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மன�தி� எ�ைலயி� அறி3 ெப�க� ெப�க அ,வைரயி� அ#த இட�ைத 
நிைற�,. ெகா$��#த அறியாைமயி� அள3 ந�றாக� ெதாிகிற,. இ#த. 
கைதயி� நாயக� உட<� வன�ைப� ேபாலேவ மன�தி� வன�ைப=� வள�.க 
வி��பி அறி3� பசிேயா> �ற�ப5> அ#த� பசி தீ�மிட�ைத அைட#த சில 
தின+களிேலேய அவ7ைடய அக உண�)சிக! மல�#, மண� பர��கி�றன. 
வி�<7�, ம�<7� ேபா� ெதா>�, ெவ�?� -ர ரசைற#,� ெப?� �க� 
ேபா� ெசா�<7�, &ைவயி7� அைடகிற அறிவி�ப� அவ7./ மி.கதாக� 
ேதா�?கிற,. அறி3 எ�பேத ேபாி�பமாக இ�.கிற,. ‘ந�லதி� நல7� தீயதி� 
தீைம=� உ!ளவா? உண�த�’ எ�? அறி3./ வைரயைற @றியி�.கிறா�க! 
ெபாியவ�க!. ஒAெவா� ெபா�ளிB� அதனத� ெம1ைய� ெதாிவதி� ஓாி�ப� 
இ�.க�தா� ெச1த, எ�பைத இ#த. கைதயி� நாயகனான இள+/மர� 
பாி4ரணமாக உண�கிறா�. -ர �, உட� வ<ைம=� ைககளா�  ய�? ெவ�B� 
வழிைய அவ7./. க6பி�தி�.கி�றன. ஞானேமா, மன�தினாேலேய உலக�ைத 
ெவ�ல வழி @?கி�ற,. வயி6?� பசிேபா� உ$டத� பி�7� தீ�த<�றி 
உ$ண உ$ண மி/வதாக இ�.கிற, ஞான�பசி. ‘இ�7� உ$ண ேவ$>�. 
இ,வைர உ$ட, ேபாதா,’ எ�? ேமB� ேமB� மன�ைத� E$>� �திய 
ஞான� பசிைய அவ� மிக3� வி���கிறா�. அ#த� பசி ஏ6ப5>. 
ெகா$ேடயி�.க ேவ$>ெம�? அவ� தணியாத தாக�,ட� ெப�ேவ5ைக 
ெப?கிறா�. 
 
எனேவ அவ7ைடய ெப�வா�வி� இ#த� ப�வ� அறி3 மயமாக மல�கிற,; 
வள�கிற,; மண� விாி.கிற,. மனித�கF./ உட<� ெசGைமயாB�, ேதா<� 
மி7மி7�பாB�, அவயவ+களி� அழகாB� வ�கி�ற கவ�)சி நிைலய6ற,, 
ஆனா� அறிவினா� வ�கிற அழ/ நிைலயான,; உய�#த,; இைணய6ற,. 
ஏ6ெகனேவ ேபரழகனான இள+/மர� இ�ேபா, அறிவி� அழியா அழைக=� 
எ1த� ேபாகிறா�. அ#த அறிவழகி� மல�)சியி� அவ�  Gைமயான மனிதனாக 
எG)சி ெப6? நி6/� நிைலைய அைடய� ேபாகிறா�. அ#த� �திய எG)சியி� 
பயனாக அவ� வா�வி� மல�� இர$டாவ, ப�வ� இ,. 
------------ 
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நில�ைத� ேபா� த�ைன அைட#தவ�கைள� தா+/� ெபா?ைமைய=�, 
மைலைய� ேபா� நிைல கல+காம� த�னிடமி�#, ெகா!ள. /ைறயாத வள �, 
மலைர� ேபா� ெம�ைம=�, ,லா.ேகாைல� ேபா� ந>நிைல பிறழாத த�ைம=� 
உைடயவ�க! தா� பிற�./. க6பி./� ஆசிாியராக த/தி=ைடயவ�க! எ�? 
இள+/மர� பல ைற பலாிட� ேக5��.கிறா�. ஆனா� அ�தைகய  Gைமயான 
ஆசிாிய� ெப�#தைக ஒ�வைர ேந6? வைர அவ� ச#தி.க ேந�#ததி�ைல. 
நீலநாகமறவ� அவ7./� ேபா��,ைற. கைலகைள. க6பி�த ஆசிாியரானாB� 
அவாிட� நா+@� அ�களிடமி�#தைத� ேபா�ற ெம�ைமைய=� 
/ழ#ைத=!ள�ைத=� அவ� க$டதி�ைல. நீலநாக மறவ� -ர�தி� ஆசிாியராக 
அவ� க$கF./� ேதா�றினாேரய�றி ஞானாசிாியராக� ேதா�றியதி�ைல. 
க�ைல� ேபா� உட��� மன � இ?கி� ேபான மனிதரான அவாிட� நா+@� 
அ�களி� ெம�ைமைய எதி�பா�.க இயலா, எ�பைத=� அவ� இ�? த� 
மன�,! ஒ�பி5>� பா��, உண�#தா�. அ�ப��ப5ட இ��� மனித�� நா+@� 
அ�களி� மாணவ� தா� எ�பைத நிைன./� ேபா, அவ7./ விய�பாயி�#த,. 
 
அ�5ெச�வ  னிவ� ெபாிய ஞானியாயி�#தாB� அவாிடேம வள�#ததனா� அவ� 
ேம� அவ7./ அ��� பாச � தா� உ$டாயின. அவாிடமி�#, அ��.காக3�, 
பாச�,.காக3� அவ� மன� ஏ+கியேத அ�லாம� ஞான�,.காக ஏ+கியேத 
இ�ைல! ஞான�,.காக ஏ+/கி�ற மன� ப./வ� அ�ேபா, அவ7./ இ�ைல. 
ஆயிர� கதி� விாி./� ஞாயி6ெறாளி அைலகட6ேகா�யி� ேமெலG#, விாிவ, 
ேபா� நா+@� அ�களி�  க�தி� க$> கனி#த ஞான மல�)சிைய இத6/  � 
தா� யாாிட � க$டதாக நிைனேவ இ�ைல இள+/மர7./. “அறியாைமைய=� 
ஆணவ�ைத=� தவிர எ�ேனா> ேவெறவ6ைற=� நா� ெகா$> வரவி�ைலேய, 
ஐயா!” எ�? அ#த� ேபரறிஞ�./  � தைலவண+கி ஒ>+கி� தள�#, தா� 
@றிய ேபா, அவ� தன./ ம?ெமாழியாக. @றிய வா��ைதகைள நிைன�, 
நிைன�, மகி�#தா� இள+/மர�. ந�பி.ைகயளி./� அ#த) ெசா6க! அவ� 
மன�திேலேய த+கி ஒ<�,. ெகா$��#தன. 
 
“உ�ைனேய என./. ெகா>; எ�7ைடய ஞான�ைத� பயி� ெச1=� 
விைளநிலமாக இ�. இ,ேவ ேபா,�” இ#த) ெசா6கைள எAவள3 /ைழவாக 
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எAவள3 தணிவாக ெவளியி5டா� அ#த ஞான) ெச�வ�! அவ� வா1 திற#, 
நிதானமாக� ேபசிய ேபா, இ#த) ெசா6களி� தா� எ�,ைண நிைற3ைடைம! 
 
உலக�ைதெய�லா� விைல ெகா!F� ெபாிய ஞான �, க!ள+கபடமி�லாத 
ப)ைச. /ழ#ைத ேபா�ற மன �, பG�த ெசா6களாக� ேத�#,  �,� ெதா>�ப, 
ேபா� கவிைத நய !ள ேப)&� க$> இள+/மர� அவ�./ ஆ5ப5டா�. அவ� 
ேக5>. ெகா$டா6 ேபா� த�ைனேய அவ� அவ�./. ெகா>�,வி5டா�. 
காவிாி�4�ப5�ன�தி� ேந6? வைர கழி#த த� நா5க!, அ#த நா5கேளா> 
ெதாட��ைடய மனித�க!, அவ�கFைடய உற3க! - எ�லா� ெம�ல ெம�ல நீ+கி 
நா+@� அ�க! எ�7� ஞான./ழ#ைத./ -ரவண.க� �ாி=� ம6ெறா� 
ஞான./ழ#ைதயானா� அவ�. 
 
இள+/மர� அ+/ வ#, ேச�#த ம?நா! ைவகைறயி� ேபா, வி�ைகயிேலேய 
அவ7ைடய �, வா�3� வி�#த,. பறைவக! ,யி� விழி�,. /ர� எG��� பனி 
�லராத காைல ேநர�தி� நா+@� அ�க! அவைன எG�பினா�. அவ� அ�கி� வ#, 
நி�ற,ேம அவ� விழி�, எG#, வி5டா�. 
 
அ#த� ெபாியவ� அ�கி� வ#, நி�றாேல விழி���, எG)சி=� தாேன உ$டா/�. 
அவ� நி6கிற இட�தி� ப)ைச. க��4ர � பவழம�<ைக=� ேச�#, மண�ப, 
ேபா� ஒ� �னித மண� நில3�. ����, தள�)சி=� ஒ>.கியி�#த அ#த உட��.ேக 
அ�தைன கா#தியானா� பல ஆ$>கF./  �� அவ� எ�ப� விள+கியி��பா� 
எ�? க6பைன ெச1தா� இள+/மர�. 
 
வில/� இ�F�, �ல�� ஒளி=� ச#தி./� சி6ற'சி? காைல ேநர�தி� 
இள+/மரைன எG�பி, “எ�ேனா> வா!” எ�? அைழ�,. ெகா$> மல� 
வன+களிைடேய நட#, �ற�ப5டா� அவ�. இள+/மர� அட.கமாக அவைர� பி� 
ெதாட�#, ெச�றா�. இர$> ப.க+களிB� வழிைய ஒ5� மல�� 
ெபாழி�களாதலா� கா6ேற மண ம$டலமாகி -சிய,. அ#த ேநர�தி� அ#த 
வழியி� கா6?, பனி, ஆகாய�, 4மி எ�லாேம மண#தன. ப.க�,) சி6ேறாைடகளி� 
நீ� சிாி�த,. வாைக மர.கிைளகளி� காக+க! கைர#தன. கீேழ நட#, ெச�B� 
வழியி� ம$ ஈர மண� கம�#த,. 
 
சிறி, ெதாைல3 அைமதியாக நட#, ெச�ற பி�, “உ�7ைடய மன � இ�ேபா,  
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இ#த ேநர�ைத� ேபா� இ�.கிறத�லவா! இ�ைள அழி�,� ேபா.கி வி>வத6/� 
ஒளிைய வள��,� ெப�.கி. ெகா!வத6/� தாேன தவி.கிறா1 நீ” எ�? 
இள+/மரைன. ேக5டா� அ�க!. இள+/மர� சிாி�தவா? பதி� @றினா�: 
 
“ஆனா� ஒளியி� அ�ேக ஒளிைய� பி�ப6றி�தா� நா� இ�ேபா, நட#, 
ெகா$��.கிேற� ஐயா!” 
 
“ந�ல, த�K!  த<� நீ ஒ�? ெதாி#, ெகா!ள ேவ$>�. எ�னிடேம எ�ைன� 
ப6றி அ�.க� நீ �க�#, ெசா�ல. @டா,. உலக�தி� ந�ல அறிவாளிக! 
எ�லா��  த<� தா+க! அ�தைகய ேபரறிைவ) &ம#, ெகா$���பவ�க! 
எ�ற நிைனேவ இ�றி. /ழ#ைதக! ேபா� இ�.கிறா�க!. பாமர�க! 
அவ�களிடேம அவ�கைள� �க�#, ெசா�<) ெசா�< இழ.க. @டாத அ#த. 
/ழ#ைத� த�ைமைய அவ�க! இழ./�ப� ெச1,வி>கிறா�க!. �கைழ. ேக5>. 
ேக5> மன� ��பைட#, வி>கிற,. அதனா� நா� அைத வி���வேத இ�ைல. 
எ�7ைடய ஞான�,.காக எ�லா�� எ�ைன� �க�#, ெகா$ேட இ�.க 
ேவ$>ெம�? நா� நிைன�பேதயி�ைல. நா� ெவ?� வா1.கா� தா�. 
ஏாியி<�#, வா1.கா� வழியாக� பா1#, நில�,./ நீ� ேபாவதி�ைலயா? 
ஞான� எ+ேகா நிர�பியி�.கிற,. அைத� பா1)ச ேவ$�ய விைள நில� 
ேவெற+ேகா கிட.கிற,. அ#த விைளநில�ைத� ேத� அதி� ேபா1� பா=�ப� 
ெச1=� வா1.காB./� தனி� ெப�ைம ெகா!ள எ�ன இ�.கிற,? எ+கி�#ேதா 
வ�கிற நீ� எ+ேகா பாய� ேபாகிற நீ�! வா1.காB./ ஏ, ெப�ைம?” 
 
ஞான�பசிேயா> வ#தி�#த இள+/மர7./  த� பாட� கிைட�,வி5ட,. 
‘த�ைன விய#, ெகா!F� மன�தி<�#, /ழ#ைத� த�ைம ேபா1வி>�. �கG./ 
ஆ5ப5>� தவி.கிற மன�தி� இளைம /�றி ���) ேச��.’ 
 
இ�வ�� ம?ப� சிறி, ெதாைல3 வைர ெமௗனமாக நட#தன�. சிறி, சிறிதாக 
ஒளிபரவி வி�#, ெகா$��#த,. நா+@� அ�க! மீ$>� அவைன ேநா.கி. 
@றினா�: 
 
“த�K! உ�ைன=�, எ�ைன=� &6றி இ�தைனயாயிர� 4.க! மல�#, மண� 
பர��கி�றனேவ, இAவள3 அழைக=� இAவள3 மண�ைத=� இவ6?./  
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அளி�தி��பவைன யா� �கழ  �=�? எ�ப�� �கழ  �=�?” 
 
அவ� @?வனவ6ைற. ேக5க. ேக5க இ�பமாக இ�#த, இள+/மர7./. 
ேபாகிற வழியி� ஒ� ெபாிய தாமைர� ெபா1ைக வ#த,. 
 
“வா! நீரா� வி5>) ெச�லலா�” எ�? இள+/மரைன=� உடனைழ�,. ெகா$> 
நீராட) ெச�றா� நா+@� அ�க!. ப�க�ேபா� ெதளி#த அ#த� ெபா1ைகயி� 
நீ��பர�பி� சி?பி!ைள ேபா� நீ#தி விைளயா�. /ளி�தா� அ�க!. இ�வ�� 
நீரா�  ��தபி� வ#த வழிேய தி��பி நட#, ெச�றா�க!. அ�க! த� 
4�ெபாழிைல அைட#த,�, “இ+ேக நீ க6க ேவ$�ய &வ�கைள எ�லா� 
கா$பி.கிேற� வா. எ�7ைடய 4�ெபாழி<� மல�கF./ அ>�தப� அதிகமாக 
இ��பைவ ஏ5>) &வ�க! தா�. இ+/!ள மல�கF./ மண� அதிக�. தி�நா+@� 
ம$M.ேக மண� மி/தி. இ+/!ள ஏ5>) &வ�களிேலா அறிவி� மண� 
ெகா!ள. /�றாம� நிைற#தி�.கிற,” எ�? இள+/மரைன� த� ைடய ‘கிர#த 
சாைல./’ (&வ�க! நிைற#தி�#த சாைல) அைழ�,) ெச�றா� அவ�. உட<� ஈர� 
�லராத ஆைட=�, நீரா�ய பவி�திர மாக. கிர#த சாைல./! அவேரா> 
Nைழ#தா� அவ�. வாிைச வாிைசயா1� பிாி�, அ>.கியி�#த ஆயிர.கண.கான 
&வ�கைள� பா��த,�, ‘இவ6ைறெய�லா� க6? ஞான� பசி./ நிைற3 காண 
எ�7ைடய வா�நா! ேபா,மா?’ எ�ற மைல�� அவ� உ!ள�தி� உ$டாயி6?. 
 
“இைவ எG�தில.கண) &வ�க!, இைவ ெசா�<ல.கண) &வ�க!, இைவ 
ெபா�ளில.கண) &வ�க!, இைவ ெச1=ளில.கண) &வ�க!. இேதா, 
இைவெய�லா� த�.க�, இைவெய�லா� சமய O�க!, இைவ ைவ�திய O�க!, 
இைவ அல+கார O�க!” எ�? ஒAேவா� அ>.காக. கா$பி�,) ெசா�<. 
ெகா$ேட ேபானா� அ�க!. அவ�  க�தி� அவ6ைறெய�லா� க6பி.க� 
த/தியான மாணவ� கிைட�,வி5ட உ6சாக� ெதாி#த,. 
 
அ�ேபா, அ#த. கிர#த சாைலயி� Eப��ைக ந?மண அைலகைள� பரவ) ெச1, 
ெகா$��#த,. ெந1யி5> ஏ6றிய தீப+களி� ஒளி அ+க+ேக 4�தி�#த,. 
தணிவாக. @ைர ேவ1#தி�#த சாைலயாதலா� அ+ேக எ�ேபா,� தீப ஒளி 
ேதைவயாயி�#த, ேபாB�. 
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“இAவள3 &வ�கF./� மீறி அறிைவ� ப6றிய சி#தைன� தைல ைற இ�7�  
வள�#, ெகா$��.கிற,, த�K. இAவளைவ=� எ#த. கால�தி� க6?  ��ப, 
எ�? நீ மைல�� அைடயாேத! ைதாிய�ைத அைடவத6காக�தா� க�வி. ,ணி#, 
க6க ேவ$>�. க6?� ,ணிய ேவ$>�.” 
 
“அ#த� ,ணிைவ� தா+க! தா� எளிேய7./� த#த�ள ேவ$>�” எ�? 
@றியப�ேய அவ�ைடய கா�களி� -�#, வண+கினா� இள+/மர�. ‘இ#த� 
பாத+கைள வி5> விடாேத! இவ6ைற ந�றாக� ப6றி. ெகா!’ எ�? ேபா/� 
ேபா, நீலநாகமறவ� @றிய ெசா6கைள இ�ேபா,� நிைன�,. ெகா$டா� 
அவ�. அவைன� த� ைககளாேலேய எG�பி நி?�தி, “இ#தா இைத� ெப6?. 
ெகா!” எ�?  த6&வ�ைய அளி�தா� அ�க!.  
--------------- 

இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�.  2..  2..  2..  2.2. 2. 2. 2. #ரம$சாியி� அ&ச�#ரம$சாியி� அ&ச�#ரம$சாியி� அ&ச�#ரம$சாியி� அ&ச�    
 
சீன�,. க�ப<<�#, இற+கி நட#த ேபா,, ‘உ+க! க�ைண என./� 
ேதைவயி�ைல. எ� மாளிைக./� ேபா1) ேச�� வழி என./� ெதாி=�’ எ�? 
சீ6ற�ேதா> அல5சியமாக இள+/மரனிட� ேபசியி�#தாB� &ரம'சாியி� மன� 
அத� பி�ன�� அவ7.காகேவ ஏ+கிய,. அவ7.காகேவ தவி�த,. அைத 
அவளா� தவி�.க  �யவி�ைல. 
 
அவ! அவைன� பிாி#, சிறி, ெதாைல3 ெச�வத6/!ேளேய அ#த� ப.க�தி� 
,ைற க வாயி<� அ�ேக @� நி�? ெகா$��#த அவFைடய த#ைதயாாி� 
க�ப� ஊழிய�க! பயப.திேயா> ஓ� வ#, அவைள) 0�#, ெகா$டா�க!. 
அவ�க!  க+களி� ஆ�வ ெவ!ள� பா1#த,. 
 
“எ�லா� வயி6றிB� பாைல வா��தீ�க! அ�மா! ேந6? நீரா5> விழாவி� நீ+க! 
காணாம6 ேபானதி<�#, நம, மாளிைகேய கவைலயி� ஆ�#தி�.கிற,. நீ+க! 
காணாம6 ேபான ெச1தி ெதாி#த உடேன ேந6? மாைல கழா�� 
ெப�#,ைறயி<�#, காவிாியி� ச+க  க� வைர ேத�� பா��பத6காக� பல 
பட/கைள அ7�பினா� உ+க! த#ைதயா�. ெவ/ேநர� ேத� வி5>� பட/க! 
எ�லா� தி��பிவி5டன. உ+கைள� ேத>வத6காக ந� ஆ5க! எ�லா� 
ப/திகF./� அ7�ப� ப5��.கிறா�க!. உ+க! வரைவ இ�ேபாேத ஓ�� ேபா1 
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மாளிைகயி� ெதாிவி.கிேறா�. ெதாிவி�, வி5> உ+கைள அைழ�,) ெச�வத6/� 
ேத�� ெகா$> வ�கிேறா�. அ,வைர இேதா இ+/!ள நம, ப$ட சாைலயி� 
அம�#தி�+க!” எ�? @றி) &ரம'சாிைய அைழ�,� ேபா1� ,ைற க வாயி<� 
ப.க�தி<�#த அவ! த#ைதயாாி� ப$டசாைலயி� அமர) ெச1,வி5> 
மாளிைக./ விைர#தா�க! அ#த ஊழிய�க!. 
 
அ�ேபா,, ‘எ�ைன அைழ�,) ெச�வத6காக என, மாளிைகயி<�#, 
வர�ேபா/� ேதாிேலேய இள+/மரைன=� ஏ6றி. ெகா$> ேபா1 அவ� 
த+கியி�./� ஆல 6ற�,� பைட.கல) சாைலயி� வி5>) ெச�றா� எ�ன?’ 
எ�? நிைன�தா! &ரம'சாி. உடேன எG#தி�#, ேபா1 ‘அவ� நி6கிறாரா?’ எ�? 
,ைற க வாயி<B� பா��தா!. அ+ேக ‘அவைர.’ காணவி�ைல. ‘அவ� நட#, 
�ற�ப5���பா�’ எ�? நிைன�,. ெகா$> &ரம'சாி ஏமா6ற�ேதா> தி��பி� 
ப$டசாைல./ மீ$>� வ#, அம�#தா!. அவ! க$க! எ+/� இள+/மரைன� 
ேத�ன. ப$டசாைலயி� வ#, அம�#த பி��� எதி���ற� ெதாி=� ,ைற க 
-திையேய கவனி�,. ெகா$��#தா! அவ!. 
 
‘ெப$ேண! எ�7ைடய க�ைணைய நீ அைடய  �=�. ஆனா� அ�ைப அைடய 
 �யா,’ எ�? அவ� தி��பி� தி��பி இர$> ��?  ைற த�னிட� 
வ6�?�தி. @றிய அ#த) ெசா6க! இ�7� அவ� ெசவிகளி� ஒ<�,. ெகா$> 
தா� இ�#தன. க�ப<<�#, இற+கிய,�, அவ! தா� அவனிட� ேகாபி�,. 
ெகா$> விலகி வ#தாேள தவிர, அவ! மன� அவனிடமி�#, விலகி வரவி�ைல. 
அவ! மன�தி� நிைன3கF� கன3கF� அவைன� ப6றிேய இ�#தன. அவ! 
சி#தைனகF./ இள+/மரேன இடமாக3�, எ�ைலயாக3� இ�#தா�. 
ப$டசாைலயி�  ��ற� இர$> அல+கார� ேத�க! வ#, நி�ற ஒ<யி� 
சி#தைன கைல#, நிமி�#, பா��தா! &ரம'சாி. 
 
ஒ� ேதாி<�#, நைகேவழ�ப�� அவ! த#ைதயா�� இற+கினா�க!. ம6ெறா� 
ேதாி<�#, அவFைடய தாயா�, சேகாதாி வானவ�<, வச#தமாைல ஆகிேயா� 
இற+கினா�க!. 
 
“பாவி� ெப$ேண! இ�ப� எ+கைளெய�லா� கதிகல+க) ெச1யலாமா?” எ�? 
ெந'ச� கதறியவாேற ஆவேலா> ஓ� வ#, தGவி. ெகா$டா!, &ரம'சாியி� 
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அ�ைன. “எ�ன நட#த,? எ�ப�� த�பி� பிைழ�தா1? யா� கா�பா6றினா�க!?” 
எ�� எ�லா�ேம அவைள� E$�� E$�. ேக5டா�க!. 
 
யாேரா ஒ� படேகா5�யி� உதவியா� க�ப� கர��� தீைவ அைட#ததாக3�, 
காைலயி� அ+கி�#, ஏேதா ஒ� க�ப<� இட� ெப6?� ,ைற க�ைத 
அைட#ததாக3� உ$ைமைய) ச6ேற மா6றி. @றினா! &ரம'சாி. 
த#ைதயாைர=� நைகேவழ�பைர=� அ�கி� ைவ�,. ெகா$>, இள+/மர� 
த�ைன. கா�பா6றியைத) ெசா�வத6/ அவ! வி��பவி�ைல. அ#த) சமய�தி� 
அவ! @றியதி� யா�� அவந�பி.ைக ெகா!ள3� இ�ைல. 
 
“எ�ப�யானாB� ம?பிற��� பிற#த, ேபால நீ உயி� பிைழ�, வ#தாேய, அ,ேவ 
ேபா,�. காவிாி�தா1 உ�ைன. கா�பா6றியி�.கிறா!! அ#த� படேகா5�=�, 
க�ப� தைலவ7� யாெர�? ெசா�னா� உன./ உதவியத6காக அவ�கF./ 
ேவ$�ய பாி&கைள வாாி வழ+க) சி�தமாயி�.கிேற�, மகேள!” எ�றா� 
த#ைதயா�. 
 
“சமய� வா1./� ேபா, அவ�கைள உ+கF./. கா$பி.கிேற�, அ�பா!” எ�? 
பதி� @றினா! &ரம'சாி. 
 
“ச#த��ப� எ�ப� ேந�கிற, பா��தாயா? ெபாிய ெபாிய க�ப�கF./ 
உாிைமயாளனான எ�7ைடய மக! எவ7ைடய க�ப<ேலா இட�,./� 
பி)ைசெய>.க ேவ$�யதா1 ேந�#தி�.கிறேத” எ�? த� மைனவியிட� @றினா� 
எ5�� ப5ட� ெப6ற ெப�நிதி) ெச�வ�. அவ�./ எ�ேபா,ேம த� ைடய 
ெப�ைமதா� நிைன��. 
 
சிறி, ேநர�தி� ப$டசாைலயி<�#, எ�லா�� மாளிைக./� �ற�ப5டா�க!. 
த#ைதயாேரா> ேதாி� ஏறி. ெகா$��#த நைக ேவழ�ப� ேத� �ற�ப>வத6/) சில 
விநா�கF./  �� ேதாி<�#, கீேழ இற+கி வி5டைத) &ரம'சாி ம6ெறா� 
ேதாி<�#, பா��தா!. 
 
“ஏ� இற+கி வி5Q�க!? நீ+க! எ+கேளா> மாளிைக./ வரவி�ைலயா?” எ�? 
த#ைதயா� ேக5டத6/, “நா� ,ைற க�,./! ெச�? வர ேவ$>�. அ+ேக 
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ேபா1 இ�? காைலயி� ,ைற ேச�#த க�ப�க! எைவ எைவ எ�? அறி#,, 
அவ6றி� உ+க! தவ� �த�வியா�./ உதவி ெச1த க�ப� எ, எ�?� ெதாி#, 
ெகா$> அ��ற� மாளிைக./ வ�கிேற�. வ�� ேபா, &ரம'சாிேதவி./ உதவி 
ெச1த க�ப<� தைலவைன=� க$>பி��, எ�ேனா> அைழ�, வ�கிேற�. 
இ�ேற அவ7./ ந� ந�றிைய� ெதாிவி�,� பாி&� அளி�, விடலா�” எ�? 
நைகேவழ�ப� @றி) ெச�வைத. ேக5>� திைக�தா! &ரம'சாி. 
 
‘ஐயா, நைகேவழ�பேர! அத6/ இ�ேபா, அவசர� ஒ�?மி�ைல’ எ�? ெசா�< 
அவைர� த>.க3� அ#த) சமய�தி� அவF./� ,ணிவி�ைல. அத6/! ேத�கF� 
மாளிைக./ �ற�ப5> வி5டன. நைகேவழ�ப� ,ைற க�,./! Nைழவைத=� 
விைர#, ெச�B� ேதாி<�#ேத அவ! பா��தா!. கல.க� ெகா$டா!. ‘சீன�,. 
க�ப� தைலவைன நைகேவழ�ப� ச#தி�, மாளிைக./ அைழ�, வ#, வி5டா�, 
த�ேனா> ஓ� இைளஞ�� க�ப<� வ#தைத அவ� @?வா�. அைதேய அவ� 
ேவ?விதமாக� �ாி#, ெகா$��./� ப5ச�தி� ‘உ+க! ெப$M� உ+க! 
ெப$ணி� காதல� ேபா� ேதா�றிய ஓ� இைளஞ�� க�ப� கர��� தீவி<�#, 
இ�? காைல எ� க�ப<� இட� ெப6? வ#தா�க!’ எ�? த#ைதயிட� வ#, 
@றினாB� @?வாேர! அ�ப�. @றிவி5டா� நா� எ�ன ெச1வ,?’ எ�? 
எ$ணி அ)ச� ெகா$டா! &ரம'சாி. 
---------- 

இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�. 2.. 2.. 2.. 2.3. 3. 3. 3. 'தியி� நிக(�த விேராத�'தியி� நிக(�த விேராத�'தியி� நிக(�த விேராத�'தியி� நிக(�த விேராத�    
 
த�ைன. கா�பா6றிய, இள+/மரேன எ�ப, த#ைதயா�./�, 
நைகேவழ�ப�./� ெதாிய ேந�#, அத� காரணமாக இள+/மர7./� ,�ப� 
வர.@டாேத எ�ப,தா� &ரம'சாியி� பயமாக இ�#த,. அ#த பய�,டேனேய 
,ைற க�தி<�#, ேதாி� �ற�ப5> மாளிைக./) ெச�றா! அவ!. 
 
அ�? பக<� &ரம'சாியி� தா1 ஆல 6ற�, ஆலய�,./) ெச�? இைறவைன 
வண+கி வ�மா? அவைள ேவ$�னா!.  
 
“ெபாிய க$ட�தி<�#, த�பி உயி� பிைழ�, வ#தி�.கிறா1. ேகாவிB./� ேபா1 
இைறவைன வண+கிவி5> வா. வானவ�<ைய=�, உ� ேதாழிைய=� உட� 
அைழ�,. ெகா$> ேபா” எ�? தா1 @றியப�ேய ேகாவிB./� �ற�ப5டா!. 
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&ரம'சாி, சேகாகதாி=�, ேதாழி=� உட� வர அவ! ேதாி� ேகாவிB./) ெச�? 
ெகா$��#த ேபா, நாள+கா�யி� அ�ேக இள+/மர� எதி��றமி�#, 
இ�ெனா� ேதைர) ெசB�தி. ெகா$> விைரவாக வ�வைத கவனி�தா!. அவைன 
ேநா.கி அவ!  க� மல�#த,. ஆனா� அவ7ைடய ேத� அவF.காக நி6கேவ 
இ�ைல. அவFைடய ேத�./ எதிேர இள+/மரனி� ேத� விைர#, விலகி) ெச�ற 
ேபா, க�வாள. கயி6ைற� ப6றியி�#த அவன, வல, ைக=� ேதாF� அவ! 
க$களி� ேதா�றி நிைற#தன. அவ7ைடய அழகிய ேதா!களி<�#, அவFைடய 
மன�தி� நளின நிைன3க! பிற#தன. அ#த நிைன3களி� ��/வதி� 
தனியானெதா� களி�� அவF./ இ�#த,. 
 
‘க$ைண. கவ�� இ#த) &#தரமணி� ேதா!களி� ஒ�றி� ேம� ேந6றிர3 ஒ� 
விநா� எ� தைலைய) சா1#தி�.கிேற�’ - எ�? நிைன./� ேபா,, அ#த 
நிைன�பிேலேய அவ! மன�,./ ஒ� ெப�மித� ஏ6ப5ட,. ெச�வ) ெசழி�� 
மி/#த ப5�ன�பா.க�தி� எ�,ைணேயா அழகிய இைளஞ�கைள) &ரம'சாி 
பா��தி�.கிறா!. த�7ைடய பா�ைவ.காக எ�,ைணேயா இைளஞ�க! 
நிைனவழி#, தவி�பைத=� உண�#தி�.கிறா!. ஆனா� அவ�கF.காக3�, 
அவ�கFைடய பா�ைவ.காக3� அவ! ஒ�ேபா,� நிைனவிழ#த, இ�ைல. 
இ?மா�பினா� இ?கி� ேபாயி�#த அவ! மன� நிைனவழி#, நிைறயிழ#, 
நி6/�ப� ெச1த அழ/� ஆ$ைம=� இள+/மர7ைடயைவயாக இ�#தன. 
 
இள+/மர� ெதாட�#, அவைள அல5சிய� ெச1தா�. எ#த அழகினா� த� மன� 
க�வ�ப5டேதா, அ#த அழைக=� ெபா�5ப>�தாம� த�ைன அல5சிய� ெச1ய3� 
ஓ� ஆ$பி!ைள இ�.கிறா� எ�பைத=�  த� ைறயாக அவ! க$டா!. 
அவளா� அவைன அல5சிய� ெச1ய  �யவி�ைல. தன./� ேதா6காத 
ேபரா$ைம./  � அவ! தாேன ேதா6?� ேபா1 நி�றா!. ஆனா� அவFைடய 
ேதா�விைய� த�7ைடய ெவ6றியாக ஏ6க3� அவ� சி�தமாயி�ைல. ‘ஈ> 
இைணயி�லாத ேபரா$ைமயாள�./ நா� மன� ேதா6ேற�. அAவா? 
ேதா6றதனா� எ� மன� ெப�ைம�ப>கிற,’ - எ�ற நிைன�ைப அவ! 
அைடவத6/. @ட அவ� வா1�� ந�கவி�ைல. அதனா�தா� அவ! அவனிட� 
பிண./. ெகா!ள ேந�#த,. ஆ6றாைமயா� விைள#த இ#த� பிண./� அவ! 
உ!ள�தி� அதிக ேநர� நிைல�தி�.கவி�ைல. 
 
அவளா� க�ப<� சில நாழிைகக! தா� அவேனா> ேபசாம� இ�.க  �#த,. 
சிாி�ைப=�,  கமல�)சிைய=� ெசய6ைகயாக மைற�,. ெகா!ள  �#த,.  
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ஆனா� எ�ேபா,� அ�ப� இ�.க  �யவி�ைலேய! 
 
எAவள3 கால� கா�தி�#தாB� இள+/மரனி� &#தரமணி� ேதா!கF./ உாிைம 
ெகா$டா>� ெப�ைமைய� தாேன அைடய ேவ$>� ேபா� அ#த. கண�தி� 
அவF./ ஒ� தாக� ஏ6ப5ட,. 
 
“எதிேர அவ�ைடய ேத� ேபாயி6ேற, பா��தீ�களா அ�மா?” எ�? வச#தமாைல 
சிாி�,. ெகா$ேட ேக5டா!. 
 
“பா��ேத�, அத6ெக�ன சிாி�� ேவ$�. கிட.கிற,?” எ�? அவைள. க�#, 
ெகா!வ, ேபா� ம?ெமாழி @றினா! &ரம'சாி. 
 
&ரம'சாி, வானவ�<  த<யவ�க! அம�#தி�#த ேத� ஆள 6ற�,. 
ேகாயிB./) ெச�வத6காக� �ற-திைய. கட#, ெகா$��#த ேபா,,  �ைல=� 
வளநா>ைடயா�� த+க! இ�ல�தி<�#, �ற�ப5> எதிேர நட#, வ#, 
ெகா$��#தா�க!. 
 
சிறி, ேநர�,./  � �ற-தி வழியாக இள+/மர� ேதைர) ெசB�தி. ெகா$> 
ெச�ற ெச1திைய� த� த#ைதயிட� @றியி�#தா!  �ைல. தா� -5> வாயி<� 
நி�? ைகநீ5� அைழ�த அைழ�ைப=� ெபா�5ப>�தாம� இள+/மர� ேதைர 
விைரவாக) ெசB�தி. ெகா$> ேபா1 வி5டைத. க$>  �ைல மன� 
ெநா#தி�#தா!. 
 
“அ�பா! ேந6? நீரா5> விழாவி� தா� அவைர) ச#தி.க  �யாம6 ேபாயி6?. 
யாேரா ஒ� ெப$ைண. கா�பா6?வத6காக. காவிாியி� /தி�,) ெச�றாரா�. 
அத� பி�� அவைர மீ$>� தா� ச#தி.க  �யவி�ைல எ�? அ$ண� 
வ��த�ேதா> ேத�. ெகா$> ேபாயி�.கிறா�. அைத. ேக!வி�ப5டதி<�#,, 
அவ� மைழயிB� �ய<B� காவிாியி� நீ#தி. கைரேயறினாேரா இ�ைலேயா எ�? 
நீ+கF� நா7� ,யர�ப5>. ெகா$��.கிேறா�. அவரானா� இ#த வழியாக� 
ேதாி� ேபா/� ேபா, எ�ைன� பா��,� பாராதவ� ேபா� ேபாகிறா�. நா � 
அ�ப�. க� மன�ேதா> இ�#, விடலா� எ�றா�  �யவி�ைலேய அ�பா! அவ� 
இ�ேபா, @ட� ப5�ன� பா.க�தி<�./� அ#த� ெப$ணி� மாளிைக./� தா� 
ேதாி� ேபாகிறா� ேபா<�.கிற,. அ+ேக ேபாயாவ, அவைர அைழ�, வரலா�; 
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வா�+க!” எ�? @றி� பி�வாதமாக வளநா>ைடயாைர உட� அைழ�,. 
ெகா$> �ற�ப5��#தா�  �ைல. 
 
ஆனா� எ#த� ெப$ணி� மாளிைக./ இள+/மர� ேபாயி��பாெளன நிைன�,. 
ெகா$> அவ! த#ைத=ட� �ற�ப5��#தாேளா அ#த� ெப$ேண அ�ேபா, 
அேத சாைலயி� எதிாி� ேதேரறி வ�வைத. க$ட,� வழிைய மறி�தா6ேபா� 
-தியி� நி�? ெகா$>, “ேதைர நி?�,+க!” எ�? இைர#, @வினா!  �ைல. 
ேத� நி�ற,. 
 
“அ�? இ#திர விழாவி� ேபா, 4தச,.க�தி� அவ�ைடய ஓவிய�ைத வைர#, 
வா+கி. ெகா!வத6காக அவைர� த� மாளிைக./ அைழ�,) ெச�ற ெப$ இவ! 
தா� அ�பா! இவ! ெபய� ‘&ரம'சாி’ எ�? ெசா�<. ெகா$டா�க!. என./ 
இவளிட� ேபச� தய.கமாயி�.கிற,. நீ+கேள இவைள. ேகF+க!. இவைள. 
ேக5டா� அவ� இ�ேபா, எ+ேக ேபாகிறாெர�? ெதாி#தாB� ெதாியலா�” எ�? 
த#ைதயிட� ெம�<ய /ர<� @றினா!  �ைல. ேதாி�  6ப/தியி<�#த 
&ரம'சாி ம5>�தா�  �ைலயி� க$கF./� ெத�ப5டா!. உய�#த 
ேதா6ற�ைத=ைடய வளநா>ைடயாேரா பி��ற� ேவ? இர$> ெப$க! 
இ��பைத=� அவ�களி� ஒ��தி  ��றமி��பவைள� ேபாலேவ 
ேதா6றமளி�பைத=� க$> யாாிட� ேக5பெத�? திைக�தா�. “ேகF+க! அ�பா” 
எ�?  �ைல ம?ப�=� அவைர� E$�னா!. 
 
அத6/! ேதாி�  ��ற� இ�#த ெப$ வளநா>ைடயாைர ேநா.கி, “நீ+க! யா� 
ஐயா? இ#த� ெப$ எ+க! ேதைர எத6காக நி?�த) ெசா�<. @�பி5டா!?” 
எ�? ச6?. க>ைமயாகேவ வினவினா!. எனேவ ஒ�விதமாக� திைக�� அட+கி 
அவளிடேம தம, ேக!விைய. ேக5டா� வளநா>ைடயா�. 
 
“இள+/மரைன� பா��பத6காக நா+க! �ற�ப5>� ேபா1. ெகா$��.கிேறா� 
ெப$ேண! அ#த� பி!ைள இ�ேபா, ப5�ன� பா.க�தி� உ+க! மாளிைகயி� 
இ�.கிறானா எ�ப, எ+கF./� ெதாிய ேவ$>�. அைத) ெசா�னா� 
எ+கF./ உதவியாயி�./�. உ� ெபய� தாேன &ரம'சாி எ�ப,? உ�ைன. 
ேக5டா� இத6/ ம?ெமாழி கிைட./ெம�? இேதா அ�கி� நி6/� எ� மக! 
ெசா�கிறா!.” 
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“ந�ல, ஐயா! &ரம'சாி எ�ப, எ� ெபய�தா�. ஆனா� உ+கF./� உ+க! 
மகF./� இ�ேபா, இAவள3 அவசரமாக அவைர� ேத�. ெகா$> ேபாக 
ேவ$�ய காாிய� எ�னேவா?” 
 
ேதாி�  ��ற� இ�#த &ரம'சாி த� த#ைதயிட� இ�ப�. ேக5ட3ட� 
அவ�./� ப.க�தி� நி�? ெகா$��#த  �ைல./) சின� �$ட,. 
 
“ �=மானா� ேக!வி./ ம5>� பதி� @?+க!. அவ�./� எ+கF./� 
ஆயிரமி�./�. அைதெய�லா� உ+களிட� ெசா�ல ேவ$�யதி�ைல” எ�? 
ேந�./ ேந� அவளிட� சீறினா!  �ைல.  �ைலயி� ேகாப�ைத. க$> 
&ரம'சாி பத6றமைடயவி�ைல. அ#த. ேகாப�ைதேய சிறி,� 
ெபா�5ப>�தாதவைள� ேபா� சிாி�தா!. 
 
“ெபாியவேர! �ற-தியிB!ள ெப$க! -ர� மி.க மரைப) ேச�#தவ�க! எ�பைத 
உ+க! மக! இAவள3 ேகாப�ேதா> எ�னிட� நிRபி�தி�.க ேவ$டா�. நீ+க! 
ேக5கிற மனித� எதிேர ேதாி� ேபாவைத ம5>� தா� வ�� ேபா, நா+கF� 
பா��ேதா�. அைத� தவிர ேவ? ஒ�?� அவைர� ப6றி எ+கF./� ெதாியா,. 
உ+க! -ர��த�வியா� நிைன�ப, ேபா� அவைர நா+க! எ+க! 
மாளிைகயிேலேய சிைறைவ�,. ெகா$��.கவி�ைல. வழிைய வி>+க!. ேத� 
ேபாக ேவ$>�” எ�? க�வாள. கயி6ைற� ப6றி இG�தா! &ரம'சாி. /திைரக! 
பா1வத6/� திமிறின. 
 
 �ைல=� வளநா>ைடயா�� விலகி நி�? ெகா$டா�க!. &ரம'சாியி� ேத� 
�ற-தி ம$ைண வாாி� E6றிவி5> விைர#த,. அ#த� ேத� ெச�ற திைசயி� 
ெவ?�ைப உமிG� க$களா� பா��தா!  �ைல. 
 
“மன� இ�#தா� தாேம ேத� வ�கிறா�! நா� எத6காக அைலய ேவ$>�? தி��பி� 
ேபாகலா� வா�+க!” எ�? ெவ?�தா6 ேபா� @றி. ெகா$> த#ைத=ட� -> 
தி��பினா!  �ைல. அவ! மன�தி� இள+/மர� ேமB�, இ?மா�பி� 
இ��பிடமாக� ெதாி#த அ#த� ப5�ன�பா.க�, ந+ைகயி� ேமB� எ�ைலய6ற 
ஆ�திர� கிள�#தி�#த,. இள+/மர� எ�7� அழைக நிைன�, இ��?� 
உாிைமயி� தன./ ஒ� விேராதி=� இ�.கிறா! எ�பைத  �ைல இ�ேபா, 
உண�#, ெகா$டா!. அ#த� ேபரழைக நிைன�, மகிG� உாிைமைய 
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இ�ெனா��தி./ வி5>. ெகா>.க3� அவளா�  �யா,. ெச�வ�ைத=� 
அல+கார அழ/கைள=� ெகா$> அவைன நிைன�,�, க$>�, பழகி=� 
மகி�வத6/) &ரம'சாி எ�7� ேவெறா� ெப$ இ��பைத அவளா� ெபா?�,. 
ெகா!ள  �யவி�ைல. &ரம'சாி ேதாி� நி�? ெகா$> ேபசிய ேப)&� அவள, 
க�வ� மி/#த அழ/�  �ைலயி� மன�தி� அைமதி /ைல#, ேபாக) 
ெச1தி�#தன. அைமதியிழ#த மன�,டேன அவ! -> தி��பிய ேபா, -5�� 
கத.க$ண� வ#, கா�,. ெகா$��#தா�.  �ைல=� த#ைதைய=� க$ட,� 
அவ� ஆவேலா> @றலானா�: 
 
“ �ைல, இள+/மரைன நீலநாகமறவ� சிறி, ேநர�,./  ��தா� 
தி�நா+@�./ அைழ�,. ெகா$> �ற�ப5>� ேபாயி�.கிறாரா�. ந�லேவைள! 
ேந6? மைழயிB�, �ய<B� காவிாியி<�#, மீ$>� ம?பிற��� பிற#தா6 
ேபா� அவ� பிைழ�, வ#தி�.கிறா�. அ,ேவ ெபாிய காாிய�. பைட.கல) 
சாைலயி� ேபா1 விசாாி�,� ெதாி#, ெகா$> வ#த பி�� தா� என./ நி�மதி 
ஏ6ப5ட,.” 
 
“என./ நி�மதி ேபா1வி5ட, அ$ணா!” எ�? அGைக ெநகிG� /ர<� 
 �ைலயிடமி�#, பதி� வ#த,. 
------------- 

இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�.  2..  2..  2..  2.4. 4. 4. 4. கவைல +(�த,கவைல +(�த,கவைல +(�த,கவைல +(�த,!!!!    
 
,ைற க�தி� நீ$ட ேநர� அைல#, திாி#, ெகா$��#த நைகேவழ�ப�./ 
இ?தியி� ெவ6றிேய கிைட�த,. சீன�,. க�ப� தைலவைன அவ� ச#தி�, 
வி5டா�. எ>�,. ெகா$ட காாிய�ைத  ைறயாக� தி5டமி5>  ய�? 0�)சி� 
திறேனா>  ��ப,தா� அவ� வழ.கமாயி6ேற. அ�? காைல ,ைற ேச�#த 
க�ப�கைள� ப6றி� ெதாி#, ெகா$> ஒAெவா� க�ப� தைலவனிட � ெச�?, 
“இ�? காைல க�ப� கர��� தீவி<�#, யாராவ, ஒ� ெப$ைண உ+க! 
க�ப<� ஏ6றி வ#, கைர ேச��தீ�களா? அ�ப�. கைர ேச��தவ� நீ+களானா� 
அ#த� ெப$ணி� ெப6ேறா�க! உ+கF./ ந�றி ெசB�தி� பாிசளி.க. 
கா�தி�.கிறா�க!” எ�? ெசா�<. ெகா$ேட வ#தா�. சீன�,. க�ப� 
தைலவனிட� அைதேய ெசா�<ய ேபா, நைகேவழ�ப�./ ேவ$�ய ெச1தி 
அவனிடமி�#, கிைட�த,. 
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“ஐயா! நீ+க! ேக5ப, ேபா� ஒ� ெப$M� அவFைடய அ��./ாிய காதல� 
ேபா� ேதா�றிய ஓ� இைளஞ�� க�ப� கர��� தீவி<�#, எ+க! க�ப<� இட� 
ெப6?. கைர ேச�#தா�க!. அ#த� ெப$ க�ப<� வ�� ேபா, உட� வ#த 
இைளஞாிட� பிண./. ெகா$ட, ேபா� ேகாபமாக இ�#தா!. அவ! இ#த 
நகர�தி� உ!ள ெபாிய க�ப� வணிகாி� ெப$ எ�? உடனி�#த இைளஞ� 
எ+களிட� @றினா�. அதனா� வி��ப�ேதா> எ+கFைடய க�ப<� ெகா$> 
வ#த ப5>.கைள=� ம6ற அல+கார� ெபா�5கைள=� அவளிட� எ>�,. 
கா$பி�ேத�. அவ! அவ6றி� எ,3� தன./� ேதைவயி�ைல எ�? 
ம?�,வி5டா!! நீ+க! @?வ, ேபா� அவைள=� அ#த இைளஞைர=� கைர 
ேச��தத6காக அவ! ெப6ேறாாிட� பாி& எ,3� வா+கி. ெகா!ள நா� 
வி��பவி�ைல. உதவி ெச1வதி� இ�.கிற ஒேர ெப�ைம ைக�மா? க�தாம� 
உதவி ெச1ேதா� எ�ப,தாேன! பாி& வா+கி. ெகா$டா� அ#த� ெப�ைமைய 
நா� அைடய  �யா,” எ�? சீன�,. க�ப� தைலவ� நைகேவழ�பாிட� 
@றினா�. அவ� @றிய அைடயாள+களி<�#, அவ7ைடய க�ப<� வ#த, 
&ரம'சாியாக�தா� இ�.க ேவ$>ெம�ப, உ?தி�ப5ட,. உட� வ#ததாக) 
ெசா�ல�ப>� இைளஞ� இள+/மரனாக�தா� இ�.க  �=� எ�பதிB� 
நைகேவழ�ப�./) ச#ேதக� ஏ6படவி�ைல. 
 
‘இள+/மர� எ�ப� அ+ேக அவைள) ச#தி�தா�? க�ப<� அவ� உட� 
வ#தைத) &ரம'சாி ஏ� எ�ேலாாிட � ெசா�லாம� மைற�தா!?’ எ�ற 
சி#தைனயி� ��கிய, நைகேவழ�ப� மன�. ‘யாேரா ஒ� படேகா5� த�ைன. 
க�ப� கர��� தீ3வைர கா�பா6றி. கைர ேச��ததாக. @றினாேள? அ#த� 
படேகா5�தா� க�ப<� அவ! @ட வ#தாேனா’ எ�?  த<� சிறி, மன� 
/ழ�பினா� அவ�. ஆனா� க�ப� தைலவ� இைளஞைன� ப6றி. @றிய 
அைடயாள+க! இள+/மர7.ேக ெபா�#தின. எ$ண+கைள ஒ�ேறாெடா�? 
பி�னி) 0�)சிமயமாக  ைன#, உ$ைமைய. க$>பி�./� ேவக� அவ�.ேக 
உாிய சா,ாியமா/�. அவ� அ)சா,ாிய�ைத எ�ேபா,� இழ#ததி�ைல. இ�ேபா,� 
இழ.கவி�ைல. 
 
