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�ளசி மாட	�ளசி மாட	�ளசி மாட	�ளசி மாட	    :  :  :  :  
��ைர
��ைர
��ைர
��ைர    
 
1978 ஜூ% மாத	 (த� 1979 ஜனவாி மாத	 வைர 'க�கி' வார இதழி� ெவளியான 
இ,நாவ� இ�ேபா� # தக வ.வி� ெவளி வ$கிற�. 
 
ெதாடராக ெவளிவ$	 ேபா�	, நிைற,த ேபா�	, ஏராளமான அ%ப�களி% 
01�கமான கவனி�ைப2	, பாரா3ைட2	 ெப�ற இ,நாவைல இ�ேபா� # தக 
வ.வி� தமி"� # தகாலய தா� ெகா�4 வ$கிறா�க5.  
 
"ப�பா4 எ%ப� பரவலா7	 ேபா� ெவ8	 ேதசிய அைடயாள� #5ளி (National 
Identity) நீ:கி மானிட	 எ%கிற ச�வேதச அைடயாள� #5ளி (International Identity) 
வ,� வி4கிற�. 
 
ந%ெகாைட அளி � உத<:க5! 
 
ச:கரம:கல	 எ%ற ஒ$ சிறிய தமி"நா34� கிராம தி� இ,த� கைத நிக">சிக5 
நட,தா?	 இதி� வ$	 மனித�க5 அ�ல� (�கிய கதாபா திர:க5 அ,த> சிறிய 
கிராம ��7 அ�பா?	 - அைதவிட� பர,த ெபாிய உலக ைத� பாதி�பவ�க5 - 
பாதி தவ�க5, பாதி�க� ேபாகிறவ�க5" - எ%ற க$ ைத இ,த நாவ@% 
(.<ைரயி� கா�A�க5. அைதேய இ:7	 (த@� நிைனB3ட வி$	#கிேற%. 
உலக ைத� ெபா8 தவைர அழகிய ெத%னி,திய� கிராமமான ச:கரம:கல தி� 
வி�ேவ�வர ச�மாவி% இ�ல �  �ளசி மாட தி� ெதாட�,� தீப	 ஏ�ற�ப4கிற� 
எ%ப� தா% (�கிய	. ஆனா� அ,த� கிராம ைத� ெபா8 தவைரயிேலா அ,த 
தீப	 எ,த� ைககளா� யாரா� - ஏ�ற�ப4கிற� எ%ப� ம34ேம மிக<	 (�கிய	. 
 
Cரண ஞானிகE	 வி$�# ெவ8�ப�ற அறிவாளிகE	 உலெக:7(5ள 
மனித�கைள இன	, நிற	, ெமாழி, ேவ8பா4கைள� க$தாம� சமதி$F.ேயா4 
பா��கிறா�க5. சமதி$F.2	, சG$தய(	, ப�7வ தா?	 ப�பா34� கனி<, 
(தி�>சி ஆகியவ�றா?ேம வ$வன. அைவ எ�லா$�7	 எ�லா இட தி?	 வ,� 
வி4பைவ அ�ல. 
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ச�மா<�7	, இைற(.மணி�7	, அறிவா?	 சமதி$F.யா?	 கிைட�7	 கனி<, 
சீமாைவய$�7	 பிற$�7	 எதனா?	 எ�ேபா�	 கிைட�கவி�ைல 
எ%பைத தா% கைத நம�7> ெசா�?கிற�. மகாகவி பாரதி H8வைத� ேபா�, 
 
"ேநா�7	 இட	 எ:7	 
நாம%றி ேவறி�ைல 
ேநா�க ேநா�க� களியா3ட	" 
 
எ%கிற 'சமதாிசன	' தா% அறிவி% (.வான பய%. அ தைகய சமதாிசன	 
வி�ேவ�வர ச�மா<�7 இ$�கிற�. காமா3சிய	மாE�7� Hட (.வி� அ,த> 
சமதாிசன	 வர தா% ெசIகிற�. ஆனா�, அ,த> சமதாிசனேம அவள� 
(�தியாக<	 அைம,� வி4கிற� கைதயி�.  
 
அ தைகய சமதாிசன(	 மன விசால(	 ஏ�பட இ�கைத ஒ$ சிறி� உதவினா?	 
அத�காக இைத எJதிய ஆசிாிய% ெப$மகி">சியைடய (.2	 எ%பைத 
வாசக�கE�7> ெசா�@� ெகா5ள வி$	#கிேற%. 
 
        நா. பா� தசாரதி 
 
'தீப	', ெச%ைன - 2 
16-2-1979 
------- 
 

�ளசி மாட	�ளசி மாட	�ளசி மாட	�ளசி மாட	        ----    அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 1111    
 
#த% கிழைம�7	 ெவ5ளி� கிழைம�7	 ந4வி� ச:கரம:கல	 வி�ேவ�வர 
ச�மாவி% அ,த� 74	ப தி� அ�ப. எ%னதா% நட,� வி3ட�? ரவி 
பாாிK@$,� எJதி வியாழ�கிழைம காைலயி�, இ:ேக கிைட தி$�கிற அ,த 
விமான  தபா� - க.த	தா% இ,த மா8த�கைள உ�டா�கியி$�க ேவ�4	. 
க.த ைத� பா� தபி% எ%ன ெசIவ� எ%ற மைல�#, இனி எ�ப. நட�7	 எ%ற 
ஆவ�, எ�ப. அத�7 ஒ �� ெகா5வ� எ%ற தய�க	, யா� யா� எ%ன 
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நிைன�பா�க5 எ%ற பய	 - எ�லா	 வி�ேவ�வர ச�மாவி% மன ைத� ப�றி� 
ெகா�4 உ?�கின. 
 
ரவிைய� பிரா%��7� ேபாக அLமதி தி$�கேவ ேவ�டாேமா எ%8 ேதா%றிய� 
இ�ேபா�. ேவ1 மாமாவி% ேயாசைன�ப. ஆ:கில� ப திாிைககளி� 
ெகா4�பத�காக எJதி ைவ தி$,த 'மணமக5 ேதைவ' - விள	பர ைத� ெகா4�7	 
எ�ண	 இ�ேபா� அவ$�7 இ�ைல. அ�ப. ஒ$ விள	பர	 ெகா4�பத�7 
இனிேம� அவசிய	 இ$�பதாக<	 அவ$�7  ேதா%றவி�ைல. அவ� (.< 
ெசIவத�ெக%8 இத�7�பி% அவ$ைடய தி$�7மாரனா� எ�<	 மீத	 
விட�ப3.$�கவி�ைல. எ�லா	 (.,�வி3ட�. அ�ல� ைகமீறி� ேபாயி$,த�. 
 
ெவ5ளி�கிழைம காைல, உ5M� நிNO ஏெஜ�4 ப திாிைக�7 வா:கி 
அL�#வத�காக அ,த 'மணமக5 ேதைவ' விள	பர ைத அவாிட	 வ,� ேக3ட 
ேபா�, 
 
"இ�ப ேவ�டா	... ம8ப.2	 நாேன ெசா�@ அL�பேறேன...?" எ%8 
அவL�7� Cசி ெமJகினா� ேபால� பதி� ெசா�@ ம8 �வி3டா�. 
 
#த% கிழைம காைலயி� ப திாிைக ேபா4	ேபா�, 'நாள%னி�7 ெவ5ளி� கிழைம 
கால	பர ஒ$ விள	பர	 தேர%. அைத� ேப�ப$�7 அL�பிட1	. எ%ன பண	 
ஆற�%L கண�7� பா� �> ெசா%னா அ��7	 Hடேவ ெச� எJதி  
த,�டேற%..." எ%8 Hறியி$,தவ� ெவ5ளி� கிழைம அ,த எ�ண ைத உடேன 
ைகவி4	ப. அ�ப. எ%ன ஆயி�ெற%8 #ாியவி�ைல. 
 
தன�7� கிைட�க இ$,த விள	பர� கமிஷ% ேபாI வி3டேத எ%8 ஏெஜ�4�7 
வ$ த	. அ,த ஊாி?	, அ�க	 ப�க � ஊ�களி?மாக இ�ப. ஏதாவ� ப �� 
ப%னிர�4 விள	பர:கைள வா:கி அL�#வத% 
ல	 ப தி�ைககளி% 
வி�பைன� கமிஷ% தவிர விள	பர� கமிஷனாக<	 அவL�7 ஏதாவ� கிைட�7	. 
ஏெஜ�ைட� ெபா8 தவைர அ,த மாத விள	பர:களி� ஒ%8 இ�ேபா� 
ேபாIவி3ட�. நFட	தா%. 
 
"ஐேரா�பிய நகர	 ஒ%றி� சில ஆ�4க5 வசி �வி34  தாயக	 தி$	#	 
ேம�ப.�#	 உய�க�வி  த7தி2	 உ5ள (�ப திர�4 வய� மணமகL�7 
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மணமக5 ேதைவ. ெகௗசிக ேகா திர	 அ�லாத ேகா திர ைத> ேச�,தவ� எJத<	. 
மணமக5 அழகாக<	 இல3சணமாக<	 74	ப� பா:காக<	 அட�கமாக<	 
இ$�க ேவ�4	. பி.ஏ. வைர ப. தி$,தா� ந�ல�. 7ைற,த ப3ச	 
எO.எO.எ�.சி.யாவ� பாO ெசIதி$�க ேவ�4	. #ைக�பட	 (த@ய 
விவர ேதா4 ஜாதக(	 அL�ப ேவ�4	" - எ%L	 ெபா$5பட ஆ:கில தி� 
தயாாி�க�ப3.$,த அ,த> சிறிய விள	பர	 ேவ1 மாமாவி% ஆேலாசைனேயா4 
தயாாி�க�ப3ட<டேனேய பாாிஸூ�7	 ஒ$ கா�பி அL�ப�ப3ட�. வி�ேவ�வர 
ச�மாவி% பி5ைள ரவி�7 அைத (த@� அL�ப> ெசா%னேத ேவ1 மாமாதா%. 
 
ேவ1 மாமாவி% பி5ைள �ேரஷு�7� பாாிK� உ5ள 2ெனOேகா 
அ?வலக தி� ெபாிய உ திேயாக	. �ேரF (த@� ஐ.நா. தைலைம அ?வலக தி� 
நிNயா��கி� இ$,தா%. அ�#ற	 பாாிஸு�7 மா�ற�ப34 இ�ேபா� சில 
ஆ�4களாக� பாாிK� இ$�கிறா%. பாாிK� 74	ப ேதா4 வசி � வ,த �ேரF 
அ:7 வ,ததி@$,ேத த% த,ைதைய2	 ஒேர த:ைகைய2	, வர>ெசா�@> 
ச:கரம:கல ��7 எJதி� ெகா�ேட இ$,தா%. ேவ1 மாமா<	 அவ� 
ெப�1	 அைசயேவ இ�ைல. கைடசியாக நாைல,� மாத:கE�7 (%# �ேரF 
இர�4 ேப$�7மாக அ:கி$,� விமான .�க3ைடேய வா:கி அL�பிவி3டா%. 
ேவ1 மாமா<	 அவ� ெப�1	 பாாிO, ல�ட% எ�லா	 ��றி� பா� � வி34  
தி$	பிய பி%#தா% பாாிK@$�7	 த% பி5ைள ரவிைய� ப�றிய சில விவர:க5 
வி�ேவ�வர ச�மா<�7  ெதாி,தன. 
 
ேவ1 மாமா அ,த விபர:கைள  ெதாிவி த ேபா�, (த@� வி�ேவ�வர ச�மாவா� 
அவ�ைற ந	ப� Hட (.யவி�ைல. ேவ1 மாமா எ%னேவா மிக<	 
எ>சாி�ைகயாக<	 பா�கா�பாக<	 தா% ச�மாவிட	 அைத> ெசா�@யி$,தா�. 
#ற:H8வ� ேபாலேவா 7ைற H8வ� ேபாலேவா அவ� ச�மாவிட	 அைத� 
Hறவி�ைல. 
 
"உம�7  தகவ� ெதாிய1	கிற��காக தா% இைத> ெசா%ேன%. உடேன 
ேகாப ேதா4 அச34� பிச34%L ஆ திர�ப34 அவL�7 ெல3ட� 
எJதி�பிடாேத2	. எJதற�%னா�Hட இ,த� கால �� பி5ைளகE�7 
இெத�லா	 ெரா	ப நாV�காக<	 மன� #�படாம?	 எJத1	. 'ஏ�டா ேபான 
இட தி� நீ பா34�7 யாேரா ஒ$ பிெரW�� ெப�ைண� காத@�கிறியாேம?' -%L 
எJதாதீ$	. 'நீ இ,த தடைவ ஊ$�7 வரேபா� உன�7� க�யாண	 
ப�ணிடலா	L நாL	 உ:க	மா<	 நிைன�கிேறா	. ேப�ப�ேல இ,த மாதிாி 
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விள	பர	 ப�ண உ ேதசி தி$�ேக%'L எJ�	. அ��7 அவ% எ%ன பதி� 
எJதறா%L பா��கலா	" எ%பதாக ேவ1 மாமாதா% அ,த ேயாசைனைய> 
ெசா�@யி$,தா�. அ,த ேயாசைன�ப. ச�மா ரவி�7 இர�4 வார	 (%# 
எJதியி$,த க.த ��7 தா% வியாழ�கிழைம காைலயி� �$�கமாக<	, 
தீ�மானமாக<	, ஓரள< க�.�பாக<	 பாாிK@$,� பதி� வ,தி$,த�. 
 
ரவியி% க.த	 ச�ேற பத�ற ேதா4	 அவசர ேதா4	 எJத�ப3.$,த� ேபா� 
ேதா%றிய�.  
 
"மணமக5 ேதைவ விள	பர	 அவசியமி�ைல. அைத உடேன நி8 த<	. இ:7 சில 
மாத:கE�7 (%# வ,தி$,த ேவ1 மாமாேவா, அவ� ெப� வச,திேயா 
எ%ைன� ப�றிய விவர:கைள உ:கE�7> ெசா�@யி$�பா�க5 எ%8 
நிைன�கிேற%. அவ�க5 அ,த விவர:கைள எ�லா	 ெசா�@யத% பி% உ:கE�7 
எJ,த ச,ேதக தி% ேபாி� நீ:க5 எJதியி$,தா?	 சாி, எ,த விவர(	 
உ:கE�7  ெதாியாம� நீ:களாகேவ என�7 எJதியி$,தா?	 சாி, எ% பதி� 
இ�தா%. இதி� மா8த� எ�<	 எதி�பா��க ேவ�டா	. 
 
நா% எ% மன ைத மிக<	 கவ�,�வி3ட பிெரW� 2வதி 'ெகெமைல'� (Camille-
எ%ற அவ5 ெபயைர எ% உ>சாி�# வசதி�காக� 'கம@' - எ%8 இ,திய  
த%ைமN3. அைழ�கிேற% நா%) காத@�கிேற%; அவE	 எ%ைன� 
காத@�கிறா5. நா% இ%றி அவ5 வாழ (.யா�. அவளி%றி நா% வாழ (.யா�. 
இ� நி>சய	. அவEைடய ெபயாி� நா% ெசI�5ள மா�ற	 உ:கE�7� பி.�7	 
எ%8 நிைன�கிேற%. அவE	 இ,தியாைவ> ��றி� பா��க<	 எ% 
ெப�ேறா�களாகிய உ:கைளெய�லா	 காண<	 மிக<	 ஆவலாக இ$�கிறா5. 
இ	(ைற நா% வ$	ேபா� கம@ைய2	 அ:7 அைழ � வ$வதாக (.< 
ெசIதி$�கிேற%. 
 
மகால3�மி ேபா%ற அழ7	, #%னைக மாறாத �8�8ெவ%ற (க� கைள2	, 
மா�8� 7ைறயாத ெசா�க  த:க	 ேபா%ற நிற(	 உ5ள ம$மகைள அவளிட	 
அைழ � வ$வதாக  தய< ெசI� அ	மாவிட	 ெசா�?:க5. கம@�7	 இ,திய  
தாIமா�க5, இள	 ெப�க5 இவ�கேளாெட�லா	 பழகி� பல விஷய:கைள அறிய 
ேவ�4	 எ%பதி� ெகா5ைள ஆைச. அ	மாேவா, நீ:கேளா, கம@யிட	, 
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எ,தவிதமான ேகாபதாப:கைளேயா மனOதாப:கைளேயா கா�பி�க� Hடா�. 
இ� எ%Lைடய ேவ�4ேகா5. 
 
சி%ன வயதி� நீ:க5 என�7� க�பி த சமOகி$த காவிய:களி� 'கா,த�வ 
விவாக	' - எ%பத�7 விள�க	 ெசா�?	ேபா�, "ெகா4�பவ�கE	 ஏ�பவ�கE	 
இ%றி> சகல இல3சண(	 ெபா$,திய ஓ� இைளஞL	 இள	 ெப�1	 தம�75 
தாேம ச,தி � மன(	 உட	#	 இைணவ�" எ%8 விள�க	 ெசா�@யி$�கிறீ�க5. 
விவாக:களி� உய�,த தர � விவாக	 அ�தா% எ%பைத2	 
விள�கியி$�கிறீ�க5. அைத இ�ேபா� உ:கE�7 ஞாபக�ப4 த ம34	 
வி$	#கிேற%. 
 
'உ:க5 மன உண�>சிக5 எ�ப. இ$�7	? அ	மா எ%ன நிைன�பா5?' - 
எ%ெற�லா	 எ%னா� இ:கி$,ேத அ0மான	 ெசI� ெகா5ள (.கிற�. 
 
7மா� ந%றாக� ப.�கிறானா? பா$<�7 எ% பிாிய ைத> ெசா�ல<	. 
இ$வாிட(	 அவ�கEைடய பிெரW� ம%னி அவ�கைள> ச,தி�க மிக<	 ஆவலாக 
இ$�கிறா5 எ%8 ெசா�ல<	. 
 
ேவ1 மாமாைவ2	 அவ� ெப� வச,திைய2	 ேக3டதாக> ெசா�?:க5. வச,தி 
இ:7 வ,தி$,த ேபா� கம@ேயா4 ந%றாக� பழகினா5. கம@�7 அவைள2	 
அவE�7� கம@ைய2	 ெரா	ப� பி. �� ேபாயி�8. 
 
மாமாவிட(	, வசதியிட(	, நா:க5 வ$கிற தகவைல> ெசா�ல<	. 
 
உ:க5 பிாிய(5ள 
ரவி." 
 
அ$ைம� பி5ைளயா�டா% ரவியி% இ,த� க.த ைத  தி$	ப  தி$	ப� 
பல(ைற ப. �வி3டா� ச�மா. அவ$ைடய மைனவி காமா3சி ேவ8 
ெதாணெதாண தா5. 
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"ஏ%னா, நீ:க ஒேரய.யாக� கவைலயிேல 
"கறா�பேல ரவி அ�ப. எ%னதா% 
எJதியி$�கா%? என�7,தா% ெகாWச	 ப.>�> ெசா�?:ேகாேள%; 
ேக3கிேற%;" 
 
"உன�7 இ�ேபா ஒ�1	 ெதாிய ேவ�டா	. நீ 7Iேயா (ைறேயா%L H�பா4 
ேபா34 ஊைர� H3.�பி4ேவ. விஷய	 இரசாபாசமாயி4	."- 
 
"நீ:க ப.>�� கா3டேல%னா அைத� ப.>�  ெதாிW��க (.யா�%L 
நிைன>��க ேவ�டா	. பா$ைவ� ப.�க> ெசா�ேற%. இ�ேல%னா> சாய:கால	 
7மா� வ,தா%னா அவைன� ப.�க> ெசா�@� ேக34�ேப%." 
 
-காமா3சிய	மா5 இ�ப.> ெசா�லேவ ச�மா (% ஜா�கிரைதயாக அ,த� க.த ைத 
இ$	#� ெப3.யி� ைவ �� C3.� ெகா�டா�. இ$	#� ெப3.> சாவி 
எ�ேபா�	 அவ� இ4�ைப வி34 இற:கா�. சாதாரணமாகேவ Y�.  �$வி 
விசாாி�7	 இய�#5ள காமா3சிய	மாளிட	 'உன�7 இ�ேபா ஒ�1	 ெதாிய 
ேவ�டா	. நீ 7Iேயா (ைறேயா%L H�பா4 ேபா34 ஊைர� H3.�பி4ேவ... 
விஷய	 இரசாபாசமாயி4	' எ%8 அவ� பதி� ெசா�@ய விதேம அவ5 ஆவைல 
அதிக�ப4 திவி3.$�7	. காமா3சிய	மாE�7� ெகாWச	 கா� ம,த	. வழ�க	 
ேபா� 'உன�7 இ�ேபா ஒ�1	...' எ%8 இர,� உர த 7ர@� ெதாட:கிய ச�மா 
அ,த (த� 
%8 ெசா�கE�7� பி% ஒ@ைய ெம�வா�கி ம�ற வா� ைதகைள 
ெம%8 விJ:கினா� ேபால அ(�கி வி3டா�. ஆகேவ உைரயாட@% பி% 
ப7தியி� அவ� எ%ன ெசா%னாெர%8 ந�ல ேவைளயாக� காமா3சிய	மாE�7� 
#ாியவி�ைல. 
***** 
 
ச:கரம:கல	 அ�கிரகார	 ம�ற எ�லா அ�கிரகார:கைள2	 ேபால வ	# 
�	#கE	, #ற	 ேப�த?	, ெபா$ள�ற விேராத:கE	, பயன�ற (ர�4கE	 
நிைற,த�தா%. எ�லாவிதமான மனித�கE	 அ:7 இ$,தா�க5. #�ைமைய 
அ:கீகாி�காத வற34� பி.வாத	, சாதி ச	பிரதாய ஆசார அ0Fடான:கE�7 
(�கிய �வமளி�7	 பைழய ைவதிக�களி% பி.�#, ப. த இைளஞ�க5 
உ திேயாக:கE�காக� கிராம ைதவி34 ெவளிேய8த�, க3சி க34த�, 



10 

 

ஒ�8ைமயி%ைம, வய� வர�#> ச�ைட, ைவ�ேகா� ேபா$�7  தீ ைவ த� 
சகஜமாக அ,த� கிராம தி?	 இ$,தன.  
 
இ%ைறய இ,திய� கிராம	 எ%ப� (Jவ�	 பழைமயான ந%ைமக5 
நிைற,த�மி�ைல. (Jவ�	 #�ைமயான வள�>சிக5 நிைற,த�மி�ைல. 
பைழைமைய விட(.யாம�, #�ைமைய� #ற�கணி�க<	 (.யாம�, சட:7 
ச	பிரதாய:கைள தவி��க<	 (.யாம�, விWஞான விேவக வள�>சிகைள 
வி34விட<	 ஏ�க<	 இயலாம� தவி�7	 ஓ� இர�4:ெக3டா% நிைலயி� அ� 
இ$,த�. த�ம	, அத�ம	, நியாய	, அநியாய	, பண தாைச, ெபாறாைம, தி$34, 
ந3#, விேராத	, அVைய, விCதி, �ளசி, சீ3டா3ட	, #ைகயிைல, ெபா., ேவத	, 
அ யாயன	, வ8ைம, ெச�வ	 எ%8 இைவெய�லா	 எ�ப. ஒ%ேறாெடா%8 
ஒ3டாதைவேயா அ�ப.ேய இ,திய� கிராம:களி% நிைல2	 ஒ%ேறாெட%8 
ஒ3டாம� இ$,த�. 
 
அதி?	 ஜீவநதி ஒ%8 பாIகிற தீரவாச �� பிரேதசமாக இ$,�வி3டாேலா இ,த� 
பிர>ைனக5 இ%L	 அதிக	. ச:கரம:கல	 தீரவாச தி� இ$,த வளமான கிராம	. 
அ:ேக பா2	 அகOதிய நதி வ�றி மண� ெதாி,த� எ%ற ேப>��ேக இடமி�ைல. 
ெபா% விைள2	 Cமி எ%பா�கேள அ�ப.�ப3ட கிராம	. கிராம தி@$,� 
ெவளிேயறி ெபாிய உ திேயாக அ,தOதி� இ$�கிறவ�களி% ப3.ய@� (த@ட	 
2ெனOேகாவி� உ5ள ேவ1 மாமாவி% பி5ைள �ேரஷு�7 தா%. ெதாழி� 
�ைறயி�, வியாபார தி� ச��கா� உ திேயாக:களி�, க	ெபனி நி�வாக� 
பதவிகளி� அ,த� கிராம தி@$,� ெச%றவ�க5 பல� இ$,தா?	 �ேரஷு�7 
அ4 த இட	 எ%னேவா ச�மாவி% பி5ைள ரவி�7 தா% தர�ப3.$,த�. 
 
நாைல,� ஆ�4கE�7 (% இ�ேபா� பாாிK� ரவி பா��7	 இ,த 
உ திேயாக தி�காக அவ% வி�ண�பி த ேபா� தன�7 இ� கிைட�7	 எ%ற 
ந	பி�ைகேய அவL�7 இ�ைல. 
 
பிரா%K� உ5ள ெபாிய ப�கைல� கழக ��காக '#ெராஃபஸ� ஆஃ� இ�.ய% 
Oட[O - அ�3 ஓாிய�ட� லா:ேவஜO .பா�3ெம�3' பதவி�7 மL�கைள� 
ேகாாி இ,திய% க<%K� ஃபா� க�>�ர� ாிேலஷ%O விள	பர	 ெசIதி$,த�. 
பி.எ>... தவிர தமி", சமOகி$,த	, இ,தி, ஆ:கில	 ஆகிய ெமாழிகளி� 
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#லைமேயா4 பிரW� ெமாழி� பயி�சியி� .�ேளாமா<	 த7திகளாக� ேகாாி� 
7றி�பிட�ப3.$,தன. 
 
ரவியிட	 இ,த எ�லா  த7திகE	 இ$,தன. ஒ$ வ$ஷ ��7	 7ைறவாக> 
ெச%ைனயி� ஒ$ க�\ாியி� ேவைல பா� தேபா� மாைல ேநர:களி� �	மா 
இ$�க ேவ�டாேம எ%8 'அ�லயா%O பிரா%ேஸயி�' ேச�,� வா:கிய பிெரW� 
.�ேளாமா<	 பய%ப3ட� இ�ேபா�. 
 
அ,த உ திேயாக தி�காக .�@யி� நட,த இ�ட�]N<�7 ெமா த	 ஆ8ேப� 
வ,தி$,தா�க5. அதி� இ$வ� அதிக	 வய� 
 தவ�க5 எ%பதா� த7தி 
இழ,தன�. ேவ8 இ$வ$�7� பிெரW� ெமாழி ஞான	 சாியாயி�ைல. 
இ%ெனா$வ$�7> சமOகி$த	 ேபா�மான அள< ெதாியவி�ைல. இ�ட�]N 
நட தியவ�கE�7 எ�லா வைகயி?	 - க	Aரமான அழகிய ேதா�ற	 உ3பட  - 
தி$�தியளி த� ரவிதா%. அதனா� ரவி�7 அ,த� பதவி கிைட த�. 
 
(த@� அவ% ெப�ேறா� தய:கினா?	, அ,த� பதவி�காக இ,தியாவி� கனவி?	 
எதி�பா��க (.யாத ச	பள  ெதாைகைய� ேக5வி�ப3ட�	 ச	மதி தா�க5. 
இ�தா% ெவளிநா3.� ரவி�7 ஓ� உ திேயாக	 கிைட த வரலா8. 
 
இ%8 #திதாக எJ,�5ள பிர>ைனைய2	 இ,த� பைழய வரலா�ைற2	 ேச�,ேத 
இ�ேபா� ம8ப. நிைன தா� ச�மா. ஒ$ (.<�7 வ$வத�7 (% ேவ1 
மாமாைவ2	 அவ� ெப� வச,திைய2	 கல,தாேலாசி�கலா	 எ%8 ச�மா<�7  
ேதா%றிய�.  
 
ரவியி% க.த ைத எ4 �� ெகா�4 வட�7  ெத$வி� இ$,த ேவ1 மாமாவி% 
^34�7> ெச%றா� ச�மா. 
 
அவ� ேபான சமய	 ேவ1 மாமா ^3.� இ�ைல. ேவ1 மாமாவி% மக5 வச,தி 
Hட தி� நா�கா@யி� சாI,தப. 'ஈ]O ^�@' ப. �� ெகா�.$,தா5. 
 
ச�மாைவ� பா� த�	, "வா:ேகா மாமா! அ�பா ெவளியிேல ேபாயி$�கா�... 
தி$	பற சமய	 தா%... உ3கா$:ேகா" - எ%8 வரேவ�றா5 வச,தி. 
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"அ�பா வ�றேபா� வர34ேம... அ�வைர உ:கி3ட� ேபசற��ேக ெநைறய 
விஷய	 இ$�7 அ	மா..." 
 
"சி ேத இ$:ேகா மாமா... உ5ேள அ	மாகி3ட உ:கE�7� காபி கல�க> 
ெசா�@34 வ,�டேற%..."  
 
"காபியா? என�ெக��7மா; இ�ப தாேன சா�பி3434 வ,ேத%..." 
 
"அ�னாேல எ%ன! நா% சா�பிட� ேபாேற%. எ:Hட> ேச�,� இ%ெனா$ க� 
சா�பி4:ேகா%L நா% ெசா%னா> சா�பிட மா3ேடளா எ%ன?" 
 
"ேபஷா, நீ வ�#8 தினா எ�ப. நா% மா3ேட:கற�?"- 
 
வச,தி உ5ேள சைமயலைற�7� ேபாIவி34 வ,தா5. ேவ1 மாமாவி% மைனவி 
அதாவ� வச,தியி% அ	மா - ச�மா<�7 (%னா� வ,� நி%8 ேபச மா3டா5. சில 
ெப�4க5 சில ஆ�கE�7 (%னா� ேந$�7 ேந� நி%8 ேப�வதி�ைல எ%ப� 
கிராம:களி� நீ. த மாியாைத வழ�கமாக இ%L	 இ$,� வ$கிற�. ப.�#, 
பழ�க வழ�க	 எ�லாவ�றி?	 வச,தி�7	 அவ5 அ	மா<�7	 ந4விேலேய ஒ$ 
தைல(ைறயி% ெபாிய வி தியாச:க5 இைடெவளிவி34  ெதாி,தன. 
ேவ1மாமாவி% ச	சார	 ச�மா<�7 (%னா� வ$வைதேயா எதி� நி%8 
ேப�வைதேயா Hட  தவி� தா5. ேவ1மாமாவி% ெப� வச,திேயா, ச�மா<�7 
(% நா�கா@யி� அம�,� எ,த விஷய ைத2	 ப�றி அவேரா4 ேந$�7 ேந� 
விவாதி�க<	, சிாி �� ேபச<	 தயாராக இ$,தா5. 
 
"எ%ன மாமா? ரவிகி3ேட இ$,� உ:க ெல3ட$�7� பதி� வ,�தா?" 
 
"வ,தி$�7	மா! அ� விஷயமா தா% உ:கி3ட<	 உ:க�பாகி3ட<	 ேபசி34� 
ேபாகலா	L வ,ேத%..." 
 
"எ%ன எJதியி$�கா% மாமா?" 
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ரவியி% க.த ைத அ�ப.ேய எ4 � வச,தியிட	 நீ3.னா� ச�மா. 
 
வச,தி க.த ைத� ப. �வி34 அவாிட	 தி$�பி� ெகா4 தா5. 'கம@ ெரா	ப  
த:கமான ெப�' - எ%ற பாரா34ைர வச,தியி% வாI 0னிவைர வ,�வி3ட�. 
ச�மா எ�ப., எ%ன மனநிைலேயா4 வ,தி$�கிறாேரா எ%ெற�ணி அ,த 
வா� ைதகைள அ�ேபா� அவசர�ப34> ெசா�@விடாம� த%ைன� 
க34�ப4 தி� ெகா�டா5 அவ5. 
 
உ5ேளயி$,� வச,தியி% அ	மா அவைள அைழ�7	 7ர� ேக3ட�. வச,தி ேபாI 
இர�4 டவரா ட	ள�களி� காபிைய எ4 ��ெகா�4 வ,தா5.  
 
காபி 7. � (.�கிறவைர இ$வ$	 ேம�ெகா�4 எ�<	 ேபசி� ெகா5ளவி�ைல. 
காபி 7. � (. த�	 ச�மாதா% (த@� ஆர	பி தா�. 
 
"இ�ப. நட,�4	L நா% ெசா�பன �ேலHட நிைன>�� பா� ததி�ேல	மா!" 
 
"நீ:க வ$ த�படற அள<�7  த�பா ஒ�1	 இ�ேபா நட,�ட@ேய மாமா?" 
 
"இ%L	 எ%ன நட�க1	கிேர?" 
 
"ச,ேதாஷமா� பி5ைளைய2	 மா34� ெபா�ைண2	 வர>ெசா�@� பதி� 
எJ�:ேகா மாமா! எ%ைன2	 அ�பாைவ2	 ெபா8 த ம3.ேல நா:க ேந�ேல 
அ:ேக ேபாயி$,த�பேவ எ�லா	 உ8தியா  ெதாிW� ேபா>�. நா:க வ,� 
ெசா%ன�ேல உ:கE�7> ச,ேதக	 இ$�க�படா�:கிற��காக தா% 
நாV�காக<	 நாகாிகமாக<	 'மணமக5 ேதைவ' விள	பர ைத அவ% கவன ��7 
அL�பற மாதிாி அL�ப> ெசா%ேனா	. இ�ேபா ரவிேய அவ% ைகெயJ தாேல 
எ�லா ைத2	 ெதளிவா உ:கE�7 எJதியா>�..." 
 
"ஏ	மா?... நீ ஒ�1	 த�பா ெநன>��க மா3ேட%னா... உ:கி3ட ஒ$ 
ேயாசைன...?" 
 
"எ%ன மாமா?" 
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"சில ஈேரா�பிய% ேல[O பண ��7 ஆைச�ப34 இ�.ய%ைஸ ல] ப�ற 
மாதிாி� பழகற��டா	. அ�#ற	 ெஹவியா - அவாE�7� பண	 74 �3டா - 
ைடேவா�O ப�ணி�4 வி3434� ேபாயி4வாளா	; நீதா% அ,த� ெப�ேணாட 
ந%னா� பழகியி$�கியாேம. அவ ேவணா ரவிேயாட இ:ேக வர34	 - அைத நா% 
ேவணா	L ெசா�லேல. வ,த�#ற	 நீ ேவணா அ,த� ெப�ேணாட  தனியா� 
ெகாWச	 ேபசி� பாேர% - " 
 
"எ%ன ைத� ேபச> ெசா�ேற5 மாமா?" 
 
"பண விஷய	 தா%... ேவற எைத� ேபச> ெசா�ல� ேபாேற%?" 
 
"உ:கE�7 யாேரா த�பா> ெசா�@யி$�கா மாமா! 'கம@' அ,த 'ைட�' இ�ேல. 
அவ ரவி ேமேல உயிைரேய ெவ>சி$�கா. பண	 ஒ�1	 அவE�7� ெபாிய 
விஷயமி�ேல. அவ ஒ$ ெபாிய ேகா[�வரேனாட ெபா�1. பாாிOேல2	 பிெரW� 
ாிேவரா (Riviera)வி?	 ஒ$ ெசயி% ஆஃ� ேஹா3ட�ஸு�7 அவ அ�பா 
ெசா,த�கார�. அ� தவிர மி�@ய% கண�கி� விைல மதி�#5ள (த� தரமான 
ெவாயி% யா�3 - அதாவ� திரா3ைச நில� ப�ைணகE	 அவ$�7 உ�4. உ:க 
ச:கரம:கல ைத� ேபால� ப �> ச:கரம:கல ைதேய அவ� விைல�7 
வா:கலா	." 
 
ச�மா ஓாி$ விநா.க5 அவE�7 எ%ன பதி� ெசா�வெதன அறியாம� 
ெமௗனமாயி$,தா�. 
------------- 

அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 2222    
 
இர�4 
%8 நிமிஷ ெமௗன ��7� பி% ம8ப.2	 ச�மா வச,திைய� ேக3டா�. 
 
"உ:க�ணா �ேரF பாாிKேலேய இ$�காேன; அவL�7 உ:க�பாைவ வி34  
தகவ� எJத> ெசா%னா ஏதாவ� பிரேயாஜன�ப4ேமா...?" 
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"எ:க�பா எைத எJதி, அ�ணா எ%ன ெசIய1	L நீ:க எதி�பா��கேற5 
மாமா?..." 
 
"ரவி2	 அ,த� ெப�1	 இ:ேக #ற�படற ��7 (,தி �ேரF அ:ேகேய 
அவாைள� பா� �� ேபசி ஏதாவ� ப�ணலா	ேமா%L ேதாணி �... அ� 
சா தியமா இ�ைலயா%L நீதா% ெசா�ல1	..." 
 
"நீ:க ேக�கற விஷய ைத� ப தி எ%ன பதி� ெசா�ற�%ேன என�7  
ெதாியைலேய மாமா! ந	ம ேதச ��7	 ஐேரா�பா, அெமாி�கா ேபால இ$�கிற 
ேமனா4கE�7	 இ,த மாதிாி� பிர>சைனகைள அ1கறதிேலேய ெரா	ப 
வி தியாச	 உ�4. இ:ேகயி$,� ேபாI அ:ேக வசி�கறவாE�7� Hட நாளாக 
நாளாக அ,த ேதச:களி% தாராள மன�பா%ைம, 'ெப�மிK]ெனO' எ�லா	 
வ,�டற�. உ:க பி5ைள ரவி2	 கம@2	 காத@�கிறைத� ப தி> �ேரF 
அ�ணாகி3ட> ெசா%னா, அவ% 'அ�ப.யா...? ெரா	ப ந�ல�! அதிேல எ%ன 
த�#...? ரவிேயாட அதி�Fட ைத� பாரா34கிேற%' பா%. இ,த� பிர>சைனைய 
நீ:க அ1கற வித ைத அவாE�ெக�லா	 #ாிய ைவ�கற� ெரா	ப சிரமமான 
காாிய	 மாமா! அ�ப.ேய #ாிWசா?	 உ:க தர�# வாத:கைள இ%னி�7 நாகாிக 
உலக திேல அவா5ளா	 ஒ ��க மா3டா..." 
 
"ச:கரம:கல	 வியாகரண சிேரா%மணி 7�#சாமி ச�மாேவாட ேபர% - இ�ப. ஒ$ 
ெவ5ைள�காாிைய� க3.�4 ^34�7 அட:காம� ேபாயி3டானா	L நா? ேப� 
ேப�வாேள அ	மா...? ந	ப சமOகார	, ச	பிரதாய	 எ�லா ைத2	 வி3434 
அவ% இ�ப.> ெசIயலாமா...? நாைள�7 நாேனா அவேனாட அ	மாேவா - 
ேபாயி3டா எ:கE�7� க�ம	 எ�லா	 ப�ண ேவ�.ய பி5ைளயா>ேச அவ%?" 
 
இவ�க5 இ$வ$	 இ�ப.� ேபசி�ெகா�.$�7	 ேபாேத "அடேட...யா$? 
ச�மாவாளா? வா:ேகா..." எ%8 Hறிய ப.ேய ேவ1மாமா உ5ேள 0ைழ,தா�. 
பாாிK@$,� ரவியி% க.த	 வ,த விவர ைத> ெசா�@ ேவ1மாமாவிட(	 
அைத� ப.�க� ெகா4 தா� ச�மா. 
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ப. � (. � வி34> சிாி �� ெகா�ேட "கா,த�வ விவாக	L ஒ�1 ந	ம 
சாOதிர:க5ேளேய ஒ�#� ெகா5ள�ப3.$�7%L உ:கE�ேக அழகா 
ஞாபக�ப4 தியி$�காேன பி5ைளயா�டா%?" எ%றா� ேவ1 மாமா. 
 
ச�மா தய:கி  தய:கி �ேரF 
லமாக� பாாிKேலேய ரவிைய> ச,தி � அவ% 
மன ைத மா�ற (ய�சி ெசIய இய?மா எ%ற த	 ேயாசைனைய ேவ1 
மாமாவிட(	 Hறினா�. 
 
"அ� சா திய	 இ�ைல ச�மா...! அ:ேக எ�லா	 ஒ$ தேராட தனி வா"�ைகயிேல 
இ%ெனா$ த� தைலயிடறைத அநாகாிகமா ெநைன�பா. �ேரF அவL�7� 
க@யாணமாகி ஒ$ 7ழ,ைத2	 ெபாற,த�பற	 ெட�@யிேல பா� ��.$,த 
ேவைலேல$,� அ�பி.ேய 2ேனOேகா<�7 ெசலa% ஆகி நிNயா�� ேபானா%. 
அ�#ற	 இ�ேபா பாாிO வ,தி$�கா%. இ�ப. எ�லா	 இ�லாேம க3ைட� 
பிர	ம>சாாியா அ:ேக ேபாயி$,தா%னா இ%னி�7 நீ� இ$�கிற நிைலைமயிேல 
நாL	 இ$�க ேந�,தி$�கலா	. ஒ$ பிெரW� ம$மகைளேயா, அெமாி�க 
ம$மகைளேயா எ% ^34�75 வரேவ�கிற ெநைலைமைய நாேன எதி� தா?	 
தவி��க (.யாம� ேபாயி$,தி$�7	." 
 
ச�மாவி% இதய தி� அ,த� பிர>சைன ஏ�ப4 தியி$�கிற கன ைத� 7ைற � 
இல7வா�க வி$	பியவ� ேபால ேவ1மாமா இ�ப.� Hறியி$,தா�. ச�மாவி% 
பய:க5, தய�க:க5, த�ம ச:கட:க5 எ�லா	 ேவ1 மாமா<�7� #ாி,தன. 
ச�மாவி% 74	ப	 பர	பைரயான ைவதீக� 74	ப	. ச�மாேவா �பாவ தி� 
ந�லவ� எ%றா?	 க34�ப3.. ெவளி உலைக அதிக	 ��றி� பா� திராதவ�. சி8 
வயதிேலேய ேவத:கைள2	 சாOதிர:கைள2	 க�றவ�. பர	பைர பர	பைரயாக 
ேவதா யயன	 ெசIத 74	ப ைத> ேச�,தவ�. கிராம தி% 
%8 ெபாிய 
ெத$�கைள2	 ேச�,த ம�றவ�கE�7> சாOதிர விஷய:களிேலா ச	பிரதாய 
விஷய:களிேலா ேயாசைன ெசா�@ வழிகா34	 உய� அ,தOைத 
உைடயதாயி$,த� ச�மாவி% 74	ப	. வட�7  ெத$, ந4 ெத$, ெத�7 ெத$ 
எ%ற அ�கிரகார தி% 
%8 ெத$�களி?	 உ5ளவ�க5 ெப$	பா?	 அ ைவத 
மட தி% வழிகைள� பி%ப�8கிறவ�க5. அ ைவத மட தி% �வாமிகளா� 
ச:கரம:கல தி�7	, அகOதிய நதி�கைரயி@$,த ��8�#ற கிராம:கE�7	 b 
மட தி% பிரதிநிதியாக, (,திராதிகாாி பதவியி� இ$,� வ$பவ� வி�ேவ�வர 
ச�மா. b மட தி% ஏஜ�3 எ%ற இ,த� ெகௗரவ� பதவிைய ஏ�றி$,ததனா� 
ச:கர ம:கல தி?	 அ�க	 ப�க �� கிராம:களி?	 ந�ல� ெக3ட�களி� 'b 



17 

 

மட	 ச	பாவைன' எ%ற ெபயாி� ஓதியிட�ப4	 ெதாைகைய2	 மாியாைதைய2	 
ெப�8 வ$	 அதிகார	 ச�மா<�7 இ$,த�. பிரா%சி�-பாாிK� ேவைல பா��7	 
த% மக% ெசIதி$�7	 காாிய தா� இனி இ,த அ,தO��கE	, மாியாைதகE	 
எ%ன எ%ன மா8த�கைள அைட2	 எ%ெற�லா	 எ�ணிேய ச�மா சலன	 
அைட,தி$�கிறா� எ%ப� ேவ1 மாமா<�7 இ�ேபா� #ாி,த�. 
 
"எ�ப.யாவ� இைத  தவி� �டலா	L நிைன>� தா% உ:ககி3ட<	, உ:க 
ெபா�கி3ட<	, இ�ேபா பிரOதாபி>சைத  தவிர ேவற யாாி3ட<	 இ,த 
ெல3டாி?5ளைத� ப திேய நா% பிரOதாபி�கேல." 
 
"தவி��கற�:கிற எ�ண ைதேய நீ:க வி34ட1	 மாமா! ரவிைய2	, 
கம@ைய2	 இனிேம நீ:க பிாி�கிற� நட�காத காாிய	. நா% பாாிKேய 
கம@கி3ேடயி$,� விைட ெப�றேபா�, அவ ெரா	ப பிாிய ேதாட என�7 ஒ$ 
ஆ�ப	 'பிரஸ�3' ப�ணினா. நீ:க த�பா நிைன>��கேல%னா உ:கE�7 
இ�ேபா அைத� கா�பி�கிேற%."  
 
மன தி% ேம�பர�பி� ம�.�கிட,த வி தியாச:கைள2	 ெவ8�#கைள2	 மீறி 
மகைன� கவ�,த அ,த� பிெரW� 2வதிைய� பட திலாவ� பா��க ேவ�4ெம%8 
ச�மா<�7	 ஆவலாக தா% இ$,த�. ஆனா�, அ,த ஆவைல அவ� 
ெவளி�ப4 தி� ெகா5ள (.யவி�ைல. அவ� தம� ச	மத ைத2	 ெதாிவி�காம�, 
ச	மதமி%ைமைய2	 ெதாிவி�காம� ெமௗனமாக இ$,தா�. 
 
"மாமா<�7 ஆ�ப ைத� ெகா�4 வ,� கா�பிேய%. பா��க34	" எ%8 த	 
மகளிட	 ெசா�@ வி34 ச�மாவி% ப�க	 தி$	பி, "எ]வள< விக�பமி�லாத மன� 
இ$,தா இ�ப.  த:க5 பட ைத எ�லா	 ஒ3.ன ஆ�ப ைத எ:க ஞாபகா� தமா 
வ>சி�7:ேகா'%L 74�க1	கிறைத நிைன>�� பா$:ேகா ச�மா. பிெரW� 
ஜன:கேள ந�ல மாதிாி. அ�<	 ரவிேயாட...இவ இ$�காேள - அதா% - கம@ - அவ 
அ�#தமான ெபா�1. இ%னி�7� Cரா<	 அவேளாட சிாி>�� 
ேபசி�.$�கலா	L ேதா1	. இ:cFேல, 'பிரா%O இO நா3 எ க�3ாீ ப3 
ஆ% ஐ.யா'%L ஒ$ வசன	 உ�4. அ� d ��7 d8 உ�ைம ச�மா..." 
எ%றா� ேவ1 மாமா. 
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இ�ப. ேவ1மாமா<	 கம@ைய� #க",� ேபசேவ ச�மா ேயாசி�க  
ெதாட:கினா�. (த@� ேவ1மாமாவி% ெப� வச,தி அவைள� #க",� 
ேபசியி$,தா5. இ�ேபா� ேவ1மாமா<	 அ,த� பிெரW� 2வதிைய> சிலாகி �> 
ெசா�கிறா�. ரவிைய2	 அ,த� பிெரW� 2வதிைய2	 பிாி � ைவ�க (ய?	 த% 
தி3ட ��7 அ�பாேவா, ெப�ேணா பாாிK� 2னOேகாவி� இ$�7	 
ேவ1மாமாவி% பி5ைளேயா ஒ �ைழ�#  தரமா3டா�க5 எ%ப� ச�மா<�7 
இ�ேபா� 7றி�பாக<	, ெதளிவாக<ேம #ாி,த�. 
 
ேவ1மாமா ேபசியேபாேத 'உ:க ரவிேயாட... இவ' எ%8 அவ� ெசா�@ய 
வா� ைதகைள� H�,� கவனி ததி� 'ரவிேயாட மைனவி' எ%8 (த@� ெசா�ல 
நிைன �� பி%# அ,த ஒ$ வா� ைதைய விJ:கி வி34 'இவ' எ%பதாக மJ�பி� 
Hறினாேரா என எ�ணினா� ச�மா. ஒ$ ேவைள ரவி2	 கம@2	 காதல�க5 எ%ற 
நிைலைய2	 கட,� அ:ெக�லா	 'ேமாதிர	 மா�றி� க�யாண	' - எ%8 
ெசா�கிறா�கேள, அ�ப.� க�யாணேம ெசI� ெகா�4 வி3டா�கேளா எ%8	 
ச,ேதகமாயி$,த� அவ$�7. 
 
வச,தி அ,த அழகிய ஆ�ப ைத> ச�மாவிட	 ெகா4 தா5. அவ� பிாி த (த� 
ப�க திேலேய ெவ� பனி 
.ய மைல>சாி< ஒ%றி� ரவி2	, அ,த� பிெரW� 
2வதி2	 பனி>ச8�7 விைளயா34 விைளயா4	 ேபா� எ4�க�ப3ட அழகிய 
வ�ண� பட	 ஒ%8 ஒ3ட�ப3.$,த�. 
 
ச�மா<�7 அ$ேக நி%8 அவ� ஆ�ப ைத� பிாி�பைத� கவனி �� ெகா�.$,த 
வச,தி "இ,த� பட	 ரவி2	 கம@2	 Oவி3ஜ�லா,��7 உ�லாச� பிரயாண	 
ேபாயி$,த ேபா� எ4 த�%L ெசா%னா-" எ%8 அவ$�7 விள�கினா5. 
 
"ச�மா பட ைத� பா� � ெவ8	 உ�லாச� பிாிய(	, விைளயா34� # தி2	 அச� 
ெலௗகீக ஆைசகE	 ம34ேம உ5ளவளா இ$�பா ேபா@$�ேக%L 
நிைன>�டாதீ$	. கம@ைய� ேபால # திசா@� ெபா�ைண நீ� ஐேரா�பா 
(Jவ�	 ேத.னா�Hட� க�4பி.�க (.யா�. பிெரW� தவிர ெஜ�மL	, 
இ:கிcஷூ	 அவE�7  ெதாி2	. ரவிகி3ட சமOகி$த(	, தமிJ	, இ,தி2	 
க ��கறா..." 
 
ச�மா ஆ�ப தி� அ4 த ப�க ைத� #ர3.னா�. 
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"இ� ெவனிO-அவா ெர�4 ேப$	 ேபா3ேல ேபாறா. ெவனிைஸ மித�7	 நகர	L 
இ தா@யிேலேய ெசா�?வா மாமா. பாாிKேலயி$,� ெஜனிவா, ேரா	 
எ�லா ��7	 ரயி�ேலேய ேபாயிடலா	 மாமா... நாL	 அ�பா<	Hட 
ரயி�ேலேயதா% அ:ெக�லா	 ேபாேனா	. அவா ேரா	'L ெசா�றதி�ேல 
'ேராமா'%L தா% ெசா�றா..." 
 
ஆ�ப தி� ம�ெறா$ ப�க	 #ர5கிற�. ச�மாவி% ைகவிர�க5 �பாவமாக 
இய:காம� ெம�ல ந4:7வைத2	, பத8வைத2	 வச,தி கவனி தா5. ேவ1 
மாமா ச�மாைவ� 7ஷி�ப4 த (ய%றா�. 
 
"நா% பாாிKேல அவகி3ட� ேபசி�.$,த�ேபா, 'ெசௗ,த�ய லஹாி'ைய� ப�றி-
எ%ைன ஏேதா இவ% ெரா	ப  ெதாிWசவனா�7	L அவளா ெநைன>��4 
எ%னேமா ச,ேதக	 ேக3டா5. "கமc! இெத�லா	 நீ ச:கரம:கல ��7 வ�ற�ேபா 
உ% எதி�கால மாமனாாி3ட� ேகE. அவ� ெபாிய சா%Oகிாி3 Oகால�"L 
அவகி3ட> ெசா�@யி$�கிேற%..." 
 
"ஏ% ரவிையேய ேக34  ெதாிW��கலாேம?" எ%8 அ( தலாக� பதி� வ,த� 
ச�மாவிட	 இ$,�. 
 
ேவ1மாமா தளரவி�ைல. ச�மாவி% மன நிைலைய இளக> ெசI2	 (ய�சியி� 
ெதாட�,� ஈ4ப3டா�. 
 
"கம@ேயாட விநய	, அட�க	, பணி<, இைதெய�லா	 பா� தா� அவ அ தைன 
ெபாிய பிர# �வ� 74	ப �� ெப�கிறைத எ�ேப�� ெகா தவாளாேல2	 
ஊகி�க� Hட (.யா� �வாமி! அ]வள< ந�ல �பாவ	...!" 
 
ச�மா ப3ெட%8 ஆ�ப ைத 
. வச,தியிட	 நீ3. வி34 எJ,� நி%றா�. 
#ற�பட  தயாரான நிைலயி� நி%8 ெகா�4, "என�7 மன� சாியி�ைல, அ�#றமா 
இ%ெனா$ நா5 வேர%. ம தைத� ேபசலா	" எ%8 ெசா�@ வி34� கிள	ப  
தயாராகி வி3டா�. அவைர> சமாதான�ப4 தி ம8ப.2	 உ3கார ைவ�பத�75 
வச,தி�7	 அவ5 த,ைத�7	 ேபா�	 ேபா�ெம%றாகி வி3ட�. 
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வி�ேவ�வர ச�மா<�7 மன தி� அJ தமான ச,ேதகேம விJ,� வி3ட�. ேவ1 
மாமா<	, அவ� ெப� வச,தி2ேம இ,த� காத� பிர>சைனயி� ரவியி% நிைலைய  
தீவிரமாக ஆதாி�கிறா�கேளா எ%8 எ�ணினா� ச�மா. 
 
உண�>சி ெகா,தளி�# அட:கி அவ� நிதான�ப4கிற வைர ஒ$ மா8தலாக ேவ8 
எைதயாவ� ப�றி அவாிட	 ேபசலா	 எ%8 ேதா%றிய� ேவ1 மாமா<�7! 
 
"ஆ த:கைர ந த �  ெத%ன, ேதா�ைப யா$�7� 7 தைக ேபசியி$�ேக5 
ச�மா? இ,த வ$ஷ	 ெத%ைன, மா, பலா எ�லாேம ந�ல காI�பாேம..." 
 
"7 தைக எ�<ேம சாியா  ெதைகயெல, ந�ல 7 தைக அைமயேல%னா ஒ$ காவ� 
ஏ�பா4 ப�ணி34 நாேன ெசா,தமா� கவனி�கலா	L தீ�மான	." 
 
"மட � நிலெம�லா	 எ%ன ெசIய� ேபாேற5...?" 
 
"அெத�லா	 எ�ப.2	 ந�ல மLஷாளா� பா� �� 7 தைக�7 அைட>� தா% 
ஆக1	. ெநல விஷய	 ேவேற. ேதா�#  �ர< விஷய	 ேவேற. நில ��7 
எ�ப.2	 ந�ல 7 தைக அைம2	." 
 
"ெத�7  ெத$ ச:கர��ப% இர�4 ெப�1�7	 க�யாண	 ப�ற ��காக 
ெநல	, ேதா�#  �ர< எ�லா ைத2	 கிரய	 ேபசி3டானாேம; ெதாி2மா?" 
 
"அ�ப. தா% யாேரா ேபசி�டா... எ:காதிேல2	 விJ,த�." 
 
இ,த விதமாக> சிறி� ேநர	 ஊ� விவகார	 ேபசிய பி% ம8ப. பைழய ேப>ைச 
ெம�வாக ஆர	பி தா� ேவ1 மாமா. 
 
"ஆ திர�ப34 ரவிைய இ:ேக வரேவ�டா	L எJதிடாதீ:ேகா...ெகாWச	 
ெப$,த%ைமயா நட,��7:ேகா...உ:கE�7 நா% ெசா�@ தா% 
ெதாிய1	:கிறதி�ேல, நீ:க மகா வி வா%. ெபாிய ப.�பாளி. ஞானOத�..." 
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"இதிேல என�கி$�கிற த�ம ச:கட:க5 உ:கE�7	 #ாிய1	. பல வைகயிேல 
கிராம தா$�7	 b மட ��7	 பதி� ெசா�ல� கடைம�ப3.$�ேக% நா%. 
எ4 ேத% கவி" ேத%L ம தவாைள மாதிாி நா% எைத2	 ப�ணி�4 அ�#ற	 
ஊ�ேல நிமி�,� நட�க (.யா�. ரவிைய  தவிர என�7� க�யாண ��7 
இ%ெனா$ பி5ைள2	, ெபா�1	 ேவற இ$�கா:கறைத மற,�டாதீ:ேகா! 
இ,த� கிராம(	 ஜன:கE	 எ�ப.�ப3டவா%L உ:கE�7 நா% ெசா�@ தா% 
ெதாிய1	கிறதி�ேல. ஊ$�7� பய%படற ஒ$ ெபா� ந%ைமைய> 
ெசIய1	கிறேபா� அ��காக ஒ�ணா> ேசர மா3டா. ஊ$�7� பய%படாத ஒ$ 
தனி மLஷ விவகார ைத� ெபாி� ப�ணி விேராத ைத வள� ��க1	னா 
அ தைன ேப$	 உடேன ஒ�ணா> ேச$வா. ந�ல� உடேன #ாியா�. ெக3டைத 
உடேன #ாிW��பா. (�கா�வாசி சமய:க5ேள ந�லைதேய அவசர�ப34� 
ெக3டதா� #ாிW��44வா. ெர�4: ெக3டா% ஊ�, ெர�4:ெக3டா% 
மLஷா..." 
 
"நீ:க ெசா�ற� அ தைன2	 நியாய	 தா% ச�மா... ஆனா...உ:க பி5ைள 
ரவிேயாட மனைத நீ:க #�ப4 திட� படா�. #Fப	 மாதிாி மன� அவL�7..." 
 
ச�மா இத�7� பதி� எ�<	 ெசா�லவி�ைல. அவ� ச�8 (% தி$�பி� 
ெகா4 த�	 உ5ேள ெகா�4 ேபாI விடாம� வச,தி அ:ேகேய ைவ தி$,த 
ஆ�ப ைத� ைகயிெல4 � மீ�4	 அவேர பா��க  ெதாட:கினா�. ச�மா 
கவனி � விடாம� வச,தி2	 அவ5 அ�பா<	 ஒ$வைர ஒ$வ� 7றி�பாக� 
பா� �� #%னைக #ாி,� ெகா�டா�க5. வச,தி பைழயப. த%Lைடய 'ர%னி: 
காெம�3ாி'ைய  ெதாட�,தா5. 
 
"இ� ெஜனீவா ேல�-கைரயிேல நி%L மணி�கண�கா� பா� ��.$�கலா	. 
என�7 இ� ெரா	ப� பி.>ச இட	 மாமா!" 
 
ெபாியதாI� கி�ண	 கி�ணமாக� C தி$,த C�க5 நிைற,த ஒ$ ெபாிய 
C:காவி� ரவி2	 கம@2	 நி�கிறா�ேபால ஒ$ பட	 ஆ�ப தி� வ,த�. ச�மா 
வினவினா�. 
 
"இெத%ன C	மா? இ தைன ெபாிசா...இ தைன அழகா...?" 
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"அ� �c� C%L ஹால,திேல ெரா	ப� பிரசி த	 மாமா. '�c� ஃெபO.வ�'L 
அ� நிைறய� C�கிற கால திேல அ:ேக ஒ$ விழாேவ ெகா�டா4வா..." 
 
ஆ�ப தி� அ4 தபட	 தி$	பிய�. 
 
"இெத%ன இ.Wச ம�டபமா...? அர�மைனயா....?" 
 
" 'அ�ேரா-ேபா@O'L கிாீO நா3.% தைலநக� ஏெத%Kேல இ� ெபாிய சாி திர� 
பிரசி தி ெப�ற இட	 மாமா!" 
 
"அ�ேபா அவL	, இவEமா ஐேரா�பா Cரா<	 � தியா>�%L ெசா�?..." 
 
"........" 
 
"ெர�4 ேப$	 தனியா தாேன இெத�லா	 � தியி$�கா....? இ�@யா....?" 
 
ச�மாவி% இ,த� ேக5வி 7ழ,ைத  தனமானதா அ�ல� உ5ள� த	 ைவ �� 
ேக3க� ப4கிறதா எ%பைத வச,தியா?	 ேவ1 மாமாவினா?	 க�4 பி.�க 
(.யாம� இ$,த�. ெகா,தளி�பி?	 அைல ேமாத@?	 பட7 கவி",� விடாம� 
ெம�ல நட தி> ெச�?	 ேத�,த படேகா3.ைய� ேபா� அ,த உைரயாடைல 
அவ�க5 ேமேல ெகா�4 ெச�ல ேவ�.யதாயி$,த�. மீ�4	 வி�ேவ�வர ச�மா 
ேகாபி �� ெகா�4 எJ,தி$,� ேபாI விடாம� அ,த� ேப>ைச> �
கமாக� 
ெகா�4 ெச�ல (ய%றா�க5 அவ�க5. 
 
எதி�பாராத விதமாக ம8ப.2	 ச�மாேவ தாமாக ரவிைய� ப�றிய ேப>��7  
தி$	பிய� க�4 அவ�க5 இ$வ$�7	 மகி">சி ஏ�ப3டா?	 ேப>� எ�ப. எ,த 
சமய	 எதி�பாராத ேகாண ��7  தி$	#ேமா எ%ற தய�க(	 
(%ென>சாி�ைக2	, ஒரள< பய(	 Hட இ$,தன. அதனா� ச�மாவி% சில 
ேக5விகE�7� பதி� ெசா�லாமேல தவி� தா�க5 அவ�க5. ஆனா� ேப>� ேமேல 
வள�,த வித ைத� பா� தா� அவ� அைத� ப�றிேய உைரயாடைல  ெதாடர 
வி$	#வதாக�ப3ட�. அவ�க5 இ$வைர2	 ேநா�கி அவ� ேக3டா�.  
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"இவ% தா% காணாதைத� க�ட மாதிாி அவேமேல பிாிய	 ெவ>�3டா%. அவ 
74	ப திேலயாவ� இைத எ�லா	 க�.�க மா3டாேளா? அவ தக�ப% யாேரா 
ெபாிய ேகா[�வர� பிரC%L ெசா%ேனேள...?" 
 
"அ,த  ேதச திேல அ�ப.� க�.�கிற உாிைமெய�லா	 எ4 ��கமா3டா மாமா. 
ப.>� வய� வ,த ஆ� ெப�கE�7 அவா அவாேள த:கேளாட வா"�ைக  
�ைணைய  ேத.�கிற உாிைம உ�4. அ�பா அ	மா பா� � ஏ�பா4 ப�ற 
க�யாண	கிற� அ:ேக எ�லா	 எ�பவாவ� அC�வமாக தா% நட�7	..." 
 
"ெபாிய பண�கார� 74	ப �� ெபா�1%னிேய...? த%ேனாட ெபா�1 
அ,தO��7� 7ைறயாத இட ��7� ேபாI> ேசர1	னாவ� அ�பா<�7 
அ�கைறேயா கவைலேயா இ$�காதா...?" 
 
"ந	
�� பண�காரா மாதிாி இ$ப � நா?மணி ேநர(	 தா:க பண(5ளவா, தனி 
அ,தO�5ளவா, தனி ஜாதி, தனி ரக	ேன நிைன>��.$�க அ:ேக 
அவாE�ெக�லா	 ெதாியா�. பண	கிறைத ஒ$ வசதியா நிைன�பாேள ஒழிய 
வர�பிரசாதமா நிைன>�� க�வ	 பி.>� அைலய மா3டா. நீ�ேராைவ� காத@>� 
ெவ�றி க�ட பண�கார� 74	ப � ெவ5ைள� ெப� உ�4. அ,த� காத� 
ெப�ேறா�கE�7	 ம�கE�7	 எ,த விேராத ைத2	 உ�4 ப�ணினதி�ைல. 
இதிேல ஒளி< மைற<க5, இைல மைற<, காI மைற< எ�<	 கிைடயா�. 'இவைன 
நா% காத@�கிேற%' எ%8 த% தாI த,ைதயிட	 த% காதலைன அைழ �> 
ெச%8 அறி(க� ப4 �	 �ணி<	 ேந�ைம2	 ஒ$ ெப�1�7 அ:ேக உ�4. 
கம@ைய� ெபா8 த ம3.ேல இ�.ய% O3[O ஃேப7�.யி� ரவியிட	 
'இ�டாலஜி' ப.�க வ,த ேபா� அவளாகேவ வி$	பி ரவியா� வசீகாி�க�ப34  
தா% அவைன� காத@>சி$�கா... இைத அவேள எ:கி3ட மன� வி34> ெசா%னா 
மாமா..." 
 
"இனிேம யாைர> ெசா�@ எ%ன பிரேயாஜன	 அ	மா...? நா% எ% தைலயிேலதா% 
ெச$�பாேல அ.>��க1	. ரவிைய நா% பிரா%��7 உ திேயாக	 பா��க� 
ேபாகேவ வி3.$�க�படா�...." 
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"நீ:க ெசா�ற� ேவ.�ைகயாக தா% இ$�7 ச�மா...! இ%L	 ெகாWச நாழி 
ேபானா 'அவைன நா% ெப ேத இ$�க�படா�'%L Hட வ$ த� ப4ேவ5 
ேபா@$�ேக?" - எ%8 சிாி �� ெகா�ேட ெம�ல� ேக3டா� ேவ1 மாமா. 
 
சிறி� ேநர	 ெமௗன தி�7� பி% ச�மாேவ ெதாட�,� ேபசலானா�. 
 
"நீ:க ெர�4 ேப$	 இ�ப நா% எ%னதா% ெசIய1	L ெசா�ேற5? 
ெசா�?:ேகா...? இ,த ெல3ட$�7� பதி� எJத1ேமா, ேவ�டாேமா...? வர> 
ெசா�@ எJத<	 என�7� பிாிய	 இ�ேல. வர ேவ�டா	L ெசா�@ எJத<	 எ% 
மன� �ணியேல..." 
 
"ெசா,த� பி5ைளைய வர ேவ�டா	L எJதற ��7 உ:கE�7� பயி திய	 
பி.>சி$�கா எ%ன..."? அ�பி. எJதற அள<�7 அவ% தா% ெபாிசா எ%ன த�#� 
ப�ணி3டா%?" 
 
"இ� வைர பயி திய	 ஒ�1	 பி.�கேல... நீ:கE	 அவL	 ப4 தற பா3ைட� 
பா� தா இனிேம�தா% அெத�லா	 பி.�க1	..." 
 
"ஏ% இ�ப. எ�லா	 ேபசேற5 ச�மா...? உ:கE�7� பகவா% கி$ைபயிேல ஒ$ 
ெகாைற2	 வரா�. எ�லா	 ெதIவச:க�ப�ப. ந�லவிதமா நட�7	. தய< 
ப�ணி� ெகாWச	 நா% ெசா�றைத இ�ேபா ெபா8ைமயா ேக3க1	 நீ:க" எ%8 
இதமாக ஆர	பி தா� ேவ1 மாமா. 
 
------------- 

அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 3333    
 
ேவ1 மாமா இதமான 7ர@� வி�ேவ�வர ச�மாவிட	 ெசா�லலானா�:- 
 
"ரவி ெரா	ப நாைள�7 அ�#ற	 Yர ேதச தி@$,� தி$	பி வரா%. அவ% 
கி3ட<	 அவ% Hட வ�றவாகி3ட<	 (க	 ேகாணாம� நீ:க நட,��க1	. 
74	ப	 எ%L	 அழகிய பிைண�# தா% இ,திய வா"வி% சிற�# எ%பதாக 
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அவா5ளா	 நிைன�கறா... இ,� அவிப�த 74	ப	%L நா	 ெசா�ேறாேம - இ,த� 
H34� 74	ப அைம�# - இத% ப,த பாச:க5 எ�லா	 அவாE�7� #�ைம. 
அவா க� காணேவ நா	 அ�பா<	 பி5ைள2	 எ@2	 Cைன2மா அ.>சி�4 
நி�க�படா�." 
 
இவ�க5 இ$வ$	 இ�ப.� ேபசி� ெகா�.$,த ேபா�, ெத$�ப�க	 பா� தவாேற 
நா�கா@யி� அம�,தி$,த வச,தி, "மாமா! உ:க ெபா� பா$, உ:கைள  ேத.�4 
வரா" எ%8 ச�மாவிட	 Hறினா5. ச�மா ெத$�ப�க	 தி$	பினா�. வச,தி 
எதி�ெகா�4 ேபாI� பா$ைவ அைழ � வ,தா5. 
 
"அ�பா! அ,த� Cமிநாத#ர	 மாமா ேத. வ,தா. இ%னி�7 'ல�கின� ப திாிைக' 
எJத1மா	. ெர.யா இ$�க> ெசா%னா�. இ%ன	 ஒ$ மணி ேநர �ேல வ,� 
அழ>சி�4 ேபாறாரா	." 
 
"யா$ ராமசாமியா... வ,தி$,தா%? ஓேக...? இ%னி�7> சாயர3ைச Cமிநாத#ர	 
நி>சயதா� த ��7� ேபாக1	கிறைதேய மற,�3ேட%." 
 
"இ��7 ஏ% இ]வள< பத3ட�படறீ�... Cமிநாத#ர	 எ%ன இ:ேகயி$,� அ	ப� 
ைமலா, அ8ப� ைமலா...? அகOதிய நதி� பால ைத  தா�.னா அ�கைரயிேல 
தாேன இ$�7...? H�பி4 Yர	. Vாிய% மைலவாயிேல விழற�ேபா 
#ற�ப3[�னா� ேபா8ேம..." எ%றா� ேவ1 மாமா. 
 
ச�மாவி% ெப� பா�வதி பாவாைட தாவணி அணி,தி$,தா5. ப%னிர�4 
பதி%
%8 வய��75ேளேய அைதவிட இர�4 
%8 வய� அதிக	 மதி�கிற 
மாதிாி ஒ$ வள� தி. �8�8ெவ%8 கைளயான (க	. 'எ>சி� விJ:கினா� 
கJ தி� ெதாி2	' - எ%பா�கேள அ�ப. நிற	. க$க$ெவ%8 மி%L	 
ெநளிேயா.ய H,த?	 இல3சணமான (க(	 ேச�,� ஒ$(ைற பா� தவ�கைள 
இ%ெனா$ (ைற2	 பா��க ஆைச�பட ைவ�கிற அழ7 பா�வதி�7. வச,தி 
பா�வதிைய விசாாி தா5: 
 
"ஏ�....? அ��75ேளேய OH� வி3டா>சா...? இ%L	 மணியாக@ேய?" 
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"நாலW� [>ச� c< மாமி! அ�னாேல லாO3 Aாிய3 கிைடயா�%L வி343ட�." 
 
பா�வதிைய  தJவினா�ேபால உ5ேள அைழ �> ெச%றா5 வச,தி. 
 
"இவ இ,த வ$ஷ	 OH� ஃைபன� (.�கிறா. 7மா� பி.ஏ (த� வ$ஷ	 
ப.�கிறா%. காேலஜூ�காக அவ% தினசாி இ$ப� ைம� இரயி� பிரயாண	 
ப�ண ேவ�.யி$�7. நா5 தவறாேம இ$3. ஏJ ஏழைர மணி�7 தா% ^4 
தி$	பறா%. ெபா�ைண நா% காேலe ப.�#�7 அL�ப� ேபாறதி�ேல. 
ப5ளி�Hட	 (.Wச�	 க�யாண ��7 வர% பா��கறதா  தா% உ ேதச	..." 
 
"உ5M�@ேய காேலe இ$,தா� ப.�க ைவ�கலா	. ெப� 7ழ,ைதக5 - ெவளிN� 
ேபாI வ�ற� சா தியமி�ேல. ப�க � ட<%ேல இ$�கிற ஒேர காேலஜூ	 ேகா-
எஜுேகஷ% காேலe... ஆ1	 - ெபா�1	 ேச�,� ப.�கிற காேலe. உம�7� 
பி.�கா�." 
 
"என�7� பி.�7	 பி.�கா�:கிற� ஒ$ ப�க	 இ$�க34	. வி ைத:கிற� 
ஞான ைத2	 விநய ைத2	 வள��க1	. இ%னி�7 அ� ெப$	பா?	 
அWஞான ைத2	, (ர34 தன ைத2	 தா% வள��கிற�. ஒ]ெவா$ ைபயL	 
த%ைன> சினிமாவிேல வ�ற ஹீேராவா நிைன>சி�4 (�காவாசி நாழி ஏேதா ஒ$ 
திLசான ெசா�பன �ேல வாழறா%. ஒ]ெவா$ சி%ன வய�� ெப�1	 
த%ைன> சினிமா ஹீேராயினா நிைன>சி�4 சீரழியறா. நிஜமா? இ�ைலயா...? 
எ%ன நா% ெசா�ற�...?" 
 
"நீ� ெசா�றெத�லா	 இ%னி�7 எ4படா� ச�மா! ஒேர வா� ைதயிேல '� த 
ம.சW'சீ%L உ	ைம ஒ��கி4வா!" 
 
"அ� தா% இ�ைல! நீ:க தா% அ�பி.> ெசா�ேற5! ந	
�� ப7 தறி<� ப.�பக	 
இைற (.மணி இ$�காேன அவL	 இ,த விஷய திேல எ%ேனாட ஒ த 
அபி�பிராய	 உ5ளவனா இ$�கா%. எதி�கால ைத மற,த - உைழ�பா�றைல 
இழ,த - ெவ8	 ேபா@ உ�லாச நிக"கால  திைள�# இ%ைறய 
இைளஞ�களிைடேய காண�ப4கிற�. அவ�க5 க.னமான உட?ைழ�#�7	 
இலாய�கி�லாம�, 01�கமான 
ைள உைழ�#�7	 இலாய�கி�லாம� ஏேனா 
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தாேனா எ%8 தயாராகிறா�க5. இ� அபாயமான�%L ஒ]ெவா$ 
பிரச:க திேல2	 அவ% தி$�பி  தி$�பி> ெசா�?கிறா%." 
 
"யா$...? ெதIவசிகாமணி நாடா�தாேன? அவ$�7	 உ:கE�7	 ஒ த 
அபி�பிராய	 ஒ�1 இ$�7:கறேத ஆ>ச�யமான விஷய,தா% ச�மா...!" 
 
"அெத%னேமா ஆயிர	 அபி�பிராய ேபத	 இ$,தா?	 சில ெபா� 
அபி�பிராய:களாேல நா:க இ%L	 சிேநகித ேதாட தா% பழகேறா	. 
இைற(.மணி ேயா�கிய%. நாணயOத%. உ5ெளா%8 ைவ �� #றெமா%8 
ேபசாதவ%. பேராபகாாி..." 
 
"உ	ைம மாதிாி ஒ$ பரம ஆOதிக� அவைர மாதிாி ஒ$ தீவிர �யமாியாைத�காரைர 
இ தைன Yர	 சிலா�கியமா> ெசா�றேத ெபாிய ஆ>சாிய	தா%....!" 
 
"நாOதீகா5 ேயா�கிய(5ளவாளாயி$�க� Hடாதா எ%ன...?" 
 
"சாி சாி! நீ$	 வ,த காாிய ைத மற,�3[�. நாL	 ேபசேவ�.ய விஷய ைத 
மற,�3ேட%. ஆOதீக - நாOதீக  த��க:கைள இ%ெனா$ நா5 வ>��ேபாேம...? 
இ�ேபா நாம ேபச ேவ�.யைத� ேபசலா	." 
 
ச�மா ேவ1 மாமா<�7 அ$ேக ெந$:கி வ,� 7ரைல (%னிL	 தணி �� 
ெகா�4 ேபசினா�. "இ,த� பி5ைளயா�டா% ப�ணியி$�கிற �,தர 
ேகாள திேல இனிேம எ% ெபா�1�7 ந�ல இட �ேல ச	ப,த	 கிைட�7ேமா 
கிைட�காேதா%L Hட� பயமாயி$�7. 7மாைர� ெபா8 த ம34ேல 
கவைலயி�ைல. அவ% ஆ�பி5ைள. ெகாWச நா5 க�யாண	 ஆகாேம 
இ$,தா�Hட� ெபாிய பழி ஒ�1	 வ,�டா�. தவிர அவேனாட காேலe ப.�# 
(.யற ��7 இ%L	 ெர�4 
%8 வ$ஷ	 ஆ7	. ெபா� விஷய	 அ�பி. 
இ�ேல. ஒ$ 74	ப திேல ஆ�க5 ப�ற ஒ]ெவா$ த�#	 அ,த� 74	ப திேல 
க�யாண ��7 நி�கிற ெபா�கைள%னா பாதி�கிற�?"  
 
"தி$	ப  தி$	ப� பைழய ராமாயண ��ேக ேபாறீேர...? ரவி எ%னேமா ெபாிய 
மகாபாதக ைத� ப�ணி3ட மாதிாி2	 அ�னாேல உ	ம 74	பேம 
(Jகிடறா�பிேல2	 ேபசறைத (த�ேல வி344	. இ� இ$பதா	 
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d�றா�4:கறைத ஞாபக�ப4 தி�க1	 நீ�. இ,த d�றா�.ேல இரயி� 
பிரயாண	, விமான� பிரயாண	, ேத�த�, ஜனநாயக	, ேசாஷ@ஸ	 இெத�லா	 
ேபால� காத@�ப�	 சகஜமான விஷய	." 
 
"இ,த> ச:கரம:கல	 மாதிாி2	, Cமிநாத#ர	 மாதிாி2	 ெர�4:ெக3டா% 
கிராம:க5ேள அ� இ%L	 சகஜமான விஷயமாகல. விேசஷமா எ% 74	ப 
பார	பாிய ��7 ஒ3டாத� அ�. அதனாேல தா% ப.�ைப� பாதியிேல 
நி8 தினா?	 பரவாயி�ேல%L இ,த� பா$<�7 ஒ$ ந�ல இடமாக� பா� � 
உடேன க�யாண ைத� ப�ணி3டா எ%ன%L ேதாணற�... அவ% இ:ேக அ,த� 
பிெரW��காாிேயாட வ,� H த.�கிற��75ேள இ,த� ெபா�1 
க�யாண ைத� ப�ணி இவைள� #$ஷேனாட #�கா ��7 அL�பி>�3டா 
ெரா	ப> சிேரFடமாயி$�7	. இ,த நிமிஷ திேல இ� தா% எ% மனசிேல படற�." 
 
"இெத%ன ெபா	ைம� க�யாணமா...?அ�ல� மர�பா>சி� க�யாணமா...? ப>ைச� 
7ழ,ைதைய� ேபாI� ப.�ைப2	 ெக4 �34 மைணயிேல உ3கா தி  தா@ 
க3ட> ெசா�ேற:கறீேர...? உம�7 ஈ< இர�கேம கிைடயாதா ஓI; ேக�கேற%?" 
 
"பா�ய விவாக	 ஒ�1	 விேநாதமி�@ேய...? என�7	 அ�ப. தா% க�யாண	 
ஆ>�. உம�7	 அ�ப. தா% ஆ>�..." 
 
"அதனாேல இவE�7	 அ�ப. தா% ஆக1	L நி��ப,தமா அ�ல� 
தைலெயJ தா...?" 
 
"எ%ேனாட பி5ைளயா�டா% இ�ேபா ப�ணியி$�கிற H ைத� பா� � அ�ப.  
ேதாணி �%L தாேன ெசா%ேன%." 
 
"அெத�லா	 ஒ�1	 ேதாண ேவ�டா	. ேமேல ஆகேவ�.ய காாிய ைத� 
கவனி2	. (த�ேல �
கமா அவL�7 ஒ$ பதி� எJ�	, அ�#ற	 அவா ெர�4 
ேப$	 இ:ேக வ,தா� த:கற ��7  த7,த மாதிாி நீ� சில ஏ�பா4கைள� 
ப�ண1	..." 
 
"எ%ன ப�ண1	கேற5...?" 
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"பிெரW��காராE�7� 'பிைரவK' ெரா	ப (�கிய	. ேம� நா34�கார� 
எ�ேலா$ேம பிைரவKைய� கவனி�பா%னா?	 பிெரW��காரா ெரா	ப 
ெம%ைமயான மன�5ளவா... இ:கித	, நாV�7 இெத�லா	 அதிக	. ச:கரம:கல	 
அ�ரகார	 ந4 ெத$விேல இ$�கிற உ:க C�^க ^ேடா ராணி ம:க	மா5 
கால �  த�ம ச திர	 மாதிாி இ$�7. கீ" ^3.� ஒேர ெபாிய Hட	. ம>�	 Hட 
ஒ$ ெபாிய ஹா� தா%. பா )	L எ�<ேம இ�ேல. கிண த.தா% பா )	. நீேரா, 
மாமிேயா கிண த.யிேல 7ளி�கிற வழ�கேம இ�ேல. Vாிேயாதய ��7 
(%னா.ேய அகOதிய நதி�7� ேபாயி34 வ,�டேற5. இ,த ஊ�ேல பிற,� 
வள�,த உ	ம பி5ள ரவிேய இ�ேபா வ�ற�ப� பா$ேம, (%ேன மாதிாி இனிேம� 
கிண த.யிேலேயா, ஆ த:கைரயிேலேயா 7ளி�க மா3டா%. பா )	கிற� ஒ$ 
தவி��க (.யாத பழ�கமாகி� ேபாயி$�7	 அவL�7...!" 
 
"அவாE�காக இனிேம நா% #�சா ஒ$ ^ேட க3ட1	கிேறளா...!" 
 
"நா% அ�பி.> ெசா�லேல. மா.யிேல ஒ$ தனி )	 ேபா4:ேகா -அைத 
ஒ3.னா�ேபால ஒ$ அ3டா>4 பா )(	 ஏ�பா4 ப�ணி4:ேகா. இைத நீ:க 
கம@�காக� ப�ணறதா நிைன>��க ேவ�டா	. உ:க பி5ைளயா�டாேன 
இ�ேபா இைத அவசிய	L நிைன�பா%. எ% பி5ைள �ேரF ெர�4 தர	 இ:ேக 
வ,� ெர�4 ெர�4 நா5 த:கின ��காக, இ,த ^3ைடேய நா% ாீமாட� 
ப�ணிேன%. ச,ேதகமாயி$,தா... எ% பி%னா. வா:ேகா காமி�கிேற%....!"  
 
ச�மா<	 ேவ1 மாமா<	 உ5ேள ��றி� பா��பத�7> ெச%ற ேபா� பா�வதி 
எதிேர வ,தா5. 
 
"நா% ஆ ��7� ேபாேற%�பா... நீ:க சீ�கிர	 வ,�4:ேகா, Cமிநாத#ர	 மாமா 
வ,தா உ3கார> ெசா�கிேற%" எ%8 ச�மாவிட	 ெசா�@வி34, "நா% வேர% 
மாமா" எ%8 ேவ1 மாமாவிட(	 விைட ெப�8�ெகா�4 #ற�ப3டா5 பா�வதி. 
 
"இ,தா வச,தி! மா.> சாவிைய எ4 ��4 வா. மாமா<�7 மா.ைய  திற,� 
காமி�ேபா	 பா��க34	." 
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வச,தி சாவி� ெகா ைத� ெகா�4 வ,� த% த,ைதயிட	 ெகா4 தா5. ெவளி 
நா3.� உ திேயாக	 பா��கிற பி5ைளயிடமி$,� கணிசமான ெதாைக மாதா மாத	 
வ$கிற� எ%பைத  தவிர ேவ1 மாமாேவ ந�ல வசதி25ள 74	ப ைத> 
ேச�,தவ�. அவ$�7> �ேரF ஒேர பி5ைள. வச,தி ஒேர ெப�. வச,தியி% 
கணவ$�7 அதாவ� ேவ1 மாமாவி% மா�பி5ைள�7� ப	பாயி� ஒ$ ெபாிய 
க	ெபனியி� ேச�O மாேனஜ� உ திேயாக	. அ,த� க	ெபனியி% தயாாி�#க5 
ஏ�8மதியாகி வி�கிற இட	 ெப$	பா?	 ம திய கிழ�7 நா4க5 எ%பதா� ேகா.� 
கண�கி� அ,நிய> ெசலாவணி ஈ34	 அ,த ெவளி நா34 வ� தகைத ேம?	 
ெப$�7வத�7 அ.�க. அ,த நா4கE�7� பயண	 ெசIபவ� அவ�. அவ� 
மாத�கண�கி� ெவளிநா4 ேபா7	 சமய:களி� வச,தி அ�பாேவா4 ஊாி� வ,� 
த:7வ� வழ�க	. க�யாண	 ஆகி� பல ஆ�4க5 ஆகி2	 அவ�கE�7� 7ழ,ைத 
73. இ�ைல. பி5ைள வ,தா?	 சாி மா�பி5ைள வ,தா?	 சாி கிராம � ^3.� 
அவ�க5 பழ�க வழ�க:கE�7 ஏ�ப ந^ன வசதிக5 இ$�க34	 எ%8 மா.யி� 
7ளியலைற இைண,த அைறகைள� க3.யி$,தா� ேவ1 மாமா. மா.யி@$,� 
^34 (%#ற(	 பி%#ற(	 இற:7வத�7  தனி தனி� ப.�க34க5 இ$,தன. 
மா. (க�பி� திற,த ெவளியி� 7ளி�>சியாக இ$�க34	 எ%8 ெதா3.யி� 
நிைறய> ெச.கE	, ெகா.கE	 வள��க ஏ�பா4 ெசIய�ப3.$,த�. 
எ�லாவ�ைற2	 ��றி� பா� � வி34 ச�மா ேவ1மாமாவிட	 ெசா%னா�. 
 
"உ:கE�7> சாி. இெத�லா	 ேதைவதா%. பி5ைள, மா�பி5ைள யாராவ� மா தி 
மா தி  த:க வ,தி�.$�பா. என�7 இெத�லா	 எ��7? ஒ$ நா5 H ��7  
தைலைய> சிைர>சி�ட கைதயா இ�ேபா ரவி2	 அவேனாட எவேளா ஒ$ தி2	 
வரா:கற��காக நா% உடேன இெத�லா	 ப�ணியாக1மா...? எ�லா	 
ேபாறா�%L நீ:க ேம�ேக மைலயிேல ஏல�காI எOேட3 ேவற வா:கியி$�ேக5. 
அ� ச	ப,தமாக<	 உ:ககி3ட மLஷா5 வர�ேபாக இ$�பா...ெலௗகிக	 அதிக	 
உ5ளவாE�7, உ	ைம� ேபால நா? ேபேராட� பழகறவாE�7 - இ� எ�லா	 
பிரேயாஜன�ப4	." 
 
"ஓI ச�மா...? இ,த மாதிாி சாம� திய� ேப>� தாேன ேவ�டா	கிேற%. என�7 
இெத�லா	 ேதைவதானா இ�ைலயா%L நீ� 'ச�.பிேக3' ெகா4�கற��7 உ	ைம 
நா% H�பி34� காமி�கேல. நீ� எ%ன ெசIய1	L ேயாசைன ெசா%னா அைத 
கா�ேலேய வா:கி�காம ேவற எ%ென%னேமா ேபசறீேர...?" 
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ச�மா<	 ேவ1 மாமா<	 இ�ப.� ேபசி� ெகா�.$�பைத� ேக3டப. அ$கி� 
நி%ற வச,தி ஒ$ ேயாசைன ெசா%னா5. 
 
"மாமா<�7 ஒ�1	 ஆ3ேசபைணயி�ேல%னா� கம@2	, ரவி2	 ெகாWச 
நாைள�கி இ:ேகேய த:கி�கலா	. நா% ப	பாI தி$	பற ��7	 ஒ$ மாச	, 
ெர�4 மாச	 ஆ7	. அ�வைர கம@�7 நாேன ேப>�  �ைணயா இ$�கலா	. 
உ:கா திேல நீ:கE	 ைவதீக	, மாமி2	 ப4 ஆசார	. பா��க� ேபானா மாமி 
உ:கைள விட� க4ைமயான ைவதீக	L ெசா�ல1	. அ தைன�7	 ந4விேல 
வ�றவாைள2	 சிரம�ப4 தி�4, நீ:கE	 சிரம�படறைதவிட �லபமா அவாைள 
இ:ேகேய த:க வ>�டலா	."  
 
இத�7 ச�மா உடேன பதி� எ�<	 ெசா�லவி�ைல. ஆனா� ேவ1 மாமா இ,த 
அ$ைமயான ேயாசைனைய� Hறியத�காக  த	 ெபா�ைண� பாரா3.னா�. 
 
"ந�ல ஐ.யா வச,தி! இ,த ேயாசைன என�7  ேதாண@ேய...? ேபஷான காாிய	! 
இ:ேகேய அவாைள த:க வ>��4டலா	. ச�மா<�7	 ெசல< மி>ச	. இ�ேபா 
உடேன க3.ட ேவைல மர ேவைல%L ஆைள  ேத. அைலய<	 ேவ�டா	. 
எ%ன ெசா�றீ� ச�மா?..." 
 
ச�மா பதி� எ�<	 ெசா�லவி�ைல. ஏேதா ேயாசைனயி� 
"கினா� ேபா� 
இ$,தா�. அவ� உடேன அ,த� பிர>சிைனைய அ�ப.ேய வி34வி34 ^3.� 
�ேரஷூ�7� ேபாடலா	 எ%8 எ�ேபாேதா வா:கி ைவ தி$,த ஓ� ஏேராகிரா	 
தாைள எ4 � வ,� ச�மாவிட	 நீ3.னா5 வச,தி.  
 
"நீ:க இ�ேபா Cமிநாத#ர	 ேபாக� ேபாேற5. நாைள�7� ேபாO3 ஹா@ேட. 
ஏேராகிரா	 வா:கேவா எJதி� ேபாO3 ப�ணேவா (.யா�. இ�பேவ இர�4 
வாி எJதி� 74 �4:ேகா மாமா! நாேன அைத� ேபாO3 ப�ணிடேற%." 
 
அவ5 7ர� அவாிட	 ெகWசாத 7ைறயாக 7ைழ,த�. (த@� அவ� தய:7வதாக� 
ப3ட�. அ�#ற	 வச,தியி% (கதா3ச�ய ��7 மன� இளகினா� அவ�. 
 
"ேபனா இ$,தா� 74	மா! நா% ெகா�4 வரைல-" 
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ேவ1மாமா உடேன த	 ச3ைட� ைபயி@$,� ேபனாைவ எ4 �> ச�மாவிட	 
ெகா4 தா�. 
 
ச�மாவி% உ5ளட:கிய ஆ திர(	 ேகாப(	 அ,த� க.த தி� அவ� எJதிய 
வா�கிய:களிேலேய ெதாி,தன. 
 
"சிரWசீவி ரவி�7 அேநக ஆசீ�வாத	. உபய ேaேமாபாி. உ% க.த	 கிைட த�. 
விள	பர ைத� ெகா4�கவி�ைல. நி8 திவி3ேட%. 
 
"இ:7 உ% அ	மா, ெசௗ. பா�வதி, சிர. 7மா� அைனவ$	 ெசௗ�கிய	. ம�ற 
விஷய:கைள நீ வ$	 ேபா� ேநாி� ேபசி� ெகா5கிேற%" - எ%8 நாைல,� 
வாிகளி� எJதி� ைகெயJ தி34 வச,தியிட	 ெகா4 தா� ச�மா. 
 
வச,தி அைத வா:கி� ெகா�4, "நீ:க இதிேல எ%ன எJதியி$�ேக5? ேகாபமா 
ஒ�1	 எJத@ேய...?" எ%8 அவைர� ேக3டா5. அவாிடமி$,� சிாி தப. பதி� 
வ,த�. 
 
"(த�ேல நீ ப.	மா! அ�#ற	 உ:க�பா3ட� ெகா4 � அவைர2	 ப.�க> 
ெசா�?! உ:கE�ெக�லா	 ெதாிய�Hடாத ெபாிய ரகசிய	 ஒ�1	 அதிேல 
எJதிடேல..." 
 
"நா% ப.�க1	கிற� இ�ேல மாமா! நீ:க ெசா%னா> சாிதா%..." 
 
"நீ ப[	மா... நாேன ெசா�ேறேன... ப[%L." 
 
அவ5 அைத� ப. �வி34  த% த,ைதயிட	 ெகா4 தா5. அவ$	 அைத� 
ப. தா�. 
 
"ஏ% ஓI? இ]வள< ெசல< ப�ணி ஒ$ ஏ�ெமயி� க.தா� ேபாடேறா	. அதிேல 
ேபாயி இ தைன� கWச தனமா நாேலநா? வாிதானா எJத1	. அ தைன 
Yர திேல இ$,� #ற�ப34 வேர%'L எJதியி$�கிற பி5ைளயா�டாL�7, 
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'உ% வரைவ ஆவேலா4 எதி�பா��கிறா%'L... ஒ$ வாி ெகாWச	 தாராளமாக 
மன�வி34 எJத�படாதா...?" 
 
ச�மா பதி� ெசா�லவி�ைல. 
 
"மாமாைவ� கFட�ப4 தாதீ:ேகா அ�பா. எ�லா	 இ]வள< எJதியி$�கிற� 
ேபா8	. சாியா தா% எJதியி$�கா�." 
 
ேவ1 மாமாவிட(	 அவ� ெப� வச,தியிட(	 ச�மா விைடெப�8� ெகா�4 
#ற�ப3ட ேபா� "அ�ேபா அவா இ:ேக த:கற விஷயமா எ%ன (.< ப�ேற5L 
ேயாசைன ப�ணி அ�#றமா> ெசா�?:ேகா" எ%றா� ேவ1மாமா. 
 
"ெசா,த� கிராம திேல ெசா,த அ�பா, அ	மா, த:ைக, த	பிெய�லா	 இ$�கிற 
கி$ஹ திேல த:க (.யாதப. ஒ$ த% வரா%னா - அவ% அ�#ற	 எ:ேக 
த:கினா தா% எ%ன...? இ,த ஊ�ேல நீ:க ெசா�ற மாதிாி பா )	 வசதி - த:கற 
வசதிேயாட ஆ த:கைரயிேல ைஹேவO - பி.ட#5N... ப:களா, 
மைலய.வார திேல ஃபாரO3 ெரO3 ஹ<O எ�லா	 Hட இ$�ேக...?" 
 
ேவ1மாமா இைத� ேக34 அய�,ேத ேபானா�. ஒ$#ற	 வ$ தமாக இ$,தா?	 
ம8#ற	 மக% ேம� ச�மா<�கி$,த பாச	 #ாி2	 ப. இ,த வா�கிய:க5 ஒ@ தன. 
ெசா,த மக% த%ேனா4 த:க (.யாம� ேபாவைத� ெபா8 �� ெகா5ள 
(.யாம� ச�மாவி% மன	 அ�ேபா� தவி�ப� #ல�ப3ட�. 
 
ச�மா #ற�ப34� ேபாI வி3டா�. 
 
"எ%ன	மா வச,தி? தி[�L இ�ப.� ேபசி34� ேபாறா�...?" 
 
"அவ� த�பா ஒ�1	 ெசா�லேல அ�பா. பி5ைள ேமேல இ$�கிற பிாிய ைத2	 
விட (.யேல. அேத சமய	 ஊ� ெம>சற ஆசார அLFடான:கைள� ப தின பய(	 
இ$�7. இ8தைல� ெகா5ளி எ8	# மாதிாி மா3.�4 தவி�கிறா�." 
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"சாி! (த�ேல ெல3டைர  தபா?�7 அL�#. மLஷ% ஏேதா ெபாிய மன� ப�ணி 
இ,த ெல3டைரயாவ� எJதி� ெகா4 தி$�காேர...?" 
 
...வச,திேய அ,த ஏேராகிராைம ஒ3. ரவியி% பாாிO (கவாிைய  ெதளிவாக எJதி 
எ4 �� ெகா�4 த% ைகயாேலேய தபா@� ேச��பத�காக  தபாலாAஸூ�7� 
#ற�ப3டா5. வச,தி பாதி வழி Hட� ேபாயி$�க மா3டா5. எதிேர ச�மாவி% 
#த�வி பா�வதி அவசர அவசரமாக  த%ைன ேநா�கி வ$வைத அவ5 க�டா5. 
----------------  
 

அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 4444    
 

>� இைர�க இைர�க ஓ. வ,த ேவக தி@$,� நி%8 நிதானி �� ெகா�4 
ச�மாவி% ெப� பா�வதி அ�ேபா� வச,தியிட	 ேப�வத�7> சில விநா.க5 
ஆயின. 
 
"வச,தி அ�கா...! அ�பா ரவி அ�ணா<�7 எJதி� 74 த 'ஏேராகிராைம' 
அவசர�ப34 இ%னி�ேக ேபாO3 ப�ணிட ேவ�டா	L உடேன உ:ககி3ட 
ெசா�@34 வர> ெசா%னா..." 
 
"ஏ�....? தி[�L இ�ேபா எ%ன வ,தி4 � உ:க�பா<�7....?" 
 
"அெத%னேமா... ெதாியேல, ேவ�டா	L ெசா�@வி34 வர> ெசா%னா�..." 
 
பா�வதிைய வச�ப4 �வத�7 மிக> �லபமான வழி ஒ%8 வச,தி�7� #ல�ப3ட�. 
 
"பா$! ரவி அ�ணா இ�ேபா ஊ$�7 வர1	L உன�7	 ஆைச தாேன...?" 
 
"ரவி அ�ணாைவ� பா� � 
1 வ$ஷ ��7 ேமேல ஆ>� வச,தி அ�கா...! 
என�7	, 7மா$�7	 அ	மா<�7	 அ�ணாைவ உடேன பா��க1	L 
ெகா5ைள ஆைச."  
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"அ�ப.யானா நீ ஒ$ உபகார	 ப�ணL	 பா$! நீ எ%ைன� 
பா��கிற��75ேளேய நா% இ,த ஏேராகிராைம தபா�ேல ேச� தா>�%L உ:க 
அ�பா3ட> ெசா�@ட1	. ரவி அ�ணாைவ� #ற�ப34 வர> ெசா�@ சி த 
(%ேன தா% இதிேல எJதி� ைகெயJ �� ேபா34� 74 தா� உ:க�பா. இ�ேபா 
இைத� ேபாO3 ப�ண ேவ�டா	L அவேர ெசா�@யL�பி>சதா நீ ெசா�ேற... 
உ:க�பா எ%ன ப�1வாேரா%L என�7	 பயமா இ$�7.. வர>ெசா�@ 
எJதியி$�கிற இ,த ெல3டைர� கிழி>�� ேபா3434 வர ேவ�டா	L இ%ெனா$ 
ெல3ட� எJத� ேபாறாேரா எ%னேமா?" 
 
"ஐையேயா! அ� ேவ�டா	 அ�கா! நீ:க இைதேய ேபாO3 ப�ணி4:ேகா... நா% 
உ:கைள� பா��கற ��75ேளேய நீ:க 'ஏேராகிராைம'� ேபாO3 
ப�ணியா>�%L அ�பா3ட> ெசா�@டேற%." 
 
தபாலாAO வைர பா�வதிைய2	 உடனைழ �> ெச%ேற அ,த� க.த ைத� 
ெப3.யி� ேபா3டா5 வச,தி. தபாலாAO வாச@� இ$,ேத வச,தி2	, பா�வதி2	 
அவரவ� வழிகளி� பிாி,� ெச%றன�. 
 
பா�வதி ^3.�7 தி$	பி> ெச%றேபா� அவ5 த,ைத வி�ேவ�வரச�மா 
Cமிநாத#ர ��7� #ற�ப34� ேபாயி$,தா�. அ	மா வாச� தி�ைண� பிைறயி� 
அ,தி விள�7 ஏ�றி ைவ � வி34 உ3கா�,தி$,தா5. பிைற�7� கீேழ 
தி�ைணயி� த�ணீ� ெதளி � அழகாக> சிறிதாக  தாமைர�C� ேகால	 
ேபா3.$,தா5 அ	மா. வயதாகி2	 ைக சிறி�	 ந4:காம� அ	மாவா� எ�ப. 
இ தைன அழகாக அளவாக� ேகால	 ேபாட (.கிறெத%8 பா�வதி ஒ]ெவா$ 
(ைற2	 அ	மாவி% ேகால ைத� பா��7	 ேபா� ஆ>சாிய�ப4வ��4. 
தாமைர�C, ேத� எைத� ேபாட (ய%றா?	 ேகால	 ேபா4	 ேபா� தன�7� 
ைகேகாணி வி4வ�	, அ	மா<�7 அ>�� ேபா� க>சிதமாக வைரய வ$வ�	 
ேச�,ேத நிைன< வ$	 அவE�7. இத�காக அ	மாவிட	 அவ5 ெபாறாைம� 
ப4வ� Hட உ�4. பா�வதி பா திர�கைடயி� தகர  தக3.� தாமைர� C 
ேபால<	, ேத� ேபால<	 ெசIத ேகால அ>��கைள2	 ேகால� 7ழைல2	 வா:க� 
பண	 ேக3ட ேபா� அ	மா ம8 � வி3டா5.  
 
"எ:க நாளிேல இெத�லா	 ஏ�....? க%னியா� ெப�கேளாட மன�ேல2	 
ைகக5ேள2	 ல3�மி கடா3ச(	, சரOவதி கடா3ச(	 ேபா3. ேபா34�4 நி�க 
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ேவ�டாேமா...? சிர ைத2	 அ�கைற2	 இ$,தா�க மன� ெநைன>ச�ப. ைக 
ேகா4 இJ�காேதா...? ேகால ��7 அ>�	, 7ழ?	 வ,தி$�7%L ெசா%னா 
அ,த நாளிேல சிாி�பா[... சிாி�பா... அெத�லா	 ஒ�1	 வா:க ேவ�டா	. 
ெகாWச	 ெகாWசமாக� பழ7. எ�லா	 தானாக வ,�4	..." 
 
ச:கரம:கல	 அ�கிரகார தி% 
%8 ெத$�களி?	 ேத.> ச�லைட ேபா34> 
ச@ �� பா� தா� ேதற�H.ய (த� தரமான 74	ப  தைலவிகளி� (த� இட	 
வி�ேவ�வர ச�மாவி% மைனவி காமா3சி அ	மாE�7� கிைட�7	. 'கி$கல3�மி' 
எ%ற பத ��7  தனியாக இல3சண	 ெசா�@ விள�கி� ெகா�.$�பைதவிட 
அ,த அ	மாைள அ�ப.ேய �3.� கா3. விடலா	. ஆனா?	, அவE�7� கா� 
ெகாWச	 ம,த	 எ%ற ஒேர காரண ��காக ச�மா அவளிட	 தி34வ�	 H�பா4 
ேபா�வ�	 வழ�கமாக இ$,த�. அ�ப. அவ� தி34வத�7	 H�பா4 
ேபா4வத�7	 Hட� பல சமய:களி� ஆ",த அ� த	 இ$�கா�. அவ5 ேம� 
தன�7 இ$�7	 உாிைமைய2	, ஆதி�க ைத2	 கா34	 ஓ� உண�>சி 
ெவளி�பாடாகேவ ச�மாவி% இ,த விதமான ேகாபதாப:க5 அைம2ேம தவிர ேவ8 
ஆ",த ெபா$ேளா ெபா$ தேமா அவ�8�7 இ$�கா�. அ,த அ	மாE	 அைத 
அ�ப. தா% #ாி,� ெகா�.$,தா5. பிாிய(5ளவாிட தி� ெபIய�ப4	 வைச> 
ெசா�கE�7� ெபா$ேள இ$�பதி�ைல. பிாிய(	 உற<	 பாச(	 ஆகிய அ%#� 
ெப$�கி� ெசா�க5 கைர,� ேபாI வி4	ேபா�, அ�#ற	 அவ�8�7  தனிேய 
ெபா$5 எ:கி$,� கிைட�7	...?" 
 
ச�மாவி% ேகாப(	, H�பா4	 அவ� த%னிட	 அ�ேபா� ஏேதா ேபசி� 
ெகா�.$�கிறா� எ%பத�7	 அதிகமாகேவா, ேமலாகேவா, ேவெற,த� 
ெபா$ைள2	 காமா3சிய	மாளி% மனதி� உ�டா�கியேத இ�ைல. அ,த அள< 
க4Wெசா�கைள�Hட அேநகமாக அவளறி,தவைர அவ� ேவ8 யாாிட(	 
உாிைமேயா4 உபேயாக�ப4 �வதி�ைல. த%ைன  தா% அவ� அ�ப.  
தி34வத�7 உாிைம ெகா�டா4கிறா� எ%பேத காமா3சிய	மாE�7 உ5Mற� 
ெப$ைமதா%. கணவனி% ஆதி�க ��7 உ3ப3.$�கிேறா	 எ%பத�காகேவ 
ெப$ம�ப4	 பைழய தைல(ைற இ,திய� ெப�களி� ஒ$ தியாக தா% அ,த 
அ	மாE	 இ$,தா5. கணவ% எ%L	 ஆதி�க தி@$,ேதா 74	ப	 எ%L	 
ஆதி�க தி@$,ேதா வி4பட வி$	#	 ந^ன கால � நக��#ற இ,திய� 
ெப�களி% (ைன�# அவ�க5 தைல(ைறயி% கைட�ேகா.யி� Hட இ%L	 
எ3.� பா��க வி�ைல. த:கள� �த,திர(	, ெப$ைம2	, A4	, �க(	, ��க(	, 
^4 எ%L	 எ�ைல�75, 74	ப	 எ%L	 சா	ராeய ��75 ம34ேம 
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இ$�பதாக எ�ணி� க$மேம க�ணாக அ,த தைல(ைறயின� உைழ �� 
ெகா�.$,தன�. க%னியாக  தாயாக� பா3.யாக அ,த எ�ைல�75ேளேய 
அவ�க5 வைளய வைளய வ,� ெகா�.$,தா�க5. அைத விட> �த,திர(	, 
�க(	 உ5ள வா"< ஒ%8 அ,த வ3ட ��7 ெவளிேய இ$�பதாக அவ�க5 ஒ$ 
ேபா�	 எ�ணி� பா� � ஏ:கியதி�ைல. 
 
"எ%ன. கா
! பி5ைளயா�டா% Yர ேதச ��7� ேபாI வ$ஷ� கண�கிேல 
ஆ>ேச...? வர> ெசா�@ ஒ$ கா�க3ைட� ேபா34 அL�ப� படாேதா...?" எ%ற 
விசாரைண2ட% ப�க � ^34 ( � மீனா3சி� பா3. தி�ைணயி� வ,� 
உ3கா�,தா5. பா3. காமா3சிய	மாளி% காதி� விJவத�காக உர த 7ர@� 
ேபசிய� ெத$வி� எதி�>சரக � ^4க5 வைர ேக3ட�. 
 
நா5ேதா8	 ச,தியா கால தி� விள�ேக�றி ைவ � வி34 வழ�கமாக> ெசா�?	 
ேதா திர	 ஒ%ைற வாI�75 (1(1 �� ெகா�.$,த காமா3சிய	மா5, 
அைத (. � வி34� பதி� ெசா�வதாக� பா3.ைய ேநா�கி> ைசைக ெசIதா5. 
பா3. அ,த> ைசைக #ாி,� பா$விட	 ேப>�� ெகா4 தா5. "7மா� இ%L	 
காேலஜிேல$,� வர@யா. பா$...? ட<%ேல$,� ஒ$ சாமா% விைல 
விசாாி>��4 வர>ெசா�@ அவனி3ட� கால	பர� ேக34�ேட%." 
 
"இ%L	 வரேல பா3[! அவ% வர ��7 ஏJ ஏழைர மணியா7	..." 
 
இத�75 காமா3சிய	மா5 ேதா திர ைத (. � வண:கிவி34  தி�ைணயி� 
கா� நீ3. உ3கா�,தி$,த பா3.�7 அ$ேக வ,� அம�,தா5. பா3. ம8ப.2	 
த% ேக5விைய  ெதாட:கினா5. 
 
