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மணிபலவ -நாகா பவ (ெபாட)
ெபாட)
ெபா%களி ெபா(23 ம9? தனி தைம ஒ84?. த(ைடய பிரகாச

பிறைர, "டாம தன23 ெபைமA பிற23 ஒளிA தகிற ஒேர ஒ திரவிய
த0க. த2க Bகளி ெபா%கC23 இல9சண ெசாDேபா: த0க ைத
ெந எேற ெசாகிறாக%. தா ஒளிமயமாக இ த, தைன அEக

)யாைம, தனிடமி.: ஒளி ெப8த, தா சா.த இட ைத Fயதா23த -

ஆகிய இைவ நா3 த0க :23, ெந23 ஒ த 3ண0க%. ெந எப:

"?கிற ெபா. ெபா எப: "டாத ெந. ெவ:பி வா இளக இளக த

ஒளி வளத எப: இர4?23 ெபா: தைம. "?வ:, "டாம-ப:தா ெந23 ெபா(23)%ள ஒேர ேவ!8ைம.

ெதா9டா "?கிற: எற ஒேர காரண தா ெபாைனவிட பிரகாச)%ள
ெந23 மதி விைலA இைல. "டாத: எற ஒேர காரண தி!காக

ெநபி( 3ைற.: 3ளி.த பிரகாச)%ள ெபா(23 மதி விைல எலா

உ4?. ெபா(23 மணி23 ) :23 ைவர ைவ?ாிய0கC23 - அவ!ைற,

சா.:%ள பிரகாச தி காரணமாக தா மதி எறா பிரகாச ைதேய

லவவமாக2 ெகா4ட அ2கினி23 இவ!ைறவிட அதிகமான மதி இ2க
ேவ4?. ெநபாகிய "?கிற ெபா(23 விைல இைல. ெபானாகிய

"டாத ெந23 விைல உ4?. நில, நீ, தீ, கா!8, கால, தி23, ஆமா, மன
எ8 உலக : ெபா%கைள ஒப: வைகயாக பிாி தி2கிற: த2க. இ.த

ஒப: வைககளி த0க எ( ஒளிமி2க உேலாக எ=வைக23%

அட03ெம8 ஆரா*.தா ெநபி அட03. ெநபா* அட03.

ெநபினாேல அட03.

எ8 தா ஒளிமயமாக இ த, தைன அE3வத!3 அைம,
தனிடமி.: பிற ஒளி ெப8த, தா சா.த இட ைத த(ைடய சாபா

Fயதா23த - ஆகிய ெபானி 3ண0 கேளா? த க4களி ேநா2க தாேலேய

தீைமகைள எாி23 "டாி 3ண ைதA ேச : ெப!றி2கிற காரண தினா
இ.த2 கைதயி நாயகனாகிய இள03மரனி நாகா பவ : வாைவ

ெபா!"டராகேவ உவக ெச*யலா எ8 ேதா8கிற:. ெபா(23 விைலA

மதி எேபா: ஏ!ப923? யாரா ஏ!ப? த ப923: ெபானி

ஒளியி மதி ைவ2க ெதாி.: ெகா4ட ஒ )த மனித( அைத ெதாட.:
அதேம அேத மதிைப ைவ2க பழகி வி9ட )வ!ற பல மனிதகC
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ெபாைன ப!றி எ4ணி எ4ணி, "ம.:வி9ட எ4ண தி கனதா
ெபானி கன, ெபானி விைல! இவ!ைற நீ2கி வி9? பா தா
ெபா(23 விைல இைலதா.

“அபயானா ெபாைன மதி : மதி : ெபானி ஒளி23 அைமயாகி
இ4? வி9ட மானிட இன தி க4கC23 ெபாைன விட பிரகாசமான
எ:$ இ8வைர படேவ இைலயா?”
“இைல.”
“ெபாைனவிட பிரகாசமான ஒ ெபாளி-.:தா ெபாேன பிற.த:!”
“அபயா? ெபா(23 ) லமான அ.த ெபா% எ: எ8 ெதாி.தா
அைத ெபாைன2 கா9D அதிகமாக மதி2க ெதாட0கி விடலாேம?”
“இனிேமதா ெதாட0க ேவ4? எபதிைல! அைத நா மதி2க ெதாட0கிய
ேபா:தா நம: மைறகளி )த! 3ர திைசகளி ெசவிகளி )த! ேக%வியாகி
ஒ- த:. அைத நா மதி2க ெதாட0கிய ேபா: தா நம: ேவ%வி, சாைலயி
அ: )த ெத*வமா* வள.: எாி.: ெகா5.: வி9ட:. அைத நா மதி2க

ெதாட0கிய ேபா: தா ந)ைடய மதி உ4ைமயான ஒளிைய ாி.:
ெகா4? மதி : ேபா!றிய:.”
“அத!3 ெபய?”
“"ட.”
“அ.த, "ட ெபானி ஒளியிD இ2கிற: அலவா?”

“இ2கிற:! ஆனா ெநபி "டாி ெபானி-பைத2 கா9D அதிகமான
ஒளி இ2கிற:. இய!ைக ெபா%களி ஒறாகிய ெநபி ஓ

ஒளி2கீ!8தா த0க திD த0கமாக இ2கிற:. த0கமிலாமD உலகி ஒளி
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உ4?. உலகி ஒளி இலாவி9டா த0கேம இைல. ஒளி இேற த0க ைத
இேபா: ாி.: ெகா42கிறா! ேபால த0கமாக மதி : ாி.:
ெகா42க )யா:.”

“த0க தி-.: "டைர ம9? பிாி : வி9டா?”
“"டாிழ.த த0க அப அைத இழ.: வி9ட காரண தா ம4ணாயி23.”
“அதாவ: ம4ணி "ட கலவா: த0க இைல! த0க கலவாத "ட உ4?.”
“த0க ம4ணாயி.தா அைத த0கமாக மதி2க2 காரணமாயி23 ஒளிைய
இதி காண )யா:. ம4 கலவாத தனி ஒளியாயி.தா அ:ேவ "?! த0க

ஒளியாயி2கிற:. "ட$ இைல. அதனாதா "?கிற ஒளிைய2 கா9D
த0கமாகிய "டாத ஒளி23 அதிக மதி.”

இ.த2 கைதயி தைலவ(, திநா0Hரக% உவா2கிய காவிய நாயக(மாகிய

இள03மர ஞான பசி தீ.: தீ : ெவ!றி2 ெகா நா9ய பி

மணிபலவ :23 றப?கிற சமய தி ெபானாக$ இ.தா, "டராக$

இ.தா. )5ைமயான ெபா!"டராகேவ இ.தா.

தா ஒளிமயமாக இ த, தைன அE3வத!3 அைம, தனிடமி.: பிற
ஒளி ெப8த, தா சா.த இட ைத த(ைடய சாபா Fயதா23த ஆகிய
ெபானி 3ண0கைள ெப!8 தாேன ெபானாகி ஒளி ஒவ ேவ8

ெபானி ேம ஆைசபட என இ2கிற:? ஒ8மிைல தா! அவ எலா

ஆைசகைளA உதி :வி9? நிறேபா: எலாைடய ஆைசகC அவைன,
J.தன. இள03மர எற அ.த ெபா!"ட2காக )ைல ஏ0கினா%.

"ரமKசாி தவி தா%. த(ைடய ெபமாளிைக நிைறய2 3வி.தி.த அ=வள$

ெபானிD காணாத "டைர இள0 3மர(ைடய க4களி க4? தவி :2
ெகா4.தா% அ.த ப9னபா2க : ெப4.

தா சா.த இட0கைள ஒளிAற, ெச*A ெபாைன ேபா அவக%
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இவைடய ஆைச யிD தா இ.: - த(ைடய ஆைசயி அவக%

இவ இலாம - அவகC23 ஒளி த.: ெகா4.தா இள03மர.
யாைர அல: எைத ஆைசப?கிேறாேமா அவ அல: அ: பாி" தமாக

இ.தா அ.த ஆைச விைள.: வளர இடமாக இபத காரணமாகேவ அைவ
நிககிற மன :23 )க :23 அழ3 ஒளிA உ4டா3! ெத*வ ைத

ஆைசப?கிற ப2தனி )க, 3ழ.ைதைய ஆைசப?கிற தாயி )க, ெம*யான
மாணவைன ஆைசப?கிற 3வி )க, இைவகC23 வ அழைகேபா

இள03மரைன ஆைசப9? ஆைசப9? அவ(ைடய ஒளிையA த0கCைடய
ஒளிையA ேச ேத வள :2 ெகா4.தாக% இவக%.

உலக தி ெபா(23 ெபானாைச இைல. இள03மர( அப

ெபா!"டராக இ.தா. த(ைடய மி3.த ஒளியினா பிறைடய ஆைசகைளA

தைனயறியாமேல எாி :, " தமா2கி2 ெகா4.தா அவ. /கா

:ைற)க தி-.: கப நக.தேபா: தைனயறியாமேல தா )ைலைய

மன ெவ:ப, ெச*திபைத உண.த சில கண0களி ம9? "?கிற ெந
பாக$ தா இ.: வி9ட: ேபா ேதாறிய: இள03மர(23. அத!காக
தன23% வ.தினா அவ.

‘வா2ைகயி பிறேரா? பழ3ேபா: ேகாைட2 கால : ெவயிேபா பழகினாD
:ப; 3ளி கால :, "ைன நீ ேபால பழகினாD :ப. ேகாைட2
கால தி 3ளி.த நீ ேபால$, 3ளி கால தி நல ெவயி ேபால$,

ெபா.தி, J.:%ளவக% மன ெவ:பாமD ஒகா த மன ைத,

J.:%ளவக% ெவ:ப, ெச*: வி9டா அைத தா0கி2ெகா4? மற.: -

வாழ தி9டமி9?2ெகா%ள ேவ4?...’ எ8 ெபா: வா$23 ேவ4ய ஒர$

ப!றி திநா0H அக% பல)ைற Hறியி.த பைழய அறி$ைரைய
எ4ணி2ெகா4டா இள03மர.

)ரடனாயி.: ஒளிய!றவனாக ேதாறினா D பிற ெவ8ைபA -

F*ைமேயா? ெபா!"டராயி.: ஒளிபரபினா - பிறைடய ஆைசகைளA,

ேமாக0கைளA எதிபா : வில2கி, "டாத ெநபாக$ "?கிற

ெநபாக$ மாறிமாறி வாழ ேந வி.ைதைய எ4ணியபேய கப- ேம
தள தி-.: வான ைத பா தா இள03மர. அவ(ைடய )க திD,

ேதாளிD, மாபிD காைல ெவயி ப9ட:. அைவ த0க0களாகிய அ0க0களா*
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மினி ெபா!"ட பரபின. உலக ெபா% யாவ!823 ஒளி த கதிரவைன

வண0கினா ஒளி, ெசவனாகிய இள03மர.
------------

மணிபலவ -நாகா பவ
4.1
4.1. அ எ! அ"த

கட- ெததிைச ேநா2கி விைர.: ெகா4.த அேத கப- இள03மர
நி8ெகா4.த அேத ேம தள தி பா*மர தி ம8 ப2கமாக ஓவிய
மணிமாப(, அவ மைனவிA நி8ெகா4.தாக%. இள03மர

சி.தைனயி ஆ.த மன தினனாக அைமதியா* நி8 ெகா4.ததனா அவ
அ03 இபைதேய மற.: கீேழ இற0கிேபா* வி9டதாக எ4ணி2ெகா4?

மணிமாபனி மைனவி த மன தி இ.த சில க :2கைள2 கணவனிட
ேபச ெதாட0கினா%:

“என இ.தாD உ0க% ந4ப23 இ.த2 கமன ஆகா:. :ைற)க தி-

-.: றப9?2 கப- ஏறி2ெகா%Cேபா: அவ ேவ4? ெமேற அ.த
ெப4ைண ற2கணி தைத நா கவனி ேத. அவ விபியி.தா ‘ேபா*
வகிேற )ைல!’ எ8 அ.த ெப4ணிட) இர4? வா ைதக%

ேபசியி2கலாேம.”
“ெப4ேண! )த- நீ இள03மரைன எ(ைடய ந4ப எ8 ெசாவைத

இ.த2 கணேம மா!றி2 ெகா%ள ேவ4?. நா அவைர எ(ைடய ந4பராக

நிைன :2 ெகா4.த கால) உ4?. இேபா: அப நிைனபத!ேக
பயமாயி2கிற: என23. சிலவ!றி!32 3வாக$, இ( சிலவ!823

ெத*வமாக$ இேபா: அ.த மனிதைர நா பாவி2கிேற. அவாிட 3!ற

இபதாக நிைனபத!ேக நா பயப?கிேற. நீேயா 3!ற இபதாக

வா*திற.: ெசாவத!ேக :ணிகிறா*! +ரேசாழிய வளநா?ைடயா மக%

)ைலயிட அவ ேபசாமேல வ.தத!3 நீயாகேவ விைள$ க!பி2கிறா*!

எலாவ!றிDேம 3ணதா நிரபியி2கிறெத8 )!றிD 3ணமாகேவ

பாவிப: எப2 ெக?தேலா, அபேய )!றிD 3!றமாேவ பாவிப:

ெக?த. அவ அ.த ெப4ணிட ேபசாம-.த: 3!றெம8 நீ எப,

ெசால )A? ெமளன :23 ெபா% விேராதெம8 ெகா4டா, நா
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உனிட ேபசாம இ.த சமய0களி எலா Hட உேனா? விேராதமாயி.தி2கிேற எ8 நீ நிைன2கலா.”
“நா அப நிைன தா தவெறன? கலகலபாக, சிாி : ேபசி2

ெகா4.தவ ெமளனமாகி வி9டா அ.த ெமளன தி!32 காரண இலாம!

ேபாகா:. ேப,"232 காரண), அ த) இப:ேபா ேபசாைம232 காரண,
அ த எலா இ.ேத ஆக ேவ4?.”
“ேப,"23, ேபசாைம23 ஆகிய இர4?23ேம அ த இைல எ8 அவேர
ச!8) வளநா?ைடயாாிட Hறியைத2 ேக9கவிைலேயா நீ? ெமளன தி!3

ஒேர அ த ெமளனமாயிப: எப:தா...”
“அ.த ெப4 அவைடய ெமளன ைத அப எ? :2 ெகா4டதாக

ெதாியவிைலேய! கப றப?வத!3 ) நா அவளிட விைட ெப8வத!3,

ெசேற. அேபா: அவ% என23 விைட ெகா?பதி அசிர ைதA, அவ
தனிட விைட ெப8வத!3 வரமா9டாரா எ8 கவனிபதி சிர ைதA

கா4பி தப நிறி.தா%. அவCைடய க4களிD )க திD நபி2ைக

அழி.: - அ: அழி.த இட தி ஏமா!ற 3ெகா%ள ெதாட0கியி.த:.”

“அபயா? நீ ெசாவைத2 ேக9டா )ைல அேபா: நிற நிைல சி திர தி!3
நல கா9சியாக அைம.தி23 ேபா ேதா8கிறேத. ஒண$ அழி.:

இேனா உண$ பிற2கிற கால : )கபாவ ைத அபேய சி தாி2க
).தா அ: ஒவிய :ைறயி ஈ?ப9பவ(23 மாெப ெவ!றி

ெப4ேண! இ% அழி.: ஒளி பிற2கிற ேநர ைதA, ஒளி அழி.: இ% பிற2கிற

ேநர ைதA இய!ைக வைர.: கா9?கிறா!ேபா )5ைமயா* வைர.: கா9?கிற
ஓவியேனா, கவிஞேனா உலக தி இ:வைர ஏ!படவிைல!”

“இ.த2 கைலஞகேள இப தா. பிறைடய :2க தி-.: ேத த0க%
கைலைய பிறபி2கிறாக%. ‘அவ தனிட ஒ வா ைதHட, ெசா-2

ெகா%ளாம ற2கணி த: ேபால ேபாகிறாேர’ எ8 அ.த ெப4 )ைல
:யர2 ேகால தி நிறா% எ8 ெசானா, அ.த2 ேகால சி திர தி!3
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நறாக இ23ேம எ8 வா* Hசாம நீ0க% பதி ெசாDகிறீகேள?

இேபா: நீ0க% Hறியைத அ.த ெப4ணி த.ைத ேக9டா எ=வள$

வ தப?வா!”

“ெப4ேண! இப நிைனபதாயி.தா நீ எைனேபா ஒ கைலஞ(23

மைனவியாக வா* தி2க2 Hடா:. ஒ=ெவா கைலஞ(ைடய மன) ேபசாத

யா. பிறைடய :ப0களாகிய இைள த ைககளி ெம-.த விரக% அ.த

யாைழ வ?ேபா:தா அ: ேப"கிற:. அதி கைல ப4க% பிற2கிறன.

திமாD, திமகC, இராம(, சீைதAமாக ம4ணி பிற.: மனிதகளாக
வா.: மனிதகளி :ப ைத மனிதகC2ேக உாிய 3ைற.த பல ேதா?

தா0கியிராவி9டா எ.த2 கவியி ைகயாவ: இராமாயண எ5த : தி23மா

ெப4ேண?”

“சிறி: காலமாக உ0க% ந4பேரா? இ.: அவ ேபசிய ேப,"2கைளA, ாி.த

சமய வாத0கைளA ேக9டாD ேக9Mக% - இேபா: நீ0கேள அவைரேபால
ேபச ெதாட0கிவி9Mக%.”

“என ெச*வ:? க4ணா எலா உவ ைதA தன23% வா0கி2 கா9?கிறா!
ேபால பாி" தமானவக% த0கேளா? பழ3கிறவகைள ெயலா சா.: த
வ4ணமாக, ெச*: வி?கிறாக%!”

இத!3 என பதி ெசாவெதேற ெதாியாம தைல 3னி.தா% மணிமாபனி
மைனவி.

“ப:ைம! இேதா இப எைன பா! உன23 ஒ ெபாிய உ4ைமைய, ெசாதகிேற“ எ8 த மைனவிைய அவCைடய அழகிய ெபயைர, ெசா-

அைழ தா மணிமாப. பிடாியி ேவ2 3ேபா: எ0கி.ேதா த!ெசயலாக2

3ளி,சிைய +சி2 ெகா4? சிெல8 பா*.: வ.த ெதறைல ேபால அவ
தைன ெபய ெசா- அைழ த மகி,சியி 3ைழ.: நிமி.: பா தா%

ப:ைம. ஓவிய மணிமாப சிாி :2ெகா4ேட அவைள ேநா2கி, ெசானா:
“ப:ைம! நீ0க% ெப4க%. எ.த விஷய ைதA ஒ 3றிபி9ட எைல வைர தா
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உ0களா நிைன : பா2க )A. அத!3 அபா நிைன2க )யா:. அல:

நிைன2க விப மா9Mக%. எலா /2கC ெமைம எப: ெபா:2 3ணமாகி
நி!ப: ேபா ெப4களாகிய நீ0க% அைப ம9? ைமயமாக ைவ :2 ெகா4ேட
யாவ!ைறA சி.தி2கிறீக%. ஒ!ைற Fணி நி!கிற ம4டப :23 பல

3ைற$. FE23 "ைம அதிக.”

“எபேயா ேப,ைச ெதாட0கி எபேயா வள : )வி ெப4கெளலா
உண,சி இலாத 3 :2க!க% எ8 )2கிறீகேள; இ: உ0கC2ேக
நறாயி2கிறதா?”
“அவசரபடாேத ப:ைம! நா ெசால வ.த: ேவ8. நீ ாி.: ெகா4ட: ேவ8.

ேகாபேமா தாபேமா, ஊடேலா, உவைகேயா, எலா உண,சிகைளA அ எற
ஒேர அபைடயிதா அைடகிறீக% ெப4களாகிய நீ0க%. எலா

விைள$கC23 ஒேர காரண ைத தவிர ேவ8 மா!றமிலாத வா$ விைரவி

ச- : ேபா*வி? எபாக%. ஆனா உலக : ெப4 3ல :23 அ.த அ

எற ஒேர காரண இ.த Aக வைர சிறி: ச- ததாக என23 ெதாியவிைல.

ேந மாறாக அ.த ஒேர காரண தி இ( உ8தியாக2 காOறி2 ெகா4?தா
நி!க )யகிறீக% நீ0க%. பல விைள$கC232 காரணமாயி2கிற ஒ காரண

பல காரண0கC23 விைள வாயிப: நியாய.தா. +ரேசாழிய

வளநா?ைடயா மக% )ைல ‘இள03மர தனிட ெசா- விைடெபற
ேவ4?’ எ8 எதிபா தத!3 அவCைடய அதா காரண. அவ

அப, ெசா- விைடெபறாத ேபா: அவCைடய )க தி நபி2ைக அழி :
ஏமா!ற பிற.தத!3 அ.த அ தா காரண. ம4Eலக தி உயிைர

வள23 அ)த இைல எறாக% விவர ெதாியாதவக%.

ம4Eலக திதா ெம*யான அ)த இபதாக என23 ேதா8கிற: ப:ைம
: இ.த உலக தி அதா அ)த எ8 ைவ :2 ெகா%ளலா. அ.த

அ)த ைத ைவ :2 ெகா4ேட உயி உற$கைள நீ4ட கால :23 அழியாம
வள :2 ெகா4? ேபாகலா.”

“ஆனா ச- ஏ!படாத அ.த2 காாிய ைத ெப4களாகிய நா0க%தா
ெச*ய)A எ8 ஒ2ெகா%கிறீக% அலவா! 3ண0க% எலா

தா*ைமயி-.: பிற2கிறன எ8 நீ0க% ஒ2 ெகா%+கேளா? உ0க%
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கைல23 ெதாடைடய உதாரண ைதேய ெசாDகிேற. நிற0க% நிறமி

லாைமயி-.: பிற2கிறன. ஏ5 நிற0களிD அட0காத: என நிற?”
“Jய நிற எ8 ைவ :2 ெகா%ேள.”

“Jய நிற எ8 நீ0க% ெசாகிற அ.த நிறமிைமயி-.: எலா நிற0கC
கிைள2க )Aமானா எ0க% அ எற ஒேர காரண தி-.: எலா
அகC ஏ விைளய )யா:?”

“விைளய )A எ8 நா ஒ2ெகா%கிேற ப:ைம! எ நிைல ேவ8,
இள03மா(ைடய நிைல ேவ8. நா அைப எதிபா2கிறவ. அ

ெசD :கிறவ. அவ த அைப பல எதி பா : ஏ03ப ெச*கிறவ.

அளாள, அ ெச*கிறவ(23 அ% ெச*கிறவ(23 ேவ!8ைம உ4?.
3ண0களிேல அதா தா*23ண. அ93ண அபினி8 ேதாறிய

3ழ.ைத. ெதாடைடயவக% ேம ம9? ெநகிகிற உற$தா அ. ெதாட,
ெதாடபிைம எைதA கதா: எலா உயிக% ேமD ெசகிற பர.த

இர2கதா அ%. பர.த எைலயி நி8 பா2கிற ஒவைர2 38கிய

எைல232 ெகா4?வர )யவ: நல:தானா எ8 நிைன :பா! )ைல

இள03மர(ைடய அைப த(ைடய எைல232 ெகா4? வ.: விட

)யகிறா%. அேத )ய!சிைய, "ரமKசாிA ெச*கிறா%. பர.த அளாளராக

உய.: வி9டவைர த0கCைடய அபி 38கிய எைல23% சிைற ெச*:விட
)யகிற இவக% இவாி யா23 ெவ!றி கிைட23ெம8 எனா
ாி.:ெகா%ள )யவிைல ப:ைம!”

“"ரமKசாி எப: யா? உ0கC23 மணிமாைல பாிசளி ததாக2 ெசா+கேள?
அ.த ெப4ணா?”
“அவேளதா! அவளாதா இள03மர எ( இ.த அ!த மனிதைர நா
எ(ைடய வா2ைக +தியி ச.தி2க ேந.த:. இ.திர விழா2 H9ட தி

:ாாிைகA ைகAமாக திாி.: ெகா4.த எைன Hபி9? நாள0காயி

அவைடய ஓவிய ைத வைர.: தர, ெசா-2 ேக9ட: அவ% தா. அவைடய

அழகிய சி திர ைத எ(ைடய ைககளா வைரய ெதாட0கிய நாளி-.ேத

அவைடய 3ண,சி திர ைத எ(ைடய மன வைர.: ெகா%ள ெதாட0கி

12

வி9ட:. ெசவ ைதA "கேபாக ஆடபர0கைளA கா9 அவ!றா அவைர2

கவர )யா:. ெசவ தி மதி மி3தி யானா அைத ற2கணி2கிற மன தி

மதி அைதவிட அதிகெம8 நிைன2கிறவ அவ. மதி நிைற.த

ெபாைள2Hட மதி2காம நிமி.: நி!கிறவைடய ெசா.த மதிைப எப

அள2க )A? ப:ைம! அவைடய மதிைப அள2க )யாம தா அ.த
ப9ன பா2க : ெப4 அவ23 மன ேதா!றா%.”
“பிறைடய ேதாவிைய ஒ2ெகா4? தா ெபமித அைடகிறவ +ர.
அவேரா, "ரமKசாி தன23 ேதா!8 வி9டா% எபைத ஒபி அவCைடய
ேதாவிைய த)ைடய ெவ!றியாக2 Hட2 ெகா4டாடாம அல9சிய

ெச*கிறா. ‘த ேதாவிைய - த மன தி ெநகி,சிைய அவ அ0கீகார

ெச*:ெகா%ள ேவ4?’ - எப: தா இேபா: "ரமKசாியி தவி. அவேரா

நாள0காயி பலபல அறிஞகளி ேதாவிைய ஒ2 ெகா%கிறா. பிறைடய

அறிவி ேதாவிைய ஒ2 ெகா%கிறவ பிறைடய அபி ேதாவிைய
ஒ2ெகா%ள தய03கிறா, ப:ைம!”

“விசி திரமான உ4ைமயாயி2கிறேத?”
“உ4ைம விசி திரமானதாயிைல! விசி திர தா உ4ைமயாயி2கிற:” எ8

றாவ: 3ர ஒ8 ஒ- தைத2 ேக9ட$ட மணிமாப( அவ மைனவி
ப:ைமA தி?2கி9? திபி பா தாக%. பா* மர தி ம8ற தி-.:

சிாி தபேய இள03மர அவகC23 )னா ேதாறினா.

அவ அ0ேக இைல எ8 நிைன :2 ெகா4? தா ேபசியவ!ைற ெயலா
அவ ேக92கிறா எ8 தன2ேக ாி.:வி9ட அ.த விநாயி

மணிமாப(ைடய மைனவி ெசா-லட0காத அள$ நாண), H,ச),
அைட.தா%. அவCைடய க4க% இள03மரைன ேந23 ேந எதிேர

பாபத!32 Hசின. மைலA,சிைய2 கட.: ேமேல பற.:விடலா எ8 )யற

சி9?23வி அ.த மைலA,சியி உயர ேமD ேமD உய.: ெகா4?

ேபாவைத2 க4? அய.தா! ேபா-.த: ப:ைமயி நிைல.

“சேகாதாீ! உ0க% ேப23 ஏ!றா! ேபா நீ0க% ேபசாமேல இ2கிறீகேள எ8
ேந!8 வைர சி.தி :2 ெகா4.ேத. இ8 வ9ய )தDமாக, ேச :
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உ0க% கணவாிட ேபசி தீ : வி9Mக%” எ8 இள03மர )த)தலாக

மணிமாப(ைடய மைனவிைய ேநா2கி ேபசினா. அவ% பதி ெசாலவிைல.

அ.த2 3ர- ஒ-யி பய.: தய0கி நிறா%.

“ேபதா ப:ைம! இ.த, ெசாலரசியி வா ைதகC23 இவ% கணவனாகிய
நாேன அ=வ ேபா: பதி Hற திணறி ேபாகிேற ஐயா” எ8

மணிமாபதா சிாி தவாேற இள03மர(23 பதி Hறினா. இைத2 ேக9?

இள03மர னைக ாி.தா.

“நா... ஏதாவ:... தபாக ேபசியி.தா... ெபா8 தளி எைன மனி2க
ேவ4?...” எ8 தய0கி தய0கி ஒ=ெவா வா ைதயாக2 3னி.: தைல
நிமிராமேல ெசானா% ப:ைம.

“தபாக ேபசியிேபாேமா எ8 இேபா: நீ0க% நிைன : பயப?வ:தா
ெபாிய த சேகாதாீ! உ0கCைடய சில ேக%விகC23 உ0க% கணவேர பதி

Hற திணறியைதA நா கவனி ேத. நா )ைலயிட கபேல8 )

ெசா- விைட ெப!82ெகா%ளாத: 8 ேபைடய மன0கைள

:8 தியி2கிறெத8 என2ேக இேபா: ெதாிகிற:. )ைல :!றைத

தவிர நீ0க% ேவ8 இத!காக மன வ.தியி2கிறீக% ேபாD. )ைலயி

த.ைதA மன வ.தியி2 கிறா. அளாள அபிலாதவனாக தா இ2க

ேவ4?ெமபதிைல. அளாள(ைடய அ232 காரண), விைள$,

தனியாக இைல எப:தா )2கிய. நா தனிட ெசா- விைடெப!82

ெகா%ளாதைத எ4ணி )ைல வ.தியிபாளானா அ:$ அறியாைமதா”
எ8 இள03மர Hறி2ெகா4ேட வ.தேபா: ப:ைமயிடமி.: ந?ேவ சில

ெசா!க% ஒ- தன.

“அைப தவிர ேவெறைதA அறியாம இபதனாதா ெப4கC23

அறியாைமையA ஒ 3ணமாக, ெசா-வி9டாக%. ம!றவ!ைற அறியா

ம-ப: எற ேபதைமைய ேபாைவயாக ேபா தி எ0க% அபாகிய
அறிைவ நா0க% காபா!றி2 ெகா%கிேறா.”

“ஏேத:? நீ இவ2ேக த :வ ெசா-2 ெகா?பா* ேபா-2கிறேத, ப:ைம?” -

எ8 த மைனவிைய2 க.: ெகா%வ: ேபால2 382கி9டா மணிமாப.
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“உலக தி எ.த த :வ ைதA யா ).: ைவ : வி9? ேபா*

விடவிைல மணிமாபா! உ(ைடய மைனவியி ேப,சி-.: நா திதாக
ஏதாவ: ெதாி.: ெகா%ள )Aமானா அ:$ நா அவசியமாக2 க!82

ெகா%ள ேவ4ய த :வ தா. எைனயறியாமேல நா பிறைர 4ப? தி

வி?கிற ச.தப0க% ேநாிடாம என: சாறா4 ைமைய2 காபா!றி2 ெகா%ள
ேவ4?ெம8தா நா( ஆைசப?கிேற. பிற கவன ைத அவசியமிறி2
கவ.: ந றமாக திப ேவ4டாெம8 நா ெமளனமாக இ.: வி?வ:

சில சமய0களி பிறைர :8 தி வி?கிற:. அத!ெகன ெச*யலா?” எ8
இள03மர ேபசி2 ெகா4.தேபா:, ஏேதா காாியமாக2 கப- கீ

த9?23 ேபாயி.த வளநா?ைடயா மரபகளி பல த ஓைசெய5பி2
ெகா4? ேமேல அதிர நட.: வ.தா.

அவ ேமேல வ.த வித) அவகைள பா த பாைவA அவசர ைதA
பரபரைபA 9?வன வாயி.தன.

“அேதா பினா நைம :ர தி2 ெகா4? வவ:ேபா ெதாட.: வ அ.த
படைக பா தாயா, தQ? )த- யாேரா எ0ேகா பட3 பயண ெச*கிறாக%
எெற4ணி நாேன அசிர ைதயாக தா இ.ேத. அ.த படகி

இபவகளி ஒவ அ2க ஊ8ேகாைல ந)ைடய இ.த2 கப ெசD
திைசயி நீ9 ம!றவகளிட ஏேதா ெசாவைதA அவக% அைத2 ேக9?

படகி ேவக ைத மி3திப? :வைதA அ.த பட3 நைம ெந03வைதA
H.: கவனி த பிதா என2ேக ச.ேதக ஏ! ப9ட:” எ8 ெசா-2

ெகா4ேட கைர ப2க மாக2 ைகைய2 கா9னா வளநா?ைடயா. மணிமாப(,
இள03மர( அவ கா9ய திைசயி விைர.: திபி பா தாக%.

உ4ைமதா! பினா வ.:ெகா4.த பட3 :ர :வைத ேபால தா

ெந0கி பா*.: வ.:ெகா4.த:.

“நீ கீேழ ேபா*வி? அமா!” எ8 வளநா?ைடயா மணிமாப(ைடய மைனவி

ப:ைமைய :ாிதப? தி2 கீேழ அ(பிவி9?2 கண :232 கண ெந03
படைக2 கவனி2கலானா. பட3 அத உ%ேள அம.தி2கிறவகளி )க

நறாக ெதாிகிற அள$ ெந0கிவி9ட:. மணிமாப(ைடய பாைவ விைர.:

ெச8 அ.த படகி ச.தி த )த )க தி ஒேர ஒ க4தா இ.த:. பா த

அவசர திD பா2கப9ட )க உ4டா2கிய பரபரபிD ஒ க4 இ.த:
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ெதாி.ததா அல: ஒ க4 இலாத: ெதாி.ததா எ8 உணர )யவிைல.
ஏ!ெகனேவ பழகிய அ.த )க தி பய0கர ெதாி.த:. ஒேர க4 ம9?

இ.ததனாேலா அல: ஒ க4 இலாைமயினாேலா படகி-.தவகளி

ேதா!ற தி பளிெர8 பாைவயி பதி.த )க நைகேவழபைடயதாக தா
இ.த:. அவைர இள03மர( பா தா.

“ஐயா! இவ நல எ4ண ேதா? வரவிைல. இ.த பாவி பி ெதாடவதி
ஏேதா J,சியி2கிற:” எ8 பய தி ெசா!கைள2 3ழறினா மணிமாப.
த(ைடய வாவி எ0ேகா ஒ ைலயி பைழய நா9க% சிலவ!றி அ.த

ஒ!ைற2 க4 ெகாைலகாரனிட அகப9?2 ெகா4? தா ப9ட ேவதைனக%
இ.த விநாயி மணிமாப(23 நிைன$ வ.:வி9டன ேபாD.

“பயபடாேத! படகி வகிறவ எவனாக இ.தாD அவ உயி23 தா
ஆப :. நா 8 ேப - கப ஊழியக%-எலாமாக, ேச.தா அ.த

படைக ெபா ெபாயாக, ெச*: கட- கைர :விடலா அபேன?” எ8

ெசா-யப ைகயி ேவைல எ? :2 3றி பா2க ெதாட0கி வி9டா

வளநா?ைடயா. மணிமாப( ஒ ேவைல எ? :2 ெகா4டா. இள03மர

ம9? ைகக9 நிறவாேற )க தி ெம-ய நைக மலர இ.தா.

“என ஐயா நி!கிறீக%?. நீ0கC...?” எ8 ெசா!கைள ெதாட0கிய

மணிமாப இள03மர(ைடய )கபாவ ைத ேநா2கிவி9? ேப,ைச நி8 தி2
ெகா4? வி9டா.

“மணிமாபா! இ.த விநாக%தா என23 ெம*யான ேசாதைன. ‘நா
அளாளனாக இபதா? அ% எற விாி.த எைலயி-.: எைன2

3ைற :2 ெகா4? அைடயவகC23 அ விேராதிகC23 விேராத)
கா9?கிற ெவ8 மனிதனாக2 கீேழ இற0கிவி?வதா?’ எ8 சி.தி :2
ெகா42கிேற நா” எறா இள03மர.
----------
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மணிபலவ -நாகா பவ
4.2.
4.2. க#ப$ வத க%ர

மணிபலவ யா திைர2காக தி9டமி9?2 ெகா4? இள03மர(

வளநா?ைடயா /கா :ைற)க தி கப ஏ8வத!3 வ.தி.த அேத

காைல ேநர தி ெபநிதி, ெசவ நைகேவழப :ைற)க தி ம!ெறா
ப3தியி வ.: நி8 ந0Hர பா*,சி2 ெகா4ட ேவெறா கப--.:
இற0கி2 ெகா4.தாக% எபைத எவ கவனி2கவிைல.

ெபா%கைள ஏ!றிவ கபக% ப4டக சாைலகைள ஒ9ய ப3தியி ந0Hர
பா*,ச ப?வ: வழ2க. ஆயி( ப4டக சாைலகைள ஒ9 :ைற ெகா%C

கபக% மிக$ ெபாியைவகளாக இ.தா அவ!றி ேம தள தி நி8

ெகா4பவகளா /கா :ைற)க தி எலா ப3திகைளA நறாக
பா2க )A. அேபா: வ.த கப மிக$ ெபாிய:. ப,ைச2 க!/ர, 303ம,
பனி நீ )த-ய ந8மண ெபா%கைள ஏ!றி2ெகா4? சீன ேதச தி-.: பல
மாத2 கண2கி பயண ெச*: வ.த மிக ெபாிய மர2கல அ:. சீன

ேதச தி-.: வ.த கப- நைகேவழப ெபநிதி, ெசவ எப
ேபா*, ேச.தன எபைத இேபா: கவனி2கலா.

அ.த ஆ4 இ.திர விழாவி சமயவாத ாி.: ெவ!றிேம ெவ!றியாக க
ெப!82 ெகா4.த இள03மரைன த(ைடய மகைள2 கவியாக

பயப? தி ெபநிதி, ெசவ ெகால )யற:, அ.த )ய!சிA ேதா!றபி

மக% "ரமKசாிைய அவ% ேதாழிேயா? மாட திேலேய சிைறைவ த: பரம

இரகசியமாக நட.த J,சிக%. "ரமKசாிைய அவள: மாட தி-.: ெவளிேயற

)யாம சிைறப? திய இர4? ச.தப0களிD தா அவைள,

சிைறப? தியிபதாக ம!றவக% அSமான ெச*A இடமிலாதப

சாம தியமாக அைத, ெச*தி.தா அவ. தைனA நைகேவழபைரA தவிர

ம!றவகC23 உ4ைம2 காரண ைத ெதாியவிட2Hடா: எபதி அவ மிக

உ8தியாக இ.தா. "ரமKசாியி தாயா, சேகாதாி, ெப மாளிைக ெப4க%
ஆகிேயாகளிட எலா "ரமKசாியி ஜாதகப கிரகநிைல சாியிலாத சில

கால0களி அவ% எ03 ெவளிேயறி, ெசலாம த மாட திேலேய விரதமி.:
பாிகார0க% ெச*ய ேவ4?ெம8 வவதறி.: H8வதி வல /கா2
கணிக% Hறியிபதாக$ அதப அவைள தனிைமயி இ2க ஏ!பா?

ெச*திபதாக$, ேவ8 எவ அவைள, ச.தி2கலாகாெத8 Hறி நப,
ெச*தி.தா ெபநிதி, ெசவ. ெபமாளிைக ெப4கC, பிற ந
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வித தி அவ23 இ.த அ!தமான ெபா*ைய, ெசா-2 ெகா? தவ
நைகேவழபதா.

இ.திர விழாவி நாள0காயி ெபா: இட தி "ரமKசாி தா

அணி.:ெகா4.த அணிகலகைள ெயலா கழ!றி எறி.:வி9? ‘இ.த

பல23 நரக :23 ேபா3 வாகன! நா இதி ஏறி வரமா9ேட’ - எ8

அடபி த தின திதா ‘த(ைடய 3?ப இரகசிய0க% அ.த நாள0கா

நா!ச.தியி சிதறிவி?ேமா?’ - எ8 )த )தலாக அவ அKசினா. அேத நாளி
நைகேவழப ேவ8 ஏேதா ஒ கல2க ைத பிறபிபத!32 காரணமான

ெமளன ேதா? அவாிட வமமாயி.தா. த ெப4 "ரமKசாி அ8 இ.த

நிைலைய2 க4? அவளிட அவ2ேக பயமாகிவி9ட:. இளி மாட தி-.:

3தி : த!ெகாைல ெச*:ெகா4? வி?வாேளா எ8Hட அைற23 அவைள
ப!றி பய.தா ெபநிதி, ெசவ. அவ% அப ஏேத( அச9?2 காாிய

ெச*யாம த?2க நிைன : தா அவCைடய மாட தி இளி தாேன அவைள
ஒ=ெவா கண) பா :2ெகா4? நி!ப: ேபால ேதா8ப த(ைடய

ஊ8ேகாைல ைவ : அர9னா. அேத இளி இெனா ெபாிய அவமான)

அவ23 ஏ!ப9ட:. பக )5வ: ெவயி ெநபா*2 கா*கிற நாளி பக
).த: மைழ ெகா9?வ:ேபா அ8 காைலயி ெதாட0கிய அள$ மீறின

அைமதிேயா? இ.த நைகேவழப, இரவி அவாிட ஏேதா ேபச, ெசறேபா:

ெபநிதி, ெசவாிட எாிமைலயாக2 3)றிவி9டா.

அத விைளவாக எேலா உற0கி ேபான அ.த ந%ளிரவி

நைகேவழபாிடமி.: ெபநிதி, ெசவ +னி ெப!ற அவமான மற2க
)யாத:. அ.த அவமான :23 பதிலாக அேபாேத ெபநிதி, ெசவ

உண,சி வசப9.தா நைகேவழபைர2 க5 ைத ெநாி :2 ெகாறிபா.
ஆனா அவ உண,சி வசபடவிைல. தி9டமி9? நிதான ேதா?

நட.:ெகா4டா. யா23 ெதாியாெத8 தா அட2கி2 ெகா4ட அ.த

அவமான ைத ேமேலA%ள மாட தி-.: த மகேள பா : வி9டா% எப:
அவ23 ெதாியா:.

“பக )5வ: ெமளனமாயி.: நீ0க% ேச :2 ெகா4ட ஆ திர தி விைள$
இ:தா எறா இத!காக நா மகிகிேற நைக ேவழபேர!” எ8 அவ23
பணி.: ெகா? : ேபசினா ெபநிதி, ெசவ. இய23 மாறான இ.த

நிதான நைகேவழப2ேக அதி,சிைய அளி த:.
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நைகேவழப நிமி.: ஒ!ைற2 க4ணா பா தா. எதிேர நிற ெபநிதி,

ெசவைடய இட: கன தி ஐ.: விரகளி தட) பதி.தி.த:.

“உ0கCைடய ஆ திர இ( மீதமி.தா அைத ம!ெறா கன தி
பயப? தி2 ெகா%ளலா ந4பேர. அத!காக நா வ.த மா9ேட” எ8

நைகேவழபைர ேநா2கி, ெசா-வி9? வKசகமாக, சிாி தா ெபநிதி, ெசவ.
இைத2 ேக9ட: நைகேவழப23, ச!ேற பய பிற.த:, உட- ெமல

ந?2க க4ட:.

“மனி2க ேவ4?! அேபா: நா மிக$ ேகாபமாயி.ேத. அ: எைன
நிதானமிழ23ப, ெச*:வி9ட:.”
“அைத ப!றி2 கவைலயிைல! நீ நிதான ைத இழ.:வி9ட அேத ேநர தி

உமா இழ2கப9ட நிதான) ேச.: என23 வ.:வி9ட:. ஒேர சமய தி

இர4? ேபேம நிதான இழ.தி.தா தா ெக?த!... வா0க%. ேவ8
)2கியமான காாிய :2காக இேபா: நம23 இ( நிைறய நிதான
ேதைவப?கிற: நைகேவழபேர!”

ேசாறி9? வளபவ(23 பினா வா 3ைழ :, ெசD நா*ேபா

தைல3னி.தப ெபநிதி, ெசவைர பிப!றி நட.தா நைகேவழப. இவ

ெபமாளிைக ேதா9ட தி தனிைம யானேதா இட ைத அைட.த: ெபநிதி,
ெசவ ேபசலானா:

“ந)ைடய ப4டசாைல23 இைற23 நா3 நா9கC23 )ேப வ.:

ேச.தி2க ேவ4ய கப ஒ8 இ8வைர வ.: ேசரவிைல. நீ அைத

மற.: வி9M. ப,ைச2 க!/ர) 303ம), பனிநீ ஏ!றி வவத!காக,

சீன : வணிக ஒவனிட பல மாத0கC23 )னா ஆயிர ெபா! கழK"க%
ெகா? : ஓைல மா!றி2 ெகா4ேடாேம, அைத மற.:வி9Mகளா? இ.த ஆ4?

இ.திரவிழாவி )த! கிழைம23% கப இ03 வ.: ேசெம8 அ.த வணிக
வா232 ெகா? தா. இ8வைர அ.த2 கபைல ப!றி ஒ ெச*திA

ெதாியவிைல...”
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“அ.த, சீன : வணிக நமிட தவ8 ெச*ய மா9டா! இ8 அல:
நாைள232 க!/ர2 கப :ைற)க வ.: ேச.:வி?...”
“வணிக(23 தவ8 ெச*ய ேவ4டா எற மன,சா9சிேய இ2கலாகா:

நைகேவழபேர! ஒ=ெவா கண) தவ8 ெச*ய ேவ4ய ச.தப0கைள

ேத2ெகா4ேட இபவதா சாம தியமான வணிக. க!/ர

வணிகனாயி!ேற. எலா ந8மணமாக தானி23 எ8 நபலாகா:. மண
க!/ர :23 தா ெசா.த. அைத வி!கிறவ ெக9ட நா!ற)ைடயவனாக$

இ2கலா.”

“ேவ4?மானா நா அ.த2 கபைல எதி ெகா4? றப9? ேதடலாேம?”

எ8 ம8ெமாழி Hறினா நைகேவழப. இ.த ஏ!பா9ப ம8நா% காைலயி

வ.: ேசர ேவ4ய க!/ர2 கபைல ேத2ெகா4? றப9? வி9டாக%

ெபநிதி, ெசவ நைகேவழப. வ.: ேசர ேவ4ய நாளி எதிபா த

ெபாCட ஒ கப வரவிைலயானா அைத ேத ேவ8 கப-

எதிெகா%வ: அ.த2 கால :2 காவிாி /ப9ன : வணிககளிைடேய
வழ2கமாயி.த:. மிக ெபாிய கப வணிகராகிய ெபநிதி, ெசவ23

அ2க இ.த ேவைல ஏ!ப?வ:4?. அப ஏ!ப? ேபா:களி அவேரா?

நைக ேவழப அவ23 :ைண ேபாவா.

இள03மர ஆல)!ற : பைட2கல, சாைலயி சமத4ட :, ஆசீவககேளா?

வாத ாி.: ெகா4.த நா9களி ெபநிதி, ெசவ நைக ேவழப

/காாி "!8ற2 கட- க!/ர2 கபைல ேத அைல.:

ெகா4.தாக%. பதிைன.: ேயாசைன Fர வைர அைல.: திாி.தபி

சீன :2 கப எதிேர வவ: ெதப9ட:. கட! கா!8 பயண :23 வசதியான

திைசயி இலாத தாதா இ=வள$ தாமதெம8 காரண Hறினா அ2கப
தைலவனான சீன : வணிக. ெபநிதி, ெசவ நைகேவழப தா0க%

ேத?வத!காக ஏறி, ெசற கபைல :ைற23 திபி2 ெகாண ெபா8ைப
அத மீகாமனிட ஒபைட :வி9?2 க!/ர2 கப-ேலேய ஏறி2ெகா4?

/கா23 திபினாக%. அவக% /கா :ைற)க :23 திபிய

அேத தின தி காைலயிதா இள03மர( மணிபலவ :23 றப9?2
ெகா4.தா.

ப4டசாைல23 எதிேர :ைற ெகா4ட சீன :2 கப- ேம தள தி-.:
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)த- இள03மரைன பா தவ நைகேவழபதா. அவைடய ஒ!ைற2

க4ணி ெதப9டேபா: இள03மர நீலநாகைர வண0கி விைடெப!82
ெகா4.தா.