“சீன�,. க�ப� தைலவேர! நீ+கேள ச6ேற சிரம�ைத� பாராம� எ�7ட� 
ப5�ன�பா.க�,./ வரலா� அ�லவா? அ#த� ெப$ைண=�, இைளஞைர=� 
ேநாி� பா��தா� அைடயாள� ெசா�< வி>-�கெளன நிைன.கிேற�. சீன�,. 
க�ப� தைலவராகிய ெச�வ� ஒ�வைர அறி க� ெச1, ெகா$டா6 ேபால3� 
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இ�./�. எ�ேனா> இ�ேபாேத �ற�ப>+க!” எ�? ,ணி#, அவைன 
அைழ�தா� நைகேவழ�ப�. 
 
ம?.காம� அவ7� உடேன அவேரா> �ற�ப5> வி5டா�. இ�வ�� 
ப5�ன�பா.க�, மாளிைகைய அைட#த ேபா, &ரம'சாி  த<யவ�க! 
ேகாவிB./� ேபாயி�#தா�க!. 
 
&ரம'சாியி� த#ைதயாாிட� அ#த. க�ப� தைலவைன அறி க� ெச1, ைவ�தா� 
நைகேவழ�ப�. அவ� ,ைற க�தி� த�னிட� @றிய விவர+கைள=� அவைர� 
தனிேய அைழ�,� ேபா1. @றினா�: 
 
“உ+க! ெப$ணரசி ந�ைமெய�லா� ஏமா6றியி�.கிறா!. த�7ட� க�ப<� 
வ#த இள+/மரைன� ப6றி) ெசா�லாமேல மைற�, வி5டா!.” 
 
“உட� வ#தவ� அ#த� பி!ைளதா� எ�ப, உ+கF./ எ�ப�� ெதாி=�?” 
 
“இேதா, அைத=� நித�சனமாக� ெதாி#, ெகா$> வி>கிேற�” எ�? @றிவி5>) 
&ரம'சாியி� மாட�,./� ேபா1 அ+ேகயி�#த இள+/மரனி� சி�திர�ைத 
எ>�,. ெகா$> வ#, சீன�,. க�ப� தைலவனிட� கா$பி�தா� நைகேவழ�ப�. 
க�ப� தைலவனி�  க� அ#த) சி�திர�ைத. க$ட,ேம மல�#த,. 
 
“இேத இைளஞ� தா�. இேத அழகிய க$க! தா�. என./ மிக ந�றாக 
நிைனவி�.கிற,.” 
 
இைத. ேக5ட3ட� &ரம'சாியி� த#ைத./ அட+காத சின� �$ட,. ‘ெப$ 
உயி� பிைழ�, வ#தாேள; அ,ேவ ேபா,�’ எ�? காைலயி� உ$டாகியி�#த 
மகி�)சி @ட இ�ேபா, ஏ6ப5ட இ#த) சின�தி� ஒ>+கிவி5ட,. அ#நியனான 
அ#த. க�ப� தைலவ7./  � த� /�� ெப�ைமைய வி5>. ெகா>.கலாகாேத 
எ�ற நிைன3 ம5>� த>�திராவி5டா� அவ� இ�7� க>ைமயாக உண�)சி 
வச�ப5���பா�. 
 
சீன�,. க�ப� தைலவ� அவ� நிைலைய. க$> ஒ�?� �ாியாம� ம�$டா�.  
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‘ெப$ைண. கா�பா6றியத6காக அவ! ெப6ேறா� தன./ ந�றி ெசா�ல� 
ேபாவதா1. @றிய�லவா இ#த ஒ6ைற. க$ மனித� ந�ைம அைழ�, வ#தா�? 
நட�பெத�னேவா ேவ? விதமாக இ�.கிறேத’ எ�? எ$ணி விய#தா� அவ�. 
 
‘&ரம'சாி நீரா5> விழாவி� நீ#,வ, ேபா� த�பி) ெச�?  �ேப 
இள+/மரைன� பட/ட� ஆ6றி� கா�தி�.க) ெச1, அவ7ட� �ற�ப5>� 
ேபாயி��பாேளா?’ எ�? த� மன� எ$ணி� பழகிய ெக5ட வழியிேலேய 
எ$ணினா� நைகேவழ�ப�. அைத) &ரம'சாியி� த#ைதயிட� காத�கி� ெச�? 
ெம�ல. @றினா�. த�ைன வரவைழ�, உ5கார ைவ�,. ெகா$> அவ�க! 
இ�வ�� த+கF./!ேளேய ஏேதா ேபசி. ெகா!வ,�, எத6காகேவா 
ேகாப�ப>வ,� க$> சீன�,. க�ப� தைலவ� வ�#தினா�. அவ�க! ப$�. 
/ைறவாக நட#, ெகா!வதாக� ேதா�றிய, அவ7./. இனிேமB� தா� அ+ேக 
இ��பதி� பயனி�ைல எ�ற எ$ண�,ட� ெம�ல எG#, நி�றா� அவ�. “நா� 
ேபா1 வ�கிேற�, ஐயா!” எ�? @றி அவ�களிட� விைடெப6றா�. 
 
அ#த ேநர�தி� ேகாவிB./) ெச�றி�#த ேத� தி��பி வ#, வாயி<ேல நி�ற,. 
&ரம'சாி=�, வச#த மாைல=� ேதாி<�#, இற+கி) ேச�#தா6 ேபால நட#, வ#, 
உ!ேள �/#தா�க!. உ!ேள அ#த. க�ப� தைலவைன=�, இள+/மரனி� 
ஓவிய�ைத=� ேச��,� பா��தேபா, &ரம'சாி தி>.கி5டா!. 
 
“உ+க! க�ப<� வ#த, இ#த� ெப$ தாேன?” எ�? &ரம'சாியி� ப.க� 
ைகநீ5�. கா$பி�,) சீன வணிகைன. ேக5டா� நைகேவழ�ப�. 
 
அவ�க! த�னிட� ப$�. /ைறவாக நட#, ெகா$டதி� சிறி, மன� 
/ழ�பியி�#த சீன�,. க�ப� தைலவ� ஒேர விதமான ேதா6ற�தி� ெதாி#த 
இர$> ெப$கைள=� க$> இ�ேபா, இ�7� /ழ�பமைட#, த� க�ப<� 
வ#த, யாெர�? ெசா�ல� ெதாியாம� ம�$டா�. மாறி மாறி இ�வைர=� 
ம�$> ேபா1� பா��தா�. 
 
“இவ! தாேன?” எ�? &ரம'சாிைய) &5�. கா$பி�, அவைன இர$டா� 
 ைறயாக. ேக5டா� நைகேவழ�ப�. 
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அவசர�திB�, /ழ�ப�திB� அ+கி�#, உடேன ெவளிேயறி� ேபாக 
ேவ$>ெம�ற பத6ற�திB� அ#த. க�ப� தைலவ� திைக�,, “இவ! இ�ைல! 
அவ! தா� எ� க�ப<� வ#தவ!. ச#ேதகேம இ�ைல. அ#த� ெப$ தா�” எ�? 
வானவ�<ைய) &5�. கா$பி�,வி5> ேவகமாக ெவளிேயறி) ெச�? வி5டா�. 
 
சீன�,. க�ப� தைலவ� @றிவி5>) ெச�றைத. ேக5> நைகேவழ�ப� ெபாிதாக 
வா1வி5>) சிாி�தா�. அவ� அைத) சிறி,� ந�பவி�ைல எ�பைத அ#த சிாி�� 
எ>�,. கா5�ய,. 
 
“இவ�க! இர5ைட� பிறவி எ�ப, அ#த. க�ப� தைலவ7./� ெதாியா,? ஐேயா 
பாவ�! ேபாகிற ேபா.கி� ஏேதா பித6றிவி5>� ேபாகிறா� அவ�. அவ7ைடய 
க�ப<� வ#தவ�க! &ரம'சாி ேதவி=� அ#த� பி!ைளயா$டா� இள+/மர7� 
தா� எ�பைத� ப6றி உ+கF./) சிறி,� ச#ேதகேம ேவ$டா�. இேதா 
உ+கF./  � &ரம'சாி ேதவியா� திைக�,� தைல/னி#, நி6பேத இத6/) 
சா�?” இAவா? நைகேவழ�ப� @றி விள.கிய ேபா, &ரம'சாியி� த#ைத 
சீ6ற�ேதா> அவைள நிமி�#, பா��தா�. அவ! நாணி ந>+கி� தைல தா�#, 
நி�றா!. த#ைதயா� &ரம'சாிைய. ேகாபி�,. ெகா!F� ேபா, தா+க! 
அ�கி<��ப, நாகாிகம�ல எ�? க�திய வானவ�<=� ேதாழி வச#தமாைல=� 
அ+கி�#, ெம�ல விலகி உ!ேள ெச�? வி5டா�க!. &ரம'சாி தனிேய நி�றா!. 
நைகேவழ�ப� இAவள3 விைரவாக அ#த) சீன�,. க�ப� தைலவைன� ேத� 
அைழ�, வ�வாெர�ேறா அவனிட� தன, மாட�திB!ள இள+/மரனி� 
ஓவிய�ைத. கா$பி�,� த�7ட� இள+/மர7� க�ப<� வ#தைத. 
க$>பி��, வி>வாெர�ேறா அவ! எதி�பா��தி�.கவி�ைல. ேகாவி<<�#, 
தி��பி மாளிைக./! Nைழ#த,ேம தா� இAவள3 விைரவி� எதி�பாராத இ#த 
நிக�)சி த�ைன எதி�ெகா$டைத. க$ட பி� திைக�பி<�#,� அ)ச�தி<�#,� 
அவளா� வி>பட இயலவி�ைல. த#ைதயாாி� /ர� சீ6ற�ேதா> அவைள ேநா.கி 
ஒ<�த,: 
 
“நம, /��ெப�ைம./ மா& ேத>� ெசய�கைளேய ெதாட�#, நீ ெச1, ெகா$> 
வ�கிறா1!” 
 
“அ�ப�யானா� நா� உயி� பிைழ�, வ#தேத உ+க! /�� ெப�ைம./ மா& 
ேத>� ெசய�தா�. எ�ைன. கா�பா6றி. கைர ேச��தவ�./ ந�றி=� பாி&� 
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த#, மகிழ ேவ$�ய நீ+க! அவைர� ப6றி இ�ப� நிைன�ப, சிறி,� 
ந�றாயி�ைல அ�பா!” 
 
“இ�ேபா, இ�ப� நிைன.கிற நீ+க!  த<� உ+கைள. கா�பா6றியவைர� 
ப6றிய உ$ைமைய ஏ� ெபா1 ெசா�< மைற�தீ�க!? யாேரா ஒ� படேகா5� 
உ+கைள. கைர ேச��ததாக3� அ+கி�#, சீன�,. க�ப<� இட� ெப6? 
வ#ததாக3� @றி உ+கேளா> வ#த உதவியாளைர ஏ� மைற�தீ�கேளா?” எ�? 
/?.கி5>. ேக!வி ேக5டா� நைகேவழ�ப�. 
 
“உ+கF.ெக�லா� அவைர� பி�.கா, எ�? ெதாி#,தா� @றவி�ைல” எ�? 
&ரம'சாி=� இ#த. ேக!வி./� தய.கமி�றி ம?ெமாழி @றினா!. 
 
“நீ+க! @றாவி5டா� எ�ன�மா? நா+க! க$>பி��,� ெதாி#, ெகா$ேடாமா, 
இ�ைலயா? ெசா#த மகளிடேம ஏமா#, ேபா1 நி6கிற அள3./ உ+க! த#ைத 
ஆ6ற� /ைற#தவாி�ைல. அவ��, அவைர) &6றியி��பவ�கF� ஏG உலக�ைத 
ஏமா6றி வி5> வ�கிற சா,ாிய� பைட�தவ�க!” எ�? நைகேவழ�ப� த6ெப�ைம 
ேபசி) சிாி�த ேபா,, த� த#ைத=� அவேரா> ேச�#, சிாி�தைத. க$> &ரம'சாி 
த� மன�ைத அட.கி. ெகா!ள  �யாம� ெபா?ைமயிழ#, ெகாதி�பைட#தா!. 
 
“எ� த#ைதயா� ெப�ைம�ப>வத6/ ம6றவ�கைள ஏமா6?கிற திறைம அவாிட� 
இ��ப, ஒ�?தா� காரணெம�? அவ�./  �ேப ,ணி#, @?கிற அள3./ 
அவ� உ+கF./ இடமளி�தி��பைத எ$ணி ெவ5க�ப>கிேற�” எ�? &ரம'சாி 
/ றி� ேபச� ெதாட+கிய ேபா,, “ேபசாேத; நீ உ!ேள ேபா!” எ�? அவைள 
ேநா.கி இைர#தா� அவ! த#ைதயா�. தைல /னி#தப� உ!ேள ெச�வைத� தவிர 
&ரம'சாியா� அ�ேபா, ேவ? ஒ�?� ேபச  �யவி�ைல. த� த#ைதயா� 
நைகேவழ�ப�./ அள3 மீறி� த/தி மீறி இட+ ெகா>�பத� காரண� எ�ன 
எ�ப, அவF./ விள+காத ம�மமாயி�#த,. 
 
மாளிைக=�, மதி���, ெச�வ �, சிற��� உ!ளவ�./ மகளாக� பிற#தி�.கிற 
த�ைன. கா5�B� �ற-தியி� கிழ� த#ைதேயா> த� ேத�./  � வ#, நி�ற 
அ#த -ர./�� ெப$ேண எAவளேவா வித�தி� ெகா>�, ைவ�தவ! எ�? 
எ$M� தா�3 மன�பா�ைமைய அ�ேபா, &ரம'சாி அைட#தா!. 
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அ#த -ர./�� ெப$ணி� த#ைத ஆதரவாக அவேளா> ெத�வி� நட#, 
வ#தைத=�, த� ேத�./  � நி�? இள+/மரைன� ப6றி அறிய  ய�றைத=� 
நிைன�,� பா��,� ெப��)& வி5டா! &ரம'சாி. �ற-தியி� -ர. 
/>�ப+களி� ஏதாவெதா�றி� தா7� பிற#தி�.க. @டாதா எ�? நிைன�,� 
தவி�த, அவ! உ!ள�. ெச�வ � ெச�வா./� நிைன�தப� வாழ  �யாம6 
ெச1=� தைடகளாக அ#த. கண�தி� அவF./� ேதா�றின. ‘�ற-தியிB!ள 
ஆயிர.கண.கான மறவ� />�ப+களி� ஏதாவெதா�றி� யாராவேதா� அ�� 
நிைற#த த#ைத./ மகளா1� பிற#தி�#தா� ேதைர=�, ப�ல.ைக=� எதி�பாராம� 
மன� வி��பியவைர) ச#தி.க. கா�களா� நட#ேத �ற�படலா�. வா�ெவளி� 
பறைவ ேபா� த�ேபா.கி� திாியலாேம!’ எ�? எ$ணிய ேபா, �ற-தியி6 ச#தி�த 
மற./ல�, ந+ைக ேம� &ரம'சாி சிறி, ெபாறாைம=� ெகா$டா!. த�ைன விட 
அ#த� ெப$ேண வசதிக! நிைற#தவளாக அ#நிைலயி� அவF./� ேதா�றினா!. 
 
அ�? மாைல &ரம'சாி ேமB� கல.கமைட=�ப�யானெதா� ெச1தி ேதாழியி� 
�ல� அவF./� ெதாியவ#த,. இள+/மரனி� ஓவிய�ைத. ெகா>�, அவ� 
4��காாிB�, அத� &6?��ற� ப/திகளிB� எ+ேக ெத�ப5டாB� அவைன� 
ேத�. க$>பி��, உடேன த� மாளிைக./. ெகா$> வ#, ேச�.க 
ேவ$>ெம�? நாைல#,  ர5> யவன ஊழிய�கைள� த� த#ைதயா�� 
நைகேவழ�ப�� ேச�#, இரகசியமாக அ7�பி ைவ�தி�./� ெச1திைய 
வச#தமாைலயி� வாயிலாக அறிய ேந�#த ேபா, &ரம'சாிைய� ெப�+ கவைல 
0�#த,. 
 
‘இ#த ெச1திைய  � அறிவி��) ெச1, ‘அவைர’ எ+காவ, பா,கா�பாக இ�.க) 
ெச1யலாேம’ எ�ற எ$ண�,ட�, “வச#தமாைல! ஓவிய� மணிமா�ப� 
எ+கி�#தாB� நா� @�பி5ேட� எ�? உடேன அைழ�, வா. ஓவிய� �லமாக 
அவ�./  �ேப இ#த) ெச1திைய. @றி எ)சாி.ைக ெச1யலா�” எ�றா!. 
 
“ஓவிய� சில நா5களாக இ#த மாளிைகயி� எ+/ேம ெத�படவி�ைல அ�மா! 
திQெர�? காணாம6 ேபானத� காரண � என./� �ாியவி�ைல. ஆனாB� 
ேத�� பா�.கிேற�” எ�? �ற�ப5டா! வச#தமாைல. 
 
 �� தா� இள+/மர7./ எGதிய அ�� மட� நைகேவழ�ப� ைக./.  
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கிைட�தைத. க$டதி<�#ேத ஓவிய� ேம� ஐய+ெகா$> ெவ?�பாயி�#தா! 
&ரம'சாி. ஆயி7� இ�ேபா, இர$டா�  ைறயாக3� அவ� உதவிைய நா>வ, 
தவிர ேவ? வழி அவF./� ேதா�றவி�ைல. அவ� வரைவ ஆவேலா> 
எதி�பா��,. கா�தி�#தா! அவ!. 
---------- 

இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�. 2.. 2.. 2.. 2.5. 5. 5. 5. இவ  தா� விசாைகஇவ  தா� விசாைகஇவ  தா� விசாைகஇவ  தா� விசாைக!!!!    
 
தி�நா+@� அ�களி� 4�ெபாழி<� அவாிடமி�#,  த6 &வ�ைய வா+கி. 
ெகா$ட அ#த. கண�தி� இள+/மர� மன�, நா! தவறாம� ஊ�வ��கைள=� 
அ�பி� ச$ைடகைள=� ஏ6?. ெகா$>  ர5>� பி!ைளயாக. காவிாி� 
4�ப5�ன�தி� &6றி. ெகா$��#த த� பைழய நா5கைள) ச6ேற நிைன3 
@�#த,. அ#த� பைழய நா5களி� நிக�)சியி� ஒ�ைற� தனிேய பிாி�, இ�ேபா, 
தா� &வ�ைய� தா+கி) &ம#, நி6/� நிைலேயா> ஒ�பி5>� பா��,. 
ெகா$டா� அவ�. 
 
அ#த நாளி� காவிாி�4�ப5�ன�தி� அ�பல+களிB�, ெபா, ம�ற+களிB� 
இைளஞ�க! த+க! பல�ைத� பாீ5ைச ெச1வத6காக� E.கி� பா�./� 
‘இளவ5ட.க�’ எ�7� கனமான உ�$ைட. க6க! இ�#தன. இவ6ைற� E.க 
 �கிறதா, இ�ைலயா எ�பைத� ெபா?�, இைளஞ�களி� ேதா! வ<ைமைய. 
கண.கிட  �#த,. 
 
4��காாி� �றநகரமாகிய ம�S��பா.க�தி� ெத�  ைனகளிB�, நாள+கா�) 
ச,.க�திB�, மற./� ம.க! மி/#த �ற -திகளிB� இ�தைகய இளவ5ட. க6க! 
கிட./�. இவ6ைற) &6றி எ�ேபா,� இைளஞ�களி� @5ட�ைத. காணலா�. 
ெபா� திணி�தா6 ேபா�ற அழகிய ேதா!க! �ைட.க, ெந6றியி� /?விய� 
 �த��ப. க�E./� காைளய�களி� எழிைல. கா$பத6காக அ#த#த -திகளி� 
ேம� மாட+களி� அ+க+ேக தாமைர 4�,� தய+கினா6 ேபா� ெப$களி� 
மல�#த  க+க! ேதா�?�. த� விடைல� ப�வ�தி� நகர�திB!ளவ6றிேலேய 
மிக3� ெபாியைவ எ�? க�த�ப5ட இளவ5ட. க6கைளெய�லா� அல5சியமாக� 
E.கி அ�கி<�#தவ�  க+களி� விய�ைப மலர) ெச1தி�.கிறா� இள+/மர�. 
தீர�களி� ெசய�கைள. க$> விய�பைடகிற ப�வ�, இைளஞ�களிைடேய 
அவ� விய��கைள) ெச1,கா5>� தீரனாக இ�#த கால� அ,! 
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‘வ<ைம வா1#த இ#த. ைககளி� இ�ேபா, இ#த) &வ� ஏ� அதிகமாக கன�ப, 
ேபா� ஒ� பார�ைத உண��,கிற,? ெம�<ய இ#த) &வ�ைய� தா+கி) &ம./� 
ேபா, எ� ைகக! ஏ� இ�ப� ந>+/கி�றன? திQெர�? நா� இைள�,� 
ேபா1வி5ேடனா? எ�னிடமி�#, இ#த ஒேர ஒ� நா! ேபா,./! ஏேதா ஒ� 
வ<ைம /ைற#தி�.கிறேத! அ, எ+ேக /ைற#த,? யா�  �னிைலயி� 
/ைற#த,? விைதயி>வத6/ உG, ைவ�த நில� ேபா� எ� மன� எைத 
எதி�பா��, இ�ப� இ?.க� ெநகி�#, /ைழ#, ேபாயி�.கிற,?’ எ�ற 
நிைன3கFட� ைகயி� &வ�ேய#தியப� தய+கி நி�றா� இள+/மர�. ச6ேற 
நிதானமாக எ$ணி� பா��த ேபா, தா7� த� உண�3கF� இைள�த இட� 
அவ7./ மீ$>� நிைன3 வ#த,. 
 
“ம?ப�=� எ�ேபாதாவ, எ�னிட� ேக!வி ேக5க வ#தா� மன� நிைறய 
ஞான�ேதா> வல, ைகயி� சமயவாத� �ாிவத6கான ெகா�ைய உய��தி� பி��,. 
ெகா$> ஞான -ரனாக வ#, ேச�! ம6ேபா� -ரைன� ேபா� உட�ைப ம5>� 
வ<தாக. கா$பி�,. ெகா$> வ#, நி6காேத!” எ�? உலக அறவியி� வாயி<� 
அ#த ெபௗ�த சமய� ,றவி சிாி�,. ெகா$ேட @றினாேர; அவ� அ�ப�. 
@றியைத. ேக5>� தா� தைல /னி#, நி�ற அ#த. கணேம த� வ<ைம=� 
தா7� இைள�,� ேபா1வி5ட, ேபா�? ஒ� பிரைமைய இள+/மர� 
உண�#தி�#தா�. அவ7ைடய தய.க�ைத அ�க! கவனி�தா�. 
 
“எைத நிைன�,� தய+/கிறா1, இள+/மரா? உ� ைகக! ஏ� இ�ப� 
ந>+/கி�றன? இ#த) &வ� அAவள3 ெபாிய &ைமய�லேவ?” எ�? சிாி�,. 
ெகா$ேட ேக5டா� நா+@� அ�க!. 
 
“அறிவி� உலகமாகிய இ#த) &வ�கைளெய�லா� பா�./� ேபா, இவ6றி� 
அ�ேக நா� மிக3� இைள�,� ேபா1� தள�#, வி5டா6 ேபா� என./� 
ேதா�?கிற, ஐயா!” 
 
“உட�பி6/ அ�பா6ப5டதா1, உட�ைப. கா5�B� வ<யதா1 உ!ள 
உண�3கF./ அ�கி� நி6கிற ேபா, உட�� சிறியதா1� ேதா�?வ, 
இய��தா�. அ�ப��ப5ட சமய+களி� மன�ைத� ெபாிதா.கி மலர) 
ெச1,ெகா$> பா�.க� பழகி. ெகா!ள ேவ$>�. க�வி./. கைர இ�ைல. 
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க6பவ�./ நாF� இ�ைல. இ�.கிற நா5களிB� அவல. கவைலகF./� ேநா1 
ெநா�கF./� கழிகிற நா5க! பல. &�! &�ளாக� பிடாியி� பட�� காிய  �=�, 
ப5>. கைரயி5ட ஆைடகF�, ெபா�7�.கினா6 ேபா�ற ேமனி நிற � 
உட��./�தா� அழ/ தர �=�. மன�,./ அழ/�, வ<ைம=� த�வ, 
க�விதா�. இைத இ�? தா� நீ அைடய� ெதாட+/கிறா1. தள�)சிைய=�, 
ேசா�ைவ=� வில.கிவி5> மல�#த மன�ேதா> எ�  �பாக இ�ப� உ5கா�#, 
ெகா!.” 
 
ைககளி� &வ�ைய விாி�, ைவ�,. ெகா$> அ�கF./  �னா� அட.க 
ஒ>.கமாக அம�#தி�#தா� இள+/மர�. கிர#தசாைலைய) &6றியி�#த 
4�ெபாழி<� மல�#தி�#த 4.களி� மண �, Eப� �ைகயி� வாசைன=�, 
காைல� ெபாGதி� E1ைம=�, க6பத6காக ெநகி�#தி�#த மன �, எதிேர 
சிாி�,. ெகா$ேட அம�#தி�#த ஆசிாிய� ேதா6ற � இள+/மர7./� 
�னிதமான எ$ண+க! பிற./� 0�நிைலைய� த#தன. 
 
தம.ேக உாிய ேகாமளமான /ர<� பாட�ைத� ெதாட+கினா� அ�க!: “ஒAெவா� 
ெமாழி./� ஆதி வ�வ� ஒ< வ�வ� தா�. க$M./� �லனாகாத 
பர�ெபா�ைள. கா5>வத6காக. க$M./� �லனாகிற ெத1வ வி.கிரக+கைள� 
பைட�,. ெகா$> வழிப>வ,ேபா� ேதா6றமி�லாத ஒ<./� ேதா6றமளி.க 
ஏ6ப5ட வாிவ�வ+கேள எG�,.க!. ஓைச ேவ?; ஒ< ேவ?. ப$படாமB� 
வைரயைற ெபறாமB� வழ+/வன ெவ�லா� ஓைச. ப$ப5>� வைரயைற 
ெப6?� வழ+/வன எ�லா� ஒ<, ஒ<யி<�#, எG�,.க! பிற#தன. 
எG�,.களி<�#, ெமாழி./ உ�வ� பிற#த,. எG�,�வ�தி<�#, ெசா6க! 
பிற#தன. ெசா6க! ெபா�!கைள அைட#தன. பல ெபா�!கைள அைட#த ஒ� 
ெசா�B� ஒேர ெபா�ைள அைட#த பல ெசா6கFமாக ெமாழி நில�தி6 பத+க! 
விைள#தன. ஒ6ைற� தனி மல� ேபா� ஓெரG�தி� விைள#த ெசா6கF�, ெதா>�, 
மல�க! ேபா� பல எG�,.களிைண#, விைள#த ெசா6கFமாக ெமாழி வள�#த,. 
ெசா� ெசவி./� �லனா/� ேபா, ஒ< வ�வி� இல+/கிற,. க$M./� 
�லனா/� ேபா, எG�, வ�வி� இல+/கிற,. 4 எ�ற ேதா6ற �, மண� எ�ற 
உண�3� தனி�தனி நிைலகளாயி7� இர$>� ஒ�றி<�#, எGகிற உண�3க! 
அ�லவா? அ,ேபா� ெசா�B� ெபா�F� ேவ? ேவ? உண�3களாயி7� மல� 
மண� ேபா� ெசா6 ெபா�Fண�)சி ஓாிட�தி<�#, எGவேத...” 
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“ெசா6ெபா�Fண�)சி எ�ப, எ�ன ஐயா?” எ�? இள+/மர� ஆ�வ�ேதா> 
அவாிட� /?.கி5>. ேக5டா�. 
 
“இ�ன ெசா�லா� இ�ன ெபா�! தா� உணர�ப>� என� பழகிய வழ././) 
ெசா6ெபா�Fண�3 எ�? ெபய�. பா�� எ�ற ெசா�ைல. @றினா� உடேன 
பா�� எ�7� ெபா�F�, பா�� எ�ற ெபா�ைள� பா��தா� உடேன பா�� எ�ற 
ெசா�B� இைடT> இ�றி ஒ�+ேக நிைன3 வ�கிறத�லவா? உலக�, 
ெமாழிகளி� எ�லா� உண��த�ப>� ெபா�!களிைடேய ேவ?பா> இ�ைல. 
உண��,� ெசா6களி� தா� ேவ?பா> உ$>. இனிைம எ�கிற உண�3 
��லா+/ழ�, யா�  த<ய எ�லா இைச வைக./� ெபா,வாவ, ேபா� 
‘ெபா�Fண��,த�’ எ�ப, எ�லா ெமாழி) ெசா6கF./� ெபா,வான 
/றி.ேகா!. ஒ�றாகிய பர�ெபா�ைள ஒAெவா� சமய � ேவ? மா�.க+களி� 
வ#,  �3 காண  ய�வ, ேபா� ஒேர ெபா�ைள ேவ?ேவ? ெசா6களா� 
உண��,வ, ெமாழிகளி� மத�. ெமாழி=ண�ைவ ஒ5�) சமய3ண�3� 
இைற=ண�3� இைண#, வள�வ, நம, தமி�நா5�� வழ.கமாயி�.கிற, 
இள+/மரா!” 
 
“ஐயா! தமி� எ�ற ெசா�லா� ந� ைடய ெமாழிைய=�, நா5ைட=� இைண�,� 
ேபசி வ�கிேறா�. இ#த) ெசா�B./ எ�ன ெபா�!?” 
 
“ஆகா! நீ இ�ப�ய�லேவா ெதாட�#, E$�. ேக5க ேவ$>�! நீ ேக5க. ேக5க 
என./ உ6சாக� வள�கிற, அ�பேன! தமி� எ�ற ெசா�B./ இனிைம எ�? 
ெபா�!. இ#த� ெத1வ� தி�ெமாழியி� ஒ< ெசவி./ இனிய,. எG�, 
க$M.கினிய,. ெசா6க! வழ+/வத6/ இனியன. ப�U? ஆ$>களாக� 
ப$ப5> வள�#த ெமாழிைய� ேப&� பா.கிய� ெச1தவ�களாயி�.கிேறா� 
எ�பேத நம.ெக�லா� ெப�ைம. தைல ைறக! ெச1த தவ�தா� வள�#, வள�#, 
ெசா6கெள�லா� ம#திரமா1 ஆ6ற� ெப6ற ெமாழி இ,” எ�? ெப�மித�ேதா> 
பதி� @றினா� அ�க!. 
 
இைத. ேக5ட அ#த விநா�யி� தா� ஒ� தமி�மக� எ�பதனா� இள+/மர7./ 
மன�தி� ஏ6ப5ட ெப�ைம ஒ�ப6றதாயி�#த,. 
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எG�தில.கண�ைத� ப6றிய சிற#த க��,.க! பலவ6ைற NM.கமாக 
இள+/மர7./. @றி விள.கினா� அ�க!. அவ6ைறெய�லா� ேக5க. ேக5க� 
�திய உலக� ஒ�ைற� திற#, கா$பி�தா6 ேபா<�#த, இள+/மர7./. 
 
பாட�  �#த,� அ�க! ேவ�.ைகயாக) சிாி�,. ெகா$ேட இள./மரனிட� 
இ�ப�. @றினா�: 
 
“கட3! மனித�களி� தைலெயG�ைத நி�ணயி�, அவ�கைள உலக�,./ 
அ7�பினா�! அவ�க! உலக�தி� எ�தைனேயா எG�,.கைள=� ெமாழிகைள=� 
நி�ணயி�,. ெகா$> வாழ� பழகி வி5டா�க!. உலக�தி� தைலெயG�ைத. 
கண.கி>கிற அள3./ வள�#, வி5டா�க!. த+க! தைலெயG�ைத மா6றி. 
ெகா!ள வழி ெதாியாவி5டாB� கால�தி� தைலெயG�ைத� �ற+காM� 
காவிய+கைள=�, இல.கிய இல.கிய+கைள=� எGதி ைவ�,வி5>� 
ேபாயி�.கிறா�க!. எAவள3 வி#ைதயான உலக� இ,! ெத1வ� விதிைய வ/�, 
எGதி� பைட�த,. மனித�க! எGதி� பைட�, விதி வ/�தி�.கிறா�க!. 
‘ெசா�ைல=� ெபா�ைள=� ேபா� ச.தி=� சிவ மா1 இைண#தி�./� 
ெசா6ெபா�5 காரணமான ெப�மாைன) ெசா�B� ெபா�Fமாக இைண�,� 
பாவி�,) ெசா6ெபா�ளா� வண+/கிேற�’ எ�? பர�ெபா�ைள வண+/கிற 
அள3./ ெப�ைம பைட�தி�.கிறா�க!. ம$Mலக�,./ ெமாழி பைட�,. 
ெகா>�த மனித�க!, தா+க! வ/�த விதி./ இல.கண� எ�ற ெபய�� 
05�யி�.கிறா�க!. விதியி� எG�,./ வ�வ� ெதாியவி�ைல, ெபா�F� 
ெதாியவி�ைல. மனித�க! பைட�த எG�,./ வ�3� ெபா�F� வைக=� எ�லா� 
இ�.கிற, அ�லவா?” 
 
இள+/மர� ஆவ� மீEர. ேக5>. ெகா$��#தா�. அ�ேபா, அவ�க! 
இ�வ�� அம�#, உைரயா�. ெகா$��#த கிர#தசாைலயி� வாயி6 ப.கமி�#, 
“தா�தா! நா� உ!ேள வரலாமா?” எ�? ெப$ /ர� ஒ�? வினாவிய,. 
 
“யா�? விசாைகயா? வா, அ�மா! இர$> ��? நா5களாக உ�ைன இ#த� ப.கேம 
காணவி�ைலேய, எ+ேக ேபாயி�#தா1?” எ�? அ�க! அ#த. /ரB./ாியவைள 
வரேவ6?. @றி. ெகா$ேட வாயி6ப.க� தி��பினா�. 
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தைலயி� நி?�திய ச+/ேபா� எ>�,. க5�ய சைட �=�, எளிய ேதா6ற �, 
அ5சய பா�திர� ஏ#திய ைககFமாக ேமக ம$டல�தி<�#, E1ைமேய வ�வா1 
இற+கிவ�� மி�ன�ேபா� உ!ேள Nைழ#தா! ,ற3.ேகால� 4$ட ��த சமய� 
ெப$ ஒ��தி. அழ�ெகா$> ெச1தா6 ேபா�ற நிற �, ,றவி. ேகால�,./ாிய 
சீவர ஆைட=�, நட#, வ�கிற ேபாேத த�ைன) &6றிB� E1ைம 0ழ) ெச1கிற 
தனி� த�ைம=மாக அ#த� ெப$ைண. க$ட,ேம இள+/மரனி� மன� 
வண+கிய,. ேபதைம மாறாத இள� வய, நிலைவ. கைற ,ைட�தா6 ேபா�ற 
Eய க�. அதி� உண�)சியைலக! ப�யா, அைமதி திகG� க$க!. சிவ#த 
இத�களி� நிைற#த சா#த�. சா#த�தி<�#, தனிேய பிாி.க  �யாதெதா� 
��னைக. ேதா6ற� நிைறய� பாதாதிேகச பாிய#த� வா��ைதகளா� ெசா�ல 
 �யாெதா� ேபரைமதிேயா> அ#த� ,றவி நி�றா!. அவFைடய ெவ$கமல� 
4+ைககளி� அ5சய பா�திர� ஏ#திய ேகால � நி�ற நிைல=� மி�ன<6 ெச1, 
நி?�திய சி6பேமா என. கா$பா� க$கைள� தய+க) ெச1தன. ெபாியதா1, 
அழகா1, அளவா1� ெதா>�,� ெதா+கவி5��#த  �ைல மாைல சாி#, நG3வ, 
ேபா� தைரயி� ெம�ல அம�#தா! விசாைக. 
 
“இள+/மரா! இ#த� ெப$ணி� ெபய� விசாைக. உ�ைன� ேபாலேவ எ�னிட� 
க6றவ!. இவ! இ#த. ேகால� 4ண ேந�#த, ஒ� வி#ைதயான வரலா?. ெத1வ� 
விதியி� எG�ைத வ/�த,; மனித� எG�,./ விதி வ/�தா� எ�? சிறி, 
ேநர�,./  � உ�னிட� @றிய, உன./ நிைனவி�.கிறத�லவா? விதி வ/�த 
வா�ைவ மீறி� தா� வ/�த வா�3./ விதி அைம�,. ெகா$ட ெப$ இவ!. 
இ�,ைண இள� வயதி� இவ! மன�,./. கிைட�தி�.கிற ைவரா.கிய  தி�)சி 
அ6�தமான,; பிற� விய.க� த.க,” எ�? நா+@� அ�க! இள+/மர7./ 
அ#த� ெப$ைண� ப6றி. @ற ஆர�பி�தா�. 
 
“வி#ைத! வி#ைத! எ�? பா�.கிறவ�களிடெம�லா� ெசா�< மகி�கிற அள3./ 
எ� வா�வி� அ�ப� எ�ன இ�.கிற,, தா�தா? ,�பா.கிய+கF� ஏமா6ற+கF� 
நிைற#த பழ+ கைதைய ம?ப�=� நிைனS5>வதி� உ+கF./ எ�ன தா� 
இ�பேமா?” எ�? ெசா�<) சிாி�தா! விசாைக. அ#த) சிாி�பி� பாவ 
நிைன3கைள அழி./� ெத1-க� E1ைம ெதாி#த,. ,�ப�, பய�, ேசா�3, 
சி?ைம எ�லாேம அ#த) சிாி�பி� எாி#, ெபா&+கின. 
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“ஓேகா! நீ வி��பவி�ைலயானா� உ�ைன� ப6றி) ெசா�வைத நி?�தி.  
ெகா!கிேற� விசாைக! உ�7ைடய கைத இ#த� பி!ைள./ அவசிய� ெதாிய 
ேவ$>ெம�பத6காக�தா� ெசா�ல நிைன�ேத�...” எ�? தய+கினா6 ேபால. 
@றி நி?�தினா� அ�க!.  
 
“ந�றாக) ெசா�B+க!, தா�தா! என./ ம?�ேபயி�ைல. ஆனா� கைத./ 
உாியவளா1. கைத./ ஆளாகி. கைதயாகி வி5ட என./ எ�னேவா அதி� 
அ�ப�� ெப�ைம�பட ஒ�?மி�ைல எ�ப, ேபா� ேதா�?கிற,.” 
 
“கதாபா�திர+கேள த+க! கைதைய நிைன�,� ெப�ைம�ப5டா� கைத 
ெசா�கிறவ� கதி எ�ன ஆவ,? நீ ேபசாம� ேக5>. ெகா$�� விசாைக! இ#த� 
பி!ைள உ� கைதைய. ேக5ட,� எAவள3 ெப�ைம�ப>கிறா� எ�பைத� 
பா�.கலாேம!” என) சிாி�,. ெகா$ேட @றியப� இள+/மர�  க�ைத� 
பா��தா� அ�க!. அ#த  க�தி� நிைறய� ெதாி#, ெகா!F� ஆவ� 
நிைற#தி�#த,. 
------------ 

இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�.  2..  2..  2..  2.6. 6. 6. 6. ேவழ�ப� விைர�தா�ேவழ�ப� விைர�தா�ேவழ�ப� விைர�தா�ேவழ�ப� விைர�தா�    
 
&ரம'சாியி� ேவ$>ேகாF./ இண+கி அவசரமாக ஓவிய� மணிமா�பைன� 
ேத�.ெகா$> �ற�ப5டா! ேதாழி வச#தமாைல. சில நா5களாக அவ! அறி#த 
ம5�� ஓவிய� மணிமா�ப� அ#த மாளிைகயி� எ�ைலயி� இ��பதாகேவ 
ெதாியவி�ைல. ஓவிய� ெசா�லாம� ெகா!ளாம� அ+கி�#, ெவளிேயறி 
எ+காவ, ஓ��ேபாயி�.க ேவ$>� அ�ல, நைகேவழ�ப�ைடய /�யி���� 
ப/தியி<�#, ெவளிேயற  �யாம� சிைற ைவ.க�ப5��.க ேவ$>�. 
 
நைகேவழ�ப�ைடய க5>.காவ<� அவ� இ�.கிறானா, இ�ைலயா எ�பைத 
அறி#, ெகா!வ, அAவள3 எளிய காாியமி�ைல எ�பைத வச#தமாைல 
உண�#தி�#தா!. அ#த மாளிைகயி� எ�ைல./! நைகேவழ�ப� இ�./�ேபா, 
அவ�ைடய ப/தி./! Nைழ#, ஓவியைன� ேத>வெத�ப, இயலாத காாிய�. 
அவ� இ�லாத ேநர+களிB� காவ� உ$>. நைகேவழ�பாி� மன�ைத� ேபாலேவ 
அவ�ைடய /�யி��� மாளிைகயி� பாழைட#த ப/திகF�, இ�$ட @ட+கF� 
அதிகமாக இ�#தன. 
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த� தைலவியிடமி�#, இள+/மர7./ மட� வா+கி. ெகா$> ேபான நாF./� 
பி� ஓவிய� மணிமா�பைன� தா7� த� தைலவி=� மீ$>� ச#தி.கேவ இ�ைல 
எ�பைத நிைன�த ேபா, வச#தமாைல./� பல விதமான ச#ேதக+க! 
உ$டாயின. ‘அ#த மடைல. ெகா$> ேபானபி� அவ� தி��பி வராமேல 
ஓ�யி�.கலாேமா’ எ�? எ$ண இடமி�ைல. ஏென�றா�, அ#த மட� 
நைகேவழ�ப� ைகயி� சி.கியி�.கிற,. மடேலா> அைத. ெகா$> ெச�றவ7� 
அக�ப5��.க�தா� ேவ$>�.  �வாக ஓவிய� மாளிைகயி<�#, ெவளிேயறி) 
ெச�றி�.க  �யா, எ�ற உ?திேய வச#தமாைலயி� உ!ள�தி� வள�#த,. 
ெப�மாளிைக� ேதா5ட�தி� ஒ� �ைலயி� இ�#த நைகேவழ�பாி� ப/திைய 
அவ! அைட#த ேபா,, அ, இ�ளி� ��கியி�#த,. அத� ெபாிய @ட�தி� சிறிய 
தீப� ஒ�? கா6?ட� ேபாரா�. ெகா$��#த,. வாயி6�ற� ஒ� காவல� 
உ5கா�#தப�ேய E+கி. ெகா$��#தா�. நைகேவழ�ப� எ+ேகா ெவளிேய 
ேபாயி�#தா� ேபா<�.கிற,. வச#தமாைல ஓைச�படாம� அ�ேம� அ�ைவ�, 
அ#த மாளிைக./! Nைழ#தா!. @ட�தி<�#, தீப�ைத. ைகயி� எ>�,. 
ெகா$> ஒAெவா� ப/தியாக� ேத�னா!. ெவளி��ற� தாழி5��#த இ�5டைற 
ஒ�ைற� திற#த ேபா, அவ! எதி�பா��,� ேத�ய மணிமா�ப� அ+ேக தள�#, 
ஒ>+கி� ெபாழிவிழ#, அம�#தி��பைத. க$டா!. த� பி�னா� �ற�ப5> 
வ�மா? அவ7./. /றி��. கா5�வி5>  �னா! நட#தா! அவ!. ஓவிய� 
பய#, ந>+கினா�. 
 
“வ#த வழிேய தி��பி� ேபா1வி>+க! அ�மா! அ#த. ெகாைலகார மனித� 
இ�ேபா, வ#, பா��தா� உயிைரேய வா+கிவி>வா�. இ#த மாளிைகயி� பாதாள 
அைறகளி� @$�லக�ப5ட ெகா>� �<க! இ��ப, தவிர, மாளிைக./!ேளேய 
@$�லைடபடாத �<களா1 மனித�கேள இ�.கிறா�க!. இ+/ ஒ�?ேம �ாி#, 
ெகா!ள  �யவி�ைல. நா� இ�7� சிறி, கால� உயிைர ம5>மாவ, 
கா�பா6றி. ெகா!கிேற�. நீ+க! என./ உத3வதாக  ய�? அைத=� அ#த. 
ெகா>ைம.கார� ைககளினா� அழிய) ெச1, விடாதீ�க!” எ�? ேபச� ெதாட+கிய 
ஓவியனி� வாைய� த� வல, ைகயா� ெபா�தி ேமேல ேபசவிடாம6 ெச1தா! 
வச#தமாைல. 
 
“உ+கF./ ஒ� ெக>தB� வரா,. ேபசாம� எ� பி�னா� வா�+க!” எ�? 
அவ� காத�கி� @றிவி5>, அவ7ைடய ம?ெமாழிைய எதி�பாராமேல அவ� 
ைகைய� ப6றி இG�,. ெகா$> நட#தா! அவ!. ெம�ைமயான அவ! பி�யிB� 
ஓவியனி� ைக ந>+கிய,. நைகேவழ�பர, மாளிைகயி� பி��ற !ள 
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ேதா5ட�,./! வ#, ேச�#த,� ஓவியைன� பி��,. ெகா$��#த ைக�பி�ைய 
வி5டா! வச#தமாைல. 
 
“பா��தா� பய#த மனிதைர� ேபா� நட#, ெகா!கிற நீ+க! ெச1கிற 
காாிய+கெள�லா� பயமி�லாத காாிய+களாக) ெச1, வி>கிறீ�கேள, ஐயா! எ+க! 
தைலவி ெகா>�த7�பிய தாைழ மடைல அத6/ாியவாிட� ேச�.காம� 
நைகேவழ�பாிட� ெகா>�தி�.கிறீ�கேள; அ, எ�ப� ேந�#த,? உ+கைள 
ந�பி.ைகயான மனித� எ�? எ$ணி மடைல. ெகா>�த7�பிய எ+கF./ ந�ல 
பாட� க6பி�, வி5Q�கேள!” எ�? வச#தமாைல க>ைமயான /ர<� ேக5ட 
ேபா,, 
 
“அ�மணீ! அ, எ� பிைழயி�ைல. உ+க! மடைல அத6/ாியவ� ஏ6?. ெகா!ள 
ம?�,வி5டா�. மாளிைக./� தி��பி உ+க! தைலவிைய) ச#தி�, மடைல� 
தி��பி. ெகா>./� எ$ண�ேதா> வ#தவைன அ#த. ெகா>ைம.கார மனித� 
வழிமறி�,� பய ?�தி மடைல=� பறி�,. ெகா$> இ#த இ�5டைறயி� 
ெகா$> வ#, த!ளிவி5டாேர! எ�ன ெச1வ,?” எ�? த� இயலாைம./. 
காரண�ைத ஓவிய� விள+கினா�. அவ� /6றம6றவ� எ�ப, வச#தமாைல./� 
�ாி#த,. ஒ� பாவ � அறியாத அ#த அ�பாவி ஓவிய� சிைற�ப5>. கிட#, 
ஒளியிழ#, ேபாயி��பைத� பா��, அவ! மன� இளகினா!. 
 
“கவைல�படாதீ�க!. ம?ப�=� நீ+க! அ#த இ�5டைற./� ேபா/�ப� ேநரா,. 
அ#த. ெகா>ைம.கார�ைடய  க�திB� விழி.க ேவ$�ய அவசியமிரா,. 
இ�7� சிறி, ேநர�தி� எ+க! தைலவி ஒ� காாியமாக உ+கைள இ#த 
மாளிைகயி<�#, ெவளிேய அ7�ப� ேபாகிறா!. வா�+க!, தைலவிைய ச#தி.க� 
ேபாகலா�” எ�? ஓவியைன அைழ�,. ெகா$> &ரம'சாியி� மாட�,./) 
ெச�றா! வச#தமாைல. நைகேவழ�பேரா> த#ைதயா�� எ+ேகா ெவளிேய 
ேபாயி�#ததனா� அவ�க! தி���வத6/! ஓவியனிட� ெச1திைய) ெசா�< 
அவைன அ+கி�#, அ7�பிவிட ேவ$>ெமன எ$ணினா! &ரம'சாி. 
ஓவியைன� ப6றிய எ�லா ெச1திகைள=� @றி அவ� /6றம6றவ� எ�பைத=� 
வச#தமாைல த� தைலவி./ விவாி�தா!. 
 
வச#தமாைலயிடமி�#, இைத. ேக5ட பி� &ரம'சாியி� உ!ள�தி� ஓவிய�  
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ேம� ஏ6ப5��#த ெவ?�� மாறி அNதாபேம நிைறய� ெப�கி6?. ஆ?தலாக 
அவைன ேநா.கி. @றலானா! &ரம'சாி: 
 
“உ+கைள� ேபா�றவ�க! கைல�திறைமேயா> மன உ?திைய=�, ,ணிைவ=� 
ேச��, வள��,. ெகா!ள ேவ$>�. ெகா>ைமகF./ அ'சி அட+கிவிட. 
@டா,. ெகா>ைமகைள எதி��,. ெகா>ைமகளி<�#, மீள3� மீ5க3� தா� 
அறி3, கைல எ�லா� ஏ6ப5��.கி�றன.” 
 
“இ�.கலா�, அ�மா! ஆனா� ெகாைல ெச1=� ைககF./  �னா� கைல ெச1=� 
ைகக! வBவிழ#, ந>+/கி�றனேவ! நா� எ�ன ெச1வ,? ெவ!ைள=!ள� 
பைட�தவனாகேவ வள�#, வி5ேட�. மாற �யவி�ைல. அ�? இ#திர விழாவி� 
ேபா, நாள+கா�� 4த ச,.க�தி� உ+கைள) ச#தி.க ேந�#த ேபாேத எ�7ைடய 
ேபாதாத கால�ைத=� ேச��,) ச#தி�, வி5ேடேனா எ�னேவா?” 
 
