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தமிழக வரலாGறி� பா��ய நா.ைட+ கள�பிர�க4 ைக�பGறி ஆ.சி �ாி!த கால� 
இ��ட கால� எ�9 வரலாG9 ஆசிாிய�களா� க�த�ப0கிற*. இ�4 எ�ப* 
ெவ9� ஒளியி�ைம ம.0மி�ைல. �ற�ேத நில3� ஒளியி�ைமைய ம.0� இ6, 
அ�பத� ,றி+கவி�ைல. கைல, ெமாழி, நாகாிக�, ப�பா0 எ�லாவGறிA� இ�4 
B�!தி�!தைதேய 'இ��ட கால�' எ�ற ெதாட� ,றி�பதாக+ ெகா4ள ேவ�0�. 
கள�பிர� கால�ைத� பி�னணியாக ைவ�*+ ெகா�0 ஒ� நாவ� �ைனவதிA4ள 
சிரம6கைள ந�ப�க4 சில� &.�+ கா.�:� அ!த+ கால� பி�னணியி� கைத 
எ)த ேவ�0� எ�ேற நா� வி��பிேன�. 
 
சிற�பான ஒ� வரலாG9 நாவ� �ைனவதG, மேகா!நதமான ெபாGகால� 
ம.0�தா� பய�ப0� எ�ற ந�பி+ைக இ6, ஒ� ச�பிரதாயமாகியி�+கிற*. 
பா�+க� ேபானா� பா��ய�களி� இ��ட கால� கள�பிர�க@+,� 
ெபாGகாலமாகியி�+,�. நா.ைட மீ.டத� பி� கள�பிர�களி� இ��ட கால� 
பா��ய�களி� ெபாGகாலமாக மாறியி�+,�. ஆகேவ இ�ப�� பா��ப* Iட 
பா�+,� ேகாண�திG,� த,!தாG ேபா� மாறி வி0கிற*. நீ�ட நா.க@+, ��� 
கள�பிர� கால�ைத� பGறி எ)த எ�ணி� தி.டமி.0 அத� பி� வரலாG9 
நாவ�க4 எ)*வைத நா� நி9�தியி�!த சமய�தி� விகட� காாியல�தா� 1970 
ஆகJ. மாத� &த!திர தினமலாி��!* விகடனி� ெவளியிட ஒ� சாி�திர நாவ� 
எ)*மா9 ேவ��னா�க4. எ� பைழய எ�ண�� இ!த அவசிய�� இைண!த 
ேவைளயி�தா� நா� 'நி�திலவ��' நாவைல ேமGெகா�0 எ)த ேந�!த*. ஒ� 
ம6கலான கால� ப,திைய� பGறி அதிக ஆரா=(சிகைள:�, சா�9கைள:� ேத�� 
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ேத� இைத எ)த ேவ��யி�!த*. இ!த ஆரா=(சி+,� பல பைழய, �திய 
K�கைள ஆ�!* க��L�றி+ ,றி��கைள( ேசகாி+க ேந�!த*. 
 
கி.பி. <�றா� KGறா��� ெதாட+க �த� ஆறா� KGறா��� பிGப,தி வைர 
பா��ய நா0 கள�பிர� ஆ.சியி� சி+கியி�!ததாக� ெதாிகிற*.[#] இ* 
ெதாட�பான ேவ4வி+ ,�( ெச�ேப.0� ப,தி வ�மா9:- 
 

"களபரென#� க�யரச� ைக+ெகா�டதைன  
இற+கியபி� ப0கட� �ைள�த ப�திேபாG  
பா��யாதிராச� ெவளி�ப.0 வி0கதி�  
அவிெராளி விலக/Gறி�!* 
ேவைல B�!த விய�ட�*+ 
ேகா3� ,9��� பா3ட� ��+கி( 
ெச6ேகா� ஓ(சி ெவ�,ைட நிழG 
ற6ெகாளி நிைற!த தரணி ம6ைகைய�  
பிற�பா� உாிைம திறவிதி� நீ+கி� 
த�பா� உாிைம ந�கன� அைம�த 
மான� ேபா��த தாைன ேவ!த� 
ஓ06கா ம�ன� ஒளிநக� அழி�த 
க06ேகா� எ�#� கதி�ேவ� ெத�னவ�." 

------  
[#]�.வி. சதாசிவ ப�டார�தாாி� பா��ய வரலா9 - ப+க6க4 - 33, 34, 35, 36, 37 
 
இனி இல+கிய ஆதார6க4 வ�மா9:- 
 

கான+ க�B� வ0க+க� நாட� காவ� 
மான� பைடம�ன� வ�!* நில6ெகா4வானா= 
யாைன+ ,திைர+ க�வி�பைட /ராதி� ேட� 
ேசைன+ கடA6 ெகா0ெத� திைசேநா+கி வ!தா�. 
வ!*Gற ெப��பைட ம��ைதய� பர�பி( 
ச!த� ெபாதியி� தமி� நா0ைட ம�ன� /ர� 
சி!தி( ெச�ெவ�9 த� ஆைண ெசA�*� ஆGற� 
க!த� ெபாழி�B� ம*ரா�ாி காவ� ெகா�டா�. 

(தி��ெதா�ட� �ராண� <��தி... 1, 12) 
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பைடநா� ,ட�9 பMசவ� *ர!* 
ம*ைர வNவிய க�நட� ேவ!த� 
அ�க�( சா�!*நி� றர�பணி யைட�ப 
(க�லாட� - 56) 

 
இ!த இல+கிய ஆதார6கைள� தவிர, 

ப�லவ� வரலா9 - டா+ட� இராசமாணி+கனா� 
பா��ய வரலா9 - �.வி. சதாசிவ ப�டார�தா� 
South Indian Inscriptions (Volumes) 
Mahavamsam (Volumes) 
Pandyan Kingdom - K.A. Neelakanda Sastry 
சாஸன� தமி�+கவி சாித� - �. ராகைவய6கா� 
ஆரா=(சி+ க.0ைரக4 - �. ராகைவய6கா� 
பாிபாட� 
�றநாE9 
க��ெதாைக 
ெப�!ெதாைக 
தமி� இல+கிய வரலா9 I, II - ேக.எJ.எJ. பி4ைள 

 
ஆகியவGறி��!* இதGகான ஆதார6க4 கிைட�தன. இ!த ஆதார6கேள 
�)ைமயான கைதயாகிவிட ��யா* எ�றாA�, �)ைமயான கைத+, இ!த 
ஆதார6க@� இ�+க ேவ��யதாகிய அவசிய� உ�0. கைத நிக�!த கால�* 
ம*ைர அ�ைம�ப.0+ கிட!த ம*ைர. ஆகேவ கைதயி� ெப�� ப,தியி� 
ம*ைரயி� ேகாலாகல6கைள அதிகமாக( சி�தாி+க ��யாம� ேபாயிG9. 
பா��ய� க06ேகானி� ெபய�+ காரண� பGறி இ+கைதயி� வ�� நயமான 
கGபைன இைண�ைப� பல தமிழாசிாிய� ந�ப�க4 பாரா.�னா�க4. இ!த+ 
கைதயி� வ�� ம*ராபதி வி�தக� பா�திர� பைட�ைப வாசக�க4 பல� 
அNவ�ேபா* விய!* எ)தினா�க4. ேவ9 சில வாசக�க4 ெச�வ� 56ேகாைத 
தா� மற+க ��யாத கதாபா�திர� எ�றா�க4. இ�#� சில� இர�தினமாைல தா� 
நிைன�* நிைன�* மகிழ ஏGற பா�திர� எ�றா�க4. இைளயந�பிதா� 
கதாபா�திர6களி� �த�ைமயானவ� எ�கிறா�க4 மG9� பல�. அழக� 
ெப�மா4, ம�ல�, ெகா�ல�, யாைன�பாக� அ!*வ�, காராள� ேபா�ற 
*ைண+ கதாபா�திர6கேள சிற!தவ�க4 எ�ப*� சில�ைடய க��தா,�. 
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ஆனா� எ)தியவ#ைடய ேநா+க�தி� எ�லா� ேமA� சமமான அ+கைற:ேம 
கா.ட�ப.04ளன எ�பைத ம.0� இ6, அட+கமாக� ெதாிவி�*+ ெகா4ள+ 
கடைம�ப.��+கிேற�. இ!த வரலாG9 நாவைல� ப��பவ�க@+, ஒ� 
வா��ைத: சமீப கால�* KGறா�0களி� நா.ைட� பிறாிடமி�!* மீ.,� பல 
&த!திர ேபாரா.ட வரலா9கைள� பல நா0களி� பா��தி�+கிறீ�க4. அ*ேபா� 
பல KGறா�0க@+, ��� தமிழக�தி� பா��ய நா.�� நிக�!த ஒ� &த!திர� 
ேபாரா.ட வரலாG9 நாவ� எ�ற எ�ண�ேதா0 இைத அPக ேவ�0கிேற�. 
இதG, ேம� இ!த ��#ைரயி� நா� ெசா�வதG,( சிற�பாக எ*3� இ�ைல. 
 
இ!த நாவைல� ெதாட� கைதயாக ேவ�� ெவளியி.ட விகட� 
காாியாலய�தா�+,�, ��தக�ைத� ப�+க ஆவேலா0 கா�தி�+,� வாசக�களாகிய 
உ6க@+,� எ� மன6கனி!த அ�ைப:�, ந�றிைய:� ெதாிவி�*+ 
ெகா4கிேற�. 
 

அ��ட� 
நா. பா��தசாரதி 

--------- 
நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� : : : : 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� ----    அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�    

1. 1. 1. 1. ந�லைடயாள� ெசா�ந�லைடயாள� ெசா�ந�லைடயாள� ெசா�ந�லைடயாள� ெசா�    
 
தி�+கான�ேப�+ கா.���!* ம*ைர மாநக�+,� ேபாகிற வழியி�, ேமாIாி� 
ம*ராபதி வி�தகைர( ச!தி�* வி.0� ேபாக ேவ�0� எ�9 �ற�ப0� ேபா* 
பா.டனா� Iறியி�!தைத நிைன�*+ ெகா�டா� இைளயந�பி. அவ� வாதQ� 
எ�ைலைய+ கட+,� ேபாேத கதிரவ� மைலவாயி� வி)!தாயிG9. ம�த நில�தி� 
அழ,க4 க�ெகா4ளா+ கா.சியாயி�!தன. சாைலயி� இ��ற�� ப&ைமயான 
ெந� வய�க@�, தாமைர� ெபா=ைகக@�, ேசாைலக@�, ந!தவன6க@�, 
<6கி�க4 சி���ெத)!* வள�!த ேம0க@மாக நிைற!தி�!தன. I.டைட:� 
பறைவகளி� ப�ேவ9 விதமான ஒ�க@�, <6கி� மர6க4 ஒ�ேறாெட�9 
காGறி� உரா:� ஓைச:�, ெச�ம� இ.0 ெம)கினாG ேபா�ற ேமG, வான�� 
அ!த இள� வழி�ேபா+க#+, உ4ள+ கிள�(சி அளி�தன. 
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ேதா.ேகா�பாக வல* ேதாளி� ெதா6கவி.0+ ெகா���!த க.0( ேசாG9 
<.ைடைய+ கைரயி� கழGறி ைவ�*வி.0, ஒ� தாமைர� ெபா=ைகயி� இற6கி 
�ழ6காலள3 நீாி� நி�9 �க�ைத:� ைககைள:� க)வி+ ெகா�0 அ�த� 
ேபா�ற அ!த� ெபா=ைக நீைர� தாக� தீர+ ,��தா� இைளயந�பி. ,ளி�!த நீ� 
ப.ட*�, வழி நைடயா� கைள�தி�!த உடA+, இதமாக இ�!த*. Bேடயி�!த 
க�களி� சி�ெல�9 த�ணீ� நைன!த*� பரம &கமாயி�!த*. 
 
இ�.0வதG,4 ேமாIைர அைட!* விட ேவ�0� எ�ப* அவ� தி.ட�. 
ேமாIாி� ம*ரபதி வி�தக� இ�+,� இட�ைத+ ேக.டறிய ேவ�0�. 
கள�பிர�களி� ெகா0ைம+, அMசி இ�ேபாெத�ல� அவ� ஒேர இட�தி� 
இ��பதி�ைலயா�. பல ஆ�0களாக ஆ.சி:ாிைமைய� ெபGறி�!*�, 
ெகா4ைளய��தவ�க4 தா6க4 ெகா4ைள ெகா�ட ெபா�@+, உ�ைமயிேலேய 
உாியவ� எ�ேபாதாவ* அவGைற� ேத� வ!* மீ.பாேனா எ�ற பய�*டேனேய 
இ��ப* ேபா�தா� கள�பிர�க@� பா��ய நா.ைட ஆ�0 
ெகா���+கிறா�க4 எ�9 ேதா�றிய*. 
 
ம9ப� பா��ய� ,ல� தைலெய0+க யா� யா� உத3கிறா�க4 எ�9 
ச!ேதக�ப.டாA� அ�ப�( ச!ேதக�*+, உாியவ�கைள ஈவிர+கமி�றி 
*�ப�ப0�தி:�, ெகாைல ெச=*�, சிைற பி��*�, சி�திரவைதக4 ெச=*� 
ெகா0ைம இைழ+க+ கள�பிர�க4 தய6கியதி�ைல. 
 
பா��ய ம�ன�க@+, அரச த!திர6கைள:�, உபாய6கைள:� ெசா�A� மதி 
ம!திாிகளி� பர�பைரயி� கைடசி+ ெகா)!ைத:� Iட+ கி4ளிவிட+ 
கள�பிர�க@+,� ஆைச தா�. ஆனா�, அ* அவ�களா� ��யாத 
காாியமாயி�!த*. <�*� தள�!* ேபாயி�!தாA� மதி S.ப�திA�, த!திர 
உபாய6களாA� சிறிதள3 Iட� தளராம� ம6கல� பா��வள நா.�� ப�ேவ9 
ஊ�களிA� ம9ப� பா��யரா.சி மல�வதG, ஓ� இரகசிய இய+க�ைதேய க.� 
வள��* உ�வா+கி+ ெகா���!தா� ம*ராபதி வி�தக�. ம*ராபதி வி�தகைர� 
பGறி� பா.டனா� ெசா��யி�!தெத�லா� இைளயந�பி+, ஒNெவா�றாக 
நிைன3 வ!தன. ெகா4ைள+கார�கைள� ேபா� வ!* பா��ய நா.ைட� பி��* 
ஆ�0 ெகா���+,� கள�பிர�களிடமி�!* அைத மீ.க �ய�9 ெகா���+,� 
ஓ� இைணயGற இராச த!திாிைய( ச!தி�பதG,� ேபா=+ ெகா���+கிேறா� 
எ�9 நிைன�த ேபா* அவ#+,� ெப�மிதமாக இ�!த*. அவைர எ�ப� 
வண6,வ*, எ!த �த� வா+கிய�தினா� அவேரா0 ேபச� ெதாட6,வ*, தா� 
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இ�னா� எ�9 எ�ப� அவாிட� உற3 ெசா��+ ெகா4வ* எ�ெற�லா� 
சி!தி�*+ ெகா�ேட ேமாIாி� Sைழ!தா� இைளயந�பி. 
 
கணீெர�ற மைற ஒ�க4 ஏறி:� இற6கி:� &�தி பிறழாம� ஒ��*+ 
ெகா���!த அ!தண� /தியி� Sைழ!* எதி��ப.ட �தியவ� ஒ�வாிட� - 
 
"ஐயா, ெபாியவேர! நா� ம*ராபதி வி�தகைர+ காணேவ�0�. அ�4I�!* 
இ�ேபா* அவ� எ6ேக த6கி இ�+கிறா� எ�பைத+ Iறினா� ேப�தவியாக 
இ�+,�" எ�9 தணி!த ,ர�� வினவினா� அவ�. தா� இNவா9 வினவிய*� 
அ!த �தியவ� நட!* ெகா�ட வித� அவ#+,� �திராக இ�!த*. அவைன ஏற 
இற6க� பா��* வி.0 ஒ� கண� தய6கிய பி� சிாி�*+ ெகா�ேட ேபா=வி.டா� 
அவ�. இைளயந�பி+,+ க0M சின� <�ட*. அ0�* எதி��ப.ட மGெறா�வைர 
வினாவிய ேபா*� அவ�� அவைன ஏறி.0� பா��* ஒ�கண� தய6கிய பி� 
ேவகமாக நட!* வி.டா�. 
 
எதி��ப0கிறவ�க4 க�0 ேபச� தய6,�ப� த� �க�தி� அ�ப� எ�ன மா9த� 
ேந�!தி�+க ��:� எ�ப* அவ#+,� �ாியவி�ைல. கைதகளி� வ�கிற அ&ர�க4 
�க� ேபா� திTெர�9 த� கைடவா=� �ற6களி� சி6க� பGகேளா, அ�ல* �� 
தைலயி� எம கி6கர�களி� ெகா��க4 ேபா� ேகார� ேதாGறேமா உ�டாகி 
வி.டேதா எ�9 Iட( ச!ேதகமாயி�!த*. பா.டனாேரா- 
 
"ேமாIாி� ேபா=�தா� வி�தக� இ�+,மிட�ைத நீ அறி!* ெகா4ள ��:�! 
ெபாியவ� ேமாI� வ.ட�தி� இ�+கிறா� எ�ப* ம.0ேம என+,� ெதாி:�. நீ 
வர� ேபாகிறா= எ�பைத:�, உ�ைன எ�ப� எ�ப�� பய�ப0�தி+ ெகா4ளலா� 
எ�பைத:� அவ�+, ந�பி+ைகயானவ�க4 <ல� ெசா��ய#�பியி�+கிேற�. 
கவனமாக நட!*ெகா4! எ6, பா��தாA� கள�பிர�களி� '5த பய6கர� பைட' ந� 
ேபா�றவ�கைள� பி��*+ ெகா�0 ேபாக+ க�களி� விள+ெக�ெண= ஊGறி+ 
ெகா�0 திாிகிற*. நீேயா �ர.0�பி4ைள. எ6,� எதG,� உண�(சிவச�ப.0 
உ�ைன ெவளி�ப0�தி+ ெகா�0 விடாேத. பா�டவ�க4 Iட வனவாச�� 
அMசாத வாச�� ெச=தி�+கிறா�க4. நா�� இ�ேபா* ஏற+,ைறய 
பா�டவ�களி� நிைலயி� தா� இ�+கிேறா�" எ�9 அறி3ைர Iறியி�!தா�. 
அ�ப� அவ� அறி3ைர I9ைகயி�, "பா�டவ�க4 ெகௗரவ�கேளா0 
Bதா�னா�க4. நா.ைட இழ!தா�க4. நா� யாேரா0� Bதாடவி�ைலேய தா�தா?" - 
எ�9 பதிA+,� தா� ேக.ட*�, "Bதாடமேல கள�பிர�க@+, நா.ைட� ேதாG9 
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வி.ேடா� நா�! இ�ப� அதிக� பிரச6கி�தனமான ேக4விகைள எ�னிட� ேக.ப* 
ேபா� ம*ராபதி வி�தகாிட� தவறி� ேபா=+ Iட+ ேக.காேத. அவ� 
வா��ைதகைள� ெபா�#+, மாG9 உைற�*� பா��ப* ேபா� பா�+கிறவ�. 
ெசாGகைள எ�ணி( ெசலவழி+கிறவ�. எதிராளியி� ெசாGகைள எ�ணி நி9�*� 
பா�+கிறவ�" - எ�பதாக� பா.டனா� அ�ேபா* தன+, ம9ெமாழி Iறியி�!த*� 
இைளயந�பி+, ஞாபக� வ!தன. நிைன+,� ேபா* அவ#+,( சிாி�பதா அ)வதா 
எ�9 ெதாியவி�ைல. ம*ராபதி வி�தக�தா� வா��ைதகைள எ�ணி( 
ெசலவழி�பவ� எ�9 பா.டனா� ெசா�னா�. அ!த� ெபாியவைர� பா�+க 
��வதG, ��ேப வா��ைதகைள( ெசலவழி+கேவ வி��பாதவ�க4 
ஒNெவா�வராக எதி��ப0வ* ேபா��!த*. ேக.கிறவ�க4 எ�லா� தன+, ஏ� 
ம9ெமாழி ெசா�லாம� ேபாகிறா�க4 எ�ப* அவ#+, விள6காத ம�மமாக 
இ�!த*. உலைக( B)� மாைல இ�4 அவ� மன�ைத:� B�!த*. 
 
அ0�* அவ� Sைழ!த ேவளா� ம+க4 ெத�வி� கல�ைப+, ெகா) அ�+க 
இ��ைப+ கா=(சி+ ெகா���!த ஒ� ெகா�லனி� உைல+கள� எதி��ப.ட*. 
ெச6கீGறாக மி�னி� பளபள+,� கா=(சிய இ��ைப( ச�ம.�யா� ஓ6கி 
அ��*+ ெகா���!த அ!த+ ெகா�லனி� க�க4 சிவ!* கழ�9 வி)!* 
வி0வ* ேபா� உைல ஒளிப.0 மி�னின. ைவர� பா=!த க�!ேத+, மர�தி� 
ெச*+கி எ0�* எ�ெண= 5சினாG ேபா� மி�#� அவ#ைடய அக�ற 
மா�ைப:� திர�ட ேதா4கைள:� க�டேபா* - 
 
'பா��ய ம�டல�தி� சிGW�களிA� ேப"�களிA� நிைற!தி�+,� 
இ�ப��ப.ட வ�ைம வா=!த உைழ�பாளிகளி� பயைன எ�லா� எ6கி�!ேதா 
வ!த அ!நியரான கள�பிர�க4 அ�லவா அSபவி+கிறா�க4' எ�9 
கழிவிர+க�ேதா0 நிைன!* ெந.0யி��தா� இைளயந�பி. 
 
"க��ெபாG ெகா�லேர! ம*ராபதி� ெபாியவைர� பா�+க ேவ�0�... அவ� 
இ�+,� இட�ைத� பGறி வினாவ� ெதாட6கினாேல இ!த ஊாி� எ�லா�� 
ஊைமகளாகி வி0கிறா�க4." 
 
"ேக.க ேவ��யைத( ெசா�ல ேவ��ய வா��ைதயா� ேக.டா� பதி� 
ெசா�வா�க4." 
 
"நா� எ�ன பா� ெமாழியிலா ேக.கிேற�? தமிழி� தாேன ேக.கிேற�?" 
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"பா�யி� ேக.டா� பதி� கிைட+கா*... இ*தா� கிைட+,�" - எ�9 ச�ம.�யா� 
ப)+க+ கா=!த ெகா) �ைனைய ம9ப� ஓ6கி ஓ6கி அைறய� ெதாட6கினா� 
ெகா�ல�. 
 
"ஐயா! நா� ேபசியைத� தவறாக+ ெகா4ள+Iடா*. கள�பிர�க4 பா�� நா.�� 
தமி� வழ+ைக அழி�*� பா� ெமாழிைய� �,�*வைத எ�ைன� ேபாலேவ 
நீ6க@� ெவ9+கிறீ�க4 எ�9 ெதாிகிற*. நீ6க4 எ�ைன ந�ப ேவ�0�." 
 
"ெசா�ல ேவ��ய வா��ைதைய( ெசா�னா� ந�பலா�." 
 
இ�ப� மீ�0� அ!த+ ெகா�ல� �திராகி விடேவ இைளயந�பி+, ஆ�திர� 
ஆ�திரமாக வ!த*. தன+, ம9ெமாழி கிைட+கவி�ைலேய எ�9 ஆ�திரமாக 
இ�!தாA� கள�பிர�கைள:�, பா�ெமாழிைய� பா��ய நா.�� வ�!* �,�த 
�யA� அவ�க4 ெகா0ைமைய:� த�ைன� ேபாலேவ அவ#� எதி��ப* 
இைளயந�பி+, ஆ9தலளி+க+ I�யதாயி�!த*. கள�பிரைர ெவ9+,� ேதா4 
வ�ைம வா=!த விைன வ�லா� ஒ�வைன �த� �தலாக( ச!தி�*வி.ட 
மகி�(சிேயா0 நட!தா� அவ�. 
 
இ�#� அவ� ேபா=( ேசர ேவ��ய இட�*+கான வழிைய அறி!* ெகா4ள 
��யவி�ைல. ம*ராபதி வி�தகாி� இ��பிட�ைத அறிவதி� இNவள3 
இட�பா0க4 வ�� எ�ப* அவ� �GறிA� எதி�பாராத*. நட!* ெகா�ேட 
இ�!தவ� /தியி� தன+, ��னா� இர�0 பாக Lர�தி� ஒ� ெப� ைகயி� 
தி�விள+, ஏ!தி( ெச�வைத+ க�டா�. 
 
அவ4 காலணிகளி� பர�க4 எ)�பிய ஒ� அ!த /தியி� தனியான 
ச6கீதமாயி�!த*. ேமகைலயி.0+ க.�யி�!ததாேலா எ�னேவா அவள* இைட 
இ�ைலேயா உ�ேடா எ�9 நிைன+,�ப� சிறிதாக� ேதா�றிய*. 5(B�ய 
க�6,ழA�, விள+ேக!திய ைக:மாக அவ4 நட!* ெச�ற பி�னல6கார�தி� ஒ� 
கண� மய6கி அ0�த கணேம த�#ண�3 ெபG9 அவைள+ ைக த.�+ 
I�பிடலாமா, அ�ல* அ�ேக ெச�9 ேக.கலாமா எ�9 சி!தி�தா�. இ�4 
மய6,� ேவைளயி� ெத�வி� தனிேய ெச�A� இள� ெப�ைண� த�ைன� 
ேபா� ஊ�+,� �திய இைளஞ� ைகத.�+ I�பி0வ* நய�த+க நாகாிகமாக 
இராெத�9� ேதா�றிய*. படெம0�த நிைலயி� அரச நாக� ஒ�9 நட!* 
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ெச�வ* ேபா� ேமகைல+,+ கீேழ அவ4 நைடயி� பி�னல6கார�ைத+ 
க�டப�ேய எNவள3 Lர� ேவ�0மானாA� ெதாட�!* ேபாகலாெம�9 Iட� 
ேதா�றிய*. ந�றாக இ�.0வதG,4 ெபாியவைர( ச!தி�* விட ேவ�0ெம�ற 
�ைன�பினா� அவ� கா�க4 விைர!தன. 
 
மிக அ�ேக யாேரா ஆ�பி4ைள விைரவாக நட!* வரேவ அவ4 தி��பினா4. 
தா� நிைன�*+ கGபைன ெச=தி�!தைத விட அவ4 ேபரழகியாக இ�!தைத+ 
க�0 அ!த விய�பி� ேபசேவ��ய உைரயாடA+, வா��ைதக4 பிறவாம� 
அவ4 �க�ைத� பா��தப�ேய நி�9 வி.டா� இைளயந�பி. 'ஒ� த6க நாணய� 
எ�லா� ப+க6களிA� பிரகாசமாக�தா� இ�+க ��:�' - எ�9 தன+,4 
விய�ேபா0 ெசா��+ ெகா�டா� அவ�. பி�� அவைள அPகி வினவினா�:- 
 
"ெப�ேண! என+, ஓ� உதவி ெச=ய ேவ�0�! ம*ராபதி வி�தகாி� இ��பிட� 
ெதாிய ேவ�0ெம�9 அைல!* ெகா���+கிேற�. இNQாி� ஒ�வராவ* 
அைத( ெசா�லமா.ேட� எ�கிறா�க4..." 
 
அவ#+, ம9ெமாழி Iறாம� ���9வ� 5�தா4 அ!த� ெப�. விள+ெகாளியி� 
அ!த� ��னைகயி� அேத வசீகர� அவ4 க�களிA�, க�ன6களிA� பரவினாG 
ேபா� அ�தைன அழகாயி�!தைத இைளயந�பி க�டா�. சிாி�� எ�ற வசீகர 
வன�ைப+ க�களிA�, க�ன6களிA� Iட நிைற�*+ ெகா�0 நிGப* ேபா� 
எதிேர நி�றா4 அவ4. சிாி+,� ேபா* தாேன ��னைகயாக மல�வ* ேபா�ற 
அவ4 ேதாGற�� வன��� இைளயந�பி+,� பி��தி�!தாA� த�#ைடய 
வினா3+, அவ4 இ�#� ம9ெமாழி Iறவி�ைல எ�ப* வ��த�ைத அளி�த*. 
சGேற சின�� <�ட*.  
 
"அழகிய ெப�க@� ஊைமயாக இ��ப* ேமாIாி� வழ+க� ேபா��+கிற*." 
 
"�� பி� ெதாியாத அ!நிய ஆடவ�க@+, வழி கா.0வதGகாக�தா� ேமாIாி� 
அழகிய ெப�க4 பிற!தி�+கிறா�க4 எ�9 உ6க@+, யாராவ* 
ெசா��யி�!தா�களா, எ�ன?"  
 
"அ�ப�யி�ைல! ைகயி� விள+,4ளவ�க4 வழி கா.டாவி.டா� ேவ9 யா� தா� 
வழிகா.ட� ேபாகிறா�க4?" 
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"சா*ாியமான ேப(&!" 
 
"சா*ாிய� யா�ைடய ேப(சி� அதிகெம�9தா� �ாியவி�ைல. இ!த விநா� 
எ�#ைடய வினா3+, நீ பதி� ெசா�லாத*தா� மிக� ெபாிய சா*ாிய� 
ெப�ேண!" 
 
"...." 
 
ம9ப� அவ4 சிாி�தா4. ெமௗனமானா4. அவ� சின�ேதா0 ெதாட6கினா�: 
 
"உைரயாட� எ�ப* எதிேர நிGபவ�� கல!* ெகா4ள ேவ��ய*. ெசா�A+, 
ஒ� நாகாிக� உ�0. நாகாிக�4ள எ�லா�+,� அ* ெதாி!தி�+க ேவ�0�." 
 
"ஐயா! நீ� ெபாிய வ��+காரராக இ�+கிறீ�. ேபசினா� ேக.க+ Iடாதைத+ ேக.0 
ெமௗனமா+,கிறீ�. ெமௗனமாயி�!தா� ேபச( ெசா�� வG�9�*கிறீ�. இனிேம� 
நாகாிக�*+, உ�ைம+ ெகா�0 தா� �* இல+கணேம எ)*வி+க ேவ�0� 
ேபா��+கிற*." 
 
சGேற ேகாப�*ட� அவ4 இைத( ெசா��ய* ேபா� இைளயந�பி+,� 
ேதா�றேவ, 'இவேளா0 நயமாக இ�#� ேப(& வள��* உ�ைமைய அறிவ*' 
எ�9 க�தி ேமA� அவேளா0 உைரயாட� ெதாட6கினா�. அவ� 
வினாவியவ�களி� ஒ�வ� Iட, 'ம*ராபதி வி�தக� இ�+,மிட� என+,� 
ெதாியாேத' - எ�9 ம9ெமாழி Iறவி�ைல. ெதாி!* ெகா���!*� த�னிட� 
அவ�க4 ஏ� மைற+கிறா�க4 எ�ப*தா� அவ#+, விள6கவி�ைல. 
 
'ேக.க+ Iடாதைத+ ேக.0 ெமௗனமா+,கிறீ�' - எ�9 இவ4 I9வதி��!* 
இவ@+,� அ!த இட� ெதாி:� எ�பைத அவ� அSமான� ெச=ய ��!த*. சிறி* 
ேப(&+ ெகா0�தா� இவளிடமி�!* ெதாி!* ெகா4ள ��:ெம�9 அவ#4 
ந�பி+ைக பிற!த*. சிறிய ேநர� ேப(சிேலேய அவ4 ஊ�+ ேகா�யி� உ4ள 
ெகாGறைவ ேகாவிA+, ெந= விள+, ஏGற( ெச�கிறா4 எ�9 அறிய ��!த*. 
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அவ#+, எ* ேவ�0ேமா அைத� தவிர மGறவGைற எ�லா� ேபசினா4 அ!த� 
ெப�. 
 
"ஒ� ம�டல�*+, ெகாGறைவ ேகாவி�� ெந= விள+, ஏG9வதாக ேவ�0த�" 
எ�9 அவ4 Iறிய ேபா* அவ� சிாி�*+ ெகா�ேட ேக.டா�: 
 
"ெப�ேண! நா� Iட உ6க4 ஊ�+ ெகாGறைவயிட� ஒ� ேவ�0த� ெச=* 
ெகா4ளலா� எ�9 பா�+கிேற�! ேவ��+ ெகா4ள.0மா?" 
 
"எ�ன ேவ�0தேலா அ*?" 
 
"வழிெதாியாம� மய6,கிறவ�க@+, வழி ெசா�A� ந�லறிைவ இ!த 
ஊ�+கார�க@+,+ ெகா0 எ�9 ேவ��+ ெகா4ள� ேபாகிேற�." 
 
"ந�லறி3 இ!த ஊரா�+, ேவ��ய ம.0� இ�+கிற*. ெசா�ல� ேபானா� 
உ6க@+,�தா� இ�ேபா* அ* இ��பதாக� ெதாியவி�ைல." 
 
இ!த ம9ெமாழி+,� பி� அவ� அவேளா0 உைரயாடைல நி9�தி வி.டா�. 
அவ� �க�தி� மல�(சி மைற!* வி.டைத அவ@� க�0 ெகா�டா4. இத� பி� 
ெகாGறைவ ேகாவி� வைர அவ�க4 ேபசி+ ெகா4ளவி�ைல. அவ4 ெந= விள+, 
ஏGறினா4. அவ� ெகாGறைவைய வண6கினா�. அ!த வண+க�*+, உடேன 
பய� கிைட�த*. அவ� ேம� அவ@+, இர+க� வ!தி�+க ேவ�0�. அவ4 
அவைன+ ேக.டா4: 
 
"இ�ேபா* இ!த இட�தி� ெகாGறைவ சா.சியாக என+, ஒ� வா+,+ ெகா0�தா� 
உ6க@ைடய வினா3+, நா� ம9ெமாழி Iறலா�." 
 
"எ�ன வா+, அ*?" 
 
"ம*ராபதி வி�தக�ைடய இ��பிட�ைத அறிய வி���� நீ6க4 ஐய�பா.0+, 
இடமி�லாத ந�ெல�ண�ேதா0 தா� அைத+ ேக.கிறீ�க4 எ�9 உ6க4 
,லெத=வ�தி� மீ* ஆைணயி.0( ச�திய� ெச=ய ேவ�0�! ெச=/�களா?" 
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"*ேராகிக4 ெச=ய ேவ��ய ச�திய�ைத� பா��ய ,ல� ஒளி ெபற பா0ப0� 
ந�லவ� ஒ�வைனேய ெச=ய( ெசா�கிறா= நீ. ஆனாA� நா� அைத( 
ெச=கிேற�! என+,+ காாிய� ஆக ேவ�0�." 
 
அவ� அவ4 Iறியப� ச�திய� ெச=த*� அவ4 Iறினா4: 
 
"நீ6க@�, நா#�, இNQரா�� எ�லா�ேம பா��ய ,ல� ஒளி ெபற�தா� 
பா0ப0கிேறா�. இ�ப�� பா0ப0கிறவ�கைள அவ�க4 எ6கி�!தாA� ேத�� 
ேத�+ ெகா�வதGகாகேவ கள�பிர�க4 5த பய6கர� பைடைய ஏவியி�+கிறா�க4 
எ�ப* உ6க@+,� ெதாி:மா? மீ�0� பா��யரா.சி மலர� 
பா0ப0கிறவ�களி� இ��பிட�ைத ஒGறறிவ*, பா��ய�ைடய ,ல�தி� ேம� 
வி&வாச� உ4ளவ�க4 அக�ப.டா� எ!த நீதி விசாரைண:� இ�றி அவ�கைள 
உடேன ெகா�9 வி0வ* ஆகிய காாிய6கைள( ெச=வதGகாகேவ 5த பய6கர� 
பைட உ�டா+க�ப.��+கிற*. அ!த� பைடயிA� உ6கைள� ேபா� வ�ைம:� 
வன��� வா=!த இைளஞ�க4 இ�+கிறா�க4. அவ�க@� ம*ராபதி வி�தகாி� 
இ��பிட�ைத� ேத� அைலகிறா�க4. நீ6க4 அவ�களி� ஒ�வரா, ந�மவ�களி� 
ஒ�வரா எ�9 ெதாியாத ப.ச�தி� இ!த ஊாி� யா�� உ6க@+,� பதி� 
ெசா��யி�+க மா.டா�க4. நா� *ணி!* பதி� ெசா��� ெபாியவ� இ�+,� 
இட�*+, வழி:� ெசா�ல �� வ!தி��பதG,+ காரண� உ�0..." 
 
"எ�ன காரணேமா?" 
 
"நீ6க4 5த பய6கர� பைடைய( ேச�!தவராக இ�!தா� உ6களா� இNவள3 
ெச�ைமயாக� தமிழி� உைரயாட ��யா*. அ�ப�ேய உைரயாட+ கGறி�!தாA� 
சா*ாிய�� நய6க@� அ!த உைரயாட�� இ�+க இயலா*. ஒ� ெமாழிைய 
அவசிய�*+காக யா� ேவ�0மானாA� கGகலா�. ஆனாA� நய6கைள:�, 
சம�கார6கைள:� உ�டா+கி அணி நல�பட எ)தேவா ேபசேவா அைத� தா= 
ெமாழியாக+ ெகா�டவனா�தா� ��:�." 
 
"ஆகா எ�ன சாதைன? இNவள3 ேநர� சிரம�ப.0 நா� கள�பிர� அ�ல�, 
தமிழ� தா� எ�பைத+ க�0 பி��* வி.டா=..." 
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"ஏளன� ேவ�டா�. உ6களிட� இ�#� எ�ென�ன க�0பி��தி�+கிேற� 
எ�பைத( சமய� வ��ேபா* ேபசலா�. ந�றாக இ�.0வதG,4 நீ6க4 
ெபாியவைர+ காண( ெச�ல ேவ�0�. இNவள3 ,ழ�ப�*+,� காரண�, 
ந�மவ�க4 த6கைள இன� க�0 ெகா4வதGகாக( ச!தி�த3ட� ெசா��+ 
ெகா4@� ந�லைடயாள( ெசா�ைல இ�#� நீ6க4 Iறவி�ைல." 
 
"அெத�ன ந�லைடயாள( ெசா�?" 
 
"அைத( ெசா�வதGகாகேவ உ6கைள( ச�திய� ெச=ய( ெசா�ேன�. ம*ராபதி 
வி�தகாி� ஆதரவாள�க4 ச!தி�*+ ெகா4@� ேபா* 'கய�' எ�9 ெசா��+ 
ெகா4ள ேவ�0�. நீ6க4 அ!நிய� எ�9 ச!ேதக�ப.டா� உ6களிடமி�!* 
�த�� அ!த வா��ைத வ�கிறதா எ�பைத�தா� மGறவ�க4 எதி�பா��பா�க4. 
உ6களிடமி�!* அ!த ந�லைடயாள( ெசா� கிைட+காவி.டா� அவ�க4 பி�� 
வா=திற�ப* அாி*. 'கய�' எ�ற ெசா�லா� தா� இ6ேக வழிகைள:� 
கத3கைள:� பிற� வா=கைள:� திற+க( ெச=ய ��:�. இ* ந�றாக 
நிைனவி�+க.0�." 
 
அவ4 இNவா9 Iறிய*� சG9 �� அ!த+ க�� ெபாGெகா�ல�, 'ெசா�ல 
ேவ��ய வா��ைதயா� ேக.டா� பதி� ெசா�வா�க4' - எ�9 ேபசியி�!த 
ேப(சி� �தி� இைளயந�பி+, இ�ேபா* விள6கிG9. 
 
"ெப�ேண உன+, எNவா9 ந�றி ெசா�வெத�9 ெதாியவி�ைல. ஆனா�, 
ஒ�ைற ம.0� இ�ேபா* ெசா�ல ��:�. அ!த உதவிைய( ெச=ததGகாக+ கால� 
உ4ள அள3� நீ ெப�ைம�பட ��:�..." 
 
இைளயந�பியி� இ!த ந�றிைய+ ேக.0 அவ4 ���9வ� 5�தா4. இ!த� 
���9வ�� அழ, பாதாதிேகச பாிய!த� விைர!* பரவி நிைறவைத� ேபா� 
ெதாி:� இனிய பிரைமயி��!* அவ� வி0பட( சில கண6க4 ஆயிG9. 
 
பதிA+,� ���9வ� 5�தப�, 'கய�' எ�9 ெதாட6கி ஒ� கண� நி9�தி� த� 
,ரைல� தணி�*, "உ� க�கைள( ெசா�லவி�ைல? என+, வழி பிற+,� 
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ந�லைடயாள( ெசா�ைல�தா� I9கிேற�" எ�றா�. இைத+ ேக.0 அவ4 
�க�தி� நாண� நிைற!த*. 
 
"ேந� எதிேர ெதாி:� ஒGைறய�� பாைதயி� கா� நாழிைக� ெதாைல3 ெச�றா� 
ஒ� ெபாிய ஆலமர� வ��. அ6ேக அவைர+ காணலா�. ஆனா� அ!த இட�ைத 
அைடகிறவைர ந�லைடயாள( ெசா� பல�ைற உ6க@+,� ேதைவ�ப0�" எ�9 
Iறிவி.0 அவனிட� விைடெபG9( ெச�றா4 அ!த� ெப�. 
--------------- 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� : : : : 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� ----    அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�    
2. 2. 2. 2. ம�ராபதி ம�ராபதி ம�ராபதி ம�ராபதி வி�தக�வி�தக�வி�தக�வி�தக�    

 
அ!த� ெப� த�ைன எ(சாி�* வி.0( ெச�ற* எNவளவிG,� பய� நிைற!த* 
எ�பைத அ!த� பாைதயி� சிறி* ெதாைல3 நட!த*ேம இைளயந�பி �ாி!* 
ெகா4ள ேந�!த*. கய� எ�#� அ!த ந�லைடயாள( ெசா��� ம!திர 
ச+திைய:� அவ� விள6கி+ ெகா4ள ��!த*. இ��ற� மர6க4 அட�!* 
ெசழி�தி�!த பாைதயி� ம�6,களி� அ6க6ேக உ�விய வா@ட� நி�ற /ர�க4 
அவ� 'கய�' எ�9 Iறிய3டேன வாைள உைறயி�.0 வண6கி வழி வி.டன�. 
அவ�க4 ேதாGற�தி��!* கள�பிர� ஆ.சி வ!த பி� பா��ய நா.�� மைற!* 
வா�!த ெத�னவ� ஆப�*தவிகளி� வழி�ைறயினராக3�, எைத:� 
எதி�ெகா4ளவ�ல �ைனெயதி� ேமாக�களி� வழி�ைறயினராக3� இ�+க 
ேவ�0ெம�9 ேதா�றிய*. 
 
ந�லைடயாள� கிைட�த*� அ!த /ர�களி� ஒ�வ� �� வ!* அவைன 
அைழ�*( ெச�றா�. எதிேர நில�பர�பி� ெப��ப,திைய� த� வி)*களா� 
ஊ�றியி�!த மாெப�� ,ைடைய ஒ�த ஆலமர� ஒ�9 ெதாி!த*. இNவள3 
ெபாிய ஆலமர�ைத மிக� ெபாிய தி�+கான�ேப�+ கா.�� Iட அவ� 
க�டதி�ைல. மைறகி�ற கதிரவனி� மMச4 கல!த ெசNெவாளி இைடயிைடேய 
ெதாிய� ெப��ெப�� வி)*கைள ஊ�றியி�!த அ!த ஆலமர�தி� அ��பாக� 
எ6கி�+கிறெத�9 காணேவ ��யவி�ைல. ஆகாய�*+,� 5மி+,மாக� L�க4 
இற+கிய* ேபா�ற வி)*கைள+ கட!த ஒGைறய�� பாைதயி� அவ�க4 
நட!தா�க4. ெந0!ெதாைல3 ெச�ற*� ஒ� ெபாிய க�ம�டப� ேபா�ற அத� 
அ�மர� ெதாி!த*. அ!த அ� மர�தி� கீ��ப,தியி� மர� ெபா!* ேபா� 
இய�பாகேவ ஒ� வாயிA� ெத�ப.ட*. தி�+கான�ேப�+ கா.�� பல பைழய 
ம�த மர6க@�, �ளிய மர6க@� இ�ப�� ெபாிய ெபாிய அ��ெபா!*கைள 
உைடயதாக இ��பைத அவ� க���+கிறா�. ஆனா� இ!த மர� ெபா!திேலா 
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உ4ேள மிக� ெபாிய இட� இ�+,� எ�9 ேதா�றிய*. அ� மர�தி� பில� 
ேபா�ற வாைய( &.�+கா.� உ4ேள ேபாகலா� எ�ப* ேபா� இைளய ந�பி+,( 
ைசைக ெச=*வி.0 ெவளி��றேம ஒ*6கி நி�9 ெகா�டா� உட� வ!த /ர�. 
 
விைர!* *�+,� ெநMச�ேதா0 உ4ேள Sைழ!த இைளய ந�பி த� க�களி� 
எதிேர ெம= சி��+,� கா.சிைய+ க�டா�. விய�பினா� அவ� க�க4 
இைமயாம� ேந� எதிேர பா��தன. 
 
ஒ� காைல( சா=�* மட+கி ம9 காைல+ கீேழ ெதா6க வி.டப� திTெர�9 
உ4ேள Sைழகிறவ�களி� க�களி� ெத� திைச+ கட34 ஆலமர�த�யி� 
ேயாகியாக அம�!* ெத�ப0வ* ேபா� ெத�ப.டா� ம*ராபதி வி�தக�. அ!த� 
த.சிணா<��தியி� அ�4 Iட இனிேம� பா��ய� பர�பைரயின�+, இ!த� 
த.சிணா<��தியி� உதவியா� தா� கிைட+க ேவ�0� ேபாA� எ�9 
அவ#+,� ேதா�றிய*. ெவ�ைமயி� ஒளி:�, க�ைமயி� I�ைம:� 
தனி�தனிேய ெதளிவாக� ெதாி:� இர�0 அG�தமான க�க4 அ!த� பர!த �க 
ம�டல�தி��!* ெவ�ெணயி� க� நாவGபழ� பதி�த* ேபா� அவைன ேநா+கி 
விழி�தன. ெவ�சாமர� ேபா�9 ந�றாக நைர�* ெவ@�*வி.ட சைட��+ 
கGைறக4 அவி�!* ேதா4களிA� பிடாியிA� சாி!தி�!தன. ஒ� கிழ( சி6க� 
அம�!தி��ப* ேபா� அ!த� பிடாி மயி�� ேநேர பா�+,� பா�ைவ:� அவ� 
க�க@+, அவைர+ கா.�ன. அ!த அாிமா ேநா+கி� I�ைம அவாிட� 
ேப&வதG, எ�9 அவ� நிைன�த வா��ைதகைள எ�லா� ஒNெவா�றாக+ ,�தி+ 
கீ� விழ( ெச=த*. அ6கி�!த அக� விள+கி� ஒளியி� அவ�க4 ைகயி��!த 
ெவ4ெள�+க� பிர��� மிக�ெபாிய பைட+க�வி ேபா� ேதா�றி அவ� 
பா�ைவைய ம�.�ய*. சாXடா6கமாக+ கீேழ வி)!* அ!த மாெப�� 
இராஜத!திாிைய வண6கினா� இைளயந�பி. அவ� அறி�க உற3 ெசா��+ 
ெகா4@ �� அவேர அவைன� ெபய� ெசா�� அைழ�தா�. 
 
அவ�ைடய கணீெர�ற ,ர� அவைன வா��திய*. எ)!* நி�றவ� எ�ென�ன 
வா��ைதகைளேயா அவாிட� ேபச நிைன�* ��வி� ெதாட�பி�லாம� ஏேதா 
<�9 வா��ைதகைள( ெசா�னா�. 
 
"ந�றாக இ�.� வி.ட*." 
 
"ஆமா�! பா��ய நா.�� இ�.�� ேபா= ெந06காலமாகிற* த�Y!" 
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இ!த வா+கிய�தி� ெபா�ளாழ� அவ#+,� �ாி!த*. 
 
"ம�னி+க ேவ�0� ஐயா! ெபா)* சா=வதG,4 த6கைள+ கா�ேப� எ�9 
பா.டனாாிட� ெசா�� வி.0 வ!ேத�; இ!த இட�*+, நா� வ�வதG,4..." 
 
"மிக3� *�ப�ப.���பா= எ�ப* என+,� ெதாி:�. எ�ப� வரேவ�0�, 
எ�ென�ன ந�லைடயாள( ெசாGக4 பய�ப0� எ�ெற�லா� உ� 
பா.டனா�+, நா� விவரமாக( ெசா��ய#�பியி�+க ��:�. இNவள3 
சிரம6கைள:� கட!* நீ இ6, வ!* ேச�கிற திற� உைடயவனா, இ�ைலயா 
எ�9 அறிவதGகாகேவ நா� எைத:� ெசா�லவி�ைல." 
 
"ெபாிய ேசாதைன இ*!"  
 
"ேசாதைனக4 அதிக� எதி��படாத வா�3 /ர#ைடய வா�வாக இ�+க ��யா*." 
 
"த6கைள� ேபா�ற ெபாியவ�களி� ஆசியினா� தா� ேசாதைனகைள� தா6,� 
வ�ைம அ�ேய#+,+ கிைட+க ேவ�0�." Iறி+ெகா�ேட பிற� �ாி!* ெகா4ள 
எ!த உண�(சிக@� ெதாியாத*�, பிறைர� �ாி!* ெகா4ள எ�லா( சா*ாிய6க@� 
க�விக@�, ஊ0�3கிற பா�ைவக@�, எ*3� த�பிவிடாம� பி��தி)+,� 
க�க@� அைம!த அ!த விசாலமான �க�ைத ந�றாக� பா��தா� இைளயந�பி. 
அள+க ��யாத அள3� ெபா�@�, கல+க ��யாத நிைல:� ேதாGற�� உைடய 
ஒ� ெபாிய மைலேயா, கைர காணாத மகா ச��திரேமா எதிேர அைம!தி��ப* 
ேபா� பிரைம த.�ய*. 
 
"எ�ன பா�+கிறா=? ெப��பைட:�, ஆ:த6க@�, ேகா.ைட ெகா�தள6க@� 
உைடய கள�பிரைர ெவ9� ெவ4ெள�+க� பிர�ேபா0 ஆலமர�த�யி� அக� 
விள+, ெவளி(ச�தி� அம�!தி�+கிற இ!த+ கிழவனா ெவ�9 விட� ேபாகிறா� 
எ�9 தாேன நிைன+கிறா=?" 
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"நா� அ�ப� நிைன+க மா.ேட� ஐயா! மனித�கைள எதி�+க�தா� ஆ:த6க4 
ேவ�0�. ேப=கைள விர.ட ெவ4ெள�+க� பிர�ேப ேபா*�. கள�பிர�க4 
ேப=க4 ேபா�தா� இ!த ம�ைண� பி��தி�+கிறா�க4." 
 
"வா�க! உ� ெநMசி� ஆழ�தி��+,� ேதசப+தி எ�ற ெந��� இ�#� 
அவியவி�ைல. உ� வா��ைதக4 அைத+ கா.0கி�றன." 
 
"இ�ப��ப.ட உ4ெந��� அவியாதவ�க4 இ!த மாெப�� பா�� ம�டல�தி� 
எ�லா ஊ�களிA� இ�#� நி(சயமாக இ��பா�க4 ஐயா." 
 
"அவ�கைள� ேத� ஒ�9 ேச��ப*தா� எ� ேவைலயாக இ�+கிற* த�Y! இ!த� 
தி�ேமாIாிA� Iட� மாநகாிA� மைறயவ� தி�/திகளி� யாக சாைலக4 
இ�+,�. அ!த யாக சாைலகளி� எவேனா ஒ� �த� �னிவ�, எ�ேறா ப�Zழி 
கால�திG, �� ஏGறிய �னித ெந��� ஆயிர� ப�லாயிர� ஆ�0களாக இ�#� 
அவியாம� கா+க�ப0கிற*. மிக <�த அரச ,ல6களி� ஒ�றாகிய பா��ய� 
,ல�தி� ேதசப+தி:� அ�ப�+ கா+க�பட ேவ�0�. அ!த ெந���( சிறிதா 
ெபாிதா எ�ப* ேக4வியி�ைல. ெந���+,� விைத ெந�A+,� சிறிய 
அளவி��!* ெபாிய அளைவ� பைட+,� ஆGற� உ�0." 
 
"ந��ைடய ேவ4வி( சாைலயி� நீ9 5�தி�+,� ேதச ப+தி எ�ற ெந��ைப 
வள�+,� ஒேர �னிவராக இ�9 நீ6க4 இ�+கிறீ�க4 ஐயா!" 
 
"த�பி! உ�#ைடய �க� வா��ைதக4 என+, மகி�(சிைய அளி+கமா.டா. 
வா��ைதகளி� நா� எ�9ேம மகி�வதி�ைல. �லவ�களி� ெசாGகளி� மகிழலா�. 
இராஜத!திாிக4 சாதைனகளி�தா� மகிழ ��:�. நீ ெசா��( ெசலவழி�*வி0� 
வா��ைதக4 உ�னிடமி�!* ெவளிேயறி� ேபா= காG9 எ�#� ச�த6கைள 
உ4ளட+,� மகாச�த சாகர�தி� <�கி+ கைர!* வி0கி�றன. நீ இ*வைர 
ெசா�லாத வா��ைதக4 தா� இனி உன+,( ெசா!த�. ந� பா��ய 
ம�ன�கைள:�, அவ�கள* ேகாநகரான மாம*ைரைய:�, 5��ன� ஆறாகிய 
ைவைய:� எ�தைன எ�தைன வா��ைத அல6கார6களா� �க�!* �லவ�க4 
வ�ணி�தா�க4? அ!த� �க� இ�9 எ6ேக ேபாயிG9? அ!த( ச6க� �லவ�க4 
இ�9 எ6ேக ேபானா�க4? அவ�க4 ெகாA/Gறி�!த தமி�( ச6க� தா� இ�9 
எ6ேக ேபாயிG9? அவ�க4 வள��த தமி� எ6ேக ேபாயிG9? அ!த நாகாிக�, 
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அ!த+ கைலக4, அ!த வா�3 எ�லாவGைற:� இ�9 கள�பிர�க4 இ�ளைடய( 
ெச=* வி.டா�கேள!" 
 
"ஒNேவா� இ�.0+,� பி�#� ஒ� ைவகைற உ�0 ஐயா!" 
 
"ெவ9� வா��ைதகைள அல6காி�*� ப!த� ேபா0� அ!த+ கவிகளி� ,ண� 
உன+,� சG9 இ�+,� ேபா��+கிற* த�Y! �கைழ ந�பாேத. உ�ைன� 
�க�கிறவ�க4 உ�#ைடய கட!த கால�*+, அ!த வா��ைதக4 <ல� உ�ைன 
ஏணி ைவ�* ஏGறி( ெச�கிறா�க4. இ�@+,� பி� ைவகைற வ�� எ�9 
ேசா�பியிராேத. ைவகைறைய எதி�ெகா4ள� பா0ப0! விழி�தி�! நீ உற6கி+ 
ெகா����பாயானா� உ�னா� ைவகைறைய+ Iட+ காண ��யா*." 
 
"பா.டனா� எ�னிட� நிைறய( ெசா��யி�+கிறா� ஐயா! நா� ம*ைர மாநகாி� 
எ�ென�ன ெச=ய ேவ�0� எ�9 தா6க4 க.டைளயி0கிறீ�கேளா அவGைற 
எ�லா� ,ைற3படாமG ெச=* வர( சி�தமாயி�+கிேற�." 
 
"கள�பிர�க4 இ�ேபா* ெச=தி�+,� ேகா.ைட� பா*கா�� ஏGபா0க4 
க0ைமயானைவ. அகநகாிA� �றநகாிA� 5தபய6கர� பைடயின� மா9ேவட�தி� 
திாிகிறா�க4. எ!த வழியாக3� நீ அகநகாி� ேகா.ைட+,4 Sைழவ* எ�ப* ெப� 
�யGசியாக�தா� இ�+,�." 
 
"ஐயா! நாைள+, ைவகைற ேவைளயி� நா� ேகா.ைட+,4 ேபாவ* ஓரள3 
&லபமாயி�+,� எ�9 எ�Pகிேற�. வி�!தா� ம*ைரயி� அவி.ட நா4 
ெப�விழா. தைலநகர� ேகாலாகலமாக3�, ம+க4 I.ட� நிர�பி:� இ�+,�. 
பா*கா�� விதிக4 அNவள3 க0ைமயாக இ��ப* தி�விழா+ கால6களி� 
சா�தியமி�ைல. இ�!த வள�ைடயாைர:�, அ!தர வான�* எ�ெப�மாைன:� 
ெதா)வதGகாக� பா�� நா.�� ப�ேவ9 திைசயி��!*� ம+க4 I0� நாளி� 
அ�ேய#� அ!நக�+,4 ேபாவ* &லபமாயி�+,� எ�ேற ேதா�9கிற*." 
 
"இைளயந�பி! நீ நிைன�ப* தவறான அSமான�. ந��ைடய தி�விழா+கைள 
அNவள3 சிற�பாக+ ெகா�டாட வி0வதG,+ கள�பிர�க4 மன� ஒ�ப 
மா.டா�க4. இ!த� ேப=க4 விர.ட�ப0கிறவைர பா��ய� தைலநகாி� 
உ�#ைடய ��ேனா�களி� �க�ெபGற தி�விழா+க4 கிைடயா*." 
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வாளி� Sனிேபா� Iாியதாயி�!த அவர* நாசிைய:�, அ)�தமான ெபாிய 
உத0கைள:�, அதனிைடேய ெவேளெர�9 ஒளி/&� பGகைள:�, சிவ!த 
�கம�டல�ைத:� ஏறி.0� பா��* அவ� Iறியைத ம9+க� *ணிவி�றி 
நி�றா� இைளயந�பி. அத� பி� நீ�ட ேநர� கள�பிர� ஆ.சி சில 
தைல�ைறகளி� ெச=*வி.ட ெகா0ைமகைள ஒNெவா�றாக அவ#+, விள+கி( 
ெசா��+ ெகா���!தா� அவ�. அவGைற+ ேக.க+ ேக.க அ!த இள� /ரனி� 
ேதா4க4 தின3 எ0�* வி�மின. இர�த� ெகாதி�த*. 
 
"த�Y! இர3 ெந0ேநரமாகிவி.ட*! உ�#ைடய ேதா. ேகா�பி��!* 
தி�+கான�ேப�+ க.0(ேசா9 மண+கிற*. தி�+கான�ேபாி� தயி� அமி�தமாக 
இ�+,�. ெந06கால�திG, �� உ� பா.டனா� வி)�பைரயேரா0 வி�!*�0 
மகி�!தி�+கிேற�. இ�ேபா* நீ உ�0 ���த பி� அ6ேகேய உற6கலா�. நீ 
ம*ைர மாநக�+,� ேபாவ* பGறி நாைள விவர� ெசா�Aகிேற�." 
 
"ஐயா! தி�+கான�ேப�� தயிைர இNவள3 �க)� நீ6க4 இ!த+ க.0( ேசாGைற 
எ�ேனா0 ப,�*�ணலா� அ�லவா?" 
 
"நானா? இரவி� உ�பைத நா� நி9�தி� பல ஆ�0க4 ஆயிG9� த�Y! பக�� 
Iட நா� உ�P� உண3க4 பிற�+,+ கச�பானைவ." 
 
"தா6க4 I9வ* விள6கவி�ைலேய?" 
 
"ேபாக� ேபாக� தாேன விள6கி+ ெகா4வா=? இ�ேபா* நீ உ�ணலா�. அ!த 
<ைலயி� ம� கல�தி� ப�க நீ� இ�+கிற*. உ�0 ���த*� இேதா இ!த� 
ப.ைட+ க��� ப0�* உற6,. வழி�பயண+ கைள�ேபா0 உற+க�ைத:� 
ெக0�*+ ெகா4ளாேத. என+, இரவி� சிறி* ெதாைல3 காலார நட+,� வழ+க� 
உ�0. நா� தி��பி வர இர�0 நாழிைக ஆகலா�. அ*வைர என+காக நீ 
விழி�தி�+க ேவ�0� எ�பதி�ைல" எ�9 Iறிவி.0 ெவளிேய9வதGகாக எ)!* 
நி�றா� ம*ராபதி வி�தக�. அ!த� ேதாGற�தி� உயர� திTெர�9 த�ைன( 
சிறியவனா+கி வி.ட* ேபா� உண�!தா� இைளயந�பி. சா��ாிகா ல.சண6க4 
எ�லா� அைம!த ஒ� யவன /ரைன� தமி�நா.0+ ேகால�தி� <�ேபா0 பா��த* 
ேபா��!த* அவ� நி�ற கா.சி. சி6க� பா��ப* ேபா� ேந� எதிேர நிைல+,� 
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அ!த� ெபாிய க�க4, அவ� அ6கி�!* ெவளிேயறிய பி��� த�ைன 
இைடவிடாம� பா��*+ ெகா�ேட இ��ப* ேபா� அவ#+,� ேதா�றிய*. 
எதிராளியி� நிைனவி� ஓ� எ(சாி+ைக ேபா� பதி:� அ!த+ க�கைள� பGறிேய 
நிைன�* விய!* ெகா���!தா� இைளயந�பி. 
 
உ�0 ���த*� பலைக ேபா��!த அ!த+ க��� ப0�த ேபா* தா� சG9 �� 
அவ� அம�!தி�!த க�ைல ஒ.� ஒ� ெபாிய �G9 இ��பைத அவ� காண 
ேந�!த*. எ�ேபாெத�9 ெதாியாத ஏேதா ஒ� ேநர�தி� அவ� த�ைனயறியாமேல 
அய�!* உற6கிவி.டா�. அவ#ைடய ெசா�பன�தி� ெகாGறைவ ேகாயிA+, 
ெந= விள+,� ேபா0� அ!த� ேபரழகியான தி�ேமாI�� ெப� வ!தா4. 
கல�ைப+,+ ெகா) அ�+,� அ&ர ஆகி�திேயா0 I�ய அ!த+ 
க��ெபாGெகா�ல� வ!தா�. இ�#� யா� யாேரா வ!தா�க4. 
 
,ளி�!த காG9� ைவகைறைய வரேவG,� பறைவகளி� ப�ேவ9 ஒ�க@� 
அவைன எ)�பின. எ)!* உ.கா�!* எதிேர பா��தவ� ,�தி உைற!* 
ேபா,�ப�யானெதா� கா.சிைய+ க�டா�. அவ#+,� ேபச நா எழவி�ைல. 
உட� ��லாி�த*. அ!த� ெபாிய விழிக4 எ�ேபா*� ேபா� அவைன இைமயாம� 
ேநா+கி+ ெகா���!தன. 
------------ 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� : : : : 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� ----    அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�    
3. 3. 3. 3. காராள�  !" வி#$�காராள�  !" வி#$�காராள�  !" வி#$�காராள�  !" வி#$�    

 
“ஐயா! இ* எ�ன ேகார�?” எ�9 ேக.க நிைன�* நா எழாம� அவ� 
ம�����பைத� பா��*� த��ைடய ெவ�பGக4 ெதாிய( சிாி�தா� அவ�. அ!த 
அக�ற ெநGறியி� உண�(சிகைள� ப�+க ��யாம� திைக�தா� அவ�. 
 
“நீ பய�ப0வா= எ�9 என+,� ெதாி:�! த6க�ைத� �ட� ேபா0வ* ேபா� இ!த 
உடைல� �ட� ேபா.0 எ0�தி�+கிேற�. என+, எ*3� ெக0த� வர��யா*.” 
 
அவ�ைடய க)�திA� ேதா4களிA� �ழ6கா�களிA� க�ன6காிய 
நாகச��ப6க4 ெநளி!* ெகா���!தன. அ�கி��!த �Gறி� *வார6களிேல 
ேமA� சில ச��ப6க4 இ�4 வழிவ* ேபா�ற நிற!�தி� ெநளி!* ெகா���!தன. 
ெகா�ய நM& அட6கிய* எ�9 க�த�ப0� காMசிர6கா= ஒ�ைற+ க��*� 
தி�9 ெகா���!தா� அவ�. 
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எாிகி�ற தழ� ேபா�ற நிற�ைத+ ெகா���!த ேமனியி� காிய ச��ப6கைள:� 
ேச��*� பா��த ேபா* ஓ� அைச�பி� �த� நா4 ேதா�றிய* ேபாலேவ ஆலம� 
கட3ளி� ேகால� இைளய ந�பியி� க�க@+,� ெதாி!த*. கால6க4 ெச=:� 
<��+கைள ெவ�9 கால6கைளேய <�பைடய( ெச=:� ைவர� பா=!த அ!த 
ேமனியி� இரகசிய� அவ#+, இ�ேபா* ஓரள3 �ாி!த*. 
 
பா.டனா� ெசா��யி�!த ெபாியவாி� வயதி��!* அவ� <�*� தள�!* 
ேபாயி�+க+I0� எ�9 தி�ேமாIாி� Sைழ!த ேவைளயி� தன+,� தாேன 
ெச=* ெகா�ட அSமான� எNவள3 பிைழயான* எ�பைத இ�ேபா* இைளய 
ந�பி உண�!தா�. அ!த உட�� <�பி� சாய� ெதாி!த*; ஆனா� தள�(சியி� 
சாய� Iட� ெதாியவி�ைல. 
 
“ஐயா! ‘&ட( &ட�� ெபா�ேபா� ஒளி�� *�ப� &ட(&ட ேநாGகிG பவ�+,’ - 
எ�9 ந��ைடய ெச!நா� ேபாத� Iறிய�ளியி�+,� ,ற@+, இ�ேபா* 
அ�ேய#+, ந�றாக� ெபா�4 �ாிகிற*. இ�தைன <�பிA� த6க4 தி�ேமனி 
ெபா� தழலாக மி�#வ* ெபாிய சி�தி ஐயா!” 
 
“எ�#ைடய <�ைப� பGறி நிைன+க என+, ேநரமி�ைல த�Y! 
�க�கிறவ�க4தா� என+, அைத நிைனQ.டேவ ெச=கிறா�க4. நா� ஏ� இ�ப� 
விேநாதமான வழ+க6கைள உைடயவனாக இ�+கிேற� எ�ப* உ� ஐய�பாடாக 
இ�+கலா�. கபாட6களி� ��*+க4 ஒளி�� ம*ைர+ ேகா.ைடயி� ம9ப� 
பா��ய�களி� �க� ெபGற மீன+ ெகா� பற+கிறவைர நா� சாக+ Iடா* எ�9 
என+,4 நாேன உ9தி ெச=* ெகா���+கிேற�. கா0களிA�, மைலகளிA�, 
ஊ���றமான ேதா.ட6களிA� மைற!* வா)� என+, ந(&� பிராணிகளாA�, 
ெகா�ய வில6,களாA� எ*3� ேநர ��யாதப� எ� சாீர�ைத� பைழய 
�னிவ�களி� ம�!* �ைற�ப� �ட� ேபா.0 ைவ�தி�+கிேற�. இேதா எ� 
ைகயி��+கிறேத காMசிர6கா=; இதி� அP�பிரமாண� நீ தி�றாA� உ� சாீர� 
அ0�த சில விநா�களி� நீல� பா=!* <(&� திணறி நீ இற!* வி0வா=. ஆனா� 
என+ேகா இ* மா6கா= தி�ப* ேபா� வி��பமான காாிய�. பா��ய�களி� 
அைடயாள� 5ைவ� த�வ* எ�பதாேலா எ�னேவா என+, ேவ�ப6 ெகா)!* 
எ�றா� ெகா4ைள ஆைச. ேவ�ப6 ெகா)!ைத ைமயா= அைர�* ெவ�ெண= 
ேபா� மி�*வா,�ப� ெச=* இர�0 மா6கா= அள3 உ�ேப�. இ!திாிய6கைள 
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வGற( ெச=* இ�ப�� �ட� ேபா.0 இ!த உடைல நா� கா�பெத�லா� எதG,� 
ெதாி:மா?” 
 
“ெதாி:� ஐயா! அதGகாக� பா��ய மரபி� கைடசி� *ளி இர�த�� உ6க@+, 
ந�றி:ைடயதாக இ�+,� ‘நா� உ�P� உண3க4 பிற�+, கச�பானைவ’ 
எ�9 ேநGறிர3 தா6க4 Iறியத� ெபா�4 இ�ேபா* �ாி!த*.” 
 
“அதனா� உலேகா� உ�P� பிற உண3கைள நா� ெவ9+கிேற� எ�9 
ெபா�ளி�ைல. அவGைற:� நா� உ�ப* உ�0. ஆனா� எைத எைத நா� 
உ�ணலா� எ�பதG,�, எைத எைத நா� உ�ண+Iடா* எ�பதG,� 
க0ைமயான நியம6க4 ைவ�*+ ெகா���+கிேற�.” 
 
அவனிட� ேபசி+ ெகா�ேட ச��ப6கைள ஒNெவா�றாக� �G9 வாயி� எ0�* 
வி.டா� அவ�. க�ைம ஒ),வ* ேபா� பட�� உடA� மி�#� ஒNெவா� 
ச��ப�� ெகா�யா= வழி!* அவ� ைகயி��!* �Gறி� இற6,� கா.சி மீ�0� 
அவைன� ��லாி+க( ெச=த*. 
 
“நீ ேபா=� தாமைர� ெபா=ைகயி� நீரா� வரலா� இைளயந�Y! இ6,4ள 
மிக�ெபாிய தாமைர� ெபா=ைக ேந� ேமGேக <6கி� ேதா��+களி� ந0ேவ 
இ�+கிற*. உ�#ைடய உண3 வசதிகைள� பGறி+ கவைல�படாேத. 
தி�ேமாI�� ெபாியகாராள� மைனயி� ெந=:� மிள,� கமகமெவ�9 மண+க 
உன+, வி�!* கிைட+க� ேபாகிற*. இ�#� சிறி* ேநர�தி� ெபாிய காராள� 
உ�ைன அைழ�*� ேபாக இ6, வ�வா�. உ6க4 தி�+கான�ேப� நகர� ��ைல 
நில� B�!தி��பதாA� ப&+க4 மி,!தி��பதாA� ந�றாக உைறயி.ட தயி�+, 
அ* �க� ெபGறி�+கிற*. இ!த ஊ�� ெபாியகாராள� /.0 ெவ�ெபா6கA�, 
ேமா�+ ,ழ���, ெந= அதிரச6க@� இைணயிலா( &ைவ:ைடயனவாக இ�+,�. 
நீ ெகா0�* ைவ�தவ�.” 
 
“ஐயா! தைலநக�+, அ�ேய� எ�ேபா* �ற�பட ேவ��யி�+,�?” 
 
“ேபா= நீரா�வி.0 வா... உ�#ைடய பயண�� ெபாியகாராள� இ6, வ!த பி�� 
தா� ��வா,�!” 
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அவ� மர� ெபா!தி��!* ெவளிேயறி இர�0 பாக Lர� Iட நட!தி�+க 
மா.டா�. பி��றமி�!* அவ�ைடய ,ர�, “த�Y! இைத:� ேக.0 வி.0� ேபா” 
எ�9 மீ�0� I�பிடேவ அவ� விைர!* தி��பி அவைர ேநா+கி நட!தா�. 
 
“உ�னிட� ஓ� எ(சாி+ைக; உ�#ைடய வல* ேதாளி� ேமG�ற� ச6,ேபா� ஒ� 
த)�� இ�+கிறதி�ைலயா, அ!த( ச6,� த)�ைப இ�ேறா, இனி 
எதி�கால�திேலா நீ நீரா0� ேபாேதா ேமல6கிைய+ கைள!* ஓ=3 
ெகா4@�ேபாேதா அ!நிய� எவேர#� ெவறி�*� பா��தா� எ(சாி+ைகயாயி�! 
அ* உ� வா�3+, அபாய�ைத� ேத� வரலா�.” 
 
“ஐயா! அ* த6க@+, எ�ப�� ெதாி:�? ‘இ!த� பி4ைளயி� எதி�கால 
ந�ைம+காக’ எ�9 சி9வயதி� யாேரா ஒ� ெபாியவ� அ!த அைடயாள�ைத 
ெந��பி� கா=(சி இ.டதாக எ� பா.டனா� ெசா��யி�+கிறா�. நீ6கேளா 
இ�ேபா* அதனா� தா� என+, அபாய6கேள வ�� எ�கிறீ�க4?” 
 
“உன+,�, இ�#� ேவ9 நா�, ,ழ!ைதக@+,� தாமிர�தி� சிறிய அழகிய 
வல��ாி( ச6,ேபா� வா��* அைத ெந��பி� கா=(சி அ!த ��திைரைய இ.டேத 
நா� தா�. ஐ!* ,ழ!ைதக@+, நா� அ!த ��திைரைய இ.ேட�. அவ�க4 
ஐவ�ேம இ�9 உயிேரா��!தா� உ�ைன� ேபா� &!தர 
வா�ப�களாயி��பா�க4. இர�0 ேபைர+ கள�பிர�க4 ச!ேதக�ப.0+ ெகா�9 
வி.டா�க4. இ�#� <�9 ேப� மீதியி�+கிறா�க4. நா� இ.ட ம6கல 
��திைரயி� நGபயைன இவ�க4 <வ�மாவ* அைடய ேவ�0� எ�ப* எ� 
வி��ப�.” 
 
“மGற இ�வ�� எ6கி�+கிறா�க4 ஐயா?” 
 
“இ�ேபா* நீ அைத� ெதாி!* ெகா4ள ேவ��ய அவசிய� இ�ைல த�Y! நீ6க4 
<வ�� ச!தி�*+ ெகா4ள ஒ� சமய� வ��. அ�ேபா* பா�+கலா�.” 
 
இ!த விஷய� அவ#+,� ெப�� �திராக இ�!*� இைத� பGறி அவாிட� ேமA� 
ேமA� வினாவி+ ெகா����ப* ந�றாயிராெத�9 எ�ணி, அவ�ைடய 
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எ(சாி+ைகைய ம.0� அ�ப�ேய ஏG9+ ெகா�0 நீரா� வர நட!தா� 
இைளயந�பி. 
 
வய� ெவளிகளி� இள6காGறி� ஆ0� ப&� பயி�� பர�பிA�, ,ள6களி� மல�!த 
தாமைர� 5+களிA�, பனி�*ளி ��*+ ேகா�த �� SனிகளிA�, சிவ!* 
ெகா���!த கீ� வான�திA�, ைவகைறயி� அழ,க4 சிதறியி�!தன. த�ணீ� 
நிர�பியி�+,� இடெம�லா� தாமைர 5�தி�!த அ!த ஊாி� வள�� ெசழி��� 
அவ#+, உ4ள+ கிள�(சிைய அளி�தன. அ!த ஊைர அவ� மிக3� வி��பினா�. 
 
ெபா=ைக+ கைரயி� நீரா0வதGகாக ேமல6கிைய+ கழGறியேபா* வல* ேதாளி� 
ெசழி�பான சிவ!த ேமG�ற�தி� ைம+ேகா0களா= விள6கிய ச6, ��திைரைய 
அவ� தாேன ஒ� �*ைமைய� பா��ப* ேபா� இ�9 பா��*+ ெகா�டா�. 
அவ� மற!தி�!த ஒ�ைற அதிக� ஞாபக�*+,ாியதாக( ெச=*வி.டா� ம*ராபதி 
வி�தக�. சிறிய வயதி� யாேரா ஒ� ெபாியவ� ெச=த ம6கல ந�லாசி எ�9 அவ� 
மற!தி�!த ஒ�ைற இ�9 நிக�கால அபாய�*+,ாியதாக3� எதி�கால 
ந�ைம+,ாியதாக3� பா*கா+க ேவ��யதா=� �ாி!* ெகா4ள ேந�!* வி.ட*. 
‘இ!த ��திைரைய உைடய ஐவாி� இ�வைர ஏ� கள�பிர�க4 ச!ேதக�ப.0+ 
ெகா�றா�க4? மீதமி�+,� த�ைன:4ளி.ட <வ�+,� இதனா� அபாய6க4 
ேநாிடலா� எ�9 ெபாியவ� I9வதG,+ காரண� எ�ன?’ எ�பைத எ�லா� 
அவனா� உடேன விள6கி+ ெகா4ள ��யாம��!த*. அவ� Iறியைவ யா3� 
தன+,�, அரசிழ!* ஒ0+க�ப.0 ந�!* கிட+,� பா��ய� ெப�மரபிG,� 
ந�ைம ெச=ய+ I�யனவாகேவ இ�+,� எ�பைத ந�பி அைவகைள� பGறி 
ேமA� ேமA� நிைன�* மன�ைத+ ,ழ�பி+ ெகா4வைத� தவி��தா� இைளய 
ந�பி. 
 
