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" இந்த புத்தகக்கருவறையில், நான்கு கறதக்கருக்கள் 

உயிர் பெற்ைிருக்கிைது. அந்த நான்கு கருக்களும் 

பவவ்வவறு காலகட்டத்தில், பவவ்வவறு விதமாக தன் 

வளர்ச்சியிறை அறடந்துவருகிைது. ஆைால் இறுதியில், 

இந்த நான்கு கருக்களும் ஒன்ைாக இறைந்து ஓர் 

றமயக்கருவாக மாைி ஓர் உயிராகப் ெிைப்ெது வொன்று 

அறமக்கப்பெற்று இருக்கிைது. " 

 

- கார்த்திக் 
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"இந்த உலகில் ஒவ்வ ொரு வ ொடிக்கும் எத்தனைய ொ 

உ ிர்கள் இறக்கின்றது. பிறப்பும் இறப்பும் இ ற்னக, 

அது  ம் னக ில் இல்னல என்பனத  ொன் ஒற்று 

வகொள்கியறன். ஆைொல் 6   து சிறுமி இத த்தில் உள்ள 

ஏயதொ யகொளொறிைொல் இறப்பதும், பிறந்து  ொன்யக 

மொதமொை சிசு மூச்சுக்குழொ ில் உள்ள குனற ொல் 

இறப்பதும் இ ற்னக ொ? இல்னல.  ொன் அனத ஏற்க 

மொட்யேன்." 

" ொம் இந்தப் பூமி ில் பிறந்தது  ொழ் தற்கொக. அந்த 

 ொழ்க்னகன  முழுனம ொக  ொழ்ந்து முடிந்து, 

மை ினறய ொடு இறக்கய ண்டும். அத்தனக  ஒரு 

சிறந்த,  லுனம ொை எதிர்கொலத்னத உரு ொக்கு யத 

என் ய ொக்கம். அதற்கொை ஆரொய்ச்சி ில் தொன்  ொன் 

முழுமூச்சொக வச ல்புொிந்து  ருகியறன்.  ொன் கேவுள் 

யமல் மிகுந்த  ம்பிக்னக வகொண்ே ன்.  ொன்  ணங்கும் 

கேவுள் இந்த இ ற்னக. அதனை  ணங்கி, இந்த 

அறி ி ல் மொ ொட்டில் என்னைப் யபச அனழத்தனமக்கு 
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 ன்றி. " - என்று தன் உனரன  முடித்தொர் ன ட்ைி 

வ ல்ேன் (Whiteney Weldon).  

உனரன   ினறவு வசய்த பிறகு இத்தொலி ின் 

ய பிள்ஸ் மொ கொில் இருந்து தன் இருப்பிேமொை லண்ேன் 

வசல்ல ஆயுத்தொமைொர் ன ட்ைி வ ல்ேன். அ ருேன் 

மொ ொட்டில் கலந்துக்வகொண்ே மருத்து  மொண ர்கள் ஏழு 

யபர் அ ருேன் வசன்றைர். வசல்லும்  ழி ில் ஆண்ட்ரு 

(Andrew) எனும் மொண ன் ன ட்ைி வ ல்ேைிேம் 

வசன்று, "சொர், பிறக்கும் குழந்னத குனறபொட்யேொடு 

பிறக்கின்றதொ என்பனத எப்படி கண்ேறி  முடியும்.?" 

"அனதக் கண்ேறி து கடிைம். குழந்னத பிறந்தொல் தொன் 

அந்தக் குழந்னத ின் குனறகனளத் வதொிந்துவகொள்ள 

முடியும்." 

"அப்படிவ ன்றொல் குனற ில்லொத  லினம ொை 

எதிர்கொலத்னத எப்படி உரு ொக்குவீர்கள்?” 

"ம்ம்... இந்த 17 ஆம் நூற்றொண்டில், அறி ி லில் 

எத்தனைய ொ  ளர்ச்சிகனள  ொம் கண்டு  ருகியறொம். 

குனற மொதத்தில் பிறக்கும் குழந்னதகளின் உேல் 

 ளர்ச்சிகள் முழுனம ொக இருக்கொது. அ ர்களுக்கொை 

தீர்ன  கண்டுபிடிக்க இப்யபொது ஆரொய்ச்சிகள்  ேந்து 

வகொண்டு இருக்கின்றது. அதுயபொன்று உேல் 

குனறபொடுகளுேன் பிறப்ப ர்களுக்குப் பல மருத்து  

முனறகள் கண்டுபிடிக்க பட்டு  ருகிறது. இைி  ரும் 
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கொலங்களில் அது இன்னும் அதிக அள ில்  ளர்ச்சி 

அனேயும். இயதொ இந்தச் சிறு ைின் பேத்னதப் பொர். 

