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****மன்னிப்பு*** 

 
1. பகைகமயின் விகைவு. 

 
முன்ன ொரு ைொலத்தில் ஒரு குடும்பத்தில் தொய், 

தந்கத, மைன் எ  மூவர் வொழ்ந்து வந்த ர். மைன் வைர்ந்து 
வொலிபப் பருவத்கத அகையும் தருவொயில் தந்கத 
இறந்துவிட்ைொர். தொய்க்கும் வயதொகிவிட்ைது. ைைந்த 
ைொலத்தில் தன் தொயொர் எவ்வொறு தன்க  அன்பபொடு பபணிக் 
ைொத்து வந்தொபைொ, அதுபபொல் இப்பபொது அந்த இகைஞன், 
தன் வயதொ  தொயிைம் அன்பு னெலுத்தி, அவகைப் பபணிக் 
ைொத்து வந்தொன். 
 

"நமக்பைொ வயதொகிவிட்ைது. எந்பநரத்திலும் நமக்கு 
மரணம் வரலொம். மைனுக்குத் திருமணம் னெய்து கவத்து 
விட்பைொனமன்றொல், நம் மைனின் சுைதுக்ைங்ைளில் மக வி 
பங்கு னைொண்டு அவனுக்குத் துகண நிற்பொள்," எ  எண்ணிய 
தொயொர் அவனுக்குத் திருமணம் னெய்து கவத்தொள். 
 

ஆ ொல், திருமணம் னெய்த அந்தப் னபண்ணிற்குக் 
குழந்கத பொக்கியம் இல்கல. மலடியொ  தன்க க் 
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****மன்னிப்பு*** 

 
ைணவனும் மொமியும் தவறொை நைத்துவொர்ைபை எ  அஞ்சிய 
அவள், தொப  ஒரு னபண்கணத் பதர்ந்னதடுத்து, அவகைத் 
தன் ைணவனுக்கு இரண்ைொம் தொரமொைத் திருமணம் னெய்து 
கவத்தொள். 
 

சில மொதங்ைளில் இரண்ைொம் மக வி ைருவுற்றொள். 
அவள் முதல் மக வியிைம் அகதத் னதரிவித்தொள். அகதக் 
பைட்டுப் னபொறொகம னைொண்ை முதல் மக வி, "இவள் 
ஒரு மைக பயொ, மைகைபயொ பிரெவித்தொள் என்றொல், 
இந்தக் குடும்பத்திற்கு இவள் எஜமொனியொகிவிடுவொள். 
அப்பபொது இந்தக் குடும்பத்தில் எ க்குச் னெல்வொக்கு 
இருக்ைொது. இவள் குழந்கதகயப் பிரெவிக்ைொமல் நொம் 
பொர்த்துக் னைொள்ை பவண்டும்," எ  உறுதி எடுத்துக் 
னைொண்ைொள். 
 

ைருவுற்றிருந்தவளுக்குச் சுகவயொ  உணவு 
ெகமத்துக் னைொடுப்பதுபபொல் பொவக  னெய்து, உணவில் 
மருந்து ைலந்து னைொடுத்துக் ைருச்சிகதவு னெய்தொள் முதல் 
மக வி. 
 

இரண்ைொம் தைகவ ைருவுற்றதும் அகத மூத்தவளிைம் 
கூறி ொள் இகையவள். முன்பு பபொலபவ உணவில் 
மருந்து ைலந்து னைொடுத்து இகதயும் ைருச்சிகதவு 
னெய்துவிட்ைொள் மூத்தவள். 
 

மூன்றொம் தைகவ ைருவுற்றபபொது, அகத மூத்தவளிைம் 
கூறவில்கல இகையவள். ஆ ொலும், சில மொதங்ைள் 
 
6 
 



****மன்னிப்பு*** 

 
னென்றபின், இவளுகைய வயிறு னபருத்திருப்பகதப் பொர்த்த 
முதல் மக வி, இவள் ைருவுற்றிருக்கிறொள் என்பகதத் 
னதரிந்து னைொண்ைொள். 
 

முன்பு பபொலபவ ைருச்சிகதவு னெய்வதற்ைொை 
இகையவளின் உணவில் மருந்து ைலந்து னைொடுத்தொள் 
மூத்தவள். ஆ ொல் ைரு வைர்ந்து விட்ைதொல், குகறப் பிரெவம் 
ஏற்பட்டு அதில் தொயும் குழந்கதயும் இறந்துவிட்ை ர். 
 

இறப்பதற்குமுன் "என் மூன்று குழந்கதைகையும் 
இவள் னைொன்றுவிட்ைொள். இப்பபொது என்க யும் 
னைொன்றுவிட்ைொள். என் குழந்கதைகை இவள் 
னைொன்றதுபபொல், இவள் குழந்கதைகை நொன் னைொல்ல 
பவண்டும்,” எ  மூத்தவகைப் பழிவொங்ைச் ெபதம் னெய்து 
னைொண்டு, உள்ைத்தில் பகையுைன் உயிர் துறந்தொள் 
இகையவள். இவ்வொறொை இவர்ைளிகைபய பகை 
ஆரம்பித்தது. 
 

பழிவொங்ை பவண்டுனம  உள்ைத்தில் பகையுைன் 
இறந்த இகையவள், மறுபிறப்பில் ஒரு னபண் சிறுத்கதயொைப் 
பிறந்தொள். மூத்தவள் இறந்தபின், மறுபிறப்பில் ஒரு னபண் 
மொ ொைப் பிறந்தொள். 
 

அந்தப் னபண்மொன் குட்டிைகை ஈன்றபபொது, அந்தப் 
னபண் சிறுத்கத அந்தக் குட்டிைகைக் னைொன்று தின்றது. 
தன் குட்டிைகைக் னைொன்று தின்ற சிறுத்கதகயத் த க்குத் 
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****மன்னிப்பு*** 

 
தீங்கிகழத்த விபரொதி எ  உள்ைத்தில் பகை னைொண்ைது 
அந்தப் னபண்மொன். 
 

அந்தப் பிறப்பு முடிவுற்றதும் மறுபிறப்பில் அந்தப் 
னபண்மொன் ஒரு பூக யொைப் பிறந்தது. அந்தப் னபண் 
சிறுத்கத ஒரு னபட்கைக் பைொழியொைப் பிறந்தது. 
னபட்கைக்பைொழி முட்கையிட்டுக் குஞ்சுைகைப் 
னபொரித்தபபொது, பூக  அந்தக் குஞ்சுைகைக் னைொன்று 
தின்றது. 
 

இவ்வொறொை மூத்தவளும் இகையவளும் பல 
பிறப்புைளில் ஒருவருக்னைொருவர் தீங்கிகழத்து இருவருபம 
துன்பப் பட்ைொர்ைள். இறுதியொை மூத்தவள் ெவத்திப் 
பட்ைணத்தில், ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்தொள். இகையவள் 
ஒரு பபயொைப் பிறந்தொள். 
ெவத்தியில் பிறந்த மூத்தவள் வைர்ந்து 
னபரியவைொ பபொது, புத்தர் னபருமொன் ெவத்திக்கு வருகை 
தந்திருந்தொர். அப்பபொது அவள் புத்தர் னபருமொக ச் 
ெந்தித்து, அவருகைய உபபதச்கதக் பைட்டுப் பக்தி 
னைொண்ைொள். 
இவளுகைய னபற்பறொர் இவகை அப்பட்ைணத்தில் 
வொழ்ந்த ஓர் இகைஞனுக்குத் திருமணம் னெய்து னைொடுத்து, 
ைணவன் வீட்டிக்கு அனுப்பி கவத்தொர்ைள். சிலைொலம் ைழித்து 
அவளுக்கு ஒரு மைன் பிறந்தொன். 
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****மன்னிப்பு*** 

 

ஒரு நொள் ைணவன் பவகலக்குச் னென்றபின், இவள் 
தன் குழந்கதகயத் னதொட்டிலில் படுக்ை கவத்து ஆட்டிக் 
னைொண்டிருந்தொள். அப்பபொது பயங்ைரமொ  பதொற்றத்கதக் 
னைொண்ை ஒரு பபய், திடீனர த் பதொன்றி, னதொட்டிகல 
பநொக்கி வந்தது. விவரிக்ை முடியொத அச்ெம் அவகைப் 
பற்றிக் னைொண்ைது. னதொட்டிலில் தூங்கிக் னைொண்டிருந்த 
குழந்கதகய வொரி மொர்பபொடு அகணத்துக் னைொண்டு, "புத்தர் 
னபருமொன் ஒருவரொல்தொன் நம்கமக் ைொப்பொற்ற முடியும்," 
எ  எண்ணிக் னைொண்டு, உள்ைத்தில் பக்தியுைன் புத்தர் 
னபருமொன் தங்கியிருந்த மைத்திற்கு ஓடி ொள். 
 

புத்தர் னபருமொனிைம் இவள் னைொண்டிருந்த பக்தி, 
இப்பபொது இவளுக்கும் இவள் குழந்கதக்கும் பொதுைொப்பு 
அளித்தது. அந்தப் பபயி ொல் இவர்ைளுக்குத் துன்பம் 
னெய்ய முடியவில்கல. ஆ ொலும் அது இவர்ைகைப் பின் 
னதொைர்ந்து னென்றது. 
 

அப்பபொது மைத்தில் புத்தர் னபருமொன் தர்ம உபபதெம் 
னெய்துனைொண்டிருந்தொர். மைத்திற்கு ஓடி வந்த இவள், 
குழந்கதகயப் புத்தர் னபருமொனின் பொதத்தில் கவத்துவிட்டு, 
மண்டியிட்டு, "பைவொன், என் மைனுக்கும் எ க்கும் 
ெரணமளியுங்ைள்," எ  பவண்டிக் னைொண்ைொள். அவகைத், 
துரத்தி வந்த பபயி ொல் மைத்திற்குள் நுகழய முடியவில்கல. 
அது மைத்தின் வொயிலிபலபய நின்றுனைொண்ைது. 
 

தம் சீைரிைம், "பபொய் அந்தப் பபகய உள்பை 
அகழத்து வொ," எ க் கூறி ொர் புத்தர் னபருமொன். சீைர் 
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****மன்னிப்பு*** 

 

வொெலுக்குச் னென்று அந்தப் பபகய உள்பை அகழத்து 
வந்தொர். அந்தப் பபய் புத்தர் னபருமொன் முன் வந்து நின்றது. 
புத்தர் னபருமொன் அந்தப் னபண்ணிற்கும் பபய்க்கும் 
முற்பிறப்புைளில் அவர்ைளின் பகை எவ்வொறு னதொைங்கியது 
என்பகத விைக்கி ொர். 
 

மலடியொ  முதல் மக வி இரண்ைொம் மக விக்கு 
உணவில் மருந்து ைலந்து னைொடுத்து ைருச்சிகதவு 
னெய்தகதயும் இறக்கும் தருவொயில் இரண்ைொம் மக வி 
பழி வொங்ை பவண்டும் எ ச் ெபதம் னெய்துனைொண்டு, 
உள்ைத்தில் பகையுைன் இறந்தகதயும் இவர்ைளிகைபய 
ஏற்பட்ை பகையின் ைொரணமொைப் பல பிறப்புைளில் எப்படி 
இவர்ைள் ஒருவர் குழந்கதகய மற்றவர் னைொன்று, 
ஒருவருக்னைொருவர் துன்பம் விகைவித்துக் னைொண்ைொர்ைள் 
என்பகதயும் விைக்கிக் கூறி ொர். 
 

"உங்ைளிகைபய உள்ை பகைகம தணியொதவகர, 
எதிர்ைொலப் பிறப்புைளிலும் நீங்ைள் னதொைர்ந்து 
ஒருவருக்னைொருவர் துன்பம் னெய்துனைொண்டு 
பவதக ப்படுவீர்ைள். 

 

ஏன னில், 
 

இவ்வுலகில் எக்ைொலத்தும் பகைகம பகைகமயொல் 
தணிவதில்கல; அன்பி ொல்தொன் தணியும்; இதுபவ  
பண்கை அறனநறி. 
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****மன்னிப்பு*** 

 

என்க  நிந்தித்தொன், என்க  அடித்தொன், 
என்க  ஏமொற்றி ொன், என்க  இழிவு னெய்தொன், 
எ க்குத் துபரொைம் னெய்தொன், என்க  னவன்றொன், 
என்னிைம் னைொள்கையிட்ைொன் என்ப  பபொன்ற 
எண்ணங்ைள் உங்ைள் ம த்தில் இருக்கும்வகர, 
உங்ைளிகைபய உள்ை பகைகம தணியொது. னவறுப்பு 
னவறுப்கப உண்ைொக்கும். பகைகம பகைகமகய 
உண்ைொக்கும். அதன் ைொரணமொை 
ஒருவருக்னைொருவர் பைடு னெய்து னைொள்வீர்ைள். 
ைைந்தைொலப் பிறப்புைளில் ஒருவருக்னைொருவர் பைடு 
னெய்து னைொண்ைதுபபொல், எதிர்ைொலப் பிறப்புைளிலும் 
நீங்ைள் ஒருவருக்னைொருவர் பைடு னெய்து னைொண்டு 
துன்பத்கத அனுபவிப்பீர்ைள். 
 

ஒருவகர ஒருவர் மன்னித்துவிடுங்ைள். 
உள்ைத்தொல் ஒருவகர ஒருவர் னவறுக்ைொதீர்ைள். 
ஒருவர் மற்றவருக்குக் பைடு னெய்ய எண்ண 
பவண்ைொம். நல்னலண்ணங்ைகையும் அன்பொ  
எண்ணங்ைகையும் எண்ணி, உள்ைத்தொல் மற்றவர் 
நலக  விரும்புங்ைள். உங்ைளுகைய பகைகம 
முடிவகையும். பகை முடிவகைந்தொல் நீங்ைள் ஒருவர் 
நலக  மற்றவர் விரும்பி, ஒருவருக்னைொருவர் நன்கம 
னெய்து நலம் னபறுவீர்ைள்.” 
 

புத்தர் னபருமொன் இவ்வொறு அறிவுகர கூறியதும் 
அந்தப் னபண்ணும் பபயும் ஒருவகரனயொருவர் மன்னித்துச் 
ெமொதொ ம் னெய்து னைொண்ைொர்ைள். 
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****மன்னிப்பு*** 

 
"உன் குழந்கதகய அந்தப் பபயிைம் னைொடு," எ  

அந்தப் னபண்ணிைம் கூறி ொர் புத்தர் னபருமொன். 
 

"பைவொன் எ க்குப் பயமொை இருக்கிறது." 
 
"பயப்பை பவண்ைொம். உங்ைளிகைபய இருந்த பகை 

தணிந்துவிட்ைது. இனிபமல் அஞ்சுவதற்குக் ைொரணனமதுவும் 
இல்கல.” 
 

அந்தப் னபண் தன் குழந்கதகய அந்தப் பபயிைம் 
னைொடுத்தொள். அந்தப் பபய், குழந்கதகய அன்புைன் 
தழுவியபின், திரும்பவும் அதன் தொயிைம் னைொடுத்தது. பிறகு 
மண்டியிட்டுப் புத்தர் னபருமொக  வணங்கி மரியொகத 
னதரிவித்தபின் அது னென்றுவிட்ைது. 
 

இவ்வொறொை அந்த இரு மக விைளுக்கிகைபய 
ஏற்பட்ை பகைகம பல பிறப்புைளுக்குப் பின், புத்தர் 
னபருமொனின் ைருகணயொல் முடிவுக்கு வந்தது. 
 

 
முதல் மக விக்கும் இரண்ைொம் மக விக்கும் 

ஏற்பட்ை பகைகம அப்பிறப்புைன் முடிவகையவில்கல. 
இந்தப் பகையின் ைொரணமொை அடுத்தடுத்து வந்த 
பிறவிைளிலும் இவர்ைள் ஒருவருக்னைொருவர் பைடு னெய்து 
துன்புற்றொர்ைள். புத்தர் னபருமொக ச் ெந்தித்த பின்தொன், 
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****மன்னிப்பு*** 

 

தங்ைளிகைபய உள்ை பகைகம தணியொதவகர தங்ைள் 
துன்பம் முடிவுக்கு வரொது என்பகத இவர்ைள் உணர்ந்து 
னைொண்ைொர்ைள். இகத உணர்ந்ததும் ஒருவகர ஒருவர் 
மன்னித்து, ெமொதொ ம் னெய்து னைொண்ை ர். அத்துைன் 
அவர்ைளின் பகை தணிந்து விட்ைது. பகைகம தணிந்ததும் 
ஒருவருக்னைொருவர் இகழத்துக் னைொண்ை துன்பங்ைள் 
முடிவுக்கு வந்த . 
 

ஆைபவ, நம் உள்ைத்தில் உள்ை பகைகம 
நமக்குத்தொன் பைடு னெய்யும் என்பகத உணர்ந்து 
பகைகமகய விட்டுவிை பவண்டும். இல்லொவிடில், இந்த இரு 
மக விைகைப்பபொல், நொமும் ஒருவருக்னைொருவர் பைடு 
னெய்து துன்பப் படுபவொம். 
 

தமக்குக் பைடு னெய்தவருக்கும் பதிலுக்குக் பைடு 
னெய்யொது னபொறுத்துக் னைொள்வபத அன்பும் அறனும் 
உகையவரின் பண்பு என்கிறொர் திருவள்ளுவர். 
 
ைறுத்து இன் ொ னெய்தவர் ைண்ணும் - மறுத்தின் ொ 
னெய்யொகம மொெற்பறொர் பைொள். 
 

அதொவது, ம த்தில் ைறுவு னைொண்டு ஒருவன் பைடு 
னெய்தபபொதிலும் திரும்பப் பதிலுக்கு அவனுக்குக் பைடு 
னெய்யொதிருப்பபத, அன்பும் அறனும் உகையொரின் பண்பொகும். 
"இன்று இவன் னெய்யும் பைடு, இவனிைபம திரும்பி வரும்; 
அப்பபொது இவன் துன்புற்று வருந்துவொன்," எ  எண்ணி, 
உள்ைத்தில் இரக்ைம் னைொண்டு, தமக்குத் தீங்கு 
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****மன்னிப்பு*** 

 

னெய்தவருக்கும் பதிலுக்குத் தீங்கு னெய்யொர் அன்பும் அறனும் 
உகையொர். 
 

துன்பச் னெயல் பின் ொல் துன்பத்கதபய தருமொதலொல், 
அறனநறியில் நிற்பவர், பகைனைொண்டு பதிலுக்குத் துன்பச் 
னெயகலச் னெய்யொர். 
 
னெய்யொமல் னெற்றொர்க்கும் இன் ொத - னெய்தபின் 
உய்யொ விழுமந் தரும். 
 

நீ எவருக்கும் ஒரு தீங்கும் னெய்யொதிருக்ை, உ க்கு 
ஒருவன் தீங்கு னெய்தபபொதிலும் பதிலுக்கு நீ அவனுக்குத் 
தீங்கு னெய்யொபத. னெய்தொனயன்றொல், பின் ொல் நீ தப்ப 
முடியொத துன்பத்கதபய அது உ க்குக் னைொடுக்கும். 
 
புத்தர் னபருமொனும் இவ்வொறு கூறியுள்ைொர்: 
 

தீய விக கயச் னெய்யொது விடுதபல நலம்; 
ஏன னில் தீவிக  பின் ொல் துன்பத்கத 
அளிக்கும். நல்விக  புரிவபத நலமொகும்; 
அத ொல் பின் ொல் வருந்த பநரொது. 
 
ஆைபவ, நமக்கு ஒருவர் தீங்கு னெய்தபபொது, 

பதிலுக்குத் தீங்கு னெய்யொமல் மன்னித்து விட்பைொனமன்றொல், 
அத ொல் பின் ொல் நொம் வருந்த பநரொது. 
 
எப்படி வருந்த பநரொது? 
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****மன்னிப்பு*** 

 

நொம் ஒருவகரனயொருவர் மன்னித்து 
விட்பைொனமன்றொல், நம்மிகைபய எழுந்த பகை தணிந்துவிடும். 
பகை தணிந்ததும் நொம் ஒருவருக்னைொருவர் பைடு னெய்ய 
எண்ணுவகதயும் ஒருவருக்னைொருவர் பைடு னெய்வகதயும் 
நிறுத்திவிடுபவொம். நல்ல எண்ணங்ைகை எண்ணி, ஒருவர் 
நலக  மற்றவர் விரும்பி, ஒருவருக்னைொருவர் நன்கம 
னெய்து நலன் னபறுபவொம். ஆைபவ, ஒருவகரனயொருவர் 
மன்னிப்பதொல், அத ொல் பின் ொல் வருந்த பநரொது. 
 

ஆ ொல் பகை னைொண்டு பதிலுக்குத் 
தீங்கிகழத்பதொனமன்றொல், அத ொல் பின் ொல் நொம் வருந்த 
பநரிடும். 
 
எவ்வொறு வருந்த பநரிடும்? 
 

பகை னைொண்டு பதிலுக்கு நொம் தீங்கு 
னெய்பதொனமன்றொல், மற்றவரும் நம்மீது பகை னைொண்டு 
நமக்குத் தீங்கு னெய்வொர். இதன் முடிவு, நொம் 
ஒருவகரனயொருவர் பகைத்துக் னைொண்டு, 
ஒருவருக்னைொருவர் பைடு னெய்து இருவரும் னைடுவதுதொன். 
 

பமலும் நம் ம த்தில் உள்ை பகைகமயும் னவறுப்பும் 
சி மும் நம் ம  நிம்மதிகய அழித்து, தூக்ைத்கதக் 
னைடுத்து, உைல் நலத்கதப் பொதித்து, வியொதிகய 
உண்டுபண்ணி, பவதக  னெய்யும். பமலும் பகை னைொண்டு 
நொம் னெய்த தீவிக , இவ்வுலை வொழ்வு முடிவுற்றபின், மறு 
உலகில் நம்கம தீய ைதிக்குள் தள்ளிவிடும். ஆைபவ, பகை 
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****மன்னிப்பு*** 

 

னைொண்டு பதிலுக்குத் தீங்கு னெய்பதொனமன்றொல், அத ொல் 
பின் ொல் நொம் வருந்த பநரிடும். 
 

புத்தர் னபருமொனும் திருவள்ளுவரும் கூறுவதுபபொல், 
நமக்குத் தீங்கு னெய்தவகர மன்னிப்பதொல், அத ொல் 
பின் ொல் நொம் வருந்த பநரொது. 
 

 
2. i) என்க  மன்னித்துவிடு 

 
அது ஒரு னபரிய நிறுவ த்தின் தகலகம அலுவலைம் 

(Head Office). அங்கு ஆண்ைளும் னபண்ைளும் பணிபுரிந்து 
வந்த ர். அவர்ைளுள் சுந்தரியும் ஒருத்தி. 
 

பல்ைகலக்ைழைப் படிப்பு முடிந்ததும் சுந்தரி அந்த 
நிறுவ த்தில் பவகலக்கு விண்ணப்பித்தொள். அவளுகைய 
அதிர்ஷ்ைம் என்றுதொன் கூற பவண்டும். பதர்வு 
னெய்யப்பட்ைவர்ைளில் சுந்தரியும் ஒருத்தி. ைைந்த ஓரொண்டு 
ைொலமொை இந்த அலுவலைத்தில் அவள் பணிபுரிந்து 
வருகிறொள். எதிர்பொர்த்தகதவிை அதிைமொைபவ ஊதியம் 
னபற்றொள். பமலும் அந்த பவகல அவளுக்கு மிைவும் 
பிடித்திருந்தது. 
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****மன்னிப்பு*** 

 

அந்த அலுவலைத்தில் பணிபுரிந்த மற்றவர்ைளிைம் 
சுந்தரி நட்புைன் பழகி ொள். ஆ ொலும் அவளிைம் ஒரு தீய 
பழக்ைம் இருந்தது. எவகரயொவது இவளுக்குப் 
பிடிக்ைவில்கல என்றொல், அவகரப்பற்றிப் னபொய்யொ  
ைகதைகைத் திரித்துப் பபசி, அவருக்குத் தீங்கு னெய்யத் 
துணிந்து விடுவொள். மற்றவர் இவளுக்குத் தீங்கு எதுவும் 
னெய்யொதிருந்த பபொதிலும் ைொரணமில்லொமபலபய உள்ைத்தில் 
பகை பொரொட்டி, இல்லொதகதயும் னபொல்லொதகதயும் 
புக ந்து, ைகதைட்டிப் பபசி, மற்றவருக்குத் தீங்கிகழத்து 
அதில் ம ம் பூரிப்பகைவொள். 
 

பள்ளியில் பயிலும்பபொபத சுந்தரியிைம் இந்தத் தீய 
பழக்ைம் இருந்தது. பல்ைகலக் ைழைத்தில் பயிலும்பபொதும் 
இப்படித்தொன் அவதூறு பபசி மற்றவர்ைளுக்குத் தீங்கு 
விகைவித்தொள். இவளுகைய சுபொவத்கத அறிந்தவர்ைள் 
இவபைொடு னநருங்கிய நட்பு னைொள்வதில்கல. இப்பபொது 
இவள் பணிபுரிந்த அலுவலைத்திலும் அந்தப் பழக்ைத்கதத் 
னதொைங்கிவிட்ைொள். 
 

சுந்தரி பணிபுரியத் னதொைங்கி ஓரொண்டு ைொலத்திற்குப் 
பின், புதிதொை ஒரு னபண் அந்தத் தகலகம அலுவலைத்திற்கு 
பவகலக்கு வந்தொள். சுந்தரிகயப் பபொலபவ, புதிதொை 
பவகலக்கு வந்தவளும் பல்ைகலக் ைழைக் ைல்விகய 
முடித்தவள். 
 