“நா ஒைற ேத2ெகா4? வ.தா ேத வராத ேவ8 காாிய0கC அேத
வழியி எளிதாக வ.: மா92ெகா%கிறன ஐயா! அேதாபா0க%...” எ8
Hறி ெபநிதி, ெசவ23 அ.த2 கா9சிைய2 கா9னா நைகேவழப.

“எ(ைடய இர4? க4க% பா2க தவறி வி?வைத2 Hட உ)ைடய ஒ

க4ணா நீ சில சமய0களி பா : வி?கிறீ” - எ8 அைத2 க4? ெகா4ேட

நைகேவழப23 பாரா9? வழ0கினா ெபநிதி, ெசவ. இவக% இவ

இ=வா8 பா : ேபசி2 ெகா4.த ேபாேத அ.த2 கப- ஊழியக% ெபாிய
பட3 ஒறி ப4ட சாைல232 ெகா4? ேபாவத!காக2 க!/ர ைத இற2கி2
3வி :2 ெகா4.தாக%. இடமக8 3ழி.த படகி உ9ற ஓைல

பா*கைள விாி :2 3வி2கப9ட க!/ர அ.த ப3திெயலா மண ைத

பரபிய:. சீன :2 கப- இ.: பணியாளக% Hைட Hைடயாக எ? :2
ெகா? த க!/ர ைத :ைற)க : ப4டசாைல ஊழியக% நாவ படகி
இ.: வா0கி2 3வி :2 ெகா4.த அ.த நிைலயி :ைறயி ம!ெறா
ப3தியி இள03மர )த-யவகைள ஏ!றி2 ெகா4ட கப றப9?

வி9டைத2 க4?வி9ட ெபநிதி, ெசவ நைகேவழபாிட ஏேதா ைசைக

ெச*தா. உடேன நைகேவழப பரபரேபா? கீழிற0கி த0க% பட323%

ெசறா. சீனகC ேசானககCமாகிய )ர9?2 கப ஊழியகைளA ஏ!றி2
ெகா4? 3வி த க!/ர ைத ப4டசாைலயி ெகா4? ேபா* இற2க$

விடாம அபேய றப9? வி9டா நைகேவழப. தம: படகி க!/ர

இற2கி2 3வி2கப9பைதேய மற.தி.தா அவ. )னா ேபா3

மணிபலவ :2 கபைல பி ெதாடர ேவ4? எ8, அேத சமய தி

இ( சிறி: ெதாைல$ ெச8 கைர மைறகிறவைர தா0க% அ.த2 கபைல
:ர :வ: ேபா அதி-பவகC23 ெதாியலாகாெத8 படைக,

ெசD :கிறவ(232 க9டைளயி9.தா நைகேவழப. த!ெசயலாக,

ெசD :கிற பட3 ேபாலேவ, அ.த2 கபைல ெந0காம விலகியபேய

பிெதாட.: ெகா4.த: க!/ர பட3. இதனா வளநா?ைடயா, அவ

இள03மரைன அைழ :2ெகா4? ெசற கப மீகாம( )த-ேலேய இ.த

படைக2 க4.: அ=வளவாக இதேம! கவன ெசD தவிைல. ச.ேதக)

படவிைல.
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“ஏேதா படகி சி8 வணிகக% ெபா% ஏ!றி2 ெகா4? ெசDகிறாக%” எ8
நிைன : வி9? வி9டாக%.

கைர மைற.: தனிைமயான ந?2கடD23 வ.த பிதா நைகேவழப

த)ைடய "ய7ப ைத2 கா9னா. )னா ெசD கபைல ெந0கி

:ர :மா8 பட3 ெசD :கிறவ(23 ஆைண யி9டா. அகி ெந0கிய:

தீப.த0கைள2 ெகாC தி அ.த2 கப- எறிய ேவ4?ெம8 த)ட
இ.த )ர9? ஊழியகC23 அவசர அவசரமாக உ தரவி9டா.

கப- ேமேல தீப.த0கைள எறிய ேவ4?ெமற அ.த உ தரைவ2

ேக9ட$டேன படேகா9 பதறிேபா* ஏேதா ெசால வா* திற.தா. ஏ!ெகனேவ

அவ பா*மர படைக ேவகமாக, ெசD தவிைல எ8 அவ ேம அளவ!ற
ேகாப ேதா.த நைகேவழப இேபா: அவ தனிட ேபச வ.தைதேய
விபாதவராக, “வாைய ? ! உ ேப," யா23 ேவ4?? காாிய ைத2

கவனி...” எ8 இைர.: அவைன அட2கிவி9டா. அவ தா Hற வ.த மிக

)2கியமான விஷய ைத, ெசால )யாம அட0கிேபா* வி9டா. படகி

பா:காபானெதா ப3தியி ைவ : தீ2கைட2 ேகாகைள2 கைட.:

விைரவா* ப.த0கைள2 ெகாC த$ ெதாட0கி வி9டாக% ஊழியக%.

கப- இ.தவக% த0கைள ேநா2கி ேவைல ஓ03வைதA நைகேவழப
கவனி தா. உடேன தீப.த0கைள எறிய ெதாட03ப உ தர$ பிற.த:.

கபைல ேநா2கி ப.த0க% பா*.: பற.தன. அேபாதி.த ஆ திர தி

நைகேவழப ) விைள$, பி விைளைவ, சி.தி2கிற நிதான ைத )!றிD

இழ.தி.தா. ஏற23ைறய அைமகC23, சமமான அ.த ஊழியகC அவ
க9டைள யி9டைத, ெசயலா2க )ைன.தாகேள ஒழிய அ.த க9டைள232

கீபணி.: ெசயப?வதா வ விைள$கைள நிைன2கவிைல. கப-

ம!ெறா ைலயி க!/ர 3வி2கப9பைத படேகா9 ஒவைன தவிர
ம!றவக% மற.ேத வி9டன.

அைமகளாயிபவகC23 ‘நா அைமப92கிேறா’ எ8

நிைனபத!ேக ேநர) "த.திர) இலாதேபா: ம!ற விைள$கைள நிைன2க
ேநர ஏ:? அ.த2 H9ட தி அைமயலாதவனாகிய படேகா9 ம9? ஒ

கண பிவிைளைவ நிைன : நைகேவழபைர எ,சாிபத!3 வா* திற.தா.

அவைடய H23ரைலA பய)8 தைலA க4? ‘நம23 ஏ வ?’ - எ8
இ8தியி அவ( அட0கிேபா* வி9டா. இள0 3மரைன ஒ?2கி அட2கி
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இலாம! ெச*:வி? )ய!சியி இர4? 8 )ைற தா ேதா!8 ேபா*

ெபநிதி, ெசவ23 ) தைல3னி.: நிற சமய0கைள இேபா: நிைன :2
ெகா4? வி9டா நைகேவழப. அப தைல3னி.: தா நி!க ேந.த

சமய0களி 5ைவ பாப:ேபா ெபநிதி, ெசவ தைன அல9சியமாக
பா த பாைவகC நிைன$23 வ.: அவைர2 ெகாைல ெவறியி )8க,

ெச*தன. ெச*வத விைளைவ நிைனயாம! ெசய!ப9டா அவ. இள03மரைன2

கபேலா? கட- கவி.: க, ெச*:வி9? அ.த ெவ!றிேயா? ெபநிதி,

ெசவ23 ) ேபா* நி!க ேவ4?ெமற ஒேர ஆைசதா அவ23 இேபா:
இ.த:.
----------

மணிபலவ -நாகா பவ

4. 3. கட$ கவி&த நபிைகக
:ர தி2 ெகா4? வ.த படகி இபவக% தீப.த0கைள2 ெகாC தி த0க%
கப- ேம எாிA அள$23 தா23த வள.: வி9டைத2 க4?

அைமதியாக2 ைகக92 ெகா4? நி!3 இள03மரைன பா : ெப

சீ!றமைட.தா வளநா?ைடயா. “பைகவகC23 )னா இர2க கா9?வ:
ேபதைம தQ! பைக23 )னா கா9ட ேவ4ய ஒேர அற பைகதா. அ%

எறா விைல என எ8 ேக9கிறவகளிட நீ அ% கா9 பயனிைல. உ

மன ைத மா!றி2ெகா%. ைககைள உதறி2ெகா4? இ.த எதிைப ஏ!82 ெகா%ள

) வா! பற.: வகிற தீப.த0க% இ.த2 கப- பா*மர தி ப9?விடாதப
மறி : பி. நம: பா*மர தீப9? எாி.: ேபானா பி இ.த2 கப எ.த

திைசயி ேபா3ெம8 ெசால )யா:. அநாைத2 கபலாகி2 கட-ேலேய

கிட.: அைல2கழிA. நம: பா*மர ைத2 காபா!8, ந)ைடய இ.த2 கப

கவி.தா இதேனா? எ(ைடய எலா நபி2ைககCேம கவி.:வி?” -

எ8 ஆேவச ேதா? Hறியேபா: வளநா?ைட யாாி க4க% ேகாைவ பழமாக,
சிவ.:வி9டன. அ.த2 கிழ9? உட தா0க)யாத ஆேவச ைத தா0கி2

ெகா4ப: ேபால ேதாறிய:. அேபா: ஓ அதிசய நிக.த:. அ.த
பா*மர2 கப- மீகாம வளநா?ைடயா23 அகி வ.: Hறினா.

“பதறாதீக%, ெபாியவேர! நம23 இ: ஓ எதிேப அல; கட- கவிழேபாவ:

அவகCைடய பட3தா. ந)ைடய பா*மர தீப!8வத!3 அவக% இ(

பல தீப.த0கைள +சி எறிய ேவ4?. இேபா: நா இ0கி.: ேநேர ஒ

சிறிய தீப.த ைத +சி எறி.தா ேபா:. அ.த படேக 3பிெர8

ப!றி2ெகா4? எாிA. அவகCைடய பட3 எாிவத!3 ேதைவயான ெந
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அ.த பட323%ேளேய இ2கிற:. ச.ேதகமாயி.தா இேதா பா0க%...” எ8
இ=வா8 Hறியபேய ஒ சிறிய தீப.த ைத எ? : அ.த படகி ஓ இல2ைக2
3றிைவ : +சினா கப தைலவ. 3றி தவறாம பா*.த: அ.த தீப.த.

என அதிசய! கப தைலவ(ைடய தீப.த அ.த இட ைத ெந03 )ேப

பட323% தீப!றி வி9டா!ேபால, ேசாதி மயமான மாெப தீ நா23க% அ.த

படகி-.: எ5.தன. அதி-.: க!/ர மண ைத, "ம.த ைக, "%க% எ03

பரவின. படகி ப!றிய ெந, "ட23 ந?ேவ யி.:, “அடபாவி! படகி

க!/ர இபைத )ேப எனிட ெசா- ெதாைல தி2க2 Hடாதா?” எ8
37ரமாக ஒ 3ர வினாவிய:. அ.த2 37ர2 3ர நைகேவழபைடயெதன

மணிமாப ாி.:ெகா4டா. “ஐயா! அைத, ெசால வ.தேபா:தா நீ0க%

எைன அட2கி ேபசவிடாம த? : வி9Mகேள!” - எ8 ஏளன, சிாிேபா?

ஒ 3ர அத!3 பதிD Hறிய:. ெந2 ெகா5.:கC2கிைடேய

பய0கரமாக ெதாி.த நைகேவழபைடய )க ைத த0க% கப-

ேமதள தி-.ேத பா தா மணி மாப. அ.த2 கா9சிைய2 க4?

பய தினா உட சி- த: அவ(23. அவேபா? அவ த க4கைள

2ெகா4டா. “இ.த ெநபினா அவியாம-2கிற இவன: ம!ெறா
க4E அவி.: ேபா*வி? ேபா-2கிற:...” எ8 ெசா-2 ெகா4ேட

வளநா?ைடயா த ைகயி-.த ேவைல பட323%ளி.த நைகேவழபாி
)க :232 3றி ைவ தேபா: மீகாம பா*.: அவைர த? : வி9டா.

“ேவ4டா! னிதமான  த /ணிைம23 யா திைர ெச*Aேபா: இ தைகய

)ர9?, ெசயகைள, ெச*வ: ந)ைடய யா திைரயி F*ைமைய2 ெக?23.
அ.த படகி க!/ர 3வி.திபைத நா )த-ேலேய பா : வி9ேட.
Hயவைர அவகைள ஒ8 :8 தாமேலேய திபி ேபாக, ெச*:

விடலாெம8தா )த- நா எ4ணிேன. அவக% தீப.த0கைள எறி.:

நம: பா*மர ைத எாி2க )யவைத2 க4ட பி தா நா( அவகைள

எாி :விட ) வ.ேத. இ=வள$ பழி வா0கிய: ேபா:. இனி அவகைள

வி9?வி?0க%” எ8 கப தைலவனாகிய மீகாம Hறிய: நியாயமாகேவ

ேதாறிய:. உடேன அேபா: மீகாம Hறியபேய ெச*தா வளநா?ைடயா.

ம8பA அவக% கப ேம தள தி-.: திபி பா தேபா: அ.த பட3
தீேயா? கி2 ெகா4பைதA அதி-.தவக% அைலகளி

த தளி தபேய நீ.தி2 ெகா4பைதA க4டன. அ.த ப3தி2 கட!

கா!றி எலா க!/ர ககிய மண மண.: ெகா4.த:.
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“கட ெத*வ :232 க!/ர ஆர தி எ? : ) தாயி!8, ப:ைம! ஐேயா பாவ!
த0க% பட3 நிைறய2 க!/ர ைத2 3வி :2 ெகா4? அ? தவக% கப-

தீப.த0கைள எறிய :ணி.த அறியாைமைய இவக% எ0ேக க!82 ெகா4டா
கேளா? ‘தவிைன தைன, "?’ எபாகேள, அ.த பழெமாழிதா இேபா:
என23 நிைன$ வகிற: ப:ைம” - எ8 தனிேய த மைனவியிட Hறி2

ெகா4.தா, மணிமாப.
“)த)ைற இ.திர விழா$23 வ.தி.தேபா: ஏேதா ஒநா% இரவி உ0கைள
-2H4 த%ளி2 ெகா8விட )யறதாக, ெசானிகேள, அ.த

ஒ!ைற2க4 மனிததானா இவ: அமமா! இ.த )க ைத பா தாேல இ(
ப : நாைள23 F2க தி எலா ெக9ட ெசாபன காE ேபா-2கிறேத"

எ8 பய தி த கயவிழிக% அக8 விாி.திட ேபசினா% மணி மாப(ைடய
மைனவி ப:ைம.

“ஆமா! ஆமா! ஒ க4 இலாத இ.த பா )க ைத பா : ெதாைல2கிற
ேபாெதலா அப ஒ=ெவா )ைற பா த$ட( ஒ 4ணிய தீ த தி

ேபா* கிவி9? வ.:தா அ.த பாவ ைத ேபா2கி2ெகா%ள ேவ4? ப:ைம
! சி திர2 கைலயி எேபா: ஒ த :வ நிைலயான தாக உ4?. பா2க$

நிைன2க$, அழகான )க0க%, அழகான ெபா%க%, ேதா!ற0க%, Jநிைலக%

கிைட தா - ைச திாீக, பைடபதிD வைரவதிD அேத அழ3 பிரதிப-23
எபாக%. பாவேம க4 திற.: பாப: ேபாற இபப9ட 37ர

)க0கைளேய தின தின பா :2 ெகா4 .தா அழ3 எகிற நளின 3ணேம
ந நிைன23% வரா: விலகி ேபா*வி? ப:ைம!”

“பாவ! நா மணிபலவ :23 றப9? ேபா*2 ெகா42கிற இ.த2
கபைலேய ெந 9 எாிய, ெச*: கவி :விடலா எ8 ெக9ட

எ4ண ேதா? ேதவ.: அவ தாேன கவி.: ேபா*வி9டா.”

“அவ ம9? கவி.: ேபாகவிைல ப:ைம! அவைடய நபி2ைககC F42

ெகா4? வகிறவைடய எலா நபி2ைககC க!/ர ேதா? ேச.ேத எாி.:
ேபா*2 கட- கவி.:வி9டன. ப:ைம! ஆைன23 ஒ கால வ.தா

/ைன23 ஒ கால வ எ8 ெசாவாகேள. அ: இ8 தா எ வைரயி
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ெம*யாயி!8. ப9னபா2க : ெபமாளிைகயி இ.த பய0கர மனிதைடய

ேம!பாைவயி நா ெகா?ைம ப? தப9ட நா9க% எ வாவிேலேய இனி

எ8 வர)யாத :ரதிUட நிைற.தைவ. அ.த :ரதிUட நிைற.த நா9களி

இ.த2 ெகாைலகார மனிதைர எெனன ெவலாேமா ெச*:விட ேவ4? எ8
எ ைகக% : த: உ4?; இர த ெகாதி த: உ4?. ஆனா அேபா: எ

ைகக% இ=வள$ வ-ைமய!றைவயாக இ.தன.”
“இேபா: ம9? எனவா? சி திர2காரகC232 ைகக% விரக% மன
எலாேம எேபா: ெமைமயானைவயாக தாேன இ2க ேவ4??”
“அபயல, ப:ைம ! அறி.தைதவிட இ8 நா அதிகமான பல ைத

ெப!றி2கிேற. அ8 எ(ைடய இர4? ைககளி வ-ைமதா என23
உ4?. இேறா நா3 ைககளி வ-ைம23 நா உாிைமயாள.”
“எப?”
“எபயா? இேதா இ.த /0ைககC ேச : எ ைககளி தியவனாக

இேபா: பிைண2க ப92கிறன. இவ!82காக$ ேச : நா ெபா8

அைட.தி2கிேற” எ8 ெசா- ப:ைமயி வைள 3D03 ெப4ைம2

கர0கைள த(ைடய ெமைம2 கர0களா ப!றினா ஓவிய மணிமாப.
“ஏ!ெகனேவ ெமைமயான ைககளிேல இ( இர4? ெம-ய கர0க% வ.:
ேசவதா வ-ைம H?வத!3 வழி ஏ:?”
“வழி இ2கிற:.! உைனேபா ெம*யான அைப, ெசD :கிற அழ3 வா*.த
ம0கல மைனவி ஒ திேய த கணவ(23 ஆயிர யாைனகளி பல ைத தர
)A. ப:ைம!”

கணவ(ைடய க,சிைய2 ேக9? ப:ைம நாணி2 க4 ைத தா%. 3னி.த

தைல நிமிராம கடைல பா :2 ெகா4ேட கணவைன ஒ ேக%வி ேக9டா%
ப:ைம:
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“ஒ ெப4ணி அழ3 ம0கள)ேம உ0கைள பலசா-யா2கி யிபதாக நீ0க%
ஒ2 ெகா%கிறீகேள. /கா நகர )5வ: ேதனாD கிைட2காத இர4?

ேபரழகிகளி அழகிய ைககைள ற2கணி2கிறவ23 அ.த ற2கணிபா
நா3 ைககளி வ-ைமயலவா கிைட2காம +ணாக ேபாகிற:?”
“நீ யாைர ப!றி, ெசாகிறா*, ப:ைம?”

“அேதா அ.த2 ேகாயி நி8 ெகா4? உ,சி வான தி கதிரவனி ஒளிைய
பா :2 ெகா42கிறாேர அவைர ப!றி, ெசாகிேற” - எ8 கப

தள தி ம!ெறா ேகாயி நி8 ெகா4.த இள03மரைன2 கா4பி தா%
ப:ைம, அேபா: அவ% இதகளி 38 னைக )கி த:. மணிமாப

தன: வல: ைகயா அவ% )க ைத நிமி தி அ.த மதி )க தி க4களி வ4?
பறப: ேபா "ழற 3838ைப பா :2ெகா4ேட அவைள2 ேக9டா.
“ப:ைம! உலக தி அ தைன 38கC ெப4களாகிய உ0க%

ேப,சி-.:தா கிைட தி2க ேவ4?. இதி ச.ேதகேம இைல. நீ ஒ2

ெகா%கிறாயா இைத?”
“ஏ அப?”

“ஏனா? நா எைதேயா ெசால ெதாட0கினா நீ எபேயா ெகா4? வ.:
)2கிறா*, ப:ைம! ப!பல ஆ8கC23 நீ அளி23 ஒேர மைலைய ேபா
இள03மர த(ைடய பாைவயா, ேப,சா, நிைனபா பல23

வ-ைமைய அளி2 கிறவ. )ைலA "ரமKசாிA அவைர ப!றி

நிைனபதனாேலேய த0க% அழைக வள :2 ெகா%ள )A. தைன,

ேசகிற ைககC23 தாேன வ-ைமயளி2கவல அ.த ெபா!கர0க%

ம!றவகCைடய ைககC23 ஆைசபட ேவ4ய: அநாவசிய! அவைடய

ைகக% ஆைசப?கிறைவ அல. ஆைசபட, ெச*கிறைவ!”

“நீ0க% எேபா:ேம உ0க% ந4ப2காக - தவ8 தவ8. உ0க% 3வி!காக
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வி9?2 ெகா?2காம ேப"கிறீக%.”
“நீ ம9? எனவா! உ0க% ெப4 இன :2காக வி9?2 ெகா?2காம
ேப"கிறாேய.”
ப:ைம சிாி தா%. சி திர தி தி9ட )யாத அ.த, சிாிபி நளின தி தாேன

Fாிைகயாகி2 3ைழ.: இைண.தா மணிமாப அவ% த )க ைத மீ4?

கட- ப2கமாக திபி2 ெகா4டா%. இ.தா! ேபா-.:. “அேதா.. அ0ேக
பா0க%...” எ8 பய தினா )க ெவளிறியப ப:ைம "92 கா9ய
திைசயி தி?2கி9? திபி பா தா மணிமாப, அைலகளி மித23 மர2

க9ைடெயாறி ேமேல சா*.: ப? தா!ேபா ப!றி2ெகா4? ெசD மனித

உவ ஒைற2 க4டா. ஒேர ஒ கண அ.த உவ அவகCைடய கப-

ப2கமாக )க ைத திபிய ேபா: “அவதா! அவேரதா” எற 3ர

ப:ைமயி இதகளி-.: பய ேதா? ஒ- த:.
--------------

மணிபலவ -நாகா பவ
4.4.
4.4. ாியாத திக

இளி த.ைதயாாி ஊ8 ேகாைல பா : ந?0கிய அேத இரவி "ரமKசாி
தா( வச.தமாைலAமாக, சி.தி :, சி.தி : ஒ )$ கிைட2காம கல03

பயாக ேந.த ம!ெறா நிக,சிA நிக.தி.த:. அ.த நாளி இர$ அவளா

மற2க)யாத:. தா( ேதாழிAமாக த0க% மாட தி உ9ற நி8

ேபசி2ெகா4.த ேபா: ெபமாளிைகயி )ற வாயிலேக யாேரா

யாைரேயா பளிெர8 அைறகிற ஒைச ேக9டைத உண.: விைர.: ெச8
பா தைத எ4ணி எ4ணி மன 3ழபி2 ெகா4.தா%. "ரமKசாியி

சி.தைனயி அேபா: "ழ8 ெகா4.த எ4ண0க% யா$ வி?வி2க
)யாத திகளாக இ.தன. திகளி-.: வி?விபத!3 ) தாேன

அ0கி.: வி?ப9? ஓவிடலா ேபால ேதாறிய: அவC23. அ:$

இயலாம தா காவ- ைவ2கப9பைத நிைன தேபா: தா அவCைடய
ேவதைன அட0காம வள.த:. ேவதைன வளேபா: சி.தைனA வள.த:.

ெபா:வாக த0கC23% பல+ன)ைடய இவ, பல) வ-ைமA ெகா4?

எைதA ச.தி2க ).த ஆ!றக% நிைற.தவகளாக த0கைள2 கா92

ெகா%வத!காக ஒ8 ேசவ:4?. நைகேவழபைர )!றிD அட2கியாள
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)யாதப த.ைதயாாிட உ%ள ஆ!றாைம என? த.ைதயாைர )!றிD

ற2கணி : வி9? தனி தவராக நிமி.: நி!க )யாதப நைகேவழபாிட
உ%ள ஆ!றாைம என? இர4? ஆ!றாைமக% ஒ8ப?வதா ஏேத( ஓ
ஆ!ற ேதாற )Aெம8 அரசிய SE2க0கைள2 H8ேபா:

திவ%Cவைர ேபாற லவக% த0க% Bகளி ெதாிவி திபைத

நிைன :2 ெகா4டா% "ரமKசாி. இ.த, சி.தைன திகC23 ேம ம!ெறா

தி ம8நா% காைல அ.த மாளிைகயி அவC2காக2 கா தி.த:.
த.ைதயாைரA நைகேவழபைரA ம8நா% காைலயி-.: அ0ேக
காணவிைல. அவகைள வச.தமாைலேயா தாேனா ேநாி பா2க

)யாவி9டாD மாளிைகயி ஏதாவெதா ப3தியி-.: அவக% இவ

ேப"கிற 3ரைலயாவ: "ரமKசாி ேக9பா%. ம8நா% வி.ததி-.: மாளிைகயி
எ.த ப3தியிD தனியாகேவா, ேச.ேதா நைகேவழப - த.ைதயா

இவைடய 3ரD ேக9கவிைல. அ.த இர4? 3ரD ேக9காததனா

மாளிைகேய மாறிேபா* திMெர8 :ைம ெப!8வி9டா! ேபா-.த:.

)தநா% இரவி க4டைதA ம8நா% காைலயி அவக% இவ காணாம!
ேபானைதA ேச : எ4ணி இ.த இர4? நிக,சிகC23 ஏேத( காரண

காாிய ெதாட இ23ேமா எ8 ெநKச 3ழபினா% "ரமKசாி. B- சி2க

வி5வ:ேபா ஒ திைர அவி23 )ய!சியி இெனா தி ேதாறி2
3ழப ைத மி3தியா2கியேத ஒழிய ெதளி$ பிற2கவிைல; தி

விள0கவிைல.

“வச.தமாைல! பா தாேயா, இைலேயா? இ.த மாளிைகயி இைறய

நாடக தி கா9சி மாறி வி9ட:. ந மாறிவி9ட:. அவகCைடய ேப,"2

3ரேல ேக9கவிைல. இ( எெனன ெக?தகC23 ஏ!பா? நட2கிறேதா,

ெதாியவிைல” எ8 த ேதாழியிட ெசானா% "ரமKசாி. யாாிடமாவ: ஒ

ேநா2க)மிறி ேப,"2 ெகா? தாDHட அேபா:%ள Jநிைலயி அ:ேவ

த மன:23 ஆ8தலாயி23ெம8 அவ% எ4ணினா%.

“இ( சில நா9கC23 இ.த ெப மாளிைகயி இைர.: ேக9கிற 3ரக%
எைவA ஒ-2கா: அமா. உ0க% த.ைதயா நைகேவழப இ8

அதிகாைலயிேலேய கட! பயண :2காக றப9? ேபா*வி9டாகளா.

சீன தி-.: வ.: ேசரேவ4ய க!/ர2 கப ஏேதா இ:வைர வரவிைலயா.
அைத ேத எதிெகா4? ேபாயி2கிறாகளா, திபி வவத!3, சில

நா9களா3 ேபால ேதா8கிற:. காைலயி மாளிைகயி கீற தி-.:
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இ03 வ.தி.த பணி ெப4ைண2 ேக9? இைத ெதாி.: ெகா4ேட” எறா%
ேதாழி.

“அபயா? இைத எனா நப )யவிைல! ஆனா இதி நப$

இடமி2கிற: வச.தமாைல. ேந!8 இர$ ந?,சாம :23 ேம இேதா இேபா:

நா நி8 ெகா42கிேறாேம, இ.த இட தி-.: கீேழ )ற :

வாயிலேக என கா9சிைய2 க4ேடா எபைத நிைனV92ெகா%.

த.ைதயா நைகேவழப எதிெரதிேர எப நிறாக% எபைதA

சி.தி : பா. இைற232 காைலயி ெபா5: வி.த: இவக% இவ

ஒறாக, ேச.: கப- றப9? ேபாயி2கிறாக% எறா யாராவ:
நவாகளா?”

“நவாகேளா, மா9டாகேளா நட.தி2கிற:. இ8 ைவகைறயி இ03 வ.:
இ.த, ெச*திைய என232 Hறிய பணிெப4 மிக$ தைமயானவ%. நம23

மிக$ ேவ4யவ%. அவ% ெபா* ெசா-யி2க மா9டா%.”

“ேவ4யவக% ேவ4டாதவக% எபைத ைவ :2 ெகா4?, நபி2ைகையA
அவநபி2ைகையA தீமான ெச*ய )Aமானா எ(ட பிற.த

வானவ-A, எைன ெப!8 வள த ந!றாAHட இேபா: இ.த
மாட தி!3% எ9 பா2காம இப ற2கணிபாக இபாகளா? இ.த
ற2கணிைப எனெவ8 ெசாDவ:? இ.த மாளிைகயி நா ஒ தி

உயிேரா? இபைத எலாேம மற.: ேபா*விட ேவ4?ெம8 தி9டமி9?2
ெகா4டவகைள ேபால நி,சயமாக மற.ேத ேபா*வி9டாகள வச.தமாைல!

இ.த மாளிைக23 உ%ேள தா இப எறா ெவளியிலாவ: எைன ப!றி
நிைன :2 ெகா4பவக% உ4ேடா? அ:$ இைல. நா எத!காக

இ( உயி வா.: ெகா42கிேற எ8 என2ேக விள0கவிைல ேதாழி!
இ.த மாளிைக, இதி-2கிறவக% என23 தகிற ற2ககணி

எலாவ!ைறA நா இைடவிடாம நிைன :2 ெகா42கிற ஒவ எைன

ப!றிA சிறி: நிைன2 கிறா எ8 நா அறிய ேநேபா: இ.த உலக திேலேய
நபி2ைக நிைற.தவளாக நீ எைன2 காணலாம வச.தமாைல! நா வாவத!3

எ8 தனியாக நம23 ஒ ேநா2க இ2க ேவ4?. அல: ந)ைடய

வா2ைகைய2 கவன ேதா? ேநா2கி2 ெகா4பத!3 தனியாக ஒ மனித
ேவ4?. இர4?ேம இலாவி9டா உயி வாவதி பய என? ஒறி
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மறதி எப: ம!ெறாறி ஆழமான நிைன$தா! மறபத!3 )யாம,

நிைனபத!3 பயனிறி இேபா: நா எபேயா வா.:
ெகா42கிேற.”

“உ0க% ேவதைன என23 ாிகிற:, அமா! ஆனா நா என ெச*ய

)Aெம8தா என23 ெதாியவிைல. உ0க% ேதாழி23 உ0களிட நிைற.த
அSதாப இ.: அவ% வாயிலா /,சியாயி2கிறா% எபைத நீ0கேள
அறி+க%.”

“நீ என ெச*வா*? எைன ேபாலேவ நீA சிைறப92கிறா*! உன23 எ
ேம கனி$, அSதாப) இபேத நீ என23 இதய/வமாக, ெச*A

உதவிதா. அ.த அSதாப ைத2 Hட எ தாA சேகாதாிA என23 அளி2க

)யவிைல ேபா-2கிற:, வச.தமாைல! நீ என23 அளி :2 ெகா4? வகிற

ெபா% விைல மதி23 அபா!ப9ட ெப8மான)ைடய:. மன தி

ஆழ தி-.: கிைட2கிற ெம*யான அSதாப :23 விைலேய யிைலயM...”
“உ0க% தாA, சேகாதாிA இயபாகேவ இப இபாகெள8 எனா

நப)யவிைல. அமா! இதி ஏேதா J,சி இ2க ேவ4? எ8 என23

ேதா8கிற:. உ0க% தாA வானவ-A வ.: உ0கைள2 காண)யாதப

ஏேத( ெபா* ெசா-யிபாகேளா எ8 நா ச.ேதக ப?கிேற. ெவ8

ஊ8ேகாைல நி8 தி ைவ ேத இ9 உ0கைளA எைனA பய)8 தி
விடலாெம8 கதியவ, ம!றவகைள ேவ8விதமாக பய)8 தியி2க
மா9டாெரப: என அமா நி,சய? ஒ8 உ0க% தாA சேகாதாிA

பய)8 தப9? உ0கைள பா2க வராம இ2க ேவ4?. அல:

ஏமா!றப9? உ0கைள பா2க வராம இ2க ேவ4?. ேவ8விதமாக நிைன

பத!3 எனா )யவிைல.”

“உ4ைமயி இப இ23ேமா எனேவா? ஆனா உ(ைடய பதி என23

ஆ8தலளிபதாயி2கிற:. நா எைதயாவ: நிைன :2 ெகா4ேட இ2க

ேவ4?. அ: )யாவி9டா யாராலாவ: நிைன2கப9?2 ெகா4ேட இ2க
ேவ4?. இர4?மிலாம நைடபிணமாக வாவத!3 நைம ேபாற
ெப4களா ஆகா:. நா அதிய!தமான ேபரழ3 பைட தவெள8
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நீ0கெளலா வா*23 வா* எைன க5கிறீக%. இேதா இ.த

மாட தி-23 நிைல2க4ணாA எைனேய பிர திய9சமாக2 கா9

என2ேக எ அழைக நி7பி2கிற:. ஆனா நா அழகாயி2கிேற எபைத

நீ0கC இ.த2 க4ணாA, இத!ெகலா ேமலாக /கா நகர)

ெசானா Hட அவ!82காக நா ெபைமபட மா9ேட. எ(ைடய அழைக

யா உணரேவ4?ெம8 நா ஆைசப?கிேறேனா, அவ உணர ேவ4?,

அவ நிைன2க ேவ4?. அவ பாரா9ட ேவ4?. ஆகாய ைத ேநா2கி நிமி.:
ெபாிதாக எைதேயா இல23 ைவ :2ெகா4? பா23 அ.த நளின நயன0களி
ஆ4ைம திக5 கQரமான பாைவ கீேழ 3னி.: எைன பா2க ேவ4?.

எைன ேதட ேவ4?, எ அதிைக நாட ேவ4?. இ.த ஆைச நிைறேவறாதவைர நா நிைன2கிறவ%தா; நிைன2கப?கிறவ% இைல. வச.தமாைல ஒ
ெச*திைய நா எப நிைன2கிேறேனா, அபேய உன23 ாிய ைவபத!3

).த வா ைதகைள இேபா: நா எ(ைடய ேப,"2காக ேத2

ெகா42கிேற. யாைடய அழகி நா மன. ேதா*.தி2கிேறேனா

அவைடய ெசா!களாேலேய எ(ைடய அழ3 அ0கீகாி2கபட ேவ4?ெம8
நா ஆைசப?கிேற...”

இ=வா8 ெசா-2ெகா4ேட வ.த "ரமKசாி ெசா!கைள நி8 தி2ெகா4?

வச.தமாைலயி க4கைள உ!8 பா தா%. அ.த2 க4களி 38 ெதாி.த:.

எைதேயா ெசால வி ஆவD ெதாி.த:.

“நீ0க% எைத, ெசால தவி2கிறீகேளா, அைதேய உ0க% ெசா!கைள2
கா9D நயமாக உ0கCைடய க4க% ேப"கிறனேவ அமா?”
“வா* திற.: ேபசிேய ாியாதவகC232 க4களா ேபசிA பயனிைல, ேதாழி!
இர4? வைகயான ேப,சிD இ:வைர என23 ேதாவி தா. ெதாட.:

ேதா!8 ேபா*2ெகா4ேட வகிறவ% ஆைசப?பயாக இ.த உலக தி
என மீதமி2கிற:?”

“ெவ!றி மீதமி2கிறேத; அ: ேபாதாதா அமா? எதி நிைறய ேதா!82

ெகா42கிேறாேமா அதி நிைறய தாக ெகா%வ: தவி2க )யாதைவ
எ8 நீ0கேள ெசா+கேள...”
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“பா2கலா! நா ெசா-2 ெகா4பதி நாேன ேதா!8 ேபா*விட
)யாெதப: என உ8தி” எ8 ெசா-, சிாி2க )ய8 ெகா4ேட

)தநா% இரவி-.: அ.த மாட தி கிட.த த.ைதயாாி ஊ8ேகாைல

தேபா2கி ைகயிெல? :, "ழ!றினா% "ரமKசாி. ஒ ேநா2க)மிலாம

த!ெசயலாக அவ% ெச*த இ.த, ெசயD23 )!றிD எதிபாராத விைள$ ஒ8
ஏ!ப9ட:. அ.த விைள$ அதி அட0கியி.த உ4ைமA "ரமKசாி

வச.தமாைல இவைரAேம ெப வியபி ஆ திய:.

ஒைறA ெச*ய ேவ4ய 3றிபிலாத ேபா: ைக தினவாக தாேன ெச*A

ேநா2கமிலாத காாியமாக தா "ரமKசாி ஊ8ேகா- பிைய ப!றி,

"ழ!றினா%. இர தின2 க!க% பதி2க ெப!றி.த அ.த யாளி )கபிேயா
மைரமைரயாக2 கழ8 ஊ8ேகா--.: தனிேய பிாி.: அவ% ைக23
வ.:வி9ட:. பிA ஊ8ேகாD தனி தனிேய கழறத!காக ம9?

"ரமKசாிேயா, வச.தமாைலேயா வியபைடயவிைல. அைவ தனி தனிேய
கழறேபா: அவ!றினிைடேய சிைறப9?2 கிட.த உ4ைம ஒ8 கழ8,
ெவளிேயறி தனிேய தைரயி +.த:.

யாளி )கபி தனிேய கழறபி நீ4ட 3ழ ேபா-.த ஊ8ேகா-

உ%ேளயி.த ச03, ச2கர, வி, வா%, கைத ஆகிய ஆAத0கைளேபா சி8சி8

ெபா வவ0களா ேகாைவ ெச*யப9ட ஆர ஒ8 ெவளிவ.: கீேழ
வி5.த:.

“இ: ஐபைட தா- எ( ஆர அமா!” எ8 ெசா-2ெகா4ேட கீேழ

3னி.: அ.த ஆர ைத எ? : தைலவியிட நீ9னா% வச.தமாைல.

“சி8 3ழ.ைதகC232 காபி? ேபாதலவா இைதA அணிவாக%? இைத
எத!காக இ.த ஊ8 ேகாD23% ப திரப? தி ைவ தி2கிறா?” எ8
ேக9?2ெகா4ேட அைத வா0கி வியட பா2கலானா% "ரமKசாி.

“ஒேவைள இ.த ஊ8ேகாைலேய சி8 3ழநைதயாக நிைன : உ0க%
த.ைதயா இத!32 காபி92கலாேமா, எனேவா?” எ8 நைக பானா%

வச.தமாைல. "ரமKசாி பதிD23 நைக2கவிைல. அவ% சி.தைனயி ஆ.தா%.
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அ.த ஊ8 ேகா, அதபி, உ%ேளயி.த ஐபைட தா- யா$ வி?படாத

திகளாயி.தன அவC23. த.ைதயா நைகேவழப கட! பயணி தி-.:
திகிற வைர அ.த திகைள வி?வி23 தன: )ய!சி23 தைடயிைல
எற ஒேர ஆ8த ம9? அவC23 இ.த:.
-------------

மணிபலவ -நாகா பவ

4.5.
4.5. ெகாதி#பி விைளத ()ர
மணிபலவ :23, ெசD கபைல பி ெதாட.: படகி ெசற

நைகேவழபைர எதிபா :, சீன :2 கப- தள திேலேய உ,சிேபா: வைர
கா தி.தா ெபநிதி, ெசவ. பி ெவயி- .ெகா?ைமைய

ெபா8 :2ெகா%ள )யாம கீ தள :23 வ.: அ0கி.தபேய

நைகேவழப திபி வவைத எதிபா :, சில நாழிைகக% கா தி.தா.
க!/ர2 கப- உ%ேள கம.த ந8மண ஏேதா ஒ ெபாிய ேகாவிD23%

இப: ேபாற Jநிைலைய உ4டா2கி!8. ேவ8 ஒ படகி :ைண ெகா4?

கப- இ.: க!/ர, பனிநீ, 303ம )த-ய ந8மண ெபா%கைள

)5வ: ப4டக, சாைல23% இற2கி )23 ேபா: கதிரவ மைறA தண
ஆகிவி9ட:. நைகேவழப ெசறி.த பட3 திபி வகிறதா எ8 பா :

பா :2 க4க% / : ேபாயி!8 அவ23. ேமD சிறி: ேநர ெபா5ைத2

கட :வத!காக அ.த2 கப- தைலவனாகிய சீனேனா? அவ ேப,"2
ெகா? தா. அதி சிறி: ேநர கட.த:.

ம% மாைல ேநர )தி.: ெமல ெமல ேபா: இ9ய:. கட!கைரயிD,

:ைற)க திD தீப0க% ெதப9டன. கல0கைர விள23களி உ,சி யி ெந

9னாக%. கடD23% ெசறி23 பரதவக% திபி வவத!3

அைடயாள ேபா கைரேயார : ெப+?களி மாட0களி விள23 வாிைசக%
ேதாறின. பேவ8 திைசகளி நா?களி-.: நீ4ட நா9க% கட! பிரயாண

ெச*: கைரயைட.தி.த கப!காரகளி களியா9ட0க% ெதாட0கி வள
ேநரமாதலா அேபா: /கா :ைற)க இரவி ெகாDவி23

ேபரரசிேபா ெபா-ய ெதாட0கியி.த:. கபகளி தள0களி இ.: இனிய

இைச2 கவிக% ஒ- தன. களிபி 3ேவா H$ ஆரவார2 3ரக%

:ைற)க பரபி எ03 எதிெரா- தன. நடன ந0ைகயக% ஆ? நளின

பாதசர0களி இனிய ஒ-க% எ03 கிள.தன. :ைற)க தி எதிேர

கட!பரபி ெதாைலவி-.: வ ஒளி %ளிகைள இ:வாக இ23ேமா,
அ:வாக இ2 3ேமா எ8 எ4ணி எ4ணி அSமான ெச*தபி அைவ
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ஒ8ேம அ:வாக இலாதைத அறி.: ஏமா.: ெகா4.த ெபநிதி, ெசவ

இ8தியி, சீன :2 கப தைலவனிடமி.: ஒவா8 விைட ெப!82 ெகா4?
ெப மாளிைக23 றப9? வி9டா. மணிபலவ :2 கபைல :ர தி2

ெகா4? ேபான நைகேவழப திபி வ.தா அவாிட தா ெபமாளிைக23
ேபா* வி9டதாக2 Hறி அவைரA அ03 அ(மா8 ெசா- ஏ!பா?
ெச*:வி9? தா ம9? தனியாகேவ திபினா ெபநிதி, ெசவ.

‘இ.த அைர2 3ட(2காக இ=வள$ ேநர கா தி.தேத அதிக. கப- வ.த
கைள தா0க )யவிைல. ெபமாளிைக23 ேபா* உடD23 இதமாக2

கா*,சிய ைதல ைத /சி2 ெகா4? ெவ.நீாி ஆடேவ4?. யாராவ: ஒ

)ர9? யவன பணியாளைன ைதல ேத* :விட, ெசானா பயண

ெச*:வி9? ேசாேவா? வ.த உடD23 பரம "கமாயி23. ெவெவ:பாக

அவி "ழD ெவ.நீாி 3ளி :வி9? வயிறார உண$ ) தா இ.த

உலக ைதேய விைலயாக2 ெகா?2கலா ேபா அ=வள$ நல உற2க இரவி
வ.: ெகாK". நறாக உற0கிவி9? நாைள23 ெபா5: வி.த:

ம!றவ!ைற2 கவனி2கலா! நைகேவழப திபி வ.தாரா, வரவிைலயா

எபைத ப!றி2Hட இனிேம நாைள23 ெபா5: வி.: க4 விழி த

பிதா கவைலபட )A. ேவ8 எ.த2 கவைலA 382கி9? இ8 இ.த

F2க ைத2 ெக? : விட2Hடா:. இ8 இேபா: நா ப?கிற கவைலக%

இர4ேட இர4?தா. ஒ8 நல உண$, இர4? ஆ.த F2க. கவைலதா
உற2க :23 ெப பைக’ எ8 "கேபாக0கைள ப!றிய "ைவயான

சி.தைனAடேன ெபமாளிைக23 திபியி.தா ெபநிதி, ெசவ. ெசா.த,

"கேபாக0கைள ப!றி, சி.திபத!32 Hட தா தனியாயி23 ேபா:தா
அவ23, "த.திர. நைகேவழப Hட இ.தா சில பய0களா ெசா.த,

"கேபாக0கைள நிைன2க2 Hட ேதாறா: அவ23, தா "கேபாக0கைள ஆள

).தவ - எேறா "கேபாக0கC23 அதிபதி - எேறா நிைன2கைள

நிைன : ெபமி தப?வைத2Hட நைகேவழப த அகி-23 ேபா:
ெச*வத!3 தய2கமாகேவா அவபாகேவா இ23 அவ23. அத!3

எ தைனேயா இரகசிய2 காரண0க% இ.தன. அைவ ெபநிதி, ெசவேர

இர4டாவ:)ைற சி.தி : பாபத!3 அK"கிறைவ. இ8 நைகேவழப

அகி இலாததனா த "கேபாக0கைள ப!றிய நிைன$ அவ23 வ.த:.

மனிதகளி சில ப2க தி-.தா தா0க% அப யா ப2க தி நி!கிறாகேளா
அவகCைடய சி.தைனேய "த.திரமாக வளராதப ெச*: ெகா4பாக%.
ேப* பி :2 ெகா4? ஆ9?வ: ேபா பிறைடய சி.தைன தனி,ைசயாக

வளர )யாம பி :2 ெகா4? ஆ9?கிற இ தைகய மனிதகC ேப* தைம

35

ெப!றவகேள. நைகேவழப இப ெபநிதி, ெசவைர ேபயாக ப!றி2

ெகா4? ஆ9யவதா.

இ8 இேபா: இ.த விநாயி அ.த ேப* த அகி இைல எபைத
உண.தேபா:தா தா ச!ேற "த.திரமாக இப: ேபால ேதாறிய:

ெபநிதி, ெசவ23. "த.திரமாக தா இ2கிேறா எபைத தன23 தாேன

நி7பி :2 ெகா%வத!காகவாவ: தனி,ைசயா* எைதேய( ெச*: பா2க
ேவ4?ெம8 ஆைசப9டா அவ.

ஒளிமி2க க0க- ெச:2கிய மலனி சிைல ேபா-.த வ-ய ஊழிய

ஒவ அவைர அமர, ெச*: ம.: ெபா%க% இ9?2 கா*,சிய ைதல ைத
உடபி நறாக அ5 தி ேத* : வி9டா. த)ைடய உடபி தைச

ெதா3திைய அ.த ஊழியனி ைகக% அ5 தி பி : பிைசA ேபா:

கட!பயண தினா ஏ!ப9ட ேசா$ பKசா* பற.: ேபான: ேபா-.த:

அவ23, ெவ.நீாி 3ளி : ) தபி விதவிதமான வைககளி "ைவேயா?
சைம தி.த உணைவ, உடேன F2க வ.: வி?வத!கான ெபK ேசா$

ஏ!ப?ப அவ நிைறய உ4டா. க4ணிைமகளி வ.: ெகாK"

உற2க ேதா? பKசைணயி ேபா* வி5.தா. அத!3 பி ம8நா% ேபா:

வி.தைத2Hட அவ காணவிைல. அ=வள$ "கமான உற2க.

உற2க கைல.: அவ க4விழி : எ5.: ப%ளியைற வாயிD23 வ.த ேபா:

ெபா5: வி.திப:ட எதிறமி.: எதிபாராத பைக உதயமாகி தைம
ேநா2கி வ.: ெகா4பைதA க4டா.

தீ2காய ப9.த )க) ந?ந?ேவ கச0கி2 கட நீாி நைன.ததா )ைட

நா!றமைட.: சில இட0களி ககியி.த ஆைடAமாக ெபா5: வி.ததனா
எ0ேகா ேபா*வி9ட இேள வி.தைத பா23 ஆைசேயா? ஒ உவமாகி

வ.த: ேபால நைகேவழப எதிேர வ.:ெகா4.தா. )!றிD கனியாம

கா* நிைலைம ெமல மாறி கனிய ெதாட0கியி.த நாவ!கா* ேபா அவைடய
ஒ!ைற2 க4 ெச2க, ெசேவெல8 கன8 ெகா4.த:. கட- நீ4ட

ெதாைல$ நீ.தி வ.த :ப அவ நிற ேகால தி-.ேத ெதாி.த:.