இ ைது உேனல என் தனலனம ில் ஒரு குழு அனமத்துப் 

பொியசொதித்யதொம். இ ைின் உேலில் சில பகுதிகள் 

கல்லொக மொறத் வதொேங்கி ிருக்கிறது.  இந்தச் சிறு ைின் 

உேலில் உள்ள தனசகள் எலும்பொக மொறி  ொள் யபொக்கில் 

கல்லொக அப்படிய  இருந்து ிடுகிறது. இந்த ய ொ ின் 

வப ர் Fibrodysplasia ossificans progressiva (FOP). 

இந்த ய ொய்க்கொை முழுனம ொை தீர்ன  இன்று  னர 

கண்டுபிடிக்க ில்னல. இந்தச் சிறு ன் பிறக்கும் வபொழுது 

எந்தக் குனறயும் இன்றி ஆயரொக்கி மொகத் தொன் 

பிறந்தொன்.  ளர  ளர அ ன் ஏயதொ ஒரு குனறபொட்டிற்கு 

உள்ளொகி இப்வபொழுது இந்த  ினல ிலிருக்கின்றொன். 

இதுயபொன்று ஏயதனும் குனறபொடுகளொல்  ரும்  ிசித்திர 

ய ொய்கள் பல இருக்கின்றை. அந்த ய ொய்களொல் 

பொதிக்கப்பட்ே ர்கள் எத்தனைய ொ யபர் இருக்கிறொர்கள். 

அ ர்களுக்வகல்லொம்  ிரந்தர தீர்வுகொண ய ண்டும். என் 

ஆரொய்ச்சி அனதச் சொர்ந்தயத". 

"தற்யபொது உங்களின் ஆரொய்ச்சி எந்த  ினல ில் 

இருக்கிறது?" 

"இந்த ஆரொய்ச்சின   ொன் வதொேங்கி 4  ருேங்கள் 

ஆகிறது. அதில்  ொன் ஒரு முக்கி மொை பொேம் ஒன்று 

இருக்கின்றது. இந்த உலகின் மிகச்சிறந்த மருத்து ர்  ொர் 
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வதொியுமொ? இந்த இ ற்னக தொன். எத்தனக  

ய ொய்களுக்கும்  ிரந்தர தீர்ன   ம் இ ற்னக ொல் தர 

முடியும். ஆைொல் அனத  ொம் கண்டுபிடிக்கய ண்டும். 

இயதொ இந்தச் சிறு ைின் ய ொய்க்கும் இ ற்னக ொகய  

தீர்வு எங்யகொ இருக்கின்றது. அனத  ொம் கண்டுபிடித்தொல் 

யபொதும். அனதத் தொன் தற்வபொழுது வசய்து வகொண்டு 

இருக்கியறன். அடுத்த மொதம் இதன் வதொேர்பொக 

இந்தி ொ ிற்குச் வசல்ல இருக்கியறன்." 

" ொழ்த்துக்கள் சொர். உங்களின் இந்த மு ற்சி ில்  ொனும் 

இனண   ிரும்புகியறன். என்னை உங்களின் 

உத ி ொளைொகச் யசர்த்துக்வகொள்வீர்களொ? ". 

"கண்டிப்பொக. " 

 **** 
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சி ொவும் சத் ொவும்  ீண்ே கொல  ண்பர்கள். 

இரு ரும் கிொிப்யேொலஜி (Cryptology ) இல் யதர்ச்சி 

வபற்ற ர்கள். அதுமட்டுமின்றி கிொிப்யேொகிரொபி ில் 

பல்ய று நூதை முனறகனள எல்லொம் கண்டுபிடித்து, 

அதற்கொக உலக அள ில் வப ர் வபற்ற ர்கள்.  

அப்படி ஒரு முனற லண்ேைில்  ேந்த ஒரு மொ ொட்டில் 

கலந்துவகொண்டு 2016 ஜை ொி 01 புத்தொண்டு அன்று 

இந்தி ொ திரும்பிைர். 

 வசன்னை  ிமொை  ினல ம்  ந்தனேந்த ர்கள் 

அங்கிருந்து இரு ரும் வீடு  ந்து யசர்ந்தைர். அ ர்கள் 

 ந்த ேொக்ஸின  அனுப்பி ிட்டு வீட்டுக் யகட்னே 

மூடிைொன் சத் ொ. இ ர்களின் வீட்னேப் பொர்த்தபடிய  

வசன்றது இ ர்கனளப் பின் வதொேர்ந்து  ந்த மற்வறொரு 

ேொக்ஸி. 

கொனல ில் தூக்கம் வதளியும் முன்ையர வீட்டின் கதன  

 ொயரொ தட்டும் சத்தம் யகட்டு கண்  ிழித்தொன் சத் ொ. 

