

எ9 என+, ேப ெதாிவி+கப.!தா ம9ைனயி!*

தீப!த6கேளா0 சிலைர ந0 வழியி வ!* எதிெகா0 காதி+க(
ெச=தி+கலா.”

“இதி என+,( சிரம எ*3 இைல. மனதி ேதாறிய ஐயைத ெதளி3
ெச=* ெகா4ளேவ உைன+ ேக.ேட.”
“மைழ+ கால6களிA ைவையயி ெவ4ள ெப+,+ கால6களிA இ!த

நிலவைறயி ெபப,தி ழ6கா அள3 தணீ Iட நிரபி வி0வ* உ0
ஐயா...” ேபசி+ ெகாேட இைளயநபிைய அைழ*( ெசற அழக ெபமா4
ஓாிட வ!த* நி9 Iறினா.

“ஐயா இேபா* நீ6க4 நிGகிற இடதிG, வல* ற உ6க4 வல* ேதாளி
திைசயி வல ப+கமாக நட!* K9 பாக Lர ெசறா நா ேப
Iறிேனேன அ!த+ கணிைகய /தி வாயி வ...”

“எ*3ேம ெதாியாத இ!த+ ெகா0ைமயான இரவி அ!த வழிைய இNவள3

,றிபாக இல+, தபாம நீ எப+ Iற கிற* எப* தா என+,
வியபாயி+கிற*!”

“அ* மிக3 எளி* ஐயா! இ!த இடதி கீேழ கதள பரவியி+கிற*. அ!த
தளதி ந0வி சிறிதாக <9 ,ழிக4 இ+கிறன. நட!* வகிற யா

அ!த+ ,ழிகளி ேம காக4 பாவாம நட+க யா*. அைத ைவ* வழிைய

அSமான ெச=ய :. இேபா* நீ6கேள இ# ஓ அெபய* ைவ*

 நட!தா அைத உண/க4.”
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உடேன ஓ அ னா நட!த இைளயநபி அழகெபமா4 Iறிய* ேபாலேவ
பாத6களி கG,ழிக4 ெதப0வைத ெதளிவாக உணர !த*. தன+,

ேதாறிய இெனா ச!ேதகைத: அவ அழக ெபமாளிட அேபாேத
ேக.டா.

“உபவன* ைனயி!* ெவ4ளியபல ைனயி!* ஏGபடாத

அபாயேமா, இைட\ேறா இ!த+ கணிைகய /தி ைனயி!* நம+, ஏGபடா*
எப* என உ9தி?”
“உ9திதா! உ6களிடமி!* எனிடமி!* எப இ!த வழிைய பGறிய
இரகசிய களபிரக@+, ெதாிய யாேதா அபேய அ!த கணிைக

மாளிைகயி!* ெதாிய யா*. பாய ,ல*+காக( சவபாிதியாக

ெச=: ெநM&9தி பைடதவக4 அ!த மாளிைகயி இ+கிறாக4 எப*
ெபாியவ+, மிக நறாக ெதாி:. அவைடய நபி+ைக ெபபாA

தவ9வதிைல.”

“கணிைகயகளி ெநM&9தி பைடதவக@ இபாக4 எ9 நா இ9
தா ததலாக உனிடதி!* ேக4விப0கிேற அழக ெபமா4!”
“அ* ஒைற ம.0மிைல ஐயா! பல திய விஷய6கைளேய நீ6க4 இ9 தா
த தலாக எனிட ேக4விப0கிறீக4...”
“இேபா* என ெசாகிறா= நீ?”
“தவறாகேவா, மதி+,ைறவாகேவா எ*3 ெசாவிடவிைல. ேகாநக+,

நீ6க4 தியவ. பலவGைற உ6க@+, நா ெசால ேவயி+கிற* எ9

தா Iறிேன.”

கணிைகயகளி இயைப பGறி தா ெபா*வாக+ Iறிய ஒ க* அழக
ெபமா@+, ஏ இNவள3 ஆதிரைத உடா+கியி+கிற* எபைத
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இைளயநபியா ெதளிவாக விள6கி+ ெகா4ள யவிைல. அதG, மிக

வைமயான காரண ஒ9 இ+க ேவ0 எ9 தா ேதாறிய*. எறாவ*

ஒ நா4 நிலவைற பாைதயி <றாவ* ைனயாகிய அ!த+ கணிைகய

மாளிைகைய பGறிதாேன அறி!தாெலாழிய அைத ெதளிவாக ாி!* ெகா4ள
யா* எ9 ேதாறிய* அவ#+,.

உபவன* ைனைய அைடவதG, இ# ெந0!Lர ெசல

ேவயிபதாக அழக ெபமா4 ெதாிவிதா. வழிைய காகளா தட

பா* அறி!* ெமல ெமல( ெசல ேவயி!ததா ேநர ஆயிG9.
இ# எNவள3 ெதாைல3 ெசல ேவயி+, எ9 இைளயநபி
அவைன+ ேக.காமேல அவ இைத+ Iறியி!தா.

“நா ம.0 தனிேய ெசவதாயி!தா இ# ேவகமாக( ெசல :. இ!த
வழி+, தியவராகிய உ6கைள *பபடாம அைழ*( ெசல

ேவயிபதா நா விைர!* ேபா=( ேசர இயலவிைல.” அழக ெபமா4

IறியதG, இைளயநபி ம9ெமாழி எ*3 Iறவிைல. ஆனா அ!த

ைமயி. &Gறி எ*3ேம கபாைவ+, ெதாியாம ஒவ+ெகாவ ேபசி+
ெகா4வ* எனேவா ேபா!த*. ேவ0 எேற கைண+ க.+ ெகா0

நடப* ேபா!த அ!த( Bழ ஒவ+ெகாவ ேபசி+ ெகா0 ேபாவத
<ல கிைட+க !த மனநிைறைவ இழபாேன எ9 கதி இைளயநபி
தாேன ய9 அழக ெபமாளிட ேபச ெதாட6கினா. ஆவேலா0

உGசாகேதா0 ேபசி+ ெகா0 வ!த அழக ெபமா4 அ!த <9 ,ழி

ப,தியி கணிைகய மாளிைக பGறி தா எ)பிய ஒ வினா3+, பி அவேன
ேப&வைத+ ,ைற*+ ெகா0 இைளயநபி ேக.பதG, ம.0 ம9ெமாழி

ெசாவெத9 கைத மாGறி+ ெகா0 வி.டாG ேபா ேதாறிய, அ!த+
க* பிண+ைக மாGறி அழக ெபமாைள மீ0 த#ட இயபாக3,
கலகலபாக3 பழக( ெச=ய இைளயநபி யல ேவயி!த*.

இளாயி!ததா ஒவ+ெகாவ கைத: பா*+ ெகா4ள யவிைல.
இைளயநபி ேக.டா:

“இ!த மாெப ம*ைர நகாி எ!த ப,தியி களபிரகளி 5த பய6கர பைட
இேபா* அதிகமாக+ கவன ெசAதி+ ெகா0 திாிகிற*? அவக@ைடய
கவன அதிக ,வியாத இட எ*? இதைன K9 ஆ0க@+, பி
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களபிர ஆ.சி அபாயைத எதிபா+க : எ9 அவகேள
உண!தி+கிறாகளா?”

“திவாலவா= ப,திைய: இ!தவள ப,திைய: பGறி+ களபிரக4 அதிக
கவைலபடவிைல. ந0Q ஏGெகனேவ அவக@ைடய க0ைமயான

பா*காபிதா இ+கிற*. றநகாி ைவைய ஆGைற ஒ.ய ப,திகைள:,

அகநகாி அயலவக@ யாதிாீகக@ ேதசா!திாிக@ பழக+ Iய

ெவ4ளியபல ப,திைய: தா மிக3 ச!ேதக+ ககேளா0 பா*
வகிறாக4 அவக4.”

“அபயானா சிறி* இல+, பிைழயாம தா அவக@ைடய ச!ேதக

ஏGப.+கிற*. நா அகநக+,4 ஊ03வதG,ாிய ஒேர வழி ெவ4ளியபல
ேதா.டதி பிற மதிேலாரமாக உ4ள பா மடபதி இ+கிற*.

ெவளிேய9வதG,ாிய ஒேர வழி ஆGற6கைரயி உபவனதி இ+கிற*. இ!த

இர0 ப,திகைள தா களபிரக4 ச!ேதகப0கிறாக4 எறா நா த
ேவைலயாக அவக4 ச!ேதகைத திைச திவதG, ஏதாவ* ெச=தாக
ேவ0 அழக ெபமா4!”

“கணிைகய /தியி வழிேய <றாவதாக ஒ வாயி இப* எNவளவிG,
இறியைமயாத* எபைத இேபாதாவ* நீ6க4 உணர கிறதா ஐயா?

ெவ4ளியபல* ைன+, உபவன* ைன+, அபாய6க4 வ!தாA நா

பயப0த ஒ <றாவ* ைன இ+கிற* எபைத ாி!* ெகா4/க4 என
நிைன+கிேற.”

அழக ெபமா4 மீ0 அ!த+ கணிைகய /தி நிலவைற வழிபGறி இப+

Iறியேபா* இைளயநபி ஓாி கண6க4 என ேப&வெத9 ேதாறாம வாளா
இ!தா. ெவ4ளியபல ேதா.டதி தைன( ச!தித ேபா*, ‘எ6,
சதியதி வைம ,ைறகிறேதா அ6, ெசாGகளி வைமயா அைத

அல6காி+கிறாக4’ எற வா+கியைததா அவனிட Iறி அவ#+, நபி+ைக

ஊ.ய ேபா* தனிட ஓ அைமயி வி&வாசேதா0 பணி!* நிற இேத
அழக ெபமா4 கணிைகய /தி மாளிைகயிA4ளவகளி மன உ9தி பGறி
தா எ)பிய ஒ வினா3+, பி GறிA ஒவிதமான மா9தேலா0

பழ,வதாகேவ இைளயநபி+, ப.ட*. அழக ெபமா4 பGறிய இ!த திைர
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உடேன ாி!* ெகா4ள யாவி.டாA எறாகிA ஒநா4 ாி!*
ெகா4ளலா எ9 அவ நபினா.
-----------

நிதிலவ :

த பாக - அைடயாள

12. ைவையகைர உபவன

நிலவைற பாைத GறிA நட!* ைவைய+கைர உபவனதி தரட!த ப,தி
ஒறி!* ெவளிப0 வாயி வழிேய இைளயநபி: அழக ெபமா@
ெவளிேயறிய ேபா* கிழ+ேக Bாிேயாதய க ெகா4ளா+ கா.சியாயி!த*.

அ!த மாெப உபவனதி Bநிைல திTெர9 தி+கானேப+ கா.Gேக

ம9ப திபி வ!* வி.ட* ேபாற பிரைமைய இைளய நபி+, உடா+கிய*.
வனைத ஒ. ைவைய எ# ெபா=யா+ ,ல+ெகா ணிய ந9ன

ெப+கி+ ெகா!தா4. கதிரவ உதி+, கீ வான* ஒளி+கதிக4 ப.0

மி# ைவைய நீாி பிரவாகைத மர ெச ெகாக@ பனிற மலக4 5*+

,A6, 5வைகக@ நிைற!த அ!த உபவனதி இ!* காப* ேபாிப
தவதாயி!த*. சி9 சி9 ஓட6களி அ+கைரயி ெசZ+, பிற

ப,திக@+, ெசேவா ெச9 ெகா!தன.

கைரேயார6களி இ!த ைன, பாதிாி, நாக6க மர6களி 5+க4 உதி!*

உதி!* ைவையயி கைரைய ஒ.ய நீபர( சிறி* ெதாைல3+,

5+களாேலேய <டப.0 5பரபாக ேதாறிய*. ெந0ேநர ெவௗவா

நாGற நிலவைறயி )+க படர இளி நட!* வ!தி!த இைளயநபி+,
உபவனதி ப&ைம மண, பேவ9 மலகளி கதபமான வாசைனக@,

சிெல9 ேமனிைய: ககைள: வ!* த)3 ,ளி(சி: ெசாலா
ெசா விள+க யாத &கைத அளிதன.

உபவனதி ெவளியி இள 4ளிமாக4 ேம=!* ெகா!தன. 5மியி

வ!* ெந+கமாக( சிதறிய ந.சதிர6கைள ேபா ெவ,ெதாைல3 ப&

பரபாக பர!தி!த மைக( ெசகளி 5+க4 அடதியாக 5தி!தன.

மேனாரMசித தகளி எ6ெக6ேகா இட ெதாியாம 5தி!த 5மடகளி
ந9மண ேதவேலாகதி பகளி நட!* ேபாவ* ேபா அவ#ைடய

நைடையேய கYரமாக3 உலாசமாக3 ேமேல ஊ+கிய*. 5+களி மிக மிக

Sணிய ந9மணதிG,, இைசயி ேபாினிைம+, மனிதனி நரகளி

9+ேகGறி அவ எ6ேகா ெபய ாியாத மடல6களி /திகளி மிதப*

71

ேபாற களிைப அளி+, ஆGற இபைத இைளயநபி பலைற

உண!தி+கிறா. இ9 இேபா* அேத உணைவ இ6ேக அைட!தா

அவ.

எதிேர தைரைய ஒ. தாவாக( சா=!தி!த ஒ &ரைன மரதி கிைளகளி
நாைல!* மயிக4 அம!தி!தன. அவGறி ஒ மயி ,Lகலமாக ேதாைக

விாிதா+ ெகா!த*. மாமர6களி ,ர6,க4 கிைள+,+ கிைள தாவி+

ெகா!தன. கிளிக@, ,யிக@ Iவி+ ெகா!தன. ேதா.டபரபி
இைடயிைடேய இ!த சி9 சி9 வாவிகளிA, ெபா=ைககளிA வ.ட வ.ட
இைலகளி ந0ேவ ெவைம:, சிவமாக பனிலராத 5+க4 சி*+

ெகா0 சிாி*+ ெகா0 இ!தன. அ!த உலாச மனநிைலயி உட வ!*

ெகா!த அழக ெபமா4 மாறைன மீ0 வ+, இ)* அவ

வாைய+ கிளறி பா+க ேவ0 ேபா!த* இைளயநபி+,. அவ#+,

தன+, பிண+, ஏGபட+ காரணமாக இ!த உைரயாடைலேய மீ0 இ
ெபா4பட இர.0ற ெமாழிதலாக+ ேக.டா.

“மாகைள:, மயிகைள:, கிளிகைள:, ,யிகைள: இ!த( ேசாைலயி
நிைறய+ காண கிற*.”
“அவGைற ேபணி வளபதி என+, மிக3 பிாிய உ0 ஐயா! அைவ

யா+, *யர ாியாதைவ. யாைர: ப0தாதைவ. எலாைர:

மகிவிபைவ.”

“நா இ6,4ள மாகைள:, மயிகைள: பGறி ம.0 தா ,றிபி0கிேற.
நிலவைற வழியி <9 ,ழி பாைதயாக( ெசறா ச!தி+க !த
மாகைள:, மயிகைள: அல.”

“உைர நைடயி Iட தி+கானேபாி ஆ,ெபயராக3, அெமாழி

ெதாைகயாக3 க0நைடயிG ேப&வாக4 ேபா+கிற*. தி+கானேப தமி

நைடம.0மிறி மனிதக@ Iட( சிறி* க0ைமயாக தா இ+கிறாக4...”
“இ!த அ#மான எதி!* உன+,+ கிைடத* அழக ெபமா4?”
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“எலா அ#மான6க@+,ேம பிரமாண6கைள+ ேக.பதி!ேத தி+கானேப
மனிதகளி மன இ9+க ெதாியவிைலயா?”
“நிதானமாக நிைன* பாதா காரண காாிய6களி நீ6கிய பிரமாண6க4
இ+க யா* எபைத நீ: ாி!* ெகா4ள ேவ0.”
“ேபா* ஐயா! நம+,4 / வா+,வாத ேவயதிைல. நிலவைற வழியி

நட!* வ ேபா* எ!த விஷயமாக உ6க@+, என+, பிண+, ேந!தேதா

அதி எ நிைலயி எNவள3 நியாய, ெதளி3 உ9தி: இ+கிற* எபைத
நீ6கேள ஒ நா4 ெதாி!* ெகா4ளதா ேபாகிறீக4.”
இைத+ ேக.0 இைளயநபி 9வ 5தா. அழக ெபமா4 மாற த

நிைலயி உ9திேயா0 பிவாதமாக3 இப* அவ#+, ாி!த*. அேதா0

இேனா உைமைய: அழக ெபமாைள பGறி இைளயநபி திதாக

இேபா* அறிய !தி!த*. அவ உபவன+ காபாளனாக இப* ம*ராபதி

விதகாி வா+,+,+ க.0ப.ேட அறி உைமயி அவ ஓரள3
விஷயஞான4லவனாக ேதாறினா. மாக4, மயிக4 எற

வாைதகைள ெபா4 ேவ9ப.ட அததி தா பயப0தி ேபசிய

ம9கணேம, ‘தி+கானேபாி ேப(& வழ+கி Iட ஆ,ெபயைர:, அெமாழி
ெதாைகைய: பயப0*வாக4 ேபா+கிற*’ எ9 தய6காம அவ

ம9ெமாழி Iறிய* இைளயநபி+, விய5.ய*.

மாGறா ெதா0+, அக@+, பதிலாக அைத விட ேவகமான அகைள

ஆயதமாக ைவதி!* உடேன கால பிரமாண தவறாம ெதா0+, ேபா

வலாளகைள ேபா உைரயாட விைட தபவகளிட உடேன பதி த
விஷய ஞான இ+கதா ெச=:. அழக ெபமாளிட அ!த விஷய ஞான

ெதளி3 இ!த*. ம*ராபதி விதக பயிGசி அளி* உவா+கிய ஒNேவா ஆ@

ஒ சீரான விைன திறைம உைடயவகளாக இபைத: அவ கடா.

திேமாI ெபாிய காராள, யாைனபாக அ!*வ, இேபா* இ!த ைவைய+

கைர உபவன* அழக ெபமா4 எலாேம அப இபைத ெபாியவாி
ைகவண( சிறபாக+ கதி மதிதா அவ.
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உபவனதி உ4ேள நட!* ெசற அவக4, வனதி அட!த ப,தி ஒறி,
பிற ைவையயி இற6,வதG, ப+க.0 இ+,மளவிG, நதிைய ஒ.
வாயிGற ெதG, திைசைய பா*, ற6கைட வட+ேக ைவைய நதிைய

ேநா+கி: அைம!தி!த ஒ மடபதிG, பாக வ!தி!தன. களபிரக4

ேபாேற நைட:ைட பாவைனக@ தைல : ைவதி!த ஐவ ர.0
மலகைள ேபாற ேதாGறேதா0 அ6ேக இ!தன.

அழக ெபமா4 இைளயநபிைய அ!த மடபதி ற தாவாரதி

ெகா0 ேபா= நி9திய ேபா* அ6கி!த ஐவேம ஐ!* விதமான ேவைலகைள(
ெச=* ெகா!தன. அவக4 ஒNெவாவ ெச=* ெகா!த காாிய,

தத ,ண(சிதிரதி ஓ அைடயாளமாயி+,ேமா எ9 Iட இைளயநபி

எணினா. ெபா*வாக எலாேம ஒ விநா திய மனித ஒவேரா0 அழக

ெபமா4 உ4ேள Sைழ!த ேபா*, தா தா ெச=* ெகா!த ேவைலயி!*

கவன கைல!*, வ!தவக4 ப+கமாக திபின. நிமி!* பாதன ஐவ.
அ மீைச: மல!த கக@ சிவ!த இதக@மாக ஓரள3 எ0பான

க*டனி!த ஒவ யாைழ+ ைகயி ைவ* அ9!தி!த நரகைள(
ெசைம ெச=வதGகாக திய நர பினி+ ெகா!தா.

சிவ!* உட கக@ கதிA ேதா4களிA நறாக ெதாி: பல

ெவ.0+ காய த)க@ உைடய ஒவ மினலாக ஒளி திய வாளி

Sனிைய அ*+ Iைமப0தி+ ெகா!தா. க.ைட ,.ைடயான ஒவ

ெசபM&+ ,ழ ,ைழ*+ ெகா!தா.

வா+ைகயி தள(சி ெதாி: சGேற ேசா!த கபாைவ: < உைடய

ஒவ எதிேர நிைறய 5+கைள+ ,வி* மாைல ெதா0*+ ெகா!தா.
திர0 ெகா)த ேதா4கைள: பா: ேவ6ைக ேபா ஒளி உமி) Iைமயான
விழிகைள: நீட நாசிைய: உைடய ஒவ இ)* நி9தி வி நா
இைண*+ க.+ ெகா!தா.
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கிளிக@ பிற பறைவக@ எ) ஒகேளா0 மடபதி பிற ைவைய
பா: ஒ:, ெதாைலவிேல திமத *ைறயி ஆரவார6க@ அேபா*
அ6ேக ேக.0+ ெகா!தன.

ச!தித சில கண6க4 இதரபிAேம ெமௗனேம நீத*. த அழக

ெபமா4தா அ!த ெமௗனைத+ கைல* இைளயநபிைய அவக@+,
இனாெர9 ெசா விள+கினா.

“ெபாியவ ம*ராபதி விதகாி ஆசி ெபG9 இ6ேக றப.0 வ!தி+கிறா இவ!
தி+கானேப பாய ,ல வி)பைரயாி ெசவ ேபர இைளயநபிைய
இேபா* நா நமிைடேய காகிேறா” எ9 அழக ெபமா4 மாற Iறி
விள+கிய* அ6கி!த ஐவ ெமல ஒNெவாவராக எ)!* நி9
வண6கின.

அ!த ஐவ அழக ெபமாளி வாயி!* ‘ெபாியவ ம*ராபதி விதக’ எற
ெசாGக4 ெதாட6கிய*ேம அம!தி!த இடதி!* ெமல எழ ெதாட6கி
வி.டைத இைளயநபி கவனிதி!தா. சிறி* ேநரதிேலேய இைளயநபி

அவகேளா0 ெந+கமாக உறவாட ெதாட6கி வி.டா. யா)+, நர க.+

ெகா!தவ#+, உதவி ெச=* அைத விைரவாக( ெசைமப0தி தாேன

இைச* காபிதா. விA+, நா க.+ ெகா!தவ#ைடய

ைகயி!* அைத வா6கி வல* கா ஒ Sனிைய+ ெகா0* ேமGற

பல6ெகாட ம.0 அ)தி வைள*+ ெகா0, “கழGசி6கா! இேபா* க.0
உ நாைண” எ9 அேபா* தா ெதாி!* ெகா!த அவ ெபயைர

அேபா0 Iவியைழ* அவைன நா ஏGறி இ+,மா9 ெச=தா இைளயநபி.
கழGசி6க க. த பி நா ெதா=வாகேவ இபைத இ)*

பா*வி.0, “நா இNவள3 ெதா=வாக இ!தா உ வி!* அேப
றபடா*” எறா இைளயநபி.
“ெம=தா! நபக@+,  எ வி!* அக4 றபடா*. அத

நா ஏGறபடாம தள!ேத இ+,. அைத நா இ9+கி+ க. அ மைழ

ெபாழிய இ# வா=ேப வரவிைல. நீ6க4 வ!த பி, இனியாவ* உ6க4
தைலைமயி கீ என+, நபக@+, அ!த வா=+ கி.ட ேவ0” எ9
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கழGசி6க ம9ெமாழி Iறிய ேபா* நிமி!* அவைன ஏறி.0 பாதா
இைளயநபி.
----------

நிதிலவ :

த பாக - அைடயாள

13. நதி1 நாகாிக 

இைளயநபி கழGசி6கைன ஏறி.0 ேநா+கி ம9ெமாழி Iறினா: “கழGசி6கா! உ
ஒவ#ைடய வி ம.0மிைல, இ# பலாயிர விக4 நாேணGறப.ட

பிேன நீ நிைன+கிற ேபா+கள உவா,. அ* வைர நிதான அட+கேம

நம+, ேவ0; ேபா+களைத உவா+கி வி0வ* &லப. ஆனா தைன
ேபா*மான அள3 ஆயதப0தி+ ெகா4ளாத ப,தியி!*, ேபா+களைத

உவா+க( ெசா, ேவ0 ,ர த எழ+Iடா*. நா இ# அMசாத
வாசதி தா இ+கிேறா எபைத: நீ மற!*விடாேத.”
“மற!* விடவிைல! எறாA அMசாத வாசேம நைடய வான
,றி+ேகா@ பய#மிைல. எதிாிக4 ந ககாண வள!* வகிறாக4;
உய!* வகிறாக4.”
“நைடய எதிாிக4 வளவ* உயவ* Iட நல*தா. ஏெனறா அவக4
ேதாவியைட!* கீேழ வி) ேபா* ,ைற!த உயரதி!* விழ+Iடா*.
இ9தியி ேதாG9+ கீேழ வி) ேபா* நி<லமாகி வி0கிற அள3 ெபாிய
உயரதி!* வி)வதG, ஏGற அ*ைண உயரதிG, அவகைள
வி.0வி0வ* அரச த!திர6களி ஒ9 தா. அபைட இலாத

வள(சிகைள: உயர6கைள: அைவ தாமாகேவ வி)கிறவைர காதி!*
பாபதG, நம+,தா ஓரள3 ெபா9ைம ேவ0. ‘இ!த உயரதிG,

அபைட இைல ேபா+கிறேத’ - எ9 ந எதிாிகேள ாி!* ெகா0

அபைடைய பலப0தி திதி+ ெகா4ள கிறாG ேபா அ* ,ைறவான
உயரதி இ+, ேபா* நா ,9+கி.0 அவகைள எதி* விட+Iடா*.”

“மிக3 பலா0 காலமாக அைமப.0 வி.ேடா நா. ெபா9ைம+, ஓ
எைல உ0...”
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“நியாய தா. அைத நைம விட நைடய வழிகா.யான ெபாியவ ம*ராபதி
விதக நறாக உண!தி+கிறா. அவேர அட+கமாக3, ெபா9ைமயாக3

இபதி!* தா இப: ஒ த!திர இ+கிற* எபைதேய நா உணர
!த*. கால கனிகிற வைர நம* வி+கைள விட ெவ9+கைள தா
அதிக மைற* ைவ*+ ெகா4ள ேவ0 ேபா+கிற*.”

இப இைளயநபி Iறிய விள+க அவக@+, ெதளிவாக ாி!தத

காரணமாக அவக@ மன அைமதி அைட!தன. அத பி <9 நா,

நாழிைக வைர, தா அறிய ேவய பல ெச=திகைள அவகளிடமி!*

விள+கமாக3 )ைமயாக3 அறி!* ெகாடா அவ. அ!த ேவைளயி

அழக ெபமா4 அவகேளா0 இைல. பிற ைவைய ப*ைறயி

நீரா0வதG, ேபா=வி.டா. அவ திபி வ!த பி அவனிட சிறி* ேநர

ேபசி+ ெகா!* வி.0, அற தா நீராட( ெசல ேவ0 எ9

காதி!தா இைளயநபி. அNவா9 காதி!த சமயதி அ6கி!த

ஒNெவாவைர: பGறி அவனா நறாக அறிய !த*.

யா)+, நர பினி+ ெகா!தவ ெபய காாி எ9, அவ

யாவAநனாக நகாி கல!* பழகி ஒGறறிகிறா எ9 ெதாி!த*.
வாைள தீ.+ Iைமப0தி+ ெகா!தவ ேதE மா!திாீக

ெச6கணா எ9 அவ மா!திாீகனாக நகாி கல!* பழகி ஒGறறிகிறா

எ9 5ெதா0*+ ெகா!தவ ெபய சாத எ9 அவ மாைல

ெதா0பவனாக அகநகாி கல!* ஊ0வியி+கிறா எ9 அறிய !த*.
ெசபM&+ ,ழ ,ைழ*+ ெகா!தவைன அவ#ைடய உவதி

காரணமாகேவா எனேவா ,றள எ9 அைழதாக4 அ6கி!தவக4. அவ

ச!தன அைறபவனாக நகாி கல!தி!தா. நகாி இ+, பாய நா.0

ம+களி கைத+ களபிரக@+, எதிராக திவதி கழGசி6க உ.பட
இவக4 ஐவ நா@+, நா4 ெவGறியைட!* வவதாக ெதாி!த*.

ம*ைர மாநகர ம+க@+, களபிர ஆ.சியி ெவ9 வளர வளர இவக4

ெசயக@ வள!* ெகா!தன. களபிரகளிடமி!* வி0தைல அைடய

ேவ0 எற உண3 ெநபா=+ கனி!* ெகா!த* எபைத இ!த
நபகளிடமி!* ாி!* ெகா4ள !த*. உபவனதி!* அகநகாி
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ெவ4ளியபலதிG, இரகசியமான நிலவைற வழி ஒ9 இபைத இவக4

ேவ0 ேபாெதலா பயப0தி வ!தாக4 எபைத:, நக+, உ4ேள:

றநகாிA &G9ற*( சிGWகளிA த6க4 காாிய6க@+, பயப0
நபகைள ெப+கியி!தாக4 எபைத: Iட இைளயநபி அறி!*

ெகாடா. ேகாநக+, ெபாியவ ம*ராபதி விதகாி ஆைண: ஆசி:

ெபGற சில இப யGசிகளி ஈ0ப.பைத+ கழGசி6க ெசானா.

அழக ெபமா4 நீரா வி.0 வ!த* ெபா*வாக இைளயநபி+, அவ ஓ
எ(சாி+ைக ெச=தா:

“ஐயா! வழ+கமாக இ!த உபவன ப,தி+,+ களபிரகளி 5தபய6கர

பைடயினேரா, பிறேரா ேசாதைன+, வவதிைல. எதG, தியவராகிய நீ6க4
கவனமாக இ+க ேவ0. ேதாGறதிA, நைட உைட பாவைனகளிA
பாய நா. ெதாைல Lர* ஊாி!* வ ஒவைடய சாய

உ6களிட ெதப0கிற*. யாராவ* ஐயபா.ேடா0 வினவினா, ‘நா அழக
ெபமா4 மாறனி உறவின. அவி.ட நா4 விழா பா+க வ!ேத’ எ9
ெசா+ ெகா4@வ* உ6க@+, நல*.”
“அபேய ெசா+ ெகா4ேவ! இ!த( Bநிைல பழ,கிற வைர சில நா.க@+,
அப+ Iறி+ ெகா4ள ேவய* அவசிய தா அழக ெபமா4” எ9

இைளயநபி: அவ Iறியதி இ!த நெலணைத ஒ+ ெகா0

இண6கினா. நீராட( ெசAவதG,  இைளயநபி அழக ெபமாளிட

ேக.டா:

“ெகாGைக *ைறக*+, வரேவய ேசானக நா.0+ ,திைர+ கப எ9
கைரயைடய ேபாகிற*? கப இ!* ,திைரகைள தைலநக+,+ ெகா0
வர எப ஏGபா0 ெச=தி+கிறாக4? எNவள3 களபிர பா*கா /ரக4
,திைரகேளா0 உட வவாக4?”
அழக ெபமா4 இதG, உடேன ம9ெமாழி Iறவிைல. சிறி* சி!தைன+,

தய+க*+, பி, “நீ6க@ நீரா பசியாறிய பி அவGைற ெதாி!* ெகா4ள
ஏGபா0க4 ெச=யலா. இரெவலா ெவ4ளியபலதி கா*+ கிட!*,
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நிலவைறயி நட!* கைளதி+கிறீக4. த நீரா பசியா96க4”

எறா அவ.

இைளயநபி அ!த மடபதி பி ப,தி+,( ெச9 ைவைய ப*ைறயி
இற6கிய ேபா* மடப ற+கைடயி இ!த தாழதைர ஒ.( சிறிய பட,
ஒ9 க.டப.!தைத+ கடா.

அ!த அதிகாைல ேவைளயி ைவைய மிக அழகாக ேதாறினா4. நீ பா: ஓைச

நல , பிற4ள ெப ஒதி அட+க மீறாம நாணி நைகப* ேபா

ஒ*+ ெகா!த*. ெந0!LரதிG, ெந0!Lர ம9 கைரவைர ெதாி!த

அ!த நீபரைப+ காபதி அளவGற ஆன!தைத உணர !த*. ம*ைர

மாநகாி கெபGற திமத  *ைற அகி இ!ததாேலா எனேவா அ!த
ப,தியி ைவைய+ கைர ெசால யாத வசீகர வன நிைற!*
கா.சியளித*.

‘பாய மரபி கீதி மி+க பல அரசகளி காலைத எலா இத கைரக4
க+கிறன. வரலாGறி நிைல* நி9 மண+, தமி லவகளி

ச6க6கைள இத கைரக4 ெபGறி!தன. ஓ இைணயGற நாகாிக ெசழி*

வள!ததG, இ!த நதி: ஒ சா.சி’ எ9 ெநM&க நிைனத ேபா* அ!த

நாகாிகைத இ9 அ!நியகளாகிய களபிரக4 அைமப0தியி+கிறாக4
எ# நிககால உைம: ேச!ேத இைளயநபி+, நிைன3 வ!த*. அ!த

விநாகளி மயி+ காக4 ,தி.0 நிGக பாதாதி ேகச பாிய!த ஒ னிதமான
சிைப உண!தா அவ. ெநMசி <ல ெநபாக ஏேதா ஒ கன

BேடறினாG ேபா!த*.

தனி ம ம.0ேம ஒ நாகாிகைதேயா வரலாGைறேயா பைட* விட யா*.

அ!த மணி ஓ0 நதி: விைள: ெபா4க@, அ!த மைண: நீைர:
கல!* வள பயிக@, அவGறா உயி வா) ம+க@ ேச!ேத ஒ

நாகாிகைத பைட+கிறாக4.

நீாிலாத மP+, மணமிைல. நாகாிகமிைல. அ!த வைகயி

பலாயிர6காலமாக பாய நா.0 நாகாிகைத ெசவி தாயாக இ!* ர!*
வ இ!த நதிைய மாபள3 நீாி நி9 ைகIபி ெதாழ ேவ0 ேபா ஒ
ப+தி உண3 அவ#4 &ர!த*. அவ ெதா)தா, ேபாGறினா.
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‘ேசர நாகாிகைத ேபாியா9*, (* இ9 ெபாியா9) ேசாழ நாகாிகைத+

காவிாி: உவா+கிய* ேபா எ6க4 தமிழக பா நாகாிகதி தாயாகிய
ைவையேய! உ அைல+கர6களா நீ எைன த)3 ேபா* தாயி மயி

,ழ!ைத ேபா நா தனியானேதா இபைத அைடகிேற’ - எ9 நிைனதா
அவ.

நீரா வ!த இைளய நபி+, மாG9ைடயாக ம*ைரயி ைகவிைன திற வா=!த
காகவிைனஞ* (* ெநசவாளிக4) ெந=த ஆைடகைள அளிதா அழக

ெபமா4. பா நா. க ெபGற உணவாகிய ஆவியி ெவ!த தீM&ைவ

பி.0, உைற!த ெந= ேபா &ைவ:ைடயதாகிய திெந=+கத எ# வாைழ

விேசடைத( ேச!த கத+கனிகைள: உண+ ெகா0* அழக ெபமா@
நபக@ இைளயநபிைய உபசாிதன. அவ பசியாறிய பி அவக@

பசியாறின. சிறி* ேநரதி அழக ெபமாைள:, ெசபM&+ ,ழ ,ைழ+,

,றளைன: தவிர மGறவக4 ஒNெவாவராக விைடெபG9+ ெகா0 நக+,4
றப.0 ேபா=வி.டன.

அழக ெபமாளிட மீ0 ,திைர+ கப *ைறயைடவ* பGறிய
விவர6கைள+ ேக.டா இைளயநபி.

“ேபாகலா! அைத ெதாி!* ெகா4ளேவ இேபா* நா றப0கிேறா” எ9

Iறி ேதாளி 5+,டைலேயா0 ைகயி ெசபM&+ ,ழ நிரபிய ஒ

ேபைழேயா0 ஆயதமாக இ!த ,றளைன: உட அைழ*+ ெகா0
எ)!தா அழக ெபமா4.

“இேபா* நா எ6ேக ேபாகிேறா அழக ெபமா4?”
“கணிைக மாளிைக+,...”
அவகேளா0 இைளயநபி: உடென)!* றப.டா எறாA ‘ஓ அரசிய
அ!தர6க பGறிய ெச=திகைள அழகி மய+க உலகமாகிய கணிைகய

மாளிைகயி இ!* எப அறிய ேபாகிறா இவ?’ - எற வினாேவ

இைளயநபியி உ4ளதி நிைற!தி!த* அேபா*.
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நிதிலவ :

த பாக - அைடயாள

14. க4கேள ேப5

மீ0 நிலவைற இளி ,!* அவக4 <வ றப.டன. <9 ,ழிக4

உ4ள இட வ!த*, வழியி திபி+ கணிைகய மாளிைக வாயி உ4ள

ப+கமாக அைழ*( ெசறா அழக ெபமா4. கணிைக மாளிைக வழி அகி

வ!த* ப* பனிர0 பக4 ெச6,தாக ேம ஏறி ேபாக

ேவயி!த*! த அழக ெபமா4 தா பேயறினா. ெதாட!*

,றள# பி இைளயநபி: ெசறன. அழக ெபமாளிட பலவGைற

பGறிய ச!ேதக6கைள+ ேக.க நிைன* அ!த+ கணிைக மாளிைக பGறி தா

எ* ேக.டாA அழக ெபமா4 அைத ஏளனமாக எ0*+ ெகா0 வ!த3,
உ4]ர( சினமைடய3 ேநவைத உண!* ெமௗனமாக பி ெதாட!*
ெகா!தா இைளயநபி.

பேயறிய* அ!த இடதி எ6கி!ேதா கெம9 ெபாதியமைல( ச!தன
மண!த*. அழக ெபமா4 மாளிைக+,4 ெசA வழிைய திற!த பிேப

ச!தன ந9மணதி காரண ாி!த*. ஏறி பாத ேபா* மிக ெபாிய வ.டமான

ச!தன+கைல இ.0 அ!த வழிைய அைடதி!தாக4. மாளிைகயி ச!தன

அைற+, இடதிG, அவக4 வ!தி!தாக4. வழி மைற:ப கைல ம9ப

ெபாதிய பி ேமேல நி9 பாத ேபா* அ!த வ.ட வவ( ச!தன+ கA+,+
கீேழ ஓ இரகசிய வழி இ+க : எ9 நபேவ யாம!த*. க

ேம அைறத ச!தன சிறி* இ!த*. ப+கதி ஒ கலதி நீ ச!தன+

க.ைடக@ கிட!தன. அ6, ச!தன அைறபவ அம!* அைற*+

ெகா+, ேபா* தியவக4 வ!* பாதா அதG,+ கீேழ ஒ வழி

இ+,ேமா எற நிைனேவ எழயாதப அைத( ெச=தி!தாக4. &GறிA

,டைலகளி 5+க@ இ!தன.

ச!தன அைற+, ப,தியி!* அவக4 மாளிைகயி அல6கார ப,திகைள+

கட!* ந0+IடதிG, வ!த ேபா* அ6ேக நாைல!* அழகிய ெபக@+, ந0ேவ
இளைம: அழ, ஒைற ஒ9 ெவA ேபரழகியாக /Gறி!த ஒதி ைக

வைளக@ காGசிலக@ ஒ+க அவகைள ேநா+கி எ)!* வ!தா4. அ!த

ெபக@+, ந0ேவ அவ4 அ!தி!த கா.சி விமீக@+, ந0ேவ )மதி

ெகாA இ!த* ேபா கYரமாயி!த*. ெச)ைமயான உடGக.0,

ெபக@+, அழகான அளவான உயர னிவகைள+ Iட வசப0தி மய+கி
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விட !த க பாைவ: சிாிமாக ஒNேவா அெபய* ைவ* நட+,
ேபா* ‘இ!த மணி கா ஊறி நிG, இைணயGற வசீகர நாேன’ எ9
நி"பிப* ேபாற நைட:ட அவகைள எதிெகாடா4 அவ4. அ!த அழ,

விாி+, ேமாக வைலயி சா=!* விடாம அவ த மனைத அாிதி ய9
அட+கினா.

“இரதினமாைல! இவ தி+கானேபாி!* வகிற வழியி ேமாIாி ந

ெபாியவைர( ச!தி* வி.0 அவ ஆசிேயா0 இ6, வ!தி+கிறா” எ9 அழக
ெபமா4 Iறிய*,
“வரேவ0! வரேவ0” என அவ4 வரேவGற அ!த+ ,ரைல அ* ேதனிG

ெச=* பைட+கப.டேதா என ஐ:G9 விய!தா இைளயநபி.