)தநா% இர$ தா அSபவி த அ!ப, "க0கைள பறி :2ெகா4? ேபாக வ.த

/த ேபா எதிேர பா*.: வகிற இ.த இைள ெபநிதி, ெசவ ம9சிேயா?
பா தா.
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எதிறமி.: இ )ழ2க ேக9ட:: மின சிறிய:. ெச0கா* ேபால2

கன8 மி( ஒ!ைற2 க4 பாA -பாைவ பா த:. ெசா!க% ஊழி

ெப யலா* ஒ- தன.

“நா சாகவிைல! உயிேரா? பிைழ : தா வ.தி2கிேற! ஆனா இேபா:

எ ெநK" ைககC :2கிற :ைப பா தா யாைரயாவ: சாகைவ2க
ேவ4?ேபா என23 ஆைசயாயி2 கிற:. இேபா: எ உடபி ஊ8

ெகாைல ெவறிைய எைத, ெச*தாவ: நா தணி :2 ெகா4? தா ஆக

ேவ4?. நா யாைரயாவ: ெகால ேவ4?. அல: எைனேய நா

ெகா8ெகா%ள ேவ4?!. என ெசாDகிறீக% ெபநிதி, ெசவேர?...”
ெபநிதி, ெசவ23, சத நாA ஒ?0கி வி9ட:. க4க% ம9? விாிய விாிய

விழி :2 ெகா4? எதிேர பய ேதா? பா தன.

ெசாபன க4ட: ேபா சிறி: ேபா:23 ம9? வா* தி.த )த நா%

"க0க% மைற.த இட ெதாியா: ேபாக எதிேர வ.: நி!3 :ப ைத எப

ஆ!றி வழிப? த )A எ8 சி.தி2கலானா ெபநிதி, ெசவ. ேகாப தி!3

பதி ேகாப எகிற )ைறயி தா) சீறினா காாிய ெக9?வி? எ8

அவ23 ேதாறிய:. எதிாிகைள ெவD த.திர0களி தைலயாய த.திர எதிாி

சீ8ேபா: நா பயப?வ:ேபா சிாி :2 ெகா4ேட நிதானமாயி.:

வி?வ:தா! எதிாியி ேகாப ைத2Hட அல9சிய ெச*ய ேவ4ய நிைலயி
அேபா: இ.தா அவ.
--------------

மணிபலவ -நாகா பவ
4.6.
4.6. காலாதக ெகாைல

எதிேர வ.: நி!கிற பைகவனிடமி.: ெவைமைய தா0கி2 ெகா%ள )யாம
உடேன ேவ : விதிவிதி23 பயான ெசா!கைள அைட.தாD அ.த

ெவைமயி அேபாேத அழி.: விடாம தா0கி2 ெகா4? நி!க ேவ4?.
அப நி!ப:தா - தி4ைம எ8 எ4ணி தைம தாேம திடப? தி2

ெகா%ள )ய8, பய.: பய.: பழகிவி9ட காரண தா வ523 மர

ஏறினா!ேபா இைடயிைடேய தா ேம!ெகா4.த உ8திைய ப!றி2ெகா%ள

)யாம கீேழ ந5வினா ெபநிதி, ெசவ.
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‘ெபா%ெளன ஆ0ேக றேவரா காலபா
:%ேவப ஒ%ளி யவ.’
எற அரசிய B SE2க நிைன$ வ.: மன ைத பலப? திAHட அாிய

)ய!சியி ேபாிேலேய எதிாியி ேகாப ைத அவரா அல9சிய ெச*ய ).த:.
எாிகிற ெந மைலெயா8 கன8 ெகா4ேட வ.: எதிேர நி!ப:ேபா

நி!3 நைக ேவழபைர2 க4? அவைடய அ.த2 ேகாப ைத எப வரேவ!8
ஒ?23வெதன, சி.தி தா ெபநிதி, ெசவ. எ.த வைக2 ேகாப தி!காக அைத

எதிேர காEேபாேத ேவ : விதிவிதி2க2 Hடாேதா அ.த வைக2 ேகாபதா

அ:! பினா ஏ!ற சமய வேபா:தா அ.த2 ேகாப தி!காக ேவ2க

ேவ4? - எ8 ெபா% B சி.தைனகைள தன23 அரணாக ஏ!ப? தி2

ெகா4? பாதி பய) பாதி :ணி$ கல.த நிைலயி ெபநிதி, ெசவ

எதிராளிைய பா :, சிாி2க )யறா. த)ைடய சிாி எதிாியி )க தி

எ.தவிதமான விைளைவA ஏ!ப? தவிைல எ8 க4ட: கள தி ெவ!றிA
இறி +ரமரண) எ*தாம உயிேரா? ேதா!8ேபா* நி!ப:ேபா தா)

அேபா: தய0கி நி!பதாக உண.தா அவ. அவைடய சிாி நைகேவழபாி

சின தீைய ஆ!8வத!3 பதி வள த:.

“எ ேக%வி23 நீ0க% இ( பதி ெசாலவிைல. எ ெநKசி J?

விநா23 விநா வள கிற:. எைதயாவ: உடேன அழி ெதாழி2க ேவ4? எ8

எ ைகக% ஊ8கிறன. எ எதிேர வ.: நி8ெகா4? நீ0க% சிாி2கிறீக%!”
“)த- உ0க% ேகாப ைத அழி ெதாழிA0க%! இேபா: உடனயாக நீ0க%
அழி2க ேவ4ய ெபா% அ:தா. தன23 ேதாவி வகிறேபா:

ேகாபப?கிறவ உ4ைமயான பலசா-யிைல. ந)ைடய வாயி- வழிேய

ேதாவிA ேகாப) ேச.: உ%ேள Sைழகிறேபா: ேதாவிைய ம9?

அைழ :2 ெகா4? ேகாப உ%ேள 3வத!3 )னாேலேய கதைவ

அைட :விட ேவ4?. இர4ைடAேம ேச : உ%ேள வரேவ!82 ெகா4டா

அத!காக பினா ேவதைனபட ேந. ெவ!றியிேபா: ெவளிபைடயாக

மிதமிKசிய மகி,சி ெகா%வ: எப2 ெக?தேலா, அபேய ேதாவியிேபா:
ேகாபப?வ:Hட ெக?த” எ8 த நிைலைய உய தி2 ெகா4ட:ேபா
பாவி :2ெகா4? தம: இயேபா? ஒ9டாத அறி$ைரைய ேபா-யாக2
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Hறினா ெபநிதி, ெசவ. ஆனா மன தி-.: "யமாக எழாத அ.த ேபா-

அறி$ைரயாD எதிராளி வ.: நி!3 ேவக ைத2 க9?ப? த )யவிைல.
வைலயி சி2காம திமிறி2 ெகா4? வைலையேய அ82க )யD )ர9?
மீைனேபா க9ட8 :2 ெகா4? மீ8 உண,சிகேளா? நிறா
நைகேவழப.

“ஐயா! ெபநிதி, ெசவேர! மனி2க ேவ4?, நீ0க% உ4ைமைய மா!றி,
ெசாகிறீக%. இ: எ(ைடய ேதாவி அல. உ0கCைடய ேதாவிதா.

நறாக, சி.தி : பா தா ாி.: ெகா%+க%.”
“அ: எப?”

“அ.த மணிபலவ :2 கபைல :ர தி2 ெகா4? ெச8 ந?2கட- தீ ைவ :
க, ெச*:வி?மா8 Hறி நீ0க% எைன அ(பியேபா: உ%Cற என

நிைன :2 ெகா4? அ(பினீக% எகிற இரகசிய ைத இேபாதாவ:
எனிட ெசா+களா?”

“அதி உ0கC23 என23 ெதாியாத : ரகசிய ேவ8 என இ2கிற:?”
“இைல எ8தா நீ0க% ெசா+க%. ஆனா இ2கிற:, இபதாக நா
ாி.:ெகா4ேட.”
“நீ0க% ாி.:ெகா4டைத, ெசாD0கேள.”
“நா :ர தி2 ெகா4?ேபான பட323% க!/ர 3வி.தி.த: என23 தா
மற.:வி9ட:. நீ0களாவ: அைத நிைன$ப? தி எைன ேவ8 படகி ஏ!றி

அ(பியி2கலா. ேவ4?ெமேற இப அ(பினக% ேபாD.

படேகா9A அைத எனிட Hறவிைல. நா படகி-.: தீப.த0கைள

+"ேபா: கப- இ.: எதிாிக% பதிD23 ெநபி9டா எ பட3 ப!றி

எாி.: நா மா4?ேபா*விட ேவ4? எப:தாேன உ0க% இரகசிய தி9ட?
ஆனா நா நீ0க% தி9டமி9? நிைன தப மா4? ேபாகவிைல. தீ2காய

ப9?, சிைத.த படகி மர, ச9ட ைத ைணயாக ப!றி2ெகா4? மித.:
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நீ.திA அபா?ப9?2 கைர ேச.:வி9ேட. இ: எ உயி23 ெவ!றி.

உ0க% )ய!சி23 ேதாவி. அ4ைமயி சில ஆ4?களாக நீ0க% எைன

ஒழி :விட )யD ச.தப0க% அதிகமாகி2 ெகா4ேட வவைத நா(
உணகிேற.”

“ஒேபா: அப இைல! நீ0க% த2 கண23 ேபா?கிறீக%,
நைகேவழபேர...”
“திதாக த2 கண23 ேபாடவிைல. ெதாட2க தி-.ேத நா தபாக தா

கண23 ேபா9?2 ெகா4? வகிேறா ஐயா! ெதாட2க தி -.ேத தபாக

ெதாட03கிற கண2கி )$வைர த2க% ெபகி2 ெகா4?தா இ23.”
“இ.த ேப,"23 அ த?”
“பைழய அ ததா. திதாக ஒ8 இைல. நா ஒவைரெயாவ

நபவிைல. நவதாக ந2கிேறா. இவ தனி : வாழ )யா:. ேச.:
வாழ )யகிேறா. அ:$ )யா: ேபா-2கிற:.”

“ஏ )யா: எ8 நிைன2கிறீக%?”
“அத!கான அறி3றிக% உ0களிடமி.: என23 ெதப?கிறன. நா

ஒ=ெவா கண) உ0கைள2 கவனி :2 ெகா4?தா வகிேற. எ ச.ேதக

சிறி: சிறிதாக வளகிற:.”

“ச.ேதக எப: க4ணாயி )க பாபைத ேபால. நீ0க% எ.த

உணேவா? நி!கிறீகேளா அ:தா எதிேரயி.: உ0கC23 ெதாிகிற

உணவாக$ இ23. நீ0க% எைன, ச.ேதகப?வதாக ேதாறினா அேத

உண$தா எதிேரயி2கிற எனிடமி.: உ0கC23 ெதாிA! சீன :2

கப- இ.: ப4ட இற0கி2 ெகா4.த படகி உ0கைள அ(பியேபா:
நீ0க% எ.த2 கபைல அழி2க ேவ4? எ8 அ(பப9Mகேளா அ.த2
கபைல அழி : வி9?, "கமாக திபி வ+க% எற நல

எ4ண ேதா?தா உ0கைள அ( பிேன நா. நீ0க% எ.த படகி
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றப9Mகேளா அத ஒ ப3தியி க!/ர 3வி2கப92கிறதா இைலயா
எ8 நீ0களலவா றப?) கவனி தி2க ேவ4?? ேவ8 எ.த2 ெக9ட

நிைன உ0கைள ெபா8 தவைர என232 கிைடயா:. நீ0க% இேபா:

திபி வ.தி2கிற ேகால ைதA ேகாப ைதA பா தா உ0க% பட3 தீப!றி
கவி.த பி :!8 நீ.தி வ.திபதாக ெதாிகிற:. நீ0க% உயி பிைழ :

வ.திபதா மகி,சிA, உ0கC23 நிைறய :ப0க% ஏ!ப9பதனா

வ த) அைடகிேற நா. காரணமிறி நீ0க% எேம ேகாப) ச.ேதக)

ெகா%வைத ப!றி அSதாப) அைடகிேற, நைகேவழபேர!”

“நீ0க% இேபா: அைடகிற மகி,சி, வ த, அSதாப எலா

ெம*யானைவதாமா எ8 நிைன2கிேற. காாிய ைத, சாதி :2 ெகா%வத!காக

அ=வேபா: ஏ!ப?கிற ச.தப உண$களி இைவA ேசமானா நா
இவ!ைற நபி பயனிைல.”

“நபி2ைகைய ஏ!ப? தி2 ெகா%வத!3 ஒேர வழி அவநபி2ைக படாம

இப:தா எ8 இ காம திைண ஏாியேக காமேகா9ட ைத ஒ9யி.த

நாண! ப?2ைகயி பல நா9கC23 ) நீ0கேள எனிட Hறிய: உ0கC23

மற.: ேபா*விடவிைலேய?”

இ=வா8 ெபநிதி, ெசவ ேக9டேபா: இ.த2 ேக%வியா நைகேவழபாி
மன தி எ.த உண$ கிள.தேதா ெதாியவிைல! 3பிெர8 ெந

ப!றினா! ேபா மீ4? )த- அ03 வ.: Sைழ.த ேபாதி.த சி!ற ைத

அைட.தா அவ. ஆ திர தி ெந?ேநரமாக, ெசாவத!3 தய2கப9?2

ெகா4.த ெச*தி ஒைற உடேன ெசா-வி? :ணி$ வ.: வி9டா!ேபா
அேபா: ேபசலானா நைகேவழப.

“நிைனV9ட2 Hடாத நிக,சிைய இேபா: உ0கC23 நிைனV9?கிேற! இனி
நா ெபா8ைமயிழ.:வி9ேட. என23 அ.த பய0கரமான இர$ நிைன$

வகிற:. நீ0கC நிைன :2 ெகா%C0க%. எ தைனேயா ஆ4?கC23 )
நிக.த நிக,சி யானாD நிைன23ேபா: இேற நட.த:ேபா 3ட

பதறவிைலயா உ0கC23? ச2கரவாள2 ேகா9ட : வனி மற :23

பினா உ%ள ெகா வழியி பல ஆ4?கC23 )னா ேபாி9 ப2கமாகிய

கிUணப9ச : அமாவாைச இரவி அ மீைசA னைக வA )க)மாக
வ.: நிற காலா.தகைன எப :2க :2க2 ெகாைல ெச*ேதா எபைத
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நிைன23ேபா: உ0கC23 உட சி-2கவிைலயா? வனி மற :23

அபா ெகா வழியி அேக ெகாைற த23% யாைரேயா பி : அைறய2
கா திப: ேபா பா*.: ெகா4? நி!3 அ.த /த,சிைலயி கீேழ ைபரவி
ேப* மக% ஒ ைகையA நா ஒ ைகையA ப!றி திமிறிவிடாம

காலா.தகைன அட2கி2 ெகா4டேபா:, ஆ.ைதA ேகா9டா( அலறிய

அலற- அ.த உயிாி அலறD கல.: ேக9? ஒ?03ப நீ0க% என

ெச*தீக% எபைத இ.த2 கண தி நிைன : பா0க%! ெகாைறதாி

ப%ள தி நிற ேபா: /த,சிைலயி )ழ0கா வைர உயரமாயி.த அ.த2

கQரமான ஆ4மகைன அழிபத!காக அவ க5 : பிடாி உ0க% ைக23 எ9ட
ேவ4? எ8 நீ0க% /த, சிைலயி.த ேமைடயி அத Qட வைர ஏறி

நி8ெகா4? உ0கCைடய ைகக% ந?0க$ அவ(ைடய உடபி உயி :
:2க$ ெச*தீகேள; அேத காாிய ைத உ0கC23 நாேன ெச*:வி?ப

ேந.த சமய0களி எலா ‘இேபா: ேவ4டா. பினா இ( நல சமய
வ’ எ8 எ4ணி எ4ணி த%ளி2 ெகா4ேட வ.தி2கிேற நா! கதிரவ

உதயமாகிற இ.த ைவகைற ேவைளயி இைத2 ேக9? ஏ இப ந?03கிறீ?
ச2கரவாள2 ேகா9ட :2 ெகாைற த23, அ.த /த, சிைல23

வாயி.தா காலா.தக :: : இற.த ேவதைனைய இ( உலக :23,
ெசாDேம? ைபரவிA நா( உயி%ளவகளாயி.: அ.த2 ெகாைல23
ஒ :ைழ :வி9? இேபா: ெசால$ )யாம மற2க$ )யாம
வா ைத232 க9?ப9ட ஊைமகளா* நி!கிேறா. நீ0கேளா என23

நபி2ைகையA, நிதான ைதA ப!றி இைற23 உபேதச ெச*:
ெகா42கிறீக%.”

காலா.தக ெகாைலைய ப!றி நைகேவழப வாயிலாக2 ேக9க ேந.தேபா:

ெபநிதி, ெசவ தீ23ழியி நி!ப:ேபா ெவ.: ேவ : ந?0கினா. ச!8)

யாைடய )னிைலயி ேவ2கலாகா: எ8 அவ எ4ணினாேரா, அ:

இயலவிைல. 3ர-D அ.த ந?2க ேதாறி அவ ெமல ேபசினா:

“அைற23, அ.த இரவி காலா.தகைன2 ெகாறி2கவிைலயானா
இைற23 நீ0கC, நா(, ைபரவிA எமாியி இேபா.”
“நா ெசால வ.த: அத!கல, ெபநிதி, ெசவேர! காலா.தக(23 நீ0க%
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நட திய உபசார ைதேய உ0கC23 நா ெச*ய அதிக நாழிைக ஆகா:. நா(,
ைபரவிAேம அைத, ெச*வத!3 ேபா:” எ8 நைகேவழப "ட,"ட,
ெசா-ய ேபா: அவ தைன, ெச*வதாக, ெசா-யைதேய உட

ெச*:வி9ட:ேபா இ.த: ெபநிதி, ெசவ23. ‘காலா.தக... காலா.தக’

எ8 ெநைப நாவினா தீ4?வ:ேபா அ.த ெபயைர வா*23%ேளேய
)E)E :2 ெகா4ேட அப )E)E23 ஒ=ெவா )ைறA த

ெநKசி தாேன க தியா 3 தி2 ெகா%வ:ேபா வ-க4? : தா ெபநிதி,
ெசவ.

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

மணிபலவ -நாகா பவ
4.7.
4.7. வசதமாைலயி ததிர

“உ0க% த.ைதயா கட! பயண தி-.: திபி வ.:வி9டா
ேபா-2கிறதமா! கீேழ அவைடய ேப,"2 3ர ேக9கிற:” எ8 வச.தமாைல

அ8 சாய0கால Hறியேபா: "ரமKசாி தா அத!காக எ.தவிதமான மன2
கிள,சிA அைட.ததாக2 கா4பி :2 ெகா%ளவிைல. அைத2 ேக9கா:

ேபாலேவ இ.:வி9டா%. ஒளி சா*.: இ9? ெதாட0கியி.த

ெபா5தாைகயா தைலவியி )க ைதA அேபா: வச.தமாைலயா பா2க
)யவிைல. ேதாழி ம8பA ேப,"2 ெகா? தா%:

“த.ைதயாேரா? Hட ேபாயி.த நைகேவழப திபி வரவிைலயா அமா!

த.ைதயா ம9? மிக$ கைளேபா? திபி வ.தி2கிறாரா. வழ2கமாக வ.:

ேபாகிற பணிெப4தா இைதA ெசானா%. ெந?.ெதாைல$ கட! பயண

ெசD ேபாெதலா இவ ேச.: ேபாவைத ேபா தி ேபா:
ேச.ேத திபி வவாக%. இ.த பயண திேபா: )த )ைறயாக

இ8தா அ.த வழ2க மாறியி2கிற:. உ0க% த.ைதயா ம9? தனிேய

திபி வ.தி2கிறா! பல நா9கC23 பி ெபமாளிைகயி மீ4?

அவைடய 3ர தனியாக2 ேக9கிற:.”

“ேபா:ம வச.தமாைல ! இவக% இர4? ேபைரA தவிர ேவ8 யாைரயாவ:
நலவகைள ப!றி, சிறி: ேநர ேப". 3ழப0கைளA, கவைலகைளA
உ4டா23 மனிதகைள ப!றிேய எலா ேநர0களிD ேபசி2ெகா4ராேத!”
எ8 ேவதைன ேயா? ச- :2 ெகா4டா% "ரமKசாி. தைலவியி இ.த
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வா ைதகளி இ.த கசைப உண.தபி சிறி: ேநர :23 தா எ:$ேம
ேபசாம ெமளனமாக இ.:வி9டா மிக$ நல: எ8 உண.தா%
வச.தமாைல.

ஒ ேநா2க)மிறி மாட தி )றமாக ேபா* மின ெதாட0கியி.த
வான : ந9ச திர0கைள பா :2 ெகா4.தா% "ரமKசாி.

ச!ைற2ெகலா ஏேதா தி?ெம8 நிைன :2 ெகா4டவ% ேபால ேதாழியிட
ம8பA திபி வ.: அவேள ேபசலானா%:

“வச.தமாைல! ஒ காாிய என23 மற.ேத ேபாயி!8. )த ேவைலயாக ஐபைட
அணிகC ேகா த இ.த ெபா ஆர ைத ஊ8ேகா- 3ழ- இ9? யாளி
)கபிையA திகி2 கீேழ ெகா? : அ(பிவி?. த.ைதயா ஊ திபி

வி9டா. இ.த தி இ0ேக இ2கிறவைர நம23 நிமதியிைல. த.ைதயா
கட!பயண ேபான ம8நாளி-.: இ8 வைர நா( நீA எப
ெயபெயலாேமா )ய8 சி.தி : பா2கிேறா. நம23 இதி

அட0கியி23 உ4ைம விள0கவிைல. இ.த ஐபைட தா- யாைடய:?
இைத ஊ8ேகா- இ9? ைவ தி2க ேவ4ய காரண என? எ8 நம23
ாியேவ இைல. எ த.ைதயா23 ம2களாக வா* த நா0க% இவேம
ெப4க%. ெப4 3ழ.ைதகC23 இ.த ஐபைட ஆர ைத2 காபாக2

க9டமா9டாக%. ெபா(, மணிA, ) :மாக இ.த மாளிைக )5வ:

ெசவ இைற.: கிட2கிற:. இ=வள$ ெபாிய ெசவ2 3விய- ேம +8ட

நிமி.: நி!கிற எ த.ைத23 இ.த, சினKசி8 ெபா ஐபைட தா-ைய
இப பா:கா : ஒளி : ைவ : ேபா!ற ேவ4ய அவசிய
எனெவப:தா என23 ாியவிைல.”

“ஒறா, இர4டா? இ.த மாளிைகயி இப ாியாதைவ எ தைனேயா? ஆனா
இைத ப!றி ாி.:ெகா%ள ம9? நா ஆவ கா9?வ: ெபா தமான:தா

அமா! இ.த ஊ8ேகாைல உ0க% த.ைதயா இ0ேக ைவ ததிேலேய நம23

பலவிதமான ச.ேதக0க%. த!ெசயலாக இத பி "ழற பிேபா இ( பல

திய ச.ேதக0க%. இைதப!றி வDவி நா )ய!சி ெச*யாமேல நம23,

ெச*திக% ெதாிய ேவ4?மானா அத!காக ஒ த.திர ெச*யலா” எ8

வச.தமாைல Hறிய வ!றி "ரமKசாி அ2கைற ெகா%ளாதவ% ேபால
ம8 :வி9டா%:
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“நா ஒ த.திர) ெச*ய ேவ4டா! ம!றவக% த.திர :23 நா ஆளாகி

தவிபேத இ( ஏ5 பிறவி23 ேபா:மM! ந)ைடய த.திர :23 ேவ8 சில

ஆளாகி தவி2க ேவ4டா. த.திர0களா வகிற 3ழப0கைளA,

:ப0கைளA பா23ேபா: இ.த உலக தி கட$% எலா மனிதகைளA
ெவ%ைள மன ெகா4டவகளாகேவ பைட தி2க2 Hடாதா எ8தா

ேதா8கிற:. ம8ேப," ேபசாம அ.த ஐபைட ஆர ைத ஊ8ேகா-

உ%ேள ) இ.தைத ேபாலேவ இ9? பிையA நறாக திகி யாராவ:
பணிெப4 இ03 வகிறேபா: ெகா? : த.ைதயாாிட ேச2க, ெசா-வி?.
இ: இ0கி.: ேபானா நைம பி த ெதாைல )2கா ப03 தீ.த:
ேபால தா.”

த(ைடய தைலவியி 3ர- இ.த க4 வச.தமாைலையேய விய2க,
ெச*த:, ஆனா அவ% த வியைப மைற :2ெகா4ட 3ர- ேபசினா%;

“அத!கிைல, அமா! ெசவ2 3விய- ேம நிமி.: நி!3 உ0க% த.ைத,
ேகவல இ.த, சினKசி8 ெபா ஆர ைத ஒளி : பா:காபத காரண

விள0கவிைல எ8 ச!8 )னா நீ0கேள ம4Mகேள! உ0கCைடய அ.த

ம9சிைய பா : தா இத காரண விள03வத!3 நா ஏதாவ: த.திர
ெச*யலாமா எ8 ேக9ேட.”

“அவசியமிைல! த.திர தா வாபவகைள பா : விய.:ெகா4ேட தா)

த.திர தி இற03வ: நியாயமாகா:. இ.த மாளிைகயி வா2ைகைய பா :,

சில சமய0களி நா பயப?கிேற. சில சமய0களி நா விய2கிேற. ேவ8

சில சமய0களி நா என23%ேளேய சிாி2கிேற. அ:$ )யாத ேபா:

 தைரேபா மன :23%ேளேய அ5கிேற. இத!ெகலா காரண ேத

அைலவத!3 த.திர0க% ெச*ய ெதாட0கினா நா ெச*ய ேவ4ய

த.திர0க% B!82கண2கி இ23, வச.தமாைல! நா( சமய ஞான, த :வ
ஞான எலா க!காம ேபான: எ=வள$ ெபாிய தவ8 ெதாிAமா? அவ!ைறெயலா க!றி.தா இள03மரைன காத-2க )யாவி9டாD அவைடய
எதிாியாயி.: வாத ாிகிற பா2கியமாவ: என232 கிைட தி23 எ8

இேபா: ேதா8கிற:. ஒவ23 நல ந4பக% கிைடபைதேபா நல

எதிாிக% கிைடப: Hட தவ பயதா. இராவண(23 இராம கிைட த:

ேபா கயாண 3ண0க% நிரபிய அழகிய எதிாிைய அைடவ: )!பிறவியி
ந!பய ேபாD, காதலராக அைடய )யா: தவிபத!3 பதி நா

இள03மரைன எதிாியாகவாவ: அைட.தி2கலா. ஆயிர 37ரமான ந9ைபA,
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அழகிலாத உறைவA ெப8வைதவிட ஓ அழகிய எதிாி கிைடப: மிக ெப
பா2கியெம8 நிைன2கிேறன வச.தமாைல! உன23 என ேதா8கிற:?”
“இேபா: நீ0க% ெசாவ: நியாய எ8 ம9? ேதா8கிற:.”
“ெம*யாக தா ெசாகிறாயா, வச.தமாைல! நா பி :2 ெகா4? வி9ேடேனா
எ8 எ ேம ச.ேதகப9? எ ேப,"23 மா8படாம எேனா? ஒ :
பா?கிறாயா?”

“இைல! இைல! ெம*யாகேவதா ெசாDகிேற அமா!”
தைலவியிட பதி ேபசி2ெகா4ேட )ற வ.: கீேழ +திைய த!ெசயலாக

பா த வச.த மாைல அ0ேக அ.த வழியாக அேபா: நட.: ேபா*2 ெகா4.த
இவைர, "92 கா9. “அேதா பா0க%” எ8 தைலவியிட Hறினா%.
"ரமKசாி )னா வ.: அவகைள பா த: விய.தா%.
------------

மணிபலவ -நாகா பவ
4.8. ஆர அளி த சிதைனக

ெதவி வச.தமாைல "92 கா9யவகைள பா த: "ரமKசாி ச!ேற
விய அைட.தா%. “) ஒ சமய ற+தியி ந ேதைர வழி மறி :2

ெகா4? நி8 இள03மரைன ப!றி2 ேக%வி ேக9டாேள, அ.த மற23

ெப4தா அவ%. உட ேபாகிறவ - அவCைடய அ4ணனாக - இபா
ேபா ெதாிகிற:” எ8 வச.தமாைல23 பதி Hறி2ெகா4ேட அவைள

தனகி காணாம "ரமKசாி பினா திபியேபா: வச.தமாைல

ஊ8ேகா- யாளி )கபிைய அத த4ேல ேவகமாக ெபா தி திகி2
ெகா4.தா%. ஒ கண அ.த, ெசயலா த கவன கவரப9? நிற

"ரமKசாி, தா அேபா: ெசால வ.தைத நி8 தி2 ெகா4? ேதாழியிட ேவ8
ஒ ேக%விைய2 ேக9டா%.

“வச.தமாைல! அ.த ஐபைட ஆர ைத உ%ேள ைவ : தாேன தி3கிறா*?”

எ8 ேக9டா% "ரமKசாி.
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தைலவியி இ.த2 ேக%வி23 என பதி ெசாDவெத8 சில விநாக%

தய0கியபி... “ஆமா” எற பதி வச.தமாைலயிடமி.: வ.த:. ஆனா இ.த

பதிைல2 H8ேபா: அவCைடய )க இயபான உண$ட இைல.

எைதேயா ேபச நிைன :2 ெகா4ேட அ.த நிைன23 மாறான ேவெறாைற

ேப"ேபா: ெதாிகிற இர4?0 ெக9ட நிைலையேய ேதாழியி )க கா9ய:.
அ.த )க ைதA த ேப,ைசA ேச ேத +தி23 திபினா% ேதாழி.

“சில நா9கC23 )னா ற+தியி விசாாி : ெதாி.: ெகா4ேடனமா!

இேபா: +தியி ேபா*2 ெகா42கிறாேள அ.த மற23 ெப4ணி ெபய
)ைல எ8 ெசாDகிறாக%. இ.த இர$ ேநர தி இ0ேக ப9னபா2க :

+தியி அவC23 அவ% தைமய(23 எனதா காாியமி23ேமா,
ெதாியவிைல...”

“நீ ெசாவைத பா தா உைனA, எைனA தவிர ேவ8 யா23ேம இ.த

ப9னபா2க : +தியி எ.த2 காாிய) இ2க2 Hடாெதப:ேபா அலவா

ேப"வதாக ப?கிற:! அவC23 ப9னபா2க தி என காாியேமா? எ தைன

காாியேமா?” எ8 சிறி: க?ைமயாகேவ பதி ெசானா% "ரமKசாி.

காரணமிறி தைலவியி 3ர- க?ைம பிற.தைத ாி.:ெகா%ள )யாம
ஊ8ேகாைல2 கீேழ ெகா? : அ(வத!காக பணி ெப4ைண

ேத2ெகா4? ெசவ: ேபால அ0கி.: விலகி, ெசறா% வச.த மாைல.

தைலவி ஐபைட தா-ைய ப!றி2 ேக%வி ேக9டேபா: தா +தியி ேபாகிற
)ைலைய ப!றி, ெசா- ேப,ைச மா!றியதா அவC23 ேகாப

வ.தி2கலாேமா எற ச.ேதக அேபா: வச.தமாைலயி சி.தைனயி

பட.த:. ‘தா எத!காக ேப,ைச மா!8வத!3 )ய!சி ெச*ேதா’ எபைத

நிைன தேபா: வச.தமாைல23 பய பி :2ெகா4ட:. தைலவி23 அேபா:

ெதாிய ேவ4டாெம8 தா மைறவாக, ெச*த த.திர ைத ெவளிபைடயாகேவ

ெதாிவி :விடலாமா எ8Hட எ4ணினா% அவ%. த.திர0களிD J,சிகளிD

மன ெவ8 த: ேபால, "ரமKசாி ச!8) ேபசிய ேப,ைசA இேபா:

நிைன :2 ெகா4டா% வச.தமாைல. இைத நிைன தேபா: இ.த நிைன$23

)ரணான காாிய ைத தாேன ச!8) ெச*திபைத எ4ணி ந?0கினா%

அவ%. தா ெச*த த.திரேம "ரமKசாியி பாைவ23 இல2காகி யி23ேமா

எ8 ச.ேதக) ெகா4டா% அவ%. இ.த, ச.ேதக ஏ!ப9ட ம8கண

ஊ8ேகாைல அேபா: கீேழ ெகா? : அ(கிற எ4ண ைத2 ைகவி9டா%
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வச.தமாைல. ஏேதா ஒ தீமான :23 வ.தவ%ேபா திப$ த தைலவியி
அேக ெச8 நிறா% அவ%. ஊ8ேகாைல த.ைத யாாிட

ெகா? த(வதாக, ெசா-வி9?, ெசற வச.தமாைல ம8பA

ஊ8ேகாDடேனேய திபி வ.: நி!பைத2 க4? "ரமKசாி ேக9டா%:
“என வச.தமாைல? ஏ ஊ8ேகாைல திப2 ெகா4? வ.:வி9டா*?”
“இேதா பா0க% அமா” எ8 ஊ8ேகாைல அபேய தைலவியி ைககளி

ெகா? தா% ேதாழி வச.தமாைல.

“இ( நா பா2க இதி என இ2கிற:! இைத ம8பA பா2க

ேவ4டாெம8தாேன இைத உனிட ெகா? : அ(பிேன. ம8ப எத!காக

எனிடேம ெகா4? வ.: ெகா?2கிறா*? இ8 நீ ஏ இப திM திMெர8
மாறி மாறி நட.: ெகா%கிறா*?”
“மீ4? ஒ)ைறதா இைத பா0கேள அமா! இேபா: பா2க,
ெசாவத!32 காரண இ2கிற:. ) பா ததி இேபா: ஏதாவ:

3ைறகிறதா எ8 பா0க%...” எ8 த இதகளி சிாிைப வரவைழ2க
)ய8 ெகா4ேட வச.த மாைல ம8ெமாழி Hறியேபா: "ரமKசாி அவ%

)க ைத2 H.: ேநா2கிவி9? பி ெமல ெமல ஊ8ேகா- யாளி)க
பிைய2 கழ!றினா%.

ஊ8ேகாைல அவ% ஒ=ெவா மைரயாக2 கழ!ற2 கழ!ற பிேயா? ேச :
த நிைன$ ஒ=ெவாறாக திகப?வ: ேபால உண.தா% வச.தமாைல.
"ரமKசாி பிைய நறாக2 கழ!றி2 3ழைல2 கவி தா%. )க தி ச.ேதக)

பய) விைள.திட ம8பA ஆ9 அைச :2 ெகா9?வ: ேபா ஊ8
ேகா- 3ழைல2 கவி தா%. கவி2கப9ட இட தி எ.த ெபாC

கவிழவிைல, Jனிய தா இ.த:. அேத இட தி ெவ8ைமைய

பா :2ெகா4ேட க4களி ேகாப பிற2க தைலநிமி.: வச.தமாைலயி
)க ைத, ச.தி தா% "ரமKசாி.

“வச.தமாைல! ) இ.ததி இேபா: ஏதாவ: 3ைறகிறதா எ8 ேக9டா*
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அலவா? ேக9?2ெகா%. 3ைறவ: ஒறல. ஒேர சமய தி இர4? ெபா%க%
3ைறகிறன. )த- என23 உேம-.த நபி2ைக 3ைறகிற:.

இர4டாவதாக இதி என 3ைறகிறெத8 உன2ேக ந3 ெதாிA!”
இைத2 ேக9? வச.தமாைல சிாி தா%. சிாி :2 ெகா4ேட இ?பி-.:

அ:வைர அ0ேக ஒளி : ைவ2கபப9.த அ.த ஐபைட தா-ைய எ? தா%.
“நபி2ைக 3ைறAேபாேத உ0கC232 ேகாப ெப3கிறேத அமா? நா

ெதாி.:ெகா%ள தவி23 உ4ைமக% நம23 விைரவி ெதாிய ேவ4?மானா
இ.த ஐபைட ஆர ைத உ%ேள ைவ2காமேல ஊ8 ேகாைல த.ைதயா23
திபி2 ெகா? த(ப ேவ4?. ஒ ெபா% இறியைமயாததா அலவா

எபைதA அ.த ெபாைள தனிட ைவ திபவ23 அ: எ=வள$

அவசியெமபைதA அறிய ேவ4?மானா அைவ அவாிடமி.: பிாி : அவ
வச இலாம! ெச*: பா தாதாேன அறிய )A? உ0க% த.ைதயா இ.த

ஐபைட தா-ைய இ=வள$ ப திரமாக ைவ திபத இரகசிய ைத நீ0கC
நா( ெதாி.:ெகா%ள ேவ4?மானா அத!3 ஒேர வழி இைத அவாிட
இலாம! ெச*வ: தா அமா! உ0களிட ெசானா ேகாபி :2

ெகா%+கேளா எ8 பய.:தா நானாகேவ இ.த ேவைலைய, ெச*ேத.”
“எ.த ேவைலைய பிற ெச*வதா 3ழப0க% வளகிறன எ8 நா
வ.திேனேனா அேத ேவைலைய நீA ெச*கிறாய வச.தமாைல!”
“அபயல அமா! ‘இ: என இரகசிய’ எ8 ஒ8 ாியாம மன தி
எ4ணி எ4ணி2 3ழப அைடவைத2 கா9D ந)ைடய 3ழப0கைள
த.திர தினாேலேய தீ :2ெகா%ள )யவ: நல:தாேன?”

"ரமKசாி பதி ேபசாம ெமளனமாக ேதாழியி ைகயி-.த அ.த ெபா
ஆர ைத பா தபேய நி8ெகா4.தா%.

“நாைள23 வி.த: இ.த ஊ8ேகாைல ம9? த.ைதயாாிட ேச :வி?ப
ெகா? த(கிேற. ஆர ைத இ0ேகேய ைவ :2ெகா%கிேற. ம!ற
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இட0களி ேத ேத தவி தபி அவ இ0ேகA வவா. அேபா:தா இ:

அவ23 எ=வள$ அவசியெம8 நம23 ெதாிA” எறா% வச.தமாைல.

“எபேயா உன23 ேதா8வ:ேபா ெச*” எ8 ேவ4டா ெவ8பாக2
Hறிவி9? உற0க, ெசறா% "ரமKசாி. ம8நா% ைவகைறயி அவ% க4

விழி தேபா: அவ% ெசவிகளி ஒ- த வா ைதக% ேதாழிAைடயனவாக
இ.தன.

“அமா ேபா: வி.த: )த ேவைலயாக ஐபைட ஆர ைத உ%ேள

ைவ2காமேல அ.த ஊ8 ேகாைல2 ெகா? : அ(பிவி9ேட. நைகேவழப

இ8 காைலயி கட!பயண தி-.: வ.: வி9டாரா, உ0க% த.ைதயா
நைகேவழப கீேழ ஏேதா கடைமயாக ேபசி2 ெகா4.ததனா உ%ேள

ேபாவத!3 பய.: த.ைதயாைடய ப%ளியைற வாயி-ேலேய அவ பாைவயி
ப?கிற இடமாக பா : ஊ8ேகாைல ைவ :வி9? வ.த தாக பணிெப4
Hறினா%” எறா% வச.தமாைல. "ரமKசாி அைத2 ேக9?வி9? தா

எ.தவிதமான உண$ அைட.ததாக2 கா4பி :2 ெகா%ளவிைல.

“வச.தமாைல! இறி-.: எனிட இ தைகய 3ழபமான எ4ண0கைள
ப!றிேய ேபசாேத. ேந!றிர$ நீ4ட ேநர சி.தைன ெச*தபி நா ஒ திய

)$23 வ.தி2கிேற. இ8 இ.த விநாயி-.: எ(ைடய வா2ைகயி

என23 திய நா% விகிற:. திய ேநா2க லகிற:. த.ைதயாைடய

ஊ8ேகாD23% இ.த ஐபைட தா-யி இரகசிய ைத

ெதாி.:ெகா%வைதவிட அதிக ஆவேலா? ெதாி.:ெகா%ள ேவ4ய ேவ8
:ைறகளி இேபா: எ மன ெசகிற:.”

“அப உ0க% ஆவைல2 கவ.த :ைறக% என?” எ8 ேக93 விப)

‘இேபா: ந தைலவி இ23 நிைலயி இைத2 ேக9கலாமா ேவ4டாமா’ எ8
பய)மாக, "ரமKசாிைய பா தா% வச.தமாைல. அேபா: "ரமKசாியி
)கமான: ெபா5: லகிற ேநர தி அழ3க% யா$ ஒ8 ேச.:

ம0கலமா* நிைற.தா! ேபால அைமதியாயி.த:. எத!காக$ பரபர2

கா9டாத: ேபாற நிைற$ அவCைடய க4களி ெதாி.த:.

அதிகாைலயி ேதாறி வளகிற ேநர : ஒளி2ேக உாிய "8"8ேபா?
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மாட தி SைழA ெச0கதி2 க!ைறகளிேல ப9? அவCைடய )க) ைககC,
பாத0கC ெநபிேல 3ளி : இள3 ெபா ெவ%ளமா* ெதாி.தன.

“மனி2க ேவ4? அமா! ேபா: வி.: எ5.த: எ5.திராத:மாக, ெசாமன ைத 4ப? தி வி9ேட ேபா-2கிற:. நீ0க% ஆைச ப?கிற திய

:ைறகளி உ0க% நா9க% ெபக ேவ4?. வள.: ெபா-க உ0க% ஆவ.

உ0க% மன :23 விப இ23மானா தைய H.: என23 அைதப!றி,

ெசாD0க%. இேபா: விபமிலாவி9டா விப வகிறேபா: எனிட
ெசானா ேபா:” எ8 பணிவாக2 Hறி வண0கிவி9? அபா! ெசறா%

ேதாழி வச.தமாைல.
--------------

மணிபலவ -நாகா பவ
4.9. ெச,ேவ திேகாயி

மாைல மய0கி இ% J.: ெகா4? வ ேநர :23 )ைலA

கத2க4ண( +தியி அ.த ெபமாளிைகைய2 கட.: ெசற ேபா: அத

மாட தி ெதப9ட "ரமKசாிையA, அவ% ேதாழிையA ப!றி த0கC23%

சிறி: ெதாைல$வைர ேபசி2ெகா4ேட ேபானாக%! அவக% அேபா:

ப9னபா2க : அரச ெப.ெத$23 அபா உ%ள ெச=ேவ% ேகாயிD23
ேபாக ேவ4யி.த:.

“இ.த ெப4தா அ4ணா அெறா நா% நாள0காயி அவ சமயவாத

ாி.: ெகா4.த ேபா: 3டைல நிைறய மலகைள2 3வி :2 ெகா4? வ.:

அதி மைற : ைவ தி.த ந," பாபினா அவைரேய ெகா8விட )யறா%.
இவ% ெபாலாத Jனிய2காாியா* இபா% ேபா ேதா8கிற:. H9ட தி

இ.தவக% த? : வி9டாகளா. இலாவி9டா ஆல)!ற : தா தா$

ம!றவ கC அ0ேகேய இவ% க5 ைத திகி2 ெகாறிபாக%...” எ8

ஆ திர ேதா? ேபசி2ெகா4ேட வ.தேபா: )ைலயி )க ேபான ேபா2ைக
பா :2 கத2க4ண ெமல நைக தா.

“ஏேத:, அ.த ெப4ணி ேம உன23 இ23 ஆ திர ைத பா தா
அவைள2 ெகால நீ ஒ திேய ேபா: ேபால ேதா8கிறேத!”
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“ேதா8வ: என? அப ஒ சமய ேந.தா அைத, ெச*வத!3 எ

ைககC23 வD உ4? அ4ணா! நி,சயமாக அ.த ெப4ைண விட நாதா

பலசா-யாயிேப. ஒேவைள ேதா!ற திD அழகிD ேவ4?மானா அவ%
எைன2 கா9D சிற.தவளாக இ2கலா.”

“அ:சாி! ஆனா ேதா!ற தி அழகாயிபவகC23 அப அழகாயிப:
ஒ ெபாிய பல ஆயி!ேற )ைல?” எ8 ெசா-2 38பாக, சிாி தா அவ%
தைமய.

“அழகாக$, மணமாக$ இ2கிற /2களி எலா )%C அதிகமாக இ23
அ4ணா! தாழ/வி மட )5வ: )%ளாயிபைத ேபால ேதா!ற
நிைறய அழைகA, மன நிைறய2 ெக9ட எ4ண ைதA ைவ :2

ெகா4பவகC23 அைதேய பல எ8 எப, ெசால )A?”
“)Aேமா, )யாேதா? அ.த ப9ன பா2க : ெப4ணிட ம!றவக%
அழகாக நிைன2க2Hய அச0க% இர4? 8 இ2 கிறன. )த-

அவCைடய ெசவேம அவC23 ஓ அழ3. அற அவளிட இய!ைகயாக

அைம.தி2கிற அழ3 அவC23 இெனா ெசவ. அ.த அழகி

அைம.தி2கிற வசீகர தைம ம!ெறா ெசவ. ஆனா இவ!ைறெயலா நீ

ஒ2 ெகா%ள மா9டா*. தைன தவிர இெனா ெப4E

அழகாயி2கிறா% எ8 ஒ2ெகா%கிற ெப4க% இ.த உலக தி மிக$
3ைற$. இ.த விஷய தி ெப4கC கைலஞகைள ேபாறவகேள.

பிறைடய திறைமயி ெபாறாைம காணாத உ4ைம2 கைலஞைன ேதA க4?
பி2க )யாத:ேபா பிறைடய அழகி ெபாறாைம ெகா%ளாத ெப4ைணA
உலகி காண )யா: ேபா-2கிற:, )ைல!”

)ைலயி )க தி எ%C ெகா%C ெவப: ேபா ெகாதி ெதாி.த:.

சீ!ற ேதா?, +தியி நடபைத நி8 திவி9? த தைமயைன நிமி.: பா தா%

அவ%.

“சீ!றமைடயாேத, )ைல! உ மன தி இ2கிற எலா2 ேகாப ைதA உ%ேள

சிறி: த0கி விடாம அபேய )க தி வரவைழ : பா2க ேவ4?ெம8
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என23 ஆைசயாயி.த:. அத!காக தா ேவ4?ெமேற இப ேபசிேன.”
கத2க4ண த0ைகைய ேநா2கி2 ைகெகா9, சிாி தா. உடேன பதிD23

பதி ேக9?விட :பவ% ேபா சீறி2ெகா4ேட அவைன2 ேக9டா% )ைல.
“ெப4கைள ம9? 3ைற ெசால வ.:வி9Mகேள? இெனாவ(ைடய
+ர தி ெபாறாைம படாத +ர, இெனாவ(ைடய அறிவிேல
ெபாறாைமபடாத அறிவாளி உலக தி எ0காவ: இ2கிறானா? நீ0க% எலா
உ0கைளெயா த +ரகைள ெவ!றி ெகா%ள தவி2கிறீக%. அவைர

ேபாறவக% தைம ஒ த அறிவாளிகைள ெவ!றி ெகா%ள தவி2கிறாக%.”
“எவைர ேபாறவகைள, ெசாகிறா* )ைல!”
“அவதா! அைற23, கப- ஏ8ேபா: ‘ேபா*வி9? வகிேற )ைல’ -

எ8 எனிட ஒ வா ைத ெசாவத!32 Hட ேதாறாம )க ைத

F2கி2ெகா4? ேபானாேர, அ.த மனிதைர தா ெசாகிேற அ4ணா” - எ8
ேபசி2 ெகா4ேட 3னி.: தைரைய பா தா% )ைல. அ.த ேநர தி த

)க ைத தைமய பா : விடலாகா: எ8 ேதாறிய: அவC23. ஆனாD

அவ பா :வி9டா.

