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தமி� நாவ�கைள" ‘சாி�திர நாவ�க#’, ‘ச$க நாவ�க#’ எ�&, இ� ெப�
 
பிாிவாக� பிாி�ப( த�கால�தி� ெப� வழ*கா+#ள(. எ( சாி�திர நாவ�, எ( 
ச$க நாவ� எ�& நி"சயி�பத�, ஒ� ெதளிவான விள*க
 இ�லாவி-.
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/�றா�1க2*, �� நட4த நிக�"சிகைள+
, அ*கால" 6�நிைலைய+
 
ைமயமாக ைவ�( எ7த�ப1வ( சாி�திர நாவ� எ�&
, த�கால நிக�"சிக#, 
ச�தாய" 6�நிைல இவ�ைற ைமயமாக* ெகா�1 எ7த� ெப&வ( ச$க நாவ� 
எ�&
 ெபா(வாக* க�த� ெப&கிற(. 
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வரலா�&" ெச8திகைள �ைறயாக� ெதா,�( ஒ79,ப1�தி எ7தி ைவ*,
 
பழ*க
 ந
மவ�களிைடேய இ�4ததி�ைல. வரலா�&" ெச8திகைள அறிவத�, 
க�ணபர
பைர* கைதகைள+
, க� ெவ;1கைள+
, இல*கிய9கைள+ேம நா
 
ெபாிதாக ந
பேவ�-ய நிைலயி� இ�*கிேறா
. இல*கிய9க2
 வரலா�&" 
ெச8திகைள� ெதளிவாக அ&தியி;1* <&வதி�ைல. =ைவ மி, இல*கிய9களி� 
ந1 ந1ேவ வ�
 ,றி��கைள* ெகா�1தா� வரலா�&" ெச8திகைளயறிய 
ேவ�1
. 
 
இல*கிய9களி� வ�
 ,றி�ைப* ெகா�1 வரலா�&" ெச8திகைள" 
ேசகாி�பத�,� பழ4தமி� இல*கிய�தி� பர4த அறி>
 ஆ�4த �லைம+
 
ேவ�1
. இ4த இர�1
 நிைறய� ெப�றவ� ஆசிாிய� தி�. நா. பா��தசாரதி 
அவ�க#. ச9க /�கைள+
 இைட*கால இல*கிய-இல*கண9கைள+
 
�ைறேயா1 @ரணமாக* க�&� ேத�4( ப�-த� பாீ;ைசயி� ெவ�றி ெப�றவ� 
தி�. நா. பா��தசாரதி. 
 
ச9க இல*கிய9களி� கிைட*,
 வரலா�&" ெச8திகைள* ெகா�1 $�& தமி� 
ம�ன�களி� தைலநகர9கைள� ப�றி+
 தனி�தனிேய $�& நாவ�க# எ7த 
ேவ�1
 எ�ற தி�. நா. பா. வி� தி;ட�ப- $�றாவ( நாவ� இ(. ‘மணி 
ப�லவ
’ ேசாழ� ேபரரசி� தைலநகைர�ப�றி� ேப=கிற(. பா�-ய�களி� 
பழ
ெப� நகரான ‘கபாட�ர
’ இர�டாவ( நாவலாக உ��ெப�& வி;ட(. கட� 
பிற* ேகா;-ய ேசர� ெப�மா� ெச9,;1வனி� கால"6�நிைலைய விள*,கிற( 
இ4த ‘வ�சிமாநகர
’. 
 
இ4த" =ைவயான நாவைல� ெதாடராக� தம( சி9க�@� “தமி� �ர=” நாளிதழி� 
ெவளியி;1 மைலநாெட9,
, ம�ெறா� மைலநா1ைட� ேபரரச� ேசர� 
ெச9,;1வனி� �க� பர�பிய தி�. சார9கபாணி அவ�க;,
, இ4த வரலா�& 
நாவைல /� வ-வி� ெவளியி1
 வா8�பிைன எ9க2*களி�த ஆசிாிய� தி�. நா. 
பா. அவ�க;,
 எ9க# உ#ள
 நிைற4த ந�றி உாி�தா,க. 
 
