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1. சி�திரா ெபௗ�ணமிய�. கிைட�த ெச3தி 17. ெக,ட ெசா�பன 	 4ழ�ப 	. 
2. சி�ன  �த	மா674� 18. ேச8பதியி� ச9தி��. 
       ெபாிய  �8மாைல 
3. பா8ஷாவி� பைழய ெச��� 19. ந	பி7ைக� 8ேராக	. 
4. இராயச	 அ"ைசயா;	 20. அபவாத 	 ஆ7கிரமி��	.  
     ர4நாத ேச8பதி<	 
5. ப7க�8 =,)� பைகைம 21. இ(லாமிய�74 உதவி. 
6. கிழவ� ேச8பதியி� கீ��தி 22. காவிாி வற�ட8!. 
7. வ@ச� �க�"சி வைல 23. ேச8பதியி� %லபல	. 
8. பாதிாியா� வ9தா� 24. பிாி,ேடா பாதிாியா� ெகாைல<	 
        பி� விைள;க6	. 
9. சகல�74	 சமநீதி 25. பாவ 	 பாிகார�க6	. 
10. ராஜத9திர" சி7க� 26. ேபரனி� ஆ�திர	. 
11. உதய�தி� ேந�9த அ(தமன	 27. விஜயர�க� த�பி வி,டா�. 
12. ேபர� பிற9தா� 28. ம�க	மா
 சிைற�ப,டா
. 
13. க�கல�கி நி�றா
 29. பிர7ைஞ நBவிய8!. 
14. இடமா!ற எ�ண	 30. இ�
 D�9த8. 
15. சா8ாிய 	 சாகஸ 	  �;ைர. 
------------ 
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ராணி ம�க	மா
 ராணி ம�க	மா
 ராணி ம�க	மா
 ராணி ம�க	மா
 ----    ��ைர��ைர��ைர��ைர    
 
ராணி ம�க	மாளி� கைத ெத�னா,) வா�7ைகேயா) இர�டற7 கல9தி��ப8, 
Fைவயான8. 
 
ம�க	மா
 சாைல, ம�க	மா
 ச�திர	, ம�க	மா
 தானத�ம	 எ�. ம7க
 
அ�றாட	 ேபசி மகிB	 சிற��ட� கதாபா�திரமாக அவ
 விள�4கிறா
. 
 
அ9த ம�க	மாைவ நாயகியாக ைவ�8 ஒ� நாவ� எBத எ�ணி வரலா!. 
G�க
கைள<	, க�ண பர	பைர7 கைதகைள<	, ெச3திகைள<	 ஆரா39தத� 
விைளேவ இ9த� ��தக	. 
 
ம�க	மாைள ம,)ேம  7கிய7 கதாபா�திரமாக ஏ!காம� நாய7க� வரலா!ைற 
விவாி7க� �49தி�9தா� இ9நாவ� ஒ� ேவைள இைத விட;	 ெபாிதாக 
அைம9தி�7க7I)	. 
 
ஆனா� எ� ேநா7க�ைத நா�  �ேப வைரய.�87 ெகா�) வி,டதா� கைத� 
ேபா7கி!4	 இைத உ�வா7கிய என74	 ேவைல க"சிதமாக அைம98வி,ட8. 
 
இ�. ெபாிதாக� ேபச�ப)	 மத�க
 ச	ம9தமான சமரச மன�பா�ைமைய� 
தி�மைல நாய7க� ெதாட�கி ம�க	மா
 வைரயிலான நாய7க வ	ச�தின� 
இய�பாக7 கைட�பி��தி�7கிறா�க
. 
 
எ9த ம8ைர" சீைமயி� சமணைர7 கBேவ!.கிற அள; மத உண�; தீவிரமாக 
இ�9தேதா அேத ம8ைர" சீைமயி� இ�ப�<	 சமரச	 நிலவ" ெச3தி�7கிறா�க
 
நாய7க வ	ச�தின�. கிழவ� ேச8பதி ேபா�ற தீவிர உண�வாள�க6	 அேத 
காலக,ட�தி� வா�9தி�7கிறா�க
 எ�பைத<	 மற�பத!கி�ைல. 
 
கைதயி� ராணி ம�க	மா674 அ)�தப� ந	ைம7 கவ�கிற கதாபா�திர	 கிழவ� 
ேச8பதி தா�. மட�கா =ர 	 பிற�74 அட�கா ஆ!றJ	 ெகா�ட அ9த7 
கிழ"சி�க	 ந	 கவன�ைத7 கவ�வதி� விய�ேப8	 இ�7க  �யா8. நாய7க�க
 
கால�8 ம8ைர, இராமநாத�ர	, திாிசிர�ர	 பிரேதச�களி� நிைலைய<	 
இ9நாவK� %ல	 காண �கிற8. 
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இ���தக�தி� வாசக�க674 எ� அ�ைப<	 வா��87கைள<	 Iறி 
விைடெப.கிேற�. 
 

நா. பா��தசாரதி 
--------------  
 

ராணி ம�க	மா
ராணி ம�க	மா
ராணி ம�க	மா
ராணி ம�க	மா
    
1. 1. 1. 1. சி�ரா ெபள�ணமிய�� கிைட�த ெச�திசி�ரா ெபள�ணமிய�� கிைட�த ெச�திசி�ரா ெபள�ணமிய�� கிைட�த ெச�திசி�ரா ெபள�ணமிய�� கிைட�த ெச�தி    

 
ம8ைர மாநகர	 ேகாலாகலமாக விழா7 ேகால	 L���9த8. பா�74	 
இடெம�லா	 �8ைம<	, ெபாK;	, தி�விழா7 கலகல��	 ெத�ப,டன. ேவனி! 
கால�தி� இள9ெத�றK� இதமான Fகா/பவ	 த� ெபா�ேமனி747 கிைட7க 
ேவM	 என மா��7 க"F74 ேம� நிைற ஆைடக
 அணியாம� ேதாளி� ஓ� ஓரமாக 
அல�கார ேமலாைட" சாியவி,)7 ெகா�) ம@ச�தி� 8வ�) கிட74	 
இளம�ைக ேபா� மண� தி,)7க67கிைடேய ஓ� ஓரமாக" சிறிதளேவ நீ� பா<	 
இைள�த எழி� நதியாக ைவைய இல�கி7 ெகா���9தா
. ஆ	! அ8 தா� 
அவ6ைடய ேவனி! கால�8 விழா7ேகால	. அவள8 ெபா�னிற மண� ேமனியி� 
ப9த�க6	, ேதாரண�க6	 ெத�ப,டன. ெப�	 �லவ�க6	, ேபரறிஞ�க6	, 
ம7க6	 I�" சி9தி74	  த�ைம<	 அ�ைம<	 இ��பதா�தாேன இ9த 
நகர�தி!47 Iட� எ�ேற ஒ� ெபய� ைவ�தி�7கிறா�க
! உலக�ைத  Bவைத<	 
ெபய��87 ெகா�) வ98 ஒ� தராF� த,�� ைவ�8 ம!ெறா� தராF� த,�� 
ம8ைர மாநகர�ைத ம,)	 ைவ�தா� Iட இத� மதி��தா� அதிகமாக இ�74	 
எ�ெற�லா	 �லவ�க
 �க�9த8 ெபா��த	 எ�ேற ேதா�றிய8. 
 
மீனா,சி க�யாண	  �98 ேத� நிைல74 வ98 மகி�"சி நிைறவைட<  �ேன 
ஆ!றி� அழக� வ98 இற�4கிறா�. ெத�னா)  Bவ8	 4ழ9ைத 4,�கேளா)	 
மைனவி ம7கேளா)	 த�த	 ெசா9த ஊ�களிK�98 ஒழி�87ேகா�) ம8ைரயிேல 
I�வி,டா!ேபா� நகர	  Bவ8	, F!.��ற�களிJ	 எ
 விழ இடமி�றி ம7க
 
I�வி,டா�க
. நிைறய வி�9தன� வ9தி�74	 =,�� எ�ப� அதிக7 கலகல��	, 
பரபர��	, மகி�"சி<	, உபசரைணக6	, உ�லாச 	 நிர	பியி�74ேமா அ�ப� 
நக�7ேக உ�லாச	 வ98வி,ட8 ேபாK�9த8; நக�7ேக வி�98 வ9த8 
ேபாK�9த8. 
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L7க
 தீபPப வாசைனகளி� ந.மண 	 வா�திய�களி� இ�ெனாK<	, 
ஆரவார�களி� அழ4	, அல�கார� ப9த�க
, அழ4� ேதாரண�களி� கா,சி<	 
நகைரேய இ9திரேலாகமா7கியி�9தன. சி�திரா ெபள�ணமி நகைரேய சி�கார 
�ாியா7கியி�9த8. எ�4	 ஆரவார	, எ�4	 மகி�"சி, எ�4	 விழா7ேகால	. 
 
இ�ேபா8 இ9த விழா;7காகேவ ராணி ம�க	மா6	, இளவரச� ர�ககி�Qண 
 �8=ர�ப�	 திாிசிர�ர�திK�9�8 த 7க	 அர�ைமயிேல வ98 
த�கியி�7கிறா�க
. த 7க	 ராஜகி�ஹ�தி!4 இ�ேபா8 �8மண� ெப�ணி� 
ெபாK; வ9தி�7கிறெத�றா� மகாராணி<	 இளவரச�	 வ98 த�கியி��ப8 
தா� அத!47 காரணமாக இ�9த8. 
 
ேந!. மீனா,சி க�யாண�ைத� தாிசி�தாயி!.. ஆ!றி� அழக� இற�4வைத7 
க�) வண�கிவி,) மகாராணி<	, இளவரச�	 திாிசிர�ர�தி!4� தி�	பிவிட7 
I)ெம�. ெதாிகிற8. 
 
ஆயிர	 ெபா� ச�பர�தி� எB9த�ளி ஆ!றி� கைர74 வ9த8	 4திைர 
வாகன�தி!4 மாறி� தாிசனமளி�தா� க
ளழக�. காைல இள�கதிரவனி� ெச	 
ெபா�ெனாளி ப,) அழகாி� 4திைர வாகன	 மி�/கிற8. இ8 ைவைய ஆறா 
அ�ல8 ம7க
 நதியா எ�. மா!றி நிைன74	ப� நதி�பர�ேப க�M74� 
ெதாியாதப� அSவள; ம7க
 I,ட	. அர�மைன" ேசவக�க
 வழிவில7கி இட	 
ெச38 ெகா)�8	 அ9த� ெப��I,ட�தினாிைடேய ராணி ம�க	மா6	 
இளவரச� ர�ககி�Qண  �8=ர�ப�	 அம�9தி�9த சி�திர� ப�ல74, கீழிற�க 
 �யாம� இ�9த8. ப�ல74� P7கிக
 எ�ப�ேயா சிரம�ப,)� ப�ல7ைக 
மண!பர�பி� இற7கின�. 
 
மகாராணி<	 இளவரச�	 ப�ல7கிK�98 இற�கின�. அரசிைய<	, 
இளவரசைர<	 க�ட ம7க
 மகி�"சி ஆரவார	 ெச3தன�. ெந�7கிய��87 
ெகா�) காண  9தின�. மகி�"சி ஆரவார 	 வா��ெதாKக6	 வி�ைண 
எ,�னா!ேபா�  ழ�கின. அைனவ�  க 	 பயப7திேயா) I�ய மகி�"சிைய 
அைட9தன. 
 
இ�/	 இளைம வாடா வன��	, கா	T�ய 	, க,டழ4மாக ராணி ம�க	மா
 
இற�கி நி�ற ேபா8 அ9த எ)�பான எழி� ேதா!றேம F!றி நி�றவ�களிைடேய 
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ஒ� பயப7திைய உ�டா7கி!.. கைற8ைட�த  Bமதி ேபா�ற ராணியி� அழ4	, 
கா	T�ய 	 இவ
 கணவைன இழ9தவ
 எ�ற அ/தாப உண�ைவ 
ஏ!ப)�8வத!4� பதி� தன8 சா8�ய�தா� பால� ப�வ�ைத7 கட98 
இ�ேபா8தா� இைளஞனாகியி�74	 ர�ககி�Qண  �8 =ர�ப/7காக 
நா,ைட7 க,�7 கா�8 வ�கிற ைதாியசாK எ�ற ெப�மித உண�ைவேய 
உ�டா7கின. 
 
மிக இள	 வயதாயி�98	 அ�	� மீைச<	, எ)�8 அ
ளி  �9த 4)மி7 
ெகா�ைட<	 ஆஜா/பா4வான உயர மாயி�9தா� ர�ககி�Qண 
 �8=ர�ப�. அழகி� தா3 ம�க	மாைள<	, உயர�திJ	 ஆஜா/பா4வான 
உடலைம�பிJ	, த9ைத ெசா7கநாத நாய7கைர<	 ெகா�) விள�கினா� அவ�. 
ெத3வ தாிசன�ேதா) ராஜ 4)	ப�தி� தாிசன 	 கிைட�த மகி�"சியி� 
திைள�தி�9த8 ம7க
 I,ட	. 
 
அழக� ஆ!றி� இற�கினா�. ராணி ம�க	மா6	, ர�க கி�Qண  �8=ர�ப/	 
க
ளழகாி� தி�வ�கைள" ேசவி�த அ�
 உவைகேயா) த 7க	 அர�மைன� 
தி�	பின�. ேநர	 ந�பகலாயி�9த8. த 7க	 அர�மைனயி�  க��� ேதா,ட	 
அைமதியாயி�9த8. 
 
அவ�க
 ப�ல74 த 7க	 அர�மைனயி� Uைழ9த ேபாேத அர�மைன 
 க�பிJ
ள ��ெவளியி� �திய 4திைரக
 இர�) %�. நி�. ெகா���9தன. 
யாேரா ேத� வ9தி�7கிறா�க
 எ�. ெதாி9த8. வ9தி�74	 �தியவ�க
 
யாராயி�7க7 I)	 எ�கிற ேயாசைன<டேன ராணி ம�க	மா6	, ர�ககி�Qண 
 �8=ர�ப/	 ப�ல7கிK�98 இற�கின�. 
 
அவ�க6ைடய ச9ேதக�ைத அதிக ேநர	 நீ�7க விடாம� அர�மைன7 காவலாளி 
ஒ�வ� வ98 ெதாிவி�தா�. அவ� எதி�ெகா�) வ98 ெதாிவி�த விதேம 
ெச3தியி� அவசர�ைத<	, அவசிய�ைத<	 உண��8வதாயி�9த8. 
 
"தி�)7க�KK�98	 அ	ைமயநாய7கVாிK�98	 ந	 பைட� தைலவ�க6	, 
ஒ!ற�க6	 அவசரமாக� த�கைள7 காண வ9தி�7கிறா�க
 மகாராணீ!" 
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ராணி ம�க	மாேளா, இளவரசேனா காவலாளி74 ம.ெமாழி எ8;	 Iறாம�, 
அவ� உைர�த விவர�ைத7 ேக,)7 ெகா�டைத  கஜாைடயா� ஏ!.7ெகா�ட 
பி� உ
ேள விைர9தன�. ெதாிவத!கி�9த ெச3தியி� அ9த இ�வ� மன ேம மிக 
விைர9த நா,ட 	 பரபர��	 அைட9தி�9தன. இளவரச� ர�ககி�Qண 
 �8=ர�பைன விட ராணி ம�க	மாளி� மன	 தா� அதிக7 கல7க 	 பரபர��	 
அைட9தி�9தெத�. ெசா�லேவ�)	. மகா=ர/	, ேபரழக/மாகிய த� 
கணவ� ெசா7கநாத நாய7க� எ9த" D�நிைலயி� காலமானா� எ�பைத அவ
 
எ�ணினா
. நா,ைட<	, த�ைன<	, இள�4��தான ர�ககி�Qணைன<	 எ9த 
நிைலயி� வி,)" ெச�றா� எ�பைத<	 எ�ணினா
. நா,ைட" F!றிJ	 
பைகவ�க6	, ஆதி7க ெவறிய�க6	, ம8ைர" சீைமைய7 ைக�ப!றி ஆள இரகசிய 
ஆைச ைவ�தி�74	 அ9நிய�க6மாக" D�9தி�74	 கவைல7கிடமான கால�தி� 
கணவைன இழ98 பா� மண	 மாறாத சி.வ� ர�ககி�Qணைன இ)�பி� ஏ9தி" 
சீரா,� வள��த8 ேபாலேவ த�க
 ஆ6ைக74 உ,ப,ட நா,ைட<	 ம!ெறா� 
4ழ9ைதயாக எ�ணி� பா8கா7க ேவ�� ேந�9த த� மன" Fைமயி� கன�ைத 
எ�ணினா
. அ/பவ�களாJ	, அவசிய�தாJ	, அவசர�தாJ	, ச9த�ப�களி� 
நி��ப9த�களாJ	, தா� ெம�ல அரசிய� சி7க�களி� சி7கியைத<	, 
சி7க�களிK�98 த�ைன<	 நா,ைட<	, ஆ,சிைய<	 வி)வி7க7 க!.7 
ெகா�டைத<	 நிைன�தா
. 
 
"அறி; ஒ�வைன ெவ.	 விவர9 ெதாி9தவனாக ம,)ேம ஆ74கிற8. 
அ/பவ	தா� உலகிேலேய மிக�ெபாிய ஆசிாிய�. அ/பவ	 தா� திறைமைய7 
க!.7 ெகா)7கிற8. அ/பவ	 தா� மன�ைத<	, வா7ைக<	 ��திைய<	 
பளி"ெச�. இல,சணமாக� ெதாி<	ப� ெம�கி)கிற8" எ�. பாவாைட அணி<	 
சி.மியாக ச9திரகிாியி� த� த9ைத K�கம நாய7கேரா) வா�9த ேபா8 அவ� 
தன747 Iறி7ெகா���9த ��திமதி இ�ேபா8 கணவனி� மரண�874�பி� 
இ�ப�� த� வா�விேலேய பK�8 வி)	 எ�. ம�க	மா
 கனவி� Iட 
நிைன�8� பா��ததி�ைல. 
 
சி. ப�வ�தி� த9ைதயிட	 ேக,)7 ேக,) ரசி�த இராமாயண	, பாரத	,  தKய 
=ரதீர7 கைதக
 நிைன; வ9தன. பய	 தய7க	 எ�பெத�லா	 எ�னெவ�ேற 
அறியாம� ச9திரகிாி7 கா)களிJ	 மைலகளிJ	 ேதாழிகேளா)	 தனிேய<	 
F!றிய நா,க
 ஞாபக�தி� ேமெலB98 மித9தன. அ�ப� அட�கா�பிடாாியாக" 
F!றிய நா,களி� ஒ� நா
 த� வள���� தாதிய�	 ெசவிK�தா<	 த9ைதயிட	 
ேபா3, த�ைன� ப!றி7 4ைற Iறிய ேபா8 "உ�ைன நா� சிறி8	 அட7கேவா, 
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ஒ)7கேவா, க,)�ப)�தேவா வி�	பவி�ைல மகேள! நீ Fத9திரமாக7 கா,) 
ம�Kைக ேபால இQட�ப� வளரலா	. Fத9திரமாக வள�பவ�க
 எதி�கால�தி� 
வி�	ப�த49த ந�ல க,)�பா)
ளவ�களாக மா.வ8	, க,)�பாடாக 
வள�பவ�க
 எதி�கால�தி� வி�	ப�தகாதப� தா.மாறாக� திாிவ8	 சகஜ	. கா) 
மைலகளி� அைலகி�ற த�ணீ� ஒ� நா
 ஓாிட�தி� கைரக6
ள நதியாக மாறி� 
ேப�	 �கB	 ெப!.7 கடைல அைட<	 த4திைய� ெப.	 எ�ப8 தா� நியதி. 
உ� தாதியா�	 ெசவிK<	 உ�ைன� ப!றி7 I.	 4ைறகைள நா� இல,சிய	 
ெச3ய� ேபாவதி�ைல. கவைல� படாம� உ� வி��ப�ப� இ� 4ழ9தா3!" எ�. 
த�ைன7 I�பி,) அ�ேபா) அரவைண�8� பிாிய�ேதா) அவ� Iறிய 
ந�Jைரகைள எ�ணினா
. மன	 அ9நிைனவி� இளகி ெநகி�9த8. 
 
கா) மைலகளி� அைலகி�ற த�ணீெர�லா	 கீேழ இற�கிய8	 ஓாிட�தி� 
கைரக6
ள நதியாவ8 ேபா� த� வா�;	 இ�ேபா8 ஆகியி��பதைன ம�க	மா
 
உண�9தா
. 
 
"அ	மா!... எ�ன ேயாசைன... இ�ப� ஒேரய�யாக...? ஒ!ற�க6	 பைட=ர�க6	 
இ�ேக ஆேலாசைன ம�டப�8  க�பி� கா�தி�7கிறா�க
. நீ�க
 பா,)74 
ஏேதா ேயாசி�தப�ேய அ9த��ர�ைத ேநா7கி நட7கிறீ�கேள?" எ�. 
ர�ககி�Qண� 4.7கி,ட பி��தா� ம�க	மா
 நிக�கால�87ேக வ9தா
. 
 
�க�ெப!ற தி�மைல நாய7காி� ேபர�	 த� கணவ�மான கால@ெச�ற 
ெசா7கநாத நாய7காி� க	Tர� தி�;�ைவ மன7க�ணி� உ�வக�ப)�தி� 
பா��8வி,) அ9த நிைன; மா.வத!4
ேள அேத ஞாபக�ேதா) அ�ேக உட� 
வ98 ெகா���9த மக� ர�ககி�Qண �8 =ர�பைன<	 �ற7க�களா� 
பா��8 உ
Wற ஒ�பி,)7 ெகா�டா
 ராணி ம�க	மா
. 
 
த@ைச ம�ன�களி� விேராத� ேபா74, ேச8பதிகளி� மறவ� சீைம 
மன(தாப�க
, ர(ட	கா� எ�ற பைட� தளபதி த� கணவைர 'அரசேர இ�ைல' 
எ�. Iறி அவமான�ப)�த  ய�ற ச	பவ	, கணவாி� சிரம�க
, ஆ,சி7கால 
ேவதைனக
... எ�லா	 ஞாபக	 வ98 அ9த ஞாபக�ேதா) மகனி�  க�ைத 
ந	பி7ைக ெபா�க� பா��தா
 அவ
. அவ� ெசா�னா� : 
 
"ஏேதா கQட	 வர�ேபாகிற8 எ�. இ�ேபா8 மனசி� ப)கிற8 அ	மா!" 
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மகனி� 4ரKேல கவைல ேதா39தி��ப8 ெதாி9தி�9த8. 
 
"கவைல��டாேத! ஒSெவா� கQட 	 ந	ைம வள��பத!4�தா� வ�	! Fக�க
 
ந	ைம ஒேரய�யாக அய�98 P�க" ெச38விடாதப� அ�7க� ந	ைம 
விழி�L,)வத!4 வ�பைவ எைவேயா அவ!றி!4�தா� ஜன�களி� பாமர 
ெமாழியி� கQட�க
 எ�. ெபய� அ�பா!" 
 
"க
ளழக� க�ைணயாJ	 X மீனா,சி F9தேரFவர� தி�வ�ளாJ	 உ�க
 அாிய 
ஆேலாசைனயி� உதவியாJ	 எ9த7 கQட�ைத<	 ெவ�. விடலா	 எ�ற 
ந	பி7ைக இ�7கிற8 அ	மா!" 
 
"மகேன! ந	பி7ைக தா� அரசியK� தவ	! ந	பி7ைக தா� ெவ!றி! ந	பி7ைக 
இ�9தா� எைத<	 ெவ�லலா	. ந	பி7ைக இ�லாதவ�க
 எ�ேலா�	 ஒ�ைற� 
ெதாட�4  �ேனேய ேதா!.� ேபாகிறா�க
. ந	பி7ைக உ
ளவ�கேளா 
ேதா!.�ேபான பி�/	 ெவ!றி ெகா
ள� ெதாட�4கிறா�க
. இ9த தாரக ம9திர	 
உ� இதய�தி� இைடவிடாம� ஞாபக	 இ�7க ேவ�)	. இ9த ஒேர ம9திர�தா� 
தாேன ெப� பி
ைளயாகிய நாேன இ�தைன கால	 இ�தைன 8�ப�க674	 
விேராத�க674	 ந)ேவ இ9த நா,ைட<	 உ�ைன<	 பா8கா�8 வள�7க 
 �9த8?" 
 
இSவா. Iறிய ப�ேய மக/ட� த 7க	 அர�மைன74
ேள இ�9த 
விசாலமான ஆேலாசைன ம�டப�தி!4
 Uைழ9தா
 ராணி ம�க	மா
. 
 
அ�ேக கா�தி�9த பைட� தைலவ�க6	 ஒ!ற� தைலவ�க6	  � வ98 ஏழ� 
விலகி நி�. பயப7திேயா) ராணி ம�க	மாைள<	, இளவரசைர<	 
வண�கினா�க
. ம�க	மா
 தா�  தK� அவ�கைள வினவினா
: 
 
"எ�ன விஷய	? நீ�க
 எ�ேலா�	 இ�தைன அவசரமாக� �ற�ப,) 
வ9தி��பதிK�98 ஏேதா அவசரமான காாிய	 எ�. நா� அUமானி�87 
ெகா�ட8 சாியாக இ�74மா?" 
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"உ�க
 அUமான	  !றிJ	 சாிதா� மகாராணீ! ��K பா8ஷா ஒளர�கசீ�பி� 
பைட =ர�க6	, ெச��� ஊ�வல 	 தி�)7க�ைல7 கட98 ேவகமாக ம8ைரைய 
ேநா7கி வ98 ெகா����பைத� ெதாிவி7கேவ நா�க
 விைர98 வ9ேதா	". 
 
"இ8 பைடெய)�பா? அ�ல8 பய .�தலா?" 
 
"இர�)	தா� மகாராணீ!" 
 
"அ8 சாி; எ�னேவா ெச��� ஊ�வல	 எ�கிறீ�கேள...? அ8 எ�ன I�8?" 
 
"வ�ஷா வ�ஷ	 ெத�னா,) அரச�களிட 	, சி!றரச�களிட 	 க�ப 	, வாி<	 
வா�4வத!4� பா8ஷாவி� பைட=ர�க
 �ற�ப,) வ�வ8�ட�லவா? இ9த 
வ�ஷ	 ஒ� �8 ஏ!பாடாக ஒளர�கசீ�பி� கா� ெச��� ஒ�ைற யாைன ேம� 
அல�கார அ	பாாியி� ேஜா��8 ைவ�8 அ/�பியி�7கிறாரக
. க�ப	 க,)கிற 
நா,) அரச�க6	, ம7க6	 அ9த" ெச��ைப வண�கி வழிபட ேவ�)மா	". 
 
"வண�கி வழிபட ம.�தா�?" 
 
"அ�ப� ம.�பவ�கேளா) அவ�க
 ேபா� ெதா)�பதாக� பய .�8கிறா�க
; 
அ9த பய .�தJ74 ந)�கி எ�லா இட�களிJ	 அ9த� பைழய ெச���74 
வண7க 	, வழிபா)	 நட7கிற8 மகாராணீ!" 
 
"இ8, அ7கிரம	... அநியாய	..." 
 
"அதிகார� திமிாி� இ��பவ�க
 த�க
 அ7கிர�கைள<	, அநியாய�கைள<	 
Iட" ச,ட ாீதியானைவ எ�. பிரகடன	 ெச38 விட  �கிற8 அ	மா! அைத 
மீறினா� த�டைன எ�. அறிவி�8 விட;	  �கிற8. அறியா8 ம7க
 ெச3<	 
சில 4!ற�க
 ச,ட�ப� தவறாகி�றன எ�றா� இ�ப� ம�ன�க
 ெச3<	 
ச,ட�கேள தவ.களாக இ�7கி�றன!" 
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"ந	 நிைல எ�ன? நா	 எ�ன ெச3ய� ேபாகிேறா	 எ�றறி98 ெச�லேவ 
மகாராணிைய<	, இளவரசைர<	 காண வ9ேதா	." 
 
"அ	மா! அழகைர<	, ஆலவாய�ணைல<	 வண�கிய தைலயா� அ9நிய 
அரசனி� அ�ைம" சி�னமாகிய ெச��ைப வண�4வத!4 ஒ�ேபா8	 நா	 
ச	மதி7க7 Iடா8" எ�. ர�ககி�Qண  �8=ர�ப� அ�ைனைய 
 9தி7ெகா�) ெகாதி�பைட98 சீறினா�. 
 
பைட=ர�க
 ராணி ம�க	மாளி�  க�ைத உ�தர;7காக� பா��தன�. அ8 
பத!றேமா, பரபர�ேபா, சலனேமா அ!. நிதானமாக;	, சி9தைன லயி�ேபா)	 
இ�9த8. ஒSெவா� வா��ைதயாக� ேத�9ெத)�8 அள98 பதறாத 4ரK� 
ம�க	மா
 ேபசலானா
: 
 
"நீ ெசா�வைத நா� ம.7கவி�ைல  �8 =ர�பா! ஆனா� இைத ஆ�திர�ேதா) 
சமாளி�பைதவிட மிக;	 அட7கமாக;	 இராஜ த9திர�ேதா)	 சமாளி7க 
ேவ�)	.  � ேகாப 	, ஆ�திர 	 அரசிய� காாிய�களி� ஒ� ேபா8	 
ெவ!றிைய� தரா8. நம8 எதிாிைய" ச9தி7க�த7க வித�தி� ந	ைம� பல�ப)�தி 
ஆய�த நிைலயி� ைவ�87 ெகா�) தா� ெசயK� இற�க ேவ�)	. அத!47 
ெகா@ச	 அவகாச	 ேதைவ. 
 
'ெபா
ெளன ஆ�ேக �ற	ேவரா� கால	பா��8 
உ
ேவ��ப� ஒ
ளி யவ�' 
 
எ�. வ
6வ� ெசா�Kயி��பைத நிைன�8� பா�! எதிாிைய7 க�) உடேன 
விய�7க வி.வி.7க  � ேகாப�ப,)� பயனி�ைல. ேகாப	  தK� உ
ள�தி� 
எBத� ேவ�)	. பி� சமய	 பா��8 அ8 ெவளி�பட;	 ேவ�)	." 
 
"த�க
 உ�தர; எ�ப�ேயா அ�ப�ேய நட74	 மகாராணீ!" 
 
"எ�க
 இளவரச� ர�ககி�Qண  �8 =ர�ப� சி�ரா ெபௗ�ணமி7காக� 
தாிசன�874 வ9த இட�தி� ேநா3வா3� ப,) ம.ப� திாிசிர�ர�87ேக 
தி�	பிவி,டா�. ஆைகயா� நீ�க
 ம8ைரயி� ெச�. அவைர" ச9தி7க இயலாத 
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நிைல" எ�. ேகாப�படாம� பதறாம� அட7கமாக" ெச�. பா8ஷாவி� பைட� 
தைலவனிட	 ெதாிவி<�க
..." 
 
"பா8ஷாவி� பைட�தைலவ� த�கைள�ப!றி விசாாி�தா�...?" 
 
"எ�ைன இதி� ச	ப9த�ப)�த ேவ�டா	. அரசிய� காாிய�கைள இளவரசேர 
ேநாி� கவனி�பதாக" ெசா�K7 ெகா
! நா� ெச3ய ேவ��யைத� பி�னா� திைர 
மைறவிK�98 ெச38 ெகா
ள  �<	". 
 
"பா8ஷாவி� பைடக6	 ெச��� ஊ�வல 	 ந	 ராஜ தானியாகிய 
திாிசிர�ர�87ேக ேத�7 ெகா�) வ9தா�...?" 
 
"அ�ப� வ9தா� அவ�கைள<	 அ9த பைழய ெச��ைப<	 எ�ப�" ச9தி7க 
ேவ�)ேமா அ�ப�" ச9தி7க எ�லா	 ஆய�தமாயி�74	, கவைல ேவ�டா	. 
பன�கா,) நாி சலசல��74 அ@சா8. =ர�கேள! நா	 கட;674� ப7த�களாக 
இ�7க  �<ேம ஒழிய மனித�க674 அ�ைமகளாக இ�7க  �யா8." 
 
இைத7 I.	 ேபா8 ராணியி� 4ரK� அB�த 	 கா	T�ய 	 ஓ� உ�தரவி� 
உ.தி<	 ெதானி�தன. 
 
இ�ப� உ�தர; கிைட�தபி� ராணிைய<	 இளவரசைர<	 வண�கிவி,)� 
�ற�பட ஆய�தமான பைட =ர�களி� தைலவைன மீ�)	 அ�ேக அைழ�8� 
தணி9த 4ரK� அவனிட	 சில இரகசிய உ�தர;கைள<	 பிற�பி�த பி�, 
"நிைனவி�7க,)	! நா� Iறியைத எ�லா	 உடேன நிைறேவ!.. நா/	 
இளவரச�	 இ�. மாைலயிேலேய திாிசிர�ர	 �ற�ப,)� ேபா3வி)ேவா	" 
எ�றா
 அவ
. 
 
வட7ேக அ	ைமய நாய7கVாிK�98	, தி�)7க�KK�98	 வ9தி�9த பைட 
=ர�க
, ஒ!ற�களி� 4திைரக
 உடேன அ�கி�98 ேவகமாக� �ற�ப,டைத� 
த 7க	 மாளிைகயி� உ�பாிைகயிK�98 ராணி<	 இளவரச�	 பா��87 
ெகா���9தா�க
. 
------------ 
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2. 2. 2. 2. சி�ன ��த	மா���� ெபாிய ���மாைலசி�ன ��த	மா���� ெபாிய ���மாைலசி�ன ��த	மா���� ெபாிய ���மாைலசி�ன ��த	மா���� ெபாிய ���மாைல    

 
பைட =ர�களி� 4திைரக
 க�பா�ைவ74 மைறகிற வைர அ9த� திைசயிேலேய 
பா��87 ெகா���9தா� ர�ககி�Qண  �8=ர�ப�. பைட =ர�களி� ேதா!ற	 
க� பா�ைவயி� ெதாைலPர�8� �
ளியாக ம�கி மைற9த பி� த� தா3 ராணி 
ம�க	மாளி� ப7க	 தி�	பினா�. 
 
"இ8 4னிய7 4னிய7 4,)வ8 ேபா� இ�ைலயா அ	மா? எSவள; தா� 
ெபா.�87 ெகா
வ8?" 
 
"மகேன! அரசியK� ெபா.ைம எ�பத� அ��தேம ேவ.. நம8 எதிாி74 நா	 
அட7கமாக இ��ப8ேபா� ேதா�ற" ெச38வி,) அவைன எதி�7க இரகசியமாக 
ந	ைம ஆய�த�ப)�தி7 ெகா
வத!4� தா� ெபா.ைம எ�. ெபய�." 
 
"நா	 இ�ப� நிைன7கிேறா	. ஆனா� ந	 எதிாிகேளா P�கினவ� ெதாைடயி� 
திாி�தம,)	 கயி. மி"ச	 எ�. நிைன7கிறா�க
." 
 
"நா	 P�கினா�தாேன அவ�க
 கயி. திாி7க  �<	?" 
 
தாயி� இ9த7 ேக
வியி� இ�9த 4ர� அB�த	 மக/74� ெதளிவாக� �ாி9த8. 
அவ
 நிைனேவா உண�ேவா P�கவி�ைல எ�பைத அ9த7 4ர� �ாியைவ�த8. 
த�ைன விட அதிக ஆ�திர	 அைட9தி�98	 தா3 அைத ெவளி�ப)�தி7 
ெகா
ளாம� உ
Wற� தி,டமி)கிறா
 எ�ப8	 விள�கி!.. 
 
அ�ேக த 7க	 ராஜமாளிைகயி� ேம� மாட�திK�98 க	Tரமாக� ெதாி9த ம8ைர 
மாநகாி�  Bைமயான ேதா!ற 	, ைவைய நதி<	 நகாி� இைடேய இ�9தாJ	 
நகைர விட நா�க
 உய�9தைவ எ�ப8ேபா� ேமெலB9த ேகா�ர�க6	 
அவ/
ேள இ�9த ெப�மித�ைத வள��தன. அவ� ேதா
கைள� Lாி7க" 
ெச3தன. 
 
பக� உண;74� பி� சிறி8 கைள�பாறிவி,)� தா<	, மக/	 திாிசிர�ர�874� 
�ற�ப,டா�க
. அ9த� ப�ல74� பயண	 மிக;	 பரபர�பான மனநிைலேயா) 
8ாிதமாக ேம!ெகா
ள�ப,ட ஒ�றாக இ�9த8. வழி ெந)கிJ	 இைரப,)7 
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கிட9த வச9த கால வள�கைள� பா�74	 ெபா.ைமேயா மனநிைலேயா அ�ேபா8 
அவ�க674 இ�ைல. மனதி� ேவ. காாிய 	 அைத� ப!றிய கவைல<	 இ�9தன. 
ஆ!றி� அழக� இற�4வைத� தாிசன	 ெச38 வி,)� தி�	�ேவா�	, ெதாட�98 
நைடெபறவி�9த தி�விழாைவ7 காண ம8ைர மாநக�74" ெச�Jேவா�மாக" 
சாைலெய�4	 கலகல�பாக இ�9த8. ம8ைரயி� தி�விழா வன�� சாைலகளிJ	, 
ேசாைலகளிJ	 த�ம ச�திர�களிJ	 வழி� பயணிகளிட 	 ேதசா9தாிகளிட 	 
Iட� ெதாி9த8. பா� ெபாழிவ8 ேபா�ற அ9த  Bநிலா இரவி� பிரயாண	 
ெச3<	 Fக�ைத7 Iட அவ�க
 அ�ேபா8 உணரவி�ைல. Dாியா(தமனேமா 
ச9திேராதயேமா Iட அவ�க
 மன�ைத7 கவரவி�ைல. 
 
அ9த� ப�ல7கி� அம�9தி��பவ�களி� மனநிைலைய� பிரதிபK�ப8ேபா� 
அைத� P7கி" ெச�றவ�க
 வா< ேவக�தி� விைர98 ெகா���9தன�. 
ர�ககி�Qண� ப�ல7கி/
 எதிேர அம�9தி�9த த� தாைய7 ேக,டா�. 
 
"அ	ைமய நாய7கVாிK�98	 தி�)7க�KK�98	 பா8ஷாவி� ெச��� 
ஊ�வல�ைத� ப!றி" ெசா�Kவி,)� ேபாக வ9தவ�களிட	 என74 உட� 
நலமி�ைல எ�.	 அதனா� நா� உடேன திாிசிர�ர	 தி�	�வதாக;	 ெசா�K 
அ/�பினீ�கேள, அத� ெபா�
 எ�ன அ	மா?" 
 
"பா8ஷாவி� ெச��ைப<	, அைதவிட அ�ைமகளான ஏவலா,கைள<	 
ம8ைரயிேலேய நா	 ஏ� கா�தி�98 எதி�ெகா�) ச9தி7கவி�ைல எ�பத!4 
ஏதாவ8 ஒ� காரண�ைத" சா74�ேபா7காக" ெசா�ல ேவ�)ேம அதனா� தா�..." 
 
"ம8ைரயிேலேய அவ�கைள எதி�ெகா�) 'மா,ேட�' எ�. ேந�74 ேந� 
ம.�8வி,��7கலாேம அ	மா?" 
 
"அ8 ராஜத9திரமி�ைல மகேன! ேபா�74	 விேராத�874	  �னா�  தK� நா	 
நம8 எதிாிைய� ேபா8மான அள; 4ழ�ப;	 இB�த�7க;	 ேவ�)	. நா	 
எ�ன ெச3ய�ேபாகிேறா	 எ�ப8 ந	 எதிாி74  �I,�ேய 
ெதாி98விட7Iடா8. நம8 எதிாி அதிகப,சமான தவ.கைள<	 4ழ�ப�கைள<	 
�ாி98 த)மா.கிற எ�ைலவைர நாேம அவைன� 8ணி98 அ/மதி7கேவ�)	. 
யாைர� ேத� வ9தி�7கிறா�கேளா அவ/7ேக உட� நலமி�ைல எ�றா� 



16 

 

அவ�கள8 ேவக	 தாேன ம,)�ப)	? எதிாியி� அ9த ேவக7 4ைற; நா	 ேவக	 
ெபற� பய�ப)	." 
 
தாயி� ம.ெமாழியி� இ�9த சாம��திய 	, சா8�ய 	 ர�ககி�Qணைன 
விய�பிலா��தின. 
 
கிழ74 ெவ6�8� பி� ெம�ல ெம�ல" சிவ7க� ெதாட�கிய8. அ�வான 
ெவ6�பி� அ�ப�ேய ஒ� சி�திர�ைத எBதி� பதி�த8 ேபா� மைல7ேகா,ைட<	 
திாிசிர�ர நகர 	 ெதாிய� ெதாட�கின. �
ளின�களி� 4ர�க6	 அதிகாைலயி� 
4ளி�9த கா!.	 ப�ல7கி� அம�9தி�9தவ�களி� தள�"சிைய� ேபா7கின. 
காவிாி7கைர பிரேதச	 ெந��க ெந��க� ப�ல74� P7கிகளி� உ!சாக	 
அதிகமாகிய8. ப�ல7474  �/	 பி�/	 தீ�ப9த�கேளா) ெவளி"ச�87காக 
ஓ�7ெகா���9தவ�க
 தீவ,�கைள அைண�தா�க
. ப�ல74� P7கிக
 
கைள��� ெதாியாமK��பத!காக;	 உற�கி விடாம� இ��பத!காக;	 ஒ� 
சீரான 4ரK� பா�7ெகா���9த வழிநைட� பாட�க
 நகர	 
ெந��4வைதயறி98 ஒK ம�கி� ப��ப�யாக நி�றன. உைறYைர<	 
கட9தாயி!.. 
 
ப�ல7கி/
 ராணி ம�க	மா
 தி�வர�க 	 மைல7ேகா,ைட<	 இ�9த 
திைசகைள ேநா7கி7 ைகI�பினா
. ர�ககி�Qண  �8=ர�ப/	 அ9த� 
திைசகைள ேநா7கி� ெதாBதா�. ம�க	மா
 Iறினா
: 
 
"ம8ைரயி� மீனா,சி F9தேரச�	, க
ளழக� ெப�மா6	 ந	ைம7 கா�பா!றி 
வி,டா�க
. இ�ேக ர�கநாத�	 மைல7ேகா,ைட� ெப�மா/	 கா7க ேவ�)	." 
 
"பா8ஷாவி� ஆ,க
 ம8ைரேயா) தி�	பி� ேபா3 விடமா,டா�க
. இ�ேக<	 
வ98 ெதா�ைல ெகா)�பா�க
 எ�ேற ேதா�.கிற8 அ	மா!" 
 
"மகேன! உ�தமமான =ர�க
 நியாயமான  ைறயி� த� எதிாிைய மதி�8 அவைன 
ெவ�லேவ�)	 எ�. ம,)ேம நிைன�பா�க
. ம�திமமான =ர�க
 எதிாிைய 
அழி�8 அவ� உைடைமக
 ெபா�
க
 ெப�) பி
ைளகைள" Dைறயாட 
ேவ�)	 எ�. நிைன�பா�க
. மிக;	 %�றா9தரமானவ�க
 எதிாிைய 
ெவ�வேதா) அவைன<	 அவைன" ேச�9தவ�கைள<	 அவமான�ப)�த 
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ேவ�)	 எ�.	 நிைன�பா�க
. ��K பா8ஷ ஔர�கசீ�பி� ஆ,க
 
%�றாவ8 வைகைய" ேச�9தவ�க
 எ�. ேதா�.கிற8." 
 
"இ�7க,)	 அ	மா! %�றா9தரமான அவ�க674 நா	  த� தரமான பாட�ைத7 
க!பி�8 அ/�பலா	." 
 
திாிசிர�ர	 ேகா,ைடயி� �49த ப�ல74 அர�மைண  க�பி� இற7க�ப,ட8. 
 
உயர 	 அத!ேக!ற உடலழ4	 நிைற9த ேபரழகி ஒ��தி இளவரச� ர�ககி�Qண 
 �8=ர�ப/74 ஆர�தி F!றி7 ெகா,� வரேவ!றா
. ராணி ம�க	மா
 
ஆர�தி747 கா�8 நி!கவி�ைல. ராணிைய அைழ�87 ெகா�) பணி�ெப�க
 
அ9த��ர�874
 ெச�.வி,டா�க
. 
 
அழகாக7 ேகாலமி,) இ�9த தைரயி� ஆர�தி F!றி7 ெகா,�ய ெப�ணிட	 
ர�ககி�Qண� �� .வJட� வினவினா�. 
 
"நீ வைர9த ேகால�ைத உ� ஆர�தி நீரா� நீேய அழி�8 வி,டாேய  �த	மா!" 
 
"சில தி�7ேகால�கைள7 காண வ9தா� இ�ப�" ெசா9த7 ேகால�க
 அழிவ8 
தவி�7க  �யாததாகி வி)கிற8 இளவரேச!" 
 
"ம8ைர மாநகர�தி� இ�9த சில நா,களி� உ�ைன ஒ� கண	 Iட மற7க 
 �யவி�ைல  �த	மா!" 
 
"அ�ப�யானா� பல கண�க
 மற9தி�9தீ�க
 ேபாK�7கிற8". 
 
"அழகான ெப�க
 4த�7கமான ேப"F7கைள� ேபச7 Iடா8." 
 
"இ�/	 ெகா@ச ேநர	 உ�கைள� ேபச அ/மதி�தா� 4த�7கமாக� 
ேபFகிறவ�க
 அழகாக இ�7க7Iடா8 எ�. Iட" ெசா�=�க
 
ேபாK�7கிறேத!" 
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"ெசா�லலா	 தா�! ஆனா� அ9த� த�8வ	 உன74 ம,)	 ெபா�9தவி�ைலேய 
எ�.தா� தய�க ேவ��யி�7கிற8" எ�. Iறியப�ேய அவள�கி� 
ெந��கினா� ர�ககி�Qண�. அ�க�ேக நி�ற பணி�ெப�க
 மல� ெகா3ய� 
ேபாகிறவ�க
 ேபா� விலகி ந9தவன�தி!4
 �49தன�. 
 
"ச!. எ,�ேய நி!கலா	, தி[ெர�. மகாராணியாேர வ9தாJ	 வ98வி)வா�." 
 
"அ9த7 கவைல உன74 ேவ�டா	  �த	மா. அ	மா நீரா�� தி�வர�க�தி!4	 
மைல7ேகா,ைட74	  தK� தாிசன�தி!4" ெச�. வி,)�தா� ேவ. ப7க	 
தி�	பேவ அவகாசமி�74	." 
 
"மாம�ன� ெசா7கநாத நாய7க�74	 ராணி ம�க	மா674	 �த�வராக� 
ேதா�றிய தா�க
 பைடெய)7க� ேதச�க6	, எதிாிக6	 இ�லாம! ேபாயி!றா 
எ�ன? இ�ப�� தி[� தி[ெர�. எ�ைன� ேபால அபைல� ெப�களி� ேம� 
பைடெய)�ப8 ஏேனா?" 
 
"ம�மத� காரணமாக இ�98 நட7கிற ஆ7கிரமி��க
 எதிாிகேளா) நட�பதி�ைல 
ெப�ேண! பர(பர	 இ�வ�ேம ெஜயி7கிற ேபா�74 எதிாி ஏ8? ந�ப� ஏ8?" 
 
"ம8ைர மாநகாிK�98 உ�க
 பிாிய�874ாியவ674 எ�ன வா�கி 
வ9தீ�களா	?" - அவ
 4ரK� பிண�4வ8 ேபா�ற சிM7க	 ஒK�த8. 
ர�ககி�Qண� அவள8 சி�ன இைடைய� த� கர�களா� வைள�8� தBவினா�. 
பி� தன8 இ)�பிK�98 ப,)� 8ணியாலான F�74�ைப ஒ�ைற எ)�8� 
பிாி�8� பளீெர�. மி�/	 அழகிய ெபாிய  �8மாைல ஒ�ைற அவ
 கB�தி� 
அணிவி�தா�. 
 
"சி�ன  �த	மா;74� ெபாிய  �8மாைல." 
 
"இ9த  �8மாைலைய வி,டா� ம8ைர மாநகர�தி� வா�கிவர ேவெற�ன 
கிைட7க�ேபாகிற8 உ�க674?" 
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"நீ வா3வி,)7 க\� க\ெர�. சிாி74	 ேபாெத�லா	 உ� ப�  �87கைள� 
பா��8 இ9த� �க�ெப!ற ெகா!ைக  �87க
 அவமான�ப,)� �B�க,)ேம 
எ�.தா� இவ!ைற வா�கி வ9ேத�." 
 
"ஆகா! பிரமாத	! பிரமாத	! நீ�க
 இ9த இளவரF� ெபா.�ைப வி,)வி,), கவி 
எBதேவ ேபாகலா	." 
 
"பா)வத!4ாிய ெபா�ளாக அ�ல8 பா�திரமாக உ�ைன� ேபா� வசீகரமான 
ேபரழகி ஒ��தி கிைட�பதாயி�9தா� அத!4	 நா� சி�தமாயி�7கிேற� 
 �த	மா!" 
 
"அ�ப�யானா� ஓ� அழகான ெப� அக�ப,டா� இ�7கிற ெபா.��கைள எ�லா	 
ைககBவ� 8ணி=�க
 எ�. ெசா�J�க
!" 
 
"எ�லா அழகான ெப�க67காக;	 அ�ல. இ9த" சி�ன  �த	மா
 எ�கிற ஒேர 
ஓ� அழகி7காக ம,)	 தா� அைத" ெச3ய �<	." 
 
அவ
 நாணி� தைல4னி9தா
. மண 
ள L;74 நிற	 ேபால அழகிய அவ674 
அ9த நாண	 ேமJ	 அழI,�ய8. உயர�திJ	 வன�� வா39த க,டழ4� 
ேதா!ற�திJ	  �த	மா
 ர�ககி�Qண/74 இைணயாக இ�9தா
. அ9த 
அர�மைனயிேலேய ந	பி7ைக74ாியவளாக வள�9த  �த	மா6	 
ர�ககி�Qண/	 ஒ�வ�7ெகா�வ� மிக ெந�7கமாக;	, பிாியமாக;	 ேநசி�ப8 
ராணிம�க	மா674� ெதாி9த விஷய	 தா�. ஆனா� எ�ேலா�74	 ஒ� சிறிய 
ச9ேதக 	 இ�9த8. நாய7க வ	ச�தி� பல� ைவ�87 ெகா���9த8 ேபா� 
அ9த��ர�8 உாிைம மகளிாி� ஒ��தியாக  �த	மாைள ஏ!.7 ெகா
வா�களா? 
அ�ல8 ர�ககி�Qணனி� ப,ட�தரசியாகேவ ஏ!பா�களா எ�ப8 
ச9ேதக�87கிடமானதாயி�9த8. 
 
ராணி ம�க	மா
 4��பிற�� அ9த(8 எ�ெற�லா	 பா��8 எ�ேக  �த	மாைள 
ெவளி�பைடயாக� ப,ட�8 மகிஷியா3 ஏ!காம� அ9த��ர�8 மகளி� எனற அழ4 
ம9ைத74
 த
ளிவி)வா�கேளா எ�/	 பய�8747 காரணமி�லாமK�ைல. 
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ராணி ம�க	மாைள மண�பத!4  � அவ
 கணவ� ெசா7கநாத நாய7க� த@ைச 
நாய7க அரசபர	பைரைய" ேச�9த விஜயராகவ நாய7காி� வ	ச�தி� 
ெப�ெண)7க  ய�.  �யாம! ேபாயி!.. காரண	, த@ைச நாய7க வ	ச	 
விஜயநகர அரச வ	ச�874 இைணயான அ9த(8 உைடய8 எ�.	, ம8ைர 
நாய7க வ	ச	 அ�தைகய அ9த(8 உைடயதி�ைல எ�.	 ெசா�ல�ப,ட8. 
அதிK�9ேத த@ைச நாய7க வ	ச�874	 ம8ைர நாய7க வ	ச�874	 விேராத	 
நீ��த8. 
 
விஜயநகர மாம�னரா3 இ�9த அ"Fதராயாி� த�ைக கணவரான ெச�ல�ப 
நாய7க� த@ைசயி� ஆ�ட நாய7க வ	ச�தி�  த�வ�. ஆனா� ெசா7கநாத 
நாய7கேரா ேபரரசி� ஊழியராக நியமன	 ெப!. ம8ைர74 வ9த விFவநாத 
நாய7காி� வழி�ேதா�ற�களி� ஒ�வ�. ேநர�யான அரசவ	சமி�ைல. இ9த 
அ9த(8� பிர"சைன ெசா7கநாத நாய7கைரேய உ.�திய8; இேத அ9த(ைத 
மனதி� ெகா�) ர�ககி�Qண/74 எ9த அ9த(8மி�லாம� சி. வயதிK�9ேத 
அர�மைனயி� வள�98வ�	  �த	மாைள மண �7க� தய�4வா�கேளா எ�ற 
ச9ேதக	 சகல�74	 இ�9த8. 
 
தா�க
 உய�9த ராஜவ	ச	 எ�. ம!றவ�க674 நி*பி�87 கா,)வத!காகேவ 
ராஜபர	பைரயி� ம�க	மா
 த� ம�மகைள� ேதட7I)	 எ�ற எ�ண	 
அர�மைன வ,டார�தி� பரவலாக நிலவிய8. ஆனா� ர�ககி�Qணேனா த� 
ஆ�யி�7 காதK ேபரழகி  �த	மா674 வா747 ெகா)�தி�9தா�. "மண9தா� 
உ�ைன ம,)ேம மண�ேப�. உடலாJ	 உ
ள�தாJ	 உ� ஒ��தி74 ம,)ேம 
நாயகனாக இ��ேப�." 
 
இ�ப� அவ� வா7களி�தேபா8  �த	மா
 அவனிட	 ஞாபகமாக ஒ�ைற7 
ேக,��9தா
. 
 
"உ�க
 அரசவ	ச�தி� ஒSேவா� இளவரச�	 4ைற9த8 இ�G. 
ெப�க67காவ8 வா7களி�தி�7கிறா�க
. இ�G. ேபைர<	 அ9த��ர�தி� 
ஆைச நாயகிகளாக ைவ�87ெகா�) அ9த வா7ைக7 கா�பா!றி வி,) அ��ற	 
ஒ� ப,ட�8 அரசிைய<	 மாைலயி,) மண9தி�7கிறா�க
. நீ�க6	 அ�ப� ஒ� 
வா74.திைய�தாேன என74 அளி7கிறீ�க
? அ�ப� வா74.தி74	 
நீ�ேமெலBதிய எB�874	 எ�ன வி�தியாச	?" 
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"இ�ைல  �த	மா! எ�க
 வ	ச�தி!ேக இ8 விஷய�தி� நா�  �/தாரணமாக 
இ��ேப�. என74� ப,ட�தரசி, ஆைச நாயகி எ�லா மாக நீ ஒ��திதா� 
இ��பா3" எ�. அ�ேபா8 அவ� அவ674 உ.தி Iறி வா7களி�தி�9தா�. 
 
ஆனா� மகாராணி<	 அைம"ச�க
 பிரதானிக
 ஆகிேயா�	 %�தவ�க6	 
ப,ட�தரசி விஷயமாக  �; ெச3<	ேபா8 அரசிய� காாிய�கைள7 ெகா�) 
 �; ெச3வா�கேளா அ�ல8 ர�ககி�Qணனி� ெசா9த இல,சிய�87காக  �; 
ெச3வா�கேளா எ�ற கல7க 	 ஐய 	  �த	மா67ேக உ
Wற இ�9தன. 
 
"ஓ� அரச வ	ச�874 இளவரசாி� தி�மண	 எ�ப8 அவ/ைடய ெசா9த 
ஆைசைய� ெபா.�த8 ம,)மி�ைல. அவன8 ஆைச மிக;	 சிறிய 4ைற9த 
 7கிய�8வ 
ளதாகி அைதவிட� ெபாிய  7கிய�8வ 
ள ராஜத9திர 
பிர"சைனக67காக;	 அ8 எதி�பாராத விதமாக நட98விடலா	. உலகி� பல அரச 
4)	ப�களி� அ�ப��தா� நட9தி�7கிற8" எ�ெற�லா	  �த	மாேள 
ர�ககி�Qணனிட	 விைளயா,டாக;	 விைனயாக;	 வாதி,��7கிறா
. இ�.	 
Iட ம8ைரயிK�98 தி�	பியி�9த இளவரசாிட	 அேதேபால" ெசா�K� 
பிண�கினா
 அவ
. 
 
"அரச4மார�க
 காத� ேவ,ைக மி4தியா� த�க
 அ��74ாியவ�க674 
அளி74	 ேமாதிர�க
  �8 மாைலக
 எ�லா	 வரலா!றி� 8யர�களி� 
சா,சியாக நி*பணமாகி இ�7கி�றனேவ ஒழிய" ச�திய�களி� சா,சியமாகேவா 
சா�திய�களி� சா,சியமாகேவா நி*பணமானதாக ஒ� சி�ன உதாரண	 Iட 
இ�ைலேய இளவரேச?" "நீ அதிக	 தா� ச9ேதக�ப)கிறா3  �த	மா!" 
 
"சா	ரா^யாதிபதிக
 விஷய�தி� ச9ேதாஷ�ப)வைத விட அதிக	 ச9ேதக�பட 
ேவ��ய அவசிய	 தா� இ�7கிற8 இளவரேச! ச49தைல ஏமா9தா
. 
காளிதாஸ/747 காவிய	 கிைட�த8. எ�ைன�ேபா� ஓ� அ�பாவி ஏமா9தா� 
வரலா.Iட அைத மற98வி)	. அ�ல8 மைற�8வி)	." 
 
"உன74 எத!47 காவிய	  �த	மா! நீேய ஒ� நடமா)	 காவியமாக 
இ�7கிறாேய?" 
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"எ�லா அரச4மார�க674	 எ8 ெதாிகிறேதா ெதாியவி�ைலேயா, 
வ@சகமி�லாம� �கழ� ெதாிகிற8. �க� எ�ப8 ெசலவி�லாத8. Fலபமான8...! 
கா!ேறா) ேபா3விட7 I�ய8." 
 
"உ� விஷய�தி� அ8 இய!ைகயான8. ெபா��தமான8. உ�ைன� �கB	 ேபா8 
வா��ைதக
 ஏ�ைம அைட98 வி)கி�றன. ெபா�
 வ.ைம�ப,)� ேபாகிற8." 
 
"ேபா8	 உ�க
 �க�! எ� ேதாழிக
 ந9தவன�திK�98 தி�	�வத!4
 நா/	 
அ�4 ேபாக ேவ�)	. இ�ைலயானா� அவ�கேள இ�4 எ�ைன� 
ேத�7ெகா�) வ98 வி)வா�க
. நா� ேபா3 வ�கிேற�" எ�. 
ர�ககி�Qணனிடமி�98 வி)ப,) ந9தவன�8� ப7கமாக நBவினா
  �த	மா
. 
 
ெபா!சிைல ேபா�ற அவ
 நட98 ெச�J	 அழைக இரசி�தப� நி�றா� 
ர�ககி�Qண�. 
 
எதி�பாராத விதமாக அ�. அவைன<	 தி�வர�க	 ேகாவிJ74 வரேவ�)	 
எ�. தா3 ம�க	மா
 தி[ெர�. ேவ�டேவ அவ/	 நீரா�� தா<ட� 
தாிசன�874� �ற�பட ேவ��யதாயி!.. 
 
ப�ல7கி� ேபா4	 ேபா8 தா3 அவனிட	 மீ�)	 ��K பா8ஷா விஷய�ைத 
அவளாகேவ ெதாட�கினா
. 
 
"ஔர�கசீ�பி� ஆ,க
 இ�4 வர இ�/	 இர�) %�. நா,க
 ஆகலா	. 
அத!4
 இ�ேக சில  7கிய மா.த�க
 நட9தாக ேவ�)	. இ�ேபா8 இ9த 
அர�மைனயிJ
ள இர�)�ெக,ட நிைல நீ�7க7Iடா8. நா� இ8வைர 
உன74� ப,ட	 D,டவி�ைல.  Bைமயாக நாேன<	 ஆளவி�ைல. கணவைன 
இழ9த நிைலயி� ஏேதா சமாளி7கிேற�. எதிாிக
 வ98 ந	 கதைவ� த,)	 ேபா8 
எSவள;தா� ெக,�7காாியாக இ�9தாJ	 ஒ� ெப� எ�ற  ைறயி� சிலவ!ைற 
நா� எதி�ெகா
வதி� பல ப�பா,)" சி7க�க
 உ�டா4	 மகேன! அ9நிய 
அரச� அ9நிய மத�ைத" ேச�9தவ�. ஒ� ெச��ைப அ/�பி7 '4	பி)' எ�கிறா�. 
எ�ைன�ேபா� ஓ� அரச 4)	ப�8�ெப� அைத ஆதாி7க;	  �யா8. எதி��8 
அவமதி�தாJ	 ஒ� ெப� அவமதி�த வி,டாேள எ�ற உண�வி� எதிாியி� 
ஆ�திர	 பலமட�4 அதிகமா4	. எதி�7க;	 ேவ�)	. நா	 எதி��த8 
நியாயெம�.	 ஆ�ைமெய�.	 எதிாி74 உைற74	ப� எதி�7க;	 ேவ�)	. 
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எ�ன ெச3வெத�.  �ைவ� ப
ளிெகா�ட ெப�மாளிடேம ேக,க� ேபாகிேற� 
மகேன!" 
 
"எ�ப� அ	மா?" 
 
"L7க,� ைவ�8� பா��தா� அர�க�  �ைவ" ெசா�Jவா� அ�பா!" 
 
அவ�க
 ேபசி7ெகா���9த ேபாேத ப�ல74 ச9தன 	 ச�பக 	 ப"ைச7 
க��Lர வாசைன<	 மண98 ெகா���9த தி�வர�க ைடயானி� ச9நிதி  க�பி� 
ேபா3 இற�கிய8. 
------------ 
 

3. 3. 3. 3. பா�ஷாவி� பைழய ெச$�%பா�ஷாவி� பைழய ெச$�%பா�ஷாவி� பைழய ெச$�%பா�ஷாவி� பைழய ெச$�%    

 
அரவைணயி� 8யிJ	 அர�கநாத� ெப�மாளி� தாிசன	 கிைட�தேதாட�றி, 
ராணி ம�க	மா
 த� மன�தி� க�தி� L7க,� ைவ�8� பா��த மிக  7கியமான 
அரசிய� பிர"சைன74	 அ9த� ெப�மாேள வழிகா,� உதவ;	 ெச3தா�. அவ
 
எ�ணியப�ேய ெச3ய அர�கனி� உ�தர;	 கிைட�த8. தி�	�கிற வழியி� 
தி�வாைன7காவிJ	, நக�74
 மைல7ேகாயிKJ	 வழிபா,ைட 
 ��87ெகா�), அவ�க
 அர�மைன74� தி�	�	ேபா8 உ"சிேவைள 
ஆகியி�9த8. 
 
மைலயிK�98 கீேழ இற�4	ேபாேத, ேகாயிK� உ"சிகால Lைஜ7கான மணி 
ஒK7க� ெதாட�கிவி,ட8. 
 
"மகேன! நா� உ�னிட	 எைத� ேபச நிைன�ேதேனா அைத� ேபச� 
ெதாட�4	ேபாேத ஆலயமணியி� அ�
 நாத	 Iட அைத ஆேமாதி�ப8 ேபால 
ஒK7கிற8. தி�வர�க�874� ேபா4	ேபா8 நா� ஏ!கனேவ ெசா�Kயப� 
ெபா.��கைள உ�னிட	 ஒ�பைட7க அர�க/	 அ/மதி அளி�8வி,டா�." 
 
"அத!4 இ�தைன அவசர 	 அவசிய 	 ஏ� அ	மா?" 
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"இ9த அவசர�874	 அவசிய�874	 எ�ன காரண	 எ�பைத நீேய நாளைடவி� 
�ாி98 ெகா
வா3 ர�ககி�Qணா! உ� த9ைத இற9த ேபாேத, நா/	 எ�ைன 
மா3�87ெகா
ள நிைன�ேத�; அ�ேபா8 உ�ைன நா� க�;!றி�9த 
காரண�தினா� எ� உ
6ண�ேவ எ�ைன� த)�த8. ம!றவ�க6	 
த)�8வி,டா�க
. இ9த வ	ச	 வாழ;	 இத� ஆ6ைம74 உ,ப,ட ம7க
 
ந�றாயி�7க;ேம நா� இ9த" Fைமைய ஏ!.� தா�கி7 ெகா�ேட�. ச7தியா� 
சிலவ!ைற<	 சமாளி�8 வ�கிேற�. ஆனாJ	 ெதாட�98 நா� இவ!ைற 
ேநர�யாக" ெச3ய �யா8. உன74� ப,ட	 D,�ேய ஆகேவ�)	..." 
 
"உ�க
 உ�தரைவ மீற7Iடா8 எ�பத!காக நீ�க
 ெசா�வைத ஏ!.7 
ெகா�டாJ	, ெதாட�98 உ�கள8 <7தியாJ	 ச7தியாJேம நா� காாிய�கைள" 
சாதி7க �<	 அ	மா!" 
 
"அ9த வைகயி� எ� ஒ�8ைழ�ைப நீ 4ைறவி�லாத வைகயி� ெபற �<	 மகேன!" 
 
- இ9த உைரயாடJ74� பி� அர�மைன74� தி�	பிய ம.கண�திK�98 
ேபா�7கால அவசர�ேதா) 8ாிதமாக ஏ!பா)கைள" ெச3ய� ெதாட�கினா
 ராணி 
ம�க	மா
. அர�மைன� �ேராகித�கைள அைழ�8 அவசரமாக ந� 
 I��த�கைள� பா��தா
. அவ6ைடய அவசர�874	 அவசிய�874	 ஏ!றப� 
அ)�த சில நா,க
 ெதாட�98 ந�ல நா,களாகேவ வா3�தி�9தன. அர�மைன 
வ,டார�தின� அைனவ�74ேம அ9த ஏ!பா)களி� ேவக	 ஆ"சாிய�ைத 
அளி�த8. ர�ககி�Qண  �8=ர�பனி� விவாக�874	  �D,) விழா;74 
அ)�த)�8 ம�கல  I��த�க
 4றி7க�ப,டாயி!.. 
 
அர�மைனயி� விவரமறி9த எ�லா�	 விய74	ப� ர�ககி�Qண �8=ர�பனி� 
தி�மண	 சி�ன  �த	மா6ட� நி"சயி7க�ப,��9த8. ராணி ம�க	மா67ேக 
அவ6ைடய தா3 =,)� ெபயராக 'அ�ன  �த	மா
' எ�ப8 தி�மண�874  � 
வழ�கிய காரண�தா� அர�மைனயிேலேய ம�க	மா674� 8ைணயாக;	, 
உறவினராக;	 உடனி�9த %�த ெப�க
 சில� பைழய பழ7க�ைத 
மா!றி7ெகா
ள  �யாம� 'ராணி  �த	மா' எ�ேற அைழ�8	 வ9தன�. அ�ன 
 �த	மாளான ராணி ம�க	மா674	, இ9த இள	வய8  �த	மா674	 ஓ� 
அைடயாள வி�தியாசமாக�தா� இவைள" 'சி�ன  �த	மா
' எ�. அைழ7க� 
ெதாட�கியி�9தா�க
. 
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ஒ� ராஜத9திர நடவ�7ைகயாக விைர98 ேம!ெகா
ள�ப,ட தி�மண ைவபவ 	, 
 �D,) விழா;	 அள; கட9த ேகாலாகல�ைத<	, 4Pகல�ைத<	 
ெகா���7கவி�ைல. அர�மைன" F!ற�ைத<	, உறவினைர<	 தவிர, அ9த 
ஆ,சியி� ஆதி7க�874 உ,ப,) அ�க�ேக இ�9த பைட� தைலவ�க674	, 
தளபதிக674	, தளவா3க674	, தைல7க,)7க674	 ம,)ேம அவசர	 
அவசரமாக அைழ��" ெசா�K வர� P8வ�க
, விைர98 பா<	 �ரவிக
 %ல	 
அ/�ப�ப,டன�. 
 
இ9த ஏ!பா)க
 அர�மைன வ,டார�களிJ	 F!ற�தினாிட 	 இர�) 
விதமான விய�ைப7 கிளர" ெச3தன. பா8கா�ைப<	 அரசிய� உதவிைய<	 க�தி 
ம�க	மா
 ஒ� ெபாிய அரச வ	ச�தி�தா� ெப�ெண)�பா
 எ�. 
நிைன�தி�9தவ�க674, அவ
 சி�ன  �த	மாைள� ேத�9ெத)�த8 
விய�பாயி�9த8. தி[ெர�. இ9த ைவபவ�க
 ஏ!பா) ெச3ய�ப)வாேன� 
எ�ப8 ம!ெறா� விய�பாயி�9த8. காரண	, இ9த ஏ!பா,�� ச	ப9த�ப,��9த 
ராஜத9திர� பிர"சைன� பல�74� ெதாியாதி�9த8தா�. 
 
திாிசிர�ர�தி� அ9த� தி�மண ைவபவ 	, ப,டாபிேஷக 	 அைத ஒ,� நட9த 
ப,டண�பிரேவச 	 ந	ப �யாத ேவக�தி� நட98  �9தன. ப,டண�பிரேவச	 
 �98 அர�மைன தி�	பிய8ேம  �D�ய ேகால�தி� ப,ட�தரசியாக" 
சி�ன �த	மாைள<	 அ�கிலைழ�87 ெகா�), எதிேர த� ஆசிேகாாி வ98 
வண�கிய மகைன� பா��த8	 ராணி ம�க	மா
 அவ/74 ஆசி Iறி வா��திய 
பி� ேமJ	 Iறினா
. 
 
"மகேன! பா8ஷாவி� ஆ,க6	 பைழய ெச���	 நாைள� பகK� இ�ேக 
வர7I)ெம�. ெதாிகிற8. உன8 தி�மண�தி!காக;	,  �D,) 
விழா;7காக;	 இ�ேக வ9த பைட�தைலவ�க6	, பைட=ர�க6	 
ேகா,ைட"F!றி நாலா ப7க 	 மைற9தி��பா�க
. நா/	 சி�ன  �த	மா6	 
சைப74 வரா வி,டாJ	 உ�பாிைகயி� அம�98 சைபைய7 கவனி�87 
ெகா����ேபா	. உ�/ைடய இ9த� ேபரழகியான மைனவியி� கைட7க� 
பா�ைவயி� நீ உ.தியாக நட98 ெகா
ள�த7க ெந@Fர	 உன747 கிைட7க 
ேவ�)	 எ�. நா� உ�ைன வா��8கிேற�." 
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"தாேய! உ�க
 ஆசி கிைட74மானா� எ�தைகய எதிாிைய<	 ெவ�J	 பல	 
என74 வ98வி)	". 
 
"ெசா�K7 ெகா)�த வா��ைதக6	, க,�7 ெகா)�த ேசா.	 அதிக ேநர	 
ெகடாம� இ�7கா8 மகேன! எ�. எ9த ேவைளயி� எ�ப� எ�ப� நட98 ெகா
ள 
ேவ�)ெம�. அ�. அ9த ேவைளயி� அ�ேபாேத 8ணி98  �; ெச3<	 
மேனாதிட	 உன74 வ9தாெலாழிய ரா^ய பார�ைத� தா�க உ�னா�  �யா8." 
 
"நீ�க
 உடனி�74	 வைர என74 எ8;	 சிரமமி�ைல தாேய!" எ�. மீ�)	 
வண�கினா� ர�க கி�Qண  �8=ர�ப�. 
 
ராணி ம�க	மா
 சிாி�தப�ேய சி�ன  �த	மாைள� பா��87 Iறலானா
: 
 
" �த	மா! இளவரசைர7 ெக,�7காாி<	 ேபரழகி<மான உ�ைன� ேபா�ற ெப� 
ஒ��தியிட	 ஒ�பைட�தி�7கிேற�. இளவரசாி� =ர�ைத<	, ெச�7ைக<	, 
த�மான�ைத<	 வள��பதாக உ� அழ4 அைமய ேவ�)	! 
ெக,�7கார�தனமி�லாத அழ4	 - அழகி�லாத ெக,�7கார�தன 	 அரசிய� 
காாிய�க674� பய�ப)வதி�ைல� ெப�ேண!" 
 
சி�ன  �த	மா
 இைத7 ேக,)� பSயமாக நாணி� தைல 4னி9தா
. அவ�க
 
இ�வைர<	 விைடெகா)�8 அ/�பிவி,) இராயச�ைத அைழ�8" சில 
உ�தர;க
 ேபா,டா
 ராணி ம�க	மா
. 
 
ம.நா
 ெபாB8 �ல�	 ெபாB8 காவிாி7கைரயி� கதிரவ�Iட ஆவேலா) 
உதி�தா! ேபாK�9த8. திாிசிர�ர	 ேகா,ைடயி� அரசைவ I�ய ேபா8 ப,ட	 
D�7ெகா�ட ர�ககி�Qண  �8=ர�ப� அாியைணயி� க	Tரமாக7 
ெகாJ=!றி�9தா�. 
 
அ9த��ர ப4தியிK�98 �ற�ப,) வ98 அ�ப�ேய ேம�மாட�8 
உ�பாிைகயிK�98 அரசைவைய7 காண  �9த வைகயி� ராணி ம�க	மா6	 
சி�ன  �த	மா6	 அ�ேக அம�9தி�9தா�க
. 
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ப,ட	 D�� பதவிேய!றி�74	 இளவரைச� �க�98 தமி�� �லவ�க6	, சில 
ெதJ�4� �லவ�க6	 கவிைத பா�னா�க
. 
 
சைப<	, அரச�	 கவிைதகைள இரசி�87ெகா���74	 ேபாேத, "��K 
பா8ஷாவி� பிரதிநிதி<	, ஆ,க6	 ேகா,ைட வாசK� கா�தி�7கிறா�க
" எ�. 
தகவ� வ9த8. அவ�கைள உ
ேள அைழ�8 வர" ெசா�K ர�ககி�Qண 
 �8=ர�ப� சிறி8	 தய�காம� உடேன எதி�ெகா
ள ஆய�தமானா�. 
 
யாைனைய7 ேகா,ைட வாசKேலேய நி.�திவி,) அத�ேம� அ	பாாியிK�9த 
ஔர�கசீ�பி� பைழய ெச��ைப அல�கார ேவைல�பா)க
 நிைற9த ஒ� 
பB7கா� தா	பாள�தி� எ)�8 ைவ�87ெகா�) உட� வ9தி�9த =ர�க
 பி� 
ெதாடர ஆட	பரமாக;	 படாேடாபமாக;	 உ
ேள Uைழ9தா� பா8ஷாவி� 
பிரதிநிதி. 
 
ெந)9Pர	 பயண	 ெச3தி�9த கைள�பாJ	 எ�ேக<	 யா�	 ேபாாிடாததாJ	 
��KயிK�9ேத உட� வ9தி�9த பைட =ர�களி� ெப�	 ப4தியினைர 
அநாவசிய	 எ�. க�தி ம8ைரயிK�9ேத அவசர�ப,) வட7ேக தி��பி 
அ/�பியி�9தா� அ9த� பிரதிநிதி. 
 
"இளவரச�74 உட� நலமி�ைல. திாிசிர�ர	 தி�	�கிறா�" எ�. ம8ைர த 7க	 
மாளிைகயிK�98 ராணி ம�க	மா
 தி�)7க�J74 அ/�பியி�9த தகவ� ேவ. 
��KயிK�98 வ9தி�9த ராஜ�பிரதிநிதியி� ேவக�ைத� த)�8� ேபா8மான 
அள; 4ழ�பியி�9த8. 
 
எ�லா�	 தைலவண�கிவி,ட ெச���74 ர�ககி�Qண  �8=ர�ப/	 
ம.7காம� தைல வண�கி வி)வா�. பைடபல�ைத7 கா,� அவைன மிர,ட 
ேவ��ய அவசிய	 இரா8. தா/	 சில =ர�க6	 பைழய ெச���ட� திாிசிர�ர	 
ெச�றாேல ேபா8மான8 எ�ற  �;ட9தா� அ9த� பிரதிநிதி அ�. அ�ேக 
வ9தி�9தா�. 
 
��K பா8ஷாவி� பிரதிநிதி ேவக	 4ைற98 4ழ	பி விடேவ�)	 எ�பைத 
எதி��பா��8�தா� ம8ைரயிேலேய அவைன எதி�ெகா�) ச9தி7காம� 
கவன�ைத� திைச தி��பி மக/74 உட� நலமி�ைல எ�. ெசா�K� திாிசிர�ர	 
தி�	பியி�9தா
 ராணி ம�க	மா
. 
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"இ�தைன� ேப� எதி�7காத பா8ஷாவி� ெச��ைப ஒ� விதைவைய தாயாக7 
ெகா�ட ேநா<!ற ஓ� இளவரசனா எதி�7க�ேபாகிறா�?" - எ�. நிைன�8 மிக;	 
அல,சியமாக;	 ச!. அஜா7கிரைதயாக;	 திாிசிர�ர�874 வ9தி�9தா� ��K 
பா8ஷாவி� பிரதிநிதி. 
 
பா8ஷாவி� பிரதிநிதிைய எதி�ெகா�) வரேவ!. அைவயி� அமர" ெச3தா� 
ர�ககி�Qண�. இராயச�ைத அைழ�8� த9ைத ெசா7கநாத நாய7காி� 
மைற;74� பி� தா3 வழ7கமாக ��K பா8ஷா;74" ெசJ�தி வ9த 
க�ப�ெதாைகைய<	 Iட  ைறயாக" ெசJ�த" ெச3தா�. ெப�ம7க
 
நிைற9தி�9த அ9த ராஜசைபயி� பா8ஷாவி� பிரதிநிதிைய<	 உட� 
வ9தி�9தவ�கைள<	 அதிகப,ச  கமல�"சிேயா)	 விநய�ேதா)	 
மாியாைதேயா)	 நட�தினா� ர�ககி�Qண�. 
 
ஒ� Fவார(யமான ஏ!கனேவ ந�4 ஒ�திைக ெச3ய�ப,ட நாடக�ைத� 
பா��ப8ேபா� ேமேல உ�பாிைகயிK�98 ராணி ம�க	மா6	 சி�ன 
 �த	மா6	 அைவயி� நட�பைத எ�லா	 I�98 கவனி�87 ெகா���9தா�க
. 
பா8ஷாவி� பிரதிநிதி74	 ர�ககி�Qண/74	 உைரயாட� ெதாட�9த8. 
 
"இளவரச�74 உட� நலமி�ைல எ�பதாக" ெசா�னா�க
. இ�ேபா8 
எ�ப�ேயா?" 
 
"ேநா<	 வி�98	 எ�ேபாதாவ8 வர7I�யைவ... இ�ேபா8 தா�க
 
வ9தி��பைத� ேபால..." 
 
"ேநாயாக வ9தி�7கிேற� எ�கிறீ�களா? வி�9தாக வ9தி�7கிேற� எ�கிறீ�களா?" 
 
"நா� வி�9ெத�. எ�ணி�தா� ெசா�ேன�. த�க674 எ�ப�� 
ேதா�.கிறேதா அ�ப� ைவ�87 ெகா
வதி� என74 ஆ,ேசபைண இ�ைல." 
 
" �D�� ப,டேம!.7 ெகா�டபி� இளவரச�74 மிக;	 சா8�யமாக� ேபச 
வ�கிற8." 
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"ேப"F ம,)	 அ�ப� எ�. பா8ஷாவி� ேமலான பிரதிநிதி அவசர�ப,) ஒ� 
 �;74 வ98விட7Iடா8." 
 