புதிதொை வந்தவளின் அைக்ைமும் வணக்ைமும் பணிவும் 
இனிய சுபொவமும் அந்த அலுவலைத்தில் பணிபுரிந்த 
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அக வகரயும் ைவர்ந்த . எல்லொரிைமும் அவள் பணிபவொடு 
பபசி, இனிகமயொை நைந்துனைொண்ைொள். பமலும் அவள் 
தன் ைைகமைகைப் னபொறுப்புைன் னெய்து வந்ததொல் 
பமலதிைொரிைளுக்கும் அவகை மிைவும் பிடித்துவிட்ைது. 
 

ஆ ொல் எத ொபலொ, சுந்தரி முதல் நொளிலிருந்பத 
அந்தப் னபண்கண னவறுத்தொள். அந்தப் னபண்ணின் 
புன் கைகயயும் அைக்ைத்கதயும் இனிய நைத்கதகயயும் 
அந்த அலுவலைத்தில் பணிபுரிந்த மற்றவர்ைள் அவளிைம் 
ைொட்டிய நட்கபயும் சுந்தரி னவறுத்தொள். பமலும் த க்குப் 
பின் வந்தவள், குறுகிய ைொலத்திபலபய பமலதிைொரிைளின் 
நன்மதிப்கபப் னபற்றுவிட்ைொள் என்பகத அறிந்ததும் அகத 
அவைொல் தொங்கிக் னைொள்ை முடியவில்கல. மற்றவள் 
இவளுக்குத் தீங்கு எதுவும் னெய்யொமல் நட்புைன் நைந்து 
னைொண்ை பபொதிலும் அவள் த க்குப் னபருந்தீங்கு 
இகழத்துவிட்ைதுபபொல் ம த்தில் ைறுவிக் னைொண்டு 
அவளுக்குத் தீங்கு னெய்யத் திட்ைமிட்ைொள் சுந்தரி. 
 

ஏபதொ னெொல்லக்கூைொத ஓர் இரைசியத்கதப் பகிர்ந்து 
னைொள்வதுபபொல், அந்தப் னபண்கணப் பற்றி மற்றவர்ைளிைம் 
பழித்துப் பபெத் னதொைங்கி ொல் சுந்தரி. மிைத் திறகமயொை 
அந்தப் னபண்கணப் பற்றிப் னபொய்யொ  ைகதைகைத் 
திரித்துப் பபசி, அவளுகைய இனிகமயொ  நைத்கத னவறும் 
நடிப்பு என்றும் நட்புக்கும் நம்பிக்கைக்கும் அவள் 
தகுதியற்றவள் என்றும் அவதூறு பபசி, அந்தப் னபண்ணின் 
நற்னபயருக்குக் ைைங்ைம் விகைவித்தொள் சுந்தரி. 
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இந்தப் னபொய்யொ  ைகதைள் ஒருவர் வொயிலிருந்து 
இன்ன ொருவர் வொய் மூலமொை அந்த அலுவலைத்தில் 
பரவியது. 
 
முன்பு அந்தப் னபண்ணிைம் நட்பு 

னைொண்டிருந்தவர்ைள், இப்பபொது அவள் நட்கப 
விரும்பொதவர்ைள் பபொல் நைந்து னைொண்ைொர்ைள். அந்தப் 
னபண்ணின் நைத்கதகயப் பற்றித் தங்ைளிகைபய 
முணுமுணுத்துக் னைொண்ைொர்ைள். இகவ யொவும் அந்தப் 
னபண்ணிற்குப் னபரும் பவதக கயத் தந்த . 
 

தன்க ப் பற்றி எவபரொ னபொய்யொ  புரளிகயப் 
பரப்பித் தன் நற்னபயருக்குத் தீங்கு விகைவித்துள்ைொர்ைள் 
என்பகத அந்தப் னபண் யூகித்துக் னைொண்ைொள். இவளிைம் 
அனுதொபம் னைொண்ை சிலர் அந்த அலுவலைத்தில் 
இருந்தொர்ைள். அவர்ைள் மூலமொைத் தன்க ப் பற்றி அவதூறு 
பபசி த க்குத் தீங்கிகழத்தவள் சுந்தரிதொன் என்பகதயும் 
அறிந்து னைொண்ைொள். 
 

ஒரு நொள், எல்லொருக்கும் முன் சுந்தரியிைம் அந்தப் 
னபண் கூறி ொள்: 
 

"தயவுனெய்து என்க ப் பற்றி அவதூறு பபசி என் 
நற்னபயகர அழிக்ை பவண்ைொம்." 
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அலுவலைத்தில் எல்லொருக்கும் முன் இப்படி அந்தப் 
னபண் தன்மீது குற்றம் ெொட்டுவொள் என்று சுந்தரி ெற்றும் 
எதிர்பொர்க்ைவில்கல. 
 

அந்தப் னபண் தன்க  அவமொ ப் படுத்திவிட்ைதொை 
எண்ணிச் சி மகைந்த சுந்தரி, "உன்க ப் பற்றி மற்றவர்ைள் 
அவதூறு பபசி ொல் என்க  ஏன் குகற கூறுகிறொய். பபொய் 
அவர்ைளிைம் னெொல்," எ ச் சுருக்னைன்று பதிலளித்தொள். 
 

இகதக் பைட்ை மற்றவர்ைள், "இவள்தொப  அந்தப் 
னபண்கணப் பற்றி ைகதைள் கூறி ொள். இப்பபொது நம்மீது 
பழி சுமத்துகிறொபை! இவளிைம் உண்கமயில்கல. இவள் 
கூறிய ைகதைகை உண்கம என்று நம்பி, அந்தப் 
னபண்கணப் பற்றிப் பிறரிைம் பழித்துப் பபசிவிட்பைொபம; 
நிந்தக  னெய்து அவள் ம த்கதப் புண்படுத்திவிட்பைொபம." 
எ  எண்ணி வருந்தி ொர்ைள். 
 

இகைபவகையின்பபொது அந்த அலுவலைத்தில் 
பணிபுரிந்தவர்ைளில் சிலர், அவதூறு பபசியதற்ைொை அந்தப் 
னபண்ணிைம் மன்னிப்புக் பைட்டுக் னைொண்ைொர்ைள். 
அதுபபொலபவ சிலர், அலுவலை பநரம் முடிந்து வீடு 
திரும்பும்பபொது, அந்தப் னபண்ணிைம் மன்னிப்புக் பைட்டுக் 
னைொண்ைொர்ைள். புன் கையுைன் அவர்ைகை மன்னித்து 
அவர்ைளுைன் மீண்டும் தன் நட்கபப் புதுப்பித்துக் னைொண்ைொள் 
அந்தப் னபண். 
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இகதனயல்லொம் பொர்த்த சுந்தரிக்கு, அந்தப் 
னபண்மீதும் அவளிைம் மன்னிப்புக் பைொரி நட்கபப் புதுப்பித்துக் 
னைொண்ைவர்ைள் மீதும் ஆத்திரம் ஆத்திரமொை வந்தது. அடுத்த 
சில நொள்ைள் உைல் நலமில்கல எ க் ைொரணம் கூறி, 
சுந்தரி பவகலக்கு வரவில்கல. 
 

மறுபடியும் பவகலக்குத் திரும்பி வந்தவள், எல்லொரும் 
த க்குத் தீங்கு விகைவித்து விட்ைது பபொலவும் எவருகைய 
நட்கபயும் தொன் விரும்பொதவள் பபொலவும் நைந்து 
னைொண்ைொள். 
 

அந்த அலுவலைத்தில் ெொந்தி என்ற ஒரு னபண்ணும் 
பணி புரிந்து வந்தொள். ைைந்த இருபது ஆண்டுைைொை அந்த 
நிறுவ த்தில் பணிபுரிந்து வந்த ெொந்தி, இன்னும் மூன்று 
ஆண்டுைளில் பணிஓய்வு னபற இருந்தொள். 
 

இவள் மதங்ைகையும் இலக்கியங்ைகையும் விரிவொைக் 
ைற்றவள். வொழ்க்கை அனுபவம் நிகறந்தவள். தம் 
ைைகமைகைப் னபொறுப்புைன் நிகறபவற்றி, அக வரிைமும் 
நியொயமொை நைந்து னைொள்வொள். இவளுகைய ைல்விகயயும் 
அறிவுகைகமகயயும் ைண்ை அந்த அலுவலைத்தில் பணி 
புரிந்தவர்ைள், பமலதிைொரிைள் உட்பை, இவளுக்குப் னபரும் 
மரியொகத னெலுத்தி ொர்ைள். தங்ைளுகைய பிரச்சிக ைகை 
இவளிைம் கூறி அறிவுகர பைட்பொர்ைள். 
 

புதிதொை வந்த னபண்கணப் பற்றிச் சுந்தரி அவதூறு 
பபசி அவளுக்குத் தீங்கு விகைவித்தகதச் ெொந்தியும் 
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அறிவொள். இப்பபொது சுந்தரி எல்லொரிைமும் விபரொதிகயப் 
பபொல் நைந்து னைொள்வகதப் பொர்த்த ெொந்தி, "இவள் தன் 
குற்றத்கத உணரவில்கல. தன் குற்றத்கத உணரொதவகர, 
னவறுப்பும் பகையும் இவள் ம த்கத விட்டு அைலொது,” என் 
எண்ணிய ெொந்தி, அலுவலை பநரம் முடிந்து வீடு 
திரும்பும்பபொது,, சுந்தரிகய அணுகி, அவளுகைய நலக  
விெொரித்தபின், வொர இறுதியில் தம் வீட்டிற்கு வரும்படி 
அவகை அகழத்தொள். 
 

ைைந்த சில நொள்ைைொை எல்லொரிைமும் விபரொதமொை 
நைந்துனைொண்ை சுந்தரி, இப்படி ஒர் ஆகழப்கபச் ெற்றும் 
எதிர்பொர்க்ைவில்கல. தன்க விை வயதிலும் ைல்வியிலும் 
அனுபவத்திலும் முதிர்ந்த ெொந்தியின் அகழப்கபச் 
சுந்தரியி ொல் மறுக்ை முடியவில்கல. அகழப்கப ஏற்றுச் 
ெொந்தியின் வீட்டிற்குச் னென்றொள். ெொந்தி சுந்தரிகய 
வரபவற்று, பதநீரும் பலைொரங்ைளும் னைொடுத்து உபெரித்தொள். 
பிறகு தம் படிப்பைத்திற்கு அவகை அகழத்துச் னென்றொள். 
 

"முக்கியமொ  விஷயங்ைகைப் பபசுவனதன்றொல் நொன் 
இங்குதொன் வருபவன். நீ எ க்கு என் மைகைப் பபொன்றவள். 
நொன் ஒரு ைகத கூறப் பபொகிபறன். ைவ மொைக் பைள். 
அது உ க்கு நன்கம பயக்கும்," எ க்கூறி, "ைொற்றில் 
இறகுைள்," என்ற ைகதகயக் கூறத் னதொைங்கி ொள். 
 
*************************************************** 
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****மன்னிப்பு*** 

 
ii) ைொற்றில் இறகுைள் 

 
(நொகவக் ைொப்பது மிைவும் முக்கியம். இகத 
விைக்கும் ஒரு யூதர் ைகத இது.) 
 
முன்ன ொரு ைொலத்தில் ஒரு பட்ைணத்தில் 

னபண்னணொருத்தி வொழ்ந்து வந்தொள். இவளிைம் அவதூறு 
பபசும் தீய பழக்ைம் இருந்தது. அண்கை வீட்ைொகரப் 
பற்றி இல்லொதகதயும் னபொல்லொதகதயும் புக ந்து ைகத 
பபசிப் புரளிகயக் கிைப்பிவிடுவொள். இவள் ைகதகயக் 
பைட்ைவர் அகத பவனறொருவரிைம் கூறுவொர்; அகத அவர் 
மற்றவர்ைளிைம் கூறுவொர். இப்படியொை அந்த அவதூறு அந்தப் 
பட்ைணம் முழுதும் பரவிவிடும். இது பலருக்குத் தீங்கு 
விகைவித்தது. தொன் பபசிய அவதூறு பலருக்குத் தீங்கு 
விகைவிப்பகத இவள் உணரவில்கல. 
 

இவள் பபசிய அவதூற்றி ொல் மிைவும் பொதிக்ைப்பட்ை 
ஒரு னபண், தங்ைள் மதகுருவொ  ரபியிைம் னென்று 
முகறயிட்ைொள். ரபி அவதூறு பபசியவகை அகழத்தொர். 
 

அவதூறு பபசியவள் வந்ததும் "என்க ப் பற்றி 
அவதூறு பபசி என் நற்னபயகர நீ அழித்துவிட்ைொய்," எ ப் 
பொதிக்ைப்பட்ைவள் குற்றம் ெொட்டி ொள். 
 

"நொன் பபசிய வொர்த்கதைகைத் திரும்ப எடுத்துக் 
னைொள்கிபறன்," என்றொள் அவதூறு பபசியவள். 
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****மன்னிப்பு*** 

 
"உன் வொர்த்கதைகை நீ திரும்ப எடுத்துக் னைொள்ை 

முடியொது," எ க் கூச்ெலிட்ைொள் பொதிக்ைப் பட்ைவள். 
 

"நிச்ெயம் முடியும். உன்க ப் பற்றி நொன் பபசிய 
வொர்த்கதைகை, நொன் திரும்ப எடுத்துக் னைொள்கிபறன்; 
என்றொள் அவதூறு பபசியவள். 
 

இகதக் பைட்ை ரபி, "இவள் தன் குற்றத்கத 
உணரவில்கல. அவதூறு தீங்கு விகைவிக்கும் என்பகத 
இவள் உணரொதவகர, இவள் மீண்டும் மீண்டும் அவதூறு 
பபசுவொள். இவளுக்கு இகதப் புரிய கவக்ை பவண்டும்," 
எ  எண்ணி, அவளிைம் இவ்வொறு கூறி ொர்: 
 

"பிறகரப் பற்றி இழிவொைப் பபசுவது குற்றம். நீ 
அதற்குப் பிரொயச்சித்தம் னெய்ய பவண்டும். நொகைக்கு வொ, 
அகதப்பற்றிக் கூறுகிபறன்." 
 

மறுநொள் அவள் வந்தொள். அவளிைம் ஒரு கப நிகறய 
இறகுைகைக் னைொடுத்துக் கூறி ொர்: "வீதிைளில் னெல். 
ஒவ்னவொரு வீட்டு வொெலிலும் ஓர் இறகைப் பபொடு. பிறகு 
திரும்பி வொ. இதுதொன் நீ னெய்ய பவண்டிய பிரொயச்சித்தம். 
 

அவள் திகைப்புற்றொள். ஆ ொலும் மறுப்புத் 
னதரிவிக்ைவில்கல. அந்தப் கபகய எடுத்துக் னைொண்டு 
வீதிைளில் னென்றொள். ஒவ்னவொரு வீட்டு வொெலின் முன்னும் 

ஓர் இறகைப் பபொட்டுவிட்டுத் திரும்பி வந்தொள். 
 
24 
 



****மன்னிப்பு*** 

 
"பிரொயச்சித்தத்தின் முதல் பொைத்கத நீ 

னெய்துவிட்ைொய். இப்பபொது இரண்ைொம் பொைத்கதச் னெய். 
நீ னென்ற பொகதயில் திரும்பிச் னென்று, நீ பபொட்ை எல்லொ 
இறகுைகை திரும்பவும் னபொறுக்கி எடுத்துக் னைொண்டு வொ," 
எ க் கூறி ொர் ரபி. 
 

"ரபி, இகதச் னெய்ய முடியொது. இந்பநரம் ைொற்று 
எல்லொ இறகுைகையும் அடித்துச் னென்றிருக்கும். அந்த 
இறகுைகைப் னபொறுக்கி எடுப்பனதன்பது ெொத்தியமொைொது." 
 

"அதுபபொல்தொன், உன் அண்கை வீட்ைொகரப் பற்றி 
நீ பபசிய னபொய்யொ  அவதூறு வொர்த்கதைகை நீ திரும்ப 
எடுக்ை முடியொது. நீ பபசிய னபொய்யொ  அவதூறு 
வொர்த்கதைள், ஒருவர் வொயிலிருந்து இன்ன ொருவர் வொய் 
மூலமொை எங்னைல்லொம் பரவியிருக்கும் என்பகத நீ 
அறிவொயொ? நீ அவற்கறப் பின் னதொைர்ந்து னென்று 
அவற்கறத் திருப்பி எடுத்துக் னைொள்ை முடியொமொ?" 
 

"முடியொது ரபி." 
 
"ைொற்றில் அடித்துச் னெல்லப்பட்ை இறகுைகைப் 

பபொல், உன் அண்கை வீட்ைொகரப் பற்றி நீ பபசிய 
னபொய்யொ  வொர்த்கதைள் இந்தப் பட்ைணத்தில் பரவி, 
அவர்ைளுக்குத் தீங்கு விகைவிக்கும் என்பகத ஒருபபொதும் 
மறந்துவிைொபத. 
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****மன்னிப்பு*** 

 

மறந்தும் இனிபமல் உன் அண்கை வீட்ைொகரப் பற்றி 

அவதூறு பபெொபத. உன்க ப் பற்றிப் பிறர் அவதூறொைப் 
பபசி,உன் நற்னபயகரக் னைடுத்து, உ க்குத் துன்பம் 
விகைவித்தொல், நீ அகத விரும்பமொட்ைொய். அது பபொல்தொன் 
பிறரும். ஆைபவ, நொகவக் ைொத்துக் னைொள். இப்பபொது 
அந்தப் னபண்ணின் வீட்டிற்குச் னென்று, உன் குற்றத்கத 
ஒப்புக் னைொண்டு, அந்தப் னபண்ணிைம் மன்னிப்புக் பைள்," 
எ  ரபி கூறி ொர். 
 

தன் குற்றத்கத உணர்ந்துனைொண்ை இவள் மற்றப் 
னபண்ணின் வீட்டிற்குச் னென்றொள். 
 

"நொன் பபசிய வொர்த்கதைகைத் திரும்ப எடுத்துக் 
னைொள்ை முடியொது என்பகத இப்பபொது நொன் புரிந்து 
னைொண்பைன். உங்ைளுக்குத் துன்பம் விகைவித்ததற்ைொை 
நொன் ம ம் வருந்தித் தங்ைளிைம் மன்னிப்புக் பைட்டுக் 
னைொள்கிபறன். தயவு னெய்து என்க  மன்னித்துவிடுங்ைள்," 
எ  மன்னிப்புக் பைட்ைொள். 
 

மற்றவள் இவகை மன்னித்துவிட்ைொள். அதுமுதல் 
இருவரும் பதொழிைைொகிவிட்ை ர். அவதூறு பபசி வந்தவள், 
அன்றிலிருந்து அண்கை வீட்ைொருக்குக் னைடுதி விகைவிக்கும் 
னெொற்ைகை ஒருபபொதும் பபசுவதில்கல. 
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****மன்னிப்பு*** 

 
'ைொற்றில் இறகுைள்,' என்ற இக்ைகதகயக் 

பைட்ைபின், அவதூறு பபசுவது பிறருகைய நற்னபயகரக் 
னைடுத்துத் துன்பம் விகைவிக்கும் என்பகத இப்பபொது சுந்தரி 
உணர்ந்து னைொண்ைொள். 
 

ெொந்தி னதொைர்ந்து கூறி ொள்: "ஒருநொள் அலுவலை 
பநரம் முடிந்து நொன் வீடு திரும்பும்பபொது, நம் 
அலுவலைத்திற்குப் புதிதொை வந்துள்ை னபண் என்னிைம் வந்து, 
தனிப்பட்ை முகறயில் என்னிைம் பபெ விரும்புவதொைவும் நொன் 
ெம்மதித்தொல் வொர இறுதியில் என் வீட்டிற்கு வருவதொைவும் 
பைட்டுக் னைொண்ைொள். நொனும் ெம்மதித்பதன். 
 

வொர இறுதியில் அவள் என் வீட்டிற்கு வந்தொள். 
உன்க ப் பற்றிக் னைடுதியொைபவொ, இழிவொைபவொ எவரிைமும் 
தொன் பபெவில்கலனயன்றும் உன்னிைம் நட்புைன்தொன் 
பழகியதொைவும் ஆ ொல் அலுவலைத்தில் நீ அவகைப் பற்றி 
அவதூறு பபசி, அவளுகைய நற்னபயகரக் னைடுத்து 
வருவதொைவும் அத ொல் தன் ம  அகமதி பொதிக்ைப்பட்டு, 
அலுவலைத்தில் தன் ைைகமைகை முன்புபபொல் னெய்ய 
முடியவில்கலனயன்றும் கூறி அழுதொள்." 
 

இகதக் பைட்ைதும் அந்தப் னபண்ணிற்குத் தொன் 
அநீதி இகழத்து விட்ைது பபொன்ற குற்ற உணர்ச்சி 
சுந்தரியின் ம த்தில் எழுந்தது. "ைொரணமற்ற பகைகமயி ொல் 
அந்தப் னபண்ணிற்குப் னபருந்துன்பம் இகழத்துவிட்பைொபம," 
எ  எண்ணி வருந்தி ொள். 
 
27 
 
 



****மன்னிப்பு*** 

 
ெொந்தி னதொைர்ந்து கூறி ொள்: 
 

"அலுவலைத்தில் பலருக்கு முன் அந்தப் னபண் உன் 
மீது குற்றம் ெொட்டி, உன்க  அவமொ ப் படுத்திவிட்ைதொை. 
எண்ணி, அவள் மீது நீ பகைகம னைொண்டுள்ைொய். 
அலுவலைத்தில் பணிபுரியும் மற்றவர்ைளிைமும் முன்புபபொல் 
நீ பழகுவதில்கல. உன் ம த்கதச் சி மும் பகையும் 
னவறுப்பும் ஆட்னைொண்டுள்ை . 
 

உன் ம த்தில் உள்ை சி மும் பகைகமயும் னவறுப்பும். 
உன்க த்தொன் வருத்தி உ க்குத்தொன் பவதக கயத் 
தரும். அலுவலைத்திலும் உன் ம  அகமதிகயக் னைடுத்து 
உ க்கு பவதக  தரும். வீட்டிலும் உன் ம  அகமதிகயக் 
னைடுத்து உ க்கு பவதக  தரும்; உன் தூக்ைத்கதக் 
னைடுக்கும்; உன் நலக க் னைடுத்து வியொதிகய 
உண்ைொக்கும். அந்தப் னபண்ணின் நிகலயும் இதுதொன். 
 

உங்ைள் ம த்தில் னவறுப்பும் சி மும் பகைகமயும் 
இருக்கும்வகர, நீங்ைள் இருவரும் ஒருவர் மற்றவருக்குக் 
பைடு எண்ணி, ஒருவருக்னைொருவர் பைடு னெய்து இருவரும் 
துன்பப்படுவீர்ைள். 
 

ஒருவகர ஒருவர் மன்னித்து விடுங்ைள். உள்ைத்தொல் 
ஒருவகர ஒருவர் னவறுக்ைொதீர்ைள்; ஒருவர் மற்றவருக்குக் 
பைடு எண்ண பவண்ைொம். நல்னலண்ணங்ைகையும் அன்பொ  
எண்ணங்ைகையும் எண்ணி, உள்ைத்தொல் மற்றவர் நலக  
விரும்புங்ைள். உங்ைளுகைய பகைகம முடிவகையும். 
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****மன்னிப்பு*** 

 

நீங்ைள் இருவரும் உங்ைள் குற்றங்ைகை ஒப்புக் 
னைொண்டு, ஒருவகரனயொருவர் மன்னித்து விட்டீர்ைள் 
என்றொல், உங்ைளிகைபய ஏற்பட்டுள்ை பகைகம 
தணிந்துவிடும். அப்பபொது அலுவலைத்திற்கு மகிழ்ச்சியுைன் 
வந்து, மகிழ்ச்சியுைன் பணிபுரிந்து; அலுவலைத்திலுள்ை 
மற்றவர்ைளுைன் நட்புைன் பழகி; பவகல முடிந்தபின் 
மகிழ்ச்சியுைன் திரும்பிப் பபொைலொபம." 
 

இகதக் பைட்ை சுந்தரி, தன் ம த்தில் உள்ை 
னவறுப்பும் சி மும் பகையும் த க்குத்தொன் பைடு னெய்யும் 
என்பகத உணர்ந்து னைொண்ைொள். சில நொள்ைைொைபவ தன் 
உள்ைத்தில் இருந்து வந்த பவதக  இப்பபொது 
விலகிவிட்ைதுபபொல் உணர்ந்தொள். 
 

"தங்ைளுகைய அறிவுகரக்கு மிக்ை நன்றி. எ க்கு அது 
மிைவும் பதகவ. நொன் அகதக் ைகைப்பிடிக்கிபறன். தொங்ைள் 
கூறியதுபபொல், என் ம த்திலுள்ை சி மும் பகைகமயும் 
னவறுப்பும் என் அறிகவக் னைடுத்து எ க்குத்தொன் பைடு 
னெய்யும். நொகைக்பை அந்தப் னபண்ணிைம் மன்னிப்புக் 
பைட்டுக் னைொள்கிபறன்," எ க்கூறி விகைனபற்றுச் 
னென்றொள். 
 

சுந்தரி னென்றபின், ெொந்தி னதொகலபபசி வழி 
புதிதொை வந்த அந்தப் னபண்ணிற்கும் அறிவுகர கூறி, 
ஒருவகரனயொருவர் மன்னித்துச் ெமொதொ ம் 
னெய்துனைொள்ளும்படி அறிவுறுத்தி ொள். 
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****மன்னிப்பு*** 

 

அலுவலைத்தில் மறுநொள், "தங்ைகைப் பற்றிப் பிறரிைம் 
குகறகூறி தங்ைளுக்குத் துன்பம் இகழத்ததற்ைொை நொன் 
ம ம் வருந்தித் தங்ைளிைம் மன்னிப்புக் பைட்டுக் 
னைொள்கிபறன். தயவு னெய்து என்க  மன்னித்துவிடுங்ைள்." 
எ  அந்தப் னபண்ணிைம் சுந்தரி மன்னிப்புக் பைட்டுக் 
னைொண்ைொள். 
 