ெச�ைன     கண. ��ைதயா 
9–2-68           தமி�� ��தகாலய
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வ�சிமாநகர
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@�ணவாகினி எ�& சிற�பி�(" ெசா�ல�ப1
 ெபா�வானியா& கடெலா1 
கல*,மிட
, அ�& அ4த ��னிர> ேவைளயி� அழ, மி,4( ேதா�றிய(. 
ெபள�ணமி*, ம&நாளாைகயினா� சிறி( கால4தா�4( உதி�தாE
 நிலாவி� 
ெபாD> அ4த இட�தி� ெபாD>*, ெம�, ஊ;-ய(. ெபா�வானியா�றி� 
ெச4நிற நீ�
 மேகாைத* கடD� நீல அைலக2
 கல*,மிட
 ஆ�ைம+
, 
ெப�ைம+மாகிய ,ண9கேள ச4தி�(* கல�ப( ேபா� வன�� 
நிைற4ததாயி�4த(. கடைல ஆ�ைமயாக>
, நதிைய� ெப�ைமயாக>
 
க�பைன ெச8+
 எ�ண�ைத* <ட அ4த" ச9கம�(ைறேய பைட�(* 
ெகா1�த(. 
 
அட�4த மர*<;ட9க2*, அ�பா� ெபா�வானியா�றி� கைரேயாரமாகேவ 
ெச�றா� ேசரநா;-� Gர� தைலநகரமாகிய ெகா19ேகா2ைர அைட4( விடலா
. 
கைரேயாரமாக� ெத�ேம�ேக ப�( நாழிைக� பயண�தி� வ�சிமாநகர
 இ�4த(. 
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ெகா19ேகா2ைர ஒ;-* கடேலாரமாகேவ இ�4த �சிறியி� இர�1 $�& 
நா;களாக� பரபர�@;1
 பய9கர" ெச8திெயா�& பரவி� ெபா( ம*கைள� 
பய�&�தி* ெகா�-�4த(. ேம�,* கடD� ெகா-ய ெகா#ைள*காரனாகிய 
கட
ப� ,&நில ம�ன� ஆ4ைத* க�ண� �சிறிைய* ெகா#ைளயிட� 
ேபாகிறா� எ�ற ெச8திதா� கா;1� தீ ேபால� பரவி* ெகா�-�4த(. ெப� 
ம�னராகிய கட� பிற*ேகா;-ய ெச9,;1வ ேவ4த� ஊாிD�4தா� கவைல 
இ�ைல. அவ�
 ெப�
 பைடகேளா1 இமய�தி�,
 ,யிலாEவ�தி�,
 
ெச�றி�4தா�. ெகா19ேகாH�� பைட*ேகா;ட�தி� <ட அதிகமான 
பைடGர�க# இ�ைல. �சிறியிD�4த ேபா�*கல9கைள+
, கட�பைடைய+
 
ெகா�1 ஆ4ைத* க�ணைன எதி�*க �-+மா எ�ப(
 ெதாியவி�ைல. 
மேகாைத* கைரயி� இ�ப( காத (ர�
 இைத� ப�றிேய ேப"சாக இ�4த(. 
ெகா19ேகா2�* ேகா;ைடயி� நா�ப*க�( வாயி�கைள+
 <ட 
அைட�(வி;டா�க#. பா(கா�� ஏ�பா1க# விைரவா*க�ப;டன. ,ணவாயி� 
ேகா;ட�( அர= (ற4தி�4த இைளய ேசர� இள9ேகா அ-க# அரச காாிய9களி� 
ஆேலாசைன <&
 வழ*கமி�ைமயா� அவைர+
 அIகி* ேக;க 
�-யாமD�4த(. 
 