"தா�க
 தா3 மகாராணி ம�க	மா
 இ�ப�ெய�லா	 சாம��தியமாக� ேபFவதி� 
நி�ண� எ�. ேக
வி..." 
 
"ம.7கவி�ைல. ஒ��7ெகா
கிேற�. ஆனா� இ�ேபா8 நீ�க
 எ�ேனா) தா� 
ேபசி7 ெகா���7கிறீ�க
." 
 
"பா8ஷாவி� �திய நிப9தைன இளவரச�74	 மகாராணி74	 
ெதாிவி7க�ப,��74	 எ�. நிைன7கிேற�." 
 
"எ�ேபா8 நிப9தைன �திேதா அ�ேபா8 அைத நீ�கேள ெவளி�பைடயாக" 
ெசா�Kவிட ேவ��ய8தா�  ைற." 
 
பதி� ேபசாம� பா8ஷாவி� பிரதிநிதி த�/ட� வ9தி�9த =ர�களி� ஒ�வ/74" 
ைசைக கா,� அைழ�8 ஏேதா Iறினா�. 
 
உடேன அ9� ��K =ர� ப,)�8ணியி,) %�யி�9த பB7கா� தா	பாள�ைத 
அ�ப�ேய அாியைண74  �பி�9த அல�கார ேமைடயி� ைவ�8வி,)� 8ணிைய 
நீ7கினா�. 
 
தா	பாள�தி� ஔர�கசீ�பி� பைழய ெச��� ஒ�. இ�9த8. அைத7 க�ட;ட� 
ர�ககி�Qணனி�  க�திK�9த மல�"சி<	 ��னைக<	 மைற9தன. மீைச 
8�8��த8. ஆனாJ	 ெபா.ைமைய இழ98விடாம� ேக,டா�. 
 
"எ�ன இ8?" 
 
"��K பா8ஷாவி� பா8ைக". 
 
"��K பா8ஷா ம!ெறா� காJ74" ெச��ேப ேபா,)7 ெகா
வதி�ைலயா?" 
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"மாியாைதயாக� ேபச7 க!.7 ெகா
6�க
 இளவரேச! பா8ஷா க�ப	 
வா�4கிறவ�. நீ�க
 க�ப	 க,)கிறவ�! ஞாபகமி�7க,)	." 
 
"மாியாைத எ�ப8 ெகா)�8� ெபற ேவ��ய8. ேக,)� ெபற7I�ய8 இ�ைல." 
 
"ம.ப�<	 எ"சாி7கிேற�. நீ� க�ப	 க,)கிறவ�. பா8ஷா வா�4கிறவ�." 
 
"அவ� க�ப�ைத வா�கலா	. மான�ைத வா�கிவிட  �யா8. Iடா8." 
 
"��K� ேபரரF74 அட�கி7 க�ப	 க,)கிற அைனவ�	 இ9த� பா8ைகைய 
வண�கேவ�)	 எ�ப8 பா8ஷாவி� �திய க,டைள." 
 
"ெத3வ�களி� தி�வ�கைள�தா� பா8ைக எ�. ெசா�வ8	, வண�4வ8	 
எ�க
 வழ7க	. மனித�களி� பைழய ெச��ைப நா�க
 பா8ைகயாக 
நிைன�பதி�ைல." 
 
"இ�ைறய திமி� நாைளய விைளைவ" ச9தி7க ேவ��யதாகிவி)	 இளவரேச!" 
 
"அ��747 க,)�படலா	. பய .�தJ74� பணிய  �யா8. மீ�)	 
ெசா�கிேற�. ெத3வ�களி� தி�வ�" Fவ)கைள� தைலவண�கலா	. 
மனித�களி� கிழி9த ெச��ைப வண�4வ8 ப!றி நிைன7க7Iட  �யா8." 
 
"இ8தா� உ�க
  �வான பதிலா?" 
 
"இைத விட  �வான பதி� ேதைவயானாJ	 தர  �<	. இ8 �ாியாவி,டா� 
அைத<	 த�கிேற�." 
 
"இ9த மிர,ட� சி.பி
ைள�தனமான8 இளவரேச!" 
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"ெப�9த�ைமயான காாிய�க
 எ�னெவ�ேற ெதாியாதவ�க
 சி.பி
ைள�தன	 
எ8 எ�.	 க�)பி�7க� த4திய!றவ�களாகி வி)கிறா�க
." 
 
"ேப"F எ�ைல மீ.கிற8." 
 
"�ாியவி�ைலயானா� ெசயKேலேய கா,�வி)கிேற�. இேதா" எ�. Iறிய ப�ேய 
அாியைணயிK�98 எB98 ர�ககி�Qண� அ9த� பB7கா� தா	பாள�திK�9த 
ெச��ைப, த� காK� எத!4� ெபா�98ேமா அதி� அணி98 ெகா�டா�. 
பா8ஷாவி� பிரதிநிதிைய7 க	Tரமாக நிமி�98 பா��8" ெசா�னா�. 
 
"இSவள; ெபாிய மகாராஜாவான ��K பா8ஷா ேபா�றவ�க
 ேகவல	 ஒ!ைற7 
காJ74 ம,)மா ெச��� அ/��வ8?  �9தா� ம!ெறா� காJ74	 ேச�கிறா� 
ேபா� அ/�பி ைவ74	ப� ெசா�J�க
." 
 
பா8ஷாவி� பிரதிநிதி இைத7 க�) (த	பி�8� ேபானா�. அவ� இ�ப� 
நட74	 எ�. எதி��பா�7கேவ இ�ைல. அவமான�ப,)வி,ட உண�விJ	, 
ஆ�திர�திJ	 அவ�  க	 சிவ9த8. க)ைமயாக ஏேதா ெசா�ல வி�	பி ஆனா� 
உண�"சி மி4தியா� வா��ைதக
 வராம� அவ/ைடய உத)க
 8��தன. 
��வ�க
 ெநாி9தன.  க	 விய��த8. 
--------------- 
 

4. 4. 4. 4. இராயச	 அ(ைசயா)	 ர�நாத ேச�பதி,	இராயச	 அ(ைசயா)	 ர�நாத ேச�பதி,	இராயச	 அ(ைசயா)	 ர�நாத ேச�பதி,	இராயச	 அ(ைசயா)	 ர�நாத ேச�பதி,	    

 
��K பா8ஷாவி� பிரதிநிதி ஆ�திர	 அைட9தைத7 க�) ர�ககி�Qண �8 
=ர�ப� அவைன ேநா7கி� ��னைக L�தா�. 
 
"ெந���ட� விைளயா)கிறீ�க
! இத� விைள;க
 க)ைமயாயி�74	 எ�பைத" 
சி9தி7காம� ெசய�ப)கிறீ�க
 எ�பைத மீ�)	 வ!�.�த வி�	�கிேற�" 
எ�றா� பா8ஷாவி� பிரதிநிதி. 
 
"த�க
 ேபரரFட�  �� நா�க
 ெச38 ெகா�ட உட�ப�7ைகயி� ப� க�ப	 
க,)வதாக ம,)	 ஒ��7 ெகா�ட8 உ�ைம. ெச��ைப வண�4வ8 அ9த� 
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பைழய உட�ப�7ைகயி� அட�காத ஒ�.. உட�ப�7ைக�ப� பா��தா� வர	ைப 
மீ.வ8 த�க
 அரசேரய�றி நா�க
 இ�ைல." 
 
"வKைம உ
ளவ�க674 வKைமய!றவ�க
 அட�கி�தா� ஆகேவ�)	." 
 
"அட7க	 ேவ.; அ�ைம�தன	 ேவ.." 
 
"இத!4� பாட	 க!பி7காம� விட�ேபாவதி�ைல." 
 
" �9தா� ெச3<�க
." 
 
இSவளவி� பா8ஷாவி� பிரதிநிதி<	 உட� வ9தி�9தவ�க6	 ெவளிேயறி 
வி,டா�க
. பைடகைளெய�லா	 ம8ைரயிK�98 அவசர�ப,) வட7ேக 
தி��பிய/�பி வி,ட8 எ�தைன ெபாிய தவ. எ�ற ஏ7க�8டேன ேவ. 
வழியி�லாத காரண�தா� ஒ�.	 ெச3ய �யாம� ��K தி�	பினா� 
ஔர�கசீ�பி� பிரதிநிதி. ேபாகிற ேபா7கி� திாிசிர�ர	 ேகா,ைட<	 அத� 
F!.��ற�க6	 பைட =ர�களா� நிர�ப�ப,) ஆய�தமாயி��பைத<	 அவ� 
க�)ெகா�டா�. ைகயாலாகா�தன 	 ஆ�திர 	 அவ� உ
ள�ைத ெவ8�பின. 
அ9த ஆ�திர7 4 றK�,  �8 =ர�பனி� ேகா,ைட� பைட =ர�க6ட� 
பா8ஷாவி� ஆ,க
 ேபா� ெச3ய  ய�. ேதா!.� ேபானா�க
. சில� அதி� 
உயிாிழ7க;	 ேநாி,ட8. 
 
'கணவைன இழ98 ைக	ெப�ணான ஒ� ராணி உ�கைள 
அவமான�ப)�திவி,டா
' எ�பதாக� பா8ஷாவிட	 ேபா3 அவ�74" 
சின%,)கிற வித�தி� ெசா�லலா	 எ�றா� ம�க	மா
 தா� இதி� 
ச	ப9த�படாம� எ�லாவ!ைற<ேம சா8ாியமாக" ெச3தி�9தா
. அவ6ைடய 
அ9த" சா8ாிய�ைத நிைன74	ேபா8 அவ� 4 ற� இர�) மட�காயி!.. 
ேநர�யாக அவமான�ப,ட8  �8 =ர�பனிட	 எ�றாJ	 த�கைள 
அவமான�ப)�திய மதிU,ப	 ஒ� ெப� பி
ைளயி/ைடய8 எ�ற உ.�த� 
உ
ேள இ�9த8 அவ/74. 
 
��K பா8ஷாவி� ஆ,க
 தி�	பி�ேபான பி��தா� ைக�பி��த மைனவி சி�ன 
 �த	மா6ட� இர�) வா��ைத சிாி�8� ேபச;	, சரசமாட;	 ேநர	 கிைட�த8 
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 �8=ர�ப/74. அ)�8 சில நா
க
 மண வா�வி� இனிய மய7க�தி� கழி9தன. 
காவிாியி� �8ெவ
ள	 வ9த8. அவ�க
 மன�ைத� ேபாலேவ காவிாி<	 நிர	பி 
வழி9த8. ேகாைடயி� Fக�ைத7 காவிாி7கைரயி� இதமான மா9ேதா��களி� 
ெசலவி,டா�க
 அ9த இள	 காதல�க
. ஆ��பா� மகிழ;	 பட4 ெசJ�தி7 
களி7க;	 ேநர	 ேபாதாமK�9த8 அவ�க674. 
 
ஒ� ம�டல�தி!4� (40 நா
) பி� வி�9த ஒ� ைவகைறயி� ராணி ம�க	மா6	 
இராயச	 அ"ைசயா;	 (அர�மைன7 காாிய(த�) அவசர	 அவசரமாக  �8 
=ர�பைன அைழ�8 வர" ெசா�K அ9த��ர�தி!4 ஆள/�பினா�க
. வி�யK� 
கன;	 நன;	 கல9த இனிய உற7க�திK�98 அவ� எB9தி�98 விைரவாக 
அவ�க
 இ�வைர<	 அர�மைன ம9திராேலாசைன ம�டப�தி� வ98 ச9தி7க 
ேவ�)ெம�. ராணி ம�க	மாளிடமி�98 வ9த ஆ
 Iறிவி,)� ேபாயி�9தா�. 
அய�98 உற�கி7 ெகா���9த சி�ன  �த	மாைள எB�பாமேல தாைய<	 
இராயச�ைத<	 ச9தி7க" ெச�றா� அவ�. இ�/	 இ�
 பிாியவி�ைல. கா!. 
சி�ெல�றி�9த8. 
 
த� தாேயா) அர�மைன இராயசமான அ"ைசயா;	 Iட இ�7கிறா� 
எ�றறி9த8ேம ஏேதா மிக;	 இ�றியைமயாத காாிய�ைத� ப!றி ஆேலாசைன 
நட7கிற8 எ�பைத  �I,�ேய  �8=ர�ப� அUமான	 ெச38ெகா
ள 
 �9த8. தாயி� ந	பி7ைக74ாியவ� அ"ைசயா எ�பைத அவ� அறிவா�. 
அதிகமான ெசய� திறைமைய<	 மிகக 4ைறவான வா��ைதகைள<	 உைடயவ� 
அவ�. மிக� ெபாிய ராஜத9திாியான அவ� எதிேர நி�. ேபFகிறவ�கைள 
பயப7திேயா) த	ைம அMக" ெச38 வி)	 ஆஜா/பா4வான F9தர��ஷ�. 
தீ�7கமாக� பா�74	 ஒளி நிைற9த க�க6	, Iாிய நாசி<	, விசாலமான 
ெந!றி<	, அB�தமான உத)க6மாக அ"ைசயாைவ ஏெற)�8� பா�74	 
யா�74	 அவ�  � ஒ� பணி; தானாக வ98வி)	. அ
ளி  ��த 4)மி<	, 
ெந!றியி� ச9தன� திலக மாக அவ� சிாி74	ேபா8 ெவேளெர�. ெதாி<	 
அழகான அளவான ப�வாிைச யாைர<	 வசிய�ப)�திவிட7 I�ய8. நி�றா� 
பர9த மா��	 திர�ட �ஜ�க6மாக  ழ�காைல� ெதாட7I�ய நீ�ட 
கர�கேளா) எ)��	 ஏ!ற மாக7 கா,சியளி�பா� அ"ைசயா. அைச�பி� ேகாயி� 
ராஜேகா�ர	 எதிேர நி!ப8 ேபால இ�74	. 
 
இ�ப� அ"ைசயாைவ� ப!றிய க	Tரமான நிைன��க6ட� அவ� 
ம9திராேலாசைன ம�டப�தி!4
 Uைழ9த ேபா8, "வா மகேன! காாிய	 மிக;	 
அவசரமான8! அதனா� தா� உ�ைன� P7க�திK�98�Iட எB�பிவி,ேட�" 



34 

 

எ�றா
 தா3. தாைய<	 இராசய	 அ"ைசயாைவ<	 வண�கிவி,) அம�9தா� 
 �8=ர�ப�. 
 
"P�கி7 ெகா���9தா� Iட எ�ைன விழி�L,)வ8 உ�க
 கடைம அ	மா!" 
 
"நீ சிறி8 4ழ9ைதயாயி�9த வைர உ�ைன� தாலா,�" சீரா,�� பா_,�� 
P�க" ெச3வ8 ம,)	 தா� எ� கடைமயாயி�9த8 மகேன!" 
 
"இ�ேபா8 இ�/	 நா� 4ழ9ைதயி�ைல அ	மா. ஆகேவ இ�ேபா8 நீ�க
 
விழி�L,ட ேவ�)ேமய�றி� P�க" ெச3ய7 Iடா8." 
 
"பிரமாதமான வா��ைத  �8=ர�பா! ஆனா� இ�/	 நீ 4ழ9ைத எ�பைத நீ 
உண�9தா� ம,)	 ேபாதா8. உ� எதிாிக6	 உணர ேவ�)	." 
 
" த� எதிாியாக எ�  � எதி�ப,ட ��K பா8ஷா ஔர�கசீ�பி� பிரதிநிதி74 
அைத நா� ந�றாக உண��தி வி,ேட�. இ�/	 ேவ. யா�7காவ8 அைத 
உண��8வத!4 அவசியமி�9தா� ெசா�J�க
 ஐயா உண��8கிேற�." 
 
"அவசிய	 ேந!. வைர ஏ!படவி�ைல, இ�. இ�ேபா8 இேதா ஏ!ப,��7கிற8". 
 
"ச!ேற விவரமாக" ெசா�J�க
! எ�ேக யாாிட	 அ9த அவசிய	 
ஏ!ப,��7கிற8?" 
 
"எதிாிகைள விட� 8ேராகிக
 ேமாசமானவ�க
." 
 
"யா� அ9த� 8ேராகிக
?" 
 
"இ9த அர�மைன கட9த கால�தி� க�ட 8ேராகி அழகிாிநாய7க�. இ�. 
காM	 8ேராகி கிழவ� ேச8பதி எ�ற இர4நாத ேச8பதி! அ�. உ� த9ைத 
ெசா7கநாத நாய7காி� உ�தர;�ப� அவ� அரசாள த@ைசைய ஆள" ெச�ற 
அழகிாி நாய7க� உ� த9ைத74� 8ேராக	 ெச38 பி�� ெவ�க�ணாவி� 
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D�"சியா� தா/	 சீரழி98� ேபானா�. அேத ேபா� உ� த9ைத ெசா7கநாத 
நாய7காிட	 பணி98 சி!றரசனாக இ�9த கிழவ� ேச8பதி இ�ேபா8 தா� 
ேதா�றி�தனமாக நட98 ெகா
ள� ெதாட�கிவி,டா�.  �� உ� த9ைத74	 
�(ட	கா/74	 ேபா� ஏ!ப,ட ேபா8 இ9த7 கிழவ� ேச8பதி, ெபாி8	 
உதவியாயி�98 உ� த9ைதைய அவனிடமி�98 கா�பா!றினா�. அத!4� 
பிரதியாக உ� த9ைத கிழவ� ேச8பதி74� பாிசி�க6	 வி�8	 ெகா)�8� 
பாரா,�யேதா) த�னிடமி�9த அதி��திசாKயான 4மார�ப பி
ைள எ�ற 
தளவாைய<	 ேச8பதி74 உ.8ைணயாக ஆ,சி� பணி�ாிய இராமநாத�ர	 
அ/�பி ைவ�தா�. 
 
"உ� த9ைதயா� அ/�ப�ப,ட அ9த அாிய மனிதரான 4மார�ப பி
ைளைய7 
4)	ப�ேதா) ெகாைல ெச38 இ�ேபா8 பழிதீ��87 ெகா�) வி,டா� கிழவ� 
ேச8பதி. நம8 ஆ,சி� பி��பி� கீ� சி!றரசராக இ�7க வி�	பாத ேச8பதி த@ைச 
நாய7க ம�ன� பர	பைரயி� வாாிசான ெச�கமலதாச/ட/	, பைழய ம8ைர� 
தளவா3 ேவ�கட கி�Qண�பேனா)	 ேச�98 நம74 எதிராக" சதி ெச3த ேபா8 
அ9த" சதிைய எதி��8 அத!4 உட�பட ம.�தா� எ�ற ஒேர காரண�87காக7 
4மார�ப பி
ைள 4)	ப�ேதா) ெகா�ல�ப,��7கிறா�. 
 
"ந�ல8 ெசா�Kயவ�74 இ�ப� ஒ� ெகா)9த�டைனயா?" 
 
"ந	ைம<	 நம8 ஆ,சிைய<	 அழி�பத!4� பாிசாக� தன74 உதவி ெச3ய 
 �வ�	 த@ைச ம�ன/74� �87ேகா,ைட74	, பா	பா!.74	 இைடநில� 
ப4தியி� வாி வா�4	 உாிைமைய வி,)7 ெகா)�தி�7கிறா� ேச8பதி. இ9த ந�றி 
உண�வ!ற சதிைய  றிய��8" ேச8பதிைய<	 ேவ�கடகி�Qண�பைன<	 
தி��த  ய�ற ேபா8 தா� 4மார�ப பி
ைள ெகா�ல�ப,��7கிறா�." 
 
"நம74 ேவ��யவைர7 ெகா�றா� எ�ன? ந	ைம7 ெகா�றா� எ�ன?" 
 
"இ9த விFவாச உண�;தா� ந	ைம7 கா7க7I�ய8  �8=ர�பா! கிழவ� 
ேச8பதி  ர,) மனித�! மனித வா�ைவ அ��த 
ளதாக" ெச3ய7I�ய எ9த 
இ�கிதமான உண�;க6	 இ�லாதவ�. ஆ,சிைய<	, ெச�வ�ைத<ேம மதி�பவ�. 
நா	 அவ�74� பாட	 க!பி7க ேவ��ய கால	 வ98 வி,ட8." 
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"இ�ேபாேத பைடகேளா) �ற�ப)கிேற�. பாட 	 �க,)கிேற�." 
 
"அ8 அ�தைன Fலபமானதி�ைல மகேன! மறவ� சீைமயி� கிழ,)" சி�க�ைத 
எளிதாக ெவ�.விட  �யா8. இர4நாத ேச8பதி ம!ற மறவ�கைள அைழ�8� 
தைலைய7 ெகா) எ�றாJ	 ெகா)�8 வி)வா�க
. அSவள; ெச�வா74	 
க,)�பா)	 அ�ேக அவ�74 உ�)." 
 
"ந�றி<	 விFவாச 	 இ�லாத இட�தி� எ�தைன7 க,)�பா) இ�9தா� எ�ன; 
எSவள; ெச�வா74 இ�9தா� எ�ன?" 
 
"உ� ேக
வியிJ
ள நியாய	 Iட �ாியாத வ�க� மறவ� அவ�. அவ�ைடய சக 
மறவ�க
 அவைர7 க�%��தனமாக� பி�ப!.கிறா�க
. ஆகேவ அவ�74 
ஆ
க,) அதிக	. ஒ� பாவ 	 அறியாத அ9நிய நா,)7 கிறி(தவ� பாதிாிமா�க
 
Iட அவ�ைடய ெகா)ைம74� த�ப  �யவி�ைல மகேன!" 
 
"ெசா9த நா,) ந�ப�களிடேம விFவாசமாயி�லாத ஒ�வ� அ9நிய நா,)� 
பாதிாிமா�களிட	 க�ைண கா,)வா� எ�. எ�ப� அ	மா நீ�க
 எதி�பா�7க 
 �<	?" 
 
"உ� ெகா
6� பா,டனா� தி�மைல நாய7க�	, த9ைதயா�	 கிறி(தவ� 
பாதிாிமா�கைள<	 அவ�கைள� பி�ப!றியவ�கைள<	Iட அ�ேபா)	 
ஆதரேவா)	 ெப�9த�ைமயாக நட�தினா�கேள?..." 
 
"எ� ெகா
6� பா,டானா�74 இ�9த ெப�9த�ைம<	 த9ைத74 இ�9த தாராள 
மன 	 கிழவ� ேச8பதி74 இ�ைலயானா� அத!4 யா� எ�ன ெச3ய  �<	 
அ	மா?" 
 
"கிழவ� ேச8பதியா� ெகா�ல�ப,ட 4மார�ப பி
ைள Iட7 கிறி(தவ ெவ.�பி� 
கிழவ� ேச8பதிைய மி@சியவராக இ�9தி�7கிறா�. பாதிாிமா�கைள<	, 
உபேதசியா�கைள<	 பலா�காரமாக" சிவK�க�ைத வழிப)	ப� வ!�.�8கிறா� 
அவ�" எ�றா� இராயச	 அ"ைசயா. 
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"அ8 அ7கிரம	 ஐயா! பா8ஷாவி� பைழய ெச��ைப7 4	பி)	ப� ந	ைம 
வ!�.�தியவ�க674	 4மார�ப பி
ைள74	 எ�ன ேவ.பா)?" 
 
"நாகாிகமைட9த ந�லவ�க674� தா� உ� ேக
வி<	 அத� நியாய 	 �ாி<	. 
8ேவஷ 	 ெவ.��	 4ேராத 	 நிர	பியவ�க674 நாகாிக	 எ�றா� 
எ�னெவ�ேற ெதாியா8  �8=ர�பா." 
 
"ேபா�"F7க� நா,�K�98 வ9த ஜா��பிாி,ேடா பாதிாியாைர� த)�8 மறவ� 
நா,) எ�ைல74
 கிறி(தவ சமய�ைத� பர�ப  ய�றா�, ேதாைல உாி�8 
மர�தி� தைலகீழாக� ெதா�கவி,)விட� ேபாவதாக� பய .�8கிற அள; கிழவ� 
ேச8பதி க)ைமயானவராயி�9தி�7கிறா� எ�. Iட7 ேக
வி�ப,��7கிேற� 
ஐயா!" 
 
"சிலைர� ேதாைல உாி�8� தைலகீழாக மர�களி� க,�� ெதா�கவி,ட 
ெகா)ைம<	 நட9தி�7கிற8  �8=ர�பா!" 
 
"ேக,பத!ேக அ�வ��பாயி�7கிற8 ஐயா! 4மார�ப பி
ைள ந	 
அர�மைனயிK�98 ேச8பதி74 உதவியாக அ/�ப�ப,டவ�. அவைர7 
ெகா�றேத தா�க �யாத ெகா)ைம; அவ� 4)	ப�தினைர<	 ெகா�ற8 
பய�கரமான பாவ	. கிறி(தவ� பாதிாிமா�கைள� 8��.�8வ8 ெபா.�87 
ெகா
ள இயலாத8. நா	 எ�ப�<	 அவைர அட7கிேய ஆகேவ�)	." 
 
"ஒ� விநா� Iட7 கால9தா��த7Iடா8 மகேன! பா8ஷா;7காக� தி�"சியி� 
I,�ய பைட =ர�கேளா) உடேன மறவ� சீைமயி�மீ8 ேபா� ெதா)�தாக 
ேவ�)	. தன8 Pதைர7 ெகா�J	 அ9நிய அரசைன� பைடெய)�8� தா74	 
நியாய	 ஒSெவா� ந�ல அரச/74	 உ�) அ�பா! 4மார�ப பி
ைள ந	மா� 
அ�4 அ/�ப�ப,டவ�. அவைர7 I�ேடா) அழி�த8 ந	ைம 
அவமான�ப)�திய8 ேபா� தா�! நீ உடேன ேபா�74 ஆய�தமாக ேவ�)	 
எ�பைத" ெசா�லேவ உ�ைன நா/	 இராயச 	 இ�ேக அைழ�ேதா	." 
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இராயச	 எB98 நி�றா�. க	Tர 	 அழ4	 வசீகர 	 நிைற9த அவர8 
ேதா!ற�ைத� பா��8 ராணிேய ஒ� கண	 யாேரா �தியவ� ஒ�வைர7 
கா�ப8ேபா� உண�9தா
. 
 
"இ9த மறவ� சீைம� பைடெய)��74 உ�க
 இ�வ� ஆசி<	 ேவ�)	" எ�. 
வண�கினா�  �8 =ர�ப�. 
 
"மிக� ெபாிய ப��பாளியாகிய ந	 இராயச	 உ�ைன வா��தினாேல ேபா8மான8 
மகேன!" எ�றா
 ம�க	மா
. இராயச	 அ"ைசயா ராணிைய ேநா7கி� �� .வ� 
L�தா�. 
 
 �8=ர�ப�, ஆஜா/பா4வாக எB98 நி�ற இராயச	 அ"ைசயாைவ<	 
அ�ைன ராணி ம�க	மாைள<	 வண�கி விைடெப!றா�. அவ� வண�கி� 
தைலநிமிர;	 அர�மைன =ர� ஒ�வ� பரபர�பாக அ�4 உ
ேள Uைழய;	 
சாியாயி�9த8. வ9த =ர� வண�கிவி,) %வைர<	 பா��8" ெசா�லலனா�. 
 
"இராமநாத�ர�திK�98 இர4நாத ேச8பதியி� Pத� ஒ�வ� ேத� 
வ9தி�7கிறா�." 
 
%வ�	 த�க674
 விய�ேபா) ஒ�வைர ஒ�வ� பா��87 ெகா�டன�. ஆவJ	 
பரபர��	  9திய மனநிைலேயா), "உடேன அவைன இ�ேக அைழ�87 ெகா�) 
வா!" எ�. ேசதி ெகா�) வ9தவ/74 ம.ெமாழி Iறினா�  �8=ர�ப�. 
 
"வ�கிற தகவK� நா	 மகி�"சியைடயேவா, நம8  �ைவ மா!றி7 ெகா
ளேவா 
காரணமான எ8;	 இ�7க�ேபாவதி�ைல" எ�. பதறாத 4ரK� நிதானமாக" 
ெசா�Kவி,) மீ�)	 இ�7ைகயி� அம�9தா� அ"ைசயா. ர�ககி�Qண 
 �8=ர�ப/	, ராணி ம�க	மா6	 ேச8பதியி� Pத� வரேவ��ய 
Uைழவாயிைலேய பா��த வ�ணமி�9தன�. 
----------- 
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5. 5. 5. 5. ப�க�� -./� பைகைமப�க�� -./� பைகைமப�க�� -./� பைகைமப�க�� -./� பைகைம    

 
க,)ம(தான உடலைம��	 அ9த வKைமைய மிைக�ப)�தி எ)�87 கா,)	 
காிய நிற 	 ெகா�ட மறவ�சீைம =ர� ஒ�வ� ைகயி� ஓைலேயா) 
Uைழவாயில�ேக ெத�ப,டா�. 
 
மி�னைல� ேபா� சேரேல�. உ
ேள Uைழ9த அவ�, "மறவ� நா,) மாம�ன� 
ர4நாத ேச8பதியி� Pத� நா�. இ8 அவ� அ/�பிய ஓைல" எ�. இராயச	 
அ"ைசயாவிட	 நீ,�வி,), %�. ேப�ேம எதி�பாராத வைகயி� பதிைல 
எதி�பாராமேல வி�,ெட�.� தி�	பி" ெச�ல� ெதாட�கினா�. 
ச	பிராதாய�874� �ற	பாக;	, ப�பா��றி<	 இ�9த8 அவன8 ெசய�. 
 
உடேன அைத7 க�) ஆ�திரமைட9த ர�ககி�Qண� பி� ெதாட�98 அவைன� 
பா398 ைக�ப!ற  ய�றேபா8 ைசைகயா� இராயச	 அவைன� த)�8வி,டா�. 
ஆ�திர�ேதா) ர�ககி�Qண� ேக,டா�; 
 
"வழ7கமி�லாத �8ைமயாக நம74 அட�கிய சி!றரச� 'மறவ� நா,) மாம�ன� 
ர4நாத ேச8பதி' எ�றா�. அ/�பிய ஓைலைய� ப��பத!4  �ேப தி�	பி� 
ேபாகிறா�. இெத�லா	 எ�ன? இைதவிட அதிகமாக ந	ைம ேவெற�ப� 
அவமானப)�த  �<	? இ9த  ைற7ேக,ைட<	, அவமான�ைத<	 நா	 ஏ� 
ெபா.�87 ெகா
ள ேவ�)	?" 
 
"ெபா.�87 ெகா
ள ேவ�டா	 தா�! எ3தவனி�7க அ	ைப ெநா98 பயென�ன 
ர�ககி�Qணா? ேச8பதியிட	 ெதா)7க ேவ��ய ேபாைர அவ/ைடய 
Pதனிடேம ெதா)7க ேவ�டா	 எ�. தா� உ�ைன� த)�ேத�" எ�. 
ர�ககி�Qண/74 ம.ெமாழி Iறிவி,) இர4நாத ேச8பதியி� ஓைலைய� 
ப�7க� ெதாட�கினா� அ"ைசயா.  தK� ெம�ல� தம74
 ப�7க� 
ெதாட�கியவ�, பி��, இைர9ேத வா3 வி,)� ப�7க� ெதாட�கினா�. 
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"இ�. இSேவாைல எB8	 ேபா8 ெதாட�கி மறவ� நா) இனி யா� தைலைம74	 
கீ��பணி98 சி!றரசாக இரா8 எ�பைத இத� %ல	 மறவ� நா,) மாம�ன� 
ர4நாத ேச8பதி, ச	ப9த�ப,ட சகல�74	 பிரகடன	 ெச38 ெகா
கிறா�." 
 
"4மார�ப பி
ைள<	 அவ� 4)	ப�ைத<	 ெகா�ற8 ேபாதாெத�. Fயாதீன� 
பிரகடன	 ேவறா?" 
 
ராணி ம�க	மா
 இSவா. வினவிய;ட� "எSவள; திமி� இ�9தா� அைத 
நம7ேக ஓைலய/�பி� ெதாிவி�8 வி,) ந	 ைடய ம.ெமாழிைய எதி�பாராமேல 
P8வைன� தி�	பி<	 வர"ெசா�K� பணி�தி�7க ேவ�)	? 4மார�ப 
பி
ைளைய அவ�க
 ெகா�ற8 நியாயெம�றா� இ�ேபா8 இ�4 வ98 ெச�ற 
இ9த� P8வைன நா	 ம,)	 ஏ� த�பி� ேபாகவிட ேவ�)	?" எ�. 
ெகாதி�ேபா) ேக,டா� ர�ககி�Qண�. கிழவ� ேச8பதி எ�/	 ப,ட�ெபயைர 
உைடய ர4நாத ேச8பதியிடமி�98 வ9தி�9த ஓைலைய� ப��8" ெசா�Kவி,) 
ேமேல எ8;	 Iறாம� இ�9த அ"ைசயா இ�ேபா8 வா3 திற9தா�. 
 
"ஒ� தவ!ைற இ�ெனா� தவ!றா� நியாய�ப)�தி விட �யா8 ர�ககி�Qணா!" 
 
"பல தவ.க
 நட98வி,ட பி��	 இ�ப�� ெபா.ைமயாக இ�9தா� எ�ப�?" 
 
"எதிாிகைள அழி�பதி� பல ராஜத9திர  ைறக
 உ�) அ�பா! அதி� ஒ�. 
அவ�கைள அதிக� தவ.க
 ெச3ய அ/மதி�ப8. ேகாைழ பி�வா�கி� 
தய�4வத!4	, =ர� பி�வா�கி நிதானி�பத!4	, நிைறய வி�தியாச�க
 உ�). 
ேகாைழ பய�தினா� பி�வா�4வா�. =ர� எதிாிைய  �ைப விட அதிக 
ேவகமாக� பா398 தா74வத!4� பி�வா�4வா�. நம8 நிதான	 இதி� 
இர�டாவ8 வைகைய" ேச�9ததாக இ�7க,)	." 
 
"��K பா8ஷாவி� ஆ,க
 பைழய ெச���ட� ஊ�வல	 வ9த ேபா8 அ	மா 
ெசா�Kய அேத அறி;ைரைய�தா� இ�ேபா8 நீ�க6	 I.கிறீ�க
 ஐயா!" 
 
"ெசா�Jகிற மனித�க
 ேவ.ப,டாJ	 அறி;	, அறி;ைர<	 ேவ.ப)வதி�ைல! 
மறவ� நா,�� ேம� பைடெய)�தாக ேவ�)ெம�ற நம8  9திய  �;74	 
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இ9த அறி;ைர74	 ெதாட�� இ�ைல. உன8  � ேகாப�ைத<	 ஆ�திர�ைத<	 
தணி�8" ெசயK� ஈ)பா) ெகா
ள" ெச3வத!4�தா� இ9த அறி;ைர." 
 
"ஆமா	 ர�ககி�Qணா! இராயச	 ெசா�வெத�லா	 உ� ந�ைம74� தா� அ�பா! 
எதிாிைய வி,)வி,) அவ/ைடய P8வைன அழி�பதா� எ�ன பய� 
விைளய�ேபாகிற8? கிழவ� ேச8பதிைய இ�ப�ேய வி,)வி,டா� அவ� 
ம!றவ�கைள7 I,)" ேச��87 ெகா�) பைடெய)�8 நம8 ம8ைர" சீைமைய7 
ைக�ப!ற  யJவா�" எ�றா
 ம�க	மா
. 
 
"இ�ேற நம8 பைடகேளா) மறவ� சீைம74� �ற�ப)கிேற� அ	மா!" 
 
"உன8 =ர�தி� நிதான 	 நிதான�தி� =ர 	 கல9தி�7க,)	 அ�பா! கிழவ� 
ேச8பதி மிக;	 சி7கலான எதிாி. ெதளிவான எதிாியி�ைல. சி7கலான எதிாிகளிட	 
எ�ேபா8ேம அதிக ஜா7கிரைதயாக இ�7க ேவ�)	." 
 
"உ�க
 அறி;ைர என74 எ�ேபா8	 ஞாபக	 இ�74	 அ	மா!" 
 
திாிசிர�ர	 ேகா,ைடயி�  க�பி� பைடக
 திர�டன. ேபா� ரF  ழ�கிய8. 
4திைரக6	, யாைனக6	 தைரைய� 8ைவ�87 கிளர" ெச3த �Bதி�படல	 
வி�ைண மைற�த8. தா<	, இராயச	 அ"ைசயா;	 வா��த, சி�ன  �த	மா
 
ெந!றியி� =ர� திலகமி,) வழிய/�ப, ர�ககி�Qண  �8=ர�ப� பைடேயா) 
�ற�ப,டா�. ர�ககி�Qண/74	 பைட=ர�க674	 திாிசிர�ர�8 ம7க
 
மல�மாாி ெபாழி98 விைடெகா)�தன�. பைழய ெச��ேபா) வ9த ��K 
பா8ஷாவி� ஆ,கைள எதி�74	 அவசிய�87காக அ�க�ேக ேச��8 ைவ�த 
பைட=ர�கைளெய�லா	 ஒ�. திர,�7 ெகா�) ர�ககி�Qண� மறவ� சீைம 
ேம� பைடெய)�தி�9தா�. 
 
தன74 மாைல D,� =ர�திலகமி,) வழிய/��	ேபா8 சி�ன  �த	மாளி� 
க�களி� நீ� திர�) பிாி;�8யர	 ெபா�கியைத அ�தைன அவசர�திJ	 
அ�தைன பரபர�பிJ	 அவ� கவனி7க� தவறியி�7கவி�ைல. உலகி� மிக�பல 
பாமர ம7களி� கணவ/	 மைனவி<மாக மாைல மா!றி7 ெகா
கிறவ�க674 
இ�74	 உாிைம<	 இ�ப 	 Fக 	 நி	மதி<	 Iட அரச 4)	ப�தினரான 
ம!றவ�க674 இ�ைலேய! எ�. எ�ணி" சி�ன  �த	மா
 ஏ�கியி�7க7 
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I)	. தி�மணமான உடேனேய ேபா�7காக� பைடேயா) �ற�ப,)வி,ட 
கணவைன =ரம�ைகயாக� திலகமி,) வழிய/�பினாJ	, பிாி; பிாி; தாேன? 
பைடகைள நட�தி" ெச�J	 ேபா8 இைத எ�லா	 எ�ணி�பா��தா� 
ர�ககி�Qண�. 
 
 த�நா
 பக� ெபாB8  �98 அ9தி சா39த8	 காடார	பமான ஓாிட�தி� 
இர�) %�. ெபாிய ஆலமர�க
 இ�9த ப4தியி� பைடக
 பாசைற அைம�8� 
த�க ேந�9த8. இ�/	 மறவ� சீைம எ�ைல74� ேபா3 ேசரவி�ைல எ�றாJ	, 
=ர�களிட	 ேபா� உண�"சி இ�ேபாேத வ9தி�9த8. மறவ� சீைமைய அைட9த 
உடேனேய ேபா� நிகழலா	 எ�ற பிர7ைஞ<	 எ�லா�74	 வ9தி�9த8. 
ர�ககி�Qணைன� ெபா.�தவைர இ8தா� அவன8  த! பைடெய)�� எ�. 
ெசா�ல ேவ�)	. அவசர அவசரமாக நிக�9த தி�மண	. அவசர அவசரமாக 
நிக�9த  �D,) விழா இ�ேபா8 அவசர அவசரமாக வா3�8வி,ட இ9த� 
பைடெய)�� எ�லாேம நிைன�8� பா�7க  �யாத ேவக�தி� ேந�9தி�9தன. 
 
ந
ளிரவாகி<	 பாசைற7 Iடார�தி� உற7கமி�றி� தவி�தா� ர�ககி�Qண�. 
ப�ேவ. வைக� பைட=ர�க
 த�கியி�9த ப4திகளி� I�8க6	, 
களியா,ட�க6	 நைடெப!.7 ெகா���9தன. சில =ர�க
 I�� ேபசி7 
ெகா���9தா�க
. சில� ெபாB8 ேபா7கான விைளயா,)7களி� ஈ)ப,)7 
ெகா���9தா�க
. ேவ. சில� ஒ� =ர/74 ரதி ேவட	 ேபா,)7 காம� 
ப��ைக7 I�தாக இ�பிாிவா3 பிாி98 எாி9த க,சி74	, எாியாத க,சி74	 பா�7 
ெகா���9தா�க
. 
 
தன8 பைட=ர�க
 இ9த� ேபாைர� ப!றி எ�ன நிைன7கிறா�க
 எ�ப� 
உண�9தி�7கிறா�க
 எ�. காண;	 வி�	பினா� ர�ககி�Qண�. 
மா.ேவட�தி� நகர பாிேசாதைன ெச3ய" ெச�J	 ம�ன�க
 ேபால  !றிJ	 த� 
ேதா!ற�ைத மா!றி7 ெகா
ளாவி,டாJ	, த�ைன யா�	 அைடயாள	 காண 
 �யாத வித�தி� ஒ� ேபா�ைவைய� ேபா��தி7 ெகா�) �ற�ப,டா� அவ�. 
உட� 8ைண வர  ய�ற ெம37 கா�பாளைன7 Iட� த)�8வி,டா�. இ8  த! 
பைடெய)�� எ�பதா� ம,)	 அவ� மனதி� ஆவJ	 பரபர��	 
நிர	பியி�7கவி�ைல. பைடெய)�பவராகிய கிழவ� ேச8பதிைய� ெபா.�ேத பல 
மட�4 அதிகாி�தி�9தன. 
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'கிழவ�' எ�ற தமி�"ெசா�J74 'உாியவ�' எ�. ெபா�
. இர4நாத ேச8பதி 
மறவ� நா,)74 உாியவ� ம,)மி�ைல. மறவ� அைனவாி� ந	பி7ைக74	 
உாியவ�. பயப7தி74 உாியவ�. அ�தைகயவேரா) தா� ேபா� �ாிவத!4	 
 ர�ப)வத!4	 அரசிய� காரண�களி�9தன எ�றாJ	 த�ைன" F!றி<
ள 
ம7களி� ந	பி7ைக74	 நாணய�தி!4	, மதி��74	 உாிய ஒ�வைர ெவ.	 
அரசிய� காரண�க67காக ெவ�வ8 சிரமமான காாியமாயி�74	. மறவ� 
சீைமயி�  ர,)" சி�க�ேதா) விேராத�ைத� தவி��தி��ப8 தா� இராஜ 
த9திரமாயி�9தி�74	. சில விேராத�கைள� தவி��ப8 தா� விேவக	. ேவ. சில 
விேராத�கைள எதி�ெகா�) ஏ!றாக ேவ�)	. இதி� கிழவ� ேச8பதிேயா) 
ஏ!ப,) வி,ட விேராத	  9தின வைகயின8. அ8 தவி�7க�படேவ��ய8. 
ஆனா� தவி�7க  �யாதப� ேச8பதிேய அைத வK98 ஏ!ப)�தி7 ெகா�) வி,ட 
பி� த� தர�பிK�98 பணி98 ேபாவ8 எ�ப8 பிற� எ
ளி நைகயாட7 
காரணமாகி விடலா	. 4மார�ப பி
ைளைய7 4)	ப�ேதா) ெகா�ற8 
ேபாதாெத�. மறவ� சீைமைய" Fயாதீன 
ள நாடாக� பிரகடன	 ெச3த8	 
ேச�98, தவி��தி�7க ேவ��ய இ9த� பைடெய)�ைப அவசிய 	 அவசர 	 
உ
ளதா7கிவி,டன. அநாவசியமான விேராத�ைத� ேத)வ8 எ�ப� ராஜ 
த9திரமி�ைலேயா, அ�ப�ேய அவசியமாக வ98 வாயி! கதைவ� த,� அைழ74	 
விேராத�ைத� தவி��ப8	 ராஜ த9திரமி�ைல. ேச8பதிைய7 க�) ராணி 
ம�க	மா6	 அவ
 மக/	 பய�ப)கிறா�க
 எ�. பிற� ேபச;	 இட	 
ெகா)�8விட7 Iடா8. 
 
கிழவ� ேச8பதிைய� ெபா.�தவைர இ9த விேராத�ைத உடன�யாக� ேத)வதி� 
பய� இ�9த8. இ9த விேராத�தா� அவ�74 ராஜ த9திர பய�க6	 ஊதிய 	 
இ�9தன. ஆகேவ இவ� இைத� ேத�யதி� அவரள;747 காரண	 சாியாயி�9த8. 
அவரள;74 அரசிய� ேநா7க 	 சாியாக இ�9த8. 
 
த� Iடார�ைத வி,) ெவளிேயறி =ர�களி� மனநிைலைய7 க�டறிய இ�ளி� 
�ற�ப,ட ேபா8 ர�ககி�Qணனி� மனதி� இSவள; சி9தைனக6	 
இைழேயா�ன. அ)�தி�98 ெக)த� ெச3பவனி� விேராத�ைத விைல 
ெகா)�தாவ8 ெப!றாக ேவ�)	 எ�றாJ	 ெகா)7கேவ��ய விைல எ�னவாக 
இ�74	 எ�ப8 இ9த விநா� வைர �ாியாம� இ�9த8. சி9தைன வய�ப,டவனாக 
ஆல மர�த�யி� சில =ர�க
 I�� ேபசி7 ெகா���9த ப4தி74 வ9தி�9தா� 
அவ�. அவ�க6ைடய ேப"F	 கிழவ� ேச8பதிைய� ப!றியதாயி�7கேவ, ஆல	 
விB8 ஒ�றி� மைறவி� ஒ8�கி நி�. அைத ஒ,)7 ேக,கலானா�. 
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"நம74" ேசா. ேபா,) வள��ப8 நாய7கவ	ச	. நா	 எதி��87 ெகா
ள  �யாத 
Fயஜாதி மனித�களி� மிக;	 ெபாியவ� இர4நாத ேச8பதி. இ9த <�த	 
த�மச�கடமான8. ேசா. ேபா)பவ�க674 விFவாசமாக இ��பதா? இன�874 
விFவாசமாக இ��பதா? நம8 மதி�பி!4ாிய ேச8பதி74 எதிராக நாேம ஆ<த	 
ஏ98	 நிைலைய இ9த� ேபா� உ�டா7கிவி,ட8 அ�ேண!" 
 
"ேச8பதிக
 இராமபிரா/7ேக ேதாழனாக இ�9த 4கனி� வ	ச	. ெத3வா	ச	 
ெபா�9தியவ�க
. ந	ைம� ேபா� ம!ற மறவ�க
 ைகI�பி� ெதாழ ேவ��ய 
நிைலயிK��பவ� இர4நாத ேச8பதி. அவ�74 எதிராக நி�. ேபா� �ாிவதி� 
மன�L�வமான ஈ)பா) ந	ைம� ேபா�ற ஜாதி மறவ�க674 இ�7க  �யா8. 
ேவ�)மானா� உ�ட உண;74" ெச@ேசா!.7 கட� கழி7கலா	." 
 
"ஆமா	! நீ ெசா�வ8 தா� சாி அ�ேண! அரச�க
 இ�ைற74" ச�ைட ேபா,)7 
ெகா
வா�க
. நாைள74 ஒ�. ேச�98 வி)வா�க
. அத!காக நா	 ஏ� ந)வி� 
ஜாதி அபிமான�ைத7 ெக)�87 ெகா�) 4ல�ைத ேவர.74	 ேகாடாி7 
கா	�களாக� தைல எ)7க ேவ�)	?" 
 
"ேச8பதிைய எதிேர பா��தாேல என747 ைகந)7க	 வ98வி)	 அ�ேண! 
வாைள7 கீேழ ேபா,)வி,) ெந)@சா� கிைடயாக வண�க� ேதா�.கிற 
மனித�74 எதிராக எ�ப� அ�ேண நா� 8ணி98 வாைள ஓ�க  �<	?" 
 
"அ8தா�  தKேலேய ெசா�ேனேன? நம74 இ8 ஒ� த�மச�கடமான ேபா� 
அ�ேண!" 
 
"இ�ைற74" ேச8பதி74 எதிராக வாைள உய��திவி,) நாைள74� ேபா� 
 �9த8	 மானாம8ைர7ேகா ம�கல�87ேகா ேபா3 நி�றா� Fயஜாதி7கார� 
ந	ைம  க�திேல காறி� 8��வா�." 
 
"8��றதாவ8...? ந	ைம க�ட	 8�டமாக ெவ,�� ேபா,டா� Iட 
ஆ"சாிய�ப)வத!கி�ைல." 
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"இ�ைற74 ச�ைட வ�	. ேபா4	. ஜாதி7 க,)�பா) நம74 எ�ைற74	 
ேவM	 பா,ைடயா! எ�க
 ஊ� எ�ைலயிேல ேச8ப8 வாரா��னா 
ஊ�74
ளாற ஒ��த� மா� ேமேல 8ணிேயா, கா�ேல ெச��ேபா ேபா,)கி,) 
நடமாட மா,டா� அ�ேண! அ�தைன ம�வாதி (மாியாைத) அவ�74 உ�)." 
 
இ�ளி� அ�4 உைரயா�7 ெகா���9த பைட=ர�களைனவ�	 மறவ� 
இன�தின� எ�பைத ர�ககி�Qணனா� மிக எளிதாகேவ அUமான	 ெச38 
ெகா
ள  �9த8. த�ைன அவ�க
 பா��8 விடாதப� ெம�ல அ�கி�98 விலகி" 
ெச�றா� ர�ககி�Qண�. ��K பா8ஷாைவ எதி�7க ஆேவச�ேதா) ஒ�. 
திர�ட பைட, ேச8பதி விஷய�தி� அ�ப� ஒ�றாக இ�ைல எ�. �ாி9த8. 
 
8ணி;	, த�ன	பி7ைக<	 ெகா���9த ர�ககி�Qணனி� உ.தியா� 
உ
ள�திJ	 ெம�ல எB9த8 ஒ� சி. தய7க	. இ9த� ேபாாிJ
ள பைக ப7க�8 
=,)�பைக எ�பதா� ஏ!ப)	 பைட =ர�களி� விFவாச� தய7க�கைள<	, 
இட	 மாறிய  ைற மாறிய விFவாச�கைள<	 எ�ைல மாற7I�ய 
ச9ேதக�87கிடமான ந	பி7ைககைள<	 ப!றிய கல7க	 அவ� மன�தி� இ�ேபா8 
இ9ந
ளிரவி� �திதாக ஏ!ப,ட8. ெவளிேய D�9தி�9த இ�
 த� 
மன�874
6	 ெகா@ச	 �க  ய�வைத� ேபால உண�9தா� ர�ககி�Qண�. 
கட;
 மனித�கைள� பைட�த ேபா8 உலைக� ப!றி ைவ�தி�9த 
ச9ேதாஷ�ைத<	 ந	பி7ைகைய<	 மனித�க
 ஜாதிகைள<	 சமய�கைள<	 
உ�டா7கி7 ெக)�87 ெகா�) வி,டா�கேளா? எ�. அ9த7 கண�தி� 
அவ/74� ேதா�றிய8. 
 
அபிமான	, அ��, விFவாச	, ந�றி7கடைம ஆகிய ஜாதி சமய	 கட9த உயாிய 
மனித 4ண�கைள7Iட ஜாதி சமய�க
 பாதி7க  �<	 எ�ப8 இ�ேபா8 
அவ/74� �ாி9த8. அவ� சி9தைன வய�ப,டா�. அ�றிர; பாசைறயி� 
அவனா� நி	மதியாக உற�க  �யவி�ைல. 
---------- 
 

6. 6. 6. 6. கிழவ� ேச�பதியி� கீ��திகிழவ� ேச�பதியி� கீ��திகிழவ� ேச�பதியி� கீ��திகிழவ� ேச�பதியி� கீ��தி    
 
ர�ககி�Qண�  !றிJ	 எதி�பாராத ப4தியிK�98 சலன 	 தய7க 	 
ஏ!ப,��9தன. திாிசிர�ர	 ேகா,ைடயிJ	, ம8ைர7ேகா,ைடயிJ	 இ�9த 
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பைட=ர�களி� ெப�	 ப4தியின� மறவ� சீைமைய" ேச�9தவ�க
. ெவ4 
ெதாைலவி� இ�98 வ98 ஒ� �திய நில�பர�பி� சா	ரா^ய�ைத நி.வ ேந�கிற 
அைனவ�74	 இ8 ஏ!பட7I�ய8 தா� எ�. ேதா�றிய8. அரF எ�கிற 
மாளிைகைய� தா�4	 நா�4 இ�றியைமயாத P�களி� ஒ�றாகிய பைட 
உ
நா,) ம7கைள7 ெகா�டதாக�தா� அைமய  �<	. அைம9தி�9த8. 
 
ஒ� பைடயி� உ,பைக உ�டாகிவி,டாேலா, உ�டாவ8 ேபால� 
ேதா�றினாேலா, அ8 எ
ைள இர�டாக� பிள9த8 ேபால" சிறியதானாJ	 Iட� 
ெபாி8	 ஆப�தான8. அ�ப� ஆப�தி� அைடயாள�க
 இ�ேபா8 ெதாிய� 
ெதாட�கியி�9தன. ெவளி�பைடயாக அ8 தன74� ெதாி9தைத ர�ககி�Qண� 
யாாிட 	 கா,�7 ெகா
ளவி�ைல எ�றாJ	 மனதி� அ9த" சலன	 
ஏ!ப,)வி,ட8. இைத7 க��தி! ெகா�)தா� தா3 ராணி ம�க	மா6	, 
இராயச	 அ"ைசயா;	 கிழவ� ேச8பதிைய" சி7கலான எதிாி எ�. 
வ�ணி�தா�கேளா எ�. Iட இ�ேபா8 அ9த� ெதாட�74� �8 விள7கேம 
ேதா�றிய8 அவ/74. 
 
த�/ைடய உ
நா,) ம7களிட 	 த� நா,�J	  Bந	பி7ைக74ாியவராக7 
கீ��தி ெப!றி�74	 ஒ�வைர ெவளிேயயி�98 பைடெய)�8 வ98 ெச�வ8 
எ�தைன சிரமமான காாியமாயி�74	 எ�ப8 ெம�ல ெம�ல� �ாி9த8. தீ�7க 
தாிசன	 பி�படாத வைர அரசிய� ெபா.��க
 சிரம சா�தியமானைவயாகேவ 
இ�74ெம�. ேதா�றிய8. அரசியJ74� தீ�7க தாிசன	 மிகமிக  7கியெம�.	 
�ாி9த8. 
 
ம.நா
 அதிகாைலயி� பைடக
 பயண�ைத� ெதாட�9தன. தி,டமி,டப� 
எ�லாேம நட9தன. ஆனா� ெபாிய அதிசய	 எ�னெவ�றா� மறவ� சீைம 
எ�ைல74
 Uைழ9த8	 அ�ேக இவ�கைள எதி��8 யா�	 சீறி�பாயவி�ைல. 
இல,சிய	 ெச3ய;மி�ைல. "�திதாக� ப,டேம!.
ள சி�ன நாய7க� பைட 
பாிவார�கேளா) தாிசன�87காக;	 தீ��தமா�� ��ணிய	 அைடவத!காக;	 
இராேம(வர	 ேபாகிறா� ேபாK�7கிற8" எ�ப8ேபா� ேபசி7 ெகா
ள;	 
ெச3தா�க
. ர�ககி�Qண� மனைத இ8 மிக;	 உ.�தி!.. 
 
த�க
 சீைம74
 த�கைள யா�	 எ8;	 ெச38 விட �யா8 எ�ற மித�பி� 
அவ�க
 இ��பதாக�ப,ட8. ஆ
க,)	 ஒ!.ைம<	, அ9நிய�74 வி,)7 
ெகா)�8� தள�98விடாத உ.தி<	, எத!காக;	 த�கைள" ேச�9தவைர 
அ9நியாிடேமா, ெவளியாாிடேமா கா,�7 ெகா)�8விடாத இய��	, மறவ� 
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சீைமயி� தனி�த�ைமக
 எ�பைத ர�ககி�Qண� அறி9தி�9தா�. எSவள; 
ெபாிய எதி��ைப<	 பைகைய<	 சமாளி7க7I�ய நிைலைமைய இ9த ஆ
க,)	 
ஒ!.ைம<ேம அவ�க674 அளி�தி�9தன எ�ப8	 அவ/74� �ாி9தி�9த8. ஒ� 
 ைற இராேம(வர�தி� தாிசன	 ெச3ய வ9தி�9த ேசர அரச� ஒ�வ� தி�	�	 
ேபா8 ேச8பதிைய7 காண இராமநாத�ர	 வ98 ஏBநா
 கா�தி�7க 
ேவ��யதாயி!.. ேபரரசனாகிய ேசரேன சி!றரசனாகிய ேச8பதிைய" ச9தி7க 
ஏBநா
 கா�தி�7க ேந�9த8. இராேம(வர தாிசன�தி� பய� ேச8பதிைய<	 
க�)  ��தாெலாழிய� L��தியாகா8 எ�ற ஐதீக�தா� ேசர� ெபா.ைமயாக 
ஏBநா
 த�கி7 கா�தி�98, ேச8பதிைய<	 பா��8வி,)� தி�வன9த�ர	 
�ற�ப,)" ெச�றா� எ�பைத� தன8 தா3 ெசா�K7 ேக
விப,��9தா� 
ர�ககி�Qண�. 
 
சிவக�ைகைய7 கட98 மானாம8ைர ஊ� எ�ைல74
 �49த பி�/	 
ர�ககி�Qணைனேயா, அவன8 பைடகைளேயா, யா�	 ெபா�,ப)�தவி�ைல. 
'ஊ� எ�ைலயிேலா, எதி�பா��த இட�களிேலா ேச8பதியி� பைட =ர�க
 
எதி��பத!4� திர�) நி!கவி�ைல. எ�4	 வா�7ைக எ�ேபா8	 ேபா� 
சகஜமாயி�9�8. 
 
எதிாியி� பைகைம அ�ல8 ேகாப�ைத7 Iட� ெபா.�87 ெகா�) விடலா	. 
ஆனா� அல,சிய�ைதேயா அவமதி�ைபேயா ெபா.�87 ெகா
வெத�ப8  �யாத 
காாிய	. கிழவ� ேச8பதி 4மார�ப பி
ைளைய7 4)	ப�ேதா) ெகா�றதாக;	, 
மறவ� நா,ைட" Fவாதீன� பிரகடன	 ெச3தத!காக;	 த�ைன7 க���8 
யாேர/	 பைடெய)�8 வர �<	 எ�. எதி�பா��8 ஆய�தமாயி��பதாகேவ 
ெதாியவி�ைல. ஒ� பைடெய)�ைப எதி�பா��87 கா�தி�74	 ேபா�7கால 
ஆய�த�கேளா அவசர�கேளா பரபர��கேளா எ�4	 இ	மியள;Iட� 
ெத�படவி�ைல எ�ப8 ஏமா!றமளி�தேதா) ேபாகாம� எாி"சJ	 ஊ,�ய8. 
 
ர�ககி�Qண�, ' �8ராமK�க Lபதி' எ�/	 தன8  �னணி� பைட�தைலவ� 
ஒ�வைன அைழ�8� ேபசி� பா��தா�. அ9த� பைட�தைலவ/	 மறவ� 
சீைமைய" ேச�9தவ� தா�. 
 
"ஒ� பாவ 	 அறியாத ம7கைள நாமாக வK98 தா7க7 Iடா8! எ�ேக ந	ைம 
எதி�ெகா�) ேமாதி எதி�7கிறா�கேளா, அ�ேகதா� நா	 ேபாைர� 
ெதாட�கேவ�)	 மகாராஜா! இ�லாவி,டா� தீவ,�7 ெகா
ைள7கார�க674	 
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நம74	 வி�தியாசமி�லாம� ேபா3வி)	" எ�றா�  �8ராமK�க Lபதி. 
ர�ககி�Qண� அவைன7 ேக,டா�. 
 
"எ�ேக<	 யா�	 நா	 பைடெய)�8 வ9தி��பைத� ப!றிய பிர7ைஞேயா, 
கவைலேயா, அ7கைறேயா, கா,)வதாக� ெதாியவி�ைலேய! வய�களி� உழவ�க
 
நி��பயமாக உB8 ெகா���7கிறா�க
. =)களி� 4ழ9ைதகைள� தா3மா�க
 
தாலா,)	 பாட�க
 இனிதாக ஒK7கி�றன. ஏ!ற	 இைற�பவ�க
 பா)	 
ஏ!ற�பா,) ந	 ெசவிகளி� ஒK�த வ�ணமாயி�9தன. வய�களி� கைள எ)74	 
ெப�களி� 4ரைவ ஒK வி�ைண எ,)கிற8. கள�8 ேம)களி� ெந!4வி�ேபா� 
உ�லாசமாக� பா�யப� ேவைலகளி� ஈ)ப,��7கிறா�க
. ெத�7களி� ேபாேவா� 
வ�ேவா�	, சாவ�களி� அம�98 வ	�ேபFேவா�	 கவைலயி�றி உைரயா�7 
ெகா���7கிறா�க
. மர�த�களிJ	 =,)  !ற�களிJ	 தாளலய�ேதா) 
உரK� ெந� 4�8	 ெப�க
 வ
ைள�பா,) பா�7 ெகா���7கிறா�க
. 
பய�ைத<	 ேபா� வ9தி��பைத<	 இவ�க674 நா� எ�ப��தா� 
உண��8வ8?" 
 
"யாேரா ெசா�K� P�� இ�ப� இ�7க" ெசா�Kயதா� இவ�க
 இ�ப� 
இ�7கவி�ைல மகாராஜா! இ8 இ	ம7களி� இய��களி� ஒ�.". 
 
 �8ராமK�க Lபதியி� இ9த பதிைல7 ேக,)" ச9ேதக�ப,) அவ�  க�ைத 
ஊ)�வி�பா��தா� ர�ககி�Qண�. தன8 ச9ேதக�ைத7 Iட அ9த  ர,) 
மறவ� �ாி98 ெகா
ளவி�ைல எ�பைத7 க�) அதி�"சியைட9த ர�ககி�Qண� 
த� மன�தி� அ�ேபா8 ெப�4	 தா�; மன�பா�ைமைய� தவி�7க  �யாம� 
தவி�தா�. ேபாைர� ெதாட�4வத!4  �ேப எதிாி� Iட வராமேல த� எதிாியி� 
மன�தி� தா�; மன�பா�ைமைய உ�டா7கிவி,ட அ9த7 கிழ,)"சி�க	 
இர4நாத ேச8பதியி� ேம� ஆ�திர	 ஆ�திரமாக வ9த8 அவ/74. அவ� 
மனநிைல �ாியாம� "இ9த இராமநாத�ர	 சீைம7கார�க674" ெசா�K7 
ெகா)�தாJ	 பய 	 கல7க 	 எ�னெவ�. �ாியைவ�ப8 சிரம	 மகாராஜா!" 
எ�றா�  �8ராமK�க Lபதி. நிQகள�கமாக அவ� இ�ப�7 Iறிய;ட�, 'நீ 
இ9த" சீைமைய" ேச�9தவ� எ�ற திமிாி� ேபFகிற ேப"சா இ8?' எ�. Fட"Fட7 
ேக,க ேவ�)	 ேபாK�9த8 ர�ககி�Qண/74. வா3 Uனி வைர ேவகமாக 
வ98வி,ட அ9த வா��ைதகைள7 ேக,)விடாம� சிரம�ப,) அட7கி7 
ெகா�டா�. 
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இ�/	 ெபாB8 சாயவி�ைல எ�றாJ	 மானா ம8ைரயிேலேய அவ�க
 
த�கினா�க
. மறவ� நா,) எ�ைல�ப4தி74 அ�பா� ந
ளிர;� த�கைல 
ைவ�87 ெகா
வத!4� பதி� மானாம8ைரயிேலேய த�கி7 ெகா�), தா� 
பைடேயா) வ9தி��பைத ஒ� 4திைர =ர� %ல	 இராமநாத�ர�திJ
ள 
ேச8பதி74  � தகவலாக" ெசா�K வர அ/�பலாெம�. தீ�மானி�8 அத�ப� 
ெச3தி�9தா� ர�ககி�Qண�. 
 
ேபா3 வ�கிற =ர� தி�	பி, எ�ன தகவ� ெகா�) வ�கிறாேனா அத!ேக!ப 
ம.நா
  �; ெச3யலாெம�. ர�ககி�Qண� அபி�பிராய	 ெகா���9தா�. 
எதி��ேப இ�லாத பிரேதச�தி!4
 பைட நட�ைப� ெதாட�வதா Iடாதா எ�. 
4ழ	பியி�9த8 அவ/74. 
 
நில;கிற இ9த அைமதி சகஜமானதா, த9திரமானதா எ�. ேவ. �ாி98 ெகா
ள 
 �யாம� இ�9த8. ஓ� எதி���	 எ�4	 இராெத�. நிைன�8� பைடெய)�8 
வ�பவ�கைள நா,)74 உ
ேள ெவ4Pர	 வரவி,)7 ெகா�) பாதியி� மட7கி� 
தா74வத!4" ேச8பதி சதி ெச3கிறாேரா? எ�. அவ/74" ச9ேதகமாயி�9த8. 
நிைலைம கிண!றி� க�ைல� ேபா,ட8ேபா� இ�9த8. எ8;ேம �ாியவி�ைல. 
இராமநாத�ர�874 ேநாி� ேபாயி�74	 4திைர =ர� தி�	பினா� ஒ� ேவைள 
ஏதாவ8 விவர	 �ாியலா	. அவ� தி�	�கிற வைர ேம!ெகா�) எ8;	 
ெச3வதி�ைல எ�. அ9தர�கமாக  �; ெச38 ெகா�) ர�ககி�Qண� 
மானாம8ைரயிேலேய� த�கி இ�9தா�. 
 
அ�. ெபாB8 சா<	 ேநர�874  � ஊ� ம7க
 எ�ன ேபசி7 ெகா
கிறா�க
 
எ�. யா�74	 ெதாியாம� தாேன அறி98 வர" ெச�றா� அவ�. ஊாிK�98 
ச!. ஒ874��றமாக இ�9த மறவ� சாவ� ஒ�ற�ேக ஒ� மர�த�யி� இர�) 
மறவ�4ல� ெப�க
 ெந�J74�தி7 ெகா���9தா�க
. 
 
 "ர4நாத ேச8பதி 
       மகராச� சீைமயிேல 
 மாத 	மாாி ெப3<8�/ 
       Fகேபாக வா�7ைகைய" 
 ெசா�J�க� ெப�)களா! 
       இகபர ெசௗ7கிய�874 
 ர4நாத ேச8பதி 
       ஏ8	 கவைல இ�லாத 
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 ரா^ய�தி� கீ��திகைள 
       இதமாக� பா)�க� இ9த 
 Fகேபாக வா�7ைகைய" 
       ெசா�K7 4�8�க�". 
 
எ�. அவ�க
 பா�7 ெகா���9த இனிய 4ரK� ர�ககி�Qணனேன ஓாி� கண	 
த�ைன மற98 ெசா7கி� ேபா3 வி,டா�. ைவர	 பா39த க�9ேத7கி� இைழ�8 
இைழ�8 ெம�ேகறிய8 ேபா�ற அ9த� ெப�களி� க,டான உடலழ4	 
ஒ�ேறாெடா�. ேபா,�யி,டன. அவ�கள8 வ
ைள� பா,�� இ�9த கிழவ� 
ேச8பதியி� கீ��திைய7 ேக,டேபா8 ஐ9தா. வய8" சி.வனாக இ�9த காைல, 
தா3 ராணி ம�க	மா6ட� தா� இராேம(வர	 ெச�றி�7ைகயி� பா��தி�9த 
அ9த" சி�க	 ேபா�ற ேதா!ற�ைத உைடய க	Tரமான ஆகி�திைய நிைனவி� 
ஒ�. I,�� பா�7க  ய�றா� ர�ககி�Qண�. 
 
அ9த நிைன�ேப ஒ� சி	ம ெசா�பனமாக இ�9த8. மைல உய�98 எதிேர வ98 
நி�ற8 ேபா�ற அ9த� ேதா!ற 	 =ரக	Tர�ைத எ)�87 கா,�ய வளமான 
மீைசக6	, Iாிய விழி�பா�ைவ<	 பாைற ேபா� பர9த மா��	 வKய ப��த 
ேதா
க6மாக7 கிழவ� ேச8பதியி� கா,சி மன7க�ணி� பட�9த8. 'மறவ� சீைம 
அவைர =ரவண7க	 ெச38 ெகா���9த8. மறவ� சீைமயி� ஏைழ� 
ெப�க67ெக�லா	 அர�மைன" ெசலவி� தி�மண	 ெச38 உதவியத� 
%லமாக� ெத!க�தி" சீைமயி� க�னியா4மாி அ	மைன� தவிர ேவ. 
4மாி�ெப�ேண இனிேம� க�யாண�தி!4 மீதமி�ைல எ�கிறா�ேபால" ெச38 
வி,டா� ேச8பதி என நா,�� அவ�74 ஒ� �கB	 ஏ!ப,��9த8. அ9த 
மர�த�யி� உல7ைகயா� ெந� 4�8	 ெப�க
 ேமJ	 த�க674
 எ�ன ேபசி7 
ெகா
கிறா�க
 எ�. ேக,டா� ர�ககி�Qண�. 
 
"எ9த ராசா எ9த� ப,டண	 ேபானா எ�ன� அ	மா? ந	ம ேச8பதி மகராச� 
தய;ேல நம74 ஒ� ெகாைற<	 வரா8[ ேவல	மா." 
 
"அ8 ம,)மா[? ெத!க�தி" சீைமயிேல எ�லா ராசாமா�	 ந	ம ேச8பதி ேபைர" 
ெசா�னாேல ந)�கறாகளா	[! ம�க	மா ராணி Iட 'நீ�க க�ப	 க,டா,�<	 
ேபா48 எ�க ரா"சிய�ேதாட சிேநகிதமா இ�9தாேல ேபா8	'/ ந	ம ேச8பதி 
ராசாகி,ட" ெசா�றாளா	. உன74� ெதாி<மா[ ேசதி?" 
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ர�ககி�Qண� அ�கி�98 த!ெசயலாக� �ற�ப)வ8 ேபா� ெம�ல ெம�ல ேமேல 
நக�9தா�. ேச8பதிைய எதி�7க;	 எதி�7க நிைன7க;ேம ஈேரB பதினா�4 
�வன�களிJ	 ஆ,க
 இ�ைல இ�7க �யா8 எ�கிற அைச7க  �யாத 
த�ன	பி7ைகேயா) அ9த மறவ� சீைம ம7க
 இ�7கிற நிைலைமைய 
அS;ைரயாடKK�98 �ாி98 ெகா
ள  �9த8. இ�ப�� திடமன 	 
ந	பி7ைக<	, எத!4	 கல�காத 8ணி;	 உ
ள ம7கேள அவ�கைள 
ஆ
கிறவ/74 ஒ� வர�பிரசாத	 அ�லவா? கிழவ� ேச8பதி74 அ�ப� ம7க
 
வா3�தி�9தா�க
 எ�ப8 உ
ள�ைக ெந�K7கனி ேபால விள�கிய8. 
 
அ9தி மாைல வ9த8. இர;	 வ9த8. ந
ளிர;	 கழி9த8. இராமநாத�ர	 ேபான 
4திைர=ர� இ�/	 தி�	ப வரவி�ைல. ர�ககி�Qணனி� 4ழ�ப	 
அதிகமாகிய8. ேபான Pதைன" ேச8பதிேயா ேச8பதியி� ஆ,கேளா பி��8 
ைவ�87 ெகா�) இ��பா�கேளா எ�. Iட� ேதா�றிய8.  9திய இரைவ� 
ேபாலேவ அ�.	 ர�ககி�Qணனா� உற�க  �யவி�ைல. Pதைன� பி��8 
ைவ�87 ெகா�ட8மி�றி எ9த ேநர�திJ	 எ9த திைசயிK�98	 ேச8பதி<	 
மறவ� சீைம� பைடக6	 அ9த ந
ளிரவி� த�கைள� ேத� வ98 தா7க7I)	 
எ�ற பய 	 ர�ககி�Qண/74 இ�9த8. ஆனா� அவ� பய9தப� எ8;ேம 
நட7கவி�ைல. 
 
ெபாB8 வி�வத!4" சில நாழிைகக
 இ�74	ேபா8 ெதாைலவிK�98 
பாசைறைய ெந��கிவ�	 ஒ!ைற7 4திைரயி� 4ள	ெபாK ேக,ட8. ேபானவ� 
தி�	பி வ9தி�9தா�. 
 
ர�ககி�Qணேன ஆவ� மி4தியினா� பாசைற7 Iடார�திK�98 ெவளிேய வ98 
அ9த =ரைன எதி�ெகா�) நி�றா�. 
 
"ேச8பதிைய� பா��தாயா? எ�ன ெசா�னா�?" 
 
"ஆன ம,)	  ய�ேற�. அவைர� பா�7க  �யவி�ைல. ஊாி� இ�7கிறாரா, 
இ�ைலயா எ�பைத7 Iட அறிய  �யவி�ைல. சில� தி����லாணி 
ேபாயி�7கிறா� எ�றா�க
. சில� உ�திரேகாசம�ைக ேபாயி��பதாக" 
ெசா�னா�க
. ேவ. சில� இராேம(வர	 ேபாயி�7கிறா� எ�றா�க
." 
 
"நீ ந	மிடமி�98 வ9தி�74	 Pத� எ�பைத7 Iறிய பி��மா அ9த நிைல?" 
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"ஆ	 அரேச! இ9த ஊ� எ�ப� அைமதியாக� ேபா�7 கவைலயி�றி இ�7கி�றேதா 
இேத ேபா� தா� இராமநாத�ர 	 இ�7கி�ற8. யா�ேம ேபாைர� ப!றி7 
கவைல� படவி�ைல." 
 
"நா� பைடெய)�8 மானாம8ைர வ98 த�கியி�7கிேற� எ�பைதயாவ8 
அவ�க674� ெதாிவி�தாயா?" 
 
"ேச8பதியி� மாெப�	 அர�மைனயி� எ�னிட	 அைத� ெபா�,ப)�தி7 ேக,க 
யா�மி�ைல." 
 
"திமி� அைத ஒ)7கிேய ஆக ேவ�)	. ேவ. வழியி�ைல." 
 
"இ9த� பைடெய)�பா� எ8;	 பாதி7க�ப,) விடமா,ேடா	 எ�ப8 ேபா� 
ஜன�க6	, அர�மைனயிJ
ளவ�க6	 மித�பாக இ�7கிறா�க
, அரேச! 
அவ�க
 ந	ைம எதி��பத!4� த�க
 பைடகைள7 Iட ஆய�த	 ெச3யவி�ைல." 
 
"ேச8பதி ந	ைம� தம8 எதிாியாக7 Iட அ�கீகாி7க மா,டா� ேபாK�7கிறேத?" 
எ�. க�களி� சிவ�ேபறி" சின	 ெஜாK7க� தன74�தாேன ெசா�K7 
ெகா�டா� ர�ககி�Qண�. 
 
க)ைமயான ம�<�த�தி� அ9த <�த�ைத� பா��87 ெகா���74	 
ஆயிர7கண7கான ஜன�க674� �ாியாதப� அ��தவ/74	 அ� 
வா�கியவ/74	 ம,)ேம �ாிய7I�ய ம�மமான அ�ைய� ப,)7 ெகா�) 
வி,டா! ேபா�. அ9தர�க வKேயா) அ9த7 கண�தி� தன74
 ெநா98 
தவி�தா� ர�ககி�Qண�. 
------------- 
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7. 7. 7. 7. வ1ச� %க2(சி வைலவ1ச� %க2(சி வைலவ1ச� %க2(சி வைலவ1ச� %க2(சி வைல    

 
இர4நாத ேச8பதி தா	 மிக;	 சி7கலான எதிாிதா� எ�பைத நி*பி�தி�9தா�. 
மானாம8ைரயிேலேய பைடகைள� த�க ைவ�87 ெகா�) ர�ககி�Qண� 
இராமநாத�ர�874 P8 அ/�பி<	 பயனி��ைல. ேபா3 வ9த P8வ� 
இராமநாத�ர�தி� ெபா.��
ள யாைர<	 ச9தி7க;	  �யாம� ேம� விவர	 
எைத<	 ெதாி98 ெகா
ள;	  �யாம� தி�	பியி�7கிறா�. அவ� ேபானதாJ	 
பயனி�ைல. தி�	பி வ98	 பயனி�ைல. 
 
ஒ� பைடெய)�ைப� ெபா�,ப)�தி எதி��பத!4  � வராத எதிாியி� 
நா,ைடேயா, ஊ�கைளேயா, ெபா8 ம7கைளேயா வK98 தா7கினா� =ணாக� த� 
ெபய�	 தாயி� ெபய�	 தா� ெக)	 எ�ப8 ர�ககி�Qண/74� �ாி9த8. மறவ� 
சீைமையேய தா3நிலமாக7 ெகா�ட த� பைட =ர�களிேல எSவள; ேப� அ9த� 
தா74தJ74 ஒ�8ைழ�பா�க
 எ�பைத<	 அவனா� சாியாக கணி7க  �யாம� 
இ�9த8. 'மதி� ேம� Lைன' நிைலயிK�9தா� அவ�. 
 
த�கியி�9த மானாம8ைரயிK�98 அ�ப�ேய பைடகைள� தி��பி7 ெகா�) 
திாிசிர�ர	 ேபாக;	 அவனா�  �யா8. ெபாB8 வி�கிற வைர ஒேர 
மன74ழ�பமாயி�9த8 அவ/74. வி�9த8	 ஒ�  �; கிைட�த8 அவ/74. 
எ�ப�<	 இராமநாத�ர	 ெச�. ேச8பதிைய ேந�74 ேந� ச9தி7காம� எைத<	 
 �; ெச3வத!கி�ைல எ�ற எ�ண�8ட� பைடகேளா) இராமநாத�ர	 
ேநா7கி� பயண�ைத� ெதாட�9தா� அவ�. தா374	 ஒ� P8வ� %ல	 
நிைலைமைய" ெசா�K அ/�பினா�. 
 
ேகாைடயி� பக� ேநர	. பயண�தி� ெவ�ப	 அதிகமாயி�9த8. இ9த� பைடக
 
மறவ� சீைம74
 Uைழ98 தைலநகைர ேநா7கி விைர9த8 அ9த" சீைமயி� 
சி!a�கைள<	, ேப*�கைள<	, ம7கைள<	, எ9த வித�திJ	 பாதி7கவி�ைல 
எ�. ெதாி9த8. அ9த அல,சிய 	 த!ெச�74	 ர�ககி�Qணனி� மனதி� 
அ9தர�கமாக உ.�தின. க�%�� தனமாக� த�ைன ஏ!. வழிப)	 ம7கைள 
ந	பி�தா� ேச8பதி இ�தைன இ.மா�ேபா) இ�7கிறா� எ�ப8 �ாி9த8. ெபா8 
ம7கேளா பைட =ர�களி� க,)�பா,ேடா)	, உ.திேயா)	, ஒB7க�ேதா)	 
இ�7கிற ேதச�தி�, அ9நிய�க
 �498 ெதா�ைல�ப)�தேவ  �யா8 தா�. 
மறவ� சீைமயி� தைலநகரான இராமநாத�ர�ைத ெந��க ெந��க இ9த7 
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க,)�பா) ெவளி�பைடயாகேவ �ாி9த8. ேச8பதியி� வKைமேய இ9த7 
க,)�பா)தா� எ�. விள�கிய8. 
 