ஆைடகைள உல��தி அணி!* ெகா�0 அவ� ஆலமர�திG,� தி��பிய ேபா* 
ம*ராபதி வி�தகாிட� அவ�ைடய உயர�திG, சாிபாதி உயர� Iட இ�லாத சGேற 
ப��த ஒ� ந0�தர வய* மனித� உைரயா�+ ெகா���!தா�. அவ� தா� 
தி�ேமாI�� ெபாியகாராளராயி�+க ேவ�0� எ�9 அவ� �ாி!* ெகா�டா�. 
அவ� உ4ேள Sைழ!த*� அ!த� �திய மனித� அவைன ேநா+கி �க� மல�!* 
ைகI�பி வண6கினா�. உய�!த ,�� பிற�பி� க�Yர� அ!த �க�தி� ெதாி!த*. 
க�களி� க�ைண மயமான சாயைல+ காண ��!த*. இைளயந�பி அவைர� 
பதிA+, வண6கினா�. 
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“த�பி! இவைர நீ ெதாி!* ெகா4ள ேவ�0�. எ�ைன நிழ� ேபா� நீ6காம� 
பா*கா�*வ�� �ைனெயதி�ேமாக� பைட இைளஞ�க@+,�, ெத�னவ� 
ஆப�*தவிக@+,� வயி9 வாடாம� ேசாறளி�*+ கா+,� தி�ேமாI�� 
ெபாியகாராள� இவ�தா�. இவ�ைடய ெச!ெநG கழனிகளி� விைள:� 
ெந�ெல�லா� இ!த� ப,தியிA�, &G9� �ற6களிA� மைற!தி�+,� 
ந�மவ�க@+,� பய�ப0கி�றன. ம9ப� பா��யரா.சி மலர ேவ�0� எ�9 
அ+கைற கா.0� ந�லவ�களி� இவ� �த�ைமயானவ�. அரசிய� 
காரண6க@+காக3�, தா� ெச=* வ�� உதவிக4 கள�பிர�களா� த0+க�ப.0 
விட+Iடாேத எ�பதGகாக3� அ!தர6கமாக3� த!திரமாக3� இவ� அைத( 
ெச=* வ�கிறா�. இ�9 ந�பக�� இவ� நீ தைலநகைர அைடவதG, ஏGபா0க4 
ெச=தி�+கிறா�. ஒ� ம�டல� நீ அகநகாிA� &G9� �ற6களிA� அைல!* 
நிைலைமக4 எNவா9 இ�+கி�றன எ�9 அறி!* வர ேவ�0�. நீ ேபாகிற 
இட6களி� எ�லா� ந�மவ�க4 நிைறய இ�+கிறா�க4. ந�ைம� ெதாைல�*� 
5�ேடா0 க�வ9�* அழி�*விட நிைன�பவ�க@� நிைறய இ�+கிறா�க4. இ� 
தர�பாைர:� நீ இன6க�0 ெகா4ள ேவ�0�. ‘வாயி��+கிற* வழி’ - எ�ற 
பழெமாழி ஞாபக� இ�+க.0�. உ�#ைடய ந�லைடயாள( ெசா�A+, எ!த 
இட�தி� ம9ெமாழி கிைட+கவி�ைலேயா அ6ேக ச!ேதக� எழ இடமி�றி உடேன 
பா�யி� ேபசிவி0. ந��ைடய காாிய6க@+,� பய�பட ேவ�0� எ�பதGகாக 
உன+, ஓரள3 பா� ெமாழி:� கGபி�தி��பதாக உ� பா.டனா� தி�+கான�ேப� 
வி)�பைரய� ஏGகனேவ ��ெனா� சமய� என+,( ெசா��ய#�பியி�!தா�. 
த6கைள எதி��பதG, எ!த+ கலக�ைத யா� ெச=தாA� அவ�க4 ச+தி 
வா=!தவ�களாக3� சாதன6கைள உைடயவ�களாக3� இ�+க+ Iடா* 
எ�பதGகாக+ கள�பிர�, ,திைரக4, யாைனக4, ேத�க4, பைட+கல6க4 
ேபா�றவGைற� ெபா*ம+க4 பய�ப0�த ��யாதப� ெச=* வி.டா�க4. அைத 
நா� ெபா�.ப0�தா வி.டாA� ந�மிைடேய நா� பய�ப0�*வதG,+ 
,திைரக@�, யாைனக@�, ேத�க@�, பைட+கல6க@� இ�9 அதிக� இ�ைல.” 
 
“நா� நிைன�தா� அவGைற� பைட�*+ ெகா4ள ��:� ஐயா! அதG, ேவ��ய 
ஆ.கைள நா� மிக எளிைமயாக� ேத� விட ��:� எ�9 என+,� ேதா�9கிற*. 
அ!த தி�ேமாI� ேவளாள� ெத�வி� ஒ� வ�ைம வா=!த ெகா�லைன ேநG9 
நா� ச!தி�ேத�. மீ�0� பா��யரா.சி மல�வதGகாக அவ� எ!த 
ஒ�*ைழ�ைப:� அளி+க ஆய�தமாயி��பா�.” 
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“த�Y! நீ ேநG9 ம.0�தா� அவைன( ச!தி�தா=. நா#� காராள�� நா4 
தவறாம� அவைன( ச!தி�*+ ெகா���+கிேறா�. அவ� ந�மவ�களி� ஒ�வ� 
தா�. ஆனாA� அவ� த�#ைடய உைல+கள�தி� வா@�, ேவA�, ஈ.�:� 
ெச=ய+ Iடாெத�ப* உன+,� ெதாி:மா? கல�ைப+, ெகா) அ��பைத 
ம.0�தா� கள�பிர�க4 வி.0 ைவ�தி�+கிறா�க4.” 
 
“இNவள3 பய6கரமான அ�ைம�தன�தி� இ!த ம6கல� பா��வள நா0 ��� 
எ!த+ கால�திA� வா�!தி�+க ��யா* ஐயா!” 
 
“கவைல�படாேத த�Y! ம+களி� நியாயமான ந�Aண�(சிகைள ஒ0+,� எ!த+ 
ெகா06ேகா� ஆ.சி:� நிைல+க ��யா*. அழ அழ+ ெகா4ைளய��த ெச�வ6க4 
எ�லா� அழ ைவ�*வி.ேட நீ6,�. அ�ைம�ப0�*கிற ஒNெவா�வ�� த� பி� 
இ9க இ9க அேத ேவக�தி� &த!திர உண�(சி வளர ��:� எ�பைத மற!* 
வி0வ* வழ+க�. கள�பிர�க@+,� இ�9 அ!த மறதி வ!* வி.ட*. இ!த 
ஆ��G ,ளி�த ெகாGைக� *ைற ��*+க4 எ�லாவGைற:� ேசான�க@+, 
ஏG9மதி ெச=*வி.0 அதG, விைலயாக ,திைரக4 ெபற ஏGபா0 
ெச=தி�+கிறா�களா�. ேசானகா நா.���!* வ�� இ!த+ ,திைர+ க�ப� 
ெகாGைக� *ைறைய வ!தைட:� நாைள:�, *ைற�க�தி��!* அவGைற� 
தைலநக�+,+ ெகா�0 வர எ�ப� ஏGபா0 ெச=தி�+கிறா�க4, எNவள3 
கள�பிர� பா*கா�� /ர�க4 ,திைரகேளா0 உட� வ�வா�க4 எ�பைத எ�லா� 
நீ ெதாி!* ெசா��ய#�ப ேவ�0�. இவGைற உ�னிடமி�!* ெதாி!* என+, 
வ!* ெசா�ல3�, எ�னிடமி�!* ெதாிவனவGைற உன+, வ!* ெசா�ல3� 
உாியவ�க4 ம*ைர மாநகாி� அNவ�ேபா* உ�ைன( ச!தி�*+ ெகா�ேட 
இ��பா�க4. இ�ேபா* நீ �ற�படலா�. காராள� உன+காக+ கா�*+ 
ெகா���+கிறா�. மGற விவர6கைள� ேபா,� ேபாேத அவ� உ�னிட� 
ெசா�வா�.” 
 
ெபாியவைர வண6கி ஆசி ெபG9� �ற�ப.டா� இைளயந�பி. 
----------- 
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நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� : : : : 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� ----    அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�    
4. 4. 4. 4. ெச�வ% &'ேகாைதெச�வ% &'ேகாைதெச�வ% &'ேகாைதெச�வ% &'ேகாைத    

 
“ஐயா! �ைனெயதி� ேமாக� பைட+,� ெத�னவ� ஆப�*தவிக@+,� இNவள3 
உதவிகைள( ெச=:� உ6க@+,+ கள�பிர�களா� எ!த+ ெக0தA� வராம� 
இ�+க ேவ�0ேம எ�ப*தா� எ� கவைல” எ�9 உட� நட!*ெகா�ேட 
ெபாியகாராளாிட� ேக.டா� இைளயந�பி. அதG, அவ� ம9ெமாழி Iறினா�: 
 
“என+, அ�ப�+ ெக0த� எ*3� வர ��யா*. கள�பிர�களி� அர�மைன+ 
களMசிய6க@+, ேவ��ய ேபாெத�லா� நா� தா� ெந� அ#��கிேற�. 
அதனா� எ�ைன+ கள�பிர�க4 த6க@+, மிக3� ேவ��யவ� எ�9 
ந�பியி�+கிறா�க4. ேதசா!திாிக@+,�, வழி�ேபா+க�க@+,�, நாேடா� 
யா�திாிக@+,� உணவி0வதG,( ச�திர6க@�, அற+ேகா.ட6க@�, நட�*வ* 
ேபா� ஏGபா0 ெச=* அ!த( ச�திர6களிA�, அற+ேகா.ட6களிA� 
ந�மவ�க@+, உணவளி�* வ�கிேற�.” 
 
“அதாவ* ேதசா!திாிகளாக3�, நாேடா�களாக3� வ!த கள�பிர�க@+, 
ெவளி�பைடயாக உத3கிறீ�! இ!த ம�ணி� ெசா!த+கார�க@+, 
நாேடா�க@+, உத3வைத� ேபால3� உத3கிறீ�.” 
 
“எ�ன ெச=யலா�? இ�ேபா*4ள B�நிைலயி� அ�ப� மிக3� த!திரமாக�தா� 
நட!* ெகா4ள ேவ��யி�+கிற*.” 
 
“நா� உ�ைம ,ைற ெசா�லவி�ைல காராளேர! விதியி� ெகா0ைமைய 
எ�ணி�தா� ேகாப�ப0கிேற�. ேதசா!திாிகளாக வ!தவ�க4 இ!த ம�P+,( 
ெசா!த� ெகா�டாட3�, இ!த ம�ணி� ெசா!த+கார�க4 ேதசா!திாிக4 ேபா� 
ேசாG9+,� &த!திர�திG,� அைலய3� ேந�!தி��பைத எ�ணி�தா� ெநMச� 
,�9கிேற�.” 
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“உ6கைள� ேபா�றவ�களி� ,�ற� /� ேபாகா*! ‘நா.0 ம+கைள+ க�ணீ� 
சி!த ைவ+,� ஆ.சிைய அ!த+ க�ணீேர பைடகளாகி அழி�*வி0�’ எ�9 
ந��ைடய ��ேனா�க4 ெசா�� ைவ�தி�+கிறா�க4.” 
 
“யா�ைடய க�ணீைர:� பGறி+ கவைல�படாம� இNவள3 கால� கள�பிர�க4 
ஆ�0 வி.டா�கேள?” 
 
ேபசி+ ெகா�ேட ேவளாள� தி�/தி+, வ!தி�!தா�க4 அவ�க4. வாைழ மர6க4, 
மாவிைல� ேதாரண�, ப(ைச ெநGகதி�� ேதாரண� எ�லா� க.� அல6கார� 
ெச=தி�!த ஒ� ெபாிய மாளிைகயி� வாயி�� அவைன அைழ�*( ெச�9 நிGக( 
ெச=தி�!தா� காராள�. 
 
“ஐயா! இெத�ன ம6கல அல6கார6க4? நீ6க4 நா4 தவறாம� உணவளி�*+ 
கா�பாGறி வ�� எ�ணGற நாேடா�கேளா0 ஒ� �* நாேடா�யாக நா#� 
இ�ேபா* வ!* ேச�!தி�+கிேற�. நா0 கள�பிர�களிடமி�!* வி0ப0கிறவைர 
இ�ப� அல6கார� ெச=:� மகி�(சிைய+ Iட எ�னா� ஏGக ��யவி�ைல.” 
 
“அ�ப�ய�ல! த6கைள எ�ப�( சிற�பாக வரேவGக ேவ�0� எ�9 ந�ல 
ேவைளயாக நா6க4 அறி!தி�+கிேறா�. நா� நட�*� அற+ேகா.ட6களி� ைவ�* 
உ6க@+, நா� வி�!திட� ேபாவதி�ைல. உ6கைள எ� இ�ல�திG, அைழ�* 
வ!தி�+கிேற�. சGேற இ!த( ெச�ம� ேகால�தி� நி�A6க4! எ� மைனவி:� 
மக@� உ6க@+, ம6கல ஆர�தி &Gறி+ ெகா.ட வி���கிறா�க4...” 
 
�த�� காராளாி� மைனவிெயன அவனா� உ=�*ணர ��!த �திய 
அ�ைமயாைர அ0�*+ ைகயி� ஆர�தி� பா�திர�*ட� வ!தவைள+ க�ட*� 
அவ� க�க4 விய�பா� மல�!தன. �த� நா4 அ!தி மாைலயி� ைகயி� 
விள+ேகா0 ெகாGறைவ ேகாவி� வாயி���!* அவ#+, வழிகா.�ய ேபரழகிேய 
அவ4. 
 
ெப�க4 இ�வ�� தன+, ஆர�தி &Gறி+ ெகா���!த ேபாேத அவ� காராளைர 
ேநா+கி, “ஐயா! உ6க4 மக@+, நா� நிைறய ந�றி ெசA�த+ 
கடைம�ப.��+கிேற�. உ6க4 மக@ைடய உதவி கிைட�திராவி.டா�, நா� 
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ேநG9 மாைல ந� ெபாியவ�ைடய இ��பிட�ைத+ க�0 ெச�றி�+கேவ ��யா*” 
எ�9 ந�றி ெப�க( ெசா�னா�. உடேன அவ� த� மகைள ேநா+கி( சிாி�தப� 
ேக.கலானா�: 
 
“ெச�ல� 56ேகாைத! இவ� ெசா�வ* ெம=யா? நீ எ�னிட� ெசா�லேவ 
இ�ைலேய? ேநGேற இ6, ந� இ�ல�திG, இவைர அைழ�* வ!தி�+கலாேம? 
என+, இைவெய�லா� ஒ�9ேம ெதாியாமG ேபா=வி.ட*. அ�ப�யானா� ந� 
சிற��+,ாிய இ!த இள� வி�!தாளி ஏGெகனேவ உன+,� ெதாி!தவராகி வி.டா� 
எ�9 ெசா�...” 
 
ஆர�தி &Gறிவி.0� தைல நிமி�!த அவ4 இதG, ஒ�9� ம9ெமாழி Iறாம� 
அவைர:� அவைன:� பா��*� ��னைக ெச=தா4. ைகயி� மMச4 நீ� நிைற!த 
அல6கார� த.0ட� நிமி�!* பா��* நைக�த அ!த வசீகரமான �க� �த�� 
அ�ப�ேய சி�திரமாக� பதிய+ I�யதாயி�!த*. 
 
‘ெச�ல� 56ேகாைத’ எ�9 அவ@ைடய இனிய ெபயைர அவ4 த!ைத அேத 
பாச+,ைழ3ட� இ�ெனா� �ைற I�பி.0+ ேக.க ேவ�0� ேபா� 
ஆைசயாயி�!த* அவ#+,. ஒளிபா:� அ!த ெவ���*� பGகளா� அவ4 
இ�ெனா� �ைற ெசNவித�க4 திற!* சிாி�பைத� பா�+க ேவ�0� ேபால3� 
வி��பமாயி�!த*. இவைள( ச!தி+,� ��� ேவ9 எ!த இள� ெப�ைண+ 
க�0� இNவள3 ெபாிய தாப�ைதேயா, தாக�ைதேயா அவ� அைட!ததி�ைல. 
 
‘யா�ைடய ��சிாி�பி� உ� மன�தி� ெந06கால�* க.0�பா0க4 எ�லா� 
ெம�ல ெம�ல� தக�கி�றனேவா அவ4 இதG, ���� பல பிறவிகளி� உ�ைன� 
பா��* எ�ேபாேதா இ�ப� நைக�தி�+க ேவ�0�. வி.ட ,ைற 
ெதா.ட,ைறயாக�தா� இ�ப�� ���9வ� பிற+,�. அ�ப� ��பிறவியி� எ� 
�� �த��தலாக ேமாக� ���9வ� 5�த �தG சி6காாிைய /திகளி� �க+ 
I.ட6களி� நா� ேத� அைல!* ெகா���+கிேற�! இ* �ாியாம� பி�த� 
எ�9� காமேநாயாள� எ�9� ஊரா� எ�ைன ஏளன� ெச=கிறா�கேள’ எ�பதாக 
இள� வயதி� தி�+கான�ேபாி� த�ேனா0 ஒ� சாைல மாணா+கனாக+ கG9 ந� 
வா�ப� ப�வ�தி� அவ� காத��த ெப�ைண அைடய ��யாம� ஏமாறி� 
ைப�திய� பி��த ஓ� இைளஞ� இரெவ�லா� ெத�வி� அரGறி+ ெகா�0 
திாி!தைத இ�ேபா* நிைன3 I�!தா� இைளய ந�பி. இ!த� தி�ேமாI�� 
ெபாியகாராள� மக4 ெச�வ� 56ேகாைத:� த�ைன அ�ப�� ெத�ெவ�லா� 
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அைலய வி.0வி0வாேளா எ�9 Iட விைளயா.டாக நிைன�*� பா��தா� 
அவ�. 
 
அ�ைம� தாயி� அைண�பி� மகி�!த ப�வ��, �திய �திய ெபா�4களி� மகி�!த 
ப�வ��, இல+கண இல+கிய6கைள:�, ேபா� SP+க6கைள:� அறிவதி� 
மகி�!த ப�வ��, எ�லா� இ�9 ஒ� க�னியி� ���9வ�� ேதாG9� 
ேபா=வி.டாG ேபா��!த*. அறி!தவGைற அறியாமG ெச=:� சாம��திய6கைள 
ஒ� ெப�ணி� அழகிG ேச��* ைவ�*வி.ட பைட��+ கட34 ேம� ேகாப� 
ேகாபமாக வ!த* அவ#+,. 
 

‘ேதா@� வா@� ந��திேயா� ப�னா4 
*ைணயா வி�!தளி�த க�வி:ட� 

ஆ@� ெப�மித�� எ� ஆசார6க@� 
அ�தைன:� விழியிர�டாG ,றிைவ�ேத 

நா@� கிழைம:� ப�வ�� பா��த!த 
ந6ைக ெதாைல�தி.டா4 த� இள நைகயா� 

வா@� ேவA� பைட:� ெவ�றறியா எ� 
வ�ைமெயலா� Bைறயி.டா4 வி!ைதயிேத’ 

 
எ�பதாக அ!த� தி�+கான�ேப�� ைப�திய� அ�+க� பா�+ெகா�0 திாி:� ஒ� 
பாடA� இைளய ந�பி+, இ�9 நிைன3 வ!த*. இ�ப� ஓ� அழகிய நளின கவிைத 
எ)த ��!த வா�பைன� பி�தனா+கி வி.0� ேபானவ4 யாேரா அவ4 ேம� 
உலகிA4ள எ�லா வா�ப ஆ�களி� சா�பிA� க0Mசின� ெகா4ள ேவ�0� 
ேபால3� இ�!த*.  
 
இைளஞ�களி� க�களி� வச!த கால6களாக அல6காி�*+ ெகா�0 வ!* நி�9 
அவ�களி� ஆ�ைமைய:�, /ர�ைத:� Bைறயா0� அ�தைகய ேமாகினிகளி� 
ஒ��தியாக�தா� இ!த( ெச�வ� 56ேகாைத:� இைளயந�பியி� பா�ைவயி� 
இ�9 ேதா�றினா4. �த� நா4 அ!தி மாைல� ேபாதாக இ�!ததாA�, 
ெபாியவாி� இ��பிட�ைத+ க�0பி��* அவைர( ச!தி+க� ேபாக ேவ��ய 
காாிய அவசர� இ�!ததாA� தன+, வழிகா.�ய இவ@ைடய அழைக அவ� 
ஓரள3தா� காண ��!தி�!த*. இ�ேபாேதா ேமக6கேள இ�லாத நீலெந06,ள� 
ேபா�ற ேகால வான�திைடயி� ,திேபா.0 வ�� �)மதிைய ஒ�*� *4ளி� 
திாி!* ஓ�யா� 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*. 
 
இைளயந�பி+,( சி�திர�தவி& இ.0 அமர( ெச=* நீ� ெதளி�* இட� ெச=* 
,மாி வாைழ இைல விாி�* அல�!த ம��ைக 5�ேபா� ஆவி பற+,� சா�யாிசி( 
ேசா9 பைட+க�ப.ட*. இள மா*ள� பிM&கைள ெந=யி� வத+கி மிள,�, உ��� 
Lவி( &ைவ ேச��தி�!த கறி:�, ெந= அதிரச6க@�, பிற பணியார6க@�, 
காைலயி� ம*ராபதி வி�தக� இ!த /.0 உணைவ� பGறி� த�னிட� 
வ�ணி�தி�!த* ஒ� சிறி*� மிைகயி�ைல எ�பைத அவைன உணர ைவ�தன. 
இைலயிலம�!* உ�P� ேபா*� அத� பி� Iட�தி� அம�!* காராளேரா0 
உைரயா�+ ெகா���!த ேபா*� காலணிகளி� பர�க4 க�� க�� எ�9 
இனிய ஒ�யா=+ ெகாMச அ!த /.�� எ6ெக6ேகா மாறி மாறி+ ேக.0+ 
ெகா���!த நைடைய� ெதாட�!* ேபா=+ ெகா���!த* அவ� மன�. 
 
“வ��க4 <�9� ஆய�தமாயி�+கி�றன. தாமைர� 5+க4 தா� இ�#� பறி�* 
��யவி�ைல. சிறி* ேநர�தி� �ற�ப.0 விடலா�. உ�ட கைள�பாற( சGேற 
ஓ=3 ெகா4ளலா� அ�லவா?” எ�9 காராள� இ�!தாG ேபா��!* அவைன+ 
ேக.டேபா* அவ#+, �த�� அவ� எ�ன ெசா��+ ெகா���+கிறா� எ�பேத 
�ாியவி�ைல. அவ� அவைர வினவினா�: 
 
“எ�ன ெசா�கிறீ�க4 ஐயா? நா� ம*ைர மாநக�+,� �ற�ப0வதG,� தாமைர� 
5+க4 பறி�பதG,� எ�ன ச�ப!த� இ�+கிற*?” 
 
“ச�ப!த� இ�லாமலா ெசா�கிேற�? ச�ப!த� இ��பதா� தா� தாமதமாகிற*. 
ஆவணி� தி� அவி.ட நாளி� இ�!தவள�ைடயா�+,�, 
அ!தரவான�ெத�ெப�மா#+,� ஆயிர�ெத.0 தாமைர மல�கைள அ�(சி�பதாக 
எ� மக4 ேவ��+ ெகா���+கிறா4. இர�0 வ��க4 நிைறய� தாமைர 
மல�க4 பறி�* நிர�பியாக ேவ�0�. மGெறா� வ��யி� ஆ.க4 
ஏறி+ெகா4ளலா�.” 
 
“ஏேத*? நானறி!த வைரயி� கண+கி.0� பா��தா� Iட இ!த வ.டார�தி� 
உ6க4 மக4 ேவ��+ ெகா4ளாத ெத=வ6கேள மீதமி�+க ��யா* 
ேபா��+கிறேத?” எ�9 அவாிட� அவ� ேக.ட ஒ� அட6, ��பாகேவ, 
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“இ!த ேவ�0த�Iட� ேபாதாம� இ�ேபா* இ�ெனா� �திய ேவ�0தைல:� 
எ�லா� ெத=வ6களிட�� ெச=* ெகா4ள ேவ��ய அவசிய� வ!தி�+கிறெத�9 
அவாிட� ெசா�A6க4 அ�பா!” எ�9 அவ#+,� பதி� ெசா�வ* ேபா� த� 
த!ைதயிட� Iறியப� அ�ேபா* அவ@ைடய அ!த �) மதிேய அ6, 
உதயமாயிG9. உடேன காராள� சிாி�*+ ெகா�ேட ெசா�னா�:- 
 
“பா��தீ�களா? பா��தீ�களா? தி�+கான�ேப�+ கார�க@+, நா6க4 சா*ாிய� 
ேப(சி� ஒ� சிறி*� இைள�தவ�க4 இ�ைல எ�9 எ� ெப� நி"பி+கிறா4.” 
 
“இ!த நா.�� இ�9 நி"பி+க�பட ேவ��ய சா*ாிய6க4 ெவ9� ேப(சி� 
இ�ைல. அ* விள6காம� தா� நா� இ�#� ேபசி+ ெகா�ேட இ�+கிேறா�. 
கள�பிர�களிட� நி"பி+க�பட ேவ��ய சா*ாிய6க4 வா4�ைனகளி� தா� 
இ�+கிற*. ெவ9� வா��ைதகளி� இ�ைல.” 
 
“இ�+கலா�! ஆனா� இ!த� தி�+கான�ேப� /ர�ைடய ேப(& சா*ாிய�தா�தா� 
ேநG9 இவ� ேபாக ேவ��ய இட�*+, எ�னிட� இவ�ைடய வழிையேய 
ெதாி!* ெகா4ள ��!த* எ�பைத இவ�+, நிைனQ.06க4 அ�பா!” 
 
இைத+ ேக.0 அவ� சிாி�ேத வி.டா�. அவன* க0ைமைய� த� ெசாGகளா� 
உைட�ெதறி!தி�!தா4 அவ4. ேவ9 விதமாக அவைள வ��+, இ)+க ேவ�0� 
எ�9 ேதா�றிய* அவ#+,. 
 
“தி�ேமாI�+ ெகாGறைவ ேகாவிA+, ஒ� ம�டல� ெந= விள+,, நா� மாட+ 
Iட�� இ�+,� இ�!தவள�ைடய ெப�மா@+,�, அ!தரவான�* 
எ�ெப�மா#+,� அவி.ட தி�நாளி� ஆயிர�ெத.0� தாமைர� 5+க4, 
ேவ�0த�க4 இNவள3தானா? இ�#� ஏதாவ* மீத� இ�+கிறதா எ�பைத� 
தைய I�!* உ6க4 தி�+,மாாியிட� சGேற ேக.0( ெசா�ல ��:மா காராளேர?” 
 
“தி�+கான�ேப�� பா��ய ,ல வி)�பைரயாி� தவ� ெபயர� ப�திரமாக 
நா�மாட+ Iட� நகைர அைட!* காாிய6கைள ெவGறி ெபற ���*+ ெகா�0 
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&கமாக� தி��ப ேவ�0� எ�ற �*� பிரா��தைனைய:� இ�ேபா* ேச��*+ 
ெகா4ள( ெசா�A6க4 அ�பா...” 
 
இ!த வா��ைதகைள+ ேக.ட*� ேந�+, ேநராகேவ அ!த �)மதி �க�ைத 
ஏறி.0� பா��* ந�றிேயா0 �க� மல�!தா� இைளயந�பி. அ!த� பா�ைவைய� 
தா6க ��யாத நாண�ேதா0 காலணிகளி� ஒ�ைய ம.0� அவ� ெசவிக@+, 
இைசயா= வழ6கிவி.0 அவ4 உ4ேள ஓ�வி.டா4. �த� நா4 த�ேனா0 
ெகாGறைவ ேகாயிA+,( ெச�A� வழியி� எ�லா� &பாவமா=� ேபசி வ!த அவ4 
இ�ேபா* �திதா= நாண�ப0வ* அவ#+, விய�ைப அளி�த*. பழக� பழக 
நாண�ப0வ*�, �ாிய� �ாிய ெவ.க�ப0வ*�, ெந�6க ெந�6க விலக �ய�வ*� 
தா� அழகிய ெப�ணி� &பாவ6கேளா எ�9 சி!தி�தா� அவ�. ெப�களி� 
நாG,ண6களி� ஒ�றாகிய பயி��� எ�ப* இ*வாக�தா� இ�+க ேவ�0� 
எ�9� ேதா�றிய* அவ#+,. ஆடவ� அறிய �யA� ேபாெத�லா� ெப� 
அறியாைமயாகி வி0கிறாேளா என எ�ணினா� அவ�. அ!த ேவைளயி� ெபாிய 
காராள� அவ#ைடய நளின நிைன3க4 கைல!* ேபா,�ப� ேவ9 �திய 
ெச=திகைள( ெசா�ல� ெதாட6கினா�. 
------------ 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� : : : : 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� ----    அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�    
5. 5. 5. 5. &த பய'கர% பைட&த பய'கர% பைட&த பய'கர% பைட&த பய'கர% பைட    

 
ெபாிய காராள�, இைளய ந�பியிட� Iற� ெதாட6கினா�: 
 
”நீ6க4 எ6க@ைடய சி�திர வ��களி� ம*ைர+,� ேபா=+ ேகா.ைட+,4 
Sைழவ* மிக3� எளிதாயி�+,�. இேத வ��களி� தா� நா� அர�மைன+ 
களMசிய6க@+, ெந� அ#�பி ைவ�ப* வழ+க�. அதனா� எ�#ைடய இ!த 
வ��கைள:�, ஆ.கைள:� ேகா.ைட� பா*காவல�க@+, ந�ல பாி(சய� 
உ�0. எ� மைனவி:�, மக@� தவிர <�றாவதாக நீ6க4 ேபாகிறீ�க4. 
உ6கைள அவ�க4 ஐய�படாம� இ�+க ேவ�0�. ேகா.ைட வாயி� வைர ேபா=( 
ேச�வதG,4 வழியி� அ6க6ேக ச!ேதக+ க�கேளா0 திாி:� 5த பய6கர� 
பைடயின� பா�ைவயிA� நீ6க4 படாம� த�ப ேவ�0�.” 
 
“எ6கேளா0 தா6க4 ம*ைர மாநக�+, வரவி�ைலயா, காராளேர?” 
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“நா� வர ��யா*! சில காரண6க@+காக� ெபாியவேரா0 இ6ேக 
இ�றியைமயாதப� இ�+,� கடைம ெபG94ேள�! தவிர3� வழ+கமாக நா� 
அதிக� ேகா.ைட+,4 அகநகாி� ேபாவதி�ைல. அ�ப�� ேபானா� எ�ேம� Iட+ 
கள�பிர�க4 ச!ேதக�படலா�. விலகி இ�!* அவ�க@+, உத3வ* ேபா� 
ந��பதா� தா� நா� அவ�களிட� அைட!தி�+,� ந�பி+ைக ந� காாிய6க@+,� 
பய�ப0கிற*. அைத:� ெக0�*+ ெகா�0 வி.டா� ஒேரய�யாக அகநக� 
விஷய6க4 நம+, எ*3ேம ெதாியாதப� இ��0 வி0�. எ� ,0�ப�*� 
ெப�க4 இைறயனா� தி�+ேகாவிA+,�, இ�!த வள�ைடய வி�ணகர�*+,� 
�றநகாி� தி�ம�த�� *ைறயி� ��ணிய நீராட3� அ�+க� ேபா= வ�வா�க4. 
அதனா� அவ�க4 ேம� யா�+,� ச!ேதக� வர ��யா*...” 
 
“நியாய� தா�. தா6க4 I9வைத நா� அ�ப�ேய ஏG9+ ெகா4கிேற�. ேபா,� 
ேபா* நா� எ�ப� எ�ப� நட!* ெகா4ள ேவ�0� எ�9 நீ6க4 I9கிறீ�கேளா 
அத�ப� நட!* ெகா4ேவ�. அபாய6கைள� தவி�+க �யலேவ�0�. நீ6க4 
கவைல�ப0வைத எ�னா� ம9+க ��யவி�ைல, காராளேர.” 
 
“எ� மக4 ஓ� அG�தமான வழிைய( ெசா�னா4! அத�ப� ஓ� அபாய�� 
இ�லாம� ப�திரமாக நீ6க4 ேகா.ைட+,4 ேபா=விட ��:�. ஆனா�...?” 
 
“ஆனா� எ�ன?... ஏ� தய6,கிறீ�க4?” 
 
“தி�+கான�ேப�� பா��ய ,ல வி)�பைரயாி� ெச�வ� ேபர�� ம*ராபதி 
வி�தகாி� ேபரபிமான�*+,ாியவ�மாகிய த6களிட� அைத எ�ப�( ெசா�வ* 
எ�ப*தா� எ� தய+க�. ெப�/ரராகிய நீ6க4 அ�ப� அகநக�+,4 ேபாக 
வி���/�களா, இ�ைலயா எ�ப* ெதாியாமேல எ�ப� அைத நா� உ6களிட� 
ெவளியி0வெத�9 தா� கல6,கிேற�...” 
 
“த6க@+,� தய+கமாக இ�!தா� த6க4 மகளிடேம அைத நா� ேக.0� ெதாி!* 
ெகா4ள ேவ��யைத� தவிர ேவ9 வழி இ�ைல...” 
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“அவேள உ6களிட� இைத( ெசா�ல அMசி:� ெவ.க�ப.0�தா� எ�ைன+ 
I9மா9 ேவ��+ ெகா�டா4. இ�!தாA� அ(ச� எ�ைன:� வி.டபா��ைல. 
‘ேதா4களி� வாைகமாைல B� ம6கல நிைற ,ட6கேளா0 மைறயவ� 
எதி�ெகா4ள� தைல நிமி�!த /ர�தி�+ ேகால�*டேன தா6க4 Sைழய ேவ��ய 
ேகா.ைடயி� இ�ப�யா Sைழவ*?’ எ�9 எ� மன�� ெசா�ல� தய6,கிற*.” 
 
“காராளேர! இ�ப�ேய தய6கி+ ெகா���!தா� வி�ய வி�ய� தய6கி+ 
ெகா���+கலா�! அதG, இ* ேநரமி�ைல” - எ�9 அவ� சGேற ேகாப�ேதா0 
இைர!த பி�ேப அவ� அவனிட� வழி+, வ!தா�. 
 
எNவள3தா� அ�ைம�ப.��!தாA� அவி.ட நா4 விழாைவ+ ெகா�டா0� 
ேகாலாகல�தி��!* கள�பிர�க4, ம+கைள� த0+க இயலவி�ைல. ேகா நக�+,4 
வ�� நா�, திைச� �றநக� /திகளிA� ஆ9 ெப�+ெக0�* வ�வ*ேபா� ம+க4 
I.ட� வ!* ெகா���!த*. 
 
அாிவா4 Sனிேபா�ற மீைசைய:� தீ எாிவ* ேபா�ற க�கைள:� உைடய 
கள�பிர /ர�க@�, 5த பய6கர� பைடயின�� அ6க6ேக பா*கா�பாக நி�9 
ெகா���!தன�. ,திைரகளி� உ�விய வா@ட� ஆேராகணி�தப� சில�, 
ேத�களி� ேவ�க@�, ஈ.�க@� ஏ!தியப� சில�, எ*3� அைடயாள� ெதாியாதப� 
I.ட�ேதா0 I.டமாக மா9 ேவட�திG சில�, ேகா.ைட மதி�களி� மைற!* 
நி�9 க�காணி�தப� சில�, எ�9 எ6,� /ர�கைள நிைற�* ைவ�தி�!த* 
கள�பிர� ஆ.சி. 
 
அ�ைம�ப0கிறவ�க4 அ�ைம�ப0�*கிறவ�க4 ஆகிய இ� சாராாி� எ�ேபா*� 
பய!* சாகேவ��யவ�க4 அ�ைம�ப0கிறவ�களி�ைல. அ�ைம�ப0�*-
கிறவ�க4தா�. ஏெனனி� அ�ைம�ப.0 வி.டவ�களிட� அ!த அ�ைம� 
தைளகைள� தவிர இழ�பதG, ேவ9 எ*3மி�ைல. அ�ைம�ப0�*கிறவ�கேளா 
த6க4 பி� தள�!*வி.டா� எைத எைத இழ+க ேநாி0� எ�ற பய�திேலேய 
ெச�*+ ெகா����பவ�க4. பிற�ைடய கா�களிேலா ைககளிேலா ஒ� தைளைய 
இ0கி�ற பாவி த� இதய�தி� ஓ� ஆயிர� தைளகைள( &ம+க ேநாி0�. பா��ய 
நா.ைட� பி��*� பல ஆ�0க4 ஆகி:� கள�பிர�க4 நிைல:� அ6, 
இ�ப��தா� இ�!த*. காZ�ற ��யாத நிைலேய ெதாட�!* நீ��த*. 
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ஒ� ெபாிய தாமைர� 5வி� இத�கைள� ேபா� அ0+க0+காக அைம!த 
ெத�+கைள:�, 5வி� ந0ைமய� ேபா�ற அர�மைனைய:�, ெந�6கி( B�!த 
5!தா*க4 ேபா�ற ம+க4 I.ட�ைத:�, அ!த� 5!தா*களி� ேத#�ண வ�� 
வ�0கைள� ேபா� பாிசி� நா�வ�� �லவ�கைள:� உைடய அழகிய ம*ைர 
மாநகர� அ!நியரா.சியி� த� கைலக4 த�#ைடய தனி�ெப�� தமி�( ச6க�, 
த�#ைடய க�Yர� எ�லாவGைற:� இழ!தி�!தாA�, அவGைற எ�லா� 
இழ!தி�+கிேறா� எ�ற உண�(சி+ ,�ற� ம+களிைடேய நீ9 5�த ெந��பாக 
மைற!தி�!த*. கள�பிர�க4 சிைற�பி�+க ��யாமG ேபான ஒ�9 இ!த 
உண�(சி+ ,�ற�தா�. 
 
ம*ராபதி வி�தக� ேபா�ற பா��ய ,ல� தைலவ�க4 மைற!தி�!தாA� 
எ6கி�!ேதா காGறா= உலவி இ!த ெந��ைப+ கனிய ைவ�*+ 
ெகா���!தா�க4. இ!த <ல ெந��� எ6கி�!* கனிகிற* எ�9 அறிய+ 
கள�பிர�களா� ��யாம��!த*. ��!தா� இ!த <ல ெந��ைப� தட� க�0 
சி9ெபாறி:� எMசிவிடாம� அழி+க3� ஆய�தமாயி�!தா�க4 அவ�க4. 
 
இ�தைகய B�நிைலயி� தமி� கைலக@�, தமி� நாகாிக��, தமிழ� ெப� 
விழா+க@�, ேசாதைனக@+, ஆளாயின, எ�றாA� ம+களி� 
ெப��பா�ைமயின�ைடய ஆ�வ�*+,+ கள�பிர�களா� அைணயி.0 விட 
��யவி�ைல. ஆனா�, க.0+ காவ�க@�, 5த பய6கர� பைடயினாி� 
ெக0பி�க@� ,ைறவி�றி இ�!தன. 
 
அவி.ட தி�விழா நாளி� ந�பகA+, ேம� தி�ேமாI�� ெபாிய காராள� 
/.���!* �ற�ப.ட சி�திர வ��க4 <�9�, சில நாழிைக� பயண�*+,� 
பி� ைவைய நதியி� வட கைரைய அைட!தி�!தன. நதி+ கைரைய ெந�6,� வைர 
ஓரள3 விைரவாக( ெச�ல ��!த அ!த வாகன6க4, ேகாநக�( &G9��ற6களி� 
ெப�கியி�!த தி�விழா+ I.ட� காரணமாக அ�கி� வ!த*� நி�9 ேபாக 
ேவ��யி�!த*. ��னா� ெச�ற வ��யி� அைத ஓ.�( ெச�றவைன� தவிர� 
ெபாிய காராள� மக4 ெச�வ� 56ேகாைத:�, அவ4 அ�ைன:� இ�!தன�. 
அ0�த இர�0 வ��களிA� பி��ற� ஓைல ைவ�*� த0�*� 5+க4 கீேழ 
வி)!* விடாதப� தாமைர மல�க4 நிர�ப�ப.��!தன. ஆG9� பால�ைத+ கட!* 
வ��க4 கைர ஏறிய*�, அ6ேக ,திைரகளி� அம�!தப� நக�+,4 வ�� 
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I.ட�ைத+ க�காணி�*+ ெகா���!த 5த பய6கர� பைடைய( ேச�!த /ர�க4 
இ�வ� வ��களி� அ�ேக வ!தன�. 
 
�த� வ��யி� ெப�க4 இ�வ� ம.0ேம அம�!தி��பைத+ க�0 வி.0( 
ச!ேதக� தவி��த அ!த /ர�க4 தாமைர� 5+க4 ம.0ேம ,வி!தி�!த மGற இ� 
வ��கைள:� &Gறி( &Gறி வ!தன�. ,திைரகளி� அம�!தப�ேய &Gறி வ!ததா� 
வ��க@+,4 இ�!த தாமைர� 5+கைள� த6க4 உயர�தி��!* அவ�க4 மிக 
ந�றாக+ காண ��!த*. வ��ைய ஓ.� வ!த இ�வ�ேம, ‘இைவ தி�ேமாI�� 
ெபாியகாராள� /.0 வ��க4’... எ�பைத அ!த /ர�களிட� ெதாிவி�தன�. 
 
வ��கைள( ெசA�தி வ!தவ�க4 த+க சமய�தி� இNவா9 ெதாிவி�த* 
பயனளி�த* எ�றாA� அ!த இர�0 5த பய6கர� பைட/ர�களி� ஒ�வ� சிறி* 
க0ைமயானவ� ஆக3� ச!ேதக+ க�கேளா0 பா�+கிறவ� ஆக3� இ�!தா�. 
<�9 சி�திர வ��களி� ந0வாக நி�ற வ��யி� ,வி�தி�!த தாமைர 
மல�கைள+ ,திைர ேம��!தப�ேய I�!* கவனி�*+ ெகா���!தா� அவ�. 
அவ#ட� இ�!த மGெறா� காவ� /ர�,  
 
“ேபாகவி0 அ�பேன, இர�0 வ�� நிைறய� தாமைர� 5+கைள+ ேகா.ைட+,4 
ெகா�0 ேபாவதனா� கள�பிர� ேபரர& ஒ�9� கவி�!* ேபா=விடா*” எ�9 
அல.சியமாக+ Iறி:� �த� /ரனி� ச!ேதக� இ�#� தள�!* விடவி�ைல. 
 
“அ�ப�( ெச=வதGகி�ைல ந�பேன! கவிழ ேவ��ய கால� வ!* வி.டா� 
பைடகளா� கவி�+க ��யாதைத மல�களா� Iட+ கவி��* விடலா�...”  
 
“இ!த வ��கைள� பGறி ம.0� உன+, அ!த ஐய�பா0 ேவ��யதி�ைல. இைவ 
ந� அர�மைன+, மிக3� ேவ��யவ�ைடய வாகன6க4. அNவ�ேபா* 
ேகா.ைட+ களMசிய6க@+, ெந� ெகா�0 வ�� வ��க4 இைவ” எ�9 
வாதா�னா� மGறவ�. 
 
இதG,4 பி�வ�� வ��க4 நிGபைத+ க�0 எ�னேவா, ஏேதா எ�9 
மன+கல+க�ேதா0 �� வ��யி��!* ெச�வ� 56ேகாைதேய இற6கி வ!* 
வி.டா4. நைடயிேல ஒ� நா.0��ற�*� ெப�ணி� *ணி3�, ேதாGற�திேல 
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எதி��ப0கிறவ�களி� க� பா�ைவகைள ெவ�9வி0� ஓ� இளவரசி ேபா�ற 
எ0��மாக அவ4 வ!* நி�ற ேகால�தி� பரபர�பைட!த /ர�க4 இ�வ�ேம, 
த�#ண�3 ெபற( சில கண6க4 ஆயிG9. 
 
“இைறவைன வழிபட+ ெகா�0 ேபா,� மல�க@+,+ Iட( ேசாதைனயா?” எ�9 
அவ4 ேகாப�ேதா0 அவ�கைள வினவினா4. இ!த வினாைவ+ ேக.0, உடேன, 
 
“ெவ9� மல�க@+,( ேசாதைன கிைடயா*. ஆனா�, அ!த மல�க@+ேக ைகக4 
�ைள�தா� ேசாதைன உ�0! நா� ெசா�வ* �ாியவி�ைலயானா� இேதா 
பா�6க4...” எ�9 Iறியப�ேய த� ைகயி��!த நீ�ட வா4 Sனியா� 
56,விய�� அ!த /ர� &.�+ கா.�ய இட�ைத� பா��த ேபா* வ��ைய ஓ.� 
வ!தவ#� ெச�வ� 56ேகாைத:� ஒ�6ேக தி0+கி.டன�. வ�� வழி ெந0க ஆ� 
அைச!* வ!ததினா� 56,விய� சாி!* ேபா= அ* ேந�!தி�!த*. ேவகமாக� 
*�+,� ெநM&ட� பய�ேதா0 பயமாக அவ4 சாகஸேம �ாி!* அவ�கைள ஏமாGற 
ேவ��யி�!த*. 
 
உடேன அவ4 விைர!*, “உ6க4 க�களி� தா� தவ9 இ�+கிற* /ர�கேள! 
நீ6க4 /� பிரைமயி� எைத எைதேயா பா��பதாக நிைன+கிறீ�க4. நீ6க4 
நிைன�பெத�லா� உ6க4 க�களி� ெதாிகிற*. இேதா நா� உ6க4 பிரைம 
/ணான* எ�9 நி"பி+கிேற� பா�6க4!” எ�9 Iறியப�ேய வ��யி� ஏறி, 
அ!த /ர� வா4 Sனியி� &.�+ கா.�ய இட�தி� ேமA� சில 5+கைள( சாிய( 
ெச=* <�ய பி� அேத இட�தி� த� ைகைய ைவ�*+ கா.� வி.0, இ�ேபா* 
நா� எ� ைகைய இ!த இட�தி��!* எ0�* வி0கிேற�. அ�ப� எ0�த பி��� 
நீ6க4 எ� ைக இ6ேக இ�!த நிைனேவா0 இ!த இட�ைத� பா��தா� ம9ப�:� 
எ� ைக இ��ப* ேபாலேவ உ6க4 க�க@+,� ேதா�9�. இ!த� பிரைம ஒ� 
க�க.0 வி�ைதைய� ேபா�ற*” எ�றா4. 
 
அவ@ைடய இ!த சாகஸ� �) ெவGறிைய அளி+காவி.டாA� ஓரள3 
பய�ப.ட*. 5த பய6கர� பைட /ர�களி� இளகிய &பாவ� உைடயவ� அ!த 
சாகஸ�தி� மய6கி அைத ஒ��+ ெகா�0 வி.டா� எ�றாA� மGெறா�வ� 
இ�#� க0ைமயாகேவ இ��ப* ெதாி!த*. ேவ9விதமாக அவைன இளக( ெச=ய 
�ய�றா4 அவ4. 
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“ஐயா, 5த பய6கர� பைட/ரேர! உ6க@+, ந�ல கவி:4ள� இ�+கிற*. 
இ�லாவி.டா� தாமைர� 5ைவ+ க�ட*� அ* ச�வ ல.சண�� நிைற!த ஒ� 
ைகயாக உ6க4 க�களி� பட ��யா*. கவிக4 தா� உவமான� ெபா�4களி� 
உவேமய6கைள:� மாறி மாறி+ காண ��:�. பாவ�! எ)�தாணி:� ஓைல( 
&வ�:� ஏ!த ேவ��ய ைககளி� நீ6க4 வாேள!*�ப� ேந�!* வி.ட*.” 
 
இைத+ ேக.0 அவ� சிாி�தா�. ஆனா�, இ!த( சிாி�பி� அவ4 Iறியைத அவ� 
ந�பாம� ஏளன� ெச=:� ெதானிதா� நிைற!தி�!த*. 
 
“உ�ைமயா, பிரைமயா எ�பைத நா� எ�ப�( ேசாதைன ெச=ய ேவ�0ேமா 
அ�ப�( ேசாதைன ெச=* ெகா4ள என+,� ெதாி:�” எ�9 Iறி+ ெகா�ேட த� 
ைகயி��!த வாைள ஓ6கி அ!த� 56,விய�� அ)�தி( ெசா�க �ய�றா� 
அவ�. அைத+ க�0 ெச�வ� 56ேகாைத:�, வ��ைய ஓ.0கிறவ#� பதறி� 
ேபானா�க4. ெச�வ� 56ேகாைத ,9+ேக பா=!* அவ� 5+,விய�� வாைள( 
ெச�க ��யாதப� த0+க3� ெச=தா4. உடேன தா6க ��யாத சின�ேதா0, 
“எ�லா� பிரைம எ�றா� நீ6க4 ஏ� பதற ேவ�0�? வாைள( ெசா�கி� *ழாவி� 
பா��பைத ஏ� த0+க ேவ�0�?” எ�9 இைர!தா� அவ�. 
 
“ெத=வ காாிய�*+காக+ ெகா�0 ேபா,� 5+கைள� பல ேபா�களி� எதிாிகளி� 
,�தி:� நிண�� ப.0+ ெகாைல+ கைறப.ட உ6க4 ெவGறி வாளா� 
தீ�0கிறீ�கேள எ�9 தா� நா6க4 பதGற�� பய�� அைடகிேறா�. �த�� 
நீ6க4 வாளா� &.�+ கா.�ய ேபா*�, இ�ேபா*�, நா6க4 பய�ப0வ* எ�லா� 
ெத=வ+ ,Gற� ேந�!* விட+ Iடாேத எ�பதGகாக�தாேன ஒழிய ேவ9 
எதGகாக3� இ�ைல” எ�9 அவ4 சமேயாசிதமாக+ Iறிய ெசாGக4 அவைன 
வழி+, ெகா�0 வ!தன. ‘பல ேபா�களி� எதிாிகளி� ,�தி:� நிண�� ப.0+ 
ெகாைல+ கைறப.ட உ6க4 ெவGறிவா4’ எ�9 அ!த அழகிய இள� ெப�ணி� 
இத�களிG பிற!த இனிய ெசாGகளா� த� ேதா4 வ�ைம:�, வா4 வ�ைம:� 
�கழ�ப.��!ததா� அவ� சGேற கிற6கியி�!தா�. �கழி� மய6கி 
இளகியி�!தா� அவ�.  
 
ஒ� ெப�ணிட� இ�லாத /ர�� வ�ைம:� ஓ� ஆ�மகனிட� இ�!தாA� அ!த 
/ர�ைத:� ஆ�ைமைய:� ஒ� ெப� வ!* த� கி4ைள ெமாழிகளா� �கழ 
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ேவ�0� எ�9 தவி+காத ஆேண உலக�தி� கிைடயா* ேபாA� எ�9 
ேதா�றிய* அவ@+,. 
 
‘ெப� பி4ைள �க�வதனா� சில /ர�க4 ேகாைழ ஆகிறா�க4; சில ேகாைழக4 
/ர�களாக3� ெச=கிறா�க4’ எ�9 தாயிட� வ�� ேப&� ேபா* சில ேவைளகளி� 
த� த!ைத ஒ� வசன� ெசா�ல+ ேக.��+கிறா4 அவ4. அ!த வசன�தி� 
�தGப,தி இ�ேபா* இ6ேக விைள!தி��பதாக� ேதா�றிய* அவ@+,. 
 
“நியாய�தா�! ேகாவிA+,+ ெகா�0 ேபா,� 5+கைள வாளா� பாிேசாதி�ப* 
நம+ேக பாவ�” எ�9 மGெறா� 5தபய6கர� பைட /ர#� ெச�வ� 
56ேகாைதேயா0 ஒ�*� பா�னா�. ஏGகனேவ த� வாைள அவ4 �க�!* Iறிய 
ெசாGகளா� க0ைம ,�றி மய6கியி�!தவ� த� ந�பனி� வா��ைதகளா� 
ேமA� ந�பி+ைக வர�ெபGறவனாக அ!த வ��கைள� ேபாக வி.0வி.டா�. 
வட+,+ ேகா.ைட வாயி�� காவ� இ�!தாA� ேசாதைனகேளா தைடகேளா 
எ*3� இ�ைல. தனி�தனிேய ேசாதைனக4 எ*3� ெச=ய ��யாதப� I.ட�� 
அதிகமாக இ�!த*. வ��க4 <�ைற:� இ�!த வள�ைடயா� ேகாவி� 
ந!தவன�தி� ெகா�0 ேபா= மர6களட�!த ப,தி ஒ�றி� நி9�தினா�க4 ஓ.� 
வ!தவ�க4. அ�ேபா* மாைல மய6க� ெதாட6கியி�!த*. 
------------- 

    
நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� : : : : 
த� பா
த� பா
த� பா
த� பாக� க� க� க� ----    அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�    

6. 6. 6. 6. யாைன%பாக� அ$�வ�யாைன%பாக� அ$�வ�யாைன%பாக� அ$�வ�யாைன%பாக� அ$�வ�    
 
ேகாவிA+,4 அவி.ட நா4 ெப�விழா+ I.ட� ெவ4ளமாக� ெபா6கி வழி!தாA� 
அ!த ந!தவன� ப,தி, ஆ.க4 பழகாத கா0 ேபா� தனிைமயாக3� அைமதியாக3� 
இ�!த*. வ��க4 அ6ேக நி9�த�ப.டன. ெச�வ� 56ேகாைத:�, அவ4 தா:� 
த6க4 வ��யி��!* விைரவாக+ கீழிற6கி வ!* ந0 வ��ைய ெந�6கின�. 
ெச�வ� 56ேகாைத வ��ைய அPகி உ4ேள அ�பாரமா=+ ,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 ந�பி அ!த� 56,விய�� 
உ4ேளயி�!* எ)!தி�!தா�. ெச�வ� 56ேகாைத மிக3� அSதாப�ேதா0 
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அவைன+ ேக.டா4: “<(&விட( சிரமமாயி�!ததா? 5+களி� ஈர�� ,ளி�(சி:� 
அதிக� *�ப�ைத� த!தனவா?” 
 
“ஒ� சிரம�மி�ைல! இ�ப�� பயண� ெச=ய �� பிறவியி� நா� ��ணிய� 
ெச=தி�+க ேவ�0�. நிலவி� கதி�கைள:�, பனி �லராத 5+களி� 
ெம�ைமைய:� இைண�*( ெச=த பMசைணயி� உற6,வ* ேபா�ற &க�ைத 
ஆயிர�ெத.0� தாமைர� 5+க@� என+, அளி�தன. இ�தைன &கமான அSபவ� 
இ�9 இ!த நா.ைட ஆ@� கள�பிர ம�ன#+,+ Iட+ கிைட�தி�+க ��யா* 
ெப�ேண?” 
 
“அ!த� 5த பய6கர� பைடைய( ேச�!த �ரட� ‘5+,வியைல வாளா� ,�தி 
ேசாதைன ெச=ேவ�’ எ�ற ேபா* என+, <(ேச நி�9வி0� ேபாலாகி வி.ட*. 
நீ6க4 ஏறி வ!த வ��� 5+கைள நா6க4 வழிபா.0+,� பய�ப0�த� 
ேபாவதி�ைல எ�றாA� அவனிட� நா� ெபா= Iற ேவ��யி�!த*.” 
 
“நீ அNவள3 Lர� பதறியி�+க ேவ��ய அவசிய� இ�ைல ெப�ேண! அ�ப�ேய 
அவ� வாளா� ,�தியி�!தாA� என+, எ*3� ஆகியி�+க ��யா*. நா� காதி� 
ேக.ட ேப(சி��!* என* ைக ெத�ப.ட இட�தி� தா� அவ� வாைள( ெச�கி� 
பா��பதாக இ�!தா� எ�9 ெதாி!த*. அதனா� வா4 Sனியி� இர�ெடா� 
தாமைர� 5+க4 ,�தி( ெசா�கி+ ெகா�0 ேபாயி�+கலாேம தவிர ேவ9 எ*3� 
ேந�!தி�+க இயலா*! ேகா.ைட+,4 வ!* ேசர இ�ப� ஓ� அ�ைமயான வழிைய+ 
I9வதG, �த�� உ� த!ைத ஏேனா தய6கினா�?” 
 
“5�ேபா� ப�திரமாக வ!* ேச�வ* எ�பா�க4. அ�ப� அக நக�+,4 வ!* 
ேச�!* வி.T�க4! இனி உ6கைள, நீ6கேள தா� ெபா9�ேபா0�, கவைலேயா0�, 
அ+கைறயாக3� பா*கா�*+ ெகா4ள ேவ�0�...” 
 
“தைலவிதியா? கால+ ேகடா? எ�ப�( ெசா�வ* எ�9 ெதாியவி�ைல. ெசா!த 
நா.�� ெசா!த� தைலநகர�திேலேய ஏேதா அ!நிய� கவைல�ப0வ* ேபா� நா� 
கவைல�பட ேவ��யி�+கிற*” எ�9 ெந.0யி��த வ�ண� அவளிட� அவ� 
Iறி+ ெகா���!த ேபா* க�டைன� ேபால வைள!த கிளி<+,�, கா* வைர 
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கிழிவ* ேபா� சிாி�த வா:மாக ஒ� ப��த மனித� அ�கிA4ள ெச�களி� 
மைறவி��!* ெவளி�ப.0 இைளய ந�பியி� அ�ேக வ!தா�. கிளி <+,� 
ேகாணலாக நீ�ட இளி�த வா:� பிறவியிேலேய அவ#+, அைம!* வி.டைவ 
எ�9 ெதாி!த*. அ�கி� வ!* &G9� �G9� ஒ��ைற ந�றாக� பா��த பி� 
இைளயந�பிைய ேநா+கி+ ‘கய�’ எ�9 அவ� Iறிய ஒ� அட6, �� 
இைளயந�பி:� அேத ந�லைடயாள( ெசா�ைல� தி��பி( ெசா�னா�. 
 
“இவ� யாைன�பாக� அ!*வ�. இ�9 இ!த நா.ைட ஆ@� கள�பிர�களி� 
ஆ.சிைய+ க�0 வா= கிழிய ஏளனமாக( சிாி+க� ெதாட6கிய �த� சிாி�ைப 
இ�#� மாGறி+ ெகா4ள இவ#+, வா=��+ கிைட+கவி�ைல!” எ�9 ெச�வ� 
56ேகாைத, இைளய ந�பி+, அ!த� �திய மனிதைன� பGறி( ெசா��யேபா*, 
 
“இ* உ� கGபைனயா அ�ல* அ#மானமா?” எ�9 சிாி�*+ ெகா�ேட அவைள+ 
ேக.டா� இைளய ந�பி. 
 
“கGபைன எ�#ைடய* இ�ைல! அ!*வைனேய ேக@6கேள�. அவ� தா� 
அ�+க� எ�லாாிட�� இ�ப�( ெசா�வா�.” 
 
இ�ப�( ெச�வ� 56ேகாைத ம9ெமாழி Iறி ���பதG,4 அ!*வேன �!தி+ 
ெகா�0 “ஆமா�, ஐயா! எ�ைன� பைட�த கட3ேள அழ ைவ+க ேவ�0� எ�9 
நிைன�தாA� அவரா� Iட அைத( ெச=யேவ ��யா*. எ�ைன� பைட�த ம9 
விநா�யி��!ேத நா� அவைர� பா��* இ�ப��தா� சிாி�*+ 
ெகா���+கிேற�” எ�றா�. இ!த �தG ேப(சிேலேய இைளய ந�பி+, அவைன 
மிக3� பி��தி�!த*. பிறவியி� ேந�!*வி.ட ஓ� அவல.சண�*+காக மன� ம9கி 
மா=!* ெகா��ராம� த�ன�பி+ைகேயா0� உGசாக�ேதா0� வா�கிற அவைன 
மிக3� வி��பி வரேவGறா� இைளயந�பி. எ�ப��ப.டவனாA� அ!த யாைன� 
பாகைன� *யர�பட( ெச=ய ��யா* எ�9 ேதா�றிய*. ெச�வ� 56ேகாைத:� 
அவ4 அ�ைன:� இைளய ந�பியிட� விைட ெபGறன�. 
 
“இனி உ6கைள:� உ6க4 காாிய6கைள:� அ!*வனி� ெபா9�பி� வி.0 வி.0 
நா6க4 விைடெபற ேவ��ய ேநர� வ!*வி.ட*. ஆலய�தி� வழிபா.ைட 
���*+ ெகா�0 இரேவா�ரவாகேவ நா6க4 வ��கேளா0 தி�ேமாI� தி��ப 
ேவ��யி�+,�.” 
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“ெபாிய காராள�+,�, அவ�ைடய �த�வியாகிய உன+,� நா� எNவளேவா 
ந�றி+கட�...” எ�9 உபசாரமாக அவ� ெதாட6கிய ேப(ைச இைடமறி�* - 
 
“அ�ப� எ�லா� ந�றி ெசா�� இ�ேறா0 கண+,� தீ��* விடாதீ�க4. நம+,4 
இ�#� எNவளேவா பல உதவிகைள� தர3� ெபற3� ேவ�0�! ெந�6கி� பழக 
ேவ��யவ�க4 ந.�� பைக:� அGற ெநா* மல�கைள� ேபா� ந�றி ெசா��+ 
ெகா�0 ேபா= விட+ Iடா*” எ�றா4 ெபாிய காராளாி� மைனவி. அவ#� அைத 
ஒ��+ ெகா4வ* ேபா� மல�!த �க�ேதா0 அவ�க@+, விைட ெகா0�தா�. 
ந!தவன�தி� இ�!* அவ�க4 ஆலய�திG,4 ெச�ற பி�, யாைன� பாக� 
அ!*வ� இைளய ந�பிைய யாைன+ ெகா.டார�*+, அைழ�*( ெச�றா�. 
ேபா,� ேபா*� அேத உGசாகமான ேப(&�தா�. 
 
“ஐயா! நீ6க4 ெகா0�* ைவ�தவ�. இ!நகர�தி� �த��தலாக எ� �க�தி� 
விழி�பவ�க4 யாராயி�!தாA� அவ�க@ைடய காாிய�*+, நி(சயமாக ெவGறி 
உ�0. இ�9 இ!த நகர�தி� Sைழ!த3ட� நீ6க4 �த�� எ� �க�தி� தா� 
விழி�தி�+கிறீ�க4. இனி நீ6க4 எதG,ேம கவைல�பட ேவ��யதி�ைல. 
எ�#ைடய �க�*+, அ�ப� ஓ� இராசி எ�ப* பிரசி�தமான*...” 
 
“நீ ெசா�வைத நா� எ�ப� ந��வ* அ�பேன? உ�#ைடய �கராசியி� 
ெவGறி+, நி"பணேமா எ0�*+கா.ேடா இ�!தா�தாேன ந�பலா�?” 
 
“நி"பண� ேவ�0மானா� மிக3� ெபாிய இட�தி��!ேத அைத எ0�*+ 
கா.டலா� ஐயா. அதிக Lர� ேபாவாேன�? ந� இ�!த வள�ைடய 
ெப�மாைனேய எ0�*+ ெகா4@6கேள�. நா4 தவறாம� வி&வ"ப ம6கல 
தாிசன�தி� ேபா* ைவையயி��!* ,ட� நிைறய எ� யாைன ேம� தா� 
தி�மMசன நீ� வ�கிற*. அகிலா�ட ேகா� பிரமா�ட நாயகராகிய அவேர 
எ�ணGற ம+க@+, அ�4�ாிவதG,� கா.சியளி�பதG,� �� இ!த ஏைழ 
யாைன� பாக� அ!*வனி� இராசியான �க�தி�தா� நா4 தவறாம� �த�� 
விழி+க ேவ��யி�+கிற*.” 
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இைத+ ேக.0( சிாி�ைப அட+க ��யாம� இைளய ந�பி ந�றாக வா=வி.0( 
சிாி�* வி.டா�. 
 
“இைர!* சிாி+காதீ�க4! ந�ைம( &GறிA� அபாய6க4 இ�+கி�றன. இ!த� 
பா��ய நா.�� அதிக மகி�(சிேயா0 இ��பவ�க4 யா� யாேரா 
அவ�கெள�லா�� Iட+ கள�பிர�களி� ச!ேதக�*+,ாியவ�கேள” எ�9 
Iறியப�ேய எதிேர ைகைய( &.�+ கா.�னா� அ!*வ�. 
------------ 
 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� : : : : 
த�
த�
த�
த�    பாக� பாக� பாக� பாக� ----    அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�    
7. 7. 7. 7. ெவ�ளிய�பல�ெவ�ளிய�பல�ெவ�ளிய�பல�ெவ�ளிய�பல�    

 
யாைன� பாக� அ!*வ� &.�+ கா.�ய திைசயி� எதி�� ப+க�தி��!* 
கள�பிர�க4 நாைல!* ேப� I.டமாக வ!* ெகா���!தா�க4. ந!தவன� 
ப,திகைள+ கட!* ேகாவி�� யாைன+ ெகா.டார� இ�!த ப,திைய ேநா+கி 
அவ�க4 ேபா=+ ெகா���!த ேபா*, இ* நிக�!த*. எதிேர ேநராக இல+, 
ைவ�* வ�வ* ேபா� த6கைள ேநா+கி வ!* ெகா���!த அ!த+ கள�பிர�கைள 
எ�ப� எதி�ெகா4வ* எ�9 ஒ� கண� தய6கினா� இைளயந�பி. 
 
“ந��ைடய ேகாவி�களி� Iட இவ�க4 Sைழ!* வி.டா�களா?” - எ�9 அட+க 
��யாத ேகாப�ேதா0 அ!*வனி� காத�ேக இைளயந�பி �P�P�தேபா*- 
 
“ஒGற�க@+,�, பிறைர+ கா.�+ ெகா0�* வயி9 வள��பவ�க@+,� எ6ேகதா� 
ேவைல இ�ைல?” எ�9 ெம��ய ,ர�� அ!*வனிட� இ�!* இைளயந�பி+, 
ம9ெமாழி கிைட�த*. 
 
அவ�க4 இ�வ� மன�திA� ஒேரவிதமான உபாய� அ!த ேவைளயி� தGெசயலாக� 
ேதா�றி ெவளி�ப.ட*. அ!த நாைல!* கள�பிர�க4 த6கைள ெந�6,�� 
இவ�கேள சிறி* விைர!* �!தி+ ெகா�0, அவ�க4 எதிேர ேபா=� பா� 
ெமாழியி� மிக3� &பாவமாக� ெதாிகி�ற உGசாக�ேதா0 அவ�கைள நல� 
விசாாி�* வா��தின�. பதிA+, அவ�க@� அேத �கம� உைரகைள+ Iறேவ, 
ஏG9+ெகா�0 சிாி�தப�ேய ேமேல நட!* வி.டன�. அ!*வ#� இைளய 
ந�பி:� சிறி* ெதாைல3 ெச�ற*� அ!*வனிட� இைளய ந�பி Iறினா�:- 
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“�ரட�களி� மிக� ெபாிய ச!ேதக6கைள+ Iட( &லபமாக நீ+கி விடலா�. ஆனா� 
பல/னமானவ�களி� சிறிய ச!ேதக6கைள+ க0ைமயாக �ய�றாA� Iட� 
ேபா+க ��யா*! ந�லேவைளயாக+ கள�பிர�களி� ெப��பாேலா� �ரட�க4.” 
 
“�ரட�க4 எ�றாA�, நீ6க4 கவைல�பட ேவ��யதி�ைல. இ!த நகர�தி� 
Sைழ!த3ட� நீ6க4 எ� �க�தி� அ�லவா விழி�தி�+கிறீ�க4? இ�!த 
வள�ைடய ெப�மாேன இ!த+ க0ைமயான கள�பிர� ஆ.சியி� ஆப�தி�லாம� 
இ�+க+ காரணமாக நா4 தவறாம� எ!த �க�தி� விழி�*+ ெகா���+கிறாேரா 
அ!த �க�தி� நீ6க@� விழி�தி�+கிறீ�க4!”  
 
“அதாவ* நா4 தவறாம� உ� �க�தி� �த�� விழி�பதனா� தா� எ�லா� வ�ல 
ெப�மா@+ேக இNவள3 �க� எ�கிறா= இ�ைலயா?” 
 
“அதி� ச!ேதக� எ�ன?” 
 
“ெபாிய வ��+காரனாக இ��பா= ேபா��+கிறேத!... சிாி�*( சிாி�* வா= 
��ணாகிவிட( ெச=கிறா= நீ!” 
 
“இ!த நGசா�9 அ�ேய� �GறிA� எதி�பாராத இட�தி��!* Iட+ 
கிைட�தி�+கிற* ஐயா! ந��ைடய ெபாியவ� ம*ராபதி வி�தக� ெவG9( 
சிாி�ைப:�, நைக(&ைவைய:� அதிக� வி��பாதவ� எ�பைத� தா6க@� ந�, 
அறி/�க4. காாிய6கைள( சாதி+காத வா��ைதக@�, எதிராளிைய ெவGறி ெகா4ள 
��யாத ���9வA� ஓ� அரச த!திாியி� வாயித�களி��!* ெவளிேயறி 
நXட�பட+Iடா* எ�9 அ�+க� I9கிறவ� அவ�. அவைரேய சமயா 
சமய6களி� எ�#ைடய ேப(&+களா� சிாி+க ைவ�தி�+கிேற� நா�.” 
 
“‘அ!*வா! கட34 இ�#� ஒ�ப* ேப� �க�தி� ைவ�தி�+க ேவ��ய 
சிாி�ைப:� ேச��*+ ைக�தவ9தலாகேவா, மறதியாகேவா உ� ஒ�வ� 
�க�திேலேய ைவ�*வி.டா�. இேதேபா� அவ� ப�*� ேப�ைடய அ)ைகைய:� 
ஒேர �க�தி� ைவ�*� பைட�த ,"ரமான �க�� உலகி� எ6காவ* இ�+,�. 
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உ�னா� பைட��+ கட3@+,+ ைக நXடமாகி� ேபான அ!த ஒ�ப* ேப�ைடய 
சிாி�ைப:� நிர!* ெகா4வதGகாக உ� �க�*+, ேந�மாறான ,"ர �க� 
ஒ�ைற:� அவ� பைட�*�தா� இ�+க ேவ�0�’ எ�9 ெபாியவ� ஒ� சமய� 
எ�னிட� Iறியேபா* உடேன சிறி*� தய6காம� நா� எ�ன ம9ெமாழி 
Iறிேன� ெதாி:மா?” 
 
“அவாிட� எ�ன Iறியி�!தா= நீ அ�ேபா*?” 
 
“நா� அவாிட�, ‘தா6க4 I9வ* ெம=தா� ஐயா! இ�ேபா* ந��ைடய ப��ய 
நா.ைட அ�ைம� ப0�தி ஆ�0 வ�� கள�பிர+ க�யரச� �க�தி� ப�* 
�க6க@+,� பகி�!* அளி+க� ேதைவயான அNவள3 ,"ர�ைத:� 
அ)ைகைய:� ைகதவறி� பைட��+ கட34 ைவ�தி��பதாக� ெதாிகிற*’ எ�9 
உடேன Iறிய ம9ெமாழிைய+ ேக.0 நீ�ட ேநர� சிாி�*+ ெகா���!தா� 
ெபாியவ�” எ�றா� யாைன� பாகனாகிய அ!*வ�. 
 
சிறி*� ெபாி*மாக( ச6கி�களா� பிைண+க�ப.��!த யாைனகைள+ கட!* 
இைளயந�பிைய+ ெகா.டார�தி� உ.ப,தி+, அைழ�*( ெச�றா� அ!*வ�. 
அவேனா0 ஓ� அைர நாழிைக ேநர� ேபசி( சில விவர6கைள� ெதாி!* ெகா4ள 
��!த*. 
 
“இரவி� இ6ேக த6,வைத விட நீ6க4 ெவ4ளிய� பல ம�டப�*+,� 
ேபா=வி0வ* ந�ல*. இ!த+ ெகா.டார�தி� சில கள�பிர யாைன� பாக�க@� 
இ�+கிறா�க4. அவ�க4 அNவளவாக வி��ப� த+கவ�க4 இ�ைல; ேமA� 
இ�றிர3 ெவ4ளிய�பல ம�டப�தி� பி��ற� உ4ள ேதா.ட�தி� உ6கைள 
இ�ெனா� ந�ப� ச!தி�பா�. அவனிட� இ�!* நீ6க4 மிக அாிய ெச=திக4 
சிலவGைற:�, ெசய� தி.ட6கைள:� ெதாி!* ெகா4ளலா�. ந�றாக நிைன3 
ைவ�*+ ெகா4@6க4; அ!த� ேதா.ட�தி� உ4ள கட�ப மர6களி� மிக� ெபாிய 
அ�மர�ைத உைடய* எ*ேவா அத� அ�ேக நீ6க4 கா�தி�+க ேவ�0�. அவ� 
உ6கைள( ச!தி+க ந0(சாம� வைர Iட ேநர� ஆகலா�” எ�றா� அ!*வ�. 
 
இ�!தவள�ைடயாைர வழிப.ட பி� இ�ளி� I.ட�ேதா0 I.டமாக ம*ைர 
நகாி� /திகளி� அைல!* ெவ4ளிய�பல ம�டப�திG, இைளயந�பி ேபா=( 
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ேச��ேபா* அதிக ேநர� ஆகியி�!தாA� இ�#� ம�டப�தி� கலகல��+ 
,ைறயவி�ைல. 
 
பல ெமாழி ேப&� பல நா.0 யா�திாிக�க@�, வணிக�க@�, �லவ�க@�, 
தி�விழா� பா�+க வ!தவ�க@மாக எ�ணGேறா� த6கியி�!த கட�ேபாG பர!த 
அ!த அ�பல�ைத எ�லா� ப,தி:� &Gறி� பா��*வி.0 அவ� ேதா.ட�*+,4 
Sைழ:�ேபாேத ந4ளிரவாகி வி.ட*. கட�ப மர6களி� மிக� ெபாிய மர�ைத� ேத� 
அவ� அதன�கிG ேபா= நிGக3� அ6, இ�ளி� ந�றாக �க� ெதாியாத 
மGெறா�வ� வ!* ேச�!தா�. ஒ� கண� தய6கிய பி� �தியவைன ேநா+கி 
இைளய ந�பி ‘கய�’ எ�9 Iறினா�. ஆனா� வ!த �தியவனிட� இ�!* பதிA+, 
அ!த ந�லைடயாள( ெசா� ஒ�+கவி�ைல. உடேன இைளயந�பியி� ெநMச� 
விைர!* *��த*. 
 
அ�கி� வ!தவேனா த4ளா�னா�. அவ� &ய��திேயா0 ேப&� நிைலயி� இ�ைல 
எ�பைத மிக( சி9 கண6களிேலேய இைளயந�பி ெதாி!* ெகா�டா�. நா.ப.0� 
�ளி�த ேதறைல அ�!திவி.0� த4ளா� அரGறி அைல:� அ!த+ கள�பிர� தா� 
ச!தி+க ேவ��ய மனிதனாக இ�+க ��யா* எ�பைத:� அவ� உடேன �ாி!* 
ெகா�டா�. த�ைன அ6ேக அ!த+ ,றி�பி.ட இட�தி� ச!தி+க வர�ேபாகிற 
ந�ப#+, இைட\றாக+ ,��*வி.0 அைல:� இ!த+ களிமக� ந0ேவ நிGக+ 
Iடாேத எ�ற கவைலயி� பா�யி� ஏேதா ேபசி அவைன அ#�ப �ய�றா� 
இைளயந�பி. பா�யி� இைளய ந�பி ேபச� ெதாட6கிய*� அவ� ேமA� நி�9 
உ0��� பி�யாக அரGற� ெதாட6கினா�. ேபாாி.ேடா, �ர�ப.ேடா அவைன 
அ6கி�!* வில+கி அ#��வ* தனிேய வ!* கா�தி�+,� தன+, ந�லதி�ைல 
எ�9 தய6கிேய அ!த+ ,�காரனி� ேப(ேசா0 ஒ�*�பா� அவைன அ#�ப 
�ய�றா� இைளயந�பி. அ�ேபா* அவனி�!த தள�(சியான நிைலயி� தா� 
அவைன( ெச�ைமயாக� �ைட�* /��த+ Iட ��:� எ�றாA�, அவைன� ேத� 
மGறவ� வரேவா, அவேன எ)!*� ேபா= த�ைன( ேச�!த மGறவ�கைள� ேத� 
அ6ேக அைழ�* வரேவா ெச=தா� த� நிைல கவைல+,ாியதாகிவி0� எ�ற 
��ென(சாி+ைகேயா0 �4ளி� வி)!த ஆைடைய வில+,வ*ேபா� ெம�ல 
அவைன அ6கி�!* வில+க �ய�றா� இைளயந�பி. 
 
அவேன தா� பா�யி� இயGறியி�+,� சி�6கார( &ைவ+ கவிைத ஒ�ைற இவ� 
ேக.ேட தீர ேவ�0� எ�9 வG�9�தினா�. ஆ.சிைய+ கா�பாGறி+ 
ெகா4வதிேலேய ,றியாயி�!த கள�பிர�க4 த6க4 நா.���!* பைட 
/ர�களாக3� ப�ேவ9 பணியாள�களாக3� ப�லாயிர� கள�பிர இைளஞ�கைள+ 
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Iட� மாநகாி� ெகா�0 வ!* ைவ�* அ�ைமகைள� ேபா� ேவைல வா6,வதா� 
மணமாகாத அ!த இைளஞ�க4 தவி�பைத:�, ேவதைன� ப0வைத:� 
ேவ.ைக:G9� திாிவைத:� பGறி� தா� ேக4வி�ப.��!தவGைற நிைன�தா� 
இைளயந�பி. தா� ேக4வி�ப.��!தவGறி� எ4ளள3� ெபா=யி�ைல எ�பைத 
இ�ெபா)* அவ� உணர ��!த*. 
 