கதன த் திறந்து பொர்க்னக ில், ஒரு 40 - 45   து 
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மதிக்கத்தக்க ஒரு ர்  ின்றொர். அ ர் "ய ற்று  ிமொை 

 ினல த்தில் உங்களுேன் ஒரு ர் இருந்தொயர...  ொன் 

அ னரப் பொர்க்க ய ண்டும் " என்றொர். சத் ொ சி ொன  

அனழத்து  ந்தொன்.  

" ணக்கம்..  ொர்  ீங்கள்?. என்னை எதற்கொகப் பொர்க்க 

 ந்தீர்கள்?" - சி ொ. 

"என் வப ர் கைகய ல்.  ொன்  ரலொற்னறப் பற்றியும்  ம் 

முன்யைொர்கள் பற்றியும் பல்ய று ஆரொய்ச்சிகனளச் 

வசய்து  ருகியறன்.  ீங்கள்  ொவரன்று எைக்குத் 

வதொி ொது. அனதத் வதொிந்துவகொள்ள ய  உங்கனளக் 

கொண  ந்துள்யளன்." 

"என்னைப் பற்றி  ீங்கள் எதற்கொகத் வதொிந்துவகொள்ள  

ய ண்டும்?" - குழப்பத்துேன் சி ொ. 

"இந்தப் பேத்னத பொருங்கள் " - என்று கூறி ஒரு 

கொகிதத்தில்  னர ப்பட்டிருக்கும் ஒரு பேத்னத தருகிறொர். 

அனத  ொங்கிப் பொர்த்த சி ொ ிற்கு ஆச்சர் ம், கொரணம் 

அந்தப் பேத்தில் இருப்பது சி ொ ின் உரு யம.  

"இந்தப் பேம் உங்களுக்கு எப்படிக் கினேத்தது.?" என்று 

யகட்ேொன் சி ொ. 

" ொங்கள் கொஞ்சிபுரம் அருகில் இருக்கும் ஒரு கொட்டு 

பகுதி ில் ஆரொய்ச்சி ில் ஈடுபட்டிருக்கும் வபொழுது 

எைக்கு ஒரு னேொி கினேத்தது. 1917 இல் ஜொர்ஜ் 
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கிளவமண்ட் (George clement) என்னும் ஒரு 

பிொிட்டிஷ்கொரைொல் எழுதப்பட்ே அந்த னேொி ில் தொன் 

இந்தப் பேத்னத கண்வேடுத்யதன். என்  ண்பர் 

ஒரு னரப் பொர்க்க  ிமொை ினல ம் வசன்றிருந்த  ொன் 

உங்கனள அங்யக பொர்த்ததும் எங்யகய ொ பொர்த்தது 

யபொன்று ஒரு உணர்வு. பிறகு தொன் இந்த னேொி ில் 

உங்களின் பேத்னத பொர்த்த ஞொபகம்  ந்தது. அதைொல், 

ய ற்று  ிமொை ினல த்தில் இருந்து உங்கனளப் பின் 

வதொேர்ந்து  ந்து இந்த வீட்டின்  ிலொசத்னதக் 

கண்ேறிந்யதன். 

1917 இல்  னர ப்பட்ே ஒரு பேத்னத யபொன்ற 

யதொற்றமுள்ள ஒரு னர 2016 இல் பொர்ப்பது ஆச்சர் மொக 

இருந்தது. " என்றொர் கைகய ல். 

"இந்த னேொி ில் உள்ள பேங்கள் அனைத்தும் ஜொர்ஜ் 

கிளவமண்ட் 1917 இல்  னரந்தது.  இந்த னேொி ில் இது 

யபொன்று யமலும் பல பேங்கள் இருக்கின்றது. 

உங்களுக்கும் இந்தப் பேத்திற்கும் ஏயதனும் சம்பந்தம் 

இருக்குவமன்ற ஒரு ஆர் த்தில் தொன் உங்கனளக் கொண 

 ந்துள்யளன். இந்தப் பேத்தில் இருப்பது உங்களின் 

வபற்யறொர் அல்லது உங்களின் உற ிைரொகக் கூே 

இருக்கலொம் அல்ல ொ. " என்றொர் கைகய ல். 

"சொர். எைக்கு வசொந்தவமன்று வசொல்லிக்க  ொரும் 

இல்னல.  ொன் ஒரு அைொனத. இந்த னேொி, சொித்திரம் 
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இதில் எல்லொம் எைக்கு  ம்பிக்னக இல்னல.  ீங்க 

கிளம்புங்க..", என்றொன் சி ொ யகொபமொக. பதில் ஏதும் 

யபசொமல் அனமதி ொக வ ளிய றிைொர் கைகய ல். 