அ�ேபா8 தா/	 த� பைட=ர�க6	 மறவ� சீைம ேம� பைடெய)�8 
வ9தி��ப8	, தன74	 த� தா374	 4மார�ப பி
ைளைய7 ெகா�ற 
விஷயமாக;	, மறவ� நா,ைட" Fயாதீன� பிரகடன	 ெச3தத� %லமாக;	 
ஏ!ப,��74	 மன�தா�க�க
, இைவ எ�லா	 ேச8பதி74� �ாியாம� இ�74	 
எ�. ர�ககி�Qண� நிைன7கவி�ைல. திாிசிர�ர�874" Fயாதீன� பிரகடன	 
ெச38 மறவ� சீைமயிK�98 Pத� அ/�ப�ப,ட வித	, இ�ேபா8 இ9த� 
பைடெய)�ைப எதி�ெகா
6	 பாணி எ�லாவ!றிJேம ேச8பதியி� 
அல,சிய�ேபா74 ெதாிவைத ர�ககி�Qணனா� உ3�8ணர  �9த8. 
 
'த� தா3 ைகயாலாகாதவ
. தா� சி.பி
ைள' எ�ற எ�ண�தி� தா� ேச8பதி 
இSவள;	 ெச3கிறா� எ�. அவ/74� ப,ட8. 
 
தன8 பைட�தைலவ�களி� ஒ�வனாகிய  �8 ராமK�க Lபதிைய7 I�பி,) 
ர�ககி�Qண� ம.ப�<	 ேபசி�பா��தா�. 
 
"ேச8பதியி� பைடக
 ந	ைம எதி�7க வரவி�ைல. மறவ� சீைம74
 ெவ4Pர	 
ஊ)�வி நா	  �ேனறி வி,ேடா	. நா	 கட98 வ98வி,ட ப4திகைள நாேம 
ெவ�. ைக�ப!றி வி,டதா7 க�தலாமா?" 
 
"த�ம ச�கடமான நிைல அரேச! இ�ேபா8 நா	 ெவ�றதாக;	 ெசா�ல  �யா8. 
ேதா!றதாக;	 ெசா�K விட �யா8! சி�க	 அய�98 உற�4	 ேபா8 அத� 
4ைக74
 ெதாி9ேதா, ெதாியாமேலா Uைழ98 வி,ட �
ளிமா� அைத� த� 
ெவ!றியாக" ெசா�K ெகா�) விட  �<மா? ந	 நிைல<	 அ8தா�..." 
 
"ேச8பதி சி�க	... நா	 மா�... இ�ைலயா?" 
 
"ந	ைம7 4ைற�8" ெசா�லவி�ைல அரேச! ேபாாி� நா	 எதிாிைய மதி�ப8 
தவறாகா8." 
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"ெவ!றி<	 ேதா�வி<	 ெதாியாமேல எSவள; Pர	தா� பைடகேளா) 
 �ேன.வ8?" 
 
"இராமநாத�ர	 ேபா3" ேச8பதிைய" ச9தி�8வி,டா� இர��� ஒ�. 
ெதாி98வி)	 அரேச!" 
 
"ேபா�7கள�தி� ச9தி7க ேவ��ய எதிாிைய அர�மைனயிலா ேபா3" ச9தி�ப8?" 
 
"அரசியK� நிர9தரமான எதிாி<மி�ைல. நிர9தரமான ந�ப/மி�ைல. 
ச9த��ப�க
 தா� ந,ைப<	, பைகையைய<	 உ�வா74கி�றன எ�. 
அமரராகிவி,ட த�க
 த9ைதயா� அ�7க� ெசா�வ8 உ�) அரேச!" 
 
தன74 ம.ெமாழி I.கிறவ/ைடய வா��ைதகைள அMஅMவாக7 கவனி�8 
அதி� எ9த" சி. ெதானியிJ	 Iட ேச8பதிைய7 4ைற�8� ேபசேவா வி,)7 
ெகா)7கேவா ெச3யாத உ.தி இ��பைத� �ாி98 ெகா�டா� ர�ககி�Qண�. 
இ�ப��ப,ட பைட =ர�கைள ைவ�87 ெகா�) எ�ன ெச3வெத�ற மைல�� 
அவ/74 ஏ!ப,ட8. அைமதியாக;	 இய�பாக;	 இ�7கிற ம7கைள எதி��8� 
தா74வ8	 ெபா��தமாக� படவி�ைல. மறவ� சீைமைய" ேசராத விஜயநகர 
வாாிFகளாகிய இர�ெடா� Fயஜாதி� பைட�தைலவ�கைள<	 ந)ந)ேவ 
அைழ�8� த� ச9ேதக�ைத� ெதாிவி�8 ேயாசைன ேக,டேபா8 அவ�க
 
அைனவ�	 ர�ககி�Qணனி� ச9ேதக�ைத உ.தி� ப)�தினா�க
. 
 
ேச8பதி ேவ�)ெம�ேற நாடகமா)கிறா�. அவ�ைடய நாடக�ைத<	, 
பாசா�ைக<	 கைல�8 அவைர உ�ைமயான ேகாப�ேதா) ெவளிவர" ெச3ய 
எ9த� தீவிரமான ெசயK� இற�4வ8 எ�.தா� �ாியாமK�9த8.  �/74� 
ேபானாJ	 இ��த8. பி�னா� நக�9தாJ	 உரசிய8. 
 
உ�ைம� ேபாைர� ெதாட�4வத!4  �ேப த� எதிாிைய" ெசா9த மன� 
ேபாரா,ட�களிேலேய சி7கி� தவி�8� திண.	ப�" ெச38வி,ட கிழவ� 
ேச8பதியி� அரசிய�  தி�"சி<	, ப74வ 	, பிரமி74	ப� இ�9தன. 
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ர�ககி�Qணனி� பைட=ர�க6	 அவ/	 இராமநாத�ர�ைத அைடவத!4
 
திாிசிர�ர�திK�98 ஒ� P8வைன� தா3 ம�க	மா
 அ/�பியி�9தா
. வ98 
ச9தி�த அ9த P8வ� ஓ� ஓைலைய அளி�தி�9தா�. 
 
ர4நாத ேச8பதி கிழ"சி�க	 மிக;	 சி7கலான எதிாி. ஆ�திரேமா, பரபர�ேபா 
அைடயாம� நிதானமாக நட98 ெவ!றி ெகா
ள  ய�க! எ�ப8 ேபா� தா<	, 
இராயச	 அ"ைசயா;	 அ9த ஓைலயி� ர�ககி�Qணைன எ"சாி�தி�9தா�க
. 
'த�க
 அறி;ைரைய மதி�8 அத�ப�ேய நட�ேப� கவைல ேவ�டா	' எ�. 
தா374 ம.ெமாழி அ/�பிவி,), ேமேல பயண�ைத� ெதாட�9தா� 
ர�ககி�Qண�. 
 
ர�ககி�Qண/	 பைட=ர�க6	 ம.நா
  !பக� ேவைளயி� இராமநாத�ர 
எ�ைலைய அைட9தேபா8, �ற7ேகா,ைடயாகிய ெவளி�ப,டண�திேலேய த)�8 
நி.�த�ப,டா�க
. மிக;	 சா8ாியமான  ைறயி� அ9த� தைட 
ெச3ய�ப,��9த8. இராமநாத�ர	 அர�மைன" ேச�9த =ர�க
, ெவயி� 
ேநர�874 இதமான 4ளி�9த பானக 	, ெவ
ளாி� பி@Fமாக எதி� ெகா�) 
ர�ககி�Qணனி� பைட=ர�கைள உபசாி�தா�க
. 
 
ேகாைட ெவயிK� அைல98 வ9த கைள�பாJ	, தாக�தாJ	 ர�ககி�Qணனி� 
பைட=ர�களாJ	 அைத ஏ!காம� இ�7க  �யவி�ைல. ர�ககி�Qணேனா, 
பைட� தைலவ�கேளா 'அ9த உபசரைணைய ஏ!க7Iடா8' எ�. த�க
 
பைட=ர�கைள� த)7க;	 இயலாம! ேபாயி!.. ர�ககி�Qண� ேயாசி�87 
ெகா���9தேபாேத, இராமநாத�ர	 அர�மைன" ேச�9த ம9திாி பிரதானிக
 
அவைன எதி�ெகா�) வ98, "ேச8பதி சைபயி� ெகாJ=!றி�7கிறா�! சைப 
நட98 ெகா���7கிற8. �லவ�க6	, கைலஞ�க6	 த�க
 கவி�திறைன<	, 
கைல�திறைன<	 கா,�7 ெகா���7கிறா�க
. பாதியி� எB98 வ9தா� 
�லவ�கைள<	, கவிஞ�கைள<	 அவமதி�த8ேபா� ஆகிவி)ேம எ�. தய�கி 
எ�கைள7 I�பி,) உாிய ராஜ மாியாைதேயா) த�கைள எதி�ெகா�) அைழ�8 
வ�மா. அ/�பினா�" எ�றா�க
. அவ�க
 4ரK� பயப7தி கனி9தி�9த8. 
 
அவ�க
 அைழ�ைப ஏ!. உ
ேள ேபாவதா, ேவ�டாமா எ�. ஓாி� கண�க
 
தய�கினா� ர�ககி�Qண�. 
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ஒ� ெபாிய வி�9தினைர" சகல அ9த(8க6ட� வரேவ!ப8 ேபா�தா� அவைன 
வரேவ!.7 ெகா���9தா�க
 அவ�க
. ஆனா� ஒ� வி�தியாச�ைத 
ர�ககி�Qண� அ�தைன பரபர�பிJ	 I�98 கவனி7க� தவறவி�ைல. 
 
ஒ� ேபரரசைன அவ/747 கீ�ப�<	 ஒ� சி!றரச� வரேவ!ப8ேபா� ேச8பதி 
தாேன எதி�ெகா�) வ98 வரேவ!காம� ஒ� Fயாதீனமான நா,�� அரச� 
ம!ெறா�வைன வரேவ!ப8 ேபா� ம9திாி பிரதானிக
 வ98 வரேவ!.7 
ெகா���9தன�. �லவ�கைள<	, கைலஞ�கைள<	 சா74" ெசா�Kவி,)" 
ேச8பதி சாம��தியமாக7 ெகாJ ம�டப�874
ேளேய இ�98 ெகா�ட சா8ாிய	 
அவ/74� �ாி9த8. �ாி98 எ�ன ெச3ய? அத!4
ேளேய அவன8 ெசா9த� 
பைட=ர�களி� ெப�	பாேலா� ேச8பதியி� =ர�க
 அளி�த F74 மண	 கமB	 
இனிய 4ளி�9த பானக�ைத<	, இள	 ெவ
ளாி� பி@Fகைள<	 இரசி�8" 
Fைவ7க ெதாட�கியி�9தன�. எ�4	 உற;	 இண7க 	 ெதாி9தனேவ தவிர� 
பைகைமேயா, 4ேராதேமா ெதாியவி�ைல. 
 
ேவ.வழியி�றி� த� ந	பி7ைக74ாிய இர�ெடா� Fயஜாதி� பைட� 
தைலவ�கேளா) ேச8பதியி� ஆ,க
 வழிகா,� அைழ�8" ெச�ல அவ�கேளா) 
ெகாJ ம�டப�தி!4" ெச�றா� ர�ககி�Qண�. 
 
ெகாJ ம�டப�ைத" F!றிJ	, உ,ேகா,ைடயிJ	 ம�<�த	 �ாிபவ�க
 ேபா� 
க,)ம(தான மறவ� சீைம=ர�க
 நிைற9தி�9தன�. உ,ேகா,ைட<	, 
அர�மைன<	 ஆயிர7கண7கான =ர�க
 நிைற98 ெத�ப,டன. எ�லா	 
இய�பாக;	 சகஜமாக;	 ெதாி9தாJ	 ேகா,ைட74
 வ9தி�74	 
மாியாைத74ாிய எதிாி  ர��னா� அ)�த விநா�ேய, அட7கிவிட ஏ!பா)க
 
ஆய�தாமாயி��ப8 ந�4 �ாி9த8. விசாலமான அ9த அர�மைனயி� ெகாJ 
ம�டப�தி� ர�ககி�Qண� உ
ேள Uைழ9தேபா8 மயி� நடன	 என�ப)	 
மயி� ஆ,ட	 ஆ�  ��தி�9த அேத மயி� ஆ,ட�தி!4ாிய ேகால�திK�9த ஓ� 
அழகிய இள	 ெப�M74	 கரக ஆ,ட	 ஆ�  ��தி�9த ஒ� இள	 
ெப�M74	 பாிFக
 அளி�87 ெகா���9தா� கிழவ� ேச8பதி. 
 
ேச8பதி, ர�ககி�Qண/	 அவ/ைடய பைட� தைலவ�க6	 உ
ேள Uைழ9தைத 
 த! சில கண�க
 தா	 கவனி�தாகேவ கா,�7 ெகா
ளவி�ைல. 
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கைலஞ�க674	, �லவ�க6	 ச�மான	 அளி7கிற சா7கி� ர�ககி�Qணைன7 
ெகா@ச	 அல,சிய�ப)�த  �9த8 அவரா�. மிக;	 த!ெசயலாக ேந�வ8ேபால 
அைத" ெச3தா� அவ�. 
 
ஆனா�, அ)�த சில கண�களிேலேய ேச8பதி சமாளி�87 ெகா�)வி,டா�. 
 
"வரேவ�)	! வரேவ�)	! சி�ன நாய7கைர வரேவ!க இ9த" ேச8பதியி� ஏைழ 
ராஜசைப ெகா)�8 ைவ�தி�7கிற8. ப,ட மகிஷி<ட� வ�=�க
 எ�. 
வி�9தளி7க7 கா�தி�7கிேற� நா�. தனியாக வ9தி�7கிறீ�கேள?" எ�. 
எதி�ெகா�) நட98 ஓ�வ98 ர�ககி�Qணைன அ�ப�ேய க,�� தBவி7 
ெகா�டா� அவ�. கிழ"சி�க	 ஒ�. ஓ�� பா398 வ98 ஓ� இைளஞைன7 க,�� 
தB;வ8 ேபாK�9த8 அ9த7 கா,சி. ர�ககி�Qண� அ9த� தB;தைல� 
தவி�7க;	  �யாம�, ஏ!க;	  �யாம� திணறினா�. அ)�8 அவ� ெச3த 
காாிய	 அவைன இ�/	 த�ம ச�கட�தி� ஆ��திய8. 
 
த� சைப74
 தி[ெர�. Uைழ98வி,ட ர�ககி�Qண�  தKயவ�கைள 
 ைறயாக வரேவ!ப8 ேபா� சைபயினைர ேநா7கி" ேச8பதி Iறலானா�. 
 
"சைபேயா�கேள! ந	 சி�ன நாய7க� பதவிேய!.  �D�7 ெகா�) பைடக6ட� 
இைறவ� அ�ைள<	 ஆசிைய<	 ெபற இராேம(வர யா�திைர ேம!ெகா�) 
இ�ேபா8 வ9தி�7கிறா�. நம8 மறவ� சீைம ேமJ	, எ�ேமJ 
ள அ�ைப� 
ெதாிவி7கேவ ந)வழியி� இ�4 நம8 வி�9தினராக� த�க� ேபாகிறா�. ஐதீக�ப� 
இராேம(வர யா�திைர தி�	�	ேபா8	 ம.ப� இ�4 வ�வா�. இவ�ைடய 
இராேம(வர யா�திைர ஒ� 4ைற<மி�றி� Lரணமாக நிைறேவற நா 	, நம8 
மறவ� சீைம ம7க6	 சகல உதவிகைள<	 ெச3ய ேவ�)	" எ�. உ�7கமான 
4ரK� சைபேயா� ேக,4	 ப� பகிர�கமாக7 கணீெர�.  ழ7கமி,) அறிவி�தா� 
ேச8பதி. ர�ககி�Qண/74 இைத7 ேக,) ஒேர திைக��. 
 
அ�ேபா8 அ9த" DழK� அைத ம.7க;	  �யாம� ஏ!க;	  �யாம� 
திணறினா� ர�ககி�Qண�. ம.�தா� இராேம(வர�ைத மதி7காதவ� எ�ற 
ெக,ட ெபயர தன74 ஏ!ப)	. ஆதாி�தா� தா� பைடெய)�8 வ9தி��பேத 
யா�74	 ெதாியா8 ேபா3வி)	. ேச8பதியி� சா8ாிய�ைத7 க�) விய�� 
ம,)மி�றி அதி�"சி<	 அைட9தா� ர�ககி�Qண�. த�ைன அரச� எ�ேறா! 
ேபரரச� எ�ேறா ஏ!பைத அறிவி74	 எ9த" ெசா�லாJ	 அைழ7காம� 
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த9திரமாக, 'சி�ன நாய7கேர' எ�. ம,)	 அைழ�8" சமாளி74	 ேச8பதியி� 
த9திர 	 அவ/74� �ாிய�தா� ெச3த8. 'பரராச ேகசாி' எ�. ேச8பதி74� 
ப,டமளி�8� பாரா,�ய த� த9ைத ெசா7கநாத நாய7கைரேய "ெபாிய நாய7க�" 
எ�.தா� அவ� அைழ�ப8 வழ7கெம�. ர�ககி�Qண� ேக
வி�ப,��9தா�. 
 
உயர 	 ப�ம/மாக உய�98 நி�. பிடாி மயிேரா) சிK��87 ெகா�) நி!4	 
சி�க	 ேபா�ற ேச8பதியி� பா�ைவைய7 க�) எ�ன ெசா�K" சமாளி�பெத�. 
�ாியாம� தய�கினா� ர�ககி�Qண�. அத!4
 அவைன அமர" ெச3தா� 
ேச8பதி. 
 
"எ�ேக? ந	 ைடய �க�ெப!ற ேச8நா,) அைவ� �லவ�க
? சி�ன நாய7காி� 
இராேம(வர யா�திைரைய� �க�98 பா)�க
! பா�7கலா	" எ�. கிழவ� 
ேச8பதி அத!4
  9தி7 ெகா�) ேச8நா,)� தமி�� �லவ�கைள அைழ�8 
ர�ககி�Qணைன ேமJ	 திணற அ��தா�. 
 
�லவ�களி�  த�ைமயான ஒ�வ� அைவயி�  �வ98 ேச8பதிைய<	, 
ர�ககி�Qணைன<	 வண�கி வி,)� பாட� ெதாட�கினா�. 
 
 "க�87கட�DB	 ராேமச�7 கா�பத!கா3 
       எ�தைனேயா காத	 வழிநட9த - ப7திமி4 
 ச���ட� நாய7க சா	ரா^ய மாம�ன� 
        �8=ர�ப�  க	." 
 
பா,�J	 ர�ககி�Qண� இராேம(வர தாிசன�87காகேவ பல காதPர	 வழி 
நட98 வ9தி��பதாகேவ பா�யி�9தா� �லவ�. 
 
ர�ககி�Qண/74 அ�ேக அம�9தி�9த அவ/ைடய ெசா9த� தளபதிகளி� ஒ�வ� 
ச!ேற அதிகமான தமி� ஞான ைடயவ�. அவ� இ9த ெவ�பாைவ7 I�98 
ேக,)7 ெகா���98வி,) ெம�ல�தி�	பி ர�ககி�Qணனி� காத�ேக 4னி98, 
"பா,�� ேமாச	 இ�7கிற8 அரேச! ேமேலா,டமாக உ�கைள� �க�வ8ேபா� 
பாட�ப,��9தாJ	 உ
ேள பய�கரமாக� ெபா� ைவ7க�ப,��7கிற8" எ�றா�. 
ர�ககி�Qண� அைத7 ேக,) ேமJ	 அதி�"சி அைட9தா�. அ9த� பாடK� 
அ�ப� எ�ன ெபா� ைவ7க�ப,��7கிற8 எ�பைத அ�ேகேய அரசைவயி� 
விாிவாக7 ேக,டறிய  �யாம� இ�9த8. D�நிைல அத!4 இைசவாக இ�ைல. 
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ேச8பதியி� சா8ாிய�க6	, சாம��திய�க6	 ேவ. ர�ககி�Qணைன அய�98 
ேபாக" ெச3தி�9தன. சைபயி� ேமJ	 பல �லவ�க
 ர�ககி�Qணைன 
வா��தின�. ஓாி� கண�க
 அ9த" சீைமயி� ேம� பைடெய)�8 வ9தி�7கிேறா	 
எ�பைத7Iட ர�ககி�Qணைன மற98 ேபாக" ெச3தி�9தன�. 
 
'இ�ப�<	 சா8ாியமாக ந�7க  �<மா?' எ�. ேச8பதிைய� ப!றி விய98 
மைல�87 ெகா���9த அேத சமய	 த� பைடெய)�� பய�படாம� தள�98 
ேபானைத எ�ணி ர�ககி�Qண/74 வ��தமாக;	 இ�9த8. அவேனா) 
வ9தி�9த பைட=ர�க
 ெவளி7 ேகா,ைடயி� ேச8நா,) வி�98பசார�ைத ஏ!. 
மகி�"சிேயா)	 உ!சாக�ேதா)	 இ�9தா�க
. அவைன� தனிேய பிாி�8 அைழ�8 
வ98 உ!சாகமான �க� வா��ைதகளா� சிைற�ப)�த  யலவ8 ேபாK�9த8 
ேச8பதியி� ெச3ைக. 
 
ஓ� எதிாிைய ெம3யான சிைற"சாைலயி� அைட�பைத7 Iட� �ாி98ெகா�) 
விடலா	. �க� வா��ைதக
 எ�ற சிைற" சாைலைய� பி�னி அதிலைட�ப8 
மிக;	 அபாயகரமான8. 'ெக,�7கார�க
 த�க674 ேவ�டாத எதிாிகைள" 
சிைறயிலைட7க மா,டா�க
;  க(8தி ெச3ேத =��திவி)வா�க
' எ�. தா3 
அ�7க� த�னிட	 Iறியி��பைத இ�ேபா8 நிைன�தா� ர�ககி�Qண�. 
 
ெகாB98 வி,) எாி<	 தீயி� த�ணீைர7 ெகா,)வ8 ேபா� அவ� மன�திK�9த 
பைகைம ெவ�ப�ைத அைணய" ெச38 உபசாி�87 ெகா���9தா� ேச8பதி. 
ப[ெர�. ேப"ைச ந)விேல  றி�8 எ�லா ராஜத9திர� திைரகைள<	 
கைள9ெதறி98வி,), "நீ�க
 எ�க
 மனிதராகிய 4மார�பபி
ைளைய7 
4)	ப�ேதா) ெகா�. வி,[�க
! ேச8 நா,ைட" Fயாதீன� பிரகடன	 ெச38 
ெகா�[�க
! இ7காரண�க67காக உ�க
ேம� நா� பைடெய)�8 
வ9தி�7கிேற�" எ�.  க�874  க	 ேந�74 ேந� Fட"Fட" ெசா�Kவிட 
ேவ�)	 எ�. 8�8��தா� ர�ககி�Qண�. ஆனா� அ8;	 அவனா� 
 �யவி�ைல. 
 
ேச8பதி சாம��தியமாக அவைன� ேபசவிடாம� சமாளி�தா�. அவேர ெதாட�98 
ேபசி7 ெகா���9தா�. 
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"ந	 ைடய ந,� உ�க
 த9ைதயா� கால�தி� இ�98 வள�98 வ�வ8. 
ெபாியநாய7க� அரசிய� விஷய�களி� எ�ைன� தம8 வல7ைகயாக ந	பி 
வ9தி�7கிறா� எ�பைத உ�க
 அ�ைனயா� உ�க674" ெசா�Kயி�7கலா	..." 
 
"அெத�லா	 சாி!... இ�ேபா8 நா� வ9த காாிய	...." 
 
"அத!ெக�ன அவசர	 சி�ன நாய7கேர! வ9த காாிய�ைத� ேபசாம� நீ�க6	 
தி�	பி� ேபா3 விட� ேபாவதி�ைல. ேக,)7 ெகா
ளாம� நா/	 வி,)விட� 
ேபாவதி�ைல." 
 
"ஒ�தி� ேபாடாம� அைத� ேபசிவி)வ8 ந	 இ�வ�74ேம ந�ல8! நீ�க6	 
எ�ைன� �ாி98 ெகா
ளலா	. நா/	 உ�கைள� �ாி98 ெகா
ளலா	." 
 
"நாமி�வ�	 இனிேம�தா� ஒ�வைர ஒ�வ� �ாி98 ெகா
ள ேவ�)மா சி�ன 
நாய7கேர?" எ�. ேக,) வி,) அ��த �Q�ேயா) ர�ககி�Qணனி�  க�ைத 
ஏறி,) ேநா7கி� ��னைக �ாி9தா� ேச8பதி. அ9த� ��னைக ெவ.	 
��னைகயா நம,)" சிாி�பா எ�. வைக�ப)�த  �யாதப� இ�9த8. 
ர�ககி�Qண� ெதாட�9தா�. 
 
"�ாி98 ெகா
ளாமேல �ாி98 ெகா�) வி,டதாக நிைன�ப8	 �ாி98 ெகா�) 
வி,)	 �ாிய �யாத D�நிைலகளி� தவி�ப8	 இ� தர��74ேம ந�லதி�ைல..." 
 
"அ�தைகய இர�)�ெக,டா� நிைலைம எ�.	 எதிJ	 என74 இ�.வைர 
ஏ!ப,டதி�ைல சி�ன நாய7கேர!" 
 
"இ�ேக சைபயி� ேபச  �யா8! தனிேய ேபா3 நா	 ேபசியாக ேவ�)	." 
 
"இ�ப�� பத!ற 	, பரபர��	, வாKப வய874ாியைவ சி�ன நாய7கேர! 
பத!ற 	, பரபர��	 நீ�கி உண�"சிக
 ப74வ�பட அUபவ  தி�"சி தா� 
உதவ �<	." 
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"அறி;ைர ேக,)7 ெகா
ள நா� இ�4 வரவி�ைல." 
 
"ஆ�திர�ப,)� பயனி�ைல, சி�ன நாய7கேர! இ�/	 சிறி8 ேநர�தி� எ�ேனா) 
வி�98�ண� ேபாகிறீ�க
. அ�ேபா8 தனியாக அ9தர�கமாக நா	 இ�வ� ம,)	 
இ��ேபா	. எ�லா	 ேபசி7 ெகா
ளலா	. ெபா8வாக" ெசயK� கா,ட �யாத 
ஆ�திர�ைத வா��ைதகளி� கா,� =ணா74பவ�கைள� ப!றி நா� அதிக	 
கவைல�ப)வதி�ைல. ஆனா� உ�கைள� ப!றி ம,)	 ெகா@ச	 
கவைல�ப)கிேற�, சி�னநாய7கேர!" 
 
"இத!4 எ�ன அ��த	?" 
 
"�ாி98 ெகா
ள ேவ��ய அ��த�கைள" ெசா�K7 ெகா)�தா விள74வ8 சி�ன 
நாய7கேர!" 
 
"வா��ைதகைளேய ஆ<த�களாக� பய�ப)�தி எதிாிகைள ம�மமாக� தா74	 
கைல என74� �திய8 �ாியாத8." 
 
ேச8பதி இைத7 ேக,)" சிாி�தா�. பி�� நிதானமாக" ெசா�லலானா�. 
 
"அஜாத ச�� எ�. சம(கி�த�தி� ஒ� ெதாட� ேக
வி� ப,���T�க
 சி�ன 
நாய7கேர!" 
 
"அத!ெக�ன இ�ேபா8? 'தன74 இ�/	 எதிாிேய பிற7கவி�ைல' எ�. 
8ணி9தி�7கிற தீரைன� ப!றிய ெதாட� அ8." 
 
"அ9த� ெதாட� வா�வி� என74 மிக;	 வி��பமான8, சி�ன நாய7கேர!" 
 
இைத7 ேக,) ர�ககி�Qண� ேச8பதியி�  க�ைத7 I�98 ேநா7கினா�. 
அவ�ைடய  கேம அவ�74 ஒ�  க%�யாயி�9த8. அவனா� அவர8 உ
ேள 
ஓ)	 எ�ண�கைள அ�ேபா8 நி.�8� பா�7க  �யவி�ைல. 
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அரசைவ கைல9த8. ர�ககி�Qணேனா) உட� வ9தி�9தவ�கைள, வி�9தின�க
 
ெபா8வாக உணவ�98	 அர�மைன� ேபாஜைனசாைல74 உாியவ�கேளா) 
அ/�பி வி,) அவைன ம,)	 த�ேனா) தனிேய அைழ�87 ெகா�) ெச�றா� 
ேச8பதி. 
 
அவ�க674" ேச8பதியி� 4)	ப� ெப��ேர பாிமாறினா�க
. அ9த அல�கார 
அைறயி� சிற�பான D�நிைலயி� ெந3 மண	 கமB	 அதிரச�கைள<	, ேதனி� 
பிைச9த திைனமாைவ<	 உ�M	ேபா8	 ர�ககி�Qணனி� மன	 எ�னேவா 
கச�பாக�தானி�9த8. ேச8பதி அவைன விB98 விB98 உபசாி�தா�. உ698 
அாிசிேயா) ெவ9தய 	 ேச��8 அைர�8 மி�8வாக;	 ப�தியமாக;	 வா�7க� 
ப,ட ெம�ெத�ற ேதாைசக6	, நாசி74 இதமான ெகா�தம�K வாசைனேயா) 
I�ய 8ைவயJ	 உ�ண �சியாயி�9தன. வி�9ேதா	பKJ	 பிற 
உபசரைணகளிJ	 அவைன மிகமிக7 கவனமாக;	, மாியாைதேயா)	 நட�தினா� 
ேச8பதி. 
 
"சி�ன நாய7கேர! அரச�க
 எ�பத!காகேவா, ேபரரச�க
 எ�பத!காகேவா நா� 
மய�கி� பய98 மதி�பதி�ைல. இ9த அர�மைனயி� மிக;	 ேவ��யவ�கைள 
ம,)	 தா� இ�ப� எ� 4)	ப� ெப�கேள  � வ98 உபசாி�பா�க
". 
 
"மிக;	 ேவ��யவ�க674 ேவ��யவ�கைள7 ெகா�. வி)வ8	 Iட ஒ�வைக 
உபசரைணதாேனா?" 
 
ேச8பதி சா�பி)வைத நி.�திவி,) கல�தி�K�9த பா�ைவைய நிமி��தி 
அவைன� பா��தா�. 
 
"Fைவயான இனிய உணைவ அ�9தியப� கச�பான விஷய�கைள� ேபFகிறீ�க
 
சி�ன நாய7கேர!" 
 
"கச��	 அ.Fைவகளி� ஒ�.தாேன?" 
 
"இ�7கலா	! ஆனா� எ�லா ேநர�திJ	 அ8 உவ�பதி�ைல. வி�9தினைர7 
கச��74 உ
ளா74வ8 இ9த அர�மைனயி� வழ7கமி�ைல." 
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"4மார�ப பி
ைள..." எ�. தா� ெதாட�கிய வா7கிய�ைத ர�ககி�Qண� 
 ��பத!4
ேளேய ேச8பதி 4.7கி,), "ந�ல மனிதராயி�9தா�. 
ப��பாளியாயி�9தா�. ஆனா� அவ�ைடய விFவாசெம�லா	 �ற�ப,ட இடமாகிய 
ெசா7கநாத நாய7காி� வ	ச�தி� தா� 4வி9தி�9தேத தவிர, வ98 ேச�9த 
இடமாகிய ேச8 நா,�� ேம� எ
ளள;	 இ�ைல" எ�றா�. 
 
"உ�ைமயாக ஒ� தர��74 ம,)	 விFவாசமாகயி��ப8 பாவ	 எ�. 
விFவாச�874 �8 விள7க	 இ�ேபா8தா� �ாிகிற8. எ�லா�74	 
விFவாசமாயி��ப8 இ�கிதேமய�றி விFவாசமாகா8." 
 
"சி�ன நாய7க� ச�மா�7க பாைஷயி� விFவாச�ைத� ப!றி விள74கிறா� 
ேபாK�7கிற8! என74 அரசிய� நிக���ப�தா� அத!4 அ��த	 ெதாி<	 சி�ன 
நாய7கேர!" 
 
"ேச8நா,�� ச�மா�7க�874	 அரசியJ74	 ச	ப9தமி�லாதப�தா� ஆ,சி<	 
நட74ெம�. இ8வைர �ாி98ெகா
ளாத8 எ� தவெற�. இ�ேபா8தா� 
ெதாிகிற8." 
 
"ச�மா�7க�ைத� ப!றி" சி�ன நாய7காிட	 ேக,)� ெதாி98 ெகா
ள ேவ��ய 
அள;74� தமி���லைம74� ெபய�ெப!ற ேச8 நா,�� இ�/	 அ�தைன 
அறி;� ப@ச	 ஏ!ப,)விடவி�ைல." 
 
"8ரதி�Qடவசமாக" ேசா!.� ப@ச�ைத� ேபா� அறி;� ப@ச	 க�க674� 
ெதாிவதி�ைல." 
 
"இ9த வி�9திேல இ�லாத கச��"Fைவைய உ�டா7கி வி,)�தா� ம.ேவைல 
பா��ப8 எ�. சி�ன நாய7க� க�கண	 க,�7ெகா�) வ98 இ�ேக 
உ,கா�9தி��ப8 ேபா� ேதா�.கிற8." 
 
ேச8பதி அதிராம�, அயராம�, பத!றமி�றி" சிாி�தப�தா� உைரயா�னா�. 
விஷய�களா� பாதி7க�ப,ட பரபர��	, பத!ற 	, ஆ�திர 	 ர�ககி�Qணனி� 
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4ரKJ	 வா��ைதகளிJ	 உ�டா7கியி�9த D,ைட� ேபா�றெதா� D,ைட, 
ேச8பதியி� 4ரKேலா, வா��ைதகளிேலா காண �யவி�ைல. 
 
உடேன ேகாப 	, ஆ�திர 	 ப,)விடாத இ9த ராஜத9திர அட7க�ைத�தா� 
'ெபா
ெளன��ற	 ேவ�7காதி��த�' என� த� தா3 அ�7க� I.கிறா
 எ�ப8 
இ�ேபா8 ர�ககி�Qண/74� ேதா�றிய8. 
 
ேச8பதியி� உைரயாட� இ�ப� ர�ககி�Qண/74� த� தா3 அ�7க� I.	 
வாசக	 ஒ�ைற நிைன;ப)�திய8. ெதாட�98 ேச8பதியிட	 ெசா�K7 ெகா�ேட 
ேபானா� அவ�. 
 
"ெசா�லாம� ெகா
ளாம� ம!றவ�க6747 க�ப	 க,)	 ஒ� நா) தி[ெர�. 
தன74�தாேன Fயாதினமாவ8 Iட அறி;� ப@சமி�லாததா� தா� நட7கிற8 
ேபாJ	." 
 
"இத!4 ஆெம�.	 பதி� ெசா�லலா	. இ�ைலெய�.	 பதி� ெசா�லலா	. 
ஆனா� இ�ைலெய�. பதி� ெசா�ல� த�மான	 தைடயாயி�7கிற8. ஆ	 எ�. 
பதி� ெசா�ல� த�னட7க	 தைடயாயி�7கிற8 சி�ன நாய7கேர." 
 
ர�ககி�Qணனிட	 அ�ேபா8 வா��ைதகைளேய Iராக� தீ,�� பிரேயாகி�8 ஒ� 
ராஜத9திர� ேபாைர நட�தினா� ேச8பதி. அ9த� ேபாாிJ	 Iட அவ� ைகதா� 
ஓ�கியி�9த8. தா� ஆ�திர�படாம� எதிாிைய  தK� உண�"சிவச�ப,) 
ஆ�திர	 ெகா
ள" ெச3கிறவ� அ9த7 கணேம எதிாி<	 அறியாமேல அவைன 
இரகசியமாக ெவ!றி ெகா�) வி)கிறா�. ர�ககி�Qணைன� ெபா.�தவைர 
அ�ப� ஒ� மேனாத�8வ ெவ!றிைய ர4நாத ேச8பதி அைட9தி�9தா�. 
 
உணவ�9தி  ��8வி,)� ெப�க
 அல�கார� தா	பாள�களி� ெகாண�98 
ைவ�த கனிவைககைள<	 தா	Lல�ைத<	 தாி�87 ெகா
ள இ�9தேபா8, 
ர�ககி�Qண� ம.ப� அவாிட	 வைகயாக மா,�7 ெகா�டா�. வாைழ�பழ" 
சீ�பிK�98 ஒ� பழ�ைத� தனிேய எ)�87 ெகா�) "ந�றாக7 கனியவி�ைல" 
எ�றா� ர�ககி�Qண�. 
 



66 

 

"ந�றாக7 கனியாத எ8;ேம இ�ேக வரா8. உாி<�க
. கனி9தி��ப8 ெதாி<	. 
சில கனிகைள7 கனி9தி�7கிறதா, இ�ைலயா எ�. க�)பி�7க7Iட நம7ேக ஒ� 
கனி; ேதைவ�ப)வ8�) சி�ன நாய7கேர!" 
 
சிாி�தப�ேய நைக"Fைவ74� ேபFவ8ேபா� ேபசினாJ	 தன74 அரசிய� 
விஷய�கைள� ேபF	 கனி; ேபாதா8 எ�பைத� ெபா� ைவ�8" ெசா�Jகிற 
அவர8 அ�கத� ேப"F ர�ககி�Qண/74� �ாி98 உைற�த8. 
 
"வாைழ� தாராக அர�மைன74 வ�	ேபா8 இைவ கனியாம�தா� வ�	. 
எ�ப�<	 நா�க
 இவ!ைற7 கனிய ைவ�8வி)ேவா	." 
 
"எ�ப�<	 கனியைவ�ப8 எ�ப8 த�மமாகா8. ஒSெவா�ைற7 கனிய 
ைவ�பத!4	 ஒ�  ைற இ�74ேம?" 
 
"சில ேவைளயி� கனிகைள7 கனிய ைவ�பத!கான  ைறக6	, த�ம�க6	, 
மனித�கைள7 கனிய ைவ7க� ேபா8மானைவயாகேவா ெபா��தமானைவயாகேவா 
இ��பதி�ைல, சி�ன நாய7கேர!" 
 
அ�ேபா8 வாத�தி� த� ப7க	 தா� ெம�ல வJவிழ98 ேபா37 
ெகா���7கிேறா	 எ�ப8 ர�ககி�Qண/7ேக ந�றாக� �ாி9த8! 
-------------- 
 

8. 8. 8. 8. பாதிாியா� வ3தா�பாதிாியா� வ3தா�பாதிாியா� வ3தா�பாதிாியா� வ3தா�    
 
இர4நாத ேச8பதியி� அ9த வா��ைத வி�தக	 ர�ககி�Qணைன ெம�ல� தளர" 
ெச3தி�9த8. ேப"சிேலேய எதிாிைய =�"சியைடய" ெச3<	 அ9த7 கிழ" 
சி�க�874 ஈ)ெகா)7க  �யாம� திணறினா� அவ�. ேபாாிJ	 ெவ�ல 
 �யாம�, ேப"சிJ	 ெவ�ல  �யாம� ேச8பதியிட	 சி7கி� திைக�87 
ெகா���9தா� ர�ககி�Qண�. சி7க�க
 இ�ேபா8 ேமJ	 சி7கலாயி�9தன. 
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ஆ�திர�ேதா) பைடெய)�8 வ9த த�ைன வி�9தினனா7கி இராேம(வர�874� 
தீ��த யா�திைர வ9தவ� ேபால மா!றி7 கா,� நாடகமா�ய அ9த" சாம��திய	 
அவைன ம�,�ய8. திைக�8 மிரள" ெச3த8. 
 
ம.நா
 ைவகைறயி� ர�ககி�Qணனி� ராேம(வர யா�திைர74 ஏ!பா) ெச3ய� 
ெதாட�கியி�9தா� ேச8பதி. அவனாேலேய அைத� த)7க  �யவி�ைல; 
ராேம(வர தாிசன�ைத� �ற7கணி7க;	  �யவி�ைல. 
 
ேச8பதியி� வி�98பசார	  �9த8	 உட� வ9தி�9த பைட�தைலவ�க6	 
ர�ககி�Qண/	 ம.ப� ச9தி�87 ெகா
ள  �9த8. இரவி� அவ�க
 த�கிய 
வி�9தின� மாளிைகயி� ஓரள; தனிைமயி� உைரயாட வா3��7 கிைட�த8. 
 
அ8வைர த� மன�தி� ஆவேலா) அட7கி7 ெகா���9த ஒ� ச9ேதக�ைத 
அ�ேபா8 தா� ர�ககி�Qண� த�/ட� வ9தி�9த பைட�தைலவ�களி� 
ஒ�வனிட	 ேக,டா�. 
 
"எ�ைன� �க�98 ேச8பதியி� சைபயி� பாட�ப,ட அ9த� பா,�� ஏேதா 
ேமாச	 இ��பதாக" ெசா�னாேய அ8 எ�ன?" 
 
"ெசா�கிேற� அரேச! ேமேலா,டமாக� பா��தா� அ�ப� எ8;	 ேமாச	 இ��ப8 
ேபா� ெதாியா8. ஆனா� தமி� யா�� இல7கண மர� ெதாி9தவ�களா�தா� அைத� 
�ாி98 ெகா
ள  �<	." 
 
"எ�ேக? என74� �ாி<	ப�யாக அைத விள7கி" ெசா�. பா�7கலா	!" 
 
"ெவ�பாவி� 'வைக<ளி' எ�. ஒ�. உ�)! ந�ெல�ண�ேதா) வா��தி� 
பா)கிற பாட�களி� அ9த வா��874 உாியவாி� ெபயாி� வைக<ளி ெச38 
இர�) பிாிவாக� ெபயைர� பிள7க7Iடா8." 
 
"ெபயைர� பிள9தா�?" 
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"அ�ப�� பிள�ப8 மிக;	 அம�கலமான8. மர�	 ஆகா8!...  �8 =ர�ப� எ�ற 
த�க
 ெபயைர� பிள98 வைக<ளி ெச38 வா��தியி�7கிறா�க
." 
 
"�ாிகிற8 ச9ேதக�பட ேவ��ய காாிய9தா�" எ�றா� ர�ககி�Qண�. ேமJ	 
சில நா,க
 இராமநாத�ர�தி� ேச8பதியி� வி�9தினராக� த�கிய பி�ன� 
இராேமFவர யா�திைரைய<	 நிைற; ெச38 வி,)  ைற�ப�� தி�	�	 
காைலயி� மீ�)	 இராமநாத�ர	 வ9தேபா8 திாிசிர�ர�திK�98 Pத� வ98 
கா�தி�9தா�. வ9த Pதனிட	 இ�98 ர�ககி�Qண/74� பல விவர�க
 
ெதாி9தன. 
 
தா� பைடகேளா) �49தேபா8 மறவ� சீைமயிK�9த D�நிைலைய விவாி�8� 
தா374 ர�ககி�Qண� ஏ!ெகனேவ அ/�பியி�9த தகவ�க674 அவளிடமி�98 
ம.ெமாழி இ�ேபா8 கிைட�தி�9த8. "நிைலைமைய ேமJ	 சி7கலா7க  யல 
ேவ�டா	. ேபாாிட ஏ!ற நிைலைமயி�லாவி,டா� ேபசாம� தி�	பி விட;	" 
எ�. ம.ெமாழி வ9தி�9த8. ர�ககி�Qண� உ
ளட7கிய ஆ�திர�ேதா)	 
பைடகேளா)	 வ9த வழிேய தி�	ப ேந�9த8. ெவ!றியா ேதா�வியா எ�. 
�ாியாமேல ேபா�  �9தி�9த8. 
 
 தK� திாிசிர�ர�திK�98 �ற�ப)	 ேபாதி�9த உ!சாக	 தி�	�	 ேபாதி�ைல. 
ப,டேம!.  �D�7 ெகா�ட8	 ெதாட�கிய க�னி�ேபாேர இ�ப�7 காாிய 
சி�தி அைடயாததாகி வி,டேத எ�. மன	 கல�கிய8. ர�ககி�Qணனி� இர�) 
4!ற"சா,)கைள<ேம ேச8பதி ஏ!கவி�ைல... ம.7க;மி�ைல. இல,சிய 	 
ெச3யவி�ைல. அல,சிய 	 ெச3யவி�ைல. 
 
4மார�ப பி
ைளயி� ெகாைலைய� ப!றி மிக எளிதாக� த,�7 கழி�8� பதி� 
ெசா�Kவி,டா� அவ�.  தK� ஜாைடமாைடயாக பதி�க
 இ�9தாJ	, பி�னா� 
ெதாட�98 த�கியி�9த சில நா,களிJ	 அ�ேப"F நிக�9த ேபா8 ேநர�யாகேவ 
ர�ககி�Qண/	 ேக,டா�. ேநர�யாகேவ ேச8பதி<	 பதி� ெசா�Kயி�9தா�. 
பதிK� பணிேவா பயேமா இ�7கவி�ைல. 
 
"4மார�ப பி
ைள நாய7க சா	ரா^ய�தி� ெகௗரவ� Pதராக இ�4 வ9தி�9த8 
உ�ைமதா�. அவர8 சாைவ� த)�ப8 ஒ�ேற ேச8நா,�� இல,சியமி�ைல. 
ேச8 நா,�� வா�9த ேபா8 அவ� ெகா�ல�ப,டா� எ�பத!காக நா/	 
வ�98கிேற�." 
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"வ�9தினா� ம,)	 ேபாதா8! இத!4 நீ�க
 பதி� ெசா�Kயாக ேவ�)	." 
 
"I!.வனாகிய யமத�மராஜ� பதி� ெசா�ல ேவ��ய விஷய�க674 எ�லா	 
நா� எ�ப�� பதி� ெசா�ல  �<	 சி�னநாய7கேர!" 
 
"4மார�ப பி
ைளயி� ெகாைல74	 ேச8 நா,) Fயாதீன	 ெகா�டா)வத!4	 
ெதாட�98 ச	ப9த	 இ��பதாக நா� நிைன7கிேற�. இர�)	 அ)�த)�8 
நிக�9தி�7கி�றன." 
 
"நீ�க
 எ�ென�ன நிைன7கிறீ�க
 எ�ெற�லா	 அUமான	 ெச38பா��8� 
பதி� ெசா�K7 ெகா���7க நா� கடைம�ப,��7கவி�ைல சி�னநாய7கேர!" 
எ�. அ9த உைரயாடைல  ��8வி,டா� ேச8பதி. அவர8  �வான பதிேல 
Fயாதீன உாிைமைய நி*பி74	 வித�தி� தா� அைம9தி�9த8. ச	பிரதாய�ப� 
இராேம(வர யா�திைர எ�. வ9தா� அதி� பைகைம7ேகா ச"சர; 
ச�ைடக67ேகா இடமி�ைல. சமய ாீதியான ச	பிரதாய 	 அரசிய� பைகைம<	 
ஒ�ேறாெடா�. ஒ�8� ேபாவதி�ைல. ர�ககி�Qண� பைடெய)�8 வ9த 
ேநா7க�ைத மைற�8 இராேம(வர�874� தீ��தயா�திைர வ9தி��பதாக மா!றி 
நாடகமா�யதிேலேய ஒ� ேபாைர நாD7காக� தவி��8 வி,டா� ேச8பதி. அேத 
சமய�தி� பய9ேதா, பதறிேயா, தவி��ததாக;	 கா�பி�87 ெகா
ளவி�ைல. த� 
த9ைதயா� கால�திK�9ேத நாய7க சா	ரா^ய�874� ெபாிய தைலவKயாக 
இ�98 வ9தி�74	 கிழ"சி�க�ைத� தா/	 அத� 4ைக74
ேள ேபா3� பா��8 
வி,) ஒ�.	 ெச3ய  �யாமேல தி�	பி7 ெகா���7கிேறா	 எ�. உண�9தா� 
ர�ககி�Qண�. ஏமா!ற	, சிறி8 விர7தி, உ
Wற மனேவதைன எ�லாவ!ேறா)	 
தி�	பி7 ெகா���9தா� அவ�. இ9த விதமான 8யர நிைலைமகளா� 
தைலநகர�874� தி�	�கிற ெதாைல; நீ�) வள�வ8 ேபாK�9த8 அவ/74. 
 
அவ/	 அவ/ட� வ9தி�9த பைடக6	 மறவ� சீைம எ�ைலைய7 கட98 
ெவளிேய.வத!4
ேளேய இ�/	 அதி�"சிY,ட7 I�ய ஒ� ெச3தி<	 
பரவியி��ப8 ெதாி9த8. 
 
ர�ககி�Qண� ேபாாி)	 ேநா7க�ேதா) வ98,  �யா8 எ�ற பய�ேதா) 
ேதா!.� தி�	பி7 ெகா����பதாக" ேச8பதிேய மறவ� சீைம  Bவ8	 
பர;	ப� ஒ� ெசவிவழி� தகவைல அவி��8 வி,��9தா�. மறவ� சீைமயி� %ைல 
 )74களிெல�லா	 அ"ெச3தி பரவியி�9த8. பைட தி�	�கிற வழியிJ
ள பல 
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சி!a�களி� தாேன மா. ேவட�தி� ெச�. அைத� த� ெசவிகளாேலேய 
ர�ககி�Qண� ேக,க ேந�9தி�9த8. அைத7 ேக,)7 ைகயாலாகாத =� ேகாப� 
ப)வைத� தவிர அவ� ேவெற8;	 ெச3ய  �யவி�ைல. 
 
மானாம8ைர74 அ�ேக ந
ளிரவி� ஒ� ெத�7I�8 நாடக�தி� I,ட�ேதா) 
I,டமாக நி�. ஒ,)7ேக,) இைத அவ� அறிய  �9தி�9த8. 
 
அ8 இராமாயண ெத�7I�8. பல நா,களாக அSbாி� ெதாட�98 நட98 வ9த 
அ9த� ெத�7I�தி� அ�. அேசாகவன�தி� திாிசைட  தKய அர7கிய� 
�ைடDழ" சிைற ைவ7க�ப,��74	 சீைதயிட	 இராவண� வ98 ெக@F	 ப4தி 
நட98 ெகா���9த8. கனமான� ேதாK� ெசா9த� தைலைய� தவிர ம!ற ஒ�ப8 
தைலகைள<	 எBதி7 க,�7 ெகா�) இராவண� சீைதயிட	 அ,டகாசமாக" 
சிாி�8� ேபசி� த� =ரதீர� பிரதாப�கைள அள9தா�. ந)ந)ேவ நாடக�தி� 
D�திரதாாி 4.7கி,) மறவ� நா,ைட ஆ6	 ேச8பதியி� ெப�ைமகைள" 
ெசா�னா�. அ�ப�7 I.	 ஒ� ச9த��ப�தி�தா� 'ர�ககி�Qண� பைடெய)�8 
வ98 ேதா!.� தி�	பி7 ெகா����பதாக' ஒ� ெச3தி<	 ேதா!பாைவ7 I�தி� 
ந)ேவ Iற�ப,ட8. ேவ. சில ஊ�களிJ	 இேத தகவைல ர�ககி�Qண� த� 
ெசவிகளாேலேய ேக
வி�ப,டா�. மிக;	 ேவ��ய பைட� தைலவ�க6	 அறி98 
ெகா�) வ98 இைத� ெதாிவி�தன�. 
 
நா,�� ெத�I�8க
, நாடக�க
 %லமாக7 Iட ஓ� அரசிய� தகவைல ம7க
 
ந	�	ப�யாக� பர��	 ேச8பதியி� த9திர	 அவ/74� �ாி9த8. அேத சமய	 
ெத�7I�8 %லமாக� பர�ப�ப)	 ஒ�ைற அதிகார� L�வமான தகவலாக தா� 
கிள�பி� பிர"சிைனயா7க;	  �யா8. 
 
'சி7க� நிைற9த எதிாி' எ�ற மிகமிக� ெபா��தமான வா��ைதயா� ேச8பதிைய 
வ�ணி�த இராயச	 அ"ைசயாவி� ெசா!க
 அ,சர ல,ச	 ெபற7I�யைவ 
எ�பைத இ�ேபா8 ர�ககி�Qண� பாிLரணமாக உண�98 அ9த மதிYகி, 
ேச8பதிைய மிகமிக" சாியான  ைறயி� எைட ேபா,) நி.�தியி��பைத� த� 
மன�தி!4
 பாரா,�7 ெகா�டா�. பா	ெப�. அ�7க;	  �யாம� பBைத 
எ�. தா�ட;	  �யாம� அவைன� திணற அ��தா� ேச8பதி. 
 
ஒ� தி�க
 கால	, பைடெய)�8 இராமநாத�ர	 ெச�றதிJ	 பைடகைள 
வழிநட�தி7 ெகா�) ம.ப� திாிசிர�ர	 தி�	பியதிJேம கழி98வி,ட8. 
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ர�ககி�Qணனி� பய� தராத இ9த� பைடெய)�ைப� ப!றி� தா3 ம�க	மாேளா, 
இராயச	 அ"ைசயாேவா அவனிட	 சிறி8	 வ��த�படவி�ைல எ�றாJ	 அவ� 
ச!ேற மன	 தள�98 ேபாயி�9தா�. 
 
அவ� மைனவி சி�ன  �த	மா
 ம,)	 பைடெய)�பி� ெவ!றி ேதா�விகைள� 
ப!றி7 கவைல�படாம� அவ� தி�	பி வ98 த� எதிேர  கமல�"சிேயா) 
ஆ�யி�7 கணவனாக அ�� ெசJ�தியைதேய ஒ� ெவ!றியாக7 க�தினா
. 
ர�ககி�Qண� அவைள7 ேக,டா�. 
 
"ெவ!றி வாைக D� வராத நிைலயி� Iட இSவள; பிாியமாக வரேவ!கிறாேய? 
இ�/	 நா� ெவ!றிேயா) வ9தி�9தா� எ�ப�" சிற�பான வரேவ!� 
இ�74ேமா?" 
 
"என74 உ�கைள விட எ8;	  7கியமி�ைல! நீ�க
 தா� எ� ெவ!றி! நீ�ட 
பிாி;74� பி� ம.ப� உ�கைள" ச9தி�பேத எ� ெவ!றிதா�!" 
 
"அரச�களி� ப,ட�தரசிக
 அவ�களி� பிற ெவ!றி ேதா�விகைள� ப!றி<	 
கவைல�பட�தா� ேவ�)	." 
 
"எ�ைன� ெபா.�தவைரயி� நீ�க
 அரச� எ�பைத விட எ� ஆ�யி�7 காதல� 
கணவ� எ�ப8 தா�  7கிய	" எ�. பதி� Iறிய ப� ர�ககி�Qணனி� கB�தி� 
மண	 கமB	 ம�Kைக மாைலைய அணிவி�8� ேதா
களி� ச9தன7 4ழ	ைப� 
Lசினா
 சி�ன  �த	மா
. ஆ.தலாக அவ� கா�கைள நீவி வி,டா
. சி�ன 
 �த	மாளி� இ9த� பிாிய	 அவைன7 கவைலகளிK�98 மீ,ட8. மகி�"சியிJ	, 
களி�பிJ	 ஆ��திய8. பைட நட�தி மீ�ட கைள�ைப எ�லா	 கைள9த8. 
மணவா�7ைகயி� Fக�கைள� த)�ப8 ேபா� 4.7கி,ட பைடெய)�ைப" சி�ன 
 �த	மா
 த� உ
ள�தி� அ9தர�கமாக" சபி�தி�7கலா	. இ�ேபா8 அ9த" 
சாப	 நீ�கிய8 ேபா� இ�வ�	 மகி�"சி7 கடK� திைள7க  �9த8. மண 
வா�வி� இ�ப�கைள  Bைமயாக Uகர  �9த8. 
 
ர�ககி�Qண� மறவ� சீைமயி� ேம� பைடெய)�8� தி�	பி வ9த பி� சில 
மாத�க674� திாிசிர�ர�தி� எ�லா	 அைமதியாயி�9தன. எ9த அரசிய� 
பிர"சிைன<	 ெபாிதாக உ�வாகவி�ைல. ஒ�நா
 பி!பகK� ராணி ம�க	மா6	, 
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ர�ககி�Qண/	, இராயச	 அ"ைசயா;	 ஆேலாசைன ம�டப�தி� அம�98 
உைரயா�7 ெகா���9தா�க
. தி[ெர�. தா3 அவைன ேநா7கி7 Iறலானா
. 
 
"நா,ைட ஆ
வ8 எ�ற ெபா.��74 வ98 வி,டா� எ�லா ம7கைள<	 ந	 
4ழ9ைதக
 ேபா� பாவி�8 அ�� ெசJ�த ேவ�)	. ஒ� க�M74 ெவ�ெண3 
ஒ� க�M74" F�ணா	� எ�. நட�த7Iடா8. ெபா.�பி� இ��பவ�க674 
வி��� ெவ.�� உ�) எ�. ெதாி98 வி,டா� அ��ற	 ம7கேள வி��� 
ெவ.��கைள� P�)வா�க
. வி��� ெவ.��க
 எ�ற வைலகைள ந	ைம" 
F!றிJ	 பி�னிவி)வா�க
. நா	 அ��ற	 அ9த வைலக674
ளி�98 ெவளிேயற 
 �யாமேல ேபா3வி)	." 
 
தி[ெர�. த� தா3 ஏ� இைத இ�ப�7 4றி�பி)கிறா
 எ�. 
ர�ககி�Qண/74� �ாியாம� இ�9த8. அவ� இ�ப� ேயாசி�8� திைக�87 
ெகா���74	 ேபாேத இராயச	 அ"ைசயா;	 அ9த உைரயாடK� கல98 
ெகா�), 
 
"கா3த�, உவ�த� அக!றி ஒ� ெபா�ைள ஆ3த� தா� அறி;ைடயா� ெசயலா4	! 
வி��� ெவ.��க
 அ�ப� ஆரா<	 ந!ப�ைப� ேபா7கிவி)	" எ�றா�. உடேன 
த� தாைய ேநா7கி, "எ�ேபா8 எதி� நா� வி��� ெவ.��கேளா) ெசய� 
ப,��7கிேற� எ�. நீ�க
 எ� 4ைறைய" F,�7 கா,�னா� நா� எ�ைன� 
தி��தி7 ெகா
ள வசதியாயி�74	 அ	மா!" எ�றா� ர�ககி�Qண�. 
 
"நீ இ8வைர அ�ப� எ8;	 ெச38வி,டா3 எ�. நா�க
 ெசா�ல வரவி�ைல 
மகேன! இ�ேபா8 ஒ� ச9த��ப	 வ9தி�7கிற8. அதி� நீ எ�ப�� தீ�; கா�கிறா3 
எ�பைத ைவ�ேத உ�ைன� �ாி98 ெகா
ள  �<	." 
 
"ெசா�J�க
 அ	மா!" அவ� இ�ப�7 Iறிய8	 ச!.� ெதாைலவி� நி�ற 
அர�மைன" ேசவக� ஒ�வைன7 ைகத,� அ�ேக அைழ�8, 
 
"நீ ேபா3 ெவளிேய கா�தி�74	 அ9த7 கிறி(தவ� பாதிாியாைர இ�ேக அைழ�8 
வா அ�பா" எ�றா
 ராணி ம�க	மா
. 
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ேசவக� ெச�. உய�9த ேதா!ற ைடய ெவ
ைள அ�கியணி9த பாதிாியா� 
ஒ�வைர மிக;	 மாியாைதயாக உட� அைழ�8 வ9தா�. அவைர வரேவ!. அமர" 
ெச38 வி,), "ர�ககி�Qணா! இவ�ைடய 4ைற எ�னெவ�. விசாாி�8 உடேன 
அைத� தீ��8 ைவ�ப8 உ� ெபா.��" எ�. அவனிட	 ெதாிவி�த பி� தா<	, 
இராயச	 அ"ைசயா;	 அ�கி�98 பாதிாியாாிட 	 அவனிட 	 விைட ெப!.7 
ெகா�) ெவளிேயறி வி,டா�க
. 
 
ர�ககி�Qண� அ9த7 கிறி(தவ� பாதிாியாைர7 I�98 கவனி�தா�. அைல98 
திாி98 கைள�த ேசா�; அவ�  க�தி� ெதாி9த8. அவர8 Pய ெவ
ைள அ�கி 
Iட இர�ேடா� இட�களி� கிழி9தி�9த8. அவ�ைடய க�களி� கல7க 	 
பய 	 பத!ற 	 ெதாி9தன. 
------------ 
 

9. 9. 9. 9. சகல$��	 சமநீதிசகல$��	 சமநீதிசகல$��	 சமநீதிசகல$��	 சமநீதி    
 
பாதிாியாைர மிக;	 மாியாைதயாக வண�கி வரேவ!றா� ர�ககி�Qண�. அதிக" 
சிரம�ப,) அைல98 திாி98 வ9தி��ப8 ேபா� கைள�ேபா)	 கவைலேயா)	 
ெத�ப,ட அ9த� பாதிாியாைர� பாிேவா)	 அ/தாபேதா)	 விசாாி�தா� அவ�: 
 
"ெபாியவேர! நா) எ�4	 ந�4 வாழ7 ேக) ஒ�.	 இ�ைல எ�ப8 தா� எம8 
ெகா
ைக. எ�லா" சமய�க6	 எ�லா வா�7ைக ெநறிக6	 ெசழி7க 
ேவ�)ெம�ற ந�ெல�ண�ேதா)தா� எ�க
 பா,டனா� தி�மைல நாய7க� 
கால	  த� இ9த நாய7க� மரபி� ந�லா,சி இ�4 ெதாட�98 நட98 வ�கிற8." 
 
"அ9த ந�ெல�ண�ைத நா�க6	 அறிேவா	 அரேச! ேநா7க	 ந�றாகேவ 
இ�9தாJ	 கவன7 4ைறவா� சில ெசய�க
 பB8ப,)� ேபாகலா	." 
 
"ெசய� எ�காவ8 பB8ப,)� ேபாயி�9தா� அைத உடேன எ�க
 கவன�8747 
ெகா�)வர ேவ��ய8 த�கைள� ேபா�ற சா�ேறா�களி� கடைம அ�லவா?" 
 
"தா�க
 I.	 கடைமைய7 க�திேய இ�ேபா8 த�கைள7 காண வ9தி�7கிேற� 
அரேச!" 
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- �திதாக� தமி�7 க!. அைத7 க!ற Fவ,ேடா) உடேன ேபF	 ெகா"ைச<	 
தி��த 	 மாறி மாறி விரவிய தமி� நைடயி� ேபசினா� பாதிாியா�. வ�வி� 
 Bைம<	 எB�ெதாK உ"சாி�பி� ெகா"ைச<மாக அ8 இ�9த8. ஆயி/	 அவ� 
ேதைவைய உண�98 தமி�7 க!றி�74	 விைரைவ<	 விேவக�ைத<	 
மன�874
ேளேய பாரா,�7 ெகா�டா� ர�ககி�Qண�. எ9த� பிரேதச�874� 
ேபாகிேறாேமா அ9த� பிரேதச�8 ெமாழிைய7 க!காம� அ�ப4தி ம7களி� 
ந	பி7ைகைய� ெபற �யா8 எ�/	 மேனாத�8வ	 அவ�74	 அவைர� ேபா� 
வ9தவ�க674	, வ�கிறவ�க674	 �ாி9தி��பைத அவ� உண�9தா�. 
 
"அரேச! த�க
 பா,டனா� �க�ெப!ற தி�மைல நாய7காி� கால�திK�98 
நா�க
 அைட98 வ�	 நியாய�க6	 சJைகக6	 ெதாட�98 எ�க6747 
கிைட7க ேவ�)	 எ�ப8 தா� இ�ேபா8	 எ�க
 பிரா��தைனயாயி�7கிற8." 
 
"பிரா��தைனகைள� ெத3வ�க6	 அரச�க6	 ஒ�ேபா8	 ஒ�வ�74	 
�ற7கணி�பதி�ைல." 
 
"உ�ைம! ஆனா� ெத3வ�கைள<	 அரச�கைள<	 தவிர� ெப�வாாியாக 
இ�74	 ம7க
 சில சமய�களி� ெவ.�ைப<	, �ற7கணி�ைப<	 
கா,�வி)கிறா�கேள!" 
 
"ந�ல8! அ�ப� ஏதாவ8 எ� ஆ,சி74 உ,ப,ட எ�ைலயி� நட9தி�9தா� 
ெசா�J�க
! உடேன கவனி�8 நியாய	 வழ�4கிேற�. எ� பா,டனா� கால�தி� 
கிைட�த அேத நியாய�கைள<	 சJைககைள<	 நீ�க
 இ�ேபா8	 அைடய 
 �<	. அத!4 எ9த� தைட<மி�ைல." 
 
"அரF	, ஆ,சி<	, தா�க6	 த)7காம� இ�7கலா	. ஆனா� ெப�வாாியான 
ம7க
 சில சமய�களி� நியாய�க674	 சJைகக674	 4.7ேக 
நி!கிறா�கேள..." 
 
"கவைல ேவ�டா	 பாதிாியாேர! ேகா�7கண7கான ம7கேள 4.7ேக நி�றாJ	 
நியாய�ைத நிைலநா,)வதி� உ.தியாயி��ேப�." 
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"அ�ப�யானா� இர,ைட மகி�"சி அரேச! இனிேம� நா�  ைறயிட 
ேவ��யவ!ைற7 கவைலேயா தய7கேமா இ�லாம� த�களிட	  ைறயிடலா	. 
அரேச! பாரப,ச	 இ�லாம� தா�க
 நியாய	 வழ�4=�க
 எ�ற ந	பி7ைக 
என74 வ98வி,ட8. த�க
 த9ைதயா� ெசா7கநாத நாய7க� கால�தி� நிக�9த 
பைடெய)��க
 - அ9நிய ஆ7கிரமி��க674� பய98 இ9நகாிK�9த 
கிறி(தவ�க
 சில� த�க
 =) வாச� நில�கைரகைள அ�ப� அ�ப�ேய வி,) 
வி,) ேவ. இட�க6747 4� ெபயர ேந�9த8. ம.ப� திாிசிர�ர�தி� அைமதி 
ஏ!ப,) அவ�க
 எ�லா�	 தி�	பி வ98 பா��த ேபா8 அவ�க6ைடய நில�களி� 
சில ப4திகளி� இ987க
 ேகாயி�கைள7 க,�� தி�;�வ�கைள� பிரதிQைட 
ெச38 வழிபட� ெதாட�கியி��ப8 ெதாி9த8. எSவளேவா  ய�.	 
கிறி(தவ�க
 த�க
 நில�கைரகைள� தி�	ப அைடய  �யவி�ைல. 
திாிசிர�ர�874� தி�	ப வ9த கிறி(தவ ம7க
 நியாய	 கிைட7காம� 
அநாைதகளாக ந)�ெத�வி� நி!க ேந�9தி�7கிற8..." 
 
"நீ�க
 ெசா�Jவத!4 எ�ன ஆதார	 பாதிாியாேர?" 
 
"எB�8� L�வமான ஆதார�க6	 இ�7கி�றன. தா�கேள வி�	பினாJ	 ேநாி� 
வ98 காணலா	 அரேச! அைழ�8" ெச�ல தயாராயி�7கிேற�." 
 
"நீ�க
 ெசா�கிறப� இ�9தா� க,டாய	 விசாாி�8 நியாய	 வழ�க�ப)	." 
 
"த�க
 வா74.தி என74 ந	பி7ைகY,)வதாக இ�7கிற8 அரேச!" 
 
"ஒ�வ�74ாிய உைடைமைய இ�ெனா�வ� ஆ7கிரமி�8" ெசா9த� 
ெகா�டா)வ8  ைறயி�ைல.  ைறேக) எ�ேக யாரா� நட9தி�9தாJ	 
விசாாி�8 நீதி வழ�4ேவ� பாதிாியாேர!" 
 
பாதிாியா�ைடய  க�தி� மல�"சி<	 ச9ேதக 	 ஒளி<	 நிழJ	 ேபா� மாறி 
மாறி� ெதாி9த8. ர�ககி�Qண� அவ�ைடய  க�ைத7 I�98 கவனி�8 
அவ�74 இ�/	  B ந	பி7ைக வரவி�ைல எ�பைத� �ாி98 ெகா
ள  �9த8. 
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இSவளவி!4 மன	 வி,)� ேபசி<	 அவ�74  B ந	பி7ைக வராத8 அவ/74 
ஆ"சாிய�ைத அளி�த8. அவ�74 உ.தி ெமாழிக
 Iறி ஆவன ெச3வதாக 
வா7களி�8 அவைர அ/�பி ைவ�8 வி,) உடேன மா. ேவட�தி� அ9த7 
கிறி(தவ�களி� நில�களாக அவ� 4றி�பி,��9த� ப4தி74" ெச�றா� 
ர�ககி�Qண�. 
 
த� பா,டனா� தி�மைல நாய7க�	 த9ைத ெசா7கநாத நாய7க�	, தா3 ராணி 
ம�க	மா6	 சமய7 கா���கைள<	, மதமா!சாிய�கைள<	, Lச�கைள<	 
தவி�7க எSவளேவா பா)ப,��98	 அ�தைகய ச�ைடக6	, Lச�க6	 ம.ப� 
எBவைத� தவி�7க  �யாம� இ��பைத இ�ேபா8 அவேன உண�9தா�. 
 
ெப�	பாJ	 தவ.க
 ஒ� தர�பி� ம,)மி�ைல. இ� தர�பிJ	 இ�9தன. 
இவ�க
 அட�கினா� அவ�க
 Lச�கைள7 கிள��வ8	 அவ�க
 அட�கினா� 
இவ�க
 Lச�கைள7 கிள��வ8	 வழ7கமாகி இ�9த8. ெத3வ�க67ேக 
ெபா.7காத8	 பி�7காத8மாகிய ச�ைட ச"சர;கைள� ெத3வ�களி� ெபயரா� 
ெத3வ�க67காக" ெச3வதாக7 க�தி மனித�க
 ெச3தா�க
. பர9த 
மன�பா�ைம<	 சமரச நிைன;க6	 வ�வ8 எ�ப8 4திைர7 ெகா	பாக 
இ�9த8. 
 
மன ேவதைன<ட� அ9த இட�கைள" F!றி� பா��த ேபா8 அ�ேக �திய �திய 
ேகாயி�கைள" F!றிJ	 அவ!ைற" சா�98 ம7க
 4�ேயறியி��பைத<	 
ர�ககி�Qணனா� காண  �9த8. ேகாயி�களி� ெத3வ�தி�;�வ�க
 
பிரதிQைட ெச3ய�ப,) ஆகம  ைற�ப� Lைஜக6	 வழிபா)க6	 நட98 
ெகா���9தன. 
 
உ�ைம நிைலைமைய அறிவத!காக அ�ேகயி�9த பரமப7த� ஒ�வாிட	 ேப"F7 
ெகா)�8� பா��தா� அவ�. 
 
"ஐயா பரம ப7தேர! நா� நீ�ட கால	 வட ேதச�களி� தீ��த யா�திைர 
ேபா3வி,) இ�ேபா8 தா� மீ�)	 திாிசிர�ர	 தி�	பிேன�.  �� நா� இ9த 
இட�தி� ேகாயி�கைள7 க�டதி�ைல. இ�ேபா8 கா�கிேற�. ம7களி� ப7தி 
உண�ைவ� பாரா,ட ேவ�)	. எ�ேபா8 இ�ேக �திதாக7 ேகாயி�கைள7 
க,�னா�க
?" 
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"அ�ப�7 ேக6�க
 ெசா�கிேற�. இ9த நில�க
 கிறி(தவ�க674" 
ெசா9தமானைவ. <�த கால�களி� கலவர�க674	, மத� Lச�க674	 பய98 
அவ�க
 எ�ெக�ேகா சிதறி ஓ�வி,டா�க
. அவ�க
 தி�	பி வ�வத!4
 இ�ேக 
ேகாயி�கைள7 க,�வி,டதா� இனிேம� அ��ற	 யா�	 ந	ைம அைச7க  �யா8 
ஐயா!" 
 
"இ�ெனா�வ�74" ெசா9தமான நில�ைத நா	 ஆ7கிரமி�ப8 பாவமி�ைல?" 
 
"ஒ� ��ணிய காாிய�ைத நிைறேவ!.வத!காக�தாேன அவசர அவசரமாக இ9த� 
பாவ�ைத" ெச3தி�7கிேறா	!" 
 
"��ணிய�87காக" ெச3ய�ப)	 பாவ காாிய�க
 தவறி�ைல எ�ப8 த�க
 
க��8 ேபாK�7கிற8?" 
 
'"ெபா3	ைம<	 வா3ைம இட�ைத �ைரதீ�9த ந�ைம பய74	 எனி�' எ�. 
வ
6வ� ெப�மாேன Iறியி�7கிறாேர? ச�ேவFவரைன7 4�ேய!.	 
ைக�க�ய�தி� பாவ	 ஏ8? பாிகார	 ஏ8?" - 
 
இத!4 பதிலாக ஏ8	 Iறாம� அ�கி�98 ெம�ல நக�9தா� மா.ேவட�திK�9த 
ர�ககி�Qண�. 'த�ெய)�தவ� த�ட�கார�' எ�கிற பாணியி� ெப�வாாியான 
ம7க
, நியாய�ைத த�க
 ைகயி� எ)�87 ெகா����ப8 நித�சனமாக� 
ெதாி9த8. 
 
தாயிட	 விவர�கைள� ெதாிவி�தா�. "தீர விசாாி�8 எ8 நியாயேமா அைத" ெச3" 
எ�றா
 அவ
. நில உைடைம7 கண74கைள<	, விவர�கைள<	 கவனி74	 
ஆவண அதிகாாிகைள அைழ�8 அ�ப�7 ேகாயி�க
 க,ட�ப,��74	 
நில�களி� உாிைம" சாஸன�கைள� பா��8 விவர	 I.மா. க,டைளயி,டதி� 
அவ�க
 Iறிய விவர	 கிறி(தவ�க674" சாதகமாயி�9த8. 
 
கிழவ� ேச8பதியி� மறவ� சீைமயி� கிறி(தவ� பாதிாியா�க674	, 
கிறி(8வ�க674	 இைழ7க�ப)	 ெகா)ைமக
 ப!றி�தா�  �� 
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ேக
வி�ப,��9தைவ ர�ககி�Qண/74 நிைன; வ9தன. நாய7க� வ	ச�874 
ந�ல ெபய� கிைட74	ப� நட98 ெகா
ள ேவ�)	 எ�. அவ� எ�ணினா�. 
பாதிாியா� %ல	 நில�கைள இழ98 பாதி7க�ப,ட ஏைழ கிறி(தவ ம7கைள7 
I�பி,)" ச9தி�தா�. அவ�க
 இ�ேபா8 அநாைதகளாக� ெத�வி� நி!ப8 
�ாி9த8. இ�ெனா� கவைல<	 அவ/74
ேள இ�7க� தா� ெச3த8. க,�ய 
ேகாயி�கைள<	, LைஜயிJ
ள வி7கிரக�கைள<	 ஓாிட�ைத வி,) 
அ��ற�ப)�8வ8 எ�ப8 மிக;	 சிரமமான காாிய	. அைத" ெச3ய  ய�றா� 
ெப�வாாியான ம7களி� விேராத�ைத" ச	பாதி�87 ெகா
ள ேநாி)	 எ�பைத<	 
அவ� உண�98 தா� இ�9தா�. 
 
இதி� யா�74 நியாய	 வழ�க ேவ�)	 எ�பத!கான ஆதார�க
 ெதளிவாக 
இ�9தாJ	 ேதவாலய�கைள7 க,)வத!4 ஏ!பா) ெச38 நி�வகி�8 
வ�பவ�கைள<	 I�பி,) விசாாி�8 விட எ�ணினா� ர�ககி�Qண�. 
அவ�கைள7 I�பி,ட/�பினா�. 
 
மா.ேவட�தி� அவ� அ9த ேதவாலய�க
 இ�9த ப4தி74� ேபாயி�9த ேபா8 
அவேனா) உைரயா�யி�9த அ9த� பரமப7த� உ,பட� பல� வ9தி�9தா�க
. 
அவ�களி� யா�	 தா�க
 ெச3த8 தா� நியாய	 எ�பத!காக வாதி)வத!4� 
பதி�, "ெத3வ ைக�காிய	 நட98  �98 வி,ட8! இனிேம� எ8;	 ெச3ய 
 �யா8. பிரதிQைட ெச3த %��திகைள இட	 ெபய��87 ெகா�) ேபாவ8 
எ�ப8 சா�தியமி�ைல! ேவ�)மானா� அ9த7 கிறி(8வ�க674 ேவ. 
இட�களி� நில	 ஒ87கிவி)�க
" - எ�றா�க
. இனிேம� த�கைள யா�	 எ8;	 
ெச38 விட  �யா8 எ�ற இ.மா�� அவ�களிட	 இ��பைத7 க�டா� அவ�. 
--------------- 
 

10. 10. 10. 10. ராஜத3திர( சி�க5ராஜத3திர( சி�க5ராஜத3திர( சி�க5ராஜத3திர( சி�க5    

 
"கிறி(8வ�க674 ேவ. இட�களி� நில	 ஒ87கிவி)�க
" எ�ேற ெதாட�98 
வாதி,டன� ேகாயி�கைள நி�வகி�8 வ�பவ�க
. இனிேம� த�கைள யா�	 
எ8;	 ெச38 விட �யா8 எ�ற இ.மா�� அவ�களிட	 இ��பைத7 
க�)ண�9த ர�ககி�Qண�, அவ�கைள7 ேக,டா�: 
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"இேத நில�க
 உ�க674" ெசா9தாமாயி�98 நீ�க
 எ�காவ8 ெவளிேயறி" 
ெச�றி�74	 ேபா8 அவ�க
 த�க
 சிJைவ7 ேகாயி�கைள அ�ேக 
க,�யி�9தா� நீ�க
 தி�	பி வ9த8	 எ�ன ெச3=�க
?" 
 
தன8 இ9த7 ேக
வி74 அவ�க
 எ�ன பதி� ெசா�ல� ேபாகிறா�க
 எ�பைத 
அவ� I�98 கவனி�தா�. ஆனா� அவ�கள8 பதி� அவ/74 
ஏமா!றமளி�பதாயி�9த8. "அரேச! நா�க
 ெவளிேயறி" ெச�றி�9தாJ	 எ�க
 
நில�கைள அவ�க
 அSவள; Fலபமாக7 ைக�ப!றி அவ!றி� ேம� சிJைவ7 
ேகாயி� க,� விடலா	 எ�. நிைன7க7Iட  �யா8." 
 
"ஏ�  �யா8?" 
 
"அ7க	ப7க�திJ
ளவ�க
 த)7காம� F	மா விட மா,டா�க
." 
 
"மி7;	 சாி! அேத ேபா� அவ�க6ைடய நில�தி� நீ�க
 ஆலய�க
 க,)	ேபா8 
அ7க	ப7க�திJ
ளவ�க
 ஏ� த)7கவி�ைல?" 
 
"த)�பத!4 அ7க	ப7க�திேல அ�ேபா8 அவ�களி� யா�ேமயி�ைலேய?" 
 
"ஓேகா? ஓ� அநியாய�ைத� த)7க  �9தவ�க
 ேநாி� இ�9தா� ஒ� நீதி. 
இ�லாவி,டா� ேவெறா� நீதியா? ேவ�7ைகயாயி�7கிறேத நீ�க
 ெசா�Jவ8?" 
 
"நீதிேயா அநீதிேயா க,�ய ேகாயிைல இனிேம� எ�ன ெச3ய  �<	? சா(திர 
ச	மதமாகிவி,ட ஒ� நிைறேவறிய காாிய�ைத7 4ைற ெசா�K� பயனி�ைல." 
 
"நியாய 	, சா(திர 	 ேவ. ேவறானைவ எ�. நா� நிைன7கவி�ைல 
ெப�ம7கேள!" 
 
