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நிதிலவ :

றா பாக - ெவறி மகல

1. நிைல கனி

களபிர ேபரர<$/ எதிராக$ கலக ெச=ய யேவா எப

த$கப3வாக9 எபைத யாவ$/ எ>சாி$க% பய8த% கதி
ெதனவ மாற க? ஏ0றப2டைத,, அவA$/ உதவி ெச=ய யற

/0ற($காக$ காமமCசாி நC#2$ ெகாலப2டைத, பாயநா3

?ைம, பைறயைற!( அறிவி$க> ெச=தி!தா மாவ தைரய. இ!த>

ெச=திைய அறி!( இர3 68 நா2க9 உண% உற4க% பி$காம

ககளி நீ ெநகிழ பி( பித(ேபா கிட!தா இைளய நபி. ெகாைல
ெச=யப2ட ெதனவ மாற தாயாதி உறவி இைளயநபி$/ அண

ைறயாக ேவ3 எற உைமைய, அ!த ேவைளயிதா இரதின மாைல
அவA$/ ெதாிவிதி!தா9.

களபிரக9 ைகயி சி$கிய பி ெதனவ மாற உயிட மீளமா2டா
எற அDமான ெபாியவ ம(ராபதி விதக$/ இ!தா: அவ

ெகாலப23 வி2டா எற (யரைத உண>சிக-$/ அபா0ப2ட அவரா:

Eட தா4கி$ெகா9ள யவிைல. #நிைல கனிகிற வைர பாய மர ேம:

சிறி(கால அட4கி ஒ34கி இ$க ேவயத அவசியைத அவ ந/
ாி!( ெகாடா. தனிடமி!( க2டைள வவத0/  இைளயநபி

இரதின மாைலயி மாளிைகயி!( எ4/ ெவளிேயற$ Eடாெத8 மீ3
அவைன வ08தி> ெச=தி அAபியி!தா ெபாியவ. கைண இைம

பா(காப(ேபா அவைன அகலாம அகி!( பா(கா$க ேவ3 எ8

இரதினமாைல$/ இரகசியமாக> ெசா அAபியி!தா அவ. ெதனவ

மாறைன இழ!(வி2ட #நிைலயி இைளய நபிைய ேபணி பா(கா$க

ேவய( இறியைமயாத தாகியி!த(. இளபவதினA இைணய0ற
GரைடயவA ஆகிய ஒவைன ஆட பாடக-, <ைவயான உண%,

அல4கார, <கேபாக4க- ம23ேம உ9ள ஒ மாளிைகயி ெந34காலமாக

அைட( ைவதிபதி:9ள சிரம4கைள ம(ராபதி விதக

அAமானிதி!தா. இ!தா: ேவ8 வழியிலாத காரணதா: இைளய நபி

த4/வத0/ அைதவிட பா(காபான ேவ8 இட இலாததா: அவைன

அ4ேகேய த4க ைவ( பதிரமாக$ கவனி($ ெகா9வ( அவசியமாகி இ!த(.
உபசாிபதி: ேபணி ேபா0றி அபாக பா(காபதி: இைணய08

ேத!தி!த இரதின மாைல ம23 அகி இலாவி2டா இைளய நபிைய
அப ஒேர இடதி உைறய> ெச=தி$க இயலாம0 ேபாயி$/. அவளா

ம23ேம அ( இய:. அவளா ம23ேம அ( அேபா( இயறதாகியி!த(.
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நா2ைட$ ைகப08வத0கான #நிைல கணிகிற வைர தாA, தைன>
ேச!தவக-, த ஆைண$/$ க23ப2டவக- ஒ34கியிப( ேபா

பாவைன காபி$க எணினா ெபாியவ. ஏற$/ைறய எ23 தி4க9 கால

வைர இ!த ஒ3$க நீத(. ‘பாய மரபாவ( இனிேம தைல எ3பதாவ(?
அ!த மரைப தா நா அேயா3 ெதாைல( வி2ேடாேம’ எ8 களபிரக9
மனHவமாக நபி பாயக-$/ எதிரான Hதபய4கரபைட, பா(கா

ஏ0பா3க9 எலாவ0ைற, ைகவி3கிற வைர ெபா8ைமயாக இ!தா ம(ராபதி
விதக.

‘இனி நம$/ எதிேப இைல எ8 களபிரக9 அய!த பிேப #நிைல
கனி!திபைத அவ உ8தி ெச=(ெகாடா. களபிரகைள எதி(

ேபா$ெகா உய(வத0/ அ(தா ஏ0ற ேநர எ8 எலா$ ேகாண4களி:

கணி( % ெச=த பி, அவ ெவ/ கால($/ பி த தலாக ஒ ைன
ெயதி ேமாக பைட Gரைன திேமாE$/ இரகசிய I( அAபி ெபாிய
காராளைர, ெகாலைன, அைழ( வமா8 ஏவினா. அேபா( நல

மாாி$கால. ஒJெவா பி0பக:ேம மைழ ெகா2$ ெகா!த(.

மாைலயி: இரவி: திமா/ற(> சிலபா0றி பய4கர ெவ9ள ெபகி
ஓய(.

காாி- இ, மின:மாக மைழ மிக மிக அதிகமாயி!த அ!த இரவி ெபாிய
காராள, ெகாலA, தபி வ!( அவகேளா3 திேமாEாி மைற!தி!த
/றளA ெபாியவைர$ காபத0காக திமா /ற($/ ேத வ!தன.

அவக9 ேத வ!த சமயதி ெபாியவ சிலபா0றி ம8கைரயி த4கியி!தா.
சிலபா0றி மைழ காரணமாக ெவ9ள ெப$/ அதிகமாகி இ!ததா

திேமாEாி!( ெசறி!த 6வ மைலயி ம8கைரயி இேளா3
இளாக ெந3ேநர காதி$க ேவயி!த(. ஆ0றி /8$ேக

பாலமி2ட(ேபா பிரமாடமான மர ஒ8 றி!( வி?!தி!த(. அ!த

மரைத ப0றி நபி$ கைர கட$கலாமா Eடாதா எ8 அறிவத0காக த

த4க9 6வாி:ேம உவி சிறியவனான /றளைன அ!த மரதி வழிேய ம8

கைர$/> ெச:ப அAபி பாதாக9 அவக9. /றள ஓ

இைடL8மிறி ம8கைர$/ ேபா=> ேச!(, அப> ேச!( வி2டத0/
அைடயாளமாக$ /ர: ெகா3தா. ெதாட!( காராள, ெகாலA அ!த
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மரைத ப0றி ஏறி, ம8கைர ேசர !த(. ம8கைரயி இவகைள எதிபா($
காதி!த ஆப(தவிக9 உடேன 6வைர, ெபாியவர( இடதி0/ விைர!(

அைழ(> ெசறன. நீட காலதி0/ பி ெபாியவ ம(ராபதி விதகைர

த தலாக> ச!தி$கேபாகிேறா எ8 எM ேபா( காராள$/

ெம=சித(.

அ!த மைலயி ெபாியவ த4கியி!த /ைகைய அைடவத0/ ஒ நாழிைக
பயண($/ ேம ஆயி08. /ைக வாயி இ!த ைனெயதி ேமாக

பைட$காவ Gரக9 நலைடயாள ெப0றபி இவகைள உ9ேள

ெசலவி2டன. ஆப(தவிக9 ெவளிேய த4கி வி2டதா த காராள,
அ3($ ெகாலA, 6றாவதாக$ /றளA /ைக$/9ேள ெசறன.
உ9ேள இ!( தீப!ததி ஒளியி பாைறேம ம0ெறா ெசெபா0 ேசாதி <ட
விாி( இப(ேபா பமாசன இ2ட ேகாலதி அம!தி!தா ம(ராபதி
விதக. காலேயாைச ேக23$ க விழித அவ ெநCசா கிைடயாக$

ககளி நீமக G!( வண4கிய காராளைர,, ம0றவகைள, வாதினா.

எ?!( அ4ேக வ!( விழிகளி உண>சி ெநகிழ நிற காராளைர ெநCசார
த?வி$ெகாடா. காராள /ர உைட!( உண% ெபா4க ேபசலானா:

“ஐயா! பல தி4களாக த4கைள$ காM ேப8 இறி தா= ப<ைவ ேத
தவி$/ க8ேபா தவி( ேபாேன. திேமாE ?வ(ேம இ9

#!த(ேபா ஆகிவி2ட(. ெச=வத0/> ெசயக- இைல. ெச=ய> ெசா$

க2டைள இ3வாமிைல. நா அநாைதைய ேபா ஆகியி!ேத.”

“இேபா( ெச=வத0/ மிகெபாிய ெசயக- வா=தி$கிறன. உைம நபி
ேத!ெத3(> ெச=ய> ெசா$ க2டைளயி23 அAவத0/தா இேபா(
இ4/ எலாைர,ேம நா வரவைழதி$கிேற” எறா ெபாியவ.

“அபயானா அ( எளிேய ெப0ற ெபேபறாக இ$/! தைய E!(
க2டைள இடேவ3கிேற.”
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“காராளேர உடேன நீ4க9 பலவ நா20/ ேசர நா20/ திJய

ேதசயாதிைர றபடேவ3. அரமைனயி:9ள களபிர$ கயரசைன

ேநாி க3, அவAைடய வா($க-டேனேய அவனிடேம ெசா
விைடெப08 உ4க9 திJய ேதச யாதிைரைய ெதாட4கேவ3...”
“ஐயா தா4க9 ெம=யாகேவ அேயைன திJய ேதசயாதிைர ேபாக>

ெசாகிறீகளா, அல( இ(கா8 பல தி4க2 காலமாக ேதசபணியி ேசாபி
இ!( வி2ேட எபத0காக இப எ9ளி நைகயா3கிறீகளா? நா3 இ89ள
நிைலயி அேய எப யாதிைர ேபாக ,?”
“காராளேர! நா இேபா( உமிட விைளயா23 ேப>சாகேவா உைம$ /தி$
கா23வத0காகேவா இ!த$ க2டைளைய இடவிைல. நா அப எலா ச0ேற

சிாி( மகிழ> ெசா0கைள பயப3தி உைரயா3கிற இய உைடயவனிைல

எப( உம$ேக ெதாி,. அப இ!த( நீ எனிட இJவா8 ேக2பைத$

க3 நா வியபைடகிேற...?”

“ெபா8தள ேவ3 ஐயா! த4க9 தி%ள$ /றிைப எளிேய
ாி!(ெகா9ள தவறி வி2ேட.”
“#நிைல நறாக$ கனி!( நம$/ இைசவாக இ$கிற( காராளேர! வடதிைசயி
பலவ நா20/, ேம0ேக ேசர நா20/ நீ ேபா=வர ேவ3 எ8

இர3 இட4கைள$ /றிபி23 நா Eறியேபாேத அதி:9ள /றிைப நீ

ாி!( ெகா$க ேவ3. களபிர அரசனிட ெசா அவ இைச%ட நீ

யாதிைரைய ெதாட4கேவ3 எ8 நா Eறியதி:9ள அரச த!திர
சா(ாியEட உ4க-$/ இத0/9 விள4கியி$க ேவ3.”

“இேபா( நறாக விள4/கிற( ஐயா! திJய ேதசயாதிைர எ8 Eறி$
ெகா9வதா:, களபிர$ கயரசனிடேம ெசா விைட ெப08 யாதிைரைய

ெதாட4/வதா: ஐயபா3களி!( எைன நா தவி($ ெகா9ள ,.
ஆனா ெம=யாகேவ பலவ நா2:, ேசர நா2: த4க-$காக அேய
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எெனன காாிய4கைள> சாதி($ ெகா3வர ேவ3 எபைத தா4க9
இனிேமதா Eற ேபாகிறீக9 எ8 எMகிேற!”

“உ4க9 எண தவறானதிைல காராளேர! ேசர ேவ!தA$/, பலவ

மனA$/ திைரயி23 ந இல>சிைன ெபாறித இ இரகசிய ஓைலகைள
தனி தனிேய நா உ4களிட இேபா( தரேபாகிேற. அ!த ஓைலகைள

அவகளிட ேசப(ட, எ கைத அ!த இ ெபமனக-$/ விள$கி$

Eறி நா ஓைல 6ல அவகளிட ேகாாியி$/ உதவிகைள ாிய 

வமா8 ெச=யேவ3. இேபா(9ள நிைலைமயி உ4கைள தவிர ேவ8 யா

இ4கி!( இப திJய ேதச யாதிைர றப2டா: களபிரக9 அவக9
ேம ச!ேதகப3வாக9, பி ெதாடவாக9, த3பாக9. ஆனா, நீ4க9

றப3வைத, அ(% தனிடேம வ!( ஆசி ெப08 றப3வைத$ களபிர$

கயரச த3$க மா2டா. ஆனா: அதி: ஓ அபாய இ$கிற( காராளேர!

அரச ச!ேதகபடாவி2டா: அவேனா3 நிழ ேபால இைண பிாியாம

இ$கிற மாவ தைரய உ4க9 திJய ேதச யாதிைரைய ப0றி நி>சயமாக>
ச!ேதகப3வா. அவA$/ ச!ேதக வர யாதப ஓ உபாயைத நா

உம$/> ெசா$ ெகா3( அAகிேற.”
“என உபாய ஐயா அ(?”

“கயரசA$/  ெநகி!த /ர, ககளி நீ கசிய அ?வ( ேபாற

ெதானிேயா3, ‘அரேச! நா களபிர ேபரர<$/ எJவளேவா ெந உதவி ாி!(,
எJவளேவா நறி வி<வாசேதா3 இ!(, Hத பய4கர பைடயின எ ேம

ஐ,08 திேமாEாி எைன G2ேடா3 சிைற ைவதாக9. ேசாதைனக-

பா(காவ: ாி!தாக9. எளிேய பாய நா23 எைலயி திேமாEாி

இபதாேலேய தாேன மாமன$/ இப எேம ஒ Gணான ச!ேதக

ேதாற ேந!த(? ஆகேவ மாமன மன எளிேய ேம ஐயபட ேநாிடாதப

இனிேம இA சில தி4க9 கால($/ திJய ேதச4களி யாதிைர ெச=ய%
ணிய தீதமாட%, னித(ைற பய% நா % ெச=( றப23
வி2ேட. த4க9 நபி$ைகயி: மதியைம>ச மாவ தைரயைடய

வி<வாசதி:, இ!த அைம தாவாகேவா, /ைறவாகேவா, மதி$கப23
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விட$Eடாேத எ8 கதிேய இபயண?’ - எபதாக ேபா= மறாட ேவ3
நீ4க9...”
“நல உபாய! நி>சய ப$/! #நிைல இைசவாக இ$கிற(! இேபா(
எ(% ப$/.”
அதபி பலவA$/, ேசரA$/மாக எ?தி திைர இ2ட ஓைலகைள$

காராளாிட அளி(வி23 எ4ெக4ேக எப எப நட!( ெகா9ள ேவ3
எபைத, தனிேய நீடேநர விவாிதா ம(ராபதி விதக. ெபாியவ

எலாவ0ைற, Eறியபி, “தீத யாதிைரைய நா தனிேய ேம0ெகா9வதா?
மைனவிைய,, மகைள,Eட அைழ(> ெசவதா?” எ8 உடேன வினாவினா

காராள.

“நீ /3ப(டேனேய ெச:வ( நல(. ெம=யாக நீ ெச: அரசத!திர$
காாிய எ(ேவா, அ( உ மைனவி$/ மக-$/Eட ெதாியலாகா(” எறா
ெபாியவ. காராள அைத ஒ$ ெகா3 உ8தி Eறினா.

காராளாிட ேபசி தபி ெகாலைன, /றளைன, அைழ(, “உன$/

/றளA$/ நா இடேபா/ க2டைள சிரமமான(தா எறா: நைடய
ைன எதிேமாக பைட Gரக9 சிலர( (ைண,ட பாய நா2

ேமாEாி:, ேவ8 பல இட4களி: நா உவா$கி மைற( ைவதி$/
ேவ, வா9, ேகடய, ஈ2 தய பைட$கல4கைள, பிற ஆ,த4கைள,

காராள தீத யாதிைர !( திவத0/9 நீ4க9 பபயா= நிலவைற

வழியாக இரதினமாைலயி மாளிைக$/9ேள கடதி$ ெகா3 ேபா= அ4ேக
அ3$கி விடேவ3. இரதினமாைலயி மாளிைகயி இட ேபாதாவி

அமாளிைகயி கீ?9ள நிலவைற ப/தியி: ெவ9ளியபல மறி கீ?9ள

நிலவைற ப/தியி: ஆ,த4கைள அ3$கலா. ஆ,த4கைள$ ெகா3 ேபா=

அ3$/ ேவைல !த(ேம ந Gரகளி இO08வ$/ ேம நிலவைற
வழிேய ெச8 இைளயநபிேயா3 ேச!( ெகா9ள ேவ3. ேம:

பP8ேப ெவ9ளியபல மறி அைடயாள கா யாதப ஊ3வ
ேவ3. சில O8 ேப ந3R வச!த மடப ேதா2டதி மைற!தி$க
ேவ3. ம0றைவகைள நா கவனி($ ெகா9ேவ. இத0/ இைடயி

!தா ெகா0ைகயி:9ள /திைர$ ேகா2ட( தைலவ மத இளநாக
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நிகமதாைன எனிடதி0/ அைழ( வர ஒவ ேபா= வர ேவ3” - இJவா8

க2டைளயி23 அவகைள அAபினா ெபாியவ.
------------
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2. பி தள !த"

மைழ$ கால( ந9ளிரவி திமா /ற( மைல$ /ைகயி ெபாியவ வ/த
தி2ட4க9 நிைறேவறின. அவ Eறிய த!திரமான ேயாசைனயி பேய காராள

ம(ைரநக ெச8 களபிர கயரசைன,, மாவ தைரயைர, நப>

ெச=(, அவக-ைடய ? ஒத:ட, ஆசி, ெப08$ /3பேதா3 தீத

யாதிைரைய திJய ேதச பயணமாக ெதாட4கி வி2டா. திேமாE$

ெகால, /றள ஆகிேயா பணிக-, ெமல ெமல நட!( ெகா!தன.
நா3 உைமயாகேவ அைமதியைட!( பாயக9 ஒ34கி வி2டாக9 எ8

களபிரக-, Hதபய4கர பைட, நபி அய!தி!த ேநர அ(. ச!ேதக($/

இடமான பைழய அ!த அவி2ட நா9 விழாவி ேபா( ேகாநகரதி களபிரக9
எJவள% பா(காபாக% எ>சாி$ைகயாக% இ!தாகேளா அJவள%

எ>சாி$ைகயாக%, பா(காபாக% இேபா( இைல. ‘இனி நைம யா
எ(% ெச=(விட யா(’ எற அள% கட!த (ணிவினா அய!(
ேபாயி!தாக9 அவக9. ெதனவ மாறA, காமமCசாி, ெகாலப23
வி2டதா:, ேகாநகாி ச!ேதக($/ உாியவகளாக அவக-$/ ேதாறிய

அழக ெபமா9 தயவகைள ெவளிேயற யாத காரா$கிகதி அைட(
வி2டதா: கயரசேன,

“மாவ தைரயேர! இனிேம பாயகைள ப0றி மற!( விடலா. அ!த
வமிச ேபான இடதி  ைள(வி2ட(” - எ8 அ$க ெசா$

ெகா!தா. ஆனா மாவ தைரய எனேவா அைத அபேய ஒ$

ெகா3 ?ைமயாக நபி விடவிைல.

“கயா! நீ எJவள% ெசானா: அ!த ம(ராபதி விதக உயிேரா3 இைல

எப( ெதாிகிறவைர இைத நா நபமா2ேட, எத0/ விழிபாயி ” - எ8
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தா மாவ தைரய அ$க பிவாதமாக அவைன எ>சாி($

ெகா!தா. இைடயிைடேய மாவ தைரய இ2 சிைறயி ந!(

ெகா!த அழக ெபமா9 தயவகளிட இ!( நயமாக%, பயமாக%

ம(ராபதி விதகைர ப0றி அறிய ய8 ெகாேட இ!தா. ஒ நா9 அப
அவ அறிய யற ேபா( அவ ெச=த சிதிரவைத ெபா8$க யாம அவைர
ேவ3 எேற /ழபிவி23$ கவனைத திைச திபி ஏமா0ற$ கதிய
அழக ெபமா9,

“ஐயா! உ4க9 சிதரவைத ெபா8$காம இ8 நா உ9ளைத> ெசா
வி3கிேற! ேந08வைர ம(ராபதி விதக எபவ யா எேற என$/

ெதாியாெத8 உ4களிட Eறிவ!ேத. அ( ெபா= பல மாத4க-$/  அ!த

பைழய அவி2ட நா9 விழாவ8 ேகாநகைர$ ைகப0ற ய8 யாம0 ேபான
ஏமா0றதி ம(ராபதி விதக ெதனவ சி8மைல$ கா2 ஒ ெபாிய
சிகரதி இ!( கீேழ /தி( உயிைர மா=($ ெகா3வி2டா. அவ

அமரராகி பல மாத4க9 ஆகி வி2டன. அவ இற!தைத$ களபிரக9 அறி!தா

எ4க9 பாய இய$கைத அறேவ ஒ3$கி வி3வாகேளா என அCசிேய அவ

இA உயிேரா3 இ!( வழிகா2 வவதாக நா4க9 ந$க ேந!த(!” - எ8

மாவ தைரயைர நபைவ(விட ஏ0ற உ$கமான /ர Eறினா. அவ

எதிபாதப மாவ தைரய அைத உடேன நபிவிடவிைல.

“அபேன! நீ எைன இJவள% எளிதாக ஏமா0றி விடயா(, ம(ராபதியாைன

என$/ நறாக ெதாி,. அவ த0ெகாைல ெச=( ெகா9ளமா2டா எபைத

நா ந/ அறிேவ. நீ ெசாவ(ேபா அவ இற!தி!தா பாய

இய$க அ(ட உயிர08 ேபாயி$/... அப ேபாகாததா: ேவ8 பல

சா8களா: நீ E8வைத நா நப யா(...”

“நீ4க9 நகிறீகேளா நபவிைலேயா, நட!த( நட!த(தா...” - எ8 /ர

($கதா /றி$ ககளி நீ ெநகிழ அவ  நதா அழக ெபமா9.
அவAைடய கணி, /ர ெநகி>சி, மாவ தைரயைர$

/ழபமைடய> ெச=தன. ஒேவைள உைமயிேலேய ம(ராபதி விதக மரண

அைட!திபாேரா எற ச!ேதகEட அவ9ளதி ெமல எ?!த(. ஆனா

எதிேர நி0பவகளா த உண%க9 க23ப3தப3கிற அள% பலGனப23
விட$Eடாேத எற ென>சாி$ைக உண% அவைர த3த(. அவ
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விழிபாயி!தா. அழக ெபமாேள, த ெபாியவ ம(ராபதி விதகைர

ப0றி அப ஓ அம4கலமான ெபா=ைய> ெசால தய4கினா எறா:

எதிாிகளி கவனைத திைசதிப%, ெபாிய வாி பா(கா$/ அ!த

ெபா= மிகமிக பயப3 எற நபி$ைகேய அவைன (ணிய ைவதி!த(.
சிைறயிேலேய அேபா( உடனி!த காாி, கழ0 சி4க, தய

நபக-$/$Eட அழக ெபமா9 க0பைனயி ெசாய அ!த ெபா=

பி$கவிைல எறா: அதி ஏேதA த!திர உபாய இ$க ேவ3 எ8
கதி$ க23ப23 அவக9 ெமளனமாக இ!( வி2டன.

இ!த ெபா=யி 6ல தைன,, தAட இ$/ நபகைள,

இ2சிைறயி23 அவக9 ாி, ெகா3ைமகளி பி ஓரள% தள - தளரலா

எ8 அவ எதிபாதா. அ!த அளவி0/ அ( பயனளித(. மாவ

தைரயாி கவனைத ெபாியவ இற!( வி2டதாக> ெசா திைச

திபியத 6ல அவர( க3ைமயான ச!ேதகதி பி தள!திப( ம23
ாி!த(.

அவைடய உடனயான த0 ச!ேதகைத பி தளதி ேவ8 ச!ேதகதி திைச
திபிவி2ட அள% அழக ெபமா-$/ ெவ0றி கிைடதி!த(. மாவ

தைரய எைத, அறி!( ெகா9ளவிடாம அவர( கவன ெபாியவ ப0றிேய
திப> ெச=ய !தவைர அவக9 சா(ாியமாகேவ ெசயப2!தாக9.

ஒ பி தள!த(. ஆனா: அ(% ?ைமயாக ப$கவிைல எ8 சிறி(
ேநரதி மாவ தைரய ேபசிய ேப>சி!( ாி!த(. நபி$ைகதா அரச

காாிய4கைள> ெச=பவகளி 6லதனேமா எ8 ாி!( ெகா9ளத$க விததி
ம8ப சீற ெதாட4கினா அவ. இA அவ த4கைள ஆழபா$கிறா

எபைத அழக ெபமா9 அத 6ல அறி!( ெகாடா.
------------
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நிதிலவ :

றா பாக - ெவறி மகல

3. அழக ெப%மாளி

ேவதைன

அழக ெபமா9 மிக மிக> சா(ாியமாக நத அரச த!திர நாடகைத

மாவதைரய நபாத(ட விைர!( அவைன எதி(> ெசாலா
மட$கினா. /8$/$ ேக9விக9 ேக23 அவைன திைக$க> ெச=தா.

“தபி! எ வயைத ேநா$க நீ மிக% இைளஞ தா. உைன ேபாற

பாய இய$க( இைளஞகளிட நா அதைன எளிதாக ஏமாறி

விடமா2ேட எபைத நீ மற!( விட$ Eடா(! திTெர8 எைதயாவ( ெசா

நபைவ( எைனேயா, எைன> ேச!தவகைளேயா நீ கவி( விட யா(.
நா4க9 மிக% விழிபாக இ$கிேறா. நீ4க9 களபிரகளிட ஆ2சிைய,,
நா2ைட, இழ!திபவக9. இழ!தைத மீ2க தவிபவகளி அள%,
ஒ08ைம,, வைம,, சா(ாிய4க-, எலாேம மிகமிக$ Eைமயாக இ$/
எபைத நா அறிேவ அபேன!  ஒநா9 வினா%ேபா( நீேய

எனிட, எ ஆ2களிட ‘ந3R நைம தவா /ல( ம(ராபதி விதக

யாெரேற என$/ ம0றவக-$/ ெதாியா(’ - எப( ேபா நதி$கிறா=.
இேறா இ!தா0 ேபா!( உ9Uற ஏேதா சதிதி2ட ெச=(ெகா3

ேப<வ( ேபால ‘ம(ராபதி விதக ஏமா0றதா மைல உ>சியி!( /தி(
உயிைர மா=($ ெகா3 வி2டதாக$ கைத அள$கிறா=!”
“இைல ஐயா! இதி கைத எ(% கிைடயா(. நா இேபா( E8வ(தா

ெம=யாக நட!த காாிய! ம(ராபதி விதக இேபா( இைல. நீ4க9 அவைர

ப0றி நிைன( விணாக$ கவைலபட ேவடா” எ8 மீ3 உ8தியாக$ Eற
யறா அழகெபமா9. அவ அைத நபாமேல ேம: ேபசினா.

“நீ எைன இதைன <லபமாக ஏமா0றி விட யா( அபேன! ம(ராபதி
விதகைன என$/ மிக நறாக ெதாி,. ஒ சிறிய ய0சி, த ைற ேதா08
ேபாவைத ஏ08 தா4கி$ ெகா9ள யாம மன உைட!( மைல ேம ஏறி$

/தி( உயிவி3கிற ேகாைழ அவனிைல. விர$திையேய விர$தியைடய> ெச=(
தைன அMக விடாம (ர( Gர அவ. ஏமா0றைதேய ஏமா0ற

அைடய> ெச=( தைன ெந4கிவிடாம எ2 நி0க> ெச=கிற வலாைம

13

அவA$/ உ3. இப ஒ கைத க2வி2டா, நீ E8 இைத, உைம எ8

நபி நா உைன இ!த இ2சிைறயி!( வி3தைல ெச=ேவ என நீ
நிைன!தா, அ( ேபதைம இைத நா நபவிைல...”

“நீ4க9 எைன வி3தைல ெச=யா வி2டா: என$/$ கவைல இைல. ஆனா,

ம(ராபதி விதக உயிைர மா=($ ெகாடா எப( உைமதா! உயிேரா3

இபவைர மா=!( ேபானதாக உ4களிட ெபா=Eறி இேபா( என$/ ஆக

ேபாவ( என?” எ8 ேம:  ெசானைதேய அவாிட அழக ெபமா9

வ08தினா. மாவ தைரய அவ Eறியைத ஏ0றதாக$ காபி($

ெகா9ளவிைல எறா: நபாம சிறி( நபி> சிறி( மன /ழபினா

அவ. ேநேர ேபா= அவ களபிர அரசனிட அ!த> ெச=திைய$ Eறினா. Eறிய
<வ2ேடா3 தா இ!த> ெச=திைய நபவிைல எ8 களபிர$ கயரசனிட

ெதாிவிதா.

கயரச, ம(ராபதி விதக இ$கிறாேரா மா3 ேபா= வி2டாேரா எ8

அவாிட விவாதி$கவிைல. ஆனா பாய வச தைலெய3$க இனி

வழியிைல எப(ேபா ஏ0ெகனேவ தன$/9 இ!த ஒ ைவ ேம:

நபினா அவ. இ!த உ8தியான நபி$ைகயினா ேகாநகாி:, ேகா2ைடயி
உ9ேள,, ெவளிேய,, ெச=தி!த க3ைமயான பா(கா ஏ0பா3கைள,,

பைட பல ெப$க ஏ0பா3கைள, ெமல ெமல பி தளதி வி2டா. பைட
Gரகளி ெப ப/திைய$ ேகா2ைடயி ைவதி!த நிைலைய மா0றி

வட$ேக,, ெத0ேக, நா2 எைல ப/திக-$/ அ!த பைடகைள பிாி(
அAபினா. மாவ தைரயைர மீறிேய இைத> ெச=தா அவ.

அழகெபமா9 தயவகைள$ காரா$ கிகதி இ!( வி3தைல

ெச=(விட$Eட$ கயரச சிதமாயி!தா. ஆனா, அைத ம23 தைரய

பிவாதமாக ம8தேதா3 த3( நி8தி, வி2டா.

“இ!த பாய ேவளாளக9 ந வச சிைறப2$கிற வைரதா ெவளிேய
அ4க4ேக இைலமைற கா=ேபா ஒளி!தி$கிற ேவ8 சில பாய

ேவளாளக9 நம$/ அCசி தய4க ,. இவகைள, வி23 வி2டா ம8ப

Hசகைள 62ட இவகேள ெவளிேய ேபா= Iனா: Iடலா. ஆகேவ,
நா ெசாகிறவைர இவகைள நீ ெவளிேய விடேவ Eடா(” எ8 அரசைன$

க3ைமயாக எ>சாி(வி2டா மாவ தைரய. கயரசA இ!த> சிறிய
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விஷயதி அவைர த2 ேபச விபாம அவ ெசாகிறபேய ேக23
வி2டா...

அேத ேநரதி இ2சிைறயி “ெபாியவ இற!( வி2டதாக உ வாயா நீ ஏ

அம4கலமாக ஒ ெசா ெசால ேவ3?” - எ8 தைன$ ேகாபேதா3

வினாவிய ம0ற நபக-$/ அழக ெபமா9 ஆதிர படாம நிதானமாக
ம8ெமாழி Eறினா:

“நபகேள? நா இப ஒ ெபா=ைய$ Eறி மாவயாைர திைச திபி

நிைன$க வி2பதா நம$/ ெபானான வா=க9 பல ேந. ேபாகேபாக

நீ4கேள அவ0ைற அறிGக9. இேபா( உ4க-$/ அ( ாியா(தா. நா

Eறியதா ம23ேம ெபாியவ இைலயாகிவிட மா2டா. அவ இைல எபைத

அ!த மாவயாேர நபவிைல; பாதீகளா? ஆனா இ!த /ழபதிைன நா

உடா$கிவி2ப( ந ெபாியவ$ேக நல(. இனி இவக9 அவ தைலைய
ேத அைல, ய0சிக9 தானாக$ /ைற,. அதனா அவ$/ அதிக பய

விைள!( ம0ற தி2ட4கைள அவ நிைனதப நிைறேவ08வா. பா($

ெகாேட இ4க9 எலா நம$/> சாதகமாக திப ேபாகிற(” எ8

அழகெபமா9 Eறிய பிேப இ( விஷயதி நபகளி ஐயபா3க9
தீ!தன. ஒ த!திரதி0காக தா Eறி,9ள இ!த ெபா=ைய உைற(

பா$க$ கதி மாவ தைரய ேகாநகாி பரவாரானா அத விைளவாக$

ேகாநகாிேலேய இ$/ த மனிதக- Eட$ /ழபமைடய ேநாி3ேம எற ஒ
பயதா அேபா( அழக ெபமாளி அ!தர4கதி இ!த(.

மாவ தைரய தா Eறிய ம(ராபதி விதக ப0றிய ெச=திைய$ ேகாநகாி
பரவ> ெச=( வி3வாரானா அத விைளவாக$ கணிைக இரதினமாைல,

இைளயநபி, பாயக-$/ ேவய பிற எலாேம ஒ8 ாியாம

திைக$க% /ழப அைடய% ேநாி3ேம எ8 அCசினா அழகெபமா9.
ஆனா, அபெயலா /ழபேமா, ெக3தேலா ேநரா( எ8 அவ உ9

மனதி ஏேதா ஓண% உ8தியாக நபி$ைக அளித(. ெபாியவைர

ெதாடப3தி$ Eறிய ஒ ெபா=$காக அவ மன வ!திய(. ‘ைர தீ!த

நைம பய$க$ Eய(’ எறா அபப2ட ஒ ெபா=ைய, ெசாலலாமா
எற ேனா ைவ,, வ?வைமதிைய, நிைனதா ஓரள% அவA$/

ஆ8தலாக% இ!த(.
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தா சமேயாசிதமாக இ23$ க2$ Eறிய இ!த ெபா=ைய மாவ தைரய

?ைமயாக நபிவிடா வி2டா: ம(ராபதி விதக மைற!தி$/ இடைத
ேத$ க3பி( அழி$கேவ3 எற ேவகைத$ /ைற$க% திைச
திப% இ( பயபட, எ8 அழக ெபமா9 நபினா.