சி ொ ிற்கு கைகய ல் மீதும் அ ர் கூறி தன் மீதும் 

 ம்பிக்னக இல்லொமல் யபொைதன் முக்கி  கொரணம், தொன் 

பிறந்ததும் தன்னை சி ொ குருகுலத்தில்  ிட்டுச்வசன்ற 

அ ைது வபற்யறொர்கள் மீது அ னுக்கு இருந்த 

வ றுப்பும் யகொபமும் தொன். 

சி ொ தன் மீது யகொபம் வகொண்டு வீட்னே  ிட்டு 

வ ளிய ற்றிைொலும் அந்த னேொி ின் மீது ஏயைொ 

கைகய லுக்கு ஆர் ம் குனற ய  இல்னல. அந்த 

னேொின  எழுதி  ஜொர்ஜ் கிளவமண்ட் பற்றியும், அ ர் 

 னரந்த இந்தப் பேங்கள் பற்றியும் வதொிந்துவகொள்ள 

ய ண்டும் என்று முடிவு வசய்தொன். 

இதைினே ில் கைகய லுக்கு உதவு தொக சத் ொ 

முன் ந்தொன். சிறு  து முதயல தைக்வகன்று  ொரும் 

இல்னல என்று  ருத்தப்பட்டு மிகவும் மைமுனேந்து 

இருக்கும் சி ொ ிற்கு ஏதொ து ஒரு  னக ில் உத  

 ிரும்பிைொன் சத் ொ. 

இதற்கினே ில், ஒரு  ொள் சி ொ அலு லக பணி முடிந்து 

இரவு 10 மணி அள ில் வீடு திரும்பிக்வகொண்டு 

இருந்தொன். வ கு ய ரமொகத் தன்னை  ொயரொ பின் 

வதொேர்ந்து  ரு து யபொல் அ னுக்குத் யதொன்றி து. தன் 
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வீட்டின் வதரு அருகில்  ந்ததும் சுற்றும் முற்றும் 

பொர்த்த ன்,  ொரும் தன்னை பின் வதொேர ில்னல 

என்பனத உறுதிவசய்து வகொண்டு வீட்டின்  ொசலில் 

நுனழந்தொன். அப்வபொழுது பின்ைொளிருந்து இரு ர் 

சி ொ ின் முகத்னதத் துணி ொல் மூடி அ னை அடித்து 

உனதத்தைர். சி ொ ம க்கமுற்றதும், வதரு ின் ஓரத்தில் 

 ின்று வகொண்டிருந்த கருப்பு  ிற கொொில் ஏற்றிைர். 

ம க்கம் வதளிந்து கண்  ிழித்துப் பொர்க்னக ில் தொன் ஒரு 

அனற ில் கட்டி ன க்கப் பட்டிருப்பனத உணர்ந்தொன். 

அ ன் கண் முன் சிலர் இ னைப் பொர்த்து 

யபசிக்வகொண்டு இருந்தைர். சி ொ கண்  ிழித்தனதப் 

பொர்த்த ஒரு ன் சி ொ ின் அருகில்  ந்து அ ன் 

தனலன  பிடித்து, "உண்னமன  வசொல். எங்யக 

இருக்கிறது அந்த பேகு..??" என்று மிரட்டிைொன். 

அ னை கண்ேதும் சி ொ அதிர்ச்சியுற்றொன், கொரணம் 

அது கைகய ல். ஒன்றும் புொி ொத ைொய் சி ொ, 

"உன்னை பொர்த்ததுயம  ொன் சந்யதகப்பட்யேன்.  ீ 

 ினைப்பது  ொன் அல்ல. எைக்கு எந்த பேனக பற்றியும் 

வதொி ொது..!!" என்று கூறிைொன். 

"இ ன் வபொய் கூறுகிறொன், இ ன்  ம்மிேம் 

உண்னமன  மனறக்கின்றொன்..."  என்றொன் ஒரு ன் 

"இ ன் ய ண்டுவமன்யற  ம்மிேம்  டிக்கின்றொன். 

இ னை என்ைிேம்  ிட்டு ிடுங்கள், இ ைிேம் இருந்து 
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உண்னமன   ொன் கறக்கின்யறன்.." என்றொன் 

மற்வறொரு ன். என்ை வசொல் வதன்யற வதொி ொமல், 

"என்னை  ிட்டு  ிடுங்கள். என்ைிேம்  ீங்கள் யகட்கும் 

எந்தக் யகள் ிக்கும்  ினே கினே ொது. என்னைத் 

த றொக அனழத்து  ந்திருக்கிறீர்கள்." என்று 

வகஞ்சிைொன் சி ொ. ஆைொல் அ ர்கள் இ ைது யபச்னச 

கொது வகொடுத்து கூேக் யகட்க மறுத்தைர்.  

சி ொ ின்  ண்டி  ொசலில்  ிற்பனத சத் ொ பொர்த்தொன். 