"இ,த வ$ஷமாவ� சீைமயிேல$,� பி5ைள வர� ேபாறாேனா இ�@ேயா..?" 
 
"வரதா அவ% எJதியி$�கானா	. 'வா%L' ெசா�@ இவ$	 பதி� எJதி� 
ேபா3.$�காரா	. ேவ1மாமா ெப� வச,தி ெசா%னதா இ�ேபா தா% பா$ 
எ:கி3ட> ெசா%னா5. இவரா இெத�லா	 என�ெக:ேக ெசா�றா� பா3....?" 
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"ேவ1ேகாபால% ெபா� உ% ெபா�ணி3ட> ெசா�@ தா% உன�ேக அவ% 
வரா%கிற� ெதாியறதா�7	!" 
 
"ஆமா	 ேவற யா� இெத�லா	 என�7> ெசா�றா? இவ$�ேகா நா% எைத� 
ேக3டா?	 
�7�7 ேமேல ேகாப	 வ,�டற�." 
 
வாச� தி�ைணயி� ப�க � ^34 ( � மீனா3சி� பா3.2	 வி�ேவ�வர 
ச�மாவி% மைனவி காமா3சி அ	மாE	 உைரயா.� ெகா�.$,த ேபா� பா�வதி 
தி�ைணயி� இ$,� ெத$<�7� கீேழ இற:7	 ப.களி� ஒ%றி� அம�,� 
ெகா�.$,தா5. 
 
கிழ�7 ேம�காக நீ�.$,த ெத$வி% ேம�7� ப�கமி$,� க3ைட 73ைடயாக ஓ� 
இர3ைட நா.25ள மனித� வ,� ெகா�.$,தா�. இ4�பி� நா? (ழ	 ேவF., 
க8�# நிற தி� அைர�ைக> ச3ைட ேமேல ஒ$ சி8 ��4 அணி,த ேதா�ற தி�, 
நீ�ட ெவ3டாிவா5 மீைச2ட% அ,த ந4 தர வய� மனித� ^34 வாச@� வ,� 
நி%ற�	 பா�வதி தய:கி  தய:கி� ப.யி@$,� ெம�ல எJ,தி$,தா5. 
 
"ஐயா இ$�காரா பா�பா...?" 
 
"இ�ைலேய...? Cமிநாத#ர	 ேபாயி$�கா�. தி$	பி வர நாழியா7	." 
 
"சாி பரவாயி�ைல. அவ$ தி$	பி வ,த�	 ஞாபகமா 'இைற(.மணி' ேத. 
வ,தா�%L ெசா�?, ம8ப. நாைள�கி� காைலயிேல வ,� பா��கிேற%..." 
 
வ,தவ� ேபாIவி3டா�. பா�வதியிட	 யாேரா ேப�	 7ரைல� ேக34  தைல�ைப 
இJ � ந%றாக� ேபா� தி� ெகா�4 எ3.� பா� த காமா3சிய	மாளிட	, 
 
"அ�பாைவ  ேத. வ,�34� ேபாறா�... ம8ப. கால	பர வராறா	...?" - எ%றா5 
பா�வதி. 
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"யா$[�...? ெவற7� கைட  ேதசிகாமணிநாடா� 7ர� மாதிாி%னா ேக34�" எ%8 
இ$,த இட தி@$,தப.ேய நீ3. (ழ�கி வினவினா5 ( � மீனா3சி� பா3.. 
 
காமா3சிய	மா5 பா�வதிைய விசாாி �  ெதாி,� ெகா�டபி%, "ஆமா	 பா3.! 
நீ:க ெசா%னவ�தா%. இவைர  ேத. வ,�34� ேபாறா�..." எ%8 பா3.�7� 
பதி� ெசா%னா5. 
 
"ேதசிகாமணி நாடா�தானா? அவL�7 வி�ேவ�வர% கி3ட எ%ன[ காாிய	 
இ$�7	...?" 
 
"எ%ன காாிய	L ெதாியேல, எ�பவாவ� இ�ப. இவைர  ேத.�4 வர� உ�4. 
இவ$	 அவைர  ேத.� ேபாற�தா%!" 
 
"எ%ன ஆ>சாிய	[ இ�?" 
 
"இ�ேல ஆ>சாிய	L எ%ன இ$�7...?" 
 
காமா3சிய	மாளி% இ,த� ேக5வி�7 ேநர.யாக ம8ெமாழி Hறாம� ( � 
மீனா3சி� பா3. ெதIவ சிகாமணி நாடாைர� ப�றி விவாி�க  ெதாட:கினா5. 
 
எ�லாவ�ைற2	 ேக34 வி34� காமா3சிய	மா5 ெசா%னா5:- 
 
"நீ:க தா% இ�ப.ெய�லா	 ெசா�ேற5 பா3.! இவரானா அ,த மLஷைர� 
ெகா�டாடாத நா5 கிைடயா�..." 
 
ெத$ விள�கி% ம:கிய ெவளி>ச தி� # தக(	 ைக2மாக இ$ப� வய� 
மதி�க த�க ஒ�@யான ைபய% ஒ$வ% அ,த ^3ைட ேநா�கி வ,� 
ெகா�.$,தா%.  
 
அைத� பா� �வி34� பா�வதி 7ர� ெகா4 தா5. 
 
"பா3.! 7மா� வ,தா>�..." 
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7மா� ப.ேயறி உ5ேள 0ைழ,த�	 பா3.ைய� பா� த<டேன அவ5 
ெசா�@யி$,த தகவ� நிைன< வ,தவனாக, "பா3.! நீ:க ெசா%ன மாதிாி 
ைசKேல ெவ�கல உ$ளிேய இ�ேபா வரதி�ைலயா	. பா திர� கைட�கார% 
ெசா%னா%. 'இ� எவ�சி�வ� கால	. ெவ:கல ைத2	 பி தைளைய2	 
தாமிர ைத2	 யா$	 விசாாி�கிறேத இ�ேல':கிறா% அவ%" எ%றா%. 
 
"அவ% எைத ேவணா> ெசா�ல34	டா 7மா�! உ:க	மாகி3ட� ேக34� பாேர%. 
ந�ல பா� ெவ:கல திேல வா� த 7�4 அ$�ேக, அ�ேல ப$�# ேவகவ>சா� 
வ�ற $சி 'எவ�சி�வ�ேல' வ$மா ேகE...!" 
 
"வ$ேமா வராேதா பா3[... அவ% ெசா%னைத உ:ககி3ட> ெசா%ேன%." 
 
"அ� சாிடா ெகாழ,ேத! தின	 ஏ% இ தைன நாழியாற�....? காேலe நா? மணி�ேக 
வி34டமா3டாேளா...! #� நகர திேலயி$,� ச:கரம:கல ��7 ெரயி� வ,� ேசர 

1 மணி ேநரமா ஆற�..." 
 
"#� நகர	 f ச:கரம:கல	 (Jசா இ$ப� ைம� Hட இ�ேல பா3.! ப ெதா	ப� 
ைம�தா%. ஆனா இ,த� ப ெதா	ப� ைம�ேல (�ப ெதா	ப� ஊ� சிறி�	 
ெபாி�மா இ$�7. நா? ஊ$�7 தா% ரயி�ேவ Oெடஷ% ேபா3.$�கா. 
ச3ட�ப. ரயி� அ:க ம34	தா% நி�க1	. ஆனா, எ�லா ஊ�ேல$,�	 #�நகர	 
காேலஜூ�7� ைபய%க5 வ,� தி$	பற�க5 அ:க:ேக ெசயிைன� பி.>� 
இJ � ெரயிைல நி8 தி இற:க�:கற� வழ�கமா� ேபா>�. கால	பர 
இ:ேகயி$,� காேலஜூ�7� ேபாற ெரயி�ேல2	 இேத ெதா�ைல. சாய:கால	 
தி$	பற ரயி�ேல2	 இேத ெதா�ைல பா3[!"  
 
பா3.�7 விவர	 ெசா�@வி34 உ5ேள ெச%ற 7மாைர� பி% ெதாட�,� 
பா�வதி2	 ^3.% உ5ேள ெச%றா5. 
 
"அ�பா இ�ைலயா[ பா$..." 
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"அ�பா Cமிநாத#ர	 ேபாயி$�கா... அ� சாி... ரவி அ�ணா வர�ேபாறதா, அ�பா 
பாாிஸு�7 ெல3ட� எJதியி$�கா... உன�7  ெதாி2ேமா...?" 
 
"ெதாியா�... எ�ேபா வரானா	...?' 
 
"எ�ேபா%L சாியா  ெதாியா�... ஆனா ரவிய�ணா வர� ேபாற� நி>சயமா�7	..." 
 
ெசா�@யப.ேய Hட � ேமைடயி@$,த Oட]ைவ� ப�ற ைவ �� கா�பி 
கல�பத�காக� பாைல> �ட ைவ தா5 பா�வதி. .காa% ஏ�ெகனேவ 
ேபாட�ப34 ஃபி�டாி� தயாராயி$,த�. 
 
அ,த ^3.� சைமயலைற�75 கா�பி, [ கல,� சா�பிட அ0மதி இ�ைல. கா�பி, 
[ சா�பி4கிறவ�க5 ச�மா<	 7மா$	 பா�வதி2	 தா%. ^34� Hட தி� அவ�க5 
கா�பி, [ ேபா34� ெகா5வத�காக  தனி Oட] ேமைட இ$,த�. அைத2	 
அவ�கேள தா% ேபா34� ெகா5ள ேவ�4	. Oட] - ேபா%ற ம�ெண�ெணI 
அ4�#�க5 சைமயலைற�75 0ைழய�Hடா�. அ4�பாக<	, ெகா.ய4�பாக<	 
பிாி�க�ப3.$,த #ராதனமான ம� அ4�# ம34ேம சைமயலைற ேமைடயி� 
இ$,த�. அ,த ம� அ4�# அத% ��8�#ற> Vழ�, எ�லாவ�ைற2ேம ஒ$ 
ேகாயி� க��ப�கி$க	 ேபால> � தமாக ைவ �� ெகா�.$,தா5 காமா3சி 
அ	மா5. ேகாயி� க��ப�கி$க ��75 க�.�பான அLமதி நிப,தைனகE	, 
ேச��க� H.யைவ - ேச��க� Hடாதைவ எ%ற விதிகE	 இ$�ப� ேபால அ,த 
^3.% #ராதனமான சைமயலைற�75 விதிக5 ஆசார அ0Fடான:க5 எ�லா	 
இ$,தன. ேநமநிFைட தவறாத ஒ$ (னிவாி% ஆசிரம தி� த:க வ,தவ�க5 ேபா� 
ம�றவ�க5 அ,த ^3.� பழக ேவ�.யி$,த�.  
 
நீ�ட கால	 வைர ச�மா<	 கா�பி, ேதநீ� எ�<	 அ$,தாம�தா% இ$,தா�. அவ� 
கா�பி சா�பிட  ெதாட:கி> சில ஆ�4கேள ஆகி%றன. ஆனா�, அவ$�காக�Hட 
அ,த ^3.% ஆசார ைத2	, சைமயலைற நிப,தைனகைள2	 காமா3சி அ	மா5 
தள� தவி�ைல. அவைர2	, அவ$ைடய கா�பி� பழ�க ைத2	 Hட � 
ேமைடேயா4 த4 � நி8 திவி3டா5. 
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ரவிேய பாாிO ேபா7(% ெச%ைனயி� ேவைலயாக இ$,தேபா� ஒ$ தடைவ 
வி4(ைற�7> ச:கரம:கல	 வ,தி$,த சமய தி�, "அ	மா, வி.W� எ,தி$,தா 
ேகாCைஜ, �ளசி Cைஜ, விள�7 Cைஜ%L ^3ைடேய ேகாயிலா�கி3ேட நீ... 
இனிேம, நா:க5ளா	 ேவற ^4 பா� ��4 ேபாயிட ேவ�.ய�தா%..." எ%8 
சிாி �� ெகா�ேட காமா3சிய	மாளிட	 ெசா�@யி$�கிறா%. 
 
'இ:ேக நி�காேத, அ:ேக நி�காேத, அைத  ெதாடாேத... இைத  ெதாடாேத', எ%8 
அ	மா ப�1கிற ெக4பி.களி� ச@�பைட,� அ�ப.> ெசா�@யி$,தாேன ஒழிய 
உ5Eற அவL�7	 அ,த ^3.% ம�ற உ8�பின�கE�7	 காமா3சிய	மாளி% 
ஆசார அLFயான:களி� ெப$ைமதா%. அ,த அ	மாளி% ச திய வி�வாச ைத2	 
இனிய ெகா5ைக (ர�பா4கைள2	 அவ�க5 மதி தி$�கிறா�க5. ெசா�ல� 
ேபானா� ச�மாேவ பல விஷய:களி� ஆசார அ0Fடான:கைள  தீவிரமாக� 
ப�றி� ெகா�.$,தத�7� காமா3சிய	மா5 தா% மிக�ெபாிய Y�4த�. 
 
"கா�பிேயாட நி8 தி�7:ேகா... ஒ�ெணா�ணா� ெக4 ��காதீ:ேகா..." எ%8 
அவ5 அவாிடேம ேக@ ெசIய  தவ8வதி�ைல. 
 
அதிகாைல இ$5 பிாி,�	 பிாியாம?	 இ$�கிற ைவகைற ேவைளயி� நீரா.ய ஈர� 
H,த?	, திலக	 �ல:7	 ெபா%நிற ெந�றி2மாக ம�@ைக2	 சா	பிராணி2	 
க�Cர(	 �ளசி2	 ம.�பா?	 தசா:க(	 கமகமெவ%8 மண�க அ	மா எதிேர 
ெத%ப4	 ேபா� சா3சா  ராஜ ராேஜOவாிேய ^34�75 வ,� நி�ப� ேபா� 
ரவி�7  ேதா%8	. 
 
அ	மாவி% ஆசார அ0Fடான:க5 அெசௗகாியமாக ம�றவ�கைள> 
சிரம�ப4 தியேபா� Hட அைவ ம:கலமான-தவி��க (.யாத 
அெசௗகாிய:களாக  தா% அவL�7	 ம�றவ�கE�7	 ேதா%றியி$�கி%றன. 
அ	மா ேதா%றி வள�,� வ,த 74	ப	 அ�ப.�ப3டெத%8 அவ% அறிவா%. 
 
அேத அகOதிய நதி தீர தி� ச:கரம:கல தி@$,� சில ைம� ெதாைலவி@$,த 
பிர	ம#ர தி� ஒ$ ைவதிகமான 74	ப தி� கனபா.க5 ஒ$ தாி% ஒேர மகளாக  
ேதா%றிய ெப� ேவ8 எ�ப. இ$�க (.2	? அ�பா அளவி�7 
இ�ைலெய%றா?	 அ	மா<�7	 ேபா�மான அள< சாOதிரஞான	, சமOகி$த 
ஞான	, தமி"  ேதா திர� பாட�களி� ஞான	 எ�லா	 உ�4. த% இளைமயி� 
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ஊாி� இ$,தேபா�, அ	மாவி% ஆசார:களா� விைள2	 அெசௗகாிய:கE�7 
'ேஹா@ - இ%க%^னிய%O - ஆசார அெசௗகாிய:க5' எ%8 ெச�லமாக ஒ$ 
ெபயேர V3.யி$,தா% ரவி. ^ேட அ,த அெசௗகாிய:களி� சிைற�ப3.$,த�. 
ஆனா?	 அதி@$,� வி4பட வி$	பாம� அைத அ�ப.ேய ெதாடர வி$	பிய�. 
 
ரவியி% க.த ைத ^3.� யா$	 அறிய விடாம� ச�மா த4 த� 
காமா3சிய	மாE�7� பய,�தா%. ரவி ஒ$ பிெரW� 2வதிைய� காத@�கிறா% 
எ%ற உ�ைம தன�7	 (%னதாக ஏ�ெகனேவ எ,த இர�4 ேப$�7  
ெதாி2ேமா, அ,த இர�4 ேப$�7 ம34ேம அவரா?	 ெதாிவி�க�ப3.$,த�. 
அத�7	 ேமலாக அ,த� பிெரW� 2வதி2ட% அவ% ச:கரம:கல ��7� 
#ற�ப34 வர� ேபாகிறா% எ%பைத அவ� ேவ8 யா$�7	 ெதாிவி�க  
தய:கினா�.  
 
இதி� அவ$�7� பல த�ம ச:கட:க5 இ$,தன. ேவ1 மாமா<	, வச,தி2	, 
ரவிைய2	 அவLைடய பிெரW�� காத@ைய2	 த:கேளா4 த:க ைவ �� 
ெகா5வதாக> ெசா�@யி$,தா?	 Hட> ெசா,த ஊாி� ெசா,த ^4 
இ$�7	ேபா�... ஏேதா ஓ� அ,நிய நா34 2வதி2ட% வ$கிறா% எ%ற ஒேர 
காரண ��காக ரவிைய ம�ெறா$வ� ^3.� த:க ைவ�ப� எ�ப. 
நியாயமாயி$�7	 எ%ெற�ணி அவ� மன	 தய:கிய�. 
 
ச�ேற ெலௗகீகமாக<	 Hட இ,த விஷய தி� அவ� ேயாசி தா�. அவ% ேம� 
உயிைரேய ைவ தி$�கிற அ,த� ெப�தா% அவைன�ப�றி எ%ன நிைன�பா5? 
இ%ெனா$வ� ^3.� த:கி�ெகா5ள� காரணெம%8 அவ% தா% அ,த� 
ெப�ணிட	 எைத> ெசா�ல (.2	? 'உ:க5 நா3.� காத� ெசIவ� இ]வள< 
ெபாிய, த�டைன�7ாிய காாியமா? ' எ%8 அவ5 அவைன  தி$�பி� ேக3டா� 
அவ% எ%ன பதி� ெசா�?வா%? எ% ^3.� நா% த:7வத�7� ேபா�மான 
வசதிக5 இ�ைல. அதனா� இ:ேக த:க ேந�,த� எ%8 அவ% ெசா�ல உ% 
^3.% வசதியி%ைமேய என�7� ேபா�	. அ:7 ேபாகலா	' எ%8 அவ5 பதி� 
Hறிவி3டா� எ%ன ெசIவ�? Yர ேதச ��7� ேபாIவி34� பல வ$ஷ:கE�7� 
பி% ஊ� தி$	#கிற பி5ைளைய இ தைன தய�க:கேளா4	 வரேவ�க ேந�கிறேத 
எ%8 மன	 7ழ	பினா� அவ�. அவ% ஊ$�7 வ$வைத ஒ$ மாத	 
த5ளி�ேபா3டா� ெகாWச	 நிதானமாக ேயாசி � (.<�7 வரலாேம எ%8 
அவ$�7  ேதா%றிய�. அதனா� தா% ேவ1 மாமாைவ� பா� � வி34 ^4 
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தி$	பிய�ேம 'அ,த ஏேராகிராைம  தபா@� ேபாட ேவ�டா	' எ%8 த% ெப� 
பா�வதியிட	 வச,தி�7 அவசர அவசரமாக> ெசா�@ அL�பிவி34� Cமிநாத#ர	 
#ற�ப3.$,தா� ச�மா. 
 
Cமிநாத#ர தி�7> ெச%ற ேபா�	, அ:7 இ$,த ேபா�	 இர< ேநர:கழி �  
தி$	பிய ேபா�	 ச�மா<�7  தா	 ரவி�7 எJதிய க.த தி% ெதாட�பான 
சி,தைனதா%. அவ� இர< ^4 தி$	பிய ேபா� பா�வதி Y:கி� ேபாயி$,தா5. 
காைலயி� அவ� அகOதிய நதியி� நீரா. ^$ தி$	பி� Cைஜ #னOகார:கைள 
(. �� கா�பி ேமைடைய அ1கிய ேபா� பா�வதி அ,த விவர:கைள  
த,ைதயிட	 ெதாிவி தா5. 
 
"அ�பா! நா% ஓ.�ேபாI> ெசா�ற��75ேள வச,தி அ�கா அ,த ெல3டைர� 
ேபாO3 ப�ணி3டா. அ�#ற	 நீ:க Cமிநாத#ர	 ேபாயி$,த�ேபா இைறமணி (. 
உ:கைள  ேத.�4 வ,தா�. இ%னி�7� கால	பர ம8ப. வேர%னா�..." 
 
"இைறமணி (.யி�ேல! இைற (.மணீ%L ெசா�?". 
 
"இைற மணி(.." 
 
"இைற மணி (.யி�ேல[! இைற(. மணி....அதாவ� ெதIவ-சிகா-மணிய:கறைத  
ெதIவ-இைற, சிகா - (., மணி-மணி%L நீ வாிைச� ப4 தி�க1	." 
 
"என�7 இ�ப. தா% ெசா�ல வ$� அ�பா!' 
 
கா�பிைய� 7. � வி34 அவ� ெத$  தி�ைண�7 வர<	 இைற(.மணி 
அவைர  ேத. வர<	 சாியாயி$,த�. 
 
"வண�க	 வி�ேவ�வர%..." 
 
"யா$... ேதசிகாமணியா...வா..." 
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"ேந�ேற வ,ேத%... நீ Cமிநாத#ர	 ேபாயி3ேட%L பா�பா ெசா�@>�..." 
 
நீரா. 0னியி� (.,த ஈர தைல, ெந�றியி?	 மா�பி?	 பளீெர%8 விCதி, 
பWசக>ச	, கJ தி� நவமணி மாைல சகித	 ஒ$ பரம ைவதிக$	 உட	பி� இ$ளாக 
மி%L	 க$நிற> ச3ைட2	 ெவ3டாிவா5 மீைச2	 7�4 (க(மாக ஒ$ 
�யமாியாைத�கார$	 அ,த அதிகாைலயி� அ�ரகார தி� ^34  தி�ைணயி� 
எதிெரதிேர உ3கா�,� ேபசி�ெகா�.$,த� ெத$வி� ேபாேவா�, வ$ேவா� 
கவன ைத எ�லா	 கவ�,த�. 
----------------- 
 

அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 5555    
 
வி�ேவ�வர ச�மா<	, இைற(.மணி2	, பல ஆ�4கE�7 (% ச:கரம:கல	 
அரசின� உய�நிைல� ப5ளியி� ஒேர வ7�பி� ப. த ேதாழ�க5. வா"�ைக� 
பாைதயி� இ$வ$	 ேவ8 ேவ8 திைசகளி� நட,தா?	 பைழய ந3# எ%னேவா 
நீ.�க தா% ெசIத�. அவ�க5 தனிேய2	, த:கE�75ேள2	 ேபசி� 
ெகா5E	ேபா� இ$வ$	 ஒ$வைர ம�ெறா$வ� நீ - நா% - வா - ேபா எ%8 
உாிைம பாரா3. ஏக வசன தி� ேபசி� ெகா5Eவா�க5. ஆனா� ம�றவ�களிட	 
ஒ$வைர� ப�றி இ%ெனா$வ� 7றி�பி34� ேபச ேந$	 ேபாெத�லா	 அவ�, இவ� 
எ%8 மிக<	 மாியாைதயாக தா% 7றி�பி34� ேப�வா�க5. எதிெரதிரான 
வா"�ைக (ைறகைள2	, ெகா5ைககைள2	 வி34� ெகா4�காம� ந3ைப2	 
இழ,� விடாம� அவ�களா� பழக (.,த�. அ,த அதிகாைல ேவைளயி� அ%8 
இைற(.மணி த%ைன ேத. வ,த காாிய	 எ%னவாக இ$�7	 எ%8 அறிய 
ஆவலாக இ$,த� ச�மா<�7. வ,தவ� தாமாக> ெசா�?வத�7 (% தாேன வ@ய 
அவசர�ப34 விசாாி�ப� ந%றாக இரா� எ%8 ச�மா இைற(.மணியி% 74	ப 
ேஷம லாப:கைள விசாாி�கலானா�. இைற(.மணி2	 ச�மாவி% 74	ப ேஷம 
லாப:கைள விசாாி தா�... ேப>� ரவிைய� ப�றி விசாாி�பதி� வ,� நி%ற�. 
 
"த	பிகி3ட இ$,� ெல3ட� ஏதா>�	 உ�டா?" 
 
"...ேபா34$�கா%... #ற�ப34 வரதா�Hட எJதியி$�கா%..." 
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"எ�ப வ$தா	...." 
 
"ேததி எJதேல... சீ�கிரமா வ$வா%... வர> ெசா�@� பதி� எJதி� 
ேபா3.$�ேக%." 
 
மன,திற,� ேப�வத�7	 ந	பி�ைக�7	 உாிய சிேநகிதனிட	 உ�ைம நிைலைய> 
ெசா�@ ேயாசைன ேக3கலா	 எ%8 ச�மா<�7  ேதா%றிய�. இ$,தா?	 
இைற(.மணி த%ைன  ேத. வ,த காாிய ைத> ெசா�?வத�7 (% தா% 
எைத2	 பிரOதாபி�க ேவ�டா	 எ%8 இ$,தா� அவ�.  
 
இைற(.மணி அதிகமாக ேநர ைத� கட தாம?	 ��றி வைள�காம?	 வ,த 
காாிய ைத> ெசா�@ வி3டா�. 
 
"வட�7  ெத$ ேகா.யிேல இ$�ேக ஒ$ கா@ மைன; அ�ேல எ% ம$மக% - 
அதா	பா... 
 த மகேளாட #$ச% - 7$சாமி பலசர�7� கைட ேபாட1	கிறா%. 
விசாாி>சதிேல அ,த இட	 உ% மட ��7> ெசா,தமான�%L தகவ� ெதாிW��. 
(.2மானா அ,த இட ைத ஒ$ நியாயமான வாடைக�7� ேபசி வி3டா� ந�ல�. 
இைத உ:கி3ட� ேக3434� ேபாகலா	Lதா% வ,ேத%..." 
 
"அ,த இட ைத வாடைக�7 விடலா	L நானா  தீ�மான	 ப�ணிட (.யா�. b 
மட ��7 ஒ$ வா� ைத எJதி� ேக34�4 அ�பறமா உன�7> ெசா�ேற%..." 
 
"எJத� ேபாறைத� காலதாமத	 ப�ணாேம ெகாWச	 சீ�கிரமா எJேத%." 
 
"இேதா இ%னி�ேக எJதிடேற	�பா." 
 
"அ�ப நா% வர3டா?" 
 
"ெகாWச	 இ$ ேதசிகாமணீ? உ:கி3ட ஒ$ ேயாசைன ேக3க1	." 
 
இைற(.மணி #ற�ப4வத�காக எJ,தி$,தவ� ம8ப. தி�ைணயி� 
உ3கா�,தா�. 7ரைல  தணி �� ெகா�4 ரவியி% க.த	, த% பதி� 
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எ�லாவ�ைற2	 விவாி �� Hறினா� ச�மா. பி%# இைற(.மணியிடேம 
அபி�பிராய	 ேக3டா�. 
 
"எ% ெந$:கின சிேநகித%கிற (ைறயிேல இதி� உ% ேயாசைன எ%ன 
ேதசிகாமணி?" 
 
"உ% மக% த�பா எ�<	 ப�ணிடேல. தி$மண ��7  த�க ப$வ	 வ,�வி3ட 
இைளஞ% ஒ$வL�7 அவ% ெப�ேறா� தி$மண ஏ�பா3ைட உாிய கால தி� 
ெசIய  தவறிவி3டா� அ,த இைளஞ% தாேன, தன�7ாிய மணமகைள  
ேத�,ெத4 �� ெகா5வ� நியாயமானேத எ%8 அFடாதச த�ம சாOதிர தி� 
ஒ%றாகிய யா�ஞவ�கிய தி� ெசா�ல�ப3.$�கிறேத ஞாபகமி�ைலயா?" 
 
"த�மமா இ�ைலயா%L உ%ைன நா% ேக3கேல. நைட(ைறயி� உ5ள சா திய 
அசா திய:கைள� ப�றி தா% இ�ப உ%ைன� ேக3கிேற%." 
 
"சா தியமா அசா தியமா%L ேயாசி>�  தய:கி�கி3.$�கிறைத விட> 
சா தியமாகிறா�பேல ெசI��க ேவ�.ய� தா%. எ%ைன� ெபா8 த வைர 
இ தைகய கல�# உற<கைள வரேவ�கிேற%." - ேம?	 சிறி� ேநர	 ேபசி� 
ெகா�.$,� வி34 இைற(.மணி #ற�ப34� ேபாI வி3டா�. 
 
ச�மா ேயாசைன ேக3ட விஷய தி� ச�மா<�7 எ� (.2	 எ� (.யா� எ%8 
எ�ணி� பா� � ேயாசைன ெசா�லாம� ஒ$ �யமாியாைத�கார� எ%ற (ைறயி� 
த%Lைடய ெகா5ைக� பி.வாத ைத வி34� ெகா4�காம� பதி� ெசா�@வி34� 
ேபாயி$,தா� இைற(.மணி. நா திகரான இைற(.மணி யா�ஞவ�கிய ைத 
ேம�ேகா5 கா3.� ேபசிய� ப�றி> ச�மா ஒ$ சிறி�	 ஆ>சாிய�படாதத�7� 
காரணமி$,த�. 
 
இைற(.மணி ஓ� ஆ>சாியகரமான மனிதராயி$,தா�. சி8 வயதி� ஒ$ 
�யமாியாைத� பிரச:க தி� தா�கி� ேப�கி%ற ேநா�7ட% ஒ$ #ராண� கைதைய  
தவறாக<	 சிறி� மா�றி2	 ெசா�@யத�காக 'ஒ%ைற அைர7ைறயாக<	 
த�பாக<	 ெதாி,� ெகா5வ� தா% �யமாியாைத�கார$�7 இல3சண	 ேபா?	' 
எ%8 எதி�  தர�#� ப திாிைகயி� அவைர  தா�கி எJதியி$,தா�க5. உடேன ஒ$ 
(ர�4ட% சமOகி$த தி?	 தமிழி?	 இ$,த #ராண:கைள2	, 
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கா�பிய:கைள2	, நீதி d�கைள2	, த$ம சாOதிர:கைள2	, த�கவ�க5 
�ைணேயா4 ஒ%8 விடாம� ப.�க  ெதாட:கினா� அவ�. இைற(.மணியி% 
அ,த ேந�ைம பலைர� கவ�,த�. ஒ%ைற� க�. �	, தா�கி2	 ேப�வ� எ%றா� 
Hட அைத� ப�றி (Jைமயாக  ெதாி,� ெகா�4 ேபச ேவ�4	 எ%8 உண�,த 
அவர� நாணய	 அவ� சா�,தி$,த இய�க ��ேக ஒ$ மதி�ைப உ�டா�கிய� 
எ%8தா% ெசா�லேவ�4	. இதனா� ச:கரம:கல தி?	 ��8�#ற � 
ஊ�களி?	 #ராண இதிகாச த�மசாOதிர:களி� எதி?	 01�கமான எ,த 

ைலயி� உ5ள எ,த� க$ ைத விசாாி�ப� எ%றா?	 ஒ%8 பரம ஆ திகராகிய 
ச�மாைவ விசாாி �  ெதாி,� ெகா5ள ேவ�4	 அ�ல� பரம நா திகராகிய 
இைற(.மணிைய விசாாி �  ெதாி,� ெகா5ள ேவ�4	 எ%ற நிைலைம 
ஏ�ப3.$,த�. 
 
யா�ஞவ�கிய ைத ேம�ேகா5 கா3. இைற(.மணி ேபசிவி34� ேபானபி%#	 
ச�மாவி% மன��75 ெந4ேநர	 வைர அ,த ேம�ேகாைள� ப�றிய சி,தைனேய 
இ$,த�. பி%# ^34�75ேள ேபாI� காகித(	 ேபனா<	 எ4 �� ெகா�4 
வ,� இைற(.மணி ேக3ட கா@ மைன விஷயமாக bமட ��7� க.த	 
எJதினா�. சீ�கிர	 கிைட�க> ெசா�@� க�\ாி�7> ெச�?	 த% மக% 7மாாிட	 
அ,த� க.த ைத உடேன ெகா4 � அL�பினா�. 
 
மன	 எ%னேவா இைடவிடாம� ரவிைய2	 அவேனா4 வர�ேபா7	 அ,நிய நா34 
2வதிைய2	 ப�றிேய நிைன �� ெகா�.$,த�. "ராணி ம:க	மா5 கால �  
த�ம ச திர	 மாதிாி� பிைரவKேய இ�லாத உ	ம ^3.ேல அவாைள எ�பி.  
த:க ைவ�க� ேபாகிறீ�" - எ%8 ேவ1 மாமா ேக3.$,த ேக5வி2	 Hடேவ 
ஞாபக	 வ,த�. ரவிைய2	 அவேனா4 வ$கிற ெப�ைண2	 ேவ1மாமா ^34 
மா.யி� த:க ைவ�ப� சாியாக<	 ெபா$ தமாக<	 இராெத%8 அவ� 
நிைன தா�. சாதாரணமாகேவ வ	# ேபச� H.ய ஊ� இ%L	 அதிகமாக வ	# 
ேப�வத�7  தா% அ� வழிெசI2	 எ%8 அவ$�7  ேதா%றிய�. '74	ப ��7	 
அவL�7	 ெபாிய மனOதாபமா	; அதனாேல தா% அ�பா அ	மாேவா4 ெசா,த 
^3.� த:காம� ேவ1 மாமா ^3.� ேபாI த:கியி$�கிறானா	' - எ%8 ஊாிேல 
உ5ளவ�க5 ேபச  ெதாட:கி வி4வா�க5. 
 
ச�மாவி% ேயாசைன சிறி� கைல,த�. பா�வதி # தக அ4�7	 ைக2மாக� 
ப5ளி�Hட ��7� #ற�ப3.$,தவ5 ெத$வாச@� ப.யிற:7(% அவாிட	 
ெசா�@� ெகா�4 ேபானா5. அவ� மன திL5 ஏேதா ஒ$ தீ�மான ��7 
வ,தவராக ^3.% உ3#ற	 எJ,� ெச%றா�. Hட தி?	, மா.யி?	 ��றி> 
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��றி� பா� தா�. மா. ஹா@� கா� அ.யினாேலேய நீள அகல ைத ஒ$ (ைற 
அள,தா�. 
 
அ�ேபா� அவ$ைடய மைனவி காமா3சி அ	மா5 சைமயலைறயி� காாியமாக 
இ$,தா5. அ,த ^3.� 7ளியலைற இைண�#ட% தனியாக ஓ� அைற க3.� 
ெகா5ள ரவி�7 எ�லா உாிைம2	 இ$,த�. சில ஆ�4களாக மாதாமாத	 அவ% 
அL�பியி$,த பணேமHட வ3.2ட% ேச� � ஒ$ ெப$,ெதாைகயாக பா:� 
கண�கி� இ$,த�. ஆனா� அ�ப.ெய�லா	 இ$,�	Hட அவ% ைக�பட� 
க.த தி� 'என�7 அ,த வசதி ெசI�தர ேவ�4	, இ,த வசதி ெசI� தர ேவ�4	' 
எ%8 எ�<	 அவ$�7 வ�#8 தி எJதவி�ைல. ஒ$ ேவைள அவேன ேவ1 மாமா 
^3.� த:கி� ெகா5கிற எ�ண தி� தா% அெத�லா	 எJதாம� இ$�கிறாேனா 
எ%8 Hட அவ$�7 ஒ$ ச,ேதக(	 ஏ�ப3ட�. அவLைடய வ$ைகைய> சில 
நா3க5 த5ளி� ேபாட> ெசா�@ எJத<	 இனிேம� (.யா�. அவ� ஏ�ெகனேவ 
வர> ெசா�@ எJதி� ெகா4 தி$,த க.த ைத ேவ1 மாமாவி% ெப� வச,தி 
தபா@� ேச� � வி3டா5. 
 
இ�வைர இ,த� பிர>ைனைய அவ� யா� யாாிட	 கல,தாேலாசி தி$,தாேரா 
அவ�க5 அ தைன ேப$	 ரவியி% ேம� அ0தாப ேதா4 தா% பதி� 
ெசா�@யி$,தா�க5. 'தனியிட	, 7ளியலைற இைண�# இவ�ைற எ�லா	 ரவி 
க.த தி� எJதி ேவ�.� ெகா�ட பி%# தா% ெசIய ேவ�4மா எ%ன? அவ% 
ேக3காவி3டா?	 நாமாகேவ ஏ�பா4 ெசIய ேவ�.ய� தாேன?" - எ%8 Hட ஒ$ 
சமய	 இவ� மன தி� ேதா%றிய�. 'நாமாவ� ெகாWச	 வைள,� ெநளி,� 
ெகா4 � அ0சாி � ேபாI விடலா	. ஆசார அLFடான:களி� பி.வாத(5ள 
அவ5 பா4தா% சிரம	. இவE�7� பதி� ெசா�@ விள�கி� ெகா�.$�ப� தா% 
(.யாத காாிய	' எ%8 த	 மைனவிைய� ப�றி எ�ணி  தய:கினா� ச�மா. ரவி2	 
அவேனா4 அ,த� பிெரW�� ெப�1	 ச:கரம:கல ��7 வ,� 
ேச$வத�75ளாவ� த	 மைனவி�7 விவர ைத> ெசா�@யாக ேவ�4ெம%8 
நிைன தி$,தா� அவ�. இ�ேபாேத காமா3சியிட	 அைத> ெசா%னா� அவ5 
த�ெசயலாகேவா அ�ல� வாIதவறிேயா ப�க � ^34 ( � மீனா3சி� 
பா3.யிட	 பிரOதாபி�பா5. ( � மீனா3சி� பா3. உடேன ஊெர�லா	 
த(�க. தா�ேபா� அைத� பர�பிவி4வா5 எ%8 பய,தா� அவ�. 
 
நீ�ட சி,தைன�7�பி% மக% ஊ� வ,� ேச$வத�75 ெசIயேவ�.ய 
ஏ�பா4கைள�ப�றி ஒ$ வழியாக அவ� ஒ$ தீ�மான ��7 வ,� ேச�,தா�. 
அவ$ைடய அ,த ^34�7 இர�4 வாச�க5 இ$,தன. ப�கவா3.� ப�மா4க5 
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ெதாJவ ��7�ேபாக ஒ$ வாச� பய%ப34 வ,த�. ெதாJவ ��7 அ�பா� ப � 
ப%னிர�4 ெத%ைனமர:க5, நாைல,� மா, பலா மர:க5, CWெச. ெகா.க5 
அட:கிய ேதா3ட(	 ஓ� இறைவ� கிண8	 ^3ைட ஒ3.னா�ேபா� இ$,தன. 
ேதா3ட ��7	 மா34  ெதாJவ ��7	 ேவைலயா3க5 வர�ேபாக அ,த� 
ப�கவா3.@$,த வாச� பய%ப34 வ,த�. ^34  ெகா�ைலயி@$,ேத 
ேதா3ட தி�7	 மா34  ெதாJவ தி�7	 ேபாகலா	 எ%றா?	 ெவளி ஆ3க5 
வர�ேபாக� பய%ப4கிற வைரயி� தனி வாச� இ$,த�. இ,த தனி வாச@� வ,� 
ேச$கிற வித தி� மா.யி@$,� ேதாதாக� ப.க5 இ$,தன. மா.யி� 
மர�பலைகயாேலேய அைற மாதிாி  த4 � ேமேல ஒ$ g@: ஃேபL	 ேபா34� 
ெகா4 �வி34 ப�க � ஹா@� அைத ஒ3.னா� ேபாேலேய சில நா�கா@க5, 
ைடனி: ேடபி5-ேத. வ$கிறவ�கைள� பா��கிற வசதி எ�லா	 ெசI� ெகா4 � 
விடலா	 எ%ற (.<�7 இ�ேபா� வ,தி$,தா� ச�மா. 
 
ேவ8 விதமான தய�க:க5, த�மச:கட:க5 எ�லா	 இ$,த ேபாதி?	 மக% ேம� 
உயி� ந3#�ெகா�4 அவைன ந	பி வ$கிற ஒ$ ேகா[Oவர% ^34� ெப�ைண> 
சாதாரண  ேதைவகE�7  தவி �� கFட�பட விட�Hடா� எ%8 உ8தியாக 
நிைன தா� அவ�. 'ச�மா<�7 இ�ேபா ெசல< மி>ச	. அவாைள இ:ேகேய த:க 
வ>�டலா	' - எ%8 (த�நா5 ேவ1 மாமா ெசா�@யி$,த வா� ைதக5 ேவ8 
ச�மாவி% ேராஷ ைத� கிளறி வி3.$,தன. 'நா% ஏேதா ெசல< ெசIயற ��7  
தய:கற மாதிாி அவ� ெசா�@� காமி>�3டாேர?" - எ%8 எ�ணி வ$,தினா� 
ச�மா. அ%8 ஏேதா ஒ$ வட�க தி� ப�.ைக�காக  தபாலாAO - பா:7 - 
எ�லா	 வி4(ைறயாயி$,தன. நிைன த உடேன ெகா தனா$�7	 மரேவைல 
ெசIகிற ேமOதிாி�7	 ெசா�@ அL�பினா� ச�மா. பா:ைக எதி�பா��காம� 
உடன.> ெசல<�7� ேபா�மான ெரா�க	 ெகாWச	 அவ� ைகயி@$,த�. 
எ�ேபாேதா ம@வாக வ$கிறெத%8 வா:கி� ேபா3ட ேத�7மர	 ேவ�.யம34	 
^3.ேலேய இ$,த� அ�ேபா� வசதியாக� ேபாயி�8. அ,த ஊைர> ��றி மைல� 
ப7தியி� ேத�7மர	 அதிக	. 
 
பி�பக@� த>சL	, ெகா தனா$	 வ,� அள<க5 எ4�பைத� பா� த பி%#தா% 
காமா3சிய	மா5 ெம�ல அவைர விசாாி தா5: "எ%ன ப�ண� ேபாேற5? க3.ட 
ேவைல�காராE	 மர ேவைல�காராE	 வ,தி$�காேள?" 
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"பி5ைளயா�டா% பாாிKேல$,� வர� ேபாறாேன; அவ% த:கி� ெகா5ள 
வசதியா இ$�க34ேம%L மா.யிேல ஒ$ தனி )	 ேபாட> ெசா�@யி$�ேக%" 
எ%8 ச�வ ஜா�கிரைதயாக ரவி வ$வதாக ம34	 அவளிட	 ெசா%னா� ச�மா. 
 
சாய:கால	 த�ெசயலாக அ:ேக வ,த ேவ1மாமா<	 அ,த ஏ�பா4கைள� 
பா� �> சிாி �� ெகா�ேட ச�மாைவ� பாரா3.னா�. 
 
"அேடேட! பரவாயி�ைலேய! தனியா ஒ$ )	 ேபாட1	L நா% ெசா%ன�ேபா 
ேவ�டா ெவ8�பாக� ேக34�[�! இ:ேக வ,� பா� தா� ெரா	ப ஜ)ரா எ�லா 
ஏ�பா4	 ப�ணியி$�கீேர!" 
 
"மன��7 பி.�கிறேதா, பி.�கைலேயா ெசW� ஆக1ேம?" 
 
"அ�ப.ெய�லா	 ெசா�ல�படா� ச�மா. மன��7� பி.�காம� ேபாறா�பல இ�ப 
ஒ�1	 நட,�டேல" எ%8 ெசா�@ ேவ1 மாமா அவைர உ�சாக�ப4 திவி34� 
ேபானா�. 
 
ப � நா3கE�75 எ�லா ேவைலகE	 (.,� வி3டன. தனியைற - த:7வத�7 
வசதிக5 எ�லா	 ெசIய�ப3டாயி�8. ேவ1மாமா<	 அவ� ெப� வச,தி2	 Hட 
வ,� பா� �வி34> ச�மா<�7 ந�சா%றித" வழ:கி வி3டா�க5. 
 
அ,த ேவைலக5 (.,� ெவ5ைளய. �> � த	 ெசIத தின த%8தா% 
ரவியிடமி$,� அவL	 கம@2	 #ற�ப34 வ$கிற ேததி (த@ய விவர:க5 ப�றி� 
7றி�பி34� க.த(	 வ,தி$,த�. அதிக	 ெசலவழி � விமான  தபா� உைறயி� 
ைவ�க�ப3.$,த அ,த� க.த ேதா4 இ%ேனா� ஆ>சாிய(	 இைண,தி$,த�. 
தமிழக (ைறயி� அழகிய #டைவயணி,� திலகமி34� ெகா�4 ரவி�7 அ$கி� 
கம@ அம�,தி$�கிற வ�ண� #ைக�பட	 ஒ%8	 அ,த உைறயி� இ$�க� 
க�டா� ச�மா. வ$கிற ேததி (த@ய விவர:கைள எJதிவி34, "இதLட% உ5ள 
பட	 இ:ேக இ,திய  Yதரக ந�ப� ஒ$வ� எ:கE�7 அவ� ^3.� வி$,தளி த 
ேபா� எ4 த பட	. அவ� ^34� ெப�கேள கம@�7� #டைவ அணிவி �� 
ெபா34ைவ � அழ7 பா� � மகி",தா�க5. இ,த� பட	 என�7 மிக<	 பி. த�. 
உ:கE�7	 பி.�7	 எ%8 நிைன�கிேற%" எ%பதாக அ,த� பட ைத� ப�றி2	 
விவர	 7றி�பி3.$,தா% ரவி. உ�ைமயி� அ,த� பட தி� அ,த� ேகால தி� 
கம@ மிகமிக இல3சணமாக  ேதா%றினா5. ச�மா<�7 அ,த� பட	 மிக<	 



52 

 

பி. �� ேபாயி�8. காமா3சியிட	 விஷய ைத> ெசா�@ வி4வத�7 அ�தா% 
சாியான சமய	 எ%8 அவ$�7� ப3ட�. 
 
(%Lைர, A.ைக எ�<	 ேபாடாம�, "அ.ேய உ% பி5ைள 
எJதியி$�கா%...ப.�கிேற% ேகE!" எ%8 இைர,� ப. �வி34 மாட� பிைறயி� 
ைவ�க> ெசா�@ உைற�75 இ$,த பட �ட% ேச� ேத க.த ைத� காமா3சி 
அ	மாளிட	 ெகா4 தா� ச�மா. பட ைத அவ5 பா��க ேவ�4ெம%8 
எ�ணினா� அவ�. பட ைத� பா��க ேந�,தா� காமா3சிய	மா5 உண�>சி 
வச�பட�H4	 எ%8 அவ� எதி�பா� தி$,தா�. ஆனா� அ,த அ	மாளிட	 
அசாதாரணமான அைமதிேய ெதாி,த�. 
 
"ஏ%னா! அவ% ம34	 தனியா வரைல ேபா@$�ேக?... இ%L	 யாேரா Hட 
வரா:கிற மாதிாி ப.>ேசேள?...." 
 
"ஆமா	!... அ� சாி உ:கி3ட� ெகா4 த அ,த� கவ�ேல ஒ$ பட	 இ$,�ேத;... 
அைத நீ பா��க@யா காமா3சி?" 
 
"இ�ைலேய? ெல3டைர ம34	தா% நீ:க ப.>ேச5, ேக3ேட%, பட	 எ:ேக 
இ$�7?" 
 
ச�மா அ,த உைறைய ம8ப. வா:கி அதி@$,த பட ைத  தனிேய எ4 � 
அவளிட	 நீ3.னா�. காமா3சிய	மா5 பட ைத வா:கி� பா� தா5. 
 
"இ,த� ெபா� யா$?" 
 
"அ�தா% எJதியி$�காேன,... கமc%L... ப.>ேசேன நீ ேக"�க@யா?" 
 
"யா$ இவ?" 
 
"ெரா	ப ல3சணமா இ�ைல?" 
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"வய��7 வ,� ந�ல கல$	 இ$,� உயர(	 வள� தி2மா வ,தா எ,த� 
ெபா�1	 அழ7தா%. அழ7�7 எ%ன ெகாைற>ச�? இ� யா$%L 
ெசா�?:கேள%...? #டைவ ெபா34 எ�லா	 இ$,தா?	 நிற	, பா�ைவ ஒ�1	 
ந	
�> சாய�ேல இ�@ேய?" 
 
"ரவிேயாட சிேநகிதி... பிெரW��காாி...?" 
 
"அவேனாட இ:ேக Hட வரதா எJதியி$�காேன... அ� இவ தாேன?" 
 
"ஆமா	." 
 
"ந	ம ேதச	 ஊ$ எ�லா	 � தி� பா��கற ��காக வராளா�7	." 
 
"ஆமா	! அ�ப. தா% இ$�7	L நிைன�கிேற%." 
 
இத�7 ேம� காமா3சிய	மா5 அவாிட	 எ�<	 ேக34� ெகா�4 நி�கவி�ைல. 
க.த ைத  தி$�பி� ெகா4 �வி34� ேபாI வி3டா5. தன�7	 கம@�7	 உ5ள 
ெதாட�ைப� 7றி�பி34 (%# ரவி எJதிய க.த ைத ேவ1 மாமா<�7	 அவ� 
மக5 வச,தி�7	 ம34	 கா3. வி34 இ$	#� ெப3.யி� ரகசியமாக ைவ �� 
C3.ய மாதிாி இ,த� க.த ைத> ச�மா ப திர�ப4 தவி�ைல. Hட தி� உ5ள 
மாட�பிைறயி� ம�ெற�லா� க.த:கைள2	 சாதாரணமாக� ேபா34 ைவ�ப� 
ேபா� ேபா34 ைவ தி$,தா�. சாய:கால	 க�\ாியி@$,� வ,த பி% 7மா�, 
பா�வதி எ�லா$ேம அ,த� க.த ைத� ப. தா�க5. பட ைத� பா� தா�க5. 
தீ�7>சிைய உரசி> �ட� ேதா%றி அ,த> �ட� விரைல> �4கிற எ�ைல�7 வ,த�	 
7>சிைய �டேரா4 அவசர அவசரமாக� கீேழ ேபா34 வி4கிற மாதிாி� 
7ழ�ப ைத தா% இனி உ�டா�7	 எ%ற எ�ைலைய அைட,�வி3ட அ,த 
ரகசிய ைத இ�ேபா� மன தி@$,� உல7�காக ெவளிேய�றினா� ச�மா. 
ெதாட�க தி� அவ� மன தி@$,த விக�ப(	 ெவ8�#	 Hட இ�ேபா� ெம�ல 
ெம�ல அ(:கி� ேபாயி$,த�. சில ஆயிர	 )பாIகைள> ெசலவழி �  தனியைற - 
7ளிய� வசதி இைண�#, வாFேபK% - க�ணா., சா�பா34 ேமைஜ 
நா�கா@க5... எ�லா ஏ�பா4	 அ,த� க�நாடகமான பைழய ^3.� 
ெசIய�ப3.$,தன. ப	பாயி� இர�4 தின:கE	 ெச%ைனயி� நா%7 
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தின:கE	 த:கிய பி% ெச%ைனயி@$,� இரயி@� #ற�ப34> ச:கரம:கல	 
வ$வதாக ரவி எJதியி$,தா%. (த@� ெம�வாக நக�,த நா3க5 அவL	 
கம@2	 வ$கி%ற தின	 ெந$:க ெந$:க விைரவாக ஓ.ன. யா$	 ப	பாI�ேகா, 
ெச%ைன�ேகா எதி�ெகா�4 வர ேவ�டா	 எ%8	 தாேன ச:கரம:கல	 வ,� 
ேச�,� வி4வதாக<	 ரவிேய க.த தி� 7றி�பி3.$,தா%. 
 
"உ	ம வழ�க	ேபால இர3ைடமா34 வ�. க3.�4 அவாைள வரேவ�க 
ெரயி�ேவ OேடஷL�7� #ற�ப34டாேத2	. எ%ேனாட கா� தவிர<	 ப�க � 
எOேட3காரரான சார:கபாணி நா24 கி3ட இ%ெனா$ கா� இரவ� 
ேக3.$�ேக%. வரவாைள அைழ>சி�4 வர எ�லா$ேம ெர�4 கா�ேல 
OேடஷL�7� ேபாகலா	. அ%னி�7 (H� த நா5. அவாைள Oேடஷ%ேல$,� 
அைழ>சி�4 வ,� வி3434 என�7� Cமிநாத#ர �ேல ஒ$ க�யாண ��7� 
ேபாக1	" எ%றா� ேவ1 மாமா. 
 
ச�மா ெசா%னா�: "ந�ல ேவைளயாக இ,த மாச (த� ேததியி@$,� ரயி� கால	ப� 
அWேச (�கா� மணி�7 வர�. (%னா. எ�லா	 
ேண (�கா� மணி�ேகா நா? 
மணி�ேகா வ,��.$,த�. ேபாக வர ெரா	ப அெசௗகாியமாயி$,த�." 
 
"மாமி, 7மா�, பா�வதி எ�லா$	 OேடஷL�7 ந	ேமாட வராேளா�@ேயா?" 
 
"7மா$	 பா�வதி2	 வரா. அவ தா% வராேளா இ�@ேயா, ெதாியேல. 
ெவ5ளி�கிழைம ேவேற. அவE�7 ஏக�ப3ட Cைஜ #னOகார	லா	 இ$�7	." 
 
"ஒ$ நாைள�7 அ,த� Cைஜ #னOகார ைத எ�லா	 சீ�கிரமா (.>சி34 
வர34ேம...? Yர ேதச திேல$,� இ தைன வ$ஷ ��க�#ற	 பி5ைள வரேபா� 
அ	மா OேடஷL�7 வ,� வரேவ�க ேவ�டாேமா?" 
 
"நா% ெசா�@� பா��கிேற%. ஆனா அவ வர� ச,ேதக	L படற� என�7." 
 
"நீ� ேபசாம இ$	. நா% கால	பர நா? மணி�7 வச,திைய� காாிேல அL�பி 
மாமிைய> சாிக3டேற%." 
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இைவ ரவி ச:கரம:கல	 வ$வத�7 (,திய தின த%8 இர< ேவ1 மாமா<	 
ச�மா<	 ேபசி� ெகா�டைவ. 
 
ம8நா5 அதிகாைலயி� ச�மா நா? நாலைர மணி�ேக தயாராகி வி3டா�. 
கிராம தி� அ:க:ேக க@யாண (H� த:க5 இ$,ததா� நாதOவர இ%னிைச2	 
ைவகைறயி% 7ளி�,த கா�8	 ேம�ேக மைலயி� சார� பி. தி$,ததா� ப%னீ� 
ெதளி�ப� ேபா� ெபI� ெகா�.$,த C,Y�ற?மாக இ$,த� அ,த� காைல 
ேவைள. காமா3சிய	மாைள ெரயி�ேவ OேடஷL�7 அைழ �� ெகா�4 ேபாக 
வச,தி கா$ட% வ,� (ய�சி ெசI�	 ப@�கவி�ைல. 
 
"என�ெக%ன. ேவைல அ:ெக�லா	? நீ:க5ளா	 ேபாயி34 வா:ேகா ேபா8	! 
மLஷா வரேபா� ^3.ேல2	 யாராவ� இ$,� வா%L ெசா�@ 
வரேவ�க1ேமா இ�@ேயா, நா% ^3.ேல இ$�ேக%." 
 
வச,தி ம%றா.ய�, ^ணாயி�8. ச�மா, 7மா�, பா�வதி, ேவ1 மாமா, வச,தி 
ஆகிேயா� இரயி� நிைலய ��7� #ற�ப3டா�க5. ேபாகிற வழியி� ப�டார தி% 
C�கைட வாச@� காைர நி8 தி (த� நா5 தகவ� ெசா�@ ைவ தி$,தப. அவ% 
க3.ைவ தி$,த ம�@ைக�C மாைல இர�ைட2	 வா:கி� காாி� ைவ �� 
ெகா�டா5 வச,தி. அ,த ைவகைற ேவைளயி% 7ளி�>சி2	 ம�@ைக�C 
வாசைன2	, எ:கி$,ேதா ஒ@ �� ெகா�.$,த நாதOவர	, ேமள வா திய 
இ%னிைசகE	 ேச�,� ஊேர க�யாண ^டானா� ேபா%ற V"நிைலைய 
உ$வா�கியி$,தன. காாி� ேபாI� ெகா�.$,த ேபாேத ேவ1 மாமா வச,திைய� 
ேக3டா�. 
 
"மாமி ஏ% வரமா3ேட%L3டா வச,தி? ஏதாவ� ேகாபமா?" 
 
"ெதாியேல! பா� தா� �(கமா தா% ேபசற மாதிாி� படற� அ�பா!... ஆனா... 
மன�ேல எ%னேமா இ$�7..." 
 
"அெத�லா	 ஒ�1	 இ$�கா�	மா! பி5ைள வரா%; பாயச	, ப3சண	L 
வி$,�> சைமய�ேல தீவிரமா இ$�காேளா எ%னேமா?" எ%8 ேப>ைச மா�றினா� 
ேவ1 மாமா. 
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இரயி� சாியான ேநர ��7 வ,� வி3ட�. (த� வ7�பி� அவ�க5 
எதி�பா� தத�7 மாறாக, ரவி2	 கம@2	 இர�டா	 வ7�#� ப4�ைக வசதி2ட% 
H.ய ெப3.யி@$,� இற:கினா�க5. எளிய வாயி� #டைவ, ரவி�ைக, 7:7ம  
திலக �ட% எ�லா$�7	 ைகH�பி வண:கினா5 கம@. கிழ�ேக 
Vாிேயாதயமாகிற ேவைளயி� ச:கரம:கல	 ரயி� நிைலய ைதெயா3. இ$,த 
தனவணிக ைவசிய� க�யாண ம�டப தி� எ,த (H� த ��காகேவா ெக3. 
ேமள	 (ழ:கி� ெகா�.$,தேபா�, கம@2	 ரவி2	 ச:கரம:கல	 ம�ணி� 
கா� ைவ தா�க5. "இவ�தா% எ% த,ைத" எ%8 ரவி ச�மாைவ 
அறி(க�ப4 திய�	 அ,த� பிெரW� 2வதி ெசIத காாிய	 ச�மாைவ ஒ$ கண	 
ெமIசி@��க ைவ �வி3ட�.  
---------------- 
 

அ�தியாய	அ�தியாய	அ�தியாய	அ�தியாய	    6666    
 
யா$	 எதி�பாராத வித தி� கம@ தி[ெர%8 7னி,� வி�ேவ�வர ச�மாவி% 
பாத:கைள  ெதா34� க�களி� ஒ�றி� ெகா�4 வண:கினா5. ப�க � தி$மண 
ம�டப தி� ெக3. ேமள	 (ழ:கி� ெகா�.$,த அ,த ம:கலமான ைவகைற 
ேவைளயி� ஒ$ மணமகைள ஆசீ�வாத	 ெசIவ� ேபால தா% ச�மா<	 அவைள 
வா" தியி$,தா�. ச�மாவி% மன	 ஓ� இனிய தி$�தியி� நிைற,தி$,த�. கம@ 
கீழிற:கி நி%ற�	 அவள� அழகிய உட@@$,� பரவிய வசீகாி�7	 த%ைம 
வாI,தெதா$ ெச�3.% ந8மண	 #Jதி ப.,த அ,த ரயி� நிைலய � 
பிளா3பார	 (Jவ�	 பரவிய�. ப,��க5 உ�றா� உறவின�களி� யாராவ� ஓ� 
இள	 ெப� தி$மணமான #திதி� வ,� த	ைம வண:கினா� தய�கமி�லாம� 
எ%ன ஆசீ�வாத> ெசா�கைள அவ� வாI (1(1�7ேமா அேத ஆசீ�வாத> 
ெசா�கைள தா% இ�ேபா�	 Hறியி$,தா� அவ�. (ய%றா� Hட அவ� 
வி தியாசமாக நட,� ெகா5ள (.யா� ேபா@$,த�. இ� விஷய தி� அவ� 
மனேம அவ$�7 எதிராயி$,த�. வச,திைய� பா� த�	 கம@ அ�ப.ேய க3.  
தJவி� ெகா�டா5. ரவி�7 ேவ1 மாமா<	 கம@�7 வச,தி2	 
மாைலயணிவி தன�. 'ெவ�க	 f ச:கரம:கல	'... எ%8 ைக 7?�7வத�7 (% 
வ,த ேவ1 மாமாவிட	 #%னைக C த (க �ட% "ேஹ�3 ேஷ�கி: இO நா3 
ஆ% இ�.ய% கOட	" - எ%8 Hறி� ைகH�பினா5 கம@. த:ைக 
பா�வதிைய2	, த	பி 7மாைர2	 ரவி கம@�7 அறி(க�ப4 தினா%. பா�வதியி% 
(�கி� பிாியமாக  த3.� ெகா4 � அவளிட	 தமிழிேலேய ேபசினா5 கம@. 
7மாாிட	 அ%பாக அவ% ப.�ைப� ப�றி விசாாி தா5. ரவி எ�லா 
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விவர:கைள2	 அவE�7  ெதளிவாக> ெசா�@ ைவ தி$,தாென%8 #ாி,த�. 
எ,த விநா.யி?	 எத�7	 அவ5 7ழ�பமைட,� த4மாறவி�ைல. 
 
அ:ேக #திதாக வ,� #திதாக (த�(ைற அறி(கமாகி� ேப�கிறவ�களிட	 பதி� 
ேப�வ� ேபால� கம@ ேபசவி�ைல. ெதாி,� பல(ைற பழகிய 74	ப ைத> ேச�,த 
உறவின�களிட	 ேபசி� பழ7வ�ேபால> �பாவமாகேவ ேபசி� பழகினா5 அவ5. 
 
Oேடஷ% பிளா3பார திேலேய ஒ$ சிறிய H3ட	 H.வி3ட�. வி தியாசமான 
நிற தி� வி தியாசமான நைட2ைட பாவைனகேளா4 யாராவ� ெத%ப3டா� சிறிய 
ஊ�களி� ஒ]ெவா$வ$	 நி%8 உ�8� பா��பா�க5. இ,திய� கிராம	 எ%ப� 
ஆவ�க5 நிைற,த�. ஒ]ெவா%ைற2	 ஒ]ெவா$வைர2	 ஒ]ெவா$ சமய தி?	 
H�,� கவனி �விட வி$	#	 அ�கைற2	 அவகாச(	 உ5ள�. கிராம:களி% 
இ,த ஆவ?�7> ச@�ேப கிைடயா�. 
 
ச:கரம:கல	 இரயி� நிைலய திேலேய அ� ெதாி,த�. �மா� இ$ப ைத,� 
ஆ�4களாக அ,த இரயி� நிைலய தி� 'ேபாளி, ஆமவைட', எ%8 ஒ$ சீரான 
7ர@� Hவி வி�8 வ$	 ��பாரா], நிNO ேப�ப� க%ைனயா, பழ�கைட வரத% 
ஆகியவ�கE	 பிற$	 அவ�கைள> ��றி� H.ய அ,த� 7	ப@� இ$,தா�க5. 
அ,த� பாைதயி% வழ�கமான இரயி� பயணி ஒ$வ� க�ைண 
.யப. 
இரயி?�75 இ$,ேத 'ேபாளி ஆமவைட, ேபாளி ஆமவைட' எ%8 7ரைல� ேக3ேட 
அ� எ,த Oேடஷ% எ%8 க�4பி. �வி4கிற அள<�7 ஒ$ கா� d�றா�4� 
காலமாக அ:ேக ஒ%றி� ேபாயி$,தா� ��பாரா]. 
 
அ தைன ேப�கE�7 ந4ேவ, "எ%ன ��பாரா] ெசௗ�கிய,தாேன?" எ%8 
மற�காம� ஞாபகமாக ரவி த%ைன நல	 விசாாி ததி� ��பாரா<�7  தி$�தி2	 
மகி">சி2	 ஏ�ப3டன. ��பாராவி% ெவ�றிைல� காவி ப.,த சிாி�# அைத 
ெவளி�ப4 திய�.  
 
Oேடஷனி@$,� ^4 தி$	#	ேபா� ேவ�4ெம%ேற கம@2	, ரவி2	, ச�மா<	 
பி%னா� ஒ$ காாி� தனிேய வ$	ப.யாக> ெசI�வி34 ேவ1 மாமா<	, 
வச,தி2	, 7மாைர2	, பா�வதிைய2	 த:கேளா4 அைழ �� ெகா�4 (%னா� 
#ற�ப34 ம�ெறா$ காாி� ^4 தி$	பியி$,தன�. வச,திைய2	, 7மாைர2	 
பா�வதிைய2	 இற�கிவி34 வி34 ேவ1 மாமா அேத காாி� அ�ப.ேய 
Cமிநாத#ர	 ேபாIவி3டா�. ^34 வாச@� சாதாரணமான மா�ேகால	 தா% 
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ேபாட�ப3.$,த�. வச,தி அைத� கவனி �வி34, "உ5ேள ேபாI� ெகாWச	 
ெச	ம� கைர>��4 வா. பா)! அவசரமா ஒ$ ெச	ம� ேகால	 ேபா4, அ�#ற	 
தா	பாள திேல ெகாWச	 ஆர தி கைர>�  தி�ைணயிேல தயாரா வ>��ேகா... 
பி%னா.ேய அவா கா� வ,�4	. அவாைள  ெத$விேல கா�க வ>�டாேத" - எ%8 
பா�வதிைய  �ாித�ப4 தினா5. ஏேதா ெவளிNாி� க@யாணமாகி ^34�7 வ$கிற 
ெப� மா�பி5ைளைய வரேவ�கிறவ5 ேபா%ற உ�சாக தி?	 உ�லாச தி?	 
திைள தி$,தா5. காமா3சி மாமி ேகாபி �� ெகா�4விட� ேபாகிறாேளா எ%ற 
பய(	 இ$,த�. வச,தியி% ெசய�களி� எ�லா	 கம@யி% ேம?	 ரவியி% 
ேம?	 அவE�7 இ$,த அள< கட,த பிாிய	 ெதாி,த�. அவ�க5 காதைல அவ5 
மன� C�வமாக வி$	பி ஆதாி�ப�	 ெதாி,த�. 
 
பா�வதி அவசர அவசரமாக> ெச	ம� கைர �� ெகா�4 வ,தா5. கிழ�7 
ெவE�கிற ேநர	. அ�ேபா� கிண�ற.யி� கணீெர%ற இனிய 7ர@� Oேதா திர	 
ெசா�@� ெகா�.$,தா5 காமா3சி மாமி. 
 
"�ளசி bசகி �ேப பாபஹாாிணி #�யேத 
நமOேத நாரத 0ேத நாராயண மந; �ாிேய" 
 
மாமியி% உ>சாி�பி@$,த ெதளி<	 ��@ய(	 வச,திைய ெமI சி@��க 
ைவ தன. ^34� காாிய:க5 நிைறய இ$�பதாக> ெசா�@ய ஒ$ காரண	 
ெபா$,தினா?	 மாமி தா% வ�#8 தி2	 த:கேளா4 காாி� ெரயி�ேவ 
OேடஷL�7 வர ம8 ததி� ேவ8 மன தா:க� ஏேதா இ$�ப� ேபால ப3ட� 
வச,தி�7. 
 
க�யாண� ேகால	 ேபா� பா�வதி ெச	ம� ப3ைடகைள� ேபா34 
நி8 தியி$,தா5. வச,தி ேகால� ெபா.� ெகா3டா:க>சிைய எ4 �� ெகா�4 
ேபாI அ,த> ெச	ம� ப3ைடைய> ��றி ெவ�ணிற� ேகா4களா� அழ7ப4 தி 
அல:காி � வி34� ப.� ேகால:கைள2	 ேபா34 (. தா5. அவ5 ேகால ைத 
(. � வி34 தைல நிமிர<	 பா�வதி ஆர தி�7 மWச5 நீ� கைர �� ெகா�4 
உ5ேளயி$,� வர<	 சாியாயி$,த�. 
 
ச:கரம:கல	 ெரயி� நிைலய தி@$,� ஊ$�75 வ$கிற வழியி� 
பிர	மா�டமான அரசமர	 ஒ%றி% கீ" #ராதனமாக பி5ைளயா� ேகாயி� ஒ%8 
இ$,த�. அ,த� பி5ைளயா$�7 'வழி �ைண விநாயக�' எ%8 ெபய�. ஊாி@$,� 
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ெவளிN$�7� ேபாகிறவ�கேளா, ெவளிNாி@$,� ஊ� தி$	#கிறவ�கேளா இ,த� 
பி5ைளயா� ேகாவி@� 7	பி34 ேத:காI விடைல� ேபா34 வி34� ேபாவ� 
நீ�ட கால வழ�கமாகயி$,த�. ச�மா Hட ஏேதா ேயாசைனயி� மற,� ேபசாம� 
இ$,� வி3டா�. பி5ைளயா� ேகாவி� வாச?�7 வ,த<ட% ரவி ஞாபகமாக� 
காைர நி8 த> ெசா%னா%. 
 
காலணிகைள� கா$�75ேளேய கழ�றி வி34 ரவி2	, ச�மா<	 இற:கிய ேபா�, 
அேதேபா� ெசIதபி% அவ�கைள� பி% ெதாட�,� கம@2	 கீேழ இற:கினா5. 
ேத:காI வா:கி விடைல� ேபா34 வி34� பி5ைளயாைர 7	பி34� பிரத3சிண	 
வ,த பி% கா$�7  தி$	பினா�க5 அவ�க5. அ,த� பி5ைளயாாி% ெபய�, அ]B� 
வழ�க	, (த@யவ�ைற கம@�7 விள�கி> ெசா�@� ெகா�4 வ,தா% ரவி. 
ெர]லா% இ%.ெம3 வாசைன காாி% உ3ப7தி (Jவ�	 கமகம �� 
ெகா�.$,த�. அ,த� கிராம(	 அத% இய�ைகயழ7 மி�க Vழ?	 தன�7 
மிக<	 பி. தி$�பதாக> ெசா�@ விய,� ெகா�4 வ,தா5 கம@. ந4ந4ேவ ரவி 
பிெரWசிேலா, ஆ:கில திேலா ேக3பவ�8�7 அவ% ேக3ட ெமாழியிேலேய பதி� 
Hறினா?	 கம@ H.யவைர தமிழிேலேய ேபச (ய%றா5. 
 
ஒ$ ெமாழிைய� #திதாக� க�8� ெகா�டவ�க5 ேப�	, # தக தி� அ>ச. தா� 
ேபா%ற ெசா�களி% (ைன(றியா  த%ைம அ�ல� உ>சாி�#� 7ைறபா4க5 சில 
இ$,தா?	 ெமா த தி� அவ5 ேபசிய தமி" ந%றாக<	 #ாி,� ெகா5கிறா� 
ேபால<	 இ$,த�. 
 
தமிழி� தா% அறிய ேந�,த ஒ]ெவா$ #�> ெசா�ைல2	, ெசா�ெறாடைர2	 
விய,� வரேவ�8 ஒ$ #�  ெதாைகைய வ$மானமாக ஏ�8 வர< ைவ�ப� ேபால 
மகி",தா5 அவ5. எ,த ஒ$ #� ெமாழிைய2	 வி$	பி ஆ�வ ேதா4 க�பவ�களி% 
மனநிைல அ�ப.�ப3ட�தா%. அ,த� #திய ெமாழியி� அவ�கE�7� கிைட�7	 
ஒ]ெவா$ #�> ெசா�?	, #�  தகவ?	 எதி�பாராம� வ$கிற ஐ�வாிய	 அ�ல� 
#ைதயலாக இ%ப	 அளி�7	. 'வழி �ைண விநாயக�' - எ%ற ெபய� கம@�7 மிக 
மிக� பி. �� ேபாயி�8. அைத> ெசா�@> ெசா�@ விய,தா5 அவ5. ச�மா 
Hறினா�: 
 
"இ,த ஊ� Oத� வரலா�றிேல 'மா��க சகாய விநாயக�'L தா% இ$�7! ஜன:க5 
எ�லா	 வழி �ைண விநாயக�L ெசா�றா" - 
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"பைழய வரலா�றிேல எ%ன ேப� இ$,தா?	 ெப$வாாியான ம�க5 வழ:7கிற 
ெபய�தா% நிைல�7	. ம�களி% நைட, பாவைன, ேப>�, ெமாழி2	 வித	 
ஆகியவ�8�7 (�கிய �வ	 அளி�பதா� தா% '@:விO.�O' அதாவ� 
ெமாழியிய� உயி$5ள சயி%சாக வள�கிற�. அ�ப. (�கிய �வ	 அளி�காம� 
ெமாழியி% ஆர	பகால> ச3ட தி3ட:களிேலேய நகராம� நி%8 
ெகா�.$�பதனா�தா% கிராம� - அதாவ� இல�கண	 நாளைடவி� ஒ$ பைழய 
கால � மிNKய	 ேபா� ஆகிவி4கிற�" எ%றா5 கம@. 
 
இைத� ேக34 அ,த பிெரW� 2வதி இைணய�ற அழ7 ம34ம�ல; நிைறய விஷய 
ஞான(5ளவளாக<	 இ$�கிறா5 எ%8 ச�மா<�7  ேதா%றிய�. சி%ன 
வயதி@$,ேத ரவி�7	 @:விO.�K?	 - க	ேபாி3.] @:விO.�K?	 ஒ$ 
ைப திய	 உ�4 எ%ப� அவ$�7 ஞாபக	 வ,த�. 
 
அவ�க5 ெச%ற கா� ^34 வாச@� ேபாI நி%ற ேபா� ந%றாக வி.,தி$,த�. 
கா� வ,� நி%ற ஓைச ேக34 அ�க	 ப�க தி?	 எதி� வாிைச ^4களி?	 பல� 
வாச@� வ,� நி%8 எ3.� பா� தா�க5. காமா3சி மாமி தி�ைணேயாரமாக வ,� 
ச�ேற ஒ�:கினா� ேபா� நி%8 ெகா�.$,தைத வச,தி கவனி தா5. 
 
காாி@$,� இற:கிய ரவிைய2	, கம@ைய2	 பா� �� 78	# தனமாக� 
க�கைள> சிமி3.> சிாி த ப., "ர^! கம@ைய2	 அைழ>சி�4 இ�ப. இ,த> 
ெச	ம� ேகால திேல வ,� கிழ�ைக� பா� � நி%L�ேகா! ஆர தி � தி� 
ெகா3.டேற%" எ%றா5 வச,தி. ச�மா காாி� இ$,� இற:கி நி%8 
ெகா�.$,தா�. 
 
வச,தி ேவ�.யப. ரவி2	, கம@ைய� ைக�ப�றி அைழ � வ,� ெச	ம� 
ேகால தி� நி%8 ெகா�டா%. வச,தி2	 பா�வதி2	 ஆர தி எ4 தா�க5. 
 
   "ம:கள	 ம:கள	 ெஜயம:கள	 
   bராம> ச,திரL�7 �பம:கள	 
   மாத�க5 மகிJ	 ம:கள ஹார தி 
   ேகாைதய� மகிJ	 க�Cர ஹார தி 
   த:க  தா	பாள தி� பWசவ�ண:க5 ேபா34 
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   ந�( �� கமல தி� நவர தின:க5 ேபா34 
   சீைத மணாள$�7 ம:கள	 ம:கள	 
   bராம> ச,திரL�7 ம:கள	 �பம:கள	..." 
 
வச,தி�7 இ]வள< இனிைமயான 7ர� உ�4 எ%பைத� கம@ அ%8தா% (த� 
(தலாக அறி,தா5. அதிகாைலயி% இதமான ேமான ைத� பறைவகளி% 7ர�க5 
ெம�வாக� கைல �� ெகா�.$,த ேவைளயி� அ,த ஆர தி� பா34 மிக<	 
�கமாக இ$,த�. ேகால ைத2	 பா3ைட2	 'ல]@' 'ல]@' எ%8 பாரா3.னா5 
கம@. 
 
ஒ�:கினா� ேபா� நி%8 ெகா�.$,த த% தாI�7 அ$ேக கம@ைய அைழ �> 
ெச%8 அறி(க�ப4 தினா% ரவி. ச�மாைவ வண:கிய� ேபாலேவ 
காமா3சிய	மாைள2	 கா�களி� 7னி,� வண:கினா5 கம@. ஆனா� 
காமா3சிய	மா5 அவ5 வண:7	ேபா� ச�ேற பய,தா�ேபால<	, ஒ�:கினா� 
ேபால<	 விலகி ஒ�:கி நி%8 வி3டா5. H>சமா அ�ல� ேகாபமா எ%பைத� 
க�4 பி.�க (.யவி�ைல. 
 
"அ�ப.ேய மா.�7 அைழ>��4 ேபா... நீ:க த:கி�கற��7 அ:ேக எ�லா 
ஏ�பா4	 ப�ணியி$�ேக%" எ%8 ரவியிட	 ெசா%னா� ச�மா. 
 
"ஏ�பாெட%ன ேவ�.� கிட�கிற�? இ$�கிற இட திேல அ3ஜO3 
ப�ணி�கலாேம? கம@�7%L தனி ெசௗகாிய	 எ�<	 ேவ�.யதி�ேல அ�பா!" 
 
"ெயO! ஐ ஆ	 டய�3 ஆஃ ல��ாீO... அ�3 மணி ெஹ3ெட3 ைலஃ�" - எ%8 
கம@2	 ரவிேயா4 ேச�,� ெசா%னா5. 
 
ஆனா?	 ச�மா ெசா�@ ஏ�பா4 ெசIதி$,தப. ரவி - கம@ ச	ப,த�ப3ட 
ெப3.க5, சாமா%க5 எ�லா	 மா.யிேலேய ெகா�4ேபாI ைவ�க�ப3டன. 
(த� நாேள வச,தி ெசா�@யி$,ததா� 7மா� த% க�\ாி�7	 பா�வதி 
ப5ளி�Hட ��7	 அ%8 c< ேபா3.$,தா�க5. வச,தி2	 Hட இ$,தா5. 
 
"சிரம�ப34 இெத�லா	 எ��7� ப�ணிேன5 அ�பா? ேமா3டா� - ஓவ� ெஹ3 
ேட:� - அ3டா>4 பா )	 - ைடனி: ேடபி5... இெத�லா	 ேவ1	L நா% 
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எJத@ேய? கம@ ெரா	ப ஃ�ெள�Kபி5 ைட�... இ$�கிற வசதி�7 ஏ தா�பில 
எ:ேக2	 அ3ஜO3 ப�ணி�க அவளா� (.2	..." 
 
"இ$,தா?	 (ைற - மாியாைத - நாகாிக	L இ$�ேக? எ%னாேல (.Wசைத� 
ப�ணிேன%. ேவ1 மாமா<	 வச,தி2	 Hட> சில ேயாசைனக5 ெசா%னா." 
 
மா. அைற (க�பிேல ச�மா #திதாக> ெசI� ேபா3.$,த நா�கா@களி� 
அ�ேபா� எ�ேலா$	 உ3கா�,� ெகா�.$,தா�க5. 
 
"அ�பா உ:கி3ட> ெசா�ல> ெசா%னா� ரவி. Cமிநாத#ர திேல ஒ$ க@யாண 
(H� த ��7� ேபாயி$�கா�. ம தியான	 வ,தி4வா�. நீ #ற�படற ��7 
(%ேன �ேரைஷ� பா� தியா? ஏதாவ� ெசா%னானா?" 
 
"பா��கேல! ஆனா 2ெனOேகா ஆபிஸூ�7 ஃேபா% ப�ணிேன%. �ேரF 
ெஜனீவா ேபாயி$�கிறதா ெசா%னா. தி$	பி வர ஒ$ வார ��7 ேமேல ஆ7	L 
ெதாிW��."  
 
பா�வதி #திதாக வா:கியி$,த 3ேரயி� #திதாக வா:கியி$,த A:கா% 
கி�ண:களி� காபிேயா4 வ,தா5. அ�பா சிரம�ப34 அ,த ^3.� 
ஒ]ெவா%றாக� #திய ப�ட:கைள> ேசகாி தி$�ப� ரவி�7� #ாி,த�. 
ேகா�ைபக5, A:கா% கி�ண:க5 வழ�கமாக அ,த ^3.� இ$,ததி�ைல. 
க�ணா. கிளாO Hட அவL�7  ெதாி,� அ:ேக உபேயாகி ததி�ைல. பி தைள 
டவரா, ட	ள�க5 தா% உபேயாக தி� இ$,தன. இ,த மா8த�க5 தன�காகவா, 
கம@�காகவா எ%8 சி,தி தா% அவ%. கமலயி% வ$ைக எ%L	 நாV�கான 
விஷய	 அ�பாைவ2	, அ,த� #ராதனமான கிராம � ^3ைட2	 அதிகமாக� 
பாதி தி$�ப� ெதாி,த�. 
 
எ�லா$	 காபி அ$,திய பி% ^3ைட2	, ேதா3ட ைத2	 ��றி� பா��பத�காக� 
கம@ைய வச,தி அைழ �� ெகா�4 ேபானா5. பா�வதி2	 காபி .ேரைய2	 
கி�ண:கைள2	 ெகா�4ேபாI ைவ �வி34� கம@ேயா4	 - வச,திேயா4	 
ேபாI ேச�,� ெகா�டா5. 7மா� ஏேதா சாமா% வா:கி வ$வத�காக� கைட�7� 
ேபாயி$,தா%. 
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மா.யி� அ�பா<	 பி5ைள2	 தனிேய விட�ப3.$,தன�. ச�மாதா% (த@� 
ரவியிட	 ேபசினா�:- 
 
"இெத%ன ெபாிய அர�மைனயா � தி� பா��கிற��7? அ,த� கால � ^4.... 
அவேளா ெபாிய ேகா[�வர% ^34� ெபா�1%L வச,தி ெசா%னா..." 
 
"அர�மைனேயா 7.ைசேயா எ% ச	ப,த�ப3ட எதி?	 அவE�7 அ�கைற 
உ�4. இ,தியா, இ,திய� கலா>சார	, இ,திய� கிராம:க5, கிராம � வா"�ைக 
எ�லா திேல2	 கம@�7� ெகா5ைள ஆைச அ�பா!" 
 
"உ:க	மா3ட நா% (J விவர(	 ெசா�லேல... உ%ேனாட ெர�டாவ� 
ெல3டைர� ப.>�� காமி>ேச%. பட ைத� பா� தா. யா$? ெதாிWசவளா? Hட> 
� தி� பா��க வராளா%L ேக3டா, ஆமா	ேன%. அேதாட சாி... அ�#ற	 
ேம�ெகா�4 அவE	 ேக"�கைல... நாL	 ெசா�லைல." 
 
"நீ:க ெசா�லாத�தா% த�# அ�பா! ஒ$ விஷய ைத� Cசி ெமJகற�:கறைதேய 
பல d�றா�4களா ந	ம நா3.ேல ஒ$ கைலயா வள� ��.$�ேகா	. 
அதனாேலதா% எ�லா தி@2	 எ�லா� ெக4த?	 வர�..." 
 
"உ:க	மாகி3ட ம34	 இ�ேலடா ரவி! யா$கி3ட<ேம நா% எைத2	 ெசா�லேல. 
ேவ1 மாமா, வச,தி, இவா ெர�4 ேப$�7 தா% ஏ�கெனேவ எ�லா	 ெதாி2	. 
இ�ேபா #�சா என�7  ெதாி2	." 
 
"இ� மாதிாி ஊ�ேல, ஒ$ விஷய ைத ேநராக அறிவி�பைதவிட ேவற எ�<	 
ெசIயறதிேல பிரேயாஜனமி�ேல�பா. அறிவி�கிறைதவிட அ0மான ��7 
விடற�தா% அபாயகரமான�." 
 
"எ%னேமாடா நீ ெசா�ேற! என�கானா அ தைன �ணி>ச� வரேல; 
உ:க	மா3டேவ ெசா�ற��7 பயமாயி$�7. ம தவாகி3ட எ�பி.> ெசா�ற�? 
உன�ேக ெதாி2	. நா% ெசா�ல1	கிறதி�ேல. bமட �� ெபா8�# எ% ைக�7 
வ,ததிேல$,� ஊ�ேல எ தைன ேபேராட விேராத	 ஏ�ப3.$�7  ெதாி2மா?" 



64 

 

 
"விேராத ��7� பய�படறதாேல2	 தய:கறதாேல2	 அ� ேபாயிடா��பா! 
ஃேபO ப�ணி தா% ஆக1	. ந	மகி3ட  த�#  த�டா இ�லாத ேபா� நா	 
யா$�7� பய�பட1	? எ��7� பய�பட1	?" 
 
"அெத�லா	 இ$�க34�டா! அ�#ற	 ேபசி�கலா	. நீ (த�ேல உ:க	மாைவ� 
பா� �வி34 வா. அவ உ:கி3ட> சாியாகேவ ேபசைல ேபா@$�ேக... அ,த� 
ெப�ைண� H3.� ெகா�4 ேபாI எ%னேமா ெசா%னிேய....? அ�ேபா அவ 
'ாியாa%' எ�ப. இ$,த�?" 
 
"அ	மா, சாியா இ�ேல அ�பா! கம@ நமOகார	 ப�ணின�பேவ அவ 
Wசிைய  
Y�கி வ>��4 இ$,தா. ெத$ வாச�ேல வ>� அவகி3ட விவாத	 ப�ண 
ேவ�டா	L நாL	 அ�ேபா ேபசாம வி343ேட%..."  
 
"ெச	ம� ேகால	, ஆர தி எ�லா	 Hட ேவ1 மாமா ெபா�1	 ந	ம 
பா$<மா தா% ப�ணியி$�கா. கா(<�7 இெத�லா	 பி.>சி$�கா�. உ% 
க�யாண ைத� ப தி அவ எ%ென%னேமா ெசா�பன	 க�4�.$�கா. ெத$ைவ 
அைட>�� ப,த� ேபா34 நா? நா5 க�யாண	, ந?:7, மWச5, ேத:காI, 
ஊWசேலாட ப�ண1	L அவE�7 ஆைச..." 
 
"யா� ேவ�டா	னா? சட:7 ச	பிரதாய தி� அ தைன ஆைச%னா� கம@�7	 
என�7ேம அ,த மாதிாி நா? நா5 க@யாண	 நட தி> ச,ேதாஷ�பட34ேம? 
அவE�7	 இ,திய� க�யாண> சட:7க5னா ெரா	ப� பிாிய	..."  
 
"ேபாடா ேபா! நா% எ%ன ைதேயா ெசா%னா நீ எ%ன ைதேயா பதி� ெசா�ேற! 
^34�7 அட:கின ம$மகளா  தன�7 அட:கின கிராமா,தர � மா34� ெப� 
ஒ�1 வர1	கற� கா(ேவாட பிாிய	." 
 
'ேப�ப�'-எ%ற கரகர த 7ர?ட% ெத$  தி�ைணயி� காைல  தினசாி வ,� 
விJகிற ச த	 ேக3ட�. ரவிேய ப.யிற:கி� ேபாI� ேப�பைர எ4 �� ெகா�4 
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வ,� ெகா4 �, "நீ:க ேப�பைர� பா� தி�.$:ேகா அ�பா! நா% ேபாI 
அ	மா3ட� ேப>�� 74 �� பா��கிேற%" எ%8 ^34� Hட ��7� ேபானா%. 
 
ரவி�7	 அ	மாைவ� பா��க� ெகாWச	 தய�கமாக தா% இ$,த�. 
 
அவ% ேபானேபா� அ	மா சைமயலைறயிேல இ�ைல. ெகா�ைல�ப�க	 அவ5 
7ர� ேக3ட�. அ	மாவி% 7ர?�7 வச,தி ஏேதா பதி� ெசா�?வ�	 அவ% காதி� 
விJ,த�. 
 
உடேன ரவி ெகா�ைல� ப�க	 விைர,தா%. அ	மா எதிேர வ,தா5. ஆனா�, 
அவைன� பா��காத� ேபால வி4வி4ெவ%8 நட,� (க ைத  தி$�பி� ெகா�4 
சைமய� க34�75 #7,� ெகா�டா5. வச,தி�7	 அ	மா<�7	 எ%ன 
உைரயாட� நட,தி$�7	 எ%றறி2	 ஆவ@� ரவி (த@� கிண�ற.�ேக 
ெச%றா%. �ளசி மாட	 இ$,த இட தி% அ$ேக சிறி� ெதாைல< விலகினா� 
ேபா� நி%8 கம@�7 அைத> �3.� கா3. ஏேதா ெசா�@� ெகா�.$,தா5 
வச,தி. கம@ ஆ�வமாக� ேக34� ெகா�4 நி%றா5. பா�வதி2	 ப�க தி� 
இ$,தா5. 
 
"அ	மா எ%ன ெசா�றா வச,தி?" எ%ற ேக5விேயா4 அவ�கள$ேம ெச%றா% ரவி. 
 
"ஒ�1மி�ேல! மாமி இ�ப தா% விள�ேக�றி  �ளசி Cைஜ ப�ணி (.>சி$�க. 
நா:க ெர�4 ேப$	 7ளி�காம� கி3ட� ேபாயி  �ளசி மாட ைத  ெதா34ட� 
ேபாேறாேமா%L பய,��4 வ,� எ:கி3ட> ெசா�@34� ேபாறா ர^! ஆனா 
மாமி வ,� ெசா�ற��7 (%னா. கம@ேய, "ேகால	, 7:7ம	, மாட தி� எாி2	 
விள�7 எ�லா	 பா� தா� இ�ப தா% Cைஜ (.Wச மாதிாி இ$�7. நீ2	 
Oநான	 ப�ணின மாதிாி ெதாியேல. நாL	 Oநான	 ப�ணேல... எ��7	 தீ34 
இ�லாேம ஒ�:கி நி%L பா��ேபா	"L எ:கி3ட> ெசா�@3டா. அைதேய 
மாமிகி3ட> ெசா%ேன% நா%. 'இ,� ேமன�O கOட	O அ�3 ெசாிமனீO'L 
ஏேதா #Oதக திேல கம@ இெத�லா	 ஏ�ெகனேவ ப.>சி$�காளா	." 
 
இைத� ேக34 ரவி #%(8வ� C தா%. கம@2	 அவைன ேநா�கி� #%னைக 
ெசIதா5. 
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"கம@ைய  ேதா3ட ��7� H3.�4 ேபா வச,தி! கால	பர நீ:க Oேடஷ%ல 
ேபா3ட ம�@ைக மாைலயி% வாசைனைய� #க",� 7ைறWச� இ��75ேள d8 
தடைவயாவ� அவ எ:கி3ட> ெசா�@யி$�பா. அவE�7  ெதாிWச ஒேர ம�@ைக 
பாாிOேல 'ஜாOமி%'L ஒ$ ெம3ேரா Oேடஷ% இ$�ேக அதா%. ந	ம 
ேதா3ட திேல நிஜ	 ம�@ைக> ெச.ையேய Cேவாட அவE�7� காமி." 
 
ரவி இ�ப.� Hறிய�	 அவ�க5 ேதா3ட �� ப�கமாக நக�,தா�க5. ரவி மீ�4	 
^34�75 தி$	பி> சைமய� க3.% வாச@� அ	மாவி% ஆசார எ�ைல, எ,த 
இட	 வைர த%ைன அ0மதி�7ேமா அ,த இட �ல நி%8 ெகா�4 உ5ேள 
ேவைலயாக இ$,த அ	மாவி% கவன ைத� கவர, "நா% தா% ரவி 
வ,தி$�ேக%	மா-" எ%8 ெகாWச	 இைர,ேத 7ர� ெகா4 தா%. ஆனா� 
அத�7� பதி� எ�<	 இ�ைல. 
---------------- 
 

அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 7777    
 
ம8ப.2	 இர�டாவ� தடைவயாக ரவி 7ர� ெகா4 தேபா�, "எ�லா	 
ெதாியற�டா? சி ேத இ$... 7ளி�காேம� ெகா5ளாேம உ5ேள வ,�டாேத... ேதா 
வேர%" எ%8 சைமயலைற�75 இ$,� பதி� வ,த�. 
 
உ5ேள அ	மா தயி��பாைனயி� ம தா� ெவ�ெணI கைட,� ெகா�.$,தா5. 
ஆய�பா.யி� யேசாைத தயி� கைட2	 ேபா� சி%ன� க�ண% 
ெவ�ெணI�காக  த% பிW�� ைகைய நீ3.� ெகா�.$�ப� ேபா%ற 
வழ�கமான கால�ட� ஓவிய	 ஒ%றி@$�7	 யேசாைதயி% ேதா�ற ைத� 
ேபால தா% அ	மாவி% ேதா�ற(	 அ�ேபா� அழகாக இ$,த�. 
 
"நா% ேபாயி34 அ�#ற	 வர34மா அ	மா? Oநான	 ப�ணி34 வ,தா தா% நீ 
ேப�வியா?" 
 
"இ$டா... வேர%..." 
 
"எ:கி3ேட உன�ெக%ன ேகாப	?" 
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"அைத எ%ைன� ேக"�பாேன%? ேநா�ேக ெதாியாேதா?" 
 
"நா% எ%ன ப�ணி3ேட% அ�ப.?" 
 
"எ%னடா ப�ணL	 இ%ன	?" 
 
அ	மா<ைடய மனOதாப தி% கன	 (Jவ�	 அ,த 'இ%ன	' எ%ற கைடசி 
வா� ைதயி� இ8கி  திர�.$�ப� ரவி�7� #ாி,த�. அ�பா Hட ஓரள< ஒ � 
வ,தி$�ப� ேபா� அவL�7  ெதாி,த�. ஆனா� அ	மாதா% கைர�க (.யாத 
க$:க�லாக இ$�பாேளா எ%8 பய,தா% அவ%. மன தா:க?	, ஆத:க(	 
ெதாி2	ேபா� தா% இதய	 �$:கி வி4கிறா� ேபால அவEைடய பதி� 
வா� ைதக5 மிக<	 �$:கியி$�பைத ரவி க�டா%. ப � நிமிஷ ��7 ேம� 
அவ% சைமய� க3.% ெவளிேய கா � நி�க ேவ�.யி$,த�. 
 
அ�#ற	 தா% ஒ$ வழியாக அ	மா ெவளிேய வ,தா5. "த5ளி நி%L�4 ைகைய 
நீ34டா ரவி..." - எ:ேக வல� ைகயி� பிர	# அ. விJேமா எ%8 Hட 
ச,ேதகமாயி$,த� ரவி�7. ஆனா� நட, ெத%னேமா (�றி?	 
ேவறானதாயி$,த�. 
 
அ�ேபா� தா% கைட,த ப� ெவ�ெணயி� ெவ�ல> ச��கைரைய� கல,�, 
உ$3., "சா�பி4டா. உன�7 தா% ெரா	ப� பி.�7ேம" - எ%8 ரவியி% வல� 
ைகைய நீ3ட> ெசா�@  Y�கி இ. � விடாம� கவனமாக  த5ளி நி%8 ெகா�4 
ேபா3டா5 அவ% அ	மா.  
 
எ,த வயதி?	 எ,த> Vழ@?	 எவ� (%னிைலயி?	 தா% ெப�ற பி5ைளைய> 
�லபமாக ம8ப. ப>ைச� 7ழ,ைதயாக மா�றி விட (.கிற வி ைதைய ஒ$ 
தாயினா� தா% ெசIய (.2	. அறி<, ஆணவ	, #க", ேமதாக�வ	, 
�# (த@ய 
எ�லா� ேபா�ைவகE	 கழ%8 விழ> ெசI� த% ம�கைள  த% (% 
7ழ,ைதயா�கி வி4	 ஆ�ற� தாI�7 இ$,த�. 
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எ:ேகா க� காணாத சீைமயி� மிக<	 #க" ெப�ற #ெராஃபஸராக இ$�7	 வய� 
வ,த த% மகைன அைர ெநா.யி� ஆைடயணியாத ப$வ � ெவ5ளி அைர ஞா1	 
தாய �	 க3.ய சி8 பாலகனாக மா�றி வி3டா5 காமா3சிய	மா5. 
 
த% அ	மா ெகா4 த �ைவயான ப�ெவ�ெணைய விJ:கி வி34, "ைகைய 
நீ34டா%ன�	 எ:ேக பிர	ப. 74 �ட� ேபாறிேயா%L பய,�3ேட%	மா!" 
எ%றா% ரவி. 
 
"பிர	பாேல இ�ேலடா, நீ ப�ணியி$�கிற காாிய ��7 உ%ைன 
உல�ைகயாேலேய ெமா த1	 ேபால இ$�7." - 
 
சாிசமமான அளவி� பிாிய(	 ேகாப(	 கல,த 7ர@� இ,த� க.,�ைர இ$,த�. 
இத�7 ரவி ஏேதா பதி� ெசா�ல  ெதாட:கி> ெசா�?வத�75 வாச@� ப�க � 
^34 ( �மீனா3சி� பா3.யி% 7ர� ேக3ட�. பா3. காமா3சிய	மாைள� 
ெபய� ெசா�@� H�பி34� ெகா�ேட உ5ேள வ,� வி3டா5. அ	மா உ5ேள 
சைமய� காாியமாக இ$,ததா?	, பா3. ேத. வ,� வி3டதா?	, மா.�7� 
ேபாகலா	 எ%8 தி$	பினா% ரவி. ஆனா� பா3. பி. �� ெகா�டா5. 
 
"ரவி தாேனடா?... கா� தாேல வ,தியா? ெசௗ�கியமா இ$�கியா" 
 
"ஆமா	 பா3.! ெசௗ�கிய,தா%." - ெசா�@ வி34 ரவி நJவ (ய%றா%. பா3. 
விடவி�ைல. "க� பா�ைவ ம:கி� ேபா>�! கி3ட வாேய�டா ந%னா� 
பா� �டேற%." - எ%8 வல� ைகவிர�களா� ெந�றியி@$,� ஒ$ 'ச%ேஷ3' 
இற:கின மாதிாி ைவ �� பா�ைவ�7 வசதி ெசI�ெகா�4 ெந$:கி வ,� ரவிைய 
உ>ச,தைல (த� உ5ள:கா� வைர உ�8� பா� தா5. 
 
"(%ைன விட> ேச�பாயி$�ேக! 7ளி� ேதசேமா�@ேயா? உட	# தானா ெவE�#� 
74 ��.$�7. எ%ன[ கா(! நா% ெசா�ற� சாிதாேன[?"-  
 
தா% (%ைனவிட நிற	 ெவE தி$�கிறைத� ப�றிய விவாத	 அ	மா<�7	 
பா3.�7	 இைடேய நிகழ34ெம%8 மா.�7  தி$	பினா% ரவி. பதினா8 
ப�க:க5 ெகா�ட ஆ:கில  தினசாியி� (த� சில ப�க:கைள� கட,� 
தைலய:க� ப�க தி� ஆசிாிய$�7� க.த:க5 ப7தியி� அ�பா இலயி தி$,தா�. 
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ாிைடயராகிற வயைத ெந$:7	 த,ைதமா�கE�7	 ஆ:கில  தினசாிகளி% 
ஆசிாிய� க.த� ப7தி�7	 ஏேதா அC�வமான ெதாட�# இ$�க ேவ�4	 எ%8 
ரவி அ.�க. நிைன�ப��4. இ,திய நா34 ஆ:கில� ப திாிைககளி� நா5 
தவறாம� ச@�பி%றி இ�ப.� ப7திகE�7 எJ�கிறவ�கE	, ப.�பவ�கE	 
ெப$	பா?	 ஒேர வயதினராக இ$�பைத ரவி கவனி தி$�கிறா%. அ�பா, 
ஆசிாிய� க.த� ப7தியி� இலயி தி$�பைத� பா� � மன��75 அவ% நைக �� 
ெகா�டா%. 
 
த�கா@கமாக� ப.�பதி@$,� தைலைய நிமி� தி அ�பா அவைன� ேக3டா�. 
 
"எ%னடா அவகி3ட� ேபசினியா? எ%ன ெசா�றா?" 
 
"ேபச ஆர	பி>ேச%. அ��75ேள ப�க தா �� பா3. வ,�3டா. அ	மா 
எ:கி3ட� பிாியமா தா% ேபசறா! அேத சமய தி� உ5Mற ஏேதா ேகாப(	 
ச,ேதக(	 இ$�கிற மாதிாி�படற� அ�பா..." 
 
"ஆ�க5 நி%8 நிதானமா ேயாசி>�� பா� �> ச,ேதக�படறதா இ�ைலயா%L 
தய:கிற ஒ$ விஷய ைத� Hட (% H3.ேய ேமா�ப	 பி.>ச� ேபால  
ெதாிW��4 நி>சயமாக> ச,ேதக�படற �பாவ	 ெபா	மனா3.கE�7 உ�4." 
 
"இதிேல அ	மா<�7> ச,ேதக	 வராதப. நீ:கேள எ�லா விவர ைத2	 ேநர.யா> 
ெசா�@யி$�கலா	. ெசா�லாம� 
. ைவ�கிறதாேலதா% இெத�லா	 
ச,ேதக ��7	 மனOதாப ��7	 காரணமாயிடற� அ�பா!" 
 
"ஒ�1	 ெசா�லாம இ$�கற�பேவ தானா அ0மான	 ப�ணி�4 இ தைன 
ேகாப� படறவ... ெசா�@யி$,தா எ தைன ேகாப� ப4வா5L ெதாியைலயா 
உன�7? என�ேக உ% ெல3டைர� பா� த�	 அ�ப.ேய மைல>�� ேபா>�. எ%ன 
ெசIயற�%ேன ேதாணைல! அ�#ற	 ேவ1 மாமா<	 அவ� ெபா� வச,தி2	 
ப.�ப.யா எ%ைன> சமாதான�ப4 தினா%L வ>��ேகாேய%." 
 
"ச�ைட%L	 சமாதான	L	 ேபசறா�பிேல எ,த  த�#	 இ�ப நட,�டேல 
அ�பா! நாL	 ஒளி< மைறவா உ:கE�7 எைத2	 எJதேல. த�பபி�ராய	 
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வர�Hடா�%Lதா% (% H3.ேய எ�லா	 எJதிேன%. ேவ1 மாமா<	, 
வச,தி2	 பாாிஸூ�7 வ,தி$,த�ப�Hட அவாகி3ேட நா% எைத2	 மைற�கேல! 
உ:ககி3ேட2	 அவாைள இைத� ப தி� ேபச> ெசா�@ தா% அL�பி>ேச%." 
 
"நீ ெசா�றெத�லா	 நியாய	ேன வ>��கலா	டா! இ,த ஊ� எ�ப.�ப3ட ஊ�? 
இ:ேக நம�7 எ�பி. எ�ப. விேராதிக5ளா	 இ$�கா:கற� நா% ெசா�@ தா% 
ெதாிய1மா உன�7? ைவ3டமி% "ஏ" ைவ3டமி% "பி":கிற மாதிாி ைவ3டமி% 
"வி" - அதாவ� ைவ3டமி% வ	#:கிற� இ,த அகOதிய நதி�கைர� கிராம:கE�7 
ஒ$ (�கியமான ேதைவ. எ,த ைவ3டமி% ெடஃபிஷிய%Kைய2	 தா:கி�க 
இவாளாேல (.2	. ைவ3டமி% 'வி' ெடஃபிஷிய%Kைய ஒ$நா5 Hட இவாளாேல 
தா:கி�க (.யா�. #ராதன கால திேல அதிதிகைள2	 வழி� ேபா�க�கைள2	, 
ப,� மி திர�கைள2	 வரேவ�க<	, உபசாி�க<	தா% கிராம � ^4களிேல 
தி�ைணக5 ஏ�ப3ட�. ஆனா இ�ேபா வ	# ேபசற ��7	, #ற	 ேபசற ��7	, 
ேகா5 
3டற��7	தா% அ� பிரேயாசன�படற�. இ,த ஊ�ேல 
1 
ெத$விேல2மா (,d8 தி�ைணகE�7 ேமேல இ$�7டா! மற,�டாேத... அ,த  
தி�ைணகE	 ஆ�ற:கைர� ப. �ைறகE	 இ%L	 பலநா5 உ%ைன� 
ப தி2	 உ%ேனாட வ,தி$�கிறவைள� ப தி2,தா% ேபசி�.$�7	..." 
 
"எ% வா"�ைக என�7> ெசா,தமான� அ�பா! அைத இ,த ஊாி% (,d8 
தி�ைணகளி?	 
%8 ெத$�களி?	 யா$	 தீ�மானி � விட (.யா�." 
 
"சாி! நீ 7ளி>சி34 வா... வயி �ேல ெவ8: கா�பிேயாட எ]வள< நாழி பசி 
தா:7	? இெத�லா	 இ�ேபா ேபசி (.< காணற விஷய	 இ�ேல... அவைள2	 
7ளி�க> ெசா�?. சா�பா4 - பழ�க	 எ�ப.? ந	ம சா�பா4 ஒ ��7ேமா 
இ�ைலேயா?" 
 
"தாராளமா... இ:ேக எ%ன கிைட�7ேமா, அைத கம@ சா�பி34�பா. நம�7	 
அவாE�7	 அ�தா% ெபாிய வி தியாச	 அ�பா. எ:ேக எ�ப. இ$�க1ேமா, 
அ�பி. இ$�க அவாளாேல (.2	. 'எ:ேக2	 இ�ப. தா% இ$�ேப% - 
இ�பி. தா% இ$�க (.2	 - இ�தா% பி.�7	'L (ர�4 ப�றெத�லா	 ந	ம 
ஜன:க கி3ட தா% அதிக	...." 
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"ஒேரய.யா அ�ப.> ெசா�@ட (.யா�. சில�ேல (ர�4	 ேவ�.யதா தா% 
இ$�7..." 
 
"ேதைவயான�ேல (ர�4 இ$�கிறதி�ேல. ேதைவயி�லாத�ேல எ�லா	 
ந	மகி3ட (ர�4 இ$�7". அ�பா<�7� பதி� ெசா�@� ெகா�ேட ெப3.கைள 
எ4 �� பிாி தா% ரவி. 
 
"ந�ல ாிO3 வா3> ேவ1	L பா$, 7மா� ெர�4 ேப$ேம தனி  தனியா என�7 
ெல3ட� ேபா3.$,தா. அவா ெல3ட� ேபா34 ஏெழ34 மாசமா>�. என�7 மற,ேத 
ேபா>�. கம@தா% ஞாபக�ப4 தினா.... அவ ெசா�லேல%னா மற,ேத 
ேபாயி$�7	" - எ%8 ெசா�@� ெகா�ேட இர�4 அழகான சிறிய அ3ைட� 
ெப3.கைள எ4 � நீ3.னா% ரவி. 
 
ச�மா அைத வா:கி� பா� �வி34 "ந%னா தா% இ$�7! அவைள வி3ேட 
7ழ,ைதக5 கி3ட� 74�க> ெசா�ேற%" - எ%றா�. சிறி� ேநர	 ஊ� விவகார:க5 
ேபசி� ெகா�.$,� வி34> ச�மா மா.யி@$,� ப.யிற:கி� கீேழ ேபானா�. 
 
அவ� ப.யிற:7	ேபா� ஒ$ சிறிய பிர	#� Hைட நிைறய� 7ைடம�@ைக� 
C<ட% வச,தி பி% ெதாடர எதிேர வ,� ெகா�.$,தா5 கம@. ஒ$ சி8 
7ழ,ைதயி% உ�சாக ேதா4 அவ5 அ,த� C�கைள� ெகாI� நிர�பி� ெகா�4 
வ$வ� ெதாி,த�. ச�மா சிாி தப. அவ�கைள� கட,� ேமேல நட,� ெச%றா�. 
 