அந்தப் னபண்ணும் "அலுவலைத்தில் மற்றவர்ைளுக்கு 
முன் தங்ைள் மீது குற்றம் சுமத்தித் தங்ைளுக்கு பவதக  
ஏற்படுத்தியதற்ைொை ம ம் வருந்தித் தங்ைளிைம் மன்னிப்புக் 
பைட்டுக் னைொள்கிபறன். தயவு னெய்து என்க  மன்னித்து 
விடுங்ைள்," எ ச் சுந்தரியிைம் மன்னிப்புக் பைட்டுக் 
னைொண்ைொள். 
 

அதன் பிறகு இருவரும் பதொழிைைொகிவிட்ைொர்ைள். 
அலுவலைத்தில் பணிபுரிந்த யொவரும் இவர்ைகைப் பொரொட்டிப் 
பபசி ொர்ைள். 
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****மன்னிப்பு*** 

 
3. மொயத்துண்டு 

 
(இது ஒரு ஜப்பொனிய நொட்டுக் ைகத.) 
 

னவகுைொலத்திற்கு முன் ஒரு கிரொமத்தில் ஒரு னபண் 
வொழ்ந்து வந்தொள். சிறு வயதிபலபய அவளிைம் நல்ல 
பண்புைள் இருந்த . அைக்ைமும் தயொை சிந்தக யும் 
பநர்கமயும் அவளுக்கு இயல்பொ  குணங்ைள். சிறிபயொர், 
னபரிபயொர் எல்லொரிைமும் இனிகமயொைப் பபசி அன்பொை 
நைந்து னைொண்ைொள். 
 

தொன் பைொபம் அகையுமொறு பிறர் நைந்து 
னைொண்ைொலும்கூை, இவள் னபொறுகம ைொத்துக்னைொள்வொள். 
சி ங்னைொண்டு சிடுசிடுனவ  சி த்கதக் ைொட்ைமொட்ைொள். 
 

அவள் முைத்தில் அகமதியும் னதளிவும் 
ைொண்பபொகரக் ைவரும் ெொந்தமும் இருந்த . அவளுகைய 
அைத்தின் அழகை முைம் னதளிவொை எடுத்துக் ைொட்டியது. 
 

அவள் திருமண வயகத அகைந்ததும் அவளுகைய 
னபற்பறொர் அவளுக்குத் திருமணம் னெய்துகவத்து 
ைணவருைன் அனுப்பி கவத்தொர்ைள். அவள் ைணவன், 
வயதொ  தன் தொயொருைன் பக்ைத்துக் கிரொமத்தில் வொழ்ந்து 
வந்தொன். 
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****மன்னிப்பு*** 

 

இந்தப் னபண்ணின் மொமியொர் குணத்தில் இந்தப் 
னபண்ணிற்கு எதிர்மொறொ வள். மொமியொர் சுயநலம் 
மிகுந்தவள்; னைொடிய சுபொவம் பகைத்தவள்; உள்ைத்தில் 
அன்பும் அனுதொபமும் இல்லொதவள்; எளிதில் பைொபமகைவொள். 
அற்ப விஷயங்ைளுக்னைல்லொம் சி ங் னைொண்டு, முைத்தில் 
சிடுசிடுனவ ச் சி த்கதக் ைொட்டுவொள். வீட்டில் ைொகல 
முதல் மொகலவகர எப்னபொழுதும் எவகரயொவது குகறகூறிக் 
னைொண்டுதொன் இருப்பொள்; பிறர் குகறைகைத் பதடி, பிறகர 
நிந்தக  னெய்த இவள் தம் குகறைகைக் ைொணவில்கல. 
 

முதல் நொளிலிருந்பத மருமைகை மொமியொர் 
ஆகணயிட்டு அதிைொரம் னெய்யத் னதொைங்கி ொள். அந்த 
இைம் னபண்ணின் அைக்ைத்கதயும் இனிய சுபொவத்கதயும் 
வயதொ  மொமியொர் னவறுத்தொள். 
 

மருமைள் வீட்டு பவகலைகைப் னபொறுப்பபொடு னெய்த 
பபொதிலும் மொமியொர் அதில் குகற ைொண்பொள்; மறுபடியும் 
அகதச் னெய்யச் னெொல்வொள்; முணுமுணுப்பொள்; ைடிந்து 
னைொள்வொள். ஆ ொலும் தீய இயல்புள்ை மொமியொரின் 
குணத்கத அறிந்த மருமைள், யொவற்கறயும் னபொறுத்துக் 
னைொண்ைொள்; வயதொ  மொமியொரிைம் இனிகமயொைப் பபசி, 
அன்பொை நைந்து னைொண்ைொள். இது மொமியொகர பமலும் 
பைொபப்படுத்தியது. 
 

ஒரு நொள் மருமைளிைம் பலைொரம் னெய்யம்படி 
மொமியொர் கூறி ொள். மருமைள் பலைொரங்ைகைச் னெய்ததும் 
மொமியொர் அவற்கற எண்ணி ஒரு தட்டில் அடுக்கி 
கவத்துவிட்டு, ஏபதொ பவகலயொை னவளிபய னென்றொள். 
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****மன்னிப்பு*** 

 

மொமியொர் னென்றபின், னவளியூரிலிருந்து வந்திருந்த ஒரு 
னபௌத்த பிக்கு (Buddist Monk) வீட்டு வொெலில் வந்து 
யொசித்து நின்றொர். தட்டில் இருந்த பலைொரங்ைளில் ஒன்கற 
எடுத்துப் பிக்குவிற்குக் னைொடுத்தொள் அந்த இைம் னபண். 
 

ெற்று பநரத்திற்குப் பின் திரும்பி வந்த மொமியொர், 
பலைொரங்ைகை எண்ணிப் பொர்த்தொள். ஒன்று குகறவகதக் 
ைண்டு சி ங்னைொண்டு, 
 

"என்  னெய்தொய் ஒரு பலைொரத்கத?' எ  
மருமைளிைம் ைத்தி ொள். 
 

"ஒரு பிக்கு வீட்டு வொெலில் வந்து யொசித்து நின்றொர். 
அவருக்கு ஒரு பலைொரம் னைொடுத்பதன்," எ  மருமைள் பதில் 
கூறி ொள். 
 

இகதக் பைட்ை மொமியொர் பமலும் சி ங்னைொண்டு, 

“என் னபொருகை என்க க் பைட்ைொமபல ஒரு பிக்குவிற்குக் 
னைொடுத்தொயொ? நீ ெொப்பிட்டுவிட்டுத் தொ ம் னெய்ததொைக் 
கூறுகிறொயொ? உைப  பபொய் அகதப் னபற்று வொ," எ க் 
கூச்ெலிட்ைொள். 
 

ெற்றுத் னதொகலவில் நைந்து னென்று னைொண்டிருந்த 
பிக்குவிைம் ஓடி வந்தொள் அந்த இைம் னபண். பிக்குவிைம் 
மன்னிப்புக் பைொரிய பின், "நொன் தங்ைளுக்கு வழங்கிய 
பலைொரத்கதத் தயவு னெய்து திருப்பிக் னைொடுங்ைள்," எ க் 
பைட்ைொள். 
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****மன்னிப்பு*** 

 

அந்தப் பிக்கு புன் கை னெய்தவொபற தம் பிச்கெத் 
தட்டிலிருந்த பலைொரத்கத எடுத்து அவளிைம் னைொடுத்தொர், 
பிறகு, ஒரு சிறிய துண்கை (சிறு துணி) அவளிைம் னைொடுத்துக் 
கூறி ொர்: "உன் முைத்கதத் துகைக்ை இகதப் பயன்படுத்திக் 
னைொள். உன் மொமியொர் உன்க க் னைொடுகமயொை 
நைத்துகிறொள் என்பகத நொன் அறிபவன்," என்றொர். 
 

அதுமுதல் அந்த இைம் னபண் தி மும் ைொகலயில் 
முைம்ைழுவியபின், அந்தத் துணியொல் முைத்கதத் துகைத்துக் 
னைொள்வொள். அவள் முைத்தின் அழகும் னபொலிவும் இனிகமயும் 
நொளுக்குநொள் அதிைரித்துக் னைொண்டு வந்த . மருமைளின் 
அழகும் னபொலிவும் னபருகுவகதக் ைண்ை மொமியொர் இன்னும் 
னபொறொகம னைொண்ைொள். 
 

"இவள் அழகு நொளுக்குநொள் அதிைரிக்கிறபத! 
ைொரணம் என் வொை இருக்கும்?" எ  எண்ணிய மொமியொர், 
ஒருநொள் ைொகலயில் ஒளிந்திருந்து மருமைள் என்  
னெய்கிறொள் எ  இரைசியமொைக் ைவனித்தொள். 
 

அந்த இைம் னபண் தன் முைத்கத ஒரு துண்ைொல் 
துகைப்பகதயும் ஒவ்னவொரு தைகவயும் அவள் தன் 
முைத்கதத் துகைத்தபபொது, அவளுகைய முைத்தின் அழகும் 
னபொலிவும் னபருகுவகதயும் பொர்த்த மொமியொர். 
 

"இவள் ஒரு மொயத்துண்கை உபபயொகிக்கிறொள்!" எ  
முணுமுணுத்துக் னைொண்ைொள். 
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மறுநொள் மருமைகை ஒரு பவகலயொை னவளிபய 
அனுப்பிவிட்டு, அந்த மொயத் துண்கைத் திருடிக் னைொண்ைொள் 
மொமியொர். 
 

மொமியொர் தம் முைத்கத அந்த மொயத் துண்ைொல் 
துகைத்தொள். பிறகு ைண்ணொடியில் தம் முைத்கதப் பொர்த்தொள். 
மொறுதல் எதுவும் பதொன்றவில்கல. எப்பபொதும்பபொல் சுருக்ைம் 
விழுந்த முைத்கதத்தொன் பொர்த்தொள். 
 

"எ க்கு வயதொகிவிட்ைது. ஆைபவ, பலதைகவ 
துகைக்ை பவண்டும்," எ க் கூறிக் னைொண்டு, பலதைகவ 
தன் முைத்கத அந்தத் துண்ைொல் துகைத்தொள். பிறகு 
ைண்ணொடியில் தன் முைத்கதப் பொர்த்துத் திகிலுற்றொள். அவள் 
முைம் மொறத் னதொைங்கியது. 
 

சுருக்ைம் விழுந்த முைம் நீைமொகி ைழுகத முைமொை 
மொறியது. பிறகு குரங்கு முைமொை மொறியது; அடுத்துச் சீறித் 
தீண்டும் நொைமொை மொறியது; இறுதியொைப் பொர்ப்பபொர் 
உள்ைத்தில் அச்ெத்கத ஏற்படுத்தும் பயங்ைரமொ  பபய் 
முைமொை மொறியது. கிழவி அச்ெத்தொல் அலறிக் னைொண்டு 
தகரயில் விழுந்தொள். 
 

அப்பபொது னவளியில் னென்றிருந்த மருமைள் வீடு 
திரும்பி ொள். வீட்டில் ஒரு பபய் இருப்பகதப் பொர்த்துப் 
பயந்து னவளிபய ஓடி ொள். 
 

"மருமைபை, என்க க் ைொப்பொற்று," எ க் கிழவி 
ைதறி ொள். 
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தன் மொமியொரின் குரகலக் பைட்ை அந்த இைம் 
னபண், நின்று திரும்பிப் பொர்த்தொள். 
 

"உன் மொயத்துண்ைொல் என் முைத்கதத் துகைத்பதன். 
என் முைம் பபய் முைமொை மொறிவிட்ைது. மருமைபை, 
என்க க் ைொப்பொற்று. பகழய முைத்கத நொன் திரும்பப் 
னபறுவதற்கு உதவினெய்," எ க் னைஞ்சி ொள் கிழவி. 
 

"நொன் என் முைத்கத அந்த மொயத்துண்ைொல் 
துகைத்தபபொது, என் முைத்தின் அழகும் னபொலிவும் 
னபருகியது. ஆ ொல் இவள் முைம்பபய் முைமொை 
மொறிவிட்ைபத! ைொரணம் என் வொை இருக்கும்? இவள் 
என்க  எப்படினயல்லொம் னைொடுகமயொை நைத்தி ொள்," 
இவ்வொறு எண்ணிய அந்த இைம் னபண், மறுைணபம தன் 
எண்ணங்ைகை மொற்றிக் னைொண்ைொள். 
 

"பொவம், நொன் இவளுக்கு உதவ பவண்டும். அந்தப் 
பிக்கு ஒருவரொல்தொன் இவகைக் குணப்படுத்த முடியும். 
அவகர எங்குக் ைண்டு பிடிப்பது? ஒருபவகை கிரொமத்திற்கு 
னவளிபய இருக்கும் ஆலயத்திற்கு அவர் னென்று 
இருக்ைலொம்," எ  எண்ணிக் னைொண்டு, கிரொமத்திற்கு 
னவளிபய இருந்த ஆலயத்திற்கு ஓடி ொள். வழியில் அந்தப் 
பிக்குகவச் ெந்தித்தொள். அவரிைம் நைந்தவற்கறக் கூறி ொள். 
 

"னைொடியவர்ைள் அந்தத் துண்கை உபபயொகித்தொல், 
அவர்ைள் முைம் பபய் முைமொை மொறிவிடும்," எ ப் பிக்கு 
கூறி ொர். 
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இப்பபொது அந்தப் னபண்ணிற்குத் தன் மொமியொரின் 
முைம் பபய் முைமொை மொறியதன் ைொரணம் புரிந்துவிட்ைது. 
 

"இகதக் குணப்படுத்த முடியொதொ?" எ ப் பிக்குவிைம் 
பைட்ைொள். 
 

"குணப்படுத்த முடியும். உன் மொமியொர் உன்க க் 
னைொடுகமப் படுத்தியகத எண்ணி இப்பபொது வருந்துகிறொள். 
உன் உள்ைத்தொல் நீயும் அவகை மன்னித்துவிட்ைொய். உன் 
மொமியொரிைம் அந்தத் துண்டின் மறுபக்ைத்தொல் அவள் 
முைத்கதத் துகைத்துக் னைொள்ைச் னெொல். தன் மனித 
முைத்கத அவள் திரும்பப் னபறுவொள்," எ ப் பிக்கு கூறி ொர். 
 

அந்தப் னபண் வீட்டிற்கு ஓடிவந்து மொமியொரிைம் 
அகதக் கூறி ொள். மொமியொர் உைப  அந்தத் துண்டின் 
மறுபக்ைத்தொல் தம் முைத்கதத் துகைத்தொள். 
 

முதல் முகற துகைத்தபபொது அவள் முைம் பபய் 
முைத்திலிருந்து சீறும் நொைத்தின் முைமொை மொறியது; 
இரண்ைொவது முகற துகைத்தபபொது அது குரங்கு முைமொை 
மொறியது; மூன்றொவது முகற துகைத்தபபொது அவள் முைம் 
ைழுகத முைமொை மொறியது; நொன்ைொவது முகற துகைத்தபபொது 
அவள் முைம் சுருக்ைம் விழுந்த மனித முைமொை மொறிவிட்ைது. 
 

அந்த வயதொ வள் தம் மருமைகைக் ைட்டி 
அகணத்துக் னைொண்டு அழுதொள். 
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"அன்பு மைபை! உன்க  னவறுத்து, 

ைடுஞ்னெொற்ைகைப் பபசிக் னைொடுகமயொை நைத்திப ன். 
என்க  மன்னித்துவிடு,'' எ க்கூறித் தன்க  
மன்னித்துவிடும்படி அந்த இைம் னபண்ணிைம் னைஞ்சி ொள் 
அந்த வயதொ வம்கம. 
 

அதுமுதல் அந்த வயதொ வள், ஒருபபொதும் 
சிடுசிடுப்பொ  னெொற்ைகைப் பபசுவதில்கல; 
சி ங்னைொள்வதில்கல. தம் மருமைகைப் பபொல் இவளும் 
எல்லொரிைமும் அன்பொைப் பபசி அைக்ைமொைவும் பணிவொைவும் 
நைந்து னைொண்ைொள். தயொை சிந்கதயுைன் பிறருக்கு 
உதவி ொள். 
 

இப்பபொது மருமைகை இவள் ஆகணயிட்டு அதிைொரம் 
னெய்வதில்கல. மருமைபைொடு பெர்ந்து தொமும் வீட்டு 

பவகலைகைச் னெய்தொள். மருமைளிைம் அன்பொைப் 
பபசி ொள்; மொமியொரும் மருமைளும் மகிழ்ச்சியொை வொழ்ந்து 
வந்தொர்ைள், 
 

"என்றொவது ஒரு நொள் அந்தப் பிக்கு நம் 
கிரொமத்திற்குத் திரும்பி வருவொர்; அப்பபொது அவருக்கு 
நன்றி கூற பவண்டும்," எ  அந்த வயதொ வள் 
எதிர்பொர்த்திருந்தொள். ஆ ொல் அந்த பிக்கு அந்தக் 
கிரொமத்திற்குத் திரும்பி வரபவயில்கல. 
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4. பகைகம பகைகமயொல் 
தணிவதில்கல 

 
முன்ன ொரு ைொலத்தில் இந்தியொவில் பைொெொம்பி 

என்ற ஒரு பட்ைணம் இருந்தது. அந்தப் பட்ைணத்து 
மக்ைளில் பலர் புத்தர் னபருமொனிைம் பக்தி னைொண்டு, அவர் 
அருளிய உபபதெங்ைகை ஏற்று, அதற்கு ஒப்ப வொழ்ந்து 
வந்த ர். சிலர் ைொவி உகை அணிந்து துறவு வொழ்கவ 
பமற்னைொண்ை ர். (ைொவி உகை அணிந்து துறவு வொழ்வு 
வொழும் புத்தர் னபருமொனின் சீைர்ைள் பிக்குைள் எ  
அகழக்ைப்பட்ை ர்.) 
 

ைொவி உகை அணிந்த பிக்குைளிகைபய ைருத்து 
பவற்றுகம ஏற்பட்டு இரு பிரிவி ரொைப் பிரிந்து விட்ைொர்ைள். 
ஒரு தரப்பி ர் மற்றத் தரப்பி கரக் குகற கூறி ொர்ைள். 
மற்றத் தரப்பி ர் இவர்ைகைக் குகற கூறி ொர்ைள். 
பிக்குைளுக்குள் ஏற்பட்ை இந்தப் பிைவு அவர்ைபைொடு மட்டும் 
நிற்ைொமல், பைொெொம்பிப் பட்ைணத்து மக்ைளிகைபயயும் 
பரவியது. அதன் ைொரணமொை அந்தப் பட்ைணத்து மக்ைள் 
இரு ைட்சிைைொைப் பிரிந்து விட்ைொர்ைள். 
 

இரு ைட்சிைைொைப் பிரிந்த மக்ைள், ஒரு ைட்சியி ர் 
மற்றக் ைட்சியி கரக் குகறகூறி, பழித்துப் பபசி, நிந்தக  
னெய்து பகைகம பொரொட்டி வந்தொர்ைள். 
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மக்ைளிகைபய ஏற்பட்ை பகைகமகயத் 
தணிப்பதற்ைொைப் புத்தர் னபருமொன் இந்தக் ைகதகயக் 
கூறி ொர்: 
 

னவகு ைொலத்திற்கு முன் இந்தியொவில் இரு நொடுைள் 
இருந்த . அவற்றில் ஒன்று ைொசி. மற்னறொன்று பைொெலம் 
இரு நொடுைளும் ஒன்றன் பக்ைத்தில் ஒன்றொை இருந்த . 
 

ைொசி மிைப்னபரிய நொடு. வைமொ , னெழிப்பொ  
னெல்வம் மிகுந்த நொடு. அதன் தகலநைரம் னப ொரஸ். 
ைொசி நொட்கை மன் ர் பிரம்ம தத்தர் ஆண்டு வந்தொர். 
பிரம்ம தத்தரிைம் ெக்தி வொய்ந்த ஒரு னபரிய பபொர்ப்பகை 
(இரொணுவம்) இருந்தது. 
 

ைொசிக்கு அருகில் இருந்த பைொெல நொடு சிறியது; 
வைம் குகறந்தது; ஏழ்கமயொ து. பைொெல நொட்கை மன் ர் 
திக்கித்தர் ஆண்டு வந்தொர். சிறிய, வைம் குகறந்த, 
ஏழ்கமயொ  நொட்கை ஆண்ை திக்கித்தரிைம் வீரர்ைள் 
சிலகரக் னைொண்ை ஒரு சிறிய பபொர்ப்பகைதொன் இருந்தது. 
 

"மன் ர் திக்கித்தரிைம் சிறிய பபொர்ப்பகைதொன் 
உள்ைது. பைொெலத்கத மிை எளிதில் பதொற்ைடிக்ைலொம்," 
இவ்வொறு எண்ணிய ைொசி நொட்டு மன் ர், பைொெல நொட்கைப் 
பபொரில் னவற்றி னைொள்ைத் தீர்மொனித்தொர். பிறகு ஒரு னபரும் 
பகையுைன் தம் தகலநைரிலிருந்து ைொசி நொட்கை பநொக்கிப் 
புறப்பட்ைொர். 
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****மன்னிப்பு*** 

 

ைொசி நொட்டு மன் ர் ஒரு னபரும் பகையுைன் 
பைொெல நொட்கை பநொக்கி வருவகதக் பைள்விப்பட்ைொர் 
மன் ர் திக்கித்தர். 
 

"என் சிறிய பகை பிரம்ம தத்தரின் ெக்தி வொய்ந்த 
பகைகய எதிர்க்ை முடியொது. அப்படிபய எதிர்த்தொலும் 
பபொரில் பதொல்வியுறுவது திண்ணம். பபொரில் மக்ைள்தொன் 
துன்புறுவொர்ைள். பபொகரயும் இரத்தம் சிந்துவகதயும் 
தவிர்ப்பதுதொன் சிறந்த வழி,"இவ்வொறு எண்ணிய திக்கித்தர், 
மந்திரிைளுைன் ைலந்து ஆபலொசித்தொர். பிறகு தம் சிறு 
பகைகய ெரணகைந்து விடுமொறு கூறிவிட்டு, அவரும் 
இரொணியும் மொறுபவைத்தில் பைொெல நொட்கை விட்டு 
னவளிபயறி ொர்ைள். 
 

மொறுபவைத்தில் தம் நொட்கை விட்டு னவளிபயறிய 
திக்கித்தர், பிரம்ம தத்தரின் தகலநைரொ  னப ொரசுக்குச் 
னென்றொர். 
 

"னப ொரஸ் னபரிய பட்ைணம்; மக்ைள் னதொகை 
மிகுந்தது; இங்கு மக்ைள் மத்தியில் மகறந்து வொழலொம். 
பிரம்ம தத்தர் என்க  இங்குக் ைண்டு பிடிக்ை முடியொது. 
பமலும் தம் தகலநைரில் என்க  அவர் பதைமொட்ைொர்." 
இவ்வொறு எண்ணிய திக்கித்தர், னப ொரஸ் பட்ைணத்தில் 
ஏகழக் குயவர்ைள் வொழ்ந்த பகுதிக்குச் னென்று அவர்ைள் 
மத்தியில் ஒரு குடிகெயில் வொழ்ந்து வந்தொர். 
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****மன்னிப்பு*** 

 

சில ைொலம் னென்றபின், இரொணிக்கு ஒரு மைன் 
பிறந்தொன். அந்தக் குழந்கதக்குத் திக்ைொவு என்று 
னபயரிட்ைொர்ைள். திக்ைொவு வைர்ந்து னபரியவன் ஆ தும் 
மன் ர் திக்கித்தர் இவ்வொறு எண்ணி ொர்: 
 

“பிரம்ம தத்தர் எ க்கு அதிைத் தீங்கு னெய்துள்ைொர். 
அவருகைய தகலநைரில் நொங்ைள் மொறுபவைத்தில் வொழ்வகத 
அறிந்தொனரன்றொல் எங்ைள் மூவகரயும் னைொன்றுவிடுவொர். 
இைம் திக்ைொவுகவ எப்படிக் பொதுைொப்பது? திக்ைொவுகவப் 
பட்ைணத்திற்கு னவளிபய தங்ை ஏற்பொடு னெய்பவொம். 
அப்பபொது அது அவனுக்குப் பொதுைொப்பொை இருக்கும்." எ  
எண்ணிய திக்கித்தர், இைம் திக்ைொவுகவப் பட்ைணத்திற்கு 
னவளிபய தங்கிக் ைல்வி ைற்ை ஏற்பொடு னெய்தொர். 
 

மன் ர் பிரம்ம தத்தருக்கு முடிதிருத்துபவர் ஒருவர் 
இருந்தொர். முன்பு இவர் பைொெல நொட்டு மன் ர் 
திக்கித்தருக்கும் முடி திருத்துபவரொை இருந்தவர். ெந்கதயில் 
ஒரு நொள், மொறுபவைத்திலிருந்த திக்கித்தகர இவர் 
அகையொைம் ைண்டு னைொண்ைொர். 
 

"பைொெலத்கத விட்டு ஓடிவந்த மன் ர் திக்கித்தர், 
இங்குதொன் மொறுபவைத்தில் வொழ்கிறொர். இவர் எங்குத் 
தங்கி இருக்கிறொர் என்பகதக் ைண்டு பிடிப்பபொம். மன் ர் 
பிரம்ம தத்தரிைம் இச்னெய்திகயத் னதரிவித்தொல் ென்மொ ம் 
வழங்குவொர்," இவ்வொறு எண்ணிய அந்த முடிதிருத்துபவர், 
திக்கித்தகர அவர் அறியொமல் பின் னதொைர்ந்து னென்று, 
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ஏகழக் குயவர்ைள் வொழும் பகுதியில் ஒரு குடிகெயில் அவர் 
இரொணியுைன் வொழ்வகதக் ைண்டு னைொண்ைொர். 
 