“இ�ப� இ�ெனா�  ைற ெசா�லாதீ�க!, ஓவியேர! உ+கF./ ந�ைம ெச1ய 
ேவ$>ெம�? உ+களிட� அவர, ஓவிய�ைத வைர=� பணிைய ஒ�பைட�ேதேன 
தவிர இ�ப�ெய�லா� நீ+க! உ+கFைடய ,ணிவி�ைமயா� அைட=� 
,�ப+கF./ எ�ைன. காரணமாக) ெசா�-�க! எ�? நா� 
எதி�பா�.கவி�ைல. நீ+க! வைர#தளி�த ஓவிய� அழியா) சி�திரமாக என, 
ஓவிய)சாைலயி� எ.கால�,� இ�./� எ�? கன3 க$ேட�. இ�? பி6பக� 
நா� கன3 க$> ெகா$��#தத6/ ேந�மாறான வித�தி� பய�ப>வத6காக அ#த 
ஓவிய� பறிேபா1வி5ட,. அ#த ஓவிய�திB!ள மனிதைர� ,��?�தி) 
சிைற�பி��,. ெகா$> வ�வத6காக அைதேய அைடயாளமாக. 
ெகா>�த7�பியி�.கிறா�க!. எ�பா> ப5டாயி7� அைத� தவி��, அ#த 
மனித�./. ெக>த� ேநராம� த>�பத6/ உ+க! உதவிைய நாடேவ$�யவனாக 
இ�.கிேற� ஓவியேர!” 
 
&ரம'சாி @றிய இ#த) ெச1திைய. ேக5> மணிமா�ப� தி>.கி5டா�. ஆனாB� 
சிைற�ப5> அட+/கிற அள3./ இள+/மர� வ<ைமய6றவனி�ைல எ�ற 
உ?தியான ந�பி.ைக அவைன� பத6றமைடவதி<�#, தவி��த,. 
 
“ஓவிய�ைத இ+கி�#, எ>�,. ெகா$> ேபா1வி5டா�கேள எ�பத6காக 
ேவ$>மானா� நீ+க! கவைல�படலா� அ�மா! ஆனா� அைத ைவ�, அவைர� 
ேத��பி��,� ,��?�,வா�கேளா எ�? நிைன�,. கவைல�ப>வத6/ 
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அவசியமி�ைல! சிைற�ப5> அட+/கிற வ<ைம. /ைற3!ள மனிதாி�ைல அவ�. 
ேத�� ேபாகிறவ�க! அவாிட� சிைற�படாம� மீ$> வ#தா� ேபா,�! 
வ<ைமயான 0�நிைலயி� வ<ைம வா1#த மனித�கF.கிைடேய வ<ைமேயா> 
தா� இ�.கிறா� அவ�” எ�? ஓவிய� சமாதான� @றிய பி�7� &ரம'சாி 
நி�மதியைடயவி�ைல. 
 
“ஐயா, ஓவியேர! எ�ைன உ+க! சேகாதாியாக எ$ணி ம?.காம� என./ இ#த 
உதவிைய) ெச1=+க!. அவ� எ+கி�#தாB� உடேன ச#தி�, இைத. @றி 
 �ென)சாி.ைக ெச1த பி� நீ+க! உ+க! வி��ப� ேபா� எ+/ 
ேவ$>மானாB� ேபாகலா�. ெகா>ைம.கார�க! நிைற#த இ#த மாளிைக./ 
ம?ப�=� தி��பி வரேவ$>ெம�? அவசிய+@ட இ�ைல. ெவளிேயறி� ேபாகிற 
ேபா.கி� என.காக நீ+க! இ#த உதவிைய) ெச1,தானாக ேவ$>�.” “நீ+க! 
எ�னேவா அ#த மனித�.காக உயிைரேய வி>கிறீ�க!. உ+கைள� ெபா?�த 
வைரயி� அ#த மனித� ெநகி�)சிேய இ�லாத க�லாயி�.கிறாேர அ�மா. 
அ�ைற./ அ#த மடைல ஏ6?. ெகா!ளாம� எ�ைன� தி��பிய7�பி 
அவமான�ப>�திய, ேபாதாெத�6 இ�ைற./ இ�ெனா�  ைற=� அவாிட� 
ேபா1 அவமான�பட) ெசா�கிறீ�கேள!” எ�? அ,வைர ெசா�வத6/� தய+கி. 
@சியைத அவளிட� மா� வி5>) ெசா�னா� ஓவிய�. 
 
இைத.ேக5>) &ரம'சாி ஓவியனி�  க�ைத நிமி�#, பா��தா!. ஒ� கண� 
&5ெடாி�, வி>வ, ேபா<�#த, அ#த� பா�ைவ. ம?கண� நிதானமா1 அவைன� 
பா��,) சிாி�,. ெகா$ேட @றலானா! அவ!. 
 
“அவ� எ�ைன மதி.காம� இ�.கிறா� எ�பத6காக நா7� அவைர 
மதி.காம<�.க ேவ$>ெம�? நீ+க! எதி�பா��ப, தவ?, ஒவியேர! அவ� 
எ�னிடமி�#, விலக விலக நா� அவ�ைடய அ$ைமைய நா�� தவி.கிேற�. 
இ�னெத�? உ+கF./) ெசா�< விள.க  �யாதெதா� N$ணிய உண�3 
இ,!... இைத� ப6றி ேமB� எ�னிட� E$�. ேக5காம� நா� உ+களிட� 
ேகா�� உதவிைய) ெச1ய  �=மா, இ�ைலயா எ�பத6/ ம5>� ம?ெமாழி 
@?+க!.” 
 
அ#த அ��� பி�வாத�ைத. ேக5> ஓவிய� திைக�,� ேபானா�. எ�ன பதி� 
@?வெத�? ேதா�றாம� தய+கினா� அவ�. அவFைடய பா�ைவ அவைன. 
ெக'சிய,. 
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“நீ+க! @றியப� அவைர) ச#தி�, இ#த) ெச1திைய. @றி எ)சாி.ைக 
ெச1கிேற�, அ�மா! ஆனா� நா� ம?ப�=� இ#த மாளிைக./� தி��பி 
வ�ேவென�? நீ+க! எதி�பா�.கலாகா,. இ#த ஒ6ைற.க$ மனித� நா� 
இ+கி�#தா� எளிதி� வாழவிடமா5டா�. இ�? ந!ளிர3./! உ+கFைடய 
ெச1திைய உாியவாிட� @றி. கவனமாக இ�.க) ெசா�<வி5> நா� �ற�ப5> 
வி>ேவ�.” 
 
“எ+ேக �ற�பட� ேபாகிறீ�க!?” 
 
“எ+காவ, ந�லவ�க! இ�.கிற இட�ைத� ேத�� �ற�பட ேவ$�ய,தா�!” 
 
“அ�ப�யானா� நா+கெள�லா� ெக5டவ�களா ஓவியேர?” 
 
“நீ+க! ந�லவ�களாயி�#தா� ம5>� ேபா,மா? உ+கF./� இ�ேபாதி�#ேத 
இ#த மாளிைகயி� பல ,�ப+க! வர� ெதாட+கிவி5டனேவ! உ+க! மன,./� 
பி��தவைர உ+க! த#ைதயா�./� பி�.கவி�ைல! உ+க! த#ைதயாைர=� 
அவ�ட� 0�#தி��பவ�கைள=� உ+களா� �ாி#, ெகா!ள  �யவி�ைல.” 
 
“அ, எ�ப� ேவ$>மானாB� இ�.க5>� ஓவியேர! நா� இ#த மாளிைகயி� 
வாழ� பிற#தவ!. இ+/ விைளகி�ற எ�லா இ�ப ,�ப+கைள=� 
அNபவி�,�தா� ஆகேவ$>�! நீ+க! மகி�)சிேயா> ேபா1 வா�+க!. 
ேபா/ � என./ இ#த உதவிைய) ெச1,வி5>) ெச�B+க!.” 
 
ஓவிய� வண+கிவி5>� �ற�ப5டா�. 
 
“இேதா இைத� ெப6?. ெகா$> ெச�B+க!.” ஓவிய� தி��பினா�. த� 
கG�தி� அணி#தி�#த மணிமாைலைய. கழ6றி அவனிட� நீ5�னா! &ரம'சாி. 
ஓவிய� அைத� ெப6?. ெகா!ள� தய+கி நி�றா�. 
 
“இAவள3 ெபாிய பாி&./� த/தியானவனா நா�?” 
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“த/தி எ�ப, ெகா>.கிறவ�கF./ இ�#தா� ேபா,�. வா+/கிறவ�கF./ 
ம?.காம� வா+கி. ெகா!வ,தா� ெபாிய த/தி. இ�ேபா, நீ+க! எ#த மனிதைர� 
ேத�. ெகா$> ேபாகிறீ�கேளா, அ#த மனித� ஒ� ைற எ�னிடமி�#, ஏ6?. 
ெகா!ள ம?�த பாி& இ,! நீ+கF� இைத ம?�தா� எ�னா� ெபா?�,. 
ெகா!ளேவ  �யா,.” 
 
“அவ� இைத ம?�த காரண� எ�னேவா?” 
 
“அவ� காரண+கைள. கட#த மனித�. எைத=ேம பிறாிடமி�#, ஏ6?. ெகா!ள 
வி��பாதவ�?” 
 
“உ+க! அ�� உ!பட...” 
 
ேக5க ேவ$டாதைத. ேக5க ேந�#, வி5ட,ேபா� &ரம'சாியி�  க� &�+கி) 
சி?�த,. ேபாகிற ேபா.கி� ஓவிய� த�ைன. /�தி. கா5�� ேபசிவி5> 
ேபாகிறாேன எ�? அவ! மன� �$ப5ட,. அைத மைற.க  ய�றவாேற 
மணிமாைலைய அவ� ைககளி� ெகா>�,வி5> வண+கினா! அவ!. அவ� 
வா+கி. ெகா$டா�. 
 
வச#தமாைல மாளிைகயி� வாயி� வைர ,ைண வ#, ஓவியைன வழிய7�பினா!. 
அேத சமய� அவ�க! ெவளிேய ேபாயி��பதாக நிைன�,. ெகா$��#த 
நைகேவழ�ப� எ�ற ஒ6ைற.க$ �< ேவெறா� ப.கமாக ெவளிேயறி� த�ைன� 
பி� ெதாட�#, விைர#தைத ஓவிய� கவனி.கவி�ைல. வச#தமாைல கவனி�தா!. 
ஆனா� அவனா� ஒ�?� ெச1ய  �யாத நிைலயி� ஓவியைன அ7�பிவி5> 
மாளிைக./ உ!ேள தி����ேபா,தா� கவனி�தா!. 
---------- 

இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�.  2.  2.  2.  2....7. 7. 7. 7. .த� /ற�ப1ட,.த� /ற�ப1ட,.த� /ற�ப1ட,.த� /ற�ப1ட,    
 
வானளாவி நி�ற அ#த� ெப�மாளிைகயி<�#, ெவளிேயறி� ப5�ன�பா.க�தி� 
அக�ற -தியி� விைர#, நட#த ேபா, ஓவிய� மணிமா�பனி� உ!ள�தி� 
,�ப+களி� ேகா5ைடயி<�#, வி>தைலயைட#, வ#,வி5டா6 ேபா�ற 
மகி�)சி நிைற#தி�#த,. -தியி� இ��ற � இரவி� அழ/க! விவாி.க இயலாத 
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ேசாைப=ட� திக�#தன. இர3 க$ விழி�,� பா��ப, ேபா� எ+/ ேநா.கி7� 
விள.ெகாளிக! ேதா�றின. மாளிைகயி�  ��ற+களி� பட�#தி�#த 
‘இ�வள� �ைல’ எ�7� வைகைய) ேச�#த  �ைல. ெகா�யி� 4.க! 4�,. 
/B+கி -தியி� -சிய கா6ைறேய மண.க) ெச1, ெகா$��#தன. 
 
மணிமா�ப7./ மண+களி<�#, எ$ண+க! பிற#தன. எ$ண+களி<�#, 
�திய எ$ண+க! கிைள#தன. மண+கைள� E$>தலாக. ெகா$> பிற#த 
எ$ண+கF� எ$ண+கைள� E$>தலாக. ெகா$> பிற#த வாசைனகF� 
மண#தன, ெந'சிB� உட�பிB�. வா�.ைகைய� ப6றிய ,ணி3கF�, 
ந�பி.ைக=� அ�ேபா,தா� �தியனவாக� பிற�ப,ேபா� ேதா�றின. மண+க!, 
இனிய இைசக!, /ளி�கா6? இவ6றி� அ�கி� இவ6ைற உண�� ேபா, 
‘வா�.ைகயி� மகி�வத6/ ஏேதா இ�.கிற,, எ+ேகா இ�.கிற,. அைத� ேத>!” 
எ�ப, ேபா� ஒ� ந�பி.ைக=ண�)சிைய மணிமா�ப� பல ைற 
அைட#தி�.கிறா�. ம�யி�  �#, ைவ�,. ெகா$��#த மணிமாைலைய� ப6றி 
நிைன�, மகி�#தா� அவ�. சிறி, ேநர�,./  �� அ#த மாளிைகயி<�#, 
அவ� ெவளிேயறிய ேபா, &ரம'சாி அவ7./ மன� வி��பி. ெகா>�த பாி& 
அ�லவா அ,? அAவள3 ெபாிய பாிைச அவளிடமி�#, எதி�பா�.கேவ இ�ைல 
அவ�. தா� அ#த மணிமாைலைய வா+கி. ெகா!வத6/� தய+கிய ேபா, அவ! 
@றிய வா��ைதகைள ம?ப�=� நிைன�,. ெகா$டா� அவ�. த/தி எ�ப, 
ெகா>.கிறவ�கF./ இ�#தா� ேபா,�, வா+கி. ெகா!கிறவ�கF./ ம?.காம� 
வா+கி. ெகா!வ,தா� ெபாிய த/தி எ�? @றினாேள அவ!! ெச�வ�க! 
வா��ைதகைள. @ட ெப�#த�ைமயாக) ெசலவழி.கிறா�கேள எ�? அவFைடய 
வா��ைதகைள எ$ணியேபா, அவ7./ ஒ� விய�� உ$டாயி6?. &ரம'சாி 
மணிமாைலயளி�ததி� எAவள3 ெப�#த�ைம இ�#தேதா, அAவள3./) சிறி,� 
/ைறயாத ெப�#த�ைம அவ! அைத அளி./�ேபா, @றிய வா��ைதகளிB� 
இ�#தைத அவ� உண�#தா�. 
 
“அடடா! மன�,./� ப6?த� இ�லாத 0�நிைலயி<�#,�, ஒ5>த� இ�லாத 
உற3களி<�#,� வி>ப5> ெவளிேயறி) ெச�வ, எ�,ைண 
மகி�)சியாயி�.கிற,. இ+ேக அமரலாேமா, அ+ேக நி6கலாேமா, @டாேதா 
எ�ெற�லா� ெப�'ெச�வ� இ�ல�தி� @சி.ெகா$ேட பழ/� வ?ைமயாளனாக 
நா� இனி வா�� தவி.க ேவ$�யதி�ைல. நாைளயி<�#, எ�7ைடய ந�ல 
கால� ெதாட+/கிற,. மீ$>� இனிேம� இ#த� ப5�ன�பா.க�, மாளிைக./� 
தி��பி வர ேவ$�ய தீவிைன என./ இ�ைல. இேதா எ� ம�யி<�./� இ#த 
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மணிமாைலைய வி6றா� கவைலயி�லாம� வா�.ைக நட�,வத6/� ேபா,மான 
ெபா6கழ'&க! கிைட�,வி>�. நா7� எ�7ைடய ஓவிய.கைல=� வள�#, 
ெப�கி வாழலா�. ஆனா�, அத6/  � இ�7� ஒேர ஒ� ,�ப� என./ 
இ�.கிற,. &ரம'சாி ேதவியி� ெம�<ய உ!ள�ைத. கவ�#த அ#த  ர5> 
மனிதைர) ச#தி�, அவ! @றியவ6ைற) ெசா�<, எ)சாி.ைக ெச1,வி5>� ேபாக 
ேவ$>�. அ#த மனிதைர) ச#தி�, இர$டா�  ைறயாக அவமான�பட 
ேந�#தாB� ப5>. ெகா!ள ேவ$�ய,தா�. அ#த மனிதாிடமி�#, அைடகிற 
கைடசி அவமானமாக இ�.க5>� அ,” எ�? இAவாெற�லா� எ$ணி. 
ெகா$ேட ேவகமாக நட#, ெச�? ெகா$��#தா� மணிமா�ப�. 
 
ெவளிேய ெச�றி�./� நைகேவழ�ப� எதிேர தி��பி வர ேந�#, தா� க$களி� 
ெத�ப5>� ,��?�ப� ஆகிவிட. @டாேத எ�? அ'சிேய அவ� ேவகமாக) 
ெச�? ெகா$��#தா�. ‘நாள+கா�யி� அட��தி./! �/#,வி5டா� அ��ற� 
கவைல இ�ைல. ெபாிய ெத�.க! தவிர /?கிய வழிகF�, சிறிய  >./கF� 
ம�S��பா.க�தி� அதிகமாக இ��பதனா�, நாள+கா�ைய. கட#, 
ம�S��பா.க�,./! ெச�B� ேபா, பிற� கவன�,./ ஆளாகாம� மைற#, 
ெச�? விடலா�. ம�S��பா.க�தி� ஆல 6ற�,� பைட.கல)சாைலயி� அ#த 
மனிதைர) ச#தி�,வி5> இரேவா> இரவாக இ#த நகர�தி<�#, ெவளிேயறி விட 
ேவ$>�’ - எ�? தி5டமி5��#த, அ#த ஏைழ ஓவியனி� மன�. த� 
தா1நா5ைட=� தாைய=� ஏ.க�ேதா> நிைன�தா� அவ�. 
 
ைவைக வளநாடாகிய பா$�ய நா5�� தமி� ம,ைர. ேகாநகாி� ஆ6றி� 
வடகைரேமேல தி�ம�த  �,ைற எ�7மிட�தி� ம�த மர+களி� ந>ேவ 
அைம#தி�#த தன, சிறிய -5ைட=� ��பைட#த த� ெப6ேறா�களி� 
நிைலைய=� மன. க$களா� நிைன�,� பா��,. ெகா$டா� ஓவிய� 
மணிமா�ப�. இர$> தி+கF./  �, இ#திர விழாைவ. கா$பத6காக 
ம,ைரயி<�#, 4��கா�./ �ற�ப5ட யா�திைர. /Gவின�ட� தா7� ேச�#, 
�ற�ப5ட அ#த நாளி�, -5> வாயி<� கிழ� ெப6ேறா� தன./ விைட ெகா>�த 
,யர. கா5சி=� மணிமா�ப7./ நிைன3 வ#தன. ‘காவிாி�4�ப5�ன�, இ#திர 
விழாவி� நிைறய ஓவிய+க! எGதி வி6?�, பாி& ெப6?� தா� ெப�� 
ெபா�ேளா> தி��பி வர� ேபாவதைன. க6பைன ெச1தப� நா5கைள. கழி�,. 
ெகா$��./� த� ெப6ேறாைர� ப6றி நிைன�த ேபா, மணிமா�ப7./ மன� 
ெநகி�#த,. க$க! கல+கின. அ�ேபாேத அ#த விநா�ேய பற#, ெச�? 
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ம,ைரயி� ைவைக. கைரயி� /தி�,� த� -5>./� ேபா1, கிழ� ெப6ேறாைர 
மகி�)சி ெவ!ள�தி� ��க) ெச1ய ேவ$>� ேபா� ஆைசயாயி�#த, 
மணிமா�ப7./. 
 
தன./) &ரம'சாி அளி�தி�#த மணிமாைலைய நாள+கா�) ச,.க�திB!ள 
ெபா� வணிக� எவாிடமாவ, வி6?� ெபா6கழ'&களாக மா6றி. ெகா$> 
ம,ைர./� �ற�படலாெமன எ$ணினா� அவ�. நீலநாக� பைட.கல)சாைல./� 
ேபா1) &ரம'சாி @றிய7�பியி�#த ெச1திைய அத6/ாியவாிட� @றி வி5>� 
தி��பி வ#, மணிமாைலைய வி6கலா� எ�றா� நாள+கா�. கைடகைள அத6/! 
அைட�, வி>வா�க!. இர3 ேநர�தி� அ�ல+கா�. கைடக! திற#தி�./-
மாயி7�, இAவள3 மதி�K> உ!ள அாிய மணிமாைலைய விைல ேபசி வி6கிற 
அள3./� ெபாிய கைடக! அ+/ இ�ைல. நாள+கா� நா6ச#தி./ வ#த3ட� 
4தச,.க�,./ எதிேர தய+கி நி�றா� மணிமா�ப�. இ#திர விழாவி� இர$டா� 
நா!தா� அ#த இட�தி� &ரம'சாி எ�7� ெச�வ. />�ப�,� ெப$ைண) 
ச#தி.க ேந�#த,�, அவF.காக இள+/மரைன நி6க) ெச1, ஓவிய� வைர#த,�, 
அத� காரணமாக� பி�� தன./ ஏ6ப5ட நிக�)சிகF� அவ� நிைனவி� 
பட�#தன. அவ� நிைன�பிB� ேநா.கிB� காவிாி�4�ப5�ன நகர� இ�ேபா, 
@ட அழ/� ெப�ைம=� நிைற#ததாக�தா� ேதா�றிய,. ஆனா� நைகேவழ�ப� 
எ�7� /Rரமான மனிதைர=�, அவைர ைவ�, ஆதர3 த#, ெகா$��./� 
எ5�� ப5ட� ெப6ற ெப�நிதி) ெச�வைர=� நிைன�த ேபா,தா� காவிாி�4�-
ப5�ன� பய+கர � 0�)சி=� மி/#த நகரேமா எ�ற அ)ச� அவ� மன�தி� 
எG#த,. 
 
4��காாி� மாெப�� ,ைற க�,./, ெந>#ெதாைலவிB!ள 
நா>களி<�#ெத�லா� க�ப�க! வ#, ேபாவதனா� பலநா5> வணிக�� நிைற#, 
வாணிக � ெசழி��� சிற��மாக நைடெப6?, வாழ3� ெபா�! ேச�.க3� வழிக! 
அதிகமாயி�#தன. அைத நிைன�,. ெகா$> தா� மணிமா�ப� அ#த நகர�,./ 
வ#தி�#தா�. ஆனா� அவ� அ+/ வ#ததி<�#, நட#த நிக�)சிக! எ�னேவா 
ேவ? விதமாக அைம#, வி5டன. ‘உ>�ைப� பி�.க ேவ$டா�. உ>��� 
பி�யி<�#, ைககைள வி>வி�,. ெகா$> ஓ�னா� ேபா,�’ எ�ற மனநிைலைய 
அைட#, வி5டா� அவ�. 
 
எதிேர நாள+கா�� 4த+க! இர$>� பாச. கயி6ைற=�, கதா=த�ைத=� ஓ+கி.  
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ெகா$> இ�ளி� பய+கரமாக. கா5சியளி�தன. ‘ெபா1� தவேவட� 4$ேடா�, 
நிைறயிலா� ெப$மணிக!, கீ�ைம. /ண !ள அைம)ச�க!, ஒG.கம6ற 
ஆடவ�க!, ெபா1) சா5சி ெசா�ேவா�, �ற� ேப&ேவா� இவ�கைளெய�லா� 
எ+க! பாச. கயி6றா� ப6றி� �ைட�, உ$ேபா�” எ�? ந!ளிர3 ேநர+களி� 
நா�/ காத Eர� ேக5/�ப� இ�/ர<� அ#த� 4த+க!  ழ.கமி>வதாக� 
�ைன#, @றி� ெபா�லாத /ழ#ைதகைள� ெப6ேறா� அட./வ, வழ.க�. அ#த 
நகாி� /ழ#ைதகைள� பய ?�,� வழ.க� இ,தா�. 
 
‘இ#த பாவி நைகேவழ�ப� எ�தைனேயா  ைற ந!ளிர3 ேநர+களி� தனியாக இேத 
வழியாக வ�கிறாேர, 4த ச,.க�,� 4த+க! இ�7� இவைர� �ைட�, 
உ$ணாம� ஏ� வி5> ைவ�தி�.கி�றனேவா?’ எ�? ெகாதி�ேபா> 
எ$ணினா� அவ�. ெபா6கைட./� ேபா1 மணிமாைலைய வி6பத6/  �னா� 
யா�� காணாத தனிைமயி� தா� ம5>� அைத ஒ�  ைற ேநா.கி மகிழ 
ேவ$>ெம�? வி��பினா� ஓவிய�. ஆனா� ம.க! �ழ.க � ெந�.க�=� 
நிைற#த அ#த நாள+கா�) ச,.க�தி� அவ� எதி�பா��த தனிைம கிைட./ெம�? 
ேதா�றவி�ைல. &6?�  6?� தி��பி� பா��தா� மணிமா�ப�. 4த) சிைலைய) 
&6றி ஓரள3 இ�$��#த,. தி�விழா  �#தி�#ததா� 4த+க! இர$>� அ>�த 
ஆ$�� தி�விழாைவ எதி�பா��, இ�ளி� அைமதியி� தவ� ெச1, 
ெகா$��#தன ேபாB�. இ�5ைட� பிைச#, இய6றியைவ ேபால� ேதா�றி. 
ெகா$��#த அ#த. க��4த) சிைலகளி� கீேழ மி�மினி� 4)சி ேபா� ஒ� சி? 
விள./� எாி#, ெகா$��#த,. விள.ைக) &6றிB� பல காரண+கF.காக 
ேவ$>த� ெச1, ெகா$டவ�க! காணி.ைகயாக ைவ�தி�#த ம$ பிரதிைமக! 
நி�றன. உைட�த ேத+கா1 ��யி� உ5�ற� ேபா�ற /ழி#த க$கF�, ேகார� 
ப6கF�, பய�5>� ேதா6ற மாக) 0�#தி�#த இ�ம$ உ�.க! ெப�� 
4த�ைத) 0�#, பைட திர$ட /5� அ&ரகண� ேபால. கா5சியளி�தன. 
 
 த<� ஓவிய� அ#த இட�,./� ேபாவத6/� பய#தா� எ�றாB� ஆைச 
வள�#, ,ணிவாயி6?. நாள+கா�ைய� ேபால. @5ட� அதிகமான ப/தியி� 
ந�ல மனித�க! ம5>� தா� 0�#தி��பா�க! எ�? நிைன.க  �யா,. 
ந�லவ�கF� இ�.கலா�, ெக5டவ�கF� இ�.கலா�. அ�ப�. ெக5டவ�கF� 
ந�லவ�கF� கல#தி�./� இட�தி� ெப?மான !ள ெபா�ளாகிய 
மணிமாைலைய எ>�,� பல� காண ேநா./வ, அறி3./ அழக�? என  �3./ 
வ#தவனாக� 4த)சிைல./ அ�ேக ெச�றா� மணிமா�ப�. 
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வா�. கா1#த 4.களி� ெவ,�பிய மண � 4த) சிைலயி<�#, வழி#தி�#த 
எ$ெண1 வாைட=மாக அ#த இட�,./� தனி) 0�நிைலைய ந�கின. த�ைன 
யா�� கவனி.கிறா�களா எ�? &6றிB� பா��,வி5>� 4த) சிைலயி� கீேழ 
விள.கி� அ�யி<�#த ம$ பிரதிைமகF./ ந>ேவ  ழ#தாைள ம$�யி5> 
அம�#தா� ஓவிய�. &6றியி�#த எ�லா� பிரதிைமகளி� ேகார.க$கF� 
ெகா!ளிவா1கF� த�ைனேய பா��,. ெகா$���ப, ேபா� அவ7./ ஒ� 
ெபா1 உண�3 ேதா�றி. கணேநர� ம�5�ய,. ேவகமாக அ��,. ெகா!F� 
ெந'&ட� ந>+/� ைககளா� ம�யி<�#, அ#த மணிமாைலைய எ>�, 
விள.க�கி� பி��தா� அவ�. ஒளி./ல�  Gவ,� ஒ�?ப5> வைள#, 
ஆரமாகி� ெதா+கினா6 ேபா� &ட� ெவ!ள� பா1)சிய, அ#த மாைல. 
மாைலயிB!ள மணிக! மி�7� ேபாெத�லா�, ‘இ#த உலகி� எ+கF./ விைல 
ஏ,? விைல ெகா>�பா� தா� எவ� இ�.கி�றன�? எ+/ இ�.கி�றன�?’ எ�? 
த� ஒளி -)&.க!  Gவ,� ேக!விகைள நிைற�,. ெகா$> மி�7வ, ேபா� 
ஓவிய7./� ேதா�றிய,. ‘இAவள3 ெபாிய பாி&./ நா� த/தியானவனா?’ எ�? 
ம?ப�=� தன, மன எ�ைலயி� ேக!வி எG#த ேபா, இ#த மாைலயி� 
ஒளிவ5ட�,./ ந>ேவ &ரம'சாியி� ேபரழ/  க� ேதா�றி� ‘த/தி எ�ப, 
ெகா>.கிறவ�கF./ இ�#தா� ேபா,�’ எ�? @றி) சிாி�ப,ேபா� ஓவிய� 
உண�#தா�. 
 
‘ஒ�வித�தி� நா� ெகா>�, ைவ�தவ� தா�! காவிாி�4�ப5�ன�,./ வ#, சில 
நா5க! ,�ப �, ெகா>ைம=� அNபவி�, வி5டாB� தி��பி) ெச�B� ேபா, 
மிக3� மகி�)சிேயா> ெப�� பாி& ெப6?) ெச�கிேற�’ எ�? நிைன�,� 
ெப�ைம�ப5>. ெகா$டா� ஓவிய�. 
 
அ�ேபா, பி�னா� ஏேதா ஓைச ேக5டா6 ேபா<�#த,. ஓவிய� மணிமாைலைய 
மைற�,. ெகா$> பத6ற�ேதா> தி��பி� பா��தா�. வாிைசயாக நி?�தியி�#த 
ம$ பிரதிைமக! தா� க$கைள உ�5� விழி�ப, ேபா� ேதா�றின ேவய�றி 
ேவ? ஒ�?� ெதாியவி�ைல. ‘த� மன�தி� ஏ6ப5ட பிரைமயினா� அ�ப� ஓைச 
ேக5ட, ேபா� தானாக எ$ணியி�.க ேவ$>�’ எ�? பய� நீ+கி) ெச�வத6காக 
எG#தா� மணிமா�ப�. ம?ப�=�  �� ேக5ட அேத ஓைச ேக5ப, ேபா<�#த,. 
ெந'ச� ,��� ேம<ட ந>.க�,ட� ஓ�வி>வத6/� சி�தமாகி அவ� த� 
கா�கைள ேவக�,./ாிய நிைல./. ெகா$> வர  6ப5ட ேபா, 4த)சிைலயி� 
அ�� ப.க�, இ�ளி<�#, யாேரா ெம�ல. கைன�ப, ேபா� ேக5ட,. 
பய#தவாேற பா��தா�. 
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அவ7./. க$க! விாி#, ெவளிறின. எதிேரயி�#த 4த� பிரதிைம ஒ�? /Rர. 
க$கைள விழி�,. ெகா$> ேகார வா1 பிள#, அவன�ேக நக�#, வ#, 
ெகா$��#த,. ம$ பிரதிைம நட./மா? இ�ப� பய ?�,மா? 
 
அ#த� 4த� அ�கி� வ#த,� தா� அத6/ ஒேர க$ எ�ப,� அ, நைகேவழ�ப� 
எ�கிற மனித� ேப1 எ�ப,� ஓவிய7./� �ாி#த,. த� கா�களி� வ<ைமைய 
எ�லா� ஒ�? திர5� ஓ5டெம>�தா� மணிமா�ப�. அவ� ஓ�ய ேவக�தி� 
த!ளிய ம$ பிரதிைமக! சில கீேழ விG#, உைட#தன. 
------------- 

இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�.  2..  2..  2..  2.8. 8. 8. 8. வ�லவ2!3� வ�லவ�வ�லவ2!3� வ�லவ�வ�லவ2!3� வ�லவ�வ�லவ2!3� வ�லவ�    
 
ெப�மாளிைகயி� ெவளி��ற�  த� தைலவாயி� வைர உட� வ#,, ஓவிய� 
மணிமா�பைன வழிய7�பிவி5> உ!ேள தி��பி) ெச�ற வச#தமாைல, 
நைகேவழ�ப� ஓவியைன� பி� ெதாட�� ெச1திைய) &ரம'சாியிட� ேபா1. 
@றினா!. 
 
“நட�பெத�லா� நா� நிைன�தத6/ மாறாக இ�.கிற, அ�மா! நைகேவழ�ப� 
மாளிைக./! இ�ைலெய�? நிைன�,. ெகா$> இAவள3 ஏ6பா>� 
ெச1ேதா�. கைடசி விநா�யி� �6?./!ளி�#, பா�� �ற�ப5ட, ேபா� இ#த 
மனித� எ+கி�#ேதா வ#, பா1#, வி5டாேர! இனிேம� எ�ன�மா ெச1வ,? 
ஓவிய� இவ� ைகயி� சி.கி. ெகா$> வி5டா� நீ+க! @றிய7�பியி�./� 
ெச1தி உாிய இட�,./� ேபா1) ேசராேத!” 
 
இைத. ேக5>) &ரம'சாி அதி�)சியைட#, உ5கா�#, வி5டா!. “இ�ப� 
நட./ெம�? நா� சிறி,� எதி�பா�.கவி�ைல வச#தமாைல! இ#த மாளிைகயி� 
நிைன�தப� எ#த. காாிய�ைத�தா� ெச1ய  �கிற,? ஒAெவா�  ய6சி=� 
ெதாட+/�ேபாேத அத6/ எதி�  ய6சி=� எ+காவ, ஒ� �ைலயி<�#, 
ெதாட+கிவி>கிறேத! நம,  ய6சிகF�, எ$ண+கF� ேதா�வியைட#,  றி=� 
ேபா, தா� நீ=� நா7� நிராதவானவ�க! எ�பைத நாேம �ாி#, ெகா!ள 
 �கிற,. இ�? ேந6? ஏ6ப5ட ெக>த� அ�? இ,. இ#த மாளிைகயி� 
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வரலா6றி� எ�ேறா, எ+ேகா ஏ6ப5��.கிற ெக>த� இ,. இ#த. ெக>தB./� 
த#ைதயா�� ,ைணயி�.கிறா� எ�ேற ெதாிகிற,.” 
 
ச6?� மகி�)சியி�றி) ச<�ேபா> ேபசினா! &ரம'சாி. அவ! சிறி, ேநர� கழி�, 
வச#தமாைலைய=� அைழ�,. ெகா$> த� மாட�தி<�#, கீழிற+கி� ேதாி� 
/திைரகைள� 45ட) ெசா�<� பணியா5கF./ உ�தரவி5டா!. ேத�, 
�ற�ப>வத6/ாிய நிைலயி� ெகா$> வ#, நி?�த�ப5ட,. இ�வ�� ேதாி� ஏறி. 
ெகா$> �ற�ப5டா�க!. 
 
&ரம'சாி=�, வச#தமாைல=� இ�#த ேத� மாளிைக வாயிைல. கட#, ெவளிேய? 
 � ெப�நிதி) ெச�வராகிய த#ைதயா� சிாி�தப� விைர#, வ#, ேத�./. 
/?.ேக வழிமறி�தா6 ேபா� நி�றா�. &ரம'சாி ேதைர நி?�திவி5>. 
ேகாப�ேதா> த� த#ைதைய. க>ைமயாக� பா��தா!. 
 
“&ரம'சாி! நா� எ�ேபா,� உ� வழியி� /?.கி5> வ#, ெகா$��.கிேற� 
எ�? தாேன இ�ப�. ேகாப�ப>கிறா1?” 
 
ேக5>வி5> ம�மமாக) சிாி�தா� அவ�. அவF� விடவி�ைல. ேகாப�தி� &ட)&ட 
பதிலளி�தா!: 
 
“பிற�ைடய வழிகளி� /?.கிடாம� வா�வத6/) சிலரா�  �யா, அ�பா!” 
 
“அ�ப��ப5டவ�களி� நா7� ஒ�வ� எ�பைத�தாேன இ�ப�. /றி�பா1 
மைற�,) ெசா�ல வ�கிறா1? ந�ல,. எ� மக! சா,ாியமாக� ேபசினா� நா7� 
ெப�ைம அைடய ேவ$�ய,தாேன? ஆனா� நீ ெசா�வைத) சிறி, மா6றி) 
ெசா�னா� தா� நா� ஒ��. ெகா!ள  �=�. நா� எ�ெனா�வ7ைடய வழியி� 
இய�பாக நட#, ேபானாேல அ, பல ேப�ைடய வழிகளி� /?.கீடாக  �கிற,. 
நா� நட#, ேபாகிற வழிேய அ�தைகயெத�பதா, அ�ல, ேவ?விதமான வழியி� 
நட#, ேபாக எ�னா�  �யாெத�பதா? எ�ப�) ெசா�வெத�ேற என./� 
ெதாியவி�ைல, மகேள!” 
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“எத6காக� ேப)ைச வள�.கிறீ�க! அ�பா? இ�ேபா, நா+க! ெவளிேய  
�ற�ப5>� ேபாகலாமா, @டாதா? அைத  த<� ெசா�B+க!.” 
 
“ேபாகலா� &ரம'சாி! ஆனா� எ+ேக �ற�ப5>� ேபாகிறீ�க! எ�? நா� ெதாி#, 
ெகா!ளலாமா?” 
 
&ரம'சாி இ#த. ேக!வி./� பதி� ெசா�ல� தய+கினா!. த#ைதயா� அவ! 
 க�ைத. @�#, பா��,) சிாி�தா�. 
 
“அதனா� எ�ன? எ+ேக ேபாகிறாெய�? எ�னிட� ெசா�ல ேவ$டா�. நீ எ+ேக 
ேபாக ேவ$>மானாB� ேபா1வி5> வா. ஆனா� இ#த இர3 ேவைளயி� 
தனியாக� ேபாக ேவ$டா�. இேதா இவைன உ+கேளா> ,ைண./ 
அ7��கிேற�” எ�? வாயி6ப.க� காவB./ நி�? ெகா$��#த ஓ� 
ஊழியைன. @�பி5>� ேதைர) ெசB�,கிறவனாக அமர) ெசா�னா� அவ�. 
 
உடேன &ரம'சாி ேதேரா5�யி� இட�ைத அவ7.காக வி5> உ!ேள அமர 
ேவ$�யதாயி6?. த#ைதயி� த#திரமான ஏ6பா> அவF./ ந�றாக� �ாி#த,. 
த�7ட� ,ைண./ ஆள7��வ, ேபா� த�ைன. க$காணி.கேவ அவ� 
ஏ6பா> ெச1தி�.கிறா� எ�பைத அவ! விள+கி. ெகா$டா!. 
 
த� மன�தி� அவ! நிைன�,. ெகா$> �ற�ப5ட காாிய� பி� ெதாட�#, 
ெச�B� நைகேவழ�பரா� ஓவிய7./� ,�ப� ஏ6ப5> விடாம� த>.க 
ேவ$>ெம�பதாயி7� இ�ேபா, அைத மா6றி. ெகா$டா!. 
 
“ெந1தல+கான� கட6கைர./� ேபா1) சிறி, ேநர� கா6றாட இ�#, வரலா�” 
எ�? வச#தமாைலயிட� ெசா�Bவ, ேபா� ேதேரா5>வத6/ 
அம�#தி�#தவ7./�, த#ைதயா�./� ந�றாக. ேக5/�ப� இைர#, 
ெசா�னா! &ரம'சாி. ‘ெந1தல+கான�’ கட6கைரைய நிைன�த3ட� சி? வயதி� 
தா7� வானவ�<=� தா=ட� அ+ேக ெச�? விைளயா�ய நா5கெள�லா� 
&ரம'சாி./� ேதா�றின. ம�தநில�  �#, ெந1த� நில� ஆர�பமா/� அழகிய 
கட6கைர அ,. அ+ேக ஒ� ப.க� தாமைர� 4.க! நிைற#த /ள+கF�, 
இ�ெனா� ப.க� �தராக அட�#த தாைழ மர+கF� ேச�#, கா5சியளி./�. 
ந>ந>ேவ உ�ப+கழிக! சி6றா�கைள� ேபா� மண� ெவளிைய� பிள#, பா1#, 
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ெகா$��./�. மன�தி� யாைர� ப6றிேயா, எைத� ப6றிேயா கவைல�ப5>. 
ெகா$��./� நிைலயி� இ�? அ#த. கட6கைரயி� அழ/கைளெய�லா� 
த�னா� அ7பவி.க  �யாேத எ�? &ரம'சாி எ$ணி ஏ+கி. ெகா$��#தா!. 
ேத� ெச�? ெகா$��#த,. 
 
&ரம'சாி எ#த இட�,.ேகா �ற�பட நிைன�, ேவ? எ#த இட�,.ேகா ேபாக 
ேந�#, வி5ட அ#த இரவி� ம�S��பா.க�தி� /?கிய ெத�.களி� 
நைகேவழ�ப� ஓவியைன ஓட ஓட விர5�. ெகா$��#தா�. ஓவிய7./ 
எ�ப�யாவ, அ#த மனித� ேபயிடமி�#, த�பிவிட ேவ$>ெம�? தவி�� 
ஏ6ப5��#ததா� அவ� 4த ச,.க�திேல ெதாட+கிய ஓ5ட�ைத இ�7� 
நி?�தவி�ைல. அேதேபா� ஓவியைன� பி��,விட ேவ$>ெம�ற பி�வாத� 
நைகேவழ�ப�./ இ�#ததனா� அவ� பி�ப6றி� ,ர�,வைத=� நி?�தவி�ைல. 
ஏமா6றி ஏமா6றி இ�ப� க$ட மன ைடய அவ� எ#த நிைலயிB� தாேம ஏமா#, 
ேபாக வி��பியதி�ைல; ேந�#த,� இ�ைல. அ�ப�ேய த�பிவி>வதாயி�#தாB� 
அ#த அ�� ெப�� மணிமாைலேயா> அவ� த��வைத அவ� ெபா?�,. ெகா!ள 
 �யா,. ஓவிய7ைடய ேபாதாத காலேமா எ�னேவா ந>வழியி� 
நைகேவழ�பேரா> அவைன� ,ர�,வத6/ இ�7� நாைல#, ேப� ேச�#, 
ெகா$>வி5டா�க!. அ�ப�) ேச�#, ெகா$டவ�க! ேவ? யா�மி�ைல, 
மாைலயி� இள+/மரனி� ஓவிய�ேதா> அவைன� ேத�. க$>பி��,. ெகா$> 
வ�வத6காக� ெப�மாளிைகயி<�#, �ற�ப5>� ேபான  ர5> யவன 
ஊழிய�கேளதா�. த6ெசயலாக இள+/மரைன� ேத� ம�S��ப.க�,� ப/திகளி� 
&6றி. ெகா$��#த அவ�க! இ�ேபா, நைகேவழ�பேரா> ேச�#, ெகா$> 
,ர�தேவ ஓவிய� மிக3� அ)ச� ெகா$> தைலெதறி.கிற ேவக�தி� 
ஆல 6ற�ைத ேநா.கி ஓடலானா�. எ�ப�யாவ, பைட.கல) சாைல./! ேபா1 
Nைழ#,விட ேவ$>ெம�ப, அவ� ேவக�தி� இல5சியமாக இ�#த,. 
பைட.கல) சாைல./! ேபா1 Nைழ#, ெகா$டா� அ+ேக இள+/மர� 
இ�#தாB� இ�லாவி5டாB� தன./� பா,கா���தா� எ�? எ$ணினா�. 
 
‘இள+/மர� இ�#தா� அவாிட� அைட.கல� �/#, வி>ேவ�. அவ� 
இ�லாவி5டா� அவைர� ேத� வ#ததாக) ெசா�< அ+கி��பவ�களிட� 
அைட.கல� �க ேவ$�ய,தா�’ எ�? நிைன�, அவசர �, அவசிய � 
உ$டா.கியி�#த ச.தி மீறிய விைர3ட�  �ேனறி. ெகா$��#தா� 
மணிமா�ப�. பி�னா� ,ர�தி. ெகா$> வ#தவ�க! அவைன) 0�#, ெந�+கி.  
ெகா$��#தா�க!.  
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“தி�5>� பயேல! இ�? நீ அக�ப5டா� உ�ைன உயிேரா> வி>கிற உ�ேதச� 
இ�ைல. உ�னா�  �#த வைர ஓ>, எதிேர இனிேம� கட� தா� இ�.கிற,” 
எ�? பி�னா<�#, நைகேவழ�ப� சீ?வ, ஓவிய� ெசவிகளி� ஒ<�, அவைன 
ந>ந>+க) ெச1, ெகா$��#த,. ‘இAவள3 ெதாைல3 உயிைர. ைகயி� 
பி��,. ெகா$> ஓ�வ#த பி�� இ#த. ெகா>ைம.காராிட� அக�ப5>. 
ெகா!வைத� ேபா� ேபதைம ேவ? இ�.க  �=மா?’ எ�? எ$ணி எ$ணி அ#த 
எ$ண�தினா� இ�7� சிறி, ந�பி.ைகைய உ$டா.கி. ெகா$டா� 
மணிமா�ப�. பைட.கல) சாைலயி� வாயி� ெத�ப5ட,� அைட�, ��யி�#த 
அத� பிர�மா$டமான மர.கத3கைள� பா��,� த� உயி� த��வத6/ 
உத3ெம�? தா� ந�பி.ைக ெகா$> வ#த ஆைசயி� வழிேய அைடப5>� ேபா1 
வி5ட, ேபா� பாிதவி�,� பைதபைத�, நி�? வி5டா� அவ�! அ#த� ப.க� 
ஆல 6ற�,. ேகாவிB./ அ�பா� அைலபா1#, ஆ��பாி./� கட�, இ#த� 
ப.க� ெகா�ல� பா1#, வ�� ெகா>� �<கைள� ேபா� எதிாிக!, எதிேர அைட�த 
கத3க! - மணிமா�ப� ந�பி.ைகயிழ#, வி5டா�. அவ� க$கF./  �னா� 
உலக�  Gவ,ேம இ�$> &ழ�? ெகா$��#த,. 
 
அவ7./ நிைன3 த��வத6/  � மிக அ�கி� ேவகமாக வ�� ேதாி� மணிக! 
ஒ<�தன. எதி��ப.கமி�#, பைட.கல) சாைலயி� வாயிைல ேநா.கி ஒ� ேத� 
விைர#, வ�வைத� பா��தா� மணிமா�ப�. த!ளா� விGவத6கி�#தவ� த�ைன 
உ?தி�ப>�தி. ெகா!ள  ய�றா�. தி�நா+@ாி<�#, தி��பி வ#, 
ெகா$��#த நீலநாகமறவாி� அ#த� ேத� நி�ற,� அவ� கீேழ இற+கினா�. 
மணிமா�ப� ஓ��ேபா1 அவ� அ�ேக நி�? ைக@�பி, “ஐயா! நா� 
இள+/மர7./ மிக3� ேவ$�ய ந$ப�. உ+கF./ அைட.கலமாக 
ஏ6?.ெகா$> எ�ைன இ#த. ெகா>ைம.கார�களிடமி�#, கா�பா6?+க!. 
இவ�க! இள+/மரைன) சிைற�பி��,. ெகா$> ேபாவத6காக அவ7ைடய 
ஓவிய�ேதா> அவைன� ேத�.ெகா$> திாிகிறா�க!. எ�ைன=� பி��,. 
ெகா$> ேபா1. ெகா�?விடலாெமன� ,ர�,கிறா�க!. ந�லேவைளயாக 
ெத1வேம வ#த, ேபா� நீ+க! ேதாி� வ#தீ�க!.” அவ� �)சிைற.க� பதறி 
ந>+கி� ேப&வைத அNதாப�ேதா> பா��தா� நீலநாகமறவ�. அவ� அவைன. 
ைக�ப6றி. ெகா$> @றலானா�: 
 
“நா� உன, ெத1வ� இ�ைல, த�K! ெத1வ� அேதா அ+ேக ஆல 6ற�,. 
ேகாவி<� இ�.கிற,. உன./�, என./� மிக அ�கி� தா� இ�.கிற,.” 
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“ஆனா� நீ+க! அைத விட மிக3� அ�கி� இ�.கிறீ�கேள ஐயா!” எ�றா� 
ஓவிய�. 
 
“பய�படாேத! உ�ைன=�, எ�ைன=� ேபால� ேத�� தவி�பவ�கF./� ெத1வ� 
எ+கி�#தாB� மிக அ�கி� தா� இ�.கிற,. இேதா நி6கிறா�கேள இவ�கைள� 
ேபா� க�ைண=�, அ��� இ�லாத ெகா�யவ�கF.காக�தா� அ, ெவ/ 
ெதாைலவி� இ�.கிற,” எ�? ெசா�< ஓவியைன� பி�னா� நி?�திவி5> 
வைள�,. ெகா$டா6 ேபா�  ��ற� நி�றி�#த அ#த எதிாிகைள ெந�+கினா� 
நீலநாக மறவ�. 
 
“உ+கF./ எ�ன ேவ$>�?” 
 
ெப�மைல நக�#, வ#த, ேபா�  � வ#, நி�? ெகா$> இ�ப�. ேக5ட அ#த� 
ேதா6ற�ைத நைகேவழ�ப�� அவ�டனி�#த  ர5> மனித�கF� அ$ணா#, 
பா��தா�க!. நைகேவழ�ப�தா� ,ணி#, பதி� ேபசினா�: 
 
“உ+கF./� பி� ஒளி#, ெகா$> அைட.கல� ேக5கிறாேன, அ#த� 
பி!ைளயா$டா� தி�ட�. ப5�ன�பா.க�,� ெப� மாளிைகயி<�#, 
மணிமாைலைய� தி��. ெகா$> ஓ�வ#, வி5டா�. அவைன எ+களிட� வி5> 
விட ேவ$>�.” 
 
“நீ+க! ெசா�வைத நா� ந�பவி�ைல. இ#த� பி!ைளயி� பய�ைத=� 
ந>.க�ைத=� பா��தா� இவைன� தி�>� ெதாழிB./� ,ணி#தவ� எ�? 
தி�ட�கேள ஒ�பமா5டா�கேள! நியாயமாக� பா�.க� ேபானா� இ#த� 
பி!ைளதா� ைதாிய�ைத உ+களிட� தி�5>. ெகா>�, வி5> நி6கிறா� 
இ�ேபா,!” எ�? @றி.ெகா$ேட நைகேவழ�ப�./ அ�கி<�#தவ� ைகயி� 
ைவ�தி�#த இள+/மரனி� ஓவிய�ைத வ<#, அவனிடமி�#, பறி�தா� 
நீலநாகமறவ�. அவ� பட�ைத விடாம� இ?க� ப6றினா�. 
 
“ஓேகா! அAவள3 பலமி�.கிறதா உ� உட�பிேல” எ�? பட�ைத ஓ+கி இG�தா� 
நீலநாக�. பட� அவ� ைக./ வ#த,�, பட�ைத வி5>வி5ட அதி�)சியி� அைத 
ைவ�,. ெகா$��#தவ� த>மாறி. கீேழ விG#தா�. நைகேவழ�ப� ஒ6ைற. 
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க$ணி� சின� ெபா+க, இ>�பி<�#, /?வாைள உ�வி. ைகைய ஓ+கி. 
ெகா$> நீலநாக மறவ� ேம� பாய வ#தா�. 
 