ேவ9 வழியி�றி அ!த+ களிமகனி� பா� ெமாழி+ கவிைதைய+ ேக.0� 
ெதாைல�பதGகாக+ கட�பமர� க�ணி� ப0கிற வைகயி� அ�ேக இ�!த 
ம�டப� ப,தி ஒ�றி� ேபா= அவேனா0 அம�!தா� இைளயந�பி. அவ� 
வாயி��!* அ��த ேதற� நாGற� ெபா9+க ��யாததாயி�!த*. அ!த+ கள�பிர 
இைளஞ� ந�ல உடGக.0ைடயவனாக இ�!தா�. எ!த அபாய�ைதேயா 
எதி�பா��* அவனிட� பா�யி� ேபச� �,!தத� விைள3 க4 ெவறியி� அவ� 
அரG9� சி�6கார+ கவிைதைய+ ேக.க ேவ��ய த�டைன+,� த�ைன 
ஆளா+கி வி.டேத எ�ற ெவ9��ட� அம�!தி�!தா� இைளயந�பி. அ!த+ 
கள�பிர இைளஞ� தி��ப� தி��ப அரGறியைத� தமிழி� நிைன�*+ I.�� 
பா��தா�, இ�ப� வ�� ேபா��!த*: 
 

“க.�� த)விட ஓ� இள� க�னிைக ேவ�0� இ6,நா�  
ம.0� பட��யா+ காம�தா� மன�� உடA� எாிைகயிேல  
�.0� இளநகி�க4 ேமாதிடேவ எ� ேமனி �)ைம:� ெவ* ெவ*�பா=�  
ப.0� ெப�Pட� ப.0+ கல!தவ� ப�கி( ெசNவித� தரேவ�0�...” 

 
உய�!த க�வி:�, ந�ல ,��பிற��� உைடய அவ#+, இைத இர�டாவ* �ைற 
நிைன�*� பா�+க+ Iட+ I(சமாயி�!த*. காத� ெவறியி� அ!த� 
தி�+கான�ேப�� பி�த� உள9� கவிைதயி� இ�!த நய� Iட இ!த+ க4ெவறி+ 
கள�பிரனி� பாட�� இ�லாதைத இர�ைட:� ஒ�பி.0� பா��* அவ� உணர 
��!த*. காத�G பிற+,� ெசாGகைள:�, காம�திG பிற+,� ெசாGகைள:� தர� 
பிாி+க இ!த இ�வ� நிைலக@� அவ#+,� பய�ப.டன. 
 
இ�ப�� தி��ப� தி��ப இ!த� பாடைல அரGறியப�ேய ெம�ல ெம�ல+ ,ர� 
ஓ=!* L6கிவி.டா� அ!த இைளஞ�. அவ#ைடய ,ற.ைட ஒ� ெசவி� 
*ைளகைள அ9�ப* ேபா� ஒ��பைத� ெபா9+க ��யாம� எ)!* கட�ப 
மர�த�யி� மீ�0� ேபா= அம�!தா� இைளயந�பி. ேநர� ஆகி+ ெகா�ேட 
இ�!த*. கலகல�� நிைற!தி�!த ெவ4ளிய�பல ம�டப�� உற+க�தி� 
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அட6கிவி.ட*. ம�டப�தி� வட+,+ ேகா�யி� நீ�ட ேநரமா= உர�த ,ர�� 
‘மாைய ஏ� அநி�வசனீயமாக இ�+கிற*?’ - எ�9 விவாதி�*+ ெகா���!த ஒ� 
சமண�*றவி:� வடெமாழி வான�� Iட ந0( சாம�திG, ேம� உற+க�ைத+ 
ெக0�*+ ெகா4@� அள3+, மாையைய� பGறி+ கவைல�பட வி��பாம� 
ந�றாக உற6க� ெதாட6கியி�!தன�. ெவ4ளிய�பல ம�றி� ேதா.ட�தி� ஓ� 
ஆ!ைத இரவி� தனிைம+, உ�வக� த�வ* ேபால வி.0 வி.0 அலறி+ 
ெகா���!த*. அ!த மர�த�யி� தனிேய விழி�தி��ப* ெபா9ைமைய( 
ேசாதி+,� காாியமாயி�!த*. இைலக4 அைச:� ஓைச Iட� ெபாிதாக+ ேக.,� 
அ!த நிச�த��, அைத இைட இைடேய கிழி+,� ஆ!ைதயி� அலறA�, 
பி�னிரவி� வரவிG,+ க.�ய� I9வ* ேபா�ற ,ளி�!த காG9ேம அ!த 
ேவைளயி� அ6ேக அவ#+,� *ைணயாயி�!தன. த�ைன( ச!தி+க 
ேவ��யவ� வழி தவறிவி.டாேனா அ�ல* வரவி�ைலேயா எ�ற கவைலயி� 
இைளயந�பி ந�பி+ைக இழ+க� ெதாட6கிய ேவைளயி� ம�டப�திG,4 வாிைச 
வாிைசயான L�களி� அணி வ,��+, ந0ேவ இ��ற�� ப0�* உற6கி+ 
ெகா���+,� மனித�கைள மிதி�* விடாம� கவனமாக நட!* வ�� ஒ� மனித� 
எதி��ப.டா�. அ!த அைமதியி� ெந0!Lர� ெதாி:� L�களி� வாிைச+, 
ஊேட இ��ற�� ப0�* உற6,கிறவ�களி� கா�க@+, ந0வி� தானாக 
ேந�!தி�!த ஒGைறய�� பாைதயி� அ�ெபய�!* நட+,� ஓைச Iட+ 
ேக.0விடாம� அவ� நிதானமாக3�, கவனமாக3� நட!*வ�வ* ெமௗனேம 
உ��ெபG9 எ)!* வ�வ* ேபா��!த*. 
------------- 
 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� : : : : 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� ----    அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�    
8. 8. 8. 8. தி#ம#த 
� �ைற�+ ஒ# வழிதி#ம#த 
� �ைற�+ ஒ# வழிதி#ம#த 
� �ைற�+ ஒ# வழிதி#ம#த 
� �ைற�+ ஒ# வழி    

 
வ�கிறவ� த�ைன ேநா+கி�தா� வ�கிறானா அ�ல* ேவ9 காாியமாக 
வ�கிறானா எ�9 இைளயந�பி சி!தி�*� தய6கி+ ெகா���!த ேபாேத அவ� 
ெசா�� ைவ�த* ேபா� இவ� எதிேர வ!* நி�9 ந�லைடயாள( ெசா�ைல+ 
Iறி� பதிA+, இவனிடமி�!* ந�லைடயாள� கிைட�த*� வண6கினா�. 
இ�வ�� ந�லைடயாள( ெசா�ைல� பாிமாறி+ ெகா�0 த6க@+,4 
ஒ�வைரெயா�வ� �ாி!* ெகா�ட3ட� இைளயந�பி ஏேதா ேபச� ெதாட6கிய 
ேபா* வ!தவ� த� வல* ைக ஆ4கா.� விரைல வாயித�களி� ேம� ைவ�*� 
ேபச ேவ�டா� எ�ப* ேபா� ,றி��+ கா.�� த�ைன� பி� ெதாட�மா9 
ைசைக ெச=*வி.0 நட!தா�. ெவ4ளிய�பல ம�டப�தி� பி��ற�தி��!த 
ேதா.ட�தி� மGெறா� ேகா� வைர அவைன அைழ�*( ெச�றா� வ!தவ�. 
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அ6கி�!த மதிG &வைர ஒ.� ஒ� பா� ம�டப�திG, வ!தி�!தா�க4 அவ�க4. 
அ!த இட�திG, வ!த*� அவேன த� ெமௗன�ைத+ கைல�* வி.0� ேபசினா�. 
 
“சG9 ��ேன நா� ெவ4ளிய�பல�*+,4 Sைழ!த ேபா* நகர� 
பாிேசாதைன+காக� ெத�வி� அைல!* ெகா���!த கள�பிர /ர�க4 சில� 
எ�ைன� பி� ெதாடர+ I0� எ�ற ச!ேதக� இ�!த*. அதனா� தா� அ6ேக 
நி�9 நா� ேபசி+ ெகா���+க ேவ�டா� எ�9 பா��ேத�! தி�ேமாIாி� 
ெபாியவ�, காராள� எ�ேலா�� நலமாயி�+கிறா�களா? �த� �தலாக+ 
ேகாநக�+, வ!தி�+கிறீ�க4! ேகாநகைர+ கள�பிர�க4 அேசாக வன�திேல 
சிைற�ப.ட சீைதைய ைவ�தி��ப* ேபா� ைவ�தி��பைத+ க����Y�க4.” 
 
ெதாட+க�தி� அள3 கட!த ெமௗனமாக இ�!* வி.டதGகாக3� ேச��* 
இ�ேபா* ேப&வ* ேபால ேபசினா� அ!த� �தியவ�. இைளயந�பி அவ#+, 
மிக( &�+கமாக( சில வா��ைதகளி� ம9ெமாழி Iறினா�. அ!த பா� ம�டப�ைத 
ஒ.�யி�!த ப,திகளி� மர6களி� அட��தி ,ைறவாக இ�!ததனா� அதிக இ�4 
இ�ைல. அதனா� அ!த� �தியவைன இைளய ந�பி ஓரள3 காண ��!த*. ��, 
உைட உ0�தியி�!த �ைற, மீைச எ�லாவGறாA� ஒ� கள�பிரைன� ேபா� 
ேதா�றினா� அவ�. அைத+ க�0 இைளய ந�பி அவைன+ ேக.டா�: 
 
“கள�பிர�க4 ஆ.சியி� க4@� காம�� ெகா4ைளயா= ம�!தி��பைத இ!த 
ெவ4ளிய�பல�தி� Sைழ!த*ேம க�ேட�. வ�!திேன�. இ�ேபா* எ� எதிேர 
ெதாிகிற ேதாGற�தி��!ேத, க4@� காம�� ம�!தி�+,� அேத ேவைளயி�, 
தமி� நைட உைட நாகாிக6க4 எ�லா� ந�!தி��பைத:� காண ��கிற*.” 
 
“ெகாைல ெவறிய�களாகிய கள�பிர�களி� ந0ேவ ஊடா� ந� காாிய6கைள( 
சாதி�*+ ெகா4ள இ�ப� நம+ேக வி��பமி�லாத ெபா=+ேகால6கைள நா� 
ஏGக3� ேவ��யி�+கிற* ஐயா...” 
 
“வி!ைததா�! ெபா=+, ேவ��ய ேகால� ெம=+,� ேவ��யதாக இ�+கிற* 
எ�9 நீ I9கிறா= ேபா��+கிற*.” 
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“ஆ�, ஐயா! ெபா=ைய யா�� அல6காி+க� ெதாட6காதவைர - ெம=+, அ* 
ெம=யாயி��பைதேய ேகாலமாக+ ெகா�0 நா� மன நிைற3 அைடயலா�. ஆனா� 
ெபா=ைய அல6காி+க� ெதாட6கிவி.ட உலகி� ெம=ைய:� நா� அல6காி+காம� 
விட ��வதி�ைல.” 
 
“நீ I9வ* பிைழ! எ6, ச�திய�தி� வ�ைம ,ைறகிறேதா அ6, ெசாGகளி� 
வ�ைமயா� அைத அல6காி+கிறா�க4. ஆனா�, ச�திய� ெந��ைப� ேபா�ற*. 
த�வ�ைமய�லாத எதனா� த�ைன அல6காி�தாA� அைத ெம�ல ெம�ல( 
&.ெடாி+க+ I�ய*. 5+களாA�, ெபா�னாA� நீ எைத ேவ�0மானாA� 
அல6காி+கலா�. ஆனா� ெந��ைப ம.0� 5வாேலா ெபா�னாேலா �ைனய 
��யா*. 5ைவ+ க�+கி வி.0� ெபா�ைன உ�+கிவி.0� த� பிரகாசேம 
பிரகாசமா= ேமA� ெவ�9 எாிவ* தழ�. ச�திய�� அ�ப��தா�. அ�ப� ஒ� 
ச�திய பல� ந�மிட� இ�+கிற வைர பா��ய ,ல� ெவ�A� எ�பைத� பGறி 
உன+,+ கவைல இ�+க+ Iடா*.” 
 
இ!த மேனா திட�ைத:� ந�பி+ைகைய:� ேக.ட விய�பி� ஒ�9� ம9ெமாழி 
ெசா�ல� ேதா�றாம� இ�!தா� அ!த� �தியவ�. ச�திய�தி� ேம��!த அ!த 
அைச+க ��யாத ந�பி+ைகயாளைன+ க�ட*�, ‘ந� எதிேர மன� ெமாழி 
ெம=களா� வண6க�த+க இைணயGற /ர#� தீர#மான ஒ�வ� நிGகிறா�’ - 
எ�ற எ�ண�தி� அ!த� �தியவ#+, ெம= சி���த*. இைளயந�பி அ!த� 
�தியவைன வல� ேதாளி� த.�+ ெகா0�தப� ேமA� Iறலானா�: 
 
“ைதாியமாயி�! இ�ப� யா� நாகாிக�ைதேயா கா.0� ெபா=+ேகால வா�3 ேபா= 
ம6கல� பா��வள நா.0 மற�தமிழனாக இேத ம*ைர மாநகர /திகளி� மீ�0� 
நிமி�!* நட+,� கால� வ��. S.ப�திA� சி!தைன வ�ைமயிA� இைணயGற 
ஓ� இராஜாிஷி நம+காக அ�A� பகA� தி.டமி.0 வ�கிறா� எ�பைத நிைனவிG 
ெகா4...” 
 
“த6க4 ந�வா��* விைரவி� ெம=யாக ேவ�0� எ�ேற நா#� 
ஆைச�ப0கிேற�. இ�ேபா* நா� ேபாகலா�. எ*3� ெதாியாத காாி�ளி� 
ெந0!Lர� த6கைள நட�தி அைழ�*( ெச�ல ேந�வதGகாக� தா6க4 எ�ைன� 
ெபா9�த�ள ேவ�0�.” 
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“இ�ைள� பGறி நா� ெபா�.ப0�தவி�ைல அ�பேன! இ�9 பா�� நா.�� 
இரவி� ம.0ம�ல, பக�A� இ�4 தா� நிர�பியி�+கிற*. சில ஆ.சிக4 
இ�ைள:� ஒளி ெபற( ெச=:�. ேவ9 சில ஆ.சிகேளா பகைல:� Iட 
இ�ளைடய( ெச=* வி0�. அ�ப� ஒ� ெகா06ேகாலா.சியி� தா� இ�9 நீ:� 
நா#� இ�+கிேறா�. ஆனா� எ6ேக ேபாகிேறா�, எைத� ெதாி!* ெகா4ள� 
ேபாகிேறா� எ�பைத �த�� என+,( ெசா�. நா� அறிய ேவ��ய ெச=திக4 
சிலவGைற:�, ெசய� தி.ட6கைள:� உ�னிடமி�!* அறி!* ெகா4ள ��:� 
எ�பதாக இ�!தவள�ைடயா� ேகாவி� யாைன�பாக� அ!*வ� எ�னிட� Iறி 
அ#�பினா�. அவGைற� பGறி எ�ன ெசா�கிறா= நீ?” 
 
“அ!*வ� Iறி அ#�பியவGறி� பிைழ ஒ�9� இ�ைல ஐயா! அவ� அ�ேயைன� 
பGறி� த6களிட� யா3� Iறியி�+கிறாேனா இ�ைலேயா ெதாியா*. அ�ேய� 
ைவைய நதி+கைரயி� தி�ம�த �� *ைறயி� உ4ள உபவன+ கா�பாள�, அழக� 
ெப�மா4 மாற�. ெபாியவ� ம*ராபதி வி�தகைர அ�ேய#ைடய ,லெத=வ�தி#� 
ேமலாக மதி�*� ெதா)கிறவ�. ந��ைடய எ�லா+ காாிய6க@� ேகாநகாி� 
நைடெபற இர�ேட இர�0 வழிக4 தா� இ�#� அைடபடாம� எMசி:4ளன. 
அதி� ஒ�9, எ�#ைடய உபவன�தி� இ�+கிற*. மGெறா�9 இ6ேக இ!த 
ெவ4ளிய�பல ம�டப�தி� இ�+கிற*.” 
 
“எ!த வழிகைள( ெசா�கிறா= நீ?” 
 
“இேதா, இ!த வழிைய� தா� ெசா�கிேற�” எ�9 Iறியவாேற கீேழ ,னி!* அ!த 
ம�டப�தி� க� தள�தி� ஒ� ,றி�பி.ட இட�தி� ஒ� க�ைல� L+கி� 
�ர.�னா� அழக� ெப�மா4. இைளய ந�பியி� க�க4 அவ� �ர.�ய க� 
வி.ட வழியி� ஆ4 இற6,� இைடெவளி+,+ கீேழ ம6கலாக� ப�க4 
ெத�ப0வைத+ கவனி�தன. 
 
“ஒ� கால�தி� ம6கல ந�னா.களி� அர�மைன� ெப�க4 இ!த( &ர6க 
வழியாக� தி�ம�த �� *ைற+, நீராட� ேபாவா�களா�. கைடசியிG கள�பிர�க4 
ேகா.ைடைய:� அர�மைனைய:� ைக�பGறியபி� அ!த��ர மகளி��, 
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பா��ய� உாிைம மகளி�� இ!த வழியாக�தா� த�ப ��!த* எ�9 Iட( 
ெசா�வா�க4...” 
 
“இ!த வழி இ��பைத ந�மவ�க4 தவிர ேவ9 யாராவ* அறிவா�களா? இ* ேநேர 
தி�ம�த �� *ைற+,�தா� ேபாகிறதா அ�ல* ேவ9 எ6ேக#� இதி��!* 
வழிக4 பிாிகி�றனவா?”  
 
“ந�மவ�க4 ம.0ேம பய�ப0�*� இரகசிய வழியாக இைத ைவ�தி�+கிேறா�. 
இ6கி�!* தி�ம�த �� *ைற+, ெந0!Lர� இ��பதாA� ந0ேவ ஏேத#� 
அபாய� வ!தாA� உடேன த�ப வழி ேவ�0� எ�பதாA� இைடயி� நகாி� 
�க�ெபGற கணிைகய� /தி ,9+கி0� இட�தி� அ6,4ள ஓ� ந�பி+ைகயான 
கணிைகயி� மாளிைகேயா0 ஒ� வாயி� இைண!தி�+கிேறா�...” 
 
“இ�ேபா* நா� எ6ேக �ற�ப.0� ேபாகிேறா� அழக� ெப�மா4?” 
 
“உபவன�*+,�தா�! அ6ேக எ�லா( ெச=திகைள:� உ6க@+,+ Iற 
��!தவ�களாக ந�மவ�களி� நாைல!* ேப� இ�+கிறா�க4. அவ�க4 
<லமாக�தா� ெபாியவ� இ6ேக சாதி+க ேவ��ய மிக� ெபாிய அரச த!திர+ 
காாிய6க4 எ�லாேம சாதி+க�ப0கி�றன.” 
 
அதG, ேமA� அவனிட� ேபசி ேநர�ைத /ணா+கி+ ெகா��ராம� ேமGக��� 
ப+க6க4 உட�� உராயாம� கவனமாக ப�களி� ,தி�ப* ேபா� இற6கி உ4ேள 
Sைழ!தா� இைளயந�பி. அவைன� ெதாட�!* அழக� ெப�மா@� கீேழ ,தி�* 
இற6கி+ ைககைள ேமேல உய��தி� �ர.�ய க�ைல உ4ளி�!தப�ேய ேமGப+க� 
தா6கி ெம�ல ெம�ல நக��தி வழிைய� பைழயப�ேய <�னா�. உ.�ற� இ�4 
B�!த*. அழக� ெப�மா4 இைளயந�பியி� வல* ைகைய� த� ைகேயா0 
ேகா��*+ ெகா�0 கீேழ த0மாறாம� ப� இற6கி நிலவைறயி� விைர!தா�. 
 
“இ!த இ�4 உ6க@+,� பழ+கமாயிரா*. கவனமாக நட!* வர ேவ�0� 
நீ6க4?” எ�9 த�ைன எ(சாி�த அழக� ெப�மாளிட� இைளயந�பி, “எ�ைன� 
பGறி+ கவைல�படாேத! ஒளிைய� ேத�+ க�0பி�+கிற வைர ஒNெவா� /ர#� 
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இ�ளி� தா� கா� ச�+க நட+க ேவ��யி�+,�. இ�@+,� தய6கினா� எ*3� 
நட+கா*” எ�9 சிாி�*+ ெகா�ேட ம9ெமாழி Iறினா�. 
------------- 
 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� : : : : 
த� பா
த� பா
த� பா
த� பாக� க� க� க� ----    அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�    
9. 9. 9. 9. ந�பி�ைகயி� ம./ற'க�ந�பி�ைகயி� ம./ற'க�ந�பி�ைகயி� ம./ற'க�ந�பி�ைகயி� ம./ற'க�    

 
ெச�வ� 56ேகாைத:�, அவ4 அ�ைன:� த6களிட� இைளய ந�பி:�, யாைன� 
பாக� அ!*வ#� விைட ெபG9( ெச�ற பி��� ெந0ேநர� அவ�கைள� பGறிய 
நிைன3கைள:� கவைலகைள:� தவி�+க ��யாம� இ�!தன�. 
 
‘இ!த விநா�யி� யாைன� பாக� அ!*வேனா0 அவ� எ6ேக ேபாயி��பா�? 
எNவள3 Lர� ேபாயி��பா�? யா� யாைர அவ� எதி�ெகா�0 ச!தி+க ேநாி0�’ 
எ�9 நிைனைவ இைளய ந�பியி� பி�ேன அைலயவி.டப� உடலா� ம.0� த� 
தாயி� பி�ேன இய6கி+ ெகா���!தா4 ெச�வ� 56ேகாைத. தா= எைதேயா 
ேக.டா� அதG,� ெதாட�பி�லாம�, ேவ9 எைதேயா அவளிட� ம9ெமாழியாக( 
ெசா�னா4 இவ4. 
 
‘பய�படாேத! உன+, அபய�’ எ�ப*ேபா� வ��யி� நிைற!தி�!த தாமைர� 
5+க@+, ந0ேவ ெத�ப.ட அ!த� ெபா�நிற உ4ள6ைகைய( ெச�வ� 
56ேகாைதயா� மற+கேவ ��யவி�ைல. அ!த+ ைகைய ‘அ* ைக இ�ைல, 
தாமைர�5’ எ�9 அவ4 �ைன!* Iறிய ேபா*, ‘இ�ைல! அ* ைகேயதா�’ எ�9 
ம9+க� தய6கி அ!த� 5தபய6கர� பைட /ரேன அ* தாமைர�5தா� எ�9 
ந�பிவி0� அள3+,� 5ேவா0 அ* ஒ�பிட� ெபா��தமாயி�!த*. அ!த+ ைக 
மல� அவ4 நிைனவி� ப&ைமயா= வ!* த6கியி�!த* இ�ேபா*. 
 
“ஒ� /ரனி� ைக 5�ேபா� ெம�ைமயாக இ�+க+ Iடா*தா�! வா@�, ேவA� 
பGறி( &ழGறி+ கா=�*� ேபாயி�+க ேவ��ய ைக இ*. தாமைர� 5�ேபா� 
மி�*வாக3�, ,ளி�(சியாக3�, சிவ�பாக3� ஒ� கவிஞனி� ைகைய� ேபா� 
இ�+,�ப� இ!த+ ைக வா@� ேவA� ஏ!த ��யாம� ெச=*வி.ட கள�பிர�க4 
ேம� தி��பிய* அவ4 ஆ�திர� எ�லா�. இைளயந�பியி� 5�ப.0+ ைகைய 
எ�ணியேபா* பைழய இல+கிய நிக�(சி ஒ�9 அவ@+, நிைன3+, வ!த*. பல 
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ேபா�களி� ெவGறி வாைக B�ய ேபரரச� ஒ�வ�, ஒ� கவிஞாி� வல* கர�ைத� 
பGறி� த)வி அவைர� பாரா.ட ேவ��ய நிைல ஏGப0கிற*. க�ைல� ேபா� 
கா=!*� த)�ேபறிய த� ைக:� 5�ேபா� ெம�ைமயாக3� ,ளி�(சியாக3� 
இ�+க+I�ய �லவ� ைக:� இைண!த ேபா* -  
 
“ஐயா, �லவேர! உ6க4 ைக ம.0� எ�ப� இNவள3 ெம�ைமயாக இ�+கிற*!” 
எ�9 ஓ� அதிசய�ைத+ க�டவ� ேபா� விய!* வினவினா� அ!த அரச�. 
 
“இதி� விய�ெப�ன அரேச? நீ அ�ேபா0 அளி+,� உணைவ உ�0 வ�!*� 
ெதாழிைல� தவிர ேவ9 உைழ�பி� *யர6க4 ப�யாத ைகக4 இைவ. இைவ 
ெம�ைமயாக இராம� ேவ9 எ�ப� இ�+க ��:�? உ� ைகக4 வ�ைமயாக 
இ��பதG,� இைவ ெம�ைமயாக இ��பதG,� காரண� ஒ�9தா�. *யர6கைள 
எ�லா� உ� ைககேள தா6கி+ ெகா4கி�றன எ�ப*தா� அ!த+ காரண�” - எ�9 
அ!த அரச#+, அ!த� �லவ� ம9ெமாழி Iறினாரா�. 
 
த� சி!தைனயி� அ!த அரசேனா0 ெபாியவ� ம*ராபதி வி�தகைர:� அ!த� 
�லவேரா0 இைளயந�பிைய:� ஒ�பி.0 இ�ேபா* நிைன�தா4 ெச�வ� 
56ேகாைத. இைளயந�பியி� ைகக@� �க��, ேதா4க@�, ேமனி:� 5�ேபா� 
மி�*வாக இ��பைத:� ம*ராபதி வி�தகாி� ைகக@�, �க��, ேதா4க@� 
ேமனி:� ெச�ெபா�னி� வா��* இ9+கிய* ேபா� ைவர� பா=!தி��பைத:� 
இைண�* நிைன�தா4 அவ4. ேகாயி�� வள�ைடயாைர வழிப0� ேபா*�, 
ஆயிர�ெத.0� தாமைர மல�கைள அ�(சி�த ேபா*�, ப�களி� ஏறி ேம� 
விதான�* மாட�தி� பரவாக ேதவராக+ கிட!த ேகால�தி� இ�+,� 
அ!தரவான�* எ�ெப�மானி� மாட+ேகாவி� மணி ம�டப �க�பி��!* ெபாிய 
ெபாிய க�ட+ ெகா�க4 பற+,� இ�!தவன�* மதி�கைள:�, ேமG�ற��, 
ெத��ற�� மதி�கைள ஒ.�னாG ேபா� மாைலெயன( B)� ைவைய நதியி� 
ெத��ற+ கிைளைய:�, நகாி� பிற ப,திகளான தி�வாலவா=, தி�ந0Q�, 
ெவ4ளிய�பல�, தி�ந4ளா9 �த�யவGைற:� அ!திமாைல அழ,கேளா0� 
விள+ெகா� அல6கார6கேளா0� க�டேபா*�, ெச�வ� 56ேகாைதயி� 
நிைனவி� இைளயந�பிதா� நிைற!தி�!தா�. அNவள3 ெபாிய 
I.ட�தினிைடேய:� தா� தனிைமயாக விட�ப.டைத� ேபா�ற உண�ைவ 
அைட!தி�!தா4 அவ4. இ�9 அ�ப� ஒ� தனிைமைய உண��ப� அவைள� 
தாப�தினா� தவி+க( ெச=தி�!த* அவ#ைடய ஞாபக�. 
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வழிபா.ைட ���*+ ெகா�0 அவ@� அவ@ைடய அ�ைன:� யாைன+ 
ெகா.டார�தி� வழியாக வ��க4 நி9�த�ப.��!த ந!தவன�திG,� தி��பிய 
ேபா*, ேவ9 நாைல!* யாைன�பாக�கேளா0 அ6ேக நி�9 ெகா���!த 
அ!*வ�, ‘இைளயந�பி இ6கி�!* ப�திரமாக ெவ4ளிய�பல�திG,� �ற�ப.0� 
ேபாயாயிG9’ - எ�9 ைசைக <ல� அவ�க@+,� ெதாிவி�தா�. &Gறி மGறவ�க4 
இ�!ததா� அ!*வ� த�ைன( Bழ இ�!தவ�க@+,( ச!ேதக� எழாதப� 
ெபாியகாராள� மகேளா0� மைனவிேயா0� ெந�6கி( ெச�9 விாிவாக 
உைரயா0வைத அ�ேபா* தவி�+க ேவ��யதாயிG9. 
 
வ��க4 5.ட�ெபG9� �ற�ப.ட ேபா*, “அ�மா அ!*வ� ெச=த ,றி�ைப+ 
கவனி�தாயா?... அவ� இ6கி�!* யாெதா� ெக0தA� இ�றி அ0�த இட�*+,� 
ேபா=வி.டாரா�” - எ�9 ஆ�வ� ெபா6க� தாயிட� Iறினா4, ெச�வ� 
56ேகாைத. 
 
“ஆ�! கவனி�ேத�. இனி அ!த� தி�+கான� ேப�� பி4ைளயா�டாைன� பGறி� 
பய�பட ஒ�9மி�ைல. அ!*வ#� இ6,4ள மGறவ�க@� உயிைர+ 
ெகா0�தாவ* அ!த� பி4ைளைய� பா*கா�பா�க4. இ�ேபா* நா� ேநேர ஊ� 
தி���கிேறாமா அ�ல* ஆலவா=+,4 ேபா= இைறவைன:� வழிப.0 வி.0� 
ேபாகலாமா?” 
 
எ�9 அ�ைனயிடமி�!* வினாவாக ம9ெமாழி கிைட�த ேபா* 
ஆலவா=�ப,தி+,� ேபாகலா� எ�ேற ெச�வ� 56ேகாைத:� இண6கினா4. 
 
வ��க4 ஆலவா=� ப,தி+,� ேபா,�� ெவ4ளிய�பல� ப,திைய:�, 
தி�ந0Qைர:� கட!* ெச�ற ேபா* ெச�வ� 56ேகாைதயி� க�க4 I.ட� 
நிைற!த IடG ேகாநகர /திகளி� மனித�கேளா0 மனித�களாக� தன+, 
வி��பமான அ!த �க� எ6காவ* ெத�படாதா எ�பைதேய ேத�+ 
ெகா���!தன. யா�திாீக�க@�, பிற ேதச�தவ�� அதிகமாக� த6க+ I�ய 
ெவ4ளிய�பல� ப,தியி� அ6க6ேக திாி!* ெகா���!த 5தபய6கர�பைட 
/ர�கைள+ க�ட ேவைளகளி� எ�லா�, “ஐேயா! இ!த+ ெகாைல பாதக�களிட� 
சி+கிவிடாம� அவ� த�ப ேவ�0ேம” - எ�9 அவ4 மன� இைளயந�பி+காக� 
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ெத=வ6கைள எ�லா� ேவ��� தவி�த*. அதGேகGறா�ேபா� ெவ4ளிய�பல� 
ப,தியி� ��வி� ஓாிட�தி� ப�*� ப�னிர�0 5தபய6கர� பைட/ர�க4 
யாைரேயா சிைற�பி��*( ெச�A� கா.சி ஒ�9 அவ4 க�களி� ப.0வி.ட*. 
உடேன அவ4 மன�தி� எ�ென�னேவா பய6கரமான கGபைனக4 எ�லா� 
எ)!* வா.�ன. அ!த இட�தி��!* ேமேல ேபாகேவ அவ@+, மன� இ�ைல. 
வ��ைய நி9�தி+ கள�பிர�க4 அ�ேபா* சிைற�பி��*( ெச�வ* யாைர எ�9 
அறி!* ெகா�ட பி�ேப ேமேல ெச�ல வி��பினா4 அவ4. தாேன இற6கி ஓ�� 
ேபா=� பா��* ஐய� ெதளிய ேவ�0� எ�9 *��தா4 அவ4. அவ@ைடய 
ேவதைனைய உண�!* அதG,( ெசவி சா=�*, வ��ைய ஓ.0கிறவ� இற6கி� 
ேபா=� பா��*வி.0 வ!* - 
 
“ஒGற� எ�9 ச!ேதக�ப.0 யாேரா ஒ�வைன ச6கி�யி.0� பிைண�* இ)�*� 
ேபாகிறா�க4” - எ�9 ெதாிவி�தா�. அவ4 மன� விைர!* *��த*. பய!* கத9� 
,ர��, “அவ�க4 யாைர இ)�*� ேபாகிறா�கேளா அ!த மனிதைர நீ ந�றாக� 
பா��தாயா?” - எ�9 அவைன மீ�0� வினாவினா4 அவ4. “பா�+க ��யவி�ைல” 
எ�9 ம9ெமாழி Iறிய ேபா* அவ4 ெந.0யி��தா4. ெச�வ� 56ேகாைதயி� 
அ�ைன அவ4 தவி�ைப+ க�0 நைக�தா4. 
 
“ெப�ேண! நம+, ேவ��யவ�கைள+ ேகாைழகளாக3� 
பல/னமானவ�களாக3� கGபைன ெச=கிற அளவிG, நா� ைதாியமGறவ�க4 
ஆகிவிட+ Iடா*. உ� தவி�� /ணான*. ெபாியவ� ம*ராபதி வி�தகாி� 
ேசாதைனகளி� உ9தி ெச=ய�ப.0� ேத�!ெத0+க�ப.டவ�க4 யாராயி#� 
அவ�கைள இNவள3 எளிதாக எதிாிக4 பி��* விட ��யா* எ�ற 
ந�பி+ைகயாவ* உன+, இ�+க ேவ�0�.” 
 
“இ�+கலா�, அ�மா! ஆனா�, ஒ� பலமான ந�பி+ைகயி� ம9�ற�தி� தா� 
பல/னமான அவந�பி+ைகக@� அ(ச6க@� ேதா�9கி�றன.” 
 
“நீ ெசா�வ* தவ9 ெச�வ� 56ேகாைத! ஒ� பலமான ந�பி+ைக+, ம9�றேம 
கிைடயா*. பல/னமான ந�பி+ைக+,�தா� ம9�ற6க4 உ�0. திடமான 
��3+, �த� எ�ண� தா� உ�0. இர�டாவ* எ�ணேம இ�ைல எ�பைத நீ 
ஒ��+ ெகா�0 தா� ஆக ேவ�0�.” 
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தாயி� உ9திெமாழியா� ஓரள3 மனநிைற3 அைட!தா4 அவ4. த�#ைடய 
அ�பி� மி,தியா� இைணயGற /ர இைளஞ� ஒ�வைர+ ,ைற�* மதி�பிட 
ேந�!தைத மGெறா� ேகாண�தி��!* தா= &.�+ கா.�ய ேபா* த� 
சி!தைனைய எ�ணி� தாேன ெவ.க�ப.டா4 அவ4. 
 
தி�வாலவா=+ ேகாவி�A� வழிபா.ைட நிைறேவGறி+ ெகா�0 ேமாI� 
தி���வதGகாக+ ேகா.ைட+, ெவளிேய �றநகைர அைட!* வ��க4 
ைவையைய+ கட!* கைரேயறிய ேபா* இர3 ெந0ேநரமாகி வி.ட*. எ�ப�:� 
இரேவா�ரவாக அவ�க4 ேமாI� தி��பியாக ேவ��யி�!த*. வழிபா.0+, 
ம.0ேம அவ�க4 ம*ைர வ!தி�!தா� இவ�க4 தி��பி வ!* ேச�வ* பGறி+ 
காராள� கவைலயி�றி ந�பி+ைகேயா���பா�. இைளயந�பிைய� த!திரமாக+ 
ேகாநக�+,4 ெகா�0 வ!* விட ேவ��ய ெபா9��� ேச�!தி�!ததா� தா6க4 
தி���வைத� த!ைத ஆவேலா0�, கவைலேயா0� எNவளவிG, 
எதி�பா��தி��பா� எ�பைத( ெச�வ� 56ேகாைத உண�!தி�!தா4. அவ@ைடய 
மனநிைலைய:� அவ4 தாயி� மனநிைலைய:� உண�!தவ�க4 ேபா� 
�றநகாி��!* ேமாI�+,( ெச�A� சாைலயி� வ��கைள விைர!* 
ெசA�தினா�க4 ஓ.0பவ�க4. 
------------- 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� : : : : 
த�
த�
த�
த�    பாக� பாக� பாக� பாக� ----    அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�    
10. 10. 10. 10. க#'க�0� மல�மாைல1�க#'க�0� மல�மாைல1�க#'க�0� மல�மாைல1�க#'க�0� மல�மாைல1�    

 
ேமாI� ஊெர�ைலைய அவ�க4 அைட:� ேபா* ந4ளிர3+, ேமலாகி வி.ட*. 
ஊ� அட6கியி�!ததா� வ��கைள இ)�*( ெச�ற காைளகளி� க)�* மணி 
ஓைச Iட இரவி� அைமதிைய+ கைல�*+ ெகா�0 கணீ� கணீெர�9 தனியாக 
ஒ��த*. <�9 வ��க@+கான ஆ9 காைளகளி� க)�* மணிக@� ஒ�+க 
விைர!* ஊ� எ�ைலைய ெந�6கி+ ெகா���!த அ!த வ��க4 ஊ� எ�ைலயி� 
சாைலய�ேக யாேரா இ�வ� ஒ*6கி நிGபைத+ க�0, அைடயாள� �ாி!* உடேன 
நி9�த�ப.டன. நிGபவைர+ க�0 மணி ஒ�க4 அட6கி வ��க4 அ0�த0�* 
நி�ற விதேம தனியானெதா� பணிைவ:� அட+க�ைத:� கா.�ன. யா� 
��னிைலயி� உலகியலான சிறிய ஓைசக4 அட6கி வி0ேமா அ�ப� ஒ� 
க�மேயாகி வாைன:� ம�ைண:� அள�ப* ேபா�ற உயர�*ட� த� அ�ேக 
பNவியமாக� பணி!* நிG,� காராளேரா0 அ6ேக நி�றி�!தா�. 
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இ�ைள:� நிச�த�ைத:� ெவ�9 ஒ�+,� மணிகளி� கி�கிணி நாத�ேதா0 
விைர!* வ!த அN வ��க4 உடேன அட6கி நி�ற வித� எதிேர ேதா�றியவாி� 
ேதாGற�*+,+ க.0�ப.0 அட6கி வி.டாG ேபாலேவ இ�!த*. 
 
இரவி� காராளேரா0 உலாவ வ!த ம*ராபதி வி�தக� அ6ேக நி�9 
ெகா���!தா�. ஒ� பைன� ெதாைல3 பி�னா� எ!ேநர�� அவைர நிழ� ேபா� 
உடனி�!* கா+,� ஆப�*தவிக4 இ�வ�� Iட� ெத�ப.டன�. �த� 
வ��யி��!த ெச�வ� 56ேகாைத:�, அவ4 அ�ைன:� கீேழ இற6கி� 
ெபாியவைர வண6கின�. காராளாி� மைனவி+, ம*ராபதி வி�தகாிட� அளவGற 
பய�. அவைர எதிேர பா��* வி.டா� அவ@+,� ேபச வரா*. ஏதாவ* தவறாக� 
ேபசி வி0ேவாேமா எ�ற பய�திேலேய அவ4 அவ� ��னிைலயி� ேபச மா.டா4. 
ெச�வ� 56ேகாைத+,� ஓரள3 அ!த அ(ச� உ�0 எ�றாA� த!ைத அ#�பி:� 
தானாக3� அவ4 அவைர+ காண ஆலமர�த�+, அ�+க� ெச�ல ேநாி0வ* 
வழ+க� எ�பதா� அவ�ட� ஓரள3 உைரயாட ��:�. அ�ப� உைரயா0� 
ேவைளகளி� எ�லா� ெச6,�தான மைல ஒ�றி� ஏற �ய�9 இயலாம� 
அ(ச�ேதா0 பாதியிேலேய கீேழ இற6கிவி0� ஒ� ,ழ!ைதயி� நிைலயி� 
த�#ைடய ெசாGக@+,� பி� கிைட+காம� த0மா9� ஓ� அ#பவ�ைதேய அவ4 
அைட!தி�+கிறா4. மல�கைள� ேபா� நளினமாக3�, பயப+திேயா0� அவ� 
��னிைலயி� அவ4 Lவிய ெசாGகைள உண�(சிேயா கிள�(சிேயா அைடயாம� 
க�ைல� ேபா� தா6கியி�!தி�+கிறா� அவ�. த�னிட� ேப&கிற எதிராளி ெவG9( 
ெசாGகைள நிைற அ0+கலாகா* எ�9 அவேர வா= திற!* க.டைள 
இ0வதி�ைல, ஆனா� ேப&கிறவ� தா� ேப&� ேபா* எதிேர ெதாி:� அவ�ைடய 
க�கைள:� �க�ைத:� பா��தாேல ேப&வதGெக�9 திர.�ய பல ெசாGக4 
கழ�9 வி)!*வி0�. இ* தவி�+க ��யாத* எ�பைத அவ4 பல�ைற 
உண�!தி�+கிறா4. இ�ேபா* அவ4 த!ைத அவைள+ ேக.டா�. 
 
“நட!தவGைற( ெசா�ல�மா!... ஏ� தய6,கிறா=?” 
 
ெபாியவ�� வல* கர�ைத ேம� ேநா+கி அைச�*( ‘ெசா�ேல�’ எ�ப* ேபா� 
,றி�* உண��தினா�. ‘ெசா�’ என வா��ைதயா� ேக.காம� அவ� அ�ப�+ 
,றி��+ கா.�யேத அவைள ஓரள3 தா�3 உண�(சியைடய( ெச=த*. ெமாழியா� 
ேபச நீ:� நா#� ஓ� எ�ைலயி� இ�ைல எ�ப* ேபா� அவைள ம�.�ய* அ!த+ 
,றி��. அவ4 மிக3� நிதானமாக எ�லாவGைற:� ெசா�ல� ெதாட6கினா4. 
தாமைர� 5+,வியேலா0 இ�!த வ��ைய� 5த பய6கர� பைட/ர� 
ச!ேதக�ப.ட*. அவ#ைடய ச!ேதக�ைத நீ+கி� தா6க4 ேமேல ெச�ற*, 
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யாைன� பாக� அ!*வைன+ க�ட* �த�ய நிக�(சிகைள ஒNெவா�றாக( 
ெசா�னா4 அவ4. I�!* ேக.0+ ெகா���!த ம*ராபதி வி�தக� இைளயந�பி 
எ�#� &!தர வா�பனி� ேம� ெச�வ� 56ேகாைத எ�#� அழகிய 
இள�ெப�P+, ஏGப.04ள பிாிய�ைத:� மய+க�ைத:� ெகா�ட 
ெசாGகைள� தனிேய பிாி�ெத0�* வில+கி அவ4 ெதாிவி�தவGைற அறிவதG,� 
ேபா*மான ெசாGகைள ம.0ேம �ாி!* ஏG9+ ெகா�டா�. இைளயந�பிைய� 
பGறி+ Iற ேநாி0ைகயி� சில இட6களி� நாண��, சில இட6களி� த�ைன மீறி 
அவ� அழைக வ�ணி�ப* ே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 நைக�தப�ேய அைத( ெசவிம0�*+ 
ெகா���!தா�. ேமாI�+, அ�ேக யாைன+,�றி� சார�� சில இட6களி� 
அ�ைமயான ��ைல+ ெகா�க4 சில தைர ம�ணா:4ள இட�தி� ேதா�றி அ�ேக 
மைல+ க�6க�லா= இ9கிய ப,தியி� பட�!* அ!த+ க�6கG பர�பி� ேம� 
5+கைள� 5�*+ ெகா.0வ* உ�0. அ!த+ கா.சிைய+ காP� ேபாெத�லா�, 
ெச�வ� 56ேகாைத ‘இ!த மல�களி� ேம�ைமைய:�, ,ளி�(சிைய:� 
ந9மண�ைத:� அ!த+ க�6க� எ�றாவ* உணர ��:மா? ஒ� ெத=வ�திG, 
அ�(சைன ெச=வ* ேபா� எNவள3 காலமாக இ!த� 5+க4 உதி�!* அ!த+ 
க�ைல வழிப0கி�றன! இ!த+ ெகா�ைய ஒ�விதமான உண�3மி�றி� தா6,� 
ஆதாரநிலமாக இ��பைத� தவிர இத� இதய�* ெம�ைமைய:� 
ந9மண6கைள:� சீத�த�ைமைய:� ஏGறதG, அைடயாளமாக அ!த+ க� எ!த 
அ�ைள� �ாி!தி�+க� ேபாகிற* இதG,?’ - எ�9 விைளயா.டாக( 
சி!தி�ப*�0. த�#ைடய விய��+க4 அதிசய6க4 &க*+க6க4 ஆகியவGைற� 
ெபாியவ� ம*ராபதி வி�தகாிட� அவ4 �ய�9 கா�பி�*+ ெகா4ள 
வி���வதி�ைல. எ�ேபாதாவ* அவாிட� ேப&� ேபா* அ�ப� விய��+கேளா 
அதிசய6கேளா &க *+க6கேளா த)வி� பிற+,� த�#ைடய வா��ைதக4 
க�6க��� உதி�� ��ைல மல�கைள� ேபா�ற அவாிட� ெச�9 ேச�வதாக 
அவ@+,� ேதா�9�. அ!த+ க�6க��� எ�ைலயGற ஆGறA� ெத=/க�� 
இ��பதாக அவ@4 பழகியி�!த ஒ� பயப+தியி� காரணமாக அைத அவ4 ஒ� 
,ைறயாக எ�Pவதி�ைல. எ�றாA� அவாிட� ேப&� ஒNெவா� �ைற:� அ!த 
யாைன மைல+ க�6க��� உதி�� ��ைல� 5+களி� கா.சி அவ@+, நிைன3 
வராமG ேபாவதி�ைல. இதய�தி� ஒ� ேகா�யி� அ!த� ெபாியவ�+,� ேப��தி 
வய* Iட நிர�பியிராத த� ேம� அவ�4ேள ஒ� பாச�� ,ைழ3�, ஆசி:� 
இ�+,� எ�9 அவ4 ந�பினாA�, அ!த� பாச�ைத:� ஆசிைய:� ெசாGகளா� 
ெவளி�ப0�தி அ6கீகாி+காத அவ�ைடய உண�(சிகளி� இ9கிய த�ைமைய 
அவ4 பல�ைற ேந�+, ேந� க�0 ம��ட*�0. 
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இ�9 இ!த ந4ளிரவிA� அ�ப�ேய ேந�!த*. த�ன�ேக அ�ைனைய:� எதிேர 
நிG,� ெபாியவாி� அ�ேக த!ைதைய:� ைவ�*+ ெகா�0 தா� Iற 
ேவ��யவG9+கான இ6கிதமான ெசாGகைள ஒNெவா�றாக� ேத�!ெத0�*� 
�திதாக மாைல ெதா0�*� பழ,வ* ேபா� ெசாGகைள ஒNெவா�றாக� ெதா0�*� 
ேபசினா4 அவ4. இைளயந�பியி� ைக:� வ��யி� ,வி!தி�!த தாமைர� 
5+க@� ேவ9பா0 ெதாியாம� ஒ�றாயி�!த இட�ைத� பGறி+ I9� ேபா* 
அவைள:� மீறி( ெசாGக4 மிக மிக நளினமா=+ ேகா��*+ ெகா�0 வ!தன. 
தா#� த�#ைடய அ�ைன:�, ெவ4ளிய�பல� ப,திைய+ கட!* ந0Q� வழிேய 
தி�வாலவா=+,( ெச�A� ேபா* 5த பய6கர� பைடயின� யாேரா ஒ� மனிதைர 
ஒGற� எ�9 ஐய�ப.0 ச6கி�யா� பிணி�* இ)�*( ெச�றைத( ெசா�A� 
ேபா* அைத+ I9� த� வா��ைதகளி� பதGற�ைத:� அவளா� தவி�+க 
��யவி�ைல. அ�ேபா* ம.0� ம*ராபதி வி�தகாி� ,ர� த� த!ைதைய ேநா+கி, 
“இ�ப� ந�மா� அ�� ெச=ய�ப0கிறவ�களி� &க*+க6கைள� பல ேவைளகளி� 
நாேம கGபி�*+ ெகா4கிேறா�! ஆனா�, நா� கGபி+கி�ற *+க6களி�ப� 
*+க6க@� வ�வதி�ைல. நா� கGபி+கி�ற &க6களி�ப� &க6க@� 
வ�வதி�ைல - காராளேர?” - எ�9 Iறியைத+ ேக.டா4 அவ4. ‘நா� கGபி�தப� 
*+க6க4 வ�வதி�ைல’ எ�9 அவ� Iறிய* அவ@+,� பி��தி�!த*. ‘நா� 
கGபி�தப� &க6க@� வ�வதி�ைல’ எ�பைத அவ� ஏ� Iறினா� எ�9 அ!த 
வா��ைதகைள ம.0� ஏGக ��யாம� அவ4 மன� ேவதைன�ப.0+ 
ெகா���!த ேபா* - 
 
“ஆனா� நா� வி���கிறப�ேய ந� &க6க4 அைமய ேவ�0� எ�9�, நா� 
வி���கிறப�ேய ந� *+க6க4 விலகி� ேபா=விட ேவ�0� எ�9 
இள�ப�வ�தி� ஓ� ஆைச எ�ேலா�+,� இ��ப* இய��” - எ�9 ெபாியவேர 
ேமA� ேபசிய ேபா* த� மன�ைத� ப��* வி.0 அவ� ம9ெமாழி IறினாG 
ேபா� *P+,Gறா4 அவ4. I9கி�ற ெசாGகைள+ ேக.0வி.0 ம9ெமாழி 
ெசா�கிறவ�க4 நிைற!*4ள உலகி� நிைன+கி�ற ெசாGக@+,� தீ�மான� 
ெச=தாG ேபா� ம9ெமாழி I9கி�ற அ!த( ச*ர�பா.ைட விய!* நி�றா4 
அவ4. �த� வா+கிய�ைத, அவ� ேபசிய &க *+க6கைள� பGறி எதGகாக 
இ�ேபா* இ�ப� ஒ� த�*வ� ெசா�Aகிறா� எ�9 அவ4 சி!தி�தா4. 
அவ@+,4ேள இ�ப� ஒ� சி!தைனைய உ�டா+,வதGகாகேவ �� 
வா+கிய�ைத( ெசா��யி�!தவ� ேபா� அ!த( சி!தைன:டேனேய தன* 
இர�டாவ* வா+கிய�தி� <ல� அவைள+ ைக:� கள3மாக� பி��*வி.டா� 



64 

 

அவ�. மீ�0� அ!த யாைன மைல+ க�6க��� ேம� பட�!* உதி�!த ��ைல� 
5+க4 தா� நிைன3 வ!தன அவ@+,. 
 
அதG, ேம� அவளிட�� அவ4 அ�ைனயிட�� ேக.டறிய ேவெற*3மி�ைல 
எ�ப* ேபா� வல* ைகைய ேமேல ேபாக ேவ��ய சாைலைய ேநா+கி அைச�* 
விைட ெகா0�ப* ேபா� ,றி�� உண��தினா� அவ�. அ�ைனேயா0 வ��யி� 
ேபா= ஏறிய ேபா* - 
 
“ெப�க4 உண�(சி மயமானவ�க4. அவ�க@+, வா�வி� &க*+க6கைள விட( 
&க*+க6கைள� பGறிய கGபைனகேள அதிக�. அவ�க4 I9கிறவGறி� இ!த+ 
கGபைனகைள:�, உண�(சிகைள:�, கழி�*வி.0� பத6க@+,� ெபா�4 ேதட 
ேவ�0�” - எ�9 ெதாைலவி� ெபாியவ� த� த!ைதயிட� Iறி+ ெகா�0 
ெச�வைத அவ@� ேக.க ��!த*. நீ�ட ேநர� இ!த( ெசாGகைளேய சி!தி�*+ 
ெகா���!தா4. இ!த வா+கிய�தி� பத6க4 ச!தி+,� இட6களி� எ�லா� 
பல/னமான சி!தைனயா� உைட�*� ெபா�4 க�0பி�+க ��யாத இராஜ 
த!திர� 5.0க4 நிைற!தி��ப* ேபா� ேதா�றி அவைள� பய�9�தின... நீ�ட 
ேநர� இ!த வா+கிய�ைத� பGறிேய சி!தி�*+ ெகா���!தா4 அவ4. 
 
இர3 ெந0ேநர6 கழி�* ெபாியவைர ஆலமர�திG ெகா�0 ேபா= வி.0 வி.0� 
தி��பிய த� த!ைதயிட� “இ!த வா+கிய�*+,� ெபா�4 எ�ன? ஏ� ெபாியவ� 
அவாிட� இ�ப�( ெசா��+ ெகா���!தா�?” எ�9 வினாவியேதா0 த� 
மன�தி� ேதா�றிய யாைனமைல ��ைல+ெகா� க�6க��� உதி�+,� 5+களி� 
உவைமைய:� அவ4 ெம�ல( சிாி�தப� Iறினா4. அ�ேபா* அவ� அவைள 
ம9�தா�. 
 
“மகேள! அவைர� பGறி அ�ப� நிைன+காேத. வ�6கால� பா��ய நா.�� பல 
K9 தைல�ைறகைள இ�ைறய சி!தைனயி� தி.டமி.0+ ெகா���+,� 
ெசய�ேவ4வியி� அவ� ஈ0ப.��+கிறா�. அவ�ைடய ெசாGக@+, நிைறெமாழி 
மா!த� ஆைணயிG I9� மைறெமாழியி� ெபா�ளாழ�� ஆGறA� உ�0! 
பி�னா� ஒ� சமய� நீேய இைத உண�!* ெகா4வா=.” 
---------- 
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நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� : : : : 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� ----    அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�    
11. 11. 11. 11. 2�. +ழி1� ஒ# வினா3�2�. +ழி1� ஒ# வினா3�2�. +ழி1� ஒ# வினா3�2�. +ழி1� ஒ# வினா3�    

 
“இ�ளி� கா� ச�+க நட+,� *ணி34ளவ� தா� காாிய6கைள( சாதி�* 
��+,� /ரனாக இயA�” எ�9 அழக� ெப�மா4 மாற#+, ம9ெமாழி 
Iறியி�!*� அ!த+ கர!* பைட வழியி� ��ேனறி( ெச�வ* மிக அாிய 
ெசயலாயி��பைத( சிறி* ெதாைல3 ெச�வதG,4ேளேய இைளயந�பி 
உண�!தா�. ெவளி உலகி� 5மியி� ேதாGற� ேமG�ற� இரெவ�9� பக� எ�9� 
கால ேவ9பா0க4 இ�!த* ேபா� அ�லாம� இ!த( &ர6க வழியி� இர3 
பக�கேள கிைடயா* எ�9 ேதா�றிய*. ெந0!Lர�*+, ெந0!Lர� ஒேர இ�4 
மயமா= நீ�0 ெச�A� அ!த நிலவைற� பாைதயி� இர3+,� பகA+,� 
ேவ9பா0 இ�லாத* ேபா� க�க4 ெபGறத� பய#�, க�க4 ெபறாதத� 
பயனி�ைம:� Iட ேவ9பாடGற*தா�. Bாிய� உதி�தாA� மைற!தாA� அ!த 
நிலவைற� பாைதயி� ெதாியா*. அ�தைகய பய6கரமான மாய+ ,ைக ேபா�ற 
கார+கி�க� பாைதயி� அழக� ெப�மா4 த�ைன� த0மாறாம� வழிநட�தி( 
ெச�ல ேவ�0மானா�, அவ� இ!த வழியிேலேய ப�லாயிர� �ைற ெச�9 
பழகியி�!தா� தா� ��:� எ�9 ேதா�றிய*. அழக� ெப�மாளி� ைகைய� 
பGறி நட!* ெகா�ேட இைளயந�பி அவைன வினாவினா�. 
 
“அழக� ெப�மா4! இ!த� பாைத வழியாக அர�மைன அ!த��ர உாிைம மகளி�� 
அரச ,0�ப�தின�� தி�ம�த��*ைற+,� ��ணிய நீராட( ெச�றதாக( 
ெசா�கிறாேய? அரச ,0�ப�*� ெப�க4 மிக மிக ைதாியசா�களாக இ�!தி�+க 
ேவ�0� எ�ற�லவா ேதா�9கிற*? இ�தைன ெபாிய இ�.,ைகயி� நட+க 
எ�ப�� பழகினா�க4 அவ�க4?” 
 
“அ�ப�யி�ைல ஐயா! பல K9 ஆ�0க@+, �� அ�ப� இ�!ததாக நா� 
ேக4வி�ப.��!தைத( ெசா�ேன�. கள�பிர� ஆ.சி வ!த பி�� இ!த வழி 
<ட�ப.0� பாழைட!* வி.ட*. இ!த வழிைய+ க�0பி��* நா� ம.0ேம 
பய�ப0�தி வ�கிேறா� எ�பைத� தவிர இ�ப� ஒ� வழி இ��ப* இ�9 இ!த 
நா.ைட ஆ@� கள�பிர�க@+,+ Iட� ெதாியா*. தவிர இ!த வழியி� 
ம9�றமாகிய உபவன�தி��!ேதா கணிைகய� /தியி��!ேதா �ற�ப.டா� 
தீ�ப!த6கைள எ0�* வ�ேவா�. அ!த இர�0 வாயி�க@� ந� ஆதி+க�தி� 
இ��பைவ. அதனா� பயமி�ைல. ெப��பாA� ெவ4ளிய�பல� ப,தியி� வாயி� 
அகநகாி� இ��பதனா� அைத� பய�ப0�*6கா� மிக3� விழி�பாக3� 



66 

 

கள�பிர�க@+,( ச!ேதக� ஏGப.0 விடாம� பய�ப0�த ேவ�0� எ�ப*� 
ெபாியவ� க.டைள. அதனா� ெவ4ளிய�பல �ைனயி��!* �ற�பட ேந�!தா� 
நா6க4 விள+ேகா தீ�ப!த6கேளா பய�ப0�*வதி�ைல. எதி��ப+க6களி��!* 
ெவ4ளிய�பல �ைன வழிேய நக�+,4 ஊ0�3� ேபா* ந�மவ�க4 விள+ேகா 
தீ�ப!த6கேளா ெகா�0 வ!தாA� ெவளிேய9 ��ேப அவGைற அைண�* 
வி0வ* வழ+க�. ெப��பாA� பழகியவ�க4 ம.0ேம அ!தர6கமாக இ6, வ!* 
ேபாவதா� கா� தட�திேலேய இ!த வழி �ாி:�. உ6க@+, இ* சிரமமாயி�+,� 
எ�9 என+, ��ேப ெதாிவி+க�ப.��!தா� ம9�ைனயி��!* 
தீ�ப!த6கேளா0 சிலைர ந0 வழியி� வ!* எதி�ெகா�0 கா�தி�+க( 
ெச=தி�+கலா�.” 
 
“இதி� என+,( சிரம� எ*3� இ�ைல. மன�தி� ேதா�றிய ஐய�ைத� ெதளி3 
ெச=* ெகா4ளேவ உ�ைன+ ேக.ேட�.” 
 
“மைழ+ கால6களிA� ைவையயி� ெவ4ள� ெப�+,+ கால6களிA� இ!த 
நிலவைறயி� ெப��ப,தி �ழ6கா� அள3 த�ணீ� Iட நிர�பி வி0வ* உ�0 
ஐயா...” ேபசி+ ெகா�ேட இைளயந�பிைய அைழ�*( ெச�ற அழக� ெப�மா4 
ஓாிட� வ!த*� நி�9 Iறினா�. 
 
“ஐயா இ�ேபா* நீ6க4 நிGகிற இட�திG, வல* �ற� உ6க4 வல* ேதாளி� 
திைசயி� வல� ப+கமாக நட!* K9 பாக Lர� ெச�றா� நா� ��ேப 
Iறிேனேன அ!த+ கணிைகய� /தி வாயி� வ��...” 
 
“எ*3ேம ெதாியாத இ!த+ ெகா0ைமயான இரவி� அ!த வழிைய இNவள3 
,றி�பாக இல+,� த�பாம� நீ எ�ப�+ Iற ��கிற* எ�ப* தா� என+, 
விய�பாயி�+கிற*!” 
 
“அ* மிக3� எளி* ஐயா! இ!த இட�தி� கீேழ க�தள� பரவியி�+கிற*. அ!த� 
தள�தி� ந0வி� சிறிதாக <�9 ,ழிக4 இ�+கி�றன. நட!* வ�கிற யா�� 
அ!த+ ,ழிகளி� ேம� கா�க4 பாவாம� நட+க ��யா*. அைத ைவ�* வழிைய 
அSமான� ெச=ய ��:�. இ�ேபா* நீ6கேள இ�#� ஓ� அ�ெபய��* ைவ�* 
�� நட!தா� அைத உண�/�க4.” 
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உடேன ஓ� அ� ��னா� நட!த இைளயந�பி அழக�ெப�மா4 Iறிய* ேபாலேவ 
பாத6களி� கG,ழிக4 ெத�ப0வைத� ெதளிவாக உணர ��!த*. தன+,� 
ேதா�றிய இ�ெனா� ச!ேதக�ைத:� அவ� அழக� ெப�மாளிட� அ�ேபாேத 
ேக.டா�. 
 
“உபவன�* �ைனயி��!*� ெவ4ளிய�பல �ைனயி��!*� ஏGபடாத 
அபாயேமா, இைட\ேறா இ!த+ கணிைகய� /தி �ைனயி��!* நம+, ஏGபடா* 
எ�ப* எ�ன உ9தி?” 
 
“உ9திதா�! உ6களிடமி�!*� எ�னிடமி�!*� எ�ப� இ!த வழிைய� பGறிய 
இரகசிய� கள�பிர�க@+,� ெதாிய ��யாேதா அ�ப�ேய அ!த கணிைக 
மாளிைகயி��!*� ெதாிய ��யா*. பா��ய ,ல�*+காக( ச�வபாி�தியாக� 
ெச=:� ெநM&9தி பைட�தவ�க4 அ!த மாளிைகயி� இ�+கிறா�க4 எ�ப* 
ெபாியவ�+, மிக ந�றாக� ெதாி:�. அவ�ைடய ந�பி+ைக ெப��பாA� 
தவ9வதி�ைல.” 
 
“கணிைகய�களி� ெநM&9தி பைட�தவ�க@� இ��பா�க4 எ�9 நா� இ�9 
தா� �த��தலாக உ�னிட�தி��!* ேக4வி�ப0கிேற� அழக� ெப�மா4!” 
 
“அ* ஒ�ைற ம.0மி�ைல ஐயா! பல �திய விஷய6கைளேய நீ6க4 இ�9 தா� 
�த� �தலாக எ�னிட� ேக4வி�ப0கிறீ�க4...” 
 
“இ�ேபா* எ�ன ெசா�கிறா= நீ?” 
 
“தவறாகேவா, மதி��+,ைறவாகேவா எ*3� ெசா��விடவி�ைல. ேகாநக�+, 
நீ6க4 �தியவ�. பலவGைற உ6க@+, நா� ெசா�ல ேவ��யி�+கிற* எ�9 
தா� Iறிேன�.” 
 
கணிைகய�களி� இய�ைப� பGறி� தா� ெபா*வாக+ Iறிய ஒ� க��* அழக� 
ெப�மா@+, ஏ� இNவள3 ஆ�திர�ைத உ�டா+கியி�+கிற* எ�பைத 
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இைளயந�பியா� ெதளிவாக விள6கி+ ெகா4ள ��யவி�ைல. அதG, மிக 
வ�ைமயான காரண� ஒ�9 இ�+க ேவ�0� எ�9 தா� ேதா�றிய*. எ�றாவ* 
ஒ� நா4 நிலவைற� பாைதயி� <�றாவ* �ைனயாகிய அ!த+ கணிைகய� 
மாளிைகைய� பGறி�தாேன அறி!தாெலாழிய அைத� ெதளிவாக� �ாி!* ெகா4ள 
��யா* எ�9� ேதா�றிய* அவ#+,. 
 
உபவன�* �ைனைய அைடவதG, இ�#� ெந0!Lர� ெச�ல 
ேவ��யி��பதாக அழக� ெப�மா4 ெதாிவி�தா�. வழிைய கா�களா� தட� 
பா��* அறி!* ெம�ல ெம�ல( ெச�ல ேவ��யி�!ததா� ேநர� ஆயிG9. 
இ�#� எNவள3 ெதாைல3 ெச�ல ேவ��யி�+,� எ�9 இைளயந�பி 
அவைன+ ேக.காமேல அவ� இைத+ Iறியி�!தா�. 
 
“நா� ம.0� தனிேய ெச�வதாயி�!தா� இ�#� ேவகமாக( ெச�ல ��:�. இ!த 
வழி+,� �தியவராகிய உ6கைள� *�ப�படாம� அைழ�*( ெச�ல 
ேவ��யி��பதா� நா� விைர!* ேபா=( ேசர இயலவி�ைல.” அழக� ெப�மா4 
IறியதG, இைளயந�பி ம9ெமாழி எ*3� Iறவி�ைல. ஆனா� அ!த 
ைமயி�.�� &Gறி எ*3ேம க�பா�ைவ+,� ெதாியாம� ஒ�வ�+ெகா�வ� ேபசி+ 
ெகா4வ* எ�னேவா ேபா��!த*. ேவ�0� எ�ேற க�ைண+ க.�+ ெகா�0 
நட�ப* ேபா��!த அ!த( Bழ�� ஒ�வ�+ெகா�வ� ேபசி+ ெகா�0 ேபாவத� 
<ல� கிைட+க ��!த மனநிைறைவ இழ�பாேன� எ�9 க�தி இைளயந�பி 
தாேன �ய�9 அழக� ெப�மாளிட� ேபச� ெதாட6கினா�. ஆவேலா0� 
உGசாக�ேதா0� ேபசி+ ெகா�0 வ!த அழக� ெப�மா4 அ!த <�9 ,ழி� 
ப,தியி� கணிைகய� மாளிைக பGறி� தா� எ)�பிய ஒ� வினா3+,� பி� அவேன 
ேப&வைத+ ,ைற�*+ ெகா�0 இைளயந�பி ேக.பதG, ம.0� ம9ெமாழி 
ெசா�வெத�9 க��ைத மாGறி+ ெகா�0 வி.டாG ேபா� ேதா�றிய, அ!த+ 
க��*� பிண+ைக மாGறி அழக� ெப�மாைள மீ�0� த�#ட� இய�பாக3�, 
கலகல�பாக3� பழக( ெச=ய இைளயந�பி �யல ேவ��யி�!த*. 
இ�ளாயி�!ததா� ஒ�வ�+ெகா�வ� �க�ைத:� பா��*+ ெகா4ள ��யவி�ைல. 
இைளயந�பி ேக.டா�: 
 
“இ!த மாெப�� ம*ைர நகாி� எ!த� ப,தியி� கள�பிர�களி� 5த பய6கர� பைட 
இ�ேபா* அதிகமாக+ கவன� ெசA�தி+ ெகா�0 திாிகிற*? அவ�க@ைடய 
கவன� அதிக� ,வியாத இட� எ*? இ�தைன K9 ஆ�0க@+,� பி��� 
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கள�பிர� ஆ.சி அபாய�ைத எதி�பா�+க ��:� எ�9 அவ�கேள 
உண�!தி�+கிறா�களா?” 
 
“தி�வாலவா=� ப,திைய:� இ�!தவள� ப,திைய:� பGறி+ கள�பிர�க4 அதிக� 
கவைல�படவி�ைல. ந0Q� ஏGெகனேவ அவ�க@ைடய க0ைமயான 
பா*கா�பி�தா� இ�+கிற*. �றநகாி� ைவைய ஆGைற ஒ.�ய ப,திகைள:�, 
அகநகாி� அயலவ�க@� யா�திாீக�க@� ேதசா!திாிக@� பழக+ I�ய 
ெவ4ளிய�பல� ப,திைய:� தா� மிக3� ச!ேதக+ க�கேளா0 பா��* 
வ�கிறா�க4 அவ�க4.” 
 
“அ�ப�யானா� சிறி*� இல+,� பிைழயாம� தா� அவ�க@ைடய ச!ேதக� 
ஏGப.��+கிற*. நா� அகநக�+,4 ஊ0�3வதG,ாிய ஒேர வழி ெவ4ளிய�பல� 
ேதா.ட�தி� பி��ற� மதிேலாரமாக உ4ள பா� ம�டப�தி� இ�+கிற*. 
ெவளிேய9வதG,ாிய ஒேர வழி ஆGற6கைரயி� உபவன�தி� இ�+கிற*. இ!த 
இர�0 ப,திகைள� தா� கள�பிர�க4 ச!ேதக�ப0கிறா�க4 எ�றா� நா� �த� 
ேவைலயாக அவ�க4 ச!ேதக�ைத� திைச தி���வதG, ஏதாவ* ெச=தாக 
ேவ�0� அழக� ெப�மா4!” 
 
“கணிைகய� /தியி� வழிேய <�றாவதாக ஒ� வாயி� இ��ப* எNவளவிG, 
இ�றியைமயாத* எ�பைத இ�ேபாதாவ* நீ6க4 உணர ��கிறதா ஐயா? 
ெவ4ளிய�பல�* �ைன+,� உபவன�* �ைன+,� அபாய6க4 வ!தாA� நா� 
பய�ப0�த ஒ� <�றாவ* �ைன இ�+கிற* எ�பைத� �ாி!* ெகா4/�க4 என 
நிைன+கி�ேற�.” 
 
அழக� ெப�மா4 மீ�0� அ!த+ கணிைகய� /தி நிலவைற வழிபGறி இ�ப�+ 
Iறியேபா* இைளயந�பி ஓாி� கண6க4 எ�ன ேப&வெத�9 ேதா�றாம� வாளா 
இ�!தா�. ெவ4ளிய�பல� ேதா.ட�தி� த�ைன( ச!தி�த ேபா*, ‘எ6, 
ச�திய�தி� வ�ைம ,ைறகிறேதா அ6, ெசாGகளி� வ�ைமயா� அைத 
அல6காி+கிறா�க4’ எ�ற வா+கிய�ைத�தா� அவனிட� Iறி அவ#+, ந�பி+ைக 
ஊ.�ய ேபா*� த�னிட� ஓ� அ�ைமயி� வி&வாச�ேதா0 பணி!* நி�ற இேத 
அழக� ெப�மா4 கணிைகய� /தி மாளிைகயிA4ளவ�களி� மன உ9தி பGறி� 
தா� எ)�பிய ஒ� வினா3+,� பி� �GறிA� ஒ�விதமான மா9தேலா0 
பழ,வதாகேவ இைளயந�பி+,� ப.ட*. அழக� ெப�மா4 பGறிய இ!த� �திைர 
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உடேன �ாி!* ெகா4ள ��யாவி.டாA� எ�றாகிA� ஒ�நா4 �ாி!* 
ெகா4ளலா� எ�9 அவ� ந�பினா�. 
----------- 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� : : : : 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� ----    அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�    
12. 12. 12. 12. ைவைய�கைர உபவன�ைவைய�கைர உபவன�ைவைய�கைர உபவன�ைவைய�கைர உபவன�    

 
நிலவைற� பாைத �GறிA� நட!* ைவைய+கைர உபவன�தி� �தரட�!த ப,தி 
ஒ�றி��!* ெவளி�ப0� வாயி� வழிேய இைளயந�பி:� அழக� ெப�மா@� 
ெவளிேயறிய ேபா* கிழ+ேக Bாிேயாதய� க� ெகா4ளா+ கா.சியாயி�!த*. 
 
அ!த மாெப�� உபவன�தி� B�நிைல திTெர�9 தி�+கான�ேப�+ கா.�Gேக 
ம9ப� தி��பி வ!* வி.ட* ேபா�ற பிரைமைய இைளய ந�பி+, உ�டா+கிய*. 
வன�ைத ஒ.� ைவைய எ�#� ெபா=யா+ ,ல+ெகா� ��ணிய ந9��ன� 
ெப�+கி+ ெகா���!தா4. கதிரவ� உதி+,� கீ� வான�* ஒளி+கதி�க4 ப.0 
மி�#� ைவைய நீாி� பிரவாக�ைத மர� ெச� ெகா�க@� ப�னிற மல�க4 5�*+ 
,A6,� 5வைகக@� நிைற!த அ!த உபவன�தி� இ�!* கா�ப* ேபாி�ப� 
த�வதாயி�!த*. சி9 சி9 ஓட6களி� அ+கைரயி� ெச�Z�+,� பிற 
ப,திக@+,� ெச�ேவா� ெச�9 ெகா���!தன�. 
 
கைரேயார6களி� இ�!த ��ைன, பாதிாி, நாக�6க மர6களி� 5+க4 உதி�!* 
உதி�!* ைவையயி� கைரைய ஒ.�ய நீ��பர��( சிறி* ெதாைல3+,� 
5+களாேலேய <ட�ப.0� 5�பர�பாக� ேதா�றிய*. ெந0ேநர� ெவௗவா� 
நாGற�� நிலவைறயி� �)+க�� படர இ�ளி� நட!* வ!தி�!த இைளயந�பி+, 
உபவன�தி� ப&ைம மண��, ப�ேவ9 மல�களி� கத�பமான வாசைனக@�, 
சி�ெல�9 ேமனிைய:� க�கைள:� வ!* த)3� ,ளி�(சி:� ெசா�லா� 
ெசா�� விள+க ��யாத &க�ைத அளி�தன. 
 
உபவன�தி� ��ெவளியி� இள� �4ளிமா�க4 ேம=!* ெகா���!தன. 5மியி� 
வ!* ெந�+கமாக( சிதறிய ந.ச�திர6கைள� ேபா� ெவ,ெதாைல3 ப&� 
பர�பாக� பர!தி�!த ம��ைக( ெச�களி� 5+க4 அட��தியாக� 5�தி�!தன. 
மேனாரMசித� �த�களி� எ6ெக6ேகா இட� ெதாியாம� 5�தி�!த 5மட�களி� 
ந9மண� ேதவேலாக�தி� ப�களி� நட!* ேபாவ* ேபா� அவ#ைடய 
நைடையேய க�Yரமாக3� உ�லாசமாக3� ேமேல ஊ+கிய*. 5+களி� மிக மிக 
S�ணிய ந9மண�திG,�, இைசயி� ேபாினிைம+,� மனிதனி� நர��களி� 
�9+ேகGறி அவ� எ6ேகா ெபய� �ாியாத ம�டல6களி� /திகளி� மித�ப* 
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ேபா�ற களி�ைப அளி+,� ஆGற� இ��பைத இைளயந�பி பல�ைற 
உண�!தி�+கிறா�. இ�9 இ�ேபா*� அேத உண�ைவ இ6ேக அைட!தா� 
அவ�. 
 
எதிேர தைரைய ஒ.�� தா�வாக( சா=!தி�!த ஒ� &ர��ைன மர�தி� கிைளகளி� 
நாைல!* மயி�க4 அம�!தி�!தன. அவGறி� ஒ� மயி� ,Lகலமாக� ேதாைக 
விாி�தா�+ ெகா���!த*. மாமர6களி� ,ர6,க4 கிைள+,+ கிைள தாவி+ 
ெகா���!தன. கிளிக@�, ,யி�க@� Iவி+ ெகா���!தன. ேதா.ட�பர�பி� 
இைடயிைடேய இ�!த சி9 சி9 வாவிகளிA�, ெபா=ைககளிA� வ.ட வ.ட 
இைலகளி� ந0ேவ ெவ�ைம:�, சிவ��மாக� பனி�லராத 5+க4 சி���*+ 
ெகா�0� சிாி�*+ ெகா�0� இ�!தன. அ!த உ�லாச மனநிைலயி� உட� வ!* 
ெகா���!த அழக� ெப�மா4 மாறைன மீ�0� வ��+, இ)�* அவ� 
வாைய+ கிளறி� பா�+க ேவ�0� ேபா��!த* இைளயந�பி+,. அவ#+,� 
தன+,� பிண+, ஏGபட+ காரணமாக இ�!த உைரயாடைலேய மீ�0� இ� 
ெபா�4பட இர.0ற ெமாழிதலாக+ ேக.டா�. 
 
“மா�கைள:�, மயி�கைள:�, கிளிகைள:�, ,யி�கைள:� இ!த( ேசாைலயி� 
நிைறய+ காண ��கிற*.” 
 
“அவGைற� ேபணி வள��பதி� என+, மிக3� பிாிய� உ�0 ஐயா! அைவ 
யா�+,� *யர� �ாியாதைவ. யாைர:� ��ப0�தாதைவ. எ�லாைர:� 
மகி�வி�பைவ.” 
 
“நா� இ6,4ள மா�கைள:�, மயி�கைள:� பGறி ம.0� தா� ,றி�பி0கிேற�. 
நிலவைற வழியி� <�9 ,ழி� பாைதயாக( ெச�றா� ச!தி+க ��!த 
மா�கைள:�, மயி�கைள:� அ�ல.” 
 