பிறகு அவ்வட்ைொரத்து மக்ைளிைம் விெொரித்துத் 
திக்கித்தருக்கு ஒரு மைன் இருப்பதொைவும் அவன் பவறு 
எங்பைொ தங்கியிருப்பதொைவும் னதரிந்து னைொண்ைொர். 
ென்மொ ம் னபறலொம் எ  எண்ணி மன் ர் பிரம்ம தத்தரிைம் 
னென்று இகதத் னதரிவித்தொர். 
 

பைொெல நொட்டு மன் ர் திக்கித்தர் மொறுபவைத்தில் 
மகறந்து வொழ்கிறொர் என்பகதக் பைள்விப்பட்ை பிரம்ம தத்தர், 
 

“திக்கித்தர் எ க்குப் பகைவர். என் தகலநைரில் 
ஏன் மொறுபவைத்தில் அவர் வொழ்கிறொர்? என்க க் னைொன்று 
தம் நொட்கை மீண்டும் அகைவதற்ைொைத்தொன் அவர் இவ்வொறு 
மகறந்து வொழ்கிறொர். எமக்கு அவர் பைடு னெய்வதற்குமுன், 
நொன் அவகர அழித்துவிை பவண்டும்," எ  எண்ணி ொர். 
 

தம் ைொவலர்ைகை அகழத்து, "பட்ைணத்தில் 
குயவர்ைள் வொழும் பகுதிக்குச் னெல்லுங்ைள். திக்கித்தரும் 
அவர் இரொணியும் மொறுபவைத்தில் அங்கு வொழ்கிறொர்ைள். 
அவர்ைகைக் கைது னெய்து, தகலகய னமொட்கையடித்து, 
கைைகைக் ைட்டி எல்லொரும் ைொணுமொறு பட்ைணத்து 
வீதிைளில் னைொண்டு னெல்லுங்ைள். பட்ைணத்துக்கு 
னவளிபய னைொண்டு னென்று, தகலகய னவட்டுங்ைள். ஈமச் 
ெைங்கு னெய்ய எவகரயும் அனுமதிக்ை பவண்ைொம். 
விலங்குைளும் பறகவைளும் அவர்ைளின் உைகலத் 
தின் ட்டும்," எ க் ைட்ைகையிட்ைொர். 
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"நீண்ைைொலமொை என் னபற்பறொகர நொன் 
பொர்க்ைவில்கல," எ  எண்ணிய இைவரெர் திக்ைொவு, த 
னபற்பறொகரக் ைொண்பதற்ைொை அன்று பட்ைணத்திற்கு வந்தொர். 
பட்ைணத்திற்குள் நுகழந்த இைவரெர் திக்ைொவு, தன் 
னபற்பறொகரத் தகலகய னமொட்கையடித்து, கைைகைப் 
பின்பக்ைம் ையிற்றொல் பிகணத்துக் ைட்டி, இழுத்துச் 
னெல்வகதப் பொர்த்தொர். வீதியின் இரு பக்ைங்ைளிலும் மக்ைள் 
கூட்ைமொைக் கூடிப் பொர்த்துக் னைொண்டிருந்தொர்ைள். தன் 
னபற்பறொருக்கு உதவச் ெக்தியற்ற நிகலயில், கூட்ைத்தில் 
ஒருவரொை நின்று பொர்த்தொர் இைவரெர் திக்ைொவு. 

கூட்ைத்தி ரிகைபய திக்ைொவு நிற்பகத மன் ர் 
திக்கித்தர் பொர்த்தொர். தம் மைனுக்கு அறிவுகர கூற 
விரும்பி ொர் மன் ர் திக்கித்தர். இைவரெகரக் ைொட்டிக் 
னைொடுக்ைொமல் இருப்பதற்ைொை எவரிைபமொ கூறுவதுபபொல் 
கூறி ொர். 
 

"என் அன்புத் திக்ைொவு, 
 
தூரப் பொர்க்ைொபத! 
 
கிட்ைப் பொர்க்ைொபத! 
 
பகைகம ஒருபபொதும் பகைகமயொல் தணிவதில்கல; 
பகைகம அன்பி ொபலபய தணியும்." 
 
திக்கித்தர் இவ்வொறு கூறியதும் வீதியின் இரு 

பக்ைங்ைளிலும் கூடியிருந்த மக்ைள் பபசிக் னைொண்ைொர்ைள்: 
 
44 



****மன்னிப்பு*** 

 
"யொர் இந்தத் திக்ைொவு? இவர் என்  னெொல்கிறொர்? 

கபத்தியம் பிடித்துவிட்ைது பபொலும். ஏபதொ பிதற்றுகிறொர்." 
 

மக்ைள் கூட்ைம் இவ்வொறு பபசியகதக் பைட்ை 
திக்கித்தர், 
 

"எ க்குப் கபத்தியம் பிடிக்ைவில்கல; நொன் 
பிதற்றவும் இல்கல; புத்தியுள்ைவர் புரிந்து னைொள்வொர்," 
எ க் கூறி ொர். 
 

ைொவலர்ைள் திக்கித்தகரயும் இரொணிகயயும் 
பட்ைணத்திற்கு னவளிபய னைொண்டு னென்று, தண்ைக கய 
நிகறபவற்றி ொர்ைள். ஈமச் ெைங்குைள் னெய்வகதத் 
தடுப்பதற்ைொைச் சில ைொவலர்ைகை அங்கு நிறுத்திவிட்டு 
மற்றவர்ைள் னென்றுவிட்ைொர்ைள். 
 

இைவரெர் திக்ைொவு த க்குள் கூறிக் னைொண்ைொர்: 
"முதலில் என் னபற்பறொருக்கு ஈமச் ெைங்குைள் னெய்பவன். 
பிறகு, பழிவொங்ை ஒரு வழிகயத் பதடுபவன்.” 
 

அன்றிரவு பட்ைணத்தில் ெொரொயம் வொங்கிக் னைொண்டு 
ைொவலர்ைளிைம் னென்றொர். ைொவலர்ைள் ெொரொயத்கத 
அருந்திவிட்டு மயக்ைத்தில் உறங்கிவிட்ைொர்ைள். 
திக்ைொவு ைட்கைைகை அடுக்கி, அதன்பமல் 
னபற்பறொரின் ெைலங்ைகை கவத்து தீ மூட்டி ொர். பிறகு 
இரு கைைகையும் கூப்பி, எரிந்து னைொண்டிருந்த சிகதகய 
மூன்று தைகவ சுற்றி வந்தொர். 
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அந்தச் ெமயத்தில் தன் அரண்மக யின் 
பமல்மொடியில் உலொவிக் னைொண்டிருந்த மன் ர் பிரம்ம 
தத்தர், பட்ைணத்திற்கு னவளிபய எரியும் னநருப்கபயும் 
அகத ஒரு உருவம் மூன்று தைகவ சுற்றி வருவகதயும் 
பொர்த்தொர். 
 

"திக்கித்தருக்கு பவண்டியவர் எவபரொ ஈமச் ெைங்கு 
னெய்கிறொர். ஒருைொல் இவர் திக்கித்தரின் மை ொை 
இருக்ைலொம். என்க ப் பழிவொங்ை ெந்தர்ப்பத்கத 
எதிர்பொர்த்து இவன் ைொத்திருப்பொன். இனிபமல் எ க்கு 
நிம்மதியில்கல,” எ த் தமக்குள் கூறிக் னைொண்ைொர் பிரம்ம 
தத்தர். 
 

இைவரெர் திக்ைொவு, தன் னபற்பறொருக்கு ஈமச் 
ெைங்குைள் னெய்தபின், ைொட்டிற்குள் னென்றொர். ைொட்டில் 
சில நொள்ைள் தங்கி, தன் னபற்பறொருக்ைொை ைண்ணீர் சிந்தி 
அழுதொர். 
 

"என் தந்கதயின் நொட்கைக் கைப்பற்றியபதொடு 
மட்டுமின்றி, குற்றமற்ற என் னபற்பறொரின் தகலைகை 
னமொட்கையடித்து, கைைகைப் பின்புறம் ையிற்றொல் 
பிகணத்துக் ைட்டி, எல்லொரும் பொர்க்ை வீதிைளில் அவர்ைகை 
இழுத்துச் னென்று, னைொகல னெய்துவிட்ைொர் பிரம்ம தத்தர். 
பழிக்குப் பழி வொங்ை பவண்டும்," எ  பழிவொங்ைத் 
திட்ைமிட்ைொர் இைவரெர். 
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பிறகு பட்ைணத்திற்குள் நுகழந்து, அரண்மக க்கு 
அருகில் இருந்த யொக  இலொயத்திற்குச் னென்றொர். 
மன் ரின் யொக ைகை அங்குத் தங்ை கவத்திருந்தொர்ைள். 
யொக ப் பொைனிைம் த க்கு யொக ைகைப் பழக்கும் 
ைகலகயக் ைற்றுத் தருமொறு பைட்டுக் னைொண்ைொர் 
இைவரெர். யொக ைகைப் பழக்குபவர் ஒத்துக் னைொண்டு, 
"இலொயத்தில் தங்கி, இந்தக் ைகலகயக் ைற்றுக் னைொள், 
எ க் கூறி ொர். 
 

ஒரு நொள் அதிைொகலயில், னபொழுது விடிவதற்குமுன், 
திக்ைொவு எழுந்து இனிகமயொ  குரலில் பொடி ொர். அப்பபொது 
மன் ர் பிரம்ம தத்தர், பயங்ைரக் ை வு ைண்டு, அச்ெத்தொல் 
உள்ைம் பைபைக்ை விழித்னதழுந்தொர். திக்ைொவு பொடுவகதச் 
பைட்ை மன் ர், 
 

"எவ்வைவு இனிகமயொ  குரல்; இது எ க்குச் 
ெொந்தியளிக்கும்," எ த் தமக்குள் கூறிக்னைொண்ைொர். பிறகு 
பணியொள்ைகை அகழத்து விெொரித்தொர். 
 

"மன் பர, அவர் யொக  இலொயத்தில் பவகல 
னெய்யும் ஓர் இகைஞன். அவர் புதிதொை பவகலக்கு 
வந்தவர்," எ ப் பணியொள்ைள் கூறி ொர்ைள். 
 

"அந்த இகைஞக  இங்கு அகழத்து வொருங்ைள்," 
எ  மன் ர் ைட்ைகையிட்ைொர். 
 

பணியொள்ைள் திக்ைொவுகவ மன் ர் முன் னைொண்டு 
வந்தொர்ைள். 
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பொடியது நீ தொ ொ?" 
 
"ஆம் மன் பர." 
 
"இன்னும் ஒரு முகற பொடு." 
 
திக்ைொவு இனிகமயொ  குரலில் பொடி ொர். மன் ர் 

உள்ைம் மகிழ்ச்சி அகைந்தது. 
 

"இகைஞபர, அரண்மக யில் தங்கி, எ க்கும் 
பணிவிகைைள் னெய்," என்றொர் மன் ர்.அதுமுதல் 
மன் ருக்குப் பணிவிகைைள் னெய்து வந்தொர் திக்ைொவு. 
 

மன் ருக்கு முன் எழுந்து, அவருக்குப் பின் படுக்ைச் 
னென்று, மன் ரின் எல்லொக் ைட்ைகைைளுக்கும் கீழ்ப்படிந்து, 
இனிகமயொைப் பபசி, மன் ரின் ம ம் பநொைொமல் நைந்து 
னைொண்ைொர் திக்ைொவு. விகரவில் மன் ரின் நம்பிக்கைகயப் 
னபற்றொர் திக்ைொவு. 
 

ஒரு நொள் ைொட்டிற்குச் னென்று பவட்கையொை 
விரும்பி ொர் மன் ர். திக்ைொவுவிைம் அவர் இவ்வொறு 
கூறி ொர்: 
 

"நொன் பவட்கையொைச் னெல்ல விரும்புகிபறன் இன்று 
என் பதகர நீ ஓட்டு." 
 

பரிவொரங்ைள் பின் னதொைர, மன் ரின் பதகர ஓட்டிச் 
னென்றொர் திக்ைொவு. ைொட்டில் பவட்கையொடும்பபொது, 
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திக்ைொவு பதகர மிைவும் திறகமயொைச் னெலுத்தி மன் ரின் 
பரிவொரத்தி ரிைமிருந்து பிரிந்து னென்றொர். மன் கர 
அவருகைய பரிவொரத்தி ரிைமிருந்து பிரித்து, னவகு 
தூரத்திற்குக் ைொட்டிற்குள் பதகர ஓட்டிச் னென்றொர். 
திக்ைொவு. 
 

திட்ைமிட்டு, பவண்டுனமன்பற பரிவொரத்தி ரிைமிருந்து 
திக்ைொவு பிரிந்து வந்தகத அறியொத மன் ர், ைொட்டில் வழி 
தவறிவிட்ைதொைக் ைருதி ொர். 
 

"இகைஞபர, பதகர நிறுத்து. நொம் இங்கு 
ைொத்திருப்பபொம். பரிவொரத்தி ர் நம்கமத் பதடிக் னைொண்டு 
வருவொர்ைள்.” எ த் திக்ைொவுவிைம் கூறி ொர் மன் ர். 
திக்ைொவு பதகர நிறுத்தி ொர். 
 

"எ க்குக் ைகைப்பொை இருக்கிறது. நொன் ெற்றுப் 
படுத்து ஓய்வு எடுத்துக் னைொள்ை வரும்புகிபறன்," என்றொர் 
மன் ர். 
 
திக்ைொவு பதரில் இருந்து கீபழ இறங்கி, ஒரு 
மரத்தின் அடியில் தகரயில் அமர்ந்தொர். 
 

"மன் பர, என் மடியில் தகல கவத்துப் படுத்து 
ஓய்வு எடுத்துக் னைொள்ளுங்ைள்.," எ  மன் ரிைம் கூறி ொர் 
திக்ைொவு. திக்ைொவுவின் மடியில் தகல கவத்துப் படுத்து 
உைப  உறங்கிவிட்ைொர் மன் ர். திக்ைொவு த க்குள் 
இவ்வொறு எண்ணி ொர்: 
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"இந்தக் ைொசி நொட்டு மன் ர் எங்ைள் நொட்கைக் 

கைப்பற்றிக் னைொண்ைொர். எங்ைள் நொட்டுச் னெொத்கத இவர் 
திருடிக் னைொண்ைொர். குற்றமற்ற என் தொகயயும் 
தந்கதகயயும் தகலகய னமொட்கையடித்து, கைைகைப் 
பின்பக்ைம் ையிற்றொல் பிகணத்துக் ைட்டி, எல்லொரும் பொர்க்ை 
வீதிைளில் அவர்ைகை இழுத்துச் னென்று, தகலைகை 
னவட்டிக் னைொகல னெய்துவிட்ைொர் இந்தப் பிரம்ம தத்தர். 
எங்ைளுக்கு மிை அதிமொ  தீகமைகைச் னெய்துள்ைொர் இந்த 
மன் ர். பழி வொங்குவதற்கு இதுபவ ெரியொ  தருணம்." 
 

தன் வொகை இறுைப் பற்றி, அகத உகறயிலிருந்து 
னமதுவொை உருவி ொர். தன் மடியில் தகல கவத்து 
உறங்கிக்னைொண்டிருந்த மன் கரப் பழிவொங்குவதற்ைொை 
வொகை உயர்த்தி ொர் திக்ைொவு. அப்பபொது திக்ைொவுவின் 
ம த்தில் அவர் தந்கதயின் ைகைசி வொர்த்கதைள் 
நிக வுக்கு வந்த : 
 

"என் அன்புத் திக்ைொவு, 
 
தூரப் பொர்க்ைொபத, 
 
கிட்ைப் பொர்க்ைொபத, 
 
பகைகம ஒருபபொதும் பகைகமயொல் தணிவதில்கல. 
 
பகைகம அன்பி ொபலபய தணியும்." 
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"என் தந்கதயின் ைகைசி வொர்த்கதைகை மீறுவது 

எ க்குப் னபொருத்தமன்று,” என்று த க்குள் கூறிக் னைொண்டு, 
உயர்த்திய வொகை னமதுவொை உகறயில் கவத்தொர் திக்ைொவு. 
 

ஆ ொல் மறுபடியும் பழிவொங்ை பவண்டும் என்ற 
எண்ணங்ைள் அவர் ம த்தில் எழுந்த . இரண்ைொவது 
தைகவ வொகை உருவி உயர்த்தி ொர். தன் தந்கதயின் 
ைகைசி வொர்த்கதைகை எண்ணி, மீண்டும் வொகை உகறயில் 
கவத்தொர். 
 

“இந்தக் ைொசி மன் ர், எங்ைள் நொட்கைக் கைப்பற்றி, 
என் னபற்பறொகரக் னைொகல னெய்துவிட்ைொர். இவகரப் 
பழிவொங்ை பவண்டும்," எ  எண்ணி மூன்றொவது தகை 
வொகை உருவஙி ொர். அப்பபொது மறுபடியும் அவருகைய 
தந்கதயின் ைகைசி வொர்த்கதைள் அவர் ம த்தில் எழுந்த : 
 

"என் அன்புத் திக்ைொவு, 
 
தூரப் பொர்க்ைொபத! 
 
கிட்ைப் பொர்க்ைொபத! 
 
பகைகம ஒருபபொதும் பகைகமயொல் தணிவதில்கல, 
 
பகைகம அன்பி ொபலபய தணியும்! 
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என் தந்கதயின் ைகைசி வொர்த்கதைகை மீறுவது 
எ க்குப் னபொருத்தமன்று," எ த் த க்குள் கூறிக் னைொண்டு, 
உயர்த்திய வொகை னமதுவொை உகறயில் கவத்தொர். 
 

அப்பபொது, உறங்கிக் னைொண்டிருந்த பிரம்ம தத்தர், 
திடீனர க் ைண் விழித்து எழுந்து உட்ைொர்ந்தொர். அச்ெத்தொல் 
அவர் உள்ைம் பைபைத்தது. 
 

"மன் பர, என்  நைந்தது? ஏன் அச்ெத்தொல் 
நடுங்கிக் னைொண்டிருக்கிறீர்ைள்?” எ த் திக்ைொவு பைட்ைொர். 
 

"என்க  அடிக்ைடி வருத்தும் ஒரு ை வு இது. 
பைொெல நொட்டு மன் ன் திக்கித்தரின் மைன் உருவிய 
வொளுைன் என்க க் னைொல்ல வருவதொைக் ை வு ைண்பைன்," 
என்றொர் பிரம்ம தத்தர். 
 

அச்ெத்தொல் தொம் திடீனர  விழித்னதழுந்ததற்ைொ  
ைொரணத்கத மன் ர் கூறியதும் திக்ைொவு தன் இைது கைகய 
மன் ரின் தகலமீது கவத்தபடி வலது கையொல் 
இடுப்பிலிருந்த வொகை உருவி ொர். 
 

"மன் பர, நொன்தொன் பைொெல நொட்டு மன் ர் 
திக்கித்தரின் மைன் இைவரென் திக்ைொவு. எங்ைளுக்குத் 
தொங்ைள் னபருந்தீங்கிகழத்துள்ளீர்ைள். எங்ைள் நொட்கையும் 
னெொத்துைகையும் அபைரித்துக் னைொண்டீர்ைள். என் 
தொகயயும் தந்கதகயயும் னைொகல னெய்தீர்ைள். பழி தீர்க்ைக் 
ைொலம் வந்துவிட்ைது," எ க் கூறி வொகை உயர்த்தி ொர். 
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மன் ர் பிரம்ம தத்தர் திக்ைொவு முன் மண்டியிட்டு, 
தன்க  மன்னித்துவிடும்படி னைஞ்சிக் பைட்ைொர். "திக்ைொவு 
என்க  மன்னித்துவிடு. திக்ைொவு எ க்கு வொழ்வு அளி." 
 

அப்பபொது திக்ைொவுவின் ம த்தில் அவர் தந்கதயின் 
ைகைசி வொர்த்கதைள் நிக வுக்கு வந்த . 
 

“பகைகம ஒருபபொதும் பகைகமயொல் தணிவதில்கல. 
பகைகம அன்பி ொபலபய தணியும். ” 
 
தன் தந்கதயின் இந்தக் ைகைசி வொர்த்கதைளின் 

னபொருகை இப்பபொது திக்ைொவு புரிந்துனைொண்ைொர். தன் 
நன்கமகயக் ைருதி, தன் தந்கத கூறிய ைகைசி 
வொர்த்கதைளின் னபொருள் விைங்கியதும் அதுவகர 
திக்ைொவுவின் உள்ைத்தில் இருந்து வந்த பகைகம 
தணிந்துவிட்ைது. 
 

"மன் பர, இப்பபொது நொன் உங்ைளுக்கு வொழ்வு 
அளித்தொல், பிறகு என் னபற்பறொகரக் னைொன்றதுபபொல், 
ஒருைொல் என்க யும் நீங்ைள் னைொல்வீர்ைள். நீங்ைள்தொன் 
எ க்கு வொழ்வு அளிக்ை பவண்டும்." 
 

"அப்படியொயின், நீ எ க்கு வொழ்வு அளி. நொன் உ க்கு 
வொழ்வு அளிக்கிபறன்," என்றொர் மன் ர் பிரம்ம தத்தர். 
மன் ர் இவ்வொறு கூறியதும் திக்ைொவு உருவிய வொகை 
மீண்டும் உகறயில் கவத்தொர். 
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பிறகு இருவரும் ஒருவர் கைகய மற்றவர் பற்றி, 
ஒருவருக்கு ஒருவர் தீங்கு னெய்வதில்கல எ ச் ெத்தியம் 
னெய்து னைொண்ை ர். 
 

"திக்ைொவு, உன் தந்கதயின் இறுதி வொர்த்கதைகை 
நொன் அடிக்ைடி சிந்திப்பதுண்டு. அவருகைய இறுதி 
வொர்த்கதைளின் னபொருள் என் ?" 
 

மன் பர, என் தந்கதயின் இறுதி வொர்த்கதைளின் 
னபொருள் இதுதொன்: 
 

"தூரப் பொர்க்ைொபத." 
- நீண்ை ைொலத்திற்குப் பகைகய 
ம த்தில் கவத்திருக்ைொபத. 
 

"கிட்ைப் பொர்க்ைொபத." 
- அவெரப்பட்டு நண்பர்ைளிைமிருந்து 
விலகிக் னைொள்ைொபத. 
 

"பகைகம ஒருபபொதும் பகைகமயொல் தணிவதில்கல." 
 
மன் பர, என் தொகயயும் தந்கதகயயும் தொங்ைள் 

னைொகல னெய்துவிட்டீர்ைள். பழி தீர்ப்பதற்ைொை நொன் 
தங்ைகைக் னைொன்றொல், தங்ைள் மக்ைள் என்க க் 
னைொல்வொர்ைள். பிறகு என் மக்ைள் தங்ைள் மக்ைகைக் 
னைொல்வொர்ைள். இது னதொைரும். ஆை, பகைகம ஒருபபொதும் 
பகைகமயொல் தணிவதில்கல. 
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"பகைகம அன்பி ொபலபய தணியும்.” 
 
"மன் பர, இப்பபொது தொங்ைள் எ க்கு வொழ்வு 

அளித்துவிட்டீர்ைள்; நொன் தங்ைளுக்கு வொழ்வு 
அளித்துவிட்பைன். நொம் ஒருவகர ஒருவர் 
மன்னித்துவிட்ைதொல், நம்மிகைபய உள்ை பகை 
தணிந்துவிட்ைது.” 
 

திக்ைொவு இவ்வொறு விைக்ைமளித்ததும் "அற்புதம்! 
இைம் திக்ைொவு எவ்வைவு நுண்ணறிவு உள்ைவர்! தன் தந்கத 
சுருக்ைமொைக் கூறியதன் னபொருகைத் னதளிவொைப் புரிந்து 
னைொண்ைொர்," எ  மன் ர் பிரம்ம தத்தர் தமக்குள் எண்ணிக் 
னைொண்ைொர். பிறகு கூறி ொர்: 
 

"திக்ைொவு, புத்தியுள்ைவர் புரிந்து னைொள்வொர்," எ  
உன் தந்கத கூறியது எவ்வைவு உண்கம! புத்தியுள்ைவர்தொன் 
இகதப் புரிந்துனைொள்வொர்." 
 

மன் கரத் பதடிக் னைொண்டு அவருகைய 
பரிவொரத்தி ர் அப்பபொது அங்கு வந்து பெர்ந்தொர்ைள். 
எல்லொரும் அரண்மக க்குத் திரும்பி வந்தொர்ைள். 
 

அரண்மக க்குத் திரும்பி வந்த மன் ர், 
மந்திரிைகையும் பகைத் தைபதிைகையும் அகழத்துக் 
கூறி ொர்: 
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"பைொெல நொட்டு மன் ர் திக்கித்தரின் மைன் 
இைவரெர் திக்ைொவுகவ நீங்ைள் பொர்த்தீர்ைள் என்றொல், என் 
னெய்வீர்ைள்?" 
 

சிலர் கூறி ொர்ைள்: "மன் பர, அவன் நம் பகைவன் 
அவக ப் பொர்த்தொல் அவன் கைைகை னவட்டுபவொம்.” 
 

சிலர் கூறி ொர்ைள், "மன் பர, அவன் நம் பகைவன் 
அவக ப் பொர்த்தொல் அவன் ைொல்ைகை னவட்டுபவொம்." 
 

சிலர் கூறி ொர்ைள், "மன் பர, அவன் நம் பகைவன், 
அவக ப் பொர்த்தொல் அவன் கைைகையும் ைொல்ைகையும் 
னவட்டுபவொம்." 
 