அழகிய விழிக4 பா+, எ9 தா இ*வைர அவ அறி!தி!தா. ஆனா

இ!த விழிகேளா நயமாக ேபச3 ெச=தன. ஆ பி4ைளகைள தாபதா

ெகால இ!த வன வா=!த விழிகேள ேபா*மானைவ எ9 ேதாறிய*

அவ#+,. அழக ெபமா4 இ6ேக எதGகாக தைன அைழ* வ!தா எ9

இைளய நபி+, அவ ேம ஆதிரேம <ட*. சில கண6க4 எதிேர வ!*
நிG, அவளிட ேபச வாைதக4 இறி விய!* நிறா அவ. அேத

ேவைளயி அவ@ைடய ககளி பாைவ அவ#ைடய திர0 ெசழித

ேதா4களிA பர!த மாபிA இலயிதி!த*. மீ0 அவேள ேபசினா4.
“தா6க4 இ!த மாளிைகைய அ!நியமாக நிைன+க+ Iடா*. ெபாியவைடய
,GேறவA+, எ9 க.0ப.டவக4 நா6க4.” அவ@+, என ம9ெமாழி

I9வ* எ9 இேபா* அவ#+, ாியவிைல. ஆனா அழக ெபமா4

!தி+ ெகா0 அவ@+, ம9ெமாழி Iறினா.

“அப ஒ ,Gேறவேலா0தா இேபா* வ!தி+கிேற இரதினமாைல!

இேதா ந ,றள ெசபM&+ ,ழ ெகா0 வ!தி+கிறா. இனி நீ தா

ஆயதமாக ேவ0.”
-------------
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15. கர$ெத6

இரதினமாைல த ைகக@+,( ெசபM&+,ழ தீ.+ ெகா4வதG, தா

வ!தி+, காாியதிG, என ெதாட எ9 இைளயநபி+, ாியவிைல.
ஆனா இரதின மாைலேயா உடேன அழக ெபமாளி ேவ0ேகா@+,

இண6கி+ ,றளனிட த ைககைள நீ. அல6காி*+ ெகா4ள வ!தா4.
“ஆகா! நா காதி+கிேற” - எ9 Iறியப ,றள#+, அேக ெச9 ஓ

அழகிய மயி ேதாைக விாிப* ேபா மயி.0 அம!* ெவ த!த நிற*
உ4ள6ைககைள அவ  மலதினா4 அவ4. எ)தாணி ேபா யாைன

த!ததி ெச=த ஒ கவியா ,றள த அவ வல* ைகயி ெசபM&+

,ழ* (* மதாணி இ0வ* ேபா ஓ அல6கார) தீ.ட ெதாட6கினா. ஓவிய
தீ.0வ* ேபால ,றள ைக விைர!* இய6கிய*.

அைத+ க0 ஆைம( ெச+, மான உண3 நிைற!த இைளயநபியி
கக4 சினதினாG சிவ!தன.

‘இ+க.0! இ!த அழகெபமா4 எைன எனெவ9 நிைன*+
ெகா+கிறா? மய+, ச+திவா=!த அழகிய ெபகைள ேத( &க
அைடயவா நா இ6ேக ேகா நக+, வ!ேத? எைன அைழ* வ!* இ6ேக
இவளகி நி9தி+ ெகா0 ‘ெபேண! உ ைகக@+,( ெசபM&+ ,ழ

தீ. அல6காி*+ ெகா4’ - எ9 ஓ இள கணிைகைய ேவ0 இவ

எைன பGறி எNவள3 கீழாக எணியி+க ேவ0!’ - எ9 ,றிய*
இைளய நபியி உ4ள.

ஓ ஆ மகனி ேன இேனா ஆ மகைன: அகி ைவ*+ ெகா0,
<றாவதாக மGேறா ஆ மகனிட ெசபM&+ ,ழ தீ.ட+ ைககைள நீ.0
நாணமGற அவைள ெவ9+க ேவ0 ேபா!த* அவ#+,. ‘அவளாவ*

கணிைக! இ!த அழக ெபமா@+, அறி3 எ6ேக ேபாயிG9? எைன ேபா

நG, பிற உ4ள ஓ இைளஞ#+,  இப நட!* ெகா4@ அள3+,
இவ அறிவியாயிபா எ9 நா நப யவிைலேய?’ எ9
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இைளயநபி எணி எணி ேவதைன:, ேகாப ெகாடா. அ!த( சினைத
அ0த விநாேய அவ அழக ெபமாைள விளித ,ர ேக.க !த*;
“அழக ெபமா4! இப வா! உேனா0 தனியாக சிறி* ேநர ேபசேவ0” எ9 அவைன+ Iபி.0+ ெகாேட ச!தன அைற+, ப,திைய ேநா+கி
நட!தா இைளயநபி. அவ#ைடய ,ர இ!த ேகாப*+,+ காரண

ாியாதவனாக அழக ெபமா@ பி ெதாட!தா. இைளயநபியி

கதிA ,ரA எ4@ ெகா4@ ெவப* எதGகாக எப* அவ#+,

விள6கவிைல. இவ ச!தன அைற+, இடதிG, வ!* ேச!த* &G9

G9 பா* அ!த இடதி தனிைமைய உ9திப0தி+ ெகாட பி

இைளயநபி அழக ெபமாைள ேநா+கி+ க0ைமயான ,ர ேக.டா:
“இ6ேக நா ேகாநக+, எதGகாக வ!தி+கிேற எப* உன+, ெதாி:
அலவா?”
“நறாக ெதாி:.”
“ெகாGைக *ைறயி ,திைர+ கபைல எைற+, எதிபா+கலா எ9
ெதாி!* ெசால( ெசானா எைன: இ6, அைழ* வ!*, எ ேப ஒ

கணிைகைய அல6காி* அவ4 ைகக@+, ெசபM&+ ,ழ தீ.ட( ெசாகிறா=
நீ...?”

“ஆமா! ம9+கவிைல.”
“என ேநா+கதி இவGைற எலா நீ ெச=கிறா= எ9 என+,

ெதாியேவ0. அழ,4ள ெபகைளேய நா இ9 தா வாவி த
தலாக பா+கிேற எ9 எணி+ ெகா4ளாேத நீ...”

“நா அப எணியதாக உ6க@+, யா ெசானாக4?”
“பி யா+காக அல6காி+கிறா= இவைள?”
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“உ6க@+,தா...”
அழகெபமா4 த வாைதகைள பதG,4 இைளயநபியி உ9தியான
ைகக4 அவ க)திG பா=!* பிைய இ9+கின. அ!த பி தா6க யாம
அழக ெபமா@+, <(& திணறிய*. க விழிக4 பி*6கின.

“இ* என? நீ6க4 இNவளவிG, உண(சி வசப0கிறவராக இYக4 எ9
நா நிைன+கவிைலேய? எதGகாக இ!த / ஆதிர? நா ெசாயவGைற
எலாேம நீ6க4 தவறான ெபாளி எ0*+ ெகா4கிறீக4.”
“தி+கானேப பாய,ல வி)பைரய மரபி தவறான ெபா4கைள
விைளயா.0+காக3 நா0வதிைல.”
“ஆனா விைளயா.0 எ*, விைன எ* எ9 ம.0 ாியா* ேபா+கிற*.”
“பரைதகைள நா அைல: பல/னமான ஆடவக4 அ!த மரபி இ9 வைர
இைல. அ* அவக@+, ாிய3 ாியா*.”
“நீ6க4 பல/னமானவ எ9 யா ெசானாக4? உ6க4 காாிய*+காகதா
அவ4 அல6காி+கப0கிறா4 எ9 தாேன ெசாேன.”
“இத அத?”
“மீ0 அ6ேக Iட*+, எேனா0 வ!தா ெதளிவாக விள+,கிேற.”
இைளயநபி தய6கி தய6கி நட!* அழக ெபமாைள பி ெதாட!தா.

Iட*+, வ!த* த ெவணிற உ4ள6ைகயி பளி6, நிறைத எ0*+

கா.0வ* ேபாற சிவ+ ேகா0களி அழகிய சிறிய ஓவிய அல6கார6க4 அ!த+
ைககளி தீ.டப.!தைத அழகெபமாளிட காபிதா4 இரதினமாைல.
அேபா* அழக ெபமா4-
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“இ!த+ ைககைள இேபா* நீ6க@ பா+க ேவ0” - எ9 இைளயநபியிட

Iறினா. இைத+ ேக.0 இைளயநபி சினேதா0 அழக ெபமாைள ஏறி.0

பாத ேபா*, இ6ேக ம9ற அவ4 கக4 அவைன அேபா0 இைறMசின.

இைறM& க பாைவேயா0 த ைககைள அவ  காபி* அவைன+

ேக.டா4 இரதினமாைல:

“இ!த+ ைககைள உ6களா ாி!* ெகா4ள கிறதா?”
“அ* எ ேவைலயல.”
“IடA+, வ!தவக4 இNவள3 ாியாதவகளாக இ+கலாகா*.”
“என? அ!த வா+கியைத இெனா ைற ெசாேல, பா+கலா.”
“IடA+,...”
“ேபா* நி9*! இNவள3 ெவளிபைடயாக...? ம*ைர மாநகர*+ கணிைகக4
இNவள3 நாணமGறவகளாக இபாக4 எ9 நா எதிபா+கவிைல.”
“இ!த நகர*+,+ ‘Iட’ எற ெபய ெவளிபைடயான*! அதி இரகசிய
எ*3 இபதாக இ*வைர என+, ெதாியா*. நல அததி I9கிற

ெசாGகைள+ Iட இ!த இடதி பாவதா தவறாக அதப0தி+ ெகா0

நீ6க4 ேகாபப.டா அதG, நா என ெச=ய :? லவக4, அறிவாளிக4

ஒ9 I0 இட ஆைகயா இ!த நக+,+ ‘Iட’ எபதாக ெபய

B.னாக4. ‘Iட’ எ9 ெசாவதி நாணபட என இ+கிற*?” - எ9

அவ4 ம9ெமாழி Iறியேபா* ஆதிரதிA பதGறதிA அவள* ஒ ெசாைல
தா தவறாக ாி!* ெகாடதGகாக ெவ.கி நிறா இைளயநபி. அழக

ெபமா4 மாறைன ஒ சிறிய உபவன+ காபாள தாேன எ9 தா

நிைனதி!த மதிY.ைட மீறி அவ இல+கிய இல+கண6கைள: த+க
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நியாய6கைள: ேபச+ ேக.ட ேபா* எNவள3 வியைப இைளயநபி

அைட!தாேனா, அNவள3 வியைப இேபா* இ!த விநாயி ம*ைரமா

நகரதி இ!த+ கணிைக இரதின மாைலயி  அைட!தா அவ. ஒ

கணிைகயிட ேப& அல.சிய மனபாைமேயா0 தனிட ேபசிய அவனிட
ஒ ெபாிய லவாிட ேப& மதிட# ெமாழி SP+க*ட# அவ4

ேபசியிப* ாி!த* த#ைடய பதGற*+காக அவ நாணினா. ஆயி#

ெசபM&+,ழ தீ. அல6காித ைககைள த  ஏ அவ4
காபி+கிறா4 எப* இ# இைளய நபி+, விள6கவிைல.

அ!த நிைலயி அழகெபமாேளா விலகி நி9 சிாி*+ ெகா!தா.
நளின தாமைர 5+கைள ேபாற அவ@ைடய அழகிய உ4ள6ைககளி

ேகா0களாக3, ஓவிய6களாக3 மிக அழகிய ைறயி தீ.யி!தா ,றள.
அ!த+ ைககளி அழ,+, ேமA அழ, ேசபைவயாயி!தன அைவ. அவ4 ஏ

த  ைககைள விாி*+ கா.0கிறா4 எ9 ாியாத நிைலயி எதிேர

,9 ேதாற( சிாி*+ ெகா0 நிற அழக ெபமா4 மாறனி ேம

மீ0 திபிய* இைளயநபியி சின. ச!தன அைற+, ப,தி+, தனிேய

அைழ*( ெச9 ேக.ட ேபா*, ‘மீ0 அ6ேக Iட*+, வ!தா ெதளிவாக

விள+,கிேற’ - எ9 ம9ெமாழி Iறி தைன+ Iட*+,+ Iபி.0+
ெகா0 வ!* ஒ9ேம ெசாலாம அழகெபமா4 சிாி*+ ெகா0

நிறைத+ க0 தா அவ#4 ேகாப <!த*. இ!த ம*ைரமா நகாி

கெபGற கணிைக இரதினமாைல, உபவன+காபாள அழகெபமா4

எலாேம ெபாியவ ம*ராபதி விதகாி ஆைண+,+ க.0ப.டவக4

எபதனா இவக4 ேம அளவG9 ஆதிரபடேவா, சின ெகா4ளேவா

யாமA இ!த*. சிறி* ேநரதிG,  ச!தன அைற+, ப,தியி சGேற

நிதான தவறி அழகெபமாளி க)தி ைககைள பதி* அவைன

*9திய* ேபா ம9ைற: சினதிG, ஆளாகி விடலாகா* எபதி அவ
கவனமாக இ!தா இேபா*, ‘ெசபM&+,ழ தீ.( சி6காாி* இவைள

யா+காக அல6காி+கிறா= இேபா*?’ - எ9 தா அழகெபமாைல+ ேக.ட

ேக4வி+, இ# ெதளிவான விைட கிைட+கவிைல எபைத உண!த ேபா*
இைளயநபி ெபா9ைமயிறி தவிதா.

எதிேர ைக விாி* நிGபவளி அபிநய ேபாற ேகால, அவள*
ந9மண6க@, அ!த மாளிைகயி சி6காரமயமான அல6கார( Bநிைல:, ேவ9
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ப,திகளி!* ம6கலாக ஒ*+ ெகா0 இ!த நாதகீத வாதிய6களி
இனிைம: அவைன ெபா9ைம இழ+க விடாம த0+க3 ெச=தன. அ!த

நிைலயி மீ0 அழக ெபமாேள  வ!* அவைன வினாவினா.

“நறாக பா*வி.0( ெசாA6க4 ஐயா! இ!த+ ைககளி இபைத இ#
Iட நீ6க4 ாி!* ெகா4ள யவிைலயா?”
“நா தா ‘அ* எ ேவைலயல’ - எ9 அெபா)ேத ெசாேனேன?

ெபகளி ைககைள அழ, பா*( ெசாA காாிய*+காக நா இ6ேக
வரவிைல...”

“சிறி* ெபா9ைமேயா0 I!* பாதா இ!த+ ைககளி அைதவிட ெபாிய
காாிய இப* லப0.”
மீ0 மீ0 அழக ெபமா4 இப+ Iறேவ இைளயநபி+, அவ என
ெசாகிறா எப* அ!த+ கண வைர திராகேவ இ!த*. அழக ெபமாேள

ேமA ெதாட!தா:- “நீ6க4 எ!த+ காாியதிGகாக வ!தி+கிறீகேளா அ!த+
காாியேம உ6க@+, ாியவிைல எப* வி!ைததா.”
“இேபா* நீ என ெசாகிறா= எபேத என+, விள6கவிைல அழக
ெபமா4?”
அழக ெபமா4 இைளயநபியி காதேக வ!* ஏேதா ெமய ,ரG
ெசாவி.0, “இேபாதாவ* ாிகிறதா பா6க4?” - எறா. உடேன

இைளயநபி ெசபM&+ ,ழ தீ.டப.ட அ!த+ ைககைள உG9 பா*

அவGறி சிதிர ேவைலபா0க4 ேபாற ேமGேபா+கான ேகா0கைள தவி*
SP+கமாக ேநா+கி ஆரா=!த ேபா* அவ விழிக4 வியபினா மல!தன.

அ6ேக மிக அ!தர6கமான கர!ெத)*+களி (ஒ ,)வின த6க@+,4 ம.0
பயப0* இரகசிய எ)*+க4 - ஆதார: சீவக சி!தாமணி 1767) அவ

ெதாி!* ெகா4ள ேவயவGைற வினா3 வினா+க4 இ!தன. த ைகயி

பிற எவ ாி!* ெகா4ள யாத அ!த இரகசிய எ)*+களான வினா+கேளா0
அதG, ம9ெமாழி ெதாி!* வர அவ4 அரமைன+, றப.0 ேபாகிறா4
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எப* ாி!த*. அப ாி!த &வ.ேடா0 இைளய நபியி மனதி இ#
ஒ ெபாிய ச!ேதக எ)!த*.

----------

நிதிலவ :
16.

த பாக - அைடயாள

%பல+% /ற%ப!ட

இைளயநபி த மனதி எ)!த ஐயபா.ைட அழக ெபமாளிடேமா,

இரதினமாைலயிடேமா ேக.பதG,  அ6ேக அ!த+ Iடதி சிதிர ேவைல
பா0க4 அைம!த அழகிய சிறிய * பல+, ஒைற பணியா.க4 L+கி+

ெகா0 வ!* ைவதாக4. ஒளி/& ெகாGைக ெவ*+க4 பதி+கப.ட

அ!த பல+, அ6ேக வ!த* ச!திேராதயேம ஆகியிப* ேபாறேதா அழ,
வ!* ெபா!திய*.

,றளனிடமி!* ெசபM&+ ,ழ ேபைழைய:, அைத தீ.0 த!த

எ)*ேகாைல: ெபG9+ெகா0 ஒ ேதாழி ெப த பல+கி

ஏறி+ெகாடபி இைளய நபிைய:, அழக ெபமாைள: ேநா+கி

9வ 5தப கணிைக இரதினமாைல: அதி ஏறி+ெகாடா4.

பல+, றப0  மீ0 ெவளிேய தைலைய நீ. இைளய நபிைய

பா* ஆைள+கிற6க( ெச=: ஓ அாிய ேமாகன( சிாிேபா0, “ஐயா தி+கான
ேப+காரேர! இ!த+ ைகக4 ேமGெகாட எ!த+ காாிய6களிA இ*வைர
ேதாGறதிைல” - எ9 த அழகிய ைககைள+ காபி*( ெசானா4

இரதினமாைல. அ*கா9 அவைள ெபா9தவைர கலாயி!த அவ மன

இேபா* ெமல இளகியி+க ேவ0. அ!த ெநகி(சியி அைடயாளமாக

* பல+கி!* ெதாி: அவ@ைடய &!தர மதிகைத ஏறி.0 பா*,
“ாிகிற*! உன+, எ#ைடய வா*+க4. ெவGறி ேயா0 திபி வா” எறா

இைளயநபி.

ததலாக அ!த அழகிய வாப தைன மதி* ாி!*ெகா0 &க

பாவதி கமல(சிேயா0 ேபசிய இ(ெசாGக4 அ!த ேபைத+ கணிைக+,

உ4ள+ கிள(சிைய அளிதி+க ேவ0 எபைத அவ4 வதன சிவ!* நாணி
மல!ததி!* அறிய !த*.

89

த#ைடய பதGறதி அவைள தவறாக மதிபி.0 வி.டதGகாக இைளய

நபியி மன Iசி நாண ெதாட6கியி!த* இேபா*. அழக ெபமாளிட

,றளனிட Iட+ ககளாேலேய ,றி+ கா. விைட ெபGறா4
இரதினமாைல.

* பல+, /தியி பயிற6,கிறவைர அவ4 பாைவ இைளய நபியி

ேமதா இ!த*. பல+, /தியி இற6கி மைற!த* இபா த#ைடய

பதGற6கைள:, சினைத: மற!* ெபா9*+ ெகாட தGகாக அழக
ெபமாைள பாரா.( சில ெசாGக4 Iறினா இைளயநபி.

“ஐயா! நீ6க4 இ!த உபசார வாைதகைள+ Iறாவி.டாA நாேனா,
இரதினமாைலேயா, எ6கைள( ேச!தவகேளா கடைமகளி ஒ சிறி* தள(சி

அைட!* விட மா.ேடா. ெபாியவ ம*ராபதி விதகாிட ைகய*( சதிய

ெச=* ெகா0* வி.0+ களபிர ஆ.சிைய மாG9வதG,(

B@ைரதி+கிேறா. அ!த( சபதைத நா6க4 ஒகாA மற+கேவ யா*”

எறா அழகெபமா4.

ேமA சில ெசாGகளா அவ#ைடய கடைம உணைவ பாரா.ய இைளயநபி,
த#ைடய ஐயபா.ைட மீ0 அவனிட வினவினா:-

“அழகெபமா4! இேபா* இரதினமாைல த ைககளி ச6ேகத எ)*+களி

வவி &ம!* ெசA இ!த வினா+க@+, யா எப எ6கி!* விைட
தவாக4?”

“கவைலபடாதீக4 ஐயா! ைககளி &ம!* ெசA வினா+க@+கான
விைடகைள:, விள+க6கைள: இரதினமாைல மீ0 த அழகிய

ைககளிேலேய ெகா0 வவா4. அவ4 திபி வ!த* நா யாவGைற:

ெதாி!* ெகா4ளலா. அ*வைர நா இ6ேகேய காதிேபா” எறா
அழகெபமா4 மாற.
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இரதினமாைலயி திறைமையபGறி அழக ெபமா4 எNவளேவா உ9தி

Iறி:, இைளயநபி அேபாதி!த மனநிைலயி, அவனா அைத )ைமயாக

நப இயலவிைல.

அரமைனயி ேபா= அவ4 அ!த+ காாியைத *+ ெகா0 வர

ேமGெகா+, த!திேராபாயைத அவ விய!தாA அவள* ெவGறி

ேதாவிைய பGறி இேபாேத எ*3 அSமான ெச=ய யாம!த*.
“களபிரக4 ெபாலாதவக4! கபட நிைற!தவக4. B(சியி ப)தவக4.

கர!ெத)* ைற அவக@+, ெதாி!*வி.டா இரதினமாைலயி தைலேய
பறிேபா= வி0” - எ9 த ஐயபா.ைட ெதாிவிதா இைளயநபி.

ஆனா ஒேர வா+கியதி திடமாக அைத ம9தா அழகெபாமா4:“நீ6க4 இரதினமாைலயி திறைமைய+ ,ைற*+ கண+கி0கிறீக4...”
“ெபகளி திறைமைய எேபா*ேம நா ெபாிதாக+ கண+கிட விபவிைல...”
“அபயானா நீ6க4 பிற திறைமையேய கண+கிட விபவிைல எ9 தா
இதG, அத ெகா4ள:.”
“*பல+கி ஆடபாடகளி ெபயரா அல6காரமாக அரமைன+,

றப.0 ேபா, ெபைண அப றப.0 ேபாவதGகாகேவ திறைமசா

எ9 ஒ+ெகா4ள( ெசா எைன வG9*கிறாயா அழக ெபமா4?”

“நா எைத: வG9தவிைல ஐயா! நீ6களாகேவ பினா ாி!* ெகா4ள
ேபாவைத இேபாேத நா எதGகாக வG9த ேவ0?”
இைளயநபி இதG, ம9ெமாழி ெசாலாம சிாிதா. அழகெபமாேளா

விடாம ேமA ெதாட!தா:
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“* பல+,, ஆடபாடA உ6க@+, ஏேனா ேகாப<.0கிறன?”
“மிக( சிறியவGறிGகாக நா எேபா*ேம ேகாப படமா.ேட அழகெபமா4.”
“ேகாபபட மா.ேட எ9 நீ6க4 ெசாகிற ெதானியிேலேய ேகாப ெதாிகிறேத
ஐயா!”

“அ* உ கGபைன.”
“கGபைன+, என+, ெவ,Lர” - எ9 அவைன ேபாலேவ தா# பதி
ெசானா அழக ெபமா4. இNவளவி அவக4 உைரயாட ேமேல

ெதாடராம அபேய நி9 ேபாயிG9.
-----------

நிதிலவ :

த பாக - அைடயாள

17. எெனனேவா உண3க

ம*ைர நகாி இ!* ேமாI திபிய இரவி ெசவ 56ேகாைதயி கக4
உற6கேவ இைல. த!ைத வ!* ஆ9த Iறிய பி அவ4 மன அைமதி

அைடயவிைல. ம*ராபதிவிதக த த!ைதயிட Iறியி!த அ!த

வா+கிய6கைள எணிேய அவ4 மன கல6கி+ ெகா!த*.

‘ெபக4 உண(சிமயமானவக4. அவக@+, வாவி &க*+க6கைள பGறிய
கGபைனகேள அதிக. அவக4 I9கிறவGறி இ!த+ கGபைனகைள:

உண(சிகைள: கழி*வி.ேட பத6க@+, ெபா4ேதட ேவ0.’

‘ஏ அவ இப( ெசானா?’ எ9 சி!தி* மா=!* ெகா!தா4 அவ4.
அறி3, நல* ெக.ட* பிாி* உண மனப+,வ வளராம அறியா

பவ* ேபைதயாகேவ தா இ!தி+கலாகாதா எ9 ேதாறிய* அவ@+,.

ஒ விததி நிைன* பாதா அறிவினா ச!ேதக6க@, கவைலக@,

பய6க@ேம வளகிறன. ,ழ!ைத பவதி அறியாைமக@ விய+க@

அப அபேய த6கிவி0 ஒ வளராத மன ேவ0 ேபா இேபா*
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உடேன உண!தா4 அவ4. ேமாI+,, ம*ைரமாநக+, ந0ேவ பல
காத*ார நீ0 ெபகிவி.ட* ேபா, தாப உணவா தவித* அவ4 உ4ள.

தா# த மனேம உலகி தனியாக விடப.ட*ேபா உண!தா4 அவ4.

‘ெபக4 உண(சி மயமானவகளாேம, உண(சி மயமானவக4! உண(சிக4
இலாம வா+ைகயி பி எனதா இ+கிற*? &க - *+க, கணி -

சிாி, எலாேம உண(சிகளி அைடயாள6க4 தாேம? உண(சிக4 இலாம
இைவ, எலா ஏ*? இைவ எலா இலாம வா+ைகதா ஏ*? அவைடய
உயர தி!* பா+,ேபா* ேவ0மானா உண(சிக4

சி9ைம:ைடயனவாக அவ+, ேதாறலா. அதGகாக எலா+,ேம

உண(சிக@, கGபைனக@ இலாமேல ேபா=விட :மா? எ9

எணினா4 திேமாI ெபாியகாராள மக4 ெசவ 56ேகாைத. அவி.ட நா4

விழா3+காக ம*ைர+, ேபா=வி.0 திபிய இரைவ உற+கமிறிேய

கழிததா இர3 ைவகைற: அவைள ெபா9தவைர ேவ9பாறிேய

இ!தன. உற6காத காரணதா கழி!* ேபான ஓ இரேவ ஒராயிர இர3களி

நீளேதா0 ெமல ெமல நக!* ேபானாG ேபா!த*.

மனதி தாப மி,தியினாA, எலாாிAமி!* பிாி!* திTெர9 தா ம.0

தனியாகி வி.டாG ேபாற ஒ பிரைமயினாA வி!* ைவகைற மல!த பி#
Iட( &GறிA இேள இப*ேபா உண!தா4 அவ4. இைத+ க0 அவ4

தா= பதறிேபானா4:-

“ெபேண இெதன *யர+ ேகால? நீ இரெவலா உற6கவிைல
ேபா+கிறேத? உ கக4 ஏ இப+ ேகாைவபழ6களாக(
சிவ!தி+கிறன? கனவி ஏேத# காண தகாதவGைற+ க0 பய!*
ெகாடாயா? உ ககைள: கைத: பாதா உற6கினதாகேவ
ெதாியாதேபா* நீ கன3 எப+ காண:? ஏ இப இ+கிறா=! உன+,
என ேந!*வி.ட*?”
தா=+, என ம9ெமாழி I9வ* எ9 ாியாம தவிதா4 ெசவ 56ேகாைத.
ஆனா, அ0த விநாேய தாயிட அவ4 ேக.ட ேக4வியி!* தன+, என
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ேந!தி+கிற* எ9 த தாேய அ#மானி*+ ெகா4ள இட6 ெகா0*
வி.டா4:-

“அமா! ேநGறிர3 ெவ4ளியபல ப,தியி ஒGற எ9 ச!ேதகப.0+

களபிரகளி 5தபய6கர பைட /ரக4 யாைரேயா ச6கியாG பிணி*

இ)*+ ெகா0 ேபாவைத பாேதாேம; அ* அ!த தி+கானேப+காரராக
இ+க யா*தாேன? எ மன அைத நிைனேத கல6கி+ ெகா+கிற*.”
திட பயப0 கன+ேகாைல பிற தி விடாம ஒளி+க யAைகயி

பிப.ட க4வைன ேபா, எைத மைற+க ய9 ெகா!தாேளா அத
<லேம தாயிட பிப.0 வி.டா4 ெசவ56ேகாைத.

அவ4 IறியவGைற எலா ேக.0 வி.0( சிாிதபேய அவ4 கைத:,

ககளி ெதப0 உண3கைள: I!* ேநா+கினா4 தா=. ெபணி

ககளி ெதாி: நளின ெமைம: நிைற!த SPண3கைள மிக3

எளிைமயாக ாி!* ெகாடா4 அவ4. இ6கிதமாக3, நளினமாக3 வினாவ
ேவய ஒ உணவி பியி மக4 க.0ப* தா=+, ாி!த*.

“நறாயி+கிற* மகேள! இதGகாகவா விய விய உற+கமிறி+ கவைலப.0+

ெகா+கிறா= நீ! ஆம+க4 மனவைம ம.0மிறி உட வைம:

உைடயவக4. த6க@+, ஏGப0 அபாய6களி!* மீள3 தப3

அவக@+, ெதாி:. /ரகைள பGறி ேபைதக4 கவைலப.0 ஆக

ேபாவெதன?”

“ேபைதகளி கவைலகைள: கணீைர: பித6க விடாத /ரக4 இN3லகி
எ6ேகதா இ+கிறாக4 அமா?”
“ஒNெவாறா= நீ ேக.கிற ேக4விகைள பாதா உன+, ம9ெமாழி Iற
எனா ஆகா* ெபேண? ேநரமாகிற*. ெபா=ைக+ கைர+, நீராட ேபாக
ேவடாமா? திேமாI ெபாியகாராள /.0 ெபக4 Bாிேயாதய*+,

 நீரா /0 திபி வி0வாக4 எ9 நGெபய ெபGறிபைத+ ெக0*
விடாேத மகேள!” எ9 அவைள: அைழ*+ ெகா0 ெபா=ைக+ கைர+,
நீராட றப.டா4 தா=.
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பனி:, ெம@ லராத மத நில* ைவகைறயி ப& பயிபரபிைடேய
,ட6கைள ஏ!திய ப நீராட( ெசறாக4 அவக4. நீராட( ெசAேபா*

ெபாியகாராள மக4 ஏ!தி(ெசற ,ட ெவ9ைமயாயி!த* எறாA மன

நிைன3களா நிைற!தி!த*. பா* பழகிய ம9நாளி!* தா:, த!ைத:,
&Gற, உGறா, /0 வாயிA எலா மற!* ேபா,ப தைனேய

நிைன+க( ெச=*வி.ட ஒ &!தர இைளஞைன பGறிய நிைன3கேள அவ4
மனதி நிைற!தி!தன.

ேகாழி I3 ஒ: காGறி ,ளி(சி:, நட!* ெசற வழியி காைல ேநர*
அழ,க@ பதியாத அவ4 மனதி, ‘அழகிய ெபக@ ஊைமகளாக இப*

ேமாIாி வழ+க ேபா+கிற*’ - எ9 இேத வழியி நட+,ேபா*

இைளயநபி Iறிய அ!த பைழய ெசாGக4 ம.0 அழியாமG பதி!தி!*

நிைன3 வ!தன. அ* ெதாடபாக அவ ேபசியி!த சா*ாியமான ேப(&க@

நிைன3 வ!தன. ெபா=ைக+ கைரைய அைட!த* த தா=தா நீரானா4.

தா= நீரா+ ெகா!த அ!த ேவைளயி ஆவ மி,தியா ெசவ 56ேகாைத
ஒ காாிய ெச=தா4. ெபா=ைக+கைர அைல ஓரமாக ஈர மண Iட

இைழ** பா+க ேவ0 எ9 ேதாறிய* அவ@+,. த நிைனவி

இ+, இனிய எண6க4 ைக I0மா, Iடாதா எ9 அறி: ஆைசேயா0
தியான ெச=:ேபா* <+ ெகா4வ*ேபா இர0 ககைள: <+

ெகா0 வல* ைக ஆ4கா. விரலா மண அ)தி+ ேகா0 இ)தா4.

ெதாட6கிய இடதிG, ெபா!*ப தா இ)த ேகா0 வ.ட வவமாக வ!*
ய ேவ0ேம எ9 மன ேவகமாக அ*+ ெகாட*. அ!த+ ேகா.ைட
இ)* பதG,4 அவ4 அைட!த பதGற பரபர ெசா யா*.

ெதாட6கிய ேகா0 வ.டமாக ய ேவ0மானா சிறி* விலகாம ெதாட6கிய
இடதிேலேய வ!* ய ேவ0. அப !த வ.ட நிைறேவறினா தா

எண ைகI0. எனேவ, வ.ட Iயி+கிறதா எபைத+ ேகா0 வைர!*
த பிேப ககைள திற!* பா+க ேவ0.

(* மகளி அறி: ஓ ஆட)
விரலா ேகா.ைட வைர!* * வி.0 அவ4 ககைள திற!* பா+க3,
அேத ேநரதி அவ@ைடய தா= நீபரபி அ)!த )கியதனா உடான
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ெபாிய அைல ஒ9 வ!* கைர ஓர* மணGபரைப <+ ேகா0கைள அழி+க3
இைணயாக இ!த*. அைல ெச=த அழி3 ேவைலயா வ.ட ெபாதமாக

இைண!தி!ததா, இைலயா எபைதேய அவ4 கடறிய யாம ேபாயிG9.
அ)ைக அ)ைகயாக வ!த* அவ@+,.

ககைள <+ ெகா0 மீ0 விைர!* ேகா.ைட ெதாட6கி( &ழி* வ.ட
வைர!தா4. மீ0  ேந!தபேய ேந!த*. அவ4 ககளி நீ .+

ெகா0 வ!த*. வா=வி.0 அழ3 யவிைல. அ!த ெபா=ைக, அதிேல

<கி நீரா+ ெகா!த தா=, அத கைரக4, அதி 5தி!த நீ5+க4,

கீவானதி சிவ - எலா ேமA எலாவGறி ேமA காரண ாியா*
எதGகாகேவா சின ெகாடா4 அவ4. அ!த( சினைத அவளா த0+க

யவிைல.

தா கணி சி!தி அ)வைத தா= பா*விட+ Iடாேத எபதGகாக நீாி

<கி எ)!தா4 அவ4. நிைனத* ைக I0மா Iடாதா எ9 Iடைழ* அறிய

யற த அGப ஆவA நிைறேவறா* ேபா= வி.டேத எ9 தவி* வ!திய*
அவ4 மன. நீரா /0 திேபா* த#ைடய அ!த ஏமாGறைத தா=+,

மைற* விடேவ யறா4 அவ4. தா=+, ெதாியாம மைற+க ஒ அ!தர6க

வாவி தன+,+ கிைட+க : எபைத( சில நா.க@+,  அவேள

நபியி+க மா.டா4. இேபா* அ!த அதிசய அவ4 வாவிேலேய நட!*

வி.ட*. தாயிட ப6கி.0+ ெகா4ள யாத அ!தர6க ஒ பவதி ஒ

ந.ைப ெபா9* ஒNேவா இள ெபP+, உ0 எபேத த தலாக
இ9தா ெசவ 56ேகாைத+, ாி!த*.

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

நிதிலவ :

த பாக - அைடயாள

18. இ ஒ# வி#$தின

தா: மக@ நீரா /0 திபியேபா* மாளிைக வாயி ேவGWைர(
ேச!தவேபா ேதாறிய ஒவேனா0 ெபாியகாராள உைரயா+

ெகா!தா. வ!* உைரயா+ ெகா!தவ#+, அNவள3 *ைம எ9
ெசாவிட யா*. இளைம எ9 கத3 வா=பிைல. இளைமைய+ கட!*
*ைமயி எைலைய இ# ெதாடாத வய*. நீட நா.களாகேவ கா.

வா!தவ ஒவனி சாய, வ!* ேபசி+ ெகா!தவனிட ெதப.ட*.

ேதாலா ைதத ர.0 அ6கி ஒைற அணி!தி!தா அவ. வ!தி!த

தியவனாகிய அவ#+, த த!ைத+, எைத பGறிேயா க0ைமயான
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வா+,வாத நிக!* ெகா!த* எபைத( ெசவ 56ேகாைத அறிய

!த*. வ!தி!தவனா எைத: ெமய ,ர ேபச யவிைல. காGைற+

கிழிப* ேபா கணிெரற ,ர வா=தி!த* வ!தி!தவ#+,. ககளிA,

கதிA இரடாவ* ைற ஏறி.0 பா+க3 அM&கிற ஒ ,"ர இ!த*.
நீரா வ!த ேகாலதி அ6ேக அதிக ேநர நிGக யாததா ெசவ 56ேகாைத
உடேன தா:ட உ4ேள ெச9 வி.டா4. எனி# தத!ைத+, அ!த திய

மனித#+, நிக!த வா+, வாதைத அவ4 உ.ற இ!ேத ேக.க !த*.
த!ைதயி ெமய ,ரேல த ஒத*.

“உ6கைள நா இதG,  எேபா* இ6, பாததிைல. நீ6கேளா

ெந0நா4 பழகி அறி!தவ ேபா உற3 ெகாடா ேத வ!தி+கிறீக4.

உ6க@+, நா என ம9ெமாழி ெசாவெதேற என+, ெதாியவிைல.”
“நீ6கேள ம9ெமாழி ெசாலவிைல எறா நா ேவ9 எ6, ேபாக:?
யாைர+ ேக.க :? தைய I!* என+, வழி கா. உதவ ேவ0.”
“வி!ேதாவ* பிற+, உபகார ெச=வ* எைனேபா ஒNெவா

ேவளாள#+, கடைம. நீ6க4 ெசானாA ெசாலாவி.டாA உ6கைள நா

உபசாி+க+ கடைமப.+கிேற. ஆனா நீ6க4 த வினாவிய*ேபா

பாய நா.0 அரசிய நிைலைம பGறி எைன எ*3 வினவ+Iடா*. அைத

பGறி எ ேபாறவக@+, எ*3 ெதாியா*. !K9 ஏக4 5. உழ+Iய

நில+கிழைம இ!த மத நில* ஊாி என+, இ+கிற*. நா அரசியA+,

அபாGப.டவ.“

“ஐயா! நீ6க4 அப( ெசா தபி*+ ெகா4ள+Iடா*. ெபாியவ ம*ராபதி

விதக இ+,மிடைத அறி!* நா அவைர( ச!திேத ஆக ேவ0. இ!த

ஆ0 ஆவணி தி6க4 )நிலா நாளி அவி.ட ந.சதிரத9 ெதாட6,
திேவாண விழா நா4 தலான விழா நா4 ஏழி, இரடா நாள9 நா

அவைர( ச!திதாக ேவ0 எ9 என+, ெதாிவி+க ப.+கிற*. பாய

ேவளாள மரபி வ!த தா6கேள இ!த நAதவிைய( ெச=யாவி ேவ9 யா
ெச=ய ேபாகிறாக4?”
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“நா பாய ேவளாள மரபி வ!தவ எ9 அறி!* பாரா.0 உ6க4

பாரா.0+, மி+க நறி Iற+ கடைமப.+கிேற. நீ6க4 அ!த த,திைய(

ெசா பாரா.0வதா உ6க@+, னா ம.0 தா அதGகாக நா
ெபைமபடலா. ஆனா, இேத ெபைமைய இ9 இ!த நா.ைட ஆ@

களபிரக@+, னா நா ெகாடா0ேவனாயி எ தைலைய( சீவி+ க)
மரதி ெதா6கவி.0 வி0வாக4.”

“கட34 ணியதி உ6க@+, அப எலா ேநரா* ஐயா நீ6க4

அற+ேகா.ட6க4 <லமாக3 அன சதிர6க4 <லமாக3 ெச=*வ தான
தம6க@ உ6கைள+ காபாG9.”

“த6க@+, எைன பGறி இNவள3 ெதாி!திப* என+ேக வியைப தகிற*.
தான தம6க4 ெச=வ* பென06காலமாக எ6க4 ,0பதி வழ+க,
அதGகாக பிற கைழ+Iட நா6க4 எதிபாபதிைல.”
ெபாிய காராள நிைல இதைல+ெகா4ளி எ9 ேபா ஆகியி!த*. வ!தி+,

தியவனி ேப(& அவ ம*ராபதி விதக+,, பாய மரபின+, மிக மிக

ேவயவதா எப*ேபா கா.னாA நலைடயாள( ெசாைல
ெதாிவி+காதவைர அவைன எப நவ* எ9 தய+கமாக இ!த*.

ெபாியவைர( ச!திபதG, நா@ நாழிைக: ,றி* நிைன3 ைவதி+,
இ!த திய மனித களபிரகளி ஒGறனாக இ+க யா* எ9

ேதாறினாA, ஒGற இைல எ9 3 ெச=ய3 இயலாம இ!த*.