ெகா19ேகா2�* ேகா;ைட� பா(கா��� பைட� தைலவ� ,மர� ந
பி*, 
நிைலைமைய எ�ப- எதி� ெகா#வெத�ற சி4தைன எ74த(. மேகாைத* கைரயி� 
இ�ப( காத(ர�தி� ேபாியா& ெபா�வானி, அயிைர ேபா�ற பல 
நதி�க�(வார9க# அ9க9ேக இ�4ததனா� ஒJெவா� �க�(வார�தி�,
 
பா(கா�� அவசியெம�& ேதா�றிய(. �க�(வார9களி� வழியாக* 
ெகா#ைள*கார�களி� பட,கேளா, க�ப�கேளா உ#ேள �க �-+மானா� ,;ட 
நா;1 நகர9க# எ�லாவ�ைற+ேம 6ைறயா-விட �-+
. ெபா�.
 மணி+
, 
��(
 பவள�
 நிைற4த மேகாைத*கைர நகர9களி� கதி எ�ன ஆ,ேமா எ�ற 
Kதி எ9,
 பரவ� ெதாட9கியி�4த(. 
 
ேசைன�தைலவ.
 ெப�
பைடநாயக.
 ஆகிய வி�லவ� ேகாைத 
மாம�னேரா1 வடதிைச� பைடெய1�பி�," ெச�றி�4தா�. வ�சிமாநகர�தி� 
அர�மைனயான கனக மாளிைக* ேகா;ட�தி� அைம"ச� அ7
பி�ேவ# ம;1ேம 
இ�4தா�. ெச8தி கனக மாளிைகைய எ;1வத�,
 அதிகேநர
 ஆகவி�ைல. 
ஆ4ைத* க�ண� மேகாைத* கைரநகர9கைள* ெகா#ைளயிட இ�*கிறாென�ற 
ெச8தி - ெம8யாயி�4தாE
 ெபா8யாகேவ பர�ப�ப;-�4தாE
 அைம"ச� 
அ7
பி�ேவ# அத�கான பா(கா�� ஏ�பா1கைள* கவனி*க ேவ�-யவரா8 
இ�4தா�. ெகா19ேகா2�* ,மரைன உடேன தைலநக�*, அைழ�( வ�மா& 
த
�ைடய அ4தர9க ஒ�ற�களாகிய வDயைன+
 @ழியைன+
 அ.�பி ைவ�தா� 
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அ7
பி�ேவ#. ெகா19ேகாH� பைட*ேகா;ட� தைலவனாகிய ,மர� 
இள
ப�வ�தின� - ேபா� �ைறகளிE
 எதிாிகைள �றிய-*,
 த4திர9களிE
 
வி�லவ� ேகாைதைய�ேபால அJவள> வ�லவ� இ�ைல எ�றாE
 ேபரழக�. 
,மர.ைடய க
Kரேம தனி மீைச அ�
ப� ெதாட9,
 ப�வ�( இைளஞ�களி� 
ேம� அ7
பி�ேவ2*, அJவளவாக ந
பி*ைக கிைடயா(. �(ைமைய+
 
அரசத4திர ெநறிகைள+ேம ெபாிதாக மதி*கிறவ� அவ�. எ�றாE
 இ�ேபா( 
ெகா19ேகா2�* ,மர� எ�ற மீைச அ�
�
 ப�வ�( இைளஞைன* 
ெகா�1தா� த
 காாிய9கைள" சாதி�(*ெகா#ள ேவ�-யி�4த( அவ�*,. 
எைத* ெகா�1 எ4த* காாிய�ைத எ�ேபா( சாதி*கலாேமா அைத*ெகா�1 
அ4த* காாிய�ைத அ�ேபா( சாதி*க ேவ�1
 எ�ப( அ7
பி�ேவளி� �->. 
சிறிய க�விகைள* ெகா�1
 ெபாிய காாிய9கைள" சாதி*கலா
. ெபாிய 
க�விகைள* ெகா�1தா� ெபாிய காாிய9கைள" சாதி*க ேவ�1ெம�பதி�ைல. 
எ�ப-" சாதி�(* ெகா#கிேறா
 எ�ப(தா� �*கிய
 - எ�& கவனி*கிறவ� அவ� 
எதனா� சாதி*கிேறா
 எ�ற காரணேமா, காாிய
 நிைறேவறியபி� 
பயன�றதானாE
 ஆகிவிடலா
 எ�&
 பல சமய9களி� அவ� <&வ(�1. அரச 
த4திர" சி4தைனகளி� ேசரநா1 �7வ(
 ேத-னாE
 அ7
பி�ேவ2*, 
இைணயானவ�க# கிைடயா( எ�& �-வாகி யி�4த(. அ�தைகய அரசிய� 
வ�லவ� ேபரரச�
 ெப�
பைட� தைலவ�
 ஊாிD�லாத இ"சமய�தி� 
ெகா19ேகா2�* ,மரைன அைழ�(வர� பணி�தி�4தா� எ�றா� அதி� ஏேதா 
அ4தர9க
 இ�*க ேவ�1ெம�ேற ேதா�றிய(. மேகாைத* கைரயி� 
ெகா19ேகா2ாிD�4( ஆடகமாட
 வைரயி� கட� ெகா#ைள* கார�கைள+
 