“உைர நைடயி� Iட� தி�+கான�ேபாி� ஆ,ெபயராக3�, அ�ெமாழி� 
ெதாைகயாக3� க0நைடயிG ேப&வா�க4 ேபா��+கிற*. தி�+கான�ேப�� தமி� 
நைடம.0மி�றி மனித�க@� Iட( சிறி* க0ைமயாக� தா� இ�+கிறா�க4...” 
 
“இ!த அ#மான� எதி��!* உன+,+ கிைட�த* அழக� ெப�மா4?” 
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“எ�லா அ#மான6க@+,ேம பிரமாண6கைள+ ேக.பதி��!ேத தி�+கான�ேப� 
மனித�களி� மன இ9+க� ெதாியவி�ைலயா?” 
 
“நிதானமாக நிைன�*� பா��தா� காரண காாிய6களி� நீ6கிய பிரமாண6க4 
இ�+க ��யா* எ�பைத நீ:� �ாி!* ெகா4ள ேவ�0�.” 
 
“ேபா*� ஐயா! நம+,4 /� வா+,வாத� ேவ��யதி�ைல. நிலவைற வழியி� 
நட!* வ�� ேபா* எ!த விஷயமாக உ6க@+,� என+,� பிண+, ேந�!தேதா 
அதி� எ� நிைலயி� எNவள3 நியாய��, ெதளி3� உ9தி:� இ�+கிற* எ�பைத 
நீ6கேள ஒ� நா4 ெதாி!* ெகா4ள�தா� ேபாகிறீ�க4.” 
 
இைத+ ேக.0 இைளயந�பி ���9வ� 5�தா�. அழக� ெப�மா4 மாற� த� 
நிைலயி� உ9திேயா0� பி�வாதமாக3� இ��ப* அவ#+,� �ாி!த*. அேதா0 
இ�ேனா� உ�ைமைய:� அழக� ெப�மாைள� பGறி இைளயந�பி �திதாக 
இ�ேபா* அறிய ��!தி�!த*. அவ� உபவன+ கா�பாளனாக இ��ப* ம*ராபதி 
வி�தகாி� வா+,+,+ க.0�ப.ேட அ�றி உ�ைமயி� அவ� ஓரள3 
விஷயஞான�4லவனாக� ேதா�றினா�. மா�க4, மயி�க4 எ�ற 
வா��ைதகைள� ெபா�4 ேவ9ப.ட அ��த�தி� தா� பய�ப0�தி� ேபசிய 
ம9கணேம, ‘தி�+கான�ேபாி� ேப(& வழ+கி� Iட ஆ,ெபயைர:�, அ�ெமாழி� 
ெதாைகைய:� பய�ப0�*வா�க4 ேபா��+கிற*’ எ�9 தய6காம� அவ� 
ம9ெமாழி Iறிய* இைளயந�பி+, விய�5.�ய*. 
 
மாGறா� ெதா0+,� அ��க@+,� பதிலாக அைத விட ேவகமான அ��கைள 
ஆய�தமாக ைவ�தி�!* உடேன கால� பிரமாண� தவறாம� ெதா0+,� ேபா� 
வ�லாள�கைள� ேபா� உைரயாட�� விைட த�பவ�களிட� உடேன பதி� த�� 
விஷய ஞான� இ�+க�தா� ெச=:�. அழக� ெப�மாளிட� அ!த விஷய ஞான� 
ெதளி3 இ�!த*. ம*ராபதி வி�தக� பயிGசி அளி�* உ�வா+கிய ஒNேவா� ஆ@� 
ஒ� சீரான விைன� திறைம உைடயவ�களாக இ��பைத:� அவ� க�டா�. 
தி�ேமாI�� ெபாிய காராள�, யாைன�பாக� அ!*வ�, இ�ேபா* இ!த ைவைய+ 
கைர உபவன�* அழக� ெப�மா4 எ�லா�ேம அ�ப� இ��பைத� ெபாியவாி� 
ைகவ�ண( சிற�பாக+ க�தி மதி�தா� அவ�. 
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உபவன�தி� உ4ேள நட!* ெச�ற அவ�க4, வன�தி� அட�!த ப,தி ஒ�றி�, 
பி��ற� ைவையயி� இற6,வதG,� ப�+க.0 இ�+,மளவிG, நதிைய ஒ.� 
வாயிG�ற� ெதG, திைசைய� பா��*�, �ற6கைட வட+ேக ைவைய நதிைய 
ேநா+கி:� அைம!தி�!த ஒ� ம�டப�திG, ��பாக வ!தி�!தன�. கள�பிர�க4 
ேபா�ேற நைட:ைட பாவைனக@� தைல ��:� ைவ�தி�!த ஐவ� �ர.0 
ம�ல�கைள� ேபா�ற ேதாGற�ேதா0 அ6ேக இ�!தன�. 
 
அழக� ெப�மா4 இைளயந�பிைய அ!த ம�டப�தி� ���ற� தா�வார�தி� 
ெகா�0 ேபா= நி9�திய ேபா* அ6கி�!த ஐவ�ேம ஐ!* விதமான ேவைலகைள( 
ெச=* ெகா���!தன�. அவ�க4 ஒNெவா�வ�� ெச=* ெகா���!த காாிய�, 
த�த� ,ண(சி�திர�தி� ஓ� அைடயாளமாயி�+,ேமா எ�9 Iட இைளயந�பி 
எ�ணினா�. ெபா*வாக எ�லா�ேம ஒ� விநா� �திய மனித� ஒ�வேரா0 அழக� 
ெப�மா4 உ4ேள Sைழ!த ேபா*, தா� தா� ெச=* ெகா���!த ேவைலயி��!* 
கவன� கைல!*, வ!தவ�க4 ப+கமாக� தி��பின�. நிமி�!* பா��தன� ஐவ��. 
 
அ��� மீைச:� மல�!த க�க@� சிவ!த இத�க@மாக ஓரள3 எ0�பான 
�க�*டனி�!த ஒ�வ� யாைழ+ ைகயி� ைவ�* அ9!தி�!த நர��கைள( 
ெச�ைம ெச=வதGகாக� �திய நர�� பி�னி+ ெகா���!தா�. 
 
சிவ!* உ��ட க�க@� �க�திA� ேதா4களிA� ந�றாக� ெதாி:� பல 
ெவ.0+ காய� த)��க@� உைடய ஒ�வ� மி�னலாக ஒளி�� �திய வாளி� 
Sனிைய அ��*+ I�ைம�ப0�தி+ ெகா���!தா�. க.ைட ,.ைடயான ஒ�வ� 
ெச�பM&+ ,ழ�� ,ைழ�*+ ெகா���!தா�. 
 
வா�+ைகயி� தள�(சி ெதாி:� சGேற ேசா�!த க�பா�ைவ:� <��� உைடய 
ஒ�வ� எதிேர நிைறய� 5+கைள+ ,வி�* மாைல ெதா0�*+ ெகா���!தா�. 
 
திர�0 ெகா)�த ேதா4கைள:� பா:� ேவ6ைக ேபா� ஒளி உமி)� I�ைமயான 
விழிகைள:� நீ�ட நாசிைய:� உைடய ஒ�வ� இ)�* நி9�தி வி��� நா� 
இைண�*+ க.�+ ெகா���!தா�. 
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கிளிக@� பிற பறைவக@� எ)��� ஒ�கேளா0 ம�டப�தி� பி��ற� ைவைய 
பா:� ஒ�:�, ெதாைலவிேல தி�ம�த�� *ைறயி� ஆரவார6க@� அ�ேபா* 
அ6ேக ேக.0+ ெகா���!தன. 
 
ச!தி�த சில கண6க4 இ�தர�பிAேம ெமௗனேம நீ��த*. �த�� அழக� 
ெப�மா4தா� அ!த ெமௗன�ைத+ கைல�* இைளயந�பிைய அவ�க@+, 
இ�னாெர�9 ெசா�� விள+கினா�. 
 
“ெபாியவ� ம*ராபதி வி�தகாி� ஆசி ெபG9 இ6ேக �ற�ப.0 வ!தி�+கிறா� இவ�! 
தி�+கான�ேப�� பா��ய ,ல வி)�பைரயாி� ெச�வ� ேபர� இைளயந�பிைய 
இ�ேபா* நா� ந�மிைடேய கா�கிேறா�” எ�9 அழக� ெப�மா4 மாற� Iறி 
விள+கிய*� அ6கி�!த ஐவ�� ெம�ல ஒNெவா�வராக எ)!* நி�9 
வண6கின�. 
 
அ!த ஐவ�� அழக� ெப�மாளி� வாயி��!* ‘ெபாியவ� ம*ராபதி வி�தக�’ எ�ற 
ெசாGக4 ெதாட6கிய*ேம அம�!தி�!த இட�தி��!* ெம�ல எழ� ெதாட6கி 
வி.டைத இைளயந�பி கவனி�தி�!தா�. சிறி* ேநர�திேலேய இைளயந�பி 
அவ�கேளா0 ெந�+கமாக உறவாட� ெதாட6கி வி.டா�. யா)+, நர�� க.�+ 
ெகா���!தவ#+,� உதவி ெச=* அைத விைரவாக( ெச�ைம�ப0�தி� தாேன 
இைச�*� கா�பி�தா�. வி�A+, நா� க.�+ ெகா���!தவ#ைடய 
ைகயி��!* அைத வா6கி வல* கா�� ஒ� Sனிைய+ ெகா0�* ேமG�ற� 
பல6ெகா�ட ம.0� அ)�தி வைள�*+ ெகா�0, “கழGசி6கா! இ�ேபா* க.0 
உ� நாைண” எ�9 அ�ேபா* தா� ெதாி!* ெகா���!த அவ� ெபயைர 
அ�ேபா0 Iவியைழ�* அவைன நா� ஏGறி இ�+,மா9 ெச=தா� இைளயந�பி. 
கழGசி6க� க.� ���த பி��� நா� ெதா=வாகேவ இ��பைத இ)�*� 
பா��*வி.0, “நா� இNவள3 ெதா=வாக இ�!தா� உ� வி����!* அ�ேப 
�ற�படா*” எ�றா� இைளயந�பி. 
 
“ெம=தா�! ந�ப�க@+, �� எ� வி����!* அ��க4 �ற�படா*. அத� 
நா� ஏGற�படாம� தள�!ேத இ�+,�. அைத நா� இ9+கி+ க.� அ�� மைழ 
ெபாழிய இ�#� வா=�ேப வரவி�ைல. நீ6க4 வ!த பி��, இனியாவ* உ6க4 
தைலைமயி� கீ� என+,� ந�ப�க@+,� அ!த வா=��+ கி.ட ேவ�0�” எ�9 
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கழGசி6க� ம9ெமாழி Iறிய ேபா* நிமி�!* அவைன ஏறி.0� பா��தா� 
இைளயந�பி. 
---------- 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� : : : : 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� ----    அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�    
13. 13. 13. 13. நதி1� நாகாிக
�நதி1� நாகாிக
�நதி1� நாகாிக
�நதி1� நாகாிக
�    

 
இைளயந�பி கழGசி6கைன ஏறி.0 ேநா+கி ம9ெமாழி Iறினா�: “கழGசி6கா! உ� 
ஒ�வ#ைடய வி� ம.0மி�ைல, இ�#� ப�லாயிர� வி�க4 நாேணGற�ப.ட 
பி�ேன நீ நிைன+கிற ேபா�+கள� உ�வா,�. அ* வைர நிதான�� அட+க�ேம 
நம+, ேவ�0�; ேபா�+கள�ைத உ�வா+கி வி0வ* &லப�. ஆனா� த�ைன� 
ேபா*மான அள3 ஆய�த�ப0�தி+ ெகா4ளாத ப,தியி��!*, ேபா�+கள�ைத 
உ�வா+க( ெசா��, ேவ�0� ,ர� �த�� எழ+Iடா*. நா� இ�#� அMசாத 
வாச�தி� தா� இ�+கிேறா� எ�பைத:� நீ மற!*விடாேத.” 
 
“மற!* விடவி�ைல! எ�றாA� அMசாத வாசேம ந��ைடய ��வான 
,றி+ேகா@� பய#மி�ைல. எதிாிக4 ந� க�காண வள�!* வ�கிறா�க4; 
உய�!* வ�கிறா�க4.” 
 
“ந��ைடய எதிாிக4 வள�வ*� உய�வ*� Iட ந�ல*தா�. ஏென�றா� அவ�க4 
ேதா�வியைட!* கீேழ வி)� ேபா* ,ைற!த உயர�தி��!* விழ+Iடா*. 
இ9தியி� ேதாG9+ கீேழ வி)� ேபா* நி�<லமாகி வி0கிற அள3 ெபாிய 
உயர�தி��!* வி)வதG, ஏGற அ�*ைண உயர�திG, அவ�கைள 
வி.0வி0வ*� அரச த!திர6களி� ஒ�9 தா�. அ��பைட இ�லாத 
வள�(சிகைள:� உயர6கைள:� அைவ தாமாகேவ வி)கிறவைர கா�தி�!* 
பா��பதG, நம+,�தா� ஓரள3 ெபா9ைம ேவ�0�. ‘இ!த உயர�திG, 
அ��பைட இ�ைல ேபா��+கிறேத’ - எ�9 ந� எதிாிகேள �ாி!* ெகா�0 
அ��பைடைய பல�ப0�தி� தி��தி+ ெகா4ள ��கிறாG ேபா� அ* ,ைறவான 
உயர�தி� இ�+,� ேபா* நா� ,9+கி.0 அவ�கைள எதி��* விட+Iடா*.” 
 
“மிக3� ப�லா�0 காலமாக அ�ைம�ப.0 வி.ேடா� நா�. ெபா9ைம+,� ஓ� 
எ�ைல உ�0...” 
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“நியாய� தா�. அைத ந�ைம விட ந��ைடய வழிகா.�யான ெபாியவ� ம*ராபதி 
வி�தக� ந�றாக உண�!தி�+கிறா�. அவேர அட+கமாக3�, ெபா9ைமயாக3� 
இ��பதி��!* தா� இ�ப�:� ஒ� த!திர� இ�+கிற* எ�பைதேய நா� உணர 
��!த*. கால� கனிகிற வைர நம* வி���+கைள விட ெவ9��+கைள� தா� 
அதிக� மைற�* ைவ�*+ ெகா4ள ேவ�0� ேபா��+கிற*.” 
 
இ�ப� இைளயந�பி Iறிய விள+க� அவ�க@+,� ெதளிவாக� �ாி!தத� 
காரணமாக அவ�க@� மன அைமதி அைட!தன�. அத� பி� <�9 நா�, 
நாழிைக வைர, தா� அறிய ேவ��ய பல ெச=திகைள அவ�களிடமி�!* 
விள+கமாக3� �)ைமயாக3� அறி!* ெகா�டா� அவ�. அ!த ேவைளயி� 
அழக� ெப�மா4 அவ�கேளா0 இ�ைல. பி��ற� ைவைய� ப��*ைறயி� 
நீரா0வதG,� ேபா=வி.டா�. அவ� தி��பி வ!த பி�� அவனிட�� சிறி* ேநர� 
ேபசி+ ெகா���!* வி.0, அ��ற� தா� நீராட( ெச�ல ேவ�0� எ�9 
கா�தி�!தா� இைளயந�பி. அNவா9 கா�தி�!த சமய�தி� அ6கி�!த 
ஒNெவா�வைர:� பGறி அவனா� ந�றாக அறிய ��!த*. 
 
யா)+, நர�� பி�னி+ ெகா���!தவ� ெபய� காாி எ�9�, அவ� 
யா�வ�Aநனாக நகாி� கல!* பழகி ஒGறறிகி�றா� எ�9� ெதாி!த*. 
 
வாைள� தீ.�+ I�ைம�ப0�தி+ ெகா���!தவ� ேதE� மா!திாீக� 
ெச6கணா� எ�9� அவ� மா!திாீகனாக நகாி� கல!* பழகி ஒGறறிகிறா� 
எ�9� 5�ெதா0�*+ ெகா���!தவ� ெபய� சா�த� எ�9� அவ� மாைல 
ெதா0�பவனாக அகநகாி� கல!* ஊ0�வியி�+கிறா� எ�9� அறிய ��!த*. 
ெச�பM&+ ,ழ�� ,ைழ�*+ ெகா���!தவைன அவ#ைடய உ�வ�தி� 
காரணமாகேவா எ�னேவா ,றள� எ�9 அைழ�தா�க4 அ6கி�!தவ�க4. அவ� 
ச!தன� அைற�பவனாக நகாி� கல!தி�!தா�. நகாி� இ�+,� பா��ய நா.0 
ம+களி� க��ைத+ கள�பிர�க@+, எதிராக� தி���வதி� கழGசி6க� உ.பட 
இவ�க4 ஐவ�� நா@+, நா4 ெவGறியைட!* வ�வதாக� ெதாி!த*. 
 
ம*ைர மாநகர ம+க@+, கள�பிர� ஆ.சியி� ெவ9�� வளர வளர இவ�க4 
ெசய�க@� வள�!* ெகா���!தன. கள�பிர�களிடமி�!* வி0தைல அைடய 
ேவ�0� எ�ற உண�3 ெந��பா=+ கனி!* ெகா���!த* எ�பைத இ!த 
ந�ப�களிடமி�!* �ாி!* ெகா4ள ��!த*. உபவன�தி��!* அகநகாி� 
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ெவ4ளிய�பல�திG, இரகசியமான நிலவைற வழி ஒ�9 இ��பைத இவ�க4 
ேவ�0� ேபாெத�லா� பய�ப0�தி வ!தா�க4 எ�பைத:�, நக�+, உ4ேள:� 
�றநகாிA� &G9��ற�*( சிGW�களிA� த6க4 காாிய6க@+,� பய�ப0� 
ந�ப�கைள� ெப�+கியி�!தா�க4 எ�பைத:� Iட இைளயந�பி அறி!* 
ெகா�டா�. ேகாநக�+,� ெபாியவ� ம*ராபதி வி�தகாி� ஆைண:� ஆசி:� 
ெபGற சில� இ�ப� �யGசிகளி� ஈ0ப.���பைத+ கழGசி6க� ெசா�னா�. 
 
அழக� ெப�மா4 நீரா� வி.0 வ!த*� ெபா*வாக இைளயந�பி+, அவ� ஓ� 
எ(சாி+ைக ெச=தா�: 
 
“ஐயா! வழ+கமாக இ!த உபவன� ப,தி+,+ கள�பிர�களி� 5தபய6கர� 
பைடயினேரா, பிறேரா ேசாதைன+, வ�வதி�ைல. எதG,� �தியவராகிய நீ6க4 
கவனமாக இ�+க ேவ�0�. ேதாGற�திA�, நைட உைட பாவைனகளிA� 
பா��ய நா.�� ெதாைல Lர�* ஊாி��!* வ�� ஒ�வ�ைடய சாய� 
உ6களிட� ெத�ப0கிற*. யாராவ* ஐய�பா.ேடா0 வினவினா�, ‘நா� அழக� 
ெப�மா4 மாறனி� உறவின�. அவி.ட நா4 விழா� பா�+க வ!ேத�’ எ�9 
ெசா��+ ெகா4@வ* உ6க@+, ந�ல*.” 
 
“அ�ப�ேய ெசா��+ ெகா4ேவ�! இ!த( B�நிைல பழ,கிற வைர சில நா.க@+, 
அ�ப�+ Iறி+ ெகா4ள ேவ��ய* அவசிய� தா� அழக� ெப�மா4” எ�9 
இைளயந�பி:� அவ� Iறியதி� இ�!த ந�ெல�ண�ைத ஒ��+ ெகா�0 
இண6கினா�. நீராட( ெச�AவதG, �� இைளயந�பி அழக� ெப�மாளிட� 
ேக.டா�: 
 
“ெகாGைக� *ைற�க�*+, வரேவ��ய ேசானக� நா.0+ ,திைர+ க�ப� எ�9 
கைரயைடய� ேபாகிற*? க�ப�� இ�!* ,திைரகைள� தைலநக�+,+ ெகா�0 
வர எ�ப� ஏGபா0 ெச=தி�+கிறா�க4? எNவள3 கள�பிர� பா*கா�� /ர�க4 
,திைரகேளா0 உட� வ�வா�க4?” 
 
அழக� ெப�மா4 இதG, உடேன ம9ெமாழி Iறவி�ைல. சிறி* சி!தைன+,� 
தய+க�*+,� பி�, “நீ6க@� நீரா�� பசியாறிய பி� அவGைற� ெதாி!* ெகா4ள 
ஏGபா0க4 ெச=யலா�. இரெவ�லா� ெவ4ளிய�பல�தி� கா�*+ கிட!*�, 



78 

 

நிலவைறயி� நட!*� கைள�தி�+கிறீ�க4. �த�� நீரா�� பசியா96க4” 
எ�றா� அவ�. 
 
இைளயந�பி அ!த ம�டப�தி� பி� ப,தி+,( ெச�9 ைவைய� ப��*ைறயி� 
இற6கிய ேபா* ம�டப� �ற+கைடயி� இ�!த தாழ��தைர ஒ.�( சிறிய பட, 
ஒ�9 க.ட�ப.��!தைத+ க�டா�. 
 
அ!த அதிகாைல ேவைளயி� ைவைய மிக அழகாக� ேதா�றினா4. நீ� பா:� ஓைச 
ந�ல ,�� பிற��4ள ெப� ஒ��தி அட+க� மீறாம� நாணி நைக�ப* ேபா� 
ஒ��*+ ெகா���!த*. ெந0!Lர�திG, ெந0!Lர� ம9 கைரவைர ெதாி!த 
அ!த நீ��பர�ைப+ கா�பதி� அளவGற ஆன!த�ைத உணர ��!த*. ம*ைர 
மாநகாி� �க�ெபGற தி�ம�த �� *ைற அ�கி� இ�!ததாேலா எ�னேவா அ!த� 
ப,தியி� ைவைய+ கைர ெசா�ல ��யாத வசீகர�� வன��� நிைற!* 
கா.சியளி�த*. 
 
‘பா��ய மரபி� கீ��தி மி+க பல அரச�களி� கால�ைத எ�லா� இத� கைரக4 
க���+கி�றன. வரலாGறி� நிைல�* நி�9 மண+,� தமி�� �லவ�களி� 
ச6க6கைள இத� கைரக4 ெபGறி�!தன. ஓ� இைணயGற நாகாிக� ெசழி�* 
வள�!ததG, இ!த நதி:� ஒ� சா.சி’ எ�9 ெநM&�க நிைன�த ேபா* அ!த 
நாகாிக�ைத இ�9 அ!நிய�களாகிய கள�பிர�க4 அ�ைம�ப0�தியி�+கிறா�க4 
எ�#� நிக�கால உ�ைம:� ேச�!ேத இைளயந�பி+, நிைன3 வ!த*. அ!த 
விநா�களி� மயி�+ கா�க4 ,�தி.0 நிGக� பாதாதி ேகச பாிய!த� ஒ� �னிதமான 
சி���ைப உண�!தா� அவ�. ெநMசி� <ல ெந��பாக ஏேதா ஒ� கன� 
BேடறினாG ேபா��!த*. 
 
தனி ம� ம.0ேம ஒ� நாகாிக�ைதேயா வரலாGைறேயா பைட�* விட ��யா*. 
அ!த ம�ணி� ஓ0� நதி:� விைள:� ெபா�4க@�, அ!த ம�ைண:� நீைர:� 
கல!* வள�� பயி�க@�, அவGறா� உயி� வா)� ம+க@� ேச�!ேத ஒ� 
நாகாிக�ைத� பைட+கிறா�க4. 
 
நீாி�லாத ம�P+, மணமி�ைல. நாகாிகமி�ைல. அ!த வைகயி� 
ப�லாயிர6காலமாக� பா��ய நா.0 நாகாிக�ைத ெசவி�� தாயாக இ�!* �ர!* 
வ�� இ!த நதிைய மா�பள3 நீாி� நி�9 ைகI�பி� ெதாழ ேவ�0� ேபா� ஒ� 
ப+தி உண�3 அவ#4 &ர!த*. அவ� ெதா)தா�, ேபாGறினா�. 
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‘ேசர� நாகாிக�ைத� ேபாியா9�*, (* இ�9 ெபாியா9) ேசாழ� நாகாிக�ைத+ 
காவிாி:� உ�வா+கிய* ேபா� எ6க4 தமிழக� பா�� நாகாிக�தி� தாயாகிய 
ைவையேய! உ� அைல+கர6களா� நீ எ�ைன� த)3� ேபா* தாயி� ம�யி� 
,ழ!ைத ேபா� நா� தனியானேதா� இ�ப�ைத அைடகிேற�’ - எ�9 நிைன�தா� 
அவ�.  
 
நீரா� வ!த இைளய ந�பி+, மாG9ைடயாக ம*ைரயி� ைகவிைன� திற� வா=!த 
கா�கவிைனஞ�* (* ெநசவாளிக4) ெந=த ஆைடகைள அளி�தா� அழக� 
ெப�மா4. பா�� நா.�� �க� ெபGற உணவாகிய ஆவியி� ெவ!த தீM&ைவ� 
பி.0�, உைற!த ெந= ேபா� &ைவ:ைடயதாகிய தி�ெந=+கத� எ�#� வாைழ 
விேசட�ைத( ேச�!த கத�+கனிகைள:� உ�ண+ ெகா0�* அழக� ெப�மா@� 
ந�ப�க@� இைளயந�பிைய உபசாி�தன�. அவ� பசியாறிய பி� அவ�க@� 
பசியாறின�. சிறி* ேநர�தி� அழக� ெப�மாைள:�, ெச�பM&+ ,ழ�� ,ைழ+,� 
,றளைன:� தவிர மGறவ�க4 ஒNெவா�வராக விைடெபG9+ ெகா�0 நக�+,4 
�ற�ப.0� ேபா=வி.டன�. 
 
அழக� ெப�மாளிட� மீ�0� ,திைர+ க�ப� *ைறயைடவ* பGறிய 
விவர6கைள+ ேக.டா� இைளயந�பி. 
 
“ேபாகலா�! அைத� ெதாி!* ெகா4ளேவ இ�ேபா* நா� �ற�ப0கிேறா�” எ�9 
Iறி� ேதாளி� 5+,டைலேயா0� ைகயி� ெச�பM&+ ,ழ�� நிர�பிய ஒ� 
ேபைழேயா0� ஆய�தமாக இ�!த ,றளைன:� உட� அைழ�*+ ெகா�0 
எ)!தா� அழக� ெப�மா4. 
 
“இ�ேபா* நா� எ6ேக ேபாகிேறா� அழக� ெப�மா4?” 
 
“கணிைக மாளிைக+,...” 
 
அவ�கேளா0 இைளயந�பி:� உடென)!* �ற�ப.டா� எ�றாA� ‘ஓ� அரசிய� 
அ!தர6க� பGறிய ெச=திகைள அழகி� மய+க உலகமாகிய கணிைகய� 
மாளிைகயி� இ�!* எ�ப� அறிய� ேபாகிறா� இவ�?’ - எ�ற வினாேவ 
இைளயந�பியி� உ4ள�தி� நிைற!தி�!த* அ�ேபா*. 
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------------- 
நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� : : : : 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� ----    அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�    

14. 14. 14. 14. க4கேள ேப5�க4கேள ேப5�க4கேள ேப5�க4கேள ேப5�    
 
மீ�0� நிலவைற இ�ளி� �,!* அவ�க4 <வ�� �ற�ப.டன�. <�9 ,ழிக4 
உ4ள இட� வ!த*�, வழியி� தி��பி+ கணிைகய� மாளிைக வாயி� உ4ள 
ப+கமாக அைழ�*( ெச�றா� அழக� ெப�மா4. கணிைக மாளிைக வழி அ�கி� 
வ!த*� ப�*� ப�னிர�0 ப�க4 ெச6,�தாக ேம� ஏறி� ேபாக 
ேவ��யி�!த*! �த�� அழக� ெப�மா4 தா� ப�ேயறினா�. ெதாட�!* 
,றள#� பி� இைளயந�பி:� ெச�றன�. அழக� ெப�மாளிட� பலவGைற� 
பGறிய ச!ேதக6கைள+ ேக.க நிைன�*� அ!த+ கணிைக மாளிைக பGறி� தா� 
எ* ேக.டாA� அழக� ெப�மா4 அைத ஏளனமாக எ0�*+ ெகா�0 வ�!த3�, 
உ4]ர( சினமைடய3� ேந�வைத உண�!* ெமௗனமாக� பி� ெதாட�!* 
ெகா���!தா� இைளயந�பி. 
 
ப�ேயறிய*� அ!த இட�தி� எ6கி�!ேதா க�ெம�9 ெபாதியமைல( ச!தன� 
மண!த*. அழக� ெப�மா4 மாளிைக+,4 ெச�A� வழிைய� திற!த பி�ேப 
ச!தன ந9மண�தி� காரண� �ாி!த*. ஏறி� பா��த ேபா* மிக� ெபாிய வ.டமான 
ச!தன+க�ைல இ.0 அ!த வழிைய அைட�தி�!தா�க4. மாளிைகயி� ச!தன� 
அைற+,� இட�திG, அவ�க4 வ!தி�!தா�க4. வழி மைற:�ப� க�ைல ம9ப� 
ெபா��திய பி� ேமேல நி�9 பா��த ேபா* அ!த வ.ட வ�வ( ச!தன+ க�A+,+ 
கீேழ ஓ� இரகசிய வழி இ�+க ��:� எ�9 ந�பேவ ��யாம��!த*. க��� 
ேம� அைற�த ச!தன�� சிறி* இ�!த*. ப+க�தி� ஒ� கல�தி� நீ�� ச!தன+ 
க.ைடக@� கிட!தன. அ6, ச!தன� அைற�பவ� அம�!* அைற�*+ 
ெகா���+,� ேபா* �தியவ�க4 வ!* பா��தா� அதG,+ கீேழ ஒ� வழி 
இ�+,ேமா எ�ற நிைனேவ எழ��யாதப� அைத( ெச=தி�!தா�க4. &GறிA� 
,டைலகளி� 5+க@� இ�!தன. 
 
ச!தன� அைற+,� ப,தியி��!* அவ�க4 மாளிைகயி� அல6கார� ப,திகைள+ 
கட!* ந0+Iட�திG, வ!த ேபா* அ6ேக நாைல!* அழகிய ெப�க@+, ந0ேவ 
இளைம:� அழ,� ஒ�ைற ஒ�9 ெவ�A� ேபரழகியாக /Gறி�!த ஒ��தி ைக 
வைளக@� காGசில��க@� ஒ�+க அவ�கைள ேநா+கி எ)!* வ!தா4. அ!த� 
ெப�க@+, ந0ேவ அவ4 அ��!தி�!த கா.சி வி�மீ�க@+, ந0ேவ �)மதி 
ெகாA இ�!த* ேபா� க�Yரமாயி�!த*. ெச)ைமயான உடGக.0�, 
ெப�க@+, அழகான அளவான உயர�� �னிவ�கைள+ Iட வச�ப0�தி மய+கி 
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விட ��!த க� பா�ைவ:� சிாி��மாக ஒNேவா� அ�ெபய��* ைவ�* நட+,� 
ேபா*� ‘இ!த ம�ணி� கா� ஊ�றி நிG,� இைணயGற வசீகர� நாேன’ எ�9 
நி"பி�ப* ேபா�ற நைட:ட� அவ�கைள எதி�ெகா�டா4 அவ4. அ!த அழ, 
விாி+,� ேமாக வைலயி� சா=!* விடாம� அவ� த� மன�ைத அாிதி� �ய�9 
அட+கினா�. 
 
“இர�தினமாைல! இவ� தி�+கான�ேபாி��!* வ�கிற வழியி� ேமாIாி� ந� 
ெபாியவைர( ச!தி�* வி.0 அவ� ஆசிேயா0 இ6, வ!தி�+கிறா�” எ�9 அழக� 
ெப�மா4 Iறிய*�, 
 
“வரேவ�0�! வரேவ�0�” என அவ4 வரேவGற அ!த+ ,ரைல அ* ேதனிG 
ெச=* பைட+க�ப.டேதா என ஐ:G9 விய!தா� இைளயந�பி. 
 
அழகிய விழிக4 பா�+,� எ�9 தா� இ*வைர அவ� அறி!தி�!தா�. ஆனா� 
இ!த விழிகேளா நயமாக� ேபச3� ெச=தன. ஆ� பி4ைளகைள� தாப�தா� 
ெகா�ல இ!த வன�� வா=!த விழிகேள ேபா*மானைவ எ�9 ேதா�றிய* 
அவ#+,. அழக� ெப�மா4 இ6ேக எதGகாக� த�ைன அைழ�* வ!தா� எ�9 
இைளய ந�பி+, அவ� ேம� ஆ�திரேம <�ட*. சில கண6க4 எதிேர வ!* 
நிG,� அவளிட� ேபச வா��ைதக4 இ�றி விய!* நி�றா� அவ�. அேத 
ேவைளயி� அவ@ைடய க�களி� பா�ைவ அவ#ைடய திர�0 ெசழி�த 
ேதா4களிA� பர!த மா�பிA� இலயி�தி�!த*. மீ�0� அவேள ேபசினா4. 
 
“தா6க4 இ!த மாளிைகைய அ!நியமாக நிைன+க+ Iடா*. ெபாியவ�ைடய 
,GேறவA+, எ�9� க.0�ப.டவ�க4 நா6க4.” அவ@+, எ�ன ம9ெமாழி 
I9வ* எ�9 இ�ேபா*� அவ#+,� �ாியவி�ைல. ஆனா� அழக� ெப�மா4 
�!தி+ ெகா�0 அவ@+, ம9ெமாழி Iறினா�. 
 
“அ�ப� ஒ� ,Gேறவேலா0தா� இ�ேபா*� வ!தி�+கிேற� இர�தினமாைல! 
இேதா ந� ,றள� ெச�பM&+ ,ழ�� ெகா�0 வ!தி�+கிறா�. இனி நீ தா� 
ஆய�தமாக ேவ�0�.” 
------------- 
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நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� : : : : 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� ----    அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�    
15. 15. 15. 15. கர$ெத6��கர$ெத6��கர$ெத6��கர$ெத6��    

 
இர�தினமாைல த� ைகக@+,( ெச�பM&+,ழ�� தீ.�+ ெகா4வதG,� தா� 
வ!தி�+,� காாிய�திG,� எ�ன ெதாட�� எ�9 இைளயந�பி+,� �ாியவி�ைல. 
ஆனா� இர�தின மாைலேயா உடேன அழக� ெப�மாளி� ேவ�0ேகா@+, 
இண6கி+ ,றளனிட� த� ைககைள நீ.� அல6காி�*+ ெகா4ள ��வ!தா4. 
 
“ஆகா! நா� கா�தி�+கிேற�” - எ�9 Iறியப� ,றள#+, அ�ேக ெச�9 ஓ� 
அழகிய மயி� ேதாைக விாி�ப* ேபா� ம��யி.0 அம�!* ெவ� த!த நிற�* 
உ4ள6ைககைள அவ� �� மல��தினா4 அவ4. எ)�தாணி ேபா� யாைன� 
த!த�தி� ெச=த ஒ� க�வியா� ,றள� �த�� அவ� வல* ைகயி� ெச�பM&+ 
,ழ��* (* ம�தாணி இ0வ* ேபா� ஓ� அல6கார�) தீ.ட� ெதாட6கினா�. ஓவிய� 
தீ.0வ* ேபால ,றள� ைக விைர!* இய6கிய*. 
 
அைத+ க�0 ஆ�ைம( ெச�+,� மான உண�3� நிைற!த இைளயந�பியி� 
க�க4 சின�தினாG சிவ!தன. 
 
‘இ�+க.0�! இ!த அழக�ெப�மா4 எ�ைன எ�னெவ�9 நிைன�*+ 
ெகா���+கிறா�? மய+,� ச+திவா=!த அழகிய ெப�கைள� ேத�( &க� 
அைடயவா நா� இ6ேக ேகா நக�+, வ!ேத�? எ�ைன அைழ�* வ!* இ6ேக 
இவள�கி� நி9�தி+ ெகா�0 ‘ெப�ேண! உ� ைகக@+,( ெச�பM&+ ,ழ�� 
தீ.� அல6காி�*+ ெகா4’ - எ�9 ஓ� இள� கணிைகைய ேவ�0� இவ� 
எ�ைன� பGறி எNவள3 கீழாக எ�ணியி�+க ேவ�0�!’ - எ�9 ,�றிய* 
இைளய ந�பியி� உ4ள�. 
 
ஓ� ஆ� மகனி� ��ேன இ�ேனா� ஆ� மகைன:� அ�கி� ைவ�*+ ெகா�0, 
<�றாவதாக மGேறா� ஆ� மகனிட� ெச�பM&+ ,ழ�� தீ.ட+ ைககைள நீ.0� 
நாணமGற அவைள ெவ9+க ேவ�0� ேபா��!த* அவ#+,. ‘அவளாவ* 
கணிைக! இ!த அழக� ெப�மா@+, அறி3 எ6ேக ேபாயிG9? எ�ைன� ேபா� 
நG,�� பிற�� உ4ள ஓ� இைளஞ#+, �� இ�ப� நட!* ெகா4@� அள3+, 
இவ� அறிவி�யாயி��பா� எ�9 நா� ந�ப ��யவி�ைலேய?’ எ�9 
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இைளயந�பி எ�ணி எ�ணி ேவதைன:�, ேகாப�� ெகா�டா�. அ!த( சின�ைத 
அ0�த விநா�ேய அவ� அழக� ெப�மாைள விளி�த ,ர�� ேக.க ��!த*; 
 
“அழக� ெப�மா4! இ�ப� வா! உ�ேனா0 தனியாக சிறி* ேநர� ேபசேவ�0�” - 
எ�9 அவைன+ I�பி.0+ ெகா�ேட ச!தன� அைற+,� ப,திைய ேநா+கி 
நட!தா� இைளயந�பி. அவ#ைடய ,ர�� இ�!த ேகாப�*+,+ காரண� 
�ாியாதவனாக அழக� ெப�மா@� பி� ெதாட�!தா�. இைளயந�பியி� 
�க�திA� ,ர�A� எ4@� ெகா4@� ெவ��ப* எதGகாக எ�ப* அவ#+, 
விள6கவி�ைல. இ�வ�� ச!தன� அைற+,� இட�திG, வ!* ேச�!த*� &G9� 
�G9� பா��* அ!த இட�தி� தனிைமைய உ9தி�ப0�தி+ ெகா�ட பி� 
இைளயந�பி அழக� ெப�மாைள ேநா+கி+ க0ைமயான ,ர�� ேக.டா�: 
 
“இ6ேக நா� ேகாநக�+, எதGகாக வ!தி�+கிேற� எ�ப* உன+,� ெதாி:� 
அ�லவா?” 
 
“ந�றாக� ெதாி:�.” 
 
“ெகாGைக� *ைறயி� ,திைர+ க�பைல எ�ைற+, எதி�பா�+கலா� எ�9 
ெதாி!* ெசா�ல( ெசா�னா� எ�ைன:� இ6, அைழ�* வ!*, எ� ��ேப ஒ� 
கணிைகைய அல6காி�* அவ4 ைகக@+, ெச�பM&+ ,ழ�� தீ.ட( ெசா�கிறா= 
நீ...?” 
 
“ஆமா�! ம9+கவி�ைல.” 
 
“எ�ன ேநா+க�தி� இவGைற எ�லா� நீ ெச=கிறா= எ�9 என+,� 
ெதாியேவ�0�. அழ,4ள ெப�கைளேய நா� இ�9 தா� வா�வி� �த� 
�தலாக� பா�+கிேற� எ�9 எ�ணி+ ெகா4ளாேத நீ...” 
 
“நா� அ�ப� எ�ணியதாக உ6க@+, யா� ெசா�னா�க4?” 
 
“பி� யா�+காக அல6காி+கிறா= இவைள?” 
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“உ6க@+,�தா�...” 
 
அழக�ெப�மா4 த� வா��ைதகைள ���பதG,4 இைளயந�பியி� உ9தியான 
ைகக4 அவ� க)�திG பா=!* பி�ைய இ9+கின. அ!த� பி� தா6க ��யாம� 
அழக� ெப�மா@+, <(&� திணறிய*. க� விழிக4 பி*6கின.  
 
“இ* எ�ன? நீ6க4 இNவளவிG, உண�(சி வச�ப0கிறவராக இ��Y�க4 எ�9 
நா� நிைன+கவி�ைலேய? எதGகாக இ!த /� ஆ�திர�? நா� ெசா��யவGைற 
எ�லாேம நீ6க4 தவறான ெபா�ளி� எ0�*+ ெகா4கிறீ�க4.” 
 
“தி�+கான�ேப�� பா��ய,ல வி)�பைரய� மரபி� தவறான ெபா�4கைள 
விைளயா.0+காக3� நா0வதி�ைல.” 
 
“ஆனா� விைளயா.0 எ*, விைன எ* எ�9 ம.0� �ாியா* ேபா��+கிற*.” 
 
“பர�ைதகைள நா� அைல:� பல/னமான ஆடவ�க4 அ!த மரபி� இ�9 வைர 
இ�ைல. அ* அவ�க@+,� �ாிய3� �ாியா*.” 
 
“நீ6க4 பல/னமானவ� எ�9 யா� ெசா�னா�க4? உ6க4 காாிய�*+காக�தா� 
அவ4 அல6காி+க�ப0கிறா4 எ�9 தாேன ெசா�ேன�.” 
 
“இத� அ��த�?” 
 
“மீ�0� அ6ேக Iட�*+, எ�ேனா0 வ!தா� ெதளிவாக விள+,கிேற�.” 
 
இைளயந�பி தய6கி� தய6கி நட!* அழக� ெப�மாைள� பி� ெதாட�!தா�. 
Iட�*+, வ!த*� த� ெவ�ணிற உ4ள6ைகயி� பளி6, நிற�ைத எ0�*+ 
கா.0வ* ேபா�ற சிவ��+ ேகா0களி� அழகிய சிறிய ஓவிய அல6கார6க4 அ!த+ 
ைககளி� தீ.ட�ப.��!தைத அழக�ெப�மாளிட� கா�பி�தா4 இர�தினமாைல. 
அ�ேபா* அழக� ெப�மா4- 
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“இ!த+ ைககைள இ�ேபா* நீ6க@� பா�+க ேவ�0�” - எ�9 இைளயந�பியிட� 
Iறினா�. இைத+ ேக.0 இைளயந�பி சின�ேதா0 அழக� ெப�மாைள ஏறி.0� 
பா��த ேபா*, இ6ேக ம9�ற� அவ4 க�க4 அவைன அ�ேபா0 இைறMசின. 
 
இைறM&� க� பா�ைவேயா0 த� ைககைள அவ� ��� கா�பி�* அவைன+ 
ேக.டா4 இர�தினமாைல: 
 
“இ!த+ ைககைள உ6களா� �ாி!* ெகா4ள ��கிறதா?” 
 
“அ* எ� ேவைலய�ல.” 
 
“IடA+, வ!தவ�க4 இNவள3 �ாியாதவ�களாக இ�+கலாகா*.” 
 
“எ�ன? அ!த வா+கிய�ைத இ�ெனா� �ைற ெசா�ேல�, பா�+கலா�.” 
 
“IடA+,...” 
 
“ேபா*� நி9�*! இNவள3 ெவளி�பைடயாக...? ம*ைர மாநகர�*+ கணிைகக4 
இNவள3 நாணமGறவ�களாக இ��பா�க4 எ�9 நா� எதி�பா�+கவி�ைல.” 
 
“இ!த நகர�*+,+ ‘Iட�’ எ�ற ெபய� ெவளி�பைடயான*! அதி� இரகசிய� 
எ*3� இ��பதாக இ*வைர என+,� ெதாியா*. ந�ல அ��த�தி� I9கிற 
ெசாGகைள+ Iட இ!த இட�தி� பாவ�தா� தவறாக அ��த�ப0�தி+ ெகா�0 
நீ6க4 ேகாப�ப.டா� அதG, நா� எ�ன ெச=ய ��:�? �லவ�க4, அறிவாளிக4 
ஒ�9 I0� இட� ஆைகயா� இ!த நக�+,+ ‘Iட�’ எ�பதாக� ெபய� 
B.�னா�க4. ‘Iட�’ எ�9 ெசா�வதி� நாண�பட எ�ன இ�+கிற*?” - எ�9 
அவ4 ம9ெமாழி Iறியேபா* ஆ�திர�திA� பதGற�திA� அவள* ஒ� ெசா�ைல� 
தா� தவறாக� �ாி!* ெகா�டதGகாக ெவ.கி நி�றா� இைளயந�பி. அழக� 
ெப�மா4 மாறைன ஒ� சிறிய உபவன+ கா�பாள� தாேன எ�9 தா� 
நிைன�தி�!த மதி�Y.ைட மீறி அவ� இல+கிய இல+கண6கைள:� த�+க 
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நியாய6கைள:� ேபச+ ேக.ட ேபா* எNவள3 விய�ைப இைளயந�பி 
அைட!தாேனா, அNவள3 விய�ைப இ�ேபா* இ!த விநா�யி� ம*ைரமா 
நகர�தி� இ!த+ கணிைக இர�தின மாைலயி� ���� அைட!தா� அவ�. ஒ� 
கணிைகயிட� ேப&� அல.சிய மன�பா�ைமேயா0 த�னிட� ேபசிய அவனிட� 
ஒ� ெபாிய �லவாிட� ேப&� மதி��ட#� ெமாழி SP+க�*ட#� அவ4 
ேபசியி��ப* �ாி!த*� த�#ைடய பதGற�*+காக அவ� நாணினா�. ஆயி#� 
ெச�பM&+,ழ�� தீ.� அல6காி�த ைககைள� த� �� ஏ� அவ4 
கா�பி+கிறா4 எ�ப* இ�#� இைளய ந�பி+, விள6கவி�ைல. 
 
அ!த நிைலயி� அழக�ெப�மாேளா விலகி நி�9 சிாி�*+ ெகா���!தா�. 
நளின� தாமைர� 5+கைள� ேபா�ற அவ@ைடய அழகிய உ4ள6ைககளி� 
ேகா0களாக3�, ஓவிய6களாக3� மிக அழகிய �ைறயி� தீ.�யி�!தா� ,றள�. 
 
அ!த+ ைககளி� அழ,+, ேமA� அழ, ேச��பைவயாயி�!தன அைவ. அவ4 ஏ� 
த� ��� ைககைள விாி�*+ கா.0கிறா4 எ�9 �ாியாத நிைலயி� எதிேர 
,9��� ேதா�ற( சிாி�*+ ெகா�0 நி�ற அழக� ெப�மா4 மாறனி� ேம� 
மீ�0� தி��பிய* இைளயந�பியி� சின�. ச!தன� அைற+,� ப,தி+,� தனிேய 
அைழ�*( ெச�9 ேக.ட ேபா*, ‘மீ�0� அ6ேக Iட�*+, வ!தா� ெதளிவாக 
விள+,கிேற�’ - எ�9 ம9ெமாழி Iறி� த�ைன+ Iட�*+,+ I�பி.0+ 
ெகா�0 வ!* ஒ�9ேம ெசா�லாம� அழக�ெப�மா4 சிாி�*+ ெகா�0 
நி�றைத+ க�0 தா� அவ#4 ேகாப� <���!த*. இ!த ம*ைரமா நகாி� 
�க�ெபGற கணிைக இர�தினமாைல, உபவன+கா�பாள� அழக�ெப�மா4 
எ�லா�ேம ெபாியவ� ம*ராபதி வி�தகாி� ஆைண+,+ க.0�ப.டவ�க4 
எ�பதனா� இவ�க4 ேம� அளவG9 ஆ�திர�படேவா, சின� ெகா4ளேவா 
��யாமA� இ�!த*. சிறி* ேநர�திG, �� ச!தன� அைற+,� ப,தியி� சGேற 
நிதான� தவறி அழக�ெப�மாளி� க)�தி� ைககைள� பதி�* அவைன� 
*��9�திய* ேபா� ம9�ைற:� சின�திG, ஆளாகி விடலாகா* எ�பதி� அவ� 
கவனமாக இ�!தா� இ�ேபா*, ‘ெச�பM&+,ழ�� தீ.�( சி6காாி�* இவைள 
யா�+காக அல6காி+கிறா= இ�ேபா*?’ - எ�9 தா� அழக�ெப�மாைல+ ேக.ட 
ேக4வி+, இ�#� ெதளிவான விைட கிைட+கவி�ைல எ�பைத உண�!த ேபா* 
இைளயந�பி ெபா9ைமயி�றி� தவி�தா�. 
 
எதிேர ைக விாி�* நிGபவளி� அபிநய� ேபா�ற ேகால��, அவள* 
ந9மண6க@�, அ!த மாளிைகயி� சி6காரமயமான அல6கார( B�நிைல:�, ேவ9 
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ப,திகளி��!* ம6கலாக ஒ��*+ ெகா�0 இ�!த நாதகீத வா�திய6களி� 
இனிைம:� அவைன� ெபா9ைம இழ+க விடாம� த0+க3� ெச=தன. அ!த 
நிைலயி� மீ�0� அழக� ெப�மாேள �� வ!* அவைன வினாவினா�. 
 
“ந�றாக� பா��*வி.0( ெசா�A6க4 ஐயா! இ!த+ ைககளி� இ��பைத இ�#� 
Iட நீ6க4 �ாி!* ெகா4ள ��யவி�ைலயா?” 
 
“நா� தா� ‘அ* எ� ேவைலய�ல’ - எ�9 அ�ெபா)ேத ெசா�ேனேன? 
ெப�களி� ைககைள அழ, பா��*( ெசா�A� காாிய�*+காக நா� இ6ேக 
வரவி�ைல...” 
 
“சிறி* ெபா9ைமேயா0 I�!* பா��தா� இ!த+ ைககளி� அைதவிட� ெபாிய 
காாிய� இ��ப*� �ல�ப0�.” 
 
மீ�0� மீ�0� அழக� ெப�மா4 இ�ப�+ Iறேவ இைளயந�பி+, அவ� எ�ன 
ெசா�கிறா� எ�ப* அ!த+ கண� வைர �திராகேவ இ�!த*. அழக� ெப�மாேள 
ேமA� ெதாட�!தா�:- “நீ6க4 எ!த+ காாிய�திGகாக வ!தி�+கிறீ�கேளா அ!த+ 
காாியேம உ6க@+,� �ாியவி�ைல எ�ப* வி!ைததா�.” 
 
“இ�ேபா* நீ எ�ன ெசா�கிறா= எ�பேத என+, விள6கவி�ைல அழக� 
ெப�மா4?” 
 
அழக� ெப�மா4 இைளயந�பியி� காத�ேக வ!* ஏேதா ெம��ய ,ர�G 
ெசா��வி.0, “இ�ேபாதாவ* �ாிகிறதா பா�6க4?” - எ�றா�. உடேன 
இைளயந�பி ெச�பM&+ ,ழ�� தீ.ட�ப.ட அ!த+ ைககைள உG9� பா��* 
அவGறி� சி�திர ேவைல�பா0க4 ேபா�ற ேமGேபா+கான ேகா0கைள� தவி��* 
SP+கமாக ேநா+கி ஆரா=!த ேபா* அவ� விழிக4 விய�பினா� மல�!தன. 
அ6ேக மிக அ!தர6கமான கர!ெத)�*+களி� (ஒ� ,)வின� த6க@+,4 ம.0� 
பய�ப0�*� இரகசிய எ)�*+க4 - ஆதார�: சீவக சி!தாமணி 1767) அவ� 
ெதாி!* ெகா4ள ேவ��யவGைற வினா3� வினா+க4 இ�!தன. த� ைகயி� 
பிற� எவ�� �ாி!* ெகா4ள ��யாத அ!த இரகசிய எ)�*+களான வினா+கேளா0 
அதG, ம9ெமாழி ெதாி!* வர அவ4 அர�மைன+,� �ற�ப.0� ேபாகிறா4 
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எ�ப*� �ாி!த*. அ�ப� �ாி!த &வ.ேடா0 இைளய ந�பியி� மன�தி� இ�#� 
ஒ� ெபாிய ச!ேதக�� எ)!த*. 
---------- 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� : : : : 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� ----    அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�    
16. 16. 16. 16. 
��%ப�ல�+% /ற%ப!ட�
��%ப�ல�+% /ற%ப!ட�
��%ப�ல�+% /ற%ப!ட�
��%ப�ல�+% /ற%ப!ட�    

 
இைளயந�பி த� மன�தி� எ)!த ஐய�பா.ைட அழக� ெப�மாளிடேமா, 
இர�தினமாைலயிடேமா ேக.பதG, �� அ6ேக அ!த+ Iட�தி� சி�திர ேவைல� 
பா0க4 அைம!த அழகிய சிறிய ��*� ப�ல+, ஒ�ைற� பணியா.க4 L+கி+ 
ெகா�0 வ!* ைவ�தா�க4. ஒளி/&� ெகாGைக ெவ���*+க4 பதி+க�ப.ட 
அ!த� ப�ல+, அ6ேக வ!த*� ச!திேராதயேம ஆகியி��ப* ேபா�றேதா� அழ, 
வ!* ெபா�!திய*. 
 
,றளனிடமி�!* ெச�பM&+ ,ழ�� ேபைழைய:�, அைத� தீ.0� த!த 
எ)*ேகாைல:� ெபG9+ெகா�0 ஒ� ேதாழி� ெப� �த�� ப�ல+கி� 
ஏறி+ெகா�டபி� இைளய ந�பிைய:�, அழக� ெப�மாைள:� ேநா+கி� 
���9வ� 5�தப� கணிைக இர�தினமாைல:� அதி� ஏறி+ெகா�டா4.  
 
ப�ல+,� �ற�ப0 �� மீ�0� ெவளிேய தைலைய நீ.� இைளய ந�பிைய� 
பா��* ஆைள+கிற6க( ெச=:� ஓ� அாிய ேமாகன( சிாி�ேபா0, “ஐயா தி�+கான� 
ேப�+காரேர! இ!த+ ைகக4 ேமGெகா�ட எ!த+ காாிய6களிA� இ*வைர 
ேதாGறதி�ைல” - எ�9 த� அழகிய ைககைள+ கா�பி�*( ெசா�னா4 
இர�தினமாைல. அ*கா9� அவைள� ெபா9�தவைர க�லாயி�!த அவ� மன�� 
இ�ேபா* ெம�ல இளகியி�+க ேவ�0�. அ!த ெநகி�(சியி� அைடயாளமாக 
��*� ப�ல+கி��!* ெதாி:� அவ@ைடய &!தர மதி�க�ைத ஏறி.0� பா��*, 
“�ாிகிற*! உன+, எ�#ைடய வா��*+க4. ெவGறி ேயா0 தி��பி வா” எ�றா� 
இைளயந�பி. 
 
�த��தலாக அ!த அழகிய வா�ப� த�ைன மதி�*� �ாி!*ெகா�0 &�க 
பாவ�தி� �கமல�(சிேயா0 ேபசிய இ(ெசாGக4 அ!த� ேபைத+ கணிைக+, 
உ4ள+ கிள�(சிைய அளி�தி�+க ேவ�0� எ�பைத அவ4 வதன� சிவ!* நாணி 
மல�!ததி��!* அறிய ��!த*. 
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த�#ைடய பதGற�தி� அவைள� தவறாக மதி�பி.0 வி.டதGகாக இைளய 
ந�பியி� மன� Iசி நாண� ெதாட6கியி�!த* இ�ேபா*. அழக� ெப�மாளிட�� 
,றளனிட�� Iட+ க�களாேலேய ,றி��+ கா.� விைட ெபGறா4 
இர�தினமாைல.  
 
��*� ப�ல+, /தியி� ப�யிற6,கிறவைர அவ4 பா�ைவ இைளய ந�பியி� 
ேம�தா� இ�!த*. ப�ல+, /தியி� இற6கி மைற!த*� இ�பா� த�#ைடய 
பதGற6கைள:�, சின�ைத:� மற!* ெபா9�*+ ெகா�ட தGகாக அழக� 
ெப�மாைள� பாரா.�( சில ெசாGக4 Iறினா� இைளயந�பி. 
 
“ஐயா! நீ6க4 இ!த உபசார வா��ைதகைள+ Iறாவி.டாA� நாேனா, 
இர�தினமாைலேயா, எ6கைள( ேச�!தவ�கேளா கடைமகளி� ஒ� சிறி*� தள�(சி 
அைட!* விட மா.ேடா�. ெபாியவ� ம*ராபதி வி�தகாிட� ைகய��*( ச�திய� 
ெச=* ெகா0�* வி.0+ கள�பிர� ஆ.சிைய மாG9வதG,( 
B@ைர�தி�+கிேறா�. அ!த( சபத�ைத நா6க4 ஒ�காA� மற+கேவ ��யா*” 
எ�றா� அழக�ெப�மா4.  
 
ேமA� சில ெசாGகளா� அவ#ைடய கடைம உண�ைவ� பாரா.�ய இைளயந�பி, 
த�#ைடய ஐய�பா.ைட மீ�0� அவனிட� வினவினா�:- 
 
“அழக�ெப�மா4! இ�ேபா* இர�தினமாைல த� ைககளி� ச6ேகத எ)�*+களி� 
வ�வி� &ம!* ெச�A� இ!த வினா+க@+, யா� எ�ப� எ6கி�!* விைட 
த�வா�க4?” 
 
“கவைல�படாதீ�க4 ஐயா! ைககளி� &ம!* ெச�A� வினா+க@+கான 
விைடகைள:�, விள+க6கைள:� இர�தினமாைல மீ�0� த� அழகிய 
ைககளிேலேய ெகா�0 வ�வா4. அவ4 தி��பி வ!த*� நா� யாவGைற:� 
ெதாி!* ெகா4ளலா�. அ*வைர நா� இ6ேகேய கா�தி��ேபா�” எ�றா� 
அழக�ெப�மா4 மாற�. 
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இர�தினமாைலயி� திறைமைய�பGறி அழக� ெப�மா4 எNவளேவா உ9தி 
Iறி:�, இைளயந�பி அ�ேபாதி�!த மனநிைலயி�, அவனா� அைத �)ைமயாக 
ந�ப இயலவி�ைல. 
 
அர�மைனயி� ேபா= அவ4 அ!த+ காாிய�ைத ���*+ ெகா�0 வர 
ேமGெகா���+,� த!திேராபாய�ைத அவ� விய!தாA� அவள* ெவGறி 
ேதா�விைய� பGறி இ�ேபாேத எ*3� அSமான� ெச=ய ��யாம��!த*.  
 
“கள�பிர�க4 ெபா�லாதவ�க4! கபட� நிைற!தவ�க4. B�(சியி� ப)�தவ�க4. 
கர!ெத)�* �ைற அவ�க@+,� ெதாி!*வி.டா� இர�தினமாைலயி� தைலேய 
பறிேபா= வி0�” - எ�9 த� ஐய�பா.ைட� ெதாிவி�தா� இைளயந�பி. 
 
ஆனா� ஒேர வா+கிய�தி� திடமாக அைத ம9�தா� அழக�ெபா�மா4:- 
 
“நீ6க4 இர�தினமாைலயி� திறைமைய+ ,ைற�*+ கண+கி0கிறீ�க4...” 
 
“ெப�களி� திறைமைய எ�ேபா*ேம நா� ெபாிதாக+ கண+கிட வி��பவி�ைல...” 
 
“அ�ப�யானா� நீ6க4 பிற� திறைமையேய கண+கிட வி��பவி�ைல எ�9 தா� 
இதG, அ��த� ெகா4ள��:�.” 
 
“��*�ப�ல+கி� ஆட�பாட�களி� ெபயரா� அல6காரமாக அர�மைன+,� 
�ற�ப.0� ேபா,� ெப�ைண அ�ப�� �ற�ப.0� ேபாவதGகாகேவ திறைமசா� 
எ�9 ஒ��+ெகா4ள( ெசா�� எ�ைன வG�9�*கிறாயா அழக� ெப�மா4?” 
 
“நா� எைத:� வG�9�தவி�ைல ஐயா! நீ6களாகேவ பி�னா� �ாி!* ெகா4ள� 
ேபாவைத இ�ேபாேத நா� எதGகாக வG�9�த ேவ�0�?” 
 
இைளயந�பி இதG, ம9ெமாழி ெசா�லாம� சிாி�தா�. அழக�ெப�மாேளா 
விடாம� ேமA� ெதாட�!தா�:  
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“��*� ப�ல+,�, ஆட�பாடA� உ6க@+, ஏேனா ேகாப<.0கி�றன?” 
 
“மிக( சிறியவGறிGகாக நா� எ�ேபா*ேம ேகாப� படமா.ேட� அழக�ெப�மா4.” 
 
“ேகாப�பட மா.ேட� எ�9 நீ6க4 ெசா�கிற ெதானியிேலேய ேகாப� ெதாிகிறேத 
ஐயா!” 
 
“அ* உ� கGபைன.” 
 
“கGபைன+,� என+,� ெவ,Lர�” - எ�9 அவைன� ேபாலேவ தா#� பதி� 
ெசா�னா� அழக� ெப�மா4. இNவளவி� அவ�க4 உைரயாட� ேமேல 
ெதாடராம� அ�ப�ேய நி�9 ேபாயிG9. 
----------- 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� : : : : 
த�
த�
த�
த�    பாக� பாக� பாக� பாக� ----    அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�    
17. 17. 17. 17. எ�ென�னேவா உண�3க�எ�ென�னேவா உண�3க�எ�ென�னேவா உண�3க�எ�ென�னேவா உண�3க�    

 
ம*ைர நகாி� இ�!* ேமாI� தி��பிய இரவி� ெச�வ� 56ேகாைதயி� க�க4 
உற6கேவ இ�ைல. த!ைத வ!* ஆ9த� Iறிய பி��� அவ4 மன� அைமதி 
அைடயவி�ைல. ம*ராபதிவி�தக� த� த!ைதயிட� Iறியி�!த அ!த 
வா+கிய6கைள எ�ணிேய அவ4 மன� கல6கி+ ெகா���!த*. 
 
‘ெப�க4 உண�(சிமயமானவ�க4. அவ�க@+, வா�வி� &க*+க6கைள� பGறிய 
கGபைனகேள அதிக�. அவ�க4 I9கிறவGறி� இ!த+ கGபைனகைள:� 
உண�(சிகைள:� கழி�*வி.ேட பத6க@+,� ெபா�4ேதட ேவ�0�.’ 
 
‘ஏ� அவ� இ�ப�( ெசா�னா�?’ எ�9 சி!தி�* மா=!* ெகா���!தா4 அவ4. 
அறி3�, ந�ல* ெக.ட* பிாி�* உண�� மன�ப+,வ�� வளராம� அறியா� 
ப�வ�*� ேபைதயாகேவ தா� இ�!தி�+கலாகாதா எ�9 ேதா�றிய* அவ@+,. 
ஒ� வித�தி� நிைன�*� பா��தா� அறிவினா� ச!ேதக6க@�, கவைலக@�, 
பய6க@ேம வள�கி�றன. ,ழ!ைத� ப�வ�தி� அறியாைமக@� விய��+க@� 
அ�ப� அ�ப�ேய த6கிவி0� ஒ� வளராத மன� ேவ�0� ேபா� இ�ேபா* 
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உடேன உண�!தா4 அவ4. ேமாI�+,�, ம*ைரமாநக�+,� ந0ேவ பல 
காத*ார� நீ�0 ெப�கிவி.ட* ேபா�, தாப உண�வா� தவி�த* அவ4 உ4ள�. 
தா#� த� மன�ேம உலகி� தனியாக விட�ப.ட*ேபா� உண�!தா4 அவ4. 
 
‘ெப�க4 உண�(சி மயமானவ�களாேம, உண�(சி மயமானவ�க4! உண�(சிக4 
இ�லாம� வா�+ைகயி� பி� எ�னதா� இ�+கிற*? &க� - *+க�, க�ணி� - 
சிாி��, எ�லாேம உண�(சிகளி� அைடயாள6க4 தாேம? உண�(சிக4 இ�லாம� 
இைவ, எ�லா� ஏ*? இைவ எ�லா� இ�லாம� வா�+ைகதா� ஏ*? அவ�ைடய 
உயர� தி��!* பா�+,�ேபா* ேவ�0மானா� உண�(சிக4 
சி9ைம:ைடயனவாக அவ�+,� ேதா�றலா�. அதGகாக எ�லா�+,ேம 
உண�(சிக@�, கGபைனக@� இ�லாமேல ேபா=விட ��:மா? எ�9 
எ�ணினா4 தி�ேமாI�� ெபாியகாராள� மக4 ெச�வ� 56ேகாைத. அவி.ட நா4 
விழா3+காக ம*ைர+,� ேபா=வி.0� தி��பிய இரைவ உற+கமி�றிேய 
கழி�ததா� இர3� ைவகைற:� அவைள� ெபா9�தவைர ேவ9பா��றிேய 
இ�!தன. உற6காத காரண�தா� கழி!* ேபான ஓ� இரேவ ஒராயிர� இர3களி� 
நீள�ேதா0 ெம�ல ெம�ல நக�!* ேபானாG ேபா��!த*. 
 
மன�தி� தாப மி,தியினாA�, எ�லாாிAமி�!* பிாி!* திTெர�9 தா� ம.0� 
தனியாகி வி.டாG ேபா�ற ஒ� பிரைமயினாA� வி�!* ைவகைற மல�!த பி�#� 
Iட( &GறிA� இ�ேள இ��ப*ேபா� உண�!தா4 அவ4. இைத+ க�0 அவ4 
தா= பதறி�ேபானா4:- 
 
“ெப�ேண இெத�ன *யர+ ேகால�? நீ இரெவ�லா� உற6கவி�ைல 
ேபா��+கிறேத? உ� க�க4 ஏ� இ�ப�+ ேகாைவ�பழ6களாக( 
சிவ!தி�+கி�றன? கனவி� ஏேத#� காண� தகாதவGைற+ க�0 பய!* 
ெகா�டாயா? உ� க�கைள:� �க�ைத:� பா��தா� உற6கினதாகேவ 
ெதாியாதேபா* நீ கன3 எ�ப�+ காண��:�? ஏ� இ�ப� இ�+கிறா=! உன+, 
எ�ன ேந�!*வி.ட*?” 
 
தா=+, எ�ன ம9ெமாழி I9வ* எ�9 �ாியாம� தவி�தா4 ெச�வ� 56ேகாைத. 
ஆனா�, அ0�த விநா�ேய தாயிட� அவ4 ேக.ட ேக4வியி��!* தன+, எ�ன 
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ேந�!தி�+கிற* எ�9 த� தாேய அ#மானி�*+ ெகா4ள இட6 ெகா0�* 
வி.டா4:-  
“அ�மா! ேநGறிர3 ெவ4ளிய�பல� ப,தியி� ஒGற� எ�9 ச!ேதக�ப.0+ 
கள�பிர�களி� 5தபய6கர� பைட /ர�க4 யாைரேயா ச6கி�யாG பிணி�* 
இ)�*+ ெகா�0 ேபாவைத� பா��ேதாேம; அ* அ!த� தி�+கான�ேப�+காரராக 
இ�+க ��யா*தாேன? எ� மன� அைத நிைன�ேத கல6கி+ ெகா���+கிற*.” 
 
தி�ட� பய�ப0� க�ன+ேகாைல பிற� தி�� விடாம� ஒளி+க �யAைகயி� 
பி�ப.ட க4வைன� ேபா�, எைத மைற+க �ய�9 ெகா���!தாேளா அத� 
<லேம தாயிட� பி�ப.0 வி.டா4 ெச�வ�56ேகாைத. 
 
அவ4 IறியவGைற எ�லா� ேக.0 வி.0( சிாி�தப�ேய அவ4 �க�ைத:�, 
க�களி� ெத�ப0� உண�3கைள:� I�!* ேநா+கினா4 தா=. ெப�ணி� 
க�களி� ெதாி:� நளின�� ெம�ைம:� நிைற!த S�Pண�3கைள மிக3� 
எளிைமயாக� �ாி!* ெகா�டா4 அவ4. இ6கிதமாக3�, நளினமாக3� வினாவ 
ேவ��ய ஒ� உண�வி� பி�யி� மக4 க.0����ப* தா=+,� �ாி!த*. 
 
“ந�றாயி�+கிற* மகேள! இதGகாகவா வி�ய வி�ய உற+கமி�றி+ கவைல�ப.0+ 
ெகா���+கிறா= நீ! ஆ�ம+க4 மனவ�ைம ம.0மி�றி உட� வ�ைம:� 
உைடயவ�க4. த6க@+, ஏGப0� அபாய6களி��!* மீள3� த�ப3� 
அவ�க@+,� ெதாி:�. /ர�கைள� பGறி� ேபைதக4 கவைல�ப.0 ஆக� 
ேபாவெத�ன?” 
 
“ேபைதகளி� கவைலகைள:� க�ணீைர:� பி�த6க விடாத /ர�க4 இN3லகி� 
எ6ேகதா� இ�+கிறா�க4 அ�மா?” 
 
“ஒNெவா�றா= நீ ேக.கிற ேக4விகைள� பா��தா� உன+, ம9ெமாழி Iற 
எ�னா� ஆகா* ெப�ேண? ேநரமாகிற*. ெபா=ைக+ கைர+, நீராட� ேபாக 
ேவ�டாமா? தி�ேமாI�� ெபாியகாராள� /.0� ெப�க4 Bாிேயாதய�*+, 
�� நீரா� /0 தி��பி வி0வா�க4 எ�9 நGெபய� ெபGறி��பைத+ ெக0�* 
விடாேத மகேள!” எ�9 அவைள:� அைழ�*+ ெகா�0 ெபா=ைக+ கைர+, 
நீராட� �ற�ப.டா4 தா=. 
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பனி:�, ெம���@� �லராத ம�த நில�* ைவகைறயி� ப&� பயி��பர�பிைடேய 
,ட6கைள ஏ!திய ப� நீராட( ெச�றா�க4 அவ�க4. நீராட( ெச�A�ேபா* 
ெபாியகாராள� மக4 ஏ!தி(ெச�ற ,ட� ெவ9ைமயாயி�!த* எ�றாA� மன� 
நிைன3களா� நிைற!தி�!த*. பா��*� பழகிய ம9நாளி��!* தா:�, த!ைத:�, 
&Gற��, உGறா��, /0 வாயிA� எ�லா� மற!* ேபா,�ப� த�ைனேய 
நிைன+க( ெச=*வி.ட ஒ� &!தர இைளஞைன� பGறிய நிைன3கேள அவ4 
மன�தி� நிைற!தி�!தன. 
 
ேகாழி I3� ஒ�:� காGறி� ,ளி�(சி:�, நட!* ெச�ற வழியி� காைல ேநர�* 
அழ,க@� பதியாத அவ4 மன�தி�, ‘அழகிய ெப�க@� ஊைமகளாக இ��ப* 
ேமாIாி� வழ+க� ேபா��+கிற*’ - எ�9 இேத வழியி� நட+,�ேபா* 
இைளயந�பி Iறிய அ!த� பைழய ெசாGக4 ம.0� அழியாமG பதி!தி�!* 
நிைன3� வ!தன. அ* ெதாட�பாக அவ� ேபசியி�!த சா*ாியமான ேப(&க@� 
நிைன3 வ!தன. ெபா=ைக+ கைரைய அைட!த*� �த�� தா=தா� நீரா�னா4. 
தா= நீரா�+ ெகா���!த அ!த ேவைளயி� ஆவ� மி,தியா� ெச�வ� 56ேகாைத 
ஒ� காாிய� ெச=தா4. ெபா=ைக+கைர அைல ஓரமாக ஈர மண�� Iட� 
இைழ�*�* பா�+க ேவ�0� எ�9 ேதா�றிய* அவ@+,. த� நிைனவி� 
இ�+,� இனிய எ�ண6க4 ைக I0மா, Iடாதா எ�9 அறி:� ஆைசேயா0 
தியான� ெச=:�ேபா* <�+ ெகா4வ*ேபா� இர�0 க�கைள:� <�+ 
ெகா�0 வல* ைக ஆ4கா.� விரலா� மண�� அ)�தி+ ேகா0 இ)�தா4. 
ெதாட6கிய இட�திG,� ெபா�!*�ப� தா� இ)�த ேகா0 வ.ட வ�வமாக வ!* 
��ய ேவ�0ேம எ�9 மன� ேவகமாக அ��*+ ெகா�ட*. அ!த+ ேகா.ைட 
இ)�* ���பதG,4 அவ4 அைட!த பதGற�� பரபர��� ெசா�� ��யா*. 
ெதாட6கிய ேகா0 வ.டமாக ��ய ேவ�0மானா� சிறி*� விலகாம� ெதாட6கிய 
இட�திேலேய வ!* ��ய ேவ�0�. அ�ப� ��!த வ.ட� நிைறேவறினா� தா� 
எ�ண� ைகI0�. எனேவ, வ.ட� I�யி�+கிறதா எ�பைத+ ேகா0 வைர!* 
���த பி�ேப க�கைள� திற!* பா�+க ேவ�0�. 
 
(* மகளி� அறி:� ஓ� ஆ�ட�) 
 
விரலா� ேகா.ைட வைர!* ���* வி.0 அவ4 க�கைள� திற!* பா�+க3�, 
அேத ேநர�தி� அவ@ைடய தா= நீ��பர�பி� அ)!த �)கியதனா� உ�டான 
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ெபாிய அைல ஒ�9 வ!* கைர ஓர�* மணGபர�ைப <�+ ேகா0கைள அழி+க3� 
இைணயாக இ�!த*. அைல ெச=த அழி3 ேவைலயா� வ.ட� ெபா��தமாக 
இைண!தி�!ததா, இ�ைலயா எ�பைதேய அவ4 க�டறிய ��யாம� ேபாயிG9. 
அ)ைக அ)ைகயாக வ!த* அவ@+,. 
 
க�கைள <�+ ெகா�0 மீ�0� விைர!* ேகா.ைட� ெதாட6கி( &ழி�* வ.ட� 
வைர!தா4. மீ�0� �� ேந�!தப�ேய ேந�!த*. அவ4 க�களி� நீ� �.�+ 
ெகா�0 வ!த*. வா=வி.0 அழ3� ��யவி�ைல. அ!த� ெபா=ைக, அதிேல 
<�கி நீரா�+ ெகா���!த தா=, அத� கைரக4, அதி� 5�தி�!த நீ��5+க4, 
கீ�வான�தி� சிவ�� - எ�லா� ேமA� எ�லாவGறி� ேமA� காரண� �ாியா* 
எதGகாகேவா சின� ெகா�டா4 அவ4. அ!த( சின�ைத அவளா� த0+க 
��யவி�ைல. 
 
தா� க�ணி� சி!தி அ)வைத� தா= பா��*விட+ Iடாேத எ�பதGகாக நீாி� 
<�கி எ)!தா4 அவ4. நிைன�த* ைக I0மா Iடாதா எ�9 Iட�ைழ�* அறிய 
�ய�ற த� அGப ஆவA� நிைறேவறா* ேபா= வி.டேத எ�9 தவி�* வ�!திய* 
அவ4 மன�. நீரா� /0 தி����ேபா*� த�#ைடய அ!த ஏமாGற�ைத� தா=+, 
மைற�* விடேவ �ய�றா4 அவ4. தா=+,� ெதாியாம� மைற+க ஒ� அ!தர6க� 
வா�வி� தன+,+ கிைட+க ��:� எ�பைத( சில நா.க@+, �� அவேள 
ந�பியி�+க மா.டா4. இ�ேபா* அ!த அதிசய� அவ4 வா�விேலேய நட!* 
வி.ட*. தாயிட�� ப6கி.0+ ெகா4ள ��யாத அ!தர6க� ஒ� ப�வ�தி� ஒ� 
ந.ைப� ெபா9�* ஒNேவா� இள� ெப�P+,� உ�0 எ�பேத �த� �தலாக 
இ�9தா� ெச�வ� 56ேகாைத+,� �ாி!த*. 
------------ 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� : : : : 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� ----    அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�    
18. 18. 18. 18. இ��� ஒ# வி#$தின�இ��� ஒ# வி#$தின�இ��� ஒ# வி#$தின�இ��� ஒ# வி#$தின�    

 
தா:� மக@� நீரா� /0 தி��பியேபா* மாளிைக வாயி�� ேவGWைர( 
ேச�!தவ�ேபா� ேதா�றிய ஒ�வேனா0 ெபாியகாராள� உைரயா�+ 
ெகா���!தா�. வ!* உைரயா�+ ெகா���!தவ#+, அNவள3 �*ைம எ�9 
ெசா��விட ��யா*. இளைம எ�9 க�த3� வா=�பி�ைல. இளைமைய+ கட!* 
�*ைமயி� எ�ைலைய இ�#� ெதாடாத வய*. நீ�ட நா.களாகேவ கா.�� 
வா�!தவ� ஒ�வனி� சாய�, வ!* ேபசி+ ெகா���!தவனிட� ெத�ப.ட*. 
���ேதாலா� ைத�த �ர.0 அ6கி ஒ�ைற அணி!தி�!தா� அவ�. வ!தி�!த 
�தியவனாகிய அவ#+,� த� த!ைத+,� எைத� பGறிேயா க0ைமயான 
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வா+,வாத� நிக�!* ெகா���!த* எ�பைத( ெச�வ� 56ேகாைத அறிய 
��!த*. வ!தி�!தவனா� எைத:� ெம��ய ,ர�� ேபச ��யவி�ைல. காGைற+ 
கிழி�ப* ேபா� கணிெர�ற ,ர� வா=�தி�!த* வ!தி�!தவ#+,. க�களிA�, 
�க�திA� இர�டாவ* �ைற ஏறி.0� பா�+க3� அM&கிற ஒ� ,"ர� இ�!த*. 
நீரா� வ!த ேகால�தி� அ6ேக அதிக ேநர� நிGக ��யாததா� ெச�வ� 56ேகாைத 
உடேன தா:ட� உ4ேள ெச�9 வி.டா4. எனி#� த�த!ைத+,� அ!த� �திய 
மனித#+,� நிக�!த வா+, வாத�ைத அவ4 உ.�ற� இ�!ேத ேக.க ��!த*. 
த!ைதயி� ெம��ய ,ரேல �த�� ஒ��த*. 
 