அதனாதா எதிA சா காபி+காம ந0நிைலயாக ேபசியி!தா

ெபாியகாராள. வ!தி+, இ!த அதிசய வி!தினாிட களபிரகைள எதி*

ேப&வ* Iடா*. Gறாக பாரா. ேப&வ* Iடா*. ந0நிைலயாக இ!*

உைமைய+ க0பித பிேப த வி ெவ9+கைள அவனிட

காபி+க ேவ0 எற க*ட, “ஐயா! நா6க4 ேவளாள! நா. அரசிய
வி ெவ9+கைள பGறி எ6கைள+ ேக.0 பயனிைல. நிலைத உ)*

பய ெகா4@வ*தா எ6க4 ெதாழி.” எப* ேபாலேவ ேபசி+ ெகா!தா.
ஆனாA உ4@ர ஒ நபி+ைக:ம இ!த*. வ!திபவைன த#ைடய

அற+ேகா.டதிG, அைழ*( ெச9 உண3 த6க3 ஏGபா0

ெச=*வி.0தாேன ஆலமரத+,( ெச9 ெபாியவைர+க0, ‘இப
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யாைரயாவ* உ6கைள வ!* காண( ெசாயி!தீகளா?’ எ9 ேக.0 விடலா
எபதாக நிைனதி!தா ெபாிய காராள.

ஆனா, வ!தி+, திய மனிதனிட அைத எப+ I9வ* எ9 அவ+,

அ(சமாக இ!த*. பதGற  ேகாப உ4ளவேபா ெதாி: அ!த

மனித ேதா அ6கிேயா0 எதிேர ெதாி: ேபா* ஓ அைசபி ேய

நிGப* ேபா!த*. ெந0ேநர ேபசி அ!த திய மனிதைன த வி!தினனாக
இண6க ைவ*, அ0த /தியி!த அற+ேகா.டதிG, அைழ*( ெசறா

ெபாியகாராள. ேபா,ேபா* “ஐயா! சிறி* ெமல ேபசலாேம? ஏ இNவள3
உரத ,ர ேப&கிறீக4?” எ9 அவ அ!த திய மனிதைன ேவ+
ெகாடேபா*,
“ஏ இப ேவ0கிறீக4? உரத ,ர ேப&வதG, Iட+ களபிர
ஆ.சியி தடைன உடா?” எபதாக ைனவிட உரத ,ர அவைர

வினாவினா அவ. இப எலா வினா3வைத பாதா அ!த மனிதைன

நபலா ேபால3 இ!த*. கட!த காலதி இேதேபால ஆைச கா. ெந6கி

வMசக ெச=த சில ஒGறகைள பGறி ஞாபக வ!தேபா* பயமாக3 இ!த*;
எைத: உ9தி ெச=ய யாம இ!த*.

வ!தி!த திய மனிதைன அற+ேகா.டதி த6க ைவ*வி.0 ெபாியவைர(
ச!தி+க விைர!* ெசறா காராள. அவ ெசறேபா* ெபாியவ ஆலமரதி

வி)*களிைடேய இ ைககைள: பிற ேகாதப உலாவி+ ெகா!தா.
காராளைர எதிேர கட*ட அவேர  வ!* ெதாிவித ெச=தி வியைப

அதிகப0*வதாக இ!த*: “காராளேர! இேபா* நீ6க4 எதGகாக எைன

ேத வகிறீக4 எபைத நா அறிேவ. எைன+ காணவ!தி+,

தியவைன பGறி அறியதாேன வ!தி+கிறீக4? திேவாண தலாக ஏ) நா4

நிக) அவி.ட நா4 விழாவி  தின அ!த தி+கானேப

பி4ைளயாடா எைன( ச!தி+க வ!த* ேபாலேவ இ9 எைன(

ச!தி+,மா9 மGெறாவ#+, ஆைண இடப.+கிற*. ஆனா அப(

ச!தி+க ேவயவ இேபா* உைம ேத வ!திபவதானா எ9 அறிய

ஓ உபாய இ+கிற*. இப அேக வ!* அைத+ ேக.0+ ெகா0 ேபாகலா”

- எ9 Iறி+ காராளைர அகி அைழதா. காராள அகி வ!த* அவ

99

காதேக ெமய ,ர ஏேதா Iறிய பி, “இ!த பாிேசாதைனயி பி அவ
எைன ேத வ!திபவ எ9 உ9தியானா அற நைடய

ஆப*தவிகளி ஒவனி *ைணேயா0 அ!த தியவைன இ6ேக அ#6க4”

- எறா ம*ராபதிவிதக. அ!த பாிேசாதைனைய( ெச=ய ெபாியவாிட

வண6கி ஒ+ெகா0 திபினாA - அைத எப அ!த திய மனிதனிட
ெதாிவிப* எ9 த கல6கிய* காராள மன.
---------------

நிதிலவ :

த பாக - அைடயாள

19. ேச. ெச$தாமைர1

அழக ெபமா4 மாற எNவளேவா உ9தி Iறி: இைளய நபி+, அ!த

விஷயதி இ# அவநபி+ைக இ!த*. அைத பGறி இரதினமாைல *

பல+கி அரமைன+, றப.0( ெசற பி மீ0 மீ0 அழக
ெபமா@+, இைளயநபி+, ஒ த+கேம நிக!த*. இைளயநபி

ேக.டா:-

“அ!தர6கமான ெச=திகைள:, ச6ேகத+ ,றிகைள: இப மைறவான

சிதிர எ)*+க4 <ல கதிA ைககளிA எ)தி அ#வதாக பைழய
காவிய6களி நிக(சிக4 வகிறன. அ!த+ காவிய நிக(சிக4 பா

ெமாழியிA இ+கிறன. களபிரக@+, அவGைற பGறி ந, ெதாி!தி+க

நியாயமி+கிற*. அNவா9 இ+,ேபா* இரதின மாைலயி ைககளிேல நா
தீ. அ#பியி+, வினா+கைள யாேம ச!ேதக+ ககேளா0 பா+காம
வி.0 வி0வாக4 எப* என நி(சய?”

“இேறா ேநGேறா திதாக நா6க4 இ!த+ காாியைத( ெச=யவிைல ஐயா!

ெபாியவ ம*ராபதி விதகாி ஆைணைய ஏG9 இதி ஈ0ப.ட நாளி!*

நீ6க4 I9வ* ேபா எ*3 நைடெபறவிைல. ேமA காவிய நிக(சிகளி

Iறப.04ள கஎ)*+களாகிய சிதிர எ)*+க4 ேவ9; நா பயப0*
கர!ெத)*+க4 ேவ9.”
“ேவறாயி!தா கவைலயிைல. இ!த+ ைக எ)*+கேள ந தைல எ)ைத

நிணய ெச=: ைவ உடா+கிவிட+ Iடாேத எப* தா நா ப0கிற
கவைல.”

100

“ந தைல எ)* அNவளவிG, வைம+ ,ைறவாக இைல ஐயா!”
“உ#ைடய எலா ம9ெமாழிக@ேம நபி+ைக ஊ.0வனவாக தா எேபா*
ெவளிப0கிறன அழகெபமா4.”
“நா எைத பGறி: இ4 மயமாக( சி!திபேத இைல ஐயா!”
“நீ அப இபதனா தா எைத பGறி: ஒளி மயமாகேவ சி!தி+க யாம
இ+கிற*. ‘சாதியமா, எ9 ம.0ேம உடபாடாக( சி!தி+கிறவ#+,

அகி அ* எNவிததி ‘அசாதியமா,’ எ9 எதி மைறயாக( சி!தி+கிறவ
ஒவ# இறியைமயாதவனாக இ+க ேவ0. அவதா அபாய6கைள

தவி+க :.”

இ6ேக அவக4 இNவா9 ேபசி+ ெகா!த ேபா* ,றள வ!*

,9+கி.டா. உடேன அழக ெபமாளிடமி!* ,றள#+,+ க.டைள
பிற!த*:-

“,றளா இனி நீ இ6கி+க ேவய காாிய எ*3 இைல. யாேம காவறி
உபவன தனிேய இ+கலாகா*. நீ அ6ேக ேபா= இ. மாைல ேநரதிG, பி

காாி, கழGசி6க, ெச6கணா, சாத எலா திபி வ!* வி0வாக4.

ஆனா நீ ம.0 தனியாக ேபாகிற காரணதா நிலவைற வழியாக ேபாக
ேவடா. அக நக+,4 ேபா=+ ேகா.ைட வாயி வழிேய ெவளிேயறி

றநகாி உபவன*+, ேபா. ெதாட!* அகநக /திகளி ெதபடாம

நிலவைற வழியாகேவ வ!* ேபா=+ ெகா!ேதாமானா ஊ+,4ேள நா
ச!ேதக*+, உாியவக4 ஆகி வி0ேவா. அகநகாிA ேகா.ைடயி

உ.ப,திகளிA நடமாட நம+, இ+, உாிைமைய அNவேபா*

நிைலநா.0வ* ேபா பழக ேவ0 நா” - எ9 Iறி+ ,றளைன+ கணிைக

மாளிைகயி ற வாயி வழிேய உபவன*+, அ#பி ைவதா அழக

ெபமா4.
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,றள றப.0( ெசற* அழக ெபமாளிட ேவ9 சில ச!ேதக6கைள
வினாவினா இைளயநபி.

“இரதினமாைல+, உத3வதG,, அவ4 ைககளி நா தீ.ய#பியி+,
வினா+க@+, உடேன ம9ெமாழி எ)தி அ#ப+Iய விததி அ6ேக

அரமைனயி நமவக4 யாேர# இ+கிறாகளா அழக ெபமா4?”
“ஊைமக4 ேபால3, ெசவிடக4 ேபால3 ந+, நமவக4 சில

அரமைனயி ஊழிய ாிகிறாக4. அரமைன அ!தர மகளி+, 5

ெதா0+க3 5ண3, ைனய3, அல6காி*+ ெகா4ள3 உத3கிற ெபகளி
பல இரதின மாைலயா அபணி+, அ6ேக அ#ப ெபGறவக4. அவகளி

ஒதி+, இேத வைகைய( ேச!த கர!ெத)*+களி பயிGசி உ0. அவ4தா

இரதினமாைல திேபா* ம9 ெமாழிகைள எ)தி அ#வா4.

களபிரகளி அ!தர ெபகளிட உாிைம மகளிாிட ந இரதின

மாைல+,( ெசவா+, உ0. நல வாசைன:4ள ெபாதிய மைல( ச!தன,
5+க4, பிறவைக ந9மண ெபா4க4 இவGைற வழ6கி வழ6கி அரமைன

ெபகளிட ேதாழைமைய வளதி+கிறா4 அவ4. அ!த ேதாழைமயினாதா

பல காாிய6கைள நா சாதி+க கிற* ஐயா!” எ9 அழக ெபமா4

விள+கமாக( ெசான பிதா த நாளிர3 நிலவைற வழியாக உபவன*+,(
ெசAேபா* கணிைகயகைள பGறி ஒரள3 ,ைறவாக மதிபி.ட த ெசாGக4
ஏ அவ#+, அNவள3 சின<.ன எ9 இைளய நபி+, ாி!த*.

அழகெபமா4 இேபாதாவ* ஆ9த அைடய.0 எ9 இைளயநபி ஒ
வா+கிய ெசானா:

“ேசGறிA தாமைரக4 5+கிறன.”
“தவ9! அ!த உவைமைய நீ+கிவி.ேட கழலா நீ6க4. ேசGறிதா தாமைரக4
5+கிறன! ேவதா ேசGறி இ+கிற*. 5+களி ேச9 ப0வதிைல.

5+க@+, ேசG9+, ெதாட உ0. ஆனா 5வி ேச9ப0வ*

கிைடயாதேதா0 ெத=வ6களி காக@, ெபகளி ைகக@ ப0கிறன.”
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“உபவனைத+ காபைதவிட த+க நியாய6கைள: இல+கண விதிகைள:
கா+க ேபாகலா நீ...”

“நா காவ ெச=யாவி.டாA நியாய6க@ இல+கண6க@ பதிரமாக
இ+,. உைமயி ஒ ெபாிய லவ மரபி வ!தவதா நா.

ெபாியவைடய ஆைண+,+ க.0ப.0 இ!த உபவனைத+ கா*+ ெகா0
வகிேற. அNவள3தா.”

“நா IறியவGறி எைவேய# உ மனைத ப0தியி!தா
ெபா9*+ெகா4.”
“அப எ*3மிைல ஐயா? நாமிவ ஒேர கடைம+காக ஒேர தைலைமயி கீ
இய6,கிேறா. நம+,4 ெபா9*+ ெகா4வ* வி.0+ ெகா0ப*

இயதா.”

பலவைகயிA ேசாதைன ெச=* பாததி அழக ெபமாளி உ9தி:,

ெபானான இதய இைளய நபி+, ெதளிவாக ெதாி!தன. ேகா நக+,4

Sைழ!த* ச!தித த நபனாகிய யாைன பாக அ!*வ, எைத: சிாி

நீ6காத கேதா0 பா+கிறவ. இரடாவதாக( ச!தித இ!த அழக

ெபமாேளா, எைத: சி!தைனேயா0, காாிய ேநா+கேதா0 பா+கிறவனாக
ெதாி!தா. இவேம ெபாியவாி ஊழியதிA, பாய நா.ைட+ களபிர
ஆ.சியி!* வி0வி+, பணியிA கடைம உண3 ,றாதவகளாக

இபைத இைளயநபியா ாி!* ெகா4ள !த*. ,ண6களா ேவ9ப.ட

பலைர உணவினா ஒ9பட( ெச=* பணியாGற ைவதி!த ெபாியவாி

க.0பா.ைட: ஏGபா.ைட: விய!தா அவ.

மாைல ேநர வைர அ!த+ கணிைக மாளிைககளிேலேய கழி!த*. அகிGைக

மண, 5+க4, ச!தன, ப(ைச+ கG5ர எலா கல!த வாசைனக@ நிைற!த

அ!த மாளிைகயி ெபக4 அ!தி விள+,கைள ஏGறினாக4. ம6கல

வாதிய6க4 இைசதன. /0 இ!திரேலாக* நடன மடபேபா அழ,

மயமாயிG9. இைளயநபி: அழக ெபமா@ இரவி அ6ேகேய உண

ேவ0 எ9 அ!த மாளிைகைய( ேச!த ெபக4 வ!* ேவ+
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ெகாடாக4. அவக@ைடய விநய பணிவான இனிய ெசாGக@ உபசார
இைளயநபிைய திைகபைடய( ெச=தன. இ!த மாளிைகயி இNவள3

அைப: பைப: அவ எதிபா+கவிைல. ஆனா, அவக4 உபசாரேமா

அவைன வியபிேலேய ஆதிய*.
------------

நிதிலவ :

த பாக - அைடயாள

20. ேகா!ைட 2ட%ப!ட

காதி+கிேறா எற கவைல: கைள ெதாியாம+க அ6கி!த இள
ெபக4 சில, ,ரைவ+I* ஆ இைளயநபிைய மகிழ( ெச=தன.

ஆயபாயி மாயனாகிய திமாட இள ந6ைகய ஊனாG ேபாற பிண+,
நிைலகைள:, காத நிைலகைள: சிதிாி+, அபிநய6கைள அவக4 அழ,ற

ஆ+ கா.ன.

மாைல !த*; இர3 ேநர வள!* ெகா!த*. அ!த ெபக4 அ

இனிைம: நிைற!த வாைதகளி உபசார ெச=* பைடத உணைவ:

உடாயிG9. இ# இரதினமாைல திபி வரவிைல. இைளயநபி அழக
ெபமாைள+ ேக.டா:

“ஏ ேநரமாகிற*? மாைலயிேலேய அவ4 திபி வி0வா4 எறலவா நீ
Iறியி!தா=?”
“சில சமய6களி ம9நா4 ைவகைறயி திவ* உ0. ேபான காாிய

யாம அவ4 திப மா.டா4. நைடய வினா+க@+, ம9ெமாழி ெதாி!*

அைத( சமய பா*+ ைககளி எ)த( ெச=* ெகா0 தாேன அவ4 திப
:?”

“அகால ேவைளயி இர3 ெந0ேநரமான பி இ6ேக திப :மா?”
“எதிபாபதி தவறிைல. ஏெனறா இ!த /தியி இர3+, அைமதி

கிைடயா*. இரவிA இ6ேக ஆரவார6க4 உ0. இரதினமாைல ஒ ேவைள
அகாலதி திபி வ!தாA ெதாிய ேவய ெச=திக4 நம+, ெதாி:.”
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இNவா9 அவக4 ேபசி+ெகா!தேபாேத மாளிைகயி வாயிG கத3 பலமாக
த.டப.ட*. இரதினமாைலதா திபி வ!தி+க ேவ0 எ9 பணி

ெபக4 ஒேபா=+ கத3கைள திற!தாக4. ஆனா, கதைவ திற!த*ேம
வ!திப* இரதினமாைலயிைல எபைத ெதாி!* ெகா4ள !த*.

,றளதா திபி வ!தி!தா. அவ கதி இயைப மீறிய பரபர

ெதப.ட*. நிைறய ஒயா+ கைளதி!த ேசா3 ெதாி!த*. அவைன
அைமதியைடய( ெச=* ேபச ைவ+கேவ சில கண6களாயிG9. பி அவ
அழகெபமாைள ேநா+கி( ெசாலலானா:

“ஐயா அவி.ட நா4 விழாைவ ஒ. நக+, வ!த I.டதி யாேரா ஒ ஒGற
ேநG9 பிப.0 வி.டானா. யாதிாீகக4 த6, இடமாகிய

ெவ4ளியபல*+, அேக அவைன பிதாகளா. இ9 காைல அேத

இடதிG, அேக இ# ஒ ஒGற அகப.டானா. அதனா திTெர9
ெவ4ளியபலதி த6கியி!த யாதிாீககைள எலா விர. வி.0+

ேகா.ைடயி நா, ற* வாயிகைள: உடேன <ட( ெசா உதரவி.0
வி.டாக4. அகநக )வ* ஒேர பரபர. யா அகநகாி!*

ெவளிேயற3 யா*. ெவளிேயயி!* அகநக+,4 திதாக வர3 யா*.

ஒNெவா ேகா.ைட வாயிலாக அைல!* ேபா= பா* வி.0தா
ஏமாGறேதா0 இ6ேக திபி வ!ேத.

“எேபா* ததலாக+ ேகா.ைட+ கத3கைள அைடதாக4?”
“ந0பக!ேத அைட+க ெதாட6கி வி.டாக4 ேபா+கிற*. இ*
ெதாி!தி!தா நா ேபாேய இ+க ேவடா.”
“ஐேயா! அபயானா நமவக4 காாி, கழGசி6க, சாத, ெச6கணா
நாவ எப உபவன*+, திவாக4? நீ I9வதி!*

ெவ4ளியபல* ப+க ேபா= அ!த நிலவைற வழிைய: ெவளிேய9வதG,
பயப0த யா* எ9 ெதாிகிற*.”

105

“யேவ யா*! ெவ4ளியபலைத( &GறிA உவிய வா@ட 5த
பய6கரபைட காவA+, நிGகிற*.”
“5த பய6கரபைட காவப* ெதாியாம அவக4 ெவ4ளியபல*+,
ேபா=வி.0 அ6ேக அகப.0+ ெகா4ள ேபாகிறாகேள, பாவ?” எ9

இைளயநபி வ!தி+ Iறியேபா*-

“ஒேபா* அவக4 எதிாிகளிட அகபட மா.டாக4. த!திரமாக தபி நா,
ேப ேச!ேதா, தனிதனியாகேவா, இ6ேக வ!* ேசவாக4” எ9 உ9தி
Iறினா அழக ெபமா4 மாற.

“அெதப( ெசா ைவதாGேபா இ6ேக வ!* ேசவாக4 எ9 உனா
உ=*ணர கிற*?”
“நா, ேகா.ைட வாயிக@ <டப.0 ெவ4ளியபல* நிலவைறயிA
Sைழய யாம தவி+, ஒ நிைலைம ஏGப.டா ற நகாிA4ள

உபவனதிG, ெவளிேயறி( ெசல மீதமி+, ஒேர வழி இ!த மாளிைகயிதா

இ+கிற* எபைத அவக4 நாவ ந, அறிவாக4 ஐயா இ!த மாளிைக+,
வ ேபா* Bநிைல+ேகGப பிற ஐய அைடயாதவா9 வ!* ேசர

அவக@+, ெதாி:. இ*ைறயி அவக4 மிக3 ெசைமயான ைறயி

ேத(சி ெபGறி+கிறாக4” - எ9 இைளயநபி+, ம9ெமாழி Iறிவி.0+
கணிைக மாளிைகயி பணி ெபகைள+ Iபி.0 ெப6கத3கைள

அைட* தாழி.0 வி.0, அவGறி ந0ேவ உ4ள சிறிய திX வாசG கதைவ

ம.0 தாழிடாம திற!* ைவ+,மா9 ேவனா அழகெபமா4.

அ!த மாளிைக ெபக@ அறிர3 உற6காம விழிதி!தன. பயதினாA

அகநகைர பGறி+ ேக4விப.ட பரபரபான ெச=திகளாA யா+,ேம உற+க
வரவிைல.

இர3 ந0(சாமதிG, ேமA ஆகிவி.ட*. திX வாச கத3 கணி

ெதாி:பயான ஒாிடதி இைளயநபி:, அழக ெபமா@, ,றள#
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அம!* அ!த வாயிGறதிேலேய பாைவைய பதி*+ ககாணி*+
ெகா!தன.

ேநர ஆகஆக அவக4 மனதி ச!ேதக நிழ படர ெதாட6கிய*. இரதி

மாைல: திபவிைல. காாி தய நாவ Iட எதிபாதப அ6, வ!*

ேசரவிைல.

அ*வைர எலா விஷய6களிA அளவGற நபி+ைகேயா0 இ!த அழக
ெபமா4Iட

“நபக4 ஏ இ# வரவிைல? இைறவ அளா அவக@+, எ*3
ேந!தி+க+ Iடா* ேந!தி+க யா*“ எ9 தானாகேவ வ!*

இைளயநபியிட Iறினா. அப+ Iறியேபா* அ!த+ ,ர தள(சி

ெதானிபைத: இைளயநபி உணர தவறி விடவிைல.
-----------

நிதிலவ :

த பாக - அைடயாள

21. எ4ெண: நீரா!"

அ!த திய வி!தினைன அற+ ேகா.டதி த6க ைவ* வி.0 வ!தி!த

காராள இேபா* ெபாியவ ம*ராபதி விதக Iறிய பாிேசாதைனைய அவனிட
எNவா9 ெச=* ப* எ9 சி!தி+க ெதாட6கினா. வ!திபவனி மன

படாம, தன+, ஆகேவய காாிய ப)*படாம எப *+

ெகா4வ* எ9 ெதாியவிைல. ேசாதைன+, பி அவ ேவயவ எ9

ெதாி!* வி.டா ேசாதைன ெச=ததGகாக+ Iசேவய நிைல ஏGப0.

ேவடாதவ எ9 ெதாி!*வி.டாேலா அவ#+,+ ேகாப வ. அவேனா

உடேன ஆதிர ப0கிறவனாக3,  ேகாப+காரனாக3, உரத ,ர சத

ேபா.0 ேப&கிறவனாக3 இ!தா. இைதெயலா விட ெபாிய அபாய

த#ைடய நீட ேதா அ6கி+,4 சGேற மைறதாGேபா உைறயி.ட
வா4 ஒைற: ைவதி!தா அவ.

பாய நா. த6க4 ஆ.சி+, எதிராக+ கலக எ*3 எழலாகா* எற

கதி களபிரக4 ஆ.சியி ெபா*ம+க4 வா@, ேவA ெகா0 பயிவ*
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த0+கப.!*, ‘இவ எப வாைள+ ைக+ ெகா0 ெவளிப.0
பழ,கிறா?’ எப*தா காராளாி மிக ெபாிய ஐயமாயி!த*.
‘ஒ9 இவ நைம ஆழ பா+க வ!த களபிர5த பய6கரபைட ஒGறனாக

இ+க ேவ0; அல* வவ* வர.0 - எ9 எதG, *ணி!* வா4
ைவதிபனாக இ+க ேவ0’ எ9 ேதாறிய* காராள+,. இ!த

இரைட தவிர ேவ9 எைத:ேம உ=*ணர இயலவிைல. அவ#ைடய வயைத

பGறிய த#ைடய த அ#மான Iட தவறானேதா எ9 இேபா* ெந6கி
நி9 கட பி நிைனதா அவ. வள(சியினாA கதி ெநகி(சிேயா

9வேலா ஒ சிறி* ெதாியாத ,"ரதினாA வய* I0தலாக

ேதா9கிறேதா எ9 இேபா* எணினா அவ. ம*ராபதி விதகைர(

ச!தி*வி.0 அற+ேகா.டதிG, திபிய ெபாிய காராள அ6ேக அ!த அற+
ேகா.டதி Iடதி பசி எ0* இைர ேத0  உல3வ*ேபால உலவி+

ெகா!த அவைன மீ0 மிக அேக ெந6கி+ கடேபா* இNவா9தா
எண ேதாறிய*.

அவ அவைர+ கட* அட+க யாத ஆவேலா0 “இேபாதாவ* எைன

ெபாியவ இ+, இட*+, அைழ*( ெசA ேவா0 வ!திYக4
எ9 நிைன+கிேற” - எ9 ேக.டா.

“அடடா பாதீகளா? பாதீகளா? மீ0 அரசியA+, வகிறீகேள? நா
அதGகாக இேபா* இ6ேக வரவிைல. எ#ைடய அற+ேகா.ட*+, யா

வ!தாA எெண= நீராட( ெச=* உணவளி* அ#வ* வழ+க. நீ6கேளா

ெந0!*ார அைல!* கைள* ெதப0கிறீக4. இ6,4ள மல ஒவ

எெண= ேத=* உட பி* வி0வதி ெப!திறைம உைடயவ.

அவனிட எெண= ேத=*+ ெகா0 நீராவி.0 இ!த அற+ேகா.டதி
உணைவ: உ0 தீகளா னா எ)!தி+கேவ மன வராம &கமான
உற+க வ.”

“ஐயா! &கமான உற+க*+, உ6களிட நா வழி ேக.கவிைல. எ#ைடய
இ!த உட, ெதாட(சியாக ஐ!* நா4 உற+க விழிதாA தா6,. உற+கைத
பGறிேயா, உணைவ பGறிேயா நா அதிக கவைல படவிைல.”
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“நீ6க4 கவைலபடவிைல எறாA உ6க@+காக நா கவைலப0கிேற
எ9 ைவ*+ ெகா4@6கேள.”
“ஒவைர பGறி மGெறாவ கவைலப0வதG, நா இ# அNவள3 ஆழமாக
ெந6கி பழகிவிட விைலேய?”
“ஏ அப( ெசாகிறீக4?”
“காரணேதா0தா ெசாகிேற. நீ6க4 எைன )ைமயாக நபவிைல
எப* என+, ாிகிற*. உ6க4 ககாண எதிேர இர0 களபிரகைள

எவாளா ,தி+ ெகா9 கா.னா தா ந/க4 ேபா+ கிற*” எ9
தன+ேக உாிய உரத ,ர அவ இைரய3, காராள+, அவனிட ஏ தா

ேப(&+ ெகா0ேதா எ9 கவைலயாகி வி.ட*. அவைன ேபா9

வMசகமிலாத ெவ4ைள ரடைன ஒரள3 இதமாக ேபசிதா வழி+,+

ெகா0வர : ேபா!த*. சாம, தான, ேபத, தட எற உபாய6களி

த உபாயைத தவிர ேவெறதனாA அவைன வழி+,+ ெகா0 வர யா*
ேபா!த*. அவைன வழி+,+ ெகா0 வர யாத வைர த பாிேசாதைன:

நிைற ேவறாெத9 கதினா அவ. அ0த கணேம அவனிட அவைடய

உைரயாட ெதானி: ேபா+, மாறின.

“நபி+ைக எப* ஒேர அளவி அைப பாிமாறி+ ெகா4வ*தா எறா,

எ#ைடய அற+ேகா.டதி நா ெச=: உபசார6கைள நீ6க4 த நபி
ஏGக ேவ0. இற நிைறய ேவய ஒ நபி+ைகைய ஏதாவ*

ஒறதா த ெதாட6க ேவயி+,...”

இைத+ ேக.0 த ஒ9 ாி!* ெகா4ளாத* ேபால காராளைர ஏறி.0

ேநா+கி விழித அவ சில விநாக@+, பி,

“இேபா* நா என ெச=ய ேவ0 எகிறீக4?” எ9 Bடாக ெதாி: ஒ
ெதானி+க+ ேக.டா. காராள சிாி*+ ெகாேட இதG, ம9 ெமாழி Iறினா:
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“இ!த அற+ ேகா.டதி உபசார6க4 எைத: நீ6க4 ம9+காம ஏGக
ேவ0.”
பதிA+, அவ கதி சிாிேபா மல(சிேயா இைல. இைளயநபியி

கதி எNவள3+, எNவள3 &கபாவ கவ(சி: உேடா, அNவளவிG,

இவ கதி க0ைம இ!த*. &கதைம வற!த*.

அவ#ைடய ெமளனைத இைசவாக ாி!* ெகா0 அற+ேகா.ட* மலைன

எெண= ேபைழ:ட வர( ெச=தா அவ. தியவைன நீரா.ட அைழ*(

ெசA  மலைன தனிேய அைழ* இர0 விநாக4 இரகசியமாக

அவேனா0 ஏேதா ேபசினா. அவ IறியதG, இண6கி தைலயைசதா அ!த

மல. காராள Iடதிேலேய நி9 ெகாடா. மலைன: தியவைன:
தனிேய விட+ கதிேய அவ இைத( ெச=தா.

ஆனா அ6ேக தியவேனா0 தனிேய ெசற மல#+ேகா பயமாயி!த*.

ைகயி!த வாைள+ கீேழ ைவ+காமேலேய எெண= 5சி நீவிவிட( ெசாA

த மனிதைன அவ இேபா*தா ச!திதா. அ!த( சி9 பி4ைளதனமான

பா*கா உண(சிைய எணி உ4@ற நைகதாA, தன+, என ேநேமா

எற பய எெண= 5&கிறவ#+, இ!த*. ேயா0 பழ,கிற மனநிைலயி

இ!தா அவ. அைரயாைடைய தா பா=(சி+ க.+ ெகா0 பாைறயாக
பர!த மா திரட ேதா4க@மாக எெண= பளபள+க நி9 அ!த உட

வைமைய எணிதா ஒ மலனாயி!* அ!த ஊழியனா அMசாம+க
யவிைல. தய6கி தய6கி அவ ேவனா. “அ!த வாைள+ கீேழ
ைவதீகேளயானா எெண= 5சிவிட வாகாயி+,.”
“யா+, வா@+கா? என+கா?” எ9 வ!தவ சீறிய* மல அட6க
ேவயதாயிG9. ஆனாA மல#+, ஒ மனநிைற3 இ!த*.

வ!திபவ#ைடய உட காராள கடறிய( ெசான அைட யாளைத அவ
க0 வி.டா. உடேன எெண= 5&வைத நி9தி வி.0 உ4ேள ஓ ேபா=+

காராளாிட அைத( ெசாவிட அவ பரபர அைட!தாA, வ!திபவ#+,
அ* ச!ேதகைத உடா+, எற எணதி ெபா9ைமேயா0 )ைமயாக
எெண= ேத=* தா.
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எலா !த பி அவ திபி வ!* காராளாிட “ஐயா! நீ6க4 Iறிய
அைடயாள அவைடய வல* ேதாளி ப)திறி இ+க+ கேட” எ9

Iறினா. அைத+ ேக.ட பி வ!திபவைன ஒ ேதசா!திாி ேபா கதி அற+

ேகா.டதி ைவ*( ேசாறி0வதா அல* த#ைடய மாளிைக+, அைழ*(
ெச9 சிறபாக வி!தளிபதா எற மனேபாரா.ட எ)!த*

காராள+,4ேள. உடேன காபி+கப0 சிரைதைய வ!திபவ

ச!ேதகபட+ Iடா* எபதGகாக எ!த மா9தA ெச=யாம வி.டா அவ.

உ0 த* அ!த தியவைன ெபாியவ ம*ராபதி விதகாிட அைழ*(
ெசA ெபா9ைப: மலனிடேம ஒபைடதா காராள. அவைடய

அற+ேகா.ட6களி பணிாி: அைனவ ெபா* ம+க4ேபா பழகினாA
அ!தர6கதி அவக4 அைனவ பாய ,லதி ைன எதி ேமாக

பைடயினைரேயா, ெதனவ ஆப*தவிகைளேயா ேச!தவக4 தா, அதனா

அவகைள எதG, நபலா எபைத+ காராள ந, அறி!தி!தா.
------------

நிதிலவ :

த பாக - அைடயாள

22. /1 மாக<

எெண= நீராய கைளபி உட* அய!* உற6கி வி.டா அ!த திய
மனித. அற6 ேகா.ட* மல# காராளாி ,றிப உற6கி எ)!தி!த
பிேப அ!த தியவைன தேனா0 வமா9 அைழதா.

“எ6ேக அைழ+கிறா= எைன? பயனிலாத காாிய6க@+காக அைலய என+,
இேபா* ேநரமிைல” எ9 மலனிட சீறினா அவ. ‘ஐ!*

தின6களானாA நா உற+கைத தா6,ேவ?’ எ9 ெசானவ உட
கைள தா6காம உடேன உற6கி வி.டைத+ கடேபா* ெதாட!* பல

நா.க4 அவ உற6க யாமG கழி!தி+க ேவ0 எ9 ெதாி!த*. /ர

ேபசி( B@ைரப* உட இயலாைமயா உடேன அதG, ர0 ப0வ*மாக
இ!த அவ மன ஆதிர அைடயாதப,

“பயனிலா* எ6ேக: உ6கைள அைழ+க விைல. எ6ேக ேபாக வழி ேக.0
வ!தீகேளா அ6ேக உ6கைள அைழ* வர(ெசா+ க.டைள

கிைடதி+கிற*” எறா மல. ம9ேப(& ேபசாம உடேன மலைன பி
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ெதாட!தா தியவ. மலேனா0 நட!* ெசAேபா*, “உ6கள*
அற+ேகா.டைத ர!* வ அ!த ேவளாள எ6ேக?” எ9 ேக.டா அவ.
“அவதா இ!த+ க.டைளைய எனிட ெசா வி.0( ெசறா” - எறா

மல.

“நல*! இNவள3 ேநர*+, பிபாவ* அவ+, எேம கைண வ!தேத?

தேலேய இ!த+ கைணைய+ கா.யி!தாரானா எNவளேவா ெபாிய
உதவியாயி+,.”

இப+ Iறிய தியவ#+, மல ம9ெமாழி எ*3 Iறவிைல. சிறி*

ெதாைல3வைர இவ எ*3 ேபசி+ ெகா4ளாமேல நட!தன. நலைடயாள(

ெசாைல பGறி அ!த தியவ#+,+ ,றிபி.0 விள+க ேவய சமய வ!*
வி.ட* எபைத உண!*, அைத பGறி( சிறி* ேநர ெமளன நைட+, பி

ெசால ெதாட6கினா. தியவ# அைத அைமதியா3 கவனமாக3 ேக.0

ெதாி!* ெகாடா. நலைட யாள( ெசாைல பGறி விள+கிய சில

கண6க@+, பி இ!தாG ேபா!*, சGேற தய6கி தய6கி அ!த

தியவைன ஒ ேக4வி ேக.டா மல: -

“இ!த ஆ.சியி களபிர அலாத ெபா*ம+க4 ெவளிபைடயாக வாேளா,

ேவேலா, ஆ:த6கேளா ஏ!தி பயப0*வ* த0+கப.ப* உ6க@+,
ெதாியாதா ஐயா?”

“ெதாி:. ெதாி!தா என? அ!த தைட+, நா கீப!*தா ஆக ேவ0
எ9 எ!த ேவததி எ)தியி+கிற*?”
“ேவததி எ*3 எ)தவிைல எறாA இ!த வாைள ைவதிப*
உ6க@+, அபாயைத ேத+ ெகா0வ...”
“எைன ேதவ அபாய6கைள நா &கமாக திபி( ெசல வி.0விட

மா.ேட. அ!த அபாய6கைளேய நா இ!த வா4 ைனயிதா ச!திேப.
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வகிற அபாய6க4 இ!த வாளி Iைமயான Sனியி ேமாதி( சாகதா

:.” இ!த வா+கிய6கைள+ I9 ேபா* அ!த தியவனி கக4 ெந+
ேகாள6களாக( சிவ!* மினின. ஒகண பாய ேபாகிற  ேபாலேவ மலனி

கக@+, ேதாறினா அவ.

“அதி+க.0! உ6க4 அற+ேகா.டைத நட* ெபாிய காராள ேவளாள

தன+, அரசியைல பGறி எ*3ேம ெதாியாெத9 த எைன( ச!திதேபா*

ஒேரயயாக( சாதிதாேர? இேபா* எப எைன நபினா?”

“நீ6க4 ச!ேதக*+, உாியவ அல எ9 அவ+, நபி+ைக
ஏGப.+கலா” எறா மல. அவக4 ெபாியவ ம*ராபதி விதக
த6கியி!த ஆல மரத+,( ெசAகிற வழியி அ6க6ேக மைற!தி!*

வழிைய+ ககாணி*+ ெகா!த ஆப*தவிக4 அ!த திய மனிதேனா0
த6களி ஒவனான மல *ைண வவைத+ க0 ஐயபா0 தவிதன.
அவக4 இவ ேபா=( ேச!தேபா* ெபாியவ ஆலமரதி வடப,தியி
,றி கீழி!த ெவளியி இ!தா. அ!த ெவளியி ப&ைமயி

அேபா* க ெகா4ளா+ கா.சியா=( சி9சி9 4ளிமாக4 ேம=!*

ெகா!தன. மிக3 சிறிய* ம0 ம0 ேநா+, அழகிய விழிகைள

உைடய* ஆகிய ஒ 4ளிமாைன தடவி+ ெகா0தபேய ெவளியி
அம!தி!த ெபாியவ திTெர9 த ைக பியி!த மாைனதவிர
மGெறலா மாக@ தைலெதறி+க ஓ.ட எ0பைத+ க0 நிமி!*

பாதேபா* ேதா அ6கிேயா0 Iய அ!த மனித#ட மல அ6ேக

வ!* ெகா!தா. வ!* ெகாபவ#ைடய  ேதா அ6கி ேம=!*

ெகா!த மாகைள ம. விர.0வைத எணி உ4@ற( சிாி*+
ெகாேட,

“வா! வா! ‘ஏதடா ெதனவ மாற இ9 வர ேவ0ேம! இ#
காணவிைலேய’ எ9 நா# இNவள3 ேநரமாக உைனதா எணி

எதிபா*+ ெகா!ேத. உ#ைடய ேதா உைடேய இ6, ேம=!*

ெகா!த மாகைள விர.ய*ேபா களபிரகைள: இ6கி!*
விர.விட ேபா*மான* எ9 நிைன+கிறா= ேபா+கிற*” எறா

ெபாியவ. ம9ெமாழி Iறாம அவ னிைலயி ஒ  கிட!* வண6,வ*
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ேபா தைர ம ேதாய வண6கினா ‘ெதனவ மாற’ எ9 ,றி+கப.ட
அ!த மனித. அேபா* மிக அேக ெதப.ட அவ#ைடய ேதா

அ6கிைய+ க0 ெபாியவ ைககளி த)வ இ!த அ!த 4ளி மா#

ம0 ஒட திமிறிய*. அவ அைத வி0விதா. வல* ைகைய உயதி அவைன

வாதினா.

தனிட ‘அவக4 இவ ேப&ேபா* நீ அேக இ+க ேவடா’... எ9

காராள Iறிய#பியி!ததG, ஏGப மல விலகி நி9 ெகாடா.

ஆனாA ெபாியவைர: அவைர+ காண வ!தி!த தியவைன: ெதளிவாக+
ககாணி+க !த ெதாைலவிதா நி9 ெகா!தா. காராள

மல#+, அபதா ெசாய#பி இ!தா. உரத ,ரைல உைடயவனாக

இ!ததா ெதனவ மாற எ# அ!த திய மனித Iறிய ம9ெமாழிக4

மல நி9 ெகா!த இட வைரயிA ேக.டன. ஆனா ம*ராபதி விதக

அவைன வினாவிய வினா+க4 ம.0 அNவள3 ெதளிவாக+ ேக.கவிைல. “ஐயா!
ெதனவ சி9 மைலயிA அத &G9 ற6களிA ம.0 ஈராயிர

இைளஞக@+, ேபா பயிGசி அளிதி+கிேற. விGேபா வலைம,
ேவெலறி: திற, மGேபா ஆைம ஆகிய எலா *ைறயிA ேத!த அ!த

ஈராயிரவ இ!த+ கணேம நீ6க4 க.டைளயி.டாA றப.0 வ!* ேசர
தய6கமா.டாக4.”