சிைறயி!தபேய த!திர உபாயதி 6ல ெச=ய !த மிக ெபாிய ேதச
ேசைவயாக இைத அவ கதினா.

தாA, ஏைனய உபவன( நபக-, ெதனவ மாறைன> சிைற மீ2/

/றி$ேகா-ட Hத பய4கர பைடயின ேபாற மா8 ேவடதி

அரமைன$/9 Dைழ!த ேபா( இப பென34 காலமாக> சிைறயி
தா4கேள சி$கி தவி$க ேநாி3 எ8 அழக ெபமாேளா ம0றவகேளா

கனவிEட நிைனததிைல. இேபா( இ!த இ2சிைறயி!( ெவளிேய

எெனன நிக!( ெகா$க , எபைத அDமான ெச=வ(Eட>

சிரமமாக இ!த(. தனிட ஒபைடத ெபா8ைப நிைறேவ0றி ெதனவ
மாறைன தா வி3வி( ெபாியவாிட அைழ(> ெச: களபிரக9
அ!த பாய/ல Gரனி ந:யிைர இ!த உலகி!ேத வி3வி(

வி2டாக9 எ8 எM ேபா( அழக ெபமாளி இதய கனத(. அவ

சி!தைனயி விர$தி, ேவதைன,ேம வ!( த4கின. அவ எணினா:

‘நா இனி இ!த இ2சிைறயி!( மீ3 உயி பிைழதா: எ!த கேதா3
ெபாியவ னிைலயிேல ேபா= நி0ேப? அப ெபாியவ கதி விழி$க

ெவ2கப3 நிைல,ட இ!த> சிைறயி!( மீ9வைதவிட இதிேலேய ந!(
ஒ34கி அழி!( ேபாவ( ேம. நம( ெபமதி$/ாியவ நைம மதி$காத

நிைலயி: உயிவாவதா ெபாிய காாிய? “எனா சிைற மீ2க யாம0

ேபானதா ெதனவ மாறைன$ களபிரக9 க? ஏ0றி$ ெகா8 வி2டாக9” -

எபதாக எப நா ெபாியவாிட ேபா= வா=Eசாம ெசா:ேவ? தன$/

இடப2ட க2டைளைய ெவ0றி,ட நிைறேவ0றி வி23 ேன ேபா= நி0கிற

Gர பட !த ெபைமைய ேதா08வி23 நி0பவ எதிபா$கேவ யா(.
நாேனா ேதா08வி2டவ. இ4கி!( வி3ப23 ெவளிேயறினா: ெபாியவ

னா ேபா= தைல நிமி!( நி0க என$/ இனி என த/தி இ$கிற(! நா

இ!த> சிைற$/9ேளேய சாவ(தா ேம. எதனா: தா!( ேபாக$Eடா(.

தா!( ேபா= வி2டா அற உயி வா!( ெகாபதி அதமிைல.

ஆப(தவிக9 எறாேல ஆபதி உதவ% மீ2க% கடைமப2டவக9. நாேனா

உதவ% மீ2க% யாம0 ேபான(ட, பிறைர ஆபதி!( மீ2க தவறிய
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/0றேதா3 எைன,, எைன> ேச!தவகைள, ஆபதி சி$க ைவ($

ெகா3 வி2ட மிக ெபாிய /0றைத, ாி!(வி2ேட. இனி என$/$

க?வாேயா, தீதிறேனா இலேவ இைல! நா மிகெபாிய பாவி’ - எ8

நிைன( நிைன( தவி( ெந$/கி$ கணி வதா அழக ெபமா9.

தா ெச=(வி2ட பிைழயா இனிேம பாய$ /ல($/ விேவ இலாம
ேபா=வி3ேமா எ8 அவ உ9ள பதறிய(, பய!த(, தவித(, உகிய(,
உழற(, ம8கிய(, மைலத(.

-----------

நிதிலவ :

றா பாக - ெவறி மகல

4. ' னைக( வா ைதக)

Eட0ேகாநகரதி வானதி மைழ ேமக4கேளா3 ெமல இ3 ெகா3

வ!த பி மாைல ேவைளயி மாளிைகயி Eடதி இரதினமாைல$/ இைளய
நபி$/ இைடேய இ!த உைரயாட நிக!த(. அேபா( அவ9 தைரயி

அம!( Hெதா3($ ெகா!தா9. அவ அேக அம!( அவ9

Hெதா3$/ அழைக$ ககளா: இதயதா: இரசிதவா8 ேப><$
ெகா3($ ெகா!தா.

“இரதினமாைல! அழக ெபமா- உபவன( நபக-தா களபிரக9
வச சிைறப2$கிறாக9 எ8 நீ ெசாகிறா=! ஒ விததி பா$க

ேபானா, நாA தா இ!த ம(ைர மாநகர எைல$/9 சிைறப2$கிேற.

அவக9 களபிரகளிட சிைற ப2$கிறாக9. நா நமவகளிடேம

சிைறப23 ேபா=வி2ேட. ெகாைல ெச=யப23வி2ட எ தைமய

ெதனவ மாறைன அவகளா: மீ2க யவிைல. நா மீ2பத0/ யல

யாம எலாமாக> ேச!( எ ைககைள$ க2 ேபா23வி2Tக9. இத

விைளவாக$ களபிரக9 கா2தா இA மைழ ெப=(ெகா$கிற(.

அவக-ைடய ந விைன$கால இA யவிைல ேபா$கிற(.”

“ஆதிர வேபாெதலா உ4க-$/ இப எனிட ஏதாவ( வ$/

இ?தாகேவ3. எைன ேபா$/ இ?$காவி2டா உ4க-$/ ெபா?(

ேபாகாேதா?”
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“ேகாபி($ெகா9ளாேத இரதினமாைல! இ4ேக நா ெச=ய !ததாக

மீதமி$/ ஒேர ேபா இ( தா! ேவ8 ேபாகளி!( ய0சிகளி!(

நாதா த3$கப2$கிேறேன?...”

“யா ெசானாக9 அப? நீ4க9 ெச=வத0/ ெபாியெபாிய ேபாக9 எலா
மிக அகி ெந4கி வ!( ெகா$கிறன. விைரவி ெதாி!(ெகா9Gக9.”
“விைரவி எறா எேபா(?”
“இேபாேத இறிரவி Eட அ( ெதாட4க படலா! நா E8வ( ெம=...”
“ெம=யாயி$கலா. ஆனா, நீ ஒைற மற!( விட$ Eடா( இரதினமாைல.
ஆ,த பல, ஆ9பல, இலாம களபிரகேளா3 ேமாத யா(. ேபா$/
நமிட வைம இைல. ேபாேர இலா வி2டா: ஒ சி8 கலக ாிய$Eட

நமிட ஆ9வைம இைல...”

“ேபா$/, கலக($/, மிக ெபாிய ேவ8பா3க9 இபதா= நீ4க9
க(வதாக ெதாிகிற(.”
“அதி ச!ேதகெமன? ெதாட$க % நியாய இல$கண உைடய(
ேபா. அத0/ இதரபி: வைம ேவ3. ஆனா, ஒ கலகைத எேபா(
எப, எJவள% /ைற!த வைமேயா3 எ4ேக, ெதாட4கலா. கலக($/

% இைல. ேபா$/ ெதாட$கைத ேபாலேவ % உ3...”

“களபிரகைள எதி( இனி நா ெச=ய ேவய( ேபாரா, கலகமா?”
“நா நீட கால காதி!( வி2ேடா. பல Hசக-$/, கலக4க-$/ பி

Eட நம$/ பய விைளயவிைல. ேபா$/தா வான பய உ3!

கலக($/ அ( இைல. எனேவ, இைற நா எைத> ெச=தா: அ( நம$/
வான பயைனதர$Eயதாக இ$கேவ3.”
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“அபயானா இ4ேக நீ4க9 அத0/ தி2டமிடேவய கால வ!( வி2ட(...”
“ெவ8 ைக ழ ேபாட யா(! ெபாியவாிட இ!( க2டைள இைல.

Gரக9 இைல. மாெப களபிர அரைச எதி$க ேபாதிய பைட$கல4க9

இைல. தி2டமி3வ( ம23 எப> சாதியமா/? தைரயி உ9ள H$கைள
எ3($ ைககளா ெதா3ப(ேபா அ( அJவள% <லபமான காாியமிைல.”
“நீ4க9 அப நிைன$கிறீக9! ஆனா, இேபா( தா இ4ேக உ4க9 எதிேர
அம!( Hெதா3ப( எJவள% <லபமாயி$கிறேதா, அJவள% <லபமாக ேபா
ெதா3பைத, ஆ$கி ைவதி$கிேறா. எலா ஏ0பா3க- இ4/ அகேக

உ9ளன.”

“நீ ெசாவ( என$/ விள4கவிைல இரதின மாைல! ேபா ெதா3ப( எப(
Hெதா3பைத விட ெபாிய காாிய.”
“ெபாிய காாியதா! ஆனா சமய ேவைள, ெபா!தியி!தா அ(ேவ
Hெதா3பைத விட எளிதாகிவி3...”
“ஆனா சமய ேவைள, இேபா( அப ெபா!தி வ!திபதாக என$/
ேதாறவிைலேய? உன$/ ம23 எJவா8 அப ேதா8கிற(? /ைற
பா3ைடய கணி$ காரணமாக நீ அப நிைன$கிறாயா?”
எதிேர அம!( அவ இப வினாவி$ ெகா!த ேபா( அவ9 H$கைள
ெதா3( தி!தா9. ெதா3( த கணிைய$ /டைலயி ைவ(

எ3($ ெகா3 றப3ேபா( அவைன ேநா$கி நைகதா9 இரதினமாைல.

அவ ேக9வி$/ அவ9 இA ம8ெமாழி Eறவிைல. அவ ேம: அவைள

வ08தி$ ேக2டா;
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“என பதி ெசாலாமேல எ?!( ேபாகிறா=? வாைதகளா வினாவிய
வினா%$/ னைக ம23ேம பதிலாகி விடா(.”
“என ெச=வ( வாைதகைளவிட அதிக ெபாளாழ உ9ளவ0ைற

னைகயா ம23ேம Eற கிற(. ச0ேற ெபா8தி4க9 இ2ய(

பதிைல> ெசா0களா ெசாலாம க கா2ேய விள$/கிேற” எ8

Eறினா9 இரதினமாைல. சிறி(ேநர கழி( மாளிைகயி உண% ெபா8ைப$

கவனி($ ெகா9- மைடப9ளி பணி ெபகளிட, “பணி ெபகேள!
இறிர% ந மாளிைகயி வி!தினக9 இ O08வ$/ ேம

எதிபா$கப3கிறாக9. அJவள% ேப$/ இ4ேகேய உண% பைட$க

ேவயி$/” எ8 க2டைளயி23$ ெகா!தா9 இரதினமாைல. இைத

இைளயநபி, ேக2க ேந!த(. அவA$/ இ( திரா= இ!த(. ஆயிA

ஏென8 அவைள$ ேக2கவிைல.

அ8 மைழயி காரணமாக விைர!( இ2ய(. இ2 ெவ/ேநரமாகி, மைழ

நி0கவிைல. மாளிைகயி எலா இட4களி: அ!தி விள$/க9 ஏ0றப2ட

சிறி( ேநரதி0ெகலா இரதினமாைல அவைன ேத வ!( அைழதா9:

“தைய ெச=( எேனா3 வரலா அலவா? இ( க2டைள அல. அைழதா.
நீ4க9 க2டைளைய ம8$கலா. அைழைப ம8$க$ Eடா(.”
“ம8$காம வகிேற இரதினமாைல! ஆனா, ஒ நிப!தைன. நீ ெதளிவாக

எலாவ0ைற, வாைதகளா ேபசேவ3. ம8ப, னைகயா ேபச

ய:வாயானா நா நி>சயமாக வவத0கிைல.”

“ஏ? எ னைக உ4க-$/ பி$க விைலேயா?”
“னைக பி$காம என? னைகைய, னைக ெச=பவைள, ேச!ேத
பி$கிற(... ஆனா, னைகைய$ கவியாக$ ெகா3 ேப>ைச மைறப(தா
பி$க விைல” எ8 Eறி நைகதபேய அவேளா3 எ?!( றப2டா
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இைளய நபி. அவ9 மாளிைகயி பிற ேதா2ட இ!த ப/தி$/ அவைன
அைழ(> ெசறா9.

அ4ேக Eைர>சா ேவ=!த Eடார4களி கறைவ ப<$க9 க?(மணி ஆ
ஒ$க  தி8 ெகா!தன. ப<$களி ெகா2டாரைத அ3த ெபாிய

Eைர$ ெகா2டாரதி நீள பமAமாக O08$ கண$கான விற/$ க23க9

வாிைச /ைலயாம ஒ?4காக அ3$கப2!தன. மைழயி நைன!( விடாம

அைவ மிகமிக பா(காபாக அ3$கப2!தைத பா( இைளயநபி
ேக2கலானா:

“மைழ$ காலதி பயபட23 எ8 க23$ க2டாக விற/ வா4கி
அ3$கியி$கிறா= இரதினமாைல! கட!த சில நா2களாக வாயி0ப$கமாக%,

ற4கைட ப$கமாக% பணியா2க9 விற/$ க23$கைள$ ெகா3 வ!(

அ3$கிய வணமாயி$கிறாக9. இJவள% விறகி: உண% சைம$க த/!த

அJவள% ெபாிய எணி$ைகயி இனி உ மாளிைக$/ வி!தினக-
வவாக9 ேபா$கிற(!”

“இ( ேபாதா(! இA விற/$ க23க9 வ!( ெகா$கிறன. ேம:
நிைறய வரேவ,9ள(.”
“அபயா? பாய ஆாியபைட கட!த ெந3Cெசழிய கால( ம(ைரைய$
கணகி த க0பினா எாிததாக> ெசாவாக9. இெபா?( இ!த$ களபிர$

கயரசனி ம(ைரைய நீ விறகினா எாி$க தி2டமி2$கிறா= ேபா

இ$கிற(! அ!த$ கணகிைய ேபா உன$/ ம(ைரைய எாி( கெப8

ஆைச வ!(வி2டதா, என?” எ8 அவ வினாவிய ேபா( இைத> ெசவி,08>

சிாிதா9 அவ9. உடேன அவ அவைள$ ேக2டா:

“பாதாயா? பாதாயா? ம8ப, னைகயா ேபச ெதாட4கி வி2டாேய
இரதின மாைல.”
“ஆமா! நீ4க9 வாைதகளா ேப<வ( என$/ ாிகிற(. ஆனா நா
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னைகயா ேப<வ( எ(ேவா அைத நீ4க9 இA ாி!( ெகா9ள யல$Eட
இைல...”

“அபயா? ாி!( ெகா9ள யவத0/ என ெச=யேவ3 எபைதயாவ(
ெசாேல; அபயாவ( ாிகிறதா எ8 மீ3 ய8 பா$கிேற...”
இைத$ ேக23 மீ3 அவ9 னைக Hதா9. அவ-ைடய ஒJெவா

னைக, அவ வியைப அதிகமா$கின. விற/$ க23$க9 அ3$கப2!த

ப/தியி ப<$ ெகா2டாரதி விள$ெகாளி பட!தி!த(. விள$ெகாளியி அவ

ககாண அவ9 ஒ ெபாிய விற/$ க2 கயி08 $கைள அவி($
க2ைட ெநகிதி வி2டா9. என அதிசய! ெநகி!த விற/களினிைடேய

வா9க-, ேவக-, பிற பைட$ கல4க- மினின. உ9ேள ஆ,த4கைள

ைவ($ க2 யிப( ெதாியாம மிக> சா(ாியமாக அ!த விற/$ க23$ க9
அைன( க2டப2!தன. அவ9 னைகயி மம இைளயநபி$/

இேபா(தா ாிய ஆரபித(.

“ஐயா தி$கானேப Gரேர! உ4க9 ேக9வி$/ னைகயா ம23ேம நா

ம8ெமாழி Eறியதாக வதப23$ ெகாTக9. இேபா( வாைதகளா:

ம8ெமாழி E8கிேற. இேதா, ேக23$ ெகா9-4க9: இ!த விற/க9 ம(ைரைய
எாி$கா(. ஆனா, களபிரகைள எாி( நி6லமா$கிவி3 எப( எனேவா

சவ நி>சயமான(.”
இப அவ9 ேபசிதேபா( வியபி ஒ8 ெசால ேதாறாம அவைள
ேநா$கி அவ னைக ாி!தா.

ஒ ெப ேபா$/ ேவய பைட$கல4க9 விற/$ க23$க9 6ல உ9ேள

வ!திபைத அவ அறி!தேபா(, அ( அவ9 சா(ாியமா அல( அைத அப
அAபி ைவதவக9 சா(ாியமா எ8 உடேன அவனா ாி!( ெகா9ள
யவிைல. இ!த வியபி!( அவ மீ9வத0/9ேளேய,

“எேனா3 வ!தா இைதவிட ெபாிய ம0ேறா அதிசயைத, கா2ட,
கைணE!( தா4க9 வ!தளேவ3” எறா9 இரதினமாைல.
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“எ4ேக வரேவ3?”
“கீேழ நிலவைற$/” எ8 Eறி நிலவைற வழிேய Dைழவாயி:$/ அவைன
அைழ(> ெசறா9 அவ9.
----------

நிதிலவ
நிதிலவ :

றா பாக - ெவறி மகல

5. அணிவ+,'

இரதினமாைலைய பி ெதாட!( ேபான இைளயநபி ச!தன அைற$/

ப/தி$/> ெச8 நிலவைற வழி$கான அைட$ கைல திற!தேபா(, உ2ற
ஏ0கனேவ ஒளி ெதாி!த(. உடேன இைளயநபி இரதின மாைலைய ேநா$கி,

“உைன ஆட பாடகளி வலவ9 எபைதவிட ஓ அரச த!திர ேமைத எேற

ெசாலலா ேபா$கிறேத இரதினமாைல! நீ எ விய$கைள ஒJெவாறாக

வளர> ெச=கிறா=” எறா.

“எப ேவ3மானா: ெசா$ெகா9-4க9. ஆனா, நீ4க9 விய$கிற

விய$க- ெசா:கிற க வாைதக- எைன> ேசரேவயைவ
அல. அைவ ெபாியவ ம(ராபதி விதகைர> ேசர ேவயைவ. இ!த$

காாிய4கைள எலா அவேர தி2டமி3கிறா. அவேர 6லமாக இ!(

இய$/கிறா எப( உ4க-$/ ெதாி!த(தா” எ8 இரதினமாைல மிக%
தனட$கமாக ம8ெமாழி Eறினா9.

அ4ேக உ9ேள பயிற4கி பாத( நிலவைறயி இ ைனகளி:
கM$/ எ2ய ெதாைல%வைர பாய Gரக9 வாிைசயாக

நி8ெகா!தாக9. அ4க4ேக ெசாகியி!த தீப!த4க9 நிலவைறயி

ம$கிட!த இைள ேபா$கியி!தன. பயிற4/கிற இடதி திேமாE$

ெகால இைளயநபிைய வண4கி வரேவ0றா.

“எலா நல ஏ0பா3தா இரதினமாைல! ஆனா ஒேர ஒ ச!ேதக. த!திரமாக
Gரகைள, ஆ,த4கைள, ேகா நக$/9 வரவைழ( வி2ேடா.

உபவனதி:, அகநகாி ெவ9ளியபல மறதி ேதா2டதி:மாக இ ேவ8
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ைனகளி இ!த நிலவைற$/9ேள இற4கி வர வழிக9 இ$கிறன.

எதிபாராதவிதமாக$ களபிரகளி பைடக9 இேறா, நாைளேயா இ!த இ

ைனகைள, க3பி( உ9ேள இற4கி இர3 ப$க4களி!(ேம நைம
வைள( தா$/மானா நா என ெச=ய,?” எ8 வினவினா

இைளயநபி. அவAைடய இ!த வினாவி0/ ஒேர சமயதி ஒேர விதமான

ம8ெமாழிைய இர3 /ரக9 Eறின.

“நீ4க9 ெசாகிறப ெச=வத0/ ேபா(மான Gரகேளா, ஏ0பா3கேளா இேபா(
களபிரகளிட அக நகாி இைல. தவிர இ!த இ ைனகளி:

யாதிாீகக9ேபா த4கி நமவக9 O08$கண$கி நிலவைற வழிகைள

பா(கா( வகிறாக9” எ8 இரதினமாைல, ெகாலA ஏக$ காலதி
Eறேவ, இ!த ஏ0பா2ைட அவக9 மிக% தி2டவ2டமாக ைன!(
ெச=தி$கிறாக9 எப( இைளயநபி$/ விள4கிய(.

“ெபாியவ எ4ேக இ$கிறா எபைத இேபாதாவ( ெசால,மா
அபேன?”எ8 இைளய நபி ெகாலைன அMகி$ ேக2டா. ெகால த
ெமல> சிாிதா. பி சில கண4க9 கழி(,
“ெபா8தள ேவ3 ஐயா! இைத அறிவத0/ இனிேம தா4க9 அதிக கால

காதி$க ேவய தி$கா(. ஒவ$ெகாவ மைற!( மைற( வாழ

நாைள உவா$கி வ பாய ேபரரசி இட இ$கா(” எறா. இ!த

ம8ெமாழிைய$ ெகால தனிட Eறி$ெகா!தேபா( மைற!தா0ேபால
அவனேக ஒ2$ெகா3 நிற /றளனி உவைத இைளயநபி பா(
வி2டா. உடேன வியபைட!த அவ, ''அேட இ!த தபி இ4ேக எப

வர!த(? இவ ெதனவ மாறைன மீ2பத0/ அழக ெபமா-ட ெசற

/?வி அலவா இ!தா?” எ8 ேக2டா. உடேன, /றள னா வ!(

நட!தைத ஆதிேயா3 அ!தமாக இைளயநபி$/> ெசானா. அவ Eறியைத

ெயலா ேக23 வி23, “ந3R வச!த மடபதி நீ4க9 தபிய கர!(பைட
வழிெயலா இJவள% நா2க-$/பி இA உன$/ நறாக

நிைனவி$கிற( அலவா? ம8ப ஒ காாிய ேநமானா அவ0ைற நீ
அைடயாள காபி$க இய:மா?” எ8 வினவினா இைளயநபி. சிறி(

தய4காம, ‘இய:’ எ8 உடேன ம8ெமாழி Eறினா /றள. ெகாலனிட
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காராள /3பைதப0றி விசாாிதா இைளய நபி. காராள /3பேதா3

வட திைசயி:, ேம0ேக, தீத யாதிைர ேபாயிபைத$ Eறினா ெகால.
அைத$ ேக23 இைளயநபி$/ ஆ>சாியமாக இ!த(. நா3, பாயக-

இJவள% சிரமமான ய0சிகைள ேம0ெகா$/ இ!த ேவைளயி காராள

எைத ப0றி, கவைலபடாம எப தீதயாதிைர ேபாக (ணி!தா எ8

சி!திதா அவ. காராளைர ப0றி,, அவ மகைள ப0றி,, ேவ8 அ!தர4க>
ெச=திகைள, இைளயதபி ெகாலனிட ேக2க யாம இரதினமாைல
அ4ேக உட இ!தா9. ெகாலA$/ இைளயநபியிட ம23 தனிேய

ெதாிவி$க> சில ெச=திக9 இ!தன. ஆனா, இவ விப நிைறேவற

யாம இ!த(. அ!த நிைலயி ெகால ஒ த!திர ெச=தா.

“ஐயா! த4க-$/ ம8பிைல எறா நிலவைறயி ம8ேகா வைர உ9ள ந
பைட$ கலகைள,, Gரகைள, பா( வரலா. இ!த Gர /? ெசய0ப3
ேபா( த4க9 தைலைமயி ெசய0பட ேவ3 எப( ெபாியவ க2டைள” எ8
இரதினமாைல$/ ஒ சிறி( ச!ேதக ேதாறாதப இைளயதபிைய

நிலவைறயி ம8ேகா$/ தேனா3 தனிேய வமா8 அைழதா ெகால.
அேதேநரதி இரதினமாைல, அைத இயபாக வரேவ08,

“ஐயா! நீ4க9 இவ ேபசி ஆகேவய காாிய4கைள$ கவனி,4க9. நா

ேமேல மாளிைக$/9 ேபா= இவக9 அைனவ வயிறார உபத0கான

ஏ0பா3கைள$ கவனி$கிேற”எ8 Eறிவி23 பேயறி> ெசறா9. ேபசி$
ெகாேட நிலவைறயி நட!( ெசற இைளய நபி,, ெகாலA பைட

Gரக9 E2டைத எலா கட!( தனியானெதா ப/தி$/ வ!தி!தன.

அ(வைர ஆவைல அட$கியவா8 நட!( வ!தி!த இைளயநபி ெகாலைன$
ேக9வி ேம ேக9வியாக ெதா3($ ேக2டா,

“காராள எத0காக இேபா( பா( தீத யாதிைர ேபாக ேவ3? நல
சமயதி அவ இப வி23 விலகி ேபாகலாமா?” எ8 இைளயநபி
ேக2டத0/,
“ஐயா! அவைர இேபா( தீத யாதிைர$/ ேபாக> ெசா$ க2டைள இ2டேத
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ந ெபாியவதா! ஏேதா ஒ தீமானேதா3தா அவ அAபப2$ கிறா”
எ8 ெகாலனிடமி!( ம8ெமாழி வ!த(. அ3த ேக9விைய இைளயநபி

ேக2டத0/ ெகால அ!த$ ேக9விைய எனவாக இ$/ எபைத$
/றிபறி!( தாேன ம8ெமாழி Eறினா:

“ஐயா! த4கைள$ காண% யாம, த4களிடமி!( ஓைல, ெபற யாம,

காராளைடய மக9 ெசவH4ேகாைத மிக% ஏ4கி ேபா= வி2டா9. எைன$

காண ேநேபாெதலா த4களிட இ!( ஏதாவ( ெச=தி கிைட$கலா எற

தவிட அவ9 எெனதிேர வ!( ககளி நீெநகிழ நி0ப( ஒ வழ$கமாகேவ
ஆகி வி2ட(.”

“ெசற ைற நீ அ!த மடைல$ ெகா3 வ!( ெகா3தத0/ பதிலாக நா
அAபிய ச!தனைத,, தாழH மடைல, நீ அ4ேக ெகா3 ேபா=> ேசதா=
அலவா?”
“என ேக9வி ேக2Tக9 ஐயா? அவ0ைற நா அ4ேக ெகா3 ேபா=>
ேசதி$காவி2டா அ!த$ ெகா உட இதைன கால உயி
த4கியி$கேவ யாம0 ேபாயி$/...”

இைளயநபி$/ இைத$ ேக23> சில கண4க9 ஒ8 ெசால ேதாறாம

தி$பிரைம பி( ேபா= இ!தா. தனா ஆ8த ெசால யாத ஒ ஏ$க
அேபா( த தைலவைன (8(வ( ெகாலA$ / ாி!த(. அவA

எ(%ேம ெசால ேதாறாம தைல/னி!( நிறா. ஒ ேபைத ெபணி

காரணமாக எJவள% ெபாிய GரA நிைல /ைல!( ஏ4கி நி8 வி3கிற

உணைவ$ ெகால விய!தா. அ3த சில கண4களி ெகால த
நிதான($/ வ!தா.

“ஐயா! த தா4க9 அேயைன இ!த$ கால தாமத($காக ெபா8தள

ேவ3. காராள தீத யாதிைர றப3வத0/ !திய தின மாைல இ!த
ஓைலகைள த4களிட ேச(வி3ப ெசவ H4ேகாைத எளிேயனிட

ேசபிதி!தத காரணமாக இைத த4களிட இJவள% நா9 கழி( தர
ேநாி3கிற(” எ8 Eறியபேய அ!த ஓைலகைள எ3( இைளயநபியிட
ெகா3தா ெகால.
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“இA சிறி( பாகேவ இைத நீ எனிட ெகா3தி$க ேவ3.
ஆனா: நீ மிக$ ெகாய தாமத$கார” எறா இைளயநபி.
“எ தவ8 இதி எ(% இைல! கணிைக மாளிைக தைலவிைய அகி

ைவ($ ெகா3 இ!த ஓைலைய த4களிட தரவிபாமேல இ8 கால

தாதிேன” எ8 ெகாலA அத0/ உாிய ம8ெமாழி ெசானா. ைக$/$
கிைடத ெசவ H4ேகாைதயி ஓைலைய பிாிபத0/  ெகாலAைடய
கைத ஏறி23 பாதபேய இைளயநபி அவைன ஒ ேக9வி ேக2டா:
“நா ேகாநக$/9 வ!த நாளி!( இ4ேக இப இ!த$ கணிைக
மாளிைகயிதா த4கியி$கிேற எப( ெசவ H4ேகாைத$/ ெதாி,மா?”
“ெதாி,மா, ெதாியாதா எபைத நா அறிய மா2ேட. ஆனா, எ வாயினா
அைத ெதாிய விடவிைல எபைத ம23ேம நா உ8தி Eற ,” எறா

ெகால. அவAைடய சா(ாியமான ம8ெமாழிைய உ9Uற விய!( ெகாேட

இைளயநபி அவைன ேம: ேக2டா;

“ெதனவ மாறA$/ ேந!த ெகா3ைமைய ப0றி ெபாியவ என
எMகிறா?”
“அைத நா அறிய யவிைல ஐயா! ஆனா, ெபாியவாி (யர4கேளா,

மகி>சிகேளா மிக% ஆழமானைவ. ேமேலா2டமாக ெதாியாதைவ.

திேமாE$/ வ!( ேச!த%ட ெதனவ மாறA$/ ெபாியவ Eறியி!த
அறி%ைரகளிப ம23 அவ நட!( ெகாபாராயி இப>

சிைறப2$க% க?ேவற% ேநரேவ ேந!தி$கா(. ெதனவ மாறனி

உண>சி ேவக ேகாபேம அவைர$ கா2$ ெகா3(வி2டன. தா4க-

அப உண>சி வசப23 எ4காவ( அகப23$ ெகா3விட$ Eடாேத

எபத0காகதா, இ4ேக இ!த$ கணிைக மாளிைகைய வி23 எ$காரணைத$

ெகா3 எ4ேக, ெவளிேயறி விட$Eடா( எ8 த4க-$/ திப திப

வ08தி> ெசா அAகிறா ெபாியவ. ‘ைக காகைள$ க2ேபா23 ஒேர
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இடதி சிைற ைவத(ேபா ஆ$கிவி2டாேர’ எ8 த4க-$/$ Eட ெபாியவ

ேம மனதா4க இ!தா: இ$கலா. ஆனா ெபாியவ இJவள% சிரைத

எ3($ ெகா9ளவிைல எறா தா4க9 எ4ெக4ேகா எதைன எ தைனேயா
அபாய4களி சி$கி$ெகா9ள ேந!தி$/” எ8 ஒரள% விாிவாகேவ

இைளயநபி$/ ம8ெமாழி Eறினா ெகால.

“காராள தீதயாதிைர றப23 எJவள% காலமாயி08?” எ8 இைளய நபி
வினாவியேபா(, “ஐயா அவ யாதிைர றப23 ேபா= அதிக

நா2களாகிவி2டன. அதனாதா இ!த மடைல த4களிட இJவள%

கால!தாதி> ேசபைத ெபா8த-மா8 தேலேய Eறிேன” எறா

ெகால. அJவளவி ெகாலனிட உைரயா3வைத நி8தி$ ெகா3

ச!தன, H$க-, இளெபக9 ேமனி$/ Hசி$ெகா9- ந8மண>

<ண மண$/ அ!த ஓைல$ க0ைறைய பிாிதா இைளயநபி. அவ

அ!தர4கமான அJேவாைலைய ப( அறி,ேபா( தா அகி நி8

அவAைடய தனிைம$/ இைடLறாகி விடலாகா( எ8 கதி, தி3 எ8

இரதினமாைல அ4ேக வ!( விடாம ககாணி($ ெகா9ள நிைன( விலகி
நட!( ெச8 நிலவைறயி!( கணிைக மாளிைக$/ பேய8கிற இடதி

நி8 ெகாடா ெகால. தா நிற இடதி ப$க> <வாி ெசாகியி!த

தீப!ததி கீேழேபா= அ!த ஒைலைய ப$கலானா இைளயநபி.
------------------

நிதிலவ :

றா பாக - ெவறி மகல

6. க-ேகா

ஆ+க!
ஆ+க!

இைளய நபி$/> ெசவ H4ேகாைத எ?தியி!த அ!த ஓைல ேகாபேதா3
தாப ேதா3 ெதாட4கிய(. அதி ேகாப அதிகமா, தாப அதிகமா எ8

பிாி($ க3பி$க இயலவிைல. ஏெனனி அ!த மட ெதானித

ேகாபதி: தாப கல!தி!த(. அேத ேபா தாபதி: ேகாப கல!தி!த(.

ஒ அழகிய இள ெபணி ேகாபதி அத ம8ற9ள தாப4கேள அதிக
ெதாிய, எபைததா ெசவ H4ேகாைதயி ெசா0க9 கா2ன.

“தி$கானேப நபி$/ அயா9 ெசவ H4ேகாைத வைர, இ!த மடைல

அவ நலேதா3 ந:றேவா3 காண23. தா4க9 இ!த ேபைதைய நிைன%

ைவதி$கிறீகேளா இைலேயா, த4கைள நிதியமாக% நிர!தரமாக%
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நிைன% ைவ( ேபா08வ( இ ேபைதயி கடைமயாகி வி2ட(. திேமாEாி

இ!தாலாவ( ெகால எதிப3கிற ேபாெதலா ேநராகேவா, /றிபாகேவா,

த4கைளப0றி விசாாி( அறிய ,. இA சில தி4க9 கால($/ தீத

யாதிைர ெச=ய ேவ3 எ8 ெபாியவ இ2ட க2டைளைய ேம0ெகா3

நாைள$ காைலயி பிரமEத கழிவத0/9 ம4கல ேநரதி த!ைத, தா,
அவகேளா3 நாA யாதிைர றப3கிேறா. இனிேம த4கைள ப0றி ஆவ

தீர$ ேக2டறியேவா, விசாாி$கேவா Eட எனேக மனிதக9 இைல.