“உ6கைள நா� இதG, ��� எ�ேபா*� இ6, பா��ததி�ைல. நீ6கேளா 
ெந0நா4 பழகி அறி!தவ� ேபா� உற3 ெகா�டா�� ேத� வ!தி�+கிறீ�க4. 
உ6க@+, நா� எ�ன ம9ெமாழி ெசா�வெத�ேற என+,� ெதாியவி�ைல.” 
 
“நீ6கேள ம9ெமாழி ெசா�லவி�ைல எ�றா� நா� ேவ9 எ6, ேபாக��:�? 
யாைர+ ேக.க ��:�? தைய I�!* என+, வழி கா.� உதவ ேவ�0�.” 
 
“வி�!ேதா��வ*� பிற�+, உபகார� ெச=வ*� எ�ைன�ேபா� ஒNெவா� 
ேவளாள#+,� கடைம. நீ6க4 ெசா�னாA� ெசா�லாவி.டாA� உ6கைள நா� 
உபசாி+க+ கடைம�ப.��+கிேற�. ஆனா� நீ6க4 �த�� வினாவிய*ேபா� 
பா��ய நா.0 அரசிய� நிைலைம பGறி எ�ைன எ*3� வினவ+Iடா*. அைத� 
பGறி எ� ேபா�றவ�க@+, எ*3� ெதாியா*. �!K9 ஏ�க4 5.� உழ+I�ய 
நில+கிழைம இ!த ம�த நில�* ஊாி� என+, இ�+கிற*. நா� அரசியA+, 
அ�பாGப.டவ�.“ 
 
“ஐயா! நீ6க4 அ�ப�( ெசா��� த�பி�*+ ெகா4ள+Iடா*. ெபாியவ� ம*ராபதி 
வி�தக� இ�+,மிட�ைத அறி!* நா� அவைர( ச!தி�ேத ஆக ேவ�0�. இ!த 
ஆ�0 ஆவணி� தி6க4 �)நிலா நாளி� அவி.ட ந.ச�திர�த�9 ெதாட6,� 
தி�ேவாண விழா நா4 �தலான விழா நா4 ஏழி�, இர�டா� நாள�9 நா� 
அவைர( ச!தி�தாக ேவ�0� எ�9 என+,� ெதாிவி+க� ப.��+கிற*. பா��ய 
ேவளாள� மரபி� வ!த தா6கேள இ!த ந�Aதவிைய( ெச=யாவி�� ேவ9 யா� 
ெச=ய� ேபாகிறா�க4?” 
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“நா� பா��ய ேவளாள� மரபி� வ!தவ� எ�9 அறி!* பாரா.0� உ6க4 
பாரா.0+, மி+க ந�றி Iற+ கடைம�ப.��+கிேற�. நீ6க4 அ!த� த,திைய( 
ெசா��� பாரா.0வதா� உ6க@+, ��னா� ம.0� தா� அதGகாக நா� 
ெப�ைம�படலா�. ஆனா�, இேத ெப�ைமைய இ�9 இ!த நா.ைட ஆ@� 
கள�பிர�க@+, ��னா� நா� ெகா�டா0ேவனாயி� எ� தைலைய( சீவி+ க) 
மர�தி� ெதா6கவி.0 வி0வா�க4.” 
 
“கட34 ��ணிய�தி� உ6க@+, அ�ப� எ�லா� ேநரா* ஐயா நீ6க4 
அற+ேகா.ட6க4 <லமாக3� அ�ன ச�திர6க4 <லமாக3� ெச=*வ�� தான 
த�ம6க@� உ6கைள+ கா�பாG9�.” 
 
“த6க@+, எ�ைன� பGறி இNவள3 ெதாி!தி��ப* என+ேக விய�ைப� த�கிற*. 
தான த�ம6க4 ெச=வ* ப�ென06காலமாக எ6க4 ,0�ப�தி� வழ+க�, 
அதGகாக� பிற� �கைழ+Iட நா6க4 எதி�பா��பதி�ைல.”  
 
ெபாிய காராள� நிைல இ�தைல+ெகா4ளி எ9�� ேபா� ஆகியி�!த*. வ!தி�+,� 
�தியவனி� ேப(& அவ� ம*ராபதி வி�தக�+,�, பா��ய மரபின�+,� மிக மிக 
ேவ��யவ�தா� எ�ப*ேபா� கா.�னாA� ந�லைடயாள( ெசா�ைல� 
ெதாிவி+காதவைர அவைன எ�ப� ந��வ* எ�9 தய+கமாக இ�!த*. 
ெபாியவைர( ச!தி�பதG,� நா@� நாழிைக:� ,றி�* நிைன3 ைவ�தி�+,� 
இ!த� �திய மனித� கள�பிர�களி� ஒGறனாக இ�+க ��யா* எ�9 
ேதா�றினாA�, ஒGற� இ�ைல எ�9 ��3 ெச=ய3� இயலாம� இ�!த*. 
அதனா�தா� எதிA� சா�� கா�பி+காம� ந0நிைலயாக� ேபசியி�!தா� 
ெபாியகாராள�. வ!தி�+,� இ!த அதிசய வி�!தினாிட� கள�பிர�கைள எதி��*� 
ேப&வ*� Iடா*. �Gறாக� பாரா.�� ேப&வ*� Iடா*. ந0நிைலயாக இ�!* 
உ�ைமைய+ க�0பி��த பி�ேப த� வி��� ெவ9��+கைள அவனிட� 
கா�பி+க ேவ�0� எ�ற க��*ட�, “ஐயா! நா6க4 ேவளாள�! நா.�� அரசிய� 
வி��� ெவ9��+கைள� பGறி எ6கைள+ ேக.0� பயனி�ைல. நில�ைத உ)* 
பய� ெகா4@வ*தா� எ6க4 ெதாழி�.” எ�ப* ேபாலேவ ேபசி+ ெகா���!தா�. 
ஆனாA� உ4@ர ஒ� ந�பி+ைக:ம இ�!த*. வ!தி��பவைன� த�#ைடய 
அற+ேகா.ட�திG, அைழ�*( ெச�9 உ�ண3� த6க3� ஏGபா0 
ெச=*வி.0�தாேன ஆலமர�த�+,( ெச�9 ெபாியவைர+க�0, ‘இ�ப� 
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யாைரயாவ* உ6கைள வ!* காண( ெசா��யி�!தீ�களா?’ எ�9 ேக.0 விடலா� 
எ�பதாக நிைன�தி�!தா� ெபாிய காராள�. 
 
ஆனா�, வ!தி�+,� �திய மனிதனிட� அைத எ�ப�+ I9வ* எ�9� அவ�+, 
அ(சமாக இ�!த*. பதGற�� �� ேகாப�� உ4ளவ�ேபா� ெதாி:� அ!த 
மனித� ���ேதா� அ6கிேயா0 எதிேர ெதாி:� ேபா* ஓ� அைச�பி� ��ேய 
நிGப* ேபா��!த*. ெந0ேநர� ேபசி அ!த� �திய மனிதைன� த� வி�!தினனாக 
இண6க ைவ�*, அ0�த /தியி��!த அற+ேகா.ட�திG, அைழ�*( ெச�றா� 
ெபாியகாராள�. ேபா,�ேபா* “ஐயா! சிறி* ெம�ல� ேபசலாேம? ஏ� இNவள3 
உர�த ,ர�� ேப&கிறீ�க4?” எ�9 அவ� அ!த� �திய மனிதைன ேவ��+ 
ெகா�டேபா*, 
 
“ஏ� இ�ப� ேவ�0கிறீ�க4? உர�த ,ர�� ேப&வதG, Iட+ கள�பிர� 
ஆ.சியி� த�டைன உ�டா?” எ�பதாக ��ைனவிட உர�த ,ர�� அவைர 
வினாவினா� அவ�. இ�ப� எ�லா� வினா3வைத� பா��தா� அ!த மனிதைன 
ந�பலா� ேபால3� இ�!த*. கட!த கால�தி� இேதேபால ஆைச கா.� ெந�6கி 
வMசக� ெச=த சில ஒGற�கைள� பGறி ஞாபக� வ!தேபா* பயமாக3� இ�!த*; 
எைத:� உ9தி ெச=ய ��யாம� இ�!த*. 
 
வ!தி�!த �திய மனிதைன அற+ேகா.ட�தி� த6க ைவ�*வி.0� ெபாியவைர( 
ச!தி+க விைர!* ெச�றா� காராள�. அவ� ெச�றேபா* ெபாியவ� ஆலமர�தி� 
வி)*களிைடேய இ� ைககைள:� பி��ற� ேகா�தப� உலாவி+ ெகா���!தா�. 
காராளைர எதிேர க�ட*ட� அவேர �� வ!* ெதாிவி�த ெச=தி விய�ைப 
அதிக�ப0�*வதாக இ�!த*: “காராளேர! இ�ேபா* நீ6க4 எதGகாக எ�ைன� 
ேத� வ�கிறீ�க4 எ�பைத நா� அறிேவ�. எ�ைன+ காணவ!தி�+,� 
�தியவைன� பGறி அறிய�தாேன வ!தி�+கிறீ�க4? தி�ேவாண �தலாக ஏ) நா4 
நிக)� அவி.ட நா4 விழாவி� �� தின� அ!த� தி�+கான�ேப�� 
பி4ைளயா�டா� எ�ைன( ச!தி+க வ!த* ேபாலேவ இ�9 எ�ைன( 
ச!தி+,மா9 மGெறா�வ#+,� ஆைண இட�ப.��+கிற*. ஆனா� அ�ப�( 
ச!தி+க ேவ��யவ� இ�ேபா* உ�ைம� ேத� வ!தி��பவ�தானா எ�9 அறிய 
ஓ� உபாய� இ�+கிற*. இ�ப� அ�ேக வ!* அைத+ ேக.0+ ெகா�0 ேபாகலா�” 
- எ�9 Iறி+ காராளைர அ�கி� அைழ�தா�. காராள� அ�கி� வ!த*� அவ� 
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காத�ேக ெம��ய ,ர�� ஏேதா Iறிய பி�, “இ!த� பாிேசாதைனயி� பி� அவ� 
எ�ைன� ேத� வ!தி��பவ� எ�9 உ9தியானா� அ��ற� ந��ைடய 
ஆப�*தவிகளி� ஒ�வனி� *ைணேயா0 அ!த� �தியவைன இ6ேக அ#��6க4” 
- எ�றா� ம*ராபதிவி�தக�. அ!த� பாிேசாதைனைய( ெச=ய� ெபாியவாிட� 
வண6கி ஒ��+ெகா�0 தி��பினாA� - அைத எ�ப� அ!த� �திய மனிதனிட� 
ெதாிவி�ப* எ�9 �த�� கல6கிய* காராள� மன�. 
--------------- 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� : : : : 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� ----    அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�    
19. 19. 19. 19. ேச.� ெச$தாமைர1�ேச.� ெச$தாமைர1�ேச.� ெச$தாமைர1�ேச.� ெச$தாமைர1�    

 
அழக� ெப�மா4 மாற� எNவளேவா உ9தி Iறி:� இைளய ந�பி+, அ!த 
விஷய�தி� இ�#� அவந�பி+ைக இ�!த*. அைத� பGறி இர�தினமாைல ��*� 
ப�ல+கி� அர�மைன+,� �ற�ப.0( ெச�ற பி�� மீ�0� மீ�0� அழக� 
ெப�மா@+,� இைளயந�பி+,� ஒ� த�+கேம நிக�!த*. இைளயந�பி 
ேக.டா�:- 
 
“அ!தர6கமான ெச=திகைள:�, ச6ேகத+ ,றி��கைள:� இ�ப� மைறவான 
சி�திர எ)�*+க4 <ல� �க�திA� ைககளிA� எ)தி அ#��வதாக� பைழய 
காவிய6களி� நிக�(சிக4 வ�கி�றன. அ!த+ காவிய நிக�(சிக4 பா� 
ெமாழியிA� இ�+கி�றன. கள�பிர�க@+,� அவGைற� பGறி ந�, ெதாி!தி�+க 
நியாயமி�+கிற*. அNவா9 இ�+,�ேபா* இர�தின மாைலயி� ைககளிேல நா� 
தீ.� அ#�பியி�+,� வினா+கைள யா�ேம ச!ேதக+ க�கேளா0 பா�+காம� 
வி.0 வி0வா�க4 எ�ப* எ�ன நி(சய�?” 
 
“இ�ேறா ேநGேறா �திதாக நா6க4 இ!த+ காாிய�ைத( ெச=யவி�ைல ஐயா! 
ெபாியவ� ம*ராபதி வி�தகாி� ஆைணைய ஏG9 இதி� ஈ0ப.ட நாளி��!* 
நீ6க4 I9வ* ேபா� எ*3� நைடெபறவி�ைல. ேமA� காவிய நிக�(சிகளி� 
Iற�ப.04ள �கஎ)�*+களாகிய சி�திர எ)�*+க4 ேவ9; நா� பய�ப0�*� 
கர!ெத)�*+க4 ேவ9.” 
 
“ேவறாயி�!தா� கவைலயி�ைல. இ!த+ ைக எ)�*+கேள ந� தைல எ)�ைத 
நி�ணய� ெச=:� ��ைவ உ�டா+கிவிட+ Iடாேத எ�ப* தா� நா� ப0கிற 
கவைல.” 
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“ந� தைல எ)�* அNவளவிG, வ�ைம+ ,ைறவாக இ�ைல ஐயா!” 
 
“உ�#ைடய எ�லா ம9ெமாழிக@ேம ந�பி+ைக ஊ.0வனவாக� தா� எ�ேபா*� 
ெவளி�ப0கி�றன அழக�ெப�மா4.” 
 
“நா� எைத� பGறி:� இ�4 மயமாக( சி!தி�பேத இ�ைல ஐயா!” 
 
“நீ அ�ப� இ��பதனா� தா� எைத� பGறி:� ஒளி மயமாகேவ சி!தி+க ��யாம� 
இ�+கிற*. ‘சா�தியமா,� எ�9 ம.0ேம உட�பாடாக( சி!தி+கிறவ#+, 
அ�கி� அ* எNவித�தி� ‘அசா�தியமா,�’ எ�9 எதி� மைறயாக( சி!தி+கிறவ� 
ஒ�வ#� இ�றியைமயாதவனாக இ�+க ேவ�0�. அவ�தா� அபாய6கைள� 
தவி�+க ��:�.” 
 
இ6ேக அவ�க4 இNவா9 ேபசி+ ெகா���!த ேபா* ,றள� வ!* 
,9+கி.டா�. உடேன அழக� ெப�மாளிடமி�!* ,றள#+,+ க.டைள 
பிற!த*:- 
 
“,றளா இனி நீ இ6கி�+க ேவ��ய காாிய� எ*3� இ�ைல. யா�ேம காவ��றி 
உபவன� தனிேய இ�+கலாகா*. நீ அ6ேக ேபா= இ�. மாைல ேநர�திG,� பி� 
காாி, கழGசி6க�, ெச6கணா�, சா�த� எ�லா�� தி��பி வ!* வி0வா�க4. 
ஆனா� நீ ம.0� தனியாக� ேபாகிற காரண�தா� நிலவைற வழியாக� ேபாக 
ேவ�டா�. அக நக�+,4 ேபா=+ ேகா.ைட வாயி� வழிேய ெவளிேயறி� 
�றநகாி� உபவன�*+,� ேபா. ெதாட�!* அகநக� /திகளி� ெத�படாம� 
நிலவைற வழியாகேவ வ!* ேபா=+ ெகா���!ேதாமானா� ஊ�+,4ேள நா�� 
ச!ேதக�*+, உாியவ�க4 ஆகி வி0ேவா�. அகநகாிA� ேகா.ைடயி� 
உ.ப,திகளிA� நடமாட நம+, இ�+,� உாிைமைய அNவ�ேபா* 
நிைலநா.0வ* ேபா� பழக ேவ�0� நா�” - எ�9 Iறி+ ,றளைன+ கணிைக 
மாளிைகயி� �ற வாயி� வழிேய உபவன�*+, அ#�பி ைவ�தா� அழக� 
ெப�மா4. 
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,றள� �ற�ப.0( ெச�ற*� அழக� ெப�மாளிட� ேவ9 சில ச!ேதக6கைள 
வினாவினா� இைளயந�பி. 
 
“இர�தினமாைல+, உத3வதG,, அவ4 ைககளி� நா� தீ.�ய#�பியி�+,� 
வினா+க@+, உடேன ம9ெமாழி எ)தி அ#�ப+I�ய வித�தி� அ6ேக 
அர�மைனயி� ந�மவ�க4 யாேர#� இ�+கிறா�களா அழக� ெப�மா4?” 
 
“ஊைமக4 ேபால3�, ெசவிட�க4 ேபால3� ந�+,� ந�மவ�க4 சில� 
அர�மைனயி� ஊழிய� �ாிகிறா�க4. அர�மைன அ!த��ர மகளி�+,� 5� 
ெதா0+க3� 5ண3�, �ைனய3�, அல6காி�*+ ெகா4ள3� உத3கிற ெப�களி� 
பல� இர�தின மாைலயா� அ�பணி+, அ6ேக அ#�ப� ெபGறவ�க4. அவ�களி� 
ஒ��தி+, இேத வைகைய( ேச�!த கர!ெத)�*+களி� பயிGசி உ�0. அவ4தா� 
இர�தினமாைல தி����ேபா* ம9 ெமாழிகைள எ)தி அ#��வா4. 
கள�பிர�களி� அ!த��ர� ெப�களிட�� உாிைம மகளிாிட�� ந� இர�தின 
மாைல+,( ெச�வா+, உ�0. ந�ல வாசைன:4ள ெபாதிய மைல( ச!தன�, 
5+க4, பிறவைக ந9மண� ெபா�4க4 இவGைற வழ6கி வழ6கி அர�மைன� 
ெப�களிட� ேதாழைமைய வள��தி�+கிறா4 அவ4. அ!த� ேதாழைமயினா�தா� 
பல காாிய6கைள நா� சாதி+க ��கிற* ஐயா!” எ�9 அழக� ெப�மா4 
விள+கமாக( ெசா�ன பி��தா� �த� நாளிர3 நிலவைற வழியாக உபவன�*+,( 
ெச�A�ேபா* கணிைகய�கைள� பGறி ஒரள3 ,ைறவாக மதி�பி.ட த� ெசாGக4 
ஏ� அவ#+, அNவள3 சின<.�ன எ�9 இைளய ந�பி+,� �ாி!த*. 
அழக�ெப�மா4 இ�ேபாதாவ* ஆ9த� அைடய.0� எ�9 இைளயந�பி ஒ� 
வா+கிய� ெசா�னா�: 
 
“ேசGறிA� தாமைரக4 5+கி�றன.” 
 
“தவ9! அ!த உவைமைய நீ+கிவி.ேட �கழலா� நீ6க4. ேசGறி�தா� தாமைரக4 
5+கி�றன! ேவ�தா� ேசGறி� இ�+கிற*. 5+களி� ேச9 ப0வதி�ைல. 
5+க@+,� ேசG9+,� ெதாட�� உ�0. ஆனா� 5வி� ேச9ப0வ* 
கிைடயாதேதா0 ெத=வ6களி� கா�க@�, ெப�களி� ைகக@� ப0கி�றன.” 
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“உபவன�ைத+ கா�பைதவிட� த�+க நியாய6கைள:� இல+கண விதிகைள:� 
கா+க� ேபாகலா� நீ...” 
 
“நா� காவ� ெச=யாவி.டாA� நியாய6க@� இல+கண6க@� ப�திரமாக 
இ�+,�. உ�ைமயி� ஒ� ெபாிய �லவ� மரபி� வ!தவ�தா� நா�. 
ெபாியவ�ைடய ஆைண+,+ க.0�ப.0 இ!த உபவன�ைத+ கா�*+ ெகா�0 
வ�கிேற�. அNவள3தா�.” 
 
“நா� IறியவGறி� எைவேய#� உ� மன�ைத� ��ப0�தியி�!தா� 
ெபா9�*+ெகா4.” 
 
“அ�ப� எ*3மி�ைல ஐயா? நாமி�வ�� ஒேர கடைம+காக ஒேர தைலைமயி� கீ� 
இய6,கிேறா�. நம+,4 ெபா9�*+ ெகா4வ*� வி.0+ ெகா0�ப*� 
இய��தா�.” 
 
பலவைகயிA� ேசாதைன ெச=* பா��ததி� அழக� ெப�மாளி� உ9தி:�, 
ெபா�னான இதய�� இைளய ந�பி+,� ெதளிவாக� ெதாி!தன. ேகா நக�+,4 
Sைழ!த*� ச!தி�த �த� ந�பனாகிய யாைன� பாக� அ!*வ�, எைத:� சிாி�� 
நீ6காத �க�ேதா0 பா�+கிறவ�. இர�டாவதாக( ச!தி�த இ!த அழக� 
ெப�மாேளா, எைத:� சி!தைனேயா0�, காாிய ேநா+க�ேதா0� பா�+கிறவனாக� 
ெதாி!தா�. இ�வ�ேம ெபாியவாி� ஊழிய�திA�, பா��ய நா.ைட+ கள�பிர� 
ஆ.சியி��!* வி0வி+,� பணியிA� கடைம உண�3 ,�றாதவ�களாக 
இ��பைத இைளயந�பியா� �ாி!* ெகா4ள ��!த*. ,ண6களா� ேவ9ப.ட 
பலைர உண�வினா� ஒ�9பட( ெச=* பணியாGற ைவ�தி�!த ெபாியவாி� 
க.0�பா.ைட:� ஏGபா.ைட:� விய!தா� அவ�. 
 
மாைல ேநர� வைர அ!த+ கணிைக மாளிைககளிேலேய கழி!த*. அகிG�ைக 
மண��, 5+க4, ச!தன�, ப(ைச+ கG5ர� எ�லா� கல!த வாசைனக@� நிைற!த 
அ!த மாளிைகயி� ெப�க4 அ!தி விள+,கைள ஏGறினா�க4. ம6கல 
வா�திய6க4 இைச�தன. /0 இ!திரேலாக�* நடன ம�டப�ேபா� அழ, 
மயமாயிG9. இைளயந�பி:� அழக� ெப�மா@� இரவி� அ6ேகேய உ�ண 
ேவ�0� எ�9 அ!த மாளிைகைய( ேச�!த ெப�க4 வ!* ேவ��+ 
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ெகா�டா�க4. அவ�க@ைடய விநய�� பணிவான இனிய ெசாGக@� உபசார�� 
இைளயந�பிைய� திைக�பைடய( ெச=தன. இ!த மாளிைகயி� இNவள3 
அ�ைப:� ப�ைப:� அவ� எதி�பா�+கவி�ைல. ஆனா�, அவ�க4 உபசாரேமா 
அவைன விய�பிேலேய ஆ��திய*. 
------------ 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� : : : : 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� ----    அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�    
20. 20. 20. 20. ேகா!ைட 2ட%ப!ட�ேகா!ைட 2ட%ப!ட�ேகா!ைட 2ட%ப!ட�ேகா!ைட 2ட%ப!ட�    

 
கா�தி�+கிேறா� எ�ற கவைல:� கைள��� ெதாியாம��+க அ6கி�!த இள� 
ெப�க4 சில�, ,ரைவ+I�* ஆ� இைளயந�பிைய மகிழ( ெச=தன�. 
ஆய�பா�யி� மாயனாகிய தி�மா�ட� இள� ந6ைகய� ஊ�னாG ேபா�ற பிண+, 
நிைலகைள:�, காத� நிைலகைள:� சி�திாி+,� அபிநய6கைள அவ�க4 அழ,ற 
ஆ�+ கா.�ன�. 
 
மாைல ��!த*; இர3 ேநர� வள�!* ெகா���!த*. அ!த� ெப�க4 அ��� 
இனிைம:� நிைற!த வா��ைதகளி� உபசார� ெச=* பைட�த உணைவ:� 
உ�டாயிG9. இ�#� இர�தினமாைல தி��பி வரவி�ைல. இைளயந�பி அழக� 
ெப�மாைள+ ேக.டா�: 
 
“ஏ� ேநரமாகிற*? மாைலயிேலேய அவ4 தி��பி வி0வா4 எ�ற�லவா நீ 
Iறியி�!தா=?” 
 
“சில சமய6களி� ம9நா4 ைவகைறயி� தி���வ*� உ�0. ேபான காாிய� 
��யாம� அவ4 தி��ப மா.டா4. ந��ைடய வினா+க@+, ம9ெமாழி ெதாி!* 
அைத( சமய� பா��*+ ைககளி� எ)த( ெச=* ெகா�0 தாேன அவ4 தி��ப 
��:�?”  
 
“அகால ேவைளயி� இர3 ெந0ேநரமான பி�� இ6ேக தி��ப ��:மா?” 
 
“எதி�பா��பதி� தவறி�ைல. ஏென�றா� இ!த /தியி� இர3+, அைமதி 
கிைடயா*. இரவிA� இ6ேக ஆரவார6க4 உ�0. இர�தினமாைல ஒ� ேவைள 
அகால�தி� தி��பி வ!தாA� ெதாிய ேவ��ய ெச=திக4 நம+,� ெதாி:�.” 
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இNவா9 அவ�க4 ேபசி+ெகா���!தேபாேத மாளிைகயி� வாயிG கத3 பலமாக� 
த.ட�ப.ட*. இர�தினமாைலதா� தி��பி வ!தி�+க ேவ�0� எ�9 பணி� 
ெப�க4 ஒ��ேபா=+ கத3கைள� திற!தா�க4. ஆனா�, கதைவ� திற!த*ேம 
வ!தி��ப* இர�தினமாைலயி�ைல எ�பைத� ெதாி!* ெகா4ள ��!த*.  
 
,றள�தா� தி��பி வ!தி�!தா�. அவ� �க�தி� இய�ைப மீறிய பரபர��� 
ெத�ப.ட*. நிைறய ஒ�யா�+ கைள�தி�!த ேசா�3� ெதாி!த*. அவைன 
அைமதியைடய( ெச=* ேபச ைவ+கேவ சில கண6களாயிG9. பி� அவ� 
அழக�ெப�மாைள ேநா+கி( ெசா�லலானா�: 
 
“ஐயா அவி.ட நா4 விழாைவ ஒ.� நக�+, வ!த I.ட�தி� யாேரா ஒ� ஒGற� 
ேநG9� பி�ப.0 வி.டானா�. யா�திாீக�க4 த6,� இடமாகிய 
ெவ4ளிய�பல�*+, அ�ேக அவைன� பி��தா�களா�. இ�9 காைல அேத 
இட�திG, அ�ேக இ�#� ஒ� ஒGற� அக�ப.டானா�. அதனா� திTெர�9 
ெவ4ளிய�பல�தி� த6கியி�!த யா�திாீக�கைள எ�லா� விர.� வி.0+ 
ேகா.ைடயி� நா�, �ற�* வாயி�கைள:� உடேன <ட( ெசா�� உ�தரவி.0 
வி.டா�க4. அகநக� �)வ*� ஒேர பரபர��. யா�� அகநகாி��!* 
ெவளிேயற3� ��யா*. ெவளிேயயி�!* அகநக�+,4 �திதாக வர3� ��யா*. 
ஒNெவா� ேகா.ைட வாயிலாக அைல!* ேபா=� பா��* வி.0�தா� 
ஏமாGற�ேதா0 இ6ேக தி��பி வ!ேத�. 
 
“எ�ேபா* �த��தலாக+ ேகா.ைட+ கத3கைள அைட�தா�க4?” 
 
“ந0�பக���!ேத அைட+க� ெதாட6கி வி.டா�க4 ேபா��+கிற*. இ* 
ெதாி!தி�!தா� நா� ேபாேய இ�+க ேவ�டா�.” 
 
“ஐேயா! அ�ப�யானா� ந�மவ�க4 காாி, கழGசி6க�, சா�த�, ெச6கணா� 
நா�வ�� எ�ப� உபவன�*+,� தி���வா�க4? நீ I9வதி��!* 
ெவ4ளிய�பல�*� ப+க� ேபா= அ!த நிலவைற வழிைய:� ெவளிேய9வதG,� 
பய�ப0�த ��யா* எ�9 ெதாிகிற*.” 
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“��யேவ ��யா*! ெவ4ளிய�பல�ைத( &GறிA� உ�விய வா@ட� 5த 
பய6கர�பைட காவA+, நிGகிற*.”  
 
“5த பய6கர�பைட காவ���ப* ெதாியாம� அவ�க4 ெவ4ளிய�பல�*+,� 
ேபா=வி.0 அ6ேக அக�ப.0+ ெகா4ள� ேபாகிறா�கேள, பாவ�?” எ�9 
இைளயந�பி வ�!தி+ Iறியேபா*- 
 
“ஒ�ேபா*� அவ�க4 எதிாிகளிட� அக�பட மா.டா�க4. த!திரமாக� த�பி நா�, 
ேப�� ேச�!ேதா, தனி�தனியாகேவா, இ6ேக வ!* ேச�வா�க4” எ�9 உ9தி 
Iறினா� அழக� ெப�மா4 மாற�. 
 
“அெத�ப�( ெசா�� ைவ�தாGேபா� இ6ேக வ!* ேச�வா�க4 எ�9 உ�னா� 
உ=�*ணர ��கிற*?” 
 
“நா�, ேகா.ைட வாயி�க@� <ட�ப.0 ெவ4ளிய�பல�* நிலவைறயிA� 
Sைழய ��யாம� தவி+,� ஒ� நிைலைம ஏGப.டா� �ற நகாிA4ள 
உபவன�திG, ெவளிேயறி( ெச�ல மீதமி�+,� ஒேர வழி இ!த மாளிைகயி�தா� 
இ�+கிற* எ�பைத அவ�க4 நா�வ�� ந�, அறிவா�க4 ஐயா இ!த மாளிைக+, 
வ�� ேபா* B�நிைல+ேகGப� பிற� ஐய� அைடயாதவா9 வ!* ேசர 
அவ�க@+,� ெதாி:�. இ�*ைறயி� அவ�க4 மிக3� ெச�ைமயான �ைறயி� 
ேத�(சி ெபGறி�+கிறா�க4” - எ�9 இைளயந�பி+, ம9ெமாழி Iறிவி.0+ 
கணிைக மாளிைகயி� பணி� ெப�கைள+ I�பி.0� ெப�6கத3கைள 
அைட�*� தாழி.0 வி.0, அவGறி� ந0ேவ உ4ள சிறிய தி�X� வாசG கதைவ 
ம.0� தாழிடாம� திற!* ைவ+,மா9 ேவ��னா� அழக�ெப�மா4. 
 
அ!த மாளிைக� ெப�க@� அ�றிர3 உற6காம� விழி�தி�!தன�. பய�தினாA� 
அகநகைர� பGறி+ ேக4வி�ப.ட பரபர�பான ெச=திகளாA� யா�+,ேம உற+க� 
வரவி�ைல. 
 
இர3 ந0(சாம�திG, ேமA� ஆகிவி.ட*. தி�X� வாச� கத3 க�ணி� 
ெதாி:�ப�யான ஒாிட�தி� இைளயந�பி:�, அழக� ெப�மா@�, ,றள#� 
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அம�!* அ!த வாயிG�ற�திேலேய பா�ைவைய� பதி�*+ க�காணி�*+ 
ெகா���!தன�. 
 
ேநர� ஆகஆக அவ�க4 மன�தி� ச!ேதக நிழ� படர� ெதாட6கிய*. இர�தி� 
மாைல:� தி��பவி�ைல. காாி �த�ய நா�வ�� Iட எதி�பா��தப� அ6, வ!* 
ேசரவி�ைல. 
 
அ*வைர எ�லா விஷய6களிA� அளவGற ந�பி+ைகேயா0 இ�!த அழக� 
ெப�மா4Iட 
 
“ந�ப�க4 ஏ� இ�#� வரவி�ைல? இைறவ� அ�ளா� அவ�க@+, எ*3� 
ேந�!தி�+க+ Iடா* ேந�!தி�+க ��யா*“ எ�9 தானாகேவ ��வ!* 
இைளயந�பியிட� Iறினா�. அ�ப�+ Iறியேபா* அ!த+ ,ர�� தள�(சி 
ெதானி�பைத:� இைளயந�பி உணர� தவறி விடவி�ைல. 
----------- 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� : : : : 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� ----    அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�    
21. 21. 21. 21. எ4ெண: நீரா!"எ4ெண: நீரா!"எ4ெண: நீரா!"எ4ெண: நீரா!"    

 
அ!த� �திய வி�!தினைன அற+ ேகா.ட�தி� த6க ைவ�* வி.0 வ!தி�!த 
காராள� இ�ேபா* ெபாியவ� ம*ராபதி வி�தக� Iறிய பாிேசாதைனைய அவனிட� 
எNவா9 ெச=* ���ப* எ�9 சி!தி+க� ெதாட6கினா�. வ!தி��பவனி� மன� 
��படாம�, தன+, ஆகேவ��ய காாிய�� ப)*படாம� எ�ப� ���*+ 
ெகா4வ* எ�9 ெதாியவி�ைல. ேசாதைன+,� பி� அவ� ேவ��யவ� எ�9 
ெதாி!* வி.டா� ேசாதைன ெச=ததGகாக+ Iசேவ��ய நிைல ஏGப0�. 
ேவ�டாதவ� எ�9 ெதாி!*வி.டாேலா அவ#+,+ ேகாப� வ��. அவேனா 
உடேன ஆ�திர� ப0கிறவனாக3�, �� ேகாப+காரனாக3�, உர�த ,ர�� ச�த� 
ேபா.0� ேப&கிறவனாக3� இ�!தா�. இைதெய�லா� விட� ெபாிய அபாய� 
த�#ைடய நீ�ட ���ேதா� அ6கி+,4 சGேற மைற�தாGேபா� உைறயி.ட 
வா4 ஒ�ைற:� ைவ�தி�!தா� அவ�. 
 
பா��ய நா.�� த6க4 ஆ.சி+, எதிராக+ கலக� எ*3� எழலாகா* எ�ற 
க��தி� கள�பிர�க4 ஆ.சியி� ெபா*ம+க4 வா@�, ேவA� ெகா�0 பயி�வ* 
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த0+க�ப.��!*�, ‘இவ� எ�ப� வாைள+ ைக+ ெகா�0 ெவளி�ப.0� 
பழ,கிறா�?’ எ�ப*தா� காராளாி� மிக� ெபாிய ஐயமாயி�!த*. 
 
‘ஒ�9 இவ� ந�ைம ஆழ� பா�+க வ!த கள�பிர�5த பய6கர�பைட ஒGறனாக 
இ�+க ேவ�0�; அ�ல* வ�வ* வர.0� - எ�9 எதG,� *ணி!* வா4 
ைவ�தி��பனாக இ�+க ேவ�0�’ எ�9 ேதா�றிய* காராள�+,. இ!த 
இர�ைட� தவிர ேவ9 எைத:ேம உ=�*ணர இயலவி�ைல. அவ#ைடய வயைத� 
பGறிய த�#ைடய �த� அ#மான� Iட� தவறானேதா எ�9 இ�ேபா* ெந�6கி 
நி�9 க�ட பி� நிைன�தா� அவ�. வள�(சியினாA� �க�தி� ெநகி�(சிேயா 
�9வேலா ஒ� சிறி*� ெதாியாத ,"ர�தினாA� வய* I0தலாக� 
ேதா�9கிறேதா எ�9 இ�ேபா* எ�ணினா� அவ�. ம*ராபதி வி�தகைர( 
ச!தி�*வி.0 அற+ேகா.ட�திG,� தி��பிய ெபாிய காராள� அ6ேக அ!த அற+ 
ேகா.ட�தி� Iட�தி� பசி எ0�* இைர ேத0� �� உல3வ*ேபால உலவி+ 
ெகா���!த அவைன மீ�0� மிக அ�ேக ெந�6கி+ க�டேபா* இNவா9தா� 
எ�ண� ேதா�றிய*. 
 
அவ� அவைர+ க�ட*� அட+க ��யாத ஆவேலா0 “இ�ேபாதாவ* எ�ைன� 
ெபாியவ� இ�+,� இட�*+, அைழ�*( ெச�A� ��ேவா0 வ!தி��Y�க4 
எ�9 நிைன+கிேற�” - எ�9 ேக.டா�. 
 
“அடடா பா��தீ�களா? பா��தீ�களா? மீ�0� அரசியA+, வ�கிறீ�கேள? நா� 
அதGகாக இ�ேபா* இ6ேக வரவி�ைல. எ�#ைடய அற+ேகா.ட�*+, யா� 
வ!தாA� எ�ெண= நீராட( ெச=* உணவளி�* அ#��வ* வழ+க�. நீ6கேளா 
ெந0!*ார� அைல!* கைள�*� ெத�ப0கிறீ�க4. இ6,4ள ம�ல� ஒ�வ� 
எ�ெண= ேத=�* உட�� பி��* வி0வதி� ெப�!திறைம உைடயவ�. 
அவனிட� எ�ெண= ேத=�*+ ெகா�0 நீரா�வி.0 இ!த அற+ேகா.ட�தி� 
உணைவ:� உ�0 ���தீ�களா னா� எ)!தி�+கேவ மன� வராம� &கமான 
உற+க� வ��.” 
 
“ஐயா! &கமான உற+க�*+, உ6களிட� நா� வழி ேக.கவி�ைல. எ�#ைடய 
இ!த உட�, ெதாட�(சியாக ஐ!* நா4 உற+க� விழி�தாA� தா6,�. உற+க�ைத� 
பGறிேயா, உணைவ� பGறிேயா நா� அதிக� கவைல� படவி�ைல.” 
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“நீ6க4 கவைல�படவி�ைல எ�றாA� உ6க@+காக நா� கவைல�ப0கிேற� 
எ�9 ைவ�*+ ெகா4@6கேள�.” 
 
“ஒ�வைர� பGறி மGெறா�வ� கவைல�ப0வதG, நா� இ�#� அNவள3 ஆழமாக 
ெந�6கி� பழகிவிட வி�ைலேய?” 
 
“ஏ� அ�ப�( ெசா�கிறீ�க4?” 
 
“காரண�ேதா0தா� ெசா�கிேற�. நீ6க4 எ�ைன �)ைமயாக ந�பவி�ைல 
எ�ப* என+,� �ாிகிற*. உ6க4 க�காண எதிேர இர�0 கள�பிர�கைள 
எ�வாளா� ,�தி+ ெகா�9 கா.�னா� தா� ந��/�க4 ேபா��+ கிற*” எ�9 
தன+ேக உாிய உர�த ,ர�� அவ� இைரய3�, காராள�+, அவனிட� ஏ� தா� 
ேப(&+ ெகா0�ேதா� எ�9 கவைலயாகி வி.ட*. அவைன� ேபா�9 
வMசகமி�லாத ெவ4ைள �ரடைன ஒரள3 இதமாக� ேபசி�தா� வழி+,+ 
ெகா�0வர ��:� ேபா��!த*. சாம, தான, ேபத, த�ட� எ�ற உபாய6களி� 
�த� உபாய�ைத� தவிர ேவெறதனாA� அவைன வழி+,+ ெகா�0 வர ��யா* 
ேபா��!த*. அவைன வழி+,+ ெகா�0 வர ��யாத வைர த� பாிேசாதைன:� 
நிைற ேவறாெத�9 க�தினா� அவ�. அ0�த கணேம அவனிட� அவ�ைடய 
உைரயாட�� ெதானி:� ேபா+,� மாறின. 
 
“ந�பி+ைக எ�ப* ஒேர அளவி� அ�ைப� பாிமாறி+ ெகா4வ*தா� எ�றா�, 
எ�#ைடய அற+ேகா.ட�தி� நா� ெச=:� உபசார6கைள நீ6க4 �த�� ந�பி 
ஏGக ேவ�0�. இ��ற�� நிைறய ேவ��ய ஒ� ந�பி+ைகைய ஏதாவ* 
ஒ��ற�தா� �த�� ெதாட6க ேவ��யி�+,�...” 
 
இைத+ ேக.0 �த�� ஒ�9� �ாி!* ெகா4ளாத* ேபால காராளைர ஏறி.0 
ேநா+கி விழி�த அவ� சில விநா�க@+,� பி�, 
 
“இ�ேபா* நா� எ�ன ெச=ய ேவ�0� எ�கிறீ�க4?” எ�9 Bடாக� ெதாி:� ஒ� 
ெதானி+க+ ேக.டா�. காராள� சிாி�*+ ெகா�ேட இதG, ம9 ெமாழி Iறினா�: 
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“இ!த அற+ ேகா.ட�தி� உபசார6க4 எைத:� நீ6க4 ம9+காம� ஏGக 
ேவ�0�.” 
 
பதிA+, அவ� �க�தி� சிாி�ேபா மல�(சிேயா இ�ைல. இைளயந�பியி� 
�க�தி� எNவள3+, எNவள3 &�கபாவ�� கவ�(சி:� உ�ேடா, அNவளவிG, 
இவ� �க�தி� க0ைம இ�!த*. &�க�த�ைம வற���!த*. 
 
அவ#ைடய ெமளன�ைத இைசவாக� �ாி!* ெகா�0 அற+ேகா.ட�* ம�லைன 
எ�ெண=� ேபைழ:ட� வர( ெச=தா� அவ�. �தியவைன நீரா.ட அைழ�*( 
ெச�A �� ம�லைன� தனிேய அைழ�* இர�0 விநா�க4 இரகசியமாக 
அவேனா0 ஏேதா ேபசினா�. அவ� IறியதG, இண6கி� தைலயைச�தா� அ!த 
ம�ல�. காராள� Iட�திேலேய நி�9 ெகா�டா�. ம�லைன:� �தியவைன:� 
தனிேய விட+ க�திேய அவ� இைத( ெச=தா�. 
 
ஆனா� அ6ேக �தியவேனா0 தனிேய ெச�ற ம�ல#+ேகா பயமாயி�!த*. 
ைகயி��!த வாைள+ கீேழ ைவ+காமேலேய எ�ெண= 5சி நீவிவிட( ெசா�A� 
�த� மனிதைன அவ� இ�ேபா*தா� ச!தி�தா�. அ!த( சி9 பி4ைள�தனமான 
பா*கா�� உண�(சிைய எ�ணி உ4@ற நைக�தாA�, தன+, எ�ன ேந�ேமா 
எ�ற பய� எ�ெண= 5&கிறவ#+, இ�!த*. ��ேயா0 பழ,கிற மனநிைலயி� 
இ�!தா� அவ�. அைரயாைடைய� தா�� பா=(சி+ க.�+ ெகா�0 பாைறயாக� 
பர!த மா��� திர�ட ேதா4க@மாக எ�ெண= பளபள+க நி�9 அ!த உட�� 
வ�ைமைய எ�ணி�தா� ஒ� ம�லனாயி�!*� அ!த ஊழியனா� அMசாம��+க 
��யவி�ைல. தய6கி� தய6கி அவ� ேவ��னா�. “அ!த வாைள+ கீேழ 
ைவ�தீ�கேளயானா� எ�ெண= 5சிவிட வாகாயி�+,�.” 
 
“யா�+, வா@+கா? என+கா?” எ�9 வ!தவ� சீறிய*� ம�ல� அட6க 
ேவ��யதாயிG9. ஆனாA� ம�ல#+, ஒ� மனநிைற3 இ�!த*. 
வ!தி��பவ#ைடய உட�� காராள� க�டறிய( ெசா�ன அைட யாள�ைத அவ� 
க�0 வி.டா�. உடேன எ�ெண= 5&வைத நி9�தி வி.0 உ4ேள ஓ�� ேபா=+ 
காராளாிட� அைத( ெசா��விட அவ� பரபர�� அைட!தாA�, வ!தி��பவ#+, 
அ* ச!ேதக�ைத உ�டா+,� எ�ற எ�ண�தி� ெபா9ைமேயா0 �)ைமயாக 
எ�ெண= ேத=�* ���தா�. 
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எ�லா� ��!த பி� அவ� தி��பி வ!* காராளாிட� “ஐயா! நீ6க4 Iறிய 
அைடயாள� அவ�ைடய வல* ேதாளி� ப)தி�றி இ�+க+ க�ேட�” எ�9 
Iறினா�. அைத+ ேக.ட பி�� வ!தி��பவைன ஒ� ேதசா!திாி ேபா� க�தி அற+ 
ேகா.ட�தி� ைவ�*( ேசாறி0வதா அ�ல* த�#ைடய மாளிைக+, அைழ�*( 
ெச�9 சிற�பாக வி�!தளி�பதா எ�ற மன�ேபாரா.ட� எ)!த* 
காராள�+,4ேள. உடேன கா�பி+க�ப0� சிர�ைதைய வ!தி��பவ� 
ச!ேதக�பட+ Iடா* எ�பதGகாக எ!த மா9தA� ெச=யாம� வி.டா� அவ�. 
உ�0 ���த*� அ!த� �தியவைன� ெபாியவ� ம*ராபதி வி�தகாிட� அைழ�*( 
ெச�A� ெபா9�ைப:� ம�லனிடேம ஒ�பைட�தா� காராள�. அவ�ைடய 
அற+ேகா.ட6களி� பணி�ாி:� அைனவ�� ெபா* ம+க4ேபா� பழகினாA� 
அ!தர6க�தி� அவ�க4 அைனவ�� பா��ய ,ல�தி� �ைன எதி� ேமாக� 
பைடயினைரேயா, ெத�னவ� ஆப�*தவிகைளேயா ேச�!தவ�க4 தா�, அதனா� 
அவ�கைள எதG,� ந�பலா� எ�பைத+ காராள� ந�, அறி!தி�!தா�. 
------------ 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� : : : : 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� ----    அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�    
22. 22. 22. 22. /�1� மா�க<�/�1� மா�க<�/�1� மா�க<�/�1� மா�க<�    

 
எ�ெண= நீரா�ய கைள�பி� உ�ட*� அய�!* உற6கி வி.டா� அ!த� �திய 
மனித�. அற6 ேகா.ட�* ம�ல#� காராளாி� ,றி���ப� உற6கி எ)!தி�!த 
பி�ேப அ!த� �தியவைன� த�ேனா0 வ�மா9 அைழ�தா�.  
 
“எ6ேக அைழ+கிறா= எ�ைன? பயனி�லாத காாிய6க@+காக அைலய என+, 
இ�ேபா* ேநரமி�ைல” எ�9 ம�லனிட� சீறினா� அவ�. ‘ஐ!* 
தின6களானாA� நா� உற+க�ைத� தா6,ேவ�?’ எ�9 ெசா�னவ� உ�ட 
கைள��� தா6காம� உடேன உற6கி வி.டைத+ க�டேபா* ெதாட�!* பல 
நா.க4 அவ� உற6க ��யாமG கழி!தி�+க ேவ�0� எ�9 ெதாி!த*. /ர� 
ேபசி( B@ைர�ப*� உட�� இயலாைமயா� உடேன அதG, �ர�0 ப0வ*மாக 
இ�!த அவ� மன� ஆ�திர� அைடயாதப�, 
 
“பயனி�லா* எ6ேக:� உ6கைள அைழ+க வி�ைல. எ6ேக ேபாக வழி ேக.0 
வ!தீ�கேளா அ6ேக உ6கைள அைழ�* வர(ெசா��+ க.டைள 
கிைட�தி�+கிற*” எ�றா� ம�ல�. ம9ேப(&� ேபசாம� உடேன ம�லைன� பி� 



111 

 

ெதாட�!தா� �தியவ�. ம�லேனா0 நட!* ெச�A�ேபா*, “உ6கள* 
அற+ேகா.ட�ைத� �ர!* வ�� அ!த ேவளாள� எ6ேக?” எ�9 ேக.டா� அவ�. 
 
“அவ�தா� இ!த+ க.டைளைய எ�னிட� ெசா�� வி.0( ெச�றா�” - எ�றா� 
ம�ல�. 
 
“ந�ல*! இNவள3 ேநர�*+,� பி�பாவ* அவ�+, எ�ேம� க�ைண வ!தேத? 
�த�ேலேய இ!த+ க�ைணைய+ கா.�யி�!தாரானா� எNவளேவா ெபாிய 
உதவியாயி�+,�.” 
 
இ�ப�+ Iறிய �தியவ#+, ம�ல� ம9ெமாழி எ*3� Iறவி�ைல. சிறி* 
ெதாைல3வைர இ�வ�� எ*3� ேபசி+ ெகா4ளாமேல நட!தன�. ந�லைடயாள( 
ெசா�ைல� பGறி அ!த� �தியவ#+,+ ,றி�பி.0 விள+க ேவ��ய சமய� வ!* 
வி.ட* எ�பைத உண�!*, அைத� பGறி( சிறி* ேநர ெமளன நைட+,� பி� 
ெசா�ல� ெதாட6கினா�. �தியவ#� அைத அைமதியா3� கவனமாக3� ேக.0� 
ெதாி!* ெகா�டா�. ந�லைட யாள( ெசா�ைல� பGறி விள+கிய சில 
கண6க@+,� பி� இ�!தாG ேபா��!*, சGேற தய6கி� தய6கி அ!த� 
�தியவைன ஒ� ேக4வி ேக.டா� ம�ல�: - 
 
“இ!த ஆ.சியி� கள�பிர� அ�லாத ெபா*ம+க4 ெவளி�பைடயாக வாேளா, 
ேவேலா, ஆ:த6கேளா ஏ!தி� பய�ப0�*வ* த0+க�ப.���ப* உ6க@+,� 
ெதாியாதா ஐயா?” 
 
“ெதாி:�. ெதாி!தா� எ�ன? அ!த� தைட+, நா� கீ��ப�!*தா� ஆக ேவ�0� 
எ�9 எ!த ேவத�தி� எ)தியி�+கிற*?” 
 
“ேவத�தி� எ*3� எ)தவி�ைல எ�றாA� இ!த வாைள ைவ�தி��ப* 
உ6க@+, அபாய�ைத� ேத�+ ெகா�0வ��...” 
 
“எ�ைன� ேத�வ�� அபாய6கைள நா� &கமாக� தி��பி( ெச�ல வி.0விட 
மா.ேட�. அ!த அபாய6கைளேய நா� இ!த வா4 �ைனயி�தா� ச!தி�ேப�. 
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வ�கி�ற அபாய6க4 இ!த வாளி� I�ைமயான Sனியி� ேமாதி( சாக�தா� 
��:�.” இ!த வா+கிய6கைள+ I9� ேபா* அ!த� �தியவனி� க�க4 ெந���+ 
ேகாள6களாக( சிவ!* மி�னின. ஒ�கண� பாய� ேபாகிற �� ேபாலேவ ம�லனி� 
க�க@+,� ேதா�றினா� அவ�. 
 
“அதி�+க.0�! உ6க4 அற+ேகா.ட�ைத நட�*� ெபாிய காராள ேவளாள� 
தன+, அரசியைல� பGறி எ*3ேம ெதாியாெத�9 �த�� எ�ைன( ச!தி�தேபா* 
ஒேரய�யாக( சாதி�தாேர? இ�ேபா* எ�ப� எ�ைன ந�பினா�?” 
 
“நீ6க4 ச!ேதக�*+, உாியவ� அ�ல� எ�9 அவ�+, ந�பி+ைக 
ஏGப.��+கலா�” எ�றா� ம�ல�. அவ�க4 ெபாியவ� ம*ராபதி வி�தக� 
த6கியி�!த ஆல மர�த�+,( ெச�Aகிற வழியி� அ6க6ேக மைற!தி�!* 
வழிைய+ க�காணி�*+ ெகா���!த ஆப�*தவிக4 அ!த� �திய மனிதேனா0 
த6களி� ஒ�வனான ம�ல� *ைண வ�வைத+ க�0 ஐய�பா0 தவி��தன�. 
 
அவ�க4 இ�வ�� ேபா=( ேச�!தேபா* ெபாியவ� ஆலமர�தி� வடப,தியி� 
,�றி� கீழி�!த ��ெவளியி� இ�!தா�. அ!த� ��ெவளியி� ப&ைமயி� 
அ�ேபா* க� ெகா4ளா+ கா.சியா=( சி9சி9 �4ளிமா�க4 ேம=!* 
ெகா���!தன. மிக3� சிறிய*� ம��0 ம��0 ேநா+,� அழகிய விழிகைள 
உைடய*� ஆகிய ஒ� �4ளிமாைன� தடவி+ ெகா0�தப�ேய ��ெவளியி� 
அம�!தி�!த ெபாியவ� திTெர�9 த� ைக� பி�யி��!த மாைன�தவிர 
மGெற�லா மா�க@� தைலெதறி+க ஓ.ட� எ0�பைத+ க�0 நிமி�!* 
பா��தேபா* ���ேதா� அ6கிேயா0 I�ய அ!த மனித#ட� ம�ல� அ6ேக 
வ!* ெகா���!தா�. வ!* ெகா����பவ#ைடய ��� ேதா� அ6கி ேம=!* 
ெகா���!த மா�கைள ம�.� விர.0வைத எ�ணி உ4@ற( சிாி�*+ 
ெகா�ேட, 
 
“வா! வா! ‘ஏதடா ெத�னவ� மாற� இ�9 வர ேவ�0ேம! இ�#� 
காணவி�ைலேய’ எ�9 நா#� இNவள3 ேநரமாக உ�ைன�தா� எ�ணி 
எதி�பா��*+ ெகா���!ேத�. உ�#ைடய ���ேதா� உைடேய இ6, ேம=!* 
ெகா���!த மா�கைள விர.�ய*ேபா� கள�பிர�கைள:� இ6கி�!* 
விர.�விட� ேபா*மான* எ�9 நிைன+கிறா= ேபா��+கிற*” எ�றா� 
ெபாியவ�. ம9ெமாழி Iறாம� அவ� ��னிைலயி� ஒ� �� கிட!* வண6,வ* 
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ேபா� தைர ம� ேதாய வண6கினா� ‘ெத�னவ� மாற�’ எ�9 ,றி+க�ப.ட 
அ!த மனித�. அ�ேபா* மிக அ�ேக ெத�ப.ட அவ#ைடய ���ேதா� 
அ6கிைய+ க�0 ெபாியவ� ைககளி� த)வ�� இ�!த அ!த� �4ளி மா#� 
ம��0 ஒட� திமிறிய*. அவ� அைத வி0வி�தா�. வல* ைகைய உய��தி அவைன 
வா��தினா�.  
 
த�னிட� ‘அவ�க4 இ�வ�� ேப&�ேபா* நீ அ�ேக இ�+க ேவ�டா�’... எ�9 
காராள� Iறிய#�பியி�!ததG, ஏGப ம�ல� விலகி நி�9 ெகா�டா�. 
ஆனாA� ெபாியவைர:� அவைர+ காண வ!தி�!த �தியவைன:� ெதளிவாக+ 
க�காணி+க ��!த ெதாைலவி�தா� நி�9 ெகா���!தா�. காராள�� 
ம�ல#+, அ�ப��தா� ெசா��ய#�பி இ�!தா�. உர�த ,ரைல உைடயவனாக 
இ�!ததா� ெத�னவ� மாற� எ�#� அ!த� �திய மனித� Iறிய ம9ெமாழிக4 
ம�ல� நி�9 ெகா���!த இட� வைரயிA� ேக.டன. ஆனா� ம*ராபதி வி�தக� 
அவைன வினாவிய வினா+க4 ம.0� அNவள3 ெதளிவாக+ ேக.கவி�ைல. “ஐயா! 
ெத�னவ� சி9 மைலயிA� அத� &G9� �ற6களிA� ம.0� ஈராயிர� 
இைளஞ�க@+,� ேபா�� பயிGசி அளி�தி�+கிேற�. விGேபா� வ�லைம, 
ேவெலறி:� திற�, மGேபா� ஆ�ைம ஆகிய எ�லா� *ைறயிA� ேத�!த அ!த 
ஈராயிரவ� இ!த+ கணேம நீ6க4 க.டைளயி.டாA� �ற�ப.0 வ!* ேசர� 
தய6கமா.டா�க4.” 
 
இNவள3 உர�த ,ர�� இ!த விஷய�ைத அவ� ெசா��யி�+க+ Iடா* எ�9 
ெபாியவ� அவைன+ க�!* ெகா���+க ேவ�0� எ�9 விலகி நி�ற 
ம�லனாேலேய அSமானி�*+ ெகா4ள ��!த*. ஏென�றா� அ0�த 
கண�தி��!* ெத�னவ� மாறனி� ,ரA� அவ#+,+ ேக.கவி�ைல. 
ெபாியவாிட� அவ� ஏேதா ேபசி வாதி�*+ ெகா����பைத ம.0� ம�ல� 
பா�+க ��!த*. 
 
ேபசி+ ெகா���+,�ேபாேத அ6கிைய+ கழGறி வல* ேதாளி� ேமG�ற�ைத� 
ெபாியவாிட� கா.� ஏேதா ெசா�னா� ெத�னவ� மாற�. ேப(& வள�!த*. 
 
ேப(சி� ந0ேவ இ�!தாG ேபா��!* ெத�னவ� மாற� வாைள உ�வேவ 
க�காணி�*+ ெகா���!த ம�ல� பதறி�ேபா= ெந�6கி( ெச�றா�. ஆனா� 
அ0�த கணேம ெத�னவ� மாற� ெச=த காாிய�ைத+ க�0 ம�ல#+,� 
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��லாி�த*, ெம=சி���த*. I&� ம��ட க�கைள <� <�� திற!தா� 
ம�ல�. 
----------- 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� : : : : 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� ----    அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�    
23. 23. 23. 23. ெத�னவ� மாற�ெத�னவ� மாற�ெத�னவ� மாற�ெத�னவ� மாற�    

 
த� உ4ள6ைகைய வாளா� கீறி ேந�ேகாடாக� ெபா6கி ேமெல)� இர�த�ைத+ 
கா�பி�*, “ஐயா! இ!த உட�� ஒ0வ* பா��ய மரபி� ,�திதா� எ�பைத� 
ேபா�+கள�தி� நி"பி+க ேவ��ய நா4ெதாைலவி� இ�ைல” எ�9 ,�தி 
ெபா6,� ைகைய ��னா� நீ.� அவாிட� B@ைர�*+ ெகா���!தா� 
ெத�னவ� மாற�. 
 
திTெர�9 அவ� இ�!தாG ேபா��!* வாைள உ�வியதா� எ�னேவா ஏேதா 
எ�ற அ�கி� ஓ� வ!தி�!த ம�ல� இ�ேபா* அவ�க4 உைரயாடைல ந�றாகேவ 
ேக.க ��!த*. 
 
“பைகவைன+ க�வ9�* நி�<லமா+,� கனைல உ4ேளேய வள��* வ�கிற எ!த( 
சா*ாிய�4ளவ#� அ!த+ கன�� ேவ�ைவைய+Iட� த� �ற உட�� 
ெதாியவிட+ Iடா*. கால� கணிகிறவைர நா� எதGகாக ேவ�+கிேறா� 
எ�பைத+Iட ந� எதிாிக4 அறியலாகா*. நீேயா இர�த�ைதேய கீறி+ 
கா�பி+கிறா=.” 
 
“உ6களிட� தா� அைத+ கா�பி+கிேற�. எதிாியிடமி�ைல...” 
 
“ஓ� எதிாிைய( ச!தி+,�ேபா*� இேத உண�(சி ேவக� உன+, வர��யாெத�ப* 
எ�ன உ9தி? நீ மா�க4 அMசி ஒ0� ���ேதா� அ6கிைய� தாி�தி�+கிறா=! 
மனித�க4 ஐ:ற3 ெகா4@�ப� வாைள உ�வி+ கா.0கிறா=. இ*ேவ உ�ைன+ 
கள�பிர�க@+,+ கா.�+ ெகா0�* வி0�. ெத�னவ� சி9மைலயி� ஒ�வ� 
���ேதா� அ6கியணிவ* இய��. இ6ேக இ!த ம�த நில�* ஊாிA�, 
நாகாிகமான ேகாநகாிA� இைத ம��0 ேபா=�தா� பா��பா�க4. நீ ெபாிய /ர� 
எ�பதிேலா, உட� வ�ைம:4ள பலவா� எ�பதிேலா நா� க��* 
ேவ9படவி�ைல. ஆனா�, உ�#ைடய உர�த ,ரA�, வMசகமி�லாம� உடேன 
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வி��� ெவ9��+கைள:�, ேகாபதாப6கைள:� கா.�வி0� ெவ4ைள� 
த�ைம:ேம உ�ைன+ கா.�+ ெகா0�* வி0ேமா எ�9தா� கல6,கிேற�.” 
 
ெத�னவ� மாற� இதG, ம9ெமாழி எ*3� Iற ��யவி�ைல. ,னி!த 
தைலநிமிராம� ெபாியவாி� எதிேர நி�றா� அவ�. எதிேர அவ� நிGபைதேய 
I�!* ேநா+கி+ ெகா���!தா� ெபாியவ�. 
 
அNவா9 ெந0ேநர� ேநா+கி+ ெகா���!த பி�� Iறலானா�: 
 
“நீ சில நா.க@+, இ6ேகேய ந��ைடய தி�ேமாI�� ெபாிய காராளேரா0 
த6கியி�! நா� மீ�0� உ�ைன+ I�பி.0( ெசா�Aகிறவைர ெத�னவ� 
சி9மைல+, நீ தி��ப ேவ�டா�! ேகாநக�+,4 ேபாகேவ Iடா*.” 
 
“உ6க4 க.டைள+,� பணிகிேற�” எ�9 Iறி� ெத�னவ� மாற� தைல 
வண6கி விைட ெபற இ�!த ேபா* ெதாைலவி� ெபாிய காராள� பரபர�பாக 
வ�வ* ெதாி!த*. 
 
அ6கி�!த <வ�ேம அவ�ைடய எதி�பாராத வ�ைகயா� கவர�ப.டா�க4. 
காராள� அ�ேபா* த�ைன� ேத�வ�கிற காாிய� �திதாக வ!தி�+,� ெத�னவ� 
மாற� ��னிைலயி� ெவளி�பட ேவ�டா� எ�9 க�திய ம*ராபதி வி�தக�, 
“ம�லா இவைன அைழ�*+ ெகா�0 நீ காராள� தி� மாளிைக+,� ேபா! காராள� 
எ�னிட� ேபசிவி.0( சிறி* ேநர�தி� அ6, வ!* உ6கேளா0 ேச�!* 
ெகா4வா�” எ�9 ெசா�� அவ�களி�வைர:� அ�ேபா* அ6கி�!* ெம�ல� 
தவி��* அ#�பினா�. 
 
அ�ேபா* மாைல மய6க� ெதாட6கியி�!த ேவைள ேமG, வான� 
ெபா�ேமக6களாG ெபா�ய� ெதாட6கியி�!த*. ெபாியவைர� ேத� வ!தி�!த 
காராள� வழியி� த� எதிேர தி��பி+ ெகா���!த ம�லைன:�, ெத�னவ� 
மாறைன:�, “நீ6க4 இ�வ�� சிறி* ெதாைல3 ேபாவதG,4 நா� பி�னாேலேய 
வ!* வி0ேவ�” எ�ற ெசாGக@ட� ச!தி�* விைடெகா0�* அ#�பினா�.  
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அவ�க@� ேமேல நட!தா�க4. காராள� அ�ேக வ!த*� ெபாியவ�+, எதிேர 
தய6கி நி�றா�. 
 
“எ�ன நட!த*?” 
 
“ேநGறிர3� இ�9 காைலயிA� இர�0 ஒGற�க4 பி�ப.டத� காரணமாக 
ெவ4ளிய�பல� ப,தியிA� பிற ப,தியிA� அவி.ட நா4 விழா3+காக வ!தி�!த 
யா�திாிக�கைள ெவளிேயGறி வி.0 மிக3� பதGறமான நிைலயி� ந�பக�ேலேய 
கள�பிர�க4 ேகா.ைட+ கத3கைள <� வி.டா�களா�.” 
 
“இர3 உ6க4 ெச�வ� 56ேகாைத யாேரா ஒGற� ெவ4ளிய�பல�த�ேக 
பி�ப.டதாக( ெசா�ன ேபாேத நா� இைத எதி�பா��ேத�. உபவன�திA4ள 
ந�மவ�க4 பா*கா�பாயி�+கிறா�களா?” 
 
“யாைன� பாக� அ!*வ� காைலவைர அவ�க4 பா*கா�ைப� பGறி உ9தி 
Iறிய#�பியி�+கிறா�. பகA+, ேம�தா� ேகா.ைட வாயி�க4 அைட+க� 
ப.��+கி�றன.” 
 
“பி�ப.��+,� அ!த இ�வ� <ல� ந�மவ�க4 ப�லாயிர+ கண+கி� 
யா�திாிக�க4 எ�ற ெபயாி� ஓ� உ. 5சைல எ)��� ேநா+,ட� ேகா நக�+,4 
வ!தி�!தா�க4 எ�ற இரகசிய� ெவளி�படலா� எ�#� கவைல உ6க@+, 
இ�+கிறதா?” 
 
“அறேவ இ�ைல. சி�திரவைதேய ெச=தாA� ந�மவ�க4 *ேராக� ெச=ய 
மா.டா�க4. ஒ�வைர ஒ�வ� கா.�+ ெகா0+க� *ணிய3� மா.டா�க4.” 
 
“இ�ப� இ!த அவி.டநா4 விழாவ�9 நா.�� பல ப,திகளி��!*� ஒ� 
உ.5சA+, �யA� ேநா+,ட� ந�மவ�க4 ஆயிர+ கண+கி� அகநகாி� 
ஊ0�வியி�+கிறா�க4 எ�பைத நா� இைளயந�பியிட� Iட( ெசா�� 
ய#�பாத* ந�ல*தா�!” 
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“அழக� ெப�மா@+,� மGறவ�க@+,� அ* ெதாி!தி�+,�.” 
“எ� க.டைளகைள ஒ� மா�திைர ஒ� Iட மிைகயாகேவா, ,ைறவாகேவா �ாி!* 
ெகா4ளாம� சாியாக� �ாி!* ெகா4கிறவ� அவ�! அவனிடமி�!* பிற� யா�� 
அறி!தி�+க ��யா*.” 
 
“ெபா9�தி�!* பா��ேபா� ஐயா! இ* மாைலயி� ெதாி!த ெச=தி. இரவி� ேமA� 
ெதளிவாக� ெதாி:�. அவGைற:� ெதாி!* ெகா�0 நீ6க4 உலாவ� �ற�ப0 �� 
மீ�0� வ�கிேற�.” 
 
“வ��ேபா* நீ6க4 ம.0� தனியாகேவ வா�6க4 காராளேர! எ� ,றி��� 
�ாியாம� அ!த� ெத�னவ� சி9மைல� பி4ைளயா�டாைன:�, உ6கேளா0 
I�பி.0+ ெகா�0 வ!* விடாதீ�க4.” 
 
“உ6க4 ,றி�� என+,� ெதாி:�! நா� தனியாகேவ வ�ேவ� எ�பைத நீ6க4 
ந�பலா�” எ�9 காராள� ெபாியவ�+, உ9தி Iறிவி.0� �ற�ப.டா�. 
 
மீ�0� அவ� த� மாளிைக+,� தி��பியேபா* ெச�வ� 56ேகாைத, ெத�னவ� 
மாற#+,� ம�ல#+,� ெந= மண� கம)� ேத�,ழ�கைள+ ெகா0�* உ�ண( 
ெசா�� உபசாி�*+ ெகா���!தா4. 
 
“இவ� ேத� ,ழைல+ க��*� தி�#� ஒ� ம*ைர வைர ேக.,� ேபா��+கிறேத 
அ�மா!” எ�9 ெத�னவ� மாறைன( &.�+ கா.�+ Iறி+ெகா�ேட உ4ேள 
Sைழ!தா� காராள�. 
 
“எ�ன ெச=வ*? கள�பிர�கைள நிைன�*+ ெகா�0 ேத�,ழ� தி�றா�Iட� 
ப�ைல நற நற ெவ�9 தா� க�+க ேவ��யி�+கிற*...” எ�றா� ெத�னவ� 
மாற�. ம�ல#�, ெச�வ� 56ேகாைத:�, காராள�� அைத+ ேக.0( சிாி�தா�க4. 
------------- 
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நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� : : : : 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� ----    அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�    
24. 24. 24. 24. ம.ெமாழி வ$த�ம.ெமாழி வ$த�ம.ெமாழி வ$த�ம.ெமாழி வ$த�    

 
உற6காம� க� விழி�தி�!* அ!த அல6கார மயமான கணிைக மாளிைகயி� 
இைளயந�பி �த�யவ�க4 கா�தி�!த இர3 அவ�க4 ெபா9ைமைய( 
ேசாதி�பதாயி�!த*. ேநர� ஆக ஆக� �*� �*( ச!ேதக6க4 ேதா�றின. இர3 
��ய� ெதாட6கி+ காG9� B�நிைல:� ,ளி�(சி அைடகிற அள3 ைவகைற:� 
ெந�6கி+ ெகா���!த*. 
 
அர�மைன+, ��*� ப�ல+கிேல ெச�ற கணிைக இர�தினமாைல:� 
தி��பவி�ைல. ேகா.ைடவாயி�க4 அைட+க�ப.���பதனா� கணிைக 
மாளிைக+, வ!* ேசர+I0� எ�9 அழக� ெப�மா4 அ*மான� ெச=* உைர�த 
உபவன�* ந�ப�க@� அ6, வ!* ேசரவி�ைல. இள�பி4ைள பயமறியா* 
எ�ப*ேபா� ‘அவ�கைள�ேத� நக�+,4 �ற�படலா�’ எ�9Iட இைளயந�பி 
�� வ!தா�. ஆனா� அழக� ெப�மா4தா� அதG, இண6கவி�ைல. 
 
“ெதளிவாக ��கிற ந�ைமகைள நீ6களாக+ ,ழ�பி விடாதீ�க4” எ�9 ம9�தா� 
அவ�. 
 
“வி�வதG,4ேளேய நம+, ஒளி பிற+,�” எ�9 ேமA� உ9தியாக3� 
பி�வாதமாக3� ெசா�னா� அவ�. இைளயந�பி+, அவ#ைடய உ9தி 
விய�பளி�பதாக இ�!த*. ஆயி#� அவ� ெபா9ைமயாயி�!தா�. 
 
அழக� ெப�மா4 ந�பியப�ேய நட!த*. சிறி*, ேநர�தி� ச!தன� அைற+,� 
அைறயி� நிலவைறயி� ம9�ற� இ�!* க� �ர.ட�ப0� ஒ� வரேவ ,றள�, 
இைளயந�பி, அழக� ெப�மா4 <வ�� அ6ேக விைர!தன�. 
 
ச!தன+க� விலகிய*� பிறவியிேலேய சிாி�� மாறாத யாைன�பாக� அ!*வனி� 
�க� ெதாி!த* அ6ேக. அவ� ஒேர அவசர�திA� பரபர�பிA� இ�!தா�. ேமேல 
ப�ேயறி வராம� தைலைய ம.0� நீ.�ேய அ6கி�!* விஷய�ைத+ Iற� 
ெதாட6கினா� அவ�. 
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“உ6க@+,( சில ெச=திகைள+ Iறி எ(சாி+க ேவ�0� எ�பதGகாகேவ நா� 
வழ+கமாக� தி�மMசன+ ,ட�ேதா0 ைவைக� *ைற+,� �ற�ப0� ேநர�திG,( 
சில நாழிைகக4 ��பாகேவ இ�9 காைலயி� �ற�ப.ேட�. இ�#� சில 
நா.க@+, நீ6க4 யா�ேம உபவன�*+,� தி��ப ேவ�டா�. உபவன�� 5த 
பய6கர� பைடயி� க�காணி�பி� இ�+கிற*. தி�ம�த ��*ைறயி� யாைனைய 
நி9�தி வி.0 உட� வ!த பாகனிட� நீரா� வ�வதா=� ெபா= ெசா��வி.0 
நீ!திேய உபவன+கைரயி� ஏறி� ப*6கி� ப*6கி மைற!* நிலவைறயி� Sைழ!* 
இ6ேக ஒ� வ�கிேற�. விைர!* நா� தி��ப ேவ�0�. இ�லாவி.டா� மGறவ� 
எ�ைன( ச!ேதக�ப0வா�.” 
 
அவ�க@� அவ� IறியவGைற+ ேக.0+ ெகா�0 உடேன அவைன� தி��பி� 
ேபாக வி.0 வி.டா�க4. அவ#ைடய கடைம உண�ைவ எ�லா�ேம பாரா.�� 
த6க@+,4 மகி�!* ெகா�டன�. அவைன அ6ேக தாமத� ப0�*� ஒNெவா� 
கண�� அவ#யி�+, அபாய� ேத0வதா,� எ�9 அவ�க@+, மிக ந�றாக� 
�ாி!தி�!த*. யாைன�பாக� அ!*வ� ஒ� மி�னைல� ேபா� வ!* ேதா�றி� 
தி��பிய பி�, “இ!த மா9ப.ட நிைலைமகளா� இர�தினமாைல தி��பவ�வ* 
பாதி+க� ப0மா?” எ�9 அழக� ெப�மாைள+ ேக.டா� இைளயந�பி. 
 
“நா� இ�ேபா* கவைல�பட ேவ��ய* உபவன�தி��!* காைலயி� நக�+,4 
வ!தி�+,� ந��ைடய ந�ப�கைள� பGறியதாக இ�+க ேவ�0ேம அ�றி 
இர�தினமாைலைய� பGறியதாக இ�+க ேவ��ய தி�ைல!” 
 
“ஏ�?” 
 
“அவ4 உ9தியாக3�, பய�ப0கிற வைகயிA� தி��பி வ�வா4 எ�ப* ச�வ 
நி(சய�” எ�9 அழக� ெப�மா4 ந�பி+ைகயாக� ெதாிவி�தா�. ‘B�நிைலகளா� 
எ6,� ெவளிேயறி( ெச�ல ��யாதப� சில நா.க4 தா#� பிற�� அ!த+ கணிைக 
மாளிைகயிேலேய த6க ேந�!தி��பதா�, இர�தினமாைல உடேன தி��பினாA� 
தா� விைர!* ெச=ய� ேபாவ* எ�ன?’ எ�9 எ�ணி� தன+,�தாேன 
ெபா9ைமயைட!தா� இைளயந�பி. அ!த மாளிைக� ெப�க4 உபசாி�பதிA�... 
வி�!தினைர� ேபPவதிA� ஒ� கைலயி� ெம�,� நளின�� ெபG9� 
ேத�!தவ�களாக இ�!ததா� அ6ேக ஒ� ,ைற:� ெதாியாம� இ�+க ��!த*. 
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அ6ேகேய ைவகைற நீரா� ��!த இைளயந�பி+,� அழக� ெப�மா@+,� 5சி+ 
ெகா4வதG, நிைறய( ச!தன� அைற�*+ ெகா0�தா� ,றள�. 
 
“ச!தன� 5சி+ ெகா4@� மகி�(சியிலா இ�ேபா* நா� இ�+கிேறா�?” எ�9 அைத 
ம9�த இைளய ந�பியிட� 
 
“அ�ப�( ெசா�லாதீ�க4 ஐயா! ந� ,றளனா� ஒ� பணி:� ெச=யாம� வாளா 
இ�+க ��யா*. அவ#ைடய ச!தன� அைற+,� பணிைய நம+காக அவ� 
ெச=தி�+ கிறா�. ச!தன�ைத வா6கி� 5சி+ ெகா4@6க4. நட+க இ�+,� 
காாிய6கைள+Iட ம6கல நிைற3ைடய தா+கி வி0� ச+தி ெபாதிைக மைல( 
ச!தன�*+, உ�0 ஐயா!” எ�9 பாிேவா0 Iறினா� அழக� ெப�மா4. 
மன�ைத அதிG ெசA�*� B�நிைல அ�ேபா* இ�ைல எ�றாA� அ!த( ச!தன 
மண� மாளிைகையேய நிைற�*+ ெகா���!த*. இைளயந�பி தய6,வ* ேபால� 
தய6காம� மா�பிA�, ேதா4களிA� அழக� ெப�மா4 ச!தன�ைத வாாி 
வாாி�5சி+ ெகா�டா�. அைற�*+ ெகா�0 வ!* த�கிறவ� மன�ைத ஏமாGற 
வி��பாம� இைளயந�பி:� சிறிதள3 ச!தன�ைத ஏG9� 5சி+ெகா�டா�. 
,றளேனா தாேன ��வ!* அவ#ைடய ெபா�நிற �� ைககளி� ச!தன�ைத� 5சி 
விடேவ ெதாட6கி வி.டா�. 
 