" ண்டின  வ ளி ியலய  ன த்து  ிட்டு எங்யக 

யபொைொன்? இரவு முழு தும் வீட்டிற்யக 

 ர ில்னலய ..?". சி ொ ின் னகப்யபசி ினை 

வதொேர்புவகொள்ள மு ன்றொன். ஆைொல் சி ொ ின் 

னகப்யபசி வதரு ின் ஒரு ஓரத்தில் கிேப்பனத அறிந்ததும் 

சத் ொ ப ந்தொன்.  

 

**** 
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 ொன்கு தினசகளிலும் கேல்,  டுய  ஓர் அழகி  

தீவு. அொி  னக பறன கனளயும்  ிலங்குகனளயும் 

வகொண்ே அபூர்  கொட்டு பகுதி ஒருபக்கம், முற்றிலும் 

மருத்து  குணங்கள் வகொண்ே அதிச  மூலினககள் 

 ினளயும் யதொட்ேம் ஒரு பக்கம், சிற்பக்கனல ில் 

யமயலொங்கி  ிளங்கும் பல திறனம ொை சிற்பிகள் ஒரு 

பக்கம் என்று வசழுனம ொை ஊரொக  ிளங்கி து 

சினலயூர் (silaiyur). இந்த அழகி  ரொஜ் த்தின் அரசன் 

க்ஷத்திொி  யத ன் (Kshatriya devan). 

க்ஷத்திொி  யத ைின் வ ருங்கி   ண்பைொை வீர ண் 

(Veeravan), மிகவும் திறனம  ொய்ந்த மருத்து  

ஆரொய்ச்சி ொளன். இந்த உலகம் எவ் ொறு யதொன்றி து 

என்றும், அதில்  ம்னமப் யபொன்ற உ ிொிைங்களின் 

வதொேக்கம் எது ொக இருக்கக்கூடும் என்றும் ஆரொய்ச்சி 

வசய்து வகொண்டு இருப்ப ன். சினலயூொில் உள்ள அபூர்  

மூலினக யதொட்ேயம இ ைது இருப்பிேம்.  
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இன்று, சினலயூர் யதசத்தின் இள ரசி சத்தி   ர்திைிக்கு 

(Sathya vardhini) ஏற்ற மணமகனைத் யதர்வு வசய்யும் 

சு ம் ரம்  ேக்க உள்ளது.  

யதசம் முழு தும்  ண்ண யகொலமொக அலங்கொிக்கப்பட்டு 

இருந்தது. இள ரசின  மணக்கும் அதிர்ஷ்ேசொலி  ொர் 

என்ற ஆர் த்துேன் மக்கள் அனை ரும் சு ம் ரம் 

 ேக்கும் திேல் அருயக கேலொய் திரண்டிருந்தைர். 

சு ம் ரத்தில் கலந்து வகொல்ல   ரும் பிற யதசத்து 

இள ரசர்கள் மற்றும் ரொஜொக்களின் பொதுகொப்பு பணி ில் 

தீ ிரமொக இருந்தொன் ஆதித்தி ன் (Adhithyan). 

ஆதித்தி ன் சினலயூொின் தனலனம யபொர் தளபதி 

மற்றுமின்றி வீர ணின் ஒயர மகனும் ஆ ொன்.  

மகளின் சு ம் ரம்  ல்லபடி ொக  னேவபற ய ண்டும் 

என்று சி வபருமொனுக்கு சிறப்பு  ழிபொடு 

 ேத்திக்வகொண்டிருந்தொர் க்ஷத்திொி  யத ன். சு ம் ர 

திேலில் ய ற்றுத் யதசத்து இள ரசர்களும் மன்ைர்களும் 

 ரு னதப் பொர்த்துக்வகொண்டு இருந்தொர். அ ர்களில் 

க்ஷத்திொி  யத ைின்  ீண்ே கொல எதிொி ொை 

வீர ொரொ ணன் (Veera narayanan)  ந்திருந்தொன்.  

வீர ொரொ ணன்  ந்திருப்பனதக் கண்ேதும் ஆதித்தி ன் 

அதிர்ச்சியுற்றொன். இந்தத் தக னல க்ஷத்திொி  

யத ைிேம் கூறிைொன். ஏயதனும் சூழ்ச்சி வசய்யும் 

எண்ணத்தில் அ ர்கள்  ந்திருக்கக்கூடும் என்று 
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ஆதித்தி ன் சந்யதகித்தொன். ஆதித்தி ைின் சந்யதகம் 

உண்னம ொக இருக்கக் கூடும், எைய  க்ஷத்திொி  

யத னும் பனே வீரர்கனள மிகுந்த எச்சொிக்னகயுேன் 

இருக்குமொறு உத்தர ிட்ேொன். 