கம@ைய மா.யி� ெகா�4 ேபாI வி34வி34  தா% ^3.�7� ேபாIவி34 
அைர மணி ேநர தி� மீ�4	 வ$வதாக� Hறி> ெச%றா5 வச,தி. ^34�7� 
#ற�ப4 (% ஞாபகமாக> சைமயலைற வாச@� நி%8 காமா3சி மாமிைய� 
H�பி34> சிாி �� ெகா�ேட, "மாமி! பாயாச	 ைவ2:ேகா - பி5ைள ெரா	ப 
நாைள�க�#ற	 ஊ� வ,தி$�கிறைத� ெகா�டாட ேவ�டாேமா?" எ%8 ெசா�@ 
வி34 ெவளி�பைடயாக> ெசா�ல  தய:கிய ெகா�டா3ட� காரண ைத மன தி% 
உ5ேள நிைன தவளாக> ெச%றா5 வச,தி. தி$	பி வ,� ம�@ைக� Cைவ  
ெதா4�ப� எ�ப. எ%8 கம@�7� க�8� ெகா4�பதாக ஒ�#� ெகா�.$,தா5 
அவ5. 
 
***** 
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வி.,ததி@$,� ெவIயிேல ெதாியாம� சார� Yறி� ெகா�.$,ததா� அ%8 
ச:கரம:கல	 மிக மிக அழகாக இ$,த�. ேம�7� ப�க	 மைல  ெதாட�க5 மயி� 
கJ � நிற நில தி� பளபள தன. மைழ� கால தி� மண�ெப�1�7 வ$கிற 
அழ7 ேபா� மைலகE�7 எ�லா	 வ$	 ப$வ அழ7 ஒ%8 உ�4. அ�ப. அழ7 
அ,த மைலகளி� அ%8 வ,� கவி,தி$,த�. காைலயி� இரயி�ேவ OேடஷL�7 
வ,� தி$	பியத�காக ம8ப. ஒ$ தடைவ Oநான	 ெசI�வி34 Cைஜ அைற�75 
0ைழ,தா� ச�மா. 
 
காைல� Cைஜ எ%ப� அ,த ^3.� (�கியமான�. �மா� (�கா� மணியி@$,� 
ஒ$ மணி ேநர	 வைர பி.�7	. காமா3சி அ	மா5 சா	பிராணி Yப�கா@� உ$கிய 
ெபா%னாI மி%L	 ெந$�ைப எ4 �� ெகா�4 வ,� ைவ தா5. பா�வதி 
7ளி � உைடமா�றி� ெகா�4 ேதா3ட தி@$,� Cைஜ�7 ேவ�.ய C�கைள� 
ெகாI� ெகா�4 வ,� ைவ தா5. 
 
"பா$! அ�ணா 7ளி>சி$,தா%னா� கீேழ வர> ெசா�?	மா!" எ%8 பா�வதியிட	 
Cைஜயி% ந4ேவ ெசா�@யL�பினா� அவ�. பா�வதி மா.�7� ேபானா5. 
காமா3சி அ	மா5 ச�மாைவ� க.,� ெகா�டா5. 
 
"அவைன ஏ% சிரம�ப4 தேற5? ெரயி�ேல அ? �� கைள>�� ேபாI 
வ,தி$�கா%... ெம�ல வர34ேம?" 
 
"ெரா	ப நாைள�க�#ற	 வ,தி$�கா%. Cைஜ�7 வர34ேம!" 
 
காமா3சிய	மா5 ைநேவ திய ைத 
. எ4 �� ெகா�4 வ$வத�காக உ5ேள 
ேபாயி$,தா5. ரவி2	 கம@2	 அவ�கைள அைழ�க� ேபாயி$,த பா�வதி2	 
மா.யி@$,� வ,தா�க5. 
 
ரவி நா? (ழ	 ேவF.2	 ேமேல ச3ைடேயா பனியேனா ேபாடாம� ஓ� 
அ:கவOதிர(	 அணி,தி$,தா%. பைழய கால �> �:7.� #டைவ .ைசனி� 
ஆனா� #திய நவநாகாிக மWச5 நிற வாயி@� நீல� #5ளிக5 இ3ட ெம�@ய 
#டைவ ஒ%ைற அணி,தி$,தா5 கம@. ெந�றியி� 7:7ம திலக	, ஷா	# ேபா34 
நீரா.யதா� #ஸு#ஸு ெவ%8 H,த�. ேமேல ெபா% நிற தி� ேதா5 
ப3ைடேயா4 �.கிற ைகயி�லாத 'ரவி�'ைக அணி,தி$,தா5. உடைல 
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இ8�கினா� ேபால  ைத�க�ப3.$,த அ,த 'ரவி�'ைக2	 அவEைடய ெசழி�பான 
ேமனி நிற ைத2	 H�,� கவனி �  தா% பிாி தறிய ேவ�.யி$,த�. அ,த 
உைடயி� அ,த ேவைளயி� ந8மண:களி% உ$வகமாI ஒ$ நளினமான 
கவிைதயாI Cைஜ அைற�7 (% வ,� நி%றா5 கம@. 
 
அவ5 (த@ேலேய 7ளி � வி34 வ,ததா� அவைள .ரO ெசI� ெகா5ள வி34 
வி34 ரவி 7ளியலைற�75 ேபாயி$,தா%. அவ5 பி% த:கவி34> ெச%ற 
மன ைத மய�7	 ந8மண:க5 7ளியலைறைய (Jைமயாக நிைற �� 
ெகா�.$,தன. அவ5 உபேயாகி த ஷா	#, ேசா�# �வ3.� ெகா�4 
ேபா3.$,த ட��கி டவ� எ�லாமாக> ேச�,� - காைல வைரயி� ��ணா	# 
சிெம�3 வாைட ம34ேம நிர	பியி$,த #திதாக� க3ட�ப3ட அ,த� 
7ளியலைறைய இ�ேபா� ந8மண:க5 நிைற,த க,த�வ ேலாகமா�கியி$,தன.  
 
அவ% நீரா. வி34 ெவளிேய வ,த ேபா� கம@ ஏற�7ைறய .ரO ெசI� 
(. தி$,தா5. அவ5 'ரவி�'ைக அணி,தி$,தைத அவ% அ�ேபா� தா% 
கவனி தா%. ெசா�@ ேவ8 ஏதாவ� ைக25ள ரவி�ைகைய மா�றி� ெகா5ள 
ைவ�கலாமா எ%8 ஒ$ கண	 ேயாசி தா%. அ� கம@யி% �த,திர தி� 
தைலயி34  தா% அநாவசியமாக அவ5 ேம� ஆதி�க	 ெச? �வதாக இ$�7ேமா 
எ%8 ேதா%றிய�. ெச�வ> ெசழி�பி� கவைலயி�லாம� வள�,த அ,த� ெப� 
த%ைன� காத@ �  த%ேனா4 #ற�ப34 இ,தியா<�7 வ,தி$�கிறா5 
எ%பத�காகேவ அவைள ஒ]ெவா%றி?	 வ@ � நி��ப,த�ப4 த அவ% 
தயாராயி�ைல. அவL	 அவைன> ேச�,தவ�கE	 ெசா�வைதெய�லா	 ஏென%8 
விசாாி�காம� Hட உடேன கைட�பி.�க அவ5 தயாராயி$,�	 அவ% அைத> 
ெசா�ல  தய:கினா%. ஐேரா�பிய வா"�ைகயி% தனி நாகாிக	 அைத அவL�7� 
க�8� ெகா4 தி$,த�. அேத சமய தி� ச:கரம:கல	 ேபா%ற ஓ� 
இர�4:ெக3டா% ஊாி� �வ�ண வி�கிரக	 ேபா%ற ஓ� இள	ெப� ெசழி த 
ேதா5க5 ெதாிய உைடயணி,� நட�ப� எ�ப. எதி�ெகா5ள�ப4	 எ%8 
தய�க ேதா4 நிைன �� பா��க<	 அவனா� (.,த�. 
 
'ஊ� இ$�க34	! இ,த ^3.� அ	மா<	 அ�பா<ேம எ%ன நிைன�பா��5?' - 
எ%8 எ�ணிய� அவ% மன	. அவைன� ெபா8 தவைரயி� இ,த� ேகால தி� 
அ�ப.ேய வாாி அைண �� ெகா5ள ேவ�4	 ேபால அ தைன அழகாயி$,தா5 
கம@. மன	 தய:கினா?	 அவளிட	 அைத�ப�றி அவ% எ�<	 ெசா�லவி�ைல. 
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அவைள2	 அைழ �� ெகா�4 H�பி4வத�7 வ,தி$,த த:ைக பா�வதிேயா4 
Cைஜ�7 வ,தி$,தா% ரவி. 
 
அ	மா<	 அவ% ேம� பிாியமாயி$�கிறா5. கம@ேயா அவ% ேம� உயிைரேய 
ைவ தி$�கிறா5. ஆனா� அ	மா<�7	 கம@�7	 ேநர.யாகேவா 
மைற(கமாகேவா ஒ$ சி8 ேமாத� Hட வ,� விடாம� த4�க ேவ�4ேம எ%8 
அவL�7� கவைலயாயி$,த�. C�ேபா%ற மன(	, இ:கிதமான 7ண(	 உ5ள 
கம@யா� எ,த  தகரா8	 வரா� எ%பைத அவ% அறிவா%. அ	மாைவ� 
ப�றி தா% அவL�7� கவைலயாக இ$,த�. பா� 7.�கிற வயதி@$,� ஓ� 
ஆணா� பிாிய	 ெச? த�ப4கிற ஒேர ெப� (த@� தாI தா%. வய�	 ப$வ(	 
வ,த பி% ஆணி% அ,தர:க அபிமான(	 பிாிய(	 இ%ெனா$ 2வதியிட	 
ேபாகிற�. இைத� ெபா8 �� ெகா5ள (.யாம� மகனி% பிாிய ைத� கவ�,� 
வி3ட அ,த� #திய 2வதியி% ேம� தாI�7 ஏ�ப4கிற இரகசியமான ெபாறாைம 
தா% மாமியா� ம$மக5 ச�ைடயி% ஆர	பேமா எ%8 எ�ணினா% ரவி. 
இ]வளவி�7	 'இவ5தா% உ% ம$மக5' எ%பதாக அ	மாவிட	 யா$	 இ%L	 
அதிகார C�வமாக> ெசா�லவி�ைல. அ	மாவாக� கம@ைய� ப�றி> 
ச,ேதக�ப4கிறா5; அ]வள<தா%. 
 
நீரா. ம.யாைட உ4 �> � தமாக இ$,தாெலாழிய அ,த ^3.� யா$	 
Cைஜயைற�75 0ைழய� Hடா�. 
 
"(த�ேல இ,த ^34�75ேளேய ஒ$ ஆலய� பிரேவச� ேபாரா3ட	 
நட தியாக1	 அ	மா" எ%8 (%# த% க�\ாி� ப.�# நா3களி� அ	மாவிட	 
ேக@யாக� பல(ைற ெசா�@யி$�கிறா% ரவி. 
 
Cைஜயைறைய� ெபா8 �� கம@ைய அ	மா எ�ப. நட �வாேளா எ%8 
பய,தா% அவ%. அதனா� கம@�காக அவL	 ெவளியிேலேய நி%8 ெகா�டா%. 
கம@யி% ைகயி�லாத நாகாிக 'ரவி�'ைக அ	மா<	 அ�பா<	 ெவறி � ெவறி �� 
பா� தா�க5. அ	மா ஒ$ தடைவ அவ% ம34ேம கவனி�கிற சமய தி� (க ைத� 
ேகாணி� ெகா�4 ேதா5ப3ைடயி� இ. � அழ7Hட� கா3.னா5. ந�ல 
ேவைளயாக அ�ேபா� கம@ பா�வதியி% ப�க	 தி$	பி அவளிட	 ஏேதா ேபசி� 
ெகா�.$,தா5. 
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ஒ$ வழியாக Cைஜ (.,� பிரசாத	 வா:கி� ெகா�4 Cைஜயைற�7 
(%னா@$,� கைல,தா�க5 அவ�க5. அ�ேபா� வச,தி தி$	பி வ,� வி3டா5. 
அ�பாதா% (த@� அவனிட	 அைத� ேக3டா�. 
 
"சா�பா4 ேமேலேய அL�ப> ெசா�ல34மா அ�ல� இ:ேகேய இைல ேபா34� 
பாிமாறலாமா?" 
 
கம@ எ�ேலாேரா4	 ேச�,� இைலயிேலேய சா�பிட  தயாராக இ$,தா5. 
பாிமா8வதி� காமா3சிய	மாE�7 உதவி வி34 ம�றவ�க5 சா�பி3டபி% 
சா�பிட<	 Hட அவE�7 ஆவலாயி$,த�. அ	மா கம@ைய> 
சைமயலைற�75ேளேய 0ைழய விடாவி3டா� எ%ன ெசIவ� எ%ற பய தி� 
ரவி2	 வச,தி2	 தா% �ணி,� கீேழ இைல ேபா34> சா�பி4	 தி3ட ைத 
மா�றினா�க5. 
 
"மாமா<	 மாமி2	 இ:ேக சா�பிட34	. நீ, கம@, பா�வதி, 7மா� எ�லா$ேம 
நிதானமாக> சிாி>�� ேபசி�4 மா.யிேலேய சா�பிடலா	. நா% Hட இ%னி�7 
இ:ேகேய 'வி$,�' சா�பிட� ேபாகிேற%. ெபாியவாைள> சிரம� ப4 த ேவ�டா	. 
நா	 எ�ேலா$	 மா.யிேலேய சா�பி4ேவா	" எ%8 நிைலைமைய நாV�காக> 
சமாளி தா5 வச,தி. ச�மா<�7	 நிைலைம #ாி,த�. அவ� இத�7 ஆ3ேசபைண 
எ�<	 ெசா�லவி�ைல. 
 
"வச,தி ெசா�ற�	 சாிதா%. அ�ப.ேய நட�க34	" எ%8 ெசா�வைத  தவிர> 
ச�மாவா?	 அ�ேபா� ேவெற,த (.<�7	 வர இயலவி�ைல. ரவி கம@ைய 
அைழ �� ெகா�4 மா.�7> ெச%றா%. 
 
வச,தி2	, 7மா$	, பா�வதி2	 மா.�7> சைமயலைறயி@$,� ப�ட:கைள 
எ4 �> ெச�?	 (ய�சியி� ஈ4ப3டா�க5. அவ�க5 மா.�7 வ$கிற வைர 
கிைட த தனிைமயி� கம@யிட	 ரவி இர�ெடா$ விஷய:கைள> ெசா�ல 
(.,த�. ைக�க.கார:கைள2	 ேவ8 அ%பளி�#� ப�ட:கைள2	 கம@ேய 
அவ5 ைக�பட� 7மாாிட(	, பா�வதியிட(	 ெகா4�க ேவ�4	 எ%பைத> 
ெசா%னா%. ேநர.யாக அ	மாவி% (ர�பா4கைள� ப�றி� 7றி�பி34> 
ெசா�லாம�, "எ� நட,தா?	 ஈKயா எ4 ��க1	 கம@! பைழைமயான 
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(ர�4க5 உ5ள கிராம	. பைழய (ர�4 பி. த மனித�க5. நாகாிக	, ேமன�O 
எ�லா	 அதிக	 எதி�பா��க (.யா�" எ%றா%. 
 
"நீ:க இ�ப.  தனியா எ4 �> ெசா�@ எ%னிட	 ேவ�4ேகா5 வி4�கிற� தா% 
அ% ஈKயா இ$�7" எ%8 சிாி த ப.ேய ம8ெமாழி Hறினா5 கம@. 
 
கம@ தாL	 பாிமா8வதி� உதவி�7 வ$வதாக (% வ,� இர�4 ெபாிய 
அ�பள:கைள� கீேழ ேபா34 உைட த பி%, "நீ ேபசாம� உ3கா�,� சா�பி4 
கம@. பழகின�#ற	 பாிமாறலா	" எ%8 அவைள ரவி2ட% உ3கார> ெசா%னா5 
வச,தி. சா�பி34 (. த பி% ரவி சிறி� ேநர தி� அசதி காரணமாக  Y:க> 
ெச%றா%. 
 
7மாைர2	, பா�வதிைய2	 H�பி34� க.கார:கைள� ெகா4 தா5 கம@. 
வச,தி�7 ஒ$ ெச�3 பா3.ைல� ெகா4 த ேபா�, "வச,தீ! நீ ம34	 தின	 
காைலயிேல ஒ$ Hைட ம�@ைக�C  தரதா என�7 உ8தி ெசா%னா� நா% 
பாாீOேல$,� ெகா�4 வ,தி$�கிற அ தைன வாசைன� ெபா$5கைள2	 
யா$�காவ� ெகா4 � விடலா	 அ�ல� ெத$விேல Y�7 எறிW�டலா	" எ%றா5 
கம@. 
 
7ைடம�@ைக� Cைவ ெந$�கமாக ஊசி 
ல	 d@?	 ேகா�கலா	, நாாி?	 
ெதா4�கலா	 எ%8 ெசா�@ இர�ைட2	 கம@�7> ெசI� கா3.னா5 வச,தி. 
வச,தி ைகயா� நாாி� C ெதா4 த ேவக ைத� பா� � அதிசயி தா5 கம@. 
 
"நா:க5 இய,திரமா�கிவி3ட எ தைனேயா 0� கைலகைள இ%L	 இ,திய� 
ெப�க5 த:க5 அழகிய ெம%ைமயான விர�களி% 0னிகளிேலேய க3.� கா � 
வ$கிறா�க5. பைழய (ைறயி� உ$வாகி, ந^ன நாகாிக:களா� பாதி�க�படாத 
ஒ]ெவா$ இ,திய� ெப�1	 ஒ$ 0�கைல� களWசியமாக இ$�பா5 ேபால  
ேதா%8கிறேத!" 
 
"காமா3சி மாமி - அதாவ� உ% மாமியா� இ%L	 ேவகமாக� C ெதா4�பா5 
கம@! ேகால	 ேபாடற�, C ெதா4�கிற�, ப�லா:7ழி ஆடற�, அ	மாைன 
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ஆடற�, சைம�கிற� இதிெல�லா	 மாமி எ�Oப�3. பா34� Hட ந%னா� 
பா4வா" எ%றா5 வச,தி. 
 
"அ	மாைன ஆ4வ� எ%றா� எ%ன?" எ%8 ெதாி,� ெகா5E	 ஆவேலா4 
ேக3டா5 கம@. அைத� கம@�7 விள�7வத�காக� பா�வதியிட	 ெசா�@ 
^3.?5ள அ	மாைன� காIகைள எ4 � வர> ெசா%னா5 வச,தி. பி தைளயி� 
எ?மி>ச	பழ	 ப$மL�7 உ$�ைட உ$�ைடயாக இ$,த அ	மாைன� 
காIகைள� காமா3சிய	மாளிட	 ேக34 வா:கி வ,தா5 பா�வதி. வச,தி�7� 
ைக�பழ�க	 வி34� ேபாயி$,ததா� அ� எ%ன விைளயா34 எ%8 கம@யிட	 
ெசா�@ விள�க ம34	 (.,தேத ஒழிய> ெசIேதா, 'ெடமா%O3ேர3' ப�ணிேயா 
கா3ட (.யவி�ைல. வச,தி2	 த%ைன அறியாமேல தா% ஒ$ நகரவாசியாகி 
வி3டைத அ�ேபா� அ,த� கண தி� அ,த இயலாைமயா� உண�,தா5. 
அ	மாைனயி� மிக� 7ைற,த ப3ச  திறைமயாகிய 
%8 காIகைள ேமேல 
ேபா34� காI எ�<	 கீேழ விழாம� மா�றி மா�றி இ$ ைககளாேல2	 பி.�ப� 
Hட வச,தி�7 வரவி�ைல. 'நீ ெகாWச	 இ$[ கம@! மாமிைய வ,� 
'ெடமா%O3ேர3' ப�ண> ெசா�@� ேக34� பா��கிேற%. மாமி இதி� 
ெக3.�காாி. ஒேர சமய தி� அW� காIவைர Hட� கீேழ விழாம� ேபா34� 
பி.>�4வா" எ%8 ெசா�@ வி34� காமா3சி மாமிைய அைழ � வர� கீேழ ப. 
இற:கி� ேபானா5 வச,தி.  
 
--------------- 
 

அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 8888    
 
வச,தி மா.யி@$,� ப.யிற:கி� கீேழ வ,த ேபா� காமா3சிய	மா5 மைண� 
பலைகைய  தைல�7 உயரமாக ைவ �� ெகா�4 #டைவ  தைல�ைபேய 
விாி �> சைமய�க34 (க�பி� ஒ$�களி தா�ேபால� ப4 �� ெகா�.$,தா5. 
மாமி Y:கி� ெகா�.$�கிறாேளா எ%8 (த@� தய:கிய வச,தி, அ$ேக 
ெந$:கி> ெச%8 பா� த�	 அவ5 விழி தி$�பைத� க�டா5. 
 
"நீ அ	மாைன� காI ேக3ேட%L பா$ வ,� வா:கி�4 ேபானாேள...? இ%L	 
எ%னமாவ� ேவ1மா...?" எ%8 மாமிேய வச,தி வ$வைத� க�4 எJ,தி$,� 
உ3கா�,� வி3டா5. 
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பாதி அய�,த அ,த  ேதா�ற தி?	 Hட� காமா3சிய	மா5 ஏேதா ேகாவி� 
க��ப�கி$க தி@$,� ஓ� அ	ம% வி�ரக	 உயி$டL	 உ$<டL	 #ற�ப34 
வ,� அம�,தி$�ப� ேபா� இல3சணமாயி$,தா5. "இ,த ^3.% கி$கல3�மி 
நா% இத% அ%னCரணி நா%" எ%ற க	Aரமான ெச$�7ட% அழ7	, தவ ஒளி2	 
7%றாத ஒ$ ாிஷிப தினிேபா� அ�ேபா� அ:7 அம�,தி$,தா5 காமா3சிய	மா5! 
 
மாமி நி� தா3ச�யமாக ம8 � வி4வாேளா எ%ற பய ேதா4	 தய�க ேதா4	 
வச,தி வ,தி$,தா5. 
 
"ந	ம C�^க� கைலக5, பா34�க5, விைளயா34�க5, பழ�க வழ�க:க5, 
எ�லா தி@2	 கம@�7� ெகா5ைள ஆைச... நீ:க ெகாWச	 சிரம ைத� பாராேம 
வ,� அவE�7 அ	மாைன ஆ.� காமி�க1	 மாமீ! நாேன '.ைர' ப�ணிேன%... 
என�7 ந%னா ஆட வரைல... பழ�க	 வி34� ேபா>�..." 
 
"ெமா3ைட� கJ �	 
ளி  ேதாEமா� ைகயி�லாேம ஒ$ ரவி�ைகைய� 
ேபா34�.$�காேள[?" 
 
"நீ:க அைத  த�#%L ெநைன�கிறதா  ெதாிWசா அ4 த நிமிஷேம கழ3.34 
ேவேற ேபா34�44வா... கம@�7 உ:ககி3ட அ தைன மாியாைத... அ தைன 
பயப�தி..." 
 
"மாியாைத2	, பய(	, ப�தி2	 ெவ>��க நா% யா$[ அவE�7? இ:ேக வ,� 
த:கியி$�கிறதாேல ெசா�ல ேவ�.யி$�7. மட � ( திராதிகாாி ^3.ேல 
உட	பிேல �ணிேய இ�லாேம ஒ$ ெவ5ைள�காாி வ,� த:கியி$�காளா	L 
ஊ�ேல நா? ேப� எ:கைள� ப�றி� ேபசாம� பா� ��க1ேமா�@ேயா!" 
 
"நா% அவகி3ட� ப�7வமா> ெசா�@ ைவ�கிேற% மாமீ! இ�ேபா நீ:க ெகாWச	 
தய< ப�ணி மா.�7 வேரளா...? அ	மாைன..." 
 
வச,தி த% வா�கிய ைத (.�பத�75ேளேய காமா3சிய	மாளிடமி$,� 
ெவ3.னா�ேபா� பதி� வ,த�. 
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"நா% மா.�ெக�லா	 வரைலய[	மா! அவE�7 ஆ திர	னா அவைள இ:ேக 
H3.�4 வா!... ஆ.� காமி�கிேற%..."  
 
"இேதா இ�பேவ H3.�4 வேர% மாமீ" எ%8 Hறிவி34 ம8ப.2	 மா.�7 
விைர,தா5 வச,தி. மாமி அத�7> ச	மதி தேத ஒ$ ேதவைத வர	 ெகா4 த� 
ேபா@$,த�. 
 
காைலயி� கம@2	, ரவி2	 இரயி� நிைலய தி@$,� வ,தேபா� 
காமா3சிய	மா5 எ]வள< இ8�கமாக இ$,தாேளா அ]வள< இ8�க	 இ�ேபா� 
இ�ைலெய%8 ெதாி,த�. கம@ த:கைள� H�பி34 அளி த ைக�க.கார:கைள� 
7மா$	 பா�வதி2	 அ	மாவிட	 ேபாI� கா�பி �> ெசா�@யதாக<	, அ	மா 
அைவ மிக<	 ந%றாயி$�பதாக� பாரா3.யதாக<	, பா�வதிேய வச,தியிட	 
ெசா�@யி$,தா5. இ�ப.> ெசய�களா� காமா3சிய	மாE�7	 - கம@�7	 
இைடயி� சகஜமாக� பழ7	 ஒ$ நிைலைய உ$வா�க ேவ�4ெம%8தா% வச,தி 
(ய%றா5. காமா3சிய	மாைள� ப�றி� ெப$ைமயாக நா? வா� ைத கம@யிட(	 
கம@ைய� ப�றி� ெப$ைமயாக நா? வா� ைத காமா3சிய	மாளிட(	 
ெசா�?வத% 
ல	 இ$ ப�க:களி?	 மன:கைள இல7வா�க (ய%8 
ெகா�.$,தா5 வச,தி. 
 
மா.�7� ேபான�	 வச,தி (த� ேவைலயாக� கம@ அணி,தி$,த ைகயி�லாத 
'ரவி'�ைக� கழ�றி ேவ8 ைக25ளைத அணி,� ெகா5ள> ெசIதா5.  
 
"கமc! நா	 கீேழேய ேபாயிடலா	! மாமி ந	ைம அ:ேக வரெசா�றா.... ஷீ... இO ஏ 
OடாW> .ர.ஷன@O3...." 
 
"Aயி: .ர.ஷன@O3 இO நா3 அ3 ஆ� எ கிைர	... வச,தீ! ேபாகலா	 வா" 
எ%8 காமிராைவ2	 ைப�4 ப�ணின # தக	 ேபால� ைகயட�கமாக இ$,த 
ேர.ேயா க	 காெஸ3 ெர�கா�டைர2	 எ4 �� ெகா�4 கீேழ #ற�ப3டா5 கம@. 
 
இ,திய  த%ைம, இ,திய� பழ�க வழ�க:க5, ஆசார அ0Fடான:க5 எைத� 
ப�றி2	 சிறி� H>ச� ப3டா� ேபால<	 ம%னி�# ேக3ப� ேபா%8	 எ�ேபா� 
தா% ேபசினா?	 அைத வி$	பாம?	 ஏ�8� ெகா5ளாம?	 கம@யிடமி$,� ஒ$ 
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பதி� வ$வைத வச,தி கவனி தி$,தா5. இ,திய  த%ைம, பழ�க வழ�க:கE�7 
ஏ�ப  த%ைன இைசவாக மா�றி� ெகா�4 வி34� ெகா4�க அவ5 
தயாராயி$,தாேள ஒழிய  தன�காக அைவெய�லா	 வி34� ெகா4 � விலக 
ேவ�4	 எ%8 அவ5 ஒ$ ேபா�	 எ�ணியதாகேவா எதி�பா��பதாகேவா 
ெதாியவி�ைல. பிற$ைடய நாகாிக ைத2	, ப�பா3ைட2	 பழ�க 
வழ�க:கைள2	 மதி�கி%ற கம@யி% இ,த இய�ைப வச,தி விய,தா5. அச� 
க�வியறிவி% கனி< மன தி� வ,தி$,தா� ஒழிய இ�ப.� ப�7வ	 ஏ�ப3.$�க 
(.யா� எ%பைத அவ5 உண�,தா5. பிற$ைடய தனி�ப3ட பழ�க வழ�க:க5, 
நைட, உைட, பாவைனக5, நாகாிக	, கலா>சார	 (த@யவ�ைற> சகி �� 
ெகா5ள<	 ஏ�க<	 உய�,த ப3சமாக மன	 ப�7வ�ப3டாெலாழிய (.யா�. 
க@�ர� - ஈேகா அதாவ� கலாசார ஆணவ	 - காரணமாகேவ உலெக:7	 
இன:கE�கிைடேய, பிரேதச:கE�கிைடேய ெமாழிகE�கிைடேய, 
நா4கE�கிைடேய மனித�க5 ேபாாி34� ெகா�.$�7	 நிைலகைள2	 
நிைன �� பிற$ைடய கலாசார ைத அதிக ப3சமாக மதி�ப� தா% அைத ெவ�?	 
மிக> சிற,த வழி எ%பைத� #ாி,� ெகா�.$�7	 கம@யி% ெம%ைம - இ:கித	 - 
இைய# - யா<	 வச,திைய> சி,தி�க ைவ தன. ெமIயான க�வி அ�ல� 
மன�ப�7வ	, ஓ� அழகிய ெப�ைண இர3ைட மட:7 ேம?	 அழகியா�கி 
வி4வைத உண�,தா5 வச,தி. 
 
அ	மாைன� காIகைள2	 எ4 �� ெகா�4 கம@2	, வச,தி2	 கீேழ வ,த ேபா� 
ேநர	 ந4 பக?�7 ேம� ஆகியி$,த�. அ	மாவி% பா34 அ	மாைன விைளயா34 
எ�<	 #�ைம இ�ைலெய%றா?	, கம@ காமிராைவ2	 ெர�கா�ைட2	 எ4 � 
வ,தி$�பைத� க�4 அவ�றினா� ஆவ� Y�ட� ெப�றவ�களாக� பா�வதி2	 
7மா$	 Hட வ,� ேவ.�ைக பா��க நி�பவ�கைள� ேபா� V",� ெகா�4 
நி%றா�க5. 
 
காமா3சிய	மா5 சிறி�	 பதறேவா பய�படேவா இ�ைல. அல3சியமாக அம�,� 
அ	மாைன� காIகைள ஆ.னா5. (த@� 
%8 காIகைள ஆ.� கா3.ய பி% 
விைர< 7%றாம�, ஐ,� காIகைள2	 ஆ.னா5. இனிைமயான ஒ$ சிறி�	 பிசி8 
த3டாம� கணீெர%ற 7ர@�, தா% பிற,த ஊாி� சி8வயதி� பா.� பழகிய ஓ� 
அழகிய பா3ைட2	 அ	மாைன�7 இைசவாக� பா.னா5 மாமி. 
 
   'இள நைக ய$	# மித"�கைட 



81 

 

          எழி?8 தவள நைக�பைட 
   வளம� ெகா�4 சிவ%தன 
           �ளமதி� உ8தி தக� தி4 
   களப7:7ம கலச ெகா:கையயி� 
           கலா	 விைளவி�பவ3 க	மாைன 
   �ளவ நாயக% ேசா தாி� க	மாைன 
           மகர ேதாரண ^திெய:க1	 
  பளபள�7 ெமா7விலாச ந� 
           பவளவ�@ தி$விள�7 ம	மாைன! 
 
அநாயாசமாக இ,த�பா3ைட பா4	ேபா� மாமி த% எதிேர சில� ேக3கிறா�க5 
அ�ல� கவனி�கிறா�க5 எ%பத�காக� பா.ய� ேபா� ெதாியவி�ைல. பி தைள� 
ப,�களி� ஒ%8Hட� கீேழ விJ,� விடாம� விைர,� மா�றி மா�றி� பி.�7	 
சிரமமான ெசய@� இ$,� வJ�கி விடேவா தவறிவிடேவா ெசIயாம�, த%ைன  
தாேன உ�சாக� ப4 தி� ெகா5வத�காக  த%L5 இலயி �� பா.ய மாதிாிேய 
இ$,த�. பாடைல ெர�கா�டாி?	 பா.ய மாமியி% ேதா�ற ைத� காமிராவி?	 
பி. �� பதி< ெசI� ெகா�டா5 கம@. உ5ேள அதிக ெவளி>சமி�லாத அ,த� 
க�நாடகமான பைழய கிராமா,தர � ^3.% சைமய� க34 (க�பி� #ைக�பட	 
எ4�க ஃபிளாF ேதைவ�ப3ட�. கழ:காட�, ப�லா:7ழி, ேசாழி விைளயா34 
எ�லாவ�ைற2	 ஒ]ெவா%றாக அவ�8�7ாிய கிராமீய� பாட�கEட% ஆ.� 
கா3.னா5 காமா3சிய	மா5. சில பாட�களி� அ,த� பிரேதச �� ெகா>ைச ெமாழி 
நிர	பி வழி,த�. 
 
"இ,த விைளயா34�கேளாட ேச� �� பாடற��7%ேன நிைறய� பாட�க5 
எ�லா	 ஏ�ப3.$�7. கமc! அ	மாைன ஆட��ேபா மாமி பா.ய பா34 
ப�க திேல இ$�கிற பிர	ம#ர	 சிவ% ேகாவி� அ	ம% 'பவளநாயகி' ேமேல யாேரா 
பா.ன�. இ,த விைளயா3ேடாட இ�ப.� பா3ெட�லா	 ேச�,த காரண	 தா% 
என�7� #ாியேல! சில பா34 ெகா>ைசயாக<	, த�பாக<	 Hட இ$�7!" 
 
"அசாதாரணமான திறைமைய� கா3. (J கா%ெஸ�3ேரஷேனாட ெசIயற 
விைளயா34�7 'ெஸ�ஃ� ச�ேபா�.:' ஆக<	 உ�சாகமாக<	 ேசா�< ெதாியாம� 
இ$�கிறத�காக<	 தா% இ�ப.� ப3ட பாட�க5 எ�லா	 உ�டாகியி$�க1	. 
கா34 வழியிேல தனியா நட,� ேபாகிறவ% தன�7 ஒ$ �ைண2	 ைதாிய(	 
உ�லாச(	 உ�டா�கி� ெகா5ள  தாேன சீ3.ய. �� பா. அ,த� பா3ைடேய - 



82 

 

தன�7 வழி  �ைணயா�கி� ெகா5கிற மாதிாிதா% இ�<	. 'ஃேபா�ேலா�' 
ஆராI>சியிேல இைத� க�4 பி. தி$�கிறா�க5 வச,தீ! நா34� பாட�க5, 
கிராமிய� பாட�களி� வாIெமாழி அைடயாள	கிற 'ஓர� .ர.a%' தா% ெரா	ப 
ெரா	ப (�கிய	. ெகா>ைசகைள2	 த�#கைள2	 அவ�றி@$,� நீ�கி வி3டா� 
அ�#ற	 அைவ அச� கிராமீய� பாட�களாக இ$�கேவ (.யா�!' 
 
"இ:ேக சில ேப� இ,த மாதிாி� பாட�கைள� Hட இல�கண � தமாக  தி$ தி 
வி4வைத ஒ$ வழ�கமா�கியி$�கா:க..." 
 
"�மாரான விஷய:கைள� பிரமாத�ப4 தி> சீ�தி$ த	 ெசIய� #ற�ப4வ�	, 
பிரமாதமான விஷய:கைள� கவனி�காமேல பாழைடய வி34 வி4வ�	 அரசிய� 
வாதிகளா� #திதாக உ:க5 ேதச ��7 வழ:க�ப4	 'நி2 ஸ�க�ச�' ஆகி 
வ$கிற�."  
 
இ,த வா� ைதகைள� ேக3ட ேபா� மிக�ெபாிய விஷய ைத - (,d8 நாh8 
ப�க:களி� விம�சி � எJத ேவ�.ய ஒ%ைற> �லபமாக ஒேர ஒ$ வா�கிய தி� 
கம@ க>சிதமாக> ெசா�@ (. � வி3டா� ேபா� உண�,தா5 வச,தி. 
�த,திர ��7� பி% வ,தி$�7	 இ,தியாைவ இ,த ஒ$ வா�கிய	 அ தைன 
ெபா$ தமாக விம�சி த�. பி தைள அ	மாைவ� ப,��க5 கழ�சி�காIக5, 
ேசாழிக5, ப�லா:7ழி, விைளயாட� பய%ப4	 ($:ைக ( �க5, மர தி� 
அழகாக> ெச��க� ெப�ற ப�லா:7ழி எ�லாவ�ைற2	 ஒ]ெவா%றாக உ�8� 
பா� � விவர	 விசாாி �  ெதாி,� ெகா�டா5 கம@. 
 
அ,த ெவ5ைள 2வதி தமி" ேபசிய� காமா3சிய	மாE�7� ெபாி�	 
ஆ>சாியமளி த�. வா"நாளி� த% 7ரைல  தாேன தி$	பி� ேக37	 வாI�# 
காமா3சிய	மாE�7 இ�வைர வாI தேத இ�ைல. காமா3சிய	மாைள> 
ச,ேதாஷ�ப4 த ேவ�4	 எ%8 க$தின வச,தி கம@யிட	 ாி�கா�டைர இய�கி 
மாமியி% பதி<ெசIத பாடைல அவேள தி$	ப� ேக37	 வித தி� ஒ@�க> 
ெசI2	ப. ேவ�.னா5. 
 
"கவனமாக...ெர�கா�டாிேல ேதா� உைற ேமேல ேபா3.$�7...மாமி கி3ட� 
ெகா�4 ேபாயிடாேத... ேதா� ேமேல ப343டா மாமி ம8ப.2	 Oநான	 ப�ண� 
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ேபாயி4வா..." எ%8 வச,தி கம@யி% காத$ேக ெம�@ய 7ர@� எ>சாி�க<	 
ெசIதா5. 
 
தா% ச�8 (% பா.யெத�லா	 காெஸ3 ெர�கா�டாி@$,� தி$	ப ஒ@�கேவ 
மாமி சிறி� நாணினா�ேபா� உ3கா�,� த% 7ரைலேய ேக34� ெகா�.$,தா5. 
ெப$ மதி�#�7ாிய ஒ$ 7$<�7 (%னா� அம�,தி$�7	 மாணவி ேபா� 
ப]யமாக விலகியி$,�, மாியாைதேயா4 மாமியி% (க ைதேய கவனி �� 
ெகா�.$,தா5 கம@. 'ப$7வ� ேபா%ற ஆ�வ	' எ%பா�கேள அ,த ஆ�வ	 
கம@யி% பா�ைவயி� அ�ேபா� ெதாி,த�. 
 
ெத$ வாச@� கா� வ,� நி�7	 ஓைச ேக3ட�. அைத அ4 � ேவ1மாமாவி% 
7ர?	 தி�ைணயிேலேய 'சிரம பாிகார	' ப�ணி� ெகா�.$,த வி�ேவ�வர 
ச�மா அவைர வரேவ�7	 7ர?	 உ5ேள ெதளிவாக� ேக3டன. 
 
"அ�பா ப�க � கிராம திேல ஒ$ க@யாண ��7� ேபாயி$,தா�, இ�ப தா% 
தி$	ப (.Wச� ேபா@$�7" எ%8 Hறியப.ேய வாயி� ப�கமாக எJ,� 
ேபானா5 வச,தி. 
 
"எ%ன வச,தீ? எ�Oேட�ன� அஃபய�O, இ�ேட�ன� அஃபய�O எ�லா	 எ�ப. 
இ$�7? ாிேலஷ%O 'இ	�)]' ஆறதா இ�@யா?" 
 
அ�பா த%னிட	 எ%ன ேக3கிறா� எ%8 வச,தி உடேன #ாி,� ெகா�4 
வி3டா5. 
 
"'க��ர� எ�OேசWe #ேராகிரா	' ம34	 சாியா நட,��.$�7�பா! மாமி 
அ	மாைன� பா34� பா. கம@ அைத 'ெர�கா�4' ப�ணி மாமி�ேக தி$�பி� 
ேபா34� காமி>சி�.$�கா. ெவளி ேதச தி@$,� வ,தவ5 இைதெய�லா	 
ஆ�வமாக� ேக3கிறாேள:கிற வைர மாமி�7	 பிாியமாக  தா% இ$�7 - ஆனா..." 
 
"ஆனா...எ%ன...?" 
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"ரவி�7	 கம@�7	 இ$�கிற ெந$�க ைத ப தி> ெசா%னா அைத மாமியேல 
ஜீரணி>��க (.2மா%Lதா% ெதாியேல..." 
 
"உற<கE�7 (த� ப.யா இர�4 தர�பிேல2	 ந	பி�ைகைய வள��க1	. அ� 
தா% '.�ளமK' வச,தி!" எ%8 #%(8வேலா4 ெசா%னா� ேவ1 மாமா. 
 
"ெரா	ப அவசர�ப34 எ,த விஷய ைத2	 ேந$�7 ேநராக> ெசா�@� காாிய ைத� 
ெக4 �டாேத அ	மா! கா( அவ ஏ�கனேவ ெநன>��.$�கிற ப.ேய ெகாWச 
நாைள�7 ெநைன>��.$�க34	. உடன.யா ஆ திேல ஒ$ கலக	 ேவ�டா	. 
விஷய ைத அவேள ெம�ல ெம�ல� #ாிW��க வி4! #ாியற�ேல 
எ தைன�ெக தைன  தாமசமாறேதா அ தைன�க தைன நா	 ெகாWச நா5 
நி	மதியாயி$�கலா	" எ%றா� ச�மா. 
 
ேவ1 மாமா<	 வச,தி2	 எ தைன �பாவமாக ரவி கம@ உற< ப�றிய 
உைரயாடைல� பாிமாறி� ெகா�டா�கேளா அ தைன சகஜமாகேவா 
�பாவமாகேவா ச�மாவா� அைத� ப�றி� ேபசேவா நிைன�கேவா (.யவி�ைல. 
உ�ைமயி� அைத� ப�றி� கவைல2	, பய(	 எ�ண�ற தய�க:கE	 அவ$�7 
இ$,தன. 
 
அ%8 இர< ரவிைய2	, கம@ைய2	 த	 ^3.� .%ன$�7 அைழ தா� ேவ1 
மாமா. 
 
"நீ$	 வரலாேம...? வ,தா� எ%ன?" எ%8 ேவ1 மாமா ச�மாைவ அைழ தேபா� 
அவ� வ$வா� எ%பைத ந	பி அைழ�பதாக  ேதா%றவி�ைல. வரமா3டா� எ%ற 
(.<ட% ஒ�#�7 அைழ ததாகேவ ேதா%றிய�. 
 
"உம�ெக%ன? எOேட3 ஒன�. உ:க சிேநகிதா5 எ�லாைர2	 H�பி4ேவ5. 
'காOமாபா@டனா' இ$�7	. நா% ைவதீக%. என�7 ஒ ��கா�! எ%ைன 
வி344:ேகா... ரவிைய2	 கம@ைய2	 நீ:க H�பிடற� தா% (ைற. அவாதாேன 
இ�ேபா ஊ�ேல$,� வ,தி$�கா... ேவ1	னா எ:கா �� பிரதிநிதிகளாக� 
பா$ைவ2	 7மாைர2	 அவா Hட அL�பி ைவ�கிேற%" எ%8 பதி� வ,த� 
ச�மாவிடமி$,�. 
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ரவி மா.யி� Y:கி� ெகா�.$,ததா� அவ% எJ,தி$,த�	 ெசா�@ அைழ � 
வி34� ேபாகலா	 எ%8 ரவி�காக� கா தி$,தா� ேவ1மாமா. 
 
அ�ேபா� ெத$வி� மிரா�தா�கE�ேக உாிய மி4�7 நைட2	 வல� ைகயி� 
ெவ5ளி� C� பி. த வா�கி: O.�7	 வாயி� #ைகயிைல> சா8மாக நா? 
விவசாயிக5 பயப�திேயா4 ைகக3. வாI #ைத �� பி% ெதாடர நட,� வ,� 
ெகா�.$,தா� ஒ$ க34� 74மி�கார மனித�. சாிைக�கைர ேவF., மா�# மைறய 
ேபா� தியி$,த ேம� ��.?	 சாிைக�கைர மி%னிய�. ெந�றியி� ச,தன� 
ெபா34� பளபள த�. 
 
"எ%ன ஓI ச�மா. உ	ம பி5ைள ஊ�ேல$,� வ�.$�கானாேம?" 
 
#ைகயிைல> சா�ைற� கைடவாயி� ஒ��கியதி� ேப>� வா� ைத 7ழறிய�. 
 
"ஆமா	! வா:ேகா சீமாைவய�வா5!" எ%8 எJ,� நி%8 வரேவ�றா� ச�மா. 
ஆனா� ேவ1மாமா எJ,தி$�கேவா, வரேவ�கேவா, (கம% வா� ைதக5 
Hறேவா ெசIயாம� ேவ8 திைசயி� பா� �� ெகா�.$,தா�. அவ� (க	 
ெவ8�ைப உமி",த�. ச�மா அ,த மனிதைர வரேவ�8 எJ,� மாியாைத ெசIதேத 
ேவ1மாமா<�7 அ�ேபா� அ]வளவாக� பி.�கவி�ைல எ%8 ெதாி,த�. 
 
"இ�ேல... அவசரமா� ேபாயி�.$�ேக%. அ�படமா வ,� பா��கேற%..." எ%8 
ேவ1 மாமா ச�மாேவா4 அம�,தி$�பைத� பா� ேத ஒ�:கினா� ேபால  த	ைம� 
க தாி �� ெகா�4 விலகி� ேபாI வி3டா� சீமாைவய�. 
 
"அேயா�கிய%! எ,த வய� வர�#> ச�ைட�7 யாைர  Y�.விட� 
ேபாயி�.$�காேனா?" எ%8 ச�மாவி% காதி� ேக37	ப.யாகேவ 
(1(1 தா� ேவ1மாமா. ச�மா இத�7� பதி� எ�<	 ெசா�லவி�ைல. 
 
Y�க தி@$,� ரவி எJ,த�	 அவைன2	 கம@ைய2	 இர< .%ன$�7 
அைழ �வி34 அ� ச	ப,தமான ஏ�பா4கைள� கவனி�க ேவ1மாமாேவா4 
வச,தி2	 த:க5 ^34�7� #ற�ப3டா5. 
***** 
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இர< வி$,��7� ப � இ$ப� (�கியமாகவ�க5 வ,தி$,தா�க5. 'கம@'தா% 
ெச%ட� ஆஃ� அ3ராaனாக இ$,தா5. ெப$	பாேலா� எOேட3 
உாிைமயாள�க5. 
 
கம@�7 எதிேர ேடபிளி� வ,தம�,தி$,த ேவ1மாமாவி% ந�ப� சார:கபாணி 
நா24ைவ அவE�7 ரவி அறி(க�ப4 தி ைவ த<ட% அவ� ப3ைடயாக 
ெந�றியி� அணி,தி$,த நாம ைத� பா� �, இவ� ைவFணவராக இ$�க� H4	 
எ%8 க$தி�ெகா�4 'அFடா3சர ம,திர	' ப�றி2	 இராமா0ஜ� ப�றி2	 
அவாிட	 ஏேதா ேக3டா5 கம@. 
 
நா24<�7 அவE�7� #ாி2	ப. அைத விள�கி> ெசா�ல வராததா� ேப>ைச 
மா�றி� பாாிK?5ள 'ைந3 கிள�'கைள� ப�றி அவளிட	 விசாாி தா� அவ�. 
 
அFடா3சர ம,திர	 ப�றி அறிய ஆவ� கா34	 பிெரW� 2வதியிட	 ைந3 கிள� 
ப�றி விசாாி�7	 ெத%னி,திய ந4 தரவய� ைவFணவைர� பா� � அ,த 
(ர�பா3ைட� #%னைக C த (க ேதா4 தன�7 உ5ேளேய இரசி �� 
ெகா�.$,தா% ரவி. 
------------- 
 

அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 9999    
 
b மட தி% ச:கரம:கல � ( திராதிகாாியான வி�ேவ�வர ச�மாவி% 
ெபா8�பி� இ$,த (�கிய� பணிகளி� ஒ%8 மட ��7> ெசா,தமான நில:கைள 
2	 ேதா�#  �ர<கைள2	 அ]வ�ேபா� 7 தைக�7 ஒ�பைட�ப�. அ%8 மாைல 
மட � நில:கைள� 7 தைக�7 எ4�பவ�களி% H3ட	 ஒ%8 இ$,த�. அ,த� 
H3ட திேலா-இயலாவி3டா� அ4 த H3ட திேலா அ]வ$ட� 7 தைகக5 
(.வாக ேவ�4	. ெப$	பா?	 ஒ]ேவாரா�4	 ேம�ேக. மைலயி� சார� 
பி.�க  ெதாட:7	ேபா� அ]Bாி� 7 தைகக5 எ�லா	 ெதாைக ேபசி (.வாகி 
வி4வ� வழ�க	. 
 
த% பி5ைள ரவி ஊாி@$,� வ,ததி� அ%8 மாைல 7 தைகதார�களி% H3ட	 
இ$�ப� அவ$�7 மற,� ேபாயி$,த�. 
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ரவி2	 கம@2	 அவ�கேளா4 பா�வதி2	 7மா$	 ேவLமாமா ^34 வி$,��7� 
#ற�ப34� ேபாவத�7 (% Cாீ மட	 ஆAO கிளா�� வ,� ந�ல" ேவைளயாக 
அைத ஞாபக�ப4 திவி34� ேபானா%. மட தி@$,� அவ� ெபய$�7 அ%8 
தபா@� வ,தி$,த நாைல,� க.த:கைள2	 அ�ேபா� கிளா�� அவாிட	 
ெகா4 தி$,தா%. 
 
அ%8 நில:கைள� 7 தைக�7 எ4�ேபா� H3ட	 இ$�ப� ஞாபக	 வ,த பி%ேப 
நாைல,� விவசாயிக5 பி% ெதாடர> சீமாைவய� ெத$வி� மி4�காக நட,� ேபான 
கா3சி மீ�4	 ச�மா<�7 நிைன< வ,த�. 
 
இ,த� H3ட ��7	 அ,த� கா3சி�7	 ெதாட�# இ$�கேவ�4	 எ%8 அவ� 
மன	 நிைன த�. ேசாழிய% 74மி �	மா ஆடா�' எ%ப� ேபா� சீமா ைவய� 
காாியமி�லாம� "ெத$வி� ஆள ேச� �� ெகா�4 ேபாகமா3டா� எ%8	 #ாி,த�. 
 
கிராம:களி� ெப$	பா?	 இ	மாதிாி� H3ட: க5 இர< எ34 மணி�7ேம� 
ெதாட:கி� ப � மணி பதிேனா$ மணி வைரயி� நட�ப��4. எ�லா 
விவசாயிகE	 வ,� கல,�ெகா5ள அ,த ேநர	 தா% வசதியாயி$�7	. 
ச:கரம:கலேமா d�8�7 d8 சத^த	 விவசாய ைத  ெதாழிலாக� ெகா�ட 
கிராம	, வா% ெபாI தா?	 தா% ெபாIயாத வள ைத உைடய ஜீவநதியாகிய 
அகOதிய நதியி% தைல�கா� பாசன தி� அைம,தி$,ததா� ம�ணி� ெபா% 
ெகாழி த�. அதி?	 மட � நில:க5. எ�லா	 விைள>ச?�7� #க" ெப�ற 
அகOதிய நதி யி% ந�ல கைர� ப7திகளி� இ$,தன. மட தி% பிரதானமான 
ெசா ��களாகிய ந�ல நில:க5, ேதா�#  �ர<க5, இர�4 
%8 ப� மட:க5, 
விவாகம�டப	, ^4க5, கா@ மைனக5 எ�லா	 அ,த ஊாி�தா% இ$,தன. 
 
இர�4 
%8 வ$ட:கE�7 (%னா�வைர மட தி% ைவதிக விFய:கE�7 
ம34ேம ச�மா ெபா8�ேப�றி$,தா�. நில	 7 தைக வ$மான	, ^4 விவாக 
ம�டப வாடைகக5, வர< ெசல< ேபா%ற ெலளகீக ஏ�பா4கைள> 
சீமாைவய�தா% கவனி � வ,தா�. 7 தைக� பணவர< ெசல<களி� ஊழ?	, 
ைகயாட?	 ெப$கியபி%, நிைறய� #கா� க5 வரேவ பி%னா� அ,த� ெபா8�#	 
ச�மா <�ேக வ,� ேச�,த�. • 
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சீமாைவயைர விேராதி �� ெகா5ள> ச�மா பய, தா�. ஆனா?	 ேவ8 வழி 
இ�ைல. �வாமிகேள ச�மாைவ அைழ �, ஊ� ந%ைம�காக<	, Cாீ மட  தி% 
ந%ைம�காக<	 அ,த� ெபா8�ைப அவ� ஏ�க ேவ�4	 எ%றா�. ச�மாவா� 
அைத  த3.> ெசா�ல (.யவி�ைல. 
 
அத�7� பி%னா� ச�மா<	 சீமாைவய$	 ேபசி� ெகா5வ�, ஒ$வ$�ெகா$வ� 
ேசஷமலாப	 விசாாி �� ெகா5வ� எ�லா	 பைழயப. ெதாட�,தா?	 ச�மா வி% 
ேம� சீமாைவய� உ5Mற ஒ$ வ%ம	 ைவ �� ெகா�4 கா தி$,தா�. உ5ேள 
பைகெயா4:கிய #ற மல�>சிகளா?	 #ற> சிாி�#�களா?	 அவ� ச�மா விட	 
ஏமா�றி� ேபா@யாக� பழகி வ,தா�. 
 
ஒ$ ேயா�கிய% ேபானா� ேபாகிறெத%8 அேயா�கிைன> சகி �� ெகா5ள<	 
ம%னி�க<	 Hட  தயாராக இ$�பா%. ஆனா� கைட,ெத4 த ஒ� அேயா�கிய% 
ஒ$ ேபா�	 த%ன$கி?5ள ேயா� கியைன> சகி �� ெகா5ளேவா, ம%னி�கேவா 
தயாராக இ$�கமா3டா%. காரண	 ேயா�கியைத உ5ளவைன அள< ேகாலாக� 
ெகா�4தா% எ�லா இட:களி?	 எ� அேயா�கி தன	 எ%பேத க�4 பி.�க� 
ப4கிற�. ஆகேவ அேயா�கிய தன ைத� க�4 பி.�க உதவி ெசIகிற ஒ]ெவா$ 
ேயா�கியL	 அ,த வித தி� அேயா�கிய�கE�7 இைடN8 ஆகிறா%. சீமாைவ 
ய$�7 அ�ப. ஒ� இைடNறாக> ச:கர ம:கல தி� வாI தி$,தா� விசி ேவ�வர 
ச�மா. யாைர2	 எதிாி யாக� பாவி�காத சா �^க 7ண	 இய�பாகேவ இ$,ததா� 
ச�மா- சீமாைவயாிட	 Hட மாியாைத யாக<	, ப�பாக<	 பழகி வ,தா�. 
ேவ1மாமா ேபா%றவ�க5 சிறி�	 தா3ச�யமி�லாம� ெவ8 � ஒ��கிய 
சீமாைவய� ேபா%றவ�களிட(	 ச�மாவா� வி தியாசமி�லாம� பழக 
(.,தெத%றா� க�வி யா?	 ஞான தா?	 ெவ8�#	, 7ேராத(	 எ%ன 
ெவ%ேற அறியாத ஒ$வைக மன�ப�7வ	 அவ$�7 வ,தி$,த�தா% காரண	.  
 
சீமா ைவய� ெத$வி� ஆ3க5 பி% ெதாடர நட,� ெச%றைத� ப�றி ேயாசி த ச�மா 
மட �� 7மாOதா ெகா4 �வி34> ெச%றி$,த க.த:கைள ஒ]ெவா% றாக� 
பிாி �� ப.�க  ெதாட:கினா�. 
 
(த� க.தேம இைற(.மணி அவாிட	 வ,� வாட ைக�7� ேக34வி34� 
ேபாயி$,த வட�7  ெத$வி ?5ள மட ��7> ெசா,தமான கா@மைனைய� 
ப�றியதாக இ$,த�. 
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'ஒJ:காக வாடைக தர�H.ய ேயா�கியமான" பா�3.�7 அ,த இட ைத> 
ச�மி◌ாவாக� பா� � வாடைக�7 வி34 விடலா	" எ%8 Cாீ மட	 மாேனஜ� பதி� 
எJதியி$,தா�. இர�டாவ� க.த தி� நில: கைள� 7 தைக�7 அைட�7	ேபா� 
ெபாிய பண�. கார�களிட(	 வசதி25ள மிரா�தா�களிட(	 அைட � விடாம� 
Cாீமட ��7 நாணயமாக நட,� ெகா5ள� H.ய உைழ�7	 திறL5ள ஏைழ 
விவசாயி கE�7� பய%ப4மா8 பகி�,� அைட�ப� ந�ல� எ%8 �வாமிகேள 
அபி�பிராய�-ப4வதாக� க.த தி� எJதியி$,த�. சில ஏைழகளி% (க ைத� 
'கா3.. அவ�கE�7� பண உதவி ெசI� அவ�க5 ெபயாி� அ]B� மிரா�தா�கேள 
ெப$	பாலான நில:கைள� 7 தைக�7 எ4�பதாக மட ��7 வ,தி$,த #கா��. 
க.த:க5 இர�ெடா%8	 இைண�க�ப3.$,தன. 
 
அ4 த க.த	 ��8 வ3டார �� ப5ளி�Hட: களி� பயி?	 மாணவ 
மாணவிகE�7� பகவ கீைத, தி$�7ற5 ப7திகளி� மன�பாட� ேபா3. ைவ �� 
பாி�க5 ெகா4�க ேவ�4	 எ%ற �வாமிகளி% ஆ�ைஞைய விவரமாக  
ெதாிவி த�. 
 
மட தி@$,� வ,த நா%காவ� க.த தி� சமO கி$த ேவத பாடசாைல ப�றிய சில 
விஷய:கைள விசாாி தி$,த�. ம�ெறா$ க.த தி� அகOதிய நதி� கைரயி?5ள 
கிராம:களி� ஜி�ேனா தாரண	 ெசIய ேவ�.ய நிைலயி� பாழைட,தி$�7	 
எ�லா� ேகாவி�கைள� ப�றிய விவர:கைள2	 உடேன திர3. அL�#மா8 
ேகாாியி$,தா� Cாீ மட	 ேமேனஜ� . �வாமிகளி% ஆ�ைஞ�ப. அ�க.த	 
எJத�ப4வதாக� 7றி�பிட�ப3.$,த�. 
 
க.த:கைள ^34�75 ெகா�4ேபாI ைவ � வி34> ச,தியா வ,தன ��காக 
ஆ�ற:கைர�7� #ற�ப3டா� ச�மா. ஆறற:கைரயி� ச,தியா வ,தன ஜபதப:கைள 
(. ��ெகா�4 ^4 தி$	#கிற வழியி�தா% இைற(.மணியி% விற 7� க ை◌ட 
இ$,த�. 
 
கைடயி� H3டமி�ைல. அேநகமாக�  கைட 
4கிற ேநரமாயி$�க ேவ�4ெம%8 
ேதா%றிய�. இைற(.மணியி% இய�க ச	ப,தமான ஆ3க5 சில� ��றி 
உ3கா�,� அவாிட	 ேபசி� ெகா�.$,தா�க5. கைட வாச@� வி�ேவ�வர 
ச�மாைவ� பா� த�	 இைற(.மணிேய எJ,தி$,� எதி� ெகா�4 வ,� வி3டா�. 
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“எ%ன சமாசார	 வி�ேவ�வர% ? ெசா�@யL�பி யி$,தா நாேன வ,தி$�ேபேன ? 
நீ ஏ% இ:ேக சிரம� ப34 அைலயL	 ?” 
 
"இ��7%L வரேல ேதசிகாமணி 1 ஆ த: கைரயி ேல$,� தி$	பி� ேபாற 
வழியிேல வ,ேத%. நீ வாட ைக�7� ேக3.ேய அ,த வட�7 ெத$ கா @ மைன. 
அ� விஷயமா மட திேல$,� பதி� வ,�4 �." 
 
'எ%னா%L வ,தி$�7?" 
 
"ஒJ:கா வாடைக ெகா4�கிற பா�3. யாரா யி$,தா?	 நானா� பா� � 
வாடைக�7 வி34�க லா	L எJதியி$�கா. ” 
 
"நா% ஒJ:கா வாடைக ெகா4�கிற பா�3[%L நீ ந	#நியா இ�ைலயா ?” 
 
- இைற(. மணி சிாி தப.ேய இ�ப.� ேக3டா�. 
 
 
"ந	பி�ைக�ெக%ன ெகாைற>ச� ? நாைள�கி வாேய% ேபசி (.< ப�ணி�ேபா	" 
எ%8 ெசா�@ய ப.ேய #ற�பட இ$,த ச�மாவிட	 “சாி நாைள�கி வேர%. (.< 
ப�ணி�கலா	. ஒ$ நிமிஷ	 நி�? ! உ:கி3ட ேவற ஒ$ (�கியமான சமாசார	 
காதிேல ேபா34 ைவ�க1	" எ%றா� இைற(. மணி. 
 
“எ%ன, ெசா�ேல%" எ%ற ச�மா<�7� பதி� Hறாம� கைடயி% உ3#ற	 
உ3கா�,தி$,தவ�களி% ப�க	 தி$	பி "இ,தா மல��ெகா., இ:ேக வா	மா” 
எ%8 ஒ$ ெப�ைண ேநா�கி� 7ர� ெகா4 தா� இைற(.மணி. 
 
க$நிற வாயி� #டைவ அணி,த ஓ� இள	ெப� எJ,தி$,� வ,தா5. 
மாநிறமாயி$,தா?	 க3டழ ேகா.$,த அ,த� ெப� அ$ேக வ,த�	, 
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“இ� மல��ெகா. ! இ:ேக #னித அ,ேதாணியா� ஆர	ப� ப5ளியிேல [>சரா 
ேவைல பா��7�. ந	ம இய�க திேல ெரா	ப ஈ4பா45ள ெபா�1. பதிென34 
வ$ச ��7 (,தி ந	
� ஆ�ற:கைர ைமதான திேல (த� சீ�தி$ த மாநா4 
நட,தி>ேச, அ�ப ஒ$ வய�� 7ழ,ைத இ�. ரா�காயி%L (%னா.ேய ைவ>சி$,த 
ேபைர மா தி "ஐயா" கி3ட� ெகா4 � ேவேற ேப$ ைவ2:க%னா:க. ஐயா 
அ�ப தா% இ,த� ேபைர> V3.னா$ ேபாக34	. அெத�லா	 பைழய சமாசார	. 
இ�ேபா நா% ெசா�ல வ,த� ேவேற கைத. அ,தி ச,தியிேல OH� வி34 
^34�7  தி$	பி நட,� ேபாற�ப ந4 வழிேல உ:க சீமாைவய$ மா,ேதா�# 
இ$�7 ; அ,த மா,ேதா�# வழியாக தா% தி$	பி��ே◌ா7� இ�. ஒ$ நா-ெர�4 
நா-வழி மறி>� வ	# ப�ணி னாரா	. இ%ெனா$ நா ைகைய� #.�க வ,தாரா	. 
ஒ.  த�பியி$�7. நீ ெகாWச	 அ,த ஆைள� க�.>� ைவயி. நா:க இய�க ாீதியா 
இைத� ெபாி� ப4 த (.2	. ேவ�டா	L பா��கிேற%. எ��7	 நீ ெசா�@� 
க�.>� ைவேய%, உ% னா ேல. (.2	னா." - 
 
"ேதசிகாமணி! அவ% ெபாிய �Fட% ! நா% ெசா�@  தி$,தறவ% இ�ேல, ஊ�ல 
ெபாிய மLஷ%, பண�கார%. பண(5ளவனா இ$,தா?	 7ண" வானா இ$,தா 
ேயா�கியைத இ$�7	. இ%னி�7�Hட சாயர3ைச ெத$விேல நா? ஆ5 சகித	 
ஜாிைக அ:க வOதிர	 பளபள�க மி4�7 நைட நட,� ேபாற�ேபா * சீமாைவய� 
எ% பி5ைள ஊ�ேலயி$,� வ,த� ப�றி எ%னிட	 விசாாி>சா%. நாL	 �(கமாக 
இர�4 வா� ைத பதி�ேபசிேன%.” 'த	பிவ,தா>சா ?" 'வ,தா>�; நாைள வ�ற�ேபா 
நீ பா� �� ேபச லா	. ^34�7 வாேய%." 
 
"ஏேதா காத� பிர>ைன%L ெசா%னிேய, அ� எ%னா>� ?" 
 
'பிர>ைன2	 Hடேவ த	பிேயாட� #ற�ப34 வ,தி$�7 1 வ,� பாேர%." 
 
“ஏ% அ�ப.> ெசா�ேற ? அவ% பிர>ைனயி� ^ணாக நீ தைலயி34 அதிகார	 
ப�ணாேத." - 
 
“தைலயிடறேதா அதிகார	 ப�றேதா என�7� பழ�கமி�ேல ேதசிகாமணி !” 
 
"சாி. ேநேர வ,� த	பிகி3ட� ேபசி�கிேற%, நீ." 
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ச�மா விைட ெப�8� ெகா�4 அ:கி$,� #ற� ப3டா�. இைற(.மணியிட	 
சீமாைவயைர� ப�றி� ேக5வி�ப3ட ச	பவ	 ேபால� பல ச	பவ:க5 பல #கா�க5 
பல இட:களி@$,� ட ல (ைற அவ� கா��7 எ3.யி$,தன. ேத�7 மர தி� 
ெச��கிய சிைல ேபா� கவ�>சியாயி$,த அ,த� ெப� மல�� ெகா.யிட	 
சீமாைவய� த�பாக நட,� ெகா�.$� பாரா இ�ைலயா எ%8 ச�மா ஒ$ சிறி�	 
ச,ேதக� படேவ இ�ைல. சீமாைவய� ேபா%ற ேகாவி� காைள ேபIவைத ஒ த 
தா%ேதா%றி  தனமான ேமI>ச� 7ண(	 திமி$(5ளவ�க5 சிலைர அவ� 
அறிவா�. அவ�களா� கிராம தி% ெபயேர ெக34� ெகா�.$,த�. சில 
இட:களி� அவமான�ப3ட பி%#	 அவ�கE�7� # தி வ,ததாக  ெதாியவி�ைல. 
இ	மாதிாி� காரண:களா� தா% மட �� ெபா8�#� க5 சீமாைவயாிடமி$,� 
விைர,� பறி�க�ப3டன. ஆனா� சீமாைவயேரா தா% தவ8க5 ெசIததா� தா% 
அ,த� ெபா8�#�க5 த%னிடமி$,� பறி�க� ப3டன எ%8 உண�,ததாக  
ெதாியவி�ைல. தன�7 எதிராக வி�ேவ�வர ச�மா சதி ப�ணி மட � நி�வாக ைத> 
சாி�க3. அவ�க5 தயவி� அைத அைட,தி$�பதாகேவ க�பைன ெசI� 
ெகா�.$,தா�. 
 
“மனித% சில ேவைளகளி� கா(கனாக<	 இ$�க லா	. ஆனா� எ�லா 
ேவைளகளி?	 கா(கனாகேவ திாி2	 ஒ$ மி$க	 எ�ப. மனிதனா இ$�க (.2	 
?” எ%8 ெபா$5ப4	 ஒ$ பைழய நீதி Oேலாக	 உ�4 இ�ேபா� அ� ச�மா<�7 
நிைன< வ,த�. சீமாைவய� ேபா%றவ�க5 ேம� த 3 4� களி � ேதா%றினா� 
அவ�கைள  தி$ த இைற(.மணி கE	 ேதா%ற தா% ேவ�4	 எ%8 இ�ேபா� 
ச�மாேவ ேகாபமாக நிைன தா�. ேகாவி� காைளகைள யாராவ� பி. �� ப<� . 
� அைட�க தா% ேவ�4	 எ%8	 ேதா%றிய�. 
 
ெபா�வாக ச�மா விள�7 ைவ த பி% சைம த ப�ட	 எ�<	 சா�பி4வ� 
இ�ைல. கற,த ப�வி% பா?	 இர�4 வாைழ� பழ(ேம அவர� இர< உண<, 
^4 ெச%8 அ,த "இர< உணைவ (. �� ெகா�4 7 தைகதார� H3ட	 நட�க 
இ$,த Cாீ மட தி% "விவாக ம�டப	' க3.ட ��7� #ற�ப3டா� அவ�. 
க.த:கைள2	 ம3 ��7�7� 7 தைக விவர:களட:கிய ெபாிய ைப�4 
ேநா34� # தக	 ைகயி� ேபா34� ைகயி� எ4 �� ெகா�.$,தா� அவ�. 
 
 
ேபாகிற வழியி� ேவ1மாமாவி% ^3.@$,த கலகல�ைப2	 விள�ெகாளி 
அல:கார ைத2	, வாச@� நி%ற கா�கைள2	 பா� தா� வி$,� (.,� ரவி2	 
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கம@ (த@யவ�கE	 ^4 தி$	ப இர< பதிெனா$ மணி�7 ேமேலHட ஆகலா	 
எ%8 ேதா%றிய�. 
bமட	 க�யாண ம�டப தி�7 அ$ேக ெத$வி� தி$	பி அவ� ெச�?	 திைச�7 
எதி�  திைசயி@$,� வ,� ெகா�.$,த ஒ$ விவசாயி ேமலாைடைய இ4�#�7 
இற�கியப., பணிவாக, “சாமி, 7 தைக� H3ட	 இ%னி�7 இ�ேல%னா:கேள….. 
ெபற< எ�ைண�7 வர1	” எ%8 வினவினா%. 
யா� ெசா%னா அ�ப., H3ட	 இ%னி�7  தா% நட�க� ேபா<�, வா” எ%றா� 
அவ�. 
 
சீமாைவய$	 அவ$ ஆE:கE	 இ%னி�7 இ�ேல%L ெசா%னா:கேள, சாமி” 
 
“ நீ ேபசாம எ:Hட வா ெசா�ேற%” ச�மா அ,த விவசாயி பி% ெதாடர� 
க�யாணம�டப ��75 0ைழ,தா�. வழ�கமா�� 7 தைக� H33 ��7 வ$	 
திரளா% விவசாயிக5 யாைர2	 அ�ேபா� அ:ேக காணவி�ைல. க�யாண� 
H3 தி� சீமாைவய$	 அவ$ைடய ைகயா3களாகிய நாைல,� விவசாயிகE	 
ந4வாவ அம�,தி$,தன�. 
ச�8�#ற �� பதிென34� கிராம:களி@$,�	 விவசாயிக5 வ,� ஆ�வ ேதா4 
7 தைக ேக37	 வளமான மட � நில:கைள� ேக3க அ%8 யா$ேம வரவி�ைல 
எ%ப� மிக<	 ஆ>சாியமாக<	 ந	ப (.யாம?	 இ$,த�.,  
மறவ% தா:க�, ந த	பா., ஆன,த� ேகா3ைட, அல:கார ச( திர	 ஆகிய 
��8�#ற � (�கியமான ஊ�களி@$,�	 Hட யாைர2	 காணவி�ைல. 
"வா:ேகா ! ச�மா<�7 அதிக ேவைலயி�ேல. ெகாWச	 ேப�தா% வ,தி$�கா. 
7 தைக சீ�கிர	 (.Wசி4	" எ%8 த	(ைடய பினாமிகேள அ]வள< நில ைத2	 
ம@வாக� 7 தைக�7� பி. � விடலா	 எ%ற பக�கன<ட% உ�சாகமாக 
வரேவ�றா� அ:7 அம�,தி$,த சீமாைவய�. ச�மா<�7 அவ$ைடய 7� #ாி,த�. 
"நீ:க எ%ைன ெரா	ப H.மி�கL	 சீமாைவய� வா5! Cாீமட தி@$,� என�7 
வ,தி$�கிற ஆ�ைஞ யிேல பதிென34 ��8�#ற கிராம � ஜன:கைள2	 
வ>��4தா% ெநல:கைள� 7 தைக�7 விட1	L OபFடமா எJதியி$�7." 
"அ�ேபா இ:ேக வ,தி$�கிற ெர�4 
1 கிராம � மLஷாைள 
அவமான�ப4 தி  தி$�பி அL�பற� ம34	 எ%ன (ைற ?" 
 
"இதிேல மான அவமான	 ஒ�1	 இ$�கிறதா என�7  ேதாணைல; Cாீமட � 
உ தரைவ நா% மீற(.யா�. அ��7 நா% க34�ப3டா க1	." 
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"எ:க நாளிேல இெத�லா	 பா��கறதி�ைல. நா5 கட தாம 7 தைக�7> சீ�கிர	 
வி344ேவா	." 
 
ச�மா இத�7� பதி� ெசா�லவி�ைல. 7மாOதா ைவ� H�பி34, அ4 த வார	 
இேத கிழைம இேத இட தி� இேத ேநர தி� Cாீமட	 7 கைக�7� H3ட	 
க�.�பாக நட�7	 எ%8 பதிென34 கிராம:கE�7	 த�ேடாரா� ேபா34> 
ெசா�@ ஏ�பா4 ப�ணிவி4மா8 Hறிவி34 ^4 தி$	பி வி3டா� ச�மா. 
அவ� தி$	பியேபா� காமா3சிய	மா5 ( � மீனா3சி� பா3.யிட	 தி�ைணயி� 
அம�,� ேபசி� ெகா�.$,தா5. பா3.யி% விசாரைண கம@ைய� ப�றி 
இ$,தைத> ச�மாேவ த	 ெசவிகளா� ேக3ட வா8தா% ^34� ப.ேயறினா�. 
காமா3சிய	மா5 பா3.�7� கம@ைய� ப�றி எ%ன ெசா�ல இ$,தாேளா 
ெதாியவி�ைல ஆனா� அவ5 பதி� ெசா�வத�75 ச�மா ப.ேயறி வ,� வி3டா�. 
 
"அவா5ளா	 இ%L	 வரைலயா ?” “எவாைள� ேக�கேற5?" “பா�3.�7� 
ேபானவாைள� ப தி தா% ேக3கிேற%." 
 
“வரைல. இ%L	 நிைறய நாழியாகாேதா ? இ தைன சீ�கிரமா எ:ேக வர�ேபாறா 
?” 
 
ச�மாைவ� பா� த�	 பா3. எJ,� ேபாI> ேச�,தா5. அைரமணி ேநர தி� 
பா�வதி2	 7மா$	 ம34ேம ேவ1மாமா ^3.@$,� தி$	பி வநதா◌ாக5, 
 
‘ஏ�டா ? அவா5ளா	 எ:ேக ?வரைலயா ?” "இ�ேல�பா பா�3.யிேல அ,த 
எOேட3 ஒன� சார:கபாணி நா24 வ,தி$,தா�. அவ� தி[�L பா�3. (.Wச�	 
அ�ணாைவ2	 அவ%Hட வ,தி$,தவாைள2	 "வா:கேள%! மைலயிேலந	ம 
எOேட3 ெகO3 ஹ<சிேல ேபாI  த:கி34� கா� . தாேல தி$	பிடலா	"L 
H�பி3டா�. உடேன, ைநO ஜ.யா'%L அ�ணா<	 கம@2	 ேவ1 மாமா<	 
வச,தி2மா ெர�4 கா�ேல மைல�7� ெ#ாற�ப34� ேபாயி3டா." 
"யா$ ? நாம�கார நா24தாேன ?” "அவேர தா	பா..." 7மா� ெசா�@யவ�ைற> 
சாியாக� காதி� ேபா34 ெகா5ளாத காமா3சிய	மா5, "ஏ%னா ? அவா5ளாம 
எ:ேக?" எ%8 அ�ேபா�தா% ச�மாைவ� ேக3டா5. ச�மா, 7மா� தன�7� Hறிய 
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அேத பதிைல இ%L	 அதிக வா�N(�7 உய� தி அவளிட	 ச�ேற இைர,� 
விள�கி� Hறினா�. 
----------------   
 

அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 10101010    
 
ரவி�7	 கம@�7	 ேவ1மாமா ^3.� நிக",த வி$,� (.2	ேபா� இர< ப � 
மணி�7 ேம� இ$�7	. எOேட3 உாிைமயாள� சார:கபாணி நா24விட	 ெசா�@ 
ரவிைய2	 கம@ைய2	 மைல ேம?5ள அவர� ப:களாவி� த:க அைழ�7	 ப. 
Y�.யேத ேவ1 மாமா<	 வச,தி2	 தா%. அ%றிர< இ,த இள	 
காதல�கE�7> �த,திரமான மகி">சிைய அளி�க வி$	பி அவ�க5 இ,த 
ஏ�பா3ைட> ெசIதா�க5. காமா3சிய	மாளி% க34�பா4களி@$,�	 
ைவதிகமான ^3.% ெக4பி.களி@$,�	 அ,த ஓ� இரவிலாவ� அவ�கE�7 
வி4தைல கிைட�க34ேம எ%8 எ�ணி தா% இைத அவ�க5 ெசIதி$,தா�க5. 
 
மைல ேம� ேவ1 மாமா<�ேக எOேட3 இ$,தா?	 அ,த எOேடட நா%7 மணி 
ேநர ��7	 அதிகமாக� பயண	 ெசIய ேவ�.ய ெதாைலவி� இ$,த�. (�ப� 
(�ப ைத,� ைம� ெதாைலவி� ஒ$ மணி அ�ல� ஒ%றைரமணி ேநர� பயண தி� 
ெச�கிறா� ேபால மிக அ$கிேலேய மைலயி� இ$,த� நா24வி% எOேட3. 
அைத2	 தவிர நா24வி% எOேட34�7 ந4வி� இ$,த ப:களா<	 வி$,தின� 
வி4தி2	 சகல வசதிகE	 உ5ளைவயாக<	 ெபாியதாக<	 இ$,தன. காரண	, 
நா24 எOேட34�75ேளேய 74	ப ேதா4 வசி � வ,தா�. கீேழ கிராம தி� 
வசி � வ,த காரண தா� ேவ1 மாமா தம� எOேட3.� ேபாகிற ேபா� வ$கிற 
ேபா� த:கி� ெகா5ள ஒ$ சிறிய வி$,தின� வி4தி ம34ேம க3.யி$,தா�. 
அதனா� தா% நா24வி% எOேட3 ப:களா<�7� கம@2	 ரவி2	 ம�றவ�கE	 
அ%றிர< த:க> ெச%றி$,தா�க5. ஒ$ காாி� நா24, ேவ1மாமா, வச,தி 
ஆகிேயா$	 ம�ெறா$ காாி� ரவி, கம@ ஆகிேயா$மாக அவ�க5 
ச:கரம:கல தி@$,� #ற�ப3.$,தா�க5. கா$�75 ^சிய 7ளி�,த கா�றி� 
கம@ சிறி� ெதாைல< ெச�வத�75ேளேய க�ணய�,�வி3டா5. பக@� 
ந%றாக  Y:கியி$,ததா� ரவி�7 தா% உற�க	 வரவி�ைல. த% ேமேல 
சாI,தப. உற:கி� ெகா�.$,த கம@யி% ேமனி ந8மண:க5 அவ% 
உ5ள ைத� கிள�>சி ெகா5ள> ெசIதி$,தன. 7ைட ம�@ைக� Cவி% 
வாசைன�7	 இள	 ெப�ணி% H,த@� அைத 0க�வத�7	 ஏேதா ஒ$ 
கவி �வ	 நிைற,த இனிய ச	ப,த	 இ$�க ேவ�4	 எ%8 ேதா%றிய�. சில 
C�களி% வாசைனக5 எ%பைவ எJத�படாத கவிைதகளாயி$,தன. 
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வா� ைதகளா� எJத�ப34 வி4கிற கவிைதகளி% அ� த வியாபக	 ஓ� 
எ�ைல�73ப34 வி4கிற�. எJத�படாத கவிைதகளி% வா� ைத வியாபக(	, 
அ� த வியாபக(	 எ�ைலய�றைவயாக விாிகி%றன. சிற,த C�களி% மன ைத 
மய�7	 �க,த:க5 எ�லா	 எ�ைலய�றைவயாI விள:கின. வாசைனகE�7	 
ஞாபக:கE�7	 மிக 0�ணிய ெந$�கமான ெதாட�# இ$,த� ேபா� 
ேதா%றிய�. 
 
இ�ேபா� இ,த� C�களி% ந8மண	 ரவிைய மிக� பல ஆ�4க5 பி%L�7� 
ெகா�4 ெச%8 நிைன�க> ெசIத�. ச:கரம:கல தி% அதிகாைல ெம�@$ளி� 
இ,த� C�க5 இத" விாி,� மண	 பர�#	 ^34  ேதா3ட தி� கிண�ற.யி� 
ேபாI� 7ளி�,த த�ணீாி� ப� �ல�கி (க	 கJவி� ெகா�4 தி�ைண�7 வ,� 
த,ைத�7 எதிேர அம�,� அமர ேகாச(	 ச�த மWசாி2	, ராேமாத,த(	 வாI 
ெமாழியாக� பாட	 ேக34 மனன	 ெசIத பி5ைள� ப$வ	 நிைன< வ,த�. 
அதிகாைல 
%றைர மணியி@$,� ஐ,� மணி வைர இ�ப.  த,ைதயிட	 
வாIெமாழியாக� பாட	 ேக34� பாட	 ேக34 மனன	 ெசIத ப.�# 
அவLைடய�. வி.,த�	 ம�ற� பி5ைளகேளா4 ப5ளி ெச%8 (ைறயான 
ஆ:கில� ப.�#	 ெதாட�,� நட�7	. 
 
அ,நாளி� கிராம ��7 மி%சார	 வரவி�ைல. அ,த ைவகைற இ$ளி� அக� 
விள�ைக ஏ�8வத�கா7	 ேநர ைத� Hட அவைன ^ணா�க விடமா3டா� த,ைத. 
இ$ளி� அம�,தி$,� கணீெர%ற 7ர@� அவ� ெசா�@ அவ% தி$�பி> ெசா�@� 
க�ற க�வி அ�. 'ராமஹ ராெமௗ ராமா; ராம	 ராெமௗ ராமா% ராேமண ராமா�யா	' 
- எ%8 ராம ச�த	 நிைன< வ,தா� Hடேவ காைல� 7ளிைர2	, கிண�ற.ைய2	 
7ைட ம�@ைக� C வாசைனைய2	 நிைன< H�வ� அவL�7 ஒ$ பழ�கமாக 
ஆகி வி3ட�. அவ� ெசா�@ அவ% தி$�பி> ெசா�வ� ஒ$ கண	 தைட�ப3டா?	 
த,ைத அவ% Y:கிவி3டாேனா எ%8 காைத� பி. �  தி$7வா�. அ,த இ$ 
7ர�கE	 அ�ரகார �  தி�ைணயி� ஒ@�க  ெதாட:கிய பி%ேப 
ச:கரம:கல தி� ெபாJ� #ல$	. நிக�4 ச�த	 எ�லா	 (.,த பி% ர7வ	ச	 
(த� காவிய:கெள�லா	 இ�ப.ேய ெதாட�,� க�ற நா3க5 ஒ]ெவா%றாக 
நிைன< வ,தன. பணி,� அட:கி� பய,� க�8 வள�,த ச:கரம:கல �� 
பி5ைள� ப$வ	, ஓரள< வி4ப3ட க�\ாி� ப$வ	, (J> �த,திர(	 உ�லாச(	 
நிைற,த க34�பா.�லாத பாாிO நகர வா"<, கம@யி% காத� எ�லாேம மிக 
விைரவாக நிக",� நிைல � வி3டைவேபா� இ�ேபா� மைல>சாைலயி� 
ேவகமாக� பயண	 ெசI2	 இ,த (%னிரவி� அவ% மன �5 ேதா%றின. 
மைலேம� ஏ8	 ேபா�	 சீறி� ெபா:கி எJ,� வ$	 கடலைலகைள எதி� 
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ெகா5E	 ேபா�	 எ]வள< வயதாகியி$,தா?	 மனித% சி8 7ழ,ைதயாகி 
வி4வைத ரவி உண�,தி$�கிறா%. இ,த இர�4 இட:களி?	 தி[ெர%8 
மனிதL�7 வய� 7ைற,� வி4கிற�. 
�# விலகி ஓ. வி4கிற�. தள�>சி, தய�க	 
எ�லா	 பற,� ேபாI உடேன உ�சாக	 வ,� வி4கிற�. மைலயாயி$,தா?	 
உயர� பற�7	 விமானமாயி$,தா?	 ேமேல ஏ8	 மா.� ப.யாயி$,தா?	 - 
ேமேல ஏறி> ெச�கிேறா	 எ%ற உண�ேவ ஓ� உ�சாக	 தா%. 
 
கா� தைர ம3ட தி@$,� சில ஆயிர	 அ. உயர	 வ,த�	 கா�8� காைத 
அைட த�. 7ளி� அதிகமாகேவ கா�� க�ணா.கைள உய� தி வி3டா% ரவி. கம@ 
இவ% ேம� �வE	 ஒ$ ெம�@ய இதமான Cமாைலைய� ேபா� சாI,� Y:கி� 
ெகா�.$,தா5. 
 
நி� தா3ச�யமான க�.�#ட% த,ைத எJ�பி விட எJ,தி$,� அ,த 
அதிகாைல�ேக உாிய �கமான Y�க தி% கிற�க ேதா4 நட,� ேபாI� C�களி% 
ம�ரமான வாசைன நிைற,த ேதா3ட� கிண�ற.யி� சி�ெல%ற ப>ைச  
த�ணீாி% 7ளி�>சியி� த5ளா4	 Y�க ைத� கைர �வி34  த,ைத�7 (% 
பாட	 ேக3க அம�,த ேவைளகளி� இ,த அ,நிய நா4 உ திேயாக	, இ�ப. ஓ� 
அழகிய காத� எைத2ேம அ%8 அவ% கன< Hட� க�டதி�ைல. 
 
ஆனா� நட,தைவெய�லா	 - உ�ைம எ%பத�7 அைடயாள	 ேபா� கம@ அவ% 
ேதாளி� சாI,தப. Y:கி� ெகா�.$,தா5. வாசைனகளி% உ$வகமாI உற:7	 
இனிைமயி% நிச�த ச:கீதமாI நிக",தவ�றி% நிைலயான சா3சியாI, இதமான 
த%ைம2	 ெவ�ப(	 இைண,த அ,த நளின	 அவ% ேதாளி� ெகா.யாI� 
பட,தி$,த�. 
 
இர< ேநரமாக இ$,ததா?	, மைல> சாைலயி� நிைறய 'ேஹ��பி%' வைள<க5 
இ$,ததா?	 பதிெனா%றைர மணி�7 தா% அவ�க5 மைலேம� எOேட3 
ப:களாைவ அைடய (.,த�. 
 
தைரம3ட தி@$,� உயர	 அதிகமாயி$,ததா� எOேட3 ப7தியி� 7ளி� 
மி7தியாயி$,த�. ேவ1 மாமா<	 வச,தி2	 நா24வி% ப:களாவிேலேய த:கி� 
ெகா�டா�க5. அ,த� ப:களாைவவிட இ%L	 சிறி� உயரமாக ேம34� 
பா:கான இட தி� தனிேய ஒ$ 'ெகO3 ஹ<O' இ$,த�. அத% உ>சி� ப7தியி� 
ேபா�3.ேகா வைர ேபாவத�7	 ��றி வைள �  தா� ேரா4 ேபாட�ப3.$,த�. 
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ஏேதா ேத% நில<�7 வ,தவ�கைள  தனிேய ெகா�4 ேபாI வி4வ� ேபா� 
கம@ைய2	 ரவிைய2	 அ:ேக ெகா�4 ேபாI வி3டா� நா24. 7ளி$�7 
இதமாக� ப4�ைக அைறயி� 'ஹீ3ட�' இ$,த�. 7ளியலைற விள�7கE�கான 
Oவி3�க5 இ$�7மிட	 எ�லாவ�ைற2	 நா24ேவ, ரவி�7 அைடயாள	 
கா�பி � வி34> ெச%றா�. சிறி� ேநர தி� பிளாOகி� பா?	 த34 நிைறய� 
பழ:கE	 ெகா�4 வ,� ைவ � வி34� ேபானா% ஓ� ஆ5. 
 
கம@�7  Y�க	 விழி தி$,ததா� அவ5 ப4�ைகயி� உ3கா�,தி$,தா5. ரவி 
அவ5 அ$ேக வ,� அம�,� ெகா�4 ெம�ல அவைள� ேக3டா%. 
 
"கம@! ம தியான	 நீ ெரO3 எ4 ��கைல ேபா@$�ேக...எ%ன ப�ணிேன? 
எ�ப.� ெபாJ� ேபா>�? மா.யிேல2	 உ%ைன� காண@ேய?.... கீேழ ேபாI 
அ	மா3ட� ேபசி3.$,தியா?" 
 
வச,தி2	 தாLமாக� ேபாI� காமா3சிய	மாளிட	 அ	மாைனயாட> ெசா�@ 
இரசி தைத2	 'ெர�கா�3' ெசIதைத2	 ரவியிட	 விவாி தா5 கம@. 
 
"அ	மா உ:கி3ட எ�ப.� பழகினா? ேகாபமி�லாேம �(காமா இ$,தாளா?" 
 
"�(கமாI இ$,ததாக> ெசா�ல (.யா�. அேத சமய திேல ேகாபமாக 
இ$,ததாக<	 ெசா�ற ��கி�ேல...." 
 
"நீ ெகாWச	 ெபா8ைமயாயி$,�தா% அவ மனைச ெஜயி�க1	. எ% அ	மாவி% 
வயைச ஒ த தைல(ைறைய> ேச�,த இ,திய  தாIமா�கE�7 ெநWசJ த	 
அதிக	. �லப தி� வி34� ெகா4�க மா3டா�க5." 
 
"ந	 உறவி% ெந$�க ைத� ப�றிய ச,ேதக(	 பய(	 இ%L	 உ:க5 
அ	மா<�7 இ$�7	 எ%8 ேதா%8கிற�! நா% ைகயி�லாத ரவி�ைக அணி,த� 
உ:க	மா<�7� பி.�கவி�ைல எ%8 வச,தி வ,� ெசா%னா5. நா% உடேன 
ைக25ள ரவி�ைகைய மா�றி� ெகா�4 தா% அ	மா<�7 (%னா� ேபாேன%." 
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"நீ எைத அணி,� ெகா5ள� Hடா� எைத அணி,� ெகா5ள ேவ�4	 
எ%ெற�லா	 அ	மா ேகாபி �� கவைல�ப4கிறா5 எ%பேத ஒ$ ந�ல 
ஆர	ப	தா% கம@! ஒ$ ெப� எ�ப. உ4�க ேவ�4	, எ:ேக நி�க ேவ�4	, 
எ�ப. இ$�க ேவ�4	 எ%ெற�லா	 அ,த� ெப�ணி% காதலLைடய தாI 
கவனி�க<	 க�காணி�க<	, கவைல� பட<	 ேகாபி �� ெகா5ள<	 ஆர	பி � 
வி3டாேல அவ5 அ,த� ெப�ணி% மாமியாராக  த%ைன� க$தி� ெகா5ள  
ெதாட:கிவி3டா5 எ%8 தா% அ� த	." 
 
இைத� ேக3ட கம@ சிாி தா5. ரவி2	 அவேளா4 ேச�,� வாIவி34> சிாி � 
வி3டா%. காமா3சிய	மாளி% இனிய 7ர� பா4	 திறைம, அ	மாைனயா4	 அழ7 
எ�லாவ�ைற2	 விய,� Hறிவி34, "உ:க5 நா34� ெப�க5 0�கைல� 
களWசிய:களாக இ$�கிறா�க5. என�7 அவ�க5 ேம� ெபாறாைமயாக 
இ$�கிற�" எ%றா5 கம@. 
 
"ஒ$ ெப� த%ைன விட 
 த இ%ெனா$ ெப� ேம� ெபாறாைம�பட ஆர	பி � 
வி3டாெள%றா� இ,தியாவி� அவE�7 ஒ$ மாமியாாி% ம$மகளா<	 த7தி 
வ,�வி3டெத%8 அ� த	." 
 
அ�ேபா� அவLைடய ேப>சி@$,� ரவி மிக<	 உ�சாகமாக இ$�கிறா% எ%8 
ெதாி,த�. கம@ ேவ1 மாமா ^34 வி$,தி� ச,தி த சில� த%னிட	 அதிக	 
H>ச�ப34 நாணியைத2	 ேவ8 சில� ச	ப,தமி�லாதவ�ைற� ேபசியைத2	, 
விசாாி தைத2	 ப�றி ரவியிட	 இ�ேபா� 7றி�பி3டா5. 
 
"ஒ$ ெப�ணிட	 பல� (%னிைலயி� அள<�கதிகமாக வைள,� ெநளி,�, Hனி� 
78கி� பாவைன ெசI2	 ஆ�களிட	 அவ�கைள  தனிேய ச,தி�7	 ேபா� 
ஜா�கிரைதயாக இ$�க ேவ�4	 கம@. ேதைவ�7 அதிகமாக நாண�ப4	 ஆ� 
பி5ைள2	 ேதைவ25ள ேபா� ேதைவயான அள< Hட நாண�படாத ெப�1	 
ச,ேதக ��கிடமானவ�க5. வி$,தி� நீ ச,தி த பல� Oபிளி3 ெப�சனா@3.க5. 
உ%ைன� ேபால பல ஐேரா�பிய�க5 'கி$Fணா கா%ஷியOெனO', 'ேயாகா' 
'ேஸ�ெர3 #�O ஆஃ� ஈO3' எ%8 கிழ�ேக பா� � ஏ:7கிறீ�க5! இ:ேக இ,த  
ேதச தி� சில� தா"< மன�பா%ைமேயா4 எ�லாேம ேம�கி� தா% இ$�கிற� 
எ%8 ேம�ேக பா� � ஏ:7கிறா�க5. அதனா� தா% நீ:கE	 இவ�கE	 
ச,தி�7	ேபா� எதிெரதி�  திைசயி� ஆ�வ:க5 ெச�?கி%றன. நீ நா24விட	 
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விசிFடா ைவத ைத�ப�றி விசாாி�கிறாI. நா24 உ%னிட	 'விேடா'ைவ� 
ப�றி2	, 'ெமௗ@% ேராe' ேபா� பாாிK� 'ஃ�ேளா� ேஷா நட�7மிட:கைள� 
ப�றி2	 விசாாி�கிறா�. 
 
"நீ:க5 ெசா�வ� சாிதா% எ%றா?	 நா24<	 அவைர� ேபா%றவ�கEேம (J 
இ,தியா ஆகிவிட மா3டா�கேள? இேத இ,தியாவி� தாேன ேவத:கைள2	 
காவிய:கைள2	 ஆகம:கைள2	 சாOதிர:கைள2	 # தக ைத� #ர3.� 
பா��க  ேதைவயி�லாம� மன திேலேய ெபாதி,� ைவ தி$�7	 உ:க5 
த,ைத2	, 0�கைலகளி% இ$�பிடமாக விள:7	 உ:க5 தா2	 ேபா%றவ�க5 
இ$�கிறா�க5?" 
 
"எ% ெப�ேறா�கைள நீ அதிகமாக� #க"கிறாI கம@!" 
 
"அவ�க5 அத�7  த7தியானவ�க5 தா%! அவ�களிட	 இ�லாதைத நா% எ�<	 
மிைக�ப4 தி> ெசா�லவி�ைல." 
 
ச:கரம:கலேமா த% ெப�ேறா�கேளா கம@ைய ஒ$ சிறி�	 ச@�பைடய> 
ெசI�விடவி�ைல எ%பைத அறி,� ரவி�7� ெப$ைமயாயி$,த�. பிெரW�� 
ெப�கE�ேக உாிய கவ�>சி, ஒJ:7, ேந� தி, கபடமி�லாைம, ெதளி<, சரச	 - 
இைவெய�லாவ�றி?	 ஒ$ Oமா�3ெனO இவ�றா�தா% கம@ அவைன� 
கவ�,தி$�கிறா5. இ�ேபா� த% ேப>சி% 
ல(	 த%ைன�ப�றிய அவன� 
கணி�ைப அவ5 உ8தி� ப4 தினா5. நீ�ட ேநர	 ேபசி�ெகா�.$,த பி%ேப 
அ%றிர< அவ�க5 உற:க� ேபானா�க5.  
 
அ� மைல�ப7தியாக இ$,ததனா� காைல ஒ%ப� மணி�7 (% யா$ேம அ:7 
எJ,தி$�கவி�ைல. வி.,தி$,�	 எJ,தி$�க (.யாதப. மW� 
3ட(	 
7ளி$	 அதிகமாயி$,தன. காைல ப � மணி�7 தா% ரவி2	 கம@2	 
எJ,தி$,தா�க5. ப� விள�கி, (க	 கJவிய பி% கா�பி அ$,திய�ேம கீேழ ஊ� 
தி$	ப  தயாரானா�க5 அவ�க5. ஆனா� அ�ப.> ெசIய (.யாம� நா24 வ,� 
78�ேக நி%றா�. "ந�லாயி$�7ேத! மைல�7 வ,� உடேனேய தி$	#வா:க? 
ப�க திேல ஓ� அ$வி இ$�7�. �கமாI� ேபாI� 7ளி�கலா	 அ��க�#ற	 ப � 
ைம@ேல 'எ@ஃெப�3 ேவ@'%L ஒ$ ப5ள தா�7 இ$�7�! யாைன:க H3ட	 
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H3டமா வ$	. Yர நி%L ைபனா7ல�ல பா��கலா	. எ�லா	 பா� �� ேபா34 
மதிய ��7 ேமேல கீேழ தி$	#:க ேபா�	!" எ%றா� நா24. ேவ1மாமா<	 
வச,தி2	 Hட அ�ப.ேய ெசIயலா	 எ%றா�க5. அ$வி நீரா4வதி�, ஏல�காI, 
ேதயிைல, காபி எOேட34கைள> ��றி� பா��பதி�, யாைன� H3ட ைத� 
கா�பதி� கம@2	 அதிக	 ஆ�வ	 கா34வதாக  ெதாி,த�. 
 
மைலயி� பக� பதிெனா$ மணி�7 ேம�தா% ெவIயி� ெதாி,த�. ெவயி� 
ெகாWச	 உ>சி�7 வ,� உைற�க  ெதாட:கிய பி%ேப அவ�க5 அ$வியி� நீராட> 
ெச%றா�க5. அவ�க5 ேபாகிற வழியி� ஜீ�ைப நி8 தி ஏல�காI, ேதயிைல, 
கா�பி> ெச.கைள� கா�பி �� கம@�7 எ�லா விவர(	 ெசா�@ விள�கினா� 
நா24.  
 
அ$வியி� பா� ெவ5ளமாக  ெதளி,த த�ணீ� ெப$�ெக4 �� பாI,� 
ெகா�.$,த�. இ]வள< ேவகமாக ேமேல இ$,� ெகா34	 நீாி� நி%8 
7ளி தா� தைல வ@�காதா எ%8 வச,தியிட	 ேக3டா5 கம@. 
 
வ@�காம� இ$�பத�காக  தைலயி� நிைறய  ேத:காI எ�ெணI ைவ �� 
ெகா5ள ேவ�4	 எ%றா5 வச,தி. நிைறய  ேத:காI எ�ெணைய வழியவி34� 
ெகா�4 நி%ற வச,திைய� பா� � "இ,த எ�ெணI (Jவ�	 எ�ப. நீ:7	? 
7ளி � வி34  தி$	#	 ேபா� (க திெல�லா	 வழியாதா?' எ%8 ச,ேதக�ப34� 
ேக3டா5 கம@. 
 
"கவைல�படாேத! தைல ஷா	C ேபா34� 7ளி த மாதிாி ஆகிவி4	. வா 
ெசா�கிேற%. நீ2	 எ%ெணI ேதI �� ெகா5" எ%8 அவ5 தைலயி� 
எ�ெணைய வழிய வி3டா5 வச,தி. கம@ அைத  த4�கவி�ைல. 
 
"இ,த எ�ெணI இ�லாேம ெவ8	 உட	ேபாட அ$வி நீாி� ேபாI நி%னிேயா 
கJ �	, பிடாி2	 கா�கE	 அ,த ேவக திேல ர த	 க%றி> சிவ,� ேபாயி4	" 
எ%8 எ>சாி தா5 வச,தி. 
 
(த@� ேவ1 மாமா, ரவி, நா24 ஆகிேயா� அ$வி நீராடைல (. �� 
கைரேயறினா�க5. கம@2	 வச,தி2	 விைளயா34� 7ழ,ைதக5 ேபால அ$வி 
நீைரவி34 ெவளிேயற மனமி�லாம� நீாி� திைள �� ெகா�.$,தா�க5. 
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ேநரமாகேவ, ரவி2	 ேவ1 மாமா<	 7ர� ெகா4 தா�க5. பி%ேப அவ�க5 
கைரேயறினா�க5. வச,தி ெசா%ன� ேபா� இ�ேபா� எ�ெணI (Jவ�	 நீ:கி  
த% தைலமயி� ப34� ேபா� ெம%ைமயாக<	 மழமழ�#5ளதாக<	 
ஆகியி$�பைத� கம@ ெதா34� பா� � உண�,� விய,தா5. 
 
7ளி �� கைரேயறிய நா24வி% தைலயி� எ�ெணேய உபேயாகி த மாதிாி  
ெதாியவி�ைல. அவ$ைடய வJ�ைக  தைல ேதI த ெச�#� பா திர	 ேபா� 
பளபளெவ%8 மி%னி� ெகா�.$,த�. ேவ1மாமா நா24ைவ� ேக@ 
ப�ணினா�. 
 
"எ%ன நா24கா$ - தைலயிேல ஒ�1ேம இ�ைலேய? எ�லா	 � தமா� 
ேபாயி4 �� ேபா@$�ேக!" 
 
"வா�கிய	 சாியா அைமய@ேய மாமா? ேவற ஏேதா அ� த�படறா�பேல இ$�ேக? 
ேக3கிற ேக5விைய எ��7	 ெதளிவா� ேக344:ேகா" எ%றா% ரவி. 
 
"ேகா3டா� ப�ணாதீ:க. மயி� உதிர உதிர அ தைன2	 அ0பவ (தி�>சியா�7	. 
உ:கE�7	 ந4வாக வJ�ைக விழ  ெதாட:கி.>�. சீ�கிர	 ந	ம க3சி�7 
வ,தி4^:க! ஜா�கிரைத" எ%8 பதி?�7 ேவ1மாமாைவ� கி�ட� ெசIதா� 
நா24. 
 
"நா24கா$! ந�ல ேவைளயா ந	ம ேதச திேல இ%ன	 இ� ஒ�1�7 தா% 
தனியா ஒ$ க3சி இ�ேல. ேபாற ேபா�ைக� பா� தா� இ��7	 Hட யாராவ� ஒ$ 
க3சி ெதாட:கி4^:க ேபா@$�ேக!" 
 
"ெதாட:கினா எ%ன த�#%ேன%?" 
 
"த�# ஒ�1மி�ேல எ]வள< ெமா த	 பா#ேலஷனா அ]வள< ேப$	 
ஆE�ெகா$ க3சி ெதாட:கி3டா அ�#ற	 ஓ34� ேபாடற��7%L தனியா யா� 
தா% மீதமி$�பா:க? ஓெரா$ க3சி�7	 ஓெரா$ ேவா34 தா% விJ	. எ�ேலா$	 
இ,நா34 ம%ன�L ெசா�றா�ல எ�ேலா$	 இ,நா34  தைலவ�L ஆயி4	. 
ம�க5L தனியா யா$	 மீதேமயி$�க மா3டா:க." 
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அ$வி நீாி� 7ளி த 7ஷியி� ேவ1மாமா<	 நா24<	 
வா@ப�களாகியி$,தா�க5. அதனா� ெப�க5 உைட மா�றி� ெகா�4 வ$	வைர 
நா24வி% அரசிய� விம�சன	 ெதாட�,த�. 
 
"பா��க� ேபானா ந	ம நா34 அரசிய?	 '�ளா�ேடஷL	' ஒேர மாதிாி தா% 
இ$�7�:க. பயிாிடற�, அ8வைட ெசIயிற�, கைளெய4�கிற� எ�லா	 
இர�4�7	 ெபா�வானதாக இ$�7	. '�ளா�ேடஷ%' பாைஷயிேலதா% 
அ.�க. அரசியைல� ப திேய ேபசி�கிறா:க. யாராவ� இைளஞ�க5 (%L�7 
வ,தா 'ெமாள>� 
ெணைல� ேபாடற��75ேள தைலவனாயி3டா%' கிறா:க. 
'எெலஷ%ல' ெசலவழி>சா%. இ�ப 'அ8வைட' ப�ணி3டா%கிறா:க. 
#�?$விகைள� க3சியிேல$,� 'கைளெய4 �3ேடா	'கிறா:க." 
 
"ஏேத�? இைத� ப�றி ஒ$ ெபாிய தீKO எJதற அள< விஷய:க5 ேசகாி>� 
வ>சி$�A:க ேபா@$�ேக?" எ%8 ெசா�@> சிாி தா% ரவி. 
 
"அ� ம34மி�c:க, விவசாய திேல எ�ப. ெந�ைல� ேபா3டா ம8ப. ெந�? 
(ைள�7ேதா அ� மாதிாி ஒ$ 74	ப திேல ஒ$ த� அரசிய�வாதியா வ,� 
பதவிேயாட �க	 க�43டா, ந	ம ேதச திேல அ�#றமா அ,த� பர	பைரயிேல 
யா$	 அரசியைலேயா பதவி:கைளேயா விடறேத இ�c:கேள?" 
 
"எ@ஃப�3 ேவ@�7� ேபாகலா	னீ:கேள? ேநரமாக@யா நா24கா$? 
 
ேவ1மாமா நா24வி% கவன ைத  திைச தி$�பினா�. கம@2	 வச,தி2	 உைட 
மா�றி� ெகா�4 #ற�பட  தயாராக வ,தி$,தா�க5. 
 
ம8ப. ஜீ�பி� #ற�ப3டா�க5 அவ�க5. 
 
"உ:க ^3.ேல$,� யாைர2	 அ$வியி� 7ளி�க� H3.�4 வர@ேய 
நா24கா$?" எ%8 ஜீ�பி� ேபா7	ேபா� நா24ைவ� ேக3டா� ேவ1மாமா. 
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"யா$ இ$�கா:க H3.யாற ��7? 7ழ,ைத:க5ளா	 OH�, காேலeL 
'�ெளI%'Kேல ப.>��கி3.$�7�:க. எ% மைனவி சீ�காளி. ெவ,நீ�ல தா% 
7ளி�7	. அ$வி கி$வி எ�லா	 அ��7 ஒ ��கிடா�." 
 
ப � ப%னிர�4 ைம� ேபான�	 ஒ$ வைளவி� தி$	பி நி%ற� ஜீ�. d8 
d�ைற�பத. கீேழ ப�	#� அட�,த ெபாிய ப5ள தா�7	 நீ� நிைற,த ஓ� ஏாி2	 
ெதாி,தன. ஏாி�கைரயி� #� ெவளியி� க$:7%8க5 ேபா� உ$வ:க5 அைசவ� 
ெதாி,த�. 
 
"அேதா பா$:க... யாைன� H3ட	" எ%8 ைபனா7லைர உைறயி@$,� எ4 �� 
கம@யிட	 நீ3.னா� நா24. 
---------------- 
 

அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 11111111    
 
கம@, நா24 த%னிட	 அளி த ைபனா7லைர வா:கி� பா� தா5. ப தி$ப� 
ெபாிய யாைனக5.... இர�4 
%8 73. யாைனக5 - ைபனா7லாி� மிக அ$கி� 
நி�ப� ேபா� ெதாி,தன. அதிக ேநர	 ஓ� ஆ>சாிய ேதா4 அைத� பா� �� 
ெகா�.$,தா5 கம@. அவைள  தவிர ம�றவ�க5 அ:ேக பல(ைற வ,தி$,த 
காரண தா?	, அ.�க. யாைன� H3ட ைத� பா� தி$�பதா?	 அதி� அதிக 
ஆ>சாிய	 கா�பி�கவி�ைல. யாைனகைள� ப�றி� கம@ பல ேக5விக5 
ேக3டா5. எ�லா� ேக5விகE�7	 ேவ1மாமா<	 சார:கபாணி நா24<	 மா�றி 
மா�றி பதி� ெசா�@� ெகா�.$,தா�க5. 
 