ஓ+கிய ைகைய நீலநாக� தம, இட, ைகயா� அல5சியமாக� பி��, நி?�தினா�. 
பி�� ெம�ல) சிாி�,. ெகா$ேட ஏக வசன�தி� விளி�,. ேக5டா�: “அ�பேன, 
க$களி�தா� ஒ�ைற இழ#,வி5டா1! உயிைர=� இ�ேபா, எ�னிட� இழ.க 
வி���கிறாயா நீ?” 
----------- 

இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�.  2..  2..  2..  2.9. 9. 9. 9. ெப�ணி� ஒ� /,ைமெப�ணி� ஒ� /,ைமெப�ணி� ஒ� /,ைமெப�ணி� ஒ� /,ைம    
 
ெப$ைம எ�7� தமி�) ெசா�B./. ‘க$ணி6 �லனாவேதா� அைமதி� த�ைம’ 
எ�? இள+/மர� பலாிட� ெபா�! விள.க� ேக5> அறி#தி�#தா�. இ�? 
‘விசாைக’ எ�7� ெப$ைண� பா��தேபா, ேக5> அறி#தி�#த அ#த� 
ெபா�ைள. க$> அறி#தா�. க$களி� பா�ைவயி�,  க�தி� சாய<�, 
இத�களி� சிாி�பி� எ+/� எதிB� அைமதி திகழ அம�#தி�#தா! விசாைக. 
 
தி�நா+@� அ�க! இள+/மரைன ேநா.கி� ��னைக �ாி#தவா? @றலானா�: 
 
“இள+/மரா! விசாைகயி� கைத அழிவ6ற,. ‘மனித�களா� இAவள3தா�  �=�’ 
எ�? வைரயைற ெச1தி�./� அள3./� அ�பா6ப5ட,. ‘இ�ன காரண�தினா� 
இ�ப�) ெச1தா!’ எ�? இைண�, விள./வத6/� ெதாட��� அ6ற,. அழி3 
அ6றைத அழிைவ. ெகா$>�, அள3 அ6றைத அளைவ. ெகா$>�, ெதாட�� 
அ6றைத� ெதாட�ைப. ெகா$>� எ�ப� விள.கி) ெசா�ல  �=�? விசாைகயி� 
வா�.ைகயி<�#, ஒ� �திய த�,வேம மல�#தி�.கிற,. ெப$ணி� இவ! ஒ� 
�,ைம! வா�வி� அற� ெச1கிறவ�க! பல�. ஆனா� வா�ைவேய அறமாக) 
ெச1கிறவ�க! விசாைகைய� ேபா� சிலாி7� சில� தா� ேதா�?கிறா�க!. 
 
இ#த� ெப$ இ+/ வ#, ேச�#த  த� நாைள எ�னா� ஒ� ேபா,� மற.க 
 �யா,. ��? ஆ$>கF./  �னா� நட#த நிக�)சி அ,. கா��திைக மாத 
ந>�ப/தி, அைடமைழ ெப1, ெகா$��#த கால�. ெதாட�#, வான� 
க$விழி.கேவ இ�ைல. ஆ?கF�, வா1.கா�கF�, /ள+கF�, ஓைடகF� கைர 
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நிமிர� �ன� ெந�+கி� ெபா+கி� பா1#, ெகா$��#தன. ஊேர நீ��ெப�.கி� 
��கிெயG#த,ேபா� /ளி�#, ேபாயி�#த,. 4.க! வாடவி�ைல. ெச�க! 
ெகா�க! ,வ$> ேசாரவி�ைல. கா�கால� எ�7� த� ைடய ப�வ�ைத. 
ெகா$டா�. /ல3வ,ேபால  �ைல� �த�க! 4�,. /B+கி. ெகா$��#தன. 
 
இ�ேபா, நா� அம�#, ெகா$��.கிற இேத கிர#த சாைலயி� இேத இட�தி� 
தா� அ�?� அம�#, ெகா$��#ேத�. நாைல#, மாணவ�க! எ�ைன) 
&6றிB� இ�#, ஏேதா ஒ� Oைல� பாட� ேக5>. ெகா$��#தா�க!. ெவளியி� 
மி�னB� இ�=மாக� ெப�மைழ ெப1, ெகா$��#த,. பாட�தி� இைடேய 
எ�7ைடய மாணவ�களி� ஒ�வ�, ‘இ�ன ெசயைல இ#த ேநர�தி� இ�ப�) 
ெச1ய ேவ$>� எ�7� ஊ.க� மனித மன�தி� எ�ப� எGகிற,? எ�ப� 
வள�கிற,? எ�ப� நிைறேவ?கிற,?’ எ�? ஒ� ேக!விைய. ேக5> 
எ�னிடமி�#, விைடைய எதி�பா��,. ெகா$��#தா�. அ�ேபா, கிர#த 
சாைலயி� வாயி6�ற�, மைறவி<�#, ஒ� ெப$ /ர�, ‘உலக�தா�./� ப$பி� 
வழிேய ஊ.க� நிகG�. ஊ.கமாவ, ெசயைல) ெச1வத6/ாிய நிைனைவ� 
E$>�  ைன��. ஊ.க�தி� வழிேய இைத இ�ப��தா� ெச1ய ேவ$>ெம�? 
,ணிகிற ஒG.க� நிகG�. க6? அட+கி அைமயாத மன�தி� ப$� இ�ைல. 
ப$பி�லாத மன�தி� ஊ.க� இ�ைல. ஊ.கமி�லாத மன�தி� ஒG.க� இ�ைல’ 
எ�? பதி� @றிய,. உடேன நா7� மாணவ�கF� திைக�பைட#, எG#, ேபா1 
வாயி6�ற� பா��ேதா�. ெசா5ட) ெசா5ட மைழயி� நைன#தவளா1� பா�வ�=� 
வதன�தி� அைமதிேய ��னைகயா1) சாய� கா5ட. ைககளி� அ5சய பா�திர� 
ஏ#தி. ெகா$> ,ற3. ேகால�தி� அ#த� ெப$ நி�றா!. எ�ைன. 
க$ட3டேன அ5சய பா�திர�ைத. கீேழ ைவ�,வி5> வண+கினா!. 
 
‘இ#த மைழயி� யாராவ, பி5ைச./� �ற�ப>வா�களா? �ற�ப5> வ#த,தா� 
வ#தா1; எத6காக ெவளிேய நைன#, ெகா$> நி6கிறா1? உ!ேள வரலாேம?’ 
எ�ேற�. ,ற3 ெநறி ேம6ெகா$ட எவேளா ஒ� ��த சமய� ெப$ பி5ைச./ 
வ#தி�.கிறா! எ�? எ$ணிேய நா� அ�ப�. ேக5ேட�. இவFைடய ேபைதைம 
மாறா இளைமைய. க$> ‘இ#த� ப�வ�திேலேய இ�ப� ஒ� ,றவா?’ எ�? 
எ$ணி விய#, ெகா$��#த, எ� மன�. அத6/! எ�7ைடய மாணவ� 
ஒ�வ� எ+க! 4�ெபாழி<� மைட�ப!ளி./) ெச�? ெந1யி5ட ெவ$ேசா?�, 
சில கா1கனிகF� ெகா$> வ#, இவFைடய பி5ைச� பா�திர�தி� இ>வத6/� 
ேபானா�. சிாி�தப�ேய தா� அத6காக வரவி�ைல எ�? /றி�பினா6 
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�ல�ப>�,கிறவைள� ேபா� த�7ைடய பி5ைச� பா�திர�ைத� பி�7./ 
இG�,. ெகா$> விலகி நி�றா! இவ!. 
 
‘நா� ஏ6க வ#தி�.கிற பி5ைச./ நாேனதா� பா�திர�. இ, அ�?’ எ�? 
ெசா�< அ5சய பா�திர�ைத ஒ,.கி ைவ�தா!. பி�� தா� மைழ./ ஒ,+கினா6 
ேபா� நி�ற இட�தின�ேக ைவ�,. ெகா$��#த ,ணி  ��ைப அவி��, 
அதி<�#, இர$> ��? ஓைலக! அட+கிய தி� க� ஒ�ைற எ>�, எ�னிட� 
நீ5�னா!. மன�தி� இ�னெத�? விள+காம� ெப�/� விய��ட� இவ! 
ெகா>�த ஓைலைய வா+கி� ப��ேத�. ஓைல பா< ெமாழியி� எGத�ப5��#த,. 
மணிப�லவ�தீ3./ அ�கி� சம#த@ட மைலயி� வா�#த ,வ#த ��தத�த� 
எ�7� ,றவி என./ ெந�+கிய ந$ப�. பல ைற காவிாி�4�ப5�ன�,./�, 
தி�நா+@�./� வ#, பழகியவ�. சமயவாத� �ாி=மிட+களி� எ�லா� இ�வ�� 
ச#தி�தி�.கிேறா�. இர$ெடா� சமய+களி� நாேன அவைர வாத�தி� ெவ�? 
‘நாவேலா நாவ�’* எ�? ெவ6றி  ழ.கமி5>. @வியி�.கிேற�. அவ� பா< 
ெமாழியி� என./ எGதியி�#த ஓைலயி� அ#த� ெப$ைண� ப6றிய வரலா6ைற. 
@றி அறி க�ப>�தியி�#தா�. அ�ப�ேய தமிழி� இ�? உன./ விவாி�,) 
ெசா�கிேற� இள+/மரா! 
 
(* அ#த. கால�தி� சமயவாத� ெச1ய வி���ேவா� ஒ� நாவ� மர.கிைளைய 
ந5>� பிறைர வா,./ அைழ�ப,�, எதி�வாத� �ாிய வ�ேவா� வாத�தி� ெவ�ற 
பி�ேப அ.கிைளைய� பறி�, எறிய ேவ$>ெம�ப,� வழ./. வாத�தி� 
ெவ�றவ� ‘நாவேலா நாவ�’ என ெவ6றி. /ர�  ழ./வ,� உ$>.) 
 
‘ 6றா இளைம=�  திரா� ப�வ மாக உ+களிட� வ#, நி6/� இ#த� 
ெப$ணி� ெபய� விசாைக. உட��� ப�வ �  தி�)சியைடயா வி5டாB� 
மன�தி�  தி�)சி=� ெச�ைம=� ெப6றவ! இவ!. ம6ற� ெப$க! பாைவ=�, 
அ�மாைன=� ெகா$> க�னி மாட+களி� பி!ைள� ப�வ�, 
விைளயா5>.கைள விைளயா�� ெபாG, ேபா.கி. ெகா$��#த வயதிேலேய 
இவ! அறO�கைள=� ஞானO�கைள=� த.க ஆசிாியாிட� பாட+ேக5க� 
ெதாட+கிவி5டா!. சில ெச�க!  ைள./� ேபாேத தம./ாிய மண�ைத 
ம$M./ ேமேல பரவ) ெச1, ெகா$>  ைள./�. அைத� ேபா�, வி5ட /ைற 
ெதா5ட /ைறைய நிைற3 ெச1ய� பிற#தவேளா எ�? ெப6றவ�கேள ம�$> 
அ'&� �$ணிய� பிழ�பாயி�#தா! இவ!. 
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இவைள� ெப6றவ�கF� சாதாரணமானவ�க! அ�ல�. சாவகநா5>) 
சி6றரச�களி� சிற#தவ7�, ெப�' ெச�வ�,./ாியவ7மாகிய 
0டாமணிவ�மனி� ஒேர மகளாக இவ! பிற#தா!. உலகி� நிைலயாைம=�, 
,�ப+கF� இள� வயதிேலேய இவ! மன�தி� உைற#, பதி#, வி5டன. 
ம6றவ�க! பா.கிய+களாக நிைன�த அரசேபாக ஆட�பர+க! இவF./ 
,��பா.கிய+களாக உ?�தின. ‘இவ6றி<�#, வி>ப5>) ெச�! ,�ப 
வில+/களி<�#, வி>பட அறியாம� தவி./� ம.கF.ெக�லா� வி>ப>� 
வழிைய விள./’ எ�? இவ! மனதி� இைடவிடாத E$>த� ஒ�? ெப�கி 
வ#த,. நிைன3 வாரா� ப�வ�திேலேய இவ! த� தாைய இழ./�ப� ேந�#த,. 
 
இவFைடய ஒ�பிலா அழைக=�, அறிைவ=� பா��, இவ! த#ைத 
0டாமணிவ�ம� எ�ென�னேவா கன3க! க$> ெகா$��#தா�. &ய�வர 
ஏ6பா>க! நட#தன. விசாைகயி� அழைக. ேக!வி�ப5��#த இளவரச�க! 
எ�லா�� 0டாமணிவ�மனி� &ய�வர ம$டப�தி� @�னா�க!. கட� கட#த 
நா>களி<�#,� விசாைகயி� அழைக. ேக5> மய+கியவ�க! வ#தி�#தா�க!. 
‘எ#த� பிறவியிேலா ெச1த தவ�பய� இ#த� பிறவியி� என./ இ�ப� ஒ� 
ெப$ணா1� பிற#தி�.கிற,’ எ�? 0டாமணிவ�ம� க�வ�ப5>. 
ெகா$��#தா�. விசாைகயி� &ய�வர நா! விழாைவ) சாவக நாேட களி��ட� 
ெகா$டா�� ேபா6றி. ெகா$��#த,. அறி3�, தி�3�, வன���, ெச�வ � 
ஒ�+/ வா1#த நாயக� விசாைக./ வா1.க ேவ$>ெம�? மன�தி� ெத1வ�ைத 
ேவ$�. ெகா$��#தா� 0டாமணிவ�ம�. 
 
&ய�வர ம$டப�,./ ெவளிேய இனிய ம+கல வா�திய.க! ஒ<�,. 
ெகா$��#தன. அர$மைனெய+/� வாசைன ெவ!ள� பா1#, பரவி. 
ெகா$��#த,. தி��பிய ப.கெம�லா� ெபா�7�,  �,�, மணி=�, அரச� த� 
 �கF� ஒளி�#தன. ெப$களி6 ேபரழகியாக வ#, பிற#தவைள) ெசா#தமா.கி. 
ெகா!ள ஆ$களி6 ேபரழக�களாக வ#, பிற#தவ�க! எ�லா� @�யி�#தா�க!. 
 
ேதாழிகF�, பணி� ெப$கF� அழ/.ேக அழ/ ெச1வ, ேபா� விசாைகைய 
அல+கார� ெச1, ெகா$��#தா�க!. விசாைக ெபா�ைமைய� ேபா� 
-6றி�#தா!. ப5>) சி6றாைட=�, பவழ மணிமாைலகF�, ெபா�7�, 43மாக� 
த� உட�ைப) சிைற ெச1, க5>வதாக� ேதா�றிய, இவF./. ‘நீ இத6காகவா 
பிற#தா1?’ எ�? உ! மன�தி�  ! /�,வ, ேபா� ஒ� ேக!வி நீ+க மா5டாம� 
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/�தி உ?�தி. ெகா$��#த,. ேகால. /ழ�  ��,. /+/ம� திலகமி5>, நீல� 
ப5>>�தி, நி�தில மாைலயி5>� பணி�ெப$க! விசாைகயி� ேதா6ற�தி� 
கவ�)சிைய� பிற�பி.க  ய�? ெகா$��#த ேபா, இவ! க$களி� நீ� பிற#த,. 
ெந'சி7! எதி<�#ேதா, எத6காகேவா வி>ப5>� பற.க ேவ$>� ேபால� 
தவி��� பிற#த,. எ�ேபாேதா, எ+ேகேயா, ஏேதா ஒ� ெசயைல அைர/ைறயாக 
வி5> வ#தி��ப, ேபால3�, அைத நிைற3 ெச1ய எG#, ேபாக ேவ$�ய ேநர� 
ெந�+/வ, ேபால3� உண�3 பிற#த,. விசாைகயி� பி��ற� இவ! @#த<� 
4)0�. ெகா$��#த பணி�ெப$க! எதிேரயி�#த க$ணா�யி�, ெமௗனமாக. 
க$ணீ� வ��தவா? ெதாி=� த+க! தைலவியி�  க�ைத. க$> திைக�தா�க!. 
‘மன�,./ வி��பமான கணவைன� ேத�#ெத>�பத6காக மாைலேய#தி) ெச�B� 
ேபா, யாராவ, இ�ப� அGவா�களா?’ எ�? எ$ணி. காரண� �ாியாம� 
அ'சினா�க! பணி�ெப$க!. 
 
‘ந� தைலவி அழவி�ைலய�; க$கF./ ைம தீ5>� ேபா, அதிகமாக� 
தீ5�வி5டா�கேளா எ�னேவா? ைம க$களி� காி#, உ?�,கிற, 
ேபா<�.கிற,. அதனா� தா� க$களி<�#, நீ� வ�கிற,’ எ�? காரண�ைத 
ஆரா1#, க$டவ! ேபா� ெசா�<) சிாி�தா! ஒ� பணி�ெப$. விசாைக ஒ�?� 
ேபசாம� சிைலயாக அம�#தி�#தா!. ேபசவராத ப�வ�, சி? /ழ#ைத தன./ 
உ6ற ேநா3 இ�னெதன) ெசா�ல3� ெமாழியி�றி� தா+க3� ஆ6ற<�றி� தா1 
 க� ேத� ேநா.கி அGவ, ேபால� த� தவி�ைப. @ற இயலாம� பணிமகளி� 
�ைன=� அல+கார வில+/கைள� தா+கியவாேற க$ணீ� சி#தி. 
ெகா$��#தா! விசாைக. க$கைள� ேபா� இவ! மன � அGத,. உண�3கF� 
அGதன. எதிேர க$ணா�யி� ெதாி=� த�  க�ைத� தாேன பா��தா! விசாைக. 
க$ணீைர� ,ைட�,. ெகா!வத6காக இவ! ைக ேமேல எG#த ேபா,, ‘உ� 
க$ணீைர� ,ைட�,. ெகா!வத6/  �னா� உலக�தி� க$ணீைர� ,ைட.க 
ேவ$டாமா, அ�மா? நீ இ�? அ4�வமாக அG� இேத அGைகைய ஏ6ெகனேவ 
பல� தின#ேதா?� அG, ெகா$��.கிறா�கேள; அGைக./. காரணமான 
,.க�ைத=�, அ#த� ,.க� எ+கி�#, உ6ப�தியாகிற, எ�பைத=�, அைத� 
ேபா./வைத=� ேபா./வத6கான வழிைய=� நீ காண ேவ$டாமா அ�மா?’ எ�ற 
ெத1-க. /ர� ஒ�? த� மன�,!F� ெசவிகF./!F� ஒ<�பைத விசாைக 
ேக5டா!. த�7ட� பிற#, த� உண�3ட� ஒ�றி� பயி�? த�னி7� 
வள�#,வி5ட தன, மனேம அ#த. /ரைல ஒ<.கிறெத�? இவளா� விள+கி. 
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ெகா!ள  �யாவி5டாB� இவ! அத6/ வச�ப5டா!. ஒ� /றி�பி5ட கால�தி� 
உட<� அ+கமான மன� உடைல. கா5�B� ெப�ைம=ைடயதா1 
N$ைம=ைடயதா1 வள�#, வி>கிற,. அ�ப� வள�வதா�தாேனா எ�னேவா, 
மன)சா�? எ�ற ஒ�ண�3 உட�பி� ெசய�களிேலேய ந�ல, ெக5ட, ேத�#, 
ந�லைத ஏ6க3�, தீயைத இ��,ைர.க3� ,ணிகிற,. 
 
க$ணீ� வ�=� த�  க�தி� பிரதிபி�ப�ைத. க$ணா�யி� பா��,. ெகா$ேட, 
‘எ+ேகா வி>ப5>) ெச�ல ேவ$>�’ எ�ற தவி�ைப உண�#,� உணராமB� 
தவி�த ேபா, விசாைக எ�ற உட�பி� வ<ைமைய மீறி. ெகா$> விசாைக எ�ற 
மன�தி� வ<ைம ஓ+கி வள�#, ஆ5ெகா$ட,. பணி�ெப$க! விசாைகைய 
எG#தி�.க) ெச1, &ய�வர மாைலைய. ைகயி� ெகா>�தா�க!. க$ணீைர� 
,ைட�பத6காக அ�கி� வ#தா! ஒ� ேதாழி. அ�ேபா, ம?ப�=� அ#த. /ர� 
இவ! உ!ள�தி<�#, ஒ<�த,: 
 
‘உ� க$ணீைர� ,ைட�,. ெகா!வத6/  � உலக�தி� க$ணீைர� ,ைட.க 
ேவ$டாமா, அ�மா? இ�? அ4�வமாக நீ அG� இேத அGைகைய ஏ6கனேவ பல� 
தின#ேதா?� அG, ெகா$��.கிறா�கேள!’ 
 
த� க$ணீைர� ,ைட�பத6காக  க�த�ேக ெந�+கிய ேதாழியி� ைகைய வில.கி 
ஒ,.கினா! விசாைக. 
 
‘தைலவி./ வி��பமி�ைலயானா� க$ணீைர� ,ைட.க ேவ$டா�, வி5>வி>. 
&ய�வர�,./ வ#தி�.கிற அரச /மர�க! எ�லா� ந� தைலவி ஆன#த. க$ணீ� 
சி#,வதாக நிைன�,. ெகா!ள5>ேம’ எ�? ேவ�.ைகயாக. @றினா! 
/?��.காாியான பணி�ெப$ ஒ��தி. 
 
‘ஆன#த. க$ணீராேம, ஆன#த.க$ணீ�! க$ணீேர ஆன#த�தாேன? பிற�ைடய 
,�ப�தினா� ந� ைடய மன� ெநகிGகிற, எ�பத6/ அைடயாள�தாேன 
க$ணீ�? அ�� ெசB�,வதிB�, மன� ெநகி�வதிB� ஆன#தமி�லாம� ,.கமா 
உ$டா/�? ஒ�வ� இ�வ�.காக மன� ெநகி�#, அGவதிேலேய இAவள3 
ஆன#தமானா�, பிரப'ச�ைதேய எ$ணி� பிரப'ச�தி� ,.க�,.காகேவ 
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ெமௗனமாக அGதவ�க!, தவ� ெச1தவ�க!, சி#தி�தவ�க!, மத� க$டவ�க! 
எ�லா�� எAவள3 ஆன#த�ைத அைட#தி�.க ேவ$>�!” 
 
இ�ப� எ$ணியவாேற &ய�வர ம$டப�,./! Nைழ=� வாயிB./ இ#த� 
ப.க�தி� மாைல ஏ#திய ைகக! ந>.க, மன� ந>+க, நிைன3க! ந>+க, க$களி� 
நீ� ந>+க விசாைக நி�றா!. 
 
அளவ6ற ,.க�ைத=�, எ�ைலய6ற அNதாப� ெப�.ைக=� /றி�பத6ேக தமிழி� 
ஆன#த� எ�? ஒ� ெசா� இ��ப, விசாைக./ நிைன3 வ#த,. தமி�� 
�ற�ெபா�! இல.கண�தி� ேபாாி�ேபா, -ர.கணவைன இழ#த மைனவி அவ� 
நிைனவி� ெம<#, வ�#,� வ��த�ைத. @?� பாடB./ ‘ஆன#த�’ எ�? 
ெபய� ைவ�தி��பைத இவ! நிைன�தா!. எ�ைலய6ற ,.க� உ$டாகிற,. 
ஆன#த�,./� ,.க�,./� ஆன#தேம காரணமாவ, ப6றி�தா� தமி�� 
�ற�ெபா�! இல.கண ஆசிாிய�க! ,யர�,./� ஆன#த� எ�? ெபயாி5��.க 
ேவ$>ெமன எ$ணினா! விசாைக. சி#தைன ெப�க� ெப�க இவ! க$களி� 
நீ�� ெப�கி6?. 
 
@5>./!ளி�#, ெவளிேய தைலநீ5� எ5�� பா�./� கிளி./'& ேபா�, தா� 
நி�? ெகா$��#த இட�தி<�#, &ய�வர ம$டப�,./! ெச�B� வாயி<� 
எ5�� பா��தா! விசாைக. 
 
ம$டப�தி� வாிைச வாிைசயா1 அரச /மார�க! -6றி�#தா�க!. 
இய6ைகயாகேவ அழ/ைடயவ�க! சில�. ெசய6ைகயாக� �ைன#, 
அழ/�ப>�தி. ெகா$> வ#தி�#தவ�க! சில�. ந�பி.ைகேயா> வ#தவ�க!, 
ஆைச�ப5> வ#தவ�க!, ந�பி.ைக=� அவந�பி.ைக=� கல#த மன�ேதா> 
வ#தவ�க! எ�லா�� இ�#தா�க!. எ�லா�ைடய க$கF� இவ! 
ம$டப�தி6/! Nைழய� ேபாகிற வழிையேய பா��,. ெகா$��#தன. இவேளா 
எ�லா�ைடய க$களிB� ஆைச ஒ�ேற நிைற#தி�#தைத� பா��தா!. இவ! 
ைககF� ைககளி<�#த மாைல=�  �னிB� அதிகமா1 ந>+கின. 
 
&ய�வர ம$டப�தி�  த�ைமயான இட�தி� அைம)ச� பிரதானிக! �ைட0ழ 
இவ! த#ைத 0டாமணிவ�ம� இ�#தா�. ம$டப�தி� ந>வி� ெவ$பளி+/. 
க�<� ெச1த ��த� சிைல ஒ�? அம�#த ேகால�தி� கா5சியளி�த,. அ#த) 
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சிைலயி� சா#த� திகG�  க�தி� வாயித�க! எ�ேபா,� ெம�ல) சிாி�,. 
ெகா$ேட இ��ப, ேபா� ஒ� பாவைன அைம#தி�#த,. 
 
சாதாரண மனித�கFைடய அGைகயிB� ஆன#த� இ�.கிறா6ேபா� 
ஞானிகFைடய சிாி�பிB� ,.க� இ��பைத அ#த ��த� சிைலயி�  க� 
விசாைக./. @றிய,. 
 
இர$> ேதாழி� ெப$க! ப.க�,./ ஒ�வராக விசாைக./ அ�கி� வ#, நி�? 
ெகா$> இவைள) &ய�வர ம$டப�,./! நட�தி அைழ�,) ெச�றா�க!. 
இர$> க$களி� அழைக. கா$பத6காக எ�தைனேயா க$க! மல�#தன. 
ஆனா� அ�தைன ேப�ைடய ஆவைல=� கிளர) ெச1த அ#த இர$> க$களி� நீ� 
ெநகி�#தி�#த,. 
 
ேதாழிகளி� ,ைணேயா> ைககா� ந>+கிய நிைலயி� விசாைக தள�#தா6 ேபா� 
ெம�ல நட#, வ#, &ய�வர ம$டப�தி� -6றி�#தவ�கைளெய�லா� பா��தா!.  
‘த� மக! எ#த நா5> இளவரச7./ மாைலயிட� ேபாகிறா!’ எ�? ஆ�வ� 
ெப�/� விழிகளா� இைமயா, பா��,. ெகா$��./� த#ைத 0டாமணி-
வ�மைன=� நிமி�#, ேநா.கினா!. ெப$ணி� க$க! ஏ� கல+கியி�.கி�றன 
எ�ப, த#ைத./� �ாியவி�ைல. தீவிைனகளி� விைள3க! 0�#, வ�� ேபா, 
எ�ன ெச1வெத�? ெதாியாம� த>மாறி நி6/� உயி� ேபா� விசாைக தய+கி 
நி�றா!. ம�$> பா��தா!. க$ணீ� ெப�.கினா!. ‘/ழ#ைத ஏ� அGகிறா!?’ 
எ�? ேதாழிகைள அ�கி� அைழ�,. ேக5டா� 0டாமணிவ�ம�. ‘க$M./ 
இ5ட ைம காி#, நீ� வழிகிற,. அழவி�ைல’ எ�? த+கF./� ேதா�றியைத. 
@றினா�க! அவ�க!. அரச7� அ�ப��தானி�./� என ந�பினா�. உலக�தி� 
க$ணீைர� ,ைட�பத6காக அவ! க$ணி� நீ� பிற#தி�.கிறெத�? 
அவ�கF./ எ�ப�� ெதாி=�? பாவ�! உ$ைமைய� ெதாி#, ெகா!ள 
இயலாதவைர த+கF./� ெதாி#தைத� தாேன உ$ைமயாக. ெகா!ள ேவ$>�? 
 
&ய�வர ம$டப�தி<�#, எ�லா�� பா��,. ெகா$��./� ேபாேத தய+கி 
நி�ற விசாைக விைர#, நட#தா!. ேதாழிக! இவைள� பி� ெதாடர  �யாத 
ேவக�தி� நட#தா!. ம$டப�தி� ந>வி� சிாி�,. ெகா$��#த ��த� சிைலைய 
ெந�+கினா!. &6றிB� ஒ�  ைற நிமி�#, பா��த பி� த� ைககளி<�#த 
மணமாைலைய அ#த) சிைலயி� பாத+களி� பயப.திேயா> ைவ�,வி5> 
வண+கினா!. இவ! ைககளி<�#த மாைலைய� ெப6ற பி� அ#த) சிைலயி� 
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 க�தி� சா#த �, சிாி��� இ�7� அதிகமானா6 ேபா� ஒ� ேதா6ற� ஏ6ப5ட,. 
0டாமணிவ�ம� இ�.ைகயி<�#, எG#, மகைள ேநா.கி ஓ� வ#தா�. 
 
‘இ, எ�ன காாிய� ெச1கிறா1 மகேள! நீ வா�.ைக�பட ேவ$�யவ�./) 05>� 
மாைலைய வண+க�பட ேவ$�யவ�ைடய பாத+களி� 05>கிறாேய?’ 
 
‘என./ நிைன3 ெதாி#த நாளி<�#, நா� இவ�ைடய ெகா!ைககF./ 
வா�.ைக�ப5> வி5ேட� அ�பா. ேவ? விதமாக மனித�./ வா�.ைக�ப>� 
ஆைச என./ இ�ைல. ‘அ�ப� வாழ நா� பிற.கவி�ைல’ எ�? எ� மனேம 
என./) ெசா�கிற,! வா�.ைக�ப>வத6/ ஒ�வ�� வண+க�ப>வத6/ 
ஒ�வ�மாக இ�வாிட� ப.தி ெசB�த என./ விதியி�ைல. எ�ைன வி5> 
வி>+க! நா� வி>ப5>� ேபாகேவ$>�!’ 
 
‘எ+ேக ேபாக ேவ$>�, மகேள?’ 
 
‘உலக�தி� க$ணீைர� ,ைட�பத6/� ேபாக ேவ$>�.’ 
 
‘நீ ேபானபி� எ�7ைடய க$ணீைர யா� ,ைட�பா�க!?’ 
 
இ#த. ேக!வி./ எ�ன பதி� ெசா�வெத�? விசாைக./� ெதாியவி�ைல. 
த#ைதயி� பாத+கைள� ப6றி. ெகா$> ேமB� க$ணீ� ெப�.கினா!. 
த#ைதயி� பாத+கைள=�, பாச+கைள=� வில.கி வி5> இவ! எG#த ேபா, 
த#ைத ேவர6ற ெப�மர� ேபா� மய.க 6?. கீேழ விG#தா�. அG./கைள 
நீ./வ, ேபால� த� உட�பி<�#, ெபா�ைன=�, மணிைய=�, ப5ைட=� 
ேவறா.கி வி5> விசாைக �ற�ப5டா!. உலக�தி� க$ணீைர� ,ைட�பத6காக� 
த� &க+களி<�#, வி>ப5>� �ற�ப5டா!...” 
---------- 
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இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�. 2.. 2.. 2.. 2.10. 10. 10. 10. தைலவண5கிய த�மான�தைலவண5கிய த�மான�தைலவண5கிய த�மான�தைலவண5கிய த�மான�    
 
விசாைகயி� கைதைய  6றிB� ேக5>  ��த,� தா� மீ$>� இைள�,� 
ேபா1வி5டதாக உண�#தா� இள+/மர�. மன�தி� வ<ைமயா� உலக�ைத 
ெவ�? நி6பவ�கைள� ப6றி அறி#தாB�, நிைன�தாB� அ#த. கண�தி� தா� 
/�றி ஒ>+கி� ேபானதாக ஏ6ப>� மன�தா�ைவ அவனா� மீற  �யவி�ைல. 
 
‘உலகி� மிக) சிற#த வ<ைம மன�தி� வ<ைமதா. மிக) சிற#த வி>தைல=� 
மன�தி� வி>தைலதா�. �ல�களி<�#, வி>ப5>) சி#தி./� Eய மன� தா� 
ெபாிய &த#திர�. �ல�கF./�, உண�3கF./� அ�ைம�ப5>. கிட.கிறவ�க! 
உட�பினா� வி>தைல ெப6? எ�ன பய�?’ எ�ெற�லா� விசாைகயி� 
வரலா6ைற. ேக5��#த கிள�)சியி� எ$ணினா� இள+/மர�. அவ! வரலா? 
அவ� மன�தி� E1ைம. கிள�)சிைய� E$�யி�#த,. 
 
உலக�தி� க$ணீைர� ,ைட�பத6காக� தா � க$ணீ� சி#திய அ#த விழிகைள 
இ�ெனா�  ைற தாிசன� ெச1ய ேவ$>ெம�? நிமி�#தா� அவ�. விசாைகயி� 
அழகிய க$களி� இ�ேபா,� நீ� ெநகி�#தி�#த,. பைழய நிக�)சிகைள. ேக5க 
ேந�#ததா� சிறிதள3 அவ! கல+கியி�#தா!. 
 
அ�க! இள+/மரைன. ேக5டா�: 
 
“இவFைடய வா�.ைகைய� ப6றி எ�ன நிைன.கிறா1 இள+/மரா?” 
 
“நிைன�பத6/ாிய வா�.ைக அ�? இ,! வண+/வத6/ாிய வா�.ைக ஐயா! இ#த 
அ�ைமயா�ைடய மன�தி� வ<ைமைய� ப6றி. @றிய ேபா, எ�7ைடய 
மன�தி� ஏ�ைமைய நா� உண�#ேத�.” 
 
“ந�ல,! இவFைடய கைதைய எ#த விைள3.காக உ�னிட� ெசா�ல 
ேவ$>ெம�? வி��பிேனேனா அ#த விைள3 உ�னிட� நிக�#தி�.கிற,. 
ேமB� ேக!. சாவக நா5�<�#, இவ! மணிப�லவ�தி6/ வ#தா!. அ+ேக 
��தK�ைகைய� தாிசன� ெச1தா!. ேகா கி� ெபா1ைகைய. க$டா!. சம#த@ட 
மைல./) ெச�? அ+/!ள எ� ந$பரான ��த த�தாிட� சமய ஞான� ெப6றா!. 
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‘ம$ திணி#த இA3லக�தி� வா�கிறவ�கF./ உண3 ெகா>�, உத3கிறவ�க! 
உயி� ெகா>�பத6/ இைணயான ெசயைல) ெச1பவ�க!’ எ�ற க��,ட� த� 
அ5சய பா�திர�ைத� பலாிட� ஏ#தி உணைவ நிர�பி வ#,, நிர�ப வழியி�றி 
தவி./� ஏைழ வயி?கF./ அளி�, மீ#தைத� தா� உ$M� தியாக வா�ைவ 
இவ! ெதாட+கினா!. சமயவாத�திB�, இ�7� சில NM.கமான ஞான 
O�களிB� இவ! ந�/ ேத�)சி ெபற ேவ$>� எ�? க�தி� ��த த�த� சம#த 
@ட மைலயி<�#, இவைள இ+/ அ7�பியி�.கிறா�. ��த த�தாி� அறி க 
ஓைலேயா> ��றா$>கF./  � ஒ� கா��திைக மாத�, அைடமைழ நாளி�, 
‘உலக�தா�./� ப$பி� வழிேய ஊ.க� நிகG�’ எ�? அ�� ெப�� த�,வ 
வா.கிய�ைத ஒ<�,. ெகா$ேட இவ! இ#த. கிர#த சாைல./!  த� தலாக 
அ�ெய>�, ைவ�தா!. இ�? ேசாழ நா5�ேல இவ! பாத+க! ப5ட 
இடெம�லா� ஏைழகF./� பசி தீ�கிற,. ேநாயாளிகF./ ேநா1 தீ�கிற,. ,�ப� 
ப>கிறவ�கF./ ஆ?த� கிைட.கிற,...” 
 
“ம6றவ�க! உ+களிட� உ+கைள� ப6றிேய �கG� ேபா, அைத வி��பாத நீ+க! 
இ�ேபா, நா� எதிேர இ�./� ேபாேத எ�ைன இ�ப� மிைகயாக� �க�கிறீ�கேள 
தா�தா” எ�? விசாைக /?.கி5டா!. 
 
“இ#த� �க� எ�லா� உன./ அ�ல, விசாைக! நீ ெச1கிற அற+கF./ ம5>ேம 
உாிய,. உலக�தி� க$ணீைர� ,ைட�பத6காக உ� க$களி� நீைர) 
&ம.கிறாேய, அ#த� ப$�./ உாிய,...” எ�? ெபா��தமான ம?ெமாழி 
அ�களிடமி�#, வ#த,. 
 
“அ,தா� ‘உலக�தா�./� ப$பி� வழிேய ஊ.க� நிகG�’ எ�? நீ+கேள 
த�,வ� ெசா�<யி�.கிறீ�கேள” எ�?  த�  ைறயாக விசாைகயிட� ேபசினா� 
இள+/மர�. 
 
“த�,வ� எ�7ைடயத�?, நியாய O�களி<�#,� ெபாியவ�களிடமி�#,� நா� 
க6ற,.” 
 
“த�,வ+கைள. க$>பி�.கிறவ�கைள விட. கைட�பி�.கிறவ�க! தா�  
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ெபாியவ�க!. கைட�பி�.கிறவ�க! வாG� த�,வமாக உயி�ட� நி6கிறா�க!.  
க$>பி�.கிறவ�க! ஏ5டளவி� ம5>ேம நி6கிறா�க!. நீ+க! வாG� த�,வமாக 
எ� � இ�.கிறீ�க!” எ�றா� இள+/மர�. 
 
“வாG� த�,வ� எ�? எ�ைன) ெசா�னா� ெபா�#தா, ஐயா! நம.ெக�லா� 
ஞான� பசி தீ��, வாG� அ�க! தா� மிக� ெபாிய த�,வ�. அ�கைள) 
&6றியி�.கிற ஒAெவா�வ�ைடய வா�3� ஒ� சிறிய காவிய�. அவ� 
இவ6ைறெய�லா� உ!ளட.கி. ெகா$��./� மகாகாவிய�ைத� ேபா�றவ�” 
எ�? விசாைக இள+/மரனிட� த�ைன� �க�#, ெசா�<யைத. ேக5>) 
சிாி�தப� இ�#தா� நா+@� அ�க!. 
 
“நா� உ�ைன� �க�#தத6/ நீ எ�ைன� பழிவா+/கிறாயா, விசாைக?” 
 
“இ#த� �க� எ�லா� உ+கF./ அ�ல தா�தா! உ+கFைடய ஞான�,./ 
ம5>ேம உாிய,. பல�ைடய ஞான� பசிைய� தீ��பத6காக உ+கFைடய 
மனமாகிய அ5சய பா�திர�தி� ஞான�ைத நிைற�,. ெகா$��.கிறீ�கேள, அ#த 
நிைற3./ உாிய,.” 
 
அவ� தன./. @றிய பைழய சமாதான�ைத அவாிடேம தி��பினா! விசாைக. அவ� 
/ழ#ைதைய� ேபா� சிாி�தவா? தைல/னி#தா�. பல O? ப5�ம$டப+களி� பல 
O? சமயவாதிகைள ெவ�? அவ�க! நா5�ய நாவ� மர.கிைளகைள� பறி�, 
‘நாவேலா நாவ�’ என ெவ6றி  ழ.கமி5��.கிற அ#த� ெபாியவ�./ 
விசாைகயிட� விைளயா5>.காக� ேதா6?� ேபானைத� ேபா�? வி5>. 
ெகா>�பதி� ஒ� தி��தி உ$>. 
 
இள+/மர� சிாி�தா�. 
 
‘இைணயிலாத அழகி� வ<ைமயா� எ�ைன ெநகிழ) ெச1திட  ய�ற 
&ரம'சாியிட� நா� ேதா6கவி�ைல. நா� த�7ைடய உைடைம எ�? 
ேபைத�தனமாக நிைன�,. ெகா$��./� -ரேசாழிய வளநா>ைடயா� ெப$ 
 �ைலயிட� நா� ேதா6கவி�ைல. அவ�கெள�லா� எ�7ைடய காதைல. @ட) 
ச�பாதி.க  �யவி�ைல. எ$ெணயி�றீ  �#த சைட=�, ,ற3.ேகால மாக 
இ�ேபா, எ� எதிேர இ�./� விசாைக எ�ற இ#த� ெப$ேணா எ�ைன� 
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த�ேம� ப.தி ெசB�,வத6ேக E$>கிறாேள! இ, எ�ன வி#ைத!’ உட���, 
மன �, �ல�கF�, எ�லாேம வ<ைமயாக இ�.க ேவ$>ெம�? @?� 
விசாைக, வாG� த�,வமாக� ேதா�?� 4�ெபாழி� ந�பியாகிய நா+@� அ�க!, 
எ�லாைர=� இைண�, நிைன�த, இள+/மரனி� மன�. தா� க6பத6கி�#த 
&வ�க! தவிர உலகேம ப.க�,./� ப.க�, ஏ5>./ ஏ> ேவ?பா>!ள மாெப�' 
&வ�யாக� ேதா�றிய, அவ7./. 
 
சிறி, ேநர� கழி�, நா+@� அ�க! 4�ெபாழி<� உலவ) ெச�றா�. 
கிர#தசாைலயி� விசாைக=� இள+/மர7� ம5>ேம இ�#தா�க!. அ�ேபா, 
விசாைக, இள+/மர� ச6?� எதி�பாராத காாியெமா�ைற) ெச1தா!. 
 
“இதி� ஏேத7� இ>+க!! இ�ைற./  த� பி5ைச உ+கFைடயதாக 
இ�.க5>�” எ�? அ5சய பா�திர�ைத அவ7./  � நீ5�னா!. ைகயி� 
&வ�கைள� தவிர இள+/மரனிட� அ�ேபா, ேவ? ஒ�?� இ�ைல. இள+/மர� 
எG#, நி�றா�, அவ7./ ெம1 சி<��த,. 
 
“எ� இதய�தி� உ+க! ேம� எ�ைலய6?� ெப�/� E1ைமயான ப.திையேய 
இ#த அ5சய பா�திர�தி� இ>கிேற�. அைத ஏ6?. ெகா!F+க!” எ�? @றி 
பி5ைச� பா�திர�தி� விளி�ைப� ெதா5> வண+கினா� அவ�. 
 
விசாைக க$க! மலர அவ�  க�ைத� பா��தா!.  
 
“அAவள3 ெபாிய ெபா�ைள ஏ6?. ெகா!கிற ச.தி இ#த� பா�திர�,./ இ�ைல 
ஐயா!” 
 
“பா�திரமறி#, பி)ைசயி> எ�? ெசா�<யி�.கிறா�க!, அ�ைமயாேர! இ#த� 
பா�திர�தி� இ>வத6/ ஏ6ற ெபா�! ப.திதா�.” 
 
இைத. ேக5> விசாைக சிாி�தா!. ெபா1�ைமைய) சிைத./� அ#த) சிாி�பி� 
ச�திய� ஒளி�#த,. 
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“உ+கைள இத6/  �ேப நா� ஒ� நா! பா��தி�.கிேற� ஐயா! ஆனா� 
அ�ேபா, உ+களிட� இAவள3 பணிைவ=�, ப$ைப=� விநய�ைத=� எ�னா� 
பா�.க  �யவி�ைலேய?” 
 
“எ+ேக பா��தீ�க! அ�ைமயாேர?” 
 
“காவிாி�4�ப5�ன�, இ#திர விகார�, வாயி<�, ஒ� ,றவிைய  ர5>�தனமாக 
நீ+க! ைக�ப6றி இG�,� ேபான ேபா, பா��ேத�. இ�? பா�திரமறி#, இ>� 
ப.தி� பி)ைசயி� சிறி, அ�?� அவ�./ இ5��.கலாேம?” இள+/மர�  த� 
அNபவமாக ஒ� ெப$ணி� ேக!வி./  � நாணி� தைல/னி#தா�. 
------------- 

இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�.  2..  2..  2..  2.11. 11. 11. 11. வழி	,ைண வா6	த,வழி	,ைண வா6	த,வழி	,ைண வா6	த,வழி	,ைண வா6	த,!!!!    
 
சின+ெகா$> பா1#த நைகேவழ�பைர எதி��,� த>�த ேபா, ‘சி+க ேநா./’ 
எ�? இல.கிய ஆசிாிய�க! சிற�பி�,) ெசா�<யி�./� ேநரா1 நிமி�#த க�Kர� 
பா�ைவைய நீலநாகமறவாிட� க$டா� ஓவிய� மணிமா�ப�. ப.க+களிB�, 
பி��ற � விலகேவா, தி��பேவா ெச1யாம� எதிேர ம5>� பா�./� நீலநாகாி� 
அ#த� பா�ைவேய வாளாக3�, ேவலாக3� @�ைம ெப6?) ெச�? 
நைகேவழ�பைர� தா./வைத=� அவ� கவனி�தா�. 
 
தா� ஓ� ஓவிய� எ�ற  ைறயி� வில+/களி� அரசனாகிய சி+க�தி� 
உ�வ�ைத� ப� ைற த� ைகயா� வைர#தி�.கிறா� அவ�. க�Kரமான 
அரச�களி� உ�வ+கைள=� -ர�களி� உ�வ+கைள=� @ட வைர#தி�.கிறா�. 
ஆனா� /?வாைள ஓ+கி. ெகா$> சீறி வ#த நைகேவழ�பைர இட, ைகயா� 
அல5சியமாக� த>�, நி?�திய நீலநாகமறவாி� க�Kர�ைத ஓவிய�தி� 
வைரவத6/  �=மா எ�? மைல�தா� அவ�. ெகா>ைம.காரராக3� 
ெகாைலகாரராக3� ேதா�றி� த�ைன� பய ?�தி ந>+க) ெச1த அேத ஒ6ைற. 
க$ மனித�, ைகைய அைச.க3�  �யாம� நீலநாகமறவாி� இ���� பி�யி� 
திண?வைத இ�ேபா, அவ� க$டா�. அG�தி� பி�.க� ெப6ற எதிாியி� 
பி�யி� நர��க! �ைட�, இர�த� /ழ��� தம, ைக வBவிழ#, உண�3 
/�?வைத நைகேவழ�ப� �ாி#, ெகா$டாB� ஆ6ற<�றி இ�#தா�. அவ� ைக 
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ந>+கிய,. விர�க! பி� நGவி விாி#தன. /?வா! கீேழ நGவி விG#, 
ஈரம$ணி� /�தி. ெகா$> நி�ற,. 
 
நீலநாகமறவ� பி�ைய வி5>  றி#த வாைழ ம5ைடைய உத?வ, ேபால அ#த. 
ைகைய உதறினா�. வி>ப5ட,� /Kெர�? கீேழ /னி#, மீ$>� வாைள எ>.க 
 ய�ற நைக ேவழ�பைர அவ� அ�ப�) ெச1ய  ய�வா� எ�ேற எதி�பா��தவ� 
ேபா� எ)சாி.ைகயாயி�#த நீலநாகமறவ� பி�7./� பி��,� த!ளினா�. 
மைலேமாதிய, ேபா�ற அ#த� த!Fதலா� த>மாறி ம$ணி� ம�லா#, சா1#தா� 
நைகேவழ�ப�. இத6/! பைட.கல)சாைலயி� கதைவ� திற#, ெகா$> 
அ+கி�#த இைளஞ�கெள�லா� @5டமாக ெவளிவரேவ, நைகேவழ�பேரா> @ட 
வ#தி�#த யவன ஊழிய�க! ெம�ல� பி�வா+கினா�க!. நைகேவழ�ப�� 
ம$ைண� த5� வி5டவா? எG#, நி�றா�. அளவ6ற ேகாப�தா� அவ�ைடய 
உத> ,��த,. 
 
“இ�ப�) ெச1தத6/ உ+கைள� பழிவா+காம� விட� ேபாவதி�ைல. நா� 
யாெர�? உ+கF./� ெதாியா,! சமய� வா1./�ேபா, ெதாிய) ெச1கிேற�” 
எ�? நீலநாகமறவைர ேநா.கி இைர#, @./ர<>வ,ேபா�  ழ+கினா� 
நைகேவழ�ப�. அைத. ேக5> நீலநாக� நைக�தா�. 
 
“ேபசி� பயனி�ைல.  �=மானா� ெச1,ெகா!. கீேழ விG#, வி5ட இ#த 
வாைள=�, உ� ைதாிய�ைத=� ேச��, எ>�,. ெகா$> மதி�பாக வ#த வழிேய 
ேபாவ,தா� இ�ேபா, நீ ெச1யேவ$�ய ெசய�!” 
 
/?வாைள எ>�,. ெகா$> தி���வத6/  �னா� ‘நீதாேன இAவள3./� 
காரண�. எ�றாவ, ம?ப�=� எ�னிட� அக�ப5டா� உ�ைன நீ��லமா.கி 
வி>ேவ�’ எ�? /றி�பி>வ, ேபால. க>ைமயாக ஓவியைன� பா��,வி5>) 
ெச�றா� நைகேவழ�ப�. நீலநாகாி�  ,/./� பி�னா� மைற#, ெகா$> 
அ#த� பா�ைவயி� தா./த<<�#, த�பினா� ஓவிய�. 
 
“ஒ6ைற. க$ணினாேலேய இ�ப� ந'ைச. க./கிறாேன! இ#த. ெகா�யவ7./ 
இர$> க$கF� இ�#, வி5டா� எதிேர ெத�ப>கிற ந�லவ�கைளெய�லா� 
இவ� பா�ைவேய &5ெடாி�,வி>�. தி5�விட� எ�? பா�ைவயாேலேய 
ெகா�கிற பா�� ஒ�? உ$>” எ�றா� நீலநாகமறவ�. 
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ஓவிய� நா� தGதG.க அவ�./ ந�றி ெசா�லலானா�: 
 
“எ� உயிைர=�, எ� ந�பி.ைககைள=� அழியாம� கா�பா6றி என./ 
அைட.கல� அளி�த க�ைண வ!ள� நீ+க!. உ+கF./ எ�ப� ந�றி 
ெசா�வெத�? ெதாியவி�ைல.” 
 