இNவள3 உரத ,ர இ!த விஷயைத அவ ெசாயி+க+ Iடா* எ9
ெபாியவ அவைன+ க!* ெகா+க ேவ0 எ9 விலகி நிற
மலனாேலேய அSமானி*+ ெகா4ள !த*. ஏெனறா அ0த

கணதி!* ெதனவ மாறனி ,ரA அவ#+,+ ேக.கவிைல.

ெபாியவாிட அவ ஏேதா ேபசி வாதி*+ ெகாபைத ம.0 மல
பா+க !த*.

ேபசி+ ெகா+,ேபாேத அ6கிைய+ கழGறி வல* ேதாளி ேமGறைத
ெபாியவாிட கா. ஏேதா ெசானா ெதனவ மாற. ேப(& வள!த*.
ேப(சி ந0ேவ இ!தாG ேபா!* ெதனவ மாற வாைள உவேவ

ககாணி*+ ெகா!த மல பதறிேபா= ெந6கி( ெசறா. ஆனா
அ0த கணேம ெதனவ மாற ெச=த காாியைத+ க0 மல#+,
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லாித*, ெம=சித*. I& மட ககைள < < திற!தா
மல.
-----------
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23. ெதனவ மாற

த உ4ள6ைகைய வாளா கீறி ேநேகாடாக ெபா6கி ேமெல) இரதைத+
காபி*, “ஐயா! இ!த உட ஒ0வ* பாய மரபி ,திதா எபைத
ேபா+களதி நி"பி+க ேவய நா4ெதாைலவி இைல” எ9 ,தி
ெபா6, ைகைய னா நீ. அவாிட B@ைர*+ ெகா!தா
ெதனவ மாற.

திTெர9 அவ இ!தாG ேபா!* வாைள உவியதா எனேவா ஏேதா

எற அகி ஓ வ!தி!த மல இேபா* அவக4 உைரயாடைல நறாகேவ
ேக.க !த*.

“பைகவைன+ கவ9* நி<லமா+, கனைல உ4ேளேய வள* வகிற எ!த(
சா*ாிய4ளவ# அ!த+ கன ேவைவைய+Iட த ற உட
ெதாியவிட+ Iடா*. கால கணிகிறவைர நா எதGகாக ேவ+கிேறா
எபைத+Iட ந எதிாிக4 அறியலாகா*. நீேயா இரதைதேய கீறி+

காபி+கிறா=.”

“உ6களிட தா அைத+ காபி+கிேற. எதிாியிடமிைல...”
“ஓ எதிாிைய( ச!தி+,ேபா* இேத உண(சி ேவக உன+, வரயாெதப*
என உ9தி? நீ மாக4 அMசி ஒ0 ேதா அ6கிைய தாிதி+கிறா=!

மனிதக4 ஐ:ற3 ெகா4@ப வாைள உவி+ கா.0கிறா=. இ*ேவ உைன+

களபிரக@+,+ கா.+ ெகா0* வி0. ெதனவ சி9மைலயி ஒவ

ேதா அ6கியணிவ* இய. இ6ேக இ!த மத நில* ஊாிA,

நாகாிகமான ேகாநகாிA இைத ம0 ேபா=தா பாபாக4. நீ ெபாிய /ர

எபதிேலா, உட வைம:4ள பலவா எபதிேலா நா க*

ேவ9படவிைல. ஆனா, உ#ைடய உரத ,ரA, வMசகமிலாம உடேன
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வி ெவ9+கைள:, ேகாபதாப6கைள: கா.வி0 ெவ4ைள
தைம:ேம உைன+ கா.+ ெகா0* வி0ேமா எ9தா கல6,கிேற.”
ெதனவ மாற இதG, ம9ெமாழி எ*3 Iற யவிைல. ,னி!த

தைலநிமிராம ெபாியவாி எதிேர நிறா அவ. எதிேர அவ நிGபைதேய

I!* ேநா+கி+ ெகா!தா ெபாியவ.

அNவா9 ெந0ேநர ேநா+கி+ ெகா!த பி Iறலானா:
“நீ சில நா.க@+, இ6ேகேய நைடய திேமாI ெபாிய காராளேரா0

த6கியி! நா மீ0 உைன+ Iபி.0( ெசாAகிறவைர ெதனவ

சி9மைல+, நீ திப ேவடா! ேகாநக+,4 ேபாகேவ Iடா*.”

“உ6க4 க.டைள+, பணிகிேற” எ9 Iறி ெதனவ மாற தைல

வண6கி விைட ெபற இ!த ேபா* ெதாைலவி ெபாிய காராள பரபரபாக
வவ* ெதாி!த*.

அ6கி!த <வேம அவைடய எதிபாராத வைகயா கவரப.டாக4.

காராள அேபா* தைன ேதவகிற காாிய திதாக வ!தி+, ெதனவ
மாற னிைலயி ெவளிபட ேவடா எ9 கதிய ம*ராபதி விதக,

“மலா இவைன அைழ*+ ெகா0 நீ காராள தி மாளிைக+, ேபா! காராள
எனிட ேபசிவி.0( சிறி* ேநரதி அ6, வ!* உ6கேளா0 ேச!*

ெகா4வா” எ9 ெசா அவகளிவைர: அேபா* அ6கி!* ெமல

தவி* அ#பினா.

அேபா* மாைல மய6க ெதாட6கியி!த ேவைள ேமG, வான

ெபாேமக6களாG ெபாய ெதாட6கியி!த*. ெபாியவைர ேத வ!தி!த

காராள வழியி த எதிேர திபி+ ெகா!த மலைன:, ெதனவ

மாறைன:, “நீ6க4 இவ சிறி* ெதாைல3 ேபாவதG,4 நா பினாேலேய
வ!* வி0ேவ” எற ெசாGக@ட ச!தி* விைடெகா0* அ#பினா.
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அவக@ ேமேல நட!தாக4. காராள அேக வ!த* ெபாியவ+, எதிேர

தய6கி நிறா.

“என நட!த*?”
“ேநGறிர3 இ9 காைலயிA இர0 ஒGறக4 பிப.டத காரணமாக

ெவ4ளியபல ப,தியிA பிற ப,தியிA அவி.ட நா4 விழா3+காக வ!தி!த

யாதிாிககைள ெவளிேயGறி வி.0 மிக3 பதGறமான நிைலயி நபகேலேய
களபிரக4 ேகா.ைட+ கத3கைள < வி.டாகளா.”

“இர3 உ6க4 ெசவ 56ேகாைத யாேரா ஒGற ெவ4ளியபலதேக

பிப.டதாக( ெசான ேபாேத நா இைத எதிபாேத. உபவனதிA4ள

நமவக4 பா*காபாயி+கிறாகளா?”

“யாைன பாக அ!*வ காைலவைர அவக4 பா*காைப பGறி உ9தி

Iறிய#பியி+கிறா. பகA+, ேமதா ேகா.ைட வாயிக4 அைட+க

ப.+கிறன.”

“பிப.+, அ!த இவ <ல நமவக4 பலாயிர+ கண+கி

யாதிாிகக4 எற ெபயாி ஓ உ. 5சைல எ) ேநா+,ட ேகா நக+,4
வ!தி!தாக4 எற இரகசிய ெவளிபடலா எ# கவைல உ6க@+,
இ+கிறதா?”

“அறேவ இைல. சிதிரவைதேய ெச=தாA நமவக4 *ேராக ெச=ய
மா.டாக4. ஒவைர ஒவ கா.+ ெகா0+க *ணிய3 மா.டாக4.”
“இப இ!த அவி.டநா4 விழாவ9 நா. பல ப,திகளி!* ஒ
உ.5சA+, யA ேநா+,ட நமவக4 ஆயிர+ கண+கி அகநகாி
ஊ0வியி+கிறாக4 எபைத நா இைளயநபியிட Iட( ெசா
ய#பாத* நல*தா!”
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“அழக ெபமா@+, மGறவக@+, அ* ெதாி!தி+,.”

“எ க.டைளகைள ஒ மாதிைர ஒ Iட மிைகயாகேவா, ,ைறவாகேவா ாி!*
ெகா4ளாம சாியாக ாி!* ெகா4கிறவ அவ! அவனிடமி!* பிற யா

அறி!தி+க யா*.”

“ெபா9தி!* பாேபா ஐயா! இ* மாைலயி ெதாி!த ெச=தி. இரவி ேமA

ெதளிவாக ெதாி:. அவGைற: ெதாி!* ெகா0 நீ6க4 உலாவ றப0 
மீ0 வகிேற.”

“வேபா* நீ6க4 ம.0 தனியாகேவ வா6க4 காராளேர! எ ,றி
ாியாம அ!த ெதனவ சி9மைல பி4ைளயாடாைன:, உ6கேளா0
Iபி.0+ ெகா0 வ!* விடாதீக4.”
“உ6க4 ,றி என+, ெதாி:! நா தனியாகேவ வேவ எபைத நீ6க4
நபலா” எ9 காராள ெபாியவ+, உ9தி Iறிவி.0 றப.டா.
மீ0 அவ த மாளிைக+, திபியேபா* ெசவ 56ேகாைத, ெதனவ

மாற#+, மல#+, ெந= மண கம) ேத,ழகைள+ ெகா0* உண(
ெசா உபசாி*+ ெகா!தா4.

“இவ ேத ,ழைல+ க* தி# ஒ ம*ைர வைர ேக., ேபா+கிறேத
அமா!” எ9 ெதனவ மாறைன( &.+ கா.+ Iறி+ெகாேட உ4ேள

Sைழ!தா காராள.

“என ெச=வ*? களபிரகைள நிைன*+ ெகா0 ேத,ழ திறாIட
பைல நற நற ெவ9 தா க+க ேவயி+கிற*...” எறா ெதனவ
மாற. மல#, ெசவ 56ேகாைத:, காராள அைத+ ேக.0( சிாிதாக4.
-------------
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24. ம.ெமாழி வ$த

உற6காம க விழிதி!* அ!த அல6கார மயமான கணிைக மாளிைகயி
இைளயநபி தயவக4 காதி!த இர3 அவக4 ெபா9ைமைய(

ேசாதிபதாயி!த*. ேநர ஆக ஆக * *( ச!ேதக6க4 ேதாறின. இர3

ய ெதாட6கி+ காG9 Bநிைல: ,ளி(சி அைடகிற அள3 ைவகைற:
ெந6கி+ ெகா!த*.

அரமைன+, * பல+கிேல ெசற கணிைக இரதினமாைல:

திபவிைல. ேகா.ைடவாயிக4 அைட+கப.பதனா கணிைக

மாளிைக+, வ!* ேசர+I0 எ9 அழக ெபமா4 அ*மான ெச=* உைரத
உபவன* நபக@ அ6, வ!* ேசரவிைல. இளபி4ைள பயமறியா*

எப*ேபா ‘அவகைளேத நக+,4 றபடலா’ எ9Iட இைளயநபி
 வ!தா. ஆனா அழக ெபமா4தா அதG, இண6கவிைல.

“ெதளிவாக கிற நைமகைள நீ6களாக+ ,ழபி விடாதீக4” எ9 ம9தா

அவ.

“விவதG,4ேளேய நம+, ஒளி பிற+,” எ9 ேமA உ9தியாக3

பிவாதமாக3 ெசானா அவ. இைளயநபி+, அவ#ைடய உ9தி

வியபளிபதாக இ!த*. ஆயி# அவ ெபா9ைமயாயி!தா.

அழக ெபமா4 நபியபேய நட!த*. சிறி*, ேநரதி ச!தன அைற+,

அைறயி நிலவைறயி ம9ற இ!* க ர.டப0 ஒ வரேவ ,றள,
இைளயநபி, அழக ெபமா4 <வ அ6ேக விைர!தன.
ச!தன+க விலகிய* பிறவியிேலேய சிாி மாறாத யாைனபாக அ!*வனி

க ெதாி!த* அ6ேக. அவ ஒேர அவசரதிA பரபரபிA இ!தா. ேமேல

பேயறி வராம தைலைய ம.0 நீ.ேய அ6கி!* விஷயைத+ Iற
ெதாட6கினா அவ.
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“உ6க@+,( சில ெச=திகைள+ Iறி எ(சாி+க ேவ0 எபதGகாகேவ நா

வழ+கமாக திமMசன+ ,டேதா0 ைவைக *ைற+, றப0 ேநரதிG,(
சில நாழிைகக4 பாகேவ இ9 காைலயி றப.ேட. இ# சில

நா.க@+, நீ6க4 யாேம உபவன*+, திப ேவடா. உபவன 5த

பய6கர பைடயி ககாணிபி இ+கிற*. திமத *ைறயி யாைனைய

நி9தி வி.0 உட வ!த பாகனிட நீரா வவதா= ெபா= ெசாவி.0

நீ!திேய உபவன+கைரயி ஏறி ப*6கி ப*6கி மைற!* நிலவைறயி Sைழ!*

இ6ேக ஒ வகிேற. விைர!* நா திப ேவ0. இலாவி.டா மGறவ

எைன( ச!ேதகப0வா.”

அவக@ அவ IறியவGைற+ ேக.0+ ெகா0 உடேன அவைன திபி
ேபாக வி.0 வி.டாக4. அவ#ைடய கடைம உணைவ எலாேம பாரா.

த6க@+,4 மகி!* ெகாடன. அவைன அ6ேக தாமத ப0* ஒNெவா

கண அவ#யி+, அபாய ேத0வதா, எ9 அவக@+, மிக நறாக

ாி!தி!த*. யாைனபாக அ!*வ ஒ மினைல ேபா வ!* ேதாறி
திபிய பி, “இ!த மா9ப.ட நிைலைமகளா இரதினமாைல திபவவ*
பாதி+க ப0மா?” எ9 அழக ெபமாைள+ ேக.டா இைளயநபி.
“நா இேபா* கவைலபட ேவய* உபவனதி!* காைலயி நக+,4
வ!தி+, நைடய நபகைள பGறியதாக இ+க ேவ0ேம அறி
இரதினமாைலைய பGறியதாக இ+க ேவய திைல!”
“ஏ?”
“அவ4 உ9தியாக3, பயப0கிற வைகயிA திபி வவா4 எப* சவ

நி(சய” எ9 அழக ெபமா4 நபி+ைகயாக ெதாிவிதா. ‘Bநிைலகளா

எ6, ெவளிேயறி( ெசல யாதப சில நா.க4 தா# பிற அ!த+ கணிைக
மாளிைகயிேலேய த6க ேந!திபதா, இரதினமாைல உடேன திபினாA
தா விைர!* ெச=ய ேபாவ* என?’ எ9 எணி தன+,தாேன

ெபா9ைமயைட!தா இைளயநபி. அ!த மாளிைக ெபக4 உபசாிபதிA...

வி!தினைர ேபPவதிA ஒ கைலயி ெம, நளின ெபG9

ேத!தவகளாக இ!ததா அ6ேக ஒ ,ைற: ெதாியாம இ+க !த*.
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அ6ேகேய ைவகைற நீரா !த இைளயநபி+, அழக ெபமா@+, 5சி+
ெகா4வதG, நிைறய( ச!தன அைற*+ ெகா0தா ,றள.

“ச!தன 5சி+ ெகா4@ மகி(சியிலா இேபா* நா இ+கிேறா?” எ9 அைத

ம9த இைளய நபியிட

“அப( ெசாலாதீக4 ஐயா! ந ,றளனா ஒ பணி: ெச=யாம வாளா

இ+க யா*. அவ#ைடய ச!தன அைற+, பணிைய நம+காக அவ

ெச=தி+ கிறா. ச!தனைத வா6கி 5சி+ ெகா4@6க4. நட+க இ+,

காாிய6கைள+Iட ம6கல நிைற3ைடய தா+கி வி0 ச+தி ெபாதிைக மைல(
ச!தன*+, உ0 ஐயா!” எ9 பாிேவா0 Iறினா அழக ெபமா4.

மனைத அதிG ெசA* Bநிைல அேபா* இைல எறாA அ!த( ச!தன

மண மாளிைகையேய நிைற*+ ெகா!த*. இைளயநபி தய6,வ* ேபால

தய6காம மாபிA, ேதா4களிA அழக ெபமா4 ச!தனைத வாாி

வாாி5சி+ ெகாடா. அைற*+ ெகா0 வ!* தகிறவ மனைத ஏமாGற

விபாம இைளயநபி: சிறிதள3 ச!தனைத ஏG9 5சி+ெகாடா.

,றளேனா தாேன வ!* அவ#ைடய ெபாநிற  ைககளி ச!தனைத 5சி
விடேவ ெதாட6கி வி.டா.

“இ!த( ச!தனைத 5& ேப உ6க4 ைகக4 இயபாகேவ மண+கிறன ஐயா!
இ!த( ச!தனதி நிறதிG, உ6க4 ேமனி நிறதிG, நா ேவ9பா0

காப* யாத காாியமாயி+கிற*” - எெறலா ,றள க!த க

வாைதகள இைளயநபிைய நாணபட( ெச=தன. அழக ெபமா@, இைளய
நபி:, ச!தன+க இ!த அைறயி!* மாளிைகயி IடதிG, வர3

ெவளிற வாயி * பல+, வ!* ேசர3 ஒறாயி!த*. அழக

ெபமா4 களிேபா0 Iறினா:

“பாதீகளா நைடய க ெபGற ெபாதிைக மைல( ச!தனைத 5சி+
ெகாடா, நா எதிபா+கிற ம6கல நிக(சிக4 உடேன நைடெப9 எ9
நா Iறிய* எNவள3 ெபாதமா= நிககிற*.”
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அேபா*தா *யிெல)!* வ!த மயி ேபா அழகா= பல+கி!* இற6கி

வ!தா4 இரதின மாைல. அவக4 தைன எதிெகா4ள+ க0 9வ 5*

க மல!தா4 அவ4.

அழ, மி# இள<6கிலா= திரட அவ4 ேதா4கைள: ைககைள:ேம
பா+க ெதாட6கியி!த இைளயநபி அ!த உ4ள6ைகக4 பளி6, ேபா

ெவைமயாயி!தைத+ க0 ஏமாGற அைட!தா. அழக ெபமா@+,

ஏமாGறமாயி!த*. சிலெபா ,A6க ெதற அைச!* வவ* ேபால

பணிெப பிவர வ!* ெகா!த அவைள ேநா+கி,

“என இ*? நீ ம9ெமாழிேயா0 வவா= எறலவா எதிபாேத,
இரதினமாைல?” எ9 வினாவினா அழக ெபமா4.
த இ!த+ ேக4வி+, ம9ெமாழி Iற தய6கிய அவ4 க எதGேகா நாணி(
சிவ!த*. சிறி* ேநரதிG, பி...

“நா ம9ெமாழிேயா0 வரவிைல எபைத நீ6களாகேவ எப 3 ெச=தீக4
அதG,4?” எ9 அவ4 அவக4 இவைர: திபி+ ேக.ட*, ாியாம
ஒவ கைத ஒவ பா*+ெகா0 விழிதாக4 அவக4.
-------------

நிதிலவ :

த பாக - அைடயாள

25. பாத'களி வ$த பதி

கணிைக இரதினமாைல ம9ெமாழிேயா0 திபியிபதாக+ IறினாA

அவ@ைடய உ4ள6ைகக4 ெசபM&+ ,ழ தீ.டெபறாம பளி6,ேபா
ெவ9ைமயா= ெவைமயாயி பைத+ க0 இைளய நபி: அழக
ெபமா@ மடன.

அவக4 இவைர: சிறி* ேநர அப திைக+க ைவபைதேய விபியவ4

ேபா * பல+கி!* இற6கி வ!* எதிேர நி9 இரதினமாைல சிாி*+

ெகா!தா4. பிெதாட!* வ!த பணி ெபP அவளேக நி9

ெகா!தா4. அழகெபமா4 அவைள+ ேக.டா:
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“இரதினமாைல! ேநG9 நீ இ6கி!* றப.ட ேபா* இ!தைதவிட இேபா*
நைம( &GறிA ேசாதைனக4 அதிகமாகி இ+கிறன. நீ திபி வ!*

ெதாிவி+, ம9ெமாழிகளாவ* அ!த( ேசாதைனகைள அகG9 எ9

எதிபாதி!ேதா. நீ: இப எ6கைள( ேசாதைன ெச=தா என

ெச=வ*?”

“அ6ேக ேகா.ைட+,4@ அரமைனயிA Iட( ேசாதைனக4 அதிகமாக

இ+கிறன. நா ேநG9 இரவிேலேய திப யாமG ேபானதG,+ காரணேம

அரமைன( Bநிைலதா. ேநG9 பக நா அரமைன+,

றப.டேபாேத நகாி பரபரபான நிைலைம உவாகி வி.ட*. என ேநேமா

எற பயதி காரணமாக+ களபிரக4 ேகா.ைட+ கத3கைள உடேன அைட+க(
ெசா உதரவி.டாக4. அரமைன+,4 ேபாகிறவக4 வகிறவக4

க0ைமயான ககாணிபிG, ஆளாகி+ ெகா!தேபா*தா அ6ேக நா#
ேபா=( ேச!தி!ேத.”

“அற...? என நட!த*?”
“என நட+,? இ!த இரதினமாைல ெசற பி திற+காத அரமைன+
கத3க4 ஏ*? இ!த விழிகைள( &ழGறி: இ!த சிாிைப+ காபி* நா
எ6, எதG, ேதாGக ேந!தேத இைல எப*தா உ6க@+, ெதாி:ேம?”
“ஆனா, இேபா* ேதாG9வி.0 வ!தி+கிறா= எறலவா ேதா9கிற*?”
“அவசரப.0 3 ெச=* விடாதீக4! நா இேபா* ) ெவGறியி காZறி
நிGகிேற” எ9 Iறியபேய அழகியெதா I*+, அபிநய ெச=வ* ேபா
அவ4 தன* வல* பாதைத ேமேல L+கினா4, என ஆ(சாிய? ைககளி

இலாதைத அவ4 உ4ள6கா காண !த*. அேபா* ெச!தாமைர 5வி

அகஇதேபா ெவசிவ நிறதி விள6கிய அ!த உ4ள6கா அவக@+,
ேவய விைட இ!த*. சிதிரேபா கர!ெத)*+க4 அ6ேக இ!தன.

“<9 ஆம+க@+, ெவ.கமிலாம இப+ காைல L+,கிறாேள
இவ4” எ9 சிறிேத சின அைடய ெதாட6கியி!த இைளயநபியி
கக@Iட இேபா* வியபினாA மகி(சியினாA மல!தன.
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த L+கிய வல* பாதைத ஊறி+ ெகா0 இட* பாதைத L+கி

அதி!த ெசபM&+ ,ழ எ)*+கைள: அவக@+,+ காபிதா4
அவ4. ‘நா இேபா* ) ெவGறியி கா ஊறி நிGகிேற’ எ9

இரதினமாைல னைகேயா0 Iறிய ெசாGகளி ) ெபா@ இேபா*
அவக@+, ெதளிவாக விள6கிய*.

இைளயநபி நறி ெதானி+, ,ர அவைள ேநா+கி+ Iறினா: “ைககளி
&ம!* ெசற ேக4விக@+,+ காகளி விைடக4 கிைடதி+கிறன.”
“ஆ! இ!த மா9தA+,+ காரண இ+கிற*. ேநGறிர3 நா அரமைனயி
த6கி எ#ைடய ைககளி இ6கி!* &ம!* ெசற எ)*+கைள+ கா.ட
ேவயவகளிட கா. அவக4 அறி!* ெகாட* ம9ெமாழிைய

எ)*வதGகாக+ ைககைள+ க)விவி.0 மீ0 நீ.ேன, அேபா* அ6ேக

எதிபாராத விதமாக அ!தரைத( ேச!த களபிர ந6ைக ஒதி வ!* ேச!*
வி.டா4. வ!தேதா0 ம.0மலாம அவ4 எனேக ெந6கி

“ந4ளிர3+,ேம ஏGெகனேவ அல6காி*+ ெகா!த அல6கார6கைள
அழி* வி.0 திதாக( ெசபM&+ ,ழ தீ.+ ெகா4ள என அவசர

இரதினமாைல?” -எ9 வினாவி வி.டா4. வினாவிய பி அ!த+ களபிர

ெப உடேன எ6கைள வி.0 அகலவிைல. ஏேதா எ6கைள( ச!ேதகப0கிறவ4

ேபா ெந0ேநர எ6கேளா0 ெதாடபாக3 ெதாடபிறி: எைத எைதேயா

உைரயா+ ெகா!தா4. அ!த உைரயாட ந0ேவ, “அ இரதினமாைல!
இ!த அரமைனயி உனா ெகா0 வ!* ேச+கப.ட தமி பணி

ெபக4 அைனவ உேம நிைறய வி&வாச ைவதி+கிறாக4. உன+,

அல6காி+, ேபா* உ ைகக@+,( ெசபM&+ ,ழ 5&ேபா* இவக4
அளவGற சிரைதேயா0 ேதா9கிறாக4. உ ைகக@+,( ெசபM&+ ,ழ

எ)*ேபா* ம.0 உேம த6க@+,4ள ப+தி வி&வாசைதேய இவக4
எ)தாக எ)*கிறாகேளா எ9Iட நா நிைனப*0” எபதாக+

ககைள( &ழGறி எைன பாதபேய ெசானா4 அ!த+ களபிர ெப.

ேநGறிர3 ம.0 அவ4 எனிட பழகிய வித, ேபசிய ெசாGக4 எலாேம
ச!ேதகபட த+கதா= இப* ேபா ேதாறிய*; அவ4 எைன ஆழ
பா+கிறாேளா எ9 தய+கேதா0 நிைன*( சி!திேத நா.”
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“அப: சி!தி+க ேவய*தா இரதினமாைல! எதிாிகைள பGறி ஒNெவா
இடதிA ஒNெவா கணதிA நா விழிபாக இ+க ேவ0” எறா
அழகெபமா4. இரதினமாைல, ேமA ெதாட!* Iறலானா4:
“அ!த+ களபிர ெபைண பGறி( ச!ேதக வ!தபி அவ4 கவனைத
மாG9வதGகாக நா என ெச=ேத ெதாி:மா? அவ4 ககாணேவ எ
ைககளி எ)தியி!த அல6கார6கைள அழிேத. சிறி* ேநர ேபசி+

ெகா!*வி.0 அ!த+ களபிர ெப ேபா=( ேச!தா4. அவ4 ேபா=(

ேச!தபி நா அரமைனயி த6கியி!த ப,தியி கத3கைள நறாக

உ.ற தாழி.0+ ெகா0 ஊரட6கி ேபான அ!த இர3 ேவைளயி எ )
நபி+ைக+,ாியவக@ எனாேலேய அ!த அரமைனயி ெதா0ழி:
ாிவதG,( ேச+கப.டவக@ ஆகிய பணி ெபகைள+ ெகா0 எ

உ4ள6காகளி எ)த( ெச=ேத. உ4ள6 காக4 ஈர லகிறவைர காGறாட

நீ.+ ெகா0 உ.கா!தி!ேத. அப உ.கா!* ஆடாம அைசயாம

இ!த எ)*+கைள+ காபாGறி+ ெகா0 வ!தி+கிேற. உற+கைத

இழ!ததனாA நீட ேநர காகைள ஒேர ப+கமாக நீ. அம!தி!ததனாA
கக4 எாிகிறன. ழ6கா எA 5.0களி வ தா6க யவிைல.”
“எ6க@+, உத3வதGகாக உ நளின ெபா#ட மிக3 நவைடய
ேந!தி+கிற* ெபேண! இ!த உதவி+காக நா#, அழக ெபமா@

இ# அழியாம எMசியி+, பாய மர உன+, எNவளேவா நறி
ெசAத+ கடைமப.+கிேறா இரதினமாைல!” இைளயநபி ,9+கி.0

ேபசியேபா*, இ!த ேப(சி ஒறிGகாக மகி(சி: ேவெறாறிGகாக( சின

ெகா4ள ேவ0 ேபா!த* இரதின மாைல+,. நளின ெபா#ட எ9
அ!த+ கYரமான க.ள6காைளயி வாைதகளா த அழ,

கழப.பைத அவ4 எணி 5ாிதா4. அேத சமயதி பாய மர+,

ஆதரவான இ!த இய+கதி நிைன3 ெதாி!த நாளி!* ெபாியவ ம*ராபதி
விதகாி ஆசிேயா0 ஈ0ப.+, தைன அ!நியராக வ!த யாேரா ஒ

தியவ+, நறி ெசா ஒ*+,வ* ேபா அவ ஒ*+கிய* அவ@+,( சின

ஊ.ய*. அ!த நறியி <ல இைளயநபி தைன அவமான ப0தி வி.ட*

ேபா உண!தா4 அவ4. அழகிய ெபா நிற+ ைகக@, பர!த மா

க.ளைம:, ஆைமயி காYய நிைற!த கமாக எதிேர நி9
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ெகா!த இைளயநபிைய+ ேகாபி*+ெகா4ள அவ4 ெபைம

தய6கினாA தமான ெவற*. இவ4 அவைன ேநா+கி+ ேக.டா4:
“நறிைய எதிபாராம ெசயப0 கடைமகைள நறிIறி வி0வத

<லமாக3Iட அவமானப0த : எ9 நீ6க4 அ+க நி"பி+கிறீக4
ஐயா!”

“நீ இப( ெசால+ Iடா* ெபேண! ‘நறி மறப* நற9’ எ9 ந
தமிமைறேய I9கிற*.”
“இைளய இவ எம+, இன யா எ9 ைனயி# ெல# ந. எ9
அேத ேவேறா இடதி Iறியிப* த6க@+, நிைன3 இ+, எ9

நிைன+கிேற. ஒேர காாியதி ஈ0ப.0 பழ,கிறவக4 த6க@+,4 ஒவைர

ஒவ ைனவ* கவ* சி9ைமயாகிவி0 அலவா?”

இரதினமாைல இப வினவிய* இைளயநபி அதி(சி அைட!தா. இ*வைர

அவ@ைடய மய+க <.0 உடலழைக ம.0 க0 ெகா!தவ#+,

அைதெயலா விட அழகாக3 நாகாிகமாக3 அவ@+, ஒ இதய இப*
இேபா* ாி!த*. பழ,கிற இவ+, ந0ேவ கைடபி+க ேவய மிக

உய!த நாகாிக நிைலைய( &.+ கா.0 ஒ ,றைள+ Iறியத <ல த
உ4ளதி ேபரழைக: இேபா* அவ#+,+ காபி* வி.டா4

இரதினமாைல. அவ இ!த ம9ெமாழியி அய!* ேபானா. ,றள#, அழக

ெபமா@ அவ4 பாத6க4 <லமாக வ!தி!த பதிைல எ)*+ I.+ க0
பி* தனிட ெசாவதG, வ!த பி தா இைளயநபி அவைள

பGறிய விய+களி இ!* வி.0ப.0 த நிைனவைட!* இ!த உலகிG,
மீ0வர !த*.
------------

நிதிலவ :

த பாக - அைடயாள

26. அபாய =>நிைல

கணிைக இரதினமாைல த காகளி வழிேய ெகா0 வ!த ம9ெமாழி:,
விவதG,  நிலவைற வழிேய அவசர அவசரமாக வ!* யாைனபாக

அ!*வ ெதாிவி* வி.0( ெசற ெச=திக@ B!தி+, அபாய6கைள
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நறாக எ0*+ கா.ன. இரதின மாைலயி இ!த வினா+க@+,+ காகளி

கிைடதி!த ம9ெமாழிக4 ஓரள3 அவக@+, ஏமாGற அளிபைவ யாகதா
இ!தன. விைடக@+, பதி எ(சாி+ைகக4 ெபபாA கிைடதி!தன

எறாA அைவ பய#4ள எ(சாி+ைககளாகேவ இ!தன.

‘ேசானக நா.!* பாய நா.G, இற+,மதியா, ,திைரக4 நிைற!த
கப ெகாGைக *ைறகதிG, எேபா* வ!* ேச? அப வ!* இற6,
,திைரகைள எப எேபா* ேகாநக+,+ ெகா0 வர ேபாகிறாக4?

ேகாநக+,+ ,திைரகைள+ ெகா0 வேபா* களபிரக4 அதGகாக(

ெச=தி+, பா*கா ஏGபா0க4 என?’ -ஆகிய வினா+கைள தா இவக4
ேக.!தாக4.

‘,திைரகைள பGறி இேபா* கவைலபட ேவடா. ெகாGைக*ைறயி கைர

இற6கிய பி ஒ மடல+ கால*+, அதிகமாக அவGைற அ6ேக

ெகாGைகயி அகிA4ள மண ெவளிகளிேல பழ+கி வசப0த ேபாகிறாக4.
அப பழ+கி வசப0திய பிதா அவGைற ேகாநக+,+

ெகா0வவைத பGறிேய சி!திபாக4. இேபா* நீ6க4 ெச=ய

ேவெதலா சிறி* கால மிக எ(சாி+ைகயாக3 தைலமைறவாக3

இ+கேவய*தா. ஒGறக4 இவ பிப.டதி!* களபிரக4 மிக+

க0ைமயாகியி+கிறாக4. எ6, எைத: ச!ேதக+ ககேளா0 பா+கிறாக4’ -

எப*தா ம9ெமாழியாக+ கிைடதி!த*. ஏற+,ைறய இைதேயதா ேவ9

வாைதகளி காைலயி வ!த யாைனபாக அ!*வ# ெசாவி.0

ேபாயி!தா. தா6க4 ெச=வதGகி!த காாிய6கைள:, இ!த ம9ெமாழிைய:
ைவ*( சீL+கி( சி!திதாக4 அவக4. அழக ெபமா4 இ!த

எ(சாி+ைகைய: இதG, ேப கிைடதி!த அ!*வனி எ(சாி+ைகைய:
மிக3 ெபா.ப0தினா. இைளய நபிேயா இ!த எ(சாி+ைககைள பGறி

ஒரள3 அல.சிய காபிதா.

“இ!த ஆைமயGற எ(சாி+ைககைள ெபா.ப0த ெதாட6கினா நா

ெந06கால இனிைசைய( ெசவிம0*+ ெகா0 ஆட அபிநய6கைள
இரசி*+ ெகா0 இ!த+ கணிைக மாளிைகயிேலேய ட6கி+ கிட!*

நா.கைள+ கழி+க ேவய*தா. இ# திபி வ!* ேசராத உபவன*

நபக4 சிைறப.0 வி.டாகளா, இைலயா, அவக4 நிைல என?

எபைதெயலா Iட அறியேவ யா*. /ரக4 அபாய6களி இைடேய:
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ெவளிப.0 அவGைற எதிெகா4வ*தா ைற. அைல ஒ=!தபி கடலாட

யா*. அைல ஒய ேபாவ* இைல” எ9 ேகாப ெவளிபைடயாக

ெதாிகிற ,ரேலேய ேபசினா இைளய நபி. அழக ெபமா@

இரதினமாைல: இைத அபேய ஏG9+ ெகா4ளவிைல. இைளயநபி

Bநிைலயி அபாய6கைள நறாக உணரவிைல எேற அவக4 கதினாக4.
அழக ெபமா4 சா!தமான ,ரேலேய இைளய நபி+, ம9ெமாழி Iறினா:
“ஐயா! உலகிய அ#பவ அதிக4ளவ எற ைறயி நா I9வைத நீ6க4
சிறி* ெபா9ைமயாக+ ேக.க ேவ0. அபாய6கைள ெவலேவ0 எற

ஆைசயி அபாய6களிேலேய ேபா=( சி+கி+ ெகா0 விட+Iடா*. அைல ஒ=!*

நீராட யா*தா, எறாA நீரா0வதGகாக அைலகளிேல ேபா=( சி+கி+

ெகா0 அழி!*விட+ Iடா*. அ!*வ <லேமா, அரமைனயி இ+,
நைம( ேச!த ஒGறக4 <லேமா, மீ0 நG,றி அறிவி+கப0கிறவைர நா

இ!த மாளிைகயிதா மைற!தி+க ேவ0. இலா வி.டா பல நாளாக

ய9 ெச=த எலா( ெசயக@ பாழாகிவி0. நைடய அ!தர6கமான பல

ெச=திக4 களபிரக@+, ெதாி!* வி0. நிலவைற வழிக4 க0 பி+கப.0

வி0. எலா ேநர6களிA ,றி+ ெகாப* ம.0 /ரனி

அைடயாளமிைல. சில ேநர6களி மிக3 ெபா9ைமயாக இப* /ரனி

இல.சண தா.”

“அழக ெபமா4 இல.சிய6கைள+ கா.A இல.சண6கைள பGறிேய
எேபா* அதிக கவைல ப0கிறா= நீ.”

“உைமதா ஐயா! ஒ த தரமான இல.சியைத <றா!தரமான

இல.சண6களா அவசரப.0 ெதாட எனா யா*. நா சிலவGறி

மிக3 நிதானமானவ. ஆனா, பல ஆ0களாக இ6ேகேய ேகாநகாி இ!*

களபிரகளி ேபா+ைக ந, அறி!திபவ. களபிரகளி

மனபாைமைய பGறி அ!தர6கமாக3 நபி+ைகயாக3 எைத அறிய

விபினாA ெபாியவ ம*ராபதி விதகIட அைத அேய <லதா

ேக.டறிவ* வழ+க. அ!த நபி+ைக இ9 எேமேல உ6க@+, ேவ0...”
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“நீ: உ நிதான இ6, தவி+கபடயாம இப* என+, ாிகிற*”

எ9 ேவடா ெவ9பாக ம9ெமாழி Iறினா இைளயநபி. அேபா*

இரதின மாைல: அழக ெபமாேளா0 ேச!* ெகாடா4.

“அரமைன ெபகளிட அ!தரதிA மிக3 ேவயவ4 எ9

ெபயெர0தி+, எனிடேம ேநGறிர3 ச!ேதகப.0 பா+க ெதாட6கி

வி.டாக4 அவக4. த!திரமாக3, Sணறி3ட# ைககைள வி0* யாராA

பா+க யாதப உ4ள6 காகளி எ)தி வ!ததாதா நா பிைழேத.
இலா வி.டா எ கதிேய அேதாகதி ஆகியி+,ேமா எ9 பய!தி!ேத
நா.”

“ெபக4 பயப0கிற விஷய6க@+, எலா ஆக@ பயபட
ேவயிப*தா இ6ேக பாிதாப*+,ாிய காாிய” எ9 இைளயநபி
உடேன ெவ.ய* ேபாG Iறியைத+ ேக.0 அழகெபமா4 ெவ9ேபா0

கைத திபி+ ெகாடா. ஒ ேகாபதி ெவ0+ெக9 இப( ெசா

வி.டாA அ0த கணேம இப ஏ ெசாேனாெம9 இைளய நபிேய
தன+,4 த நாவி *0+ைக+ க!* ெகாடா.

ஆனா, இைளயநபி Iறியைத+ ேக.0 அழக ெபமா4 ேகாபி*+

ெகாடைத ேபா இரதினமாைல ேகாபபடவிைல. அவைன ஏறி.0 பா*

வா= நிைறய( சிாிதா4. கன6க4 சிவ!* ககளி நீ த* வைர சிாிதா4.
நடன ஆவ மயி ேபா ஒNேவாரயாக பாத ெபய* நட!* வ!*

அவெனதிேர அவனேக <(&+ காGேறா0 <(&+ காG9 உரா: இைடெவளியி
ெந+கதி நி9 ெகாடா4 அவ4. த#ைடய ேமனியி ேமாகன

ந9மண6கைள அவ &வாசி+க !த அைமயி நி9 ெகா0.

“ஐயா, தி+கானேப /ரேர! நீ6க4 ஒ விஷயைத GறிA மாGறி(

ெசாகிறீக4. உ6க4 வா+கிய, ‘ஆக4 ெச=ய யாத பல காாிய6கைளேய
ஆக@+காக இ6ேக ெபக4தா சாதி* ெகா0+க ேவயி+கிற*’

எறி+க ேவ0. ஏேதா ேகாபதி வாைதகைள மாGறி( ெசா

வி.Tக4” எ9 அவைன நயமாக( சானா4 இரதினமாைல. அ!த+

கணிைகயி இ!த( ெசாGக4 மனதி நறாக உைற!* வி.டத காரணமாக
இைளயநபி க06ேகாபG9 அ!த மாளிைகயி!* ெவளிேயறிவிட
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Gப.டேபா*, அ*3 யவிைல. மிக3 விநயமாக அ!த யGசி

த0+கப.ட*.
-----------

நிதிலவ :

த பாக - அைடயாள

27. ஊைம நா!க

ஆறா+கனேபா சிறி ேமெல) அட+க யாத சினேதா0 ெவளிேய9வதG,
இ!த இைளயநபிைய+ ைகIபி வழி மறிதா4 இரதினமாைல. சG9 

அவ#+,+ க0ைமயாக ம9ெமாழி Iறி( சா அவைன+ ,தி+ கா. ேபசிய
ேபா* எNவள3+, அவ4 ெப யாக+ கா.சியளிதாேளா அNவள3+,

அNவள3 இேபா* ஒ ேபைதயாகி இைறMசி அவைன மறானா4 அவ4.
“கைண I!* நா ேபசியதி ஏதாவ* பிைழயி!தா தா6க4 ெபா9தள
ேவ0. இ!த /.ேலா இ!த /தியிேலா நீ6க4 ேகாபப.0 பயனிைல.
ஆகளி ேகாபேமா, பிவாதேமா ெவGறி ெபற யாத /தி இ*. ெபக4
னைககளாA பாைவகளாA, நிர!தரமாக ெவ9 ெகா+,
ேபா+கள இ*. ஒவைக பிாியதாA, உாிைமயாA நா உ6களிட

Iறிவி.ட சில ெசாGகைள ெபாிதாக நிைன* நீ6க4 ைவர பாரா.ட+ Iடா*.