சிலர் கூறி ொர்ைள், "மன் பர, அவன் நம் பகைவன். 
அவக ப் பொர்த்தொல் அவன் தகலகய னவட்டுபவொம்." 
 

மந்திரிைளும் தைபதிைளும் இவ்வொறு கூறியதும் 
மன் ர் பிரம்ம தத்தர் தம் அருகில் நின்று னைொண்டிருந்த 
திக்ைொவுகவ அவர்ைளுக்கு அறிமுைம் னெய்தொர். 
 

"இவர்தொன் பைொெல நொட்டு மன் ர் திக்கித்தரின் 
மைன், இைவரெர் திக்ைொவு. நொங்ைள் ஒருவகர ஒருவர் 
மன்னித்து விட்பைொம். இவருக்கு எவரும் தீங்கிகழக்ைக் 
கூைொது எ  நொன் உங்ைளுக்குக் ைட்ைகையிடுகிபறன்.” 
 

பிறகு, மன் ர் பிரம்ம த்த்தர் திக்ைொவுவிைம் கூறி ொர்: 
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"திக்ைொவு, உன் தந்கத இறப்பதற்கு முன், இவ்வொறு 

உன்னிைம் கூறி ொர்: 
 

என் அன்புத் திக்ைொவு, 
 
தூரப் பொர்க்ைொபத, 
 
கிட்ைப் பொர்க்ைொபத, 
 
பகைகம ஒருபபொதும் பகைகமயொல் தணிவதில்கல, 
 
பகைகம அன்பி ொபலபய தணியும். 
 
உன் தந்கதயின் இந்த இறுதி வொர்த்கதைளின் 

னபொருள் என் ?'' 
 

தன் தந்கதயின் இறுதி வொர்த்கதைளின் னபொருகைத் 
திக்ைொவு விைக்கிக் கூறி ொர். திக்ைொவு கூறிய 
விைக்ைத்கதக் பைட்ை மந்திரிைளும் தைபதிைளும் 

 
பகைகம பகைகமகயத்தொன் வைர்க்கும். 
 
பகைகம பகைகமயொல் தணிவதில்கல. 
 
பகைகம அன்பி ொபலபய தணியும். 
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எ த் னதளிவொைப் புரிந்து னைொண்ைொர்ைள். 
புரிந்ததும் அதுவகர அவர்ைள் உள்ைங்ைளில் இருந்த 
பகைகமயும் தணிந்துவிட்ைது. 
 

பிறகு மன் ர் பிரம்ம தத்தர்,பைொெல நொட்கையும் 
அந்நொட்டிலிருந்து தொம் கைப்பற்றிய னபொருள்ைகையும் 
திக்ைொவுவிைம் திருப்பி ஒப்பகைத்துவிட்ைர். 
 

 
5. புனீதர் பீரொன்சீஸ் 

 
புனிதர் பிரொன்சிஸ் (Saint Francis) பதின்மூன்றொம் 

நூற்றொண்டில் இத்தொலியில் வொழ்ந்தொர். அவகரப் பற்றிய 
பல ைகதைள் உண்டு. அதில் ஒரு ைகத இது. 
 

முற்ைொலத்தில் இத்தொலியில் குப்பிபயொ (Gubbio) 
என்ற ஒரு சிறிய பட்ைணம் இருந்தது. அது ஒரு 
மகலப்பிரபதெப் பட்ைணம். பட்ைணத்கதச் சுற்றிலும் 
உயர்ந்த மகலைள் இருந்த . மகலைளில் புல்னவளிைளும் 
ைொடுைளும் இருந்த . அங்குள்ை மக்ைள் மகலைளில் 
இருந்த புல்னவளிைளுக்குத் தம் ஆடுைகை ஓட்டிச் னென்று 
பமய்த்து வந்தொர்ைள். 
 

புனிதர் பிரொன்சிஸ் வொழ்ந்த ைொலத்தில், குப்பிபயொ 
பட்ைணத்திற்கு அருகில் இருந்த ைொடுைளில் ஓர் ஓநொய் 
பதொன்றி, இகர பதடி அகலந்தது. அது மிைப்னபரிய ஓநொய். 
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அது ஆடுைகையும் நொய்ைகையும் னைொன்று விழுங்கியது. 
மகலைளில் ஆடுைகை பமய்த்த ஆட்டிகையர்ைள் பலர் 
அந்தக் னைொடிய மிருைத்தின் பசிக்கு இகரயொ ொர்ைள். 
 

பட்ைணத்கதவிட்டுத் தனியொை னவளிபய னென்ற 
மனிதர்ைகையும் அது னைொன்று விழுங்கியது. அதன் 
ைொரணமொைப் பட்ைணத்திற்கு னவளியில் னெல்ல மக்ைள் 
அஞ்சி ொர்ைள். அக்ைொலத்துப் பட்ைணங்ைகைப் பபொல் 
குப்பிபயொ பட்ைணத்கதச் சுற்றிலும் னபரிய மதிற்சுவர் 
இருந்தது. ஓநொய்பட்ைணத்திற்குள் நுகழந்துவிடுபமொ எ  
அஞ்சிய மக்ைள், பட்ைணத்து வொயிகல இரவில் மூடி ர்ைள். 
 

பட்ைணத்திற்கு னவளிபய னெல்லும்பபொது, 
பபொருக்குச் னெல்வதுபபொல் ஆயுதங்ைளுைன் மக்ைள் 
கூட்ைமொைச் னென்றொர்ைள். இரவு பவகைைளில் வீடுைளின் 
ைதவுைகைத் தொளிட்டு மூடிக் னைொண்டு, அந்த நொன்கு ைொல் 
பகைவக ப் பற்றிக் ைகதைள் கூறி ொர்ைள் குப்பிபயொ 
பட்ைணத்து மக்ைள். 
 

எப்படி ஓர் ஆட்டிகையன் தன் னைொழுத்த ஆட்கை 
இழந்துவிட்ைொன்; எப்படி மற்னறொருவன் தன் இரு 
நொய்ைகை இழந்துவிட்ைொன்; எப்படி ஆயுதமில்லொமல் 
தனியொை வந்த ஒரு பயணி உயிரிழந்தொர். இவ்வொனறல்லொம் 
பட்ைணத்து மக்ைள் ைகதைள் கூறி ொர்ைள். 
 

புனிதர் பிரொன்சிஸ் இத்தொலி நொட்டில் பல 
ஊர்ைளுக்குச் னென்று மக்ைளுக்கு உபபதெம் னெய்து வந்தொர். 
 
59 
 



****மன்னிப்பு*** 

 
அப்பபொது ஒருநொள் புனிதர் பிரொன்சிஸ் குப்பிபயொ 
பட்ைணத்திற்கு வந்தொர். அந்த ஓநொய் தங்ைகை எவ்வொறு 
பயமுறுத்தி வருகிறது என்பகதப் பட்ைணத்து மக்ைள் 
அவரிைம் கூறி ொர்ைள். 
 

பட்ைணத்கத விட்டு னவளிபய னெல்ல அஞ்சி வொழ்ந்த 
மக்ைள்மீது இரக்ைம் னைொண்ை புனிதர் பிரொன்சிஸ், அந்த 
ஓநொகயச் ெந்திக்ைத் தீர்மொனித்தொர். தொம் மட்டும் தனியொை 
னவளிபய னென்று, அந்த ஓநொகயச் ெந்திக்ைப் பபொவதொை 
மக்ைளிைம் கூறி ொர். "அது ஒரு பயங்ைரமொ  மிருைம், 
தனியொை னவளிபய பபொை பவண்ைொம்," எ க் கூறி மக்ைள் 
அவகரத் தடுத்தொர்ைள். 
 

"இகறவன் என்க க் ைொப்பொர்," எ க் கூறிய புனிதர் 
பிரொன்சிஸ், பட்ைணத்கதவிட்டு னவளிபயறி மகலைகை 
பநொக்கித் தனியொை நைந்து னென்றொர். 
 

புனிதர் பிரொன்சிஸ் ஒரு துறவி. அவரிைம் ஆயுதம் 
எதுவும் இல்கல. இகறவனிைம் பக்தியும் உயிர்ைளிைத்து 
அன்பும்தொன் அவரிைமிருந்த ஆயுதங்ைள். இகதத் தவிர்த்து, 
அவரிைம் ஆயுதம் பவறு எதுவும் இல்கல. இகறவனிைம் 
பக்தியும் உயிர்ைளிைத்து அன்பும்  - இந்த ஆயுதங்ைளுைன் 
அந்தப் பயங்ைரமொ  ஓநொகயச் ெந்திக்ைத் தனியொைச் 
னென்றொர் புனிதர் பிரொன்ஸிஸ். 
 

அவருக்குத் துகணயொைச் சிலர் உைன் னென்றொர்ைள். 
ஆ ொல் பட்ைணத்து வொயிகல விட்டுச் ெற்று தூரம் 
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னென்றதும் அச்ெம் அவர்ைகைப் பற்றிக் னைொண்ைது. 
னதொைர்ந்து னெல்ல மறுத்துவிட்ை ர். புனிதர் பிரொன்சிஸ் 
சிறிதும் அச்ெமின்றித் தனியொை நைந்து னென்றொர். 
 

திடீனர க் ைொட்டிலிருந்து வொகயத் திறந்துனைொண்டு, 
புனிதர் பிரொன்சிகை பநொக்கி ஒடி வந்தது அந்த ஓநொய். 
அது அருகில் வந்ததும் தம் கைகய உயர்த்தி, "ஓநொய் 
ெபைொதரபர! இங்கு வொ; எ க்பைொ பிறருக்பைொ தீங்கு 
னெய்ய பவண்ைொம்," எ க்கூறி ொர் புனிதர் பிரொன்சிஸ். 
 

உைப  அந்த ஓநொய் ஓட்ைத்கத நிறுத்திவிட்டு, 
அைலத் திறந்த வொகய மூடிக்னைொண்டு, னமல்ல நைந்து 
வந்து, ெொதுவொ  ஓர் ஆட்டுக் குட்டிகயப்பபொல் புனிதர் 
பிரொன்சிஸின் ைொலடியில் படுத்துக் னைொண்ைது. 
 

ஒரு மனிதர் மற்னறொரு மனிதரிைம் பபசுவதுபபொல், 
புனிதர் பிரொன்சிஸ் அந்த ஓநொயிைம் பபசி ொர். 
 

"ஓநொய் ெபைொதரபர! இவ்வட்ைொரத்து மக்ைளுக்கு நீ 
அதிை அைவு தீங்கு னெய்து விட்ைொய். இகறவன் பகைத்த 
உயிர்ைகை இரக்ைமின்றி அழித்துவிட்ைொய்; மிருைங்ைகை 
மட்டும் அல்லொமல், மனிதர்ைகையும் நீ னைொன்று 
தின்றுவிட்ைொய். நீ னெய்துள்ை தீகமைளுக்கு, 
திருைர்ைகையும் னைொகலைொரர்ைகையும் தூக்கிலிடுவதுபபொல் 
உன்க யும் தூக்கிலிடுவதுதொன் தகும். 
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மக்ைள் யொவரும் உன்க க் ைண்டு அஞ்சுகிறொர்ைள். 
எல்லொரும் உன்க  னவறுக்கிறொர்ைள்; எல்லொரும் உன் 
பகைவர்ைள். 
 

ஓநொய் ெபைொதரபர! உ க்கும் 
மக்ைளுக்குமிகைபய நொன் ெமொதொ த்கத ஏற்படுத்த 
விரும்புகிபறன். இனிபமல் நீ அவர்ைளுக்குத் தீங்கு 
னெய்யக்கூைொது; ைைந்த ைொலத்தில் நீ னெய்துள்ை தீகமைகை 
எல்லொம் அவர்ைள் மன்னித்து விடுவொர்ைள்." 
 

புனிதர் பிரொன்சிஸ் இவ்வொறு கூறியதும் அந்த ஓநொய் | 
தன் வொகல ஆட்டி, தகலகய அகெத்து, புனிதர் பிரொன்சிஸ் | 
கூறியகத ஏற்றுக் னைொள்வதொைத் னதரிவித்தது. 
 

பிறகு புனிதர் பிரொன்சிஸ் னதொைர்ந்து கூறி ொர்: 
 
"ஓநொய் ெபைொதரபர! நீ ெமொதொ ம் னெய்துனைொள்ை 

விரும்புவதொல், நீ உயிர் வொழும்வகர இவ்வட்ைொரத்து மக்ைள் 
உ க்கு உணவளிப்பொர்ைள் எ  நொன் உ க்கு உறுதினமொழி 
கூறுகிபறன். இனிபமலும் பசியி ொல் நீ துன்பப்பை 
பவண்டியதில்கல. பசியி ொல்தொன் நீ இந்தத் தீகமைகைச் 
னெய்தொய் என்பகத நொன் அறிபவன். 
 

பதிலுக்கு நீ எ க்கு உறுதினமொழி அளிக்ை பவண்டும். 
அதொவது, மனிதர்ைளுக்பைொ, மிருைங்ைளுக்பைொ ஒருபபொதும் 
தீங்கு னெய்வதில்கல எ  நீ எ க்கு உறுதினமொழி அளிக்ை 
பவண்டும். 
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நீ எ க்கு இந்த உறுதினமொழிகய அளிப்பொயொ?" 
 
அந்த ஓநொய் தகலயகெத்துத் தன் ெம்மதத்கதத் 

னதரிவித்தது. 
 

"ஓநொய் ெபைொதரபர நீ அளித்த உறுதினமொழிகய 
நம்பலொம் எ  நீ எ க்கு உத்தரவொதம் அளிக்ை பவண்டும்," 
எ க்கூறி, புனிதர் பிரொன்சிஸ் தம் கைகய நீட்டி ொர். 
 

அந்த ஓநொய், தன் வலது பொதத்கத உயர்த்தி, புனிதர் 
பிரொன்சிஸ் கையில் கவத்து உத்தரவொதம் தந்தது. 
 

பிறகு புனிதர் பிரொன்சிஸ் கூறி ொர்: 
 
"ஓநொய் ெபைொதரபர, பயப்பைொமல், ெந்பதைப்பைொமல் 

என்னுைன் வொ; பட்ைணத்திற்குச் னென்று நொம் 
னெய்துனைொண்ை இந்தச் ெமொதொ  ஒப்பந்தத்கத மக்ைளிைம் 
உறுதிப்படுத்துபவொம்." 
 

புனிதர் பிரொன்சிஸ் பட்ைணத்திற்குத் திரும்பி வந்தொர். 
அந்த ஓநொய் ஒரு ெொதுவொ  ஆடுபபொல் அவர் பக்ைத்தில் 
நைந்து வந்தது. 
 

இந்த அதிெயச் னெய்தி பட்ைணத்தில் விகரவொைப் 
பரவியது. இந்த அதிெயத்கதக் ைொண, பட்ைணத்து மக்ைள் 
ஆண்ைளும் னபண்ைளும் சிறுவர்ைளும் னபரிபயொர்ைளும் 
அக வரும் கூடிவிட்ைொர்ைள். அவர்ைளிைம் புனிதர் 
பிரொன்சிஸ் கூறி ொர்: 
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"என் ெபைொதரர்ைபை, ைவ மொைக் பைளுங்ைள்; 
உங்ைள் முன் நிற்கும் இந்த ஓநொய் ெபைொதரர், உங்ைளுைன் 
ெமொதொ ம் னெய்து னைொள்வதொைவும் இனிபமல் ஒருபபொதும் 
உங்ைளுக்குத் தீங்கு னெய்வதில்கல என்றும் என்னிைம் 
உறுதி னமொழி அளித்துள்ைொர்; பதிலுக்கு நீங்ைள் அதற்கு 
அன்றொைம் உணவு அளிப்பதொை எ க்கு உறுதினமொழி 
அளிக்ை பவண்டும்." 
 

அங்குக் கூடியிருந்த மக்ைள், அந்த ஓநொய் 
தங்ைளுக்குச் னெய்த தீங்குைகை மன்னித்துவிடுவதொைவும் 
அந்த ஓநொய் உயிர் வொழும்வகர, அதற்கு உணவு 
அளிப்பபதொைவும் உறுதினமொழி வழங்கி ொர்ைள். 
 

பட்ைணத்து மக்ைள் ஓநொகய மன்னித்து, அதற்கு 
உணவு அளிப்பதொை உறுதினமொழி வழங்கியதும் புனிதர் 
பிரொன்சிஸ் ஓநொயிைம் கூறி ொர்: 
 

"ஓநொய் ெபைொதரபர, இனிபமல் ஒருபபொதும் 
மனிதர்ைளுக்பைொ, மிருைங்ைளுக்பைொ தீங்கு 
னெய்யமொட்பைன் என்று நீ அளித்த உறுதினமொழிகயக் 
ைொப்பற்றுவொயொ?" 
 

அந்த ஓநொய் தகலயகெத்து, தொன் அளித்த 
உறுதினமொழிகயக் ைொப்பொற்றுவதொைத் னதரிவித்தது. 
 

புனிதர் பிரொன்சிஸ் னதொைர்ந்து கூறி ொர்: 
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"ஓநொய் ெபைொதரபர, பட்ைணத்திற்கு னவளிபய நீ 
எ க்கு உத்தரவொதம் தந்தொய். இப்பபொது, பட்ைணத்து 
மக்ைள் எல்லொருக்கும் முன் உத்தரவொதம் அளி." 
 

அந்த ஓநொய், தன் வலது பொதத்கத உயர்த்தி, புனிதர் 
பிரொன்சிஸ் கையில் கவத்தது. இந்த அதிெயத்கதப் பொர்த்த 
மக்ைள் ஆ ந்தத்தொல் இகறவக ப் பபொற்றி ொர்ைள். 
 

இதன்பிறகு, அந்த ஓநொய் குப்பிபயொ பட்ைணத்தில் 
வொழ்ந்து வந்தது. எவனரொருவருக்கும் தீங்கு னெய்யொமல், 
அந்தப் பட்ைணத்து வீடுைளுக்னைல்லொம் அது னென்றது. ஒரு 
விருந்தி கர வரபவற்பதுபபொல் மக்ைள் யொவரும் அகத 
உபெரித்து உணவு அளித்தொர்ைள். அங்குள்ை எந்த நொயும் 
இந்த ஓநொகயக் ைண்டு குகரக்ைவில்கல. ஈரொண்டுைளுக்குப் 
பின், அது முதுகமயகைந்து இறந்து விட்ைது. அது 
இறந்தபபொது, பட்ைணத்து மக்ைள் எல்லொரும் அதற்ைொைத் 
துக்ைம் அனுெரித்தொர்ைள். 
 

 
 
6. தீயொ  குரு ஹக்குயின் 

 
ஹக்குயின் (Hakuin) பதி ொறொம் நூற்றொண்டில் 

ஜப்பொனில் வொழ்ந்தொர். இவர் புத்தர் னபருமொனின் 
உபபதெங்ைகைக் ைற்றுத் துறவு பூண்டு, பற்றுைகை அறுத்து, 
"நொன்," என்ற அைந்கதகய அழித்து, பபதகமயிலிருந்து 
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விடுபட்டு னமய்ஞ்ஞொ ம் னபற்றவர். இவகரப் பற்றிய பல 
ைகதைள் உண்டு. அவற்றில் ஒரு ைகத இது. 
 

இச்ெம்பவம் நைந்தபபொது, ஹக்குயின் ஒரு 
கிரொமத்தின் எல்கலப் பகுதியில் இருந்த ஒரு குடிகெயில் 
வொழ்ந்து வந்தொர். இவருகைய பக்திகயயும் எளிய 
தூய்கமயொ  வொழ்க்கைகயயும் பொர்த்த கிரொம மக்ைள் 
அவரிைம் னபரும் மதிப்பும் மரியொகதயும் னைொண்டிருந்தொர்ைள். 
அவருக்கு உணவு னைொண்டு வந்து னைொடுத்து, அவருகைய 
உபபதெங்ைகைக் பைட்டு வந்த ர் கிரொம மக்ைள். 
 

ஹக்குயின் குடிகெக்கு அருகில் ஒரு ைகைக்ைொரர் 
குடியிருந்தொர். அவருக்கு ஒர் அழகிய மைள் இருந்தொள். 
இவள் அந்தக் கிரொமத்து இகைஞன் ஒருவனுைன் நட்பு 
னைொண்டு, தவறொ  நைத்கதயி ொல் ைருவுற்றொள். 
திருமணமொைொத தம் மைள் ைருவுற்றிருப்பகத அறிந்த 
னபற்பறொர் சி மகைந்த ர். குடும்பத்திற்குப் னபரும் 
அவமொ த்கதக் னைொண்டு வந்துவிட்ைதொை அவகைத் திட்டி, 
குழந்கதயின் தந்கத எவனர க் கூறும்படி பைட்ை ர். 
 

ஆ ொலும் அவள் அந்த இகைஞக க் ைொட்டிக் 
னைொடுக்ைவில்கல. னபற்பறொர் அவகை ைடுகமயொைத் திட்டி 
அடித்து வற்புறுத்திக் பைட்ைபபொது, ஹக்குயின் எ க் 
கூறிவிட்ைொள். 
 

கிரொம மக்ைள் எல்லொரும் "புனிதர்" எ ப் 
பபொற்றப்படும் ஹக்குயி ொ குழந்கதயின் தந்கத! அவரொ 
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இப்படி இழிவொை நைந்து னைொண்ைொர்," எ  எண்ணிச் 
சி மகைந்த னபற்பறொர், ஹக்குயினிைம் னென்று, 
ைடுஞ்னெொற்ைைொல் அவகரத் திட்டி ொர்ைள். 
 

பவைதொரி என்றும் அபயொக்கியன், நயவஞ்ெைன், 
மனிதர்ைளிபலபய மிைவும் இழிவொ வன் என்றும் நொய், 
ைழுகத என்றும் அவகரத் திட்டி ொர்ைள். ைடுஞ்னெொற்ைைொல் 
திட்டிய னபற்பறொரிைம் "அப்படியொ," என்று மட்டும்தொன் 
ஹக்குயின் கூறி ொர். பவனறொன்றும் கூறவில்கல. 
 

"திருமணமொைொத ஒரு னபண் ைருவுற்றிருக்கிறொள்; 
குழந்கதயின் தந்கத ஹக்குயின் எ  அவள் கூறுகிறொள்," 
என்ற னெய்தி கிரொமத்தில் விகரவொைப் பரவியது. 
மக்ைளிகைபய தமக்கிருந்த நற்னபயகரயும் புைகழயும் 
ஹக்குயின் இழந்தொர். முன்பு அவருகைய பக்திகயயும் 
தூய்கமயொ  வொழ்கவயும் புைழ்ந்த மக்ைள், இப்பபொது 
அவருகைய பக்திகயயும் துறகவயும் பைலி னெய்து 
பரிைசித்துத் தூற்றி ொர்ைள். 
 

முன்னபல்லொம் கிரொம மக்ைள் கூட்ைமொை அவருகைய 
குடிகெக்குச் னென்று, அவருகைய பபொதக கயக் பைட்டு 
வந்தொர்ைள். இப்பபொது எவரும் அங்குப் பபொவதில்கல. 
அவருக்கு உணவு னைொண்டு வந்து னைொடுப்பகதயும் 
நிறுத்திவிட்ைொர்ைள். கிரொமத்து வீதியில் அவகரச் ெந்திக்ை 
பநர்ந்தொல் ைடும் வொர்த்கதைைொல் திட்டி, பழித்துப் பபசிச் 
னென்றொர்ைள். அவர் யொசிக்ைச் னென்றபபொது, ைதகவ 
மூடித் தொளிட்டுக் னைொண்ைொர்ைள். ஒரு சிலர் 
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பரிதொபப்பட்டுக் னைொடுப்பகத ஏற்றுக் னைொண்டு குடிகெக்குத் 
திரும்பிச் னெல்வொர் ஹக்குயின். 
 

ஆ ொலும் ஹக்குயின் எவகரயும் குகற பபெொமல், 
எவர் மீதும் பழி சுமத்தொமல், மக்ைளின் நிந்கத னமொழிைகைப் 
னபொறுகமபயொடு னபொறுத்துக் னைொண்ைொர். 
 

அந்தப் னபண் பிரெவித்ததும் அவள் னபற்பறொர், 
அந்தக் குழந்கதகய ஹக்குயினிைம் னைொண்டு வந்து, “இது 
உன் குழந்கத, இகத நீ ைவனித்துக் னைொள்," எ க்கூறிக் 
குழந்கதகய அங்கு விட்டுச் னென்றொர்ைள். 
 

"அப்படியொ," எ க்கூறிய ஹக்குயின் அந்தக் 
குழந்கதகயக் ைவனித்துக் னைொள்ளும் னபொறுப்கப முழு 
ம த்துைன் ஏற்றுக் னைொண்ைொர். அவர் பவனறொன்றும் 
கூறவில்கல. 
 

ஹக்குயின் அந்தக் குழந்கதகய மிைவும் அன்புைன் 
ைவனித்துக் னைொண்ைொர். குழந்கதயின் உண்கமயொ  
னபற்பறொர்கூை அவ்வொறு அக்குழந்கதகயக் ைவனித்திருக்ை 
முடியொது. 
 

குழந்கதக்குத் பதகவயொ வற்கற எல்லொம் 
ஹக்குயின் அந்தக் கிரொம மக்ைளிைம் யொசித்துப் னபற்றொர். 
அந்தப் பச்சிைங் குழந்கதக்ைொைப் பரிதொபப்பட்டு மக்ைள் 
னைொடுத்தொர்ைள். ஆ ொலும் மக்ைளிகைபய தமக்கிருந்த 
நன்மதிப்கப அறபவ இழந்துவிட்ைொர் ஹக்குயின். 
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சில ெமயங்ைளில் ஹக்குயின் குழந்கதகயக் 

குடிகெயினுள் விட்டுவிட்டு அண்கை வீட்ைொரிைம் யொசிக்ைச் 
னெல்வொர். சிலெமயம் குழந்கதகயத் தூக்கிக் னைொண்டு 
யொசிக்ைச் னெல்வொர். இகவ யொவற்கறயும் அந்தக் 
குழந்கதகயப் னபற்ற தொய் தன் வீட்டிலிருந்து ைவனிப்பொள். 
 