“ெதாியாத காாிய�ைத) ெச1யாம� வி5>வி>வேத ந�ல, த�பி! நீ ந�றி 
ெசா�லேவ$>ெம�பத6காக நா� உன./ உதவி ெச1யவி�ைல. உ!ேள 
ேபாகலா� வா. இ�றிர3 இ+ேகேய எ�7ட� த+கிவி5>� ேபா. உ�ைன� 
பா��தா� மிக3� பய#த &பாவ !ளவனாக� ெதாிகிறா1. இ#த ேநர�,./ ேம� 
இ�தைன எதிாிகைள=� ேவ? ைவ�,. ெகா$> நீ ெவளிேய ேபாவ, ந�லத�ல” 
எ�? @றி இள+/மரனி� ஓவிய�ேதா>, மணிமா�பைன=� அைழ�,. ெகா$> 
பைட.கல)சாைல./! ெச�றா� நீலநாகமறவ�. 
 
“இ#த ஓவிய� இள+/மரேன ேநாி� நி�? ெகா$���ப, ேபா� ந�றாக 
வைரய�ப5��.கிற, த�K! இைத வைர#தவ� யாராயி�#தாB� 
பாரா5>./ாியவ�” எ�? அ#த ஓவிய�ைத� பா��,. ெகா$ேட @றினா� 
நீலநாகமறவ�. உடேன ஓவிய� மணிமா�ப�, தா� அ#த ஓவிய�ைத வைரய ேந�#த 
நிக�)சிைய=�, தா7� இள+/மர7� ச#தி�த பி� ஒAெவா�றாக நிக�#த 
ச�பவ+கைள=� நீலநாக மறவ�./ விவாி�,) ெசா�னா�. 
 
அவ� எ�லாவ6ைற=� ேக5>வி5> ெந5>யி��தா�. “ஓேகா! இAவள3� 
நட#தி�.கிறதா? இள+/மர� இவ6றி� ஒ�ைற=ேம எ�னிட� @றவி�ைலேய?” 
 
“இ�ேபா, அவ� எ+ேக ேபாயி�.கிறா� ஐயா?” 
 
“எ#த இட�,./� ேபானா� அவ� நி�மதியாக3� அைமதியாக3� இ�.க 
 �=ேமா, அ+ேக அவைன அ7�பியி�.கிேற�. நீ பா$�ய நா5ைட) 
ேச�#தவனாக இ�#தாB� தி�நா+@� அ�கைள� ப6றி. ேக!வி�ப5���பா1 
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எ�? நிைன.கிேற�. ஞான O�கைள. க6பத6காக அவ�ைடய 4�ெபாழி<� 
அவேரா> ேபா1� த+கியி�.கிறா� இள+/மர�.” 
 
“எ+க! ம,ைர மாநகர�, ெவ!ளிய�பல ம�ற�தி� நா+@� அ�களி� சமயவாத) 
ெசா6ெபாழி3கைள நா7� ேக5��.கிேற�. அ6�தமான மனித� அவ�...” 
 
“அவாிடமி�./� அ6�த+கைள. க6?. ெகா$> வ�வத6/�தா� இள+/மர� 
ேபாயி�.கிறா�.” 
 
“இ�ேபா,!ள 0�நிைலயி� அவ� இ+ேக காவிாி�4�ப5�ன�தி� இ��பைத. 
கா5�B� தி�நா+@ாி� இ��பேத ந�ல, ஐயா! எ�ன காரண�,.காகேவா 
ப5�ன�பா.க�,� ெப�நிதி) ெச�வ��, இ�ேபா, இ+ேக ,ர�தி. ெகா$> 
வ#தாேர இ#த ஒ6ைற.க$ மனித�� அவைர அழி�, ஒழி�, வி>வத6/  ய6சி 
ெச1, ெகா$��.கிறா�க!. இேதா இ�ேபா, நீ+க! ைவ�,. 
ெகா$��.கிறீ�கேள, இ#த ஓவிய�தி� அவ�ைடய கG�தி� வல, ப.க�,) 
சாிவி� வைரய�ப5��.கிற க?�� ம)ச�ைத  த<� நா� வைரயவி�ைல. 
பட�,./ அ, அழகாயிரா, எ�? தா� நா� வைரயாம� இ�#ேத�. ஆனா� 
இ#த ஒ6ைற. க$ண�� இவைர ைவ�,. கா�பா6?கிற ெப�நிதி) ெச�வ�� 
எ�ைன� பய ?�தி வ6�?�தி அவ�ைடய கG�தி� இ#த ம)ச�ைத வைரய) 
ெச1தா�க!. அவைர� ப6றி� ேபசி. ெகா!F� ேபாெத�லா� அ#த இ�வ�ைடய 
க$களிB� ஏேதா பழி வா+க� ,��ப, ேபா� ெவறி ேதா�?வைத நா� சில 
ேநர+களி� கவனி�தி�.கிேற�. அதனா� தா� என./ அ)சமாயி�.கிற,. 
அ�ப�பா! இ�ேபா, நிைன�தாB� என./. /ட� ந>+/கிற,, ஐயா! அ#த 
மாளிைகயி� இ#த ஒ6ைற.க$ மனித�ைடய பா,கா�பி� நா� இ�#த ஒAெவா� 
கண � சாகாமேல ெச�,� ேபா1. ெகா$��#ேத�. ந�லேவைளயாக அ#த� 
ெப$ணரசி என./ வி>தைலயளி�,� பாி&� ெகா>�, ெவளிேய அ7�பினா!. 
அAவள3 ெப�' ெச�வ�ைத) ேச��, ைவ�,. ெகா$���பவ�க! ஏ� தா� 
அ�ப�) 0�)சி.கார�களாக3�, ெகா�யவ�களாக3� இ�.கிறா�கேளா?” 
 
“உலக�தி� இர$> வைகயான ெச�வ�க! இ�.கிறா�க! எ�பைத நீ அறி#தி�.க 
நியாயமி�ைல மணிமா�பா! த+க! ெச�வ) ெசGைம.காக ம5>� ெப�ைம=� 
ெச�./� ெகா!கிற ெச�வ�க! ஒ�வைக, த+க! ெசGைம.காக ம5>மி�றி 
பிற�ைடய அழி3./� /ைற3./� ேச��,� ெப�ைம�பட வி���கிற ெச�வ�க! 
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ஒ�வைக. இ#த இர$டாவ, வைக) ெச�வ�கF./� தா+க! வள�#, வா�வி� 
அைடகிற மன�தி��திேயா> பிற� தள�#, சீரழிவைத. க$> கிைட.கிற 
மி�க�தனமான மகி�)சி=� அைடய. கிைட�,. ெகா$ேட இ�.க ேவ$>�. 
இ�லாவி5டா� மன� நிைறயா,.” 
 
“ஆனா� இ#த. ெகா>ைம.கார�கF.கிைடயிேல ஓ� அ�� மல�� மல�#, 
மண#, ெகா$��.கிற,, ஐயா! அ#த� ெப$ &ரம'சாி உ+க! மாணவ� 
இள+/மர� ேம� உயிைரேய ைவ�தி�.கிறா!. உ+க! மாணவேரா அ#த� 
ெப$ணி� ெபயைர எ>�தாேல சீறி விGகிறா�. இள+/மரனி� இ#த ஓவிய�ைத 
வைர#தத6காக அவ! என./. ெகா>�த பாிைச� பா��தாேல அவF./ அவ� 
ேம<�./� அ�ைப உ+களா� �ாி#, ெகா!ள  �=�. இேதா பா�+க!...” எ�? 
ெசா�<வி5>� த� ம�யி<�#த மணிமாைலைய எ>�, நீலநாக மறவ�./  � 
நீ5�னா� ஓவிய�. 
 
நீலநாக� அைத. ைகயி� வா+கவி�ைல. அAவளவாக வி��பி� பா�.க3மி�ைல. 
ஏேதா சி?பி!ைள விைளயா5ைட� பா��,) சிாி�ப, ேபா� ெம�ல) சிாி�தா�. 
 
“த�K! நீ உ�7ைடய கைல�திறைன. கா5� அத6/) ச�மான� ெப6? 
வா�கிறவ�. உன./ எAவள3 அதிக� ெப?மான !ள ெபா�ைள� பாி& 
ெகா>.கிறா�கேளா, அைதேய அள3ேகாலாக. ெகா$> மனித�களி� ப$ைப 
அள#, பா�.கிறா1. நானாகேவா இள+/மரனாகேவா இ�#தா� இ�தைகய பாி&� 
ெபா�!கைள� ெப6?. ெகா!ளேவ இண+கியி�.க மா5ேடா�. ந� ைடய 
திறைமைய� பாரா5>கிறவ�க! அ�ப�� பாரா5>வத6/� த/தி=ைடயவ�க!-
தானா எ�? சி#தி�ேபா�. பிறாிடமி�#, பாி& எ�? எைதயாவ, வா+கி. 
ெகா$டா� அ, காரணமாகேவ அவ�கFைடய சிறிய த/திகF� நம./ மிக� 
ெபாியைவயாக� ேதா�ற� ெதாட+/கி�றன. ந>நிைல பிற�#, நம./. 
ெகா>�,. ெகா$ேட இ��பவ�கF./ வச�ப5> வி>கிற, ந� மன�. ஏதாவ, 
ஒ� ெபா�ைள� ெப6?. ெகா$> அத6காக மன�ைத� ேதா6க. ெகா>�பைத. 
கா5�B� எைத=ேம ெப6?. ெகா!ளாம� மன�ைத உ?தி�ப>�தி. ெகா!வ, 
ந�லெத�? நா+க! நிைன.கிேறா�.” 
 
அவ�ைடய சி�தா#த� மணிமா�ப7./� �ாியவி�ைல. ஆனா� இள+/மரனிட-
மி�#, பி�வாத �,  ர5>. /ண � யாாிடமி�#, அவ7./ வ#தி�.க 
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ேவ$>ெம�? இ�ேபா, �ாி#த,. இ#த மணிமாைலைய இள+/மர� ஒ�  ைற 
த�னிடமி�#, வா+கி. ெகா!ள ம?�ததாக) &ரம'சாி @றிய,� நிைன3 வ#த,. 
 
“என./� பாி& ெகா>�தி�.கிறா! எ�பத6காக அ#த� ெப$ &ரம'சாிைய நா� 
�கழவி�ைல ஐயா! இள+/மர� ேம� அவF./ இ�./� அ�� ெம1யான,. 
இ�ைலயானா� த� த#ைத இள+/மரைன� ேத�� பி��,) சிைற ெச1ய 
எ$ணியி��பைத எ�னிட� ெசா�<, ‘அவைர  � எ)சாி.ைகேயா> இ�.க) 
ெச1=+க!’ எ�? எ�ைன இ+ேக அ7��வாளா?” எ�? மணிமா�ப� ம?�,. 
@றியைத. ேக5ட பி��� அவ� அைத ஒ��. ெகா$டதாக� ெதாியவி�ைல. 
 
“அ�ப� இவ�க! வ#, சிைற�பி��,. ெகா$> ேபாகிற அள3 வாயி� விரைல 
ைவ�தாB� க�.க� ெதாியாத ப�வ�,� பி!ைளய�ல அவ�. ஒ�ேவைள அவைன 
இவ�க! சிைற ெச1தாB� நா+கெள�லா� E+கி. ெகா$��.க மா5ேடா�.” 
 
அவ�ைடய இ#த உ?திெமாழிகைள. ேக5டபி� இள+/மரைன� ப6றிய 
பய�ைத=� கவைலைய=� வி5>வி5>, தா� எ�ப� ஊ� ேபா1) ேச�வெத�ற 
சி#தைனயி� ஆ�#தா� மணிமா�ப�. ம?நா! ெபாG, வி�கிற வைர அ#த 
நகர�தி� த+கியி�#, மணிமாைலைய வி6?� ெபா6கழ'&களாக. ெகா$> 
ேபாகேவ$>� எ�ற எ$ண� இ�ேபா, அவ7./ இ�ைல. ேபா, வி�வத6/! 
பா$�ய நா5>� பயண�ைத இ�ேளா> இ�ளாக� ெதாட+கிவிட ேவ$>ெம�? 
எ$ணினா� அவ�. 
 
த�ைன=� த�னிடமி�./� மணிமாைலைய=� ேச��,. ைக�ப6றி வி>வத6/ 
க?வி. ெகா$> வ#த நைகேவழ�ப� நீலநாகமறவாிட� ேதா6?� ேபா1� 
தி��பியேதா> அட+கி� ேபா1 இ�#, வி>வாெர�? அவனா� நிைன.க 
 �யவி�ைல. இைடவழியி� எ+காவ, மீ$>� த�ைன அவ� மறி�,. ெகா$> 
வி5டா� எ�ன ெச1வெத�ற பய� அவைன வா5�ய,. சில நா5கF./  �� 
வைரயிலாவ, 4��காாி� இ#திர விழா3./ ம,ைரயி<�#, வ#தவ�க! @5ட� 
@5டமாக� தி��பியி��பா�க!. அவ�கேளா> ேச�#, ேபாயி�.கலா�. இ�ேபா, 
எ+ேக ேபா1, யாைர வழி�,ைண ேத>வ,? இ+கி�#, பா$�ய நா5�� 
தைலநகர� நிைன�த3ட� ேபா1) ேசர  �#த இடமி�ைல. தி�வர+க�தி� 
ஒ�நா!, உைறVாி� ஒ�நா!, ெத�னவ� சி?மைல� ெதாட�கைள. கட#, 
தி�மா� /�ற�தி� ஒ�நா! எ�? இைடயிைடேய ஓ13.காக� த+கி� பல 
நா5க! பயண� ெச1, ைவைகயி� வடகைரைய. காண ேவ$>�. 
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பயண�ைத� ப6றிய த� கவைலைய நீலநாகமறவாிட� ெவளியி5டா� அவ�. 
“கவைல�படாேத, மணிமா�பா! இ#த நகாி� இலவ#திைக) ேசாைலயி� மதிB./� 
ப.க�தி� ைசன சமய�ைத) ேச�#த இ�லற� ,றவிகளாகிய சாவக�க! த+/� மட� 
ஒ�? இ�.கிற,. அ#த மட�தி<�#, பா$�ய நா5�6/� ேபாகிறவ�களி� 
@5ட� அேநகமாக நா!ேதா?� �ற�ப>�. வி�வத6/  �னாேலேய உ�ைன 
அ+ேக ெகா$> ேபா1 வி5>வி>கிேற�. அவ�கேளா> �ற�ப5>) ெச�வ, 
உன./� பா,கா�பாக இ�./�” எ�றா� நீலநாகமறவ�. 
 
அ>�த நா! ேபா, வி�வத6/ நாைல#, நாழிைகக! இ�./� ேபாேத தம, 
வழ.க� ேபா� ,யி� நீ+கி எG#,வி5ட அவ� மணிமா�பைன=� எG�பி 
அைழ�,. ெகா$> இலவ#திைக) ேசாைல./� �ற�ப5டா�. அ+ேக மணிமா�ப� 
ம,ைர ெச�வத6/ வழி�,ைண கிைட�த,. 
 
“மற#, விடாேத, த�K! எ�ைலய6ற வா�.ைக. கட<� ச#த��ப அைலக! ம?ப� 
உ�ைன=�, எ�ைன=�, இள+/மரைன=� ச#தி.க) ெச1யலா�, ச#தி.க) 
ெச1யாமB� ேபாகலா�. நீ வைர#த இள+/மரனி� ஓவிய� எ�னிட� இ��பதா� 
அைத. காM� ேபாெத�லா� உ� நிைன3 வ��” எ�? விைடெகா>�தா� 
நீலநாக�. ஓவிய� க$ணி� நீ� ெநகிழ அ#த க�Kர மனிதைர ேநா.கி. 
ைக.@�பினா�. பி�� வழி�,ைணயாக வா1�த சாவக�கேளா> யா�திைரைய� 
ெதாட+கினா� மணிமா�ப� 
----------- 

இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�.  2..  2..  2..  2.12. 12. 12. 12. காவிாியி� கல�த க�ணீ�காவிாியி� கல�த க�ணீ�காவிாியி� கல�த க�ணீ�காவிாியி� கல�த க�ணீ�    
 
மணிமா�பைன) சாவக�களி� வழி�,ைணேயா> ம,ைர./ அ7�பிவி5> 
நீலநாகமறவ� �ற-தி வழிேய ஆல 6ற�,� பைட.கல) சாைல./� தி��பி. 
ெகா$��#தா�. வி�வத6/ இ�7� நிைறய ேநர� இ�#த,. பக� ேநர�தி� இ, 
ேபா�ற ெபா, விதிகளி� பல�� காண நட#, ெச�? பழ.கமி�ைல அவ�./. 
அவ�ைடய வா�.ைக  ைற தனி�ப5டதாக இ�#ததனா� விலகி=�, ஒ,+கி=� 
வாழ ேவ$�யி�#த,. அவ� -ர�கF./! ,றவியாக3�, ,றவிகF./! 
-ரராக3� விள+கி வ#தா�. எனேவ ஒளி பரவி வி�வத6/! ெபா, -திகைள. 
கட#, ெச�? ஆல 6ற�ைத அைட#,விடேவ$>� எ�? ேவகமாக 
நட#,ெகா$��#தா� அவ�. வான�தி� வி�ெவ!ளி மி�னி. ெகா$��#த,. 
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வி�காைலயி� அைமதியி� Eர�ேத கட6கைரயி� அைல ஒைச ஒ>+கி=�, 
ஒ>+காமB� வி5> வி5> ஒ<�,. ெகா$��#த,. ெத�ைன ஒைலகF� ேவ? 
மர+களி� இைலகF� ைவகைற. கா6றி� சலசலெவனஒ<ெயG�பி 
இல.கண�தி� அட+காத ெதா� அழகிய ெமாழிைய� ேபசி. ெகா$��#தன. 
ெகா$ைட) ேசவ�க! ->களி� மாட+களி� ஏறி வி�வத6/ �ேப வி�3. /ர� 
எG�பி. ெகா$��#தன. வாயி6�ற+கைள� ெதளி�பத6காக வ#தி�#த 
ெப$களி� ைகவைளகF� கா6சில��கF�, ‘இ#த -தியி� இ�ளி� க$M./� 
�ல�படாம� க#த�வ� ெப$க! நடனமா�. ெகா$��.கிறா�கேளா’ எ�? 
நிைன�பத6ேக6ற வித�தி� ெகா'சி. ெகா'சி ஒ<�தன.  
 
த� ைடய வழ.க�ப� ஒAெவா� நாF� இ#த ேநர�தி� ஆல 6ற�,. கடல�கி� 
நட#, ெகா$���பா� நீலநாக மறவ�. கட6கைரயி� அைலேயாைச=� 
கைரேயார�,� தாழ��தாி� மட�க! கா6றி� ேமாதி அ��,. ெகா!வ,� தவிர 
ேவ? ஒைசகைள அவ� ேக5டதி�ைல. இ�ேறா நட#,ெச�B� இட �, 
0�நிைல=� ஒ<கF� வழ.க�,./ மாறான �,ைமகைள அவ� உண��ப� 
ெச1தன. நீலநாகமறவ� �ற-தியி<�#த -ரேசாழியவளநா>ைடயா� வி5> 
வாயிB./ எதிேர நட#, ெச�றேபா,, அ+ேக ஒ<�,. ெகா$��#த 
வைளெயா<=�, சில�ெபா<=� சில கண+க! ஒ<.காம� நி�றன.  
 
“தா�தா!” எ�? மிக இனிய ெப$/ர� ஒ�? அ#த இட�தி<�#, @வியைழ�த,. 
அவ� தி��பி நி�? பா��தா�. நா! �ல�� ேநர�தி� ைவகைற 
அழ/கேளஒ�?ேச�#, ஒ� சி�ன'சி? ெப$ணாகி. /ட� நிைறய நீ�ட� ைக 
நிைறய ஏ#தி.ெகா$> நி6ப, ேபால� E.க�தி� சாி#த /ழ� ,வள, /ழ<� 
சாி#த 43# ,வள� ெப$ெணா��தி நி�றா!. 
 
அைர/ைற இ�ளி�  க� ந�றாக� ெதாியாம�, “யா� அ�மா நீ?” எ�? நி�ற 
இட�தி<�#ேத வினவினா� நீலநாகமறவ�. 
 
“நா�தா� தா�தா, -ரேசாழிய வளநா>ைடயாாி� மக!  �ைல” எ�? பதி� 
ெசா�<.ெகா$> அவ�./ அ�கி� வ#தா! அ#த� ெப$. /ட�,! நீ��தர+க� 
/B+கி ஒ<�த,.  
 
“எ�னேவ$>� உன./?” 
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“எ� த#ைத இ�? காைல உ+கைள. கா$பத6காக� பைட.கல), சாைல./ 
வரேவ$>ெம�? ெசா�<. ெகா$��#தா�.”  
 
“எ�னகாாியமாக� பா�.க ேவ$>ேமா?” 
 
“உ+க! பைட.கல) சாைலயி� இ�.கிறாேர அ�5ெச�வ  னிவாி� வள���� 
பி!ைள, அவைர� ப6றி உ+களிட� ஏேதா ேப&வத6காக, உ+கைள� பா�.க 
ேவ$>ெம�? ெசா�<.ெகா$��#தா�.”  
 
“ஆகா! ந�றாக� ேபசலா�. நா� இ�ேபா, ஆல 6ற�,./�தா� 
ேபா1.ெகா$��.கிேற�. சிறி, ேநர+ கழி�, உ� த#ைதைய� �ற�ப5> வர) 
ெசா�ேல�” எ�றா� நீலநாகமறவ�. அவாிடமி�#, இள+/மர� அ�ேபா, 
எ+கி�.கிறா� எ�ற ெச1திைய வரவைழ�, விடலாெம�?தா�  �ைல 
அவேரா> ேப)&.ெகா>�தா!. ஆனா� அவ�ைடய ம?ெமாழிக! அவF./ 
ஏமா6ற�ைத�தா� த#தன. அவேரா ஒளி பர3வத6/! தி��பி� ேபா1விட 
ேவ$>ெம�ற அவசர�தி� இ�#தா�. ேக!விைய) சிறி, ெந�.கமாக� 
ெதா>�தா� தா� எதி�பா�.கிற பதி� கிைட�தாB� கிைட.கலாெம�? 
எ$ணியவளா1, “உ+கைள அமர) ெச1, இ#த -தி வழியாக ‘அவ�’ ேதைர) 
ெசB�தி.ெகா$> ேபானேபா,@ட நா� பா��ேத� தா�தா” எ�? சி? /ழ#ைத 
ேப&வ,ேபால ப�னி� ப�னி� ேபசினா!  �ைல. 
 
அ�ப�=� அவாிடமி�#, அவ! எதி�பா��த ெச1தி வரவி�ைல. அத6/!, 
வாயி<� ெப$ யா�டேனா ேப&கிற /ர� ேக5> வளநா>ைடயாேர ெவளிேய 
வ#,வி5டா�. “வி�#த,� வி�யாத,மாக யாேராட�மா ேபசி.ெகா$��.கிறா1?” 
எ�? ேக5டவாேற ெவளிேய வ#த த#ைதைய எதி�ெகா$> ஓ�) ெச�?, “இேதா 
ஆல 6ற�, தா�தா வ#தி�.கிறா� அ�பா” எ�? உ6சாகமாக. @வினா! 
 �ைல. ‘ஆல 6ற�,� தா�தா’ எ�? த+ைக @றிய /ர� ேக5>. கத.க$ண7� 
உ!ேளயி�#, விைர#, வ#தா�. வராதவ� வ#தி��பைத. ேக!வி�ப5ட ஆ�வ� 
அவ7./.  
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அத�பி� நீலநாகமறவரா� இ�தைன ேபைர=� மீறி. ெகா$> உடேன  
அ+கி�#, ேபாக  �யவி�ைல.  
 
“இள+/மரைன நீ+க! தி�நா+@�./ அைழ�,. ெகா$> ேபாயி��பதாக. 
கத.க$ண� பைட.கல) சாைலயி<�#, ெதாி#, ெகா$> வ#, ெசா�னா�. 
இ�? நீ+க! வ�� ேபா, உ+கேளா> அவைன=� தி��ப அைழ�, வ#, 
வி5Q�கள�லவா? ேந6றி<�#, இ#த� ெப$  �ைல./ எ�னா� பதி� ெசா�ல 
 �யவி�ைல. அ#த� பி!ைளேயா> வ��� ேப)&� ேபசி அவைன) ச$ைட./ 
இG�ப, இவF./ வி��பமான ெபாG,ேபா./. இ�ேபா, சில நா5களாக அவ� 
இ#த� ப.கேம வரவி�ைல. அதனா�  �ைல./ அவனிட� ெபாிய ேகாபேம 
�$��.கிற,” எ�? வளநா>ைடயா� த� ஆவ� ேமW5டா� 
ேபசி.ெகா$ேடயி�#தா�.  
 
நீலநாகமறவ� அைமதியாக3�, அG�தமாக3� இ�#தா�. அவாிட மி�#, வா��ைத 
ெபயரவி�ைல. அவ� எ�ன பதி� @ற� ேபாகிறாெர�? அறிவத6காகேவ 
 �ைல=� அ+கி�#, ேபாகாம� ஓரமாக ஒ,+கி நி�? ெகா$��#தா!. 
வளநா>ைடயா� விடாம� ேமB� ேப)ைச வள��தா�.  
 
“தி�நா+@�./� ேபாயி�.கிறீ�க! எ�? ேக!விப5ட3ட� உ+க! ஆசிாிய�-
பிரானாகிய 4�ெபாழி� ந�பிய�களி� நிைன3தா� என./ உ$டாயி6?. 
நீ+கF�, இள+/மர7� அ�கைள. க$> வண+கி வி5>�தி��பியி��K�க!.”  
“அ�கைள. கா$பத6/�தா� ேபாயி�#ேதா�. ஆனா� தி��பிய, நா� 
ம5>�தா�, வளநா>ைடயாேர!”  
 
“ஏ�? இள+/மர� வரவி�ைலயா?” 
 
“இ�ைல! அவ� இ�7� சிறி, கால�தி6/ எ+/� வரமா5டா�. நா+@� அ�க! 
தம, ஞான�ைத� பயி� ெச1=� விைளநிலமாக அவைன ஏ6?. ெகா$��.கிறா�.”  
 
எ�ன பதி� ெசா�வெத�? ெதாியாம� அ�ப�ேய திைக�,�ேபா1 இ�#தா� 
வளநா>ைடயா�. பி!ைள� ப�வ�தி<�#, ேவB�, வாF� &ம#, -ரனாக� 
த�ேனா> ேதாழைம ெகா$> திாி#த இள+/மர� ேவ? வழி./� தி��பி 
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வி5டா� எ�பைத. ேக5ட,� கத.க$ண7./ எ�னேவா ேபா<�#த,. 
“எ#த�,ைறயிB� எ�ைல மீறிய ஆழ�,./ உண�3 4$���பவ�க! விைரவி� 
இ�ப� மாறிவி>வா�க!ேபாB�” எ�? எ$ணினா� அவ�.  ர5>�பி!ைளயா1 
அட.க  �யாத கா5டா? ேபால. காவிாி�4�ப5�ன�, -திகளி� த�ைனெயா�த 
இைளஞ�கFட� &6றி� திாி#த பைழய இள+/மரைன நிைன�தா�. கைடசியி� 
நீரா5> விழா3./� ேபான தின�த�? உலக அறவியிB�, இல'சி ம�ற�திB� 
மன �கி நி�ற இள+/மரைன நிைன�தா�. ‘எ�ைன� ேபா� அக�? ேபா/� 
உண�)சி ெகா$டவ� எ�ப�யாவ, வா�#, ெகா$ேட இ��ேபா�. ஆனா� 
இள+/மரைன�ேபா� ஆ�#, ேபா/� உண�)சி ெகா$டவ�க! ‘இ�ப��தா� 
இ�.க ேவ$>�’ எ�ற எ$ண�தா� தா+க! வாG� உயர�ைத ேமேல ேமேல 
ஓ+க) ெச1யாம� இ�.கமா5டா�க! எ�? ெதாிகிற,’ என நிைன�தா� 
கத.க$ண�. 
 
‘இள+/மர� &ரம'சாியி� மாளிைக./� ேபாயி��பாேனா?” எ�? நிைன�, 
நி�மதியிழ#தி�#த  �ைல இ�ேபா, இைத. ேக5> அதி�)சிேய அைட#தா!. 
 
“அவ� தி�நா+@�./� ேபான, உ+கF.ெக�லா� மகி�)சி, தரவி�ைலெய�? 
ேதா�?கிற,” எ�? அவ�களி�#த ெமௗன நிைலைய. க$> @றினா� நீலநாக�. 
 
“இ+ேக அ�.க� வ#, ேபா1� பழகி.ெகா$��#த பி!ைளைய� திQெர�? 
இனிேம� இ#த� ப.க� காண  �யாெதன அறி=� ேபா,, மன�தி6/� ,�பமாக 
இ�.கிற,. ேவ? ஒ�?மி�ைல.”  
 
ச6ேற உைட#,தள�#த /ர<� இAவா? @றினா� வளநா>ைடயா�. 
 
“என./ ேநரமாகிற,. நா� �ற�ப>கிேற�.  �#தா� மாைலயி� ஆல 6ற�,� 
ப.க� வா�+க!, ேபசலா�” எ�? ெசா�<வி5>� �ற�ப5டா� நீலநாக�.  
 
வளநா>ைடயா��, நீலநாகமறவ�� ேவ$�ய உற3� ெந�.க � உ!ளவ�களா-
னாB� மன�தினாB� ேநா.க+களாB� அ��பைட ேவ?பா>ைடயவ�க!. 
வளநா>ைடயா� -ர�./! -ரராக ம5>� வள�#, ெப�ைம ெப6றவ�. 
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நீலநாகேரா -ர�./! மா-ரராக3� ,றவியாக3� உய�#தவ�. நா+@� அ�கைள 
அைட#த, இள+/மரனி� ந�ல கால� எ�? அவ� நிைன�தைத� ேபா� 
வளநா>ைடயாராேலா, கத.க$ணனாேலா,  �ைலயாேலா நிைன.க  �யாதத6/ 
இவ�க! இய�பான மானிட நிைலகைள. கட#, சி#தி.க  �யாதவ�களாக 
இ�#த, தா� காரண�. 
 
‘இ#த மனித� எ�னிட� ஒ� வா��ைத @ட) ெசா�லாம� இள+/மரைன� 
தி�நா+@� 4�ெபாழி<6 ெகா$> ேபா1) ேச��, வி5டாேர? ேசாழ நா5�ேலேய 
வ<ைமமி.க -ர� எ�? ேப� வா+/�ப� அவைன ஆ.கி விட ேவ$>ெம�? 
நா� கன3 க$டெத�லா� இனி -ணாக ேவ$�ய,தானா? வ�கிற ��த 
ெபள�ணமிய�? அவைன மணிப�லவ�,./ அைழ�, வ�வதாக 
அ�5ெச�வாிட� தா" நா� வா.களி�தி��ப, எ�ன ஆவ,? எ� ெப$ைண 
அவ7./ மண� ெச1, ெகா>.க எ$ணியி�./� எ$ண� எ�ன ஆவ,?’ எ�? 
மன,./! நிைன�,. /ழ�பமைட#, ெகா$��#தா� வளநா>ைடயா�. 
 
 �ைலைய அவ! நி�? ெகா$��#த இட�தி� காணாததா� கத.க$ண� 
-5�� பி��ற !ள ேதா5ட�,./) ெச�? ேதடலானா�. �ற -தியி� பி�னா� 
மர+களட�#த வன�தி� ந>ேவ காவிாியி<�#, பிாி#, வ�� வா1.கா� ஒ�? 
உ$>. 
 
 �ைலைய. கத.க$ண� ேத�) ெச�றேபா, ந�றாக வி�#,வி5ட,. அவ! 
காவிாி வா1.கா<� கைரேம� /ட�ேதா> அம�#, தனிைமயி� ெம�ல அG, 
ெகா$��#தைத. க$டா� அவ�. த+ைகயி� நிைல அவ7./� �ாி#த,. 
 
“எத6காக அGகிறா1,  �ைல?” 
 
“அGகிேறனா? இ�ைலேய!” எ�? க$ணீைர� ,ைட�,. ெகா$> அவனிட� 
த�7ண�ைவ மைற.க  ய�றா! அவ!. “இ�ைலயாவ,! எ�னிட� ஏ� 
மைற.கிறா1? நீ அGவத� காரண� என./� ெதாி=�!” எ�? ெசா�<யப� 
ஆதரவாக� த+ைகயி� அ�கி� அம�#தா� அவ�.  �ைல தைல/னி#தா!. 
அவFைடய க$ணீாி� கைடசி இர$> ,ளிக! காவிாி. கா<� விG#, கல#தன.  
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“கல.கமைடயாேத,  �ைல! உ�ைன நாேன தி�நா+@�./ அைழ�,� 
ேபாகிேற�. நா� இ�வ�� இள+/மரைன) ச#தி.கலா�” எ�? தமயனி� /ர� 
அவ! காத�ேக ஆ?தலாக ஒ<�த,. 
------------- 

இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�....        2.2.2.2.13. 13. 13. 13. ேவ5ைக சீறிய,ேவ5ைக சீறிய,ேவ5ைக சீறிய,ேவ5ைக சீறிய,    
 
த#ைதயா� உட� அ7�பியி�#த ஊழிய� நிழைல� ேபா� விடாம� அ�கிேலேய 
இ�#ததனா� ெந1தல+ கான<� அழகிய கட6கைரயி� &ரம'சாி=�, 
வச#தமாைல=� த+கF./! மன� வி5>� ேப&வத6காக� தவி�,. 
ெகா$��#தவ6றி� எைத=� ேபச  �யவி�ைல. 
 
&ரம'சாி இள+/மரைன� ப6றிேய நிைன�,. ெகா$��#தா!. ெப$ணி� மன� 
ச#தன� ேபைழைய� ேபா�ற,. ச#தன� ேபைழயி� ச#தன� இ�#தாB� 
மண./�. ச#தன� இ�லாவி5டாB� அ, இ�#தத6/ அைடயாளமான மண� 
கமG�. மன�,./� பிாியமானவ� அ�கி� இ�#தாB� விலகி இ�#தாB� 
அவைர� ப6றிய இனிய நிைன3கைள எ$ணாம<�.க� ெப$ணா� 
 �வதி�ைல. &ரம'சாியி� மன�திB� ச#தன� ேபைழைய� ேபா� 
இள+/மரனி� நிைன3க! மண#தன. 
 
‘பி�னா� ,ர�தி. ெகா$> ெச�ற நைகேவழ�பரா� ஒவிய7./ ஒ� ,�ப � 
ஏ6ப5��.காததனா� அவாிட� ெதாிவி�பத6ெகன நா� ெசா�<ய7�பிய ெச1தி 
அவைர எ5�யி�./�’ எ�? நிைன�தா! அவ!. 
 
“நா� இைடவிடாம� இள+/மரைனேய நிைன�,. ெகா$���ப, ஏ�? எ�ப� 
இ#த� பி�,. ெகா$ேட�?” எ�? தன./� தாேன ஒ� கண� விலகி 
நிைன./�ேபா, அவF./ ெவ5கமாக.@ட இ�#த,.  
 
‘த�7ைடய ெந'ச�தி� என./) சிறி,� இடமளி.காம� எ�ைன. க�#, 
ஒ,./� அவ� எ�7ைடய ெந'சி� �/#, இ�ப� நிைன3களாக� த+கி 
ேவதைன� ப>�,கிறாேர; ெவ5கமி�ைலயா அவ�./?’ எ�? காதலைன� பிாி#த 
காத< ,யர�ப>வதாக வ!Fவ� ெப�மா� எGதி=!ள அழகிய /ற! ஒ�? 
&ரம'சாி./ நிைன3 வ#த,. 
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“த�ெந'ச�(,) எ�ைம. க�ெகா$டா� நாணா�ெகா� 
எ�ெந'ச�, ஓவா வர�.” 

 
இ#த. /றளி� தைலவியாக� த�ைன=�, தைலவனாக இள+/மரைன=� க6பைன 
ெச1, பா��,. ெகா$டா! &ரம'சாி, க6பைன மன,./ மகி�)சிைய. 
ெகா>�தாB� அ, உ$ைமய�ல; க6பைன ம5>ேம எ�பதா� ,யர � 
அதி<�#ேத பிற#த,. ‘எ�ைன� ப6றி நிைன�, மகிழாதவ�./ எ� நிைனவி� 
ம5>� அ�.க� Nைழய உாிைம ஏ,?’ எ�? /றளி� வ#தைத� ேபா� 
எ$ணினாB� அவைர. க�#, ெகா!ள� தன./ எ�ன உாிைமயி�.கிறெத�ற 
வினா3� அவ! மன�திேலேய எG#த,. அவ�க! உ5கா�#தி�#த அேத ெந1தல+ 
கான6 கைரயி� ேகா�யி�தா� காவிாி கடேலா> கல./� இட � இ�#த,. அ#த 
இட�தி� ேசாம/$ட�, 0ாிய /$ட� எ�? இர$> ஏாிகF� அவ6றி� கைரயி� 
காமேவ! ேகா5ட� எ�7� ேகாயிB� அைம#தி�#தன. இ#த� பிறவியி� 
இ�ப�ைத=� ம?ைமயி� ேபாக 4மிைய=� தர.@�ய �$ணிய� பய� வா1#த 
இ#த ஏாிகF./� 4��கா� ம.க! இ�காம� திைண ஏாி எ�? ெபய� 
வழ+கினா�க!. மன� வி��பிய நாயகைன அைடவத6/�, அைட#த நாயகைன� 
பிாியாம� இ��பத6/�, இ#த ஏாிகளி� நீரா�. காமேவ! ேகா5ட�ைத வண+கி 
வல+ெகா$> வழிப>வ, 4��கா�� ெப$களி� வழ.கமாயி�#த,. இதனா� 
இ�காம�திைண ஏாிகளி� கைரயிB� காமேவ! ேகா5ட�திB� இள� ெப$களி� 
ெப�+@5ட�ைத எ�ேபா,� காணலா�. இர$> பிறவிகளிB� Nக�வத6/ாிய 
ஆைசகைள இைண�தலா� இ�காம�, இைண ஏாி எ�ற ெபயைர� தா+கி. 
ெகா$��./� இ#த இட�,./ இத6/  � &ரம'சாி பல  ைற 
ெச�றி�.கிறா!. ஆனா�, த� மன�,./! ஒ� வி��ப�ைதேயா, அ#தர+கமான 
/றி.ேகாைளேயா அைம�,. ெகா$> அத6/ ேவ$>தலாக இ,வைர அவ! 
ெச�றதி�ைல. இ�ேபா, அ�ப�� ேபாக ேவ$�ய அவசிய� வ#தி��பைத அவ! 
உண�#தா!. நீரா�=�, வல� வ#,�, வழிப5>�, இ�ெனா�வ�ைடய மன�ைத 
ந� ப.க� இG�, வி>வத6/ இயBேமா, இயலாேதா, அ�ப�) ெச1கி�ற 
சட+/களா� ெச1ய�ப>கிற ெசய<� ேம� நம./!ள ப.தி=� சிர�ைத=� 
வள�#, வி>கிற,. அத6காகவாவ, எ�லாைர=� ேபால நா7� அவ6ைற வி5> 
விடாம� ெச1ய ேவ$>�’ எ�? மன�,./!  �3 ெச1, ெகா$டா! &ரம'சாி. 
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“வ#, ெவ/ ேநரமாகிவி5டேத, �ற�படலாமா?” எ�? வச#தமாைல மாளிைக./� 
தி���வைத நிைனS5�னா!. 
 
“இ�ேபா, தி��பலா�; ஆனா� நாைள./ ம?ப�=� நா� இ#த� ப.கமாக 
வரேவ$�ய காாியமி�.கிற,” எ�? @றி.ெகா$ேட &ரம'சாி எG#தா!. 
 
இ�வ�� ேதாி� ஏறி.ெகா$ட,� ஊழிய� ேதைர) ெசB�தினா�. மணிகைள 
ஒ<�,. ெகா$> ேத� விைர#த,. &ரம'சாி=�, வச#தமாைல=� மாளிைகைய 
அைட#தேபா,  � @ட�தி� த#ைதயா� அம�#தி�#தா�. மாைலயி� பா$�ய 
நா5>. ெகா6ைகயி<�#,�, ேசரநா5> விழிஞ�தி<�#,� வாணிக. க�ப�க! 
வ#, ,ைற ேச�#தி�#தன ேபாB�. த#ைதயா�./  �னா�  �,. /வியB� 
 6றி� ப��, நீ$ட யாைன� த#த+கF� கா5சியளி�தன. அவ6ைற� 
,ைற க�தி<�#, &ம#, வ#த க�ப� ஊழிய�க! &6றிB� அட.க ஒ>.கமாக 
நி�? ெகா$��#தா�க!. த#ைதயா� அவ�களிட� ஏேதா ேக5>.ெகா$��#தா�.  
 
இவ6றி� ஒ�?� �,ைம இ�ைல. அ�.க� அ#த மாளிைகயி� ெத�ப>கிற 
கா5சிதா�. &ரம'சாி=�, வச#தமாைல=� உ!ேள ேபா1� த+கF.காக. 
கா�தி�#த தா=ட7�, வானவ�<=ட7� உ$பத6/) ெச�றா�க!. 
 
“இ�ைற./  �,. க�ப� வ#தி�.கிற, அ�மா! ந�ல  �,.களாக� 
ேத�#ெத>�, என./ ஒ� மாைல ெச1,ெகா!ள� ேபாகிேற�” எ�? வானவ�< 
தாயிட� @றினா!. 
 
“உன./�தா� நாைல#,  �, மாைலக! இ�.கி�றனேவ. இ�7� எத6/?” 
 
“ �,.களி� ஒAெவா�?� ஒ� சாதி அ�மா. இ#த. க�ப<� இ�ைற./ 
வ#தி�.கிற  �,.க! எ�லாேம ந�றாக விைள#தைவ. ெபாதிகைள இற.கி� 
பிாி�,. /வி�த3டேன நா� ேபா1� பா��ேத�.” 
 
“ �,.கைள� �க�#, நீ இAவள3 ேப&கிறாேய வானவ�<! உ� ப.க�தி� 
அம�#, உ$Mகிற &ரம'சாி=� அவ! ேதாழி=� ஏ� இ�ப�� ேபசாம� 
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அைமதியாயி�.கிறா�க!?” எ�? ெசா�< நைக�,. ெகா$ேட &ரம'சாிைய=� 
வச#தமாைலைய=� உ6?� பா��தா! அ�ைன. 
 
“&ரம'சாி./ இ�ேபா, எத6/ேம ேநரமி�ைலய�மா!  �ெப�லா� மாைல 
ேவைளகளி� ேம� மாட�,./) ெச�? எ�ைன ேவ1+/ழ� வாசி.க) ெசா�< 
எதிேர அம�#, ேநர� ேபாவ, ெதாியாம� ேக5பா!. இ�ேபாேதா அவF� அவ! 
ேதாழி=� எ�னிட� ெசா�<. ெகா!ளாமேல ெவளிேய கட6கைர./�, 
காவிாி�,ைற./� ேபாக� ெதாட+கிவி5டா�க!. திQெர�? ெமளனமாகி 
வி>வத6/�, திQெர�? சிாி�பத6/� அவF./ ஏேதேதா �,��,. கவைலகF�, 
�,��, மகி�)சிகF� ஏ6ப5��.கி�றன அ�மா” எ�?  �, மாைலயி� 
ெதாட+கிய ேப)& &ரம'சாிைய� ப6றி� தி��பிய,. 
 
தா+க! பழ/கிற  ைறயி� தா=� சேகாதாி=� ேமB� ேவ?பா> காணலாகாேத 
எ�பத6காக) &ரம'சாி அவ�கேளா> சிாி�,� ேபச  ய�றா!. ேதாழி=� 
ேபசினா!. ஆனா� &ரம'சாி=� ேதாழி=� ேபசிய ேப)சிB�, சிாி�த சிாி�பிB�, 
இய6ைகயான உ6சாக� இ�ைல எ�பைத� தாயினா� ெதாி#, ெகா!ள  �#த,. 
‘இ#த� ெப$ எைதேயா மன�,./! ைவ�,. ெகா$> கல+/கிறா!’ எ�ப, 
ெப6ற உ!ள� ,./� �ாி#த,. சமய� பா��,� ெப$ணிடமி�#, அைத� ெதாி#, 
ெகா!ள ேவ$>ெம�? எ$ணினா! தா1. அ#த மாளிைகயி� அவF./ இ�.கிற 
ஒேர மன நிைற3, ந� ைடய ெப$க! மகி�)சிேயா> இ�.கிறா�க! எ�ப,தா�! 
அைத இழ.க அ#த� தா=!ள� வி��பாததி� விய�பி�ைல. தா� ெப6றவ�களி� 
மகி�)சியி<�#, த�7ைடய மகி�)சிைய� ேத�� ெப?கிறவ! தா1. அவ! 
ேத>கிற உ!ள+களிெல�லா� மகி�)சியி�ைலயானா� அவF./� மகி�)சி 
இ�ைல. 
 
உண3  �#த,�  �,. /விய<<�#, ந� �,.கைள� ெபா?.கி எ>.க� 
தாைய=� ,ைண./ அைழ�தா! வானவ�<. தா� ம5>� தனியாக� ேபானா� 
த#ைதயா� சீறி விGவா� எ�ப, அவF./� ெதாி=�. தாேயா &ரம'சாிைய=� 
வச#தமாைலைய=� உடனைழ�தா!. 
 
“நீ=� வா, &ரம'சாி! உன./�, உ� ேதாழி./� @ட மாைல./  �,.க! 
ேத�#ெத>.கலாேம! ஏ� இ�ப� மகி�)சியி�லாம� காண�ப>கி�றா1? எ�னிட� 
மன� திற#, ெசா�ல.@டாதா?” எ�? ேக5டா! தாயா�. 
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“அெத�லா� ஒ�?மி�ைலய�மா. கைள�,� ேபாயி��பதா� உ+கF./ அ�ப�� 
ேதா�?கிேற� ேபா<�.கிற,. நீ+க! ேபா1  �,.கைள� பா�+க!. எ�னிட� 
ேவ$�ய  �, மாைலக! இ�.கி�றன. நா� உற+க� ேபாகிேற�. 
தள�)சியாயி�.கிற,” எ�? @றி� ேதாழிேயா> த� மாட�,./� �ற�ப5> 
வி5டா! &ரம'சாி. 
 
மாட�ைத அைட#, தா7�, த� தைலவி=� தனிைம ெப6ற,� வச#தமாைல, 
“ஏன�மா, நாைள./ ம?ப�=� ெந1தல+கானB./� ேபாக 
ேவ$>ெம�றீ�கேள? எத6காக அ+ேக ேபாக ேவ$>�?” எ�? ேக5டா!.  
 
“கட6கைரயிேலேய உ�னிட� ெசா�ல ேவ$>ெம�? நிைன�ேதன�, 
வச#தமாைல! த#ைதயா� ேத� ஓ5>வத6காக ந�ேமா> அ7�பியி�#த ஊழிய� 
நா� எ�ேபா, வா1திற#, ேபச�ேபாகிேறா� எ�? ெசவிகைள. @�ைமயா.கி. 
ெகா$> ப.க�திேலேய பழி கிட#தா�, அதனா� அ#தர+கமாக ஒ� வா��ைத 
@ட� ேபச  �யவி�ைல. நாைள./. காைலயி� வி�வத6/  �ேப ,யிெலG#, 
யாாிட � ெசா�<. ெகா!ள�ம� நட#ேத ெந1தல+கானB./� �ற�ப5> விட 
ேவ$>�. கதிரவ� உதயமாவத6/  �ேப, ேசாம /$ட�, 0ாிய /$ட�, 
இர$> ஏாிகளிB� நீரா�. காம� ேகாவிைல வல� வ#, வண+கிவி5>� ேபான, 
ெதாியாம� மாளிைக./� தி��பிவிட ேவ$>�.” 
 
இைத. ேக5> வச#தமாைல நளினமாக) சிாி�தா!. சிாி�,.ெகா$ேட 
&ரம'சாியி� க$கைள� பா��தா!. 
 
“அ#த இர$> ஏாிகளிB� ெபா,வாக எ�லா�� நீரா>வதி�ைலேய, அ�மா! 
மன�,./! ஏதாவெதா� ஆைசைய உ�ேவ6றி. ெகா$> அ, விைளயேவ$> 
ெம�? அ�லவா அ+/ நீரா�. காம� ேகாவிைல வல� வ�வா�க!? உ+கF./�, 
என./� இ�ேபா, உடேன அ#த ஏாிகளி� நீரா�� தீரேவ$�ய அவசர� 
ஒ�?மி�ைலேய?” 
 
“அ�ப�யானா� நீ=�, நா7� ஆைசகேள இ�லாத மன�ைத=ைடயவ�கெள�? 
நிைன�,. ெகா$��.கிறாயா வச#தமாைல?” 
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“அத6/) ெசா�லவி�ைலய�மா. இ�காம�திைண ஏாியி� நீரா�. காம� ேகாவிைல 
வல� வ�கிற ஆைச ேவ? வைகைய) ேச�#த,. அ+ேக ந�ைம. கா$கி�றவ�க! 
/?�� ேபசி நைக�பா�க!.” 
 
“/?��� ேப)&./� நைக��./� பய#, நாMவதாயி�#தா� எ#த� ெப$M� 
அ+ேக ேபாகாம� அ�லவா இ�.க ேவ$>�? ெபாG, �ல�#தா� நகாி� உ!ள 
ெப$களி� @5டெம�லா� அ+ேகதா� ேபா1. @>கிற,.” 
 
வச#தமாைல பதி� @றாம� சிாி�,. ெகா$ேட தைலவியி� ேம� பதியவி5ட 
பா�ைவைய மீ5காம� இ�விழிகைள=� மலர விாி�,� பா��,. ெகா$ேட 
இ�#தா!. அ#த� பா�ைவ தா+காம� &ரம'சாி நாணி. /ைழ#தா!. 
 
“எ�ன� வச#தமாைல? எத6காக இ�ப�� பா�.கிறா1?” 
 
“ஒ�?மி�ைல! உ+கFைடய ஆைசகளிB�, ேதா6ற�திB� �,ைமக! பிற#, 
ெகா$���பைத� பா�.கிேற� அ�மா! நீ+க! எAவளேவா மாறிவி5Q�க!. 
உ+கFைடய பி�வாதமான உ?திகைள=�, ெச�.ைக=�, எ+ேகேயா ேதா6க. 
ெகா>�,வி5Q�க!.” 
 