'எ@ஃெப�3 ேவ@'யி@$,� தி$	#	ேபா� கம@ நா24விட	 'சா�ட�<3' மர	 
ஒ%ைற� பா��க ேவ�4	 எ%றா5. சிறி� ெதாைல< ெச%ற�	 ஓாிட தி� 
ஜீ�ைப நி8 தி, ந%றாக (�றிய ச,தன மர	 ஒ%ைற� கம@�7� கா3.னா� 
நா24. இ4�# உயர தி� அ,த மர தி% (�றிய கிைள ஒ%8 பிாி,த இட தி� 
யாேரா கா34 இலாக ஆ3க5 அாிவாளா� ஒ$ சி8 ெவ34 ெவ3. வி34� 
ேபாயி$,தா�க5. நா24 அ,த ெவ34 வாயி� 
�ைக ைவ � ேமா,� பா� � 
வி34, "அ�பா[! வாசைன ஆைள  Y�கி அ.�7�" எ%8 Hறி வி34� 
கம@ைய2	 அைத ேமா,� பா��7	ப. ேவ�.னா�. 
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கம@ தைலைய� 7னி,� அ,த வாசைனைய 0க�,தா5. ைவர	 பாI,த அ,த> 
ச,தனமர தி� வாசைன கமகம த�. இர�4 
%8 நா3களி� அேத வாசைன25ள 
ச,தன� க3ைட ஒ%ைற�கீேழ ெகா4 � அL�#வதாக அவளிட	 நா24 Hறினா�.  
 
அ:கி$,� ேநேர எOேட3 ப:களா<�7  தி$	பினா�க5 அவ�க5. ஜீ�பி� 
ரவி2	 கம@2	 பி% g3.� அ$க$ேக அம�,தி$,தா�க5. ரவி உ�சாகமாக 
இ$,தா%. மைல�கா�றி% �கமான 7ளி�>சி2	, அ$வியி� நீரா.ய மதமத�#	 
அவLைடய உ�சாக ைத� பல மட:கா�கியி$,தன. அவ% கம@யி% காத$ேக 
ெம�வாக� ேக3டா%. 
 
"கமc! எ%ைன� ெபா8 தவைர நீேய ஒ$ ச,தன வி$3ச	. உ% உட	பி� இ�லாத 
வாசைனயா அ,த> ச,தனமர தி� இ$�கிற�? நா% அநாவசியமாக ஜீ�பி@$,� 
ஏ% கீேழ இற:கவி�ைல ெதாி2மா? இளைம2	 வாசைன2	 கமகம�7	 ஒ$ ச,தன 
வி$3ச	 இ:ேக எ% அ$கிேலேய இ$�ப� தா% காரண	! எ%ன? நா% ெசா�வ� 
உ�ைம தாேன?" 
 
கம@ அவைன ஏறி34 நிமி�,� பா� �� கனிேவா4 #%(8வ� C தா5. 
ப:களா<�7  தி$	#	 ேபா� சார?	 ேமக
3ட(மாக வானவி� ேவ8 
ேபா3.$,த�. மைல> சிகர:களி% பி%னணியி� வானவி� மிகமிக 
அழகாயி$,த�. மைலகE	, சார?	, ப�ைம ந8மண(	, வானவி�?	, அ$வி 
நீராட?	 அவ�கைள> சி8 7ழ,ைதயி% உ�சாக ைத� ெகா5ள> ெசIதி$,தன. 
அ$வியி@$,� தி$	பிய�	 அ%8 பக@� நா24 எOேட3 ப:களாவி� ஒ$ 
ெபாிய வி$,��7 ஏ�பா4 ெசIதி$,தா�. வி$,� (.,� சிறி� ேநர	 ஓI< 
எ4 �� ெகா�ட பி%ேப அவ�க5 மைலயி@$,� கீேழ #ற�பட (.,த�. 
 
"நீ:க இ,தியாவிேல இ$�கிறவைர எ�ப ேவணா?	 இ:ேக தாராளமா வ,� 
த:கலா	. வி தியாசமா நிைன�க ேவ�டா	. இைத உ:க ெசா,த ^4 மாதிாி 
நிைன>��7:க" - எ%8 #ற�ப4	ேபா� ரவிைய2	 கம@ைய2	 பா� �> 
ெசா%னா� நா24. ப>ைச ஏல�காயி� ெசIத மாைல ஒ%ைற� கம@�7 அவ� 
அளி தி$,தா�. அ,த மாைல ைத �� ேகா�க�ப3.$,த வித ைத அவாிட	 
விய,� #க",� Hறினா5 அவ5. 
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"^�-எ�3-பிரயாண	L வ,தா இைதவிட ஐ.ய� பிேளO ச:கரம:கல ��7� 
ப�க திேல ேவற ஒ�1	 கிைடயா�"- எ%றா� ேவ1மாமா. 
 
"இவா இர�4 ேப$	 இ:ேக வர ேபா� ஒ$ தடைவ ந	ம எOேட3 கO3 ஹ<O 
சாவிைய� Hட� ெகா4 � விடலா	 அ�பா" - எ%றா5 வச,தி. 
 
அவ�க5 அைனவ$	 நா24விட	 விைடெப�8� ெகா�4 மைலயி@$,� கீேழ 
#ற�ப4	 ெபாJ� பி�பக� 
%8 மணி�7 ேமலாகிவி3ட�. 
 
ரவி2	, கம@2	 ச:கரம:கல	 தி$	பி ^34 வாச@� காாி@$,� இற:7	ேபா� 
பி�பக� நாலைர மணி. வ$கிற வழியி� (த@ேலேய ேவ1மாமா<	 வச,தி2	 
த:க5 ^3.� இற:கி� ெகா�.$,தா�க5. 
 
^34 வாயி@� ச�மா இைற(.மணிேயா4 ேபசி� ெகா�.$,தா�. ரவிைய 
உ�சாகமாக வரேவ�றா� இைற(.மணி. கம@ைய அவ$�7 அறி(க	 ெசI� 
ைவ தா% ரவி. 'இைற(.மணி' - எ%ற ெபயைர  தி$�பி உ>சாி �> ெசா�@� 
பா��க (ய%றா5 கம@. அ,த� ெபயைர� ப�றி விசாாி தா5. 
 
அ� 'ெதIவசிகாமணி' - எ%ற ெபயாி% தமி" ெமாழி ெபய��# எ%பைத ரவி 
விள�கினா%. 
 
"மைறமைல அ.க5, பாிதிமா� கைலஞ� ேபா� தாேன இ,த� ெபய$	?" எ%8 
கம@ ரவியிட	 பதி?�7 வினவிய ேபா�, 
 
"அடேட! தமி"ல Hட ந�லா� ேப�றா:கேள! உ3கா$:க த	A! அவ:கைள2	 
உ3கார> ெசா�?:க" எ%றா� இைற(.மணி. அவ� ேவ�.� ெகா�ட உடேன 
ரவி எதி�  தி�ைணயி� உ3கா�,தா%. கம@ உ3காரவி�ைல. வி�ேவ�வர ச�மா 
அ:ேக இ$�பைத� பா� � அவ� எதிேர அவ5 உ3கார  தய:கினா� 
ேபால�ப3ட�. ச�மா<	 அ,த  தய�க ைத கவனி தா�. 
 
"நீ:க ேபசி�.$:ேகா... நா% ேபாI மட �� கிளா��ைக� H3.�4 
வ,�டேற%" - எ%8 ெசா�@ வி34 எJ,தி$,� ேபானா� ச�மா. அவ� ெச%ற பி% 
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எWசிய 
வ$�7	 பலவ�ைற  தய:காம� ேபசி� ெகா5வத�7 உாிய �த,திர	 
கிைட த மாதிாி இ$,த�. ச�மா ெச%ற சிறி� ேநர ��ெக�லா	 கம@ ரவி�7 
அ$ேக ெம�ல ஒ�:கி அம�,� ெகா�டா5. 
 
"தமி" ம34	 ெசா�@� ெகா4 தேதாட நி8 திடாேம 'அவ:கE�7' ந	ம 
ப�பா4கைள2	 பழ�க�ப4 தியி$�கீ:க த	பி! என�7 ெரா	ப மகி">சி" - 
எ%றா� இைற(.மணி. 
 
அவ$ைடய கணீெர%ற 7ர�, தனி�ப3ட உைரயாட@?	 உண�>சி மயமாகி 
வி4	ேபா� ேமைட� பிரச:க	 ேபால� பாI,� பாI,� ேப�	 அவர� ேப>� 
எ�லாவ�ைற2	 கவனி த கம@ அவைர� ப�றி நிைறய அறி,� ெகா5ள ஆவ� 
கா�பி தா5. ரவி அவE�7 விவாி �> ெசா%னா%. அவ% Hறியைத 
இைற(.மணி பணிேவா4 ம8 தா�. 
 
"த	பி எ	ேமேல இ$�கிற பிாிய தாேல ெரா	ப மிைக�ப4 தி> ெசா�?�. இ,த 
ஊ�ல நா% ஒ$ சாதாரண விற7கைட�கார%. அறி< இய�க ைத> ேச�,த 
ஊழிய%." 
 
"உ:க5 இய�க ைத� ப�றி> �$�கமாக> ெசா�ல (.2மா?" 
 
"ெரா	ப நா5 உபேயாக திேல இ�லாம� 
ைலயி� கிட�கிற ெச�#� 
பா திர திேல அ� ெச�#:கிறேத மைறW� ேபாற மாதிாி� பாச(	 களி	#	 ஏறி� 
பட�,� விடறா� ேபால இ,த நா3.ேல அறி<	 உ�ைம2ேம மைறயிர அள<�7> 
சாதி சமய> சட:7கE	 ச	பிரதாய:கE	 
ட ந	பி�ைககE	 ெப$கி� ேபா>�. 
அறிைவ2	 உ�ைமைய2ேம 
. மைற�கிற சட:7கைள  தக��க1	கிற� எ:க 
ெகா5ைக. பாச(	 களி	#	 பி.>� நீல	 பாாி>�� ேபான பா திர ைத� 
#ளி�ேபா34  �ல�கி அத% அச� நிற ைத2	, பிரகாச ைத2	 காமி�கிற 
மாதிாி தா%L வ>��7:கேள%. �ய மாியாைத இய�க	 ஆர	பி>சேத 
இ��7 தா%. சட:7கைள விட உ�ைம2	 அறி<	 உய�,தைவ." 
 
"�ய மாியாைத எ%றா�... அதாவ�?" 
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"எ,த நிைலயி?	 பிறரா� அவமாியாைத� படாம� ந	ைம� கா �� ெகா5வ�	 
நா	 பிறைர அவமாியாைத� ப4 தாம� வா"வ�	 தா% �யமாியாைத." 
 
"உ:க5 விள�க	 அழகாக இ$�கிற�" - எ%8 அவைர� பாரா3.னா5 கம@. 
 
"ஆமா	! அ�பா எ��காக மட �� கிளா��ைக� H3.�4 வர�ேபாறா�?" எ%8 
அ�வைர அவ�கEைடய அ,த உைரயாட@� கல,� ெகா5ளாம� கவனி �� 
ெகா�.$,த ரவி இைற(.மணியிட	 ேக3டா%.  
 
வட�7  ெத$வி� உ5ள மட ��7> ெசா,தமான கா@ மைனயி� தா% ஒ$ 
பலசர�7� கைட ைவ �� ெகா5வத�காக ஒ�ப,த� ப திர	 எJதி� ெகா5ள 
வ,தி$�7	 விவர ைத இைற(.மணி ரவியிட	 ெதாிவி தா�. 
 
அ�ேபா� கம@ தி�ைணயி� உ3கா�,தி$�பைத� பா��க ஆவேலா4 எதி� 
வாிைச ^4களி@$,�	, ப�க � ^4களி@$,�	 (க:க5 நீ�4 மைறவைத 
ரவி2	, இைற(.மணி2	 கவனி தன�. 
 
"த:க5 ^4கE�7 யா� வ$கிறா�க5, எ%ன நட,� ெகா�.$�கிற� எ%பைத� 
கவனி�பைத விட அ4 த ^4களி� யா� வ$கிறா�க5, எ%ன நட,� 
ெகா�.$�கிற� எ%பைத� கவனி�பதி� இ,த� கிராம � ஜன:கE�7  தா% 
எ]வள< அ�கைற?" - 
 
"அ� ம34	 இ�ேல சா�! இ:ேக இ�ேபா 'டா� ஆஃ� த வி�ேலேஜ' - நாL	 
கம@2	 தா%." 
 
"ஆமா	! ேப�வாLக... ந�லா� ேபச34	. அ�னாேல ஒ�1	 அச,�டாதீ:க 
த	பி." 
 
மட �� 7மாOதா<ட% ச�மா வ,� ேச�,தா�. ரவி2	 கம@2	 
இைற(.மணியிட	 Hறி விைட ெப�8� ெகா�4 மா.�7> ெச%றா�க5. 
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"Oடா	� ேப�ப� நாேன ெகா�டா,தி$�ேக%. எJத ேவ�.யைத எJதி�கலா	. 
கைடைய எ% ம$மக% தா% நட த� ேபாறா%னா?	 'அ�ாிெம�3' எ% ேப$�ேக 
ப�ணி�7ேவா	." - 
 
"ெர�4 மாச அ3வா%O ேவ1	L b மட திேல$,� உ தர<. க3.ட 
ேவைலேயா, ெட	பராி ெஷ3ேடா எ�%னா?	 இட ைத cஸு�7 எ4 ��7ற 
பா�3. த% ெசலவிேலேய ேபா34�க1	L நிப,தைன..." 
 
"என�7 (J> ச	மத	. அ3வா%O பண	 இேதா ெகா�டா,தி$�கிேற%." 
 
ச�மா<�7� பதி� ெசா�@வி34� பண ைத எ4 � எ�ண  ெதாட:கினா� 
இைற(.மணி. யாேரா ப.ேய8கிற ெச$�#> ச த	 ேக3ட�. ஒேர சமய தி� 
இைற(.மணி, ச�மா இர�4 ேப$ேம நிமி�,� பா� தா�க5. ஜ<ளி வியாபாாி 
அஹம  அ@ ப.ேயறி� ைகH�பிவி34> ெச$�ைப ஓரமாக� கழ�றி� 
ெகா�.$,தா�. ச�மா பதி?�7� ைக H�பிவி34, "ஏ� இ]வள< Yர	?" எ%8 
அஹம  அ@ைய� ேக3டா�. அஹம  அ@ சிாி �� ெகா�ேட, "உ:க தய< தா% 
ேவ1	. இ,தா:க" எ%8 ஒ$ க.த ைத எ4 �> ச�மாவிட	 நீ3.னா�. 
 
"சீமாைவய� சா� உ:கைள� பா� � இைத� ெகா4�க> ெசா%னா$:க..." 
 
க.த ைத வா:கி� பிாி �� ப.�கலானா� ச�மா. க.த தி� இ$,த 
விஷய:களினா� ஏ�ப4	 உண�>சிைய (கேமா க� பா�ைவேயா கா3.� 
ெகா4 � விடாம� ச�மா �பாவமாக இ$�க (ய%றா�. 
 
"ெல3டைர� பா� �3ேட%L சீமாைவய� கி3ட> ெசா�?:ேகா. நாேன அ�#றமா 
உ:கE�7 விவர	 ெசா�@யL�பேறேன?" 
 
"பண	 ஒ�1	 ெபாிசி�ேல. நீ:க ப�ற (.<�7 அ�ப.ேய க34�படேற% 
நா%." 
 
"அதா% ெசா�@ அL�பேற%ேனேன?" 
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"அ�ேபா சாி! வர34:களா, மற,�டாேம ஞாபகமா> ெசா�@ அL�#:க... 
இ%ைன�ேக (.< ப�ணி�கலா	..." 
 
"ெசா�@ அL�பேற%..." 
 
அஹம  அ@ ச�மாவிட	 ெசா�@ வண:கி விைடெப�றேதா4 அைமயாம� 
இைற(.மணியிட(	 மட �� 7மாOதாவிட(	 Hட> ெசா�@� ெகா�4 
#ற�ப3டா�. 
 
"சாI# எ%ன காாியமா வ,தி34� ேபாறா$?" - எ%8 இைற(.மணி உடேன 
ேக34 வி4வாேரா எ%பதாக எதி�பா� த ச�மா<�7 அவ� அ�ப.� ேக3காத� 
விய�ைப அளி த�. 
 
ஒ�ப,த� ப திர	 (.,� இைற(.மணியிட	 அ3வா%ைஸ வா:கி, "இ,தா! 
மட �� கண�கி� பா:கிேல க3.4" - எ%8 7மாOதாவிட	 அைத� ெகா4 � 
அவைன அL�பிய பி%, "இ,தா ேதசிகாமணீ! இைத� ெகாWச	 ப.>�34� 74" - 
எ%8 ம.யி@$,த க.த ைத எ4 � நீ3.னா� ச�மா. 
 
இைற(.மணி அவ� ெகா4 த க.த ைத� ப.�கலானா�. க.த	 ச�மா<�7 
உ5M� மிரா�தா� சீமாைவயரா� எJத�ப3.$,த�. வட�7  ெத$வி?5ள 
மட ��7> ெசா,தமான கா@ மைனைய அஹம  அ@ சாI#வி% #திய 
ஜ<ளி�கைட பிராW> ஒ%ைற  திற�க cK� ஓ� இ$ப� வ$ஷ ��7 விட> 
ெசா�@ சிபாாி� ெசIதி$,தா� சீமாைவய�. சாI# எ]வள< ேவ�4மானா?	 
வாடைகயாக  தர  தயாராயி$�கிறா� எ%8	, (% பணமாக<	 ஒ$ ெப$,ெதாைக 
மட ��7  த$வேதா4 க3.ட ைத  த	 ெசலவி� க3.� ெகா5ள அவரா� (.2	 
எ%8	 அவ$�7 அ,த இட ைத வி4வதா� மட ��7� ெபாிய லாப	 எ%8	 
க.த தி� எJதியி$,த�. ப. த�	 இைற(.மணி ச�மாைவ ேநா�கி� ேக3டா�: - 
 
"ந	ம ஒ�ப,த	 ைகெயJ தாற��7 (,திேய இ,த� க.தாைச> சாI# 
ெகா�டா,� ெகா4 �	 நீ ஏ% ேபசாம� இ$,ேத?" 
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"மLஷL�7 வா�7 நாணய	 ேவ�டாமா? நீதா% (த�ேல அ,த இட ைத� 
ேக3ேட. உன�7 வா�7� 74 தா>�. அ�#றமா இ%ெனா$ த� வ,� Hட� 
ெகாWச	 )பாI தேர:கிறா�L நா% வா� ைத மாறலாமா? உன�7 விடேற%L 
மட ��7	 எJதி� ேக34�ட�#ற	 நா% யா$�7	 எ��7	 பய�பட 
ேவ�.யதி�ேல..." 
 
"எ�ப.ேயா தகவ� ெதாிW��கி34 ந�ல சமய திேல 78�ேக வ,� 
0ைழWசி$�கா$ மLஷ%. சீமாைவய$�7	 அஹம  அ@ சாய#<�7	 பண	 
ெகா4�க� வா:க� Hட உ�4	பா:க..." 
 
"எ�பி.யானா எ%ன ேதசிகாமணி! நா% ஏமாறேல... ஏமாற மா3ேட%. 
ெத$(ைனயிேல இ$�கிற கா@ இட திேல பலசர�7� கைடேபா3டா� 
அ�கிரகார � மLஷாE�7	 ம தவாE�7	 ெசௗகாிய	. பலசர�7� கைட அள< 
ஜ<ளி�கைட அ%றாட  ேதைவ�7� பய%படறதா இ$�க� ேபாறதி�ேல. 
ஏ�கனேவ பஜா�ேல ப � இ$ப� ஜ<ளி�கைட இ$�7. அ தைனயிேல2	 ெபாிய 
கைட வ,�34� ேபானாேர பாI, அவேராட� தா%. இ]வள<	 ேபாறா�%L 
#�சா இ%L	 ெத$ (ைனயிேல எ��7 ஒ$ ஜ<ளி�கைட? சி:க�C� பண	 
ெவ5ள	 ெவ5ளமா வர�. ஊ�ல (�கா�வாசி ^4 ெநல	 எ�லாவ�ைற2	 
விைல�7 வா:கி� ேபா3டா>�. இ%ன	 ஆைச தீரேல. எதிேல, எைத cஸு�7 
எ4�கலா	 எ:ேக கைட ேபாடலா	L ேத.�4 அைலயறா:க." 
 
"நிஜமாேவ கைட ேபாட1	கிறைத விட� ேபா3.�7 நி%L என�7 அ,த இட	 
கிைட�க விடாம� ப�ணிட1	L வ,த மாதிாி  ேதா1தி�ேல... விஷய	 
(%H3.ேய அவ:கE�7 எ�ப.  ெதாிWசி>�%Lதா% என�7� #ாிய 
மா3ேட:7�." 
 
"என�7 இ�ேபா #ற�ப34� ேபானாேன மட �� 7மாOதா இவ% ேமேலேய 
ச	சய	 உ�4! இவ% சீமாைவய$�7 ெரா	ப ேவ1:க�ப3டவ% ேதசிகாமணி!" 
 
"இ$�7	! யாேரா ெசா�@  தகவ� ெதாிW� தா% சீமாைவய$ சாI#ைவ இ:ேக 
ஏவிவி34 ெல3ட� 74 � அL�பி>சி$�கா$... ந	ைம� ேபால� H3டாளிகE�7 
ஒ]ெவா$ ெசல<�7	 )பாI )பாயா� பண ைத� கFட�ப34  
ேதடேவ�.யி$�7. அஹம  அ@ பாைய� ேபால நா? திைசயிேல$,�	 பண	 
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ல3சல3சமா� 7வியறவ:கE�7 அள< மீறி அ�பி.� 7வியற பண ��7 எைத> 
ெசல< ெசIயலா	, எ,த இட ைத விைல�7 வா:கலா	, எைத அதிக வாடைக�7� 
பி.�கலா	L ேத. அைலய ேவ�.யி$�7�..." 
 
"பண	 ெவ8	 ச,ேதாஷ ைத தா% 74�7	. ஒJ�க(	 ேயா�கியைத2	 தா% 
மன நி	மதிைய� 74�7	 ேதசிகாமணி! பண	 ேவண� இ$,�	 ஒJ�க(	, 
ேயா�கியைத2	 இ�லாத காரண தாேல எ தைன ேப� இரா  Y�கமி�லாம  
தவி�கிறா% ெதாி2மா உன�7?" 
 
"அெத�லா	 ெதாிய ேவ�டா	�பா நம�7! அேயா�கியனா இ$,� லாப	 
ச	பாதி�கிறைதவிட ேயா�கியனா இ$,ேத நாம நFட�படலா	. நம�7 அ� 
ேபா�	" எ%ற இைறமணி�7, அஹம  அ@பா2	 சீமாைவய$	 விஷய ைத 
இ �ட% வி34விடமா3டா�க5 எ%ப� ெதாி,�தானி$,த�. ச�மா<	 அைத 
உண�,தி$,தா�. 
----------------- 
 

அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 12121212    
 
ச�மா இைற(.மணிைய ேநா�கி� Hறினா�: "ேபராைச, V�வா�, ம தவ:கைள 
ஏமா தி> ச	பாதி�கிற� இெத�லா	 (%ேன ட<% ைச.ேல தா% யேதFடமா 
இ$,த�! இ�ேபா ந	பE� மாதிாி> சி%ன> சி%ன கிராம:க5ேள2	 அெத�லா	 
வ,தா>�. ஏமா தி> ச	பாதி�கிற� ஒ�1	 ெபாிய த�பி�ேல%L நியாய�ப4 தி� 
ேபச<	 ஆர	பி>�3டா. ப�ற த�#�கைள ஒ�ெணா�ணா நியாய�ப4 தி�கிற� 
தா% நாகாீக	L நாV�7%L	 இ�ப�லா	 #� 'பிலாஸபிேய' வ,தா>சா�7	...." 
 
"வி�ேவ�வர%! இ%ைன�7 நீ ெசIதி$�கிற இ,த உதவி�7 உன�7 நா% எ�ப. 
ந%றி ெசா�ற�%ேன ெதாியேல அ�பா. எ%ைன விட அதிக வாடைக, அதிக (% 
பண	 எ�லா	 தேர%L விடா�க�ட% ஒ$ த% ேபா3.�7 வ,�	 நீ அ,த 
மைனைய என�ேக வாடைக�7 வி3.$�ேக. இடேமா ஆ திக�க5 நிைற,த 
மட ��7> ெசா,தமான அ�கிரகார ��7 ந4வி@$�ப�. நாேனா ஊரறி,த 
நா திக%. �ய மாியாைத�கார%. அ�ப. இ$,�	 நீ அ,த இட ைத (த�ேல 
ெசா%ன வா� ைத�7� க34�ப34 என�7 வி3.$�ேக." 
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"நா% ெபாிசா ஒ�1	 ப�ணிடேல ேதசிகாமணீ! நியாய	 எ�ேவா அைத தா% 
ெசWசி$�ேக%!...." 
 
"அ�ப.யி�ேல�பா! இ� நிஜமாகேவ ெபாிய காாிய	தா%. இ,த அ�கிரகார � 

1 ெத$<:களிேல2	 நா% யாைர2	 ெபாிசா மதி�கறதி�ேல. ஆனா அேத 
சமய தி� உ%ைன மதி�காேம இ$�க<	 எ%னாேல (.யேல." 
 
மிக<	 ெந$:கிய சிேநகிதரான இைற(.மணிேய தி[ெர%8 ேந$�7 ேந� 
த%ைன� #கழ  ெதாட:கேவ ச�மா தி�7(�கா.� ேபானா�. H>ச ேதா4 
ெசா%னா�:- 
 
"நம�75ேள 
ணா	 மLஷா மாதிாி இ�ப.� #க",��கற� ந%னா இ�ேல." 
 
"நிஜ ைத தாேன ெசா�ேற%?" 
 
"ஒ$ நிஜ	, மLஷைன  தைல கன � ^:கி� ேபாக> ெசI2	ப.யானதா 
இ$�7மானா அைத> ெசா�லாம உ5ேளேய அ,தர:கமா மன�ேல வ>��4டற� 
இ%L	 சிேரFட	."- 
 
"ந�லைத - ந�ல� ெசIயிற ேயா�கியைன உடேன #க",�ட1	பா$ ஐயா. 
அ�பி.�ப3டவ:கைள� ெகாWச	 (ர34 வா� ைதகளா� ெபா8�கி எ4 �� 
ேபா34> ெசா�@�Hட� #கழலா	பா$..." 
 
"அதனாேலதா% #கழற ��காக ந�ல� ெசIயறவா5L	 #கைழ எதி�பா� � 
ந�ல� ெசIயறவா5L	 #கJ�7 ஏ�பா4 ெசI�ெகா�4 ந�ல� 
ெசIயறவா5L	 பல #��#�� பிாி<க5 இ�ப�லா	 ஜன:க5 ம தியிேல 
உ�டாயி�.$�7. ஒ$ #Fப	 அபார வாசைனேயாட இ$�கலா	. ஆனா அ,த 
வாசைன அைத ேமா,� பா�கறவா எ�லா$�7	 ம34	 #ாிWசாேல ேபா8	. தா% 
இ தைன வாசைன%L அ,த� #Fப ��ேக #ாிய1	L அவசியமி�ேல 
ேதசிகாமணி! சாOதிர:க5ேள ம�பான� பிாியனா ெவறிேயாட<	 தாக ேதாட<	 
அைத  தவி>�  ேத. அைலயறவேனாட ஒ�பி34 தா% #கைழ2	 
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Oேதா திர ைத2	 வ?விேல ேத. அைலயறைத> ெசா�@யி$�கா. #கJ	 
ஒ$விதமான ம�பான	தா% ேதசிகாமணி!" 
 
தா	 ெசா�@ விைட ெப�8�ெகா�4 #ற�பட� க$திய இைற(.மணி ேப>ைச 
உடேன ேவ8 விஷய ��7 மா�றினா�: 
 
"ந	ம த	பிேயாட வ,தி$�ேக பிெரW��காாி, அ� த:கமான ெபா�ணா  ெதாி2�. 
தமி" ந�லா� ேப�ேத? நீ இ:ேகயி$,� எ,திாி>�� ேபாறவைர உன�7 (%னாேல 
உ3காரேவ இ�ேல�பா அ,த� ெபா�1! உ	ேமேல ந�ல மாியாைத�பா 
அ��7...." 
 
"அ� ம34மி�ேல. ந�ல ப.�#5ளவ5. # திசா@" 
 
"ஒ$ பிெரW�� ெபா�1 இ தினி அ$ைமயா  தமி" ேபசற� அC�வமான 
விஷய	�பா. உன�7 ஆ3ேசபைணயி�லா3. நா% Hட அவ:கE�7 ந	ம 
ப.�பக திேல ஒ$ H3ட	 ஏ�பா4 ப�ணி வரேவ�#� 74 �� ேபச> 
ெசா�லலா	L நிைன�கிேற%... த	பி ெரா	ப� 74 � வ>சி$�7. அழ7, அறி<, 
இ:கித	 
1மாக> ேச�,� அைமயற வா"�ைக  �ைண கிைட�கிற� ெபாிய 
காாிய	." 
 
"வா"�ைக  �ைணயா இ�ைலயா%L இனிேம� தா% (.வாக1	..." - ச�மா 
சிாி தப.தா% இைத> ெசா%னா�. ஆனா� இைற(.மணி விடவி�ைல - அ�ேபாேத 
சாட  ெதாட:கி வி3டா�. 
 
"ஒ$ த� த% �ைணைய� ப�றி (.< ப�ணி�கிற ��7 ம தவ:க யா$�பா 
ேவ1	?" 
 
"நைட(ைற உலக திேல ம தவ:க அபி�பிராய(	 ேவ�.யதாக இ$�ேக! அ�பா, 
அ	மா, ஊ�, உலக	 எ�லாைர2	 எதி�பா� �தாேன இ:ேக எ�லா	 ெசIய 
ேவ�.யி$�7." 
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"7ழ,ைத:க ந�லா மகி">சியா இ$�க34	பா! சாதி ச	பிரதாய	, 7ல	 
ேகா திர	L நீ அவ:க வா"�ைகைய அழி>சிட�படா�..."- 
 
"பா��கலா	...அ�#ற	...." 
 
"சாி! நா% வேர%�பா. அ,த� ெபா�1கி3ட<	 த	பிகி3ட<	 ெசா�@4. 
அ�#ற	 பா��கிேற%. ந	ம #னித அ,ேதாணிய� OH� [>ச� மல��ெகா. 
விஷயமா> சீமாைவயாைர� ெகாWச	 க�.>� ைவ. மற,�டாேத" எ%8 Hறி 
விைடெப�8� ெகா�4 ேபானா� இைற(.மணி. 
 
இைற(.மணியி% தைல ெத$  தி$�ப தி� ேம�7� ப�க	 மைற,த�ேம அஹம  
அ@பாI - சீமாைவயேரா4 த	ைம ேநா�கி வ,� ெகா�.$�பைத� க�டா� ச�மா. 
 
^34�7 உ5ேள ேபாக எJ,தி$,தவ� அவ�க5 வ$வைத� பா� த�	 மீ�4	 
தி�ைணயிேலேய உ3கா�,தா�. 
 
ப.ேயறி வ,� அவ�க5 ேப>ைச  ெதாட:7வத�7 (% ச�மாேவ 
ெதாட:கிவி3டா�. 
 
"எ%ன பாI? நா% தா% ெசா�@ அL�பியி$,ேதேன? இ��75ேள அவாைள� 
ேபாI ஏ% சிரம� ப4 திேன5?" 
 
"இ�c:க... ந	ம ஐயாேவ வ,�டேற%L #ற�ப34� Hட வ,�3டா:க?" 
 
"உ3கா$:க சீமாைவய�வா5! இ��காக நீ:க சிரம�ப34 இ தைன Yர	 வ,ேத 
இ$�க ேவ�டா	..." 
 
சீமாைவய� ெவ�றிைல� ெப3.ைய2	 பிர	ைப2	 (த@� தி�ைணயி� ைவ � 
வி34 அ�#ற	 உ3கா�,தா�. 
 
"வரேவ�டாLதா% பா� ேத%. மன� ேக�கேல. மட �> ெசா � ந�ல 
மLஷாE�7� பிரேயாஜன�பட1	, மட ��7	 பிரேயாஜன�பட1	...." 
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"வாOதவ	. அதி� ச,ேதகெம%ன? ெர�டாவ� அபி�ராய ��ேக இடமி�லாத 
விஷய	 அ�." 
 
"ேபசறெத%னேவா ேதெனாJக� ேபசிடேற5, ஆனா� காாிய திேல ஒ�1	 
ப�ண மா3ேட:கேறேள?..." 
 
அவ� ெசா�ப. ேகளாம� (,திய நா5 b மட � நில:கைள� 7 தைக�7 
வி4வைத  தா% ஒ தி� ேபா34  த5ளி ைவ த ேகாப(	 சீமாைவய$�75 ேச�,� 
இ$�கிற� எ%8 இ�ேபா� ச�மா<�7� #ாி,த�. 
 
ெத$  தி�ைணயி� ^34 வாச@� 
%றா	 மனிதரான அஹம  அ@ பாைய2	 
ைவ �� ெகா�4 சீமாைவயேரா4 7ைற,த ப3ச	 ஒ$ வா�7 வாத ��ேகா, அதிக 
ப3ச	 ச�ைட�ேகா ச�மா தயாராயி�ைல. அவ$ைடய ப.�#	 ப�பா4	 
அநாவசியமாக இைர,� H�பா4 ேபாட (.யாதப. அவ� மன தி� ப�7வ ைத2	 
அட�க ைத2	 ெம$ேக�றியி$,தன. கா� ச�8 ம,தமான த% மைனவி 
காமா3சிய	மாE�7� ேக3க ேவ�4	 எ%பத�காக இைர,� ேப�	 சமய:களி� 
Hட அத�காக� H>ச�ப34� ெகா�ேடதா% அ�ப.> ெசIவா� அவ�. 
சீமாைவயாைர� ேபா� அ3டகாசமாக� ேபச அவ$�7 ஒ$ ேபா�	 வ,ததி�ைல. 
H.யவைர �(கமாக� ேபசி> சீமாைவயாைர இ�ேபா� அL�பி ைவ�க 
வி$	பினா� ச�மா.  
 
சாய:காலமாயி$,த�. விள�7 ைவ�கிற ேநர ��7 ^34  தி�ைணயி� ச�ைட 
ச த	 ேவ�டா	 எ%8 எ�ணியவராI, "இ�ேபா நா% எ%ன ப�ண1	கேற5? 
என�7 நாழியா>�, ச,தியா வ,தன ��7 ஆ த:கைர�7� #ற�பட1	. 
உ:கE�7	 ஏக�ப3ட ேஜா@ இ$�7	. ெபாிய மLஷாைள நா% ெரா	ப� கா�க 
ைவ�க�படா�. வ,த காாிய ைத> ெசா�?:ேகா" - எ%றா� ச�மா. 
 
"ம8ப.2	 நா% ெசா�ல1மா ஓI? அதா% அ�பேவ ெல3ட� எJதி� 
74 தL�பி>ேசேன... ந	ம பாI�7 அ,த வட�7  ெத$ எட ைத விட1	..." 
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"சாி! பாேயா, நீ:கேளா ஒ$ ெல3ட� எJ � 74 �34� ேபா:ேகா, அைத 
அ�ப.ேய ேமேல மட ��7 அL�பி>� அ:ேகயி$,� பதி� வ,த�	 
ெசா�ேற%..." 
 
"நா% (%னாேல 74 தL�பின ெல3டைர அL�பினாேல ேபா8	." - 
 
- ச�மா ம8ப.2	 அ,த� க.த ைத எ4 �� பிாி �� பா� �வி34, 
"சீமாைவய�வா5! இதிேல ேததி ேபாடேல; ேததி ேபா34� 74 தி34� ேபா:ேகா-" 
எ%8 அவாிடேம தி$�பி நீ3.னா�. 
 
^34�75ேளயி$,� யாேரா ச,தியா கால விள�7 ஏ�றி வ$	 ஒளி 
இைடகழியி@$,� பட�,த�. ச�மா ^3.% இைடகழிைய� பா� தா�. அவேர 
எதி�பாராதப. கம@ ைகயி� விள�ேகா4 வ,� அைத� பிைறயி� ைவ � வி34� 
ேபானா5. ஒ$ �வ�ண தீப	 இ%ெனா$ ெவ8, தீப ேதா4 வ,� ேபானைத> 
சீமாைவயா$	, அஹம  அ@2	 Hட� பா� தன�. 
 
"யா$? #�சா இ$�ேக?" 
 
"இ:ேக வ,தி$�கா...?" 
 
"ஈேரா�பிய% மாதிாியி%னா இ$�7?......" 
 
"ஆமா	! என�7 நாழியாற�... ச,தியா வ,தன ��7� ேபாயாக1	, ேததி 
ேபா34� 74:ேகா...." 
 
சீமாைவய� ேததிைய� ேபா34� க.த ைத> ச�மாவிட	 தி$�பி� ெகா4 தா�. 
 
"சாி! பதி� வ,த�	 நாேன ெசா�@யL�பேற%, நமOகார	" - எ%8 அவ�கE�7� 
ெபாிதாக ஒ$ 7	பி4 ேபா34 வி34 எJ,தி$,தா� ச�மா. 
 



118 

 

சீமாைவய$	 அஹம  அ@2	 #ற�ப3டா�க5. ச�மா உ5ேள ெச%றேபா� கம@ 
விள�7ட% வ,� ேபான� ப�றிேய அவ� சி,தைன இ$,த�. அ,த� கா3சி பல 
சமOகி$த� காவிய:கைள� ப. �� ப. � நய	 ேச�,தி$,த அவ� மன தி� 
'சிறிய தீப �ட% ஒ$ �வ�ண தீப	 உயிேரா4 நட,� வ,� தி$	பி> ெச%ற�' 
ேபா� ேதா%றினா?	 அ� எ�ப. ேந�,த�? அவளாக விள�ேக�றி� ெகா�4 
வ,தாளா? யாராவ� ெசா�@ அ�ப.> ெசIதாளா? ெவ8	 வாையேய ெம�?கிற 
சீமாைவய� வாI�7 அவ� கிைட த மாதிாியாக� ப�ணிவி3டாேள? - எ%ற சி8 
தய�க(	 Hடேவ இ$,த�. 
 
கம@ எ%ற பிெரW� 2வதி த% மக% ரவி2ட% வ,� த:கியி$�பைத� பிற� 
அறியாம� ைவ தி$�பெத%ப� அ,த> சிறிய கிராம தி� இயலாத காாிய	 
எ%பைத2	 அ> ெசIதி தானாகேவ அத�75 கிராம தி?	, ��8�#ற:களி?	 
பரவியி$�7	 எ%பைத2	 அவ� உண�,ேத இ$,தா?	 அேயா�கியனான 
சீமாைவயாி% (%னிைலயி�, கம@ இ�ப. ஒ$ த�ம ச:கட ைத உ�டா�கி 
வி3டாேள எ%8 ஒ$ சிறிய கல�க(	 உ5Mர இ$�க தா% ெசIத�. 
 
த% மகLட% ஒ$ பிெரW� ெப� வ,தி$�கிறா5 எ%ப� அ�வைர 
சீமாைவய$�7  ெதாியாம� இ$�க<	 நியாயமி�ைல. (%ேப ெதாி,தி$�பைத 
உ5ேளேய ைவ �� ெகா�4, அ�ேபா� தா% #திதாக  ெதாி,� ெகா�4 
விசாாி�ப� ேபா� விய,� விசாாி த சீமாைவயாி% 75ள நாி  த,திர	 தா% 
அவ$�7 எாி>ச\3.ய�. 
 
க.த:க5, மட � விவர:களட:கிய ேநா34� # தக	 எ�லாவ�ைற2	 
அத�ெக%றி$,த மர�ெப3.யி� ெகா�4 ேபாI ைவ �வி34> சைமயலைறயி� 
எ3.� பா� தேபா� #தி� தானாக வி4ப3ட�. உ5ேள ேதாைச�7 மாவைர �� 
ெகா�.$,த காமா3சிய	மா5 அவைர� ேக3டா5: "ஏ%னா வாச�ேல யாேரா 
#$ஷா5 வ,� ேபசி�.$,த மாதிாி காதிேல விJ,தேத? பா$ைவ விள�ேக தி  
தி�ைண� ெபைறயிேல ைவயி%L 7ர� 74 ேதேன? ெசWசாேளா? சனிய%... 
இ:ேகயி$,� எ தைன தடைவ தா% க தற�? ெசIயேற%... ெசIயேல%L ஒ$ 
வா� ைத பதி� ெசா�ல�பிடாேதா? ெப�க5 ெர�ெடJ �� ப.>சி3டாேல 
பி.படாம  தைல கன �� ேபாயிடற�க5 இ,த நாளிேல?...." 
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"இ:ேக பா$ எ:ேக இ$�கா? அவ இ%L	 வரேவ இ�@ேய?" - எ%8 வாI 0னி 
வைர வ,� வி3ட� ச�மா<�7. ஆனா� அைத> ெசா�லாம� "விள�ேக�றி 
வ>சா>�. வாச� தி�ைண� ெபைறயிேல விள�ைக� பா� ேத%. நீ பா34�7� 
கவைல� படாேம உ% ைக�காாிய ைத� பா�" - எ%8 ேவ8 வா� ைதகைள> 
ெசா�@> சமாளி தா� ச�மா. கம@தா% அைத> ெசIதா5 எ%8 
காமா3சிய	மாளிட	 ெசா�@ அ�ேபா� கம@ைய வ	பிேல மா3ட ைவ�க 
வி$�பமி�ைல அவ$�7. 
 
ந�லேவைளயாக அ�ேபா� கம@2	 அ:ேக இ�ைல. மா.�7� ேபாயி$,தா5. 
ரவிைய2	 த%ேனா4 ஆ�ற:கைர�7 அைழ �� ேபாக� க$தி மா.�7� ேபா7	 
ப.�க3.� நாைல,� ப.க5 ஏறி அவ% ேபைர> ெசா�@� H�பி3டா� அவ�. 
 
"அவ� இ�ைல. நாைல,� ^4க5 த5ளி இேத ெத$விேல யாேரா பைழய 
சிேநகிதைர� பா� �� ேபசிவி34 வ$கிேற% எ%8 ேபாயி$�கிறா�" - எ%8 கம@ 
மா.யி@$,� எ3.� பா� � ச�மா<�7� பதி� ெசா%னா5. பதி� ெசா�@யேதா4 
நி�காம� "ஏ%? ஏதாவ� ெசIய1மா? நா% ெசIயேற% ெசா�?:கேள%" - 
எ%8	 தாேன (% வ,தா5. 
 
"ஒ�1மி�ேல	மா! நீ ஏேதா ப.>சி�.$�ேக ேபா@$�ேக... ப...." - எ%8 
அவE�7� பதி� Hறிவி34� #ற�ப3டா� ச�மா. (த@� அவைள 'நீ:க5' எ%8 
தா% விளி�க நிைன தா� அவ�. அ�#ற	 அ� மிக<	 ெசய�ைகயான காாிய	 
எ%8 அவ$�ேக ேதா%றிய�. கிராம தி� இள	 ெப�கைள2	 அவ$�7 ம$மக5 
ஆகிற (ைற�7 வய�5ள ெப�கைள2	, இர�4 
%8 7ழ,ைதகE�7  
தாயாகி வி3ட ஆனா� அவைரவிட� பா�யமான ெப�கைள2	 'நீ' எ%8 
ேபசி தா% அவ$�7� பழ�க	. தி[ெர%8 அேத வய�5ள ஓ� அ,நிய ேதச �� 
ெப�ைண ம34	 'நீ:க5' எ%8 அைழ�க வரவி�ைல. காரண	 அவ$ைடய உ5 
மனேமா, அ,தர:கேமா அவைள அ,நியமாக எ�ணவி�ைல. அவ5 தன� அழகிய 
க	Aரமான ேதா�ற தா�, இரயி@@$,� இற:கிய (த� கணேம இ,திய 
(ைற�ப. அவ$ைடய கா�கைள  ெதாJத ப�பா�, விசாலமான அறி< 
01�க தா�, அவைர (�கா�வாசி மனமிளக> ெசIதி$,தா5. 
 
காமா3சிய	மா5 இ$,த இட தி@$,தப.ேய மாவைர �� ெகா�4 பா$ைவ� 
H�பி34 விள�ேக�8	ப. இைர,த ெசா�கைள� ேக34� கம@ தாேன வ,� 
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விள�ேக�றி வாச� தி�ைண� பிைறயி� ெகா�4 வ,� ைவ � வி34� ேபான 
இ:கித	 அவைர உ5ேளேய நிைன,� நிைன,� Cாி�க> ெசIத�. அ,த இனிய 
Cாி�பி� சி8 (5ளாக உ8 திய ஒேர ஒ$ 7ைற, அவ5 விள�ேக�றி� ெகா�4 
தி�ைண�7 வ$	ேபா� சீமாைவய� தி�ைணயி� இ$,த�	 அவைள� ப�றி 
விசாாி த�	 தா%. 
 
இைற(.மணி ெச%ற<ட% சீமாைவய� அஹம  அ@ேயா4 வ,தத�7	 மட �� 
7மாOதாதா% காரணமாயி$�7	 எ%8 ச�மாவா� அ0மானி �� ெகா5ள 
(.,த�. ேநேர ேபாI> சீமாைவயாிட	 விஷய ைத> ெசா�@ வி34 தா% அவ% 
ேபாயி$�பா% எ%8 அவ$�7� ப3ட�. வட�7  ெத$ மைனைய 
இைற(.மணி�7� ேபசி வி3டாயி�8 எ%8 ெதாி,�	 அைத ெவளி�பைடயாக� 
கா3.� ெகா5ளாம� சீமாைவய� த%னிட	 தகரா8�7 வ,தைத  தா	 நாV�காக> 
சமாளி � வி3டதாக> ச�மா எ�ணி� ெகா�டா�. சீமாைவயாி% க.த ைத 
மட ��7 அL�பி ைவ � விவர	 எJதினா�, "ஏ�ெகனேவ ஒ$வ$�7 
வா�களி தப. வட�7  ெத$ மைனைய வாடைக�7 வி3டாயி�8. எனேவ b 
மட தி% (,திய ( திராதிகாாி2	 சிFய$	 ஆகிய த:க5 சிபாாிைச ஏ�க 
இயலாதத�7 ம%னி�க<	" எ%8 மட தி@$,ேத சீமாைவய$�7� பதி� வ,� 
வி4	. அ,த� பதிைல அ�ப.ேய சீமாைவய$�7� கா�பி � விடலா	. இதனா� 
தம�7	 அவ$�7	 ேநர.யாக விேராத	 எ�<	 வரா� எ%8 எ�ணி� 
ெகா�.$,தா� ச�மா. 
 
இைணய�ற சாOதிர ஞான(	 பா�.ய திய(	 அவ$�7 அளி தி$,த சG$தய� 
பா:7 யாேரா4	 Cச?	, ேபா3.2	, ச�ைட2	, ச>சர<	 இட(.யாத ப. 
அவைர> ெசIதி$,தன. பிறைர2	 பிறவ�ைற2	 �%#8 தேவா ெகா�லேவா 
Hடா� எ%ற சாதாரண ச%மா��க தி�7	 ஒ$ ப. ேமேல ேபாI� பிற� மன	 
#�ப4	ப.� ேபச<	 ச>சரவிட<	 Hட> ெசIயாத உ%னதமான ச%மா��க ைத 
வா"வி� அவ� கைடபி. � வ,த காரண தா� சீமாைவயேரா4	 Hட  தகரா8 
ைவ �� ெகா5ள அவ� வி$	பவி�ைல. 
 
ச,தியா வ,தன ��காக ஆ�றி� ப. �ைறயி� அவ� இற:கின ேபா� யாேரா 
உ5M� ைவதிக�க5 இர�4 
%8 ேப� ஏ�ெகனேவ ஜப	 ப�ணி� 
ெகா�.$,தா�க5. ஜப	 (. தவ�க5 அ$ேக வ,� "பி5ைள 
வ,தி$�கானாேம...?" - எ%8 அவாிட	 விசாாி தா�க5. (த� ேக5வி�7 அவர� 
பதி� கிைட த�ேம சிறி� தய�க �ட%, "அவ% Hட இ%ன	 ேவற யாேரா 
வ,தி$�கா�ல இ$�ேக?" - எ%8 ச,ேதக ேதா4 H.ய அ4 த ேக5வி பிற,த�. 
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"ஆமா	" - எ%பத�7 அதிகமாக ஒ$ வா� ைத Hடேவா 7ைறயேவா ெசIயாம�, 
தய�க ேதா4 H.ய இ,த இர�டாவ� ேக5வி�7� க தாி த� ேபா� பதி� 
ெசா�@யி$,தா� ச�மா. அவ� பதி� ெசா�@ய விதேம அைத�ப�றி அவ�க5 ேமேல 
எ�<	 ேக3கவிடாதப. ெசIத�. 
 
ச�மா ஆ�றி@$,� ^4 தி$	ப� கிள	பிய ேபா� ந%றாக இ$3. வி3ட�. சிவ% 
ேகாவி� மணிேயாைச அ,த அழகிய சி�jாி% சாய:கால ெமௗன ைத� #னித 
வன�ேபா4 கைல � வி34� ெகா�.$,த�. ேகாவி?�7� ேபாI  தாிசன	 
ெசI�வி34 அ�#ற	 தா% ^4 ெச%றா� அவ�. ேகாவி@?	 ந4வழியி?	 பல 
ச,தி�#க5. பல வழ�கமான ேக5விக5. ச@�பி�லாத வழ�கமான அளவான ஒேர 
மாதிாியான பதி�க5. 
 
ெத$வி@$,� ^34� ப.ேயறி உ5ேள ெச%ற ேபா� இைடகழியிேலேய 
காமா3சிய	மா5 எத�ேகா Hட தி� இைர,� ெகா�.$�ப� அவ$�7� ேக3ட�. 
பா$<	, கம@2	, Hட தி� காமா3சிய	மாE�7 (%னா� நி%8 
ெகா�.$,தா�க5. ரவி இ%L	 ^4 தி$	பவி�ைல ேபா@$�கிற�. ச�மா 
உ5ேள வ$வைத� க�4 இைர>ச� நி%8 ேபாI ஒ$ த�கா@க அைமதி 
கவி",த�. 
 
ஏேதா ஒ$ சிறிய மனOதாப ��7ாிய ெமௗன 
3ட	 அ,த� Hட தி� அ�ேபா� 
நிலவி� ெகா�.$,த�. ச�மாைவ� பா� த�	, "நீ:கேள ெசா�?:ேக, இ� 
ந%னாவா இ$�7?" - எ%8 காமா3சிய	மா5 ேக3க  ெதாட:கி அைத விவாி த 
ேபா� தா% தா	 நாV�காக> சமாளி � வி3டதாக நிைன �� ெகா�4 #ற�ப34� 
ேபாயி$,த ஒ$ விஷய	 இ�ேபா� த�ெசயலாக� க�4 பி.�க� ப34> 
சிறியெதா$ ச�ைடயாI  தைலெய4�க இ$�ப� அவ$�ேக #ாி,த�. 
----------------- 
 

அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 13131313    
 
காமா3சிய	மா5 ேநர.யாக� கம@ைய� க.,� ெகா5ளவி�ைல எ%றா?	 
பா�வதிைய அவ5 க�. �� ெகா�.$,த வா� ைதகளி% ேவக	 கம@ைய2	 
பாதி த�. சைமயலைற�75 ேதாைச�7 அைர �� ெகா�.$,த காமா3சிய	மா5 
பா�வதிைய� பா� த�	 (த� ேக5வியாக "ஏ�.! உ%ைன ச,தி விள�ைக ஏ தி 
வாச�ெபைறயிேல ைவ�க> ெசா%னா ஏ தியா>�%L வ,� ெசா�றதி�ைலயா? நீ 
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பா34�7 ஏ தி வ>�34 ஊ� � த� ேபாயிடறேதா" எ%8 க�. � 
இைர,தி$�கிறா5. 
 
"நீ எ�ப ெசா%ேன%ேன என�7  ெதாியா�	மா? நா% ^34�ேக இ�ப தா% 
வேர%. நீ ெசா%னைத நா% ேக�க<	 இ�ைல. ச,தி விள�7 ஏ த<	 இ�ேல" 
எ%8 பா�வதி இைர,� பதி� ெசா�@ய� காதி� விJ,� மா.யி� ஏேதா # தக	 
ப. �� ெகா�.$,த கம@ கீேழ இற:கி வ,தா5. 
 
"நீ:க ெசா�ற ேபா� பா�வதி ^3.ேலேய இ�ைல. உ:க5 7ரைல� ேக34 நா% 
தா% வ,� விள�ேக�றி ைவ ேத%" எ%8 கம@ ெசா�@ அேத ெசா�கைள 
இ%L	 உர த 7ர@� அ	மா<�7� கா� ேக37	ப. ம8ப. எ4 �> 
ெசா%னா5 பா�வதி. 
 
காமா3சிய	மா5 இைத� ேக34 ேந$�7 ேந� கம@ைய� க.,� ெகா5ளவி�ைல. 
பா�வதிைய  தா% ேம?	 க.,� ெகா�டா5. ஆனா� அவ5 பா�வதிைய� 
க�. த ெசா�களிேலேய கம@�7 மன ேவதைன உ�டா�7	 அ� த	 
ெதானி த�. 
 
"ஆ � மLஷா விள�ேக த1	[! அ�பதா% ல3�மி ^3.ேல த:7வா. வ,தவா 
ேபானவா5ளா	 விள�ேக தறா�பில வி3434 நீ பா34�7 ஊ� � த� 
ேபாயிடறதா[?" 
 
-அ	மா இ�ப. எ4 ெதறி,தா� ேபா� ேபசின� பா�வதி�ேக பி.�கவி�ைல. 
ெம%ைமயான இதய	 பைட த கம@�7	 அ� ச�ேற உைற த�. இ,த 
சமய தி�தா% ஆ�ற:கைர�7> ச,தியா வ,தன	 ெசIய� ேபாயி$,த ச�மா 
தி$	பியி$,தா�. அ�ேபா� அ:ேக எ%ன நட,� ெகா�4 இ$,த� எ%பைத� 
#ாி,� ெகா5ள அவ$�7 அதிக ேநர	 பி.�கவி�ைல. எ,த  தகரா8 உ$வாகாம� 
தவி��பத�காக ஆ�ற:கைர�7� #ற�ப4வத�7 (% கம@ தா% விள�ேக�றி 
ைவ தா5 எ%பைத அவ� காமா3சிய	மாளிட	 Hறாம� ேபாயி$,தாேரா அ,த  
தகராேற ெம�ல உ$வாகியி$,த� இ�ேபா�. 
 
த% மகனி% ந3ைப ந	பி அவனிட	 த%ைன� Cரணமாக ஒ�பைட �� ெகா�4 
ப�லாயிர	 ைம�கE�7 அ�பா@$,� அவேனா4 #ற�ப34 வ,தி$�7	 
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ஒ$ திைய� காமா3சி இ�ப.� #�ப4 தி வி3டாேள எ%8 ச�மா<�7 வ$ தமாக 
இ$,த�. 
 
"நட�க� Hடாத� ஒ�1	 நட,�டைல. எ��காக இ�பி.� H�பா4 ேபா34 
இைரயேர? ேபசாம உ5ேள ேபாI உ% காாிய ைத� பா$" - எ%8 
காமா3சிய	மாைள� க�. �வி34� பா�வதியி% ப�க	 தி$	பி, "ஏI பா$! நீ 
அவைள மா.�7� H3.�4 ேபா..." - எ%8 கம@ைய> �3.� கா3.னா�. 
பா�வதி2	 கம@2	 மா.�7� ேபானா�க5. அவ�க5 ெச%றபி% ேம?	 
காமா3சிய	மாைள� க�. தா� அவ�: 
 
"உன�7 உ% ெப�ைண� க�.�கிற��7� பா தியைத உ�4. அ4 தவா மன� 
#�படறா�ல ேபசற��7 நீ யா$? நீ ேபசின� ெகாWச: Hட ந%னா இ�ேல. ^4 
ேத. வ,தி$�கிறவாைள� ேபசற ேப>சா இ�?" 
 
"நா% ேபசேல. ஊேர ேபசி�.$�7:கற� உ:கE�7  ெதாியா� ேபா@$�7." 
 
-காமா3சிய	மா5 ேபா$�7� ெகா. க34கிறா5 எ%ப� ச�மா<�7� #ாி,� 
வி3ட�. இ� ஒ$ ெபாிய ச�ைடயாகி மா.யி@$�7	 கம@யி% கவன	 ம8ப.2	 
கவர�ப34 இரசாபாசமாவைத அவ� வி$	பவி�ைல. 
 
"ேபசாேம உ5ேள ேபாI உ% ைக� காாிய ைத� பா$" - எ%றா� ச�மா. அவ� 
அத3.ய 7ர?�7� க34�ப34� காமா3சிய	மா5 உ5ேள ெச%றா5. 
 
சீ�கிரேமா, அ�ல� சிறி� கால, தா" திேயா அ,த ^3.� ஏ�பட�H4	 எ%8 
அவ� எதி�பா� த ஒ$ பிர>சைன இ%ேற இ�ெபாJேத விைள,� வி3ட�. 
விவர:க5 ெதளிவாக> ெசா�ல�படாம� இ$�7	ேபாேத காமா3சிய	மா5 
ச�ைட�7� கிள	பியி$,தா5. அத3.2	 மிர3.2ேம அதிக நா5 இ,த� 
பிர>ைனைய> சமாளி�க (.யா� எ%ப� ச�மா<�7  ெதாி,�தா% இ$,த�. 
 
மாமியா$	 ம$மகEமாக இ�லாமேல காமா3சி�7	 கம@�7	 மாமியா� ம$மக5 
ச�ைடைய விட� க4ைமயான ச�ைடக5 வ,�வி4	 ேபா@$,த�. இவ�ைற 
எ�லா	 உ ேதசி �தா% ரவியிட	 ஓரள< விாிவாக� ேபசி விடலா	 எ%8 
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ஆ�ற:கைர�7� #ற�ப4	ேபா� அவைன  த	ேமா4 அைழ �> ெச�வத�காக  
ேத.யி$,தா� அவ�. ரவியி% தி3ட	 எ%ன? அவ% எ%ன ெசIய� ேபாகிறா% 
எ%பைத எ�லா	 அவனிடேம மன	 வி34� ேபசிவிட  தீ�மானி தி$,தா� அவ�. 
 
அ,த விஷய ைத  த5ளி� ேபாடலா	 எ%8 நிைன�க<	 (.யாதப. ெந$�க. 
உ$வாகியி$,த�. ஊ� உலக	 எ%8 ெவளியி@$,� ெந$�க.கE	 
நி��ப,த:கE	 இ%L	 வ,�விடவி�ைல. எ%றா?	 ^34�75ேளேய 
எதி�பா� த ெந$�க.க5 இ%8 ெதாட:கியி$,தன. சீமாைவயாி% ேக5வி, 
ப. �ைறயி� ஜப	 ப�ணி� ெகா�.$,த ைவதிக�களி% விசாரைண எ�லாமாக> 
ேச�,� இ,த� பிர>சைன நாைள�ேகா, நாள%ைற�ேகா ஊரளாவியதாக<	 
ஆக�H4	 எ%பத�7 அறி7றிகளாக  ேதா%றின. 
 
த	(ைடய மைனவி காமா3சிய	மா5 அ�ப.� ேபசியத�7� கம@யிட	 அவ5 
சா�பி� தானாவ� ம%னி�#� ேக3க ேவ�4ெம%8 ேதா%றிய� அவ$�7. 
அத�காக மா.�ப. ஏறியவாி% ெசவிகளி� ம:கலமான ���கா ச�த O�தியி% 
அழகிய Oேதா திர	 விJ,த�. 
 
"ஸ�வ ம:கல மா:க�ேய Kேவ ச�வா� த ஸாதிேக 
Oர�ேய  ாிய	பேக ேதவி நாராயணி நேமாO�ேத." 
 
பா�வதி (த@� ெசா�ல அைத  தி$�பி> ெசா�@� ெகா�.$,தா5 கம@. 
ெகாWச:Hட� 7ழ�பமி�லாத ெதளிவான உ>சாி�பி� கம@ அைத  தி$�பி> 
ெசா�@யைத� ேக34> ச�மா<�7 ெமI சி@� த�. இ�ப.� பா,தமாI அழகாக 
Oேதா திர	 ெசா�?கிறவ5 விள�ேக�றியதா� ல3�மி ^3.� த:கமா3டா5 
எ%8 சா.யி$,த காமா3சிய	மா5 ேம� இ�ேபா� மீ�4	 ேகாப	 ேகாபமாக 
வ,த� அவ$�7. ேமேல ஏறி> ெச�லாம� நி%8 ெகா�.$,த ப.யி@$,ேத அைத 
ேம?	 ெதாட�,� ேக34� ெகா�.$,தா� ச�மா. ேதச	, ஆசார	, கலாசார	, 
இன	, நிற	 இவ�ைறெய�லா	 மானிட ஜாதியி% ஒ�8ைம�7� பய%ப4 தாம� 
இைடN8களாக<	 தைடகளாக<	 ப�ணிவி3டவ�க5 ேம� அ,த விநா.யி� 
ேகாப	 ேகாபமாக வ,த� அவ$�7. ேமேல ப.ேயறி� ேபாI� கம@யிட	 
ேபசலாமா, அவ�க5 தனிைமைய� கைல�காம� அ�ப.ேய தி$	பி� கீேழ ேபாI 
விடலாமா எ%8 ப.யிேலேய தய:கினா� ச�மா. காமா3சிய	மா5 நட,� 
ெகா�டத�7 மா�றாக� கம@யிட	 இர�4 வா� ைத ேபசி ம%னி�#� 
ேக3டாெலாழிய மன	 நி	மதியைடயா� ேபா@$,த� அவ$�7. 
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ேமேல ப.ேயறி மா.�75 பிரேவசி தா� அவ�. கம@2	, பா�வதி2	 ெசா�@� 
ெகா�.$,த Oேதா திர ைத நி8 திவி34 அவைர� பா� த�	 எJ,� 
நி%றா�க5. 
 
"காமா3சி�7 வயசா>�! யாைர� ேபசேறா	, எ%ன ேபசேறா	L ெதாியாேம (% 
ேகாப திேல ஏதாவ� ேபசி4வா. அெத�லா	 ஒ�1	 மனசிேல வ>��க 
ேவ�டா	. உடேன மற,�டற� ந�ல�...." 
 
த%ைன ேநா�கி  தன�காக தா% அவ� இைத> ெசா�கிறா� எ%பைத அ4 த 
கண திேலேய கம@ #ாி,� ெகா�டா5. இத�7 அவளிடமி$,� எ%ன பதி� 
வ$கிற� எ%பைத எதி�பா��காமேல அவ� வி4வி4ெவ%8 ப.யிற:கி� கீேழ 
ேபாIவி3டா�. அவ� மன	 அ�ேபா� ஒேரய.யாக� கல:கி� ேபாயி$,த�. 
ேபசாம� (த@� ேயாசி தி$,தப. கம@ைய2	 ரவிைய2	 அவ�க5 
ச:கரம:கல தி� இ$�கிற வைர ேவ1மாமா ^3.ேலேய த:கைவ � விடலாமா 
எ%8 Hட இ�ேபா� ேதா%றிய� அவ$�7. இதி@$,� ^3.?	, ஊாி?	 
எ,ெத,த (ைனயி� எ�ப. எ�ப.� பிர>சைனக5 கிைள�க� H4	 எ%8 
நிைன �� பா� தா� அவ�. ெவளிேய ேபாயி$,த ரவி ^34�7 வ,த�	 (த@� 
அவனிட	 இ,த� பிர>ைனைய� ப�றி விாிவாக� ேபசி ஒ$ (.<�7 வ,�விட 
ேவ�4	 எ%8 மன��75 தீ�மானி �� ெகா�டா�. ரவி2	, கம@2	 ெதாட�,� 
^3.ேலேய த:கி இ$�பைத� ெபா8 �, அவ$�7 ஏ�ப3ட ஒேர ஒ$ 
மன தய�க	 கவைலயி�லாம� வள�,த ெச�வ� 74	ப �� ெப�ணான 
கம@யி% C�ேபா%ற மன	 அ4 த4 � ேவதைன� ப4	ப.யான ச	பவ:க5 
அ,த ^3.� நட,� வி4ேமா எ%ப�தா%. 
 
காமா3சிய	மா5 எ%ன ேப�வா5, எ�ப. நட,� ெகா5வா5 எ%பைத ஒ]ெவா$ 
கண(	 க�காணி �� கம@�7 ஏ�பட இ$�7	 மன �%ப:கைள  தவி��ப� 
எ%ப� இயலாத காாிய	. இத�காக எ%ேற தாேனா ரவிேயா இ$ப � நா?மணி 
ேநர(	 ^3.� அைட,� கிட,� காமா3சிய	மாைள� கவனி �� ெகா�.$�ப� 
எ%ப�	 நைட(ைறயி� சா தியமாகாத காாிய	. கம@யி% ேம?5ள 
அLதாப தினாேலேய அவ� இ�ேபா� இ�ப. நிைன தா�. ப>ைச� கிளிைய� 
H�.லைட த மாதிாி அவைள அ,த ^3.% க4ைமயான ஆசார 
அLFடான:களி� சி�க ைவ�பத�7 அவேர தய:கினா�. கம@2	 ரவி2	 
ச:கரம:கல தி� வ,� இற:7வத�7 (% அவ� மன தி� பல தய�க:க5 அைல 
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ேபாதியி$,தன. அைவ ெவ8	 தய�க:களாக  தா% இ$,தனேவ ஒழிய 
ெவ8�#களாக இ�ைல. கம@ வ,� பழகியபி% அவைர� ெபா8 தவைர அ,த  
தய�க:க5 Hட ெம�ல ெம�ல மாறி உ5Mற� பிாியமாக (கி",தி$,த�. 
காரண(	 அ� த(	 இ�லாத ஒ� 7$34� காதலாக அ� அவ$�7� படவி�ைல. 
இவ% அவ5 மன ைத� கவ�,தத�7	 அவ5 இவ% மனைத� கவ�,தத�7	 
நியாயமான இய�பான காரண:க5 இ$�பைத இ�ேபா� அவ� உண�,தா�. 
அ,நிய ேதச ��7� ேபாI  தி$	#	 சராசாி இ,திய இைளஞ% திமி$�காக<	 
ஊரா� விய�பத�காக<	 ஒ$ ெவ5ைள  ேதா?�7ாியவைள உட% இJ �� 
ெகா�4 வ$வைத� ேபா� இ� இ�ைல. 
 
ரவிேய க.த தி� எJதியி$�பைத� ேபா� இ� உ�ைமயிேலேய கா,த$வ 
ச	ப,தமாக தா% இ$,த�. இ$வ$ைடய பிாிய:களி?	, அ,தர:களி?	 
அவ$�7> ச,ேதக	 எ�<	 இ$�கவி�ைல. ெவ8	 உட� ச	ப,த�ப3ட பரOபர� 
கவ�>சி எ%8 ம34	 அைத நிைன�க (.யவி�ைல. உடைல2	 தவிர அறி<�7	 
ஒ த உண�<கE�7	 ஒ த எ�ண:கE�7	 இ,த� காத@� அதிக ச	ப,த	 
இ$�ப� #ாி,த�. 
 
காமா3சியா� இைத ெவ8�க (.,த�ேபா� அவரா� இைத ெவ8�க 
(.யவி�ைல. Cரண ஞான தி% கனி< எ,த மன தி� நிர	பியி$�கிறேதா, அ,த 
மன தி� மிக<	 ெகா>ைசயான ெவ8�#கE	, YஷைணகE	 ஒ$ ேபா�	 
வ$வேத இ�ைல. எ:7 ெகா>ைசயான ெவ8�#கE	, YஷைணகE	 
நிர	பியி$�கிறேதா அ:ேக Cரண ஞான	 இ$�பதி�ைல. ெகா>ைசயான 
ெவ8�#கE	 YஷைணகE	 Cரண ஞான ைத அழி � வி4கி%றன. 'Yஷண	 
ஞான ஹீன	' - எ%பைத அவ� நிைன தா�. 
 
ெவளிேய ேபாயி$,த ரவி தி$	பி வ,தா%. வாச� தி�ைணயி@$,த ச�மா 
அ:ேகேய அவைன எதி�ெகா�4 த4 � உ3கார ைவ � வி3டா�. 
 
"உ%ைன அ�பேவ ஆ த:கைர�7� ேபாற�ேபா ேத.ேன%. நீ ஆ�படேல. 
என�7  தனியாக உ:கி3ட� ெகாWச	 ேபச1	."- 
 
"
ணாவ� ^34 �,தரராம% H�பி3டா%, ேபாI> சி தநாழி ேபசி�.$,�34 
வ,ேத%."- 
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"நாம இ:ேகேய ேபசலாமா? இ�ேல ம8ப.2	 ஆ த:கைர�ேக ெபாற�ப34� 
ேபாலாமா?" 
 
"ஏ%? ெபாழ�கைட  ேதா3ட �� கிண த.யிேலேய உ3கா�,� ேபசலாேம 
அ�பா!" 
 
"சாி! வா... ெசா�ேற%." 
 
இ$வ$மாக� கிண�ற.�7� #ற�ப34� ேபானா�க5. கிண�ற. ேமைடயி� 
சிெம�3 தள	 ேபா3.$,த�. ேதாI�கிற க�ைல ஒ$ Of� உயர ��7  Y�கி� 
க3.யி$,ததா� உ3கார வசதியாயி$,த�. ச�மா அதி� உ3கா�,� ெகா�டா�. 
 
அத�7 இைணயான உயர தி� அ$ேக இ$,த சிெம�34  ெதா3.யி% �வாி� 
ரவி உ3கா�,� ெகா�டா%. 
 
தா	 ேபச  ெதாட:7வத�7 (% அத�7� பய%ப4	 சில C�வா:கமான 
தகவ�கைள ரவியிட	 (த@� விவாி�க  ெதாட:கினா� ச�மா. கம@ைய� ப�றிய 
காமா3சிய	மாளி% ச,ேதக:க5, அவ5 அ.�க. த	மிட	 Y�.  �ைள �� 
ேக37	 ேக5விக5, அ%8 மாைல கம@ ச,தி விள�7 ஏ�றி ைவ த� ெதாட�பாக 
ஏ�ப3ட தகரா8, சீமாைவயாி% விசாாி�#, ப. �ைறயி� ஊ� ைவதிக�களி% 
ேக5விக5 எ�லாவ�ைற2% ஒ]ெவா%றாI விள�கமாக> ெசா�@வி34, அத�7 
அவ% எ%ன பதி� ெசா�கிறா% எ%8 எதி�பா� � அ,த� பதி?�காக  த	 
ேப>ைச ந4ேவ நி8 தினா� ேபால> சிறி� ேநர	 நி8 தியி$,தா� ச�மா. 
 
"நீ:க ெசா�றெத�லா	 சாி அ�பா! இதிேல சில� நா% ஏ�ெகனேவ எதி�பா� த� 
தா%. இ�ேபா நா% எ%ன ப�ண1	கேற5...?" 
 
"எ%ைன  த�பா� #ாிW��காேத! உ%ேனாட ெல3ட� கிைட>ச�ப<	 
அ��க�#ற(	 இ$,த ேகாப(	 7ழ�ப(	 Hட இ�ேபா என�7 இ�ேல, அ,த� 
ெப� கம@ைய என�7 ெரா	ப பி.>சி$�7. உ:க சிேநகித திேல2	 த�# 
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இ$�கிறதா� படேல. ஆனா உ:க	மா, ஊ� உலக	 எ�லா$	 இ��7� 78�ேக 
இ$�கா:கிறைத நீ மற,�ட�படா�." 
 
"நீ:க த�பா� #ாிW��க�ேல:கிறேத எ:க பா�கிய	தா% அ�பா!" 
 
"த�பா� #ாிW��க�ைல%னா?	 V"நிைலகE�7	 ம�றவ�களி% 
நி��ப,த:கE�7	 ஊ�, உலக ��7	 நா% க34�ப3டவ%கிறைத நீ 
மற,�டாேத...." 
 
"இ,தியாவி% மிக�ெபாிய �ரதி$Fடேம அத% Cரண ஞானவா%க5 எ�லா$	 
பய,தா: ெகா5ளிகளாக இ$�ப� தா%..." 
 
"அறி< எ%ப� ேவ8. ��8�#ற ேதா4 ஒ �� ேபாவ� எ%ப� ேவ8... நா% இைத 
என�காக> ெசா�லேல ரவி! இ%னி�7> சாய:கால	 அவ தானா ந�ல� ெசIயறதா 
ெநன>��4 விள�ேக தி ைவ�க�ேபாக உ:க	மா ச த	 ேபா34 இைரWசாேள, 
அ� மாதிாி ஒ�ெணா�ணா நட,தா ^ணா அவ மன� #�ப4ேம%Lதா% 
ேயாசி�கிேற%." 
 
"சாி�பா... நீ:கேள இ��7 ேவற ேயாசைன ெசா�?:ேகா. எ%ன ெசIயலா	? ஒ$ 
நா இர�4 நாேளாட ேபாற விஷய	 இ�ேல இ�. இ,த  தடைவ நா% ஒ$ வ$ஷ 
'c]'ேல வ,தி$�ேக%. இ,தியாவிேல ஒ$ கால திேல பிெரW�� காலனிகளா 
இ$,� இ%னி�7 இ,திய Nனியனாயி3ட பிரேதச:களிேல பிெரW�� கலாசார(	 
இ,திய� கலாசார(	 எ,த அள<�7 இைணWசி$,த� எ%கிறைத ஆராIW� 
எJதற ��காக அவ வ,தி$�கா. அ��காக அெமாி�க% ஃப<�ேடஷ% ஒ�1 
அவE�7 உதவி ெசIயற�. ஒ$ வ$ஷ	 இ:ேக இ$�க� ேபாறா. நாL	 
ஏற�7ைறய இேத மாதிாி ஒ$ 'அைஸ%ெம�3'.ேல தா% வ,தி$�ேக%. 
ச:கரம:கல ைத ெஹ3 7வா�3ட�ஸா ெவ>��4தா% எ:க காாிய ைத> 
ெசIயறதா வ,தி$�ேகா	..." 
 
"என�7 ஆ3ேசபைணயி�ேல. ஒ$ வ$ஷ	 நீ ஊ�ல த:க�ேபாேற:கிறைத� ப தி 
என�7 ெரா	ப ச,ேதாஷ	-" 
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"பி%ேன நீ:க எைத�ப தி� கவைல�படேற5L #ாியைலேய அ�பா?" 
 
"ெலௗகீகேம ெதாியாத ஒ$ பைழய கால � ெபா	மனா3.ேயாட ஆதி�க திேல 
இேத ^3.� இ$,��4 உ:களாேல நி	மதியா அைத> ெசIய (.2மா%L தா% 
கவைல�படேற%. எ% தய�கெம�லா	 வி$,தாளியா வ,தி$�கிறவேளாட மன� 
ெகாWச(	 ேநாக�படா�:கற�தா%." 
 
"கம@ வி$,தாளி இ�ேல. இ�வைர எ�ப.யானா?	 இனிேம இ,த ^3.ேல 
அவE	 ஒ$ தி...." 
-------------- 
 

அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 14141414    
 
ச�மா சிறி� தய�க தி�7� பி% மீ�4	 ரவிைய� ேக3டா�: 
 
"நீ ெசா�ேற. அைத நா% Hட ஒ ��4டேற%ேன வ>��ேகா. உ:க	மா 
ஒ ��க1ேமடா? அவE�7 இ%ன	 (Jவிவர(	 தானா<	 ெதாியேல. 
ெதாிவி�க�பட<	 இ�ேல. அ��75ேளேய ஆயிர	 ச,ேதக�படறா... 
உ:க	மா<�7� பய,� (த�ேல உ% ெல3ட� கிைட>ச�	 நாL	 
ேவ1மாமா<மாக� கல,� ேபசி உ%ைன2	 கம@ைய2	 அவ� ^34 
மா.யிேலேய த:க வ>�டலா	%L Hட ஆர	ப திேல ேயாசி>ேசா	." - 
 
"இ�ேபா #ாியற� அ�பா! நா:க ெர�4 ேப$மா  ெதாட�,� இ:ேகேய 
த:கியி$�கிற� சா தியமா%Lதாேன நீ:க ேக�கேற5?" 
 
"நீ இ:ேக த:கி�கிறைத� ப தி� ேப>ேச இ�ேல; இ� உ% ^4. உ% அ�பா உ% 
அ	மா உ% மLஷா உன�7	 அ	மா<�7	 ெபாிசா> ச�ைட எ�<	 வ,�ட� 
ேபாறதி�ேல. கம@ த:கி�கிறைத� ப தி தா% இ�ேபா பிர>சைன. உன�7 
ஆ3ேசபைண இ�ேல%னா� கம@ைய ம34	 ேவ1 மாமா ^34 மா.யிேல த:க 
வ>�டலா	. அவாேள காOமாபா@ட%. ெரா	ப நாகாிக	கிறதாேல அவா ^3.ேல 
இவளாேல அவாE�7 எ,த> சிரம(	 வரா�." 
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"அ�ப.� ேபாறதா இ$,தா� கம@ைய ம34	 தனியா அவா ^34�7� ேபாக> 
ெசா�ல (.யா��பா, இ3 ேவா�3 ?� ைநO. நாL	 Hடேவ ேபாயிட 
ேவ�.ய�தா%." 
 
"அவ ேபாறைத�ப தி ஒ�1மி�ேல. ஆனா நீ2	 அவேளாட ேச�,� 
ேபாயி3டா தா% அ��7� க�1 
�7� கா� வ>� ஊ�ல ^� வ	# 
வத,திெய�லா	 கிள	#	..." 
 
"எ% அபி�பிராய	 கம@2	 இ:ேகேய ந	Hட இ$�கலா	கிற�தா%. அ	மாவாேல 
சிரம:க5 ஏ�ப3டா?	 கம@யாேல அைத> சமாளி>��க (.2	..." 
 
"நீ ெசா�ேற.... ஆனா� கம@2	 எ%ன நிைன�கிறா5L என�7  ெதாிய 
ேவ�டாமா?" 
 
"இ�ேல ஒளி< மைற< எ��7? எ%ேனாட வா:ேகா! இ�ப அவைளேய 
ேக34டலா	..." 
 
"நா% எ��7டா? நீேய ேக34> ெசா�?... ேபா8	..." 
 
"இ�ேல! காரணமா தா% ெசா�ேற%. நீ:கE	 வா:ேகா... அ�ப தா% 
ச,ேதக ��7 இடமி�லாேம அவைள நீ:க #ாிW��க (.2	." 
 
ச�மா தய:கினா�. 
 
"ேயாசைன ஒ�1	 ேவ�டா	! இ�ப எ%ேனாட வா:ேகா ெசா�ேற%"- 
 
எ%8 Hறியப.ேய ரவி எJ,தி$,� நட,தா%. ச�மா ேவ8 வழியி�லாம� பி% 
ெதாட�கிறவைர� ேபா� தய:கி  தய:கி அவைன� பி% ெதாட�,தா�. 
 
ச�மா<	 ரவி2	 மா.�7� ேபானேபா� Hட� கம@2	 பா�வதி2	 ெதாட�,� 
���கா ச�த O�தி Oேதா திர ைத தா% ெசா�@� ெகா�.$,தா�க5. 
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"பா$! நீ ெகாWச	 கீேழ ேபாI இ$	மா... நா:க ெகாWச	 ேபசி34 அ�#றமா 
உ%ைன� H�பிடேறா	" - எ%8 ெசா�@� பா$ைவ� கீேழ அL�பினா� ச�மா. 
 
ரவி�7 அ�பா அவைள அL�பிய� பி.�க வி�ைல. 
 
"ஏ%? அவ இ$,தா எ%ன? அவபா34�7 இ$,�34� ேபாறா. அவைள ஏ% கீேழ 
ேபாக> ெசா�ேற5 இ�ேபா?" 
 
"இ�ேல... அவ அ�#ற	 வ,��க34	. நீ ேபசாம இ$..." 
 
ரவி இத�7 ேம� த% ேகாாி�ைகைய  த,ைதயிட	 வ�#8 தவி�ைல. 
 
கம@ அவ�க5 உ5ேள வர�க�ட�	 எJ,� நி%றவ5 இ%L	 நி%8 
ெகா�ேடதா% இ$,தா5. 
 
"இவைள நா% ேக3டா என�காக� பதி� ெசா�றதா நீ:க நிைன>��ேப5. உ:க 
ச,ேதக ைத நீ:க5 ேநேர ேக344:ேகா" எ%8 ச�மாவிட	 ெசா%னா% ரவி. 
 
ச�மா<	 ரவி2	 நா�கா@களி� உ3கா�,� ெகா�டன�. கம@ைய2	 உ3கார> 
ெசா�@ ரவிேய ேவ�.னா%. ஆனா� அவ5 உ3காரவி�ைல. 
 
"உ3காேர	மா... உ:கி3ட� ெகாWச	 ேபசலா	L வ,தி$�ேகா	. எ]வள< 
நாழிதா% நி%L�ேடயி$�ேப? உ% மாியாைத என�7	 #ாியற�	மா. இ�ேபா 
நாேன ெசா�ேற%. நீ ெகாWச	 உ3கா�,��ேகா..." 
 
"பரவாயி�ேல. ெசா�?:க5, நி�ப� என�7 ஒ%8	 சிரமமாக� படவி�ைல..." 
 
"உன�7 எ�<	 சிரமமா இ$�ேகா இ�ைலேயா. நீ நி�கற� எ:கE�7� 
கFடமாயி$�7	மா..." 
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"கFட	 ஒ%8மி�ைல, ெசா�?:க5..." 
 
"மன�ேல ஒ�1	 ஒளி< மைறவி�லாேம எ�<	 த�பா எ4 ��காேம நா% 
ேக�கற��ெக�லா	 நீ பதி� ெசா%னியானா என�7� ெபாிய உபகாரமா இ$�7	 
அ	மா! நா% ரவிைய தா% உ%ைன� ேக�க> ெசா%ேன%. அவ% நீ:கேள 
ேக34�ேகா:ேகா%L எ%ைன� ெகா�4 வ,� இ:ேக நி8 தி3டா%." 
 
"..." 
 
"ஏ	மா நீ சாய:கால	 ச,தி விள�7 ஏ தி வ>சைத� ப தி� காமா3சி, பா$கி3ட 
எ%ென%னேமா இைரWசி�.$,தாேள, அ�ேல உன�7 ஒ�1	 மன� வ$ த	 
இ�@ேய? தய:காம� நீ எ:கி3ட நிஜ ைத> ெசா�லலா	." 
 
"வ$ த� ப4வத�7 இதி� எ%ன இ$�கிற�? அவ�க5 பா$ைவ� க�. தா�க5. 
பா$ைவ அவ�க5 க�.�க� Hடாெத%8 நா% எ�ப.> ெசா�ல (.2	? ஒ$ 
ேவைள பா$ைவ� க�.�காம� அவ�க5 எ%ைனேய ேந$�7 ேந� H�பி34� 
க�. � இ$,தா� Hட நா% அத�காக வ$ த� ப3.$�க மா3ேட%. அவ�க5 
உாிைமேயா4 எ%ைன ஏ% க�.�க மா3ேடென%கிறா�க5 எ%ப� தா% எ% 
வ$ தேம தவிர ஏ% க�.�கிறா�க5 எ%ப� வ$ தமி�ைல. ரவியி% அ	மா 
உாிைம எ4 �� ெகா�4 எ%ைன ேந$�7 ேந� க�. தி$,தா� நா% இ%L	 
எ]வளேவா ச,ேதாஷ�ப3.$�ேப%..." 
 
- இ தைன அட�க(	 விநய(	 நிைற,த ஒ$ பதிைல அ�ேபா� அவளிடமி$,� 
ச�மா எதி�பா��க வி�ைல. அதனா� சிறி� தய�க ��7	, ெமௗன ��7	 பி% 
ேம?	 அவ� அவைள� ேக3டா�:- 
 
"ஒ$ வ$ஷ ��7	 ேமேல இ:ேக இ$�க ேநரலா	L ேக5வி�ப3ேட%. ெரா	ப 
ச,ேதாஷ	. இ,த ^3.ேலேய உ% ெசௗகாிய:கE�7 ஒ � வ$மா? ஒ � 
வ$மானா� நீ2	 ரவி2	 தாராளமா� இ:ேகேய இ$,��கலா	. இ�ைலயானா 
இைதவிட ெசௗகாியமாக<	, தனியாக<	 ேவற இட	 உ:கE�காக� 
ப�க திேலேய ஏ�பா4 ப�ண எ%னாேல (.2	." 
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"இ:ேக என�7 எ,த அெசௗகாிய(	 இ$�கிறதாக� படவி�ைல. ஒ$ ^4 எ%ப� 
ெசௗகாிய:கE	 அெசௗகாிய:கE	 ேச�,ததாகதா% இ$�7	. தனியாக> 
ெசௗகாிய:கேள நிைற,த�	, தனியாக அெசௗகாிய:கேள நிைற,த�மான ஒ$ ^4 
உலக	 (Jவ�	 ேத.னா?	 Hட� கிைடயா�." 
 
"அ�ப.யி�ேல	மா! ஒ �� ேபாகாத மLஷா ஒ$ த� இ$,தா?	 தின	 வி.W� 
எJ,தி$,தா> ச�ைட2	 Cச?மா%னா இ$�7	? ச�ைட2	 Cச?மாகேவ 
இ$,தா எ�ேபா ம த காாியெம�லா	 பா�கற�?" 
 
"நீ:க5 ெசா�வைத� ேக34 நா% ஆ>சாிய�ப4கிேற%. இ�வைர எ,த ஒ$ 
ச�ைட2	 Cச?	 இ:7 எ% வைரயி� ஏ�ப3டேத கிைடயா�. இ,த ^3.� 
ெதாட�,� இ$�பைதேய நா% வி$	#கிேற%. காமா3சிய	மாைள� பல 
விஷய:களி� எ% 7$வாக நா% வாி தி$�கிேற%. அவ�களிடமி$,� நா% க�8� 
ெகா5ள ேவ�.ய� எ]வளேவா இ$�கிற�." 
 
"உ%ைன> சிFையயாக ஏ�8�ெகா5E	 வி$�பேமா ச	மதேமா 
காமா3சிய	மாE�7 இ�லாம@$�கலா	." 
 
"�ேராணாி% வி$�ப ைத2	 ச	மத ைத2	 எதி�பா� தா ஏகைலவ% அவ$�7> 
சிFயனானா%? சிர ைத2	 ப�தி2	 ம34	 இ$�7மானா� எ,த� 7$ைவ2	 
வழிப34 பாவி �� ெகா�ேட க�கேவ�.யைத� க�8 விட (.2	." 
 
"அ�ப.யானா� இைதவிட மிக<	 ெசௗகாியமான தனிைமயான ேவ8 எ,த 
இட தி?	 வசி�க நீ வி$	பைலயா?" 
 
"நி>சயமாக இ�ைல. 'ராம% இ$�7	 இட	 அேயா தி'.. எ%பத�காக உ:க5 
நா3.� பழெமாழி உ�4 எ%8 ேக5வி�ப3.$�கிேற%. என�7	 அ�ப. தா%. 
வசதிகளி?	, ெசௗகாிய:களி?	 ஏ�கனேவ நா% அ? �� ேபாIவி3ேட%..." 
 
கீ" திைச� கலாசார தி?	 d�களி?	 த �வ:களி?	, அவE�7 இ$,த 
ஆழமான பி.�ைப அவ5 பதி�களி@$,� ச�மாவா� ஊகி �� ெகா5ள (.,த�. 
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"சாி! உ%ைன அநாவசியமாக இ�பி. எ�லா	 ேக5வி ேக34  ெதா,தர< 
ெசIயற��காக எ%ைன ம%னி>�4	மா. இ,த ^3.� தவ8தலாகேவா, எ:க5 
அறியாைமயாேலா, உன�7 ஏதாவ� அெசௗகாிய:க5 ஏ�ப3டா� தய< ப�ணி 
அைத ெபா$3ப4 தாேத. உன�7 வசதி� 7ைற<க5 ஏ�ப34 நீ மன� ேநா7	ப. 
ஆயிட� படாேத%Lதா% (%ென>சாி�ைகயா இெத�லா	 உ:கி3ட� ேக3ேட%... 
த�பா ெநைன>��காேத	மா...." 
 
"நீ:க5 ரவியி% த,ைத. ெபாிய Oகால�. இ,திய� கலா>சார தி% Cரணமான 
த%ைமக5 நிர	பியவ�. உ:கைள நா% எ%8	 எத�காக<	 த�பாக 
எ4 ��ெகா5E	 நிைலைம உ$வாகா� - உ$வாக� Hடா�." 
 
ச�மா ரவியி% (க ைத� பா� தா�. 'இ�ேபா� உ:கE�7  தி$�திதானா?' எ%8 
பதி?�7 (க�7றி�பினாேலேய ேக3ப� ேபா� அவைர ஏறி34� பா� தா% ரவி. 
 
"சாி	மா! நா% கீேழ ேபாI� பா$ைவ அL�பேற%"... எ%8 Hறி வி34 
மா.யி@$,� கீேழ #ற�ப3டா� ச�மா. "நீ:க ேபா:ேகா அ�பா! இேதா ஒ$ 
நிமிஷ திேல வ,�டேற%" எ%றா% ரவி. 
 
"ெமா5ள வா... அவசர	 ஒ�1மி�ேல" எ%8 அவL�7� பதி� ெசா�@யவாேற 
ப.யிற:கினா� ச�மா. இ,திய� கலா>சார தி% அJ தமான பழ	ெப$	 த%ைமக5 
நிைற,த ஒ$ Vழ@� அத% பல அெசௗகாிய:கைள� ெபா8 �� ெகா�4	 Hட 
அவ5 வாழ  தயாராயி$�ப� ச�மா<�7� #ாி,த�. 
 
கம@யிடமி$,� இ]வள< விவர:கைள� ேக34 ெதாி,� ெகா�ட பி% இனி 
அவைள 'ேவ1 மாமா ^3.� த:கி� ெகா5ள (.2மா' எ%8 விசாாி�பேத 
(ைறயி�ைல எ%8 அவ$�7  ேதா%றிவி3ட�. கம@ைய� ப�றி ரவி Hறிய� 
d�8�7 d8 உ�ைம எ%பைத அவ� இ�ேபா� உண�,� ெகா�டா�. 
காமா3சிய	மாளி% (ர�4களா� எ%ென%ன அச,த��ப:க5 ஏ�ப4ேமா எ%8 
தா% அவ� இ�ேபா� உ5Mற  தய:கி� ெகா�.$,தா�. அ,த (ர�4களா� 
Hட� கம@ பாதி�க�ப3 மா3டா5 எ%8 இ�ேபா� அவ$�7  ேதா%றிய�. 
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விள�7 ஏ�றி ைவ த ச	பவ தா� காமா3சிய	மா5 பா�வதியிட	 ேப�வ� ேபா� 
த%ைன� 7 தி� கா3.� ேபசியைத� கம@ எ:ேக மன தி� ைவ தி$,� ரவியிட	 
ெசா�@� கலக	 
3. வி4வாேளா எ%8 எ�ணியி$,த ச�மா<�7 அவள� 
அட�க	 (�றி?	 #�ைமயாயி$,த�. காமா3சிய	மாளி% ேப>ைச ஒ$ ெபாிய 
தவறாகேவ அவ5 மனதி� ைவ �� ெகா5ளவி�ைல எ%பேதா4 ேவ8 
காரண:கE�காக� காமா3சிய	மா5 ேம� அவE�7 ஏ�ப3.$,த மதி�#	, 
மாியாைதகE	 இதனா� ஒ$ சிறி�	 7ைறயவி�ைல எ%ப� ெதாி,த�. 
 
கம@யா� பிர>ைனக5 எ�<	 வரா� எ%8 ெதாி,தா?	 - காமா3சிய	மாளா?	 
ஊராரா?	 விேராதிகளா?	 இ� ச	ப,தமாக> சில பிர>ைனக5 எழ�H4	 எ%ற 
பய	 இ%L	 அவ� மன தி� இ$�கேவ ெசIத�. 
 
மா.யி@$,� ரவி கீேழ இற:கி வ,தா%. ம8ப.2	 அ�பா<	 பி5ைள2	 
கிண�ற.�7� ேபாகவி�ைல. கம@ைய� ப�றி ேமேல விவாதி�க<	 இ�ைல. 
 
ம8நா5 ேவ1 மாமாவிட	 கா� இரவ� வா:கி� ெகா�4 ரவி2	 கம@2	 
பா�.>ேசாி, காைர�கா� ப7திகE�7� ேபாI ஒ$ வார	 ��றி� பா��7	 
உ ேதச �ட% #ற�ப3.$,தா�க5. 
 
உதவி�7	 �ைண�7மாக� கிளீன� மாதிாி யாராவ� ஒ$ ேவைல�கார� ைபயைன 
அைழ �� ெகா�4 ேபா7மா8 அ�பா<	, ேவ1 மாமா<	 எ]வளேவா Hறி2	 
ரவி ேக3கவி�ைல. 
 
"நாL	 கம@2மா - மா தி மா தி ஓ3.�ேபா	. ெர�4 ேப$ேம ஆ3ேடாெமாைப� 
எ�Oப�3O. எ,த '3ரபி5' வ,தா?	 நா:கேள சமாளி>��ேபா	" - எ%றா% அவ%. 
 
ஒ$ வார	 எ%8 #ற�ப3.$,தா?	 அவ�க5 தி$	பி> ச:கரம:கல	 வர� ப � 
நா3க5 வைர ஆகி வி3டன. ப � நா5 ^4 ெவறி>ேசா.� ேபாயி$,த�. 
 
ம8ப. அவ�க5 இ$வ$	 காாி� ஊ� தி$	பிய ஒ$ பி�பக@� - காமா3சிய	மா5 
^34� Hட தி� சாவகாசமாக அம�,� த%ைன மற,த லயி�ேபா4 ^ைணயி� 
'தாேய யேசாதா'வி% ேதா.ைய� ெப$க> ெசI� ெகா�.$,தா5. (த@� 
காாி@$,� இற:கி உ5ேள 0ைழ,த கம@ Hட தி� ^ைண2	 ைக2மாக 
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அம�,தி$,த காமா3சிய	மாைள� பா� த�	 சா3சா  சரOவதி ேதவிையேய எதிேர 
பா� த� ேபா� பயப�தி2ட% அ�ப.ேய பிரமி � நி%8 வி3டா5. 
 
அ,த ^ேட அ�ேபா� ேதா.யி?	 கி$Fண கான தி?	 நிர	பி வழி,� 
ெகா�.$,த�. கம@�7 அ� ஒ$ ெமIசி@��க> ெசI2	 அLபவமாக இ$,த�. 
^ைணேயா4 அம�,தி$,த ேகால தி� காமா3சிய	மாளி% (க தி@$,த 
அC�வமான ேதஜO அவைள மிக<	 கவ�,த�. அவ5 க�கைள அ,த  ேதா�ற	 
கவ�,த� எ%றா� ெசவிகைள அ,த ^ணாகான	 எ%L	 மா��ய மைழ 
கவ�,திJ த�. 
 
"எ%ன	மா? இ�ப தா% ஊ�ேலயி$,� வ,தியா? ஏ% இ�ப.� பிரைமபி.>ச 
மாதிாி மைல>�� ேபாI நி%L3ேட?" - எ%8 த�ெசயலாக அ:7 வ,த ச�மா 
வினவிய பி% தா% அவE�7  த% நிைனேவ வ,த�. அத�75 ைகயி� காாி@$,� 
எ4 � வ,த பிரயாண� ெப3.கேளா4 ரவி2	 ^3.L5 0ைழ,தி$,தா%. 
கம@ேயா ^ைணேயா4 தைரயி� ப34� பாயி� அம�,தி$,த காமா3சிய	மாளி% 
ேதா�ற தி@$,த கவன ைத இ%L	 மீ3க (.யாம� அதிேலேய மன	 இலயி �� 
ேபாயி$,தா5.  
------------ 
 

அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 15151515    
 
ஒ$ #ராதனமான ைவதீக� கலாசார	 நிைற,த ெத%னி,திய ^4	 அத% 
அெசௗகாிய:கE	, (ர�4கE	 மி�க 74	ப  தைலவி2	 பைழய தJ	ேபறிய 
பழ�க வழ�க:கE	, கம@ைய� ேபா%ற ஓ� ஐேரா�பிய� ெப�1�7� ெபாிய 
இைடN8களாக இ$�7	 எ%8 ச�மா எதி�பா� தத�7 ேந�மாறாக நிக">சிக5 
நைடெப�றன. கம@ அ,த ^3ைட2	, அத% கலா>சார� பி.�#கைள2	 
காமா3சிய	மாளி% க34�பா4கைள2	 ேநசி � மதி �� கைட�பி.�க  
ெதாட:கினாேள ஒழிய ெவ8�கவி�ைல. அ,த ^3.% நைட(ைறகE�7 ஏ�ப 
அவ5 த%ைன மா�றி� ெகா�டாேள தவிர  த%Lைடய வசதிகE�7 ஏ�ப அ,த 
^3ைட2	 அத% பழ:கால � மனித�கைள2	 நைட(ைறகைள2	 ஒ$ சிறி�	 
மா�ற (யலவி�ைல. கம@ைய� ெபா8 �> ச�மாவி% மனநிைல ெநகி",� ெம�ல 
ெம�ல அவ5 ேம� அ0தாபமாக மாறியத�7 அவEைடய இ,த நனி நாகாிக� 
ப�ேப காரணமாயி$,த�.  
 



137 

 

ரவி2	 கம@2	 பா�.>ேசாி, காைர�கா� ப7திகளி� ��8�பயண	 ெசI�வி34 
ஊ� தி$	பிய தின த%8 இர< தனியாக ரவியிட	 ேபசி� ெகா�.$,தேபா�, 
"உ:க5 அ	மா ^ைண2	 ைக2மாக அம�,தி$,த கா3சி சரOவதி ேதவிேய 
வா திய ேதா4 வ,� உ3கா�,� ெகா�.$,த மாதிாி  ேதா%றிய�" எ%8 கம@ 
Hறினா5.  
 
'இ�ேபாெத�லா	 மிக<	 ந^னமான #திய .�ளமK, ஓயாம� #க",ேத 
எதி��ைப2	 எதிாிைய2	 அழி�ப�தா% கம@!' - எ%8 ேக@யாக அத�7 உடேன 
பதி� ெசா�ல எ�ணிய ரவி அவ5 காமா3சிய	மாைள� #க",த 7ர@@$,த 
ப�திC�வமான ெதானிைய2	, மன�C�வமான ஆழ ைத2	 உண�,� ெகா�4 
அைத ேவ.�ைகயா�கிவிட� பய,� தய:கியவனாக  த% எ�ண ைத2	 
ேக@ைய2	 தவி� �� ெகா�4 ேபசாம@$,தா%. எ�ணியைத வி34 வி34 
ேவ8 விதமாக� ேபசினா%: 
 
"எ:க அ	மா ஒ$ #ராதனமான ெத%னி,திய ைவதீக� 74	ப தி% C�ணமான 
அ	ச:க5 அ தைன2	 சிறி�	 7ைறவி�லாம� உ5ளவ5. C�ணமான எ%றா� 
�ளO பாயி�3 ைமனO பாயி�3 ெர�ைட2	 ேச� � தா% ெசா�ேற%. ஆனா 
அ	மாைவ� ெபா8 தவைர எ�லாேம �ளO பாயி�டா ம34	 தா% உ% 
க�1�7� படற�..." 
 
"ஒ$ விஷய தி% சாதக� பாதக ைத� கண�கி4	 ேபா� நம�7 ஒ � வராதைத 
எ�லாேம ைமனO பாயி�டா� கண�கிடற� அ]வள< சாியி�ைல." 
 
த% அ	மாவிட	 7ைறகE	 (ர�4கE	 உ�4 எ%8 தாேன ெசா�வைத� Hட 
அவ5 ஒ�#� ெகா5ளாம� ம8�பைத அவ% அ�ேபா� கவனி தா%. அ	மா 
ப	பரமாக> சைமயலைறயி� ேவைல ெசIவ�, Cைஜ ெசIவ�, காைலயி� 
நீரா.ய�	 �ளசி வழிபா4, ப� வழிபா4க5 ெசIவ�, ப�லா:7ழியா4வ�, ^ைண 
வாசி�ப�, Oேதா திர	 Oேலாக	 ெசா�?வ�, எ�லாேம கம@�7 அதிசயமாக 
இ$�பைத அவ% க�டா%. தா% அளி தி$,த பயி�சிக5, பழ�க வழ�க:க5, (% 
தகவ�க5, அவைள ஓரள< இ,திய வா"�ைக�7 எ,தவித  தய�க(மி%றி� 
ெபா$,த ைவ�7	 எ%8 அவ% அறி,தி$,தா?	 இ�ேபா� இ:ேக வ,த பி% 
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தா% எதி�பா� தைத விட அதிகமாக<	 அவ5 அத�7� கனி,� ெபா$,தி� 
ப�7வ�ப3.$�ப� ெதாி,த� அவL�7.  
 
"உ:க5 அ	மா #டைவ க3.�ெகா5வ� ேபா� நாL	 க3.� ெகா�4 பா��க 
ேவ�4	 ேபா� என�7 ஆைசயாயி$�கிற�. அைத� க�8� ெகா4�பத�7 
நாைள�7 வச,திைய வர> ெசா�@யி$�ேக%" - எ%8 தன� ஒ$ வி$�ப ைத� 
கம@ ெவளியி3ட ேபா� அவL�7 விய�பாக�Hட இ$,த�. ம.சா� ைவ �� 
#டைவ க34வ� அநாகாிகமாக<	 ப தா	 பச@  தனமாக<	 ஆகி அ�ப.� 
க34வைத வழ�கமாக� ெகா�டவ�கேள அதி@$,� வி4ப34  த:கைள அ,நிய� 
ப4 தி� ெகா�4 மாறி வ$	ேபா� எ:ேகா ஆறாயிர	 ைம�கE�7 அ�பா@$,� 
வ,த ஒ$ பிெரW� 2வதி இ�ேபா� அத�7 ஆைச�ப4வ� மிக<	 
விேநாதமாயி$,த�. 
 
***** 
 
ம8நா5 காைலயி� இைற(.மணி வட�7  ெத$வி� மட � மைனயி� தா	 
ெதாட:7	 #�� பலசர�7� கைட  ெதாட�க விழா<�7 வ,� H�பி34 வி34� 
ேபானா�. அவ� வ,த ேபா� ச�மா எ:ேகா ெவளிேய ேபாயி$,தா�. ரவியிட(	 
கம@யிட(	 தா% வ,த விவர	 ெசா�@ வி34� ேபாயி$,தா� அவ�. 
 
"த	A! உ:க அ�பா$�7> ச	மத	 இ�லாம இ$�கலா	. ஆனா எ:க இய�க 
வழ�க�ப. ஐயா பட ைத மா3. ந�ல ரா7காலமா� பா � தா% நா% கைட 
ெதாற�கேற%. அ� எ% ெகா5ைக ச	ப,த�ப3ட விசய	. ந3#�காக அவைர 
அைழ�கிேற%. (.Wசா 'இ<:கைள2	' H�பி34�கி34 வா:க" எ%8 கம@ 
ப�க	 �3.� கா3. ரவியிட	 ெசா�@ வி34� ேபாயி$,தா� இைற(.மணி.  
 
7மா� க�\ாி�7	, பா�வதி தன� ப5ளி�7	 #ற�ப34� ேபானபி% காைல 
ஒ%பதைர மணி�7 ேம� அ�பா ^34�7  தி$	பி வ,த�	 ரவி இைற(.மணி 
ேத. வ,� வி34� ேபான� ப�றி அவாிட	 ெதாிவி தா%. 
 
அவ% ெதாிவி தத�7> சாதகமாகேவா, பாதகமாகேவா அ�ேபா� ஒ$ பதி?	 
ெசா�லாம� கவனி�காத� ேபா� இ$,தா� ச�மா. (க�7றி�பி@$,� அ�ேபா� 
அவ� மிக<	 கல�கமாக<	 மன	 7ழ	பி2	 இ$�ப� ேபா� காண�ப3ட�. 
 



139 

 

"அவேராட இய�க வழ�க�ப. ஐயா பட	 மா3. ரா7 கால திேல தா% கைட 
ஆர	பி�கிறாரா	. அைத ெநன>�  தய:கி� ேபசாேம இ$,�டாேம சிேநகித ைத 
மதி>� நீ:க ஒ$ நைட வ,�34� ேபாக1	L ெசா�@வி34� ேபானா�. 
 
"....." 
 
"எ%ன�பா? எ%னேமா மாதிாி இ$�ேக5?...." 
 
"எ�லா  தகரா8	 இதனாேலதா%! ேபாறா� 7ைற�7 நா% அ:ேக ேவற ேபாI 
நி%ேன%னா அ� ெவ8	 வாைய ெம�லற சீமாைவய� வாI�7 அவ� கிைட>ச 
மாதிாி ஆயி4	." 
 
"எ�லா  தகரா8	னா எ%ன தகரா8 அ�பா?" 
 
"ேதசிகாமணி�7 அ,த வட�7 ெத$ எட	 கிைட�க விடாம� 
ப�ண1	கிற��காக.... அவL�7 நா% வா�7� 74 � அடவா%O 
வா:கின�#ற	... சீமாைவய� அஹம  அ@பாைய� H3.�4 வ,� அவL�7  
தா% அ,த எட ைத வி3டாக1	L ஒ ைத�கா�ேல நி%னா�. நா% ஒ ��க�ேல. 
74 த வா�7�ப. ேதசிகாமணி�7 வி343ேட%. மட திேலயி$,�	 நா% ெசIத� 
தா% நியாய	L ெல3ட� வ,�4 �. சீமாைவயாிட(	 அைத� காமி>சா>�. 
பா� �34 ஆகாச ��7	 Cமி�7மாக� 7தி7தி%L 7தி>சா�. சாமி Cத	 
இ�ேல:கிற �.ம. ஆE�7 மட � எட	 வாடைக�7� ேபாற� ெபாிய 
அ�ரம	%னா�. எ%ைன  தி3.னா�. (,தாநா5 மட � நில:கைள� 7 தைக�7 
வி3டேபா�	 அவ� ெசா%னப. எைத2	 ேக3காம நா% நியாயமானவாE�கா� 
பா� � வி3ேட%. அதிேல ேவேற அவ$�7 எ% ேமேல மகா ேகாப	. இ��7 
(,தின H3ட திேல அவ$�7 ேவ�.ய பினாமி ஆ5களா> ேச� ��4 வ,� 
அவாE�ேக எ�லா நில ைத2	 7 தைக (.>சிட� பா� தா�. நா% விடேல. 
H3ட ைதேய அ%னி�கி ஒ தி� ேபா343ேட%."  
 