உ6க4 அைம அழகாக ேபசி நறாக விவாதிதா அதி உ6க@+, ெபைம
இைலயா?”

“தைலவனாக இபவதா யா யா த அைமக4 எபைத 3 ெச=ய

ேவ0. இ6ேகா அைமகேள த6க4 தைலவ யா எபைத: Iட 3
ெச=கிற அள3 &த!திரமாக இ+கிறாக4...”

“தைலவ ெப!தைம உைடயவனாக இ!தா அைமக@Iட( &த!திரமா=
இ+க:ேம!” இ!த( ெசாGகைள+ ேக.0 அவைள( &.ெடறி* வி0வ*ேபா

ஏெற0* பாதா இைளயநபி.

அவைள அவனா ெவ9+க3 யவிைல. தவி+க3 யவிைல. அவ

வழியி ,9+ேக அவ4 நிறா4. *ணிவாக3 வாத திறைம:ட# ேந+, ேந

நி9 ேபசிவி.டா4 எபதGகாக ஒதிைய ெவ9ப* நியாயமிைல எ9
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அவ மனதிGேக ாி!தாA &ளிெர9 அைற!தாGேபா அவ4 Iறிய

வாைதகளி B0 இ# ஆறாம அவ ெசவிகளி இ+கதா ெச=த*.
அைத அவனா மற+கேவ யவிைல.

அவ4 ேபசியி!த வாைதக4 அவ#ைடய ெநMசி ெமைமயிேல இ#
உ9தி+ ெகா!தன. அவ4 ககளி பாைவ:, சிாிபி நளின

அவைன( சின அைடயவிடாம த0*+ ெகா!தன. அவ4 அவ

மயி.0 மறாட ெதாட6கியி!தா4.

கைட!ெத0* திர.ய ெவெணயாG ெச=த* ேபாற ெமைம:

,ளி(சி: வா=!த இரதின மாைலயி ைகவிரகைள த பாத6களி ேம
உண!தா அவ. வாதி0வதி இ!த உ9தி வண6,வதிA இ!தைத+

க0 ஒ கண அவ அவைள ாி!* ெகா4ள யாம தய6கினா.

த#ைடய வாைதக@+, பதி வாைதக4 ெசா உடேன ,தி+கா.ட

ேவ0 எற ஆதிரதி அவ4 இப ேபசியி!தாA, இப ேப&வதG,

 அவ4 தன+காக( சாதி*+ ெகா0 வ!தி!த சாதைனகைள அவ#
மதிேத ஆக ேவயி!த*. சாதைனக4 ம9+க யாம இ!தன.

இ9தியி ெவGறி ெபGற* அவ4தா. காகைள பGறி+ெகா0, அவனிட

மறா அவ அ6கி!* ெவளிேயற யாதப த0*வி.டா4 அவ4. ஒ

கணிைகயிட இ!ேத தீரேவய திறைமக4 அவளிட ,ைறவிறி இபைத
இேபா* அவனா நறாக விள6கி+ ெகா4ள !த*.

பிறைர மய+,வ* மனைத மாG9வ*, வச ப0தி+ ெகா4வ*, ஆ

பி4ைளயி பிவாத6கைள ெவவ*ேம ஒ கணிைகயி திறைமகளானா அைவ
அவளிட இ!தன.

தைன அறியாமேல தா அவளிட மய6கியிப*, மாறியிப*,
வசப.ப*, பிவாதைத ேதாGறிப* ெமல ெமல அவ#+ேக

ாிய ெதாட6கிய*. ஒ கணிைகயி மாளிைகயி ஒநா4 த6கியதிேலேய

இபயா,மானா, இ# நா.கண+கி இ6ேக மைற!* வசி+க ேநாி0ைகயி

எெனன ஆ,ேமா எ9 தய+கமாக இ!த* அவ#+, அ9 பிGபக வைர
இைளயநபி அழக ெபமா@டேனா, ,றள#டேனா Iட ேபசவிைல.

அவக@ அவனிட எைத: ேக.க வரவிைல. இரதினமாைல ம.0 அவைன
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அள3+, அதிகமாகேவ விநய விப ெதாிய ஒயா உபசாி*+

ெகா!தா4. அவ#ைடய கமல(சி ையேயா, பாரா.ைடேயா ெபறாத

ஒதைல ப.ச*+,+ ைக+கிைள பிாியமாயி!தன அ!த உபசார6க4. அ!த

ைக+கிைள பிாியைதேய இ ப+க* அ கல+, பிாியமாக மாGறலா

எற நபி+ைக இரதினமாைல+, இபதாக ேதாறிய*. அவ4 அயராம

உபசாிதா4.

இேத நிைலைமயி சில தின6க4 கழி!தன. எNவள3 தா உபசார6க4

இ!தாA சிைற ைவ+கப.0 வி.ட*ேபா ஒ மாளிைகயி உ4ேள இ+க
ேந!த* ,ைறயாகேவ ேதாறிய* அவ#+,.

‘இப ட6கி+ கிடபதGகாகவா தி+கான ேபாி!* றப.0 வ!ேத?

களபிரகளிட அைமப.0+ கிட+, பாய நா.ைட மீ.0+ ெகா4வதG,(

ெசயலாGற யாம, யாழிைசைய: அபிநய6கைள:, ச!தன ந9மணைத:
அ#பவி*+ ெகா0, Iட மாநகாி கணிைகய /தியி ஒ இலதி

இப அகப.0 ேபாகவா எ தைலயி எ)தியி+கிற*? எதGகாக, யா+காக
பய!* நா இ6ேக அைட!* கிட+கேவ0? ஆறிA சா3, KறிA சா3. இ!த
நா.0 பபா0, சாைவ வாவி வாக ஒ+ ெகா4வதிைல. ஒ வாவி
3தா மரண எறா, இெனா வாவி ெதாட+கதா சா3. உடA
ஆமா3 ேச!* உலைக அ#பவிப* ஒவித மான வா+ைக எறா,

உடைல இழ!* ஆமாவினா ம.0 உலைக அ#பவிப*Iட மGெறா
வைகயாக தா இ+கேவ0 அப ப.ட வாைவ+ களபிர

I.ட*+, தரேவ0. யாவி.டா நாேன அைடயேவ0’ எ9

எணினா அவ. நா.க4 கழிய+ கழிய அ!த மாளிைகயி இைச ஒ

ச5.ய*. பகA இர3 அதமிலாம வ!* ேபா=+ ெகா!தன.

அழக ெபமா@ அவ# ேப&வதG, ெபா*வாக எ!த விஷய இைல.

அவேனா0 எைத ேபசினாA அ* ஒ விவாத*+, ேதாG9வாயாகேவ வ*
வழ+கமாகி இ!த*. ,றள ேநர கிைட+, ேபாெதலா ச!தனைத

அைர*+ ,வி* அ!த மாளிைகையேய மண+க( ெச=* ெகா!தா.

நா.க4 ேப(சGற ஊைமகளா= இய+கமG9, ட ப.ட ெபா)*கைள

உைடயைவயா=+ கழி!* ெகா!தன. ஒநா4 அ!த மாளிைகயி மGெறா

ப,தியி அ0+கியி!த தமி ஏ.0( &வகைள அவ#+,+ காபிதா4

இரதின மாைல. பழ!தமி இல+கிய6க4 அட6கிய அ!த( &வகைள பாத*

அவ#+, நாமாட+Iட நகரதி கெபGற தமி( ச6க நிைன3 வ!த*.
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களபிர ஆ.சியி தமி ெமாழி:, தமி லவக@, தமி நாகாிக, தமி(
ச6க ெபா3டேனா, க)டேனா இராெத9 தாேன கணி*+ெகா4ள

!தாA ேகாநகாிேலேய வா) கணிைக இரதினமாைலயிட அைதபGறி
ெதாி!* ெகா4ள+ கதி அவைள வினவினா இைளயநபி:

“களபிர ஆ.சியி தமி( ச6கதா, ச6க, லவக@ என ஆனாக4?
நா ேகாநக+, வ!த பி உனிடேமா, அழக ெபமாளிடேமா ச6கைத

பGறி: அத கெபGற லவகைள பGறி: இ*வைர இ6ேக எ*3ேம
ேக4விபடவிைல!”

“எதாவ* இ!தா அலவா ேக4விப0வதG,? கபாடரதிA, ெத

ம*ைரயிA இ!த க ெபGற தமி(ச6க6கைள எலா கடேகா4 அழித*

எறா, இைத+ களபிர ஆ.சிேய அழி*வி.ட* எ9தா ெசால ேவ0.
 லவக4 அம!தி!த மடப6களி களபிரக4 இேபா* த6க4

,திைரகைள+ க. இ+கிறாக4. ஏ0க@, &வக@ ,விதி!த இட6களி
எலா வா4கைள: ேவகைள: ,வி* வி.டாக4. ஒைலகளி

எ)தாணிக4 கீறிய ஒக4 ேக.ட இடெமலா பாெமாழி இ9 ஒ+க
ெதாட6கி வி.ட*.”

“ஆயிர6கால* ெமாழி அழி:ேபா* அைத ஒ. வள!த எலா நாகாிக
நயதா ேவ0 ேபா+கிற*.”
“ந!தாA, வள!தாA அ* எதிகாலதிG, வரலா9 ஆகிற*. தமி நாகாிக
வரலாGறி த6க4 காலதி அைம திைரயாக+ களபிரக4 இைள
5சியி+கிறாக4. ”

“இரதினமாைல இைள எேபா* நா !த வாக ஒ+ெகா0

ஏGபதிைல. ஒNேவா இ.0+, பி ஒ ைவகைற உ0 எ9 திடமாக
நகிறவ நா.”
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“நீ6க4 ம.0 மிறி எலாேம அபதா நகிேறா. ஆனா, கட!த சில

நா.களாக ெவளிேய இர3 பகA எெனன நைடெப9கிறன எபைத+ Iட
அறிய யாம நா இ6ேக ட6க ேநாி.டேத ? யாாிடமி!* எ!த( ெச=தி:
ெதாியவிைல. காாி, கழGசி6க, சாத, ேதE மா!திாீக, ெச6கணா ஆகிய

ந நபக4 என ஆனாக4 எப* ெதாிய விைலேய?” எ9

ேக.0+ெகாேட சG9  அ6, வ!தி!த அழக ெபமா4 காாிய+

கவைலேயா0 ேபசினா. அ!த மாளிைகயி கழி!த ஊைம நா.களி த

தலாக அழக ெபமா4 தனிட ெமளனைத+ கைல*+ெகா0

ேபசவ!திப* இைளயநபி+, ாி!த*. சில நா.களாக அவ#+, த மீ*

ஏGப.!த மனதா6க மாறி தேனா0 ேமேல என ெச=வ* எப* பGறி
ேபச வ நிைலைம இயபாக ஏGப.பைத இைளயநபி வரேவGறா
எறாA அழக ெபமாளி வினா அவ#4 ேகாப<.ய*:

“காாி, கழGசி6க தய நபகைள ேதட3, உயி+, ஆபதிறி

பா*கா+க3 நா விைர!* ஆவன ெச=யேவ0 எ9 ேகா.ைட+ கத3க4

அைட+க ப.டேபாதி!* நா விடாம உனிட வG9தி வகிேற

அழக ெபமா4. அேபாதி!* நீதா அவகைள பGறி+ கவைல+, இடமிறி
ம9ெமாழி Iறியி+கிறா=. ‘அவக4 எNவிததிA பதிரமாக இ!த மாளிைக+,

திபிவ!* வி0வாக4’ - எ9 உ9தியளிதி+கிறா=. உ#ைடய அள3+,

மீறிய தனபி+ைக என+ேக வியைப அளிதி+கிற*. இேபாேதா நீேய

எனிட வ!* ேவ9விதமாக+ ேக.கிறா=. நா என ம9ெமாழி I9வ*

உன+,?’’ -எ9 சிறி* சின*டேனேய அழக ெபமாைள+ ேக.டா
இைளயநபி.
-----------

நிதிலவ :

த பாக - அைடயாள

28. கபால ேமா!ச

அழக ெபமா4 மீ0 அைதேயதா ெசானா. ஆனா, ேகாபபடாம

நிதானமாக3 ெபா9ைமயாக3 ெசானா: “காாி, கழGசி6க தய

நாவ பதிரமாக இ!த மாளிைக+, திபி வ!* ேசர+ Iயவக4

எபைத ெபா9* இேபா* என+, நபி+ைக இ+கிற*. நகரதி

பரபரபான Bநிைல+ேகGப அவக4 யGசிைய: மீறி ஏதாவ* நட!தி+,ேமா
எ9தா இேபா* ச!ேதகப0கிேற.”
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இைளயநபி இதG, ம9ெமாழி Iறவிைல. 9வ 5தா. சிறி* ேநர

ெபா9* அழக ெபமாைள ேநா+கி,

“உனிட நபி+ைக: இ+கிற*! ச!ேதக இ+கிற*! இ!த இர எ*

எேபா* இ+கிற* எபைததா உேனா0 பழ,கிறவக4 ெதாி!* ெகா4ள
யவிைல” எறா அவ.

“ெசால ேபானா வா+ைகேய இ!த இரG , ந0வி எ6ேகாதா

இ+கிற*” - எ9 அவக@ைடய உைரயாட ,9+கி.டா4 இரதினமாைல.
அவ@ைடய இ!த வா+கிய தைன: அழக ெபமாைள: ஒ9 ேச*

ைவ+, ெதானி உைடயதாக இப* இைளயநபி+, ாி!த*. அவ உ4@ற
நைக*+ ெகாடா. ம*ராபதி விதகாி பயிGசி+, பி ஓ இள

கணிைக: Iட ேத!த அரச த!திாியா யிபைத அNவேபா* நி"பி*+

ெகாப* அவ#+, ாி!த*. அேதசமயதி )ேவக*டேன ,தி+

கா.0வ* ேபாலேவா சா0வ* ேபாலேவா ஏதாவ* ேபசினாதா அ6கி!*

ேகாபி*+ ெகா0 ேபா= விட+ I0 எற எ(சாி+ைக: அவ@ைடய

ேப(&+களி இேபா* கல!திபைத அவ உணர !த*. ‘இNவள3 ெபாிய
சாகஸ*+,ாியவைள உணவி வசப.0 தவறாக ாி!* ெகா4ள

இ!ேதாேம’ - எ9 இேபா*, அவ#+ேக வதமாக3 ெவ.கமாக3Iட

இ!த*. ேகா.ைட+ கத3க4 அைட+கப.ட தினத9 அரமைன+, ேபா=

வி.0 வ!தபி, இரதினமாைல ம9ப அரமைன+, ேபாகாததா

அரமைன ஒGறக4 <ல திதாக எ*3 ெதாியவிைல. உபவன*

ைனயிA, ெவ4ளியபல ைனயிA யா ,!* றப.0 வர

யாததாேலா எனேவா நிலவைற <லமாக3 ெச=திக4 ெதாியவிைல. அ!த

மாளிைகயி அவக@+,+ கைண+ க.+ கா. வி.ட* ேபா இ!த*.
இபேய பல நா.க4 கழி!தன.

உண3 !த பி அறிர3 த ைறயாக அழக ெபமா@,
இைளயநபி:, இரதினமாைல: மாளிைகயி ந0+Iடதி அம!* வ.0
ஆ+ ெகா!தன. ,றள ச!தன அைற+, ப,தி+, உற6க

ேபாயி!தா. விைளயாட ெதாட6கியவக4 இர3 ெந0 ேநரமாகி:
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நி9தாம, ஆ+ ெகா !தாக4. ந4ளிர3+, ேமA ஆகிவி.ட*.

விைளயா. ெதாட!* இரதின மாைலயி கா=கேள ெவ9 ெகா!தன.
“ஆ.டதி கா=க4Iட அழகிய ெபகளிட மய6கி வி0கிறன” எறா

இைளயநபி.

“ஆனா ஆ0பவக4 ஒேபா* மய6, வதிைல” எ9 உடேன ம9ெமாழி
Iறிவி.0, அவைன ஒர+ ககளா பாதா4 இரதினமாைல. அழக ெபமா4
இைத+ ேக.0( சிாிதா. அேபா* யாேரா ஓவ ஓைச ேக.0 விைளயா.

கவனமாயி!த <வேம தி0+கி.0 தைலநிமி!தன.

ைககா பதறி ந06க+ ,றள L+க கைல!* சிவ!த ககேளா0 அவக4
எதிேர வ!* நிறா.

உடேன ேப&வதG,( ெசாGக4 வராம ச!தன அைற+, ப,திைய(

&.+கா. பயேதா0 வாைதகைள அரGறினா அவ. உடேன

விைளயா.ைட நி9தி வி.0 <வேம எ)!* வி.டன. அவேனா0 ச!தன

அைற+, ப,தி+,( ெசற* அ6ேக ந0வாக இ!த ச!தன+ கலேக காைத

ைவ* உG9+ ேக.0 வி.0, அழக ெபமாைள: கீேழ ப0தாGேபா சா=!*

அைத+ ேக.க( ெசா( ைசைக ெச=தா ,றள. நாவாிைடேய: எைதேயா

எதிபா+, ேப(சGற ெமளன வ!* B!த*. அழக ெபமா4 ச!தன+ கைல

ஒ.( ெசவிைய( சா=*+ ேக.டபி இைளயநபிைய: அபேய ேக.,மா9
,றி+ கா.னா. அவ# அNவாேற ெச=தா. பி இரதினமாைல:

கீப+கமாக+ ,னி!* உG9+ ேக.டா4.

கீேழ நிலவைற பகளி யாேரா நட+, ஒ ேக.ட*. அப நடபவ

ேவயவராகேவா, வழிெதாி!தவராகேவா இ!தா அைடயாளமாக+ கைல

L+கி+ ெகா0 ேமேல வ!*விட :. அப வராம கீேழேய நடபதி!*

அ!நிய யாேர# வ!* வி.டாேனா எற பய அவகைள( B!த*.

ஒவ#ைடய கால ஓைசதா ேக.கிற* எறாA பினா வாிைசயாக பல

5த பய6கர பைட /ரக4 நிGகலாேமா எ9 அழக ெபமாளி கGபைனயி
ஒ ச!ேதக ம.ய*. பல நா.களாக அ!த வழியி <ல அ6ேக யா

வராததாA, வ!திபவ உடேன அைடயாளமாக ேம வாயி <0கைல
L+காம கீேழ பகளிேலேய தட ெதாியாம நடமா0வதாA அவக4
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ச!ேதகப0வதG,, தய6,வதG,, பயப0வதG, நிைறய நியாயமி!த*. ஒ
தா+,தைல எதிெகா4ள ஆயதமாக ேவய நிைலயி அேபா* அவக4
இ!தாக4. வகிறவ அ!நியனாயி!* அவ இ!த வழியாக ெவளிேயறி

இப ஒ வழி இபைத+ க0 உயி பிைழ* வி0வானாயி அற

தா6க4 உயி பிைழ+க யா* எபைத அவக4 உண!தி!தாக4.

மிெவ.0 ேநரதி இைளயநபி ஒ தி.டமி.டா. அ!த அைறயி ஒ

<ைலயி கமரதி ெச=த இ 5பித உல+ைகக4 இர0 இ!தன.

அதி ஒைற எ0*+ெகா4@ப அழக ெபமா@+,+ ,றி+ கா.வி.0
இெனாைற தா ைகயி எ0*+ ெகா0 ச!தன+கைல ேமGற

இ!தபேய ெமல L+கி நக*ப ,9ள#+, இரதின மாைல+,
ைசைக ெச=தா இைளயநபி. அவ தி.டப வ!திபவேனா,

வ!திபவகேளா எNவிதமாக3 உயி தபயா*. இ!த வழி

க0பி+கப.0+ களபிரகளிட அகப.0 வி.டா த6க@ைடய எலா
வழிக@ அைடப.0 வி0 எற இ9தி பா*கா உணவி எைலயி

அவக4 அேபா* மிக எ(சாி+ைகேயா0 இ!தாக4. கீேழ இபவ ஏேதா

வயி அரG9வ* ேபாற தீன ஒக@ட <(& இைர+க இைர+க நட!*

ெகாபைத+ Iட அவக4 ெவளிற ேக.க !த*. வ!திபவ

நிலவைற வழி+, GறிA தியவனாக இ!தாெலாழிய இப <(& இைர+க
ேநவ* சாதியமிைல எ9 அSமான ெச=தாக4 ேமேல இ!தவக4.

எதிெரதி ப+க6களி உல+ைககேளா0 அழக ெபமா@, இைளயநபி:

நி9 ெகாடபி ேமGற <யி!த ச!தன+கைல ெமல நகதி

எ0தாக4 ,றள# இரதினமாைல:. ஓாி கண6க4 மயான அைமதி

நிலவிய* அ6ேக. கீேழ நிலவைற *வாரதி இளி!* யா ேமேல

வரவிைல. ஆனா உ.ற <(&வி0கிற ஒ ேகாரமாக+ ேக.ட*. ேமGப+க

ைககளி உல+ைககேளா0 நிற இவ இ!த வழியாக ெவளிேய நீ.டப0
தைல+,+ கபால ேமா.ச அளிபெதற உ9தி:ட நி9 ெகா!தன.

அவக4 I!* கவனி*+ ெகா!தேபாேத கீறமி!* ெவைமயாக

ஏேதா ேம ேநா+கி எ)வ* ெதாி!த*. வ!தி+, மனிதனி தைலபாைக எ9

அைத அவக4 நிைனதன. ஆனா... என ேகார ப(ைச <6கி பிரபி ஒ
பய6கரமான கபாலேம ெமல ெமல ேமேல வ!த*. எதிபாராதவிதமாக ேமேல

கழியி ேகாத மைட ஒ0 வரேவ !தி+ெகா0 அைத அபதG,

ஓ6கியி!த உல+ைகக4 தி0+கி.0 பி வா6கின. இ.பிலதி!* ேம

ேநா+கி வ!* ஆ0 அ!த+ கபால அவ கைள ேநா+கி+ ேகாரமாக நைகப*

ேபா!த*. கீேழ அ!த <6கி பிரைப பிதி!தவனி ைக ந06கியதாேலா
எனேவா ேமேல அ!த+ கபால ந06கி ஆய*. பயதினா இரதினமாைல
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இர0 ைககளாA கைத <+ெகாடா4. எலா+, ேமனி

லாிதி!த*.

ெதாட!* ேவெற*3 நிகழாம அ!த+ கபாலேம கழியி ஆ+ெகா+கேவ
அழக ெபமா4, “ஒ தீப!த ஏGறி+ ெகா0 வா” எ9 ெமய ,ர
,றளனிட Iறினா. ,றள உ4ேள விைர!தா. சில கண6களி

தீப!தேதா0 அவ திபி வ!தா.
-------------

நிதிலவ :

த பாக - அைடயாள

29. ேத@ மா$திாிக

த ைகயி!த இ உல+ைகைய ,றளனிட ெகா0* வி.0 தீப!தைத

வா6கி+ ெகா0 நிலவைற+,4ேள சிறி* ெதாைல3 ஒளி ெதாி:மா9 அைத கீேழ
தணி* பிதா இைளய நபி. அேத சமயதி “இ!த+ கபாலைத:

கழிைய: பGறி இ)* ேமேல எறி” எ9 இரதினமாைலயிட Iறினா

அழகெபமா4. அ!த+ கபாலைத+ ைககளாேல ெதா0வதG,+ Iசி அவ+
ெகா!தாA அவ4 ந06, ைககளா அைத+ கழிேயா0 பGறி இ)தா4.
கீேழ அைத பி*+ ெகா!தவ அ)தி பி*+ ெகா4ளாததாேலா

அல* அவ ைகக4 தள!தி!ததாேலா இரதினமாைல பGறி இ)த3ட

அ!த+ கழி: கபால ேமேல வ!* வி)!* வி.டன. ஆனா, அேதசமய கீேழ

நிலவைறயி அைத பிதி!தவ ஈன+,ர வ எ0* ன,வ* ேபா
ேக.கேவ அவக4 நாவேம ஏக காலதி வியபைட!* வி.டன.

உடேன அழக ெபமா@+, GறிA திய ெதா ச!ேதக எ)!த*. அவ த
ைகயி!த உல+ைகைய <ைலயி ைவ* வி.0 *ணி!* கீேழ நிலவைற+,4
இற6கினா. கீேழ இற6கி+ ெகா0 ேமGற இைளயநபியிட இ!த

தீப!தைத+ ைக நீ. வா6கி பேம தள!* கிட!தவைன பாத*,

“ஐேயா! இெதன ேகார?- உன+, இ* எப ேந!த* ெச6கணா?” எ9

கதறாத ,ைறயாக உகிய ,ர வினாவினா அழகெபமா4. ெச6கணாைன

ேமேல L+, யGசிக4 உட ேமGெகா4ளப.டன. நிலவைற வழியி ஏேதா

ஒ ைனயி!* அைத+ க0பி* அ!த மாளிைகைய+

ைகபG9வதGகாக+ கள பிரக4 5த பய6கர பைட /ரக4 சிலைர

அ#பியி+க+ I0ேமா எற பய*டேனேய அ!த விநா வைர கவைலப.0+
காாிய6கைள( ெச=த அவக@+,, இ ேபா* படேவய கவைல: வத
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ேவறாக இ!த*. ேதாளிA  ைககளிA இரணகளமா= இர த Yறி.0

பாய+ காயG9 வ!* ேச!தி!த ேதE மா!திாீக ெச6கணாைன த

ைககளா ேமேல L+கினா அழகெபமா4. இைளயநபி ேமGறமி!*

ைகதா6கலாக( ெச6கணானி உடைல வா6கினா.

“ேத# மா!திாீக#+, என ேந!த*? அவ ஏ இப ப0காயG9
நிலவைற வழிேய வ!* இ6ேக வி)!தா?” எபைத எலா அவனிடேம ேக.0
ெதாி!*ெகா4ள+Iய நிைலயி அவ அேபா* இைல. ேபச+Iட(

ச+தியG9( ேசா!* ேபாயி!தா அவ. ேமேல அவைன L+கிய* நிலவைற
<டப.ட*.

‘இNவள3 ஆபதான நிைலயிA ேதE மா!திாீக <6கி கழியி கபாலைத+
ேகா* ேம நீ.ய* ஏ?’ எ9 அவக@+, ாியவிைல.
உடேன காய6க@+, ம!தி.0 அவைன ேதG9 யGசிகைள அவக4

விைர!* ேமGெகா4ள ேவயி!த*. ம!தைரபதG,, ைதல கா=(சி+

ெகா0 வர3 பற!தா4 இரதினமாைல. அவ@ைடய &9&9

இைளயநபி+, வியைப அளித*. ெப ஒ அழ, எறா அவ@+,+

,றிபறி: தைம: விைர3 &9&9 இேனா அழ,. அழ,+, அழ,

ெச=வ*ேபா இைவ இர0ேம இரதின மாைலயிட அைம!தி!தன.

தவி.ைட *ணியி க.+ ெகாதி+, ெவ!நீாி நைன*( ெச6கணானி
உட ஒதட ெகா0தாக4 அழக ெபமா@ இைளயநபி:.

ெச6கணா ஏேதா ந!த ,ர ெசால யறா. அேபாதி!த நிைலயி

அவ ேப&வ* நலதிைல எ9 கதிய இைளயநபி, ‘அைமதியாயி+,மா9’
அவ#+,( ைசைக ெச=தா.

“இேபா* நீயி+, தள!த நிைலயி எ*3 ேபசேவடா. பினா

நா6கேள எலா ேக.0 ெதாி!* ெகா4கிேறா” - எ9 அவனிட Iறி அவைன

அைமதியைடய( ெச=தாக4 அவக4. ெச6கணா GறிA எதிபாராதவிதமான

இ!த நிைலயி வ!* ேச!ததா அறிர3 அவக4 உற+கைத இழ!*

அவ#+, பணி விைட ெச=ய ேந!த*. அ!த பணி விைடகளா அவகளி

யா ேசாவைடயவிைல.
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‘இ!த பணி இழி!த*. இ!த பணி உய!த* எ9 பாராம கணிைக
இரதினமாைல, த ெபா#டA, 56ைகக@ வ!த அறிர3 உைழதைத

பாதேபா* இைளயநபியி மன அவளிட கைணமயமா= ெநகி!த*. இளகி
இைண!த*.

ேகாநகாி கணிைகயாி சிாி+, அ+, Iட விைல உ0 எ9 அவ
ேக4விப.!தா. அவ க காணேவ என ேக4விப.!தாேனா

அைத ெபா=யா+கி+ ெகா!தா4 இரதினமாைல. அ!த மாளிைகயி தா

த6கியி!த நா.களி காரணமிறி அ!த இள கணிைகைய( ச!தி+, ேப,
அவ4 ேம த மன ெகா!த ெவ9 மாறி நபி+ைக வர

ெபGறி!தாA ெச6கணா#+, உதவிய இரவி இைளயநபி+, அவ4 ேம
இன ாியாத பாசேம உடாகியி!த*. இவைள( ச!தி+,  ஒ

,9+காக இவைள+ ,ைற* ேபசிய த#ைடய ெசாGகைள+ ேக.ட

ேபாெதலா அழக ெபமா4 ஏ உடேன சின!* சீறினா எப* இேபா*
இைளயநபி+, நறாக ாி!த*.

‘ஆக4 ெச=யேவய காாிய6கைளேய இ6ேக ெபக4தா ெச=தாக

ேவயி+கிற*’ - எ9 இரதினமாைல தைன+ ,தி+கா. ேபசியேபா*

Iட அவைள தா ாி!* ெகா4ளாத காரணதா, ‘அள3 மீறி அவளிட சின

ெகா0 வி.ேடாேமா’ -எ9 இேபா* எணி+ ெகாடா அவ. ப.0
வ!தி+, ஒவனிட அவ4 கா.ய பாி3, அவளிட அவ பாி3 ெகா4ள(
ெச=வதாயி!த*; மிக3 கனி3 ெகா4ள ைவபதாயி!த*.
ம9நா4 வி!த* ேதE மா!திாீக ஒரள3 ெதளிவைட!தி!தா.

அவனிடமி!* எெனன ெச=திக4 ெதாிய ேபாகிறன எ9 அறி:

ஆவ அவக4 காதி!தன. ஓரள3 அவ ேபச : எற அளவிG,

நிைலைம ேதறியி!தைத அறி!* அழக ெபமா4 அவைன+ ேக.டா.

“ெச6கணா உன+, இ!த நிைலைம எப ஏGப.ட*? எவரா ஏGப.ட*?
உேனா!த காாி, கழGசி6க, சாதா ஆகிேயா என ஆனாக4?”
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“என+, இ!த நிைலைம எப ஏGப.ட* எபைத அற ெசாகிேற... காாி,
கழGசி6க, சாதா ஆகிய <வ இ6ேக வரவிைலயா? அவக4 <வ

இ6ேக வ!* உ6கேளா0 பதிரமாக இ+கிறாக4. எறலவா நிைன*+

ெகா+கிேற? நா6க4 நாவமாக உபவனதி!* ேகா.ைட+,4

றப.0( ெசற தினத9 ஆலவா= ப,தியி நா தனியாக பிாி!*

ெசேற. அவக4 <வ எனிட விைடெபG9 ெவ4ளியபல ப,தி+,

ேபானாக4. நபகA+,( சிறி* ேநர இ+,ேபா* இ# சிறி*

நாழிைககளி ேகா.ைட+ கத3க4 <டபடலா எப* ேபாற பரபர

ஆலவா= ப,தியிேலேய ெதாி!த*. யாாீகக4 <.ைட (&கேளா0 ஓன.

5த பய6கர பைட அ6க6ேக ,!* ெந+க தைலப.ட*. உடேன ஏேதா
நட+க+Iடாத* நட+க ேபாகிற* எ9 ாி!* ெகா0 நா ஆலவா=
ப,தியி!ேத கிழ+,+ ேகா.ைட வாயிA+, விைர!* அகநகாி!*

ெவளிேயறி வி.ேட. ேகா.ைட+, ெவளிேய: க0ைமயான பா* கா இ!த*.

எைன( சில 5த பய6கரபைட /ரக4 பிெதாட!* ககாணி+கிறாகேளா

எற ஐயபா0 இ!ததனா உபவன*+, திபாம நா ேநேர ேத#+,(
ெசேற.

ேதEாிA எைன அபாய B!தி!த*. &G9ற( சிG9ரகளிA ேகாநகாி

உ4ேள: ஆயிர+கண+கானவக4 களபிர ஆ.சிைய எதி* திTெர9

கலக ாிய+I0 எற அSமானதி காரணமாக+ களபிரக4 க0ைமயான
பா*காகைள( ெச=*வி.டாக4. நா ேதEாி இ!* பல நா.க4

ெவளிேயறேவ யாம ேபாயிG9. கைடசியி ேநG9  தின மாைல ேத#

மயானதி வனி மரதேக த மைனவி+, ேப= ஒ.0வதGகாக ஒ மறவ
வ!* Iபி.டா. அ*தா நல சமயெம9 அ!த மறவ#ைடய வயி

மைற!* தபி மயான*+, ேபாேன. அறிர3, மயானதி!* நா

திபேவ இைல. ஊ+,4@ &G9ற6களிA களபிரக4 எ தைலைய(

சீவி எறிய+ காதிப* என+, ாி!த*. மயானதி இ!த வனி

மடப* தாிேலேய ப*6கியி!ேத. &0கா.0 நாிக4 எ ேம பைட

எ0தன. பசி( ேசாவி நா ச+தியGறி!ேத. நாிகைள நா ெவல

யவிைல. அவGறி பசி+, நா இைரயாகி !*விடாம தப ய9

நா ) ெவGறி அைடயவிைல.

ேத#ாாி!* னிரவி றப.0 ைவையயி ம9கைரயி வ!* நீ!திேய
இ+கைர+, வ!தா இ6ேக உபவனதிA 5த பய6கர பைட இ!த*. ேப=

ஒ.0வதG,+ ெகா0 வ!தி!த எ சாதன6கைள பயப0தி மிக த!திரமாக
ந0இர3+, ேமதா நிலவைர வழியி நா இற6க !த*. நாி கத
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காய6களி வ:, க0 பசி: எைன வா.ன. ஏற+,ைறய +காA

ெச*வி.ட* ேபாற நிைலயி தா நிலவைறயி நா நட+க !த*. இ6ேக

வ!த பி என+கி!த பயதி இ!த மாளிைக: களபிர வசப.+,ேமா
எ9 அMசிேய த <6கிG கழியி எ ைகவசமி!த கபாலைத+ ேகா*
நீ.ேன. ,ர ெகா0* நிைலைம அறிய3 அMசிேன. நல ேவைளயாக
நீ6க4 எைன+ காபாGறினக4. &0கா.0 நாிக4 எைன+ கிழி* பாதி

ெகா9 வி.டன.”

“அட பாவேம நிைலைமக4 இNவள3 ெக.0 ேபாயிபதாதா எ6கி!*
எ*3ேம நம+, ெதாியவிைல. ேமாIாி ெபாியவ எப இ+கிறாெர9

ேதEாி ஏதாவ* ேக4விப.டாயா நீ?” எ9 இைளயநபி ேக.டேபா*

‘இைல’ எபதG, அைடயாளமாக தைலயைசதா ெச6கணா. அவக4
யாவ கவைலயி ஆ!தன. அ!த நிைலயி இரதின மாைலேய மீ0

உத3வதG, வ!தா4. இைளய நபியி கக4 கனி3ட அவைள ேநா+கின.

அ!த+ கனிைவ அ6கீகாி*+ ெகா4வ*ேபா அவ@ அவைன பாதா4.
இவ கக@ ,றிபினாG ேபசின.
------------

நிதிலவ
நிதிலவ :

த பாக - அைடயாள

30. சாகஸ% ேப5

“நீ6க4 ஒ+ ெகாடா இேபா*Iட நா ஒ உதவி ெச=ய:!... இ9

மாைலயிேலேய இ!த வளைடயா ேகாயிA+,( ெச9 வழிபா.ைட(

ெச=தபி உ6க@+காக யாைன பாக அ!*வைன+ க0வர :.”
“இேபா*4ள நிைலயி அ* அபாயகரமான*” - எறா அழக ெபமா4.
“நீட நா.களாக இ6ேக வராததி!* அ!*வைன பGறிேய என+,(
ச!ேதகமாயி+கிற*. அவ#+, ஏதாவ* ேந!தி+,ேமா எனேவா?” எ9
ஐயேதா0 Iறினா இைளய நபி. அைத+ ேக.0+ க^ெர9 சிாிதா4

இரதினமாைல. இைளயநபி உடேன க0ைமயாக அவைள ேநா+கி+ ேக.டா:
“ஏ சிாி+கிறா=?”
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ஒகண தய6கியபி பகிவி0வ* ேபால3, ஆவ நிைற!* த* த

விழிகளி ஓர6களா அவ#ைடய கைத பா+க யறபேய-

“அ!*வைன பGறி நா இ6கி!* கவைல ப0வ* ேபா நைம பGறி
அவ# அ6கி!* கவைலபடலா எ9 நிைனேத. சிாி வ!த*” எறா4.
“அபயானா அவ#+, எ*3 ேந!தி+க+ I0 எ9 நிைன+க3
அவசியமிைல எகிறாயா நீ?”

“ச!ேதகெமன? நா இேபா* ெசறாA யாைன+ ெகா.டாரதி அவைன+
காண :!”
“ெத=வ வழிபா.0+, ேபாகிற நீ என காரணேதா0 யாைன+ ெகா.டாரதி
ேபா= அவனிட ேபசி+ ெகா0 நிGக :?”
“அ* நா படேவய கவைல. எனா : எபதாதா நா

கவைலபடாம ேபா= திப  வகிேற. ”

“இப ெவ0+ெக9 ம9ெமாழி I9ேபாெதலாதா உைன+ க0ைமயாக+
ேகாபி*+ ெகா4ள ேவ0 எ9 என+, ேதா9கிற* இரதினமாைல!”
“ஆகா! நிைறய+ ேகாபி*+ ெகா4@6க4. என+, அ* பி+கிற*.

தி+கானேப+காரக4 க6களி சிாிைபவிட+ ேகாபதா அழகாக
இ+, ேபா ேதா9கிற*.”

“அபயானா எ ேகாபதிG, நீ பயபட மா.டா=! அலவா?”
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“ஆகளி ேகாபைத எப ெவGறிெகா4வ ெதகிற இரகசிய என+,
ெதாி:?”
இைத( ெசாAேபா* அவ4 ,ர ெதானித இ6கித கதி ஒளி!த

நாண ககளிA இதகளிA ேதாறி மைற!த 9வA இைளய நபி+,
ாி!தன. அவ4 ஒ ேத!த ம!திரவாதியி சாகஸேதா0 அவைன மய+கினா4
அேபா*.

காரண ாியாத ெவ9ேபா0 ெதாட6கிய ஒ ந. இேபா* இப+ காரண
ாியாத மய+கதி ஆத ெதாட6கியி!த*. அவ மாறியி!தா. அவ4

மாGறியி!தா4. அவ அவ@ைடய இதயதி யா ஒைய இ# ெந6கி+
ேக.க யாதப அழக ெபமா@, ,றள#, மா!திாீக ெச6கணா#

அகி இ!தாக4.

ஆயிர ேப அகி!தாA, ாிகிறவ#+, ம.0 ாிய ைவ+, நயமான

வாைதகளி ேப& சாகஸ அ!த இள கணிைகயிட இ!த*. ெசாGகைள+

கவியி நயேதா0 ெதா0* ெதா0* அ#கிற விைதைய அவ4

கGறிப* ேபா ேதாறிய*. மனதினா த6க@+, இைடேய ஏேதா ாிவ*

ேபால3 ெந6,வ* ேபால3 உண!தா இைளயநபி. ஒ ெவ9பி 3

இNவள3 ெபாிய பிாியமா எ9 நிைனத ேவைளயி, தா &லபமாக ேதாGற*

எேபா* எ9 அவ#+ேக ாியவிைல. ேதாGறி+கிேறா எப* ம.0

ாி!த*. ெவறவ4 ேம சீறேவா, சின ெகா4ளேவா யாம இ!த*தா
ஏென9 அவ#+ேக ெதாியவிைல. -

அ9 மாைல அவ4 இ!தவளைடயா ேகாவிA+,( ெச9வர அவக4

எேலா இண6கினாக4. அ!*வைன+ காண3 அவனிடமி!* ஏதாவ*

ெதாி!தா அைத அறி!* வர3 அவ4 ெச9 வவதி தவறிைல எேற
இைளயநபி+, ேதாறிய* இேபா*.