அவ�க# தைலவனான ஆ4ைத* க�ணைன+
 ப�றிய பய
 நிைற4தி�*கிற 
சமய�தி� அத�,�த*க தீ�திறனாக* ெகா19ேகா2�* ,மரைன அ7
பி�ேவ# 
ேத�4ெத1�பா� எ�ப( பல� எதி�பாராத ஒ�&. ேவளாவி*ேகா மாளிைகயிE
, 
கனகமாளிைக" =�&� �ற9களிE
 வ�சிமாநகர அரச க�ம வ;ட9களிE
 இ" 
ெச8தி விய�ைபேய அளி�த(. 
 
மேகாைத* கைர எ�& அைழ*க�ப;1வ4த ேம�,* கட�கைர நகர9க2
, 
சி�&ா�க2
 ேப �க2
 எ*கால�திE
 - கட�ெகா#ைள*கார�களாகிய 
கட
ப�க# ,&
ப�க# ெதா�ைலைய அறி4தி��பி.
 ேபரரச� தைலநகாி� 
இ�லாத காலெம�ற காரண�தி� எ9,
 பரபர�� அதிகமாயி�4த(. நதிகளி� 
�க�(வார9களிE
 கைரேயார�(* கட�ப,திகளிE
 அதிகமான பட,க2
 
மர*கல9க2
, நாவா8க2
 ேபா*,வர> இ�*,
. இ�ேபா( சில நா;களாக 
அ4த* கலகல�பான கட�ப,திக2
 �க�(வார9க2
 எைதேயா எதி��பா��(" 
6�4(வி;ட பய9கர�(ட.
, தனிைம+ட.
 கா;சியளி�தன. ெவறி"ேசா-� 
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ேபாயி�4த கட�கைர� ப,திக2
, �க�(வார� ப,திக2
 பா��பத�, 
எ�னேவா ேபாD�4தன. 
 
அைம"ச� அ7
பி�ேவளி� ஆைணெப�&* ெகா19ேகா2�* ,மரைன அைழ�( 
வ�வத�காக" ெச�ற வDய.
 @ழிய.
 கட�கைர� ப,திகளிE
 
�க�(வார9களிE
 ஏ�ப;-�4த இ4த மா&த�கைள எ�லா
 கவனி�தா�க#. 
வ�சிமாநகைர+
 ெகா19ேகா2ைர+
 இைண�த சாைல மிக>
 அழகான(. 
இ�ம�9கிE
 அட�4( ெசறி4த ப=ைமயான மர9க# அணிவ,�தா�ேபா� அழ,ற 
அைம4தி�4தன. வDய.*,
 @ழிய.*,
 அ�தைகய சாைலயி� ,திைரயி� 
ெச�வேத =கமாக இ�4த(. ஆயி.
 எ9,
 நிலவிய 6�நிைல ம;1
 மனநிைற> 
த�வதாக இ�ைல. யாைன�பாக� சில� ம;1
 த9க2ைடய �கபடாமணி4த 
யாைனகேளா1 சாைலயி� ,&*கி;டா�க#. நீ�ட ெகா
�கேளா1 �கபடா
 
அணி4த யாைனக# த9க2ைடய மணிக# அளவாக வி;1 வி;1 ஒD*,
ப- 
சாைலயி� ெச�வேத க
Kரமாக>
 கவ�"சியாக>
 இ�4த(. வDய.
 @ழிய.
 