ஓர் ஆண்டு னென்றது. ஒரு நொள் ஹக்குயின், அந்தக் 
குழந்கதகயத் தூக்கிக் னைொண்டு, அண்கை வீட்ைொரிைம் 
னென்று யொசித்தொர். அப்பபொது மகழ னபய்யத் 
னதொைங்கியது. அவர் குழந்கதகயத் தன் மொர்பபொடு 
அகணத்துப் பிடித்துக் னைொண்டு தம் குடிகெக்குத் திரும்பிச் 
னென்றொர். 
 

தன் வீட்டிலிருந்து ெொைரத்தின் வழியொை இகதப் 
பொர்த்தொள் குழந்கதயின் தொய். இதற்கு பமலும் அவைொல் 
தொங்கிக் னைொள்ை முடியவில்கல. குற்ற உணர்வு உள்ைத்கத 
வருத்த, தொய்ப்பொெம் பமலிை, னபற்பறொரிைம் உண்கமகயக் 
கூறி ொள். 
 

குழந்கதயின் தந்கத ஹக்குயின் அல்லனவன்றும் 
அந்தக் கிரொமச் ெந்கதயில் பவகல னெய்யும் ஓர் 
இகைஞன்தொன் குழந்கதயின் தந்கத என்றும் கூறித் 
பதம்பித் பதம்பி அழுதொள். அதிர்ச்சியகைந்த னபற்பறொருக்கு 
என்  னெய்வனதன்று னதரியவில்கல. 
 

னபற்பறொர் இருவரும் ஹக்குயினின் குடிகெக்கு  
ஓடி ொர்ைள். அவருகைய பொதத்தில் விழுந்து, 
உண்கமகயக் கூறி, தங்ைகை மன்னித்துவிடும்படி அவரிைம் 
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பவண்டிக் னைொண்ைபின், குழந்கதகயத் தங்ைளிைம் திருப்பிக் 
னைொடுக்கும்படி பைட்டுக் னைொண்ைொர்ைள். 
 

"அப்படியொ," எ க் கூறிய ஹக்குயின் குழந்கதகயத் 

திரும்ப அவர்ைளிைம் ஒப்பகைத்தொர். அவர் பவறு எதுவும் 
பபெவில்கல. 
 

குழந்கதயின் தந்கத ஹக்குயின் அல்ல; கிரொமத்துச் 
ெந்கதயில் பவகல னெய்யும் ஓர் இகைஞன்தொன் என்ற 
னெய்தி கிரொமத்தில் விகரவொைப் பரவியது. 
 

கிரொம மக்ைள் யொவரும் ஹக்குயினின் குடிகெக்கு 
வந்து, அவர் பொத்த்தில் விழுந்து, தங்ைகை மன்னித்துவிடும்படி 
பவண்டி ொர்ைள். 
 

"அப்படியொ," எ க்கூறிய ஹக்குயின் அக்ைணபம 
அக வகரயும் மன்னித்துவிட்ைொர். 
 

அதன் பிறகு, முன்பு பபொலபவ தமக்கிருந்த 
மதிப்கபயும் மரியொகதகயயும் னெல்வொக்கையும் மறுபடியும் 
னபற்றொர் ஹக்குயின். 
 

முன்பு பபொலபவ கிரொம மக்ைள் அவருக்கு உணவு 
னைொண்டு வந்து னைொடுத்து, அவர் வழங்கிய தர்ம 
உபபதெங்ைகைக் பைட்டு நன்கமயகைந்த ர். 
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திருமணமொைொத னபண் ைருவுற்றிருக்கிறொள். 
தண்ைக க்கு அஞ்சிய அவள், குழந்கதயின் தந்கத 
ஹக்குயின் எ க் கூறிவிட்ைொள். இகதக் பைட்டு 
சி மகைந்த னபற்பறொர் ஹக்குயினின் குடிகெக்கு ஓடி 
வருகிறொர்ைள். ஆத்திரத்தில் எப்படினயல்லொம் அவர்ைள் 
ஹக்குயிக த் திட்டியிருப்பொைள் என்பகத நீங்ைபை 
ைற்பக  னெய்து பொருங்ைள். 
 

குற்றமற்ற தம்மீது அபொண்ைமொ  பழிகயச் சுமத்திக் 
ைடுஞ்னெொற்ைைொல் திட்டிய அந்தப் னபற்பறொரிைம் ஹக்குயின் 
சி த்கதபயொ, னவறுப்கபபயொ ைொட்ைவில்கல; 
அவர்ைளுகைய நிந்கத னமொழிைகை னபொறுகமயுைன் 
னபொறுத்துக் னைொண்ைொர். 
 

கிரொம மக்ைளும் நிந்தக  னெய்தபபொது, 
ஹக்குயின் எவகரயும் குகற கூறொமல், எவர் மீதும் பழி 
சுமத்தொமல், எவரிைமும் சி மும் பகையும் னைொள்ைொமல், 
மக்ைளின் நிந்கத னமொழிைகைப் னபொறுத்துக் னைொண்ைொர். 
அதுமட்டுமல்ல; ஓரொண்டுக் ைொலம் அந்தக் குழந்கதகயயும் 
அன்புைன் ைவனித்துக் னைொண்ைொர். 
 

உண்கம னவளியொ தும் அந்தப் னபற்பறொரும் கிரொம 
மக்ைளும் வருந்தி மன்னிப்புக் பைட்ைபபொது, அக்ைணபம 
ஹக்குயின் அக வகரயும் மன்னித்து, மறுபடியும் கிரொமத்தில் 
ெமொதொ த்கத நிகலநொட்டி ொர். 
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இவ்வுலகில் எக்ைொலத்தும் பகைகம 
பகைகமயொல் தணிவதில்கல; பகைகம 
அன்பி ொபலபய தணியும். இதுபவ பண்கை 
அறனநறி. 

(பைவொன் புத்தர்) 
 

என்க  நிந்தித்தொன், என்க  அடித்தொன், 
என்க  னவன்றொன், என்க  ஏமொற்றி ொன். 
என்க க் னைொள்கையிட்ைொன், என்க த் 
துன்புறுத்தி ொன், - இத்தகைய எண்ணங்ைள் 
இல்லொதொரிைம் உள்ைத்தில் துபவெம் நில்லொது 
நீங்கும். 

 
என்க  நிந்தித்தொன், என்க  அடித்தொன், 
என்க  னவன்றொன், என்க  ஏமொற்றி ொன், 
என்க க் னைொள்கையிட்ைொன், என்க த் 
துன்புறுத்தி ொன், - இத்தகைய எண்ணங்ைள் 
உகையவரிைம் உள்ைத்தில் துபவெம் நீங்ைொது 
நிகலத்திருக்கும். 

(பைவொன் புத்தர்) 
 

 
72 
 
 
 
 
 



****மன்னிப்பு*** 

 

7.  ைல்லொல் அடிக்ைப்பட்ை னபண் 

 
(இது னமொபரொக்பைொ நொட்டில் நைந்த ஓர் 
உண்கமச் ெம்பவம்.) 
 
முன்ன ொரு ெமயம் ஒரு பட்ைணத்தில் இரு 

ெபைொதரர்ைள் வொழ்ந்து வந்த ர். ஒருவர் பணக்ைொரர்; 
அந்தப் பட்ைணத்து நீதிபதி; னபொருளும் பதவியும் 
னெல்வொக்கும் அதிைொரமும் னபற்றவர். மற்றவர் 
ஏழ்கமயொ வர்; இங்கும் அங்கும் கூலிக்கு பவகல னெய்து 
கிகைத்த வருமொ த்தில் வொழ்க்கை நைத்தி வந்தொர். 
இவரிைம் னபொருள் இல்லொத பபொதிலும் பக்தி நிகறய 
இருந்தது. 
 

இந்த ஏகழச் ெபைொதரருக்கு ஒரு மக வி 
இருந்தொள். அவள் அழைொ வள். இவளும் தன் 
ைணவகரப்பபொல் பக்தியுள்ைவள். இனிய சுபொவம் 
பகைத்தவள். ைணவரின் னெொற்ப ஊதியத்தில் ஒரு பொைத்கத 
அநொகதைளுக்கும் யொசித்து வருபவொருக்கும் னைொடுத்து 
வந்தொள். 
 

இந்த ஏகழச் ெபைொதரர், தன் மக வியின் 
ெம்மதத்துைன் யொத்திகரக்குப் புறப்பட்ைொர். பபொகுமுன் 
தன் பணக்ைொரச் ெபைொதரரிைம் னென்று, "நொன் 
யொத்திகரக்குப் பபொகிபறன். என் மக விக்குப் பொதுைொப்பு 
அளித்து, அவகைக் ைவனித்துக் னைொள்வீர்ைைொ?" எ க் 
பைட்ைொர். 
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"நிச்ெயமொை," எ  நீதிபதி தன் ெபைொதரரிைம் 
கூறி ொர். 
 

அந்த ஏகழச் ெபைொதரர், தன் மக வியிைம் நீதிபதி 
அவளுக்குப் பொதுைொப்பு அளித்து, அவகைக் ைவனித்துக் 
னைொள்வொர் எ க் கூறிவிட்டு யொத்திகரக்குச் னென்றொர்." 
 

இந்த நீதிபதி தன் ஏகழச் ெபைொதரரின் மக விகய 
இரைசியமொை விரும்பி ொர். “இப்பபொது எ க்கு வொய்ப்புக் 
கிகைத்துவிட்ைது,” எ  எண்ணிய நீதிபதி, தன் ெபைொதரரின் 
மக விகய அகைய முயற்சி னெய்தொர். 
 

முதலில் பழங்ைளும் இனிப்புத் தின்பண்ைங்ைகையும் 
அவளுக்கு அனுப்பி கவத்தொர். அகத அவள் முகறயொைப் 
னபற்றுக் னைொண்ைொள். அடுத்து அன்றொைம் அவள் வீட்டிற்குப் 
பூக்ைள் வந்த . அந்த மக வி ைவகலயுறத் னதொைங்கி ொள். 
அடுத்து நீதிபதி அவளுக்கு நகைைள் அனுப்பி கவத்தொர். 
இவற்கற அவள் ஏற்ை மறுத்துத் திருப்பி அனுப்பிவிட்ைொள். 
 

ஓர் இரவு, விகலயுயர்ந்த சில ஆகைைகை எடுத்துக் 
னைொண்டு, இரைசியமொை அவள் வீட்டிற்கு வந்து ைதகவத் 
தட்டி ொர் நீதிபதி. தனியொை இருந்த அவள், ைதகவத் 
தட்டுவது யொர் என்று ஒரு துவொரத்தின் வழியொைப் 
பொர்த்தபபொது, னவளிபய நீதிபதி கையில் ஆகைைளுைன் 
நின்றுனைொண்டிருப்பகதக் ைண்ைொள். தன் கமத்து ரின் 
தவறொ  பநொக்ைத்கத யூகித்துக் னைொண்ை அவள், ைதகவத் 
திறக்ைவில்கல. 
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ஒரு வொரம் ைழித்து, இரவு பநரத்தில், நீதிபதி 

திரும்பவும் வந்தொர். இப்பபொது ஆகைைகையும் அபதொடுகூை 
சில நகைைகையும் எடுத்துக் னைொண்டு வந்து, ைதகவத் 
தட்டி ொர். 
 

"இதற்கு ஒரு முடிவு ைட்டுபவொம்," எ த் த க்குள் 
கூறிக் னைொண்ை அவள், ைதகவத் திறந்து, "ஏன் இப்படி 
நைந்து னைொள்கிறீர்ைள்? நொன் தங்ைள் ெபைொதரரின் மக வி. 
நொன் கூச்ெல் பபொட்டு அண்கை வீட்ைொகர அகழப்பதற்கு 
முன் னென்றுவிடுங்ைள்,” எ க்கூறி பைொனரன்று ஓகெயுைன் 
ைதகவ மூடிக் னைொண்ைொள். 
 

அண்கை வீட்ைொருக்குத் னதரிந்துவிடுபமொ எ  
அஞ்சிய நீதிபதி, பவைமொை அங்கிருந்து னென்றொர். 
பபொகும்பபொது, "இதற்ைொை நீ வருந்துவொய்," எ  
ஆத்திரத்தில் முணுமுணுத்துக் னைொண்டு னென்றொர். 
 

தன்க  உதொசீ ம் னெய்து, அவமொ ப் 
படுத்திவிட்ைதொை எண்ணிச் சி மகைந்த நீதிபதி, "ைணவன் 
யொத்திகரக்குச் னென்றதும் மற்ற ஆைவர்ைளுைன் தவறொை 
நைந்து னைொள்கிறொள்," என்ற னபொய்யொ  வதந்திகயக் 
கிைப்பி விட்ைொர். 
 

அபதொடு நிறுத்தவில்கல. னவளியூர்ைளிலிருந்து வந்த 
சில பயணிைளுக்குப் பணம் னைொடுத்து, அந்தப் னபண்ணின் 
வீட்டிற்குச் னென்று ைதகவத் தட்டி, குடிப்பதற்குத் தண்ணீர் 
பைட்பது பபொலவும் யொத்திகரக்குச் னென்ற அவள் 
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ைணவரிைமிருந்து னெய்தி னைொண்டு வந்திருப்பது பபொலவம் 
பட்ைணத்தில் வழி னதரியொதவர்ைள் பபொலவும் நடிக்ை ஏற்பொடு. 
னெய்தொர். 
 

அதன் ைொரணமொை, அவள் வீட்டிற்குக் ைொகலயிலும் 

மொகலயிலும் அறிமுைமில்லொத ஆைவர்ைள் வந்து ைதகவத் 
தட்டி ொர்ைள். அறிமுைமில்லொத ஆைவர்ைள் வந்து 
பபொவகதக் ைவனித்த அண்கை வீட்டி ர், அவள் ஒழுக்ைங் 
னைட்ைவள் எ க் ைொபதொடு ைொதொைப் பபசிக் னைொண்ைொர்ைள். 
 

இப்பபொது நீதிபதி அந்தப் னபண்ணின்மீது 
னவளிப்பகையொைபவ குற்றம் ெொட்டி ொர். “புனித 
யொத்திகரக்குச் னென்றுள்ை ைணவனுக்கு இவள் துபரொைம் 
னெய்கிறொள். இவள் ஒழுக்ைங் னைட்ைவள். இவளுகைய 
ஒழுக்ைக் பைட்டிற்கு ஏற்ப இவகைத் தண்டியுங்ைள். 
பட்ைணத்திற்கு னவளிபய இவகைக் னைொண்டு னென்று 
ைல்லொல் அடியுங்ைள்," எ  ஆபவெத்துைன் பபசி, பட்ைணத்து 
மக்ைகைத் தூண்டிவிட்ைொர். 
 

பைொபமகைந்த மக்ைள், அந்தப் னபண்ணின் ைழுத்தில் 
ஒரு ையிற்கறக் ைட்டி, பட்ைணத்திற்கு னவளிபய இழுத்துச் 
னென்று, அவள்மீது ைற்ைகை எறிந்தொர்ைள். இவர்ைள் எறிந்த 
ைற்ைள் ஒரு சிறு மகலபபொல் குவிந்துவிட்ை . அந்தக் 
ைற்குவியலுக்கு அடியில் அவள் புகதயுண்டு கிைந்தொள். அவள் 
இறந்துவிட்ைதொை எண்ணிக் னைொண்டு அக வரும் திரும்பிச் 
னென்றுவிட்ைொர்ைள். 
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மறுநொள் அவ்வழிபய னென்ற ஒரு பயணி, அந்த 

இைத்கதக் ைைந்து னெல்லும்பபொது, 
ைற்குவியலுக்குள்ளிருந்து பவதக யொல் முணகும் குரகலக் 
பைட்ைொர். அவர் ைற்ைகை நைர்த்தியபபொது, அடியில் ஒரு 
னபண்  குற்றுயிரொய்க் கிைப்பகதக் ைண்ைொர். 
னவளியூரிலிருந்து வந்திருந்த அந்தப் பயணி, அந்தப் 
னபண்ணின்மீது இரக்ைப்பட்டு அவகைத் தன் ஊருக்குத் 
தூக்கிச் னென்று, தன் மக வியிைம் ஒப்பகைத்தொர். 
 

உைல் முழுதும் ைொயப்பட்டிருந்த அவகை, அன்புள்ைம் 
னைொண்ை ைணவன் மக வி இருவரும் ைவனித்துக் 
னைொண்ை ர். அவள் குணமகைந்ததும் தங்ைளுைன் 
தங்கும்படி அவகைக் பைட்டுக் னைொண்ைொர்ைள். அவளும் 
அவர்ைளுகைய பவண்டுபைொகை ஏற்று, அவர்ைளுைன் 
தங்கி ொள். 
 

மரணத்தின் பிடியிலிருந்து தப்பித்த இவள், 
முழுகமயொைக் குணமகைந்ததும் பநொயொளிைகைக் 
குணப்படுத்தும் அபூர்வ ெக்திகயப் னபற்றொள். முதலில் 
அண்கை வீட்டுக்ைொரரின் ைொய்ச்ெகலக் குணப்படுத்தி ொள்; 
அடுத்து மற்றும் ஒருவரின் ைொலில் இருந்த ஆறொத புண்கணக் 
குணப்படுத்தி ொள். இந்தச் னெய்தி விகரவொை அந்த ஊரில் 
பரவி, எல்லொ வகை பநொயொளிைளும் அவளிைம் வந்து 
குணமகைந்து னென்றொர்ைள். னவளியூர்ைளிலிருந்தும் 
பநொயொளிைள் வந்து, தீரொத பநொய்ைகையும் குணப்படுத்திக் 
னைொண்டு னென்றொர்ைள். 
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இவள்மீது னபொய்க்குற்றம் சுமத்தித் தண்டித்த நீதிபதி, 
இப்பபொது ைடுகமயொ  பநொயி ொல் பொதிக்ைப் பட்ைொர். 
உைல் முழுதும் னைொப்புைங்ைள் பதொன்றி, னவடித்து, 
இரத்தமும் சீழும் வடிந்த . எந்த மருத்துவரொலும் அவகரக் 
குணப்படுத்த முடியவில்கல. நொளுக்கு நொள் பவதக  
அதிைரித்துக் னைொண்டு வந்தது. 
 

யொத்திகரக்குச் னென்றிருந்த ைணவர் இப்பபொது 
திரும்பி வந்தொர். வீட்டில் மக வி இல்லொதகதக் ைண்டு. 
தன் ெபைொதரனிைம் விகரந்து னென்று, "எங்பை என் 
மக வி?" எ க் பைட்ைொர். 
 

"விபச்ெொரம் னெய்ததொல் ைல்லொல் அடிக்ைப்பட்டு 
இறந்துவிட்ைொள்," எ  நீதிபதி கூறி ொர். 
 

"நொன் உங்ைகை நம்ப மொட்பைன். என் மக வி 
ஒருபபொதும் அப்படி நைந்துனைொள்ை மொட்ைொள்," எ  அந்தக் 
ைணவர் கூறி ொர். ஆ ொல் அண்கை வீட்ைொரும் அது 
உண்கம எ க் கூறியதும் ம முகைந்து பபொ  ைணவர் 
அகத ஏற்றுக் னைொண்ைொர். 
 

தன் ெபைொதரனின் ைடுகமயொ  பநொகயப் பொர்த்த 
அந்தக் ைணவர், "ெபைொதரபர, என்  நைந்தது? ஏன் தங்ைள் 
உைல் முழுதும் புண்ணொை இருக்கிறது?" எ க் பைட்ைொர். 
 

தொன் பொர்க்ைொத மருத்துவர் இல்கல என்றும் 
எவரொலும் தன்க க் குணப்படுத்த முடியவில்கலனயன்றும் 
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நொளுக்குநொள் பவதக  அதிைரித்து வருகிறது என்றும் 
நீதிபதி கூறி ொர். 

'என்னுகைய யொத்திகரயின்பபொது, எல்லொ 
பநொய்ைகையும் குணமொக்குபவர் ஒருவகரப் பற்றிக் 
பைள்விப்பட்பைன். உங்ைகை அவரிைம் நொன் அகழத்துச் 
னெல்கிபறன்,” என்றொர் அந்தக் ைணவர். நீதிபதி ெம்மதித்தொர். 
நீதிபதிகய ஒரு தூக்குப் படுக்கையில் படுக்ை கவத்து, 
தூக்கிக் னைொண்டு புறப்பட்ைொர்ைள். 
 

நீண்ை பயணத்திற்குப்பின், பநொய்ைகைக் 
குணப்படுத்தும் அந்தப் னபண்ணின் வீட்கைச் 
னென்றகைந்தொர்ைள். அந்த இருவரும் தன் ைணவரும் அவர் 
ெபைொதரரும்தொன் என்பகத அவள் னதரிந்து னைொண்ைொள். 
அவள் ஒரு திகரக்குப் பின் ொல் அமர்ந்திருந்ததொல் 
இவர்ைளுக்கு அவள் யொர் என்பது னதரியவில்கல. 
 

தன் குரகல மொற்றிக் னைொண்டு, "உங்ைள் பநொகயப் 
பற்றி என்னிைம் கூறுங்ைள்," என்றொள் அவள். 

 

தொன் பமற்னைொண்ை மருத்துவங்ைகையும் தன் 
பவதக கயயும் விைக்கிக் கூறி ொர் நீதிபதி. 
 

"இந்த பநொய்க்குக் ைொரணம் நீங்ைள் னெய்துள்ை 
பொவம்தொன். உங்ைள் பொவத்கத ஒப்புக் னைொண்டு மன்னிப்புக் 
பைளுங்ைள். இல்லொவிடில் உங்ைகைக் குணப்படுத்த 
முடியொது," எ  அவள் கூறி ொள். 
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"நொன் ஒரு நீதிபதி. நொன் பொவம் எதுவும் 
னெய்யவில்கல,” எ  அந்த பநொயொளி கூறி ொர். 
 

"உங்ைள் பொவத்கத ஒப்புக் னைொண்டு, மன்னிப்புக் 
பைளுங்ைள். இல்லொவிடில் உங்ைகைக் குணப்படுத்த 
முடியொது," என்று திகரக்குப் பின் அமர்ந்திருந்த அவள் 
மறுபடியும் கூறி ொள். 
 

"ெபைொதரபர, உங்ைள் பொவத்கத ஒப்புக் 
னைொள்ளுங்ைள். இல்லொவிடில் இந்தப் பயங்ைர பநொயி ொல் 
இறந்துவிடுவீர்ைள்," எ  அந்தச் ெபைொதரர் நீதிபதியிைம் 
னைஞ்சி ொர். 
 

ஆழ்ந்த வருத்தத்தொல் அழுத நீதிபதி, தன் ெபைொதரனிைம் 
கூறி ொர்: 
 

"உன் மக வி விபச்ெொரம் னெய்தொள் என்று நொன்தொன் 
அவள்மீது னபொய்க்குற்றம் சுமத்திப ன். நொன்தொன் அவகைக் 
ைல்லொல் அடித்துக் னைொல்லுங்ைள் எ ப் பட்ைணத்து 
மக்ைகை ஏவிப ன். நொன் னபரும் பொவத்கதச் 
னெய்துவிட்பைன். என்க  நம்பி, உன் மக விகய என் 
பொதுைொப்பில் விட்டு நீ யொத்திகரக்குச் னென்றொய். நொன் 
உ க்குத் துபரொைம் னெய்துவிட்பைன். அதன் பயக  
இப்பபொது நொன் அனுபவிக்கிபறன். ெபைொதரபர என்க  
மன்னித்துவிடு," எ க்கூறி, தன் ெபைொதரனின் கைைகைப் 
பிடித்துக் னைொண்டு, ைண்ணீர் சிந்தி அழுதொர் நீதிபதி. 
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நீதிபதி இவ்வொறு கூறியதும் திகரக்குப் பின் ொல் 
இருந்த அவள், திகரகய விலக்கிக் னைொண்டு னவளிபய 
வந்தொள். 
 

தன் மக வி உயிருைன் இருப்பகதப் பொர்த்த 
ைணவன் னபரும் மகிழ்ச்சியகைந்தொன். தன் ைணவரிைம் 
அவள் கூறி ொள்: 
 

"உங்ைள் விருப்பம் அதுனவன்றொல், உங்ைள் 
ெபைொதரகர நொன் குணப்படுத்துகிபறன்." 
 

"என் ெபைொதரர் துன்பப் படுகிறொர். தன் குற்றத்கத 
ஒப்புக் னைொண்டு, அதற்ைொைக் ைண்ணீர் சிந்தி வருந்துகிறொர். 
அவகர நொன் மன்னிக்கிபறன். அவகர குணப்படுத்திவிடு," 
எ க் ைணவர் கூறி ொர். 
 