இரதினமாைல த வல* ைகயி 5+ ,டைலேயா0 பணிெப பிெதாடர
றப.டேபா*- “இ!த வளைடய ெபமாளிட இ9 என வர

ேவ0வதாக உேதசேமா?” - எ9 அவைள+ ேக.டா இைளயநபி. அவ4

அவைன ஏறி.0 பா* க மல!தா4. பி நிதானமாக ம9ெமாழி Iறினா4:
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“ேநG9வைர ‘நா.ைட+ களபிரகளிடமி!*’ காபாG9 எ9 ேவ0வைத
தவிர ேவ9 ெசா!த வர எதG, எனிட விபமிறி இ!த*. இ9

அதG, அதிகமாக( ெசா!த ைறயிA Iட ஒவர ேவடலா எ9
ேதா9கிற*.”

இத அதைத உ4@ற உண!* அவ னைக 5தா.
பல+கி ஏ9வதG,  அவைன அவ4 ேக.டா4:
“இ9 நா திபி வ!த பி நீ6க4 எைன+ ேகாபி*+ ெகா4/க4. எ
மாளிைகயி!* உடேன ெவளிேயறி வி0வதாக பய9*/க4.”
“உன+, ஏ மீ0 அப ஒ கGபைன?”
“கGபைனயிைல - ெம=யாகேவ நீ6க4 அப+ ேகாபி*+ ெகாடாதா
நா பா+கிய ெச=தவளாேவ...”
“அ* எப?”
“நீ6க4 ேகாபி*+ ெகாடாதா இ9 உ6க4 பாத6கைள தீ

ெபா9த@ப ேவ+ ெகா4ள நா வா= ெப9ேவ. இைலயானா

உ6கைள நா ேவெறப அகி ெந6க3 வண6க3 தீட3 :?”
அவ@ைடய இ!த( ெசாGக4 அவைன மிக3 ெநகிழ( ெச=தன. ஒ திய

உணவி சிபி இ!த( சமபணைத எப எ!த( ெசாGகைள+ Iறி
உபசாி* தன+,4 ஏGபெதற சி!தைனயி ஓாி கண6க4 அவ#+,

ெபாதமான பதிகேள கிைட+கவிைல.

பல+கி ஏ9 சாகஸமான ெசாGகளி உாிைம+காாியாகிய அவ4 Iட(

ெசாGகளி எைல+, அபா ேபா= விழிகளி நீ மக இபைத அவ#
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கடா. அவ@ைடய அ!த+ கணிைர( ெசாGகளா உபசாிபதா,

உணவினா ஏGபதா என 3 ெச=யேவ இயலாம சில கண6க4 திைகதா

அவ.

----------

நிதிலவ :

த பாக - அைடயாள

31. கன3 நிைன3

இரதினமாைலயி அ!த அைப:, விநயைத: உடேன விைர!* எதி
ெகா0 உபசாி+, ெபாதமான பத6க@, உைர யாடA கிைட+காத

காரணதா உ4ள மலவத உவைகைய கதிG கா.0 மிக( சிற!த
ெமாழியாகிய 9வைல அவ@+, பதிலாக அளி* விைட ெகா0தா

இைளயநபி. மனதி களிைப ெவளியி0 ஆயிர பத6க4 ெமாழியி

இ+கலா. ஆனா அைவ ஓ அழகிய கதி 9வைல இேனா அழகிய

கதி 9வலா ச!தி+, &க*+, ஈடாவதிைல எ9 ேதாறிய*. மன

ெநகி!* கனி!* பிற+, ஒ சிாிைப அேத ெநகி(சி:, கனி3 உ4ள

இெனா சிாிபா தா உபசாி+க : எபைத அேபா* இைளயநபி மிக
நறாக உண!தி!தா. ேத!த கவியி ெசாGக4 ஒNெவாைற நிைன+,
ேபா* ஆரா: ேபா* ஒ * நயைத:, ெபாைள: தவ* ேபா

இரதின மாைலயி னைக அவ சி!தைனயி ** அணி நய6கைள

அளி*+ெகா!த*. அவைள இ!த வளைடயா ேகாவிA+,* வழிய#பி

வி.0 இைளயநபி:, அழக ெபமா@, ,றள# பணி ெபக@

மாளிைக+,4ேள திபின. பா*காைப+ கதிG ெகா0 உடேன அ!த

மாளிைகயி கத3க4 உ.றமாக தாழி.0 அைட+கப.டன. உ4ேள

திபிய* உடேன இைளயநபி: அழக ெபமா@ ேதE

மா!திாீகப0த ப0+ைகயாக+ கிட!த க.லேக ெச9 அம!தன. ,றள

நிலவைற ைனைய+ காவ ாிவதGகாக( ச!தன அைற+, ப,தி+,(

ெசறா. த நாளிர3 உற+க இலாமG கழிதி!த காரணதா இைளய

நபி+, மிக3 கைளபாக இ!த*. மா!திாீக ெச6கணாேனா0 ஆ9தலாக(

சிறி* ேநர ேபசி+ ெகா!த பி அ6ேகேய அகி!த மMச ஒறி
ேபா=( சா=!தா இைளயநபி. அவ உட மிக3 அய!* ேபாயி!த*.

ப0த சில கண6களிேலேய அவ விழிக@ நிைன3 ேசா!* உற6கி வி.டா.
அழக ெபமா@, ேதE மா!திாீக# ஏேதா உைரயா+ ெகா!தன.

ெமல ெமல அவக4 உைரயா+ ெகா!த ெசாGக4 அவ ெசவிகளி

மய6கி ஒதன. தைன மற!* உற+கதி இைளய நபி ஒ கன3 கடா.
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* இேபா*4ள Iடலழக ேகாவி இ!த+கைத நிக) கால* ம*ைரயி இ!த
வளைடயா ேகாவி என அைழ+கப.0 வ!த*. ஆதார :- சி ல

அபத3ைர.
*****

ஒளி/& *+களாA, மணிகளாA அல6காி+க ப.ட*, மகாேம

மைலைய ேபால ெபா மயமாக உய!த*மான ஒ ெபாிய மாளிைகயி பகளி
ஏறி உ4ேள SைழவதGகாக வாயிலேக நி9ெகா!தா இைளயநபி.
ஏேதா ஞாபகதி வாயிG கத3கைள+ கட!* அ!த மாளிைக+,4 Sைழ:

அவ திபி+ கீ கமாக தா ஏறிவ!த பகைள பா+கிறா. பாத*

அவ கக@ காக@ தய6கின. கீேழ கைடசி பயி கணிைக

இரதினமாைல தைலவிாி ேகாலமாக நிGகிறா4. காடா= அவி!* ெதா6,

க6I!த ந0ேவ அவ@ைடய எழிக ேமக6களி ந0ேவ நில3
5தாGேபா வன மி,!* கா.சியளித*.

அவ பாதபி அவ4 அ!த தGபயிேலேய தய6கி நி9 ெகா!தா4.
ைமதீ.ய அவ4 விழிகளி ஏ+க உலவி+ ெகாபைத அவ

காண!த*. அவ@ைடய சிறிய அழகிய இதக4 அவனிட ஏேதா ேப&வதG,

**+ ெகா!தன. ேகாைவ+ கனிகைள ேபாற அ!த( ெசNவிதக4

அவ4 கதி *ப* மிக மிக தனியானெதா கவ(சிைய உைடயதாயி!த*.
அபேய கீேழ இற6கி ஓேபா= அ!த கைத த கேதா0 அைண*+
ெகா0 அத ெமைமைய:, ெவைமைய: அள!தாிய ேவ0 ேபால

அNவள3 ஆவ!* தா ஏறி வ!*வி.ட பகளி உயரதி!* மீ0
திபி+ கீேழ இற6கி ேபாக யாம ஏேதா தைன த0பைத: அவ
உண!தா. அப தைன த0ப* எ* எபைத: அவனா உடேன

ாி!*ெகா4ள யவிைல. அ!த ேவைளயி கீேழயி!* ேசாக கறிய ,ர

கத9வ*ேபா உரத ,ர அவ4 அவைன+ ேக.கிறா4:

“ஐயா! நா இ# கீேழ தைரயிதா இ+கிேற, நீ6கேளா *+க@
நவரதின6க@ நிைற!தி+கிற எ.டயாத உயர*+,( ெச9 வி.Tக4...”
“இைல! இைல எ#ைடய விைல மதிபGற * இ# தைரயிதா
இ+கிற*. நா ஒளி நிைற!ததாக+ க* இரதின இ# 5மியிதா
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இ+கிற* ெபேண!” - எ9 உரத ,ர த உயரதி!* அவ@+,+
ேக.,ப+ கதறினா அவ. அ!த+ ,ர அவ@+,+ ேக.டேதா இைலேயா?
இNவளவி யாேரா அவ ேதாைள தீ எ)பேவ அவ தி0+கி.0+ க
விழிதா. உட )வ* ,ெப9 ேவதி!த*.

“வா= அரG9கிற அள3 ஆ!த உற+க ேபா+கிறேத!” எ9 வினாவியபேய

அழக ெபமா4 அவன* மMசதி அகி நி9 ெகா!தா. எதிற

க. ப0தபேய கைத திபி இைளயநபிைய ேநா+கி னைக
5தா, ேதE மா!திாீக. ‘அவக4 இவ ேக.க ேநப கனவி
அரGறிவி.ேடாேம’ எபைத எணி நாணினா. அவ மீ0 விழித

நிைலயி நிைன3I.ட யறேபா* அ!த+ கன3 கா.சிக@, வாைதக@

ெதாடபிறி இ!தன.

இைளயநபி உற+கதி வா= அரGறிய* அழக ெபமா4 அவைன

எ)பிவி.டாA, மMசதி!* உடேன எழவிைல அவ. ககைள

<யபேய உடG ேசா3 நீ6கி மMசதிG சா=!தி!தா அவ. இைத+ க0

அவ மீ0 உற6கிவி.டதாக எணி+ெகாட அழக ெபமா4,

“ெச6கணா! யா எ)பினாA எ)!தி+க யாதப தி+கானேப
நபி+, ஆ!த உற+க ேபா+கிற*” எ9 Iறியபேய ேதE

மா!திாீகனிட மீ0 உைரயாட ேபா= அம!தா. இைத+ ேக.0 மMசதி

விழிகைள <யவா9 ப0தி!த இைளய நபி உ4]ற நைக*+ ெகாடா.
தா உற6கிவி.டதாக நிைன*+ ெகா0 அவக4 இவ என ேபசி+

ெகா4வாக4 எபைத+ ேக.க ஆவலாக இ!த* இைளயநபி+,. உற6,கிற

பாவைனயிேலேய ெதாட!* ககைள <யப மMசதி கிட!தா அவ.
அ6ேக அழகெபமா@+,, ெச6கணா#+, உைரயாட ெதாட6கிய*.

த அழகெபமா4 தா ெச6கணானிட வினாவினா:“ெச6கணா காாிய காயா, பழமா?”
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“பழமா, எ9தா நிைனேதா. ஆனா கால மாறிேபா=( Bநிைல:
ஒ*வராததா அ* கனிய விைல! ெவ9 கா=தா.”
“அபயானா யாதிாீகக4 என ஆனாக4?”
“Bநிைலைய உண!* ெபபாேலா ேகா.ைட+ கத3க4 <டப0வதG,
பாகேவ அகநகாி!* ெவளிேயறி வி.டாக4...”
“நீ ஏ ேதE+, திபினா=? உன+, ேதEாி என ேவைல இேபா*?”
“ேகா.ைடைய வி.0 ெவளிேயறிய நமவகைள பிாி* தனிதனிேய

ெசலவி0 ெபா9 என+, இ!த*. தி.டமி.டப அகநகாி எ*3 ெச=ய

யவிைல எறாகிய பி ெவளிேயறிவி.ட யாதிாீகக@+,+ ,றிபாக
ேமேல என என ெச=யேவ0ெம9 ெநறி Iற3, ெசய கா.ட3
ேவடாமா?”
“தி.டமி.டப எ*3 நட+கவிைல எப* ேமாI+, ெதாி:மா

ெச6கணா?” “ஒGறக4 இவ அகப.0+ ெகாடதனா ேகா.ைட+ கத3க4

அைட+கப.டைத: யாதிாீகக4 ெவளிேயGறப.டைத: அ!*வ

ேமாI+, Iறிய#பியி+க ேவ0. ‘நிைனதப எ*3 நட+க யா*’
எபைத ெபாியவ காராள இதி!ேத அறி!*ெகா4ள :தாேன?”
இ!த( சமயதி மMசதி ப0தி!த இைளய நபி+, அட+கி+ெகா4ள

இயலாத ெப!*ம ஒ9 வ!த*. அவ *மினா. உடேன அவக@ைடய

உைரயாட நிற*. ெதாட!* சில கண6க4 அவ க@ைடய ெமளன நீ+கேவ

இனிேம அவக4 இவ ேபசி+ெகா4ள மா.டாக4 எற 3+,
வ!தவனாக இைளயநபி மMசதி எ)!* அம!தா.

அவ மன அேபா* மிக3 ,ழபதி ஆ!* ேபாயி!த*. நிைனவிழ!*

உற6கிய உற+கதி ேபா* கட ஒ கனைவ: அவனா ாி!*ெகா4ள ய
விைல. உற+க கைல!தபி த நிைனேவா0 ெசவிம0த ஓ உைரயாடைல:
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அவனா ெதளிவாக ாி!* ெகா4ள யவிைல. ‘யாதிாீகக4 பதிரமாக
ெவளி ேயறி த6க4 த6க4 ஊக@+, பிாி!* ெசறாகளா இைலயா

எபதி ேதE மா!திாீக#+, இ!த அழக ெபமா@+, ஏ இNவள3
கவைல? இவக4 இ!த அவி.ட நா4 திவிழாவி ேபா* நக+,4 என

காாியைத( சாதி+க தி.டமி.!தாக4? அதG, யாதிாீகக4 எப உதவி
ெச=ய இ!தாக4?’ எெறலா அவ மனதி நிைன3க4 ஐயமாக எ)!தன.
“நல உற+க ேபா+கிற*! கைள மி,தியினா னிரவிேலேய உற6கி
எ)!* வி.Tக4. உற+கதி ஏேதா *, இரதின எெறலா
அரGறினக4? வ!* எ)பிேன. மீ0 உற6கி வி.Tக4. இரதினமாைல
இ!த வளதி!* தி ேநரIட ஆயிG9” எறா அழக ெபமா4.

இ!த( ெசாGக@+, ம9ெமாழி Iறாம ெமளனமாக அவைன பா*( சிாிதா

இைளயநபி. த#ைடய வாைதக@+, வாைதகளா எ!த ம9ெமாழி:

Iறாம ஒ ெமளனமான னைகைய ம.0 ாி!த இைளயநபிைய+ க0

த6க4 உண(சிக@+, ந0ேவ ஏேதா ஒ ெமய பிண+, இட9வைத அழக
ெபமா@ ாி!* ெகாடா.
-----------

நிதிலவ :

த பாக - அைடயாள

32. விதக எ'ேக?
எ'ேக?

இரதினமாைல இ!த வளதி!* திகிற வைர அ6கி!த அவக4
<வ த6க@+,4 அதிக ேபசி+ ெகா4ளேவ இைல.

“நீட நா.களாக+ ககைள+ க.+ கா. வி.ட* ேபா ஆகிவி.ட*.

அ!*வைன( ச!தி* வி.0 இரதினமாைல திபி வ!த* ஏதாவ* விவர

ெதாி: எ9 நகிேற” எ9 இைடேய அழக ெபமா4 ேபசியேபா* Iட,
“இப நம+,4 ெபா*வாக நப3 ெசயலாGற3 காாிய6க4 இபதாதா
நா ஒ ,)வாக( ேச!தி+கிேறா அழக ெபமா4!” எ9 ம9ெமாழி

Iறிவி.0 மீ0 சிாிதபேய அவ ககளி மி# உண(சிகைள ஆழ

பாதா இைளயநபி. அழக ெபமா@ வி.0+ ெகா0+காம பதிA+, க
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மல!* சிாிதாேன ஒழிய இைளயநபியி ெசாGகளி இ!த ,தைல ாி!*
ெகாடதாகேவ காபி*+ ெகா4ளவிைல.

இ!த வளைடய விணகரதி அத சாம வழிபா0 !த பிேப

இரதினமாைல திபினா4. பல+கி!* இற6கி வ!த* வராத*மாக, “உ

க மல(சியாயிபைத பாதா இ!த வளைடய ெபமா4

பாி5ரணமாக திவ4 ாி!திபா எறலவா ேதா9கிற*?” எ9 Iறி

அவைள வரேவGறா இைளயநபி. அவ4 க அவைன ேநா+கி மல!த*.

அவ4 அவனிட Iறினா4:

“திவ@+, எ*3 ,ைறவிைல! ஆனா என ெதாி!*ெகா0

வ!தி+கிேற எப* என+ேக ாியாம எைதேயா ெதாி!* ெகா0
வ!தி+கிேற.”

“அபயானா ேபான காாிய ஆகவிைலயா?” எ9 ேக.டா அழக

ெபமா4.

“இனிேமதா ெதாியேவ0” எ9 ைகேயா0 திப+ ெகா0 வ!தி!த

5+,டைலைய+ காபிதா4 அவ4. ,டைல நிைறய அடதியாக ெதா0த

தி *ழா= மாைல ஒ9 ெபா6கி வழி!த*. தி*ழா= ந9மண, எ6,

கம!த*.

அவ4 Iறியைத அவகளா ாி!* ெகா4ள யவிைல; அவேள ேமA

ெதாட!* Iறலானா4:

“அகநகாி நிைல மிகமிக+ க0ைமயாகி இ+கிற*! எ#ைடய பணிகைள
பாரா. அரமைன அ!தர மகளி <ல நா ெபGறி+, திைர

ேமாதிரைத+ ைகயி அணி!* ெசறதனா தா நாேன பா*காபாக இ!த

வள*+,( ெச9 திப !த*. எ6, ஒேர பரபர பதGற நிைற!*

அகநகர /திக@, ச*+க6க@ அைமதி இழ!தி+கிறன.

ச!ேதகப0கிறவகைள எலா இ)* ேபா=+ களபிரக4

க)ேவG9கிறாக4. எலாைர: பய பி* ஆ.0கிற*. நா இ!த

வளைடயா ேகாவிA+, ேபா= யாைன+ ெகா.டாரைத அைட!தேபா*

151

அ!*வைன+ ெகா.டாரதி வாயிேலேய பாேத. அவ ேவ9 சில

யாைனபாககேளா0 ேச!* நி9 ெகா !தா. ஆனா எைன பாத
பி அவ எேனா0 ேபசேவா ெதாி!தவ ேபா க மலரேவா இைல.
மGற யாைன பாககேளா0 பா ெமாழியி சிாி*ேபசி+ ெகா!தா
அவ. நிைலைமைய நா விள6கி+ ெகாேட. எைத: ெதாி!*ெகா4ள

: எ9 ேதாறவிைல. ஏமாGறேதா0, ஆலயதிG,4ேள ெச9 நா

ெகா0 ேபாயி!த மாைலகைள( சாGற( ெச=* இ!த வளைடயாைர:,
அ!தரவான* எ ெபமாைன: வழிப.0 வண6கி திேபா*, மீ0

அ!*வைன+ காண ய9 ெவ, ேநர காதி!ேத. அதசாம ேவைளIட

ெந6கி வி.ட*. என ய9 அ!*வைன+ காண யவிைல. வ!த

காாியைத இைறவனிட வி.0 விட ேவய*தா எற 3+, வ!த

மன*ட ,டைல: ைக:மாக பணி ெபேணா0 நா திவதG,

இ!ேத. அேபா* விணகர தி+ேகாயிைல( ேச!த ந!தவன* மாைல

க. ஒவ &G9 G9 பா*+ ெகாேட ைககளி ஒ ெபாிய தி*ழா=
மாைலேயா0 எைன ேநா+கி வ!தா.

“இ!தவளைடய ெபமாளி திவ4 இ!த மாைலயி நிரபியி+கிற*.
‘தா6க4 நிைனபைத அ@ ெத=/க பயைன இ!த தி*ழா= மாைல

த6க@+, த’ எ9 அ!*வனா Iறினா. அவைடய ேவ0ேகாளிப
இ!த தி*ழா= மாைலைய த6களிட ேச+க வ!ேத” எ9 Iறி மாைலைய
உடேன எ ைகயி!த ,டைலயி திணி*வி.0 அ!த மாைல க. விைர!*

ந!தவன ப,தியி ,!* மைற!* வி.டா. அவைன ஏதாவ* ேக.கலா எ9

நா நிைன*+ ெகா+, ேபாேத அவ மினலாக மைற!* விடேவ

என+, திைகபாயி!த*. என ெச=வெத9 ாியவிைல. ேகாயி!*

ெவளிேய வ!த* பல+கி அம!* மாைலைய+ ைக விரகளா ந,

ஆரா=!* எ*3 லபடவிைல. இ!த மாைலைய+ ெகா0* அ#பியத

<ல அ!*வ நம+, என ெதாிவி+கிறா எபேத என+, ாிய விைல.
மாைல இேதா இ+கிற*” எ9 அ!த மாைலைய அவ4 எ0* நீ.0வதG,

ேப விைர!* அைத த ைககளி ஏGறா அழகெபமா4. மாைலைய

ேம!* கீழாக ெதா6கவி.டேபா* ஒ ெபாிய ேத6காயள3 அத Sனியி
ெதா6கிய தி*ழா=+ ,Mச அவ கவனைத+ கவ!த*.
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அழகெபமா4 நிதானமாக+ கீேழ தைரயி அம!* மாைலைய மயி ைவ*+
ெகா0 அத ,Mசைத ெமல பிாிதா. எலா விழிக@ வியபா

விாி!தன.

என வி!ைத? அ!த+ ,Mசதி ந0ப,தியி இ!* ஒயாம &.டப.0

நாரா க.யி!த ஒைல(&4 ஒ9 ெவளிப.ட*. எலா ககளிA

மல(சி ெதாி!த*.

“ெபமாளி திவ4 இேதா கிைட* வி.ட*! அ!*வ ெபா=
ெசாலமா.டா” எ9 Iறியபேய அ!த ஒைல(&ைள எ0* பிாிதா

அழக ெபமா4. ஒயாம இ+க ேவ0 எபதGகாக ந, Gறி+ கா=!த

ஓைலைய பயப0தாம ஓரள3 ஈர4ள பத* ஓைலைய பயப0தி அதி
எ)தியி!ததா எ)*+க4 ஒைலயி ந, பதியவிைல. கீறினாGேபா ஏேதா

ம6கலாக ெதாி!த*. அைத எ)*+ I. ப+க யாம அழக ெபமா4

சிரமப.டா. ைகதீபதி அேக ெந+கமாக பி* ப+க ய9

யவிைல.

“எனிட ெகா0 அழகெபமா4” எ9 அைத வா6கி+ெகாட இைளயநபி
இரதினமாைலயி ப+க திபி, “நீ கP+, தீ.+ ெகா4ள ைம ேச*

ைவ திபாேய அ!த ைம+ Iைட+ ெகா0 வா!” எறா. உடேன அவ4
பணிெபP+,( ைசைக ெச=தா4.

பணிெப உ4ேள ஓனா4. சிறி* ேநரதி ைம+ I0ட திபி வ!*

அைத இைளயநபியிட ெகா0தா4. ஒைலைய பளி6, தைரயி ைவ* அத

ஒ ைனைய அழக ெபமா@, ம9ைனைய இரதினமாைல: க.ைட

விரகளா அ)தி+ ெகா4ள( ெச=தபி அ* &0 விடாம இ!த நிைலயி
அதேம ெமைமயாக ைமைய தடவினா இைளய நபி. எ)*+களாக+
கீறப.!த இட6க4 ஒைல பரபி ப4ளமாகி இ!ததா அ!த

ப4ள6களி ைம ஆழ பதி!தி!த*. அப ப!தத காரணமாக ஒைலயி

எ)தியி!த வா+கிய6க4 இேபா* ெதளிவாக ெதாியலாயின.

‘ெபாியவ ம*ராபதி விதக இேபா* திேமாIாி இைல. அவைர ேத0
யGசிைய( ெச=யேவ0’ - எற அ!த த ப,தி எ)*+கைள
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இைளயநபிேய வா=வி.0 பத*, மGறவGைற: ெதாி!* ெகா4@

ஆவ எலா விழிக@ விள+ெகாளியி *ைண:ட ஒைல+கேக தணி!*
பா+க விைர!தன. பலைடய <(&+காG9 ஒேர திைசயி பாயேவ எதிபாராத
விதமாக அ!த விள+ேக அைண!* ேபா=வி.ட*.

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

நிதிலவ :

த பாக - அைடயாள

33. அBைம1 ெகாதBைம1

தாகேதா0 ப,வதG,+ ைகயி எ0த நீைர பக யாம மறி* பறித*
ேபா அாிய ெச=திக4 அட6கிய ஒைலைய பபதG,4 விள+, அவி!தத

காரணமாக அவகள* ஆவA பரபர அதிகாிதி!தன. பணிெப அவி!த

ைகவிள+ைக உ4ேள எ0*( ெச9 ஏGறி வ!தா4. விள+, மீ0 அவி!*

விடலாகாேத எற கவைலயி அைனவைர: விலகி நிG,மா9 ேவய பி
ஒைலயி எ)தப.!த இரடாவ* வா+கியைத ப+கலானா
இைளயநபி:

‘ெதனவ மாறைன: திேமாI அற+ேகா.ட* மலைன: சிைற மீ.க
எலா வைகயிA யAக!’
இ!த இரடாவ* வா+கியதி ெபாைள இதிA4ள ெசாGகைள+ ெகா0
ாி!*ெகா4ள யறாA இதி ெசாலப.+, நிக(சி எேபா*,
எNவா9 நிக!த* எ# Bநிைல ாியவிைல.

<றாவ* வா+கியேதா0 அ!த ஓைலயி எ)த ப.!த எ)*+க4 !*
வி.டன. <றாவ* வா+கிய: ‘தி+கானேப பாய,ல வி)பைரயாி
ேபர இைளயநபி மிக3 பா*காபாக இ+க ேவ0’ எ9 தைன

பGறிேய இ!ததனா அைத அவ வா=வி.0 ப+கவிைல. அபேய

ஒைலைய அழக ெபமாளிட ெகா0* வி.டா. அவ வா+கிய6க4 <9

!த பி ெச=திகைள நவதG, ஒ நலைடயாளமாக+ கய எ9 அதி

கீேழ எ)தியி!தைத அவ காண தவறவிைல.

அ!த ஒைலைய அழக ெபமா4 பத பி இரதினமாைலயிட ெகா0தா.

இரதினமாைல: பத பி மீ0 அ* இைளய நபியி ைகக@+ேக வ!*

ேச!த*. தி*ழா= ந9மண கம) அ!த ஒைலைய இரடாவ* ைறயாக3
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பதா அவ. ேகா.ைட+ கத3க4 அைட+கப.டபி பல நா.களாக அ!த+

கணிைக மாளிைகயிேலேய இ!* வி.டதினா ஒைலயி ,றிபி.+,
Bநிைலகைள உணர3 அSமான ெச=ய3 யாம இ!த*.

‘ெபாியவ ம*ராபதி விதக ஏ இேபா* ேமாIாி இைல? அவ எ6ேக
இ+கிறா எ9 ேத0 யGசியி நா6க4 ஏ ஈ0படலாகா*?’
‘ெதனவ மாறைன: திேமாI அற+ேகா.ட* மலைன: யா எேபா*
எதGகாக( சிைற பிதாக4?’
ஒ9 விள6காம மன ,ழபினா இைளய நபி. அேபா* இரதினமாைல

சிாித கேதா0 அவைன+ ேக.டா4:

“பாதீகளா? தி+கானேப பாய,ல வி)பைரயாி ேபரைர

பா*கா+, ெபா9ைப இ!த ஓைல: எ6க@+, நிைனQ.0கிற*. அெறா

நா4 ேகாபி*+ ெகா0 றப.ட*ேபா இனி நீ6க4 இ6கி!* எ6க4
பா*காைப மீறி எ6, றபட யா*!”

“எைன பா*காபதி உ6க@+,4ள அ+கைற பGறி மகி(சி. ஒவைர

பா*காபதG, சிைற ைவபதG, உ4ள ேவ9பா0 ம.0 உ6க@+, நிைன

வி!தா ேபா*. சில சமய6களி நீ: அழக ெபமா@ ெச=கிற காாிய6க4

<ல நா பா*கா+க ப0கிேறனா, சிைற ைவ+கப.+கிேறனா எபேத
ச!ேதக*+, உாியதாகி வி0கிற*.”

“பா*காப* Iட ஒவைக( சிைறதா! பா* கா+கிறவ, பா*கா+கப0கிறவ,
இவாி யாைடய அ அதிக, யாைடய உாிைம அதிக, எபைத

ெபா9ேத சிைறயா இைலயா எப* நிணய ெச=யபட ேவ0. இ6ேக

நா6க4 உ6க4 ேம உயிைரேய ைவ* அ ெசA*கிேறா. நீ6க4 பதிA+,
எ!த அள3 அ ெசA*கிறீக4 எபைத எதிபாராமA கண+கிடாமAேம
உ6க4 விப ேபா பழக உாிைமக4 அளிதி+கிேறா. இேபா*

ெசாA6க4 இ* சிைறயா அ பா*காபா?”
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“அ எப* நி9ைவ+,, அளைவ+, அபாG ப.ட* இரதினமாைல!
இேபா* அைத நி9+க3 அள+க3 நீ விவதாக ெதாிகிற*...”
“அலேவ அல, ெச=வைத: ெச=* வி.0+ ,Gறைத எ தைலயி
&மதாதீக4! நா பா*கா+க ப0கிேறேனா, சிைற ைவ+கப.+கிேறேனா,

எ9 த வினாவியேத நீ6க4தா. நீ6க4 வினாவியதG, நா ம9ெமாழி

Iறினா எைனேய ,ைற ெசாகிறீகேள?”

இரதினமாைலயி இ!த ேப(&+, இைளயநபி ம9ெமாழி எ*3 Iறவிைல

எறாA ,9பாக3 அ6கதமாக3* தா Iறிய ஒ ேப(& அவ4 மனதி

உண3கைள இNவள3 பாதிதி+, எ9 அவ எதிபா+கேவா,
நிைன+கேவா இைல.
* ,தலாக3

சிறி* ேநர ெமளன*+, பின அவக4 உைரயாட, ஒைலயி க!த பிற

ெச=திகைள பGறி திபிய*. இைளயநபி அழக ெபமாைள ேநா+கி

வினவினா:

“இ!த ஒைலயி இரடாவ* வா+கியதி ,றிபி.+, ெதனவ
மாறைன:, திேமாI மலைன: பGறி என+, எ*3ேம ெதாியா*, அழக
ெபமா4! அவக4 எப( சிைறப.பாக4, எNவைகயி மீ.க ேவ0
எெறலா நீ தா 3 ெச=ய ேவ0... ெச=வா= அலவா?”
“நைம ேபா அவக@ களபிர ஆ.சிைய எதிபவக4. ெபாியவ ம*ராபதி
விதகாி க.டைள+, தைல வண6,கிறவக4. ெதனவ மாற சி9 மைல+

கா. இபவ. மல தி ேமாI ெபாிய காராளாி அற+ேகா.டதி
இபவ. எேலா நமவக4. பாய மர சிறபைடய

பா0ப0கிறவக4. அவகைள( சிைற மீ.ப* பGறிய காாிய6கைள நாேன

ெச=கிேற. உ6க4 ஒ*ைழ, உ9*ைண: என+, இ!தா ேபா*

ஐயா!” எறா அழக ெபமா4. அNவளவி இரதினமாைல அவகைள

உபதG, அைழ தா4. இர3 ெந0ேநரமாகி யி!ததனா உP ேவைள
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தவறியி!த*. நிலவைற+ காவA+காக( ச!தன அைற+, ப,தியி!த

,றள#+, இரத+ காய6க@ட க. கிட!த ேதE மா!திாீக#+,

பணி ெபக4 அ6ேகேய உகல6களி உண3 எ0*( ெச9 பைடதன.
இைளயநபிைய:, அழக ெபமாைள: அமர( ெச=* இரதினமாைலேய

பாிமாறினா4. இைளயநபி ேபா* ேபா* எ9 ைககைள மறித பி# ெந=
அதிரச6கைள அவ இைலயி பைடதா4 இரதினமாைல.

“இரதினமாைல! இெதன காாிய ெச=கிறா=? அதிரச6கைள நா உண
ேவ0மா? அல* அதிரச6க4 எைன உண ேவ0மா? /ரக4
உபவக4 ம.0தா; உணப0பவக4 இைல! /ரக4 வாவதGகாக

உPகிறாக4. மGறவகேளா உபதGகாகேவ வாகிறாக4. இ!த உலகி

உணைவ உPகிறவக@ உ0; உணவா உணப0கிறவக@ உ0.

இப+ கலதி மிைகயாக பைடபத <ல நீ எைன பாரா.0கிறாயா,
வMச க(சி ெச=கிறாயா எப* ாியவிைல.”
“/ரக4 னிவகைள ேபா உண+ Iடா*. னிவகைள ேபா பழக+
Iடா*.” அவ4 இ!த( ெசாGகளி <ல ,றிபாக தன+, எைதேயா லப0த
யவ* ேபா இைளயநபி+, ேதாறிய*. இ!த( ெசாGகைள( ெசா

!த உடேன அவ4 கைத: ககைள: பா+க யறா அவ.

அவேளா ெசாGகளா Iறியைத கதினாA, ககளாA அவனிடமி!*

மைற+க யAகிறவ4ேபா ேவ9 ற பா*+ ெகா0 நிறா4. அழக

ெபமா4 இ!த நாடகைத+ க0 காணதவேபா உபதி

கவனமாயி!தா. உ4@ற அவ#+, ஒவைக மகி(சி ஏGப.0+

ெகா!த*. ‘ெபகளி ைககைள அழ, பா*( ெசாA காாிய*+காக
நா இ6ேக வரவிைல’ எ9 இ!த மாளிைகயி Sைழ!த த நாளி த
ச!திபிேபா* எ!த இைளஞ சின6 ெகா0 ேபசியி!தாேனா, அேத

இைளஞ இ!த வைள+கர6க4 ‘கிணி கிணி’ எ9 ஒ+க த இைலயி
பாிமா9 அழைக இரசிபைத இ9 இ!த+ கணதி அழக ெபமா4 த

ககளாேலேய காண !த*. இ!த மா9த தன+, இரதினமாைல+, மிக

ெபாிய ெவGறி எப* அழக ெபமா@+, ாி!தி!தாA அ!த ெவGறி
ெபமிதைத ெவளிபைடயா+கி விட விபவிைல அவ.
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உலகி ெவறவ விழிபாயி+க ேவய ெவGறிக@ உ0. ேதாGறவ

விழிபாயி+க ேவய ெவGறிக@ உ0. இ* ெவறவக4 விழிபாயி+க

ேவய ெவGறி வைகைய( ேச!த*. தா ேதாG9 ேபாயி+கிேறா எ9

ேதாGறவைன ாி!* ெகா4ளவிடாம ெவறவக4 ெகாடா0 ெவGறியி
ேதாGறிபவ# Iட+ கல!*ெகா4ள :. அபயிறி நீ ேதாGறதா

ஏGப.ட ெவGறிதா இ* எ9 ேதாGறவ#+, அவ ேதாவிைய

ாியவி0வதா அவ மGெறா ேபா+,+ கிள!ெத) நிைலைம உவாகி
வி0 அபாய ஏGபடலா. அழக ெபமாைளவிட இரதினமாைல இ!த
அபாயைத மிக நறாக உண!தி!தா4. ெப தைன ெவறவ#+,

அைமயாகிறா4 எறா, அறி!ேதா அறியாமேலா தன+, ேதாGறவ#+,+

ெகாதைமயாகேவ ஆகிறா4. ஆனா ேதாGறிபவ#+, அவ

ேதாGறி+கிறா எப* ேதாறேவ விடாம பா*+ெகா4ள அவ4

எNவளவிG, ேத!தி+கிறா4 எபைத ெபா9ேத இ!த ெவGறியி வான

பயகைள அவ4 அைடய :. அவ அ!த மாளிைக+,4 வ!த த நாள9

அவ#ைடய திரட ேதா4கைள:, பர!த மாைப: க0 மன ேதாGற

கணதி, அவ4 அவ#+, அைம யாவதG, ம.0ேம ஆைசப.டா4. இேறா
அவ#+,+ ெகாதைமயாவதGேக ஆைசப.டா4. ெமயப.0 Kைழ

ேபாற இ!த ெவGறி பிைண அ9!*விட+ Iடா* எபதி அழக

ெபமாைளவிட விழிபாயி! தா4 இரதினமாைல. ஒைற ஏGெகனேவ இ!த

விழி உண(சி இலாத காரணதா தவ9 ெச=தி!தா4 அவ4. எனேவ
ம9ைற: அப தவ9 ேந!* விட+ Iடா* எபதி அவ4 மிகமிக+

கவனமாயி!தா4. அரமைன அ!தர*+, தா ெச9 திபியி!த

தினத9 அழக ெபமா@+,, இைளய நபி+,, தன+, நிக!த ஒ

உைரயாட ேபா*, ‘ெபக4 பயப0கிற விஷய6க@+, எலா, இ6ேக
ஆக@ பயபட ேவயிப*தா பாிதாப’ எ9 இைளயநபி சின6

ெகா0 Iறிய3ட, ‘ஆக4 ெச=யயாத பல காாிய6கைளேய

ஆக@+காக இ6ேக ெபக4தா ெச=ய ேவயி+கிற*’ - எ9 தா

&ட(&ட ம9ெமாழி Iறியத <ல அவ ேகாபி*+ ெகா0 ெவளிேயறி விட

இ!தைத நிைன3 I!* இேபா* அப ேந!* விடாம கவனமாக
இ!தா4 இரதினமாைல.

உ0 தபி ேதE மா!திாீக ப0தி!த க.லேக அம!*

தி*ழா= மாைலயி வ!த ஒைலைய ைவ*+ெகா0 ேமேல எெனன
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ெச=யலா எ9 சி!திதாக4 அவக4. நீட ேநர சி!தி* எைத:

தி.டமிட யவிைல. அழக ெபமா4 ெச6கணானி க.லேக இ!த

மMசதி உற+க( ெசறா.

அ9 ெச6கணா திதாக வ!தி!ததனா இைளய நபி+, தா எ!த+

க. ப0* உற6,வ* எற தய+க வ!த*. ெச6கணா#+, அகி!த
க. அவ#+, *ைணயாயி+, எணேதா0 அழக ெபமா4

ப0*வி.டதா அவைன அ6கி!* எ)வதG, இைளய நபி விபவிைல.
அவன* தய+கைத+ ,றிபறி!த இரதினமாைல, “இ!த மாளிைகயி ேம
மாடதி ஒ சயன+கிக இ+கிற*, நிலாவி தைமைய:, ெதற
காGறி &கைத: அ#பவித ப உற6கலா அ6ேக...” எறா4. அவ

ம9+கவிைல... அவ4 அவைன ேமேல அைழ*( ெசறா4.
--------------

நிதிலவ :

த பாக - அைடயாள
அைடயாள

34. மண+ ைகக

மாளிைகயி எலா உற6கிவி.ட நிைலயி தனியாக இரதினமாைலேயா0
ேம மாடதிG,( ெசறா அவ. தைன ேம மாடதிG ெகா0 ேபா=

வி.0வி.0, அவ4 உடேன திபி வி0வா4 எ9 நிைனதா இைளயநபி.

அவேளா ேம மாடதி இ!த ப4ளியைறைய ஒ. அைம!த நிலா Gறதி

நி9 அவைன வி.0 பிாிய மனமிலாதவ4 ேபா உைரயா+ ெகா!தா4.
“ெதற ெபாதிைக மைலயி பிற+கிற*. ஆனா ம*ைர+, வேபா* அ*
இ# அதிக( சிறபைடகிற*. அதிக க ெபG9 வி0கிற*.”
“அதாவ* ம*ைர ெதற தமி ெதறலாக /&கிற* எ9தாேன
ெசாகிறா=? ஆ. ஒ ெதற இெனா ெதறAட இ6ேக I0கிற*.
ெமாழிகளிேல ெதறலாகிய தமி காGறி இளவரசியாகிய ம!தமாதைத(
ச!தி+, இட இ!த நாமாட+Iட நகரதா.”
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“நீ I9வைத ஒ+ ெகா4கிேற இரதினமாைல! ஆனா ஒ சி9 பாடேபத.