"சாி. இதிேல வ$ த�படற ��7	 தய:கற ��7	 எ%ன இ$�7? எ� நியாயேமா 
அைத தாேன ெசWசி$�ேக5?".... 
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"வ$ த	 ஒ�1	 படேலடா! அ:ேக ேபாற��7  தா% தய�கமாயி$�7. 
ரா7கால	, ஐயா பட	L நீ ேவற எ%ென%னேமா ெசா�ேற. ஒ�ெணா�1	 
சீமாைவய$�7 என�ெகதிரா ஒ$ கலக ைத 
3டற��7  தா% 
பிரேயாஜன�ப4	... ெகா5ைக எ�ப. இ$,தா?	 ேதசிகாமணிைய� 
ெபா8 தவைர ேயா�கிய%..." 
 
"நீ:க தய:கற� ெரா	ப ேவ.�ைகயா தா% இ$�7�பா! அேயா�கிய% ஒ$ த% 
எ%ன நிைன>��பாேனா%L பய,� ேயா�கிய% ஒ$ தைன மதி�க<	 
ஆதாி�க<	 தய:கி நி%Lடற �பாவ	 ந	ம ேதச ��ேக 'Oெபஷா@3.'யா� 
ேபா>�. மன தினா� ச
க விேராதிகE�7	 அேயா�கிய�கE�7	 பய,� ந4:கி� 
ெகா�ேட ைகயா� ெதIவ ைத� H�பி  ெதாJ	 ேதச	 இ�. நியாய ேவ3ைக2	 
அ,தர:க � திேயா4 H.ய ச திய தாிசன(	 இ�லாத ப�தி Hட� 
பிரேயாஜனமி�லாத விஷய	 தா%. யாேரா ஒ$ ெக3டவ% எ%னேமா நிைன>��க� 
ேபாறா%கிற��காக நீ:க உ:க பரம சிேநகிதேராட அைழ�ைப� ெபா$3ப4 தாம 
விடற� என�7� பி.�கேல. நீ:க வேரேளா, வ�@ேயா; எ%ைன2	 கம@ைய2	 
அவ� H�பி3.$�கா�. நா:க நி>சயமா� ேபாக� ேபாேறா	." 
 
"அ��7> ெசா�லேல... சாி... நாL	 வேர�டா.... ேச�,ேத ேபாயி34 
வ,�டலா	"... எ%8 ஒ$ நிமிட  தய�க தி�7� பி% ச�மா<	 வ$வத�7 
இைச,தா�. ஆனா� அவ� மன	 இ%L	 நி	மதியிழ,த நிைலயி� தா% இ$,த� 
எ%பைத (க	 கா3.ய�. அவ� மன ��75 இ%L	 தய�க	 தா% நிலவிய�. 
மகேனா4	 அவேனா4 வ,தி$�கிற பிெரW� 2வதி2டL	 ேச�,� ஒ%றாக> 
ச:கரம:கல தி% வ	#க5 நிைற,த ெத$�க5 வழிேய நட,� ேபாI� பரம 
ைவதிகனாகிய தா% ரா7 கால தி� திற,� ைவ�க�ப4	 ஒ$ கைட  திற�# 
விழா<�7 விஜய	 ெசIவ� எ%பைத நிைன �� பா��பதிேலேய அவ$�7 ஆயிர	 
தய�க:க5 இ$,தன. 
 
தய�க:க5 எ�லா	 ஊராைர2	 சீமாைவயைர2	 எதிாிகைள2	 நிைன � தா%. 
தனி�ப3ட (ைறயி� நிைன�7	ேபா� எ,த� 7ழ�ப(	 தய�க(	 இ�லாம� 
ேதசிகாமணியி% ம$மகL�காக  திற�க�ப4	 பலசர�7� கைட  திற�# 
விழா<�7� ேபாI வி34 வரேவ�4	 எ%8தா% ேதா%றிய�. 'ந�ல ேவைள 
பா� �  ெதாட:7வ�	 ரா7கால தி� ெதாட:7வ�	 அவரவ� வி$�ப ைத� 
ெபா8 த�. நா	 நி��ப,த� ப4 த (.யா�. அேத ேபா� வாடைக�7� ேபசி 
எ4 �� ெகா�ட ஓ� இட தி� வாடைக�7 இ$�பவ$�7 வி$�பமான எ,த� 
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பட ைத2	 அவ� தாராளமாக மா3.� ெகா5ள உாிைம உ�4. அதி� நா	 
தைலயிட(.யா�' எ%ேற சாியாக நிைன � மதி�பி3டா� அவ�. 
 
"நீ:கெள�லா	 ைகயா� நியாய ைத  ெதாJ� ெகா�ேட மன தா� 
அநியாய ��7� பய�ப4கிறீ�க5"... எ%8 மக% ெசா�@� 7 தி� கா3.ய பி%ேப 
உடன.யாக அவேனா4 ேபாவத�7> ச�மா இைச,தி$,தா�. உைட மா�றி� 
ெகா�4 கம@ைய2	 அைழ � வர மா.�7� ேபாயி$,தா% ரவி. 
 
ரவி2	, கம@2	 மா.யி@$,� கீேழ வ$வத�75 உ5ேள ேபாI 
காமா3சிய	மாளிட	 தா	 ெவளிேய #ற�பட� ேபாவதாக ஒ$ வா� ைத ெசா�@� 
ெகா�4 வ,தா� ச�மா. 
 
அவ� (த@� நிைன தப.தா% நட,த�. ச�மா<	 ரவி2	, கம@2	 ெத$வி� 
ேச�,� நட,� ேபாவைத ஒ$ விேநாதமான #� ஊ�வல ைத� பா��ப� 
ேபால தா% பா� தா�க5. ெத$�களி% அ தைன ^4கE	, ஜ%ன�க5, 
வாச�க5, தி�ைணகைள  திற,� ைவ �� ெகா�4 அத�காகேவ கா தி$,த 
மாதிாி நட,� ெகா�டன. 
 
எதிேர ஊ�� #ேராகித� ஜ	#நாத சாOதிாி வ,தா�. ச�மாைவ2	, ரவிைய2	 
விசாாி தா�. கம@ைய� பா� �வி34> ச�மாவிடேம ம8ப.2	 "அவா யா$? #�சா 
இ$�ேக?" எ%8 ேக3டா� சாOதிாி. 
 
"பிரா%Kேல$,� வ,தி$�கா. ந	ம ேதச	, கலா>சார	, பழ�க வழ�க	லா	 ப தி� 
ப.>� எJதிறதிேல ஆைச" - எ%8 ச�மாவிடமி$,� பதி� வ,த�. 
 
"சாி அ�#றமா வ,� பா��கிேற%" எ%8 சாOதிாி விைட ெப�8� ெகா�4 
ேபானா�. வட�7  ெத$ (ைனைய அைடவத�7 (% இ�ப.ேய2	 இைத விட> 
�$�கமாக<	 இ%L	 இர�ெடா$ ச,தி�#�கE�7	 விசாரைணகE�7	 
ச�மாேவா ரவிேயா பதி� ெசா�ல ேவ�.யனவாக ேந�,தன. 
 
"அ:ெக�லா	 ந	ேமாட Hட வ�ற ஒ$ ெப�ைணேயா ஆைணேயா நாமா> ெசா�@ 
இ%னா�L அறி(க� ப4 தேல%னா எதிேர ச,தி�கிறவா யா�ேன ேக3க 
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மா3டா�பா...." ரவி த,ைதயிட	 ெசா%னா%. ச�மா சிாி தப. அத�7 பதி� 
ெசா%னா�. 
 
"ேம�க திய ேதச:கைள� ப தி நீ ெசா�ேற ரவி! ந	ம ேதச திேல ஒ]ெவா$ சி�<	 
ஒ]ெவா$ ெதா�#5 ெகா.ைய நீ�கின ம8 நிமிஷ திேலேய ம தவாைள2	 
ம த�கைள2	 ப தி அறிW��கிற ஆவ�ேலதா% உயி� வாழற�:கறைத 
மற,�டாேத...." 
 
அவ�க5 ேபாI> ேச�,தேபா� இைற(.மணியி% #�� பலசர�7� கைடயி� 
H3ட	 அதிக	 இ�ைல. 
%8 ப�க(	 ெச:க� �வெரJ�பி ேமேல தகர� 
ெகா3டைகயாக அைம �	 "�யமாியாைத� ப� ப�ட நிைலய	" - எ%8 #திதாக� 
பளபள � மி%L	 ேபா�4 மா3.யி$,தா� இைற(.மணி. வாைழமர	 மாவிைல  
ேதாரண	 கிைடயா�. ேபா�.ேலா கத<களிேலா, (க�பிேலா, எ:7	 7:7ம	, 
ச,தன� ெபா34 எ�<	 இ�ைல. ேபா�.?	, கைட�75 பிரதானமாக� 
பா�ைவயி� ப4	 இட தி?	 இைற(.மணியி% இய�க  தைலவராக<	 
வழிகா3.யாக<	 விள:கிய ஐயா பட	 இ$,த�. க�லா� ெப3.யி� 7$சாமி, 
அதாவ� இைற(.மணியி% ம$மக% உ3கா�,தி$,தா%. (க�பி� நி%8 
இைற(.மணி வ$கிறவ�கைள வரேவ�8� ெகா�.$,தா�. வ$கிறவ�கைள 
உ3கார ைவ�பத�காக� ப�க ��7 ஒ%8 ^த	 கைட (க�பி% இ$ப�க(	 
இர�4 நீள� ெபW�க5 ேபாட�ப3.$,தன.  
 
---------------- 
 

அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 16161616    
 
இைற(.மணி அவ�கைள  த	(ைடய #�� கைட�7 வரேவ�8 உ3கார ைவ �> 
ச,தன	 க�க�4 ெகா4 தா�. சிறி� ேநர	 ேபசி� ெகா�.$,�வி34 அவ�க5 
#ற�ப4வத�7 (%, "ெகாWச	 இ�பி. வ�றியா வி�ேவ�வர%? உ:ககி3ட ஒ$ 
நிமிஷ	 தனியா� ேபச1	" - எ%8 ச�மாைவ� H�பி3டா� இைற(.மணி. ச�மா 
எJ,தி$,� இைற(.மணிேயா4 ெச%றா�. 
 
கைட�7 வல� ப�க	 கா@யாயி$,த #�தைரயி� நி%8 ெகா�4 அவ�க5 
இ$வ$	 ேபசினா�க5. 
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"அகம  அ@ பாI�7 நீ இ,த இட ைத விடேல:கிற ேகாப திேல அ,த> 
சீமாைவய% ஊ� Cரா  �Fபிரசார	 ப�ணியி$�கா%. நா% ஏேதா அ�கிரகார � 
வாசிகைள> ச�ைட�7 இJ�கற��காக தா% இ:ேக கைட ேபா3.$�ேகனா	. 
எ% கைடயிேல அ�கிரகார � ஆE:க யா$	 சாமா% ெச34 வா:க�படா�%L 
ேவற இ,த ஊ� Cரா� பிர>சார	 ப�ணியி$�கா% அ,த ஆE. நா% ந�லவL�7 
ந�லவ%. ெபா�லாதவL�7� ெபா�லாதவ%. வியாபார ��காக� ெகா5ைகைய� 
கா திேல பற�கவிடற ஆE நா% இ�ேல. அேத சமய திேல கைட�7 
வியாபார ��7 வ�றவ:க தைலேமேல எ�லா	 அாி�ெப4 �� ேபாI வ@,� எ% 
ெகா5ைகைய  திணி�கிறவL	 இ�ைல. வியாபார ைத எ�பி. நியாயமா 
வள��க1:கிற� என�7  ெதாி2	. ஆயிர	 சீமாைவய$ வ,தா?	 எ%ைன 
ஒ�1	 ப�ணிட (.யா�."  
 
"அெத�லா	 சாிதா% ேதசிகாமணி! உ% உாிைமயிேல நா% தைலயிடேற%L த�பா 
ெநைன>��காேத. இ,த இடேமா மட ��7> ெசா,த	. V"நிைலேயா (J�க 
(J�க  ெதIவப�தி25ள மLஷாE�. இ:ேக நட த� ேபாற ஒ$ பலசர�7� 
கைட�7 இ,த� ேப$, இ,த� பட	 எ�லா	 ஒ$ வித திேல ெபாிய எைடWசலா 
இ$�7	L பட@யா உன�7?" 
 
"இைடWசலா இ$,தா இ$�க34	பா! அ��காக ஒ]ெவா$ இட �ேல நட தற 
கைட�7	 ஒ]ெவா$ ேவஷ	 ேபாடற ஆE நா% இ�ேல. வியாபார நFட ைத 
விட� ெகா5ைக நFட ைத� ெபாிசா மதி�கிறவ% நா%..." - ஆேவசமாக இைத> 
ெசா%னா� இைற(.மணி. 
 
இைற(.மணியி% அ,த ஒ$ைம�பா4; க5ள:கபடமி�லாத ெகா5ைக� பி.வாத	 
எ�லாேம ச�மா<�7� பி. தி$,தா?	 சீமாைவயாி% எதி��பி� சில கலக:க5 
இ%ேறா நாைளேயா அ:ேக விைளய� H4	 எ%ேற எதி�பா� தா� அவ�. 
 
"நீ ெசா�ற� நியாய	தா% ேதசிகாமணி! உ% ெகா5ைகைய, நீ வி$	பற பட ைத, 
உ%ேனாட வியாபார Oதல திேல நீ வ>��கற� எ,த வித திேல2	 த�பி�ேல. 
சீமாைவய� ப�ற வ	ைப� ப தி நீ எ:கி3ட> ெசா�ல வ,ததாேல உ% 
சிேநகித%கிற (ைறயிேல உன�7 எ% ேயாசைனைய> ெசா%ேன%. 
அ]வள<தா%. உ%ைன நா% எ�<	 வ�#8 தறதா நீ நிைன>��க ேவ�டா	. நீ 
இFட�படறப. உ% கைடைய நட த உன�7 உாிைம இ$�7." 
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"எ%ன நட,�கி34$�7:கிறைத உ:கி3ட> ெசா�@ட1	Lதா% இைத> 
ெசா%ேன%" - எ%8 Hறி அ,த உைரயாட?�7 அேதா4 (�8�#5ளி ைவ தா� 
இைற(.மணி. அ�ேபா� அவைர� ேபாலேவ க$Wச3ைட அணி,த ந�ப�க5 
நாைல,� ேப� கைட�7 வரேவ அவ�கைள வரேவ�8� ேபசி உபசாி � 
அL�பிவி34 ம8ப.2	 இைற(.மணி ச�மா நி%8ெகா�.$,த #�தைர�7  
தி$	பி வ,தா�. 
 
"நீ ம34	 வ,� தைலைய� கா3.34� ேபாயிடாம  த	பிைய2	, இ,த� பிெரW�� 
ெப�ைண2	 உ% Hட� H3.யா,த�ேல என�7 ெரா	ப மகி">சி வி�ேவ�வர%! 
நாேன க�.�பா எ�லா$	 வர1	L தா% ேநேர வ,� ெசா�@� ேபா34 
வ,ேத%." - 
 
சிறி� ேநர ெமௗன ��7� பி% சீமாைவய� த	மிட	 ேந$�7 ேந� வ,� H�பா4 
ேபா34 மிர3.யைத� ப�றி இைற(.மணியிட	 Hறினா� ச�மா. 
 
"அட அவ% கிட�கிறா% வி34  த5ள�பா... அ,த ஆE�7 அழி<கால	 
வ,திாி>�%Lதா% நிைன�கிேற%..." - எ%8 ெவ8�ேபா4 பதி� வ,த� 
இைற(.மணியிடமி$,�. 
 
ச�மா, ரவி, கம@ எ�லா$	 இைற(.மணியிட	 ெசா�@ விைட ெப�8�ெகா�4 
#ற�பட இ$�ைகயி� த�ெசயலாக� கைடயி% ெபWசி� ஒ$ 
ைலயி� 
அ4�கியி$,த # தக:கைள எ4 �� #ர3.னா% ரவி. 
 
1. ஆதிச:கர$	 அவர� த �வ:கE	 - பி$	மb ஸு�ரGம�ய சாOதிாி 
எJதிய�. 
 
2. ேபாதாயனீய(	 பாWசரா ர ைவகானஸ வழிபா34 (ைறகE	 - 
 
உபயேவதா,தி b ைவFணவ ச�டமா$த	 - பிரதிவாதி பய:கர	, ேகாM� 
ேகாபாலா>சாாியா� எJதிய�. 
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3. அ�ட ேகாள வி$ தி - ம�ைர  தமி">ச:க� கலாசாைல� பிரதம ஆசிாிய� b 
உ.ேவ. தி$நாராயணIய:கா� �வாமிக5 இய�றிய�. 
 
எ%8 
%8 # தக:க5 அ4�காக இ$,தன. 
 
"எ%ன த	A? அ�ப.� பா��கறீ:க? ந	பE� தா%. ப.�கிற ��காக எ4 � 
வ>சி$�ேக%" - எ%8 அ� த #F.ேயா4 சிாி �� ெகா�ேட ரவியிட	 ெசா%னா� 
இைற(.மணி. 
 
"ஒ�1மி�ேல... �	மா பா� ேத%" எ%8 Hறி வி34� #ற�ப3டா% ரவி. 
ெத$(ைன தி$	பிய�	 த,ைதயிட	 ேக3டா% அவ%. 
 
"இெத�லா	 ரா7 கால திேல #��கைட ெதாட:கற ஒ$ த� ப.�கிற 
#Oதக:களா%L ெநைன�கற�ேபா ெரா	ப ெரா	ப ஆ>சாியமா தா% 
இ$�7�பா!....." 
 
"இதிேல ஆ>சாியெம%ன? எ�லா விஷய:கைள2	 ெவ8�பி�லாம  
ெதாிW��க1	கிற � தமான ஞான ேவ3ைக அவL�7 உ�4. அவேனாட இ,த 
(ர�பா4கE�7 ந4ேவ2	 ஒ$ (Jைம இ$�7." 
 
"அைவ ெரா	ப<	 ர	யமான (ர�பா4களா இ$�7�பா! இவைர2	 
நிைன>��4  ெத$  தி�ைணயிேல ஊ�> ேசா	ேபறிகேளாட சீ3டா.�ேட 
#ைகயிைலைய� 7த�பி  ��பி�4 இ$�கிற சீமாைவயைர2	 நிைன>சா, ஞான 
ேவ3ைக�7	 ஜாதி�7	 ச	ப,தேம இ�ேல%L Hட  ேதா�றேத? இ�ைலயா?" - 
ரவி ேக3டா%. ச�மா அத�7 அ�ேபா� உடேன அவனிட	 பதி� எ�<	 ெசா�ல 
வி�ைல. 
 
ரவியி% வினா<�7  த,ைத பிற7 பதி� ெசா�லாவி3டா?	 அ,த வினாைவ� 
ப�றி அவ� சி,தி�கிறா� எ%பேத அவL�7  தி$�தியாக இ$,த�. அைத உடேன 
அவ� பதி� ெசா�@ ம8�பா� எ%8 அவ% எதி�பா� த� தா% நட�கவி�ைல. 
 
***** 
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அவ�க5 
வ$	 ^4 தி$	பிய�ேம சீமாைவயாி% �Fபிரசார வ@ைம 
ச�மா<�7  ெதாி2	ப.யான நிக">சி ஒ%8	 நட,த�. ரவி2	, கம@2	, ச�மா<	 
^34�ப.ேயறி உ5ேள 0ைழ,தேபாேத தி�ைணயி� அ�ரஹார தி% 
%8 
ெத$�கைள2	 ேச�,த பிர(க�க5 சில� ச�மாைவ எதி�பா� �� கா தி$,தன�. 
ச�மா அ�ப.ேய அவ�கைள வரேவ�8 (கம% வா� ைதக5 Hறி அவ�கேளா4 
தி�ைணயி� அம�,� ெகா�டா�. ரவி2	 கம@2	 அவ�கE�7 ஊேட நட,� 
அவ�கைள� கட,�தா% ^34�75ேளேய ெச�ல ேவ�.யி$,த� அ�ேபா�. 
 
வ,தி$,தவ�களி% (க:கைள ஒ]ெவா%றாக� பா� த ேபாேத ச�மாவா� அவ�க5 
எத�7 வ,தி$�க�H4	 எ%பைத> �லபமாகேவ அLமானி �� ெகா5ள (.,த�. 
 
பஜைன மட	 ப மநாப ஐய�, ேவத த�ம சைப� காாியதாிசி ஹாிஹர கனபா.க5, 
க�ண	 மா $Cத	, மிரா�தா� �வாமிநாத% ஆகிேயா� வ,தி$,தா�க5. ஹாிஹர 
கனபா.க5தா% (த@� ஆர	பி தா�. 
 
"எ�ேபா அ� ெபா�> ெசா �%L ஆ>ேசா அ�ேபா நீ� b மட ��7 ேவ�.யவா 
நா? ேபைர� கல,� ேபசி - அ�ரஹார � மLஷாேள யாராவ� கைடகிைட வ>�� 
பராமாி�க  தயாரா இ$�காளா, இ�@யா%L (த�ேல ெதாிW��4 அ�#ற	 
ெவளியிேல வாடைக�7 விட ேவ�டாேமா?" 
 
ச�மா ெபா8ைமயாக இத�7> சமாதான	 ெசா%னா�. ஆனா� அ�ேபா� அ:7 
வ,தி$,த யா$	 அவர� சமாதான ைத ஏ�கவி�ைல. 
 
"ஒ$ ெட�ட� ேநா3.O ஒ3. ஏல	 ேபா34 இ%L	 அதிக வாடைக�7 
வி3.$�கலா	. ெதIவ ப�தியி�லாத மLஷாE�7 வி3.$�க ேவ�டா	" எ%றா� 
பஜைன மட	 ப மநாப%. 
 
"b மட திேல எJதி� ேக33��7 மLஷா யாராயி$,தா?	 பரவாயி�ைல. 
வாடைக ஒJ:காக� 74�கற ேயா�கியமான பா�3.�7 விடலா	L பதி� வ,த�. 
அதா% வி3ேட%." - 
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"இ தைன ெபாிய ஊ�ல அ,த> Vனாமானா�கார% தா% ேயா�கியமானவனா 
உம�7� கிைட�க1ேமா?" 
 
"ஒ$ த� யா$ எ%கிறைத விட எ�ப.�ப3டவ�:கிற� தா% ெரா	ப (�கிய	." 
 
"அைதேயதா% உ	ைம  தி$�பி� ேக�கேறா	! எ�ப.�ப3டவ�L ெதாிW�தா% 
அவL�7 இ,த எட ைத வி3[ரா?" 
 
விவாத	 வள�,த�. அவ�க5 அைனவ$	 சீமாைவயரா� Y�.விட�ப34� 
#ற�ப34 வ,தி$�கிறா�க5 எ%ப� ெதளிவாகேவ ெதாி,த�. ேபாகிற ேபா� 
ச�மாைவ� க4ைமயான வா� ைதகளா� க�. �வி34 எJ,தி$,� ேபானா�க5 
அவ�க5. 
 
அ%8 பி�பக@� ச�மா ஏேதா காாியமாக� Cமிநாத#ர	 #ற�ப34� ேபாயி$,தா�. 
வச,தி வ,தி$,தா5. ஒ$ வார தி� தா% ப	பாI ேபாக ேவ�.யி$�7	 எ%8 
அவ5 ெதாிவி�கேவ கம@ அவளிட	 சில ேயாசைனக5 ேக3டா5. கம@�7 
ேயாசைனக5 Hறியேதா4 காமா3சி மாமி க3.� ெகா5கிற மாதிாி� #ைடைவ 
க3.� ெகா5வ� எ�ப. எ%8 அவேள வ�#8 தி� ேக3கேவ அைத2	 
அவE�7� க�8� ெகா4 தா5 வச,தி. 
 
அ�ேபா� ரவி எ:ேகா ெவளிேய ேபாயி$,தா%. ஆகேவ மன	 வி34� 
ேபசி�ெகா5ள அவ�கE�7 வசதியாயி$,த�. ச�மாவி% 74	ப ைத� ேபா%ற 
மிக<	 ைவதீகமான 74	ப:க5, பழ�க வழ�க:க5 - நைட (ைறக5 ப�றி� 
# தக:களி� ப. �	 ரவியிட	 ேக34	 கம@ நிைறய அறி,தி$,�	, சில 
01�கமான ச,ேதக:க5 அவE�7 இ%Lமி$,தன. அ�ப.�ப3டவ�ைற அவ5 
வச,தியிட	 இ�ேபா� ேக3டறி,தா5. அதி� ஒ%8 மிக<	 நாV�கான�. வச,தி 
அத�7  ெதளிவாகேவ பதி� ெசா%னா5. கம@ைய (%ென>சாி�ைக ெசI�	 
ைவ தா5. 
 
"அ�ப. நா3களி� இ,த ^34 வழ�க�ப. பி%னா� ெகா�ைல�ப�க	 தனி அைற 
ஒ�1 இ$�7. அதிேல ேபாI இ$,��க ேவ�.ய� தா%. நிைறய� #Oதக	 
எ4 � வ>��ேகா. ப., 7ளி�கிற நா5 வர வைர ஒ$ ெஜயி� மாதிாி தா%L 
வ>��ேகாேய%." 
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தா% காமா3சிய	மாE�7  தி$�தியாக நட,� ெகா5ள ேவ�4ெம%பத�காக 
ஒ]ெவா%றாI  Y�.  Y�. விசாாி � அறி,� ெகா�டா5 கம@. தா% அ,தி 
விள�7 ஏ�றியதனா� காமா3சிய	மா5 ெசIத சி8 Cச�, ரவியி% த,ைத த%னிட	, 
'ஒ$வ$ஷ ��7 ேம� இ,த ^3.ேல இ$�க உன�7 வசதி�ப4மா?' எ%8 
த%ைன� ேக3ட� எ�லாவ�ைற2	 வச,தியிட	 மன	 வி34> ெசா�@ய பி%ேப 
ஒ]ெவா%றாக ேயாசைன ேக3.$,தா5 கம@. 
 
ெரா	ப> சிரமமா இ$,தா எ:க ^34 மா.�7� ேபாயி4. நா% அ�பா3ட> 
ெசா�@34� ேபாேற%" எ%8 வச,தி Hறியத�7� கம@ ஒ�#� ெகா5ளவி�ைல. 
 
"பா��கலா	. அத�7 அவசிய	 ேநரா� வச,தி!" எ%றா5 கம@. # தக தி� ப. �  
ெதாி,� ெகா�.$�பைத  தவிர� Cைஜ, #னOகார:க5 ப�றி2	 வச,தியிட	 
நிைறய� ேக3டறி,� ெகா�டா5 கம@. 
 
"நீ ெகா�ைல� ப�க � அைறயி� ேபாI உ3கா�ற�ேபா பா$ைவ ேவ1	னா 
OH?�7 c< ேபாட> ெசா�@ உன�7  �ைண�7 வ>��ேகா. ப�லா:7ழி, 
ேசாழி எ�லா	 ஆடலா	" எ%8 சிாி த ப. Hறினா5 வச,தி. 
 
"�ைண எத�7? என�ெக%ன பயமா?" எ%8 ேக3டா5 கம@. அவ5 வி$	பியப. 
அ%8 (%னிரவி� அவைள� Cமிநாத#ர தி@$,த ெபாிய சிவ% ேகாயி?�7 
அைழ �� ேபானா5 வச,தி. ைகயி� ேத:காI�பழ	. C ஊ�வ தி அட:கிய 
Cைஜ�Hைட2ட% ெவ5ைள�காாி ஒ$ தி #டைவ2	 7:7ம  திலக(மாக� 
ேகாவி?�7 வ,தைத� ெபாிய அதிசயமாக� பா� தா�க5 ச:கரம:கல	, 
Cமிநாத#ர	 கிராம � ம�க5. ேகாவி@@$,த சி�ப:கைள� ப�றி அவ�றி% 
தி$விைளயாட� கைத� 7றி�#கைள எ�லா	 வச,தி கம@�7 விள�கி� Hறினா5. 
 
வச,திேயா4 க��ப� கிரக ��7 ெந$�கமாக ஆலய தி�75 ெச%8 ச�மாவி% 
74	ப ேஷம ��காக எ%8 அ�>சைன2	 ெசI� வழிப34� பிரசாத	 வா:கி� 
ெகா�4 தி$	பினா5 கம@. 
Cமிநாத#ர	 சிவ% ேகாவி?	 அத% அழ7	 அைமதி2	 ஆயிர:கா� ம�டப 
(க�பி@$,த சி�ப:கE	 கம@�7 மிக மிக� பி. தி$,தன. 
----------------- 
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அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 17171717    
 
கம@ த% மன தி% உ$�க	 ெதாி2	 7ர@� வச,தியிட	 ெசா%னா5 - 
 
"உ:கEைடய பைழய ேகாவி�க5 கைல> �ர:க:களாக இ$�கி%றன. ஆனா� 
உ:க5 நா34 ம�க5 இ�ேபா� சினிமா  திேய3ட�க5 எ%L	 #திய 
'ேகாவி�களி%' வாச@� ேபாI பயப�திேயா4 நி�க ஆர	பி � வி3டா�க5. ப�தி 
இட	 மாறிவி3ட�. ேகாயி�கE	 ெதIவ:கE	 திேய3ட�களி� சிகெர3 #ைகயி% 
ெந. 7ம34	 #திய Vழ@� பிரதிFைட ெசIய�ப4கிறா�க5 இ%8." - 
 
"சாியாக> ெசா�கிறாI! இ:ேக ேகாயி@@$�பைதவிட இேத ேநர தி�7 இ]B� 
ஆ�ற:கைரயி� இ$�7	 fாி: திேய3டாி� உ5ள H3ட	 தா% அதிக	 கம@." - 
 
"மா�O (�ல� கால (த� கிழ�7 நா4களி% கலாசார தி� ேம�ேக ஒ$ மய�க(	 
பிாிய(	 ேதா%றி வி3ட�. 'ேஸ�ர3 #�O ஆஃ� ெத ஈO3' எ%8 ேவத:கைள2	 
உபநிஷத:கைள2	 மா�O (�ல� ஆ�Oேபா�.� வா�N	 வா�Nமாக ெமாழி 
ெபய� � அ>சிட ஆர	பி த� ெதாட:கி ேம�ேகயி$,� கிழ�ேக தி$	பி� பா� த� 
ஆர	பமாகிவி3ட�. ஆனா� அேத சமய	 கிழ�ேக இ$,த நீ:க5 
உ:கEைடயவ�ைற மற,� ஆ>சாிய ேதா4 ேம�ேக தி$	பி� பா��க<	 ேம�கி% 
ெலௗகீக வா"ைவ விய�க<	 வி$	ப<	 ஆர	பி � வி3[�க5." 
 
"உ�ைம தா% கமc! ஆனா� இ%ைறய இ,தியா (%ைனவிட இ%L	 
ெலௗகீகமாகிவி3ட�. �த,திர இ,தியாவி% மிக� ெபாிய வ8ைம கலாசார வ8ைம 
தா%! ெவ8	 வயி�8� பசிையவிட� கலா>சார� பசி மிக<	 ெபா�லாத�." - 
 
"ஆமா	! கலாசார வ8ைம2	, ஆ%மீக வ8ைம2	 பய:கரமானைவ. ஒ$ நா3ைட� 
ப47ழியி� ^" த� H.யைவ." 
 
- இ,த உைரயாட� Cமிநாத#ர	 ேகாயி@@$,� தி$	#	ேபா� 
அவ�கE�75ேளேய நட,த�. கம@ ஒ$ (Jைமயான இ,�வாக - இ,திய� 
ெப�ணாக நட,� ெகா5Eவதி� கா34	 தாக ைத2	 தவி�ைப2	 ஒ]ெவா$ 
கண(	 H�,� கவனி தா5 வச,தி. 
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"பிறவியிேலேய இ,��களாகிய எ:கE�7 இ$�பைத விட� #திதாக உ:க5 
ஊாி@$,� வ$கிற ஹேர கி$Fணா இய�க தின$�7 அதிக இ,�மத� ப�8 
இ$�ப� ஆ>சாியமான விஷய	." 
 
"சீ�தி$ த	 - ம8மல�>சி எ%ற ெபயாி� ஒ$ #னிதமான பைழய கலா>சார தி% 
க:ைக� ெப$�கி@$,� அவசர அவசரமாக� கைரேயறி> �ளீெர%8 ெவயி� காய 
வி$	#கிறீ�க5 நீ:க5, நா:கேளா ஆவேலா4 ஓ. வ,� அ,த� #னிதமான 
க:ைக� ெப$�கி� நீராட� கா தி$�கிேறா	. இ,�வாக� பிற�பவ% ம34ேம (J 
இ,�வாக இ$�பதி�ைல. எவ% ஒ$வ% (J இ,�வாக� கனி,� வா"கிறாேனா 
அவேன (J இ,�வாக இ$�க (.2	. இ,� மத	 எ%ப� ஒ$ மத	 ம34மி�ைல. 
மிக<	 ப�ப3ட ஒ$ வா"�ைக (ைற." 
 
"க:ைகயி� யா� ேத.�ேபாI நீரா4கிறாேனா அவைன தா% அ� நைன�க (.2	 
கம@!" 
 
"க:ைக எ%ப� உ:க5 ேதச தி% வட�ேக ஓ4	 ஒ$ நதி ம34மி�ைல. அ� 
இ,தியா (Jவ�	 பரவி25ள ஒ$ பவி திர  த%ைமயி% ெபா��ெபய� எ%ேற 
நா% நிைன�கிேற%. அத% வியாபகேம உ:க5 நா3.� ஒ$ கலா>சார ஐ�கியமாக 
இ$,தி$�க ேவ�4	. ேதச தி% பல ப7திகளி� (த@� க:ைக நீைர� 
ெகாண�,� ஊ�றி தா% #திய ஏாிக5 7ள:க5 ெவ3.யதாக உ:க5 வரலாேற 
ெசா�கிற�. இமயமைல (த� க%னியா7மாி வைர எ,த இ,� இற,தா?	 
கைடசியாக ஒ$ �ளி க:ைக  த�ணீைர� ப$கி வி34 இற�ப� எ%ப� ேவ8 
உ:களிைடேய வழ�கமாயி$�கிற�." 
 
இைத> ெசவிம4 த�	 தன�7> ெசா,தமான ஒ$ #னித வரலா�ைற அ,நிய� ஒ$வ� 
உண�,� ெசா�ல� ேக37	 சி@��ைப வச,தி அ�ேபா� அைட,தா5. 
 
அ4 த வார	 அவ5 ப	பாI ேபாகிறவைர கம@ேயா4 இ�ப.� பல மாைல 
ேவைலகைள> ெசலவி3டா5. மன	 வி34 அவேளா4 உைரயா. மகி",தா5. 
 
அவ5 ப	பாI ேபான இர�டா	 வாரேமா 
%றா	 வாரேமா எதி�பாராத விதமாI 
b மட தி@$,� அவசரமாக ஒ$ த,தி வ,� காமா3சிய	மாEட% ச�மா - அ:ேக 
#ற�ப34� ேபாயி$,தா�. அவ� தி$	ப ஒ$ வார தி�7 ேம� ஆ7	 எ%8 
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ெதாி,த�. கம@2	, ரவி2	, 7மா$	, பா�வதி2	 தா% 
ச:கரம:கல தி@$,தா�க5. காமா3சிய	மா5 ^34� ெபா8�ைப� பா�வதியிட	 
வி3.$,தா5. ம.� 7ைறவாக> சைமயலைறைய உபேயாக� ப4 தாம� Hட � 
ேமைடயிேலேய எ�லா	 ெசI� (. �� ெகா5ள ேவ�4	 எ%8 பா$விட	 
#ற�ப4வத�7(% க�.�பாக> ெசா�@வி34� ேபாயி$,தா5 காமா3சிய	மா5. 
 
ச�மா<	, காமா3சிய	மாE	 #ற�ப34� ேபான 
%றா	 நாேளா, நா%கா	 
நாேளா - யா$	 எதி�பாராத அச	பாவித	 ஒ%8 அ,த ^3.� நட,� ெபா$5 
ேசத(	 மி7,த மன� கFட(	 உ�டா�கிய�. தி3டமி34 உ�டா�கிய 
நFட	தா% - யா� அைத> ெசIதி$�கலா	 எ%ப�	Hட� #ாி,த�. ஆனா� 
ேநர.யாக அ,த ஆ5 ம34	 அக�படேவயி�ைல. ^34� பி%#ற	 
ேதா3ட தி�7	 மா34  ெதாJவ தி�7	 ந4ேவ ஒ$ ெபாிய ைவ�ேகா� பைட�# 
இ$,த�. அதிகாைல 
%8 மணி �மா$�7 யாேரா அத�7 ெந$�# ைவ � வி34 
ஓ.யி$,தா�க5. ெந$�#� ப�8	 ேபா�	 யா$	 அைத� பா��க ேநரவி�ைல. 
 
எ�லா$	 ந%றாக அய�,� Y:கி� ெகா�.$,த ேநர	. ப�க � ^34 ( � 
மீனா3சி� பா3. ெகா�ைல� ப�க	 எJ,தி$,� ேபானவ5 தா% (த@� தீ 
எாிவைத� பா� � வி34� H�பா4 ேபா3டா5; பா3. பா� தேத சிறி� 
தாமதமாக தா%. அத�75 கா�8 வா�கி� அ� மா34  ெதாJவ தி�7	 பரவி 
வி3ட�. மா.யி@$,த ரவி2	, கம@2	, கீ" ^3.� Y:கி� ெகா�.$,த 
பா�வதி2	 7மா$	 எJ,� ேபாவத�75 அ�க	 ப�க தா� ஓ.வ,� 
கிண�றி@$,� த�ணீ� இைற �  தீைய அைண�க  ெதாட:கியி$,தா�க5. 
கா�8 ேவ8 இ$,ததா� தீ �லப தி� அைணவதாக இ�ைல. மா34  ெதாJவ	 
ேம�Hைர இ.,� விJ,� அ�ப.ேய அ(�கி வி3டத% காரணமாக� க3டாம� 
விட�ப3.$,த இர�ெடா$ க%8� 73.கைள  தவிர ம�றைவ உ5ேளேய 
தீயி@$,� ெவளிேயற (.யாம� தீனமாக� கதறி� ெகா�.$,தன. ெபாிய 
ைவேகா� பைட� பாைகயினா� அன� ^34 (�ற	 வைர தகி த�. ^34� 
ெகா�ைல�#ற நிைல� ப.�7	 (�ற ��7	 ந4வி@$,த �ளசி> ெச.யி% ஒ$ 
ப7தி வா.� க$கி வி3ட�. மா34  ெதாJவ	 ம34	 அ�ப.ேய அ(:காம� ப�க 
வா3.� சாி,தி$,தா� �ளசி மாட தி% ேமேலேய அ� சாI,தி$�7	.  
 
ப �� ப%னிர�4 ேப� கிண�றி@$,� த�ணீ� இைற�க<	, வாளியி� வா:கி 
எாி2	 தீ�பிழ	#களி� வாாி இைற�க<மாக இைட விடாம� ஓ.யா. (ய%8	 
ேம� கா�றி% காரணமாக  தீ2	 (J 
>�ட% மனித�கைள எதி� �� 
ேபாரா.ய�. மா34� ெகா3ட  தீைய அைண � எாி,� ெகா�.$,த ேபாேத 
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விJ,� வி3ட கனமான Hைரைய அக�றி மா4கைள� கா�பா�றிவிட ேவ�4	 
எ%8 ரவி2	 அ�க	 ப�க தா$	 ஆனம34	 (ய%றா�க5. ஆனா� 
(.யவி�ைல. இ8தியி� மா34� ெகா3ட ைத  Y�கி நி8 �	 (ய�சி 
பயனளி�காம� ைவ�ேகா� பைட�#  தீேயா, மா34  ெதாJவ  தீேயா அ�க	 
ப�க � ^34�7� பரவி விடாம� கா�பா�8	 (ய�சியி� ஈ4ப3டா�க5. 
அ4 த4 � எ�லா ^34� ெகா�ைல� #ற:களி?	 ைவ�ேகா� பைட�#கE	, 
Hைர> சா��# இற�கிய மா34� ெகா3டைககE	 இ$,தன. பய ��7 அ�தா% 
காரண	. 
 
அதிகாைல ஐ,� மணி�7 அ�ரகார தி@$,� ேபானவ�க5 யாேரா தகவ� ெசா�@ 
இைற(.மணி ப � ப%னிர�4 ஆ3கEட% ஓ.வ,தா�. தீைய அைண�7	 
(ய�சியி� அவ$	 அவேரா4 வ,தவ�கE	 ேச�,� ெகா�டன�. 
 
பலபலெவ%8 வி.கிற ேநர ��7 தா% தீ ெகாWச	 அட:கி க34�ப3ட�. 
தைரேயா4 ஒ3.யி$,த கீ"�ப7திைய  தவிர ைவ�ேகா� பைட�#� ெப$	ப7தி 
எாி,� சா	பலாகி வி3ட�. காமா3சிய	மா5 ேகாCைஜ ெசI� வ,த ப�மா4 
உ5பட 
%8 மா4க5 தீயி� சி�கி இற,� வி3டன. அதி� ஒ%8 சிைனமா4. 
 
அ�பா<	, அ	மா<	 ஊாி� இ�லாத ேபா� இ�ப. நட,� வி3டதி� ரவி�7 
வ$ த	 தா%. ஆனா� இ� தானாக ேந�,ததி�ைல. தி3டமிட�ப34> 
ெசIய�ப3.$�க ேவ�4	 எ%பதி� அவL�7 ஒ$ சிறி�	 ச,ேதகமி�ைல. 
வ,தி$,தவ�களி� ேவ1 மாமா உ5பட அ தைன ேப$	, "ஏேதா ந	ம ேபாறாத 
கால	. எ,த  ெதIவ ��7 எ� ெபா8�கைலேயா" - எ%8தா% ெசா%னா�க5. 
 
இைற(.மணி ம34	, "மLச% ெகாJ�ெப4 �� ேபாயி> ெசIயிற 
ெக4த�கE�7 எ:ேகேயா எைதேயா உ�டா�கி ஏ% ெசIயாத 7 த ைத 
இ�லாத� ேமேல ேபாடறி:க. திராணி இ$,தா  தீ வ>ச� யா$%L க�4 
பி.2:க. இ�லா3.  தைலயிேல (3டா�7� ேபா34� கி34� ேபா:க" - எ%8 
ேகாபமாக> ெசா�@� ெகா�.$,தா�.  
 
ரவி2	, இைற(.மணி2	 சீமாைவய� ேம� ச,ேதக�ப3டா�க5. எ�லாைர2	 
ேபா� சீமாைவய$	 ந%றாக வி.,தபி% ரவியிட	 வ,� ��க	 ேக34 வி34, 
"எ%ன ெதIவ� 7 தேமா ெதாியேல - இ�ேல%னா பிரா	மண% ^3.ேல 
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ப�மா4	 �ளசி> ெச.2	 தீ�பி.>� எாி2ேமா?" - எ%8 உ$கி� #ல	பினா�. 
சீமாைவயாி% இ,த வா� ைதகளி� இ$,த 78	#	 - இ,த நிக">சிைய� ப�றி 
இனிேம� அவ$	 அவ$ைடய ைகயா3கE	 எ�ப.� பிர>சார	 ெசIவா�க5 
எ%ப�	 ேச�,ேத ெதாி,தன. ரவி அவாிட	 சாியாக (க	 ெகா4 �� ேபசவி�ைல. 
அவராக வ,தா� - ேபசினா�, ேபானா�. தா	 வ,� ேக3கவி�ைல எ%8 
ஆகிவிட�Hடாேத எ%பத�காகேவ வ,� தைலைய� கா3. வி34� ேபான 'அ@பி' 
மாதிாி இ$,த� அவர� வர<. 
 
ரவி ச,ேதக�ப3ட� ேபால தா% நட,த�. அ4 த இர�4 
%8 தின:களி� 
"மட �> ெசா ைத நாOதிகL�7 வாடைக�7 வி3டா�. ^3.ேல ஆசார� 
7ைறவான மLஷாைள> ேச� ��டா�, ெதIவ ��ேக ெபா8�கேல தீ�பி.>��" 
எ%கிற பாணியி� சீமாைவய� அ�கிரகார	 (Jவ�	 பிர>சார	 ெசIய  
ெதாட:கியி$,தா�. சிலாிட	 அ,த� பிர>சார	 ந%7 எ4பட<	 ெசIத�. 
 
காமா3சிய	மா5 கிள	பி� ேபான பி% ஒ$நா5 Hட வி34� ேபாகாம� 
அதிகாைலயி� நீரா.> சிரம�ப34� பதிென34 (ழ	 #டைவைய ம.சா� ைவ �� 
க3.� ெகா�4 ேகாCைஜ2	, �ளசி Cைஜ2	 ெசI� வ,த கம@ தீ�பி. த 
தின த%8 Cைஜ ெசIவத�7� ப� இ�லாம� தி�பிரைம பி. த� ேபா� 
இ$,தா5. ந�ல ேவைளயாக  �ளசி ஒ$ ப�க	 ப34� ேபாயி$,தா?	 
ம8ப7தியி?	 அ.�ப�க(	 தளி� � வி4	 எ%பத�7 அைடயாளமான ப�ைம 
இ$,த�. தீ�பி. த தின த%8	 அவ5 �ளசி Cைஜைய நி8 த வி�ைல. 
 
இ,த அச	பாவித	 நட,த இர�4 நா3களி� ச�மா<	, காமா3சிய	மாE	 ஊ� 
தி$	பியி$,தன�. இ� ெதாி,த�	 ச�மா ஓாி$ கண:க5 ஒ%8	 ேபசாம� 
இ$,தா�. அ�#ற	 அ�ப. ஒ%8 நட,தைத மற,த� ேபா� சகஜமாக இ$�க  
ெதாட:கி வி3டா� அவ�. அ�பாவி% இ,த இய�ைப ரவி ஒ$ பைழய இதிகாச 
நிக">சிேயா4 ஒ�பி34 நிைன தா%. 
 
ஒ$ சமய	 ராஜாிஷி ஜனக$	, அவைர ஒ த ெபாிய அறிஞ�க5 சில$	 மிதிைல 
நக$�7 ெவளிேய ஓ� அழகான அைமதியான தனியான ேசாைல V" இ$�ைகயி� 
அம�,� ேவதா,த த �வ விசாரைணயி� ஈ4ப3.$,தன�. அவ�கE�7 இ]<லக 
நிைனேவ இ�ைல. ஈ4 இைணய�ற அறி<  திைள�#. 
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அ�ேபா� யாேரா ஓ� ஆ5 பரபர�பாக ஓ.வ,� "மிதிைல நகர	 தீ�ப�றி எாிகிற�"... 
எ%8 ஜனகாிட	 Hறினானா	. அறி< மயமான உைரயாட@� திைள தி$,த 
ஜனக� சிறி�	 பரபர�பைடயாம� பதறாம�, "எாி,தா� இழ�7	 ப.யான மீ3க 
(.யாத எ,த உய�,த ெபா$ைள2	 நா% மிதிைலயி� வி34 வி34 
வரவி�ைலேய?" - எ%8 பதி@8 தாரா	. 'மிதிைல எாி,திட ேவத� ெபா$ைள 
வின<	 ஜனக% மதி' - எ%8 மகாகவி பாரதியா� இ,த எ�ைலய�ற அறி<  
திைள�பி% உ>ச நிைலைய விவாி � விய,தி$�கிறா�. ராஜ பதவியி� ஜனக$�7 
இ$,த ப�ற�ற நிைலைய2	 அேத சமய	 ஞான தி� அவ$�7 இ$,த அளவ�ற 
ஈ4பா3ைட2	 இ, நிக">சியா� ெதாி,� ெகா5ள (.,த�. 
 
^3.� ைவ�ேகா� பைட�# எாி,� ஏ�ப3ட இழ�#கைள� ேக3ட ேபா� அ�பா 
ஜனக� மாதிாி இ$,தைத� க�டா% ரவி. 
------------ 
 

அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 18181818    
 
ைவ�ேகா� பைட�#	, ப�மா4கE	 எாி,� ேபான� ப�றி அ�பா<	 உ5Mற 
வ$,தியி$�கலா	! ஆனா� அ� த�ணீாி� அ	ெபIத மாதிாி> �வ4 ெதாியாம� 
உடேன மைற,� ேபாயி$,த�. அ� ப�றிய ஊ� வ	#	 அவ� காதி� விJ,த�. 
அவ� அைத� ெபாிதாக� ெபா$3ப4 த வி�ைல. 
 
கற�கிற நிைலயி?5ள ேவ8 ப� ஒ%ைற அL�பி ைவ�7	ப. Cமிநாத#ர தி?5ள 
ெதாி,த மனித� ஒ$வ$�7 உடேன தகவ� ம34	 ெசா�@ அL�பினா�. 
 
அ	மா அத�7 ேந�மாறாக நட,� ெகா�டா5. ஊ� வ	# அவ5 காதி?	 விJ,த�.  
 
"மட � மைனைய  ெதIவ ந	பி�ைக இ�லாதவL�7 வாடைக ேபசிவி3டா�. 
இ:ேக ^3.ேல2	 தீ34� கல�க வி3டா�. ெதIவ ��ேக ெபா8�கைல%L 
ஊ�ேல ேபசி�கறா[ கா( எ%8 ப�க � ^34� பா3. ெசா�@ய பி% பா�வதிைய 
விசாாி �� கம@ தா% ஊாி� இ�லாத ேபா� ேகாCைஜ, �ளசி Cைஜ எ�லா	 
ெசIத விவர	 உ3பட அைன �	 காமா3சிய	மா5 ெதாி,� ெகா�4 வி3டா5. 
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"இவைள யா$ இெத�லா	 ப�ண> ெசா%னா இ�ேபா? ப� ேதI�காேம 
ெப3கா�பி சா�பிடற ேதச தி@$,� வ,தவ5. ஆசார அLFடான	 ெதாியாேம 
இெத�லா	 இவ5 ஏ% ப�ண1	? அதனாேல தா% ஆ �ேல இ�ப. 
அச	பாவிதெம�லா	 நட�கிற�. வரவர இ,தா �ேல ேக5வி (ைறேய இ�லாேம 
யா� எைத ேவ1	னா� ப�ணலா	L ஆயி4 �. தைல(ைற தைல(ைறயா 
இ,தா �� #$ஷாE�7> சமமா� ெப�4கE	 ைவதீகமா இ$,� ேகாCைஜ, 
�ளசிCைஜ எ�லா	 ப�ணி�4 வாேரா	. ^4 சிேரயOஸா இ$�7%னா அ,த� 
Cஜா பலனாேலதா% அ�பி. இ$�7. இெத�லா	 ப�ண ெவ5ைள�காாி 
இவE�7 எ%ன ேயா�கியைத இ$�7? வர34	... இைத நா% ெவ8மேன 
வி34ட� ேபாறதி�ேல. இ,த� பிராமண%கி3ேடேய ேந$�7 ேந� ேக34ட� 
ேபாேற%. அவ யாரா இ$,தா ேந�7 எ%ன? ேந�ெகா�1	 பயமி�ேல..." எ%8 
பா�வதியிட	 இைர,� H�பா4 ேபா3டா5 காமா3சி அ	மா5. 
 
"கம@ கால:கா� தாேல Oநான	 ப�ணி34� ப�தி சிர ைதேயாட ம.சா� வ>� நீ 
#டைவ க3.�பிேய அ� மாதிாி க3.�4 அ�கைறேயா4 தா% எ�லா	 
ப�ணினா	மா" எ%8 அ	மா மன� #ாியாம� கம@�காக� பாி,� ெகா�4 
ேபசினா5 பா�வதி. 
 
"வாைய 
4.! ேபா�	. உ% ச�.பிேக3ைட இ:ேக யா$	 ேக"�கேல!..." எ%8 
ெப�ணிட	 ேகாபமாக> சீறி எாி,� விJ,தா5 காமா3சி அ	மா5. 
 
அ	மாவி% ேகாப ைதேயா ஆ திர ைதேயா பா�வதியாேலேய ஏ�க (.யவி�ைல. 
அ	மா கம@யி% ேம� ஒ$ காரண(	 இ�லாம� அநாவசியமாக� ேகாப�ப4கிறா5 
எ%ேற பா�வதி�7  ேதா%றிய�. 
 
ப � பதிைன,� நா3களிேலேய வா.யி$,த ப7தி தவிர ம8ப7தியி� �ளசி 
ெபா�ெல%8 #�  தளி�வி34� ெபா@ய  ெதாட:கிவி3ட�. 
Cமிநாத#ர தி@$,� வ,த #�� ப�<	 ^3.� ஏ�கனேவ எWசியி$,த 
க%8கEமாக� Hைரேயா கீ�ேறா இ�லாம� ஆOெபOடாK� ேபாட�ப3.$,த 
#� மா34� ெகா3ட ைத நிைற �� ெகா�.$,தன. ஆனா?	 ஊ� வ	பி?	 
அர3ைடகளி?	 தி�ைண� ேப>சி?	 இ%L	 கம@யி% தைலதா% உ$�ட�. 
அவ5 தா% வ	#�7 இல�காக இ$,தா5. 
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"பரம ைவதீகரான வி�ேவ�வர ச�மா ^3.ேல �ளசி> ெச. ப34� ேபானத�7	 
ப�மா4 எாி,� ேபானத�7	 கம@தா% காரண	" - எ%8 ெவளிேய இ$�பவ�க5 
க�
. தனமாக� ேபசிய� ேபாதாெத%8 ^34�75ேளேய காமா3சிய	மா5 
ெவளி�பைடயாக<	, சில சமய:களி� ஜாைடமாைடயாக<	 இ�ப.� ேபச  
ெதாட:கியி$,தா5. ச�மாவிட	 அவ5 ச�ைட பி. �� பா� தா5. அவ� அத�7 
அைசயவி�ைல. கம@யி% ப]ய	, பணி<, மாியாைத, காரண காாிய	 ேக3காமேல 
இ,� மத தி?	, இ,திய� கலா>சார தி?	 உடேன விைர,� கைரய  �.�7	 
அவ5 மனநிைல - எ�லாேம ச�மா<�7� பி. தி$,தன. த:கE�7 ஒ � வராதைத 
எ�லா	 
ட ந	பி�ைக எ%8 ஒ��கி வி34 எWசியவ�8�7	 த3.� கழி�7	 
ேநா�7ட% காரண காாிய	 ேக34� ெகா�4 தய:கி நி�கிற கலாசார ைத இழ�க  
தயாரான இ,திய�களிைடேய விWஞான தி?	 ஞான தி?	 மிக வள�,த 
ேதச தி@$,� வ,தி$�7	 ஓ� இள	 ெப� நட,� ெகா5E	 அட�க(	 
நளின(	 அவைர அவ5 ேம� மாியாைத ெகா5ள> ெசIதி$,தன. 
 
கம@ ம.சா� ைவ �� ெகா�4 �ளசி Cைஜ, ேகாCைஜ ெசIதைத2	 தைரயி� 
உ3கா�,� இைல ேபா34> சா�பிட� பழகி� ெகா�டைத2	 ���கா ச�த O�தி 
Oேதா திர	 ெசா�வைத2	, கா(ைவ� ேபாலேவா ஊராைர� ேபாலேவா, 
ேவ.�ைகயாகேவா வ	# ேப�	 விஷயமாகேவா ச�மா கவனி�கவி�ைல. அதி?5ள 
அ,தர:க � திைய மதி�க  ெதாியாதவ�க5 யாராயி$,தா?	 அவ�கைள நாகாிக 
ம�றவ�களாக எ�ண ஒ$ ேபா�	 அவ� தய:கியதி�ைல. 
 
தினசாி காைலயி� கம@ ேயாகாசன:க5 ெசIகிறா5 எ%ப� அவ$�ேக ெதாி2	. 
ெட%னிO விைளயா4	 ேபா� ெப�க5 அணிவ� ேபா%ற ஒ$ வைக உைடயி�... 
அைர .ராய�, பனியேனா4 அவ5, ப மாசனேமா, சிரசாசனேமா ேபா34� 
ெகா�.$,தேபா� ஒ$ நா5 பா$ைவ  ேத. மா.�ப.ேயறிய காமா3சிய	மா5 
அைத� பா� � வி3டா5. உடேன எேதா பா��க� Hடாதைத� பா� � வி3டைத� 
ேபா� பத�ற ேதா4 கீேழ இற:கிய காமா3சிய	மா5 ெகா�ைலயி� Cைஜ�காக  
ேதா3ட தி� C�ெகாI� ெகா�.$,த ச�மாவிட	 ேபாI, "இேதா பா$:ேகா! 
இெத�லா	 உ:கE�ேக ந%னா இ$�கா? சி%ன வய�� ெபா	மனா3. மா.யிேல 
ந3ட ந4�Hட திேல அைர நிஜாைர� ேபா34�4 ெதாைட ெதாியறா�பல மா�> 
ச3ைடேயாட தைலகீழா நி%L�.$�காேள?" எ%8 இைர,தா5. ச�மா 
#%(8வ� C தப., "கம@ ேயாகாசன	 ேபாடறா. உன�7� பி.�கேல%னா 
அைதெய�லா	 நீ ஏ% ேபாI� பா��க1	?"... எ%8 பதி?�7� ேக3டா�. 
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ச:கரம:கல தி� "தாசிமா� ெத$" எ%ெறா$ பைழய ப7தி இ$,த�. அ,த  
ெத$வி� அ,த நாளி� சிவராஜ ந34வனா� எ%ெறா$ பிரபலமான நடன ஆசிாிய� 
இ$,தா�. கம@ பரதநா3.ய(	, க�நாடக ச:கீத(	 க�க ஆவ� கா3.யத% 
காரணமாக அ,த  ெத$ைவ> ேச�,த ஒ$ பைழய பாகவதைர2	, சிவராஜ 
ந34வனாைர2	 ஏ�பா4 ெசIதி$,தா% ரவி. வார தி% (த� 
%8 நா3க5 
ச:கீத ைத2	 ம�ற 
%8 நா5 நா3.ய ைத2	 மீத(5ள ஒ$ நாளி� ச�மாவிட	 
சமOகி$த ெமாழி 01�க:கைள2	 க�8 வ,தா5 கம@. (த@� பாகவத$	, 
ந34வனா$	 ச�மாவி% ^34 மா.யிேலேய கம@�7� க�8� ெகா4 தா�க5. 
 
"அவE�7 ஆ திர	னா அ:ேக ேத.� ேபாI� க ��க34	. நா3.ய	, ச:கீத	L 
வழ�கமி�லாத வழ�கமா� க�ட மLஷாைள இ,தா ��7 உ5ேள விட ஆர	பி>சா 
அ�#ற	 ஊ� சிாியா> சிாி�7	" - எ%8 காமா3சிய	மா5 ச�ைட�7 வரேவ 
ந34வனா$	, பாகவத$	 ^34�7 வ$வ� நி8 த�ப34 அவ�க5 ^4கE�7� 
கம@ ேபாவெத%8 ஏ�பாடாயி�8. 
 
ச�மா<	, ரவி2	 ஒ$நா5 மாைல ேபசி�ெகா�ேட ஆ�ற:கைர�7� ேபா7	ேபா� 
த�ெசயலாக ஒ$ விஷய	 ச�மாவிடமி$,� ரவி�7  ெதாியவ,த�. ச�மாேவ (% 
வ,� அைத அவனிட	 ெதாிவி தா�. 
 
"இ,த ஊ� ெரா	ப� ெபா�லாத� ரவி! தி[�L b மட திேல$,� த,தி 74 � 
எ%ைன வர> ெசா�@யி$,தாேள, எ��7%L உன�7  ெதாி2மா? நீயா இ�வைர 
எ%கி3ட� ேக"�கைல%னா?	 நானா இ�ேபா ெசா�ேற%. நீ2	 கம@2	 இ:ேக 
வ,� த:கியி$�கிறைத� ப தி2	 ேதசிகாமணி�7 மட �மைனைய வாடைக�7 
வி3.$�கிறைத� ப தி2	 ெமா3ைட� க.தா�	 த,தி2மா எJதி� ேபா34 எ%ைன 
உடேன bமட	 ெபா8�பிேல$,� ெவளிேய த1	L #கா� ப�ணியி$�கா. 
நா% ெவ5ைள�காாிைய ^3.ேல த:க வ>��4 அவE�7 (3ைட மாமிச	லா	 
சைம>�� ேபாடேறனா	. நாOதிகைன மட �மைனயிேல வாடைக�7 வ>� 
அ�கிரஹார � மLஷாE�7  த�ம ச:கட:கைள உ�4 ப�ணியி$�கிேறனா	. 
எ�லா	 அ,த> சீமாைவய� ேவைல. b மட � நில:கைள2	 மைனைய2	 அவ� 
ெசா%ன ப. அவ� ெசா%ன மLசாE�7 விடேல:கிற எாி>ச�ேல இ தைனைய2	 
அவ� ப�ணியி$�கா�. ந�ல ேவைளயா b மட	 ெஹ3டாAO மாேனஜ� 
இைதெயா�1	 ந	பைல. ஆசா�யாE�7	 எ%ேமேல இ$�கிற அ%#	, 
அபிமான(	 ெகாWச	Hட� 7ைறயேல. நா% ஆசா�யாைள� பா��க� 
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ேபாயி$,த�ேபா யாேரா அ�ெஜ�[னவிேல$,� ஒ$ ேல. ந	ம கம@ மாதிாி%L 
வ>��ேகாேய%... $�ேவத ைத� ப தி� ெபாியவா கி3ட� ேபசி�.$,தா.  
 
'மனசா3சி�7  �ேராக	 ப�ணாேம நியாயமாக<	 அ,தர:க � திேயாட<	 b 
மட �� காாிய:கைள அ]விட � ஆ�ைஞ�7� க34�ப34� 
ப�ணி�.$�ேக%. எ%ேமேல �ளி ச,ேதகமி$,தா?	 உடேன நா% இைத 
வி34டற��7	 தயாராயி$�ேக%. b மட	 ச	ப,த�ப3ட 
ைக:காியமா>ேச%Lதா% இ��7 நா% தைல�74 ��4 இ$�ேகேன தவிர 
லாப	 பா� ேதா பிரயாைச�7� பல% எதி�பா� ேதா இைத நா% ஒ ��க�ேல' - 
எ%8 தீ�மானமா நா% எ4 �> ெசா%ன�#ற	 தா% நி�வாகOத$�7	 
ஆசா�யாE�7	 நிஜ	 #ாி,த�. 
 
'உ	மேமேல C�ண ந	பி�ைக2	 வி�வாச(	 இ$�7. நீேர ெதாட�,� bமட �� 
காாிய:கைள� கவனி�க1	கிற� தா% இ]விட � ஆ�ைஞ. ஏேதா இ தைன ேப� 
எJதியி$�காேள%L H�பி34 விசாாி>சைத  த�பா எ4 ��க ேவ�டா	'னா. 
அ�#ற	தா% என�7 நி	மதியா>�. கா(ேவாட ஆசா�யாைள  தாிசி�க 
ேபானேபா� நா% இ,த விஷயெம�லா	 ேபசைல. ம8ப. தனியா� ேபாI� 
ேபசிேனனா�7	. அ�னாேல உ:க	மா<�7� Hட இெத�லா	 ஒ�1	 
ெதாியா�. ெதாிWசா ேவற ெவைனேய ேவ�டா	. ஏ�கனேவ கம@ைய� காி>�� 
ெகா3டறவE�7 இ%L	 ேவக	 வ,�4	...." 
 
இைத� ேக3ட பி%#தா% ரவி�7 ஓ� உ�ைம #ாி,த�. தா% கம@ேயா4 வ,� 
த:கியி$�பதா� ^34�7	 அ�பா<�7	 #திதாக  ேதா%றியி$�7	 
பிர>ைனகைள ஒ]ெவா%றாக அவ% உணர (.,த�. 
 
"ஏ% தா% இ�ப. ^� வ	பள�பிேல ச,ேதாஷ�படறாேளா? ந	ம மாதிாி 
மLஷாைள விட  தீவிரமான ெவஜிேடாிய%O இ�ேபா ஐேரா�பிய 
ச
க திேலதா% #�சா ெநைறய உ�டாயி�.$�கா. 'ெவஜிேடாியனிஸ	' ஒ$ 
ெபாிய 'க�3' ஆக அ:ேக வள�,��.$�7. எ:க பழ�க ��க�#ற	 கம@ 
ஏற�7ைறய  தீவிர ெவஜிேடாியனாகேவ மாறியா>�. ெவஜிேடாிய% உண< 
வைககE�7 'ெஹ�  ஃ#3O'L ேப� 74 �� ெகா�டாடறவா உலகெம�லா	 
ேதாணி�.$�கற கால	�பா இ�! நாகாிக வள�>சியிேல எ:ெக�லாேமா ஒ$ 
��8> ��றி வி34 'ெவஜிேடாியனிஸ	' கிற 7ழ�பமி�லாத எ�ைல�7 வ,� 
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ம8ப. நி�க மனித�க5 ஆைச�படற கால திேல ஏ% தா% இ,த மாதிாி வ	# ேபசி> 
ச,ேதாஷ�படறாேளா?" எ%றா% ரவி. 
 
"த�பா நிைன>��காேத. விஷய:க5 உன�7  ெதாிWசி$�க34	Lதா% 
ெசா%ேன%. இெத�லா	 பா� � நா% அச,�டேல ரவி! ெரா	ப  
ெதளிவாயி$�ேக%. கம@ைய உ%ைனவிட நா% ந%னா� #ாிWசி�.$�ேக%. 
(,தாநா5 எ:கி3ட ஸா%Oகிாி3 ப.�கற�ேபா, 'வாக� தாவிவ':கிற ர7வ	ச 
Oேலாக ைத2	 'ேஜாதி Oவ)பமாகிய VாியL�7> சிறிய தீப தினா� ஆர தி 
கா34கிற மாதிாி2	, ச,திர கா,த�க�லான� மிக�ெபாிய ச,திரL�ேக அ��கிய 
தீ� த	 வி4கிற மாதிாி2	, ச( திர தி�7 அத% நீாிேலேய ஒ$ ப7திைய எ4 � 
நீரா3.  தி$�தி� ப4 �கிற மாதிாி2	, நீ அளி த ெசா�களாேலேய உ%ைன 
வழிப4கிேற%'- எ%8 ெசௗ,தாிய லஹாியி% நிைறவி� ஆதிச:கர� H8	 
க$ ைத2	 ந^ன ெமாழியிய� ஆராI>சிேயா4 ச	ப,த�ப4 தி� கம@ 
விள�கினா5. அைத�ேக34 நா% ஆ>சாிய�ப34� ேபாயி3ேட%. நா% அவE�7> 
ெசா�@� 74 ��.$�ேகனா, அ�ல� அவ5 என�7> ெசா�@� 
74 தி�.$�காளா%ேனச,ேதகமாயி4 �டா ரவி. 
 
"உலக ெமாழிக5 அைன �	 ஓ� அ.�பைடயிலானைவ எ%பைத விள�கற 
சமய திேல - 'ெசா�?	 ெபா$E	 ேபால (அ� தநாாீ�வரனாக) இைண தி$�கிற 
உலகி% தா2	 த,ைத2மான பா�வதி, பரேம�வர�களாகிய உ:கைள> 
ெசா�@னா?	 ெபா$ளா?	 பயைன அைடவத�காக நா% வண:7கிேற%' - 
எ%கிற ர7வ	ச Oேலாக ைத> ெசா�@� 74 ேத% நா%. அ�#ற	 அவளா அைத� 
ேபால வர ஒ]ெவா$ Oேலாக ைத2	 இைண>�> சி,தி�க ஆர	பி>�3டா�பா. 
'க	ேபாி3.] O3[' எ%ப� வள�,த நா4களி� தவி��க (.யாத ஒ$ அறி<> 
சாதன	 ஆகிவி3ட�." 
 
"ெரா	ப ஆழமான சி,தைனடா அவE�7!" 
 
இைத� ேக34 ரவி�7� ெப$ைமயாயி$,த�. 
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அ,த வார இ8தியி� அ�பாவி% அLமதிேயா4 ப�க �� கிராம தி� உறவின� 
வைகயி� நைடெப�ற ைவதிக(ைறயிலான நா%7 நா5 க�யாண	 ஒ%றி�7� 
கம@ைய2	 அைழ �� ெகா�4 ேபானா% ரவி. ேஹாம	, ஔபாசன	, காசி 
யா திைர, ந?:7, ஊWச�, அ	மி மிதி � அ$,ததி பா� த�, ச�தபதி எ%8 
ஒ]ெவா$ சட:காக பி@	 �$ளி� அட�கி எ4 �� ெகா5வதி� கம@ ஆவ� 
கா3.னா5. சட:7களி% ெபா$ைள2	, உ3ெபா$ைள2	 ரவி அவE�7 
விள�கினா%. ந?:7 ஊWச� ஆகியவ�ைற� கம@ மிக<	 இரசி தா5. பைழய 
தைல(ைற� ெப�க5 அ$கி@$,� பா.ய ந?:7� பா34�கைள2	, ஊWச� 
பா34�கைள2	 Hட ெர�கா�டாி� பதி< ெசI� ெகா�டா5. '.ெர.ஷன� 
இ�.ய% ேமேரe' மிக<	 �வாரOயமாக<	 கல� ஃ#�லாக<	 மணம�க5 
இ$வாி% ஆவ�கைள2	 மி7வி�பதாக<	 இ$�பதாI� கம@ Hறினா5. 
 
ந?:கி� மணம�க5 இ$வ$	 பரOபர	 ஒ$வ� தைலயி� ம�ெறா$வ� அ�பள	 
உைட தைத> சி8 7ழ,ைத ேபா� ைகெகா3.> சிாி � இரசி தா5 கம@. அ,த  
தி$மண	 நிைற,தபி% ஐ,தா	 நா5 ஊ� தி$	பிய ேபா� ரவியிட	 விேநாதமான 
ேவ�4ேகா5 ஒ%ைற வி4 தா5 கம@. 
--------------- 
 

அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 19191919    
 
"நீ அ,நிய நா34�காாி. ஏேதா ேவ.�ைகயாக இெத�லா	 ெசI� ெகா5கிறாI 
எ%8 தா% ஜன:க5 ஆ>சாிய ேதா4 உ%ைன� பா��கிறா�க5. உ�ைமயி� 
எ:க5 ஊ� வழ�க�ப. க�யாணமானவ�க5தா% இ�ப. ம.சா� ைவ � #டைவ� 
க3.� ெகா5ள ேவ�4	" - எ%8 ரவி விள�கியேபா� தா% கம@ த% 
அ,தர:க தி@$,த அ,த ஆைசைய அவனிட	 ெவளியி3டா5. 
 
"தய<ெசI� இ%ெனா$ (ைற அ�ப.> ெசா�லாதீ�க5. உ:க5 சமய	, உ:க5 
மத	, உ:க5 பழ�கவழ�க:க5, உ:க5 கலாசார	 எைத2	 நா% ேவ.�ைகயாக 
அ1கவி�ைல. மன�C�வமாகேவ அ17கிேற%. எ%Lைடய அ17த@� தவ8 
இ$,தா� உடேன எ%ைன  தி$ �:க5. ம�றவ�க5 ேக@ ெசIய வி34 
விடாதீ�க5. உ:க5 காத@ எ%ற நிைலயி@$,� சாOதிர ச	மத ேதா4 உ:கைள 
மண,� ெகா�டவ5 எ%ற ெப$ைமைய என�7 அளி2:க5. (ைறயாக ஒ$ சி8 
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சட:7Hட வி34� ேபாகாம� ந	 தி$மண	 நா%7 நா3க5 பைழய வழ�க�ப. 
நட�க ேவ�4	." - 
 
"நீ இ�ப. ஆைச�ப4வாI எ%ப� என�7  ெதாி2	 கமc! என�7	 இதி� 
தய�கேமா ஆ3ேசபைணேயா இ�ைல. நீ வாI திற,� இ�ப. எ%ைன� 
ேக3கிற��7 (%ேனேய இைத அ�பாவிட	 பிரOதாபி தி$�கிேற% நா%. ஆனா� 
இ,திய�களாகிய எ:களிட	 உ5ள ஒ$ 7ைறைய உ%னிட	 ெசா�றதிேல 
த�பி�ேல%L நிைன�கிேற%. ைவ�ேகா� பைட�பி% ேம� ப4 �ற:7	 நாI 
ேபால இ,த� C�விகமான கலாசார ைத நா:கE	 ெதாட�,� அ0சாி�காம� 
இத�7 ஆைச�ப34  தவி � வ$கிற பிற$	 அ0சாி�க விடாம� த4�7	 
மன�பா%ைம இ:7 இ$�கிற�. d8 வ$ஷ:கE�7 (% ஃ�ெரடாி� மா�O 
(�ல� ஆ�Oஃேபா�.@$,� ேவத:கைள2	 உபநிஷத:கைளI	 அ>சி34� 
பதி�பி�க  ெதாட:கிய ேபா�, தா:க5 அழிய வி34� ெகா�.$�கிற ஒ%ைற 
அ�கைறேயா4 பதி�பி�கிற அ,த அ,நியைன� பாரா3டாம�, 'ஒ$ நீச% 
ேவத:கைள� பதி�பி�பதாவ�' எ%8 இ:ேக ஆ திரமாக எதி� �� ேக34� 
ெகா�.$,தா�க5. இ,திய�களி� �வாமி விேவகான,த$	, மகாிஷி 
ேதேவ,திரநாத தாH$	 தா% மா�O (�லைர  �ணி,� அவர� பணி�காக 
மனமார� பாரா3.னா�க5 அ%ைற�7." 
 
"இ$�கலா	. ஆனா� இ%ைறய நிைலைம மாறியி$�க�H4	. (%ைன� ேபால 
அ]வள< ேமாசமாக இராெத%8 நிைன�கிேற%." - 
 
சிறி� கால	 ெபா8 �  த% த,ைதயி% மன	 அைத ஏ�கிற ப�7வ	 பா� � 
மீ�4	 இைத அவாிட	 ெதாிவி�பதாக ரவி அ�ேபா� அவE�7 வா�களி தா%. 
அவன� பதி� கம@�7  தி$�தியளி த�. 
 
வச,தி ப	பாI�7� #ற�ப34> ெச%ற பி% கம@�7 மன	 வி34� பழ7கிற 
சிேநகிதி எ%8 ேவ8 யா$	 ச:கரம:கல தி� கிைட�கவி�ைல. 
காமா3சிய	மாளி% ெவ8�#�7	 ச	மதமி%ைம�7	 எதி��#�7	 இைடேய 
அவளிடமி$,ேத - அவைள மானgக 7$வாக� ெகா�ேட பலவ�ைற� க�8� 
ெகா�டா5 கம@. ந4ந4ேவ அ,த ^3.� சில ேவதைன�7ாிய ச	பவ:க5 
நட,தா?	 அ� கம@ வைரயி� ெதாி,� அவ5 மன	 வ$,தாம� ச�மா<	 ரவி2	 
பா� �� ெகா�டா�க5.  
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இத�கிைடயி� காமா3சிய	மாளி% பிற,தக	 இ$,த கிராம தி@$,� அவE�7� 
ெபாிய	மா (ைற ஆகேவ�.ய ஒ$ வயதான விதைவ� பா3. ேகாவி� 
தி$விழா<�காக> ச:கரம:கல	 வ,� ேச�,தி$,தா5. சிவ% ேகாயி� 
தி$விழா<�காக ஒ$ வாரேமா, ப � நாேளா த:கி வி34� ேபாவ� பா3.யி% 
உ ேதசமாக இ$,த�. பா3. பரம ைவதீக	. �ணி மணிக5 ெஜபமாைல அட:கிய 
க	பளி ம.சWசிேயா4 த% ைகயாேலேய கிண�றி� த�ணீ� Y�கி� ெகா5வத�7  
ேத:காI� கம�டல(	 கயி8	 Hட� ைகேயா4 ெகா�4 வ,தி$,தா5 அ,த� 
பா3..  
 
ஓ� இள	 வய� ெவ5ைள�காாிைய அ,த ^3.� பா� த�	 பா3. ஒ$ சி8 
கலக ைதேய 
3.விட (ய%றா5. 
 
"இெத%ன[ கா(! யாேரா ெவ5ைள�காாிைய ^3.ேல த:க வ>சி�.$�ேக? 
இெத�லா	 ந	ம 7ல	 ேகா திர ��7 அ4�7ேமா[? நா% எ�ப. மன� �ணிW� 
இனிேம இ:ேக த:கற� அ	மா?" - எ%8 பா3. காமா3சிய	மாைள� ேக3டா5. 
 
"எ%ன ப�ற� ெபாிய	மா? என�7	 � தமா� C�ேடா4 இெத�லா	 பி.�கேல. 
நீ:கேள இ,த� பிராமணைர� ேகE:ேகாேள%... அ�பவாவ� இவ$�7 
உைற�கறதா%L பா��கலா	" - எ%8 காமா3சிய	மாளிடமி$,� பா3.�7� பதி� 
கிைட த�. காமா3சிய	மா5 #ாி,� ெகா�.$,தப., அ,த ^3.� ச�மா, ரவி, 
பா�வதி, 7மா� எ�லா$ேம கம@யி% க3சி. காமா3சிய	மா5 ம34	 இதிேல 
தனியாக� கம@ைய எதி� � வ,தா5 எ%றா?	 த% எதி��ைப அவளா� 
ெவளிகா3ட (.யாம@$,த�. இ�ேபா� இ,த� ெபாிய	மா<% வர< அ,த 
எதி��ைப ெவளிகா3ட� பய%ப3ட�. பா3.கE�ேக உாிய ந>சாி�#� 7ண ேதா4 
ரவியிட	, 7மாாிட	, பா�வதியிட	 எ%8 ஒ]ெவா$வாிடமாக இைத� கிள�பி� 
பா� தா5 அ,த� பா3.. அ,த ^3.� காமா3சிய	மாைள  தவிர ேவ8 யா$	 
கம@ விஷயமாக� பா3.யிட	 பி. ெகா4 �� ேபசேவ இ�ைல. கைடசியாக 
ச�மாவிடேம ேக3டா5 பா3.. அைத2	 ^3.� ைவ �� ேக3காம� சிவ% 
ேகாவி� ாிஷப வாகன� #ற�பா3.% ேபா� ேகாவி� ம�டப தி� நி%8 
ெகா�.$,த சமய தி� ச�மாவிட	 இைத� ேக3டா5 பா3.. 
 
"எ�லா சாOதிர(	 ெதாிWசவாேள இ�பி.� ப�ணினா எ%ன ெசIயற�? இ,த� 
க3ைடேல ேபாற வய�ேல என�7 இ�ப.ெய�லா	 தீ34� பட1ேமா?" - 
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"அவளாேல உ:கE�7 ஒ$ தீ34	 வ,�டா�. இ,த ஆசார அLFடான:கைள� 
ெபா8 தவைர அவ ந	ைம எ�லா	 விட� ப4� த	! கவைல�படாம நீ:க 
பா34�7 இ$:ேகா..." எ%றா� ச�மா. 
 
"அெத�ப. (.2	? ந	ம மனசறிWேச..." எ%8 விடாம� ேம?	 ஏேதா ெதாண 
ெதாண தா5 பா3.. 
 
"ெசௗகாிய� படா3டா ேவேற எ:ேக த:க1ேமா தாராளமா அ:ேக ேபாI  
த:கி�கலா	 நீ:க..." - எ%8 த% வாயா� (,தி� ெகா�4 ெசா�@ விடாம� 
பா3.ேய அவ5 வாயா� அைத ெசா�ல34	 எ%8 ெபா8ைமயாக� கா தி$,தா� 
ச�மா. 
 
"நா% ச:க� ��ப% ஆ �ேல ேபாI  த:கி�கலா	L பா��கிேற%." 
 
"நீ:கேள இ�ப.> ெசா�ற�ேபா நா% உ:கைள� ேபாக விடமா3ேட%னா த4�க 
(.2	? அ�#ற	 உ:க இFட	" - எ%8 அ,த உைரயாடைல (.�க ேவ�.ய 
இட தி� க>சிதமாக (. தா� ச�மா. பா3. #ற�ப34� ேபாI வி3டா5. ஆனா� 
காமா3சிய	மாE�7� ேகாப	 ெபா �� ெகா�4 வ,� வி3ட�. 
 
"இ$ப� வ$ஷமா �ர	ேமா Oவ ��7 வ,� இ,தா �ேல த:கி�.$,த 
ெபாிய	மாைவ ஒ$ நிமிஷ திேல எ4 ெதறிW� ேபசி  �ர தி வி343ேடேள? 
எ:கா � மLஷா5னா உ:கE�7 அ தைன எள�காரேமா? #�� #�சா யா� 
யாேரா இ:ேக வ,� மிL�கறா:கற��காக� பைழய ப,��கைள  �ர த1மா 
இ�பி.?" - 
 
"நா% ஒ�1	 யாைர2	 �ர தைல! அவளா வ,� 'எ% ஆசார ��7 இனிேம 
இ:ேக ஒ ��கா�. நா% ச:கர ��பனா ��7� ேபாலா	L பா��கேற%'னா5. 
அ�#ற	 நா% எ%ன ப�ண (.2	? 'இ�ேல! நீ:க க�.�பாI� ேபாக�Hடா�. 
இ:ேக தா% த:க1	'L அவ கா�ேல விJ,� எ%ைன� ெகWச> ெசா�றியா? 
அவேள 'நா% ேபாக1	'னா; சாி! உ:க இஷட	ேன%." - 
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"ஊெர�லா	 ேபாI எ% தைலைய உ$3ட� ேபாறா? ஏ�ெகனேவ ஊ�ேல உ:க 
தைல உ$�4�.$�கிற� ேபாறா�%L இைத ேவற ப�ணியி$�ேக%..." 
 
ச�மா இத�7� பதி� ேபசவி�ைல. ெப�கEட% ேப�	ேபா� ஓ� எ�ைலயி� 
ஆ�க5 ெமௗன ைத� கைட�பி.�ப� அ,த� Cசைல ஒ$ கலகமாக நீ.�க 
விடாம� த4�க உத<	 எ%ப� ச�மாவி% ந	பி�ைக. 
 
ஆனா� கம@யி% ெபா$34 அவைள ைமயமாக ைவ � இ�ப. ஒ$ 74	ப� கலக	 
நட,த� எ%பைத அவைள அறிய விடாம� பா� �� ெகா�டா� ச�மா. 
 
"நீ ப�ற H தாேலதா% இ�பி.ெய�லா	 நட�கற�. இ�பி. எ:க ெபாிய	மா 
வயி ெதாி>சைல நீ ஏ�டா ெகா3.�க1	?" - எ%8 ரவிைய> ச�ைட�7 
இJ �� பா� தா5 காமா3சிய	மா5. 
 
"நா% யா� வயி ெதாி>சைல2	 ெகா3.�கேல அ	மா! உ:க ெபாிய	மா அவளா� 
#ற�ப34� ேபானா அ��7 யா� எ%ன ப�ண (.2	? கம@ உ%ைன  ெதIவமா 
மதி>�� ேபசறா... நீதா% அநாவசியமா இ�ேபா அவ வயி ெதாி>சைல� 
ெகா3.�கிேற" எ%றா% ரவி. 
 
"ஆமா�டா! இவ ஒ$ தி வ,� எ%ைன  ெதIவமா மதி�கேல%L தா% நா% 
ரா�பகலா  தவி>��.$,ேத%. ேபாடா ேபா�க தவேன..." 
 
"எ:ேக	மா ேபாக> ெசா�ேற. ம8ப.2	 பாாிஸு�7 உடேன #ற�ப34ட34மா?" 
 
காமா3சிய	மா5 ஏேதா காாியமி$�ப� ேபா� ேபசாம� உ5ேள ேபாIவி3டா5. 
 
கம@யி% ப.�# ம34	 தட:க5 இ�லாம� ச�மாவிட	 ெதாட�,த�. அ%8 
ஆன,தவ� தனாி% ெதானிேயாேலாக	 ப�றி2	, ெதானி�7	, வ�ேரா�தி�7	 
உ5ள வி தியாச:க5 ப�றி2	, கம@ ச�மாவிட	 ேக34� 7றி�# எJதி� 
ெகா�.$,தா5. அவ5 01�கமாக ஒ]ெவா%றாI� ேக3ப� ப�றி மகி",த 
ச�மா, 
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"ெசா�@� ெகா4�க ஆளி�லாேம இெத�லா	 என�ேக ெகாWச	 ெகாWசமா மற,� 
ேபாக ஆர	பி>சா>�. ந�ல ேவைளயா, நீ வ,� ேக�கறதாேல நாL	 இெத�லா	 
ஞாபக�ப4 தி�கேற%. அறி<� களWசியமாக<	 கலா>சார> �ர:கமாக<	 
இ$�கிற சமOகி$த ெமாழி�7 இ�ப. ஒ$ நிைல இ,த  ேதச திேல ஏ�ப4	L 
மகா%க5 Hட நிைன>�� பா� தி$�க மா3டா அ	மா..." 
 
"பல ஐேரா�பிய ெமாழிகளி% தாயான ல தீL�7 ஐேரா�பாவி� இ%8 எ%ன கதி 
ஏ�ப3.$�கிறேதா அ� தா% இ,தியாவி� இ%8 உ:க5 சமOகி$த ��7	 
ஏ�ப3.$�கிற�. #ராதனமான ல தீ% ெமாழி ச�>��க5, மத Oதாபன:க5, 
ைவதீக> சட:7கE�கான ெமாழியாக ம34	 இ%8 எWசி நி�ப� ேபா� தா% 
சமOகி$த(	 உ:க5 நா3.� எWசி நி�கிற�. ஆனா� இ,ேதா ஐேரா�பிய 
ெமாழிகளி� மிகமிக� பைழைமயான சமOகி$த	, கிாீ�, ல தீ% 
%றி?	 
சமOகி$தேம 
 த� எ%8 பல உலகறி,த ெமாழியிய� ஆராI>சியாள�க5 
ெசா�?கிறா�க5." 
 
ல தீ% ெமாழிைய2	 சமOகி$த ெமாழிைய2	 அவ5 ஒ�பி34 விள�கிய வித	 
ச�மா<�7� பி. தி$,த�. எ34, ஒ%ப�, ப � எ%L	 
%8 எ�கE�கான 
பத:கE	 (த� ப � எ�கE�கான ம�ற� பத:கE	 ல தீ%, கிாீ�, சமOகி$த	 

%றி?	 ஒேர விதமாக இ$�பைத2	 ச�மா<�7 எJதி� கா3. விள�கினா5 
அவ5. அFட, நவ, தச எ%ற 
%8 பத:கைள2	 ேபாலேவ ஒ@�க�H.ய 
பத:க5, எ34, ஒ%ப�, ப � எ�கE�7 அ,த 
%8 ெமாழிகளி?	 ஒேர விதமாக 
அைம,தி$�பைத� க�4 ச�மா விவாி�க (.யாத மகி">சிைய அைட,தா�. ஒ% 
எ%ற ஆ:கில� பத ைத2	 ஒ%8 எ%ற தமி"� பத ைத2	 Hட ஒ�பி34 
விள�கினா5 அவ5. அ:ேக த:கியி$�கிற அ,த ஓரா�4�7� பய%பட34	 
எ%8 ரவி ெச%ைனயி?5ள பிாி3.F க<%K� ைல�ராியி?	, அெமாி�க% 
ெச%ட� ைல�ராியி?	, ேபாOட� ெம	ப�ஷி� எ4 தி$,தா%. # தக:கைள  
தபா@� ெப�8� ெகா5ள வசதியாயி$,த�. ஓாி$ மாத:கE�7 இைடேய ரவி2	, 
கம@2	 அ]வ�ேபா� ேம�ெகா�ட சில பிரயாண:க5 ஐ,� நா3க5 ப � 
நா3க5 எ%8 ஆயின. 
 
அ�ப. ஐ,� நா3க5 ப � நா3க5 ரவி2	 கம@2	 ஊாி@�லாம� ேபா7	ேபா� 
^ேட ெவறி>ேசா.� ேபானா� ேபாலாகிவி4	 ச�மா<�7. கம@2	 ரவி2	 
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ஊாி@$,த நா3களி� ஒ%றி� இைற(.மணி த	(ைடய ப7 தறி<� ப.�பக தி� 
கம@ தமிழி� ேப�	 H3ட	 ஒ%றி�7 ஏ�பா4 ெசIதி$,தா�. H3ட தி�7 ந�ல 
விள	பர	 ெசIய�ப3.$,ததா?	, ஒ$ பிெரW��காாி தமிழி� ேபச� ேபாகிறா5 
எ%பதா?	 நிைறய�ேப� திரளாக வ,தி$,தா�க5. 
 
இைற(.மணி கம@ைய அறி(க	 ெசI� ைவ �	 ேப�	ேபா� ஒளி< மைறவி%றி 
அவ5 விைரவி� வி�ேவ�வர ச�மாவி% ம$மக5 ஆக� ேபாகிறா5 எ%L	 
ெபா$5 ெதானி�க� ேபசியி$,தா�. அ,த� கல�#  தி$மண தி�7 அ3வா%சாக� 
ப.�பக தி% சா�பி� வா" �� H8வதாக<	 ெசா�@யி$,தா�. 
 
'திராவிட ெமாழி� 74	ப	' எ%ற தைல�பி� தமி" ெமாழிைய� ப�றிய 
அறி<�C�வமான ெமாழியிய� கணி�ைப விவாி தா5 கம@. அவ5 பதிைன,� 
நிமிஷ:கE�7	 ேமலாக  தமிழிேல ேபசிய� H3ட ��7� ெபாி�	 விய�ைப 
அளி த�. H3ட தி� கம@�7 மாைலயணிவி�க வி$	பிய இைற(.மணி அ:7 
வ,தி$,த ெப�க5 ப7தியி@$,� ஒ$வைர  ேத. அவ�க5 எJ,தி$,� வர  
தய:கி� Hசியதா�, ஒ$விநா. ேயாசி � வி34, 'ெவ�ெணI ப�க திேல 
இ$�கற�ப ெநI�7 ஏ% தவி�க1	? இ,தா:க! நீ:கேள அவE�7 இ,த 
மாைலைய� ேபா4:க த	பி....?' எ%8 ரவியிடேம மாைலைய நீ3.னா�. அவL	 
சிாி �� ெகா�ேட மாைலைய அவ� ைகயி@$,� வா:கி� கம@�7> V3.னா%. 
இ,த நிக">சி அ�ரகார	 (Jவ�	 பரவியேபா� சீமாைவயாி% பைழய 
�Fபிரசார	 V4 பி.�க இ�<	 உதவிய�. அவ$	 தயாராக� கா தி$,தவ� 
ேபால இைத� பய%ப4 தி� ெகா�டா�. இைற(.மணி, வி�ேவ�வர ச�மா இ$வ� 
ேம?	 சீமாைவய$�7 இ$,த ேகாப ைத ஒேர சமய தி� கா34வத�7 இ� 
பய%ப3ட�. ச:கர ம:கல தி� ம34மி%றி அ�க	 ப�க �� கிராம:களி?	 
பர<கிறா�ேபா� வத,திகைள� கிள�பி வி3டா� சீமாைவய�. 
 
"ஏ�டா நா% ேக5வி�ப3ட� நிஜ,தானா? அ,த  ேதசிகாமணி நாடா� நட தின 
H3ட திேல அ தைன ேப$�7	 (%ேன ெகாWச	 Hட� H>ச நா>சமி�லாேம 
அவேளாட நீ மாைல மா தி�டயாேம?" - 
 
ரவி�7 இைத� ேக34> சிாி�# வ,த�. சிாி தா� அ	மாவி% ேகாப	 அதிகமாகி 
விட� ேபாகிறேத எ%8 அட�கி� ெகா�4, 
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"ேவேற யா$	 ெபா	மனா3.க5 (%வர  தய:கினதாேல அவ� எ%ைன� 
H�பி34� கம@�7 மாைல ேபாட> ெசா%னா�. ேபா3ேட%." - 
 
"த. மாடா வள�,தி$�கிற, அ தைன ெபாிய வய� வ,த ெபா�1�7 நா?ேப� 
(%னா. மாைல ேபா4%L ஒ$ த% ெசா%னா நீ ேபாடலாேமா?" 
 
"ேபா3டா எ%ன த�# அ	மா?' 
 
"ேபாடா... உ:கி3ட ேபசி� பிரேயாஜனமி�ைல. வித�டாவாத	 ேபசிேய 
பழ�கமா� ேபா>�டா ேநா�7." 
 
அ� தா% சமயெம%8 ரவி அ	மாவிடமி$,� நJவினா%. 
 
இ� நட,� இர�4 
%8 நா3க5 கழி �� பக� ப%னிர�4 மணி�7  தபா@� 
அ,த ^34�7 இர�4 ாிஜிOத� க.த:க5 வ,தன. அவ�றி� ஒ%8 ச�மாவி% 
ெபய$�7	 ம�ெறா%8 கம@யி% ெபய$�7	 இ$,தன. ச�மா<	, கம@2	 
ைகெயJ �� ேபா34  த:க5 த:க5 ெபய$�7 வ,தி$,த பதி<  தபா�கைள 
வா:கினா�க5. ச�மா<�7  த% ெபயாி� பதி<  தபா� வ,த� ஆ>சிாியமி�ைல. 
கம@�7 யா� ாிஜிOத� க.த	 அL�பியி$�க�H4	 எ%ப� தா% மிக� ெபாிய 
#திராக இ$,த�. 
-------------- 
 

அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 20202020    
 
த% ெபய$�7� பதி<  தபா@� வ,தி$,த க.த ைத� பா� � ச�மா எ�<	 
விய�ேபா பத�றேமா அைடயவி�ைல. அைமதியாக� க.த ைத ம. � ம8ப.2	 
உைறயி� ைவ �வி34 உ3கா�,தி$,தா�. இ� அவ� ஏ�ெகனேவ 
எதி�பா� த�தா%. 
 
இத�7 ேந�மாறாக� கம@ த% ெபய$�7 வ,தி$,த க.த ைத� பிாி �� 
ப. �வி34 ஆ>சாிய	 அைட,தா5. இ�ப. ஒ$ ேநா3[O ாிஜிOத� தபா@� 
வ$கிற அள<�7 எ,த� ெபாிய 7�ற ைத2	 தா% ெசIயவி�ைலேய எ%ப�தா% 
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அவEைடய இ,த ஆ>சாிய ��7� காரணமாI இ$,த�. ப. � (. த�	 
அவேள த% ெபய$�7 வ,தி$,த க.த ைத ரவியிட	 ெகா4 தா5.  
 
அவE�7 வ,தி$,த க.த ைத� ப. ததனா� அேத ேபால ஒ$ பதி<  தபா@� 
த,ைத�7 வ,தி$,த க.த ைத� ப�றி2	 எ%னெவ%8 ெதாி,� ெகா5E	 
ஆவ@� த,ைதயிட	 அைத� ேக34 வா:கி� ப.�க  ெதாட:கினா% ரவி. 
 
அ,த இர�4 ாிஜிOத� க.த:கE	 ஒேர ேநா�க ேதா4தா% 
அL�ப�ப3.$,தன. 'ேலாகா சமOதா �கிேனா பவ,�'(எ�லா உலகம�கE	 
ந%றாக இ$�க34	). 'ச�ேவ ஜனா �கிேனா பவ,�'(எ�லா ம�கE	 ந%றாக 
இ$�க34	) எ%ற ேவ�4தேலா4 த:க5 வழிபா4கைள2	 பிரா� தைனகைள2	 
(.�பவ�க5 அ4 த ^34�கார% ந%றாயி$�பைத� Hட� பா��க� 
ெபாறாதவ�களாக இ$�ப� #ாி,த�. 
 
'பாதி�க�ப3ட' உ5M� ஆOதிக� ெப$ம�களி% சா�பாக வ�கீ� ேநா3[Oகளாக 
அைவ அவ�கE�7 அL�ப�ப3.$,தன. 
 
"b மட � நில:கைள2	, ெசா ��கைள2	, கா@ மைனகைள2	 ஆOதிக�களி% 
உண�<கைள� #�ப4 �கிறவ�க5 வச	 வி3.$�பதா?	, மட � 
( திராதிகாாியாயி$,�	, ஆசார அLFடான:கE�7 #ற	பானவ�கேளா4 
பழ7வ�	, அ�ப.� ப3டவ�கைள ^3.ேலேய த:க ைவ �� ெகா5வ�	, 
(ைறய�ற ெசய�களாக� ப4வதா?	 சாியான காரண(	, சமாதான(	 Hறாத 
ப3ச தி� ச3ட ாீதியாக ஏ% அவ�ேம� நடவ.�ைக எ4�கலாகா�?" - எ%8 
ச�மாைவ� ேக3ட� அ,த வ�கீ� ேநா3[O. 
 
'உ5Mாி� இ,� மத ைத> ேச�,தவ�களி% ந	பி�ைக�7ாிய ேகாயி�களி� 
0ைழ,� க��ப�கி$ஹ ��7 மிக> சமீப	 வைர ெச%8 தாிசி �� ேகாவி@% 
விதிகைள2	, ஆகம � த ைத2	 மீ8வதான� மனிதாபிமானிகளாகிய 
ஆOதிக�கைள� பாதி�பதனா� பிற மத ைத> ேச�,தவ�களாகிய கம@யி% ேம� 
ச3ட�ப. ஏ% நடவ.�ைக எ4�கலாகா�?' - எ%8 கம@யி% ெபய$�7 வ,தி$,த 
ேநா3[O அவைள� ேக3ட�. 
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கம@�7 வ,தி$,த ேநா3[ைஸ அ�பா ேக3காமேல அவாிட	 ப.�பத�7 
நீ3.னா% ரவி. அவ$	 அைத வா:கி� ப. தா�. பி%# இர�4 க.த:கைள2	 
ஒ%றாக> ேச� �  த	 வசேம ைவ �� ெகா�டா�. 
 
"நீ ஒ�1	 கவைல�ப34 மனைச� 7ழ�பி�காேத	மா! எ�லா	 நா% 
பா� ��கேற%" - எ%8 கம@ைய ேநா�கி> ச�மாேவ சமாதான(	 ெசா%னா�. 
 
கம@�7 வ,தி$,த க.த தி� ேகாவி@� ஆகம ாீதியான � தி ப�1வத�கான 
ெசலைவ அவ5 ஏ�க ேவ�4	 எ%8 ேவ8 மிர3.யி$,த�. சீமாைவய� ேநாி� 
ஈ4ப3டதாக� கா3.� ெகா5ளவி�ைல எ%றா?	 அவ� Y�.வி34 தா% 
இ�ப.� காாிய:க5 நட�கி%றன எ%பைத> ச�மாவா� ெவ7 �லபமாக 
அ0மானி �� ெகா5ள (.,த�. (%# சீமாைவய� மட � ஏெஜ�டாக இ$,த 
கால தி� அவ� bமட � நில:கைள அைட,தி$,த பினாமி ஆ5 ஒ$வ% 
இ�ேபா� நில:க5 தன�7 அைட�க�படாத ேகாப தி� இ$,தைத� பய%ப4 தி 
அவ% 
ல	 தா% ைவ�ேகா� பைட�#�7  தீைவ�க ஏ�பா4 ெசIதி$,தா� எ%ற 
இரகசிய	 ஏ�ெகனேவ ச�மா கா��7 எ3.யி$,த�. 
 
ரவி ேக3டா%. "நா% யாராவ� வ�கீ@ட	 ேபாI� க%ஸ�3 ப�ணி�4 
வர34மா அ�பா?" 
 
"ேவ�டா	. அவசியமானா அ�#ற	 நாேன உ:கி3ட> ெசா�ேற%. ேகா�3, வ�கீ� 
இ,த மாதிாி விஷய:களிேல ேவ1 மாமா ெபாிய விவகாரOத�. (த�ேல நா% இ� 
விஷயமா அவைர� ேபாI� கல,��கேற%." - 
 
"ெசI2:ேகா அ�பா! என�7	 அ�தா% ந�ல ேயாசைனயா� படற�." 
 
இர�4 க.த:கைள2	 எ4 �� ெகா�4 ேவ1 மாமா ^34�7� #ற�ப3டா� 
ச�மா. 
 
ெத$  தி$	#	ேபா� வி� வ�.யி� அம�,தப. சீமாைவய� எ:ேகா #ற�ப34� 
ேபாI� ெகா�.$�ப� ெதாி,த�. ச�மா எ,த  திைசயி� நட,� ேபாI� 
ெகா�.$,தாேரா அ,த  திைசயிேலேய இவ$�7 (%பாக> சிறி� ெதாைலவி� 
அ,த வ�. ேபாI� ெகா�.$,ததனா� வ�.யி� பி%#ற	 பா� தப. அம�,� 
ெவ�றிைல ேபா34� ெகா�.$,த சீமாைவய� ச�மா பி%னா� நட,� வ,� 
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ெகா�.$�பைத� பா� � வி3டா�. உடேன அவ� வ�.யி� இ$,தப.ேய உர த 
7ர@� ச�மாவி� 7சல	 விசாாி தா�. ச�மா<	 சிாி தப.ேய ம8ெமாழி Hறினா�. 
 
"நீ� ஊாிேல இ�லாத சமய திேல பட�#  தீ�பி.>� எாிW��%னா. ேபாI� பா� � 
உ	ம ைபயனி3ட விசாாி>�34 வ,ேத%. ஏேதா கFடகால	 ேபா@$�7." 
 
"....." 
 
அவ� அ�ப. வ�.யி� உ3கா�,தப.ேய ேபசி� ெகா�4 வர தா% பி%னா� 
அத�7� பதி� ெசா�@ய ப.ேய ெதாட�,� நட,� ெச�வைத> ச�மா 
வி$	பவி�ைல. 
 
"வேர%... அ�#றமா� பா��கலா	" - எ%8 Hறி வி34 விைர,� வ�.ைய� கட,� 
அத�7 (%னா� நட�க  ெதாட:கினா� அவ�. ஓ� அேயா�கியL�7�Hட 
ந�லவைன� ேபால� பிற$�7 (% த%ைன� கா3.�ெகா5E	 பாவைனைய விட 
(.யாம� இ$�பைத� ப�றி> சி,தி தா� அவ�. சில சமய:களி� �பாவமாகேவ 
ந�லவனாயி$�பவைன மிWசிவி4	 அள<�7� பாவைனயினா� ந�லவராக 
இ$�பவ�க5 சா�ாியமாக ந. � அதி� ெவ�றி2	 ெப�8 வி4வதாக� Hட  
ேதா%றிய�. - 
 
C�வ ெஜ%ம � வி3ட 7ைறேயா, ெதா3ட 7ைறேயா கம@ இ,திய� கலாசார	, 
இ,திய வழிபா34 (ைற எ%றா� அத�காக மன	 ெநகி",� உ$7கிறா5. 
ேகாவி?�7 உ5ள	 மல�,த ப�தி2டL	 சிர ைத2டL	 ஓ4கிறா5. 
 
அ,த கலாசார திேலேய அத% வாாிசாக� பிற�ெப4 தி$�பவராக> ெசா�@� 
ெகா5E	 சீமாைவய$�7> சீ3டாடேவ ேநர	 ேபாதவி�ைல. அவ� ேகாயி?�7� 
ேபாI வ$ஷ� கண�கி� இ$�7	. ஆவேலா4 ேகாவி?�7� ேபாகிறவE�7 ஏ% 
ேபாகிறாI எ%8 வ�கீ� ேநா3[O ம34	 அL�ப (.கிற�. இ,த (ர�பா3ைட 
நிைன �� பா� த ேபா� ச�மாவி% உ5 மன	 ெகாதி த�. 
 
ச�மா ேத.> ெச%றேபா� ேவ1மாமா எ:ேகா #ற�பட  தயாராயி$,தா� ேபா� 
ேதா%றிய�. 
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"எ:ேகேயா கிள	பி�.$�ேக5 ேபா� இ$�ேக...? ேபாயி34 அ�#ற	 சாவகாசமா 
வர34மா?" 
 
"அவசர	 ஒ�1மி�ேல! வா:ேகா, ேபாOடாAO வைர ேபாலா	L #ற�ப3ேட%. 
இ�ேபா� உடேன ேபாI தா% ஆக1	கிறதி�ேல. அ�#ற	 Hட� ேபாI�கலா	. 
நீ:க உ3கா$:ேகா... அெத%ன ைகயிேல? ெல3டரா?" 
 
ச�மா உ3கா�,தா�. ேவ1மாமாவி% ேக5வி�7� பதி� ெசா�லாம� அ,த� 
க.த:கைளேய அவாிட	 நீ3.னா�. 
 
"ப.2:ேகா... இ� விஷயமாக தா% உ:ககி3ட� ேபசி34� ேபாகலா	L வ,ேத%! 
இ� ெர�4	 இ�ப தா% சி ேத (%னா. ாிஜிOட� தபா�ேல வ,த�..." 
 
"ஒ�1 கம@ ேப$�7 வ,தி$�கா�ேல இ$�ேக?" 
 
"ஆமா	! அவ ேப$�7 ஒ�1	 எ	 ேப$�7 ஒ�1மா வ,தி$�7..." 
 
- ேவ1 மாமா அவ�ைற ஒ]ெவா%றாக� ப. தா�. 
 
"ஓேகா! விஷய	 இ]வள< Yர ��7 வ,�4 தா. யா� ேவைல இெத�லா	? 
ைவ�ேகா� பட�#�7  தீைவ>� நாச	 ப�ணின� ேபாறா�%L இ� ேவறயா?" 
 
"யா�L நா% ெசா�@ தா% ெதாிய1மா? எ�லா	 சீமாைவய� ேவைலதா%! 
எ%னேமா ஆ திர திேல, எ� எைதேயா ப�ணி�.$�கா�. எ%ேமேல தா% 
ஆ திர	; எ% ^3.ேல வ,� த:கின பாவ ��7 அ,த ெபா� ேமேல2	 இ�ப. 
விேராத	 கா�பி�க1	?" 
 
"இ�ேபா எ%ன ப�றதா இ$�ேக5?" 
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"எ%ன ப�ற�%L உ:க கி3ட� கல,� ேபசலா	L தா% இ:ேக #ற�ப34 
வ,ேத%..." 
 
"வ,த ம3.ேல ெரா	ப ச,ேதாஷ	! ஆனா இ��7 நீேரா கம@ேயா பதிெலா�1	 
எJத ேவ�டா	. Y�கி 
ைலயிேல எறிWசி34� ேபசாேம இ$	. ெசா�ேற%." 
 
"எ:க ேமேல ஏ% ச3ட ாீதியா நடவ.�ைக எ4�க� Hடா�%L எ%னேமா 
ேநா3[O வி3ட மாதிாியி%னா அL�பி>சி$�கா? பதி� எJதாேம எ�பி.> �	மா 
இ$�கிற�?" 
 
"நடவ.�ைக எ4�க34ேம. அ�ப பா ��கலா	." 
 
"'ஆOதிகா5 மன	 #�படறா�பிேலேயா, b மட � ெநறி(ைறகE�7� 
#ற	பாகேவா எ�<	 ெசW�டேல' %L நாL	 என�7 இ,� மத தி% ேமேல2	 
இ,� கலாசார தி% ேமேல2	 மதி�#	 ப�தி2	 இ$�7. அ,த மதிேபாேட2	, ப�தி 
சிர ைதேயாட2	 தா% நா% ேகாவி?�7� ேபாேற%'L கம@2	 ஆE�ெகா$ 
பதி� எJதி� ேபா343டா ந�லதி�ைலயா?" 
 
"^� வ	#�காக<	 விேராத ��காக<	 அL�ப�ப3.$�கிற இ,த� 
க.தா�கE�7 அ தைன மாியாைத தரேவ�.ய� அவசிய,தானா ச�மா? நீேரா, 
கம@ேயா, பதி� எJதினா?	 எJதாவி3டா?	 அவா உ:க ேம� நடவ.�ைக%L 
ேகா�34�7� ேபாக� ேபாறெத%னேவா நி>சய	. நீ� பதி� எJதறதாேல அ� 
ஒ�1	 மாறேவா 7ைறயேவா ேபாறதி�ேல. ேபசாம இ$	. ேம�ெகா�4 அவா 
எ%ன தா% ெசIயறா%L பா��ேபா	, அ�#ற	 நா	 ப�ண (.Wசைத� 
ப�ணலா	." 
 