அந்த மக வி நீதிபதிகயக் குணப்படுத்தி ொள். 
குணமகைந்த நீதிபதி, "உன்மீது னபொய்க்குற்றம் சுமத்தி, 
உ க்குப் னபரும் தீங்கிகழத்ததற்ைொை வருந்தி உன்னிைம் 
மன்னிப்புக் பைட்கிபறன். என்க  மன்னித்துவிடு," 
எ க்கூறி, அந்தப் னபண்ணிைம் மன்னிப்புக் பைட்டுக் 
னைொண்ைொர். 
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8. ஒரு பண்டிதரின் ைகத 

 
சுமொர் ஆயிரம் ஆண்டுைளுக்கு முன், திபபத் நொட்டில் 

மிலரப்பொ என்ற பயொகி ஒருவர் வொழ்ந்து வந்தொர். அவர் 
புத்தரின் தர்ம உபபதெங்ைகைக் ைற்று, பல ஆண்டுைள் 
மகலைளிலும் குகைைளிலும் தவம் னெய்து ஞொ  அறிகவப் 
னபற்றொர். இவ்வுலை மக்ைளின் மீது ைருகண னைொண்டு, 
ஊர் ஊரொைச் னென்று, பல ஆண்டுைள் திபபத்திய நொட்டு 
மக்ைளுக்குத் தர்ம உபபதெம் னெய்தொர். திபபத் நொடு முழுதும் 
அவர் புைழ் பரவியது. திபபத் நொட்டின் பல பகுதிைளிலிருந்து 
மக்ைள் அவகரக் ைொண வந்தொர்ைள். அவருகைய 
பபொதக கயக் பைட்டுப் பலர் பய கைந்தொர்ைள். 
 

தம்முகைய இறுதிக் ைொலத்தில், திபபத் நொட்டில் 
உள்ை பிரின் என்ற ஊருக்கு மிலரப்பொ வந்தொர். அந்த 
ஊரில் ஒரு பண்டிதர் வொழ்ந்து வந்தொர். அவர் தர்ம 
ெொஸ்திரங்ைகையும் தத்துவ ெொஸ்திரங்ைகையும் ைற்றவர்; 
னபரும் னெல்வந்தர். தர்ம ெொஸ்திரங்ைகைக் ைற்ற பண்டிதர் 
என்பதொலும் னபரும் னெல்வந்தர் என்பதொலும் அவ்வூரிலும் 
சுற்று வட்ைொரத்திலும் இவருக்கு மிகுந்த னெல்வொக்கு 
இருந்தது. 
 

தர்ம ெொஸ்திரங்ைகைக் ைற்றுப் னபற்ற நூலறிகவக் 
னைொண்டு, தொம் யொவற்கறயும் அறிந்துவிட்ைதொை எண்ணி 
இறுமொப்புக் னைொண்டிருந்தொர் இந்தப் பண்டிதர். அதன் 
ைொரணமொைவும் தொம் னபருஞ் னெல்வந்தர் என்பத ொலும் 
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எல்லொரும் தம்கமப் பொரொட்டிப் புைழ பவண்டும் என்றும் 
மதித்து மரியொகத னெய்ய பவண்டுனமன்றும் இவர் 
எதிர்பொர்த்தொர். 
 

இவர் தர்ம ெொஸ்திரங்ைகைக் ைற்ற பண்டிதர் 
என்றொலும் அதற்பைற்றபடி இவர் வொழவில்கல. தர்ம 
ெொஸ்திரங்ைளில் கூறப்பட்டுள்ை தர்ம சீலங்ைகை இவர் 
ைகைப்பிடிக்ைவில்கல. தர்ம சீலங்ைளில் இவருக்கு 
நொட்ைமில்கல. ஒழுக்ைக் பைட்டில் னென்று வொழ்க்கை 
இன்பங்ைகை நொடுவதிலும் னபொருள் பதடுவதிலும் இவருக்கு 
இருந்த நொட்ைம் நன்ன றிப் பயிற்சிைளி ொல் தம்கமத் 
தூய்கமப் படுத்திக் னைொள்வதில் இல்கல. ெபல 
வொர்த்கதைளி ொலும் ைபைத்தொலும் வஞ்ெக யொலும் தம் 
ஒழுக்ைக் பைட்கை மகறத்து, ெொஸ்திரங்ைகைக் 
ைற்றுள்ைதொல் யொவற்கறயும் அறிந்து னதளிந்தவர்பபொல் 
நைந்து னைொண்ைொர். 
 

அவ்வூரிலும் சுற்று வட்ைொரங்ைளில் உள்ை ஊர்ைளிலும் 
ெைங்கு ெம்பிரதொயங்ைள் னெய்து, இவர் நிகறயபவ 
ெம்பொதித்தொர். "ெொஸ்திரங்ைகைக் ைற்ற பண்டிதர்," எ  
மக்ைள் இவகர மதித்து, பதடிவந்து, ெைங்கு 
ெம்பிரதொயங்ைகைச் னெய்ய அகழத்தொர்ைள். இதில் 
இவருக்கு நிகறய வருமொ ம் கிகைத்தது. பமலும் அதிை 
வட்டிக்குப் பணம் னைொடுத்தும் னபொருளீட்டி ொர். 
 

இவ்வொனறல்லொம் னபொருளீட்டிச் சுைபபொை வொழ்வு 
வொழ்ந்து வந்தொர் இப்பண்டிதர். இவர் திருமணம் னெய்து 
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னைொள்ைவில்கல. ஆ ொல் இவருக்கு கவப்பொட்டிைள் 

இருந்தொர்ைள். நன்ன றியில் நொட்ைமில்லொத இவர், "நொம் 
தர்ம ெொஸ்திரங்ைகைக் ைற்றுள்பைொம்," என்ற மமகதயில், 
எல்லொரும் தம்கம மதித்து மரியொகத னெய்ய பவண்டுனமன்று 
எதிர்பொர்த்தொர். 
 

மிலரப்பொ, பிரின் என்ற ஊருக்கு வந்ததில் அவ்வூர் 
மக்ைளுக்குப் னபரும் மகிழ்ச்சி. கையில் பிச்கெத் தட்கை 
ஏந்தி, வீடு வீைொைச் னென்று யொசித்து, மக்ைள் னைொடுத்தகத 
ஏற்று, அவ்வூரில் சில ைொலம் தங்கி, அவ்வூர் மக்ைளுக்குத் 
தர்ம பபொதக  னெய்தொர் மிலரப்பொ. 
 

கூட்ைம் கூட்ைமொை மக்ைள் மிலரப்பொகவக் ைொணச் 
னென்றொர்ைள். அவகர வணங்கி, அவருகைய 
பபொதக கயக் பைட்ைொர்ைள். அவருகைய ஏழ்கமகயயும் 
எளிகமயொ  வொழ்கவயும் ைருகணகயயும் தவத்கதயும் 
உபபதெத்கதயும் பற்றி ஊனரல்லொம் சிறப்பித்துப் 
பபசி ொர்ைள். 
 

இகதனயல்லொம் பொர்த்த பண்டிதருக்கு உள்ைம் 
னபொறுக்ைவில்கல. 
 

ைல்லொத ஒரு பரபதசிகய இந்த மக்ைள் வணங்கி 
மரியொகத னெய்து புைழ்கிறொர்ைபை! ெொஸ்திரங்ைகைக் 
ைல்லொத இந்த மகையனின் பிதற்றகல உண்கம எ  
நம்புகிறொர்ைபை! இவப ொ, ெொஸ்திரங்ைகைக் ைற்றறியொத 
ஒரு மகையன். ஒரு பவகை ெொப்பொட்டுக்கும் 
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வக்கில்லொதவன். தவத்தில் மொண்பு னபற்றவன்பபொல் 
பவைமிட்டு ஏமொற்றும் வஞ்ெைன். இந்த மகையனின் 
பிதற்றகல உண்கம எ  நம்பி, மக்ைள் அவக  வணங்கி 
மரியொகத னெய்கிறொர்ைபை! 
 

நொமும்தொன் இருக்கிபறொம். ெொஸ்திரங்ைகை 
முழுகமயொைக் ைற்றுள்பைொம். யொவற்கறயும் அறிந்துள்பைொம். 
நம் னபருகம இவர்ைளுக்குத் னதரியவில்கலபய! 
ெொஸ்திரங்ைகைக் ைற்று யொவற்கறயும் அறிந்துள்ை 
நம்கமயல்லவொ இவர்ைள் வணங்கி, மரியொகத னெய்து புைழ 
பவண்டும்," எ  உள்ைம் னபருமி ொர் பண்டிதர். 
 

அச்ெமயம் அவ்வூரில் ஒரு திருமண விருந்து 
நகைனபற்றது. இரு தரப்பு விட்டுக்ைொரர்ைளும் மிலரப்பொகவ 
விருந்துக்கு அகழத்திருந்த ர். மிலரப்பொ அகழப்கப ஏற்று 
விருந்துக்குச் னென்றொர். திருமண வீட்டி ர் அவகர 
வரபவற்று, முன் வரிகெயில் ஆெ ம் அளித்து, அமரச் னெய்து 
னைௌரவித்தொர்ைள். 
 

பண்டிதரும் விருந்துக்கு அகழக்ைப் பட்டிருந்தொர். 
அவர் வந்தவுைன் அவகரயும் வரபவற்று, மிலரப்பொவிற்கு 
அருகில் ஆெ ம் னைொடுத்து, அமரச் னெய்து 
னைௌரவித்தொர்ைள். 
 

மிலரப்பொகவப் பண்டிதர் ஏை மொைக் ைருதிய 
பபொதிலும் எல்லொகரயும்பபொல் தொமும் மிலரப்பொவிற்கு 
வணக்ைம் னதரிவிப்பதுபபொல் பொவக  னெய்து, தகலவணங்கி 
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வணக்ைம் னதரிவித்தொர். பதிலுக்கு மிலரப்பொ தகலவணங்கி 
வணக்ைம் னதரிவிப்பொர் என்றுதொன் பண்டிதர் எதிர்பொர்த்தொர். 
ஆ ொல், மிலரப்பொ அப்படிச் னெய்யவில்கல. 
 

பதிலுக்கு வணங்கி வணக்ைம் னதரிவிக்கும் பழக்ைம் 
மிலரப்பொவிற்கு இல்கல என்பதொல், அவர் தம் 
பழக்ைத்திலிருந்து விலைவில்கல. இகதக் ைண்ை பண்டிதர் 
எரிச்ெலகைந்தொர். 
 

"என் ! எவ்வைவு ைற்ற பண்டித ொ  நொன் இந்த 
மூைனுக்குத் தகல வணங்குவதொ! பதிலுக்குத் தகலவணங்கி 
வணக்ைம் னதரிவிக்ைொமல், இவன் தன்க  உயர்த்திக் 
னைொள்வதொ! இவனுகைய பித்தலொட்ைத்கத அம்பலப்படுத்தி, 
மக்ைளிகைபய இவனுக்குள்ை மதிப்கபக் குகறப்பபொம்," எ  
எண்ணி, ஒரு தத்துவ ெொஸ்திர நூகல எடுத்து மிலரப்பொவிைம் 
னைொடுத்து, 
 

"தயவு னெய்து இந்த நூகலப் படித்து, னெொல்லுக்குச் 
னெொல் னபொருகை விைக்கி, எ க்பைற்பட்டுள்ை சில 
குழப்பங்ைகைப் பபொக்குங்ைள்," எ க் கூறி ொர். 
 

மிலரப்பொபவொ நூலறிகவக் ைைந்தவர். ஞொ  
அறிகவப் னபற்றவர். பல ஆண்டுைள் தியொ ம் னெய்து, 
நூல்ைளில் கூறப்பட்டுள்ை னெொற்ைளின் உட்னபொருள் 
அறிந்தவர். நூல்ைளில் கூறப்பட்டுள்ைகவ னவறும் 
வொர்த்கதைள்தொம் என்பகதத் தம் ஞொ  அறிவி ொல் அறிந்து 
னதளிந்தவர். ஆைபவ, மிலரப்பொ இவ்வொறு பதில் கூறி ொர்: 
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"இகவ னவறும் வொர்த்கதைள்தொம். வொர்த்கதக்கு 
வொர்த்கத விைக்ைம் தொங்ைபை கூற முடியும். அதற்ைொ  
திறகமயும் தங்ைளுக்கு உண்டு. வொர்த்கதக்கு வொர்த்கத 
விைக்ைம் கூறுவது பவறு; வொர்த்கதைளின் உட்னபொருள் 
அறிவது பவறு. 
 

நூல்ைளில் கூறப்பட்டுள்ை வொர்த்கதைளின் 
உட்னபொருகை அறிவதற்கு நன்ன றிைகைக் ைகைப்பிடித்து 
வரபவண்டும்; பற்றுைகை அறுக்ை பவண்டும்; அவொகவ 
அழிக்ை பவண்டும்; "நொன்," எனும் அைந்கதகய ஒழிக்ை 
பவண்டும்; பபதகமயிலிருந்து விலை பவண்டும். 
 

நொன் னவறும் நூலறிவிற்கு முக்கியத்துவம் 
னைொடுத்ததுமில்கல; நூல்ைகைப் படித்துப் னபற்ற அறிகவக் 
னைொண்டு குதர்க்ைம் னெய்வதுமில்கல. இத ொல் ம ம்தொன் 
குழப்பமகையும். னவறும் நூலறிவி ொல் னமய்ப்னபொருகை 
உணர முடியொது. தக்ை பயிற்சிைளி ொல்தொன் 
னமய்ப்னபொருகை உணர முடியும். 
 

எ க்கு நூலறிவு அதிைம் இல்கல. அப்படிபய நொன் 
நூல்ைகைப் படித்திருந்தொலும் அகவ னவறும் 
வொர்த்கதைள்தொம் என்பகத உணர்ந்து னைொண்ைதொல், 
அவற்கற மறந்து னவகு ைொலம் ஆகிவிட்ைது." 
 

இகதக் பைட்ை பண்டிதர், "இகவ யொவும் 
பயொகிைளின் னைொள்கைைள். எம்கமப் பபொன்ற பண்டிதர்ைள் 
இகத அறிபவொம். உம்முகைய பபச்சிலிருந்து நீர் இன்னும் 
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உண்கமகய உணரவில்கல என்பது னதளிவொகிறது. மிை 
உயர்ந்த நிகலகய அகைந்துவிட்ைவர் எ  எண்ணித்தொன் 
யொம் தகல வணங்கி உமக்கு வணக்ைம் னதரிவித்பதொம்" 
எ க்கூறி ொர். 
 

இகதக் பைட்ை மக்ைள் னவறுப்பகைந்து, "பண்டிதபர! 
தொங்ைள் எவ்வைவுதொன் ைற்றிருந்தொலும் தங்ைகைப் பபொன்ற 
பபரொசிரியர்ைள் இந்த உலகில் எத்தக  பபர் இருந்தொலும் 
நீங்ைள் யொவரும் மிலரப்பொவின் உைலில் இருக்கும் ஒரு 
உபரொமத்திற்கு இகணயொைமொட்டீர்ைள். முன் வரிகெயில் 
ஆெ ம் அளித்துத் தங்ைகைக் னைௌரவப் படுத்தியதில் திருப்தி 
அகையுங்ைள். அதிை வட்டிக்குப் பணம் னைொடுத்து, 
எப்படினயல்லொம் ெம்பொதிக்ை முடியுபமொ அவற்கறச் 
னெய்யுங்ைள். மதத்கதப் னபொறுத்தவகர, அதன் மணம் 
சிறிதைவுகூை உம்மிைம் இல்கல," எ க்கூறித் தம் 
னவறுப்கபத் னதரிவித்தொர்ைள். 
 

இகதக்பைட்ை பண்டிதர் சி மகைந்தொர். ஆ ொல், 
மக்ைள் யொவரும் ஒருபெரத் தன்க  எதிர்க்கிறொர்ைள் எ  
அறிந்ததும் ஒன்றும் பபெொமல் சிடுசிடுப்புைன் ஆெ த்தில் 
அமர்ந்து இவ்வொறு எண்ணலொ ொர்: 
 

இந்த மகையன் னபொய்யொலும் பித்தலொட்ைத்தொலும் 
மக்ைகை ஏமொற்றுகிறொன். இகத அறியொத இந்த மக்ைள், 
இவனுக்குத் தொ ம் பல னைொடுத்து, இவனுக்கு மரியொகத 
னெய்கிறொர்ைபை! நொமும்தொன் இருக்கிபறொம்! எத்தக  
நூல்ைகைப் படித்துள்பைொம்! யொவற்கறயும் அறிந்துள்பைொம்! 
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மற்றும் இந்த ஊரிபலபய னபரும் னெல்வந்தர்! னெல்வொக்கு 
மிகுந்தவர்! இவ்வைவு னபருகமைகை உகைய நம்கம 
நொயிலும் பைவலமொைக் ைருதுகிறொர்ைபை! இதற்கு 
முடிவுைட்ை பவண்டும்," எ  உறுதி பூண்ைொர். 
 

சில நொள்ைள் ைழித்து, தம் கவப்பொட்டி ஒருத்தியிைம் 
னைொஞ்ெம் விஷம் ைலந்த தயிகரக் னைொடுத்து, அகதக் 
னைொண்டு னென்று மிலரப்பொவிைம் னைொடுக்கும்படி கூறி ொர். 
இக்ைொரியத்கதச் னெய்தொல் அவளுக்குத் தங்ைம் தருவதொை 
உறுதினமொழி அளித்து; ஆகெ னமொழிைகைப் பபசி அவகைத் 
தூண்டி ொர். அவளும் அவ்வொபற னெய்தொள். 
 

இகத எல்லொம் மிலரப்பொ அறிவொர். தம்முகைய 
உலை வொழ்வு முடிவுக்கு வந்துவிட்ைது என்பகதயும் மிலரப்பொ 
அறிவொர். அதொவது விஷத்கத உட்னைொண்ைொலும் 
உட்னைொள்ைொவிட்ைொலும் தம்முகைய இந்த உலை வொழ்வு 
ஒரு முடிவுக்கு வரப்பபொகிறது என்பகத மிலரப்பொ அறிவொர். 
 

தங்ைம் னைொடுப்பதொைப் பண்டிதர் உறுதினமொழி 
அளித்திருந்தொலும் அவகைப் பண்டிதர் ஏமொற்றிவிடுவொர் 
என்பகதயும் மிலரப்பொ அறிவொர். விஷத்கதத் த க்குக் 
னைொடுப்பதற்குமுன் அவள் தங்ைத்கதப் னபறொவிட்ைொல், 
விஷத்கதக் னைொடுத்தபின் அவளுக்குத் தங்ைம் கிகைக்ைொது 
என்பகத முன் தொைபவ அறிந்து, விஷம் ைலந்த தயிகரக் 
னைொடுக்ை வந்த அவளிைம் மிலரப்பொ இவ்வொறு கூறி ொர்: 
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"தற்பபொகதக்கு நீ அளிக்கும் உணகவ நொன் ஏற்றுக் 
னைொள்ைமொட்பைன். பிறகு னைொண்டு வொ; நொன் ஏற்றுக் 
னைொள்கிபறன், என்றொர். 
 

"நம் தீய பநொக்ைத்கத மிலரப்பொ அறிந்து 
னைொண்ைொபரொ!'' எ  அஞ்சிய அவள், திரும்பி வந்து 
பண்டிதரிைம் எல்லொவற்கறயும் கூறி, "அவருக்குப் பிறர் 
எண்ணங்ைகை அறியும் ஆற்றல் உண்டு. அத ொல்தொன் 
என் தீய பநொக்ைத்கத அறிந்துனைொண்டு நொன் அளித்த 
உணகவ ஏற்ை மறுத்துவிட்ைொர்," என்றும் கூறி ொள். 
 

ஆ ொல் பண்டிதபரொ, அவளுக்குத் கதரியமூட்டும் 
னபொருட்டு, "நீ கூறுவது பபொன்ற ெக்தி மிலரப்பொவுக்கு 
இருக்கும் என்றொல், உணகவப் பிறகு னைொண்டுவொ எ  
உன்னிைம் கூறியிருக்ைமொட்ைொர். உணகவ உன்னிைம் 
திருப்பிக் னைொடுத்து, உன்க பய உண்ணச் 
னெொல்லியிருப்பொர். இதிலிருந்பத அவருக்கு அப்படினயொரு 
ெக்தி இல்கல என்பது னதளிவொகிறது," எ க்கூறி, 
தங்ைத்கத அவளிைம் னைொடுத்து, மீண்டும் தயிகரக் னைொண்டு 
னென்று மிலரப்பொவிைம் னைொடுக்ைச் னெொன் ொர். 
 

ஆ ொல் அவபைொ, "மிலரப்பொவிற்கு இப்படினயொரு 
ெக்தி உண்டு என்று எல்லொரும் நம்புகிறொர்ைள். தயிகர 
அவர் ஏற்ை மறுத்தது இகத னமய்ப்பிக்கிறது. மறுபடியும் 
தயிகர ஏற்ை மறுப்பொர் என்பதில் எ க்குச் ெந்பதைமில்கல. 
எ க்கு இந்தத் தங்ைம் பவண்ைொம். மீண்டும் அவரிைம் பபொை 
எ க்குப் பயமொை இருக்கிறது. நிச்ெயமொை நொன் 
பபொைமொட்பைன்," எ க்கூறி மறுத்தொள். 
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பண்டிதர் அவளிைம், "ைல்லொத மக்ைள் அவனுக்குச் 

ெக்தி உண்டு என்று நம்புகிறொர்ைள். ெொஸ்திரங்ைகைக் 
ைல்லொதொல், ைபைத்தொலும் பித்தலொட்ைத்தொலும் அவன் 
மக்ைகை ஏமொற்றுவகத இவர்ைள் உணரவில்கல. 
ெொஸ்திரங்ைகைக் ைற்றுள்ைதொல் நொன் இகத அறிபவன். 
அவனுக்கு இவ்வொறொ  ெக்தி இல்கலனயன்பதில் எ க்கு 
ஐயமில்கல. 
 

மறுபடியும் நீ இந்தத் தயிகர அவனிைம் 
னைொண்டுபபொய்க் னைொடுத்து, அவக  உட்னைொள்ை 
கவத்தொனயன்றொல், ஊரறிய நொன் உன்க  மக வியொை 
ஏற்றுக் னைொள்கிபறன். இதுநொள்வகர இரைசியமொைக் கூடி 
வொழ்ந்துள்ை நொம், அதன்பிறகு ஊரறியக் ைணவன் 
மக வியொை வொழலொம். 
 

அப்னபொழுது, இந்தத் தங்ைம் மட்டுமல்ல, என்னுகைய 
எல்லொச் னெொத்துைளுக்கும் நீ எஜமொனி ஆைலொம். 
இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் ெமமொைப் பங்கு னைொள்ைலொம். 
ஆைபவ, என்னுகைய இந்த விபரொதத்கத உன்னுகையதொைக் 
ைருதி, இந்தக் ைொரியத்கத னவற்றிைரமொைச் னெய்து முடி," 
என்று கூறி ொர். 
 

பண்டிதரின் வொர்த்கதைகை நம்பிய அவள், மறுபடியும் 
தயிரில் விஷத்கதக் ைலந்து, அகதக் னைொண்டு பபொய் 
மிலரப்பொவிைம் னைொடுத்தொள். 
 

புன் கை னெய்தவொபற மிலரப்பொ அகத ஏற்றுக் 
னைொண்ைொர். இகதக் ைண்ை அவள், "பண்டிதர் 
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கூறியதுபபொல் மிலரப்பொவுக்குச் ெக்தி இல்கலதொன் 
பபொலிருக்கிறது," எ  எண்ணிக் னைொண்ைொள். 
 

அப்பபொது மிலரப்பொ, "தங்ைத்கதக் கூலியொைப் 
னபற்றுக் னைொண்டு இந்தக் ைொரியத்கதச் னெய்கிறொய்," என்று 
அவளிைம் கூறி ொள். இகதக் பைட்ைதும் அச்ெம் அவகைப் 
பற்றிக் னைொண்ைது. பயத்தி ொல் உைல் நடுங்ை 
ஆரம்பித்துவிட்ைது. பதம்பித் பதம்பி அழுதுனைொண்பை, 
நடுங்கும் குரலில், "ஆம் பைவொன்; நொன் தங்ைத்கதக் 
கூலியொைப் னபற்றுக் னைொண்டுதொன் இந்தக் ைொரியத்கதச் 
னெய்பதன்," எ  ஒப்புக் னைொண்ைொள். 
 

பிறகு அவர் ைொலில் விழுந்து, விஷம் ைலந்த அந்தத் 
தயிகர அருந்த பவண்ைொம் எ க் னைஞ்சி ொள். அகதத் 
தன்னிைபம திருப்பிக் னைொடுத்து விடும்படியும் னைொடிய 
பநொக்ைத்பதொடு தொன் அளித்த அந்தத் தயிகரத் தொப  
அருந்தி விடுவதொைவும் கூறி ொள். 
 

அவளுக்கு மிலரப்பொ இவ்வொறு பதிலளித்தொர்: 
 

"எக்ைொரணத்கதக் னைொண்டும் நீ இகத 
அருந்துவதற்குத் திரும்ப உன்னிைம் னைொடுக்ைமொட்பைன். 
உன் பமல் எ க்குள்ை ைருகண மிைப் னபரியது. நொன் 
அப்படிச் னெய்பதன ன்றொல், அத ொல் என்னுகைய 
தவத்திற்குப் பங்ைம் ஏற்படும். பமலும் என்னுகைய இந்த 
உலை வொழ்க்கை முடியும் தருவொய்க்கு வந்துவிட்ைது. என் 
பவகல முடிந்துவிட்ைது. நொன் மறு உலைம் பபொகும் ைொலம் 
னநருங்கிவிட்ைது. 
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உன்னுகைய இந்த விஷம் ைலந்த இந்த உணவி ொல் 
எ க்கு எந்த விகைவும் ஏற்பைொது. இருப்பினும் முதலில் 
நொன் இகத ஏற்ை மறுத்ததன் ைொரணம், நீ விரும்பிய 
தங்ைத்கத நீ னபற பவண்டும் என்பதற்ைொைத்தொன். இந்தப் 
பொவச் னெயலுக்குக் கூலியொைத் தங்ைத்கத நீ னபற்றுவிட்ைொய். 
உன் ஆகெ நிகறபவறிவிட்ைது. பண்டிதரின் விருப்பத்கதயும் 
நிகறபவற்றும் னபொருட்டு, இந்த விஷம் ைலந்த தயிகர 
நொன் அருந்துபவன். 
 