இைத. ேக5> &ரம'சாி ேமB� நாணமைட#தா!. அவ! ைகக! ப.க�தி� 
ைவ�தி�#த 4./டைலயி<�#த ஒ� ெச#தாமைர� 4ைவ எ>�, விைளயா�. 
ெகா$��#தன. தாமைர� 4வி� ெம�<ள' ெசAவித�கF./� அவFைடய 
ைககF./� ேவ?பா> ெதாியாத வி#ைத எழிைல� பா��,. ைக எ, தாமைர� 4 
எ, எ�? ெதாியாம� மய+கி. ெகா$��#த வச#த மாைல விர�களி<�#த 
ேமாதிர+கைள. ெகா$> ைகைய அைடயாள� க$டா!. த� தைலவியிட� 
விய#, @றலானா! அவ!: 
 
“கமல�ைத� ப6றியி�./� இ#த. கர கமல+கைள� பி�.க� ேபாகிறவ� 
பா.கியசா<யாக�தா� இ�.க ேவ$>� அ�மா.” 
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“இ�ைலேய ேதாழி! அ#த� பா.கியசா< இ#த. ைககைள=� உதறிவி5>) ெச�கிற 
க�ெந'&.காரராக அ�லவா இ�.கிறா�?” எ�? @றி� ெப��)& வி5டா! 
&ரம'சாி. 
 
அ�ேபா, கீேழ மாளிைகயி�  ��ற�தி� ஒ� நாFமி�லாத �,ைமயா1 
நைகேவழ�ப�, த#ைதயாாிட� இ� ழ.க� ேபா�ற /ர<� உர.க� ேப&� ஓைச 
ேம�மாட�ைத=� எ5�ய,. த#ைதயாாி� பதி� /ர� ேக5கவி�ைல. ஆனா� 
எ�ைல கட#, சீறி ஒ<./� நைகேவழ�பாி� /ரேலா மாளிைகையேய அதிர) 
ெச1, ெகா$��#த,.“இ#த இர3 ேநர�தி� இவ� எத6காக இ�ப�� ேப1. 
@�பா> ேபா>கிறா�? யா�ைடய /�  Gகி வி5ட, இ�ேபா,? எ� த#ைதைய 
எதி��,� ேப&கிற அள3./ இவாிட� ,ணி3 வள�#, வி5டதா? கீேழ ேபா1 
எ�னெவ�? பா��, வா, வச#தமாைல!” எ�? த� ேதாழிைய அ7�பினா! 
&ரம'சாி. தா7� த� ேதாழி=� ேபசி. ெகா$��#த ேப)சி� இனிய 
நிைன3களி<�#, கீேழ எG#த @�பா> த+கைள. கைல�, வி5டேத எ�ற 
வ��த�தா� நைகேவழ�ப� ேம� &ரம'சாி./ ஏ6ெகனேவ இ�#த சின� ெபாிதா1 
�$ட,. 
 
கீேழ ெச�ற வச#தமாைல சிறி, ேநர�தி� தி��பி வ#, @றினா!: 
 
“பிரளய காலேம  �னா� வ#, சீறி. ெகா$> நி6ப,ேபா� உ+க! 
த#ைதயா�./  � @�பா> ேபா5>. ெகா$> நி6கிறார�மா நைகேவழ�ப�. 
அவைர� பா�.கேவ பய+கரமாயி�.கிற,. எ+ேகேயா ெச�ைமயாக� 
ேதா�வியைட#, 4ைச.கா�� வா+கி. ெகா$> வ#தி��பா� ேபா<�.கிற,. 
அ�ப5ட �< ேபால) சீ6ற� ெகா$> அைலபா1கிறா�. இAவள3./� அைச#, 
ெகா>.காம� உ+க! த#ைதயா� க5>�ப5> அட+கி நி6கிறா�. அ#த 
அைர./�5> அவல5சண�,./� பணி#, ேப&கிறா�.” 
 
“எ�ன அநியாயமQ இ,? நா� ேபா1� பா�.க5>மா?” எ�? ேக5டா! &ரம'சாி. 
 
“உ+களா� பா�.க  �யாத�மா! த#ைதயா� அவைர இG�,. ெகா$> தம, 
அ#தர+க ம$டப�,./� ேபா1. கதைவ அைட�,வி5டா�.” 
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“ஐையேயா! அ#த ஒ6ைற.க$ ேவ+ைக தனிைமயி� த#ைதயாைர எ�ன 
ெச1தாB� ேக!வி ேக5பா� இ�ைலேய?” எ�? பதறினா! &ரம'சாி. 
 
“எ�ன ஆனாB� நா� ஒ�?� ெச1வத6கி�ைல அ�மா! அவ�க! இ�வ�ேம 
எவைர=� ெந�+கவிடாம� தனி�,� ேபச� ேபாயி�.கிறா�கேள! நா� எ�ன 
ெச1வ,?” எ�றா! ேதாழி. 
-------------- 

இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�. 2.. 2.. 2.. 2.14. 14. 14. 14. ேந�!3 ேந�ேந�!3 ேந�ேந�!3 ேந�ேந�!3 ேந�    
 
அைமதியான இர3 ேநர�தி� ப5�ன�பா.க�, மாளிைகயி� ெப�நிதி) ெச�வாி� 
தனிைமயான அ#தர+க ம$டப�தி�, அவ�� நைக ேவழ�ப�� ேந�./ ேந� 
நி�றா�க!. ெப�நிதி) ெச�வாி� அளவிட  �யாத நிதி) ெச�வ � அ#த 
ம$டப�தி� தா� இர�தின. /வியலாக3�,  �,. /வியலாக3�, த#த+க!, 
ப5>� Kதா�பர+க!, அணிகல�களி� /வியலாக3�, ெபா6கா&களாக3� /வி#, 
கிட#தன. 
 
ம$டப�,./! கீேழ கிட#த இர�தின. /விய<<�#, ஒேர ஒ� ெபாிய 
சிவ��.க� நைகேவழ�ப�ைடய  க�தி� ேபா1� பதி#,ெகா$> மி�7வ, 
ேபா� அவர, ஒ6ைற.க$ சிவ#, /Rரமாக மி�னிய,. ெப�நிதி) ெச�வ� 
தணி#த /ர<� அவாிட� ேக5டா�:  
 
“இ�ைற./ எ�ன இAவள3 சீ6ற�? பிரளய� �/#த,ேபா� �/#, 
மாளிைகையேய ஒ� கல./. கல.கி வி5Q�க!?” 
 
“என./ உ+க! ேம� அட.க  �யாத ேகாப� ஏ6ப5��.கிற,. இ#த 
மாளிைகைய=�, உ+கைள=�, இ+/ /வி#, கிட./� ெச�வ�ைத=� 
அழி�ெதாழி�, வி5>� ேபா1. காவிாியி� தைல  Gக ேவ$>�ேபா� அAவள3 
ஆ�திர�ேதா> வ#ேத�!” 
 
“காரண� எ�னேவா?” 
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“காரணமா? இேதா இ#த. ைகைய� பா�+க!, ெதாி=�!” நைகேவழ�ப� தம, வல, 
ைகைய� E.கி. கா$பி�தா�. மணி.க5>./. கீேழ  ழ+ைகயி� ந>ேவ ஒ� 
&6?) சிவ#, த��, -+கியி�#த, அ#த. ைக. 
 
“இ#த. ைக ஒ�,ைழ.கவி�ைலயானா� நீ+க! இAவள3 ெச�வ�ைத. 
/வி�தி�.க  �=மா?” 
 
“ �யா,.”  
 
“இ#த. ைகயி� ,ைணயி�ைலயானா� ப�லா$> ெபாிய மாளிைக வா�3� 
எ5�� ப5ட �, ெப�நிதி) ெச�வ� எ�ற K>� நீ+க! அைட#தி�.க  �=மா?” 
 
“ �யா,.”  
 
“இ#த. ைகயி� ,ைணயி�ைலயானா� ப�லா$>களாக நீ+க! ெச1, வ�� 
ெகாைலகF� பாதக+கF�, 0�)சிகF� உலக�,./� ெதாியாம� 
கா�பா6றியி�.க இயBமா?” 
 
“இயலா,” 
 
“நீ+க! ெச1தி�.கிற ெகா>ைமகF�, ,ேராக+கF� ெவளியானா� &5ட 
ெச+க�ைல� தைலயி� ைவ�, ஊ� &6ற) ெச1, அவமான�ப>�தி நா> 
கட�,வா�க!* எ�பதி� சிறி,� ச#ேதகமி�ைலேய.” 
 
* /��ெப�ைம மீறி� ெப�+/6ற' ெச1தாைர இ�ப� அவமான�ப>�,த� 
அ#த. கால�, வழ.க�. 
 
“ச#ேதகமி�ைலதா�.”  
 
நைகேவழ�பாி� /ர� உர�, ஓ+க ஓ+க� ெப�நிதி) ெச�வாி� /ரB�,  
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ேதா6ற � ஒ>+கி ந<#, ெகா$��#தன. ஒ� காைல ந�றாக ஊ�ற 
 �யாததா� ஏ6ெகனேவ சா1#, ேகாX�றி நி�ற அவ� இ#த. ேக!விகளா� 
தா./$> இ�7� சா1#தா6 ேபா� தள�#, நி�றா�. அவ�ைடய  க�திB�, 
க$களிB� ந>.க � Kதி=� ேதா�றின. எதிேர நைகேவழ�ப� பா1#, கிழி.க� 
ேபாகிற �<ைய� ேபா� வல, ைகைய� E.கி. ெகா$> நி�றா�. அவ�ைடய 
ெமளன� ேப)ைச. கா5�B� பய�5>வதாயி�#த,. ெமளன�ைத உைட�, வி5> 
அவேர ேபச� ெதாட+கினா�. 
 
“இ#த. ைக ஓ+கிய வா! இ,வைர தவறியதி�ைல எ�ப,� உ+கF./� 
ெதாி=ம�லவா?” 
 
“ந�றாக� ெதாி=�?” 
 
“இேத ைக இ�? தவறிவி5ட, எ�பைத�தா� இ�ேபா, உ+கF./) ெசா�ல� 
ேபாகிேற�.” 
 
“எ+ேக தவறிய,? எத6காக� தவறிய,? யாாிட� தவறிய,? ெசா�B+க!. 
நாைள./) 0ாிேயாதய�,./! உ+க! ைகைய இ�ப� ஆ.கிய ைக எ,ேவா அைத 
உண�3 ெச�,� ேபாக) ெச1,வி>கிேற�” எ�? பரபர�ேபா> வினாவிய 
ெப�நிதி) ெச�வைர நைகேவழ�ப� ெசா�<ய பதி� தி>.கிட ைவ�த,. 
 
“அ#த. ைகைய உண�விழ.க) ெச1வத6/ உ+களாB�  �யா,! உ+க! 
பா5டனா� வ#தாB�  �யா,!” 
 
“ஏ�  �யா,? எ�ைன=� உ+கைள=� ேபால) 0�)சி=� திற7� 
உ!ளவ�களா� அழி.க  �யாத வ<ைம@ட இ#த நகர�திேல இ�.கிறதா?” 
 
“இ��பதாக�தா� ெதாிகிற,. இ�லாவி5டா� எ�7ைடய இ#த. ைக இ�ப� 
-+/மா?” 
“யா� எ�?தா� ெசா�B+கேள�. நட#தைத ஒ�?� ெசா�லாம� ஆ�திரமாக�  
ேபசி. ெகா$ேட ேபாவதி� எ�ன பய�?” 
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நைகேவழ�பாி� /ர� சிறி, ஒ< /�றிய,� ெப� நிதி) ெச�வாி� /ர� 
ெபாியதா1 ஒ<�த,. &ரம'சாி=� அவ! ேதாழி=�  ய6சி ெச1, ஓவியைன 
வி>வி�, மணிமாைல பாிசளி�ததி<�#, ெதாட+கி� தா� ஒவியைன� பி� 
ெதாட�#, ெச�ற பி� ஆல 6ற�தி� நிக�#த, வைர, எ�லாவ6ைற=� @றினா� 
நைக ேவழ�ப�. நீலநாகமறவ� த� ைடய ைகைய� ப6றியைத=�, தா� அவரா� 
கீேழ பி��,� த!ள� ப5டைத=�, ேமB� ஆ�திர� �F� வித�தி� விவாி�,) 
ெசா�னா� அவ�. 
 
“நம./ எதிாிக! ேவெற+/� இ�ைல. ந� ைடய மாளிைகயிேலேய இ�.கிறா�க!” 
எ�? /றி�பாக) ெசா�<� ெப�நிதி) ெச�வாி� ேகாபெம�லா� &ரம'சாியி� 
ேம� தி���மா? ெச1ய  ய�றா� அவ�. 
 
ஆனா� ெப�நிதி) ெச�வேரா, நீலநாக மறவ�ைடய ெபயைர. ேக5ட,ேம 
அத6/ேம� நைகேவழ�ப� @றிய எதிBேம கவன� ெசB�த  �யாதப� தள�#, 
தைரயிேல உ5கா�#தி�#தா�. 
 
“ஆல 6ற�, மைலைய ந�மா� அைச.க  �யாெத�? ெதாி#தாB� பழி./� பழி 
வா+/வதாக) சபதமி5> வ#தி�.கிேற�! ேந� வழியி�  �யாவி5டாB� ஏேத7� 
0�)சி ெச1தாவ, எ� சபத� நிைறேவற நா� இ�வ�� பா>பட ேவ$>�” எ�? 
நைகேவழ�ப� ஆேவசமாக) ெசா�<ய ேபா,� ெப�நிதி) ெச�வ� தைலயி� 
ைகV�றியப� ெமளனமாகேவ அம�#தி�#தா�. நைகேவழ�ப� ம?ப�=� சீறினா�. 
 
“ஏ� இ�ப� உ5கா�#, வி5Q�க!? எ� ேப)& இல5சியமி�ைலயா 
உ+கF./...?” 
 
“பதி� ேப&வத6/ ஒ�?ேம ேதா�றவி�ைல நைகேவழ�பேர! இ#த� ெபாிய 
நகர�தி� எ#த மனித�./  �னா� அரச />�ப�,� பி!ைளகF� வாFட� 
நி6பைத. @ட மதி��. /ைறவாக நிைன�,� பய�ப>வா�கேளா அ#த மனிதேரா> 
ேமாதிவி5> வ#தி�.கிறீ�கேள நீ+க!?” ெப�நிதி) ெச�வாி� /ர� ேசா�#, 
ஒ<�த,. 
------------ 
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இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�.  2..  2..  2..  2.15. 15. 15. 15. ேப6& சிாி�/ேப6& சிாி�/ேப6& சிாி�/ேப6& சிாி�/!!!!    
 
ஆல 6ற�,� ெப�-ரரான நீலநாகமறவாிட� அவமானமைட#, வ#தி�#த 
நைகேவழ�பைர ஆ?த� அைடய) ெச1வத6/� ெப�நிதி) ெச�வ� அ��பா>பட 
ேவ$�யி�#த,. பல ேப�கைள அ�ைமயாக ைவ�,. ெகா$> ஆ!கிற 
அள3./� ெப�'ெச�வராக இ�#,� தவி�.க  �யாத காரண+களா� 
நைகேவழ�ப� எ�7� ஒேர ஒ� மனித�./  � தாேம அ�ைம ேபா� நி�? 
தணி#,ேபாக ேவ$�ய நிைல அ�? இரவி� அவ�./ ேந�#,வி5ட,. 
 
ெவளி�பைடயாக ேந�./ ேந� அ#த ஒ6ைற.க$ மனிதாிட� பணி#தா6 ேபால3�, 
பய#தா6 ேபால3� நட#, ெகா$��#தாB� ெப�நிதி) ெச�வ�ைடய மன�தி� 
அவ�ேம� தா+க இயலாத ெகாதி�� விைள#தி�#த,. நீ$ட ேநர�, 
விவாத�,./� பி�ன�, நைக ேவழ�பைர அைமதி ெகா!ள) ெச1தி�#தா� 
ெப�நிதி) ெச�வ�. 
 
“நீலநாக மறவைர எதி��, ேநர�யாக ஒ�?� ெச1வத6கி�ைலெய�ப, 
உ+கF./� ெதாி#த ெச1தி தா� நைகேவழ�பேர! அவ�ைடய வ<ைம 
உ+கைளேய தளர) ெச1, வி5டெத�? ஒ��. ெகா!கிறீ�க!. அவ�ைடய 
ைககைள உண�விழ.க) ெச1வத6/ எ�னாB�  �யா,. எ� பா5டனாB� 
 �யா, எ�? எ�னிட � ம?�,) ெசா�<யி�.கிறீ�க!. இ#த இர3 ேநர�தி� 
நம./! -$ விவாத� எத6/? நீலநாக மறவைர -��,வத6/ மைற கமாக 
ஏதாவ, ெச1ய இயBமா எ�? நிதானமாக) சி#தி.கலா�. இ�ேபா, நீ+க! 
உண3. @ட�,./) ெச�? பசியாறிவி5> நி�மதியாக� ேபா1 உற+/+க!” 
எ�? ஆ?தலான வா��ைதகைள) ெசா�< நைகேவழ�பைர உற+க 
அ7�பியி�#த ெப�நிதி) ெச�வ� த� ைடய உற.க�ைத இழ#தி�#தா�. 
 
‘இ#த மாளிைகைய=� உ+கைள=� இ+/ /வி#, கிட./� ெச�வ�ைத=� 
அழி�ெதாழி�,வி5>� ேபா1. காவிாியி� தைல Gக ேவ$>�ேபா� அAவள3 
ஆ�திர�ேதா> வ#தி�.கிேற�’ எ�? நைகேவழ�ப� / றேலா> @றியி�#த 
ெசா6கைள நிைன�, நிைன�,. ெகாதி�பைட#தா�. ந)&� பா�� வள��ப, ேபா� 
நைக ேவழ�பைர வள��ததி� பய� த� ேமேலேய அ#த ந'& பா1#, வி>ேமா 
எ�? அ'&கிற நிைல./ இ�? வ#தி��ப, அவ�./� �ாி#த,. இ#த நிைல./ 
ஒ�  �3 க$> இர$�� ஒ�? பா��,விட ேவ$>ெமன� ,ணி#,வி5டா� 
ெப�நிதி) ெச�வ�. 
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இ�தைன ஆ$>களாக� த�மிடமி�#, அவ��, அவாிடமி�#, தா � விலகிேயா, 
பிாி#ேதா ெச�ல  �யாம� இ�வைர=� பிைண�,� பி�னியி�#த அ#தர+க� 
உைட#, ெவளி�பட ேவ$�ய கால� ெந�+கிவி5டேதா எ�ற பய �, ந>.க � 
இ�? அவ�./ ஏ6ப5டன. ெப�நிதி) ெச�வ� தம, அ#தர+க ம$டப�தி� 
/?./� ெந>./மாக� தனிைமயி� நட#, ெகா$ேட சி#தி�தா�. அவ�ைடய 
ெந6றி யி� விய��த,. இைடயிைடேய ஊ�?ேகாைல� ப6றியி�#த ைக பி�ைய 
இ?.கிய,. சி#தைனயி� ஏேதா ஒ�  �ைவ ஊ�றி� பதி�,. ெகா!வைத� 
�ற�ேத கா5>வ,ேபா� நட#, ெகா$��./� ேபாேத சில இட+களி� 
ேவ$>ெம�ேற ஒைசெயG�ப� ஊ�? ேகாைல அG�தி ஊ�றினா� அவ�. 
ேவகமாக. கா�க! நட#தேபா, சி#தைன ெம,வாக3�, சி#தைன விைர#த ேபா, 
கா�க! ெம,வாக3� அவ� நட#த விதேம சி#தைனயி� &?&?�ைப=�, ,வ$ட 
நிைலைய=� மாறிமாறி� �ல�ப>�தின. 
 
அைர நாழிைக./� பி� நம, அ#தர+க ம$டப�,./!ளி�#, அவ� 
ெவளிேயறினேபா, உ?தியான தி5ட�,ட� �ற�ப>கிறவைர� ேபால. 
கா5சியளி�தா�. அ#த உ?தி �ல�பட ஊ�?ேகாைல இ?க� ப6றி அG�தி ஊ�றி 
நட#, மாளிைகயி� உண3. @ட�ைத அைட#தா�. அவ� உண3. @ட�தி� 
Nைழ#த அேத ேநர�தி� அவ�./. ெகா>.க ேவ$�ய பா� நிைற#த 
ெபா6கல�ேதா> பாிசாரக� எதி��ப5டா�. ப)ைச. க��4ர�, ஏல�  த<யன3�, 
ப�/வத6/) &ைவV5>� பிற ெபா�!கF� இ5>. கா1)ச� ெப6ற பா� மண� 
பர�பிய,. 
 
மாளிைகயி� தைலவேர எதிாி� வ�வைத. க$> பாிசாரக� வண.கமாக� தய+கி 
நி�றா�. அ#த ேநர�தி� அவைர அ+ேக க$டதனா� பாிசாரகாி� ெம1யி� 
ஏ6ப5ட ந>.க� ைககளிB� ைககளி� ஏ#தியி�#த ெபா6கல�திB�, ெபா6கல�தி� 
நிைற#தி�#த பா<B� @ட� ேதா�றிய,. 
 
“நைகேவழ�ப� உ$பத6/ வ#தி�#தா� அ�லவா?” எ�? ெப�நிதி) 
ெச�வாிடமி�#, ேக!வி பிற#தேபா,, “ஆ�! இ�ேபா,தா� உணைவ  ��,. 
ெகா$> ெச�றா�. அவ�./ உண3 பாிமாறி  ��த,�தா� உ+கF./� 
பாைல. கா1)சி எ>�,. ெகா$> �ற�ப5ேட�” எ�? பாிசாரக� @றிய 
ம?ெமாழியிB� பத6றமி�#த,. 
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வய, ��த அ#த� பாிசாரகாி�  க�ைதேய உ6? ேநா.கியப� சில விநா�க! 
அைமதியாக நி�றா� ெப�நிதி) ெச�வ�. பாிசாரக� ஒ�?� �ாியாம� திைக�, 
ேமB� ந>+கினா�. 
 
“பாைல. கீேழ ைவ�,வி5> வா.” 
 
பாிசாரக� பாைல. கீேழ ைவ�,வி5> ெப�நிதி) ெச�வைர� பி�ெதாட�#, 
நட#தா�. இ�வ�� அ#தர+க ம$டப�ைத அைட#, கதைவ� தாழி5>. ெகா$ட 
பி�7� பய#த /ர<� இரகசிய� ேப&வ, ேபா� பாிசாரகாிட� ஏேதா காத�கி� 
ேபசினா� ெப�நிதி) ெச�வ�. அவ� @றியைத. ேக5> பாிசாரகாி�  க� 
ெவளிறிய,. ேபயைற ப5ட,ேபா� பதி� ெசா�ல� ேதா�றாம� ம�$> நி�றா� 
பாிசாரக�. 
 
“இைத) ெச1ய இ�தைன தய.கமா உன./?” எ�றா� ெப�நிதி) ெச�வ�. 
 
“மிக3� கச�பான காாிய�ைத) ெச1ய) ெசா� கிறீ�கேள!” 
 
“கச��� அ?&ைவகளி� ஒ�?தா�.”  
 
“இ�.கலா�... ஆனா�... இ�ேபா, நீ+க! ெச1ய) ெசா�வ, எ�ைல மீறிய 
கச�பாயி�.கிறேத?” 
 
“எ�ைல மீறிய கச��./) &ைவகளி� இட மி�ைலேயா?” 
 
“இடமி�.கிற,! ந'& எ�ற ெபயாி�...” 
 
“எ�ைல மீறிய கச��ட� பழக� ெதாட+கிவி5டவ�கF./� எ�ைல மீறிய 
&ைவைய அளி.க ேவ$�ய, தாேன? ேபா, ேபா1 நா� ெசா�னப� ெச1,வி5> 
நி�மதியா1� ,ா+/.” 
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“ஒ�நாFமி�லாத வழ.கமா1 இ�? நா� அவ�./� பா� ெகா$> ேபா1. 
ெகா>�தா� ச#ேதக� ஏ6ப>ேம? அ#த மனித�ைடய  க�,. க$ ஒ�றாயி7� 
சி#தைன. க$க! மி/தியாயி6ேற?” 
 
“பய�படாேத. பழிைய எ� தைலயி6 ேபா5>வி>. நா� ெகா>�த7�பியதாக� 
பாைல அவாிட� ெகா>. வா+கி. ெகா!வா�. காாிய�  �#த,� வ#, ெசா�. 
க5�ேலா> E.கி. ெகா$> ேபா1� �<. @$�ேல த!ளிவிடலா�.” 
 
ெப�நிதி) ெச�வாி� இ#த. க5டைளைய மீற  �யாமB�, மீறினாB� த� கதி 
எ�ன ஆ/ேமா எ�ற பய�,ட7� பாிசாரக� பா<� மய.க�5� உயிாிழ.க) 
ெச1=� ந)& ம�#ைத. கல#, ெகா$> நைகேவழ�ப� இ�./� ப/திைய ேநா.கி 
நட#தா�. 
 
அவ� பாைல எ>�,. ெகா$> ேபாகிறாரா, இ�ைலயா எ�பைத� ெப�நிதி) 
ெச�வ� ம6ேறா� இட�தி� மைறவாக வ#, நி�? க$காணி�,. ெகா$டா�. 
சிறி, ேநர�தி� தி��பி வ#த பாிசாரகைர எதி� ெகா$> ச#தி�, “எ�ன ஆயி6?” 
எ�? அட.க  �யாத ஆவேலா> ேக5டா�. 
 
“நைகேவழ�ப� ெபா6கல�ேதா> பாைல வா+கி ைவ�,. ெகா$>, உ+கF./ 
ந�றி=� ெதாிவி./) ெசா�னா�. சிறி,� ச#ேதக� ெகா$டதா/� ெதாியவி�ைல. 
இ�7� சில விநா�களி� ப�கிவி>வா�” எ�? பாிசாரகாிடமி�#, பதி� வ#த,. 
 
“அ+ேக ேவ? யாராவ, உடனி�#தா�களா?”  
 
“அ#நிய� யா�மி�ைல. வழ.கமாக அவ�ைடய ப/தியி� காவB./ இ�./� 
காவல� ம5>� இ�#தா�.” 
 
“ந�ல,! நீ உற+க� ேபா. இ�ப� ஒ� ெபாிய காாிய�ைத இ�றிர3 சாதி�ததாக 
நிைன�,. ெகா$ேட E.க�ைத வி5>விடாம� உடேன மற.க� பழகி. ெகா!. 
நாைள./� ெபாG, வி�#த,� ‘நைகேவழ�ப� எ+ேக?’ எ�? யாராவ, ேக5டா� 
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பதறாம� நீ=� அேத ேக!விைய� தி��பி. ேக5க  6ப>கிற ,ணிைவ=� ெப6?. 
ெகா!” எ�? ெசா�<. ெகா>ைம ேதா�ற) சிாி�தா� ெப�நிதி) ெச�வ�. 
 
அ�ேபா, ந!ளிர3./ ேமB� சிறி, நாழிைக ஆகியி�#த,. ெப�மாளிைகயி� 
எ�லா மாட+களிB� தீப+க! அைண.க� ெப6? இ�! 0�#தி�#த,. ெப�நிதி) 
ெச�வ� த� ைடய ந�பி.ைக./� பா�திரமான சில ஊழிய�கேளா> நைகேவழ�ப� 
ப>�தி�#த ப/தி./) ெச�றா�. இ�$> ேபாயி�#த அ#த� ப/தியி� மயான 
அைமதி நிலவிய,. அ#த இ�ளி� ந>ேவ திைச./� திைச, �ைல./ �ைல 
நைகேவழ�பாி� ேகாரமான  க� ேதா�றி ‘எ�ைன இ�ப�யா ெச1தா1’ எ�? 
பய+கரமாக அல?வ,ேபா� ெப�நிதி) ெச�வ� பிரைம ெகா$டா�. அவ�� 
அவ�ட� ,ைண./ வ#தி�#த ஊழிய�கF�, இ�ளி� த5>� த>மாறி நட#, 
நைகேவழ�பாி� க5�ைல ெந�+கினா�க!. க5�B./ அ�கி� எ+கி�#ேதா 
சிறக��,� பற#த ெவளவா� எG�பிய ஓைசைய) ெசவி=6? இய� பான பய�தி� 
காரணமாக ந>+கி� பி��ற� நக�#தா� ெப�நிதி) ெச�வ�. விய�ைவயா� 
ெசா5ட) ெசா5ட நைன#தி�#த அவ�ைடய ெபாிய உட<� சிறிய இதய� ேவகமாக 
அ��,. ெகா$ட,. ைக, கா�க! ந>+கின. கால�யி� பாிசாரக� பா� ெகா$> 
வ#தி�#த ெபா6கல� இடறிய,. உதற� எ>�, வBவிழ#தி�#த ைக விர�களா� 
அவ� க5�<� தடவினா�. ெபா6கல�, ந)&� பாைல� ப�கியி�#த உட� 
க5�<� தா?மாறாக உண�விழ#, கிட#த,. ேபா�ைவைய இG�, அ#த உடைல� 
தைல  த� கா�வைர ��னா� ெப�நிதி) ெச�வ�. 
 
“ஒ6ைற. க$M� �� வி5ட,” எ�? பய�தினா6 /ழ?� /ர<� 
உடனி�#தவ�களிட� சிாி.க  ய�? ெகா$ேட @றினா� அவ�. சிாி�,. 
ெகா$ேட @ற  ய�றாேர தவிர) சிாி./�ேபா, ேதகேம ப6றி எாிவ, ேபா� 
ெவ�ைம=6ற,. த�7ைடய சிாி�ைப) சா>வைத� ேபா� ேவெறா� பய+கர) 
சிாி��� அ#த இ�5�� எ+கி�#ேதா ஒ<�பதாக. க6பைன ெச1, ெகா$> 
தவி�த, அவ� மன�. ெகா>ைம=�, 0�)சி=�, அளவ6?� �ாி=� திறைம வர��� 
கட#, த� உட�பிB�, மன�திB� இய�பாக எAவள3 ேகாைழ�தன� 
கல#தி�.கிற, எ�பைத அ#த இ�5�� அவ� �ாி#, ெகா$டா�. 
 
“க5�ைல இ�ப�ேய E.கி. ெகா$> ேபா1� பாதாள அைறயி� �<. 
@$>கF./ ந>வி� ைவ=+க!” எ�? உட� வ#தி�#த ஊழிய�கF./. 
க5டைளயி5டா� அவ�. அ)ச�தினா� த�னிய�பான ஒ<=� க�Kர � 
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அவ�ைடய /ர<<�#, பிாி#, ேபாயி�#தன. ஊழிய�க! அவ�ைடய 
க5டைளைய) ெச1ய  6ப5டன�. இ�5�� க5�� E.க� ெப6?� �ற�ப5ட,. 
 
“இனிேம� இ#த� ப/தி பக<B� இ�ப� இ�$> கிட.க ேவ$�ய,தா�. அ#த� 
பாவியி� ஆவி /�யி�.கிற இட�,./ ஒளி ேவ? ேவ$>மா?” எ�? 
தன./�தாேன @றி. ெகா!வ,ேபா� அவ� இைர#, @றியேபா, மீ$>� அேத 
ேப1) சிாி�� ஒ<�பதாக அவ�ைடய மன� க6பைன ெச1த,. க5�ைல� E.கி. 
ெகா$> ேபானவ�கைள� பி� ெதாட�#, ெப�நிதி) ெச�வ�� பாதாள அைற./) 
ெச�றா�. அவ�ைடய  �ேன6பா5��ப�ேய அ+ேக தீ�ப#த+க! ெபா��தி 
ைவ.க�ப5��#தன. 
 
வாைல) &ழ6றி அன� விழி கா5� உ? � �<களி� @$>கF./ ந>ேவ 
ேபா��த�ப5��#த உட� க5�<� ைவ.க�ப5��#த,. “எ� தைலயி� &5ட 
ெச+க�ைல ஏ6றி ஊ� &6றிவர) ெச1வதாக� திமிேரா> ேபசினாேய! இ�ேபா, 
திமி� நிைற#த உ� உட<� சைதைய. கிழி�, விைளயா>� �<கைள. க$> 
நா� ெவ6றி) சிாி��) சிாி.க� ேபாகிேற� பா�” எ�? க5�ைல ேநா.கி யா�� 
எதி��பத6/ இயலாத அைற@வ� வி>�தா� ெப�நிதி) ெச�வ�. 
 
க5�ைல) &ம#, வ#தவ�க! ேமB� அவாிடமி�#, எ�ன க5டைள பிற.க� 
ேபாகிறேதா எ�? எதி�பா��,. கா�, நி�றன�. மிக விைரவிேலேய அவ�க! 
எதி�பா��தி�#த ெசயைல) ெச1=�ப� ெப�நிதி) ெச�வ� அவ�கைள ஏவினா�. 
 
“ேபா�ைவைய வில.கிவி5> உடைல� E.கி ேமேல=!ள வைளய�தி� 
தைலகீழாக. க5>+க!” எ�? அவ� க5டைளயி5ட /ர� ஒ<�, அட+/  � 
ேமேல பாதாள அைற./! வ�வத6கான ப�ய�கி<�#, /Rரமானெதா� ேப1) 
சிாி�� எG#த,. 
 
திைக��டேன எ�லா�� தி>.கி5> நிமி�#, பா��தன�. பா��தவ�க! 
சிைலகளானா�க!. அ+ேக  த6ப�யி� நைகேவழ�ப� நி�றா�. உடேன  �னா� 
பா1#, க5�ைல ��யி�#த ேபா�ைவைய வில.கி� பா��த ெப�நிதி) ெச�வ� 
தா�  6றிB� ஏமா#, ேபாயி��பைத� �ாி#, ெகா$டா�. க5�<� நைக 
ேவழ�ப� வசி./� ப/தியி6 காவ<�#த ஊழியனி� உட� கிட#த,. 
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“தீ5�ய இட�திேலேய பத� பா�.கிறீ�கேள, ஐயா! இ�ப��ப5ட 
காாிய+கைளெய�லா� யாாிடமி�#, க6?. ெகா$Q�கேளா, அவனிடேம 
ேசாதைன ெச1, பா�.க� ,ணி#, வி5Q�கேள? இ�றிர3 இ�ப� என./ ஏதாவ, 
ெக>த� ெச1ய ேவ$>ெம�? உ+கF./� ேதா�?ெம�பைத நாேன 
எதி�பா��,. ெகா$>தானி�#ேத�. அ�ப�ேய ெச1,வி5Q�க!. நீ+க! 
அ��ட� அ7�பிய ெபா6கல�,� பாைல என./. காவ<�#த ஊழியைன. 
/�.க) ெச1, பா��த பி��தா� உ+க! ேநா.க� �ாி#த,. இ�ேபா, நா� 
வி��பினா� உ+க! அ�தைன ேப�ைடய உயிைர=� 0ைறயாடலா�. இேதா 
இ�ப�) சிறி, பா�+க!” எ�? @றி. ெகா$ேட த� ைக./ எ5>கிறப� இ�#த 
�<. @$>. கத3கைள� திற�பத6/ாிய இ���) ச+கி<ைய� பி��,. 
/B.கினா� நைக ேவழ�ப�. அ�ப�. /B.கியேபா, அ#த) ச+கி< 
/B+கியதாB� அவ�ைடய சிாி�பினாB� ேச�#, எG#த விகார ஓைச பாதாள 
அைறயி� பய+கரமாக எதிெரா<�த,. அவ�கFைடய உயி�க! எ�லா� 
அவ�கைள ெவ?.க� ெதாட+கிவி5ட நைகேவழ�ப�ைடய ைகயி� இ�#தன. 
------------- 

இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�.  2..  2..  2..  2.16. 16. 16. 16. தாயி� நிைன7தாயி� நிைன7தாயி� நிைன7தாயி� நிைன7    
 
தைரயி� நீ��,ளி விGவத6/  � ம$Mலக�, வ$ண � &ைவ=� கலவாத 
ேமக ம$டல+களிேலேய அவ6ைற� ப�/� சாதக� �!ைள�ேபா� விசாைகயி� 
ஞான� உலக�, அG.ைகெய�லா� காணாத ப�வ�தி�,  � பிறவி க$ட 
ெதாட�பினா� அவF./ வா1�த ெத�பைத உண�#தேபா, இள+/மர� 
அவைள� தவ�பிறவியாக மதி�,. காண� ெதாட+கினா�. அ�தைகய மதி�� 
அவ!ேம� ஏ6ப5டதனா�தா�. இ#திர விகார�,� ,றவியிட� தா� 
 ர5>�தனமாக நட#, ெகா$டைத� ப6றி அவ! /றி�பி5டேபா, அவ� மன� 
/�றி நாணமைட=�ப� ேந�#த,. &ரம'சாியிட� /�றாம� வள�#தி�#த 
அவ7ைடய அேத மன�தி� இ?மா�� விசாைகயிட� /�றி� தள�#தேதாட�றி� 
ப.தியாக3� மாறியி�#த,. 
 
‘விசாைகயி� கைத தன./� ெதாிய ேவ$�ய, அவசிய�’ எ�? நா+@� அ�க! 
வ6�?�தி. @றியி�#த காரண�ைத இ�ேபா,தா� இள+/மர� ந�றாக� �ாி#, 
ெகா!ள  �#த,. ம6ேபா�களி� எதி��, வ#தவ�கைள  ,/./ ம$கா5� 
ெவ�றத6காக3�, இளவ5ட. க6கைள� E.கியத6காக3�, /றிதவறாம� அ�� 
எ1தத6காக3�, ெப�ைம�ப5ட நா5கைள நிைனவி� அ��ைலயி<�#, �ர5�. 
ெகாண�#, இ�? எ$ணினா� அைவ சி?ைம நிைற#தைவயாக� ேதா�றின. 
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ேவ? ெபாிய ெசய�கைள) ெச1வத6/. ைகயாலாகாத கால�தி� ெச1த 
சி?பி!ைள) ெசய� களாக நிைன�,. ெகா!ள  �#தேத தவிர, இ�? 
அவனாேலேய அவ6ைற மதி.க  �யவி�ைல. 
 
ஞான� பசிேயா> தி�நா+@�./ வ#த அ�ேற அவ� மன�தி� மதி�பிழ#தி�#த 
அ#த� பழ� ெப�ைமக!, விசாைக எ�7� �,ைமைய அறி#தபி� இ�7� 
மதி�பிழ#தன. நீ$ட சாைலயி� பா�ைவ./! பி�படாத ெதாைல3./) 
ெச�?வி5ட உ�வ+கைள� ேபா� அைவ மன�தி<�#ேத விலகலாயின. 
 
இனி எதி�வ�� கால�ைத� ப6றி அவ� மன�தி� எGகி�ற க6பைனக! ஓ+கி� 
ெதாட  ய�? ெகா$��#த உயர� ேவ?விதமாக இ�#த,. 
 
உலெக+/� உ!ள ேபரறிஞ�க! ஒ�? @� வாிைசயா1 - அ#த வாிைச./  �ேவ 
ெதாியாம� - நீ$ட ெதாைல3./ அணிவ/�, நி6கிறா�க!. அவ�க! அ�ப� 
நி6பதா� நி�றப�ேய தானாக நி?வி. ெகா$ட -தி ஞான -தியாகி 
இள+/மரனி� க$கF./� ேதா�?கிற,. -தியி� ந>வி� நி�? இ� �ற � 
பா�.கிறா� அவ�. அவ7ைடய வல, ைகயி� ஞான.ெகா� அைச#தா>கிற,. 
அ#த -தியி� ெந>ைம அவ� மன�தி� மைல�ைப உ$டா./கிற,. -தியி� 
இ��ற � ஒளிமயமா1 நி6/� ஞானி கF./  �னா� ஒAெவா�றா1 நாவ� 
மர.கிைள ஊ�ற�ப5��.கிற,. ஒAெவா� ஞானியி� ைகயிB� அ#த ஞான�தி� 
ெவ6றி) சி�ன�ேபா� ஒ� ெகா�=� கா5சியளி.கிற,. அவ�கேளாெட�லா� 
அறி3 வாத� �ாியேவ$>ெம�? இள+/மர7./ ஆைசயாயி�.கிற,. 
 
வாதி5> ெவ�றபி� அ�தைன ேப�ைடய ெகா�கைள=� -�)சி=ற) ெச1, 
நாவ6 கிைளகைள=� பறி�, எறி#,வி5>, நாவேலா நாவ� என  ழ+கி. 
ெகா$ேட தா� அ#த -தியி�  �3 ெதாிகிறவைர நட#, ெச�றாக 
ேவ$>ெம�? இள+/மர7./ ஆைசயாயி�#த,, அேத சமய�தி� தன./ 
அAவள3 ச.தியி�.கிறதா எ�ற பய �, தய.க � தைடயாயி�.கி�றன. ஆனா� 
மனேமா, ‘,ணி#,  �னா� நட#, ேபா’ எ�? E$>கிற,.  
 
அ�? அ#த மாைல ேவைளயி� தி�நா+@� 4�ெபாழி<� தனிைமயான ப/தி 
ஒ�றி� அம�#, இள+/மர� இ�ப�� த� எதி�கால�ைத. க6பைன ெச1, 
ெகா$��#தேபா, த6ெசயலா1 அ#த� ப.க� வ#த விசாைக அவனி�#த 
நிைலைய. க$> அவனிடேம ேக5டா!. 
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“எ#த. ேகா5ைடைய� பி��பத6/ இAவள3 ஆழமான சி#தைனேயா?” 
 
சிறி, ேநர�தி6/� பி� இள+/மரனிடமி�#, இத6/� பதி� கிைட�த,.  
 
“ஞான. ேகா5ைடைய� பி��பத6/.”  
 
“ெபாிய ஆைசயாக அ�லவா இ�.கிற, இ,?”  
 
“ம�னி.க ேவ$>� அ�ைமயாேர! ஆைசகைள எ�லா� மிக எளிதாக நீ.கிவி5> 
வ#தி�.கிற உ+களிட� ஆைசைய� ப6றி) ெசா�வத6காக. @&கிேற� நா�.”  
 
“அ�ப�யி�ைல, @சாம� ெசா�B+க!. இ�ேபா, நீ+க! @றிய, �,ைமயான 
ஆைசயாக� ேதா�?கிறேத!” எ�றா! விசாைக. 
 
இள+/மர� த�7ைடய க6பைனயி� ேதா�றி� ேதா�றி மைற#, 
ெகா$��./� இல5சிய�ைத� தய+கிய ெமாழிகளா� விசாைக./) ெசா�னா�. 
அைத. ேக5> அவFைடய  க� அதி� ஏ6ெகனேவ அளவ6? நிைற#தி�./� 
�னித� த�ைமேய ேமB� ெப�கினா6 ேபா� மல�#த,. அவ! சிாி�தவாேற 
அவைன ேநா.கி வினாவினா!: 
 
“உ+கFைடய இ#த ஆைசைய யா� ேக5டா� ெம1யான ெப�மகி�)சி 
ஏ6ப>ெம�பைத ெசா�ல5>மா?” 
 
“ஏ�? அ�ப�யானா� உ+கF./ மகி�)சி தர வி�ைலயா எ�7ைடய இ#த ஆைச” 
இள+/மர� அவளிட� பதிB./. ேக!வி ெதா>�தா�. 
 
“ஞான. ேகா5ைடைய� பி�./� உ+கFைடய ஆைசைய. ேக5> நா7�, 
அ�கF�, எ+கைள� ேபா�ற பிற�� அைடய  �யாத மகி)சிைய. கா5�B� 
அதிகமான மகி�)சிைய ேவெறா�வ�தா� அைடய  �=�” 
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“யா� அவ�?”  
 
“உ+கைள� ெப6? உல/./ அளி�த தா1. 
 

'ஈ�ற ெபாGதி6 ெபாி,வ./� த� மகைன)  
சா�ேறா� என.ேக5ட தா1.’ 

 
எ�? ேக!வி�ப5��.கிறீ�களா? உ+கFைடய இ#த ஆைசைய அறி#, உலக� 
உ+கைள) சா�றா$ைம உ!ளவராக ஏ6?� �க�வைத உ+க! தா1 ேக5க 
ேவ$>�. உ+கைள� ெப6றேபா, ஏ6ப5ட மகி�)சிைய விட அதிகமான 
மகி�)சிைய நீ+க! �கைழ� ெப?கிற ேபா, உ+க! அ�ைன ஒ��தியா�தா� 
அைடய  �=�..!” 
 
இள+/மர� தி�நா+@�./ வ#ததி<�#, எ#த. கல.க�ைத அைடயாம� 
மற#தி�#தாேனா, அ#த. கல.க�ைத விசாைக நிைனS5� வி5டா!. அவF./ 
ம?ெமாழி @ற� ேதா�றாம� க$கல+கினா� அவ�. அவ7ைடய கல.க�ைத 
விசாைக=� கவனி�தா!. 
 
“ஏ� இ�ப�. க$ கல+/கிறீ�க!?”  
 
“க$ கல+காம� ேவெற�ன ெச1வ,? எ�ைன� ெப6? மகி�#தவைள� பா��,� 
மகிழாத பாவி நா�.”  
 
‘இள+/மர� தாயி�லா� பி!ைளயாக வள�#தி�� பாேனா?’ எ�? நிைன�தா! 
விசாைக. அைத அவனிட� அ�ேபா, ேக5டா� அவ7ைடய கல.க� அதிகமா/ேமா 
எ�ெற$ணி. ேக5காம� அட.கி. ெகா$டா!. 
 
“உ+க! தாைய� ப6றி உ+கF./ நிைன3$டா.கிய, இ�ப� ஒ� ,யர 
விைளைவ� த�� எ�ப, ெதாி#தி�#தா� ெச1தி�.க மா5ேட�” எ�? 
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ம�னி�ைப. ேகா�� /ர<� @றினா! விசாைக. அத6/� இள+/மரனிடமி�#, 
பதி� இ�ைல. 
 
“அ�மா உ�ைன. காM� மகி�)சிைய உன./ அளி.காம�, காணவி�ைலேய 
எ�ற ,யர�ைதேய மகி�)சி� தாகமாக� ெப�.கி. ெகா$��.கிறாேய!” எ�? 
தாைய எ$ணி ஏ+கினா� இள+/மர�. 
 
அ#த நிைலயி� இள+/மரைன� தனிைமயி� வி5>) ெச�வேத ந�லெத�ெற$ணி 
விசாைக அக�றா!. 
 
மன� கல+கி -6றி�#த இள+/மர� விசாைக ெச�றைத அறியாம� அவ! 
அ+கி��பதாகேவ எ$ணி ஏேதா ெசா�ல� தைல நிமி�#தேபா, ேந� எதி���ற� 
4�ெபாழி<� வாயி<�  �ைல=�, கத.க$ண7� Nைழ#தைத. க$டா�. 
அவ� விழிகளி� விய�� மல�#த,. 
-------- 

இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�.  2..  2..  2..  2.17. 17. 17. 17. பய5கர ந�ப�க பய5கர ந�ப�க பய5கர ந�ப�க பய5கர ந�ப�க     
 
அ�ேபா, அ#த பாதாள அைறயி� நிலவிய 0�நிைலயி� @$>./! இ�#த 
�<கைள. கா5�B� ெகா>ைமயான �<யாக மாறி� பா1வத6/  6ப5>. 
ெகா$��#தவ� நைகேவழ�ப�தா� எ�பைத அ+ேக இ�#த எ�லா�� 
உண�#தா�க!. எ�லா�ைடய மன�திB� அ>�த கண� எ�ன நிகழ� ேபாகிறேதா 
எ�ற பய� தா� நிர�பியி�#த,. �<. @$>க! அைம#தி�#த இட�,./ ேமேல 
 த6ப�யி� ேதா�றி� ேபயாக நைக�,. ெகா$��#த நைகேவழ�ப�ைடய 
ைககளி� அ+ேக நி�ற அ�தைன ேப�ைடய உயி�கF� இ�#தன. 
�<.@$>கைள� திற�பத6/ இைண�தி�#த ச+கி<ைய அவ� இG�தா� கீேழ 
அ#த. @$>கF./ ந>ேவ நி6பவ�களி� கதி அேதாகதிதா�. 
 
தன./ாிய ெச�வ+களாேல கிைட.கிற எ�லா வைக� ெப�ைமகைள=� மீறி எ#த) 
ெச�வ � இ�லாத அைர. /�ட� ஒ�வ7./ இரகசிய+களா� அ�ைம�ப5>. 
கிட#, தவி�த ெப�நிதி) ெச�வ� ‘அ#த இரகசிய+கைள=� அவ6ைற மன�தி� 
&ம#, ெகா$��#தவைன=� ேச��, ஒழி�, வி5ேடா�’ எ�? தி�மதிேயா> 
தைல நிமி�#தேபா, ‘நா� ஒழிய வி�ைல’ எ�?  � வ#, நி�? மீ$>� அவ� 
தைலைய. /னிய) ெச1,வி5டா� நைகேவழ�ப�. 
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தா� இைரயி5> வள��த �<கF./ இ�? தாேம இைரயா/� நிைல 
வ#,வி5டேத எ�? ெம1ந>+க நி�றா� ெப�நிதி) ெச�வ�. அவைர விளி�, நைக 
ேவழ�ப� சிறி,� ெநகி�)சியி�லாத /ர<� ேபசினா�: 
 
“ந'& கல#த பாைல� ப�கி நா� அழி#ெதாழி#, ேபாயி��ேப� எ�? நிைன�,� 
ெப�ைம�ப5>. ெகா$��#தீ�க!. உ+க! ெப�ைம நீ�.க வழியி�றி நாேன 
 �னா� வ#, நி6கிேற�. ஒ�? நாமி�வ�� ந$ப�களாயி�.க ேவ$>�. 
அ�ல, பைகவ�களாயி�.க ேவ$>�. ஆனா� ந�லத6காகேவா, 
ெக5டத6காகேவா, எத6ெக�? ெதாியவி�ைல; இ�ேபா, நாமி�வ�ேம 
எ�ப�யி�.கிேறாேமா அ�ப� இத6/  �� இ�.க ேந�#ததி�ைல. ந5பி� 
ெந�.க�ைத. /றி�, உயி� ந$ப�க! எ�? ெசா�வா�க!. ஆனா� நீ+கF� 
நா7ேமா, இ�ேபா, ஒ�வ�.ெகா�வ� உயிைர. கவ�#, ெகா!ள� ,ணி#,வி5ட 
ந$ப�களாயி�.கிேறா�. உயிைர. கா�பா6றி. ெகா!F� ெந�.க�தி�  �� 
இ#த ந5�� ெதாட+கி6? எ�பைத நீ+க! மற#, ேபாயி�.கலா�. இ�ேபா, 
உயி�கைள அழி./� ஆ�திர�தி�  �வத6கி�.கிற,. இ#த உற3 இ�ப��தா� 
 �ய ேவ$>மா, அ�ல, ேவ?விதமாக3�  �ய இடமி�.கிறதா எ�? சி#தி.க 
ேவ$�ய விநா�களி� நி6கிேறா� நா�...” 
 