த!ைதயிட நானாக வய> ெச8 த4கைளப0றிேபச யா(. தாயிட

ேபசினா அவ9 ச!ேதகப3கிறா9. எ உண%கைள ெப0ற அைனயிட

Eட நா Hரணமாக$ காபி($ ெகா9ள யவிைல. எ4க9 ஊ$/ நீ4க9

வழிேபா$கராக பிரேவசித த தினத8 நீ4க9 எைன ஊைம எபதாக$
Eறி ஏளன ெச=தீக9. அேபா( அ8 நா காாியதி0காக ஊைமயாக ந$க

ேவயி!த(. இேபாெதலா உ4கைளப0றி ேபசேவா, விசாாி$கேவா,
அகி யாேம அ!தர4கமானவக9 இலாத காரணதா நா

உைமயிேலேய ஊைமைய ேபாலாகிவி2ேட. வா= திற!( நா ேப< எ(%

உ4கைள ப0றிய ேப>சாகேவ இ$க ேவ3ெம8 தவிபதா ேவெறைத,
நா ேபச யவிைல. ெசவிகளா ேக2க !த எ(% உ4கைளப0றிய

ந0ெச=திகளாகேவ இ$க ேவ3 எ8 தவிபதா ேவெறைத,ேம நா ேக2க
யவிைல. உ4க9 ேம0ெகாட காத இப எ ெபாறி லகளி

இய$கைத$Eட ஒ3$கி வி2ட(. தாபதி உ/கிேற. ேகாபதி உ4கைள>

சபி(விட ேவ3 ேபா ஆதிர ஆதிரமாக வகிற(. தாப ேகாபேம

எைன$ ெகாகிறன.

எ வைரயி நீ4க9 ஒ சிறி( கைண இலாதவ! பாய மன மரபி

வ!தவக9 தெணற ெமைமயான இதய9ளவக9 எற க வாைதக9
Eறி ேபா08வாக9. மாற, வ?தி ெசழிய, ெதனவ எெறலா இளைம

யாக% ெமைமயாக% ஒ$/ பல சிறெபயக9 பாயக-$/
உ3. # அாியைண ஏ8 காலதி இ!த> சிறெபயக-

/ெபயக- அவக9 இய0ெபயேரா3 ேச!( மண$/. ஆனா இதைன

காலமாக எைன நீ4க9 தவி$க வி2$/ க3ைம$/ ெகா3ைம$/
ஆளாகிய பி நா ம23 உ4க-$/ #23 விழா$கால( ெபய

ம4கலமாக எ!த> சிற ெபயைரயாவ( ேத!ெத3$/ உாிைம ெப0றா ஒ

சிறி( தய4காம உ4கைள$ ‘க34ேகா’ எ8 அைழ$க ெதாட4கி வி3ேவ.
‘பிாிய($/ாிய நீேய இப> சாப ெகா3ப( ேபா எைன அைழ$கலாமா?’
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எபதாக உ4க-$/ இ!த இடைத ப$/ேபா( அயா9 ேம சின
ேதாறலா. எ வைரயி இள4ேகாவாக நட!( ெகா9ளாத உ4கைள$

க34ேகானாக வணிபேத ெபா!( எ8 நா நிைனதா அதி பிைழ

என? எ!த ேபரரைச மீ2பத0காக நீ4க9 ஓ எளிய வழிேபா$கைன ேபா

தி$கான ேபாி!( றப23 வ!தீகேளா அ!த ேபரரைச மீ2/ த
ஒ0ைறய பாைதைய உ4க-$/$ கா2ட உதவியவ9 இ!த ேபைததா

எபைத இத0/9 நீ4க9 மற!( ேபாயி$க மா2Tக9. அறி!ேதா அறியாமேலா

அ!த த வழிைய நா கா2ேன. சாராWயவாதிக-$/ வழிகா23

ஏைழக-$/ ெவ8 அைப$ Eடவா நீ4க9 பிரதி உபகாரமாக தரலாகா(?
எைன ேபா ஏைழக-, ேபைதக- அைப ெப8வத0/$ Eட
த/திய0றவகளா?
நைடய ெபாியவ ம(ராபதி விதகதா ெமைமயான உண%கேள ெநகிழாத

க4கைல ேபாறவ எறா தா4க-மா அப இ$க ேவ3? அயா9
 ெகாலனிட ெகா3தAபிய மடைல ஏ08$ ெகாடத0/

அைடயாளமாக தாழH மட:, சிறி( ெபாதிைய மைல> ச!தன ெகா3(
வி2!தீக9. ஆனா, அ!த H%, ச!தன எ ைககளி கிைட$/ ேபா(
வா ல!( ேபா=வி2டன. இ!த ேபைதைய ெபா8தவைர த4க9 அ,
பிாியEட இப வா ல!( ேபா=வி3ேமா எ8 பயமாக%,
கவைலயாக% இ$கிற(. கவைல,, பய, தவி, தாப எலாேம
என$/தா. த4க-$/ ஒ கவைல, இ$கா(. மிக% <கமாக%,
பா(காபாக%, எலாவிதமான உபசார4க-டA, தா4க9 ேகாநகாி இ!(
வகிறீக9 எ8 ெகாலனிட ேக23 ெதாி!( ெகாேட. அேதா3,

ெகால எ உ9ளதி ெபாறாைமேய0ப3பயான இெனா ெச=திைய,
எனிட ெசானா. ‘அமா! இ4ேக இ!த$ காராள ெபமாளிைகயி தா4க9

இைடவிடாம அகி!( உபசார ெச=( கவனி($ ெகாடா அவைர

எப$ கM க(மாக$ கவனி($ ெகா9Gகேளா அப$ கவனி($

ெகா9கிற வகேளா3 அJவளவி0/ வளமான ஒ ம4கல மாளிைகயிதா அவ
ம(ைர மாநகாி பா(காபாக மைற!( த4கியி$கிறா’ - எபதாக$ ெகால
எனிட ெசாயேபா(, ேகாநகரதி உ4கைள அப அகி!( ேபணி

உபசாிபவக9 யாேரா அவக9 ேம என$/ ெபாறாைம தா4க யவிைல.
உடேன, நா ெபா8$க யாத ேகாபேதா3,
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‘இெனா ைற அப> ெசாலாேத! இ!த திேமாE மாளிைகயி நா
அவைர$ கவனி( ேபணி பா(கா( உபசாிப(ேபா ேவ8 எ4/, ேவ8

எவரா: எ8 உபசாி(விட யா(. உ ஒைமேய தவறான(. நா

உபசாிப( ேபா ேவ8 யா அவ$/ உபசார ெச=ய யா( எப(

உன$/ நறாக ெதாி!தி!( நீேய இப ஒபிடலாமா? உ உவைம மிக
மிக தவறான(’ - எ8 ெகாலைன$ க!( ெகாேட. நீ4கேள

ெசா:4க9. உ4களிட இ!த ேபைத ெகாடாட !த உாிைமைய

இெனாவ ெகாடாட ,பயான இடதிேலயா தா4க9 வாகிறீக9?
ம8ப திேமாE மணி த4க9 பாத4க9 பதி, நா9 எேபா( வ ஐயா?

இ4/ ஒதி த4கைள நிைன( ேத=!( ேபா=$ ெகா$கிறா9 எபதாவ(
த4க-$/ இA நிைனவி$கிறதா?

தீத யாதிைரைய ($ெகா3 எேபா( மீ3 திேமாE திேவா
எபைத த!ைதயா எ4க-$/ ெதாிவி$கவிைல. நா ெதாழ ேவய

ெத=வ ம(ைரயி இ$கிற(. எ ெப0ேறா ேவ8 எ4ேகேயா இ$/ பலபல
ெத=வ4கைள ெதா?வத0காக எைன அைழ( ேபாகிறாக9. எAைடய

ெத=வதி க34ேகாைம தவி( அத அைள எைற$/ நா

அைடயேபாகிேறேனா ெதாிய விைல. த4கைள$ க34ேகா எ8

Eறியத0காக ெப!தைமேயா3 இ!த எளியவைள ெபா8தள ேவ3.
அப ஒ சாபேம ெகா3$கிற அளவி0/ தா4க9 எைன தவி$க

வி2$கிறீக9 எபைத தா த4க-$/ இ!த ேபைத #2யி$/

ெமைம, இ4கிதமிலாத திய ெபய /றிபி3ேம ஒழிய அக4காரைத$

/றிபிடா(. எ அக4கார4கைள நா உ4களிட பறிெகா3( பல நா2க9

ஆகிவி2டன எபைத தா4கேள ந/ அறிGக9. இJவளவி இேபா( த4க9

பாதாரவி!த4களி மானசீகமாக G!( வண4கி இ!த மடைல $கிேற.
வாக ஒ வாைத-நாA ெப0ேறாக- தீத யாதிைர (

திேபா( நீ4க9 ெவ0றிவாைக # நி0க ேபாகிறீக9! நா4க9 திபி

வ!( அைத$ காணதா ேபாகிேறா.”

- எபதாக !தி!த( அவ9 மட. பல ஓைலகளி எ?தி இைண( சிறிய
<வயாகேவ ஆ$கி அAபியி!தா9 ெசவ H4ேகாைத, இ!த மட

இைளயநபியி சி!தைனகைள$ கிள!ெதழ> ெச=தி!த(.

31

‘ெபேண நீ எைன தவறாக ாி!( ெகா$கிறா=. ஆனா

உைனேபா எேம அ ெச=, ெபகளிட நா ஒேபா(

க34ேகானாக ஈ% இர$கமிறி நட!( ெகா9ளமா2ேட’ எ8 அ!த ஓைலைய

பத உண>சி ெப$கி தன$/ தாேன ெசா$ ெகாடா அவ.
ஓைலைய ப( த இப$ கிள>சி களி!( அவ ?ைமயாக

வி3ப3வத0/9 ெகால விைர!( வ!( ேம: ஒ ெச=திைய$ Eறினா:
“ஐயா ம0ெறா நல ெச=திைய Iத இேபா(தா ெகா3 வ!தா.
நைடய இ!த அணிவ/$/, ஏ0பா20/ சாதகமான ஒ ெசய வட
திைசயி இேபா( நட!தி$கிற(.”
-----------

நிதிலவ :

றா பாக - ெவறி மகல

7. இ% வா+0திக

பைட$ கால! ெதா23 ேமப23 விள4கி வ!த பாய மர மீ3

தைலெய3$/, எ8 நப !த ந0ெச=தி த வடதிைசயி!( திமா

/ற($/ வ!( அ4கி!( ஓ ஆப(தவி 6ல கணிைக மாளிைக$/> ெசா
அAபப2!த(. திமா /றதி!( வ!தி!த ஆப(தவியிடமி!(

ெச=திைய அறி!த%ட த அ!த ஊ$கமளி$/ ெச=திைய இைளயநபியிட
ெதாிவிபத0/ ஓேடா வ!தி!தா ெகால. அவ மகி>சிேயா3

Eறலானா:

“ஐயா! களபிரகைள எதி( வடதிைசயி பலவ ைசனிய பைடெய3(

வ!தி$கிற(. ெவ9ளா0ற4 கைரயி வ!( தா$/தைல ெதாட4கி வி2டாக9

பலவக9. இA சில நா2களி ெத0/ ைனயிேலா ெத ேம0/

ைனயிேலா ேசர நா23 பைடக- களபிரகைள எதி( தா$/தைல

ெதாட4கிவி3. ேபாைர எதிபாராவிA களபிரக9 த4களிட இ$/

?ைமயான பைட பலைத இ Eறா$கி ஏ0ெகனேவ இ!த இ ைனகளி:
நி8தி,9ளன.”
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“ஆகேவ, களபிரகைள எதி( 6றாவ( ைன தா$/தலாக
பாயகளாகிய நா உ2க இ$கிேறா...”
“ஆகேவ ேபாைர ெதாட4கினா நம$/ ெவ0றி உ8தி எகிறா=!”
“அதி ச!ேதக என ஐயா? ந ெபாியவ, காராளைர தீத யாதிைர
அAபியேபாேத இ!த தி2டைத மனதி0 ெகா3தா அAபியிபா.”
“இைற நா ேதா0க யா(. ேதா0க$ Eடா(” எ8 /ர உ8தி ெபா4க$
Eறினா இைளயநபி. இேபா( ஓ அாிய உைம அவA$/ நறாக

லபட ெதாட4கிய(. காராளைர ெபாியவ தீத யாதிைர எற ெபயாி

அAபி ைவத பயணதி மாெப அரசிய சாதைனக9 சிறி( சிறிதாக

ாி!தன. அ!த அரச த!திர பயணைத த தவறாக எணியத0காக உ9Uற
வ!தி ெவ2கப2டா அவ. அவைடய தீத யாதிைரயி பயனா

மாெப பாய நாேட களபிர ெகா34ேகாலா2சியி இ!( வி3தைல

ெபறேபாகிற( எப( இைளயநபியி மனதி ெதளிவாயி08. ம4கல ேநர

பா( நல நிமித ேத!( பா2டனா தி$கானேபாி இ!(தைன நீட
நா2க-$/  எத0காக விைட ெகா3( வழியAபி ைவதாேரா, அ!த

நேனா$க நிைறேவ8 நா9 ெதாைலவி இைல எப( அவA$/ ாி!த(.
தி$கானேப$ கா2 அCஞாத வாச ேபால மைற!( வா?

பா2டனா$ேகா பிற$ேகா இ!த திப4க- மா8தக-, அதிகமாக

ெதாி!தி$க$ Eட யா( என எணினா அவ.

இ!தா0ேபா!( ேவ8 ஏேதா ஞாபக வ!தவ ேபா, “அழக ெபமா9

தயவகேளா3 களபிரகளிட சிைறப2!( ந3ேவ தபி வ!த அ!த$
/றளைன பதிரமாக நேமா3 இ$க> ெச=,4க9. பல காாிய4களி
அவAைடய உதவி நம$/ ேவய தாயி$/...” எ8 இைளயநபி,

ெகாலனிட நிைனR2னா. ெவ0றி$/ பி நிகழ ேவய உடா23

விழாேவா ெபCேசா08$ ெகாடா2டேமா னதாகேவ ெகாடாடப2ட(

ேபா அறிர% கணிைக மாளிைகயி அ!த Gரக-$/ வி!தளி( மகி!தா9
இரதினமாைல. அறிர% அவக9 ெந3ேநர உற4கவிைல. Gரகளி வா9

ேபாதிற, ஈ2 எறித, ேவ எறித, விைல நா ஏ0றி அ ெச:(த

ஆகியவ0ைற தாேன  நி8 பாிேசாதி( திதி அைட!தா இைளயநபி.
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அவேன ஒ ேசாதைன$காக$ ெகாலேனா3 வா2ேபா ெச=(, த திறைமைய,
ேசாதி($ ெகாடா. வட$ேக,, ெத0ேக,, பைட எ3(

வ!திபவகேளா3 களபிரக9 ேபாாி23$ ெகா$/ ேநரதி பாய
நா23 ம$களி ஆதரேவா3 அரைச$ ைகப0றிவிட , எற உ8தி

இைளயநபி$/ இ!த(. பலா3$ காலமாக பாய நா23 ம$கைள இ!த

உ9 நா23 ேபா$/ அ!தர4கமாக ஆயதப3தி ைவதி!தா ெபாியவ.
ேதசப$தி எற 6ல$ கன அறேவ அவி!( பாய ம$க9 அைமகளாகி
அைமதனைதேய ஏ08$ ெகா3 வி2டதாக$ களபிரக9தா த$
கண$/ ேபா2!தாகேள ஒழிய, அ!த 6ல$ கன இA நீ8Hத

ெநபாக இ!த(. ெதாட!( சில நா2களாக$ ேகா2ைடைய,, அகநகைர,
ைகப08வத0கான #>சிகைள> சி!தி$க ெதாட4கியி!தாக9 அவக9.

நாைல!( நா2க9 கழி( ஒ இரவி மீ3 ெபாியவாிடமி!( ஒ I(வ
இவகைள ேத வ!தா. அவ ெகா3 வ!தி!த ஓைல, ெபா9க-

ெவ0றி நபி$ைகைய உ8திப3(வன வாயி!தன.

‘தி$கானேப நபி$/ நவா($க-ட வைர, ஓைல. கால நம$/

இைசவாக$ கனி!( வகிற(. நா அறி!த வைரயி: அ4க4ேக உ9ள ந

ஒ0றக9 ெசாயAபியி$/ ெச=திகளி ப, அ3த ெபளணமி$/9

ம(ைர$ ேகா2ைடயி ெந34காலதி0/ பி நம( மீன$ ெகாைய பற$க விட
, எ8 ெதாிகிற(. ேகா2ைட$/9-, ேகாநகாி :, உ9நா2 பிற
ப/திகளி:, அ!த பைழய அவி2டநா9 விழாவிேபா( இ!த அJவள%

பா(கா ஏ0பா3கைள$ களபிரகளா இேபா( ெச=ய யவிைலயா.
எலா Gரகைள,, பைடபலைத, அவக9 எைலகளி /வி(

வி2டாகளா. எைன> ச!திபத0காக மாேறாகவள நா23$ ெகா0ைகயி!(
இ4/ வ!( திபிய மத இளநாக நிகமதாA இைதேய Eறி>

ெசறி$கிறா. ெததிைசயி, ந காாிய4கைள> ெச=,மா8 அவA$/$
க2டைள இ2$கிேற.

இA சில நா2களிேலேய ெத ேம0ேக ேசரக9 களபிரகைள தா$க
ெதாட4கி வி3வாக9. அேபா( களபிரகளி கவன ? அளவி

எைலகைள$ காபதி தா திப ,. அ!த> சமயதி வள பிைற$

காலதி ஓ இரவி நீ4க9 ேகா2ைடைய$ ைகப0றி ந மீன$ ெகாைய

அதிகாைலயி ம4கலமான பிரம Eததி அ4ேக ஏ0றிவிட ேவ3.
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அேநகமாக$ களபிர$ கயரச ேபா ைன$/ ேபாகமா2டா எ8

ெதாிகிற(. அவ அரமைனயி இ!தா அவைன அழிபத0/ நீ4க9 தய4க

ேவயதிைல. எதிாிைய அழிப( ேபா அற4களி தைமயான(.

ேகா2ைடயி நம( ெகா ஏறிய பி நா அ4/ வேவ. அத0/ நா

பாய நா2 எதி கால நலைன னி23$ ேக2க இ$/ இர3

வா$/8திகைள> #ாிய ச!திரக9 சா2சியாக என$/ அளிபதாக இJேவாைல

ெகா3 வ Iதனிட மா0ேறாைலயாக தி$கானேப நபி வைர!தAப

ேவ3. அ!த இவா$/8திக9 என எபைத நாேன பி ேநாி E8ேவ.
இJேவாைலேயா3 த தலாக$ ேகா2ைடயி ஏ0றபட ேவய மீன$

ெகாைய, நாேன எ?தி$ ெகா3(9ேள. ெகாைய தவிர அரமைனயி

த தலாக Dைழ,ேபா( அணி!( ெசல ேவய இைடவா-, உைற,

இதேனா3 உ9ளன. இ!த வாளி Dனியி ெவ0றிக9 /வி,. இ!தவா9 ஒ

ேபரரைச பலா3க-$/ பி மீ2/ நலைத அைடயேபாவ(
எபைத, அறிக!' எ8 !தி!த( அவ ஓைல.

இைளயநபி I( வ!தி!தவனிட இ!( அ!த$ ெகாைய,, வாைள,

பயப$திேயா3 வண4கி ெப08$ ெகாடா. இரதினமாைலைய$ Eபி23

ஓைல,, எ?தாணி, ெகா3 வர>ெசா ேவ ெப0ற பி,

ெபாியவ$/ மா0ேறாைல வைரவத0/ னா அவ ேக2$/ அ!த இ

வா$/8திக9 எனவாக இ$க , எ8 இைளய நபி சி!தி$க யறா.
எJவளேவா ய8 அவனா ாி!( ெகா9ள யாதைவகளாக இ!தன

அைவ. அேதசமய பாய மரைப ஒளிெபற> ெச=வத0காக த வாைவேய

தத ெச=( ெகா3தி$/ ெபாியவாி ேவ3ேகா9 எனவாக இ!தா:
அைத நிைறேவ0ற ேவய கடைம தன$/ இபைத, அவ உண!தா.
“ேதவாீ திவ தாமைரகளி அேய இைளய நபி ெதடனி23 வண4கி

வைர, ஓைல. #ாிய ச!திரக9 சா2சியமாக பாய நா2 எதிகால நலைன

னி23 தா4க9 ேக2/ இர3 வா$/8திகைள ம8$காம: மற$காம:
நிைறேவ08வதாக ஆலவா= அண ேம:, இ!தவளைடயா ேம:

ஆைணயி23> சதிய ெச=கிேற. தா4க9 எ?தி,9ள /றிகளிபேய

எலா> ெசயகைள, ெச=ேவ. த4க9 நலாசி,ட வ!த மீன$ ெகாைய,,

இைட வாைள, வண4கி ெப08$ ெகாேட. ஒளிதிக? த4க9 திக

மடலைத தாிசன ெச=, நாைள ஆவேலா3 எதிேநா$கி,9ேள” எ8

ஓைலைய எ?தி ( வ!தி!த I(வனிட ெகா3தா இைளயநபி. Iத
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திபியபி ெகாைய,, வாைள, இரதின மாைலயிட ெகா3(, “மீ3
நா ேக2கிற வைர இவ0ைற பா(காபாக ைவதி” எறா. இரதின மாைல

அவ0ைற வா4கி> ெச8 உ9ேள ைவ( வி23 திபி வ!தா9.

“ஐயா தா4க9 ேவ8பாடாக நிைன$கவிைல எறா ெபாியவ இ8 இ4ேக

அAபிய ஓைலயி த4க-$/ என எ?தியி!தா எபைத இ!த ேபைத,
அறிய ஆைசப3கிேற” எறா9 அவ9.

அ!த ஒைலைய அவ9 பதறிவதி தவறிைல எ8 கதிய இைளயநபி, “நீேய
ப(பா இரதின மாைல!” எ8 அவளிடேம அைத எ3($ ெகா3(

வி2டா.

அைத பத( ஏேதா சி!தைன வயப2டவ9 ேபா ெந3ேநர ஒ8
ேபசாம அவெனதிேர அம!தி!தா9 அவ9.

இைடயிைடேய அவ9 ெந23யிபைத இைளய நபி கடா.
அ!த ஒைல> ெச=தி அவ-$/ ஏ மகி>சியளி$கவிைல எபைத அவனா
ாி!( ெகா9ள யவிைல. அவ அவைள$ ேக2டா:

“ேகா2ைடயி மீ3 நம( ெகா பற$க ேபாகிற( எA ெச=தி உன$/ ஏ
மகி>சிைய அளி$கவிைல இரதினமாைல?”
“...”

அவளிடமி!( இத0/ ம8ெமாழி இைல. அவ9 ககளி ஈர பளபளபைத

அவ பாதா. அவ9 ெசJவிதக9 (தன. எைத$ E8வத0/ அைவ

அப ($கிறன எபைத, அவனா உடேன விள4கி$ ெகா9ள
யவிைல. ெதாைல Iரதி இ!( ேக2/ ேசாக நிைற!த ஓ

இனிைசைய ேபா ெமய வி<ப ஒ,, விைர!( 6><வி3

உயி$க- அவ9 ப$கமி!( அவ ெசவிகளி வி?!தன. மிகமிக

திடமானவ9 எ8, ஓரள% ஆணி உ8தி,9ளவ9 எ8 அவ நிைனதி!த
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இரதினமாைல இப ேபைதயாக ெநகி!தைத$ காண ெபா8$காம அவ
பதறிேபானா.

த ெசா0கேளா, ெபாியவாி அ!த ஓைலயி:9ள ெசா0கேளா அவைள எ!த
விததி வதியி$க , எபைத அவனா ாி!( ெகா9ளேவ

யவிைல. ஓ இதய கைர!( ெபா4/வ( ேபாற அ!த இனிய வி<ப,

ெமய இைசயாக அவ ெசவிகளி Dைழ!( இதயதி பதி!( ேவதைன
ெச=த(.

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

நிதிலவ :

றா பாக - ெவறி மகல

8. 'திய நிப!தைன

நீட ேநர வைர அ!த நிைலயி இரதினமாைலயிட அவ என ேபசினா:

ம8ெமாழி கிைட$கவிைல. அவ ஏதாவ( வினாவினா அ!த வினாைவ$ ேக23

அவ9 வி<ப இA அதிகமாகிய(. அ?ைக ெபகிய(. கைடசியி அவைள

ேபசைவ$க அவ ஒரள% க3ைமயான வாைதகைள$ Eறி வினாவ
ேவயதாகி வி2ட(.

“இரதினமாைல! ெபகைள ப0றிய ஒ ேபைம இ8தா என$/
ாிகிற(! த4களா அ ெச=யப3கிற ஆடவA$/ நல கால வ

ேபா(Eட அத0/ மகிழாம அ?வத0/ (ணிகிற ெகா3ைமயான உ9ள
ெபக-$/ ம23ேம இ$/ ேபா:.”

“ேபைதகளி உ9ள4கைள$ ேகா2ைட ெகாதள4கைள மீ23$ ெகாேய0ற>
ெச: மாமனக9 ஞாபக ைவதி$க$Eட யா( ஐயா! அரசகளி

உலகி இதய4கைள விட$ ேகா2ைட ெகாதள4க9 ெபாியதாகி விடலா.
ஏ0ெகனேவ ெவ0றி கட ஒ மனைத நாைள ெவல ேபா/ ஒ

ேகா2ைடயி ெவ0றி - ஞாபகதி அவக9 மிக எளிதாக மற!( ேபா=

வி3வாக9. அவகைள நபி வ:வி வ!( அபினா ேதா0றவகைள

ெவறதாக$ Eட அவக-$/ நிைன% இ$கா(...”

“களபிரகேளா3 நா இA ேபாைர ெதாட4கேவ இைல! அத0/9ேளேய
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நீ உேனா3 எைன ேபா$/ இ?$கிறா=! இ(% எ தீவிைன எ8தா

ெசால ேவ3.”

“நீ4க9 ாி, வாத பிைழயான( உ4க-$/  மனHவமாக ேதா08
நி0பவக9 உ4களிடேம ெதாட4/வத0/ ேபா எ(% இ$க யா(.”
“பி என? இலாமலா ெதாட4/கிறா= நீ?”
“நா எைத, திதாக ெதாட4கவிைல. ஏ0ெகனேவ மனHவமாக
ெதாட4கிய( எ(ேவா அ( ய ேபாகிறேத எ8தா க கல4/கிேற...”
“மனHவமாக ெதாட4/ எத0/ ேவ இைல இரதினமாைல! அைத
ய% விட$ Eடா(...”
“பதவிக-, <கேபாக, ஏ0ற தா% உ4க-$/ என$/ /8$ேக
மைலகளாக நி0/ எபைத மற!( விடாதீக9...”
“உைம! அைவ உ உட:$/ எ உட:$/ /8$ேக நி0கலா.
இதய4க-$/ ந3ேவ எ(% /8$ேக நி0க ,மா?”
“பல தி4க9 கால உ4கைள அேபா3 உபசாி$/ ேப8 ெப0றத0காக நா 
பிறவியி ணிய ெச=தி$க ேவ3.”
“நீ ம23மிைல! நாAதா...”
“ஆனா, இேபா( நா பிாி, நா2க9 ெந4/கிறன எபைத எMேபா(
எனா ேவதைனைய தா4கி$ ெகா9ள யவிைல. நா தவிபைத

உ4களா உணர யவிைலயா?”
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“உணராம இபத0/ நாேனா எ இதயேமா /டாகி விடவிைல. நீ அணி!த

மல மாைலகைள தா4கிய ேதா9க9 இனி அரச பாரைத தா4க ேபாகிறன.

எAைடய திய <ைமைய நீ கவைலேயா3 அDதாபேதா3 ேநா$க ேவ3.
இ!த மாளிைகயி அைடப23$ கிட!த காலதி ஒ அரச /3ப(

இைளஞA$/ நீ அளித மகி>சிகைள இனிேம அாியைணயி அம!தி$/
ேபாேதா, ேபா$கள4களி ஊடா3 ேபாேதா அவ அைடயயா(...”

“எேபா திவ ெதா3 ெச=, கணிைகக9 உ4கேளா3 அாியைணயி
ஏறி$ ெகா: அமர அரச /ல( நியாய4க9 இட தரமா2டா...”
“அரச/ல நியாய4க9 க இலாதைவ! ஆனா, எ இதயதி நீ ெகா:
G0றிபைத எ!த நியாய தைட ெச=ய யா(...”
“நீ4க9 இ4கி!( அரமைன$/ ேபா=வி3கிற ம8நாேள இ!த மாளிைக
<3கா3 ேபாலாகிவி3, அத பி இ4ேக ம4கல வாதிய4களி ஒ எழா(.

ந8மண4க9 இரா(. மாைலக- ச!தன மண$கா(. விள$/க9
இ3வி3. நா உகி ேத=!( மா=!( ேபாேவ...”

“நீ உைமயி எனிட இதயைத ேதா0ற வளாயி!தா அப>
ெச=ய$Eடா(.”
“வாழ யாதவக9 சாவைத தவிர ேவ8 என வழி இ$க ேபாகிற(!”
“நாயகைன ேபா$கள($/ அA தமி ெபக9 அவ திவைர
அவ நலேதா3 திபி வர ேநாபி$க ேவ3.”
“இ!த ேபா$களதி எ ேநாபி0/ பல இரா(. நீ4க9 ெவற ம8கணேம
அாியைண எற ேம2 எ கM$/ எ2ட யாத உயர($/ ஓேபா=
வி3Gக9.”
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“மீ3 உனிடேம திபிவேவ! ஆனா அ(வைர உ ேநாபி பலைன
எதிபா($ காதி$க உன$/தா ெபா8ைம ேவ3.”
“அப எJவள% கால நா ெபா8தி$க ேவ3ேமா?”
“அ3த பிறவிவைர ெபா8தி$க ேவ3! இ!த பிறவியி நா

பாழா=ேபான அரச /3பதி ேவ8 வழிைறயினேர இலாத ஒ0ைற$ெகா
Gரனாக பிற!( ெதாைல(வி2ேட ெபேண! அரச பார><ைம எைன

இேபா( விடேவ விடா(. அ!த அரச /3ப( நியாய4க9 நீேய Eறிய( ேபா,

உைன எனேக அமரவிட% இைசயமா2டா. தைய ெச=( இA ஒ பிறவி

வைர என$காக ேநாபி!( கழி(வி3 இரதின மாைல! அ3த பிறவியி நா

/ழ:( கைலஞனா கேவா, யாபாணனாகேவா, ஒ இனிைச$

கவிஞனாகேவா பிற$கிேற. அேபா( எ!த நியதிக- நைம த3$கயா(”
எ8 Eறி$ ெகாேட வைகயி இைளய நபியி ககளி: நீமகி

வி2ட(. உண>சி ெப$கி அவ ெசா0க9 தைட ப2டன. அவ9 அவ

ெநCசி சா=!தா9. அவைள ஆர த?வி மகி!தா அவ. அவ கணி

அவ9 தைலயி சி!தி நைன( அவைள ம8 பிறவி$/ அ4கீகாி($ ெகாட(.
“ஐயா! நீ4க9 பாணனாகேவா, கைலஞனாகேவா, திபி வவ( உ8தியாயி ஒ
பிறவி என ஆயிர பிறவிக9 ேவ3மானா: காதிேப” எ8 அவ
மாபி ைதத கைத நிமிதி$ Eறினா9 அவ9. இ!த> ெசா0க9

இைளயநபிைய ெம=சி$க> ெச=தன.

சிறி( ேநர மன ெநகி>சியி எ(%ேம ேபச இயலாம வா=> ெசா0க9 பயன0ற
நிைலயி இைளய நபி, இரதினமாைல, இ!தாக9. மீ3

இரதினமாைலதா த உைரயாடைல ெதாட4கினா9:

“ஐயா! நீ4க9 அழக ெபமா-ட உபவனதி!( நிலவைற வழிேய இ!த
மாளிைக$/ வ!த த தின எேம க34ேகாபேதா3 உதாசீனேதா3

இ!தீக9... அ!த உதாசீன ேகாபேம எைன பபயாக உ4க-$/
ேதா0க> ெச=தன...”
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“த நா மன ேவ8ப23 இ!த( உைமதா இரதினமாைல! ஆனா,
உ அ மயமான உபசார4க- ேதP மா!திாீக இ4ேக காயப23
வ!தேபா( நீ கைணேயா3 அவA$/> ெச=த பணி விைடக- எ மன
ேவ8பா2ைட மா0றிவி2டன. நீ எைன மய$கிவி2டா=...”

“அ( என$/ ெதாியா(! நா உ4களிட மய4கி ேபா= உ/வைத ம23ேம
எ உண%க9 அறி!தி$கிறன. நீ4க9 எனிட த மய4காத

உ8திதா எைன உ4க9பா விைர!( மய4கைவத(...”

“ ஒ ைற நீேய Eறிய(ேபா ெபாிய H$கைள> சிறிய நாாினா
ெதா3பைத ஒ( நீ உ அபினா DM$கமா$ எைன$ க2வி2டா=...”
“க2, பயனிைல! அ!த> சிறிய க2ைட அ8($ெகா3 ெபாிய அரச
ேபாகைத ேநா$கி ஓவிட ேபாகிறீக9 நீ4க9...”
“நா ேபாக ேபாவ( உைம. ஆனா, நீ க2யி$/ ெமய அ நா

அ3த பிறவிவைர அறேபாவதிைல எ8 உ8தி Eற ஆயத மாயி$கிேற
நா...”

“இ( ெம=யானா அ3த பிறவி வைர உ4க-$காக மகி>சிேயா3
ேநாபிய0றி$ காதிேப.”
“உ ேநா எைன எேபா( மானசீகமாக பா(கா$/ இரதினமாைல!”
இத0/> ெசா0களா ம8ெமாழி Eறாம H$/டைலயி!( ஒ ெபாிய

மாைலைய எ3( வ!( அவ ேதா9களி #2 அவA$/ திலகமி2டா9

இரதின மாைல. பி த ககளி வழி!த கணிைர (ைட($ ெகா3

அவைன நிமி!( பா( னைக ாி!தா9. அவA னைக ாி!தா.