�ரவிகளி� பயண
 ெச8தா�க#. பயண�தி�ேபா( இ�வ�
 பல ெச8திகைள� 
ேபசி*ெகா�ேட பயண
 ெச8தா�க#. 
 
“ெகா1ைம மி,4த ெகா#ைள*<;ட� தைலவனாகிய ஆ4ைத*க�ணைன+
 
அவ� ஆ;கைள+
 ெவ�வத�,* ெகா19ேகா2�* ,மரனி� சாம��தியேம 
ேபா(ெம�& ந
�கிறாயா நீ?”- எ�& @ழியைன* ேக;டா� வDய�. 
 
“ெகா19ேகா2�* ,மர� - இ(வைர - ெப�களி� ��னைகைய� தவிர 
ேவெறைத+
 ெவ�றி*ெகா�1 பழ*க�படவி�ைல” எ�& ம&ெமாழி <றினா� 
@ழிய�. 
 
“ஆனாE
 எ�லா
 ெதாி4தவராகிய அைம"ச� ெப�மாேன ந
 ,மரைன 
எதி�பா�*கிறா� எ�றா� அதி� ஏேதா சிற�பி�*க ேவ�1ெம�& ேதா�&கிற(.” 
 
“அ�ப-+
 இ�*கலா
. ஆனா� ெப�
 பைட� தைலவ�
, ேபரரச�
 வடதிைச� 
பைடெய1�� ேம�ெகா�1 ெச�றி�*கிற இ"சமய�தி� ெகா19ேகா2�* 
,மரைன+
 வி;டா� ேவ& யா�தா� இ9, இ�*கிறா�க#?” 
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“அத�," ெசா�லவி�ைல ! ெபா(வாக ந
 அைம"ச� ெப�மா.*, விடைல� 
ப�வ�( இைளஞ�க# ேம� அதிகமாக ந
பி*ைகக# கிைடயா(.” 
 
“எ�லா" சமய�திE
 எ�ேலாைர+ேம ந
பாம� இ�4(விட �-யா( அ�லவா? 
அ��ற
 ஆ4ைத*க�ண� பா1 ெகா�டா;டமாகி வி1ேம?” 
 
ேபசி* ெகா�ேட ெகா19ேகா2�" சாைலயி� விைர4தா�க# அைம"சாி� 
அ4தர9க� (ரத�க#. அவ�க# ெகா19ேகா2ைர ெந�9கி* ெகா�-�4தேபா( 
ஊ� அைமதியைட4தி�4த(. இய�பாகேவ அைமதியைடகிற ேநரெம�& 
ெசா�Dவி1வத�,
 இ�ைல. மேகாைத*கைர ெந1கிE
 பரவியி�4த 
ஆ4ைத*க�ண� பய
 ெகா19ேகா2ாி� ம;1
 ,ைற4(வி1மா எ�ன? 
ெகா19ேகா2�* ேகா;ைட வாயி�க# அவ�க# ெச�ற ேவைளயி� 
அைட*க�ப;-�4தன. ேம�,� ப*கமாக இ�4த ெப�9கத>களிேல ம;1
 
தி;-வாச� சிறிதள> திற4தி�4த(. உ#ேள ேபா8� ெதாி4(ெகா#ள ேவ�-ய 
அவசியமி�லாம� வாயிDேலேய உ�ைம ெதாி4த(. ெகா19ேகா2�* ,மர� 
பைட* ேகா;ட�திE#ேள இ�ைலெய�& வDய.*,
 @ழிய.*,
 தகவ� 
அறிவி*க�ப;ட(. எ�ன ெச8வெத�& இ�வ�
 திைக�தன�. நிைலைமேயா 
அவசரமாக இ�4த(. 
----------- 

2. 2. 2. 2. ெகா��ேகா �� !மர"ெகா��ேகா �� !மர"ெகா��ேகா �� !மர"ெகா��ேகா �� !மர"    
 