"சா(திர	 எ�ன ெசா�Jகிறேதா அத!4 நியாய 	 க,)�ப,டாக ேவ�)	." 
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"நியாய�874� �ற	பான ஒ�ைற சா(திர அ�கீகார	 ெப!றெத�. நீ�க
 
க,�� பிரதிQைட ெச38 வழிப)கிற ேதவாலய�களி� உ
ள ச�வ ச7தி<	 வா39த 
ெத3வ�க
 Iட ஒ��7ெகா
ள� ேபாவதி�ைல..." 
 
- அரச� த�க674" சாதகமாக இ�ைல எ�ப8 வ9தவ�க674 ெம�ல ெம�ல� 
�ாி9த8. உடேன வாதி)வைத வி)�8, அவைன� த�ைன7 க,�7ெகா�) 
காாிய�ைத" சாதி7க  ய�றா�க
 அவ�க
. 
 
"எ�ப�ேயா க,�ய ேகாயிைல ஒ�.	 ெச3ய  �யா8 அரேச!" 
 
இத!4 ர�ககி�Qண� ம.ெமாழி எ8;	 Iறவி�ைல. அவ�கைள உ.�8� 
பா��தா�.  கபாவ�திK�98 அவ� உ.தியானெதா�  �;74 வ98வி,டா� 
எ�. �ாி9த8. 
 
"தைய I�98 அரச� க�ைண கா,ட ேவ�)	. அரசராகிய தா�க6	 ம7களாகிய 
நா�க6	 எ9த� ெத3வ�கைள வழிப,) அ�
 ேவ�)கிேறாேமா அேத 
ெத3வ�க674� தா� நா�க
 ேகாயி� க,�யி�7கிேறா	." 
 
ம.ப�<	 அவ�கைள7 க)ைமயாக உ.�8� பா��தா� அவ�. 
 
"4	பாபிேஷக	 ெச38  ைற�ப� 4�ேயறிவி,ட %��திகைள இனி எ�ேக 
ெகா�) ேபாக  �<	 அரேச?" 
 
- இத!4 அ�ேபா8 ர�ககி�Qண� Iறிய ம.ெமாழி அ�கி�9த அைனவைர<ேம 
8M74ற" ெச3த8. திைக�8� ேபா3 நி�றா�க
 அவ�க
. 
 
சமய�ப!.	 ப7தி<	 மி7கவனான ர�ககி�Qணனி� மனதி� 'நியாய�ைத7 
கா,�J	 உய�9த ெத3வமி�ைல' எ�ற உண�; ம,)ேம அ�ேபா8 
ஓ�கியி�9த8. ஆகேவ அவ�களிட	 அவ� தா�மிக7 ேகாப�ேதா) ேக,டா�. 
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"வி7கிரக�கைள7 ெகா�) ேபா3 ைவ7க ேவ. இடமி�ைல எ�றா� காேவாியி� 
ேபா)வ8தாேன?" 
 
இ9த வா��ைதகளிK�9த D)	 க)ைம<	 உைற�8, 'இனி இதி� இவ/ைடய 
 �; ேவ.விதமாக இரா8' எ�. வ9தி�9தவ�க674� �ாி9த8	 தய�கி 
நி�றன� அவ�க
. 
 
அவ�களிட	 ேமJ	 ர�ககி�Qணேன ெதாட�9தா�. 
 
"ஏதடா அபசாரமான வா��ைதகைள ேபFகிறாேன எ�. நிைன7க ேவ�டா	. 
உ�ைமையவிட உய�9த ெத3வமி�ைல எ�ப8 எ�லா" சமய�க6	 ஏ!கிற 
உ�ைம. ெப�	பாலனவ�க
 ஒ�. ேச�98 ெச3தி�7கிறா�க
 எ�பதனா� ஒ� 
த�பான காாிய	 நியாயமாகிவிடா8. சி.பா�ைமேயா� பாதி7க�ப,��7கிறா�க
 
எ�பதனா� ஒ� நியாய�ைத �ற7கணி�8 விட �யா8." 
 
"ஆனா� அரசாி� இ9த  �வா� ெப�	பாலான ப7த�களி� மன(தாப�ைத�தா� 
எதி�பா�7க  �<	" எ�ேற ச!ேற 8ணி;ட� ஆர	பி�தா� வ9தவ�களி� ஒ�வ�. 
8ணி98 வா3 திற98 வி,டாJ	 பய98 ெகா�ேட தா� ேபசினா� அவ�. 
 
"நீதி நியாய�களி� ெப�	பாலானவ�க674 ஒ� வித	, சி.பா�ைமயின�74 
ம!ெறா� வித	 எ�. பா�7க  �யா8." 
 
தீ�மானமாக இ�ப� அவ�க674 ம.ெமாழி Iறி அ/�பினா� ர�ககி�Qண�. 
அவ/ைடய தீ��பி� ந)நிைலைம� ப�ைப<	, நியாய�ைத<	 தா3 ம�க	மா
 
பாரா,�னா
. ெதாட�98 இ�ப�ேய நியாயமாக நட98 ெகா
ள ேவ�)ெம�. 
அவைன ேமJ	 வா��தினா
. 
 
மிக" சில தின�களிேலேய கிறி(8வ�க64 உாிய இட�க
 அவ�களிட	 
ஒ�பைட7க�ப,டன. பாதிாியா�	 கிறி(தவ ம7க6	 ர�ககி�Qணைன" ச9தி�8 
அவ/74� த�க
 விFவாச�ைத� ெதாிவி�தன�. 
 
இைவ எ�லா	  �9த பி� ப,ட�தரசி சி�ன  �த	மா
 ம,)	 ஒ�நா
 
இைத�ப!றி ர�ககி�Qணனிட	 ேபசிய ேபா8 சிறி8 வ��த�ப,டா
. 
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"வி7கிர�கைள� P7கி ஆ!றி� எறிய" ெசா�னீ�கெள�. ந	 4�ம7களி� சில� 
உ�க
 மீ8 ேகாபமாயி�7கிறா�க
. நீ�க
 அ�தைன க)ைமயாக" 
ெசா�Kயி�7க7 Iடா8." 
 
"ெம3யாகேவ 'ஆ!றி� ெகா�) ேபா3 எறி<�க
' எ�ற அ��த�தி� நா� அ�ப�" 
ெசா�லவி�ைல. நியாய�ைத� பாராம� 'தா�க
 பி��த  யJ74 %�ேற கா�' 
எ�. அவ�க
 பி�வாதமாக� ேபசினா�க
. அதனா� தா� நா/	 அ�ப�� பதி 
ேபச ேவ��யதாயி!.." 
 
'"ஒ� ெசா� ெவ�J	, ம!ெறா� ெசா� ெகா�J	' எ�பா�க
. நீ�க
 
நிைன�தைதேய இ�/	 இதமாக" ெசா�Kயி�7கலா	." 
 
"அவ�கள8  ர�)	 பி�வாத 	 ம,)ேம எ�ைன அ�ப�� ேபசைவ�தன. தவிர 
இ�ெனா� காரண 	 இ�7கலா	  �த	மா! அSவ�ேபா8 நம8 ந�பராக;	, 
எதிாியாக;	, சில ேவைளகளி� ந�பரா எதிாியா எ�. க�)பி�7க  �யாத 
நிைலயிJ	 இ�74	 இர4நாத ேச8பதி இ9த� பிர"சைனயி� எ�ப� நட98 
ெகா
கிறாேரா அ�ப� நா 	 நட98 ெகா�) நம8 ேபைர7 ெக)�87 
ெகா
ள7Iடா8 எ�ப8 எ�/ைடய க��8." 
 
"நீ�க
 ெசா�வ8 என74� �ாியவி�ைலேய! ெகா@ச	 �ாி<	ப�யாக� தா� 
ெசா�J�கேள�." 
 
"ஒ� பிர"சைனயி� நம8 எதிாியி�  �; சாியி�ைலயானா� அேத பிர"சைனயி� 
நா	 சாியான  �ெவ)�8 ம!றவ�களி� அ�ைப<	 அUதாப�ைத<	 ந	 ப7க	 
திர,ட ேவ�)	. இ�பிர"சைனைய இ�ப� ஒ� ேநா7கிJ	 நா� 
கவனி�தி�7கிேற� எ�பைத நீ �ாி98 ெகா
ள ேவ�)	. இ8 ராஜ த9திர� 
ேபா7கான காாிய	. மறவ� நா,�J	 கிழவ� ேச8பதியி� ஆ6ைக74 உ,ப,ட 
ப4திகளிJ	 விேதசிக6	, கிறி(8வ�க6	 மிக அதிகமாக ெகா)ைம�ப)�த� 
ெப!றி�7கிறா�க
. 'ம�கல	' எ�/	 மறவ� நா,) ஊாி� பிாி,ேடா பாதிாியா�	 
அவ�ட� வ9த ஆ,க6	 பலவ9தமாக" சிவK�க வழிபா) ெச3<	ப� வ!�.�த� 
ப,��7கிறா�க
." 
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"அத!47 காரண	 அவ�களி� சில� சிவK�க வழிபா,ைட எ
ளி நைகயா�� 
ேசசியதா� ேந�9த8 எ�. நா� ேக
வி�ப,��7கிேற�. ஒSெவா�வ�	 
பிற�ைடய உண�;கைள� ��ப)�தாம� இ�7க7 கடைம�ப,��7கிறா�க
 
அ�லவா? பிறரா� நா	 ��ப)கிற ேபா8 வ�98வ8	, பிறைர நா	 
��ப)�8கிறேபா8 மகி�வ8	 சாியி�ைலேய?" 
 
"நியாய	 தா�! தவ. ெச3<	 ஒ� சில� எ�லா� தர��களிJ	 இ��பா�க
. 
அத!காக எ�லா தர��க6ேம தவறானைவ எ�.  �; ெச38 விடலாமா? 
சிவK�க வழிபா) ெச3ய ம.�தா�க
 எ�பத!காக� பிற மத�தினைர மர�களி� 
தைலகீழாக7 க,�� ெதா�கவி,ட ெகா)ைம ேச8 நா,�� நட9தி�7கிற8. 
அதனா� தா� பிற சமய நி9தைனைய� தவி�7க ேவ�)	 எ�பதி� நா� தீவிரமாக 
இ�7கிேற�." 
 
"ேச8 நா,�� ம,)	 தானா இ�ப� நட9த8? விேதசிக
 ேம� ெவ.��
ள 
இட�களி� எ�லா	 இ�ப��தாேன நட�பதாக� ேபசி7 ெகா
கிறா�க
?" 
 
"இ�ைல  �த	மா! நீ ெசா�வ8 தவ.! ெவ.�� வ98 வி,டா� அ��ற	 அ8 
விேதசி Fேதசி எ�ெற�லா	 வி�தியாச	 பாரா8. இ�ேக ந	 திாிசிர�ர�தி� 
�திதாக7 ேகாயி�க
 க,ட�ப,ட இட	 விேதசி7 கிறி(8வ�க6ைடயெத�ேறா 
அவ�கைள ெவ.�தா�க
 ந	மவ�க
? உதாரண�தி!4 மறவ� சீைம ஆ,சியி� 
அட�காத நம8 'வ)க� ப,�' ஊாி� எ�ன நட9த8 எ�. இ�ேபா8 ெசா�கிேற�. 
ேக
! வ)க� ப,�யி� தைல7க,டாக இ�74	 K�கெர,�யா� =ரைசவராக 
இ�98	 த	 ைடய பிரேதச�தி� கிறி(8வ மத� பிர"சார�874 வ9த பாதிாிகைள 
ெவ.7காம� அவ�க674 வசதிக
 ெச38 ெகா)�தி�7கிறா�. K�கெர,�யாாி� 
4�வாகிய =ர ைசவ சமய� தைலவேர ஒ� சமய	 ெர,�யாைர அைழ�8, 'K�க 
வழிபா,ைட ஏளன	 ெச3<	 கிறி(தவ� பாதிாிமா�கைள உ� ஊாி� Uைழய 
விடாேத' எ�. த)�8	 ெர,�யா� அைத7 ேக,கவி�ைல. தம8 
ஆ6ைக74,ப,ட பிரேதச�தி� எSவள; கிறி(8வ�க
 இ�7கிறா�க
 எ�. 
கண74 எ)�87 ெகா�) அவ�கைள  � ேபாலேவ சகல உாிைமக6ட/	 
வாB	ப� பா��87 ெகா�டா� ெர,�யா�. மறவ� நா,) எ�ைலயிேலேய மறவ� 
சீைம ஆ,சி74,படாத ப4தியி� தா� இ9த நிைல. மறவ� சீைம எ�ைல74
 
ம,)	 இ9த" சமரசநிைல நிலவ  �யவி�ைல." 
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"நீ�க
 பிறாிட	 எSவள; தா� F கமாக நட98 ெகா�டாJ	 உ�களா� 
ேச8பதியி� 4ண	 மாறி விட� ேபாவதி�ைல." 
 
"அ8 என74	 ெதாி<	  �த	மா! ேச8பதி வ�லாள க�ட�! அவ�ைடய 
அ@சாைம<	, பி�வாத 	 எதனாJ	 மாறிவிட� ேபாவதி�ைலதா�." 
 
"பி� நீ�க
 ெச3கிற இெத�லா	 எ9தவித�தி� அவைர பாதி74	?" 
 
"இத� %ல	 ேச8பதி74 ஒ� ராஜ த9திர" சி7கைல உ�வா7கிவிட  �9தாேல 
என74 ஓரள; ெவ!றிதா�  �த	மா!" 
 
"மனித�கைள� �ாிகிற அள; இ9த ராஜ த9திர�க
 என74 எ�ேபா8ேம 
�ாிவதி�ைல." 
 
"மிக;	 ந�ல8. அைவ �ாியாத ஒேர காரண�தா� நீயாவ8 நி	மதியாக இ�" எ�. 
அவைள ேநா7கி7 4.	� ��னைக L�தா� ர�ககி�Qண�. 
------------ 
 

11. 11. 11. 11. உதய�தி5 ேந�3த அ7தமன	உதய�தி5 ேந�3த அ7தமன	உதய�தி5 ேந�3த அ7தமன	உதய�தி5 ேந�3த அ7தமன	    

 
சி�ன  �த	மா6	, ர�ககி�Qண/	 அரசிய! கவைலக
 ஏ8மி�றி" சிறி8 
நி	மதியாக வாழ  �9த8. எ9த� பிர"சைன<	 ர�ககி�Qணைன" சி�ன 
 �த	மாளிடமி�98 பிாி7கவி�ைல. கிழவ� ேச8பதிைய அவ� ெவ!றி ெகா
ள 
 �யாமேல தி�	பியதி�Iட ராணி ம�க	மா674 வ��த	 எ8;	 இ�ைல. 
ர�ககி�Qண� ேபாகாம� தாேன ஏ!பா) ெச38 பைடகைள அ/�பியி�9தா� 
Iட அ9த மறவ� சீைம� பைடெய)�� அ�ப�� தா� பயன!.� ேபாயி�7க 
 �<	 எ�ப8 அவ674� ெதாி<	. அதனா� அவ
 அதிக	 
மனவ��த�படவி�ைல. 
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'இைளஞ�. அரசிய�  தி�"சி அதிக	 இ�லாதவ�. த9ைதயா� 
பயி!சியளி7க�ப)	 வா3�ைப7Iட இழ9தவ�' எ�ெற�லா	 ர�ககி�Qணைன� 
ப!றி" சில 4ைறக
 இ�9தாJ	 அவைன� ப!றிய தி��தி எ�னேவா அவ!ைற 
விட அதிகமாக இ�9த8. நி	மதியாக ஆ6	 ெபா.��கைள அவனிட	 வி,)வி,) 
அSவ�ேபா8 அறி;ைர I.	 அள;74 ஒ8�கி நி!கலா	 எ�. Iட அவ674� 
ேதா�றிய8. மக�  Bந	பி7ைக74ாியவனாக இ�9தா�. 
 
ர�ககி�Qண� ெபா8ம7களி� 4ைறகைள அறிவதி� சமேநா74 உைடயவனாக 
இ�7கிறா�. ம7க
 4ைறகைள அறிய அ�7க� மா. ேவட�தி� சகல 
ப4திக674	 நகர பாிேசாதைன74" ெச�. வ�கிறா�. க�வமி�லாம� 
ம7கேளா) பழ4கிறா�. எளிைமயாக இ�7கிறா�. 
 
நீதி வழ�4	 இ�றியைமயாத ேந�ைம<	 ஒB7க 	 இ��ற 	 சீ�P7கி� 
பா�74	 4ண 	 அவனிட	 உ
ளன. 
 
நாய7க வ	ச�திJ	 அ7க	ப7க�திJ
ள பிற ராஜ வ	ச�களிJ	 ப,டமகிஷிைய� 
தவிர;	 பல ெப�கைள மண98 ெகா
வ8 வழ7கமாக இ�98	 ர�ககி�Qண� 
ஏகப�தினி விரத 
ளவனாக வா�கிறா�. ெத3வப7தி உ
ளவனாக;	 
த�மசீலனாக;	 இ�7கிறா�. 
 
எ�ெற�லா	 அவைன� ப!றி எ�ணி எ�ணி� ெப�ைம�ப,டா
 அவ/ைடய 
தா3 ராணி ம�க	மா
. 
 
ஆ�)க
 ஓ�ன. ர�ககி�Qணனி� ஆ,சி�திறைமயா� த9ைத ெசா7கநாத 
நாய7க� இழ9தி�9த சில ப4திக
 மீ,க�ப,��9தன. ஆ,சி அைமதியாக 
நைடெப!ற8. ம�க	மா
 எதி�பா��த8ேபா� ர�ககி�Qண� ம7களிட	 ந�ல 
ெபய� வா�கினா�. ஆ,சி  ைறயி� ஒB�4களா� அவ� �க� எ�4	 பரவி!.. 
 
ெபா8 வா�விJ	 தனி வா�விJ	 அவ� மிக;	 மகி�"சியாயி�9தா�. அவ/	 
சி�ன  �த	மா6	 உயி�74யிராக ஒ�வைர ஒ�வ� ேநசி�தா�க
. அ9த இைண� 
பிாியா7 காதைல� பா��8 ராணி ம�க	மா
 ெப�மகி�"சியைட9தாJ	 உ
Wற 
ஒ� மன4ைற<	 இ�9த8. இவ�க674 மணமாகி இ�தைன ஆ�)களி� பி�/	 
ம7க,ெச�வ	 இ�ைலேய எ�ற 4ைறதா� அ8. ஆ. ஆ�)க
 நீ��த அ9த7 
4ைற ஏழாவ8 ஆ��� தீ�9த8. 
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சி�ன  �த	மா
 க�;!றி�9தா
. இ"ெச3தி எ�லா�74	 மகி�"சிைய அளி�த8. 
அர�மைன வ,டார�தி� தி�விழா7 ெகா�டா,ட	 ேபால ஓ� உவைகைய� 
பர�பிய8, இ9த ந�ல ெச3தி. ம�க	மா
 இ9த ந�ல ெச3தியறி9த8	 நிைறய� 
தான த�ம�கைள" ெச3தா
. சா9திக
, ேஹாம�கைள<	 ெச3வி�தா
. 
 
அ9த ஆ��� வச9த கால 	 வ9த8. சி�திரா ெபௗ�ணமி74 ம�க	மா6	, 
ர�ககி�Qண/	, சி�ன  �த	மா6	 ம8ைர74� ேபா3 ஆ!றி� அழக� இற�4	 
ைவபவ�ைத� தாிசி�8வி,) வ9தா�க
. 
 
அ9த ஆ�) ேகாைட ெவயி� எ�லா ஆ�)கைள<	 விட மிக;	 க)ைமயாக 
இ�9த8. திாிசிர�ர�திJ	 F!.� �ற�களிJ	 அன� பற9த8. 
 
அர�மைன வைளய�கார� ஒ�வ� ந�ல ம�கலேவைள பா��8" சி�ன 
 �த	மா674 விேசஷமான வைளய�கைள அணிவி�தா�. வைளகா�� 
ைவபவ�தி� ேபா8 ர�ககி�Qண/	, ராணி ம�க	மா6	 உடனி�9தன�. சி�ன 
 �த	மாளி� ேதாழிக6	 அர�மைன� ெப�க6	 மகி�"சிேயா) I,டமாக7 
I� நி�. வைளகா�� அணிவைத� பா��87 ெகா���9தா�க
. சில� 
ம�கலமான பாட�கைள இனிய 4ரK� பா�னா�க
. 
 
"ர�ககி�Qணா! உன74 ஒ� மக� பிற98 அவ� ெபாியவனாகி வள�9த பி�பாவ8 
இ9த7 கிழவ� ேச8பதிைய எதி��8 ஒ)7க  �கிறதா எ�. பா�7க ேவ�)	?" 
எ�றா
 ம�க	மா
. 
 
"இத!4 அவசியேம இராத	மா! உலக	 உ
ளவைர கிழவ� ேச8பதி<	 
நி�யஜீவியாக இ��பா� எ�. நிைன�87 ெகா�) ேபFகிறீ�க
 நீ�க
!" 
 
"வா(தவ	தா�! இ�4 யா�	 சாFவதமி�ைலய�பா. ஆனா� கிழவ� ேச8பதி 
எமேன வ9தாJ	 அவ/74� பி� ெகா)7காம� சா74� ேபா74" ெசா�K 
அவைன� தி��பி அ/�பிவி)வா�." 
 
"அவ� அ�ப�" ெச3ய7 I�யவ� தா� அ	மா! ஆனா� கால	 வ98வி,டா� 
யா�	 த�ப �யா8. ேச8பதி ம,)மி�ைல; நீ நா� எ�லா�	தா�." 
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"எ�ைன" ெசா�. ஒ��7 ெகா
கிேற�. உன74 எ�ன வ9த8? நீ வாKப� பி
ைள. 
இ�/	 நீ�ட கால	 சிர@சீவியாயி�98 வாழ ேவ�)	. ஆள ேவ�)	. 
உ�ைன ஏ� இதி� ேச��87 ெகா
கிறா3 மகேன?" 
 
"வாKப�. வேயாதிக� எ�ற ேவ.பா)க
 எ�லா	 I!.வ/747 
கிைடயாத	மா! �யK� சில சமய	 ந�றாக  !றி உதிர7I�ய நிைலயிJ
ள 
கனிக
 எ�லா	 அ�ப�ேய கா	பி� த�கிவிட� L;	, பி@F	, கா<	, தைரயி� 
உதி�98 அழி98 விட;	 ேநரலா	 அ	மா!" 
 
இைத7 ேக,) அவ� தா3 ம�க	மா
 அவசரமாக அவன�ேக ெந��கி வ98 
விைர98 அவன8 வாைய� ெபா�தினா
. 
 
"ம�கலமான ேவைளயி� இ9த அம�கலமான ேப"Fக
 ேபா8	 ர�ககி�Qணா!" 
 
வைளகா�� பாட�களி� மகி�"சி ஒKயி� ராணி ம�க	மா6	, ர�ககி�Qண/	 
ேபசிய இ9த� ேப"Fகைள ம!றவ�க
 ேக,கவி�ைல. 
 
ர�ககி�Qண� த!ெசயலாக� தா� இ9த வா��ைதகைள" ெசா�Kயி�9தா�. 
ஆனாJ	 அவ/ைடய தா3 அ9த அம�கலமான வா��ைதக
 அ"சா�யமாக 
நிைன�தா
. அபச4னமாக எ�ணினா
. அைத எ�ணி மன�தி!4
 அ@சினா
. 
பாிகார�க
 ெச3தா
. 
 
திாிசிர�ர	 அர�மைன கலகல�பாக இ�9த8. சி�ன  �த	மா
 
மகி�"சியாயி�9தா
. அவ
 வயி!ைற� ேபாலேவ மன 	 நிைற98 Lாி�87 
ெகா���9த8. ஒ� மாைல ேவைளயி� அவ6	 ர�ககி�Qண/	 அர�மைன 
ந9தவன�தி� கா!. வா�கியப�ேய ேபசி7 ெகா���9தா�க
, 
 
"பிற7க� ேபாகிற 4ழ9ைத ஆ�தா� எ�. என74� ேதா�.கிற8! நீ�க
 எ�ன 
நிைன7கிறீ�க
?" 
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"இ8 வைர நா� எ8;	 நிைன7கவி�ைல சி�ன  �த	மா
! இ�ேபா8 தா� 
நிைன7க� ெதாட�4கிேற�! அ8;	 நீ ஆ� ஆக இ�7க ேவ�)	 எ�. 
ெசா�வதா� நா� 'ெப�' ணாக இ�7க ேவ�)	 எ�. ஆைச�படலா	 
அ�லவா?" 
 
"அ8;	 ெப�ணாக� பி!98 எ�ைன� ேபா� கQட�பட ேவ�)மா?" 
 
"நீ இ�ேபா8 எ�ன கQட�ப)கிறாயா	?" 
 
"எ�ன கQட�படவி�ைலயா	?" 
 
"ப,ட�தரசியாயி��ப8 கQடமா? அர�மைன வாச	 கQடமா? �க�ெப!ற ராணி 
ம�க	மாளி� ம�மகளாக இ��ப8 கQடமா!" 
 
"உ�க
 ேக
வி74� பதி� ெசா�வ8 தா� இ�ேபா8 கQட	!" எ�. ெசா�K 
��னைக L�தா
 சி�ன  �த	மா
. 
 
"ஒ� நா6	 ஒ� வித�திJ	 உன747 கQட	 வராம� நா� பா��87 ெகா
ேவ� 
 �த	மா! கவைல� படாேத!" 
 
எ�. அவ674 பதி� Iறி ஆதரவாக அைண�தப� அவைள உ
ேள அைழ�8" 
ெச�றா� ர�ககி�Qண�. "ெப�க
 எ�ேலா�	 ஆ� 4ழ9ைத74 ஆைச� 
ப)கிறா�க
. ஆ�க
 எ�ேலா�	 ெப� 4ழ9ைத74 ஆைச� ப)கிறா�க
" எ�. 
ேபாகிற ேபா8 சிாி�தப� அவனிட	 Iறினா
  �த	மா
. 
 
ம.நா
 காைல ெபாB8 வி�9த8  த� ர�ககி�Qண/747 கா3"ச� ேபால 
உட� Dேடறி7 ெகாதி�த8.  தK� கB�தி� =�கினா!ேபா� ஓ� ஊ!ற	 
ெதாி9த8. 'ெபா�/74 =�கி' எ�றா�க
. க�களி� எாி"ச� தா�க �யவி�ைல. 
உண; ெச�லவி�ைல. எ�லாேம கச98 வழி9தன. வ9தி�74	 ேநா3 
எ�னெவ�. யா�74	 �ாி98 ெகா
ள  �யாமK�9த8. 
 



89 

 

 க�திJ	 உட	பிJ	  �8  �தாக ெவ��த பி�ேப அவ/74� ெபாிய	ைம 
ேபா,���ப8 �ாி9த8.  தK� இேலசாக� ெத�ப,ட அ	ைம  �8க
 அ)�த 
நா
 அ�ெந�K7காயாக உட�  Bவ8	 அ�பி ெமா3�தி�9தன. 
 
உட� வK ெகா�ற8. உற7க 	 வரவி�ைல. உ�பன ப�4வன எ�லாேம கச98 
வழி9தன. எ8;	 ேவ��யி�7கவி�ைல. 
 
ம@சைள<	 ேவ�பிைலைய<	 உடK� அைர�8� Lச" ெசா�னா�க
 
அர�மைன ைவ�திய�க
. ராணி ம�க	மா
 தா� ராணி எ�பைத மற98 
ர�ககி�Qணனி� தாயாக ம,)ேம மாறி அவன�ேக இ�98 கவனி�தா�. 
பணிவிைடக
 ெச3ய ஓ�யா)	 உட� நிைலயி� இ�லாவி,டாJ	 சி�ன 
 �த	மா6	 அ�ேக இ�9தா
. 
 
வK ெதாியாம� இ�7க மிக�ெபாிய தைலவாைழ74��8 இைலயி� 
விள7ெக�ெணைய� தடவி அதி� ர�ககி�Qணைன7 கிட9த ேந�9த8. அவ/74 
த� நிைனேவ இ�ைல. 
 
"ைவ�திய	 ெச3வைதவிட விைரவி� இற�கி� தணி98 அ�
 ெச3<	 ப� 
மாாிய	மைன ேவ��7 ெகா
வ8 தா� பய�ப)	 மகாராணி!" எ�. 
ைவ�திய�க
 எ�லா�	 Iறினா�க
. ராணி ம�க	மா6	 சி�ன  �த	மா6	 
அர�மைனயிJ
ளவ�க6	 ம7க6	 "எ�க
 ம�னைர7 கா�பா!. தாேய!" 
எ�. அ	மைன� பிரா��தி�தா�க
. அர�மைனயி� க,�ய ேவ�பிைல7 
ெகா�8கைள� ேபா� மனித�களி�  க�க6	 வா�� ெதா�கின. கைளயிழ9தன. 
 
இ�/	 சில நா,களி� தாயாக� ேபா4	 சி�ன  �த	மா
 ஓயாம� க�ணீ� 
சி9தினா
. கல�கினா
. கணவனி� உட� ரண�ைத<	 வKைய<	 தா� ஏ!.7 
ெகா�) அவைன வKயிK�98	 ரண�திK�98	 மீ,க  �யவி�ைலேய எ�. 
மன �கினா
 அவ
. 
 
இரா�பகலாக மகனி� அ�கிேலேய இ�9த ம�க	மா
 அைர<டலாக� ேத398 
ேபானா
. ேகாயி�களி� விேசஷ அ�"சைனக
 ெச3ய�ப,டன. அ	ைம இற�க;	 
தணிய;	 எ�லா அ	ம� ேகாயி�க674	 ேவ�)த�க6	, காணி7ைகக6	 
ேந�98 ெகா�டா
. ராணி ம�க	மா
 த� வா� நாளிேலேய கணவ� இற9த 
ேபா8 தவிர ேவெற9த7 கால�திJ	 இSவள; ெபாிய 8யர ெவ
ள�தி� 
%�கியதி�ைல. வ�9தியதி�ைல. 
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ர�ககி�Qண�  த� சில தின�களி� அனKைட� ப,ட �B�ேபால� 8��தா�. 
பி�னா� த� நிைனவி�றி7 க,ைட�ேபால மய�கி7 கிட9தா�. அவ/ைடய 
வளமான ெபா�னிற உடK� அ	ைம ேகாரமாக விைளயா�யி�9த8. க�க
 
க.�8 வற�) P��த கிண.க
 ேபா� விகாரமாக� ெத�ப,டன. 
ர�ககி�Qணைன� பா��8 அவ� மைனவி சி�ன  �த	மா
 கதறிய கதறைல<	 
ப,ட ேவதைனைய<	 க�) க��பவதியா� அவ674 எ8;	 ஆகிவிட7Iடாேத 
எ�. கவைலயாயி�9த8 ம�க	மா674. 
 
அதனா� சி�ன  �த	மாைள ர�ககி�Qணனி� அைற74
 வராம� அவேள 
த)7க;	 த)�தா
. 
 
"நீ க��பிணி! L;	 வாசைன<	 அல�கார மாக அ	ைம ேபா,��7கிற 
இட�87ெக�லா	 வர7Iடாத	மா" எ�. சி�ன  �த	மாைள7 க�98 க���87 
ெகா���9தா
 ராணி ம�க	மா
. 
 
மாமியாேரா கணவைன� பா�7க வர7Iடாெத�றா
. கணவைன� பா�7காம� 
இ��பத!4" சி�ன  �த	மாளா�  �யவி�ைல. இ�தைல7 ெகா
ளி எ.	� 
ேபா� தவி�தா
 அவ
. திாிசிர�ர	 அர�மைனயி� க)	 ேசாதைன நிைற9த 
நா,க
 ெதாட�கின. அர�மைனயி� பகKJ	 இ�
 D�9த8. ஒ�வ�  க�திJ	 
கைளயி�ைல. 8யர	 D�9த ெமௗன	 எ�4	 கன�8� ேத�கியி�9த8. எ�4	 
எ9த" ெசயJ	 நைடெபறாம� அர�மைன74
 எ�லா	 (த	பி�8� 
ேபா3வி,டன. 
 
நாலாவ8 நா
 மாைல ர�ககி�Qண/74 இேலசாக நிைன; வ9த8. ேபச 
 �யாம� கB�திJ	 க�ன�திJ	 ெகா�பள�க
. தாைய ேநா7கி க�ணீ� 
சி9தியப� ெமௗனமாக இ�9தா� அவ�. வாைய� திற98 உத,ைட அைச�தாேல 
வK ெகா�ற8. 
 
"கவைல ேவ�டா	 மகேன! சீ7கிர	 தணி98வி)	. தைல74� த�ணீ� 
வி,)விடலா	 மகேன! அ8வைர ப�ைல7 க��87 ெகா�) ெபா.ைமயாயி�" 
எ�. அBைக7கிைடேய அவ/74" ெசா�னா
 ராணி ம�க	மா
. 
 
கணவ� இற98 ேபான பி� அரசிய� ெபா.��க
 அவைள7 க�ெந@ச7காாிேயா 
எ�. பிற� நிைன74மள;74 மா!றியி�9தன. அவ
 எத!4ேம கல�கி7 க�ணீ� 
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சி9தியதி�ைல. இ�. மக� ேமK�9த பாச�தா� அவைன 'அழாேத! மகேன!' எ�. 
ஆ.த� Iறிவி,)� தா� சி. 4ழ9ைதேபா� ேத	பி� ேத	பி அBதா
 ம�க	மா
. 
 
ஒSெவா� வா��ைதயாக சிரம�ப,) உ"சாி�8 ர�ககி�Qண� ேபசினா�. 4ர� 
கிண!.74
ளி�98 வ�வ8 ேபா� நK98 ஒK�த8. 
 
"அ	மா...! அ�. உலகி� நிைலயாைமைய� ப!றி உ�களிட	 
ேபசி7....ெகா���9த ேபா8...யா�	 சா(வதமி�ைல..எ�. ெசா�ன8 
நிைனவி�7கிறதா...?" 
 
"ேபா8மடா மகேன! இ�ேபா8 எத!4 அ9த அம�கல� ேப"F?..." 
 
"ந�றாக� பB�8 ெநகி�98 கா	பிK�98 தாேன உதிர7I�ய நிைலயிJ
ள... 
பழ�க
 உதிராம� மர�திேலேய த�கிவி)வ8	; L, பி@F, கா3 எ�. 
இளைமயானைவ உதி98 வி)வ8	 சகஜமான8 எ�...." 
 
"ேபா8	! நி.�8!" எ�. அவ� வாைய� ெபா�தினா
 ராணி ம�க	மா
. மக� 
நிைனb,�� ேபசிய வா��ைதக
 அவைள ேமJ	 கல7கின. மனைத� ேத!றி7 
ெகா
6வ8 மிக;	 சிர	மாக இ�9த8. உ
ேள அ9தர�க�தி� அவேள த)7க 
 ய�.	 ேகளாம� ஏேதா இைடவிடாத ப� அB8 ெகா���9த8. இர; 
 Bவ8	 அவ
 மன�தி� அேத இைடவிடாத அBைக நீ��த8. 
 
ம.நா
 அதிகாைலயி� வி�வத!4 இ�/	 நாைல98 நாழிைகக
 இ�74	 ேபா8 
இ�
 பிாியாத ைவகைறயி� ர�ககி�Qண/74 மீ�)	 நிைன; வ9த8. 
அ�ேபா8 ராணி ம�க	மா
 அ�கிK�9தா
. 
 
அைறயி� இ�9த திSய� பிரப9த ஏ)கைள" F,�7 கா,� யாராவ8 Fவாமிகைள 
வரவைழ�8� பிரப9த	 ேசவி7க" ெசா�Jமா. தா374 ஜாைட கா,�னா� அவ�. 
 
உடேன தி�வர�க�தி!4� ப�ல7ைக அ/�பி� பரம ைவQணவரான ஒ� 
ைவதீகைர அைழ�8 வர" ெச3தா
 ம�க	மா
. ப�னிர�) தி�ம�கா��	 ஒளி 
திகB	  க ம�டல மாக" சா,சா� ெபாியா�வாேர ேநாி� எB9த�ளிய8 ேபால 
ஒ� பரம ைவQணவ� அ�ேக எB9த�ளினா�. பிரப9த	 ேசவி�தா�. 
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 8ள�4 நீ
 � அரச�த	 4ாிசி� 
       ெதா�ைட ம�னவ� தி�திற� ஒ�வ�74 
 உள	ெகா
 அ�பிேனா) இ�ன�
 Fர�த� 
       ேகா) நாழிைக ஏBட� இ��ப 
 
 விள�ெகா
 ம!. அவ!4 அ�ளி"ெச3த 
       வா. அ�ேய� அறி98 உலக	 
 அள9த ெபா�ன�ேய அைட98, 
       உ3�ேத� அணிெபாழி� தி�வர�க�த	மாேன! 
 
கணீெர�ற 4ரK� பாட� ஒK�த8. அ9த� திSய ச�த	 ெசவிகளி� ாீ�காரமி,) 
ெத3=கமாக  ரJ	ேபா8 ர�ககி�Qண� உலக	 அள9தவனி� ெபா�ன�ைய" 
ெச�. ேச�9தி�9தா�. 
 
ைவகைற� �
ளின	 ஆ��பாி7க, காவிாி நீ� சலசல7க, Lபாளராக ஒKக
 Lாி7க, 
இள�4ளி�7 கா!. எழி� =ச உலகி� ெபாB8 �ல�98 ெகா���9தேபா8 
திாிசிர�ர	 அர�மைனயி� அேத ெபாB8 அ(தமி�8 வி,ட8. அர�மைன 
அB4ரK� %�கிய8. மனித�க
 8யர ெவ
ள�தி� %�கினா�க
. உண�;களி� 
4�தி கசி9த8. 
 
மகனி� மரண	 எ�ற ஒ� ேபரதி�"சியி� =�98 வி,ட ராணி ம�க	மாளி� 
க� � எதி�கால	, எதி�கால அரசிய� ெபா.��க
 எ�ற ேவ. இர�) ெபாிய 
அதி�"சிக6	 மிக அ�கி� ெதாி9தன. 
 
"ர�கா! என74 ஏ� இ�தைன ெபாிய ேசாதைன?" எ�. மக� சரணமைட98 
அ��பணமாகிவி,ட அேத உலகள9த ெபா�ன�கைள7 க� கல�கி�ேபா3 
அ�ேபா8 உ
ள	 உ�கி� தியானி�தா
 அவ
. 
---------------- 
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12. 12. 12. 12. ேபர� பிற3தா�ேபர� பிற3தா�ேபர� பிற3தா�ேபர� பிற3தா�    

 
ேபாி�� ேபா�ற இ9த" ெச3திைய அறி9த8	 க��பிணியாக இ�9த சி�ன 
 �த	மா
 நிைல 4ைல98 ேபானா
. வைளகா�பணி9த சமய�தி� த�னிட	 
"உன74 ஒ� கQட 	 வராம� பா��87 ெகா
ேவ�" எ�. உ.தி Iறியி�9த 
ஆ�யி�7 க�வ� இ�. எ�லா7 கQட�கைள<ேம த� தைலயி� Fம�தி இ�ப� 
அம�கKயாக;	 அநாைதயாக;	 அழைவ�8 வி,)� ேபானைத எ�ணி மன	 
ைந98 வ�9தினா
. அவள8 ம�கல7 கB�8 %ளி7 கB�தாகி� ெபாKவிழ9த8. 
 
"நா� இனிேம� உயி� வா�வத!ேக ஆைச�படவி�ைல! எ�ைன7 கணவேனா) 
ைவ�8 எாி�8 வி)�க
. என74 இ9த உலக 	 ேவ�டா	, வா�7ைக<	 
ேவ�டா	" எ�. ராணி ம�க	மாளிட	 கதறினா
 அவ
. வயி.	 பி
ைள<மாக 
இ�9த அவ674 ஆ.த� Iறி� ேத!.வ8 யாராJ	  �யாதி�9த8. 
8யர�க674	 ஏமா!ற�க674	 ேவதைனக674	 ஈ) ெகா)�8� பழகியி�9த 
ராணி ம�க	மாேள உண�;கைள7 க,)�ப)�தி7 ெகா
ள  �யாம� தவி�தா
. 
மன	 ம.கி அலம9தா
; அய�98 ேபானா
. அ�ேபா8 சி�ன  �த	மாளி� 8யர 
ெவ
ள�ைத7 க,)�ப)�8வத!காகவாவ8 தா� தன8 உண�;கைள  தK� 
க,)�ப)�தி7ெகா
ள ேவ��ய8 அவசிய	 எ�. எ�ணினா
. எ�லாைர<	 
ேபால� தா/	 அB8 �ல	பி� திைக�8 நி!ப8 த� எதிாிக674 மகி�b,ட7 
I�ய காாிய	 எ�. அவ67ேக ேதா�றிய8. ஆனாJ	 தா3� பாச	 அSவள; 
Fலபமாக அட�கிவிட7 I�யதாயி�ைல. 
 
எதி� கால�தி� நாய7க வ	ச�தி� ந	பி7ைககைள எ�லா	 ெகா�.வி,) மா�) 
ேபாயி�9தா� ர�ககி�Qண�. த�/ைடய ஆ,சி74	, அரசியJ74	 இனிேம� 
தா� ேசாதைன7கால	 ெதாட�4கிற8 எ�ப8 ராணி ம�க	மா674� �ாி9த8. 
 
விேராத�க6	, ெபாறாைமக6	 ஒ� ப7க	 இ�9தாJ	, கிழவ� ேச8பதி உ,பட 
எ�லா அ7க	 ப7க�8 அரச�க6	 87க	 விசாாி7க வ98 ேபானா�க
. 87க	 
விசாாி7க�தா� வ9தா�களா அ�ல8 தா� எ9த அள; ேசாக மி4தியா� 
பல=ன�ப,) ேபாயி�7கிேறா	 எ�. ேநாி� பா��8 வி,)� ேபாக அவ�க
 
வ9தா�களா எ�/	 அ9தர�கமான ச9ேதக	 Iட ராணி ம�க	மா674 இ�9த8. 
அ9த" ச9ேதக�தி� ஓரள; உ�ைம இ�லாமJ	 ேபாகவி�ைல. 
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ர�ககி�Qண� சடல�ைத அர�மைன எ�ைலயிK�98 மயான�தி!காக 
எ)�பத!4  �  �த	மாளி� பி�வாத	 எ�ைல மீறிய8. அவ� உட� மீ8 
விB98 �ர�) கதறியB8 த�ைன<	 அவேனா) ேச��8 எாி�8 வி)	ப� 
மீ�)	  ர�) பி��தா
 சி�ன  �த	மா
. பணி� ெப�களி� உதவிேயா) 
ராணி ம�க	மா
 சி�ன  �த	மாைள� தனிேய பிாி�8 அைழ�8" ெச�. 
அவளிட	 ேபசினா
; 
 
"உ� 8யர�ைதவிட எ� 8யர	 பலமட�4 ெபாிய8  �த	மா! மக� இற9த 
உடேனேய எ� உயி�	 ேபாயி�7க ேவ�)	. அ�ப�" ெச3யாம� ப�ைல7 
க��87 ெகா�டாவ8 நா� உயி� வாழ ேவ��யி�7கிற8. கணவைன இழ9த 
உ� 8யர�ைத7 கா,�J	 ஏ!ெகனேவ கணவைன<	 இழ98 இ�. மகைன<	 
இழ98 தவி74	 எ� 8யர	 எSவள; ெபாிய8 எ�. நிைன�8� பா�..." 
 
"நியாய	 தா�! உ�களா� 8யர�ைத� தா�க  �கிற8. தா�4கிறீ�க
. எ�னா� 
 �யவி�ைல. 8யர�ைத� தா�கி7 ெகா
6	 ப74வ 	 என74 இ�ைல. என74 
நீ�க
 ஏதாவ8 உதவ  �<மானா� அ8 இ�ேபா8 எ�ைன" சாக வி)வ8தா�." 
 
"சாவ8	, வா�வ8	 ந	 ைகயி� ம,)	 இ�ைலய	மா! அளவ!ற 8யர	 
வ�	ேபா8 சாகேவ�)ெம�. நிைன�ப8	, மகி�"சி வ�	ேபா8 வாழேவ�)	 
எ�. தி,டமி)வ8	 மன�தி� ஆசாபாச�களா� நிக�பைவ! உ� வயி!றி� ஒ� 
சிF வள�கிற8. அ8 இ9த வ	ச�தி� எதி� கால�தி!4 மிக;	 அவசியமான8. உ� 
கணவ/74 விFவாசமாக இ�7க ேவ�)மானா� இற�ப8 தா� ஒேர வழி எ�. நீ 
நிைன�ப8 தவ. அ	மா! அவ/ைடய க�ைவ வள��8� ெப!ெற)�ப8 தா� 
அவ/74 விFவாசமான காாிய	...! உ�ைன7 ெகா�. ெகா
ள ேவ�)மானா� 
உன74 உாிைமயி�7கலா	! ஆனா� உ�/
 வள�	 4ழ9ைதைய7 ெகா�J	 
உாிைம உன7கி�ைல!" எ�. க���87 Iறி அவைள நி�ப9தமாக ஓ� அைறயி� 
அைட�8" சில பணி� ெப�கைள<	 அவேளா) காவJ74 ைவ�8 வி,)" 
ெச�றா
 ராணி ம�க	மா
. 
 
மக� ர�ககி�Qணனி� சடல�87கான அ9திம7 கிாிையக
 நட9தன. அத� பி� 
சில நா,க
 ெதாட�98 அ9த அர�மைன<	 அதிK�9த மனித�க6	 
கலகல�ப!றி�9தா�க
. சி�ன  �த	மா674 ஆ.த� ேத.த� Iறி அவைள� 
பா8கா�பேத ராணி ம�க	மா674� ெபாிய ெபா.�பாக இ�9த8. அரசிய� 
ெபா.��க
 எைத<ேம அவ
 கவனி7க  �யவி�ைல. இராயச	 கவனி�8 வ9தா�. 
அர�மைனயி� நட98வி,ட 87க" ச	பவ�தி� காரணமாக7 ேகாயி�களி� 
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தாிசன�8747 Iட" ெச�ல  �யாம� இ�9த8. த�கைள� தா�கேள சிைற 
ைவ�87 ெகா�ட8 ேபா� திாிசிர�ர	 அர�மைனயி� நா,கைள7 கட�தினா�க
 
அவ�க
. 
 
சி�ன  �த	மாளி� அ��தம!ற பி�வாதமாகிய கணவேனா) உட�க,ைட 
ஏ.வ8 எ�பைத� த)�8 நி.�தி வி,டாJ	 க��பிணியாகிய அவ
 த!ெகாைல 
ெச38 ெகா�) வி)வாேளா எ�ற பய	 இ�/	 ராணி ம�க	மா674 இ�9த8. 
ெதாட�98 சி�ன  �த	மா
 விர7திேயா)தானி�9தா
. அவ6ைடய ேவதைன 
ஒ� சிறி8	 தணி9ததாக� ெதாியவி�ைல. இ9த நிைலயி� வயி�	 பி
ைள<மாக 
இ�74	 அவைள அர�மைனயி� ஒ� கண 	 தனிேய விடாம� கவனி�87 
ெகா
ள ேவ��யி�9த8. ேசாக மி4தியி� ெபா.�87 ெகா
ள  �யாம� அவ
 
எ8;	 ெச38 ெகா�) விட7 Iடாேத எ�. பய9தா
 ராணி ம�க	மா
. 
 
அ	ைம க�) இற�பத!4  � மக� ஆ,சி நட�திய ஏழா�)7கால வா�ைவ 
மீ�)	 நிைன�தா
. அவ/ைடய அ��4ண�க
 ஒSெவா�றாக நிைன; வ9தன. 
இ�ப� ஒ� ெபாிய ெபா.�பி� இ�லாம� ஒ� நா,)��ற� தாயாக இ�9தாலாவ8 
ஒ�பாாி ைவ�8 அB8 8யைர� தணி�87 ெகா
ள  �<	 எ�. ேதா�றிய8 
ராணி ம�க	மா674. ர�ககி�Qண� ெச3தி�9த தான த�ம�க6	, க,�ய 
ேகாயி�க6	 நிைன;74 வ9தன. அ9தண�க674� தானமாக அளி�த 
சி!a�க6	, ம7க
 பசி�பிணி தீர அ�க�ேக க,�ய ச�திர	 சாவ�க6	 ஞாபக	 
வ9தன. எ9தவித ஆட	பர 	 இ�லாம� அர�மைனயிேலேய வள�9த சி�ன 
 �த	மாைள மண98 அவேளா) ஏக ப�தினி விரதனாக அவ� வா�9த வா�7ைக 
நிைன;74 வ9த8. வி��� ெவ.�பி�லாம� திாிசிர�ர�தி� கிறி(8வ�களி� 
நில�கைள அவ�க674 அளி74மா. அவ� நீதி வழ�கிய8 நிைன;74 வ9த8. 
 
பதவிேய!.  �D�ய �திதி� மறவ� சீைமயி� ேம� பைடெய)�8" ெச�. 
ெவ!றி ெபறாம� தி�	பியி�9தாJ	 பி�ன� த� த9ைத ெசா7கநாத நாய7க� 
கால�தி� இழ9த ப4திகைள எ�லா	 மீ,) ெவ!றி ெப!ற மகனி� ெப�ைம 
நிைன;74 வ9த8. 
 
4றி�பாக ர�ககி�Qண� தைலெய)�த பி�ேப ம8ைர வள நா,)� ப4திக
 
ஒSெவா�றாக நாய7க மரபினாி� ஆ,சி7 க,)�பா,)74
 மீ�)	 வ9தி�9தன. 
ெவ�ெண3 திர�) வ�	ேபா8 தாழி உைட9த8 ேபால ர�ககி�Qண� மா�) 
ேபாயி�9தா�. அவ� உயிேரா��98 மீ,ட ப4திகைள அவ/74� ேதா!ற 
ஒSெவா� சி!றரச/	, இ�ேபா8 அவனி�லாத நிைலைமயி� எ�ென�ன 
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நிைன�பா� எ�. சி9தி�தா
 ராணி ம�க	மா
. நாய7க மரபி� இ9த 
இழ��க6	, ேசாக�க6	, பல=னமான நிைலக6	 எதிாிக
 மன�தி� 
எ�ென�ன எ�ண�கைள ஏ!ப)�8	 எ�. அUமான	 ெச38 பா�7க 
 ய�றா
. 
 
மனித�களி� சாம��திய�க
 சில ச9த��ப�களி� ேந�கி�றன. ேவ. சில 
ச9த��ப�கேளா சாம��திய�கைள� ேத� அைடய ைவ7கி�றன. கடK� 
இற�காம� நீ9த  �யா8; ம�க	மா674 அவ
 இளைமயிK�9ேத ேந�9த 
ஒSேவா� அதி�"சி<	 சாம��திய�களி� ஒ� ப� அவைள உய��த7 I�யதாகேவ 
அைம9தி�7கிற8. அவ674 ஏ!ப,ட 8யர�களி� ஆழேம அவைள அவ!றி� 
நீ9தி7 கைரகட7க  �9தவளாக" ெச3தி�7கிற8. பல=னமானவளாக;	, எ9த 
அதி�"சியிJ	 உடேன தள�98 =�98விட7 I�யவளாக;	 அவ
 ஒ�ேபா8	 
இ�9ததி�ைல. அவ
 த9ைத இளைமயி� பயமறியாதவளாக அவைள 
வள��தி�9த8 தா� காரண	. 
 
"உ�ைன நா� சிறி8	 அட7கேவா, ஒ)7கேவா க,)�ப)�தேவா வி�	பவி�ைல 
மகேள! நீ Fத9திரமாக7 கா,) ம�Kைகேபா� இQட�ப� வளரலா	. Fத9திரமாக 
வள�பவ�க
 எதி�கால�தி� வி�	ப� த49த ந�ல க,)�பா)
ளவ�களாக 
மா.வ8	 க,)�பாடாக வள�பவ�க
 எதி�கால�தி� வி�	ப� தகாதப� தா. 
மாறாக� திாிவ8	 சகஜ	. கா) மைலகளி� அைலகிற த�ணீ� ஒ� நா
 ஓாிட�தி� 
கைரக6
ள நதியாக மாறி� ேப�	 �கB	 ெப!.7 கடைல அைட<	 த4திைய� 
ெப.	 எ�ப8 தா� நியதி" எ�. சி.வயதி� த� த9ைத த�னிட	 Iறிய 
ெசா!கைள இ�ேபா8 ம.ப� எ�ணி� பா��தா
 ராணி ம�க	மா
. 
 
சி�ன  �த	மா674� பிற7க� ேபாகிற 4ழ9ைத ஆணாக இ�74மா ெப�ணாக 
இ�74மா? எ�. சி9தி�தா
 அவ
. நாய7க வ	ச	 ெதாட�98 நிைல�8 
நீ�74மா? எ�பேத சி�ன  �த	மா674� பிற7க� ேபாகிற 4ழ9ைதைய� 
ெபா.�8 இ�9த8. பிற7க� ேபாகிற 4ழ9ைத ஆணாக இ�9தா� Iட இ�/	 பல 
ஆ�)க674 அதாவ8 அ9த ஆ� 4ழ9ைத வள�98 ெபாிதாகிறவைர தா� 
ஆ,சி" Fைமைய7 க,�7 கா7க ேவ��யி�74	 எ�ப8 அவ674� 
�ாி9தி�9த8. பிற7க� ேபாகிற 4ழ9ைத<	 ெப�ணாக இ�98 வி,டாேலா 
அ��ற	 ெந)நா,க674 வி�ேவ இ�ைல எ�. ேதா�றிய8. 
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"ர�கா! எ�ைன<	 எ� வ	ச�ைத<	 ஏமா!றி விடாேத! எ�க
 4ல	 விள�க ஒ� 
ெச�வைன அளி�87 கா�பா!." எ�. ெப�மாைள அவ
 ேவ��7ெகா
ளாத 
நாளி�ைல. விர7தியி� ைப�திய7கார�தனமாக ஏதாவ8 ெச38 ெகா�) 
விட�ேபாகிறாேளா எ�ற பய�தி� சி�ன  �த	மாைள7 க,)7 காவK� 
இ�74	ப� பா��87 ெகா���9தா
. எ�ேபா8	 யாராவ8 பணி�ெப�க
 
அவ6ட� Iடேவ இ�9தா�க
. 8ைண74 இ��ப8 ேபா� உடனி�98 அவைள7 
க�M	 க��8மாக7 கவனி�87 ெகா�டா�க
. கணவ� இற74	 ேபாேத அவ
 
நிைறமாத7 க��பிணி. மன7கவைலக
, 4ழ�ப�களி� நா,க
 நக�9தன. 
 
ராணி ம�க	மா
 அர�கநாத� ெப�மாைள ேவ��7 ெகா�ட8 =� 
ேபாகவி�ைல. சில நா,களிேலேய சி�ன  �த	மா
 அழகிய ஆ�மக; ஒ�ைற� 
ெப!ெற)�தா
. ராணி ம�க	மா674� ேபர� பிற9தா�. வ	ச	 விள�கி வளர 
வழி பிற9த8 எ�. ெத3வ�க674 ந�றி விFவாச�ேதா) வண7க	 ெசJ�தினா
 
அவ
. 
 
பா,டனாராகிய ெசா7கநாத நாய7காி� ெபயைர7 4ழ9ைத74 ைவ7க 
வி�	பினா
. மகனி� ஞாபக 	 எB9த8. பா,டனாாி� அரசிய� ேதா�வி<	 
மக� ர�ககி�Qணனி� வா�7ைக� ேதா�வி<	 இ9த7 4ழ9ைத74	 
ஏ!ப,)விட7 Iடாேத எ�ற தய7க	 எழேவ இ�வ� ெபயேரா)	 'விஜ3' எ�ற 
அைடெமாழிைய<	 ேச��8 'விஜயர�க ெசா7கநாத�' எ�ற �8� ெபயைர" D,ட 
 �; ெச3தா
. 4ழ9ைத ெபாியவனாகி எ�லா  ய!சிகளிJ	 ெவ!றி ெபற 
ேவ�)	 எ�ற நிைன��74	  �னைடயாளமாக 'விஜ3' எ�பைத� ேபாி� 
 தK� இைண�தி�9தா
. 
 
அ9த7 4ழ9ைத பிற9த தின�த�ேற இ9த� ெபயைர� த� ம�மக6	, 4ழ9ைதயி� 
தா<மான சி�ன  �த	மாளிட	 Iறி� ெபய� அவ674� பி��தி�7கிறதா எ�. 
அபி�ராய	 ேக,டா
. ெபய� தன74 மிக;	 பி��தி��பதா" சி�ன  �த	மா
 
ம.ெமாழி Iறினா
. 4ழ9ைத பிற9த மகி�"சியி� ஆ�யி�7 கணவைன இழ9த 
8யர�ைத அவ
  !றிJ	 மற98 ேதறிவி)வா
 எ�. ராணி ம�க	மா
 
க�தினா
. அவ674 நியமி�தி�9த க,)7காவ�கைள<	 ப��ப�யாக� 
தள��தினா
. 
 
"சி�ன  �த	மா! இனி உன74 ஒ� கவைல<	 இ�ைல! உ� கணவ� ஆள7 
ெகா)�8 ைவ7காத சா	ரா^ய�ைத மக� ஆ6வா�. மகைன வள��8� 
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ெபாியவனா74	 ெபா.�� உன74 இ�7கிற8. நீ ைதாியமாக;	, 
கவைலயி�லாமJ	 இ�9தா� தா� 4ழ9ைதைய ந�றாக வள�7க  �<	" எ�. 
அவைள உ!சாக�ப)�த  ய�றா
 ராணி ம�க	மா
. 
 
இதனா� எதி�பா��த உ!சாக	 சி�ன  �த	மாளிட	 விைளயவி�ைல எ�ப8 
ம�க	மா674 விய�பளி�த8. 4ழ9ைத பிற9த மகி�"சிைய விட7 கணவைன 
இழ98வி,ட கவைலயிேலேய அவ
 மன	 4ைம98 ெகா���7கிறா
 எ�ப8 
�ாி9த8. 
 
"உ� மக� ெபாியவனாகி  �D� இ9த நா,ைட ஆ6	ேபா8 கவைலெய�லா	 
பற98 ேபா4	[ ெப�ேண!" 
 
"அத!4
 எ� கவைலகேள எ�ைன7 ெகா�. தி�.வி)	 ேபாK�7கிற8 
மகாராணீ!" 
 
"நீ கவைல�ப,) க�ணீ� சி98வதா� ேபானவ� தி�	பிவ98 விட� ேபாவதி�ைல 
ெப�ேண! ேபானவ/747 கவைலப,) உ�4வைதவிட வ98 
பிற9தி��பவ/7காக மகி�"சி�ப)வத!4� பழகி7 ெகா
 அ	மா!" 
 
"எSவளேவா  ய�.	 எ�னா� அ8  �யவி�ைல மகாராணி. எ�ைன 
ம�னி�8வி)�க
." 
 
"உ� மகனி� ப"சிள	  க�ைத� பா�! உன8 கவைலக
 தாேன பற98 ேபா4	." 
 
சி�ன  �த	மா
 இத!4 ம.ெமாழி Iறவி�ைல. அவ6747 4ழ9ைத பிற9த 
இர�டா	 நா6	 இேத நிைலயி� தா� இ�9தா
. %�றா	 நா
 சாியாகிவி)	 
எ�. ராணி ம�க	மா
 நிைன�தா
. %�றா	 நா6	 சி�ன  �த	மாளிட	 எ9த 
உ!சாகமான மா.தJ	 நிகழவி�ைல.  
---------------- 
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13 . 13 . 13 . 13 . க9கல�கி நி�றா
க9கல�கி நி�றா
க9கல�கி நி�றா
க9கல�கி நி�றா
    

 
ம�மகளான சி�ன  �த	மாளி� உ!சாகம!ற ேபா74 ராணி ம�க	மா6747 
கவைலயளி�த8. அவ
 மன	 4ழ	பி� திைக�� அைட9தா
. கணவைன இழ9த 
8யர�ைத மக� பிற9த மகி�"சியி� மற98 வி)வா
 எ�. எதி�பா��8 
=ணாயி!.. 
 
சி�ன  �த	மாைள எ�ப� மன	 மாற" ெச3வ8 எ�. ஓயாம� சி9தி�தா
 ராணி 
ம�க	மா
. அவள8 எ9த  ய!சியாJ	 ம�மகைள மா!ற  �யவி�ைல. ம�மக
 
ைதாியமாக;	 உ!சாகமாக;	 இராவி�� பிற9த 4ழ9ைதைய வள��87 
கா�பா!.வ8 சிரமமாயி!ேற எ�. தன74
 சி9தி�8 ஒ�  �;	 �ல�படாம� 
தவி�தா
 ராணி ம�க	மா
. 
 
எதி�பாராம� ேந�98 அைனவைர<	 அதி�"சி74
ளா7கி வி,ட ர�ககி�Qணனி� 
மரண�தா� %�தவ�களி� விF	ப�க6	 க�ணீ�	 அB4ர�க6ேம நிர	பிவி,ட 
அர�மைனயி� அத�பி� ெதாட�98 நீ��8 8யர ெமௗன�தி� கன�ைத<	 
இ.7க�ைத<	 கைர�ப8 ேபா� இ�ேபா8 தா� ஓ� இள	 4ழ9ைதயி� இனிய 
அB4ர� ஒK7க� ெதாட�கியி�9த8. 
 
ஆனா� எ�லா�ைடய ேசாக�ைத<	 ேபா7கிய அ9த ம�கலமான இள	 அB4ர� 
அ9த7 4ரJ74ாியவைன� ெப!ெற)�தவளி� ேசாக�ைத ம,)	 ேபா7கவி�ைல. 
 
சி�ன  �த	மா
 மக� பிற9த பி��	 சி�த�பிரைம பி��தவ
 ேபா� 
அ��தமி�றி� பா��த திைசயிேலேய ெவறி�8� பா��தப� இ�9தா
. அவள8 
கவன�ைத� தி���வத!காக� பணி�ெப�க
 ெச3த  ய!சிக
 பK7கவி�ைல. 
சிாி�பத!4	,  க	 மல�வத!4	  �யாதவளாகி வி,டாேளா என நிைன74	 
அள;74� பாிதாபமாயி�9த8 அவ
 நிைலைம. சி�ன  �த	மாளி� இ9த� 
8யர�ைத� ேபா7க  �யாமJ	 எ�ன ெச3வெத�. அறியாம� திைக�87 
கல�கினா
 ராணி ம�க	மா
. 
 
சிாி�L,)வதிJ	 நைக"Fைவயாக� ேபசி மகி�வி�பதிJ	 ெக,�7காாிகளான 
இள	 ெப�கைள" சதா கால 	 சி�ன  �த	மாளி� அ�ேக D�9தி�7க" ெச38 
பா��தா
. அவ674� பிற9தி�74	 ஆ� 4ழ9ைதைய� ப!றி அவளிடேம 
நிைறய� ேபச" ெச38 கலகல�L,ட  ய�றா
. எ8;ேம எதி�பா��த ந�ல 
விைள;கைள உ�டா7கவி�ைல. 
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நாய7க வ	ச�ைத ஆ
வத!4� ேபர� பிற9த மகி�"சி<	 ேகாலாகல 	 
4ைறயாம� வ9தவ�க67ெக�லா	 பாிசி�க6	 தான த�ம�க6	 வழ�க�ப,டன. 
அர�மைன74 உ
ேள<	 ெவளிேய<	 ராணி ம�க	மா674� ேபர� பிற9தைத7 
ெகா�டா�னா�க
. 
 
சி�த பிரைம பி��தா! ேபாK�9த சி�ன  �த	மா674 எ�லா ஏ!பா)க6	 
க�M	 க��8மாக" ெச3ய�ப,��9தன. பணி�ெப�க
 தா3ைம� ேப!.74� 
பி�வ�	  த� நீராடJ7காக அ�டா நிைறய� ப�னீைர நிர�பி 
ைவ�தி�9தா�க
. 
 
ெப�  ய!சி74� பி� ராணி ம�க	மாேள ஒ�நா
 பி!பகK� தனியாக" சி�ன 
 �த	மாைள" ச9தி�தா
. அவளிட	 மன	 வி,)� ேபசினா
. 
 
"நீ இ�ப� இ��ப8 என74 மிக;	 கவைலயளி7கிற8. சி�ன  �த	மா! உ� 
கவைலகைள நீ மற7க ேவ�)	. உ�ைன� ேத!றி7 ெகா�) உ� மகைன" 
சீரா,� வள�7க ேவ�)	." 
 
இத!4 எ8;	 ம.ெமாழி Iறாம� க�ணீ� சி9தியப�ேய ேமா,) வைளைவ 
ெவறி�8 ேநா7கியப� இ�9தா
 சி�ன  �த	மா
. அவளிட	 எ9த விைள;	 
ஏ!படவி�ைல. ராணி ம�க	மா
 நீ�ட ேநர	 ம�றா�ய பி�ன� சி�ன 
 �த	மா
 ம.ெமாழி Iறினா
. 
 
"நாய7க வ	ச	 தைழ7க ஒ� வாாிF ேதைவ எ�றீ�க
! இேதா வாாிF கிைட�8 
வி,ட8. எ)�87 ெகா
6�க
! 4ைல ேபா,) ஈ�றபி� தா3 வாைழ74 அ��ற	 
இ�4 எ�ன ேவைல?" - எ�. Iறிய ப�ேய த� அ�கி� கிட9த 4ழ9ைதைய 
இ�ைககளாJ	 எ)�8 ராணி ம�க	மாளிட	 நீ,�னா
. ராணி ம�க	மா
 
4ழ9ைதைய ம�மக
 ைககளிK�98 வா�க� தய�கவி�ைல. ஆனா� அேத சமய	 
ம�மகளி� ேப"ைச7 க�98 ெகா�டா
. 
 
"உன74 எ�ன வ98வி,ட8 இ�ேபா8? ஏ� இ�ப�� ேபFகிறா3? வாாிF ேதைவ 
எ�றா� அைத வள��8� ெபாிதா7க� தா<	 ேதைவ எ�ப8 நா� ெசா�K�தானா 
உன74� ெதாியேவ�)	?" 
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"நா� வாழேவ�)	 எ�. நீ�க
 ஆைச�படலா	. ஆனா� என74 அ9த 
ஆைசயி�ைல! அவ� இ�லாத உலக	 என74	 ேவ��யதி�ைல. எ�ைன� தீயி� 
த
ளி7 ெகா�. வி)�க
! அ�ல8 ெகா�. ெகா
ள உத;�க
." 
 
"எ�ைன� ேபா�றவ�க
 வா�வத!4 உத;வ8 தா� வழ7க	  �த	மா! சாவத!4 
உத; ெச38 என74� பழ7கமி�ைல." 
 
"எ8 உபகார	 எ8 உபகாரமி�ைல எ�பைத அைத� ெப.கிறவ�க
தா�  �; 
ெச3ய ேவ�)	 மகாராணி! இ9த நிைலைமயி� எ�ைன வாழவி)வ8 என74 
உதவியா, சாகவி)வ8 உதவியா எ�பைத உ�கைளவிட அதிகமாக நா� தா� 
உணர �<	. வா�98 ெகா�ேட அM அMவாக" சாவைதவிட, ஒேரய�யாக" 
ெச�8வி)வ8 எSவ
ேவா ேம�." 
 
"நீ சி�தபிரைம பி��8 ஏேதேதா அ��தமி�லாம� உள.கிறா3  �த	மா! இ9த 
மன� ேபா7ைக வளர விடாேத! இ8 உன74	 உ� 4ழ9ைத74	 ந�லதி�ைல..." 
 
எ�. Iறி அவைள" சமாதான� ப)�திவி,) பணி� ெப�கைள� தனிேய 
அைழ�8 ஒ� விநா� Iட� தாைய<	 4ழ9ைதைய<	 தனிேய வி,)விடாம� 
அ�ேகேய இ�98 க�காணி�87 ெகா
6மா. அவ�க674 மீ�)	 க)ைமயான 
உ�தர; ேபா,டா
 ராணி ம�க	மா
. 
 
அ�. பி!பகK� ஏேதா ைக� தவ.தலாக" சி�ன  �த	மா
 த� அைறயி� நிர�பி 
ைவ7க�ப,��9த ப�னீைர ஒ� 4வைளயி� எ)�87 4�7க  ய�றேபா8 அ�ேக 
இ�9த தாதி�ெப�, 
 
"அ	மா! அ	மா! அ8 ப�னீ�. பிரசவி�த வயி!ேறா) ப�னீைர7 4��தா� உடேன 
ஜ�னி க�) வி)	!" எ�. எ"சாி�8 வி,) உடேன ப�னீைர வா�கி அைத� 
தி�	ப ஊ!றினா
. பணி�ெப� இைத" ெச3த ேபா8 சி�ன  �த	மா
 அட	 
பி�7கவி�ைல. த�ைன� த)�த பணி�ெப�ணி�  க�ைத7 I�98 கவனி�தா
. 
பி�ன� ஏேதா ேயாசைனயிலா�98 ேபசாம� இ�9தா
. சிறி8 ேநர	 கழி�8 சி�ன 
 �த	மாேள அ9த� பணி�ெப�ணிட	 மீ�)	 தாேன ேப"F7 ெகா)�8� 
பா��தா
. பணி� ெப�M74 இ�ப�" சி�ன  �த	மா
 வJவி� ேபச  � 
வ9த8 விய�ைப அளி�தாJ	 அைத அட7கி7 ெகா�டா
. 
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"4�7க7 Iடாெத�றா� பி� எத!காக இ9த� ப�னீைர இ�ேக நிர�பி 
ைவ�தி�7கிறீ�களா	?" 
 
"தைல நீராடJ7காக இைத நிர�பி ைவ�தி�7கிறா�க
 அ	மா! உ
674� 
ப�கினா� தா� ெக)தேலய�றி� தா3ைம� ேப!.74� பி� ப�னீாி� நீரா�னா� 
இதமாக இ�74	." 
 
"உ
674� ப�கினா� ஒ� ெக)தJ	 இ�7கா8. F	மா நீயாக எ�ைன� 
பய .�8கிறா3!" 
 
"ஐையேயா! நீ�க
 அ�ப� நிைன7காதீ�க
 உ
674� ப�கினா� ேமாச	 
ேபா3வி)	..." 
 
"அ� ேபா�! நீ�க6	 உ�க
 ைவ�திய  ைறக6	 விேநாதமாக�தா� 
இ�7கி�றன. சாக ேவ��யவ�கைள எைதயாவ8 ம�98 ெகா)�8 வாழ 
ைவ7கிறீ�க
! வாழ ேவ��யவ�கைள எைதயாவ8 ெகா)�8" சாகவி,) 
வி)கிறீ�க
. உ�க674" சாக ைவ7க;	 சாியாக� ெதாியா8. வாழ ைவ7க;	 
8�பி�ைல! ைவ�தியமா	 ைவ�திய	!" 
 
பணி�ெப� இத!4 ம.ெமாழி Iறாம� சிாி�87 ெகா�) ேபசாம� இ�98 
வி,டா
. எத!காக" சி�ன  �த	மா
 இ�ப�ெய�லா	 ேபFகிறா
 எ�பைத<	 
அ9த� பணி� ெப�ணா� அ�ேபா8 க�)பி�7க  �யவி�ைல. 
 
அ�றிர;  த� யாம	. சி�ன  �த	மாளி� அைற நிச�தமாயி�9த8. பணி� 
ெப�க
 Iட� பகெல�லா	 உைழ�த அJ�பி� கைள�8 உற�கி� 
ேபாயி�9தா�க
. ம�கலாக;	 தணிவாக;	 எாி9த 4�8 விள7ைக ேமJ	 
தணிவா7கி இ�
 Dழ" ெச3த பி� சி�ன  �த	மா
 த�ன�ேக பி@F7 
ைககா�கைள உைத�87 ெகா���9த 4ழ9ைதைய எ)�8 மா�பி� அைண�8� 
பா� ெகா)�தா
. உ"சி ேமா9தா
. மாறி மாறி  �தமி,டா
. 
 
அவ
 க�களி� ஈர	 பளபள�த8. ஓைச� ப,)விடாம� ெமௗனமாக அB8 
க�ணீ� சி9தியப� ம�கலமாக தீப ஒளியி� 4ழ9ைதைய ைவ�த க� வா�காம� 
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ப�கி வி)வ8 ேபா� பா��தா
. ம.ப� ெவறி பி��த8 ேபா� மாறி மாறி 
 �தமி,)7 ெகா@சினா
. 
 
பி�� த� க,�J74 அ�ேகயி�9த ம!ெறா� சி. க,�K� ப,)� 8ணிைய 
விாி�87 4ழ9ைதைய7 கிட�தினா
. அத� அழைக இரசி�8வி,)� த� 
ைககளாேலேய அத!4� தி�Q�<	 கழி�தா
. தி�வர�க� இ�9த திைசேநா7கி� 
தியானி�87 ைககைள7 I�பினா
. 
 
"ெத3வேம! இ9த� ப"சிள	 4��8 வள�98 வாழ� 8ைணயாக இ�" எ�. 
மன�தி� நிைன�தா
. 
 
அத�பி� ஏேதா திடமான  �;74 வ98வி,ட  கபாவ�8ட� ப�னீ� 
அ�டாவி� அ�ேக ெச�றா
. ெவறி�பி��தவ
 ேபா� 4வைள 4வைளயாக� 
ப�னீைர வாாி� ப�கினா
. எ�தைன 4வைளக
 எ�. எ�ண  �யாத ப� 
ப�னீ� உ
ேள ேபாயி!.. வி.வி.ெவ�. உட	பி� 4ளி�"சி ஏறி!.. 
 
இனி உ
ேள இடமி�ைல எ�. I.	 அள; ப�னீைர� ப�கி  ��த8	 
த
ளா�� த
ளா� நட98 4ழ9ைதயி� க,�ல�ேக ெச�. ம.ப� அைத� 
பா��தா
. கைடசி  ைறயாக அ9த உயி�
ள ப"ைச ம�ைண  �தமி,) உ"சி 
ேமா9தா
. க�கல�கி அ�ப�ேய நி�றா
. 
----------- 
 

14. 14. 14. 14. இடமா:ற எ9ண	இடமா:ற எ9ண	இடமா:ற எ9ண	இடமா:ற எ9ண	    

 
அ�ேபா8 சி�ன  �த	மாளி� இதய�தி� தா3� பாச�874	 விர7தி74	 
இைடேய ஒ� ேபாரா,ட	 %�ட8. 8ணிவ8	, தய�4வ8மாக ஊசலா�7 
ெகா���9த மன	 8ணி98  �ெவ)�தி�9தாJ	 ம.ப�<	 பாச 	, பிாிய 	, 
அ@ஞான 	 4ழ	பின. சிரம�ப,) வK98  ய�. இதய�ைத7 க�லா7கி7 
ெகா�டா
 அவ
. 
 
ம.ப�<	 தி�	பி வ98 த� க,�K� ப)�தா
. சில விநா�களி� விழி�87 
ெகா�ட பணி�ெப� ஒ��தி, "அ	மா! ஏதாவ8 ேவ�)மா?" எ�. ேக,ட ேபா8 
"ஒ�.	 ேவ�டா	! ந�றாக� P�கேவ�)	. P�க� ேபாகிேற� எ�றா
 சி�ன 
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 �த	மா
. பணி�ெப� இ9த வா��ைதகளி� எ9த ேவ.பாடான அ��த�ைத<	 
காணவி�ைல. சகஜமாக ஏ!. சகஜமாகேவ �ாி98 ெகா�டா
. 
 
ெபாB8 வி�9த8. அர�மைனயி� ஒேர பரபர��. சி�ன  �த	மா674� 
பய�கரமாக ஜ�னி க���9த8. மரண�தி� பி�யிK�98 அவைள மீ,க 
ைவ�திய�க
 ேபா,� ேபா,)7 ெகா�)  ய�றன�. பK7கவி�ைல. ஜ�னி 
ேவக�திைன� தா�க  �யாம� உயி� நீ�தா
 சி�ன  �த	மா
! 
 
ராணி ம�க	மா
 ேபர7 4ழ9ைதைய அ�ேபா8 ைகயிெல)�தா
. ம.ப� 
அ74ழ9ைதைய அத� தாயிட	 விட  �யாம� தாேன வள�7க ேவ��யதாயி!.. 
தாயாக;	, பா,�யாக;	 இ�98 அ74ழ9ைதைய வள��தாக ேவ��ய ெபா.�� 
அவளிட	 வ9த8. 
 
ம.ப�<	 அ9த அர�மைனயி� த!காKகமானேதா� இ�
 D�9த8. இர�) 
ெபாிய 87க ச	பவ�க
 ேந�98 வி,ட திாிசிர�ர	 அர�மைனயி� இ���7 
ெகா
ளாம� தவி�தா
 ம�க	மா
. எ�ேக தி�	பினாJ	 மக� ர�ககி�Qணனி� 
ஞாபக 	, ம�மக
 சி�ன  �த	மாளி� நிைன;	 வ98 ேவதைன�ப)�தின. 
மகைன<	, ம�மகைள<	 நிைன�8 உ�காம� அவ
 அ9த� ெபாிய 
அர�மைனயி� ஒ� விநா� Iட நி	மதியா3 இ�7க  �யவி�ைல. தி�	பிய 
ப7கெம�லா	 மக� ர�ககி�Qணனி� சிாி�ெபாK ேக,ப8 ேபா� 
பிரைமயாயி�9த8. அ9த அர�மைன  Bவ8	 மைற98 ேபான அSவி�வாி� 
நிைன;கேள எ�4	 நிர	பி7 கிட9தன. அரசிய� அUபவ�க6	, ஆ,சி� 
ெபா.��க6	 ஓரள; அவ
 மன�ைத7 க�லா7கியி�9தன. இ�லாவி�� அவ6	 
ஒ� ேபைதைய� ேபா� இ7ெகா)ைமகளிK�98 வி)பட� த!ெகாைல ெச38 
ெகா���7க7 I)	. பய98 ஓ�யி�7க7I)	. 
 
�க� ெப!ற நாய7க வ	ச�874 ஒ� வாாிைச உ�வா74கிேறா	 எ�ற ந	பி7ைக<	 
உ
ளா�9த தி��தி<ேம அவைள அ�ப� எ�லா	 ெச3யவிடாம� அ�ேபா8 வாழ 
ைவ�தி�9தன. நீ.L�த ெந��பாக உ
ேள கன�. ெகா���9த 8யர	 ெவளிேய 
ெதாியவிடாம� நா,கைள7 கட�தி7 ெகா���9தா
 ராணி ம�க	மா
. ம7க
 
அவைள =ரா�கைன எ�.	, எSவள; 8யர�கைள<	 தா�கி7 ெகா�) ஆ,சி7 
கடைமகைள ஆ!ற7I�ய திடசி�த 
ளவ
 எ�.	 வானளாவ� �க�9தன�. 
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ஆனா� அவள8 மன	 எSவள;747 கவைலயி� சி7கி� தவி7கிற8 எ�ப8 
இராயச	 ேபா�ற இர�ேடா� அர�மைன  7கிய(த�க674� ெதாி98தா� 
இ�9த8. அவ�களிட	 அவளா� அைத மைற7க  �யவி�ைல. 
 
ஒ� நா
 மாைல அர�மைன ம9திராேலாசைன ம�டப�தி� ராணி ம�க	மா6ட� 
ேபசி7 ெகா���9த ேபா8 இராயச	 ஒ� ேயாசைனைய7 Iறினா�. 
 