“ாிகிற: )ைல! இேபா:Hட நீA நா( அவைடய ேகாவிD23 தாேன

வண03வத!3 ேபா*2 ெகா42கிேறா. )க2 கட$ளாகிய

ெச=ேவC23 தாேன இள03மர எ8 ம!ெறா ெபய H8கிறாக%?
அவைடய ஞாபக வ.ததனாதாேனா எனேவா இ8 மாைல நீ ஒ

நாCமிலாத திநாளா* ப9னபா2க :23 வ.: இள03மர2 கட$ளாகிய
ெச=ேவ% தி2ேகாவிைல வண0க ேவ4? எறா*! உ(ைடய

தி9? தனமான மன23றி இேபாதலவா என23 ாிகிற:?” - எ8
கத2க4ண அவைள வ2கி52க ெதாட0கியேபா:, இ.த வ தனிட
பபயா* விைளவி23 நாண0கைள மைற2க விகிறவ% ேபா அரச

ெப.ெதவி அகற சாைலயி விைர.: நட.தா% )ைல. கத2க4ண(

ெதாட.: அவ% ேவக தி!3 இைணயாக நட.தா. மாெப அர4மைனA

அைத, "!றிD க4 பாைவ23 எ9? ெதாைல$ வைர அர4மைனைய
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ேபாலேவ ெதாி.த ேவ8 பல ெபமாளிைககCமாக ேதாறின. /கா நகர தி

இதய ேபாற ஆரவாரமான ப3தி23% 3.: வ.தி.தாக% அவக%. இ(

சிறி: ெதாைல$ ெச8 அ? த +தியி திபினா ஆ8)க, ெச=ேவளாகிய

)க ெபமானி அணிதிக ேகாவி ெதப?. ேகாவி- ேமேல ஒளி+சி

பற23 ேசவ!ெகா அேபா: அவக% நட.: ெகா4.த இட தி-.ேத

நறாக ெதாி.த:. அர4மைனயி )ரச ம4டப தி மாைல ேநர : ம0கல

வா திய0க%, )ழ0கி பரவி2 ெகா4.தன.

பேவ8 /2களி ந8மண), தீப வாிைசகளி ஒளிA, ேத, 3திைரA,
யாைனA, சிவிைகA நிைற.த இராச+தியி கலகல இ.திர(ைடய

ேதவலக : தைலநகரமாகிய அமராபதியி +திகளி நட.: ேபா*2

ெகா4பைத ேபாற உணைவ )ைலயி மன தி ஏ!ப? தின.

ெச=ேவ% ேகாவி மாட திேம ெதாி.த ேசவ! ெகா இள03மர அ8

நாள0காயி ஏ.தி நிற ஞான2ெகாயாக மாறி அைத ப!றி2ெகா4? அவேன
நி!ப:ேபால அவ% க4கC23 ம9? ெதாிவ: ேபா-.த:. தன23 நிைன$

ெதாி.த நாளி-.: இள03மர(ட தா பழக ேந.த கால : நிக,சிக%
ஒ=ெவாறாக த மன2க4களி அவC23 ெதாி.தன. அவ% அேபா:

உண,சி மயமாக ெநகி.த மன :டனி.தா%. அ8)க, ெச= ேவளாகிய 3மர2
கட$ளி அணிதிக ேகாவிD23% Sைழ.தேபா: அத!3 )ேப த மன தி
Sைழ.: ேகாவி ெகா4?வி9ட ம!ெறா 3மரைனA வண0கி2

ெகா4.தா% )ைல. அேபா: அவCைடய மனநிைல23 ெபா தமான

உ!சாக ேப," ஒைற அவCைடய தைமய( ெதாட0 கினா:

“)ைல! அ.த இள03மரேம ஆைசப?கிற ெப4க% ம9?தாேன
உ(ைடய ெபாறாைம23 பைகைம23 உாியவக%? இ.த இள03மரைன

ேத வகிறவகைளA அப நிைன :விடாேத. இவ இ.த2

காவிாி/ப9ன திD%ள எலா ஆைசப?வத!3 உாியவ.

இவைனயாவ: எேலா நிைன2க$ ஆைசபட$ நீ உாிைம தவாேயா
இைலேயா?” எ8 ேகாவிD23% இ.த 3மர2 கட$ைள2 கா9

நைக,"ைவயாக2 கத2க4ண Hறிய ெசா!க% )ைலயி மன தி மணமி2க

மலகைள அ%ளி, ெசாாி.தா!ேபா பதி.தன.

அேபா: ெச=ேவ% ேகாவி- மணி ஒ- த:. க4) ெதாி.த ேகாவி-

காவிாி/ப9ன : ெத*வமான இள03மரைனA - த மன தி ேகாவி

54

ெகா4? தன23 ெத*வமாகிவி9ட இள03மரைனA ேச ேத வண0கினா%
)ைல.

“உ(ைடய இள03மர கப- ஏறி மணிபலவ :23 ேபா*2

ெகா42கிறா )ைல! இ.த இள03மரேனா எ03 நகரேவ )யாம

இ.த ப9னபா2க :2 ேகாவி- ெபாிய ெபாிய ெசவகளி வண2க0கைள
எலா ஏ!82 ெகா4? இ0ேகேய நி!கிறா” எ8 கத2க4ண

விைளயா9டாக2 Hறியேபா: அ.த இள03மர( இ.த, ெச=ேவைள ேபாலேவ
தா ம9? வண0க ).த ேகாவி ஒறி நகராம ெத*வமாக நி8வி9டா
எ=வள$ நலமாக இ23ெம8 விேநாதமானெதா க!பைன நிைனபி
கினா% )ைல.

“அடடா! இ.த2 3மரைனA உன2ேக தனிAாிைமயா2கி2 ெகா4? வி?வா*
ேபா-2கிற: )ைல. நா வ.: ேநரமாகிவி9ட:. திபலா அலவா?” எ8

தைமய நிைனV9ய ேபா: தா ெச=ேவ% ேகாவி--.: திபி +9?23
றப? நிைன$ வ.த:.
---------

மணிபலவ -நாகா பவ
4.10. காவிய தி கற காத

“நீ0க% ஆைசப?கிற திய :ைறகளி உ0க% நா9க% ெபக ேவ4?” எ8

த தைலவி "ரமK சாிைய வா திவி9? அபா! ெசற வச.தமாைல, சில

நாழிைகக% கழி : மீ4? திபி வ.த ேபா: "ரமKசாிைய )!றிD திய

Jநிைலயி திய ேகால தி பா தா%. அவைள, "!றிD அ.த
ெபமாளிைகயி-.த பைழய ஏ9?,"வக% 3வி.: கிட.தன.

"ரமKசாியி மாட தி விதவிதமான ஓவிய0க%, வைகவைகயான காவிய0களி

ஏ9?, "வக%, சீன : ப9?2க%, யவன2 ைகவிைன, நய மி2க S4

ெபா%க%, பா4 நா9?, சி!பிக%, ஐெபானி! ெச*த அழகிய சி!ப0க%

எலா நிைறய இ.தன. ஒ=ெவா வைக ெபாைள ஒ=ெவா கால தி

விபி ேத, ேச தி.தா% அவ%. இ.த வைகயி அவ% ஆைசேயா? ேத,

ேச த கைடசி ெபா% அல: ெபாேளா? ேத, ேச த கைடசி ஆைச இள0

3மரனி ஓவியதா. அ.த ஓவிய :23 ஆைசப9ட பி ேவ8 எைதA ேத,
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ேச2கிற ஆைசேய அவC23 ஏ!படவிைல. ெதாட.: ேவ8 ஆைசகC23 மன

தாவி விடாதப த எைலயிேலேய மன ைத நி!க, ெச*A பாி/ரணமான
ஆைசகC உலக தி உ4?. மைல உ,சியி-.: உ4? வி5கிற க

கைடசியாக ‘இனிேம இத!3 அபா உள )யா:’ எப:ேபால ஒ

நிைலயாக த0கி வி?கிற எைலA உ4? அலவா? இள03மர எற

எைலயி "ரமKசாிA அப தா கைடசியாக$ நிைறவாக$ த

நிைனைவ த0க வி9?வி9டா%.

அ.த எைல23 அபா அைதவிட நிைறவாகேவா அைதவிட அழகாகேவா
ஆைசப?வத!3 ேவ8 எ:$ இபதாக ேதாறவிைல. அவC23.

ப4ேணா? கல.: நி8 இனிைம த இைசைய ேபா அத!கபா விலகாம
அதிேலேய ெபா.தி வி9ட: அவ% ஆைச. த(ைடய ேபைத பவ தி

உடைப அழ3 ெச*A ப9?2கC23, அணிகலகC23 வைக வைகயாக

ஆைசப92கிறா% அவ%. நிைன$ ெதாி.: அறி$ வள.தபி "வகC23

ஓவிய0கC23 ஆைசப92கிறா%. இ.த ஒ=ெவா வைக ஆைசயிD மன

பி ேதறி அ5.தியைத ேபாலேவ ஓெரா சமய0களி ேசா.: ச- : ேபாகிற

அSபவ) அவC23 ஏ!ப92கிற:. +திெயலா "!றிவி9? நிைல23 வ.த

ேதாி ச2கர தி அேபா: தைரைய தீ42 ெகா4? இ2கிற ப3தி எ:ேவா
அ:ேவ அத!3 நி!3மிடமாகி வி?வ:ேபா ) ேச த "வகைளெயலா

ஊறி2 க!க ேவ4?ெமற ஆவைல அ8 அவ% அைட.தி.தா%. இளைமயி

காவிாி/ ப9ன திேலேய கெப!ற ெபலவ ஒவைர2 ெகா4?

த.ைதயா அவC23 வானவ-23 இல2கிய0கைளA, காவிய0கைளA

க!பி2க ஏ!பா? ெச*தி.தா. அேபா: அவ% அவ!ைற2 க!ற கால)

3ைறவான:. க!பி2கப9ட "வகC 3ைறவானைவ. தகடாக அ8 : இைழ த

யாைன த.த திD ெம-ய ச.தன பலைககளிD உைறயி9? ப9?

Bகளா இ82கி2 க9 அ?2க ப9.த அ.த ஏ9?, "வகளிேம இ8
ம8பA "ரமKசாியி கவன ெசற:. ெப மாளிைகயி J,சிகைளA
த.திர0கைளA மற.: வி9? நிைன$களி தர ைதA எ4ண0களி

உயர ைதA வள :2 ெகா%வத!காக2 காவிய0 களிD இல2கிய0களிD
தமன ைத, ெசD த ேவ4?ெம8 ேதாறிய: "ரமKசாி23. தா

ஆைசப9?2 ெகா42கிறவைடய மன தி உயர :23, சமமாக

இலாவி9டாD மிக$ 3ைறவாயிலாம த(ைடய எ4ண0கைள
வள :2 ெகா%வத!3 நிைன தா% அவ%.

மிக, சிறிய கிைளயி ெதா03 கனமான ெபாிய பழ ைதேபா அவ% மன
தா0கி2 ெகா42கிற ஆவ அவCைடய ஆ!றைல2 கா9D ெபாிதா
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யி.த:. அ.த ஆைச23 உாியவேனா, ‘ெப4ேண! உேம கைண ெசD த
)A. அ ெசD த )யா:’ எ8 இ8மாேபா? ம8ெமாழி

ெசாDகிறவனாக இ2கிறா. அ.த இ8மாைப இள23 வத!3 தனா

)Aமா எ8 அவ% பய.த கால) உ4?.

)த )தலாக2 காவிாி/ப9ன :2 கட!கைரயி யவன மலைன ெவ!றி
ெகா4ட +ரனாக அவைன, ச.தி தேபா: காவிாி/ப9ன திேலேய திமி

மி3.த அழகனாக அவைன உண.தா% அவ%. அ? த)ைற கப கர தீவி

தனிைமயி ச.தி த ேபா: தமான நிைற.த இைளஞனாக உண.தா%. அத!3

பி ெந?0கால :23 அற நாள0காயி சமய வாத ாிA ஞான,

ெசவனாக, ச.தி தேபா:, பிறைடய :2க :23 இர03 மன தா ெசவ

எ8 Hறி அ%நைக /23 கைண மறவனாக, ச.தி தா%. அத!3 அற

த(ைடய /23டைலயி-.: அவைன2 ெகால றப9ட பாைப2 க4?
எலா தேம சீறியேபா: னைகேயா? தைன ெபா8 த அவனிட
‘நீ0க% மகாகவிகC23 உ தம நாயகனாகி2 காவிய0களி வாழ ேவ4ய

ேபரா4ைமயாள’ எ8, தாேன அவைன க.: HறியைதA நிைன :2
ெகா4டா%, "ரமKசாி. அ.த2 கைண மறவ ேம தா ெகா42கிற காத,

காவிய0களி வகிற அைபேபா அழியாததாக$ நிைலயான F*ைம

உைடயதாக$ இ2க ேவ4? என அவ% மன தி உ8தி பிற.தி.த:. அ.த

உ8தி ஒ8தா அவ% மன தி ஆைச நிர.தரமாக நிற கைடசி எைலயாக
அவைள ஆ2கியி.த:.

இல2கிய0கைளA, காவிய0கைளA த0க% உறைவA எ4ணி பா :

பழகிய காரண தா ஏ9?, "வகளி வா5 அ.த உண$களி மண தி

திைள : திைள : த மன நி!3 எைலைய தன: தவமாகேவ ஆ2கி2
ெகா4?விட ேவ4? எற பிவாத பிற.த: அவC23. இ.த பிவாத

பிற.த பினா தா இ23 மாட, தேனா? :ைணயி23 வச.தமாைல,
த த.ைத, நைகேவழப எலா எலா) அவC23 மற.ேத ேபாயின.
அ8 காைலயி "ரமKசாியி ைகயி! கிைட த )த! "வயி அவ% மன தி
தவி2கைளேய ேமD வளப:ேபா ஒ பைழய பாட வ.: வா* த:.
“ைவக ேதா8 இப) இளைமA
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எ*கைண நிழ- கழிA, இ= உலக :2

காணீ எறேலா அாிேதா அ:நனி
ேபணி ஆ3+.”

ஒ தைலவனிட அவனா! காத-2கப? காத-யி ேதாழி ஒ தி ெசாவதாக

இப3தி அைம2கப9.த:. “ேவகமாக ெதா?2கிற அபி நிழேபா இ.த

வா2ைகA இத இளைம பவ :, "க0கC உ4டாகிய ேவக ெதாிவத!3
)ேப மைற.: ெகா42கிறன. இ தைகய உலக வாவி நிைலைய நீ0க%

காணாதவ இைல. இைத உண.: எ தைலவிைய வி9? பிாியாம அவ%

ேம நீ0க% அ ெசD த ேவ4?” எ8 த தைலவியி சாபி அ.த

பாட- வகிற ேதாழி தைலவனிட Hறி ேவ42 ெகா%வதாக இ.த
இப3திைய ஏ9-.: "ரமKசாி ப :2ெகா4.த ேபா:தா
வச.தமாைலA அவளேக வ.: நிறா%.

‘வி- நாேண!றி ேவகமாக ெதா?2கப9?, ெசகிற அபி நிழைல ேபா
இ.த வா2ைகA இத இளைம பவ :, "க0கC ேவகமாக உ4டா2கிய
"வ? ெதாிவத!3 )ேப அழி.: ெகா42கிறனேவ!’ எற க :%ள
ப3திைய இர4டா )ைறயாக ப23ேபா: "ரமKசாி232 க4

கல0கிவி9ட:. ‘இைத இபேய அவாிட யாராவ: ேபா*, ெசால
மா9டாகளா? இைதA ெசா-, எ :2க ைதA விவாி : அவைர எ ேம
அSதாப) ெகா%ள, ெச*A திறைம வா*.த ேதாழிக% யாேம என23
இைலயா?’ எ8 எ4ணி எ4ணி அ.த ப3தி23 ேம பாட- மன

ெசலாம இள03மர(ைடய )க ைத நிைன :2 ெகா4டா% "ரமKசாி.
றாவ: )ைறயாக இேத ப3திைய த ேதாழி வச.தமாைல23 ப :2

Hறிவி9?, “இப திறைமயாக அவாிட ேபசி எ உண,சிகைள ெயலா
அழகான உவமான தினா விள23வத!3 உைன ேபா ஒ ேதாழியா

)Aேமா, வச.த மாைல?” எ8 ஏ2க ேதா? அவைள2 ேக9டா% "ரமKசாி.
வச.தமாைல இத!3 என ம8ெமாழி H8வெத8 அறியாம திைக தா%;

"ரமKசாி அவCைடய திைகைப பா :வி9?, “நா ெசா-யேத உன23
ாியவிைல ேபா-2கிறேத வச.தமாைல!” எ8 த ேதாழிைய2 ேக9டா%.
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“ாிகிற: அமா! ஆனா உ0க% :ப ைத அவாிட திறைமயாக எ? :,

ெசாவத!காகவாவ: நா ஒ கவியாக பிற.தி2க ேவ4?. ஏெனனி

:ப0கைளA த2கைளA ஏ2க0கைளA Hட அழகாக, ெசாDகிற திறைம
கவிகC23 ம9?தா இபதாக ெதாிகிற:. அ? த பிறவியிலாவ:

உ0கC23 ேதாழியாக பிற.: கவியாக$ விள0கி நீ0க% அ

ெசD :கிறவாிட ேபா* உ0கC2காக உவைமகைளA, உவ0கைளA Hறி,
அவைடய மன ைத இள2க ேவ4?ேபால என23 ஆைசயாயி2கிற:.”
“ேபாM ேவைலய!றவேள. இ.த பிறவியி ஆைசகேள இ( தீ.தபாைல.
அத!3% நீ அ? த பிறவி23 ேபா*வி9டாேய?” எ8 ேதாழி23 பதி

Hறியேபா: "ரமKசாியி க4களி ெதாி.த அ5ைக 3ர-D ஒ- த:.

அேபா: அவ% ைககளி-.த அ.த ஏ? க4ணிாி நைன.: ெகா4.த:.
த தைலவிைய அழ, ெச*த அ.த ஏ?களி ேம ேகாப ேகாபமாக வ.த:

வச.தமாைல23. அேத சமய தி தைலவி எத!காக அ5 கிறா% எற ச.ேதக)

அவC23 ஏ!ப9ட:. ஏ9ேல க4ட பா9?2காக அ5கிறாளா, பா9ேல திக5
க தா த மன எவைன நிைன$ H.தேதா அவ(2காக அவைன எ4ணி

அ5கிறாளா எ8 ஒ8 ெதளிவாக ாியாம ம4டா% வச.தமாைல.

இ:வைர எ8 ஏ!ப92க )யாத நிைற.த அSதாப அ8
வச.தமாைல23 த தைலவியிேம ஏ!ப9ட:.
------------

மணிபலவ -நாகா பவ
4.11. ேத/ (வி த ெசவ

ெபா5: ல.த: லராத:மாக வ.: நைகேவழப நிைன$ப? திய பைழய
நிைன$களா ெபநிதி, ெசவ சாகிற கால : ேவதைன கைளெயலா

உயிடேனேய அேபா: அைட.தவராக ந?0கி நிறா. ஆ.ைத விழிப:ேபால

அவைடய க4க% ர4? உ4? விழி தன. )க திD பிடாியிD ேவ :2
ெகா9யி.த:. மன தி க ேதா? ஒ :ைழ2காத ந-.த 3ர- அவ

நைகேவழப23 பதி Hறினா:

“ாி.:ெகா%ளாமேல நா இ :ைண நா9களாக பா23 பா
வா :வி9ேட.”
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“கைடசி கைடசியாக அ.த பா- நKைச2 கல.: வா :2 ெகா? த நாைளA

ேச : தா ெசாகிறீகெள8 நிைன2கிேற. நK"ைடயதைன2 ெகாவத!3

இெனா நK" பயபடா: எபைத நீ0க% மற.தி2க2Hடா:. ெசா.த

உயிைரA அ.த உயிாி நபி2ைககைளA உ0களிட ெகா? :வி9?

ஏமா8வத!3 எலாேம காலா.தகனாக இ2க மா9டாக% ஐயா! ேமD

நK"ைடய ெபாC23 திய நKைச2 கல.: ெகா?பதனா ந-$
ஏ!ப?வத!3 பதி பலதா ெப3.”

“உ4ைமதா! பல ெபகியிபைத இேதா இேபா: நீ0க% என23 )னா
வ.: நி!கிற வித தி-.ேத நா ெதாி.: ெகா%கிேற, நைக ேவழபேர!”
இைத2ேக9? நைகேவழப அ.த ெப மாளிைக2 க9டேம அதி,சி
அைடகிறா!ேபா இஇெய8 சிாி தா.

“ெதாி.: ெகா%C0க%! ெதாி.: ெகா%C0க%! நறாக ெதாி.:ெகா%C0க%.
இ( நா உ0கைள ெதாி.: ெகா%ள, ெச*ய ேவ4யைவ நிைறய
மீதமி2கிறன. ெகாைலA ெகா%ைளA, 3ேராத), வKசக)

3ைறவிலாம ாி.: உ0கCைடய நிலவைறயி நீ0க% ேத2

3வி தி2கிறீகேள அ.த, ெசவ ஒ8 ம9?தா உ0கCைடய வ-ைம.”
“ஒ2ெகா%கிேற. ஆனா உைனேபால ஓ அ"ர பிறவியி ெகாய ந9
என232 கிைட தி2கவிைலயானா நா நியாயமானவனாக$, இ.த

வKசகமான வ-ைம இலா: ஏேதா ஒவைகயி பல+னனாக$ எலாைரA
ேபால வா. தி2கலா.”

எதிேர நி!கிற ஒ!ைற2 க4ணனிட ெபநிதி, ெசவ23 மதி2 3ைற.:

ேபா*வி9ட காரண தினா ‘நீ, உைன’ எ8 ஏகவசன தி அல9சியமாக
ேபச ெதாட0கிவி9டா. அதனா இ.த ேப," எதிராளிைய இ(

ெகாதி ெதழ, ெச*த:.

“இ.த அ"ர பிறவியி J,சிக% க!பி த வழியி ேபா* தா ேசாழ மனாிட
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ெபமதி23ாிய எ9ப9ட ெப!றீக%. இ.த அ"ர பிறவியி J,சிைய2

ேக9?2 ேக9? ெதாி.: ெகா4ட வழிகளி ேபா* தா உ0கCைடய அ.தர0க
நிலவைறயி தாழி தாழியாக ெபா( மணிA ) : ேச :2

3வி தி2கிறீக%. இ.த ஒ!ைற2 க4ணா நா உலக ைத பா :

ெதாி.:ெகா4ட அSபவ0களி-.:தா இர4? க4களா Hட பா :
)2க இயலாத அ=வள$ ெசவ ைத உ0கCைடய நிலவைறயி நிைறய2
3வி தி2கிேற.”

எதிாி திப திப த(ைடய ெசவ ைத ப!றிேய நிைனV9

ேபசியைத2 ேக9? ெபநிதி, ெசவ23 ெபா8ைம ேபா*வி9ட:. அளவ!ற

ஆ திர பிற.த: அவ23.

“ேபேய! ெசவ ெசவெம8 பற2கிறாேய! நிலவைறைய திற.: வி9?

வி?கிேற. உன23 ேவ4யைத அதி-.: வாாி எ? :2ெகா4? ேபா*வி?.

ம8ப நீ எ )க தி விழி2காேத...” எ8 Hறியவராக த)ைடய

ப%ளியைறயி-.ேத நிலவைற23% ேபாவத!3ாிய வழியாக2 கீேழ இற03

ப2க9 நைகேவழபைரA ைகப!றி இ5 :2 ெகா4? ேவகமாக பா*.:
இற0கினா ெபநிதி, ெசவ.

“ைகைய வி?0க%. நா வாாி2ெகா4? ேபாவத!3 உ0கCைடய அSமதி எத!3?
நாேன அைத, ெச*: ெகா%கிேற!” எ8 த ைகைய ெபநிதி, ெசவைடய

பியி-.: உதறி2ெகா4? அவைர பிெதாட.தா நைகேவழப.

நிலவைற23, ெசD வத!காக ஒ=ெவா பயா* மிதி :2ெகா4? கீேழ

இற0கியேபா:, தா மிதி2கிற ஒ=ெவா மிதிA நைகேவழபைடய க5 தி

ப?வ:ேபா பாவி : பைல2 க :2 ெகா4? ெசறா ெபநிதி, ெசவ.
ெபநிதி, ெசவைரேய அ5 தி மிதிபதாக நிைன :2 ெகா4? ெசறா

நைகேவழப. கீேழ நிலவைற வ.த:. ெசவ 3வி.தி2கிற இட :2ேக மண)

உ4? ேபாD. ச.தன) அகி! ைகA, ப,ைச2 க!/ர) அ.த ப3தியி!

3வி.தி2கிற ெசவ தி மி3திைய எ? :, ெசாDவன ேபா ந8மண

பரபி2 ெகா4.தன. தைரயி விைல மதிப!ற சீன : ப9?2கபள

விாி2கப9.த:.

எறாD அேபா: அ.த நிலவைற23% 3.த இவ23 ந8மண ைத

உணகிற எ4ணேமா, ப9?2 கபள தி ெமைமைய உணகிற நளின
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உணேவா சிறி: இைல. அ.த இவைடய நிைலையA க4? ச.தப

ெதாியாம ெபாியவக% )னா சிாி : அவகCைடய ேகாப ைத2

கிளறிவி?கிற சி8 பி%ைளகைள ேபா அ0ேக 3வி.தி.த ) :2கC,
மணிகC, ெபா!கா"கC ஒளி மினி, சிாி தன. அ.த இர4? ேபைடய

ேகாப :23 ந?ேவ அைவ இயபாக மி(வ:Hட அதிகமான :?23
தனமாக ேதா8வ: ேபா-.த:.

அவக% இவ23 வழ2கமான ெநK" :ைபவிட அதிகமான விைரேவா?

," இதய ) அ :2ெகா4டன. விநா23 எ தைன )ைற :2கிற: எ8

நிைன2க$ )யாத ேவக ேதா? இதய : த:. அைறயி ைல23 ைல

இைற.: கிட.த தனி தனி மாணி2க2 க!க% எலா ெச2க, ெசேவெர8
மினியேபா: அைவ அ தைனA தனி தனிேய நைகேவழபாி ஒ!ைற2
க4ணாக ேதாறின ெபநிதி,ெசவ23. ‘நிலவைறயி நா3 ற)

எவராவ: )ர9?2 ெகாைலயாளிகைள மைறவாக இ2க, ெச*:வி9? தைம

தீ : வி?கிற அ.தர0க எ4ண ேதா? அ0ேக அவ அைழ : வ.திபாேரா?’

எ8 ச.ேதக ெகா4டவரா* ஒ!ைற2 க4ணினா நா3 ற) Hைம யாக
பா :2ெகா4ேட, ஒ=ேவா அயாக பாத ெபய : ைவ : உ%ேள நட.தா

நைகேவழப. ‘பாபி கா பாபறிA’ எப: ேபா ெபநிதி, ெசவாி

J,சிக% நைகேவழப23 மனபாட. எேபா: இயபிேலேய ேவ8

வழியிறி நிர.தரமான ேகாைழயாக இபவைன2 க4? பயபட

ேவ4?வதிைல. சில ச.தப0 கைள, சமாளிபத!காக ம9? ேகாைழேபால

ந : வி9? பி எதிாிைய2 க8வ82க ேநர பா23 ந2 ேகாைழகைள
நப2Hடா:. இ தைன ஆ4?க% பழகிA ெபநிதி, ெசவ )த வைக2

ேகாைழயா, இர4டாவ: வைக2 ேகாைழயா எபைத ).த )வாக அறி.:

ெகா4?விட )யாம திணறினா நைகேவழப. காரண அவ இர4? வைக2

3ண0கைளA மா!றி மா!றி, ெசயப? தியி2கிறா. அதி எ: ெம* எ:

ேபா- எ8 ாி.:ெகா%வ:, த.திர தி ேத.தவராகிய நைகேவழப2ேக

அாிதாயி.த:. அதனாதா அ8 காைல ேநர தி அவேரா? நிலவைற23%
3.த ேபா: மிக SE2கமான த!கா நிைன$டேனேய அ03 Sைழய
ேவ4யி.த: நைகேவழப23.

ெசவ2 களKசியமான காவிாி/ப9ன ைதேய ேசாழ மனனிடமி.:

விைலேபசி வா0கினாD அத!3 அற) மீதமி2க2Hய அ=வள$ ெசவ
ேவ8 ேவ8 வவி அ0ேக 3வி.: கிட.த:. இவ அவ!ைற எதிெரதி
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திைசகளிேல இ.: பா தப இ.தன. இவைடய ெநK" :ைபA

ேக9? ) :2க% மி(வத!3 பய. தனேவா என இ.தன. இவ ,"

வி?கிற ஒ- ெவ34ெட5.த சப0க% சீ8வ:ேபா ஒ- த:.

ஒ=ெவா விநாA தைன2 ெகால பாA )ர9?2 கர0கைளேய நா3

ற தி-.: எதிபா2கிற த!காேபா? நிறா நைகேவழப. பல விநாக%

ஒ விைள$ இலாம ெமளனமாக2 கழியேவ தா எதிபா த: ேபா எ:$
நட2கிற Jநிைல அ03 இைல எ8 அSமான ெச*: ெகா4? ைதாிய

அைட.தா நைகேவழப. ெமல ெதா4ைடைய2 கைன : வி9?2ெகா4?

ைக விரகைள, ெசா?2கினா. அேபா: எதிேரயி.: ெபநிதி, ெசவைடய

3ர ஒ- த:.

“ெசவ ெசவ எ8 நீ பற.த ேபராைச தீ ப உன23 ேவ4யைத வாாி
ேபாகலாேம இ0கி.:?”
“என ெசாகிறீக%?”
தன232 கா: ேக9காத:ேபா அைத மீ4? ெசாDப இர4டா
)ைறயாக ெபநிதி, ெசவைர2 ேக9டா நைகேவழப.
-------------

மணிபலவ -நாகா பவ
4. 12. வழி இ2ட3

தா Hறியைத2 காதி வா0கி2 ெகா%ளாத: ேபா , எதிாி இர4டாவ:
)ைறயாக$ அைத, ெசாDப தைன அ5 தி2 ேக9கேவ, ெபநிதி,

ெசவ232 கல2க ஏ!ப9ட:. ‘இைத எதிராளி . நவாேனா, மா9டாேனா’

எ8 தாேன பய.தப ெசாகிற வா ைதகைள எதிராளிேய இெனா )ைற

ெசாDப திபி2 ேக9?வி9டா ெபா*ைய பைட :, ெசா-யவ(2ேக

தா பைட த ெபா*யி நபி2ைகA ப!8 3றி ேபா*வி?கிற:. இயபாக

ஏ!படாம ேபா-யாக ஏ!ப? தி2 ெகா4ட ஆ திர தினா, “ெசவ ெசவ

எ8 நீ பற.த ேபராைச தீப உன23 ேவ4யைத இ0கி.: வாாி2ெகா4?
ேபாகலாேம?” எ8 ெபாைளA எதிைபA ெபா9ப? தாம

ேபசிவி9டாD அேத ேப,ைசேய இ( ஒ)ைற ேப"ப நைகேவழப
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ேக9டேபா: பைழய ெகாதிேபா?, பைழய ேவக ேதா? ேபச வரவிைல. ஏேதா

ேபசிேனா எ8 ேப ெச*வ: ேபா ேபசினா அவ.

“இ0கி.: உ0கC23 ேவ4யைத வாாி2 ெகா4? ேபாகலா எ8
ெசாேன.”
“ேவ4யைத எறா...?”
“எைத ேவ4?மானாD வாாி2ெகா4? ேபாகலா எ8 ெசாகிேற.”
“இ( ஒ)ைற நறாக, சி.தி :வி9? அற ெசாD0க%. ‘எைத
ேவ4?மானாD’ எ8 நீ0க% ெசாDகிறேபா: அதி எலாேம
அட0கிவி?கிற:. ஒ8 மீதமிைல.”
“நீ நKசி( ெகாய வKசக அர2க, எைதA மீத ைவ2கமா9டா* எ8
உண.:தா அப, ெசாகிேற.”

“உண.:தாேன அப, ெசாகிறீக%. நறி ஐயா நறி! நா இேபா:

இ0கி.: என23 ேவ4ய மிக )2கியமானெதா ெபாைள தா வாாி2

ெகா4? ேபாக எ4Eகிேற. அ.த )2கிய மான ெபா% இ0ேக 3வி.தி2கிற

ெசவ0கைள விட ெபாிய:. அதாவ: நா வாாி2 ெகா4? ேபாக ேவ4ய

ெபா% இேதா இ0ேகதா இ2கிற:” எ8 உ%ளட0கிய ெகாதிேபா?

ெசா-2 ெகா4ேட வ.த நைகேவழப 3பிெர8 எாிமைலயா*, சீறி பா*.:
ெபநிதி, ெசவாி ெநK"2 3ழியி ைகைய மட2கி ைவ : அ5 தினா.

ெநK"23ழியி பாரா0கைல :ர2கி ைவ தைத ேபால பார
நிைற.ததாயி.த: அ.த2 ைக.

“நா வாாி2 ெகா4? ேபாக ேவ4ய ெபா% இேதா இ0ேக இ2கிற:.”
இ.த வா ைதகைள மீ4? நைகேவழப Hறியேபா: உலக அழிகிற ஊழிய
கைடசி2 3ர ேபா அைவ பய0கரமா* ஒ- தன. ெபநிதி, ெசவாி ெநK"
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ெவ :, சிதறிவி?வத!3 :ப:ேபா அ=வள$ பரபரேபா? அ :2
ெகா4ட:.

“இேதா ைட :, தணி.: இ.த இட தி ," வி9? :2கிறேத! இ.த
உயிைர )த- இ0கி.: நா வாாி2ெகா4? ேபாக ேவ4?.”
கா!8 சீறி2 கட ெபா03கிற ஊழி2 கால தி ெகா?ைமைய நிைனV9?கிற

சீரழிவி ெசாDவமா* இ.த வா ைதக% ம8பA நைகேவழ பைடய
நாவி-.: ஒ- தன. இேபா: அவைடய 3ர ஒ- )ைன2 கா9D

உர தி.த:. ெசா!க% த?மாறி உைட.த 3ர- அவ23 ம8ெமாழி Hறினா,

ெபநிதி, ெசவ.

“எனிடமி.: நீ எ? :2ெகா4? ேபாக ேவ4ய ெபா% இ:தா எ8 உ
மன தி உ8தி ெச*: ெகா4? வி9டாயானா உைன நா ம82கவிைல.
இறிலாவி9டாD எறாவ: ஒநா% இ.த உட23%ளி.: இ:

வாவத!32 காரணமாயி2கிற விைலமதிப!ற உயி ெபாைள2 ெகா%ைள

ெகா4? ேபாகிறவ நீயாக தா இபா* எ8 என23 ெதாிA! இ: நா

எதி பா த:தா.”

“அபயானா மிக$ நலதாக ேபாயி!8. இைத நா இனாாிட

இழ.:வி?ேவா எ8 எதிபா : )ேப இழபத!3 ஆய தமாகிவி9ட
ெபாைள இழப: ேவதைன23 உாியதாக இரா:.”

“ேப". நறாக ேப". உன23 ேதாறியைதெயலா ேப". இ.த மாளிைகயி

ெசல பி%ைளயாக வள.: வள.: நா உன23 அளி த ேசா!8, ெச23
எலா தீ ம9? ேபசி2 ெகா4. இேபா: எ ெநKைச அ5 தி2
ெகா4? நி!கிறாேய. இ.த )ர9?2 ைகயி ஓ?கிற வ-ைம இேத

ெபமாளிைகயி தி8 ெகா5 த வ-ைம எபைத நீ மற.: ேபாயி2கலா.

ஆனா நா மற.: வி?வத!3 இயலா:. உலக தி உதவிகைள ெப!றவக%

நறி மற.: ேபா*வி? ெகாயவகளாயி2கலா. ஆனா உதவி ெச*தவக%

அப, ெச*ேதா எபைத மற.: விட )யா:.”

“இ2கலா. ஆனா நறி பாரா9?வ: பைழய உதவிகைள எ4ணி2ெகா4?
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திய ெக?த கC23 அைமப?வ: ேகாைழக% ெச*ய ேவ4ய காாிய0க%.”
“உதவிA பய( த.தவகைள2 ெகாைல ெச*ய ேவ4ய:தா +ர ெச*A
காாிய0க% ேபா-2கிற:.”
“உ0க% மன ைத நீ0கேள ேக9?2ெகா%ள ேவ4ய ேக%விைய எனிட

எத!காக2 ேக9கிறீகேளா ெதாியவிைல. பல)ைற நீ0க% அ.த2 காாிய ைத,

ெச*தி2கிறீக%. ஒ காாிய ைதேய நீ0க% ெச*Aேபா: அ: +ரதீர

சாதைனயாகி வி?கிற:. அேத காாிய ைத நா( ெச*ய ) வ.தா அேபா:

ம9? அைத2 ேகாைழ தன எகிறீகேள, ஏ? ஏைழயி திறைமைய ம9?
ஏ இ9 ைவ த ஓவியமா23கிறீக%?”
இ.த2 ேக%வி23 ெபநிதி, ெசவ ம8ெமாழி Hறவிைல. நைகேவழப

தம: பிைய விடவிைல. இவ23 இைடேய அ,ச9ட த2க ெமளன

நிலவிய அ.த ேநர தி நிலவைற23%ேள இற03 பகளி சிலெபா-A

வைளகளி ஒ-A ெமல2 கிள.: ஒ-23ப யாேரா நட.: இற0கி வகிற
ஒ- ேக9கேவ, நைகேவழப ெபநிதி, ெசவைர த)ைடய )ர9?

பியி-.: வி?தைல ெச*:வி9? திபினா. வவ: யா எ8

அறி.:ெகா%C ஆவ-, ெபநிதி,ெசவாி க4கC பயிற03கிற

ப3தியி திபின.

வானவ- ெமல அேம அ ைவ : பயிற0கி வ.: ெகா4.தா%.
அவC23 பி அவCைடய அைனA ெபமாளிைக பணி ெப4க%

இவ ஆக நா3 ெப4க% நில வைற23 வ.: ெகா4.தாக%. அவக%

என காாிய :2காக அேபா: அ0ேக இற0கி வ.: ெகா4.தாக%
எபைத ாி.:ெகா%ள )யாவி9டாD, தன23 ஒவித தி மிக$

அைமயான பயைன விைளவி2க த2கதாக, அவகCைடய 382கீ? அைமவைத

எ4ணி எ4ணி விய.தா ெபநிதி, ெசவ. அவ விய.: பா :2

ெகா423 ேபாேத அ.த நிக,சியி அவைர )!றிD ைகவி9? வி?கிறா!
ேபா ஒ மா8த நிக.:விட இ.த:. நிலவைற23% நி8ெகா4.த

நைகேவழபைரA அவைரA பா : வி9? ‘இேபா: இ0ேக Sைழய

ேவ4டா எ8 3றிேபா?, திகிற எ4ண :ட அ.த ெப4க% தய0கி

ேமேல மீ4? ேபாக இ.தேபா: ெபநிதி, ெசவேர ).தி2 ெகா4டா.

“வானவ-! நீA உ அைனA ஏ அ0ேகேய நி8வி9Mக%? நா0க%
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ேபசி2ெகா42கிேறாேம எபத!காக நீ0க% தய0கி திப ேவ4யதிைல.
உ0கC23 ஏதாவ: மாைலயி ேகாபத!3 ) :2க% ேவ4யி23 எ8
நிைன2கிேற. வா0க% உ0கC23 ேவ4ய ) :2கைள ெபா82கி2

ெகா%ளலா. நைகேவழப ேவ8 :ைணயி2கிறா. ) :2கைள ெபா82கி

ேத.ெத?பதி இைணய!ற திறைமAைடயவைர ப2க தி ைவ :2 ெகா4ேட
யாராவ: அற பா :2 ெகா%ளலாெம8 திபி ேபாவாகேளா?
ேவ4ய ) :2கைள ேத.ெத?2கலா வா0க%” எ8 நிைற.த

உ!சாக ைத வரவைழ :2 ெகா4? அவகைள அைழ தா. அவக% இற0கி

வ.தாக%.

“நைகேவழபேர! எ0ேக உ0கCைடய திறைமைய2 கா9?0க%, பா2கலா.
இவகC23 ஒளியி! சிற.த நல ) :2க% ேவ4?” எ8 ெபநிதி, ெசவ

அவைர ):கி த92 ெகா? தேபா: அவ23 உ%ேள சின ெகாதி தாD
ெவளிபைடயாக வி9?2 ெகா?2க )யவிைல. ) :2கைள

ேத.ெத?பத!காக2 3வியD2கேக அவ அம.: 3னி.தா. அ.த

ெப4கC அகி வ.: அவைர, J.: நி8ெகா4டாக%.

அைர நாழிைக23 பி அவகC23 ேவ4ய ) :2கைள ெபா82கி

அ(பிவி9?, ெபநிதி, ெசவ நிலவைறயி நிறி.த Fணேக அட2க

)யாத ஆ திர ேதா? நைகேவழப திபி பா தேபா: அ0ேக அ.த

F4தா நிற:. அதனேக நிறவைர2 காணவிைல; வKசக எ4ண ேதா?

அவ Fணி ம8ற ஒளி.தி2கலாேமா எ8 ைககைள ஓ0கி2ெகா4?

Fணி பிற பா*.தா நைகேவழப. தனா ஆ திர ேதா? ேதடப9டவ

அேபா: அ.த நிலவைறயி எைலயி-.ேத தபி ேபா*வி9டா எ8 நைக
ேவழப23 தீமானமாக ெதாி.தேபா: தைல ேபாகிற ேவக ேதா? பதறி

பற.: நிலவைறயி-.: ெவளிேய8 பகளி தாவிேயறினா அவ. கைடசி

ப23 அபா கனமான இ2 கத$ அைட2கப9?, அ:

அைட2கப9டதனா அ.த இட தி இC கன தி.த:. தா

ஏமா!றப9டைத அவ உண.தா. அத!3 அபா அவ ெசல ேவ4ய வழி

டப9? இ4? ேபாயி.த:.
-----------
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மணிபலவ -நாகா பவ
4.13. நீலநாகாி நிைன5க

நீலநாகைடய வா2ைகயி ச.தி23, பிாி$23, அதிகமான வா*2க%
ஏ!ப9டதிைல. யாைரயாவ: ச.தி2க ேவ4? எ8 தவி : தவி : அவ

வ.திய:மிைல. அப தைன தவி2க, ெச*தவைர எதிேர ச.தி :

அதனா மகி.த:மிைல. பிாி.: :2கப9ட: இைல. ஊசியி Sனிேபா

+ர(ைடய வா2ைக, 3றி ைவபதி ைத : பா*கிற தைம ஒேற ஆ!ற.

எஃ3ேபா இ8கிய உடD உ%ள) ெகா4? ெந?0காலமாக, சிற.: விள0கி
வ ஆல)!ற : மரேபா பட.: நிமி.: தனி நிற ெப +ரராகிய அவ
இேபா: )த )தலாக ஒ பிாிைவ உண.தா. இனெத8 Hற )யாத

ஏேதா ஒ உண$ த மன தி கல03வைதA கல23வைதA அறி.தேபா:
அ:தா பிாிவாயி2க ேவ4?ெம8 அவ23 ேதாறிய:. யாைடய

பயண தினா இேபா: அவைடய மன பிாிைவ உணகிறேதா அவ(ைடய

வாவி ெதாட2க நாளி-.ேத அவைன, சில நா9க%, பல நா9க%, தி0க%க%
காண$ ேபச$ ேநராம பிாி.தி2கிறா அவ. அேபாெதலா அைத

பிாிெவ8 உணரேவா அத!காக2 கல0கேவா ேதாறியதிைல அவ23.
பைட2கல பயி!சிைய எலா ) :2 ெகா4? இள03மர ஆல

)!ற தி-.: அ9ெசவைடய தவ,சாைலயிேலேய ேபா* வசி2க

ெதாட0கியேபாேதா அவ திநா0Hாி த0கியி.த ேபாேதா காவிாி/

ப9ன தி அவ இைல எபைத ம9? அவ உண.தி.தாேர ஒழிய

அத!காக, சிறி: வ.தியதிைல. இ8 அவைன மணிபலவ :232

கபேல!றிய பிேபா அத!காக வ.த$, அ.த பிாிைவ உணர$

ேவ4?ேபால அவ தவி தா. திநா0Hாி ெப!ற கவிேயா?. அ.த2

கவியா அழ3 ெப!8, அக) )க) ஒளிர வ.: நி8 /காாி
ேபரறிஞகைளெயலா ெவ8 வாைக Jய ெவ!றிேயா? அவ

மணிபலவ :23 றப9?, ெசறேபா: த ப2க திேலேய தேனா?

இ2க ேவ4ய அ ெபா% ஒ8 தனிடமி.: பிாி.: ெசDவ: ேபால
எ4ணி ஏ0கினா அவ. ‘வாைளA ேவைலA எ? : ஆ%வ:தா ஆ4ைம

எ8 எ4ணி2 ெகா4ராேத. மனைத நறாக ஆளேவ4? அ:தா ஆ4ைம’

எ8 எேபாேதா இள03மர(23 அறி$ைர ெசா-யி.தா அவ. ஆனா

த(ைடய மன ைதேய ஆள )யாம அவ இேபா: தவி தா. 2
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கால தி த ஒேர தவைன பிாிய ேந.த த.ைதயி தள.த மனநிைலேயா?
இ.தா அவ.

இ.த இள03மர(23, தன23 ) பிறவி ெதாட ஏேத( வி9ட3ைற

ெதா9ட 3ைறயாக இ2க ேவ4?ெம8 ேதாறிய: அவ23. ஆல)!ற :

பைட2கல, சாைலயி அ.த விநாயிD அவைர, "!றி அவைடய

மாணவகளாக B!82 கண2கான இைளஞக% இ.தாக%. அவக% எலா

தைன ெத*வமாக மதி : வண03கிறவக% எ8 அவ23 ெதாிA.

ஆனாD அவ மன இள03மர ஒவ ேமதா பாச ெகா4ட:. தா

க!பி த பைட2கல பயி!சிையA விட அதிகமாக மன :23 வள.தர ).த

பயி!சிைய அவ திநா0Hாி ெப!82 ெகா4? வ.திபதாக$ அவ23

ேதாறிய:. அவ மன தினாD சி.தைனகளாD )திராதவனாக உட-னா

ம9? வ-ைம )தி.: நிறேபா: இேத ஆல)!ற : பைட2கல, சாைலயி

தா அவ(23 அறி$ைர Hற ேந.த ச.தப0கைளA திநா0Hாி-.:

திபியபி மன தினாD சி.தைனகளாD )தி.: அவேன பல23 அறி$ைர

Hற ேந.த ச.தப0கைளA இைண : நிைன : பா தேபா: நீலநாகைடய
விழிகளி ஆன.த2 க4ணி அபி!8. ஒ கால தி தன232 க!பி தவ!ைற2

கா9D அதிகமானவ!ைற திநா0H அக% இள03மர(232

க!பி திபதாக ெதாி.: த(ைடய ஆசிாியாிட அவ232 ேகாபேமா,
ெபாறாைமேயா வரவிைல.

“அவைடய த :வ0க% நிைல : வாவத!3 த3.த உரமான மனநில எ:
எ8 ேத உண.: அதி அவ அவ!ைற பயி ெச*தி2கிறா” எ8 திதி
ெகா4டாேர தவிர,, சிறி: ெபாறாைம படவிைல. மாறாக பல)ைற

அத!காக ெபைம ப92கிறா அவ.

“நீலநாகா! நா இ=வள$ கால தவ ெச*: ெகா4.தத பலேன இேபா:
இ.த மாணவனாக விைள.: எனிட வ.திபதாக எ4Eகிேற.