அவைள த?வி$ ெகாடா.
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“இ!த ெபாAடேல எ$கால மாைலைய ேபா எேமனியி தீ$
/ளிவிபதாக நா பாவி($ ெகா9ேவ இரதினமாைல” எ8 அவ
Eறியைத அவ9 ெசவி /ளிர$ ேக2டா9. அதபி அ8, அத0க3த நா-

இைணபிாியாம அகி!( அவைன உபசாிதா9 இரதிமாைல. 6றா

நா9 ம8ப ெபாியவாி Iத வ!( ெதேம0/ திைசயி ேசரக-

பைடெய3( வ!( பாய நா23 எைலயி களபிரகைள தா$க ெதாட4கி
வி2டதாக ெதாிவி( வி23> ெசறா.

அகநகைர, ேகா2ைடைய, இைளயநபி ைகப08வத0/ நா2க9 ெந4கி$
ெகா!தன. ெகா0ைக மத இளநாக நிகமதானி உதவியா அ4க4ேக

இ!த பாய Gரக-$/ ேபா(மான திய /திைரக9 வ!( ேச!தி!தன.
இத0/ இைடேய ெகாலA, இைளயநபி, கணிைக மாளிைகயி கீேழ

நிலவைறயி தனிேய ச!தி($ ெகா9ள$ கிைடத ஒ ச!தபதி ேபா(, “நா
இ4ேக மிக% <கமான உபசாி$கேளா3 நலெதா ெபமாளிைகயி

கவைலயிறி இ$கிேற எப( ேபாற க(பட$ காராள மகளிட

Eறியி$க$ Eடா(. அ( Gணாக அவ9 மனதி இலாத ச!ேதக4கைள

எலா உடா$கியி$கிற( எபைதேய அவ9 ஒைல கா23கிற(” எ8

ெகாலைன$ க!( ெகாடா இைளயநபி.

“ஐயா! நா அப$ Eறாவி2டா: அகநகாி நீ4க9 மிகமிக (பப3வதாக

எணி அவ9 தவி$க ேநாி23 வி3. /றிபி23 எைத, Eறாம ெபா(வாகேவ
நா அைத> ெசா வி23 வ!ேத” எ8 ம8ெமாழி Eறினா ெகால.

நாகா நா9 ெபாியவாிட இ!( வ!த Iத ெகா3 வ!தி!த க2டைள

ஓைலயி இைளயநபி தயவக9 நிலவைற வழிேய ேகா2ைடைய$ ைகப0றி$
ெகாேய08வத0/ றபட ேவய நா9, ேநர, ெசய0பட ேவய

ைறக9, உபாய4க9 எலாவ0ைற, எ?தியி!தா ெபாியவ. ஓைலயி

விேல ஒ திய ெச=தி, இ!த(. அைத ஒ ைற$/ இ ைறயாக

ப( ாி!( ெகா9ள யறா இைளயநபி.

‘தீத யாதிைர !( காராள, மைனவிேயா3 மகேளா3 திேமாE திபி
வி2டா. களபிரகளிட இ!( பாய நா2ைட மீ2/ ய0சி$/
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உ8(ைணயாக பலவகைள வட$/ எைலயி: ேசரகைள ெதேம0/

எைலயி: தா$/த ெதாட4க> ெசா உதவி ேக23தா தீத யாதிைர

எற ெபயாி காராளைர அAபியி!ேத. ஏ0ெகனேவ பலவக9

களபிரகைள தமி நா2!( விர23 எண ெகா!ததா நம(
ேவ3ேகாைள ஒ நிப!தைன,மிறி உடேன ஏ08 வி2டாக9. ஏ0றத0/

அைடயாளமாக வட$/ எைலயி ெவ9ளா0ற4கைரயி அவக9 பைட

களபிரகைள எதி( வ!( ேபா ர< ெகா2வி2ட(. ஆனா, ெதேம0ேக
நம$/ உதவ வ!(9ள ேசர ேவ!த, இேபா( ஏற$/ைறய ஒ சி0றரசனி

நிைலயி இ!தா: நம$/ இ!த உதவிைய> ெச=ய ஒ நிப!தைன

இ2$கிறா. அைத இேபாேத உனிட Eற என$/ தய$கமாக இ$கிற(.
ஆனா, ேவ8 வழி இைல. அ!த நிப!தைன$/ உ சாபி நா இண4கி

வி2ேட. எ ெபா23 நீ, அத0/ இண4கிேய ஆகேவ3. நா அரைச$

ைகப0றி ெவ0றி வாைக #3ேபா( அ!த நிப!தைன என எபைத உன$/>

ெசா:கிேற’ எ8 ஓைலைய தி!தா அவ.
------------

நிதிலவ :

றா பாக - ெவறி மகல

9. '" மைழ

தீத யாதிைர ( திபிய(ேம மகைள, மைனவிைய, திேமாEாி
ெகா3 வ!( வி2ட பி, உடேன ெபாியவைர> ச!திபத0காக திமா

/றதி0/ விைர!தா ெபாிய காராள. அப> ெசறவ அத பி பல

நா2க9 ஊ திபவிைல. ெபாியவடேனேய திமா /றதி த4கிவி2டா

அவ. ெபாியவட ேச!( ெச=ய பல பணிக9 அவ$/ இ!தன.

நீட யாதிைரைய 9ளி ேம0 கழிப( ேபா கழி(வி23 திபியி!த

ெசவH4ேகாைத$/ இைளய நபிைய ப0றி யாாிடேம ேபச யாம ஒேர
தவிபாயி!த(. ெகால ஊாி இைல எ8 ெதாி!த(. ஊாி:,

<08ற4களி: (ைம ெதாி!த(. ஏேதா மிக ெபாிய மா8தகைள

எதிபா$/ அைமதி ெதப2ட(. எ4/ Hதபய4கர பைடGரகேள காண

படவிைல. ம$க9 அ4க4ேக E3மிட4களி எலா ெவளிபைடயாகேவ

களபிரகைள எதி( I0றி, பாயகைள ஆதாி( வாதி,

நிபயமாக உைரயாட ெதாட4கின. வட$ேக,, ெதேம0ேக, ேபாக9
நடபதா, உ9நா2 களபிரக9 இதைல$ ெகா9ளி எ8 ேபா இைடேய
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அகப23 வி2ட நிைலயி ந!திபைத எ4/ ெவளிபைடயாக ேபசி$
ெகாடாக9. நா23 நிைலைம ெதளிவாக ாி,ப இ!த(.

இ!நிைலயி ஒ பி0பக ெவளிேய மைழ ெப=( ெகா!தேபா( தா,
ெசவ H4ேகாைத, மாளிைக$ Eடதி அமாைன விைளயா$

ெகா!தாக9. அமாைன ஆ3 ேவைளயி மகளி மன ேபா$ைக அறி!த

தா=, விைளயா2 ேபா( பா3 பாட தாேன <யமாக இர3 68
அகைள இ23$க2 இய0றி,
‘கெகாட களபிரைன$ ெகாற க
மெகா3 தி$கான மகிநபி

வெகா3 ெவறாெனறமாைன’
எப( ேபால பாவி23 மக9 கைத$ E!( கவனிதா9. தா= எணிய(

ேபாலேவ அ!த பாட ப/தி மகளி கவனைத$ கவ!த(. அவ9 உடேன

அமாைன ஆ3வைத நி8திவி23, “இேபா( நீ பாயைத என$காக இெனா
ைற பா3 அமா!” எ8 /ைழ!த /ர ஆவேலா3 தாைய$ ேக2டா9. மகளி

ேவ3ேகா-$காக தா= மீ3 அ!த அகைள பானா9. உடேன மக9

/8$கி23$ ேக2கலானா9:

“உ பாட ெபா2பிைழ இல$கண பிைழ காலவ? எலாேம /ைறவிறி

நிைற!தி$கிறன அமா! இ!த$ கண வைர நா களபிரகளி ஆ2சியிதா

இ$கிேறா. நீ பாட பாயிப( ேபா தி$கான ேப நபி இA
களபிரகைள ெவல% இைல. ெகால% இைல.”

“இப பா3வ(தா அமாைனயி வழ$க மகேள! மிைகப3தி பா3வ(,
விைரவி நிகழ இபைத இேபாேத நிக!( வி2ட(ேபா பா3வ( எலா
அமாைன விைளயா3ேபா( இயபாக நடப(தா...”

“நீ ஆைசப3வ( எலா நீ ஆைசப3கிறா= எபத0காகேவ நட!( வி3மா
அமா?”

44

“நா ஆைசப3வ( ம23மிைலயT, ெபேண! நீ உ அ!தர4க நிைறய

ஆைசப3வ( எ(ேவா அைத ாி!( ெகா3 உ திதி$காகேவ இப
பாேன! நீேயா எனிட ஒ8 ெதாியாத( ேபா ந$கிறா=...”

ேந$/ ேந தா= இJவா8 Eறிய( ெசவ H4ேகாைத ைக, கள%மாக

பிப23வி2ட உண ேவ3 நாணி தைல கவி!தா9. த அ!தர4கைத மிக

மிக த!திரமாக தா= க3 பி( வி2டாேள எ8 Eசினா9 அவ9.

நீட ேநரமாக ெப /னி!த தைல நிமிராம இ$கேவ, “விைளயா2ைட

ெதாடரலா வா” - எ8 அவ9 ேமாவாைய ெதா23 கைத நிமிதிய தா=

திைகதா9. மகளி நீட அழகிய மீவிழிகளி நீ மகியி!த(. அ( ஆன!த$
கணிரா, (யர$ கணிரா எ8 ாி!( ெகா9ள யாம மைலதா9 தா=.

மகைள த?வியப, “எத0காக$ கணி சி!(கிறா= மகேள! நீ மகிழ ேவ3

எபத0காக நா இ23$ க2 இய0றிய பாடைல$ ேக23 நீேய அ?தா என
ெச=வ(? கவைலைய வி23வி3 கமல!( சிாிதப எைன பா. உ

அ!தர4க என$/ ெதாி,. அைத நா நிைற ேவ0றி ைவ$கிேற” எ8

ஆ8தலாக> ெசானா9 தா=.

“உன$/ ெதாியாதமா அரச /3பைத> ேச!தவக-$/ மறதி அதிக.

அவக9 த4கைள நிைன( தவி$/ ேபைதகைள எளிதாக மற!( வி3வாக9.
இதிகாச காலதி இ!( அபதா நட!தி$கிற(. ச/!தைலயி கைத

என? தைன மற!( ேபா=வி2ட ஓ அரசைன மற$க யாம அவ9 எJவள%
தவிதா9?”
“நீ அப தவிபத0/ அவசிய ேநரா( மகேள! உ த!ைத உைன அழவிட
மா2டா.”
தா= இப$ Eறியேபா( அவைள ேந$/ ேந ஏறி23 பா$க$ Eசியவளாக
மக9 கைத ேவ8 ற திபி$ ெகா3 ேக2டா9:
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“அமா! நா நில4கைள ஆ- ேவளாள /யின. மாெப பாய ேபரரைச
ந விபப இைசய ைவ$க> ச$தி இலாதவக9 எபைத எலா மற!(
வி23 ேபசாேத. ஏேதா சிரம தைசயி இ!த ேபா( ஒ அரச /3ப(

வாப$/ நா வழி கா2 உதவிேனா. ந மாளிைகயி வி!தி2ேடா. நம(

சிதிர வயி ஆயிர தாமைர H$களா 6 மைற( அகநகாி

ெகா3ேபா= வி2ேடா. இ!த உதவிக-$/ இவ0ைற விட ெபாிய மா08

உதவிைய அவகளிடமி!( நீ எதிபா$க ,மா அமா?”

“,! நீ நிைனப( ேபா நா அரச /3ப ேதா3 ெதாடப0றவக9 இைல.
பல தைலைறக-$/  களபிர ஆ2சி வராத ந0காலதி இ!த$ /3பதி
பாய இளவரசக9 ெப எ3தி$கிறாக9. மண!தி$கிறாக9

எெறலா வரலா8 உ3. தவிர, உ த!ைத$/ இ!த பாய ேபரர<

ெபாியவ ம(ராபதி விதக மிகமிக$ கடைமப2$கிறாக9. உ த!ைத

அற$ ேகா2ட4க9 எ8 ஊ23 பிைற எ8 ெபய #2 பல இட4களி

ைன எதி ேமாக பைடயினைர,, ஆப(தவிகைள, ெந34 காலமாக ேபணி
வளதவ. அவ இ2ட ெசCேசா08 உதவியாதா நாைள$/ பா

ேபரரேச களபிரகளிடமி!( மீள ேபாகிற(. அ!த> ெசCேசா08$ கடைன

தி$கானேப நபி மற!(விடேவா ம8( விடேவா யா(.”

தா= Eறிய ஒ வரலா8 ெசவ H4ேகாைதயி வயி0றி பா வாத(. பல
தைலைறக-$/  பாய அரச மரபின, இ!த$ /3பதி

ேனாகளிட ெப எ3( மண!தி$கிறாக9 -எ8 அவ9 Eறிய

சமயதி ெசவ H4ேகாைத மகிழ>சியா மன Hாிதா9. தி$கானேப

நபி$/ தன$/ ந3ேவ ைறக9, வரக9 எற ெபயாி எ(% /8$ேக

நி0க யாெதற நபி$ைக அவ-$/ ஏ0ப2ட(. ெசCேசா08$ கடைன,

காதைல, ெதாட ப3தி வா$/8தி ேக2/ காாியைத த த!ைத

ஒேபா( ெச=ய மா2டா எபைத அவ9 அறிவா9. த!ைதைய வ08தி த

தாேய பிவாத ெச=தா: ெபாியவைரேயா, இைளய நபிையேயா

வ08(வத0/ த!ைதயி ெப!தைம நிைற!த உ9ள இைசயா( எப(
அவ-$/ ெதாி!த(தா. ஆனா தா= எனேவா, “கவைலபடாேத மகேள,

நானாயி08!” -எப( ேபா திப திப$ Eறி$ ெகா!தா9. தா=

Eறியைத அவளா நிைறேவ0ற ,மா யாதா எபதி ஐயபா3
இ!தா:, தா= ஒதியாவ( த இதயைத ?ைமயாக ாி!(
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ெகா$கிறாேள எப( ஆ8தலாக இ!த(.

மனதி அ!தர4கமான

<ைமயிைன நபி$ைகயான ம0ெறா தைல$/ மா0றிய நிமதி இேபா( ெசவ
H4ேகாைத$/$ கிைடதி!த(. நபி$ைகைய இழ$க யாம தா=

உ8திப3தியி!தா9 எறா: என ஆ/ேமா? -எற அ>ச Eடேவ
இ!த(. திேமாE$ ெகா0றைவ$ ேகாயி அேக இ9ம4/ அ!தி

ேவைளயி த தலாக இைளயநபியாைர> ச!தித அDபவ ெதாட4கி

ஒJெவாறாக மீ3 எணி பாதா9 அவ9. பசித ேபா( பழ4 கண$/

பாப( ேபா!த( அவ9 நிைல. இைளயநபி திேமாE$/ வ!த(,

அ4கி!( தாமைர H4/விய மைற!( அகநக$/9 ெசற(, எலா

ேந08 அத0/ தின தா நட!தி!தைவ ேபால அJவள% ப<ைமயாக
அவ9 உ9ளதி நிைனவி!தன.

‘ெபேண! உன$/ எJவா8 நறி ெசாவ( எ8 ெதாியவிைல. ஆனா,

ஒைற ம23 இேபா( ெசால ,. இ!த உதவிைய> ெச=தத0காக$ கால

உ9ளள% நீ ெபைமபடலா’ எ8 அைற$/ த தலாக> ச!திதேபா(

திேமாE$ ெகா0றைவ$ ேகாவி:$/ ேபாகிற வழியி தனிட இைளயநபி

Eறியி!த ெசா0க9 அவ-$/ இ!த$ கணதி: ஞாபக வ!( ஆ8தலளிதன.

அ!த பைழய நிைன%க9 இேபா( அவ9 ெசவமாயி!தன. அ!த>

ெசவைத$ /ைறவிறி இ8 அவ9 ஆ3 ெகா!தா9.

இ8 தா,ட அமாைன ஆயேபா( ெசவ H4ேகாைத த மன($/

ஆ8த: மகி>சி, தரவல ேவெறா /றிைப, ாி!( ெகா!தா9. த

ஆயி தாயினா, தா நறாக% அDதாப(டA ாி!(

ெகா9ளப2ப( அவ-$/ ஆ8தலளித(. இ!த பிாிய, அ இப
த க($/ இைசவாக இ$/ எபைத தா ேப நறாக விள4கி$

ெகா9ள யாம0 ேபானத0காக இேபா( வ!தினா9 அவ9. தீதயாதிைர

ெச:  தாயி ந:9ள ாியாம ‘தா= தேம ச!ேதகப3வதாக’

இைளயநபி$/$ ெகால 6ல எ?தியAபிய ஓைலயி தாேன தவறாக$
/றிபி23 வி2டைத எணி அவ9 மன Eசிய(. மக9 எற ைறேயா3

அ உாிைமேயா3 தா= தைன இைடவிடாம ேபணி$ கவனிபைதேய அவ9
தேம ச!ேதகப23$ ககாணி$கிறாேளா எபதாக தா கதி அCசிய(
எJவள% ெபாிய ேபைதைம எ8 இேபா( உண!தா9 ெசவH4ேகாைத,

தாயி அ ஆதர%, ‘மகேள! உ த!ைத, நாA உைன தவி$கவிட
மா2ேடா’ - எற உ8திெமாழி, ெவளிபைடயாக$ கிைடதபி அ8
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ெசவ H4ேகாைத மிகமிக உ0சாகமாயி!தா9. நீட கால($/பி அவ9

இதக9 ெதாி!தைவ,, அறி!தைவ, ஆகிய பாடகைள றி(, றியாம:
மகி>சிேயா3 இைசதன. ற4கைடயி ேதா2டதி ேபா=$ காரணமிறி

மைழயி நைன!தபேய உலாவினா9 அவ9. மாளிைக$/9 திபி ஆயி*

க பா( மகி!தா9. தாைய$ Eபி23$ /ழ நீவி, எெண= Hசி, வாாி H

(விட> ெசானா9. ெந0றியி திலகமி23 அழ/ பா($ ெகாடா9. ($

Eைற,3தி ைன!( ெகாடா9. இைடயிைடேய தீதயாதிைர$/ !திய

நாள8, ‘சாராWயாதிபதிக-$/ வழிகா23 ேபைதக-$/ அவக9 அைப$
Eடவா பிரதி,பகாரமாக தர$Eடா(?’ எ8 திேமாE$ ெகாலனிட தா
ெகா3தAபியி!த ஓைலயி இைளயநபிைய$ ேக2!த ேக9வி,
நிைன%$/ வ!த(. தAைடய அ!த$ ேக9விைய$ க3 அவ என

நிைனபா? - எ8 இேபா( அவ9 சி!திதா9.
(* கணா$/ அ$கால ெபய)

“ெபேண அமாைன விைளயா ததி!ேத இ8 நீ மிக%

மகி>சியாயி$கிறா=. ெந3நாைள$/ பி இ8தா உ கதி

சிாிைப பா$கிேற. ஊாி ெப=, ( மைழைய ேபா உ இதயதி:

ஏேதா ( மைழ ெப=( ெகா$கிறத ெபேன! இனி எ8 இபேய

இ” எ8 அ!த ேவைளயி அவளேக வ!த தா= அவைள வாதினா9.

கதி பர% நாணைத தவி$க யாம: அ!தர4கமான உண%கைள
தா=$/ ெதாியவிடாம: ேவ8 ற திபி தைல/னி!தா9 மக9. தா=

Eறிய( ேபாலேவ த இதயமாகிய நிலதி ஏேதா ( மைழ ெப=( /ளிவிபைத
அவ- அேபா( ாி!(ெகா3 தா இ!தா9.
------------

நிதிலவ :

றா பாக - ெவறி மகல

10. அள,பாிய தியாக

ெபாியவ ம(ராபதி விதக த சாபி ேசரேவ!தனிட ஒ$ ெகா$/

நிப!தைன எனவாக இ$/ எ8 எணி தய4கேவா, அCசேவா ெச=யாம

? மனேதா3 அைத, ஏ08$ெகாடா இைளயநபி. உடேன திமா

/றதி!( ெபாியவ அAபியி!த Iதனிட, ‘ஐயா! தா4க9 ேசரA$/$
ெகா3தி$/ வா$/8திைய எ வா$/8தியாகேவ கதி நிைறேவ0ற$

கடைமப2$கிேற எபைத மகி>சிேயா3 ெதாிவி($ ெகா9கிேற.
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தா4க9 ெச=, எ!த> ெசய: பாய நா2 எதிகால நைமதா

அபைடயாயி$/ எபைத எளிேய ந/ அறிேவ’ எ8 விநயமாக%,
வண$க(டA ம8ெமாழி ஓைல எ?தி$ ெகா3தAபி வி2டா அவ.

ெபாியவாிட இ!( வ!த Iத ம8ெமாழி ஓைலேயா3 திபி> ெசறபி

கீேழ,9ள நிலவைறயி Gரக-$/ ேபா பயி0சி அளி($ ெகா!த
ெகாலைன உடேன தைன> ச!தி$கவமா8 கணிைக மாளிைகயி

ேம0ப/தி$/$ Eபி23 அAபினா இைளயநபி. ெகால வவத0/9

ஓைலகைள எ3( எ?தாணியா ஏேதா அவ0றி எ?த ெதாட4கினா. சிறி(

ேநர4கழி( எ?(வைத நி8தி$ெகா3, ஏேதா, நிைன%$/ வ!தவ ேபா

திேமாEாி!( காராள மக9 ெசவH4ேகாைத அAபியி!த பைழய

ஓைலகைள எ3( மீ3 ப$கலானா. ப(வி23 தன$/ தாேன சிாி($

ெகாடா. சில கண4களி சிாி ெமல ெமல அவ கதி!(

மைற!த(. கதி (யர ெதாிய ேவதைனேயா3 ெந23யி$க ெதாட4கினா.
அவ (யர மகி>சி, மாறி மாறி நிலவிட அவ மனதி0/9 ஏேதா ஒ

ேபாரா2ட நிகழ ெதாட4கியி!த(. எ?(வத0/ எ3த ஓைலகளி மீ3

அவ எ?த ெதாட4கியேபா( யாேரா மிக அகி நட!( வ காலேயாைச
ேக2ட(. நிமி!( ஏறி23 பா$காமேல வவ( ெகால இைல எபைத

அவ ாி!( ெகா9ள !த(. கால ஓைசைய !தி$ ெகா3 வ

ந8மண4க-, ைகவைளக9, கா0சிலக9 ஆகியவ0றி இ4கித நாத4க-

இரதினமாைலதா தனேக வ!( ெகா$கிறா9 எபைத அவைன
உணர> ெச=தன.

உடேன அவ ென>சாி$ைக, விழி அைட!தவனாக>

ெசவH4ேகாைதயிடமி!( தன$/ வ!தி!த ஓைலகைள,, அேபா(

ெசவ H4 ேகாைத$/$ ெகா3தAவத0காக தா வைர!( ெகா!த

ஓைலைய, எ?தாணிைய, எலாவ0ைற, ேச( விைர!( ேமலாைடயா
ேபாதி மைற$க யறா.

இனிைசயா=$ கXெரற சிாிெபா அவ ெசவிகைள நிைறத(. அவ

ய0சிைய இரதினமாைல கவனி(வி2டா9 எபத0/ இ!த> சிாிெபா

அைடயாளமா= இ!த(. அவ நிமி!( அவைள ஏறி23 பா( வினாவினா:
“ஏ சிாி$கிறா= இரதினமாைல?”
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“ஏ சிாி$கிேற எ8 உ4க9 மனைதேய ேக23 பா4க9! ெதாி,! அ3த
பிறவிவைர உ4க-$காக$ காதி$க (ணி!தவைள இ!த பிறவியிேலேய
நீ4க9 நபாதைத பா(தா சிாி$கிேற.”

“நா உைன நபவிைல எபைத நீ இேபா( எப$ க3பிதா=?”
“எனிடேம மைற$க% ஒளி$க% உ4க-$/ இரகசிய4க9 இ$கிறன.
அப நா எைத, உ4களிட ஒளி$க யறதிைல...” இைளயநபியி

ெநCசி <ாீெர8 ைததன இ!த> ெசா0க9. உடேன ஒ ைவரா$கியேதா3

நிபயமான ேநைமேயா3 எ!த அ!தர4கைத, ப4கி23$ ெகா9ள ஏ0ற
அவளிட எைத, மைற$க ேவயதிைல எற நியாய உணேவா3

ேமலாைடயா மைறதி!த ஓைலகைள எலா எ3(, “இ!தா இதி உனிட

ஒளி$க எ(% இைல. இவ0ைற நீ, ப$கலா. இவ0ைற பத பி நீ

அ3த பிறவி வைர என$காக$ காதி$க> சிதமாயிபா= எற நபி$ைக
என$/ உ3 இரதின மாைல!” எ8 அவ0ைற அவளிட அளி$கலானா
இைளயநபி.

அவ9 அவ0ைற ெப08$ ெகா9ளாமேல அவைன ேநா$கி னைக ாி!தா9.
“சில ேவைளகளி உ வாைதகைளவிட னைகக9 க3ைமயானைவயாக
இ$கிறன, இரதினமாைல!”
“ஐயா! இேபா( நா Eறேபாவைத$ ேக23 நீ4க9 திைகபைடயேவா, எ

ேம ேகாபபடேவா Eடா(. எைன ெபாதள ேவ3! இ!த ஓைலகைள

நீ4க9 அறியாமேல பலைற உ4க9 அ4கியி!( ஏ0ெகனேவ எ3(

பதிபத0காக தா4க9 இ!த ேபைதைய த மனி$க ேவ3.”
“அபயானா அைத ஏ எனிட நீ மைறதா=?”
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“மைறதத0/$ காரண உ3. எனா தா4க9 சலனேமா மன$கிேலசேமா

அைட!( ஒ பாவ அறியாத அ!த ேபைத ெசவH4ேகாைதயிட ேவ8பா3
ெகா9ள$ Eடா( எபத0காகேவ நா இவ0ைற அறி!தைத உ4களிட

காபி($ ெகா9ளவிைல. ெசால ேபானா இவ0ைற அறி!த பிேப எ

நிைலைய அவேளா3 ஒபி23> சி!தி($ ெகா3 தா அ8 நா உ4களிட,

‘ஏ0ெகனேவ மனHவமாக ெதாட4கிய( எ(ேவா, அ( ய ேபாகிறேத எ8
தா நா க கல4/கிேற. திதாக எைத, ெதாட4கவிைல’ எ8 கணி

சி!தி$ கதறிேன. நீ4க9 உ8தி Eறிய பி அ3த பிறவி வைர காதிபதாக
வா$களிேத. எ தியாகைத நா இ!த> ெசவH4ேகாைதயி

நலA$காகேவ ெச= ேத எபைத$Eட அ8 நா உ4களிட Eறவிைல.
காரண அJவள% ஏமா0ற4கைள, நிராைசகைள, தா4கி$ ெகா9-

மேனாதிட, உ8தி, அ!த திேமாE ெபM$/ இ$/ எ8 அவ9

எ?திய ஓைலகளி!( ெதாியவிைல. அவ-ைடய உாிைம தைமயான(.

உ4கைள ேபாறெதா சாராWயாதிபதி$/ அ!த அரைச ேநா$கி> ெச:

த ஒ0ைறய பாைதையேய அவ9 கா2யி$கிறா9. அவ9 எைன விட

பா$கியசா. எைனவிட$ ெகா3( ைவதவ9. எைனவிட உ4கைள உலகறிய
மணபத0/ ஏ0ற /பிற உ9ளவ9. நாேனா அரச த!திர4கேளா3, அரசிய
#>சிகேளா3 பழகி பழகி மன மர( ேபானவ9. ெபாிய ஏமா0ற4கைள$

Eட எனா எளிதாக தா4கி$ ெகா3 விட ,. அவளா அ( யா(...

, எ8 ேதாற% இைல...”

ேபசி$ ெகாேட வ!தவ9 ேப>< தைடப23 இ!தா0ேபா இ!( சி8

/ழ!ைதேபா வி<பி வி<பி அழ ெதாட4கினா9. ேமேல அவளா எ(% ேபச

யவிைல. அவ9 ெச=தி$/ அ!தர4கமான தியாக எJவள% ெபாிய(

எ8 நிைன$க நிைன$க இைளயநபியி மனதி அ!த தியாகதி எைல
ெபாிதாகி வள!( ெகா!த(.

“உன$/ நா மிக ெபாிய ெகா3ைம ெச=( வி2ேட இரதினமாைல! நீ ஏ
இேபா( அ?கிறா=? க ெநCசனாகிய நா அலவா கதறி அழேவ3?
அழ% யாத பாவியாகி வி2ேடேன நா?” எ8 விர$திேயா3 Eய ஒ

சினதி வயப2டவனாக அ!த ஓைலகைள$ கிழி$க 0ப2ட இைளயநபிைய
அவ9 த3தா9. கணீ$கிைடேய அவனிட மறானா9:
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“எ!த ேபைத$காக நா தியாக ெச=ேதேனா அவ9 (பபட$ Eடா( ஐயா?
இேபா( நீ4க9 அவ-$/$ ெகா3தAப எ?த ெதாட4கிய ஓைலைய

மகி>சிேயா3 எ?தி$ ெகாலனிட ெகா3தAப ேவ3. இைலயானா

நீ4கேள இ!த ேபைதயி தியாகைத அத ம0றதா$கி வி3கிறீக9 எ8
ஆ/.”

தி$பிரைம பிதவனாக G0றி!த இைளய நபி ககளி நீமக அவ9

Eறியபேய ெச=வதாக தைலயைசதா. தா ெச=த தியாகைத$ Eட ஓ அரச

த!திர$ காாிய ேபா மிகமிக இரகசியமாக%, யா$/ ெதாியாம

ஆமாதமாக% அவ9 ெச=திபைத உண!( அவைள எப வியப(

எ8 எப கவ( எ8 ெசா0க9 கிைட$காம திைகதி!தா இைளய
நபி. அவ இதயதி இரதினமாைல ஒ னிதமான தியாக ேதவைதயாக$

/ேயறி$ ெகா:G08 வி2டா9. எJவள% ெபாியவ9 எ8 அவ ஏ0ெகனேவ

அவைள ப0றி மதிபி2!தாேனா, அைத, விட ெபாியவளாக இேபா(

உய!தி!தா9 அவ9. கணிைக மாளிைகயி அெய3( ைவத த0கணதி

தன$/ அழக ெபமா-$/ நட!த விவாத அ8 அழக ெபமா9

இரதினமாைலயி /ண> சிறைப விய!( க!த( இேபா( இைளயநபி$/
நிைன% வ!தன. ெபாியவ ம(ராபதி விதக ேபாற ெபாிய ஞானியி

ஆசிெமாழிைய இரதினமாைல எப அைட!தி$க , எப( இேபா(

அவA$/ மிகமிக எளிதாகேவ ாி!த(. அவ எதிேர நிமி!( பாதா. உட
லாித(.

இரதினமாைல கணிைர (ைட($ ெகா3 மீ3 னைக Hதப
நிறி!தா9.

“ஓைலைய எ?தி (> ெசவ H4ேகாைத$/ அA4க9 ஐயா! உ4க9
தனிைம$/ இேபா( இ4ேக நா இைடLறாக இ$க விபவிைல” எ8

சிாிதபேய Eறிவி23 உ2ற ெச8 மைற!தா9 அவ9. ெந3ேநர

திைகதி!(வி23 பி ஒவா8 ஓைலைய எ?தி தா இைளயநபி.

அத0/9 ெகாலA Eபி2டAபிய க2டைளைய ஏ08 நிலவைறயி!(
வ!தி!தா.

“நாைள இர% நா ேகா2ைட$/9 /!( ஆ2சிைய$ ைகப0றி நம(

மீன$ெகாைய மீ3 ம(ைர மாநகாி பற$க> ெச=ய ேபாகிேறா. அத0/9 நீ
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திேமாE ெச8 இ!த ஓைலைய என$காக$ காராள மகளிட ேச(விட
,மா?” எ8 இைளயநபி அவைன$ ேக2டா. உடேன அைத> ெச=ய

இண4கி ஓைலைய வா4கி$ ெகா3 றப2டா ெகால. ‘விைர!( மீ3

நிலவைற$/ திபி வ!(விட ேவ3’ எபைத அவனிட ஒ ைற$/ இ

ைறயாக வ08திய பி அவA$/ விைட ெகா3( அAபினா

இைளயநபி. ெகால திேமாE$/ றப23> ெசற தினத8 அவ

ெசற சிறி( ேநரதி0ெகலா எதிபாராத விதமாக திமா /றதி!(
காராள, அவேரா3 இைளயநபி$/ தியவனாகிய இேனா இைளஞA

நிலவைற வழிேய கணிைக மாளிைக$/ வ!( ேச!தாக9.

-----------

நிதிலவ :

றா பாக - ெவறி மகல

11. இரதினமாைலயி
இரதினமாைலயி

3"மாைல

நீட நா2க-$/ பி காராளைர> ச!தித( ஏ0ப2ட வியபி அவாிட
ேப<வத0/ எJவளேவா ெச=திக9 இ!( இைளயநபியா சில கண4க9

எ(% ேபச யவிைல. தவிர%, காராளேரா3 வ!தி!த திய இைளஞ
ேவ8 உட - இ!ததா, இைளயநபி அவாிட மன வி23 ேபச%

இயலவிைல. ஒவ$ெகாவ நல விசாாி($ ெகா9ள !த அளவி

உைரயாட நி8 ேபாயி08. அேபா( காராளேர  வ!(, “ெபாியவ

த4களிட இ!த ஒைலைய> ேச( விட> ெசா$ ெகா3தAபினா” எ8 ஓ

ஓைலைய எ3( இைளய நபியிட அளிதி!தா. பிடாியி: காேதார4களி:

<3 வள!தி!த ,டA, ெபைம க> சாய:டA காராளாி அேக

நி8 ெகா$/ இ!த திய இைளஞைன ப0றி ெபாியவ அ!த

ஓைலயி ஏதாவ( எ?தியி$க$ E3 எ8 எதிபாதபேய அைத திைர

நீ$கி பிாிதா இைளயநபி. அவ எதிபாத(. G ேபாகவிைல. அ!த>
ெச=திக9 அதி இ!தன.