அவ
 ைகயிK�9த ேபர� விஜயர�க ெசா7கநாதைன F,�7கா,�, "இவ/ைடய 
நல/7காவ8 இைத நீ�க
 ெச3தாக ேவ�)	" எ�றா� அவ�. அவ� Iறிய அ9த 
ேயாசைன ராணி ம�க	மாைள" சி9தி7க ைவ�த8. 
 
"இ9த அர�மைனயி� இர�) சா;க674 ேம� ேந�98 வி,டன. ெதாட�98 
இ�ேக இ��ப8 உ�க
 மனேவதைனைய அதிக�ப)�தலா	. நட9த 8யர�கைள 
நிைன;ப)�தி உ�கைள இ9த" Dழேல கல7க�ப)�தலா	. தய; ெச38 நீ�க6	, 
4ழ9ைத<	 இட	 மாற ேவ�)	" எ�றா� இராயச	. 
 
ராணி ம�க	மா
 அவைர7 ேக,டா
: 
 
"உ�க
 ேயாசைனைய ஏ!கிேற�. ஆனா� எ�ேக இட	 மா.வ8 எ�. தா� 
என74� �ாியவி�ைல." 
 
"ந	ைம� ெபா.�தவைர திாிசிர�ர�ைத வி,)வி,டா� ம8ைர தா� சிற9த இட	. 
ம8ைர74� ேபாகலா	." 
 
"அ�ேக ேபானாJ	 ர�ககி�Qணனி� நிைன; எ�ைன7 ெகா�ல�தா� ெச3<	. 
அவேனா) சி�திரா ெபௗ�ணமி74	 ம!ற காாிய�க674	 அ�ேக நா� 
ேபானெத�லா	 ஞாபக	 வ�	." 
 
"வரலா	! ஆனா� இ�ேக திாிசிர�ர�தி� இ��ப8 ேபால அSவள; ெகா)ைமயாக 
அ8 இரா8. ம8ைர மாநகர	 இைதவிட� ெபாிய8. இ�ேபாேதIட உ�க
 அரசிய� 
தைலநகரமாக இ8 இ�9தாJ	 ம8ைரேய உ�க6ைடய கலாசார� தைலநகரமாக 
விள�கி வ�கிற8. ேகாலாகல 	, கலகல��	, பரபர��	 நிைற9த ம8ைர 
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மாநக�74� ேபாவ8 உ�க
 மன���கைள ஆ!ற7I)	. 4ழ9ைதைய<	 
ந�றாக வள�7கலா	." 
 
"ம8ைரயிJ	 ர�ககி�Qணனி� பா,டனா� க,�ய பைழய மகா� அர�மைன 
என74 எ�ேபா8ேம பி�7கா8. த 7க	 ராஜமாளிைகயி� தா� த�கியாக 
ேவ�)	. த 7க ராஜ மாளிைகயி� ஒSெவா� PM	 Fவ�	 Iட 
ர�ககி�Qணைன என74 நிைனb,டாம� விட�ேபாவதி�ைல." 
 
"நிைன;க
 எ�லாேம நிழைல� ேபா�றைவ மகாராணீ! நா	 எ�ெக�லா	 நட98 
ேபாகிேறாேமா, அ�ெக�லா	 அைவ ந	ைம� ெதாடரேவ ெச3<	. ெகா@ச	 
அட�9த ெவயி� வர �யாத ப4தி74� ேபானா� ஒ� ேவைள ந	 நிழ�க
 நம7ேக 
ெதாியாம� இ�7கலா	." 
 
"8யர நிழ�க
 எ�ைன� பய .�தி =��திவிட  �யா8! நா� அவ!.74 
அ@சவி�ைல. ஆனா� அைவ எ�ைன வ��த �<	. வ�98ேவ�." 
 
"நீ�க6	 உ
Wர வ�9தலா	. கல�கலா	. ஆனா� நீ�க
 வ�9தி7 கல�கி 
ஆ!றல!.� ேபாயி�7கிறீ�க
 எ�. உ�க
 எதிாிக
 அறி<	ப� ம,)	 
வி,)விட7 Iடா8." 
 
"ஒ� நா6	 அ�ப� நட7கா8." 
 
"அ�ப� ஒ�ேபா8	 நட7க விட7Iடா8 எ�பத!காக� தா� இ9த ேயாசைனைய7 
I.கிேற� மகாராணீ!" 
 
"உ�க
 ேயாசைனைய நா� ம.7கவி�ைல! 4ழ9ைத விஜயர�க/	 நா/	 
ம8ைர74� �ற�பட அர�மைன ேஜாதிட�கைள7 கல98 ேபசி ஒ� ந�ல நா
 
பா��8 ஏ!பா) ெச3<�க
" எ�றா
 ராணி ம�க	மா
. 
 
"நீ�க
 இ�ேபா8 திாிசிர�ர�திK�98 ம8ைர74" ெச�வ8 உ�க674 மன 
ஆ.த� அளி74	 எ�பைத� தவிர ேவெறா� வைகயிJ	 பய�ப)	." 
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"எ�ன அ8?" 
 
"மகைன இழ98 ம�மகைள இழ98 8யர�திK�74	 உ�கைள� பல=னமான 
நிைலயிK��பதாக7 க�தி7 கிழவ� ேச8பதி பல ெதா�ைலக
 ெகா)7கலா	." 
 
"என74	 உ
Wற அ�ப� ஒ� ச9ேதக	 உ�)!" 
 
"ச9ேதக	 ம,)மி�ைல! அ8 ஒ� சாியான அUமான 	 ஆ4	! நீ�க
 ெதாட�98 
திாிசிர�ர�திேலேய இ�9தா� ம8ைரைய7 ைக�ப!ற  ய�வா� ேச8பதி!" 
 
"அ8 நட7கா8! நட7க விடமா,ேட�." 
 
"அைத நட7க விடாம� த)7க நீ�க
 திாிசிர�ர�தி� இ��பைதவிட 
ம8ைரயிK��ப8 பய�ப)	." 
 
"நா� ஆய�தமாயி�7கிேற�. ம8ைர74� �ற�பட உடேன நா
 பா��8 ஏ!பா) 
ெச3<�க
" எ�. மீ�)	  �ைனவிட உ.தியான 4ரKேல க,டைளயி,டா
 
ராணி ம�க	மா
. அவ
 4ரK� இ�ேபா8 �திய உ.தி<	, �திய க����	 
ஒK�தன. 
--------------- 
 

15. 15. 15. 15. சா�ாிய�	 சாகஸ�	சா�ாிய�	 சாகஸ�	சா�ாிய�	 சாகஸ�	சா�ாிய�	 சாகஸ�	    

 
'கிழவ� ேச8பதி' எ�ற ெபயைர7 ேக,ட;டேன த� ெசா9த� 8யர�கைள7Iட 
மற98 உ.தி<	 க����	 திடமான  �;	 உைடயவளாக மாறியி�9தா
 ராணி 
ம�க	மா
. 
 
அரசியK� ஏ!க ேவ��யைத ஓாி� கண�க
 தாமதி�8 ஏ!ப8	, எதி�7க 
ேவ��யைத ஓாி� கண�க
 தாமதி�8 எதி��ப8	 Iட வி�	ப� தகாத 
விைள;கைள உ�டா7கி விடலா	 எ�பைத7 கட9த கால அ/பவ�களிK�98 
அவ
 ந�4 உண�9தி�9தா
. �ாி98 ெகா���9தா
. கணி�8	 ைவ�தி�9தா
. 
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'தா� ஒ� ெப� - அதனா� பல=னமானவ
' எ�. த�ைன�ப!றி யா� 
எ�ணினாJ	 அவ�கள8 எ�ண�ைத� ெபா3 எ�. உடேன நி*பி�87 கா,)	 
8ணிேவா) ெசய!ப)வ8 எ�ேபா8ேம அவ6ைடய வழ7கமாக இ�98 
வ9தி�7கிற8. 
 
மகைன<	, ம�மகைள<	 இழ98 தா� பல=னமாக இ�9தாJ	 ெவ9த ��ணி� 
ேவ� பா3"Fவ8 ேபால எதிாிக
 நட98 ெகா
ள� தய�கமா,டா�க
 எ�.தா� 
அவ674� ேதா�றிய8. ராஜத9திாிக6	 அரசா�க அதிகாாிக6	 Iறிய 
ேயாசைனகைள ம,)ேம ந	பிவிடாம� எ�ப� நட98 ெகா
ள ேவ�)	 எ�பைத" 
Fயமாக;	 சி9தி�தா
 அவ
. 
 
விஜயர�க ெசா7கநாத� 4ழ9ைதயாக இ�74	வைர மைற கமாக ஆ,சி� 
ெபா.�பி� பார�ைத� தா�4வ8 எ�. தன74
  �; ெச38 ெகா���9தா
 
அவ
. 
 
ராணி ம�க	மா
 4ழ9ைதேயா) ந�ல நா
 பா��8 ம8ைர74" ெச�றா
. 
ராணியி� பாிவார�க6	 F!ற 	 உட� ெச�றன. அ7க	 ப7க�8� 
பைகயரச�கைள உ�ேதசி�8� திாிசிர�ர�திJ	 ம8ைரயிJ	 மாறி மாறி இ��ப8 
ேபா� கா,�7 ெகா
வ8 ந�லெத�.Iட" சில ராஜ த9திாிக
 
அபி�பிராய�ப,டா�க
. ராணி<	 அைத� ப!றி" சி9தி�தா
. அ7க	 ப7க�8 
எதிாிகைள த!காKகமான ந�ப�களா7கி7 ெகா
ள;	 அவ
  யல 
ேவ��யி�9த8. எதிாி74 எதிாி தன74 ந�ப� எ�கிற சாண7கிய�ைத 
ேம!ெகா
ள ேவ��யி�9த8. 
 
த� ைகயி� ேபர7 4ழ9ைதேயா)	, மன�தி� அரசிய� ெபா.��க
 எ�/	 
Fைமகேளா)	 ராணி ம�க	மா
 ம8ைர74 வ9த ேபா8 F!.��ற அரசிய� 
D�நிைலகளி� பல மா!ற�க
 ஏ!ப,��9தன. சிலர8 மைறவா� ேவ. சில�74 
ைதாிய	 வ9த8. சில� தைலெய)�த காரண�தா� ேவ. சில� ைதாிய�ைத 
மைற�87ெகா
ள ேவ��யதாயி!.. 
 
மரா�திய சி�க	 =ரசிவாஜி மைற98 வி,டதனா� அ8வைர அ9த� ெப�=ர/74� 
பய98 சில ஆ7கிரமி��கைள" ெச3யாம� இ�9தவ�க
 ஆ7கிரமி��க674� 
8ணி9தா�க
. 
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விைர98 அ�ப�� 8ணி9தவ�களி� ��K பா8ஷா;	 ஒ�வ�. ��K பா8ஷாவி� 
கவன	 ெத!ேக சிறி8 சிறிதாக" சிதறியி�9த நா)க
 ேம� விB9த8. அவ!றி� 
வள�ைத<	 வா�ைவ<	 ஏேதா ஒ� வைகயி� தன74 அ�ைம�ப)�தி7 ெகா
ள 
ேவ�)ெம�ற எ�ண	 அவ� மன�தி� எB9த8. 
 
Dாிேயாதய�தி� சிறிய சிறிய ந,ச�திர�க
 ஒளியிழ98 ேபாவைத�ேபா� வKைம 
வா39த ��K பா8ஷாவி� எB"சியி� ெத�னா,) அரச�க
 ஒSெவா�வராக 
வJவிழ9தன�. 
 
அ8வைர மிக� ெபாிய பரா7கிரமசாKயாயி�9த ைமD� மாம�ன� சி7கேதவராய� 
��K பா8ஷாைவ எதி�7க வி�	பாமJ	  �யாமJ	 சமரச	 ெச38 ெகா�) 
க�ப	 க,ட இண�கிவி,டா�. த@ைசைய ஆ�)வ9த மரா�திய ம�ன/	 ��K 
பா8ஷா அ;ர�கசீ��747 க�ப	 க,ட� ெதாட�கிவி,டா�. இ9த" D�நிைலயி�, 
'தா� எ�ன ெச3வ8' எ�. சி9தி7க� ெதாட�கினா
 ராணி ம�க	மா
. 
அவசரமாக அவ
  �; எ)7க ேவ��யி�9த8. 
 
 �� த� மக� ர�ககி�Qண� ப,ட�874 வ9த �திதி� பா8ஷாவி� 
மிதிய�கைள வண�க7ேகாாி வ9த பிரதிநிதிக6ட� ஏ!ப,ட ச"சர;	 அேத சமய	 
அ9த ச"சரேவா) ச"சரவாக ம.7காம� அவ�க674, தா� ெசJ�த ேவ��ய 
திைறைய" ெசJ�தியி�9த8	 ராணி ம�க	மா674 நிைன; வ9தன. அ�. 
ெதாட�கிய ச"சரைவ� ெதாட�வதா அ�ல8 சமரச	 ெச38 ெகா
வதா எ�கிற 
பிர"சைன எB9த8. 
 
F!றி இ�7கிற எ�லா�	 வி,)7 ெகா)�8 அ�ல8 ஒ�8� ேபாகிற சமய�தி� தா� 
ம,)	  ர�ப,) எதி��87 ெகா
வத!4" D�நிைல சாியாயி�7கிறதா இ�ைலயா 
எ�பைத" சி9தி�தா
 அவ
. 
 
பா3வத!காக� பி�வா�கி� ப8�4வ8	 ப8�4வத!காக� பா3வ8 ேபா� 
சீ.வ8	 அரசியK� மிக;	 இய�பானைவ எ�. அவ
 அறிவா
. �திய 
D�நிைலைய எ�ப� எதி�ெகா
ளலா	 எ�. ராஜ த9திாிகைள<	 அர�மைன 
இராயச�ைத<	 கல98 ேபசினா
. இராயச	 ெசா�லலானா�. 
 
"எதி� ெகா
கிற காாிய�ைத<	 அ9த7 காாிய�தி� வKைமைய<	, அைத 
எதி�ெகா
கிற தன8 வKைமைய<	, எதிாிகளி� வKைமைய<	, எதிாிக674� 
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8ைணயாக வர� ேபாகிறவ�களி� வKைமைய<	 சீ� P7கி� பா��த பி�ேப இதி� 
ஒ�  �;74 வரேவ��யி�74	." 
 
"F�7கமாக" ெசா�னா� ெப�	பாலான அரசிய�  �;க
 சமேயாசிதமாயி�7க 
ேவ�)	." 
 
"அரசிய� ெவ!றி ேதா�விகேள சமேயாசித  �;களாJ	, சமேயாசிதமி�லாத 
 �;களாJ	 தா� வ�கி�றன." 
 
"இ�.
ள D�நிைலயி� ��K பா8ஷாைவ எதி��87 ெகா
ளாம� ெகா@ச	 
தணி98 ேபாவேத ந�ல8." 
 
"இ�ேபா8 நா	 ��K பா8ஷாைவ எதி��87 ெகா
ள  !ப,டா� இ�ேக யா� யா� 
பா8ஷாைவ ஆதாி7கிறா�கேளா அவ�கெள�லா�	 Iட உடேன ந	 எதிாிகளாக 
மாறிவி)வா�க
. அ7க	 ப7க�திJ
ளவ�கைள<	 விேராதி�87 ெகா�) ெதாைல 
Pர�தி� இ�7கி�ற வJவான எதிாிகைள<	 விேராதி�87 ெகா
வ8 
சா8ாியம�ல." 
 
"ந	 ைடய ராஜத9திர	 எ�ப8 நம74	 ந	 ம7க67474	, ந	 ஆ,சி74,ப,ட 
பிரேதச�க674	 ந�ைம ெச3ய7 I�யதாயி�7க ேவ�)	." 
 
"ஆ	! ராஜ த9திர�தி� Fயந�ைமதா�  7கியேமய�றி� பேராபகார	 
 7கியமி�ைல." 
 
"த�ம�கைள� ேபா� ராஜ த9திர�க
 நிர9தரமாயி�7க ேவ��ய அவசியதி�ைல. 
எ�லா ராஜ த9திர�க6ேம சமேயாசிதமானைவ, த!காKகமானைவ." 
 
"இ9த அள;ேகாK� ப� தா� ந	 ைடய இ�ைறய  �;	 இ�7கேவ�)	" 
எ�. தன8 தீ�மான�ைத அறிவி�தா
 ராணி ம�க	மா
. ��K பா8ஷாைவ� 
த�ைன7 க,�7 ெகா�) ம8ைர� ெப�நா,ைட<	 F!.��ற�கைள<	 
ஆ6வத!காக அவ/74� திைற� பண 	 ெசJ�தினா
 அவ
. 
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��K பா8ஷா;747 க�ப	 ெசJ�தி அவ/ைடய ந,ைப<	 பா8கா�ைப<	, 
விேராதமி�ைமைய<	 அUசரைணைய<	 ெப!றத� %ல	 சில த!ெசயலான 
ெபாிய ராஜ த9திர ெவ!றிக
 அவ6747 கிைட�தன. ம�க	மா674" ெசா9தமான 
ம8ைர� ெப�நா,)� ப4திகளி� எ�ைலேயார�8 ஊ�களி� சிலவ!ைற� த@ைச 
ேவ9த� ைக�ப!றி� தன7ேக ெசா9தமான இட�க
 ேபால� பாவி�8 ஆ�) 
ெகா���9தா�. 
 
��K பா8ஷாைவ வி,ேட அவ� உதவியா� த@ைச ம�னனிடமி�98 ம8ைர� 
ெப�நா,)74ாிய தன74" ெசா9தமான ஊ�கைள மீ,டா
 ராணி ம�க	மா
. 
அவ674 இ9த ஊ�களி� ஆ,சி<ாிைமைய� தி��பி� தராவி,டா� ��K 
பா8ஷாவி� விேராத	 ஏ!ப)	 எ�. பய98 தாேன வK98 ராணி ம�க	மாளிட	 
ஒ�பைட�தன�. க�தியி�றி இர�தமி�றி� ேபாாி�றி ேபா�7களமி�றி இ�ப� ஒ� 
ராஜ த9திர ெவ!றி இதனா� அவ6747 கிைட�த8. ��K பா8ஷா;74 அட�கிய 
ெப�	பைட� தைலவனான க�T�கா� ெத� திைச74� பைடகேளா) வ9தேபா8 
சமேயாசிதமான  ைறயி� அவ/74 மிக;	 சிற�பான வரேவ!� அளி�8 விைல 
மதி�ப!ற பல பாிFகைள வழ�க" ெச3தா
 ராணி ம�க	மா
. அைத� ெப!ற பி� 
அ9த� பைட� தைலவ� ராணி ம�க	மா674� ெபாி8	 உதவி ெச3ய7 
I�யவனாக மாறினா�. 
 
த@ைச ம�ன� ேபா�ற அ7க	 ப7க�8 அரச�க
 எ�லாாிட 	, "ராணி 
ம�க	மாளி� ஆ6ைக74 உ,ப,ட பிரேதச�களி� ஒ� க)கள; ஆ7கிரமி7க 
 !ப,டாJ	 ��K� ேபரரF74 அவ�க
 பதி� ெசா�ல ேவ��யி�74	" எ�. 
அ9த� பைட� தைலவ� க)ைமயாக எ"சாி�8 வி,)" ெச�றா�. 
 
ேபா�74� தைலைம ஏ!.� பைடெய)�8" ெச�. எதி�7க;	 எதி��8 
வ9தவ�கைள� தா7க;	  �யாத ெப�ணாக இ�9ததனா� ராஜ த9திர 
 ைறகளிேலேய த� எதிாிகைள" சமாளி�8 வ9தா
 அவ
. 
 
'ராணி ம�க	மா
 விேராதி�87 ெகா
வ8 ��K பா8ஷா;74 ேகாப �டா74	 
காாிய	' எ�. ெத�னா,)" சி!றரச�க
 ேபரரச�க
 எ�லா�	 தய�4	ப� 
ந	பகமான பிரைம ஒ�ைற ெவ4 விைரவி� அவளா� உ�வா7கி விட  �9த8. 
திாிசிர�ர�தி� எ9த பா8ஷாவி� பிரதிநிதிேயா) த� மக� த�மான� ேபாைர7 
கிள�பி7 4 றி எB9தாேனா அ9த� பா8ஷாவி� பிரதிநிதிக
, பைட� தைலவ�க
 
அைனவ�	 ��K74� தி�	பி� ேபா3 "ெத!ேக நம74� திைற ெசJ�8	 
அரFகளி� ராணி ம�க	மாளி� அரைச� ேபா� ந�ல அரF எ8;ேம இ�ைல. 
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பா8ஷாைவ<	 பா8ஷாவி� பிரதிநிதிகைள<	 வரேவ!. உபசாி�பதிJ	 
வி�9ேதா	�வதிJ	 ராணி ம�க	மா674 நிகாி�ைல! உ�தமமான விFவாச 
ள 
ெப�மணி" எ�. வா3 ஓயாம� த�ைன அவ�க
 �கB	ப� ஒ� D�நிைலைய 
உ�வா7கியி�9தா
. இ9த" D�நிைல அவைள<	 அவ6ைடய ஆ,சிைய<	 
கவச	 ேபா� பா8கா7க� ெதாட�கியி�9த8. 
 
இைத�ப!றி உைரயா)	 ேபா8 அவேள ஒ� நா
 இராயச�திட	, "ஆ�கேள சில 
சமய�களி� ம!ற ஆ�கைள  ,டாளா7கிவிடலா	. ஆனா� எ�ைன�ேபா� 
ெப�க
 எ�க
  B� திறைமைய<	 சா8ாிய�ைத<	 பய�ப)�தி 
 ,டாளா74வ8 எ�. �ற�ப,)வி,டா� எ�கைள யா�	 ெவ�ல  �யா8" 
எ�. சிாி�தப�ேய ெசா�Kயி�9தா
. அைத7 ேக,) இராயச 	 பதிJ74" 
சிாி�தா�. 
 
"எ�ப�ேயா ஒேர க�K� இர�) மா�கா3கைள அ��தாயி!.! ��K 
பா8ஷாவி� விேராத	 தீ�9த8. அ7க	 ப7க�8 அரச�க
 விேராதிக
 ஆக  �யாத 
ப� அவ�கைள� த)�8	 ஆயி!." எ�றா� இராயச	. அத!4 ம�க	மா
 
பதிJைர�தா
. 
 
"4ழ9ைத விஜயர�க� ெபாியவனாகி  B ஆ,சி� ெபா.�ைப<	 ஏ!கிற வைர 
இ�ப�ெய�லா	 தா� இ9த ஆ,சிைய<	 நா,ைட<	 நா� கா�பா!றியாக 
ேவ�)	! ேவ. வழியி�ைல." 
 
ெவ.�8� த!ெகாைல ெச38ெகா�) விடேவ��ய அள; 8யர�கைள 
அ)�த)�8 அUபவி�8 வா�7ைகேய கச98ேபான பி�/	 ேபர� எ�கிற 
வ	ச�தளி� வள�98 தைழ7கி�ற வைர எ�லா7 கச��கைள<	 ெபா.�87 
ெகா
ள ேவ�)	 எ�ற ெபா.ைம அவ674 வ9தி�9த8. 
 
இ�ேபா8 வா�வா சாவா எ�ப8 அவைள<	 அவ6ைடய அ�ைம� ேபர/	 
தாயி�லா7 4ழ9ைத<மான விஜயர�க ெசா7கநாதைன<	 ெபா.�த ேக
வியாக 
ம,)	 இ�ைல. ஓ� அரச வ	ச	 ேமJ	 ெதாட�98 வாழ� ேபாகிறதா அ�ல8 
இேதா) அழி98 விட�ேபாகிறதா எ�. ேக
வியாக இ�9த8. அதனா� தா� 
அவ
 இ9த விஷய�தி� இ�தைன ெபா.ைமகைள<	 பி�வாத�ைத<	 
சாகஸ�கைள<	  ய!சிகைள<	 ேம!ெகா
ள ேவ��யதாயி!..  !ற  !ற 
அ�யிேல<	 உ
ேள<	 ைவர	 பா<	 ேத7க மர�ைத�ேபால, அரசியKJ	 ைவர	 
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பா39த  ய!சி<	 பிர"சைனகைள தய�காம� எதி�ெகா
6	 திற/	 அவ6
 
இ�ேபா8 ந�றாக வள�9தி�9தன. 
 
அதிக சிரம 	 பிரய�தன 	 இ�லாம� ராஜ த9திர சலன�கைள" சி7க�கைள<	 
ஏ!ப)�திேய த� எதிாிகைள" சமாளி�தா
 அவ
. ��K பா8ஷாவிட	 
ந	பி7ைக<	 மதி�ைப<	 ச	பாதி�8 அத� %ல	 அ9த� பா8ஷா;747 
கீ��ப�98 அட�கிய ம!ற அரச�க
 எ�லா�	 த�னிட	 எ9த வ	�74	 வராம� 
மாியாைத74ாிய எ�ைலகளி� அவ�க
 ஒ8�கி விலகிேய நி!4	ப� அவ
 
கவனி�87 ெகா�டா
. 
 
இ�ப� அர�மைன அ9த��ர�திK�98 அதிக	 ெவளிேயறாமேல ெபாிய ெபாிய 
அரசிய� சாதைனகைள எ�லா	 அவ
 நிைறேவ!றி7 ெகா
ள  �9தெத�றா� 
அத!ெக�லா	 காரணமாக சாகஸ�திJ	 சா8ாிய�திJ	 அவ
 ேத�9தி�9த8 தா� 
காரண	. 
 
அர�மைனயி� ேபரைன வள��தப�ேய ெவளியி� த� ஆ,சிைய<	 அத� 
எ�ைலகைள<	 Iட வள��8� ெப�7க  �9த8 அவளா�. ெத�னா,�� ஒேர 
ெப�ணரசி எ�ற  ைறயி� அவ
 ��K பா8ஷாவி� இர7க�ைத<	 
க�ைணைய<	 சJைககைள<	 அைட9தி�9தா
. அேத சமய�தி� தா� யா� 
ேமJ	 ஏமாளி�தனமான க�ைணைய<	 த4தியி�லாத இர7க�ைத<	 கா,� 
விடாம� திடமாக இ�9தா
. ஔர�கசீ�பி� அரசிய� பிரதிநிதிகளாகேவா, பைட� 
தைலவ�களாகேவா யா� ெத!ேக �ற�ப,) வ9தாJ	 அவ�கைள� த�ேம� 
அதிகமான மாியாைத உ
ளவ�களாக;	 தா� ெசா�னப� ேக,க7 
I�யவ�களாக;	 மா!ற  �9த வி�ைத அவ674� ெதாி9தி�9த8. பா8ஷாவி� 
பிரதிநிதிக6	 பைட� தைலவ�க6	 அவளிட	 ெபா�ைன<	 ெபா�ைள<	 
அவ!ைற விட அதிக ச7தி<
ள உபசார வா��ைதகைள<	, உபகார�ைத<	 
அைட9தா�க
. வச�ப,டா�க
. மதி�தா�க
. சாகஸ�தா� யா�74� பணி98 
க�ப	 க,�னாேளா அவ�கைளேய ேவெறா� வித�தி� த� வி��ப�ப� ஆ,�� 
பைட�87 ெகா���9தா
. த� வி��ப�ப�ேய எ�லா	 நிைறேவ!றி7 
ெகா���9தா
. 
 
எ�லா	 இ�ப�" F%கமாக� ேபா37 ெகா���9தாJ	 உ
Wர அவ674	 
கவைலக
 இ�9தன. வ��த�க
 இ�9தன. ெவளிேய ெசா�ல  �யாதப� 
உ
ளா�9த ஊைம� 8யர�க
 இ�9தன. 
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��K பா8ஷாைவ அவ
 சாிப)�தி வி,டாJ	 மரா�திய�களிடமி�98	, 
மரா�திய� பைட� தைலவ�களிடமி�98	 அவ674 அ�7க� ெதா�ைலக
 
இ�9தன. அவ�கைள அட7கி வச�ப)�த அவ�க674	 அ�7க� ெபா�ைள 
வாாியிைற7க ேவ��யி�9த8. அவ�களி� சில� எSவள; தா� ெகா)�தாJ	 
தி��தி படாதவ�களாக இ�9தன�. அ�7க� ெபா�67காக ராணி ம�க	மாைவ� 
ேத� வ9தன�. ராணி ம�க	மா
 மரா�திய�க
 விஷய�தி� பா	ெப�. தா�ட;	 
 �யாம� பBைத எ�. மிதி7க;	  �யாம� திணறினா
. சி9தி�8" சி9தி�8 
 �; ேதா�றாம� அ9த விஷய�தி� திைக�தா
. 
----------- 
 

16. 16. 16. 16. ஒ$ மாைல ேவைளயி5ஒ$ மாைல ேவைளயி5ஒ$ மாைல ேவைளயி5ஒ$ மாைல ேவைளயி5............    

 
மரா�திய� பைட�தைலவ�க6	 ராணி ம�க	மாளிட	 அ�7க� பண	 பறி�தன�. 
ம8ைர� ெப�நா,�� ஆ,சி74 ஊ� ேநராமK�7க;	 எ�ைலகைள� 
பா8கா7க;	 மரா�திய�கைள அ�7க� த�ைன7 க,�7 ெகா�) ேபாக 
ேவ��யி�9த8. பைட பல�ைத7 கா,)வதிJ	, ேநர�� ேபாாி� இற�4வதிJ	 
இ�98 த�ைன தவி��87 ெகா�) ராஜ த9திர  ைறகளாJ	, சா8ாிய�க
 
சாகஸ�களாJ	 ஆ
வதி� Iட ராணி ம�க	மா674 இ�ப�" சில சி7க�க
 
ஏ!பட� தா� ெச3தன. ெப� ஆ6	 நா,�� எ�ைல� �ற� ப4திகைள 
ஆ7கிரமி�8 ஆ6வ8 Fலப	 எ�. அ7க	 ப7க�8 அரச�க
 8ணி98 விடாம� 
பா��87 ெகா
ள ேவ�� அவ�கைள மிர,� ைவ7க ேவ��யி�9த8. 
 
மிக;	 ெதாைலPர�தி� இ�9தாJ	 அ�7க� ெத!ேக பைடகைள 
அ/��வதிJ
ள சிரம�களாJ	 ��K பா8ஷாவி� உதவிக
 கிைட�பதிJ	 சில 
இைடY.க
 விைள9தன. 
 
திாிசிர�ர�தி� எ�ைல� ப4தியி� சில சி!a�கைள உைடயா�பாைளய	 சி!றரச� 
ைக�ப!றி ஆ�) வ9தா�. அவனிடமி�98 அ9த ஊ�கைள மீ,பத!காக� 
பா8ஷாவி� பைட�தளபதி டா,கா/74 நிைறய� ெபா�
 ெகா)�8  ய�றா
 
அவ
. அSவள; ெபா�
 உதவி ெச38	 டா,காேன ேநாி� வர �யவி�ைல. 
ம�க	மா
 இழ9த ப4திகைள மீ,பத!4� பைட =ர�கைள ம,)ேம அ/�பி 
ைவ�தா� அவ�. 
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ர�ககி�Qணனி� மக� விஜயெசா7கநாத� 4ழ9ைதயாயி�9தாJ	 அவ/7ேக 
 ைறயாக  �D,�விட வி�	பினா
 அவ
. அ9த7 4ழ9ைத74  �D,� 
ஆ,சி<ாிைமைய அளி�8வி,) அவ/ைடய பிரதிநிதியாக இ�98 தா� ஆ,சி7 
காாிய�கைள நட�தலா	 எ�ப8 அவ
 எ�ணமாயி�9த8. 
 
"தா3 த9ைதைய இழ98 பா,�யி� ஆதரவி� வள�	 சி.வைன எதி��8� ேபா� 
�ாிவ8 அ�ப� ஒ�.	 =ரதீர� பிரதாப�874ாிய ெசய� இ�ைல" எ�ற 
எ�ண�தி� எதிாிக
 4ைறவாகேவ ெதா�ைல ெகா)�பா�க
 எ�ப8 அவள8 
கணி�பாயி�9த8. 
 
த�ைன<	 த� நா,ைட<	 அத� எதி�கால வாாிசான 4ழ9ைத விஜய ர�க 
ெசா7கநாதைன<	 F!றி� பிற�ைடய இர7க 	 அUதாப உண�;ேம 
D�9தி�74மா. ைவ�87 ெகா
ள ேவ�)ெம�. எ�ணினா
 அவ
. 
 
ஒ� ந�ல நா
 பா��8 ந�ல ேவைள பா��87 4ழ9ைத விஜய ர�க 
ெசா7கநாத/74  �D,ட" ெச3தா
. த� தைலயி� Fம�த�ப)வ8 எ�தைகய 
பார	 எ�ப8 அவ/74 ஒ� சிறி8	 �ாியாத பால� ப�வ�திேலேய அ9த� 
பார�ைத" Fம9தா� 4ழ9ைத விஜய ர�க ெசா7கநாத�. 
 
"4�வி தைலயி� பன�காைய ைவ�ப8 ேபா� எ�பா�க
! இ9த  �D,) விழா;	 
அ�ப�� தா� நட7கிற8" எ�. சிாி�87 ெகா�ேட ெசா�னா� இராயச	. 
ம�க	மா
 அைத ம.�தா
. 
 
"4�வி எ9த நா6	 பன�காைய Fம7க  �யா8! இவ� அ�ப�யி�ைல. 
வள�"சி<	 ெபா.�ைப� தா�4	 ப74வ 	 இவ/74 வ�	. 
 
"வரேவ�)	 எ�. தா� நா/	 ஆைச�ப)கிேற�. தாைய<	 இழ98 
த9ைதைய<	 இழ98 வள�	 இவைன உ�வா74வத!4 மகாராணியா� அ�	பா) 
பட ேவ��யி�74	! மகனறி; த9ைதயறி; எ�பா�க
. த9ைத க�காண� 
த9ைதயி� பராமாி�பி� வள�9தா� தா� அ8  �<	. இவேனா இ9த ம�ணி� 
பிற�பத!4  �ேப த9ைதைய இழ98வி,டா�. பிற9தபி� உடேன தாைய<	 
இழ98 வி,டா�." 
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"இவ� ம,)	 பிற9தி�7காவி,டா� இ�4 நா� இ�/	 உயி� வா�வத!4 
அவசியேம இ�9திரா8." 
 
"இவ� பிற9தி�98	Iட" சமயா சமய�களி� இ�ப� விர7தியைட9த8 ேபா� 
ேபFகிறீ�க
. இ�ப� ஒ� ேபர� பிறவாமேல இ�9தி�9தா� மகாராணியாாி� 
விர7தி எSவளவாயி�74	 எ�பைத எ�னா� க!பைன ெச38 Iட� பா�7க 
 �யவி�ைல...." 
 
"திாிசிர�ர�ைத வி,) நீ�கி ம8ைர74 மாறி வ9ததி� எ� 8யர�க
 அதிக அள; 
4ைற98
ளன. ஆனாJ	 பைழய 8யர�க6	 இழ��க6	 நிைன;வ�	ேபா8 
எ�கி�9தாJ	 மன�ைத ஆ!றி7ெகா
ள  �யாம� தவி7கிேற�." 
 
"இ9த7 4ழ9ைத ெபாியவனாகி� ெபா.��கைள ஏ!றபி� ஒ�ேவைள உ�க
 
8யர�க
 4ைறயலா	! சில ேவைளகளி� சி9தி�8� பா�74	ேபா8 என7ேக 
உ�க
 ேம� பாிதாபமாக;	 இர7கமாக;	 இ�7கிற8. உ�க
 ஆ�யி�7 கணவ� 
ெசா7கநாத நாய7க� இற9த ேபா8	, நிராதரவாக விட�ப,[�க
! 
ர�ககி�Qணைன� ெப!.7 4ழ9ைதயாக ைவ�87 ெகா�) ஆ,சி74 வாாிF 
இ�றி" சிரம�ப,[�க
. ர�ககி�Qண� ஆ,சி� ெபா.�� ஏ!ற பி�பாவ8 
உ�க
 ேவதைனக
 4ைற<ெம�. நிைன�ேத�. ர�ககி�Qண� ஆ,சி� 
ெபா.�� ஏ!ற பி�/	 உ�க
 நி	மதி<	 தி��தி<	 நீ�7காம� அ!பா<ளி� 
ேபா3வி,ட�. ம.ப�<	 ெபா.ைமயாக ஒ� வாாிைச வள��8 உ�வா7க� 
ெதாட�கிவி,[�க
." 
 
"எ�ன ெச3யலா	? எ� வா�7ைகேய இ�ப� அவல7 கைதயாகி வி,ட8. 
எ�ைற74� தா� இதிK�9ெத�லா	 வி)ப,) ஆ�டாைள<	 X 
ர�கநாதைன<	 ேசவி�8 அ�,பய� ெபற  �யேபாகிறேதா?" 
 
"உ�க
 ஜாதக ல,சண	 நீ�க
 நி	மதியாக வி)பட  யJ	 ேபாெத�லா	 
அதிகமாக� பிணி7க�ப)கிறீ�க
. உ�க
 வா�7ைகயி� ெப�	ப4தி அ�ப�7 
கழி98வி,ட8." 
 
இ9த� ேப"சிK�98 த�ேம� இராயச�தி!4 இ�74	 க�ைண<	 அUதாப 	 
அவ
 மன�ைத ெநகி��திய8. ெநகி�9த மன�ேதா)	, விழிகேளா)	 அவைர 
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ஏறி,)� பா��தா
 அவ
. அ9த ஆஜா/பா4வான அறிெவாளி =F	 தி�;�வ	 
அ�ேபா8 அவ674 ஆ.தளி�த8. நிைன�8� பா��தேபா8 இSவள; 
8யர�கைள<	 தா�கி7ெகா�டா இSவள; நா
 கட�தியி�7கிேறா	 எ�. 
எ�ணி மைல�� வ9த8. கணவ� ெதாட�கி அ�ைம மக� ர�ககி�Qண� வைர 
எ�லா�ேம நாய7க சா	ரா^ய� ெபா.��கைள நீ�8 அநாைதயாக அைத 
வி,)வி,)� ேபாயி��ப8 ேபா� ேதா�றிய8. மன	 கல�கிய8. 
 
பி@F7 ைககைள உைத�87 ெகா�) ெதா,�K� கிட9த நிைன; ெதாியா� 
ப�வ�87 4ழ9ைத விஜயர�க ெசா7கநாத/74  �D,�ய தின�த�. இரவி� 
ராணி ம�க	மா
 ஒ� ெசா�பன	 க�டா
. அ9த" ெசா�பன	 அவைள" சிறி8 
4ழ�ப ற" ெச3த8 எ�றாJ	 மன	 தள�98விடாம� உ.தியாக இ�9தா
 
அவ
. 
 
அர�மைனயி� எ�ேபா8	 அவ674� 8ைணயாக இ�74	 'அல�ேமல	மா' எ�ற 
வய8 %�த தாதி�ெப� வ98 எB�பிய பி� தா� ெசா�பன	 க�) அலறியப� 
தா� க,�KK�98 கீேழ விழ இ�9தேத அவ674� ெதாி9தி�9த8. 
ெசா�பன�தி� ராணி ம�க	மா
 ேபா,ட I�பா) பய�கரமாயி�9ததா� 
8ைண7காக அேத அைறயி� ப)�தி�9த 'அல�ேமல	மா' விழி�ெதB98 ராணிைய 
எB�பி, 
 
"எ�ன	மா இ8? எத!காக இ�ப�� பய�கரமாக அல.கிறீ�க
? ெக,ட 
ெசா�பன	 ஏதாவ8 க�[�களா?  க�ைத7 4ளி�9த நீரா� கBவிவி,) ஒ� 
4வைள த�ணீ� ப�கிய பிற4 P�4�க
! ம.ப� 8�" ெசா�பன	 எ8;	 வரா8" 
எ�. Iறினா
. 
 
எB98  க	 கBவி7 ெகா�) நீ� ப�கிவி,) வ9தாJ	 க�ட கனைவ 
எ�ணியேபா8 ம.ப� உற7கேம வரவி�ைல. ேநர	 ந
ளிர; கட98ேபா3 
வி�வத!4 இ�/	 சில நாழிைககேள இ�9ததாJ	 P7க	 அறேவ கைல98 
ேபா3வி,டதாJ	 அவ
 ேம!ெகா�) உற�க  யல;	 இ�ைல. 
 
வி�வத!4" சில நாழிைகக674  � காM	 கன; பK7காம� ேபாகா8 எ�ற 
ெந)நாைளய ந	பி7ைக ேவ. ராணி ம�க	மாளி� மன�ைத ம�,�ய8. 
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கனைவ நிைன�தா
! அ�ேக அேத ப
ளியைறயி� அல�ேமல	மா674 அ�ேக 
ெதா,�K� நி	மதியாக உற�4	 4ழ9ைத விஜயர�கைன� பா��தா
. கனைவ 
ந	�வதா, 4ழ9ைதயி� க
ள�கபடமி�லாத  க�ைத ந	�வதா எ�. அவ674� 
�ாியவி�ைல. மன	 பலவாறாக எ�ணிய8. கல�4	 மன�ேதா) அ9த7 கனைவ 
மீ�)	 ஒ� ைற நிைன�8� பா��தா
 ராணி ம�க	மா
. 
 
மாாி7 கால�தி!4� பி� ஒ� ந�ல மாைல ேவைள. வ��Y�� ெத�ப74ள	 
கைரக
 வழிய நிர	பியி�7கிற8. அைலகைள7 கா!.� தBவி அைச�8� 
ப�க,)களி� ேமாதவி,) விைளயா)கிற8. தைரயி� கிட�திய ெப�	 க�ணா�� 
பாள	 ேபால7 4ள	 மி�/கிற8. 
 
வ��Y�� ெத�ப7 4ள�தி� ைமய ம�டப 	 ேதா,ட 	 ப"ைச� பேசெல�. 
மைழ7 கால�தி�  �வி! கா,)	 ெசழி�ைப7 கா�பி7கி�றன. பறைவக
 
I,டைட<	 ேநரமாைகயினா� ைமய ம�டப�தி� ஒேர 4ர�க
 மயமாக� பறைவ 
வைககளி� ச�த�க
 கிறீ"சி,)7 ெகா���9தன. 
 
கைரயிK�98 ஓ� அல�கார� படகி� ராணி ம�க	மா
, இைளஞனான விஜயர�க 
ெசா7கநாத�, அல�ேமல	மா, ேவ. சில பணி�ெப�க
 ஆகிேயா� ஓ� உ�லாச� 
பயணமாக ைமய ம�டப�874" ெச�. ெகா���9தன�. ேபா8 மிக;	 
மனேனார	மியமாயி�9த8. 
 
அ�. அரச 4)	ப�தின� கா!. வா�க;	 ெபாBைத" Fகமாக7 கழி7க;	, 
வ9தி��பைதயறி98 படேகா,�<	 படைக ெம8வாக" ெசJ�தி7 
ெகா���9தா�. 
 
நீாி� 8
6	 ெவ
ளிநிற மீ�கைள7 க�) தி[ெர�. இ�9தா! ேபாK�98, 
 
"பா,[! இ9த மீ�கைள� த�ணீாிK�98 கைரயிெல)�8 எறி9தா�, சிறி8 
ேநர�தி� 8
ளி� 8��8" ெச�8� ேபா3வி)	 இ�ைலயா?" 
 
எ�. 4*ரமாக" சிாி�87 ெகா�ேட ேக,டா� விஜயர�க�. 
 
அவ� ேக
வி அச,)�தனமாக;	 அப�தமாக;	 ேதா�றிய8 அவ674. 
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"இ9த" Fகமான மாைல ேவைளயி� யாைரயாவ8 வாழ ைவ�பைத� ப!றி� ேபF 
விஜயர�கா! ெகா�வைத<	 8��8" ெச�8� ேபாவைத<	 ப!றி ஏ� ேபFகிறா3? 
இெத�லா	 உன74 எ�ேபா8 ெதாிய�ேபாகிற8? நீ ேபச7 க!.7ெகா
ள 
ேவ�)	 அ�பா! இ�ப�ெய�லா	 ேபச7Iடா8." 
 
"அ�ப�யி�ைல பா,�! நா	 வாழ ேவ�)மானா� நம74 இைடYராக இ�74	 
எ�லாவ!ைற<	 ெகா�. ெதாைல�தாக ேவ�)	." 
 
"த�க674" ெசா9தமான த�ணீாி� Fத9திரமாக� 8
ளி� திாி<	 இ9த மீ�க
 
உன74 எ�ன�பா இைடY. ெச3கி�றன?" 
 
"இைவ 8
ளி7 4தி�பதா� எ� ேம� த�ணீ� ெதறி�8 எ� ப,)� Tதா	பர�க
 
நைனகி�றன. என747 ேகாப%,)கி�றன..." 
 
"ேபா8	! ைப�திய7காரைன�ேபால� ேபசாேத! இ9த மீ�க
 உன74 
இைடYறாயி�7கி�றன எ�றா� ேக,பவ�க
 ைகெகா,�" சிாி�பா�க
!" 
 
"அ�ப�" சிாி�பவ�கைள உடேன சிரசா7கிைன ெச38 ெகா�ேவ�...!" 
 
"ெகா�வைத<	 அழி�பைத<	 தவிர ேவ. எைதயாவ8 ேபF." 
 
பட4 ைமய ம�டப7 கைரயி� ேபா3 நி!கிற8. கிளி ெகா@F	 ைமய ம�டப� 
ேதா,ட�தி!4
ேள ப�ேயறி� ேபாகிறா�க
 அவ�க
. வானி� பிைற" ச9திர� 
பவனி வ�கிறா�. ெபாB8 சா3கிற8. 
 
"பா,�! இ9த ைமய ம�டப7 ேகா�ர�தி� உ"சி வைர ஏறி� பா�7க ேவ�)	. 
ஆைசயாயி�7கிற8!" 
 
"இ9த இ�,)கிற ேநர�தி� ேகா�ர�தி� ஏறி�தா� ஆகேவ�)மா?" 
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"நா� ெசா�னா� ெசா�ன8 தா�. க,டாய	 ஏறி� பா��ேத ஆக ேவ�)	." 
 
"வாத�874 ம�98�)! பி�வாத�874 ம�98 இ�ைல. உ� இQட�ப� ெச3! 
ப�திரமாக ஏறி�ேபா3� பா��8வி,) விைரவி� இற�கி வ98வி)." 
 
"எ�ேனா) நீ<	 வரேவ�)	 பா,�! நா	 இர�) ேப�	 ேச�9ேத ேபாகலா	." 
 
"நானா? எ�னா� எ�ப�  �<	? இ9த வயதா� கால�தி� இ�தைன ெபாிய 
ேகா�ர�தி� நா� எ�ப�ய�பா ஏற  �<	?" 
 
"வ98தானாக ேவ�)	. ேபர� ேம� பிாியமி�9தா� வா. வராவி,டா� 
பிாியமி�ைல எ�. அ��த	. 'அ�ைம� ேபர�' எ�. நீ ெசா�வெத�லா	 ெபா3யா 
பா,�?" 
 
ராணி ம�க	மா
 அவைன ஏறி,)� பா��தா
. ேபரனி� வி��ப�ைத� 
த,�7கழி7க  �யாம� ேகா�ர�தி� ஏற இைச9தா
 அவ
. 
------------- 
 

17. 17. 17. 17. ெக.ட ெசா�பன�	 �ழ�ப�	ெக.ட ெசா�பன�	 �ழ�ப�	ெக.ட ெசா�பன�	 �ழ�ப�	ெக.ட ெசா�பன�	 �ழ�ப�	    

 
ேபர� விஜயர�கனி� ஆைசைய ம.7க  �யாத காரண�தா� வ��Y� 
மாாிய	ம� ெத�ப74ள�தி� ேகா�ர�தி� ஏறி7ெகா���9தாJ	 ராணி 
ம�க	மா674� ப�ேயறி ேமேல ெச�வ8 கைள�பாக�தா� இ�9த8. 
 
பாதி7 ேகா�ர	 ஏறி7 ெகா���74	 ேபாேத "இ�கி�98 ஒ�வைர7 கீேழ 
த
ளினா� உயி� பிைழ7க  �<மா பா,�?" எ�.  �ேபாலேவ சிாி�தப� 
ேக,டா� ேபர�. 
 
ராணி ம�க	மா
 %"F இைற7க நி�. ஆFவாச� ப)�தி7 ெகா�டப� 
அவ/74� ��திமதி ெசா�னா
: 
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"ேமேல ேபாக�ேபாக எ�ண�க
 உய�9தனவாக அைமய ேவ�)	 அ�பா! 
ேமேலயி�98 யாைர7 கீேழ த
ளி விடலா	 எ�. நிைன�பைதவிட7 கீேழ 
இ�7கிற யாைர ேமேல அைழ�8 உய��தி7 ெகா
ளலா	 எ�. நிைன7க� 
பழகேவ�)	." 
 
"அ�ப�� பழகலா	 பா,�! ஆனா� கீேழயி�7கிற ஒ�வைர ேமேல வரவைழ77 
ேநர 	 சிரம 	 அதிக	. ேமேல இ�7கிற ஒ�வைர7 கீேழ த
ளிவிட 
அைரெநா�Iட� ேபா8மான8...." 
 
"அ!ப�க674�தா� அ�ப�� ேதா�.	 விஜயர�கா! நீ அ!பனாகிவிட7 Iடா8. 
ெப�9த�ைமயானவனாக வள�98 உ�வாக ேவ�)	. ெப�9த�ைம உ
ளவ� 
கீேழ இ�98 சிரம�ப)கிறவைன ேமேல ெகா�) வ�வத!4  யJவாேனய�றி, 
ேமேலயி��பவைன7 கீேழ த
ளிவி,) மகிழ ஒ�ேபா8	  யலமா,டா�." 
 
"பா,�! என74� ெப�9த�ைம கிைடயா8. ேவ�ட;	 ேவ�டா	." 
 
அவ� இைத" ெசா�J	ேபா8 அவ�க
 ேகா�ர�தி� உ"சி74 வ9தி�9தா�க
. 
ேமேல நீலவானி� விதான�தி� பிைறநில; ெதாி9த8. ந,ச�திர�க
 க� சிமி,�7 
ெகா���9தன. கா!. இதமாக =சிய8. ெம�ல ெம�ல இ�,�7 ெகா�) வ9த8. 
 
4Tெர�. அவ
 ேம� பா398 கீேழ த
ளிவிட  ய�றா� விஜயர�க�. 
 
"விைளயாடாேத விஜயர�கா! விைளயா,) விைனயாகிவி)	." 
 
"இ8 விைளயா,) இ�ைல பா,�! உ�கைள இ�4 அைழ�8 வ9தேத 
இத!4�தா�" எ�. ெசா�Kயப�ேய பல�ெகா�ட ம,)	  ய�. ம.ப� 
அவைள7 கீேழ த
ள  ய�றா� விஜயர�க�. 
 
அவ�  க�திK�9த 4*ர�ைத<	 ெகாைல ெவறிைய<	 பா��8� தி)7கி,ட 
ராணி ம�க	மா
 பதறி� ேபானா
. அவ/74� ைப�திய	 பி��8வி,டதா அ�ல8 
தி[ெர�. ஏேத/	 ேப3, பிசாF பி��8 ஆ,)கிறதா எ�. அவ674� பயமாக� 
ேபா3வி,ட8. அவ
 பாிதாபமாக7 ேக,டா
: 
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"ஏ�டா இ9த7 ெக,ட��தி? உ�ைன வள��8 ஆளா7கிய பாவ�தி!4 இ8வா நீ 
என74� த�கிற பாிF?" 
 
"உ�னிடமி�98 என74 வி)தைல ேவ�)	 பா,�! உன74	 வயதாகிவி,ட8." 
 
"8ேராகி! நிஜமாகேவ எ�ைன7 கீேழ பி��8� த
6கிறாேய பாவி! நா� உன74 
எ�னடா ெக)த� ெச3ேத�? வள��த கடா மா�பி� பா3வ8 ேபா� இ�ப�...?" 
 
அவ
 அலறி7 க�தினா
. விஜயர�க� அ9த உயரமான ேகா�ர�திK�98 
அவைள7 கீேழ த
ளிேய வி,டா�. 
 
அவ
 =றி,)7 I74ர� எB�பியப� தைல4��ற விB98 வி,டா
. 
 
க�ட கனைவ அல�ேமல	மாவிட	 Iட" ெசா�வத!4� 8ணி; வரவி�ைல 
அவ674. க,�K� இ�98 �ர�) விB9ததி� உட	� ேவ. வK�த8. P7க7 
கிற7க�தி� க,�KK�98 �ர�) விBகிற அள; அவ
 ஒ�நா6	 அSவள; 
அய�98 உற�கினேத இ�ைல. இ�. அ9த அள; அய�98 வி,ேடா	 எ�ற 
நிைன�ேப Iட அவ674 நாண�ைத அளி�த8. 
 
வி�வத!4 இ�/	 சில நாழிைககேள இ�9தன. அவ674 உற7க	 கைல98 
வி,ட8. ம.ப�<	 உற�கினா� எ�ேக ெக,ட கன; ெதாட�ேமா எ�ற அ"ச 	 
தய7க 	 ேவ. த)�தன. 
 
ராணிேய உற�காமK�9ததா� அல�ேமல	மா6	 அவ
 கால�யி� 4�த ைவ�8 
உ,கா�98 ெகா�டா
. அதிகாைலயி� க�ட கன; பK74மா, இ�ைலயா 
எ�பைத� ப!றி ராணி<	 அவ6	 அ�ேபா8 ேபசி7ெகா�டா�க
. 
 
சி.வயதிK�9ேத ராணி ம�க	மா6ட� ேதாழியாக;	, பணி�ெப�ணாக;	 
இ�98 வ�	 அUபவ�திJ	 உாிைமயிJ	 கன;களி� இய�ைப<	, அைவ 
பK74	 வித�ைத<	 விள7கி7 ெகா���9தா
 அல�ேமல	மா. த� வா�7ைக 
அUபவ�திJ	, ேக
விஞான�திJ	 அதிகாைலயி� க�ட கன; பK�தி�74	 
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ச9த��ப�கைள ஒSெவா�றாக அ�ேபா8 ம�க	மா674 விவாி�தா
 
அல�ேமல	மா. 
 
ேவ�)ெம�ேற ஒ� பி�வாத�87காக;	, வ	�7காக;	 த� வா�வி� 
அதிகாைலயி� க�ட கன; ஒ�. Iட� பK7கவி�ைல எ�ப8 ேபால அவளிட	 
வாதா�7 ெகா���9தா
 ராணி ம�க	மா
. அதிகாைலயி� க�ட கன; எ9த 
அள; நி"சயமாக� பK74	 எ�. உ.தியாக அறியேவ இ9த எதி�பாராத வாத�ைத 
அவ
 ேம!ெகா���9தா
. 
 
%�தவ6	, அ/பவசாK<	, ெலௗகிக ஞான	 மி7கவ6	 ஆகிய 
அல�ேமல	மாவிட	 தா� க�ட கனைவ� ப!றி ம,)	 %"Fவிடாம� 
ம!ெற�லாவ!ைற<	 ேபசி7 ெகா���9தா
 ராணி. 
 
மன�தி� பய 	 த!கா�� உண�"சி<	 %ளேவ ராணி ம�க	மா
 அவசர 
அவசரமாக நீரா� உைட மா!றி7 ெகா�) தி�வாலவா<ைடயா� தி�7ேகாயிJ74" 
ெச�ல எ�ணினா
. பணி�ெப� அல�ேமல	மா6	 அ9த ேயாசைனைய 
வரேவ!றா
. அல�ேமல	மா6	 அவசர அவசரமாக நீரா� உைடமா!றி ெந!றியி� 
சிவ��7 கீ!றாக X Fவ�ண7 ேகா) இB�87ெகா�) ராணிேயா) �ற�ப,டா
. 
 
"ேபாகிற8 தா� ேபாகிேறா	... Iடலழக� ேகாயிJ74	 ேபா3� தாிசி�8 வி,) 
வ98விடலா	 அ	மா!" எ�றா
 அல�ேமல	மா. 
 
"ெவ.	 சிவ�ேகாயிJ74 ம,)	 ேபாவாேன�? ெப�மா
 ேகாயிJ74	 ேச��ேத 
ேபா3வி,) வ98 விடலா	 எ�கிறாயா?" 
 
"அத!கி�ைலய	மா! சிவ� அழி7கிற கட;
, நம74 வ�கிற தீைமகைள எ�லா	 
அவ� அழி7க,)	. ெப�மா
 கா7கிற கட;
. ந	 ைடய ந�ைமகைள எ�லா	 
அவ� கா7க,)	. இர�) ேபைர<	 தாிசி�ப8தா� ந�லத	மா" எ�. 
சிாி�தப�ேய ெசா�னா
 அல�ேமல	மா. 
 
இ�
 பிாிவத!4
 அ�தைன ைவகைறயிேலேய ராணி ப�ல7கி� ேகாயிJ74� 
�ற�ப,ட ேபா8 அர�மைன வ,டார�தி� ஆ"சாிய�ைத உ�டா7கிய8 அ9த 
நிக�"சி. 
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அவ�க
 ேகாயிJ74� �ற�ப)	ேபா8Iட, 4ழ9ைத விஜயர�க� அய�98 
P�கி7 ெகா�)தா� இ�9தா�. 4ழ9ைதைய7 கவனி�87 ெகா
ள ேவெறா� 
பணி�ெப�ைண ஏ!பா) ெச38வி,) அவ�க
 �ற�ப,��9தா�க
. 4ழ9ைத 
விஜயர�க/74  ைற�ப�  �D,�ய பி�ன� இ�ப� ஒ� ெசா�பன	 ேந�9தேத 
எ�ப8தா� அவ
 கல7க�8747 காரணமாயி�9த8. அவ/74  �D�யத!4	 
இ9த7 ெக,ட ெசா�பன�தி!4	 ச	ப9த	 இ�74ேமா எ�. த� மன	 
நிைன�பைத அவளா� த)7க  �யவி�ைல. 
 
ேகாயி�களி� அ�"சைனக
, வழிபா)கைள  ��87 ெகா�) அர�மைன 
தி�	பிய பி�/	 நீ�ட ேநர	 வி�வத!4  � க�ட ெசா�பனேம மன�தி� 
எ�ைல நிைறய ஆ7ரமி�87 ெகா�) அவைள அைல7கழி�த8. அ8 ப!றிய 
எ�ண�கேள மன�தி� கிைள�தன. 
 
தன8 அர�மைன அJவல�களிடேமா, ம9திாி பிரதானிக
, இராயச	 
ேபா�றவ�களிடேமா இ9த7 கனைவ� ப!றி� ேபசவி�ைல அவ
. பலாிட	 
மன	வி,)� ேபச இயலாமJ	,  �யாமJ	 இ�9ததாேலேய இ9த7 கன; அவைள 
உ
Wர அதிக	 அைல7கழி�த8; அதிக	 பாதி�த8. 
 
கன;க
, ேஜாதிட	, ச4ன சா(திர	 ச	ப9தமான ப��த�கைள வரவைழ�8 
அவ�களிட	 'த� கன; இ8' எ�. ேநர�யாக" ெசா�லாம� அதிகாைலயி� ஒ�வ� 
கிண!றி� பி��8� த
6வ8ேபால;	 இ�ெனா�வ� விBவ8 ேபால;	 கன; 
க�டா� எ�ன பல� ேநர7I)	 எ�பைத ம,)	 Dசகமாக விசாாி�தா
. 
 
அவ�க
 Iறிய விள7க�க6	 விவர�க6	, பல�க6	 அவைள ேமJ	 
4ழ�ப�தி� தா� ஆ��தின. பய 	 நி	மதி<�ைம<	, கவைல<	 தா� 
அதிகாி�தன. 
 
ெதாட�98 சில நா,க
 எSவளேவா  ய�.	 அவ
 யாாிட 	 கலகல�பாக� ேபச 
 �யவி�ைல. Fபாவமாக இ�7க  �யவி�ைல. மன�தி� எைதஎைத எ�லா	 
தவி�7க  ய�றாேளா அைவேய மீ�)	 மீ�)	 தைல P7கின. நிைன7க 
ேவ�டா	 - நிைன7க7 Iடா8 எ�. ஒ87க  ய�றைவ அைன�8	 நிைனவி� 



125 

 

வ9தன. நிைன7க ேவ�)	, நிைன7க7 I)	 எ�.  ய�றைவ அைன�8	 
நிைனவி� வராமேல விலகி� ேபாயின. 
 
சில நா,க674� பி�, ஒ� தின	 மாைல ேவைளயி� த!ெசயலாகேவ அவ6	 
4ழ9ைத விஜயர�க/	, தாதி அல�ேமல	மா;	 வ��Y�� ெத�ப74ள ைமய 
ம�டப�தி!4� படகி� ெச�ல ேவ��யி�9த8. 
 
அ9த" சிறி8 ேநர� பட4� பயண�தி� ேபா8	Iட ராணி ம�க	மா
 ஏேனா மன 
நி	மதிய!றி�9தா
. அவளா� உடனி�9த அல�ேமல	மா6டேனா 
ம!றவ�க6டேனா கலகல�பாக� ேபச �யவி�ைல. கனவி� க�டேத நிஜமாக 
நட98 ெகா����பைத� ேபா�. பிரைம உண�வி� த,)வைத� தவி�7க;	 
 �யவி�ைல. 
 
ந)� ெத�ப74ள�தி� பட4 ேபா37 ெகா���9தேபா8 ெகா@ச	 ஆ,ட	 
அதிகமாயி�9த சமய�தி�, 
 
"அல�ேமல	மா! ஜா7கிரைத... 4ழ9ைதைய� த
ளிவிட� ேபாகிறா3... படகி�, 
ஓரமாக ேவ. உ,கா�9தி�7கிறா3" எ�. ராணி ம�க	மா
 எ"சாி�தா
. 
அ�ேபா8 பதிJ74 ேவ�7ைகயாக" ெசா�Jவதா3 நிைன�87 ெகா�), 
 
"உ�க
 ேபரைன அSவள; Fலபமாக� த
ளி %�க" ெச38 விட �யா8 அ	மா! 
அவ� ம!றவ�கைள� த
ளி7 கவி��8 விடாம� இ�9தாேல ெபாிய காாிய	" எ�. 
விைளயா,டாக� பதி� ேபசினா
 அல�ேமல	மா
. அைத7 ேக,ட 
ம�க	மா674� 8M7ெக�ற8. அல�ேமல	மா
 இய�பான நைக"Fைவேயா) 
ேபசியி�9தாJ	 அதி� தீய நிமி�த	 இ��ப8 ேபா� ராணி ம�க	மா674� 
ேதா�றிய8. சில விநா�க
 அ�ப�ேய பிரைம பி��த8 ேபா� ேபசாமK�98 
வி,டா
 அவ
. ம!றவ�க
 ஏேதா ேக,பத!4� பதி�Iட அவளா� ெசா�ல 
 �யவி�ைல. ைமய ம�டப7 கைர7காக இற�க ேவ��ய ப�7க,) வ9த8	 
பட4 நி�ற8. அ�ப� நி�. சிறி8 ேநரமான பி�ன�	 Iட அவ674 ம!றவ�க
 
நிைனb,�ய பி�தா� கைரைய அைட9தி��ப8 கவன�தி� பதி9த8. 
 
படகிK�98 இற�கி ைமய ம�டப� தீவி� கா� ைவ�பத!ேக பதறிய8 ராணி 
ம�க	மா674. "4ழ9ைதைய7 கீேழேய ைவ�87 ெகா���98 F!றி7 கா,)! 
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ேபா8	.. ைமய ம�டப7 ேகா�ர�87ெக�லா	 ெகா�) ேபாக ேவ�டா	" எ�. 
ம�க	மா
 அல�ேமல	மாைள எ"சாி�8 ைவ�தா
. 
 
எ�ன காரண�தா� ராணி அ�. அSவள; அதிக எ"சாி7ைக எ)�87 ெகா
கிறா
 
எ�பைத அறிய  �யாம� அல�ேமல	மா6	, ம!றவ�க6	 விய�பைட9தா�க
. 
 
வழ7கமாக அ9த7 ெத�ப7 4ள�தி!4 வ�	 ேபாெத�லா	 ைமய ம�டப7 
ேகா�ர�தி� உ"சி வைர ஏறி, ம8ைர நகைர<	 ேகாயி�கைள<	 ேகா�ர�கைள<	 
ஒ� ேசர7 காண  �9த வா3�ைப<	 வசதிைய<	 இழ7காத ராணி இ	 ைற ஏ� 
ேகா�ர�தி� க���பாக ஏற7Iடா8 எ�கிறா
 எ�ப8 அவ�க674� �ாியாத 
ம�மமாகேவ இ�9த8. 
 
ெபாB8 சா398 இ�,)கிற வைர அவ�க
 ெத�ப7 4ள�தி� ைமய 
ம�டப�திேலேய இ�98வி,)� தி�	பியி�9தா�க
. அ9த அழகிய நீராழி 
ம�டப�தி!4 வ�வத!4	, அ8 அைம9த தீவிK�98 Fகமான மாைல7 கா!ைற 
அ/பவி�பத!4	 எ�ேபா8ேம அதிக ஆ�வ	 கா,)	 ராணி ஏ� இ	 ைற 
நி	மதிய!.� ேபா3 அ�4 ேநர�ைத7 கழி�தா
 எ�பைத<	 யாராJ	 விள�கி7 
ெகா
ள  �யவி�ைல. எ�லா�	 அர�மைன74� தி�	பிய பி�ன�	 Iட அ9த 
நிைலேய நீ��த8. தி[ெர�. ராணியி� மன�தி� எ�ன ேந�98 வி,ட8 எ�ப8 
யா�74ேம �ாியாத �திராக இ�9த8. ெத�ப74ள�திK�98 தி�	பிய பி� 
இரா�ேபாஜன�தி!காக அவ
 ெச�வத!4  �  !றிJ	 எதி�பாராத விதமாக 
இராயச 	 பிற பிரதானிக6	 அவசர அவசரமாக ராணி ம�க	மாைள" ச9தி7க 
வ9தன�. காாிய	 ஏேதா மிகமிக அவசரமானதாக;	  7கியமானதாக;	 இ�7க 
ேவ�)ெம�. ேதா�றிய8 அவ674. 
 
சில நா,க674  � ஒாிர; ைவகைற ேவைளயி� க�ட ெக,ட ெசா�பன�தி� 
விைளவாக ஏேத/	 ெக)த� �திதாக வ9தி�74ேமா எ�ற தய7க�8டேனேய 
அவ
 அவ�கைள எதி�ெகா�டா
. இராயச�ைத7 ேக,டா
: 
 
"விள74 ைவ7கிற ேநர�874� ேத� வ9தி�7கிறீ�க
! காாிய	 மிக மிக 
அவசரமானதாக;	,  7கியமானதாக;	 இ�7க ேவ�)ெம�. ேதா�.கிற8." 
 
"உ�க
 அUமான	 ஒ� சிறி8	 தவறி�ைல மகாராணி!" 
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"காாிய	 எ�னெவ�. இ�/	 நீ�க
 வா3வி,)" ெசா�லவி�ைலேய?" 
 
"ெசா�ல�தாேன வ9தி�7கிேறா	 மகாராணீ! நா) பி�74	 ேபராைசயா� ைமD� 
ம�ன� சி7க ேதவராய� ேமாச	 ெச38 வி,டா�." 
 
"எ�ன நட98 வி,ட8?" 
 
வ9தவ�க
 பதி� ெசா�வத!4 ஓாி� கண�க
 தய�கினா! ேபால� ப,ட8. 
அத!4
 ராணி ம�க	மாளி� மன�தி� இ�9த 4ழ�ப	 அதிகமாகி வள�9த8. 
------------ 
 

18. 18. 18. 18. ேச�பதியி� ச3தி�%ேச�பதியி� ச3தி�%ேச�பதியி� ச3தி�%ேச�பதியி� ச3தி�%    

 
ம8ைர� ெப�நா,ைட" ேச�9தைவ<	 அ�ேபா8 ராணி ம�க	மாளி� ஆ,சி74 
உ,ப,��9தைவ<மான ேசல	, ேகாய �P�� ப4திகைள7 கவனி�87 
ெகா���9த சி!றரச�கைள ெம�ல ெம�ல அட7கி� த� வச�ப)�தி7 ெகா�) 
அ�ப4திகளி� %லமாக� பைட எ)�8� திாிசிர�ர�ைத  !.ைகயி,��9தன 
ைமD��பைடக
. எதி�பாராத அபாயமாக இ8 ேந�9தி�9த8. 
 
அ�ேபா8 ைமD� அரச� சி77 ேதவராயனி� பைட� தைலவ�களி� மிக;	 
சாம��தியசாKயான 4மர3யாவி� தைலைமயி� இ9த� பைடெய)�� 
நட9தி�7கிற8. 
 
வட7ேக ைமDாிK�98 வழி ெந)கிJ 
ள சி!றரச�களி� ஒ�8ைழ�ேபா) 
பைடெய)�� நட9தத� காரணமாக மிக;	 இரகசியமாகேவ எ�லா7 காாிய�க6	 
 �9தி�9தன. 
 
4மர3யா;	, அவன8 பைடக6	 திாிசிர�ர	 வ98 ேகா,ைடைய வைள�87 
ெகா�)  !.ைகயி)கிறவைர அ9த� பைடெய)��� தகவ� பரம இரகசியமாக 
ைவ7க�ப,��9த8. 
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இராயச 	 ம!றவ�க6	 அ9த� தகவைல� த�னிட	 வ98 Iறியேபா8 ராணி 
ம�க	மா674 ஓாி� கண�க
 அதி�"சியாக� தானி�9த8. ம�க	மா
 அவ�கைள 
வினவினா
: 
 
"இ�ப�� பலகாத Pர	 பைட நட�தி வ98 4மர3யா;	 அவ� பைட=ர�க6	 
திாிசிர�ர�ைத� பி�7கிறவைர ந	 ஒ!ற�க6	 ராஜ த9திாிக6	 P�கி7 ெகா�டா 
இ�9தா�க
?" 
 
"வழி ெந)கிJ	 உ
ள சி!றரச�களி� ஒ�8ைழ�ேபா) 4மர3யா;	 அவ/ைடய 
ஆ,க6	 திSய ேதசயா�திைர ெச�J	 ேதசா9திாிகைள� ேபால  �ேனறி வ98 
வி,டா�க
. இளவரச�	 சி�னராணி  �த	மா6	 அ)�த)�87 காலமான 
8யர�தினாJ	 கவைலயாJ	 நா	 தள�9தி�9ேதா	. திாிசிர�ர�திK�98 
ம8ைர74 ேவ. வ98 வி,ேடா	." 
 
"இ�ப� நட74	 எ�. நா� எதி�பா�7கவி�ைல." 
 
"சில சமய�களி� எதி�பா��தப� நட�பதி�ைல. எதி�பாராதப� ஏதாவ8 நட98 
வி)கிற8 மகாராணீ!" 
 
"எதி�பா�7க  �9த அபாய�க674 ஆய�தமாக இ�7க ேவ��யேதா) 
எதி�பாராத அபாய�க674	 ஆய�தமாக இ�7க ேவ��ய8 எ� கடைம." 
 
"உ�ைமதா� மகாராணீ! 'திாிசிர�ர	 ேகா,ைடைய வைள�8 ெவ!றி ெகா
ளாம� 
ைமD�74� தி�	ப மா,ேட�' எ�. சி7க ேதவராயனிட	 D6ைர Iறிய பி�ேப 
4மர3யா பைடகேளா) �ற�ப,��7கிறா� எ�கிறா�க
. எ�ப�ேயா இ8 
ேந�98வி,ட8. சமாளி�தாக ேவ�)	." 
 
"ேபசி7 ெகா���7கேவா தி,டமி,)7 ெகா���7கேவா ேநரமி�ைல. உட� 
 !.ைகைய எதி��8� ேபாாிட ேவ�)	" எ�றா
 ராணி ம�க	மா
. 
 
ம8ைரயிK�98	 ம!ற இட�களிK�98	 பைடக
 ஆய�தமாயின. பைட� 
தைலவ�க
 ேபா�7ேகால	 L�டன�. பைடக
 திாிசிர�ர	 ேநா7கி விைர9தன. 
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ந�ல ேவைளயாக ராணி ம�க	மாளி� ந�விைனவய�தா� மைலேபால வ9த 8யர	 
பனிேபா� நீ�கி!.. 
 
4மர3யா பைடக6ட� திாிசிர�ர�ைத� பி�7க வ9த சமய�தி� ைமDைர 
மரா�திய�க
 எதி�பாராத விதமாக� தா7கேவ, 4மர3யா;	 அவ/ட� வ9த ெப�	 
பைடயின�	 உடேன ைமD�74� தி�	ப ேவ��யி�9த8. ைமD�74� தி�	பாத 
எ@சிய =ர�கைள� திாிசிர�ர	 ேகா,ைடயிK�9தவ�கேள அ��8� 8ர�தி 
வி,டா�க
. இ9த� தகவ� ெதாிய" சில நா,க
 ஆயின. அ8வைர கவைலேயா) 
இ�9த ராணி ம�க	மா
 இ8 ெதாி9த8	 நி	மதியைட9தா
. 
 
திாிசிர�ர�தி!4 அ/�பிய ெப�	பைடைய =ணா7காம� எ9த� 
பைடெய)�பி!காவ8 பய�ப)�தியாக ேவ�)	 எ�ற நிைல ஏ!ப,ட8. ைமD�� 
பைட�தைலவ� 4மர3யா;	, அவன8 =ர�க6	 இ�ப�� தி[ெர�. தி�	பி 
ஓ)வா�க
 எ�. எதி�பா�7காததா� ெப�	 பைடைய� பல திைசகளிK�98	 
திர,�யி�9த ராணி ம�க	மாளி� தளபதிக
 அ9த� பைட =ர�களி� 
உ�ேவக�ைத அ�ப�ேய  ட7கிவிடாம� உடேன எத!காவ8 
உபேயாக�ப)�தியாக ேவ�)	 எ�ப8 உணர�ப,டைத� ெதாிவி�தா�க
. 
 
பைடக
 திாிசிர�ர�திK�98 தி�	பி7 ெகா���9த ேபாேத இ�ேக த 7க	 ராஜ 
மாளிைகயி� ஆேலாசைன நிக�9த8. 
 
"அவசரமாக நாJகா� பா3"சK� ஓட� �ற�ப,ட 4திைரைய� த)�8 நி.�திய8 
ேபா� ஆகிவி,ட8 மகாராணீ! 4மர3யாவி�  !.ைகைய� தக�7க 
ேவ�)ெம�. திாிசிர�ர�874� திர,� அ/�பிய பைடக
 4மர3யா ைமD�74 
ஓ,டெம)�8 வி,டதா� ஏமா!ற�ேதா) தி�	பி வ�கி�றன! தி�	பி வ�கிற 
பைடக674 ேவைல ெகா)�தாக ேவ�)	" எ�றா� இராயச	. 
 
ராணி ம�க	மா
 ேயாசி�தா
. இராயச 	 பிரதானிக6	 ராணி எ�ன ெசா�ல� 
ேபாகிறாேளா எ�. கா�தி�9தன�. ராணி ம�க	மா
 ேபச ஆர	பி�தா
. 
 
"மரா�திய�க
 ைமDைர� தா7க� ெதாட�கிய8 ந�லதாயி!.. ைமD�74 ஆப�8 
வ9தி�7கவி�ைலயானா� 4மர3யா பைடகேளா) தி�"சி  !.ைகைய 
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வி,)வி,) ஓ�யி�7க மா,டா�. 4மர3யா ஓ�யதா� இ�ேபா8 இ9த� 
பைடக674 ேவ. ஒ� ெபா�னான வா3��7 கிைட7க� ேபாகிற8." 
 
"அ8 எ�ன வா3�� எ�பைத மகாராணியா� ெசா�Kய�ள ேவ�)	." 
 
"ெசா�கிேற�.  �ேனா�களி� கால�திேலேய தி�வா�I� ம�ன� 
ேவ�டாெவ.�பாக நம74� திைற ெசJ�தி வ9தா�. இ�ேபா8 அ8;	 நி�. 
ேபாயி!.. இ�4 இ�. நில;கி�ற வKைமய!ற அரசிய� D�நிைலைய� தன74" 
சாதகமானதாக7 க�தி7ெகா�) நம74" ெசJ�தி7 ெகா���9த திைற� பண�ைத 
நி.�திவி,டா�. ெப� ஆ
வதா� ம8ைர" சீைமைய எ�ப� ேவ�)மானாJ	 
ஏமா!றலா	 எ�ற நிைன�ைப� ெபா.�87 ெகா
வத!கி�ைல! தி�வா�I� ேம� 
பைடெய)�தாவ8 திைற வா�கியாக ேவ�)	." 
 
"அ�ைமயான ேயாசைன. ரவிவ�ம� ேம� பைடெய)�8" ெச�. அவ/74� 
பாட	 �க,)வத� %ல	 ந	ைம வKைம 4ைற9தவ�களாக நிைன74	 
ம!றவ�க674	 எ"சாி7ைக ெச3த8 ேபாK�74	! இ9த� பைடெய)�� 
ேயாசைன சமேயாசிதமான8." 
 
"சமேயாசிதமான8 ம,)	 இ�ைல! இராஜத9திர	 நிைற9த8. இைத� பா��த 
பி�பாவ8 ைமDைர ஆ6	 சி7க ேதவராய/74� திாிசிர�ர	 ேகா,ைடைய� 
பி�74	 ேபராைச ேதா�றாம� இ�7க,)	. ந	ைம7 4ைற�8 
மதி�பி)கிறவ�க674 நா	 யாெர�ப8 �ாிய,)	." 
 
- ராணி ம�க	மாளி� க,டைள�ப�ேய திாிசிர�ர�திK�98 தி�	பிய பைடக
 
ேநராக� தி�வா�Iைர ேநா7கி� திைச தி�	பின. 
 
உடேன திாிசிர�ர	 ேகா,ைட� பா8கா�� ஏ!பா)க6	 பல�ப)�த�ப,டன. 
=ர�களி� எ�ணி7ைக அதிகமாயி!.. 
 
ம8ைர� ெப�நா,�� ஆ,சி வKைம<	, ஆ6	 திறைம<	 அ7க	 ப7க�8 
அரச�க674	, நா)க674	 ந�றாக� �ாி<	ப� ெச3ய�ப,ட8. எ�லா� 
ெப�ைமக6	 ஒ� ப7க	 இ�9தாJ	 ஒ� பி�னிரவி� க�ட அ9த7 ெக,ட" 
ெசா�பன	  றி9த  
ளாக ராணியி� மன�தி!4
 உ.�தி7 ெகா�ேட இ�9த8. 
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ேசாதிட�கைள<	 ெபாியவ�கைள<	 I�பி,)7 கனைவ அதிகமாக விவாி7காம� 
பாிகார	 ெச3ய ம,)	 வழிகைள7 ேக,டறி9தா
. பாிகார�கைள" ெச3தா
 
ம�க	மா
. 
 
சில மாத�களி� ெத!ேக ெச�ற பைட ெப�9திைற� ெபா�6ட/	, ெவ!றி<ட/	 
தி�	பிய8. "மகாராணீ! இ	 ைற ரவிவ�ம/74	, அவ/ைடய அைம"ச� 
 ைறயினரான எ,) =,)� பி
ைளமா�க674	 ஒ!.ைம இ�ைல. அதனா� 
நம8 ெவ!றி மிக;	 எளிதாகிவி,ட8. எ,) =,)� பி
ைளமா�களி� விேராத	 
நீ�7கிறவைர ந	 திைற�பண	 ஒB�காக7 கிைட74	. எ,) =,)� 
பி
ைளமா�கைள அழி�8 ரவிவ�ம� ைக ஓ�கினாேலா, எ,) =,)� 
பி
ைளமா�க6	 அவ/	 ஒ!.ைம அைட98 வி,டாேலா ஒ� ேவைள ம.ப� 
ந	ைம� �ற7கணி74	 8ணி; அவ�க674 வரலா	!" எ�. பைட� தளபதி 
தி�வா�I� நிைலைமைய விவாி�தா�. 
 