,மர�பைட* ேகா;ட�தி� இ�ைலெய�றறி4த வDய.
, @ழிய.
, அ�கி� 
ேகா;ைட மதி��ற�திD�4த @4ேதா;ட
 ஒ�றி� Mைழ4தன�. ேபசி* ெகா�ேட 
அ4த� @4ேதா;ட�தி� =�றி"=�றி வ4த அவ�க# மிக அழகாக* க;ட�ப;-�4த 
ஒ� ெச8,�றி� அ�ேக வ4த(
 அ9ேக விய��*,ாிய கா;சி ஒ�ைற* 
க�டா�க#. அவ�க# எ4த* ெகா19ேகா2�* ,மரைன� ேத- வ4தா�கேளா 
அ4த* ,மரேன அ9, ேபரழகியான இள
 ெப� ஒ��திேயா1 அம�4( ெகா�சி* 
,லாவி* ெகா�-�4தா�. வDய.
 @ழிய.
 அ�கிD�4த �தெரா�றி� 
மைற4( நி�& கவனி*கலானா�க#. 
 
“நா1 �7வ(
 ெகா#ைள*கார�கைள� ப�றிய பய
 6�4தி�*,
 இ4த 
ேவைளயி� ெகா19ேகாH�� பைட* ேகா;ட� தைலவ� எ�தைகய காாி8�தி� 
ஈ1ப;-�*கிறா� பா��தாயா?” 
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“விவர
 ெதாியாம� ேப=கிறாேய @ழியா! உலகி� ஏ�ப1
 காத� நிக�"சிகேள 
ெப�
பாE
 இ�தைகய ச4த��ப9களி� தா� ேதா�&வதாக" ெசா�கிறா�க#...” 
 
“எ�ன இ�4தாE
 ந
 ,மர� ந
பி*, வா8�த காதDைய� ேபா� இ�தைன 
ேபரழகி உலகி� ேவெற9,ேம இ�*க �-யா(.” 
 
“அ�ப-யானா� ெகா19ேகா2�� பைட*ேகா;ட� பா(கா�ைபவிட இ4த* 
காாிய�ைத ந
 ,மர� ந
பி ெச
ைமயா" ெச8ய�-+ெம�& ெசா�!” 
 
“ேகா;ைடவி1கிறவ�க# அதாவ( ஒ� ெப�ணிட
 த9க# ெசா4த மன�ைதேய 
ேகா;ைட வி1கிறவ�க# எ9காவ( ேகா;ைடைய� பா(கா*க �-+மா?” 
 
“ெபா& ! அவ�க# இ�வ�
 ஏேதா ேபசி*ெகா#2கிறா�க#, ேக;ேபா
.” 
 
“காதல�க# இ�வ�
 ேபசி*ெகா#வைத ஒ;1*ேக;ப( பாவ
.” 
 
“பாவேமா, ��ணியேமா, அெத�லா
 என*,� ெதாியா(.இ4த� ேப"ைச ஒ;1* 
ேக;டா�தா� நா
 அைம"ச� ெப�மானிட
 தி�
பி" ெச�& ஏதாவ( விவர9க# 
<ற �-+
...” 
 
“இைத எ�லா
 அைம"ச� ெப�மானிட
 <றினா� அவ�*,* ெகா19ேகா2�* 
,மர� ேமD�*கிற சிறிதள> ந
பி*ைக+
<ட� ேபா8வி1
 பாவ
 !” 
 
“விைள>கைள� ப�றி நா
 ஏ� கவைல�பட ேவ�1
? அைம"ச� ெப�மானி� 
அ4தர9க ஒ�ற�க# எ�ற �ைறயிேல எ( ந
 கடைமேயா அைத நா
 ெச8தாக 
ேவ�1
.” 
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“அவ�க# ேபசி*ெகா#வதிD�4( ெகா19ேகாHாிேலேய ெபாிய இர�தின வணிக� 
ஒ�வ�ைடய மக# அவெள�& ெதாிகிற(.” 
 