“இ!த( ச!தன�ைத� 5& ��ேப உ6க4 ைகக4 இய�பாகேவ மண+கி�றன ஐயா! 
இ!த( ச!தன�தி� நிற�திG,� உ6க4 ேமனி நிற�திG,� நா� ேவ9பா0 
கா�ப* ��யாத காாியமாயி�+கிற*” - எ�ெற�லா� ,றள� �க�!த �க� 
வா��ைதகள இைளயந�பிைய நாண�பட( ெச=தன. அழக� ெப�மா@�, இைளய 
ந�பி:�, ச!தன+க� இ�!த அைறயி��!* மாளிைகயி� Iட�திG, வர3� 
ெவளி��ற வாயி�� ��*� ப�ல+, வ!* ேசர3� ஒ�றாயி�!த*. அழக� 
ெப�மா4 களி�ேபா0 Iறினா�: 
 
“பா��தீ�களா ந��ைடய �க� ெபGற ெபாதிைக மைல( ச!தன�ைத� 5சி+ 
ெகா�டா�, நா� எதி�பா�+கிற ம6கல நிக�(சிக4 உடேன நைடெப9� எ�9 
நா� Iறிய* எNவள3 ெபா��தமா= நிக�கிற*.” 
 



121 

 

அ�ேபா*தா� *யிெல)!* வ!த மயி� ேபா� அழகா=� ப�ல+கி��!* இற6கி 
வ!தா4 இர�தின மாைல. அவ�க4 த�ைன எதி�ெகா4ள+ க�0 ���9வ� 5�* 
�க மல�!தா4 அவ4. 
 
அழ, மி�#� இள<6கிலா=� திர�ட அவ4 ேதா4கைள:� ைககைள:ேம 
பா�+க� ெதாட6கியி�!த இைளயந�பி அ!த உ4ள6ைகக4 பளி6, ேபா� 
ெவ�ைமயாயி�!தைத+ க�0 ஏமாGற� அைட!தா�. அழக� ெப�மா@+,� 
ஏமாGறமாயி�!த*. சில�ெபா� ,A6க� ெத�ற� அைச!* வ�வ* ேபால 
பணி�ெப� பி�வர வ!* ெகா���!த அவைள ேநா+கி, 
 
“எ�ன இ*? நீ ம9ெமாழிேயா0 வ�வா= எ�ற�லவா எதி�பா��ேத�, 
இர�தினமாைல?” எ�9 வினாவினா� அழக� ெப�மா4. 
 
�த�� இ!த+ ேக4வி+, ம9ெமாழி Iற� தய6கிய அவ4 �க� எதGேகா நாணி( 
சிவ!த*. சிறி* ேநர�திG,� பி�...  
 
“நா� ம9ெமாழிேயா0 வரவி�ைல எ�பைத நீ6களாகேவ எ�ப� ��3 ெச=தீ�க4 
அதG,4?” எ�9 அவ4 அவ�க4 இ�வைர:� தி��பி+ ேக.ட*�, �ாியாம� 
ஒ�வ� �க�ைத ஒ�வ� பா��*+ெகா�0 விழி�தா�க4 அவ�க4. 
------------- 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� : : : : 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� ----    அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�    
25. 25. 25. 25. பாத'களி� வ$த பதி�பாத'களி� வ$த பதி�பாத'களி� வ$த பதி�பாத'களி� வ$த பதி�    

 
கணிைக இர�தினமாைல ம9ெமாழிேயா0 தி��பியி��பதாக+ IறினாA� 
அவ@ைடய உ4ள6ைகக4 ெச�பM&+ ,ழ�� தீ.ட�ெபறாம� பளி6,ேபா� 
ெவ9ைமயா= ெவ�ைமயாயி�� பைத+ க�0 இைளய ந�பி:� அழக� 
ெப�மா@� ம��டன�. 
 
அவ�க4 இ�வைர:� சிறி* ேநர� அ�ப�� திைக+க ைவ�பைதேய வி��பியவ4 
ேபா� ��*� ப�ல+கி��!* இற6கி வ!* எதிேர நி�9 இர�தினமாைல சிாி�*+ 
ெகா���!தா4. பி�ெதாட�!* வ!த பணி� ெப�P� அவள�ேக நி�9 
ெகா���!தா4. அழக�ெப�மா4 அவைள+ ேக.டா�: 
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“இர�தினமாைல! ேநG9 நீ இ6கி�!* �ற�ப.ட ேபா* இ�!தைதவிட இ�ேபா* 
ந�ைம( &GறிA� ேசாதைனக4 அதிகமாகி இ�+கி�றன. நீ தி��பி வ!* 
ெதாிவி+,� ம9ெமாழிகளாவ* அ!த( ேசாதைனகைள அகG9� எ�9 
எதி�பா��தி�!ேதா�. நீ:� இ�ப� எ6கைள( ேசாதைன ெச=தா� எ�ன 
ெச=வ*?” 
 
“அ6ேக ேகா.ைட+,4@� அர�மைனயிA� Iட( ேசாதைனக4 அதிகமாக 
இ�+கி�றன. நா� ேநG9 இரவிேலேய தி��ப ��யாமG ேபானதG,+ காரணேம 
அர�மைன( B�நிைலதா�. ேநG9� பக�� நா� அர�மைன+,� 
�ற�ப.டேபாேத நகாி� பரபர�பான நிைலைம உ�வாகி வி.ட*. எ�ன ேந�ேமா 
எ�ற பய�தி� காரணமாக+ கள�பிர�க4 ேகா.ைட+ கத3கைள உடேன அைட+க( 
ெசா�� உ�தரவி.டா�க4. அர�மைன+,4 ேபாகிறவ�க4 வ�கிறவ�க4 
க0ைமயான க�காணி�பிG, ஆளாகி+ ெகா���!தேபா*தா� அ6ேக நா#� 
ேபா=( ேச�!தி�!ேத�.” 
 
“அ��ற�...? எ�ன நட!த*?” 
 
“எ�ன நட+,�? இ!த இர�தினமாைல ெச�ற பி��� திற+காத அர�மைன+ 
கத3க4 ஏ*? இ!த விழிகைள( &ழGறி:� இ!த� ��சிாி�ைப+ கா�பி�*� நா� 
எ6,� எதG,� ேதாGக ேந�!தேத இ�ைல எ�ப*தா� உ6க@+,� ெதாி:ேம?” 
 
“ஆனா�, இ�ேபா* ேதாG9வி.0 வ!தி�+கிறா= எ�ற�லவா ேதா�9கிற*?” 
 
“அவசர�ப.0 ��3 ெச=* விடாதீ�க4! நா� இ�ேபா* �) ெவGறியி� காZ�றி 
நிGகிேற�” எ�9 Iறியப�ேய அழகியெதா� I�*+, அபிநய� ெச=வ* ேபா� 
அவ4 தன* வல* பாத�ைத ேமேல L+கினா4, எ�ன ஆ(சாிய�? ைககளி� 
இ�லாதைத அவ4 உ4ள6கா�� காண ��!த*. அ�ேபா* ெச!தாமைர� 5வி� 
அகஇத�ேபா� ெவ�சிவ�� நிற�தி� விள6கிய அ!த உ4ள6கா�� அவ�க@+, 
ேவ��ய விைட இ�!த*. சி�திர�ேபா� கர!ெத)�*+க4 அ6ேக இ�!தன. 
“<�9 ஆ�ம+க@+,�� ெவ.கமி�லாம� இ�ப�+ காைல� L+,கிறாேள 
இவ4” எ�9 சிறிேத சின� அைடய� ெதாட6கியி�!த இைளயந�பியி� 
க�க@�Iட இ�ேபா* விய�பினாA� மகி�(சியினாA� மல�!தன. 
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�த�� L+கிய வல* பாத�ைத ஊ�றி+ ெகா�0 இட* பாத�ைத� L+கி 
அதி��!த ெச�பM&+ ,ழ�� எ)�*+கைள:� அவ�க@+,+ கா�பி�தா4 
அவ4. ‘நா� இ�ேபா* �) ெவGறியி� கா� ஊ�றி நிGகிேற�’ எ�9 
இர�தினமாைல ��னைகேயா0 Iறிய ெசாGகளி� �)� ெபா�@� இ�ேபா* 
அவ�க@+,� ெதளிவாக விள6கிய*. 
 
இைளயந�பி ந�றி ெதானி+,� ,ர�� அவைள ேநா+கி+ Iறினா�: “ைககளி� 
&ம!* ெச�ற ேக4விக@+,+ கா�களி� விைடக4 கிைட�தி�+கி�றன.” 
 
“ஆ�! இ!த மா9தA+,+ காரண� இ�+கிற*. ேநGறிர3 நா� அர�மைனயி� 
த6கி எ�#ைடய ைககளி� இ6கி�!* &ம!* ெச�ற எ)�*+கைள+ கா.ட 
ேவ��யவ�களிட� கா.� அவ�க4 அறி!* ெகா�ட*� ம9ெமாழிைய 
எ)*வதGகாக+ ைககைள+ க)விவி.0 மீ�0� நீ.�ேன�, அ�ேபா* அ6ேக 
எதி�பாராத விதமாக அ!த��ர�ைத( ேச�!த கள�பிர ந6ைக ஒ��தி வ!* ேச�!* 
வி.டா4. வ!தேதா0 ம.0ம�லாம� அவ4 எ�ன�ேக ெந�6கி 
 
“ந4ளிர3+,ேம� ஏGெகனேவ அல6காி�*+ ெகா���!த அல6கார6கைள 
அழி�* வி.0� �திதாக( ெச�பM&+ ,ழ�� தீ.�+ ெகா4ள எ�ன அவசர� 
இர�தினமாைல?” -எ�9 வினாவி வி.டா4. வினாவிய பி�� அ!த+ கள�பிர� 
ெப� உடேன எ6கைள வி.0 அகலவி�ைல. ஏேதா எ6கைள( ச!ேதக�ப0கிறவ4 
ேபா� ெந0ேநர� எ6கேளா0 ெதாட�பாக3� ெதாட�பி�றி:� எைத எைதேயா 
உைரயா�+ ெகா���!தா4. அ!த உைரயாட�� ந0ேவ, “அ� இர�தினமாைல! 
இ!த அர�மைனயி� உ�னா� ெகா�0 வ!* ேச�+க�ப.ட தமி�� பணி� 
ெப�க4 அைனவ�� உ�ேம� நிைறய வி&வாச� ைவ�தி�+கிறா�க4. உன+, 
அல6காி+,� ேபா*� உ� ைகக@+,( ெச�பM&+ ,ழ�� 5&�ேபா*� இவ�க4 
அளவGற சிர�ைதேயா0 ேதா�9கிறா�க4. உ� ைகக@+,( ெச�பM&+ ,ழ�� 
எ)*�ேபா* ம.0� உ�ேம� த6க@+,4ள ப+தி வி&வாச�ைதேய இவ�க4 
எ)�தாக எ)*கிறா�கேளா எ�9Iட நா� நிைன�ப*�0” எ�பதாக+ 
க�கைள( &ழGறி எ�ைன� பா��தப�ேய ெசா�னா4 அ!த+ கள�பிர� ெப�. 
ேநGறிர3 ம.0� அவ4 எ�னிட� பழகிய வித�, ேபசிய ெசாGக4 எ�லாேம 
ச!ேதக�பட� த+கதா= இ��ப* ேபா� ேதா�றிய*; அவ4 எ�ைன ஆழ� 
பா�+கிறாேளா எ�9 தய+க�ேதா0 நிைன�*( சி!தி�ேத� நா�.” 
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“அ�ப�:� சி!தி+க ேவ��ய*தா� இர�தினமாைல! எதிாிகைள� பGறி ஒNெவா� 
இட�திA� ஒNெவா� கண�திA� நா� விழி�பாக இ�+க ேவ�0�” எ�றா� 
அழக�ெப�மா4. இர�தினமாைல, ேமA� ெதாட�!* Iறலானா4: 
 
“அ!த+ கள�பிர� ெப�ைண� பGறி( ச!ேதக� வ!தபி� அவ4 கவன�ைத 
மாG9வதGகாக நா� எ�ன ெச=ேத� ெதாி:மா? அவ4 க�காணேவ எ� 
ைககளி� எ)தியி�!த அல6கார6கைள அழி�ேத�. சிறி* ேநர� ேபசி+ 
ெகா���!*வி.0 அ!த+ கள�பிர� ெப� ேபா=( ேச�!தா4. அவ4 ேபா=( 
ேச�!தபி� நா� அர�மைனயி� த6கியி�!த ப,தியி� கத3கைள ந�றாக 
உ.�ற� தாழி.0+ ெகா�0 ஊரட6கி� ேபான அ!த இர3 ேவைளயி� எ� �) 
ந�பி+ைக+,ாியவ�க@� எ�னாேலேய அ!த அர�மைனயி� ெதா�0ழி:� 
�ாிவதG,( ேச�+க�ப.டவ�க@� ஆகிய பணி� ெப�கைள+ ெகா�0 எ� 
உ4ள6கா�களி� எ)த( ெச=ேத�. உ4ள6 கா�க4 ஈர� �ல�கிறவைர காGறாட 
நீ.�+ ெகா�0 உ.கா�!தி�!ேத�. அ�ப� உ.கா�!* ஆடாம� அைசயாம� 
இ!த எ)�*+கைள+ கா�பாGறி+ ெகா�0 வ!தி�+கிேற�. உற+க�ைத 
இழ!ததனாA� நீ�ட ேநர� கா�கைள ஒேர ப+கமாக நீ.� அம�!தி�!ததனாA� 
க�க4 எாிகி�றன. �ழ6கா� எA��� 5.0களி� வ� தா6க ��யவி�ைல.” 
 
“எ6க@+, உத3வதGகாக உ� நளின� ெபா�#ட� மிக3� ந�வைடய 
ேந�!தி�+கிற* ெப�ேண! இ!த உதவி+காக நா#�, அழக� ெப�மா@� 
இ�#� அழியாம� எMசியி�+,� பா��ய� மர�� உன+, எNவளேவா ந�றி 
ெசA�த+ கடைம�ப.��+கிேறா� இர�தினமாைல!” இைளயந�பி ,9+கி.0� 
ேபசியேபா*, இ!த� ேப(சி� ஒ�றிGகாக மகி�(சி:� ேவெறா�றிGகாக( சின�� 
ெகா4ள ேவ�0� ேபா��!த* இர�தின மாைல+,. நளின� ெபா�#ட� எ�9 
அ!த+ க�Yரமான க.�ள6காைளயி� வா��ைதகளா� த� அழ, 
�கழ�ப.���பைத அவ4 எ�ணி� 5ாி�தா4. அேத சமய�தி� பா��ய� மர�+, 
ஆதரவான இ!த இய+க�தி� நிைன3 ெதாி!த நாளி��!* ெபாியவ� ம*ராபதி 
வி�தகாி� ஆசிேயா0 ஈ0ப.��+,� த�ைன அ!நியராக வ!த யாேரா ஒ� 
�தியவ�+, ந�றி ெசா�� ஒ*+,வ* ேபா� அவ� ஒ*+கிய* அவ@+,( சின� 
ஊ.�ய*. அ!த ந�றியி� <ல� இைளயந�பி த�ைன அவமான� ப0�தி வி.ட* 
ேபா� உண�!தா4 அவ4. அழகிய ெபா� நிற+ ைகக@�, பர!த மா��� 
க.�ளைம:�, ஆ�ைமயி� கா�Y�ய� நிைற!த �க�மாக எதிேர நி�9 
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ெகா���!த இைளயந�பிைய+ ேகாபி�*+ெகா4ள அவ4 ெப�ைம 
தய6கினாA� த�மான� ெவ�ற*. இவ4 அவைன ேநா+கி+ ேக.டா4: 
 
“ந�றிைய எதி�பாராம� ெசய�ப0� கடைமகைள ந�றிIறி வி0வத� 
<லமாக3�Iட அவமான�ப0�த ��:� எ�9 நீ6க4 அ�+க� நி"பி+கிறீ�க4 
ஐயா!” 
 
“நீ இ�ப�( ெசா�ல+ Iடா* ெப�ேண! ‘ந�றி மற�ப* ந�ற�9’ எ�9 ந� 
தமி�மைறேய I9கிற*.” 
 
“இைளய� இவ� எம+, இ�ன� யா� எ�9 �ைனயி#� ��ெல�#� ந.� எ�9 
அேத ேவேறா� இட�தி� Iறியி��ப* த6க@+, நிைன3 இ�+,� எ�9 
நிைன+கிேற�. ஒேர காாிய�தி� ஈ0ப.0� பழ,கிறவ�க4 த6க@+,4 ஒ�வைர 
ஒ�வ� �ைனவ*� �க�வ*� சி9ைமயாகிவி0� அ�லவா?” 
 
இர�தினமாைல இ�ப� வினவிய*� இைளயந�பி அதி�(சி அைட!தா�. இ*வைர 
அவ@ைடய மய+க <.0� உடலழைக ம.0� க�0 ெகா���!தவ#+, 
அைதெய�லா� விட அழகாக3� நாகாிகமாக3� அவ@+, ஒ� இதய� இ��ப* 
இ�ேபா* �ாி!த*. பழ,கிற இ�வ�+, ந0ேவ கைட�பி�+க ேவ��ய மிக 
உய�!த நாகாிக நிைலைய( &.�+ கா.0� ஒ� ,றைள+ Iறியத� <ல� த� 
உ4ள�தி� ேபரழைக:� இ�ேபா* அவ#+,+ கா�பி�* வி.டா4 
இர�தினமாைல. அவ� இ!த ம9ெமாழியி� அய�!* ேபானா�. ,றள#�, அழக� 
ெப�மா@� அவ4 பாத6க4 <லமாக வ!தி�!த பதிைல எ)�*+ I.�+ க�0 
பி��*� த�னிட� ெசா�வதG, ��வ!த பி�� தா� இைளயந�பி அவைள� 
பGறிய விய��+களி� இ�!* வி.0ப.0� த� நிைனவைட!* இ!த உலகிG, 
மீ�0வர ��!த*. 
------------ 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� : : : : 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� ----    அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�    
26. 26. 26. 26. அபாய� =>நிைலஅபாய� =>நிைலஅபாய� =>நிைலஅபாய� =>நிைல    

 
கணிைக இர�தினமாைல த� கா�களி� வழிேய ெகா�0 வ!த ம9ெமாழி:�, 
வி�வதG, �� நிலவைற வழிேய அவசர அவசரமாக வ!* யாைன�பாக� 
அ!*வ� ெதாிவி�* வி.0( ெச�ற ெச=திக@� B�!தி�+,� அபாய6கைள 
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ந�றாக எ0�*+ கா.�ன. இர�தின மாைலயி� இ�!த வினா+க@+,+ கா�களி� 
கிைட�தி�!த ம9ெமாழிக4 ஓரள3 அவ�க@+, ஏமாGற� அளி�பைவ யாக�தா� 
இ�!தன. விைடக@+,� பதி� எ(சாி+ைகக4 ெப��பாA� கிைட�தி�!தன 
எ�றாA� அைவ பய#4ள எ(சாி+ைககளாகேவ இ�!தன. 
 
‘ேசானக� நா.���!* பா��ய நா.�G, இற+,மதியா,� ,திைரக4 நிைற!த 
க�ப� ெகாGைக� *ைற�க�திG, எ�ேபா* வ!* ேச��? அ�ப� வ!* இற6,� 
,திைரகைள எ�ப� எ�ேபா* ேகாநக�+,+ ெகா�0 வர� ேபாகிறா�க4? 
ேகாநக�+,+ ,திைரகைள+ ெகா�0 வ��ேபா* கள�பிர�க4 அதGகாக( 
ெச=தி�+,� பா*கா�� ஏGபா0க4 எ�ன?’ -ஆகிய வினா+கைள� தா� இவ�க4 
ேக.��!தா�க4. 
 
‘,திைரகைள� பGறி இ�ேபா* கவைல�பட ேவ�டா�. ெகாGைக�*ைறயி� கைர 
இற6கிய பி��� ஒ� ம�டல+ கால�*+,� அதிகமாக அவGைற அ6ேக 
ெகாGைகயி� அ�கிA4ள மண� ெவளிகளிேல பழ+கி வச�ப0�த� ேபாகிறா�க4. 
அ�ப�� பழ+கி வச�ப0�திய பி��தா� அவGைற ேகாநக�+,+ 
ெகா�0வ�வைத� பGறிேய சி!தி�பா�க4. இ�ேபா* நீ6க4 ெச=ய 
ேவ��ெத�லா� சிறி* கால� மிக எ(சாி+ைகயாக3� தைலமைறவாக3� 
இ�+கேவ��ய*தா�. ஒGற�க4 இ�வ� பி�ப.டதி��!* கள�பிர�க4 மிக+ 
க0ைமயாகியி�+கிறா�க4. எ6,� எைத:� ச!ேதக+ க�கேளா0 பா�+கிறா�க4’ - 
எ�ப*தா� ம9ெமாழியாக+ கிைட�தி�!த*. ஏற+,ைறய இைதேயதா� ேவ9 
வா��ைதகளி� காைலயி� வ!த யாைன�பாக� அ!*வ#� ெசா��வி.0� 
ேபாயி�!தா�. தா6க4 ெச=வதGகி�!த காாிய6கைள:�, இ!த ம9ெமாழிைய:� 
ைவ�*( சீ�L+கி( சி!தி�தா�க4 அவ�க4. அழக� ெப�மா4 இ!த 
எ(சாி+ைகைய:� இதG, ��ேப கிைட�தி�!த அ!*வனி� எ(சாி+ைகைய:� 
மிக3� ெபா�.ப0�தினா�. இைளய ந�பிேயா இ!த எ(சாி+ைககைள� பGறி 
ஒரள3 அல.சிய� கா�பி�தா�. 
 
“இ!த ஆ�ைமயGற எ(சாி+ைககைள� ெபா�.ப0�த� ெதாட6கினா� நா� 
ெந06கால� இ�னிைசைய( ெசவிம0�*+ ெகா�0� ஆட� அபிநய6கைள 
இரசி�*+ ெகா�0� இ!த+ கணிைக மாளிைகயிேலேய �ட6கி+ கிட!* 
நா.கைள+ கழி+க ேவ��ய*தா�. இ�#� தி��பி வ!* ேசராத உபவன�* 
ந�ப�க4 சிைற�ப.0 வி.டா�களா, இ�ைலயா, அவ�க4 நிைல எ�ன? 
எ�பைதெய�லா� Iட அறியேவ ��யா*. /ர�க4 அபாய6களி� இைடேய:� 
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ெவளி�ப.0 அவGைற எதி�ெகா4வ*தா� �ைற. அைல ஒ=!தபி� கடலாட 
��யா*. அைல ஒய� ேபாவ*� இ�ைல” எ�9 ேகாப� ெவளி�பைடயாக� 
ெதாிகிற ,ர�ேலேய ேபசினா� இைளய ந�பி. அழக� ெப�மா@� 
இர�தினமாைல:� இைத அ�ப�ேய ஏG9+ ெகா4ளவி�ைல. இைளயந�பி 
B�நிைலயி� அபாய6கைள ந�றாக உணரவி�ைல எ�ேற அவ�க4 க�தினா�க4. 
 
அழக� ெப�மா4 சா!தமான ,ர�ேலேய இைளய ந�பி+, ம9ெமாழி Iறினா�: 
 
“ஐயா! உலகிய� அ#பவ� அதிக�4ளவ� எ�ற �ைறயி� நா� I9வைத நீ6க4 
சிறி* ெபா9ைமயாக+ ேக.க ேவ�0�. அபாய6கைள ெவ�லேவ�0� எ�ற 
ஆைசயி� அபாய6களிேலேய ேபா=( சி+கி+ ெகா�0 விட+Iடா*. அைல ஒ=!* 
நீராட ��யா*தா�, எ�றாA� நீரா0வதGகாக அைலகளிேல ேபா=( சி+கி+ 
ெகா�0 அழி!*விட+ Iடா*. அ!*வ� <லேமா, அர�மைனயி� இ�+,� 
ந�ைம( ேச�!த ஒGற�க4 <லேமா, மீ�0� நG,றி�� அறிவி+க�ப0கிறவைர நா� 
இ!த மாளிைகயி�தா� மைற!தி�+க ேவ�0�. இ�லா வி.டா� பல நாளாக 
�ய�9 ெச=த எ�லா( ெசய�க@� பாழாகிவி0�. ந��ைடய அ!தர6கமான பல 
ெச=திக4 கள�பிர�க@+,� ெதாி!* வி0�. நிலவைற வழிக4 க�0 பி�+க�ப.0 
வி0�. எ�லா ேநர6களிA� ,�றி+ ெகா����ப* ம.0� /ரனி� 
அைடயாளமி�ைல. சில ேநர6களி� மிக3� ெபா9ைமயாக இ��ப*� /ரனி� 
இல.சண� தா�.” 
 
“அழக� ெப�மா4 இல.சிய6கைள+ கா.�A� இல.சண6கைள� பGறிேய 
எ�ேபா*� அதிக� கவைல� ப0கிறா= நீ.” 
 
“உ�ைமதா� ஐயா! ஒ� �த� தரமான இல.சிய�ைத <�றா!தரமான 
இல.சண6களா� அவசர�ப.0� ெதாட எ�னா� ��யா*. நா� சிலவGறி� 
மிக3� நிதானமானவ�. ஆனா�, பல ஆ�0களாக இ6ேகேய ேகாநகாி� இ�!* 
கள�பிர�களி� ேபா+ைக ந�, அறி!தி��பவ�. கள�பிர�களி� 
மன�பா�ைமைய� பGறி அ!தர6கமாக3� ந�பி+ைகயாக3� எைத அறிய 
வி��பினாA� ெபாியவ� ம*ராபதி வி�தக�Iட அைத அ�ேய� <ல�தா� 
ேக.டறிவ* வழ+க�. அ!த ந�பி+ைக இ�9 எ�ேமேல உ6க@+,� ேவ�0�...” 
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“நீ:� உ� நிதான�� இ6, தவி�+க�பட��யாம� இ��ப* என+,� �ாிகிற*” 
எ�9 ேவ�டா ெவ9�பாக ம9ெமாழி Iறினா� இைளயந�பி. அ�ேபா* 
இர�தின மாைல:� அழக� ெப�மாேளா0 ேச�!* ெகா�டா4. 
 
“அர�மைன� ெப�களிட�� அ!த��ர�திA� மிக3� ேவ��யவ4 எ�9 
ெபயெர0�தி�+,� எ�னிடேம ேநGறிர3 ச!ேதக�ப.0� பா�+க� ெதாட6கி 
வி.டா�க4 அவ�க4. த!திரமாக3�, S�ணறி3ட#� ைககைள வி0�* யாராA� 
பா�+க ��யாதப� உ4ள6 கா�களி� எ)தி வ!ததா�தா� நா� பிைழ�ேத�. 
இ�லா வி.டா� எ� கதிேய அேதாகதி ஆகியி�+,ேமா எ�9 பய!தி�!ேத� 
நா�.” 
 
“ெப�க4 பய�ப0கிற விஷய6க@+, எ�லா� ஆ�க@� பய�பட 
ேவ��யி��ப*தா� இ6ேக பாிதாப�*+,ாிய காாிய�” எ�9 இைளயந�பி 
உடேன ெவ.�ய* ேபாG Iறியைத+ ேக.0 அழக�ெப�மா4 ெவ9�ேபா0 
�க�ைத� தி��பி+ ெகா�டா�. ஒ� ேகாப�தி� ெவ0+ெக�9 இ�ப�( ெசா�� 
வி.டாA� அ0�த கணேம இ�ப� ஏ� ெசா�ேனாெம�9 இைளய ந�பிேய 
தன+,4 த� நாவி� *0+ைக+ க�!* ெகா�டா�. 
 
ஆனா�, இைளயந�பி Iறியைத+ ேக.0 அழக� ெப�மா4 ேகாபி�*+ 
ெகா�டைத� ேபா� இர�தினமாைல ேகாப�படவி�ைல. அவைன ஏறி.0� பா��* 
வா= நிைறய( சிாி�தா4. க�ன6க4 சிவ!* க�களி� நீ� த*��� வைர சிாி�தா4. 
நடன� ஆ�வ�� மயி� ேபா� ஒNேவார�யாக� பாத� ெபய��* நட!* வ!* 
அவெனதிேர அவன�ேக <(&+ காGேறா0 <(&+ காG9 உரா:� இைடெவளியி� 
ெந�+க�தி� நி�9 ெகா�டா4 அவ4. த�#ைடய ேமனியி� ேமாகன 
ந9மண6கைள அவ� &வாசி+க ��!த அ�ைமயி� நி�9 ெகா�0. 
 
“ஐயா, தி�+கான�ேப� /ரேர! நீ6க4 ஒ� விஷய�ைத �GறிA� மாGறி( 
ெசா�கிறீ�க4. உ6க4 வா+கிய�, ‘ஆ�க4 ெச=ய ��யாத பல காாிய6கைளேய 
ஆ�க@+காக இ6ேக ெப�க4தா� சாதி�* ெகா0+க ேவ��யி�+கிற*’ 
எ�றி�+க ேவ�0�. ஏேதா ேகாப�தி� வா��ைதகைள மாGறி( ெசா�� 
வி.T�க4” எ�9 அவைன நயமாக( சா�னா4 இர�தினமாைல. அ!த+ 
கணிைகயி� இ!த( ெசாGக4 மன�தி� ந�றாக உைற!* வி.டத� காரணமாக 
இைளயந�பி க06ேகாப�G9 அ!த மாளிைகயி��!* ெவளிேயறிவிட 
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�Gப.டேபா*, அ*3� ��யவி�ைல. மிக3� விநயமாக அ!த �யGசி 
த0+க�ப.ட*. 
----------- 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� : : : : 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� ----    அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�    
27. 27. 27. 27. ஊைம நா!க�ஊைம நா!க�ஊைம நா!க�ஊைம நா!க�    

 
ஆறா+கன�ேபா� சிறி ேமெல)� அட+க ��யாத சின�ேதா0 ெவளிேய9வதG, 
இ�!த இைளயந�பிைய+ ைகI�பி வழி மறி�தா4 இர�தினமாைல. சG9 �� 
அவ#+,+ க0ைமயாக ம9ெமாழி Iறி( சா� அவைன+ ,�தி+ கா.�� ேபசிய 
ேபா* எNவள3+, அவ4 ெப� ��யாக+ கா.சியளி�தாேளா அNவள3+, 
அNவள3 இ�ேபா* ஒ� ேபைதயாகி இைறMசி அவைன ம�றா�னா4 அவ4. 
 
“க�ைண I�!* நா� ேபசியதி� ஏதாவ* பிைழயி�!தா� தா6க4 ெபா9�த�ள 
ேவ�0�. இ!த /.�ேலா இ!த /தியிேலா நீ6க4 ேகாப�ப.0� பயனி�ைல. 
ஆ�களி� ேகாபேமா, பி�வாதேமா ெவGறி ெபற ��யாத /தி இ*. ெப�க4 
��னைககளாA� பா�ைவகளாA�, நிர!தரமாக ெவ�9 ெகா���+,� 
ேபா�+கள� இ*. ஒ�வைக� பிாிய�தாA�, உாிைமயாA� நா� உ6களிட� 
Iறிவி.ட சில ெசாGகைள� ெபாிதாக நிைன�* நீ6க4 ைவர� பாரா.ட+ Iடா*. 
உ6க4 அ�ைம அழகாக� ேபசி ந�றாக விவாதி�தா� அதி� உ6க@+,� ெப�ைம 
இ�ைலயா?” 
 
“தைலவனாக இ��பவ�தா� யா� யா� த� அ�ைமக4 எ�பைத ��3 ெச=ய 
ேவ�0�. இ6ேகா அ�ைமகேள த6க4 தைலவ� யா� எ�பைத:� Iட ��3 
ெச=கிற அள3 &த!திரமாக இ�+கிறா�க4...” 
 
“தைலவ� ெப�!த�ைம உைடயவனாக இ�!தா� அ�ைமக@�Iட( &த!திரமா= 
இ�+க��:ேம!” இ!த( ெசாGகைள+ ேக.0 அவைள( &.ெடறி�* வி0வ*ேபா� 
ஏெற0�*� பா��தா� இைளயந�பி. 
 
அவைள அவனா� ெவ9+க3� ��யவி�ைல. தவி�+க3� ��யவி�ைல. அவ� 
வழியி� ,9+ேக அவ4 நி�றா4. *ணிவாக3� வாத� திறைம:ட#� ேந�+, ேந� 
நி�9 ேபசிவி.டா4 எ�பதGகாக ஒ��திைய ெவ9�ப* நியாயமி�ைல எ�9 
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அவ� மன�திGேக �ாி!தாA� &ளிெர�9 அைற!தாGேபா� அவ4 Iறிய 
வா��ைதகளி� B0 இ�#� ஆறாம� அவ� ெசவிகளி� இ�+க�தா� ெச=த*. 
அைத அவனா� மற+கேவ ��யவி�ைல. 
 
அவ4 ேபசியி�!த வா��ைதக4 அவ#ைடய ெநMசி� ெம�ைமயிேல இ�#� 
உ9�தி+ ெகா���!தன. அவ4 க�களி� பா�ைவ:�, சிாி�பி� நளின�� 
அவைன( சின� அைடயவிடாம� த0�*+ ெகா���!தன. அவ4 அவ��� 
ம��யி.0 ம�றாட� ெதாட6கியி�!தா4. 
 
கைட!ெத0�*� திர.�ய ெவ�ெணயாG ெச=த* ேபா�ற ெம�ைம:� 
,ளி�(சி:� வா=!த இர�தின மாைலயி� ைகவிர�கைள� த� பாத6களி� ேம� 
உண�!தா� அவ�. வாதி0வதி� இ�!த உ9தி வண6,வதிA� இ�!தைத+ 
க�0 ஒ� கண� அவ� அவைள� �ாி!* ெகா4ள ��யாம� தய6கினா�. 
த�#ைடய வா��ைதக@+,� பதி� வா��ைதக4 ெசா�� உடேன ,�தி+கா.ட 
ேவ�0� எ�ற ஆ�திர�தி� அவ4 இ�ப�� ேபசியி�!தாA�, இ�ப�� ேப&வதG, 
�� அவ4 தன+காக( சாதி�*+ ெகா�0 வ!தி�!த சாதைனகைள அவ#� 
மதி�ேத ஆக ேவ��யி�!த*. சாதைனக4 ம9+க ��யாம� இ�!தன. 
 
இ9தியி� ெவGறி ெபGற* அவ4தா�. கா�கைள� பGறி+ெகா�0, அவனிட� 
ம�றா� அவ� அ6கி�!* ெவளிேயற ��யாதப� த0�*வி.டா4 அவ4. ஒ� 
கணிைகயிட� இ�!ேத தீரேவ��ய திறைமக4 அவளிட� ,ைறவி�றி இ��பைத 
இ�ேபா* அவனா� ந�றாக விள6கி+ ெகா4ள ��!த*. 
 
பிறைர மய+,வ*� மன�ைத மாG9வ*�, வச� ப0�தி+ ெகா4வ*�, ஆ� 
பி4ைளயி� பி�வாத6கைள ெவ�வ*ேம ஒ� கணிைகயி� திறைமகளானா� அைவ 
அவளிட�� இ�!தன. 
 
த�ைன அறியாமேல தா� அவளிட� மய6கியி��ப*�, மாறியி��ப*�, 
வச�ப.���ப*�, பி�வாத�ைத� ேதாGறி��ப*� ெம�ல ெம�ல அவ#+ேக 
�ாிய� ெதாட6கிய*. ஒ� கணிைகயி� மாளிைகயி� ஒ�நா4 த6கியதிேலேய 
இ�ப�யா,மானா�, இ�#� நா.கண+கி� இ6ேக மைற!* வசி+க ேநாி0ைகயி� 
எ�ென�ன ஆ,ேமா எ�9 தய+கமாக இ�!த* அவ#+, அ�9 பிGபக� வைர 
இைளயந�பி அழக� ெப�மா@டேனா, ,றள#டேனா Iட� ேபசவி�ைல. 
அவ�க@� அவனிட� எைத:� ேக.க வரவி�ைல. இர�தினமாைல ம.0� அவைன 
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அள3+,� அதிகமாகேவ விநய�� வி��ப�� ெதாிய ஒ�யா� உபசாி�*+ 
ெகா���!தா4. அவ#ைடய �கமல�(சி ையேயா, பாரா.ைடேயா ெபறாத 
ஒ�தைல� ப.ச�*+,+ ைக+கிைள� பிாியமாயி�!தன அ!த உபசார6க4. அ!த 
ைக+கிைள� பிாிய�ைதேய இ� ப+க�* அ��� கல+,� பிாியமாக மாGறலா� 
எ�ற ந�பி+ைக இர�தினமாைல+, இ��பதாக� ேதா�றிய*. அவ4 அயராம� 
உபசாி�தா4. 
 
இேத நிைலைமயி� சில தின6க4 கழி!தன. எNவள3 தா� உபசார6க4 
இ�!தாA� சிைற ைவ+க�ப.0 வி.ட*ேபா� ஒ� மாளிைகயி� உ4ேள இ�+க 
ேந�!த* ,ைறயாகேவ ேதா�றிய* அவ#+,. 
 
‘இ�ப� �ட6கி+ கிட�பதGகாகவா தி�+கான� ேபாி��!* �ற�ப.0 வ!ேத�? 
கள�பிர�களிட� அ�ைம�ப.0+ கிட+,� பா��ய நா.ைட மீ.0+ ெகா4வதG,( 
ெசயலாGற ��யாம�, யாழிைசைய:� அபிநய6கைள:�, ச!தன ந9மண�ைத:� 
அ#பவி�*+ ெகா�0, Iட� மாநகாி� கணிைகய� /தியி� ஒ� இ�ல�தி� 
இ�ப� அக�ப.0� ேபாகவா எ� தைலயி� எ)தியி�+கிற*? எதGகாக, யா�+காக 
பய!* நா� இ6ேக அைட!* கிட+கேவ�0�? ஆறிA� சா3, KறிA� சா3. இ!த 
நா.0� ப�பா0, சாைவ வா�வி� ��வாக ஒ��+ ெகா4வதி�ைல. ஒ� வா�வி� 
��3தா� மரண� எ�றா�, இ�ெனா� வா�வி� ெதாட+க�தா� சா3. உடA� 
ஆ�மா3� ேச�!* உலைக அ#பவி�ப* ஒ�வித மான வா�+ைக எ�றா�, 
உடைல இழ!* ஆ�மாவினா� ம.0� உலைக அ#பவி�ப*�Iட மGெறா� 
வைகயாக� தா� இ�+கேவ�0� அ�ப�� ப.ட வா�ைவ+ கள�பிர� 
I.ட�*+,� தரேவ�0�. ��யாவி.டா� நாேன அைடயேவ�0�’ எ�9 
எ�ணினா� அவ�. நா.க4 கழிய+ கழிய அ!த மாளிைகயி� இைச ஒ� 
ச��5.�ய*. பகA� இர3� அ��தமி�லாம� வ!* ேபா=+ ெகா���!தன. 
அழக� ெப�மா@� அவ#� ேப&வதG,� ெபா*வாக எ!த விஷய�� இ�ைல. 
அவேனா0 எைத� ேபசினாA� அ* ஒ� விவாத�*+,� ேதாG9வாயாகேவ ��வ* 
வழ+கமாகி இ�!த*. ,றள� ேநர� கிைட+,� ேபாெத�லா� ச!தன�ைத 
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. ஒ�நா4 அ!த மாளிைகயி� மGெறா� 
ப,தியி� அ0+கியி�!த தமி� ஏ.0( &வ�கைள அவ#+,+ கா�பி�தா4 
இர�தின மாைல. பழ!தமி� இல+கிய6க4 அட6கிய அ!த( &வ�கைள� பா��த*� 
அவ#+, நா�மாட+Iட� நகர�தி� �க�ெபGற தமி�( ச6க� நிைன3 வ!த*. 
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கள�பிர� ஆ.சியி� தமி� ெமாழி:�, தமி�� �லவ�க@�, தமி� நாகாிக��, தமி�( 
ச6க�� ெபா�3டேனா, �க)டேனா இராெத�9 தாேன கணி�*+ெகா4ள 
��!தாA� ேகாநகாிேலேய வா)� கணிைக இர�தினமாைலயிட� அைத�பGறி� 
ெதாி!* ெகா4ள+ க�தி அவைள வினவினா� இைளயந�பி: 
 
“கள�பிர� ஆ.சியி� தமி�( ச6க�தா��, ச6க��, �லவ�க@� எ�ன ஆனா�க4? 
நா� ேகாநக�+, வ!த பி�� உ�னிடேமா, அழக� ெப�மாளிடேமா ச6க�ைத� 
பGறி:� அத� �க�ெபGற �லவ�கைள� பGறி:� இ*வைர இ6ேக எ*3ேம 
ேக4வி�படவி�ைல!” 
 
“எதாவ* இ�!தா� அ�லவா ேக4வி�ப0வதG,? கபாட�ர�திA�, ெத� 
ம*ைரயிA� இ�!த �க� ெபGற தமி�(ச6க6கைள எ�லா� கட�ேகா4 அழி�த* 
எ�றா�, இைத+ கள�பிர� ஆ.சிேய அழி�*வி.ட* எ�9தா� ெசா�ல ேவ�0�. 
��� �லவ�க4 அம�!தி�!த ம�டப6களி� கள�பிர�க4 இ�ேபா* த6க4 
,திைரகைள+ க.� இ�+கிறா�க4. ஏ0க@�, &வ�க@� ,வி�தி�!த இட6களி� 
எ�லா� வா4கைள:� ேவ�கைள:� ,வி�* வி.டா�க4. ஒைலகளி� 
எ)�தாணிக4 கீறிய ஒ�க4 ேக.ட இடெம�லா� பா�ெமாழி இ�9 ஒ�+க� 
ெதாட6கி வி.ட*.” 
 
“ஆயிர6கால�* ெமாழி அழி:�ேபா* அைத ஒ.� வள�!த எ�லா நாகாிக�� 
ந�ய�தா� ேவ�0� ேபா��+கிற*.” 
 
“ந�!தாA�, வள�!தாA� அ* எதி�கால�திG, வரலா9 ஆகிற*. தமி� நாகாிக 
வரலாGறி� த6க4 கால�தி� அ�ைம ��திைரயாக+ கள�பிர�க4 இ�ைள� 
5சியி�+கிறா�க4. ”  
 
“இர�தினமாைல இ�ைள எ�ேபா*� நா� ��!த ��வாக ஒ��+ெகா�0 
ஏGபதி�ைல. ஒNேவா� இ�.0+,� பி��� ஒ� ைவகைற உ�0 எ�9 திடமாக 
ந��கிறவ� நா�.” 
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“நீ6க4 ம.0 மி�றி எ�லா�ேம அ�ப��தா� ந��கிேறா�. ஆனா�, கட!த சில 
நா.களாக ெவளிேய இர3� பகA� எ�ென�ன நைடெப9கி�றன எ�பைத+ Iட 
அறிய ��யாம� நா� இ6ேக �ட6க ேநாி.டேத ? யாாிடமி�!*� எ!த( ெச=தி:� 
ெதாியவி�ைல. காாி, கழGசி6க�, சா�த�, ேதE� மா!திாீக�, ெச6கணா� ஆகிய 
ந� ந�ப�க4 எ�ன ஆனா�க4 எ�ப*� ெதாிய வி�ைலேய?” எ�9 
ேக.0+ெகா�ேட சG9 ��� அ6, வ!தி�!த அழக� ெப�மா4 காாிய+ 
கவைலேயா0 ேபசினா�. அ!த மாளிைகயி� கழி!த ஊைம நா.களி� �த� 
�தலாக அழக� ெப�மா4 த�னிட� ெமளன�ைத+ கைல�*+ெகா�0 
ேபசவ!தி��ப* இைளயந�பி+,� �ாி!த*. சில நா.களாக அவ#+,� த� மீ* 
ஏGப.��!த மன�தா6க� மாறி� த�ேனா0 ேமேல எ�ன ெச=வ* எ�ப* பGறி� 
ேபச ��வ�� நிைலைம இய�பாக ஏGப.���பைத இைளயந�பி வரேவGறா� 
எ�றாA� அழக� ெப�மாளி� வினா அவ#4 ேகாப<.�ய*: 
 
“காாி, கழGசி6க� �த�ய ந�ப�கைள� ேதட3�, உயி�+, ஆப�தி�றி� 
பா*கா+க3� நா� விைர!* ஆவன ெச=யேவ�0� எ�9 ேகா.ைட+ கத3க4 
அைட+க� ப.டேபாதி��!* நா� விடாம� உ�னிட� வG�9�தி வ�கிேற� 
அழக� ெப�மா4. அ�ேபாதி�!* நீதா� அவ�கைள� பGறி+ கவைல+, இடமி�றி 
ம9ெமாழி Iறியி�+கிறா=. ‘அவ�க4 எNவித�திA� ப�திரமாக இ!த மாளிைக+,� 
தி��பிவ!* வி0வா�க4’ - எ�9 உ9தியளி�தி�+கிறா=. உ�#ைடய அள3+, 
மீறிய த�ன�பி+ைக என+ேக விய�ைப அளி�தி�+கிற*. இ�ேபாேதா நீேய 
எ�னிட� வ!* ேவ9விதமாக+ ேக.கிறா=. நா� எ�ன ம9ெமாழி I9வ* 
உன+,?’’ -எ�9 சிறி* சின�*டேனேய அழக� ெப�மாைள+ ேக.டா� 
இைளயந�பி. 
----------- 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� : : : : 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� ----    அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�    
28. 28. 28. 28. கபால ேமா!ச�கபால ேமா!ச�கபால ேமா!ச�கபால ேமா!ச�    

 
அழக� ெப�மா4 மீ�0� அைதேயதா� ெசா�னா�. ஆனா�, ேகாப�படாம� 
நிதானமாக3� ெபா9ைமயாக3� ெசா�னா�: “காாி, கழGசி6க� �த�ய 
நா�வ�� ப�திரமாக இ!த மாளிைக+,� தி��பி வ!* ேசர+ I�யவ�க4 
எ�பைத� ெபா9�* இ�ேபா*� என+, ந�பி+ைக இ�+கிற*. நகர�தி� 
பரபர�பான B�நிைல+ேகGப அவ�க4 �யGசிைய:� மீறி ஏதாவ* நட!தி�+,ேமா 
எ�9தா� இ�ேபா* ச!ேதக�ப0கிேற�.” 
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இைளயந�பி இதG, ம9ெமாழி Iறவி�ைல. ���9வ� 5�தா�. சிறி* ேநர� 
ெபா9�* அழக� ெப�மாைள ேநா+கி, 
 
“உ�னிட� ந�பி+ைக:� இ�+கிற*! ச!ேதக�� இ�+கிற*! இ!த இர��� எ* 
எ�ேபா* இ�+கிற* எ�பைத�தா� உ�ேனா0 பழ,கிறவ�க4 ெதாி!* ெகா4ள 
��யவி�ைல” எ�றா� அவ�. 
 
“ெசா�ல� ேபானா� வா�+ைகேய இ!த இர��G ,� ந0வி� எ6ேகாதா� 
இ�+கிற*” - எ�9 அவ�க@ைடய உைரயாட�� ,9+கி.டா4 இர�தினமாைல. 
அவ@ைடய இ!த வா+கிய� த�ைன:� அழக� ெப�மாைள:� ஒ�9 ேச��* 
ைவ+,� ெதானி உைடயதாக இ��ப* இைளயந�பி+,� �ாி!த*. அவ� உ4@ற 
நைக�*+ ெகா�டா�. ம*ராபதி வி�தகாி� பயிGசி+,� பி� ஓ� இள� 
கணிைக:� Iட� ேத�!த அரச த!திாியா யி��பைத அNவ�ேபா* நி"பி�*+ 
ெகா����ப* அவ#+,� �ாி!த*. அேதசமய�தி� �)ேவக�*டேன ,�தி+ 
கா.0வ* ேபாலேவா சா0வ* ேபாலேவா ஏதாவ* ேபசினா�தா� அ6கி�!* 
ேகாபி�*+ ெகா�0 ேபா= விட+ I0� எ�ற எ(சாி+ைக:� அவ@ைடய 
ேப(&+களி� இ�ேபா* கல!தி��பைத அவ� உணர ��!த*. ‘இNவள3 ெபாிய 
சாகஸ�*+,ாியவைள உண�வி� வச�ப.0� தவறாக� �ாி!* ெகா4ள 
இ�!ேதாேம’ - எ�9 இ�ேபா*, அவ#+ேக வ��தமாக3� ெவ.கமாக3�Iட 
இ�!த*. ேகா.ைட+ கத3க4 அைட+க�ப.ட தின�த�9 அர�மைன+,� ேபா= 
வி.0 வ!தபி�, இர�தினமாைல ம9ப� அர�மைன+,� ேபாகாததா� 
அர�மைன ஒGற�க4 <ல�� �திதாக எ*3� ெதாியவி�ைல. உபவன�* 
�ைனயிA�, ெவ4ளிய�பல �ைனயிA� யா�� �,!* �ற�ப.0 வர 
��யாததாேலா எ�னேவா நிலவைற <லமாக3� ெச=திக4 ெதாியவி�ைல. அ!த 
மாளிைகயி� அவ�க@+,+ க�ைண+ க.�+ கா.�� வி.ட* ேபா� இ�!த*. 
இ�ப�ேய பல நா.க4 கழி!தன.  
 
உண3 ��!த பி� அ�றிர3 �த� �ைறயாக அழக� ெப�மா@�, 
இைளயந�பி:�, இர�தினமாைல:� மாளிைகயி� ந0+Iட�தி� அம�!* வ.0 
ஆ�+ ெகா���!தன�. ,றள� ச!தன� அைற+,� ப,தி+, உற6க� 
ேபாயி�!தா�. விைளயாட� ெதாட6கியவ�க4 இர3 ெந0 ேநரமாகி:� 
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நி9�தாம�, ஆ�+ ெகா� ��!தா�க4. ந4ளிர3+, ேமA� ஆகிவி.ட*. 
விைளயா.�� ெதாட�!* இர�தின மாைலயி� கா=கேள ெவ�9 ெகா���!தன. 
 
“ஆ.ட�தி� கா=க4Iட அழகிய ெப�களிட� மய6கி வி0கி�றன” எ�றா� 
இைளயந�பி. 
 
“ஆனா� ஆ0பவ�க4 ஒ�ேபா*� மய6, வதி�ைல” எ�9 உடேன ம9ெமாழி 
Iறிவி.0, அவைன ஒர+ க�களா� பா��தா4 இர�தினமாைல. அழக� ெப�மா4 
இைத+ ேக.0( சிாி�தா�. அ�ேபா* யாேரா ஓ�வ�� ஓைச ேக.0 விைளயா.�� 
கவனமாயி�!த <வ�ேம தி0+கி.0� தைலநிமி�!தன�.  
 
ைககா� பதறி ந06க+ ,றள� L+க� கைல!* சிவ!த க�கேளா0 அவ�க4 
எதிேர வ!* நி�றா�. 
 
உடேன ேப&வதG,( ெசாGக4 வராம� ச!தன� அைற+,� ப,திைய( 
&.�+கா.�� பய�ேதா0 வா��ைதகைள அரGறினா� அவ�. உடேன 
விைளயா.ைட நி9�தி வி.0 <வ�ேம எ)!* வி.டன�. அவேனா0 ச!தன� 
அைற+,� ப,தி+,( ெச�ற*� அ6ேக ந0வாக இ�!த ச!தன+ க�ல�ேக காைத 
ைவ�* உG9+ ேக.0 வி.0, அழக� ெப�மாைள:� கீேழ ப0�தாGேபா� சா=!* 
அைத+ ேக.க( ெசா��( ைசைக ெச=தா� ,றள�. நா�வாிைடேய:� எைதேயா 
எதி�பா�+,� ேப(சGற ெமளன� வ!* B�!த*. அழக� ெப�மா4 ச!தன+ க�ைல 
ஒ.�( ெசவிைய( சா=�*+ ேக.டபி� இைளயந�பிைய:� அ�ப�ேய ேக.,மா9 
,றி��+ கா.�னா�. அவ#� அNவாேற ெச=தா�. பி�� இர�தினமாைல:� 
கீ��ப+கமாக+ ,னி!* உG9+ ேக.டா4. 
 
கீேழ நிலவைற� ப�களி� யாேரா நட+,� ஒ� ேக.ட*. அ�ப� நட�பவ� 
ேவ��யவராகேவா, வழிெதாி!தவராகேவா இ�!தா� அைடயாளமாக+ க�ைல� 
L+கி+ ெகா�0 ேமேல வ!*விட ��:�. அ�ப� வராம� கீேழேய நட�பதி��!* 
அ!நிய� யாேர#� வ!* வி.டாேனா எ�ற பய� அவ�கைள( B�!த*. 
ஒ�வ#ைடய கால� ஓைசதா� ேக.கிற* எ�றாA� பி�னா� வாிைசயாக� பல 
5த பய6கர� பைட /ர�க4 நிGகலாேமா எ�9 அழக� ெப�மாளி� கGபைனயி� 
ஒ� ச!ேதக� ம�.�ய*. பல நா.களாக அ!த வழியி� <ல� அ6ேக யா�� 
வராததாA�, வ!தி��பவ�� உடேன அைடயாளமாக ேம� வாயி�� <0க�ைல� 
L+காம� கீேழ ப�களிேலேய தட� ெதாியாம� நடமா0வதாA� அவ�க4 
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ச!ேதக�ப0வதG,�, தய6,வதG,�, பய�ப0வதG,� நிைறய நியாயமி�!த*. ஒ� 
தா+,தைல எதி�ெகா4ள ஆய�தமாக ேவ��ய நிைலயி� அ�ேபா* அவ�க4 
இ�!தா�க4. வ�கிறவ� அ!நியனாயி�!* அவ� இ!த வழியாக ெவளிேயறி 
இ�ப� ஒ� வழி இ��பைத+ க�0 உயி� பிைழ�* வி0வானாயி� அ��ற� 
தா6க4 உயி� பிைழ+க ��யா* எ�பைத அவ�க4 உண�!தி�!தா�க4. 
மி�ெவ.0� ேநர�தி� இைளயந�பி ஒ� தி.டமி.டா�. அ!த அைறயி� ஒ� 
<ைலயி� க�மர�தி� ெச=த இ���� 5�பி��த உல+ைகக4 இர�0 இ�!தன. 
அதி� ஒ�ைற எ0�*+ெகா4@�ப� அழக� ெப�மா@+,+ ,றி��+ கா.�வி.0 
இ�ெனா�ைற� தா� ைகயி� எ0�*+ ெகா�0 ச!தன+க�ைல ேமG�ற� 
இ�!தப�ேய ெம�ல� L+கி நக��*�ப� ,9ள#+,� இர�தின மாைல+,� 
ைசைக ெச=தா� இைளயந�பி. அவ� தி.ட�ப� வ!தி��பவேனா, 
வ!தி��பவ�கேளா எNவிதமாக3� உயி� த�ப��யா*. இ!த வழி 
க�0பி�+க�ப.0+ கள�பிர�களிட� அக�ப.0 வி.டா� த6க@ைடய எ�லா 
வழிக@� அைட�ப.0 வி0� எ�ற இ9தி� பா*கா�� உண�வி� எ�ைலயி� 
அவ�க4 அ�ேபா* மிக எ(சாி+ைகேயா0 இ�!தா�க4. கீேழ இ��பவ� ஏேதா 
வ�யி� அரG9வ* ேபா�ற தீன ஒ�க@ட� <(& இைர+க இைர+க நட!* 
ெகா����பைத+ Iட அவ�க4 ெவளி��ற� ேக.க ��!த*. வ!தி��பவ� 
நிலவைற வழி+, �GறிA� �தியவனாக இ�!தாெலாழிய இ�ப� <(& இைர+க 
ேந�வ* சா�தியமி�ைல எ�9� அSமான� ெச=தா�க4 ேமேல இ�!தவ�க4. 
 
எதிெரதி�� ப+க6களி� உல+ைககேளா0 அழக� ெப�மா@�, இைளயந�பி:� 
நி�9 ெகா�டபி� ேமG�ற� <�யி�!த ச!தன+க�ைல ெம�ல நக��தி 
எ0�தா�க4 ,றள#� இர�தினமாைல:�. ஓாி� கண6க4 மயான அைமதி 
நிலவிய* அ6ேக. கீேழ நிலவைற� *வார�தி� இ�ளி��!* யா�� ேமேல 
வரவி�ைல. ஆனா� உ.�ற� <(&வி0கிற ஒ� ேகாரமாக+ ேக.ட*. ேமGப+க� 
ைககளி� உல+ைககேளா0 நி�ற இ�வ�� இ!த வழியாக ெவளிேய நீ.ட�ப0� 
தைல+,+ கபால ேமா.ச� அளி�பெத�ற உ9தி:ட� நி�9 ெகா���!தன�. 
அவ�க4 I�!* கவனி�*+ ெகா���!தேபாேத கீ���றமி�!* ெவ�ைமயாக 
ஏேதா ேம� ேநா+கி எ)வ* ெதாி!த*. வ!தி�+,� மனிதனி� தைல�பாைக எ�9 
அைத அவ�க4 நிைன�தன�. ஆனா�... எ�ன ேகார� ப(ைச <6கி� பிர�பி� ஒ� 
பய6கரமான கபாலேம ெம�ல ெம�ல ேமேல வ!த*. எதி�பாராதவிதமாக ேமேல 
கழியி� ேகா�த ம�ைட ஒ0 வரேவ �!தி+ெகா�0 அைத அ��பதG, 
ஓ6கியி�!த உல+ைகக4 தி0+கி.0� பி� வா6கின. இ�.பில�தி��!* ேம� 
ேநா+கி வ!* ஆ0� அ!த+ கபால� அவ� கைள ேநா+கி+ ேகாரமாக நைக�ப* 
ேபா��!த*. கீேழ அ!த <6கி� பிர�ைப� பி��தி�!தவனி� ைக ந06கியதாேலா 
எ�னேவா ேமேல அ!த+ கபால�� ந06கி ஆ�ய*. பய�தினா� இர�தினமாைல 
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இர�0 ைககளாA� �க�ைத <�+ெகா�டா4. எ�லா�+,� ேமனி 
��லாி�தி�!த*. 
 
ெதாட�!* ேவெற*3� நிகழாம� அ!த+ கபாலேம கழியி� ஆ�+ெகா���+கேவ 
அழக� ெப�மா4, “ஒ� தீ�ப!த� ஏGறி+ ெகா�0 வா” எ�9 ெம��ய ,ர�� 
,றளனிட� Iறினா�. ,றள� உ4ேள விைர!தா�. சில கண6களி� 
தீ�ப!த�ேதா0 அவ� தி��பி வ!தா�. 
------------- 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� : : : : 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� ----    அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�    
29. 29. 29. 29. ேத@�ேத@�ேத@�ேத@�    மா$திாிக�மா$திாிக�மா$திாிக�மா$திாிக�    

 
த� ைகயி��!த இ��� உல+ைகைய ,றளனிட� ெகா0�* வி.0� தீ�ப!த�ைத 
வா6கி+ ெகா�0 நிலவைற+,4ேள சிறி* ெதாைல3 ஒளி ெதாி:மா9 அைத கீேழ 
தணி�*� பி��தா� இைளய ந�பி. அேத சமய�தி� “இ!த+ கபால�ைத:� 
கழிைய:� பGறி இ)�* ேமேல எறி” எ�9 இர�தினமாைலயிட� Iறினா� 
அழக�ெப�மா4. அ!த+ கபால�ைத+ ைககளாேல ெதா0வதG,+ Iசி அ�வ���+ 
ெகா���!தாA� அவ4 ந06,� ைககளா� அைத+ கழிேயா0 பGறி இ)�தா4. 
கீேழ அைத� பி��*+ ெகா���!தவ� அ)�தி� பி��*+ ெகா4ளாததாேலா 
அ�ல* அவ� ைகக4 தள�!தி�!ததாேலா இர�தினமாைல பGறி இ)�த3ட� 
அ!த+ கழி:� கபால�� ேமேல வ!* வி)!* வி.டன. ஆனா�, அேதசமய� கீேழ 
நிலவைறயி� அைத� பி��தி�!தவ� ஈன+,ர�� வ� எ0�* �ன,வ* ேபா� 
ேக.கேவ அவ�க4 நா�வ�ேம ஏக கால�தி� விய�பைட!* வி.டன�.  
 
உடேன அழக� ெப�மா@+, �GறிA� �திய ெதா� ச!ேதக� எ)!த*. அவ� த� 
ைகயி��!த உல+ைகைய <ைலயி� ைவ�* வி.0� *ணி!* கீேழ நிலவைற+,4 
இற6கினா�. கீேழ இற6கி+ ெகா�0 ேமG�ற� இைளயந�பியிட� இ�!த 
தீ�ப!த�ைத+ ைக நீ.� வா6கி� ப�ேம� தள�!* கிட!தவைன� பா��த*�, 
“ஐேயா! இெத�ன ேகார�?- உன+, இ* எ�ப� ேந�!த* ெச6கணா�?” எ�9 
கதறாத ,ைறயாக உ�கிய ,ர�� வினாவினா� அழக�ெப�மா4. ெச6கணாைன 
ேமேல L+,� �யGசிக4 உட� ேமGெகா4ள�ப.டன. நிலவைற வழியி� ஏேதா 
ஒ� �ைனயி��!* அைத+ க�0பி��* அ!த மாளிைகைய+ 
ைக�பG9வதGகாக+ கள� பிர�க4 5த பய6கர� பைட /ர�க4 சிலைர 
அ#�பியி�+க+ I0ேமா எ�ற பய�*டேனேய அ!த விநா� வைர கவைல�ப.0+ 
காாிய6கைள( ெச=த அவ�க@+,, இ� ேபா* படேவ��ய கவைல:� வ��த�� 
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ேவறாக இ�!த*. ேதாளிA� �� ைககளிA� இரணகளமா= இர� த� Yறி.0� 
பாய+ காய�G9 வ!* ேச�!தி�!த ேதE� மா!திாீக� ெச6கணாைன� த� 
ைககளா� ேமேல L+கினா� அழக�ெப�மா4. இைளயந�பி ேமG�றமி�!* 
ைக�தா6கலாக( ெச6கணானி� உடைல வா6கினா�. 
 
“ேத#� மா!திாீக#+, எ�ன ேந�!த*? அவ� ஏ� இ�ப�� ப0காய�G9 
நிலவைற வழிேய வ!* இ6ேக வி)!தா�?” எ�பைத எ�லா� அவனிடேம ேக.0� 
ெதாி!*ெகா4ள+I�ய நிைலயி� அவ� அ�ேபா* இ�ைல. ேபச+Iட( 
ச+தியG9( ேசா�!* ேபாயி�!தா� அவ�. ேமேல அவைன� L+கிய*� நிலவைற 
<ட�ப.ட*. 
 
‘இNவள3 ஆப�தான நிைலயிA� ேதE� மா!திாீக� <6கி� கழியி� கபால�ைத+ 
ேகா�* ேம� நீ.�ய* ஏ�?’ எ�9� அவ�க@+,� �ாியவி�ைல. 
 
உடேன காய6க@+, ம�!தி.0 அவைன� ேதG9� �யGசிகைள அவ�க4 
விைர!* ேமGெகா4ள ேவ��யி�!த*. ம�!தைர�பதG,�, ைதல� கா=(சி+ 
ெகா�0 வர3� பற!தா4 இர�தினமாைல. அவ@ைடய &9&9�� 
இைளயந�பி+, விய�ைப அளி�த*. ெப� ஒ� அழ, எ�றா� அவ@+,+ 
,றி�பறி:� த�ைம:� விைர3� &9&9��� இ�ேனா� அழ,. அழ,+, அழ, 
ெச=வ*ேபா� இைவ இர�0ேம இர�தின மாைலயிட� அைம!தி�!தன.  
 
தவி.ைட� *ணியி� க.�+ ெகாதி+,� ெவ!நீாி� நைன�*( ெச6கணானி� 
உட�� ஒ�தட� ெகா0�தா�க4 அழக� ெப�மா@� இைளயந�பி:�. 
ெச6கணா� ஏேதா ந�!த ,ர�� ெசா�ல �ய�றா�. அ�ேபாதி�!த நிைலயி� 
அவ� ேப&வ* ந�லதி�ைல எ�9 க�திய இைளயந�பி, ‘அைமதியாயி�+,மா9’ 
அவ#+,( ைசைக ெச=தா�. 
 
“இ�ேபா* நீயி�+,� தள�!த நிைலயி� எ*3� ேபசேவ�டா�. பி�னா� 
நா6கேள எ�லா� ேக.0� ெதாி!* ெகா4கிேறா�” - எ�9 அவனிட� Iறி அவைன 
அைமதியைடய( ெச=தா�க4 அவ�க4. ெச6கணா� �GறிA� எதி�பாராதவிதமான 
இ!த நிைலயி� வ!* ேச�!ததா� அ�றிர3 அவ�க4 உற+க�ைத இழ!* 
அவ#+,� பணி விைட ெச=ய ேந�!த*. அ!த� பணி விைடகளா� அவ�களி� 
யா�� ேசா�வைடயவி�ைல. 
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‘இ!த� பணி இழி!த*. இ!த� பணி உய�!த* எ�9 பாராம� கணிைக 
இர�தினமாைல, த� ெபா�#டA�, 56ைகக@� வ�!த அ�றிர3 உைழ�தைத� 
பா��தேபா* இைளயந�பியி� மன� அவளிட� க�ைணமயமா= ெநகி�!த*. இளகி 
இைண!த*. 
 
ேகாநகாி� கணிைகயாி� சிாி��+,� அ��+,� Iட விைல உ�0 எ�9 அவ� 
ேக4வி�ப.��!தா�. அவ� க� காணேவ எ�ன ேக4வி�ப.��!தாேனா 
அைத� ெபா=யா+கி+ ெகா���!தா4 இர�தினமாைல. அ!த மாளிைகயி� தா� 
த6கியி�!த நா.களி� காரணமி�றி அ!த இள� கணிைகைய( ச!தி+,� ��ேப, 
அவ4 ேம� த� மன� ெகா���!த ெவ9�� மாறி ந�பி+ைக வர� 
ெபGறி�!தாA� ெச6கணா#+, உதவிய இரவி� இைளயந�பி+, அவ4 ேம� 
இன� �ாியாத பாசேம உ�டாகியி�!த*. இவைள( ச!தி+,� �� ஒ� 
,9��+காக இவைள+ ,ைற�*� ேபசிய த�#ைடய ெசாGகைள+ ேக.ட 
ேபாெத�லா� அழக� ெப�மா4 ஏ� உடேன சின!* சீறினா� எ�ப* இ�ேபா* 
இைளயந�பி+, ந�றாக� �ாி!த*. 
 
‘ஆ�க4 ெச=யேவ��ய காாிய6கைளேய இ6ேக ெப�க4தா� ெச=தாக 
ேவ��யி�+கிற*’ - எ�9 இர�தினமாைல த�ைன+ ,�தி+கா.�� ேபசியேபா* 
Iட அவைள� தா� �ாி!* ெகா4ளாத காரண�தா�, ‘அள3 மீறி அவளிட� சின� 
ெகா�0 வி.ேடாேமா’ -எ�9 இ�ேபா* எ�ணி+ ெகா�டா� அவ�. ��ப.0 
வ!தி�+,� ஒ�வனிட� அவ4 கா.�ய பாி3, அவளிட� அவ� பாி3 ெகா4ள( 
ெச=வதாயி�!த*; மிக3� கனி3 ெகா4ள ைவ�பதாயி�!த*. 
 
ம9நா4 வி�!த*� ேதE� மா!திாீக� ஒரள3 ெதளிவைட!தி�!தா�. 
அவனிடமி�!* எ�ென�ன ெச=திக4 ெதாிய� ேபாகி�றன எ�9 அறி:� 
ஆவ�� அவ�க4 கா�தி�!தன�. ஓரள3 அவ� ேபச ��:� எ�ற அளவிG, 
நிைலைம ேதறியி�!தைத அறி!* அழக� ெப�மா4 அவைன+ ேக.டா�. 
 
“ெச6கணா� உன+, இ!த நிைலைம எ�ப� ஏGப.ட*? எவரா� ஏGப.ட*? 
உ�ேனா��!த காாி, கழGசி6க�, சா�தா� ஆகிேயா� எ�ன ஆனா�க4?” 
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“என+, இ!த நிைலைம எ�ப� ஏGப.ட* எ�பைத அ��ற� ெசா�கிேற�... காாி, 
கழGசி6க�, சா�தா� ஆகிய <வ�� இ6ேக வரவி�ைலயா? அவ�க4 <வ�� 
இ6ேக வ!* உ6கேளா0 ப�திரமாக இ�+கிறா�க4. எ�ற�லவா நிைன�*+ 
ெகா���+கிேற�? நா6க4 நா�வ�மாக உபவன�தி��!* ேகா.ைட+,4 
�ற�ப.0( ெச�ற தின�த�9 ஆலவா=� ப,தியி� நா� தனியாக� பிாி!* 
ெச�ேற�. அவ�க4 <வ�� எ�னிட� விைடெபG9 ெவ4ளிய�பல� ப,தி+,� 
ேபானா�க4. ந�பகA+,( சிறி* ேநர� இ�+,�ேபா* இ�#� சிறி* 
நாழிைககளி� ேகா.ைட+ கத3க4 <ட�படலா� எ�ப* ேபா�ற பரபர�� 
ஆலவா=� ப,தியிேலேய ெதாி!த*. யா�ாீக�க4 <.ைட ��(&கேளா0 ஓ�ன�. 
5த பய6கர� பைட அ6க6ேக �,!* ெந�+க� தைலப.ட*. உடேன ஏேதா 
நட+க+Iடாத* நட+க� ேபாகிற* எ�9 �ாி!* ெகா�0 நா� ஆலவா=� 
ப,தியி��!ேத கிழ+,+ ேகா.ைட வாயிA+, விைர!* அகநகாி��!* 
ெவளிேயறி வி.ேட�. ேகா.ைட+, ெவளிேய:� க0ைமயான பா* கா�� இ�!த*. 
எ�ைன( சில 5த பய6கர�பைட /ர�க4 பி�ெதாட�!* க�காணி+கிறா�கேளா 
எ�ற ஐய�பா0 இ�!ததனா� உபவன�*+,� தி��பாம� நா� ேநேர ேத#�+,( 
ெச�ேற�.  
 
ேதEாிA� எ�ைன அபாய� B�!தி�!த*. &G9��ற( சிG9ர�களிA� ேகாநகாி� 
உ4ேள:� ஆயிர+கண+கானவ�க4 கள�பிர� ஆ.சிைய எதி��*� திTெர�9 
கலக� �ாிய+I0� எ�ற அSமான�தி� காரணமாக+ கள�பிர�க4 க0ைமயான 
பா*கா��கைள( ெச=*வி.டா�க4. நா� ேதEாி� இ�!* பல நா.க4 
ெவளிேயறேவ ��யாம� ேபாயிG9. கைடசியி� ேநG9 �� தின� மாைல ேத#� 
மயான�தி� வ�னி மர�த�ேக த� மைனவி+,� ேப= ஒ.0வதGகாக ஒ� மறவ� 
வ!* I�பி.டா�. அ*தா� ந�ல சமயெம�9 அ!த மறவ#ைடய வ��யி� 
மைற!* த�பி மயான�*+,� ேபாேன�. அ�றிர3, மயான�தி��!* நா� 
தி��பேவ இ�ைல. ஊ�+,4@� &G9��ற6களிA� கள�பிர�க4 எ� தைலைய( 
சீவி எறிய+ கா�தி��ப* என+,� �ாி!த*. மயான�தி� இ�!த வ�னி 
ம�டப�*� �தாிேலேய ப*6கியி�!ேத�. &0கா.0 நாிக4 எ� ேம� பைட 
எ0�தன. பசி( ேசா�வி� நா� ச+தியGறி�!ேத�. நாிகைள நா� ெவ�ல 
��யவி�ைல. அவGறி� பசி+, நா� இைரயாகி ��!*விடாம� த�ப �ய�9� 
நா� �) ெவGறி அைடயவி�ைல. 
 
ேத#ாாி��!* ��னிரவி� �ற�ப.0 ைவையயி� ம9கைரயி� வ!* நீ!திேய 
இ+கைர+, வ!தா� இ6ேக உபவன�திA� 5த பய6கர� பைட இ�!த*. ேப= 
ஒ.0வதG,+ ெகா�0 வ!தி�!த எ� சாதன6கைள� பய�ப0�தி மிக� த!திரமாக 
ந0இர3+, ேம�தா� நிலவைர வழியி� நா� இற6க ��!த*. நாி க��த 
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காய6களி� வ�:�, க0� பசி:� எ�ைன வா.�ன. ஏற+,ைறய �+காA� 
ெச�*வி.ட* ேபா�ற நிைலயி� தா� நிலவைறயி� நா� நட+க ��!த*. இ6ேக 
வ!த பி��� என+கி�!த பய�தி� இ!த மாளிைக:� கள�பிர� வச�ப.��+,ேமா 
எ�9 அMசிேய �த�� <6கிG கழியி� எ� ைகவசமி�!த கபால�ைத+ ேகா�* 
நீ.�ேன�. ,ர� ெகா0�* நிைலைம அறிய3� அMசிேன�. ந�ல ேவைளயாக 
நீ6க4 எ�ைன+ கா�பாGறின�க4. &0கா.0 நாிக4 எ�ைன+ கிழி�*� பாதி 
ெகா�9 வி.டன.” 
 
“அட பாவேம நிைலைமக4 இNவள3 ெக.0� ேபாயி��பதா�தா� எ6கி�!*� 
எ*3ேம நம+,� ெதாியவி�ைல. ேமாIாி� ெபாியவ� எ�ப� இ�+கிறாெர�9 
ேதEாி� ஏதாவ* ேக4வி�ப.டாயா நீ?” எ�9 இைளயந�பி ேக.டேபா* 
‘இ�ைல’ எ�பதG, அைடயாளமாக� தைலயைச�தா� ெச6கணா�. அவ�க4 
யாவ�� கவைலயி� ஆ�!தன�. அ!த நிைலயி� இர�தின மாைலேய மீ�0� 
உத3வதG, ��வ!தா4. இைளய ந�பியி� க�க4 கனி3ட� அவைள ேநா+கின. 
அ!த+ கனிைவ அ6கீகாி�*+ ெகா4வ*ேபா� அவ@� அவைன� பா��தா4. 
இ�வ� க�க@� ,றி�பினாG ேபசின. 
------------ 

நி�திலவ�நி�திலவ�நி�திலவ�நி�திலவ�� � � � : : : : 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� ----    அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�    
30. 30. 30. 30. சாகஸ% ேப�5சாகஸ% ேப�5சாகஸ% ேப�5சாகஸ% ேப�5    

 
“நீ6க4 ஒ��+ ெகா�டா� இ�ேபா*�Iட நா� ஒ� உதவி ெச=ய��:�!... இ�9 
மாைலயிேலேய இ�!த வள�ைடயா� ேகாயிA+,( ெச�9 வழிபா.ைட( 
ெச=தபி� உ6க@+காக யாைன� பாக� அ!*வைன+ க�0வர ��:�.” 
 
“இ�ேபா*4ள நிைலயி� அ* அபாயகரமான*” - எ�றா� அழக� ெப�மா4. 
 
“நீ�ட நா.களாக இ6ேக வராததி��!* அ!*வைன� பGறிேய என+,( 
ச!ேதகமாயி�+கிற*. அவ#+,� ஏதாவ* ேந�!தி�+,ேமா எ�னேவா?” எ�9 
ஐய�ேதா0 Iறினா� இைளய ந�பி. அைத+ ேக.0+ க^ெர�9 சிாி�தா4 
இர�தினமாைல. இைளயந�பி உடேன க0ைமயாக அவைள ேநா+கி+ ேக.டா�: 
 
“ஏ� சிாி+கிறா=?” 
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ஒ�கண� தய6கியபி� ப�கிவி0வ* ேபால3�, ஆவ� நிைற!* த*��� த� 
விழிகளி� ஓர6களா� அவ#ைடய �க�ைத� பா�+க �ய�றப�ேய- 
 
“அ!*வைன� பGறி நா� இ6கி�!* கவைல� ப0வ* ேபா� ந�ைம� பGறி 
அவ#� அ6கி�!* கவைல�படலா� எ�9 நிைன�ேத�. சிாி�� வ!த*” எ�றா4. 
 
“அ�ப�யானா� அவ#+, எ*3� ேந�!தி�+க+ I0� எ�9 நிைன+க3� 
அவசியமி�ைல எ�கிறாயா நீ?” 
 
“ச!ேதகெம�ன? நா� இ�ேபா* ெச�றாA� யாைன+ ெகா.டார�தி� அவைன+ 
காண ��:�!” 
 
“ெத=வ வழிபா.0+,� ேபாகிற நீ எ�ன காரண�ேதா0 யாைன+ ெகா.டார�தி� 
ேபா= அவனிட� ேபசி+ ெகா�0 நிGக ��:�?” 
 
“அ* நா� படேவ��ய கவைல. எ�னா� ��:� எ�பதா�தா� நா� 
கவைல�படாம� ேபா=� தி��ப �� வ�கிேற�. ” 
 
“இ�ப� ெவ0+ெக�9 ம9ெமாழி I9�ேபாெத�லா�தா� உ�ைன+ க0ைமயாக+ 
ேகாபி�*+ ெகா4ள ேவ�0� எ�9 என+,� ேதா�9கிற* இர�தினமாைல!” 
 