 

பண்டிதர் உ க்கு அளித்துள்ை வொக்குறுதிைளில் 
நம்பிக்கை கவக்ைொபத! அவர் உன்க  ஏமொற்றி விடுவொர். 
எ க்கு எதிரொை அவர் உன்னிைம் கூறியவற்றில் உண்கம 
எதுவுமில்கல. உங்ைளுகைய பொவச் னெயலுக்கு நீங்ைள் 
இருவரும் வருந்தும் ைொலம் வரும். அப்னபொழுது இருவரும் 
பக்திகய நொடுங்ைள்; பிரொயச் சித்தம் னெய்யுங்ைள். இதில் 
உங்ைகை முழுகமயொை ஈடுபடுத்திக் னைொள்ளுங்ைள். 
 

அவ்வொறு உங்ைைொல் முழுகமயொை ஈடுபடுத்திக் 
னைொள்ை இயலொவிட்ைொல், இதுபபொன்ற னைொடிய 
னெயல்ைகையொவது தவிர்த்துவிடுங்ைள். உயிபர பபொவதொை 
இருந்தொலும் இதுபபொன்ற னைொடிய பொவங்ைகைச் 
னெய்யொதீர்ைள். 
 

நொன் உயிபரொடு இருக்கும்வகர, இந்த விவைொரத்கத 
நீ இரைசியமொை கவத்திருக்ை பவண்டும் எ  நொன் இப்பபொது 
உ க்கு ஆகணயிடுகிபறன். ைொலம் வரும். அப்பபொது 
இது எல்லொருக்கும் னதரிய வரும். இது நிகறபவறும்வகர 
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ைொத்திரு," இவ்வொறு அவளுக்கு அறிவுறுத்தியபின், மிலரப்பொ 
விஷம் ைலந்த தயிகர அருந்தி ொர். 
 

அவள் திரும்பி வந்து பண்டிதரிைம் எல்லொவற்கறயும் 
விபரமொைக் கூறி ொள். இகதக் பைட்ை பண்டிதர், 
"னெொல்வகத எல்லொம் நம்பிவிைக் கூைொது; அவன் விஷத்கத 
அருந்திவிட்ைொன். அது பபொதும் எ க்கு. வொகய மூடிக் 
னைொண்டு ைவ மொய் இரு," என்றொர். 
 

பண்டிதரின் கவப்பொட்டி அளித்த விஷம் ைலந்த 
தயிகர அருந்திய பின், அவ்வூர் மற்றும் சுற்றுவட்ைொரத்திலுள்ை 
ஊர்ைளுக்கும் மிலரப்பொ னெய்தி அனுப்பி ொர். தம்கம முன்பப 
ெந்தித்து, தம் உபபதெத்கதக் பைட்டுத் தம்மிைம் பக்தி 
னைொண்டுள்பைொகரயும் தம்கம இதுவகர ெந்தித்திரொத 
ஆ ொலும் ெந்திக்ை விரும்புபவொகரயும் தம்கம வந்து 
ைொணும்படி னெய்தியில் குறிப்பிட்டிருந்தொர். 
 

இச்னெய்திகயக் பைட்டு, ஆண்ைளும் னபண்ைளும் 
னபரும் திரைொைக் கூடி ொர்ைள். மிலரப்பொ அவர்ைளுக்குப் 
பல நொள்ைள் தர்ம உபபதெம் னெய்தொர். 
 

அந்நொள்ைளில் அங்குக் கூடியிருந்த மக்ைளுக்குப் பல 
அற்புதங்ைள் பதொன்றி . 
 

நீலவொ த்தில் வொ வில்ைள் பதொன்றி ; பல 
வண்ணங்ைளில் பமைங்ைள் பதொன்றி ; பல வண்ணங்ைளில் 
பதொன்றிய பமைங்ைள், பல உருவங்ைளில் ைொட்சியளித்த . 
 
94 
 



****மன்னிப்பு*** 

 
தொமகர மலர்ைகைப் பபொலவும் னைொடிைள் பபொலவும் திகரைள் 
பபொலவும் குகைைள் பபொலவும் பல வடிவங்ைளிலும் 
ைொட்சியளித்த . பல வண்ணங்ைளில் மலர்ைள் னபொழிந்த . 
அங்குக் கூடியிருந்பதொர் அக வருக்கும் மிை இனிகமயொ  
னதய்வீைக் கீதங்ைள் பைட்ை ; எவருபம இதுவகர 
அனுபவித்திரொத நறுமணங்ைள் அவ்வட்ைொரம் முழுதும் ைொற்றில் 
ைலந்து பரவி . 
 

அங்குக் கூடிய மக்ைளில் சிலர், எத ொல் இதுபபொன்ற 
மங்ைலைரமொ  அற்புதங்ைள் நிைழ்கின்ற  எ  மிலரப்பொவிைம் 
பைட்ைொர்ைள். 
 

மிலரப்பொ இவ்வொறு பதிலளித்தொர்: 
 
'ஆன்மீை வைர்ச்சியில் உயர்ந்த நிகலகய 

அகைந்பதொர் மொனிைர்ைளிகைபய மிைக் குகறபவ! ஆ ொல், 
ஆன்மீை வைர்ச்சியில் உயர்ந்த நிகலகய அகைந்துள்பைொர் 
வொனுலை உயிர்ைளிகைபய மிை அதிைம். 
 

என் தர்ம உபபதெத்கதக் பைட்பதற்ைொை வொ த்தில் 
எண்ணற்ற னதய்வங்ைளும் பதவர், பதவகதைளும் கூடி 
உள்ைொர்ைள். அவர்ைள் அக வரும் மிை ஆர்வத்துைன் தர்ம 
பபொதக கயக் பைட்கிறொர்ைள். உங்ைைொல் அவர்ைகைக் 
ைொண முடியொது. என் ொல் அவர்ைகைக் ைொண முடியும். 
நீங்ைள் ைொணும் இந்த மங்ைலைரமொ  அற்புதங்ைள் எல்லொம் 
அவர்ைள் எ க்கு அளிக்கும் வணக்ைமும் 
மரியொகதைளுமொகும்." 
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"ஏன் எங்ைைொல் அவர்ைகைக் ைொண முடியவில்கல?" 
எ  மக்ைள் பைட்ை ர். 
 

"என் தர்ம பபொதக கயக் பைட்பதற்ைொை வொ த்தில் 
கூடியுள்ை இவர்ைளில், ஆன்மீைத்தில் மிைவும் உயர்ந்த 
நிகலைகை அகைந்துவிட்ை னதய்வங்ைள் பலர் உள்ை ர். 
இவர்ைள் அக வரும் மொனிைப் பிறப்கபக் ைைந்து 
விட்ைவர்ைள். இவர்ைள் அக வருபம மிைவும் 
புனிதமொ வர்ைள். மற்றும் ஆன்மீை வைர்ச்சியில் னவவ்பவறு 
நிகலைகை அகைந்துள்ை பதவர் - பதவகதைளும் வொ த்தில் 
கூடியுள்ைொர்ைள், இவர்ைள் அக வரும் புனிதமொ வர்ைள். 
இவர்ைகைக் ைொண விரும்புபவொர், அறவழியில் நைந்து, 
புண்ணிய ைருமங்ைகைச் னெய்து, தம்கமத் தூய்கமப் 
படுத்தியிருக்ை பவண்டும். 
 

னதய்வங்ைகையும் பதவர் - பதவகதைகையும் நீங்ைள் 
ைொண விரும்பி ொல், ைவ மொைக் பைளுங்ைள்," எ க்கூறி, 
இவ்வொறு உபபதெம் னெய்தொர்: 
 

'முற்பிறப்புைளில் நீங்ைள் குவித்துள்ை பொவ 
ைருமங்ைளின் பலன் ைொரணமொை, பிறந்த மறு ைணபம பொவம் 
னெய்வதில் மகிழ்கிறீர்ைள். 
 

நற்னெயல்ைகையும் புண்ணிய ைருமங்ைகையும் 
னெய்ய நீங்ைள் விரும்புவதில்கல; முதுகம அகையும் வகர 
உங்ைளுகைய இயல்பு னைொடியதொைபவ இருந்து 
வருகின்றது. னைொடிய இயல்பி ொல் உந்தப்பட்டு, பொவத்தில் 
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மகிழ்கிறீர்ைள்; இதன் விகைவொைப் பொவ ைருமங்ைகைச் 
னெய்து பமலும் பமலும் பொவங்ைகைக் குவிக்கிறீர்ைள். 
 

“பொவத்திற்குப் பிரொயச்சித்தம் உண்ைொ?" என்று 
நீங்ைள் அறிய விரும்பி ொல், நன்ன றிைகைக் ைகைப்பிடித்து 
வருவதன் மூலம் பொவத்திற்குப் பிரொயச் சித்தம் னெய்யலொம் 
என்பகதத் னதரிந்து னைொள்ளுங்ைள். 
 

ஆ ொல், குற்றம் எ  அறிந்தும் பவண்டுனமன்பற தீய 
னெயல்ைகைச் னெய்பவொர், ஒரு ைவை உணவுக்ைொைக் 
னைொடுகமகயச் னெய்வொர்ைள். 
 

நம் குருட்டிக  முதலில் நீக்குபவொம் எ க் ைருதொமல் 
குருட்டிக  நீக்கிவிட்ைவர் பபொல் நடித்து, பிறருக்கு 
வழிைொட்ை முயலுபவொர், தமக்கும் பிறருக்கும் தீங்கைபய 
னெய்வொர்ைள். 
 

துக்ைத்கதயும் துயரத்கதயும் உண்கமயிபலபய 
நீங்ைள் தவிர்க்ை விரும்பி ொல், பிறருக்குத் தீங்கு னெய்வகதத் 
தவிர்த்துவிடுங்ைள். 
 

முன்பு னெய்த பொவங்ைகை ஒப்புக் னைொண்டு, உள்ைம் 
வருந்தி, இகறவனிைம் மன்னிப்கபக் பைொருங்ைள்; 
இனிபமலும் பொவம் னெய்வதில்கல எ ப் பிரமொணம் எடுத்துக் 
னைொள்ளுங்ைள். இகவதொன் பொவங்ைளுக்கு விகரவொ  
பிரொயச்சித்தம் பதடும் வழிைள். 
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பொவிைளில் னபரும்பொபலொர் புத்திக் கூர்கம 
உகையவர்ைள்; இன்பங்ைளுக்ைொை ஏங்கி, இன்பங்ைளில் 
மயங்கி, குழப்பத்தில் வொழ்பவர்ைள். அறத்திலும் நல்ல 
பண்புைளிலும் இவர்ைளுக்கு நொட்ைமும் நம்பிக்கையும் 
இருக்ைொது. பொவத்தில் மூழ்கிக் கிைக்கும் இவர்ைள், தம் 
பொவத்கத ஒப்புக் னைொண்டு, உள்ைம் வருந்தி, பலமுகற 
இவர்ைள் இகறவனிைம் பொவ மன்னிப்புக் பைொர பவண்டும். 
 

நன்ன றிைகைக் ைகைப்பிடிப்பதிலும் புண்ணிய 
ைொரியங்ைகைச் னெய்வதிலும் ம ம் பெொர்வகையொமல் 
உங்ைகை ஈடுபடுத்திக் னைொண்டீர்ைள் என்றொல், அறத்கத 
விரும்பும் னதய்வங்ைகையும் பதவ பதவகதைகையும் நீங்ைள் 
ைொணலொம்." 
 

மிலரப்பொவின் இந்த உபபதெத்கதக் பைட்ைதும் 
அங்குக் கூடியிருந்த மக்ைளின் உள்ைத்தில் உறுதியொ  பக்தி 
எழுந்தது. அதன்பின் மிலரப்பொ இவ்வொறு அறிவுகர கூறி ொர்: 
 

"சீைர்ைபை, னதய்வங்ைபை, மற்றும் இங்குக் 
கூடியிருக்கும் பக்தர்ைபை! நம்முகைய முற்பிறப்பின் 
நல்விக ப் பயன் ைொரணமொை, நொம் அக வரும் இங்கு 
ஒன்றொைக் கூடியுள்பைொம். எ க்கு வயதொகி விட்ைது. 
என்னுகைய இவ்வுலை வொழ்வு முடிவகையப் பபொகிறது. இந்த 
வொழ்வில் நொம் மீண்டும் ெந்திப்பபொம் என்பது உறுதியில்கல. 
 

இதுவகர நொன் உங்ைளுக்குச் னெய்துள்ை தர்ம 
உபபதெங்ைகை அலட்சியம் னெய்யொதீர்ைள். அவற்கறப் 
பொதுைொத்துப் பின்பற்றி வொருங்ைள். அன்றொை வொழ்க்கையில் 
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உங்ைைொல் முடிந்தவகர அவற்கறக் ைகைப்பிடித்து 
வொருங்ைள். இவற்கறச் னெய்து வந்தீர்ைள் என்றொல், 
எதிர்வரும் பிறப்புைளில் மறுபடியும் என்க ச் ெந்தித்து, தர்ம 
உபபதெங்ைகைக் பைட்கும் பொக்கியத்கதப் னபறுவீர்ைள்." 
 

இவ்வொனறல்லொம் மிலரப்பொ மீண்டும் மீண்டும் உபபதெம் 
னெய்தொர். அங்குக் கூடிய மக்ைளுக்கு மிலரப்பொ விஷம் 
அருந்தியது னதரியொது. இப்பபொது அவரிைம் பநொயின் 
அறிகுறிைள் னதன்பட்ை . 
 

இகதக் பைள்விப்பட்ை பண்டிதர், உண்கமயொைபவ 
மிலரப்பொவிைம் பநொயின் அறிகுறிைள் னதன்படுகின்ன்ற வொ, 
எ  அறிய ஆவல் னைொண்ைொர். கையில் னைொஞ்ெம் 
உணகவ எடுத்துக் னைொண்டு, மிலரப்பொவிற்கு அகத அளிக்ை 
வருபவர்பபொல் அங்கு வந்தொர். அங்கு வந்த பண்டிதர், 
மிைவும் வருத்தப் படுபவர்பபொல் பொவக  னெய்து, 
மிலரப்பொவிைம் இவ்வொறு கூறி ொர்: 
 

"தங்ைகைப் பபொன்ற புனிதர்ைகை பநொய் வருத்தித் 
துன்புறுத்தக் கூைொது. இருப்பினும் தங்ைளுக்கு பநொய் 
வந்துவிட்ைது. முடியுமொ ொல் தங்ைள் சீைர்ைளுைன் இந்த 
பநொகயத் தொங்ைள் பகிர்ந்து னைொள்ை பவண்டும். 
 

அல்லது இந்த பநொகய பவனறொருவருக்கு மொற்ற 
பவண்டும். பவனறொருவருக்கு மொற்ற முடியுனமன்றொல், 
என்க ப் பபொன்பறொருக்குத் தங்ைளுகைய பநொகய மொற்ற 
பவண்டும்." 
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இகதக் பைட்ை மிலரப்பொ, புன் கை னெய்தவொபற, 
"எ க்கு இந்த பநொய் வந்ததன் ைொரணத்கத ஒருபவகை 
தொங்ைள் அறிவீர்ைள்," என்றொர். 
 

விஷத்கதக் னைொடுத்து அனுப்பியது தொபம என்பது 
மிலரப்பொவுக்குத் னதரியொது என்றுதொன் பண்டிதர் 
நம்பியிருந்தொர். ஆைபவ, மிலரப்பொ இவ்வொறு கூறியதும் 
"இதற்னைல்லொம் ைொரணம் நொம்தொன் எ  மிலரப்பொ நம்மீது 
ெந்பதைப் படுகிறொர். ஆ ொல், அவரொல் அகத உறுதி னெய்து 
னைொள்ை முடியவில்கல. பநொகய மற்றவருக்கு மொற்றுவகதப் 
னபொறுத்தவகர, நிச்ெயமொை இவரொல் அப்படினயொன்கறச் 
னெய்ய முடியொது," எ  எண்ணிய பண்டிதர், பிறகு 
மிலரப்பொவிைம் கூறி ொர்: 
 

"தங்ைளுகைய பநொயின் உண்கமயொ  ைொரணம் 
எ க்குத் னதரியொது. தீய ஆவிைள்தொன் ைொரணனமன்றொல், 
மொந்திரீைத்தொல் அவற்கற விரட்ை பவண்டும். உைலில் 
ஏற்பட்ை பைொைொறுதொன் ைொரணனமன்றொல், தக்ை  
மருத்துவத்தொல் குணப்படுத்த பவண்டும். ஆ ொல், 
தங்ைளுகைய பநொகயப்பற்றி எ க்கு ஒன்றும் னதரியொது. 
இருப்பினும் தங்ைைொல் அகத மற்னறொருவருக்கு மொற்ற 
முடியும் என்றொல், தயவு னெய்து தங்ைளுகைய பநொகய 
எ க்கு மொற்றி விடுங்ைள்." 
மிலரப்பொ பதிலளித்தொர்: 
 

"ஏபதொனவொரு மொனிை உயிகர, பபய்ைளிபலபய 
னைொடிய பபயொ  "நொன்," எனும் அைங்ைொரம் பற்றிக் 
னைொண்ைது. அப்படிப்பட்ை பபய்தொன் எ க்கு இந்த பநொகய 
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உண்டு பண்ணியது. மொந்திரீைத்தொல் இந்தப் பபகய ஓட்ை 
முடியொது. பநொகயயும் குணப்படுத்த முடியொது. 
 

இந்த பநொகய உ க்கு மொற்றிப ன் என்றொல், ஒரு 
ைணம்கூை உன் ொல் னபொறுத்துக் னைொள்ை இயலொது. 
ஆைபவ, அகத உ க்கு மொற்ற மொட்பைன்." 
 
இகதக் பைட்ை பண்டிதர் இவ்வொறு எண்ணிக் னைொண்ைொர்: 
 

"பநொகய மற்னறொருவருக்கு மொற்றும் ெக்தி 
தமக்கில்கல என்பகத ஒப்புக் னைொள்ை ம மில்லொததொல், 
அப்படிச் னெய்யத் தமக்கு விருப்பமில்கல எ ப் பொெொங்கு 
னெய்கிறொர். இவருகைய குட்கை அம்பலப் படுத்துவதற்கு 
இதுபவ ெரியொ  ெந்தர்ப்பம்." 
 

இப்படி எண்ணிய பண்டிதர், மிைவும் வருந்திக் 
பைட்பவர்பபொல் பொவக  னெய்து, "தங்ைளுகைய பநொகய 
எ க்கு மொற்றும்படி பவண்டுகிபறன்," எ  மிலரப்பொவிைம் 
கூறி ொர். 
 

"ெரி, உம் விருப்பப்படிபய னெய்கிபறன். ஆ ொல், 
இந்த பநொகய உமக்கு மொற்ற மொட்பைன்; அந்தக் ைதவுக்கு 
மொற்றுகிபறன். அதனுகைய வலிகமகய மட்டும் நீர் 
பொர்க்ைலொம்,” எ ப் பதிலளித்த மிலரப்பொ, தொம் அமர்ந்திருந்த 
அகறயின் ைதவுக்கு பநொகய மொற்றி ொர். 
 

உைப , ைதவு னவடித்துப் பிைப்பது பபொன்ற 
ஓகெயுைன், பைபைனவ  ஊெலொடியது. எக்ைணத்திலும் 
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னநொறுங்கி விடும்பபொல் பதொன்றியது. அபத ெமயத்தில் 
பவதக யிலிருந்து விடுபட்ைவர்பபொல் மிலரப்பொ பதொன்றி ொர். 
 

இகவ யொவற்கறயும் பொர்த்த பண்டிதர், தமக்குள்பை 
எண்ணிக் னைொண்ைொர்: "நிச்ெயமொை இகவ யொவும் மொயொ 
ஜொலங்ைள்," பிறகு, "மிைவும் அற்புதம், எ க்கு அந்த பநொகய 
மொற்றுங்ைள்,” எ  மிலரப்பொவிைம் கூறி ொர். 
 

"உம்முகைய பவண்டுபைொளுக்பைற்ப, இந்த பநொயின் 
பவதக யில் சிறிதைகவ உமக்கு மொற்றுகிபறன்," எ க் 
கூறிய மிலரப்பொ, ைதவிலிருந்த பநொகய எடுத்து அதில் 
சிறிதைகவ பண்டிதருக்கு மொற்றி ொர். 
 

பவதக யின் ைடுகமகயத் தொங்கிக் னைொள்ை 
முடியொத பண்டிதர், கீபழ விழுந்து, மிலரப்பொவின் ைொல்ைகைப் 
பற்றிக் னைொண்டு, ஓனவ  ஓலமிட்ைொர். எவ்வைவு ைடுகமயொ  
பவதக க்கு மிலரப்பொ ஆைொகியுள்ைொர் என்பகதப் பண்டிதர் 
இப்பபொது உணர்ந்து னைொண்ைொர். இகத உணர்ந்ததும் 
தொம் னெய்த பொவத்திற்ைொை மிைவும் வருந்தி, னபருமைவில் 
ைண்ணீர் சிந்திப் புலம்பி ொர். 
 

பிறகு, மிலரப்பொவின் பொதத்கதத் தம் தகலபமல் 
கவத்து, “பைவொன், தொங்ைள் னதய்வீைமொ வர். தங்ைள் மீது 
இந்த பநொகயக் னைொண்டு வந்தவன் நொன்தொன். இந்தப் 
பொவிதொன் னபொறொகமயி ொலும் சுய நலத்தி ொலும் 
பீடிக்ைப்பட்டு, இந்தக் ைடும் துன்பத்கதத் தங்ைள்மீது 
பிரபயொகித்பதன். என்னுகைய னெொத்துைள் அத்தக கயயும் 
தங்ைளுக்கு அற்பணிக்கிபறன். அவற்கற ஏற்றுக் னைொண்டு, 
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என்னுகைய பொவத்கத மன்னித்து அருளுமொறு பவண்டிக் 
னைொள்கிபறன்.” 
 

தம் பொவத்திற்ைொை உள்ைம் வருந்தி, இவ்வொறு 
பண்டிதர் மன்னிப்புக் பைொரியதும் மிலரப்பொ அவகர மன்னித்து, 
பநொயின் துன்பத்கதத் தம்மிைபம ஏற்றுக் னைொண்ைொர். பிறகு, 
மிலரப்பொ இவ்வொறு பதிலளித்தொர்: 
 

"என்னுகைய வொழ்நொள் முழுவதும் எ க்குச் 
னெொந்தமொை வீபைொ, னெொத்பதொ இருந்ததில்கல. இப்பபொது 
இறக்கும் தறுவொயில், எ க்கு எதற்குச் னெொத்து? உன் 
னெொத்கத நீபய கவத்துக் னைொள். இனிபமலும் தர்ம 
சீலங்ைகை மீறி, பொவச் னெயல்ைகைச் னெய்யொபத." 
 

மிலரப்பொ இவ்வொறு கூறியதும் பண்டிதர் ஆறுதல் 
அகைந்தொர். அவர் உள்ைத்தில் இதுவகர இல்லொத பக்தி 
எழுந்தது. இனிபமலும் பொவங்ைள் னெய்வதில்கல எ ப் 
பிரமொணம் எடுத்துக் னைொண்ைொர். இறக்கும்வகர தவம் 
னெய்வனத  உறுதி பூண்ைொர். பிறகு, இவ்வொறு கூறி ொர்: 
 

"னபொருளிலும் னெல்வத்திலும் மயங்கியதொல்தொன் 
ைைந்த ைொலத்தில் பொவச் னெயல்ைகைச் னெய்பதன். வீடு, 
நிலம், னெல்வம், னெொத்து இவற்றில் எல்லொம் இனிபமலும் 
எ க்கு ஆகெயில்கல. தங்ைளுக்கு என்னுகைய 
னெொத்துைள் பதகவயில்லொவிட்ைொலும் தங்ைளுகைய 
சீைர்ைளுக்கும் பக்தர்ைளுக்கும் அகவ உதவும். ஆைபவ, 
ஏற்றுக் னைொள்ளுமொறு தங்ைகைக் னைஞ்சிக் பைட்டுக் 
னைொள்கிபறன்." 
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தம்முகைய னெொத்துைகைனயல்லொம் ஏற்றுக் 
னைொள்ளுமொறு பண்டிதர் பைட்டுக் னைொண்ை பபொதிலும் 
மிலரப்பொ அவற்கற ஏற்ை மறுத்துவிட்ைொர். 
 

மிலரப்பொவின் பநொய்க்குப் பண்டிதர்தொன் ைொரணம் 
எ  அறிந்ததும் மக்ைள் ஆத்திரமகைந்த ர். அவர்ைகை 
மிலரப்பொ இவ்வொறு ெமொதொ ப்படுத்தி ொர்: 
 

"நொன் இந்த ஊரில் சிறிது ைொலம் தங்கியதன் 
பல ொை, பொவத்தொல் இறுகிப்பபொ , ம ெொட்சியற்ற ஒரு 
பொவி, தன் பொவங்ைளுக்ைொை உள்ைம் வருந்தி, தர்ம 
பபொதக கய ஏற்றுக் னைொண்ைொன். தன் பொவங்ைகை ஒப்புக் 
னைொண்டு, இனிபமலும் தர்ம சீலங்ைகை மீறிப் பொவச் 
னெயல்ைகைச் னெய்வதில்கல எ  உறுதி பூண்டுவிட்ைொன். 
தீய வழியில் இருந்து அவக  மீட்டு நல்வழிகய அவனுக்குக் 
ைொண்பித்துவிட்பைன். அவன் இப்பபொது நல்வழிக்குத் 
திரும்பிவிட்ைொன். நொன் இங்கு வந்ததன் குறிக்பைொள் 
நிகறபவறிவிட்ைது." 
 

மிலரப்பொ இவ்வொறு கூறியதும் மக்ைள் ெமொதொ ம் 
அகைந்து பண்டிதகர மன்னித்துவிட்ைொர்ைள். 
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