"சாி! நீ:கேள ெசா�ற�ேபா நா% ேவற எ%ன ப�ற�? பதி� எJதேல; 
வி34டேற%."- 
 



173 

 

"ஓI! ச�மா! ைதாியமா இ$	. உ	ைம� ேபால ஞானவா%க5 எ�லா	 ெவ8மேன 
C>சா�. கா3டறவாE�7� Hட� பய�படறதாேலதா% ம தவா 7திைரேயற 
(.யற�. கம@ைய2	 ரவிைய2	 இ:ேக #ற�ப34 வர>ெசா�ற��ேக பய,ேத5. 
அ�ப<	 நாL	 எ% ெபா�1	 தா% 'வர> ெசா�@ எJ�	! பய�படாேத2	'L 
உம�7 உ8தி ெசா%ேனா	. இ�ப<	 நா% ெசா�ேற% பய�படாேத2	 பயேம 
இ�லாத ெக3டவைன� Hட மதி>�� பணி,� வி34� ெகா4 � வி4வ�	 பய,த 
�பாவ(5ள ஒ$ ந�லவைன  ெதாட�,� மிர3.� ெகா�ேடயி$�ப�	 
வழ�கமாகிவி3ட ேதச	 இ�!" 
 
"பல சமய:க5ேள எ%ேனாட சா ^க 7ண ைத நீ:க பய	L த�பா� 
#ாிW��கேற5. நா% நீ:க நிைன�கற� ேபால அ தைன பய,தவ% இ�ேல. 
பய,தவனா இ$,தா  �ணிW� பி5ைளைய2	 கம@ைய2	 வரவைழ>� 
ஆ திேலேய த:க வ>சி�.$�க மா3ேட%. எ:கா ��காாிேய அத�7� க4	 
எதி��# ஓI! பய,தவனா இ$,தா மட � இட ைத இைற(.மணி�7 வாடைக ேபசி 
வி3.$�க மா3ேட%. நில:கைள> சீமாைவயாி% பினாமி ஆ3கE�7� 7 தைக 
அைட�க ம8 � நியாயமான விவசாயிகE�7 வி3.$�க மா3ேட%. எ% 
ைதாிய ைத நாேன விள	பர�ப4 த�படா�..." 
 
 
ேவ1மாமா ச�மாைவ நிமி�,� பா� தா�. 
 
"சபாF! இ�ேபாதா% நீ உ�ைமயான ேவத	 ப.>ச பிராமண�! ைதாியமி�லாத 
ஞான	 ேசாபி�ப� இ�ைல. த�பாக ேவத	 ப. தவைன விட ந%றாக> 
சிைர�பவேன ேம�L மகாகவி பாரதியா� எதி@ேயா எJதியி$�கா� ஓI!" 
 
ச�மா ெசா�@யைத ஒ]ெவா%றாக> சி,தி �� பா� த ேபா� அவ� பய,த 
�பாவ(5ளவ� எ%8 தாமாக அவர� 74மிைய2	 விCதி� C>ைச2	, பWசக>ச 
ேவF.ைய2	 ெச$�7  ெதாியாத ப]யமான நைடைய2	 பா� � 
நிைன தி$,த�தா% தவேறா எ%8 ேவ1 மாமா<�ேக இ�ேபா� ேதா%றிய�. 
'சா� மிர�டா� கா4 ெகா5ளா�' எ%ற பழெமாழி நிைன< வ,த� அவ$�7. சிறி� 
ேநர	 ேயாசைன�7� பி%, "நீ� பதிெலா�1	 எJத ேவ�டா	. ஆனா 
இ%னி�7> சாய:காலேம ரவியிட	 நா% ெசா%ேன%L கம@ைய� ேகாவி?�7 
அைழ>��4 ேபாக> ெசா�?	. ேபாயி..." எ%8 அ$ேக ெந$:கி மீதி விஷய ைத> 
ச�மாவி% காத$ேக 7ரைல  தணி �� ெகா�4 Hறினா� ேவ1 மாமா. 
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"இ�ப.> ெசIயறதாேல எ%ன பிரேயாஜன	L #ாியேல?" 
 
"பிரேயாஜன	 நி>சயமா இ$�7! ரசீ� ம34	 ஞாபகமா வா:கி�க> ெசா�?	. 
மற,�டாேத2	! நாைள, நாள%னி�கி%L ஒ தி� ேபா34ட�படா�. இைத 
இ%னி�ேக ெசWசாக1	..." 
 
"சாி! நீ:க ெசா%னப.ேய ப�ணிட> ெசா�ேற%. வர34மா?" - எ%8 ச�மா 
#ற�ப3டா�. ேவ1 மாமா<	 ச�மா<�7 உ�சாகமாக விைட ெகா4 தா�. 
 
அ%8 மாைல ச�மா ரவிைய2	 கம@ைய2	 அைழ � "ஏI ரவி! இ%னி�கி� 
கம@ைய ேகாவி?�7 அைழ>சி�4 ேபாயி34 வா! அேதாட அ:ேக ேகாவி� அ� த 
ம�டப திேல தி$�பணி நிதி வV�L ேபா�4 மா3.�4 ஒ$ கிளா�� 
உ3கா�,��.$�பா%. அவனி3ட இ,த ஐd8 )பாைய� கம@ ைகயாேலேய 
74�க> ெசா�@ ந	ம ^34 அ3ரO ேபா34 அவ ேப$�ேக மற,�டாேம ஒ$ 
ரசீ�	 வா:கி�ேகா" -  
 
எ%8 Hறி ஐ,� d8 )பாI ேநா34�கைள அவனிட	 எ4 � நீ3.னா� ச�மா. 
 
"தி$�பணி உ�.ய�L வ>சி$�காேள; அதிேல பண ைத� ேபா343டா எ%ன? 
இத�7� ேபாயி ரசீ� எ��7�பா?" 
 
"க�.�பா ரசீ� ேவ1	. அ�<	 நா% ெசா%னப. கம@ ேப$�ேக ேவ1	. 
உ�.ய�ேல ேபாட�பிடா�. ேநேர 74 ேத ரசீ� வா:கி�4 வ,�4" - எ%8 
மீ�4	 வ�#8 தி> ெசா�@ அL�பினா� ச�மா. 
 
அ�பா ெசா�@யப.ேய அ%8 ரவி கம@ைய அைழ �� ெகா�4 ேகாவி?�7� 
ேபானா%. கணவL�7 அ$ேக அட�க ஒ4�கமாக> ெச�?	 ஓ� இ,�� ெப� 
ேபா� ரவிேயா4 ேத:காI பழ த34 ஏ,தி� ேகாவி?�7> ெச%றா5 கம@. 
-------------- 
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அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 21212121    
 
ஓ� ஆ1	 ெப�1	 த:கE�7 இைடயிலான உற< எ%ன எ%பைத> 
ெசா�லாமேல ேச�,� த:கியி$�ப� எ%ப� ச:கரம:கல ைத� ேபா%ற ஓ� 
இ,திய� கிராம தி� ெதாட�,� சா தியமாக� H.ய� இ�ைல. அ�<	 ெப� 
(�றி?	 #திய�	 அ,நியமான�மான ஒ$ நா3.@$,� வ,தவ5 எ%L	 ேபா� 
வத,திகE�7 ஒ$ வர	ேப இ$�க வழியி�ைல. ஒJ:7	 நியாய(	 Hட இரா�. 
வத,திகE�7	 விவOைத இரா�. அ,த வத,திகைள� பர�#கிறவ�கE�7	 
விவOைத இரா�. சாதாரண விஷய:க5 பிரமாத�ப4 த�ப4வ�	 பிரமாதமான 
விஷய:க5 சாதாரண� ப4 த�ப34� ெகா>ைசயா�க�ப4வ�	 அ,த 
வத,திகைள� ெபா8 தவைர மிக<	 சகஜ	. 
 
ரவி2	 கம@2	, ஊ$�7 வ,ததி@$,� இைலமைறகாயாக அவ�கைள� ப�றி� 
ேபசி� ெகா�.$,தவ�கE�7 இைற(.மணியி% ப7 தறி<� ப.�பக தி� நட,த 
கம@யி% ெசா�ெபாழி<	 அ,த> ெசா�ெபாழிவி� கம@ைய அறி(க�ப4 திய 
அவ� 'வி�ேவ�வர ச�மாவி% எதி�கால ம$மக5' எ%கிற 7றி�#ட% கம@ைய� 
ப�றி� Hறியி$,த�	 ரவிைய� ெகா�ேட அவE�7 மாைலயணிவி�க> ெசIத�	 
இ�ேபா� வத,திகைள வள� � மிக<	 அதிக�ப4 தியி$,தன. 
 
ச�மாவிடேம ப7 தறி<� ப.�பக> ெசா�ெபாழிவி� 'அவர� எதி�கால ம$மக5!' 
எ%8 கம@ைய இைற(.மணி அறி(க�ப4 திய� ப�றி இர�ெடா$வ� 
விசாாி தி$,தன�. ஒளி< மைறவாக� ேப�வேதா விஷய:கைள� Cசி ெமJ7வேதா, 
ஆஷாடCதி தனேமா இைற(.மணி�7 அறேவ பி.�காெத%ப� ச�மா<�7 
ந%றாக  ெதாி2	. ஆனா?	 வ�கீ� ேநா3[Oகைள� ப�றி2	, இைத� ப�றி2	 
இைற(.மணியிடேம ேநாி� ேபச ேவ�4ெம%8 எ�ணினா� அவ�. 
 
கம@ைய2	 ரவிைய2	 ேகாவி?�7 அL�பிவி34 இைற(.மணிைய� பா��க� 
#ற�ப3.$,தா� ச�மா. 
 
(த@� பலசர�7� கைட�7� ேபாI� பா� தா�. அ:ேக அவ� இ�ைல. அவ$ைடய 
ம$மக% 7$சாமிதா% இ$,தா%. அவேன விவர(	 ெசா%னா%. 
 
"மாமா விற7� கைடயிேல இ$�காக. அ:ஙேன ேபானா� பா��கலா	." 



176 

 

 
பலசர�7� கைடயி� ந�ல H3ட	 இ$,த�. சீமாைவயாி% �Fபிரசார	 எ�<	 
எ4படவி�ைல எ%8 ெதாி,த�. கல�படமி�லாம� விைல2	 நியாயமாக ைவ � 
வியாபார	 ெசIததா� அ,த� கைடயி% வள�>சிைய யாரா?	 த4�க 
(.யவி�ைல. கைட�7> சாமா% வா:க வ$கிற ஆ�கேளா, ெப�கேளா, 
சி8வ�கேளா, யாவாிட(	 கா�பி�க�ப3ட மாியாைத2	, ப�பா4	, அ�கைற2	, 
அ,த� கைட�7  தனி� ெப$ைமைய அளி தி$,தன. இைற(.மணி கைட�7 
ைவ தி$,த ெபய�, கைடயி� மா3.யி$,த பட	, அவர� தனி�ப3ட ெகா5ைக> 
சா�#க5 எ�<	 வி�பைனைய� பாதி�கவி�ைல. ச�மா<�ேக நிைலைம #ாி,தா?	 
ஒ$ வா� ைத�காக "வியாபார	லா	 எ�ப. இ$�7 7$சாமி?" - எ%8 அவைன2	 
ேக34 ைவ தா�. 
 
"ெரா	ப ந�லாேவ இ$�7:க" எ%8 அவனிடமி$,� பதி� வ,த�. பி%# 
அ:கி$,� இைற(.மணியி% விற7� கைட�7� ேபானா� அவ�. 
 
விற7� கைட�7 அவ� ேபானேபா� இர�4 
%8 லாாியி� 
:கி� ச<�7� 
க3ைடக5, கி47� கீ�8 எ�லா	 வ,� இற:கி� ெகா�.$,தன. 
 
"ேதசிகாமணீ! நாம தனியா� ெகாWச	 ேபச1	. இ:ேக ெரா	ப� H3டமா 
இ$�ேக? ஆ த:கைர� ப�கமா� ேபாகலாமா?" 
 
"ஒ$ ப � நிமிஷ	 உ3காேர% வி�ேவ�வர%! ேலா4 இற�கி�கி3.$�கா:க." 
 
ெசா%னப. ப � நிமிஷ தி� இைற(.மணி வ,�வி3டா�. அவ$	 ச�மா<	 
ேபசி� ெகா�ேட ஆ�ற:கைர� ப�க	 நட,தா�க5. 
 
இைற(.மணிைய ஆ�8 மண@� ஓாிட தி� உ3கார ைவ � வி34> ச�மா - 
ச,தியா வ,தன ைத (. �� ெகா�4 வ,� வி4வதாக> ெசா�@> ெச%றா�. 
அவ� வ$கிறவைர இைற(.மணி ஆ�8 மண@� கா தி$�க ேவ�.யதாயி�8. 
 
ச�மா வ,த�	 அவேர ேப>ைச ஆர	பி தா�: 
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"என�7	 கம@�7	 வ�கீ� ேநா3[O வ,தி$�7. ேவ1 மாமா<�7	 உன�7	 
தவிர ேவ8 யா$�7	 நா% இைத> ெசா�லேல. கம@�7	 ரவி�7	 ம34	 
ெதாி2	." 
 
"எ��7 வ�கீ� ேநா3[O? யா� வி3.$�காLவ?" 
 
"யா�L ெசா�ற�? எ�லா	 ஊ� ஜன:க5 தா%. எ% நட ைதக5 மட � 
( ராதிகாாி:கிற பதவி�7	, ைவதிக ��7	 ெபா$ தமாயி�ைலயா	. கம@ இ,� 
ஆலய:கE�75ேள ேக5வி (ைற இ�லாம  தாிசன ��7� ேபாறாளா	..." 
 
"உ:க5 ஆE:கைள� ேபால� ெபாறாைம #.>சவ:க உலக �ேலேய 
கிைடயா��பா! வரவர� ேகாயி?�7� ேபாற ஆE:கேள ெகாைறWசி ேபா>�. 
நம�7� #.�7ேதா #.�க@ேயா அைத நிஜமா ந	பி� ேபாற ஒ$ த� ெர�4 
ேபைர2	 உ:க5 ஆE:கேள ெக4 �� ேபா4வா:க%L ேதா1��பா! அ��7 
எ:க பிர>சாரேம Hட ேவணா	 ேபா@$�ேக." 
 
"சீமாைவய� தா% Y�. வி34 எ�லா� காாிய(	 ப�1வா�L ேதா�ற�. 
எ%ைன ேநேர பா� �3டா  ேதனா� ேபசறா�, விசாாி�கிறா�. ஆனா� பி%னாேல 
ப�ற�	 Y�. விடற�	 எ�லா	 இ�பி.� காாிய:களா இ$�7." 
 
"அவ% நாசமா� ேபாயி$வா%. பா	#, ேதE, ந34வா�கி@ மாதிாி  திாிW��கி34 
இ,த ஊைர� ெக4�கிறா%. எ:கைடைய ஒழி>சி�பிடற�%L தைல கிேழ நி%L 
பா� தா%. (.யேல. ஜன:க சர�7 எ�ப.யி$�7�%L பா� தா:கேள ஒழிய 
ஆE யா$%L பா��கேல." -  
 
"இ�ப இ,த ேநா3[Oேல2	 உன�7� கைட வாடைக�7 வி3டைத ஒ$ 7 தமா 
எJதியி$�கா." 
 
"அ�பி.யா?... உன�7 இ தினி த�ம ச:கட	 எ%னாேல வ$	னா நாேன இைத� 
ேக3.$�க மா3ேடேன? வாடைக�7 யா$�காவ� விட� ேபாறைத நம�7 தா% 
விட34ேம%L ேக34 வ>ேச%." 
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"நீ ேக3ட�	 த�பி�ேல. நா% வி3ட�	 த�பி�ேல ேதசிகாமணி! எ�லா	 
(ைறயா தா% நட,தி$�7. அஹம  அ@ பாI�7 விடலா	. உன�7 விட� 
படாதா?" 
 
"ேகாவி� 7ள ைத ெவ8�கிறவைனவிட� ேகாவி� சிைல:கைளேய பண:74 �  
தி$.� கட தி அ,நிய நா34�7 வி�கிறவ:கேள ேதவைல%L பா� தா:க 
ேபா@$�7! தவிர<	 பாI சீமாைவய$�7� பா3.�, ெஸ�4, ஃபாாி% சர�7:க, 
சமய திேல ைகமா � எ�லா	 74�கிறவ$ ேவற!" 
 
"அதி$�க34	! உ%ேனாட ப.�பக �� H3ட திேல நீ ரவிேயாட Hட 
வ,தி$�கிற அ,த� ெப�ைண� ப தி> ெசா�ற� ேபா, ஏேதா 'எ% எதி�கால 
ம$மக5'L ெசா%னியாேம?" 
 
"ஆமா	, ெசா%ேன%! உ5ளைத> ெசா�ற��7 ஏன�பா எ�லா$	 பய,� பய,� 
சாகறீ:க? கிழ�ேக உதி�கிற Vாிய% ேம�ேக உதி>சா?	 அ,த� ெபா�ைண  
தவிர ேவேற யாைர2	 க3.�கிட� ேபாறதி�ைல%L தனியா� 
ேபசி�கி3.$�கிற�ப  த	பிேய எ:கி3ட> ெசா�@.>�. அ,த� ெப�ேணா த	பி 
ேமேல2	 ந	ம நா4, ந	ம நா34� பழ�க வழ�க:க5 எ�லா � ேமேல2	 
உயிைரேய வ>சி$�7. 
டந	பி�ைக, 
ட� பழ�க வழ�க:கைள� Hட 
ஏ%Lேக�காேம கைட�பி.�க அ� தயாராயி$�7. எ:க ப.�பக திேல எ,த� 
H3ட திேல2	 கட<5 வா" � - ெவ:காய	 அ� இ� எ�லா	 கிைடயா�. 
அ%ைன�7� H3ட திேல தி[�L யா$	 எதி�பாராேம அ,த� ெபா�1 எ%னா 
ெசWசி>சி� ெதாி2மா வி�ேவ�வர%? ேப>ைச  ெதாட:கற��7 (%னா. தாேன 
த% 7ர@ேல ஏேதா ஒ$ கணபதி Oேதா திர ைத (1(1 ��பி34  தா% 
ெதாட:கி>�. 
 
"எ:க இய�க ஆE:க ெரா	ப� ேப$�7 அ� பி.>சி$�கா�. ஆனா அ� தமிழிேல 
ேபசின அழகிேல அ தினி ேப$	 அைத மற,தி3டாLவ. ெர�ெடா$ 
விடா�க�ட:க ம34	 H3ட	 (.Wச�ேம எ:கி3ட வ,� ேக3டாLவ. 
'அ�ேனாட ந	பி�ைக�ப. அ� கட<5 வா" �� பா.யி$�7! ந	ைமேயா 
ப.�பக ைதேயா அ� பாதி�கா�'%L பதி� ெசா�@ அவLகைள அL�பி>ேச%. 
உ:க ஐயமா� 74	ப திேலேய Hட இ தினி ந8விசா� பதவாகமா ஒ$ ப.>ச 
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ெபா�1 ரவி�7� ெபா$,தறா�பல கிைட�க மா3டா�பா. அ,த� ெபா�1 
கம@�7 நிற	 ம34மி�ேல. 7ண(	 த:க,தான�பா... என�7 இதிேல ஒளி< 
மைற< எ�லா	 ெதாியா�. நிஜ ைத� ேபசிேன%. மைற>�� ேபச என�7  
ெதாியா��பா!" 
 
"ெவளி�பட ேவ�.ய கால ��7 (,தி ெவளி�படற நிஜ:க5 வத,தியாயி4	. சில 
நிஜ:கE	 பிரசவி�பைத� ேபால� ப � மாத� காலேமா, அத�7 ேமேலா நிைற,� 
பி% ெவளிவர ேவ�4	. கால ��7 (,திய பிரசவ	 7ைற� பிறவி ஆகி2	 வி4	 
ேதசிகாமணீ." 
 
"சாிதா%! ஆனா ஒ$ ெபா� பிரசவி�க� ேபாறா:கிற� ஒ�1	 அ தினி 
இரகசியமா இ$�க (.யாேத?" - 
 
இைத� ேக34> ச�மா சிாி தா�. இைற(.மணியி% வாத	 (ர34 தனமாக 
இ$,தா?	 அைத எதி� � ச�மா ேம?	 விவாதி�கவி�ைல. இைற(.மணி 
ெதாட�,தா�. 
 
"அ� ம34மி�ேல வி�ேவ�வர%; இ%ெனா�ைண2	 த	பி எ:கி3ட> ெசா�@>�. 
ந4விேல ஒ$நா> சாய:கால	 இ�ப நீ2	 நாL	 ேபசி�கி3.$�கிற மாதிாி இேத 
ஆ த:கைரயிேல த	பி2	 நாL	 ேபசி�கி3.$,ேதா	. அ�ப மன�வி34� பலைத 
எ:கி3ட> ெசா�@>�. எ�லா ெவ5ைள�கார� ெபா	பள:கைள2	 ேபால� 
காத@>சாேல க�யாணமாயி.>சி%ேனா, ேமாதிர	 மா தி� கி3டா� 
க�யாணமாயி.>சி%ேனா அ,த� ெபா�1 நிைன�க@யா	. 'இ,த ஊ$ 
(ைற�ப. சாOதிர ச	ம ேதாட ஒ$ சட:7Hட விடாம, நா?நா5 க�யாண	 
நட த1	L ஆைச�ப4�'%L த	பி ெசா�@>�! 'எ%ன�பா பயி திய�கார  
தனமாயி$�7? இ,Y�ல இ$�கறவ:கைளேய சீ�தி$ த  தி$மண ��7	 பதி<  
தி$மண ��7	 நா:க தயாரா�கி34 வ�ேறா	. விWஞான	 வள�,த 
ேதச திேல$,� வ�ற இள	 ெபா�1 ஒ�1 இ�பி.� ப தா	 பச@ தனமா 
ஆைச�ப4ேத'%L நா% Hட  த	பிைய� ேக@ ப�ணிேன%! 'இ�ேல! இ:ேக 
#ற�ப34 வ�ற�ப<	 வ,த�#ற(	 அைத� கம@ வ�#8 ��'%L த	பி 
ெசா�?�. இ,த விஷய ைத அ� த% ேபர�3O கி3டேவ ெசா�@ அ,த மாதிாி� 
க�யாண ��7 ஆகற ெசல<�7%L ெநைறய� பண	 ேவேற வா:கி34 
வ,தி$�7%L	 த	பி ெசா�?>��பா." 
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"ஊ� உலக	 ஒ$ ப�க	 இ$�க34	 ேதசிகாமணீ. எ% மைனவி காமா3சி 
இ$�கறவைர அ� நட�கேவ நட�கா��பா." 
 
"நீதா% அவ:க மனைச2	 மா த1	. ஒ$ தேராட (ர�4�காக ம தவ:க தா:க 
ஆைச�படற ந�வா"ைவ� ெக4 ��க (.யா�." 
 
"வ�கீ� ேநா3[O விஷயமா எ%ன ெசா�ேற நீ?" 
 
"�	மா மிர3டறாLவ! ேகா�34�7 வ,தா ஒ$ ைக பா� �டலா	. நீ ைதாியமா இ$. 
எ��7	 பய�படாேத!" - 
 
ேவ1 மாமாவி% ேயாசைனைய ந�பனிட	 Hறினா� ச�மா. 
 
"ந�ல ேயாசைனதா%! ேநா3[ஸு�7� பதி� எJதாேத. விஷய	 ேகா�34�7 
வர34	 பா��கலா	."- 
 
ேம?	 சிறி� ேநர	 ெபா�வான பல விஷய:கைள� ேபசி� ெகா�.$,�வி34 
இ$வ$	 #ற�ப3டா�க5. த	 கைட (க�# வ,த�	 இைற(.மணி விைடெப�றா�. 
அ�ேபா� ச�மாவி% மன	 ெதளிவாக இ$,த�. ந�பனிட	 மன	வி34� 
ேபசியதி� கல�க:க5 நீ:கியி$,தன. 
 
ச�மா ^4 தி$	பியேபா� பா�வதி விள�7 ஏ�றி ைவ �  தீப நமOகார	 ெசI� 
�ேலாக	 ெசா�@� ெகா�.$,தா5. காமா3சி ப�க � ^34� பா3.யிட	 
ேப�வத�7� #ற�ப34� ேபாயி$�க ேவ�4	 எ%8 ேதா%றிய�. 
 
பா�வதியி% �ேலாக	 (.,த�	, "பா$! இ:ேக வா	மா!" - எ%8 ச�மா மகைள� 
H�பி3டா�. பா�வதி அவர$ேக வ,த�	 அவைள� Cைஜயைற�7 அைழ �> 
ெச%8, "ஒ$ (�கியமான விஷயமா� C�க3.� 7?�கி� ேபாடேற%. �வாமி�7 
நமOகார	 ப�ணி34 ஒ$ ெபா3டல	 எ4	மா" - எ%றா�. 
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பா�வதி அ�பா ெசா%னப.ேய ெசIதா5. அவ5 எ4 �� ெகா4 த ெபா3டல ைத� 
பிாி �� பா� த�	, ச�மாவி% (க	 மல�,த�. 
 
"காயா பழமா அ�பா?" 
 
"பழ,தா% அ	மா!" - பிாி த C�ெபா3டல ைத அ�ப.ேய க�களி� ஒ�றி� 
ெகா�டா� அவ�. வாச@� யாேரா ப.ேயறி வ$கிற ஓைச ேக3ட�. பா�வதி எ3.� 
பா� �வி34, "அ�ணா<	 கம@2	 ேகாயி�ேல$,� தி$	பி வரா�பா..." 
எ%றா5. 
 
ெபா%நிற ெந�றியி� ெவேளெர%ற விCதி� கீ�8	 7:7ம(மாக� கம@ 
ச�மா<�7 (%வ,�, "ேகாவி� பிரசாத	 வா:கி� ெகா5E:க5" - எ%8 த3.� 
காகித:களி� ம. � ைவ தி$,த விCதி, 7:7ம	, வி�வ  தள:கைள அவ� (% 
நீ3.னா5. 
----------------- 
 

அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 22222222    
 
பரம ைவதீகரான அ�பா எ:ேக கம@யி% ைகயி@$,� பிரசாத	 வா:காம� 
நாV�காக  த3.� கழி � வி4வாேரா எ%8 உட% வ,� அ$ேக நி%ற ரவி 
மன தி� எ�ணி  தய:கினா%. ஆனா� அ�ப. ஏ�	 நட,� விடவி�ைல. 
 
ச�மா #%(8வேலா4 பிரசாத	 எ4 �� ெகா�டா�. கம@ ைகயி@$,த த3ைட� 
க�களி� ஒ�றி� ெகா�4 அவ� பிரசாத	 எ4 �� ெகா�ட கா3சிைய ரவியா� 
அ�ேபா� ந	பேவ (.யாம� இ$,த�. 
 
"தி$�பணி�7� பண	 74 � ரசீ� வா:கிேனளா?" 
 
"இேதா ரசீ� வா:கியி$ேகா	பா" - ரவி ேகாயி� தி$�பணி�7� பண	 ெகா4 �� 
கம@ ேப$�7 வா:கியி$,த ரசீைத எ4 � அ�பாவிட	 நீ3.னா%. 
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கம@ மா.�7� ேபானா5. அவைள� பி% ெதாட�,த ரவிைய, "நீ ெகாWச	 இ$... 
உ:கி3ட� ேபச ேவ�.யதி$�7" - எ%8 அவ% காத$ேக Hறினா� ச�மா. 
 
"இேதா வ,�டேற%�பா; ஒ$ நிமிஷ	" எ%8 அவ$�7 ம8ெமாழி Hறிவி34 
மா.�ப.ேயறினா% ரவி. 
***** 
 
அ,த வினா.யி� ச�மாவி% மனநிைல ��@யமாக<	 ெதளிவாக<	 இ$,த�. ஒ$ 
பாி� தமான Cரண ஞானியி% �ணி>ச?டL	, ஒ$ க5ள:கபடம�ற 7ழ,ைதயி% 
ெவ8�ப�ற மகி">சி2டL	 இ$,தா� அவ�. 
 
மா.�7� ேபான ரவிைய எதி�பா� �� ைகயி� பWசா:க �டL	 ெப%சி� 
ேப�ப$டL	 மன��75 ஒ$ தீ�மான ��7 வ,தவைர� ேபா� கீேழேய 
கா தி$,தா� அவ�. 
 
ஏேதா இன	 #ாியாம� ரவி�7	 மன தி� ஒ$ 7Yகல	 பிற,தி$,த�. அ�பா 
த%ைன� H�பி34� கம@ைய� ேகாயி?�7 அைழ �� ெகா�4 ேபாக> 
ெசா%ன�	, கம@யி% ைகயி@$,� பிரசாத	 வா:கி� ெகா�ட�	 அத%பி% 
உடேன 'உ%ேனா4 ெகாWச	 ேபச ேவ�4	, வ$கிறாயா?' - எ%8 த%ைன  
தனிேய அைழ த�	 ந�ல அைடயாள:களாக� ப3டன அவL�7. 
 
அ�பா ெகாWச(	 தய�கமி%றி� கம@யி% ைகயி@$,� ேகாயி� பிரசாத ைத 
வா:கி� ெகா�ட ெப$,த%ைமைய அவளிடேம ெசா�@ விய,�வி34, "இ�ேவ 
அ	மாவாயி$,தா ஒ$ g% கிாிேய3 ப�ணியி$�பா கம@! எ%னதா% 
இ$,தா?	 அ�பா அ�பாதா%" எ%8 Hறியபி% கீேழ இற:கி  த,ைதைய ச,தி�க 
வ,தா% ரவி. 
 
அவ% ப.யிற:க  ெதாட:கியேபா�, "உ:க5 அ	மா<	 இ�ப. (கமல�>சிேயா4 
எ% ைகயி@$,� பிரசாத	 வா:7கிற நா5 ஒ%8 வ$	. அைத2	 நீ:க5 உ:க5 
க�களாேலேய பா��க தா% ேபாகிறீ�க5" எ%8 கம@ உ�சாகமாக� பதி� 
ெசா�@ய� அவ% காதி� விJ,த�. 
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"ேதா3ட �� கிண�ற.�7� ேபாI� ேபசலாமா" எ%8 ேக3ட ரவி�7, "ேவ�டா	! 
இ:ேக 
ணா	 மLஷா யா� இ$�கா இ�ேபா? தி�ைணயிேல உ3கா�,� 
ேபசலா	 வா" எ%8 பதி� ெசா�@யப. தி�ைண�7 அவைன அைழ �> ெச%றா� 
ச�மா. 
 
அ�பாவி% ைகயி� பWசா:க(	 ேப�ப� ெப%சி?	 இ$�பைத� பா� � இ%L	 
அதிக விய�# உ�டாயி�8 ரவி�7. எத�7	 அவேர விஷய ைத (த@� 
ெசா�ல34	 எ%8 சி8வனாயி$,தேபா� அதிகாைலயி� அவாிட	 ப.�பத�காக 
அட�க ஒ4�கமாக அேத தி�ைணயி� அேத இட தி� எ�ப.� ப]ய ேதா4 
உ3கா$வ� வழ�கேமா அ�ப.ேய இ%8	 இ�ேபா�	 உ3கா�,தா% அவ%. 
 
"ஏ�டா! உ% மனசிேல எ%ன தா% இ$�7? உன�7 நா% எ%ன 
ப�ண1	கிறைத நீ (த�ேல எ:கி3ட> ெசா�ல1ேம ஒழிய எ%ைன 
ணா	 
மLஷ% மாதிாி ெநைன>��4 
ணா	 மLஷனா இ$�கிற ேதசிகாமணி கி3ட<	, 
ேவ1 மாமா கி3ட<	 (த�ேல ெசா�@ அ�#ற	 அவா அைத எ: கா�ேல ேபாடற 
மாதிாி விட�படா�. அ� ெகாWச	 Hட ந%னா இ�ேல. இ,த> சி%ன விஷய திேல 
நீ ஏ% இ தைன இ:கித	 இ�லாேம நட,��க1	L தா% என�7� #ாியேல." 
 
இைத� ேக3ட�	 தி$டL�7  ேத5 ெகா3.ன� மாதிாி இ$,த� ரவி�7. எ%ன 
பதி� ெசா�லலா	 எ%8 அவ% த% மன தி� வா� ைதகைள ேயாசி �  
திர34வத�7 (% த,ைதேய ேம?	 ெதாட�,தா�. 
 
"நா% (.< ப�ண ேவ�.ய சமா>சார ைத� ேபாயி நீ ேதசிகாமணி கி3ட<	 
ேவ1 மாமா கி3ட<	 பிரOதாபி>� எ%ன பிரேயாஜன	?" 
 
"த�# தா% அ�பா! உ:கE�7 ெரா	ப<	 ேவ�.யவாளா>ேச%L 
பிரOதாபி>ேச%." 
 
"நா% (.< ப�ணியா>�! உ:க	மா (த� ஊரா� வைர யா$�7	 எ%ன உற<, 
எ��7 வ,தி$�கா5L கம@ைய� ப�றி ஓ� உற<	 ெசா�லாேம இ�ப. ெம�ல<	 
(.யாம விJ:க<	 (.யாம ^3ேடாட வ>��4 ^� வத,திகைள2	 ஊ� 
வ	ைப2	 அர3ைடைய2	 ெப$க விடற ��7� பதி� �ணிW� உன�7	 
அவE�7	 சாOதிேரா�தமாகேவ ஒ$ க�யாண ைத� ப�ணிடற� எ]வளேவா 
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ேதவைல. (%ேன எ�பேவா ஒ$ நா5 வ,த #திசிேல நீேய எ:கி3ேட� ேக3ேட. 
அ�ேபா நா% அ��7  தய:கிேன%. இ�ேபா நாேன அ��7  �ணிWசி3ேட%." 
 
ரவி�7  த% கா�கைளேய ந	ப(.யவி�ைல. ேப�வ� அ�பாதானா எ%ேற 
ச,ேதகமாயி$,த�. 
 
"அ�பா... நிஜமாவா...?" எ%8 உ�சாக ேம@34� Hவினா% ரவி. 
 
"பி%ேன எ%ன? உ:கி3ட விைளயா34� ேப>�� ேபசவா ேவைலெமன�ெக34 
இ�ேபா H�பி3.$�ேக%? இ,த மாச� கைடசியிேல ஒேர ஒ$ (H� த	 தா% 
மீதமி$�7. ெப தவேனா, ெப தவேளா இ:ேக இ�லாேம யா$டா அவைள  தாைர 
வா� �� 74�பா?" 
 
"ேகபி5 74 தா கம@ேயாட அ�பா அ	மா ெர�4 ேப$ேம Hட இ:ேக வ$வா 
அ�பா... ஆனா நீ:க ெசா�ற (H� த ��75ேள அ� (.யா�. ேவ1 மாமாைவ 
ேவணா� ேக34� பா��கலா	." 
 
"ஏ�டா ஏ�ெகனேவ நீ அவாி3ட� ேபசி (.< ப�ணி வ>சாசா? எ%னேமா தயாரா 
எ�லா	 ஏ�பா4 ப�ணி3ட மாதிாி> ெசா�றிேய?" 
 
"இ�ேல... ேக3டா ஒ ��பா�L ப3ட�. அதா% ெசா%ேன%." 
 
"சாி! வா, ேபாகலா	. அவாி3ேடேய ேநர� ேக344ேவா	." 
 
"நா% எ��7�பா? நீ:க ேக3டாேல ஒ ��பா�. நாL	 அவசிய	 உ:க Hட 
வ,தாக1	னா வேர%." 
 
"�	மா Hட வாேய% ேபாயி34 வரலா	. நீ ஒ�1	 ேபசேவ�டா	. 
ேக3கிறெத�லா	 நாேன அவாி3ட� ேக34�கேற%." 
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Hட வ$வத�7 ரவி ச�ேற ச:ேகாஜ�ப3டா� ேபால  ேதா%றிய�. ஆனா?	 
த3.> ெசா�லாம� #ற�ப3டா%. அ,த விஷய தி� அ�பாவி% தி[� (.<	 அவ� 
கா3.ய அவசர(	 உ�டா�கிய ச,ேதாஷ அதி�>சியி@$,� இ%L	 அவனா� 
(�றாக மீள (.யவி�ைல. அதனா� ெத$வி� நட,� ேபாகிற ேபா� அ�பாவிட	 
அவ% எ�<ேம ேபச�Hட இ�ைல. ^3.@$,தப. இற:கிய�	 நிைற,த 
த�ணீ�� 7ட ேதா4 ஒ$ �ம:க@ ெத$வி� எதி��ப3டேபா�, "ச7ன	 ெரா	ப 
ந%னா ஆற�" எ%றா� ச�மா. 
 
ேவ1 மாமா ^3ைட அவ�க5 அைட,த ேபா� அவ� தி�ைணயி@$,த மர 
ெபWசி� அம�,தி$,தா�. அவ$�ெகதிேர ஒ$ ெபாிய பJ�கா  தா	பள	 நிைறய� 
பழ	 - C ெவ�றிைல பா�7 - ப>ைச ஏல�காI� ெகா � எ�லா	 இ$,தன. ேவ1 
மாமா அ�ேபா� மிக மிக உ�சாகமாயி$,தா�. 
 
"வா:ேகா! எ%ேனாட எOேட3 மாேனஜ� #�சா ^4 க3.� கி$க� பிரேவச	 
ப�றானா	. இ�ப தா% வ,� அ��7 எ%ைன அைழ>சி34� ேபாறா%. ஏ�... 
அ�பா<	 பி5ைள2மா இ�ப.> ேச�,� வ,தி$�ேக5... ரவி�7	 எவனாவ� 
வ�கீ� ேநா3[O அL�பி>சி$�கானா?" 
 
"அெத�லா	 ஒ�1மி�ேல. ேகாவி� தி$�பணி ெடாேனஷ% விஷய	 நீ:க 
ெசா%னப. ப�ணியா>� ரவிேய Hட� ேபாயி� பண ைத� 74 �� கம@ 
ேப$�7 ரசீ�	 வா:கி�4 வ,�3டா%." 
 
"சபாF! அ�#ற	?"  
 
"�பOய சீ�கிர	L ெபாியவா ெசா�?வா. இ,த ஊ��காராE	, ம தவாE	 ப�ற 
#ரளிைய� பா� �� பா� � ேந�ேக ைதாிய	 வ,தா>�... நீ:க ெகாWச	 ெபாிய 
மன� ப�ணி ஓ� ஒ தாைச ெசWசாக1	. இ� மாதிாி ஒ தாைசைய� ப�ற 
�ணி>ச� இ,த ஊ�ல உ:கைள  தவிர ேவ8 யா$�7	 இ$�கிற ��கி�ேல." 
 
"ஏேத�? A.ைக ெரா	ப� ெபாிசா� ேபாடேறேள? விஷய	 எ%ன%L (த�ேல 
ெசா�?:ேகா." 
 
H3. (J:கி  த34  த4மாறி ஒ$ வழியாக விஷய ைத> ெசா%னா� ச�மா. 
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இைத� ேக34 உடேன பதி� எ�<	 ெசா�லாம� சி8 7ழ,ைத ேபா� வய��7 
மீறின உ�சாக ேதா4 உ5ேள ஓ.ய ேவ1 மாமா ைக�பி. நிைறய> 
ச��கைரேயா4 தி$	ப ஓ.வ,� ச�மாைவ வாI திற�க> ெசா�@� பி.வாத	 
ப�ணி அைத� க3டாயமாக அவ� வாயி� ேபா3டா�. உ�சாக	 கைர #ர�ட� 
ேவ1 மாமா<�7. 
 
"இ�பேவ வச,தி�7  த,தி ெகா4 தாக1	. நீ� ெகாWச	 Hட� 
கவைல�படாேத2	, எ�ேபா கம@ைய நா% தாைர வா� �� 74�க1	L நீேர 
ெசா�றீேரா அ�ேபா ெப�1�7� பிற,த ^4 இ�தா%. க�யாண(	 இ,த 
^3.ேலேய தா% நட�க1	. ல�கின� ப திாிைக, (H� த�கா� எ�லா ��7	 
உடேன ஏ�பா4 ப�ணிடேற%." 
 
"உ	ம ஆ ��காாிைய ஒ$ வா� ைத ேக34�க ேவ�டாேமா?" 
 
"ேக3க1	கிறதி�ேல. 'வச,தி மாதிாி இவE	 ந	ப ெபா�தா%. இவைள நாமதா% 
தாைரவா� �� 74�க1	. #�� #டைவைய� க3.�4 மைணயிேல வ,� எ% 
ப�க திேல நி�?'%னா ம8 ேப>�� ேபசாம வ,� நி�பா5 எ% ஆ ��காாி. 
அவைள� ப தி நீ� ஒ�1	 கவைல�பட ேவ�டா	. உ	மா திேல தா% அ,த� 
கFடெம�லா	. உ	ம ஒIஃ� இ,த� க�யாண ைத ஒ ��4 மைணயிேல வ,� 
நி�பாேளா, ச�மா?" 
 
"அைத� ப தி இ�ேபா நா% நி>சயமா ஒ�1	 ெசா�ற��கி�ேல. ஆனா அ� 
ச,ேதக	தா%." 
 
"அதனாேல ஒ�1	 பாதகமி�ேல. ஒ � வராத மLஷாE�காக உலக	 கா ��4 
நி�கா�. இ$ப� (�ப� வ$ஷ ��7 (,தி உ	ம க�யாண(	 எ% க�யாண(	 
நட,த மாதிாி சாOதிேரா�தமா ஒ$ சி%ன விஷய	 Hட வி34� ேபாகாம� நா? 
நா5 ஜா	 ஜா	L இைத நட தி�பிடலா	. நீ� எ��7	 கவைல� படாதீ2	. 
எ�லா ைத2	 எ%கி3ட வி344	. நா% பா� ��கேற%. இ�ப நீ� ச	ப,தி. 
பி5ைள ^34�கார%. நீ� வ,தி$,� க�யாண ைத நட தி� ெகா4 தா� ம34	 
ேபா8	. ம தெத�லா	 நா% பா� ��கேற%." 
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"நா% அ�ப. வி34ட (.2மா? எ�லா� க�யாண(	 ேபால இ�@ேய இ�? 
நாL	 ேச�,� கவைல� ப3டாக1ேம? நா? நா5 (H� த ��7 வா தியா� 
ஒ ��4 வர1	. சீமாைவய� ெசா�@ வ>� மிர3.  த4�பா�. 'இ� சாOதிர 
ச	மதமான க�யாணமி�ேல. வர(.யா�'%L ைவதிகா5 அ3. ெசா%னா எ%ன 
ப�1ேவ5? அ�ப. ஏதாL	 இைடWச� வ$	L தா% ேதா%ற�, வ,தா?	 
பரவாயி�ேல. நாேன எ�லா	 ப�ணி�கிேற%. பி$ஹOபதி Oதான திேல நாேன 
இ$,�டேற%." 
 
"அ��7 அவசிய	 இ$�கா� ச�மா! இ%னி�கி (�காவாசி� #ேராகிதாE	 
ைவதிகாE	 சாOதிர ைத2	 ம,திர:கைள2	 ந�ல ேர34�7 வி தி�4 தா% 
இ$�கா. Hட� ப � )பா த3சிைண த�றதா இ$,தா> சீமாைவய� ஆ திேல C�வ 
காாிய:க5 ப�ணி ைவ�கிற அேத வா தியாேர வ,� ந	ம கம@ேயாட 
க�யாண ைத நட தி வ>சா?	 ஆ>சாிய� படற��கி�ேல." 
 
"இ,த ஈேரா�பிய%O ேவ.�ைகயான ஜன:களா இ$�பா ேபா@$�7. 
இ��ெக�லா	 ேவ1	L ஆைச�ப34  த%ேனாட அ�பாகி3டேவ ெசா�@ 
ேவண ம34	 பண	 வா:கி�4 வ,தி$�கா அவ. நீ:க 
சிரம�பட1	கிறேதயி�ேல... அைதேய கம@கி3ட� ேக34 எ�லா> ெசல<�7	 
வா:கி�கலா	..." 
 
"உளறாேத2	 ச�மா! என�ெக%ன சிரம	 இதிேல? நா% இைத� ேபால� ப �� 
க�யாண ைத> ெசா,தமா� ைகயிேல$,� ெசலவழி>�� ப�ணி ைவ�ேப%. 
அ தைன ெசௗகாிய ைத� பகவா% என�7� ெகா4 தி$�கா%... என�7 இ%L	 
ஒ$ ெபா�ணி$,� அவE�7� க�யாண	 ப�ண ேந�,தா அ��7 நா% தாேன 
ைகயிேல$,� ெசலவழி�க1	?" 
 
"அ��கி�ேல! நீ:க த�பா� #ாிW��க�படா�. கம@ இைத ஒ$ �ரO.e இFNவா 
எ4 ��காேம இ$�க1	 பா$:ேகா. அ�னாேல நீ:க இ��காக%ேன அவகி3ட 
இ$�கிற .ராவல�O ெச�ைஸ மா தி� பண	 எ4 ��கிற�தா% (ைற" எ%8 
அ�வைர ேபசாம� இ$,த ரவி ெம�ல� 78�கி34 விள�கினா%. 
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"அ�பி.யா? ெபா�1�7 அ�பாைவ� க�யாண ��7> ெசலவழி�க�Hடா�%L 
ெசா�ற (த� மா�பி5ைளைய இ�ேபாதா�டா பா��கிேற%, ரவி" எ%8 
சிாி தப.ேய அவைன� பா� �� Hறினா� ேவ1 மாமா. 
 
ச�மாேவா ரவிேயா அ�ேபா� ேவ1 மாமாைவ எதி� � எ�<	 ேபசவி�ைல. 
உடேன #ற�ப34 வர> ெசா�@ ப	பாயி@$�7	 த% மக5 வச,தி�7 ஓ� அவசர  
த,தி ெகா4 �வி34 வர> ெசா�@ ரவிையேய தபாலாA��7� ேபாக> ெசா�@ 
அ�ேபா� அL�பினா� ேவ1 மாமா. 
 
"க�யாண ��7 (%னா.ேய மா�பி5ைளைய ேவைல வா:கேறேன%L 
நிைன>��காேத அ�பா! எ�ேபா சாOதிேரா�தமான க�யாண	L (.வாயா>ேசா 
அ�#ற	 ெபா� பிற,தா திேல தா% வ,� இ$�க1	. கம@ இ:ேக வ,� 
த:கி�க1	னா அவE�7  �ைண ேவ1	. அதனாேல வச,தி உடேன வர 
ேவ�.யதாயி$�7. அவ இ$,தா தா% இ,த� க�யாண	 ேசாபி�7	. அ�<	 
இ,த� க�யாண �ேல அவE�7� ெகா5ைள ஆைச." 
 
த,திைய� ெகா4 �வி34 வர� #ற�ப3டா% ரவி. 
 
"இ%னி�7 எ% மன� ச,ேதாஷமா இ$�கறா�பேல ேவேற எ,த நா5ேல2	 
இ தைன ச,ேதாஷமா இ$,ததி�ேல ச�மா! ல�கின� ப திாிைக எJத ஒ$ ந�ல 
நா5 நாழிைக பா$:ேகா." 
 
"எ% மனசிேல தி$�தி2	 இ$�7 தய�க(	 இ$�7. இ� தவி��க (.யாத�. 
இைத> ெசI�தா% ஆக1	கிற நி��ப,த(	 ஒ$ #ற	 இ$�க - ஊரா� வாைய 
. 
அைட�கவாவ� இைத  தாமச�ப4 தறைத விட> சீ�கிரேம ப�ணிடற� 
ந�ல�%Lதா% நா% இ,த (.<�7 வ,ேத%. ஆனா இதிேல2	 பல சிரம:க5 
வ$	..." 
 
"சிரம	 ஒ�1	 வரா�. நானா>�, இைத ம:களகரமா (.>�ைவ�க." 
 
"நீ� ம34	 இ�ைல. உ	ைம� பைட>ச பி$	மாேவ வ,தா?	 எ% ஆ ��காாி 
காமா3சிைய மன� மா8	ப. ப�ண (.யா�. விஷய	 ெதாிWச�	 எ%ைன அவ 
பி4:கி  தி%ன�ேபாறா." 
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"இதமா எ4 �> ெசா�@� பா� �> சமாதான� ப4 த (.யாேதா ச�மா? உ	ைம 
விடவா உ	ம ஆ ��காாி ெபாிய ைவதீக	?" 
 
"எ%ைனவிட ைவதீகேமா இ�@ேயா, (ர�4 அதிக	. அறி<, காரண காாிய ��7> 
ெசவி சாI�7	, (ர�4 எ��7	 ெசவி சாI�கா�." 
 
"ரவிையேய வி34� ேபசி� பா��க> ெசா�? ேம%." 
 
"யா� ெசா%னா?	 அவ ேக�க மா3டா, அ� அவ பிற,த ஊ� ராசி. தைல�ைப 
இJ � இJ �� ேபா� தி�4 அட�க ஒ4�கமா அதிக� ப.�பி�லாம  தன�7� 
க34�படற மாதிாி ஒ$ கிராமா,தர � மா34� ெபா�ைண� கன< 
க�4�.$�கா அவ." 
 
"க�யாண	 ப�ணி�க� ேபாற� அவளா உ	ம பி5ைளயா%L ேக�கற�தாேன? 
அவ% ேவைல பா��கற ேதச	, அவேனாட ப.�# - V"நிைல அ��ெக�லா	 
பா,தமா ஒ$ ெபா�ைண� பா��கறதா? ந	ம க34� ெப3. தன	, ம.சWசி 
மன�பா%ைம இைதெய�லா	 யா� ேக�கறா இ�ேபா? அதி�Fடவசமா அவேன 
அ�பி. ஒ$ ந�ல ெபா�ைண  ேத.�43டா%. இ��7 ஏ% நாம 78�ேக 
தைடயா இ$�க1	?" 
 
"பணி<�7	 அட�க ��7	 Hட கம@கி3ட� 7ைறெயா�1	 இ�ேல. இ தைன 
அட�கமாக<	 விநயமாக<	 இ%னி�கி ந	ம ேதச �� ெபா�4க5 
இ$�பாளா%L என�ேக ச,ேதக	 தா%." 
 
"நீ� இர�4 நா5 ெகாWச	 ெபா8ைமயா இ$	 ச�மா! எ��7	 வச,தி 
வ,�ட34	, அவைள வி34 மாமிகி3ட� ேபசி� பா��க> ெசா�லலா	. அேநகமா 
அவ பிேள%ேலதா% வ$வா. இ,த� கம@ேயாட க�யாண விஷய திேல அவளாேல 
ஆவைல அட�கி�க (.யா�." 
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"தன�கா மன�ேல ப3டாெலாழிய� கா( இ��7 ச	மதி�கமா3டா. (ர�4%னா 
அ�ப. ஒ$ (ர�4 அவE�7." 
 
த,திைய� ெகா4 �வி34 ரவி தபாலாAK@$,� தி$	பி வ,� ெகா�.$,தா%. 
-------------- 
 

அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 23232323    
 
ேவ1 மாமா ரவிைய� ேக3டா�. 
 
"எ�OபிரO ெடலகிராமா� 74 திேயா? ஆ�.னாியா� 74 திேயா? இ:ேக அவ 
சீ�கிர	 வ,தாக1	." 
 
"எ�OபிரOதா% மாமா. எ�ப.2	 நாைள� கால	பர ��75ேள வச,தி�7� 
கிைட>� அவ ப	பாயி@$,� இ:ேக #ற�ப34டலா	?" 
 
ச�மா ைகேயா4 பWசா:க	 ெகா�4 வ,தி$,தைத� பா� � (H� த� கா� 
ந4வத�7	 ல�கின� ப திாிைக ைவ�பத�7	 உடேன நா5 பா� �> ெசா�?	ப. 
அ�ேபாேத அவைர ேவ�.னா� ேவ1 மாமா. ச�மா<	 உடேன 
ெபா8ைமயாக<	, நிதானமாக<	 பWசா:க ைத� #ர3.� பா� � விவர:கைள  
ெதாிவி தா�. 
 
அ%8 தம�7 ஏ�ப3ட மகி">சியி� ரவிைய2	 ச�மாைவ2	 வைட பாயச ேதா4 
அ:ேக த	 ^3.ேலேய சா�பி34 வி34 தா% ேபாக ேவ�4ெம%8 ம%றா.னா� 
ேவ1 மாமா.  
 
"அெத�லா	 இ%னி�கி ேவ�டா	. ல�கின� ப திாிைக எJதற அ%னி�கி 
வ>சி�கலா	. உ:க ^34> சா�பா4 எ:ேக ஓ.� ேபாற�?" எ%8 ெசா�@� 
ெகா�4 ேவ1 மாமாவிட	 விைட ெப�8  த% மக% ரவி2ட% ^4 தி$	பினா� 
ச�மா. 
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தி$	பி ^34�7 நட�கிற ேபா� அவ�க5 ஒ$வ$�ெகா$வ� அதிக	 ேபசி� 
ெகா5ளவி�ைல. எ%றா?	, "த:கமான மLஷ%, உபகாாி. உபகார 7ண(	 
மேனா ைதாிய(	 மLஷா கி3ட> ேச�,� அைமயற� ெரா	ப<	 அC�வ	. சில 
ேப� இ� மாதிாி ந�ல காாிய ��7 (% வ,� உபகார	 ப�ண1	L 
நிைன�ப%. ஆனா� �ணிW� (% வ,� உபகார	 ப�ற��7 ேவ�.ய மேனா 
ைதாிய	 இரா�" - எ%8 ேவ1 மாமாைவ� #க",� ெசா�@� ெகா�4 வ,தா� 
ச�மா. 
 
ரவி, அ�பா ெசா�@யைத ஆேமாதி�ப� ேபா� ெமௗனமாக இ$,தா%. ஏ�பா4க5 
நிைறெவI�கிறவைர இ� ப�றி� பிறாிட	 எ�<	 ேப�வதி�ைல எ%8 இ$வ$	 
பரOபர	 த:கE�75 எ>சாி�ைக உண�ேவா4 Hறி� ெகா�டா�க5. 
காமா3சிய	மாளிட	 இ� ப�றி� ேப�கிற ெபா8�ைப� Hட ேவ1 மாமா 
ெசா�@ய� ேபா� வச,தியி% வச	 வி34விடலா	 எ%8 த,ைத, மக% இ$வ$ேம 
க$தினா�க5. அ%றிர< கம@யிட	 ம34	 7றி�பாக இ,த விஷய ைத� 
#ல�ப4 தினா% ரவி. 
 
ம8நா5 காைல (த� தபா@� கிைட த ஒ$ க.த	 அவ�க5 ஏ�பா3.� சி8 
மா8த� ஒ%ைற உ�டா�கிய�. ச�மா<�7	 கம@�7	 வ�கீ� ேநா3[Oக5 
அL�பியி$,தவ�க5 அத% நக�கைள b மட	 ெஹ3 ஆAO மாேனஜ$�7 
அL�பியி$,த�ட%, ச�மாைவ2	 ரவிைய2	 இ�லாத�	 ெபா�லாத�மாக� 
7ைற ெசா�@ சில ெமா3ைட� க.த:கE	 Hட� ேபா3.$,தா�க5 
ேபா@$�கிற�. 
 
b மட	 மாேனஜ� அவ�ைற� ெபா$3ப4 தவி�ைல, எ%றா?	 ரவிைய2	, 
அவேனா4 வ,தி$�7	 பிெரW�� ெப�மணிைய2	 b மட ��7 வர> ெசா�@, 
ெபாியவ�கைள  தாிசன	 ெசI� வி34� ேபா7மா8 ேயாசைன Hறியி$,தா�. 
எJதியி$,த பாணியி@$,� அ,த  தாிசனேம இவ�கE�7 ஒ$ ேசாதைனயாகேவா 
பாீ3ைசயாகேவா அைம2	 ேபா@$,த�. ெபாியவ�களி% 7றி�பறி,� அ,த மகா 
ஞானியி% சமி�ைஞேயா ஆ�ைஞேயா ெப�8 தா% அ,த� க.தேம மாேனஜரா� 
எJத�ப3.$�7ெம%8 ச�மாவா� �லபமாக அLமானி�க (.,த�. 
 
க.த ைத ரவியிட	 ப.�க ெகா4 �, "அவைள� H3.� ெகா�4 ஒ$ நைட 
ேபாIவி34 வா! ெபாியவ�களி% ஆசீ�வாத(	 கிைட�7	" - எ%றா� ச�மா. ரவி 
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அத�7 உடேன ஒ�#� ெகா�டா%. ஆனா� சிறி� தய�க ேதா4 த,ைதைய� 
ேக3டா%. 
 
"இ,த ஊ��காரா ஒ$ வ�. 7 த	 �ம தி� ேகா5 ெசா�@ எJதின க.தாைச2	, 
வ�கீ� ேநா3.ைஸ2	 பா� �34 மட திேல$,� இைத எJதியி$�கா. எ%ன 
நட�7ேமா? வர> ெசா�ற� அவா. ேபாக> ெசா�ற� நீ:க. மகாஞானி2	 C�ண 
தி$F.2	 உ5ள ஒ$ தைர  தாிசி�க� ேபாறைத எ:க பா�கிய	L ெநைன>� 
நாL	 கம@2	 ேபாேறா	. இதிேல ேவற ஒ�1	 சிரமேமா கFடேமா வராேத?" 
 
"ஒ$ ெகாைற2	 வரா�டா! ேபாI அவா அ0�கிரக ைத2	 வா:கி�4 வ,� 
ேச$:ேகா..." 
 
ேயாசி�கேவா, பிரயாண ��7  தி3டமி34  தயாராகேவா Hட அவ�கE�7 
ேநரமி�ைல. உடேன கிைட த பக� ேநர ரயிைல� பி. � விைர,தா�க5 அவ�க5. 
ம8நா5 அதிகாைல ஐ,� ஐ,தைர மணி�7 தா% அ:ேக ேபாI> ேசர (.,த�. 
 
b மட ைத2	, பழ	 ெப$ைம வாI,த ஆலய:கைள2	 தாிசி�க வ$	 
ப�த�கE�காக<	, யா திாீக�கE�காக<	 அ,த ஊாி� த:7வத�7 சில ந�ல 
லா3ஜுகE	 ேஹா3ட�கE	 ஏ�ப3.$,தன. அவ�றி� ஒ%றி� த:கி நீரா. 
உைடமா�றி� ெகா�4 ரவி2	 கம@2	 தயாரானா�க5. ஊ$�7 ெவளிேய 
இர�4 
%8 ைம� ெதாைலவி� ஒ$ மா,ேதா�பி� ஆசா�ய �வாமிக5 
த:கியி$�பதாக<	 அ�ேபா� சா�� மாOய விரத	 இ$�பதா� அவ� யாேரா4	 
ேப�வதி�ைல எ%8	 எ�லா	 சமி�ைஞதா% எ%8	 ேஹா3ட� மாேனஜ� 
Hறினா�. H3ட	 ேச$வத�7 (% சீ�கிரேம ேபாI வி3டா� �லபமாக தாிசன	 
ஆ7	 எ%8 ெசா�@ அவேர ரவி2	 கம@2	 அ,த மா,ேதா�#�7� ேபாவத�7 
ஒ$ டா�K2	 ேபசி வி3டா�. 
 
பைழய நா5 �:7.� #டைவ ேபால  ேதா%றிய ஓ� எளிய ைக தறி� #டைவ 
அணி,� 7:7ம  திலகமி34, நீரா.ய ஈர	 #லராத H,தைல 0னி(.>சி34� 
ெகா�4 அதிகாைலயி% #னித உண�<க5 நிைற,த மன �ட% #ற�ப3.$,தா5 
கம@. நிற(	 க�கE	, H,த?	 வி தியாசமாக  ேதா%றின எ%ப� தவிர ம�ற 
வித:களி� அவ5 ஓ� இ,திய� ெப�ணாகேவ கா3சியளி தா5. சில ேநா34� 
# தக:கE	 ைடாி2	 அவ5 ைகயி� இ$,தன. 
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அைரயி� சாிைக� கைரயி3ட ப3டாைட2	, ேம� உ தாிய(	, ெபா% நிற மா�பி� 
ெவேளெர%8 மி%ன� இைழயாக  �ல:கிய ய�ேஞாப^த(மாக� 
#ற�ப3.$,தா% ரவி. ந4வழியி� பழ�கைட, C�கைட இ$,த ப7தியி� நி8 தி 
ஆ�பி5, ஆரW�, மா�ைள, திரா3ைச� பழ:கE	, ஒ$ ப>ைச  �ளசி மாைல2	 
வா:கி� ெகா�டா�க5 அவ�க5. 
 
அதிகாைலயி� கிழ�7 ெவE �� ெகா�.$�7	 ேபா� அ�ப. ஒ$ 
தாிசன ��காக� ேபாவ� மன ��7 ர	மியமாக இ$,த�. ரவி கம@ இ$வ$ைடய 
மன:கE	, சாீர:கE	 அ�ேபா�தா% C த C�கைள� ேபா� சி@��#டL	 
ந8மண �ட% த�ெண%8	 கள:கம�8	 இ$,தன. மன:கE	 உட�கE	, 
உFணமி%றி� 7ளி�,தி$,தன. 
 
அ,த அதிகாைலயி?	 Hட� ெபாியவ�க5 த:கியி$,த மா,ேதா�#�7 ெவளிேய 
நாைல,� fாிO3 ேகா>க5, ப �� ப%னிர�4 கா�க5, சில 7திைர வ�.க5 
நி%8 ெகா�.$,தன. அவ� த:கியி$�பைத ஒ3. அ,த இட	 ஒ$ ேa திரமாகி 
இ$,த�. அ,த� ெபாிய மா,ேதா�பி� ந4வாக இ$,த ஒ$ தாமைர� ெபாIைகயி% 
கைரயி� சி8 7.ைச ேபா%ற ப�ணசாைல ஒ%றி� அவ� த:கியி$,தா�. ேகாயி� 
க��ப�கி$ஹ தி� இ$�ப� ேபா� அ,த இட ைத> ��றி  �ளசி2	, க��Cர(	 
ச,தன(	 - ெநI2	 கல,த வாசைன நிலவிய�. ஆ1	 ெப�1மாக நிைறய 
ப�த�க5 ைகயி� பழ  த34�கEட% தாிசன ��7� கா தி$,தன�. ரவி 
கம@ேயா4 b மட � நி�வாகிைய� ேபாI பா� தா%. அவ� பிாியமாக வரேவ�8� 
ேபசினா�. எ:ேக த:கியி$�கிறா�க5, எ�ேபா� வ,தா�க5 எ%ற விவர:கைள 
எ�லா	 விசாாி �� ெகா�டா�. த:கியி$�கிற இட தி� எ�லா	 
ெசௗகாியமாயி$�கிறதா எ%8	 ேக3டா�. "நீ:க5 சமOகி$த தி?	, 
சாOதிர:களி?	 இ,திய� கலாசார:களி?	 நிர	ப ஈ4பா45ளவராயி$�பைத 
அறி,� ெபாியவ�கE�7 ெவ7 தி$�தி" எ%8 ந4ேவ கம@ைய� பா� �  
தி[ெர%8 ஒ$ வா�கிய	 ெசா%னா� அவ�. த:கைள� ப�றி  தா:க5 அ:ேக 
வ$வத�7 (%ேப நிைறய� ேப>� நட,தி$�பைத ரவி2	 கம@2	 அதி@$,� 
#ாி,� ெகா5ள (.,த�. ெபாியவ�க5 சா��மாOய விரத	 இ$�பதா� அவ�க5 
ேப�வைத எ�லா	 ேக34� #ாி,� ெகா5வா�க5 எ%பைத2	 அவ�க5 எ�<	 
ேபச மா3டா�க5 எ%பைத2	 கம@�7 விள�கினா� அவ�. ெமா3ைட� க.தா�க5, 
வ�கீ� ேநா3[Oக5 ப�றி அவ$	 எ�<	 ேபசவி�ைல. அவ�கE	 ேபசவி�ைல. 
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அ:ேக தாிசன ��7� கா தி$,தவ�கேளா4 அவ�கE	 ேபாI நி%8 
ெகா�டா�க5. ஓ� ஐேரா�பிய 2வதி #ைடைவ 7:7ம  திலக ேதா4 தாிசன ��7 
வ,தி$�ப� கா தி$,த ம�றவ�களிட	 சிறி� விய�ைப உ�டா�கிய�. சில� 
ரவியிட	 விய,� விசாாி தா�க5. சில� கம@யிடேம ஆ:கில தி� விசாாி�க 
ஆர	பி � அவ5 தமிழிேலேய பதி� ெசா�@ய� க�4 ஆ>சாிய�ப3டா�க5. 
கம@ைய> ��றி இள	 ெப�க5, மாமிகளி% H3ட	 H.வி3ட�. 
 
ெபாியவ�க5 ெபாIைகயி� நீரா.வி34� ப. �ைறயிேலேய ஈர ஆைட2ட% ஜப	 
ெசI� ெகா�.$�பதாக அ:கி$,தவ�க5 ெசா%னா�க5. ப. �ைறயி@$,� 
அவ� 7.?�7 வ,த�	 தாிசன	 கிைட�கலா	 எ%8 கா தி$,தவ�களிைடேய 
ேப>� நிலவிய�. 
 
கிழ�7 ந%றாக ெவE � மா,ேதா�பி� பறைவகளி% 7ர�க5 ^>�� 7ைறய  
ெதாட:கியி$,தன. b மட	 நி�வாகி அ�ேபா� அவ�க5 நி%8 ெகா�.$,த 
இட ைத ேநா�கி வ,தா�. 
 
"நீ:க ெர�4 ேப$	 ப. �ைற�ேக ேபாயி4:ேகா. ெபாியவா உ3கா�,தி$�கிற 
ப.�7 ஒ$ ப.ேயா, ெர�4 ப.ேயா கீேழ இற:கி�டா அ:ேகயி$,ேத 
அவாேளாட ேபச> ெசௗகாியமாயி$�7	." 
 
அவ� Hறியப. அவ�க5 இ$வ$	 ப. �ைற�7 விைர,தன�. ெபாIைகயி� 
C தி$,த பல ெச,தாமைர� C�களி� ஒ%8 கைரேயறி� ப.�க3.� 
அம�,தி$�ப� ேபா� கிழ�7 ேநா�கி  ேதேஜா மயமாக அம�,தி$,தா� அவ�. 
கிழ�ேக உதி �� ெகா�.$,த இளWVாியனி% வர< ப. �ைறயி� ^�றி$,த 
இ,த 
 த ஞான Vாியைன� காண வ,த� ேபா@$,த�. அவ� பாத:களி% அ$ேக 
பழ  தா	பாள ைத ைவ �வி34� கீேழ ச�8 அகலமாக இ$,த ம�ெறா$ ப.யி% 
அெசௗகாியமான 78கிய இட ��75ேளேய சாFடா:கமாக நமOகார	 
ெசIதா�க5 ரவி2	, கம@2	. 
 
மல�,த (க ேதா4, ஆசி H8கிற பாவைனயி� அவர� வல� கர	 உய�,� 
தணி,தைத அவ�க5 காண (.,த�. ெவளிநா4களி� ��றிய பழ�க தா?	 அ,த 
மகாL�7  தா% யாெர%8 நிைனவி$�7ேமா, இராேதா எ%ற தய�க தா?	 
த%ைன  தாேன அறி(க� ப4 தி� ெகா5E	 எ�ண �ட%, "ச:கரம:கல	 
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வி�ேவ�வர ச�மாவி% eேயFட 7மார%..." எ%8 ெதாட:கிய அவைன� 
#%(8வ?ட% "ேபா�	, ெதாிகிற�" - எ%கிற பாவைனயி� ைகயம� திவி34 
உ3கா$	ப. இ$வ$�7ேம ஜாைட கா3.னா� அவ�. கம@ ேநா34� # தக தி� 
ஒ$ ப�க ைத� #ர3. ைவ �� ெகா�4 அவ� (க ைத நிமி�,� பா� தா5. 
அவேரா அேத மல�,த (க ேதா4 'சாி ெதாட:7' - எ%ப� ேபால� ைகைய 
அைச தா�. தய�க:க5 இ�லாம� தைடக5 இ�லாம� ெசா�@ ைவ த� ேபா� 
எ�லா	 நட,த�. 
 
"ஏேதா என�7 இ$�7	 7ைற,த ஞான ைத� ெகா�4 கனகதாரா Oேதா திர	, 
ெஸௗ,த�யலஹாி இர�ைட2	 பிெரWசி� ெமாழிெபய� தி$�கிேற% 
ெபாியவ�க5 ேக3ட$ள ேவ�4	!" - கம@ ேவ�.னா5. 
 
#%(8வேலா4 அவைள ேநா�கி அவ� ைகைய அைச தா�. ஒளி நிைற,த அ,த 
விழிகளி� ஞான தி% நிைற<	 கனி<	 ெதாி,தன. (த@� சமOகி$த 
Oேலாக ைத2	 அ�#ற	 பிெரW� ெமாழி ெபய��ைப2	 அவ5 ப. தா5. 
அவ�கE�கிைடேய ஒ$ ப]யமான சா3சிைய� ேபா� அட�க ஒ4�கமாக அம�,� 
கவனி �� ெகா�.$,தா% ரவி. 
 
அ:ேக ப. �ைற�7 ேமேல ப�த�களி% H3ட	 H. வி3ட�. ஓ� ஐேரா�பிய� 
ெப�மணி OபFடமான - 7ைறயி�லாத உ>சாி�ேபா4 ெஸௗ,த�ய லஹாி 
Oேலாக ைத> ெசா�@, அத% பிெரW� ெமாழி ெபய��ைப2	 H8வைத� 
H3ட தின� நிச�தமாக� க34�4 ேக34� ெகா�.$,தன�. H3ட ��7 அ� 
ஒ$ #திய ெமI சி@��க> ெசI2	 அLபவமாயி$,த�. 
 
சி�சில இட:களி� ைசைகயாேலேய 'ம8(ைற2	 ப.' - எ%8 ெதாிவி �� 
கம@ைய  தி$	ப� Hற> ெசI� ேக3டா� அவ�. எ�ேபா� நி8 த> ெசா�@ 
ஜாைட கா34கிறாேரா அ�ேபா� நி8 திவிடலா	 எ%8 ப. �� 
ெகா�.$,தவைள - அவ� நி8 த> ெசா�லாமேல �வாரசியமாக� ேக34� 
ெகா�.$,தா�. ேநர	 ேபாவைத யா$ேம உணரவி�ைல. ெஸௗ,த�ய லஹாி, 
கனகதாரா Oேதா திர	 (.,� அவ5 தா5கைள 
.ய�	, "ேவ8 ஏதாவ� ெமாழி 
ெபய��# ேவைல நட�கிறதா?"... எ%8 எ�ணி அைத2	 ைசைக 
லேம அவ� 
ேக3டேபா�, கம@ அைத� #ாி,� ெகா�4 "பஜ ேகாவி,த	 ப�ண (ய%8 
ெகா�.$�கிேற%" எ%றா5. வாய$ேக வல� ைகைய அட�கமாக� ெபா தி அவ5 
பதி� Hறிய பாணியி% இ,திய  த%ைமைய அைனவ$	 விய,� ெகா�.$�7	 
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ேபாேத, "பஜ ேகாவி,த ைத� பிெரW� ெமாழியி� ப�ண  ெதாட:கியி$,தா� 
அதி@$,�	 ஒ%8 ெசா�ேல%" - எ%ப� ேபா� ைசைக ெசIதா� அவ�. 
 
"#னரபி ஜனன	, #னரபி மரண	... #னரபி ஜனனி ஜடேர சயன	..." - எ%ற 
ப7திைய> ெசா�@வி34 அத% பிெரW� ெமாழி ெபய��ைப� Hறினா5 கம@. 
 
இதி� ஆ>சாிய	 எ%னெவ%றா� அவ� நிைன த� - அ,த நிைன�பி% 
ைசைகயிேலேய அவE�7  தவறாம� #ாி,த�தா%. 'மகா%க5 ேபசாமேல 
த:கEைடய நிைன�ைப� பிற$ைடய இதய தி� ெதளிவா�கி வி4வா�க5. வா2	 
ெசவி2	 பாமர�கE�7  தா%. அ�ப.� ேக3க<	 ேபச<	 ெசI2	 க$விக5 
இ�லாமேல ேக3பி�க<	, ேப�வி�க<	 ெசIய மகா%களா� (.2	' எ%பைத 
அவ$ைடய அ,த நிைலைம அவ�கE�7 உண� திய�. 
 
நீ�ட ேநர தி�7� பி% அவ$ைடய பா�ைவ ரவியி% ப�க	 தி$	பிய�. அவ% 
ப]யமாக  த%ைன� ப�றிய விவர:கைள2	, கம@ைய� ப�றிய சில 
தகவ�கைள2	 Hறினா%. பிரா%சி� இ,திய ெமாழிகைள� க�7	 மாணவ�க5 
ப�றி> ெசா%னா%. அவ�களி� (த%ைமயாக  ேதறி� ப�7வ	 ெப�றவ5 
கம@தா% எ%பைத2	 Hறினா%. 
 
பழ  த3.@$,� ஒ$ மா�ைளைய2	, ஆ�பிைள2	 �ளசி மாைலைய2	 வல� 
ைகயா� ெதா34 ஆசீ�வாத	 ெசI� அவ�களிட	 தனி தனிேய அளி தா� அவ�. 
அவL�7 ஆ�பிE	, அவ5 ைகயி� மா�ைள2	 வ,தி$,தன. இ$வைர2	 
(கமல�,� ஆசீ�வதி தா� அவ�. சாFடா:கமாக நமOகார	 ெசIத பி% #ற�பட 
இ$,த ேபா� கம@ தி[ெர%8 ரவிேய எதி�பாராத விதமாக ஓ� ஆ3ேடாகிரா� 
ேநா3ைட2	 ேபனாைவ2	 எ4 �� ெபாியவ�களிட	 நீ3டேவ - அ� 
ச	பிரதாயமி�ைலேய எ%8 ரவி தய:கி நி%றா%. ெபாியவ�கேளா 
(கமல�>சிேயா4 #%(8வ� C தப. ஆ3ேடாகிரா� ேநா3.% அ,த� ப�க தி� 
ெகாWச	 அ3சைதைய2	 7:7ம ைத2	 Yவி� ைகைய உய� தி ஆசீ�வாத	 
ெசIதா�. 'ம8ப. வா$:க5' எ%8 ைசைக2	 கா�பி தா�. 
 
ப.ேயறி ேமேல வ,த�	 ரவி க.கார ைத� பா� தா%. காைல ப ேத (�கா� மணி 
ஆகியி$,த�. மா,ேதா�பி� ெவயி� இ%L	 உைற�கவி�ைல. மட �� 
பிரசாத:க5, பிர�ர:க5 அட:கிய உைறகேளா4 வ,த மாேனஜ�, "ெபாியவா 
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ேபனாைவ  ெதா34 எJதி ஆ3ேடாகிரா� ேபாடற�:கற� எ,த நாளிேல2	 
வழ�கமி�ைல. ஆனா?	 இவா ேமேல இ$,த பிாிய தாேல அ,த ஆ3ேடாகிரா� 
தாளிேல அ3சைத 7:7ம ைத எ4 �  Yவினேத ெபாிய அ0�கிரக	L தா% 
ெசா�ல1	. இ��7 (%னா.2	 இ�பி. எ தைனேயா ேப� விவர	 ெதாியாம� 
ஆ3ேடா கிரா�ைப எ4 � நீ3.யி$�கா - ஆனா� அ�ேபா எ�லா	 ெபாியவா 
ம8 தா� ேபால� ைகைய  த4 � நீ3.� ேபாக> ெசா�@4வா�. (த(தலா 
இ%னி�7 தா% இ�ப.> சிாி>சி�ேட �(கமா அ3சைத 7:7ம ைத எ4 �  
தாளிேல இ3டைத நாேன பா��கேற%. நீ:க ெரா	ப� 74 � வ>சி$�க1	" - 
எ%றா�. 
 
அவாிட	 ந%றி ெதாிவி � விைடெப�8� ெகா�டா�க5 அவ�க5. "ெஸௗ,த�ய 
லஹாி, கனகதாரா Oேதா திர	, பஜேகாவி,த	லா	 பிெரWசிேல அ>சான�	 
மற,�டாேம நீ:க மட � ைல�ராி�7 அL�பி ைவ�க1	" எ%8 கம@யிட	 
Hறினா� அவ�. 
 
ேஹா3ட?�7  தி$	பி ரவி2	 கம@2	 சி�8�4 கா�பி சா�பி34� 
ெகா�.$,த ேபா� b மட � நி�வாகி அL�பியதாக� பி தைள டவா@ அணி,த 
மட � ஊழிய% ஒ$வ% ஏேதா ஒ$ க.த ேதா4 அவ�கைள  ேத. வ,தி$,தா%. 
க.த	 உைறயி34 ஒ3. அவ% த,ைத ெபய$�7 எJத�ப3.$,த�. 
 
ரவி ஊ� தி$	பிய�	 த,ைதயிட	 ேச� � வி4வதாக> ெசா�@ அைத வா:கி� 
ெகா�டா%. 
------------ 
 

அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 24242424    
 
ஊ$�7  தி$	#	 ேபா� கம@�7	, ரவி�7	 மன	 நிைறவாக இ$,த�. 
'ெசா�லாம� ெசIவ� ெபாிேயா�' - எ%ப� ேபா� த�ம ச:கடமான எைத� ப�றி2	 
ெசா�லாம�, ேக3காம� அ0�கிரக	 ெசI� அL�பியி$,தா� ெபாியவ�. அவர� 
அ,த� பர,த க$ைணைய2	 ெப$,த%ைமைய2	 விய,� ெகா�ேட 
ச:கரம:கல	 தி$	பியி$,தா�க5 அவ�க5. ரவி2	, கம@2	 ஊ� தி$	பிய அேத 
நாளி� சில மணி ேநர	 (%னதாகேவ வச,தி2	 அ:ேக ப	பாயி@$,� 
வ,தி$,தா5. ெச%ைன வைர விமான தி� வ,� அ�#ற	 இரயி� பயண	 ெசI� 
ச:கரம:கல ைத அைட,ததா� எதி�பா� தைதவிட விைரவிேலேய அவ5 வ,� 



198 

 

ேசர (.,தி$,த�. (த� ேவைலயாக வச,தி ச�மாவி% ^34�7 வ,� ெப3. 
V3ேகOகEட% கம@ைய  த:க5 ^34�7 அைழ �� ெகா�4 ேபாI வி3டா5. 
நா? நா5 க@யாண	 (.,� கி$ஹ�பிரேவச ��காக� #7,த ^34�75 
0ைழவ� வைர இனிேம� கம@ ேவ1 மாமா ^3.�தா% இ$�பெத%8 
(.வாகியி$,த�. ச�மா, ேவ1 மாமா இ$வ$ேம ேச�,� ெசIத ஏ�பா4 தா% 
இ�. 
 
b மட தி@$,� ஊ$�7  தி$	பி வ,ததி@$,� ரவி த% அ	மாவிட	 ஒ$ 
மா8தைல� கவனி � உணர (.,த�. அவ5 அ�பாவிட(	, அவனிட(	 
ேப�வைத அறேவ நி8 தியி$,தா5. அவ�களாக வ?வி� ேபாI� ேபச 
(ய%றா?	, பதி� ெசா�லாம� ேகாபமாக (க ைத  தி$�பி� ெகா�4 ேபானா5. 
 
"நீ மட ��7� #ற�ப34�ேபான ம8நாளிேல�,ேத எ:கி3ட இ�ப. தா% 
(ைற>சி�.$�கா. ேவ1 மாமா<	 நா(	 ேபசி�.$,தெத�லா	 எ�ப.ேயா 
இவ கா� வைர எ3.யி$�7	L ேதா�ற�" எ%றா� ச�மா. அ�ப. தா% இ$�க 
ேவ�4	 எ%8 ரவி2	 நிைன தா%. அ%ைற�7> சாய:காலேம வச,திைய 
அ	மாவிட	 ேபச> ெசா%னா� அவ5 ேகாப ��7� காரண	 எ%னெவ%8 
ெதளிவாக� #ாி,�வி4ெம%8 ச�மா<	 ரவி2	 எ�ணினா�க5. த�ெசயலாகேவ 
அ%8 மாைல ேவ1 மாமாவி% ெப� வச,தி ரவி கம@ க�யாண விஷயமாக� 
காமா3சிய	மாளிட	 ேபசி� பா��பெத%8 ஏ�பாடாகியி$,த�. b மட � 
மாேனஜ� ரவி 
ல	 ச�மா<�7 எJதி அL�பியி$,த க.த தி� ெபாியவ�க5 
இவ�களிட	 எ�ப. மிக<	 பிாியமாக நட,� ெகா�டா� எ%ற விவர:கைள 
எ�லா	 விவாி � வி34 ேவ8 சில ெசIதிகைள2	 7றி�பி3.$,தா�. அ,த� 
க.த ைத அ�ப.ேய காமா3சிய	மாE�7� ப. �� கா3.விட> ெசா�லலாமா 
எ%8 Hட எ�ணினா� ச�மா. தாேனா ரவிேயா இ$வாி� யா� அ,த� க.த ைத� 
ப. �> ெசா�ல (ய%றா?	 ெபாIயாக இ34�க3. ஒ$ க.த ைத வாசி�பதாக 
அவE�7> ச,ேதக	 வ$	 எ%பதா� பா�வதியிட(	 7மாாிட(	 அைத� 
ெகா4 தL�பினா�. "த:கைள ந	பாதேதா4 அ	மா அைத� ப.�க  
ெதாட:7வத�7� Hட விடவி�ைல" - எ%8 தி$	பி வ,� க.த ைத� 
ெகா4 தா�க5 7மா$	 பா�வதி2	. ச�மா தாேம ேநாி� ேபாI மீ�4	 (ய�சி 
ெசIய  தய:கினா�. கைடசியாக அ,த� க.த ைத வச,தியிட	 ெகா4 �� பா��க 
(.< ெசIதா�. ஏ�கனேவ ரவி2	 கம@2	 ஊாி� இ�லாத ேபா� இ,த விஷய	 
காதி� விJ,த�ேம ஹிO[ாியா வ,த� ேபா� அJ� கதறி� H�பா4 ேபா34 
ஆ��பா3ட	 ப�ணியி$,தா5 காமா3சி அ	மா5. ெசா�ல� Hடாதைத எ�லா	 
ெசா�@யி$,தா5. ேக3க� Hடாதைத எ�லா	 ேக3.$,தா5. ரவியிட(	 



199 

 

கம@யிட(	 ெசா%னா� அவ�க5 மன	 ^ணி� #�ப4ேம எ%8தா% 
அவ�ைறெய�லா	 ச�மா அவ�களிட	 ெசா�லாம� மைற தி$,தா�. 
 
காமா3சிய	மாE�7 இர த� ெகாதி�# உ�4. ^3.� அவைள� 
ெபா$3ப4 தாம�, அவEைடய அபி�பிராய ைத இல3சியேம ெசIயாம� 
நைடெப�8� ெகா�.$,த இ,த� க�யாண ஏ�பா4க5 அவ5 உட� 
நிைலைய2	, மன நிைலைய2	 ெபாிய அளவி� பாதி தி$,தன. 7மாாிட	 
ெசா�@� கயி�8� க3.ைல எ4 �� Hட தி� ேபா34 ெம ெத%8 விாி �  
தைல�7 உயரமாக ைவ � அதி� ப4 �� ெகா5ள> ெசா�@2	 ேக3காம� 
ேவ�4ெம%ேற ஈர  தைரயி� #டைவ  தைல�ைப விாி �� ப4 �� 
ெகா�.$,தா5 காமா3சிய	மா5. சாியான அ%ன ஆகாரமி%றி  தள�,�	 
ேபாயி$,தா5. அ%ைற�7> சாய:கால	 வச,தி காமா3சிய	மாளிட	 ேபச வ$	 
ேபா�	, தாேனா, ரவிேயா ^3.� இ$�க ேவ�டா	 எ%8 (.< ெசIதி$,தா� 
ச�மா. காமா3சிய	மா5 ஆ திர�ப34> சீறினா?	, எாி,� விJ,தா?	 
ெபா8ைமயிழ,� விடாம� அவளிட	 ெதாட�,� ேபசி எ4 �> ெசா�@ 
விவாதி�7	ப. வச,தியிட	 Hறியி$,தா� அவ�. தி3டமி3.$,தப. மாைலயி� 
ச�மா ஆ�ற:கைர�7� #ற�ப34� ேபாIவி3டா�. ரவி இைற(.மணிைய� 
பா� �� ேபசி� ெகா�.$�கலா	 எ%8 அவ$ைடய கைட�7� ேபானா%. 7மா� 
க�\ாியி� அ4 தவார	 வர�ேபாகிற ஒ$ பாீ3ைச�காக  தி�ைணயி� 
உ3கா�,� ப. �� ெகா�.$,தா%. பா�வதி உ5ேள ^34�காாிய:கைள� 
பா� �� ெகா�.$,தா5. 
 
எ�ேபா� ப	பாயி@$,� வ,தா?	 மாமி�ெக%8 சில சமய:களி� அவேள 
பிாிய�ப34> ெசா�@யி$�கிற ேபாீ>ச	பழ(	, உல�,த திரா3ைச, (,திாி� ப$�# 
ஆகியவ�ைற2	 வா:கி� ெகா�4 வ,� த$வ� வச,தியி% வழ�க	. அதி?	 
ப�7வ�ப4 த�ப34 ெம�வா�க�படாம� காI,த $ ரா3ச� ெகா3ைடேபா� 
ேபாீ3ைச தா% ேவ�4	 எ%றா5 மாமி. அ�தா% Cைஜ�7 ஆ7மா	. 
 
அழகாக� பா@தீ% ைபகளி� க3.ய ேபாீ>ைச, உல�,த திரா3ைச, 
(,திாி�ப$�ேபா4, காமா3சிய	மாைள> ச,தி தா5 வச,தி. 
 
"உ:க உட	#�ெக%ன மாமீ! நாரா இைள>�� ேபாயி3ேடேள இ�ப.?" 
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"வா[ய	மா! நீ எ�ேபா ஊ�ேல�,� வ,ேத!" 
 
"கால	பர வ,ேத% மாமி! மற�காம உ:க ப�ட	லா	 வா:கி�4 வ,தி$�ேக%." - 
 
"க@யாண ��காக� ெபாற�ப34 வ,தி$�கியா�7	?"- 
 
7ர@@$,� மாமி �பாவமாக அைத� ேக3கிறாளா எக தாளமாக� ேக3கிறாளா 
எ%பைத வச,தியால க�4பி.�க (.யாம@$,த�. 
 
"நா% ஊ$�7 வர ��7  தனியா காரண	L ஒ�1 ேவ1மா மாமி? அ.�க. 
ஊ$�7	 ப	பாI�7மா வ,��4	 ேபாயி�4	 தாேன இ$�ேக%..." 
 
இ$வ$�7	 இைடேய சிறி� ேநர	 எைத� ேப�வ� எ�ப. ேம�ெகா�4 
(றியாம� �(கமாக உைரயாடைல வள��ப� எ%8 ெதாியாம� ெமௗன	 
நிலவிய�. 
 
சிறி� ேநர தி�7� பி% ச	ப,தமி�லாத ஏேதா ஒ$ 7ழ,ைத�7� பைழய கைதைய> 
ெசா�?வ� ேபா� காமா3சிய	மாேள ஆர	பி தா5:- "#$ஷா அ�னி ச,தான	L - 
ஔபாசன	 ப�ணி - ெந$�# அைணயாம� கா ��4 வர மாதிாி இ,த� 
74	ப திேல ெபா�4கE	 தைல(ைற தைல(ைறயா ஒேர வி தி@$,� வள�ற 
�ளசிைய வள� �� Cைஜ ப�ணி�4 வேரா	. இ,த� 74	ப ேதாட 
ெசௗபா�கிய:கE	, ல3�மி கடா3ச(	, வி$ தி2	 நா:க பர	பைரயாக> சாீர 
� த ேதாட2	 அ,தர:க> � த ேதாட2	 ப�ணி�4 வர �ளசி 
Cைஜயாேலதா%L எ:கE�7 ந	பி�ைக. நா:க ந�ல நா5 தவறாேம, விரத நியம	 
த�பாேம �ளசி மாட திேல ஏ தற விள�7 தா% இ�வைர இ,த� 74	ப ைத� 
பிரகாச�ப4 தி� கா�பா தி�4 வர�. எ தைனேயா தைல(ைற�7 (%ேன 
ராணிம:க	மா கால திேல விரத நியம	 த�பாத ஒ$ பிராமண �ம:க@�7 தான	 
ப�ணL	L ைத ெவ5ளி�கிழைம2	 அ�<மா ெசா�க  த:க திேல ப�ணின 
ெசா�ண விள�7 ஒ�ைண வ>��4 கிராம	 கிராமமாக  ேத.னாளா	. கைடசியா 
அ,த> ெசா�ண தீப ைத இ,த� 74	ப � மா34� ெபா� ஒ$ திதா% தான	 
வா:கி�டாளா	. அ%னிேல�,� இ,த� 74	ப � மா34� ெப�க5 
ஒ]ெவா$ தரா அ,த ெசா�ண தீப ைத2	 �ளசி Cைஜ ப�ற உாிைமைய2	 
(,தின தைல(ைற ெபாியவா கி3ேட$,� பர	பைர பர	பைரயா அைடWசி�4 
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வேரா	. இ%னி�7	 ைத ெவ5ளி�கிழைம தவறாம அ,த  த:க விள�ைக  �ளசி 
மாட திேல நா% ஏ தி ைவ�கிேற%." - 
 
இ�ப.> ெசா�@யப.ேய த% தைலமா3.@$,த ஒ$ பைழய கால � ஒJகைற� 
ெப3.ைய  திற,� அதி@$,� ஒ$ ப34  �ணியி� ��றி ைவ தி$,த அ,த  த:க 
விள�ைக எ4 � வச,தியிட	 கா3.னா5 காமா3சிய	மா5. 
 
"நா% இ,தா � 
 த மா34� ெப�ணா வ,த�	 எ:க மாமியா� இைத எ:கி3ட� 
74 தா..." எ%8 Hறி ஒ$ ெப$
>�ட% அ,த� ேப>ைச அ�ப.ேய நி8 திவி34 
வச,தியி% (க ைத ஏறி34� பா� தா5 காமா3சிய	மா5. 
 
"ஒ�1	 கவைல�படாதீ:ேகா மாமி! உ:க மாமியா� உ:ககி3ட� 74 தைத� 
ேபாலேவ நீ:கE	 உ:க 
 த மா34� ெபா�ணி3ட இைத� 74�கலா	. அ��7 
ஒ$ ெகாைற2	 வரா�..." 
 
"7மா$�7� க�யாணமாயி ெர�டாவ� மா34� ெபா�ணாவ� இ,த� 
74	ப ��7 ஏ தவளா வ,தா அவகி3ட� 74�கலா	?" 
 
"ஏ% மாமி! உ:க 
 த மா34� ெபா�1�7 எ%ன ெகாைற வ,த�?" 
 
"ேபா8	[! அவைள� ப திேயா ரவிைய� ப திேயா எ:கி3ட� ேப>ேச எ4�காேத, 
எ% வயி8 ப தி�4 எாியற�. ந	ம ஆசார	 அ0Fடான	 எ�<ேம #ாியாத யாேரா 
ஒ$ திைய எ,த ேதச தி@$,ேதா இJ ��4 வ,�34 அவைள தா% க�யாண	 
ப�ணி�ேப%L அவ% ஒ ைத� கா�ேல நி�கிற�	, அ��7 எ�லா	 ெதாிWச 
இ,த� பிராமணL	 தைலயா3டற�	 என�7� ெகாWச	 Hட� பி.�கைல. 
எ�லா	 சீரழிW� 73.> �வரா தா% ேபாக� ேபாற�. அவ% பா34�7 அவைள� 
க3.�4 அ4 த மாசேம பிேள%ல ஏறி� பிரா%��7� ேபாக� ேபாறா%. மா34� 
ெபா� வரா%னா ^3.ேல விள�ேக தி ைவ�க ல3�மி வரா%L எ:க நா5ெல 
ெசா�?வா...? எ:ேக$,ேதா வ,�34 அ:ேகேய தி$	பி� #$ஷைன2	 
இJ ��4 ேபாக� ேபாற யாேரா ஒ$ தி எ�பி. இ,தா � ல3�மியாக (.2	[?" 
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"மாமீ! நீ:க எைத ேவணா> ெசா�?:ேகா, ஆனா ந	ம ஆசார அLFடான	 
ெதாியாதவ5L ம34	 கம@ைய� ப தி> ெசா�லாதீ:ேகா. ந	ம 74	ப:களிேல 
இ�ேபா வள�ற இள	 ெபா�கைளவிட� கம@ எ தைனேயா சிேரFடமானவ5. 
அவ5 ெதாிWசி�.$�கிற அ தைன ஆசார அ0Fடான	 இ�ேபா 
ந	மளவாE�7� Hட  ெதாி2மா:கறேத என�7> ச,ேதக	 மாமி! 
அ�பி.யி�ேல%னா� ெபாியவாேள b மட ��7 அவைள வர> ெசா�@ அ0�ரக	 
ப�1வாளா? அவ பிெரWசிேல ெமாழி ெபய� தி$�கிற ெஸௗ,தாிய 
லஹாிைய2	, கனகதாரா Oேதா திர ைத2	, பஜ ேகாவி,த ைத2	 ேக3434� 
ெபாியவாேள ஆசீ�வாத	 ப�ணியி$�கா%னா அ� எ தைன ெபாிய விஷய	? 
அைத� ப தி ஆ>சாிய�ப34 b மட � மாேனஜேர உ:கா � மாமா<�7� ெபாிசா 
ஒ$ ெல3ட� ேபா3.$�கா�... ப.�கிேற%... ேக�கேறளா?" 
 
"ேவ�டா	[! b மட � மாேனஜ$�7 (,தின மட	 ஏஜ�டாக இ:ேக இ$,த 
சீமாைவய� ேமேல ஏக� ேகாப	. சீமாைவய� ச:கரம:கல	 ச	ப,த�ப3ட மட � 
ஆOதிகைள எ�லா	 ஊழ� மயமா� ப�ணி�பி3டா�L அவ$�7� பதிலா இ,த� 
பிராமணைர� H�பி34 நியமி>சேத அ,த மாேனஜ� தா%. அவ� இ,த� 
பிராமண$�7 ெந$:கின சிேனகித	. அவராேல இவைர வி34�74 � எJத 
(.யா�. எ%ைன> சாி�ப4 தற��காக இ,த� பிராமணேர அவைர வி34 இ�பி. 
இ:ேக ஒ$ க.தா� எJத> ெசா�@யி$,தா?	 ஆ>சாிய�படற ��கி�ேல[!" 
 
மாமியி% பி.வாத ைத எ�ப.> சமாளி�பெத%8 வச,தி�7� #ாியவி�ைல. பி5ைள 
அ,த� பிெரW��காாிைய மண,� ெகா5வத% 
ல	 நிர,தரமாக அவ5 அவைன� 
பிரா%ஸு�ேக இJ �� ெகா�4 ேபாI வி4வா5 எ%ற மன�7ைற மாமியி% 
ெசா�களி� ெதானி�பைத� கவனி தா5 வச,தி. கம@யி% ந�ப�#கைள2	 
த%னட�க ைத2	, ேகா[�வர�களாகிய த% ெப�ேறாாிடமி$,� அவ5 ரவிைய 
ந	பி அவேனா4 #ற�ப34 வ,தி$�7	 இைணய�ற எளிைமைய2	 ஒ]ெவா%றாக 
மாமியிட	 விவாி தா5 வச,தி. ந�ல ேவைளயாக அைத� ேக3கேவ அ�ப.ேய 
நி8 தி ம8�காம� மாமி அ�ேபா� எ�லாவ�ைற2	 ெபா8ைமயாக� ேக34� 
ெகா�டா5. 
 
"ேந�7  ெதாி2	[! நீ, ஒ:க�பா, எ�லா$ேம இ,த� க@யாண �ேல உ5ைகக5. 
எ�லா$மா> ேச�,� ேந�7 எதிரா> சதி ப�ணி�.$�ேக5L ந%னா  ெதாி2	. 
இ,த விஷய திேல நீ இ�ப. தா% ேப�ேவ%L	 ேந�7 (%னாேலேய ெதாி2	." 
 



203 

 

"த�பா நா% ஒ�1	 ெசா�லேல மாமி! உ5ளைத தா% ெசா�ேற%. கம@ 
ெரா	ப  த:கமான ெபா�1." 
 
"இ$�க34ேம[. யா� ேவ�டா	ன�? த:க ஊசீ%னா அ��காக அைத நாம 
எ4 �� க�ைண� 7 தி�க1மா எ%ன?" 
 
"உ:க ேமேல அவE�7  ேதவதா வி�வாச	 மாமி. '#ராதனமான இ,திய� 
ெப�ைமயி% கலாசார> சி%ன	'L உ:கைள� ப�றி அவ எ:கி3ட> ெசா�ற� 
வழ�க	 மாமி..." 
 
"அதாவ� � த� க�நாடக	, ம.சWசீ%L எ%ைன� ேக@ ப�றாளா?" 
 
"சிவ, சிவ! அ�ப.யி�ேல மாமி! ேவ.�ைக�காக� Hட அ,த மாதிாி அவைள� ப தி> 
ெசா�லாதீ:ேகா. உ:கைள அவ ேதவைதயா மதி�கிறா." 
 
"...ேந�7 அவைள� க3ேடாட� பி.�கைல[." 
 
"நீ:க அ�ப.� பாரா(கமா இ$�க�Hடா�. மகால3�மி மாதிாி �ம:க@யா 
வ,தி$,� மாமாேவாட மைணயிேல Hட நி%L க�யாண ைத நட தி  தர1	. 
நா:க ெபா�ணா ��காராளா ஏ ��.$�ேகா	. நீ:க க3டாய	 வ,� நட தி  
தர1	..." 
 
"இ,த  த34� ெக34�ேபான க�யாண ��7> சாOதிர	, ெபா�ணா ��காரா, 
#5ைளயா ��காரா5L இெத�லா	 ேவற ேக�கறதா�7	?" 
 
"மாமி! நீ:க ெரா	ப� ெபாியவா... ம:களமான காாிய ைத� ப தி உ:க வாயாேல 
இ�ப. வா� ைத ெசா�ல�படா�. உ:கைள� ெகாைற ெசா�ல என�7 அ தைன 
வயசாகைல!" 
 
"#5ைள�7 அ	மாைவ� கல,��காேம - அவ ச	மதேம இ�லாேம நட�க�ேபாற 
க�யாண ��7 - இ�ப. வ,� அவைள� H�பிடற� ம34	 எ%ன நியாய	?" 
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"நீ:க வ,� Hட இ$,� ஆசீ�வாத	 ப�ணாேம இ,த� க�யாண	 நிைறயா�." 
 
"நா% ஏ% வேர%? ேந�7 மான ேராஷ	 இ�ைலயா எ%ன? இ,த� பிராமண� 
எ%கி3ட ஒ$ வா� ைத Hட� காதிேல ேபாடாம இ தைன Yர	 ஏ�பா4 
ப�ணியி$�கா�. ல�கின� ப திாிைக (H� த� கா� எ�லா	 Hட ஏ�பா4 
ப�ணியா>சா	. யாாி3ட வ,� நீ கா� 7 தேற? நா% இ,த� க@யாண �� 
ப�கேம தைலவ>�� ப4�க� ேபாறதி�ேல. யாேரா ஒ$ திைய எவேனா ஒ$ த% 
எ:ேகேயா க�யாண	 ப�ணி�டா என�ெக%ன வ,த�?" 
 
மாமியி% ேகாப ைத ம8ப�கமாக� #ர3.� பா� தா� ரவியி% ேம� அவE�7 
இ$,த பி5ைள� பாச	 #ாி,த�. மிக<	 பிாியமான விஷய ைத� ப�றி 
ெவ8�ேபா4 ேபசி� ெகா�.$,தா5 மாமி. அ,த ெவ8�பி?	, ேகாப தி?ேம 
பிாிய தி% அள< ெதாிய�H.ய ெதானி மைற,தி$,த�. வச,தி ��றி வைள � 
வித	 விதமாக (ய�சி ெசI� மாமியி% மன ைத இள�க (ய%றா5. ஒ%8	 
சாி�ப34 வரவி�ைல. ��8�#ற � கிராம:களி� உ5ள ஒ$ ெப�ைண� 
க�யாண	 ப�ணி ைவ தா� தா% பி5ைள�7 ஊேரா4 ேதச ேதா4, தாI 
த,ைதேயா4 ச	ப,த(	 ெதாட�#	 இ$�க (.2	. கம@ ேபா%ற ஒ$ பிெரW�� 
ெப�ைண மண,� ெகா�4 பிரா%ஸு�ேக ேபாவதா� ரவி நிர,தரமாக  த:கைள 
வி3ேட நJவி� ேபாIவி4வாேனா எ%8 இன	 #ாியாத அ>ச	 ஒ%8 மாமியி% 
உ5 மன தி� இ$�ப� #ாி,த�. அைத தா% வச,தியா� அ�ேபா� #ாி,� 
ெகா5ள (.,த�. கைடசி (ய�சியாக மாமியிட	, 
 
"க�யாண	 பைழய (ைற�ப. நா? நா5 நட�க� ேபாற�. ந?:7, ஊWச�, 
பா@ைக வள��கற� எ�லா	 நா? நாE	 உ�4" எ%றா5 வச,தி. 
 
"எ தைனேயா விஷய திேல சாOதிர	 ச	பிரதாய	 எ�லா ைத2	 நீ:க மீறியா>�! 
இ� ஒ�1ேல ம34	 எ��7> சாOதிர	? ேபசாம அவா நா34 (ைற�ப. 
ாிஜிO.ரா� ஆAKேல ேபாI� பதி< ப�ணி�க ேவ�.ய�தாேன? இ�ேலனா> 
ச�>சிேல ேபாயி ேமாதிர	 மா தி�கலாேம?" எ%8 கச�பாக எாி>சேலா4 பதி� 
ெசா%னா5 மாமி. 
------------- 
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அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 25252525    
 
த% 
 த பி5ைளைய அழ7	 ப�#	 இளைம2	 உ5ள அ,நிய நா34� ெப� 
ஒ$ தி த%னிடமி$,� பிாி �� ெகா�4 ேபாIவிட� ேபாகிறா5 எ%ற எ�ண(	 
அ,த எ�ண தி% அ.�பைடயி� அவ5 ேம� ெகா�ட ெவ8�#மாக இ$,தா5 
காமா3சிய	மா5. வச,தி எ]வளேவா (ய%8 பா� �	 காமா3சிய	மாளிடமி$,� 
சாதகமான ம8ெமாழிையேயா �(கமான வா� ைதகைளேயா பதிலாக� ெபற 
(.யவி�ைல. ஒேர (ர�டாக இ$,தா5 காமா3சிய	மா5. உட�நிைல 
சாியாயி$�கிற கால:களி� Vாிேயாதய தி�7 (%ேப ஆ�ற:கைர�7� 
ேபாIவி34  தி$	#வைத  தவிர ெவளியி� எ:7	 நடமாடாத 
காமா3சிய	மாE�7 எ�லா விவர(	 (%H3.ேய எ�ப.  ெதாிகிறெத%ப� 
ெபாிய #திராயி$,த�. பா�வதிைய விசாாி ததி� அ,த� #தி� வி4ப3ட�. ப�க � 
^34 ( �மீனா3சி� பா3. திாிேலாக சWசாாி ேபா� அ�கிரகார தி% 
%8 
ெத$�களி?	 எ:ேக யா� ^3.� எ%ன நட�கிறெத%8 ஊ� வ	#கைள  ெதாி,� 
ெகா�4 வ,� அ	மா<�7> சகல ைத2	 அ]வ�ேபா� காதி� ேபா34� 
ெகா�.$�பதாக� பா�வதி வச,தியிட	 ெதாிவி தா5. 
 
"#$ஷா ஆயிர	 த�#� ப�ணலா	. ெபா	மனா3. ம34	 (ர�4 ப�ணி 

Wசிைய  Y�கி�4 நி%னா5னா அ�#ற	 தனியா அவா எைத> சாதி>�ட 
(.2	?" - எ%ப�தா% ப�க � ^34� பா3. அ.�க. காமா3சிய	மாளிட	 
ெசா�?	 வா�கிய	 எ%பைத� Hட� பா�வதிேய ெதாிவி தா5. 
 
(ர�4	, அறியாைம2	, அVைய2	, ெகா�ட� விடா� 7ண(5ள சில பா3.க5 
தா% கிராம:களி% அரசிய�வாதிகளாக இ$�பா�கேளா எ%8 எ�ணினா5 
வச,தி. நி>சயமான க�யாண:கைள� கைல�ப�, ெந$:கி� பழ7கிறவ�களிைடேய 
மனOதாப:கைள உ�டா�7வ�, மைற(கமாக� பழி தீ� �� ெகா5வ�, 
வத,திகைள� பர�#வ�, #ற	 ேப�வ�, ேகா5 
34வ� இைவெய�லா	 
ஒ]ேவா� கிராம தி?	 சில பா3.களி% ெசய�களாக இ$,தன. இ,த மாதிாி� 
ெக3ட 7ண(5ள பா3.களி% ெசய�கைள எதி� � எ�<	 ெசIய (.யாம� ந�ல 
�பாவ(5ள சில பா3.க5 Hட ஒ�:கி இ$,� வி4வ� வழ�கமாயி$,த�. 
காமா3சிய	மாளிட	 தா% ேபசி� பா� தைத� ப�றி ச�மாவிட(	, த% 
த,ைதயிட(	 விவர:கைள  ெதாிவி � வி3டா5 வச,தி. தா% 
காமா3சிய	மாளிட	 ேபசியைத� ப�றி� கம@யிடேமா, ரவியிடேமா, வச,தி 
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எைத2	 விவாி�கவி�ைல. ^ணாக அவ�கைள� கலவர�ப4 த ேவ�டாெம%8 
தா% அைத வி3.$,தா5. 
 
ேவ1மாமாைவ� ெபா8 தவைர வச,தி காமா3சிய	மாைள� பா� � வி34 வ,� 
Hறிய எ�<	 அவர� உ�சாக ைத� பாதி�கவி�ைல. க@யாண ஏ�பா4கைள  
ெதாட�,� ெசI� ெகா�.$,தா� அவ�. அ,த வ3டார திேலேய ெச�வா�75ள 
நாதOவர வி �வா% ஒ$வாிட	 (%பண	 ெகா4 � இர3ைட நாதOவர ��7 
ஏ�பாடாகியி$,த�. ம�ற ஏ�பா4கE	 தட#டலாக நட,� ெகா�.$,தன. 
க@யாண	 ெந$:கி வ,� ெகா�.$,த�. 
 
இவ�றா� சீமாைவயாி% ஆ திர(	 வயி�ெறாி>ச?	 அதிகமாயி$,தன. எாிகிற 
ெந$�பி� எ�ெணைய வா��கிறா�ேபா� ந4வி� இ%ெனா$ ச	பவ(	 
நட,�வி3ட�; சீமாைவய� அதி� வைகயாக மா3.� ெகா�4 அக�ப3.$,தா�. 
 