“ஆகா! நிைறய+ ேகாபி�*+ ெகா4@6க4. என+,� அ* பி�+கிற*. 
தி�+கான�ேப�+கார�க4 �க6களி� ��சிாி�ைபவிட+ ேகாப�தா� அழகாக 
இ�+,� ேபா� ேதா�9கிற*.” 
 
“அ�ப�யானா� எ� ேகாப�திG, நீ பய�பட மா.டா=! அ�லவா?” 
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“ஆ�களி� ேகாப�ைத எ�ப� ெவGறிெகா4வ ெத�கிற இரகசிய� என+,� 
ெதாி:�?” 
 
இைத( ெசா�A�ேபா* அவ4 ,ர�� ெதானி�த இ6கித�� �க�தி� ஒளி�!த 
நாண�� க�களிA� இத�களிA� ேதா�றி மைற!த �9வA� இைளய ந�பி+,� 
�ாி!தன. அவ4 ஒ� ேத�!த ம!திரவாதியி� சாகஸ�ேதா0 அவைன மய+கினா4 
அ�ேபா*. 
 
காரண� �ாியாத ெவ9�ேபா0 ெதாட6கிய ஒ� ந.� இ�ேபா* இ�ப�+ காரண� 
�ாியாத மய+க�தி� ஆ��த� ெதாட6கியி�!த*. அவ� மாறியி�!தா�. அவ4 
மாGறியி�!தா4. அவ� அவ@ைடய இதய�தி� யா� ஒ�ைய இ�#� ெந�6கி+ 
ேக.க ��யாதப� அழக� ெப�மா@�, ,றள#�, மா!திாீக� ெச6கணா#� 
அ�கி� இ�!தா�க4. 
 
ஆயிர� ேப� அ�கி��!தாA�, �ாிகிறவ#+, ம.0� �ாிய ைவ+,� நயமான 
வா��ைதகளி� ேப&� சாகஸ� அ!த இள� கணிைகயிட� இ�!த*. ெசாGகைள+ 
கவியி� நய�ேதா0 ெதா0�*� ெதா0�* அ#��கிற வி�ைதைய அவ4 
கGறி��ப* ேபா� ேதா�றிய*. மன�தினா� த6க@+, இைடேய ஏேதா �ாிவ* 
ேபால3� ெந�6,வ* ேபால3� உண�!தா� இைளயந�பி. ஒ� ெவ9�பி� ��3 
இNவள3 ெபாிய பிாியமா எ�9 நிைன�த ேவைளயி�, தா� &லபமாக� ேதாGற* 
எ�ேபா* எ�9 அவ#+ேக �ாியவி�ைல. ேதாGறி�+கிேறா� எ�ப* ம.0� 
�ாி!த*. ெவ�றவ4 ேம� சீறேவா, சின� ெகா4ளேவா ��யாம� இ�!த*தா� 
ஏென�9 அவ#+ேக ெதாியவி�ைல. - 
 
அ�9 மாைல அவ4 இ�!தவள�ைடயா� ேகாவிA+,( ெச�9வர அவ�க4 
எ�ேலா�� இண6கினா�க4. அ!*வைன+ காண3� அவனிடமி�!* ஏதாவ* 
ெதாி!தா� அைத அறி!* வர3� அவ4 ெச�9 வ�வதி� தவறி�ைல எ�ேற 
இைளயந�பி+,� ேதா�றிய* இ�ேபா*. 
 
இர�தினமாைல த� வல* ைகயி� 5+ ,டைலேயா0 பணி�ெப� பி�ெதாடர� 
�ற�ப.டேபா*- “இ�!த வள�ைடய ெப�மாளிட� இ�9 எ�ன வர� 
ேவ�0வதாக உ�ேதசேமா?” - எ�9 அவைள+ ேக.டா� இைளயந�பி. அவ4 
அவைன ஏறி.0� பா��* �க மல�!தா4. பி�� நிதானமாக ம9ெமாழி Iறினா4: 
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“ேநG9வைர ‘நா.ைட+ கள�பிர�களிடமி�!*’ கா�பாG9 எ�9 ேவ�0வைத� 
தவிர ேவ9 ெசா!த வர� எதG,� எ�னிட� வி��பமி�றி இ�!த*. இ�9 
அதG,� அதிகமாக( ெசா!த �ைறயிA� Iட ஒ�வர� ேவ�டலா� எ�9 
ேதா�9கிற*.” 
 
இத� அ��த�ைத உ4@ற உண�!* அவ� ��னைக 5�தா�. 
 
ப�ல+கி� ஏ9வதG, �� அவைன அவ4 ேக.டா4: 
 
“இ�9� நா� தி��பி வ!த பி�� நீ6க4 எ�ைன+ ேகாபி�*+ ெகா4/�க4. எ� 
மாளிைகயி��!* உடேன ெவளிேயறி வி0வதாக� பய�9�*/�க4.” 
 
“உன+, ஏ� மீ�0� அ�ப� ஒ� கGபைன?” 
 
“கGபைனயி�ைல - ெம=யாகேவ நீ6க4 அ�ப�+ ேகாபி�*+ ெகா�டா�தா� 
நா� பா+கிய� ெச=தவளாேவ�...” 
 
“அ* எ�ப�?” 
 
“நீ6க4 ேகாபி�*+ ெகா�டா�தா� இ�9� உ6க4 பாத6கைள தீ��� 
ெபா9�த�@�ப� ேவ��+ ெகா4ள நா� வா=��� ெப9ேவ�. இ�ைலயானா� 
உ6கைள நா� ேவெற�ப� அ�கி� ெந�6க3� வண6க3� தீ�ட3� ��:�?” 
 
அவ@ைடய இ!த( ெசாGக4 அவைன மிக3� ெநகிழ( ெச=தன. ஒ� �திய 
உண�வி� சி���பி� இ!த( சம��பண�ைத எ�ப� எ!த( ெசாGகைள+ Iறி 
உபசாி�*� தன+,4 ஏGபெத�ற சி!தைனயி� ஓாி� கண6க4 அவ#+,� 
ெபா��தமான பதி�கேள கிைட+கவி�ைல. 
 
ப�ல+கி� ஏ9�� சாகஸமான ெசாGகளி� உாிைம+காாியாகிய அவ4 Iட( 
ெசாGகளி� எ�ைல+, அ�பா� ேபா= விழிகளி� நீ� ம�க இ��பைத அவ#� 
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க�டா�. அவ@ைடய அ!த+ க�ணிைர( ெசாGகளா� உபசாி�பதா, 
உண�வினா� ஏGபதா என ��3 ெச=யேவ இயலாம� சில கண6க4 திைக�தா� 
அவ�. 
---------- 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� : : : : 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� ----    அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�    
31. 31. 31. 31. கன3� நிைன3�கன3� நிைன3�கன3� நிைன3�கன3� நிைன3�    

 
இர�தினமாைலயி� அ!த அ�ைப:�, விநய�ைத:� உடேன விைர!* எதி� 
ெகா�0 உபசாி+,� ெபா��தமான பத6க@�, உைர யாடA� கிைட+காத 
காரண�தா� உ4ள� மல�வத� உவைகைய �க�திG கா.0� மிக( சிற!த 
ெமாழியாகிய �9வைல அவ@+,� பதிலாக அளி�* விைட ெகா0�தா� 
இைளயந�பி. மன�தி� களி�ைப ெவளியி0� ஆயிர� பத6க4 ெமாழியி� 
இ�+கலா�. ஆனா� அைவ ஓ� அழகிய �க�தி� �9வைல இ�ேனா� அழகிய 
�க�தி� �9வலா� ச!தி+,� &க�*+, ஈடாவதி�ைல எ�9 ேதா�றிய*. மன� 
ெநகி�!* கனி!* பிற+,� ஒ� சிாி�ைப அேத ெநகி�(சி:�, கனி3� உ4ள 
இ�ெனா� சிாி�பா� தா� உபசாி+க ��:� எ�பைத அ�ேபா* இைளயந�பி மிக 
ந�றாக உண�!தி�!தா�. ேத�!த கவியி� ெசாGக4 ஒNெவா��ைற நிைன+,� 
ேபா*� ஆரா:� ேபா*� ஒ� �* நய�ைத:�, ெபா�ைள:� த�வ* ேபா� 
இர�தின மாைலயி� ��னைக அவ� சி!தைனயி� �*��* அணி நய6கைள 
அளி�*+ெகா���!த*. அவைள இ�!த வள�ைடயா� ேகாவிA+,* வழிய#�பி 
வி.0 இைளயந�பி:�, அழக� ெப�மா@�, ,றள#� பணி� ெப�க@� 
மாளிைக+,4ேள தி��பின�. பா*கா�ைப+ க��திG ெகா�0 உடேன அ!த 
மாளிைகயி� கத3க4 உ.�றமாக� தாழி.0 அைட+க�ப.டன. உ4ேள 
தி��பிய*� உடேன இைளயந�பி:� அழக� ெப�மா@� ேதE� 
மா!திாீக�ப0�த ப0+ைகயாக+ கிட!த க.�ல�ேக ெச�9 அம�!தன�. ,றள� 
நிலவைற �ைனைய+ காவ� �ாிவதGகாக( ச!தன� அைற+,� ப,தி+,( 
ெச�றா�. �த� நாளிர3 உற+க� இ�லாமG கழி�தி�!த காரண�தா� இைளய 
ந�பி+, மிக3� கைள�பாக இ�!த*. மா!திாீக� ெச6கணாேனா0 ஆ9தலாக( 
சிறி* ேநர� ேபசி+ ெகா���!த பி� அ6ேகேய அ�கி��!த மMச� ஒ�றி� 
ேபா=( சா=!தா� இைளயந�பி. அவ� உட� மிக3� அய�!* ேபாயி�!த*. 
ப0�த சில கண6களிேலேய அவ� விழிக@� நிைன3� ேசா�!* உற6கி வி.டா�. 
அழக� ெப�மா@�, ேதE� மா!திாீக#� ஏேதா உைரயா�+ ெகா���!தன�. 
ெம�ல ெம�ல அவ�க4 உைரயா�+ ெகா���!த ெசாGக4 அவ� ெசவிகளி� 
மய6கி ஒ��தன. த�ைன மற!* உற+க�தி� இைளய ந�பி ஒ� கன3 க�டா�. 
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* இ�ேபா*4ள Iடலழக� ேகாவி� இ!த+கைத நிக)� கால�* ம*ைரயி� இ�!த 
வள�ைடயா� ேகாவி� என அைழ+க�ப.0 வ!த*. ஆதார� :- சி ல�� 
அ��பத3ைர. 
***** 
ஒளி/&� ��*+களாA�, மணிகளாA� அல6காி+க� ப.ட*�, மகாேம� 
மைலைய� ேபால ெபா� மயமாக உய�!த*மான ஒ� ெபாிய மாளிைகயி� ப�களி� 
ஏறி உ4ேள SைழவதGகாக வாயில�ேக நி�9ெகா���!தா� இைளயந�பி. 
ஏேதா ஞாபக�தி� வாயிG கத3கைள+ கட!* அ!த மாளிைக+,4 Sைழ:�� 
அவ� தி��பி+ கீ� �கமாக� தா� ஏறிவ!த ப�கைள� பா�+கிறா�. பா��த*� 
அவ� க�க@� கா�க@� தய6கின. கீேழ கைடசி� ப�யி� கணிைக 
இர�தினமாைல தைலவிாி ேகாலமாக நிGகிறா4. காடா= அவி�!* ெதா6,� 
க�6I!த�� ந0ேவ அவ@ைடய எழி��க� ேமக6களி� ந0ேவ நில3 
5�தாGேபா� வன�� மி,!* கா.சியளி�த*. 
 
அவ� பா��தபி��� அவ4 அ!த �தGப�யிேலேய தய6கி நி�9 ெகா���!தா4. 
ைமதீ.�ய அவ4 விழிகளி� ஏ+க� உலவி+ ெகா����பைத அவ� 
காண��!த*. அவ@ைடய சிறிய அழகிய இத�க4 அவனிட� ஏேதா ேப&வதG,� 
*��*+ ெகா���!தன. ேகாைவ+ கனிகைள� ேபா�ற அ!த( ெசNவித�க4 
அவ4 �க�தி� *��ப* மிக மிக� தனியானெதா� கவ�(சிைய உைடயதாயி�!த*. 
அ�ப�ேய கீேழ இற6கி ஓ��ேபா= அ!த �க�ைத� த� �க�ேதா0 அைண�*+ 
ெகா�0 அத� ெம�ைமைய:�, ெவ�ைமைய:� அள!தாிய ேவ�0� ேபால 
அNவள3 ஆவ��!*� தா� ஏறி வ!*வி.ட ப�களி� உயர�தி��!* மீ�0� 
தி��பி+ கீேழ இற6கி� ேபாக ��யாம� ஏேதா த�ைன� த0�பைத:� அவ� 
உண�!தா�. அ�ப�� த�ைன� த0�ப* எ* எ�பைத:� அவனா� உடேன 
�ாி!*ெகா4ள ��யவி�ைல. அ!த ேவைளயி� கீேழயி�!* ேசாக� க�றிய ,ர�� 
கத9வ*ேபா� உர�த ,ர�� அவ4 அவைன+ ேக.கிறா4: 
 
“ஐயா! நா� இ�#� கீேழ தைரயி�தா� இ�+கிேற�, நீ6கேளா ��*+க@� 
நவர�தின6க@� நிைற!தி�+கிற எ.ட��யாத உயர�*+,( ெச�9 வி.T�க4...” 
 
“இ�ைல! இ�ைல எ�#ைடய விைல மதி�பGற ��* இ�#� தைரயி�தா� 
இ�+கிற*. நா� ஒளி நிைற!ததாக+ க�*� இர�தின� இ�#� 5மியி�தா� 
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இ�+கிற* ெப�ேண!” - எ�9 உர�த ,ர�� த� உயர�தி��!* அவ@+,+ 
ேக.,�ப�+ கதறினா� அவ�. அ!த+ ,ர� அவ@+,+ ேக.டேதா இ�ைலேயா? 
 
இNவளவி� யாேரா அவ� ேதாைள� தீ�� எ)�பேவ அவ� தி0+கி.0+ க� 
விழி�தா�. உட� �)வ*� ,�ெப�9 ேவ��தி�!த*. 
 
“வா= அரG9கிற அள3 ஆ�!த உற+க� ேபா��+கிறேத!” எ�9 வினாவியப�ேய 
அழக� ெப�மா4 அவன* மMச�தி� அ�கி� நி�9 ெகா���!தா�. எதி���ற� 
க.��� ப0�தப�ேய �க�ைத� தி��பி இைளயந�பிைய ேநா+கி� ��னைக 
5�தா�, ேதE� மா!திாீக�. ‘அவ�க4 இ�வ�� ேக.க ேந��ப� கனவி� 
அரGறிவி.ேடாேம’ எ�பைத எ�ணி நாணினா�. அவ� மீ�0� விழி�த 
நிைலயி� நிைன3I.ட �ய�றேபா* அ!த+ கன3� கா.சிக@�, வா��ைதக@� 
ெதாட�பி�றி இ�!தன. 
 
இைளயந�பி உற+க�தி� வா= அரGறிய*� அழக� ெப�மா4 அவைன 
எ)�பிவி.டாA�, மMச�தி��!* உடேன எழவி�ைல அவ�. க�கைள 
<�யப�ேய உடG ேசா�3 நீ6கி மMச�திG சா=!தி�!தா� அவ�. இைத+ க�0 
அவ� மீ�0� உற6கிவி.டதாக எ�ணி+ெகா�ட அழக� ெப�மா4, 
 
“ெச6கணா�! யா� எ)�பினாA� எ)!தி�+க ��யாதப� தி�+கான�ேப� 
ந�பி+, ஆ�!த உற+க� ேபா��+கிற*” எ�9 Iறியப�ேய ேதE� 
மா!திாீகனிட� மீ�0� உைரயாட� ேபா= அம�!தா�. இைத+ ேக.0 மMச�தி� 
விழிகைள <�யவா9 ப0�தி�!த இைளய ந�பி உ4]ற நைக�*+ ெகா�டா�. 
தா� உற6கிவி.டதாக நிைன�*+ ெகா�0 அவ�க4 இ�வ�� எ�ன ேபசி+ 
ெகா4வா�க4 எ�பைத+ ேக.க ஆவலாக இ�!த* இைளயந�பி+,. உற6,கிற 
பாவைனயிேலேய ெதாட�!* க�கைள <�யப� மMச�தி� கிட!தா� அவ�. 
 
அ6ேக அழக�ெப�மா@+,�, ெச6கணா#+,� உைரயாட� ெதாட6கிய*. 
�த�� அழக�ெப�மா4 தா� ெச6கணானிட� வினாவினா�:-  
 
“ெச6கணா� காாிய� காயா, பழமா?” 
 



148 

 

“பழமா,� எ�9தா� நிைன�ேதா�. ஆனா� கால� மாறி�ேபா=( B�நிைல:� 
ஒ�*வராததா� அ* கனிய வி�ைல! ெவ9� கா=தா�.” 
 
“அ�ப�யானா� யா�திாீக�க4 எ�ன ஆனா�க4?” 
 
“B�நிைலைய உண�!* ெப��பாேலா� ேகா.ைட+ கத3க4 <ட�ப0வதG, 
��பாகேவ அகநகாி��!* ெவளிேயறி வி.டா�க4...” 
 
“நீ ஏ� ேதE�+,� தி��பினா=? உன+,� ேதEாி� எ�ன ேவைல இ�ேபா*?” 
 
“ேகா.ைடைய வி.0 ெவளிேயறிய ந�மவ�கைள� பிாி�*� தனி�தனிேய 
ெச�லவி0� ெபா9�� என+, இ�!த*. தி.டமி.டப� அகநகாி� எ*3� ெச=ய 
��யவி�ைல எ�றாகிய பி��� ெவளிேயறிவி.ட யா�திாீக�க@+,+ ,றி�பாக 
ேமேல எ�ன எ�ன ெச=யேவ�0ெம�9 ெநறி Iற3�, ெசய� கா.ட3� 
ேவ�டாமா?” 
 
“தி.டமி.டப� எ*3� நட+கவி�ைல எ�ப* ேமாI�+,� ெதாி:மா 
ெச6கணா�?” “ஒGற�க4 இ�வ� அக�ப.0+ ெகா�டதனா� ேகா.ைட+ கத3க4 
அைட+க�ப.டைத:� யா�திாீக�க4 ெவளிேயGற�ப.டைத:� அ!*வ� 
ேமாI�+, Iறிய#�பியி�+க ேவ�0�. ‘நிைன�தப� எ*3� நட+க ��யா*’ 
எ�பைத� ெபாியவ�� காராள�� இதி��!ேத அறி!*ெகா4ள ��:�தாேன?” 
 
இ!த( சமய�தி� மMச�தி� ப0�தி�!த இைளய ந�பி+, அட+கி+ெகா4ள 
இயலாத ெப�!*�ம� ஒ�9 வ!த*. அவ� *�மினா�. உடேன அவ�க@ைடய 
உைரயாட� நி�ற*. ெதாட�!* சில கண6க4 அவ� க@ைடய ெமளன� நீ�+கேவ 
இனிேம� அவ�க4 இ�வ�� ேபசி+ெகா4ள மா.டா�க4 எ�ற ��3+, 
வ!தவனாக இைளயந�பி மMச�தி� எ)!* அம�!தா�. 
 
அவ� மன� அ�ேபா* மிக3� ,ழ�ப�தி� ஆ�!* ேபாயி�!த*. நிைனவிழ!* 
உற6கிய உற+க�தி� ேபா* க�ட ஒ� கனைவ:� அவனா� �ாி!*ெகா4ள ��ய 
வி�ைல. உற+க� கைல!தபி� த� நிைனேவா0 ெசவிம0�த ஓ� உைரயாடைல:� 
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அவனா� ெதளிவாக� �ாி!* ெகா4ள ��யவி�ைல. ‘யா�திாீக�க4 ப�திரமாக 
ெவளி ேயறி� த6க4 த6க4 ஊ�க@+,� பிாி!* ெச�றா�களா இ�ைலயா 
எ�பதி� ேதE� மா!திாீக#+,� இ!த அழக� ெப�மா@+,� ஏ� இNவள3 
கவைல? இவ�க4 இ!த அவி.ட நா4 தி�விழாவி� ேபா* நக�+,4 எ�ன 
காாிய�ைத( சாதி+க� தி.டமி.��!தா�க4? அதG, யா�திாீக�க4 எ�ப� உதவி 
ெச=ய இ�!தா�க4?’ எ�ெற�லா� அவ� மன�தி� நிைன3க4 ஐயமாக எ)!தன. 
 
“ந�ல உற+க� ேபா��+கிற*! கைள�� மி,தியினா� ��னிரவிேலேய உற6கி 
எ)!* வி.T�க4. உற+க�தி� ஏேதா ��*, இர�தின� எ�ெற�லா� 
அரGறின�க4? வ!* எ)�பிேன�. மீ�0� உற6கி வி.T�க4. இர�தினமாைல 
இ�!த வள�தி��!* தி���� ேநர�Iட ஆயிG9” எ�றா� அழக� ெப�மா4. 
இ!த( ெசாGக@+, ம9ெமாழி Iறாம� ெமளனமாக அவைன� பா��*( சிாி�தா� 
இைளயந�பி. த�#ைடய வா��ைதக@+, வா��ைதகளா� எ!த ம9ெமாழி:� 
Iறாம� ஒ� ெமளனமான ��னைகைய ம.0� �ாி!த இைளயந�பிைய+ க�0 
த6க4 உண�(சிக@+, ந0ேவ ஏேதா ஒ� ெம��ய பிண+, இட9வைத அழக� 
ெப�மா@� �ாி!* ெகா�டா�. 
----------- 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� : : : : 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� ----    அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�    
32. 32. 32. 32. வி�தக� எ'ேகவி�தக� எ'ேகவி�தக� எ'ேகவி�தக� எ'ேக????    

 
இர�தினமாைல இ�!த வள�தி��!* தி���கிற வைர அ6கி�!த அவ�க4 
<வ�� த6க@+,4 அதிக� ேபசி+ ெகா4ளேவ இ�ைல.  
 
“நீ�ட நா.களாக+ க�கைள+ க.�+ கா.�� வி.ட* ேபா� ஆகிவி.ட*. 
அ!*வைன( ச!தி�* வி.0 இர�தினமாைல தி��பி வ!த*� ஏதாவ* விவர� 
ெதாி:� எ�9 ந��கிேற�” எ�9 இைடேய அழக� ெப�மா4 ேபசியேபா* Iட, 
 
“இ�ப� நம+,4 ெபா*வாக ந�ப3� ெசயலாGற3� காாிய6க4 இ��பதா�தா� 
நா� ஒ� ,)வாக( ேச�!தி�+கிேறா� அழக� ெப�மா4!” எ�9 ம9ெமாழி 
Iறிவி.0 மீ�0� சிாி�தப�ேய அவ� க�களி� மி�#� உண�(சிகைள ஆழ� 
பா��தா� இைளயந�பி. அழக� ெப�மா@� வி.0+ ெகா0+காம� பதிA+, �க 
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மல�!* சிாி�தாேன ஒழிய இைளயந�பியி� ெசாGகளி� இ�!த ,�தைல� �ாி!* 
ெகா�டதாகேவ கா�பி�*+ ெகா4ளவி�ைல. 
 
இ�!த வள�ைடய வி�ணகர�தி� அ��த சாம வழிபா0� ��!த பி�ேப 
இர�தினமாைல தி��பினா4. ப�ல+கி��!* இற6கி வ!த*� வராத*மாக, “உ� 
�க� மல�(சியாயி��பைத� பா��தா� இ�!த வள�ைடய ெப�மா4 
பாி5ரணமாக� தி�வ�4 �ாி!தி��பா� எ�ற�லவா ேதா�9கிற*?” எ�9 Iறி 
அவைள வரேவGறா� இைளயந�பி. அவ4 �க�� அவைன ேநா+கி மல�!த*. 
அவ4 அவனிட� Iறினா4: 
 
“தி�வ�@+, எ*3� ,ைறவி�ைல! ஆனா� எ�ன ெதாி!*ெகா�0 
வ!தி�+கிேற� எ�ப* என+ேக �ாியாம� எைதேயா ெதாி!* ெகா�0 
வ!தி�+கிேற�.” 
 
“அ�ப�யானா� ேபான காாிய� ஆகவி�ைலயா?” எ�9 ேக.டா� அழக� 
ெப�மா4. 
 
“இனிேம�தா� ெதாியேவ�0�” எ�9 ைகேயா0 தி��ப+ ெகா�0 வ!தி�!த 
5+,டைலைய+ கா�பி�தா4 அவ4. ,டைல நிைறய அட��தியாக� ெதா0�த 
தி�� *ழா= மாைல ஒ�9 ெபா6கி வழி!த*. தி��*ழா= ந9மண�, எ6,� 
கம�!த*.  
 
அவ4 Iறியைத அவ�களா� �ாி!* ெகா4ள ��யவி�ைல; அவேள ேமA� 
ெதாட�!* Iறலானா4: 
 
“அகநகாி� நிைல மிகமிக+ க0ைமயாகி இ�+கிற*! எ�#ைடய பணிகைள� 
பாரா.� அர�மைன அ!த��ர மகளி� <ல� நா� ெபGறி�+,� ��திைர 
ேமாதிர�ைத+ ைகயி� அணி!* ெச�றதனா� தா� நாேன பா*கா�பாக இ�!த 
வள�*+,( ெச�9 தி��ப ��!த*. எ6,� ஒேர பரபர��� பதGற�� நிைற!* 
அகநகர /திக@�, ச*+க6க@� அைமதி இழ!தி�+கி�றன. 
ச!ேதக�ப0கிறவ�கைள எ�லா� இ)�*� ேபா=+ கள�பிர�க4 
க)ேவG9கிறா�க4. எ�லாைர:� பய� பி��* ஆ.0கிற*. நா� இ�!த 
வள�ைடயா� ேகாவிA+,� ேபா= யாைன+ ெகா.டார�ைத அைட!தேபா* 
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அ!*வைன+ ெகா.டார�தி� வாயி�ேலேய பா��ேத�. அவ� ேவ9 சில 
யாைன�பாக�கேளா0 ேச�!* நி�9 ெகா� ��!தா�. ஆனா� எ�ைன� பா��த 
பி��� அவ� எ�ேனா0 ேபசேவா ெதாி!தவ� ேபா� �க� மலரேவா இ�ைல. 
மGற யாைன� பாக�கேளா0 பா� ெமாழியி� சிாி�*�ேபசி+ ெகா���!தா� 
அவ�. நிைலைமைய நா� விள6கி+ ெகா�ேட�. எைத:� ெதாி!*ெகா4ள 
��:� எ�9 ேதா�றவி�ைல. ஏமாGற�ேதா0, ஆலய�திG,4ேள ெச�9 நா� 
ெகா�0 ேபாயி�!த மாைலகைள( சாGற( ெச=* இ�!த வள�ைடயாைர:�, 
அ!தரவான�* எ� ெப�மாைன:� வழிப.0 வண6கி� தி����ேபா*, மீ�0� 
அ!*வைன+ காண �ய�9 ெவ, ேநர� கா�தி�!ேத�. அ��தசாம ேவைளIட 
ெந�6கி வி.ட*. எ�ன �ய�9� அ!*வைன+ காண ��யவி�ைல. வ!த 
காாிய�ைத இைறவனிட� வி.0 விட ேவ��ய*தா� எ�ற ��3+, வ!த 
மன�*ட� ,டைல:� ைக:மாக� பணி� ெப�ேணா0 நா� தி���வதG, 
இ�!ேத�. அ�ேபா* வி�ணகர� தி�+ேகாயிைல( ேச�!த ந!தவன�* மாைல 
க.� ஒ�வ� &G9� �G9� பா��*+ ெகா�ேட ைககளி� ஒ� ெபாிய தி��*ழா= 
மாைலேயா0 எ�ைன ேநா+கி வ!தா�. 
 
“இ�!தவள�ைடய ெப�மாளி� தி�வ�4 இ!த மாைலயி� நிர�பியி�+கிற*. 
‘தா6க4 நிைன�பைத அ�@� ெத=/க� பயைன இ!த� தி��*ழா= மாைல 
த6க@+,� த��’ எ�9 அ!*வனா� Iறினா�. அவ�ைடய ேவ�0ேகாளி�ப� 
இ!த� தி��*ழா= மாைலைய� த6களிட� ேச�+க வ!ேத�” எ�9 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� எ�9 
நா� நிைன�*+ ெகா���+,� ேபாேத அவ� மி�னலாக மைற!* விடேவ 
என+,� திைக�பாயி�!த*. எ�ன ெச=வெத�9 �ாியவி�ைல. ேகாயி���!* 
ெவளிேய வ!த*� ப�ல+கி� அம�!* மாைலைய+ ைக விர�களா� ந�, 
ஆரா=!*� எ*3� �ல�படவி�ைல. இ!த மாைலைய+ ெகா0�* அ#�பியத� 
<ல� அ!*வ� நம+, எ�ன ெதாிவி+கிறா� எ�பேத என+,� �ாிய வி�ைல. 
மாைல இேதா இ�+கிற*” எ�9 அ!த மாைலைய அவ4 எ0�* நீ.0வதG, 
��ேப விைர!* அைத� த� ைககளி� ஏGறா� அழக�ெப�மா4. மாைலைய 
ேம��!* கீழாக� ெதா6கவி.டேபா* ஒ� ெபாிய ேத6காயள3 அத� Sனியி� 
ெதா6கிய தி��*ழா=+ ,Mச� அவ� கவன�ைத+ கவ�!த*. 
 



152 

 

அழக�ெப�மா4 நிதானமாக+ கீேழ தைரயி� அம�!* மாைலைய ம�யி� ைவ�*+ 
ெகா�0 அத� ,Mச�ைத ெம�ல� பிாி�தா�. எ�லா� விழிக@� விய�பா� 
விாி!தன.  
 
எ�ன வி!ைத? அ!த+ ,Mச�தி� ந0�ப,தியி� இ�!* ஒ�யாம� &�.ட�ப.0 
நாரா� க.�யி�!த ஒைல(&�4 ஒ�9 ெவளி�ப.ட*. எ�லா� க�களிA� 
மல�(சி ெதாி!த*. 
 
“ெப�மாளி� தி�வ�4 இேதா கிைட�* வி.ட*! அ!*வ� ெபா= 
ெசா�லமா.டா�” எ�9 Iறியப�ேய அ!த ஒைல(&�ைள எ0�*� பிாி�தா� 
அழக� ெப�மா4. ஒ�யாம� இ�+க ேவ�0� எ�பதGகாக ந�, �Gறி+ கா=!த 
ஓைலைய� பய�ப0�தாம� ஓரள3 ஈர�4ள பத�* ஓைலைய� பய�ப0�தி அதி� 
எ)தியி�!ததா� எ)�*+க4 ஒைலயி� ந�, பதியவி�ைல. கீறினாGேபா� ஏேதா 
ம6கலாக� ெதாி!த*. அைத எ)�*+ I.�� ப�+க ��யாம� அழக� ெப�மா4 
சிரம�ப.டா�. ைக�தீப�தி� அ�ேக ெந�+கமாக� பி��*� ப�+க �ய�9� 
��யவி�ைல. 
 
“எ�னிட� ெகா0 அழக�ெப�மா4” எ�9 அைத வா6கி+ெகா�ட இைளயந�பி 
இர�தினமாைலயி� ப+க� தி��பி, “நீ க�P+,� தீ.�+ ெகா4ள ைம ேச��* 
ைவ� தி��பாேய அ!த ைம+ I�ைட+ ெகா�0 வா!” எ�றா�. உடேன அவ4 
பணி�ெப�P+,( ைசைக ெச=தா4. 
 
பணி�ெப� உ4ேள ஓ�னா4. சிறி* ேநர�தி� ைம+ I�0ட� தி��பி வ!* 
அைத இைளயந�பியிட� ெகா0�தா4. ஒைலைய� பளி6,� தைரயி� ைவ�* அத� 
ஒ� �ைனைய அழக� ெப�மா@�, ம9�ைனைய இர�தினமாைல:� க.ைட 
விர�களா� அ)�தி+ ெகா4ள( ெச=தபி� அ* &��0 விடாம� இ�!த நிைலயி� 
அத�ேம� ெம�ைமயாக ைமைய� தடவினா� இைளய ந�பி. எ)�*+களாக+ 
கீற�ப.��!த இட6க4 ஒைல� பர�பி� ப4ளமாகி இ�!ததா� அ!த� 
ப4ள6களி� ைம ஆழ� பதி!தி�!த*. அ�ப�� ப�!தத� காரணமாக ஒைலயி� 
எ)தியி�!த வா+கிய6க4 இ�ேபா* ெதளிவாக� ெதாியலாயின. 
 
‘ெபாியவ� ம*ராபதி வி�தக� இ�ேபா* தி�ேமாIாி� இ�ைல. அவைர� ேத0� 
�யGசிைய( ெச=யேவ�0�’ - எ�ற அ!த �த� ப,தி எ)�*+கைள 
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இைளயந�பிேய வா=வி.0� ப��த*�, மGறவGைற:� ெதாி!* ெகா4@� 
ஆவ�� எ�லா விழிக@� விள+ெகாளியி� *ைண:ட� ஒைல+க�ேக தணி!* 
பா�+க விைர!தன. பல�ைடய <(&+காG9 ஒேர திைசயி� பாயேவ எதி�பாராத 
விதமாக அ!த விள+ேக அைண!* ேபா=வி.ட*. 
------------ 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� : : : : 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� ----    அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�    
33. 33. 33. 33. அBைம1� ெகா�தBைம1�அBைம1� ெகா�தBைம1�அBைம1� ெகா�தBைம1�அBைம1� ெகா�தBைம1�    

 
தாக�ேதா0 ப�,வதG,+ ைகயி� எ0�த நீைர� ப�க ��யாம� மறி�*� பறி�த* 
ேபா� அாிய ெச=திக4 அட6கிய ஒைலைய� ப��பதG,4 விள+, அவி!தத� 
காரணமாக அவ�கள* ஆவA� பரபர��� அதிகாி�தி�!தன. பணி�ெப� அவி!த 
ைகவிள+ைக உ4ேள எ0�*( ெச�9 ஏGறி வ!தா4. விள+, மீ�0� அவி!* 
விடலாகாேத எ�ற கவைலயி� அைனவைர:� விலகி நிG,மா9 ேவ��ய பி� 
ஒைலயி� எ)த�ப.��!த இர�டாவ* வா+கிய�ைத� ப�+கலானா� 
இைளயந�பி: 
 
‘ெத�னவ� மாறைன:� தி�ேமாI� அற+ேகா.ட�* ம�லைன:� சிைற மீ.க 
எ�லா வைகயிA� �யAக!’ 
 
இ!த இர�டாவ* வா+கிய�தி� ெபா�ைள இதிA4ள ெசாGகைள+ ெகா�0 
�ாி!*ெகா4ள �ய�றாA� இதி� ெசா�ல�ப.��+,� நிக�(சி எ�ேபா*, 
எNவா9 நிக�!த* எ�#� B�நிைல �ாியவி�ைல. 
 
<�றாவ* வா+கிய�ேதா0 அ!த ஓைலயி� எ)த� ப.��!த எ)�*+க4 ��!* 
வி.டன. <�றாவ* வா+கிய�: ‘தி�+கான�ேப�� பா��ய,ல வி)�பைரயாி� 
ேபர� இைளயந�பி மிக3� பா*கா�பாக இ�+க ேவ�0�’ எ�9 த�ைன� 
பGறிேய இ�!ததனா� அைத அவ� வா=வி.0� ப�+கவி�ைல. அ�ப�ேய 
ஒைலைய அழக� ெப�மாளிட� ெகா0�* வி.டா�. அவ� வா+கிய6க4 <�9� 
��!த பி� ெச=திகைள ந��வதG, ஒ� ந�லைடயாளமாக+ கய� எ�9� அதி� 
கீேழ எ)தியி�!தைத அவ� காண� தவறவி�ைல.  
 
அ!த ஒைலைய அழக� ெப�மா4 ப��த பி�� இர�தினமாைலயிட� ெகா0�தா�. 
இர�தினமாைல:� ப��த பி�� மீ�0� அ* இைளய ந�பியி� ைகக@+ேக வ!* 
ேச�!த*. தி��*ழா= ந9மண� கம)� அ!த ஒைலைய இர�டாவ* �ைறயாக3� 
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ப��தா� அவ�. ேகா.ைட+ கத3க4 அைட+க�ப.டபி� பல நா.களாக அ!த+ 
கணிைக மாளிைகயிேலேய இ�!* வி.டதினா� ஒைலயி� ,றி�பி.��+,� 
B�நிைலகைள உணர3� அSமான� ெச=ய3� ��யாம� இ�!த*. 
 
‘ெபாியவ� ம*ராபதி வி�தக� ஏ� இ�ேபா* ேமாIாி� இ�ைல? அவ� எ6ேக 
இ�+கிறா� எ�9 ேத0� �யGசியி� நா6க4 ஏ� ஈ0படலாகா*?’ 
 
‘ெத�னவ� மாறைன:� தி�ேமாI� அற+ேகா.ட�* ம�லைன:� யா� எ�ேபா* 
எதGகாக( சிைற� பி��தா�க4?’  
 
ஒ�9� விள6காம� மன� ,ழ�பினா� இைளய ந�பி. அ�ேபா* இர�தினமாைல 
சிாி�த �க�ேதா0 அவைன+ ேக.டா4: 
 
“பா��தீ�களா? தி�+கான�ேப�� பா��ய,ல வி)�பைரயாி� ேபரைர� 
பா*கா+,� ெபா9�ைப இ!த ஓைல:� எ6க@+, நிைனQ.0கிற*. அ�ெறா� 
நா4 ேகாபி�*+ ெகா�0 �ற�ப.ட*ேபா� இனி நீ6க4 இ6கி�!* எ6க4 
பா*கா�ைப மீறி எ6,� �ற�பட ��யா*!” 
 
“எ�ைன� பா*கா�பதி� உ6க@+,4ள அ+கைற பGறி மகி�(சி. ஒ�வைர� 
பா*கா�பதG,� சிைற ைவ�பதG,� உ4ள ேவ9பா0 ம.0� உ6க@+, நிைன 
வி�!தா� ேபா*�. சில சமய6களி� நீ:� அழக� ெப�மா@� ெச=கிற காாிய6க4 
<ல� நா� பா*கா+க� ப0கிேறனா, சிைற ைவ+க�ப.��+கிேறனா எ�பேத 
ச!ேதக�*+, உாியதாகி வி0கிற*.” 
 
“பா*கா�ப*� Iட ஒ�வைக( சிைறதா�! பா* கா+கிறவ�, பா*கா+க�ப0கிறவ�, 
இ�வாி� யா�ைடய அ�� அதிக�, யா�ைடய உாிைம அதிக�, எ�பைத� 
ெபா9�ேத சிைறயா இ�ைலயா எ�ப* நி�ணய� ெச=ய�பட ேவ�0�. இ6ேக 
நா6க4 உ6க4 ேம� உயிைரேய ைவ�* அ�� ெசA�*கிேறா�. நீ6க4 பதிA+, 
எ!த அள3 அ�� ெசA�*கிறீ�க4 எ�பைத எதி�பாராமA� கண+கிடாமAேம 
உ6க4 வி��ப� ேபா� பழக உாிைமக4 அளி�தி�+கிேறா�. இ�ேபா* 
ெசா�A6க4 இ* சிைறயா அ��� பா*கா�பா?” 
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“அ�� எ�ப* நி9ைவ+,�, அளைவ+,� அ�பாG ப.ட* இர�தினமாைல! 
இ�ேபா* அைத நி9+க3� அள+க3� நீ வி���வதாக� ெதாிகிற*...”  
 
“அ�லேவ அ�ல, ெச=வைத:� ெச=* வி.0+ ,Gற�ைத எ� தைலயி� 
&ம�தாதீ�க4! நா� பா*கா+க� ப0கிேறேனா, சிைற ைவ+க�ப.��+கிேறேனா, 
எ�9 �த�� வினாவியேத நீ6க4தா�. நீ6க4 வினாவியதG, நா� ம9ெமாழி 
Iறினா� எ�ைனேய ,ைற ெசா�கிறீ�கேள?” 
 
இர�தினமாைலயி� இ!த� ேப(&+, இைளயந�பி ம9ெமாழி எ*3� Iறவி�ைல 
எ�றாA� ,9�பாக3� அ6கதமாக3�* தா� Iறிய ஒ� ேப(& அவ4 மன�தி� 
உண�3கைள இNவள3 பாதி�தி�+,� எ�9� அவ� எதி�பா�+கேவா, 
நிைன+கேவா இ�ைல. 
* ,�தலாக3� 
 
சிறி* ேநர ெமளன�*+,� பி�ன� அவ�க4 உைரயாட�, ஒைலயி� க���!த பிற 
ெச=திகைள� பGறி� தி��பிய*. இைளயந�பி அழக� ெப�மாைள ேநா+கி 
வினவினா�: 
 
“இ!த ஒைலயி� இர�டாவ* வா+கிய�தி� ,றி�பி.��+,� ெத�னவ� 
மாறைன:�, தி�ேமாI� ம�லைன:� பGறி என+, எ*3ேம ெதாியா*, அழக� 
ெப�மா4! அவ�க4 எ�ப�( சிைற�ப.���பா�க4, எNவைகயி� மீ.க ேவ�0� 
எ�ெற�லா� நீ தா� ��3 ெச=ய ேவ�0�... ெச=வா= அ�லவா?” 
 
“ந�ைம� ேபா� அவ�க@� கள�பிர� ஆ.சிைய எதி��பவ�க4. ெபாியவ� ம*ராபதி 
வி�தகாி� க.டைள+,� தைல வண6,கிறவ�க4. ெத�னவ� மாற� சி9 மைல+ 
கா.�� இ��பவ�. ம�ல� தி� ேமாI�� ெபாிய காராளாி� அற+ேகா.ட�தி� 
இ��பவ�. எ�ேலா�� ந�மவ�க4. பா��ய மர� சிற�பைடய� 
பா0ப0கிறவ�க4. அவ�கைள( சிைற மீ.ப* பGறிய காாிய6கைள நாேன 
ெச=கிேற�. உ6க4 ஒ�*ைழ���, உ9*ைண:� என+, இ�!தா� ேபா*� 
ஐயா!” எ�றா� அழக� ெப�மா4. அNவளவி� இர�தினமாைல அவ�கைள 
உ�பதG, அைழ� தா4. இர3 ெந0ேநரமாகி யி�!ததனா� உ�P� ேவைள 
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தவறியி�!த*. நிலவைற+ காவA+காக( ச!தன� அைற+,� ப,தியி��!த 
,றள#+,� இர�த+ காய6க@ட� க.��� கிட!த ேதE� மா!திாீக#+,� 
பணி� ெப�க4 அ6ேகேய உ�கல6களி� உண3 எ0�*( ெச�9 பைட�தன�. 
 
இைளயந�பிைய:�, அழக� ெப�மாைள:� அமர( ெச=* இர�தினமாைலேய 
பாிமாறினா4. இைளயந�பி ேபா*� ேபா*� எ�9 ைககைள மறி�த பி�#� ெந= 
அதிரச6கைள அவ� இைலயி� பைட�தா4 இர�தினமாைல. 
 
“இர�தினமாைல! இெத�ன காாிய� ெச=கிறா=? அதிரச6கைள நா� உ�ண 
ேவ�0மா? அ�ல* அதிரச6க4 எ�ைன உ�ண ேவ�0மா? /ர�க4 
உ�பவ�க4 ம.0�தா�; உ�ண�ப0பவ�க4 இ�ைல! /ர�க4 வா�வதGகாக 
உ�Pகிறா�க4. மGறவ�கேளா உ�பதGகாகேவ வா�கிறா�க4. இ!த உலகி� 
உணைவ உ�Pகிறவ�க@� உ�0; உணவா� உ�ண�ப0கிறவ�க@� உ�0. 
இ�ப�+ கல�தி� மிைகயாக� பைட�பத� <ல� நீ எ�ைன� பாரா.0கிறாயா, 
வMச� �க�(சி ெச=கிறாயா எ�ப* �ாியவி�ைல.” 
 
“/ர�க4 �னிவ�கைள� ேபா� உ�ண+ Iடா*. �னிவ�கைள� ேபா� பழக+ 
Iடா*.” அவ4 இ!த( ெசாGகளி� <ல� ,றி�பாக� தன+, எைதேயா �ல�ப0�த 
�ய�வ* ேபா� இைளயந�பி+,� ேதா�றிய*. இ!த( ெசாGகைள( ெசா�� 
��!த உடேன அவ4 �க�ைத:� க�கைள:� பா�+க �ய�றா� அவ�. 
அவேளா ெசாGகளா� Iறியைத �க�தினாA�, க�களாA� அவனிடமி�!* 
மைற+க �யAகிறவ4ேபா� ேவ9 �ற� பா��*+ ெகா�0 நி�றா4. அழக� 
ெப�மா4 இ!த நாடக�ைத+ க�0� காணதவ�ேபா� உ�பதி� 
கவனமாயி�!தா�. உ4@ற அவ#+, ஒ�வைக மகி�(சி ஏGப.0+ 
ெகா���!த*. ‘ெப�களி� ைககைள அழ, பா��*( ெசா�A� காாிய�*+காக 
நா� இ6ேக வரவி�ைல’ எ�9 இ!த மாளிைகயி� Sைழ!த �த� நாளி� �த� 
ச!தி�பி�ேபா* எ!த இைளஞ� சின6 ெகா�0 ேபசியி�!தாேனா, அேத 
இைளஞ� இ!த வைள+கர6க4 ‘கிணி� கிணி�’ எ�9 ஒ�+க� த� இைலயி� 
பாிமா9� அழைக இரசி�பைத இ�9 இ!த+ கண�தி� அழக� ெப�மா4 த� 
க�களாேலேய காண ��!த*. இ!த மா9த� தன+,� இர�தினமாைல+,� மிக� 
ெபாிய ெவGறி எ�ப* அழக� ெப�மா@+,� �ாி!தி�!தாA� அ!த ெவGறி� 
ெப�மித�ைத ெவளி�பைடயா+கி விட வி��பவி�ைல அவ�. 
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உலகி� ெவ�றவ� விழி�பாயி�+க ேவ��ய ெவGறிக@� உ�0. ேதாGறவ� 
விழி�பாயி�+க ேவ��ய ெவGறிக@� உ�0. இ* ெவ�றவ�க4 விழி�பாயி�+க 
ேவ��ய ெவGறி வைகைய( ேச�!த*. தா� ேதாG9� ேபாயி�+கிேறா� எ�9 
ேதாGறவைன� �ாி!* ெகா4ளவிடாம� ெவ�றவ�க4 ெகா�டா0� ெவGறியி� 
ேதாGறி��பவ#� Iட+ கல!*ெகா4ள ��:�. அ�ப�யி�றி நீ ேதாGறதா� 
ஏGப.ட ெவGறிதா� இ* எ�9 ேதாGறவ#+,� அவ� ேதா�விைய� 
�ாியவி0வதா� அவ� மGெறா� ேபா�+,+ கிள�!ெத)� நிைலைம உ�வாகி 
வி0� அபாய�� ஏGபடலா�. அழக� ெப�மாைளவிட இர�தினமாைல இ!த 
அபாய�ைத மிக ந�றாக உண�!தி�!தா4. ெப� த�ைன ெவ�றவ#+, 
அ�ைமயாகிறா4 எ�றா�, அறி!ேதா அறியாமேலா தன+,� ேதாGறவ#+,+ 
ெகா�த�ைமயாகேவ ஆகிறா4. ஆனா� ேதாGறி��பவ#+, அவ� 
ேதாGறி�+கிறா� எ�ப* ேதா�றேவ விடாம� பா��*+ெகா4ள அவ4 
எNவளவிG,� ேத�!தி�+கிறா4 எ�பைத� ெபா9�ேத இ!த ெவGறியி� ��வான 
பய�கைள அவ4 அைடய ��:�. அவ� அ!த மாளிைக+,4 வ!த �த� நாள�9 
அவ#ைடய திர�ட ேதா4கைள:�, பர!த மா�ைப:� க�0 மன� ேதாGற 
கண�தி�, அவ4 அவ#+, அ�ைம யாவதG, ம.0ேம ஆைச�ப.டா4. இ�ேறா 
அவ#+,+ ெகா�த�ைமயாவதGேக ஆைச�ப.டா4. ெம��யப.0 K�ைழ 
ேபா�ற இ!த ெவGறி� பிைண�� அ9!*விட+ Iடா* எ�பதி� அழக� 
ெப�மாைளவிட விழி�பாயி�! தா4 இர�தினமாைல. ஒ��ைற ஏGெகனேவ இ!த 
விழி�� உண�(சி இ�லாத காரண�தா� தவ9 ெச=தி�!தா4 அவ4. எனேவ 
ம9�ைற:� அ�ப�� தவ9 ேந�!* விட+ Iடா* எ�பதி� அவ4 மிகமிக+ 
கவனமாயி�!தா4. அர�மைன அ!த��ர�*+,� தா� ெச�9 தி��பியி�!த 
தின�த�9 அழக� ெப�மா@+,�, இைளய ந�பி+,�, தன+,� நிக�!த ஒ� 
உைரயாட�� ேபா*, ‘ெப�க4 பய�ப0கிற விஷய6க@+, எ�லா�, இ6ேக 
ஆ�க@� பய�பட ேவ��யி��ப*தா� பாிதாப�’ எ�9 இைளயந�பி சின6 
ெகா�0 Iறிய3ட�, ‘ஆ�க4 ெச=ய��யாத பல காாிய6கைளேய 
ஆ�க@+காக இ6ேக ெப�க4தா� ெச=ய ேவ��யி�+கிற*’ - எ�9 தா� 
&ட(&ட ம9ெமாழி Iறியத� <ல� அவ� ேகாபி�*+ ெகா�0 ெவளிேயறி விட 
இ�!தைத நிைன3 I�!* இ�ேபா*� அ�ப� ேந�!* விடாம� கவனமாக 
இ�!தா4 இர�தினமாைல. 
 
உ�0 ���தபி� ேதE� மா!திாீக� ப0�தி�!த க.�ல�ேக அம�!* 
தி��*ழா= மாைலயி� வ!த ஒைலைய ைவ�*+ெகா�0 ேமேல எ�ென�ன 
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ெச=யலா� எ�9 சி!தி�தா�க4 அவ�க4. நீ�ட ேநர� சி!தி�*� எைத:� 
தி.டமிட ��யவி�ைல. அழக� ெப�மா4 ெச6கணானி� க.�ல�ேக இ�!த 
மMச�தி� உற+க( ெச�றா�. 
 
அ�9 ெச6கணா� �திதாக வ!தி�!ததனா� இைளய ந�பி+,� தா� எ!த+ 
க.��� ப0�* உற6,வ* எ�ற தய+க� வ!த*. ெச6கணா#+, அ�கி��!த 
க.��� அவ#+,� *ைணயாயி�+,� எ�ண�ேதா0 அழக� ெப�மா4 
ப0�*வி.டதா� அவைன அ6கி�!* எ)��வதG, இைளய ந�பி வி��பவி�ைல. 
அவன* தய+க�ைத+ ,றி�பறி!த இர�தினமாைல, “இ!த மாளிைகயி� ேம� 
மாட�தி� ஒ� சயன+கி�க� இ�+கிற*, நிலாவி� த�ைமைய:�, ெத�ற� 
காGறி� &க�ைத:� அ#பவி�த ப� உற6கலா� அ6ேக...” எ�றா4. அவ� 
ம9+கவி�ைல... அவ4 அவைன ேமேல அைழ�*( ெச�றா4. 
-------------- 

    
நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� : : : : 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� ----    அைடயாஅைடயாஅைடயாஅைடயாள�ள�ள�ள�    

34. 34. 34. 34. மண�+� ைகக�மண�+� ைகக�மண�+� ைகக�மண�+� ைகக�    
 
மாளிைகயி� எ�லா�� உற6கிவி.ட நிைலயி� தனியாக இர�தினமாைலேயா0 
ேம� மாட�திG,( ெச�றா� அவ�. த�ைன ேம� மாட�திG ெகா�0 ேபா= 
வி.0வி.0, அவ4 உடேன தி��பி வி0வா4 எ�9 நிைன�தா� இைளயந�பி. 
அவேளா ேம� மாட�தி� இ�!த ப4ளியைறைய ஒ.� அைம!த நிலா �Gற�தி� 
நி�9 அவைன வி.0� பிாிய மனமி�லாதவ4 ேபா� உைரயா�+ ெகா���!தா4. 
 
“ெத�ற� ெபாதிைக மைலயி� பிற+கிற*. ஆனா� ம*ைர+, வ��ேபா* அ* 
இ�#� அதிக( சிற�பைடகிற*. அதிக� �க� ெபG9 வி0கிற*.” 
 
“அதாவ* ம*ைர� ெத�ற� தமி�� ெத�றலாக /&கிற* எ�9தாேன 
ெசா�கிறா=? ஆ�. ஒ� ெத�ற� இ�ெனா� ெத�றAட� இ6ேக I0கிற*. 
ெமாழிகளிேல ெத�றலாகிய தமி� காGறி� இளவரசியாகிய ம!தமா�த�ைத( 
ச!தி+,� இட� இ!த நா�மாட+Iட� நகர�தா�.” 
 
 



159 

 

“நீ I9வைத ஒ��+ ெகா4கிேற� இர�தினமாைல! ஆனா� ஒ� சி9 பாடேபத�. 
இ!த இட�தி� இ�ேபா* இர�0 ெத�ற�க4 இ��பதாக நீ ெசா�கிறா=. ஆனா� 
<�9 ெத�ற�க4 இ6, B�!* ெகா�0 ,ளி�வி�பைத இ�ேபா* நா� 
கா�கிேற�.” 
 
“அ* எ�ப�?”  
 
“ெபாதியமைல� ெத�றலாகிய ம!தமா�த�! ம*ைர� ெத�றலாகிய தமி�! அழ,� 
ெத�றலாகிய நீ!” 
 
இைத+ ேக.0 அவ4 தைல ,னி!தா4. அவள* வல* கா� க.ைடவிர� தைரயி� 
மன�தி� உண�3கைள+ ேகாலமி.0� பா�+க �ய�ற*. ‘நீ ெவ�9 
ெகா���+கிறா=, ெவ�9 ெகா���+கிறா=’ எ�9 அவ@ைடய மன� அவைள 
ேநா+கி உ4ேளேய ,Lகல+ ,ர� ெகா0�*+ ெகா���!த*. ‘உ� ெவGறிைய 
உ� �� ேதாG9� ேபா=+ ெகா����பவ#+ேக �ாிய விடாம� அவேன 
ெவ�றி��ப*ேபா� உணர( ெச=!’ எ�9� அவ4 உ4 மன� அவைள எ(சாி�*+ 
ெகா���!த*. அேத சமய�தி� அவ4 உண�(சிகளா� மிக3� ெநகி�!*, மல�!*, 
தள�!* பல/னமான அனி(ச� 5�ேபா� ஆகியி�!தா4. த�னா� அழ,� ெத�ற� 
எ�9 �கழ�ப.ட அ!த ம!த மா�த� த�#ைடய ேதா4கைள:� மா�ைப:� த)வி 
/சி+ ,ளி�வி�பைத இைளயந�பி உண�!தா�. 
 
இனிைமயாக யா� வாசி�பதGெக�ேற பைட+க� ப.டாG ேபா�ற அவ@ைடய 
ெம��ய நீ�ட ெபா� விர�கைள� த� விர�கேளா0 இைண�*+ ெகா�டா� 
அவ�. இைண�பிG,� அைண�பிG,� ஆளான ைககைள வி.0விடாம�,  
 
“இ!த+ ைககளி� ச!தன� மண+கிற* ெப�ேண!” எ�9 ெம��ய ,ர�� அவ4 
ெசவிய�ேக Iறினா� அவ�. ெபா�னாG ெச=த ேபாியா� ேபா�ற அவ4 உட� 
இ�ேபா* இைளயந�பியி� அரவைண�பி� இ�!த*. அவ4 இனிய ,ர�� அவ� 
ேக.க உழGறினா4:- 
 
“இ!த� பர!த மா�பிA�, ேதா4களிA� எ� ைககளினா� அ4ளி அ4ளி( ச!தன� 
5ச ேவ�0� ேபா� ஆைசயாயி�+கிற* அ�பேர!” 
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“ச!தன�திG, ேவெற6,� ேபாக ேவ�டா� இர�தின மாைல! உ� ைககேள 
ச!தன�தா� ஆகியைவதா�. உ� ைகக4 மண+கி�றன. மண+க ேவ��ய ைகக4 
இ�ப��தா� மண+,� ேபா��+கிற*.” 
 
“எ6ேக, அ!த வா��ைதகைள எ� ெசவி ,ளிர இ�ெனா� �ைற ெசா�A6கேள�.” 
 
“மண+கேவ��ய ைகக4 இ�ப��தா� மண+,� ேபா��+கிற*!...” ஒர+ 
க�களா� அவைள நிமி�!* பா��*( சிாி�தா� அவ�. ‘உன+,� 
ேதாG9வி.ேட�’ எ�ப* ேபா��!த* அ!த( சிாி��. அவ� அவைள+ 
ேக.கலானா�:- 
 
“இ!த மாளிைகயி� Sைழ!த �தGகண�தி��!* நீ எ�ைன அதிகமாக( ேசாதைன 
ெச=தி�+கிறா= ெப�ேண! நா� உ�ேம� காரணேம �ாியாத ெவ9�ேபா0 
இ6ேக வ!ேத�. காரண� �ாியா ெவ9�� எ�ைலயGற அ�பாக ��வ*�, காரண� 
�ாியாத அ�� எ�ைலயGற ெவ9�பாக ��வ*�, ஏென�ேற விள6காத உலக� 
இ*! உ�ைன� ேபா� ெப�களி� விழிகைள+ கவிக4 ேவ� Sனி+, உவைம 
ெசா�Aவா�க4. இ�தைன ஆ�0களாக நா� க.�+ கா�த உ9திைய:�, 
ஆணவ�ைத:�, ஆசார6கைள:� உ� க�களாகிய ேவ�க4 இ�9 ெகாைல 
ெச=*வி.டன.” 
 
“நீ6க4 ம.0� நிர�ப ந�லவ�ேபா� ேபசி ���* விடேவ�டா�! இ6, 
வ!ததி��!* எ�ைன+ ெகா�வ* ேபா�9 நீ6க4 எ�*ைண வா��ைதகைள+ 
,�தி+ கா.�� ேபசியி�+கிறீ�க4.” 
 
“உ� ப6,+, நீ:� எ�னிட� அ�ப�� ேபசி யி�+,� சமய6கைள மற!*விடாேத 
ெப�ேண!” 
 
“இ�வ�ேம மற+க ேவ��யவGைற மற!*வி.டவGைற நீ6க4தா� இ�ேபா* 
மீ�0� எ0�*+கா.� நிைனQ.0கிறீ�க4.” 
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“ேபாக.0�! எ�லாவGைற:� மற!*விடலா�. இ�ேபா*, இ!த நிைலயி� அழக� 
ெப�மாேளா, ேதE� மா!திாீகேனா, ,றளேனா ந�ைம� பா��தா� எ�ன 
நிைன�பா�க4 இர�தினமாைல?” 
 
“எ*3� ேவ9பாடாக நிைன+கமா.டா�க4. மனமார வா��*வா�க4. வ!த 
நாளி��!* ,றள� அைற�*+ ,வி+,� ச!தன�*+, இ�9 பய� கிைட+கிறேத 
எ�9 அவ� மகி�(சி அைடய+I0�. வ!த நாளி��!* நீ6க4 காரணமி�றி 
எ�ைன ெவ9�பைத மன வ��த�ேதா0 க�ட அழக�ெப�மா4 உ6க4 மன 
மாGற�ைத விழா+ க�ட*ேபால வரேவGகலா�!” 
 
“ெபா=! அNவள3� ெபா=... ேவ�0� எ�ேற அழக�ெப�மாைள� ேதE� 
மா!திாீக#+க�ேக உற6க( ெச=* நா� ேம� மாட�ைத� ேத� உ�ேனா0 வர( 
சதி ெச=தி�+கிறா= நீ! உ�ைமயா, இ�ைலயா?” 
 
“காத� ச�ப!தமான சதிக4 ெச=ய�ப0வதி�ைல. அைவ ெப��பாA� 
ேந�கி�றன.” 
 
“ெச=* தி.டமி0� சதி+,�, ேந�� சதி+,� ேவ9பா0 எ�ன இர�தினமாைல?” 
 
“தி.டமி.டசதி இ6, வ!ததி��!* நீ6க4 எ�ைன ெவ9+க �ய�ற*. ேந�� சதி 
��வி� நா� உ6க4 அ�ைப அைட!த*.” 
 
“எ� க.0�பா.ைட நீ சதி எ�9 வ�ணி+கிறா=! அ* தவ9.” 
 
“ேதைர வட�தா� க.டேவ�0�! 5+கைள நாரா� க.டேவ�0�! அ*தா� 
�ைறயான க.0�பா0. நீ6கேளா ேத�கைள நாராA�, 5+கைள வட�தாA� 
க.0கிறவராயி�+கிறீ�க4! ‘நா� எ�ற பத�திG,� தமிழி� S�ணிய அ��’ எ�9 
ஒ� அ��தமி��பைத நீ6க4 அறி! தி��Y�க4.” 
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“நா� எதG,? இ!த� 5ைவ+ ைககளாேலேய க.டலாேம!” - எ�9 Iறியப�ேய 
மீ�0� இர�தின மாைலயி� ெபா�#டைல� த)வினா� அவ�.  
 
“இ!த+ க.0�பா.�� நா� மலராகிேற�. மண+கிேற�. மாைலயாகிேற�.” 
 
“ேபா*�! உ� உட� அழகிேலேய நா� மய6கி� தவி+கிேற�. ெசாGகளி� 
அழைக:� ெதா0�* எ�ைன+ ெகா�லாேத இர�தினமாைல! உ� பா�ைவேய 
ேப&கிற*. இத�க@� ேபசினா� இர��� நா� எைத+ ேக.ப*?” எ�றா� 
அவ�.  
 
அவ4 அவ� ெநMசி� மாைலயா= ,ைழ!* சாி!தா4. “இ�ேபா* இ* சிைறயா, 
பா*கா�பா எ�9 நீ6க4தா� ெசா�லேவ�0�...” எ�9 அவைன வ��+ 
கி)�தா4. �* நில3� ெபாதிைக� ெத�றA� ம*ைர� ெத�றA� அழ,� 
ெத�றA� /ணாகாத அ!த ேம� மாட�* ந��ர3+,� பி�வி�!த ைவகைறயி� 
ஒ� �திய ெச=திேயா0 �திதாக அ6, வ!* ேச�!தி�!தவேனா0� 
இைளயந�பிைய எதி�+ெகா�டா� அழக�ெப�மா4. 
------------ 

நி�திலவ��நி�திலவ��நி�திலவ��நி�திலவ��    : : : : 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� ----    அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�    
35. 35. 35. 35. இ��� ஒ� ஒைலஇ��� ஒ� ஒைலஇ��� ஒ� ஒைலஇ��� ஒ� ஒைல    

 
ேதாளிA� மா�பிA� ச!தன� மண+க, 5+களி� வாசைன கமழ, �!திய இரவி� 
நளின நிைன3க4 ெநMசி� இனிைம பர�ப இைளயந�பி விழி�* எ)!தி�!* 
ேம�மாட�தி��!* கீேழ இற6கி வ!தேபா* அழக� ெப�மா4 தி�ேமாI� 
ேவளாள� ெத�+ க��ெபாG ெகா�லேனா0 கா�தி�!தா�. அவ#�, ெகா�ல#� 
இைளயந�பியி� வ�ைக+காகேவ கா�தி��ப* ேபா��!த*. நீ�ட நா.க@+,� 
பி��� ேதாGற�தி� தனி�த�ைம காரணமாக அ!த+ க��ெபாGெகா�லைன 
இைளயந�பி+, ந�றாக நிைனவி�!த*. தி�ேமாI�� ெபாியவ� ம*ராபதி 
வி�தகைர( ச!தி�பதGகாக வ!தேபா* தா� காணேந�!த* �த� த� மனித� 
இவேன எ�ற ஞாபக�ைத:� தவி�+க ��யவி�ைல. மல�� �க�தி� 
��னைகைய� ��னைகயா� எதி�ெகா�0 அ!த+ க��ெபாGெகா�லைன 
வரேவGறா� இைளயந�பி. இைளயந�பி எதி�பா�+கவி�ைல எ�றாA� ‘கய�’ 
எ�9 ந�லைடயாள( ெசா�ைல+ Iறிவி.ேட அவைன வண6கினா� க�� 
ெபாGெகா�ல�. சிாி�தப�ேய இைளயந�பி அவனிட� Iறினா�: “ந�பேன 
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பய�படேவ��ய அவசியமி�ைல! நீ அழக� ெப�மாேளா0 வ!* எ� எதிேர 
நிGகிறா=... ந�லைடயாள( ெசா�ைல+ Iறாவி.டாA� உ�ைன நா� ந��ேவ�. 
நீ ந�ைம( ேச�!தவ�.” 
 
இ�ப�+ Iறிய &வ.ேடா0 இ!த வா��ைதகளா� தா� ��� தி�ேமாIாி� 
Sைழ!த நாள�9 அவ� த�ைன ந�பாம� ந�லைடயாள( ெசா�ைல எதி�பா��*( 
ேசாதைன ெச=தைத இ�ேபா* அவனிட� ,�தி+ கா.ட� தா� �ய�வதாக அவ� 
�ாி!*விட+ Iடாேத எ�9 தய6க3� ெச=தா� இைளயந�பி. 
 
“நீ அ�9 தி�ேமாIாி� நா� �த� �தலாக Sைழ!த தின�த�9 எ�னிடமி�!* 
ந�லைடயாள( ெசா� கிைட+காத வைர என+, வழி Iறாம��!த பி�வாத�ைத 
நா� பாரா.0கிேற�. க.0�பா0� உ9தி:�தா� இ�9 நம+, ேவ�0�. இனிய 
வா��ைதகைள+ ேக.0 மன� ெநகி�கிறவைன ந�ப#� ெநகிழ( ெச=ய��:�. 
பைகவ#� ெநகிழ( ெச=*விட ��:�. நீ அ�ப� ெநகிழாதவனாக இ�!தைத நா� 
வரேவGகிேற�” - எ�9 அ!த+ ெகா�ல� த�#ைடய ��வா��ைதகைள� 
தவறாக� �ாி!* ெகா4ளாம���பதGகாக இைளயந�பி ேமA� ெதாட�!* 
அவேனா0 ேபசினா�. ஆனா� அவேனா மிகமிக விநய� ெதாி!தவனாக இ�!தா�. 
அவ� பணிவாக� ேபசினா�: “ஐயா எ�ப� இ�!தாA� அ�9 த6க@+, 
ம9ெமாழி IறாததGகாக� தா6க4 எளிேயைன� ெபா9�த�ள ேவ�0�. 
இ��ேபா0 பழகி� பழகி� பல ேவைளகளி� எ� மன�� இ��பாகி வி0கிற*.” 
 
“அ�ப� இ��பைத நா� வரேவGகிேற�. ஒNெவா�வ� மன�� இ��பாக 
இ�ைலேய எ�ப*தா� இ�ேபா* எ� வ��த�. இ��ைப�ேபா� உ9தியான 
மன� ந�மவ�க4 எ�ேலா�+,� இ�!தா� எ�ேறா கள�பிர�கைள இ!த 
நா.���!* நா� *ர�தியி�+கலா�...” 
 
-எ�9 இைளயந�பி Iறிய ம9ெமாழி ெகா�லனி� �க�ைத மலர( ெச=த*. சிறி* 
ேநர�தி� அ!த+ க��ெபாGெகா�ல� எ�ேபா* வ!தா�, எ�ன காாியமாக 
வ!தா� எ�பைதெய�லா� இைளயந�பி அழக� ெப�மாளிட� வினாவினா�. 
 
“ேநG9 ��தின� இரவி� ேதE� மா!திாீக� வ!த* ேபா�தா� இவ#� நிலவைற 
வழியாக� பி�னிரவி� ேநG9 இ6ேக வ!தா�. நா� கல!* ேபச3� தி.டமிட3� 
நிைறய( ெச=திக4 இ�+கி�றன. நீ6க4 உற6கி எ)!த ேசா�ேவா0 இ��பதாக� 
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ெதாிகிற*. நீரா� வா�6க4! ேபசலா�” -எ�றா� அழக�ெப�மா4. த�ைன� 
தவிர� பிற� அைனவ�� நீரா�+ காைல+ கட�கைள எ�லா� ���* 
ஆய�தமாயி��பைத+ க�0 இைளயந�பி நீரா0வதG, விைர!தா�. கால!தா�!* 
எ)!ததGகாக அ�9 அவ� ெவ.க�ப.டா�. 
 
Iட�தி� மயி�ேதாைக விாி�தி��ப*ேபா� அம�!* இர�தினமாைல ஈர+ 
I!தA+, அகிG�ைக ஊ.�+ ெகா���!தா4. அவ� வர+ க�ட*� அவ4 
நாண�ேதா0 எ)!* நிGக �ய�றா4. 
 
“நீ எ)!* நிGக ேவ�டா� உ� ெசயைல+ கவனி” எ�ப* ேபா� ைகயினாG 
,றி��+ கா.�வி.0� ���9வ� 5�தப� ேமேல நட!தா� அவ�. அவ4 
I!த�� ந9மண��, அகிG�ைக வாசைன:� வ!* அவ� நாசிைய நிைற�*+ 
கிற6க( ெச=தன. இ!த ந9மண6க4 எ�லா� அவ4 ெபா�ேமனியி� 
ந9மண6கைள அவ#+, நிைனQ.�ன. நீரா0வதG,( ெச�ல இ�!தவ� ேதE� 
மா!திாீகனி� நிைன3 வர�ெபGறவனாக� தி��ப( ெச�9 அவைன+ க�டா�. 
இைளயந�பி காண( ெச�றேபா*, அவ� க.��� எ)!* உ.கா�!தி�!தா�. 
��க4 ஒரள3 ஆறியி�!தன. இைளயந�பிைய+ க�ட*�, அவ� �க� 
மல�!தா�. அவைன அ�ேபா0 விசாாி�த பி� சிறி* ேநர� ஆ9தலாக உைரயா�+ 
ெகா���!*வி.0� பி�� நீராட( ெச�றா� இைளயந�பி, அவ� உட� 
நீரா�ய* எ�றாA� மன�, வ!தி�+,� தி�ேமாI�+ க��ெபாG ெகா�ல� 
ெசா�ல� ேபா,� ெச=திக4 எ�னவாக இ�+,� எ�9 அறிவதிேலேய இ�!த*. 
 
நீரா� ��!த*� நகாி� தி�வாலவா=� ப,தி இ�!த திைச ேநா+கி இைறயனா� 
தி�+ேகாயிைல நிைன�* வண6கினா� அவ�. தமி�( ச6க�தி� �தG�த�வராக 
அம�!* ெப�ைம�ப.ட க�PதG ெப�6கட3ைள+ ேகாயிA+ேக ெச�9 
வழிபட3� வண6க3� ��யாதப� இ��பைத எ�ணி அவ� உ4ள� வ��திய*. 
ஈர உைடேயா0 க�கைள <� தியானி�* இைறயனா� நிைன3டேன வழிப.0 
விழிகைள� திற!* க�டா� எதிேர அவ� அணியேவ��ய மாG9ைடகேளா0 
இர�தின மாைல நி�றா4. 
 
“ஒ� ெப�ணி� காதலா� எNவள3 ெக0த� பா��தாயா இர�தினமாைல? 
விழி�*+ ெகா4ளேவ��ய ேநர�தி� உற6கி�ேபா= வி0கிேறா�...” 
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“உற6க ேவ��ய ேநர�தி� உற6காவி.டா� விழி�*+ ெகா4ளேவ��ய 
ேநர�தி� விழி�*+ ெகா4ள ��யா*தா�.” 
 
“அ�ப�யா? தைய ெச=* அதG, யா� காரணெம�9 இ�ப� எ� �க�ைத( சGேற 
நிமி�!* பா��* ம9ெமாழி ெசா�ேல� பா�+கலா�. உற6கேவ��ய ேநர�ைத:�, 
விழி+க ேவ��ய ேநர�ைத:� மாGறிய ,Gற�*+,+ காரண� யாேரா?” 
 
இைத+ ேக.0 நாணி( சிவ+,� �க�ைத ேவ9 �ற� தி��பி+ ெகா�0 
ஓ�வி.டா4 அவ4. இ!த� �திய ெவ.க�, இ!த� �திய ேவG9ைம எ�லா� 
அவ#+, விய�ைப� த!த*. உைட மாGறி+ெகா�0 அவ� Iட�*+, வ!தேபா* 
அ6ேக அழக� ெப�மா4, தி�ேமாI�+ ெகா�ல� க.��� அம�!தப�ேய ேதE� 
மா!திாீக�, இர�தினமாைல எ�லா�� I�� ேபசி+ ெகா���!தா�க4. 
இைளயந�பி வ!த*� அவ�க4 ேப(&� தணி!* ஓ=!த*. தி�ேமாI�+ 
ெகா�லைன� பா��* இைளயந�பி ேக.டா�. 
 
“நீ உபவன�* �ைன வழிேயதா� நிலவைறயி� Sைழ!* வ!தி��பா= எ�9 
எ�Pகிேற�. உபவன�* நிைலைம எ�ப� இ�+கிற*? கள�பிர�க4 அைத+ 
க0ைமயாக+ க�காணி+கிறா�களா?” 
 
“அ�ேய� ��வாயி� வழிேய ேநராக உபவன�தி� Sைழ!* வரவி�ைல. 
இ�ேளா0 இ�ளாக ைவையயி� ,9+ேக நீ!தி நீைர+ கட!* மைற!* வ!* 
உபவன�* நிலவைற �ைனயி� இற6கி இNவிட�ைத அைட!ேத�. 
உபவன�*+,4 ஒ� ,றி�பி.ட இட�தி��!* இ�ப� ஒ� நிலவைற� பாைத 
ெதாட6,ெம�9 5தபய6கர� பைடயின�+,( ச!ேதக� இ�+,மானா� வன� 
�)வ*� பைட/ர�கைள நிர�பி+ காவ� ெச=தி��பா�க4.” 
 
“அ�ப�யானா� இ�ேபா* உபவன�தி� க0ைமயான காவ� இ�ைலயா?” 
 
“நா� அ�ப�( ெசா�லவி�ைலேய! அ!த+ க0ைமயான காவைல நா� ஏமாற( 
ெச=*வி.0 வ!தி�+கிேற� எ�பதனா� காவேல இ�ைல எ�9 ஆகிவிடா*...” 
எ�9 ெகா�ல� Iறி+ ெகா���+,� ேபாேத - 
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“காவ� மிக3� க0ைமயாக இ�+கிற* எ�பதG, நா� சா.சி” -எ�பதாக� ேதE� 
மா!திாீக� ,9+கி.0( ெசா�னா�. “பா*கா���, க.0+காவA� அகநகாி� 
ெவ4ளிய�பல�* �ைனயி� க0ைமயாக இ�+,�. ந� ேதE� மா!திாீக� 
ெச6கணா� I9வதி��!* பா��ய ேவளாள�க4 வசி+,� &G9��ற�*( 
சிG9ா� கைள:� கள�பிர�க4 க�காணி�*+ ெகா����பா�க4. ெபாியவ� 
ம*ராபதி வி�தக� தி�ேமாIாி� இ�லாமG ேபானதG,+ காரண� அ*வாக�தா� 
இ�+கேவ�0�” - எ�9 அழக�ெப�மா4 Iற �Gப.டா�. �தியவ� வாயிலாக 
நிைலைமகைள அறிய �Gப0� த�னிட� ெச6கணா#� அழக�ெப�மா@ேம 
நிைலைமகைள+ Iற �Gபடேவ இைளயந�பி+, அவ�க4 ேம� ேகாபேம வ!த*. 
அழக�ெப�மாைள:�, ெச6கணாைன:� உ9�*� பா��தா� அவ�. அ!த� 
பா�ைவ அவ�க4 ேப(ைச� த0�த*. அவ�க4 ேப(& நி�ற*�, “இ�தைகய 
B�நிைலயி� உயிைர� ெபா�.ப0�தாம�, நீ இ6ேக எ6கைள� ேத� 
வ!தி�+கிறா= எ�றா� அதG,ாிய காாிய� ஏேத#� உ�னிட� ஒ�பைட+க� 
ப.��+க ேவ�0�” - எ�9 அவ� தி�ேமாI�+ ெகா�லைன ேநா+கி+ 
ேக.ட3ட� அ!த+ ெகா�ல� த� ைகேயா0 ெகா�0 வ!தி�!த தாைழ ஓைலயா� 
ெந=*, ��:� இ.ட ஓைல+ ,டைலைய எ0�*� திற!தா�. அ0�த சில 
கண6களி� சிறிய ஓைல( &வ� ஒ�ைற� ப�திரமாக எ0�* இைளய ந�பியிட� 
ெகா0�தா� அவ�. இைளயந�பி அைத வா6கினா�. 
 