ெப4கC23 நல நாயகக% கிைடப: ேபா கைலகC23 அவ!ைற

ஆ%பவக% த3தி நிைற.தவகளாக2 கிைட2க ேவ4?. இ.த இைளஞ(ைடய

மன எைதA ஆ%வத!3 உாிய ப23வ ெப!றி2கிற:. ‘நா 3வாக2
கிைட தத!3 )!பிறவியி தா0க% தவ ெச*தி2க ேவ4?’ எ8

எ தைனேயா இைளஞக% எனிடேம எைன விய.தி2கிறாக%. நாேனா

இள03மர எ( ஒ சிற.த மாணவ எனிட வ.: ேசவத!காக இ தைன
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நா% என23%ேள தவ ெச*: ெகா4.ததாக உணகிேற” எ8 )

எேபாேதா திநா0Hரக% தனிட மன ெநகி.: Hறியி.தைத நிைன :2
ெகா4டா நீலநாக. திநா0H அக% யாைர ப!றிA எத!காக$

மிைகபட க.: ேபசாதவ. பிறைடய த3திகைள2Hட ாி.: மன தி

நிைன :2 ெகா%வ:தா அவைடய வழ2க. அபப9டவைடய

ெசா!களாேலேய இள03மர கழப9டைத நிைன தேபா: ெம*சி- தா

நீலநாக மறவ. தைன கவதாD Hட அப ககிறவகைள

இபமைடய, ெச*A பவி திரமான பிறவியாக அவ ேதாறியிபைத இ.த,
சபவ திேபா: நீலநாக ாி.:ெகா4டா.

இள03மர காவிாி/ப9ன :, சபாபதி வன தி விடைல பவ :

இைளஞனாக திாி.: )ர9?, ெசயகைள ாி.தேபா:Hட அபA ஒ
கா9டா!8 வா2ைகைய, சிறி: கால வா.: பா :வி9? பி அதி

ஒ8மிைல எ8 ைகவி9? வி?வத!காகேவ அவ அப வா.த: ேபால
ேதாறிய: நீலநாக23. அவ(ைடய இளைம பவ : வாைவ

எ4ணியேபா: பயனிலாத காாிய ைத, ெச*வதிD இனதிேல இன

காரண தினா பயனிைல எ8 பயனிைமைய ாி.: ெகா%வதாகிய ஒ

பய உ4? எ8 மணிபலவ :232 கபேலறி றப?வத!3 ).திய நா%
அவேன வளநா?ைடயாாிட Hறி2ெகா4.த ெசா!கைள தா இேபா:

நிைன :2ெகா4டா நீலநாக. அப பயனிைமைய ாி.:ெகா%வத!3

வா.த வா2ைகதாேனா அ.த பவ தி அவ வா.தைவ எ8 நிைன.:
விய2க )வ: தவிர அைத ப!றி பிைழயாக எ4Eவத!3 வரவிைல

அவ23. ‘இ.த உடபி வ-ைமைய எதிபத!3 :ணி$%ளவக% யாராவ:
இ2 கிறாகளா?’ எ8 எதிேர வகிறவகைளெயலா ேக%வி ேக9ப: ேபாற

உடேபா? அேபா: மத : திாி.த அேத இள03மரதா இேபா:

நாள0காயி அ.த ப9னபா2க : ெப4ணி ேம இ.திர விழா2

H9ட ைத, ேச.தவக% க?K சீ!றமைட.: கெலறிய )!ப9டேபா: அ.த2

கெலறிைய எலா த உட- தா0கி2ெகா%ள )வ.: அ%நைக / தவ
எபைத நிைன :2 ெகா4டா நீலநாக.

அேத நாள0காயி இள03மர பசி மய2க தினா ேசா.: த மாபி

சா*.தேபா: அவ(ைடய அ.த ெபா(ட தேம க!/ர மண கமழ,

ெச*தைதA )3.தப9டைர வாத தி ெவ8 அ.த ெவ!றியாD அக0கார
அைடயாம தனட2கமாக அவ23 ம8ெமாழி HறியைதA, வா ைதகைள

அளவாக$ ஆ!றD%ளைவயாக$ பயப? தி எதிாிைய விநா ேநர தி
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+ தி விடவல சமத4ட : ஆசீவககைள2 H9டமாக ெவறைதA எ4ணி
எ4ணி /ாி தா நீலநாக மறவ.

இள03மர(ைடய வா2ைகயி +ர இ.த:. அழ3 இ.த:; காத இ.த:;
அறி$ இ.த:; அ% இ.த:. இ( மகாகவிக% எ=ெவ=வ!ைற ெயலா

காவிய 3ண0க% எ8 ேத.ெத? : தைல)ைற தைல)ைறயாக2 ெகா4டா
ேபா!றி2 கவிைதயாக$, காவியமாக$ எ5தி ைவ தி2கிறா கேளா

அைவெயலா அவ(ைடய வாவி இபதாக ாி.: ெகா4டா நீலநாக.
ெப4ணி ெசவிகளி ேபா* ெபா.திய பி 34டல0கC23 அப

ெபா.திய இட தா அழ3 வவதாக ெபா!ெகாலக% H8வைத நீலநாக
வைமயாக ம8 தி2கிறா. ‘34டல தா ெப4E23 அழ3 வளவதாக

ேவ4?மானா ெசாலலா. ெப4ணா 34டல :23 அழகிைல’ எ8

)ர9? தனமாக ஆல)!ற : ெபா!ெகாலகளிட பல)ைற வாதி92கிறா
அவ. அவேர இேபா: அ.த உவைமைய ேவ8 விதமாக மா!றி இள03மரேனா?

ெபா தி நிைன2க ெதாட0கி யி.தா. இள03மர காவிய 3ண0கைள

ெப!றதனா அழ3 ெகா4டா எபத!3 பதிலாக2 காவிய 3ண0க% தம23
நாயகனாக அவைன ெப!றதனா அழ3 ெகா42க )A எ8 மா!றி

நிைன தா அவ. ‘நா நிைன :2 ெகா42கிற எ4ண0கைள விைதபத!3
என23 காவிய நாயக ேவ4?’ எ8 )த )தலாக இள03மரைன

திநா0H23 அைழ :2 ெகா4? ேபானேபா: தமிட அக% Hறிய:

இேபா: மீ4? நிைன$ வ.த: அவ23. மைல ெபா03வ: ேபா அவைடய

உட ெபகி ெந9?யி த:. ஆல)!ற :2 கட!பர, அத ேகாயி ெதா?

வான) கடD இைணவ:ேபால ெதாி.த ெபா*யழ3 அவைடய க4களி
ெதாியாம மைற.: அ.த இடெமலா இள03மரேன ெதாி.தா.

உலக தி ஏதாவ: ஒ ெபாளிேம ம9? அதிகமாக ஆைசப?கிறவ

+ரனாக இ2க )யா:. நிைற.த +ர எபவ ஒவைகயி :றவியாக$

இ2க ேவ4?. எலாவ!ைறA ெவ8 ைகப!றி நிமி.: நி!3 ஆ!றைல

ேபா எலாவ!ைறA வி9?வி?கிற ைதாிய) +ர(23 இ2க ேவ4?.
ஆைசப9?, ேசபத!3 ஒ ப03 ஆ!ற ேபா:ெமறா, ஆைசப9?,

ேச த ெபாைளA அைத, ேச2க2 காரணமாயி.த ஆைசையA வி?வத!3

இர4? ப03 ஆ!ற ேவ4?. உய.த தர : +ர எ8 இைத தா நீலநாக

எ4ணி2 ெகா4.தா. அவைடய அ.தர0கமான வா2ைக ேநா2க)

இ:தா. அ : பி :, ேச : ைவ23 +ர ைதவிட ‘இைத இழ2க2 Hடா:’
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எகிற வைகைய, ேச.த சிற.த ெசவ ைதA மன ஒபி இழ2க :ணிகிற
+ரதா ேத.தவ எற 3றி2ேகா% அவ ைடய:. ஆனா அவராேலேய

இேபா: இள03மரைன ப!றிய நிைனைவ இழபத!3 :ணிய )யவிைல.
அ.நிைன$கைள எலா ஒ=ெவாறாக மன தி எ4ணி எ4ணி திப

திப, ேச : ைவ2க )யDகிற ேபராைச2காரராக மாறி2 ெகா4.தா அவ.
-----------

மணிபலவ -நாகா பவ
4. 14. ப/#ப/யா6 7&8சி
7&8சி

ஏமாற2Hடா: ஏமாற2Hடா: எ8 நிைன :2 ெகா4.: அ.த

நிைனைப தவிர ேவ8 எதிD கவன ெசD த )யாத காரண தாேலேய தா
ஏமா.: ேபா*வி9டைத உண.தா நைகேவழப. ெபநிதி, ெசவ .

இயபாகேவ ேகாைழயா, ந2 ேகாைழயா எ8 ாி.:ெகா%ள )யாம

நீ4ட காலமாக தா ெகா4.த மன23ழப இ8 ெதளிவாகிவி9டதாக
ேதாறிய: அவ23. தானாகேவ வகிற ச.தப0கைள பயப? தி2

ெகா%வதிD, சில ச.தப0கைள தன2காகேவ வப ெச*:ெகா%வதிD

ெபநிதி, ெசவ வலவ எபைத பல)ைற உடனி.ேத அறி.தி.த

நைகேவழப இ8 அைத தன: ெசா.த அ(பவ திD ாி.:ெகா4டா.
ெபநிதி, ெசவைர ெவ!றி ெகா%வத!3 இத!3 ) தனிைமயிேல தன23

வா* த ஒ=ெவா ச.தப ைதA தா ந5வ வி9பைதA நிைன :2
ெகா4டா. ெபாைளA ெசவ ைதA இழபைத விட, ச.தப0கைள
இழப: மிக$ பாிதாபகரமான:. அ.த வைகயி த(ைடய இ8தி,

ச.தப ைதA இேபா: தா இழ.:வி9டதாக உண.தா அவ. அ.த

உண,சிைய தா0கி2 ெகா%வ: ேவதைன மி2கதாயி.த:.

நிலவைற23 ேமேல ஏறி, ெசவத!3 வழி இலாம அைட2கப9ட கதவி கீேழ
இளி அம.: சி.தி தா நைகேவழப. ‘சாவத!3 நா கவைலபடவிைல.
எறாவ: ஒநா% எலா சாக தா ேவ4?. அ: இத!3 )னாD

என23 ேந.தி2கலா. ஏேனா ேநரவிைல. என23 அளி2கப9ட பல

ச.தப0களி வளர$ பய படாம, அழிய$ பயபடாம, +ணா* ேபான

ச.தப0கைள வாிைசயாக நிைன :2 ெகா4டா நா நிைறய

+ணாகியிபதா* தா என2ேக ெதாிகிற:. நா இனிேமD +ணாக2

Hடாெத8 )ய8 ெகா423ேபா: எ )ய!சிேய +ணாகிவி9ட:.

என23 மீதமி2கிற இ.த ஒ க4ணாHட நா பாபத!3 இனி
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ஒ8மிைலதா. இனிேம எ(ைடய வழி நி,சயமாக இ4? ேபா*வி9ட:.

இனி நா எ.த வழிைய பாபெத8 என2ேக விள0கவிைல. இேதா

இேபா: இ0ேக எ வழி அைட2கப9? இ4? ேபாயிபைதேபா நா
எ(ைடய எதிாியி வழிைய அைட :வி?வத!3 ேந.த ச.தப0கைளெயலா ந5வ வி92கிேற. நா( ெபநிதி, ெசவ ந4பகளாக

இ.: எ0கC23 ேவ8 எதிாிகைள ேத2 ெகா4ட கால மைலேயறிவி9ட:.

ம!றவைகைள எதிபத!காக$ ெக?பத!காக$ த0கC23% ந4ப களாக,
ேச.த இவ அேத ெக?தைலA எதிைபA த0கC23% ெசா.தமாகேவ
அSபவி2க ேநாி9டா இப தா ஆ3 எகிற விைள$ இ8 என23
தீமானமாக விள0கிவி9ட:.’

இளி கன தி ைகXறியபேய அம.: இபெயலா நிைன தேபா:

நைகேவழபைடய மன தி உண,சிக% மாறி மாறி ெபா0கின. சில விநாக%

எத!காகேவா தா ஆ திரபட ேவ4? ேபால$, இ( சில விநாக% எ.த

ஏமா!ற தி!காகேவா தா வ தபட ேவ4? ேபால$ ேதாறிய: அவ23.
ைக தின$ தீர அ.த நிலவைறயி எைல23% 3வி.: கிட23 ெபா!கா"கைள
எலா வாாி இைற :விட ேவ4?ேபால, அவைடய ைககளி விரக%

: தன. இப, சிைறப9டைத ேபால நிலவைறயி அைட2கப9?

அவமானமைடவத!3 பதி கட- தீபி த அ.த2 க!/ர படகிேலேய நா

மா4? ேபாயி2 கலா எ8 நிைன தா. ெபா5: விகிற ேநர தி ெபநிதி,

ெசவைடய வா2ைகைய ஒேரயயாக இள, ெச*:விடலாெம8 தி9டமி9ட
மன ேதா? தா வ.தைதA அவைர பய)8 தியைதA இ8தியி நிக,சிக%
எபெயபேயா மாறி த(ைடய வா2ைகேய இ4?ேபா* வி9டைதA
நிைன தேபா: இப தா இ: நட.:வி9ட: எ8 நட.தைத )வாக நப

)யாத: ேபா-.த:. அ=வள$ ேவகமாக$ அ: நட.தி.த:. த(ைடய

அSமான தா ெதாட ).த எைல23 அபாD ெபநிதி, ெசவாி J,சி
திற அதிகமா* ெபகி வள.திபைத இ8 நிதாிசனமாக ாி.:
ெகா4டா அவ.

‘ச!8 ) ) :2கைள ேத.ெத?23 ேபாேத எ ேபாதாத கால ைதA நா
ேத.ெத? :2 ெகா4? வி9ேட! ‘இவகC23 ) :2கைள ேத.ெத? :2
ெகா?0க%’ எ8 அவ எ ):கி த92 ெகா? தேபா: நா எ(ைடய
ஆ திர ைத மைற :2 ெகா4? அ.த2 கணேம அவைடய பணியாளனாக
மாறிவி9ட: எ=வள$ ெபாிய அறியாைம!’ - எ8 த(ைடய தவ!ைற
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எ4ணியேபா: அ.த நிலவைறயி க0க! "வகC, தள) இ!8 வி5கிற

ெப03ர- பய0கரமாக2 கதறி அழ ேவ4? ேபால ேதாறிய: அவ23.
அ.த இளைட.த நிலவைறயி அைடப9?2 கிட2கிறவைர ெபா!கா"கC,

) : மணிA எப த பயைனA, மதிைபA ெப8வத!3 )யாதனவாகி

ெப8மானமிறி )ட0கிவி9டனேவா அபேய த(ைடய ஆ!றD

)ட0கிவி9டதாக ெதாி.த: அவ23. பயப? :கிற வைரயிD ஆ!ற மதி

ஒ8மிலாம ேபாகிற கா"கைள ேபாலேவ தா( ஒ8 ெச*ய )யாம
அைடப9? கிட2க ேந.த ேபாதாத கால ைத எ4ணி எ4ணி ெநா.தா அவ.
பகளி இற0கி2 கீேழ ெசறா. கா ைவ த இட0களி எலா ெபா(,

மணிA மிதிப9டன. தா நட23 ஓைசேய தனா ேக9பத!3 ெபா8ைமய!ற

ஒ-யாக எதிெரா-ப: ேபா ஒ பிரைம அவ23 உ4டாயி!8. ச2கரவாள2

ேகா9ட : வனி மற :23 அகி காலா.தகைன2 ெகாற இரைவ

இேபா: அவ மீ4? நிைன :2 ெகா4டா. வாநாளிேலேய எத!3

ந?0கியறியாதவ23 இ.த, சமய தி அ.த பைழய நிக,சிைய நிைன2க
ேந.ததா உட லாி த:.

“அடடா! ஓ ஆதர$ எ9ட)யாத அநாைதயாக அலவா இ0ேக அைடப9?

வி9ேட. நா இப அைடப9ப: ைபரவி23 ெதாி.தா அவளிடமி.:
என23 ஏதாவ: உதவி கிைட2கலா. வனி மற தி-23 கபா-ககைள-

ெயலா ஒ8 திர92 ெகா4? ந%ளிரவி இ.த மாளிைகயிேம

பைடெய? : வ.தாவ: எைன2 காபா!றிவி?வா%. ஆனா அவC23 இைத

யா ேபா* ெதாிவிபாக%! இனிேம இ.த நிலவைற23 ெவளிேய உ%ள

உலக :23 நா ெச : ேபா* வி9ட:ேபால தா. ‘நா இ( வாகிேற

சாகவிைல’ - எபைத உலக :23 நி7பிபத!3 இனி எ ைகயி என
இ2கிற:?’

இப தன23% எெனனேவா எ4ணியபேய சிைறப9ட -ைய ேபால,
"!றி, "!றி அ.த நிலவைறயி நட.தா அவ. எ: நட2கவிைலேயா அ:

நட.தி.தா எனெவ8 எ4ணி பா23 ெபா*2களிபிD அவைடய
மன ஈ?ப9ட:, ெபநிதி, ெசவாி மைனவிA வானவ- )த-ய
ெபமாளிைக ெப4கC அேபா: ) :2கC2காக நிலவைற23%

வ.திராவி9டா, தாேன ெபநிதி, ெசவைர இேபா: தைன அவ அைட :

ேபா9ப: ேபால அைட : ேபா9? வி9ேடா அழி : ேபா9?வி9ேடா
ெவளிேயறியி2கலா எ8 எ: நட2கவிைலேயா அைத நிைன தா
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நைகேவழப. அப அவைர தா அைட : வி9? தபியி.தா இ.த

நிலவைறயி இ4ட ைலயி அவ எெனன எ4ணி தவிபா எ8

எதிாி23 :ப0கைள ைனவி :2 க!பைன ெச*A ெபா*, "க தி சிறி:
ேநர வைர தனி மற.தி.தா அவ. 39?2 க!பைனயாக2 க4ைண

2ெகா4? இப எ4ணியவாேற நிலவைறயி இளி நட.தேபா: எதிேர
ஆ% உயர தி!3 நிற ஐெபா சிைலயி த ெந!றி ெபா9? இ : வி4

வி4 எ8 ெதாி23 வ-ேயா? அலறினா அவ. அ.த2 37ரமான அலற ஒ-

"ழ8 "ழ8 ெச*த பாவ0க% ெச*தவைனேய திப அE3வ: ேபா

நிலவைற23%ேளேய எதிெரா- தன. ெந!றியி இர த கசி.த:. வ ேம?க%

வ- ெபா82க )யாம : தன. இர4? ைககளாD ெந!றிைய அபேய

அ5 தி2 ெகா4? கீேழ உ9கா.தா அவ.

தா அப எ=வள$ ேநர உ9கா.தி.ேதா எ8 அவ2ேக ெதாியா:.
ந?வி ஒேர ஒ)ைற நிலவைறயி ேம!ப2க தி கத$ திற2கப9?

திற2கப9ட ேவக திேலேய டப?வ: ேபா ஓைச ேக9ட:. அேபா:

அவ2கி.த வ-யி ேவதைன களி அ.த ஓைசையA ெபா9ப? த

ேதாறேவ இைல. அபேய கத$ திற2கப9ட ஓைசைய ெபா9ப? த

ேதாறியி.தாD அவ அைத ெபா9ப? :வத!3% கத$ டப?கிற

விைர.த ஓைசA ேக923. அவ ெபா9ப? தியத!3 பய ஒ8

கிைட திரா:.

சிைலயி ேமாதி இ த இட தி ெந!றிேம? அபமாக +0கியி.த:. தள.த

நைடயி ஒ=ெவா பயாக ேமேல ஏறி மீ4? கதவேக அவ ெசற ேபா:
சிறி: ேநர தி!3 ) கத$ விைரவாக திற.: ?வ:ேபா ஓைச ேக9டத

காரண அ.த இட தி அவ23 விள0கி!8. அ0ேக கத$232 கீேழ இ.த

)த!பயி ேம ஒ ம4 மிடா நிைறய, ேசா8 ப2க திேலேய இெனா ம4
கலய தி 3பத!3 த4ணி ைவ2கப9.தன. அவ!ைறA அைவ

அ03 அல9சியமாக ைவ2கப9.த JநிைலையA பா தேபா:
நைகேவழப23 ஆ திர ப!றி2 ெகா4? வ.த:.

“என23, ேசா8 ஒ ேகடா?” எ8 க தி2 ெகா4ேட பேம ஏறி நி8 அ.த

ம4 கலய ைதA மிடாைவA காலா ஓ0கி உைத தா அவ. அைவ பகளி

உ4? உைட.: சி.தி, சிதறின. அ.த சமய தி ேமேல ெபநிதி, ெசவ

யாாிடேமா ேபசிவி9? இைர.: சிாி2கிற ஒ-ைய2 ேக9? அவைடய ெகாதி

இ( அதிகமாகிய:. அ.த, சிாி த ெசவிகளி ேக9க )யாத ெதாைல$23

ஓேபா*விட ேவ4?ெம8 அவ நிலவைற பகளி கீேழ இற03வத!3
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தாவியேபா: உைட.த மிடாவி-.: அ0ேக சிதறியி.த ேசா8 அவ கா-
ப9? நறாக, ச82கிவி9ட:.
-------------

மணிபலவ -நாகா பவ
4.15. பாவ9களி நிழ

நைகேவழப நிலவைற23%ேள பபயா* +.: ெகா4.த அேத

ேநர தி ெபநிதி, ெசவ ேமேல மாளிைக23% த மக% வானவ-யிட மிக
உ!சாகமாக ேபசி2 ெகா4.தா.

“நீ நல காாிய ெச*தா* ெப4ேண! எ 3றிைப ாி.:ெகா4? நீ

திபிவிடாம நிலவைற23% இற0கி வ.ததனாதா நா இ=வள$ ெச*ய

).த:. "2கமாக, ெசானா நீதா இ8 எைன2 காபா!றியி2கிறா*.”
“எ0கC2காக நைகேவழப ) :2கைள ெபா82கி2 ெகா4.தேபா: நீ0க%
நிலவைற யி-.: ஒைசபடாம ெவளிேய8வத!3 ) ‘நா ேபாகிேற.

நீ0கC ) :2கைள ேத.ெத? :2 ெகா4? தாமதமிறி உட ேமேல ஏறி
வ.:வி?0க%’ எப:ேபா என23, ைசைக ெச*தீகேள; அேபா: தா

உ0க% 3றி ேநா2க) என23 நறாக ாி.த: அபா. நீ0க% ஏேதா ஒ

காரண தி!காக அேபா: அ.த மனிதாிடமி.: விலகி தபி, ெச8விட

எ4Eகிறீக% எ8 நா ஒவா8 அ(மானி : ெதாி.:ெகா%ள ).த:.
எேனா? வ.தி.த ேதாழி ெப4கைளA, அமாைவA இ5 :2ெகா4?

நா பேயறி ேமேல திபி வகிறவைர என23 பயதா. நா0க% எலா

ேமேல வ.: ேச.த$ட கதவேக கா தி.த நீ0க% நிலவைறைய ய
பிதா என23 நிமதியாக உயி வ.த: அபா!”

“நிலவைற23% நீ0க% எலா ) : ேத.ெத?2க Sைழகிறவைர அ0ேக

என23 உயிேப இைல வானவ-! நா எைதேயா நிைன : அ.த2 3டைன

நிலவைற23% அைழ :2ெகா4? ெசேற. கைடசியி அ: ேவ8விதமாக மாறி
எ உயிைரேய நா இழ23ப ேநேபால ஆகிவி9ட:. இ தைகய

ச.தப0களி அவ(ைடய ேகாப ைத அவ இழ23ப ெச*ய

ேவ4?மானா அைதவிட அதிக மதி%ளவ!ைறA நா அவ(2காக

இழ.:விட :ணிவ:ேபால அவ(23 எதிேர ஒ ேபா232 கா9ட ேவ4?.
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அவ ஆ திரப?ேபா: எலா நா இப ேபா232 கா9 தா

அவ(ைடய ஆ திர ைத தனி : பைழயப அவைன எ(ைடய நறி23

அைம யா2கி2 ெகா%வ: வழ2க. இ8 அேத )ைறைய ேம!ெகா%ள தா

அவைன இ.த மாளிைகயி ெசவ0க% எலா 3வி.தி23 நிதியைறயான

நிலவைற23% அைழ :2 ெகா4? ெசேற. ஆனா இ8 அவ(ைடய ஆ திர

ேநா*23 எ(ைடய பைழய ம.: ெபா.தி2 3ண தரவிைல. எ(ைடய

த.திர0கேள த ஆ!ற- ந-.: ேபா* மிக நல சமய தி எைன2 ைகவி9?
வி9டன. நா விழிபாயி2க தவறிவி9ேட. ‘ந)ைடய வழ2கமான பைழய
த.திர0களி அவ!823 ஆளாகிறவக% ச.ேதகபட ெதாட0கி வி9டாக%

எ8 அறிAேபாேத நா திய த.திர0கC23 மாறிவிட ேவ4?’ எ8 அரச

த.திாிகC23, ெசா-யி2கிற இரகசிய ைத எைன ேபாற வாணிககC
கைடபி2கலா ெப4ேண! நா எத!காக இபெயலா J,சிகைள

ாி.:ெகா4? J,சிகC23 ஆளாகிA :ப0கைளA அைடகிேற எ8
ாியாம உ0கC2ெகலா எேம ச.ேதக உ4டாகலா. ஆனா எ

வா2ைக இவ!றிதா கிட2கிற:. இவ!றா தா நட2கிற:. இவ!றாதா

)ய$ ேபாகிற:” எ8 மகளிட உண,சி 3)ற2 3)ற ேபசினா

ெபநிதி,ெசவ.

அ:வைர எதிேர நி8 ேக9?2ெகா4.த வானவ-23 இேபா:

த.ைதயாைடய )க ைத பாபத!ேக பயமாக இ.த:. தா அவாிடமி.:
ேக9க2 Hடாத:, ேக9க ேவ4டாத:மாகியவ!ைற2 ேக9பதாக உண.:

அKசினா% அவ%. ஆனா அவேரா நி8 தாம ேபசி2 ெகா4.தா.

“சி8 வயதி நீ க!றி2கிற அற BகC, நீதி BகC இவ!ைறெயலா
பாவ எ8 உன232 க!பி தி23. ஆனா, உலக தி ேதாறியி2கிற

அறBக% எலா எைவ எைவகைள பாவ0களாக, ெசா-யி2கிறனேவா
அைவகேளா? ம9? உலகிD%ள பாவ0களி எ4ணி2ைக ).: வி?வதாக

ெதாியவிைல. எ தைன எ தைனேயா திய பாவ0க% வளகிறன. ெப4ேண!
நா எலாவைக பாவ0களிD அ5.தி நி!கிேற. இ( விபி,

ெச*வத!3 திய பாவ0கைள ேத2 ெகா4ேடயி2கிேற. அப தா

எனா இ2க )A. ஆனா இ.த2 3டைன ேபா என2ேக பாவ0கைள,

ெச*கிறவைன எனா மனி2க )யா:. உலகி க5 : வைர பாவ0களி

அ5.தி2 ெகா4? நிறாD - நா தா பிறைர அழி :2ெகா4? நி!க

ேவ4?. எைன யா அழி :விட )யல2Hடா:. இ: எ வா2ைகயி
இரகசிய.”
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ெவறி )!8வ:ேபா ேப," வளர வளர த.ைதயி )க, க4களி 3திைய

உமி.: ெகா4ேட எதிேர வ.: நி!3 ேபயி )க ேபால மாறி ெதாிவைத2
க4? வானவ- அ0கி.: உடேன ஓவிட ேவ4?ேபால அ=வள$

அதிகமாக அ,சமைட.தா%. அவ Hறி2ெகா4? வகிறைவக% எலா தன23

எ,சாி2ைகயா, பய)8 தலா, அல: ஆ திர தி விைளகிற ெவ8 ேப,சா எ8

ாி.:ெகா%ள )யாம மன 3ழபினா% அவ%. இத!3 ) எ8

அவளிட அவ இப ேபசியதிைல. இப தனிட ேப"வதி அவைடய

பல ெதாிகிறதா, பல+ன ெதாிகிறதா எப: அவC23 ெதாியவிைல.

ேக9கிறவைர, சி.தி2கவிடாத விைர$ட ெவ%ளமாக பா*.: வகிற )ர9?

ேப,சாக இ.த: அ:. ேப," நி!கிற இைடெவளியாக வா*23 சில கண0களிD

இயிெய8 ெகாய ேப*, சிாி, சிாி தா அவ. த தாA ேதாழிகC

அ.தர ப3தி23, ெசறேபா: தா( அவகேளா? ெவளிேயறி

ேபா*விடாம அவேரா? த0கிய: தவ8 எ8 இேபா:தா வானவஉண.தா%.

அவ எவேனா ஒ ஊழியைன வரவைழ :, ேசா8 நீ ெகா4? வர,ெச*:
நிலவைற2 கதைவ ெமல திற.: உ%ேள ைவ :வி9? யேபா: அவ%

அவரேக தா இ.தா%. அ? :, சிறி: நாழிைக23 பி உ%ேள நிலவைறயி

ேசா!8 மிடா$ நீ2கலய), உைடப?கிற, ஒைசA, ெதாட.: ேவ8 பல

ஓைசகC ேக9டேபா: Hட அவ% அவேரா?தா இ.தா%. நிலவைறயி-.:

அ.த ஒைச ேமேல ஒ- ம0கிய வித தி ேக93 ேபாெதலா த.ைதயி )க தி
உண,சிக% மாறிவவைதA வானவ- H.: கவனி தா%. அவைர

ாி.:ெகா%ள அவளா )யவிைல. வித விதமாக மாறினா அவ.

“அப9ட நாயா* உ%ேள சிைறப9?2 கிட.: உடபி ெகா5 வ!றி எD
ேதாDமா*2 கா*.:ேபா* ம8ப இ.த நிலவைறயி-.: ெவளிேய8ேபா:,
இவ நா வி?கிற ,"2 கா!றி த?மாறி விழ ேவ4?. ம8ப எனிட

ஆ திரப9? எைன எதிபத!3 இவனிட ஆ திரேமா, வ-ைமேயா

மீதமி2க2 Hடா:. அப2 காய ைவ தாதா  தி வ இ.த2 3ட(23!”
இ=வா8 ேபசி2ெகா4ேட வ.த த.ைதயா தா நி8 ேபசி2ெகா4.த

இட தி வாயி நிைலயேக இ.த தம: ஊ8ேகாைல பா : வி9? அைத

எ?பத!காக2 காைல, சா* : நட.: விைர.தைத2 க4? தாேன ).தி, ெச8
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எ? : வ.: அைத அவ ைகயி ெகா? தா% வானவ-. அைத ெப!82ெகா%Cேபா: அவைடய ைகக% ந?0கின. அப ந?03வைத அவ

மைற :2 ெகா%ள )ய8 வானவ- H.: பா : ெதாி.:ெகா4டா%.
“இ.த ஊ8ேகா ஒ8தா நா ெம*யாக நப ).த :ைண ெப4ேண! சில
சமய0களி மனிதகைள ம9? நபி2ெகா4? காOறி நி!க )வதிைல.

)த வசதி மனிதகைள ேபா இத!3 மன இைல. மன இ.தா இ:$

என23 எதிராக )ய8 ஏதாவ: ெச*: எ காைல இடறிவிட )யறாD

)யலலா” எ8 வான வ-யிட ெசா-2ெகா4ேட ேவ8 றமாக திபி
அ.த ஊ8ேகா- பிைய ெமல திகினா ெபநிதி,ெசவ. அ:தா

சமயெம8 வானவ- அ0கி.: ந5விவிட )யறா%. அவ% அ0கி.:

ெவளிேயறி ேபா*வி?வத!3 தவி2கிறா% எபைத ஏ!ெகனேவ ெதாி.:

ைவ :2 ெகா4.த: ேபா “இ ேபாகலா” எறா அவ. த.ைதயா
ஊ8ேகா- ைகபிைய ஏேதா ெச*:ெகா4? த ப2க திபி

பா2காமேல இப2 Hறியைத2 ேக9டேபா: அவைடய க9டைளைய மீறி
பய.: அ0ேகேய நி8வி?வதா எ8 சி.தி தப நிற இட திேலேய சிறி:
தய0கினா% வானவ-.

அேபா: அவேர ஊ8ேகா- பிைய திகி அ5 தி2ெகா4? அவ%
ப2கமாக திபினா.

“ெப4ேண! நி, நீ ேபாவத!3 ஒ8 அவசரமிைல. ச!8 ) இ.த

ஊ8ேகாைல ேபால மன) சி.தைனA இலாத ெபா%க% யா காைலA
இடறிவிடாம ஊறி நி8ெகா%ள :ைண ாிAெம8 Hறிேனேன! அ:$

தவறான க : தா. இப ெபா% Hட, சில சமய0களி நி!க :ைண

ாியா: காைல இடறி ஏமா!றி வி?கிறன. இேதா பா!” எ8 Hறி, அ.த ஊ8
ேகாைல +சி எறி.தா. அ: பி ேவ8, த4? ேவறாக2 கழ8 பிாி.: வி5.த:.

அேபா: வானவ- சீ!ற ெகாதி23 அவைடய )க தி பாவ0களி நிழைல
எலா பா தா%.
--------------
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மணிபலவ -நாகா பவ

4.16. கனைவ வள(
வள( க2க
ஏ2க8த எற தமி வா ைத23 ெபா% ஆைசயா தாத எ8

இளைமயி தன23 இல2கிய0கைள2 க!பி த லவ Hறியி.தைத இ8
நிைன :2 ெகா4டா% "ரமKசாி. நறாக )!றி2 கனி.த )5ைமயான

கனிையேபால இ.த வா ைதயி நிரபியி23 ெபாைள எலா இ8
அவ% உண.தா%. ஆைச23 உாிய ெபா% ேமேல ேமேல எ9ட )யாத

உயர :23 விலகி ேபா3 ேபா: அதேம ஆைச ைவ தவக% கீேழ

தா.:தா ேபா* வி?கிறாக%. ) இ.த இட தினி8 தணி.: கீேழ

சாிவ: தா தா$ எபதிைல. இ: நம232 கிைட2க ேவ4? எ8 நா

ஆைசப? இல23 எ:ேவா அ: நமி( ேமேல உய.: வி9டாேல நம23
தா$ தா எ8 த 3ைறைய உணகிற மனநிைலேயா? ைகயி-.த

ஏ?கைளெயலா ப9? B- க9, "!றி ைவ : வி9? ஏ2க ெப,"
வி9டா% "ரமKசாி.

அவC23 எதிேர ேம!3 ற : பலகணியி ) மாட :23 அபா அ.தி

வான ெச.தழ பர.:, அதி சிறி: சிறிதா* மKசC கல.: ெகா4.த:.

நா3 காத Fர பர.: கிட23 அ.த ெபாிய /கா நகர தி ஒ=ெவா

மாைல ேபா: யா யாைடய வா2ைகயி எெனன மா8தகைள எலா
உ4டா23கிறனேவா! அவைள ெபா8 தவைர ஒ மா8தD இைல.
அவCைடய காைல ேநர அ.த மாட தி கிழ23 ப2க : பலகணியி

பிற2கிற:. ேம!3 ப2க : பலகணியி ).:வி?கிற:. இவ!823 இைடேய
தா அவCைடய ஆைசகC அவC, ஏ0கி ஏ2க!82 ெகா423ப

ேந.:%ள:. காைலயி தா க!ற கவிைதயி வ.த உவைம இேபா: அவC23
மீ4? நிைன$ வ.த:.

வி- இ.: றப9? பா*.: ெகா42கிற அபி நிழைலேபால இ.த
வாவி ேவக தி!3 இைடேய "க0கC ேதாறி , ேதாறிய ேவக திேலேய

அழி.: ெகா42கிறன.

‘ேதா8வதாவ:, அழிவதாவ:? ேதாறினா தாேன அழிய )A? எ(ைடய

வா2ைகயி நா ஆைசப?கிற "க0க% இ( ேதாறேவ இைலேய!

கிழ23 ப2க தி-.: ெதாிA ஒளி ேம!3 ப2க தி ஓ மைறவத!3% இ.த,

ெசவ, சிைற23% எ தைன "க0க% ேதாறிட )A? ‘நா ம9? கவியாக
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பிற.தி.ேதனானா இேபா: உ0கCைடய :2க0கைள யாாிட ேபா*,
ெசால ேவ4?ேமா அவாிட ேபா* அழகிய உவைம உவ0கேளா?

ெசா-வி?ேவ அமா!’ எ8 வச.தமாைல 3ைறப9?2 ெகா%கிறா%. இ0ேக

என23, "க இைல. "க ைத ப!றிய நிைன$கC ஏ2க0கCேம நிைறய

இ2கிறன. நிைனேவ அSபவமாகிவிடா:. ஏ2கேம, எத!காக ஏ03கிேறாேமா
அைத அைடA )ய!சியாகி விடா:. நிைனப: ஏ03வ:, மன தி பசி23
அைட யாள0க%. அவ!றாேலேய மன நிரபிவிடா:’ எ8 எ4ணியபேய

எ5.:ேபா* நகர தி பல ப3திக% க4 பாைவயி ப?கிறா!ேபா மாட தி
)ற நி8ெகா4? ேநா2கினா% "ரமKசாி.

அவCைடய பாைவயி தைன ேபாலேவ யா2காகேவா ஏ0கி அ5வ:

ேபால தா அ.த ேநர தி ேம!3 திைச வான) ெதாி.த:. ப2க : +தியாகிய

அரச +தியி மாளிைக ஒறி-.: யாேரா ஓ இைச2 கைலஞ ேவ*03ழ-
ேசாக ைத ேப" ேநாதிற ப4ைண வாசி :2 ெகா4.தா. த மன தி

ஏ0கி ஏ2க!8 தவி23 ேசாக ைதA, ேம!3 வானி கா9சியா* லப9ட
ேசாக அழைகA, அ.த2 கைலஞ(ைடய 3ழ-ைச சா9சியா* நி8 ேப"வ:

ேபா ேதாறிய: "ரமKசாி23. மாட தி உ9ற Fப கலச0களி ெநபி9?

அகி Fவி2 ெகா4.தா% வச.தமாைல. அ.த ந8மண ைக,"%கC

கா!றி கல.: வ.தன. )ைலA ம-ைகAமாக தா J2 ெகா%ள ேவ4?
எ8 ெகா? த(ப ப9.த /2கைள, J2ெகா%C விபமிலாம

அபேய மKச தி ஒ ைலயி +சி எறி.தி.தா% அவ%. அ.த /2களி

ந8மண) எ5.: பரவி!8 இேபா:.

ேபா2கள தி நிராAதபாணியாக நி!3 இள பவ : +ரைன பல

ஆAத0கேளா? பல )ர9? எதிாிக% ஒ8 ேச.: ெகா4? தா23வ:ேபா அ.த
இைசயி ேசாக இனிைமA, மாைலயி அ.தி மய2க), /2கC அகிD
பிறபி த ந8மண), ெசா.த மன தி பசிகC ஒ8 ேச.: தைன
:8 :வைத அவ% உண.தா%, தவி தா%, பி உகினா%.
அபேய அ.த மாட தி ேகாயி அ: )A இட தி-.: பற.:ேபா*

அத!3 அபா உ%ள உலக தி த மன விகிற ஒ இட தி நிர.தரமாக
த0கிவிட ேவ4? ேபா இ.த: அவC23. ேபைத பவ ).: நிைன$

ெதாி.த ெப4ணா* வள.:வி9ட பி த மன தி அ5 தமா* ஏ!ப9.த
ெபா:வான கவ), ெசவ, ெச23, அழ3 திமி இ8 பபயாக2
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3ைற.:, ‘தா(Hட ஆைசப9? நிைற ேவ!றி2ெகா%ள ேவ4ய 3ைற ஒ8
உ4?’ எ8 ஏ03கிற அள$23 த மன தா.திப: அவC2ேக ாி.த:.
ஆைசயா தா5ேபா: கவ தா உயர )யாெத8 இ.த அSபவ
அவC23 ாிய ைவ தி.த:.

‘ெப4ணி அழ3 ப!றிய ெச23 அவCைடய காதலா அழி.:ேபாகிற:.

ஆணி ெபமித ப!றிய ெச23 அவ(ைடய ெம*AணவாD ப2தியாD

அழி.: ேபாகிற:’ எ8 ெசாலப?கிற த :வ ைத )ெபலா "ரமKசாி

ஒ2ெகா4டதிைல. ‘+ர) ெசவ) ப!றிய காரண0களா ஆ4 பி%ைள23
வகிற ெச23 ேவ4?மானா ப2தியா அழியலா. ெப4ணி அழ3 ப!றிய

ெச23 அவளிடமி.: எ8 அழியா:’ எ8 "ரமKசாி எ4ணி2 ெகா4.த
எ4ண இேபா: ெமல ேத*.: ேபா*வி9ட:.

சில ஆ4?கC23 ) அ.த பைழய இ.திர விழாவிேபா: கட!கைர

ம!ேபாாி இள03மரைன, ச.தி த நாளி-.: இ.த வட : இ.திர விழாவி
அவைரேய மீ4? நாள0கா, ெசா!ேபாாி ச.தி த: வைர உ%ள நீ4ட
கால தி த(ைடய ெச23 பபயாக ேத*.திப: அவC23
ெதாி.த:.

கா!றி வ.த ேவ*03ழ-ைச அவCைடய ேசாக ைத ேமD வள த:.

:யர0கைள மறபத!காக தா அவ% காவிய0கைளA, இல2கிய0கைளA

க!க விபினா%. அவ!றி-.: அேத :யர பிற.த ேபா:தா அவ%
ெபா8ைம இழ23ப ஆயி!8. த(ைடய க4 பாைவ ெசல ).த

ெதாைல$ வைர நகர தி ேதா!ற ைத பா தா% "ரமKசாி. மாைல ேபாதி

இ% கவி.த அழ3 நகாி ேதா!ற தி ெதாி.த:. அ.த நகர தி ஏற23ைறய

எலா இட0கைளA த(ைடய இள வயதி-.: அவ% திப திப
பல)ைற பா தி2கிறா%. கேவரவன எற ேசாைலையA, உ*யான வன

எ( ேதா9ட ைதA தவிர ம!ற எலா இட0கைளA பா தி2கிறா%.

உ*யான வன), கேவர வன) பா2க2Hடாதைவ எ8 த?2க ப9டைவ.
இலாவி9டா, அவ!ைறA "!றி பா2கிற வா*ைப அவ% )ேப

அைட.தி2க )A. அபெயலா பல)ைற பா : பா :, ச- :

ேபாயி.தாD இ8 இப அைடப9?2 கிட2கிறேபா: இ( எைதேயா
பாபத!3 வி9? ைவ திப: ேபால$, அைத உடேன ேபா* பா :விட
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ேவ4? ேபால$ அவ% மன 3838 அைட.த:. இ.த2 3838 த

மன தி அேபா: ஏ!ப?வத காரணதா அவC2ேக விள0கவிைல.

‘எ.த ெபாளி ேமலாவ: அள$கட.: ஆைசப?ேபா: இப வி?ப9?
பற2க ேவ4? ேபால தவிப: மன தி இயபா? அல: ஏ2க தி

விைளவா?’ எ8 )$ கிைட2காத சி.தைனயி அ5.தி நிறா% அவ%.
‘நிைன$களா மன தி பசி தணிவதிைல. நிைன$க%தா பசிைய

வள2கிறன. நிைன$கேள பசியாக$ ெச*கிறன. நிைன$க% எைத அைடய

தவி2கிறனேவா, அைத அைடகிற அSபவதா மன தி பசி23 உண$ எ8

எ4ணி2 ெகா4ேட இ% பரவ ெதாட0கியி.த நகாி-.: த க4கைளA,
ேசாக பரபி2 ெகா4.த 3ழ-ைச யி-.: த ெசவிகைளA வி?வி :

மீ9?2 ெகா4? அவ% உ%ேள திபியேபா: /2களி மண), அகி!ைகயி

வாசைனA )ைன2 கா9D அதிகமாக ெந0கி2 ெகா4? பரவி அவைள
தா2கின.

‘பாி/ரணமான இைசயி விைள$ அ5ைகயாயி2கிற:. நல மண0கைள

உணேபா: ஆ.த :யர0க% நிைன$ வகிறன. உய.த கவிைதகளி

ெபா% ாிA ேபா: மன தி ஏ2க பிற2கிற:. மைறகிற கதிரவைனA
ேம!3 வான ைதA காEேபா: உலக தி கைடசி2 கா9சிைய

பாப:ேபா எ4ண0களி ஒ அSதாப ெபா03கிற:. நா இ8 ம9?

இவ!ைற உணகிேற. எலா2 கா9சியி-.:, எலா உணவி-.:

ஆ.த :யர ைத தவிர ேவெறாைறA ெபற )யாத :பா2கியவதியாக
இப நா எேபா: மாறிேன?’

சி.தைனயி இப ஆயிர எ4ண0க% ேச.: பிாி.: தவி திட விள23,
"டகைள தணி :வி9? ம0கலான இைள பரவ, ெச*: ெகா4டபி

மKச தி சா*.: ப? தா% "ரமKசாி. ெபா!ேபைழ நிைறய ெந* அதிரச0கC,
ப"ைவ பணியார0கC, பழ0கC, வ!ற2 கா*,சிய பாD ெகா4? வ.:

ைவ :2ெகா4? "ரமKசாிைய உ4Eவத!3 அைழ தா% ேதாழி வச.தமாைல.
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“ேதாழி! நீ ெகா4? வ.தி23 உண$க% எ மன தி பசிைய ஆ!8வத!3

பயபடாதைவ. இவ!ைற2 ெகா4?ேபா*வி?. என23 இவ!றி விபமிைல.

இ.த மKச தி சா*.:ெகா4? இபேய ஏதாவ: மனதி!3 பிாியமான

நிைன$ கைள எலா நிைன2க ேவ4? ேபா இ2கிற: என23. நறாக

F0கிA விடாம நறாக விழி :2 ெகா4?மிராம எைவேய( நிைன$களி
மித2க ஆைசப?கிேற நா” எ8 ேதாழி23 ம8ெமாழி Hறினா% "ரமKசாி.
ேதாழி இைத2 ேக9? ம8ேப," ேபசாம திபி ேபா*வி9டா%.

"ரமKசாி இர4? ற2க4கைளA 2 ெகா4? மன2க4களா தா
விபிய )க ைதA எ4ண0கைளA காணலானா%. சில நாழிைககளி

அபேய ேசா.: ேபா* F0கிAவி9டா%. அவCைடய அ.த F2க தி

அத!3 ).திய நிைன$கேளா? ெதாடைடய கன$ ஒ8 நிக.த:.

ஆல)!ற :2 ேகாவி- )ைலA இள03மர( அகேக நி8

ெகா42கிறாக%. )ைல இள03மர(ைடய க5 தி மணமாைல

J9?வத!காக த ெபா!கர0கைள உய :கிறா%. அேபா: ெதாைலவி-.:

தா( ஒ மணமாைலேயா? "ரமKசாி இள03மரைன ேநா2கி ஓ வகிறா%.
)ைலயி ைகக% இள03மரைன ெந0க ெந0க, "ரமKசாியி இதய
ேவகமாக :2கிற:. இள03மர(23 )ைல23 ந?ேவ தா ஆ!ற

3ைற.: சிறியவளாகி வி9ட:ேபா நபி2ைக தள.:, ஆைச தளராம ெநKச

பதற ஓ வகிறா% அவ%.

)ைல J9?வத!3 இ23 மாைல அவ(ைடய ேதா%களி பA )
அவ ச!ேற திபி தா ஓ வவைத ஒ)ைற பா2கவாவ: ேவ4?
ேபால தவி தா% "ரமKசாி.