இ!த இடதி இேபா* இர0 ெதறக4 இபதாக நீ ெசாகிறா=. ஆனா

<9 ெதறக4 இ6, B!* ெகா0 ,ளிவிபைத இேபா* நா
காகிேற.”
“அ* எப?”

“ெபாதியமைல ெதறலாகிய ம!தமாத! ம*ைர ெதறலாகிய தமி! அழ,

ெதறலாகிய நீ!”

இைத+ ேக.0 அவ4 தைல ,னி!தா4. அவள* வல* கா க.ைடவிர தைரயி

மனதி உண3கைள+ ேகாலமி.0 பா+க யற*. ‘நீ ெவ9

ெகா+கிறா=, ெவ9 ெகா+கிறா=’ எ9 அவ@ைடய மன அவைள

ேநா+கி உ4ேளேய ,Lகல+ ,ர ெகா0*+ ெகா!த*. ‘உ ெவGறிைய

உ  ேதாG9 ேபா=+ ெகாபவ#+ேக ாிய விடாம அவேன

ெவறிப*ேபா உணர( ெச=!’ எ9 அவ4 உ4 மன அவைள எ(சாி*+
ெகா!த*. அேத சமயதி அவ4 உண(சிகளா மிக3 ெநகி!*, மல!*,

தள!* பல/னமான அனி(ச 5ேபா ஆகியி!தா4. தனா அழ, ெதற

எ9 கழப.ட அ!த ம!த மாத த#ைடய ேதா4கைள: மாைப: த)வி
/சி+ ,ளிவிபைத இைளயநபி உண!தா.

இனிைமயாக யா வாசிபதGெகேற பைட+க ப.டாG ேபாற அவ@ைடய

ெமய நீட ெபா விரகைள த விரகேளா0 இைண*+ ெகாடா
அவ. இைணபிG, அைணபிG, ஆளான ைககைள வி.0விடாம,

“இ!த+ ைககளி ச!தன மண+கிற* ெபேண!” எ9 ெமய ,ர அவ4

ெசவியேக Iறினா அவ. ெபானாG ெச=த ேபாியா ேபாற அவ4 உட

இேபா* இைளயநபியி அரவைணபி இ!த*. அவ4 இனிய ,ர அவ

ேக.க உழGறினா4:-

“இ!த பர!த மாபிA, ேதா4களிA எ ைககளினா அ4ளி அ4ளி( ச!தன
5ச ேவ0 ேபா ஆைசயாயி+கிற* அபேர!”
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“ச!தனதிG, ேவெற6, ேபாக ேவடா இரதின மாைல! உ ைககேள

ச!தனதா ஆகியைவதா. உ ைகக4 மண+கிறன. மண+க ேவய ைகக4

இபதா மண+, ேபா+கிற*.”

“எ6ேக, அ!த வாைதகைள எ ெசவி ,ளிர இெனா ைற ெசாA6கேள.”
“மண+கேவய ைகக4 இபதா மண+, ேபா+கிற*!...” ஒர+

ககளா அவைள நிமி!* பா*( சிாிதா அவ. ‘உன+,

ேதாG9வி.ேட’ எப* ேபா!த* அ!த( சிாி. அவ அவைள+
ேக.கலானா:-

“இ!த மாளிைகயி Sைழ!த தGகணதி!* நீ எைன அதிகமாக( ேசாதைன
ெச=தி+கிறா= ெபேண! நா உேம காரணேம ாியாத ெவ9ேபா0

இ6ேக வ!ேத. காரண ாியா ெவ9 எைலயGற அபாக வ*, காரண
ாியாத அ எைலயGற ெவ9பாக வ*, ஏெனேற விள6காத உலக

இ*! உைன ேபா ெபகளி விழிகைள+ கவிக4 ேவ Sனி+, உவைம

ெசாAவாக4. இதைன ஆ0களாக நா க.+ காத உ9திைய:,

ஆணவைத:, ஆசார6கைள: உ ககளாகிய ேவக4 இ9 ெகாைல
ெச=*வி.டன.”
“நீ6க4 ம.0 நிரப நலவேபா ேபசி * விடேவடா! இ6,

வ!ததி!* எைன+ ெகாவ* ேபா9 நீ6க4 எ*ைண வாைதகைள+
,தி+ கா. ேபசியி+கிறீக4.”

“உ ப6,+, நீ: எனிட அப ேபசி யி+, சமய6கைள மற!*விடாேத
ெபேண!”
“இவேம மற+க ேவயவGைற மற!*வி.டவGைற நீ6க4தா இேபா*
மீ0 எ0*+கா. நிைனQ.0கிறீக4.”

161

“ேபாக.0! எலாவGைற: மற!*விடலா. இேபா*, இ!த நிைலயி அழக
ெபமாேளா, ேதE மா!திாீகேனா, ,றளேனா நைம பாதா என
நிைனபாக4 இரதினமாைல?”
“எ*3 ேவ9பாடாக நிைன+கமா.டாக4. மனமார வா*வாக4. வ!த

நாளி!* ,றள அைற*+ ,வி+, ச!தன*+, இ9 பய கிைட+கிறேத
எ9 அவ மகி(சி அைடய+I0. வ!த நாளி!* நீ6க4 காரணமிறி

எைன ெவ9பைத மன வதேதா0 கட அழகெபமா4 உ6க4 மன
மாGறைத விழா+ கட*ேபால வரேவGகலா!”

“ெபா=! அNவள3 ெபா=... ேவ0 எேற அழகெபமாைள ேதE

மா!திாீக#+கேக உற6க( ெச=* நா ேம மாடைத ேத உேனா0 வர(
சதி ெச=தி+கிறா= நீ! உைமயா, இைலயா?”

“காத சப!தமான சதிக4 ெச=யப0வதிைல. அைவ ெபபாA
ேநகிறன.”
“ெச=* தி.டமி0 சதி+,, ேந சதி+, ேவ9பா0 என இரதினமாைல?”
“தி.டமி.டசதி இ6, வ!ததி!* நீ6க4 எைன ெவ9+க யற*. ேந சதி
வி நா உ6க4 அைப அைட!த*.”
“எ க.0பா.ைட நீ சதி எ9 வணி+கிறா=! அ* தவ9.”
“ேதைர வடதா க.டேவ0! 5+கைள நாரா க.டேவ0! அ*தா
ைறயான க.0பா0. நீ6கேளா ேதகைள நாராA, 5+கைள வடதாA

க.0கிறவராயி+கிறீக4! ‘நா எற பததிG, தமிழி Sணிய அ’ எ9
ஒ அதமிபைத நீ6க4 அறி! திYக4.”
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“நா எதG,? இ!த 5ைவ+ ைககளாேலேய க.டலாேம!” - எ9 Iறியபேய
மீ0 இரதின மாைலயி ெபா#டைல த)வினா அவ.

“இ!த+ க.0பா. நா மலராகிேற. மண+கிேற. மாைலயாகிேற.”
“ேபா*! உ உட அழகிேலேய நா மய6கி தவி+கிேற. ெசாGகளி

அழைக: ெதா0* எைன+ ெகாலாேத இரதினமாைல! உ பாைவேய

ேப&கிற*. இதக@ ேபசினா இர நா எைத+ ேக.ப*?” எறா

அவ.

அவ4 அவ ெநMசி மாைலயா= ,ைழ!* சாி!தா4. “இேபா* இ* சிைறயா,
பா*காபா எ9 நீ6க4தா ெசாலேவ0...” எ9 அவைன வ+

கி)தா4. * நில3 ெபாதிைக ெதறA ம*ைர ெதறA அழ,

ெதறA /ணாகாத அ!த ேம மாட* நர3+, பிவி!த ைவகைறயி
ஒ திய ெச=திேயா0 திதாக அ6, வ!* ேச!தி!தவேனா0
இைளயநபிைய எதி+ெகாடா அழகெபமா4.
------------

நிதிலவ :

த பாக - அைடயாள

35. இ ஒ ஒைல

ேதாளிA மாபிA ச!தன மண+க, 5+களி வாசைன கமழ, !திய இரவி

நளின நிைன3க4 ெநMசி இனிைம பரப இைளயநபி விழி* எ)!தி!*
ேமமாடதி!* கீேழ இற6கி வ!தேபா* அழக ெபமா4 திேமாI

ேவளாள ெத+ கெபாG ெகாலேனா0 காதி!தா. அவ#, ெகால#

இைளயநபியி வைக+காகேவ காதிப* ேபா!த*. நீட நா.க@+,

பி ேதாGறதி தனிதைம காரணமாக அ!த+ கெபாGெகாலைன
இைளயநபி+, நறாக நிைனவி!த*. திேமாI ெபாியவ ம*ராபதி

விதகைர( ச!திபதGகாக வ!தேபா* தா காணேந!த* த த மனித
இவேன எற ஞாபகைத: தவி+க யவிைல. மல கதி

னைகைய னைகயா எதிெகா0 அ!த+ கெபாGெகாலைன

வரேவGறா இைளயநபி. இைளயநபி எதிபா+கவிைல எறாA ‘கய’
எ9 நலைடயாள( ெசாைல+ Iறிவி.ேட அவைன வண6கினா க

ெபாGெகால. சிாிதபேய இைளயநபி அவனிட Iறினா: “நபேன

163

பயபடேவய அவசியமிைல! நீ அழக ெபமாேளா0 வ!* எ எதிேர

நிGகிறா=... நலைடயாள( ெசாைல+ Iறாவி.டாA உைன நா நேவ.
நீ நைம( ேச!தவ.”

இப+ Iறிய &வ.ேடா0 இ!த வாைதகளா தா  திேமாIாி

Sைழ!த நாள9 அவ தைன நபாம நலைடயாள( ெசாைல எதிபா*(
ேசாதைன ெச=தைத இேபா* அவனிட ,தி+ கா.ட தா யவதாக அவ
ாி!*விட+ Iடாேத எ9 தய6க3 ெச=தா இைளயநபி.

“நீ அ9 திேமாIாி நா த தலாக Sைழ!த தினத9 எனிடமி!*
நலைடயாள( ெசா கிைட+காத வைர என+, வழி Iறாம!த பிவாதைத

நா பாரா.0கிேற. க.0பா0 உ9தி:தா இ9 நம+, ேவ0. இனிய

வாைதகைள+ ேக.0 மன ெநகிகிறவைன நப# ெநகிழ( ெச=ய:.

பைகவ# ெநகிழ( ெச=*விட :. நீ அப ெநகிழாதவனாக இ!தைத நா

வரேவGகிேற” - எ9 அ!த+ ெகால த#ைடய வாைதகைள
தவறாக ாி!* ெகா4ளாமபதGகாக இைளயநபி ேமA ெதாட!*

அவேனா0 ேபசினா. ஆனா அவேனா மிகமிக விநய ெதாி!தவனாக இ!தா.

அவ பணிவாக ேபசினா: “ஐயா எப இ!தாA அ9 த6க@+,
ம9ெமாழி IறாததGகாக தா6க4 எளிேயைன ெபா9தள ேவ0.

இேபா0 பழகி பழகி பல ேவைளகளி எ மன இபாகி வி0கிற*.”
“அப இபைத நா வரேவGகிேற. ஒNெவாவ மன இபாக

இைலேய எப*தா இேபா* எ வத. இைபேபா உ9தியான

மன நமவக4 எேலா+, இ!தா எேறா களபிரகைள இ!த
நா.!* நா *ரதியி+கலா...”

-எ9 இைளயநபி Iறிய ம9ெமாழி ெகாலனி கைத மலர( ெச=த*. சிறி*
ேநரதி அ!த+ கெபாGெகால எேபா* வ!தா, என காாியமாக

வ!தா எபைதெயலா இைளயநபி அழக ெபமாளிட வினாவினா.
“ேநG9 தின இரவி ேதE மா!திாீக வ!த* ேபாதா இவ# நிலவைற
வழியாக பினிரவி ேநG9 இ6ேக வ!தா. நா கல!* ேபச3 தி.டமிட3

நிைறய( ெச=திக4 இ+கிறன. நீ6க4 உற6கி எ)!த ேசாேவா0 இபதாக
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ெதாிகிற*. நீரா வா6க4! ேபசலா” -எறா அழகெபமா4. தைன

தவிர பிற அைனவ நீரா+ காைல+ கடகைள எலா *

ஆயதமாயிபைத+ க0 இைளயநபி நீரா0வதG, விைர!தா. கால!தா!*

எ)!ததGகாக அ9 அவ ெவ.கப.டா.

Iடதி மயிேதாைக விாிதிப*ேபா அம!* இரதினமாைல ஈர+

I!தA+, அகிGைக ஊ.+ ெகா!தா4. அவ வர+ கட* அவ4

நாணேதா0 எ)!* நிGக யறா4.

“நீ எ)!* நிGக ேவடா உ ெசயைல+ கவனி” எப* ேபா ைகயினாG

,றி+ கா.வி.0 9வ 5தப ேமேல நட!தா அவ. அவ4

I!த ந9மண, அகிGைக வாசைன: வ!* அவ நாசிைய நிைற*+

கிற6க( ெச=தன. இ!த ந9மண6க4 எலா அவ4 ெபாேமனியி

ந9மண6கைள அவ#+, நிைனQ.ன. நீரா0வதG,( ெசல இ!தவ ேதE

மா!திாீகனி நிைன3 வரெபGறவனாக திப( ெச9 அவைன+ கடா.
இைளயநபி காண( ெசறேபா*, அவ க. எ)!* உ.கா!தி!தா.
க4 ஒரள3 ஆறியி!தன. இைளயநபிைய+ கட*, அவ க

மல!தா. அவைன அேபா0 விசாாித பி சிறி* ேநர ஆ9தலாக உைரயா+
ெகா!*வி.0 பி நீராட( ெசறா இைளயநபி, அவ உட

நீராய* எறாA மன, வ!தி+, திேமாI+ கெபாG ெகால

ெசால ேபா, ெச=திக4 எனவாக இ+, எ9 அறிவதிேலேய இ!த*.
நீரா !த* நகாி திவாலவா= ப,தி இ!த திைச ேநா+கி இைறயனா

தி+ேகாயிைல நிைன* வண6கினா அவ. தமி( ச6கதி தGதவராக

அம!* ெபைமப.ட கPதG ெப6கட3ைள+ ேகாயிA+ேக ெச9

வழிபட3 வண6க3 யாதப இபைத எணி அவ உ4ள வதிய*.
ஈர உைடேயா0 ககைள < தியானி* இைறயனா நிைன3டேன வழிப.0
விழிகைள திற!* கடா எதிேர அவ அணியேவய மாG9ைடகேளா0
இரதின மாைல நிறா4.

“ஒ ெபணி காதலா எNவள3 ெக0த பாதாயா இரதினமாைல?
விழி*+ ெகா4ளேவய ேநரதி உற6கிேபா= வி0கிேறா...”
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“உற6க ேவய ேநரதி உற6காவி.டா விழி*+ ெகா4ளேவய
ேநரதி விழி*+ ெகா4ள யா*தா.”
“அபயா? தைய ெச=* அதG, யா காரணெம9 இப எ கைத( சGேற
நிமி!* பா* ம9ெமாழி ெசாேல பா+கலா. உற6கேவய ேநரைத:,
விழி+க ேவய ேநரைத: மாGறிய ,Gற*+,+ காரண யாேரா?”
இைத+ ேக.0 நாணி( சிவ+, கைத ேவ9 ற திபி+ ெகா0

ஓவி.டா4 அவ4. இ!த திய ெவ.க, இ!த திய ேவG9ைம எலா

அவ#+, வியைப த!த*. உைட மாGறி+ெகா0 அவ Iட*+, வ!தேபா*

அ6ேக அழக ெபமா4, திேமாI+ ெகால க. அம!தபேய ேதE
மா!திாீக, இரதினமாைல எலா I ேபசி+ ெகா!தாக4.

இைளயநபி வ!த* அவக4 ேப(& தணி!* ஓ=!த*. திேமாI+

ெகாலைன பா* இைளயநபி ேக.டா.

“நீ உபவன* ைன வழிேயதா நிலவைறயி Sைழ!* வ!திபா= எ9
எPகிேற. உபவன* நிைலைம எப இ+கிற*? களபிரக4 அைத+
க0ைமயாக+ ககாணி+கிறாகளா?”
“அேய வாயி வழிேய ேநராக உபவனதி Sைழ!* வரவிைல.

இேளா0 இளாக ைவையயி ,9+ேக நீ!தி நீைர+ கட!* மைற!* வ!*
உபவன* நிலவைற ைனயி இற6கி இNவிடைத அைட!ேத.

உபவன*+,4 ஒ ,றிபி.ட இடதி!* இப ஒ நிலவைற பாைத

ெதாட6,ெம9 5தபய6கர பைடயின+,( ச!ேதக இ+,மானா வன
)வ* பைட/ரகைள நிரபி+ காவ ெச=திபாக4.”

“அபயானா இேபா* உபவனதி க0ைமயான காவ இைலயா?”
“நா அப( ெசாலவிைலேய! அ!த+ க0ைமயான காவைல நா ஏமாற(
ெச=*வி.0 வ!தி+கிேற எபதனா காவேல இைல எ9 ஆகிவிடா*...”

எ9 ெகால Iறி+ ெகா+, ேபாேத -
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“காவ மிக3 க0ைமயாக இ+கிற* எபதG, நா சா.சி” -எபதாக ேதE
மா!திாீக ,9+கி.0( ெசானா. “பா*கா, க.0+காவA அகநகாி

ெவ4ளியபல* ைனயி க0ைமயாக இ+,. ந ேதE மா!திாீக

ெச6கணா I9வதி!* பாய ேவளாளக4 வசி+, &G9ற*(

சிG9ா கைள: களபிரக4 ககாணி*+ ெகாபாக4. ெபாியவ

ம*ராபதி விதக திேமாIாி இலாமG ேபானதG,+ காரண அ*வாகதா

இ+கேவ0” - எ9 அழகெபமா4 Iற Gப.டா. தியவ வாயிலாக

நிைலைமகைள அறிய Gப0 தனிட ெச6கணா# அழகெபமா@ேம

நிைலைமகைள+ Iற Gபடேவ இைளயநபி+, அவக4 ேம ேகாபேம வ!த*.
அழகெபமாைள:, ெச6கணாைன: உ9* பாதா அவ. அ!த

பாைவ அவக4 ேப(ைச த0த*. அவக4 ேப(& நிற*, “இதைகய
Bநிைலயி உயிைர ெபா.ப0தாம, நீ இ6ேக எ6கைள ேத

வ!தி+கிறா= எறா அதG,ாிய காாிய ஏேத# உனிட ஒபைட+க
ப.+க ேவ0” - எ9 அவ திேமாI+ ெகாலைன ேநா+கி+

ேக.ட3ட அ!த+ ெகால த ைகேயா0 ெகா0 வ!தி!த தாைழ ஓைலயா
ெந=*, : இ.ட ஓைல+ ,டைலைய எ0* திற!தா. அ0த சில

கண6களி சிறிய ஓைல( &வ ஒைற பதிரமாக எ0* இைளய நபியிட
ெகா0தா அவ. இைளயநபி அைத வா6கினா.

அப+ ெகா0பதGகாக+ ,டைலயி!* &வைய எ0தேபா* ைகேயா0
வ!த மGேறா ஓைலைய ம9ப: ,டைலயிேலேய இ.0 <வி.ட அவ
ெசயைல இைளயநபி கடா.

“அ* என ஓைல நபேன? எைன தவிர ேவெறவ+, Iட நீ ஓைல ெகா0
வ!தி+கிறாயா?”
அ!த+ ெகால ம9ெமாழி ெசால தய6கினா. விடாம மீ0 இைளயநபி

அவைன *ைளெத0ப* ேபா ேக.கேவ அவ பதிலளி+க ேவயதாயிG9.
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“ஐயா! இ*3 த6களிட ேச+கபட ேவய* தா. ஆனா... அNவளவிG,

தைமயானதல... தா6க4 அ!த ஓைலைய த ப+கேவ0 எப*

அNவிட* விப...”

சGேற தாமதமாக தனிட ேச+கப0வதG, இேனா ஓைல: இ+கிற*

எ9 ெதாி!த* அைத பGறிய ஆவAட விைர!* இைத பிாிதா இைளய

நபி. &வயி ஒNேவா ஓைலயிA நலைடயாள( ெசா

ெபாறி+கப.!த*.

ெபாியவ ம*ராபதி விதக திேமாIாி இைல எற அ!*வனி ஓைல(
ெச=தி நிைன3 வரேவ, த ைகயி!த ஓைலைய ப+, , -

“இேபா* நீ எ6கி!* வகிறா=?” -எ9 ெகாலைன+ ேக.டா இைளயநபி,
“நா எ6கி!* வகிேறேனா அ6கி!* ஓைல: வரேவ0 எபதாக

அ#மானி*+ ெகா4ள யா*” - எறா அவ. இைளயநபி+, த அ*
ாிய விைல. ஆனா அ!த ஓைலைய ப+க ெதாட6கிய* அவ Iறிய

ம9ெமாழியி ெபா4 ாியலாயிG9.
-----------

நிதிலவ :

த பாக - அைடயாள

36. ெபாியவ ேப5கிறா

“தி+கானேப பாய ,ல வி)பைரய தவேபர இைளயநபி

காணவி0+, ஓைல. இ!த ஓைலைய நா எ6கி!* எ)*கிேற எபைதவிட

எதGகாக எ)*கிேற எபைதேய இைத ப+க ெதாட6,ேபா* நீ சி!தி+க

ேவ0. இNேவாைல உைன நலேனா0 திடேனா0 Iய நிைலயி காண
வா*கிேற. பல நா.க@+, பாக யா அ!*வ <ல உன+,
அறிவி+க( ெசாயி!த <9 ,றிக4 இதG,4 உன+,

அறிவி+கப.டனவா இைலயா எப* என+, ெதாியவிைல. களபிரகளி

ெகா0ைம அதிகாிபதா அகநக+, நம+, ெதாடக4 ெபபாA

அG9வி.டன. எ*3 ெதாியவிைல. எைத: ெதாிவி+க3 யவிைல.

சிGWக4 ேதா9 த6க4 எதிாிகைள ேத+ கவ9+க+ களபிரக4

5தபய6கர பைடைய ஏவியி+கிறாக4. ைறேயா, நியாயேமா, நீதிேயா இறி(
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ச!ேதகப.டவகைள எலா ெகால3, சிைற பி+க3 ெச=கிறாக4.
இ!த( Bநிைலயி நைம( ேச!தவகளி மிக3 சா*ாிய4ளவ#, உட

வைம மி+கவ# ஆகிய திேமாI+ கெபாGெகால <லமாக இ!த
ஓைலைய உன+,+ ெகா0*விட எணி:4ேள.

‘நா#, காராள, மGறவக@ நிைன* தி.டமி.ட*, எதிபாத* ேவ9;

நட!திப* ேவ9. ைக+ெக.ய* வா=+, எ.டாமG ேபா=வி.ட*. உன+,

மGறவக@+, ஒ  எ(சாி+ைகயாக இ+க.0 எ9 யாைனபாக
அ!*வ <ல ஏGெகனேவ ெதாிவிதவGைற இ!த ஓைல <ல ேமA

விள+,வ*தா எ ேநா+க. ெபா*வாக நா எ)தாணி பி* ஓைலக4
எ)*வதிைல. எ)தினாA நீட வாைதகளா ெபாிதாக எ)*வ*

வழ+கமிைல. அதிக வாைதகளி நபி+ைக இலாதவ நா. திேமாI

ெபாியகாராள எ அேக இலாததா நாேன எ)தேவய நிைலைம
ஏGப.0வி.ட*. அதிக எ)தேவயைத: தவி+க யவிைல.

‘அ9 ெபாியகாராள மக4 ெசவ 56ேகாைதயி சிதிரவகளி

56,விய மைற!* நீ ேகாநக+,4 Sைழ!தேபா* எலா ேசாதைன இறி
!* வி.டதாகேவ நீ: பிற நிைன+கிறீக4. அேபா* உ6க4

வகைள( ேசாதித இ 5தபய6கரபைட /ரகளி ஒவனி

ஐயபா.டாA, ெவ4ளியபல தேக அ0த0* பிப.ட இவராA
எலா தி.ட பாழாகிவி.ட*. பலாயிர+கண+கான யாதிாீகக4

ெவளிேயGறப.ட ேபாேத ேகாநகாி ேகா.ைட மதி க@+,4ளி!* நம*
வைம: அகGறப.0 வி.ட*. பிப.ட ஒGறகளிட ஆ:த6க4

இ!தி+,. களபிரக4 அவகைள யாதிாீகக4 எ9 நவதG,,

ஒ+ெகா4வதG, அ!த ஆ:த6கேள தைடயாகியி+,. றேத ெவளிப.0

ெதாியாத*, அ6கியிA இ0+ க(ைசயிA மைற!*விட+ Iய*மான

சி9சி9 வா4க4 ஒNெவா யாதிாீகனிட இ+கலா. நல ேவைள Bநிைல
ெபா!தி வரவிைல எறா யாதிாீ ககளாகேவ உ4ேள Sைழ!த* ேபா
யாதிாீககளாகேவ ேகா.ைட+,4ளி!* ெவளிேயறிவிட ேவ0 எப*
அவக@+, ேப ெதாிவி+கப.!த*. இ!த( ெச=திக4 எலா ஒ

நிைலைமவைர உன+ேக ெதாிய ேவடா எ9 நா# காராள, பிற,

நிைனேதா. அழகெபமா4Iட( ெசாயி+க மா.டா.

ஆடா0களாக தி.டமி.ட 5ச ெவGறி அைட!தபி அ!த ெவGறிைய
உன+, அறிவி* உைன மகிழ( ெச=யலா எறி!ேதா. அப( ெச=ய
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இயலாம ேபா=வி.ட*. இதGகாக அழக ெபமாைள+ ேகாபி*+ ெகா4ளாேத.
அவைனேபா நபி+ைக:, பாய மரபிேம அரச வி&வாச உ4ள ஓ

ஊழியைன ஈேர) பதினா, வன6களிA ேதனாIட நீகாணயா*.”
இ!த இடதி ஓாி கண6க4 ஓைலைய பபதி!* சி!தைன விலகி

!தியதின னிரவி தா உற6கிவி.டதாக எணி+ ெகா0 அழக
ெபமா@, ேத# மா!திாீக ெச6கணா# த6க@+,4 உைரயாய

வாைதகைள இேபா* மீ0 நிைன3 I!தா இைளயநபி. அ!த

உைரயாட ெபா4 இேபா* அவ#+, ெதளிவாக விள6க ெதாட6கிய*.
ேமேல ஓைலைய ப+க ெதாட6கினா அவ.

‘ெவ4ளியபலதேக நமவக4 பிப.ட ெச=தி யாைனபாக அ!*வனா
என+,+ Iறிய#பப.ட நாள9தா ெதனவ சி9மைல மாற எ#
பாய,ல ேவளாள எைன( ச!தி+க ேமாI வ!தி!தா. இ!த

ெதனவ மாற யா எபைத நீ ெதாி!* ெகா+க நியாயமிைல.

பிெபா சமய நீ இவைன ெதாி!* ெகா4ளலா. இேபா* அதGகாக+

கவைலபடாேத! இ!த பி4ைளயாடா எைன( ச!தி+க வ!த தினத9

ந4ளிரவிதா ேசாதைனக4 ேமாIாிA வ!* ேச!தன. திTெர9 தீவ.+

ெகா4ைள+காரக4 ேபா பலK9 5தபய6கர பைட /ரக4 இேளா0
இளாக ெபாிய காராளாி மாளிைகைய:, அற+ேகா.டைத: வ!*

வைள*+ ெகாடாக4. ெபாிய காராளாி வி!தினனாக த6கியி!த

ெதனவ சி9மைல பி4ைளயாடா#, அற+ ேகா.ட* மல#

த!திரமாக நட!* ெகா4ள ேதாறாம களபிர 5தபய6கர பைடயினைர
எதி* உண(சி வசப.0 ேபாாிட யறதா, எதிாிகளிட அகப.0+

ெகாடாக4. காராள அவ ,0பதின மாளிைகேயா0 சிைற

ைவ+கப.ட*ேபா ட+கப.0 வி.டாக4. உடேன இரேவா0 இரவாக

நா# ஆப*தவிக@ ைனெயதி ேமாக பைடயின ேமாIாி!* ேவ9
திைசயி றப.0+ ,ெபய!* வி.ேடா. காராளாி நிைலைமதா

இர6கத+கதாகி இ+கிற*; பாய,ல தைலெய0+க உதவிய அ!த

உபகாாி+,( ேசாதைன ேந!தி+கிற*. அவைடய களMசிய6களி!*

அரமைன+, ெந எ0*( ெசA வகைள+Iட இேபா* களபிரகேள
ேகா.ைட+,4 ஓ.( ெசகிறாகளா. அரமைன+ களMசிய6க@+,

ெநல#கிறவ எபதனா அவேம களபிரக@+, இ!த அ,

பிாியIட மாறிவி.டதா. ஆனாA இNவள3 நா4 த6க@+, ேவய

ேபாெதலா வைரயாம வாாி வழ6கிய ஒ வ4ளைல திTெர9 க0ைமயாக
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த+க3 மன வராம மாளிைகைய வி.0 ெவளிேயற யாம

ககாணி+கிறாகளா. இ!த நிைலயி என+, அவ+, ந0ேவ அறிய3

அறிவி+க3 பயப0 ஒேர ெபா* மனிததா திேமாIாி எMசியி+கிறா.
உழவகளி கலைப+,+ ெகா) அ+, அ!த+ ெகால தேம
களபிரகளி கக4 ச!ேதக G9 விடாதப மிக மிக( சா*ாியமாக

இ+கிறா. இேபா* நா இ+, திய இடதிG, அவைன வரவைழ*,

அவனிட இ!த ஓைலகைள+ ெகா0* த காராளைர இைத ப+க(

ெச=*வி.0 பி அவாிடமி!* மீ0 வா6கி உனிட இைத+ ெகா0

வ!* ேச+க( ெச=ய ேவ0. ஒNெவாவ+, தனிதனிேய எ)த எனா

யவிைல. உைன விளி* எ)தப.+, இ!த ஓைலைய நீ உாிய

காலதி அைடவாயானா உன+, ேப இைத ெபாிய காராள, இ!த

ஓைலைய+ ெகா0வ ெகால# பதிபாக4 எபைத நீ ெதாி!*

ெகா4ளேவ0. நீ இதைன பதபி அழகெபமா@, இரதின மாைல:

இைத ப+,மா9 ெச=யேவய* உ கடைம.

‘உ6க4 அைனவ+, எ#ைடய திய இபிடைத அறிவி+காம இைத

எ)*வதG,+ காரண உ0. ஒேவைள இ!த ஓைல உ6க@+, வ!* ேசராம

அசபாவித6க4 ேநமானா அபாய எ6க4 இபிடைத: ேத வராம
த0ப*தா எ ேநா+க. எ இபிட ெதாி!தா ஆவைத அட+க

யாம உ6களி யாராவ* காண வ!* எைனேயா, உ6கைளேயா

அபாய*+, ஆளா+கி+ ெகா4வைத: இேபா*4ள Bநிைலயி நா

விபவிைல. ஆலவா= அண திவ4 இ# )ைமயாக நம+,+

கிைட+கவிைல எேற ேதா9கிற*. அ* கிைட+, வைர நா விழிபாகேவ
இ+க ேவ0. ,றிபா= நீ மிக3 பா*காபாக இ+க ேவ0.

இைளயநபி விைத ெநைல அழி* வி.டா அற பயிாிட யாமG
ேபா=வி0. எனேவ, இேபா* உ6கைள எ சாபி ேத வ!தி+,

திேமாI+ கெபாG ெகாலைன அவ அறி!தி+க+ I0 எற

காரணதினா நா த6கியி+, இடைத+ I9மா9 உ6களி எவ

நிப!த ெச=ய+ Iடா*. இ* எ க0ைமயான க.டைள. இைத நீ6க4 மீறினா

நைம( &Gறி தப யாத பய6கர விைள3க4 ஏGப.0 வி0.

‘எ#ைடய <9 க.டைளகளி - அதாவ* அ!*வ <ல நா

ெதாிவிதவGறி - தG க.டைள எலா+,ேம ெபா!*. எைன நீ6க4

எலாேமா, உ6களி ஒவேரா வ!* காணேவய காலைத: இடைத:
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நாேன அறிவிேப. அ*வைர நீ6க4 ேதடேவா, ஆவ கா.டேவா Iடா*.
இரடாவ* க.டைளைய அழக ெபமா@ அவைன( ேச!தவ க@ேம
நிைறேவGற ேவ0. ெதனவ மாறைன:, மலைன: சிைற மீ.,

யGசியி இைளயநபி ஈ0பட+ Iடா*. <றாவ* க.டைள+, எலாேம

ெபா9பாவாக4. கணிைக இரதினமாைல, அழக ெபமா4, பிற,

அைனவேம தி+கானேப நபிைய பா*கா+க ேவ0. இவGைற எ

ஆைணயாக அைனவ மதி+க ேவ0கிேற.” ஓைலயி ஒNெவா ெசாA
ெபாியவேர எதி நி9 ேப&வன ேபா!தன.

இNவளவி ஓைலக4 !* அைடயாள இல(சிைன ெபாறிதி!த*. அ!த

ஓைலகைள அ0* ப+க ேவய ைறப அழகெபமாளிட உடேன
ெகா0* வி.0 மிக3 ஞாபகமாக,

“எ6ேக? அ!த மGேறா ஓைல?'-எ9 ெகாலைன ேநா+கி+ ைக நீ.னா

இைளயநபி.

ெகால மீ0 தய6கினா. அ!த ஓைலைய அவக4 அைனவ+, ந0வி

அவ இைளயநபியி ைகயி எ0* தர தய6,வதாக ெதாி!த*.
-------------

நிதிலவ :

த பாக - அைடயாள

37. ெகாலனி சாாிய

திேமாI+ ெகால அ!த இரடாவ* ஓைலைய தனிட ெகா0பதG,
அNவள3 Lர ஏ தய6,கிறா எப* இைளய நபி+, திராயி!த*.

ஆனாA அ!த தய+கேம ஆவைல வளபதாக3 இ!த*. தைன( &Gறி

இ!தவகைள ஒைற பாைவயா அள!த பி தைன ெதாட!* வமா9
அவ#+,+ ,றி+ கா.வி.0( ச!தன அைற+, ப,தி+,( ெசறா
இைளயநபி. ெகால பி ெதாட!* வ!தா.

ஆனா ச!தன அைற+, ப,தியிA அவ க@+, தனிைம வா=+கவிைல.

அ6ேக நிலவைற வழி+,+ ,றள காவலாக இ!தா. ,றளைன( சில கண6க4

றேத விலகி இ+,மா9 ேவ+ ெகாட பி திேமாI+ ெகாலைன
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உ4ேள அைழதா இைளய நபி, உ4ேள வ!த*ேம இைளயநபி

எதிபாத*ேபா உடேன ஓைலைய எ0* நீ. விடவிைல அவ.
“ஐயா! இ!த ஓைலைய+ ெகா0பதG,  நா ஏ இNவள3 எ(சாி+ைக:,

பா*கா ேத0கிேற எ9 நீ6க4 விய அைடயலா. இைத யா எனிட

ேசதாகேளா அவக@ைடய விப அப. அ!த விபைத+ காபாGற

நா கடைம ப.+கிேற.”

“ாி:பயாக விள+கி( ெசா! ‘நீ என கடைம ப.+கிறா=? யா+,+
கடைமப.+கிறா=?’ எபைத எலா எனா இ# ெதளிவாக ாி!*
ெகா4ள யவிைல.”
“அரசியG கடைமகைளவிட அ+ கடைம சில ேவைளகளி நைம அதிகமாக+
க.0ப0தி வி0கிற* ஐயா!”
“பாயிரேம ெபாிதாகயி+கிறேத அபேன! ெசால ேவயைத( ெசானா
அலவா இNவள3 ெபாிய பாயிர எதGெக9 ாி:?”
“ேகாபி*+ ெகா4ளாதீக4 ஐயா! ெபாியவைர+ காபதG, அவ இபிட

ெசA மாளிைகேயா0 மாளிைகயாக( சிைற ைவ+கப.+, திேமாI
ெபாிய காராள ேவளாளைர( ச!தி+க யேற. 5த பய6கர பைடயின த

க0ைமயாக ம9தாக4. அ!த பைடயினைர எைன நப ைவபதGகாக எ

உைல+ களதி அவக4 வா4, ேவகைள( ெசபனி0 பணிகைள ம9+காமG

ெச=தி!ேத. ேமA ‘காராளைடய உ)பைடக@+, எலா கலைப+,+

ெகா) அபவ எற ைறயி அவைர பா+க ேவ0ேம தவிர( ெசா!த
ைறயி அவாிட என+, எ!த அரசிய ேவைல: இைல! ச!ேதக

ெகா4ளாம எைன அவைர+ காணவிட ேவ0’ எ9 அவகளிட

மறாேன. நா அNவள3 மறாயபி ‘கா நாழிைகேபா* அவைர+
காணலா’ எ9 அவக4 இண6கினாக4. நா அNவா9 ெபாிய காராளைர(

ச!திதேபா* அவைடய தி+,மாாி ெசவ 56ேகாைத: உடனி!தா4. நா

அ!த மாளிைகயி!* ெவளி ேய9ேபா*, ெபாியகாராள மக4 எனேக வ!*
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‘இ!த விஷய எ த!ைத+ேகா ெபாியவ+ேகா ெதாிய+Iடா*. தையI!* நா
த ஓைலைய தி+கானேப பாய,ல வி)பைரயாி ேபராிட

ேச*விட : அலவா?’ எ9 பரம ரகசியமாக எனிட உதவி+ேகாாினா4.

அதG,, ‘அமா! இேபா* நா Iட மாநக+,( ெசல ேபாவதிைல.

இரேவா0 இரவாக பயண ெச=* ெபாியவ ம*ராபதி விதக திதாக அMஞாத
வாச ெச=: இடதிG, வர( ெசா+ க.டைள வ!தி+கிற*. மீ0

எேபாதாவ* நா Iட மாநக+,( ெசலேவயதாக ேந!தா அேபா*
உன+, இ!த உதவிைய( ெச=ேவ’ எ9 Iறிவி.0 றப.ேட.

ெபாியவைர( ச!தித பி அவேர தைடய ஓைலைய த ெபாியகாராளைர
ப+க( ெச=த பிதா ம*ைர மாநக+, எ0*( ெச9 த6களிட

ஓைலைய+ காபி+க ேவ0 எ9 ஆைணயி.டா. அதனா நா மீ0
திேமாIைர அைட!* அாிய யGசி ெச=* க.0+ காவ இ!த

ெபாியகாளாைர( ச!தி+க ேவயி!த*. அ!த( சமயதி த!ைத+,

ெதாியாம இ!த ஓைலைய எனிட ெகா0* உ6களிட ேச*விட( ெசா
அ!த ெப ககளி நீ ெநகிழ ேவனா4. அ!த ெபணி ைககளா

காராள /. எNவளேவா நா.க4 நா வயிறார உ+கிேற ஐயா! அவ4

ககளி நீைர பாத* எ மன இளகிவி.ட*. அவ@ைடய ேவ0

ேகாைள நா ம9*( ெசால யவிைல. அவ4 ெகா0த ஓைலைய: நா

வா6கி+ ெகாேட. ெபாியவ ெகா0த ஓைல, நீ6க4, நா காராள,

அழகெபமா4 எலா அறி!த*. எலா+, ெபா*வான*. ஆனா இ!த

ஓைல இைத எ)தியவைர தவிர நீ6க4 ம.0ேம அறியேபாவ*. உ6க@+,
ம.0ேம உாிய*.”

சிாி*+ெகாேட ப.0+கயி9 இ.0+க.ய அ!த இரடாவ* ஓைலைய எ0*
இைளய நபியிட நீ.னா அவ.

“இNவள3 அாிய யGசிக@, ெச=திக@ அட6கிய ஓைலையயா, அNவளவிG,
தைமயான தல எ9 ெதாட+கதி எனிட Iறினா= நீ?” எ9
வினாவியப ெகால ெகா0த ஓைலைய வா6கினா இைளயநபி.

திேமாI+ ெகால# தய6காம உடேன அதG, ம9ெமாழி Iறினா:
“தவறாக நிைன*+ ெகா4ளாதீக4 ஐயா! ஒ காரண*+காக த6க4
நைமைய:, ெபாிய காராளாி மக@ைடய நைமைய: நிைனேத நா

த எலா னிைலயிA அப( ெசாயி!ேத. &Gறி நி9
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ெகா!த மGறவக4 கவன, ‘இ!த இரடாவ* ஓைல எனவாக இ+,?’
எ9 இத ப+க திப+ Iடா* எபதGகாகேவ, அNவளவிG, இ*

தைமயான* அல எ9 எலா ேக.க+ Iறியி!ேத. மGறவக4

கவன எலா உ6களிட நா த ப+க+ ெகா0த ெபாியவாி க.டைள

ஓைலைய பGறியதாக ம.0ேம இ+க.0 எபதGகாக நா இ!த த!திரைத(
ெச=ேத. இதGகாக நீ6க4 எைன பாரா.ட ேவ0. பாரா.0வதG,

பதிலாக நீ6கேள ,ைற ெசாகிறீகேள ஐயா?”