“... ம4கல நவா($க-டA ந0ேப8க-டA இைளயநபி காபத0/

வி3$/ ஓைல. இ!த ஓைலதா திமா /றதி!( நா உன$/ வி3$/

இ8தி ஓைலயாக இ$/. எ இடைத இனி நீ அறிவதா அபாயமிைல.
இத0/ பினா இப மைற!தி!( யா அறியாம உன$/

ஓைலயAப%, க2டைளகைள இட%, உபாய4கைள> ெசா$ ெகா3$க%

அவசிய இரா(. விைரவி ம(ைரமாநகர( அாியைணயி க ெப0ற பாய
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ெவெகா0ற$ /ைடயி கீ நீ ெவளி பைடயாக அர< G0றிபா=. களபிர

ஆ2சியா G>சியைட!( வி2ட நம( சமய, ெமாழி,, கைலக-, நாகாிக
மீ3 வள. நீ அவ0ைற வளர> ெச=வா= எற திடநபி$ைக என$/ உ3.

நாைள ந9ளிர% ந3 யாமதி0/ பின களபிர$ கநாடேவ!த கயரசனி*
ஆ2சி பாய நா2 இ$கயா(.
(* ஆதார - ேவ9வி$/> ெசேப3க9)

நாைள ந9ளிரவி0 ேகா2ைடைய$ ைகப08 கைடபி$க ேவய
ைறகைள ப0றி இ!த ஓைலயி உன$/ நா ெதாிவி$கேபாகிேற.

இதி0கட க2டைளகைள அMவள% பிைழயாம நிைறேவ0ற ேவய( உ
கடைம. இ!த$ கடைமைய நீ ெசைமயாக நிைறேவ08ைகயி உன$/

உ8(ைணயாயிபத0காகேவ காராளைர, அAபி இ$கிேற. காராளேரா3

வ!தி$/ திய இைளஞ யா எற ேக9வி இேபா( உ மனதி எழலா. நீ
தி$கான ேப$கா2!( ததலாக எைன> ச!தி$க திேமாE$/
வ!த ம8நா9 காைலயி, ‘களபிரக9 ச!ேதகப23$ ெகா8வி2ட இவைர
தவிர பாய அரச வசதி நீ உ2பட இA 6வ எCசியி$கிறீக9’
எ8 நா உனிட Eறிேன. உடேன நீ எனிட அ!த 6வாி

உெனாவைன தவிர, ‘ம0ற இவ எ4கி$கிறாக9?’ எ8 ேக2ட(
இA ஞாபக இ$/ எ8 எMகிேற.

“இேபா( நீ அைத ெதாி!(ெகா9ள ேவய அவசிய இைல தY. நீ4க9

6வ ச!தி($ ெகா9ள ஒ சமய வ. அேபா( பா$கலா எ8 அ8

அ!த அதிகாைல ேவைளயி உன$/ நா ம8ெமாழி Eறியி!ேத. தீவிைனேயா

அல( நம( (பா$கியேமா ெதாியவிைல; அதி ஒவைன நீ ச!தி$க

யாமேல ேபா=வி2ட(. களபிரக9 அவைன$ க?ேவ0றி$ ெகா8

வி2டாக9. ெதனவ மாற க?ேவ0றப2ட தினத8 அவ உன$/

தைமய ைற ஆகேவ3 எற உைமைய உனிட ெதாிவி(வி2டதாக
இரதினமாைல என$/ அறிவிதி!தா9. அ!த ெதனவ மாறைன தவிர
எCசியி$/ ம0ெறாவ தா இேபா( காராளேரா3 உைன$ காண

வ!தி$கிறா. இவ ெபய ெபCசிதிர. இ(வைர இவ மாறாக வளநா23
(ைறகப2னமாகிய ெகா0ைகயி /திைர ெகா2டார( தைலவ மத
இளநாக நிகமதானி ெபா8பி வள!தவ. பாய /லநிதியாகிய

நவநிதில4கேளா3 சில தி4க-$/ தா இவ எைன$ காண வ!தா.

இத0/ ேம /றிபறி, திறA9ள உன$/ நா எைத, அதிகமாக$ Eற

ேவயதிைல. Gரேமா, திடசிதேமா, ஆைமேயா அதிக இலாத இ!த
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பி9ைளயாடா உன$/ தபி ைற ஆக ேவ3. ஒ தபிைய தைமய

எப வரேவ0க ேவ3ேமா அப ைறயாக நீ இவைன வரேவ0க%,

ஏ08$ெகா9ள% கடைமப2$கிறா=. எனிA மிக ெபாிய சாதைனகைள>

சாதி($ ெகா3$/ எ!த திறைன, நீ இவனிட எதிபா$க யா(.

பிறவ0ைற$ காராள உனிட விவாிபா. இனி இ!த ஓைலயி ெதாட$கதி

நா உன$/ இடேபாவதாக$ Eறிய க2டைளக9 வமா8:

ெவ9ளியபலதி:, அகநகாி பிறப/திகளி: நமவக9 நிைறய ஊ3வி

இ$கிறபயா நாைள மாைல மய4/கிற ேவைளயி அவகைள$ ெகா3
றதா$/தைல ெதாட4க ேவ3. இ!த ற தா$/த:$/ நீ தைலைம

தா4கி பைட நடதி> ெசல$Eடா(. களபிரக9 அகநகாி இேபா( மிக%

பலGனமாக இ$கிறாக9. பாைவ$/ நறாக ெதாி!தா: ஒ மண

ேகா2ைட எப ெதா2டா உடேன சாி!( வி?!( வி3ேமா அப தா
களபிரகளி ேகா2ைட, இேபா( இ$கிற(. பைட Gரக9 எலா

எைலகளி ேபாாி23$ ெகா$கிறாக9. ஒ மமைதயி காரணமாக தாேன

ேபா$ களதி0/> ெசலாம பைடGரகேள ெவ0றிைய ஈ2$ ெகா3
வவாக9 எற த$ கண$கி களபிர$ கயரச ம(ைரயிேலேய

அரமைனயி மாவ தைரயAட வ2டா$ெகா3* கிட$கிறா.

Eயவைர அரமைனயி:, அகநக எைலயி: உ9ள சிறிதள% களபிர

Gரகளி எணி$ைக, தனிதனிேய சித8பயாக> ெச=( பல ைனகளி
அவகைள பிாி( தா$கேவய( ந கடைம.
(* தாய$க2ட ேபா ஒ விைளயா23)

ெவளிபைடயாக நைடெப8 றதா$/தைல ெதாட4கி அரமைனைய

வைள($ ெகா9ள> ெச: ந Gரக9 /?வி0/ ெபCசிதிர ம23

தைலைம தா4கினா ேபா(. மாைலயி ெதாட4/ இ!த ற தா$/தலா

ந9ளிர%$/9 நம$/> சாதகமான பல மா8தக9 ஏ0ப3. ந9ளிரவி இ!த

மா8தக9 ெதாி!த பி #நிைலைய உ8தி ெச=(ெகா3 அதபி நீ,
காராள, ெகாலA நிலவைறயி:9ள ந Gரக- கர!(பைட வழியாக

அரமைனயி0 க,. அJவா8 அரமைனயி /!த( த ேவைலயாக

அ4ேக சிைறப23$ கிட$/ அழக ெபமா9 தயவகைள வி3வி$க

ேவ3. அவக9 அரமைனயி எ4ேக சிைறப2பாக9 எபைத

உ4க-$/$ கா23வத0/ உ4கேளா3 இ$/ உபவன($ /றள உதவியாக
இபா. ம(ைர மாநகர($ ேகா2ைடயி ந மீன$ெகா பற$க

ெதாட4கிய( அைத$க3 வ!( எனிட ெதாிவி$க ைவையயி இ$கைரயி
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ெசZ அேக நாேன ஆ2கைள நி8தியி$கிேற. ேகா2ைட யி ந ெகா

பறபைத அறி!த சில நாழிைககளி நாA எேனா3 மைற!தி$/

ம0றவக- கிழ$/$ ேகா2ைட வாயி வழிேய அகநகாி /!( அ4ேக
அரமைன$/ வ!( ேசேவா. இ$க2டைளகைள எJவித தய$க,

ஐயபா3 இறி நிைறேவ08க...” எ8 ெபாியவ ஓைலைய தி!தா.
ஓைலைய ப( த( ெபCசிதிரைன ெநCசார த?வி$ெகா3 உற%
ெசா மகி!தா இைளயநபி. அரச வசதி கைடசி இர3 /ல$

ெகா?!(க9 ச!தி( த?வி$ ெகாட அ!த$ கா2சிைய$ காராள விழிகளி
ஆன!த$ கணி மக$ க3 மகி!தா.

இரதினமாைல த மாளிைக$/ திய வி!தினகளாகிய காராளைர,,

ெபCசிதிரைன, வரேவ08 உபசாி$க ெதாட4கினா9. உண>சி$

/றகைள எலா உ9ேளேய அட$கி$ெகா3 இரதினமாைல அJவள%
விைரவா= வ!திபவக-$/ னா எப இதைன இயபாக> சிாி(

மகிழ%, வரேவ0க% கிறெதன எணி விய!தா இைளயநபி. அவ-ைடய
திறைமைய அவ அேபா( காண!த(.

அ8 அ!த மாளிைகயி அவக9 6வைர, ஒ ேசர அமரைவ( வி!(
பாிமாறினா9 இரதினமாைல. வி!(3 !த( மாளிைக$ Eடதி

அம!( மிகமிக D2பமான அரச த!திர உபாய4கைள ப0றி$ காராள

இைளயநபி, உைரயா$ ெகா!தாக9. 6றாவதாக உடனி!த

ெபCசிதிர இ!தைத, இைடயிைடேய ெகா2டாவி வி2டப உற$க$

கல$கதி இ!தைத, கவனி($ ெகாேட இைளயநபி, “தY நீ உற4க
ேபாவதாயி!தா ேபாகலா” எ8 சிாி($ ெகாேட அவைன ேநா$கி>

ெசானா. ெபCசிதிரேனா இைளயநபி அப> ெசா:வத0காகேவ

காதி!தவைன ேபா உடேன எ?!தி!( உற4க ேபா=வி2டா. அைத$

க3 இைளயநபி ெபாி( ஏமா0ற அைட! தா. ஏமா0றேதா3 அவ

காராளைர$ ேக2டா:

“ஐயா, நாைள மாைல அரமைனைய வைள( றதா$/த நடதி> ெச:
பைடயணி$/ இவ தைலைம தா4கினா ேபா( எ8 ெபாியவ

க2டைளயி2$கிறாேர; அைத நிைனதாதா என$/$ கவைலயாக
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இ$கிற(. இவேனா ெபா8பிலாதவனாக ெதாிகிறா. மன உ8தி, ேபாதா(

ேபா$கிறேத?”

“உைமதா! ஆனா, ெபாியவ$/ இவைன ப0றி ந/ ெதாி,:

ெதாி!தி!( அ!த பைடயணி$/ இவைன தைலவனாக அவ

நியமிதி$கிறா எறா அதி ேவ8 ஏதாவ( DM$கமான காரண இ$/.
அவ க2டைளபேய ெச=( வி3வ(தா நம$/ நல(...” எறா காராள.

ெபCசிதிரைன$ க3 மிகமிக ேவதைன, ஏமா0ற அைட!தி!தா
இைளயநபி. கமி$க பாய மரபி வ!தவனாகேவ நப யாதப

விடைலதனமாக%, வி2ேட0றியாக% ேதாறினா அவ. ஒ3$கப23வி2ட

ஓ அரச /3ப( இைளஞA$/ இ!த இள பவதி தா இழ!த நா2ைட

மீ2பதி எJவள% ஆவ: <8<8 இ$க ேவ3ேமா அதி ஒ சிறி(

ெபCசிதிரனிட இைல எப( இைளயநபி$/ ாி!த(.

“ெதனவ மாறனி இய இவA$/ ேந மாறான( ஐயா! சீறி பா,
பதினாற ேவ4ைக ேபாற கன: ேதா0ற, எதிாிக9 ெபயைர$ ேக2டாேல

ெபா4கி எ? Gர ெதனவ மாறAைடயைவ. இ!த ேபாாி ெதனவ

மாற இ!தி$க ேவ3 ஐயா” எ8 ெகாைல,ட பாய /ல

மகாGரA இைளயநபி$/ தைமய ைற,ைடயவA ஆகிய ெதனவ

மாறைன ப0றி நிைனR2னா காராள. களபிரகளா சிைற ெச=யப23$

ெகாைல,ட த தைமயைன ப0றி அவ நிைனR2டேவ ஓாி கண4க9
ஒ8 ேபச ேதாறாம அபேய க கல4கிேபா= இ!(வி2டா

இைளய நபி. அவ அைட!த ேவதைனைய$ க3 ெதனவ மாறைன ப0றி

நிைனR2யத 6ல அேபா( அவ உண%கைள ெபாி( பாதி$க> ெச=(

வி2ேடாேமா எ8 காராள$/$ Eட வதமாக இ!த(. அவைன தனிைமயி

இ$க வி23 வி23 இரதினமாைலைய ேத அவளிட ேப<வத0/> ெசறா
காராள.

அத பி பி0பக வைர அவக9 ஒவ$ ெகாவ ச!தி( உைரயா$
ெகா9ள வா=பிறிேய கழி!த(. னிரவி ெதாட$கதிேலேய இைளய

நபியா திேமாE அAபப2!த ெகால திபி வ!( ேச!தி!தா.
“ஐயா! த4க9 ஓைலைய$ காராள திமகளிட ேச(விட ம23ேம !த(.
ஓைலைய$ காராள மக9 பதறிகிறவைர காதி!( ம8ெமாழிேயா, மா08
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ஓைலேயா தர>ெசா ெப08வர ேநரமிைல. நா கால!தாதாம உடேன
இ4/ திபி வரேவ3 எ8 தா4க9 க2டைள இ2!தைத$ கதிதா
விைர!( திபிவி2ேட. இ4/ நா வ!( நிலவைறயி0 பேயறி ேமேல

வேபா(தா ஏ0ெகனேவ காராள, ெகா0ைக ெபCசிதிரA இ4/ வ!(
ேச!திபதாக ந Gரக9 Eறினாக9” எறா திேமாE ெகால.

காராள 6ல அறிய$ கிைடத ெபாியவாி க2டைளகைள எலா

ெகாலனிட விவாிதா இைளயநபி. ெகாலA அவ0ைறெயலா

கவனமாக$ ேக23$ ெகாடபி -

“அகநகாி றதா$/தைல தா4க9 தைலைம நட(வ( காரணமாக த4க-$/
அபாய எ(% ேநாி23விட$ Eடாேத எ8 கதிதா ெபாியவ ெகா0ைக
ெபCசிதிரைன அத0/ அAப> ெசா இ$கிறா ேபா:” எ8
ெசானா. உடேன அத0/ இைளயநபியிடமி!( பதி வ!த(.
“இ( உ அDமான எ8 நிைன$கிேற...”
“ஆ! ஆனா இ!த அ(மானதி பிைழயி$கா( எப( ம23 உ8தி” எ8

மீ3 தீமானமாக அ?தி> ெசானா. இைளயநபி அவனிட ேம: ஒ

ேக9விைய$ ேக2டா.

“ஆமா, இ!தெபCசிதிர ெகா0ைக$ /திைர$ ேகா2ட( தைலவ மத
இளநாக நிகமதாAைடய ெபா8பி வள!( ஏ இப ஒ ெபா8
அறியாத வி2ேட0றியாக தைலெய3தி$கிறா?”

“மத இளநாக நிகமதா /திைரகைள வளபதி: பழ$/வதி:, ேத>சி
ெப0றவ. மனிதகைள பழ$/வதி:, வளபதி: அவ திறைம எJவள%
எபத0/ ந ெபCசிதிரேன சா8!”
ெகாலனி இ!த ம8ெமாழிைய$ ேக23 இைளயநபி$/> சிாி வ!த(.

இப2டைறயி ெபா இைழ ேபாற நைக><ைவயாக ததலாக

இேபா(தா அவனிடமி!( ேக2டா இைளயநபி. ேபசி$ெகாேட இவ

மாளிைகயி அல4கார மடபதேக ெசறன. அ4ேக ேபெராளியாக மிA
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தீபால4கார4களிைடேய விள$/க-ட பைக ெச=வ( ேபா0 <டமிAகிற
ெவ($கைள$ ெகா2$ /வி( ஒJெவாறாக ேத!( ப23 O
ேகா( ஆரமா$கி$ ெகா!தா9 இரதினமாைல.

“என? (மாைல உவாகி$ ெகா$கிறா0 ேபா$கிறேத? நா4க9

எலா வா9 ைனைய தீ2$ Eரா$கி$ ெகா$கிேறா. இ4ேக இரதின

மாைலயி ைகயிேலா (மாைல ேகா$கப3கிற(...” எ8 Eறியபேய

அகி வ!த இைளயநபிைய ஒ8 ம8ெமாழி Eறாம அைமதியாக ஏறி23

பாதா9 இரதினமாைல. சில கண4க9.அ!த அைமதி நீத(. பி நிதானமாக
அவனிட இ!த ம8ெமாழிைய$ Eறினா9.

“அரச/மாரக9 வா9 ைனைய$ Eரா$/வாக9. ேபா ைனயி ெவ0றி
ெப8வாக9! அப ெவ0றி ெப0றபி அவகைள மண$/ உாிைம,9ள

ந0/யி0 பிற!த ெபணழகிக9 அ!த அரச/மாரைர மாைல # மண$க ஓேடா
வவாக9. அப மண$/ ேவைளயி அ!த பா$கியைத ெப0ற

ெபணரசி$/ அ!த பா$கியைத ெபற யாத எ ேபாற ேபைதக9 இப
அபளிபாக எைதேயA ெதா3ேதா, #ேயா ெகா3$கதா ,.”

ெகால உடனி!ததா <பாவமாக> ெசா:வ( ேபா இ!த> ெசா0கைள

அவ9 Eறியி!தா: நீ8Hத ெநைபேபா இத ஆழதி!(

அவ-ைடய (யர ெவைம கனவைத இைளயநபி உணர !த(. அ!த

நிைலயி அவேளா3 அதிக ேபச விபாம ெகாலAட நிலவைற$/>

ெச8 பைடGரகைள$ கவனி$/ எணேதா3 றப2டா இைளயநபி.
------------

நிதிலவ :

றா பாக - ெவறி மகல

12. எதி பாராத அைழ,'

றேத ெப=த ( மைழைய ேபா இதயதி: ஒ ( மைழ ெப=தா0 ேபாற

மகி>சி நிலவியைத அ3( 0றி: எதிபாராதவிதமா= மினைல ேபா வ!(
ேதாறிய ெகால, இைளயநபியி அ!த ஓைலைய$ ெகா3( வி23

ேபாகேவ, ெசவ H4ேகாைதயி உவைக க23$கட4காத Hாிபாக ெபகிய(.
பல நா9 ெவைமைய றேத ேபா$கிவி2ட அ!த ( மைழைய ேபா த
இதயதி ேகாபதாப4க9 எலாேம உட மைற!( வி2டா0 ேபா!த(

அவ-$/. காத0 கட%ளாகிய இ!த வளைடய ெபமாேள த (யர4க-$/
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இர4கி அ9 ாி!( வி2டதாக அவ9 உண!தா9. தாேன உகி உகி ஓைலகைள

எ?தி$ ெகா!த ேவ3ேகா-$/> ெசவிசா=( அவாிட இ!( ஓ

ஓைல தன$/ ம8ெமாழியாக$ கிைடதைத திவிழா$ ெகாடா வரேவ0கலா
ேபா!த(. அைத மீ3 மீ3 ப( மகிவத0/ ஏ0ற தனிைமைய நா

மாளிைகயி பிறமி!த மலவனதி0/> ெசறா9 அவ9. மாைல ேவைளயி

இதமான #நிைல, அவ -ைடய உலாசதி0/ (ைண ாிவதாயி!த(.
தாயி ககாணிபி!( வி3ப23> <த!திரமான உ0சாகேதா3 அ!த
ஓைலைய ப$க விபினா9 அவ9.

“எேம அ ெச=வைதேய ஒ ேநாபாக இய0றி வ ஆயி$ காதைல

உைடய ெசவ H4ேகாைத$/ இைளய நபி வைர, மட! #நிைல இைய!(

வராத காரணதா நீ ஆ8தலைட,ப எ ைகபட இ(வைர நா எ(%

உன$/ எ?த யவிைல. எ ப$க அ( ஒ /ைறதா. ஆனா அ!த$ /ைற

நீ என$/$ ‘க34ேகா’ எ8 /"ரமாக%, ேகாபமாக% ெபய #2>சபி$/

அளவி0/ ெபாிய( எபைத அைமயி நீ எ?தியைத பா(தா ெதாி!(
ெகாேட. ஆயி$ காதலA$/> சாப ெகா3$/ அளவி0/ அபி

உாிைம, அதிகார உ9ள ெபக9 திேமாEாிதா பிற$க , எ8
ெதாிகிற(. காராள /3ப பாய அரச வச($/ இைணயான ெபைம

உைடய(. அ!த$ /3ப( இளெப ஒதி$/ த காதல ேம0 சாப
வி3 அள% ேகாபEட இ$கலாதா. ஆனா, உ ேகாபதி திப

திப நீ <மதியி$/ ஒ /0றைத நா ம8$க ,. நா ஏேதா உைன

அேயா3 மற!( ேபா=வி2ட( ேபால%, நீ ம23ேம எைன நிைன(

தவி($ ெகாணப( ேபால% எ?(கிறா=. நா மற!தைத நீ எப அறிய

,? நீ எைன மறவாம நிைன!(/வைத நி"பி$க நா எலாவ0ைற,ேம
மற!( வி2டைதேபால ஒ /0றைத எ தைலயி <மத ேவய(

அவசியதானா? நியாயதானா? நீ ெகா0றைவ$ ேகாயி:$/ ஒ மடல ெந=

விள$/ ேபா2ட(, இ!தவளைடயாைர ஆயிரெத23 தாமைர மலகளா

அ>சித( ஒேபா( G ேபாகா(. எ பிாி% உைன ெம=யாகேவ

ஊைமயா$கி வி2டதாக இர3 ஓைலகளி:ேம திப திப எ?தியி$கிறா=!
ேப><தா ஊைமயாகி இ$கிறேத ஒழிய உ ேகாபதாப4க9 இA
ஊைமயானதாக ெதாியவிைல.

ெகா0றைவ$ ேகாயி:$/ ெந= விள$/ ேவ3த, இ!த வளைடயா$/
ஆயிரெத23 தாமைர மல அ>சைன, ஆகியைவ ேபாதாெத8 இேபா( தா=
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த!ைத,ட தீத யாதிைர ேவ8 ெச8 வி23 வ!தி$கிறா=. இJவள%

ணிய பயகைள பைடக9 ேபா ஒ8 ேச( திர2 ைவ($

ெகா$கிற நீ ெவ0றி ெபறாம ேவ8 யா ெவ0றி ெபற ேபாகிறாக9
ெசவH4ேகாைத? உ அ$/ ணிய பய இ$/ேபா( நீ

பயப3வாேன? இ4கிதமான /ர க3ைமயான வாைதைய> ெசானா:

இனிைமயாகதா இ$/. அ(ேபா பிாியதி0/ாிய நீ எைன$ ‘க34ேகா’
எ8 அைழ$கிறா=. ஆனா, இ8 இ!த விநாயி இைத எ?தி$

ெகா$/ேபா( ேவ8 ஒவ$/ நா ‘க34ேகா’ ஆகிவி2ேட.

எைன இதைன கால இ!த ம(ைர மாநகாி மைற!தி$க இட அளி(

அேபா3 ேபணி உபசாி($ கைண இைம காப(ேபா காத ஒவ$/

உைமயிேலேய நா க34ேகானாக ேந!( வி2ட(. இ4ேக நா க34ேகானாக

ேந!தேத உன$/$ க34 ேகானாக$ Eடா( எபதனாதா. இைத நீ இேபா(

விள4கி$ ெகா9ள இயலாவிA எேபாதாவ( நாேன உனிட விள$கி>

ெசா:ேவ. உ ெவ0றியி இ4ேக எனகி:9ள இெனாவைடய

தியாக அட4க ேபாகிற(.

நா உைன நிைன$கேவ இைல எ8 நீ எ ேம /0ற <ம( ேபா(

என$/, இளைமயி தி$கானேபாி நா கவி க0ற கால( நிக>சி ஒ8

நிைன% வகிற( ெபேண! எேனா3 ஒ சாைல மாணவனாக$ க0ற இைளஞ
ஒவ, தா காதத ெபைண அைடயயாத ஏமா0றதி பி(பி(
மடேல8* நிைல$/ ேபா= எ$கால அவ9 ெபயைரேய Eவி அர0றி$

ெகா3 ெத$களி திாி!தா. திேமாEாி உ த!ைதேயா3 அம!(

வி!(ண மாளிைக$/9 வ!தேபா( அ8 ததலாக நீ, உ தா,
எைன ம4கல ஆரதி எ3( வரேவ0றிக9. அேபா( நீ எைன ேநா$கி>

சிாித சிாிைப$ க3 என$/ அ!த தி$கானேப பிதனி காததா
நிைன% வ!த(. உ சிாிபி எ4ேக நா பிதனாகி வி3ேவேனா எ8Eட

அCசிேன. அ!த தி$கான ேப பிதைனேபா நா ெதவி எலா

உைன ெபய ெசா$ Eவி திாி!தாதா என$/ உ ஞாபக இபதா=
நீ நவா= ேபா$கிற(. அழகிய ெபணி சிாிபி எதிேர நி0கிற

இைளஞ கவியாகிறா எபாக9. நீ அ!த தி$கானேப பிதைனேபா

எைன, கவியா$கி வி2டா=. ெமாழியி நய4கைள,, ெபா9

DM$க4கைள,, ேத!த ைக மல ெதா3ப( ேபா, பத4கைள இைண$/

இ4கித4கைள, அறியாத பாமரைன$Eட ஓ அழகிய ெப கவிஞ ஆ$கி

வி3கிறா9. நா பாமர இைல. ஆனா எைன, நீ கவியா$கியிபைத
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அறி!தா உ மன ஒ ேவைள அத0காக மகிழலா. கவபடலா. கீவ
பாட 6ல உன$/ அ!த$ கவைத நா அளி$கலாமா?

(* தா காதத ெபைண அைடய ேவ$ Eாிய பைன மடலா0 ெச=த

/திைரயி ஏறி ஓ இைளஞ தைனேய ெகா3ைமப3தி$ ெகா9-த)
“( பவழ -

ந த? 8வ:மா=>

சிதிரேம ேபாவ!ெத
சி!ைத //!த
நிதில வ!

ெசவ H4ேகாதா=!

க( கடஏ?

#த காசினியி
சித நிைன>

ெச=ைக உ9ளள%
எதா: நிைன

மறபறிேய எபதைன
வி( ைள,ேபா0

கல!திைண!த விபதா
ச0ேறA நிைனதி!தா

தவி!தி3வா= சீ0றெமலா”
இேபா( ெசா ெசவH4ேகாைத! ஒJேவா அழகிய ேபைத ெபM

தைன நிைன( தவி$/ யாேரா ஓ ஆ மகைன$ கவிஞனா$கிவி23 அவ
கவிஞனாகியத0/$ காரணேம தா எபைத மற!( திாிகிறா9 எப( எJவள%
நியாயமான வாத? நீ, அப மற!( திாிகிறா= எ8 நா உேம0 /0ற

<மத யறா அ( எJவளவி0/ ெபா!(ேமா அJவளவி0ேக நீ நா
உைன மற!( வி2டதாக எ ேம0 <ம( /0ற ெபா!(. நா

உைனவிட$ கைண உ9ளவ ெபேண! நீ சிறி( இ4கிதமிலாம

எைன$ ‘க34ேகா’ எ8 சபிதா=. நாேனா உைன அழகிய சிற

ெபயெதாடராக ேத!( நிதிலவ என அைழதி$கிேற. யாைடய காத0
ெப!தைம அதிக, யா மற$கவிைல எபத0ெகலா இைவகேள சா2சி.”
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எ8 அ!த ஓைலைய தி!தா இைளயநபி. இ!த ஓைலைய ப(

த( மகி>சியி எைலயி திைளதா9 ெசவ H4ேகாைத. அJவள%

நா2களாக இைளயநபிைய பிாி!( காணாம: இ!ததா ஏ0ப2ட தாப
எலா இ!த ஒேர ஒ கன($/9 இ!த இட ெதாியாம ேபா=வி2ட(

ேபா!த(. அ!த ஓைலைய திப ப( மகி!தா9 அவ9. நீ0றைறயி

ெவைமயி வாயவ, நீாி மீ3 மீ3 6கி எ?வைத ஒதி!த( அவ9
ெச=ைக. தாப, தவி எற நீ0றைறயி பல நா2களாக ?4கிய அவ9ேம

தெண8 அ மைழேய ெப=த(ேபா வ!தி!த( அ!த ஓைல. ஓைலைய$

ெகா3த(ேம ெகால விைர!( திபி ேபா=வி2டாேன எெறணி

இேபா( வ!தினா9 அவ9. அவ திபி ேபாகாம இ!தாலாவ( ஓ

ஓைலைய எ?தி அவ$/$ ெகா3தAபலா எ8 கழிவிர$க ெகாடா9

அவ9. மகி>சி ெவறியி உட சித(. நிைல ெகா9ளாத உவைகயி

ேதா2ட( மாதவி$ ெகாைய யா காணாத தனிைமயி த?வி மகி!தா9
அவ9. H4ெகா($கைள கேதா3 க ேச( ெமைமைய,

ந8மணைத, Dக!தா9. வா= இனிைமயாக இைச($ களித(. ‘நிதிலவ’

எற அ!த அழகிய ெபயைர ெமய /ர தன$/ தாேன ெசா பா($

ெகாடா9. மானாக (9ளி, மயிலாக ஆ, த மகி>சி ெவ9ள ேதா2ட

நிைறய ெப/ப /யிலாக இைச( உவைக Hதா9.

ெபற0காிய ெசவமாகிய அ!த ஓைலைய மைற($ ெகா3 மீ3 அவ9
மாளிைக$/9 Dைழ!தேபா( மாளிைகயி தா= அ!திவிள$/ ஏ0றி$

ெகா!தா9. ெபமாளிைக வாயி0 றமாகிய ெத றி யாேரா

Eபி3வ( ேக23, “யா எ8 ேபா= பா(வி23 வா மகேள!” எ8

ெசவH4ேகாைதைய ேவனா9 தா=. வாயி:$/ விைர!தேபா( ப

த3$கேவ ஒ கண தய4கி நிறா9 மக9. மாளிைக ந3$ Eடதி0/ வாயி0

ற($/ இைடேய ெந3! ெதாைல% நட!( ெசல ேவயி!த(;

இ2வி2டதா ெத றி நி0பவ யாெர8 உ9ேளயி!( காண
யவிைல. இைடகழியி ம4கலான விள$/க9 இேளா3 ேபாரா$

ெகா!தன.

பைழயப வாயி0றமி!( மீ3 யாேரா Eபி3கிற /ர எழேவ, தா=,
“உைனதா ெசவ H4ேகாைத மற!( வி2 டாயா அத0/9? வாயி0ற
ேபா= யாெர8 பா( வி23 வா அமா” எ8 ம8ப, நிைனR2னா9.
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நைட த3$கி தய4கி இ!த ெசவH4ேகாைத வாயி:$/> ெசறா9.

இைடகழிகளி அபார அபாரமாக$ /விதி!த (ெந மண நாசியி
/!( நிைற!த(. களCசிய4க9 இ!த Eடாரைத, கட!( அவ9 

வாயி0றதி0/ வ!( பாதேபா(, அ4ேக இேளா3 இளாக இவ

நிறி!தன. அவக9 இவேம விள$ெகாளியி ேந$/ ேந வ!( நி0க

தய4/வதாக ேதாறிய(. த அCசினா: பி (ணிவைட!தா9 அவ9.
“யா நீ4க9? உ4க-$/ என ேவ3?” - எ8 ேக23$ ெகாேட மாட

பிைறயி!த ைக விள$ைக எ3( அவக9 அேக ஒளிைய பரவவி2ட ெசவ
H4ேகாைத, இவ யாெர8 ெதாி!த( திைகதா9. அவக9 இவ

ெபாியவ ம(ராபதி விதக$/ ெம=$ காவலாக நியமி$கப2!த ெதனவ
ஆப(தவிகளாக இ$க$ க3 அவ-$/ வியபாயி!த(. ெபாியவ அ!த

ப/திைய வி23 எ4ேகா மைறவாக ேபா= பல தி4க9 கால கட!த பி நீட

நா2க-$/ அபா த எதிேர அவைடய ெம=$ காவலகைள$ க3 ஒ8
ாியாத மன$ /ழபேதா3,

“த!ைதயா ஊாி இைல! உ4க-$/ என ேவ3? ெபாியவ இேபா(
எ4ேக எ?!தளி இ$கிறா?” எ8 வினவினா9 அவ9.
“உ4க9 த!ைதயா இேபா( இ4ேக திேமாEாி இைல எபைத நா4க-
அறிேவா அமா. இேபா( நா4க9 ேத வ!த( உ4கைளதா! உ4க9

த!ைதயாைர அல... ெபாியவ இேபா( இ!த$ கணதி உ4கைள> ச!தி(

ேப<வத0காக இ4ேக திேமாE$ேக எ?!தளி ஆல மரதயி

த4கியி$கிறா எ8 நா4க9 Eறினா நவத0/ அாியதாயி$/.”
“ெம=யாகவா இ4/ எ?!தளியி$கிறா?”

“உயிேர ேபாவதானா: ெதனவ ஆப(தவிக9 ெபாியவ ப0றி ெம=

அலாதைத$ Eறமா2ேடா அமா! அவ க2டைளபேய த4கைள உடேன

அைழ(> ெசலதா இேபா( இ4/ வ!ேதா.”

இைத$ ேக23 அவ9 திைக /ழப ைன விட அதிகமாயின.
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நிதிலவ :

றா பாக - ெவறி மகல

13. மகாேம% மாதவிெகா(

ெபாியவ ம(ராபதி விதக ேபைத ெபகளி ஒதியாகிய தைன>

ச!திபத0காகேவ மீ3 திேமாE வ!தி$கிறா எபைத த ெசவிகளா0
ேக23ேம ெசவH4ேகாைத அைத நபயாம திைகதா9. ெபாியவைர

எ!ேநர நிழ ேபா0 கா(வ அ!த ஆப(தவிக9 இவைர, அவ9 ந/
அறிவாளாைகயினா அவக9 ேம அவ-$/ ஒ சிறி( ச!ேதக எழவிைல.
ெபா= ெசா:வாக9 எேறா, ஏமா08வாக9 எேறா அவகைள ப0றி

நிைனப( Eட ெப பாவ எபைத அவ9 ெதளிவாக உண!தி!தா9.