இள03மரனி அழகிய க4கைள, ச.தி2க அவCைடய க4க% விைர.:
).:கிறன.

அவCைடய ஆைச +4 ேபாகவிைல. )ைல யி மாைலைய ஏ!82

ெகா%Cவத!3 ) இள03மரேன திபி, "ரமKசாி ஓ வவைத

பா :வி?கிறா. அப பா23ேபா: அவ(ைடய க4கேள சிாிப: ேபாற

3றிட அவைள பா2கிறன. அ.த2 க4களி பா ைவைய, ச.தி த:

ேமேல ஓ?வத!3 )யாம அவ% அபேய நாணி நி!கிறா%. அவCைடய

ஆைச2 கன$கைள அவ(ைடய அ.த2 க4கேள வள2கிறன. இ.த, சமய தி
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யாேரா வ.: "ரமKசாியி ேதாைள ெதா9? அவைள எ5பினாக%.
அவCைடய கன$ கைல.த:.
-----------

மணிபலவ -நாகா பவ
4.17. வா: ேப6க

பபயாக +,சி எ8 ெசாவாகேள அ.த +,சிைய இ8 ஒேர நாளி
நைகேவழப அைட.: வி9டா. ச82கி விழ ேநவ: உ4?தா. ஆனா
இ=வள$ உயர தி-.: ச82கி வி5.தி2க2Hடா:. )ழ0காகளிD,

ைக9?களிD பலமான அக% ப9.தன. இ?பிேலா, கா-ேலா எ0ேகா

மிக$ பலமான அப9.தெத8 அவரா உணர ).த:. உட-

வா ைதகளா அளவி9? உைர2க )யாத ேசா$ ெதாி.த:. நிலவைறயி

கைடசி ப23 கீேழ நிைல3ைல.: உ4? வி5.த ேபா: அவைடய

க4) எலா தைலகீழாக, "ழவ: ேபால ெதாி.த:. வல: கா பாத ைத

அ5 தி ஊறி2ெகா4? உ.தி எ5.தி2க )யறா அவ. எழ )யவிைல.

ஆ4?2 கண2கி பிணிA!8 )ட0கி2 கிட.த: ேபா உட வ- த:. இர4?

காகளி ஏேதா ஒறி எD )றி.தி23ேமா எ8 பய) ந?2க) பிற.த
ேபா: க0கலா* இ8கி ேபாயி.த அ.த2 ெகாயவ232 Hட2
‘ேகா’ெவ8 கதறி அ5:விட ேவ4? ேபா வ தமாக இ.த:.

)ழ0காகளி இர த) கசிய ெதாட0கி வி9ட:. இேத ெபநிதி, ெசவாி

மாளிைக232 கீேழ உ%ள இரகசிய, சிைற2Hட0களிD, ெகாய வில03க%

அைட2கப923 காரா2கிக0களிD இேபா: தா ைவ2கப9ப:
ேபால பலைர பல சமய0களி ) த ைககளாேலேய த%ளி

அைட தைதெயலா வாிைசயாக நிைன : பா தா நைகேவழப. நா*23,

ேசா8 ைவப: ேபா இ8 தன23, ேசா8 நீ ைவ2க ப9டைத தா
ேகவலமாக எ4Eவ: ேபால தாேன அவகC அ8 எ4ணி
: திபாக% எ8 ஞாபக உ4டாயி!8 அவ23.

அேபா: தா நிதியைறயி பகளி-.: ம9? ச82கியிபதாக அவ

நிைன2கவிைல. வா2ைகயி த(ைடய எலா நபி2ைககளி -.:ேம

ச82கியிபதாக ேதாறிய:. மைனவி, ம2க%, உ%ள, உற$ எ:$ேம

இலாம யா2காக இ=வள$ ெகா?ைமயாக வா.ேதா எ8 நிைன :
பா2க )யறா அவ. ெகா?ைமயாக வா.ேதாமா அல: ெபா*யாக
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வா.ேதாமா எ8 தன23 தாேன அவ ேக9?2ெகா4ட ேக%வி இர4?

பிாி$களாக2 கிைள த:. இ.த விநா வைரயி எெனன பாவ0கைளA,

ெகா?ைம கைளA நா ெச*தி2கிேற எ8 தன23 தாேன பிாி : எ4ணி
பா2க ேவ4ய அவசியேம அவ23 ஏ!படவிைல. காரண தா ெச*யாம

எKசி ேபா3ப வி9ட பாவ ஒ8மிைல எ8 அவ2ேக ெதாி.தி.த:!
அவ த மன தி தன23 தாேன ேக9?2 ெகா4ட இர4? ேக%விகC23

விைடேய கிைட2க விைல. ‘இ:வைர நலதாக என ெச*ேதா? ெக9டதாக

என ெச*யவிைல’ இ.த இர4? ேக%விகC23, ‘ஒ8மிைல!

ஒ8மிைல!’ எபைத தவிர ேவ8 பதி ஏ: அவைடய மன தி-.:
எழேவ இைல.

த(ைடய ெபயாி ெபாC23, சிறி:Hட ெபா தமிலாமேல தா

வா.திபதாக நிைன$ வ.த: அவ23. நைகேவழப எறா பிற23,

சிாி மகி,சிA உ4டா23கிற பாியாசக எ8 தா காவிாி /ப9ன :2
H தர0க0 களிD, நாடக2 கைலஞகளிைடேயA ெபா% ப?வ: வழ2க.

தா( எேபாேதா ஒ கால தி அப, சில ஆ4?க% இ.தைத2 கட.த

கால :2 கழிவிர2கமாக அவரா நிைன :2ெகா%ள ).த:. இப மாறியபி

த பைழய ெபய23 ஏ!ப தா யா23 சிாிேபா மகி,சிேயா
ஏ!ப? தியதாக அவ23 ஞாபக இைல.

/காாி ப9னபா2க), மVபா2க) ச.தி2கிற நாள0காயி

கலகலபான இட தி H தர0க ஒறி அவ கெப!ற நைக,"ைவ

ேவழபராக இ.த கால, அதி-.: மாறியேபாேத ெபா*யா* ேபா*வி9ட:.

ெபநிதி, ெசவேரா? ெதாட பழ2க) ஏ!ப9ட பி வKசக ேபயா* தா
வா.த ெகாய வா2ைகA இ8 இப அைடப9ட பின இ.த
விநாயி-.: ெபா*யா* ேபா*வி9ட:.

இப எ தைன எ தைன ெபா*க%? பயி-.: உ4? வி5.த: காைல
ஊறி எழ )யாம ேபானேபா: ெசற விநாவைர கா ஊறி நட.த:
ெபா*யா* ேபா*வி9ட:. நட.தைவ எலா ெபா*யாக$ நட2கிறைவ

ெயலா உ4ைமயாக$, நட2க இபைவ ெயலா ச.ேதக0களாக$, த

வா2ைகேய மா!றி2ெகா4? தா எறி.ேதா ெக9?ேபா* வி9ட

ெகா?ைமைய நிைன : நிைன :2 க4ணி வ!8கிறவைர அழ ேவ4?ேபா
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இ.த: அவ23. இ.த ஏலாைமA பய)Hட, சில கண0க%தா நீ த:.

மன சபலப9? மாறி ம8பA ெகா?ைமயி நபி2ைக வ.த கண தி காைல
ஊறி எ5. தி.:விட )யவ:, ‘எழ )யவிைல. எD )றி.:தா

ேபாயி2கிற:’ எ8 உணகிற கண தி அ5: வி?வ:ேபா தளவ:மாக அ.த
ேநர தி அ.த நிலவைறயி கண தி!32 கண ெபா*யா யி.த:
நைகேவழபைடய கால.

இனிேமD தன23 சமய) ெபா தமாக வா* : உடபிD வ-ைமயி.தா
அ.த வா*ைப தவறவிடாம எதிாிைய தீ :2 க9விட ேவ4? எ8

இேபா: Hட ைவரமாக$ ெகா?ைமயாக$ நிைனபத!3 அவரா ).த:.

ஆனா எாிA4? ேபான படகி ப9ட தீ2காய0கC, கட- ெந?.ெதாைல$

நீ.தி வ.த கைள, பசிA, பகளி பய0கரமாக, ச82கி வி5.த ேவதைனA

ேச.: தன232 ெக?த ெச*ய ேவ4ய ெக9ட ேகா%க% எலா இனி

உைன இபேய விடமா9ேடா எ8 ஒறாக, ேச : வ.: வைள :2

ெகா4? வி9டா!ேபா அவைர மைல அைடய, ெச*தி.தன. அவ +.:

வி9டா. இேபா: நி,சயமாக +.ேத வி9டா.

நிதியைறயி எதிற தி-.: இளைட.த "வ திMெர8 பிளப:

ேபால$ அ.த பிளவி-.த ஒ - பய0கரமாக பா*.: ெகா4? வவ:

ேபால$, அ.த -ேய அகி வேபா: ெபநிதி, ெசவராக மாறிவி?வ:

ேபால$ பிரைமயான ெபா*2 கா9சிக% அவ க4ணி ெதாி.தன. தா(

-யாக மாறி எதி : ேபாரா?வ:ேபால2 க!பைன ெச*ய )யறா அவ.
‘மரணாவYைத மரணாவYைத எ8 ெசா கிறாகேள, அ: இப தா
இ23ேமா?’ எ8 அேபா: நிைன2க ேதாறிய: நைகேவழப23. இப

நிைன தேபா: தைன, "!றிD காலனி ெகாய பாச2 கயி8க% "ழ8

"ழ8 +சப9? வி5வ: ேபால$, தா அ.த2 ெகாய பாச தி

சி2கி2ெகா4? விடாம தபி :விட உடேன )யல ேவ4? ேபால$

அவ23 ேதாறிய:. பதறி எ5.: அ0கி.: ஓவி? ேநா2க :ட வல:

கா பாத ைத பதி : ஊறி ேமேல எழ )ய8 ம8ப கீேழேய வி5.தா அவ.
அப வி5.த: அவ23 )ைனவிட தள,சி ெபகிய:. )ழ0காகைள

ெதா9? பா :2 ெகா4டா. ெதா9ட இட தி இர த ப,ைசயாக ப9?2 ைக
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நைன.த:. பாவ ைத ெதா?வ:ேபா அவ2ேக அவபாக இ.த:
அேபா:.

‘உ உயிைர2 ெகா? :வி?! இனிேம நீ வாவைத2Hட ெபா*யா2கி விட
ேவ4?’ எ8 யாேரா ேப*2 H,ச இ9?2ெகா4ேட வ.: த க5 ைத
இ823வ: ேபா இ.த: அவ23.

அ.த விநாயி தா உயி வா.: ெகா4ப: ெம*யா, ெபா*யா எ8
ாியாம அவ உட ந?ந?0கி, நிைனவிழப: ேபால தைல சா*.தா.

இ9 அைடப9?2 கிட.த ெவளவா ஒ8 த சிற3கைள படபடெவ8
அ :2 ெகா4? அவைடய தைல23ேம பற.:வி9? மீ4? த(ைடய
பைழய இட தி ேபா* தைலகீழாக ெதா0கிய:.
-------------

மணிபலவ -நாகா பவ
4. 18. ேசா;8 ெச(

த.ைதயா கீேழ எறி.த ஊ8ேகா, பி ேவ8, த4? ேவறாக2 கழ8

வி5.தேபா:, ‘இப ெபா% Hட, சில சமய0களி நி!க :ைண ாியா:.

இடறி எைன ஏமா!றி வி?கிறன’ எ8 அவ Hறிய வா ைதகC23 ேநரான

ெபா% வானவ-23 ாி.த:. ஆனா அ.த வா ைதகளி அட0கியிபதாக

அவ% ச.ேதகப9ட ஏேதா ஒ 3றி ெபா% ம9? அவC23
ாியேவயிைல.

‘ஊறி நி!பத!3 பயபடவிைல எபைத அப, ெசாDகிறாரா? அல:

அதி இபதாக அவ நபி2ெகா4.த ேவ8 பய ஒ8 இலாம!
ேபா*வி9டைத அப, ெசாகிறாரா?’

ஒ8 ாியாம ம4? நிற வானவ- )த- நிைன த: ேபால2 Hய

விைரவி அவ )னிைலயிேலயி.: தபி, ெச8விட ேவ4? ெம8தா
மீ4? நிைன தா%. "!றிD ெந2 கனD நீ!றைறயி நி!ப: ேபால

இேபா: அ0ேக நிறா% அவ%. அவைடய ேகாப :23 அப ஓ ஆ!ற

உ4? எபைத பல)ைற க4? உண.தி2கிறா% அவ%. அ.த2 ேகாப

Jநிைலையேய மா!றி அைம :வி?. ேகாைட ெவயிைல ேபா அத!3
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ஆளாகிற எலாைரA வா9வி?. ெகா?ைமயான ெவப ைத தா0கி2

ெகா4? ெவயி- நி!கிறவக% அ0கி.: நிழைல ேத உடேன ஓேபா*

வி?வத!3 தவிப:ேபா அவ கன8 சீ8ேபா: அத!3 ஆளாகிறவகC,
"!றி இபவகC, அதி-.: விலகி ஓவிட தவிப: உ4?.
அவ23 )னா இேபா: வானவ-A அப தா தவி :2ெகா4?
நிறா%. அவC ைடய தவிைப ாி.: ெகா%ளாமேலா, அல:

ாி.:ெகா4ேட ாியாத: ேபாலேவா அவ ேமD ேபசினா.

“மகேள, நா நபி2 ெகா42கிற ஒ=ெவா ெபாC23 எேம

அவநபி2ைக உ4டாவைத ேபாற அறி3றிக% சிறி: காலமாக என23

ெதாிகிறன. இேத நிைலைம இபேய வளமானா நா இனிேம எப

மா8ேவ எ8 உ8தி ெசால )யா:. எறாவ: ஒநா% இபேய இ.த

ெபமாளிைக23 ெநபி9?2 ெகாC திவி9? இ03%ள எலா அழி.த:

ெதாி.தபி நா( அழி.: சாக ேவ4ய:தா. எலாவ!ைறA அழி : ஒழி :

நிலமா2கிவி9? நா( அழிய ேவ4?. நா அழிAேபா: இ03 எ:$
அழி2க படாம மீதமி2க2 Hடா:. இன ெபாைள இன இட தி

ைவ தி2கிேறா எ8 நா நபி2 ெகா4.தைவ எலா என23

ெதாியாமேல இட மாறியி2கிறன. யாாிட தி எலா ெபாதியமைல

சாி.தாD சாியாெதற உ8திேயா? நா நபி2ைக ைவ தி.ேதேனா

அவகளிட திேலேய அ: இைல எ8 இேபா: ெதாிகிற:. எ0ெகலா

மிக$ மதி ெப8மான) உ%ள ெபா%கைள ெபாதி.: ைவ தி.ேதேனா
அ0ெக லா அவ!ைற2 காணவிைல. இேதா கீேழ "ழ8 வி5.:

கிட2கிறேத, இ.த ஊ8ேகா- த4?23, பி23 ந?ேவ உ%ள 3ழ-

நா ைவ தி.த அ ெப ப4ட ஒைறAேம இேபா: இதி காண
)யவிைல மகேள!”

ஆ திரமாக ேபசி2 ெகா4ேட வ.தவ அைதெயலா ெசாவத!3 ேக9க,

ெச*வத!3 அவ% த3திAைடயவ% இைல எபைத திMெர8 உண.:
ெகா4? வி9டைத ேபால ேப,ைச ந?விேலேய நி8 தினா. அ:வைர தா

ேபசியி.த ேப,"2களா மகCைடய )க தி எெனன உண$க%

விைள.தி2கிறன எபைத அவேள பா :விட )யாத ேவக தி அவCைடய
)க தி-.: தா பா : ெதாி.: ெகா4? விைரவா*2 கீேழ 3னி.:
ஊ8ேகாைலA பிையA எ? : திகினா அவ.
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வானவ- அ.த ேநர ைத தா ெவளிேயறி, ெசவத!3 அவ ெகா? த அாிய
ச.தபமாக பயப? தி2 ெகா4? அ0கி.: ெமல ந5வினா%. அவ

அவைள த?2கவிைல. அேபா: அவ23 ேவ8 ேவைலக%

அவசரமானைவயாக$ அவசியமானைவயாக$ ெச*வத!3 இ.ததனா அவ%
அ0கி.: ேபாவ: ப!றி நிைன2கேவா கவைலபடேவா விபவிைல அவ.

அவ% ெசற: ‘ஊ8ேகா- ெபாதி.: ைவ2கப9.த ஐபைட தா-ைய
யா அதி-.: எ? தி2க )A?’ எற சி.தைனயி அவ கினா. அ.த
ெபா% அ=வள$ ப திரமாக அத!3% ெபாதி.: ைவ2கப923 உ4ைம

தைன தவிர இ( ஒேர ஒவ23 தா ெதாிA எற ஞாபக அவ23

வ.த:. எ(ைடய வா2ைகையேய மா!றி த%ளிவிட2 Hய ெபாிய

இரகசிய0கC23 அைடயாளமான அ.த ஐபைட தா- இ.த ஊ8ேகாD23%

ைவ2கப9ட ேபா: நா எ இ க4களா பா தைத தவிர இ( ஒ க4
ம9? பா தி2கிற:. அ.த ெபா% இத(% ைவ2கப9பைத நிைன$

H.: இேபா: தியி2க )Aமானா அப தியவ அ.த ஒ
க4E23 உாியவனா க தா இ2க ேவ4?. க!/ர2 கபைல ேத2

ெகா4? கட!பயண ெசவத!3) "ரமKசாிைய பய)8 தி ம9?வத!3 ஓ
அைடயாளமாக இைத எனிடமி.: வா0கி2 ெகா4? ேபா* இ9 அவ%
மாட திேல ைவ : வி9? வ.தவ( அ.த ஒ!ைற2 க4E23 உாியவதா.
ஏேதா தி9டமி9? எைன2 கவி :வி? எ4ண ேதா?தா அவ அ.த

ஐபைட தா-ைய இத!3%ேளயி.: ெவளிேய!றியி2க ேவ4?. அைத
இதி-.: ெவளிேய!8வத!3 எ உயிைரேய உடபி-.:

ெவளிேய!8வத!3 அதிக ேவ8பாைல. இ.த ஊ8ேகா யாைர

ம9?வத!காக அ.த மாட தி இ:வைர ைவ2கப9.தேதா அ.த

மாட தி-.தவகC23 இைத பி ேவ8 த4? ேவறாக2 கழ!ற )A

எபேத ெதாி.தி2க நியாயமிலாதேபா: அவக% அைத இதி-.: ெவளிேய
எ? திபாகேளா எ8 நா ச.ேதகப?வத!3 இடமிைல.

‘ச.ேதகமிலாம இ: நைகேவழபைடய ேவைலதா. இ.த ஐபைட தா-A

அைத ப!றிய உ4ைமகC அவரா ெவளிப? த ெப8வத!3 )னா
அவைடய உயிைரேய இ.த உலக தி -.: நா )த- ெவளிப? தி
வி9டா என?’ எ8 ெகா?ைமயாக$, 37ரமாக$ )தி.: நி8

நிைன தா ெபநிதி, ெசவ. இேபா: அ.த ஒ!ைற2க4 ேவ0ைக தனிட

வைகயாக மா92 ெகா4? அைடப9பதா தா நிைனபைத, ெச*வ:
சா தியமானேத எ8 நபினா அவ.
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இ.த அவசரமான தீமான தி!3 வ.த$டேன ெபமாளிைகயி த)ைடய

நபி2ைக23 பா திரமான காவல ஒவைன2 Hபி9?, “நீ இேபா: உடேன

றப9?ேபா* மV பா2க : அைலவா*2 கைரயி உ%ள யவனபாயி

இ23 நாக3ல : மறவனான அவாளைன இ0ேக அைழ :2 ெகா4?

வரேவ4?. இ8 கதிரவ மைறA ேபா:23% நீ அவேனா? திபி இ0ேக

வர )யாவி9டா உனா என23 ஒ பய( இைல. சபாபதி வன,

ச2கரவாள :2 கா?க%, காவிாி2கைர நாண! த எ0ெகலா ேதட )Aேமா
அ0ெகலா ேத அவாளைன2 க4? பி : இ0ேக திபி வேபா:

அவேனா? வா. அவ இலாவி9டா வராேத...” எ8 உ8தியான க9டைளயாக,
ெசா- அ(பினா ெபநிதி, ெசவ. அவ23 அ.தர0கமானவனாகிய அ.த

காவல உடேன அைத, ெச*வத!3 றப9டா.

அவைன அ(பிவி9?, சி.தைன23ாிய பல ச.ேதக0கைள மா!றி மா!றி

நிைன : பாதி பய) பாதி அவநபி2ைககCமாக2 3ழபினா அவ. நிமதி

சிறி: இலாம எெனனேவா எ4ணி பரபரபைட.தி.தன அவைடய
உண$க%.

‘எ பய +ணான:. காரணம!ற:. ெபா*யான:. இ( ஆயிர

நைகேவழபக% என23 எதிராக மாறினாD அ.த2 காலா.தக ம8ப

உயிேரா? பிைழ : வ.தாD எைன என ெச*: விட )A? ெச தவக%

ேபயாக மாறி ேவ4?மானாD வரலா. பிைழ : வர )யா:. இ: ெதாி.:

நா ஏ பத8கிேற? எ உட எத!காக ந?03கிற:?’ எ8 எ4ணி எ4ணி
மா*.தபேய ெவளிேய ெசறி23 காவல, நாக 3ல : அவாளைன

அைழ : வவைதேய எதிபா :2 கா தி.தா அவ. அேபா: ேவ8 எ.த

ேவைலையA ெச*வத!3 ெபா8ைம இைல அவ23. ப9ன பா2க தி

வானளாவ நிமி.: நி!3 த(ைடய அ.த மாளிைக ஒ=ேவார?2காக, சாிவ:
ேபா அவைடய மன2க4ணி அழிைவ2 3றி2கிற ெபா* ேதா!ற0க%
வாிைசயா* ேதாறின.

அ8 மாைல இ9?வத!3, சிறி: ேநர தி!3 )னா அவ அ(பியி.த
காவல நாக 3ல : அவாள மறவேனா? திபி வ.:வி9டா. இைற,சி

மைலயாக வள.தி.த அ.த )ர9? நாக ெபநிதி, ெசவைடய அ.தர0க

அைறயி Sைழ.: அவைர வண0கிவி9? பணிவாக எதிேர நிறா. அவைன
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அைழ : வ.த காவலைன அ0கி.: ெவளிேய ேபா*வி?மா8 3றி2

கா9னா ெபநிதி, ெசவ. காவல ெவளிேயறிய: மாச பவதமாக வ.:

நிற அவாளைன ெந0கி ெம-ய 3ர- அவைன ேவ42ெகா4டா அவ.
“அவாளா! நீ4ட நா9கC23 )னா ஓ இ.திர விழாவி நா(

நைகேவழப உைன ஒ காாிய :23 :4வி9? அ(பிேனா.
சபாபதி வன : இளி அ.த )னிவைரA அவைடய வள

பி%ைளையA எம(ல323 அ(பிவிட, ெசா- நா0க% உைன அ(பிய
காாிய அ8 உனா நைடெபறவிைல. இ.: இ8 இ=வள$

கால :23 பி உைன நா மீ4? இ0ேக அைழ தி2கிேற. இ8

நா உைன, ெச*ய, ெசா- ேவ42ெகா%ள ேபாகிற ெசய உ நிைலயி
உன23 மிக$ சிறிய: தா. ஆனா எ நிைனபி அ: மிக$ ெபாிய:,
அவசியமான:. அவசரமான:. அைத நீ ெச*வத!3 ம82க2Hடா:.”
அவாள த(ைடய பய0கரமான உ9? விழிகளா விழி : அவைர

பா :வி9?, சிறி: ேநர தய0கியபி ஒ=ெவா வா ைதயாக ேயாசி :
ம8ெமாழி Hறினா.

“ஐயா! எ(ைடய இ.த உடபி இ2கிற ெச23 எ:ேவா அ: நீ0க% என23
அளி த:. நீ0க% வள த:. உ0கCைடய ேசா!8, ெச2கா நிமி.: நி!கிற

நா உ0க% க9டைளைய ம8ேபனா?”

“நீ நா ெசாDவத!3 ஒ2ெகா4டா ம9? ேபா:. எ(ைடய

உதவிகC23 எனிடேம நறி ெசால ேவ4டா. எனா உதவி ெப!றவக%

எேம நறிAைடயவகளாக தா இபாக% எற நபி2ைகைய நா சமீப
கால தி ெகாKச ெகாKசமாக இழ.:வி9ேட அவாளா! எ(ைடய

ேசா!ைற நா யா யா23 எலா இ9ேடேனா அவக% எைன எதி23
ெச2ைக தா அைட.தி2கிறாகேள ஒழிய எைன2 கா23 ெச2ைக

அைட.திபதாக நாேன நபவிைல. நா இ9ட ேசா8 அைத திபவகளிட

நறிைய வள தி23 எபதி என2ேக நபி2ைக இைல. நீ ெம*யாகேவ

எைன க.தாD இேபா:%ள எ மனநிைலயி உ க,சிைய நா

ேபா-யானெதேற நிைனேப. இ8 காைலயி-.: என23 எ ேமேலேய

நபி2ைக இைல...”
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“நிைறய மன2 3ழப அைட.தி2கிறீக% ேபா ேதா8கிற: ஐயா!

இபப9ட நிைலயி உ0கைள நா இத!3 ) ச.தி தேத இைல. உ0க%

அ.தர0க ந4ப நைகேவழப அகி இ.தா இப உ0கைள2 கவைலபட
வி9 2கமா9டாேர? அவ இேபா: எ0ேக?” எ8 அவாள ேக9டா.

“இேபா: எ(ைடய கவைலேய அவ இ03 இ( உயிேரா? இ2கிறா

எபைத ப!றிய கவைலதா அவாளா! அவ இப:தா என232 கவைல.

எ கவைல தீர ேவ4?மானா அவ இலாம ெதாைலய ேவ4?!” எ8
Hறிவி9? அ.த2 H!ைற2 ேக9கிறவனி )க : விைளைவ அறிவத!காக

அவாள(ைடய ெகாய )க ைத2 H.: பா தா அவ. அவாள(ைடய

)க தி திைக ச.ேதக) ெதாி.தன.

“நாதானா இப ேப"கிேற எ8 எேம ச.ேதகபடாேத, அவாளா!

இ8 இர$ ந? யாம )வத!3% இ.த நகர தி ஓ உயி உ ைகயா 3ைறய
ேவ4?. அப2 3ைறகிற உயி எ கவைலைய தீ2கிற உயிராக$ இ2க
ேவ4?. அ.த உயி ேபா3ேபா: எ கவைலA ேபா*விட ேவ4?.”

அவாள ெமளனமாக அவைரேய பா :2 ெகா4? நிறா. இ பலைக

ேபாற அவ(ைடய பர.த மா ேமெல5.: விாி.: விமி தணி.த:. அவ

அவ(ைடய அ.த ெமளன ைத ெபா82க )யாம அவைன, சீறி2 ேகாபி :2
ெகா4டா.

“ஏ இ( ெமளனமாக இ2கிறா*? இேபா: ம9? நா அளி த ேசா!8,
ெச23 உனிடமி.: எ0ேக ேபா* ஒளி.: ெகா4ட:?”
இ.த2 ேக%விைய, ெசவிA!ற: அவ தைல தா.த:. இ.த2 ேக%வியினா

அவ மட2கப9? வி9டா எபைத, ெசாவ: ேபால அவ(ைடய )கபாவ)
மாறிய:.

“ெச*கிேற, ஐயா! ெச*கிேற. நீ0க% எைத, ெசாDகிறீகேளா அைத, ெச*:
உ0களிடமி.: நா ெப!ற ேசா!8, ெச2323 நறி ெசD தி வி?கிேற...”
எ8 ஆேவச ேதா? அவ23 பதி Hறினா அவ.
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மணிபலவ -நாகா பவ
4.19. சாவத( தத வா&5

அவாள(ைடய சமத ெபநிதி, ெசவ23 நிைற.த நிமதிைய அளி த:.
அவ விப ைத, ெசயலா2க அவ ) வ.ததி அவ23 பரம திதி
ஏ!ப9.த:.

“நல:! உ(ைடய நறி யிலாவ: நா நவத!3 இ( இட இ2கிற:.

எனிட நீ திற ேசா8 எைன ஆதாி23 ெச2ைக தா உன23

த.தி2கிற:. எைனேய எதி23 ெச2ைக தரவிைல. ேபா*வி9? உ

H9டாளிேயா? இறிர$ ந? யாம :23 இர4? நாழிைக இ23ேபா:

திப$ இ0ேக வா. )த- உ ைகயி ஒபைட : அற எம ைக23

மா!ற ேவ4ய உயிைர இேபா: இ.த மாளிைகயி நிதியைறயிதா அைட :
ைவ தி2கிேற. இறிர$ அ.த உயி23 அத உடபி-.: வி?தைல
அளி :விடலா” எ8 Hறி அவாள(23 விைட ெகா? : அ(பினா
ெபநிதி, ெசவ. அவ Hறியப ந%ளிர$23 )னா ம8ப அ0ேக

வவதாக ஒ2 ெகா4? றப9?, ெசறா அவாள.

அ0கி.: அவ றப9? ேபான சிறி: ேநர தி த(ைடய இெனா

ச.ேதக ைதA உடேன தீ :2 ெகா4?விட எ4ணியவரா*, "ரமKசாிைய,

சிைற ைவ தி.த மாட :23 ஏறி, ெசறா அவ. அேபா: அ.த மாட) அத

ப3திகC வழ2க ைத மீறிய அைமதிேயா? இ.தன. மாட தி உ9ப2க

"ரமKசாிேயா வச.தமாைலேயா ேபசி2ெகா%C ஒ-Hட2 ேக9கவிைல.
இவ அ.த )னிர$ ேவைளயிேலேய F0கியி2கலா எ8

எ4ணி2ெகா4? அவ கதைவ த9னா. சிறி:ேநர வைர அவ23 ஒ

பதிD இைல. ம8பA அவ )ைனவிட பலமாக த9ய ேபா:

வைள3D03 ஒ-ேயா? யாேரா நட.: வ.: கதைவ திற.தாக%.

கதைவ திற.தவ% ேதாழி ெப4ணாகிய வச.த மாைல எ8 ெதாி.த:

“"ரமKசாி அத!3% உற0கி வி9டாளா ெப4ேண?” எ8 அவ அவளிட

ேக9டா. தைன அ.த ேநர தி அ0ேக க4? அ.த ேதாழி ெப4 பய.:

ந?03வைத அவ பா தா. தன23 பதி ெசாவத!32 Hட நா எழாம அவ%

அ,ச ெகா4? திைக : ேபா* நி!பைத ெபா82க )யாம ம8ப அேத
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ேக%விைய )னி( உர த 3ர- ேக9டா ெபநிதி, ெசவ. அ.த2 3ர

அவைள ேமD ந?ந?0க, ெச*த:.

“இேதா தைலவிைய எ5கிேற” எ8 Hறி2 ெகா4ேட "ரமKசாி F0கி2

ெகா4.த மKச தேக ெச8 ெமல அவCைடய ேதாைள ெதா9?

எ5பினா% வச.தமாைல. அப எ5வத!3 ) F03 த தைலவியி

)க ைத அவ% பா த ேபா: அ.த )க உற2க திD சிாி :2

ெகா4பைத2 க4? அ,சிாி232 காரணமான ஏேதா ஒ இனிய கன$

தைலவி232 கிைட தி2க ேவ4? என ாி.த: வச.தமாைல23.

அபப9ட கனவி-.: அவைள வ-ய எ5 :பமான ெசயைல த
ைககளா தாேன ெச*ய ேவ4யி2கிறேத எற வ த ேதா? தைலவிைய

எ5பினா% ேதாழி ெப4. F2க தி-.: விழி : எ5.த "ரமKசாி )!றிD

விழி2 ெகா%ளாத அைர3ைற உற2க தி, “வச.தமாைல! அவைடய க4களி
எ(ைடய கன$க% வளகிறதM” எ8 வா* ேசா.: எைதேயா )(

பி( ெதாடபிறி அர!றினா%. தைலவி அர!8 அ.த, ெசா!க% கதவேக

வ.: நி!3 ெபநிதி, ெசவாி ெசவிகளி ேக9?விட2 Hடாேத எ8 பய.த

வச.த மாைல “அமா! கனைவ ப!றி அற ேபசி2 ெகா%ளலா. )த-

நறாக விழி :2 ெகா%C0க%! இேபா: வாயி- உ0க% த.ைதயா வ.:

நி8ெகா42கிறா” எ8 தைலவியி காதேக 3னி.: பத!ற ேதா?

ெமல, ெசானா%. த.ைதயி ெபயைர2 ேக9ட: அ.த ேநர தி ேக9க2

Hடாத ேப* /த0கைள ப!றி2 ேக9?வி9ட: ேபால தி?2கி9? எ5.:

நிறா% "ரமKசாி. அவCைடய க4க% பய தினா ம4? பா தன. வாயி-

த.ைத ஊ8ேகாDட வ.: 37ரமான பாைவேயா? நி8 ெகா4?,

“ஒ8மிைல! உன23 எேம இ2கிற ேகாப தி இ.த ேநர :23 நா

இ0ேக ேத வவேத தவ8 எ8 நீ சீறினாD சீ8வா*. நா வ.த காாிய

அ=வள$ ெபாிய சீ!ற :232 Hட த3தியான: இைல. அ: மிக$ சிறிய:!

இேதா இப எ ப2கமாக பா! இ.த ஊ8ேகாைல உன23

நிைனவி2கிறேதா?” - எ8 அ.த ஊ8ேகாைல )னா கா4பி தப

வாயி!ற தி-.ேத அவ அவைள2 ேக9டா.

அ.த2 ேக%விைய, சிறி: இல9சிய ெச*யாதவளா* நிறா% "ரமKசாி. ‘தா

அேபா: அவ23 பதி ெசால விபவிைல எறா! ேபால ஒ ெவ8
அவ% )க தி ெதாிவைத வச.தமாைலA பா தா%. தா( த தைலவிA

ெதாி.:ெகா%ள ேவ4ய அைம உ4ைம ஒைற இ.த, சமய தி ெதாி.:
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ெகா4?விட விபினா% வச.தமாைல. உடேன அவ% ெமல ம8பA த

தைலவியி காதேக ெச8, “அமா! அ.த ஐபைட தா-ைய2 காணாம

தவி :2 ெகா4? தா இேபா: இவ பதறிேபா* இ0ேக வ.தி2கிறா. நா

அைத ப!றிய இரகசிய ைத ெதாி.: ெகா%ள இ:தா ஏ!ற சமய. சிறி: ேநர

ேத பாப: ேபா இ.த மாட தி ைல )?23களி எலா "!றிவி9?

எனிடேம இ23 இ.த ஐபைட தா-ைய எ? : இ03 ஏேதா ஒ ைலயி
கிைட தததாக, ெசா- இவாிட ெகா? : வி?கிேற. அப2 ெகா?பத!3

)( ெகா? த பி( இவ அைடகிற உண,சிகைள நா இவேம H.:
கவனி2க ேவ4?” எ8 Hறினா%. த.ைதயி வா ைதகC23 ம8ெமாழி

Hறாம அல9சிய ெச*தைத ேபாலேவ ேதாழியி இ.த த.திர )ய!சிையA
அவ% அல9சிய ெச*தா%. தைலவியி அல9சிய ைத தன23, சமதமாக

ாி.:ெகா4ட ேதாழி த தி9ட பேய ெச*தா%. சிறி: ேநர ெபநிதி,

ெசவாி ெபா8ைமைய, ேசாதி தபி, “ஐயா! எ0கCைடய மாட தி உ0க%

ஊ8ேகா ைவ2கப9.த இட தி கீேழ இ.த ெபா% கிட.த:. இைத

உ0களிட ெகா? :விட ேவ4?ெம8 ப திரமாக நா எ? : ைவ தி.ேத”
எ8 அ.த ஐபைட தா-ைய அவாிட பயப2திேயா? ெகா? : வி9டா%
வச.தமாைல. அேபா: "ரமKசாி ஒ8 ேபசாம த த.ைதையA,

வச.தமாைலையA மாறிமாறி பா :2 ெகா4?தா நிறா%. மன தி!3

விபமான கன$ கைல2கப9? நன$லக தி :பமயமான அSபவ0கைள
அ.த ேநர திேல தா அைடய ேந.தைத ெவ8 தா% அவ%.

ெபநிதி, ெசவேரா அவக% இர4? ேபகC த )க தி-.: ெதாி.:

ெகா%வத!32 கா தி.த உண,சிகைள, சிறிதள$ தனிட ெதாியவிடாம
சவசாதாரணமாக அ.த ஐபைட தா-ைய த ைகயி வா0கி2ெகா4?
நிறா. வா0கி2 ெகா4ட வித திD வா0கி2 ைகயி ைவ :2 ெகா4ட

வித திD எ.த அவசிய) ெதாியாத அல9சிய பாவ திகழ நி8ெகா4? ஓாி
கண0கC23 அ.த ெபாைள ப!றிய நிைனைவேய அவகளிடமி.:

மைறபத!காக, “இ: என? இ.த ெபா! ேபைழ நிைறய2 ெகா4? வ.: இ0ேக
ைவ த பணியார0கC உண$ அபேய இ2கிறன? நீ0க% இவேம
ஒ8 உ4ண விைலயா?” எ8 கவன தி ப9ட ேவெறா கா9சிைய ப!றி
ேதைவையவிட அதிக அ2கைற எ? :2 ெகா4டவ ேபால2 ேக9டா. அவ

த0கைள அேபா: தி9டமி9?2 ெகா4? ஏமா!8கிறா எ8 "ரமKசாி23

வச.தமாைல23 ஓரள$ ாி.த:. ெதாைல.:ேபான ஐபைட தா- திப2

கிைட ததா தன23 ஏ!ப?கிற மகி,சிைய ெதாியவிடாம ெச*வத!காக தா

கவன ெசD தி விசாாி2க ேவ4டாத சிறிய விஷயமான இ.த உண$ ேபைழைய
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ப!றி அவ விசாாி2கிறா எ8 அவக% ாி.:ெகா4டாக%. ெநாேபாதி

எதிேர நி!கிறவகCைடய ஆவைலA மனேபா2ைகA ாி.:ெகா4? தா

அத!ேக!ப விைர.: மாறி2ெகா4? எதிேரயிபவகளி உணைவ தா0கி
நி!3 அ.த த.திர ைத பா : வியபதா, பயப?வதா எேற ாியாம

மைல : நிறாக% ேதாழிA அவCைடய தைலவிA. அேபா: அவைடய

3ர இ.தா! ேபா-.: திMெர8 உர ெப!8 மிக வ-ைமயாக அவகைள
ேநா2கி ஒ- த::

“ெப4ேண! உைன2 கா9D உ(ைடய த.ைத23  தி அதிகமாக

இ23 எபைத நீ ஒேபா: மற.:விட2Hடா:. சில ஆ4?கC23 )

ஏேதா ஒ இ.திரவிழாவி இர4டாவ: நா% /த ச:2க :2 H9ட தி யாேரா
பி%ைளயா4டாைன2 க4?பி : அைழ : வ.: அவ(ைடய ஓவிய ைத
வைர.: வா0கினா* அலவா? அ.த நாளி-.: இ8 இ.த ஐபைட

தா-ைய2 கீேழ கிட.தெத8 ெசா- எனிட ேதாழி லமாக எ? :2

ெகா?2க, ெச*A இ.த விநா வைர உ த.ைத2ேக விபமிலாத பல

காாிய0கைள நீ வாிைசயாக, ெச*தி2கிறா* எபைத ாி.:ெகா%. இ.த

நிைலைய ெதளி$ப? தி விவரமாக உன23 இேபா: ெசால )யாதவனாக

இ2கிேற நா. ஆனா "2கமாக உன23 ஒ8 ெசால )A. இ8 உ
த.ைதயி எலா நிைன$கC எைவ எவ!ைற எ4ணி2 கவைலA 3ழப)
அைட கிறனேவா அவ!ைறெயலா அப உயி : எழ, ெச*தவ% நீதா

எபைத பபயாக2 காரண காாிய0கேளா? உனிட விள2கலா. ஆனா

அப, ெச*ய என23 இ8 ேநரமிைல. இப ெப!8 வள : ேபணி

உன23 நா த.த வா$ எ(ைடய சா$23 நாேன இ92கிற வி ேதா எ8
நிைன :2 ெகா4? பயபட ேவ4ய கால) வ.:வி9ட:” எ8 வாயிD23
அபா ஒ காD இபா ஒ காDமாக ேபாகிற ேபா2கிேல ேப"வ:ேபா
அவ ேபசிவி9? ேபான வா ைதக% "ரமKசாிA அவ% ேதாழிA தீ :2
ெகா4? ெதளி$ ெபற விபிய 3ழப0கைள ேபால பலமட03 திய
3ழப0கைள அவகC23 இேபா: அளி :வி9டன.

அ.த ஐபைட தா- திப2 கிைட த நிக,சிையேய ஒ சாதாரணமான

நிக,சியா2கி வி?கிறவைரேபா அத!3, சில கண0க% இைடெவளியளி :

அைத மிக$ அல9சிய ெச*: தா0கC அைத, சாதாரணமாக2 கத ெதாட0கி
வி9ட ேநர தி, ‘உன23 நா த.தி2கிற வாவா என23 நீ தர ேபாவ:

சா$தா’ எ8 :ணி.: அவகளிட தி ேபா9?வி9? ேபாயி.தா அவ.
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அ0கி.: அவ தைல மைற.த:, “ப : பனிர4? ேபரரசகC23,

J,சிகைள2 க!பி :, ெசா-2 ெகா?23 ஒேர ஓ அைம,சராக இ2கிற

அள$ அ!தமான J,சிகைள பாட ப4ணி ைவ :2 ெகா42கிற ஒவ
உ0க% த.ைதயாயி2கிறா எபத!காக நீ0கC ெபைம படலாேம அமா”
எ8 "ரமKசாியிட ெமல, ெசா- சிாி தா% வச.தமாைல.
-----------

மணிபலவ -நாகா பவ

4.20. காளி ேகா<ட 3 கத5க
ந%ளிர$ ெந0க ெந0க /காாி ப9னபா2க : +திகளி ஓைச ஒ-க%
சிறி: சிறிதாக அட0கி ெமளன கவி.: ெகா4.த:. ெதாைலவி எ0ேகா ஒ

H தர0 க தி பதினா8 மா திைர2 கால அள$ ஒ-23 மிக ெபாிய

பாவதிேலாசன எற தாள ைத யாேரா ஆவ மி2க கைலஞ ஒவ

வாசி :2 ெகா4.தா. ஆளரவம!8 ெவறி,ேசா2 கிட.த அகலமான

ெத2களி ஏேதா பய0கரமான காாிய தி!3, ச0ேகதேபால இ.த தாள தி

ஓைச எதிெரா- : அதி.: ெகா4 .த:. ‘தி?தி’ ‘தி?தி’ எ8 3ட)ழாவி
இ.த தாள வாசி2கப? ஒ-ைய2 ேக9டபேய இத!ேக!ப ேவகமாக பாத
ெபய : நட.: ெப மாளிைக23, ெச8ெகா4ப: ேபா தனிைம யான
+தியி அவாள( அவ(ைடய H9டாளிA மிக விைர.: ேபா*2
ெகா4.தாக%.

‘ந%ளிர$23 இர4? நாழிைக இ23ேபாேத வ.:வி?கிேற’ எ8 ெபநிதி,

ெசவ232 ெகா? :வி9? வ.தி.த வா2ைக2 காபா!8 வத!காக த மன
அேபா: நிைன :2 ெகா4? தவி2கிற ேவக தி!3 ஏ!ப2 காகளா நட2க
)யவிைலேய எற பரபரேபா? ேபா*2 ெகா4.தா நாக 3ல :
அவாள மறவ.

‘பிறைர பய)8 :வத!காக$, ெகாைல ெச* வத!காக$ நா எ தைனேயா

)ைற கவியாக பயப? த ப92கிேற. ஆனா இ8 மாைல எைன2

Hபி9ட(பி எனிட ெபநிதி, ெசவ ேவ42 ெகா4ட காாியேமா

எைனேய பய)8 திவி9டேத!’ எ8 அேபா: அவாள மறவ(ைடய மன

எ4ணிய:. ெகா?ைம23 எலா ெபாிய ெகா?ைமயாகி, J,சி23 எலா

ெபாிய J,சியாகி த0கைள ேபாறவகC23 வழிகா9? மாெப ெகாய
ச2தியாயி.த நைகேவழபைரேய ெகா8 தீ :விட, ெசா- தைன அவ
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:4?வைத எ4ணியேபாேத அவாள(23 உட சி- த:. வா2ைகயி
எத! காக$ பயப?கிற நிைல அவாள(23 இ8வைர ஏ!ப9டதிைல.
இ=வள$ ெபாிய /கா நகர தி இர4ேட இர4? ேபதா அவ(23

வியைபA, மைலைபA உ4டா2கியி2கிறாக%. அ.த இவாி ஒவைர
அவ இறிர$ த ைகயாேலேய ெகால ேபாகிறா. இ.த2 ெகாைலைய,

ெச*வத லேம ம!ெறாவ23 நறி ெசD த ேபாகிறா. கைடசியி இ.த

நகாி இனிேம அவ(ைடய மைல23ாியவராக ஒேர ஒவதா மீதமி2க
ேபாகிறா. அ.த ஒவ யாேரா அவ23 இனி அவ ஆ9ப9? தா

ஆகேவ4?. ஏெனறா, நீ4ட நா9களாக அவ அவ23, ெசKேசா!82
கடப92கிறா. ேசா!82 கட( நறிகட( ப?வ: ெபா9கட

ப?வைதவிட ேவதைனயான: எ8, இ.த விநாயி தா ெச*வத!3 ேபா*2

ெகா4.த காாிய தினா நறாக உண.தி.தா அவாள. இ.த

அவ, உண,சிA அவ மன தி(% ஏ!ப9ட கண தி ெதாைலவாக

எ0ேகா ஒ- :2 ெகா4.த பாவதிேலாசன எற தாள 3பிெர8 )
ஒ- தைத விட2 க?ைமயாகி ெபாியதா* அதி.: /கா நகர ைதேய

கி?கி?2க, ெச*வ: ேபால பிரைமைய உ4டா2கி!8. அவாளனா அ.த

ேநர தி ேக9? ெபா8 :2 ெகா%ள )யாத ெகா?ைமயான ஒ-யாயி.த:
அ:.

அ.த இராேபாதி அவாள( அவ(ைடய H9டாளிA ெபமாளிைகைய
ெந0கியேபா: அ: நிசதமாயி.த:. அ8 மாைலயி அவாளைன

அைழ : ேபாவத!காக வ.தி.த அேத காவல ெபமாளிைக வாயி-
இவகைள எதிபா :2 கா தி.தா. அவாளைனA அவேனா?

வ.தவைனA தைன பிெதாட.: வமா8 ைசைக ெச*: அைழ :2
ெகா4? ேபா* ஓைசய!ற இ4ட மாளிைகயி )Hட0கைள2 கட.:

ெபநிதி, ெசவைடய அ.தர0கமான ப3தியி ெகா4? ேச தா அ.த2
காவல.

ஏேதா ெபாிய விைளைவ எதிபா :2 கா தி2கிற பர.த ெமளனதா அ03

நிலவிய:. அவாளேனா? உட வ.தி.த ம!ெறா நாகைன ெவளிேய இ2க,

ெச*:வி9? ெபநிதி, ெசவ அவாள( தனிேய சிறி: ேநர த0கC23%
ஏேதா ேபசி2ெகா4டாக%. சிறி: நாழிைக23 பி )ேன!பாடாக

தி9டமி9ட ெகாைல எ4ண ேதா? நைகேவழப அைட2கப9.த நிதி

யைற23% அவக% வ இ4ட நிழகேள இளி பயிற0கி, ெசவ:

ேபால, ெசறேபா: அ.த2 காாிய ைத பா2க இர$2ேக ெவ9கமாக இ.தேதா,
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எனேவா? எ03 அட.: ெசறி.: ெகா4?, இேள, நாண ேதா? இ.த,
ெசயைல2 H.: கவனிப: ேபா-.த: அ:.