வீர ொரொ ணன் சு ம் ர திேனல  ந்தனேந்ததும் அங்யக 

தன்னை  ரய ற்க  ந்த க்ஷத்திொி  யத னை பொர்த்து, 

" ணக்கம் எம்மன்ையை..  ொம் இரு ரும் வீரம் எனும் 

 ொண த்தின் இரு பக்கங்கள்.  ம்மினுள்  ளர்ந்து  ந்த 

 ீண்ே கொல பனக இன்யறொடு முடி ட்டும்.  ொம் 

ஒன்றினணந்து இந்த உலனகய  ஆழ்ந்து கொட்டுய ொம் " 

என்றொர். 

" ொருங்கள் வீர ொரொ ண மன்ையர.. தங்கள்  ருனகக்கு 

 ன்றி. பனகன  மறந்து னகயகொர்க்க அனழக்கும் 

தங்களின் உ ர்ந்த உள்ளத்தினை  ொன் 

 ணங்குகியறன்...  ொருங்கள். இங்யக அமருங்கள்.." - 

க்ஷத்திொி  யத ன். 

ஒவ்வ ொரு யதசத்தின் மன்ைர்களும்  ந்த  ண்ணம் 

இருந்தைர். அனை னரயும் ரொஜமொி ொனதயுேம் 

 ர னழத்து திேலில் அ ர்களுக்கொை இருக்னக ில், 

அமரன க்கப்பட்ேைர்.  

அனை ரும்  ந்த பின்ைர், சத்தி   ர்திைின  அனழத்து 

 ந்தைர். இள ரசி ின் அழனகயும் வபொலின யும் பற்றி 
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 ொவேங்கும் யகட்ேறிந்த இள ரசர்கள், இன்று ய ொில் 

பொர்த்து ம ங்கி  ின்றைர். 

அழகில் சிறந்த ளொக மட்டும் இன்றி  ொள்வீச்சு, 

ஓ ி க்கனல யபொன்று பல திறனமகளிலும் சிறந்து 

 ிளங்கிைொர் இள ரசி. சு ம் ரத்தில்  ந்திருந்த 

அனை னரயும்  ணங்கி இள ரசி தன் இருக்னக ில் 

அமர்ந்தொர். 

க்ஷத்திொி  யத ன் சு ம் ரத்னத வதொேங்கின த்து, 

"இந்த சினலயூொின் இள ரசியும் என் அருனம மகளுமொை 

சத்தி   ர்திைின  மணமுடிக்க ய ண்டி இந்தச் 

சு ம் ரத்தில் கலந்துவகொல்ல   ந்த அனை ருக்கும் என் 

 ணக்கங்கள். இந்த சினலயூொின் முக்கி  வபொக்கிஷமொக 

திகழும், உலகின் மிகவும் அொி  னக கேல்  ொழ் 

உ ிொிைமொை கல்மீனை முதலில் பிடித்து  ருப யர என் 

மகனள மணக்கத் தகுதி உள்ள ரொகக் கருதப்படு ர்." 

என்ற அறி ிப்பினை வதொி ித்தொர். 

கல்மீன் என்பது உலகின் மிக அொி  னக கேல் ொழ் 

உ ிொிைமொகும். இந்த கல்மீனை பிடிப்பது அவ் ளவு 

எளிதொை கொொி மல்ல. பேகியலொ கட்டுமரத்தியலொ 

வசன்று மீன்பிடிப்பது யபொன்று எளிதொகப் 

பிடிக்கமுடி ொது. கேலுக்கு அடி ில் மண்யணொடு 

மண்ணொகய   ொழும் கல்மீனை அதன் இருப்பிேத்திற்யக 

 ீந்திச் வசன்று தொன் பிடிக்க முடியும். அப்படிய  
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வசன்றொலும் அந்த மீனைக் கண்டுபிடிப்பது கடிைம், 

ஏவைைில் பொர்ப்பதற்கு கேல் பொனறகனள யபொன்று எந்த 

 ிதமொை அனசவும் இன்றி பொனறகளின் இடுக்கியலய  

 ொழும். அப்படிய  கண்டுபிடித்தொலும் அதனைப் பிடிக்க 

மு ற்சி வசய்தொல், கல்மீன் ஒரு  னக திர ி த்னத  ம் 

மீது கக்கி ிடும். அந்தத் திர ி ம்  ம் மீது பட்ேதும், சில 

 ிமிேங்களுக்கு  ம் உேல் கல் யபொன்று மொறி, உேல் 

உறுப்புகள் வகொஞ்சம் வகொஞ்சமொக வச லிழந்து  ிடும். 

அந்த  ினல ில் மூச்சு  ிே முடி ொமல்  ொம் 

உ ிொிழக்கக்கூடும். இத்தனக  வகொடி   னக மீனைப் 

பிடிக்கும் யபொட்டின த் தொன் க்ஷத்திொி  யத ன் 

ன த்துள்ளொர். 