ெப�நிதி) ெச�வ� தைலநிமி�#, எதிராளிைய� பா��பத6/ ேவ$�ய 
&?&?�ேபா, ஆ�வேமா, சிறி,மி�லாம� ேசா�#, ேபாயி�#தாB� இ#த� 
ேப)ைச. ேக5ட,� அ�ப5ட நாக� பட�ைத� E./கிறா6 ேபால� தைலநிமி�#, 
நைகேவழ�பைர� பா��தா�. பி�� இய�பாக� ேப&� ேப)சி� விைர3 இ�லாம� 
ஒAெவா� வா��ைதயாக� தய+கி� தய+கி நி?�தி. ேக5டா�. 
 
“நீ+கF� நா7� சி#தி.க ேவ$�ய விநா�களி� இவ�கைள� ேபா�ற 
ஊழிய�கF� உடனி�.க ேவ$�ய, அவசிய�தானா?” 
 
“அவசிய அநாவசிய+கைள) சி#தி�,) ெசய�ப>கிற நிைலயி� இ�ேபா, நா� 
இ�ைல. நீ+க! எ�ைன அ�ப� இ�.க3� விடவி�ைல. ‘எ�ைன� ேபா� ஒ�வ� 
உ+கF./ அவசியமா இ�ைலயா?’ எ�? நீ+கேள சி#தி�, உடன�யாக 
 �3க5� வி5ட பி� நா� சி#தி.க எ�ன இ�.கிற,? நா� அநாவசியெம�? 
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நீ+க! தீ�மான� ெச1தபி� நீ+க! என./ அவசிய� எ�? ந�பி எ�ைன நாேன 
ஏமா6றி. ெகா!ளலாமா!”  
 
இ#த. ேக!வியி� பி�யி<�#, வி>ப5>� தா� எ�ன ம?ெமாழி @?வெத�? 
ெதாியாம� திைக�தா� ெப�நிதி) ெச�வ�. உயி�� பய �, ஏவB./� தைல 
வண+/� ஊழிய�கF./  � இ�ப� அவமான� ப5>. ெகா$��.கிேறாேம 
எ�ற நாண � ேச�#, அவைர ஆ5ெகா$> அவ�./� ேப&வத6/ வா��ைதக! 
கிைட.காதப� ஆ.கியி�#தன. 
 
ேபசவராத உண�)சிகF./� ேபச ேவ$�ய ெசா6கF./� ந>ேவ அக�ப5>. 
ெகா$> அவ� திண?வைத நைகேவழ�ப� க$> ெகா$டா�. தம./� ெப�நிதி) 
ெச�வ�./� இைடேய உ!ள ந5�, பைக, இரகசிய+க! எ�லா� ஊழிய�கF� 
விள+கி. ெகா!F�ப� ெதாிவ, ந�லத�ல எ�பைத அவராB� உண�#, ெகா!ள 
 �#த,. ஒ� ைகயா� ச+கி<ைய� ப6றி. ெகா$> ம6ெறா� ைகயா� 
ஊழிய�கைள ேமேல வ�மா? /றி��. கா5�னா�. கிேழ ெப�நிதி) ெச�வ� நி�ற 
இட�தி<�#, சிறி, விலகி ஒ,+கி நி�றி�#த ஊழிய�க! நைகேவழ�ப� த+கைள 
ேமேல வர) ெசா�<. /றி��. கா5>வைத� �ாி#, ெகா$டாB� த+கF./� 
ப�யள�பவராகிய ெப�நிதி) ெச�வாி� ஆைணயி�றி எ�ப� ேமேல ெச�வெதன� 
தய+கின�. அவ�கFைடய இ#த� தய.க�ைத. க$> ேமேல நி�ற நைகேவழ�ப� 
சிாி�தா�. 
 
“உ+கF./. க5டைளயிட ேவ$�யவேர இ�ேபா, எ�7ைடய க5டைளைய 
எதி�பா��, நி6கிறா�. இ#த) சமய�தி� நீ+க! அவைர எதி�பா��,� தய+/வதி� 
பயனி�ைல. நீ+க! எ�லா�� ெவளிேயறினா� நா7� அவ�� ேபசி. 
ெகா!வத6/� தனிைம வா1./�.” 
 
நைகேவழ�ப� இ�ப�. @றிய பி��� அவ�க! தய+கியப�ேய நி�றா�க!. 
ெப�நிதி) ெச�வேர இ#த� தய.க�ைத� தவி��பத6/  � வ#தவரா1, “அவ� 
ெசா�கிறப�ேய ெச1=+க!” எ�? ஊழிய�க! ப.க� தி��பி ெம�ல. @றினா�. 
 
ஊழிய�க! ப�ேயறி ேமேல வ#தன�. “நி�B+க!! நீ+க! ெச1ய ேவ$�ய 
ேவைலெயா�? மீதமி�.கிற,” எ�? அவ�கைள� த>�, நி?�தி. கீேழ 
ைவ.க�ப5��#த க5�<� கிட#தவைன) &5�. கா5�னா� நைகேவழ�ப�. 
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எ�ன ெச1ய ேவ$>ெம�? ேக!வி ேதா�ற ஊழிய�க! அவ�  க�ைத� 
பா��தன�. அவ�ைடய நாவி<�#, அளவி� &�.கமாக3� அ��த�தி� 
ெபாிதாக3� இர$ேட இர$> ெசா6க! ஒ<�தன. 
 
“வழ.க� ேபா� ெச1=+க!.” 
 
இத6/�பி� அ+/ நட#த நிக�)சிக! விைர3ைடயனவாக3�, மா?த� 
உ!ளைவயாக3� இ�#தன. நைகேவழ�ப� ப�களி� இற+கி. கீேழ வ#, தனியாக 
நி�? ெகா$��#த ெப�நிதி) ெச�வ�./ எதிேர க�Kரமாக நட#, ெகா$ேட 
ேபசினா�: 
 
“இ#த மாளிைகயி� இேத 0�நிைலயி� நி�? உ+கேளா> ேபச என./ 
வி��பவி�ைல. இ�வ�ேம ஒ�வ� ேம� ம6றவ�.கி�#த ந�பி.ைகைய இழ#, 
வி5ேடா�. நீ+க! எ�ைன. ெகா�ல3� ,ணி#, வி5Q�க! எ�ப, என.ேக 
�ாி#,வி5ட,. இனிேமB� நா� உ+கைள ந�ப ேவ$>மானா� நா� ந� ைடய 
ந�பி.ைகக! பிற#, வள�#த இட�,./� ேபாக ேவ$>�. நீ+க! இனிேம� 
எ�ைன ந��-�களா எ�பைத அறி#,ெகா!வத6/ ஒ� ேசாதைன�ேபா� 
உ+கைள இ�ேபா, அைழ.கிேற�. 4��கா� நகர�  Gவ,� ஆ�#த உற.க�தி� 
��கி. கிட.கிற இ#த ேநர�தி� எ#த விதமான பா,கா��� இ�லாம� தனியாக 
எ�ேனா> நீ+க! வரேவ$>�. ேதாிேலா /திைரயிேலா வர.@டா,. 
எ�ைன�ேபா� நட#,வர ேவ$>�.” 
 
“எ+ேக வரேவ$>�? எத6காக வரேவ$>�? ேவ$�யைத இ+ேகேய ேபசலாேம! 
நாமி�வ�� தனியாக�தாேன இ�.கிேறா�.” 
 
“ �யா, இ, உ+கFைடய எ�ைல. இ+ேக நா� எ#த விநா�=� 
,��?�த�படலா�. இ�7� உ+க! ேம� பைழய ந�பி.ைக என./� 
தி��பவி�ைல. அ#த ந�பி.ைக தி���வ,� தி��பாத,� நீ+க! எ�ைன 
ந��கிறீ�களா, இ�ைலயா எ�பைத� ெபா?�த,.” 
 
“நா� உ+கைள ந��கிேற� எ�பைத மீ$>� எ�ப� நிRபி.க  �=�?” 
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“ஏ�  �யா,? எ� அைழ��./ இண+கினாேல எ�ைன ந��வைத ஒ��.  
ெகா$டா6ேபால�தாேன?”  
 
“ஒ��. ெகா!கிேற� எ�ேற ைவ�,. ெகா!F+க! நைகேவழ�பேர! இ#த 
ந!ளிரவி� ஒ� ,ைண=மி�றி ெவ?+ைகயனாக உ+கேளா> வ#தா� நீ+க! 
தனிைமயி� எ�னிட� எ�ப� நட#, ெகா!-�கேளா எ�? நா� ச#ேதக�பட 
இடமி�.கிறத�லவா?” 
 
“ச#ேதக�,./ இடமி��பைத� ேபாலேவ ச#ேதக�ைத� ேபா.கி. ெகா!ள3� 
இடமி�.கிற,. ச6?  � நா� எ#த நிைலயி� இ�#ேத� எ�பைத நிைன�,� 
பா�+க!. உ+கைளெய�லா� @$ேடா> எம�ாி./ அ7��� வா1�� எ� 
ைககளி� இ�#த,. ஏ� அ#த வா1�ைப நா� பய�ப>�தி. ெகா!ளவி�ைல? 
அ,தா� ேபாக5>�. இ�ேபா, இ#த விநா�யி�@ட நீ+க! த�ன#தனியாக�தா� 
எ� எதிாி� நி6கிறீ�க!. நா� உ+கைள ஏ� வி5> ைவ�தி�.கிேற�? 
ந�பி.ைகைய உ$டா.கி. ெகா!ள ஒேர வழிதா� இ�.கிற,. அைத நீ+க! 
ெச1ய ேவ$>�.” 
 
“எ�ன ெச1ய ேவ$>� நா�?” 
 
“ெபாிதாக ஒ�?� ெச1யேவ$டா�. அவந�பி.ைக ெகா!ளாம� இ�.க ேவ$>�. 
ந�பி.ைக வளர அ,ேவ ேபா,�.” 
 
ெப�நிதி) ெச�வ� நைகேவழ�பாி� ஒ6ைற. க$ணி� அ#த ந�பி.ைகைய� 
ேத>கிறவ� ேபா� அவைரேய பா��,. ெகா$> நி�றா�. நைகேவழ�ப� 
அவ�ைடய ச'சல�ைத. க$> சிாி�தா�. 
 
“நா� பைழய நா5களி� ந�க�.  க�திB�, க$ணிB� எ#த உண�)சியி� 
சாயைல=� எ�னா� மைற�,�, மா6றி=� கா$பி.க) ெச1ய �=�. எ� 
 க�ைத=� க$ைண=� பா��த நீ+க! ஒ�?� ெதாி#, ெகா$>விட  �யா,. 
எ� மன�ைத=� நா� @றிய ெசா6கைள=� ந�பினா� எ�ேனா> வா�+க!.” 
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“அவ6றிB� ந��� இ�.க  �யாெத�ப, எ�ன நி)சய�?” 
 
“இ�ப� வாத� �ாி#தா�, இத6/� பதிேல ெசா�ல  �யா,! ம?ப�=�  �� 
ெசா�<யைதேய தி��பி) ெசா�கிேற�. ந�பி.ைகைய வள��,. ெகா!வத6/ 
ஒேர வழி அவந�பி.ைக� படாம� இ��ப,தா�.” 
 
ெந>ேநர� தய.க�,./�, சி#தைன./� பி�� ெப�நிதி) ெச�வ� அ#த ந>நிசி� 
ெபாGதி� நைக ேவழ�ப�டேன தனியாக� �ற�ப5>) ெச�றா�. 
 
நட#, ேபா/�ேபா, இ�வ�� ேபசி. ெகா!ள வி�ைல. ஒ� காைல) சா1�,) 
சா1�, நட.க ேவ$�யி�#ததனா�, ெப�நிதி) ெச�வ� ேவகமாக நட.க 
 �யாம� திணறினா�. எ+ேக ேபாகிேறா� எ�பேத ெதாியாம� நைகேவழ�பைர� 
பி�ப6றி நட�பதனா� உ$டான பய� ேவ? அவ� மன�ைத. /ழ�பி. 
ெகா$��#த,. அக நகர எ�ைலைய. கட#, காவிாி கடேலா> கட./மிட�ைத 
ெந�+கி வ#தி�#தா�க! அவ�க!. ம.க! பழ.கேம இ�லாத இர3 
ேநரமாைகயினா� பக<� இய6ைகயழ/ ெபா<=� அ#த இட� இ�ேபா, 
பய�ப>வத6/ உாியதாயி�#த,. நதி.கைர� ப>ைகயி� ஆ! நட#தா� ேதா6ற� 
மைற#, ேபாகிற உயர�,./ நாண6கா> �த� ம$�யி�#த,. ப'& 4�த,ேபா� 
ெவ$ைமயான நீ$ட நாண6 4+கதி�க! இ�ளி� ம+கலாக� ெதாி#தன. நாண6 
�தாி� கா6? ஊ>�3வதா� உ$டான சரசர�� ஓைச=�, நீரைலகளி� ச�த �, 
வி5> வி5> ஒேர &�தியி� ேக5கிற தவைள. /ரB�, 0�நிைலயி� 
பய+கர�,./� ,ைண @5�ன. ஊைளயி5>. ெகா$ேட நாிக! �தாி� விG# 
த��,. ெகா$> ஓ>கிற ஓைச=�, நதி நீ�ட� கைரசாி#, தணி=மிட�தி� நீ� 
நா1க! ,!F� ச�த �, அAவ�ேபா, எG#, அ#த� ப.கமாக நட�பவ�கF./ 
அ)ச�5�. ெகா$��#தன. 
---------------- 
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இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�.  2..  2..  2..  2.18. 18. 18. 18. நாண8 கா19� நட�த,நாண8 கா19� நட�த,நாண8 கா19� நட�த,நாண8 கா19� நட�த,!!!!    
 
அ#த நாண6 கா5�� ந>ேவ ெப�நிதி) ெச�வைர அைழ�,. ெகா$> ெச�றா� 
நைகேவழ�ப�. 
 
“இ+ேக எ�ன காாிய�? இAவள3 ெபாிய காவிாி� 4�ப5�ன�தி� நீ+கF� 
நா7� ேப&வத6/ இடமி�லெய�றா இ+ேக அைழ�,. ெகா$> வ#தீ�க!?”  
 
ேமேல நட�பைத நி?�திவி5>) ச#ேதக 6ற மன நிைலயி� இ#த. ேக!விைய. 
ேக5டா� ெப�நிதி) ெச�வ�. 
 
“காாிய� இ�லாமலா அைழ�,. ெகா$> வ�ேவ�? பய�படாம� நட#, 
வா�+க!” எ�? உ! ேநா.க�ைத ெவளி�ப>�தாத அட+கிய /ர<� @றி வி5> 
நைகேவழ�ப� ேமேல நட#தா�. 
 
“எ�னா� நட.க  �யவி�ைல; கா� தள�#, வ�கிற,” எ�? ெசா�<. ெகா$ேட 
ேமேல ெச�லாம� நி�? ெகா$டா� ெப�நிதி) ெச�வ�. 
 
‘ேமேல ேபாக ேவ$டா� - ேபாவ, ந�லத6க�ல’ எ�? அவ�ைடய மன./ர� 
ெசா�<6?. 
 
“அடடா! நீ+கேள இ�ப� அைதாிய� படலாமா?” எ�? @றியவாேற அ�கி� வ#, 
ெப�நிதி) ெச�வாி� ைகைய� ப6றினா� நைகேவழ�ப�. அவ�ைடய ைக ந>+கி. 
ெகா$��#த,. பி�ைய வி>வி�,. ெகா$> தி��பி நட.கலானா� ெப�நிதி) 
ெச�வ�. எ#த நிைன�பினாேலா ெதாியவி�ைல; அவ�./ நட./�ேபாேத 
ைககா�க! ந>+கின.” 
 
“அவசர�படாதீ�க!! ெகா'ச� இ�ப�� தி��பி� பா��,வி5>� ேபாகலா� 
அ�லவா?” எ�? மிக அ�ேக பி�னா<�#, நைகேவழ�பாி� /ர� ேக5டைத� 
ெதாட�#, த� ேதாளி� அவ� ைக தீ$�� த>�பைத=� ெப�நிதி) ெச�வ� 
உண�#தா�. 
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அவ� அ�ப�� பா��தேபா, நைகேவழ�ப� இ�#த ேகால� அவைர) 
சி<��பைடய) ெச1த,. 
 
/?வாைள ஒ+கி.ெகா$> ெகாைல ெவறியராக� பா1வத6/ நி�? 
ெகா$��#தா� அவ�. 
 
“இ�ேபா, இ#த இட�தி� நா� உ+கைள. ெகா�? ேபா5டா� எ�ைன ஏென�? 
ேக5பாாி�ைல...!” 
 
வா��ைதகைள� ெதாட�#, ேப1) சிாி�� ஒ<�த,. ஓ+கிய வாF� ெந�+கி. 
ெகா$��#த,. ஒAெவா� கண � ஒ� =கமாக நக�#த,. ெப�நிதி) ெச�வ� தா� 
ேமாச� ேபா1வி5டைத உண�#தா�. 
 
கைடசி விநா�! அவ�ைடய உயி�./� அ#த வாளி� @�ைம./� ந>வி<�#த 
கால�தி� ஒேர ஓ� அ6ப அM அ,. அ�ேபா, ஒ� அதிசய� நட#த,. நைக 
ேவழ�பாி� ஓ+கிய ைக தானாகேவ தணி#த,, வாைள இ>�பி<�#த உைறயி6 
ெசா�கி. ெகா$> இய�பாக நைக�தா� அவ�. 
 
“இAவள3 ெபாிய பய#தா+ெகா!ளியாக இ�.கிறீ�கேள? உ+கைள) ேசாதைன 
ெச1, பா��ேத�. உ+களிட� ேச�#தி�./� ெச�வ� உ+கF./ அளி� தி�.கிற 
ைதாிய�ைத� தவிர, உ+கFைடய மன�தி� உ+கF.ெக�? இய�பிேல 
அைம#தி�./� ைதாிய� எAவள3 எ�? ெதாி#, ெகா!வத6காகேவ இ�ப�) 
ெச1ேத�. பாவ�! நீ+க! அNதாப�,./ாியவ�. பய� படாதீ�க!, உ+கைள 
ஒ�?� ெச1,விட மா5ேட�. ஆனா� ஒ�ைறம5>� நிைனவி� ந�றாக� 
பதி�,. ெகா!F+க!. எ�ேபாதாவ, எ�7ைடய உயி�ட� விைளயாட 
ஆைச�ப5Q�கேளா, ெதாைல#தீ�க!. நா� ந�றி=!ளவனாக இ�.க 
ேவ$>ெம�? ஆைச� ப5டா�  த<� நீ+க! ந�றி=!ளவராக இ�.க� 
பழகி.ெகா!ள ேவ$>�. இைத மற#, ெசய�பட� ெதாட+கினா�  த<� சாகிற 
உயி� எ�7ைடயதாக இரா," எ�றா� நைகேவழ�ப�. 
 
எ�லாவ6ைற=� ேக5டப� ெப�நிதி) ெச�வ� /னி#த தைல நிமிராம� இ�ேளா> 
இ�ளாக நி�றா�. அவ� நி�ற நிைலேய எதிாியிட� ம�னி��. ேக5ப, ேபா�  
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இ�#த,. 
 
நைகேவழ�ப�� ெப�நிதி) ெச�வ�� அ�றிர3 அ#த நாண6கா5�� 
ஒ�வைரெயா�வ� ேசாதைன ெச1, ெகா$டபி� தி��ப3� ந$ப�களாக மாற 
ேவ$�ய நிைலதா� ஏ6ப5ட,. அவ�கFைடய ந5பிB� பைக=$>. பைகயிB� 
ந5� உ$>. பைக, ந5� எ�7� ேந�  ரணான /ண+க! அவ�கைள� 
ெபா?�தவைர ேந� ரணாக3� இ��பதி�ைல; ேந� ெந�.கமாக3� 
இ��பதி�ைல. அவ�கF./ ந>ேவ உறைவ� பி�னியி�#த இரகசிய+கைள� 
ெபா?�த அ#தர+க� அ,. 
 
அ�? அேத இட�தி� காவிாி� ப>ைக மண<� வி�கிறவைர அம�#, ேபசி. 
ெகா$��#தா�க! அவ�க!. பல பைழய ச�பவ+கைள ஒ�வ�.ெகா�வ� 
நிைன3ப>�தி. ெகா$டா�க!. ஓ� உ$ைமைய மன� ெநகி�#, ஒ��. 
ெகா$டா� ெப�நிதி) ெச�வ�. 
 
“நைகேவழ�பேர! நீ+க! @றிய பி�� எ�7ைடய ைதாிய�தி� எ�ைல என.ேக 
�ாிகிற,. ஏழ>./ மாளிைகைய=�, ெச�வ�ைத=�, எ5�� ப5ட�ைத=�, 
ஏவலா5கைள=� வி5> விலகி� தனியா1 நி6/�ேபா, நா� பல-னமாகி வி>வ, 
உ$ைமதா�.” 
 
“பல-ன� எ�லா�./� உ$> ஐயா! நா� @ட ஒ� சமய� உ+க! ெப$ 
&ரம'சாி./  �னா� ந>+கி நி�றி�.கிேற�. அவFைடய அல+கார 
ம$டப�தி� அவ! த� ேதாழிேயா> ேபசி. ெகா$��#த ெச1தி ஒ�ைற நா� 
திைரமைறவி<�#, ேக5க  ய�ேற�. அவ! அைத� த#திர�தா� க$> 
ெகா$டா!. அ�ேபா, நா� தைல/னிய ேவ$�யதாயி6?. ேகாைழ�தன�தா� 
தைல/னியவி�ைல. ஒ5>.ேக5க ேவ$>ெம�ற ஆைசயா� ஒ� ெப$ணி� 
அல+கார ம$டப�,./! Nைழ#த, தவ?தா� எ�? உ!Fற என.ேக 
பயமாயி�#த,தா� காரண�. நா� அ�ப�) ெச1தைத� ப6றி நீ+கேளா உ+க! 
ெப$ேணா எ�ைன. @�பி5>. க$��தி�#தா� @ட நா� தைல /னிய�தா� 
ெச1ேவ�. ஆனா� அ#த நாண�ைத நீ+கேளா உ+க! ெப$ேணா எ�7ைடய 
அைதாியமாக நிைன�,வி5டா� எ�னா� ெபா?.க  �யா,.”  
 
“நீ+கF� உ+க! ேப)&� எ�ேபா,� �திராகேவ இ�.கிற,.” 
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“இ�.கலா�. ஆனா� பா<� ந'& கல#, ெகா>�பதா� அ#த� �தி�./ விைட 
கிைட�,விடா,.” 
 
“பா��தீ�களா! ந$பரான பி� ம?ப�=� பைகைய உ$டா.கி� ேப&கிறீ�கேள?”  
“ேப)சி� எ�ன இ�.கிற,? ந$ப�கைள� ேபா� ேபசி. ெகா$��#,வி5>� 
பைகைமயான ெசயைல) ெச1வ,�, பைகவ�கைள� ேபால� ேபசி. ெகா$��#, 
வி5> ந5�.கான காாிய�ைத நட�,வ,� நம./! �,ைம இ�ைலேய?” எ�? 
ேமB� ஆழமாக ெந'சி� இற+/�ப� /�தி� ேபசினா� நைகேவழ�ப�. ெப�நிதி) 
ெச�வ�./) &�.ெக�? ைத�த, இ#த வா��ைத. 
 
“நா� ேவ$>மானா� உ+கF./) ச�திய� ெச1, த�கிேற�. ப.க�திB!ள 
கடB�, காவிாி=� சா5சியாக நாமி�வ�� இனிேம� ஒ�வ�.ெகா�வ� வி5>. 
ெகா>�பதி�ைல எ�? ைவ�,. ெகா!ளலாேம?” 
 
“ேவ$டேவ ேவ$டா�. ச�திய�, சபத� இ�ப��ப5ட வா��ைதகளி� ெபா�ைள 
உ+களாB� கா�பா6ற  �யா,. எ�னாB� கா�பா6ற  �யா,. ெதாட.க 
நாளி<�#ேத நியாய�தி<�#, ெவ/Eர� வழி விலகி வ#,வி5ேடா� நா�. 
எ�லா�� நியாயமாக) ெச�கிற வழி./ நா� இனிேம� தி���வைதவிட நா� 
வ#,வி5ட வழிதா� நம./ நியாய� எ�? ைவ�,. ெகா!வ, ந�ல,.” 
 
ெபாG, �ல�� ேவைள ெந�+கி. ெகா$��#த,. இ�ளி� ம+கலாக� ெதாி#, 
ெகா$��#த நாண6 4.க! ெவ$பனி� பா1 விாி�தா6ேபால 
ெந>#ெதாைல3./� ேதா�றின. நைகேவழ�ப��, ெப�நிதி) ெச�வ�� ஒ�வ� 
 க�ைத ஒ�வ� பா��,. ெகா$டன�. ந$பக� வான� ேபா� இர$> ேப�ைடய 
 க+களிB� எ#த உண�)சி=� அதிகமாக� ெதாியாத அைமதி நிலவிய,. ேந6றிர3 
இேத நாண6 �தாி� ெப�நிதி) ெச�வ�ைடய  க� எ�ப�� ேதா�றி யி�./� 
எ�? நைகேவழ�ப� தம./!, க6பைன ெச1, பா�.க  ய�றா�. 
 
ேமேல நட.க ேவ$�ய ெசய�கைள� ப6றி� ேபசி. ெகா$ேட இ�வ�� எG#, 
நட#தா�க!. நீலநாக மறவ�ைடய உதவியா� ஓவிய� த�பிவி5டைத=�,  
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இள+/மரனி� சி�திர� பைட.கல) சாைலயி� பறி�, ைவ�,. ெகா!ள�  
ப5டைத=�, &ரம'சாியி� மணி மாைல ஓவியனிட� இ��பைத=� விவாி�,) 
ெசா�<. ெகா$ேட நட#தா� நைகேவழ�ப�. 
 
“அ�5ெச�வ  னிவ�ைடய தவ)சாைல தீ.கிைரயான பி�� இள+/மர� 
ஆதரவிழ#, ேபாவா� எ�? நிைன�ேதா�. இ�ேபாேதா  �ைனவிட� பலமான 
ஆதரவாக நீலநாக மறவாி� ,ைணயி� அவ� இ�. கிறா�” எ�றா� ெப�நிதி) 
ெச�வ�. 
 
“நீலநாக மறவ� ம5>மி�ைல. �ற-தியி<�./� அ#த. கிழவ� -ரேசாழிய 
வளநா>ைடயா�� அவ�கைளெய�லா� விட� ெபாிய ஆதரவாக அவ7./ உ+க! 
ெப$ &ரம'சாி=� ேவ? இ�.கிறா!” எ�? &ரம'சாியி� உ!ள� 
இள+/மர7./ வச�ப5���பைத=� நிைனS5�னா� நைகேவழ�ப�. 
 
அவ�க! ேபசி.ெகா$ேட ெந1தல+கனாB./ அ�ேக வ#தி�#தன�. 
 
“இனிேம� &ரம'சாி மாளிைகயி<�#, ெவளிேயற  �யாதப� த>�,வி5டா� 
ந�ல, எ�? ேதா�?கிற,. நீ+க! எ�ன நிைன.கிறீ�க!?” எ�? எ+ேகா 
ேவ?ப.க� பா�.க� ெதாட+கியி�#த நைகேவழ�பைர. ேக5டா� ெப�நிதி) 
ெச�வ�. 
 
இ#த. ேக!வி./ ம?ெமாழி @றாம�, “அேதா காம� ேகாவி� வாயி<� 
/ள.கைரயி� நி6கிறவ�கைள� பா�+க!” எ�? ெப�நிதி) ெச�வாி� 
கவன�ைத� தி��பினா� நைகேவழ�ப�. ெப�நிதி) ெச�வ� பா��தா�. 
 
இ� காம�திைணேயாியி� கைரயி� நீரா�ய ேகால�ேதா> ைகயி� காம� 
ேகாவி<� வழிப>வத6/ாிய ெபா�!கைள ஏ#தியவளா1) &ரம'சாிேய த� 
ேதாழி=ட� நி�? ெகா$��#தா!. 
 
“காம� ேகாவி� வழிபா> யா�.காகேவா?” எ�? ெம�ல ெசா�<) சிாி�தா� 
நைகேவழ�ப�. ெப�நிதி) ெச�வ�./ எாிகிற ெந��பி� எ$ெண1 வா��த, 
ேபா<�#த, அ#த) சிாி��. 
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இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�.  2..  2..  2..  2.19. 19. 19. 19. பவழ& ெச$#ட�ேமனிபவழ& ெச$#ட�ேமனிபவழ& ெச$#ட�ேமனிபவழ& ெச$#ட�ேமனி    
 
‘ஒ<க! ஒ<யி�ைமயி<�#, பிற. கி�றன. ஒ<யி�ைம, ஒ<=$ைமயா� 
உணர�ப>கிற,’ எ�? த�.க O6 பாட�தி� ேபா, அ�க! தன./) 
ெசா�<யி�#த உ$ைமைய நிைன�,. ெகா$> எதிேர பா��தா� இள+/மர�. 
 �ைல அவைனேய ைவ�த க$ வா+காம� கவனி�,. ெகா$> நி�றா!. 
அவFைடய க$க! எAவளேவா ேபசி� தீ��பத6/� தவி�ப, ெதாி#த,. ஆனா� 
வா1 திற#, எ,3� ேபசாம� நி�றா! அவ!. இள+ /மர7./� தா� அவளிட� 
எ�ன ேப&வெத�? ேதா�றவி�ைல. வா1 திற#, ேப&வைதவிட) &ைவ நிைற#த 
ேப)ைச ெமளன�தினா� ேபச  �#த சமய+கF� உ$>. நீ$ட ெமளன�,./� 
பி� பிற.கிற ஒேர ஒ� ெசா�B./� ஆயிர� ெசா6களி� ெபா�ளா6ற� அைம=�. 
அ�ப� ஒ� ெசா� த+களி� யாாிடமி�#,  த<� பிற.க� ேபாகிறெத�? 
இ�வ�ேம ஒ�வைர ெயா�வ� எதி�பா��,� தய+கிய நிைலயி� நி�றா�க!. 
இ�வ� ெந'சிB� ெகா!ைள ெகா!ைளயாக நிைறய� ேபச ேவ$>� எ�? 
நிைன�,�, ஒ�?ேம ேபச வராதெதா� நிைல. 
 
அ+ேக 4�ெபாழி<� மல�#தி�#த மாைல� 4.களி� ந?மணெம�லா� ஒ�? 
ேச�#, உ��ெப6?. க$M�, சிாி���,  க மா1 எதிேர வ#, நி6ப,ேபா� 
 �ைல நி�றா!. ஒ��./) சிறி, ேநர� ேபசிவி5>. கத.க$ண� அவ�க! 
இ�வைர=� தனிைமயி� வி5>) ெச�றி�#தா�. கத.க$ண� இAவா? த+கைள 
வி5>) ெச�றிராவி5டா� இ#த நிைல ஏ6ப5��.காெத�? எ$ணினா� 
இள+/மர�.  �ைலயி� பா�ைவைய� தா+கி.ெகா!ள  �யாம� பரா./� 
பா��ப,ேபா� ேமேல அ$ணா#, ேநா.கினா� அவ�. சி?சி? ெவ$மண� 
தி5>.கைள� ேபா� சாி3 சாிவா1 வானி� ேமக அ>./க! மி/#தன. அைன�ைத 
=� அளாவி நி6/� அ#த எ�ைலய6ற ெப�ெவளியிேல சலன�ைத. கா5� 
இய+/வ,ேபால. @5டமாக ெவ$ணிற� பறைவக! சில பற#தன. 4�ெபாழி<� 
வா1.கா�களி� நீ�பா=� ஒ<=�, கா6றி� இைலக! அைச=� ஒேர விதமான 
சலசல��� தவிர எ+/� ஒ� நிதானமாக� பரவி அழ/ ேச�./� மாைல� ேபாதி� 
மய+கிய 0�நிைல. அ+ேக வா7யர வள�#தி�#த நாக<+க மர�தி� 4.க! 
தைரயி� உதி�#தி�#தன. 
 
ஒேர நிைலயி� க6சிைல ேபா� நி6க இயலாம�  �ைல பாத+கைள இட�  
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ெபய��, நி�றதனா� சில�ெபா< கிள�#த,. அ#த) சில�ெபா<=� கைல.க.  
@டாத ெமளன�ைத அநாவசியமாக. கைல�, வி5டத6காக அ'&வ,ேபால 
ெம�ல�தா� ஒ<�த,. சில�பி<�#, பிற#த ஒ<=� ஒ<யி<�#, பிற#த 
இனிைம=� பரவி அட+கிய பி� மீ$>� பைழய ெமளனேம நீ��த,. இைலகளி� 
அைச3, நாக<+க� 4வி� ெத1விக ந?மண�, நீாி� ஒ<, ேமக.கண+க! நக�#, 
ெச�B� வான�, கால+கண+க! நக�#, ெச�B� 4மி, நகராம� நீ�./� ெபாிய 
ெமளன�. 
 
 �ைல ெபா?ைமயிழ#தா!. நீ$ட ெமளன� ,./� பி� பிற./� ெசா6க! 
அவFைடயைவயாக இ�#தன. 
 
“வான�திB� ேமக+களிB� யா�� கா� க>.க நி�? ெகா$��.கவி�ைல. 
நீ+க! பா�.க ேவ$�ய ேபைத� ெப$ இ+ேக 4மியி�தா� உ+க! எதிேர நி�? 
ெகா$��.கிறா!.” 
 
இ#த) ெசா6கைள. ேக5> இள+/மரனி� கவன� தி��பிய,. அவ� அவFைடய 
 க�ைத� பா��தா�. சிாி�தா�. 
 
“4மியி� இ��பைத ம5>ேம பா��,. ெகா$��.க ேவ$>ெம�? நீ 
ெசா�கிறா1. அத6/ ேமேல உ!ளவ6ைற=ேம க$> உணர நா� வி���கிேற�.” 
 
“வி���வத6/ உ+கF./ உாிைம உ$>. ஆனா� அத6காக எ�ைன மற#,விட 
 யலாதீ�க!.” 
 
“ ய6சி ெச1வதனா� உலகி� எ#த நிைனைவ=� மற#,விட  �யா,.  �ைல! 
மற.க ேவ$>� எ�?  ய�வதனாேலேய மற.க இயலாதப� நிைனவி� ஆழமாக� 
பதி#,ெகா!F� நிைன3கF� இ�.கி�றன. ஒ�ைற ஒG+காக3�, 
ெதாட�பாக3� நிைன.க�தா�  ய6சி ேவ$>�. பி�வாதமாக ஒ� ெபா�ைள� 
ெதாட�#, நிைன�பைத  னிவ�க! தவ� எ�கிறா�க!. மனித�க! சி#தைன 
எ�கிறா�க!. மறதி எ�ப, நிைனவி� தானாக வ�� ேசா�3. அத6/  யல 
ேவ$�யேத இ�ைல.” 
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“அ#த) ேசா�3 எ�ைன� ெபா?�தவைரயி�  யலாமேல உ+க! மன�தி�  
ஏ6ப5>வி5ட, ேபா<�.கிற,.”  �ைலயி� இ#த. ேக!வி./ 
இள+/மரனிடமி�#, பதி� கிைட.கவி�ைல. அவ!  க�தி� பதி#த த� 
பா�ைவைய மீ5காம� அவ� நி�? ெகா$��#தா�. 
 
ேமேலயி�#, உ�$ைடயா1� ெபாிதா1) ெசGைமயான நாக<+க� 4 ஒ�? 
இள+/மரனி� கால�யி� உதி�#, விG#த,.  �ைலேய ேப)ைச ேமB� 
ெதாட�#தா!: 
 
“நீரா5> விழாவ�? கழா�� ெப�#,ைறயி� உ+கைள) ச#தி.க  �யாம� 
ஏமா#ேத�. அ>�த  ைற �ற-தியி� எ+க! -5> வாயி� வழிேய நீ+க! ேதைர) 
ெசB�தி. ெகா$> ைகநீ5�. @வியைழ�ேத�. பா��,� பாராதவ� ேபால� 
ேதைர) ெசB�தி. ெகா$> ேபா1வி5Q�க!. அ�ேபா,� ஏமா6றேம அைட#ேத�. 
இ�ேபா, க$  �னா� ேந� எதிேர வ#, நி6கிற ேபா,� எவ�  �� நி�? 
ெகா$ ��.கிேறேனா, அவாிடமி�#, எைதேயா ெபற � யாம� தவி�,. 
ெகா$��.கிேறேனா, அைத ேவ? யாேரா உ+க! இதய�தி<�#, ெப6?. 
ெகா$> வி5டா�க! எ�? எ� மன�தி� ச#ேதக � உ$டாகிற,. ேத�./� 
சிவிைக./� ெசா#த.கார�களான ெப�மாளிைக� ெப$க! 4��காாி� ப5�ன� 
பா.க�தி� நிைறய இ�.கிறா�க!. அவ�களி� எவேர7� உ+கFைடய அ�ைப� 
ெப6றி�.கலா�...” 
 
மிக விைரவாக� படபடெவ�? சீ6ற� உ6றவைள� ேபால� ேபசி. ெகா$ேட வ#த 
 �ைலயி� /ர<� வி�மB�, ஏ.க � கல#, அGைகயி� சாய� ஒ<�த,.  
இள+/மர� கீேழ /னி#, கால�யி� விG#தி�#த நாக<+க� 4ைவ எ>�,. 
ெகா$> நிமி�#தா�. இதய�தி� ேச��, ைவ�தி�#த உண�)சி� தவி�ைப) 
ெசா6களாக. ெகா5�� தீ��த, ேபாதாெத�? க$ணீராக3� ெகா5�� தீ��பத6/ 
இ�#தா6ேபா� விழி கல+கி நி�றா!  �ைல. அவ!  க�ைத ேநேர பாராம� த� 
வல, உ!ள+ைகயி� நாக<+க� 4ைவ ைவ�, அைத� பா��,. ெகா$ேட 
அவளிட� ேபசினா� இள+/மர�: 
 
“உ�ைன� ேபா�ற உலக�,� ெப$களி� மன+கைளெய�லா� ச#ேதக�ைத=�, 
ஆைசைய=� இைண�,� பைட�தி�.கிறா� பைட��. கட3!. நீ+க! எ�லா�� 
எ�ைன� ேபா�ற ஆ$மகனிடமி�#, எதி�பா�.கிற ெபா�! ஒ�ேற ஒ�?தா�. 
அ#த ஒ�ைற=� உ+கF.ேக ெசா#தமா.கி ெவ6றி ெகா!ள வி���கிறீ�க!. எ#த 
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ஒ�ைற  தலாக. ெகா$> உலக�தி� ம6ற� ெபா�!கைளெய�லா� நா+க! 
ெவ6றி ெகா!ள ேவ$>ேமா அ#த  தைலேய நீ+க! ெகா!ைளயி5> ெவ�?விட 
 ய�கிறீ�க!.” 
 
“அ�ப�யா? நா+க! ெகா!ைளயி5> ெவ6றி ெகா!ள�த.கதாக உ+களிடமி�./� 
அ#த விசி�திர� ெபா�! எ�னெவ�? நா� ெதாி#, ெகா!ளலாேமா!”  
 
“இ,வைர உன./� ெதாியாம<�#தா� ெதாி#, ெகா!ள ேவ$�ய,தா�. 
உ$ைமயாகேவ ெதாியாதா? அ�ல, ெதாி#, ெகா$ேட வாைய. கிள?கிறாயா?” 
 
“ெம1யாகேவ ெதாியவி�ைல, ெசா�B+க! அ#த வி#ைத� ெபா�! எ,?” 
 
“ேவெற,3மி�ைல! ஆ$பி!ைளயி� மன�. ஒAெவா� ெப$M� அைத 
ெவ6றிெகா$> ஆ!வத6/�தா� ஆைச�ப>கிறா!. ஆைச நிைறேவறாத ேபா, 
ச#ேதக�ப>கிறா!. க$ கல+கி நி�? மன� கல+க) ெச1கிறா!. எ�ைன� 
ெபா��தவைரயி� ஞான�ைத� பயி� ெச1=� விைளநிலமாக எ� மன�ைத 
அளி�தி�.கிேற�.” 
 
“மி.க மகி�)சி. அேத மன�தி� ஒ� ேகா�யி� அ�ைப� பயி� ெச1, ெகா!ள3� 
சிறி, இட� ேவ$� நி6கிேற� நா�.” 
 
“ �ைல! நீ அைத ேவ$>வ, தவறி�ைல! &ரம'சாி=� அைத�தா� 
ேவ$�னா!. என.காக உ+கFைடய மன�ைத� ேதா6க. ெகா>�பதா1�தா� 
நீ+க! ெசா�கிறீ�க!. ஆனா� உ+கFைடய அ#த� ேதா�விைய, எ�7ைடய 
ெவ6றியாக அ+கீகார� ெச1, ெகா!ள நா� ,ணிய  �யாதவனாயி�.கிேற�. 
காவிாி�4� ப5�ன�,� �ற-தியி� ெச�./ மி/#த இைளஞனாக உ�7ைடய 
சிாி��./�, நீ அளி�த &ைவயான வி�#, உண3கF./� ஆ5ப5��#த பைழய 
இள+/மரைன மற#,விட ேவ$>�.” 
 
“ ய6சி ெச1வதனா� உலகி� எ#த நிைனைவ=� மற#,விட  �யா,. மற.க 
ேவ$>� எ�?  ய� வதனாேலேய மற.க இயலாதப� நிைனவி� ஆழமாக� 
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பதி#, ெகா!F� நிைன3கF� இ�.கி�றன” எ�? அவ� ச6? � த�னிட� 
@றியி�#த த�,வ�ைதேய அவ7./� தி��பி) ெசா�<) சிாி�தா!  �ைல. 
 
ந�ல ேநர�தி� த�ைன அவ! வைகயாக� ேப)சி� மட.கி வி5டாேள எ�ற 
மைல�பினா� சில கண+க! எ�ன ேப&வெத�? ேதா�றாம� நி�றா� 
இள+/மர�. உலக�தி� க$ணிைர� ,ைட�பத6காக�தா� க$களி� நீைர) 
&ம./� விசாைக=�, ஓ� ஆ$பி!ைள யி� அ�� த+கF./. கிைட.கவி�ைலேய 
எ�பத6காக. க$கல+/� &ரம'சாி,  �ைல ேபா�ற ெப$கைள=� மன�தி� 
நிைன�, நி?�,� பா��தா� அவ�. 
 
இள+/மர� த�ைன� பா�.காம� இ�#த அ#த ேநர�தி� த� இ� க$கF� 
நிைறய அவைன ந�றாக� பா��தா!  �ைல.  �பி�#தைதவிட இைள�தி�#-
தாB� அ#த இைள�பினாேலேய அவ7ைடய அழ/ வள�#தி��ப,ேபா� 
ேதா�றிய,. காவிாி�4� ப5�ன�தி�  ர5>� தனமாக) &6றி. ெகா$��#தவ� 
4�ெபாழிB./ வ#த பி� ேமனி நிற� மாறி நளினமாக. கா5சியளி�தா�. பவழ) 
ெச'&ட� ேமனியி� ைவகைற. கதிரவனி� வ$ண� மி�னிய,.  க�தி� அறிவி� 
அட.க � நிைற#த ஒளி=� ெதாி#தன. அழகிய க$களி� ,ணிவினாB� உட� 
வ<ைமயாB� ேதா�?� பைழய ெச�./ மைற#, ேபரைமதி - எைதேயா ப�க. 
கா�தி�./� அைமதி ெத�ப5ட,. நாக<+க� 4ைவ ஏ#தியி�#த வல, 
உ!ள+ைக அ#த� 4வி� நிற�ைத. கா5�B� அதிகமாக) சிவ#, கா5சியளி�த,. 
ெபா�னி� வா��,� ெபா��தினா6 ேபா�ற &#தர மணி� ேதா!க! கா$பவ� 
உ!ள�ைத. கவ�#தன. 
 
தா� இள+/மர7ைடய ெசா6கைளேய அவனிட� தி��பி) ெசா�<யதனா� அவ� 
மன� ெநா#, ேபாயி�./ேமா எ�? வ�#திய  �ைல ேப)ைச ேவ? வழியி� 
மா6றினா!. 
 
“நா7� அ$ண7� இ+/ வ��ேபா, நீ+க! @ட. க$கல+கி வ��த�ேதா> 
உ5கா�#தி�#தீ�கேள? உ+க! வ��த�தி� காரண�ைத நா� ெதாி#, ெகா!ள 
லாேமா?” 
 
“எ�7ைடய தாைய� ப6றி நிைன3 வ#த,. க$ணிB�, மன�திB� கல.க � 
வ#த,.” 
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“மற.க ேவ$�யவ�கைள நிைன�,.ெகா$> வ�#,வ,�, நிைன.க 
ேவ$�யவ�கைள மற#,வி5> மகி�வ,மாக) சிறி, கால�,./! எ�ப� 
எ�ப�ேயா மாறிவி5Q�க! நீ+க!. ேதா6ற�திB� மாறிவி5Q�க!? சி#தைனயிB� 
மாறிவி5Q�க!.”  
 
“இ�7� ஒ�ைற=� அவ6ேறா> ேச��,. ெகா!. வி��ப+க!, ஆைச, அ�� 
இவ6றி� @ட மாறிவி5ேட�.” 
 
“இ�ைல! மா6றி. ெகா$> வி5Q�க!.” 
 
“எ�ப�யானா� எ�ன? தி�நா+@ாி� இ#த� 4�ெபாழி<� பைழய இள+/மரைன 
நிைன�,� ேத�. ெகா$> வ#தி�#தா� உன./ ஏமா6றமாக�தா� இ�./�.” 
 
 �ைல எ#த வழியி<�#, ேப)ைச மா6றினா� இ�வ�ைடய மன � ேநாகாம� 
உைரயாட� வள�� எ�ெற$ணினாேளா அ#த வழி.ேக தி��பி வ#த, ேப)&. 
 க�தி� அைறவ,ேபா� எ>�ெதறி#, அவ� ெசா�<ய ஒAெவா� ெசா�B� 
அவைள இர$டா�  ைறயாக அG,வி>கி�ற நிைல./. ெகா$> வ#தன. 
 
அவ!  க� வா�வி5டைத. க$>� இள+/மர� ��னைக �ாி#தா�. “ �ைல ! 
உ�7ைடய நிைலைய� பா��தா� என./� பாிதாபமாயி�.கிற,.” 
 
“பாிதாப�ைத உ$டா.கியவேர அைத� பா��, நைக�பதி� ெபா�! இ�ைல” 
எ�? இத�க! ,�.க சின�ேதா> பதி� @றிவி5>  க�ைத� தி��பி. 
ெகா$டா!  �ைல. அ#த) சமய�தி� 4�ெபாழிைல) &6றி� பா�.க� ேபாயி�#த 
கத.க$ண� தி��பி வ#, ேச�#ததனா� அவ�கFைடய ேப)& ேமேல வளராம� 
நி�ற,. வளநா>ைடயா�./ த� அ�ைப=� வண.க+கைள=� ெதாிவி.க) 
ெசா�னா� இள+/மர�. 
 
“வ�கிற ெபள�ணமிய�?  �ைல./� பிற#த நா! ம+கல�. அ�ைற./ நீ 
காவிாி�4� ப5�ன�,./ வர ேவ$>�.  �ைல உன./ வி�#, பைட.க� 
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ேபாகிறா!. எ+க! த#ைதயா�� உ�ைன. கா$பத6/ ஆவலாயி�.கிறா�. 
எ+களா� உ�ைன. காM� ஆவைல. க5>�ப>�த  �யவி�ைல. உ�ைன=� 
பா��தாயி6?.  �ைலயி� பிற#தநா! ம+கல�,./ வரேவ$>ெம�?� 
அைழ�தாயி6?” எ�? கத.க$ண� ம?ெமாழி @றியைத. ேக5> இள+/மர� 
சிறி, திைக�தா�. அ#த� திைக�ைப� பா��,வி5ட கத.க$ண�, “ஏ� 
திைக.கிறா1? உ�னா� வர  �யாதா?” எ�? ச#ேதக�ேதா> ேக5டா�. 
 
“கத.க$ணா! நீ+க! இ�வ�� எ�ைன தவறாக� �ாி#, ெகா!ளாதீ�க!. 
/�/லவாச�  �=� வைர நா� தி�நா+@�� 4�ெபாழிவி<�#, எ+/� 
ெவளிேய?வத6/ இயலா,” எ�? இள+/மர� உ?தியாக ம?ெமாழி 
@றியேபா,,  �ைலயி�  க� ேமB� வா5ட� க$ட,. 
 
“இவைர ஏ� அ$ணா ெதா�ைல� ப>�,கிறீ�க!? இவரா� இ�ேபா, எ,3ேம 
இயலா,. அ��, ஆைச, பாச� ஒ�?ேம இ�லாத இ��� மனிதராகி வி5டா� இவ�. 
நீலநாகமறவ�ைடய மாணவ� அ�லவா? அேத வழியி� வள�கிறா�” எ�? சின� 
மாறாத /ர<� / றி�ேபா1� ேபசினா!  �ைல. 
 
அ�ேபா, அவFைடய 4 ெந6றியி� சின� பரவியி�./� ெச�ைமைய. க$> 
சிாி�ைப� தவிர இள+/மர7./ ேவ? ஒ�?� ெச1ய� ேதா�றவி�ைல. 
கத.க$ண7� ஏேதேதா பைழய உற3கைள=�, ந5ைப=� @றி இள+/மர� 
மன�ைத ெநகிழ) ெச1ய  ய�றா�.  �யவி�ைல.  �ைலயி� பிற#தநா! 
ம+கல�,./ காவிாி�4� ப5�ன� வர இயலாெத�? க$��பாக ம?�,வி5டா� 
அவ�. 
 
அAவள3 Eர� பயண� ெச1, வ#தத6/ அ�5 பயனாவ, கிைட.க5>� எ�? 
 �ைல=�, கத.க$ண7� தவ)சாைல./!ேள ேபா1 நா+@� அ�கைள வண+கி 
வா��,� ெப6?. ெகா$> வ#தா�க!. அவ�க! ெச�ற ேபா, விசாைக ஏேதா ஒ� 
&வ�ைய விாி�, ைவ�,.ெகா$> அ�களிட� த� ச#ேதக+கைள. @றி விள.க� 
ேக5>. ெகா$��#தா!. விசாைகைய� ப6றி அவ�கF./�, அவ�கைள� ப6றி 
விசாைக./� &�.கமாக. @றி அறி க� ெச1, ைவ�தா� நா+@� அ�க!. 
 