ச:கரம:கல	 #னித அ,ேதாணியா� ஆர	ப�ப5ளியி% ஆசிாிைய மல�ெகா. 
ப5ளி�Hட	 (.,� சீமாைவயாி% மா,ேதா�# வழியாக ^4 தி$	#	 ேபா� (%# 
பல (ைற அவைள வழி மறி � வ	# ப�ணிய� ேபா� வ	# ப�ணி� ைகைய� 
பி. � இJ தி$�கிறா� அவ�. ேதா�பி� அவ$�7  �ைணயாக அவ� அ.யா3க5 
இர�4 ேப$	 இ$�கேவ சீமாைவய$�7  �ணி>ச� அதிகமாகிவி3ட�. அகம  
அ@ பாயி% கட த� சர�7கேளா4 ேச�,� இ:ேக வ,�, அவ$�7� பிாியமாக� 
ெகா�4 வ,� தர�ப3.$,த 'சீைம> சர�7' ேவ8 உ5ேள ேபாயி$,த�. 
சீமாைவயாி% ேதா�பி� இைறைவ� கிண�ைற ஒ3.� ப	� ெச3 ேமா3டா$�காக 
ஒ$ சிறிய சிெம�4� க3.ட	 உ�4. அவ� 7.�பத�காக<	 ம�ற 
cலாவிேநாத:கE�காக<	 இ,த� க3.ட	 பய%ப34 வ,த�. அவ� ^4 
அ�கிரகார ��75 ந4வாக இ$,ததனா� அ:ேக ஒ$ நாE	 இ,த விவகார:கைள 
அவ� ைவ �� ெகா5வதி�ைல. ேதா�# ஊாி@$,� ஒ�:கி இ$,ததனா� 
இத�ெக�லா	 வசதியாயி$,த�. நீ�ட நா5 நJவி நJவி� ேபாI� ெகா�.$,த 
மல��ெகா.ைய அ%8 எ�ப.2	 வச�ப4 திேய தீ$வ� எ%8 சீமாைவய� 
ைகைய� பி. � இJ த<ட% அவ5 H�பா4 ேபா3.$�கிறா5. பி%னாேலேய 
அவைள  ெதாட�,� வ,� ெகா�.$,த இைற(.மணியி% இய�க � ஆ3க5 
ஓ.வ,� சீமாைவயைர� ைக2	 கள<மாக� பி. �  ேதா�பி@$,த ெத%ைன 
மர தி� க3.� ேபா34வி3டா�க5. இைற(.மணி�7  தகவ� அL�பி அவ� 
ேபாcஸு�7> ெசா�@யL�பிவி34 வ,தா�. சீமாைவயாி% அ.யா3க5 
எ�ணி�ைகயி� அதிகமாயி$,த ப7 தறி<� ப.�பக இைளஞ�கைள எதி��க 
(.யாம� உடேன ேபாI அகம  அ@ பாI�7  தகவ� ெதாிவி தா�க5. பண	 
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விைளயா.ய�. ேபாcO, எதி�பா� தப. உடேன ேதா�#�7 வரவி�ைல. ஆனா� 
சீமாைவயைர  த�ப> ெசIவத�காக அகம  அ@பாI ஒ$ H@� ப3டாள ைத 
அL�பியி$,தா�. இ$3.ய�	 ேதா�பி� #7,த அ,த� H@� ப3டாள	 (த� 
ேவைலயாக> சீமாைவயைர  ெத%ைன மர தி@$,� அவி" �வி34  த�ப> 
ெசI� வி3ட�. அ�#ற	 நட,த கலக தி� ப7 தறி<� ப.�பக ஆ3களி� 
சில$�7	, அவ�கைள  ேத. அ:7 வ,தி$,த இைற(.மணி�7	 அாிவா5 
ெவ34�காய:க5 ஏ�ப3டன. ேபாcO வ$வத�75 H@� ப3டாள	 த�பி 
ஓ.வி3ட�. அ:ேக வ,� ேசர� ேபாcஸா� ேவ�4ெம%ேற அதிக ேநரமா�கினா� 
ேபால� ப3ட�. 
 
அவசர அவசரமாக  த�பி ஓ.ய சீமாைவய� தா% எ,த ேநர தி� மா,ேதா�பி� 
அ,த� ெப�ைண� ைகைய� பி. � இJ ததாக அவ�க5 ேபாcசி� #கா� 
ெசIதி$,தா�கேளா அேத ேநர தி� சிவ% ேகாவி@� 74	ப ேதா4 ெச%8 
அ�>சைன ெசI� தாிசன	 ப�ணி� ெகா�.$,ததாக> சா3சிகE	, ஓ� அ@பி2	 
ேஜாடைன ெசIதா�. 
 
ேபாcஸா� சீமாைவயாி% ேதா�பி� அ �மீறி� #7,� கலக	 விைளவி�க 
(ய%றதாக� ப7 தறி<� ப.�பக ஆ3க5 மீ�	 இைற(.மணி மீ�	 வழ�7� 
பதி< ெசIதி$,தா�க5. 
 
இைற(.மணி�7 இட� ேதா5ப3ைடயி� சாியான அாிவா5 ெவ34. 
ச:கரம:கல	 ேலாக� ப�4 ஆOப திாியி� ெகா�4 ேபாI அவைர> 
ேச� தி$,தா�க5. ஆOப திாியி� ேச��க அதிக ேநரமாகி வி3டதா� நிைறய 
இர த	 ^ணாகி இ$,த�. தகவ� ெதாி,� ச�மா, ரவி, கம@ எ�ேலா$	 பதறி� 
ேபாI ஆOப திாி�7 விைர,தி$,தா�க5. ஏ�கனேவ இைற(.மணியி% ம$மக% 
7$சாமி2	, மைனவி ம�கE	, 74	ப ந�ப�கE	, இய�க ந�ப�கEமாக 
ஆOப திாியி� கவைலேயா4 7Jமியி$,தன�. இைற(.மணி�7 நிைறய இர த 
இழ�# ஏ�ப3டதனா� #� இர த	 ெச? த ேவ�. இ$,த�. அவர� இய�க  
ேதாழ�க5 ேபா3. ேபா34� ெகா�4 இர த	 ெகா4�க (% வ,தன�. ஆனா� 
ேசாதைன ெசI� பா� ததி� ஒ$வர� இர த(	 அவர� 7)� இர தமாக இ�ைல. 
 
டா�ட� ச�மாைவ� பா� தா�. அவைர� ேக3கலாமா ேவ�டாமா எ%8 
தய:கினா�. 
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"எ% இர த	 ேச�றதா%L பா$:ேகா. ஒ�1	 என�7 ஆ3ேசபைண இ�ைல" - 
எ%8 மகி">சிேயா4 டா�டைர� பி% ெதாட�,தா� ச�மா. 
 
எ%ன ஆ>சாிய	! ச�மாவி% இர த	 க>சிதமாக> ேச�,த�. ச�மா 
இைற(.மணி�காக இர த	 ெகா4 தா�. ம8நா5 காைல இைற(.மணி ந�ல 
பிர�ைஞேயா4 ேபச (.,த நிைலயி� இ$,தேபா� த%ைன� பா��பத�காக 
ஹா�@�O, பழ	 எ�லா	 வா:கி� ெகா�4 வ,தி$,த ச�மாவிட	, "எ:க5 
ஆE:க5ளா	 நா% ெபாைழ>� எ,திாி>ச�#ற	 ஒ$ ேவைள ஆOதிகனா 
மாறி4ேவேனா%L Hட� பய�படறா:க�பா! நீயி�ல என�7 இர த	 
74 தியா	?" - எ%8 ேவ.�ைகயாக> சிாி �� ெகா�ேட ச�மாைவ� ேக3டா�. 
அ�ேபா� அ$ேக இ$,த ப.�பக ஆ5 ஒ$வ�, "ஒ$ ஐய$ ர தெவறி பி.>�� ேபாI 
அைத> சி,த ைவ>சா$. இ%ெனா$ த$ அைத� 74 �> சாி�ப4 தினா$" - எ%8 
ெசா%னா�. இைற(.மணி அ,த ஆைள உ8 �� பா� தா�. "இ,தா நீ ெகாWச	 
ெவளியில இ$ ெசா�ேற%. நாேன ெபற< H�பி4ேற%" - எ%8 ெசா�@ அ,த 
ஆைள� ேபாக> ெசா%னா� இைற(.மணி. உடேன ச�மா "அவைர ஏ% 
ேகாபி>��கேற ேதசிகாமணி! அவ$ உ5ளைத தாேன ெசா�கிறா�?" - எ%றா�. 
ஆனா� அ,த ஆ5 இைற(.மணியி% வா� ைத�7� க34�ப34 உடேன 
ெவளிேயறி வி3டா�. அவ� ெவளிேயறிய�	 இைற(.மணி ச�மாவிட	 Hறினா�: 
 
"ெசIயிற அ�கிரம ைத2	 ெசW��ேபா34 நாL	 எ% ஆE:கE	 அவ$ 
ேதா�பிேல அ � மீறி 0ைழWசி கலக	 ப�ணி> ெசா ��7> ேசத	 
விைளவி>சி$�ேகா	L ேபாcKேல #கா� ப�ணியி$�கா$ சீமாைவய$. அ,த 
ேநர திேல அவ$ சிவ% ேகாவி�ல 74	ப ேதாட அ�>சைனயி�ேல 
ப�ணி�கி3.$,தாரா	? தன�7 ஆப �%னா> சாமிைய� Hட� ெபாIசா3சி�7 
இJ�கிறாLவ" - 
 
"யாைர> சா3சி�7 இJ தா எ%ன? அ�கிரம	 ப�றவா அழிW�தா% 
ேபாயி4வா..." 
 
"அழிW� ேபாக@ேய வி�ேவ�வர%! ேந�மாறா அ�கிரம ைத எதி��க� ேபான 
நா:களி�ேல ைக2	 கா?	 ெவ34�ப34 இ�ப. ஆOப திாியிேல வ,� அழிW� 
கிட�கிேறா	. நா? கா� வசதி25ளவ% இ:ேக நியாய	, ச3ட	, ேபாc� 
எ�லா ைத2	 Hட ெவைல�கி வா:கிடறாேன?" 
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"வாOதவ	, ெதIவ ைத ந	பறவாைளவிட� பண ைத2	, வசதிகைள2	 ந	பி  
ெதாழறவா ேதச திேல அதிகமாயி3டா. ேயா�கியமாயி$�க1	, உைழ>�> 
ச	பாதி�க1	கிற ந	பி�ைகேய ேபாயி4 �. ந�லவனாயி$�க1	கிற 
ந	பி�ைகைய விட ந�லவைன� ேபால இ$,�3டா� ேபா8	L தி$�தி� படறேத 
அதிகமாயா>�-" 
 
"ேவத ைத> ெசா�?ற வாI ெபாIைய2	 ெசா�?�. சீமாைவய� கட<ைள 
ந	பறைதவிட அதிகமாக அகம  அ@ பாேயா4 பண ைத தா% ந	#றா$." 
 
"எ%ைன� ெபா8 தவைர எவ% ேயா�கியனாயி$�காேனா, எவ% ம தவைன 
ஏமா தாேம உைழ>� வாழறாேனா, எவ%கி3ட> V�	, வா�	 வWசைன2	 
இ�@ேயா அவென�லா	 ஆOதீக% தா%. எவ% அேயா�கியனாயி$�காேனா, 
எவ% ம தவைன ஏமா தி, உைழ�காம> �ர�. வாழறாேனா எவ%கி3ட> V�	 
வா�	 வWசைன2	 நிர	பியி$�ேகா அவென�லா	 தா% நிஜமான நாOதீக%!" 
 
"நீ ெசா�ேற... ஆனா� உலக �ேனாட க�ணிேல சீமாைவய$தா% ஆOதீக�, நா% 
நாOதீக%. (ரட%! ஊேராட ஒ �� ேபாகாதவ%..." 
 
"அ�ப. யா� யா� ெநைன�கறாேளா ெதாியா�. ஆனா நா% அ�ப. உ%ைன� ப தி 
ெநைன�கேல ேதசிகாமணி!" 
 
"நீ ெநைன�க மா3ட�பா... அைத� Hட� #ாிW��க  ெதாியாதவனா நா%?" 
 
இ,த உைரயாட@% ேபா� இ$வ$ேம மன	 ெநகி",த நிைலயி� இ$,தா�க5. 
இைற(.மணி ப � நா3கE�7 ேம� ஆOப திாியி� இ$�க ேந�,த�. அ�ப. 
அவ� ஆOப திாியி� ப4 த ப4�ைகயாக இ$,த நா3களி� ச�மா நா5 தவறாம� 
ஆ8தலாக அவைர� ேபாI� பா� �� ெகா�.$,தா�. அ�ப. ஒ$ நா5 ச�மா 
ஆOப திாி�7� ேபாIவி34  தி$	பியேபா� வழியி� ச,தி த சாOதிாி ஒ$வ� 
ச�மாவிட	 ேப>�� ெகா4 தா� - அ,த> சாOதிாி சீமாைவய$�7 மிக<	 
ேவ�.யவ�. அவாிட	 ச�மாவாக வ?வி� ேபச� ேபாகவி�ைல. பாைதயி� 
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எதி��ப34 அவராக  த	ைம நி8 தி ேaமலாப	 விசாாி�கேவ ச�மா<	 பதி� 
ேபசினா�. 
 
"எ:ேக ேபாயி34 வேர5 ச�மா?" 
 
"என�7 ெரா	ப ேவ�ட�ப3ட சிேநகித% ஒ$ த% ஒ$ கலவர திேல ெவ34� 
காய�ப34 ஆOப திாியிேல ப4 த ப4�ைகயா இ$�கா% - அவைன� ேபாI� 
பா� �34 வாேர%."  
 
"யா$? அ,த> 'Vனா மானா'�கார% தாேன, 'சாமியி�ேல ெதIவமி�ேல'%L சதா 
நாOதீக� பிரசார	 ப�ணி�.$�காேனா இ�@ேயா, அதா% ெதIவமா� பா� � 
இ,   த�டைனைய அவL�7� 74 தி$�7." 
 
இைத� ேக34> ச�மா<�7 எாி>ச� ப�றி� ெகா�4 வ,த�. கட<ளி% 
ெசய�கE�7 இ�ப.� ெகா>ைசயாக அ� த	 க�பி�கிற ஆOதிகைனவிட 
ேமாசமான நாOதிக% ேவெறா$வ% இ$�க (.யா� எ%8 ப3ட� அவ$�7. 
ெதIவ சி,தைனகளி� மிக<	 ேமாசமான ெதIவ நி,தைன, 'கட<5 த	ைம 
எதி� �� ேப�கிறவ% ^3.� ெகாைல விழ> ெசIவா�, த	ைம  �Fபிரசார	 
ெசIகிறவைன உடேன ைகைய� காைல வா:கி� பழி தீ� �� ெகா5வா�' எ%8 

ட ப�தியா� பாமர தனமாக விள�க	 ெகா4�ப�தா%. இ,த 
ட தனமான 
விள�க	 சாியாயி$,தா� ேதா�விைய� ெபா8 �� ெகா5ள (.யாத, அ�ல� 
ெவ�றி மமைதயி� நிதானமிழ,த ஒ$ 
%றா,தர அரசிய�வாதிைய� ேபால� 
கட<E	 பழி வா:க<	, பைக தீ��க<	, எ:ேக எ:ேக எ%8 ேத.  தவி �� 
ெகா�4 திாிவ� ேபாலாகிவி4	. இ]வள< ேவத:க5 உபநிஷத:கைள� 
கைர �� 7. தி$,�	 அேத சாOதிாி அ தைன ெமௗ3[க	 நிைற,த ஒ$ 
விள�க ைத� ெகா4 த� க�4 ச�மா அ�ேபா� அ$வ$�# அைட,தி$,தா�. 
அவைர விட - அவ�ைற எதி��பத�காகேவ சாOதிர	 ச	பிரதாய:கைள� ப. �� 
ெகா�ட இைற(.மணி இ%L	 ெதளிவாக<	 பிர�ைஞ2டL	 ந%றாக<	 
ப. தி$�பதாக> ச�மா<�7  ேதா%றிய�. 
 
ச�மா த% மன திL5 இ$,த எாி>சைல அைமதி� ப4 தி� ெகா�4 "சாOதிாிகேள! 
நீ� ெசா�றப. வ>��43டா  தன�7 ெக4த� ப�றவாைள2	, த%ைன 
எதி��கிறவாைள2	 எ�படா ேத.� பி.>�� ைகைய� காைல ெவ3.  
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த�.�கலா	L ஒ$விதமான �யநல ேதா4 ெதIவ	 தயாரா� கா ��.$�கற 
மாதிாி%னா ஆற�?" எ%றா�. 
 
"இ�@ேயா பி%ேன? ெதIவ	 எ�பி.� ெபா8 ��7	ேன%?" 
 
இைத� ேக34> சாOதிாிகளி% ெமௗ3[க ��காக ம34மி%றி ம,த # தி�காக<	 
ேச� � இர�க�ப34� ெகா�ேட ேம?	 அவைரேய ேக3டா� ச�மா:- 
 
"ெபா8ைமேய Cஷண	L	 சகி�#  த%ைமேய ச திய	L	 மLஷாE�ெக�லா	 
(%மாதிாியா� க ��74�க ேவ�.ய ெதIவ	, நீ� ெசா�ற மாதிாி அ தைன 
ெபா8ைமயி�லாததா2	, அவசர� 74�ைகயாக<	 �யநலமாக<	 இரா� 
சாOதிாிகேள-" 
 
"நீ:க எ%ன ெசா�ேற5 ச�மா? 'அவேனாட' பழகி� பழகி வரவர நீ:கேள 
இ�ப�லா	 'அவ%' மாதிாி� ேபச ஆர	பி>�3ேட5..." 
 
"அதி�ேல! சமயா சமய:க5ேள ஆOதீகாE	 த:கைள அறியாம  ெதIவ ைத 
அவமதி>�� ேபசிடற��4. அ�<	 Hட  ெதIவ நி,தைனதா%. நீ:க 
ெசா%னைத2	 அதிேல தா% ேச� ��கலா	. ந	ம �ேவஷ ைத, ந	ம 
ெமௗ3[க ைத, ந	ம அWஞான ைத ந	ேமாட பழி வா:கற மன�பா%ைமைய 
இ��ெக�லா	 அ�பா�ப3ட பர	ெபா$5 ேமேல ஏ தி வ>� அ� பழி வா:கி4	, 
க�ைண அவி>��பி4	, காைல ஒ.>சி�பி4	ென�லா	 ெசா�ற� எ தைன 
அப த	? 'ேவ�4த� ேவ�டாைம' இ�லாதவ%L பகவாைன� ப தி ஆயிர	 
சாOதிர:க5ேள நீ� தி$	ப  தி$	ப� ப.>� எ%ன பிரேயாஜன	 சாOதிாிகேள?" 
 
எ]வளேவா அட�கி� ெகா5ள (ய%8	 ச�மா 7ர@� க4ைம ெதானி � வி3ட�. 
சாOதிாிக5 ச�மா<�7� பதி� ெசா�லாம� ேகாப ேதா4 ேநேர சீமாைவய� ^34  
தி�ைண�7 விைர,தா�. அ:ேக அவ� எதி�பா� த� ேபா� வ	ப� சைப 
H.யி$,த�. இவ� ேபாவத�7 (%ேபேய 'ச�மா எதி��# 'தா% அ:ேக நட,� 
ெகா�.$,த�. சீமாைவய� அ தைன ேப$�7	 தாராளமாக ெவ�றிைல சீவ� 
வழ:கி> ச�மா எதி��ைப உ�சாக�ப4 தி வி34� ேக34� ெகா�.$,தா�. 
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சாOதிாி வ,� ெசா%னைத  ெதாட�,� H.யி$,தவ�களிட	 சீமாைவயேர 
ச�மாைவ�ப�றி ேம?	 7ைற Hறி  Yப	 ேபா34விட வசதியாயி$,த�.  
 
"எ%ேனாட மா,ேதா�பிேல ப	�ெச3 ேமா3டாைர� ெகா5ைளய.�க1	L 
தி3ட	 ேபா34 ஆ5 க3ேடாட 0ைழWசவ% அ,த இைற(.மணி. ந�லேவைளயா 
எ% 7 தைக�காரேனாட ஆ5க5 சமய தி� வ,� எ% ஆOதிைய� 
கா�பா தியி$�கா:க. அ�ப.�ப3ட கிராதகL�7 பாிW��4 ேபாI நி�கிறா� 
ச�மா. அவ$�7 வரவர� # திேய ேபத@>�� ேபா>�. ஒேர அ. ேமேல அ.யா வர�. 
#5ைள எ%னடா%னா� பிெரW��காாிைய இJ ��4 வ,� நி�கிறா%. 
கைடசியிேல இவேர அவாE�7� க�யாண	 ப�ணி ைவ�க ேவ�.யதாயி4 �. 
சாO ேரா�தமா நா? நா5 க�யாணமா	, சாOதிர	 ஒ$ ேக4 இவ$�7! ப�ற 
க,தரேகாள	லா	 ப�ணி34> சாOதிரமா	 சாOதிர	!" 
 
"அ� ம34மி�ேல சீமாைவய�வா5! ஆOப திாியிேல சாக� கிட,த அ,த� க8�#> 
ச3ைட�காரL�7 ஓ.�ேபாI ர த	 74 �� கா�பா தியி$�கா� இவ�..." 
 
"இவ$�7  தா தா வ,தா?	 அவைன� கா�பா த (.யா� �வாமீ! அவ% அகம  
அ@ பாைய� ேபாI விேராத	 ப�ணி�.$�கா%. பாI ேகா[�வர%. அவேராட 
ேபா3. ேபாட இ,த ெவற7� கைட�காரனாலா ஆ7	?" 
 
"ஆனா அவ% அ�ரகார திேல வ>சி$�கற பலசர�7� கைடயிேல வியாபார	 ெரா	ப 
ந%னா ஆற�:கறாேள ஓI! விைல எ�லா	 ெரா	ப நியாயமாயி$�7:கறா, சர�7	 
கல�படமி�லாேம � தமாக<	 ந%னா<	 இ$�காேம... எ�லா$	 
ேபசி�கிறாேள..." 
 
"�	மா ஒ$ Oட�3! அெத�லா	 ெகாWச நா5 ஜன:கைள� கவர1	கற��காக� 
74�ப%. ேபாக� ேபாக தா% �ய)ப	 ெதாி2	." - எ%8 அைத ம8 தா� 
சீமாைவய�. இைற(.மணிைய� ப�றிேயா ச�மாைவ� ப�றிேயா யா$�7	 ஒ$ 
சிறிய ந�லபி�பிராய	 Hட ஏ�ப34 விடாம� கவனி �� ெகா5வதி� 
சீமாைவய$�7 அள< கட,த அ�கைற இ$,தெத%னேவா உ�ைம! 
'இைற(.மணி'யி% கைட, வியாபார	 எ�லா	 ப�றி ஊ� (Jவ�	, மாியாைத2	 
ந�ெல�ண(	 ெப$7வைதேய அவரா� ெபா8 �� ெகா5ள (.யாம� இ$,த�. 
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ச�மாைவ2	, இைற(.மணிைய2	 ேகா�34, ேகO எ%8 இJ த.�பத�கான 
ெசல<கைள இரகசியமாக அகம  அ@பாI ஏ�8� ெகா�.$,தா�. அகம  
அ@பாயி% ேகாப ��7� காரண	 ச�மாைவ ^4ேத. ேபாI� ைகயி� 
(%பண ேதா4 ெகWசி� பா� �	 ேக3காம� அவ� அ,த இட ைத 
இைற(.மணி�7 வி3.$,தா� எ%ப�தா%. அேத காரண தா?	, ெதாழி� 
ேபா3.யா?	 தன�7� கிைட�காத இட	 அவ$�7� கிைட � வி3டேத எ%ற 
எ�ண தினா?	 இைற(.மணியி% ேம?	 அவ$�7 எாி>ச� ஏ�ப3.$,த�. 
ச�மாைவ2	 இைற(.மணிைய2	 அைல�கழி �� கFட�ப4 �வத�காக> 
சீமாைவய$�7 எ]வள< ேவ�4மானா?	 பண	 ெகா4�க  தயாராயி$,தா� 
அகம  அ@பாI. 
-------------- 
 

அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 26262626    
 
கம@ ரவி க�யாண ஏ�பா4க5 நட,� ெகா�.$,த ேபாேத O� ேகா�3.@$,� 
ஸ	ம% ச�மா<�7	 கம@�7	 வ,� ேச�,தி$,த�. கம@ ேபாI  தாிசன	 
ெசIதி$,த ச:கரம:கல	, Cமிநாத#ர	 ேகாவி�களி% YIைம ெக34 வி3டதா� 
அவ�8�7 ம8ப. உடேன ச	�ேரா3சண	 ெசIய ஆகிற ெசல< எ%8 ஒ$ 
கண�7� ேபா34� ப தாயிர	 )பாI�7 ேம� ேகாாி வழ�7  ெதா4 தி$,தா�க5. 
வழ�7  ெதா4�பத�கான ெசல<, Y�4த� எ�லா	 சீமாைவய�, அகம  அ@பாI 
ஆகிேயா$ைடய� எ%றா?	, ஒ]ெவா$ ேகாவி?�7	 ச	�ேரா3சண	, 
யாகசாைல, 7	பாபிேஷக	, ம�டலாபிேஷக> ெசல<கE�7 நFட ஈ4 ேகாாி 
வழ�7  ெதாட�,தி$,தவ� பாதி�க�ப3ட உ5M� ஆOதிக� என ஒ$வராகேவா 
சிலராகேவா (% வ,தி$,தா�க5. ேகாவி� கம@ 0ைழ,ததனா� YIைம ெக34� 
ேபாI ஆOதிக�கE	 (ைறயான இ,��கE	 ெதாJவத�7� பய%படாம� ேபாI 
வி3டெத%8	, எ]வள< விைரவி� 7	பாபிேஷக ஏ�பா4 ெசIய (.2ேமா 
அ]வள< விைரவி� ெசIதாக ேவ�4ெம%8	 வழ�7  ெதா4 தவ�க5 
ேகாாியி$,தா�க5. எனேவ ச�மா<�7	, கம@�7	 வ,தி$,த ேகா�3 ேநா3[K� 
விைரவாக விசாரைண�7 ஒ$ ேததி 7றி�பிட�ப3.$,த�. (%# ெசIத� 
ேபாலேவ ேகா�3 ேநா3[ஸுட% ேவ1 மாமாவிடேம கல,தாேலாசி தா� ச�மா. 
ேவ1 மாமா சிறி�	 கல:காம� ேயாசைன ெசா%னா�. 
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"க@யாண ��7 ஒ$ வார	 இ$�கற�ேபா பா� � நீ$	, கம@2	 ேகா�3ேல வ,� 
நி�கிற மாதிாி ேநா3[O அL�பி>சி$�கா, பரவாயி�ேல, கவைல�படாேத2	. 
�ரா�[O ப�ணாததாேல என�7 வ�கீ?�7� ப.>சேத மற,� ேபா>�, ஆனா 
இ,த� ேகஸுேல உம�7	 கம@�7	 நாேன வ�கீலா இ$,� கவனி>��கேற%. 
ைப திய�கார தனமா இ,த� ேகைஸ� ேபா3டவ:க 
Wசியிேல காிைய� Cசி�4 
ேபாறா�ல ப�ேறனா இ�ைலயா பா$	!" 
 
"இ�ேபா நீ:க எ��7> சிரம�பட1	? ேவ8 யாராவ� வ�கீ�கி3ட 
வி34டலாேம? இ�னாேல க�யாண ஏ�பா4கைள நீ:க கவனி>��.$�கிற� 
தைட�ப4ேம?" 
 
"ஒ�1	 தைட�படா�. இ,த� ேகஸுேல சில 01�கமான ஆ��2ெம�4க5 
இ$�7. அைத எ�லா	 ப தி நா% ஏ�ெகனேவ ேயாசி>� வ>சி$�ேக%. ஃC%L 
உ5ள:ைகயாேல ஊதி விடறா�ல ஊதி வி34டலா	. கவைல�படாேத2	 ச�மா..." 
 
"எ% தைலைய உ$3ட1	கிற��காகேவா எ%னேவா எ�லா� ேப�ப�@2	 
ெகா3ைட எJ திேல ெபாிய நிNசா� ேபா343டா இைத. சாதாரணமா எ தைனேயா 
ேகO ச�ேகா�3.ேல வர�. அைத எ�லா	 நிNஸா� ேபாடறதி�ேல..." 
 
"உ	ம தைலைய உ$3ட1	L ேப�ப�காராE�7 ஒ�1	 இரா�. 
'ெவ5ைள�காாி ேகாவி?�75ேள 0ைழWசி3டா5'%L வழ�7%னா அ�ேல ஒ$ 
'ெச%ேசஷ%' இ$�ேகா�@ேயா. அ�னாேல ெபாிய நிNஸா� ேபா3.$�பா." 
 
"நFட ஈ4 ேக34 வழ�7� ேபா3.$�கிற #5ளிகளிேல ெர�ெடா$ த� அ,த,த� 
ேகாவி�கேளாட த�மக� தா� 7Jவிேல Hட இ$�கா. அ�னாேல, அ�>சகா5, 
7$�க5, எ�லா	 Hட ேவ1	ேன பய,��4 நம�7 எதிரா சா3சி ெசா�லலா	." -  
 
"இ,த ெர�4 ேகாயி�ேல2	 கம@ தாிசன ��7� ேபான�ேபா இ$,த அ�>சகா5 
யா� யா$%L நிைனவி$�ேகா ச�மா?" 
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"கம@ ேகாவி?�7� ேபாற�ேபா எ�லா	 உ:க ெபா� வச,திேயா, ரவிேயா, 
அ�ல� பா$ேவா Hட  �ைண�7� ேபாயி$�கா. அவாைள� ேக3டா அ,த 
சமய திேல அ�>சகா யா� யா� இ$,தா%L	 ெதாிW��4டலா	. அ� ஒ�1	 
ெபாிய சிரமமி�ேல-" 
 
"உடேன ெதாிW��4 வ,� ெசா%னீ�னா அ,த அ�>சகாைள� ெகாWச	 
வரவைழ>�� ேபசலா	. ேகO நம�7> சாதகமா (.யற ��7 ெரா	ப 
உபேயாக�பட� ேபாற விஷய	 இ�." 
 
"இ%னி�ேக விசாாி>�> ெசா�@டேற%. ேவற சா3சி ஏதாவ� ேவ1மா?" 
 
"உ	ம சிேநகித% அ,த� ப7 தறி<� ப.�பக ஆ5 ேகா�34�7 வ,� சா3சி 
ெசா�ல> ச	மதி�பாரா?" 
 
"இதிேல அவேராட சா3சி�7 எ,த வித திேல இட	 இ$�7? இ� ேகாவி� 7ள	, 
ப�தி தாிசன	L வ�ற ேகO, ேதசிகாமணி�7 அதிேல எ�லா	 ந	பி�ைக 
கிைடயா�." 
 
"ந	பி�ைக இ$�கற�	 இ�லாத�	 ேவற விஷய	. அவேராட ெதIவ ந	பி�ைக 
இ�லாதவ�க5 அட:கிய ப7 தறி<� ப.�பக திேல ேபாI� பிரச:க	 ப�ற��7 
(,திHட ஏேதா கட<5 வா" � மாதிாி ஒ$ Oேதா திர ைத 
(1(1 �34 தா% கம@ பிரச:க	 ப�ணினா5L ேக5வி�ப3ேட%. அ�ப. 
அவ5 ெசWசைத  த:கE�7� பி.�காத விஷயமா இ$,�	 ஒ$ நாகாிக	 க$தி 
அவ� யா$	 த4�கேல%L	 ேக5வி�ப3ேட%." 
 
"இ$�கலா	, ஆனா அ� இ,த� ேகஸு�7 எ�ப.� பிரேயாஜ�ப4	?" 
 
"அெத�லா	 நா% பா� ��கேற% ச�மா! நட,தைத� ேகா�3ல வ,� அவ� 
ெசா�?வாேரா இ�@ேயா?" 
 



216 

 

"தாராளமா வ,� ெசா�?வா�. ேதசிகாமணி நிஜ ைத> ெசா�ற��7 எ:ேக2	 யா� 
(%னா.2	 பய�படற� இ�ேல." 
 
"அ� ேபா�	 என�7." 
 
"பாவ	! இ,த> சீமாைவய� ப�1ன அ�கிரம திேல ெவ34� காய	 ப34 
ஆOப திாியிேல ெகட,�34 இ�ப தா% .Oசா�e ஆகி ^34�7 வ,தி$�கா� 
அ,த மLஷ%." 
 
"எ%ன ப�ற� ச�மா? விCதி� C>�, ெதIவ ந	பி�ைக:கிற ேவஷ	 எ�லாமா> 
ேச�,� சீமாைவய� (த� ந	ப� ஆசார�க5ளனாயி$,�	 அவைர ந�லவனா 
உலக ��7� கா3.டறேத?" 
 
"யா$�7	 பய�படாேம மன�C�வமா உ5ளைத> ெசா�ல1	னா  
ேதசிகாமணிைய ஆOதிகனா ஒ ��கலா	. சீமாைவயைர தா% உ�ைமயான 
நாOதீக%L ெசா�ல1	. ேவஷ	 ேபாடறவைன விட ெவளி�பைடயானவ% 
ேயா�கிய%. சீமாைவய$�7> சாOதிர	, #ராண	, ச	�ரதாய	, ஒ$ ம�1	 
ெதாியா�. ெதாியறதாக ேவஷ	 ேபாடறா�. ஒ�ைண� 7ைற ெசா�@� 
ேபசற�%னா�Hட அைத� ப தி (J விவர(	 ெதாிW��காம� ேபச�படா�%L 
அ தைனைய2	 (ைறயா� க ��4 ஒ�1ேம ெதாியாத பாமர% மாதிாி 
நட,��கற ேதசிகாமணி எ]வளேவா சிலா�கிய	ேப%..." 
 
"(.Wசா சீமாைவயைர� Hட இதிேல சி�க ைவ>�� பா�Oேல ஏ தி� 78�7 
விசாரைண ப�ண1	L என�7 ஆைச." 
 
"அவ� தா% ேநேர வரேவ மா3டா�. ம தவாைள  Y�.வி34 ஆழ	 பா��கறேத 
அவ� வழ�க	. ம தவாE�7� ெக4த� ப�றைதேய ஒ$ ஆ�3டா ெடவல� 
ப�ணி�டவ� அவ�. அவேராட ப�தி வி�வாச	 எ�லாேம ெவ8	 பாசா:7." 
 
"கம@ ேகாயி?�7 வ,ததாேல ேகாயிேலாட � த	 ெக34� ேபா>�%L ேகO 
ேபா3.$�கிறதி@$,ேத அ� ெதாிய@யா?" 
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"�	மா ேப$�7 தா% கம@ ேமேல ேகO ேபா3.$�காேள ஒழிய உ�ைமயிேலேய 
அவா ேகாபெம�லா	 எ% ேமேல2	 ேதசிகாமணி ேமேல2	 தா%. எ%ைன> 
சிரம�ப4 த1	, என�7  ெதா,தர< 74�க1	L தா% எ�லா	 நட�கிற�. 
சீமாைவய� பா� ��.$,த b மட � ( திராதிகாாி பதவியாேல பல வைகயிேல 
அவ� நிைறய பண	 ப�ணி�க வழி இ$,த�. அவராேல மட �� ேபேர 
ெக344	L பய,� ெபாியவா எ:கி3ட அைத மா தினா. அதனாேல ஒ$ ேகாப	. 
ெர�டாவ�, அவ� ெசா�றப. நா% ேக343டா� பரவாயி�ேல%L (ய�சி 
ப�ணி� பா� தா�. ெநல:கைள� 7 தைக�7 அைட�கிற�, மட � மைனைய 
வாடைக�7 விடற�ேல எ�லா	 அவ� ெசா%னைத நா% ேக�க�ேல%L ேவெற 
எ% ேமேல தா:க (.யாத ஆ திர	 அவ$�7." 
 
"சீமாைவய� ம34	 வி3ெனOஸாேவா, ேவெற�ப.ேயா பா�Oேல ஏறினா�னா 
இ தைனைய2	 பகிர:கமா எ�OேபாO ப�ணிடலா	 ச�மா..." 
 
"அவ� சி�கற� கFட	. த�ணி� பா	# மாதிாி �பாவ	 அவ$�7. தைலைய ம34	 
ெவளியிேல நீ34வா�. ைகயிேல நாம க�ைல எ4 தேமா (�7ளி>� ஓ.�ேபாI 
ஒளிW��4டற�தா% அவ� வழ�க	." 
 
"உதாரண	 பிரமாத	 ச�மா!... இ,த மாதிாி� ைகயாலாகாதவைன ந�ல பா	ேபாட 
Hட ஒ�பி34 ந�ல பா	ைப அநாவசியமா அவமான�ப4 த நீ� தயாராயி�ேல%L 
ெதாியற�." 
 
"ந�ல பா	#�7� ெகாWச	 மானேராஷ	 உ�4. அைத அ.�க� க	ைப ஓ:கினா 
எதி� �> சீ8	; படெம4�7	. க.�க� Hட வ$	..." 
 
ச�மா சீமாைவயைர> சி தாி த வித ைத� ேக34 ேவ1 மாமா இரசி �> சிாி தா�. 
அ�#ற	 ச�மாவிட	 வினவினா�: 
 
"ேகாயி� தி$�பணி�7� கம@ ேபாிேல ந%ெகாைட ெகா4 � ரசீ� வா:க> 
ெசா%ேனேன; அ,த ரசீைத� ப திரமா வ>சி$�ேகளா? அ�ேல எ%ன 
எJதியி$�7%L இ�ேபா நிைனவி$�ேகா?" 
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"இ,� ஆOதீக� ெப$ம�கேள! இ� உ:க5 தி$�பணி; உவைகேயா4 (% வ,� 
உத<:க5'%L தைல�பிேல அ>சி3.$�கா%L நிைன�#. அ�#ற	 ேததி, பண	 
74 தவ:கேளாட ேப�, கீேழ த�மக� தா�களி� ஒ$ தேராட ைகெயJ � எ�லா	 
அதிேல இ$�7." 
 
"பேல! அைத� ப திரமா எ4 ��4 வ,� எ:கி3ட� 74 �4	." 
 
"ேகO, விசாரைண, வாIதா%L ெரா	ப இJப4ேமா? அ�ப. இJப3டா ந	ம 
க�யாண� காாிய:கைளேய கவனி�க (.யாம இ��7%ேன அைலய 
ேவ�.யதா%னா ேபாயி4	?" 
 
"இJபடா�%L ேதா%ற�. 'ப�ளி� இ%3ரO3 உ5ள அவசர விஷய	'L 
வ�#8 தி அவா ேகO ேபா3.$�கா. கம@ 0ைழWசதாேல ேகாவி� சா,நி ய	 
ெக34 (ைற�ப. தினசாி வழிபட வ$கிற எ�லா இ,��கE�7	 பய%படாததாகி 
வி3ட�%L	, உடேன ச	�ேரா3சண	 ெசIதாக1	%L	 தா% வழ�7. 
அதனாேல ேகைஸ எ4 ��டா>�%னா உடேன விசாரைண நட,� 
(.W�டற�தா% வழ�க	. எ�பி.2	 ெர�4ேல ஒ�1 சீ�கிரமா (.வாயி4	." 
------------ 
 

அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 27272727    
 
கம@ ச:கரம:கல ��7 வ,ததி@$,� அவ5 ச	ப,த�ப3ட அவ� பழகியி$�கிற 
மனித�கைள� ப�றிய விவர:கைள> ச�மாவிட(	, ரவியினிட(	, விசாாி � அறி,த 
பி% சா3சியமாக� பய%பட� H.யவ�க5 என தா	 க$திய ப3.ய� ஒ%ைற 
(த@� தயாாி �� ெகா�டா� ேவ1 மாமா. ச,தி�பத�காக அவ�கE�ெக�லா	 
தகவ?	 ெசா�@யL�பினா�. 
 
ச�மாவிட	 ஏ�ெகனேவ அவ� ெசா�@ அL�பியி$,தப. கம@ எ,ெத,த� 
ேகாவி�கE�7  தாிசன ��7� ேபாயி$,தாேளா அ,த,த� ேகாவி�களி� 
அ�ேபா� ச,நிதியி@$,த அ�>சக�க5 ேவ1 மாமாைவ வ,� ச,தி�7	ப. 
ஏ�பா4 ஆகியி$,த�. அ%8 மாைலயி� அ�>சக�க5 வ$வதாக> ெசா�@ 
அL�பியி$,தா�க5. உடேன ேவ1 மாமா கம@ைய� H�பி34, அ�>சக�க5 
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வர�ேபாகிற விவர ைத> ெசா�@, "அவாைள நா% இ:ேக Hட திேல உ3கார 
வ>�� ேபச� ேபாகிேற%. அவா5ளா	 வ�ற�ேபா இேத Hட தி� காஸ3 
ெர�கா�டைர ஆ% ப�ணி34 விள�7 ஏ தி ைவ>� நீ Oேலாக	 
ெசா�@�.$�க1	. அவா வ,த�	 ெர�கா�டைர ஆஃ� ப�ணாேம அ�ப.ேய 
வி3434 நீ ேபாயிடலா	. அ�ல� ெமௗனமா இ:ேகேய இ$,�	 கவனி�கலா	" 
எ%றா�. கம@2	 அத�7> ச	மதி தா5. 
 
அ%8 சாய:கால	 அ�>சக�க5 ேவ1 மாமாைவ  ேத. வ,தா�க5. ேவ1 மாமா 
Hட � ஊWச� பலைகயி� உ3கா�,தி$,தா�. ப�க தி� தைரயி� ஓ� உயரமான 
மைண� பலைகயி� தி$விள�7 ஏ�றி ைவ�க�ப3.$,த�. மா�ேகாலமி34 
அல:காி�க�ப3ட மைண� பலைகயி% அ.யி� காெஸ3 ெர�கா�ட� 'ஆ%' 
ெசIய�ப34 ெவளிேய அதிக	 ெதாியாம� இய:கி� ெகா�.$,த�. 
 
"ஓ:கார C�விேக ேதவி! ^ணா #Oதக தாாிணீ! 
ேவதமாத: நமO��ய	 அைவத�ய	 �ரய>சேம" 
 
எ%8 Oேலாக ைத> ெசா�@ (. �வி34 விள�ைக வண:கி எJ,தி$,தா5 
கம@. உ5ேள 0ைழ,� வ,� ெகா�.$,த அ�>சக�கைள ேவ1 மாமா<	 
கம@2	 மாியாைதயாக எJ,� (% ெச%8 நி%8 வரேவ�றா�க5. 
 
அவ�கைள ஒ]ெவா$வராக� பிாிய ேதா4 ேப� ெசா�@ அைழ � விள�7 
ைவ தி$,த மைண� பலைக�7 அ$ேக ேபாட�ப3.$,த ெபWசியி� அமர> 
ெசIதா� ேவ1 மாமா. அவ� ேக3க ேவ�4ெம%ேற அவ�க5 கா தி$�கவி�ைல. 
அவ�களாகேவ கம@ைய> �3.�கா3., "சா3சா  மகால3�மி மாதிாி இ$�கா! 
சி ேத (%ேன இவ Oேலாக	 ெசா�@�.$�கிறைத� ேக3ட�ேபா ெமI 
சி@� த�. சரOவதி ேதவிேய இ:ேக வ,� ெசா�@�.$�காேளா%L ேதாணி �. 
'இவE�7' எதிரா� ேகா�3.ேல வ,� சா3சி ெசா�ல1	L எ:கைளெய�லா	 
நி��ப,த�ப4 தறா �வாமி."  
 
"அ�ப. ேகாவி�ேல இ,த� கம@ எ%னதா% ெபாிய த�#� ப�ணி3டா? எ��காக 
யா� வ,� உ:கைள இ�ேபா நி��ப,த�ப4 தறா?..." 
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"த�பாவ� ஒ�ணாவ�? அ�ப.> ெசா%னா நா�7 அJகி� ேபாயி4	. அைத� 
ேபால அபசார	 ேவற இ$�க (.யா�. நிஜ த அ�ப.ேய ெசா�ல1மானா ஆசார 
அ0Fடான	 ெதாிWச ந	ம மதOத�கைளவிட அதிக ஆசார அ0Fடான ேதாட<	 
அட�க ஒ4�கமாக<	 இவ ேகாவி�ேல நட,��டா%L ெசா�ல1	." 
 
"இ�தா% ெநஜமானா நீ� இைத அ�ப.ேய ேகா�3.ேல வ,� ெசா�ல 
ேவ�.ய�தாேன?" 
 
"ேகா�3.ேல வ,� எ%ன ெசா�?ேவேனா ெதாியா�. ஆனா இ�தா% ச திய	. 
நி��ப,த ��காக<	 ெபாைழ�#�காக<	 ேகாயி�ேல எ�K�N.] ஆAச� 
ெசா�ற��காக<	 சீமாைவய$�காக<	 பய,� அவா வ�கீ� எ%ன ெசா�@� 
74�கறாேரா அைத அ:ேக வ,� ஒ�பி�கிற பாவ ைத� ப�ண1	 �வாமி! நீ:க 
எ:கைள  த�பா #ாிW��க�படா�. எ:கைள  ெதா,தர< ப�ணி நி��ப,த� 
ப4 தறா! ேவற வழிேய இ�ைல." 
 
-இ�ப. வ$ த�ப3ட 
 தவரான அ,த ஓ� அ�>சகைர  தவிர உட% வ,தி$,த 
ம�ற இ$ அ�>சக�களிட(	 சில ேக5விக5 ேக34� பதி� ெசா�ல ைவ தா� ேவ1 
மாமா. அ�#ற	 ேப>ைச ேவ8 விஷய ��7 மா�றினா�. 
 
"நா% உ:கைள எ�லா	 வர> ெசா%ன� இைத� ப தி� ேபசற��கி�ேல. இவ 
ஏேதா ெர�4 
1 பிராமணாE�7 வOதிர தான	 ப�ணL	னா, 
அ��காக தா% உ:கைள எ�லா	 வர>ெசா�@ அL�பிேன%" - எ%8 கம@ைய� 
H�பி34 ஜாைட கா3.னா�. 
%8 ெபாிய பிளாO.� த34களி� தயாராக 
ெவ�றிைல� பா�7� பழ �ட% எ4 � ைவ�க�ப3.$,த ேகா. ேவF. 
அ:கவOதிர ெச34�கைள� கம@ேய அவ�க5 ஒ]ெவா$வ$�காக� 
ெகா4 �வி34 மிக<	 ப]யமாக� 7னி,� அவ�கைள வண:கினா5 அவ�கE	 
ஆசீ�வாத	 ெசIதா�க5. அவ�க5 ெச%ற பி% விள�7 ைவ தி$,த மைண� 
பலைக�7 அ.யி@$,� காெஸ3 ெர�கா�டைர எ4 � 'ாீ ைவ�.: ப3ட'ைன 
அ(�கி ாீைவ�3 ெசI� ம8ப. ேபா34� பா� ததி� எ�லா	 க>சிதமாக� 
பதிவாகி இ$,த�. ேகO விசாரைண�7 வ$வத�7 (%ேப ம�ற சா3சிகைள2	 
வரவைழ �� ேபசிவி3டா� ேவ1 மாமா. 
***** 
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விசாரைண நா5 வ,த�. ஏ�ெகனேவ தினசாி� ப திாிைககளி� 
பிரமாத�ப4 த�ப34  தட#டலாகி இ$,ததனா� அ%8 ச�-ேகா�3.� 
ஏக�H3ட	. ச�-ஜ3e ஆசன தி� வ,� அம�,த�	 விசாரைண ெதாட:கி�8. 
 
"நீ� உம� ^3.ேல கம@ைய வி$,தினராக  த:க ைவ �� ெகா�ட�	, அவ5 
ச:கரம:கல தி?	 ��8� #ற தி?	 உ5ள இ,த ஆலய:கைள  தாிசி�க 
அவE�7 உதவி ெசIத�	 உ�ைமதானா?" எ%8 ச�மாைவ விசாாி தா� 
எதி�தர�# வ�கீ�. ச�மா உ�ைமதா% எ%8 ஒ�#� ெகா�டா�. கம@ சா3சி 
ெசா�?(% ச திய� பிரமாண ��காக அவ�க5 ைபபிைள எ4 �� ெகா4�க - 
அவ5 தாேன பகவ  கீைதைய� ேக34 வா:கி� பிரமாண ைத> ெசI�வி34  
தன� சா3சிய ைத  ெதாட:கினா5. 
 
"இ,�� ேகாவி�களி� தாிசி�க� ேபான� உ�ைமதானா?" எ%8 கம@யிட	 
ேக3க�ப3ட�. கம@ ஒேர வா�கிய தி� 'உ�ைமதா%' - எ%8 ம8�காம� அைத 
ஒ�#� ெகா�4வி3டா5. 
 
"அ�ப.யானா� ேவைல மிக<	 �லபமாக� ேபாயி�8. 7�ற	 �ம த�ப3டவ�க5 
இ$வ$ேம தா:க5 ெசIதவ�ைற ம8�காம� ெசIததாக அ�ப.ேய ஒ�#� 
ெகா�4 வி3டா�க5. ேம�ெகா�4 விசாாி�பத�7 இனி எ�<மி�ைல. கன	 
ேகா�3டாரவ�க5 நியாய	 வழ:கி� பாதி�க�ப3ட ேகாவி�க5 � தி 
ெசIய�ப34> ச	�ேரா3சண	 நைடெபற வழி ெசI� ெகா4�க ேவ�4	" எ%8 
வழ�7  ெதா4 தி$,தவ�களி% வ�கீ� த	 வாத ைத  ெதா7 � (. தா�. 
 
அ�ேபா� ேவ1 மாமா கம@�7	 ச�மா<�7	 வ�கீ� எ%ற (ைறயி� 
எJ,தி$,� அ,த வாத ைத ஆ3ேசபி தா�. அவ� தர�# வாத ைத அவ� எ4 �> 
ெசா�லலா	 எ%8 ச�-ஜ3e Hறேவ ேவ1 மாமா ேம?	 ெதாட�,தா�. 
 
"இைத நா% ஆ3ேசபி�கிேற%. கம@ எ,த அ,நிய மத ைத2	 ேச�,தவ5 இ�ைல. 
அவ5 பல ஆ�4களாக இ,� மத ைத2	 இ,� கலாசார ைத2	 பழ�க 
வழ�க:கைள2ேம அLF. � வ$கிறா5." 
 
ேவ1 மாமா இ]வா8 Hறிய<ட% கம@ அ,நிய மத தின5 இ�ைல எ%பத�7	, 
இ,�� பழ�க வழ�க:கைளேய அவ5 அLசாி � வ$கிறா5 எ%பத�7	 ேபாதிய 
சா3சிய:க5 ேவ�4	 எ%8 எதி�  தர�# வ�கீ� ேக3டா�. 
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சா3சிய:க5 இ�ேபாேத தயா� எ%8	 ேகா�3டா� வி$	பினா� அவ�கைள 
ஒ]ெவா$வராக ஆஜ�ப4 த (.2	 எ%8	 ேவ1 மாமா நீதிபதிைய ேநா�கி� 
Hறினா�. நீதிபதி சா3சிய:கைள ஆஜ��ப4 தி நி)பி�7மா8 ேகாரேவ (த� 
சா3சியாக> ச:கரம:கல	 'ெசயி�3 ஆ�டனீO ச�>' பாதிாியாைர அைழ தா� 
ேவ1 மாமா. 
 
கம@ எ%ற அ,த� பிெரW� 2வதிைய ஒ$நா5 Hட  தா% ச�>சி� பிேரய$�காக 
வ,� பா� ததி�ைல எ%8	 மாறாக� #டைவ 7:7ம  திலக �ட% பி5ைளயா� 
ேகாயி�, சிவ% ேகாயி� வாச�களி� அ.�க. பா� தி$�பதாக<	 பாதிாியா� 
சா3சி ெசா%னா�. எதி�  தர�# வ�கீ� பாதிாியாாிட	 ஏேதா 78�7 விசாரைண�7 
(ய%றா�. ஆனா� அ� அ�ேபா� பயனளி�கவி�ைல. 
 
அ4 �, ரவி H�.ேலறி> சா3சி ெசா%னா%. பிரா%K� ப�கைல� கழக தி� 
பணி#ாி2	 இ,திய இய� ேபராசிாிய% எ%ற (ைறயி� மாணவியாக அவைள> 
ச,தி த நாளி@$,� கம@ இ,�� கலாசார தி� ஈ4பா45ள ெப�ணாI 
இ$�பதாக ரவியி% சா3சிய	 விவாி த�. ரவிைய  ெதாட�,� ச:கரம:கல	 
இரயி� நிைலய தி� ேபாளி ஆமவைட வி�7	 ��பாரா], நிNO ேப�ப� 
க%ைனயா, பழ�கைட வரத%, வழி �ைண விநாயக� ேகாயி� C�கைட� ப�டார	 
ஆகிேயா� பல மாத:கE�7 (% ச:கரம:கல ��7 (த� (தலாக� கம@ 
வ,ததி@$,� ேதா�ற தா?	 நைட உைட பாவைனயா?	, அவ5 ஓ� இ,�� 
ெப� ேபாலேவ நட,� ெகா�4 வ$வ� த:கE�7  ெதாி2	 எ%8 
சா3சியமளி தா�க5. 
 
அ4 � ஏல�காI எOேட3 ஓன� சார:கபாணி நா24 சா3சியளி�7	ேபா� கம@ 
த%ைன (த% (தலாக> ச,தி த சமய திேலேய த%னிட	 அFடா3சர ம,திர	 
ப�றி விவாி � விசாாி தைத2	 தன� எOேட3.� அவ5 வி$,தாளியாக  
த:கியி$,தேபா� கவனி தைத2	 ைவ � நைட2ைட பாவைன பழ�க வழ�க:க5 
வழிபா34 (ைறகளா� ம34மி%றி ஆ மா� தமான ஈ4பா34டேனேய அவ5 
இ,� கலாசார� ப�ைற� ெகா�.$�பவ5 என அவைள  தா% #ாி,� 
ெகா�.$�பதாக� Hறினா�. 
 
நா24ைவ� 78�7 விசாரைண ெசIத எதி�  தர�# வ�கீ� "அFடா3சர ம,திர	 
ப�றி அவ5 உ	மிட	 விசாாி ததி@$,ேத அவE�7 அைத� ப�றி அத�7 (%# 
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ஒ%8ேம ெதாியாெத%8 ெகா5ளலாம�லவா?" எ%8 78�7� ேக5வி ேக34 
மட�கினா�. 
 
"நா% அ�ப.> ெசா�லவி�ைலேய? அFடா3சர ம,திர	 ப�றி விவாி �வி34 
என�7 அ�ப�றி எ,த அள< ெதாி,தி$�கிறெத%8 அறிவத�காக எ%ைன அவ5 
விசாாி தா5 எ%8 தாேன ெசா%ேன%" - எ%றா� நா24. ேகா�3.� ஒ$ ெபாிய 
சிாி�பைல எJ,� ஓI,த�. 
 
கம@�7� பரதநா3.ய	 க�பி த சிவராஜ ந34வனா$	, க�நாடக ச:கீத	 க�பி த 
பாகவத$	 அவE�7 இ,�மத� ப�8�ெட%8	, த:களிட	 அவ5 மிக<	 7$ 
ப�திேயா4 நட,� ெகா�டாெள%8	 அவள� Cைஜ #னOகார:கைள� பா� � 
அவைள  தா:க5 சாதாரண இ,��கைளவிட> சிற,த இ,�வாக 
மதி தி$�பதாக<	 சா3சியமளி தா�க5. த த	 ^4கE�7 0ைழ2	ேபா� வாச� 
நைடயிேலேய ெச$�ைப� கழ�றி வி34� ைக கா�கைள> � த	 ெசI� 
ெகா�டபி% Cைஜயைற�7 ெச%8 வழிப3ட பி%ேப அவ5 க�8� ெகா5ள  
ெதாட:7வ� வழ�க	 எ%பைத2	 அவ�க5 ேகா�3.� விவரமாக  
ெதாிவி தா�க5. 
 
கைடசியாக இைற(.மணி சா3சிய ��7 அைழ�க�ப3ட ேபா� ச திய� 
பிரமாண ைதேய 'கட<5 ஆைணயாக' எ%8 ெசIய ம8 � 'மன> சா3சி�7 ஒ�ப' 
எ%8 தா% ப�ணினா� அவ�. உடேன எதி� தர�# வ�கீ� "கட<5 ந	பி�ைகய�ற 
- மத ந	பி�ைகயி�லாத அவர� சா3சிய	 இ,த வழ�கி� ஏ�8� ெகா5ள�பட� 
Hடா�" - எ%8 வ%ைமயாக ம8 தா�. 
 
"அவர� சா3சிய ைத� Hற34	. அத%பி% அவசியமானா� நீ:க5 அவைர� 
78�7 விசாரைண ெசIயலா	" எ%8 நீதிபதி இைடயி34� Hறேவ இைற(.மணி 
சா3சிய ைத  ெதாட�,தா�. 
 
"இ,� கலாசார ைத� க3.� கா�பதாக� Hறி மா�த3.� ெகா5E	 ஜாதி 
இ,��கைள விட ெமIயான இ,�வாக இ$�பவ5 கம@. எ%ைன� ேபா� ஜாதிமத 
ந	பி�ைக2	 ெதIவ ந	பி�ைக2	 இ�லாதவ�க5 நட �	 ப7 தறி<� 
ப.�பக தி� வ,� ேப�	 ேபா� Hட எ:க5 ஆ3ேசபைணைய2	 
ெபா$3ப4 தாம� தன�7 தாேன கட<5 வா" �� பா.வி34 தா% அவ5 த% 
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பிரச:க ைத  ெதாட:கினா5" - எ%பதாக  த% சா3சிய ைத� Hறினா� 
இைற(.மணி. 
 
இதி� எைத2	 78�7 விசாரைண ெசIய (.யாம� ேபாயி�ேற எ%8 எதி� தர�# 
வ�கீ?�7� ெப$ த ஏமா�றமாக இ$,த�. இைற(.மணியி% சா3சிய	 
(.,தபி% ேவ1 மாமா த% வாத ைத (. �� H8	ேபா� ேம?	 விவாி �� 
ேப�வத�7 நிைறய விஷய:க5 இ$,தன. அவ�ைற அழகாக<	 ேகாைவயாக<	 
நிர�பட<	 எ4 �ைர � விவாதி தா� அவ�. 
 
"இ,� ஆசார அLFடான:கEட% ேகாவி@% #னித  த%ைம�ேகா 
சா,நி திய ��ேகா எ,த� பாதி�#மி�லாம� ஆலய:களி� தாிசன ��காக> 
ெச%றி$�7	 எ% க3சி�காரைர வ	#�காக அவY8 ெசIயேவ�4	 எ%ற ெக3ட 
எ�ண ேதா4 தா% இ,த வழ�7  ெதாடர�ப3.$�கிறேத ஒழிய வழ�7  
ெதா4 தி$�பவ�களி% ேகாாி�ைகயி� எ,த நியாய(மி�ைல. ச3ட விேராத	 எ%ற 
ேப>��ேக இதி� இட	 கிைடயா�. ம8ப. ச	�ேரா3சண	 ப�ணிய பி%#தா% 
� தமாக ேவ�4ெம%ற அள<�7� ேகாவி�களி� இ�ேபா� எ,த � த� 
7ைறபா4	 நட,� விடவி�ைல எ%பைத வ�#8 தி� Hற வி$	#கிேற%. 
 
"தவிர ேந�8	 இ%8	 அேத ேகாவி�களி� (ைற�ப. Cைஜ #னOகார	, ெபா� 
ம�களி% தாிசன	 எ�லா	 வழ�க	 ேபா� தா% நைடெப�8� ெகா�.$�கி%றன. 
வழ�7  ெதா4 தி$�பவ�க5 ெதாிவி தி$�ப� ேபா� எ% க3சி�கார� ெச%8 
தாிசி ததா� பாதி�# ஏ�ப34� ெபா� ம�க5 உபேயாக ��7� பய%படாதப. 
இதி� எ,த� ேகாவி?	 இJ � 
.� C3ட�ப34 விடவி�ைல எ%பைத2	 கன	 
ேகா�3டா� கவனி�க ேவ�4	." 
 
-இ,த இட தி� எதி�  தர�# வ�கீ� எJ,தி$,� பலமாக ஆ3ேசபி�க (�ப3டா�, 
அைத நீதிபதி ஏ�காததா� ேவ1 மாமாேவ ெதாட�,தா�. 
 
"ேம?	 என� க3சி�காரைர இ,த ஆலய:கE	 இவ�ைற> ேச�,தவ�கE	 இத% 
த�மக� தா�கE	 பரம ஆOதிகராக<	, மாியாைத�7ாிய இ,�வாக<	 
ச,ேதக ��கிடமி�லாதப. ஏ�8� ெகா�.$�கிறா�க5 எ%பத�7 இேதா இ,த 
ரசீேத ேபாதிய சா3சியமா7	. சிவ% ேகாவி@% #ன$ தாரண  தி$�பணி�7 இ,� 
ஆOதிக�களிட	 ேக34 வா:7	 ந%ெகாைட�காக அளி�க�ப4	 இரசீ�களி� 
இ�<	 ஒ%8. இதி� இ,த ஆலய த�மக� தாவி% ைகெயJ ��Hட இ$�கிற�. 
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ேவ.�ைகயாக<	 (ர�பாடாக<(5ள ஒ$ விஷய	 எ%னெவ%றா� அேத 
த�மக� தா இ,த வழ�ைக  ெதா4 தி$�பவ�களி� ஒ$வராக<மி$�கிறா�. எ% 
க3சி�கார� ஆலய தி�75ேளேய 0ைழய  த7திய�றவ� என இவ�க5 
க$தியி$�ப� ெமIயானா� அ� த ம�டப	 வைர உ5ேள வர அLமதி � )பாI 
ஐd8 ந%ெகாைட2	 ெப�8�ெகா�4 அவளிட	 இ,த ரசீைத� ெகா4 தி$�க 
(.யா�. அ�ம34ம�லாம� இ,த ரசீதி� 'இ,� ஆOதிக�களிடமி$,� ேகாயி� 
தி$�பணி�காக ந%ெகாைடயாI� ெப�ற ெதாைக�7 இரசீ�' எ%8 ேவ8 
ெதளிவாக� 7றி�பிட�ப3.$�கிற�. பண	 ேதைவ�ப4கிறேபா� ம34	 இ,� 
ஆOதிகராக ஏ�8� ெகா5ள�ப4கிற ஒ$வைர  தாிசன ��7 வ$	ேபா� ம34	 
அ,நிய மத தின� எ%8 தவறாக� க$தி ஒ��7வ� எ%ன நியாய	? என� 
க3சி�கார� தாிசன ��7� ேபாயி$,தேபா� தா% இ,த ந%ெகாைடைய ஆலய  
தி$�பணி�7 அளி தி$�கிறா� எ%பைத� ேகா�3டாரவ�கE�7  ெதாிவி �� 
ெகா5ள� கடைம�ப3.$�கிேற%. இ,த ந%ெகாைடைய வா:7	ேபாேதா 
இத�காக இரசீ� ெகா4�7	ேபாேதா என� க3சி�கார� ேகாவி?�75 0ைழ,தா� 
ேகாவி� #னித	 ெக34 'ச	�ேரா3சண	' ெசIய ேவ�.ய நிைலைம ஏ�ப4	 என 
ஆலய நி�வாகிகE�7  ேதா%றாம�, பி%னா� சிறி� கால	 கழி � அ�ப.  
ேதா%றியி$�பத% உ5ேநா�க	 எ%னெவ%8தா% என�7� #ாியவி�ைல." 
 
இ�ேபா�	 எதி� தர�# வ�கீ� ஏேதா ஆ3ேசபி�பத�காக� 78�கி3டா�. ஆனா� 
நீதிபதி ேவ1 மாமாவி% ப�க	 பா� � 'ெல3 ஹி	 க%.%N' எ%8 Hறேவ 
எதி� தர�# வ�கீ� அமர ேவ�.யதாயி�8. 
 
ேவ1 மாமா த	 வாத:கைள  ெதா7 �ைர � அ,த  தி$�பணி ரசீைத2	 
நீதிபதியி% பா�ைவ�7 ைவ �வி34 அம�,தா�. ம8நா5 வாத:க5 ெதாட$	 
எ%ற அறிவி�#ட% அ%8 அ]வளவி� ேகா�3 கைல,த�. 
 
அ,த வழ�7 விசாரைணைய� கவனி�பத�காக Cமிநாத#ர	, ச:கரம:கல	 
கிராம:களி@$,� நிைறய� ெபா�ம�க5 ேகா�3.� வ,� 7Jமியி$,தன�. 
 
ேகா�3 கைல,� ெவளிேய வ$	ேபா� ப திாிைக நி$ப�க5 கம@ைய� 
#ைக�படெம4�பதி� ேபா3. ேபா34�ெகா�4 (,தின�. ேவ1 மாமா அ,த 
வழ�ைக� ெகா�4 ெச%8 எ4 �ைர த (ைறைய� பல வ�கீ�க5 (% வ,� 
பாரா3.னா�க5. 
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எ�லாைர2	 ேபா� ஒ$ பா�ைவயாளராக வ,� ேகா�3.� அம�,தி$,த 
சீமாைவய� அ:கி$,� ெம�ல நJவி� ெகா�.$,தா�. 
 
"ஏI வி�ேவ�வர%! ப%றைத எ�லா	 ப�ணி� ேபா34  த�ணி� பா	# 
ஒ�1, ெதாியாத மாதிாி ெம�ல நJ<� பா� தியா?" எ%8 ச�மாவி% காத$ேக 
ெந$:கி (1(1 தா� இைற(.மணி. சீமாைவயைர� 7றி�பி34� ேபச 
அவ�க5 இ$வ$	 த:கE�75 ைவ தி$,த ெபய� 'த�ணி� பா	#' எ%பதா7	. 
ேகா�3.@$,� தி$	#கிற வழியி� மா��ெக3 (க�பி� வாைழ இைல ம�. 
அ$ேக காைர நி8 தி� க�யாண தி�காக இைல காIகறி எ�லாவ�8�7	 ேவ1 
மாமா அ3வா%O ெகா4 தேபா� "இ�ப எ%ன இ��7 அவசர	? ேகO 
(.ய34ேம?" - எ%8 தய�க ேதா4 இJ தா� ச�மா. 
 
"ேகைஸ�ப தி ஒ�1	 கவைல�படாதி2	" - எ%8 ேவ1 மாமா ச�மா<�7 
உ�சாகமாக� பதி� Hறினா�. அவ$ைடய த%ன	பி�ைக2	, ைதாிய(	, 
உ�சாக(	 ச�மாைவ2	 ம�றவ�கைள2	 அ�ேபா� மிக<	 விய�பி� ஆ" தின. 
--------------- 
 

அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 28282828    
 
ம8நா5 விசாரைண�காக ேகா�3 H.ய ேபா� இ,த வழ�கி% தனி  த%ைமைய 
உ ேதசி � ேம?	 சில சா3சிய:கைள விசாாி�க விேசஷமாக அ0மதி�க ேவ�4	 
எ%8	, வழ�ைக (.< ெசIய அ� மிகமிக உபேயாகமாக இ$�7	 எ%8	 
எதி� தர�# வ�கீ� ேவ�.யேபா� ேவ1 மாமா எJ,தி$,� அைத 
ஆ3ேசபி தா�. ஆனா� நீதிபதி அத�7 அLமதியளி தேதா4, "அவர� 
சா3சிய:கைள� 78�7 விசாரைண ெசI2	 உாிைம2	 வசதி2	 உ:கE�7 
இ$�7	 ேபா� கவைல எத�7?" எ%8 ேவ1 மாமா<�7 உண� தினா�. 
 
அ%ைற�7 எதி� தர�# வ�கீ� எ%ென%ன சா3சிய:கைள விசாாி�பா� - வழ�ைக 
எ�ப. எ�ப.  திாி �� ெகா�4 ேபாக (ய�வா� எ%பைத எ�லா	 அ�ேபாேத 
ேவ1 மாமாவா� ஓரள< அ0மான	 ெசI� ெகா5ள (.,தி$,த�. ச�-ஜ3e 
Hறிய� ேபா� எதி� தர�# சா3சிய:கைள� 78�7 விசாரைண ெசI� வைகயாக 
மட�கலா	 எ%ற ந	பி�ைகேயா4 அத�7 இைச,� அம�,தா� அவ�. 
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வழ�7 எ�ப.� ேபாகிறெத%8 அறி2	 ஆவ?ட%, கம@, ச�மா, ரவி, வச,தி 
எ�லா$	 அ:ேக ேகா�3.� வ,� அம�,தி$,தா�க5. ெபா� ம�கE	 (த� நா5 
ேபாலேவ அ%8	 H3டமாக வ,தி$,தா�க5. 
 
இ,� சமய� பழ�க வழ�க:க5, ச	பிரதாய:க5 எைத2	 கம@ அறியாதவ5 
எ%பைத நி)பி�பத�காக  தயாாி�க�ப3ட� ேபா� அைம,தி$,த� (த� சா3சி. 
 
சிவ% ேகாவி� பிரதான வாயி� காவ�காரரான ( � ேவல�ப ேச�ைவ எ%பவ� 
இர�4 
%8 மாத:கE�7 (%# ஒ$நா5 மாைல கம@ கா@� ெச$�#�கEட% 
ேகாயி@� 0ைழ,ததாக> சா3சியமளி தா�. அ� நி��ப,தி � வ�#8 தி 
வ?�க3டாயமாக  தயாாி த சா3சி எ%ப� (த@ேலேய ெதளிவாக  ெதாி,த�. 
 
ேவ1 மாமா அ,த� ேகாயி� வா3>ேமைன� 78�7 விசாரைண ெசIதா�. (த@� 
அ� நட,த நா5 ேநர	 (த@யவ�ைற ம8ப. விசாாி தா�. வா3>ேம% அத�7� 
பதி� Hறியபி%, 
 
"அ�ப.  தாிசன ��7 வ,தேபா� கம@ தனியாக வ,தாளா? ேவ8 யா$	 உட% 
வ,தா�களா?" எ%8 ேக3டா�. 
 
"ேவ8 யா$	 உட% வரவி�ைல" எ%8 அவனிடமி$,� பதி� வ,த�. 
 
"உ% கடைம�ப. நீ கா@� ெச$�#ட% உ5ேள ேபாக� Hடா� எ%8 அவைள  
த4 தாேயா இ�ைலேயா?" 
 
"நா% த4�க தா% த4 ேத%. ஆனா� அவ:க 'அ�பி. தா% ேபாேவ%'L - 
எ%ைன மீறி உ5ேள 0ைழWசி3டா:க." 
 
"நீ எ,த ெமாழியி� த4 தாI? அவ:க எ,த ெமாழியி� மா3ேட%L பதி� 
ெசா%னா:க..." 
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"நா% தமி"ேலதா% ெசா�@  த4 ேத%. அவ:க தா% எ%னேமா #ாியாத 
பாைஷயிேல ேபசினா:க." 
 
"#ாியாத பாைஷயிேல ேபசினா:க%L ெசா�றிேய? அ�பி.யானா� அ<:க 
ெசா%ன�, 'ெச$�ைப� கழ�றாேம அ�பி. தா% உ5ேள ேபாேவ%'L 
அ� த(5ளதா உன�7 எ�பி.� #ாிW��...?" 
 
"இ�c:க அவ:க... தமி"ேலதா% ேபசினா:க..." 
 
"(த�ேல #ாியாத பாைஷயிேல ேபசினா:க%L நீ ெசா%ன� நிஜமா? அ�ல� 
இ�ேபா தமி"ேல தா% ேபசினா:க%L ெசா�றிேய, இ� நிஜமா?" 
 
திைக �� ேபான சா3சி (ழி தா�. பதி� ெசா�லவி�ைல. H�.� ைகைய� 
பிைச,� ெகா�4 நி%றா�. ேவ1 மாமா 78�7 விசாரைணைய (. �� 
ெகா�4 தம� இட தி� ேபாI அம�,தா�. த	(ைடய அ4 த சா3சி�7 
ஆய தமானா� எதி� தர�# வ�கீ�. 
 
அ4 � சிவ% ேகாவி� அ�>சக�க5 
வ$	 ஒ]ெவா$வராக> சா3சி ெசா�ல 
வ,தா�க5. (த� சா3சி ைகலாசநாத� 7$�க5, ஐ	ப ெத34 வயதானவ�. 
சிவாகம:களிேல ேத�,த ஞான(5ளவ�. ச:கரம:கல	 சிவ% ேகாவி@� பிரதம 
அ�>சகராயி$,தா� அவ�. 
 
அவ� சா3சி� H�.� ஏறி� கட<5 சா3சியாக உ�ைம ேப�வதாக> ச திய� 
பிரமாண	 ெசIத ேபா� ேவ1 மாமா, ச�மா எ�லா$�7ேம மிக<	 
ேவதைனயாயி$,த�. இ தைன� ெபாியவ�, இ]வள< ப. தவ� ெபாI> சா3சி 
ெசா�ல  �ணி,� வ,� வி3டாேர எ%8 உ5Mற மன	 வ$,தினா�க5 அவ�க5. 
 
"அ,த� பிெரW�� ெபா�1�7 ந	ம சாOதிர	 ச	பிரதாய	 ஒ�1	 
ெதாியாதேதாட அைத எ�லா	 அவ ெகாWச(	 மதி�காதவ5L	 ெதாியற�. நா% 
�வாமி ச,நிதியிேல அவE�7� 74 த 'விCதி - வி�வதள	' எ�லா ைத2	 அவ 
உடேன கால.யிேல ேபா34 மிதி>சைத எ% க�ணாேலேய பா� ேத%" - எ%8 
சா3சிய	 அளி தா� ைகலாசநாத� 7$�க5. 
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"7$�கேள! நீ:க இைத மன�C�வமாக தா% ெசா�ேறளா? அ�ல� ஏதாவ� 
நி��ப,த ��காகவா?" 
 
-ேவ1 மாமா இ�ப.� ேக3க  ெதாட:கியைத எதி� தர�# வ�கீ� ஆ3ேசபைண 
ெசIதா�. 
 
அ4 � ேம?	 இர�4 அ�>சக�க5 இேத ேபா� கம@ ேகாயி� (ைறகE�7� 
#ற	பாக நட,� ெகா�டதாக<	, ேகாயி� பிரகார தி� விவர, ெதாியாம� அவ5 
அ�பிரத3சணமாக> ��றியதாக<	 சா3சிய	 அளி தா�க5. 
 
"அ�ப.� பிரகார தி� ��8	 ேபா� அவ5 தனியாயி$,தாளா? ேவ8 யாராவ� 
Hட இ$,தா�களா? எ,த  ேததிய%8 எ%ன ேநர தி� அ� நட,த�?" - எ%8 
எ�லாாிட(ேம அ4 த4 � ஒேர ேக5விைய� ேக3டா� ேவ1 மாமா. எ�லா$	 
ஒேர ேததி ேநர	 Hறியேதா4 கம@ைய  தா:க5 தனிேயதா% ேகாவி@� 
பா� ததாக<	 ெதாிவி தா�க5. ேவ1 மாமா எ�ேலாாிட(	 ஏ% ேததி ேநர	 
ேக3கிறா� எ%ப� எதி� தர�# வ�கீ?�7� #ல�படாம� ெபாிய #திராயி$,த�. 
 
அ4 தப.யாக� பஜைன மட	 ப மநாப ஐய�, ேவதத�ம பாிபாலன சைப காாியதாிசி 
ஹாிஹர கனபா.க5, க�ண	 மா $Cத	, மிரா�தா� �வாமிநாத% ஆகிய நா�வ$	 
"ேகாவி@% இர�டாவ� பிரகார தி� உ5ள ரதி ம%மத சி�ப தி% கீேழ அ,த> 
சி�ப தி� எ�ப. ரதி2	 ம%மதL	 க3.  தJவி� ெகா�.$,தா�கேளா அேத 
ேபால� கம@2	, ரவி2	 பகிர:கமாக� க3.  தJவி ( தமி34� 
ெகா�.$�பைத� பா� ததாக<	 நா? ேபராக> ேச�,� தாிசன ��காக� 
ேபாயி$,த த:க5 க�களி� ேகாயி@% #னித  த%ைம�7� ெபா$,தாத இ,த 
அ$வ$�க த�க ஆபாச� கா3சி ெத%ப3டதாக<	" ஒ]ெவா$வராக� 
H�.ேலறி> சா3சி Hறினா�க5. இ,த ஆபாச� கா3சிைய� க�4 அ,த> 
சமய தி� பிரகார தி� வல	 வ,� ெகா�.$,த ம�ற ஆOதிக�களி% மன	 
#�ப34 அவ�க5 வ$,தி� Hறியைத  தா:க5 ேக3டதாக<	 ேம?	 சா3சிக5 
ெதாிவி தா�க5. அைத� ேக34� கம@, ரவி, ச�மா, வச,தி ஆகிேயா$�7 அ,த 
அபா�ட� பழிைய2	 #Eைக2	 ெபா8 �� ெகா5ள (.யாம� ெநW� 
7(றிய�. ேவ1 மாமா ம34	 #%(8வேலா4 எJ,தி$,� த% 78�7 
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விசாரைணைய  ெதாட:கினா�. அ,த நா%7 ேபாிட(	 கிளி�பி5ைள ேபால ஒேர 
ேக5விைய  தா% தி$	ப  தி$	ப� ேக3டா� அவ�: 
 
"ரதி ம%மத சி�ப	 ச:கரம:கல	 சிவ% ேகாவி@% எ தைனயாவ� பிரகார தி� 
இ$�கிற�? எ,த  ேததியி� எ,த ேநர தி� இ,த நிக">சி நட,த�?" 
 
"ரதி, ம%மத சி�ப	 சிவ% ேகாவி@% இர�டாவ� பிரகார தி% வட�7 
ைலயி� 
இ$�கிற�" எ%8 ெசா�@வி34  ேததி2	 ேநர(	 ெசா�ல  தய:கினா�, (த@� 
78�7 விசாரைண�7 ஆளான பஜைன மட	 ப மநாப ஐய�. 
 
உடேன ேவ1 மாமா, "கா@� ெச$�#ட% 0ைழ,ததாக வா3>ேம% ெசா%ன அேத 
ேததியி� தா% இ�<	 நட,ததா? அ�ல� ேவ8 ேததியா?" - எ%8 78�கி34 
விசாாி தா�. 
 
"வா3>ேம% Hறிய ச	பவ	 நட,த அேத ேததியி� அேத ேநர தி�தா% இ�<	 
நட,த�" - எ%8 சா3சியிடமி$,� பதி� கிைட த�. ம�ற 
%8 சா3சிகைள� 
78�7 விசாரைண ெசIதேபா�	 இேத பதி�தா% அவ�களிடமி$,� கிைட த�. 
 
கைடசியாக ஒ$ த�மக� த� சா3சிய	 அளி தா�. 
 
"ேகாவி� தி$�பணி�7 எ%8 கம@யி% ேபாி� அளி�க�ப3ட ரசீ� கம@யா� 
ேநாி� பண	 ெகா4 � வா:க�ப3ட� அ%8 எ%8	 ேவ8 ஒ$வ� பண ைத� 
ெகா4 � ேகாயி?�7 வராம� ெவளியிேலேய கம@யி% ெபய$�7 அ,த ரசீைத 
வா:கி� ெகா�.$�க ேவ�4	" - எ%8	 அவர� சா3சிய தி� Hற�ப3ட�. 
ரசீதி@$�7	 ைகெயJ �	 த	(ைடய�தா% எ%பைத அவ� ஒ�#� ெகா�டா�. 
உடேன ேவ1 மாமா எJ,தி$,�, 
 
"ஐ,� )பாI, ப � )பாI ந%ெகாைட வV?�கான ரசீ�கைள  தவிர d8 
)பாI�7 ேம�ப3ட வV� ேவைலைய  ேதவOதான ஆAேஸ ேகாவி?�75 
ைவ � தா% ெசIய ேவ�4	 எ%8 தி$�பணி நிதி வV� 7Jவி� தீ�மான	 
ேபா3[�களா இ�ைலயா?" - எ%8 ேக34 மட�கிய�	 த�மக� தா திணறி� 
ேபானா�. நிதி வV� 7Jவி� ேபாட�ப3ட அ,த இரகசிய  தீ�மான	 இவ$�7 
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எ�ப.  ெதாி,த� எ%பேத அவர� திணற?�7� காரண	. 'கம@ ேகாவி?�75 
வ,� ேதவOதான அ?வலாிட	 பண ைத> ெச? தி அ,த ரசீைத வா:கவி�ைல. 
ெவளிேய யாேரா அவ5 ெபயாி� பண ைத� க3. வா:கிய ரசீ� அ�' - எ%ற தம� 
ெபாI> சா3சிய	 அ.ப34� ேபானைத  த�மக� தா அ,த நிமிஷேம உண�,தா�. 
 
வ�#8 தி  தயாாி�க�ப3ட எ�லா> சா3சிய:கE	 தவி4 ெபா.யா7	ப. 
வாத ைத  ெதாட�,தா� ேவ1 மாமா. 
 
"கன	 ேகா�3டாரவ�கேள! ைகலாசநாத� 7$�க5 (த@ய 
வ$	 
நி��ப,த ��7� பய,� இ:ேக இ�வைர ெபாI> சா3சி ெசா%னா�க5 எ%பைத 
இேதா இ,த ஒ@�பதி< நி)பி�7	!" - எ%8 ெசா�@ காெஸ3 ெர�கா�டைர எ4 � 
'ஆ%' ெசIதா� ேவ1 மாமா. எ5 ேபா3டா� எ5 விJகிற ஓைச ேக37	 அ]வள< 
அைமதிேயா4 ேகா�34 அைத� ேக3ட�. அ,த எதி�பாராத ஒ@�பதி<> சா3சிய	 
அைனவைர2ேம பிரமி�க ைவ � வி3ட�. 
 
ேட� ஒ$(ைற ஓ. (.,த�	 சா3சிய ��7� பய%ப4	 ப7திைய ம8(ைற2	 
ேபா34� கா3.னா� ேவ1 மாமா. கம@யி% 7ர� ஒ@ேயா4 H.ய Oேலாக	 
(.,த<ட%, 
 
"இவ Oேலாக	 ெசா�@�.$�கறைத� ேக3ட�ேபா சரOவதி ேதவிேய வ,� 
ெசா�@�.$�காேளா%L ேதாணி �. இவE�7 எதிராக ேகா�3.ேல வ,� 
சா3சி ெசா�ல1	L எ:கைள� H�பி34 நி��ப,த�ப4 தறா �வாமி!" 
 
"ஆசார அ0Fடான	 ெதாிWச ந	ம மதOத�கைள விட அதிக ஆசார 
அ0Fடான ேதாட<	 அட�க ஒ4�கமாக<	 இவ ேகாவி�ேல நட,��டா%L 
ெசா�ல1	." 
 
"ேகா�3.ேல வ,� எ%ன ெசா�?ேவேனா ெதாியா�. ஆனா இ�தா% ச திய	. 
நி��ப,த ��காக<	 ெபாைழ�#�காக<	 ேகாயி� எ�K�N.] ஆAஸ� 
ெசா�ற��காக<	 சீமாைவய$�காக<	 பய,� அவா வ�கீ� எ%ன ெசா�@� 
74�7றாேரா அைத அ:ேக வ,� ஒ�பி�கிற பாவ ைத� ப�ணL	 �வாமி! நீ:க 
எ:கைள  த�பா� #ாிW��க�படா�. எ:கைள  ெதா,தர< ப�ணி 
நி��ப,த�ப4 தறா, ேவ8 வழி இ�ைல." 
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ஒ@�பதிைவ ச�-ஜ3e H�,� ேக3டா�. ஏேதா 7றி �� ெகா�டா�. த:கE�7 
எதிரா�> 'சதி ெசI� வி3ட' த:க5 7ரைலேய ேக34� 7$�க5மா� 
வ$	 ஆ4 
தி$.ன க5ள�க5 ேபால விழி தன�. "இ� உ:க5 7ர� தாேன?" - ேவ1 மாமா 
7$�கைள� ேக3டா�. 7$�களி� எவ$	 அைத ம8�க (.யாம� இ$,த�. 
 
"எ% ^3.�7 வ,தி$,தேபா� கம@ைய� ப�றி நீ:களாகேவ (%வ,� எ%னிட	 
இ]வா8 ந�லப. Hறிய� உ�ைமதாேன?" 
 
ெர�கா�டாி@$,� ஒ@ த� த:க5 7ர�தா% எ%பைதேயா தா:க5 அ]வா8 
Hறியி$,தைதேயா அவ�க5 ம8�கவி�ைல. 
 
"இ,த ஒ@�பதி< 7$�க5 
வைர2	 பய(8 தி எ:ேகேயா கட தி� ெகா�4 
ேபாI� பதி< ெசIததாக இ$�க ேவ�4	 எ%8	 ெகாைல மிர3ட?�7� பய,� 
அவ�கைள இ�ப.� ேபச>ெசா�@ பதி< ெசIதி$�கிறா�க5" எ%8	 வழ�7  
ெதா4 தி$,தவ�களி% சா�பி� Hற�ப3ட வாத தி�7� ேபாதிய ஆதாரமி�லாம� 
ேபாகேவ நீதிபதி அைத ஏ�கவி�ைல. (�றி?	 எதி�பாராத விதமாக இ,த� 
காெஸ3 ெர�கா�ட� சா3சிய	 வரேவ 7$�க5 
வ$	 Oத	பி �� 
ேபாIவி3டன�. அத%பி% அவ�களா� எைத2	 ம8�க (.யவி�ைல. 
ேம�ெகா�4 #திய ெபாIகைள� ேப�	 திராணிேயா அ�ல� ெத	ேபா அ�ேபா� 
அவ�கE�7 இ�லாம� ேபாIவி3ட�. 
 
மிக<	 '.ரம.�' ஆக அ,த� காெஸ3 ெர�கா�ட� சா3சிய ைத வழ�கி� ெகா�4 
வ,� அைனவைர2	 திணற அ. தி$,தா� ேவ1 மாமா. சா3சிகE	 இைத 
எதி�பா��கவி�ைல. எதி� தர�# வ�கீ?	 இைத எதி�பா��கவி�ைல. த:கEைடய 
பல^னமான ஒ$ ேப>� இ�ப.� பதி< ெசIய�ெப�8 ைவ�க�ப3.$�கிற� 
எ%ப� சா3சிகE�ேக ெதாியாம@$,த�தா% அதி@$,த இரகசிய	. இ,த  
தி$�ப	 வழ�கி% ேபா�ைகேய மா�றிவி3ட�. எதி� தர�# வ�கீ?�7 ஏற�7ைறய 
ந	பி�ைகேய ேபாIவி3ட�. 
 
எதி� தர�# வ�கீ@% (க	 ெவளிறிய�. காெஸ3 ெர�கா�ட� சா3சிய	 
(.,த<ட% ேவ1 மாமா தம� க3சி�கார� ெஸௗ,த�ய லஹாி கனகதாரா 
Oேதா திர	, பஜ ேகாவி,த	 (த@ய d�கைள பிெரW� ெமாழியி� 
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ெபய� தி$�பைத2	 அத�காக இ,� மதாசாாிய�களான மகா%களி% ஆசிைய2	, 
பாரா3ைட2	 அவ� ெப�றி$�பைத2	 Hறி b மட	 மாேனஜ� அ� ச	ப,தமாக> 
ச�மா<�7 எJதியி$,த க.த ைத2	 ேகா�3.� தா�க� ெசIதா�. 
 
ரதி ம%மத சி�ப தி% கீ"� கம@2	 ரவி2	 தJவி ( தமி34� 
ெகா�.$,ததாக<	 பஜைன மட	 ப மநாப ஐய� (த@ேயா� Hறிய சா3சிய ைத 
ேவ1 மாமா மிக> �லபமாகேவ ம8�க (.,த�. அவ�க5 ெசா%ன ேததி ேநர(	, 
வா3>ேம% கம@ ெச$�#� கா?ட% ேகாவி?�75 0ைழ,ததாக� Hறிய ேததி 
ேநர(	, 7$�க5 அவ5 பிரசாத ைத� கால.யி� ேபா34 மிதி ததாக� Hறிய 
ேததி2	 ேநர(	 - ஒ%றாக இ$�பைத> �3.�கா3. "(% இ$ சா3சிகE	 அ,த 
நாளி� அேத ேநர தி� கம@ ம34	 தா% தனியாக� ேகாயி?�75 வ,தா5 எ%8 
H8	ேபா� ம�றவ�க5 அவ5 ரவிேயா4 ரதிம%மத சி�ப தி% கீ" 
அல:ேகாலமாக> ேச�,� நி%றைத� பா� ததாக H8வ� க34�கைத. 
சா3சிய:க5 (ர�ப4கி%றன. அைத எ�லா	 விட� ெபாிய விஷய	 இ,த 
சா3சிக5 சிவ% ேகாவி?�7� ேபாI வ$ட�கண�கி� ஆகிறெத%8	 ேகாயி@� 
எ� எ:கி$�கிற� எ%ேற இவ�கE�7 மற,� ேபாIவி3ட� எ%8	 இவ�க5 
சா3சிய தி@$,ேத ெதாிகிற�. சிவ% ேகாவி� ரதி மனமத சி�ப	 இர�டாவ� 
பிரகார தி� இ$�கிற� எ%8	 அத% கீ" தா% கம@ைய2	 ரவிைய2	 
ஆபாசமான நிைலயி� ேச�,� பா� ததாக<	 இவ�க5 Hறினா�க5. ஒ$ேவைள 
வாI தவறி> ெசா�கிறா�கேளா எ%8 ம8ப.2	 நா% ேக3ேட%. ம8ப. 
ேக3டேபா� Hட எ�ேலா$	 இர�டாவ� பிரகார தி� எ%8 தா% பதி� 
ெசா%னா�க5. ச:கரம:கல	 சிவ% ேகாவி@� ரதி ம%மத% சி�ப	 இ$�7மிட	 

%றாவ� பிரகார	 எ%ப� பிரசி தமான உ�ைம. இதி@$,ேத இவ�க5 Hறிய 
நிக">சி எ% க3சி�காரைர அவமான� ப4 த ேவ�4ெம%8 தி3டமி34 இ34� 
க3.ய� எ%ப� ெதாிகிற�" - எ%8 ேவ1 மாமா Hறியேபா�, "நிக">சி�7 
இடமான பிரகார	 இர�டாவதா, 
%றாவதா எ%பத�ல இ:7 வாத	. 
ச	ப,த�ப3டவ�க5 ேகாவி?�75 அநாசாரமாக<	 ஆபாசமாக<	 நட,� 
ெகா�டா�க5 எ%ப�தா% (�கிய	" - எ%8 78�கி3டா� எதி� தர�# வ�கீ�. 
அத�7ேம� ேபச எ�<மி�லாத� ேபா� அம�,�வி3டா� அவ�. 
 
ேம�ெகா�4 ஏதாவ� ெசா�ல ேவ�4மா எ%8 எதி� தர�# வ�கீ@ட	 
ேக3க�ப3ட�. ேப$�7� பைழய 7�ற> சா34�க5 சிலவ�ைறேய தி$	ப� 
Hறிவி34� ேகாவி@� ச	�ேரா3சண	 விைரவி� நட�7	ப. உ தரவாக 
ேவ�4ெம%8 மீ�4	 ேகாாினா� எதி� தர�# வ�கீ�. 
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தீ��#�7ாிய நாளாக ஒ$ வார	 கழி � ஒ$ நாைள� 7றி�பி34� Hறினா� நீதிபதி. 
--------------- 
 

அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 29292929    
 
"ேகாவி� வழிபா4 - (த@ய பல உடன.யான ெபா� ந%ைம ச	ப,த�ப3ட அவசர 
விஷய:க5 தீ��ைப� ெபா8 �� கா தி$�பதா� ஒ$ வார	 எ%ப� மிக<	 
அதிகமான காலதாமதமாக இ$�7ேமா?" எ%8 க$ �  ெதாிவி தா� எதி� தர�# 
வ�கீ�. அவ$ைடய ேகாாி�ைக�7� பி% அ4 த 
%றாவ� நாேள தீ��#� 
H8வதாக அறிவி தா� நீதிபதி. 
 
அ%8 அ]வளவி� ேகா�34 கைல,த�. ேகா�3 வாச@� H. நி%8 ெகா�.$,த 
அ�>சக�க5 ேவ1 மாமா ெவளிேய வ,த�	, அவர$ேக வ,� V",� ெகா�டன�. 
 
"எ%ன �வாமீ! ஏேதா ந	பி�ைகயிேல உ	ம கி3ட  தனியா> ெசா%னைத� பதி< 
ப�ணி� ேகா�3.ேலேய ேபா34� கா3. மான ைத வா:கி3ேடேள? இ�ப.� 
ப�ணலாமா நீ:க?" - எ%8 ைகலாசநாத� 7$�க5 அவாிட	 பாிதாபமான 7ர@� 
ேக3டா�. 
 
"ெபாI ெசா�றவாைள எ:ேக ேவ1மானா?	 எ�பி. ேவ1மானா?	 மான ைத 
வா:கலா	 �வாமி! அ�ேல த�ேப இ�ேல" - எ%8 தா3ச�யேம இ�லாம� 
க4ைமயாக அவ$�7� பதி� ெசா%னா� ேவ1 மாமா. அ�>சக�க5 அ,த� 
க4ைமைய  தா:க(.யாம� அவைர வி34 விலகி> ெச%றன�. 
 
"ெபாI ெசா�றவாE�7 அவா ெசா,த வா2	 நா�7	 Hட ஒ �ைழ�கா�. அ,த 
வா3>ேம% கம@ #ாியாத பாைஷயி� ேபசினா5L (த�ேல ெசா�@34 அ�#ற	 
த4மாறி� ேபாI  தமிழிேலதா% ேபசினா5L உளறினா% பா$:ேகா. பஜைன 
மட	 ப மநாப ஐய$	 ம தவாE	 எ%ைன2	 கம@ைய2	 ரதி மனமத> சி�ப தி% 
கீேழ ஆபாசமான நிைலயிேல பா� ததாக� #Eகி34 ரதி ம%மத சி�ப	 
இர�டாவ� பிரகார திேல இ$�7%L சாதி>சாேன? ெபாIைய> ெசா%னா?	 
ெபா$,த> ெசா�ல ேவ�டாேமா? ேந � விசாரைணேயா4 வி3.$,தா?	 
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பரவாயி�ேல இ%னி�7 அவா வ�கீ� தயா�� ப�ணி� ெகா�4 வ,�வி3ட 
அ தைன சா3சிகE	 ந%னா அச4 வழிW�3டா" - எ%றா% ரவி. 
 
"அ� ம34மி�ேலடா! கட<5 ேமேல ஆைணயா ெநஜ	 ேபசேறா	L பிரமாண	 
ப�ணி34� ெபாI #Eகின இ,த� ப�த சிகாமணிகைளவிட மனசா3சி ேமேல 
ஆைணயா ெநஜ	 ேபசேற'%L உ5ளைத உ5ளப.ேய ெசா%ன அ,த நாOதிக% 
எ தைனேயா சிலா�கியமானவ%" எ%8 இைற(.மணிைய� #க",தா� ச�மா. 
 
அ%8 ேகா�3.� பஜைன மட	 ப மநாய ஐய� (த@யவ�க5 த:க5 வய��7	 
ப.�#�7	 சாOதிர ஞான ��7	 ெகாWச:Hட� ெபா$ தமி�லாம� ஆபாசமாக 
இ34� க3.� #Eகிய #E7 ச�மாைவ மிகமிக மனேவதைன� பட> ெசIதி$,த�. 
த% ேம?5ள விேராத	 ஒ%ைறேய நிைன �  த:கைள> சி8ைம�ப4 தி� 
ெகா5ள� Hட அவ�க5 தய:கவி�ைல எ%ப�	 அவ$�7� #ாி,த�. ேகா�3 
வாச@@$,� ^4 தி$	ப� காாி� #ற�ப3டா�க5 அவ�க5.  
 
"0ண?	 த% வாயா� ெக4	L வசன	 ெசா�வாேள ச�மா! அ�ேபால அவா 
நி��ப,த�ப4 தி இ:ேக ெகா�4 வ,� நி8 தின சா3சிய:கேள அவாைள 
ந%னா� காமி>�� 74 �4 �" எ%றா� ேவ1 மாமா. கம@ எ�<	 ேபசாம� 
காாி� ெமௗனமாக அம�,தி$,தா5. 
 
"இைத எ�லா	 பா� �34 எ:க ேதச ைத� ப திேய த�பா நிைன>��காேத	மா! 
உய�,த விஷய:கE	 சாOதிர:கE	 த �வ:கE	 ேதா%றின அள< உய�,த 
மனித�க5 அதிக	 ேதா%றாத�தா% எ:கேளாட 7ைற. ப.�கற��7	 
வாழற��7	 ச	ப,தமி�லாம� ேபான�தா% இ%னி�7 இ,த ேதச ேதாட 
ேகாளா8" எ%8 உ$�கமான 7ர@� ம%னி�#� ேக3ப�ேபா� கம@ைய� 
பா� �> ெசா%னா� ச�மா. 
 
"அறியாைமயா� மனித�களி� யாேரா சில� ெசI2	 தவ8கE�7  ேதச	 எ�ப.� 
ெபா8�பா7	? ேதச ைத� ப�றி  த�பாக நா% ஏ% நிைன�க ேவ�4	?" - 
கம@ேய பதி?�7 அவைர� ேக3டதி@$,� ேதச ைத� ப�றி அவ5 தவறாக 
எ�<	 நிைன�கவி�ைல எ%8 ெதாி,த�. 
***** 
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ேகா�3 வழ�7 எ%8 ம�றவ�க5 அைல,� ெகா�.$,த சமய தி� 
காமா3சிய	மாளி% உட� நிைல ேம?	 ேமாசமாகி இ$,த�. 7மா$	 
பா�வதி2	தா% ^3.� அ	மாைவ� கவனி �	 ெகா�.$,தா�க5. ஒ$ 
ேகாப �டL	 (ர�4டL	 ம�றவ�கைள  த%ன$ேக அ�டவிடாம� ^	# 
பி. தா5 அவ5. ச�மா த%ைன� கல,� ெகா5ளாம?	, ெபா$3ப4 தாம?ேம 
ரவி�7	 கம@�7	 க�யாண ��7 ஏ�பா4 ெசIகிறா� எ%8 அறி,ததி� ஏ�ப3ட 
அதி�>சியி@$,� காமா3சிய	மா5 மீளேவ இ�ைல. அ%றி@$,� ப4 த 
ப4�ைகயாகி வி3டா5. ச�மாைவேயா ம�றவ�கைளேயா ெபா$3ப4 த� 
Hடாெத%ற (ர�.� த% பிற,தக � ஊ$�7� 7மாைர� பOK� #ற�ப34� 
ேபாக> ெசா�@ (%# ச:கரம:கல தி� பிர	ேமா ஸவ சமய தி� வ,� த:க5 
^3.� த:கிவி34> ச�மா<ட% ேகாபி �� ெகா�4 ேவ8 ^34�7� ேபாI  
த:கிய த% ெபாிய	மா� பா3.ைய அைழ � வர> ெசIதி$,தா5 காமா3சிய	மா5. 
கம@ேய ேவ1 மாமா ^34�7� ேபாயி$,ததனா� பா3. த%ேனா4 ^3.� த:க 
ஆ3ேசபைண எ�<	 இராெத%8 எ�ணி தா% காமா3சிய	மா5 அவைள 
வரவைழ தி$,தா5. ப � அைர �� ேபா4வத�ெக%8	 நா34 ைவ திய	 
ெசா�வத�ெக%8	 ப�க � ^34 ( � மீனா3சி� பா3. ேவ8 அ.�க. வ,� 
ேபாI� ெகா�.$,தா5. 
 
'அ�பாைவ� ப�றிேயா, ரவி அ�ணாைவ� ப�றிேயா, கம@ைய� ப�றிேயா, 
ேபசினாேல அ	மா எாி,� விJகிறா5, ேகாப�ப4கிறா5 - அவE�7, அதனா� 
உட	#�7 அதிகமாகி வி4கிற�' எ%8 ெதாி,� 7மா$	 பா$<	 அவ�கைள� 
ப�றிெய�லா	 அ	மாவிட	 பிரOதாபி�பைதேய தவி� �� ெகா�.$,தா�க5. 
H�பா4கE	 ெவளி�பைடயான ச�ைட ச>சர<	 இ�ைல எ%றா?	 ^3.� 
ச�ைடயி% அறி7றியான ஒ$ ேவ�ட தகாத அைமதி ெதாட�,� நிலவி� 
ெகா�4தானி$,த�. 
 
ஒ தாைச�காக� 7மா� ெபாிய	மாைவ� கிராம தி@$,� அைழ �� ெகா�4 
வ,� வி3ட தின த%8 மாைலயிேலேய அ,த� ெபாிய	மா காமா3சிய	மாளிட	 
த�ெசயலாக� கம@ைய� ப�றி விசாாி தி$,தா5. 
 
"ஏ�[ கா(! இ,தா திேல மி%ேன நா வ,தி$�கிற�ேபா ஒ$ ெவ5ைள�காாி உ% 
#5ைளேயாட வ,� த:கியி$,தாேள அவ எ:ேக[? ஊ$�7  தி$	பி� #ற�ப34� 
ேபாயி3டாளா? அவளா� ேபானாளா இ�ைல நீ:கேள ேபாக> ெசா�@3ேடளா?" 
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காமா3சிய	மா5 (த@� இத�7� பதிேல ெசா�லவி�ைல. ஒ%8ேம காதி� 
வா:கி� ெகா5ளாத� ேபால� ேபசாம� இ$,�வி3டா5. ஆனா� கிழவி வி4கிற 
வழியாயி�ைல. ெதாணெதாண தா5. 
 
"இ�ேபா இைத ஏ% விசாாி�கிேற% ெதாி2ேமா[ கா(? ஒ$ சமாசார	 ேக"ைவ� 
ப3ேட�[! ந	
� மLஷா ெகாWச�ேப� ெபாியவாைள� பா��க� #ற�ப34� 
ேபாயி$,தா, அவா தி$	ப ஊ$�7 வ,� ெசா%னா: அ,த ெவ5ைள�காாி2	 உ% 
#5ைள2மா� ெபாியவாைள� பா��க அ:ேக வ,தி$,��களா	. அ,த 
ெவ5ைள�காாி ெஸௗ,தாிய லஹாி, கனகதாரா Oேதா திர	, பஜேகாவி,த	லா	 
ெபாியவா மி%னா. OபFடமா பா.னேதாட ம34மி�லாேம அவா பாைஷயிேல2	 
ெமாழி ெபய� �> ெசா%னாளா	. ெபாியவா ெரா	ப> ச,ேதாஷமா� 
ேக34�.$,தாளா	. அவ� ெமௗன	கறதாேல ஒ�1ேம ேபசைலயா	. ஆனா 
ெரா	ப� பிாியமா� ேக3டேதாட ம34மி�லாம  தி$�திேயாட இவாைள 
ஆசீ�வாத	 ப�ணி அL�பி>சா�L அைத� பா� �34 வ,� ஊ�ேல மLஷா 
ஒேரய.யா� ெகா�டாடறா. ஊ� (J�க இேத ேப>� தா�.. ேந�ேக ஆ>சாியமா� 
ேபா>�, ந	பற��7	 (.யேல. ந	பாேம இ$�கற ��7	 (.யேல. ஒ$ 
விேசஷமி�லாதவாைள அவா அ�பி.� பிாியமா உ3கார வ>��4 ேபசற�	 
வழ�கமி�ேல. ெர�4 வ$ஷ ��7 மி%னா. இ,Y�> சீமாைவய� மட �> 
ெசா ைத� ைகயா.�பி34� ெபாியவாைள� பா� �  "தாராள மனேசாட 
aமி�க1	L" ேபாI நி%ன�ேபா அவ� ெமௗனமாயி�லாேம இ$,�	 Hட ஒ$ 
வா� ைத Hட� ேபசாம� "ேபாயி4!"%L ைகைய ம34	 மறி>� அைச>�� ேபாக> 
ெசா�@3டாரா	. அ�ேப��ெகா தவ� இவாகி3ட இ�ப. பிாியமா இ$,தா�னா 
அ�ேல எ%னேமா விேசஷ	 இ$�க1	[ கா(..." 
 
"எ:கி3ட2	 வ,� ெசா%னா... ஆனா நா% அைத ந	பேல ெபாிய	மா! ேவற யா$	 
ெசா�லேல... இ,த� பிராமணேர தா% ெசா%னா�. எ% மனைச மா தற��காக� 
கைத க3. அள,� விடறா�Lதா% ெநைன>ேச%. 'மட � மாேனஜேர ெல3ட� 
ேபா3.$�கா�... ப.>��கா3டேற%... ேகE'%னா�, அைத2	 நா% ேக3க�ேல." 
 
"ெபாIயாயி$�கா�[! நட,தி$�7	L தா% ேதா�ற�. ந	
� மLஷா அ தைன 
ேப� வ,� வாI ஓயாம� ெகா�டாடறாேள?... ெபாIயாயி$,தா அ�பி.� 
ெகா�டா4வாேளா[?" 
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காமா3சிய	மா5 ெமௗன தி� ஆ",தா5. ேம�ெகா�4 ெபாிய	மாளிட	 எ%ன 
ேப�வெத%ேற அவE�7  ெதாியவி�ைல. கம@�7	 ரவி�7	 க@யாண	 
ஏ�பாடாகியி$�ப� (த� சகல ைத2	 ெதாி,� ெகா�4தா% ெபாிய	மா 
த%னிட	 இ�ப.� ேப>�� ெகா4 � ஆழ	 பா��கிறாளா, அ�ல� சாதாரணமாக  
தன�7  ெதாி,தி$�பைத  ெதாிவி�கிறாளா எ%8 காமா3சிய	மாளா� #ாி,� 
ெகா5ள (.யாம� இ$,த� அ�ேபா�. ெபாிய	மா அத�75 த% பைழய 
ேக5விையேய இர�டா	 (ைறயாக  தி$	ப<	 ேக34வி3டா5. 
 
"எ%ன[! பதிேல ெசா�ல மா3ேட:கேற? அ,த ெவ5ைள�காாி இ:ேக 
இ$�காேளா? ஊ$�7  தி$	பி� ேபாயா>ேசா? உ%ைன  தா�[ ேக"�கேற%..." 
 
"இ%ன	 ேபாக�ேல ெபாிய	மா! வட�7  ெத$விேல ேவ1 மாமா ஆ திேல 
ேபாI  த:கியி$�கா. அ,த மாமாேவாட ெபா� வச,தி�7	 இவE�7	 ெரா	ப 
சிேநகித	! ப	பாயிேல$,� அவE	 ெபாற�ப34 வ,தி$�கா. எ:ேகயாவ� 
ேபாக34	. இ�ேபா இ:ேக ெதா�ைலயி�லாம நி	மதியாயி$�7" - இ,த 
உைரயாட� இத�7 ேம� நீளாம� கவனி �� ெகா5ளேவ காமா3சிய	மா5 மிக<	 
சிரம�பட ேவ�.யி$,த�. ஆனா� ெதாட�,� ெபாிய	மாைவ அவளா� அ�ப.  
தவி� �விட (.யவி�ைல. 
 