அபயி!( காரணமிறிேய அவ9 மன ேவகமாக அ($ ெகாட(.
பத0றேதா3 அவ9 அவகைள$ ேக2டா9:

“உ9ேள ேபா=> ெசா அைனைய, உட அைழ($ ெகா3 வரலா
அலவா?”
“இைல, அமா! த4கைள ம23ேம தனிேய அைழ(வர> ெசாதா
க2டைள!”
“அபயானா உ9ேள ெச8 தாயிட ேவ8 ஏதாவ( ைன!( ெசாவி23
நா ம23 வகிேற” - எ8 அவகளிட Eறிவி23 மாளிைக$/9 ெசற

ெசவH4ேகாைத ெகா0றைவ$ ேகாவி:$/> ெச8 வவதாக தாயிட Eறி
விைட ெப0றபி மீ3 வாயி0ற வ!தா9. தா= ‘வாயி0ற யா?’ எ8

ேக2டேபா( ேவ8 ஏேதா ைன!( Eறியி!தா9 அவ9. தாயிட Eறிய(

ெபா=யாகி விடாம, ேபாகிற வழியிேலேய ெகா0றைவைய வண4கி> ெசல%

நிைனதா9.

“ேபாகலா! வா4க9” எ8 ெசா அவக9 றப2ட( பி ெதாட!தா9
அவ9. வாயி0ற வேபா( த நைட த3$கியதனா:, மன இன
ாியாமேல ேவகமாக அ($ ெகாடதா:, இனெத8 ாியாத ஒவைக
ம2சி,, பய ஆ2ெகா!ததா: இைளயநபியி காத மயமான
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ஓைலைய பத உ0சாக அவ9 இதயதி இA நிைறவாக இ!த(. அ!த
உ0சாக அவைள எJவள% ெதாைல% ேவ3மானா: நட!(ேபாக> ெச=ய
, ேபா!த(. ந3 வழியி ேகாவி வாயி ஒ கண நி8

ெகா0றைவைய வண4கினா9. மனதி உ0சாக றேத ெதாிய அேபாதி

அவ9 நைடேய ஓ2டமாக இ!த(. ெபாியவ வழ$கமாக த4/ அ!த ெபாிய

ஆலமரத$/ ேபா=> ேச!த( அவைள அைழ( வ!த ஆப(தவிக9

ெவளிறேம விலகி நி8 ெகாடன. உ9ேள ெச: பாக வ!த ேவக

/ைற!( அவ9 காக9 ெவளிறேம தய4கின. என காரணதினாேலா உ9ேள

ெசவத0/$ காக9 நகர ம8பைத அவ9 உண!தா9. ஆனா ெசயபட

யவிைல.

அ8 எனேவா இ9 #!(வி2ட அ!த ேநரதி அ!த பழ ெப

ஆலமர அைத> <0றிய ப/திக- இயைப மீறிய அைமதிேயா3 ெதப2டன.

/ைகேபா இ!த அமர ெபா!தி ைனயி ஒளித!( தீப!த ஒ8 எாி!(

ெகா!த(. ெபலா ெபாியவ இேத இடதி த4கியி!த ேபா( இ!த

ப/தி இ!த ேநரதி0/ எJவள% கலகலபாக இ$/ேமா அJவள% கலகலபாக

இ8 இேபா( இைல எப( ேபா அவ-$/ ாி!த(. எலாேம எைத,ேம

எதிபா( ஒ34கி உைற!( ேபாயிப( ேபா ஒ #னிய அைமதி நிலவி$

ெகா!த(. இJவள% இரகசியமான இதைன /ைறவான எணி$ைக,9ள

ஆப(தவிக-ட எத0காக திTெர8 இவ திேமாE$/ மீ3

வ!தி$கிறா எ8 சி!தி$க%, அDமானி$க% ய8 ேதா0ற( அவ9 மன.
ேவகமாக ($/ இதய(ட (ணி!( ஒJேவா அயாக ெபய( ைவ(
உ9ேள ெசறா9 அவ9. கணிெரற அ!த$ /ர அவைள வரேவ0ற(.

“வா, அமா! நீ, உ அைன, ம0றவக- நலமாக இ$கிறீக9
அலவா?”
ைனவிட ேத< நிைற!( <ட விாி$/ அ!த ேதா0றைத, கதி!(
ஊ3% ஒளிநிைற!த ககைள, பா($ Eசிய அவ9 ஒாி கண4க9

ம8ெமாழி Eற வாைதகேள இறி திைகதா0ேபா அபேய நி8 வி2டா9.

ெசெபா நிறைடய( மிக ெபாிய(மான மகாேம மைலைய திTெர8 மிக
அகி க3 (வட ஒ சிறிய மாதவி$ ெகாேபா தள!( திைகதி!தா9
ெசவ H4ேகாைத. மீ3 அவ /ரேல ஒத(:
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“உைனதாேன ேக2கிேறனமா? ஏ பதி ெசாலாம நி8 வி2டா=?”
“த4க9 திவளா இ(வைர நல($/ ஒ /ைற% இைல, ஐயா!”
மீ3 இைமயாம அவ9 கைத$ E!( ேநா$கிவி23, அவ Eறினா:
“இ8 நீ மிக% மகி>சியாயிபதாக ெதாிகிற( ெசவH4ேகாைத!”
“த4கைள ஒத ெபாிேயாகைள$ க3 வண4/ ேப8 கிைடதா இ!த ேபைத
அத0காக அைடயாத மகி>சிைய ேவ8 எத0காக அைடய ,.”
“இ8 உ ேப><$Eட மிக% சா(ாியமாக இ$கிற(. ஆயிA இ( எைன$

காபத0/ பாகேவ உன$/ ஏ0ப2ட மகி>சியாக இ$க ேவ3 எப(
என$/ ாிகிற( ெபேண...”

இ!த> ெசா0கைள$ ேக23 ந34கிய ந3$கதி த இைட$க>சிA9

மைற$கப2!த இைளயநபியி ஒைலேய ெமல ந?வி அவ பாக$ கீேழ
வி?!( வி3ேமா எ8 அCசினா9 ெசவH4ேகாைத. இ!த வினாவி0/ பி

எதிேர அம!தி!த அ!த$ கYரமான வவ மிக ெபாிய சிகரமா= உயவ(
ேபால%, தா அ!த> சிகரதி ேன ெப4 கா0றி ஆ3 ஒ சி8

தளி$ெகாேபா தளவதாக% உண!தா9 அவ9. பயதி அவ-ைடய உட

பதறிய(. ேப>ைச ேவ8 திைச$/ மா0ற ய8,

“ஐயா தீதயாதிைர !( திபி திேமாE வ!த(ேம எ த!ைத
இ4கி!( ெவளிேயறியவ தா; இA அவ திபி வரவிைலேய?”

எறா9.

“அவ ேவெற4/ ேபா=விடவிைல, ெசவ H4ேகாைத! எனிடதா

வ!தி!தா. இேபா( எ காாியமாகதா ேபாயி$கிறா. தீதயாதிைர

!த( நா தா அவைர எனிட உடேன வர> ெசாயி!ேத” எ8

அத0/ அவாிடமி!( ம8ெமாழி வ!த(; தைன, த உ9-ண%கைள,
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அவ காண விடாம வில$/ ேநா$கேதா3 ேவ8 ேப><$கைள வள$க

விபிய அவ9, “இJவள% காலமாக தா4க9 எ4ேக ெசறி!தீக9 ஐயா?”
எ8 ேக2க எணினா9; ஆனா அப எணிய ம8 கணேம அ!த$ ேக9வி

த நிைலைமைய மீறிய( எA பய(ட அJவா8 அவைர வினா%
எணைத உடேன விைர!( தவிதா9.

‘இJவள% காலமாக திேமாE எைலயி த4கைள$ க3 வண4/ ேப8

எ4க-$/$ கி2ட விைலேய; ஏ?’ எ8 ேவ3மானா பணிவாக%, அேத

ேக9விைய ேவ8விதமாக மா0றி$ ேக2கலாேம தவிர, த நிைனதப, ‘எ4ேக

ேபாயி!தீக9 இJவள% கால?’ எப( ேபா அவைர$ ேக2கேவ Eடா(

எ8 த நாைவ அட$கி$ ெகா3 வி2டா9 அவ9. வாளி Dனியி

நடப(ேபா மிகமிக எ>சாி$ைக உணேவா3 அவ9 அவ  நி0க
ேவயி!த(.

அவ9 இJவா8 சி!தி( தய4கி$ ெகா!த ேபாேத அவ காலயி:
அகி: இ!த 08$களி இ!( நாக பாக9 சீறியப ெச$க>

ெசேவெர8 பிள!த நாேவா3 ெவளிப23 உட ேமேலறின. படெம3தன;
அவேரா அைசயாம அவைள பாதபேய அம!தி!தா.

க?தி:, ேதாளி: கா: ெகாய நாக சப4கேளா3  சில

ச!தப4களி இப$ ேகாலதி அவ9 அவைர$ க3 பய!தி$கிறா9.

இ8 Eட அ!த பயைத,, ந3$கைத, அவளா தனிடமி!( தவி$க

யவிைல. பய திைக மாறி மாறி ெதாி, விழிகேளா3 அவ9 அவ

எதிேர ம3 நி8 ெகா!தா9. அ!த நிைலயி அவேர சிறி(

ேநரதி0/பி ெமல மீ3 அவைள வினாவ ெதாட4கினா:

“இ8 மாைலயி நீ எைலய0ற மகி>சிேயா3 இபைத நா /8$கி23
பாழா$கி வி2ேடேன எ8 உன$/ எேம ேகாப வகிறதலவா?”
“அப ஒ ேபா( இைல ஐயா. தா4க9 எ ேபாற ேபைதகளி ேகாப($/
அபா0ப2டவ! இA ெசானா எைன ஒத ேபைதகைள$ ேகாபி($
ெகா9வத0/, க!( ெகா9வத0/ உாியவ...”
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“நீ ெசாவ( ேபா உாிைம இபதாக நிைன($ ெகா3தா நாA இ4/

இ8 வ!ேத. உைன$ Eபி2டAபிேன. நீ, எ அைழ$ கிண4கி
வ!தி$கிறா=...”

ேநராக எைத> ெசால யாததனா இைதெயலா <0றி வைள(> ெசா$
ெகா$கிறா எ8 அவ ெசாயதி!( ெசால விவைத ாி!(
ெகா9ளயாம மடா9 ெசவ H4ேகாைத. அதிகாரேமா, ஆைணேயா,

சினேமா, சீ0றேமா சிறி(மிறி அவ எைலய0ற நிதானேதா3, எைலய0ற
ெபா8ைமேயா3 இ8 தனிட ேபசியேத அவ-$/> ச!ேதகைத,

பயைத, உடா$கி08. இ!த அட$க இயபானதிைல எப( அவ-$/

ாி!த(. இ!த நிதான ஐயபா20/ உாியதாகேவ அவ-$/ ேதாறிய(.

த!ைதயாைர இவேர ேவ8 காாியமாக எ4ேகா அAபியி$கிறா. தாைய உட

அைழ( வரேவடா எ8 E2ேய இவ என$/> ெசா அAபி

வி2டா. எைன ம23 தனிேய அைழ( இப ேப<வத0/ அ( எனதா

அJவள% ெபாிய அ!தர4கமாக இ$/ எ8 அவ9 மன ஒJெவா கண
நிைன( தய4கி$ ெகாேடதா இ!த(. அ!த தய$கேதா3தா அவ9

அவ பாக அேபா( நி8 ெகா!தா9.

“ெசவH4ேகாைத! ெபலா ெவ9ளி$ கிழைமகளி மாைல ேதா8 என$/
நீ ெகா3 வ!( அளித ேதA திைனமா% எJவள% <ைவயாக இ!தன

ெதாி,மா?” எ8 சிறி( ேநர ெமளனதி0/பி பைழய நா2களி எேபாேதா
அவ9 ெச=த உபசார ஒைற இ!தா0ேபா!( நிைன%E!( ேபசினா,

அவ. இப அவ பைழய நிக>சிகைள நிைன%ப3தி த மனைத ெமல

ெமல இளக> ெச=வ( அவ-$ேக ாி!தா: அவைடய ேப>சி இைச!(

வண4கி வசப3வைத தவி$க ஆ0றறி இ!தா9. மிக% பணிவாக அவேள

அவைர ேவட% ெச=தா9:-

“ஐயா! இேபா( Eட தா4க9 க2டைளயி2டா நாைள$ேக த4க-$/ ேதA,
திைனமா% ெகா3 வ!( பைட$கிற ேப8 இ!த ேபைத$/$ கிைட$/...”
“இ8 நீ மிகமிக மகி>சியாயிபதா உைன நா விைரவாக விைடெகா3(
அAவ(தா ைற. ெசவH4ேகாைத நாைள மாைல$/9 நீ மீ3 வா!
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வேபா( இ!த$ கிழவனி ஆைசைய மற!( விடாம ேதA திைனமா%
ெகா3வா... நாைள இரவி நா இ4கி!( றப23 வி3ேவ. ேகாநக

ெச8 ைவையயி வடகைரயி மைற!( த4க ேபாகிேற. அப றப3

 இ!த$ கிழவA$/ உனிடமி!( ஒ நவா$/$ கிைட$க ேவ3 அ!த
நவா$ைக$ ேகாரேவ இ8 இ4/ வ!ேத! நீ ம8$க மா2டா= எபைத நா
அறிேவ.”

“ஐயா! த4கைள ேபாறவக9 ேவட%, ேகார% ெச=கிற அள% நா

அ(ைண ெபாியவளிைல. தா4க9 என$/$ க2டைள இடேவ3. த4க9

க2டைள$/ இ!த ேபைத எ$காலதி: கடைமப2பவ9. தா4க9

நிைனபைத நா4க9 நிைறேவ0ற$ காதி$கிேறா” எ8 மிக% பணிவாக$
ைகEபினா9 ெசவH4ேகாைத. இப வண4/ ேபாேத அவைர$

க4கலாக%, தைன ெமைமயான மல மாைலயாக% ஒபி23> சி!தி(
தா ெபா ைற அCசியைத, நிைன($ ெகாடா9 அவ9. ெகாயாக

(வ3 பணி!( ம8ெமாழி Eறி$ ெகா!தா: உ9-ற அவ-$/ அவாிட
அ>சமாக இ!த(. தய$கமாக% இ!த(. அ!த மா மைல, வா(வ- ெகா

ேபாற தைன தைலெய3$க விடாதப எ!த த!திரதினாலாவ( ந<$கி

வி3ேமா எ8. பய!( பதறினா9 அவ9. தைன ேபாற ேபைத ெபகைள
ப0றி இJவள% அ$கைறேயா3, பிாிய ேதா3 நிைன$கிற வழ$கேம இலாத
அவ, இ8 கா23 இ!த பாிைவ பா( அவ9 விய!தைத விட பய!தேத

அதிகமாயி!த(.

“நாைள$/ மாைலயி மீ3 வா அமா! ேதைன, திைணமாைவ, ம23
மற!( விடாேத.” எ8 Eபி2டAபிய விைர%$/ ஏ0ப எைத,ேம ேபசாம

தன$/ அவ மிக% <லபமாகேவ விைட ெகா3( திப ேபாக>

ெசாயைத, அவளா ாி!( ெகா9ளயவிைல. அவ எத0காகேவா

தைன> சிறி( வி23 பி$க யகிறா ேபா: எ8 அவ-$ேக

ேதாறிய(. மாளிைக வைர ஆப(தவிக9 (ைண வ!( அவைள திப$

ெகா3 வ!( வி2டன. இர% ?(ேம அவைடய பாிவி காரணைத ப0றி>

சி!தி( ாி!( ெகா9ள யறா9 அவ9.
-----------
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நிதிலவ :

றா பாக - ெவறி மகல

14. ெகாறைவ சா6சியாக...
சா6சியாக...

எதிபாராத விதமாக தைன ேநா$கி ெப/ அ!த பாிவி காரண

அவ-ைடய அDமானதி0/ எ2டாததாகேவ இ!த(. ெபாியவ திேமாE$/

வ!திபைதேயா, தா ேபா= அவைர> ச!திதைதேயா தாயிட Eட அவ9

ெசாலவிைல. இர% ெந3ேநர உற$கமிறி அவ9 மCசதி ர3

ெகா!த ேபா(, “ெபேண அ!தி மய4/கிற ேவைளயி றப23
ேபா=$ ெகா0றைவ$ ேகாவி இப உற4காம$க வர

ெப8வத0காகதா அJவள% நாழிைக காதி!( ேவவ!தாயா!” எ8தா
தாேய அவைள$ க!( ெகாடா9. தா ெகா0றைவ$ ேகாவி:$/> ெச8

வவதாக> ெசா வி23 ெபாியவ அAபியி!த ஆப(தவிகேளா3
றப23> ெசறைத ப0றி தா= ஐ,றவிைல எபைத அவ-ைடய
ெசா0களாேலேய விள4கி$ ெகாடா9 ெசவH4ேகாைத.

ம8நா9 காைல ெபா?( ல!( நீரா த(ேம உர திைன இ$க

ெதாட4கினா9 அவ9. இப அ$க அவ9 திைன இப( வழ$கமான

காாியேம எபதனா தா= அைத ப0றி, அவைள எ(% ேக2கவிைல.

ெபாியவேர வா= திற!( ேக2$கிறா எபதனா நல ெச!திைனயாக எ3(
றதி இ23 ெநா=,, (84/ கைள!( ைடத பிேப உர ெகா2

இ$கலானா9. நாவி <ைவ$/ ஆைசப23 தா ெபாியவ ேதA

திைனமா% ெகா3 வர> ெசா தைன ேவ$ ெகாடதாக அவளா
இA நப யவிைல. கச நிைற!த காCசிர4 காைய, ேவபிைல$

ெகா?!ைத, தி8 உடைல ைவர பா=!ததா$கி$ ெகாபவ, ேதA$/

திைனமா%$/ ஆைசப23 தைன வரவைழ( ேபசியி$க, எபைத
அவளா ஒ$ெகா9ள% இயலவிைல. ேவ8 ஏேதா ெபாிய ேவ3ேகாைள

தனிட ேக2பத0/ ஏ0ற பாிைவ, ப$/வைத, உடா$/வத0/

த$கபதா இபைத,, இலாதைத, ேசாதி( ஆழ பா$கேவ இ!த

ஏ0பாேடா எ8 அவ-$/> ச!ேதகமாயி!த(. ச!ேதக ஒற இ!தா:
மிக% சிரைதயாக திைணமாைவ இ( பிைச!தா9 அவ9. மாளிைக

பணியா2களிட நல ெகா ேதனாக ேத இற$கி பிழி!( வமா8

அAபினா9. பி0பக:$/9 ெச4/ழபாக த திய ெகா ேத பிழி!த

Dைரேயா3 வ!( ேச!த(. பத பா( அளவாக% <ைவயாக% கல!(

ெந$கனி பிரமாணதி0/ உைட உைடயாக உ2 ைவ($
ெகாடா9. தனிேய ஒ சிறிய /வைளயி ேதA எ3($ ெகாடா9.

71

ெபாியவைர ேத அவ9 மாளிைகயி!( றப3ேபா( பி0பக கழி!(
மாைல ேவைள ெதாட4கியி!த(. த நாைள ேபாலேவ ெகா0றைவ$

ேகாயி:$/> ெச8 வல4கிவி23 திபி வவதாகதா தாயிட ெசா$
ெகா9ள !த(. இ8 ஆப(தவிக9 தைன ேத வ!( அைழ($

ெகா3 ேபாக ேவ3 எ8 எதிபாதிராம அவேள றப2!தா9.

வழியி ெகா0றைவ$ ேகாயிைல வல வ!( வண4கி> ெசல% ேநர இ!த(.
அ!த வழிபா2ைட, /ைறவிறி நிைறேவ0றி$ ெகா3 அற
ஆலமரத$/> ெசறா9 அவ9.

அ4ேக அவ9 ெசறேபா( உ9ேள அம!( ெகாராம ஆலமரதி

வி?(களிைடேய /8$/ ெந3$/மாக நட!( உலவி$ ெகா!தா ெபாியவ.
அவைள பாத( அவரேக மரதயி நிறி!த ஆப(தவிக9 இ8
ெதாைலவாக விலகி>ெச8 நி8 ெகாடன.

“வா, அமா! உைனதா எதி பா($ ெகா!ேத. இA சில
நாழிைககளி நா ேகாநகைர ேநா$கி றபட ேவ3” எ8தா Eறி

வரேவ0றாேர ஒழிய அவ9 ைக$கலசதி இ!த திைணமாைவேயா /வைளயி
இ!த ேதைனேயா அவ கவனிததாகேவ ெதாியவிைல.

“ஐயா ேதA திைனமா% ெகா3 வர> ெசானீகேள! நாேன காைலயி!(
மா இ( பிைச!( (ேத பிழி!( ெகா3 வ!தி$கிேற” எ8 அவ9
Eறினா9; அவ$/ அ( மற!( ேபாயி0றா, அல( அைதவிட ெபாிய ேவ8

ஏதாவ( நிைனைவ ப0றி வி2டதா எ8 ாி!( ெகா9ள யாம மடா9
அவ9. அவேரா ஒ சிறி( தய4காம ப<ைம பா= பரபிய( ேபாற அ!த

தைரயி அபேய அம!( கீேழ உதி!தி!த ப?த ஆைல ஒைற$

ைகயி எ3($ெகா3 பி>ைசபாதிரைத நீ23 ஒ (றவிைய ேபா அைத
அவ9  நீ2னா.

உடேன அவ9 சிாி($ெகாேட இர3 உைட திைனமாைவ அ!த

ஆைலயி இ23$ /வைளயி!த சிறி( ெகா ேதைன, ஊ0றினா9.

அJவளவி
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“என$/ இ( ேபா( அமா! ம0றவ0ைற எலா அபேய அேதா அவகளிட
பாதிரேதா3 ெகா3(வி3...” எ8 Eறி ெதாைலவி நி8 ெகா!த
ஆப(தவிகைள> <2$ கா2னா. அவ- அபேய ெச=தா9.

‘ேதA திைனமா% ெகா3 வா’ - எ8 த நாளிர% அவ தன$/$
க2டைளயி2ட( த சிரைதைய,, உபசாி$/ இயைப,

ேசாதிபத0காகதா எப( இேபா( அவ-$/ நறாக ாி!(வி2ட(.

தைன ாி!(ெகா9ள அ( ஒ பாவைன எபைத அவ9 விள4கி$ ெகாடா9.

உபதிேலா, சிகளிேலா அ!த மாெப அரச த!திாி$/ அJவள% அ$கைற
இைல எப( ேப அவ-$/ ெதாி!தி!த உைம, இ8 மீ3

உ8திப2ட(. கட!த காலதி பல நா2களி த!ைத ெசா அவ9 கனிக-,
ேதA, திைனமா% ெகா3 வ!( அவ$/ பைடத ேபா(களிேலேய
அவைர ாி!( ெகா!தா: ேந08 அவேர திைனமா%$காக%,

ேதA$காக% தவிப(ேபா ஆய சா(ாிய நாடக அவைளேய ஏமா0றியி!த(.
அவ ஏேதா ெபாிய காாியதி0காக ேபைதயாகிய தைன ஆழ பா$கிறா
எபைத அவ9 த மனதி உ8தி ெச=( ெகா3 வி2டா9. அவ

உMகிறவைர ெபா8தி!த அவ9, பத0றமிறி நிதானமாக அவைடய
இபிட வைரெச8 ைகக?வ%, பக% தணீ ெகா3 வ!( ெகா3(

அவைர உபசாிதா9. பி அவேர என ெசா:கிறா எ8 எதிபா($
காதிப( ேபா சிறி( ேநர அவைடய கமடலைதேய கவனி($
ெகா!தா9. ஒJெவா ெபMடA Eடேவ பிற!(வி3 பிறவி

சா(ாிய, பா(கா உண%ேம அேபா( அவ-$/ (ைணநிற(. அவேரா

அவ9தா த ேக2க23ேம எ8 வி23 பிப( ேபாற மன நிைலயி
ேதைன, திைணமாைவ, ப0றி ம23 நா/ வாைதக9 பாரா2>

ெசாவி23 வாளா இ!தா. ‘எத0காக$ Eபி23 அAபியிபா! எத0காக$
Eபி23 அAபியிபா?’ எ8 அவேள எணி ஏ4கி தவி$க வி2டபி ஓ

ஓ தவித மாைன த!திரமாக வைல Gசி பிப( ேபா இ8தியாக அவைள

G( சா(ாியமான ேவடைன ேபா8 த ெசா0கைள அட$கி ெமளனமாக$
காதி!தா அவ. எதி எதி ெமளன4கைள இவேம ஒவ$/ ஒவ

விபாத அ!த நிைல சிறி( ேநர நீத(. ஆவைல அட$க யாம அவ9 த

ெமளன$ ேகா2ைடயி கத%கைள தாேன திற!( ெகா3 ெவளிப2டா9:
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“ஐயா! தா4க9 இ!த ேபைதைய தனிேய Eபி2டAபிய காாிய

ெபாியதாயி$க ேவ3. அ( இA எளியாளிட ெதாிவி$கபடவிைல...

அ!த$ க2 டைள$காகேவ இA இ4ேக கா( நி0கிேற நா...”

“உனிட நா இ4கி!( றப3 ஒ நவா$/ ேவடேபாகிேற
எ8 ேந0ேற ெசா யி!ேத... நிைனவி$கிறதா, ெசவ H4ேகாைத?”
“நறாக நிைனவி$கிற( ஐயா...”
“ஒ Gரனி /றி$ேகா9 த வா-$/ ம23 ெவ0றிைய ேத3வேதா3 நிைற%
ெப08வி3கிற( அமா! ஆனா எைனேபால ஓ அரச த!திாி நா

சா!தி$/ ேதச ?ைம, ெவ0றி ெப8கிறவைர அறிவினா ேபாராட
ேவயி$கிற(... இைடவிடாம ேபாராட ேவயி$கிற(. நிககால

ெவ0றி$காக ம23மிறி எதிகால ெவ0றிைய, இேற தீமானி( ேபாராட
ேவயி$கிற(.”

அவ எத0காக இைத தனிட E8கிறா எப( அவ-$/ உடேன

ாியவிைல. ஆனா மன ம23 பதறிய(. பத0றேதா3 பத0றமாக அவ9
ேக2டா9:

“ஐயா! பா நா2ைட மீ2க தா4க9 ேம0ெகாட (ப4க9 ெபாியைவ.
நறி$/ாியைவ... எ8ேம மற$கயாதைவ.”
“ஆனா, அ!த (ப4கைள ாி!(ெகா9ளாம  சில ேவைளகளி நீ,
எேம ேகாபப23 உன$/9 ெகாதிதி$கிறா=, ெசவH4ேகாைத!”
அவ9 (M$/0றா9. எலாேம அவ$/ ெதாி!தி$/ேமா எ8 பயமாக%

இ!த(. ஆயிA வி23$ெகா3$காம ேபசினா9:

“அப இ!த ேபைத அறியாைமயா எேபாேதA எணியி!தா: அைத
தா4க9 ெபா8தள$ கடைமப2$கிறீக9 ஐயா!”
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“ேகாபிபத0/, ெபா8பத0/ இ( தணமிைல ெபேண நாைள ெபா?(
லவத0/9 ம(ைரமாநகாி ேகா2ைடயி பாய மீன$ ெகா பற$க

ெதாட4கிவி3. கீேழ இற4கி ேவ0றவ ெகா பற$க ேநாிடாம இ$க இ4/9ள

ஒJெவாவ சபத ெச=யேவ3. அ!த வைகயி நீ ெச=யேவய சபத

ஒ83.”

“த4க9 க2டைள எ(வாயிA அைத> ெச=ய$ கடைமப2$கிேற, ஐயா!
தய4காம ெசா ய-4க9, ஏ0க தைல வண4கி நி0கிேற.”
“ெவ0றி ெப பாய நலA$/ இைடLறாக எ!த நலைன, நா அைடய
யலமா2ேட. பாய நா2 நலைனவிட எ ெசா!த நல ெபாிதிைல

எ8 ெகா0றைவ சா2சியாக ஒ சதிய ெச=யேவ3 நீ. இப>

சதிய4கைள, வா$/8திகைள, எAட பழ/ எேலாாிட நா

ேக23 ெப0றி$கிேற அமா! அ(ேபா இேபா( உனிட ேக2கிேற.”
ெசவ H4ேகாைத உடேன அ!த> சதியைத> ெச=ய யறேபா( ெசா

எழாம அவ9 நா இடறி அர0றிய(. மனைத திடப3தி$ெகா3 அவ Eறிய

ெசா0கைளேய மீ3 ெசா$ ெகா0றைவ சா2சியாக> சதிய ெச=தா9

அவ9. அவ க ததலாக அவ9 ககாண மல!த(. ஒ மகி>சி$காக
இப ெவளிபைடயாக அவ மலவைத இ8தா அவ9 காகிறா9. அ(

அவ-$/$ க ெகா9ளா$ கா2சியாயி!த(.

“இப> சில சதிய4க9 ெச=,ேபா( ெபா(வாக இ$கலா. ஆனா,

நி"பணமா/ேபா(தா அ( எJவள% ெபாிய( எ8 உல/$/ ாி,. நீ

இ8 ெச=த சதிய அப ெபாிய(. ெசவ H4ேகாைத!” - எறா அவ.
அவேர க!த இ!த> ெசா0கைள உடேன அவ-$/ ெதளிவாக விள4கவிைல
எறா: அவைர வண4கி விைட ெப0றா9 அவ9. அவ அவைள உண%

ெநகி!த /ர வாதி அAபினா. அவ9 தய4கி தய4கி நட!( ெசறா9.
அவ9 ேதா0ற மைற!த( ஈர ெநகி!தி!த ககைள ேமலாைடயா

(ைட($ ெகா3 அவ ஆப(தவிகைள$ ைகத2 அைழ(, “இA சிறி(
ேநரதி நா ேகாநக ெசல எலா ஆயதமாக23” எ8 க2டைளயி2டா.
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அவர( அ!த$ க2டைள$ /ர இ!த உணவி ெநகி>சி அவக-$ேக
(ைமயாயி!த(.
-----------

நிதிலவ :

றா பாக - ெவறி மகல

15. ேபா

7ட"

அ8 அதிகாைலயி!ேத பாய நா2 ேகாநகரமாகிய ம(ைர எைதேயா
விைர!( எதிபாப( ேபாற மமமான அைமதியி திைள தி!த(.

அரமைன$/9-, ேகா2ைட மதிகளி றேத, ெவறி>ேசா$ கிட!த(.

பிரதான வாயிகளி: $கிய இட4களி: ம23 மிக$ /ைற!த

எணி$ைக,9ள களபிர Gரக9 Eாிய, ேவகைள ஏ!தியப கா($
ெகா!தன. ேகாநகர ெபா(ம$க9 எைதேயா ாி!( ெகாட( ேபால%,
எைதேயா வரேவ0ப( ேபால%, எத0ேகா ஆயதமாயிப( ேபால%

ேதாறின. ெவ9ளியபல மறதி ெவ9ளேபா ெபாிய யாதிாிக E2ட

Eயி!த(. ெபமைழ ெப=ய ேமக4க9 E 62ட இ2ப( ேபா நக
எ4/ ஒ மமமான #நிைல 6யி!தைத$ E!( ேநா$/கிற எவ

ாி!(ெகா9ள !த(. யா க23ப3திவிட யாத ஓ உண>சி, நக

எைலயி ெமல ெமல ெபா4கி ைட($ கிள!( எ?!( ெகா!த(.
இ!த வளைடயா ேகாவி:, ஆலவா= இைறயனா தி$ேகாயி:,

ஆ8ேபா0 ெப4E2ட வழிபட திபி$ ெகா!த(. திபர4/றி!(

ேகாநக$/ வ!( ேச அரச Gதியாகிய ற>சாைலயி கடேபா0 ெபாிய ம$க9
E2ட ெதப2ட(. எலா அகநகைர> ேச!தவ களாக% ெதாியவிைல.

லவகைள ேபா சில ேதாறினாக9. உ?(M ேவளா/ ம$கைள

ேபா சில ேதாறினாக9; ம0ேபா ைம!தகைள ேபா சில ேதாறினாக9.

எலா ஒேர ேநா$க ைடயவக9தா எப( ேபா அவகைள ப0றி

அDமான ெச=( ெகா9ள ம23 இடமி!த(. வ!திபவகளி ேதா0ற4க9

ேவ8 ேவறாக இ!தா:, ேநா$க ஒறாகேவ இ$/ எ8 நிைன$க !த

விததிேலேய அவக9 ஒவ$ ெகாவ பழகி$ ெகாடன. கலக($/$ க$

ெகா9வ( ேபா பக ?வ( இேத நிைல நீத(. கதிரவ மைலயி வி?கிற

ேநர($/ த0 கலக விைள!த(. இரத சி!திய(.

ெவ9ளிய பல மறி இற4கி த4கியி$/ யாதிாிக E2ட ?ைம,ேம

மா8ேவடதி வ!தி$/ பாய ேவளாள பைடேயா எற ஐயபா2ேடா3

பி0பக மாவ தைரய, கயரசைன$ க3 ேபசி எ>சாிதா. ெகா0ைகயி
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இ!( ேபா ைனக-$/ ேபாக ேவய /திைரக9 ேபாகவிைல எப(
அவரா கயரசA$/ ெதாி!த(.

“கயா /?கி வி2ட(.  பைழய அவி2டநா9 விழாவிேபா( அவக9
ஏமா!தாக9. இேபா( நா ஏமா0றப23 வி2ேடா. ேகாநகாி இ!த$

கணதி ஆயிர$கண$கான பாய Gரக9 ஊ3வியி$கிறாக9 எ8

அறிகிேற. றநகாி: அவக9 E வைளதி$கிறாக9. நைடய எலா

வைமைய, எைலகளி /வி( வி2டதா இ4ேக இேபா( நா
பலGனமாயி$கிேறா! கப வ!திற4கிய /திைரக- பாய

ேவளாளகளா ைகப0றப2$/ேமா என அC<கிேற.”