அவாள(, ெபநிதி, ெசவ த த ைககளி உவிய வாCட( உ%ேள

அைடப9?2 கிட2கிறவ(ைடய வரபிலாத எதிைப எ.த2 கண) த0கC23
மிக அ4ைமயி எதிபா2கிற கவன :ட( நிலவைறயி இற0கியபி

றாமவ அவக% ெச*ய ேபாகிற காாிய :23 ஒளி தவத!காக தனிட

அவகேள ெசா- ஏ!பா? ெச*தி.தப நிலவைற2காக2 கீேழ இற03 வழியி
றாவ: பயிேலா நாகாவ: பயிேலா நி8 ெகா4? தீப.த ைத2
கா4பி தா.

ஆனா அ.த தீப.த தி ஒளி நிலவைற பகC232 கீேழ பரவி2

க4கC23 லபட ைவ த கா9சிைய பா த பிதா அவாள (23,
ெபநிதி, ெசவ23 அேபா: தா0க% ெச*ய ேவ4ய காாிய :2காக

எ? :2 ெகா4ட கவன), அைட.தி.த பரபர அனாவசியமானைவ எ8
ாி.த:. அ.த, சமய தி அ=வள$ மிைகயான )ய!சி ெச*: தா0க ேவ4ய

எதிைபேயா, தா23தைலேயா அ0கி23 எதிாியிடமி.: ெபற வழியிைல

எ8 அ.த எதிாி கிட.த Jநிைலயி-.ேத ெதாி.:ெகா%ள ).த:. ெபநிதி,

ெசவ அவாளனி காதேக ெமல, ெசானா:-

“இ.த ஒ!ைற2 க4ணைன எதிD )5ைமயாக நபி வி?வத!3 இைல. நீA

நா( அகி வகிறவைர இப, ேசா.: "4? வி5.: கிடப: ேபால
ெபா*யாக2 கிட.:வி9? நா இவ ப2க தி ெந0கிய: திMெர8

எ5.தி.: பா*.தாD பா*வா; உலக தி உ%ள தீைமக% எலா இவ
நிைனவி-.:தா ெதாட0க )A எபைத நீ மற.:விடாேத அவாளா!”
அேபா: அவைடய இ.த, ெசா!கைள2 ேக9?வி9? ‘யாைர தா இ.த உலகி
நப )கிற:!’ எ8 த மன தி!3%ேளேய நிைன :, சிாி :2 ெகா4டா
அவாள.

“இவ வி5.: கிட2கிற நிைலைய பா தா என23 அப ேதாறவிைல
ஐயா! அப9? வி5.திப: ேபாதா ெதாிகிற:. அேதா பா0க% 3தி

கசிA காய0க% ெதாிகிறன. தைரயிD 3தி வ.தி2கிற:. நீ0க% Hறிய
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விவர0களி-.: கட- க!/ர மர2கல தீப!றியதா நீ.தி2 கட.: வ.த:

ெதாட0கி இவ இ.த விநா வைர ப9னி கிட2கிறா எ8 ெதாிகிற:. ஆகேவ
ெபா*யாக ந : ஏமா!ற ேவ4ய அவசிய இேபா: இவ23 இைல.
உ0கC23, ச.ேதகமாக இ.தா நீ0க% விலகி நி!கலா. இவைர நா
கவனி2கிேற” எ8 ெபநிதி, ெசவாிட Hறிவி9?2 கீேழ 3னி.:

ேநா2கினா அவாள. ெபநிதி, ெசவ விலகிேய நிறா. அவாள

பா ததி நைக ேவழப பிர2ைஞயிறி :வ4? கிட.தா. உட- பல

ப3திகளி ஆழமான காய0கC, ஊைம அகC ப9.தன. )ழ0கா

)9யி இர த ெபகி வ.: தணி.திபைத பா : ாி.: ெகா4டா
அவாள.

நைகேவழபைடய )ழ0கா- அ.த இட ைத அவாள ெதா9டேபா:

கிண!823%ளி.: மரண ேவதைனேயா? ேப"கிறா! ேபாற ந-.த 3ர-

வ-ேயா? அவ )னகினா. ," இ( இ2கிற: எபைத தவிர அதிகமான

பல எ:$ அ.த உடபி அேபா: இ.ததாக ெதாியவிைல. க!/ர

தீயினா கா.திேபா*2 ககி, எாி.த 4கC அ0க0ேக அ.த உட-ேல

ெதாி.தன.  அவி.: ேபாகாம பாபத!3 மீதமி.த ஒேர ஒ க4E Hட
தள.: 3ழி.: வா, ெசாகி இைமயி கீ இ?0கியி.த:. 4ைண

பாப: ேபா விகாரமாக ேதாறிய அ.த /த உடபி அேகயி.: விலகி

ெமல எ5.: நி8 ெகா4? இனெத8 விள2கி, ெசால )யாத ஏேதா ஒ
மா!ற த(ைடய 3ர- ஒளிபைத தாேன தவி :2 ெகா%ளேவா, மா!றி2
ெகா%ளேவா, )யாம ெபநிதி, ெசவாிட ேபசினா அவாள.
“எ.த உயிைர இ.த உடபி-.: நீ2கிவிட ேவ4? எ8 இ=வள$
)ேன!பா? தி9ட) ெச*தீகேளா, அ.த உயி23ாியவ இேபாேத
)2காவாசி இற.:ேபா* வி9டா ேபால ேதா8கிறேத ஐயா...”
அவாள Hறிய இ.த, ெசா!கைள2 ேக9? இவ!82காக ெபாி:

மகிழேவ4? ேபால ஆைச யாயி.: Hட அவாள(23 ெதாிAப இ.த
மகி,சிைய ெவளிப? :வ: நலதல எ8 த.திரமாக மா!றி2ெகா4டா
அவ.

“அப ).த )வாக, ெசா-விடாேத அவாளா! இபப9ட
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மனிதகC23, சாவத!3 விநா ேநர இ23ேபா:Hட ஆேவச வவ:4?.”
“)2காவாசி தன23 தாேன ெச :ேபா* வி9ட உயிைர ேமD வ-.: ெகால
ேவ4? ெம8 கதி வாெள?ப: +ர)%ளவகC23 த3மா எ8தா நா
தய03கிேற ஐயா!” எ8 Hறிவி9? பதிைல எதிபா : த )க ைத

ேநா2கிய அவாளைன தன: பாைவயாேலேய அள.தா ெபநிதி, ெசவ.
அவைடய ச.ேதக ைத ாி.:ெகா4ட அவாள நாக அைத மா!றிவிட
ேவ4? எற தீமான ேதா? ேமேல பயி தீப.த :டேன நிற த

ேதாழைன இ( கீழிற0கி மிக அேக வ.:வி?மா8 ைகைய ஆ9
அைழ தா.

‘ச.ேதக) அவநபி2ைகA இர9ைட பிறவிக%. இர4? மன தி
பல+ன தி-.:தா பிற2கிறன’ எ8 எதிேரயி.த ெபநிதி, ெச வைடய
)க தி காE உண$கைள2 ெகா4? நிைன தா அவாள.

எதி : ேபாாிடேவா, பா*.: தா2கேவா, நைகேவழபைடய உட- அேபா:

சிறிதள$Hட ெதபிைல எபைத அவாள நாக அவ23 நிதாிசனமாக
நி7பி த பிதா அவைன ேநா2கி ேவ8 ஒ க9டைளயி9டா அவ.

“அவாளா! இ: இ.த மாளிைகயி நிதி அைற! இவைரேபா மிக2 ெகாய

ஒவ இ03தா இற.: ேபானா எற ெக9ட நிைனேபா? இ.த இட தி!3%
SைழA ேபாெதலா என2ேகா எ(ைடய இ.த, ெசவ ைத ஆளேபா3

வழி )ைறயின2ேகா சிறி: பயேமா அம0கலமான எ4ணேமா ஏ!பட2Hடா:.
நீA, உ H9டாளிA பாவ 4க% நிைற.த இ.த உடைப இ0கி.:

கட தி2ெகா4? ேபா*, ச2கரவாள ைத, "!றியி23 கா?களி எ0காவ:
ேபா9?வி9டா நல:. ஆனா அப ேபா9?வி9? உடேன திபி

வ.:விடாேத. இ.த மனிதாி உடபி இ.த உயி பிாி.: நீ0கிவி9ட: எ8

)வா* அறி.:ெகா4? வ.: நீ என23 ெதாிவி த பிதா எ மன தி

எைலயி-.: கவைலக% பிாி.: நீ03. விகிறவைர எ=வள$ ேநரமானாD

நீ வ.: ெசாலேபாகிற ெச*தி2காக2 கா :2 ெகா4ேப நா.”

இைத2 ேக9ட பி த மன எ.த உண$கைளA சி.தி2க )யாதப தா

அவ23 ப9.த ேசா!82 கடைன தீபத!3 )!ப?வ: ேபா எ.திரமாக

102

மாறினா அவாள. அவ ெசா-யைத, ெசய!ப? :கிறவனாகி த

வ-ைமைய எலா பயப? தி நைகேவழபைடய உடைப F2கி ேதாளி
சா தி2 ெகா4டா. தீப.த ைத அ0ேகேய ைவ :வி9? தேனா? பி

ெதாடமா8 த H9டாளியிட Hறிவி9? பகளி ஏறினா அவாள.

தி4ைம வா*.த அவ(ைடய ேதா%களி பல நைகேவழபைடய உடபாகிய
"ைமைய தா03வதனா 3ைறயவிைல. அ.த, சமய தி த மன "ம.:

ெகா4.த நிைன$களி "ைமதா தன: பல ைத2 3ைற23
ெப.:பமாயி.த: அவாள(23.

நைகேவழபைர, "ம.:ெகா4? அவாள( அவ(ட வ.தவ(

ெபமாளிைகயி-.: ெவளி ேய8), “அவாளா! நிைன$ ைவ :2 ெகா%.

நாைள23 /காாி கதிரவ உதி23ேபா: இ.த ஒ க4E23 பா23

ஆ!ற இ2க2Hடா:” எ8 த ைகயி-.த ஊ8ேகா- Sனியினாேலேய

அல9சியமாக அவ ேதாளி "ைமயாகியி.த நைகேவழபாி உடைப, "92
கா9னா ெபநிதி, ெசவ.

“ெச*கிேற ஐயா! நாைள23 உ0கC23 என23 ெபா5: விA. இவ23
ம9? வியேவ வியா:. அ=வள$ ெச*தா ேபா: அலவா?” எ8 ஒ
)ைற திபி அவாிட ேக9?வி9? ேமேல நட.தா அவாள. அதபி

அவ அ0கி.: நட.த ேவக ைத நைடயா, ஓ9டமா எ8 பிாி :, ெசால
)யா:.

நா3 நாழிைக23 பி ச2கரவாள2 ேகா9ட :2 கா9 உ%ேள பாழைட.த
காளி2ேகா9ட ஒறி ேபா* தா த(ைடய ேதா% "ைமைய அவனா

இற23வத!3 ).த:. நாிக% 3823 ெந?23 பா*.ேதா? அட தியான

தக% J.த அ.த2 காளி2 ேகா9ட தி )ற தி தா "ம.: வ.த

உடைல2 கிட திவி9?, ).: ேபா*2 ெகா42கிற இ.த உயிைர தாேம

இ( விைரவி ) :வி9? அறிவி2க ேவ4யவாிட ேபா*

அறிவி :விடலாமா? அல: தாேன )கிற வைர இைத2 கவனி :2
ெகா4.: வி9? ேபாகலாமா? எ8 தய0கியேபா: ேவ8 ஒ திய
ேயாசைனA அவ(23 உ4டாயி!8.

‘இவேரா இ8 நி,சயமாக, சாக ேபாகிறா. அத!3 )னா இவைர2 ெகாKச

வாழ,ெச*: பா தா என! அப, ெச*தா சாவத!3 ).திய இவர:
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எ4ண0கைளயாவ: நா அறி.: ெகா%வத!3 ஒ வா* ஏ!ப?ேம?’ எ8
நிைன தா அவாளநாக. தா நிைன தைத, ெசய! ப? :வத!3 அ.த

இட :, Jநிைல ஏ!ற:தானா எ8 அறி.:ெகா%ள )யவ: ேபால, "!8
)!8 பா தா அவ.

‘நீ என ேவ4?மானாD ெச*:ெகா%; என23 என வ.த:?’ எ8
அவ(23 த ெமாழியி எ? ெதறி.: பதி ெசாவைத ேபால2

காளிேகா9ட : திாிJல தி Sனியி உ9கா.தி.த ேகா9டா ஒ8

நாைல.: )ைற ெதாடபாக2 க தி வி9? வி9ெட8 எ5பி பற.: ெசற:.
மனித தைலேபா தைலA ப.: உடD ெகா4? மயான0களி திாிA

ஆ4டைல எனப? ெகாய பறைவக% நாைல.: காளி2 ேகா9ட : இ "வாி
இ.தன. பிரமா4டமான ம4 பிரதிைம ஒ8 ேகா9ட :23% Sைழகிற

இட தி வல: ப2கமாக த 3ழி.த க4கைள உ9 விழி தபயி.த:.
ேவ8 எ.த அ.நிய மனிதகளி அரவ) அேபா: அ0ேக இைல.

“தபி! காளி ேகா9ட தி உ9ப2க யாராவ: இ2கிறாகளா எ8 ேபா*
பா : வா” என உடனி.த ேதாழைன ஏவினா அவாள. அவ ேபா*

பா :வி9? உடேன வ.: காளி சிைலைய தவிர ேவ8 ஒ8மிைல எபதாக,
ெசானா.

அேபா: கீேழ கிட தியி.த நைகேவழபாி உட ெமல அைச.த:.

ஈன"வர தி அவ ஏேதா )ன3வ: ேக9ட:. அவரேக ெச8 ம4யி9?

அம.:ெகா4ேட அவாள, “தQ! இேபா: இவ23, ச!ேற ச2திX9,

சிறி: ேநர இவைர ேபச, ெச*தா ஏதாவ: பய(%ள ெச*திக% இவாிடமி.:
நம23 ெதாியலாெம8 நா எ4Eகிேற. நீ ேபா* ப2க தி எ0காவ:

த4ணி இ.தா ெகா4? வா. த4ணி ம9? ேபாதா:. இேதா இ.த

திாிJல :23 ேமேல உ%ள ெந- மர2கிைளயி அமாைன2 கா*கைள ேபா
)!றி2 கனி.த ெபாிய ெபாிய ெந-2கனிக% சர சரமா* ெதா03கிறன.

அவ!றி நாD கனிகைள றி :2 க- த9 நீாி கல.:, அ.த, சா!ைற

இவைடய வாயி ஊ!றி பா2கலா. இ.த இட தி அைதவிட அதிகமாக,

ச :%ள உண$ எைதA இேபா: நா இவ23 தவத!3 வழியிைல” எ8
அ0ேக அகி த(ட இ.தவைன ஏவினா. ‘ெபநிதி, ெசவ23

நைகேவழ ப23 என காரண தினா இ தைன ெபாிய )றி$ ஏ!ப9ட:?
இவைர2 ெகா8 தீ : வி9? தா ம9? தனிேய நிமி.: நி!க
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ேவ4?ெம8 ஆைசப? அள$23 அவ இவேம ைவர ெகா4ட: ஏ?’

எபன ேபா த மன தி(% விைடெபறாத மல9? வினா2களா* நி!3 பல
ச.ேதக0கைள, ெச : ேபாவத!3 இ23 இ.த ஒ!ைற2 க4 மனித

உயிட இ23 ேபாேத இவாிடமி.: ேக9? ெதாி.: ெகா4?விட ேவ4?
ெம8 அ.தர0கமாக உ4டான ைநபாைசைய அவாளனா அட2கி2 ெகா%ள
)யவிைல.

‘ெகா?ைமயி இல2கணமாக விள0கிய இ.த ஒ!ைற2 க4 மனித23 இப ஒ

பாிதாபமான சாவா?’ எ8 எ4E ேபாேத இத இரகசிய ைத அறி.: ெகா4?
விட ேவ4? எற ஆவ அவ(ைடய மன தி உ.திய:.

நைகேவழபர: )க தி த4ணி ெதளி : வாயி இனிய ெந-2கனி,

சா!ேறா? கல.த நீைர ஊ!றிA அ.த )க தி-.த ஒ!ைற2க4 விழி :2

ெகா4? தைன2 காண, ெச*வத!காக அவாள ெச*த )ய!சிக% +4

ேபாகவிைல. அவ க4 திற.தா, ெமல ெமல வா* திற.: ேபச$ ெச*தா.
த எதிேர நி!கிற ெகாைல மறவக%, தா அேபா: கிட தப9.த இட, த
நிைல, எலாவ!ைறA பா :2 ேக%வி ேக9? ஒ=ெவாறாக ெதாி.:

ெகா%ளாம, தன23 தானாகேவ ாி.:ெகா4? ஒ நிதான :23 வ.தபி
கிட தப9ட இட தி இ.ேத தைலைய ம9? ெமல நிமி தி, “நீ

அைலவா*2கைர யவனபாைய, ேச.த நாக 3ல : அவாள மறவ

அலவா?” எ8 அவைன ேநா2கி அவ ெபயேரா, ஞாபகேமா சிறி: 3றாம
த 3ர ம9? 3றிேபா*2 ேக9டா அவ. ‘ஆமா’ எபத!3 அறி3றியாக
அவைர ேநா2கி தைலயா9னா அவாள. அ? தகண அவைன ேநா2கி
ேவகமாக அவேர ேமD ெசாலலானா:

“நா இேபா: எ.த நிைலயி இ0ேக ெகா4? வ.: எத!காக2

கிட தப92கிேற எபைத ப!றி நீ என23 விள2கி, ெசாDவத!3

ஆைச படாேத அபேன! அத!3 அவசியேம இைல. ெசாலாம என2ேக

எலா ாிகிற:. இ.த ஒேர ஒ க4E23 உலக ைத பா23 ஒளி எ.த2
கைடசி விநா வைர இ2கிறேதா, அ:வைர எலாேம ாிA. க4ெணதிேர
பாபவ!றி எலா ஒவ த(ைடய சாைவ ம9?ேம கா4ப:ேபா

தவி2கிற தவி தா மரண ேவதைனயாக இ23மானா, அைதேய இேபா:
நா அைட.: ெகா42கிேற எ8 நீ ாி.: ெகா%ளலா. இ.த
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ேவதைனைய மீறி2ெகா4? எ5.: நி!க இேபா: என23 வ-ைம இைல.
கா-D எD )றி.தி2கிற:. எ(ைடய இயைப ப!றி உன23

நறாக ெதாிA. ெதாியாதவ!ைற2 ேக%விப9? இபா*. எைன ேபாற

ஒவ(23 இ.த நிைல ஏ ஏ!ப9டெதறாவ: ெதாி.:ெகா%ள நீ

ஆைசபடலா. அப ஆைச ப?வ: மனித இய!ைகதா. நாேனா எ8
எைன மனிதனாகேவ நிைன :2 ெகா4டதிைல. எைன ஒ ெபாிய

அர2கனாக பாவி :2ெகா4? அ.த பாவைனயினாேலேய நா பல)ைற

ெபைமப9? இ2கிேற. கைடசியாக இேபா: என23 அ.த ெபைம

இபைத தா நா உணகிேற. பலேபைர :2க :2க2 ெகா8 பழகிய

என23 நா சாகேவ4? எ8 ெச :ேபா*2 ெகா42கிேற எ8
உணவ:Hட ெபாிதாக எைதA இழ2க ேபாவ:ேபா ஒ மைல23ாிய
விஷயமாக ேதாறவிைல. சாக ேவ4ய:தா. ஆனா இப நா

வKசகமாக ஏமா!றப9? ெச :ேபாக ேவ4டாேபால எ(% நாேன

வள :2 ெகா42கிற அர2க தைம என23 நிைனV9?கிற:. பலேபைர
ெகாற ேபா: Hட இப வKசகமாக ஏமா!றி தா ெகாறி2கிேற.

எறாD நாேன இப, சாக ேவ4ய அவசிய என23 வ.தி2க2 Hடா:
தா. நா பிற23 தீைமக% ாிவத!காக2 கைடபி த வழிகைள எைன

தவிர பிற ாி.:ெகா4? எனிடேம ெசய!பட2Hடா: எ8 நிைன2கிற

ேபராைச2காரனாகேவ இ:வைர வள.:வி9ேட நா. இ( சிறி: கால

வாழேவ4? எ8 என23 ஆைச இ.த:. காரண என ெதாிAமா? அப
வா.தா இேபா: இப நா சாவத!3 ஏ!பா? ெச*தவைர வாழ விடாம
எம(ல323 அ(பியிேப. அ:$ )யாம ேபா*வி9ட:.

)யவிைலேய எபத!காக$ நா வ தபட2 Hடா:. இ( வாவத!3

)யவிைலேய எபத!காகேவ வ தபடாம மிக$ ைதாியமாக, சாக

ேவ4? எ8 தா நா நிைன2கிேற. ஆனா எ நிைனபி இேபா:

ஏேதா ஒ8 3ைறகிற: அபேன! நா அர2கனாகேவ எைன இ: வைர

பாவி :2 ெகா4.த: தவ8! நா( ஏேதா ஒ வைகயி ெவ8 மனிததா

எ8 ெபாலாத 3823ர ஒ8 எ மன தி-.: இ.த, சா$ ேவைளயிேல
என232 ேக9?2 ெகா4ேட இ2கிற:!

“இேதா இ.த2 காளி ேகா9ட தி பாழைட.த கத$கைள பா! எ=வள$

பழைமயைட.: வி9டன இைவ! சா3ேபா: நா( இப தா ஆகி வி9ேட.

எனா எலாவ!ைறA  மைற2க )யவிைல. எ மன தி இ8கி

ேபாயி.த பல எ4ண0க% இேபா: உைடகிறன... எனா எைதA

பா:கா2க )யவிைல! இ.த பைழய கத$கைள ேபாலேவ எைதA மைற :2

கா2க )யாம நா உைட.தி2கிேற.”
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ெதாட.: ேபசி2ெகா4ேட வ.தவ ேப,ைச நி8 திவி9? அவாள மறவைனA
அவ(ைடய ேதாழைனA உ!8 பா2கலானா.

சில கண0க% 8 ேபகCைடய க4 பாைவA ஒறிெலா8 இைண.:
பிாியாம இலயி தி.த:. கா!றி ஓைச ம9?தா அேபா: அப3தியி

ேக9ட:.

ம8பA அவேர ேபச ெதாட0கினா:
“ெதாி.ேதா ெதாியாமேலா இேபா: இ.த2 காளி ேகாவி- நீ எைன2

கிட தியி23 இட நா சாவத!3 மிக$ ெபா தமான:. ச.ேதகமாயி.தா

நீேய ம8ப பா! இேபா: நா சா*.: ெகா42கிற இட இ.த2 ேகாவி-

ப-Qட.

“இதி ஒ கால தி நிைறய இர த2கைற ப.தி23. ம8ப இ(

பயேபாகிற:. அப பயேபாகிற இர த எ(ைடய பாவ இர தமாக

இ23.

“எைன ப-ெகா? :விட ேவ4ய:தா. ஆனா ப- வா0கி2 ெகா%ள

ேவ4யவ ம9? ஏேனா இ03 வரவிைல. இ.த2 காளிேகா9ட : தைர,

"!றிD இேபா: ஊைளயி?கிற "?கா9? நாிக% எலா எ(ைடய

இர த :2காக$ இைற,சி2காக$ ஊைளயி9?2 ெகா4பதாக2 க!பைன
ெச*: பா2க ஆைசயாயி2கிற: என23. இ.த2 க!பைனைய எ4Eவதி
என23 பயேம இைல.”
-------------

மணிபலவ -நாகா பவ

4.21. கால ஓ<ட தி சிைத5க
ேசா.: தள.: சாக2 கிட2கிற அ.த2 ேகால திD Hட அவைடய

கா9டா!8 ேப,சி 382கி9? ந?ேவ ேப"வத!3 பயமாக இ.த:

அவாள(23. அவைடய ேதா!ற தி ஏேதா ஓ அச :23 இப

பய)8 :கிற ஆ!ற இபதாக அவ உண.தா. ‘விவத!3% இவைர
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தீ :விடாம திபினா ெபநிதி, ெசவ எைன தீ : வி?வாேர’ எற

நிைன ேவ8 இைடயிைடேய ேதாறி அவாள மறவ(23 த நிைலைய
உண தி2 ெகா4.த:. உடேன தா என ெச*ய ேவ4? எ8

நிைன2க$ அவனா )யவிைல. அவேரா அ.த பைழய ப- Qட தி

சா*.:ெகா4? உயிைர2 ெகா?பத!3 )னா உண,சிகைள வாாி வாாி2
ெகா? :2 3)றி2 ெகா4.தா. அவ ேப,"2 3ைறய$மிைல.

நி!க$மிைல. ெதாட.த:.

“அவாளா! எ(ைடய நிைன$கைளெயலா கால ேத* :, சிைத : வி9ட:.
நாேன கால ஓ9ட தி சிைத.: ேபா* வி9ேட. இ.த ப9னபா2க தி

எ9 ப9ட) ஏனாதி ப9ட) ெப!8 வா5 ெபாிய ெபாிய ெசவகC23
நீA நா( நைம ேபாறவகC ெவ8 கத$கைள ேபால தா

பயப?கிேறா. கத$களா எைவ எைவ மைற2கபட ேவ4?ெம8 நிைன :2
ெகா42கிறாகேளா அவ!ைற மைற2க ஆ!ற-றி2 கத$க% சிைத :

ேபானா பைழய கத$ கைள2 கழ!றி எறி.:வி9? திய கத$கைள மா!ற

ேவ4ய:தாேன? ெபநிதி, ெசவைடய எலா இரகசிய0கC23 நா

பலமான கதவாயி.த கால தி அவ எைன நறாக ேபணினா! எைத எைத
நா மைற : பா:கா ேதேனா அவ!ைற நாேன ெவளிப? தி வி?ேவேனா

எ8 அவ நபி2ைக இழ.த கால தி நா இப அழி2கப9? வி9ேட.

பிற23 பயப9? அழிகிற எலா கைடசியி இப2 கத$கைள ேபால
தா ஆகிறாக%. ேபாக9? உைட.த கதவினா பய( பா:கா இ2க
)யா: தா. உனிடமி.: என23, சில ெச*திக% ெதாி.: ெகா%ள

ேவ4?.

“நா மிக உய.த இட தி-.: உ4? வி5.: வி9ேட அவாளா! அ.த

ெபமாளிைகயி நிலவைறயிேலேய நா இற.:ேபா* வி?ேவேனா எ8

எ4ணி2 ெகா4.ேத. ஆனா எ(ைடய சா$ Hட அ.த மாளிைகயி

எைல23%ேள நட2கHடா: எ8 ெபநிதி,ெசவ கதி வி9டா!ேபா

இ2கிற:...” எ8 ந-.த 3ர- நைகேவழப Hறி2ெகா4? வ.த அவைடய
ெசா!களா மன மாறியி.த அவாள அவ ேம சிறி: இர2க) ெகா%ள
ெதாட0கியி.தா.

‘பிறைர2 காபத!3 பயப9? பி தைனேய கா :2 ெகா%ள )யாம
அழி.: ேபாகிற எலாைடய கைதA எ நிைலயிதா இ23’ எ8 அவ
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Hறியி.த வா2கிய அவ மன தி இன ாியாதேதா ஊைம2 கிள,சிைய
உ4டா2கியி.த:. அ.த2 கிள,சியினா அவாிடேம சிறி: ைதாியமாக

ேபசினா அவ.

“ஐயா! நா பிற23 பயபடலா. ஆனா நம23 ஓரள$ பயப?கிறவராக
பா : தா நா பயபடேவ4?. நீ0க% அ.த மாளிைகயி எைலயி

இ.தாேல உ0க% உயி ேபயாகி அ0ேக உலா$; அப உலா$வ:Hட2

ெக?த எ8 எ4ணி பய.: ஒ:03கிறவ23 ேபா* பய ப9? +ணாகி
வி9Mக% நீ0க%.”

இ.த, ெசா!கைள2 ேக9ட: ப-Qட தி சா*.: ெகா4.த நைகேவழப
தைலைய நிமி தி2 க4ணி ெவறிA, தவி மாறி மாறி ெதாிய, “அபA
ெசானானா அ.த பாவி? ெதாி.:ெகா%, அவாளா! உன23 ஒநா%

அவனிட இ.த2 கதிதா. அ.த ப9னபா2க : ெபநிதி, ெசவ(23

நறி2 கட(, ேசா!82 கட( ப9பதாக மய0கி +ணி அைமயாக

ேபா*விடாேத. ஏைழயாயி.: ப9னி கிடப: Hட, "க. அைமயாக இ.:
வயிறார உ4ப: Hட ேநா* எ8 இ.த மரணாவYைத நிைற.த கைடசி2

கண தி எ மன தி 39? தன நீ0கி என23 ஒ ஞான வகிற:.

இனிேம வ.: பய என! நா அைமயாயி.: ெகா4ேட "த.திரமா*

இபதா* எ4ணி2 ெகா4? தபான நபி2ைகேயா? ெகாய வா2ைக

வா.தி2கிேற. எ=வள$ "த.திரமாக இ.தாD, எலா எைற2காவ:

ஒநா% மரண :23 அைமயாகி தீர ேவ4ய: தா ேபா-2கிறெத8

இேபா: திதாக ாி.: ெகா4டவ ேபால2 கைடசியாக இ.த ப-Qட தி

வ.: +.:வி9ேட பா. எ வா$ இ=வள$ தா. இனிேம என23 என

இ2கிற:? ஆனா...”

சிறி: ேநர தய0கிவி9? அவ ேமD ேபசினா: “இனிேம ஒ8மிைல எ8
ைக வி?வ: )யா:. கைடசியாக நா ெச*வத!3 இ( ஏேதா இ2கிற:.

ெபமாளிைகயி ெச : ேபானா Hட நா ேபயாயி.: பினா பய

)8 :ேவேனா எ8 அKசி ெபநிதி, ெசவ எைன இ0ேக F2கி2
ெகா4? வ.: ெகால, ெசானா அலவா? நா ேபயாயி.: அ.த2

ெகாயவ(23 ெக?த ெச*ய )Aமானா அைத, ெச*ய த2க வித தி

சாவத!3 இேபா: எனா )A. அபேன! இபேய எைன F2கி2

ெகா4? ேபா*2 கட- ேபா9?வி?. நா கட-ேலேய சாகிேற. /காாி
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கட!பரபி எலா நா இற.தபி ேபயாக உல$கிேற. அ.த பாதக

மனித(ைடய கபகைளெயலா அைற.: கட- கவி2கிேற. அவைடய

ெப கட வாணிக ைதேய கவி : வி?கிேற. அ.த2 கபகளி

ஏதாவெதாறி எேபாதாவ: அ.த பாதக( பயண ெச*:ெகா4? வவா
அலவா? அேபா: அவைன இ.த இர4? ைககளாD பி : ேபயைற
அைற.: க5 ைத ெநாி : அபேய கட- த%ளி...!”
ெசா-2 ெகா4ேட வ.தவ உண,சி :பி எதிேர யாைடய க5 ேதா
த(ைடய பியி உ4ைமயாகேவ இபதாக2 கதி2 ெகா4? இர4?

ைககளாD ெநாி2க )யறப எ5.தி2க )!ப9?2 கா ஊறி நி!க )யாத
காரண தா ம8ப ப-Qட திேலேய )ட0கி, சா*.: வி5.தா.

வி5.தவ23 ," இைர த:. க4 ெசாகி, ெசாகி விழி த:. அ.த இ
ெநK" விமி விமி தணி.த:. அவாள ம8ப அவரேக ம4யி9?

அம.: அ.த ெநKைச தடவி2 ெகா? தா. அவைடய அSபவ0கைள பா :

அவ(23 பாிதாபமாக இ.த:. பயமாக$ இ.த:. தன2ேக அவ!றி-.:

ேதைவயான பாட0க% கிைடப: ேபால$ இ.த:.

‘இவைரேபா ெகா?ைமயாக$ பய0கரமாக$ இனி ஒவ வாழ )யா:.
இவ23 இேபா: கிைட :2 ெகா4ப: ேபா ெகா?ைமயான சா$

இெனாவ232 கிைட2க2 Hடா:. கிைட2க$ ேவ4டா. இெனாவ

தா0கி ெபா8 :2 ெகா%ள )யாத: இ.த விதமான சா$’ எ8 எ4ணி எ4ணி

மைல தா அவாள. இ( ெகாKச ெந-2கனி, சா8 கல.: நீைர அவ

வாயி ஊ!8ப த ேதாழ(23, ைசைக ெச*தா அவாள.

அவ( அைத, ெச*தா. மீ4? சில விநாக% மரண ேவதைன. மீ4? சில

விநாக% ெதளி$. அ.த நிைலயி அவ அவாளனிட ஒ ேவ4?ேகா%

வி? தா. விர2தியினாD இனி நா ‘சாக தா ேபாகிேறா’ எற

உ8தியினாD அேபா: மிகமிக மன ெதளி$ட அவ அவனிட ஒளி$
மைறவிறி ேபசினா. “அவாளா! நீ இெபா5: எைன பா :

பாிதாபப?வ: ேபா நா சாவ: ஒ8 அ=வள$ ேவதைனயான காாியமிைல
என23. ஏெனறா இ.த உலக தி நாைள23 வாவத!காக எ8 நா

எைதA ேச : ைவ தி2கவிைல. ெபநிதி, ெசவைன ேபால, ெசவ ைத

மைல மைலயாக2 3வி : ைவ தி.தா அைத2 கா2க$ அSபவி2க$
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ஆைசப9டாவ: நாைள23 அத!3 அற) நா வாவத!3 விப

ேவ4?. பாவ0கைள தவிர ேவ8 எவ!ைறA இனிேம அ(பவிபத!காக
எ8 நா ேச : ைவ2கவிைல. எ(ைடய கண2கி இேபா: நிைறய

பாவ0க% இ23. ‘அ.த பாவ0கைள எலா அSபவிபத!3 நா மீ4?
பிற2க ேவ4யி23ேம’ எ8 நீ ச.ேதகப?வா*. பிற.தா இ( திதாக

நிைறய பாவ0க% ெச*: அ? த பிறவியிD இபேய ெக9டவனாக வா.:
வி?ேவேனா எ8 தா நா ம8ப பிற2கேவ பயப?கிேற. இப தா

வாழ ேவ4? எ8 நியாயேமா வரேபா உ%ள எ.த ஒ வா2ைகையA இ.த
பிறவிேலேய பழகி2 ெகா%ள )யாதவ அ? த பிறவியி ம9? எப

ஒ50காக வாழ)A எ8 நாேன எைன ப!றி, ச.ேதகப?கிேற. உன23

நறாக எைன ப!றி ெதாிA. நா நிைறய2 ெகாைல ெச*தி2கிேற.

நிைறய2 ெகா%ைளய தி2கிேற. நிைறய ெபா* ெசா-யி2கிேற.

நிைறய, J,சி ெச*தி2கிேற. ஆனா அ=வள$ என2காக ம9? அல!

யாைடய மாளிைகயிேலா நிதியைறைய நிரவத!காக நா எ(ைடய
கண2கி பாவ0கைள நிைற :2 ெகா4? ெக9? ேபா*வி9ேட.

“நா இப, "கமாக ந-.: ம.தமாக ெமல ெமல, சாவ: என2ேக

பி2கவிைல. யாராவ: நாைல.: ேபராக, ேச.: ெகா4? கண கணமாக

:2க :2க, சி திரவைத ெச*: எைன2 ெகால ேவ4? ேபா இேபா:
என2ேக ஆைசயாக இ2கிற:. ம.தமாக ேநாயாளிைய ேபால, சாவ:

ேசாேபறி தனமான சா$. எைன ேபா அப வா.தவ

ேசாேபறி தனமாக இபயா சாவ:? நீேய ெசா அவாளா? எைன,

சி திரவைத ெச*தாD எ(ைடய வா* அலறா:! க4களி நீ ெநகிழா:.

அப உடைபA மன ைதA கலாக$ இபாக$ நா

பழ2கியி2கிேற. நீA உ0க% உலக) ஒ2 ெகா4டாD ஒ2

ெகா%ளாவி9டாD நா இப வா.த: Hட ஒவைக :ற$தா எ8

என23 ேதா8கிற:. ஆனா எைன ேபாலேவ இவ!ைற :றவாக ஒ2

ெகா%கிறவ% ஒ தி இேத ச2கரவாள :2 கா9 இ( சிறி:

ெதாைலவிD%ள வனி மற தி இ2கிறா%. சாவத!3 ) அவைள நா

ஒ)ைற பா :வி9?, சாக ேவ4?. நீA உ ேதாழ( ேபா* என2காக

அவைள இ0ேக அைழ : வர )Aமா? அவ% ெபய ைபரவி. கபா-ககCைடய

வனி மற திேல ேபா* யாாிட அவ% ெபயைர, ெசா-2 ேக9டாD ெதாிA.
என23 ஒேர ஓ ஆைச. நிராைசேயா? நா சாக விபவிைல. எைன

இ2கதி23 ஆளா2கியவைன ப!றிய எலா இரகசிய0கC என23

ெதாி.திப: ேபாலேவ அ.த2 கபா-ைக23 ெதாிA. அ.த2 ெகா?பாவிைய
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பழிவா03 ெபா8ைப இ8 அவளிட நா ஒபைட2க ேபாகிேற. அ.த

ெபா8ைப அவ% ஏ!82 ெகா4?வி9டா பி நா நிமதியாக, சாகலா.”
இ=வா8 அவ வி? த ேவ4?ேகாைள ற2கணி2க )யாம அவாள(
அவ (ைடய ேதாழ( கபா-ைகயாகிய ைபரவிைய அைழ :2 ெகா4?

வவத!காக வனிமற :23, ெசறன. அவ ப-Qட தி தைலைய,

சா* : உற03வ: ேபா க4ைண னா. க4ைண ? ) கைடசியாக

அவ பா த ெபா% காளி ேகா9ட தி சிைத.த பழ0கதவாயி.த:.

சில கண0கC23பி அைர 3ைற பிர2ைஞAடேன அவ ெமல2 க4 திற.:
பா தேபா: "!றிD ஒேர நாி2 H9டமாக ெதாி.த:. இைற,சி தி8 பழகிய

"?கா9? நாிக% பய0கரமாக ஊைள யி9?2 ெகா4? அவ கிட.த ப-Qட ைத,
J.தன.
-----------

மணிபலவ -நாகா பவ
4. 22. இ2ட பக

அேபா: நைகேவழபைடய மன :23%ேள ) கண :232 கண
ெபா*யா* அழி.: ெகா4.த வா$ இனி நிைலயாகேவ அழி.:விட

ேபாகிறெத8 வாைவ ப!றிய அவநபி2ைககC, மரண ைத ப!றிய

நபி2ைகA ஒறாகேவ J.: ெகா4.தன. ெந0கி வ.: ெகா423

சாைவ ைதாியமாக$, உ!சாகமாக$ வரேவ!க ேவ4? எ8 ேபா-யாக

அவ ஏ!ப? தி2 ெகா%ள )யற ைவரா2கிய பயபடவிைல.

அவ சிாி2க )யறா. ஆனா அ5ைக தா வ.த:. :ணிவாக இ2க )யறா.

ஆனா இ.த உலக ைதA இத நா9கைளA இனி இழ.: விட ேபாகிேறாேம
எ8 தள,சி தா ெபகி!8. சாவி பய0கர ஓலேபா விகாரமான நாி2

Hபா?க% அவைர, J.தன. ெபாிய நாி ஒ8 ேகாரமாக வா* திற.: க திகளி

Sனிகைள அ?2கிய: ேபாற ப வாிைச ெதாிய பா*.: வ.: அவர:

ெதாைடயி வா* ைவ த:. ம!ெறா நாி ப- Qட ைத ஒ9னா! ேபால தாவி

அவைடய ேதாளி ப!கைள பதி த:. அவ எ.த வைகயான மரண :23

ஆைசப9டாேரா அ:ேவ அவ232 கிைட :2 ெகா4.த:. அவேர

அதி-.: தபி :2 ெகா4? ஓட )யறாD )யாதப சாவி கர0க%

அவைர இ82கி பி : வி9டன. எ5.: ஓவிடலா எறா )றி.:ேபான

காD23 ேமேல எ5.: நி!கிற ஆ!றD இைல. H9ட H9டமாக, சி8 ைத
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-கைள ேபா வ.: ேமேல பா*.: சைதைய2 க=வி2 3த8 ெகாய நாிகைள
எதி : ேபாரா?கிற வ-ைம அவர: ைககளிD உடபிD அேபா: இைல.
தன: உட- சைதைய2 3தி சி.த2 க=வி இ5 :2 3த8 கா9சிைய

த(ைடய க4ணி னாேலேய பா23 அSபவ விசி திரமாக தா இ.த:.
அ:ேவ 37ரமாக$ இ.த:.

‘எைன நாைல.: ேபராக, J.: ெகா4? அEஅEவாக, சி திரவைத

ெச*தாD எ(ைடய வா* அலறா:. க4ணி நீ ெநகிழா:. அப எ

உடைபA, மன ைதA கலாக$ இபாக$ நாேன பழ2கியி2கிேற’

எ8 தாேன சிறி: ேநர :23 ) அவாளனிட Hறிய ெசா!கைள இேபா:

நிைன :2 ெகா4? சிாி2க )யறா அவ. நாிக% ேமேல வி5.: தா8மாறாக

பி?0கிய வ-யினாD, ேவதைனயினாD அவ23, சிாி வரவிைல.
‘எப வாழ ேவ4டாேமா அப இ:வைர வா.:வி9ேட. அப

வாழ2Hடா: எ8 ெதாி.தி.: அபேய வா.ேத. அ.த வா$ இேபா:

இப )கிற:’ எ8 உயி ேவதைன ேயா? உடபி வ- :2க :2க

அவ நிைன த கைடசி2 கண தி, சிவ.: ேபா* தனியா* )க :2ேக 4ேபா
இ.த அ.த ஒ!ைற2 க4ணி ேம 3றிைவ : பா*.த: ஒ நாி, க4ணி

பாைவ அவிAேபாேத உயிாி கைடசி பாைவையA ) :விட

விவ:ேபா அவைடய 3ர வைளைய2 க=விய: ம!ெறா நாி! அத!3

பி அ.த )க தி க4ேண இைல, க4ணி.தாD பாபத!3 உயிண,சி
இைல. அ=வள$ ஏ? அ.த உடேப )5 உவமாக இைல.
அவாள மறவ( அவ(ைடய ேதாழ( வனி மற :23 ேபா*2

கபா-ைகயாகிய ைபரவிைய அைழ :2 ெகா4? காளிேகா9ட :23 திபி

வ.தேபா: அ0ேக நைகேவழப எற ெபயைர தா0கி2 ெகா4.த மனித

உடைப )5ைமயாக2 காண )யவிைல. ப-Qட தி ேமD அைத, "!றிD

ஒேர நாி2 H9டமாக, J.தி.த:. அவாள(, அவ ேதாழ( ைபரவிA
இைற,சி ெநயி! Hயி.த அ.த நாி2 H9ட ைத அபா? ப9?

விர9வி9? பா த ேபா:Hட அவைடய உடபி நாிகC23 பறிெகா? :
இழ.த ப3திகைள தவிர எKசியைவ ம9?ேம கிைட தன. அப இழ.:

ேபாயி.த ப3திகளி மிக )தைமயான: அவைடய உயிராயி.த:.
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ெசால )யாத :யர) இர2க) வ.: ெநKைச அைட2க அவாள உைட.:
தள.த 3ர- த ந4பைனA கபா-ைகையA பா :, ெசானா.
“மனிதக% ெக9டவகளாக இ2கலா. பாவிகளாக$ பாதககளா$
இ2கலா. எப இ.தாD உலக தி சாவ: பய0கரமான:தா.

ெபா:வாக, சாவேத பய0கரமான: எறா பய0கரமாகேவ சாவெதப:

எ=வள$ ேவதைனயான:? இவ தம: கைடசி ஆைசையA நிைறேவ!றி2

ெகா%ளாமேல ெச :ேபா* வி9டா. வா5ேபா: நைகேவழப எற

ெபய2ேக!ப இவ )க தி நா சிாிைபேய பா ததிைல. ஆனா சாவத!3

)ேபா ‘மரண ைத2Hட, சிாி தபேய எனா ச.தி2க )A’ எ8

எனிடேம சிாி :2ெகா4? ெசானா இவ. ெச த பிேபா இவைடய சாேவ

இப சிாி2 3ாியதாகிவி9ட:.”

“இ2கலா! ஆனா இவைரேபா ஒவ :ைணயாக நி8 உதவியிராவி9டா
இவ யா23 :ைண நி8 உதவினாேரா அவைடய ெசவ, ெசழி நிைற.த

ெபவாேவ இத!3% ஊ சிாி : ேபாயி23” எறா% ைபரவி. இயபாகேவ

விகாரமாயி.த அவ% )க இ.த வா ைதகைள, ெசாDேபா: இர த ெவறி
ெகா4? 3)8வ: ேபா இ( ெகா?ைமயாக ேதாறிய:. ெபநிதி,

ெசவைர பழிவா03 ெபா8ைப உனிட ஒபைடபத!காக தா உைன
அவ இ0ேக Hபி9ட(பினா எ( உ4ைமைய அ.த ேப* மகளிட

இேபா: தாேன Hறி விடலாமா எ8 எ4ணினா அவாள. ஆனா தாேன
அைத2 H8வ: ெபா.தா: எ8 நிைன : உடேன அட2கி2 ெகா4டா.

க4களி நீ கல0க அ.த ேப* மக% காளிேகா9ட : ப-Qட தி அேக
கன தி ைக ஊறி அம.: வி9ட சமய தி ெமல ெமல இ% ெவளி
வா0கி2 கிழ23 ெவC2க ெதாட0கியி.த:.

தா0க% ெபநிதி, ெசவ232 ெகா? :வி9? வ.தி.த வா23 நிைன$ வரேவ
அவாள(, அவ ேதாழ( ெமல அ0கி.: ந5வின. காளிேகா9ட தி

நைகேவழபைடய ேகார மரண ைத2 க4?வி9? ப9னபா2க :

ெபமாளிைக23 திபி2 ெகா4.த ேபா: அவாள(ைடய மன மிக$
தள.: ேபாயி.த:. தா இ8வைர வா.த: இனிேம வாழ

ேபாவ:மாகிய வா2ைகயி ேமேலேய அவ(23 ெவ8பாயி.த:.

நைகேவழபைடய சாைவ அவ ஒவைடய ெசா.த அழிவாக ம9? அவனா
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நிைன2க )யவிைல. அ.த ஒவைடய சாவி தைன ேபாற பலைடய

நபி2ைககC ேச.: ெச : அழி.திபதாக அவ எ4ணினா. சாவத!3

)னா அ.த ஒ!ைற2 க4 மனித அவனிட ேபசிய ேப,"2களா அவ(ைடய
மன தி ெபநிதி, ெசவ ேமேலேய ெவ8 அவநபி2ைகA ெப3மா8
ெச*:வி9? ேபாயி.தா. சாவத!3 ) அவ ேபசியி.த ேப,"2க%

இ(Hட அவ ெசவிகளி ஒ-பன ேபா-.தன. அவ நிைன2கலானா:
‘அ.த, ெசவ23 நா ேசா!82கட ப92கிேற, நறி2கட

ப92கிேற. இ8 இேபா: எ(ைடய உட- இ2கிற ேசா!8, ெச23
அவ அளி த:. ஆனாD இ.த விநாேய அவைடய வழிகளி-.: நா

விலகிவிட ேவ4? ேபா என23 அவ ேம ெவ8பாக இ2கிற:. அைமயாக

இ.: அைடகிற "க எ=வள$ ெபாிதாக இ.தாD அ: ேநா*தா எ8

சாவத!3 ) அவ Hறினாேர! என23 ஒநா% இ.த கதி ேநரலா எ8 Hட,

ெசானாேர!’ எ8 பலவிதமாக, சி.தி :2 ெகா4ேட ெசறேபா:

அவாள(ைடய மன தி ெபநிதி, ெசவைர ப!றிய மதி சிறி: சிறிதாக

ேத*.: அழி.: வி9ட:. ப9னபா2க : ெபமாளிைகைய அைடகிறவைர

அவாள மறவ த ேதாழனிட அேபா: த மன தி கிள.த எ4ண0கைள
உண,சி வசப9? ேபசி2ெகா4ேட ேபானா. அப ேபசாம

தன23%ேளேய த சி.தைனகைள அட2கி2 ெகா4? ேபாவத!3 அேபா:
அவனா )யவிைல.