இர�4 நா5 கழி �� ப�க � ^34 ( � மீனா3சி� பா3., "ஏ�. கா(! நீ 
எ:கி3ட ஒ$ வா� ைத Hட> ெசா�ல@ேய[? ேகா�3.ேல ேகஸு நட�கறதாேம! 
ஊெர�லா	 ேபசி�கிறாேள? உ:கா ��கார� சா3சி ெசா%னாரா	. உ% பி5ைள 
சா3சி ெசா%னானா	" - எ%8 ெபாிய	மாைவ2	 ைவ �� ெகா�4 ேப>ைச 
ஆர	பி தேபா� தவி��க (.யாம� கம@ைய� ப�றிய ேப>� வ,� வி3ட�. 
காமா3சிய	மாேள பா3.யிட	 அ�ப�றி விசாாி தா5: "அ� எ%ன ேகO பா3[! 
என�ெகா�1ேம ெதாியா�. இ�ேபா இ,தா திேல இெத�லா	 யா$	 எ:காதிேல 
ேபாடற�	 இ�ேல..." 
 
"எ%னேமா அ,த ெவ5ைள�கார� ெபா�1 ந	ம ேகாவி�ேல எ�லா	 
0ைழWசதாேல ேகாவிேலாட சா,நி ய	 ெக34� ேபா>�, ம8ப. 7	பாபிேஷக	 
ப�ணியாக1	L ஊ��காரா பண	 ேக34� ேகO ேபா3.$�காளாேம? அ� 
ெச$�#� காேலாட ேகாவி?�75ேள 0ைழW�தாேம?" 
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"ம த� எ�லா	 எ�பி.ேயா என�7  ெதாியா� பா3[? ஆனா� கம@ ெச$�#� 
காேலாட ேகாவி�ேல 0ைழWசா:கறைத நா% ந	பேல. இ,தா திேல அ,த� 
ெபா� த:கியி$,த�ேபா நா% கவனி>சவைர � த	 ஆசார அ0Fடான திேல 
அவேமேல அ�பJ�7> ெசா�ல (.யா� பா3[! ந	ம மLஷா இ�ேல, ந	ம ேதச	 
இ�ேல, ந	ம நிற	 இ�ேல:கறைத  தவிர மாியாைத அட�க ஒ4�க	 - பணி<, 
ப]ய	 இதிெல�லா	 7 த	 ெசா�ல (.யா�." 
 
இைத� ேக34 ( �மீனா3சி� பா3.ேய த% ெசவிகைள ந	ப (.யாம� ேப�வ� 
காமா3சிய	மா5 தானா என விய,� ச,ேதக ேதா4 அவ5 (க ைத� பா� தா5. 
 
"ஏ% பா3. அ�பி.� க�ைண இ4�கி�4 எ%ைன எ%னேமா மாதிாி 
பா��கேற5? நா% இ�ப.� ேபசேற%L ச,ேதக�படேறளா? நம�7 
ேவ�டாதவ:கற��காக ஒ தைர� ப தி அபா�டமா� ெபாI2	 #E7	 
ேபசிடற� சாியி�ேல. கம@ ேமேல ேந�கி$�கிற மனOதாப	 ேவேற. அவE	 
ரவி2	 ேபாயி$�க>ேச ெபாியவா அவ Oேலாக	 ெசா�@� ேக34  தி$�தியா 
ேக5வி�ப3434 இ:ேக வ,� ெசா�றா. அைத நாம ெகாைற ெசா�லலாேமா? 
ஒ$ தைர நம�7� பி.�க�ேல%னா இ�லாதைத2	 ெபா�லாதைத2	 எ�லா	 
ெசா�@� ேகா�3.ேல ேபா34 மான ைத வா:கற� இ,Y��காராE�7 ஒ$ 
வழ�கமா� ேபா>�-" 
 
"ேகா�3.ேல அ,த வட�7  ெத$ ேவ1 ேகாபால% தா% கம@�7	 
உ:கா ��கார$�7	 வ�கீலா	. 'கம@ ப தைரமா �  த:க	. சா3சா  
சரOவதிேயாட அவதார	L' ேவ1ேகாபால% ^3.ேல ேபாI� ேபசி�பி34 
வOதிரதான	 வா:கி�4 ேகா�3.ேல ேபாI, 'அவ ேகாவி� ஆசார ைதேய 
ெக4 �3டா'5L ேந� மாறாக> சா3சி ெசா%னாரா	 ைகலாசநாத� 7$�க5. அவ� 
த%னா திேல வ,� ெசா%னைத இரகசியமா ேட� ெர�கா�4ேல பதி< ப�ணி 
வ>��.$,� ேகா�3.ேல ஜ3ஜு�7� ேபா34� காமி>சி� ெபாI>சா3சி'%L 
வாதா. 7$�கேளாட மான ைத வா:கி�பி3டாரா	 அ,த ேவ1ேகாபால%." 
 
"பி%ேன எ%ன பா3[? அ தைன வயசானவ�, ேகாவி�ேல �வாமிைய  ெதா34� 
Cைஜ #னOகார	லா	 ப�றவ�, வாI Hசாம� H�.ேல ஏறி> ச திய	 
ப�ணி34� ெபாI ெசா�லலாேமா?" 
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"ெபாI ெசா%னேதாட ம34மி�லாேம கம@2	 ரவி2	 ேகாவி�ேலேய எ%னேமா 
அசி:கமா நட,��டா%L ேவற கைத க3. வி3டாளா	[ கா(!"  
 
"ேகO எ�பி. ஆ7	L ஊ�ல ேபசி�கிறா பா3.?" 
 
"உன�ெக��7. அ	மா இ�ேபா அ,த� கவைல? ஏ�ெகனேவ அைர உட	பா� 
ேபாயி3ேட, கிழி>�� ேபா3ட நாரா� ப4 த ப4�ைகயா இ$�ேக. இ,த� கவைல 
ேவற எ��7? ேநா�7 இ$�கற கவைல ேபாறாேதா[?" 
 
"கவைலயி�ேல... ெதாிW��கலாேம%Lதா% ேக�கேற%."- 
 
"ேவ1ேகாபாலL	 உ:கா ��கார$	 ேகைஸ� ப திேய கவைல�படாேம 
த:கE�7 ெஜயி>�4	கற ந	பி�ைகேயாட க@யாண காாிய:கைள� 
கவனி>��.$�காளா	. இ%னி�7� Hட ேவ1ேகாபாலனா �ேல �ம:க@� 
ெபா�4க5 பிரா� தைனயா	. அவேராட ெசா,த� ெபா�ேணாட க@யாண ��7 
(,தி எ�பி. �ம:க@� ெபா�க5 பிரா� தைன ப�ணற��ேடா அ�பி.ேய 
இ,த ெவ5ைள�காாி க@யாண ��7	 Hட� ப�ணியாறதா	..." 
 
இ,த உைரயாடைல இ�வைர அைமதியாக� ேக34� ெகா�.$,த 
காமா3சிய	மாளி% ெபாிய	மா இ�ேபா� ெம�ல� 78�கி3டா5: 
 
"எ%ன[ கா(! பா3. ஏேதா க@யாண	கறாேள? எ%ன�[?" 
 
(த@� காமா3சிய	மா5 சிறி� தய:கினா5. அ�#ற	 எைத2	 மைற�பைதவிட 
உ�ைம ேப�வ� ந�லெத%8, ெபாிய	மாவிட	 எ�லா விவர(	 ெசா�@  த% 
மனOதாப ைத2	 Hறிவி3டா5. இ,த� க@யாண ஏ�பா4 காரணமாகேவ தன�7	 
த% கணவ$�7	 ேப>� வா� ைத இ�லாம� ேபாIவி3ட� எ%8	 Hறினா5 
காமா3சிய	மா5. 
 
"க@ ( தி� ேபா>�! அ�னாேலதா% இ�பி. எ�லா	 நட�கற� [" - எ%றா5 
ெபாிய	மா. 
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காமா3சிய	மா5 அத�7� பதி� எ�<	 ெசா�லவி�ைல. 
 
"உ% பி5ைள ரவி�7 தா% # தி இ�பி.� ேபா>�%னா சக� சாOதிர(	 ேவத(	 
ப.>ச உ:கா ��கார$�7 ஏ�[ இ�பி.� # தி ேபா>�?" 
 
"... வி34  த5E:ேகா... இனிேம அைத� ப தி நாம ேபசி� பிரேயாஜனமி�ேல 
ெபாிய	மா, நா	 ெசா�@ இ:ேக யா$	 ேக�கறவா இ�ேல..." 
 
இைத> ெசா�?	ேபா� காமா3சிய	மாE�7  ெதா�ைட கமறிய�, 7ர� கரகர � 
ைந,த�. உண�<	 ெசா�கE	 கல,� 7(றின. க�களி� ஈர	 பளபள த�. 
 
"வியாகரண சிேராமணி 7�#சாமி ச�மாேவாட வ	ச திேல இ�பி. ஒ�1 
நட�க1	L தைலயிேல எJதி இ$�7... கிரகசார	 தா%... ேபா..." 
 
-காமா3சிய	மா5 த% (க	 ெபாிய	மா<�7	 ( � மீனா3சி� பா3.�7	 ேநேர 
ெதாியாதப. ப4�ைகயி� ம8#ற	 ஒ$�களி தா� ேபால  தி$	பி� ப4 �� 
ெகா�டா5. அவ5 க�களி� நீ� வழி,ேதா.ய�. ரவியி% க@யாண ைத� ப�றி 
அவ5 வ$ட�கண�காக� க3. ைவ தி$,த ேகா3ைடக5 தக�,த ேவதைனயி� 
ெம�ல அழ  ெதாட:கியி$,தா5 அவ5. 
 
"கWசி சா�பிடறயா[? ெவ8	 வய ேதாட எ தைன நாழிதா% இ$�ேப?" 
 
"ேவ�டா	 ெபாிய	மா! பசிேய ேதாணைல. ம,தமா இ$�7! சி ேத நாழி க� 

டேற%. ெரா	ப அசதியா இ$�7." 
 
அவ�கேளா4 ச	பாஷைணைய  தவி��க வி$	பி� காமா3சிய	மா5 ெபாIயாக� 
க�பி �� ெகா�ட Y�க	 அ�. 
***** 
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நாைள� காைலயி� ேகO தீ��# எ%றா� (த� நா5 (Jவ�	 ச�மா<	, ேவ1 
மாமா<	 பரOபர	 ேவ�.யவ�கைள� பா� �� க@யாண தி�7 அைழ�ப�	 
ப திாிைக ெகா4�ப�மாக இ$,தன�. ேகா�3ைட� ப�றிேயா ேகைஸ� ப�றிேயா, 
தீ��ைப� ப�றிேயா கவைலயி�லாம� அைல,� ெகா�.$,தா�க5 அவ�க5. 
ெச%ைனயி@$,� ஒ$ வார� ப திாிைக ஆசிாிய� இ,த விேநாதமான 
க@யாண ைத - நா%7 நாE	 ஒ$ நிக">சி Hட விடாம� #ைக�பட	 எ4�க 
வரலாமா எ%8 அLமதி ேக34 எJதியி$,தா�. 'ஆ3ேசபைணயி�ைல; வரலா	' - 
எ%8 பதி� எJதிய<ட%, அ,த� ப திாிைகயாசிாிய$�7 ஒ$ தி$மண 
அைழ�பிதைழ2	 தபா@� அL�பி ைவ தா� ேவ1 மாமா. தினசாி� 
ப திாிைககளி� ேகா�3 ெசIதி2	, ேகO நட�ப� ப�றிய ெசIதி2	, ேபாதாெத%8 
ஒ$ பிரா	மண இைளஞ$�7	 ஒ$ பிெரW��கார� ேகா[�வராி% மகE�7	 
சாOதிர (ைற�ப., நா%7 நா5 நட�க� ேபா7	 தி$மண	 ப�றிய ெசIதி2	 
பளி>ெச%8 ெவளி வ,� தட#ட� ப34� ெகா�.$,த�. அ� ஒ$ பரபர�பான 
ெசIதியாகி� பரவிவி3டதா� எ:7	 அைத� ப�றிய ேப>சாகேவயி$,த�. 
 
ச�மா இைற(.மணி�7� க@யாண� ப திாிைக ெகா4�க அவ$ைடய 
விற7�கைட�7� ேபானேபா�, அவ� அ�ேபா� தா% கிைட த தம� இய�க 
நாேளடான 'சீ�தி$ த> ெசIதி'ைய  தபா@@$,� தனிேய பிாி � எ4 �� ப. �� 
ெகா�.$,தா�. 'சீ� தி$ த> ெசIதி' ஒேர பிரதிதா% தபா@� ச:கரம:கல ��7 
வ,� ெகா�.$,த�. இ$ப ைத,� ஆ�4களாக அத�7> ச,தா�க3. அைத 
விடாம� வரவைழ �� ெகா�.$,தா� இைற(.மணி. அதிக	 கைடகE�ேகா 
நிNO Oடா�கE�ேகா வ,� ெதா:காத தினசாி அ�. அதி?	 அ,த அதிசய  
தி$மண ைத� ப�றி அ�ரகார தி?	 ஓ� அதிசய	 - எ%ற தைல�பி� ெசIதி 
பிர�ரமாகியி$,த�. இைற(.மணி, சிாி தப.ேய அைத ச�மாவிட	 ெகா4 �� 
ப.�க> ெசா%னா�. ச�மா அைத� ப. �வி34 இைற(.மணியிடேம தி$�பி� 
ெகா4 தா�. தி$மண அைழ�பிதைழ வா:கி� ெகா�ட இைற(.மணி, "ேவேற ஒ$ 
ேகா�3.� சீமாைவய� எ:க ேமேல ேபா3ட ேகO நட,��கி3.$�7. அ,த 
ெபா�1 மல��ெகா.ைய உ:க சீமாைவய$ ைகயிேல$,� கா�பா �ற��காக 
அவ$ மா,ேதா�பி� நா:க 0ைழய� ேபாக ேதா�பிேல தி$ட 0ைழWசதாக எ:க 
ேமேல ேகO ேபா34� ேகா�3.ேல நட�7� வி�ேவ�வர%! நாL	 எ:க 
ஆE:கE	 ெஜயி?�7� ேபாயிட1	L சீமாைவய$�7 ெகா5ைள ஆைச�பா. 
அவ$ ஆைச�ப. நட,� நா% ெஜயி?�7� ேபாகாேம ெவளியிேல இ$,ேத%னா� 
க@யாண ��7� க3டாயமா வ�ேற%�பா" எ%றா�. 
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"அெத�லா	 நட�கா��பா... ெஜயி?�ெக�லா	 நீ ேபாகமா3ேட. 
க@யாண ��7� க3டாய	 வ,�4 ேதசிகாமணீ!" எ%8 வ�#8 தி> ெசா�@வி34 
வ,தா� ச�மா. ம8நா5 வி.,த�. ச�ேகா�3.� ேகO நட,தேபா� 
H.யி$,தைதவிட அதிக� H3ட	 தீ��ைப� ேக3க� H. வி3ட�. அ%8 கம@, 
ச�மா ஆகிேயாாி% ேம� உ5M� ஆOதிக�க5 ேபா3.$,த வழ�கி% ேம� தீ��#� 
Hற�பட இ$,த�. கம@ வச,தி, ரவி, ச�மா, ேவ1 மாமா, இைற(.மணி 
எ�ேலா$ேம நீதி ம%ற ��7 வ,தி$,தா�க5. சீமாைவய� (த@ய பிர(க�கE	 
வ,தி$,தா�க5. ப திாிைக நி$ப�க5 H3ட	 வழ�க ைத விட அதிகமாக 
இ$,தத�7� காரண	 ஏ�ெகனேவ எ�லா� ப திாிைககE	 இ,த வழ�ைக� ப�றிய 
ெசIதிகைள (�கிய �வ	 ெகா4 �� பிர�ாி தி$,த�தா%. தீ��ைப ம�க5 
ஆவேலா4 எதி�பா� �� ெகா�.$,தன�. இ� ப�றி எ:7	 பரபர�பான ேப>� 
இ$,த�. 
 
நீதிபதி தம� இ$�ைகயி� வ,� அம�,த�	 ேகா�3 அைமதியைட,� 
நிச�தமாகிய�. நிைறய� ப�க:களி� எJத�ப3.$,த அ,த வழ�கி% தீ��ைப 
நீதிபதி ப.�க  ெதாட:கினா�. (த� சில ப�க:கைள� ப. � (.�7	வைர 
அதி@$,� யா$	 வழ�கி% (.ைவ� க�4பி.�க (.யவி�ைல. இ,� மத தி% 
நிைலக5 பழ�க வழ�க:க5, அதி� மத மா�ற ��கான சாOதிர C�வமான - 
அதிகார C�வமான ஒ$ சட:7 என எ�<	 இ�லாம@$�ப� ஆகியைவ ப�றி 
(த@� விாிவாக விவாி�க�ப3.$,த�. நீதிபதி ெதாட�,� த	(ைடய தீ��ைப� 
ப. �� ெகா�.$,தா�. 
-------------- 
 

அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 30303030    
 
"இ,� மத ைத> ேச�,தவ�கேள அைத வள��பத�7	, வள��பத�7  �ைண 
ெசIகிறவ�கE�7	 தைடயாக இ$�ப� ேபா%ற நிக">சிகைள� ெபா� வா"வி� 
இ:ேக பல சமய:களி� பா��க (.கிற�. �யநல(	, ெபாறாைம2	 பிற� ந%றாக 
இ$�க� ெபாறாத இய�#(5ள தனி மனித�களா� ஒ$ H3டேமா, ஒ$ ச
கேமா 
ம34ம�லாம� ஒ$ மதேம Hட வள�>சி தைடப34� 7%றி� ேபாக (.2ேமா 
எ%8 Hட  ேதா%8கிற�. கிறிOதவ மத தி�7	, இOலா	 மத தி�7	 இ$�ப� 
ேபால பல நா4க5, பலவைக ம�க5 எ%றி�லாம� இ,தியாவி?	 அ�ைட 
நாடாகிய ேநபாள தி?	 ம34ேம ெப$	பா%ைமயாக இ$�7	 இ,� மத	 
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உ�ைமயான ப�தி சிர ைதேயா4 த%ைன அ1கி அLசாிபவ�கE�7 எ�லா	 
தாராளமாக  த%L5 இடமளி�ப�தா%. (ைறயான தி3டமிட�ப3ட சமய	 
அ:கீகாி த 'க%வ�ஷ%' அ�ல� 'மா�றி ஏ�8�ெகா5Eத�' எ%பதி%றி 
அ0சாி�பவ�கE	, �^காி �� ெகா5Eபவ�கE	 Hட உ5ேள வ$மா8 
அLமதி�7	 பர,த ப�# இ,��கE�7	 இ,தியா<�7	 #திய� இ�ைல. நீ�ட 
நா3களாக வழ�கமான ஒ%8தா%. அ%னி ெபஸ�3 (த� பல� இ�ப. இ,திய� 
கலாசார தி� ஈ4ப345ளன�. 
 
ஏராளமான ஐேரா�பிய�க5 இ�ப.� ப�திசிர ைதேயா4 இ,� த�ம ைத 
அ0சாி�பவ�களாக மாறி இ$,தி$�கிறா�க5. இத�7� பல (% மாதிாிக5 
கா3டலா	 (சில (%மாதிாிக5 நீதிபதியா� விவாி�க�ப3டன). இ:ேக இ,த 
வழ�கி% சா3சிய:கைள� ெகா�4 கவனி�7	 ேபா� 7�ற	 எ%பதாக> 
சா3.யி$�பவ�8�7 நி)பணமி�லாதேதா4 அைவ ேவ�4ெம%ேற வ@,� 
தயாாி�க�ப3டைவயாக  ேதா%8கி%றன. கம@ எ%ற பிெரW�� ெப�மணி 
இ,�வாகேவ ேதா%றி வா",� வ$வத�கான ஆதார:க5 நியாயமாக<	 
ெச	ைமயாக<	 உ5ள�ட% ச திய C�வமாக<	 ெத%ப4கி%றன. அவ5 
0ைழ,ததனா� ஆலய:க5 பாி� த	 ெக34வி3டன எ%8 ஆ3ேசபி�பவ�களி% 
பாி� த	 தா% இ:ேக ச,ேதக ��7 இடமானதாக  ெதாிகிற�. 
 
ெசா�ல�ேபானா� சா3சிய:களி@$,�	, விவர:களி@$,�	 உ5M� 
இ,��கைள விட அதிக ப�தி சிர ைத2டL	, (ைற2டL	, YIைம2டL	 அவ5 
இ,�� ேகாவி�களி� ெச%8 வழிப3.$�பதாக  ெதாிகிற�. ஆகேவ ேகாவி�களி� 
எ,த� பாி� த(	 எ,த� #னித  த%ைம2	 இதனா� ெக34விடவி�ைல. இ� 
காரண:களா� இ] வழ�ைக நா% த5Eப. ெசIகிேற%" - எ%8 தீ��# வாசி � 
(.�க�ப3ட�. தீ��பி� பிரதிவாதிகளாகிய கம@ ச�மா (த@ேயா$�7 வாதிக5 
உாிய ெசல<  ெதாைகைய  தரேவ�4	 எ%8 Hற�ப3.$,த� - 
எதி�பா� த�தா% எ%றா?	 ேவ1 மாமா உ�சாகமாக (கமல�,�, "பா� தீரா? 
இ,த  தீ��ைப தா% நா% எதி�பா� ேத%" எ%றா� ச�மாவிட	. ரவி ஓ.வ,� 
ேவ1 மாமாைவ� பாரா3.� ைக 7?�கினா%. கம@ மன�C�வமாக ந%றி 
ெசா%னா5. அ%ைறய மாைல> ெசIதி  தா5கE�7	 அ4 த நா5 காைல> 
ெசIதி  தா5கE�7	 இ�தா% தைல�#> ெசIதியாக இ$,த�. சீமாைவய� 
ேகாF., தீ��ைப� ேக3டபி%, "க@ ( தி� ேபா>�! உலக	 நாசமா தா% ேபாக� 
ேபாற�. உ$�பட� ேபாறதி�ைல" - எ%8 வயி�ெறாி>சேலா4 ெசா�ல  
ெதாட:கியி$,த�. பழிவா:7	 ேவைல, கம@-ரவி க�யாண ��7� #ேராகித�, 
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சைமய�கார�க5 கிைட�காதப. ெசIவ� ஆகிய சி�லைர� 78	#களி� உடேன 
ஈ4ப3டா� சீமாைவய�. #ேராகித�கைள எ�லா	 அவரா� த4 �விட (.,த�. 
 
"ஓI ஜ	#நாத சாOதிாி! இ%னி�7 ேவ1 மாமா பண ைத வாாி� 74�க� 
ேபாறா�L சாO ேரா�தமா அ:கீகாி�க�படாத க�யாண ��ெக�லா	 #ேராகிதரா 
ேபாI உ3கா�,� நீ� அைத நட தி� 74 �டற� �லப	. நிைறய வ$மான(	 
கிைட�7	. ஆனா� இ��க�#ற(	 நாைள� பி%ேன ஊ�ேல நா?ேப� உ	ைம 
மதி>� ந�ல� ெக3ட��7 வா தியாரா ஏ ��பாளா:கறைத ேயாசி2	" எ%8 
#ேராகிதைர� H�பி34� கைல தா� சீமாைவய�. 
 
#ேராகித� ஜ	#நாத சாOதிாி தய:கினா�. பய�ப3டா�. தி[ெர%8 காசி யா திைர 
ேபாவதாக> ெசா�@� ெகா�4 ஊைர வி34  தைலமைறவாகி வி3டா�.  
 
"க@யாண �ேலதா% காசியா திைர வ$	. ஆனா அ��7 (%னா. இவேர 
காசியா திைர #ற�ப34வி3டாேரா?" எ%8 அைத�ப�றி� ேக@யாக> ச�மாவிட	 
Hறிவி34> சீமாைவய� ேபா%றவ�கE�7� பய�பட<	 தய:க<	 ெசIயாத 
நக��#ற� #ேராகித� ஒ$வைர  த,தி ெகா4 � வரவைழ தா� ேவ1 மாமா. 
#ேராகிதாிட	 ப@ த�ேபா� உ5M�> சைமய�காராிட	 சீமாைவயாி% ஜ	ப	 
சாயவி�ைல. சைமய�கார> ச:கைரய�, "நா% ப தாைள வ>��4 எ�படா 
க@யாண:கா� திைக ந�ல� ெக3ட� வர�ேபாற�%L ேத. அைலWசி�4 
கா தி�.$�ேக%. வ�ற ேவைலைய உம�காக எ%னாேல விட (.யா�. அ�<	 
அC�வமாக நா?நா5 க�யாண	. (%ேன ஒ$நா5; பி%ேன ஒ$நா5L 
சைமய�காராE�7 ஆ8 நா5 ேவைல. ேபசாேம உ	ம ேவைலைய� 
பா� தி�4ேபா	. இதிேல எ�லா	 ^ணா  தைலயிடாதி2	. ஊ�ேல யா� யாேராட 
க�யாண	 ப�ணி�டா உம�ெக%ன வ,த�?" - எ%8 சீமாைவயாிட	 கறாராக 
ம8 �> ெசா�@வி3டா� சைமய�கார�. சீமாைவயரா� அவைர ஒ%8	 ெசIய 
(.யவி�ைல. 
 
#ேராகித� ஜ	#நாத சாOதிாி பய,� ேபாI� காசியா திைர #ற�ப3டைத> 
ச�மாவிட	 ேக5வி�ப3ட இைற(.மணி, "இ,த மாதிாி� #ேராகித:கைள 
ந	பாதீ:க. பதி<  தி$மணேமா, சீ�தி$ த  தி$மணேமா ப�ணி�7:க%L எ:க 
இய�க	 ெரா	ப நாளா> ெசா�@34 வாரேத இ��காவ தா%" - எ%8 ெசா�@> 
சிாி தா�. ச�மா<	 பதி?�7 விடவி�ைல. ேக3டா�: "இ�ேபா அதிேல ம34	 எ%ன 
வாJதா	? தைலவ�, வா" �ைர வழ:7ேவா�L ஒ$ #ேராகித$�7� பதி� ஒ%ப� 
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#ேராகித% வ,தா>ேச? எ,த� க3சி ச��காேரா அ,த� க3சிைய> ேச�,தவா 
க�யாண	னா ம,திாிேய #ேராகிதரா வ,� எ�லா	 ப�ணி வ>�டறா�." 
 
"அட ந�ல ஆE�பா நீ! நீ2	 உ% (ர�.ேல$,� மாற� ேபாறதி�ைல. நாL	 
எ% (ர�.ேல$,� மாற� ேபாறதி�ேல. வி34  த5E" - எ%றா� இைற(.மணி. 
க$ � ேவ8பா4க5, ச�>ைசக5 அவ�கE�7 வ,தா?	 அைவ க�ணியமான 
(ைறயி� இ$,தன. ந3ைப� பாதி�கவி�ைல. இவ� அவைர� ேக@ ப�1வ� 
ேபா� ேப�வ�	 அவ� இவைர� ேக@ ப�1வ�ேபா� ேப�வ�	 
சகஜமாயி$,தா?	 இ$வ$	 த:கE�75 ஒ$ ேபா�	 எ�ைல கட,� ேபான� 
கிைடயா�. க@யாண ��7 (த� நா5 மாைல வழி �ைண விநாயக� 
ேகாவி@@$,� அ]B� வழ�க�ப. மா�பி5ைள அைழ�#�7 ஏ�பாடாகியி$,த�. 
பிரசி தி ெப�ற வா திய� ேகாF.யி% இர3ைட  தவி� நாதOவர� க>ேசாி 
எ%பதா� ஊேர அ:7 திர�4 வி3ட�. 
 
"மா�பி5ைள அைழ�#�7� #� V3, ஷூ எ�லா	 ெர.!" - எ%8 வச,தி வ,� 
ரவியிட	 ெசா%னேபா�, 
 
"வர வர பிராமண� 74	ப:களி� க�யாண	கிறேத ஒ$ 'ஃேப%K .ரO 
கா	ெப.ஷ%' மாதிாி ஆயி�4 வர�! இ� எ�ப. ந	ம க@யாண திேல 
0ைழW��%ேன #ாியேல. அழகா ல3சணமா ேவF. அ:கவOதிர	 ேபா34�4 
மா�பி5ைள அைழ�#�7 வ,தா எ%ன ெகாறW�ட� ேபாற�? இெத�லா	 
ேவ�டா	. எ4 ��4 ேபா. மா�பி5ைள�7 V3 ேகா34%னா� க@யாண� 
ெபா�1�7	 'Oக�3' ேபா34� ெகா�4 வ,� நி8 தலாேம? இெத%ன 
ைப திய�கார தன	? இ�.ய% ேமேரF ஷு3 பி ஆ% இ�.ய% ேமேரe" - 
எ%8 ெசா�@ ரவி V3 அணிய ம8 �வி3டா%. அவ% இ�ப.� Hறியைத� 
ேக34 ச�மா<�7 மிக<	 ெப$ைமயாக இ$,த�. ெவளிநா3.� ேவைலபா��7	 
ப. த மா�பி5ைள ப34 ேவF. அ:கவOதிர ேதா4 ஜானவாஸ ��7 வ,தைத 
ஊேர ெபாிய ஆ>சாிய ேதா4 பா� த�. 
 
மா�பி5ைள அைழ�ைப� பா��க<	, #க"ெப�ற இர3ைடய�களி% நாதOவர 
இ%னிைசைய� ேக3க<	 ஊேர வழி �ைண விநாயக� ேகாவிைல> ��றி2	, 
^திகளி?	 H.வி3ட�. ச:கரம:கல ைதேய தி$விழா� ேகால:ெகா5ள> 
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ெசIதி$,த� அ,த  தி$மண	. ேகா�3, ேகO எ%8 ேவ8 நட,� விள	பரமாகி 
இ$,ததனா� அ,த  தி$மண ைத� ப�றிய ெசIதி உ5Mாி?	 அ�க	 ப�க � 
ஊ�களி?	 அதிக� பரபர�ைப உ�டா�கியி$,த�. 
 
ைகயி� ாிO3 வா3>, கJ தி� த:க> ச:கி@ேயா4 இள	 வயதினரான ஒ$ 
நக��#ற �� #ேராகித� தம� உதவியாளேரா4 வ,� ைவதிக> சட:7கைள நட தி 
ைவ தா�. கம@ைய அச� கிராமா,தர � அழகிைய எ]வா8 அல:காி�பா�கேளா 
அ�ப. மண�ெப�ணாக அல:காி தி$,தா5 வச,தி. ைககளி?	 பாத:களி?	 
(த� நா5 ம$தாணி அைர � இ34� ெகா�டத% விைளவாக> சிவ�#� ப�றி 
அவEைடய நிற ��7 அ,த> சிவ�# மிக<	 அழகாக எ4 �� கா3.ய�. 
அல:கார	 (.,த�	 வச,தி த% க�கேள தி$F. ப34 வி4ேமாெவ%8 
கம@�7  தாேன க�ேண8 கழி தா5. 
 
ேவ1 மாமாவி% ஏ�பா4 எ�லாேம பிரமாதமாயி$,தன. ரவி-கம@ தி$மண ைத 
ஒ$ சவாலாகேவ ஏ�8� ெகா�4 பிரமாதமாக நட தி� ெகா�.$,தா� அவ�. 
உ5Mாி� அ�கிரகார தி% 
%8 ெத$�கைள2	 ேச�,தவ�க5 ஒ$ சிலைர  தவிர 
அேநக� இ,த� க@யாண ைத ஏேதா ஒ$ ேவ.�ைக ேபால� பா� தா�க5 எ%ேற 
ெசா�ல ேவ�4	. அவ�களி� சில� இ,த� க�யாண ைத� ேக@ ப�ணினா�க5. 
ேவ8 சில� ஒ�:கி நி%8 #ற	 ேபசினா�க5. வழி �ைண விநாயக� ேகாவி@� 
இ$,� மா�பி5ைள காாி� ஊ�வல	 #ற�ப3ட அேத ேநர	 சீமாைவய� ^34  
தி�ணணயி� வ	ப� சைப H.யி$,த�. ஆனா� சைபயி% ஆ3க5 �ர தி�லாம� 
உ3கா�,� ெகா�.$,தா�க5. 
 
"எ%ன ஓI ஹாிஹைரய�! மா�பி5ைள அைழ�#�7 நீ� ேபாக@யா? ஜானவாஸ 
வி$,� பிரமாதமா ஏ�பா4 ப�ணியி$�காளா	. மா34� ெபா� 
பிெரW��காாிேயா இ�@ேயா, அ�னாேல ஆ34�கா� V�, மீ% 7ழ	#, ம3ட% 
பிாியாணீ%L..." எ%8 ேவ�4ெம%ேற சீமாைவய� வ	ைப  ெதாட:கினா�. 
 
சைமய� ச:கைரய� தா% க�யாண தி� நளபாக� ெபா8�ேப�றி$�கிறா�. (J�க 
(J�க ைசவ> சைமய�தா%, எ�லா	 ைவதீக ச	பிரதாய�ப.தா% நட�கிற� 
எ%பெத�லா	 சீமாைவய$�7 (Jைமயாக  ெதாி,தி$,�	 எ�ப.யாவ� 
வி�ேவ�வர ச�மாவி% ெபயைர� ெக4�க ேவ�4	 எ%ற (ர�4 தா% இ�ப. 
எ�லா	 அவைர  தா8மாறாக� ேபச ைவ தி$,த�. ஆனா� ஹாிஹர ஐய� 
விடவி�ைல. 
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"எ%ைன யா� ஓI H�பிட� கா ��.$�கா. நீ� தா% (,தின bமட	 ஏெஜ�3. 
இ�ேபா உ	ம O�ஸஸரா தா% ச�மாேவ ஏெஜ�டா இ$�கா�. உ	ைமேய 
அைழ�க�ேல%னா எ%ைன யா� அைழ�க� ேபாறா?" - எ%8 சீமாைவயைர� 
பதி?�7� ேக3டா�. 
 
"எ%ைன> ச�மா அைழ�க�ேல%L உம�7 யா� ெசா%னா? எ% ேப$�7� 
ப திாிைக அL�பி>சி$�கா�. நா% தா% ேபாகைல. க�ட த8தைல� 
க�யாண ��ெக�லா	 ேபாற� என�7� பி.�க�ேல" - எ%8 அ தைன 
ெவ8�#�கிைடேய2	 ஜ	பமாக� ேபசினா� சீமாைவய�. உ5Mற  தா:க (.யாத 
எாி>ச� அவ$�7. ச�மாைவ அ�ப.ேய க. �  ��பிவிட ேவ�4	ேபால அவ� 
ேம� அ தைன ேகாப	 வ,த� சீமாைவய$�7. ேகO ேவ8 த5Eப. 
ஆகிவி3டதா� அ,த எாி>ச?	 ேகாப(	 (%பி$,தைத விட இர�4 மட:7 ஆகி 
இ$,தன. எ�ப.யாவ� ச�மாைவ தைலெய4�க விடாம� ப�ணி அவமான�ப4 தி 
விட ேவ�4ெம%8 சீமாைவயாி% உ5மன	 க8வி� ெகா�.$,த�. 
 
"நா	 தா% இ:ேக ேவைலய �� ேபாI உ3கா�,தி�4 இ$�ேகா	. ஊேர அ:ேக 
மா�பி5ைள அைழ�பிேலதா% H.யி$�7. வாண ேவ.�ைக�7 ம34	 
சிவகாசி�காராE�7� ப தாயிர )பாI�7� கா�3ரா�3டா	; நாதOவர ��7 
ஐயாயிரமா	! அ,த ேவ1 ேகாபாைலய� பண ைத  த�ணியா> 
ெசலவழி�கிறாரா	. ச�மாேவாட #5ைளைய� க�யாண	 ப�ணி�க�ேபாற அ,த� 
பிெரW��காாிேய அவ5 அ�பாகி3ேட ெசா�@� ைகேயாட இ��7%ேன நிைறய� 
பண	 ேவற ெகா�4 வ,தி$�காளா	. எ�லா	 ஜா	 ஜா	L நட�கற�. நீ$	 
நாL	 வரேல%L அ:ேக யா� ஓI கவைல�படறா? ெபாிய ெபாிய ேகா3[Oவர 
வியாபாாிெய�லா	 ேவ1 ேகாபாலIய$ைடய சிேநகித%கிற (ைறயிேல வ,� 
உ3கா�,��.$�கா%. மைலேமேல$,� அ தைன எOேட3 ஓண$	 வ,தா>�. 
ேரா3டாி கிள� ெம	ப�O Cரா ஊ�வல திேல கா$�7 (%னா. நட,� வரா. 
ச�மா<�7 எ%ன 7ைற:கா1	?" எ%8 ஹாிஹர ஐய� ேம?	 விவர:கைள> 
ெசா�@> சீமாைவயாி% வயி�ெறாி>சைல� கிள�பிவி3டா�. 
 
"பா� தி�ேட இ$	! பகவா% ஒ$ த% இ$�கா%. இ,த அ�ரம	 ெபா8�காேம 
அவ% ஏதாவ� ப�ண தா% ேபாறா%. ெதIவ� 7 த	 �	மா விடா�" - எ%8 
ைகைய> ெசா4�கி ெநாி தா� சீமாைவய�. அவரா� தா:கி� ெகா5ள 
(.யாம@$,த�. 
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"நம�7� பி.�கறேதா பி.�க@ேயா! ந�ல காாிய	 நட�கறேபா� ��கிாி மாதிாி ஏ% 
இ�ப.� ைகைய> ெசாட�கி அO�� பாட1	? ேபசாம இ$ேம%" - எ%8 ஹாிஹர 
ஐயேர தம� ெசயைல� க�4 அ$வ$�# அைட,தேபா� சீமாைவய$�7> சிறி� 
ஆ>சாியமாக<	 அதி�>சியாக<	 Hட இ$,த�. ேகO ேதா�8� ேபாI  
த5Eப.யாகிய பி% தா% வ@,� த%Lட% ச�மாைவ எதி��க� க3சி 
ேச� தவ�களி� பல$	 ேசா�,� �வ�4 ேபாயி$�ப� சீமாைவய$�ேக ெம�ல 
ெம�ல� #ாி,த�. அதிகநா5 அவ�கைள எ�லா	 ச�மாவி% எதிாிகளாக நி8 தி 
ைவ �  ெதாட�,� ச�மாேம� விேராத ைத2	 ெவ8�ைப2	 ஊ3.� 
ெகா�.$�ப� எ%ப� நடவாத காாியமாக இ$�7ேமா எ%8 அவ$�ேக 
ேதா%றிய�. இைற(.மணிேம� ெபாI வழ�7� ேபாட� ேபாக அவ� ேவ8, 
சீமாைவயைர� ேபா%ற ேவஷதாாிகைள  ெதாைல � வி34 தா% ம8ேவைல 
எ%8 ஆ�ேராஷமாக� கிள	பியி$,தா�. சீமாைவய$ைடய ேக4கால	 
ஆர	பமாகியி$,த�. ச�மா ேபா%ற ஆOதிகைர2	 அவ� எதி� தா�. இைற(.மணி 
ேபா%ற நாOதிகைர2	 அவ� எதி� தா�. இ$வ$ைடய விேராத ைத2	 அவ� 
ச	பாதி �� ெகா�.$,தா�. ேந�மாறாக> ச�மா இ$சாரா$ைடய அ%ைப2	 
ச	பாதி�க (ய%8 ெகா�.$,தா�. V"நிைல ெம�ல ெம�ல மாறி� 
ெகா�.$,த�. ேகாயி� ேகO த5Eப.யான பி% சீமாைவயாி% மதி�# ஊாி� 
7ைற,தி$,த�. எ%றா?	 அவர� அடாவ.  தன:க5 எ%னேவா 
7ைறயவி�ைல. கைடசி (ய�சியாக> சைமய�காரைர� கைல � வி3ேடா 
#ேராகிதைர� கைல � வி3ேடா க�யாண ைத� ெக4�பதி� (ைன,� பா� �  
ேதா�றி$,தா� சீமாைவய�. சீமாைவய$�7 இ$,த ச
க அ,தOைதவிட அதிகமான 
ச
க அ,தO�	, ப.�#	, பண> ெச�வா�7	 ேவ1 மாமா<�7 இ$,ததனா� 
சீமாைவயாி% எதி��ைப அவ� ஒ$ சிறி�	 ல3சிய	 ப�ணேவ இ�ைல. 
 
அ%8 மா�பி5ைள அைழ�# ஊ�வல	 (.,� வி$,தின�க5 சா�பி34 (.ய 
இர< பதிெனா$ மணியாயி�8. இர�4 ப,திேயா 
%8 ப,திேயா - சி�கனேம 
பாராம� வ,தவ�கE�ெக�லா	 - ஜாதி வி தியாசமி�லாம� எ�ேலாைர2	 ஒ$ 
ேசர உ3கார> ெசI� வி$,தளி தா� ேவ1 மாமா. 
-------------- 
 

அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 31313131    
 
ெபாJ� வி.,தா� (H� த	. க@யாண ^4 அரவ	 அட:கி உற:க இர< இர�4 
மணிவைர ஆயி�8. இர�டைர மணி�7> சைமய�கார�க5 Hட  ��ைட விாி � 
அ4�ப.யிேலேய தைல சாI � வி3டா�க5. 
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ந4 இர< இர�ேட (�கா� மணி �மா$�7 வாச@� �மா� ஆயிர	 ேப� வைர 
உ3கா$கிற மாதிாி ேபா34 அல:காி தி$,த க�யாண� ப,த@� 
தீ�பி. �வி3ட�. ஒேர H>ச?	 H�பா4மாக  Y�க� கிற�க தி� இ$,� 
விழி � எ%ன நட,தி$�கிற� எ%8 �தாாி �� ெகா5ளேவ எ�ேலா$�7	 சில 
விநா.க5 பி. தன. தீைய அைண�க அ,த� கா�8 ^சிய காைல ேவைளயி� 
யாவ$	 மிக<	 சிரம�ப3டன�. காைல எ3டைரயி@$,� ஒ%ப� மணி�75 
(H� த	. ஏற�7ைறய (H� த ��7 மணேமைட ேபா3.$,த இட	 உ3பட 
எாி,� சா	பலாகி வி3ட�. 
 
சிறி�	 கல:காம� ேவ1மாமா சார:கபாணி நா24ைவ� H�பி34, "நீ� எ%ன 
ப�1^ேரா ெதாியா� நா24! எவேனா ெகாைலகார� பாவி - கிராதக% இ:ேக 
இ,த அ�கிரம	 ப�ணியி$�கா%. கால	பர ஆ8மணி�75ேள ம8ப.2	 ப,தைல 
நீ� ேபா3டாக1	. ல3ச )பாI ெசலவானா?	 பரவாயி�ேல. காாிய	 நட�க34	" 
- எ%8 உண�>சி மயமாகி உாிைமேயா4 நா24<�7 உ தர< ேபா3டா�. 
 
"ஆக34:க...! நானா>�" - எ%றா� நா24. காைல ஐ,தைர மணி�7  தீ�பி. த 
�வேட ெதாியாதப., ஜி?ஜி?ெவ%8 பைழய அல:கார ேதா4 ம8ப.2	 
#��ெபா@<ட% விள:கி�8 அ,த மண�ப,த�. 
***** 
 
கம@யி% ெப�ேறா$�7	 உறவின�கE�7	 ெகா�4 ேபாI� ேபா34� 
கா�பி�பத�காக 
வி காமிராவி� மா�பி5ைள அைழ�# (த� அ,த� க@யாண 
நிக">சிக5 எ�லா	 ஒ%8விடாம� கல� பி@மி� படமா�க�ப3ட�. 
அதிகாைலயி@$,� ைவதீக> சட:7க5 நட,� ெகா�.$,தன. வச,தி கைடசி 
(ய�சியாக ஒ$ (ைற ேபாI� காமா3சிய	மாைள அைழ �� பா��கலா	 எ%8 
#ற�ப34> ெச%8 (ய%8 பா� தா5. ஆனா�, காமா3சிய	மா5 எJ,� நடமாட� 
Hட (.யாத நிைல�7  தள�,தி$,தா?	, "மாமீ! மனசிேல ஒ�1	 வ>சி�காேம 
வ,� ச,ேதாஷமா� க�யாண ைத நட தி� 74:ேகா. இ� உ:கா �� க�யாண	" 
எ%8 வச,தி ேவ�.யேபா� அத�7 உ�சாகமாகேவா எதிராகேவா இைசவாகேவா 
பதி� ெசா�லாததா?	 வச,திேய ேம�ெகா�4 அைத வ�#8 தவி�ைல. 
 
"எ�லா	 ெரா	ப ல3சணமாக தா% இ$�7. உ:க காாிய	! பி5ைள�7 அ	மா 
இ:ேக இ�பி.� கிழி>ச நாரா� ெகட�கறா, நீ:க பா34�7 அ:ேக ஜா	 ஜா	L 
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ேமளதாள ேதாட க�யாண ைத நட தி�.$�ேகேள!" எ%8 ( � மீனா3சி� 
பா3.2	 கிராம தி@$,� வ,தி$,த காமா3சிய	மாளி% ெபாிய	மா<	 
வச,தியிட	 7ைற�ப34 அ? �� ெகா�டா�க5. ஆனா� காமா3சிய	மா5 
உ�சாகமாக இ�ைலெய%றா?	 அ�ேபா� வச,திைய> சின,ேதா க.,ேதா எ�<	 
பதி� ெசா�லவி�ைல. அேத சமய	 காமா3சிய	மாளி% அ,த பதி@� எ,த 
இைச<	 Hட  ெதாியவி�ைல. 
 
"நா% தா% இ�ப.� ெகட�கிேறேன? எ:ேக வர�? எ��7� ேபாற�?" - எ%8 
கிண�8�75ளி$,� வ$வ�ேபால வா� ைதக5 தள�,� ந@,� ெவளி வ,தன 
அவளிடமி$,�. 
 
"ெதாட:கற>ேசேய அ>சா%ய	 மாதிாி அபச7னமா� க�யாண� ப,த�ேல ேந � 
ரா திாி தீ�பி.>�4 தாேம[?" - எ%8 ( �மீனா3சி� பா3. நீ3. (ழ�கி� 
ெகா�4 ஆர	பி தா5. வச,தி அத�7� பதி� ெசா�லவி�ைல. மனித�களி% 
V">சியா� நைடெப8	 காாிய:கE�7 எ�லா	 அ>சா%ய	, அபச7ன	 எ%8 
ெபய� V3.வி4	 பழ:கால மன�பா%ைமைய எ�ணி விய,தா5 வச,தி. (%# 
ச�மா ^34 ைவ�ேகா� பைட�பி� தீ�ப�றிய ேபா�	 இேத ேபால தா% கம@யி% 
தைலயி� அ,த�பழி ேபாட�ப3ட� எ%8 அவE�7  ெதாி,தி$,த�. 
காமா3சிய	மா5 க�யாண ��7 வ$கிற நிைலயி� இ�ைல எ%8 ெதாி,த�ேம 
அவ5 அ:ேக அதிக ேநர	 த:கவி�ைல. ஊ� (ைற�ப. மீ�4	 காைலயி� 
^4^டாக ேநாி� ெச%8 அைழ�க ேவ�.யவ�கைள அைழ �வி34  
தி$	பினா5. கம@-ரவி ேம@$,த சீ�ற	 இய�ைகயாகேவ காமா3சிய	மாளிட	 
இ�ேபா� தணி,தி$�கிறதா அ�ல� உட� நிைலயி% தள�>சி காரணமாக� 
7ைற,தி$�கிறதா எ%பைத வச,தியா� க�4பி.�க (.யாம@$,த�. எனிL	 
க�யாண ��7 அைழ�க�ேபான த%னிட	 சீறி விJ,� வைசமாாி ெபாழிய�H4	 
எ%8 தா% எதி�பா� தத�7 மாறாக� காமா3சிய	மா5 நிதானமாகேவ நட,� 
ெகா�ட� வச,தி�7 ஆ>சாிய ைத அளி தி$,த�. 
 
தி$மண தி� எ,த> சட:7	 எ,த ம,திர(	 வி34� ேபாக� Hடா� எ%பதி� கம@ 
அ�கைற கா3.னா5. ச�மா<	, ேவ1மாமா<	 Hட அைத� #ேராகிதாிட	 
வ�#8 தியி$,தா�க5. "சீ�கிரமா (.2:ேகா. நாழியாற�" - எ%8 உ5M� 
ைவதீக� 74	ப:களிேலேய சட:7கைள2	 ம,திர:கைள2	 த3.� கழி �வி34 
விைரவாக (. �� ெகா�4 ேபாக வி$	#	 இ,த� கால தி� எ:கி$,ேதா வ,த 
ஒ$ பிெரW� 2வதி இதி� இ தைன அ�கைற கா34வ� #ேராகித$�7 விய�ைப 
அளி த�. 
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(ர�4	, ெபாறாைம2	 நிைற,த உ5M� மனித�க5 சில� தா% வரவி�ைலேய 
ஒழிய� க@யாண	 ேஜேஜ எ%றி$,த�. H3ட ��ேகா, ஆ�வ ��7	 
கலகல�#�7ேமா 7ைறவி�ைல. இைற(.மணி ேம� சீமாைவய� ேபா3.$,த 
ெபாI வழ�7 ேகா�3.� (.வாகாம� இ%L	 இJப34� ெகா�.$,ததனா� - 
அவ� தி$மண ��7 வர (.,தி$,த�. நிைறய  ெதாழிலதிப�கE	, 
வ� தக�கE	, பிர(க�கE	Hட வ,தி$,தா�க5.  
 
"உ	ைம சா3சா  ஆWசேநய�Lதா% ெசா�ல1	 நா24! அ0மா� சWசீவி 
மைலைய� ெகா�4 வ,த மாதிாி ரா திாிேயாட ரா திாியா எ�லா> சாமாைன2	 
ெகா�4 வ,� எ�ப.ேயா க�யாண� ப,தைல� பைழயப. ேபா34 (.>�3[�..." 
எ%8 நா24ைவ� பாரா3.னா� ேவ1மாமா. ெப�மணிகளி% H3ட ைத� 
ெபா8 தவைர உ5M� ைவதீக� 74	ப �� ெப�கE	 உற<�கார�களி% 
^34� ெப�கE	 அதிக	 ெத%படவி�ைல எ%றா?	, ச�ேற நாகாிகமைட,த 
74	ப �� ெப�கE	, உ திேயாக நிமி த	 ெவளிN� ெச%றி$,தவ�கE	 
ேவ1 மாமா, ச�மா ஆகிேயாாி% உற< வைகயின$மான ெப�கE	 வி தியாச	 
பாரா3டாம� அ,த தி$மண ��7 இய�பாக வ,தி$,தா�க5. 
 
பாணி�ரஹண	, ஸ�தபதி, அ	மி மிதி � அ$,ததி பா� த� (த@ய தி$மண> 
சட:7கைள� ப�றி ஏ�ெகனேவ # தக:களி� ப. �	, ரவியிட	 ேக34	 
அறி,தி$,த கம@ இ�ேபா� ஒ]ெவா%ைற2	 த% ெசா,த அLபவமாகேவ 
இரசி � மகி",தா5. அவ�ைற அ�ேபா� அவ5 அ,தர:கமாக வி$	பினா5 
எ%ேற ெசா�லலா	. 
 
"ஏJ அ.க5 எ%ேனாட உட% நட,� வ,� வி3ட நீ இனி எ% ேதாழியாகிறாI. 
நா	 இ$வ$	 உயி� ந�ப�களாகி வி3ேடா	! உ%ேனா4 இ%8 நா% அைட2	 
சிேநகித தி@$,� இனி எ%8	 பிாி�க�ப3டவனாக மா3ேட%. எ%Lைடய 
சிேநகித தி@$,� நீ2	 பிாி�க� ப3டவளாக மா3டாI. நா	 இ$வ$	 
ஒ%8ப3டவ�களாேவா	. நா	 இனிேம� ெசIயேவ�.ய அைன தி�7	 
இ%னி%னவ�ைற இ�ப. இ�ப.> ெசIய ேவ�4	 எ%8 ஒ%றாக> ச:க�ப	 
ப�ணி�ெகா�4 நா	 ெசய�ப4ேவா	. ஒ த மன ேதா4 பிாிய(5ளவ�களாக<	 
ஒ$வ��ெகா$வ� பிரகாசி�பவ�களாக<	, ந�ெல�ண	 உைடயவ�களாக<	, 
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உணைவ2	, பல ைத2	 ேச�,ேத அ0பவி�கிறவ�களாக<	 வா"ேவா	. 
எ�ண:களா� நா	 ஒ த க$ �ைடயவ�களாேவா	. விரத:கைள2	 
ேநா%#கைள2	, ேச�,ேத அLF.�ேபா	. ந	(ைடய வி$�ப:க5 ஒ தைவயாக 
இ$�க34	. நீ 'ாி�' ேவத	 ஆக<	 நா% 'ஸாம' ேவத	 ஆக<	 இ$�ேபா	. நா% 
வி�1லகமாக இ$�கிேற%. நீ Cமியாக இ$�கிறாI. நா% வி ��களாக<	 நீ 
விைத�க�ப4	 நிலமாக<	 இ$�கிேறா	! நா% சி,தைன! நீ ெசா�! 
எ%Lைடயவளாக எ%ைன அLசாி தவளாக நீ ஆவாI! பி5ைள ேப�8�காக, 
வ�றாத ெச�வ ��காக இ%ெசா�?�7 உாியவேள, நீ எ%Lட% வ$க." 
 
எ%ற ெபா$E5ள 'ஸ�தபதி'ைய� ேக34� கம@ ரவிைய ேநா�கி� #%(8வ� 
C தா5. நா%7 நா5 மாைல2	, ஊWச� ந?:7 ைவ �� பா4த� (த@ய 
ெப�களி% சட:7க5 எ�லா	 7ைறவி�லாம� அ,த� க@யாண தி� இ$,தன. 
ஒ]ெவா$ சட:கி?	, ஒ]ெவா$ நிக">சியி?	, கம@ ெப$மகி">சி அைட,தா5. 
ஒ$ கிராமா,தர �� க@யாண தி� உ5ள சி%ன> சி%ன மகி">சிகE	 
�வாரOய:கE	, உ�லாஸ:கE	, ச,ேதாஷ:கE	 சி@��#�கE	 சிாி�#�கE	 
அ,த  தி$மண தி?	 இ$,தன. க�1�7 ைமயி34� ைககE�7	 கா�கE�7	 
ெச	பW�� 7ழ	# தீ3.� H,தைல> ச<ாி ைவ � நீள� பி%னி� ப34� 
7Wசல:க5 க3.  தமி" நா34 மண�ெப�ணாகேவ கம@ைய  ேதா%ற> 
ெசIதி$,தா5 வச,தி. நிற(	, இத"களி% ெவE த ேராO வ�ண(	தா% 
வி தியாசமாக  ெதாி,தன. ைமN3.யி$,த காரண தா� கம@யி% விழிகளி� Hட 
அ�ேபா� அதிக ேவ8பா4 ெதாியவி�ைல. 
 
தி$மண நாள%8	, அ4 த சில நா3களி?	 7மா�, பா�வதி, இ$வ$	Hட� 
க@யாண ^3.ேலேய ெசலவழி �வி3டதா�, காமா3சிய	மா5 
ெபாிய	மா<டL	, ( �மீனா3சி� பா3.2டL	 ^3.� தனி � விட�ப3டா5. 
அ,த ^4	 க�யாண �ட% ச	ப,த�ப3ட� எ%பைத� கா34வைத� ேபால 
வாச@� 7ைல த5ளிய வாைழமர:கE	, மாவிைல  ேதாரண(	 
க3ட�ப3.$,தன. �வாி� ெவ5ைள> ��ணா	#� ப3ைடகE	, #திய ெச	ம� 
ப3ைடகE	 அ.�க�ப3.$,தன. வாச@� ெச	ம� ேகால	 ெபாிதாக� 
ேபாட�ப3.$,த�. ஆனா� ^3.% உ5ேள ம34	 நிச�த	 நிலவிய�. சில 
சமய:களி� காமா3சிய	மாளி% இ$ம�, (னக� ஒ@க5 ம34	 ேக3டன. 
பா3.யி% ேப>��7ர� இைடயிைடேய ேக3ட�. ம�றப. ^3ைட ஒ$ (ைற�காக 
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ம:கல அைடயாள:கேளா4 அல:காி �வி34 ெவளிNாி� நைடெப8	 
க@யாண ��7� #ற�ப34� ேபாயி$,தவ�களி% இ�ல ைத� ேபாலேவ 
அரவம�றி$,த� அ,த ^4. "நல:7 பWச  ேத:காI எ�லா	 ஒேர தட#ட� 
படறதா�[ கா(! இ,த அ�க	 ப�க � ஊ�களிேலேய நல:7 பாடற�ேல 
ெக3.�காாி%L ேபெர4 தவ5 நீ! ஆனா உ:கா �� பி5ைள க�யாண	 நீ 
ேபாகாமேலேய நட�கற�" - எ%8 ( �மீனா3சி� பா3. காமா3சிய	மாளிட	 
ஆர	பி தா5. காமா3சிய	மா5 (த@� இத�7� பதி� எ�<ேம ெசா�லவி�ைல. 
ஆயிர	 அபி�பிராய ேபத:க5 இ$,தா?	 ^34  தகரா8க5 பா3. 
ல	 ஊ� 
வ	பாக� பர<வைத� காமா3சிய	மா5 வி$	பவி�ைல எ%8 ெதாி,த�. சிறி� 
ேநர	 கழி � ஆவைல அட�க (.யாம� காமா3சிய	மாேள க@யாண ைத� 
ப�றி� பா3.யிட	 ஏேதா விசா� தா5. 
 
"உ:கா திேல த:கியி$,�ேத அ,த ெவ5ைள�கார� ெபா�தானா இ�%L 
ந	பேவ (.யேல[ கா(! அ�பி. அல:காி>� ந	ம க�யாண� ெபா�கைள மாதிாி 
மைணயிேல ெகா�4 வ,� உ3கா� தியி$�கா" - எ%8 பா3. Hறியைத� ேக34 
காமா3சிய	மாE�7 உ5Mற� ேபாI� பா��க ேவ�4	ேபால ஆைசயி$,தா?	 
அைத ெவளி�கா3.� ெகா5ளவி�ைல. ( � மீனா3சி� பா3.2	, ெபாிய	மா<	 
எ%ன நிைன�பா�கேளா எ%8 பய,� தய:கி� ேபசாம� இ$,தா5 
காமா3சிய	மா5. ஆனா� பா3. ேப>ைச நி8 தாம� ெதாட�,� ஏதாவ� 
ெசா�@� ெகா�ேட இ$,தா5. 
 
"உ5M� வா தியா� ஜ	#நாத சாOதிாி இ,த� க@யாண ��7� #ேராகிதரா 
இ$�க மா3ேடL3டாரா	. இ%னி�7 நிைறய� பண	 ெகைட�7	L 
இ��ெக�லா	 வ,� நி%L3ேட%னா நாைள�கி ஊ�ேல நா? ெபாிய மLஷ� 
ந�ல� ெக3ட��7 எ%ைன மதி>�� H�பிடமா3டா%L ஒ�:கி3டாரா	. 
அ�#ற	 ேவ1ேகாபால% ெநைறய� பண	 ெசலவழி>� ெம3ராOேல$,� யாேரா 
ஒ$ #� வா தியா$�7 ஏ�பா4 ப�ணினானா	. அ,த� #� வா தியா�தா% இ�ப 
எ�லா	 ப�ணி ைவ�கிறாரா	. தான:க5 த3சிைணக5 வா:கற��7�Hட 
உ5M� ைவதீகா5 யா$	 ேபாக�ைலயா	. ஆனா ெவளிN�ேல$,� ெநைறய 
ைவதீகா5 வ,தி$�காளா	... எ%னதா% ேகா�3.ேல அ,த� பிெரW�� ெபா�1 
ந	ம மLஷாைள விட> � தமானவ5L ஜ3e தீ��#> ெசா�@வி3டா?	, உ5M� 
ைவதிகா5 தய:கறா. ஆனா� ெவளிN�ேலயி$,� ெநைறய ைவதிகாைள 
வரவைழ>சி$�காளா	..." 
 
"ெபா�ைண யா� தாைர வா� �� 74 தாளா	." 
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"இ�வைர ேநா�7 அ� ெதாியாதா. கா(? ேவெற யா$! அ,த ேவ1ேகாபாலL	 
அவ5 ஆ ��காாி2	தா% தாைர வா� �� 74 தாளா	. அதா% இ,த� 
க�யாண ��காக அவா �ேல �ம:க@� பிரா� தைன Hட நட,த�%ேனேன?" 
 
இத�7 ேம� காமா3சிய	மாளாக யாாிட(	 எ�<	 வ@,� விசாாி�கவி�ைல. 
 
(H� த	 (.,த ம8நா5 பிறபக� ெபாிய	மா அ�ேபா�தா% Y:கி விழி தி$,த 
காமா3சிய	மாளிட	 ெசா%னா5. 
 
"உ%ைன� பா� �34� ேபாற��காக உ:கா ��கார$	 அ,த 
ேவ1ேகாபாலL	 வ,�34 ேபானா[ கா(! நீ ந%னா அச,� Y:கி�.$,தைத 
அவாேள பா� தா, 'எJ�ப34மா'L ேக3ேட%. 'எJ�ப ேவ�டா	. Y:க34	! 
அ�#றமா வ,� பா� ��கேறா	'L உ% உட	ைப� ப தி விசாாி>�34� 
ெபாற�ப34� ேபாயி3டா." 
 
"இவா வ,� பா��க�ேல%Lதா% இ�ேபா 7ைறயா? வரேல%L இ:ேக யா� 
அJதாளா	?" 
 
"இவா5ளா	 வரா - வரேல:கற� ஒ$ ப�க	 இ$�க34	[! நீ ப � மாச	 ெசாம,� 
ெப த பி5ைள க�யாண ைத� ப�ணி�4 'ஆசீ�வாத	 ப�1	மா'%L வ,� 
நமOகார	 ப�ணினாேனா[? அவL�7 எ:ேக ேபா>�[ # தி?" எ%றா5 ( � 
மீனா3சி� பா3.. 
 
"வ,தா வரா, வரா3டா� ேபாறா. யா� வரேல%L	 இ:ேக நா% ஒ�1	 
தவி�கேல பா3[?" 
 
"அ�பி.> ெசா�லாேத! நீ வி$	பேல வி$	பேற:கற� ஒ$ ப�க	 இ$�க34	. 
ெமாைற%L ஒ%L இ$�ேகா�@ேயா? அவாளா  ேத.�4 வ,� உ%ைன 
நமOகார	 ப�ண ேவ�டாேமா?" இைத� ேக34� காமா3சிய	மாE�7� 
க�களி� நீ� (3.� ெகா�4 வ,த�. அJைகைய அட�க (.யவி�ைல. அ,த� 
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க�யாண ைத� ெபா$3ப4 தாதவ5 ேபால<	, #ற�கணி தா�ேபால<	 அவ5 
பாசா:7 ப�ணினாேலெயாழிய, மன	 எ%னேவா அ:ேகதா% இ$,த�. 
ஒ]ெவா$ விநா.2	 அ:ேக அ,த� க�யாண ^3.� எ%ென%ன நட�7	 
எ%பைத� ப�றி தா% அவ5 மன	 சதா க�பைன ெசI� ெகா�.$,த�. 
ரவிைய2	, கம@ைய2	, வச,திைய2	, ச�மாைவ2	, க�யாண ^3ைட2	 
ப�றிேய அவ5 உ5 மன	 நிைன � உ$கி� ெகா�.$,த�. க�யாண ^3ைட� 
ப�றி ( � மீனா3சி� பா3.2	, ெபாிய	மா<	 எைதயாவ� Hறிய ேபாெத�லா	 
சிர ைதயி%றி� ேக3ப� ேபா� ேம?�7� கா3.� ெகா�டாேள தவிர அவ�ைற 
உ�ைமயி� அவ5 மிக<	 சிர ைதேயா4 H�,� வி$	பி� ேக34� 
ெகா�.$,தா5. 
 
நா%7 நாE	 ஔபாசன	, ஊWச�, நல:7 - நிைற< நாள%8 மா�பி5ைள 
ெப�1ட%, க�யாண ^3டா� ஊ�வலமாக� ேபாI அகOதிய நதியி� 'பா@ைக' 
கைர�க� ேபாகிறா�க5 - எ%8 ஒ]ெவா%றாக� க@யாண ^34  தகவ�கைள 
அறி,� வ,� காமா3சிய	மாE�7> ெசா�@� ெகா�.$,தா5 ( �மீனா3சி� 
பா3.. ஒ$ விஷய	 ப�றி� காமா3சிய	மாேள ஞாபகமாக� பா3.ைய விசாாி தா5: 
 
"கி$ஹ� பிரேவச	L ஒ�1 உ�ேட, அைத எ%னி�7 வ>சி�க� ேபாறாளா	 
பா3[?" 
 
"நா% அைத ஒ�1	 விசாாி�க�ேல[ கா(!" 
 
"விசாாி2:ேகா, அ%னி�கி எ�லா$	 இ:ேகதாேன வ$வா... நாம த4�க 
(.யாேத... அவா ^4, அவா வாச�, நாம எ%ன ப�ண (.2	?" 
 
"அ�<	 அ�ப.யா சமாசார	? என�7 அ� ெநைனேவ இ�ைலேய[?" - எ%றா5 
ெபாிய	மா. அ%8 மாைலயிேலேய ( �மீனா3சி� பா3. அ,த  தகவைல 
விசாாி �� ெகா�4 வ,� ெசா%னா5: 
 
"பா@ைக கைர>ச ம தா நா5 கி$ஹ� பிரேவச ��7 ஏ ததா இ$�கா	[ கா(! 
அதனாேல அ%னி�கி� கால	பர ஆ8 மணியிேல$,� ஏழைர மணி�75ள ஒ$ 
(H� த திேல இ:ேக கி$ஹ� பிரேவச ��காக வராளா	. நீ உட	# 
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ெசௗகாியமி�லாம� ப4 ��43டதாேல சைமய� ம த��7 எ�லா	 அவாேல 
மLஷாைள இ:ேக (%H3.ேய அL�பி>�4வா%L நிைன�கிேற%" எ%8 
காமா3சிய	மா5 மன தி� ெவ8�ைப வள��க நிைன �� ேபசினா5. 
 
"கி$க� பிரேவச ��7 ம34	 ஏ% இ:ேக ேத.�4 வர1	[? அைத2	 
அ:ேகேய எ:ேகயாவ� ப�ணி34� ேபாக ேவ�.ய�தாேன? சாOதிர�ப. 
#5ைளயா திேலதா% ப�ண1	L இவாE�7 எ%ன[ நி��ப,த	 வ,த�?" 
எ%8 கிராம தி@$,� வ,� த:கியி$,த ெபாிய	மா 78�கி34> ெசா%ன ேபா� 
காமா3சிய	மா5 அைத அ]வளவாக வரேவ�கேவா, இரசி�கேவா இ�ைல எ%8 
ெதாி,த�. 
------------- 
 

அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 அ�தியாய	 32323232    
 
காமா3சிய	மாளி% அ,தர:க தி� இ,த� க@யாண	, இத% ைவபவ:க5, இ� 
ெதாட�பான கி$ஹ� பிரேவச (H� த	 எ�லாவ�றி% ேம?	 ெவ8�# தா% 
நிர	பி� கிட�கிறெத%8 தா:களாகேவ க�பி � நிைன �� ெகா�4 அவளிட	 
ேபசி� ெகா�.$,தா�க5 பா3.2	 ெபாிய	மா<	. 
 
ஆனா� காமா3சிய	மாளி% உ5மனேமா கம@ைய2	 ரவிைய2	 வித	விதமாக 
மண�ேகால தி� க�பைன ெசI� ெகா�.$,த�. ெந�றி> சர(	, மா3ட?	, 
பி%ன� 7Wசல(	 7�டல(	, Hைர� #டைவ2மாக� கம@ைய நிைன � 
நிைன �  த% அக திேலேய ஓ� அழகிய மண�ேகால ைத உ$வா�கி உ$வா�கி  
தி$�தி2	 அதி$�தி2மாக மாறி மாறி அைட,� ெகா�.$,த� 
காமா3சிய	மாளி% உ5ள	. 
 
"நீயானா இ�ப.� ப4 த ப4�ைகயாக� ெகட�கேற! ப.ேயறி வரேபா� 
ெபா�ைண2	 மா�பி5ைளைய2	 மWசநீ� � தி� ெகா3. வரேவ�கற��7� Hட 
மLஷா இ�ேல இ:ேக. உ% ெபா� பா$ேவா, ேவ1ேகாபால% ெபா� 
வச,திேயா (%னா.ேய வ,� மWசநீ� கைர>� வ>��4 நி%னா�தா% உ�4" - 
எ%8 ேயாசைன ெசா%னா5 ( � மீனா3சி� பா3.. 
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"நீ�க ெசா�ற� நியாய,தா%. நம�7� பி.>ச க�யாணேமா, பி.�காத 
க@யாணேமா #5ைள ந	மா �� பி5ைள. க�யாண ைத� ப�ணி�4 #� 
ேவF.2	 கா�#மா� ெபா�ைண� H3.�4 வாச�ேல வ,� நி%L3டா 
'வா:ேகா'%L மWசநீ� � தி� ெகா3. வரேவ � தாேன ஆக1	. ேவேற எ%ன 
ப�ண(.2	?" எ%8 ெபாிய	மா<	 பா3.ேயா4 ேச�,� ெகா�டா5. 
உ�ைமயி� அ,த விஷய ைத> சாதகமாகேவா பாதகமாகேவா தீ�மானி�க 
ேவ�.ய காமா3சிய	மா5 ம34	 இ%L	 ஒ$ (.<�7 வர இயலாதவ5 ேபா� 
க�களி� நீ� ெநகிழ� ப4 தி$,தா5. பா3. மீ�4	 காமா3சிய	மாைள ஆழ	 
பா� தா5. 
 
"ஆயிரமி$,தா?	 ந�ல� ெக3ட�ேல வி34� 74 �ட (.2ேமா? ந	மா �� 
பி5ைள ந	மா �� க@யாண	" - 
 
"இ,த மாதிாி> சமய �ேல வி34� 74 � (க ைத (றி>��43டா ஊாிேல நா? 
ேப� நா? திLசா� ேபசற ��7 எடமாயி4ேமா%ேனா?" - இ� ெபாிய	மா. 
 
"நீ:க ெர�4 ேப$	 சி ேத ேபசாேம இ$:ேகா! என�7 
ைளேய ெகாழ	பி� 
ைப திய	 பி.>சி4	 ேபாேல இ$�7 பா3.!" எ%8 அJைக�கிைடேய 
இ$வைர2	 ேவ�.� ெகா�டா5 காமா3சிய	மா5. அவைள அவ�களா� 
அ�ேபா� உடேன #ாி,� ெகா5ள (.யவி�ைல. அவ5 எ%ன மன�ேபா�கி� 
இ$�கிறா5 எ%பைத அறிய அவ�க5 ெசIத எ,த (ய�சி2	 ப@�கவி�ைல. 
 
நாைள�7 இர< பா@ைக கைர�கிறா�க5. நாள%ைற�7� ெபாJ� #ல�,தா� 
கி$ஹ� பிரேவச	. காமா3சிய	மா5 எ%ன நிைன�கிறா5 எ%ப� யா$�7	 
#ாியாத #திராயி$,த�. அவ5 (க தி� ெத	#	 இ�ைல. உட@� ச�தி2	 
கிைடயா�. க�களி� அJைக2	 நி�கவி�ைல. யாாிட(	 மன	 வி34 அவ5 
ேபச<	 இ�ைல. 
 
கி$ஹ�பிரேவச தி�7 (த� நாேள ( �மீனா3சி� பா3., "ந�ல காாிய திேல 
ெவ5ைள� #டைவ�காாி அ:ேக நி%னா இ:ேக நி%னா%L இ,தா திேல 
என�7� ெக3ட ேப� வர�பிடா�[	மா" - எ%8 காமா3சிய	மாளிட	 ெசா�@� 
ெகா�4 #ற�ப34� ேபாI வி3டா5. ( �மீனா3சி� பா3. ேபானபி% 
பா�வதியிட(	, 7மாாிட(	, காமா3சிய	மாைள� பா� �� ெகா5ள> 
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ெசா�@வி34  ெதாி,தவ�க5 ^34�7� #ற�ப34� ேபாIவி3டா5 
கிராம தி@$,� வ,தி$,த காமா3சிய	மாளி% ெபாிய	மா. 
 
காமா3சிய	மா5 மிக<	 ைவதிகமாக� க3.� கா � வ,த சைமயலைற�75 
த:கைள 0ைழய வி4வாேளா மா3டாேளா எ%கிற பய தி� பி%#ற	 ேதா3ட தி� 
கீ�8� ப,த� ேபா34> சைமய?�7� ேகா3ைடய4�# ஏ�பா4 ெசI� 
ெகா�.$,தா�க5 சைமய�கார�க5. ம8நா5 காைலயி� கி$ஹ�பிரேவச	 
எ%றா� (த� நா5 இரேவ த% ^34  தி�ைணயி� வ,� ப4 �� ெகா5ள 
வி$	பி2	, ஒ$ �ப(H� த ��7 (%னா� அநாவசியமாக� கா(<�7	 தன�7	 
ச�ைட 
�4 வி4ேமா எ%ற (%ென>சாி�ைகயா?	, தய�க தினா?	 ச�மா 
அைத  தவி� தி$,தா�. வாச@� க3.யி$,த வாைழ மர:கE	 மாவிைல  
ேதாரண(	, ெச	ம� ேகால(	 தவிர ேவ8 கலகல�ேபா ஆரவாரேமா பரபர�ேபா 
இ%றி விள:கிய� அ,த ^4. உ5ேளயி$,த காமா3சிய	மா5 ேவதைனயா� 
ஈனOவர தி� (ன7	 ஒ@2	, இ$ம�கE	 ேக34� ெகா�.$,த நிைலயி� 
அ,த ^3.�தா% ம8தின	 அதிகாைலயி� கம@2	 ரவி2	 கி$ஹ�பிரேவச	 
ெசIய� ேபாகிறா�க5 எ%பத�கான (%னறி7றி எ�<ேம இ�லாதி$,த�. அ�க	 
ப�க தா� வ,� ேபாகிற கலகல�ேபா ஆரவாரேமா Hட அ�ேபா� அ]^3.� 
இ�ைல. 
 
ம8நா5 அதிகாைல நா%7 மணி�ேக காமா3சிய	மாE�7  Y�க	 கைல,� 
விழி�# வ,� வி3ட�. த�ெசயலாக அ%8 ெவ5ளி�கிழைம ேவ8. அ	மா<�7  
�ைணயாக� க�யாண ^3.@$,� #ற�ப34 வ,� ப4 தி$,த பா�வதி2	, 
7மா$	 ந%றாக அய�,� Y:கி� ெகா�.$,தா�க5. காமா3சிய	மா5 தா% 
(த@� விழி �� ெகா�.$,ததனா� த34  த4மாறி எJ,தி$,� கிண�8� 
ப�க	 ெச%றா5. அ�ேபா� அவைள  த4�பத�7 அ,த ^3.� யா$	 இ�ைல. 
அதிகாைல� 7ளி�கா�8 சி�ெல%8 (க தி� வ,� உராI,த�. ேதா3ட தி� 
மல�,தி$,த C�களி% வாசைனைய> �ம,� ெகா�4 வ,� பர�பிய� அ,த� 
கா�8. கிண�றி� தாேன த�ணீ� இைற � நீரா.னா5 காமா3சிய	மா5. உ5ேள 
தி$	பி வ,� விேசஷ நா3களி� தா% வி$	பி அணி2	 க$நீல நிற �> சாிைக� 
ப34� #டைவைய அணி,� தைலைய  �வ3. ஈர ேதா4 0னி (.>�� ேபா34 
ெந�றி�7  திலகமி34� ெகா�டா5. மா34  ெதாJவ ��7� ேபாI பா� கற,� 
ைவ தா5. ேதா3ட தி� ேபாI C�ெகாI� ெகாண�,� ெதா4 �� ெகாWச	 த% 
தைலயி� ெச$கி� ெகா�4 மீத ைத அ�ப.ேய ைவ தா5. ^3.% #ராதனமான 
ஆகிவ,த ெவ5ளி  தா	பாள ைத உ5ேளயி$,� எ4 �  �ல�கி அதி� ஆர தி�7 
மWச5 நீ� கைர � ைவ தா5. வாச� ெதளி �� ேகால	 ேபா3டா5. 
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பா�வதி க� விழி த ேபா� அ	மாேவ எJ,� நீரா.ய H,த� ஈர	 #லராம� 
Hட தி@$,� 7 � விள�7 ஏ�றி� ெகா�.$�பைத� க�4 ஆ>சாிய�ப34� 
ேபானா5. 
 
"இ,த உட	ேபாட உ%ைன யா$	மா எJ,தி$�க> ெசா%ன�! ஐையேயா... 
ப>ைச  த�ணியிேல 7ளி�க ேவேற ெசWசி$�கியா? ஏ	மா இெத�லா	 
ப�ணிேன? அதா% இெத�லா	 கவனி�கிற��7%L நா% வ,தி$�ேகேன?" 
 
"சாிதா% ேபா[... நீ ெபாிய மLஷி! உன�ெக%ன ெதாி2	[ இெத�லா	... ேபா... 
நீ2	 ேபாI> சீ�கிரமா� 7ளி>சி34 வா..." 
 
அ	மாவி% இ,த  தி[� மா8த?	 உ�சாக(	 பா�வதியா� உடேன ந	ப 
(.யாதப. இ$,தன. பல நா3களாக> சாியான உண< இ%றி ெவ8	 கWசி2	, 
பழ:கEேம சா�பி34� ெகா�.$,த அ	மாவி% 7ர@ேலா, ெசய�களிேலா 
மி4�7 இ�ைல எ%றா?	 தாேன ஏ�ப4 தி� ெகா�ட உ�சாக தினா?	 
ந@,தி$,�	 வ@,� ெப8வத�7 (ய%ற ச�தியினா?	, காமா3சிய	மா5 அ,த 
அதிகாைலயி� அ]^3.% �ம:க@யாக<	 கி$ஹ ல3�மியாக<	 ெபா@<ட% 
நடமா.� ெகா�.$,தா5. 
 
கிராம ��ேக உாிய ேசாைப2ட% கிழ�7  திைச ெவE �� ெகா�.$,தேபா�, 
ெத$�ேகா.யி@$,� ேமள	 நாதOவர இைச2ட% H3டமாக மனித�க5 வ$	 
ஒ@யரவ:க5 ேக3டன. காமா3சிய	மா5 ெத$  தி�ைண�7 வ,� எ3.� 
பா� �� கம@2	 ரவி2	 ம�றவ�கE	 தா% வட�7  ெத$வி� க�யாண 
^3.@$,� #ற�ப34� கி$ஹ� பிரேவச ��காக ஊ�வலமாக வ$கிறா�க5 
எ%8 #ாி,� ெகா�டா5. மகி">சியா?	, வ@,� ஏ�ப4 தி� ெகா�ட 
உ�சாக தினா?	 தன� உட� நிைல�7 மீறிய ெசய�கைள அ�ேபா� அவ5 
ெசI� ெகா�.$,தா5. தைல��றி� கீேழ மய:கி விJ,� விடாம� தி�ைண  
Yைண இ8க� ப�றி� ெகா�டா5. 
 
க�கE�7 ேநேர C>சி பற,த�. ெநW� படபடெவ%8 ேவகமாக அ. �� 
ெகா�ட�. உட	# ந4:கிய�. அ�ேபா�தா% 7ளி � உைட மா�றி� ெகா�4 
வ,தி$,த பா�வதி அ	மாைவ� பா� �� பதறி� ேபாI, "எ%ன	மா இ�? மய�கமா 
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வரதா? நி�கேவ த5ளாடறேய?... உ%ைன யா� இெத�லா	 ப�ண> ெசா%ன�? 
நா% பா� ��கேற%. நீ ேபசாம� ேபாI� க	பளிைய� ேபா� தி�4 உ5ேள 
ப4 ��ேகா..." எ%8 இைர,தா5. 
 
"க தாேத[! இ�ப என�7 ஒ�1மி�ேல... உ5ேள �வாமி பட த�ேட 
தா	பாள திேல ஆர தி கைர>சி வ>சி$�ேக%... ேபாI எ4 ��4 வா..." எ%8 
மிக<	 தள�,த 7ர@� காமா3சிய	மாளிடமி$,� பதி� வ,த�. 
 
பறைவகளி% கலைவயான எJ>சி� 7ர�கE	, அதிகாைல� 7ளி�>சி2	 

%றாவ� ^3.� யாேரா ஒ$ 
 த ைவதிக� ேவத	 ெசா�@� ெகா�.$,த 
கணீெர%ற 7ர?	 நாதOவர�காராி% Cபாள(மாக அ,த ைவகைறைய அதிக	 
அ� த(5ளதா�கி� ெகா�.$,தன. 
 
அ�க	ப�க தி?	 எதி�வாிைசயி?	 ^4களி� எJ,� வ,� சில� எ3.� 
பா� தா�க5. பா$ைவ ஆர தி�காக உஷா�ப4 த (%H3.ேய ஓ3ட(	 
நைட2மாக எதி�ெகா�4 வ,த வச,தி தி�ைணயி� காமா3சி மாமிைய� பா� � 
விய�#	 திைக�#	 அைட,தா5. 
 
"எ%ன மாமி இ�? இ,த உட	ேபாட நீ:க எ��7 இெத�லா	 வ,� 
அல3.�கேற5...? ேபாI� ப4 ��7:ேகா..." 
 
"என�7 ஒட	#�7 ஒ�1	 இ�ேல[... ெவ5ளி�கிழைம2	 அ�<மாI 
ப4�ைகயிேல விழி�ேபாட� ப4 தி�.$�க� பி.�கேல... வா... இ�பி. 
உ3கா�,��ேகா. ஆர திைய எ4 ��4வர� பா$ உ5ேள ேபாயி$�கா." 
 
உ5ேளயி$,� பா�வதி மWச5 நீ�  தா	பாள ேதா4 வ,தா5. காமா3சிய	மாைள 
வாச@� பா� த�	 எ4 த எ4�பி� 'க@யாண� ெப�ைண2	 பி5ைளைய2	 
^34�75 விடமா3ேட%' எ%8 ச�ைட ேபா34  த4�க தா% அ,த உட� 
நிைலைய2	 ெபா$3ப4 தாம� எJ,� வ,� உ3கா�,தி$�கிறாேளா எ%8 
(த@� எ�ணி  தய:கிய வச,தி சிறி� ேப>�� ெகா4 �� பா� த பி%ேப 
மாமி�7 இைடWச� ெசI2	 எ�ண	 எ�<	 இ�ைல எ%பைத2	 அவ5 
தானாகேவ ெகாWச	 மன	 மாறி> �(கமான நிைலைமயி� தா% வ,� 
உ3கா�,தி$�கிறா5 எ%பைத2	 #ாி,� ெகா�டா5. காமா3சிய	மாளி% இ,த> 
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சிறிதள< மனமா�ற	 Hட வச,தி�7� ெபாிய ஆ>சாிய ைத அளி த�. எதி�பாராத 
#திய தி$�பமாக<	 இ$,த�. 
 
"எ%ன மாமீ... 7ளி>ேசளா... ஈர தைலேயாட 0னி (.>சி� ேபா3.�.$�கிற 
மாதிாி  ெதாியறேத?" எ%8 மாமியி% ேதா�ற ைத� பா� � விசாாி தா5 வச,தி. 
 
"ஆமா�. ந�ல நாE	 அ�<மா 'அபிF4' மாதிாி� 7ளி�காம� ப4 ��.$�க 
(.யறதா?" 
 
இ�ப.� காமா3சிய	மா5 பதி� ெசா�@� ெகா�.$,த ேபாேத ஊ�வல(	 
மனித�கE	 ^3ைட ெந$:கி வ,தி$,தன�. 
 
ச�மா, ரவி, கம@, ேவ1 மாமா எ�ேலா$�7ேம காமா3சிய	மாைள ஆர தி  
த34ட% வாச@� பா� த�	 ெபாிய ஆ>சாியமாயி$,த�. ஆர தி ��றி� ெகா34	 
ேபா� பா4	 பா34�காக ேமள(	 நாதOவர(	 சகல வா திய:கE	 சில 
நிமிஷ:க5 ஒ@�ப� தவி� � நி%றன. காமா3சிய	மாE	 வச,தி2	 தா% ஆர தி 
��றி� ெகா3.னா�க5. காமா3சிய	மாேள பா34	 பா.னா5. "ப திர	! வல� 
காைல எ4 � (%ேன வ>� உ5ேள வா..." எ%8 காமா3சிய	மாேள கம@�7> 
ெசா�@ அைழ �� ெகா�4 ேபான� இ%L	 ந	ப (.யாததாக இ$,த�. யா$	 
கவனி�காம� ேபசாம� ெகா5ளாம� வி34வி3ட தனிைமயி� தன�7  தாேன 
நிைன � நிைன � கா( ெம�ல மன	 மாறியி$�க ேவ�4	 எ%8 நிைன தா� 
ச�மா. காமா3சிய	மாேள, "ெர�4 ேப$	 சி ேத இ�பி. எ% பி%னா. வா:ேகா..." 
எ%8 மணம�கைள  த% ப4�ைகய$ேக அைழ �> ெச%றா5. அ�தா% ந�ல 
சமயெம%8 ேவ1 மாமா, "இ,தாடா ரவி! அ	மாைவ ஆசீ�வாத	 ப�ண> 
ெசா�?!..." எ%8 அ3சைத நிர	பிய ெவ5ளி� கி�ண ைத அவனிட	 நீ3.னா�. 
 
ரவி அ3சைதைய அ	மா ைகயி� ெகா4 �வி34� கம@ேயா4 அவைள நமOகார	 
ெசIதா%. "தீ��கா2ஸா இ$�க1	" - எ%8 அ	மாவி% ெம�@ய 7ர� சாதகமாக 
ஒ@ த�ேம அவ�க5 மன தி� பாைல வா� தா�ேபால இ$,த�. 
 
தா% கற,� ைவ தி$,த பா@� த% ப4�ைகய$ேக ைவ தி$,த மைல�பழ:களி� 
இர�4 
%ைற உாி � வி�4 ேபா34� ெகாWச	 ச��கைர2	 ேச� தபி%, 
"க�யாண திேல ெபா�1�7	, மா�பி5ைள�7	 பா?	 பழ(	 ெகா4�க1	L 
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சாOதிர	டா! நா% அ:ேக தா% வர(.யேல... இ,தா! (த�ேல இர�4 ேப$மா 
இைத� ெகாWச	 சா�பி4:ேகா ெசா�ேற%" - எ%8 கம@�7	, ரவி�7	 பா?	 
பழ(	 ெகா4 தா5 காமா3சிய	மா5. அ,த� பாி< - ஒ%8ேம வி தியாசமாக 
நட,� விடாத� ேபா%ற காமா3சிய	மாளி% அ,த அ%# எ�லா	 ரவிைய2	 
கம@ைய2	 ம�றவ�கைள2	 திணற அ. தன. 
 
தி[ெர%8 நி%8 ெகா�.$�7	ேபாேத தைல ��றி மய:கி விJவ� ேபால 
த5ளா4	 அ	மாைவ ரவி பாI,� தா:கி� ெகா�டா%. 
 
"நீ சி ேத #$ஷா ப�க	 ேபாI இ$டா�பா. இ�ேபா என�7 எ% மா34� 
ெபா�ேணாட தனியா ெர�4 வா� ைத ேபச1	..." 
 
ரவி விலகி� ேபாI ம�றவ�கேளா4 ேச�,� ெகா�டா%. த5ளி நி%8 
ெகா�.$,த கம@ைய ஜாைட ெசI� அ$ேக அைழ தா5 காமா3சிய	மா5. 
அ�ப. அைழ த அவ5 (க(	 பா�ைவ2	 நிFகள:கமாக இ$,தன. 
 
காமா3சிய	மா5 அ�ேபாதி$,த தள�>சிைய� பா� �� கம@ அவைள அ�ப.ேய 
அைண தா� ேபால  தா:கி> ெச%8 க3.@� உ3கார ைவ �வி34, "உ:கE�7 
இ$�கிற தள�>சியி� நீ:க5 நி�க� Hடா�! உ3கா�,� ெகா�ேட ெசா�?:க5" - 
எ%8 அ$ேக ப]யமாக நி%8 ெகா�டா5. காமா3சிய	மா5 அ�ப.ேய அவைள 
விJ:கி வி4கிறவைள� ேபால ைவ த க� வா:காம� பா� � அவள� இ%L	 
கா�#� கைளயாத ைக2ட% H.ய அழகிய மண�ேகால ைத> சில விநா.க5 
த%L5 இரசி தா5. 
 
அதிகாைலயி� தாேன ெதா4 �  தன�7 ைவ �� ெகா�ட� ேபாக மீதியி$,த 
Cைவ� பா$விட	 எ4 �� ெகா�4 வர>ெசா�@  த% ைகயாேலேய கம@�7> 
V3. வி3டா5. 
 
"நீ ஏ% நி�கிேற? நீ2	 இ�பி.� ப�க திேல உ3கா�,��ேகா. ெசா�ேற%" - 
 
கம@ அ�ப.ேய க3.?�7� கீேழ காமா3சிய	மாளி% கால.யி� அம�,தா5. 
 
"நீ ெரா	ப� ெக3.�காாி... எ�லா	 உ% மன� ேபாலேவ நட,தி$�7. என�7	 
இ�ேபா இ,த நிமிஷ	 உ% ேமலேயா அவ% ேமேலேயா எ,த மனOதாப(	 
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இ�ைல. ஆனா மனOதாப	 இ$,த�:கற� நிஜ	. என�7 இ�ேபா மன� 
தி$�தியா ெநைறW� இ$�7. நீ2	, எ% #5ைள2	 தீ��கா2ஸா - ப4 
ெசௗ�கியமா இ$�ேப5 - அதிேல ச,ேதகமி�ேல. எ%னேமா எ% அ�ஞான	... நா% 
(ர�4 பி.>ேச%. 78�ேக நி%ேன%. இ�ேபா அைத நாேன மற,�3ேட%. நீ2	 
மற,�ட1	. ம%னி>சிட1	LHட> ெசா�ேவ%." 
 
"ஐையேயா நீ:க5 அ�ப.ெய�லா	 ெசா�ல� Hடா�. நா% ெரா	ப> சிறியவ5. 
உ:களிட	 நிைறய� க�8� ெகா5ள ேவ�.யவ5. நா% யா$ உ:கைள 
ம%னி�க?" 
 
"நீ அக,ைதயி�லாதவ5... நிஜமான ப.�பாளி. அ�னாேலதா% நா% இ தைன 
க4ைமயா> ேசாதைன ப�ணின�#ற(	 நீ எ:கி3ட� ப]யமாக இ�பி.> ெசா�ேற. 
பரவாயி�ேல இ�ேபா நா% உ:கி3ட ஒ�ேண ஒ�1 ம34	 ேவ�.�கிற��7 
மீத	. இ$�7." 
 
"நீ:க5 ேவ�.� ெகா5ள� Hடா�, உ:க5 ம$மகE�7 நீ:க5 உ தரவிட 
ேவ�4	" - 
 
"நா% ேவ�4த�Lதா% ெசா�?ேவ%	மா! நீ உ தர<%L எ4 ��டா 
அைத�ப தி> ச,ேதாஷ�படேற%." 
 
"உ%ைன�ேபா� நா% இ,தா � மா34� ெபா�ணா உ5ேள 0ைழWச�ேபா எ% 
மாமியா� என�7 எைத> ெசா%னாேளா அைத நா% உன�7> ெசா�@யாக1	! 
ஆனா ஒ$ வி தியாச	, நா:க5ளா	 இ,த ேதச ��காரா. நீ ேவற ேதச திேல$,� 
வ,�$�ேக. இ,த  ேதச � ஆசார அ0Fடான:கைள� #ாிW��.$�ேக. 
ெகா�டாடேற. ப.�#	 பணி<	 ேச�,� அைமயற� கFட	. உ:கி3ட ெர�4ேம 
அைமWசி$�7." 
 
"எ�ேபா� அ�கினி சா3சியாக உ:க5 பி5ைளைய� க�யாண	 ெசI� ெகா�4 
நா% உ:க5 ம$மக5 ஆகிவி3ேடேனா அ�#ற	 எ%ைன ஏ% ேவ8 ேதச	 எ%8 
நீ:க5 ெசா�ல1	?" 
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"இனிேம அ�ப.> ெசா�லேல[! ேதச	 எ�வாயி$,தா எ%ன	மா? பிாிய	, பாச	, 
உபகார	, மLஷ த%ைம, ச ய	, சகி�#  த%ைம, நியாய	, சிர ைத:கறெத�லா	 
அ தைன ேதச ��7	 ஒ�1தா%. இ,த ேதச ��காராைளவிட இ,த ேதச � 
விஷய:க5ேள உன�7 அதிகமான ப�தி சிர ைத இ$�7%L ேகா�3.ேலேய 
தீ��பாயி$�7%L எ�லா$	 ேபசி�டா. 
 
"எ% ஆைசெய�லா	 ேவெறா�Lமி�ேல. எ% பி5ைளேயாட நீ இ:ேகேய 
கி$ஹல3�மியா இ$,� இ,தா �ேல ெப�8� ெப$�கி 
விள�ேக த1	கற�தா%. இ� கல�#� க�யாண	. இ:ேக இ$�கறவா - 
பா��கறவா - ெகாைற ெசா�@�ேட இ$�பா%L தய:கிேயா பய,ேதா ேவற 
ேதச திேலேய நிர,தரமா இ$,�டலா	L நீ ெநைன�க�படா�. இ:ேகேய இ$,� 
இ,தா திேல விள�ேக தி�4 வர1	. #$ஷா அ�னி ச,தான	 ஔபாசன	L 
ப�ணி ெந$�# அைணயாம� கா ��4 வர மாதிாி இ,த� 74	ப திேல 
ெபா�4கE	 தைல(ைற தைல(ைறயா ஒேர வி திேல$,� வள�ற �ளசிைய> 
ச	ர3சண	 ெசW� Cைஜ ப�ணி�4 வேரா	. Cைஜ ப�ண மLஷா இ�லாம� 
இ,தா �  �ளசி மாட	 ஒ$ கால திேல2	 வாட�பிடா�. அதிேல நா5 
கிழைமகளி� ம34மி�லாேம எ�லா நா5ேள2	 தீப	 பிரகாசி�க1	. 
 
"இ:ேக இ,த� 74	ப ேதாட ெசௗபா�கிய:கE	, ல3�மி கடா3ச:கE	, 
வி$ தி2	 நா:க பர	பைரயா சாீர � த ேதாேட2	 அ,தர:க � த ேதாேட2	 
ப�ணி�4 வர �ளசி Cைஜயாேல%Lதா% எ:கE�7 ந	பி�ைக. நா:க ந�ல 
நா5 தவறாேம விரத நியம	 த�பாேம �ளசி மாட திேல ஏ தற விள�7 தா% 
இ�வைர இ,த� 74	ப ைத� பிரகாச�ப4 தி� கா�பா தி�4 வர�. 
எ தைனேயா தைல(ைற�7 மி%ேன ராணி ம:க	மா கால திேல விரத நியம	 
த�பாத ஒ$ பிரா	மண �ம:க@�7  தான	 ப�ண1	L ைத ெவ5ளி�கிழைம2	 
அ�<மா ெசா�க  த:க திேல ப�ணின ெசா�ண விள�7 ஒ�ைண வ>��4 
அ,த ராணி, கிராம	 கிரமாமா  ேத.� பா� தாளா	. கைடசியா அ,த> ெசா�ண 
தீப ைத இ,த� 74	ப � மா34� ெபா� ஒ$ திதா% தான	 வா:கி�டாளா	. 
அ%னியிேல$,� இ,த� 74	ப � மா34� ெபா�க5 ஒ]ெவா$ தரா அ,த> 
ெசா�ண தீப ைத2	 �ளசி Cைஜ ப�ற உாிைமைய2	 (,தின தைல(ைற� 
ெபாியவா கி3ேட$,� பர	பைர பர	பைரயா அைடWசி�4 வேரா	. இ%னி�7	, 
நாைள2	 ைத ெவ5ளி�கிழைம தவறாேம நா% அ,த  த:க விள�ைக  �ளசி 
மாட திேல ஏ தி ைவ�கிற��4! இ,தா இ�ேபா அைத நீ வா:கி�ேகா. இனிேம நீ 
அ,த� Cைஜைய  ெதாட�,� ப�ணி�4 வா" - எ%8 காமா3சிய	மா5 
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எJ,தி$,� ெப3.யி@$,� அ,த  த:க விள�ைக எ4 �  திாியி34 ஏ�றி� 
கம@யிட	 நீ3.னா5. 
 
"உ:க5 க3டைள�ப.ேய இ,த ^3.% கி$ஹ தீப	 அைணயாம� - �ளசிமாட	 
வாடாம� இ:கி$,� 74	ப	 நட தேற%. ஆனா� தய< ெசI� நாL	 'இவ$'மாக 
ஒேர ஒ$ தடைவ எ% ெப�ேறாைர� பா� � வ$வத�காக� ேபாI வர ம34	 
அLமதி தா$:க5 அ	மா" - எ%8 Hறி வண:கி அ,த  தீப ைத இர�4 
ைககளா?	 அைணயாம� பயப�திேயா4 வா:கி� ெகா�டா5 கம@. 
காமா3சிய	மா5 கம@யி% ேகாாி�ைக�7 இண:கினா5. அ�ேபா� அவEைடய 
க�களி� நீ� ெநகி",த�. அவ5 தள�>சிேயா4 ப4�ைகயி� சாI,� ெகா�டா5. 
சிறி� ெதாைலவி@$,� வச,தி2	, ரவி2	 இைத� பா� �� ெகா�.$,தா�க5. 
ச�மா, ேவ1 மாமா (த@ேயா� #ேராகித$ட% கி$ஹ� பிரேவச ��கான ைவதிக 
காாிய:கைள ஆய த	 ெசI� ெகா�.$,தன�. பா�வதி அவ�கE�7 ஒ தாைச 
ெசI� ெகா�.$,தா5. 7மா� அ�ேபா�தா% Y:கி எJ,தி$,� ேதா3ட �� 
கிண�8�7 நீராட� ேபாயி$,தா%. பளபளெவ%8 வி.,� ஒளி பரவி� 
ெகா�.$,த�. 
 
காமா3சிய	மா5 ஏ�றி� ெகா4 த தீப ைத அ�ப.ேய ைககளி� ஏ,தியப. 
பி%#ற	 கிண�ற.யி� �ளசி மாட ��7> ெச%றா5 கம@. அ4 த சில 
விநா.களி�, �ளசிமாட த$ேக இ$,�, 
 
"�ளசி! bசகி �ேப பாபஹாாிணி #�யேத 
நமOேத நாரத 0ேத நாராயண நம �ாிேய..." 
 
எ%ற கம@யி% இனிய 7ர� ஒ@�க  ெதாட:கிய�. அவ5 �ளசி Cைஜைய 
(. �� ெகா�4 உ3ப�க	 தி$	பியேபா� Hட தி� இய�ைப மீறிய அைமதி 
நிலவிய�. ரவி, ச�மா, ேவ1 மாமா, வச,தி, பா�வதி, 7மா� எ�ேலா$	 
காமா3சிய	மாளி% ப4�ைகய$ேக H3டமாக நி%8 ெகா�.$,தா�க5. கம@2	 
அ:ேக விைர,தா5. காமா3சிய	மா5 மய:கினா� ேபால� ப4�ைகயி� சாI,� 
�வ�4 கிட,தா5. 
 
ச�மா காமா3சிய	மாளி% ெபா%நிற உ5ள:கா@� V4பற�க  ேதI �� 
ெகா�.$,தா�. எ�லா� (க தி?	 கவைல2	 பரபர�#	 ெதாி,தன. ரவி 
அ	மாவி% ைகைய� பி. � 'ப�O' பா� �� ெகா�.$,தா%. ேவ1 மாமா 
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7மாைர� H�பி34 "டா�டைர� H�பி34�4 வா! ஓ4! வாச�ேல கா� நி�கற�, 
உ:க	மா<�7 இ:கிcF டா�ட�%னா� பி.�கா�. ஆனா?	 பரவாயி�ேல. 
வட�7  ெத$<�7� ேபாI எ:கா ��7 நா? ^4 த5ளி இ$�கிற டா�டைர� 
H3.�4 ஓ.வா" - எ%8 அவைன அவசர அவசரமாக  �ர தினா�. 7மா� 
ஓ.னா%. பா�வதி அத�75ேளேய பய,� அழ  ெதாட:கியி$,தா5. ச�மா காைல  
ேதI�பைத நி8 திவி34 ேவ1 மாமாைவ2	 ரவிைய2	 ேநா�கி உத3ைட� 
பி��கினா�. ேநேர Cைஜ அைற�7� ேபாI இ� மாதிாி> ச,த��ப:களி� 
பய%ப4 �வத�ெக%8 காசி> ெச	பி� எ�ேபாேதா ேசமி � ைவ�க�ப3.$,த 
க:கா தீ� த ைத� ெகா�4 வ,� காமா3சிய	மாளி% வாயி� இர�4 உ திரணி 
ேச� தா�. தீ� த	 கைட வாயி?	 க%ன:களி?	 சாி,� வழி,த�. 
 
அ�வைர அைமதியாக� ெபா8 �� ெகா�.$,த ச�மா சி87ழ,ைத ேபா� வி�	பி 
வி�	பி� ேகாெவ%8 கதறியJதா�. 
 
"ெகா4 தவ>ச மகராசி! ெவ5ளி�கிழைம2	 அ�<மா� பா� �� C<	 
7:7ம(மா� ேபாI> ேச�,�3டா?" - எ%8 கி$ஹ� பிரேவச ��7 வ,தி$,த 
ப3.ன � வா தியா� த	 உதவியாளாி% காத$ேக ெம�ல (1(1 �� 
ெகா�.$,தா�. ரவி�7� க� கல:கிய�. கம@, வச,தி எ�லா$ேம வாIவி34 
அJ� வி3டா�க5. 
 
�ளசி மாட தி� அ,த� 74	ப தி% 7லவிள�கான #ராதனமான ெசா�ண தீப	 
�ட�வி34� பிரகாசி �� ெகா�.$,த ேபா�, கி$ஹ தீபமாக விள:கிய 
காமா3சிய	மா5 ஏேதா ^34�7 ம$மக5 வ,த�	 அவளிட	 ெசா�@� ெகா�4 
ேபாவத�காகேவ கா தி$,த� ேபா� ேபாI> ேச�,தா5. வச,தி கம@யி% காத$ேக 
ெம�ல> ெசா%னா5: - "மாமி உ:கைள ஆசீ�வாத	 ப�ணி34� ேபாக1	ேன 
கா ��4 இ$,த மாதிாி%னா இ$,�34� ேபாயி3டா?" 
 
கம@யா� இத�7� பதி� ெசா�ல (.யவி�ைல. ேம?	 வாIவி34 வி�	பி அழ  
ெதாட:கி வி3டா5 அவ5. 
 
"அழாேத.! கம@! நீ ரவிைய� க�யாண	 ப�ணி�4 உ:க நா3ேடாட 
ேபாயி4விேயா:கற� தா% சதா மாமிேயாட கவைலயா இ$,த�. உ:கி3ட எ%ன 
ெசா%னா மாமீ?" 
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"நா% இ:ேகேய இ$,� 74	ப	 நட தி இ,த  �ளசி Cைஜைய விடாம� 
ப�ண1	L எ%னிட	 வா�7 வா:கி� ெகா�4 அ,த  த:க விள�ைக எ4 �� 
ெகா4 தா5." - 
 
"பி%ேன எ%ன? மாமி�7� 74 த வா�ைக� கா�பா �! அ,த  �ளசி> ெச. 
வாடாைம2	, விள�7 அைணயாைம2	 பா� ��ேகா" - எ%8 உண�>சி ெபா:7	 
7ர@� கம@�7� பதி� ெசா%னா5 வச,தி. 
 
ச:கரம:கல தி� ெபாJ� ந%றாக வி.,� Vாியனி% கதிெராளி ேகாவி� ேகா#ர� 
கலச:களி� ப34� பளீெர%8 �ட�வி34 மி%ன  ெதாட:கியி$,த�. 
-------------- 
 


��ைர
��ைர
��ைர
��ைர    
 
இ� வைர �ளசிமாட	 கைதைய ஆ�வ ேதா4 ப. � வ,த வாசக�கE�7 
இ�ேபா� இ:ேக இ�ப. ஒ$ சிறிய (.<ைர எJத ேவ�.யதாகிற�. கிழ�க திய 
கலாசார	 ேம�க திய ம�களா?	, ேம�க திய கலாசார	 கிழ�க திய ம�களா?	, 
மாறி மாறி அJ தமாக� ெகா�டாட�ப4வைத> சில சமய:களி� சிலாிட	 
கா�கிேறா	. உலக	 சிறியதாகி வ$கிற�. மனித�களிைடேய (ர�4கE	, 
ெவ8�#�கE	 தணி,� வ$கி%றன. 'ஆOதிகரான' சீமாைவயைர விட 
நாOதிகரான இைற(.மணி ப�ப3டவராயி$�கிறா�. ச:கரம:கல � இ,�� 
ெப�கைளவிட அதிக இ,திய  த%ைமைய வி$	பி ேநசி�கிறா5 பிெரW�� 
ெப�ணான கம@. ைவர	 பாI,த காமா3சிய	மாளி% மன ைதேய கைடசியி� 
இளக> ெசI� அறேவ மா�றிவிட அவளா� (.கிற�. ேந� எதி� இல3சிய:கE5ள 
ச�மா<	, இைற(.மணி2	 ெந$:கிய ந�ப�களாக� பழக (.கிற�. 
 
ந	ைம> ��றி உலெக:7	 'Transfer of values' (மதி�A4களி% மா8த�) 
மத:கைள2	, சமய ந	பி�ைககைள2	 C�^கமான கலாசார� பழ�க 
வழ�க:கைள2	 ெம�ல அைச �� ெகா�4 இ$,தா?	 ஏேதா ஒ$ வைகயி� 
ஓாிட தி@$,� ெப$7	 நீ�� ெப$�7 ம�ேறாாிட தி� ெச%8 தவி��க 
(.யாதப. நைன,� பாI,� பர<வ� ேபா� கலாசார� பாிமா�ற	 (Cultural 
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Exchange) அ�ல� கலாசார மைட மா�ற:க5 (Cultural transformation) 
நைடெப�8� ெகா�4தா% இ$�கி%றன. அைத யாரா?	 அழி � விட(.யா�. 
 
இ�கைதயி� கம@2	, ரவி2	 அ,த� கலாசார� பாிமா�ற:களி% சி%ன:கேள. 
ஆயிர	 ேவ8பா4 இ$,தா?	 பாச(	 அரவைண � ஏ�8� ெகா5வ�ேம 
(.வாக இ,திய  தாIமா�களி% நிைறவான ப�# எ%பைத  த% வா"வி?	, 
மரண தி?	 ஒ$ேசர நி)பி�கிறா5 காமா3சிய	மா5. 
 
ப�பா4 எ%ப� பரவலா7	ேபா� ெவ8	 ேதசீய அைடயாள� #5ளி (National 
identity) நீ:கி 'மானிட	' எ%ற ச�வ ேதசிய அைடயாள	 (Inter-national Identity) 
உடேன வ$கிற�. இ,த� கைத 'ச:கரம:கல	' எ%ற ஒ$ சி%ன� கிராம தி� 
நட,தா?	 இதி� வ$	 மனித�க5 அ,த� கிராம ைத விட� பர,த உலக ைத� 
பாதி�பவ�க5, பாதி தவ�க5, பாதி�க� ேபாகிறவ�க5. 
 

((((நிைற�த�நிைற�த�நிைற�த�நிைற�த�))))    
----------------- 
 