இந்தப் யபொட்டி ில் வ ல் தற்கு, உேல் பலம் மட்டும் 

இருந்தொல் யபொதொது. புத்திக் கூர்னமயும், வபொறுனமயும் 

உள்ள ைொக இருக்க ய ண்டும். அனத  ிே 

சமய ொசிதமொக ய ொசிக்கும் திறனம  ொய்ந்த ைொகவும் 

 ிளங்க ய ண்டும். அப்படி ஒரு வீரைிற்யக தன் மகனள 

மணமுடிக்க  ிரும்பிைொர் க்ஷத்திொி  யத  மன்ைர். 

இத்தனக  அபூர்  கல்மீனை பிடிக்க இது  னர பலர் 

மு ன்று யதொற்று யபொ ிருக்கின்றைர். அதில் பலர் 

இறந்ததும் உண்டு. 
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இள ரசர்கள் அனை ரும் யபொட்டிக்கு த ொரொகிைர். 

தனலனம யபொர் தளபதி ஆதித்தி ன் சங்குமுழக்கமிட்டு 

யபொட்டி ினை ஆரம்பித்தொர்.  

யபொட்டி ின்  ிதிமுனறகனளக் கூறி  க்ஷத்திொி  யத ன், 

இள ரசர்கனளக் கேலின் ஒரு பகுதிக்கு அனழத்துச் 

வசன்று அங்கிருந்து யபொட்டி வதொேங்குவமன்று 

கூறிைொன். இதில் உள்ள சூழ்ச்சி வதொி ொமல் அனை ரும் 

 ீந்தச் வசன்றைர். இள ரசர்கனளக் கேலில் இறக்கி 

 ிட்ே இேத்தில் தொன்  ிஷ மீன்கள் அதிக அள ில் 

இருக்கின்றது. அதனைக் கூறொமல் மனறத்து ிட்ேொர் 

க்ஷத்திொி  யத ன். 

ஒவ்வ ொரு இள ரசரும் தங்களின் அறி ொற்றலிைொல் 

கல்மீனை பிடிக்க மு ன்றைர். கேலின் ஆழத்திற்கு  ீந்த 

முடி ொமயல ஓொிரண்டு யபர் கனர யசர்ந்தைர்.   ே 

யதசத்னதச் யசர்ந்த இள ரசர் ஒரு ர் கல்மீனை முதலில் 

கண்ேொர். அதனைப் பிடிக்க தைது கொலில்  ிஷம் தே ி  

கத்தி ஒன்றினை ன த்திருந்தொர். மீனை  ிஷக்கத்தி ொல் 

தொக்க அதன் அருகில் வசன்ற இள ரசைின் 

கழுத்தியலய  அந்த மீன் அதன் திர த்னத கக்கி து. 

தன்ைினல ிழந்து தடுமொறி  இள ரசன் சற்று ய ரத்தில் 

துடிதுடித்து இறந்தொர். 

மற்வறொரு இள ரசன் அ ரது னப ில் ஒரு இரும்பு 

கூண்டினை ன த்திருந்தொர். மீனைக் கண்ேதும் அதன் 
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யமல் இந்தக் கூண்டினை ன த்து மீனைப் பிடித்தொர். 

கூண்டில் மொட்டி  மீன் துள்ளி து. கூண்டினை மூடி 

மீனைப் பிடித்த மகிழ்ச்சி ில் யமல் ய ொக்கி  ீந்தி 

 ந்தொன். கூண்னேச் சுமந்தபடி யமல் ய ொக்கி 

 ீந்தும்வபொழுது இள ரசொினை பின் வதொேர்ந்து பல 

ஆபத்தொை  ிஷ மீன்கள்  ீந்தி  ந்தது. இனரன ப் 

பின்வதொேர்ந்து  ரு து யபொல் தன்னைப் 

பின்வதொேர் னத பொர்த்துப் ப ந்த இள ரசன், கனரன  

ய ொக்கிய கமொக  ீந்திைொன். ஆைொல் அ ர் கனரன  

வ ருங்கு தற்குள் மீன்கள் அ னர வ ருங்கி அ னரத் 

தொக்கி தில் உ ிொிழந்தொர். 

இப்படிய  ஒவ்வ ொரு ரும் ஏயதொ ஒரு மு ற்சி வசய்து 

மீனைப் பிடிக்க முடி ொமல் யதொற்று வகொண்டிருந்தைர். 

இந் ினல ில் ஒரு ர் மட்டும் யபொட்டி வதொேங்கி  

இேத்னத  ிட்டு வ கு தூரம்  ீந்திச் வசன்று 

அதற்குப்பிறகு கேலின் ஆழத்திற்குச் வசன்றொர். 