ம�க	மா
 த� கால�தி� ம8ைர� ெப�நா,)74� திைற�பண	 ெசJ�தாத 
மறவ�கைள� ப!றி நிைன�த ேபா8 கிழவ� ேச8பதி  தK� நிைனவி!4 வ9தா�. 
மறவ� நா,ைட" Fயாதீனமாக ஆள� ெதாட�கியி�9தா� அவ�. 
 
ேச8பதி ேம� பைடெய)�பைதவிட  தK� ஓ� எ"சாி7ைக ஓைல அ/�பி� 
பா�7கலா	 எ�. ராணி ம�க	மா
 நிைன�தா
. 
 
இராயச�ைத<	, பிரதானிைய<	 கல98 ேபசி ஓ� எ"சாி7ைக7 க�த	 
அ/�பினா
. ேச8பதியிடமி�9த சில நா,களி� ஒ� Pத� %ல	 வா3 
வா��ைதயாக� பதி� கிைட�த8. 
 
"ம�ன� ேச8பதி விைரவி� Iட�மாநக�74 வ�வா�. அ�ேபா8 த�கைள7 க�) 
ேபFவா�." 
 
தா� எBதி அ/�பிய ஓைலைய மதி�8� பதி� ஓைலIட எBதிய/�பாம� 
ேச8பதி த,�7கழி�ப8 �ாி9த8. ேச8பதி ம8ைர நா,ைடேயா, ம�க	மாளி� 
ஆ,சிையேயா இல,சிய	 ெச3ததாகேவ ெதாியவி�ைல. 
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பைடெய)7கலா	 எ�றா�, 'ேச8பதி விஷய�தி� சிறி8	 அவசர�பட7Iடா8!' 
எ�. இராயச 	 பிரதானிக6	 எ"சாி�தன�. பைழய உதாரண�கைள எ)�87 
கா,�ன�. 
 
ெசா�Kய/�பியப� சில நா,களி� ேச8பதி ம8ைர74 வ9தா�. 
லவாய�ணைல<	 அ�கய!க�ண	ைமைய<	 தாிசன	 ெச38 மகி�9தா�. பி�� 
த� பாிவார�க
 �ைடDழ ஒ� ேபரரச� ம!ெறா� ேபரரசிைய" ச9தி�ப8ேபால 
வ98 ராணி ம�க	மாைள" ச9தி�தா�. 
 
அ�ேபா8 ராணி ம�க	மாேளா) இராயச 	, பிரதானிக6	 உடனி�9தன�. 
ேச8பதி வழ7க	 ேபா� பழகினா� எனி/	 அதி� ராஜ த9திர	 இ�9த8. அB�த	 
இ�9த8. பணிவ8 ேபா� பணியாைம இ�9த8. 
 
ம8ைர நா,)74� தா� எ9த வித�திJ	 க,)� ப,���பதாகேவா, திைற�பண	 
ெசJ�த ேவ��ய கடைம இ��பதாகேவா கா,�7 ெகா
ளாம� உைரயா�னா� 
அவ�. 
 
"மீனா,சிைய<	, ெசா7கைர<	 தாிசி�8 அதிக நாளாயி!. அ	மா! தாிசி�8வி,)� 
ேபாகலா	 எ�. வ9ேத�." 
 
"இ9த வயதான கால�தி� இ�ப�� பிரயாண�க
 உ�க674 ஒ�87 ெகா
கிறதா?" 
 
"உ�கைள� ேபா� யாராவ8 இ�ப� நிைனb,�� ேபசினா�தா� என74 
வயதாகியி��பேத ெதாிகிற8. எ�ைன� ெபா.�தவைர எ� வயேத என74 
நிைனவி��பதி�ைல." 
 
"வய8 ஒ�.தானா? உ�க674� பல விஷய�க
 மற98 வி)கி�றன. 
நிைனவி��பதி�ைல..." 
 
"என7கா? நா� சிலவ!ைற மற�பதி�ைல; சிலவ!ைற நிைன�பேத இ�ைல. 
நிைன�ப8	 மற�ப8	 எ�ைன மீறி என74
 நட7கா8." 
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கிழவ� ேச8பதியி� பதிK� உ.தி<	 உர 	 உ
ளட�கிய ஆ�திர 	 ஒK�த�. 
எ�ப�  ய�.	 த� மன�தா�கைல அ9த7 கிழ,)" சி�க�திட	 ெதாிவி7க 
 �யவி�ைலேய எ�. தவி�தா
 அவ
. ராணி ம�க	மா
 திைற�பண�ைத 
நிைனb,� ஜாைடமாைடயாக� ேபசிய எ9த� ேப"F74ேம பி�ெகா)7காம� 
ேபசினா� ேச8பதி. �ாி98 ெகா�ேட அைத" சா8�யமாக� தவி��தா�. 
 
"உ�க
 மன�தி� பல 4ழ�ப�க
 இ��ப8 ெதாிகிற8. ஒ�  ைற �ற�ப,) வ98 
ேச8(நான	 ெச38 இராேம(வர தாிசன	 ப�ணினா� எ�லா	 சாியாகிவி)	! 
ேச8நா,�� அரச� எ�ற  ைறயி� உ�கைள அைழ�பதி� மகி�கிேற�" எ�. 
த�/ைடய Fயாதீன�ைத மைற கமாக வ!�.�திேய ேபசி7 ெகா���9தா� 
ேச8பதி. 
 
ஆயிர	 இ�9தாJ	 வி�9தினராக வ9தி�74	 ஒ�  தியவாிட	 எ�ப�7 
க���பாக7 க�98 ேபFவ8 எ�. �ாியாம� திணறினா�க
 ம�க	மா6	 
இராயச 	. 
 
ஆனா� ேச8பதி எத!4	 திணறேவா திைக7கேவா ெச3யாம� நிதானமாகேவ 
ேபசினா�, பழகினா�. திைற ேக,4	 நா,) மகாராணியிட	 திைற தரம.74	 
உ.தி<ட�, அைத இனிைமயான உபசார	 Lசிய மா!. வா��ைதகளா� ெம�ல 
ெம�ல" ெசா�K7 ெகா���9தா� கிழவ� ேச8பதி. 
----------- 
 

19. 19. 19. 19. ந	பி�ைக� �ந	பி�ைக� �ந	பி�ைக� �ந	பி�ைக� �ேராக	ேராக	ேராக	ேராக	    

 
ராணி ம�க	மாளா� ேச8பதிைய எ8;	 ெச3ய  �யவி�ைல. அைச7க  �யாத 
க��க�லாக இ�98 வி,டா� அவ�. ராணி ம�க	மாளிட	 அட�கி7 க�ப	 
க,டாததா� தா� தவ. ெச3கிேறா	 எ�ற உண�ேவ ேச8பதியிட	 இ�ைல. 
இய�பாக� தா� இ�7க ேவ��ய நிைலேய க�ப	 க,டாம� இ��ப8 தா� 
எ�ப8 ேபா� வாளா இ�9தா� அவ�. அவைர நி��ப9த�ப)�தேவா ராணி 
ம�க	மாளி� ஆ,சி74� தா	 கடைம�ப,���பதாக உண��தேவா  �யவி�ைல. 
 
க,)�ப,��7கிேறா	 எ�பேத �ாியாத ஒ�வைர எ�ப�7 க,)�ப)�8வ8 எ�. 
அறியாம� திணறினா
 அவ
. ம�க	மாளி� கணவ� ெசா7கநாத நாய7காி� 
இ.தி7 கால�திேலேய ஏற74ைறய அ9த மனநிைல74 வ9தி�9தா� அவ�. ஆ,சி 
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ம�க	மாளிட 	, ர�ககி�Qணனிட 	 வ9த ேபா8 கிழவ� ேச8பதியிட 	 அ9த 
உண�; உ.தி�ப,��9த8. ர�ககி�Qண/	 மைற9த பி�ன� எத!4	 யா�74	 
க,)�படாத Fத9திர� திைள�பி� இ�9தா� அவ�. 
 
ராணி ம�க	மா
 I�பி,) அ/�பி7 க,டைள747 கீ��ப�98 வ9தவ�ேபா� 
அ�லாம� அரச 4)	ப�8 வி�9தின� ேபால சில தின�க
 வ98 ம8ைரயி� 
த�கிவி,) அ��ற	 �ற�ப,)" ெச�றா� கிழவ� ேச8பதி. அவைர யாராJ	 
அ�ேபா8 எ8;	 ெச3ய  �யவி�ைல. 
 
ம�க	மா
 ம8ைர மாநகாி� த�கியி�9த ஆ�)களி� �திதாக எைத<	 சாதி7க 
 �யவி�ைல. மறவ� சீைமைய� தனி நாடா7கி7 ெகா�டைத� தவிர ேவ.வைக 
அ�8 மீற�கைள" ேச8பதி ெச3யவி�ைல எ�பேத தி��தியாக இ�9த8. 
தி�வா�I� ம�ன� ரவிவ�ம�Iட ஆ�)ேதா.	 ம8ைரயிK�98 பைடகைள 
அ/�பி7 ெகா
ைளயிட� ேபாவ8 ேபால மிர,�னா�தா� திைற�பண	 
க,)வெத�. ைவ�87 ெகா���9தா�. அவ� தானாக  �வ98 க,டவி�ைல 
எ�பேத ராணி ம�க	மா674 எாி"ச_,�ய8. ம8ைர� பைடகைள7Iட அவ� 
மதி�பத!4	 க�) மிர6வத!4	 ேவ. ஒ� காரண	 இ��பதாக� ேதா�றிய8. 
 
ரவிவ�மன8 ஆ,சி74 அைம"ச�  ைற<ைடயவ�களாகிய எ,) =,)� 
பி
ைளமா�களி� ஓயாத விேராத�தா� அவ� ம8ைர� பைடகைள எதி�74	 
ஆ!றK�றி இ�9தா�. உ
நா,)7 கலக 	, அ�கிேலேய உடனி�74	 
ெதா�ைலக6ேம அவைன அவன8 எதிாிக
  � வJவிழ7க" ெச3தி�9தன. 
 
இ9த" D�நிைல ம�க	மா674" சாதகமாயி�9த8. எ,)=,)� பி
ைளமா�க
 
அைம"ச�க
 எ�ற  ைறயி� த�க674
 ஒ!.ைமயி�றி இ�9தன�. ரவிவ�மைன 
எதி�74	ேபா8 ம,)	 ஒ�வித" ெசய!ைகயான ஒ!.ைம நிலவிய8 
அவ�களிைடேய. அரச/	 வJவிழ98 ேபாயி�9தா�. அவைன ஆ,�� பைட�த 
அைம"ச�க6	 ஒ!.ைம 4ைல98 திாி9தன�. இதனா� 'பா���பைட' என 
அவ�களா� அைழ7க�ப,ட ம8ைர�பைட எ�ேபா8 பைட எ)�8 வ9தாJ	 
அத!47 ெகா�டா,டமாயி�9த8. தி�வா�I� ம7கைள7 ெகா
ைளய�7க;	 
Dைறயாட;	  �9த8. 
 
பா���பைட =ர�க
 ராணி ம�க	மா6747 கிைட7க ேவ��ய 
திைற�பண�ைத<	 வா�கின�. த�க674 ேவ��யைத<	 அபகாி�8 மகி�9தன�. 
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நீ�ட காலமாக இ�ப�ேய நட98 வ9த8. தி�வா�I�74� பைட எ)�� 
எ�றாேல =ர�க
 மகி�"சியா� 8
ளின�. 
 
இ�ப� ஆ,சி" D�நிைலயினாJ	 எ�ைல��ற" சி7க�களாJ	 ராணி ம�க	மா
 
ம8ைரநகாிJ	, திாிசிர�ர�திJமாக மாறி மாறி இ�98 வ9தா
. 
 
சில ஆ�)க674�பி� இேத ேபால� தி�வா�I�74 அ/�பிய ம8ைர� 
பைடக
  !றிJ	 எதி�பா��திராத ஒ� சி7கK� மா,�7 ெகா
ள ேந�98 வி,ட8. 
பா��� பைட =ர�க
 தி�வா�I�74� ேபாகிறா�க
 எ�றா� எ9த விதமான 
ெதா�ைல<மி�லாம� ெவ!றிேயா)	 திைற� பண�ேதா)	 தி�	�கிறா�க
 
எ�றி�9த நிைலைம தி[ெர�. மாறிய8. ம8ைர� பைடக
 க�4ள	 எ�/	 
தைலநகர எ�ைலைய அைடகிற வைர எ9த� தி�வா�I� பைட =ர/	 எதி�7க 
வரவி�ைல. ஒSெவா�  ைற<	 ேப�7காவ8 சிறி8 எதி��� இ�74	. அ9த 
எதி���	 தி�வா�I� அரசி� எ�ைலைய� பைடக
 அைட9த;டேனேய இ�74	. 
இ9த� தடைவ ராஜதானியி� பிரதான வாயி� வைர எ8;	 ேக
வி  ைறயி�லாம� 
ேபாகேவ ச9ேதகமாயி�9த8. 
 
க�4ள	 ேகா,ைட வாயி� கத;க
 Iட அகல�திற98 ைவ7க�ப,��9தன. 
ம8ைர� பைட�தைலவ/	 =ர�க6	 தய�கின�. 
 
"தய7க	 எத!4? வ�க! வ�க! மகி�"சிேயா) வரேவ!கிேறா	. மல�"சிேயா) 
வரேவ!கிேறா	." 
 
இ�ப� இ9த7 4ரைல7 ேக,)� திைக��ட� பா��த ேபா8 ேகா,ைட7 கதவ�ேக 
ம�ன� ரவிவ�மேன ��னைகேயா) நி�. ெகா���9தா�. வி�9தாட வ9த 
உறவின�கைள வரேவ!ப8 ேபால ம8ைர� பைட� தைலவைன<	 
பைட=ர�கைள<	 இ�கர	 நீ,� அ�பாக;	 ஆதரவாக;	 வரேவ!றா� 
ரவிவ�ம�. பைட =ர�க674 நட98 வ9த கைள���தீர உபசார�க
 நட9தன. 
பைட =ர�க
 ேகா,ைட74
ேளேய த�க ைவ�87 ெகா
ள� ப,டா�க
. 
 
பைட� தைலவைன இரவிவ�மேன உடனைழ�8" ெச�. ராேஜாபசார	 ெச3தா�. 
ெபாிதாக� T�ைக ேபா,)7 ெகா�) ஆர	பி�தா�: 
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"இ	 ைற நீ�க
 ம8ைர� ெப�நா,)74" ேசர ேவ��ய திைற� ெபா�ைள� 
ெப!., ெச�ல வ9ததாக ம,)	 நிைன7காதீ�க
! ம8ைர� ெப�நா,�� 
ேமலாதி7க�ைத<	 எ�ைன<	 பி�7காத சிலைர ஒழி�87 க,ட;	 உ�க
 உதவி 
என74� ேதைவ. எ�/ைடய ஜ�ம எதிாிகளான எ,)=,)� பி
ைளமா�கைள� 
ெதாைல�தாக ேவ�)	. ம8ைர� பைட� தைலவராகிய நீ�க
 வ�ஷ9தவறாம� 
இ�4 எ�ைன� ேத� வ98 திைற�பண	 வா�கி" ெச�கிறீ�க
. இ�ப� ேநராம� 
ஆ�) ேதா.	 திைற� பணேம உ�க
 இ��பிட�தி!4� ேத� வ98 
வி)	ப�யாக" ெச3ய எ�னா�  �<	. எ�ைன� தைலெய)7கேவ விடாம� 
இைடY.க
 ெச38 ெகா���74	 எ,) =,)� பி
ைளமா�கைள அழி�பத!4 
ஒ�8ைழ�தீ�களானா� நா� அைத" ெச38 வி)ேவ�." 
 
"க�ப	 க,)கிேற� எ�. வா��ைதையேய கா�பா!றாத நீ�க
, இ9த 
வா��ைதைய ம,)	 கா�பா!.=�7
 எ�ப8 எ�ன உ.தி? உ�கைள எ�ப� 
ந	�வ8?" 
 
"ம8ைர நா,)747 க�ப	 க,)வ8 ம,)மி�ைல! நா� ெசா�கிறப� நீ�க
 
ஒ�8ைழ�தா� எ�/ைடய அரசா,சி எ�ைல74 உ,ப,ட ப4தியி� சாிபாதி� 
ப4திையேய ம8ைர� ெப�நா,)74 வழ�4ேவ�." 
 
"உ�க
 வா74.திைய நா� ந	�கிேற� எ�ேற ைவ�87 ெகா
6�க
. 
அத!கான உ�க
 நிப9தைனைய எ�ப� நிைறேவ!.வ8? உ�க
 உதவி<	 
ேயாசைன<	 இ�றி எ,) =,)� பி
ைளமா�கைள நா�க
 எ�ப� 
ஒழி7க �<	?" 
 
"கவைல ேவ�டா	! அ9த� பாவிகைள எ�ப� ஒழி�87க,)வ8 எ�பத!காக 
நீ�ட ேயாசைன74� பி� ஒ� தி,டேம ேபா,) ைவ�தி�7கிேற�." 
 
தி�வா�I� ம�ன� - ரவிவ�மனி� ேவ�)ேகா674" ெசவி சா3�பதா? 
தவி��பதா? எ�. சி9தி�8� தய�கினா� ம8ைர� பைட� தைலவ�. ெவ.	 
திைற� ெபா�ைள7 ெகா�) ேபா3" ேச��தாேல மகிழ7I�ய ராணி74� 
தி�வா�I� ரா^ய�தி� பாதிைய<	 ஆ6	 உாிைமைய7 ெகா�) ேபா37 
ெகா)7கிற நிைல வ9தா� த� ெப�ைம உய�	 எ�. பைட� தைலவ/74 
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ஆவலாக;	 இ�9த8.  ய!சி ேதா!. வ	பிேல சி7கி7 ெகா�டா� ராணியிட	 
த� ெபய� ெக,) வி)ேம எ�. தய7கமாக;	 இ�9த8. த�/ைடய 
ப�காளிகைள அழி�பத!4 எதிாியி� உதவிைய ேவ�)	 ரவிவ�மனி� இ9த மன� 
பா�ைமைய விய9தா� ம8ைர� பைட� தைலவ�. அவனா� உடன�யாக ஒ� 
 �;74 வர இயலவி�ைல. சி9தி�8� தய�கினா�. 
 
சி9தைனயி�  �வி� ஆைசதா� ெவ!றி ெப!ற8. திைற� ெபா�ேளா), 
தி�வா�I� ராஜீய�தி� பாதிைய ஆ6	 உாிைமைய<	 ெப!.7 ெகா�) ேபா3 
மகாராணிைய மகி�"சிகரமான திைக�பி� ஆ��த ேவ�)	 எ�.  �; ெச3தா� 
பைட�தைலவ�. ரவிவ�ம� த� தி,ட�ைத விள7கமாக7 Iறலானா�. 
 
"ேகா,ைடைய உ�க
 ெபா.�பி� ஒ�பைட�8 வி,) ேபாகிறா! ேபால நா� 
ஒ8�கி� ேபா37 ெகா�) எ,) =,)� பி
ைளமா�கைள� த9திரமாக உ
ேள 
வர" ெச3கிேற�. அவ�கைள உ
ேள வரவைழ�பத!4 ஒ� கவ�"சியாக 
ஆ,சிைய<	, ேகா,ைடைய<	 அவ�க
 பா8கா�பி� வி,) வி)வ8 ேபால 
பாவைன கா�பி�8 ஏமா!ற� ேபாகிேற�. அவ�க
 அைத ந	பி உ
ேள வ9த8	 
மைற9தி�7கிற நீ�க6	 உ�க
 பைடக6	 அவ�கைள� தி[ெர�. தா7கி7 
ெகா�. தீ��8விடலா	...." 
 
"அெத�லா	 சாி! அவ�க
 உ�கைள ந	பி7 ேகா,ைட74
 வ�வா�களா?" 
 
"பதவி<	 ரா^ய 	 ேகா,ைட� ெபா.��	 கிைட7கிறெத�றா� விB9த��87 
ெகா�) உ
ேள வர� தய�கமா,டா�க
!" 
 
"நா�க
 திைற�பண�ைத� ெப!.  ��87 ெகா�) பைடக6ட� 
இரேவா�ரவாக ம8ைர74� தி�	பி வி,டதாக எ,) =,)� பி
ைளமா�களிட	 
 தK� அவ�க
 ந	�	ப�யாக ஒ� ெபா3ைய நீ�க
 ெசா�ல ேவ�)	. 
இ�லாவி,டா� எ�கைள நிைன�8� பய98 அவ�க
 ேகா,ைட74
 வர� 
தய�கிவிட7 I)	. ஜா7கிரைத!" 
 
"அெத�லா	 நா� பா��87 ெகா
கிேற�. எ,) =,)� பி
ைளமா�கைள7 
I�ேடா) ேகா,ைட74
 அ/�ப ேவ��ய8 எ� ெபா.��! அவ�க
 ம.ப� 
ேகா,ைட74
ேளயி�98 ெவளிேய உயிேரா) வராம� I�ேடா) அழி�8விட 
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ேவ��ய8 உ�க
 ெபா.��" எ�றா� ரவிவ�ம�. ம8ைர� பைட�தைலவ� 
ச	மதி�தா�. 
 
தி,டமி,டப� எ�லா	 நட9தன. இ�ளி� எ,) =,)� பி
ைளமா�க
 க�4ள	 
அர�மைனைய7 ைக�ப!றி ஆ6	 ஆைச<ட� ேகா,ைட74
 Uைழ9த ேபா8 
மைற9தி�9த ம8ைர� பைட தி[ெர�. பா398 அவ�கைள� தா7கிய8. 
எதி�பாராத அ9த� தா74தKனா� அவ�க
 பதறி நிைல4ைல9தன�. எதி��8� 
தா74வத!4 அவ�களிட	 ஆ,க,ேடா ஆ<த பலேமா இ�ைல. ம8ைர� 
பைட=ர�க
 எ,) =,)� பி
ைளமா�களி� ஆ,களி� பலைர7 
ெகா�.வி,டா�க
. எ@சிய மிக" சில� த�பி ஓ�வி,டா�க
. ம9திர	 ேபா,) 
அட7கிய8 ேபால எ,) =,)� பி
ைளமா�களி� ெகா,ட	 இரேவா�ரவாக 
ஒ)�கி வி,ட8. பிைழ�தவ�க
 த�பி ஓ�வி,டா�க
. ம8ைர� பைட =ர�க6	 
தைலவ/	 ெவ!றி ஆரவார�8ட/	, மகி�"சி<ட/	 ேகா,ைட74
 ரவிவ�மைன 
எதி�பா��87 கா�87 ெகா���9தன�. 
 
ஆனா� ெபாB8 வி�வத!4
 எதி�பா��த8 நட7க வி�ைல. எதி�பாரா�8 
நட98வி,ட8. ேகா,ைட74
 ம8ைர�பைட =ர�கைள ைவ�8வி,) 
ெவளிேயறியி�9த ரவிவ�ம� ெவளிேய ேபா3� த� ஆ,கைள அதிக அளவி� 
திர,�யி�9தா�. ேவ. விதமான ஆைச அவ/74 உ�டாயி!.. த�னிட	 ெச38 
ெகா�ட ஒ�ப9த�ப� ம8ைர� பைட� தைலவ/	 பைடக6	 எ,) =,)� 
பி
ைளமா�கைள அழி�8� 8ர�திய பி� ரவிவ�ம� ம8ைர� பைடைய<	 
ெதாைல�8வி,) ஏமா!ற எ�ணினா�. ம8ைர� பைட� தைலவ/747 
ெகா)�8
ள வா74.திைய7 கா!றிேல பற7க வி,டா�. ஆய�த நிைலயி� 
இ�லாதி�9த ம8ைர� பைடகைள� பி�னிரவி� த� ஆ,கேளா) தி[ெர�. 
ேகா,ைட74
 �498 தா7க� ெதாட�கினா� ரவிவ�ம�. 
 
இைத  !றிJ	 எதி�பாராத ம8ைர நா,)� பைட=ர�க6	 அவ�க
 தைலவ/	 
திணறி� ேபானா�க
. தீ,�ய மர�திேலேய பத	 பா��த கைதயாக  �98வி,ட8. 
தன8 நிர9தர எதிாியாகிய எ,) =,)� பி
ைளமா�கைள� ெதாைல�த;ட� 
அத!4� ேப�தவி �ாி9தவ�களாகிய பா��� பைடகைள<	 ெதாைல�8 விட� 
8ணி9தி�9தா� ரவிவ�ம�. 
 
உடேன ம8ைர� பைடகைள அழி7காவி,டா� ெகா)�த வா7கி�ப� அவ�க674	 
பாதி ரா^ய�ைத� தர ேந�ேமா? எ�. பய9ேத ரவிவ�ம� இ�ப�" ெச3தி�9தா�. 
'எ,) =,)� பி
ைளமா�கைள அழி�த ைகேயா) இனி உடேன ஆ<தேம9தி� 
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ேபா� �ாி<	 அள; எதிாிக
 இ�ைல' - எ�ற ந	பி7ைகேயா) உற�க  !ப,��9த 
ம8ைர� பைடக
 இரவிவ�மனி� தி[�� தா74தைல" சமாளி7க  �யாம� 
�ற 8கி,) ஓட ேந�9த8. ஓ�யவ�கைள<	 8ர�தி7 ெகா�Jமள; 
க�ைணய!றி�9தா� ரவிவ�ம�. பலைர ஈ; இர7கமி�றி7 ெகா�.	 வி,டா�. 
ரவிவ�மனி� இ9த� ப"ைசயான ந	பி7ைக� 8ேராக	 அைனவைர<	 
அதி�"சி74
ளா7கிய8. 
 
ைக7ெக,�ய8 வா374 எ,டாம� �ற 8கி,) ஓ�ய ம8ைர� பைடயி� சிலேர 
ம8ைர வைர உயிேரா) தி�	பி� த�ப  �9த8. 
 
த�பியவ�க
 ம8ைர நகைர அைட9த8	 ராணி ம�க	மா
 அ�ேபா8 ம8ைரயி� 
இ�ைல எ�ப8 ெதாி9த8. ராணி விஜயர�கேனா)	 பாிவார�கேளா)	 திாிசிர�ர	 
ேபாயி�9தா
. ெச3தியி� அவசர 	 அவசிய 	 க�தி� திாிசிர�ர�தி!4� Pத�க
 
விைர9தன�. ரவிவ�மனி� ந	பி7ைக� 8ேராக	 ராணி ம�க	மாளிட	 
ெதாிவி7க�ப,ட8. 
 
ரவிவ�மனி� 8ேராக	 ப!றிய இ"ெச3தி அவைள அ�ப,ட �Kயா7கிய8. 
ெச3திைய அவளறி9த ேபா8 ந
ளிர;. ேநர�ைத� ெபா�,ப)�தாம� உடேன 
இராயச�ைத<	 பிரதானிகைள<	 வரவைழ�8 ஆேலாசைன ெச3தா
. ெதாட�98 
எ�ன நடவ�7ைக எ)�8 ரவிவ�மைன ஒ)74வ8 எ�. அவ6	 இராயச	 
 தKய பிரதானிக6	 ஒ� நி"சயமான  �;74 வ9தன�. 
 
அதி=ர பரா7கிரமசாKயான தளவா3 நரச�ப3யாவி� தைலைமயி� ம!ெறா� 
மாெப�	 பைடைய� தி�வா�I�74 அ/�ப ஏ!பாடாயி!.. 
 
"பிற� ெச3<	 8�ப�ைத� ெபா.�87 ெகா
ளலா	. 8ேராக�ைத� ெபா.�87 
ெகா
ள �யா8 - Iடா8" எ�. பைடகைள அ/�� � நரச�ப3யாவிட	 =ர 
 ழ7கமி,டா
 ராணி ம�க	மா
. பைடக
 நரச�ப3யாவி� தைலைமயி� 
திாிசிர�ர�திK�98 ெத!ேக �யெலன� பா398 �ற�ப,டன. 
 
ந	பி7ைக� 8ேராக�ைத எதி��8 இர; பக� பாரா8 ராணி ம�க	மா
 நட�திய 
ஆேலாசைனயா� எதி�பாராத அபவாத	 ஒ�. ெம�ல ெம�ல� �ைக9த8. ராணி 
அைத� ெபா�,ப)�தேவா ெபாி8ப)�தேவா வி�	பவி�ைல. ஆனா� வா3��7 
கிைட74	ேபா8 உலக	 எ�ப�� ப,டவைர ேவ�)மானாJ	 அபவாத�தி� சி7க 
ைவ�8 வி)	 எ�ப8 ம,)	 அதனா� அ�ேபா8 அவ674 ந�றாக� �ாி9த8. 
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20. 20. 20. 20. அபவாத�	 ஆ�கிரமி�%	அபவாத�	 ஆ�கிரமி�%	அபவாத�	 ஆ�கிரமி�%	அபவாத�	 ஆ�கிரமி�%	    

 
கணவைன இழ98 பல நா,க
 வைர த�ேம� படராமK�9த ஓ� அபவாத	 
இ�ேபா8 படர� ெதாட�கிவி,டைத எ�ணி ராணி ம�க	மா
 மன	 வ�9தினா
. 
ஊ� வாைய %ட  �யா8. %)வத!4" சாியான உைல %�<	 இ�ைல எ�பைத 
அவ
 இ�ேபா8 தா� ந�றாக� �ாி98 ெகா�டா
. 
 
மிக;	 அழகாக;	 ஆஜா/பா4வாக;	 க	Tரமாக;	 இ�9த8 இராயச	 
அ"ைசயாவி� தவ. இ�ைல. அவ
 கணவைன இழ9த ந)�தர வய8� ெப�ணாக 
இ�9தா
. பர9த மா��	 திர�ட ேதா
க6	 அழகிய  கம�டல 	 உைடய 
F9தர ��ஷனாக இ�9தா� அவ�. 
 
ம8ைரயி� ேபா3� த�கியி�9த நா,களி� தவி�7க  �யாத அரசிய� 
ேயாசைனக67காக அவ� உடனி�7க ேநாி)	 எ�. க�தி அவைர<	 அைழ�8" 
ெச�றி�9தா
 அவ
. 
 
ம8ைரயிK�98 திாிசிர�ர	 தி�	பிய பி��	 தி�வா�I� ம�ன� ரவிவ�ம� 
ெச3த ந	பி7ைக� 8ேராக�ைத  றிய��பத!காக அவ
 இர�ெடா� 
ந
ளிர;களி� இராயச�ைத அர�மைன74 வரவைழ7க ேநாி,ட8. அதி� ஒ� 
ந
ளிரவி� ப�ல7கி�Iட� தி�	பி" ெச�ல  �யாத அள; �யJ	 அைடமைழ<	 
பி��87 ெகா�)வி,ட காரண�தா� இராயச	 அர�மைனயிேலேய த�கி 
வி�ய!காைலயி� ெச�றா�. 
 
ர�ககி�Qண/	, சி�ன  �த	மா6	 உயிேரா��9த கால�தி� Iட இ�ப�" சில 
தவி�7க  �யாத இர;களி� இராயச	 அர�மைனயி� த�க ேநாி,��7கிற8. 
ஆனா� அ�ேபாெத�லா	 இ�ப� ஓ� அபவாத 	 வ	�	 கிள	பியதி�ைல. 
 
இ�ேபா8 ராணி ம�க	மா
 அர�மைனயி� தனியாயி�9தா
. மக/	 இ�ைல. 
ம�மக6	 இ�ைல. அபவாத	 உ�டாக வசதியாக� ேபாயி!.. நரச�ப3யா;	 
பைடக6	 ெத!ேக தி�வா�Iைர ேநா7கி� �ற�ப,)� ேபான ம.நா
 காைல 
ராணி ம�க	மா
 அர�மைன ந9தவன�தி� த� ெசவிகளாேலேய அைத7 
ேக,டா
. ைவகைறயி� எB98 நீரா� ந9தவன�தி� தி��8ழா<	 L7க6	 
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ெகா3ய" ெச�ற ராணி ம�க	மா
 தா� அ�4 வர�ேபாவ8 ெதாியாம� தன7காக� 
L7ெகா3ய வ9தி�9த பணி�ெப�க
 அ�4 ஏேதா ேபசி7ெகா�) நி!கேவ ெச� 
மைறவி� நி�. அைத7 ேக,க� ெதாட�கினா
. ேப"F த�ைன� ப!றியதாக� 
ேதா�றேவ அவ
 ஆவ� ேமJ	 அதிகமாயி!.. 
 
"இSவள; அவசரமாக� L7ெகா3ய வ9தி�7க ேவ�டாேம[! இராயச	 இ�ேபா8 
தா� அர�மைனைய வி,)� ேபாகிறா�...." 
 
Iறி  ��8 வி,) சிாி�தா
  த�ெப�. 
 
"இ9த இராயச	 அ�7ெகா�தர	 எத!4 இ�ப� வ98 வ98 ேபாகிறா�? இ�ேகேய 
த�கிவிட ேவ��ய8 தாேன. அல�ேமல	மா
 ராணி747 க,)�ப,டவ
. 
அவளா� எ9த இைடY�	 வர�ேபாவதி�ைல." 
 
மைற98 நி�. ஒ,)7 ேக,)7 ெகா���9த ராணி ம�க	மா674� தீைய 
மிதி�த8 ேபாலாகிவி,ட8. தா� இSவள; அதிகாைலயி� எB98 நீரா� 
ந9தவன�874 வர7I)	 எ�. ஒ� சிறி8	 எதி�பாராதப� அவ�க
 Fத9திரமாக� 
த�க
 ேபா7கி� ேபசி7 ெகா����பதாக�ப,ட8 அவ674. அவ�க
 ேபசி7 
ெகா�டைத7 ேக,) அவ
 மன	 பதறிய8. 
 
ெப�	பாலான மனித�க
 சாியான அ�ல8 தவறான அ/மான�களிேலேய 
வா�கிறா�க
 எ�ப8 �ாி9த8. பல� தி�	ப� தி�	ப� ேபசி வத9திைய� 
பர��வதாேலேய சில தவறான அ/மான�க
 Iட ெம3ேபால� பரவ  �கிற8. 
யா�	 பர�பாத காரண�தா� சாியான அ/மான�க
 பரவாமேல ேபா3விட 
 �கிற8. 
 
அ�ேபா8 த� மனசா,சி74 8ேராக	 ெச3யாம� தன74� தாேன அ9த� 
பணி�ெப�க
 ேபசியைத� ப!றி நிைன�8� பா��தா
 ராணி ம�க	மா
. 
இராயச	 அ"ைசயாவி� ஆஜா/பா4வான ெந�8ய�9த ெபா�னிற� 
தி�ேமனிைய<	, க	Tர 	 அறி; ஒளி<	 ேதஜஸு	 நிைற9த தி� க 
ம�டல�ைத<	 க�) அவ
 த� மன�தி!4
 அSவ�ேபா8 மய�கிய8�). 
மன�தளவி� ஈ)ப,ட8 உ�). மன�தளவி� ஈ)ப)வ8 எ�ப8 எ�தைகய 
க,)�பா)
ள ெப�ணாJ	 தவி�7க  �யாத8 தா�. ெவளி உலகி� =ரதீர� 
பிரதாப�க
 மி49த ராஜத9திாி - சா8ாிய7காாி எ�ெற�லா	 ேப� வா�கி 
இ�9தாJ	  �வாக அவ
 ஒ� ெப�தா�. ெப� மன�தி!4 இய�பான 
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சலன�க6	 சபல�க6	 அவளிட 	 இ�7க�தா� ெச3தன. ெப�M	 
தனிைம<	 ேச�வ8 எ�ப8 ப@F	 ெந���	 ேச�வைத� ேபா�ற8. வத9தி எ�ற 
ெந���� ப!றி7 ெகா
வ8 அ�ேபா8 ெப�	பாJ	 ேந�98வி)கிற8. 
 
ேபசி7 ெகா���9த பணி� ெப�க
 ேம� ேகாப� ப)வேதா, அவ�கைள� 
த���பேதா சாியி�ைல எ�. அவ
 மன�தி� ப,ட8. அ�ப� ஆ�திர�ப,)" 
ெசயK� இற�4வதனாேல அவ�க
 எ�ன ேபசி7 ெகா���9தா�கேளா 
அைத�தாேன த� ஆ�திர�தி� %ல	 ெம3�பி�பதா3 ஆகிவி)	! 
 
ந9தவன�தி� ேக,ட8 மனைத� பாதி�தாJ	 அவ
 ெபா.ைமயாக இ�7க 
 ய�றா
. மனித இய�ைப எ�ணி விய�பைத� தவிர அவளா� அ�ேபா8 
ேவெற8;	 ெச3ய இயலவி�ைல. 
 
உலகி� மிக உ�னதமான க!பைன உண�"சி<
ளவ�க
 மகாகவிகளாகிறா�க
. 
மிக7 ெகா"ைசயான க!பைன உண�"சி<
ளவ�க
 த�கைள� தவிர ம!றவ�கைள� 
ப!றிேய வ	�கைள<	 வத9திகைள<	 க!பி�8 மகி�கிறா�க
. 
 
மிக உய�9த க!பைன கவிைதயாகிற8. அைரேவ7கா,)7 க!பைன வத9தியாகிற8. 
அறி;	 காரண 	 அழ4	 அைம��	 கலவாத தா�ேதா�றி7 க!பைனதா� 
வத9தி. அறிவி� அழ4	 அட7க�தி� ெம�4	 கல9த வத9தி தா� 
க!பைனயாகிற8. பணி� ெப�களி� நிைலைம74 அவ�க
 இ9த� ேபா7கி� 
இ�ப��தா� க!பைன ெச3ய  �<	 எ�. ராணி ம�க	மா674� ேதா�றிய8. 
அ�ேபா8 அவ�க6ைடய பரபர�ைப<	 பத!ற�ைத<	 அதிக�ப)�8	 
எ�ெற�ணி ஓைச�படாம� தி��8ழா3 ம,)ேம பறி�87 ெகா�) ெம�ல� 
தி�	பிவி,டா
 அவ
. 
 
"அர�ேகசா! இ8;	 உ� ேசாதைனயா? ெவளிேய எ�ைலகளி� ஏ!ப,��74	 
அரசிய� விேராத�க6	 ஆ7கிரமி�� எ�ண�க6	 ேபாதாெத�. இ�ப� 
மன�தி!4
ேளேய 4ழ	பி� தவி7க;	 ஓ� அபவாத�ைத� த98வி,டாேய!" எ�. 
ைவகைற வழிபா,ைட  ��8 வி,) இைறவ/74 அ�"சி�த தி��8ழாைய7 
க�களி� ஒ!றி7 ெகா
6	 ேபா8 தன74� தாேன ெசா�K7 ெகா�டா
 அவ
. 
மன	 சிறி8 கல7க !றாJ	 ேத!றி7 ெகா�டா
. Iாிய  
ளிK�98 ஆைடைய 
எ)�ப8 ேபா� ஆைட<	 கிழியாம�,  
6	 4�தாம� அ9த அபவாத�ைத� 
ெபா.�த வைரயி� நட98ெகா
ள  ய�றா
. சில சிறிய அபவாத�கைள� 
த)�8�ெதறி<	  ய!சிகளி� %லமாகேவ அைவ ெபாிய அபவாத�களாக உ� 
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எ)�8வி)	. சில அபவாத�கைள அவ!றி� ெவளிேய ெதாியாத அ�ம� ேவைர 
அ.�8 ேம!கிைளக
 வா� அழிய" ெச3யேவ�)	. ேவ. சில அபவாத�கைள 
நாமாக அழி7கேவ  யலாம� அ8 தாேன ஓ�யா� அJ�8� ேபா3 இய�பாக" 
சா4	ப� வி,)விட ேவ�)	. தாேன சாகிற அபவாத�கைள உயி��பி74	 
 ய!சியிேலா, உடேன ெகா�.விட ேவ��ய அபவாத�கைள� ெதாடரவி)கிற 
 ய!சியிேலா இற�கிவிட7Iடா8 எ�ற ராணி ம�க	மா
 வழ7கமான ராஜத9திர 
உண�; அவைள எ"சாி�த8. 
 
எதி�பாராம� இ�ேபா8 த� ேம� ஏ!ப,��74	 இ9த அபவாத�ைத அவ
 ெபாி8 
ப)�த வி�	பவி�ைல. 'இய�பாக %�8�ேபா3 தாேன அழிய,)	' எ�. 
வி,)விட வி�	பினா
. அ"ைசயாவிட 	 வி�தியாச	 கா�பி7காம� எ�ேபா8	 
ேபால� பழகினா
. 4ழ9ைத விஜயர�க� ெபாியவனானா� தன74 ஒ� ந�ல 
8ைண<	 பா8கா��	 கிைட�8வி)	. இ�தைகய =� அபவாத�கெள�லா	 
வரா8 எ�. ந	பி7ைகேயா) இ�9தா
. அரசிய� காாிய�களி� கவன	 
ெசJ�தினா
. 
 
நா,க
 ெச�றன. ரவிவ�மனி� ந	பி7ைக� 8ேராக�தி!4� பதில� ெகா)7க" 
ெச�ற பைடகளி� நிைலைய� ப!றி� தகவ� அறிய ஆவலாயி�9தா
 ம�க	மா
. 
 
மிக" சில நா,களி� ந�ல ெச3தி கிைட�த8. ந	பி7ைக� 8ேராக	 ெச3த 
இரவிவ�ம/74� பாட	 க!பி7க� தளபதி நரச�ப3யாவி� தைலைமயி� ெச�ற 
பைடக
 ெவ!றிேம� ெவ!றி ெப!. க!4ள	 ேகா,ைடையேய ேநா7கி  �ேனறி7 
ெகா����பதாக� தகவ� கிைட�த8. இ.தியி� க!4ள	 ேகா,ைடைய� பி��8� 
தி�வா�I� ம�னைன ெவ�. அவ� அ8வைர ெசJ�தாதி�9த திைற�பண	 
 Bவைத<	 ெப!. ெவ!றி வாைக D�ய �கBட� தி�	�வதாக� தளவா3 
நரச�ப3யாவி� Pத� வ98 ெதாிவி�த ேபா8 ராணி ம�க	மா674 
நி	மதியாயி�9த8. அவ
 மகி�"சியி� ஆ�9தா
. நரச�ப3யாவி� திறைமைய 
விய9தா
. 
 
ஆனா� அவள8 மகி�"சி இர�)  Bநா,க
 Iட நீ�7கவி�ைல. பைடக6	 
பைட� தைலவ�க6	 தளபதி நரச�ப3யா;	 ஊாி� இ�லாத நிைலைய அறி98 
த@ைசைய ஆ�)வ9த ஷாஜி ம8ைர� ெப�நா,)74" ெசா9தமான 
நகர�கைள<	, சில ஊ�கைள<	 தன8 சி.பைடகைள ஏவி7 ைக�ப!றிவி,டா�. 
எதி�பாராதப� தி[ெர�. அ9த ஆ7கிரமி�� நட98வி,ட8. 
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கவன7 4ைறவாக அய�9தி�9த சமய	 பா��8 அவ� ெச3த ஆ7கிரமி�� 
ம�க	மா674 ஆ�திர%,�ய8.  �ெப�லா	 இ�ப��ப,ட அ�ைட =,டா� 
ஆ7கிரமி��கைள" சமாளி7க� பா8ஷாவி� பைட<தவிைய<	, பைட� 
தைலவ�களி� உதவிைய<	 நா)வ8 அவ
 வழ7கமாயி�9த8. இ�ேபா8 அ9த 
வழ7க�ைத<	 அவ
 ைகவி,��9தா
. ப7க�8 =,)� பைகைமகைள ஒழி7க� 
ெதாைலPர�8 அ9நிய�களி� பைட<தவிைய நா)வ8 ஏளனமாக� 
பா�7க�ப,ட8. ெசா9த�தி� எ8;	 ெச3ய� திராணிய!ற ைகயாலாகாதவ
 எ�ற 
அபி�பிராய	 த�ைன�ப!றி ம!றவ�களிட	 ஏ!ப,)விட அ8 காரணமாகி வி)ேமா 
எ�. அவேள அைத ம.பாிசீலைன ெச3தி�9தா
. த@ைச நா,ைட ஆ�ட 
ெச�கமலதாசைன ெவ�. அ��8� 8ர�திய பி� மரா�திய ம�னனான ஏேகாஜி 
சிறி8 கால�தி� எதி�பாராத விதமாக இற98ேபா3 வி,டா�. ஏேகாஜியி� 
�த�வனாக ஷாஜி ப,ட�874 வ9தி�9தா�. இ9த ஷாஜி ப,ட�874 வ9த �திதி� 
ம�க	மா6ைடய நா,�� சில ப4திகைள ஆ7கிரமி�த ேபா8 பா8ஷாவி� பைட� 
தைலவ� F�T�கானி� உதவியா� தா� அ9த ஆ7கிரமி�ைப  றிய��தி�9தா
 
அவ
. அ�ேபா8 அ�ப��தா� ெச3ய  �9தி�9த8. 
 
இ�ேபா8 அேத ஷாஜி ம.ப�<	 வால,�னா�. இ	 ைற பா8ஷாவி� 
ஆ,கைளேயா, பிற� உதவிையேயா நாடாம�, த� பைடகைள<	, தளபதி 
நரச�ப3யாைவ<	 ைவ�ேத அவைன அட7க வி�	பினா
 ராணி ம�க	மா
. 
தளபதி நரச�ப3யா தி�வா�Iாி� ெவ�ற திைற� பண�ேதா) தி�	பி7 
ெகா���74	 ெச3தி ெதாி9தி�9த8. 
 
த@ைச ம�ன� ஷாஜிைய7 ெகா@ச நா,க
 அயரவி,) வி,) அ��ற	 
நரச�ப3யாைவ வி,) விர,ட" ெச3யலா	 எ�ற  �;74 வ9தி�9தா
 ராணி 
ம�க	மா
. தா� தி[ெர�. ஆ7கிரமி�த ம8ைர நா,)� ப4திக
 தன7ேக 
உாிைமயாகி வி,டா! ேபா�ற அய�"சியிJ	 மித�பிJ	 ஷாஜி ஆ�9தி�7க 
அவகாச	 ெகா)�8வி,)� பி�ன� அவ!ைற அவேன எதி�பாராத சமய�தி� 
தி[ெர�. மீ,க ேவ�)ெம�. ம�க	மா
 த� மன�தி!4
  �; ெச38 
ெகா���9தா
. ஆனா� அ9த  �ைவ யாாிட 	 அவ
 ெதாிவி7கவி�ைல. 
 
ெத!ேக தி�வா�I� ம�னைன ெவ!றி ெகா�) நரச�ப3யா ேகாலாகலமாக� 
திாிசிர�ர�தி!4� தி�	பி வ9தா�. ராணி<	, இராயச 	, அைம"ச� பிரதானிக6	, 
திாிசிர�ர	 நகரம7க6	 நரச�ப3யாைவ<	 பைட =ர�கைள<	 ஆரவாரமாக 
வரேவ!றன�. நரச�ப3யா தி�	பி வ98, ராணி ம�க		மா
 அவாிட	 த@ைச 
ம�ன� ஷாஜியி� அடாத ெசயைல7Iறி� பைட நடவ�7ைககைள 
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ேம!ெகா
வத!4  �ேப ஷாஜி ம�க	மாளி� ெபா.ைமைய<	 அட7க�ைத<	 
ைகயாலாகா�தனமாக� �ாி98 ெகா�) காவிாி7கைரைய7 கட98 தி�"சி 
நக�74
 �498 இர; ேநர�களி� ெகா
ைளய�7க ஆர	பி�தா�. 
 
கைரேயார�8 ஊ�க
 ஷாஜி பைட=ர�களா� அைல7கழி��74 ஆளாயின. Tதி<	, 
ந)7க 	 பரவின. பா8கா�ப!ற நிைல உ�வாயி!.. 
 
எ�ப�<	 இ9த7 ெகா
ைளைய  தK� த)�தாக ேவ�)ெம�. ெகா
ளிட�தி� 
வட747 கைர ெந)க� பா8கா�� ஏ!பா)கைள" ெச38 பாசைற அைம�8� 
பைடக6ட� த�கினா� தளபதி நரச�ப3யா. 
 
பாசைற அைம�த பிற4 ஷாஜியி� ெகா
ைள, ெகாைலக
 ெதாட�9தன. 
நாி�தனமாக;	, நயவ@சகமாக;	 உ
ேள ஊ)�வி Uைழ98 ெகா
ைளய��பதி� 
ேத�9த த@ைச7 4திைர� பைட =ர�க
 திாிசிர�ர	 வடப4தியி� காவிாி7கைர 
ஊ�கைள7 ெகா
ைளய��8� ெதா�ைல ெகா)�பைத� ெதாட�9தன�. 
 
ராணி ம�க	மாளிட	 காவிாி7கைர ஊ�களி� ம7க
  ைறயி,டன�. ேத�9த தளபதி 
நரச�ப3யாவினாேலேய இ9த� த@ைச7 ெகா
ைள7கார�களி� ெகா,ட�ைத 
ஒ)7க  �யா8 ேபாகேவ ராணி கவைலயி� %�கினா
. நரச�ப3யாைவ7 
I�பி,) ம.ப� ஆேலாசைன ெச3தா
. அவ� Iறினா�;  
 
"ந	 ஊ�கைள7 ெகா
ைளயி)	 ஆைசயி� த�க
 தைலநகரான த@ைசைய7Iட� 
பா8கா�� இ�லாம� வி,)வி,) இ�ேக வ98 ெதா�ைல ெகா)7கிறா�க
 
ஷாஜியி� ஆ,க
. அவ�கைள� த9திர�தா� தா�  றிய�7க ேவ�)	. ந	 
பைட=ர�களி� சிலைர அவ�க
 தைலநகராகிய த@ைச74 அ/�பி அ�ேக 
பதிJ747 ெகா
ைளயிட" ெச3தா� தா� வழி74 வ�வா�க
." 
 
"ெகா
ளிட�ைத7 கட98 பைட த@ைச74� ேபாக  �<மா தளபதி?" 
 
"சில நா,களி� ெகா
ளிட�தி� நீ� ஆழ	 4ைறகிற ஒ� ேநர	 பா��8 நா	 
கைரைய7 கட98 த@ைச74
 Uைழ98 விடலா	." 
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"எ�ப�ேயா இ8 ஒ� மான�பிர"சிைன! ந	ைம விட" சிறிய ம�ன� ஒ�வ� 
நம74� தைலவKயாயி�7கிறா�; இைத நா	 இ�ப�ேய அ/மதி�87 
ெகா���7க  �யா8." 
 
"கவைல�படாதீ�க
 மகாராணீ! அவ�க
 ந	 காவிாி7 கைர ஊ�களி� 
ெகா
ைளயி,டத!4� பதி� வ,�<	  தJமாக� தி��பி� ெப!.� த�கிேற�. 
இ8 எ� சபத	" எ�றா� =ர� தளபதி நரச�ப3யா. 
 
"ரவி வ�ம/74� ��தி �க,�ய8 ேபா� ஷாஜி74� ��தி �க,�யாக ேவ��ய 
கால	 வ98 வி,ட8! ெவ!றிேயா) தி�	பி வ�க!" எ�. நரச�ப3யாைவ வா��தி 
=ரவிைட ெகா)�தா
 ராணி ம�க	மா
. 
------------ 
 

21. 21. 21. 21. இ7லாமிய$�� உதவிஇ7லாமிய$�� உதவிஇ7லாமிய$�� உதவிஇ7லாமிய$�� உதவி    
 
த@ைச� பைடகைள<	, ஷாஜிைய<	 ஒ)74வத!4 நரச�ப3யா �ற�ப,)" 
ெச�ற தின�த�. ந�ல நிமி�த	 எ�. நிைன7க� த7க ேவெறா� நிக�"சி<	 
திாிசிர�ர	 அர�மைனயி� நைடெப!ற8. 
 
த@ைச74� �ற�ப,)" ெச�ற ராணி ம�க	மாளிட	 அர�மைன" ேசவக� 
ஒ�வ� பSயமாக வ98 ஏேதா ெசா�J	 4றி�ேபா) வண�கி நி�றா�. தய�கி 
நி�ற ராணி எ�ன எ�. வின;	 4றி�ேபா) அவைன ஏறி,)� பா��தா
. அவ� 
4றி�பறி98 ெசா�லலானா�. 
 
"கிழி9த ஆைட<	 அB7கைட9த ேதா!ற மாக� ப7கிாி ேபா� ேதா!றமளி74	 
இ(லாமிய� ஒ�வ� த�கைள7 காண ேவ�)ெம�. வ9தி�7கிறா�." 
 
"எ�ன7 காாியமாக7 காண ேவ�)மா	?" 
 
"காாிய	 எ�னெவ�. அவ� ெசா�லவி�ைல. தா�க
 வி�	பினா� ச9தி7கலா	. 
இ�லாவி,டா� அவைர� தி��பி அ/�பி வி)கிேறா	." 
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"தி��பி அ/�ப ேவ�டா	 உடேன வர" ெசா� பா�7கலா	! பாவ	 அவ�74 
எ�ன சிரமேமா?" 
 
மிக;	 ஏைழயாக;	 எளியவராக;	 ெத�ப,ட அ9த� ப7கிாிைய அ�ேபாதி�9த 
ேபா� அவசர�தி� ராணி ம�க	மா
 ச9தி7க மா,டா
 எ�.தா� அர�மைன7 
காவல�க
 நிைன�தா�க
. ஆனா� அத!4 ேந�மாறாக அவ
 உடேன அவைர" 
ச9தி7க இண�கிய8 ஆ"சாிய�ைத அளி�த8. அ9த� ப7கிாிைய அைழ�8 வ98 
காவல�க
 ராணியி�  �ேன நி.�தினா�க
. 
 
"உ�க674 நா� எ�ன ெச3ய ேவ�)	?" 
 
"மகாராணீ! நீ�க
 என74 எ�ன ெச3ய ேவ�)	 எ�பைத� பி�� 
ெசா�Jகிேற�. உ�க6747 கிைட7க இ�74	 கீ��திைய<	 ெவ!றிைய<	 
இ�ேபா8 ெசா�கிேற�. ேக,)7 ெகா
6�க
. இ9த� ேபாாி� நீ�க
 மக�தான 
ெவ!றி ெபற� ேபாகிறீ�க
." 
 
"உ�க
 ஆ�ட�தி!4 ந�றி! இ�ேபா8 உ�க674 நா� எ�ன ெச3யேவ�)	? 
உ�க
 கQட	 எ�னவானாJ	 தய�காம� எ�னிட	 ெசா�லலா	." 
 
"எ� காாிய�874 அSவள; அவசரமி�ைல மகாராணீ! உ�க674 இ9த� ேபாாி� 
ெவ!றி கிைட�த பி�ன� வ98 மகி�"சிேயா) எ� ேகாாி7ைகைய" ெசா�ேவ�." 
 
"ேபாாி� நா� ெவ!றி ெபற ேவ�)ெம�. வா��8கிறீ�க
! வா��8கிறவ�கைள 
ெவ.�ைகேயா) அ/��வ8 இ9த அர�மைன வழ7கமி�ைல." 
 
"ம�னி7க ேவ�)	 மகாராணீ! என74 ேவ��யைத எ�ேபா8 வ98 ெப!." 
ெச�ல ேவMேமா அ�ேபா8 க,டாய	 ேத� வ�ேவ�." 
 
எ�. Iறி வண�கிவி,)� பதிைலேய எதி�பாராம� வி�,ெட�. தி�	பி" 
ெச�.வி,டா� அ9த� ப7கிாி. 
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ராணி74 இ8 ெபாிய ஆ"சாியமாயி�9த8. ேத� வ98 மி�னைல�ேபா� எதி� 
நி�. வா��திவி,) உடேன விைர98 ெச�.வி,ட அ9த மனித� ராணி74 ஒ� 
�8ைமயாக� ேதா�றினா�. 
 
விய��ட� உ
ேள ெச�றா
 ராணி. இ9த இ(லாமிய� வ9த8, ெசா�Kய8, 
தி�	பிய8 எ�லாேம �8ைமயாக இ�9தன. 
 
தி,டமி,டப� தளபதி நரச�ப3யா மிக;	 இரகசியமாக� பைடக6ட� த@ைசைய 
ேநா7கி  �ேனறினா�. 
 
ெகா
ளிட�தி� நீ��ெப�747 4ைறவாக இ�9த சமய�தி� ஆழ	 4ைறவாக இ�9த 
இட	 பா��8� பைடக6ட� ஆ!ைற7 கட98 அ7கைர ெச�றி�9தா� அவ�. 
 
தளபதி நரச�ப3யாவி� பைடக
 த@ைச ெச�வைத அறியாத த@ைச� 
பைட=ர�க
 திாிசிர�ர�தி� கைரேயார7 கிராம�களி� ெகா
ைளய��பதி� 
ெதாட�98 ஈ)ப,��9தா�க
. 
 
நரச�ப3யாவி� தைலைமயி� ெச�றி�74	 ம�க	மாளி� பைட=ர�க
 த@ைச� 
ப4தியி� Dைறயா)கி�றன� எ�. த@ைச =ர�க674� தகவ� எ,�யேபா8, 
பதறி� ேபானா�க
. பத!ற�தி� ஊைர7கா7க விைர<	 எ�ண�ேதா) 
ெகா
ளிட�தி� மிக;	 ஆழமான இட�திேல இற�கி ஆ!ைற7 கட7க� 
ெதாட�கினா�க
. 
 
ெக)வா� - ேக) நிைன�பா� எ�ப8ேபா� அவ�க
 ஆ!ைற7 கட7கிற ேநர�தி� 
ேம!ேக எ�ேகா ெப�மைழ ெப3தி�9த காரண�தினா� ெகா
ளிட�தி� ெவ
ள	 
ேவ. வ98வி,ட8. ெபாிய ெபாிய மர�கைள எ�லா	 ேவ�ட� அ��87 ெகா�) 
வ�கிற அள; ெவ
ள	 பய�கரமாயி�9த8. கா,டா!றி� சி7கி7 ெகா�ட த@ைச 
=ர�க
 ெவ
ள�ேதா) அ��87 ெகா�) ேபாக� ப,)வி,டா�க
. 
 
பைடக6	, 4திைரக6	, ஆயித�க6	 திாிசிர�ர�87 கைரேயார� ப4திகளி� 
ெகா
ைளயி,ட ெபா�
க6	 ஆ!ேறா) ேபா3வி,டன. மிக7 4ைற9த 
எ�ணி7ைக<
ள த@ைச� பைட =ர�கேள உயி� பிைழ�87 கைரேயறின�. 
அவ�க6	 அ�ேபாதி�9த நிைலயி� எவைர<	 எதி��8� ேபாாி)கிற 
வKைமேயா��ைல. 
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கைரேயறிய த@ைச� பைட=ர�கைள� தளபதி நரச�ப3யா நி�%லமா7கி வி,டா�. 
எதி��ேப இ�லாம� ம�க	மாளி� பைட=ர�க
 த@ைசைய<	 F!.��ற�8 
ஊ�கைள<	 Dைறயாட� ெதாட�கினா�க
. ஏற74ைறய த@ைச நா) (த	பி�8� 
ேபா3வி,ட8. 
 
ேதா�வியிJ	, விர7தியிJ	 மிக;	 ஆ�திர	 அைட9த த@ைச ம�ன� இ9த 
விைள;க674 எ�லா	 காரண	 த� பிரதான அைம"ச� பாேலாஜி ப��தேன 
எ�றி�ணினா�. அவன8 ேயாசைனகளா� தா� இSவள; ெக)தJ	 
ஏ!ப,டெத�. ேதா�றேவ ஷாஜியி� இ9த மனநிைலைய� �ாி98 ெகா�) 
பாேலாஜிப��தனி� எதிாிக
 ேவ. இத!4� Pப	 ேபா,டன�. பாேலாஜிைய 
எ�ப�<	 ெதாைல�தாக ேவ�)ெம�. ஷாஜி74 ேயாசைன Iறினா�க
. 
 
அைம"ச� பாேலாஜி நிைலைமைய அறி9தா�. த9திர�தா� தா� அரச� மன�ைத 
மா!ற ேவ�)ெம�. தீ�மானி�தா�. ேநேர அரச� ஷாஜியிட	 ேபா3, "அரேச! 
ேகாப�படாதீ�க
. தய; ெச38 என74 ம,)	 ஒ� வார கால	 தவைண 
ெகா)�க
! திாிசிர�ர�8 =ர�க674	 நம74	 ஏ!ப,ட பைகைய" சாி ெச38 
எ�லாவ!ைற<	 சமாதானமாக  ��8� த�கிேற�" எ�. ம�றா�னா�. 
ஷாஜி<	 அத!4 ஒ�வா. ச	மதி�தா�. 
 
த@ைசயி� நிைலைம இSவா. இ�7க� திாிசிர�ர	 நகர	 ெவ!றி7 களி�பி� 
திைள�தி�9த8. தி�விதா�I� ரவிவ�மனி� ெகா,ட�ைத ஒ)7கிவி,)� தி�	பிய 
Fவ,ேடா) த@ைசைய<	 ெவ!றி ெகா���9தா� நரச�ப3யா. 
 
பைடக
 த@ைச74� �ற�ப,டேபாேத இ9த ெவ!றிைய� ப!றி ஆ*ட	 Iறிய 
இ(லாமியைர இ�ேபா8 நிைன�தா
 ராணி ம�க	மா
. அ�ேபா8 வாயி! 
காவல�க
 வ98 Iறினா�க
. 
 
"அர�மைன வாயிK� யாேரா த�கைள7 காண� ேத� வ9தி�7கிறா�! 
இ�ேபா8
ள பரபர�பி� த�கைள7 காண  �யாெத�. எSவளேவா எ)�87 
Iறி<	 அவ� ேக,பதி�ைல! தா�க
 ஏ!கனேவ த@ைச� ேபா�  �9த8	 
அவைர" ச9தி�பதாக வா747 ெகா)�தி�7கிறீ�களா	." 
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அ9த� ப7கிாியாக�தா� இ�7கேவ�)ெம�. நிைன�தா
 ராணி ம�க	மா
. 
"அவ�74 ஆ<
 Gறா�)" எ�. மன�874
 அவைர வா��தினா
. 
 
"வ9தி��பவைர இ�ேபாேத உ
ேள அைழ�8 வா!" எ�. காவல�74 உ�தர; 
இ,டா
. ேத� வ9தி��பவ� ேம� ராணி74 இ�9த அ7கைற காவல�7ேக 
எதி�பாராத ஆ"சாிய�ைத உ�டா7கிய7க ேவ�)	. காவல�க
 உடேன 
விைர9ேதா�" ெச�. அ9த இ(லாமியைர அைழ�8 வ9தன�. 
 
அர�மைன74
ேள வ9த8	 ராணிைய வண�கினா� அவ�. ராணி ம�க	மா
 
அவைர� பிாிய�ேதா)	 மாியாைதேயா)	 வரேவ!றா
. 
 
"ஐயா! நீ�க
 Iறியப� த@ைசயி� எ�க674� ெப�ெவ!றி கிைட�தி�7கிற8. 
 தKேலேய நீ�க
 தா� ந�வா747 Iறினீ�க
! இேதா இ9த� பாிF� 
ெபா�
கைள எ� அ�பி� அைடயாளமாக ஏ!.7 ெகா
6�க
." 
 
"நா� ஏைழதா�. ஆனா� பாிFக
 எ8;	 என74� ேதைவயி�ைல மகாராணீ! எ� 
வா��ைதக
 பK�8 நீ�க
 ெவ!றி ெப!றதி� நானைட9தி�74	 மகி�"சிைய� 
ெதாிவி7கேவ வ9ேத�." 
 
"பாிFக
 ேவ�டா	 எ�கிறீ�! ேவ. ஏேத/	 உதவிைய நா� ெச3ய  �<மானா� 
ெசா�J�க
. உடேன ெச3கிேற�." 
 
"என74" ெசா9தமாக எ8;	 ேவ�டா	 மகாராணீ! ெத3வப7தி மி49த ம7க674� 
ெபா8வாக ஓ� உதவி நீ�க
 ெச3ய ேவ�)	. இ�. நிராதரவாக;	 ஏைழயாக;	 
ஆகிவி,ட எ�னிட	 ெப/ெகா�டா நகாி� 'த�7கா' ஒ�ைற7 கவனி�8 
நி�வகி74	 ெபா.�� இ�7கிற8. அ�7க� நட74	 ேபா�களா� த�7காவி� 
நி�வாக	 சாியாக நைடெபறவி�ைல. த�7கா;7ெக�. இ�74	 பர	பைர" 
ெசா�8களிK�98	 வ�மான	 சாியாக7 கிைட7கவி�ைல." 
 
"நா� எ�ன ெச3யேவ�)ேமா ெசா�J�க
! உடேன ெச3ய உ�தரவி)கிேற�." 
 
"அ9த� த�7கா நி�வாக 	 அதி� வழிபா)	 சாியாக நைடெபற உதவினா� இ9த 
ஏைழயி� மன	 மகி�"சி அைட<	 மகாராணீ!" 
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உடேன அதிகாாிகைள அைழ�8� திாிசிர�ர�874 அ�கிJ
ள சில காவிாி7கைர 
சி!a�கைள அ9த� த�7கா;74 மானியமாக வழ�க உ�தரவி,டா
 ராணி 
ம�க	மா
. 
 
இ(லாமிய� 8றவி மகி�"சி<ட� ந�றி ெதாிவி�தா�. 
 
"ஆ�டவ� உ�க674� பர9த மன�ைத7 ெகா)�தி�7கிறா� அ	மா! நீ�க
 ஒ� 
4ைற<	 வராம� நீdழி வாழ ேவ�)	." 
 
"X ர�கநாத� ேம� என74 எSவள; ப7தி உ�ேடா அSவள; ந�ெல�ண 	 
ப7தி<	 எ� ஆ,சியி� வாB	 எ�லா� பிாி; ம7க
 ேமJ	 உ�) ஐயா!" 
எ�றா
 ராணி ம�க	மா
. ப7கிாி விைடெப!. வா��திவி,)" ெச�றா�. 
 
ராணி ம�க	மா
 விைர98 அர�மைனயி� உ,ப4தி74" ெச�ல இ�9தா
. 
அ�ேபா8 மீ�)	 வாயி! காவல� ஒ�வ� அவெளதிேர ேதா�றி, 
"காவிாி7கைரயி� ேவளா� ெதாழி� ெச38 உB8�) வாB	 உழவ�க
 சில� 
த�கைள7 காண அவசரமாக வ9தி�7கிறா�க
 மகாராணீ!" எ�. பSயமாக 
வண�கியப� ெதாிவி�தா�. 
--------------- 
 

22. 22. 22. 22. காவிாி வற9ட�காவிாி வற9ட�காவிாி வற9ட�காவிாி வற9ட�!!!!    

 
அ�ேபாதி�9த பரபர�பி� காவிாி7கைர உழவ�கைள� பா�7க  �யா8 
ேபாK�9த8. ேத� வ9தி�74	 அ9த உழவ�கைள� தி��பி அ/�பிவி,) ம.ப� 
சில நா
 கழி�8 வ98 த�ைன" ச9தி7க" ெசா�லலாேம எ�. தா�  தK� ராணி 
ம�க	மா674� ேதா�றிய8. ஆனா� அ)�த கணேம அ9த அபி�ராய�ைத அவ
 
மா!றி7 ெகா�டா
. 
 
ேத� வ9தி��பவ�க
 ஏைழக
 உழவ�க
 எ�பதனா� அவ�கைள 
அைல7கழி7காமJ	, இB�த�7காமJ	 உடேன பா��ப8தா�  ைற எ�. 
எ�ணி அவ�கைள அ�ேபாேத த�ைன" ச9தி7க அ/மதி74மா. காவல�களிட	 
Iறி அ/�பினா
. 
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சிறி8 ேநர�தி� உழவ�க
 I,டமாக அவைள" ச9தி7க வ9தா�க
. அவ�க
 
 க�களி� எ�லா	 பய 	 கவைல<	 அைணக,�� ேத7கினா! ேபாK�9தன. 
அவ�க674 ஏேதா தீராத பிர"சிைன இ�7கேவ�)	 எ�. ராணி ம�க	மாளா� 
பா��த அளவிேலேய அ/மானி7க  �9த8. 
 
அவ
 அவ�கைள அ�ேபா) ேக,டா
; 
 
"உழவ� ெப�ம7கேள! உ�க
 கவைல எ�ன? எ�னா�  �<மானா� உ�க
 
கவைலைய7 கைளேவ�. தய�காம� ெசா�J�க
." 
 
"மகாராணீ! தி[ெர�. காவிாியி� நீ� வ!றி வற�) வி,ட8. ேம�மைழ ெப3த8	 
சாியா4	 எ�. நிைன�87 கா�தி�9ேதா	. அ�ப�<	 சாியாகவி�ைல. ேசாழ 
நா,�� ெப�	ப4தி நில�க6	 எ�கைள ஒ�த விவசாயிக6	 காவிாிைய 
ந	பி�தா� இ�7கிேறா	 எ�ப8 தா�க
 அறியாததி�ைல. ைமD� ம�ன� 
சி7கேதவராய/74	, த�க674	 உ
ள பைகயினா� த�க674	 த�கள8 நா,) 
ம7க674	 ெதா�ைல7 ெகா)7க7 க�தி ைமDரா� காவிாிைய அைண எ)�87 
ேத7கிவி,டா�க
 எ�. ேக
வி� ப)கிேறா	. காவிாி வற����பதா� 
உழவ�களாகிய எ�க
 வா�;	 வற�)வி,ட8." 
 
சி7கேதவராய� காவிாிைய அைண க,�� த)�8 நி.�திவி,டா� எ�. 
ேக
வி�ப,) ராணி ம�க	மா
 ஆ"சாிய�படவி�ைல. அவ� அ�ப��தா� 
ெச3தி�7க7 I)	 எ�பதி� அவ674" சிறி8	 ச9ேதகமி�ைல. திாிசிர�ர�ைத 
 !.ைகயி,ட சி7கேதவராயாி� பைடகைள<	, தளபதி 4மர3யாைவ<	 தா�க
 
ைமD�74� 8ர�திய பி�ேப இ�ப�� பழிவா�4	 எ�ண	 அவ/74 
ஏ!ப,��7கேவ�)ெம�. ேதா�றிய8. 
 
இ9த� பிர"சைன74 விைரவி� தீ�; கா�பத!காக உழவ�க674 ஆ.தJ	 
ம.ெமாழி<	 Iறி அவ�கைள� தி��பி அ/�பிவி,) இராயச�ைத<	, 
பிரதானிகைள<	 பைட�தைலவ� நரச�ப3யாைவ<	 உடேன அ8 ப!றி7 கல98 
ஆேலாசி�தா
 அவ
. 
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"இ9த7 காவிாி நீ�� பிர"சிைனயா� நா	 ம,)	 பாதி7க�படவி�ைல. அ�ைட 
நாடாகிய த@ைச நா,)74 ந	ைமவிட அதிக� பாதி�� ஏ!ப)	" எ�றா� இராயச	. 
 
அவ� இ�ப�7 Iறி  �7க;	 வாயி!காவல� உ
ேள வ98 த@ைசயி� ம�ன� 
ஷாஜியி� பிரதிநிதியாக அைம"ச� பாேலாஜி ச9தி7க வ9தி��பதாக� ெதாிவி7க;	 
சாியாயி�9த8. ஏ!கனேவ த@ைச அரச� ஷாஜியி� ேகாப�874 ஆளாகியி�9த 
பாேலாஜி த� ஆ
க
 %ல	 த@ைச நா,�� ெப� வணிக�கைள<	, 
ெச�வ�கைள<	 த� உறவின�கைள<	 வ!�.�தி� ெப�	 ெபா�
 
திர,�யேதா) அரசா�க7 க�bல�திK�98 ஒ� ெப�9ெதாைகைய<	 
எ)�87ெகா�) திாிசிர�ர�874 வ9தி�9தா�. திர,�ய ெபா�ைள� 
திைற�பணமாக அளி�8, ராணிம�க	மாேளா) சமாதான	 ெச38ெகா�), அ9த 
சமாதான�ைத" ெச38 வ9தவ� எ�ற ெப�ைமயி� த� அரசனான ஷாஜியி� 
ேகாப�ைத� தணி7க  யலேவ�)	 எ�ப8 பாேலாஜியி� தி,டமாக அ�ேபா8 
இ�9த8. 
 
தி[ெர�. திாிசிர�ர	, த@ைச இ�ப4தி ஆ,சி74	 நி��ப9த�ைத உ�டா74	 
ெபா�,) ைமD� ம�ன� ஏ!ப)�திவி,ட காவிாிநீ�� த)�� பிர"சைன 
பாேலாஜி74 இ�ப� ஓ� இராஜத9திர லாப�ைத உ�டா7கி� த9த8. 
 
ைமD� ம�ன� சி7கேதவராய� எ�கிற ெபா8 எதிாிைய� ெதாைல74	 
 கா9திர�ைத  �ைவ�8 ராணி ம�க	மாைள<	, த@ைச ம�ன� ஷாஜிைய<	 
சமாதான�ப)�த  �<	 எ�ற �8 ஞாேனாதய	 பாேலாஜி74 உ�டாயி!.. 
அைத ெவ.	 சமாதானமாக ம,)	 நி.�திவிடாம� சிேநகிதமாக மா!றி� 
திாிசிர�ர	, த@ைச இர�ைட<	 ந,� நா)களா7கிவிட� தி,டமி,டா� அவ�. 
கா!. அவ/74" சாதகமாக அவன8 ப7க	 =சிய8. 
 
அவ� திாிசிர�ர�874 வ9த ேபா8 ைகயி� ெபாிய அள; திைற�ெபா�ேளா)	 
காவிாி நீைர� ப!றிய பிர"சைனேயா)	 வ98 ேச�9தி�9தா�. 
 
ஒ� வJவான ெபா8 எதிாி ஏ!ப,ட பி� உதிாியாக� த�க674
 விேராதிகளாக 
இ�9த பல� அ9த� ெபா8 எதிாிைய7 க�தி� த�க
 சிறிய விேராத�கைள� 
தவி��8 வி,) ந�ப�களாகி வி)வ8	, ஒ� வJவான ெபா8 ந�பைன அைட<	 
 ய!சியி� த�க674
 ந�ப�களாக இ�9த பல� அ9த� ெபா8 ந�பனி� 
சிேநகித�ைத� ெப.	 ேபா,�யி� த�க
 ந,ைப இழ98 விேராதிகளாகிவிட 
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ேந�வ8	 இராஜ த9திர�தி� தவி�7க  �யாதைவ எ�பைத� பாேலாஜி 
அறி9தி�9தா�. ைமD�" சி7கேதவராய� காவிாிைய ம,)	 த)�திராவி,டா� 
பாேலாஜி இ9த இராஜத9திர லாப�ைத அைட9ேத இ�7க  �யா8. ச9த��ப�ைத� 
தன74 ஏ!ப)�தி� த9த ெத3வ�874 இதயL�வமாக ந�றி ெதாிவி�87 ெகா�ேட 
திாிசிர�ர�874 வ98 கா�தி�9தா� அவ�. இ9த ராஜத9திர லாப�ைத ைவ�8 
ஷாஜியிட	 த� பதவிைய7 கா�பா!றி7 ெகா
ளலா	 எ�. எ�ணினா� அவ�. 
 
ராணி ம�க	மா6	 அவ6ைடய இராயச 	, பிரதானிக6	, தளபதி<	, த@ைச 
ம�னனி� அைம"சனான பாேலாஜிைய" ச9தி7க இண�கினா�க
. பாேலாஜி 
அவ�கைள" ச9தி�8 மிக;	 பSயமாக நட98 ெகா�டா�. சிரம�ப,)� 
திர,�யி�9த ெப�	ெபா�ைள ராணி ம�க	மாளிட	 காணி7ைகயாக" 
ெசJ�தினா�. 
 
"மகாராணீ! நட98வி,ட சில தவ.க67காக;	,  ைறேக)க67காக;	 த@ைச 
நா,�� சா�பி� எ� வ��த�ைத� ெதாிவி�87 ெகா
கிேற�. நம74
 
ஒ!.ைம<	, பர(பர உதவி<	 ேவ�)	. நா	 ஒ!.ைமயாயி�லாதி�9த 
காரண�தினா�தா� காவிாிைய அைணயி,)� த)�87ெகா
6	 8ணி; ைமD� 
அரச� சி7கேதவராய/74 வ9த8. ந	 இ� நா)க67கிைடேய ஏ!ப)	 ஒ!றைமேய 
நம8 ெபா8 எதிாிைய� தய�க" ெச3<	.  �9தா� காவிாி நீ�� பிர"சிைனைய� 
தீ��பத!காகேவ நா	 ஒ�. ேச��8 ைமD� ேம� பைடெய)7க  �<	 மகாராணீ!" 
 
"நீ�க
 ெசா�வெத�லா	 சாிதா� அைம"சேர! ஆனா�  தK� 
ஒ!.ைமயி�ைம74 வி�தி,ட8 யா� எ�. சி9தி�8� பா��க
. திாிசிர�ர�ைத" 
ேச�9த காவிாி7கைர7 கிராம�கைள7 ெகா
ளியி)	ேபா8 உ�க
 அரச�74 இ9த 
ஒ!.ைம ேயாசைன ஏ� ேதா�றவி�ைல? சில�74 மன� ெதளிவினா� ��தி 
வ�கிற8. இ�/	 சில�74� ப,டா�தா� ��தி வ�கிற8." 
 
"உ�ைமதா� மகாராணீ! தவ. யா� ேமK�9தாJ	 இனி அ9த� தவ.க
 ேநர 
ேவ�டாெம�. நிைன7கிேற�. இேதா இ�4 ந	மிைடேய இ�74	 =ர�தளபதி 
நரச�ப3யாவி� தைலைமயி� உடேன ைமD� ம�ன/74� பாட	 க!பி7க நம8 
பைடக
 இைண98 �ற�பட,)	. நம8 ஒ!.ைம அவ/74� �ாிய,)	." 
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"ந	மிK�98 ெவ4 ெதாைலவிK�74	 அ9நிய/74� �ாிவத!4  �  தK� 
நம8 ஒ!.ைம நம7ேக சாியாக� �ாியேவ�)	. ந,�74 அ8 அவசிய	. நம7ேக 
�ாியாத ஒ!.ைமகைள நா	 பிற�74� �ாிய ைவ7க �யா8." 
 
இராயச	 இ�ப�7 Iறிய8 த�ைன<	 த� நா,ைட<	 4�தி7 கா,)வ8 
ேபாK�9தாJ	, காாிய	 ெக,)� ேபாக7Iடாெத�ற க��தி� அைத எதி��8� 
ேபசாம� ெபா.�87 ெகா�டா� பாேலாஜி. 
 
அேத ெதானியி� ம.ெமாழி<	 Iறினா�; "ஒ!.ைமைய  தK� நாேம �ாி98 
அ�கீகாி�87 ெகா�டத!4 அைடயாளமாக இ�.  த� ந	மி� நா)க6	 ஒ�வ� 
எ�ைலயி� இ�ெனா�வ� அ�8மீ.வதி�ைல, ஒ�வ�7ெகா�வ� உதவியாக 
இ�7க ேவ�)	 எ�பைத இ�வ�ேம ஏ!ேபா	." 
 