“இ# சிறி* ேநர உைன ேபசவி.டா எ* எதGகாக நா உைன

பாரா.ட ேவயி+,ேமா அதGெகலா என+, வா=ேப இலாம நீயாகேவ
உைன பாரா.+ெகா0 வி0வா= ேபா+கிறேத? பாரா.ைட

எதிபா+கலா. ஆனா வG9தேவா, ேகாாி+ைக ெச=யேவா Iடா* அபேன!”
“இப+ காாிய6க@+காக எைன அபணி*+ ெகா4வ* எ9 3 ெச=த
த நாளி!ேத அைத நா நறாக உண!தி+கிேற ஐயா! ஒ

விைளயா.0+காக அப ேவயைத நீ6க4 எ விபெம9 எ0*+
ெகா0 விட+ Iடா*.”

“விைளயா.0 இ+க.0! இ!த ஓைலைய ப+, என+,( சில நிைலைமக4
ெதாியேவ0, ெசாவாயா?”
“தா6க4 ேக.பவGறிG, பணிேவா0 உைமேயா0 ம9ெமாழி ெசால நா
கடைம ப.+கிேற ஐயா!”
“ெபாியவ இேபா* மாறிேபா= த6கியி+, ஊைரேயா, இடைதேயா
என+, ம.0 ெசாேல. உன+,+ ேகா ணிய உ0...”
“த6கைளவிட நா ெபாியவ+, இ# அதிகமாக+ கடைமப.+கிேற
எபைத இேபா* த6க@+, நிைனQ.ட விகிேற. நீ6க4 இேபா*

எைன+ ேக.ப*ேபாதா ெபாிய காராள ெபாியவைடய ஓைலைய ப*
த* எைன+ ேக.டா. அவாிட இேத ம9ெமாழிைய தா நா

175

Iறிேன. ெபாியவேர யா ெதாி!* ெகா4ள+ Iடா* எ9 Iறியி+,

ஒைற ெதாி!* ெகா4ள யவ* உ6க@+, அழகிைல...”

“அ* ேபாக.0 நீ க6கைல ேபாறவ. உைன ேபாற

க6க!* நா உாி+க யா*. ெபாிய காராள மாளிைகைய+

காவ+, 5தபய6கர பைட /ரகளா அவ+, ஏேத# ெக0தக4
உடா? இைல ெவ9 காவ ம.0 தானா?”

“ெக0தக4 எ*3 கிைடயா* ெசால ேபானா காராளைர அவக4 இ#
மதி+கேவ ெச=கிறாக4 எ9 ெதாிகிற*. காராள /.ைட( &Gறி அவக4
விாிதி+, வைல காராள+காக அல.”
“பி யா+காக எ9 நிைன+கிறா=?”
“உ6க@+காக, என+காக, இ# அவைர ேத வ!* ேபாகிறவகளி யா யா
களபிரக@+, எதிாிகேளா அவக4 எலா+காக3 தா!”
“அபயானா உைன ஏ இ# அவக4 ஆபதானவனாக+ கதவிைல?”
“அ* எ சா*ாியைத: அவக@ைடய சா*ாிய+ ,ைறைவ: கா.0கிற*.”
“இனி எைன நபி பயனிைல எ9 இேபா* உைன நீேய க!*
ெகா4ள ெதாட6கிவி.டதாக ெதாிகிற* அபேன!”
“வMச க(சி என+, ேவயதிைல ஐயா! இ9வைர களபிரக4

நபயாக நா நட!* ெகா4கிேற. அவக4 ச!ேதக ேசாதைன:

தீவிரமானா அவகளிடமி!* நா# தப யா*. காராள மக4 இ#

ெகாGறைவ ேகாயிA+, ெந= விள+, ேபாட மாைல ேவைளகளி ேபா=
வகிறா4. அவைள யா த0பதிைல.”
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“அபயானா இ!த ஓைலைய பதபி ேதைவப0 எ9 நா விகிற
ப.சதி ஒ ம9ெமாழி ஓைல ெகா0தா நீ அதைன அவளிட ெகா0
ேபா=(ேசபதி சிரம எ*3 இராதலவா?”

“சிரம இ+க யா*; இ+க+ Iடா*. ஒ ேவைள சிரம6க4 இ!தாA
அைத( ெச=ய நா பி வா6கேவா தய6கேவா மா.ேட.”
“உ *ணிைவ பாரா.0கிேற” எ9 அவ#+, ம9ெமாழி Iறிவி.0 அ!த

ஓைலைய பபதGகாக பிாி+கலானா இைளயநபி. அவ அைத

பபதGகான தனிைமைய அவ#+, அளி+க ேவ0 எகிற நாகாிகைத

தன+,தாேன ,றிண!* ாி!* ெகாடவனாக திேமாI+ ெகால
அ!த ப,தியி!* விலகி வ!* ெவளிேய நிற ,றளேனா0 ேச* நி9

ெகாடா. அவ இNவா9 ெச=தைத இைளயநபி உ4]ற பாரா.னா.

---------

நிதிலவ :

த பாக - அைடயாள

38. மன  ந.மண'க<

அப,தியி ச!தன+ க ேம ,றள அைற*+ ,விதி!த ச!தனதி
வாசைனைய:, திேமாI ெபாிய காராள மக4 ெசவ56ேகாைத த
ஓைலைய பிற அறியாம பா*கா+க, அவ4 த மMசதி தைலயைணயி

ைவ* பா*காததாேலா எனேவா அவ4 I!த ந9மண வசீகர6களி

வாசைன:மாக Sக!* ெகாேட அ!த ஓைலைய ப+கலானா இைளயநபி.
ப4ளி எ)!* நீரா வ!த உGசாக, காைல ேநரதி உலாச, அைறயி
ந9மண, ைக+, வ!தி!த ஓைலயி &க!த அவைன மய+கி+

ெகா!தன. அ!த+ கண6களி எலா+ கவைலகைள: மற!* மிகமிக

மகி(சியாயி!தா அவ. அவைன( B!தி!த ந9மண6க4 அவ

மனைத: ,Lகல ெகா4ள ைவதி!தன.

அவ4 த ஓைலைய இைண*+ க.யி!த ப.0+ கயி9 மண!த*. அ!த

ப.0+கயிGைற எ0* பாத ேபா* அ* ெபக4 த6க4 I!தைல !*

க.0 வைகைள( ேச!த ப.0+ கயிறாக இபைத+ க0 அவ மன*+,4
நைக*+ ெகாடா.
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அ9 காைலயி I!தA+, அகிGைக ஊ.+ ெகா!த

இரதினமாைலயி அேக: அப ஒ ப.0+ கயி9 கிட!த* நிைன3 வ!த*
அவ#+,.

ஓைலயி வாசக6கைள ப+, அ!த+ I!த ப.0+ கயிGறி, மனைத+

கிற6க( ெச=: ந9மண6கைள நாசியேக உண!தா அவ.

 எேபாேதா தேனா0 கGற ஒ சாைல மாணவனாகிய தி+கானேப

பித பாய ஒ பாட இேபா* இைளயநபி+, நிைன3 வ!த*. 5+கைள

பா* ஓ இள பவ*+ கவி ேக.ப* ேபா அைம!தி!த*, அ!த பாட

க*. மிக அழகிய அ!த+ கGபைனைய நிைனதா அவ.

‘காைலயி மல!* மாைலயி வா0 இN3லகி 5+கேள! உ6களி யா+,
வாசைன:, ேதாGற ெபா3 அதிக எ9 நீ6க4 ஒவேரா0 ஒவ

ேபாாி.0 பயனிைல! உ6களி ஒNெவாவ+, ஏேதா ஒவிதமான

வாசைன: ஒவிதமான ேதாGற ெபா3தா உ0. ஆனா உ6களி

அைனவாி வாசைனக@ அைனவாி ேதாGற ெபா3 ஒேர வவதிG

ேச!ேத அைம!தி+,மானா அ!த வவதிG, நீ6க4 அைனவ ேதாG9

ேபாக ேவயைத தவிர ேவ9 வழியிைல. அப ஒ வவைத பGறி இ9

என+, ெதாி:.

உ6களி மைக 53+, மைகயி வாசைன ம.0 தா உ0.

தாழ53+, தாழ5வி வாசைன தா உ0. சபக53+,( சபக5வி
வாசைன தா உ0. பிதிைக 53+, அ!த வாசைன ம.0தா உ0. நா

காத+, ெபணி I!தேலா அதைன 5+களி வாசைனைய: ஒ ேசர
Sகர கிற*. அவ @ைடய ேதாGறதிேலா அதைன 5+களி ெபாைவ:
ஒேசர+ காண கிற*. அவேளா கைத தாமைர 5வாக3, ககைள+

,வைள 5+களாக3, இதைழ( ெச+க 5வாக3, நாசிைய எ.5வாக3,
ைகவிரகைள+ கா!த45+களா3 கா., ஆயிர 5+களி அழ, ஒ9 ேச!த

ஒ ெப 5வாக வ!* எைன+ கவகிறா4. இப ஒ கனி ெபணி

வவிA வாசைனகளிA ேதாG9 ேபா= மான இழ!த ேவதைன தா6காம
அலவா நீ6க4 ஒNெவா ெபணி I!தA வாைழ நாாினா L+,
ேபா.0+ெகா0 ெதா6கி வா0கிறீக4?
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உ6களி சில மலக4 ெபகளி ைகப.டாேல மல!*வி0 எ9

இல+கிய6க4 ெசாகிறன. உ6கைளவிட அழ, மண உ4ளவக4

உ6கைள ெதாட ேபாகிறாகேள எ9 Iசி நாணி நீ6க4 ேதாGபைத தாேன

அ* கா.0கிற*?’ எ9 இளைமயி தி+கானேப பித காத மய+கதி

அழகாக+ கGபைன ெச=தி+, ஒ கவிைதயி கைத இைளயநபி இேபா*

நிைன3 I!தா.

அவ4 அ#பியி!த அ!த+ கGைறயி <9 ஓைலக4 &வேபா

இைண+கப.!தன. எ)*+க4 ஓைலயி * தாக பதி!தி!த

காரணதா ஏ. எ)* வழ+க பயிGசி: அவ@+, நிைறய

இ+கேவ0 எ9 அவனா உ=*ண!* ெகா4ள !த*. அவ#+,

அவ4 தீ.ய மட பணிவாக ெதாட6கிய*.

‘தி+கானேப நபியி திவகளி ெதடனி.0 வண6கி அயா4 ெசவ
56ேகாைத வைர: இ!த மட த6கைள நலேதா0 உறேவா0 காண.0.

ஒேவைள இ!த ேபைதைய தா6க4 த6க@ைடய பேவ9 அரச கம6க@+,

ந0ேவ மற!* ேபாயி!தாA இ+கலா. நிைனப*, மறப* ஆக@+,(
&லபமான காாிய6க4. எைன ேபால ேபைத ெபக@+, ஒைற

நபி+ைகேயா0 நிைன* வி.டா அற மற+க வதிைல. எ6கைள

அறேவ மற!* ேபா= வி0கிறவகைள+Iட நா6க4 மற+க வதிைல. இதனா

எலா தா ெபகளாகிய எ6கைள ேபைதக4 எ9 ெசாயி+கிறாகேளா
எனேவா?

ம*ைர மாநகாி த6கைள+ ெகா0வ!* வி.0 வி.0 திபிய நாளி!*

இ!த ேபைத+, ஒNெவா கண உ6க4 நிைன3தா. எனிட ேந!*வ

&பாவ மா9தகைள இேபா* எ தா=Iட+ கவனி* எைன வின3கிற அள3
உ6க4 ஞாபக எைன பி*பிதவ4 ேபா ஆ+கி வி.ட*. ‘5ேபா

ெபாதி!* ெகா0 ெசவ*’ எ9 வசன ெசாAவாக4. நா6கேளா உ6கைள
5+களிேலேய ெபாதி!* ெகா0 ேபா=+ ேகாநக+,4 ேசேதா.

உ6கைள இ!த வளைடயா ேகாயி ந!தவன தி வி.0வி.0 ஆலய

வழிபா.ைட *+ ெகா0 நா# எ தா: திகிற வழியி 5த பய6கர
பைடயின யாைரேயா ஒGற எ9 சிைறபி*( ெசவைத வழியிேலேய
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கேடா. அ!த வினா த உ6க4 நல#+காக நா ேவ+ ெகா4ளாத

ெத=வ6க4 இைல. இ6, எ6க4 /.G, நீ6க4 வி!*ண வ!தேபா*, எ
த!ைதயிட இ!த வ.டாரதி உ6க4 மக4 ேவ+ ெகா4ளாத ெத=வ6கேள
மீதமி+க யா* ேபா+கிறேத எ9 ,9பாக( சிாிதபேய
வினாவியி!தீக4.

அப நா ெத=வ6கைள எலா ேவய* அ9 எபேயா? இ9

ெம=யாக3 க Iடாக3 ஆகியி+கிற*. ேகாநக+,4 களபிரகளிட

மா.+ ெகா4ளாம உ6கைள+ கா+கேவ0 எ9 இேபா* நா எலா
ெத=வ6கைள: எேபா* ேவய வணமி+கிேற. ஏGெகனேவ நா

ெகாGறைவ ேகாவிA+, ெந= விள+, ேபாட ெதாட6கியைத ஒ மடல
!த பி நி9தவிைல. உ6க@+காக ேவ+ ெகா0 ெதாட!*

விள+ேகGறி+ ெகா0 வகிேற.

மாைல மய6கிய ேவைளயி திேமாI /தியி நா ெகாGறைவ ேகாயிA+,
விள+ேகGற( ெச9 ெகா!த ேபா*தா நீ6க4 எைன( ச!தி* வழி
ேக.Tக4! ‘உ6களிடமி!* நலைடயாள( ெசா கிைட+க விைலேய,

உ6க@+, என ம9ெமாழி ெசாAவ*!’ எ9 நா ம9ெமாழி Iற தய6கி(
சி!தி*+ ெகா!தேபாேத,
‘அழகிய ெபக@ ஊைமகளாக இப* ேமாIாி வழ+க ேபா+கிற*’

எ9 எ வாைய ேபச *னக4. அ9 நா ஊைமயாயிைல. உடேன

*ட உ6க@+, விைர!* க0ைமயான ெசாGகளா ம9ெமாழி Iறிேன.
ஆனா எ அ!தர6கைத ேப&வதG, பகி!* ெகா4வதG, யாமிலாத
காரணதா இ9 இேபா* தா ஏற+,ைறய நா ஊைமைய ேபாலாகி
வி.ேட. எைன இப ஆ+கிய* யா ெதாி:மா? நீ6க4தா!

இ!த மடைல உ6க@+காக வைர:ேபா* எ ஏ+கதி அளைவ( ெசாGகளா
உணத யா*. இ!த ஊாி எ பவ*+,( சமவய*4ள ேதாழிகளிட

ேபசி பழகி+ ெகா!த நா இெபா)ெதலா அவகேளா0 ேப&வதG,

எ*3ேம இலாத*ேபா ஆகி வி.ட*. யாாிட ேபச பி+கவிைல. என+,

நாேன சி!தி* மா=!* ெகா+கிேற. சில சமய6களி ககளி நீ

ெநகிழ பிரைம பிதாGேபா அபேய அம!* வி0கிேற. எ ைகக4

ெம!* வைளக4 கழ9 ேபா=( ேசாகிறன. ேதா4க@ ெம!* வி.டன.
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நா இப எலா ேவதைன ப0கிேற எப* உ6க@+, ெதாி:மா?
நீ6க4 எைன நிைன+கிறீ களா? எ ேவதைனகைள ாி!* ெகா4கிறீகளா?
எ தாப6கைள: தவி+கைள: கGபைனயிலாவ* உ6களா உண!*
ெகா4ள :மா?

இெனா ெச=தி யா+, ெதாி!தி!தாA ெதாியாவி.டாA த6க4 ேம

அயா4 ெகா+, இ!த பிேரைமைய பGறி:, இ!த மடைல பGறி:

ெபாியவ ம*ராபதி விதக+, ம.0 ெதாியேவ ேவடா. ெநகி!த

உண3கைள:, மனிதக@+, இைடேய:4ள ஆசாபாச6கைள: அவ அதிக
ெபா.ப0*வதிைல. உண(சிகைள மதி+க மா.டா அவ. இதனா என+,

அவாிட4ள ப+திேயா மதிேபா ,ைற!* வி.ட* எ9 ெபாளிைல.

கேம வி) 5+கைள ேபா பிறைடய ெமைமயான உண3கைள த
சாபா க0ைமயாகேவ ஏG9 வாட( ெச=: அவர* மன இ9+க தா என+,
பி+கவிைல. எ#ைடய இ!த அSபவ அவைர ெபா9* உ6க@+,

ஏGப.+கலா, அல* ஏGபடாமA ேபாயி+கலா. ஆனா இ* நேமா0

இ+க.0 எபதGகாகேவ இதைன இ6ேக எ)திேன. ம9ப உ6கைள

எேபா* காண ேபாகிேறேனா? எ கக4 அதGகாக தவி*+

ெகா+கிறன. தவ ெச=* ெகா+கிேற.

இ!த ஓைலைய உ6களிட எப அ#ப ேபாகிேறேனா ெதாியவிைல. இ*

உ6களிட வ!* ேச  திேமாIாிA, ேகாநகாிA எெனன மா9தக4
ேநேமா? அ*3 ெதாியவிைல. உ6க4 அைப: அS+கிரகைத:

எதிபா* இ6, ஒ ேபைத ஒNெவா கண தவி*+ெகா+கிறா4

எப* ம.0 உ6க@+, நிைனவி!தா ேபா*...’. இ ப,திைய அவ
ப*+ ெகா!தேபா* மாளிைக பணி ெப வ!* அவசரமாக+
Iபி0வதா=+ ,றள உ4ேள வ!* ெதாிவிதா.

இைளயநபி ைகயி!த ஓைல+ கGைறைய பாதா. பபதG, இ# ஓ

ஓைல மீதமி!த*. அைத அற வ!* ப+கலா எற எணதி எலா
ஓைலகைள: அபேய இைட+ க(ைசயி மைற*+ ெகா0 பணி

ெபேணா0 அவ4 அைழ*( ெசறபேய மாளிைகயி  வாயிGப,தி+,
விைர!தா அவ.
---------
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நிதிலவ :

த பாக - அைடயாள

39. 2. எதிாிக

இைளயநபி தைன அைழ*( ெசற பணி ெபPட கணிைக

மாளிைகயி  வாயிG ப+க ெசறேபா* ஏGெகனேவ அ6ேக அழக

ெபமா4 பதGறேதா0, ைககைள பிைச!தவா9 நி9 ெகா!தா.

ெவளிற யாராேலா கத3க4 பலமாக த.டப.0+ ெகா!தன.
இரதினமாைல: ெச=வதறியா* திைக* நி9 ெகா!தா4.

“ெவளிற வ!* நி9 கதைவ த.0வ* யா? நீ ஏ இNவள3 பதGற
அைட!தி+கிறா=?” -எ9 அழகெபமாைள வினவினா இைளயநபி.

உடேன அழக ெபமா4 பிரமாடமான அ!த நிைல+ கதவி இ!த சிறிய

*வார ஒைற( &.+ காபி*. “நீ6கேள பா6க4; வ!திப* யா எப*
ாி:” எறா. கதைவ திறபதG,  ெவளிேய வ!திபவகைள+
காபதGகாக ஓ மானி க அளவிG, அ6ேக கதவி *ைள இ!த*.
இைளயநபி இரதினமாைலயி கைத பாதா.
“நா பாதாயிG9! நீ6க4 பாதாதா உ6களா நிைலைமயி அபாயைத
ாி!*ெகா4ள :” எறா4 அவ4.
கதைவ ெந6கி த வல* கைண *ைளயேக அPக( ெச=*

பதிதாGேபால ஆவைல: பரபரைப: தவி+க யாம ெவளிேய பாதா
இைளயநபி.

5தபய6கர பைட/ர <வ உவிய வா@ ைக:மாக வாயிGபகளி நி9
ெகா!தன. ெவளிபைடயாக ந, ெதாி: 5த பய6கர பைடயி

ேதாGறதிேலேய அவக4 வ!* அ!த மாளிைக வாயிGபயி நி9 கதைவ
த.0வதி!* ஏேதா தீமானG9( ச!ேதக*டேனேய அவக4 அ6ேக
வ!தி+கிறாக4 எ9 ெதாி!த*.
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‘பாதாயிG9! இனி நா ெச=யேவய* என?’ எ9 இரதினமாைல:
அழகெபமாைள: வின3கிற கபாவைனேயா0 திபி பாதா
இைளயநபி.

“கதைவ திறப* தாமதமாக தாமதமாக ெவளிேய அவக@ைடய ச!ேதக,
சின அதிகமா,. விைர!* 3 ெச=* ெசயGபட ேவய நிைலயி

இ+கிேறா நா” எறா4 இரதினமாைல. அழகெபமா4 இைதேய
ேவ9விதமாக+ Iறினா:

“இரேட இர0 வழிக4தா நா நவதG, மீதமி+கிறன. கதைவ

திறபதG,+ கால தாமத ெச=:மா9 இரதினமாைலயிட ெசாவி.0 - அவ4
அப+ காலதாமத ெச=: அேத ேநரைத பயப0தி+ ெகா0 ந!த

நிைலயி ப0தி+, ேத# மா!திாீக உ.பட நாமைனவ நிலவைற வழிேய
இ6கி!* தபி ெவளிேயறிவிட ேவ0. அல* கதைவ உடேன திற!*

அவகைள உ4ேள வி.டபி த!திரமாக நாமைனவ ேச!* உ.றமாக
தாழி.0+ ெகா0 வ!தி+, <வைர: எதி* அழி+க ேவ0.”

“அபேய அவகைள அழி*வி.டாA நா உடேன இ6கி!* ெவறிேயறி
தப ேவ0ேம தவிர ெதாட!* இ6ேக த6கியி+க யா*. வ!தி+,

<வைர+ ெகா9வி0வதா ெதாட!* KG9+கண+கான 5தபய6கரபைட

/ரக4 வ!* இ!த மாளிைகைய G9ைகயி.0 வைள+கமா.டாக4 எப*
என உ9தி? அபேய கதைவ திறபதG,+ காலதாமத ெச=* வி.0

தவதானா, இரதினமாைல, அவ4 பணி ெபக4 நீ6கலாக நாமைனவ
தபலா. 5த பய6கர பைட /ரக4 <வைர: த!திரமாக உ4ேள வி.0+

கதைவ தாழி.0+ ெகா0 அவகைள அழித பி தவதானா
இரதினமாைல:, அவைள( ேச!தவக@ Iட நேமா0 தபி

ெவளிேயறதா ேவயி+,. 5தபய6கர பைட/ரக4 இ!த மாளிைக

எைல+,4 ைவ*+ ெகாலப.ட பின, இ6ேக இரதினமாைல த6கினாA

அவ@+, அபாயதா. களபிரக4 இரதினமாைலைய ஐ:9வதG,

ெதாட!* சிதிரவைத ெச=வதG, அ*ேவ காரணமாகிவி0. ஆகேவ நா

ம.0 தவதானா எதிாிக4 <வ உ4ேள வவதG, ேப தபிவிடலா.
ஆனா எதிாிகைள உ4ேள வர வைழ* அழித பி தவதானா ெவ9
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மாளிைகைய ம.0ேம வி0வி* எலா தபிவிட ேவய*தா
அழகெபமா4!” -எறா இைளயநபி.

அழக ெபமா4 இைத+ ேக.0 எதGேகா தய6கி( சி!திதா.
“இவ ெசாAவ*தா GறிA ெபாதமான 3! வ!திபவக4 இ6ேக

ைவ*+ ெகாலப.0 வி.டபி அதG, ேமA களபிரகளி நபி+ைக+,
உாியவளாக இ!த நகாிேலா, இ!த மாளிைகயிேலா, நா# எைன(

ேச!தவக@ வா!* ஒGறறிவ* எப* சாதியமிைல” - எறா4
இரதினமாைல.

ெவளிற கதைவ த.0வ* இைடயறா* ெதாட!த*. நல ைவரபா=!த

கமரதினா ெச*+கி இைழ* உவா+கப.ட அ!த 5தாகாரமான கத3கைள
அNவள3 எளிைமயாக ெவளிேய இபவக4 உைட* விட யா* எபதி
அவக@+, நபி+ைக இ!த*.

சி!தைனயி ேநர கட!* ெகாேட இ!ததனா விைர!* 3 ெச=ய

இயலவிைல. அ!த நிைலயி இைளயநபியி 3+,+ க.0ப0வதாக

அழக ெபமா@, இரதினமாைல: உடப.டன. இைளயநபி த

மனதி அேபா* ேதாறிய ைவ( ெசானா:

“எேபா* இ!த மாளிைகைய: இதி த6கியிபவகைள: ச!ேதகப.0(
ேசாதைனயி0வதG, 5த பய6கர பைட/ரக4  வ!* வி.டாகேளா

அதGகற இனிேம இரதினமாைல இதி த6கினாA ஆப* வராம+க
யா*. ஆகேவ நீ, நா, ,றள, திேமாIாி!* வ!தி+, ெகால

ஆகிய நாவ கதவேக அணிவ,* நி9 ெவளிேயயி!* உ4ேள

வகிறவகைள எதி+க ேவ0 அழக ெபமா4 உ4ேள வகிறவகைள

நம#ல,+, அ#பி வி.0 பின எேலாேம இ6கி!* தபி விடலா

எப* எ க*. ெகாலைன:, ,றளைன: உடேன Iபி0வ*ட ந
நாவ+, நா, வா4க@ ேவ0 அழக ெபமா4.”
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“இ!த மாளிைகயி பைட+கல6கைள இரகசியமாக மைற* ைவதி+, இட

என+, ம.0ேம ெதாி:. வா4கைள நா ெகா0 வகிேற” - எ9 இரதின

மாைல விைர!தா4. ,றளைன: திேமாI+ ெகாலைன: அைழ* வர

அழக ெபமா4 ஓனா. இயைப மீறிய பரபர ேவக அேபா* அ6ேக

வ!* B!தன. ஒNெவா விநா: விைரவாக3 அதேதா0 நகவ*
ேபா!த*.

ஒளி மி# Iாிய வா4க4 வ!தன. ெகால#, ,றள# வ!தாக4. அழக
ெபமா4, இைளய நபி, ெகால, ,றள ஆகிய நாவ உவிய

வா4க@ட நி9 ெகாடன. கதைவ இரதினமாைல திற+க ேவ0 எ9

க.டைள இ.!தா இைளயநபி.

அவ4 கதைவ திற+,  ெகால <ல வ!* ேச!தி!த ெபாியவாி

ஓைலைய, ‘அழகெபமா4 வாசி* த பி அவ4 வாசிதாளா’ -எபைத+
ேக.0 ‘வாசிேத’... எபதG, அைடயாளமாக அவ4 தைலயைசத பி ஒ

வி\கமாக அவக4 நாவ நி9 ெகாடாக4. அவ4 திற+க ேபாகிற

கத3களி உ.ற மைறவி நி9 ெவளிேய இ+, 5தபய6கரபைட /ரக4
உ4ேள கால ைவத* நாவமாக பா=!* ஒேர சமயதி தா+,வ* எ9
அவக4 நிைனதி!தன. கதைவ திற+கிறவ4 ெபணாயிபைத+ க0

ெவளிேய இ!* உ4ேள ,கிறவக4 அல.சியமாக3, எ(சாி+ைக உண3

அGறவகளாக3 இ+,ேபா* தி0ெமன தா+க ேவ0ெமபைத அவக4
நாவ ஒவ+ெகாவ ேபசி ைவ*+ ெகா!தாக4.

இரதினமாைல மாளிைகயி உ4ேள ஏேதா காாியமாக இ!தவ4 -

அேபா*தாகதைவ த.0 ஒைச ேக.க திறப* ேபா ெமல வாயிG

கதைவ திற!தா4. ப+க*+, இவராக பிாி!* உவிய வா@ட நிற

இைளயநபி தயவக4 திற+கப0 கதவி பிறமாக மைறவிட ேதன.
அேபாதி!த மனநிைலயி திற+கப0கிற கத3 கிறி(சி0 மம(சத Iட
உ4ேள Sைழகிற <வாி மரண ஒல*+, னைடயாள ேபா

இரதினமாைல+,+ ேக.ட*. கதி மல(சி:ட#, 9வAட# ஒ

ேவ9பா0 கா.டாம &பாவமாக வரேவGகிறவ4 ேபா அ!த 9 5தபய6கர
பைட/ரகைள: அவ4 எதி ெகாடா4.
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வ!தவக4 <வ க0ைமயான ேக4விக4 எைத: தனிட ேக.காம &G9
G9 பாதப உ4ேள Sைழ!த வித அவ@+, வியைப அளித*. ‘உவிய
வா@+,, 5தபய6கர பைடயி உைட+, த,!த மி0+ேகா, சினேமா, இறி

உ4ேள வ அவக4, ஒேவைள இ!த+ கணிைக மாளிைகயி ஆட காணலா,
பாட ேக.கலா என வகிறாகேளா’ எ9 ச!ேதக ப.டா4 அவ4. அவக4

<வ நிைலபைய+ கட!* இர0பாக LரIட உ4ேள வ!தி+க

மா.டாக4. திற+கப.ட கத3களி பி மைறவி!* இைளயநபி தய

நாவ உவிய வாேளா0 அவக4 ேம பாய3, இரதினமாைல தா திற!த

கத3கைளேய மீ0 அவசர அவசரமாக அைட+க Gப.டா4.

அேபா*தா அ!த ஆ(சாிய நிக!த*. உ4ேள வ!த <வ ‘கய’ - எ9
நலைடயாள( ெசாைல( சGேற உரத ,ர Iற3, உவிய வா@ட

பா=!த நாவ ஒ9 ாியாம தய6கி பிவா6கின.

அ0த கண விைர!* 5தபய6கர பைட ேவடைத+ கைல*வி.0+ காாி,
கழGசி6க, சாத ஆகிய உபவன* நபக4 <வ எதிேர நிGபைத+
கட*, அழகெபமா4 தயவக4 வாைள+ கீேழ எறி!*வி.0 ஓவ!*

அவகைள த)வி+ ெகாடன.

“எ6கைளேய ஏமாGறி /.Tகேள? ெம=யாகேவ 5தபய6கர பைடயின <வ

இ6, ேசாதைன+காக ேத வ!தி+கிறீகேளா எ9 அMசி நா6கேள ஏமா9
அள3 ந* வி.Tக4 நபகேள” - எறா இைளயநபி.

“இNவள3 ெசைமயாக3 திறைமயாக3 ந+கா வி.டா ெவளிேய நா6க4
உயி பிைழ* தபி வ!தி+ கேவ யா* ஐயா!” எறா கழGசி6க.

எதிபாராத இ!த திய திபைத+ கட*, ‘காபாGறபட ேவயவக4
தா6க4 ம.0மிைல வ!திபவக@ Iடதா’ -எ9 ாி!* ெகா0,
அைடத கதைவேய நறாக அ)தி தாழி.டா4 இரதினமாைல.
---------
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நிதிலவ :

த பாக - அைடயாள

40. ம'கல% ெபா#

“நலைடயாள( ெசாைல+ Iற நா6க4 ஒ விநா கால! தாதியி!தா

எ6கைள+ ெகா9 நம#ல,+, அ#பி யிYக4 அலவா?” -எ9 உ4ேள
வ!த* கழGசி6க இைளயநபிைய+ ேக.டா.

“இ!த பய உ6க@+, ேப இ!தி!தா நீ6க4 5தய6கர பைட

/ரகைள ேபாற மா9ேவடதி இ6, வ!தி+க+ Iடா*” - எ9 அதG,
இைளயநபிைய !தி+ ெகா0 இரதினமாைல ம9ெமாழி Iறினா4.
அவகளி, சாத அதG, விைட Iறினா:

“இ!த ேவடைத தவிர, ேவ9 எ!த மா9 ேவடதாA நா6க4 உயி பிைழ*
இ6ேக வ!* ேச!தி+க யா*.”
ேகாநகாிேலேய ேவய நபக4 பல /0களி மைற!* வா!த* த,
கைடசியாக இ9 கணிைக மாளிைக வ!* ேச!த* வைர தா6க4 ப.ட
ேவதைனகைள எலா காாி ெசானா.

“எபேயா ஆலவா=ெபமா4 அளா இ6ேக வ!* ேச!* வி.Tக4.
களபிரகளிட சிைறப.0 வி.ட நமவகளான ெதனவ மாறைன:,

திேமாI அற+ேகா.ட* மலைன: வி0வி+, ெபா9ைப ெபாியவ
நமிட வி.+கிறா. இனி நா அதGகான யGசிகளி ஈ0படேவ0” -

எறா அழக ெபமா4. அேபா* அ!த <வ ேதE மா!திாீகைன பGறி

விசாாி+கேவ, ‘அவ காயG9 வ!* அ6, ப0தி+, நிைலைம’ைய

அவக@+,( ெசா, அவக4 <வைர: அவ இ!த க.லேக அைழ*(
ெசறா அழகெபமா4. இரதினமாைல பைட+ கல6கைள ம9ப மைற*

ைவ+க( ெசறா4.

இ!நிைலயி ஏGெகனேவ தா அைர,ைறயாக ப*வி.0 ைவதி!த

ெசவ 56ேகாைதயி ஓைலயி பபதG, இ# ஓ ஓைல மீதியிபைத
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நிைன3 I!தவனாக( ச!தன அைற+, ப,தி+, திபினா இைளயநபி.
திேமாI+ ெகால# ,றிபறி!* அவைன பிெதாட!தா. தா

ப+காம எMசியி!த அவள* <றாவ* ஓைலயி எெனன

அட6கியி+,ேமா எற ஆவ த* மன*ட இைட+ க(ைசயி!* அ!த
ஓைலைய எ0* மீ0 ப+க ெதாட6கினா இைளயநபி.

“ஏGகனேவ நா எ)தி ைவ*வி.ட இ!த அமடைல உ6களிட ெகா0

ேபா=( ேச+,ப இNQ+ ெகால இ6, வ!தேபா* மறா ேவ+

ெகாேட. ‘திேமாIாி!* ேவ9 எ6ேகா மாறி( ெச9 வி.ட ெபாியவ

ம*ராபதி விதகைர+ காண( ெசவதாக3 மீ0 எேபாதாவ* ேகாநக+,(
ெசல ேந!தா எ ஓைலைய உ6களிட ேசபதாக3’ - ெகாலனிடமி!*

என+, ம9ெமாழி கிைடத*. அேபா* நா6க4 எ!த நிைலயி+கிேறா? ஊ
எ!த நிைலயி+கிற*? களபிரகளி ெகா0ைமக4 எப உ4ளன? எபன
பGறி எலா இ!த ஓைலைய உ6களிட ேச+,ேபாேத ெகால விாிவாக(
ெசால+I0. அவGைற எலா நா விவாி* எ)த இயலவிைல.

ஓ அ ேவ0ேகா@ட அயா4 இைத +க விகிேற. இைத நா

ெகா0த#பி, இ* உ6க4 ைக+,+ கிைடதா - அப+ கிைட* வி.ட*
எற மகி(சிைய நானைடவதGகாக நீ6க4 என+, மாGற த!* எ)ததா

ேவ0 எபதிைல. எ)தினா இேபைத எைலயிலா ெபமகி(சிைய

அைடேவ எறாA நா உ6களிட இேபா* ேவட ேபாவ* ேவ9.

உ6க@+, இ* கிைட* நீ6க4 இைத பா* வி.டத மாGறாக, ஏதாவெதா

ம6கல ெபாைள என+,+ ெகா0த#6க4. அ* ேபா*. நீ6க4

ெகா0த#வ* எ*வாயி!தாA அ!த ெபா4 அயா@+, ம6கல

&பச,ன உைடயதாயி+, எப* உ9தி. உ6க4 நிைன3க4 எ#4ேள
மண+,ப என+, எைதயாவ* ெகா0த#/களா? உ6க@ைடய

ேபைதயி இ!த ேவ0ேகாைள நீ6க4 மற+க ேவடா” எ9 !தி!த*

அவ@ைடய அ!த ஓைல. எ!த ம6கல படைத அவ@+காக+

ெகா0த#வ* எ9 ஒ விநா தய6கினா இைளயநபி. அ0த கணேம

அவ ஒ தீமான*+, வ!தவனாக அ!த ப,தியி!த 5+,டைலயி!* ஒ

ெபாிய ெச!தாழ 5ைவ எ0தா. வாசைன நிைற!த அத மடகளிேல இரைட

உவி அவGைற ப.ைடயாக ைத* அத#4 இர0 கழGசி+கா= அள3

ெபாதிய மைல(ச!தனைத உ. ைவ*+ க.னா. ஒ ெபP+, ஆ

அளி+க !த ெபா4களி 5ைவ: ச!தனைத:விட ம6கலமான ெபா4க4
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ேவ9 எைவ: இ+க யாெத9 அவ#+, ேதாறிய*. ஆP+,

ெபP+, ந0ேவ :4ள ஞாபக6க@+, 53 ச!தனேம இனிைமயான
சா.சிக4. ஒ9 ெபணி I!தைல மண+க( ெச=வ*. மGெறா9 அவ4

உடைல மண+க( ெச=வ*. அ!த இ ம6கல ெபா4கைள: ஒறாக

ெபாதி!* - ஒறி ஒைற இ.0 நிைற* அ#வத <ல அைவகைள
அைடகிறவளி மன எNவள3 மகி(சி ெப+கினா *4@ எபைத
இேபாேத கGபைன ெச=ய யறா இைளயநபி.

தாைழைய:, 5ைவ:, ச!தனைத: ஒ ெபP+, அ#வதி எதைன

,றி+கைள அவ4 ாி!* ெகா4ள :ெம9 சி!திதேபா* அவ#+,
மகி(சி ெபகிய*. ஆP+, ெபP+, ந0ேவ மண4ள 5ேவ ஒ

ெமளனமான உைரயாட எறா ச!தன இேனா சீத பனி( ெசாGேகாைவ.
அ* அவ@+, ாி: எ9 நபியவனாக, “நா ெகா0ேத எ9 இைத

ெபாிய காராள மகளிட ேசதாேல ேபா*மான*” - எ9 அைத திேமாI+

ெகாலனிட அவைன+ Iபி.0+ ெகா0தா இைளயநபி. ெகால#

அைத பதிரமாக வா6கி ைவ*+ ெகாடா. ெபாியவ+, ஏேத# ம9ெமாழி

ஓைல தரலா எறா அவ எ!த ம9ெமாழி ஓைலைய: எதிபா+கவிைல.

நிைலைமைய அறி!* வமா9 ம.0ேம தைன பணிதா எபதாக+ ெகால
Iறிவி.டா. ம9ப நிலவைற வழிேய அவ றப.0( ெசல அ9 ந4ளிர3

வைர அ6ேகேய காதி+க ேவயதாயிG9. ந4ளிரவி ெகால றப.0

ேபானா. அவைன வழிய#பிவி.0 அழகெபமா4, இைளயநபி

தயவக4 உற6க ேபா,ேபா* இர3 ந0யாமதிG, ேம ஆகிவி.ட*.
ம9நா4 அதிகாைலயி இைளய நபிைய *யிெல)ப அவ காகளினேக

மMசதி அம!* இரதினமாைல யா வாசி*+ெகா!தா4. அ!த இனிய

யாெழா ேக.0 எ)!த இைளயநபி சிாி*+ ெகாேட அவைள வினவினா:
“இெதன * வாதிய உபசார?”

“இபெயலா த6கைள ேநாகாம உற6க( ெச=* ேநாகாம *யி எ)பி
பா*கா+க( ெசா ெபாியவாி ஆைண” - எறா4 அவ4. அதG, ம9ெமாழி

Iறாம ஏேதா நிைன*+ ெகாடவனாக ேம மாடதி!* பகளி இற6கி
விைர!* கீேழ அழகெபமாைள+ காண( ெசறா இைளயநபி.
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அ6ேக அழக ெபமா4 ப0தி!த இட, ேதE மா!திாீகனி க.

எலாேம ெவ9ைமயாயி!தன. வியேபா0 சினேதா0 திபினா அவ.
“அவக4 நாவ அழக ெபமா@ இேபா* இ6, இைல!” எ9

Iறியபேய பயிற6கி வ!* ெகா!தா4 இரதினமாைல. இைளயநபி

அைத+ ேக.0 திைகபைட!தா.
--------------

Continued in part 2 (and part 3)