4�ெபாழி<ேல ேம6/ வான�,� ெபா� ெவயி� த+க ஓைடயா1 உ�கி�  
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தகதக�,. ெகா$��#த ேநர�  �ைல=�, கத.க$ண7� �ற�ப>வத6-
கி�#தா�க!. நாக<+க மர�தி� அ�ேக  �பி�#தப�ேய இள+/மர� இ�#தா�. 
மன�,./ மன� ஒ5>த� இ�லாம� வி5>� ேபாயி�#தாB� விைட ெப6?. 
ெகா!ள ேவ$�ய  ைற.காக� ேபா1 விைட ெப6?. ெகா$> 4�ெபாழி<� 
வாயிைல ேநா.கி நட#தா�க! அவ�க!. சிறி, ெதாைல3 நட#த,�, த� பி�னா� 
யாேரா ெதாட�வ, ேபால. கால� ஓைச ேக5>� தி��பினா!. ேவ? யா�மி�ைல; 
இள+/மர�தா�. அவ� க$களி� நீ� ெநகி�#தி�#த,. 
 
“ �ைல! இவ6ைற உ�7ைடய பிற#தநா! ம+கல�,./ நா� அளி./� பாிசாக 
ஏ6?.ெகா!.” 
 
ஒ6ைற ஓைலயான ஒேர ஓ� ஏ5ைட=�, ச6?  � ைகயி� ைவ�, அழ/ பா��,. 
ெகா$��#த நாக<+க� 4ைவ=� அவF./ அளி�தா� அவ�.  �ைலயி� 
ைகக! அவ6ைற� ெப6?. ெகா!வத6/  � நீ$�டாம� தய+கின. அ#த 
ஒைலைய அவ� அ�ேபா, தா� எGதியத6/ அைடயாள� ேபா� எG�தாணி=� 
ைகயி� இ�#த,. 
 
“வா+கி.ெகா!,  �ைல!” 
 
அவ! தய+கியப�ேய வா+கி. ெகா$டா!. கத.க$ண�  �னா� விைரவாக 
நட#, ேபாயி�#தா�. ஏ5��  �,  �தாக. கீற�ப5��#த எG�,.கைள 
ஆ�வ�ேதா> ப�.கலானா! அவ!. 
 

‘சி�த� த>மாற) ெச1ைக நிைனவழிய�  
பி�த� தைலகிற+க� பா�./ேம - இ�தைரயி�  
சி�திர�ேபா6 ேச�#த விழிேநா./�  �ைலெயழி�  
 �,நைக 4./�  க�’ 

 
எ�? அழகாக. கீற�ப5��#த அ#த ெவ$பாவி� ெபா�F�, அதேனா> இ�#த 
நாக<+க� 4வி� ந?மண �  �ைலைய. கன3களி� ��க) ெச1தன. ஆனா� 
அ.கன3க! நீ�.கவி�ைல. அத� கீேழ ‘ஒ� கால�தி� இ#த) சிாி��./) ச6ேற 
ஆ5ப5��#தவனி� வா��,’ எ�? எGத�ப5��#த வா.கிய�ைத� ப��, 
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வி5>, ‘அத6ெக�ன அ��த�?’ எ�? அவைனேய ேக5> வி>வத6காக) சீ6ற� 
ெகா$>  �ைல தைல நிமி�#தேபா,, அவ! நி�ற இட�தி<�#, நீ$ட 
ெதாைல3./ தவ)சாைலைய ேநா.கி விைரவாக நட#, ேபா1. ெகா$��#தா� 
அவ�. மாைல ெவயி<� அவ7ைடய பவழ) ெச'&ட� ேமனி அ.கினிேய நட#, 
ேபாவ,ேபா� மி�னிய,. 
--------- 

இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�. 2.. 2.. 2.. 2.20. 20. 20. 20. ெச�வ& சிைறெச�வ& சிைறெச�வ& சிைறெச�வ& சிைற    
 
ெபாG, �ல�#, ெகா$��#த அ#த ைவகைற ேநர�திேல இ�காம�திைண ஏாியி� 
கைர=� காமேவ! ேகாயிB� தனிைமயி� அழகி� அ6�தமா1� ேதா6றமளி�,. 
ெகா$��#தன. கிழ./ வான�தி� ைவகைற� ெப$ ெச�ம$ ேகால� இ5>. 
ெகா$��#தா6ேபால ஒ� கா5சி. காமேவ! ேகாயி� விமான�தி6 ெபா6 கலச+க! 
மி�னி. ெகா$��#தன. வி�காைல. கா6றினா� ஏாி நீ�� பர�பிேல ப5>� 
,ணியி� ம���.க! விGவ, ேபால) சி6றைலக! �ர$டன. நீ�� பர�பி� ெதளி3 
க$ணா� ேபா<�#த,. அ#த� ெதளி3./ மா6றாக) ெச+/ த� 4.க!. 
 
ேமக.கா> ேபால நீரா�ய @#தைல அ!ளி  �#, ெகா$> நி�றா! &ரம'சாி. 
ேதாழி வச#தமாைல=� அ�ேபா,தா� நீரா�  ��,வி5>. கைரேயறி. 
ெகா$��#தா!. அவைள ேநா.கி. /?��நைக /லவ. ேக5டா! &ரம'சாி: 
 
“நீ யாைர நிைன�,. ெகா$> நீரா�னா1 வச#த மாைல?” 
 
“நா� ஆ$பி!ைள யாைர=� நிைன�,. ெகா!ள வி�ைலய�மா. வி�#த,� 
வி�யாத,மாக இ#த. /ளிாி� எ�ைன நீரா>வத6காக இ+ேக இG�, வ#த 
உ+கைள�தா� நிைன�,. ெகா$ேட�.” 
 
“ெகா>�, ைவ�தவள� நீ. உலக�தி� மிக3� ,�பமான  ய6சி ந�மிட� அ�� 
ெசB�தாதவ� ேம� நா� அ�� ெசB�தி. ெகா$> ேவதைன�ப>வ,தா�. 
உ�ைன� ெபா?�தவைரயி� உன./ அ�ப� ஒ� ேவதைன=� இ�ைலேய?” 
 
“உ+கF./� இ#த ேவதைன மிக விைரவிேல தீ�#, வி>� அ�மா! ேசாம/$ட�, 
0ாிய/$ட� ,ைறகளி� நீரா�. காமேவ! ேகா5ட�ைத வல+ெகா!F� 
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அள3./� ெபாிய  ய6சிகைள) ெச1கிறீ�கேள, இவ6?./ ெவ6றி ஏ6பட�தா� 
ெச1=�.” 
 
“தீ��தமா>வ,�, ேகா5ட� வல+ெகா$> &6?வ,� ந�பி.ைகைய வள��,. 
ெகா!வத6/�தா�. காம� எ�? தனியாக யா�மி�ைல. ந� ைடய மன�தி� 
உ!ேள ஊ6ெற>�,� பா=� நளினமான ஆைசகF./ உ�வ� ெகா>�தா� 
அவ�தா� காம�. அவ�தா� ஆைசகளி� எழி� வா1#த வ�வ�, அவ� தா� 
அ�பி� பிறவி.” 
 
“இ#த. க6பைன ெம1யானா� நீ+க! வண+கி வழிபட ேவ$�ய காம� இ+ேக 
இ�ைல” எ�? @றி) சிாி�தா! வச#தமாைல. இ�வ�� காமேவ! ேகா5ட�ைத) 
&6றி. ெகா$��#தா�க!. ஈர ஆைட=� ெநகிழ  �#த @#தB�, ஆைச=�, 
ஏ.க � ேத+கி நி6/� விழிகFமாக) &ரம'சாி அ�ைற./� �திய ேகால�தி� 
�திய அழேகா> விள+கினா!. ேமாகன நிைன3கைள. கிளர) ெச1=� 
ந?மண+க! அவ! ெபா�7ட<<�#, பரவி. ெகா$��#தன. 4.க! 
05ட�ப>வதனா� 4.கF.ேக இ#த. @#த<<�#, மண� கிைட./ேமா எ�? 
எ$ண�த.க வாசைனக! அவ! /ழ6 க6ைறகளி<�#, பிற#தன. க��பா�� 
ெநளிவ, ேபால� தைழ�,) சாி#த @#த<�தா� எ�ன ஒளி!  
 
&ரம'சாி ஈர�ப5> ெவF�தி�#த த� அழகிய பாத+களினா� மண<� நட./� 
ேவக�ைத� பா��, வச#தமாைல விய#தா!. �ைக ம$டல�தினிைடேய 
ெகாG#,வி5> தழ� கதி�ேபா� ஈர� �டைவயி� கீேழ ெபா�ெனாளி விாி./� 
அ#த� பாத கமல+க! மண<� பதி#, பதி#, மீF� அழைக அதிசய� ேபால� 
பா��,.ெகா$ேட உட� ெச�றா! வச#தமாைல. 
 
“எ�ன� பா�.கிறா1 வச#தமாைல?”  
 
“உ+கFைடய ப5>� பாத+க! இ�7� எAவள3 நா! இ#த. காம� ேகாவிைல 
இ�ப� வல� வ#, ெவ6றிெபற� ேபாகி�றனேவா எ�? நிைன�,� பா��ேத� 
அ�மா!” 
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“எ�7ைடய ேவதைன மிக விைரவி� தீ�#,வி>� எ�? நீதா�  த<ேலேய 
வா��,. @றிவி5டாேய, இனிேம� என.ெக�ன கவைல?” எ�? ேதாழி./� பதி� 
@றிவி5> ேமB� ேவகமாக நட#தா! &ரம'சாி.  
 
வழிபா>  �#த,� வ#தைத� ேபாலேவ யா�� அறி#, ஐய� ெகா!ள இடமி�றி 
மாளிைக./� ேபா1 விட ேவ$>ெம�? இ�வ�� �ற�ப5டா�க!. வச#த மாைல 
த� தைலவிைய� ,ாித�ப>�தினா!. 
 
“நா� தி5டமி5��#தைத விட அதிக ேநரமாகி வி5டத�மா. ஆ! �ழ.க� 
ஏ6ப>வத6/  � இ+கி�#, தி��பிவிட ேவ$>ெம�? வ#ேதா�. சிறி, 
நாழிைக./  �� @ட இ#த நாண6 �தர�ேக யாேரா நட#, ேபானா�க!. வி�கிற 
ேநர�தி� �த�களி<�#, நாிகைள. கைல�,வி5> ேவ5ைடயா>வத6காக� பரதவ 
இைளஞ�க! இ+ேக @5ட� @5டமாக வ�வா�கெள�? ேக!வி�ப5��.கிேற�. 
அ#த. @5டெம�லா� வ�வத6/! நா� இ+கி�#, ேபா1விட ேவ$>�.” 
 
“ேபாகலா�. அத6காக இற.ைக க5�.ெகா$> பற.க  �=மா எ�ன? வி�#த,� 
நாி  க�தி� விழி.கிற உாிைம பரதவ இைளஞ�கF./ ம5>� சாசன� இ�ைலேய? 
வா1�தா� நா � நாி  க�தி� விழி.கலாேம ேதாழி!” எ�? விைளயா5>� ேப)சி� 
இற+கினா! &ரம'சாி. ேப)& விைளயா5டாயி�#தாB� நைட ேவகமாகேவ தா� 
இ�#த,. எ�ன இ�#தாB� யா�./� ெதாியாம� வ#தி�.கிேறா� எ�ற பய� 
பய�தாேன? காம� ேகாவி<<�#, அவ�க! மாளிைகைய அைட#தேபா, 
யா�ைடய ச#ேதக�தி6/� இல.காகவி�ைல. மாளிைக அைமதியாயி�#த,. 
ெப�மாளிைக� ேதா5ட�தி� நைகேவழ�ப�� த#ைதயா�� ேதாேளா> ேதா! 
இைண#தப� கனிவாக� ேபசி. ெகா$��#தைத=� த�7ைடய மாட�தி <�#ேத 
சாளர�தி� வழிேய &ரம'சாி பா�.க ேந�#த,. 
 
“வச#தமாைல! இ+ேக வ#, இ#த வி#ைதைய� பாேர�” எ�? த� ேதாழிைய. 
@�பி5> அவ�கF./� இைத. கா$பி�தா! &ரம'சாி. 
 
“ேந6றிர3 இர$> ேப�� பய+கரமான க��, மா?பா> ெகா$> க>ைமயாக� 
ேபசினா�க! எ�றாேய? இ�ேபா, எ�ன ெசா�கிறா1, ேதாழி?” 
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ேதாழி பதி� ஒ�?� ெசா�லாம� சிாி�தா!. “ந�ல ேவைள, ேதாழி! ேதா5ட�தி� 
நி�? ேபசி. ெகா$��#ததனா� இவ�க! பா�ைவயி� ெத�படாம� உ!ேள 
வ#ேதா�. இவ�க! பா�ைவயி� ப5��#தா� நாமி�வ�� நிைறய ெபா1க! 
ெசா�ல ேந�#தி�./�. ெசா�னாB� ந� ெபா1ைய இவ�க! ந�பியி�.க 
மா5டா�க!.” 
 
“உ+க! த#ைதயா� ந�பினாB� ந��வா�. நைகேவழ�ப� இ�.கிறாேர, அவ� 
உ$ைமகைளேய ந�பாத மனித�. ெபா1கைள எ�ப� ந��வா� எ�? எதி� பா�.க 
 �=�!” எ�றா! வச#தமாைல. யா�./� ெதாியாம� ெச1ய நிைன�த ெசயைல 
நிைன�தப� ெச1,வி5ேடா� எ�? &ரம'சாி அ�? மிக3� மகி�)சியாயி�#தா!. 
 
அ�ைற./ மாைல ஆல 6ற�,./� ேபா1வர ேவ$>ெம�?� அவ! 
நிைன�தி�#தா!. த#ைதயா�./ ச#ேதக� ஏ6படாம<��பத6காக� த� 
ேதாழிேயா> சேகாதாி வானவ�<ைய=� உட� அைழ�,� ேபாக� 
தி5டமி5��#தா!. ஓவிய� மணிமா�ப� தா� @றிய7�பியி�#த ெச1திகைள 
ஆல 6ற�தி� உாியவாிட� ேபா1� ெதாிவி�தி��பாென�ேற &ரம'சாி 
ந�பினா!. அ�றி=� இள+/மர� ஆல 6ற�,� பைட.கல) சாைலயி� 
இ��பதாகேவ அவF./ எ$ண�. 
 
த� எ$ண�ப� மாைலயி� ஆல 6ற�,./� �ற�ப> � அவ! அல+கார� 
ெச1, ெகா$��#தா!. வச#தமாைல அணிகல�க! ஒAெவா�றாக எ>�,. 
ெகா>�த வ$ணமி�#தா!. 
 
த� அல+கார�  �#த,� “நீ ேபா1 வானவ�<ைய=� �ற�பட) ெசா�B” எ�? 
ேதாழிைய அ7�பிவி5>. கா�தி�#தா! &ரம'சாி. ேதாழி தி���வத6/ 
வழ.க�ைத மீறிய ேநரமாயி6?. 
 
ேதாழி தி��பி வ#தேபா, அவ!  க� வா5ட� க$��#த,. 
 
“ஏ� இAவள3 ேநர�?”  
 
“ஒ�?� �ாி#,ெகா!ள  �யவி�ைல அ�மா! நம./� ெதாியாமேல இ+ேக 
எ�னெவ�லாேமா நட.கிற,.” 
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“�ாி=�ப�யாக�தா� ெசா�ேல�!”  
 
“நீ+கேள எ�ேனா> வ#, பா�+க!, �ாி=�...” உடேன &ரம'சாி=� ேதாழிேயா> 
எG#, ெச�றா!.  
 
அ+ேக த�7ைடய மாட�தி<�#, ெவளிேயறி) ெச�B� வாயி<� �திய 
ஏ6பாடாக இர$> யவன. காவல�க! நி6பைத. க$> திைக�ேபா> ேதாழியி� 
 க�ைத� பா��தா! &ரம'சாி. 
 
“அ+ேக பா��,� பயனி�ைல. எ�7ைடய  க�ைத� பா�+க!. நா� 
ெசா�கிேற�. உ+கFைடய அல+கார ம$டப�தி� நீ+க! அ��ெப�� 
சி�திர+கைள) சிைற ெச1, ைவ�தி�.கிறீ�க! அ�லவா? அேத ேபா� இ#த 
மாளிைகயி� உயி�) சி�திரமாகிய உ+கைள� த#ைதயா� இ#த மாட�தி<�#, 
ெவளிேயறி விடாம� பா,கா.க வி���கிறா�” எ�? E$ மைறவி<�#, 
ெவளிவ#த நைகேவழ�ப�, வ�ம� தீ�.கிற /ர<� அவைள ேநா.கி) ெசா�<. 
ெகா>ைமயாக) சிாி�தா�. 
------------ 

இர�இர�இர�இர�டா� ப�வ�டா� ப�வ�டா� ப�வ�டா� ப�வ�.  2..  2..  2..  2.21. 21. 21. 21. ெத6வ நா1க  சிலெத6வ நா1க  சிலெத6வ நா1க  சிலெத6வ நா1க  சில    
 
காவிாி�4�ப5�ன�தி<�#, தன.காகேவ தி�நா+@� வ#தி�#த 
 �ைலயினிட � கத.க$ணனிட � மன� ெநகி�#, பழகாம� அவ�கFைடய 
அ�ைப=� ஆ�வ�ைத=� �ற.கணி�,� தி��பிய7�பியைத நிைன�தேபா, 
இள+/மர7./ வ��தமாக�தா� இ�#த,. அ�? மாைல Eய நிைன3க! 
ெபா+/� மன�ேதா> உலக�,� ேபரறிஞ�க! எ�லா� அணி வ/�, நி6/� 
ஞான-தியி� தனிெயா�வனாக நட#, தா� ெவ6றி. ெகா� உய��தி) ெச�வதாக 
எ$ணியப� அவ� இ�#த கன3 நிைலைய  த<� விசாைக வ#, கைல�தா!. 
தாைய� ப6றி நிைனS5�. கல+க) ெச1தா!. அ#த. கல.க�தி<�#, நீ+/ 
 �ேப  �ைல=�, அவ! தைமய7� வ#, ேவெறா� வைக. கல.க�ைத 
உ$டா.கிவி5>� ேபாயி�#தா�க!. த�7ைடய க�வி கல.க�தி<�#, விலகி 
நி6/� ெதளிைவ இ�7� அைடயவி�ைல எ�பைத அவ� இ�ேபா, உணர 
 �#த,. 
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‘கல.க+களி� இ�#,தா� ெதளி3 பிற.க ேவ$>’ ெம�? அ�க! பல ைற 
@றியி�#தாB�, பைழய சா��கF� நிைன3கF� த�ைன வழி. மா6றி. ெகா$> 
ேபா1 விடலாகாேத எ�ற பய� அவ7./ இ�#த,. ப�கி வி>வ, ேபா�ற 
தாக�ேதா> த� நீேலா�பல விழிகைள அ��களி� @�ைம=ைடயன வா.கி. 
ெகா$>  �ைல பா��த பா�ைவைய நிைன�,. ெகா$டா� இள+/மர�. அ#த. 
க$களி� வன��./� தா� அளி�த காணி.ைகயான கவிைதைய=� நிைன�,. 
ெகா$டா�. 
 
இய�பாகேவ எG� பாச+கைள� ேபா.கி. ெகா!வெத�ப, ேத�#த மனித 
மன�,./� அாிய, எ�? அ�ைற./ அவ� உண�#தா�. ‘ெந�B./! உமி=�, 
ெச�பி6 களி��� ேபால� பாச+க! மன�,டேனேய பிற#தைவ’ - எ�? அவ� 
க6றி�#தத� அNபவ� அவ7.ேக விள+கி6?.  �ைல வ#, எதிேர க$ கல+கி 
நி�றிராவி5டா� காவிாி�4�ப5�ன � பைழய சா��கF� அவ7ைடய நிைனவி� 
வ#தி�.க� ேபாவதி�ைல. பாட� எGத�ெப6ற அ#த ஏ5ைட=�, நாக<+க� 
4ைவ=�  �ைலயி� ைகயி� ெகா>./� ேபா, ேபைத) சி? ெப$ணா1 அவ! 
த�  �னா� சிாி�,. ெகா$> நி�ற பைழய நா5க! எ�லா� நிைன3 வ#, 
அவைனேய மன� ெநகி�#, உ�/�ப� ெச1, வி5டன. அ>�த நா! ெபாG, 
�ல�� வைர அவ� த� மன�தி� அவைள மற.க  ய�? ெகா$ேட நிைன�,. 
ெகா$��#தா�. ெபாG, �ல�#த பி� நீரா�� E1ைம ெப6?� பாட� 
ேக5பத6காக அ�களி� கிர#த சாைல./! அவ� Nைழ#த ேபா, விசாைக 
பளிெர�? மி�7� �திய சீவர ஆைட �ைன#, ைகயி� அ5சய பா�திர � 
ஏ#தியவளா1 எ+ேகா �ற�ப5>. ெகா$��#தா!. நி�மலமான �னித� 4 ஒ�? 
ெபா� நிற�தி� 4மிையேய கா�பாக. ெகா$> 4�, நி6ப, ேபால அ#த 
ைவகைறயி� ேதா�றினா!. அவ! எ+ேகேயா யா�திைர ேபாகிறா! ேபால� 
ேதா�றிய,. 
 
இள+/மரைன எதிேர பா��த,� விசாைக நி�றா!. இள+/மர7� நி�றா�. 
“இ#த� பா�திர�தி� நிைறவைத. ெகா$> ஏைழகளி� வயி6ைற நிைற�பத6காக 
ஊ� &6ற� �ற�ப5> வி5ேட�. ம?ப�=� விைரவி� நா� ச#தி�ேபா�. ஞான 
O�கைள. க6/� ேபா, மன�தி� எ#த. கல.க � இ�.க. @டா,. இ��பி� 
ேதா�?� ,� வள�#, ெப�கி இ��ைபேய அழி�,வி>வ, ேபால) ச'சல� மன 
உ?திைய அழி�, வி>�. ம#ைதயி� ஊரா� ப&.கைள. கண.கி5> எ$ணி 
ேம1.கி�ற ஆயைன�ேபால, நம./� பய� ெகா!ளாம� O�கைள எ$ணி� 
ப��பதி� உ?தியி�ைல. இ�றி<�#, உ+கFைடய ஒAெவா� நாF�, ெத1வ 
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நாளாக. கழிய ேவ$>�” எ�? விசாைக @றியேபா, மன �, ெம1=� சி<��, 
அ#த� பாி&�தவதிைய. ைக@�பி வண+கினா� இள+/மர�. 
 
E1ைமேய வ�வமாகி ஒ� மி�ன� நக�#, ெச�வ, ேபால விசாைக ேமேல 
நட#தா!. ேந6? மாைல ஒ� ெப$ த�7ைடய ேமாக� நிைற#த வா��ைதகளா� 
என./. கல.க�ைத உ$டா.கினா!. இ�? காைலயி� இ�ெனா� ெப$ 
த�7ைடய ஞான� நிைற#த வா��ைதகளா� எ� கல.க�ைத� ேபா.கினா! எ�? 
நிைன�, விய#த வ$ணேம த� நா5கைள� ெத1வ நா5களா./வத6காக. கிர#த 
சாைல./! Nைழ#தா� இள+/மர�. விசாைகயி� வா��ைதக! அவ7./� �திய 
உ?தி அளி�தி�#தன. 
 
அ�ைறய தின�,./�பி� கால ஓ5ட�ைத� ப6றிய நிைனேவ அவ7./ இ�ைல. 
அவ� ��கி� ேபான உலக�தி� ஒேர ஒ� கால�தா� இ�#த,. அத6/� ெபய� 
அழிவி�ைம. அவ� க6ற O�களி� கால�தி� சி6ெற�ைல ப6றி=�, ேபெர�ைல 
ப6றி=� க��,.க! வ#தன. கால�தி� மிக. /?கிய சி6ெற�ைல./. கணிக� 
எ�? ெபய�. கால�தி� மிக� ெபாிய ேபெர�ைல./. க�ப� எ�? ெபய�. ஏG 
ெச+கGநீ�� 4வி� இத�கைள வாிைசயா1 ஒ�றி� ேம� ஒ�றாக அ>.கி� 
பலசா<யான மனித� ஒ�வ� மிக3� @ாிய உளிைய. ெகா$> ,ைளயி5டா� 
ஆ? இத�கைள� ,ைளெச1,  ��,வி5>� பி�� ஏழாவ, இதழிB� �/வத6/ 
ஆகிற ேநர� ஒ� கணிக�. ஒ� ேயாசைன� ெதாைல3./ உய�#, இ?கிய 
வ)சிரமைல ஒ�? க�.ெகா$ட ெப$�� உ>�, ைந#த ப5>� ,ணியினா� 
ேத1.க�ப5>  6றிB� ேத1#, ேபாவத6/ ஆகிற கால� க�ப�. ‘ஆசீவக 
சமய�ைத) ேச�#தவ�க! இ#த உலக � இதி� வாG� உயி�கF� எ$ப�, நா�/ 
ல5ச� மகா க�ப கால�தா� வா�வா�க!’ எ�? க��,ைடயவ�க!. அ#த) 
சமய�தி� ெகா!ைககைள=�, த�,வ+கைள=� இள+/மர7./. 
க6பி.கிறேபா, அ�க! கால�ைத� ப6றிய இ#த அள3கைள=� க6பி�தி�#தா�. 
பசி�, உ$பவ� அ+ஙன� உ$ப, பி�7� பசி�பத6காகேவ எ�? ஒ� 
சி�தா#த� உ$>. அ#த) சி�தா#த�ைத� ேபாலேவ இள+/மர7ைடய ஞான� 
பசி=� தீர�தீர வள�#, ெகா$��#த,. எAவள3 க6றாB� அட+காத பசியாக 
இ�#த, அ,. எ�தைன தி+க5 கால� ேவ? உலக நிைன3கேள இ�லாம� ஞான 
ேவ5ைகயி� ��கினாB� ஒ� கணிக ேநர� தா� க6ற, ேபா� /ைறவாக� 
ேதா�றிய,. த�ைன Nக�வதி� ேசா�3 தராத அNபவ� எ,ேவா அ,ேவ 
ெத1-கமான,. அதி� ஈ>ப>� நா5கF� ெத1வ நா5கேள! உயாிய 
த�,வ+கைள=� சமய+களி� ெநறிகைள=�, வாதி5> ெவ6றி ெகா!F� த�.க 
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 ைறகைள=�, க6க. க6க இ�7� க6க ேவ$>ெம�ற ஆ�வ� ெப�கிய, 
இள+/மர7./. 
 
ஒ� கால�தி�, மாமிச� ப�வத� ேபால எதி��, வ#த ம�ல�கைளெய�லா� இட, 
ைகயா� &ழ6றி. கீேழ த!ள. @�ய வ<ைம ெப6றி�#த த� உட�� இ�ேபா, 
ெகா� ேபா�? இைள�, ெவF�தி��பைத=�, ஆனா� அ#த. கால�தி� 
ஞானபலமி�லாம� இைள�ததாயி�#த த� மன� இ�ேபா, அ#த வ<ைமயிைன� 
ெப6?� ெப��, வ�வைத=� ேச��, நிைன�தா� அவ�. 
 
இனிேம� க$ பா�ைவயி� ஒளியினாB� இதய�தி� ஆழ�தி<�#, பிற./� 
கனி#த ெசா6களாB� ஆ�மாவி� பல�தினாBேம இ#த உலக�தி� எைத=� 
ெவ6றி ெகா$> நி6க  �=�ேபா� ஒ� ந�பி.ைக அவ7./ உ$டாயி6?. 
அவ� மன�தி6/!ேள ெதாட+கிய இ#த ஞான யா�திைரயி� பல மாத+க! கழி#, 
ேபாயி�#த ேபாதிB� க6ற, /ைறேவ எ�7� உண�வினா� கழி#த கால� 
எ�லா� மிக) சில நா5கைள� ேபாலேவ அவ7./� ேதா�றின. ஐ#திர�, 
பாணினிய�, ெதா�கா�பிய� ேபா�ற இல.கண. கட�களி� நீ#,வத6/. கழி#த 
கால � த�.க�தி6காக ேவத வியாசாி� ப�, அளைவகைள=� கி�த ேகா�யி� 
எ5> அளைவகைள=� ைசமினியி� ஆ? அளைவகைள =� ஆ�#, க6ற கால �, 
ெத1வ� தி� நா5களாக அவ� வா�வி� வ#தைவ. ெபள�த�களி� திாிபிடக 
ெநறிைய=� பிற க��,.கைள=� அவ� க6ற கால�தி� விசாைக அவ7./� 
ெப�#,ைணயாக இ�#தா!. ேவதெநறி./ உ5ப5ட ஐ#, வைக) சமய+களி� 
வாத+கைள=�, ேவதெநறி./� �ற�பான ஐ#, வைக) சமய+களி� 
வாத+கைள=�, அவ� ஞான.கடலாகிய நா+@� அ�களாாிட� க6? அறி#, 
ெதளி#த கால� மற.க  �யாத ெபா6 காலமாயி�#த,. இ�ப�. கழி#த ெத1வ 
நா5களினிைடேய காவிாி�4�ப5�ன�தி<�#, நீலநாக மறவ�� -ரேசாழிய 
வளநா>ைடயா�� அ�.க� தி�நா+@�./ வ#, இள+/மரைன) ச#தி�,வி5>) 
ெச�றா�க!. விசாைக இைடயிைடேய யா�திைர ெச�வ,� மீ$>� 
தி�நா+@�./ வ#, த+/வ,மாக இ�#தா!. கால� அட./வாாி�றி ஒ�. 
ெகா$��#த,. 
 
இள+/மர� தி�நா+@�./ வ#த பி� ஓரா$>. கால� கழி�, ைவசாக 
ெபள�ணமி./� ப�, நா5க! இ�./�ேபா, -ரேசாழிய வளநா>ைடயா� ம5>� 
தனியாக அவைன� ேத�வ#தா�. அவ� ேத� வ#த ேபா, பி6பக6 ேபாதாயி�#த,. 
“த�பி! இ�ேற நீ எ�ேனா> �ற�படேவ$>�. இ�5>வத6/! நாமி�வ�� 
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காவிாி�4�ப5�ன�ைத அைட#, அ+ேக பா�.க ேவ$�யவ�கைள� 
பா��,வி5> இ�? பி�னிரவி� மணிப�லவ� தீ3./. க�பேலற ேவ$>�” 
எ�? அவசர �, பத6ற �, கல#த /ர<� ேவ$�னா� வளநா>ைடயா�. 
இள+/மர� அத6/ இண+கவி�ைல. “உ� வா�வி� நீ அைடய ேவ$�ய ெப�� 
பய� இ#த� பயண�தி�தா� இ�.கிற,. ம?.காம� எ�ேனா> �ற�ப>” எ�? 
வ6�?�தினா� அவ�. 
 
“எ� வா�வி� நா� அைடய ேவ$�ய ெப�� பயைன இ#த� தி�நா+@�� 
4�ெபாழி<� அைட#, ெகா$> தாேன இ�.கிேற�” எ�? ெசா�<� 
பி�வாதமாக ம?�தா� இள+/மர�. அ�களிடேம ேநாி� ெச�? இள+/மரைன� 
த�ேனா> மணிப�லவ�,./ அ7�ப ேவ$>ெம�? ம�றா�னா� 
வளநா>ைடயா�. அ�கF� சிாி�,.ெகா$ேட ம?�,வி5டா�. உ$ைமைய) 
ெசா�<. @�பிடலா� எ�றா� ச.கரவாள. ேகா5ட�,. காளி ேகாயி<� 
அ�5ெச�வ  னி வ�./) ெச1, ெகா>�த ச�திய� நிைன3 வ#, 
வளநா>ைடயாைர� த>�த,. நா+@� அ�களிட� ேகாபமாக3� ேக5>� பா��தா� 
அவ�. 
 
“எ�ேபா,தா� இ#த� பி!ைளயா$டாைன உ+கFைடய ஞான) சிைறயி<�#, 
வி>தைல ெச1ய� ேபாகிறீ�க!?” 
 
“இ�7� சிறி, கால�,./� ெபா?�,. ெகா!F+க! ஐயா! அவேன சிைற. 
கத3கைள� திற#, ெகா$> �ற�ப5> வி>வா�” எ�? சிாி�தப�ேய @றி அவைர 
அ7�பிவி5டா� அ�க!. வளநா>ைடயா� ஏமா6ற�ேதா> தி��பினா�. அவ� 
ம5>� அ�? இர3 மணிப�லவ�,./� �ற�ப5>� ேபா1 வ#தா�. 
 
உலக� எ+/� ஒேரவிதமாக ஓ�. ெகா$��#த கால� தி�நா+@ாி� 
இள+/மர7./� ெத1வ நா5களாக3�, காவிாி�4�ப5�ன�தி� வளநா>ைடயா� 
 �ைல  த<யவ�கF./ ைந#த நா5களாக3�, எ+/ேம ெவளிேயறி) ெச�ல 
 �யாம� ெச�வ) சிைறயிேல அைடப5>. கிட#த &ரம'சாி./� அவ! 
ேதாழி./� காலேம இய+காத, ேபால3� ேதா�றின. &ரம'சாி அளவி5>. 
ெகா$> வ#த கால. கண./� பா��தா� அவ! ெந>+கால� அ�ப� 
அைடப5டப�யாயி�#தா! எ�ேற ெசா�ல ேவ$>�. அவ! ெந'சி6/!ேளேயா 
இள+/மரைன� ப6றிய நிைன3 அைடப5��#த,. 
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ெவயிB� மைழ=� கா6?� பனி=மாக� ப�வ+களா� விைள=� அழ/க! 
4��காாி� மாறி மாறி விைள#, ெகா$��#தன. கால� இய+கி. ெகா$��#த,. 
மனித�களி� நிைன3கைள=� ஆைசகைள=� ஏ.க+கைள=�. &ம#, இய+கி. 
ெகா$ேடயி�#த,. 
 
நைகேவழ�ப�� ெப�நிதி) ெச�வ�� வாணிக நிமி�தமாக அ�.க� க�ப�களி� 
கட6பயண� ெச1, வி5>� தி��பி. ெகா$��#தன�. காவிாியி� �,� �ன� 
ெப�கிய,; தணி#த,. ம?ப� ெப�கிய,! தணி#த,. ஆ$>க! ஓ�ன. 
4��கா�வாசிக! ேமB� இர$> இ#திர விழா.கைள அ7பவி�, மற#, 
வி5டா�க!. ��றாவ, இ#திரவிழா3� ெந�+கி வ#, ெகா$��#த,. 
----------- 

இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�இர�டா� ப�வ�.  2..  2..  2..  2.22. 22. 22. 22. கைடசி நாளி� க8ற,கைடசி நாளி� க8ற,கைடசி நாளி� க8ற,கைடசி நாளி� க8ற,    
 
தி�நா+@�� 4�ெபாழி<� ஒ� ேமைடயி� அ�கF� இள+/மர7� 
-6றி�#தன�. சாய+கால ேவைள உலக� பக� எ�7� ஒளியி� ஆ5சிைய இழ#, 
ேபா1வி5டத6காக) ேசாக நாடக� நட�,வ,ேபால விள+/� ேம6/ வான�. 
ேபா, ஒ>+/� அ#தி மாைல./) ெசா#தமான ேமைல�திைச �ைலயிேல இ#த) 
ேசாக நாடக�,./� திைரெயGதினா6 ேபா�ற கா5சிக!. ேம6/ ேநா.கி 
அம�#தி�#த அ�கF./  ��ற� கிழ./  கமாக� பா��தவா? இள+/மர� 
இ�#தா�. அவாிடமி�#, ஏேதா நிைறய. ேக5> அறி#, ெகா!வத6/ 
இ��ப,ேபால அைம#, அட+கி இ�#தா� இள+/மர�. அவ�� அவ7./. 
@?வதாக மன�,./! சி#தைனகைள வாிைச�ப>�தி. ெகா$���ப, ேபா�ற 
 கபாவ�ேதா> இ�#தா�. ேம6/ வான�தி� கா5சிக! மாறி. ெகா$��#தன. 
 
இேத ேபா�ற ஒ� மாைலேநர�தி�  த�  தலாக நீலநாக மறவ� த�ைன அ+ேக 
அைழ�,. ெகா$> வ#த நாைள நிைன�தா� இள+/மர�. இற#த கால�தி� 
நிக�)சியாக எ+ேகா ஒ� ேகா�யி� ெந># ெதாைல3 நட#, வ#த பி�னா� 
காலவிதியி� அ#த� பைழய தி��ப�,./� பாவைனக! �லமாகேவ பி�ேனா.கி 
யா�திைர ேபா1வி5>� தி��பினா� அவ�.  
 
அ�களி� /ர� அவைன அைழ�,� ேபச� ெதாட+கிய,: 
 
“இள+/மரா! இ�? காைல நீ க6கேவ$�ய கைடசி &வ�யி� கைடசி  
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வா.கிய�ைத=� க6?  ��, வி5டா1. அ�.க� உ�ைன� ேத�. ெகா$> 
இ+ேக வ�வாேர, அ#த� ெபாியவ� -ரேசாழிய வளநா>ைடயா� - அவ� எ�ேபாேதா 
ஒ�நா! ேகாப�தி� எ�னிட� ஒ� ேக!வி ேக5டா�. அைத நா� இ#த விநா� வைர 
மற.கவி�ைல. ‘இள+/மரைன உ+கFைடய ஞான) சிைறயி<�#, எ�ேபா, 
வி>தைல ெச1ய� ேபா கிறீ�க!?’ எ�? எ�ைன அவ� ேக5��#தா�. அ#த. 
ேக!வி./ நா� விைட ெசா�ல ேவ$�ய கால� வ#,வி5ட,. அதாவ, உ�ைன 
இ#த ஞான) சிைறயி<�#, வி>வி.க ேவ$�ய ேநர�,./ வ#தாயி6?. வி>பட 
ேவ$�ய த/தி உன./� வ#,வி5ட,. 
 
“இ#த உலக�தி� எ�லா) சிைறகளி<�#,� எ�லா� தைளகளி<�#,� 
வி>ப>வ,தா� ஞான� எ�? நா� ப�லா$>களாக நிைன�,� க6பி�,� 
உண�#,� வ#தைத ஒேர ஒ� கண�தி� மா6றி ‘ஞான) சிைற’ - எ�? ெசா�<ய 
ைதாிய�ைத அ#த. கிழவாிட� தா� க$ேட� அ�பா!” எ�? அ�க! ெசா�<) 
சிாி�தேபா, - 
 
“அைத அ�க! ெபா?�த�ள ேவ$>�. அவ� ஏேதா உண�)சி வச�ப5> அ�ப�. 
@றியி��பா�” எ�? இள+/மர� /?.கி5>. @றினா�. 
 
“ெபா?�த�ளாவி�� இ,வைர இ.ேக!வி எ� மன�திேலேய த+கியி�./மா? 
நா� ெபா?�,. ெகா!வத6/. கடைம=� உ$>. எ�னிட� நீலநாக� உ�ைன� 
ப6றி எ�ேபா,  த�  ைறயாக) ெசா�னாேனா அ�ேபாதி�#, நாேன உ�ைன. 
கா$பத6/� தவி�ேத� எ�ற இரகசிய�ைத இ�? நீ ெதாி#, ெகா!வதனா� 
தவறி�ைல. எ�7ைடய ஞான�ைத� பயி� ெச1ய ஏ6ற விைள நிலமாவத6/ 
 Gைமயான மனித� ஒ�வைன நா� ேத�. ெகா$��#ேத�. எ� 
ேபா�றவ�கF./ ‘அவதிஞான�’ எ�? ஓ�ண�3 உ$>.  �பி� ெதாட�பி�றி 
இ�னைத இ�ப�) ெச1தா� ெவ6றிதா� கிைட./� என நா+க! அAவ�ேபா, 
மன�தி� ேதா�?� ேதா6ற�தா� உ?தி ெகா!F� ெசய�கF� ம+களமாகேவ 
அைம=�. நட#தைத=� நட.க� ேபாவைத=� நிைனவினாேலேய உண�#, 
கணி./� அவதி ஞான�ைத� ப6றி உன./� க6பி�தி�.கிேற�. மன� கனி#தா� 
அ#த அ4�வ ஞான� எளி,. 
 
“இள+/மரா! உ�ைன� ப6றி. ேக!வி�ப>த6/  �, கா$பத6/  �, 
எ�7ைடய நிைன3களிB� ச+க�ப�திB� ெந>+காலமாக நா� பாவைன ெச1, 
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ெகா$> வ#த பாி4ரணமான மாணவ� எவேனா, அவனாகேவ நீ விைள#, 
வ#தா1. நீலநாக� உ�ைன இ+ேக அைழ�, வ#த நாளி� ந� ைடய  த6 ச#தி� 
பி�ேபா, நா� @றிய வா��ைதகைள நீ இ�7� மற#தி�.க மா5டா1. 
ச#தி.கி�றேபா, உ$டாகிற உற3 பிாிகிறேபா, நிைன3 வ�வைத� த>.க 
 �=மானா� உலக�தி� ,.க� எ�ற உண�ேவ ஏ6ப5��.கா,. எ�ைன� 
ேபாலேவ அ#த� பைழய நிைன3கைள நீ=� இ�ேபா, தி��ப எ$ணி. 
ெகா$���பாயானா� நா� அ�ேபா, @றிய வா��ைதகைள=� மற#தி�.க 
மா5டா1. ‘அறியாைமைய=� ஆணவ�ைத=� தவிர உ+களிட� ெகா>�பத6/ 
ேவெறா�?� ெகா$> வரவி�ைல’ எ�றா1 நீ. ‘உ�ைனேய என./. ெகா>’ 
எ�? வா+கி. ெகா$ேட� நா�. இ�7� சில வா��ைதகF� அ�ேபா, 
உ�னிட� @றிேன�. 
 
‘எ�7ைடய மன�தி� உதயமா/� காவிய� ஒ�றி6/ நாயகனாக ஏ6ற 
 Gைமயான மனித� ஒ�வைன நா� ேத�. ெகா$��#ேத�. அவ� இ�? 
என./. கிைட�,வி5டா�’ எ�? 4ாி�ேபா> உ� ைககைள� ப6றி. ெகா$> 
நா� மகி�)சி. @�தா�யைத=� நீ மற#தி�.க மா5டா1. அவ6ைற எ�லா� 
தி��பி. @?வத� ேநா.க� இள+/மர� காவிய�தி� நிைறெவ�ைலயாக நா� 
எைத. க6பைன ெச1, ெகா$��.கிேறேனா அைத� ெபா1யா.கி விடாேத எ�? 
வ6�?�,வ,தா�.” 
 
இ�ப� இ#த) ெசா6க! உண�)சி ேதா1#, அவாிடமி�#, ஒ<�தேபா,  க�ைத 
ந�றாக� பா�./� ஆவேலா> நிமி�#, இள+/மர� அ�ேபா, தா� கிழ.ேக 
உதயமாகி. ெகா$��#த ச#திரைன=� அவ�ைடய  க�ைத=� ேச��,� 
பா��தா�. நாைள./ வி�#தா� சி�திரா ெபள�ணமி எ�ப,� 
காவிாி�4�ப5�ன�தி� இ#திர விழா எ�ப,� அவ7./ நிைன3 வ#தன. தா� 
தி�நா+@ாி� /�/ல வாச� ெச1த கால�தி� எ�,ைண இ#திர விழா.க! 
நட#தி�./� எ�? கழி#த ஆ$>கைள எ$ணிய, அவ� மன�, தா� நகர�தி� 
இ�#தேபா, நட#த இ#திர விழா.கைள=� நாைள./� �திய மனிதனாக� �திய 
க$ பா�ைவேயா> ெச�? கா$பத6கி�./� இ#திர விழாைவ=� இைண�, 
நிைன�தா� அவ�. அ�களி� ேப)& மீ$>� அவ� கவன�ைத ஈ��த,. அவ� 
அவ�ைடய ெசா6கைள. ேக5கலானா�. 
 
“இள+/மரா! நீ எ+கி�#தாB� தி�நா+@ாி� இ#த� 4�ெபாழி<<�#, இர$> 
க$க! உ�ைன இைடவிடாம� பா��,. ெகா$���பதாக� பாவைன ெச1, 
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ெகா$��. அ#த� பாவைன நீ ெச�Bமிட+களி� எ�லா� உன./ ெவ6றிைய 
அளி./�. /�/ல வாச�ைத  ��,. ெகா$> எ$ண6ற மாணவ�க! உ�ைன� 
ேபா� இ+கி�#, பிாி#, ேபாயி�.கிறா�க!. அவ�க! யாவ�� /�ைவ� பிாி#, 
ேபாவத6காக. கவைல�ப5���பா�க!. அவ�கைள� பிாிய ேந�வத6காக 
சாமா�ய மனிதைர� ேபால. /� கவைல�ப5டதி�ைல. இ�ைற./ உ�7ைடய 
/�3./ நீதா� அ�ப��ப5ட கவைலைய� த�கிறா1” எ�? ெசா�<. ெகா$ேட 
வ#தவ� /ர� ெநகி�#, அத6/ ேம� ெசா6கேள வராம� க$கல+கி அவைன� 
பா��தா�. அவனிடமி�#, பதி� இ�ைல; பா�ைவ=� இ�ைல.  
 
இள+/மர� கீேழ /னி#தவா? இ�#தா�. அ�க! அ�கி� வ#, அவ�  க�ைத 
நிமி�#, பா��தா�. அவ� ெமளனமாக. க$ணி� வ��,. ெகா$��#தைத. 
க$டா�. 
 
“நீ எத6காக அGகிறா1?” 
 
“&வாமி! நா� உ+கFைடய ேபரறி3./  �னா� அ6பமானவ�. 
&க,.க+களினா� சிறி,� ச<�பைடயாம� உபசா#தி நிைல ெப6றவராகிய 
நீ+கேள என./ விைட ெகா>.க. க$ கல+/கிறீ�க!. உ+கைள� ேபா�ற ஞான 
ேதசிகைர� பிாி#, �ற�ப>� நா� அழாம� தா+கி. ெகா!ள இயBமா? இ,வைர 
நா� க6றெத�லா� இத6/  �� க�லாதி�#த கால�, அறியாைமயி� அளைவ� 
ெதாி#, ெகா!F� அள3 தா�. அ6பனாகிய எளிேய7ைடய பிாி3 உ+கைள. 
க$கல+க) ெச1=மானா� அ�ேய� நிைறய� பாவ� ெச1தவனாக இ�.க 
ேவ$>�.” 
 
இைள�த உட� ந>+கிட எG#, நி�ற இள+/மர� அG, ெகா$ேட 
அ�கFைடய பாத+களி� -�#, வண+கி அவ6ைற� ப6றி. ெகா$டா�. 
அவ7./� ெதாியாம� த� ைடய க$ணிைர� ,ைட�,. ெகா$> அவ7ைடய 
க$ணிைர� ,ைட� பத6காக அவைன எG�பி நி?�தி� ேதாேளா> ேதா! தGவி. 
ெகா$டா� அ#த� ெபாியவ�. கல+கியறியாத அவ� மன � அ�? கல+கியி�#த,. 
 
ஞான. கடB� ஞான ஆ?� கல�ப, ேபா�ற இ#த� E1ைமயான ஞான 
ச+கம�ைத� பா�.க. @சியவைன�ேபா� எ�?� கள+க ைடய ச#திர� த�ைன 
ேமக�தி� மைற�,. ெகா$டா�. த�7ைடய ஆணவ� ெம1யாகேவ 
அழி#,வி5டதா, இ�ைலயா எ�பைத) ேசாதி�பத6காகேவ அ�க! இ#த. கைடசி 
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நாளி� இ�ப� விநயமாக� பழ/கிறாேரா எ�? இள+/மர� அ'சினா�. அ#த 
அ)ச�தினா�தா� அவ� உடேல ந>+கிய,. அவ7ைடய -ணான அ)ச�ைத 
அ�க! த� ேப)சினாேலேய ேபா.கினா�. 
 
“பாச+கைள வி5>விட ேவ$>� எ�? இAவள3 காலமாக உன./. க6பி�, 
வ#த என./ உ�னிடமி�#, கிைட�த, எ�ன ெதாி=மா?” 
 
“எ�ன &வாமி?”  
 
“எ�?� விட �யாத ெபாிய பாச�.”  
 
அவ7./� ெதாியாம� ம?ப�=� க$களி� அ��பிய நீைர� ,ைட�,. 
ெகா$டா� அவ�. அ�றிர3 வி�ய வி�ய இள+/மர7./ அவ� பல 
அறி3ைரகைள. @றி. ெகா$��#தா�. அ>�த நா! வி�#, சில நாழிைக./� 
பி� காவிாி�4�ப5�ன�தி<�#, நீலநாகமறவ� இள+/மரைன அைழ�,� 
ேபாவத6/ வ#,வி5டா�. த� ைடய மன�ைத ஆ5 ெகா$ட �திய மாணவைன� 
பைழய மாணவனாகிய நீலநாகனிட� தி��ப ஒ�பைட./�ேபா,� நா+@� அ�க! 
உண�)சி வச�ப5டா�. இள+/மர� ஞானமைலயாகிய த� /�ைவ 
வண+கிவி5>) சமயவாத� �ாிவத6/ அவ� ஆசி=ட� தன./ அளி�த ஞான. 
ெகா�ைய வல, ைகயி� தா+கியப� 4�ெபாழிB./ ெவளிேய பாத+கைள� 
ெபய��, ைவ�, நட#தேபா, யா�திைர ேபாயி�#த விசாைக எதிேர தி��பி வ#, 
ெகா$��#தா!. 
 
“எ�7ட� வாதி>+கேள�.  த� ெவ6றிைய நா� உ+கF./ அளி.கிேற�” 
எ�? ெசா�<) சிாி�தப� நி�றா! விசாைக, நீலநாகமறவ� திைக�தா�. 
இள+/மர� சிறி, தய+கியபி�, “அ�ைமயாேர! ெதாட.க நாளி� எ�7ைடய 
பயப.திையேய பி5ைசயாக ஏ6?. ெகா$ட வைகயி� நீ+கF� என./ ஒ� /� ! 
உ+கேளா> வாதிட மன� ஒ�பவி�ைல. உ+கைள வண+/கிேற�, வா��,+க!” 
எ�? வண+கினா�. விசாைக அவைன வா��திவி5>) ெசா�னா!: “இ#த. ெகா� 
ெவ6றி. ெகா�யாக உயர5>�.” 
 
இள+/மர� நீலநாகமறவேரா> ேத� நி�? ெகா$��#த இட�ைத ேநா.கி 
நட#தா�. அவைன� 4��கா�./ அைழ�,) ெச�ல� ேத� கா�தி�#த,. 
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த�7ைடய ஞான /�வி� க$கைள மானசீகமாக� பாவைன ெச1, ெகா$ேட 
நட#தா�. எதிேர அவ7ைடய வழி நீ$> விாி#, கிட#த,. 
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