இைத$ ேக23$ களபிர$ கயரச (9ளி எ?!தா.  ேகாபதி ப0கைள

நறநற ெவ8 கதா. தீெயழ விழிதா. சீறினா. அரமைன

எைலயி!த சில O8 Gரகைள ஒ8 திர2 மாவ தைரய தைலைமயி
உடேன ெவ9ளிய பல மறதி0/ (ரதினா. அரமைன உ2ேகா2ைட

மதிகைள அைட($ ெகாடா. உ9ேளயி!த எCசிய களபிர Gரகைள

மதிேம ஆ4கா4ேக மைற!தி!( மதி0றைத வைள$க வ பாய
Gரக9 ேம ேவெலறி!(, அெப=(, தா$/மா8 க2டைளயி2டா.

பத0றதி அவA$/ என ெச=வெதேற ேதாறவிைல. த3மாறினா.

மாவ தைரய தAட கயரச அAபிய O8 களபிர Gரகேளா3
ெவ9ளியபல மறைத ெந4/வத0/ ேப நிைலைம ைக மீறி

ேபாயி!த(. ெவ9ளியபல மறி இ!த ஆயிர$கண$கான யாதிாிகக-,

ேதசா!திாிகளி ேகால மாறி ேபா Gரகளாக எ?!( நிறன. அவக9

62ைட $க9 எலா அவி$கப23 ஆ,த4களாக ெவளிப23

ேவலாக% வாளாக% ேகடய4களாக% விள4கின. “நீ4க9 ேனறி> ெச8
எதிாிகைள தா$/4க9!நா இேதா வகிேற...” எ8 ெவ9ளியபல மறி
எதிேர இ!த ைஜன மடதி0/9 Dைழ!த மாவ தைரய ம8ப வரேவ
இைல. பாய ெபபைடயி ந3ேவ சி$கிய O8 களபிர Gரகளி

ெபபாேலா மாடன. சில சினாபினமாகி 6ைல$ெகாவராக> சிதறி

ஓன. பாய பைட$/ ஓரள% சி8 இழ ஏ0ப2ட(. பைடயணியி

ேன ெவ9ளியபல மறி வாயி தைலைம ஏ08 நிற ெகா0ைக

ெபCசிதிர ேபாாி மா3 ேபானா. /றிபிடத$க அ!த மரண பாய

Gரகளி /தியி #ேட0றி ெவறிL2ய(. பழி$/ பழியாக பல களபிர

Gரகைள ெவ2 Gதினாக9, அவக9. அரமைன உ2ேகா2ைடைய
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வைள( பி$க பாய பைட ேனறிய(. எணி$ைகயி0 சிறிய

அளவினராக வ!த களபிர Gரக9 தா$/தைல ெதாட4கிய ேவகதி பாய
அணியி தைலவA இளவரசகளி ஒவA ஆகிய ெகா0ைக

ெபCசிதிரைன$ ெகா8 விடேவ, பாய அணி$/ அட$க யாத ஆதிர

63 வி2ட(. ெவ9ளியபல மறி மறி ேபாாி த களபயாக

பாயக9 ப$கமி!( ெபCசிதிர மாடா எறா, களபிரக9 ப$க

பல Gரக9 ெவ233 G!தாக9. கதிரவ மைற!( நறாக இ23வத0/9

அகநக எைலயி ேபா ? அளவி 63வி2ட(. சில நாழிைக ேபாதிேலேய

அரமைன உ2 ேகா2ைடைய தவிர அகநகாி:, றநகாி: எலா

ப/திகளி: பாய பைடயி க23பா20/9 அட4கிவி2டன.

உ2ேகா2ைட மதிகைள 08ைகயி23 உ9ேள இ!தவக9 08ைக$/

G!( விடாம ேநரைத$ கடதி வ!தாக9. மதிேம அ4க4ேக மைற!தி!த

சில களபிர Gரக9 கீேழ 08ைகயி2!தவக9 ேம கெலறித, அ

எ=த ேபாற தா$/தகைள> ெச=( ெகா3தா இ!தன. 08ைக

ெதாட4கிய(ேம நட!தவ0ைற இைளய நபி$/ அறிவி$க உடேன ஒ பாய
Gர கணிைக மாளிைக$/ அAபப2!தா. கணிைக மாளிைகயி

நிலவைறயி பல O8 Gரகேளா3 இைளயநபி,, காராள, ெகாலA

ஆ,தபாணிகளாக ேபா$ ேகால H3 காதி!தன. றதா$/தைல ப0றிய

விைள%கைள அறி!( நிலவைற வழிேய உ2ேகா2ைடயி அரமைன$/9
ஊ3வி ெவளிேய மதி0றைத வைள($ ெகா$/ த4கைள>

ேச!தவக-$/ உதவியாக இப(, ேகா2ைட$ கத%கைள திற!(வி23

அவகைள உ9ேள ஏ0ப( ேபாற ெசயக-$/ ஆயதமாக இ!தாக9.

இைளய நபி தயவக9, னணி பைடேயா3 ெபாியவ ம(ராபதி விதக

ஓைல 6ல இ2!த க2டைளபேய ெபCசிதிரைன அAபிவி23 இப
ஆயதமாக$ காதி!தவக-$/ ெபCசிதிர ெவ9ளியபல($/

னா நட!த ேபாாி மா3 வி2டா எற ெச=தி ெபாி( அதி>சிைய
அளித(.

“ெபGரனான ஒ தைமயைன, களபிரக9 ெகா8 வி2டாக9. பய!த

<பாவ9ளவனான ஒ தபிைய, இேபா( களபிரக9 ெகா8வி2டாக9.
நா ம23 இ!த அரைச ேபாாி23 ெவ8 என ெச=ய ேபாகிேற?” எ8
க கல4கியப மன ேசா!( ேபசினா இைளயநபி. காராள ெகாலA

எJவளேவா ஆ8தEறி பாதன. ேசாவிறி உடேன தா4க9

உ2ேகா2ைடயி Dைழ!( தாமதமிறி$ ேகா2ைட$ கத%கைள திற!( ெவளிேய
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மதிைல வைள($ ெகாபவகைள உ9ேள ஏ08$ ெகா3 ெவ0றி$/
பா3படேவ3 எபைத அவக9 இைளய நபியிட எ3($ Eறினாக9.

“ஐயா! த4கைளேபாதா நீட கால($/  /2ேசதிர ேபா$களதி

மகாGரனான அ><னA ேச!( நிறா. அேபா( அவ ேசாைவ

ேபா$/வத0/$ காியேமனி$ கட%ளாகிய கணபிராேன அறி%ைர Eற

ேவயி!த(. த4க-$/ அறி%ைர E8மள%$/ நா ஞானியிைல. ஆகிA

‘அரச/லேதா ேபா$களதி ேசா!( நி0ப(, அறமாகா(’ எபைத ம23ேம

Eற எனா ,” எறா காராள. அவைடய ெசா0க-, பாரத ேபாைர>

<2$கா2 அவ Eறிய ேபா அற இைளயநபியி தள>சிைய ேபா$கி
அவைன உ8திப3தின. இரதினமாைல, அவA$/ ஆ8த Eறினா9.

அவ- கணிைக மாளிைகெபக-, ‘வாைக #ட ேவ3’ எ8 வாெதா

இைச( ெவ0றி திலகமி23 இைளயநபி$/ விைட ெகா3தன. நிலவைற

பைட விைர!( றப2ட(. காராள, ெகாலA உபவன($ /றளA பி
ெதாடர இைளயநபி பைட நடதி> ெசறா. ெவ9ளியபலதி பைட

ெவளிேயறி மீ3 ந9ளிரவி ந3R ப/தியி:9ள வச!த மடப(
ந!தவனதி Dைழ!த(. அ4கி!( /றள கா2ய நிலவைற வழிேய

அரமைன உ2ேகா2ைடயி /!தன. அ!த வழியாக ேநேர ெசறா

அழகெபமா9 தயவக9 அைட$கப2!த பாதாள> சிைற$Eட இ!த
ப/தி$/9 ெசல , எ8 /றள Eறினா. ெபாியவ க2டைளப

த அழக ெபமா9 தயவகைள வி3வி$க ேவ3 எபைத

நிைனR2னாக9 காராள ெகாலA. எலாேம தி2டமி2ட(ேபா

கால(ட நிைறேவறின. உ2ேகா2ைடயிேலா, சிைறEட ப/திகளிேலா

இவகைள எதிபத0/ யாேம இைல. அ4க4ேக இ!த களபிர Gரகைள

எலா ஒ8 ேச( பாயகளி மதி0ற 08ைகயாகிய உழிைஞ

ேபாைர எதி$க நி8தியி!தாக9. ேகா2ைட மிக எளிதாக G!(வி3 எ8

உ9ேள Dைழ!த(ேம இைளயநபி$/ ாி!த(. ெபாியவேர த ஓைலயி

ஒபி23> ெசாயி!த(ேபா அேபா(9ள நிைலயி அ( ெவ8

மணேகா2ைடேபாதா இ!த(. எலாேம பா(காப0ற நிைலயி இ!தன.

உ9ேள Dைழ!த( இவக9 சிைற$Eட4கைள தக( வி3விதேபா( அ!த

இ2 Eடதி யா எத0காக$ கத%கைள உைட( த4கைள வி3வி$கிறாக9

எபைத த அழக ெபமா9 தயவகேள ாி!( ெகா9ள யவிைல.

அகி வ!( த?வி$ /ர ெகா3தேபா( தா நபக9 ஒவ$ெகாவ
ாி!(ெகா3 மகி>சியி திைளதன. நல உண%, நல கா08, நல

ஒளி, இலாம அவக9 அ!த> சிைறயி வா தள!தி!தன. பாதாள>
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சிைற ப/தியி!( ேம0ற அர மைன ப/தி$/ வ!த%ட அவக9
எதிபாராத( ஒ8 நட!த(. உட வ!(ெகா!த திேமாE

அற$ேகா2ட( மல திTெர8 ெவறி ெகாடவனாக மாறி அேக நிறி!த

ெகாலனி இைடவாைள உவி$ ெகா3, “ெதனவ மாறைன$ ெகாற
அ!த பாவிைய பழி தீ$காம விட மா2ேட” எ8 உரத /ர

#-ைரதவாேற உவிய வா-ட அரமைன$ /9 பா=!( ஓனா. மின

ேவகதி ய றப2ட(ேபா பா=!( ஓய அவைன யாரா: அேபா(
த3$க யவிைல.

“மலா ெபா8... ஆதிரபடாேத” எ8 காராள Eறியைத, அவ
ெபா2ப3தவிைல.

இைளயநபியி தைலைமயி நிலவைற வழியாக அரமைன$/9 Dைழ!த
Gரக9 நா/ ேவ8 அணிகளாக பிாி!தன. இைளயநபி ஓரணிைய,,

காராள, ெகால, அழக ெபமா9 ஆகிய ம0ற 68 அணிகைள, தைலைம

தா4கி நடதி$ ேகா2ைட$ கத%கைள திற!தன. ெவளிேய 08ைக இ2!த

பாய Gரக- உ9ேள Dைழ!ததா பாய பைடபல கடலாக

ெபகியி!த(. ேகா2ைட G!( வி2ட(. அரமைன வாயி பலாயிர

பாய Gரக9 வாெதா ழ$க இளCசி4க ேபா நி8 ெகா!தா,
இைளய நபி. அவ ககாண$ களபிர ெகா கீழிற$கப2ட(. காராள
தயவக9 எலா பயப$திேயா3 அவனேக நி8 ெகா!தன.

அ!த ேவைளயி அரமைனயி உ2றமி!( அேத பைழய ெவறி$/ரேலா3
உவிய வாேளா3 ஓ வ!தா மல. இேபா( அவ ைக வாளி /தி

ப!தி!த(. “பழி தீ!த(... எ எதிாிைய$ ெகா8 வி2ேட” எ8 ெவறிேயா3

Eவியபேய ஓவ!( அ!த$ /தி ப!த வாைள இைளய நபியி காலயி

ைவ( வி23 6>< இைர$க அவைன வண4கி நிறா மல.
-----------
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நிதிலவ :

றா பாக - ெவறி மகல

16. ேகா6ைட( +ல நிதி(

மல ெதாிவித ெச=திைய$ ேக2ட( அழக ெபமா9, இைளயநபியி

காதேக வ!( ெமல$ Eறினா:

“ஐயா! ெதனவ மாறைன$ ெகாறத0காக$ களபிர$ கயரசைன த

ைககளாேலேய பழி வா4க ேபாவதாக> சிைறயி$/ேபாேத இவ பல நா9
விடாம ேகாபேதா3 எ4களிட ெசா$ ெகா!தா. அைத இேபா(

நிைறேவ0றிவி2டா எ8 ெதாிகிற(! கயரசேனா3 ேபாாி3 ேவைல இனி

நம$/ இைல. அைத இவ நிைறேவ0றி பழிதீ( வி2டா.” பைகவனி

/தி ப!த அ!த$ ெகாைல வாைள பா( இைளயநபியி கக9 Eசின.
அ!த வாளி யாைடய /தி ப!தி!தேதா அ!த$ /தி$/ உாியவ த

உட பிற!தவகளி இவைர,, உட பிறவாத சேகாதரகளாகிய பாய

Gரகைள, ெகாறி$கிறா எப( நிைன% வ!த%ட அவAைடய E>ச
அக8 மனதி க3ைம #ேடறிய(. ேகா2ைடைய$ ைகப0றிய( த

க2டைளயாக, “இ4ேக அரமைன அ!தரதி உ9ள களபிர ெபகைள,,
நகாி எைலயி:9ள பா ெமாழி லவகைள,, கைலஞகைள,,

களபிரகளி சமயைத> ேச!த (றவிகைள, மிக% பா(காபாக பாய
நா2 எைல வைர ெவளிேய0றி$ெகா3 ேபா=வி23 வர ேவ3” எ8

 எ>சாி$ைகயாக அறிவிதி!தா இைளயநபி.

களபிர-பாய பழபைகயி ெபக-, லவக-, கைலஞக-,
(றவிக- (ற ேநாிட$ Eடா( எேற ென>சாி$ைகேயா3 இ!த$

க2டைள பிறபி$கப2!த(. பாய மரபி ெபய கள4கப3 விததி

எ!த Hச: ேகாநகாி நிக!( விட$ Eடாெதபதி இைளயநபி கM
க(மாயி!தா. பாய மரபி ெபைம$ /ைறவிறி உாிய ைறயி

இலவ!திைக$ கா2 ெபCசிதிரனி அ!திம$ கிாிையக9 நைடெப0றன. அ(

!( மீ3 அரமைன$/ தி ெபாியவ Eறியி!த பிரம Eத
ேவைள ெந4கி$ ெகா!த(. அவேர நவா($க-ட அAபியி!த

ெகாைய ம(ைர மாநகர$ ேகா2ைடயி ஏ0றேவ3. ஊரறிய உலகறிய

மீ3 பாய ேபரர< உதயமாவத அைடயாளமாக இேபா( அவக9
அைத> ெச=ய ேவயி!த(.
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ைவகைறயி /ளி!த கா0ேறா3 அ!த$ ெகாேய0றதி0/ வானேம வா($
E8வ(ேபா ெமய HCசாரலாக மைழ, ெப=ய ெதாட4கியி!த(.
விகாைல பறைவகளி /ரக-, ைவகைற பபா3 இைசவாண

வாெதாக-, ேகா2ைட 6றி Eயி!த ஆயிரமாயிர பாய
Gரக-, ஆப(தவிக-, ைனெயதிேமாக பைடயின ெச=த மகி>சி

ஆரவார ெபா4க ம(ைர மாநகாி பழெப ேகா2ைடயிேல மீ3 பாய
மீ ெகா ஏறிய(. இ9 நீ4கி ெபா?( ல!த(. ெகா,ட ெபாியவ

ெகா3தAபியி!த இைட வாைள அணி!( ஆலவா= இைறயனா ேகாயி:$/,
இ!த வளைடயா ேகாயி:$/ ெச8 வண4கிய பி ம4கல ேவைளயி
அரமைனயி0 பிரேவச ெச=தா இைளயநபி.

ம(ைரமாநகர( அரமைனயி கீதிைசயி ேகா2ைட மதிகளிேல ெதாி,
காைல$ கதிரவனி ஒளிைய$ கடேபா(, த தலாக தா ெபாியவ

ம(ராபதி விதகைர திேமாEாி ச!தித ேபா( பாய நா2 இ2
ேபா= ெந34காலமாயி08 எ8 அவ Eறியத0/ ம8ெமாழியாக, ‘ஒJேவா

இ23$/ பிA ஒ ைவகைற உ3 ஐயா’ எ8 நபி$ைகேயா3 அவ$/
ம8ெமாழி Eறியி!த(, இ8 இப நிதாிசனமாகி இபைத உண!தா.
அரமைன$/9ேளா, ெகா:மடபதிேலா அதிக ேநர த4காம ‘ெகா ஏறி

பற$க ெதாட4கிய சில நாழிைக ேநரதி0 கிழ$/$ ேகா2ைட வாயி வழியாக

நாேன நக$/9 வேவ’ - எ8 ெபாியவ ெதாிவிதி!தைத ஞாபகப3தி$

ெகா3 காராள பாிவார ைட#ழ$ கிழ$/$ ேகா2ைட வாயி:$/

விைர!தா இைளயநபி. பாய ேபரர< மீ3 உதயமாக$ காரணமான

ெபாியவைர வரேவ0ைப த த0கடைமயாக அவ கதினா.

ேகாநகர$ /ம$க9 இ!த மாெப ெவ0றி$காக$ காதி!தவகைள ேபா
ெத எ4/ ேதாரண4க9 க2 வாைழ மர4க9 ந23$ ேகாலமி23

அல4காிதி!தன. ேகாநக, <08ற4க- விழா$ேகால H!தன.
ம4கல வாதிய4க-, ெவ0றி ரச4க-, வாெதாக- எலா

திைசகளி: எ?!( ேபராரவாரமாக ஒ($ ெகா!தன. இைளயநபி

கிழ$/$ ேகா2ைட வாயி:$/ ேபா=> ேசவத0/ ேப அ4ேக ஆயிர ெவ
ரவிகளி அணிவ/த Gரகேளா3 றப23$ ெகா0ைகயி!( வ!(

காதி!தா /திைர$ ேகா2ட( மத இளநாக நிகமதா. கபடா தாித
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யாைனயி ேம அ!(வ எ3பாக அம!தி!தா. இைளயநபிைய$

கட( யாைனபாக அ!(வ, “அரேச! இ!த ஏைழயி கராசி$/$
ெக2டெபய வராம காபா0றியத0காக த4க-$/ எப நறி

ெசா:வெதேற ெதாிய விைல. ‘இ!த நகரதி த எ கதி
விழிபவக9 யாராகயி!தா: அவக9 வ!த காாிய நி>சயமாக ெவ0றிெப8’
எ8 பல தி4க9 கால($/  உ4களிட ெசாயைத இேபா(

நிைறேவ0றி வி2ேட” -எறா. அவAைடய க9ள4 கபடம0ற பாரா2ைட
ஏ08 8வ Hதா இைளயநபி.

Hர /ப(டA ம4கல தீப(டA ெபாியவ$/ ஆரதி எ3( வரேவ0/
ேநா$/டA அ4ேக த பணிெபகேளா3 காதி!தா9 கணிைக

இரதினமாைல. கிழ$/$ேகா2ைட வாயி!( அரமைன வைர அைழ(>

ெசவத0காக இரதின மாைலயி (பல$/ காதி!த(. அழகிய

ெபக9 இம4/ ெவசாமர Gச$ காதி!தன. வழிெந3க மலகைள

Iவியி!தாக9. ம4கல ெபா9கைள> சிதறியி!தாக9.

பாய இைளயநபி, நக$/9 பிரேவசி$க ேபா/ அ!த மாெப அரச
த!திாி$/ மாைல #2 வரேவ0பத0காகேவ காராளேரா3,

அழகெபமாேளா3 பாிவார4கேளா3 காதி!தா. ெந3ேநர

காதி!தபி கீதிைசயி ம0ெறா #ாிய திதாக உதி( வ!த(ேபா
ஒளிதிக? அ!த ேபவ ஆப(தவிக9 #ழ வ!( ேதாறிய( கட

அைலேபா E2டதி ேபராரவார எ?!த(. வாெதாளி விைண எ2ய(.

மதி0Eவகளி ேம!(, ேகா2ைட$ கத%களி!( மர4களி

ேம!( அ!த ஒளிமயமான ேபவதி ேம மலமாாி ெபாழி!த(.

இ8தா வாவிேலேய ஒ திய மா8தலாக உண%கேள ெதாியவிடாத அ!த

கமடலதி ெவளிபைட யாக 8வைல பாதா இைளயநபி.

இரதின மாைல நிைற/ட, ம4கல தீப காபி( ஆரதி எ3( அவைர

வரேவ0றா9. ழ!தா9 மணி பதிய மயி23 வண4கிய பாய

இைளயநபிைய I$கி நி8தி, ெநCசார த?வி$ ெகாடா ெபாியவ

ம(ராபதி விதக. நாத?த?$க இைளயநபி அவாிட Eறலானா:

“ஐயா! இ!த ேபரரைச நீ4க9தா மீ23 த!தி$கிறீக9! நா ெவ8
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கவிதா. ஆ,த4க- Gரக- ெவற ெவ0றி எபைதவிட இைத த4க9

சா(ாியதி அரச த!திர ெவ0றி எேற Eறலா.”

“இ!த ெவ0றியி எ சா(ாிய ம23மிைல! இேதா இவக-$/ எலா அதி
ப4/ இ$கிற(” எ8 தைம> #ழ இ!த காராள, ெகால, அழக
ெபமா9, இரதினமாைல, யாைனபாக அ!(வ, ஆப(தவிக9, உபவன(
ஊழியக9, மத இளநாக நிகமதா எலாைர, <2$ காபிதா

ெபாியவ. அேபா( அவ$/ பிற நிற ஆப(தவி ஒவ னா
வ!( அ(வைர த ைகயி0 <ம!( ெகா!த ஒ ேபைழைய அவாிட
ெகா3தா.

“இைளயநபி ெந34கால($/  இ!நா2ைட$ களபிரகளிட ேதா0றேபா(
இ4ேக ம(ைர மாநகர( அரமைனயி!( இரேவாரவாக நிலவைற வழிேய

ெவளிேயறிய உ ேனாக9 இ( த4க9 /லநிதி எபத0/ ஒ அைடயாளமாக
அரமைன கRலதி!( ஒபேத ஒப( ($கைள ம23 எ3($
ெகா3 றப2டாக9 எப( ெசவிவழி வழ$/. இ!த ($க9 சில

தைலைறகளாக$ ெகா0ைகயி பா(கா$கப23 வ!தன. அைமயிதா

இவ0ேறா3 உ தபி ைறயிலான ெபCசிதிர நா Eபி2டAபி

எனிட வ!தா. ேந08 மாைல ேபாாி அவ மாட ெச=திைய, வகிற

வழியி ேக9விப23 வ!திேன. இேபா( உ /லநிதியாகிய இ!த

($கைள உனிட ஒபைட(விட ேவய( எ கடைம. உ அரச

படாரமாகிய ெபா$கிஷதி இ!த ($கைள த ெகா3ேபா= ைவ(
ஆ2சிைய ெதாட4/!” எ8 Eறி ேபைழைய திற!( ($கைள எலா

னிைலயி: எ3( இைளய நபியிட வழ4கினா ெபாியவ. வண$கேதா3

அவ0ைற ெப08$ ெகாடா இைளயநபி.

அ!த ($கைள ககளி ஒதி$ெகா3 அவ நிமி!தேபா( இரதினமாைல

ககளி நீ ெநகிழ அவைனேய இைமயாம பா($ ெகா3 நி0ப( ெதாி!த(.
ம(ராபதி விதக இரதினமாைலயி ( பல$கி நக வலமாக அைழ(>
ெசலப23 அரமைனைய அைட!தா. ஏ? ெவ ரவிக9 H2ய ேதாி

இைளய நபி, நகலாவாக> <0றி வ!( அரமைனைய அைட!தா. ெபாியவ

ஆவலா= இைறயனா தி$ேகாயி:$/ உவண>ேசவ0 ெகா உயதிய

இ!தவனதி0/ ெச8 ெநC<க வழிப23 வண4கினா. களபிர ஆ2சி$
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காலதி ந!( ேபாயி!த ேகாநகாி சிற!த லவக9, கைலஞக9, Gரக9,

சமயவாதிக9 அற$ேகா2ட4க9 எலாைர, எலாவ0ைற, மீ3

ம(ைரமாநகாி க?$/ ெபைம$/ சிற$/ உாியதா/ப அவ இைளய
நபியிட Eறி மா0றினா. இைளயநபியி பா2டனா தைடய ெந4கிய

நப ஆகிய தி$கானேப பாய/ல வி?பைரயைர உடேன எலா
ெபைமக-டA உாிய ெகளரவ(டA ேகாநக$/ அைழ( வமா8

Iதக9 அAப> ெச=தா. காராளைர$ Eபி23, “ேகாநகாி ெவ0றி ம4கல$

ேகாலாகல4ைள$ க3களி$க உ4க-ைடய /3பதினைர றப23

வர>ெசா ஆளA4க9” எ8 க2டைளயி2டா. காராள உடேன த

மைனவிைய, மக9 ெசவH4ேகாைதைய, ேகாநக$/ அைழ( வமா8

ெகாலைன தி ேமாE$/ அAபி ைவதா. ைப!தமி லவக9

அரமைன$ ெகா:மடபதி வ!( ெவ0றி ம4கல பா பாி<க9

ெபறலாெம8 எ4/ ரசைற!( அறிவி$கப2ட(. மிக திய லவ,

பாய மர$/ மிக% ேவயவமான ஒவ இைளயநபி$/  #234
கால(> சிற ெபயராக, ‘இ9 தீத பாய’ எற அைடெமாழிைய

வழ4கி கமாைல #2னா. ெதாட!( ேகாநக அரமைன, ெவ0றி$

களிபி திைளதி!த(. தி$கானேபாி!( பாய/ல வி?பைரய சில
நா2களி அைழ( வரப2டா. ெசவ H4ேகாைத,, அவ9 தா,

ேகாநக$/ ேப வ!( ேச!தாக9. இA எைலகளி நைடெப08$

ெகா!த ேபாகளி % ெதாியவிைலேய எ8 கவைலப23$

ெகா!தா ெபாியவ. ேகா2ைடயி மீன$ ெகா பற$க ெதாட4கி ஏ?

நா2க9 ஒவி2டன. எ2டா நா9 காைலயி ேபா நிக? எைலகளி!(

Iதக9 ேத வ!தி$கிறாக9 எ8 அறி!த( ெபாியவ அவகைள> ச!தி$க
வ!தா. அரமைனயி Iதகைள எதிெகா9- அ!தர4க ம!திராேலாசைன

மடப($/ அவ வ!தேபா( இைளயநபி, அ4ேக இ!தா.

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

நிதிலவ :

றா பாக - ெவறி மகல

17. கடைம( காத8

ேபா நிக? எைலகளி இ!( வ!தி!த Iதக9 ெவ0றி> ெச=தி ெகா3
வ!தி! தாக9. ேகாநகைர,, <08 ற4கைள, பாயக9 ைகப0றி

வி2டத விைளவாக வட$ேக ெவ9ளா0ற4கைர ேபாாி களபிர பைட

Gரக9 சினாபினமாகி அழி!தாக9. எCசியவக9 ம(ைர$/ திபாம

த4க9 HGகமாகிய வட கநாடக நா2ைட ேநா$கி ேதா08 ஓ ேபா=
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வி2டாக9. பாயக9 உ9நா2ைட,, ேகாநக ேகா2ைடைய,
அரமைனைய, ைகப0றி ெவ8 களபிர$ கயரசைன$

ெகா8வி2டாக9 எ8 ெச=தி ெதாி!த( களதி ேபாாி23$ ெகா!த
Hதபய4கர பைடயின$/, ஏைனய களபிர Gரக-$/ மிகெபாிய

த3மா0ற தள>சி, ஏ0ப2டன. இர3 ேபா ைனகளி:ேம களபிர

Gரக9 ெதபிழ!( நபி$ைகய08 ேபாயின. ேதாவி$/, G>சி$/,

இ(ேவ காரணமா= அைம!த(. பாய நா2 வட$/ எைலேபாாி

ஈ3ப2ட களபிர Gரகளாவ( தைல தபினா ேபா( எ8 ேதா0ற(

ெசா!தநா20/ திபிேயா3 வா=பி!த(. ெத ேம0ேக ேசரேனா3

ேபாாி23$ ெகா!த களபிர ேசைனேயா ெபப/தி அழி!(வி2ட(.
எCசியவகைள> ேசர சிைறபி( வி2டா எ8 ெதாி!த(.

இ!த ேபாாி ெவறா ெவ0றி ெப0ற(ேம ம(ைர மாநகாி நிகழேபா/ திய
பாய ேபரரசி  #23விழா ைவபவதி0/ வ!( கல!( ெகா3
சிறபி$க ேவ3 என ேப ேசரA$/, பலவA$/ எ?தியி!த

ஓைலகளி இவகைள ம(ைர$/ அைழதி!தா ெபாியவ. இேபா( ேபா

%$/பி இ8 ெவ0றி> ெச=திேயா3 பாய நா2 தைலநக$/
வ!தி!த Iதக9 இவாி ேசரேவ!தனி I(வ தAைடய அரச

#23 ைவபவ($காக பாிவார4கேளா3 ம(ைரைய ேநா$கி றப23
வ!( ெகாபதாக ெதாிவிதா. பலவ ேவ!த சிம வி[Mேவா,
களபிரநா3 தAைடய எைலயி இபதா: பாய நா2:,

ெத0ெகைலயி: ெவ9ளா0ற4கைரயி: ேதா0ற ேதாவிக-$காக பழி
வா4/வத0காக களபிரக9 எ!த சமயதி: த ேம பைடெய3$கலா
எபதா: ம(ைர மாநக$/ வ!( #23 விழாவி கல!( மகிழ

இயலாெத8, த Iத 6ல ம(ராபதி விதக$/> ெசாயி!தா.

பலவ ெசா அAபியதி உ9ள நியாய ெபாியவ$/ாி!த(. பலவ

சிமவி[M காலதா0 ெச=த உதவி$/ நறி உைர( பதி ஓைல வைர!(

Iதனிட ெகா3தி!தா. அவ #23 விழா%$காக பலவ மன ம(ைர

வ!தா அ!த ேநர பா( பலவ மணி0 பைடெய3( (8த$

களபிரக9 தய4கமா2டாக9 எபைத ெபாியவ ாி!( ெகா9ள !த(.

வடதிைசயி!( மீ3 ெத0ேக களபிர பைடெய3 ேநராதி$க வைம
வா=!த சிமவி[M அரணாக% பா(காபாக% ந3ேவ இ$கேவய

இறியைமயாத நிைலைய உண!ேத ம(ைர$ ேகாநகாி ம4கல #23

விழா%$/ வர>ெசா மீ3 அவைன வ08தாம வி23வி2டா ெபாியவ.
ம0ெறாவனாகிய ேசர Iதனிட, “மகி>சிேயா3 உ4க9 ேசர ேவ!தைன
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வரேவ0க$ காதி$கிேறா எபைத,, ேபா$/  உ4க9 அரசA$/ நா

அளிதி$/ வா$/8திைய நி>சய நிைறேவ08ேவ எபைத,

எதிெகா3 ெச8 ெதாிவி( உ4க9 அரசைன இ4/ அைழ(வா!” எ8

ெசா விள$கி அAபினா ம(ராபதி விதக. அவ னிைலயி அரச

Iதக-$/ாிய ைறக-டA, ெபைமக-டA, அவகைள விைட ெகா3(

வழியAபி ைவதா இைளயநபி.
*****

வ!தி!த Iதக9 றப23> ெசறபி அ!த மாெப அல4கார$ Eடதி

ெபாியவ ம(ராபதி விதக, பாய இைளய நபி, தனிேய எதி எதிராக
நி8 ெகா!தன. பிரமாடமான Iக-, பளி4/ தைர,, (
பதித இ$ைகக-, இரதின$ கபள4க- எலா நிசதமாக ஒ34கியி!(
அவக9 இவைர, கவனிப( ேபால ேதாறின. அவனிட ேப<வத0/ எ8

அவாிட, அவாிட ேப<வத0ெக8 அவனிட இரகசிய4க9 இ!தன.

த யா ெதாட4/வ(, எப ெதாட4/வ( எ8 ஒேர சமயதி இவேம

தய4கி நிறா0 ேபா!த( அவக9 நிைல. அவைடய அ!த ெபாிய கக9

அவைனேய ேந$/ ேந ேநா$கி$ ெகா!தன. சில கண4க9 தய$கதி:,

ெமளனதி: கழி!த பி அவ தா த ேபசினா:

“இ!த$ கணதி நீ எனிட ேக2க தவிப( எனவாக இ$/ எபைத

நாேன ாி!( ெகா9ள கிற(. இைளயநபி! நா உனிட ேக2க

ேவயவ0ைற$ ேக23வி2டா, அதபி நீ எனிட ேக2க நிைனதைத$

ேக2க ேவய அவசியேம இலாம: ேபா=விடலா! அரசக9 ெகா3$க

ேவயவகேள, தவிர ேக2க ேவயவக9 இைல! ஆனா, நீ இA
ைறப #2$ ெகா3 பாய நா2 அரச ஆகிவிடவிைல.
ஆகேவ நா உன$/$ க2டைளயிடலா. அரசனாகிய பி உனிட எ

வா$/8திகைள நா ேக2க ,ேமா, யாேதா? இேபாேத உனிட
அவ0ைற$ ேக23 வி3கிேற.”
“ஐயா! தா4க9 அப> ெசால$ Eடா(! இ!த அரேச தா4க9 மீ23 த!த(.
இதி த4க-$கிலாத உாிைமயா? தா4க9 ேவ3 வா$/8திக9

எைவயாயிA சிரேம0ெகா3 அவ0ைற உடேன நிைற ேவ08வ( எ
கடைமயா/.”
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“உ பணிைவ பாரா23கிேற; ஆனா உ பணிைவ,, அைப, தவறாக
பயப3தி,  ேக2காத திய வா$/8திக9 எைத, இேபா( மீ3 நா
ேக23விடமா2ேட, பயபடாேத. #ாிய ச!திரக9 சா2சியாக ஆலவா=
இைறயனா ேம:, இ!த வளைடய ெபமா9 ேம: ஆைணயி23 என$/

இ வா$/8திக9 நீ அளிதி$கிறா=. எ சாபி ேபாாி உத%வத0/

நிப!தைனயாக> ேசர மனA$/ ஒ வா$/8தி, தனிேய அளிதி$கிறா=...”
“ஆ, ஐயா! நறாக நிைனவி$கிற(. அ!த வா$/8திக9 எனெவ8
Eறினா, இேபாேத அவ0ைற நா நிைறேவ0ற$ காதி$கிேற.”
அவ இத0/ ம8ெமாழி Eற தய4கி அவைன ேநா$கி ெமல னைக Hதா.
பி Eறலானா.