"இ9த வா��ைதகைள ந	பி7 காவிாி நீ�� பிர"சிைனயி� நா	 நம8 ெபா8 
எதிாிைய" ச9தி7கிேறா	. த@ைச� பைடகைள உடேன திர,�� திாிசிர�ர�874 
அ/�பி ைவ<�க
" எ�றா
 ராணி ம�க	மா
. திாிசிர�ர�874 அ9த� பைடக
 
வ9த8	 அ�4
ள பைடகைள<	 ேச��87 ெகா�) தளபதி நரச�ப3யாைவ 
ைமD�74� �ற�பட" ெச3யலா	 எ�ப8 ராணியி� எ�ணமாயி�9த8. 
 
பாேலாஜி74 இைத7ேக,) உ"சி4ளி�98 ேபாயி!.. ேநேர த@ைச74� 
�ற�ப,)" ெச�. த�னா�தா� ராணி ம�க	மா6ட� இ9த" சமாதான ஏ!பா) 
சா�தியமாயி!. எ�பைத ம�ன� ஷாஜியிட	 விள7கி7 Iறி அவன8 
ந�லபிமான�ைத மீ�)	 ெபறலா	 எ�. எ�ணினா� அவ�. 
 
நரச�ப3யா த@ைசைய வைள�87 ெகா
ைளய��த பி�, த� எதிாிகளி� 
P�)தலா� ம�ன� ஷாஜி த�ைன� த��7க வி�	பி" சீ!ற	 அைட9தைத 
மா!ற இ8ேவ த7க த�ண	 எ�பைத உண�9தி�9தா� பாேலாஜி. ஷாஜியி� நிைல 
அவ/74 ந�4 �ாி9தி�9த8. 
 
த@ைச ெச�. ம�ன� ஷாஜிைய" ச9தி�8, ம�க	மா6ட� சமாதான	 
ஏ!ப,டைத� ெதாிவி�87 காவிாி நீ� த)7க�ப,டைத எதி��8 ைமD� ம�ன� 
சி7க ேதவராயைன7 க���8 திாிசிர�ர	 பைடக6	, த@ைச� பைடக6	 ேச�98 
ேபாாிட ஏ!பாடாகியி��பைத<	 விள7கி" ெசா�னா� பாேலாஜி. சி7க ேதவராய� 
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காவிாி நீைர� த)�ததா� அதிக	 பாதி7க�ப,��9தவ� த@ைச ம�ன� 
ஷாஜிதா�. ஆகேவ ஷாஜி இ9த ஏ!பா,ைட7 ேக,ட8	 அைட9த மகி�"சி74 
அளேவ இ�ைல. 
 
இ9த சமாதான ஏ!பா,ைட7 ேக,ட8	 பாேலாஜியி� ேம� ேவ. 
காரண�க67காக ஏ!ெகனேவ அவ/74 ஏ!ப,��9த சீ!றெம�லா	 ப@சா3 
பற98வி,ட8. பாேலாஜியி� ராஜத9திர�ைத ெம"சி� �க�9தா� அவ�. 
 
"நா� ம,)	 தனிேய ைமDாி� ேம� பைடெய)�8 அவைன வழி747 ெகா�) 
வ�வெத�ப8 நடவாத காாிய	. அSவள; வKைம<	 பைட பல 	 எ�னிட	 
இ�ைல. இ9த இ7க,டான சமய�தி� த@ைச நா,ைட7 கா�பா!ற ராணி 
ம�க	மாேளா) சமாதான உட�பா) ெச3த உ� சா8ாிய�ைத எSவள; 
பாரா,�னாJ	 த4	 அ�பா!  �� உ�ைன� ப!றி நா� தவறாக 
நிைன�தி�9தத!காக இ�ேபா8 நீ எ�ைன ம�னி�8 விடேவ�)	" எ�. 
மன �கி� பாேலாஜிைய ேவ��னா� ஷாஜி. 
 
உட� த@ைச� பைடக
 திாிசிர�ர�874 விைர9தன. அ�4 ஏ!கனேவ 
ைமD�74� �ற�பட ஆய�தமாக இ�9த ஒ� ெப�	 பைட<ட� தளபதி நரச�ப3யா 
கா�தி�9தா�. 
 
ேசாழ நா,�� உழவ� வா�;74 உயிேரா,டமாயி�9த காவிாி நீ��ெப�74 
வற�டதா� விைள9த சீ!ற	 அ9த� பைட=ர�களி� ெவ�ப	 கல9த 
%"F7கா!றி� ேமJ	 Dேட!றியி�9த8. எ�ப�<	 ைமDாி� ேம� 
பைடெய)�87 காவிாி நீைர� த)74	 அைணைய உைட�ேத ஆகேவ�)	 எ�ற 
ேவக�ேதா) பைடக
 இ�9தன. த@ைச நா,)74	, ம8ைர� ெப� நா,)74	 
ஒ!.ைம ஊ!." Fர�பத!47 காவிாி வற�) ேபாக ேவ��யி�9த8. 
 
காவிாி வற���7காவி,டா� அ9த ஒ!.ைமேய ஏ!ப,�ரா8. அ9த 
அசா�தியமா� ஒ!.ைமைய7 காவிாியி� வற,சிதா� அவ�களிைடேய 
ஏ!ப)�தியி�9தெத�. ெசா�ல ேவ�)	. 
 
த@ைச� பைடக6	, திாிசிர�ர	 பைடக6	 ைமDைர ேநா7கி� பாய� 8ணி98 
நி�றன. பைடகளி� தளபதி நரச�ப3யா ைமDைர ெவ�J	 மன உ.திேயா) 
நிமி�98 நி�றா�. 
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ஆனா�  !றிJ	 யா�	 எதி�பாராத அதிசயமாக அ9த" சமய�தி� நட9த ஒ� 
நிக�"சி அ�பைடெய)��7ேக அ�ேபா8 அவசிய	 இ�லாம� ேபா4	ப�" 
ெச38வி,ட8. 
------------- 
 

23. 23. 23. 23. ேச�பதியிேச�பதியிேச�பதியிேச�பதியி� ?லபல	� ?லபல	� ?லபல	� ?லபல	    

 
ேம!ேக மைல�ப4திகளி� இைடயறா8 அைடமைழ ெப3ததா� நீ��ெப�74 
அதிகமாகி சி7க ேதவராய� காவிாியி� 4.7ேக எ)�தி�9த அைண தாேன நK98 
நக�98 ேபா3வி,ட8. அ�ேபாதி�9த பய�கரமான ெவ
ள� ெப�7கி� சி7க 
ேதவராய� ம.ப� காவிாிைய வழிமறி�8 நி.�தலா	 எ�. நிைன7க7Iட 
 �யவி�ைல. காவிாி மீ�)	 த� இQட�ப� ஓ�னா
. 
 
திாிசிர�ர	 த@ைச� ப4திகளி� காவிாியி� ெவ
ள	 இ�கைர<	 நிமிர ஓ�ய8. 
வற,சி தவி�9த8. உழவ�களி� 8யர	 ஒழி9த8. இதனா� ைமDாி� ேம� பைட 
எ)�ப8 எ�ற தி,ட	 ைகவிட�ப,ட8. ஆனாJ	 காவிாி நீ�� பிர"சிைன 
காரணமாக� திாிசிர�ர�874	, த@ைச74	 ஏ!ப,ட ஒ!.ைம ம,)	 ெதாட�98 
நீ��த8. அ9த ந,� ேவெறா� பைடெய)��74� பய�ப,ட8. ேவெறா� 
பைடெய)��74 அவசிய 	 ஏ!ப,ட8. 
 
இ�ேக ராணி ம�க	மா
 திாிசிர�ர�திK�98 ெகா�) த@ைசயிJ	, ைமDாிJ	 
கவன	 ெசJ�தி வ9த சமய�தி� கிழவ� ேச8பதி ெப�	பைடேயா) 
பைடெய)�8" ெச�. ம8ைரைய<	 F!.��ற நகர�கைள<	 ைக�ப!றி7 
ெகா���9தா�. இ�ப� நட74	 எ�. ராணி ம�க	மா
  !றிJ	 எதி� 
பா��தி�7கவி�ைல. ேச8பதி த9திரமாக ம8ைரைய7 ைக�ப!றியி�9தா�. 
 
ஏ!ெகனேவ ம8ைர� ெப�நா,)74� பணி98 திைற ெசJ�த ம.�தேதா) ேமேல 
எ8;	 ெச3யாம� இ�98 வி)வா� எ�.தா� ேச8பதிைய� ப!றி ராணி 
ம�க	மா
 நிைன�தி�9தா
. �திதாக விேராத�க
 எைத<	 வள�7கமா,டா� 
எ�. அவ
 எ�ணியி�9தத!4 மாறாக அவ� ம8ைர நகைர<	, 
F!.��ற�கைள<	 மறவ� பைடேயா) வ98 ஆ7கிரமி�த8 அதி�"சியளி7க7 
I�யதாக இ�9த8. 
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காவிாி நீ��பிர"சிைனைய ஒ,� ந,� ஏ!ப)வத!4  �ன� ேச8பதிேய ஒ� ைற 
ம�க	மா674 எதிரணியி� த@ைச ம�ன� ஷாஜிேயா) இைண98 
ம�க	மா674� ெதா�ைல ெகா)�தி�7கிறா�. இ�ேபா8 அேத ேச8பதிைய 
எதி��8 ஷாஜிைய� த� அணியி� திர,ட ேவ��ய க,டாய 	 நி��ப9த 	 
ம�க	மா674 ஏ!ப,டன. 
 
இத!4  �னா� ஒ� ைற ேச8பதி ம8ைர நகைர7 ைக�ப!றி ஆள  ய�ற ேபா8 
ஷாஜியி� 8ைணயி�றிேய தளவா3 நரச�ப3யா ம8ைர74� பைட எ)�8" 
ெச�. தனிேய ெவ�றி�7கிறா�. இ�ேபா8 த@ைச� பைடக6	 உதவி747 
கிைட7கிற காரண�தா� தளவா3 நரச�ப3யா ேச8பதிைய ஓட ஓட விர,�விடலா	 
எ�ேற எ�ணினா�. 
 
 �� த� மக� ர�ககி�Qண� ேச8பதிைய அட7கி ெவ!றி ெகா
ள  �யாம� 
தி�	பியதிK�98 ெதாட�98 அவ� அட�க ம.�8 வ9தி�7கிறா� எ�பைத 
நிைன; I�9த ராணி ம�க	மா
 ம8ைரைய7 ைக�ப!றிய நிக�"சிைய அவர8 
அட�காைமயி� அதிக எ�ைலயாக7 க�தினா
. திமி� நிைற9த காாியமாக 
எ�ணினா
. 
 
ேபர� விஜயர�க� வள�98 ெபாியவனாகி� ெபா.�ைப ஏ!4	 நா
வைர 
நா,�� எ�ைலக
 பறிேபாகாம� க,�7 கா7க ேவ��ய அவசிய	 அவ674 
இ�9த8. விஜயர�க� அவ/ைடய த9ைத ர�ககி�Qணைன� ேபா� இள	 
ப�வ�திேலேய அரசிய� ெபா.��கைள ஏ!க7I�ய ப74வ 
ளவனாக இ�ைல. 
சி�ன@சி. வயதி� அவைன ந	பி  �D,)வ8 அவைன<	 நா,ைட<	 
அபாய�தி� ெகா�) ேபா3 வி,)விட7I)	 எ�ப8 ராணி ம�க	மா67ேக 
ெதளிவாக� �ாி9தி�9த8. விைளயா,)� பி
ைளயாக;	 விடைலயாக;	 அவ� 
இ�9தா�. 
 
அதனா� அரசிய� காாிய�களி� விஜயர�கைன அவ
 ச	ப9த�ப)�தேவயி�ைல. 
ேச8பதி ம8ைர நகைர<	 F!.� �ற�கைள<	 ஆ7கிரமி�87 ெகா�) ஆ6	 
தகவ� ெதாி9த8	 இராயச	  தKயவ�கேளா) ம9திராேலாசைன ெச3தபி� 
தளவா3 நரச�ப3யாவிட	 தா� அவ
 மன	 திற98 ேபசினா
. 
 
"உ�க674 இ8 ெபாிய காாியமி�ைல! இேத கிழவ� ேச8பதிைய  �� 
ம8ைரயிK�98 மானாம8ைர வைர ஓட ஓட விர,�யி�7கிறீ�க
 நீ�க
. அ9த 
ந	பி7ைகயி� இ9த� ெபா.�ைப இ�ேபா8 உ�களிட	 மீ�)	 
ஒ�பைட7கிேற�..." 
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"ஒ� ைற ந	மிட	 ேதா!றி��பதா� ேச8பதி<	 இ�ேபா8 அ�தைன 
அல,சியமாக இ�7க மா,டா�  �ைன விட பைடபல�ைத� ெப�7கியி��பா�! 
ஆனாJ	 கவைல ேவ�டா	 மகாராணீ! ம8ைரைய ேச8பதியிடமி�98 மீ,)விட 
 �<	 எ�ற ந	பி7ைக என74 இ�7கிற8!." 
 
"இ9த" சமய�தி� ேச8பதிைய அட7க ேவ��ய அரசிய� அவசிய	 உ�)! 
ேபானா� ேபாகிறெத�. வி,டா� அவ� இேதா) நி!க மா,டா�. நம8 ஆ,சி74 
உ,ப,ட ேவ. பிரேதச�கைள<	 ைக�ப!ற� 8ணிவா�. பிற�ைடய 
ெச�7ைகவிட� தம8 ெச�74 ஒ�ப� அதிக	 எ�. நி*பி�பதி� எ�ேபா8ேம 
அவ�74 ஆவ� உ�). 'இராமபிரா/74 உதவிய 4கனி� வ	ச�தின� நா�க
! 
பிறைர" ெச�. தாிசி�பவ�களி�ைல. பிறரா� தாிசி�8 வண�க�பட 
ேவ��யவ�க
' எ�. எ�ைன" ச9தி74	 ேபாெத�லா	 4�தலாக;	 
ஆணவ�ேதா)	 எ�னிட	 அவ� ெசா�Kயி�7கிறா�. இ�ேபா8 அவ�74 நா	 
பாட	 �க,ட ேவ��ய கால	 வ98வி,ட8." 
 
"உ�க
 வி��ப�ைத7 க,டாயமாக நிைறேவ!ற  ய�ேவ� மகாராணீ!" எ�ற 
ம�க	மாளிட	 உ.தியளி�8 வி,) காவிாி நீ�� பிர"சிைன7காக உதவி�ாிய 
வ9தி�9த த@ைச� பைட=ர�கைள<	 ேச��87 ெகா�) பைடெய)�ைப� 
ெதாட�கினா� தளவா3 நரச�ப3யா. ெப�	பைட ம8ைரைய ேநா7கி விைர9த8. 
கிழவ� ேச8பதி இ9த� பைடெய)�ைப எதி�பா��8 ஆய�தமாக இ�9தா�. 
இவ�ைடய மறவ� சீைம� பைடக
  �ேன!பா,)ட/	, க,)�பாடாக;	 
இ�9தன. விைர98 ெச�. 4றி�பி,ட 4.கிய கால�தி� ெகா
ைளய��8 
 ��87 ெகா�) தி�	பிவி)கிறா! ேபா�ற ஒ� F.F.�� மறவ� சீைம� 
பைடகளிட	 இ�9தன.  �ைனவிட எ�ணி7ைகயி� அதிகமான மறவ� சீைம� 
பைடைய ஆய�தமாக ைவ�தி�9தா� அவ�. 
 
"ஒ�ேவைள திாிசிர�ர�திK�9த ராணி ம�க	மாளி� பைட ம8ைரைய ேநா7கி 
வ�மானா�" எ�. அைத  � ஏ!பாடாக எதி�பா��8 வ�கிற பைடைய 
எ�ெக�ேக எதி�ெகா�) எ�ப� எ�ப�� தா74வ8 எ�ெற�லா	 தீ�மானமாக� 
தி,டமி,) ைவ�தி�9தா� ேச8பதி. இராஜத9திர�திJ	 உபாய�களிJ	 
எதிாிகைள எ�ப� எ�ப� எ�லா	 மட7கி அழி7கலா	 எ�ற சா8ாிய�திJ	 
ேத�9தவரான கிழவ� ேச8பதி தீ�7க தாிசன�ேதா) எ�லா� த!கா�� 
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ஏ!பா)கைள<	 ெச38 ைவ�87 ெகா����பைத நரச�ப3யா 
எதி�பா�7கவி�ைல. 
 
தா�  �� ஒ� ைற ெவ�ற8 ேபா� இ	 ைற<	 கிழவ� ேச8பதிைய" Fலபமாக 
ெவ�. ெவ!றிவாைக D�விடலா	 எ�ற ந	பி7ைகேயா) திாிசிர�ர�திK�98 
மிக;	 அல,சியமான எ�ண�ேதா) பைடகேளா) �ற�ப,��9தா� நரச�ப3யா. 
 
ேச8பதியி� தி,ட 	 ஏ!பா)க6	 ேவ.விதமாக இ�9தன. நரச�ப3யாவி� 
பைடக
 ம8ைரைய அைடவத!4  �ேப கைள�8 ேசா�98 ேபா3 வி)	ப� 
ந)வழிகளிேலேய அவ�கைள மறி�8� தா74வத!கான மறவ� சீைம� பைடகைள 
எதி�பா�7கேவா அ/மானி7கேவா இயலாத நரச�ப3யா பைடகேளா)  �ேனறி7 
ெகா���9தா�. நரச�ப3யாவி� அல,சிய� ேபா74 ஆப�தாக  �<ெம�. 
யா�74ேம  தK� ெதாி9தி�7கவி�ைல. 
 
ேபர� விஜயர�க/74 ஒ� 4ைற<மி�லாத  B�ேபரரைச அ�ப�ேய க,�7கா�8 
அளி�8  �D,ட ேவ�)ெம�ற ஆைசயி� ராணி ம�க	மா674 தளவா3 
நரச�ப3யாைவ� பைடக6ட� ம8ைர74 அ/�பிவி,)7 கா�தி�9தா
. 
 
பைடக
 ம8ைர எ�ைலைய அைட< �ேன 4ழ�பமான ெச3திக
 ஒSெவா�றாக 
வ9தன. ராணி ம�க	மாளி� ந	பி7ைக தள�9த8. மறவ� சீைமைய7 கட98 
ம8ைர� ப4தி74
 Uைழவத!4  �னதாகேவ ம�க	மாளி� பைட�தைலவ� 
நரச�ப3யா ெகாைல<�) இற98 ேபானா�. 
 
தளபதிைய இழ9த பைடக
 அதி�"சியி� சிதறி� பிாி9தன. பைடகைள� ப4தி 
ப4தியாக� பிாி�8� தி[� தி[ெர�. மைற9தி�98 தா7கின� மறவ� சீைம =ர�க
. 
பைடக
 �ற 8கி,டன. ேச8பதிைய அழி7க  �யவி�ைல. த@ைச� பைடக6	 
அற9தா�கி வழியாக� தி�	பி ஓ,டெம)�தன. 
 
கிழவ� ேச8பதியிட	 ேதா!ற இ9த� ேதா�வி ராணி ம�க	மா674� ேபாி� 
ஆயி!.. பல ஆ�)க
 ம8ைர" சீைமைய� ப!றி நிைன�ப8Iட7 ெக,டகனவாக 
இ�9த8. கிழவ� ேச8பதி எ�ற ெபயேர சி	மெசா�பனமாகிவி,ட8. அவைர 
அவளா� அைச7க  �யவி�ைல. எSவளேவா  ய�.	 ேச8பதி மட�காம� 
நிமி�98 நி�. த�னி"ைசயாக ஆ,சிநட�த  !ப,)வி,டா�. 
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சில ஆ�)களி� மறவ� சீைம� ப4திகளிJ	, இராமநாத�ர�திJ	 ஒ� க)	 
வற,சி<	 ப@ச 	 ஏ!ப,டன. அேத ேநர�ைத� பய�ப)�தி7 ெகா�) ராணி 
ம�க	மாளி� ஒ�8ைழ�ேபா) த@ைச ம�ன� ஷாஜி மறவ� சீைமயி� ேம� 
பைடெய)�தா�. 
 
ராணி ம�க	மா
 தா� ேநர�யாக ஈ)படாவி,டாJ	 ஷாஜிைய7 ெகா�) 
ேச8பதிைய இ	 ைற ஒ)7கிவி)	 ேநா74ட� அவ/74 எ�லா உதவிகைள<	 
மைறவாக" ெச3தி�9தா
. 
 
ஷாஜியி� பைடெய)�� மா�7க	 இ	 ைற மா!ற�ப,��9த8. த@ைசயிK�98 
பைடக
 அற9தா�கி வழியாக நா,�!4
 Uைழ9தன. 
 
ேசா!.� ப@ச 	 த�ணீ�� ப@ச 	 மறவ� சீைம =ர�கைள நKய" ெச3தி�74	 
எ�. ஷாஜி<	 ம�க	மா6	 ேபா,��9த கண74� த�பாகிவி,ட8. 
 
க)ைமயான ப@ச�தினா� T�7க�ப,��9த ேபாதிJ	 மறவ� சீைம =ர�க
 
அ�ப,ட �Kேபா� சீறிெயB9தன�. வயி!.� பசிைய விட நா,ைட7 கா74	 
த�மான	 ெபாிெதன� ேபாாி� இற�கின� மறவ�க
. அ9த" சிரமதைசயிJ	 
ேச8பதியி� க,டைளைய� ெத3வ வா7காக மதி�8 அத!47 கீ��பணி98 
ேபாாி,டன�. ப@ச 	, பசி<	 அவ�கள8 =ர�ைத<	 விFவாச�ைத<	 ஒ� சிறி8	 
பாதி7கவி�ைல. பசிையவிட நா,ைட7 கா74	 உண�; அவ�களிட	 ெபாிதாக 
இ�9த8. அத� விைளவாக� த@ைச அரச� ஷாஜியி�  ய!சி பK7கவி�ைல. 
த@ைச� பைடகைள<	, ஷாஜிைய<	 ஓட ஓட விர,�னா�க
 மறவ� சீைம 
=ர�க
. த@ைச� பைடக6	 ஷாஜி<	 அற9தா�கி வைர பி�வா�கி ஓட 
ேநாி,ட8. ேச8பதி அற9தா�கிைய ெவ�. அற9தா�கி7 ேகா,ைடைய7 
ைக�ப!றி7 ெகா�) வி,டா�. 
 
தன74 ஓயாத ெதா�ைல ெகா)�8 வ9த பல எதிாிகைள ெவ�ல  �9தாJ	 
கிழவ� ேச8பதி எ�ற %�த சி�க�திட	 ம,)	 ராணி ம�க	மாளி�  ய!சிக
 
பK7கவி�ைல. ேச8பதி அஜாதச��வாக இ�9தா�. ராஜ த9திர�திJ	 சாி, 
=ர�திJ	 சாி, ேபா�  ைறகளிJ	 சாி, அவைர ெவ�வ8 மிக;	 அாிதாக இ�9த8. 
 
அவ�ைடய F,)விர� எ9த� திைசயி� எ�ப� அைசகிறேதா அ�ப� நட98 
ெகா
ள மறவ� நா)  B8	 ஆய�தமாக இ�9த8. மறவ� நா,�K�9த இ9த7 
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க,)�பா)	 விFவாச 	 ேச8பதியி� வKைமகளாக அைம9தி�9தன. அவைர 
யா�	 எ8;	 ெச38 =��த  �யாத %லபல	 மறவ� சீைமயி� அவ�7கி�9த 
ெச�வா7கி� 4வி9தி�9த8. 
 
கிழவ� ேச8பதி விஷய�தி�, இனி எ8;	 ந	மா�  �யா8 எ�ற  �;74 
வ9தா
 ராணி ம�க	மா
. ேதா�விைய அவ
 ஒ��7 ெகா
ள ேவ��யதாயி!.. 
கிழவ� ேச8பதிைய தாேனா ம!றவ�கேளா ெவ�ல  �யா8 எ�பத!காக7 
கவைல�ப,டைதவிட ேவெறா�றி!காக அவ
 அதிக	 கவைல�பட 
ேவ��யி�9த8. சா	ரா^ய�ைத வி(தாி7க  �யவி�ைலேய எ�. 
கவைல�படாவி,டாJ	 இ��பைத� ப��ப�யாக இழ98விட7 Iடாேத எ�ற 
கவைல  த� தலாக அவ
 மன�தி� இ�ெபாB8 ேமெலB98 வா,ட� 
ெதாட�கிய8. 
 
ேபர� விஜயர�கனி� வள�"சியி� எ9த� தனி� திறைமைய<	 காண �யாம� 
இ�9த8 ேவ. அவ
 மனவா,ட�8747 காரணமாயி!.. 
 
இராயச	 அ"ைசயாேவ தளவாயானா�. மறவ� நா) தனி நாடாக" Fயாதீன	 ெப!. 
நிமி�98 நி!பைத அவ�க
 சிரம�ேதா) ஜீரணி�87 ெகா�) வாளா இ�7க 
ேவ��யதாயி!.. 
 
வயதாக வயதாக7 கிழவ� ேச8பதியி� =ர 	 பி�வாத 	 அதிகமாயி!ேறய�றி7 
4ைறயவி�ைல. நிைன�தைத  �7க  யJ	ேபா8 ேச8பதியி� விழிகளி� 
=ர7கன� ெதறி�த8. 
 
இ9த" சமய�தி� கிழவ� ேச8பதியி� ப�காளி ஒ�வைர� பிாி,ேடா பாதிாியா� 
மத	 மா!றி7 கிறி(8வரா7கியதா� மறவ� சீைமயி� ெப�	 �ய� =சிய8. ேச8பதி 
சீறி எB9தா�. அத� விைள;க
 மிக;	 பய�கரமாக இ�9தன. 
------------- 
 

24. 24. 24. 24. பிாி.ேடா பாதிாியா� ெகாைல,	 பி� பிாி.ேடா பாதிாியா� ெகாைல,	 பி� பிாி.ேடா பாதிாியா� ெகாைல,	 பி� பிாி.ேடா பாதிாியா� ெகாைல,	 பி� விைள)க�	விைள)க�	விைள)க�	விைள)க�	    

 
கிழவ� ேச8பதிைய� ேபாலேவ அரFாிைம வாாிFகளி� ஒ�வராக இ�9த 
த�ய�ேதவ� எ�பவைர ஜா�� பிாி,ேடா பாதிாியா�  ய�. கிறி(தவராக மத	 
மா!றி வி,டா�. 
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ேபா�"FகJ74� ேபா3வி,)� தி�	பி வ9த;ட� அவ� ெச3த மதமா!ற�களி� 
இ8 மிக;	 ெபாியதாக;	, ச�"ைசைய7 கிள�ப7 I�யதாக;	 அைம9த8. 
இ	 ைற பிாி,ேடா பாதிாியா�	 தா	 இத!4  �� ெச3த8 ேபா� தய7கேமா 
பயேமா இ�லாம� தம8 உயிைரேய இழ9தாJ	 பரவாயி�ைல எ�கிற அள; 
8ணி"சJட� மதமா!ற  ய!சிகளி� தீவிரமாக இற�கினா�. இராமநாத�ர�8 
மறவ� சீைமைய" ேச�9த இ987களி� எதி��ைப7Iட அவ� 
ெபா�,ப)�தவி�ைல. 
 
கிழவ� ேச8பதி74� பிற4 அ�ல8 அவ� உயி�ட� இ�74	ேபாேத ஆ,சி 
த�ய�ேதவ�747 கிைட74	ப�" ெச3ய�ப)	 எ�ற ஆைச வா��ைதக6	 
கிழவ� ேச8பதி ேமK�9த ெவ.��ேம த�ய� ேதவ� கிறி(தவ�ைத வி�	பி ஏ!க" 
ெச3தி�9தன. 
 
இராமநாத�ர	 ம�ன�க674� பல மைனவிய� இ�9ததினா� அரFாிைம வாாிFக
 
எ�. சிலேர த4தி ெப!றன�. அ9த" சிலாி� கிழவ� ேச8பதி ப,ட	 
ஏ!றி�7காவி,டா� த�ய�ேதவ� தா� ப,ட ேம!றி��பா� எ�கிற அளவி!4 
ெந�7கமாக இ�98	 அவர8 வா3��� தவறி� ேபாயி�9த8. த�ய�ேதவ� 
விர7திேயா��9தா�. அ�தைகயவைர� ேத�� பி��87 கிறி(தவரா7கிய ஜா�� 
பிாி,ேடாவி� ெசய�க
 கிழவ� ேச8பதி74� பல�த ச9ேதக�கைள உ�டா7கின. 
ஆ,சிைய அபகாி�பத!கான சதிேயா எ�.Iட இதைன� ப!றி7 கிழவ� ேச8பதி 
நிைன�தா�. 
 
இ9த" ச9ேதக�8747 காரண	 இ�லா8 ேபாகவி�ைல. கிழவ� ேச8பதி மறவ� 
சீைமயி� ஆ,சி� ெபா.�ைப ஏ!றி�7காவி,டா� த�ய�ேதவ� தா� அைத 
ஏ!றி��பா� எ�கிற அள; ெந�7கமான வாாிசாக இ�9தா� அவ�. த�ய�ேதவைர 
மத	 மா!றிய8 கிழவ� ேச8பதிைய" சீறி எ�" ெச3த8. இத!4 ம!ெறா� 
காரண 	 இ�9த8. 
 
த�ய�ேதவ� கிறி(தவ மத�874 மா.	 � தம7கி�9த ஐ98 மைனவிமா�களி� 
நா�4 ேபைர வில7கிவி,) ஒேர ஒ��திைய ம,)	 மைனவியாக ஏ!க 
ேவ��யதாயி!.. ம!ற நா�வைர<	 த
ளி ைவ�ப8 தவி�7க  �யா8 ேபாயி!.. 
அ�ப� அவ� நீ7கி ைவ�த நா�4 மைனவிமா�களி� ஒ��தி கிழவ� ேச8பதியி� 
சேகாதாி மகளாக இ�9தா
. மணவா�வி� Fக�கைள அதிக	 அைடயாத இள	 
ெப�ணாக இ�9த அவ
 த� கணவ� த�ய�ேதவாிட	 ேபா3� 'த�ைன� 
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ெதாட�98 மைனவியாக ஏ!.7ெகா
6	ப�' ெக@சி� பா��தா
. த�ய�ேதவ� 
பி�வாதமாக அத!4 ம.�8வி,டா�. 
 
கணவ� ம.�த;ட� ேநேர த�/ைடய தா3 மாமனான கிழவ� ேச8பதியிட	 
ேபா3 நட9த விவர�கைள� ெதாிவி�தா
 அ9த� ெப�. Iட� பிற9தவளி� மக
 
த�னிட	 வ98 கதறியB8 க�ணீ� சி9தியைத7 க�) மன	 ெகாதி�தா� ேச8பதி. 
 
த�ய�ேதவ� ேம� எB9த ஆ�திர	 அவ� மாறிய மத�தி� ேமJ	 அவைர அ�ப� 
மா!றியவ�க
 ேமJ	 பா39த8. த�ய� ேதவாி� மத மா!ற�ைத� ெபாிய அரசிய� 
சதியாக7 க�தினா� ேச8பதி. த�ய� ேதவைர7 கிறி(தவ மத�874 மா!றியத� 
%ல	 நம8 அரைச<	, ஆ,சிைய<	 கவி��பத!4 ஏ!பா) நட�பதாக ேச8பதி<	 
அவ�ைட ெந��கிய ந�ப�க6	 நிைன�தா�க
. ெப�வாாியான மறவ� சீைம 
=ர�க6	 அ�ப�ேய எ�ணினா�க
. அத� விைளவாக மறவ� சீைமயி� ெப�	 
�ய� எ�9த8. ேச8பதியி� க,டைள�ப� மறவ� நா)  Bவ8	 கிறி(தவ 
ேதவாலய�க
 இ��8� த
ள�ப,டன. பாதிாியா�க
 பல�த ெகா)ைம74 
ஆளாயின�. 
 
"எ� சேகாதாி மகைள வாழாெவ,�யா7கி எ� ஆ,சிைய<	 அழி�பத!4 ஏ!பா) 
நட7கிற8! இைத நா� ெபா.�87 ெகா���7க  �யா8" எ�. 4 றி எB9த 
ேச8பதி பிாி,ேடா பாதிாியாைர<	 ஏைனய பாதிாிமா�கைள<	 சிைற"சாைலயி� 
பி��8 அைட74	ப� உ�தரவி,டா�. 
 
ெவளிYாி� சிைற�ப�7க�ப,ட பிாி,ேடா பாதிாியா� இராமநாத�ர	 ெகா�) 
வர�ப,)" சிைறயி� அைட7க�ப,��9தா�. 
 
பிாி,ேடா பாதிாியா� சிைறைவ7க�ப,ட சமய	 த�ய�ேதவ�	 இராமநாத�ர�தி� 
தா� இ�9தா�. பாதிாியாைர எ8;	 ெச3தா� த�ய�ேதவ� கலவர	 
விைளவி7க7I)	 எ�. தய�கினா� கிழவ� ேச8பதி. த�ய�ேதவ� 
இராமநாத�ர�திேலேய ெதாட�98 த�கியி�9த8 பிாி,ேடா பாதிாியா� விஷய�தி� 
ஒ�  �ெவ)7க  �யாம� ேச8பதிைய� தய�க ைவ�த8. 
 
இராமநாத�ர�தி� ெவ��த இ9த7 கிறி(தவ எதி��� உண�"சி ெம�ல ெம�ல 
த@ைச74	 பரவிய8. த@ைச ம�ன� உைடயா� பாைளய	 4.நில ம�ன/74	, 
திாிசிர�ர�திK�9த ராணி ம�க	மா674	 அவரவ�க
 நா,�K�9த 
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கிறி(தவ�கைள உடேன ெவளிேய!.மா. த� ைக�பட எBதிய/�பினா�. ேவ. 
காரண�க67காக� த@ைச நா,)ட� ராஜத9திர ந,� ைவ�87 ெகா���9தாJ	 
அ9நா,) ம�னனி� கிறி(தவ எதி���" ச	ப9தமான ேயாசைனைய ராணி 
ம�க	மா
 ஏ!கவி�ைல. ேச8பதிைய� ேபாலேவா, த@ைச ம�னைன� ேபாலேவா 
நட98 ெகா
ளாம� ேந�மாறாக� த� ஆ,சி எ�ைல74,ப,ட நில�பர�பி� 
கிறி(தவ�க
 எ�ேபா8	 ேபா� அைமதியாக;	, நலமாக;	 வாBமா. பா��87 
ெகா�டா
 அவ
. எ�லா ம7களிட 	 கா,�ய அ�ைப<	 ஆதரைவ<	, 
பாிைவ<	, கிறி(தவ�க
 ேமJ	 கா,�னா
. அவ�க
 பா8கா�பாக வாBமா. 
பா��87 ெகா�டா
. 
 
"கிறி(தவ�கைள நா,ைட வி,) ெவளிேய!றாவி,டா� இ98 சமய�874	, 
இ987 ேகாயிJ74	, இ987களா� ஆள�ப)	 அரசா,சி74	 உடன�யாக 
ஆப�8 ஏ!ப)	" எ�. த@ைச ம�ன� ராணி ம�க	மா674 மிக;	 வ!�.�தி 
எBதியி�9தா�. 
 
"இைற"சி உ�பவ�க
 எ�லா�	 அ�கி� வா�9தாேல அாிசி" சாத	 உ�பவ�க
 
அைனவ�74	 உடன�யாக ஆப�8 எ�ப8 ேபாK�7கிற8 உ�க
 I!.. அைத 
நா� ஏ!பதி�ைல. கா3கறி, அாிசி" ேசா. உ�பவ�கைள<	, இைற"சி, மீ� 
உ�பவ�கைள<	 எ�ப� ஒேர ஆ,சியி� கீ� சம உாிைமகேளா) ம7களாக வாழ 
வி)கிேறாேமா அ�ப��தா� இ9த� பிர"சைனைய<	 நா� பா�7கிேற�. ஓ� 
ஆ,சியி� கீ� வாB	 ம7களி� யா� எ9த எ9த மதெநறிைய ஏ!.7ெகா�) 
அUசாி�8 வாழ வி�	பினாJ	 அத!4 அவ�க674 உாிைம உ�). அ8தா� 
த�ம	. இைத அரசா,சி வ!�.�தி� திணி7க  �யா8 எ�. நிைன7கிேற�" எ�. 
த@ைச ம�ன/74 மிக விள7கமாக ம.ெமாழி அ/�பியி�9தா
 ராணி 
ம�க	மா
. 
 
ேச8பதி கிறி(தவ�கைள எSவள;74 எSவள; ெவ.�தாேரா அSவள;74 
அSவள; ராணி ம�க	மா
 அவ�க
 ேம� அ��	 ஆதர;	 கா,�னா
. 
 
ப�காளி� த�ய�ேதவ�74� ெதாியாமேல பா	பா!ற�கைரயி� இ�9த ஓாிY�74� 
பிாி,ேடா பாதிாியாைர அ/�பி அ�4 அவைர7 காவK� ைவ7க ஏ!பா) ெச3தா� 
கிழவ� ேச8பதி. ஓாிY� ேச8பதியி� ஆ,சி74 அட�கிய சி. தைல7க,� 
ஒ�வரா� நி�வாக	 ெச3ய�ப,) வ9த8. ேச8பதி74 மிக;	 ேவ��யவ� அ9த 
ஓாிY�� தைல7க,)� ேதவ�. அ9த� ேதவ�74 எBதிய/�பிய அ9தர�க7 
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க�த�தி� பாதிாியாைர7 க�ட	 8�டமாக ெவ,�7 ெகா�. வி)மா. உ�தர; 
இ,��9தா� கிழவ� ேச8பதி. 
 
ஓாிY�� தைல7க,) பாதிாியாைர7 ெகா�ல� தய�கினா�. ஆனா� அவ�ைடய 
பிரதானியாயி�9த  �க�ப� பி
ைள எ�பவ� 8ணி98 ேச8பதியி� க,டைள�ப� 
பாதிாியாைர உடேன ெகா�.விட ேவ�)	 எ�.	 இ�லாவி,டா� ேச8பதியி� 
ேகாப�874 ஆளாக ேநாி)	 எ�.	 ேதவைர வ!�.�தி நி��ப9த�ப)�தினா�. 
 
கிழவ� ேச8பதியி� க)�ேகாப�874 ஆளாகி" சிரம�ப)வைதவிட� 
பாதிாியாைர7 ெகா�. வி)வ8 ந�ல8 எ�ற  �;74 வ9தா� ஓாிY�� 
தைல7க,)� ேதவ�. 
 
இ	 �வி� விைளவாக ஜா�� பிாி,ேடா பாதிாியா� ெகா�ல�ப,டா�. 
அவ�க6ைடய உட� சி�னாபி�ன�ப)�த� ெப!.7 கB4க674 உணவாக 
இட�ப,ட8. 
 
நீ�ட நா
க674 இ9த7 ெகாைல இரகசியமாக ைவ7க�ப,��9த8. மறவ� 
சீைமயி� எB9த �யJ	 ஓயவி�ைல. ெதாட�98 கிறி(தவ சமய அ�ப�க6	, 
மத4�மா�க6	 ெதா�ைல74 ஆளானா�க
. 
 
ெப�னா�) பாதிாியா� எ�ற ம!ெறா� 4�  �ப�திர�) ப!க6	 ெநா.�கி 
உதி�மா. தா7க�ப,ட ச	பவ	 பலைர<	 அதி�"சி74
ளா7கிய8. ெப�னா�) 
பாதிாியாாி� சீட�க
 பிர7ைஞ ம�கி� தைரயி� விBகிற வைர ச;7க� 
ெப!றா�க
. இவ!ைற எ�லா	 ேக
வி�ப,) ராணி ம�க	மா
 மன	 
வ�9தினா
. மறவ� நா,�J	, த@ைசயிJ	 கிறி(தவ�க6	, கிறி(தவ மத 
4�7க6	 ெகா)ைம�ப)�த�ப,ட8 ேபா� த� ஆ,சியி� எ8;	 
நைடெப!.விடாம� ெபா8 ேநா7ேகா) கவனி�87 ெகா�டா
 அவ
. த� 
ெசா9தமதமாகிய இ98 மத�தி� ேமJ
ள ப!ைற வி,) விடாம� 
கிறி(தவ�க674	, இ(லாமிய�க674	 ேப�தவிகைள" ெச38 மிக;	 பாி;ட� 
நட98 ெகா�டா
 அவ
. 
 
கிழவ� ேச8பதி பி�வாத�தாJ	, ேகாப�தாJ	 ெதாட�98 சிைறவாச�ைத 
அUபவி�8" சாைவ எதி�பா��87 ெகா���9த ெம�ேலா பாதிாியா� உயி� 
பிைழ�8" சிைறயிK�98 வி)தைல ெபற;	 ம�க	மா
 உதவி ெச3தா
. 
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இ�ேபா8	 இத!4  ��	 இ�ப�� பல உதவிகைள" ெச38, �க�ெப.வ8 
அவள8 இய�பாக இ�98 வ9தி�7கிற8. 
 
இத!4  �� ஒ� ைற ம8ைரயி� �"ச, எ�/	 பாதிாியா�74	 அவ�747 கீேழ 
பணி�ாி9த உபேதசியா�க674	 ஏ!ப,ட ச�"ைசைய� தளவா3 நரச�ப3யா 
உயிேரா��9த கால�தி� அவ� %ல	 F%கமாக� தீ��8 ைவ�8 ந�ல 
ெபயெர)�தி�9தா
. ப
ளி வாசJ74	, த�7கா7க674	, கிறி(தவ 
ேதவாலய�க674	 நிைறய மானிய�க6	, நில�க6	 அளி�8� ெபய� 
ெப!றி�9தா
. அேத சமய�தி� இ987 ேகாயி�க674	 எ�ண!ற அற�கைள" 
ெச3தி�9தா
. 
 
ம�க	மா
 கிறி(தவ�க
, இ(லாமிய�க674 ந�ைம ெச3வைத� ேபாலேவ 
இ987களி� ஒ� பிாிவினராகிய ெசௗராQ�ர�க674 நியாயமான உாிைமகைள 
வழ�கினா
. ெசௗராQ�ர�க
  ��ாி Gலணி98 அ9தண� ெநறி ைறகைள7 
கைட�பி�7கலாமா? எ�ப8 ப!றி எB9த ச�"ைச74� த7க அறிஞ�க
 %ல	 தீ�; 
க�) நியாய	 வழ�கினா
 ராணி ம�க	மா
. அ8 அவ
 �கைழ உய��தி 
வள��த8. 
 
இ8 ச	ப9தமான ச�"ைச எB9த8ேம த� பிரதானிகைள<	, காாிய(த�கைள<	, 
வி�வா�கைள<	, ஆசாாிய�க6	 ேமைதக6	 நிைற9த தி�வர�க�தி!4 அ/�பி 
அவ�கைள7 கல9தாேலாசி�8 அறி;ைர ெப!. வர" ெச3தா
 ராணி. 
 
தி�வர�க�8 மகா�க
 Iறிய ேயாசைன�ப�ேய ெசௗராQ�ர�க674" சாதகமாக 
இராயச	 ேகா[(வர3யா %ல	 உ�தர; பிற�பி�தி�9தா
. ெசௗராQ�ர�க
 
மன	 மகி�98 ராணி ம�க	மாைள வா��தின�. ந�றி ெசJ�தின�. 
 
இSவள; ந�ைமக674	 ந)ேவ ம�க	மா6747 கவைலயளி�த ெச3தி 
ஒ�றி�9த8. ேபர� விஜயர�கனி� நிைலயி� எ9த வள�"சி<	 இ�ைல. ெவ.	 
வய8தா� வள�9தேதய�றி அறி; வள�"சியி� அவ� பி�த�கி இ�9தா�. 
இைளஞனான பி�ன�	Iட அவ� அ�ப�ேய இ�9தைத� ப!றி அவ
 
கவைல�ப,) உ�கினா
. 
 
சில சமய�களி� அவைளேய எதி��8� ேபச;	 அவ� தய�கவி�ைல. 
 ர,)�தனமாக� பழகினா�. அவ� சி. 4ழ9ைதயாயி�9தேபா8 வ��Y�� 
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ெத�ப7 4ள�தி� ைமய ம�டப7 ேகா��ர�திK�98 த�ைன7 கீேழ பி��8� 
தைல74��ற� த
6வ8ேபால தா� க���9த ெக,ட ெசா�பன	 இ�ேபா8 
அ�7க� அவ674 நிைன; வ9த8. 
 
இராயச	 ெபா.�ைப7 ேகா[Fவர3யாவிட	 ஒ�பைட�8 வி,)� தளவா3 
ஆகியி�9த அ"ைசயா;	 ராணி ம�க	மா6	 அரசிய� விஷயமாக� தனிேய 
அம�98 ேபசி7 ெகா���9தேபா8 ஒ� சமய	 விஜயர�க� அ9த� ப7கமாக 
வ9தா�. 
 
அUமதியி�றி� தி)	 பிரேவசமாக அவ� அ�ப� ம9திராேலாசைன 
ம�டப�874
 Uைழ9தேத அவ�க
 இ�வ�74	 பி�7கவி�ைல. 4திைர 
4��ற7கீேழ த
ளிய8ம�றி7 4ழிைய<	 பறி�ததா	 எ�ப8ேபால அவ� 
அவ�கைள ேக,ட ேக
வி எாி"சJ	 அ�வ���	 உ�டா7க7 I�யதாயி�9த8. 
ராணி ம�க	மா
 த� அ�ைம� ேபர� இ�ப� இ9த" சிறிய வயதி� அ�ப� ஒ� 
விஷ�ைத� த� � க7க �<	 எ�. எதி�பா��திராத காரண�தா� 
அதி�"சியைட9தா
. அ"ைசயா அவ� I!ைற7 ேக,)7 I"ச 	 அ�வ���	 
அைட9தா�. 
------------- 
 

25. 25. 25. 25. பாவ�	 பாிகார�க�	பாவ�	 பாிகார�க�	பாவ�	 பாிகார�க�	பாவ�	 பாிகார�க�	    

 
அ�ெறா� நா
 அர�மைன ந9தவன�தி� அதிகாைல இ�ளி� பணி� ெப�க
 
த�க674
 ஒ,)� ேபசியைத இ�. ெவளி�பைடயாகேவ தன74	 
அ"ைசயா;74	  �னா� விஜயர�க� ேபச7 க�டா
 ராணி ம�க	மா
. 
 
 தK� பணி�ெப�க
 ம�தியி�  ைளவி,ட ஓ� அபவாத	 இ�ேபா8 த� ேபர� 
வைர பரவியி��பைத7 க�) அதி�"சியைட9தா
 அவ
. பைனமர�தி� கீேழ 
நி�. ஒ� கலய�தி� பFவி� பாைல7 4��தாJ	 உலக	 அைத ந	பா8 எ�ப8 
ெம�ல� �ாி9த8. இராயச	 அ"ைசயா ஆஜா/பா4வாக;	, அழகாக;	 
க	Tரமாக;	 இ�9த8 தா� காரண	 எ�. ேதா�றினாJ	 மன	 அைத 
நிைன�8� பா�7கேவ Iசிய8. ேபர� விஜயர�க� அ�பாவி எ�ற நிைன�� மாறி 
அவ/74
6	 விஷ	 இ��ப8 �ாிய� ெதாட�கிய8 அவ674. 
 
மிக;	 ெபாிய ெபாிய ராஜ த9திர� பிர"சைனக6747 Iட� பதறாம� இ�9த 
ராணி ம�க	மா
 இ9த" ெசா9த அபவாத�87காக� பதறி7 கல�கினா
. அவ
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மன	 ச@சல�பட� ெதாட�கிய8. ெசா9த� ேபரேன  ைள�8 %�. இைலவிடாத 
சி. வயதி� இ�ப� அபவாத�கைள<	 வத9திகைள<	 ந	பி� த�ைன எதி��87 
ேக,4	ப� ஆகிவி,டேத எ�. வ�9தினா
. யாராவ8 அவ/ைடய மன�ைத 
அ�ப�7 ெக)�தி��பா�கேளா? எ�.Iட எ�ணி7 கவைல�ப,டா
. 
 
அ�ப�ேய ஒ�வ� தவறாக" ெசா�K7 ெகா)�தி�9தாJ	 சிறி8Iட இ�கித 	 
நாD74	 இ�லாம� அவ� நட98ெகா�டவித	 அவைள ஆழமாக� ��ப)�தி� 
பாதி�தி�9த8. ேபர� விஜயர�க� இ�ப� நட98 ெகா�டைத� பா��8 மதி��	 
ெகௗரவ 	 நிைற9த அ"ைசயா த�ைன� ப!றி எ�ன எ�ணியி��பா� எ�. 
நிைன�8 மன	 4�றி� ேபாயி�9தா
 அவ
. 
 
தா� எ�தைனேயா ெபாிய காாிய�கைள" ெச3த ேபா8 தன74 வ9த �கைழ விட" 
ெச3யாத தவ. ஒ�றி!காக ஏ!ப)	 அபவாத	 ெபாிதாக எBவ8 க�) மன	 
நK9தா
. தா� ெச3தவ!றி� ெபாிய காாிய�க
 என� ேதா�றியவ!ைற மீ�)	 
அவ
 நிைன; I�9தா
. பல=னமான மனநிைலயி� பைழய சாதைனகைள 
நிைன�8 ஆ.தலைட<	 மனநK; அ�ேபா8 அவைள<	 வி,டபா��ைல. 
 
 �� கணவ� ெசா7கநாத நாய7க� காலமாகி ர�ககி�Qண� ைக74ழ9ைதயாக 
இ�9தேபா8 ஆ,சி அவ
 ெபா.�பி� இ�9த8. அ�ேபா8 நிக�9த மற7க  �யாத 
ச	பவ	 ஒ�ைற இ�. அவ
 நிைன�தா
. 
 
வட7ேக ச9திரகிாியிK�98 வ98 திாிசிர�ர	 அர�மைனயி� த�கியி�9தவ/	 
மகாராணி ம�க	மா674 இைளய சேகாதர�  ைற<
ளவ/மாகிய ஓ� அரச 
4)	ப�8 மனித� ெபாிய தவ. ஒ�ைற" ெச38வி,டா�. அவ� ெச3தி�9த8 
பழிபாவ�874 அ@சாத ப)பாதகமான ெசய�. 
 
அத!காக மரண த�டைனேய வழ�கப,��7க ேவ�)	. ஆனா� நீதிம�ற 	, 
நீதிவழ�கேவ�� நீதிபதி<	, 4!றவாளி ராணி74 உட� பிற9தா�  ைறயின� 
ஆயி!ேற எ�. தீ���7 Iறாமேல வி,)வி,டா�க
. 4!றவாளி த� சேகாதர� 
 ைறயின� எ�பத!காக ஏதாவ8 சJைக கா�பி7கிறா�களா எ�பைத  தK� 
இ�9ேத ஒ!ற�க
 ைவ�87 க�காணி�8 வ9த ராணி ம�க	மா
 8ணி98 தாேன 
நீதி வழ�க  � வ9தா
. 
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'ராணி74" சேகாதர�  ைற எ�பதனா�தா� 4!றவாளி74� த�டைன எ8;	 
ெகா)7கவி�ைல' எ�. ஊெர�லா	 ேவ. ேப"F7 கிள	பிவி,ட8. ராணி 
ம�க	மா
 தாேன நீதிம�ற�ைத7 I,�னா
. "த�க
 சேகாதர/74 எ�ப� மரண 
த�டைன அளி�ப8 எ�பேத எ�க
 தய7க	 எ�.தா� நா�க
 தீ���7 
Iறவி�ைல" எ�. நியாயாதிபதிக
 அவளிடேம தய7க�ேதா) Iறினா�க
. 
"ேவ��யவ�க
 ேவ�டாதவ� எ�ெற�லா	 பா��ப8 நியாய�தி!4 அழகி�ைல. 
4!றவாளி74, அரசியாகிய நாேன மரணத�டைன விதி7கிேற�" எ�. சிறி8	 
கல�காத 4ரK� தீ��பளி�தா
 ராணி ம�க	மா
. அ9த ேந�ைமைய7 க�ட 
அ�. நீதிபதிக
 விய9தன�. 
 
அ�ப� விய�ைப" ச	பாதி�த தன8 ேந�ைம7கா இ�. இ�ப� ஓ� அபவாத	 
எ�ெற�M	 ேபா8 அவ
 க�களி� நீ� Fர9த8. 
 
இ�ெனா�  ைற அவ
 பழனி மைலயிJ
ள  �க� ெப�மாைள வண�4வத!4" 
ெச�றி�9தா
. அ�வார�திK�98 மைல74" ெச�J	ேபா8 உாிய காவல�க
, 
பாிவார	 ெம37கா�பாள�க
 எ�லா�	 உடனி�98	Iட ஒ� சிறிய அச	பாவித	 
ேந�98வி,ட8. 
 
ராணி தாிசன�87காக மைலேம� ஏறி7 ெகா���74	ேபா8 தாிசன�ைத 
 ��8வி,)� ப7தி பரவச" சிK��ேபா) த�ைன மற9த இலயி�பி�, 
மைலயிK�98 கீேழ இற�கி7 ெகா���9த வாKப� ஒ�வ� அவ
ேம� 
ேமாதிவி)வ8 ேபா� மிக அ�ேக வ98வி,டா�. 
 
ம�க	மாளி� ெம37கா�பாள�க
 அ9த வாKபைன� பி��8� த��7க 
ஆய�தமாகி வி,டா�க
. ராணிேயா ெம37கா�பாள�க
 அSவித	 அவைன� 
த���8 விடாம� த)�த8ட� ம�னி�8 அ/�பினா
. 
 
"இ9த இைளஞ� ேவ�)ெம�. தவ. ெச3யவி�ைல. ப7தி� பரவச�தி� இவ� 
த�ைன மற98 கீேழ இற�கி வ�	ேபா8 எதிேர நா� வ�வைத7 கவனி7க� 
தவறிவி,டா�. இைறவனாகிய  �க/74  �னா� ஏ!ற� தா�;க
 இ�ைல. 
அைனவ�	 சமமான ப7த�கேள! இவைன இவ� வழியி� ேபாகவி)�க
" எ�. 
Iறி� ெப�9த�ைமேயா) நட98ெகா�டா
 ராணி ம�க	மா
. 
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அ�. அ9த� ெப�9த�ைம நா)  Bவ8	 பரவி� �கழாக மல�9தேத, அ8 இ�. 
எ�ேக ேபாயி!.? 
 
 �ெபா�  ைற ெகா
ளிட�தி� ெபாிய ெவ
ள	 வ98 சில கைரேயார�8" 
சி!a�க6	, அவ!றி� ேகாயி�க6	 அ��8" ெச�ல�ப,டன. ெவ
ள�த�. 
ம.நா
 இர; இ�ேக அர�மைனயி� உற�கி7 ெகா���9த ராணி ம�க	மாளி� 
கனவிேல தி�மா� ேதா�றி, 'ராணி! நா� ெகா
ளிட7கைர மணK� ேக,பார!. 
அநாைதயாக ஒ8�கி7 கிட7கிேற�. எ�ைன வ98 கா�பா!.வாயாக' எ�ப8 
ேபா� க,டைளயி,டா�.  தK� ெவ
ள�தி� சீரழி9த ம7க674 உண;, உைட, 
உைற<
 உதவிக
 ெச3ய உ�தர;கைள� பிற�பி�தா
. பி�� த� கனவி� வ9த 
இட�ைத அைடயாள	 க�) ேத�" ெச�. வி7ரக�கைள எ)�87 ேகாயி� க,�7 
4	பாபிேஷக	 ெச3தேதா) ெவ
ள�தினா� பாதி7க�ப,ட கைரேயார�8" 
சி!a�கைள<	 �ன� நி�மாண	 ெச3ய உட� உ�தரவி,டா
 ராணி ம�க	மா
. 
 
அ�ேபா8 ம7க
 அவைள7 ெகா�டா� வாயார வா��தினா�கேள, அ9த வா��8 
இ�ேபா8	 இ�7கிறதா, இ�ைல ம�கி� ேபா3வி,டதா? த� �கB	 ெப�ைம<	 
ம�4வ8ேபா� அவ674
 ஒ� பிரைம ஏ!ப,ட8. எ�லா� திைசகளிJ	 தன74 
எதி���	 அபவாத 	, ெப�4வ8 ேபா� ஒ� நிைன; மனதி� ேமெலB9த8. 
அவளா� அ�ேபா8 அ�ப� நிைன;க
 எBவைத� த)7க;	  �யவி�ைல. ேபர� 
விஜயர�க� த�ேம� பாி;ட� இ�லாதேதா) ெவ.7கிறா� எ�ப8	 �ாி9த8. 
அவனாக7 ெக,)� ேபானானா அ�ல8 அவ� மன�ைத யாராவ8 வK98  ய�. 
ெக)�தா�களா? எ�ப8 அவ674� �ாியவி�ைல. அவ
 மன	 அைல பா39த8. 
அைமதி இழ9த8. த�ைன வள��8 ஆளா7கியவ
 எ�. பா,�யாகிய ராணி 
ம�க	மாளி� ேம� விFவாச	 ெகா
வத!4� பதி� ஆ�திர 	 எாி"சJ	 
ெகா���9தா� விஜயர�க�. இ9த நிைலைய7 க�) அவ
 திைக�தா
. மன	 
தள�9தா
. 
 
தா� ெச3த எ�லா ந�ல ெசய�கைள<	 ��ணிய�கைள<	 நிைன�8 மன	 
4 றினா
. கிறி(தவ�க674	, இ(லாமிய�க674	 ேபதமி�றி நல�கைள� 
�ாி9தைத<	 ேவ��யேபாெத�லா	 விைர98 ெச�. உதவியைத<	 எ�ணி� 
தன7கா இ�ப� அபவாத�க6	 விFவாச� 8ேராக�க6	 ஏ!ப)கி�றன எ�. 
மன .கி அலம98 ேபானா
. 
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ேபரனி� ேபா74	 ம!ற நிக�"சிக6	 அவைள நைட� பிணமா7கியி�9தன. 
ஒ�நா
 பகK� உண;74� பி�ன� அ9த��ர�தி� அர�மைன� பணி� ெப�க
 
Dழ� தா	Lல	 தாி�பத!4 அம�9தா
 ராணி ம�க	மா
. மன	 ேவ. எைதேயா 
ப!றி நிைன�தப� இ�9த8. உ�M	ேபா8 உணவிJ	 மன	 ெச�லவி�ைல. 
கடைன7 கழி�ப8 ேபா� உ�)  ��தி�9தா
. தா	Lல	 தாி74	ேபா8	 
அவ6ைடய ைகக
 ஏேதா இய�கி" ெசய�ப,டனேவய�றி மன	 அதி� இ�ைல. 
அவ
 வி�	பியி�9தா� பணி�ெப�கேள பSயமாக அவ674 ெவ!றிைல ம��87 
ெகா)�தி��பா�க
. ஆனா� அவ
 அவ�க
 யாைர<	 நாடாம� தாேன 
ெவ!றிைல நர	� கி
ளி" F�ணா	� தடவி ம��8 உ�) ெகா���9தா
. 
 
தி[ெர�. ஒ� வய8  தி�9த பணி�ெப� ராணி ம�க	மாைள ேநா7கி I�பா) 
ேபா,டா
. 
 
"அ	மா! உ�கைள அறியாமேல ஆகாத காாிய	 ப�ணி7 ெகா���7கிறீ�கேள! 
இட7 ைகயா� ெவ!றிைல ம��8� ேபா,)7 ெகா
கிறீ�கேள? எ�லா	 ெதாி9த 
உ�க674 இ8Iடவா மற98வி,ட8? ேக)கால	 வ9தா�தா� இட7ைகயா� 
தா	Lல	 ேபாட ேநாி)	 எ�பா�க
." 
 
த� நிைன; வ98 தா� எ�ன ெச38 ெகா���7கிேறா	 எ�பைத நிதானி�8� 
பா��தேபா8தா� ம�க	மா674� பகீெர�ற8. ஏேதா ேயாசைன� ேபா7கி� தா� 
மாெப�	 தவ. ெச3தி��ப8 அவ674� �ாி9த8. ைக� தவ.தலாக 
நட9தி�9தாJ	 எ�னேவா அபச4ன	 ேபால மனதி� உைற�த8. அ8 நட7க� 
ேபாகிற ெபாிய அம�கல	 ஒ�றி� சிறிய அம�கல  �ேனா�யாக;	 அ8 
ேதா�றிய8. மன	 ச@சல	 அைட9த8. ைகதவறி7Iட அம�கலமான 
காாிய�ைதேயா பிைழயான ெசயைலேயா ெச38விடாம� விழி�பாயி�74	 தானா 
இ�ப� நட98 ெகா�ேடா	 எ�ெற�ணி7 Iறினா
 அவ
. 
 
இட7ைகயா� தா	Lல	 தாி�87ெகா
வ8 மிக�ெபாிய பாவ�களி� ஒ�றாக7 
க�த�ப,ட8. சா(திர வி!ப�ன�க6	, அர�மைன �ேராகித�க6	 உடேன 
வரவைழ7க�ப,டா�க
. தா� ெச3த தவ!ைற7 Iறி, "அத!4 எ�ன பாிகார	?" 
எ�. அவ�கைள7 ேக,டா
 ம�க	மா
. 
 
அவ�க
 த�க674
 கல98 ேபசி G�கைள<	 ஆரா398 பா��தா�க
. ராணி 
ம�க	மா
 அவ�கைள� பணிவாக ேவ��7 ெகா�டா
. 
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"இ9த� பாவ�தி!4 எ�ன பாிகார�கைள நீ�க
 IறினாJ	 ெச3ய� 
தயாராயி�7கிேற�! உடேன ெசா�J�க
." 
 
அவ�க
 விவாி7க� ெதாட�கினா�க
. "மகாராணீ! இத!4� பாிகாரமாக நீ�க
 
எ�ண!ற வித�களி� பல தான த�ம�கைள" ெச3ய ேவ�)	. அ�னதான	, 
சாைலக
, ச�திர�க
 அைம�த�, Fம�கKக674 வ(திரதான 	 தீபதான 	 
ெச3த�, ேகாயி�க674 மானிய�க
 அளி�த� ஆகியைவ அவசிய	 ெச3ய�பட 
ேவ��ய தான த�ம�களி� சில ஆ4	." 
 
"ெபாிேயா�கேள! மிக;	 ந�றி! உ�க
 அறி;ைர�ப� இ�. த� ஏராளமான 
தான த�ம�கைள" ெச3ய உ�தரவி)கிேற�" எ�. Iறி அவ�க674 உாிய 
ச�மான�கைள அளி�8 விைட ெகா)�8 அ/�பி ைவ�தா
 ராணி ம�க	மா
. 
ஆனா� அர�மைனயிK�98 தான த�ம�க
 ெதாட�கிய ேபா8 ேபர� 
விஜயர�க� அத!47 4.7ேக நி�. த)�தா�. 
 
"பா,[! ரா^ய�ைத எ�னிட	 ஒ�பைட�பத!4
 அர�மைன7 க�bல�ைத 
ெவ!றிடமா7கி எ�ைன ந)�ெத�வி� பி"ைசெய)7க ைவ7கேவ�)ெம�. சதி 
ெச3கிறீ�களா? உ�க
 பாவ�874 அர�மைன" ெசா�தா பிைண?" எ�. 
க)ைமயாக ராணி ம�க	மாைள எதி��8 வினவினா� விஜயர�க�. 
 
ராணி ம�க	மா
  தK� அவன8 எதி��ைப� ெபா�,ப)�தவி�ைல. ப!பல 
அ�னச�திர�கைள7 க,��திற74	ப� உ�தரவி,��9தா
. ஏ!ெகனேவ 
ம8ைரயி� ஒ� ெபாிய அ�ன ச�திர�ைத7 அவ
 க,�யி�9தா
. �திய சாைலக
 
அைம7க" ெசா�னா
. 4திைரக
, பF7க
, காைளக
 நீ� அ�98வத!4 வசதியாக 
சாைல ஓர�களி� த�ணீ�� ெதா,�கைள� திற7க" ெசா�K உ�தரவி,டா
. 
ெபா8 ம7க67காக7 4�நீ� 4ள�க
, ஊ�ணிக
, கிண.கைள� ேதா�ட" 
ெச3தா
. ேகாயி�க674 மானிய�கைள அளி�தா
. இ�/	 ப!பல தான 
த�ம�கைள அயராம� ெச3தா
. 
 
 
இ9த தான த�ம�க67காக ம7க
 எ�லா�	 அவைள7 ெகா�டா�னாJ	 ேபர� 
ம,)	 விேராதியாகி வி,டா�. ஆ,சிைய� த�னிட	 ஒ�பைட7க� பா,� தாமத� 
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ப)�8வதாக� �ாி98 ெகா�) கலக	 ெச3ய;	 எதி���7 4ர� ெகா)7க;	 
தய�கவி�ைல அவ�. அத!காக அவைன யா� P�� வி,��7கிறா�க
 
எ�பைத<	 ராணி ம�க	மாளா� க�)பி�7க  �யவி�ைல. அர�மைனயிேலேய 
சில உ,பைக� ேப�வழிக6	, கலக7கார�க6	 அவைன� P�)வதாக� 
ெதாியவ9த8. அவ�கைள ம�க	மாளா� உடன�யாக7 க�)பி��8� த��7க;	 
 �யவி�ைல. 4ல�ைத7 ெக)7க வ9த ேகாடாாி7கா	� ேபா� ேபர� நட98 
ெகா
ள� தைல�ப,ட8 அவைள மீளா7 கவைலயி� =��திய8. விஜயர�க 
ெசா7கநாத/74 அ9த பா�ய வயதிேலேய த�ைன� ப!றி� 8��ேபாதைன 
ெச3கிறவ�க
 யா� யாெர�. அறி98 அவ�கைள உட�  ைளயிேலேய கி
ளி 
எறிய  ய!சி எ)�87 ெகா�டா
 அவ
. 
 
ஆனா� அ	 ய!சி பK7கவி�ைல. அவ�க
 மிக இரகசியமாக" ெசய�ப,டா�க
. 
"இ�ப�ேய இ�/	 சிறி8 கால	 நீ ேகா,ைட வி,)7 ெகா���9தா� உன74 
ஆ,சிைய� தராமேல உ� பா,� உ�ைன ஏமா!றிவி)வா
! தானத�ம�க
 
ெச3ேத அர�மைன கஜானாைவெய�லா	 காKயா7கிவி)வா
" எ�ற 
8��ேபாதைன விஜயர�க/74 இைடவிடா8 அளி7க�ப,) வ9த8. 
 
அவ� அ�7க� பா,�யிட	 வ98 சீறினா�. எதி��8� ேபசினா�. த�மச�கடமான 
ேக
விகைள7 ேக,டா�. தன74 உடேன  �D,)மா. வ!�.�தினா�. 
வைசபா�னா�. பாச�874	 ஆ�திர�தி!4	 ந)ேவ சி7கி� திணறினா
 ராணி 
ம�க	மா
. அவ6ைடய மனநி	மதி இ�ேபா8 அறேவ பறிேபா3வி,ட8. 
-------------- 
 

26. 26. 26. 26. ேபரனி� ஆ�திர	ேபரனி� ஆ�திர	ேபரனி� ஆ�திர	ேபரனி� ஆ�திர	    

 
விஜயர�க ெசா7கநாத/74 அ�ேபா8 இர�)�ெக,டா� வய8. 
ைக74ழ9ைதயாக இ�9தேபாேத அவ/74  �D,�யாயி!. எ�. ேப� 
ெச3தி�9தாJ	 அவ/74 இ�/	 ப74வ	 வரவி�ைல எ�பைத அறி98 அவ� 
சா�பி� தாேன ஆ,சி நி�வாக� ெபா.��கைள7 கவனி�8 வ9தா
 ராணி 
ம�க	மா
. 
 
ேபரனி� ந�ைம7காக அவைன� ப!றிய ந�ெல�ண�ேதா) அவ
 ெச38 வ9த 
இ7காாிய	 அவனாேலேய தவறாக� �ாி98 ெகா
ள�ப,டேபா8தா� அவ674 
ஆ"சாிய 	 ஆ�திர 	 ஏ!ப,ட8. ஊ� உலகெம�லா	 த�ைன ெம"சி� �கB	ப� 
தா� ஆ,சி நட�திவ9த ேபா8 த� ெசா9த� ேபரேன தன74� தைலவKயாக 
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உ�வாகி� ெதா�ைல ெகா)7க� ெதாட�கிய8 அவ
 மன�ைத� ெபாி8	 
பாதி�த8. 
 
அ�ைம� த9ைதைய<	 ஆ�யி�� தாைய<	 அ)�த)�8 இழ9த 4ழ9ைதைய� 
பா_,�" சீரா,� வள��8 ஆளா7கிய தன7கா இ9த7கதி எ�. எ�ணியேபா8 
அவ
 மன	 நK9த8. ைமD� ம�னைன<	, இராமநாத�ர	 கிழவ� 
ேச8பதிைய<	 ேபா�ற �ற�பைகவ�கைள� ப!றி7 கவைல� ப)வைதவிட 
அதிகமாக இ9த உ,பைகைமைய<	, இத!47 காரணமான ேபர� 
விஜயர�கைன<	 ப!றி7 கவைல�பட ஆர	பி�தா
 அவ
. ேபரனி� மனைத7 
ெக)�8� 8��ேபாதைன ெச3<	 கல77கார�க6	 ெக)மதியாள�க6	 
உ
ேளேய இ�7கிறா�க
 எ�. ெதாி9த8. ஆனா� அவ�க
 ைக<	 கள;மாக" 
சி7கவி�ைல. 
 
ேபர� விஜயர�க/74 அ�ேபா8 பதிென,) வய8. அர�மைனைய" ேச�9த சில 
8��ேபாதைனயாள�க
 அவைன� ேதா��� 8ர;க674� தனிேய அைழ�8" 
ெச�. ம�க	மாைள� ப!றி� ெதாட�98 ேகா
 %,�னா�க
. 
 
இய�பிேலேய விஜயர�க� இர�)�ெக,டானாக;	 ைந�பாைச7காரனாக;	 
இ�9தா�. பா,�யி� க,)�பா,�K�98 வி)ப,) அரசனாக ேவ�)	 எ�கிற 
ஆைச உ
ளவனாக இ�9த அவைன ம!றவ�க
 ேமJ	 கைல�தன�. 
 
"உ� த9ைத ர�ககி�Qண  �8=ர�ப நாய7காி� கால�திJ	 இ�ப��தா� 
நட9த8. அவ�ைடய இளைம� ப�வ�தி� ேப�74 அவ�74  �D,�வி,) 
இவேள ஆ,சிைய நட�தினா
. இவ674� பதவி ெவறிைய� தவிர ேவெற8;	 
இ�ைல. இவ
 உயிேரா��7கிறவைர உ�ைன ஆ,சி Tட�தி� ஏ!கேவ 
விடமா,டா
. நீ இ�ப�ேய ெவ.	 இளவரF ப,ட�ைத" Fம98 ெகா�) திாிய 
ேவ��ய8 தா�. கைடசிவைர உ�னிட	 ஆ,சிைய ஒ�பைட7காமேல உ�ைன 
ஏமா!றி வி)வா
 இவ
. ேபாதா74ைற74� தளவா3 அ"ைசயா ேவ. இ�ேபா8 
உ� பா,�ேயா) ெந�7கமாக இ�7கிறா�. உ�ைன எ�ப� ஏமா!.வ8 எ�பத!4 
அவ� ேவ. ேயாசைனகைள7 I.வா�! அ"ைசயா;	 பா,�<	 இ9த ஜ�ம�தி� 
உ�ைன ஆளவிட� ேபாவதி�ைல" எ�. அவ�க
 விஜயர�கனிட	 இைடவிடாம� 
உ�ேவ!றி7 ெகா���9தா�க
. 
 
இளவரச� விஜயர�க� அவ�க674" ெசவி சா3�தா�. அவ�க
 I.வெத�லா	 
சாியாயி�74	 எ�ேற அவ/74� ேதா�றிய8. பா,� த�ைன� பிாியமாக 
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அரவைண�8 ஆளா7கி வள��தெத�லா	 அவ/74 மற98வி,ட8. ஆைச 
பாச�ைத மைற�8வி,ட8. பா,� ம�க	மா
 தா� த�/ைடய  த� எதிாி எ�. 
எ�ப�ேயா அவ/ைடய மன�தி� ஒ� த�பான அபி�ராய	 ஏ!ப,)வி,ட8. 
அவைன" F!றியி�9தவ�களி� ஒ�வ�Iட அ9த� த�பான அபி�ராய�ைத மா!ற 
 !படவி�ைல. மாறாக அத!4 உரேம!றி அைத ேமJ	 ேமJ	 அவ� உ
ள�தி� 
வள�7கேவ  ய!சி ெச3தா�க
. 
 
இராயச	 அ"ைசயா;74	 த� பா,�74	 தகாத  ைறயி� உற; இ��பதாக� 
த�னிட	 ேகா
 %,�யவ�களி� I!ைற அவ� ந	பினா�. 'ெக)மதி க�M74� 
ேதா�றா8' எ�ற பழெமாழி விஜயர�கனி� விஷய�தி� உ�ைமயாயி�9த8. 
கலக7கார�களி� ேபாதைனேய அவ� மன�தி/
ேள உ�ேவறி!.. தா� 
அரசா,சிைய அைடயாம� இ�7க� பா,� சதி ெச3கிறா
 எ�ேற ந	பினா� 
அவ�. 
 
ேபாதா74ைற74 அவைன7 ெக)�த வ9தவ�க
 அவ� மன�தி� பதி<	ப� 
ஒ�ைற" F,�7 கா,ட� தவறவி�ைல. அவ�க
 F,�7 கா,�ய8 அ�ேபா8 
ெபா��தமாக இ�9த8. உடேன ந	பி ஏ!4	ப�யாக;	Iட இ�9த8. 
 
இட7ைகயா� தா	Lல	 தாி�8வி,ட பாவ�தி!காக ம�க	மா
 ஏேதேதா தான 
த�ம�கைள" ெச3ய�ேபாக அைத அவ�க
 த�க674" சாதகமாக� பய�ப)�தி7 
ெகா�) விஜயர�கனிட	 ெசா�K� P!.வத!4 இட	 கிைட�த8. 
 
"அ�ைம இளவரேச! உ�க
 பா,�யா� மகாராணி ம�க	மா
 ேபாகிற ேபா7ைக� 
பா��தா� கா!ைற<	 காவிாி� த�ணீைர<	 தவிர உ�க674 ேவ. எைத<	 மீத	 
ைவ�8 வி,)� ேபாகமா,டா�க
 ேபாK�7கிற8. அர�மைன" ெசா�8க
 
எ�லா	 தான த�ம�க674� ேபா37 ெகா���7கி�றன. ேகாயி� 
4ள�க674	, த�ம ச�திர�க674	 ேபாவத!4 இ8 எ�ன பி
ைளயி�லாத 
ெசா�தா? இ9த" ெசா�8 ஏ� இ�ப�� பா� ேபாகிற8? ஏ!ெகனேவ பாதி 
ரா^ய�ைத7 கிழவ� ேச8பதி பறி�87 ெகா�டாயி!.. மீதி இ��பைத<	 
எவனாவ8 பறி�87 ெகா
வத!4
ளாவ8 ஆ,சிைய நீ�க
 ைக�ப!ற ேவ�)	. 
இ�லாவி,டா� உ�க
 கால	 இ�ப�ேய இளவரF� ப,ட�ேதா) கழியேவ��ய8 
தா�. இளவரF� ப,ட�தா� எ�ன லாப	? ஆ,சி ம,)	 பா,�யிட	. ெவ.	 
இளவரF� ப,ட	 ம,)	 உ�களிட	. நீ�க
 உடேன த,�7 ேக,காவி,டா� 
உ�க674 எ8;	 கிைட7கா8" எ�. Pப	 ேபா,டா�க
 கலக7கார�க
. 
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விஜயர�க� அைத7 ேக,) ஆ�98 சி9தி�8� பா�7காம� ��தி ேபதK�8� 
ேபானா�. த� ந�ைம7காகேவ அவ�க
 அ9த ேயாசைனகைள" ெசா�வதாக 
ந	பினா�. அவ�க6ைடய Fயந�ைம7காகேவ ஆ,சி த� ைகயி� 
வரேவ�)ெமன அவ�க
 நிைன�8� த�ைன� P�)கிறா�க
 எ�ப8 
அ�ேபா8 அவ/74� �ாியவி�ைல. 
 
பா,� ராணி ம�க	மாளிட	 ேநாி� ேபா3 இர��� ஒ�. ேக,)வி)வ8 எ�. 
பி�வாதமான  �;74 வ9தா� விஜயர�க�. அரசா,சி ெதாட�பாக� த�ைன 
எ8;ேம கல9தாேலாசியாம� ஒ87கி ைவ74	 பா,�யிட	 ஏேதா ெபாிய D�"சி<	 
Dனிய7கார எ�ண 	 இ��பதாக அவ� ந	ப�ெதாட�கிவி,டா�. ஆனா� ஒ� 
சி. ச9ேதக 	 இ�9த8. அ9த" ச9ேதக�ைத� தன74� ேபாதைன ெச3த 
ந�ப�களிடேம அவ� ேக,)வி,டா�. 
 
"ஒ�ேவைள எ� ேகாாி7ைகைய� பா,� ம.�8 வி,டாேலா, க���பாக  �யா8 
எ�. பதி� ெசா�K வி,டாேலா, அ��ற	 எ�ன ெச3வ8?" 
 
"அவ
 ம,)	  �யாெத�. ெசா�ல,)	. அத� பிற4 நா�க
 அ)�த 
ேயாசைனைய" ெசா�கிறா	.  தK� நீ�க
 அவளிட	 ேபா37 ேக,பைத7 
ேக,)வி,) வா��க
." 
 
"நா� ஒ�.	 ஏமாளியி�ைல. இேதா இ�ேபாேத ேக,) வி,) வ98வி)கிேற�" 
எ�. ஆேவச�ேதா) �ற�ப,டா� விஜயர�க�. அவ�  க	 சின�தா� 
சிவ�ேபறியி�9த8. பா�ைவயி� ேகாப7கன� ெதறி�த8. ெந@சி� பத!ற 	 
படபட��	 நிைற9தி�9தன. 
 
அவ� ேத�" ெச�ற சமய	 அ9த��ர�தி� சில %�த ேதாழி� ெப�கேளா) 
அம�98 தாய	 விைளயா�7 ெகா���9தா
 ராணி ம�க	மா
. விஜயர�க� �ய� 
ேபா� ேநேர உ
ேள பா39தா�. அவ� வ9த நிைலைமைய� பா��8 ம�க	மாேள 
ேதாழி� ெப�கைள விலகி" ெச�Jமா. ைசைக ெச3தா
. அவ�க
 ெச�றன�. 
அவைன� த� அ�ேக அமர" ெசா�K� பாச�ேதா)	 பாிேவா)	 அவ
 
அைழ�தா
. அவ� அமரவி�ைல. ெவ.�ேபா)  க�ைத� தி��பி7 ெகா�டா�. 
 
"எ�ன ேவ�)	 விஜயர�கா? பா,�யி� ேம� இ�. உன74 ஏ� இ�தைன 
ேகாப	?" 
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"உ�க
 ப7க�தி� அம�98 அ�ைத� பா,�7 கைதகைள7 ேக,)7 
ெகா����பத!4 நா� இ�/	 ப"ைச7 4ழ9ைதயி�ைல பா,�!" 
 
"உ�ைமதா�! உன74 வயதாகிவி,ட8. ஒ��7 ெகா
கிேற�." 
 