அ�ப�+ ெகா0�பதGகாக+ ,டைலயி��!* &வ�ைய எ0�தேபா* ைகேயா0 
வ!த மGேறா� ஓைலைய ம9ப�:� ,டைலயிேலேய இ.0 <�வி.ட அவ� 
ெசயைல இைளயந�பி க�டா�.  
 
“அ* எ�ன ஓைல ந�பேன? எ�ைன� தவிர ேவெறவ�+,� Iட நீ ஓைல ெகா�0 
வ!தி�+கிறாயா?” 
 
அ!த+ ெகா�ல� ம9ெமாழி ெசா�ல� தய6கினா�. விடாம� மீ�0� இைளயந�பி 
அவைன *ைள�ெத0�ப* ேபா� ேக.கேவ அவ� பதிலளி+க ேவ��யதாயிG9. 
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“ஐயா! இ*3� த6களிட� ேச�+க�பட ேவ��ய* தா�. ஆனா�... அNவளவிG, 
�த�ைமயானத�ல... தா6க4 அ!த ஓைலைய �த�� ப�+கேவ�0� எ�ப* 
அNவிட�* வி��ப�...” 
 
சGேற தாமதமாக� த�னிட� ேச�+க�ப0வதG, இ�ேனா� ஓைல:� இ�+கிற* 
எ�9 ெதாி!த*� அைத� பGறிய ஆவAட� விைர!* இைத� பிாி�தா� இைளய 
ந�பி. &வ�யி� ஒNேவா� ஓைலயிA� ந�லைடயாள( ெசா� 
ெபாறி+க�ப.��!த*. 
 
ெபாியவ� ம*ராபதி வி�தக� தி�ேமாIாி� இ�ைல எ�ற அ!*வனி� ஓைல( 
ெச=தி நிைன3 வரேவ, த� ைகயி��!த ஓைலைய� ப�+, ��, -  
 
“இ�ேபா* நீ எ6கி�!* வ�கிறா=?” -எ�9 ெகா�லைன+ ேக.டா� இைளயந�பி, 
 
“நா� எ6கி�!* வ�கிேறேனா அ6கி�!* ஓைல:� வரேவ�0� எ�பதாக 
அ#மானி�*+ ெகா4ள ��யா*” - எ�றா� அவ�. இைளயந�பி+, �த�� அ* 
�ாிய வி�ைல. ஆனா� அ!த ஓைலைய� ப�+க� ெதாட6கிய*� அவ� Iறிய 
ம9ெமாழியி� ெபா�4 �ாியலாயிG9. 
----------- 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� : : : : 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� ----    அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�    
36. 36. 36. 36. ெபாியவ� ேப5கிறா�ெபாியவ� ேப5கிறா�ெபாியவ� ேப5கிறா�ெபாியவ� ேப5கிறா�    

 
“தி�+கான�ேப� பா��ய ,ல வி)�பைரய� தவ�ேபர� இைளயந�பி 
காணவி0+,� ஓைல. இ!த ஓைலைய நா� எ6கி�!* எ)*கிேற� எ�பைதவிட 
எதGகாக எ)*கிேற� எ�பைதேய இைத� ப�+க� ெதாட6,�ேபா* நீ சி!தி+க 
ேவ�0�. இNேவாைல உ�ைன நலேனா0� திடேனா0� I�ய நிைலயி� காண 
வா��*கிேற�. பல நா.க@+, ��பாக யா� அ!*வ� <ல� உன+, 
அறிவி+க( ெசா��யி�!த <�9 ,றி��க4 இதG,4 உன+, 
அறிவி+க�ப.டனவா இ�ைலயா எ�ப* என+,� ெதாியவி�ைல. கள�பிர�களி� 
ெகா0ைம அதிகாி�பதா� அகநக�+,� நம+,� ெதாட��க4 ெப��பாA� 
அG9வி.டன. எ*3� ெதாியவி�ைல. எைத:� ெதாிவி+க3� ��யவி�ைல. 
சிGW�க4 ேதா9� த6க4 எதிாிகைள� ேத�+ க�வ9+க+ கள�பிர�க4 
5தபய6கர� பைடைய ஏவியி�+கிறா�க4. �ைறேயா, நியாயேமா, நீதிேயா இ�றி( 
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ச!ேதக�ப.டவ�கைள எ�லா� ெகா�ல3�, சிைற� பி�+க3� ெச=கிறா�க4. 
இ!த( B�நிைலயி� ந�ைம( ேச�!தவ�களி� மிக3� சா*ாிய�4ளவ#�, உட� 
வ�ைம மி+கவ#� ஆகிய தி�ேமாI�+ க��ெபாGெகா�ல� <லமாக இ!த 
ஓைலைய உன+,+ ெகா0�*விட எ�ணி:4ேள�. 
 
‘நா#�, காராள��, மGறவ�க@� நிைன�*� தி.டமி.ட*�, எதி�பா��த*� ேவ9; 
நட!தி��ப* ேவ9. ைக+ெக.�ய* வா=+, எ.டாமG ேபா=வி.ட*. உன+,� 
மGறவ�க@+,� ஒ� �� எ(சாி+ைகயாக இ�+க.0� எ�9 யாைன�பாக� 
அ!*வ� <ல� ஏGெகனேவ ெதாிவி�தவGைற இ!த ஓைல <ல� ேமA� 
விள+,வ*தா� எ� ேநா+க�. ெபா*வாக நா� எ)�தாணி பி��* ஓைலக4 
எ)*வதி�ைல. எ)தினாA� நீ�ட வா��ைதகளா� ெபாிதாக எ)*வ* 
வழ+கமி�ைல. அதிக வா��ைதகளி� ந�பி+ைக இ�லாதவ� நா�. தி�ேமாI�� 
ெபாியகாராள� எ� அ�ேக இ�லாததா� நாேன எ)தேவ��ய நிைலைம 
ஏGப.0வி.ட*. அதிக� எ)தேவ��யைத:� தவி�+க ��யவி�ைல.  
 
‘அ�9 ெபாியகாராள� மக4 ெச�வ� 56ேகாைதயி� சி�திரவ��களி� 
56,விய�� மைற!* நீ ேகாநக�+,4 Sைழ!தேபா* எ�லா� ேசாதைன இ�றி 
��!* வி.டதாகேவ நீ:� பிற�� நிைன+கிறீ�க4. அ�ேபா* உ6க4 
வ��கைள( ேசாதி�த இ� 5தபய6கர�பைட /ர�களி� ஒ�வனி� 
ஐய�பா.டாA�, ெவ4ளிய�பல� த�ேக அ0�த0�*� பி�ப.ட இ�வராA� 
எ�லா� தி.ட�� பாழாகிவி.ட*. ப�லாயிர+கண+கான யா�திாீக�க4 
ெவளிேயGற�ப.ட ேபாேத ேகாநகாி� ேகா.ைட மதி� க@+,4ளி�!* நம* 
வ�ைம:� அகGற�ப.0 வி.ட*. பி�ப.ட ஒGற�களிட� ஆ:த6க4 
இ�!தி�+,�. கள�பிர�க4 அவ�கைள யா�திாீக�க4 எ�9 ந��வதG,�, 
ஒ��+ெகா4வதG,� அ!த ஆ:த6கேள தைடயாகியி�+,�. �ற�ேத ெவளி�ப.0� 
ெதாியாத*�, அ6கியிA� இ0��+ க(ைசயிA� மைற!*விட+ I�ய*மான 
சி9சி9 வா4க4 ஒNெவா� யா�திாீகனிட�� இ�+கலா�. ந�ல ேவைள B�நிைல 
ெபா�!தி வரவி�ைல எ�றா� யா�திாீ க�களாகேவ உ4ேள Sைழ!த* ேபா� 
யா�திாீக�களாகேவ ேகா.ைட+,4ளி�!* ெவளிேயறிவிட ேவ�0� எ�ப* 
அவ�க@+, ��ேப ெதாிவி+க�ப.��!த*. இ!த( ெச=திக4 எ�லா� ஒ� 
நிைலைமவைர உன+ேக ெதாிய ேவ�டா� எ�9 நா#� காராள��, பிற,� 
நிைன�ேதா�. அழக�ெப�மா4Iட( ெசா��யி�+க மா.டா�. 
ஆ�டா�0களாக� தி.டமி.ட 5ச�� ெவGறி அைட!தபி� அ!த ெவGறிைய 
உன+, அறிவி�* உ�ைன மகிழ( ெச=யலா� எ�றி�!ேதா�. அ�ப�( ெச=ய 
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இயலாம� ேபா=வி.ட*. இதGகாக அழக� ெப�மாைள+ ேகாபி�*+ ெகா4ளாேத. 
அவைன�ேபா� ந�பி+ைக:�, பா��ய மரபி�ேம� அரச வி&வாச�� உ4ள ஓ� 
ஊழியைன ஈேர) பதினா�, �வன6களிA� ேத�னா�Iட நீகாண��யா*.”  
இ!த இட�தி� ஓாி� கண6க4 ஓைலைய� ப��பதி��!* சி!தைன விலகி 
�!தியதின� ��னிரவி� தா� உற6கிவி.டதாக எ�ணி+ ெகா�0 அழக� 
ெப�மா@�, ேத#� மா!திாீக� ெச6கணா#� த6க@+,4 உைரயா�ய 
வா��ைதகைள இ�ேபா* மீ�0� நிைன3 I�!தா� இைளயந�பி. அ!த 
உைரயாட�� ெபா�4 இ�ேபா* அவ#+,� ெதளிவாக விள6க� ெதாட6கிய*. 
ேமேல ஓைலைய� ப�+க� ெதாட6கினா� அவ�. 
 
‘ெவ4ளிய�பல�த�ேக ந�மவ�க4 பி�ப.ட ெச=தி யாைன�பாக� அ!*வனா� 
என+,+ Iறிய#�ப�ப.ட நாள�9தா� ெத�னவ� சி9மைல மாற� எ�#� 
பா��ய,ல ேவளாள� எ�ைன( ச!தி+க ேமாI� வ!தி�!தா�. இ!த� 
ெத�னவ� மாற� யா� எ�பைத நீ ெதாி!* ெகா���+க நியாயமி�ைல. 
பி�ெபா� சமய� நீ இவைன� ெதாி!* ெகா4ளலா�. இ�ேபா* அதGகாக+ 
கவைல�படாேத! இ!த� பி4ைளயா�டா� எ�ைன( ச!தி+க வ!த தின�த�9 
ந4ளிரவி�தா� ேசாதைனக4 ேமாIாிA� வ!* ேச�!தன. திTெர�9 தீவ.�+ 
ெகா4ைள+கார�க4 ேபா� பலK9 5தபய6கர� பைட /ர�க4 இ�ேளா0 
இ�ளாக� ெபாிய காராளாி� மாளிைகைய:�, அற+ேகா.ட�ைத:� வ!* 
வைள�*+ ெகா�டா�க4. ெபாிய காராளாி� வி�!தினனாக� த6கியி�!த 
ெத�னவ� சி9மைல� பி4ைளயா�டா#�, அற+ ேகா.ட�* ம�ல#� 
த!திரமாக நட!* ெகா4ள� ேதா�றாம� கள�பிர� 5தபய6கர� பைடயினைர 
எதி��* உண�(சி வச�ப.0� ேபாாிட �ய�றதா�, எதிாிகளிட� அக�ப.0+ 
ெகா�டா�க4. காராள�� அவ� ,0�ப�தின�� மாளிைகேயா0 சிைற 
ைவ+க�ப.ட*ேபா� �ட+க�ப.0 வி.டா�க4. உடேன இரேவா0 இரவாக 
நா#� ஆப�*தவிக@� �ைனெயதி� ேமாக� பைடயின�� ேமாIாி��!* ேவ9 
திைசயி� �ற�ப.0+ ,�ெபய�!* வி.ேடா�. காராளாி� நிைலைமதா� 
இர6க�த+கதாகி இ�+கிற*; பா��ய,ல� தைலெய0+க உதவிய அ!த 
உபகாாி+,( ேசாதைன ேந�!தி�+கிற*. அவ�ைடய களMசிய6களி��!* 
அர�மைன+, ெந� எ0�*( ெச�A� வ��கைள+Iட இ�ேபா* கள�பிர�கேள 
ேகா.ைட+,4 ஓ.�( ெச�கிறா�களா�. அர�மைன+ களMசிய6க@+, 
ெந�ல#��கிறவ� எ�பதனா� அவ�ேம� கள�பிர�க@+, இ�!த அ���, 
பிாிய��Iட மாறிவி.டதா�. ஆனாA� இNவள3 நா4 த6க@+, ேவ��ய 
ேபாெத�லா� வைரயாம� வாாி வழ6கிய ஒ� வ4ளைல� திTெர�9 க0ைமயாக� 
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த��+க3� மன� வராம� மாளிைகைய வி.0 ெவளிேயற ��யாம� 
க�காணி+கிறா�களா�. இ!த நிைலயி� என+,� அவ�+,� ந0ேவ அறிய3� 
அறிவி+க3� பய�ப0� ஒேர ெபா* மனித�தா� தி�ேமாIாி� எMசியி�+கிறா�. 
உழவ�களி� கல�ைப+,+ ெகா) அ�+,� அ!த+ ெகா�ல� த�ேம� 
கள�பிர�களி� க�க4 ச!ேதக �G9 விடாதப� மிக மிக( சா*ாியமாக 
இ�+கிறா�. இ�ேபா* நா� இ�+,� �திய இட�திG, அவைன வரவைழ�*, 
அவனிட� இ!த ஓைலகைள+ ெகா0�* �த�� காராளைர இைத� ப�+க( 
ெச=*வி.0� பி�� அவாிடமி�!* மீ�0� வா6கி உ�னிட� இைத+ ெகா�0 
வ!* ேச�+க( ெச=ய ேவ�0�. ஒNெவா�வ�+,� தனி�தனிேய எ)த எ�னா� 
��யவி�ைல. உ�ைன விளி�* எ)த�ப.��+,� இ!த ஓைலைய நீ உாிய 
கால�தி� அைடவாயானா� உன+, ��ேப இைத� ெபாிய காராள��, இ!த 
ஓைலைய+ ெகா�0வ�� ெகா�ல#� ப��தி��பா�க4 எ�பைத நீ ெதாி!* 
ெகா4ளேவ�0�. நீ இதைன� ப��தபி� அழக�ெப�மா@�, இர�தின மாைல:� 
இைத� ப�+,மா9 ெச=யேவ��ய*� உ� கடைம. 
 
‘உ6க4 அைனவ�+,� எ�#ைடய �திய இ��பிட�ைத அறிவி+காம� இைத 
எ)*வதG,+ காரண� உ�0. ஒ�ேவைள இ!த ஓைல உ6க@+, வ!* ேசராம� 
அச�பாவித6க4 ேந�மானா� அபாய� எ6க4 இ��பிட�ைத:� ேத� வராம� 
த0�ப*தா� எ� ேநா+க�. எ� இ��பிட� ெதாி!தா� ஆ�வ�ைத அட+க 
��யாம� உ6களி� யாராவ* காண வ!* எ�ைனேயா, உ6கைளேயா 
அபாய�*+, ஆளா+கி+ ெகா4வைத:� இ�ேபா*4ள B�நிைலயி� நா� 
வி��பவி�ைல. ஆலவா= அ�ண� தி�வ�4 இ�#� �)ைமயாக நம+,+ 
கிைட+கவி�ைல எ�ேற ேதா�9கிற*. அ* கிைட+,� வைர நா� விழி�பாகேவ 
இ�+க ேவ�0�. ,றி�பா= நீ மிக3� பா*கா�பாக இ�+க ேவ�0�. 
இைளயந�பி விைத ெந�ைல அழி�* வி.டா� அ��ற� பயிாிட ��யாமG 
ேபா=வி0�. எனேவ, இ�ேபா* உ6கைள எ� சா�பி� ேத� வ!தி�+,� 
தி�ேமாI�+ க��ெபாG ெகா�லைன அவ� அறி!தி�+க+ I0� எ�ற 
காரண�தினா� நா� த6கியி�+,� இட�ைத+ I9மா9 உ6களி� எவ�� 
நி��ப!த� ெச=ய+ Iடா*. இ* எ� க0ைமயான க.டைள. இைத நீ6க4 மீறினா� 
ந�ைம( &Gறி த�ப ��யாத பய6கர விைள3க4 ஏGப.0 வி0�. 
 
‘எ�#ைடய <�9 க.டைளகளி� - அதாவ* அ!*வ� <ல� நா� 
ெதாிவி�தவGறி� - �தG க.டைள எ�லா�+,ேம ெபா�!*�. எ�ைன நீ6க4 
எ�லா�ேமா, உ6களி� ஒ�வேரா வ!* காணேவ��ய கால�ைத:� இட�ைத:� 
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நாேன அறிவி�ேப�. அ*வைர நீ6க4 ேதடேவா, ஆ�வ� கா.டேவா Iடா*. 
இர�டாவ* க.டைளைய அழக� ெப�மா@� அவைன( ேச�!தவ� க@ேம 
நிைறேவGற ேவ�0�. ெத�னவ� மாறைன:�, ம�லைன:� சிைற மீ.,� 
�யGசியி� இைளயந�பி ஈ0பட+ Iடா*. <�றாவ* க.டைள+, எ�லா�ேம 
ெபா9�பாவா�க4. கணிைக இர�தினமாைல, அழக� ெப�மா4, பிற�, 
அைனவ�ேம தி�+கான�ேப� ந�பிைய� பா*கா+க ேவ�0�. இவGைற எ� 
ஆைணயாக அைனவ�� மதி+க ேவ�0கிேற�.” ஓைலயி� ஒNெவா� ெசா�A� 
ெபாியவேர எதி� நி�9 ேப&வன ேபா��!தன.  
 
இNவளவி� ஓைலக4 ��!* அைடயாள இல(சிைன ெபாறி�தி�!த*. அ!த 
ஓைலகைள அ0�*� ப�+க ேவ��ய �ைற�ப� அழக�ெப�மாளிட� உடேன 
ெகா0�* வி.0 மிக3� ஞாபகமாக, 
 
“எ6ேக? அ!த மGேறா� ஓைல?'-எ�9 ெகா�லைன ேநா+கி+ ைக நீ.�னா� 
இைளயந�பி.  
 
ெகா�ல� மீ�0� தய6கினா�. அ!த ஓைலைய அவ�க4 அைனவ�+,� ந0வி� 
அவ� இைளயந�பியி� ைகயி� எ0�*� தர� தய6,வதாக� ெதாி!த*. 
------------- 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� : : : : 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� ----    அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�    
37. 37. 37. 37. ெகா�லனி� சா�ாிய�ெகா�லனி� சா�ாிய�ெகா�லனி� சா�ாிய�ெகா�லனி� சா�ாிய�    

 
தி�ேமாI�+ ெகா�ல� அ!த இர�டாவ* ஓைலைய� த�னிட� ெகா0�பதG, 
அNவள3 Lர� ஏ� தய6,கிறா� எ�ப* இைளய ந�பி+,� �திராயி�!த*. 
ஆனாA� அ!த� தய+கேம ஆவைல வள��பதாக3� இ�!த*. த�ைன( &Gறி 
இ�!தவ�கைள ஒ��ைற பா�ைவயா� அள!த பி� த�ைன� ெதாட�!* வ�மா9 
அவ#+,+ ,றி��+ கா.�வி.0( ச!தன� அைற+,� ப,தி+,( ெச�றா� 
இைளயந�பி. ெகா�ல� பி� ெதாட�!* வ!தா�. 
 
ஆனா� ச!தன� அைற+,� ப,தியிA� அவ� க@+,� தனிைம வா=+கவி�ைல. 
அ6ேக நிலவைற வழி+,+ ,றள� காவலாக இ�!தா�. ,றளைன( சில கண6க4 
�ற�ேத விலகி இ�+,மா9 ேவ��+ ெகா�ட பி� தி�ேமாI�+ ெகா�லைன 
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உ4ேள அைழ�தா� இைளய ந�பி, உ4ேள வ!த*ேம இைளயந�பி 
எதி�பா��த*ேபா� உடேன ஓைலைய எ0�* நீ.� விடவி�ைல அவ�. 
 
“ஐயா! இ!த ஓைலைய+ ெகா0�பதG, �� நா� ஏ� இNவள3 எ(சாி+ைக:�, 
பா*கா��� ேத0கிேற� எ�9 நீ6க4 விய�� அைடயலா�. இைத யா� எ�னிட� 
ேச��தா�கேளா அவ�க@ைடய வி��ப� அ�ப�. அ!த வி��ப�ைத+ கா�பாGற 
நா� கடைம� ப.��+கிேற�.” 
 
“�ாி:�ப�யாக விள+கி( ெசா�! ‘நீ எ�ன கடைம� ப.��+கிறா=? யா�+,+ 
கடைம�ப.��+கிறா=?’ எ�பைத எ�லா� எ�னா� இ�#� ெதளிவாக� �ாி!* 
ெகா4ள ��யவி�ைல.” 
 
“அரசியG கடைமகைளவிட அ��+ கடைம சில ேவைளகளி� ந�ைம அதிகமாக+ 
க.0�ப0�தி வி0கிற* ஐயா!” 
 
“பாயிரேம ெபாிதாகயி�+கிறேத அ�பேன! ெசா�ல ேவ��யைத( ெசா�னா� 
அ�லவா இNவள3 ெபாிய பாயிர� எதGெக�9 �ாி:�?” 
 
“ேகாபி�*+ ெகா4ளாதீ�க4 ஐயா! ெபாியவைர+ கா�பதG, அவ� இ��பிட� 
ெச�A�� மாளிைகேயா0 மாளிைகயாக( சிைற ைவ+க�ப.��+,� தி�ேமாI�� 
ெபாிய காராள ேவளாளைர( ச!தி+க �ய�ேற�. 5த பய6கர� பைடயின� �த�� 
க0ைமயாக ம9�தா�க4. அ!த� பைடயினைர எ�ைன ந�ப ைவ�பதGகாக எ� 
உைல+ கள�தி� அவ�க4 வா4, ேவ�கைள( ெச�பனி0� பணிகைள ம9+காமG 
ெச=தி�!ேத�. ேமA� ‘காராள�ைடய உ)பைடக@+, எ�லா� கல�ைப+,+ 
ெகா) அ��பவ� எ�ற �ைறயி� அவைர� பா�+க ேவ�0ேம தவிர( ெசா!த 
�ைறயி� அவாிட� என+, எ!த அரசிய� ேவைல:� இ�ைல! ச!ேதக� 
ெகா4ளாம� எ�ைன அவைர+ காணவிட ேவ�0�’ எ�9 அவ�களிட� 
ம�றா�ேன�. நா� அNவள3 ம�றா�யபி� ‘கா� நாழிைக�ேபா* அவைர+ 
காணலா�’ எ�9 அவ�க4 இண6கினா�க4. நா� அNவா9 ெபாிய காராளைர( 
ச!தி�தேபா* அவ�ைடய தி�+,மாாி ெச�வ� 56ேகாைத:� உடனி�!தா4. நா� 
அ!த மாளிைகயி��!* ெவளி ேய9�ேபா*, ெபாியகாராள� மக4 எ�ன�ேக வ!* 
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‘இ!த விஷய� எ� த!ைத+ேகா ெபாியவ�+ேகா ெதாிய+Iடா*. தையI�!* நா� 
த�� ஓைலைய� தி�+கான�ேப�� பா��ய,ல வி)�பைரயாி� ேபராிட� 
ேச��*விட ��:� அ�லவா?’ எ�9 பரம ரகசியமாக எ�னிட� உதவி+ேகாாினா4. 
அதG,, ‘அ�மா! இ�ேபா* நா� Iட� மாநக�+,( ெச�ல� ேபாவதி�ைல. 
இரேவா0 இரவாக� பயண� ெச=* ெபாியவ� ம*ராபதி வி�தக� �திதாக அMஞாத 
வாச� ெச=:� இட�திG, வர( ெசா��+ க.டைள வ!தி�+கிற*. மீ�0� 
எ�ேபாதாவ* நா� Iட� மாநக�+,( ெச�லேவ��யதாக ேந�!தா� அ�ேபா* 
உன+, இ!த உதவிைய( ெச=ேவ�’ எ�9 Iறிவி.0� �ற�ப.ேட�. 
ெபாியவைர( ச!தி�த பி� அவேர த��ைடய ஓைலைய �த�� ெபாியகாராளைர� 
ப�+க( ெச=த பி��தா� ம*ைர மாநக�+, எ0�*( ெச�9 த6களிட� 
ஓைலைய+ கா�பி+க ேவ�0� எ�9 ஆைணயி.டா�. அதனா� நா� மீ�0� 
தி�ேமாIைர அைட!* அாிய �யGசி ெச=* க.0+ காவ�� இ�!த 
ெபாியகாளாைர( ச!தி+க ேவ��யி�!த*. அ!த( சமய�தி� த!ைத+,� 
ெதாியாம� இ!த ஓைலைய எ�னிட� ெகா0�* உ6களிட� ேச��*விட( ெசா�� 
அ!த� ெப� க�களி� நீ� ெநகிழ ேவ��னா4. அ!த� ெப�ணி� ைககளா� 
காராள� /.�� எNவளேவா நா.க4 நா� வயிறார உ���+கிேற� ஐயா! அவ4 
க�களி� நீைர� பா��த*� எ� மன� இளகிவி.ட*. அவ@ைடய ேவ�0 
ேகாைள நா� ம9�*( ெசா�ல ��யவி�ைல. அவ4 ெகா0�த ஓைலைய:� நா� 
வா6கி+ ெகா�ேட�. ெபாியவ� ெகா0�த ஓைல, நீ6க4, நா� காராள�, 
அழக�ெப�மா4 எ�லா�� அறி!த*. எ�லா�+,� ெபா*வான*. ஆனா� இ!த 
ஓைல இைத எ)தியவைர� தவிர நீ6க4 ம.0ேம அறிய�ேபாவ*. உ6க@+, 
ம.0ேம உாிய*.” 
 
சிாி�*+ெகா�ேட ப.0+கயி9 இ.0+க.�ய அ!த இர�டாவ* ஓைலைய எ0�* 
இைளய ந�பியிட� நீ.�னா� அவ�. 
 
“இNவள3 அாிய �யGசிக@�, ெச=திக@� அட6கிய ஓைலையயா, அNவளவிG, 
�த�ைமயான த�ல எ�9 ெதாட+க�தி� எ�னிட� Iறினா= நீ?” எ�9 
வினாவியப� ெகா�ல� ெகா0�த ஓைலைய வா6கினா� இைளயந�பி. 
தி�ேமாI�+ ெகா�ல#� தய6காம� உடேன அதG, ம9ெமாழி Iறினா�:  
 
“தவறாக நிைன�*+ ெகா4ளாதீ�க4 ஐயா! ஒ� காரண�*+காக� த6க4 
ந�ைமைய:�, ெபாிய காராளாி� மக@ைடய ந�ைமைய:� நிைன�ேத நா� 
�த�� எ�லா� ��னிைலயிA� அ�ப�( ெசா��யி�!ேத�. &Gறி நி�9 
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ெகா���!த மGறவ�க4 கவன�, ‘இ!த இர�டாவ* ஓைல எ�னவாக இ�+,�?’ 
எ�9 இத� ப+க� தி��ப+ Iடா* எ�பதGகாகேவ, அNவளவிG, இ* 
�த�ைமயான* அ�ல எ�9 எ�லா�� ேக.க+ Iறியி�!ேத�. மGறவ�க4 
கவன� எ�லா� உ6களிட� நா� �த�� ப�+க+ ெகா0�த ெபாியவாி� க.டைள 
ஓைலைய� பGறியதாக ம.0ேம இ�+க.0� எ�பதGகாக நா� இ!த� த!திர�ைத( 
ெச=ேத�. இதGகாக நீ6க4 எ�ைன� பாரா.ட ேவ�0�. பாரா.0வதG,� 
பதிலாக நீ6கேள ,ைற ெசா�கிறீ�கேள ஐயா?” 
 
“இ�#� சிறி* ேநர� உ�ைன� ேபசவி.டா� எ* எதGகாக நா� உ�ைன� 
பாரா.ட ேவ��யி�+,ேமா அதGெக�லா� என+, வா=�ேப இ�லாம� நீயாகேவ 
உ�ைன� பாரா.�+ெகா�0 வி0வா= ேபா��+கிறேத? பாரா.ைட 
எதி�பா�+கலா�. ஆனா� வG�9�தேவா, ேகாாி+ைக ெச=யேவா Iடா* அ�பேன!” 
 
“இ�ப�+ காாிய6க@+காக எ�ைன அ��பணி�*+ ெகா4வ* எ�9 ��3 ெச=த 
�த� நாளி��!ேத அைத நா� ந�றாக உண�!தி�+கிேற� ஐயா! ஒ� 
விைளயா.0+காக அ�ப� ேவ��யைத நீ6க4 எ� வி��பெம�9 எ0�*+ 
ெகா�0 விட+ Iடா*.” 
 
“விைளயா.0 இ�+க.0�! இ!த ஓைலைய� ப�+,�� என+,( சில நிைலைமக4 
ெதாியேவ�0�, ெசா�வாயா?” 
 
“தா6க4 ேக.பவGறிG,� பணிேவா0� உ�ைமேயா0� ம9ெமாழி ெசா�ல நா� 
கடைம� ப.��+கிேற� ஐயா!” 
 
“ெபாியவ� இ�ேபா* மாறி�ேபா=� த6கியி�+,� ஊைரேயா, இட�ைதேயா 
என+, ம.0� ெசா�ேல�. உன+,+ ேகா�� ��ணிய� உ�0...” 
 
“த6கைளவிட நா� ெபாியவ�+, இ�#� அதிகமாக+ கடைம�ப.��+கிேற� 
எ�பைத இ�ேபா* த6க@+, நிைனQ.ட வி���கிேற�. நீ6க4 இ�ேபா* 
எ�ைன+ ேக.ப*ேபா�தா� ெபாிய காராள�� ெபாியவ�ைடய ஓைலைய� ப��* 
���த*� எ�ைன+ ேக.டா�. அவாிட�� இேத ம9ெமாழிைய� தா� நா� 
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Iறிேன�. ெபாியவேர யா�� ெதாி!* ெகா4ள+ Iடா* எ�9 Iறியி�+,� 
ஒ�ைற� ெதாி!* ெகா4ள �ய�வ* உ6க@+, அழகி�ைல...” 
 
“அ* ேபாக.0� நீ க�6க�ைல� ேபா�றவ�. உ�ைன� ேபா�ற 
க�6க����!* நா� உாி+க ��யா*. ெபாிய காராள� மாளிைகைய+ 
காவ��+,� 5தபய6கர� பைட /ர�களா� அவ�+, ஏேத#� ெக0த�க4 
உ�டா? இ�ைல ெவ9� காவ� ம.0� தானா?” 
 
“ெக0த�க4 எ*3� கிைடயா* ெசா�ல� ேபானா� காராளைர அவ�க4 இ�#� 
மதி+கேவ ெச=கிறா�க4 எ�9 ெதாிகிற*. காராள� /.ைட( &Gறி அவ�க4 
விாி�தி�+,� வைல காராள�+காக அ�ல.” 
 
“பி� யா�+காக எ�9 நிைன+கிறா=?” 
 
“உ6க@+காக, என+காக, இ�#� அவைர� ேத� வ!* ேபாகிறவ�களி� யா� யா� 
கள�பிர�க@+, எதிாிகேளா அவ�க4 எ�லா�+காக3� தா�!” 
 
“அ�ப�யானா� உ�ைன ஏ� இ�#� அவ�க4 ஆப�தானவனாக+ க�தவி�ைல?” 
 
“அ* எ� சா*ாிய�ைத:� அவ�க@ைடய சா*ாிய+ ,ைறைவ:� கா.0கிற*.” 
 
“இனி எ�ைன ந�பி� பயனி�ைல எ�9 இ�ேபா* உ�ைன நீேய �க�!* 
ெகா4ள� ெதாட6கிவி.டதாக� ெதாிகிற* அ�பேன!” 
 
“வMச� �க�(சி என+, ேவ��யதி�ைல ஐயா! இ�9வைர கள�பிர�க4 
ந���ப�யாக நா� நட!* ெகா4கிேற�. அவ�க4 ச!ேதக�� ேசாதைன:� 
தீவிரமானா� அவ�களிடமி�!* நா#� த�ப ��யா*. காராள� மக4 இ�#� 
ெகாGறைவ ேகாயிA+, ெந= விள+,� ேபாட மாைல ேவைளகளி� ேபா= 
வ�கிறா4. அவைள யா�� த0�பதி�ைல.” 
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“அ�ப�யானா� இ!த ஓைலைய� ப��தபி� ேதைவ�ப0� எ�9 நா� வி���கிற 
ப.ச�தி� ஒ� ம9ெமாழி ஓைல ெகா0�தா� நீ அதைன அவளிட� ெகா�0 
ேபா=(ேச��பதி� சிரம� எ*3� இராத�லவா?” 
 
“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�” எ�9 அவ#+, ம9ெமாழி Iறிவி.0 அ!த 
ஓைலைய� ப��பதGகாக� பிாி+கலானா� இைளயந�பி. அவ� அைத� 
ப��பதGகான தனிைமைய அவ#+, அளி+க ேவ�0� எ�கிற நாகாிக�ைத� 
தன+,�தாேன ,றி��ண�!* �ாி!* ெகா�டவனாக� தி�ேமாI�+ ெகா�ல� 
அ!த� ப,தியி��!* விலகி வ!* ெவளிேய நி�ற ,றளேனா0 ேச��* நி�9 
ெகா�டா�. அவ� இNவா9 ெச=தைத இைளயந�பி உ4]ற� பாரா.�னா�. 
--------- 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� : : : : 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� ----    அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�    
38. 38. 38. 38. மன
� ந.மண'க<�மன
� ந.மண'க<�மன
� ந.மண'க<�மன
� ந.மண'க<�    

 
அ�ப,தியி� ச!தன+ க��� ேம� ,றள� அைற�*+ ,வி�தி�!த ச!தன�தி� 
வாசைனைய:�, தி�ேமாI�� ெபாிய காராள� மக4 ெச�வ�56ேகாைத த� 
ஓைலைய பிற� அறியாம� பா*கா+க, அவ4 த� மMச�தி� தைலயைணயி� 
ைவ�*� பா*கா�ததாேலா எ�னேவா அவ4 I!த�� ந9மண வசீகர6களி� 
வாசைன:மாக Sக�!* ெகா�ேட அ!த ஓைலைய� ப�+கலானா� இைளயந�பி. 
ப4ளி எ)!* நீரா� வ!த உGசாக��, காைல ேநர�தி� உ�லாச��, அைறயி� 
ந9மண��, ைக+, வ!தி�!த ஓைலயி� &க!த�� அவைன மய+கி+ 
ெகா���!தன. அ!த+ கண6களி� எ�லா+ கவைலகைள:� மற!* மிகமிக 
மகி�(சியாயி�!தா� அவ�. அவைன( B�!தி�!த ந9மண6க4 அவ� 
மன�ைத:� ,Lகல� ெகா4ள ைவ�தி�!தன. 
 
அவ4 த� ஓைலைய இைண�*+ க.�யி�!த ப.0+ கயி9� மண!த*. அ!த� 
ப.0+கயிGைற எ0�*� பா��த ேபா* அ* ெப�க4 த6க4 I!தைல ��!* 
க.0� வைகைள( ேச�!த ப.0+ கயிறாக இ��பைத+ க�0 அவ� மன�*+,4 
நைக�*+ ெகா�டா�. 
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அ�9 காைலயி� I!தA+, அகிG�ைக ஊ.�+ ெகா���!த 
இர�தினமாைலயி� அ�ேக:� அ�ப� ஒ� ப.0+ கயி9� கிட!த* நிைன3 வ!த* 
அவ#+,. 
 
ஓைலயி� வாசக6கைள� ப�+,�� அ!த+ I!த� ப.0+ கயிGறி�, மன�ைத+ 
கிற6க( ெச=:� ந9மண6கைள நாசிய�ேக உண�!தா� அவ�. 
 
��� எ�ேபாேதா த�ேனா0 கGற ஒ� சாைல மாணவனாகிய தி�+கான�ேப�� 
பி�த� பா�ய ஒ� பாட� இ�ேபா* இைளயந�பி+, நிைன3 வ!த*. 5+கைள� 
பா��* ஓ� இள� ப�வ�*+ கவி ேக.ப* ேபா� அைம!தி�!த*, அ!த� பாட�� 
க��*. மிக அழகிய அ!த+ கGபைனைய நிைன�தா� அவ�. 
 
‘காைலயி� மல�!* மாைலயி� வா0� இN3லகி� 5+கேள! உ6களி� யா�+, 
வாசைன:�, ேதாGற� ெபா�3� அதிக� எ�9 நீ6க4 ஒ�வேரா0 ஒ�வ� 
ேபாாி.0� பயனி�ைல! உ6களி� ஒNெவா�வ�+,� ஏேதா ஒ�விதமான 
வாசைன:� ஒ�விதமான ேதாGற� ெபா�3�தா� உ�0. ஆனா� உ6களி� 
அைனவாி� வாசைனக@� அைனவாி� ேதாGற� ெபா�3� ஒேர வ�வ�திG 
ேச�!ேத அைம!தி�+,மானா� அ!த வ�வ�திG, நீ6க4 அைனவ�� ேதாG9� 
ேபாக ேவ��யைத� தவிர ேவ9 வழியி�ைல. அ�ப� ஒ� வ�வ�ைத� பGறி இ�9 
என+,� ெதாி:�. 
 
உ6களி� ம��ைக� 53+, ம��ைகயி� வாசைன ம.0� தா� உ�0. 
தாழ�53+,� தாழ�5வி� வாசைன தா� உ�0. ச�பக�53+,( ச�பக�5வி� 
வாசைன தா� உ�0. பி�திைக� 53+, அ!த வாசைன ம.0�தா� உ�0. நா� 
காத�+,� ெப�ணி� I!த�ேலா அ�தைன 5+களி� வாசைனைய:� ஒ� ேசர 
Sகர ��கிற*. அவ @ைடய ேதாGற�திேலா அ�தைன 5+களி� ெபா�ைவ:� 
ஒ�ேசர+ காண ��கிற*. அவேளா �க�ைத� தாமைர� 5வாக3�, க�கைள+ 
,வைள� 5+களாக3�, இதைழ( ெச���+க� 5வாக3�, நாசிைய எ.5வாக3�, 
ைகவிர�கைள+ கா!த45+களா3� கா.�, ஆயிர� 5+களி� அழ,� ஒ�9 ேச�!த 
ஒ� ெப�� 5வாக வ!* எ�ைன+ கவ�கிறா4. இ�ப� ஒ� க�னி� ெப�ணி� 
வ�விA� வாசைனகளிA� ேதாG9� ேபா= மான� இழ!த ேவதைன தா6காம� 
அ�லவா நீ6க4 ஒNெவா� ெப�ணி� I!த�A� வாைழ நாாினா� L+,� 
ேபா.0+ெகா�0 ெதா6கி வா0கிறீ�க4? 
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உ6களி� சில மல�க4 ெப�களி� ைகப.டாேல மல�!*வி0� எ�9 
இல+கிய6க4 ெசா�கி�றன. உ6கைளவிட அழ,� மண�� உ4ளவ�க4 
உ6கைள� ெதாட� ேபாகிறா�கேள எ�9 Iசி நாணி நீ6க4 ேதாGபைத� தாேன 
அ* கா.0கிற*?’ எ�9 இளைமயி� தி�+கான�ேப�� பி�த� காத� மய+க�தி� 
அழகாக+ கGபைன ெச=தி�+,� ஒ� கவிைதயி� க��ைத இைளயந�பி இ�ேபா* 
நிைன3 I�!தா�. 
 
அவ4 அ#�பியி�!த அ!த+ கGைறயி� <�9 ஓைலக4 &வ�ேபா� 
இைண+க�ப.��!தன. எ)�*+க4 ஓைலயி� ��* ��தாக� பதி!தி�!த 
காரண�தா� ஏ.�� எ)*� வழ+க�� பயிGசி:� அவ@+, நிைறய 
இ�+கேவ�0� எ�9 அவனா� உ=�*ண�!* ெகா4ள ��!த*. அவ#+, 
அவ4 தீ.�ய மட� பணிவாக� ெதாட6கிய*. 
 
‘தி�+கான�ேப� ந�பியி� தி�வ�களி� ெத�டனி.0 வண6கி அ�யா4 ெச�வ� 
56ேகாைத வைர:� இ!த மட� த6கைள நல�ேதா0� உறேவா0� காண.0�.  
 
ஒ�ேவைள இ!த� ேபைதைய� தா6க4 த6க@ைடய ப�ேவ9 அரச க�ம6க@+, 
ந0ேவ மற!* ேபாயி�!தாA� இ�+கலா�. நிைன�ப*�, மற�ப*� ஆ�க@+,( 
&லபமான காாிய6க4. எ�ைன� ேபால ேபைத� ெப�க@+, ஒ�ைற 
ந�பி+ைகேயா0 நிைன�* வி.டா� அ��ற� மற+க ��வதி�ைல. எ6கைள 
அறேவ மற!* ேபா= வி0கிறவ�கைள+Iட நா6க4 மற+க ��வதி�ைல. இதனா� 
எ�லா� தா� ெப�களாகிய எ6கைள� ேபைதக4 எ�9 ெசா��யி�+கிறா�கேளா 
எ�னேவா? 
 
ம*ைர மாநகாி� த6கைள+ ெகா�0வ!* வி.0 வி.0� தி��பிய நாளி��!* 
இ!த� ேபைத+, ஒNெவா� கண�� உ6க4 நிைன3தா�. எ�னிட� ேந�!*வ�� 
&பாவ மா9த�கைள இ�ேபா* எ� தா=Iட+ கவனி�* எ�ைன வின3கிற அள3 
உ6க4 ஞாபக� எ�ைன� பி�*�பி��தவ4 ேபா� ஆ+கி வி.ட*. ‘5�ேபா� 
ெபாதி!* ெகா�0 ெச�வ*’ எ�9 வசன� ெசா�Aவா�க4. நா6கேளா உ6கைள� 
5+களிேலேய ெபாதி!* ெகா�0 ேபா=+ ேகாநக�+,4 ேச��ேதா�. 
 
உ6கைள இ�!த வள�ைடயா� ேகாயி� ந!தவன� தி� வி.0வி.0 ஆலய 
வழிபா.ைட ���*+ ெகா�0 நா#� எ� தா:� தி���கிற வழியி� 5த பய6கர� 
பைடயின� யாைரேயா ஒGற� எ�9 சிைற�பி��*( ெச�வைத வழியிேலேய 
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க�ேடா�. அ!த வினா� �த� உ6க4 நல#+காக நா� ேவ��+ ெகா4ளாத 
ெத=வ6க4 இ�ைல. இ6, எ6க4 /.�G, நீ6க4 வி�!*�ண வ!தேபா*, எ� 
த!ைதயிட� இ!த வ.டார�தி� உ6க4 மக4 ேவ��+ ெகா4ளாத ெத=வ6கேள 
மீதமி�+க ��யா* ேபா��+கிறேத எ�9 ,9�பாக( சிாி�தப�ேய 
வினாவியி�!தீ�க4. 
 
அ�ப� நா� ெத=வ6கைள எ�லா� ேவ��ய* அ�9 எ�ப�ேயா? இ�9 
ெம=யாக3� க� Iடாக3� ஆகியி�+கிற*. ேகாநக�+,4 கள�பிர�களிட� 
மா.�+ ெகா4ளாம� உ6கைள+ கா+கேவ�0� எ�9 இ�ேபா* நா� எ�லா� 
ெத=வ6கைள:� எ�ேபா*� ேவ��ய வ�ணமி�+கிேற�. ஏGெகனேவ நா� 
ெகாGறைவ ேகாவிA+, ெந= விள+,� ேபாட� ெதாட6கியைத ஒ� ம�டல� 
��!த பி��� நி9�தவி�ைல. உ6க@+காக ேவ��+ ெகா�0 ெதாட�!* 
விள+ேகGறி+ ெகா�0 வ�கிேற�. 
 
மாைல மய6கிய ேவைளயி� தி�ேமாI� /தியி� நா� ெகாGறைவ ேகாயிA+, 
விள+ேகGற( ெச�9 ெகா���!த ேபா*தா� நீ6க4 எ�ைன( ச!தி�* வழி 
ேக.T�க4! ‘உ6களிடமி�!* ந�லைடயாள( ெசா� கிைட+க வி�ைலேய, 
உ6க@+, எ�ன ம9ெமாழி ெசா�Aவ*!’ எ�9 நா� ம9ெமாழி Iற� தய6கி( 
சி!தி�*+ ெகா���!தேபாேத, 
 
‘அழகிய ெப�க@� ஊைமகளாக இ��ப* ேமாIாி� வழ+க� ேபா��+கிற*’ 
எ�9 எ� வாைய� ேபச� *��ன�க4. அ�9 நா� ஊைமயாயி�ைல. உடேன 
*���ட� உ6க@+, விைர!* க0ைமயான ெசாGகளா� ம9ெமாழி Iறிேன�. 
ஆனா� எ� அ!தர6க�ைத� ேப&வதG,� பகி�!* ெகா4வதG,� யா�மி�லாத 
காரண�தா� இ�9 இ�ேபா* தா� ஏற+,ைறய நா� ஊைமைய� ேபாலாகி 
வி.ேட�. எ�ைன இ�ப� ஆ+கிய* யா� ெதாி:மா? நீ6க4தா�! 
 
இ!த மடைல உ6க@+காக வைர:�ேபா* எ� ஏ+க�தி� அளைவ( ெசாGகளா� 
உண��த ��யா*. இ!த ஊாி� எ� ப�வ�*+,( சமவய*4ள ேதாழிகளிட� 
ேபசி� பழகி+ ெகா���!த நா� இ�ெபா)ெத�லா� அவ�கேளா0 ேப&வதG, 
எ*3ேம இ�லாத*ேபா� ஆகி வி.ட*. யாாிட�� ேபச� பி�+கவி�ைல. என+, 
நாேன சி!தி�* மா=!* ெகா���+கிேற�. சில சமய6களி� க�களி� நீ� 
ெநகிழ� பிரைம பி��தாGேபா� அ�ப�ேய அம�!* வி0கிேற�. எ� ைகக4 
ெம�!* வைளக4 கழ�9 ேபா=( ேசா�கி�றன. ேதா4க@� ெம�!* வி.டன. 
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நா� இ�ப� எ�லா� ேவதைன� ப0கிேற� எ�ப* உ6க@+,� ெதாி:மா? 
நீ6க4 எ�ைன நிைன+கிறீ� களா? எ� ேவதைனகைள� �ாி!* ெகா4கிறீ�களா? 
எ� தாப6கைள:� தவி��+கைள:� கGபைனயிலாவ* உ6களா� உண�!* 
ெகா4ள ��:மா? 
 
இ�ெனா� ெச=தி யா�+,� ெதாி!தி�!தாA� ெதாியாவி.டாA� த6க4 ேம� 
அ�யா4 ெகா���+,� இ!த� பிேரைமைய� பGறி:�, இ!த மடைல� பGறி:� 
ெபாியவ� ம*ராபதி வி�தக�+, ம.0� ெதாியேவ ேவ�டா�. ெநகி�!த 
உண�3கைள:�, மனித�க@+, இைடேய:4ள ஆசாபாச6கைள:� அவ� அதிக� 
ெபா�.ப0�*வதி�ைல. உண�(சிகைள மதி+க மா.டா� அவ�. இதனா� என+, 
அவாிட�4ள ப+திேயா மதி�ேபா ,ைற!* வி.ட* எ�9 ெபா�ளி�ைல. 
க���ேம� வி)� 5+கைள� ேபா� பிற�ைடய ெம�ைமயான உண�3கைள� த� 
சா�பா� க0ைமயாகேவ ஏG9 வாட( ெச=:� அவர* மன இ9+க� தா� என+,� 
பி�+கவி�ைல. எ�#ைடய இ!த அSபவ� அவைர� ெபா9�* உ6க@+, 
ஏGப.��+கலா�, அ�ல* ஏGபடாமA� ேபாயி�+கலா�. ஆனா� இ* ந�ேமா0 
இ�+க.0� எ�பதGகாகேவ இதைன இ6ேக எ)திேன�. ம9ப� உ6கைள 
எ�ேபா* காண� ேபாகிேறேனா? எ� க�க4 அதGகாக� தவி�*+ 
ெகா���+கி�றன. தவ� ெச=* ெகா���+கிேற�. 
 
இ!த ஓைலைய உ6களிட� எ�ப� அ#�ப� ேபாகிேறேனா ெதாியவி�ைல. இ* 
உ6களிட� வ!* ேச� �� தி�ேமாIாிA�, ேகாநகாிA� எ�ென�ன மா9த�க4 
ேந�ேமா? அ*3� ெதாியவி�ைல. உ6க4 அ�ைப:� அS+கிரக�ைத:� 
எதி�பா��* இ6, ஒ� ேபைத ஒNெவா� கண�� தவி�*+ெகா���+கிறா4 
எ�ப* ம.0� உ6க@+, நிைனவி�!தா� ேபா*�...’.  இ� ப,திைய அவ� 
ப��*+ ெகா���!தேபா* மாளிைக� பணி� ெப� வ!* அவசரமாக+ 
I�பி0வதா=+ ,றள� உ4ேள வ!* ெதாிவி�தா�. 
 
இைளயந�பி ைகயி��!த ஓைல+ கGைறைய� பா��தா�. ப��பதG, இ�#� ஓ� 
ஓைல மீதமி�!த*. அைத அ��ற� வ!* ப�+கலா� எ�ற எ�ண�தி� எ�லா 
ஓைலகைள:� அ�ப�ேய இைட+ க(ைசயி� மைற�*+ ெகா�0 பணி� 
ெப�ேணா0 அவ4 அைழ�*( ெச�றப�ேய மாளிைகயி� �� வாயிGப,தி+, 
விைர!தா� அவ�. 
--------- 
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நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� : : : : 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� ----    அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�    
39. 39. 39. 39. 2�. எதிாிக�2�. எதிாிக�2�. எதிாிக�2�. எதிாிக�    

 
இைளயந�பி த�ைன அைழ�*( ெச�ற பணி� ெப�Pட� கணிைக 
மாளிைகயி� �� வாயிG ப+க� ெச�றேபா* ஏGெகனேவ அ6ேக அழக� 
ெப�மா4 பதGற�ேதா0, ைககைள� பிைச!தவா9 நி�9 ெகா���!தா�. 
ெவளி��ற� யாராேலா கத3க4 பலமாக� த.ட�ப.0+ ெகா���!தன. 
இர�தினமாைல:� ெச=வதறியா* திைக�* நி�9 ெகா���!தா4. 
 
“ெவளி��ற� வ!* நி�9 கதைவ� த.0வ* யா�? நீ ஏ� இNவள3 பதGற� 
அைட!தி�+கிறா=?” -எ�9 அழக�ெப�மாைள வினவினா� இைளயந�பி. 
 
உடேன அழக� ெப�மா4 பிர�மா�டமான அ!த நிைல+ கதவி� இ�!த சிறிய 
*வார� ஒ�ைற( &.�+ கா�பி�*. “நீ6கேள பா�6க4; வ!தி��ப* யா� எ�ப* 
�ாி:�” எ�றா�. கதைவ� திற�பதG, �� ெவளிேய வ!தி��பவ�கைள+ 
கா�பதGகாக ஓ� மானி� க� அளவிG, அ6ேக கதவி� *ைள இ�!த*. 
 
இைளயந�பி இர�தினமாைலயி� �க�ைத� பா��தா�.  
 
“நா� பா��தாயிG9! நீ6க4 பா��தா�தா� உ6களா� நிைலைமயி� அபாய�ைத� 
�ாி!*ெகா4ள ��:�” எ�றா4 அவ4. 
 
கதைவ ெந�6கி� த� வல* க�ைண� *ைளய�ேக அPக( ெச=* 
பதி�தாGேபால ஆவைல:� பரபர�ைப:� தவி�+க ��யாம� ெவளிேய பா��தா� 
இைளயந�பி. 
 
5தபய6கர� பைட/ர� <வ� உ�விய வா@� ைக:மாக வாயிGப�களி� நி�9 
ெகா���!தன�. ெவளி�பைடயாக ந�, ெதாி:� 5த பய6கர� பைடயி� 
ேதாGற�திேலேய அவ�க4 வ!* அ!த மாளிைக வாயிGப�யி� நி�9 கதைவ� 
த.0வதி��!* ஏேதா தீ�மான�G9( ச!ேதக�*டேனேய அவ�க4 அ6ேக 
வ!தி�+கிறா�க4 எ�9 ெதாி!த*. 
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‘பா��தாயிG9! இனி நா� ெச=யேவ��ய* எ�ன?’ எ�9 இர�தினமாைல:� 
அழக�ெப�மாைள:� வின3கி�ற �கபாவைனேயா0 தி��பி� பா��தா� 
இைளயந�பி. 
 
“கதைவ� திற�ப* தாமதமாக� தாமதமாக ெவளிேய அவ�க@ைடய ச!ேதக��, 
சின�� அதிகமா,�. விைர!* ��3 ெச=* ெசயGபட ேவ��ய நிைலயி� 
இ�+கிேறா� நா�” எ�றா4 இர�தினமாைல. அழக�ெப�மா4 இைதேய 
ேவ9விதமாக+ Iறினா�: 
 
“இர�ேட இர�0 வழிக4தா� நா� ந��வதG, மீதமி�+கி�றன. கதைவ� 
திற�பதG,+ கால தாமத� ெச=:மா9 இர�தினமாைலயிட� ெசா��வி.0 - அவ4 
அ�ப�+ காலதாமத� ெச=:� அேத ேநர�ைத� பய�ப0�தி+ ெகா�0 ந�!த 
நிைலயி� ப0�தி�+,� ேத#� மா!திாீக� உ.பட நாமைனவ�� நிலவைற வழிேய 
இ6கி�!* த�பி ெவளிேயறிவிட ேவ�0�. அ�ல* கதைவ உடேன திற!* 
அவ�கைள உ4ேள வி.டபி� த!திரமாக நாமைனவ�� ேச�!* உ.�றமாக� 
தாழி.0+ ெகா�0 வ!தி�+,� <வைர:� எதி��* அழி+க ேவ�0�.”  
 
“அ�ப�ேய அவ�கைள அழி�*வி.டாA� நா� உடேன இ6கி�!* ெவறிேயறி� 
த�ப ேவ�0ேம தவிர ெதாட�!* இ6ேக த6கியி�+க ��யா*. வ!தி�+,� 
<வைர+ ெகா�9வி0வதா� ெதாட�!* KG9+கண+கான 5தபய6கர�பைட 
/ர�க4 வ!* இ!த மாளிைகைய �G9ைகயி.0 வைள+கமா.டா�க4 எ�ப* 
எ�ன உ9தி? அ�ப�ேய கதைவ� திற�பதG,+ காலதாமத� ெச=* வி.0� 
த��வதானா�, இர�தினமாைல, அவ4 பணி� ெப�க4 நீ6கலாக நாமைனவ�� 
த�பலா�. 5த பய6கர� பைட /ர�க4 <வைர:� த!திரமாக உ4ேள வி.0+ 
கதைவ� தாழி.0+ ெகா�0 அவ�கைள அழி�த பி� த��வதானா� 
இர�தினமாைல:�, அவைள( ேச�!தவ�க@� Iட ந�ேமா0 த�பி 
ெவளிேயற�தா� ேவ��யி�+,�. 5தபய6கர� பைட/ர�க4 இ!த மாளிைக 
எ�ைல+,4 ைவ�*+ ெகா�ல�ப.ட பி�ன�, இ6ேக இர�தினமாைல த6கினாA� 
அவ@+, அபாய�தா�. கள�பிர�க4 இர�தினமாைலைய ஐ:9வதG,� 
ெதாட�!* சி�திரவைத ெச=வதG,� அ*ேவ காரணமாகிவி0�. ஆகேவ நா� 
ம.0� த��வதானா� எதிாிக4 <வ�� உ4ேள வ�வதG, ��ேப த�பிவிடலா�. 
ஆனா� எதிாிகைள உ4ேள வர வைழ�* அழி�த பி� த��வதானா� ெவ9� 
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மாளிைகைய ம.0ேம வி0வி�* எ�லா�� த�பிவிட ேவ��ய*தா� 
அழக�ெப�மா4!” -எ�றா� இைளயந�பி. 
 
அழக� ெப�மா4 இைத+ ேக.0 எதGேகா தய6கி( சி!தி�தா�. 
 
“இவ� ெசா�Aவ*தா� �GறிA� ெபா��தமான ��3! வ!தி��பவ�க4 இ6ேக 
ைவ�*+ ெகா�ல�ப.0 வி.டபி� அதG, ேமA� கள�பிர�களி� ந�பி+ைக+, 
உாியவளாக இ!த நகாிேலா, இ!த மாளிைகயிேலா, நா#� எ�ைன( 
ேச�!தவ�க@� வா�!* ஒGறறிவ* எ�ப* சா�தியமி�ைல” - எ�றா4 
இர�தினமாைல. 
 
ெவளி��ற� கதைவ� த.0வ* இைடயறா* ெதாட�!த*. ந�ல ைவர�பா=!த 
க�மர�தினா� ெச*+கி இைழ�* உ�வா+க�ப.ட அ!த� 5தாகாரமான கத3கைள 
அNவள3 எளிைமயாக ெவளிேய இ��பவ�க4 உைட�* விட ��யா* எ�பதி� 
அவ�க@+, ந�பி+ைக இ�!த*.  
 
சி!தைனயி� ேநர� கட!* ெகா�ேட இ�!ததனா� விைர!* ��3 ெச=ய 
இயலவி�ைல. அ!த நிைலயி� இைளயந�பியி� ��3+,+ க.0�ப0வதாக 
அழக� ெப�மா@�, இர�தினமாைல:� உட�ப.டன�. இைளயந�பி த� 
மன�தி� அ�ேபா* ேதா�றிய ��ைவ( ெசா�னா�: 
 
“எ�ேபா* இ!த மாளிைகைய:� இதி� த6கியி��பவ�கைள:� ச!ேதக�ப.0( 
ேசாதைனயி0வதG,� 5த பய6கர� பைட/ர�க4 �� வ!* வி.டா�கேளா 
அதGக��ற� இனிேம� இர�தினமாைல இதி� த6கினாA� ஆப�* வராம��+க 
��யா*. ஆகேவ நீ, நா�, ,றள�, தி�ேமாIாி��!* வ!தி�+,� ெகா�ல� 
ஆகிய நா�வ�� கதவ�ேக அணிவ,�* நி�9 ெவளிேயயி�!* உ4ேள 
வ�கிறவ�கைள எதி�+க ேவ�0� அழக� ெப�மா4 உ4ேள வ�கிறவ�கைள 
நம#ல,+, அ#�பி வி.0� பி�ன� எ�ேலா�ேம இ6கி�!* த�பி விடலா� 
எ�ப* எ� க��*. ெகா�லைன:�, ,றளைன:� உடேன I�பி0வ*ட� ந� 
நா�வ�+,� நா�, வா4க@� ேவ�0� அழக� ெப�மா4.” 
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“இ!த மாளிைகயி� பைட+கல6கைள இரகசியமாக மைற�* ைவ�தி�+,� இட� 
என+, ம.0ேம ெதாி:�. வா4கைள நா� ெகா�0 வ�கிேற�” - எ�9 இர�தின 
மாைல விைர!தா4. ,றளைன:� தி�ேமாI�+ ெகா�லைன:� அைழ�* வர 
அழக� ெப�மா4 ஓ�னா�. இய�ைப மீறிய பரபர��� ேவக�� அ�ேபா* அ6ேக 
வ!* B�!தன. ஒNெவா� விநா�:� விைரவாக3� அ��த�ேதா0� நக�வ* 
ேபா��!த*. 
 
ஒளி மி�#� Iாிய வா4க4 வ!தன. ெகா�ல#�, ,றள#� வ!தா�க4. அழக� 
ெப�மா4, இைளய ந�பி, ெகா�ல�, ,றள� ஆகிய நா�வ�� உ�விய 
வா4க@ட� நி�9 ெகா�டன�. கதைவ இர�தினமாைல திற+க ேவ�0� எ�9 
க.டைள இ.��!தா� இைளயந�பி. 
 
அவ4 கதைவ� திற+, �� ெகா�ல� <ல� வ!* ேச�!தி�!த ெபாியவாி� 
ஓைலைய, ‘அழக�ெப�மா4 வாசி�* ���த பி� அவ4 வாசி�தாளா’ -எ�பைத+ 
ேக.0 ‘வாசி�ேத�’... எ�பதG, அைடயாளமாக அவ4 தைலயைச�த பி� ஒ� 
வி\கமாக அவ�க4 நா�வ�� நி�9 ெகா�டா�க4. அவ4 திற+க� ேபாகிற 
கத3களி� உ.�ற மைறவி� நி�9 ெவளிேய இ�+,� 5தபய6கர�பைட /ர�க4 
உ4ேள கால� ைவ�த*� நா�வ�மாக� பா=!* ஒேர சமய�தி� தா+,வ* எ�9 
அவ�க4 நிைன�தி�!தன�. கதைவ� திற+கிறவ4 ெப�ணாயி��பைத+ க�0 
ெவளிேய இ�!* உ4ேள �,கி�றவ�க4 அல.சியமாக3�, எ(சாி+ைக உண�3 
அGறவ�களாக3� இ�+,�ேபா* தி0ெமன� தா+க ேவ�0ெம�பைத அவ�க4 
நா�வ�� ஒ�வ�+ெகா�வ� ேபசி ைவ�*+ ெகா���!தா�க4. 
 
இர�தினமாைல மாளிைகயி� உ4ேள ஏேதா காாியமாக இ�!தவ4 - 
அ�ேபா*தா�கதைவ� த.0� ஒைச ேக.க� திற�ப* ேபா� ெம�ல வாயிG 
கதைவ� திற!தா4. ப+க�*+, இ�வராக� பிாி!* உ�விய வா@ட� நி�ற 
இைளயந�பி �த�யவ�க4 திற+க�ப0� கதவி� பி��றமாக மைறவிட� ேத�ன�. 
 
அ�ேபாதி�!த மனநிைலயி� திற+க�ப0கிற கத3 கிறி(சி0� ம�ம(ச�த� Iட 
உ4ேள Sைழகிற <வாி� மரண ஒல�*+, ��னைடயாள� ேபா� 
இர�தினமாைல+,+ ேக.ட*. �க�தி� மல�(சி:ட#�, �9வAட#� ஒ� 
ேவ9பா0� கா.டாம� &பாவமாக வரேவGகிறவ4 ேபா� அ!த ��9 5தபய6கர� 
பைட/ர�கைள:� அவ4 எதி� ெகா�டா4. 
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வ!தவ�க4 <வ�� க0ைமயான ேக4விக4 எைத:� த�னிட� ேக.காம� &G9� 
�G9� பா��தப� உ4ேள Sைழ!த வித� அவ@+, விய�ைப அளி�த*. ‘உ�விய 
வா@+,�, 5தபய6கர� பைடயி� உைட+,� த,!த மி0+ேகா, சினேமா, இ�றி 
உ4ேள வ�� அவ�க4, ஒ�ேவைள இ!த+ கணிைக மாளிைகயி� ஆட� காணலா�, 
பாட� ேக.கலா� என வ�கிறா�கேளா’ எ�9 ச!ேதக� ப.டா4 அவ4. அவ�க4 
<வ�� நிைல�ப�ைய+ கட!* இர�0பாக Lர�Iட உ4ேள வ!தி�+க 
மா.டா�க4. திற+க�ப.ட கத3களி� பி� மைறவி��!* இைளயந�பி �த�ய 
நா�வ�� உ�விய வாேளா0 அவ�க4 ேம� பாய3�, இர�தினமாைல தா� திற!த 
கத3கைளேய மீ�0� அவசர அவசரமாக அைட+க �Gப.டா4. 
 
அ�ேபா*தா� அ!த ஆ(சாிய� நிக�!த*. உ4ேள வ!த <வ�� ‘கய�’ - எ�9 
ந�லைடயாள( ெசா�ைல( சGேற உர�த ,ர�� Iற3�, உ�விய வா@ட� 
பா=!த நா�வ�� ஒ�9� �ாியாம� தய6கி� பி�வா6கின�. 
 
அ0�த கண� விைர!* 5தபய6கர� பைட ேவட�ைத+ கைல�*வி.0+ காாி, 
கழGசி6க�, சா�த� ஆகிய உபவன�* ந�ப�க4 <வ�� எதிேர நிGபைத+ 
க�ட*�, அழக�ெப�மா4 �த�யவ�க4 வாைள+ கீேழ எறி!*வி.0 ஓ�வ!* 
அவ�கைள� த)வி+ ெகா�டன�. 
 
“எ6கைளேய ஏமாGறி /.T�கேள? ெம=யாகேவ 5தபய6கர� பைடயின� <வ� 
இ6, ேசாதைன+காக� ேத� வ!தி�+கிறீ�கேளா எ�9 அMசி நா6கேள ஏமா9� 
அள3 ந��* வி.T�க4 ந�ப�கேள” - எ�றா� இைளயந�பி. 
 
“இNவள3 ெச�ைமயாக3� திறைமயாக3� ந�+கா வி.டா� ெவளிேய நா6க4 
உயி� பிைழ�*� த�பி வ!தி�+ கேவ ��யா* ஐயா!” எ�றா� கழGசி6க�. 
எதி�பாராத இ!த� �திய தி��ப�ைத+ க�ட*�, ‘கா�பாGற�பட ேவ��யவ�க4 
தா6க4 ம.0மி�ைல வ!தி��பவ�க@� Iட�தா�’ -எ�9 �ாி!* ெகா�0, 
அைட�த கதைவேய ந�றாக அ)�தி� தாழி.டா4 இர�தினமாைல. 
--------- 
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நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� : : : : 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� 
த� பாக� ----    அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�    
40. 40. 40. 40. ம'கல% ெபா#�ம'கல% ெபா#�ம'கல% ெபா#�ம'கல% ெபா#�    

 
“ந�லைடயாள( ெசா�ைல+ Iற நா6க4 ஒ� விநா� கால! தா��தியி�!தா� 
எ6கைள+ ெகா�9 நம#ல,+, அ#�பி யி��Y�க4 அ�லவா?” -எ�9 உ4ேள 
வ!த*� கழGசி6க� இைளயந�பிைய+ ேக.டா�. 
 
“இ!த� பய� உ6க@+, ��ேப இ�!தி�!தா� நீ6க4 5த�ய6கர� பைட 
/ர�கைள� ேபா�ற மா9ேவட�தி� இ6, வ!தி�+க+ Iடா*” - எ�9 அதG, 
இைளயந�பிைய �!தி+ ெகா�0 இர�தினமாைல ம9ெமாழி Iறினா4. 
அவ�களி�, சா�த� அதG, விைட Iறினா�: 
 
“இ!த ேவட�ைத� தவிர, ேவ9 எ!த மா9 ேவட�தாA� நா6க4 உயி� பிைழ�* 
இ6ேக வ!* ேச�!தி�+க ��யா*.” 
 
ேகாநகாிேலேய ேவ��ய ந�ப�க4 பல� /0களி� மைற!* வா�!த* �த�, 
கைடசியாக இ�9 கணிைக மாளிைக வ!* ேச�!த* வைர தா6க4 ப.ட 
ேவதைனகைள எ�லா� காாி ெசா�னா�.  
 
“எ�ப�ேயா ஆலவா=�ெப�மா4 அ�ளா� இ6ேக வ!* ேச�!* வி.T�க4. 
கள�பிர�களிட� சிைற�ப.0 வி.ட ந�மவ�களான ெத�னவ� மாறைன:�, 
தி�ேமாI� அற+ேகா.ட�* ம�லைன:� வி0வி+,� ெபா9�ைப� ெபாியவ� 
ந�மிட� வி.��+கிறா�. இனி நா� அதGகான �யGசிகளி� ஈ0படேவ�0�” - 
எ�றா� அழக� ெப�மா4. அ�ேபா* அ!த <வ�� ேதE� மா!திாீகைன� பGறி 
விசாாி+கேவ, ‘அவ� காய�G9 வ!* அ6, ப0�தி�+,� நிைலைம’ைய 
அவ�க@+,( ெசா��, அவ�க4 <வைர:� அவ� இ�!த க.�ல�ேக அைழ�*( 
ெச�றா� அழக�ெப�மா4. இர�தினமாைல பைட+ கல6கைள ம9ப� மைற�* 
ைவ+க( ெச�றா4. 
 
இ!நிைலயி� ஏGெகனேவ தா� அைர,ைறயாக� ப��*வி.0 ைவ�தி�!த 
ெச�வ� 56ேகாைதயி� ஓைலயி� ப��பதG, இ�#� ஓ� ஓைல மீதியி��பைத 
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நிைன3 I�!தவனாக( ச!தன� அைற+,� ப,தி+,� தி��பினா� இைளயந�பி. 
தி�ேமாI�+ ெகா�ல#� ,றி�பறி!* அவைன� பி�ெதாட�!தா�. தா� 
ப�+காம� எMசியி�!த அவள* <�றாவ* ஓைலயி� எ�ென�ன 
அட6கியி�+,ேமா எ�ற ஆவ� த*��� மன�*ட� இைட+ க(ைசயி��!* அ!த 
ஓைலைய எ0�* மீ�0� ப�+க� ெதாட6கினா� இைளயந�பி. 
 
“ஏGகனேவ நா� எ)தி ைவ�*வி.ட இ!த அ��மடைல உ6களிட� ெகா�0 
ேபா=( ேச�+,�ப� இNQ�+ ெகா�ல� இ6, வ!தேபா* ம�றா� ேவ��+ 
ெகா�ேட�. ‘தி�ேமாIாி��!* ேவ9 எ6ேகா மாறி( ெச�9 வி.ட ெபாியவ� 
ம*ராபதி வி�தகைர+ காண( ெச�வதாக3� மீ�0� எ�ேபாதாவ* ேகாநக�+,( 
ெச�ல ேந�!தா� எ� ஓைலைய உ6களிட� ேச��பதாக3�’ - ெகா�லனிடமி�!* 
என+, ம9ெமாழி கிைட�த*. அ�ேபா* நா6க4 எ!த நிைலயி��+கிேறா�? ஊ� 
எ!த நிைலயி��+கிற*? கள�பிர�களி� ெகா0ைமக4 எ�ப� உ4ளன? எ�பன 
பGறி எ�லா� இ!த ஓைலைய உ6களிட� ேச�+,�ேபாேத ெகா�ல� விாிவாக( 
ெசா�ல+I0�. அவGைற எ�லா� நா� விவாி�* எ)த இயலவி�ைல. 
 
ஓ� அ�� ேவ�0ேகா@ட� அ�யா4 இைத ��+க வி���கிேற�. இைத நா� 
ெகா0�த#�பி, இ* உ6க4 ைக+,+ கிைட�தா� - அ�ப�+ கிைட�* வி.ட* 
எ�ற மகி�(சிைய நானைடவதGகாக நீ6க4 என+, மாGற� த!* எ)த�தா� 
ேவ�0� எ�பதி�ைல. எ)தினா� இ�ேபைத எ�ைலயி�லா� ெப�மகி�(சிைய 
அைடேவ� எ�றாA� நா� உ6களிட� இ�ேபா* ேவ�ட� ேபாவ* ேவ9. 
உ6க@+, இ* கிைட�* நீ6க4 இைத� பா��* வி.டத� மாGறாக, ஏதாவெதா� 
ம6கல� ெபா�ைள என+,+ ெகா0�த#��6க4. அ* ேபா*�. நீ6க4 
ெகா0�த#��வ* எ*வாயி�!தாA� அ!த� ெபா�4 அ�யா@+, ம6கல�� 
&பச,ன�� உைடயதாயி�+,� எ�ப* உ9தி. உ6க4 நிைன3க4 எ�#4ேள 
மண+,�ப� என+, எைதயாவ* ெகா0�த#��/�களா? உ6க@ைடய 
ேபைதயி� இ!த ேவ�0ேகாைள நீ6க4 மற+க ேவ�டா�” எ�9 ��!தி�!த* 
அவ@ைடய அ!த ஓைல. எ!த ம6கல� ப�ட�ைத அவ@+காக+ 
ெகா0�த#��வ* எ�9 ஒ� விநா� தய6கினா� இைளயந�பி. அ0�த கணேம 
அவ� ஒ� தீ�மான�*+, வ!தவனாக அ!த� ப,தியி��!த 5+,டைலயி�!* ஒ� 
ெபாிய ெச!தாழ� 5ைவ எ0�தா�. வாசைன நிைற!த அத� மட�களிேல இர�ைட 
உ�வி அவGைற� ப.ைடயாக� ைத�* அத#4 இர�0 கழGசி+கா= அள3 
ெபாதிய மைல(ச!தன�ைத உ�.� ைவ�*+ க.�னா�. ஒ� ெப�P+, ஆ� 
அளி+க ��!த ெபா�4களி� 5ைவ:� ச!தன�ைத:�விட ம6கலமான ெபா�4க4 
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ேவ9 எைவ:� இ�+க ��யாெத�9 அவ#+,� ேதா�றிய*. ஆP+,� 
ெப�P+,� ந0ேவ :4ள ஞாபக6க@+,� 53� ச!தன�ேம இனிைமயான 
சா.சிக4. ஒ�9 ெப�ணி� I!தைல மண+க( ெச=வ*. மGெறா�9 அவ4 
உடைல மண+க( ெச=வ*. அ!த இ� ம6கல� ெபா�4கைள:� ஒ�றாக� 
ெபாதி!* - ஒ�றி� ஒ�ைற இ.0 நிைற�* அ#��வத� <ல� அைவகைள 
அைடகிறவளி� மன� எNவள3 மகி�(சி� ெப�+கினா� *4@� எ�பைத 
இ�ேபாேத கGபைன ெச=ய �ய�றா� இைளயந�பி. 
 
தாைழைய:�, 5ைவ:�, ச!தன�ைத:� ஒ� ெப�P+, அ#��வதி� எ�தைன 
,றி��+கைள அவ4 �ாி!* ெகா4ள ��:ெம�9 சி!தி�தேபா* அவ#+, 
மகி�(சி ெப�கிய*. ஆP+,� ெப�P+,� ந0ேவ மண�4ள 5ேவ ஒ� 
ெமளனமான உைரயாட� எ�றா� ச!தன� இ�ேனா� சீத� பனி( ெசாGேகாைவ. 
அ* அவ@+,� �ாி:� எ�9 ந�பியவனாக, “நா� ெகா0�ேத� எ�9 இைத� 
ெபாிய காராள� மகளிட� ேச��தாேல ேபா*மான*” - எ�9 அைத� தி�ேமாI�+ 
ெகா�லனிட� அவைன+ I�பி.0+ ெகா0�தா� இைளயந�பி. ெகா�ல#� 
அைத� ப�திரமாக வா6கி ைவ�*+ ெகா�டா�. ெபாியவ�+, ஏேத#� ம9ெமாழி 
ஓைல தரலா� எ�றா� அவ� எ!த ம9ெமாழி ஓைலைய:� எதி�பா�+கவி�ைல. 
நிைலைமைய அறி!* வ�மா9 ம.0ேம த�ைன� பணி�தா� எ�பதாக+ ெகா�ல� 
Iறிவி.டா�. ம9ப� நிலவைற வழிேய அவ� �ற�ப.0( ெச�ல அ�9 ந4ளிர3 
வைர அ6ேகேய கா�தி�+க ேவ��யதாயிG9. ந4ளிரவி� ெகா�ல� �ற�ப.0� 
ேபானா�. அவைன வழிய#�பிவி.0 அழக�ெப�மா4, இைளயந�பி 
�த�யவ�க4 உற6க� ேபா,�ேபா* இர3 ந0யாம�திG, ேம� ஆகிவி.ட*. 
 
ம9நா4 அதிகாைலயி� இைளய ந�பிைய� *யிெல)�ப அவ� கா�களின�ேக 
மMச�தி� அம�!* இர�தினமாைல யா� வாசி�*+ெகா���!தா4. அ!த இனிய 
யாெழா� ேக.0 எ)!த இைளயந�பி சிாி�*+ ெகா�ேட அவைள வினவினா�: 
 
“இெத�ன �* வா�திய உபசார�?” 
 
“இ�ப�ெய�லா� த6கைள ேநாகாம� உற6க( ெச=* ேநாகாம� *யி� எ)�பி� 
பா*கா+க( ெசா��� ெபாியவாி� ஆைண” - எ�றா4 அவ4. அதG, ம9ெமாழி 
Iறாம� ஏேதா நிைன�*+ ெகா�டவனாக ேம� மாட�தி��!* ப�களி� இற6கி 
விைர!* கீேழ அழக�ெப�மாைள+ காண( ெச�றா� இைளயந�பி. 
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அ6ேக அழக� ெப�மா4 ப0�தி�!த இட�, ேதE� மா!திாீகனி� க.�� 
எ�லாேம ெவ9ைமயாயி�!தன. விய�ேபா0� சின�ேதா0� தி��பினா� அவ�. 
 
“அவ�க4 நா�வ�� அழக� ெப�மா@� இ�ேபா* இ6, இ�ைல!” எ�9 
Iறியப�ேய ப�யிற6கி வ!* ெகா���!தா4 இர�தினமாைல. இைளயந�பி 
அைத+ ேக.0� திைக�பைட!தா�. 
--------------  
Continued in part 2 (and part 3) 
 