பொனறகள் சற்று அதிகமொக இருக்கும் இேங்களொக  ீந்திச் 

வசன்று மீன்கனளத் யதடிைொர். வபொி  பொனற ஒன்றின் 

யமல்  ின்று ஒவ்வ ொரு கல்னலயும் உற்றுப் பொர்த்து 

அதில் ஒளிந்திருந்த மீனைக் கண்டுபிடித்தொர். பிறகு ஒரு 

க ிற்னற எடுத்து மீனைச் சுற்றி இருக்கும் கற்கனள 

எல்லொம், ஒன்றொக இறுக்கிக் கட்டிைர்.  
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கற்கயளொடு கற்களொக இறுகி  மீைின் முகம் 

வதொி ொமலிருக்க அதன் யமல் ஒரு வபொி  கல்லினை 

ன த்து அனதயும் கட்டிைொர். இப்படி ொக மீனைச் சுற்றி 

 ொன்கு பக்கமும் கற்கனளக் வகொண்யே கட்டி கூனே 

யபொன்று ஆக்கிைொர். பின்பு மிகவும் பலத்த கணம் 

வகொண்ே அந்தக் கூனேன  சுமந்தபடி கனரன  ய ொக்கி 

 ீந்திக் கனர யசர்ந்தொர். 

வ ற்றி வபற்ற தன் மகனைக் கண்டு கர் ித்து 

வகொண்ேொர் வீர ொரொ ணர். க்ஷத்திொி  மன்ைருக்யகொ 

வபரும் ஆச்சர் ம் ஒருபுறம் இருந்தொலும், வ ற்றி வபற்ற 

இள ரசொின் திறனமன  கண்டு  ி ந்தொர். வ ற்றி 

வபற்ற இள ரசன் ரொஜ ொரொ ணருக்கு (Raaja 

narayanan) வ ற்றி  ொனகசூடி, அ ொின் யுத்தின  

அனை ருக்கும் கூறும்படி யகட்ேொர் க்ஷத்திொி  யத ன்.  

மன்ைொின் யகொொிக்னகன  ஏற்ற இள ரசன், " கல்மீன் 

பிடிக்கும் யபொட்டி ில்,  ொங்கள்  ீந்தித் தொன் வசல்ல 

ய ண்டும், ஆைொல் கேலில் குறிப்பிட்ே ஒரு பகுதிக்கு 

தொங்கயள எங்கனள அனழத்துச் வசன்று அங்கிருந்து 

மீனைப் பிடிக்க வசொன்ைது எைக்குச் சந்யதகத்னத தந்தது. 

கேலில் எங்கனள தொங்கள் குறிப்பொக ஒரு இேத்திற்கு 

அனழத்துச் வசன்றதன் கொரணம், ஒன்று அங்கு மீன்கள் 

அதிக அள ில் இருக்க ய ண்டும் அல்லது அந்தப் 

பகுதி ில் மீன்கயள இல்லொமல் இருக்க ய ண்டும்.  
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மீன்கள் அதிக அள ில் இருக்கும் இேமொக இருப்பின் 

சுலபமொக வ ன்று  ிேலொயம? ஆைொல் அவ் ளவு 

எளிதொக ஒரு யபொட்டி ொக இது இருந்து ிேமுடி ொது 

என்று எைக்கு  ன்றொகய  வதொியும். அயத யபொல் 

மீன்கயள இல்லொத பகுதி ொக இருப்பின், அங்யக மீன் 

பிடிக்க மு ற்சிப்பது முட்ேொள் தைமொ ிற்யற.  

எைய  தொன் தொங்கள் அனழத்துச்வசன்ற இேத்திலிருந்து 

சற்று தூரம்  ீந்திச் வசன்று அதன் பிறகு கேலின் 

ஆழத்திற்குச் வசன்யறன். கல்மீன் கக்கும் திர ி ம் 

பட்ேொல் எந்தப் வபொருளொக இருந்தொலும் கல்லொக மொறும் 

சொி.. அயத திர ி ம் ஒரு கல்லின் யமல் பட்ேொல்? ஒன்றும் 

ஆகொது அல்ல ொ? " என்று தொன் மீன் பிடிக்க 

ப ன்படுத்தி  யுக்தின   ி ொித்த ரொஜ ொரொ ணனை 

க்ஷத்திொி  யத ன் பொரொட்டிைொன். 

யபொட்டி ில் வ ன்ற ரொஜ ொரொ ணனுக்கும் இள ரசி 

சத்தி   ர்திைிக்கும் திருமணம் முடிக்கச் சு ம் ர திேலில் 

கூடி ிருந்த அனணத்து யதச மன்ைர்களின் 

முன்ைினல ில் முடிவு வசய் ப்பட்ேது. 

 

**** 
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