அவாள( அவ ேதாழ( ெபமாளிைக23% Sைழ.தேபா: /காாி
கிழ23 வான தி பக பிற.: ெகா4.த:. விய விய த0கைள

எதிபா : விழி தி.த ேசாைவ ெபநிதி, ெசவாி )க திD சிவ.:
ேபாயி.த விழிகளிD அவக% க4டாக%. அேபாதி.த மனநிைலயி

அவாள(23 அவ )க ைத பா2கேவ பி2கவிைல.

‘ேபான காாிய என ஆயி!8?’ எபைத2 க4 பாைவயி 3றிபாேலேய

அவகளிட வினவினா ெபநிதி, ெசவ. வா ைதகைள ெசலவழி2காமேல

பிற.த 3றி2 ேக%வியாயி.த:.

“உ0க% கவைல தீ.:வி9ட:” எ8 அவ )க ைத பா2க விபாதவ

ேபால தைரைய பா :2 ெகா4ேட ம8ெமாழி Hறினா அவாள. அேபா:

அவ(ைடய ேசாைவA தள,சிையA உ!சாகமிைமையA அவேர க4?
ாி.:ெகா4? வி9டா.
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“நீA உ ேதாழ( நா உ0கC232 க9டைளயி9.த பேய காாிய ைத

) :2 ெகா4?தா ெவ!றிேயா? திப வ.தி2கிறீக%. அப இ.:

உ0க% இவ )க0களிD நா உ!சாக ைதேயா ெபைமையேயா காண
)யவிைலேய? அ: ஏ?”

சிறி: தய0கியபி அவாள அவைடய இ.த2 ேக%வி23 விைட Hறினா:
“ஐயா! சில காாிய0கைள, ெச*தபி அப, ெச*தத!காக எ.த வித திD
ெபமிதபட )வ திைல. ேமD அ.த மனிதைடய சா$ இயபாகேவ

ேந.:வி9ட:. நா0க% ஏ: ெச*வத!3 )யD )ேப அவ தாமாகேவ அழி.:

ேபா*வி9டா” எ8 ெதாட0கி2 காளிேகா9ட தி நட.தவ!ைற எலா

அவாிட ெசானா. அப, ெசா-ய ேபா: நைகேவழபைடய கைடசி

ஆைசையA அத!காக தா0கேள வனி மற :23 ேபா* ைபரவிைய
அவாிட தி!3 அைழ :2 ெகா4? வ.தைதA ம9? அவாிட Hறாமேல

மைற : வி9டா அவாள!

“சிறி: ேநர இ, அவாளா! இேதா வகிேற” எ8 Hறி அவகைள அ0ேகேய

நி8 திவி9? உ9ப2கமாக, ெசறா ெபநிதி, ெசவ. அவ எத!காக அேபா:

உ%ேள ெசகிறா எப: அவாள(23 ஏற தாழ அSமானமாக ெதாி.த:.
அவ த மன ைத திடப? தி2 ெகா4டா. இ.த )ைற அவாிட தா

எத!காக$ நறி2 கட பட2Hடாெத8 தைன உ8திப? தி2 ெகா4?
அவ தைல நிமி.த ேபா: ைகநிைறய ெபா! கா"கேளா? வா* நிைறய
வாணிக, சிாிட( ெபநிதி, ெசவ உ%ேளயி.: ெவளிேய வ.:

அவெனதிேர நி8 ெகா4.தா.
“இ.தா, இவ!ைற ெப!82ெகா%..”

அவைடய ைகக% ெபா!கா"கேளா? அவ(23 ) நீ4டன. அவ அவ!ைற

ெப!82 ெகா%ளவிைல. அவ சிறி: எதிபாராத ேவ8 ஒ காாிய ைத

அவாள அேபா: ெச*தா.
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“ஐயா! பல ஆ4?கC23 ) நீ0க% எ(ைடய இ?2 க,ைசயி அணிவி த
இ.த2 ெகா?வாைள இ8 உ0களிடேம திபி அளி : வி?கிேற. இ தைகய

காாிய0கைள, ெச*A :ணி$ ேந!றி-.: எைன2 ைகவி9? வி9ட:. தைய
H.: எைன வி9?வி?0க%. ம8பA உ0களிட நறி2 கட பட,

ெசாலாதீக%” எ8 Hறியவாேற த வாைள உைறயி-.: கழ!றி அவ

காலயி இ9டா அவாள. ெதாட.: அவ(ட அகி நிற ேதாழனி

வாC அேத ேபால2 கழ!றப9? அவைடய காலயி வ.: வி5.த:.
இப, ெச*:வி9? அவாள( அவ ந4ப( ைகக9 பணிவாக

அவெரதிேர நிற ேபா: அவ ெபKசீ!ற ெகா4டா. கா"கைள2 கீேழ

எறி.:வி9? த ஊ8ேகாைல ப!றிய: அவ ைக. அவைடய கா

ெசபி கீ அவ எறி.த வா% ஓ0கி மிதிப9ட:. அ.த ஊ8ேகாைல

ஓைசெய5ப தைரயி அ5 தி ஊறி2 ெகா4ேட அவாளனிட சினமாக
ேபசினா அவ.

“எைன ப!றி நீ எனெவ8 நிைன :2 ெகா42கிறா*? நா

விபியப நட.: ெகா%ள தவ8கிறேபா: நீ எ எதிாியாகிறா* எபைத
மறவாேத...?”

“நா0க% யா23 எதிாியாக விபவிைல ஐயா? அைமயாக இ.:விட$
ஆைசபடவிைல. எ0கC23 விைட ெகா?0க%” எ8 இப, ெசா-வி9?
அவாள(, அவ ேதாழ( அவைடய விைடைய எதிபாராமேல விைர.:

அ0கி.: ெவளிேயறி வி9டாக%. இ.த, ெசய அவைர அதி,சி23%ளா2கிய:.
எதிபாராத இ.த அதி,சியா வி.: பிற.: ெகா4.த பக!ேபாேத

திMெர8 இ4? ேபா*வி9டா! ேபா-.த: ெபநிதி, ெசவ23.
அவைடய ெநKசி கவைலக% இ8 மீ4? பிற.தன.
----------

மணிபலவ -நாகா பவ
4.23. சாறா2ைம 7ர

கப- காைல2 கதிரவனி ெபாெனாளி பா*.: பரவி2 ெகா4.த:. நீல2
கட!பரபி அ0ெகா8 இ0ெகா8மாக2 காைல ெவயி- மி(

ப"ைமயான தீ$க% ெதப9டன. உட- அவி நீ சிதறி பா*.: நீரா9?வ:

ேபா கா!8 "கமாக +சி2 ெகா4.த:. அேபா:தா :யி நீ0கிெய5.த
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ப:ைம தன23 )பாகேவ எ5.தி.: தள தி நி8ெகா4? கடைலA
கதிரவ உதி23 கா9சிையA கவனி :2 ெகா4.த த கணவனேக

ெசறா%. அவCைடய ைக வைளகC கா சிலகC கப- ஆ9ட தி

நளினமா* ஒ- தன. கிழ23 வான தி இளK சிவ, கட நீாி நீல நிற)

வ4ண, சி திர0களா* ஒ8ப9?2 கல23 அழகி ஈ?ப9.த மணிமாப
தன23 பினா வைளெயா-A, சிலெபா-A ெமல2 கிள.: ஒ-2க2

ேக9? திபினா. ப:ைம வ.:ெகா4.தா%. கிழ2ேக Jாிய

உதயமாவைத பாபத!காக, ச.திர உதயமாகி எ5.: வவைத ேபால$
ப:ைமயி )க அேபா: மிக$ அழகாயி.த:. த(ைடய க!பைனைய

த மைனவி பாரா9ட ேவ4? எற ஆவேலா? அவளிட ேப,"2 ெகா? தா
அவ.

“இ0ேக கதிரவ உதயமா3 அழைக பா2கலா எ8 நா எ5.: வ.:

நிேற ப:ைம. இேபா: பி ப2க திபி பா தா 3ளி நில$ ெபாழிA

கதிகேளா? ச.திர உதயமா யி2கிறா! இ: என அதிசயேமா!”

அவ Hறிய: ாியாம, “எ0ேக? எ0ேக?” எ8 ேக9? நா!ற) ேநா2கி
ம4டா% ப:ைம.

“எ0ேகயா? இேதா... இ0ேக!” எ8 த அேக வ.: நிற அவ% )க ைத

ெதா9?2 ெகா4ேட ெசா-, சிாி தா மணிமாப. ப:ைம நாண ேதா? அ.த

ேப,ைச உடேன ேவ8 க :23 மா!றினா%.

“இர4? 8 நா9களாக என23 நல உற2கேம இைல. உற2க தி Hட அ.த
ஒ!ைற2 க4 மனிதைர ப!றிய ெக9ட ெசாபன0க%தா கா4கிறன.

அைற232 க!/ர மர2கல தி தீப!றிய பி க9ைடைய ப!றி2ெகா4?

அவ மித.தேபா: அவைர பா ததனா வ.த விைன இ:. ேந!றிர$ ம9?

அவைர ப!றிய கனவி ஒ மா8த எ!ப9ட:. அ.த ஒ!ைற2 க4 மனிதைர

ப!றிய கனவி ேந!ைறய அ(பவ ம9? என23 ஒ :ைம. கா9? வழியி ஓ

இட தி நாைல.: )ர9? மனிதகளாக, ேச.:ெகா4? அவைர அ :2
ெகா8 வி?கிறா! ேபால2 கன$ க4ேட.”

“கனவி தாேன அப நட.த:? உ4ைமயாகேவ அப நட.தி.தா Hட நா
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மிக$ மகி,சி அைடேவ ப:ைம! அப அப9?, சாக ேவ4ய ெபாிய

ெகா?பாவிதா அவ. ஆயி( இத!3% சாகமா9டா அவ. சாைவேய

ஏமா!றி அ(பிவிட2 Hய ெகா?.:ணி$ அவ(23 உ4?. அ8 நீA

நா( அவ கட- மித.: சீரழி.தைத பா ேதா அலவா? அப

மிதப:, நீ.:வ: Hட அவ(23 :பமிைல. அவ( அவைன ைவ :
ஆC ெபநிதி, ெசவ த0க% வா2ைகயி ெப ப3திைய2 கட

பயண திD, கட கட.: வாணிக ெச*வதிDேம கழி தவக%. இ.த இர4?
8 நா9களா*2 கப பயண ெச*:ெகா4? வகிற நாேம இ தைன
ேயாசைன Fரதா கட2க ).தி2கிற:. ஆனா அ.த ஒ!ைற2 க4

ேவ0ைகேயா இத!3% நீ.திேய /காாி கைர23% ேபா*, ேச.தி23”
எறா மணிமாப.

“ேபா:! இைரயாதீக%. அேதா இ.த2 கப- ேகாயி அவக% ஏேதா ஆ.த
ஈ?பா9?ட த0கC23% தனியாக ேபசி2 ெகா42கிறாக%. நா இைரவ:,
அவகCைடய ேப,"23 இைடXறாக )யலாேமா, எனேவா?” எ8 ெசா-2

ெகா4ேட த மைனவி ப:ைம அேபா: "92 கா4பி த ப3தியி பா த
மணிமாப ெபாி: விய அைட.தா.

3ளி.த கா!8 +" இ.த ைவகைற ேவைளயி இள03மர( வளநா?ைடயா

எைதப!றி இ=வள$ ஈ?ப9? தனிைமயி ேபசி2ெகா42க )A எ8
அவ(2ேக ாி.:ெகா%ள )யவிைல.

+ரேசாழிய வளநா?ைடயாாி )கபாவ தி -.: அவ இள03மரனிட ஏேதா
க?ைமயான விஷய ைத வ!8 தி, ெசா-2 ெகா4பதாக ெதாி.த:.

இள03மரனி )கேமா மல,சி 3றாமேல அவ H8வனவ!ைற தா0கி2
ெகா423 சாயைல2 கா9ய:. இைடயிைடேய அவ ேகாபமாக2

H8வனவ!ைற தா0கி2 ெகா423 சாயைல2 கா9ய:. இைடயிைடேய
அவ ேகாபமாக2 H8வனவ!ைற2 ேக9? அவ )8வ /பைதA

மணிமாப கவனி தா. த ஆவைல அவனா அட2கி2 ெகா%ள )யவிைல.

“ப:ைம நீ இ0ேகேய இ” எ8 Hறிவி9? வளநா?ைடயா இள03மர(

ேபசி2 ெகா4.த ப3தி23 மிக அகி ஒ பா* மர தி மைறவி ேபா*

தன23 அவக% ெதாிA பயாக$ தைன அவக% பா :விட )யாதபA
நி8 ெகா4டா மணிமாப. அவக% இவ ேபசி2 ெகா%வைத அவ
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அ0கி.: நறாக2 ேக9க ).த:. வளநா?ைடயா ஆ திர ேதா?

இள03மரைன2 ேக9?2 ெகா4.தா:

“நீ இ=வள$ ெபாிய ேகாைழயாக மாறியிபா* எ8 நா கனவிHட

நிைன ததிைல தQ! நீ ெச8 ெகா42கிற கபைலேய தீ2கிைரயா2கி

அழி : வி? தி9ட ேதா? வ.: ெகாயவக% தீப.த0கைள +"ேபா: நா
அளாள எனிட இத!3 எதி இைல எ8 நீ என23 ம8ெமாழி

H8கிறா*. நட.: மற.:ேபான நிக,சிைய ம8பA நிைனV9 ேப"கிேறேன

எ8 நீ எேம வ தப9?2 ெகா%ள2Hடா:. எதி23 )னா

:றவியாக நி8வி?வ: கைண மற எ8 நீ எ4ணி2 ெகா42கிறா*

ேபா ேதா8கிற:. ஏலாதவகளிட), இயலாதவகளிட) அ ெசD தி2

கைண கா9?வ:தா கைண மற. ெகாயவகைள எதி2க ேவ4ய

ேவைளயி ைகக9 நி!ப: கைண மற கா9?வ: உ ஆ4ைம23
அழகிைல...”

“ெபாியவேர! நீ0க% ெசாவைத நா ம82கவிைல. ஆனா அறிவினாD

மன தினாD வாழ விகிறவக% உலகி திய ஆ4ைம ஒைற
பைட தி2கிறாக%. அ:தா சாறா4ைம. சாைப ஆ%வ:தா

சா!றா4ைம. சாறா4ைம2 3ண ைத நகிறவக%, எைதA எதிபைத

+ரமாக2 ெகா%வதிைல. ெபா8 : நி!பைத தா +ரமாக2 ெகா%கிறாக%.

எைதA எதி :2 3)றி நி!ப:தா +ரெம8 நபி2 ெகா4? நா வா.த
கால) உ4?. அேபா: உட வ-ைமைய ம9? நகிற

ேபரா4ைமயாளனாக இ.ேத நா. இேபாேதா உட வ-ைமயி ெபாி:

எ8 எ4Eகிற சாறா4ைமயாளனாக எைன மா!றி வி9டா திநா0H
அக%. இப நா சாறா4ைம +ரனாக மாறியைத தாேன நீ0க% ெபாிய
ேகாைழ தன எ8 3றிபி?கிறீக%?” என, சிாி தபேய இள03மர

அவ23 ம8ெமாழி Hறினா. வளநா?ைடயா மீ4? அவைன2 ேக9டா.

“உடபி வ-ைமயா நீ பலைர எதி2க ேவ4ய அவசிய ம8பA உ
வாவி எேபாதாவ: ேந.தா நீ என ெச*வா*?”
“அபப9ட :ப0களினா எ(ைடய சாறா4ைம வDவைடAேம ஒழிய2

3றா:. :2க நிவாரண ேத?ேபா:தா மனித மன பிரகாசி : ஒளி எ8
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நா நகிேற, ெபாியவேர! "ட,"ட ஒளி ெபாேபா ேகாப9ட த2க
ெவைமயான அ(பவ0களிD, கவைலபட த3.த :2க0களிD ெவ:பி,

ெவ:பி இ8தியி உண,சிகைள2 கட.: ேபா* நி8 ஒளிவத!3 பழகி2

ெகா%ள ேவ4? எ8 எ ஆசிாியராகிய திநா0H தவ, ெசவ என23
அCைர Hறியி2கிறா. கைண மற)Hட அக0கார :23

இட)4டா2கலா. ‘நா நிைறய2 கைண ெசD :கிேறா’ எ8 நிைன :

அதனாேலேய மன +03வ:Hட பாவதா. கைண மறவனிD ேமேல

உய.: சாறா4ைம மறவனாக எைலய!ற நிதான தி ேபா* நி8ெகா4?
இ.த உலக ைத பா :, சிாி2க ேவ4?ேபா ஆைசயாக இ2கிற: என23.
திநா0Hாி க!8 நிைற.த பி /காாி +திகளிD சமயவாதிகளி ப9
ம4டப0களிD, இேபா:, உ0கேளா? இ.த2 கப-D நா திாி.:

ெகா4ப: Hட உலக அSபவ தி ேதா*.: ேதா*.: அதி-.:

ஞான ைத2 க!பத!காக தா. ேச!றி பிற.: ேச8 படாம ேமெல5.:

மலகிற தாமைரைய ேபா இ.த உலகியக% எைன ேம ேநா2கி மலவி2க
:ைண ாிய ேவ4?ேம ஒழிய2 கீேழ த%ளி ம8பA அ52கி ர9
எ? :விட2 Hடா:.”

இவ!ைற, ெசாDெபா5: ேநகிழ2ேக உதி :2 ெகா4.த Jாியனி

கதிக% எலா இள03மரனி )க தி ப9? அ.த அழகிய )க ைத ெத*+க
ெபா! "டரா2கின. அ.த2 கண தி அபேய ைகHபி வண0கி விடலா ேபால
F*ைமயா* ெதாி.த அவ )க ைத ஏறி9? பா த வளநா?ைடயா232

ேகாப வரவிைல. இன ாியாத தய2க ேதா? அவ அவைன ேநா2கி ேமD
சிலவ!ைற வ!8 தி2 Hறினா.
---------

மணிபலவ -நாகா பவ
4. 24. ஏழா;# பிாி5

சாறா4ைம +ர எ8 இள03மர எைத, ெசா- ெபைமப9டாேனா
அைத அவனிடேம மீ4? மீ4? ம8 : ேபசினா +ரேசாழிய
வளநா?ைடயா:

“தQ! உ(ைடய ெசா!க% எனா ம82க )யாதைவயாயி2கிறன.

ஆனா நா இ.த உலக வா2ைகயி உைனவிட  தவ. அதிக

அSபவ0கைள உைடயவ. நீ உட வ-ைமைய பயப? தி ேபாாிட
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ேவ4ய ச.தப மீ4? உ வாவி வரலாெமேற என23

ேதா8கிற:.”

இைத2 ேக9? இள03மர ம8ெமாழி Hறாம சிாி தா. அவ(ைடய இ.த,

சிாிபினா வளநா?ைடயாாி ெநKசி ஆ திர ெபா03வைத அவைடய
)க) க4கC கா9ன. ம8ப அவ அவனிட ேபசிய ெசா!களிD

ஆ திரதா ெதானி த:.

“என2ெகன வ.த:? இ.த த%ளாத வயதி இபெயலா கட-D,

கப-D உைன வ!8 தி அைழ :2ெகா4? நா அைலவைத நீேய

விபவிைலயானா இ.த2 கணேம எ )ய!சி கைள நா ைகவி9? விடலா.
ஆனா இப, ெச*வதாக ேவெறாவ23 வா232 ெகா? : வி9டத

காரணமாக இைத நா ெச*தாக ேவ4யி2கிற:. நீேயா எ வா ைதகைள,

ெசவிேய!82 ெகா%ளாமேல எைன பா :, சிாி2கிறா*.”

ேக9கிறவ பாிதாப ெகா%ள த2க ெசா!களி அவ இப2 Hறியேபா: இைத2
ேக9ட இள03மர(23 வ தமாக தா இ.த:. காரணமிறி அ.த

)தியவைடய மன ைத 4ப? : ெசா!கைள தா ேபசி விடலாகா: எ8
எ4ணி2 ெகா4ேட பாி$ட அவரகி! ெச8 ம8ெமாழி Hறினா அவ:
“உ0கேளா? பயண றப9? வ.தத!காகேவா, அைலவத!காகேவா நா

வ.:வதாக நீ0க% எ4ணி2 ெகா%ள2Hடா: ஐயா! வ-ைம எ8 நீ0க%

Hறினகேள, அைதப!றி ம9?தா நா உ0கேளா? க : ேவ8பா?

ெகா4? சிாி ேத. ெகா8 3விபைதA பிறைர அழி ெதாழிபைதAதா

வ-ைம எ8 நீ0க% கதி ேபசியதாக ேதாறிய:. நா அவ!ைற

வ-ைமயாக2 கதாததனா தா சிாி ேத. த காலயி அைட2கல எ8

வ.: வி5.த றாைவ :ர தி2 ெகா4? ெதாட.த ேவடைன த உட

வ-ைமயாD ஆ9சியி பைட வ-ைமயாDதாேன ஓட ஓட விர9ட )A

எ8 ெதாி.தி.:, அ.த ேவட அேபா: எைத த(ாிைமயாக ) நி8 தி

வாதி9டாேனா அ.த2 க தி வ-ைமைய ம82க )யாம உடபி-.:
சைதைய அாி.: ெகா? த சிபி, ச2கரவ தியி வ-ைம ெம*யான +ர

அலவா? ேபாாி?வ:, எதிப:, அழிப:தா மனித(ைடய வ-ைம எ8
ெசா- க5+களானா பிற2காக உயிைரA உடைபA அழி :2
ெகா%வத!32 Hட :ணிகிற சிபி ேபாறவகைள இ( அதிகமான
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ஆ!றD%ள வா ைதயா அலவா கழ ேவ4?? நா அைத எ4ணி தா
சிாி ேத...”
“சிாிபா* தQ! சிாிபா*, நீ ஏ சிாி2க மா9டா*? இப ேப"வைத தவிர
ேவெறைதA திநா0Hாி ேபா* நீ க!82ெகா4? வரவிைல ேபா-2கிற:?
நல பி%ைளயாயி.: எ ெசா!ப ேக9? இர4? றா4?கC23
)னா உைன நா திநா0Hாி வ.: )த )ைற அைழ தேபாேத

எேனா? இ.த தீ$23 றப9? வ.தி.தா உ(ைடய வா2ைகயி
இத!3% எ=வளேவா நல மா8தக% எலா ஏ!ப923”

“எெனன நல மா8தக% எலா ஏ!பட ேவ4? எ8 நா
ஆைசப9ேடேனா, அைவெயலா எ வாவி இேபாேத நிைற.த அளவி

ஏ!ப9? வி9டன ஐயா! எ மன நிைறய எைலய!ற கைண எேபா: ெபகி

நி!3ப நா வாழ ேவ4?. அ.த2 கைணதா +ர எ8 என23

ேதா8கிற:. அறிவி ).த பய எலா உயிகைளA சமமாக பாவி :2

ெகா4? எலா உயிகC23 எேபா: எ03 மகி,சி ஏ!பட ேவ4? எ8
நிைனப:தா. அ=வா8 நிைன23 வ-ைமதா இேபா: எனிட

மீதமி2கிற:. ம!ற வ-ைமகைள எலா ‘இவ!ைற இனி இழ.:விட தா
ேவ4?’ எ8 தி9டமி9?2 ெகா4? இழ.தா!ேபால நாேன பபயா*
இழ.:வி9ேட. இப அவ!ைறெயலா இழ.: வி9? ெவ8 கைண

மறவனாக நி!3 எனிட வ.:, ‘ம8ப உட வ-ைமைய2 கா9 ேபாாிட
ேவ4ய கால உவாவி வரலா’ - எ8 நீ0க% Hறிய வா ைதகேள
என23, சிாி 9ன.”
இ=வா8 இள03மர வளநா?ைடயா23 ம8ெமாழி Hறி2ெகா4.தேபா:
கப தைலவ( ைடய எ,சாி2ைக2 3ர 382கி9? ெபாிதாக ஒ- த:.

அைலகளி ெந2க) 3)8D அதிகமாயிபதனா எலா கீ தள :23
வ.: பா:காபாயி2க ேவ4?ெம8 கப தைலவ உர த 3ர-

க9டைளயி9டா. 3ைட "!றி ஆ?வ:ேபா மர2கல இர4? ப2க) சா*.:
சா*.: நிமிர ெதாட0கியி.த:. கப தைலவ அவகளேக வ.: ேமD

விள2கமாக2 Hறினா:
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“ஐயா! இ.த இட தி-.: இ( சிறி: ெதாைல$வைர இ: ஒ ெபாிய
நீ,ச.தி. நாக நா9? ெப.தீவி ஆ9சி23 அட0கிய ஏ5 சி8 தீ$கைள

ஊட8 :2 ெகா4? கட ஒ8 ேசகிற இட இ:. ஏழா!8 பிாி$ எ8

ஏமா!82 கட$ எ8 ெசா-, ெசா-2 கபகாரக% பய.: ெகா4ேட

பயண ெச*: கட2க ேவ4ய ப3தியி இேபா: நா) Sைழ.:வி9ேடா.
மிக$ கவன மாக இ.த ஏழா!8 :ைறைய2 கட.:வி9டா நாக நா9?

ெப.தீவக தி Sனிைய அைடயலா. ெப.தீவக தி Sனியி ேம!32

கைரைய, சா.த ச03ேவ- எ( அழகிய :ைற)க தி இற0கி மிக

அகிD%ள மணிநாகர தி சில நாழிைக த03வ:  த /ணிைம23 யா திைர
ெச*பவக% எலா அ(சாி2க ேவ4ய வழ2க ஆ3.

“மணிநாகர* நாகநா9? தைலநக. அ: இர தின0கC ) :2கC,

மணிகC நிைற.: ெசவ வள ெகாழி23 நகர. நாகக% வழிபா? ெச*A

இர தின மயமான நாகெத*வ2 ேகா9ட ஒ8 அ.த நகர தி ந?ேவ உ4?.

அ8ப : நா3 ச2தி Qட0களி ஒறாகிய மணிQடமாக அைத, ெசாDவாக%.
மணிநாகர தி ேம!32 கைர மிக$ அழகான:. கைரெந?கிD ேவ-யி9டா!

ேபா ச03கC, பவழ2 ெகாகC ஒ:2கப9?2 கிடப: க4ெகா%ளா2
கா9சியாயிபைத நீ0கேள கா4Qக%. ச03ேவ- எ8 அ.த :ைற23

ெபய வா* த காரணேம இ:தா. இ03%ள ஆரவாரமான கட நிைலA

அைலகளி மி3திAதா அ.த2 கைரயி ேவ-யி9டா! ேபால, ச03க%
ஒ:0க2 காரண எ8 ெசாDகிறாக%. ச03ேவ-யி-.: பி!பக-

றப9டா அேத கைரைய ஒ9னா!ேபால நாைல.: நாழிைக பயண :23%
மணிபலவ தீைவ அைட.: விடலா. ெப.தீவக தி -.: ச!ேற பிாி.:

கட- மித23 அழகிய ப".தளிேபா மணிபலவ தீ$ ெதாிA. நாைள23

ெபா5: ல.த:  த /ணிைமயாயிபதா இ8 மாைல நா ேபா*,

ேசேபா: அ.த தீ$ ேகாலாகலமாயி23” எ8 அ.த இட தி அழ3கைள

தா ெசா- வணி :2 ெகா4.த திறைமயா, மர2கல அேபா: கட.:

ெச8 ெகா4.த ஏழா!8 பிாிவி பய0கர தி அவக% கவன ெசலாம
கா தா கப தைலவ.

*ஆதார: யாபாண, சாி திர, யாபான ைவபவ விமாிசன, மகாவமிச.

“ த /ணிைம2காக /காாி-.: )ேப றப923 கபகைள2
Hட, ச03ேவ-யி நா ச.தி2கலா அலவா?” எ8 இள03மர கப
தைலவைன2 ேக9டா.
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“மணிநாகர நாகநா9? தீவக தி ெபாிய ப9ன. மர2காக, அ.த தீவி
கபைல நி8 தி இற0காதவக% Hட அ.த நகர தி அழைக, "!றி பா2க

ேவ4? எறாவ: சில நாழிைக அ03 இற0கி த03வாக%. அதனா நீ0க%

பல நா9? மர2கல0கைளA ம2கைளA ச03ேவ-யிD மணி நாகர :

+திகளிD ச.தி2க )A. மணிQட ைத வண03வத!காக, சில, ஏமா!8

பிாிைவ :பமிறி2 கட.தத!காக நாக ேகா9ட தி வழிபாய!றி

வண03வத!3, சில, நாககளி இர தின மயமான ப9ன ைத, "!றி

பாபத!காக, சிலமாக அ0ேக எலாவிதமான ேநா2க0 கைளAைடய எலா
இற0கி வி9? தா அற  த /ணிைம2காக ேபாவாக%” எ8 கப
தைலவ தன23 ம8ெமாழி Hறியைத2 ேக9டபி விசாைகையA அவேளா?
காவிாி/ ப9ன தி-.: றப9?, ெசறி23 இ.திர விகார :
:றவிகைளA மணிநாகர தி தா ச.தி2கலா எற நபி2ைக
இள03மர(23 ஏ!ப9ட:.

கப தைலவ(ைடய எ,சாி2ைகயி காரணமாக ஏழா!8 பிாிைவ2

கட23ேபா: எலா ஒ8 ேச.: ந? தள தி H9டமாக நி8

ெகா4.தாக%. H9ட ேதா? H9டமாக நி8 ெகா4.த மணிமாப(

ப:ைமA மணிநாகர தி அழ3கைள ப!றி2 கப தைலவ Hறியவ!ைற2
ேக9டபி ஒவ )க ைத ம!ெறாவ பா : ெமல, சிாி :2 ெகா4டன.
ப:ைம த கணவ காதகி வ.: 38 தனமான ேப," ஒைற

ெதாட0கினா%: “அபேர! இ.த மணிநாகர தி ெப4க% எேலா

ேபரழகிகளாக இபாகளா. மகாபாரத தி அ,"ன இ.த தீ$23

வ.தேபா: சி தி ரா0கைத எற நாகநா9? ேபரழகியி எழி- மய0கி அவைள
மண.: ெகா4? வி9டதாக2 ேக%விப92கிேற நா. இ0ேக

இர தின0கC23 அ? தப மதி%ளவக% அழகிய ெப4க%தானா. என23

உ0க%ேம ேகாப வராம-2க ேவ4?மானா தையH.: இ.த

மணிநா2ர தி இற0கி, "!றி பா :வி9?2 கைர ஏ8கிறவைர நீ0க%

உ0கCைடய ஓவிய2 க4கைள 2ெகா42க ேவ4?. இலா வி9டா

நீ0கCHட அ,"னனாகி வி?+க%...”

“கவைலபடாேத ப:ைம! உைனவிட ேபரழகி இ.த உலக திேலேய கிைடயா:
எ8 நா எ மன தி )ேபா9?2 ெகா4டாகிவி9ட:. அப எலா

ஒ8 இனிேம ேந.:விடா:. ஆனா நா ஓ ஓவிய எற )ைறயி
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உலக : அழ3கைள பா23 உாிைமைய நீ எனிடமி.: பறி2கலாகா:”
எ8 சிாி :2ெகா4ேட ெசானா மணிமாப.

“பா தாேல மன பறிெகா?2காம இ2க )யாதா. நாக ந0ைகயக%
அபப9ட அழ3ைடயவகளா.”
“/காாி அரச மரபின. பல)ைற இ.த தீ$23 வ.: தி ேபாெதலா நீ
H8கிற நிைல23 ஆளாகி மன பறி2ெகா? திபதாக2 கைத கைதயாக,

ெசாDவாக% ப:ைம! ஆனா நா ெவ8 ஓவியதா. எ.த அரச மரைபA
ேச.தவ இைல...”

“இபி( ஆைசக% எேலா23 உ4ேட ஐயா?”
“இேதா இவைர தவிர” எ8 ெசா-யபேய மணிமாப யா பா :விடாம
த மைனவி23 இள03மரைன, "92 கா9னா. ப:ைம சிாி :2 ெகா4ேட

ேமD Hறினா%:

“மணிநாகர தி-.: ெவளிேய8கிறவைர இ.த ஏழா!8 பிாிவி கப பய.:
ெகா4ேட ேபாவைத ேபா உ0க% மன ைதA க4கைளA நீ0க% இ0ேக
கவி.: விடாம கவனி :2 ெகா%ள ேவ4?.”

“எ மனமாகிய கபைல, ெசD : தைலவியாக நீதா இ2கிறாேய?” எ8
ெசா-, சிாி தா ஓவிய.
-------------

மணிபலவ -நாகா பவ
4.25. மணிநாகர 3 ம2

பயப9டத!3 ஏ!ப எ.த தீய விைள$ இலாமேல ெமல ெமல ஏழா!8

பிாிவி ஆரவார மி2க கட!ப3திைய2 கட.: )ேனறியி.தாக% அவக%.

Fர தி ேந எதிேர மரகத ப"ைம மினிட ெதாி.த தீைவ எலா23 "92
கா4பி தா கப தைலவ.
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“அேதா பா0க%! எ=வள$ ஆன.தமான கா9சி! ச03ேவ- :ைறA அபா
மணிநாகர) ெதாிகிறன! :ைறைய ேநா2கி, சாாி சாாியாக2 கபகC
பட3கC ெந03 கா9சி கட!பரபி விXக வ3 தா! ேபால

ேதா8கிறேத!” எ8 விய.: Hறியபேய அவ கா4பி த கா9சிைய எலா

க4டாக%. அ.த2 கா9சிைய2 க4டபி இள03மர க4கைள 2ெகா4?
சி.தைனைய உ%)கமாக திபி தியான தி கினா.

‘இ=வள$ அழகான கடD அதனிைடேய இ :ைண வன வா*.த தீ$
ேதாற2 காரணமா யி.த )5)த! ேபரழ3 எ:ேவா அைத எ ெநK"
உண$கC இ.த2 கணேம வண03 கிறன’ எ8 F*ைமயான

அழ3ண,சியி ேதா*.: நிறா அவ. ெதா?வானமாக ெதாைலவி ெதாி.த
கடD தீA ஆகாய) ச.தி2கிற ேகா9 மயி க5 : நிறேபால ெதாி.த

எ5தாத வ4ண ைத ய க4கCடேனேய த நிைன$232 ெகாண.: த.:
ெகா4? எ4ண தி ஆ.தா அவ.

அவனிட ச!8 ) ேப,சி ஏ!ப9ட பிண23 காரணமாக விலகியி.த

வளநா?ைடயா இேபா: மீ4? அவ அேக வ.தா. அவேனா? ஏேதா

ேப"வத!3 நி!கிறவ ேபா தய0கி2 கா : நிறா. இள03மர க4க% திற.:

பா த: அவ அ03 வ.: நி!பைதA நி!3 ேநா2க ைதA ாி.:
ெகா4டா.

“தQ! இேபாதாவ: எைன தவறாக ாி.: ெகா%ளாம நா ெசாவைத2
கவனமாக2 ேக%. +ர எப: உடபி வ-ைமயாகிய ஆ!றலா, மன தி

வ-ைமயாகிய கைணயா எபைத ப!றி இேபா: நா உனிட வாதிட
வரவிைல. அைதப!றி நா இ:வைர ேபசியவ!ைற2 Hட நீ இ.த2

கண திேலேய மற.:விடலா. இேபா: நா ெசால ேபாவ: இ0ேக பயண

ெச*: வ.தத அவசிய ைத ப!றிேய ஆ3. /கா :ைறயி-.: நா

றப?வத!3 ) நீலநாக மறவ உனிட Hறியவ!ைற இேபா: மீ4?
நிைனV92 ெகா%.

‘இ.த பயண தினா உன23 நிைறய நைமயி2கிற:. நீ ஆல)!ற தி

உடபி வ-ைமைய2 க!8 ெதாி.: ெகா4டா*. திநா0Hாி அறிவி

வ-ைமைய2 க!8 ெதாி.:ெகா4டா*. இேபா: மணிபலவ தி ேபா*

உைன ெதாி.:ெகா4? வா’ - எ8 அவ Hறியைத நீ எனெவ8 ாி.:
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ெகா4டா*?” எ8 வளநா?ைடயா தைன2 ேக9டேபா: அவ23 என

மா!ற H8வ: எ8 சி.தி :, சிறி: ேநர தய0கினா இள03மர. பி

அவ23 ம8ெமாழி Hறலானா:

“எலா அ.த வா ைதகளி-.: என ாி.:ெகா%ள )Aேமா அைத தா
நா( ாி.: ெகா4ேட. ெபா:வாக மணிபலவ :23 ேபாகிறவகC23

பழ பிறவிைய ப!றிய ஞான உ4டா3 எ8 /காாி நீ4ட காலமாக ஒ
னித நபி2ைக இ.: வகிற:. இைத நிைனவி ைவ :2 ெகா4?தா

அவ எைன அப வா தி வழிய(பியி2க ேவ4? எ8 நா

எ4ணிேன. எ(ைடய வாவி இ:வைர ஏ!ப92கிற ஒ=ெவா ெபாிய
மா8தD /காாி ஏதாவெதா இ.திரவிழா ெதாட03 ேபாதாவ: ).த
உடேனயாவ: ேந.தி2கிற:. இ.த யா திைரயிD அப ஏேத(

ேநரலாெம8தா றப9டேபா: எ மன தி அவதி ஞானமாக ஓ உண$
பிற.த:. அ.த ஒ கண ம9?தா அைதப!றி நா நிைன ேத. அற

இேபா: மற.:வி9ேட. எ: ேந.தாD தா0கி2 ெகா4? அ.த

அSபவ தினாD வள.: நி!க ேவ4? எ8 உ8தி ெச*:ெகா4?
வி9ேட. மணிபலவ :23 பயண றபட ேவ4? எ8 நீ0க%

ஆல)!ற தி வ.: எைன அைழ த ேபா:Hட நா அப நிைன :2
ெகா4?தா றப9ேட.”

இப இ.த வா ைதகைள ெவ3 நிதானமாக தனிட ேபசிவி9? நிற

இள03மரைன பா : அவ(23 அேபா: தா ெசா-யாக ேவ4ய ஓ

உ4ைமைய எப ெதாட0கி எ.த விதமாக, ெசா- )பெத8 மைல :
தய0கினா வளநா?ைடயா. அவ ெசால ேவ4ய விஷய :23 அவ2ேக

ெதாட03 வித), )23 வித) லபடவிைல.

இள03மர(23 ) அவ இ=வா8 தய0கி நிறி.த ேபா: கைர

ெந0கியி.த:. கப தைலவ( ஊழியகC மர2கல ைத2 கைர ேச :

நி8 தி ந0Hர பா*,"வத!கான ஏ!பா?களி ஈ?ப9.தன. மணிமாப(

அவகC23 உதவியாக, ெசறி.தா. அவ மைனவி ப:ைம கப தள தி

ஒ ப3தியி நி8 மணிநாகர தி மாடமாளிைக கைளA அவ!றி

ேம!ப3திகளி ெதாி.த படநாக2 ெகாகைளA, வாிைசயா*, ச03 ஒ:0கிய

கைரையA பா : விய.: ெகா4.தா%. கைரயேக ஆழ

3ைறவாயி.ததினா சிறி: ெதாைலவிேலேய கபைல நி8 த ேவ4யி.த:.
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இ.த நிைலயி வளநா?ைடயா23 இள03மர(23 கப தள தி

ேபா:மான தனிைம வா* தி.த:. நாகநா9? ெப.தீவி இற0கி2 கைர

ேசவத!3 )ேப தன: நிைனவி-பைத அ.த பி%ைளயா4டானிட

ெசால ெதாட0கிவி9 ேவ4?ெம8 தவி தா அவ. அவைடய மனேமா

நிைனவி ?4? கிட23 அ.த இரகசிய ைத உடேன அவனிட ெசா-விட
பற.த:. அப உடேன ெசா-வி?வ: ெபா தமானதாக அைமயாெத8

ெம:வாக அ.த விநாயி எப ெதாட0க ேவ4?ெம8 ேதாறியேதா
அபேய ெதாட0கி, ெசாலலானா அவ:

“தQ! நீ /காாி-.: திநா0H23 றப?வத!3 ) நிக.த பைழய
இ.திர விழாைவ உன23 நிைனவி2கிறதலவா? அ.த இ.திர விழாவி!3 )த
நா% பினிரவிதா சபாபதி வன தி அப9?2 கிட.த அ9ெசவ

)னிவைர நீ எ0க% +9?23 F2கிவ.: த0க, ெச*: காபா!றினா*.
அைற23 ஒநா% காைலயி உைன எ மக% )ைலேயா? /த

ச:2க :23 :ைணயாக அ(பிய பி ற+தியி எ இல தி நா(

உைன வள : ஆளா2கிய அ9ெசவ )னிவ தனியாக இ.ேதா. அப

தனியாயி.த ேநர ைத பயப? தி2 ெகா4? அ8 நா அவாிட

அ.தர0கமாக ஒ ேக%வி ேக9ேட. அ: ேவ8 எ.த2 ேக%விAமிைல.
உைன ப!றிய ேக%விதா.

‘:றவிகC23 ஒளி$ மைற$ Hடாெதபாக%. நீ0கேளா மிகமிக ெபாிய
ெச*திகைளெயலா ஒளி : மைற :2 காபா!றி வகிறீக%, இ8 வைர

நீ0க% வள : ஆளா2கிய இ.த பி%ைள இள03மர(ைடய பிற

வளைபப!றி எனிட ஒ8 ெசாலாம ஏமா!றி2 ெகா4ேட

வகிறீகேள?’ - எ8 ேக9ேட. ‘எ இதய :23%ேளேய நா இேபா:

இர4டாவ: )ைறயாக எ4ணி பாபத!32Hட பயப?கிற ெச*திகைள

உ0களிட எப, ெசால )A’ எ8 அ9ெசவ )னிவ அ8 என23
ம8ெமாழி Hறினா. நா ேமD F42 ேக9டேபா: அ.த

உ4ைமகைளெயலா இேபா: ெவளியி?வதனா இள03மர(23
பைகவகைள அதிகமாக உ4டா2க ேநாி? எ8 ம8 :வி9டா.”

வளநா?ைடயா இ=வளவி ேப,ைச நி8 தி வி9? இள03மர(ைடய )க ைத2
H.: கவனி தா. அ9ெசவ )னிவைடய ஞாபக தினா அவ கல0கி
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தைலசா* : நி8 ெகா4.தா. நா த5த5 : ெநகி.த 3ர- 3னி.:

தைல நிமிராமேல அவ வளநா?ைடயாாிட ெசானா.

“ஐயா! அ.த )னிவ எ(ைடய ெத*வ. எைன வள : ஆளா2கியத!காக

நா அவ23 எ=வளேவா நறி2கட ப92கிேற. அவைடய ):ைமயி

அவ23 நிைறய பணிவிைடக% ாி.: அ.த நறி2 கடைனெயலா தீ :2
ெகா%ள எ4ணியி.ேத. ஆனா எபேயா ).:வி9ட: அவ வா2ைக.

உ0களிட அ.த பைழய இ.திரவிழாவி இர4டா நா% பக- என

ம8ெமாழி ெசா-யி.தாேரா அைதேயதா அத!3 ).திய நா% இர$ அவ

என23 ெசா-யி.தா. எ தாைய ப!றி நா அவாிட ேக9ட ேபாெதலா

அவ என23 திராகேவ இ.தா. இ8தியாக அ.த ஆ4? இ.திரவிழா

இரவிேபா: நா அறிய விபியைத என232 H8வத!காக ந%ளிரவி

சபாபதி வன : நாவ மர த23 எைன வர, ெசா-யி.தா. அ0ேக

ேபா*, ேச.தேபா:தா அ8 என23 அவ23 அப பய0கர அSபவ0க%
ஏ!ப9டன. அற அவ த தவ,சாைல தீப9டதனா மா4? ேபா*வி9டா.
கைடசி கைடசியாக நா( இ.த /மிையேய எ தாயாக$, வான ைதேய

த.ைதயாக$ நிைன :2ெகா4? மன அைமதி அைட.:வி9ேட” எ8
இள03மர Hறினா. இத!3% கபைல ந0Hர பா*,சியி.தாக%.
பட3களி இற0கி2 கைரைய அைடய ேவ4? ெமறா தைலவ.

ம!றவகைளெயலா ேவ8 பட3களி அ(பிவி9? இள03மரைன ம9?
தனியாக ஒ படகி அமர, ெச*: கைர23 அைழ :2 ெகா4? ேபானா

வளநா?ைடயா. படகி ேபா3ேபா: இள03மர ஆவேலா? எதிபா த ேவ8

ஒ ச.தி அவ(232 கைரயி-.: கிைட :வி9ட:. கைரயி

வைரவைரயா*2 3வி.தி.த ச032 3வியகC23 அபா விசாைகA
H9ட தினிைடேய நிறிபைத அவ பா : வி9டா.

நாக நா9? ெப.தீ$23 )த )ைனயாகிய மணிநாகர : :ைறயி

இள03மர இற0கி நிறேபா: சிறி: ெதாைலவி நிற விசாைக அவனேக
வ.: நல விசாாி தா%. அவ மணிநாகர : ம4ணி நிற ேவைள

அவ(ைடய வாவி மிக நல ேவைள எ8 அவனிட அ.த2 கடேல 3றிபா*
ெசாவ:ேபா ர4? வ.த அைலெயா8 நாைல.: ெபானிற, ச03கைள
அவ பாத0களி ெகாண.: இ?வெதன ஒ:2கிய:.

“தQ! இ.த ம4ணி இற0கியபி இழ.:வி9ட நபி2ைககைளெயலா நீ
அைடய ேபாகிறா*. மணி Qடக),  த QைகA, பழ பிறவி ஞான ைத த
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எகிறாக%. உன2ேகா இ.த பிறவிைய ப!றிய ஞானேம இ.த

தீவி-.:தா கிைட2க ேபாகிற:” எ8 வளநா?ைடயா அவ காதேக
வ.: ஆவேலா? Hறினா.

“கட!கைரயி நி!கிறேபா: காலயி தானாகேவ ச03 வ.: ஒ:03வ: மிக
ெபாிய ந!ச3ன என, ெசாவாக%” எறா ஓவிய மணிமாப.

இள03மர(ைடய மன அ.த ம4ணி நிறேபா: எத!காகேவா ஏ0கிய:.

எத!காகேவா ெநகி.த:. எ.த நிைறைவேயா எதிபா :2 3ைறப9? நிற:.

அவ த க4கைள மலர விழி : நிமி.: பா தா. ம8பA ஒ ெபாிய

அைல கட!கைரேயார :, ெசயி-.ேதா மர தி-.ேதா உதி.த ெச.நிற
/0ெகா : ஒைறA நாைல.: ) :, சிபிகைளA அவ பாத0களி

ெகாண.: 3வி த:. ‘நிைறக நிைறக’ எ8 விசாைக அேபா: அவைன மன
நிைறய வா தினா%.
------------
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