"நீ�க
 ஒ��7 ெகா�டாJ	, ஒ��7 ெகா
ளாவி,டாJ	 அ8 உ�ைமேய பா,�! 
உ�க674 எ8தா� நிைனவி�7கிற8? 
 
"உ�க674 ம!றவ�க
 வய8	 நிைனவி��பதி�ைல; உ�க
 வய8	 
நிைனவி��பதி�ைல." 
 
அவ� இ9த வா��ைதகைள" ெசா�Jகிறவைர விைளயா,டாக ஏேதா ேபFகிறா� 
எ�. நிைன�87 ெகா���9த ராணி ம�க	மாளி�  கபாவ	 இ9த 
வா��ைதகைள7 ேக,ட8	 இ.கிய8. ெநகி�"சி தவி�98 க)ைமயாக மாறிய8. 
அவ
 தைலநிமி�98 விஜயர�கைன7 I�98 பா��தா
. அவ� ெம3யாகேவ 
அட7க  �யாத ஆ�திர�ேதா) த�னிட	 வ9தி��ப8 �ாி9த8. 
 
"ஆ�திர�தி� வா��ைதகைள அ
ளி7 ெகா,� விடாேத விஜயர�கா! ெகா,�ய 
வா��ைதகைள� தி��பி ம.ப� எ)�87ெகா
ள  �யா8. யாாிட	 ேபFகிறா	 
எ�ன ேபFகிேறா	 எ�பைத ஞாபக�தி� ைவ�87 ெகா�) ேபF!" 
 
"ந�ல ஞாபக�ேதா) தா� ேபFகிேற� பா,[! வயதாகி %�த பி�/	 ஆள 
ேவ�)	 எ�கிற பதவி ஆைசைய<	 ேவ. ஆைசகைள<	 விட �யாத மகாராணி 
ம�க	மாளிட	 தா� ேபசி7 ெகா���7கிேற� எ�ப8 என74 ஞாபகமி�லாம! 
ேபாகவி�ைல! ந�றாக ஞாபகமி�7கிற8." 
 
"நா7ைக அட7கி� ேபச7 க!.7ெகா
." 
 
" தK� உ�க
 வய874� த49த அட7க�ைத நீ�க
 தா� க!.7ெகா
ள 
ேவ�)	." 
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"இ�ப�� ெபா3� �ல	ப� �ல	பிேய எ�ைன இனி ேமJ	 நீ�க
 ஏமா!றிவிட 
 �யா8 பா,�!" 
 
"எ�ைன ஏமா!றினா� தாேன நீ�க
 ெதாட�98 ஆள �<	? எ� த9ைதயா� 
கால�திJ	 அவைர ஏமா!றி7 ைக� ெபா	ைமயாக ைவ�87ெகா�) நீ�கேள 
ஆ,சி நட�தினீ�க
 இ�ேபா8	 அைதேய தா� ெச3கிறீ�க
." 
 
"உ� ந�ைம7காக�தா� அைத" ெச3கிேற�. உன74� ப74வ	 வ9த8	 நீேய 
ஆளலா	. அ9த ந�ல நாைள எதி��பா��8�தா� நா/	 கா�தி�7கிேற�. 
உ�னிட	 ஆ,சிைய ஒ�பைட�பைதவிட மகி�"சியான ச	பவ	 எ� வா�வி� 
ேவெறா�.	 வர�ேபாவதி�ைல அ�பா!" 
 
"=ணாக நாடகமா�� பயனி�ைல! இ�ப�" ெசா�K" ெசா�Kேய என747 
4ழிபறி7க ேவ�டா	 பா,[!" 
 
"உ� மனைத யாேரா ெக)�தி�7கிறா�க
. அதனா� தா� நீ இ�ப� எ�லா	 
உள.கிறா3." 
 
"உள.வ8 யா�? நானா? நீ�களா?" 
 
"உ� ேம� பிாியமி�லாமலா நீ %�. மாத�8� பாலகனாக இ�74	ேபாேத 
உன74  � D,�ேன�." 
 
"ந�லத!காக;	, பிாிய�87காக;மா அ�ப�" ெச3தீ�க
? எ�ைன ஏமா!றிவி,) 
நீ�க6	 தளவா3 அ"ைசயா;	 உ�லாச வா�7ைக வாழலாெம�...." அவ� 
 �7கவி�ைல. அத!4
 அவ
 4.7கி,டா
. 
 
"விஜயர�கா! வாைய %)..." அ9த மாளிைகயி� நா�4 Fவ�களிJ	 
எதிெராK74	ப� I�பா) ேபா,டா
 ராணி ம�க	மா
. ேபர� வாயிK�98 
ெவளி�ப,ட ெசா!கைள7 ேக,) தீைய மிதி�தவ
ேபா� ஆனா
 அவ
. 
 



180 

 

"இ9த அதிகார 	 அட74 ைற<	 இனிேம� பK7கா8 பா,�! நீ�களாக 
அட�காவி,டா� நாேன உ�கைள<	 அட7க ேவ�� வ�	..." 
 
இைத7 ேக,) ஆ�திர�ைத அட7க  �யாம� சீறி எB9தி�9தா
 ராணி 
ம�க	மா
. அவ
  க	 சிவ98 க�களி� அன� பற9த8! ஒ� விஷம7கார7 
4ழ9ைதைய இர�) 4,)7 4,�னா�தா� அட�4	 எ�ற எாி"சJட� அவ
 
அவைன எ,�� பி�7க  ய�றேபா8 அவ� வி�,ெட�. அ�கி�98 ெவளிேயறி" 
ெச�. வி,டா�. 
 
காவ!கார�கைள அைழ�8 அவைன" சிைற�ப)�தி7 ெகா�)வ98 த� � 
நி.�தி� த���தி�7க அவளா�  �<	. அ9த அள;74� ேபர� அவைள 
அவமான�ப)�தியி�9தா� எ�றாJ	 நிதானமாக ேயாசி�8 அவ
 த�ைன7 
க,)�ப)�தி7 ெகா�டா
. அவைன ம!றவ�க
  �னிைலயி� பதிJ74 
அவமான�ப)�த;	 த��7க;	 அவ
 தய�கினா
. தி�9தி வி)வா� அ�ல8 
தாேன  ய�. தி��தி விடலா	 எ�. அவ
 இ�ன 	 ந	பினா
. 
 
ஆ�திர�தி� ேபர� ேபசியி�9த ஒSெவா� ெசா�J	 அவ
 ெசவிகளி� ெந���7 
க�4களாக" Fழ�. ெகா���9தன. 
 
இSவள; க)ைமயான வா��ைதகைள, ெப!ற த9ைதேயா, தாேயா கால@ெச�ற 
ஆ�யி�7 கணவேரா Iட அவளிட	 ேபசியதி�ைல. ெப!ேறாாிட	 ெச�லமாக 
வள�98 கணவனிட	 மதி�ேபா) வா�98 நா,) ம7களிட	 ெச�வா7ேகா) 
வள�98 பிாியமாக எ)�8 வள��த சி�ன@சி. ேபரனிட	 இ�ப� அவமான�பட 
ேந�9தேத எ�ற நிைன�� ராணி ம�க	மாளி� மனைத வK உ�டா4	ப� 
இ�ேபா8 மிக;	 அB�தி உ.�திய8. 
------------ 
 

27. 27. 27. 27. விஜயர�க� த�பி வி.டா�விஜயர�க� த�பி வி.டா�விஜயர�க� த�பி வி.டா�விஜயர�க� த�பி வி.டா�    

 
ராணி ம�க	மாளி� மன	 நி	மதியிழ98 தவி�த8. ேபர� விஜயர�க ெசா7கநாத� 
ேபசிவி,)" ெச�ற ெசா!கைள அவளா� மற7கேவ  �யவி�ைல. 
 
ேபர� வJவி� வ98 த�னிட	 ஏ.மாறாக� ேபசி இ�ப�ெய�லா	 
வ!�.�தியிராவி,டா�, அவேள ஒ�ேவைள அவைன7 I�பி,)" சில நா,களி� 
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ஆ,சி� ெபா.�ைப அவனிட	 ஒ�பைட7கேவ�)	 எ�.Iட 
எ�ணியி�7கலா	. ஆனா� அவேன வ!�.�தி நி��ப9த�ப)�தியதா� அவள8 
ச9ேதக	 அதிகமாயி!.. அதி� ஏேதா பிற� P�)த� அ�ல8 சதியி�7க ேவ�)	 
எ�. அவ
 ச9ேதக�ப,டா
; கல�கினா
. 
 
அரச பதவிைய அைடய அவ� பற9த8	 அவசர�ப,ட8	 சி.பி
ைள�தனமாக� 
ேதா�றிய8. இSவள; நா,களாக� தா� க,�7 கா�த ெபா.��கைள அவ� 
சீரழி�8 வி)வாேனா எ�. அ@சினா
 அவ
. 
 
'அUபவேமா, ப74வேமா இ�லாம� அவ� வய874 மீறி ஆைச�ப)கிறா�' எ�ப8 
அவ674� �ாி9த8. அைத�ப!றி7 கல98 ஆேலாசி7க ேவ�)ெம�. க�தி 
உடேன தளவா3 அ"ைசயாைவ7 I�பி,ட/�பினா
 அவ
. 
 
அ"ைசயா வ9தா�. எ�லா விவர�கைள<	 ராணி ம�க	மா
 அவாிட	 Iறினா
. 
அவ� மிக;	 சி9தைன வய�ப,டவராக" சிறி8ேநர	 ெமௗனமா3 ஏ8	 Iறாம� 
இ�9தா�. இ9த அதி�"சி நிைற9த ெச3திைய அவேர எதி�பா��தி�7க மா,டா� 
எ�. ேதா�றிய8. பி�� நிதானமாக7 Iறினா�: 
 
"இ�ப� ஒ�. நட9த8 எ�பைத யாாிட 	 Iற ேவ�டா	! இ8 மிக;	 
இரகசியமாக இ�7க,)	. 'ராணி ம�க	மா674	 அவ
 ேபர/74	 ஆகவி�ைல, 
விேராத	 %�)வி,ட8' எ�ற ெச3தி அSவள; ந�ல விைள;கைள� தரா8. 
உ�க
 எதிாிகைள மன	 மகிழ" ெச3<	. அதனா� இ�ப� ஒ�. நட9த8 
எ�பைதேய மற98 வி,)� ேபசாம� இ��ப8தா� உ�தம	." 
 
"'எாி<	 ெந��ைப� ப@சா� %�வி,) அ��ற	 ேபசாம� இ�' எ�ப8 
ேபாK�7கிற8 நீ�க
 ெசா�வ8." 
 
"விஜய�, தாேன ஓ398 ேபா3 வி)வா� எ�. என74� ேதா�றிகிற8." 
 
"என74 அ�ப�� ேதா�றவி�ைல! இ9த7 கலக	 ெதாட�98 நட74	 எ�ேற 
ப)கிற8." 
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"சி.பி
ைளக674 அSவ�ேபா8 ஏேத/	 �திய விைளயா,) விைளயா�� 
பா�7க ேவ�)	 எ�. ஆைசயாயி�74	. இர�) நா
 ஒ�.	 ேபசாம� 
இ�9தா� பி�� %�றாவ8 நா
 அவ�க67ேக அ8 மற98 ேபா3 வி)	." 
 
"அவ� வ98 நி�ற வித	, மிக;	 ஆ�திர�ப,ட ேதாரைண, ேபசிய சீ!ற	, 
எ�லாவ!ைற<	 ேச��8 நிைன�8� பா��தா� அ�ப� இ8 அவ/74 மற98 
ேபா3வி)	 எ�. ேதா�றவி�ைல. 
 
"இ�7க,)ேம! இள�க�.. அதனா� தா� பயமறியாம� 8
6கிற8. ெகா@ச	 
ஆற�ேபா,டா� தாேன மற98 வி)	." 
 
தளவா3 அ"ைசயா Iறியப� விஜயர�க ெசா7கநாத� எைத<	 மற�பா� எ�. 
ராணி ம�க	மா674� ேதா�றவி�ைல. 
 
இ�ேக அர�மைனயி� ம!றவ�களிட 	 ம!.	 ெவளிேய பிற� பலாிட 	 
விஜயர�க� க�டப� ேபசி வ�வதாக� ெதாி9த8. ராணி ம�க	மா
 பதவி ெவறி 
பி��தவ
 எ�.	 அவ674	 அ"ைசயா;74	 க
ள7காத� நில;கிற8 எ�.	 
ெச3திகைள� பர�பினா� விஜயர�க�. ெசா9த� பா,� எ�. Iட நிைனயாம� 
அவைள எதி��8 ஏற74ைறய� ேபா�ெகா�ேய உய��தியி�9தா� அவ�. 
வத9திகளாJ	 4ழ�பமான ெச3திகளாJ	 அர�மைன நாறிய8; 4ழ	பிய8; 
கல�கிய8. 
 
இவ!ைறெய�லா	 ேக
வி�ப,டவ�கேள இர�) விதமாக� ேபசினா�க
. 
'ெசா9த� பா,� எ�.Iட� பாராம� விஜயர�க� விFவாச� 8ேராக	 ெச3கிறா�' 
எ�. அவைன� P!றினா�க
 சில�. 
 
'ெந��பி�லாம� �ைக<மா? இவ6	 அ"ைசயா;மாக" ேச�98ெகா�) தா�க
 
உ�லாசமாக இ��பத!காக� ேபர� பி
ைளயா�டாைன  �D� அரசாளவிடாம� 
ெதா�ைல ெகா)7கிறா�க
 ேபாK�7கிற8' எ�.	 ேபசினா�க
 சில�. இ�ப� 
வ	�க6	 வத9திக6	 ெபா.ைமைய" ேசாதி7கிற அள; வள�9தன. அைத 
நீ�7கவிட7Iடா8 என ராணி ம�க	மா
 நிைன�தா
. விஜயர�கைன7 I�பி,) 
ம.ப�<	 க���பாக� ேபசிவிட ேவ�)	 எ�. அவ674� ேதா�றிய8. 
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அவைன7 I�பி,) அ/�பினா
. அவ6ைடய க,டைளைய� ெபா�,ப)�தி 
வராம�  தK� அவ� அல,சிய�ப)�தினா�. ம.ப�<	 I�பி,) அ/�பினா
. 
ேவ�டா ெவ.�பாக;	, ேகாபமாக;	 வ9தா�. அவைன ராணி ம�க	மா
 
எதி�ெகா
6	ேபா8 தளவா3 அ"ைசயா;	 உடனி�9தா�. சிறி8	 மதி�ேபா 
மாியாைதேயா இ�லாம� அவ�களி�வைர<	 அல,சியமாக;	 ஏளனமாக;	, 
இக�"சி ேதா�ற;	 ஏறி,)� பா��தா� அவ�. 
 
அவ�க
  � அவ� எதி�ெகா�) வ9த வித 	 பா��த வித 	 ெவ.�L,ட7 
I�யைவயாக இ�9தன. அ9த� பா�ைவயி� எாி"சலைட9தா
 ராணி ம�க	மா
. 
எனி/	 ெபா.ைமைய இழ98 விடாம�, "விஜயா! உ� ேபா74 ந�றாக இ�ைல! 
ேச�வத!4� தகாத ெக,டவ�கேளா) ேச�98 நீ =ணாக" சீரழிய� ேபாகிறா3! 
அத!4  � உ�ைன எ"சாி7கலா	 எ�.தா� I�பி,ட/�பிேன�" எ�. 
அவ/74 அறி;ைர Iறினா
 அவ
. 
 
"என74 யா�ைடய எ"சாி7ைக<	 ேதைவயி�ைல. எ� ஆ,சி உாிைமயான நா,ைட 
எ�னிட	 ஒ�பைட�தாேல ேபா8மான8!" 
 
"த!ேபா8 அ8 சா�தியமி�ைல அ�பா! 4�வி தைலயி� பன�காைய ைவ�தா� 
தா�கா8." 
 
"நீ�க
 எைத எைதேயா ெசா�K எ�ைன ஏமா!ற� பா�7கிறீ�க
!" 
 
இ�ப�7 Iறிய அவைன இைடமறி�8 அ"ைசயா ஏேதா சமாதான	 ெசா�னா�. 
விஜயர�க� உடேன அவைர<	 எ)�ெதறி98 ேபசிவி,டா�. ராணி ம�க	மா
 
க)	 ேகாப�ேதா) அவைன எ"சாி�தா
. 
 
"நீ ேக,பா� ேப"ைச7 ேக,) நாசமா3� ேபாகாம� த)�பத!காகேவ உ�ைன7 
I�பி,ேட�. நாய7க வ	ச�தி� ந�லா,சிைய" சீரழி7க வி�	�	 
கலக7கார�களி� ெதாட�பா� தா� நீ அழிய� ேபாகிறா3." 
 
"உ�ைமயி� அழிய� ேபாவ8 யா�, நீ�களா, நானா எ�. ெபா.�தி�98 
பா��க
." 
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 க�தில��தா!ேபால இ�ப�7 Iறிவி,) விைர98 ெச�.வி,டா� விஜயர�க�. 
அவைன� தி��த  �யாெத�. அவ�க674� ெதாி98வி,ட8. 
 
அவ� ெச�றபி� இனி அவ/74 அறி;ைரக
 Iறி� பயனி�ைல எ�ற  �;74 
வ9த ராணி ம�க	மா6	 தளவா3 அ"ைசயா;	 விஜயர�கனி� நடவ�7ைககைள 
இைடவிடாம� க�காணி7க ஒ!ற�கைள ஏ!பா) ெச3தா�க
. ேநர�யாக  B 
ஆ,சி� ெபா.�ைப<	 அவனிட	 அளி7காவி,டாJ	 ஒ� சில ெபா.��கைள 
அவனிட	 வி,)விடலா	 எ�.  தK� நிைன�தா
 ராணி ம�க	மா
. ஆனா� 
தளவா3 அ"ைசயா அத!4	 இண�கவி�ைல. அ�ப�" ெச3வ8 விஷ� 
பாீ,ைசயாக  �98வி)	 எ�. அபி�பிராய	 ெதாிவி�தா� அவ�. 
 
இSவள;74	 பி��தா� அவ� எ�ெக�ேக ேபாகிறா� எ�ென�ன ெச3கிறா� 
எ�. இரகசியமாக7 க�காணி7க ஏ!பா) ெச3தா
 ராணி ம�க	மா
. 
 
சில நா,க
 கழி9தன. ஒ!ற�க
 வ98 ெதாிவி�த தகவ�க
 ராணி ம�க	மா
 
ேமJ	 கல7கமைடவத!47 காரணமானைவயாக இ�9தன. விஜயர�க 
ெசா7கநாத� விஷமிக6	 கலக7கார�க6மாகிய பலர8 ஒ�8ைழ�ேபா) கலக�தி� 
இற�கிவிட� தீ�மான	 ெச3தி��ப8 �ாி9த8. அதிக இைடYறாயி�74	 ப,ச�தி� 
ராணி ம�க	மாைள<	 தளவா3 அ"ைசயாைவ<	 ஒழி�8விட7 Iட� தய�காத 
க�ெந@ச	 பைட�தவனாக அவ� இ��பாென�. ெதாி9த8. ஒ!ற�க
 வ98 
Iறிய ெச3திக
 பல அ"ைசயாைவ<	 ராணிைய<	 8M74ற ைவ�தன. 
 
விஜயர�கைன� P�� வி)வத!4 மிக;	 பல	 வா39த I,ட	 ஒ�. 
பி�னாK��ப8 அவ�க674� �ாி9த8. 
 
தவி�7க  �யாத வKைம<
ள பைட =ர�க
 ேபா�ற சதியாள�க
 அவேனா) 
ஒ�8ைழ7கிறா�க
 எ�ற உ�ைம<	 ெதாியவ9த8. வ� ைறயி� ஈ)ப,)� 
தா�க
 ஆ,சிைய7 ைக�ப!.வத!4 எதிராக இ��பவ�கைள7 ெகா�. 
4வி�தாவ8 ஆ,சிைய7 ைக�ப!றிவி)வ8 எ�. விஜய/	 அவைன 
ஊ74வி�பவ�க6	  ய�. ெகா���9தா�க
 எ�பைத ஒ!ற�க
 வ98 
ெதாிவி�தா�க
. 
 
ேவ. வழியி�றி ராணி<	 தளவா<	 ஒ�  �;74 வ9தா�க
. விஜயர�க� 
நிைன�தப� நிைன�த இட�க674� ேபாக;	, வர;	, ேபச;	  �வதா� தா� 
இெத�லா	 சா�தியமாகிற8. அவ/ைடய இய7க�ைத7 க,)�ப)�தி அவைன7 
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காவK� ைவ�87 க�காணி�8 வ9தா� இெத�லா	 ஓரள; 4ைற<	 எ�. 
அவ�க
 க�தினா�க
. அவைன� P��வி,)7 ெகா����பவ�கைள அவ/	, 
அவைன அவ�க6	 ச9தி�87 ெகா
ள  �யாத ப� ெச38 வி,டாேல 
ேபா8ெம�. இ�வ�	 எ�ணினா�க
. 
 
அர�மைனயி� விஜயர�க� த�கியி�9த ப4தி74
ேளேய அவைன" 
சிைற�ப)�திவிட� த9திரமாக ஏ!பாடாயி!.. அவ/74� ெதாியாமேல அவைன" 
F!றி இ9த ஏ!பா) நட98 ெகா���9த8. ெக,ட எ�ண�ேதா) அவ�க
 இைத" 
ெச3யவி�ைல. ந�ெல�ண�ேதா)தா� ெச3தா�க
. தீயவ�களி� 
சகவாச�திK�98 அவைன மீ,பத!காகேவ இ9த ஏ!பா) அவசிய	 எ�ற 
எ�ண�தி�தா� இ8 ெச3ய�ப,��9த8. இ9த7 க,)7காவ� ஏ!பா) 
ெதாட�கிய பி�ன�  த� நாைல98 நா,க
 அவ�க
 நிைன�த ப�ேய எ�லா	 
நட9தன. விஜயர�க� அர�மைனயி� அவ� வசி�87 ெகா���9த ப4திைய 
வி,) எ�4ேம ெவளிேயற  �யவி�ைல. 
 
தா�க
 நிைன�தப� விஜயைன ஒ)7கிவி,டதி� அவ�க674� 
தி��தியாயி�9த8. விஜய/ைடய ந�ைம7காக;	 ஆ,சியி� ந�ைம7காக;	 
அவ�க
 ெச3த இ9த7 காாிய	 விஜயனா� மிகமிக� தவறாக;	 க)ைமயாக;	 
�ாி98 ெகா
ள�ப,ட8. த� ந�ைம7காக எ�. அவ� இைத� �ாி98 ெகா
ளேவ 
இ�ைல. பா,� தன74	 த�ைன" ேச�9தவ�க674	 விேராதமாக இ9த 
நடவ�7ைகைய எ)�தி��பதாகேவ உண�9தா�. அவ� அ�ேபாைத74 
ஆ,சிையேயா அரச பதவிையேயா அைடயாம� த)74	 தி,ட�8ட� பா,� 
த�ைன" சிைற�ப)�திவி,டா
 எ�பேத இ8 ப!றி அவன8 அUமானமாக 
இ�9த8. ெவளிேய இ�9த அவ/ைடய ஆ,களி� சில� ரகசியமாக அவைன வ98 
பா��தன�. அவ�க674	 இ�ப�ேய ெச3திைய� ெதாிவி�8� பர�பினா� 
விஜயர�க�. 
 
அவ� மனநிைல இ�ப� இ��பைத அறியாம� ராணி ம�க	மா6	, தளவா3 
அ"ைசயா;	 ேவ. விதமாக� தீ�மானி�87 ெகா�டா�க
. 
 
"அர�மைன74
ேளேய த�க ைவ�8� தீயவ�களி� சகவாச�ைத� த)�த8 
ந�லதாக� ேபாயி!.! விஜயர�க� இத!4
 ெக,ட எ�ண�க
 எ�லா	 மாறி� 
தி�9தியி�7க ேவ�)	. எ�ைன�ப!றி7Iட அவ� ந�லப� �ாி98 
ெகா����பா�. இ�ேறா நாைளேயா அவைன ம.ப� பா��8� ேபசினா� அவ� 
மனநிைல நம74� �ாியலா	!" எ�றா
 ராணி ம�க	மா
. 
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"இத!4
 அவ�  !றிJ	 மன	 மாறியி�7க  �<	 எ�. நா� ந	பவி�ைல. 
மாறாமJ	 இ�7கலா	 எ�பத!4" சா�திய7 I.க
 உ�).  �ைனவிட உ�க
 
ேமJ	 எ� ேமJ	 விேராத�க
 அதிகமாகி இ�7க;	 நியாய	 உ�). எத!4	 
ேபா3� பா�7கலா	. என7ெக�னேவா இதி� ந	பி7ைகயி�ைல..." எ�றா� 
தளவா3. 
 
"நீ�க
 அதிக அவந	பி7ைக� ப)கிறீ�க
! எ� ேபர� பி
ைளயா�டா� 
அSவள; ெக,டவ� இ�ைல. ேக,பா� ேப"ைச7 ேக,)�தா� இவ� ெக,)� 
ேபாயி�7கிறா�. இ�ேபா8 தி�9தியி��பா�." 
 
அ"ைசயா இத!4 ம.ெமாழி எ8;	 Iறவி�ைல. ஆனா� அேத சமய	 அவர8 
ெமௗன	 ராணி ம�க	மா
 Iறியைத ஏ!.7 ெகா
கிற ெமௗனமாக;	 இ�ைல. 
 
அ)�த நா
 அதிகாைலயி� வழ7க�தி!4" சிறி8  �பாகேவ எB98 நீரா� 
வழிபா)கைள எ�லா	  ��8, "ெத3வேம! எ� ேபர/74 இத!4
 ந�ல 
��திைய7 ெகா)�தி��பா3 எ�. ந	�கிேற�. ெதாட�98 இனி ேமJ	 அவ/74 
ந�ல ��திைய7 ெகா)" எ�. பிரா��தைன<	 ெச38வி,)" சிறி8 ேநர�தி� 
விஜயர�கைன7 கா�பத!4" ெச�லேவ�)	 எ�றி�9தா
 ராணி ம�க	மா
. 
 
அ�ேபா8 காவல�க
 பரபர��	 பத!ற மாக அவைள� ேத� அ�ேக 
ஓ�வ9தா�க
. 
 
"மகாராணீ! இளவரச� காவைல� த�பி" ெச�. வி,டா�. இரேவா) இரவாக 
எ�க674� ெதாியாமேல இ8 நட98வி,ட8. Gேலணி ஒ�றி� உதவியா� 
மதிK� ஏறி மதி� 8வார�தி� வழிேய அேத Gேலணிைய� பய�ப)�தி ம.ப7க	 
கீேழ இற�கி ெவளிேயறியி��பதாக� ெதாிகிற8. இதி� எ�க
 தவ. எ8;மி�ைல. 
எ�கைள� த�பாக நிைன7க7Iடா8" எ�றா�க
 அவ�க
. 
 
அ�ேபா8 த� ெசவிக
 ேக,)7 ெகா����ப8 ெம3யா ெபா3யா எ�.  �; 
ெச38 ெகா
வத!ேக சில விநா�க
 ஆயின ராணி ம�க	மா674. 
------------ 
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28. 28. 28. 28. ம�க	மா
 சிைற�ப.டா
ம�க	மா
 சிைற�ப.டா
ம�க	மா
 சிைற�ப.டா
ம�க	மா
 சிைற�ப.டா
    

 
விஜயர�கைன அர�மைனயிK�98 த�பவி,)வி,ட காவலாளிகைள" சீறினா
 
ராணி ம�க	மா
. அவ�க
 கைள�8� ேபா3 உற�கி வி,ட பிற4 இரவி� பி� 
யாம�தி� தா� அவ� Fலபமாக Gேலணி %ல	 ெவளிேயறி� த�பியி�7க  �<	 
எ�. அவ674� ேதா�றிய8. த�பி" ெச�.வி,ட ேபரைன� ப!றி7 
கவைலயாக;	 இ�9த8 ேகாபமாக;	 இ�9த8. 
 
த� வய874 மீறிய காாிய�களி� அவ� ஈ)ப)வதாக அவ
 எ�ணினா
. இ9த 
வயதி� இ�தைன தீவிர	 அவ/74 எ�ப� உ�டாகியி�7க  �<ெம�. அவளா� 
க!பைன ெச3ய7Iட  �யாம� இ�9த8. அவைன ந�வழி747 ெகா�)வர 
 �<	 எ�கிற ந	பி7ைக இ�ேபா8 அவ674 அறேவ இ�ைல. 
 
அர�மைன =ர�கைள அைழ�8 "எ�ேக த�பி" ெச�றி�9தாJ	 விஜயைன� 
ேத�� பி��8 வா��க
! அவ� உடJ7ேகா உயி�7ேகா ேசத 	 ஆப�8	 இ�றி 
அைழ�8 வா��க
! ம!றவ!ைற அ��ற	 நா� பா��87 ெகா
கிேற�" - எ�. 
ம�க	மா
 க,டைளயி,டா
. 
 
த�பி" ெச�.வி,ட விஜயர�கேனா யா�	 அறிய  �யாத ஒ874��றமான 
மைறவிட	 ஒ�றி� ேபா3� த�கி7 ெகா�) த� ந�ப�கைள<	 த�ேனா) 
ஒ�8ைழ�த கலக7கார�கைள<	 ச9தி�8� ேபசினா�. ராணி ம�க	மாளி� 
ஆ,சிைய எ�ப� ஒழி�ப8 எ�. தி,டமிடலானா�. பா,�ைய� த� விேராதி 
எ�ேற தீ�மானி�தி�9தா� அவ�. த�ைன� ப!றி பா,�74 ந�ெல�ண	 எ8;	 
இ�7க  �யா8 எ�ேற அவ�  �; ெச38 வி,டா�. அவ/	 அவ/74 
ேவ��யவ�க6	 சதியாேலாசைனகைள� ெதாட�9தா�க
. 
 
ராணி ம�க	மா
 விஜயைன� ேத� அ/�பிய காவல�களா� அவ� ஒளி9தி�9த 
மைறவான இட�ைத7 க�)பி�7கேவ  �யவி�ைல. ேபர� ெச3வ8 
விைளயா,)� பி�வாத	 இ�ைல. விைனதா� எ�ப8 அவ
 மன�தி� இ�ேபா8 
மீ�)	 உ.தி�ப,ட8. நா
 நீ�7க நீ�7க அவ
 கவைல அதிகமாகிய8. 
ேம!ெகா�) எ�ன நட74	 எ�பைத அவளாேலேய அUமானி7க  �யாம� 
இ�9த8. 
 
அேத சமய	 மைற98 சதியாேலாசைனகளி� ஈ)ப,��9த விஜயர�கனி� 
நிைலைமேயா நா674 உ.தி�ப,) வ9த8. த� ஆ,க
 சில� %லமாக 
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அர�மைன� பைட�தைலவ�க
 சிலைர<	 பா8கா��� ெபா.��களி� இ�9த 
சிலைர<	Iட� தன74 உத;கிறப� வைள�தி�9தா� அவ�. 
 
"எ�ப�<	 பா,�74� பி� நா� தா� ஆள�ேபாகிேற�! இ�ேபா8 உ�களி� யா� 
யா� எ�ைன எதி�7கிறீ�கேளா அவ�கைள நா� அரசனாகிய8	 ஒழி�8 
வி,)�தா� ம.ேவைல பா��ேப� எ�பைத இ�ப� இ�. நா� ெசா�K�தானா 
நீ�க
 ெதாி98 ெகா
ள ேவ�)	? ஜா7கிரைத! ஒB�காக இ�ேபாேத எ�ேனா) 
ஒ�8ைழ�8 வி)�க
! இ�லாவி,டா� பி�னா� சிரம�ப)=�க
!" 
 
பைட� தைலவ�க
 பலாிட	 இ�ேப"F ந�றாக ேவைல ெச3த8. பல� அ�ேபாேத 
விஜயர�கேனா) ஒ�8ைழ7க  � வ98வி,டா�க
. அேநகமாக அர�மைன� 
பா8கா�� ஏ!பா)  Bவ8ேம ெம�ல ெம�ல இரகசியமாக விஜயர�கனி� பி�யி� 
வ98வி,ட8. எ�லாேம தன74" சாதகமாக இ�98	 விஜயர�க� சமய�ைத 
எதி�பா��87 கா�தி�9தா�. ராணி ம�க	மா674	 தளவா3 அ"ைசயா;74	 
ெதாியாமேல இரகசியமாக அர�மைன<	 பைட�தைலவ�க6	 பா8கா�� 
ஏ!பா)க6	 விஜயர�கனி� க,)�பா,)74
 வ98 வி,��9தன. 
ேம!பா�ைவயி� ம,)	 நா) ராணி ம�க	மாேள எ�லாவ!ைற<	 ஆ�) வ�வ8 
ேபாK�9த8. உ
ேளேய D�"சிக6	 சதிக6	 நிைறேவறி இ�9தன.  �வி� ஒ� 
நா
 தா� மைற98 த�கியி�9த இட�திேலேய த� சதி74 உட9ைதயாக இ�9த 
ந�ப�க
 பைட� தைலவ�க
 I�ய I,ட�தி� அவ�க
  �னிைலயி� நாய7க 
சா	ரா^ய�தி� அரசனாக விஜயர�க� தன74�தாேன  �D,�7 ெகா�டா�. 
 
சதி74 ஒ�8ைழ�த பைட�தைலவ�கைள<	 ந�ப�கைள<	 ந	ப ைவ�பத!4 
இ9த ம4டாபிேஷக நாடக�ைத அவ� ஆ�ேய தீர ேவ��யி�9த8. இரவி� பரம 
இரகசியமாக இ8 நட9த8. 
 
விஜயர�க� காணாம� ேபா3� தைலமைறவாகி" சில நா,க
 கழி�8 ராணி 
ம�க	மா
 அ9த��ர�தி� த� ப)7ைக அைறயி� அய�98 உற�கிவி,ட ஓ� 
அதிகாைலயி� ஏேதா I�பா)க6	  ழ7க�க6	 ேக,)� தி)7கி,)7 க� 
விழி�தா
. 
 
"மாம�ன� விஜயர�க ெசா7கநாத� வா�க! ம8ைர" சீைமயி� மகராச� விஜயர�க� 
வா�க!" - எ�ற வா��ெதாKகளா� அர�மைன கலகல�87 ெகா���9த8. 
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'எ�ன நட98 ெகா���7கிற8. தா� எ�ேக இ�7கிறா	' - எ�. Fதாகாி�87 
ெகா
ளேவ சில விநா�க
 ஆகின. ப)7ைக அைறயிK�98 ெவளிேய வர 
வாயில�ேக ெச�றா
 அவ
. 
 
அைற7கத; ெவளி��றமாக அைட�8� L,ட�ப,��9த8. கத; வைர 
ெச�.வி,) ஏமா!ற�ேதா)	 திைக�ேபா)	 தைல 4னி9தப� மீ�)	 உ
ேள 
தி�	பிய ராணி ம�க	மா
 அைற வாசK� ஏளன" சிாி�ெபாK ேக,) ம.ப� 
தி�	பி� பா��தா
. 
 
விஜயர�க� தா� நி�.ெகா���9தா�. அவ� தைலயி�  � 
D,ட�ப,��9த8. 
 
"விஜயர�கா! இெத�லா	 எ�னடா ேகால	? யா� அைற7 கதைவ ெவளி��றமாக� 
தாழி,)� L,�யி��ப8?" 
 
"ஒ�.மி�ைல! சில நா,க674  � நீ�க
 என74" ெச3த அேத உபசார�ைத 
உ�க674 இ�ேபா8 நா� தி��பி" ெச3தி�7கிேற�. �ாி<	ப�யாக" 
ெசா�வதனா� இ9த அைற74
 நீ�க
 சிைற�ப)�த�ப,��7கிறீ�க
. 
உ�க674 இ9த வயதான கால�தி� அதிக" சிரம	 ைவ7க7Iடா8 எ�பத!காக" 
சிைற"சாைல இ�74	 இட�874 உ�கைள அ/�பாம� நீ�க
 இ�74	 
இட�ைதேய சிைற"சாைலயாக மா!றிவி,ேட� பா,[!" 
 
"8ேராகி! 4ல�ைத7 ெக)7க வ9த ேகாடாாி7 கா	ேப! உ�ைன� ப"சிள	 
பாலகனாக எ)�8� பா_,�� தாலா,�" சீரா,� வள��தத!4 என74 இ8;	 
ேவ�)	, இ�ன 	 ேவ�)	." 
 
"இேத  ைறயி� நா� இ�9த இட�திேலேய எ�ைன நீ�க
 சிைற�ப��தினீ�கேள, 
அ8 8ேராகமி�லாம� எ�னவா	?" 
 
"வா��ைதைய அள98 ேபF! உ� நா74 அBகிவி)	." 
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"இனி உ�க
 சாப�க
Iட� பK7க வழி இ�ைல. அதிகார	 இ�ேபா8 உ�களிட	 
இ�ைல. தைலவ�க
, பைடக
, ேகா,ைட, ெகா�தள	, ஆ,சி அ�தைன<	 
எ�னிட	 இ�7கிற8 எ�பைத நீ�க
 ஞாபக	 ைவ�87 ெகா�) ேபசினா� 
ந�றாயி�74	 பா,�!" 
 
"அ!ப/74 வா�; வ9தா� இ�ப��தானடா ெசா9த� பா,�யிட	 Iட� 
ேபச �<	." 
 
"நா� அ!பனா =ரதீரனா எ�ப8 ேபாக� ேபாக��ாி<	 பா,�! இ�ைற74� தா� 
என74 வி�9த8. இனி உ�க674� ெபாB8 வி�யா8! வி�ய விடமா,ேட�." 
 
"இ8 அ7கிரம	! நீ உ��படமா,டா3." 
 
"இதி� எ8;	 அ7கிரமமி�ைல பா,[! இ9த வயதான கால�தி� உ�கைள� 
ெதா�ைல�ப)�த ேவ�டாெம�. நாேன  � D,�7 ெகா�)வி,ேட�; 
இதிெல�ன தவ.?" 
 
ராணி ம�க	மா
 அவ/74 ம.ெமாழி Iறவி�ைல. ேச!றி� க�ைல 
=சிெயறி9தா� பதிJ74 அ8 த� மீ8 தா� ெதறி74	 எ�ெற�ணி அவேனா) 
ேபFவைத� தவி��தா
 அவ
. விழிகளி� க�ணீ� ெப�க அவ
 மீ�)	 தா� 
சிைற ைவ7க�ப,��9த ப)7ைக அைற  ைலயி� ேபா3 அம�9தா
. அவ� 
ெவளிேய எ7காளமி,)7 ைகெகா,� நைக�தா�. அ9த வ@சக நைக�ைப7 ேக,) 
அவ674 அ�வயி. ப!றி எாி9த8. 
 
"பா,[! ஞாபக	 ைவ�87 ெகா
! நீ ைவ�த க,)7காவK� இ�98 நா� த�பி 
ஓ�ய8 ேபா� நீ இ�கி�98 த�ப  �யா8. த�ப  ய!சி ெச3தாேலா பி� 
விைள;க
 மிக;	 விபாீதமாயி�74	..." எ�. அவைள உர�த 4ரK� 
எ"சாி�8வி,)�ேபா3" ேச�9தா� விஜயர�க�. 
 
 �ெபா� நா
 இேத விஜயர�கனி� 4ழ9ைத� ப�வ�தி� இவ� வ��Y� 
மாாிய	ம� ெத�ப74ள�தி� ேகா�ர உ"சியிK�98 த�ைன� தைல4��ற� 
பி��8� த
6வ8 ேபால அதிகாைலயி� க�ட ெக,ட கன; இ�ேபா8 ராணி 
ம�க	மா674 மீ�)	 ஞாபக	 வ9த8. 
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Fத9திரமாக வள�98 ேபரரச/74 வா�7ைக� ப,) அவ� மைற9த பி�/	 
அ9த� ேபரரைச� த�ன9தனிேய =ரா�கைணயாக நி�. க,�7கா�8,  �வி� 
ெசா9த� ேபரனாேலேய இ�ப�" சிைற ைவ7க�ப,ட ெகா)ைம அவ
 மன�ைத� 
பிள9த8. அவ
 மன	 �B�கினா
. தவி�தா
. 4ைம9தா
. 4 றினா
. 
 
த�ேம� விFவாச 
ள யாராவ8 ேபர/74� ெதாியாம� த�ைன வி)வி7க 
வ�வா�க
 எ�. ந	பினா
 அவ
. அர�மைனயிJ	, F!.��ற�களிJ	 உ
ள 
யா�	 Fயமாக இய�க �யாதப� விஜயர�கனி� க,)�பா,)74
 
அட�கிவி,டதா� அவ
 எ�ணியப� எ8;	 நட7கவி�ைல. ெவளிேய எ�ன 
நட7கிற8 எ�. அவ674 யா�	 வ98 ெசா�ல7Iட  �யவி�ைல. இ9த� 
தனிைம<	 நிராதர;ேம ேபரனி� 8ேராக�ைதவிட அதிகமாக அவைள7 
ெகா)ைம�ப)�தின. அவ
 மன	 ஒ)�கி உண�;க
 ெச�8 நைட� பிணமாக" 
சிைறயி� இ�9தா
. அவ
 மான உண�; அவைள7 ெகா@ச	 ெகா@சமாக" 
சி�திரவைத ெச3த8. இ�ப�ேய இ�/	 சில நா,க
 தனிைமயி� அைடப,)7 
கிட9தா� சி�த�பிரைம ஏ!ப,)� ��தி Fவாதீனேம ேபா3வி)	 ேபாK�9த8. 
 
"வா�7ைகயி� இSவள; தான த�ம�கைள" ெச38	 என74 இ9த கதியா? 
கட;ேள! நா� எ�ன பாவ	 ெச3ேத�? எ�ைன ஏ� இ�தைன பய�கரமான 
ேசாதைனக674 ஆளா74கிறா3? நா� யா�74	 எ9த7 ெக)தJ	 
நிைன�ததி�ைலேய! எ� ேபர/74� ப74வ 	 வய8	 வ9த8	 ஆ,சிைய 
அவனிட	 ஒ�பைட7கலா	 எ�.தாேன நா,கைள எ�ணி7 ெகா���9ேத�? 
என7கா இ9த� த�டைன?" எ�. எ�ணி எ�ணி மன	 ைந9தா
 ராணி 
ம�க	மா
. 
 
அவ
 அ9த" சிைற"சாைலயி� கவனி�பார!.7 கிட9தா
. ேவளா ேவைள74 
அ�ன ஆகார 	 ப�	 நீ�	Iட� த�வாாி�ைல. இ8வைர த� பைகயரச�களிட	 
Iட� படாத அவமான�ைத" ெசா9த� ேபர�பி
ைளயா�டானிட	 ப)கிேறாேம 
எ�ற எ�ண	 அவைள அM அMவாக" சிைத�8 நKய ைவ�த8. ேபர� 
இ�தைன ெபாிய கிராதகனாக இ9த வயதிேலேய உ�ெவ)�8 இ�ப�7 ெக)த�க
 
ெச3வா� எ�ப8 அவ
 கனவிJ	 எதி�பாராத அதி�"சியாயி�9த8. இ�/	 
நட9தவ!ைற அவளா� ந	பி ஒ��7ெகா
ள7Iட  �யாமK�9த8. ஆனா� 
நட9தேதா நட9தி��பேதா ெபா3யி�ைல. நிஜ	தா� எ�ப8	 நித�சனமாக� 
�ாி9த8. சில நா,க674� பி� யாேரா இர7க�ப,) அவ674 உண;	 
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த�ணீ�	 தர ஏ!பா) ெச3தா�க
. அ��ற	 சில நா,களி� அ8;	 
நி.�த�ப,ட8. 
 
தன8 சிைற74
 ராணி ம�க	மா
 எJ	�	 ேதாJமாக நK98 ெமK98 
ேபாயி�9தா
. அவ6ைடய ராஜ க	Tர� பா�ைவ ம�கியி�9த8.  க�தி� க�ைம 
த,�யி�9த8. க�க
 4ழி விழி9தி�9தன. அ9த��ர�தி� அ9த ஒ874��றமான 
ப)7ைகயைறயிேலேய அவ6ைடய ேசாக நா,க
 ஒSெவா�றாக7 கழியலாயின. 
ந	பி7ைக வற�ட8. 
 
விஜயர�க/	 சிைறயி� வ98 அவைள� பா�7கவி�ைல. ம!றவ�க6	 யா� எ�ன 
ஆனா�க
 எ�ேற அவ674� ெதாியவி�ைல. அநாதரவாக அநாைதயாக அவ
 
விட�ப,டா
. தா� �ற7கணி7க�ப,��7கிேறா	, 
தனிைம�ப)�த�ப,��7கிேறா	 எ�ற உண�ேவ அவைள" சாிபாதி ெகா�. 
வி,��9த8. இ�தைன ெகா)ைமகைள அைடய, தா� யா�74	 எ9த7 ெக)தJ	 
ெச3யவி�ைலேய எ�. நிைன�8� பா�7க� பா�7க அவ6
 அBைக 4 றிய8. 
 
ேபரேனா பா,�யி� தவி��கைள<	, ேவதைனகைள<	 அறியாம� அவ674� 
ப�க நீ�	, உ�ண உண;	Iட� தரலாகா8 எ�. ெகா)ைமயான உ�தர;க
 
ேபா,)7 ெகா���9தா�. அவ� ெந@சி� ஈ; இர7கேம இ�ைல. பா,�ைய� 
த�  த� எதிாியாகேவ பாவி�8 நட�த ஆர	பி�தி�9த அவ/74 அறி;ைர Iற 
 தியவ�க6	, ெபாியவ�க6மாக எவ�ேம அ�ேபா8 அ9த அர�மைனயி� 
இ�ைல. இ�9தவ�க
 அ!பனான அவ/74 எைத<	 எ)�87 Iறேவ 
பய�ப,டா�க
. இதி� த�க674 எத!4 =� வ	� எ�. ேபசாம� இ�9தா�க
.  
------ 
 

29. 29. 29. 29. பிர�ைஞ நAவிய�பிர�ைஞ நAவிய�பிர�ைஞ நAவிய�பிர�ைஞ நAவிய�!!!!    

 
சிைற74
 பசி தாக�தா� ராணி ம�க	மா
 நா வற�ட8. ந	பி7ைக<	 வற�ட8. 
பசி<9 தாக மாக இ�ப�� தவி�8" சாக வி)வத!4 ேபர/74� தா� எ9த� 
தீைம<	 ெச3யவி�ைலேய எ�. அவ
 எ�ணி எ�ணி7 4ைம9தா
. உ
ள	 
�B�கி ெவ98 ைந9தா
. 
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கிழவ� ேச8பதிேயா, ைமD� ம�னேனா விேராத	 காரணமாக� த�ைன" 
சிைறயி� அைட�தி�9தா�Iட அவ
 இSவள; ேவதைன�ப,��7க மா,டா
. 
தா� ெசா9த அர�மைனயி� ெசா9த� ேபரனாேலேய அவமான�ப)�த� ப,) 
வி,ேடாேம எ�. மாைல மாைலயாக7 க�ணீ� வ��தா
 அவ
. வாழ;	 
 �யாம�, சாக;	  �யாம� மானமிழ98 மாியாைத இழ98 இ�ப� அ�ேக 
அைடப,)7 கிட9தா
 ம�க	மா
. 
 
த� அ�ைம7 கணவ� ெசா7கநாத நாய7க� காலமான பி� அ9த மரண�தி� 
ேசாக�ைத<	 ரா^ய பார�ைத<	 ேச�9ேத Fம98 சிரம�ப,ட8 எ�லா	 இ�ேபா8 
இ�ப� அவமான�படவா எ�. எ�ணிய ேபா8 இதய�தி� இர�த	 ெகா�பளி�87 
கசிவ8 ேபாK�9த8 அவ674. 
 
த� அர�மைனயிJ
ள விFவாச ஊழிய�க
 யாராவ8 த�ைன� பா�7க;	, 
ேபச;	 வி�	பாம� இSவள; உதாசீனமாக இ��ப8 சா�தியேம இ�ைல எ�. 
அவ674�ப,ட8. க�ெந@ச	 பைட�த கிராதகனான த� ேபர� விஜயர�க� 
த�ைன யா�	 பா�7கேவா, ேபசேவா  ய�றா� அவ�க
 த��7க� ப)வா�க
 
எ�. உ�தர; ேபா,��7க ேவ�)	 எ�. அUமானி�தா
 அவ
. த� 
வ	ச�திலா இ�ப� ஒ� ேகாடாி7கா	� எ�. சில சமய�களி� நிைன74	ேபா8 
அவ674� திைக�பாக;	 இ�9த8. சினமாக;	 இ�9த8. 
 
இ�ேக அவ
 நிைலைம இSவாறி�7க விஜயர�கேனா மமைதயிJ	, 
அக�கார�திJ	 திைள�தி�9தா�. தா� த9திரமாக� பா,�யிட	 இ�98 
ைக�ப!றிய ஆ,சிைய எ�ப�<	 க,�7 கா�87 ெகா
ள ேவ�)	 எ�ற 
ேபராைசயி� எ�தைகய 4*ரமான ெசயைல" ெச3ய;	 8ணி9தி�9தா� அவ�. 
 �D,�7 ெகா�ட;ட� த�ேனா) ஒ�8ைழ�த பைட� தைலவ�களிட	, "எ� 
பா,�யாயி!ேற எ�. பா��8 இர7க	 கா,ட ேவ��யதி�ைல. ராணி ம�க	மா
 
உயிேரா��7கிற வைர எ� ஆ,சி74 அபாய	 உ�)" எ�. ஆ7ேராஷமாக� 
ெதாிவி�தா� அவ�. 
 
அ�ேபா8 ஒ� பைட�தைலவ�, "ரா^ய�ைத�தா� பி��தாயி!.! இனி ந	 
வி��ப�87ேகா ஆ,சி7ேகா உ�க
 பா,� எ9த வைகயிJ	 தைட ெச3ய 
 �யா8! பாவ	, வயதான கால�தி� பா,�ைய ஏ� சிைறயி� அைட�87 
ெகா)ைம� ப)�த ேவ�)	? தய; ெச38 பா,�ைய வி)தைல ெச38 வி)�க
. 



194 

 

த�க6747 ெக,ட ெபய� ஏ!ப,)விட7Iடா8" எ�. பய98 ெகா�ேட 
அறி;ைர Iறினா�. 
 
விஜயர�க� அ9த7 க�ைண உ
ள	 பைட�த தளபதியி� அறி;ைரைய 
ஏ!காதேதா) ஆ�திரமாக அவ�74 ம.ெமாழி<	 Iறி அவைர7 க���87 
ேகாபி�87 ெகா�டா�. 
 
"உ�க
 அறி;ைர இ8 விஷயமாக என74� ேதைவயி�ைல! பா,� இ�7கிறவைர 
இ9த நா,ைட நா� நி	மதியாக ஆள  �யா8. ஆனா� அவைள நானாக7 ெகா�ல� 
ேபாவதி�ைல. ெதாட�98 வாழவிட� ேபாவ8மி�ைல. நா� ெகா�.வி,ேட� 
எ�ற ெக,ட ெபய� வராம� அவேள ெச�தா
 என நா) ந	�	ப�" ெச3ய� 
ேபாகிேற�." 
 
"அரேச! எ�ைன� ெபாிய மன�ேதா), தா�க
 க�ைண I�98 ம�னி7க 
ேவ�)	. த�கைள வள��8 ஆளா7கிய பா,�யாைர� தா�க
 இSவள; 
ெகா)ைமயாக நட�த7Iடா8. இ�. உ�க674� பய�ப,டாJ	 பி�னாளி� 
ஊ� உலக	 உ�கைள� பழி74	." 
 
"ஊ� உலக	 எ�ன ெசா�J	 எ�பைத� ப!றி நா� கவைல� படவி�ைல! எ� 
பா,� எ�ைன7 ெகா)ைம� ப)�தியத!4 பதிலாக அM அMவா3" சி�ரவைத 
ெச3ய�ப,)" சாகேவ�)	. இத!4 எதிராக யா� நி�. த)�தாJ	 ேக,க 
மா,ேட�. உ�க
 கீேதாப ேதச	 என74� ேதைவ இ�ைல." 
 
இSவள; க)ைமயாக அவ� Iறியபி� ெமௗன	 சாதி�பைத� தவிர அ9த� பைட� 
தைலவ�74 ேவ. வழியி�லா8 ேபாயி!..  த�  தலாக அறி;ைர Iறிய அ9த 
ஒ� பைட�தைலவ�74 ஏ!ப,ட அவமான�ைத� பா��த பி� ேவ. யா�	 அ��ற	 
வா3 திற7க� 8ணியவி�ைல. அவ� இQட�ப,ட�ப� எ�ப� ேவ�)மானாJ	 
ெச38 ெதாைல7க,)	 எ�. ேபசாம� இ�98 வி,டா�க
. 
 
விஜயர�க� ஈ; இர7கம!.7 4*ரமாக;	, ெகாdரமாக;	 நட98 ெகா�டா�. 
நாளாக நாளாக அவன8 4*ர	 அதிகமாயி!ேறய�றி ஒ� சிறி8	 4ைறயவி�ைல. 
பா,�ைய" சி�ரவைத ெச3ேத ெதாைல�8 வி)வ8 எ�/	 ெவறி அவ/
 
%���9த8. 
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பா,�ைய" சிைற ைவ�தி�9த அைற74
 உண; ப�க� த�ணீ� எ8;	 
வழ�கலாகா8 எ�ற  தK� தைட விதி�தி�9த விஜயர�க� பி�� அைத விட7 
ெகாdரமான ேவெறா�  ைறைய7 ைகயா�டா�. அைத�ப!றி7 
ேக
வி�ப,டவ�க
 க�டவ�க
 எ�லா�	 மன	 வ�9தினா�க
. அ�வ��� 
அைட9தா�க
. 
 
ராணி ம�க	மா
 சிைற� ப)�த�ப,��9த அைற வாசK� அ.Fைவ உணைவ 
அவ
 பா�ைவயி� ப)	ப� ைவ7க" ெசா�K அவ674 உ�ண7 ெகா)7காம� 
தவி7கவிட" ெச3தா� விஜயர�க�. 
 
பசிைய<	 தாக�ைத<	 விட7 ெகா�ய8 பசி74	 தாக�874	 அ�ம�9தான 
உணைவ<	 நீைர<	 எதிேர ைவ�8வி,) உ�ண;	, ப�க;	 விடாம� த)�ப8 
தா�. அ9த7 ெகா)ைமைய� த� பா,�74" ெச38 அவ
 பசியாJ	 தாக�தாJ	 
தவி�8� 8�8��பைத� த� க�களாேலேய பா��8 மகி�98 ெகா���9தா� 
விஜயர�க�. 
 
"அட பாவி! உன74 நா� மன�தாJ	 ெக)த� நிைன�ததி�ைலேய? எ�ைன 
ஏ�டா இ�ப�" சி�ரவைத ெச3கிறா3! ெத3வ9தா� உ�ைன7 ேக,கேவ�)	" 
எ�. அவைன ேநா7கி7 கதறினா
 ராணி ம�க	மா
. அவேனா அவ
 கதறைல7 
ேக,ட பி��	 அ,டகாசமாக ஆணவ" சிாி��" சிாி�தா�. 
 
"ப,டா�தா� பா,� உன74� ��தி வ�	. ந�றாக� ப)! அ�ேபா8தா� உ� 
தவ.கைள நீேய உணர �<	" - எ�. ஆ�திர�ேதா) Iறினா�. 
 
ம�க	மா
 ஈன(வர�தி� பதி� Iறினா
. "இெத�லா	 அ)�த ஜ�ம�தி� நீ 
அUபவி�பா3! கட;
 உ�ைன" F	மா விடமா,டா�." 
 
"இ9த ஜ�ம�தி� நா� ச9ேதாஷ�படேவ�)	 அத!4 நீ�க
 இைடYறாக 
இ�9தீ�க
! அதனா� தா� உ�கைள" சிைறயி� அைட�தி�7கிேற�. அ)�த 
ெஜ�ம�தி� எ�ன நட74	 எ�பைத� ப!றி இ�ேபா8 நா� கவைல�படவி�ைல." 
 
"அ�னமி,ட ைக74� 8ேராக	 ெச3கிற யா�	 உ��ப,டதி�ைல!" 
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"பி
ைள74	 ேபர/74	 கிைட7க ேவ��ய ஆ,சிைய7 கிைட7க விடாம� 
ெச38, தாேன ஆ,சியி� Fக�ைத அUபவி7க வி�	�கிறவ�க6	 
உ��படமா,டா�க
. இ�ேபா8 நீ�க
 அைட9தி�74	 இேத கதிைய� தா� 
அைடவா�க
..." 
 
"அட 8ேராகி! எ�ைன� ப!றி ெக,ட ேநா7க	 க!பி�தா� உ� நா74 அBகி� 
ேபா3வி)	. த7க த�ண�தி� உ�னிட	 ஒ�பைட�பத!காக�தா�  
ைள" 
Fம�ப8 ேபா� இ9த ஆ,சிைய" Fம98 வ9ேத�. அத!4
 நீ அவசர�ப,) 
வி,டா3!" 
 
அ�ேபா8 அவ6ைடய எ9த� பதிJ	 அவைன" சமாதான	 அைடய" ெச3ய 
 �யவி�ைல. அவ� ஆ�திர	 தணியாதவனாக அவ
  � நி�றா�. அவைள ஒ� 
சிறி8	 ெபா�,ப)�தாமேல �ற�ப,)" ெச�றா�. உணைவ<	, த�ணீைர<	 
க� �னா� கா�பி�8வி,)7 ெகா)7காமேல அவைள வைத74	 சி�திரவைத 
ெதாட�9த8. அைடயாள	 அறிய �யாதப� எJ	�	 ேதாJமாகியி�9தா
 அவ
. 
அ�ப�<	 ேபர� பி
ைளயா�டா/74 அவ
ேம� இர7க	 வரவி�ைல. 
விஜயர�க� ெச�றபி� உண;	 த�ணீ�	 ெகா�) வ98 தி�	ப எ)�8" 
ெச�J	 காவலாளி ெமௗனமாக7 க�ணீைர� 8ைட�87 ெகா�டப�ேய எ)�8" 
ெச�Jவைத7 க�) ேபர/74 இ�லாத இர7க	 அவ/
 இ��பைத� ெதாி98 
ெகா�டா
 ராணி ம�க	மா
. 
 
இ�ப�ேய ஒ� தி�க
 கால�874 ேம� கழி98வி,ட8. ஒ� மா.தJ	 
நிகழவி�ைல. ராணி ம�க	மா
 ெம�ல ெம�ல� ேத398 ஒ)�கியி�9தா
. 
இ�ேபா8 விஜயர�க� அவைள" சிைற ைவ�தி�9த இட�874 வ98 பா��ப8Iட 
நி�. ேபாயி�9த8. 
 
Fய� பிர7ைஞ தவறி நிைனவிழ74 � வ�	 ம�கலான ஞாபக	 ேபால� 
பளீெர�. தன8 கட9த கால	 ஒ�  ைற நிைன; வ9த8 அவ674. 
ப�லா�)களாக7 க,�7 கா�த நாய7க சா	ரா^ய	 இனி" சீரழிய ேபாவத!4 
 �னைடயாள	தா� ேபர� விஜயர�கனி� ஆணவேமா எ�. எ�ணினா
 
அவ
. கட9த கால�தி� தா� க�ட 8�" ெசா�பன�க
, இட7 ைகயா� தா	Lல	 
தாி�த8 எ�லா	 ஒSெவா�றாக நிைன; வ9தன. க�களி� நீ� கசி98 ம�கிய8. 
 



197 

 

அைணய�ேபா4	 விள7கான8 கைடசி கைடசியாக� பிரகாசமாக" Fட�வி)வ8 
ேபா� அவ
 மன�தி� த� வா�வி� கீ��தி நிைற9த கட9த கால" ச	பவ�க
 
ஞாபக	 வ9தன. 
 
'இனி<	 இ9த அவல நிைல நீ�7காம� எ�ைன அைழ�8� தி�வ�யி� இட	 
அளி<�க
' எ�. தி�வர�க�8� ெப�மாைன<	 ம8ரா�ாி நாயகி 
மீனா,சிய�ைனைய<	 உ
ள �க� பிரா��தி�87 ெகா�டா
 அவ
. 
 
ஒSெவா� =ர வரலா!.74	 ஒ�  �; உ�). நாய7க� ேபரரசி� =ர 
வரலா!.74	  �; வ98 வி,டெத�. ேதா�றிய8. Fயநலமிக6	, 
அ�வ��க6	 தா� ஒ�வைன அ��� �க�98 சீரழி�பவ�களி� 
 த�ைமயானவ�க
. த� ேபரைன அ��யி��பவ�க6	 அ�ப��ப,டவ�க
 
தா� எ�பைத இ9த நK9த நிைலயிJ	 அவளா� உ3�8ணர  �9த8. 
எதி�கால�தி� வரலா. I.கிறவ�க
 ேபர� ஆ6	 ேபா8 சிைறயி� ெகா)ைம� 
ப)�த�ப,ட பா,�யாகிய த�ைன�ப!றி எ�ன I.வா�க
 எ�ப�7 I.வா�க
 
எ�. உ
ள	 உ�க எ�ணி� பா��தா
 அவ
. 
 
அ�ேபா8 அவள8 வல7 க� 8��த8. உடJ	 உ
ள 	 ேசா�98 தள�98 
ேபாயி�9தன. ம.ப�<	 ேபரைன� பா�7க ேந�9தா� மற98 விடாம� ஞாபகமாக 
அவைன ஒ� ேக
வி ேக,க ேவ�)ெம�. நிைன�87 ெகா�டா
. 
 
ெம�ல ெம�ல நிைன; நBவிய8. கி,ட�த,ட ஒ� ம�டல	 வைர ப,�னி 
ேபாட�ப,ட உட� நிைன; ம�4வ8	, மல�வ8மாக இ�9த8. தனிைம7 
ெகா)ைம ேவ.. 
 
தா� சிைற ைவ7க�ப,��9த அைறைய ேநா7கி யாேரா நட98 வ�கிற கால� ஓைச 
கிண!.74
ளி�98 ேக,கிறா! ேபா� ம�கலாக ஒK�த8. ேபரனாக இ�74ேமா 
எ�. ஒ� சிறிய ச9ேதக�8ட� பிர7ைஞைய எ�லா	 ஒ�.திர,�7 ெகா�) 
எB9தி�7க  ய�றா
 அவ
. 
 
பிர7ைஞ நBவிய8. உட� த
ளா� ந)�கிய8. எB9தி�7க  �யவி�ைல. 
அ�	பா)ப,)� ேபரனிட	 ேக,க வி�	பிய ேக
விைய வK98  ய�. 
ஞாபக�தி� ெகா�) வ�வத!4 மீ�)	 தன74�தாேன  ய!சி ெச3தா
 அவ
. 
--------------- 
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30. 30. 30. 30. இ$
 B23த�இ$
 B23த�இ$
 B23த�இ$
 B23த�    

 
உண�; ம�கிய அ9த நிைலயிJ	 Iட� ேபர/747 ெக)த� நிைன7கவி�ைல 
ராணி ம�க	மா
. 'தன747 ெக)த� ெச3தாJ	 நா,) ம7க674 அவ� ந�ைம 
ெச38 சிற�பாக ஆ,சி நட�தி நாய7க வ	ச�874 ந!ெபய� ேத��தர ேவ�)	' 
எ�ேற அவ
 உ
Wற எ�ணி அவைன வா��தினா
. 
 
பிர7ைஞ தவறி7ெகா���9த நிைலயி� அர�மைன7 காவல� ஒ�வ� வ98 
அைறயி� ெவளி�ப7கமாக நி�றப�ேய அவைள7 கவனி�தா�. அவளி�9த நிைல 
க�) அவ� மன	 இளகி� பாகா3 உ�கிய8. 
 
"தான த�ம�கைள� தாராளமாக" ெச38 ச�திர	 சாவ�கைள� திற98 சாைலக
 
அைம�8, 4ள�க
 ெவ,� அற	 ெச3த மகாராணி ம�க	மா
 தைலயி� கைடசி7 
கால�தி� இ�ப�யா எBதியி�7க ேவ�)	? பாவ	!" எ�. அ9த7 காவல� 
அ/தாப உண�ேவா) தன74� தாேன  M M�த8 அவ
 ெசவிகளி� விB9ததா 
இ�ைலயா என� ெதாியவி�ைல. 
 
ராணி ம�க	மாைள" ெசா9த� ேபர� அர�மைனயிேலேய சிைற ைவ�8வி,டா� 
எ�ற ெச3தி ெம�ல ெம�ல ெவளி உலகி� ம7களிைடேய பரவி வி,ட8. அ�ப�� 
பர;வைத� த)7கேவா தவி�7கேவா  �யவி�ைல. 
 
'இ�தைன தான த�ம�கைள" ெச3த ��ணியவதி7கா இ9த7 கதி ேந�9த8?' எ�. 
தனியாக;	 இரகசியமாக;	 த�க674
 அUதாபமாக� ேபசி7 ெகா�ட ம7க
 
Iட� த�க
 உ
6ண�ைவ ெவளி�பைடயாக7 கா�பி�87 ெகா
ள அ@சி� 
தய�கினா�க
. பா,�யி� ேம� தீரா� பைக<	 4ேராத 	 ெகா�)வி,ட ேபர� 
த�கைள எ�ென�ன த�டைன74 உ
ளா74வாேனா எ�. யாவ�	 
பய9தா�க
. அUதாப�ைத� பய 	 தய7க 	 ெவ�.வி,டன. 
 
ராஜ விFவாச�874� ப�கமி�லாத8 ேபா�ற ஒ� வைக அட7க 	 அைமதி<	 
நா)  Bவ8	 ெத�ப,டாJ	 உ
Wற இ9த அ7கிரம�ைத7 ேக,) ம7க
 மன	 
4 றி7 ெகா���9தா�க
. ெவளி�பைடயாக� ெதாியாத ஒ�வைக உ
ளட7கிய 
ெவ.�� நா)  Bவ8	 பரவியி�9த8. நீ.L�� ெந��பாயி�9த இ9த 
ெவ.��ண�ைவ விஜயர�கேனா, அவ/74� 8ைணயாயி�9த அவைன ஆ,சியி� 
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அம��திய கலக7கார�கேளா �ாி98 ெகா
ளவி�ைல. எைத<	 த�களா� 
அட7கிவிட  �<	 எ�ற திமிேரா) இ�9தா�க
. ஆ,சி ைகயிK�9த8தா� 
அத!47 காரண	. 
 
ஆனா� அர�மைன  Bவ8	 இ8 அடாத ெசய� எ�ற எ�ணேம பரவியி�9த8. 
விஜயர�கைன எதி��8	  ர�ப,)	 கலக	 ெச3ய அவ�களா� 
 �யவி�ைலேயய�றி, 'ராணிைய இ�ப�" ெச3த8 அ7கிரம	' எ�. அர�மைன 
ஊழிய�க
 அைனவ�	 உண�9தி�9தா�க
. 
 
பிர7ைஞ தவ.கிற நிைலயி� ராணி ம�க	மாைள" சிைறயி� பா��த காவல� பதறி 
நிைல4ைல98 ஓ�� ேபா3 அைத விஜயர�கனிட	 ெதாிவி�தா�. பா,�யா� 
ஏற74ைறய மரண�ப)7ைகயி� இ��பதாக� �ாி98 ெகா�ட விஜயர�க� 
உடேன த� சகா7கைள7 கல9தாேலாசி�தா�. 
 
"இற74	 த.வாயிK�7கிற ராணி ம�க	மாைள ெவ.7க ேவ��ய 
அவசியமி�ைல. பா,� சா4	ேபா8Iட உ�க6ைடய  க�தி� விழி7க 
வி�	பாம� ெச�தா
 எ�ற ெக,ட ெபய� உ�க674 வர7Iடா8" எ�றா�க
 
அவ/ைடய சகா7களி� சில�. விஜய/	 பா,�யி� அ9தி7 கால�தி� ஒ� 
நாடகமா�� தீ��8 வி)வெத�. தீ�மானி�87 ெகா�டா�. சிைறயிK�98 
ேத�வ98 ெச3தி ெசா�ன காவலைனேய தி�	ப;	 சிைற74 அ/�பி, " க�தி� 
நீ� ெதளி�8� ப�க� த�ணீ� ெகா)�8 பா,�74� ெதளி; வர" ெச3!" எ�. 
அவசர அவசரமாக உ�தர; பிற�பி�தா� விஜயர�க ெசா7கநாத�. 
 
அ9த7 காவல/	 உடேன ஓேடா�" ெச�. சிைற ைவ7க�ப,��9த ராணி 
ம�க	மாளி� அைற7 கதைவ� திற98 அவ
  க�தி� நீ� ெதளி�தா�. ெம�ல 
ெம�ல� பிர7ைஞ வ9த8. ச!ேற ெதளி;	 பிற9த8. "மகாராணீ! உ�கைள 
இ7கதி74 ஆளா7கியவ�க
 ந�றாயி�7க மா,டா�க
" எ�. காவல� 
ஆ�தி�மாக" ெசா�னேபா8 Iட, "அவ�கைள அ�ப�" சபி7காேத! என747 
ெக)த� ெச3தவ�க6747Iட நா� ேக) நிைன7க மா,ேட�" எ�. 
ஈன(வர�தி� க�ைணேயா)	 பாிேவா)	 பதி� Iறினா
 ம�க	மா
. 
அவ6ைடய 4ர� கிண!றி!4
ளி�98 வ�வ8 ேபாK�9த8. 
 
அவ674� ப�க நீ� அளி�தா� அவ�. ஆனா� அ9த நிைலயிJ	 அவ
 அைத� 
ப�க ம.�8வி,டா
. 
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"ஊழியேன! உ�ேம� என74 எ9த7 ேகாப மி�ைல! இ8வைர என74� ப�க 
நீேரா உ�ண உணேவா தர7Iடா8 எ�. உ�தர; ேபா,��9த எ� ேபர� 
இ�றாவ8 த� உ�தரைவ மா!றினாேன எ�பதி� என74 மகி�"சிதா�. பா,� 
நி"சயமாக� பிைழ7க மா,டா
 எ�ப8 ெதாி9த பி�னாவ8 ேபர/747 க�ைண 
வ9தேத! அ9த ம,�� நி	மதிதா�. ஆனா� இ8வைர மான�ேதா) வா�98வி,ட 
நா� இ�. இ9த நீைர� ப�கி அைத இழ7க வி�	பவி�ைல. தய;ெச38 
இ�ேபா8 எ�ைன நி	மதியாக" சாகவி); ேபா8	." 
 
ேபசி7 ெகா���74	ேபாேத அவ
 க�களி� நீ� ம�கிய8. அவ
 ேமJ	 
ெதாட�9தா
: 
 
"நா� சாவத!4
 எ� ேபரைன� பா�7க  �<மானா� என74 அவனிட	 
கைடசியாக ஒ� ேக
வி ேக,க ேவ�)	. அ8 தவிர இ�ேபா8 என74 அவ�ேம� 
ேகாபேமா ஆ�திரேமா எ8;	 இ�ைல." 
 
" தK� த�ணீைர� ப�4�க
 மகாராணீ! தையI�98 ம.7காதீ�க
." 
 
"எ� தாக�ைத� தணி�பத!காக நீ த�ணீ� த�கிறா3! அ8 எ� தாக�ைத 
அதிகமா74ேமய�லாம� 4ைற7கா8 அ�பா! நா� இSவள; அவமான�ப,ட8 
ேபாதா8, எ�ைன இ�/	 சிறி8 அதிகமாக அவமான�ப)�த ேவ�)	 எ�ற 
எ�ண	 உன74 இ�9தா� எ�ைன� த�ணீ� ப�4	ப� நீ வ!�.�தலா	." 
 
இைத7 ேக,டபி� அ9த7 காவல� நீ� ப�4	ப� அவைள வ!�.�தவி�ைல. 
அவ
 மனநிைல அவ/74 ந�றாக� �ாி9த8. விஜயர�கைன அைழ�8 
வ�வத!காக ஓ�னா�. காவல� விஜயர�கேனா)	 ம9திாிக
 பிரதானிகேளா)	 
அ�ேக வ98 ேச�9த ேபா8 ராணி ம�க	மாளி� நிைல ேமJ	 கவைல7கிடமாகி 
இ�9த8. 
 
ேபரைன� பா��த8	 க�களி� நீ� ம�கி� பளபள7க அவ
 ஏேதா ேபச  ய�றா
. 
ஆனா� 4ர� எழவி�ைல. தள�"சி<	 ேசா�;	 பசி<	 தாக 	 ஏ!ெகனேவ 
அவைள  7கா�வாசி ெகா�றி�9தன. 
 



201 

 

விஜயர�க� அவ
 அ�ேக வ9தா�. அவைன வா��த உய�வ8ேபா� ேமெலB9த 
அவ6ைடய தள�9த வல7கர	 பாதி எBவத!4
ேளேய சாி98 கீேழ நBவிய8. 
க�க
 இ��) %�ன. நா உல�9த8. தைல 8வ�) சாி98 மட�கிய8. 
 
விஜயர�கேனா) வ9தி�9த வய8 %�த பிரதானி ஒ�வ�, ராணி ம�க	மாளி� 
வல7கர�ைத� ப!றி� பாிேசாதி�8 வி,) உத,ைட� பி87கினா�. "நா� 
ேபசவி�ைல, 4ளி�98வி,ட8" எ�றா�. விஜயர�க� Iட இ�9தவ�க67காக 
ஏேதா அB8 �ல	�வ8 ேபால� ேபாKயாக ந��தா�. 
 
�க�ெப!ற ராணி ம�க	மாளி� கைத  �98வி,ட8. பதிென,) ஆ�)7கால	 
ம8ைர" சீைமைய ஆ�ட மகாராணி மரண	 அைட98வி,டா
. அ�ன 
ச�திர�கைள<	, ஆலய�கைள<	, அற" சாைலகைள<	 ேவ. பல தான 
த�ம�கைள<	 ெச3த ��ணியவதி நி	மதியாக அர�கநாத� ெப�மானி� 
தி�வ�கைள" ெச�. அைட98 வி,டா
. 
 
ேபரனி� சிைறயிK�98 கிைட7காத வி)தைலைய மரண	 இ�. Fலபமாக 
அவ674 அளி�8வி,ட8. உட!சிைறயிK�98 உயி��பறைவேய வி)தைல 
ெப!.� ேபானபி�, மனித�க
 இ,ட ெவ.	 சிைற அவைள இனிேம� எ�ன 
ெச3ய  �<	? 
 
மகாராணி ம�க	மா
 வரலாறானா
. மனித�க
 ேக,4	 கைதயானா
. க�ண 
பர	பைரயா3 வழ�4	 Fைவயான ெசவிவிழி நிக�"சிகளி� தைலவியானா
. 
ெத�னா,ைட� த�ன9தனிேய ஆ�ட ெப�ணரசி எ�. �க�ெப!றா
. 
ேபா!.த� அைட9தா
. 
 
த� வா�வி� இ.தியி� ேபரனி� D�"சியா� அவ
 அைட9த ெகா)ைமக
 
வரலா!றி� ெம�ல ெம�ல மைற98 ம�கி� ேபாயின. ஆனா� அவ
 ஆ�ட8, 
�க� பர�பிய8, தானத�ம�க
 ெச3த8 ஆகியைவேய வரலா!றி� நிைல�தன, 
நி�. நிலவின; அவ
 மரண�தி� ேபா8 அ9த அர�மைனைய" D�9த இ�
 
ம,)	 அ��ற	 அ�கி�98 விலகேவயி�ைல. விஜயர�கனி� 
ப74வமி�ைமயாJ	, அவசர ��தியாJ	 ஆ�திர�தாJ	 நாய7க சா	ரா^ய	 
ஒளிம�கி அழிய ஆர	பி�த8. எ�4	 விலக  �யாத இ�
 D�9த8. 
-------------- 
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�C)ைர�C)ைர�C)ைர�C)ைர    
 
ராணி ம�க	மாளி� மரண�தி!4� பி� �திய தளவா3 க(Pாி ர�க3யா;	, 
பிரதானி ெவ�கடகி�Qண3யா;	 Iறிய ேயாசைனகளி�ப� விஜயர�க 
ெசா7கநாத� ரா^ய�தி� வ�வாைய� ெப�7க7 க�தி ெகா
ைளய��ப8 ேபா� 
ம7க
 மீ8 அதிக வாி"Fைமகைள� திணி�தா�. ெகா)ைம� ப)�தினா�. 
 
அவ� இ,ட �திய வாி�ப6ைவ� தா�க இயலாம� ம8ைர" சீைம ம7க
 அரF74 
எதிராக7 ெகாதி�8 எB9தா�க
. கிள�"சிக6	 கலக�க6	 மK9தன. ஆ,சி 
அைமதி இழ9த8.  �� தானமாக7 ெகா)7க�ப,ட இைறயிK நில�க6747Iட 
இ�ேபா8 வாி ெகா)74மா. அதிகாாிகளா� ம7க
 வ!�.�த�ப,டா�க
. 
 
தன8 இைறயிK நில�874 வாி ெகா)7க" ெசா�K வ!�.�திய8 ெபா.7காம� 
ேகாயி� பணியாள� ஒ�வ� ேகா�ர�தி� உ"சியி� ஏறி7 கீேழ 4தி�8 உயிைர 
மா3�87 ெகா�டா�. 
 
விஜயர�கனி� ஆ,சி� ெதாட7க�திேலேய நிக�9த பா,� ம�க	மாளி� மரண 	, 
ேகாயி� பணியாளாி� த!ெகாைல<	 ஆ,சி74� ெபாிய அபச4ன�களாக;	 
ேந�98வி,டன! அ9த7 ெக,ட ெபயேர ெதாட�98 நீ��த8. பி�� மன	 மாறி� 
தளவா<	, பிரதானி<	 �திய வாிகைள நீ7கி ம7களிட	 ந�ல ெபய� எ)7க  ய!சி 
ெச3தா�க
. ஆனா� அவ�க
 நிைன�தப� ம7களிடமி�98 எதி�பா��த ந�ல 
ெபய� மீளவி�ைல. இழ9தைவ இழ9தைவயாகேவ ேபாயின. விஜயனி� திறைம7 
4ைறவா� நாளைடவி� ஆ,சியி� எ�ைலக
 F��கின. ராஜத9திர7 
4ைறபா)களா� எதிாிக
 ெப�கின�. கவைலக
 அதிகமாயின. ஒ�.	 ெச3ய 
இயலவி�ைல. ம�க	மா
 பதிென,) ஆ�)க
 க,�7கா�த ஆ,சிைய� 
பதிென,) மாத�க
 Iட விஜயனா� ந�றாக ஆள  �யவி�ைல. 
 
விர7தியாJ	 கவைலகளாJ	 தி[ெர�. ப7திமானாக மாறிய விஜயர�க� த� 
ஆ,சியி� வச�திK�9த ெகா@ச	 ந@ச	 ெசா�87கைள<	 தல யா�திைரகளிJ	, 
ேகாயி� தி��பணிகளிJ	 எ�ைலய!." ெசலவழி�தா�. மடாலய�க6747 
ெகாைடக
 வழ�கினா�. அரசிய� கடைமகைள மற74	 ேபா7கிடமாக� ப7திைய� 
பய�ப)�தியதா� ஆ,சி ேமJ	 ேத39த8. எ�4	 அதி��தி மK9த8. ராணி 
ம�க	மா
 மைற9த தின�த�. அவைன" D�9த அ9த இ�ளிK�98 ம.ப� 
அவ/74	 அவ� ஆ,சி74	 வி�; பிற7கேவ இ�ைல. 
-------------- 