“எ வா$/8திக9 இர3 <லபமானைவ. பாய நா2 நீட கால நலைன
மனதி0 ெகாடைவ. அவ0ைற நீ உடேன ஏ08$ ெகா3விட ,. ஆனா...
ேசரA$காக நிைறேவ0ற ேவய வா$/8தி ம23 ச0ேற சிரமமான(...?”

“சிரமமான( எ8 எ(%ேம இ$க யா( ஐயா! ேபாாி நம$/ உதவி, ந
நா2ைட மீ23$ ெகா3தவக-$/ நா அளித வா$/8திைய மற$க ,மா?”
“மற$க யா(. மற$க% Eடா(! ஆனா, இ!த உலகி கணிேரா3தா சில
வா$/8திகைள நிைறேவ0ற ேவயி$/...”
“தா4க9 E8வ( ாியவிைலேய ஐயா?”
அவ /ழபேதா3 அவ கைத ஏறி23 பாதா. அவேர தய4கினா0ேபா

நிறா; மீ3 ெமளன, ஒவைர ஒவ எதிபா$/ அைமதி,

இவ$/ இைடேய, நிலவின. ெமளன நீ4கி அவேன அவைர$ ேக2டா:
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“தைய E!( வா$/8திகைள> ெசா:4க9 ஐயா?”
“இைளயநபி எ ேனாக9 பரபைரயாக> ச4கமி!( தமிழா=!த லவக9.
நா அ!த மரபி வ!தவனாக இ!(, எ கால ?வ( நா களபிரகைள
ஒழி$க> சா(ாிய #>சி, ாிவதிேலேய கழி(வி2ேட. காரண, களபிர

ஆ2சி நட!த தைல ைறகளி அவக9 சிறி( சிறிதாக தமி நாகாிகைதேய

அழி(விட யறாக9. தமி> ச4கைத அழிதாக9, தமி லவகைள>

சீரழியவி2டாக9. ஆகேவ, நீ ெச=யேவய த0 காாிய, உ ேனாக9
கெபற நடதிய தமி> ச4கைத மீ3 நடதி லவக9 தமிழாராய%,
Oகைள அர4ேக0ற%, பாிசி ெபற% உத%வதாக இ$கேவ3. ஒ

ெமாழிேயா3 நாகாிக அழியாம0 கா$க இைத நீ உடேன ெச=யேவ3. இ!த

ேவ3ேகாைள உ த வா$/8தியா நிைறேவ08!”

“மகி>சிேயா3 நிைறேவ08கிேற ஐயா! இனி அ3த வா$/8தி$கான
ேவ3ேகாைள> ெசா:4க9!”
“உ ஆ2சி$கால வைர, எ$ காரணைத$ ெகா3 நீ பாய நா2

எைலற நா3கைள பைக($ ெகா9ள$Eடா(. அவகேளா3 ேபாைர

தவி$க ேவ3. இைலேய மீ3 களபிரக9 தனியாகேவா, ேவ8

யாடனாவ( ேச!ேதா உேம பைடெய3( வவ( தவி$க யாததாகி
வி3. ந29ள எைலற நா3க9 இ!தா, உனா (ணிவாக எைத,
சாதி$க ,!”
“த4கள( இ!த இரடாவ( வா$/8திைய, நி>சய நிைறேவ08ேவ ஐயா!”
“ெபா8 இப அவசரப23 ஒ$ெகா9வைத விட இ!த இரடாவ(
வா$/8திைய ஒரள% நிதானமாக> சி!திதபி ஒ$ெகா9வேத உன$/ நல(!”
“சி!தி$கேவா, தய4கேவா இதி எ(% இைல ஐயா! என$/ நா23$/
நைம தராத எைத,ேம தா4க9 ஒேபா( Eறமா2Tக9...”
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“இதி ஒ ேவைள உ நைம பாதி$கப2டா:, நா2 நைமைய பாதி$க
விடமா2ேட நா!”
எ8 அவ Eறிய வா$கியைதேய சிறி( திதி அத நிைறய> சிாிதபேய

மீ3 திபி> ெசானா அவ. அைத ஏ அவ அப திபி> ெசாகிறா

எப( அவA$/ விள4கவிைலயாயிA ேசரனி சாபி நிைறேவ0றியாக
ேவய 6றாவ( வா$/8திைய$ E8மா8 அவ அவைர ேவனா:

எத0காகேவா அவ மீ3 தய4கினா. அவைன$ E!( பாதா. பி ெமல

அைத> ெசால ெதாட4கினா:

“ேபாாி நம$/ உதவியத0/ ஒ அைடயாள பிரதி,பகாரமாக> ேசரமனனி

மகைள பாய நா23 ெவ0றி$/பி #3 த0 பாயனி ப2ட

தரசியாக ஏ0கேவ3 எப(தா 6றாவ( ேவ3 ேகா9! இேபா(9ள

#நிைலயி பாய நா2 எைலற அரச ஒவனிட ெபெகா3
மண!( உறைவ வளப( நா2 பா(காபி0/ மிகமிக இறியைமயாத(

ஆ/” இைத$ ேக23 இைளய நபியி க ேபான ேபா$ைக பா( அவ

ேப>ைச பாதியிேலேய நி8தி$ ெகாடா. எ(%ேம பதி ேபச ேதாறாம

அபேய தி$பிரைம பி( நி8வி2டா அவ. “நா உனிட

ேக2கேவயவ0ைற$ ேக23 வி2டா அதபி நீ எனிட ேக2க

நிைனதைத$ ேக2கேவய அவசிய இலாம: ேபா= விடலா” - எ8,
உைரயாடைல ெதாட4/ேபாேத, அவ Eறி யைத இேபா( ம8ைற

நிைனதா அவ. நிைன%க9 தள!( உண%க9 ஓ=!( அ!த

ேவ3ேகாைள> ெசவி,0றபி, ககளி நீ மக அவ த எதிேர நிற

ேவதைன$ ேகாலைத$ க3 அவ$ேக வதமாக இ!த(. அவ Eறினா.
“எேம தவறிைல இைளயநபி! ‘இ!த உலகி கணிேரா3தா சில
வா$/8திகைள நிைறேவ0ற ேவயி$/’ எ8 நா தேலேய ெசா
வி2ேட.”
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“இதி எ கணி ம23மிைல ஐயா, திேமாE$ காராள மக9
ெசவH4ேகாைதயி கணி அட4கியி$கிற(...”
“என$/ எலா ெதாி,! ெகாலனிட இ!( நா அைனைத,

ேக2டறி!தி$கிேற. நானாக% உ4க9 ேநசைத அDமானிதி!ேத.

காராள மகைள மண$க வி உ ஆைசையதா நீ இ8 இ4ேக எனிட
ெவளியிட இ!தா= எபைத$Eட நா அறிேவ. அதனாதா, ‘நா எ

வா$/8திகைள$ Eறியபி, நீ எனிட ேக2க எ(% இலாம: ேபாகலா’ எ8 தேலேய Eறியி!ேத!”
“இப ஒ நிைல வ எறா, நா இதைன ெபாிய சாராWயைத ய8

ெவறி$க ேவயேத இைல. ஒ பாவ அறியாத ேபைத

ெபெணாதிைய$ கணி சி!தி அழவி23வி23 நா அாியைண
ஏ8வைதவிட> சாவ( ேமலான காாியமாக இ$/ ஐயா!”

“இப ஒ ேகாைழைய ேபா ேபசாேத! நீ நிைனதா இ!த ெவ0றி, மா0ற
விைள!தன? நா2 நைமைய விட எ!த தனி ஒதியி கணி

ெபாியதிைல. ‘நா2 நைம$/$ /8$ேக நி0கமா2 ேட’ எ8 அ!த

ஒதியிடேம ெகா0றைவ சா2சியாக> சதிய ெச=( வா$/ வா4கியி$கிேற
நா...”

“நீ4க9 வா$/ வா4கியி$கலா! ஆனா, இ!த நா2 ெவ0றிைய நா நா

த தலாக தி$கான ேபாி!( றப23 வ!தேபா( அ!த ெவ0றி$காக
த4கைள$ காண ேவய த ஒ0ைறய பாைதைய என$/$ காபிதவ9
அவ9...”

“சில ஒ0ைறய பாைதகளி அைத$ கா23கிறவ உட நட!( வர யாம:
ேபா=விடலா.”
“ஆனா, அதி நட$க ெதாட4கியவ அத வழிேய நட!( ராஜபா2ைட$/
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ேச!த%ட த0 சி8 வழிைய$ கா2யவகைள மற!( வி3வ(, என நியாய

ஐயா?”

“இைளயநபி நியாய4கைள$ ேக23 எைன> ேசாதைன ெச=யாேத. இதி
உைன,, ெசவ H4ேகாைதைய, விட எ அ!தராமா ேகாெவ8 கதறி

உ4கைள ேபா அழ யாதப அறி% சா(ாியேம எைன$
கலா$கியி$கிறன எபைத நீ அறிவாயா?”

இைத$ ேக2ட பி அவனா அேபா( அவைர எதி( எ(% ேபசயவிைல.
“68 வா$/8திகைள நீ,, நா2 நைம$/$ /8$ேக நி0பதிைல எற
ஒ வா$/8திைய> ெசவ H4ேகாைத, ஏ0கிறீக9?” எ8 அவ மீ3
உரத /ர க2டைளேபா Eறிய(, கடைமைய உண!( ‘ஆ’ எபத0/
அைடயாளமாக கணிேரா3 அவ  தைல வண4கினா அவ.
----------

நிதிலவ :

றா பாக - ெவறி
ெவறி மகல

18. 3வ0 நீ) பயண

இைளயநபியிட ேபசி தம$/ ேவய வா$/8திகைள வா4கிய பி,

கதறிய?கிற ேவதைன உ9ேள, ஒ மாெப ேபரரைச உவா$க ேவய
அரச த!திாியி பிவாத றேத, ேதாற வறட கடைம உண% ஒேற
ேநா$கமாக$ காராளைர, அவ மைனவிைய, மகைள, அேத இடதி0/$
Eபி2டAபினா ம(ராபதி விதக. அவக9 பணிவாக எதிேர வ!(

வண4கினாக9. த ேநேர ெசால ேவயைத> ெசாலாம ெபாியவ,

காராளாி பலா3$ கால உதவிகைள ஒJெவாறாக அவாிடேம நிைன%

E!( விவாி( க!தா. திTெர8 அவ ஏ தனிட அJவள% மன

ெநகி!( ககிறா எ8 காராளேர உ9-ற திைகதி!தேபா(, ெபாியவ

ெமல த ேநா$கைத> ெசால ெதாட4கினா:

“பழ ெபைம மி$க இ!த பாய நா23$காக$ கட!த பல ஆ3களி நீ4க9
எJவளேவா <கேபாக4கைள,, ெசவ4கைள, இழ!( தியாக
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ெச=தி$கிறீக9! இேறா, அவ0ைற எலா விட ெபாிய( அாிய(, ஒ
ெப எ!த நிைலயி: வி23$ ெகா3$க யாத(மான ஒைற வி23$

ெகா3( உைடய மக9 ஒ தியாக ெச=ய ேவயி$கிற(. அத0காக நா
அவளிடேம ெகா0றைவ சா2சியாக வா$/8தி ெப0றி$கிேற. எறா: ஒ

வா$/8தி$காக இண4/வ( ேபா க23ப23 அவ9 அ!த தியாகைத>

ெச=வைத விட, அவேள மன விபி> ெச=, தியாகமாக அ( அைம!தா நா
மகிேவ...” எ8 ெதாட4கி தய$கேதா3 ஒJெவா வாைதயாக$

ேகா( ேப<வ(ேபா ேவ3ேகாைள ெமல ெவளியி2டா. ெசவ

H4ேகாைதயிட ேநாி Eற தய4கி அவ9 த!ைதயிட ேப<வ(ேபா அவ

இவ0ைற ேபசியி!தா: அவைள எதி ேநா$கிேய ெசா0க9 Eற ப2!தன.
அவ எதிபாத(ேபா அவ9 கணீ சி!தி அழவிைல. கதறவிைல.

சீறவிைல. சாடவிைல. ஒ சிைலயாகி நி8வி2டா0ேபா ஆடாம

அைசயாம அவைரேய பா($ ெகா3 நிறா9. ஏளன ேசாக,

வற2சி, விர$தி, அவ9 விழிகளி மாறி மாறி ேதா8கிறாேபா அவ
பாைவயி ப2ட(. அவ9 இA சா!தமாகேவ நி8 ெகா!தா9.

நீடேநர அப நிறபி அவைர பா( விர$திேயா3 சிாிதா9 அவ9.
“உ சிாி$/ என அத எ8 ாியவிைல ெசவ H4ேகாைத?”

“ஒ8மிைல ஐயா! ஏேதா நிைன($ெகாேட சிாிேத. அைத நீ4க9
ாி!(ெகாடா: ாி!( ெகா9ளாவி2டா: என$/$ கவைல இைல.

ஏெனறா உ4கைள ேபாற ேமைதக-$/ அறி% ம23தா இ$கிற(.

இதய இைல. இதய இலாதவகளா இதய உ9ளவகளி அ?ைகைய,,
சிாிைப,, கணீைர,, ேவைவைய, ாி!(ெகா9ள யா( தா. இ!த
உலகி உ4கைள ேபாறவக9 ஒJெவா தைலைறயி யாராவ( ஒ
ேபைதயி அைப பயி23 அ!த பYடதிேம சிமாசன4களி
உ8தி$/$ காகைள ந3கிறீக9. ெச=,4க9... எதைன கால

ேவ3மானா: இப> ெச=(பா4க9. உ4களா மனித இதய4கைள,

அைப, ேசர விடாம0 ெச=ய யலா. ஆனா அழி( விட யா(...”

93

“உ ெசா0களா பென34காலமாக> சாகாம வட$கிப(ேபா, உயிட
ேநாபி!( சிகைள ெவ8தி$/ இ!த$ கிழவைன இ8 நீ ெகாகிறா=
ெசவH4ேகாைத!”

“ஏமா0றதினா ஏ0ெகனேவ ெச( ேபா= வி2டவக9, எப ஐயா
ம0றவகைள$ ெகால ,?”
“நா பிைழ ெச=( வி2ேடாேமா எற தாைம உணைவ, எ வாநாளிேலேய

இ8 உ இ!த$ கணதி அைடவ( ேபா ேவெற8 எ4/ நா

அைட!ததிைல ெசவH4ேகாைத! மகேள! நா இத0/ ேம தா4கமா2ேட!
எைன ெபா8($ ெகா9...”

“ஐயா! அதிக ேபசி உ4கைள ப3தி வி2டத0காக வ!(கிேற.

உ4க-$/$ ெகா0றைவ சா2சியாக வா$/ அளிதப பாய நா2 எதிகால
நலA$/ நா /8$ேக நி0கமா2ேட. நீட நா2க-$/  தன$/ நியாய

கிைட$கவிைல எபத0காக ஒ ெப இ!த ம(ைரையேய தீயி23 எாிதா9.
இ8 என$/ நியாய கிைட$கவிைல. ஆனா, நா அத0காக இ8

ம(ைரைய எாி$கமா2ேட. எாி$க% Eடா(; இ!த ஆறா(யாி எ இதய
ம23ேம எாி,. அவ, ேசர மகைளேயா, ேசாழ மகைளேயா அல( பாய
நா2 எதிகால நலA$/, எைலற பா(கா$/ அவசியமான எலா

அரசகளி எலா ெபகைள,ேமா மண!( ெகா9ள23. அைதப0றி நா

வ!தவிைல. தைய ெச=( என$/ எ ெப0ேறா$/ இேபா( இ4கி!(
விைட ெகா3( அA4க9.”

இப ‘வ!தவிைல’ எ8 அவ9 Eறிய /ரேலேய (யர ெவ9ளமாக

ெதாி!த(. ஆசி E8 பாவைனயி வல( ைகைய உயதியபேய தள!( க

கல4கி நிறா, சிறி( ேநரதி0/ அவளா இதயம0றவ எ8 /0ற

சா2டப2ட அ!த ெபாியவ. அவக9 அவாிடமி!( விைட ெப0றாக9.

றப3 காராளைர ெநCசார த?வி$ ெகாட விதக, “தைய E!(

உடேன திேமாE$/ திபி ேபா= விடாதீக9. #23 விழாவிேபா(
பழெப பாய /ல மரப உ4கைளேபால ஒ ேவளாள தா

திைய எ3( அளி$க ேவ3! இ4ேக இ!( அைத> ெச=வத0/ உாியவ
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நீ4கேள!” எ8 ேவனா. காராள உண% ெநகி!த /ர அத0/

இண4கினா.

காராள அவ மைனவி, மக- விைடெப08> ெசற பிEட ெந3ேநர
ேமேல எ(% ெசய0பட யாம பிரைம பிதா0ேபா அம!தி!தா

ம(ராதிபதி விதக. நிைறேவறாத காாிய4கைள ப0றி$ கவைலக9 பட ேநரலா.

ஆனா அவேரா அேபா( நிைறேவ0றிவி2ட சில காாிய4கைள நிைன($

கவைல,, (யர பட ேநாி2!த(. இ!த ெவ0றி மகி>சி$/$ கீேழ யா

யாைடய (யர4க9 6டப2$கிறன எபைத எணி$ கண$கி2ட ேபா(

எத0/ கல4காத அவ மன கல4கிய(. உகிய(. உழற(.

காராள மக9 ெசவ H4ேகாைத தா எலாைர, விட அதிகமாக அ?(

அடபிபா9 எ8 எதிபா தி!தா அவ. ஆனா அவ9 தைன எதி
ெகாட அட$க, அைமதி, அவைரேய உ9ளக> ெச=( வி2டன.

அவ-ைடய சகி தைம,, ெகா3த வா$ /8திைய$ கா$/ வைம,

இJவள% ெபாிதாயி$/ எ8 அவ எதிபா$கேவ இைல. ப0ற0ற

(றவிகைள எலா விட ெபாிய (றவியாக அவ9 நட!( ெகா!தா9. அ!த>

சமயதி அவ-$/  அவேர Eசி$ Eனி> சிறிதாகியி!தா0ேபா

தம$/தாேம உண!தி!தா. அவ9 Eறியி!த ெசா0க9 இA அவ

ெசவிகளி ஒ($ெகாேட இ!தன. உ8தி$ ெகாேடயி!தன:

“உ4க-$/$ ெகா0றைவ சா2சியாக வா$களிதப நா2 எதிகால நலA$/
நா /8$ேக நி0கமா2ேட. நீட நா2க-$/  தன$/ நியாய

கிைட$கவிைல, எபத0காக இ4/ ஒ ெப ம(ைரையேய எாிதா9. இ8

என$/ நியாய கிைட$கவிைல. ஆனா அத0காக நா இ8 ம(ைரைய

எாி$க மா2ேட. எாி$க% Eடா(. இ!த ஆறா(யாி எ இதய ம23ேம

எாி,.”

- எற அவ-ைடய ெசா0கைள நிைனதேபா( இJவள% ெபாிய அைப பிாி(

ைவ(தா ஒ ேபரரைச$ காபா0ற ேவ3மா எ8 அவ மனேம ந34கிய(.

 திமா /றதி மைற!தி!த ேபா( நிைன( தி2டமி2டப தா

எலா ப!த பாச4களி!( வி3ப23 உடேன இேபாேத (றவியாக வடதிைச

ேநா$கி இமயைத,, க4ைகைய, நா றப23 விடலாமா எ8 Eட
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ேதாறிய( அவ$/. ‘பலா3$ காலமாக பா3ப23 மீ2ட பாய நா2
வள>சி$/ அகி!( அறி%ைர Eறாம ெபாியவ இப விலகி

ேபாகலாமா?’ -என ம$க9 தைன பழி I08வாகேளா எற ஒேர பயதிதா

அைத> ெச=ய தய4கினா அவ. வா$ைகயி ஒேர /றி$ேகாளாகிய பா

நா2ைட மீ2/ பணிைய> ெச=த உட அைத வி23 வி23 ஓ3வ(

ேகாைழதனமாகிவி3 எ8 ேதாறிய(. அவரா எலாவ0ைற, (ற$க

!த(. ேதசப$திைய (ற$க யவிைல. நா23 ப0ைற விட யவிைல.

காராள ேபாற ேவயவகைள$ கணி சி!த ைவ( Eட நா2ைட$ கா$க
விபினா அவ. தா நட!( ெகாட விததினா காராள மக9

ெசவH4ேகாைத அவைடய க4க மனைத, இள$கி$ கல4க
ைவதி!தா9. அவ-$காக உகி வ!தினா அவ.

“உ4கைள ேபாற ேமைதக-$/ ெவ8 அறி% ம23தா இ$கிற(. இதய
இைல. இதய இலாதவகளா இதய9ளவகளி அ?ைகைய,,
சிாிைப,, கணிைர,, ேவைவைய, ாி!( ெகா9ள யா(தா?” எ8
அவ9 ச08 தைன$ ேக2!த ெசா0க9 இA அவைடய உ9ளைத>
<23$ ெகா!தன. அவரா அைத> <லபமாக மற!(விட யவிைல. ஓ

அழகிய ேபைதயி I=ைமயான உ9ளைத$ கச$கி பிழி!( (யரப3தி அ!த
(யரதி ேம ஓ அரைச நிைல நா2தா ஆக ேவ3மா எற ேக9வி

இேபா( அவ9ேள, எ?!த(. ேசரA$/$ ெகா3தி!த வா$/8தி நிைன%

வரேவ, உடேன இப ற$கணி$க யாததாக% இ!த( அ!த பிர>சைன.
இைளயநபிைய, க கல4க> ெச=(, காராள ெசவ மகைள, ககல4க>

ெச=(, இவக9 இவைர, தவிர அவைடய அDமானதிேலேய அவ$/

ாி!தி!தப கணிைக இரதினமாைலைய, அ!தர4கமாக ெநCசழிய ைவ(
இப நா ஓ அரசத!திர> ச(ர4க ஆ வி2ேடாேம எ8 எணிய ேபா(

எத0/ கல4கியறியாத அவர( அ!த உ9ள கல4கிய(. கழிவிர$கப2ட(.
ெதனவ மாறனி க?ஏ0ற, ெபCசிதிரனி மரண, ஆகியவ0றி
ேபாெதலாEட ஆ8தலைடய !த(ேபா, இ!த$ காராள மகளி

ேவதைனைய தா4கி மற!( ஆ8தலைடய யாம தவிதா அவ. அ!த

திேமாE ெப சீறி>சின!( ஆேவசமாக எதி( வாதிடாம அைமதியாக

அட4கி பணி!ேத தைன ெவ8 வி2ப( இேபா(தா அவ$/ ெமல
ெமல ாிய ெதாட4கிய(. த இதய இJவள% தவிபைத சிறி( ாி!(

ெகா9ளாம, ‘உ4க-$/ இதயமிைல’ எ8 அவ9 த  நி8 /0ற
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<மதியைத, நிைனதா அவ த இதய தனிைமயி ப3 ேவதைனைய
அவளறி,ப அவளிடேம ெநCைச பிள!( காபி(விட ,மானா
எJவள% ெதளிவாயி$/ எ8 ேதாறிய( அவ$/.

கவைலக9 இதயைத வா2 பிழி!தா: ேசரேவ!தனிட அளி(9ள

வா$/8திைய, அJவள% எளிதாக மற!(விட யாெதபைத, அவ
உண!தி!தா. அதிக ேநர அவ கவைலப23 ஒ34கி> ெசயழ!(

அம!தி$க யவிைல. பாிவார4 கேளா3 ேகாநக$/ வ!( ெகா$/

ேசர ேவ!தைன வரேவ0க அவ ஆயதமாக ேவயி!த(. ஊரறிய உலகறிய

ெவளியிடேவா, பிறாிட ப4கி23$ ெகா3 ேபசி$ கவைல தவி$கேவா யாத

அ!தர4க (யர4கைள மனதிேலேய ைத($ ெகா3 எ?!( நட!தா. அவ

ேசரைன எதிெகா3 வரேவ0க பாிவார4க-டA அல4காி$கப2ட சிதிர
ேதடA அரமைன றி இைளயநபி தயவக9 ஏ0கனேவ

காதிபதாக%, அவக9 அவைர எதிபாபதாக% அழகெபமா9 வ!(

அைழதா. அவர( கதி அைமதியிைம ெதாியாவி2டா: வா2ட

இபைத அழகெபமா9 காண!த(. பாயேபரரைச மீ3 ெவ8

உவா$கிய மகாேமைதயி அ!த$ கண($ கவைலக9 எனவாக இ$/,

எJவளவாக இ$/ எபைத அவனா: அேபா( கணி$க யவிைல.
*****

ேகாலாகலமான வரேவ0பி0கிைடேய ேசரேவ!த த பாிவார4கேளா3,
ப2டதரசிேயா3, பாய நா2 ப2டதரசியாக> சில தின4களி ஆ/

ேப8 ெப0ற த மகேளா3 ம(ைர மாநக$/ வ!( ேச!தா. ம(ைர மாநக

விழா$ேகால Hட(. அல4காி$கப2ட யாைன ேம அம!( வ9-வ

#23 விழா> ெச=திைய,, பாயA$/, ேசர மக-$/ மணம4கல
நிகழ இ$/ ெச=திைய, ரசைற!( நக$/, <08ற4க-$/

அறிவி( பரபினா. நக எ4/ உடா23க9 நிைற!தன. நக எ4/

ெபCேசா08 பைடயக9 நிக!தன. Gரக- லவக-, கைலஞக-,
பாணக-, பானிக-, அரமைன$ ெகா:மடபதி!( E2ட

E2டமாக பாிசி ெப08 திபி$ ெகா!தன. ம4கல வாதிய4களி

இனிைச ஒ நகர எ4/ இைடவிடாம ஒ($ ெகா!த(.

அரமைன அ!தர மகளி$/ அல4காி$/ உாிைம ெப0ற இரதினமாைல,
தா ேகா( ைவதி!த (மாைலயா இைளயநபியி ப2டதரசியாக
வ!தி$/ ேசர மகைள அல4காி$/ேபா( த ெசா!த உண%கைள
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எJவளேவா அட$கி$ ெகா9ள ய8 அவ-$/$ க கல4கிய(. ெநCசி

ஏேதா வ!( அைடப( ேபா!த(. E!( ேநா$கினா அவ9 ேசர மக-$/

அணிவி(வி2ட (மாைலைய தவிர, அவ-ைடய ககளி: ஒ

(மாைல பிற!( ெகா!த( ெதாி,. எ!த (மாைலைய திேமாE$

காராள மக9 ெசவ H4ேகாைத$/ அணிவி$க ேவயி$/ எ8 அவ9

எணி எணி ெதா3தி!தாேளா, அேத (மாைலயிைன இேபா( ேசர
மக-$/ அணிவி$க ேந!தி!த(. , த (யர($காக$ கணி சி!திய
அவ9, இேபாெதலா ெசவH4ேகாைத$/ ேந!(வி2ட
ெப!(யர($காக%, அ!த நா23ற( ேபைத ெபைண எணி,

கணி சி!தினா9.

“#23 விழா%, மணம4கல நிககிறவைர இ!( ெசல ேவ3” எ8
ெபாியவ ேவ$ ெகாடத0/ இண4கி, அரமைனயி த4கியி!த
காராள, அவ மக-, மைனவி, த4க9 மனேவதைன பிற$/ ெவளிப23
ெதாி!( விடாம மிக% அட$கமாக%, எ(%ேம நடவாத( ேபால% இ$க

யறன. ஒேர ஒ கண எபயாவ( ெசவ H4ேகாைதைய$ க3 த

நிைலைமைய விள$கிட எணிய இைளயநபி$/ அரமைனயி பரபரபி:

#23 விழா ஆரவார4களி: அ( இயலாமேல த2 ேபா=$ ெகா!த(.
அரமைனயி ம4கல நிக>சிக9 ஒJெவாறா= நிக!தன. #23

விழா%$/ பலவ வரவிைல எறா:, அவ சாபி ஒ அரச Iத

வ!தி!தா. #23விழா ேநரதி காராள உழவ /$ேக உாிய

ைகராசிேயா3 ($க9 பதித திைய எ3( அரசA$/ அணிவத0காக
அளிதா. உடேன #23 விழா$ கால( ெதா8ெதா23 வ மரபாக

(ெப லவ ஒவ எ?!( ேப இைளயநபி$/ அளி$கப2!த 'இ9

தீத பாய' எற சிற ெபயைர>#2 அரசைன வாதினா. உடேன

#$ ெகாட பாய இைளயநபிேய எ?!(, “எ /ம$களி

அைனவாிA எAைடய ேபரபி இபிடமான ஒவ ேப என$/

‘பாய க34ேகா’ எ8 ேகாபமாக> சிற ெபய #2வி2டா. அப
ெபய #2ய அ உ9ள இேபா( இ!த ேபரைவயிேலேய இ!தா:
உ4களிட யாெர8 Eறயாம இ$கிேற. எ ம$க9 இ!த$

கணதி!( இனி எ!நா- எைன ‘பாய க34ேகா’ - எ8
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அைழபாகளாயி அ!த ெபயைர என$/> #2யவாி நிைனவா நா
அளவிலா மகி>சி ெகா9ேவ” எ8 பலாயிர ேபகளிைடேய

ெவளிபைடயாக பிரகடன ெச=த ேபா(, ெபகளி E2டேதா3 E2டமாக
நீ8Hத ெநபா= நி8 ெகா!த ெசவH4ேகாைதயி அழகிய

ககளி நீ மகிய(. யா தைன$ கவனி(விடாம தAைடய கணிைர

அவசர அவசரமாக (ைட($ ெகாடா9 அவ9. ஆனா: அ!த ெப4

E2டதி இர3 கக9 அேபா( அவைள$ கவனி$க தவறவிைல.

அைவ, ம(ராபதி விதகாி கக9. தா4க9 Eறிய ‘இ9 தீத பாய’

எA ெபா9 ெபாதி!த ெபயைர வி23 வி23 அரச தாேன ஏ ‘க34ேகா’

எற இ4கிதமிலாத /"ரமான ெபயைர தன$/> #2$ ெகாடா எப(
அ!த அைவயி!த லவக-$/ ம23 ாியாத திராகேவ இ!த(.

#23 விழா நிக!த ம8நா9 அதிகாைலயி இ9 பிாி,ேப ைவகைறயி
காராள /3பதின திேமாE$/ பயணமானாக9. ெகாலA

அவகேளா3 றப23 வி2டா.

அ!த ேவைளயி அரமைன றி ெபாியவ ம(ராபதிவிதக,
தி$கானேப$ கிழவ பாய /ல வி?பைரய, அழக ெபமா-
விைடெகா3( அவகைள வழியAபின. ககளி நீ சாிவைத,, உ9ேள

இதய ெபாவைத, மைறதவளா= இளி சிதிர அைசவ(ேபா நட!(
வ!( ெபாியவைர அவ பாத4களி சிர!தாதி வண4கினா9

ெசவH4ேகாைத. த பாத4களி ெவைமயாக அவ9 கணி ெநகிவைத

உண!( மன கல4கினா, எத0/ கல4காத அ!த மகா ேமைத. நாத?த?$க

அவ அவளிட Eறினா:

“எைன ெபா8($ெகா9 மகேள! எேம தவறிைல! நீ எனிட

திேமாEாி அ8 வா$/8தி அளி(> சதிய ெச=த ேபாேத சில சதிய4க9

ெச=, ேபா( ெபா(வாக இ$கலா: ஆனா மீ3 நி"பணமா/ ேபா(தா

அ( எJவள% ெபாிய( எ8 உல/$/ ாி, எபதாக நா Eறிய

வாைதக9 இ8 உன$/ நிைனவி$/ எ8 எMகிேற. உ

சதிய இ8 அப மிக ெபாியதாக நி"பணமாகி வி2ட( அமா. ”
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இத0/ அவ9 ம8ெமாழி எ(% Eறவிைல.
அவக9 எேலா விைட ெப08 றப2டாக9. பயணதிேபா( யா

யாாிட எ(% ேபசி$ ெகா9ளவிைல. ேகாநகாி ேகாலாகலமான ஒக9

/றின. கா2சிக9 மைற!தன. பாய ேகாநக, ைவையயா8
திமத(ைற, ெமலெமல> ெசவH4ேகாைதயி க

பாைவயி!( ந?வின. நீதிைர ககைள மைறத(. எ(ைணேயா பல

ைறக9 வ!( திேபாெதலா ேகாநகாி!( மிகமிக அகி இ!த

திேமாE இேபா( ம23 பலகாத Iர($/ வ08 நீ3 வழி ெபகி$
ெகாேட ேபாவ(ேபா பிரைமயாயி!த( அவ-$/. இA ெந3!(ார

இ!த ேவதைனைய தா4கியபேய வ08 பயண ெச=யேவ3 ேபா

ஏேதா கனமான <ைம தைன அ?(வைத ெநCசி உண!தா9 அவ9. இ!தா0

ேபா!( இதமான ெமய ஆ /ர ஒ8,
“நிதிலவ ெசவH4 ேகாதா=

க( கடேல? #த காசினியி

சித நிைன> ெச=ைக உ9ளள%
எதா: நிைன மறபறிேய...”

என பினா!( Eவி அைழப(ேபா ேதாறிய(. ஆனா, பிற
வழிைய திபி பாத ேபா( அப தைன யா அைழ$கவிைல, அ(

G பிரைமதா எ8 ெதாி!த(. திபிய ககளி ஒ கண ேமக

மடல4கைள எ23வ( ேபா உய!த ம(ைர மாநக$ ேகா2ைடயி உ>சியி
பற$/ க ெப0ற பாயகளி மீன$ ெகா ெதாைல Iரதி ம4கலாக
ெதப2ட(. அ3த கணேம ெச8 ெகா!த வழி, திபிய%ட அவ9
பாைவ யி!( மைற!(வி2ட(.

நிைறத
-------------