“உ�&*ேக;டா� இ�.
 பல உ�ைமக# ெதாியலா
. ெபா&�தி�4( ேக;ேபா
. 
,மர� ந
பி+
 அவ� காதD+
 இ9கி�4( �ற�ப;1" ெச�ற பி� நா�
 ேவ& 
வழியாக இ9கி�4( ெவளிேயறி - அ�ேபா(தா� �திதாக வ�கிறவ�க#ேபா� 
ேகா;ைடயி� ேபா8* ,மர� ந
பிைய" ச4தி�ேபா
” எ�& அவ�க# இ�வ�
 
தீ�மான
 ெச8( ெகா�டா�க#. இ�ப-ெய�லா
 இவ�க# நி�& கவனி�பைத 
அறியாத ,மர� ந
பி த� காதDயிட
 உ�கி உ�கி� ேபசி* ெகா�-�4தா�. 
 
“ெப�ேண இ�& எ�தைகய 6�நிைலயி� இ9, நா� உ�ைன" ச4தி*க 
வ4தி�*கிேற� ெதாி+மா? மேகாைத* கைர �7வ(
 கட�ெகா#ைள*கார�கைள� 
ப�றிய அ"ச
 பரவியி�*கிற(. ேபரரசேரா, ெப�
பைட� தைலவேரா, தைலநகாி� 
இ�ைல. ெகா#ைள*கார�க# பய�ைத� தவி�*க பா(கா�� ஏ�பா1க# ெச8+மா& 
அைம"ச� அ7
பி�ேவளிடமி�4( எ4த வினா-யி� என*,� தகவ� வ�ெம�& 
ெசா�ல �-யா(.” 
 
“எ�லா
 என*,� ெதாி+
. ஆனா� உ9கைள ஒ� நா# ஒ� ேவைளயாவ( 
ச4தி*காவி;டா� எ�னா� உயி� வாழ �-யா(.” 
 
“Gர�கைள* காதD�பவ�க# இJவள> ேகாைழகளாக இ�*க* <டா( ெப�ேண!” 
 
“ேகாைழ�தன�
 மன
 ெநகி�4( ெப�,
 உ�ைம அ��
 எ4த இட�தி� எ4த 
அள>ேகாலா� ேவ&ப1கி�றன எ�பைத இ�.
 நீ9க# உணரவி�ைல எ�& 
ெதாிகிற(...” 
 
“ெதாியாமெல�ன? ந�றாக� ெதாிகிற(. ஆனாE
 அைம"ச�ைடய 
க;டைளையேயா எ� பதவி*கான கடைமகைளேயா நா� �ற*கணி*க 
�-யாதவனாக இ�*கிேற�. எ4த ஆப�தான 6�நிைலயிE
 எ� ைகக# விைர4( 
பா(கா*க ேவ�-ய அழ," ெச�வ
 நீதா� எ�பைத நா� உண�கிேற�. ஆயி.
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ந1 ந1ேவ எ�.ைடய பதவி* கடைமக# எ�னா� பா(கா*க�பட ேவ�-ய 
மேகாைத*கைர �7ைமைய+
 என*, நிைன> ப1�(கி�றன.” 
 
“அதனா� எ�ன? உ9க# பிாிய�தி�,ாியவ# எ�ற �ைறயி� தனி�ப;ட 
பா(கா�ைப அைடயவி�ைலயானாE
 உ9க2ைடய பா(கா�� எ�ைல*,;ப;ட 
மேகாைத* கைரயிD��பவ# எ�ற �ைறயிலாவ( அ( என*,* 
கிைட*,ம�லவா?” எ�& <றி அவ# சிாி�தா#. அ4த" சிாி�� எ�தைகய 
ஆ�ைமைய+
 பி-வாத
 உ#ளவைன+
 மய*கிவிட �-4ததாக இ�4த(. 
 
“உன*, அ�தவ�D எ�& ெபய� 6;-யவ�கைள ம&�ைற+
 பாரா;ட 
ேவ�1
 ெப�ேண! அ�த�தி� அாிய த�ைம உ� ��னைகயிE
 
நிைற4தி�*கிற(. அ�த
 ேதவ�கைள" சாவி�றி நி�திய இளைமேயா1 வாழ 
ைவ*கிற( எ�கிறா�க#. உ� ��னைகேயா - எ�ைன� ேபா�ற மனிதைனேய 
நி�திய இளைமேயா1 வாழ ைவ�(வி1
 ேபாD�*கிறேத?...” 
 
“திOெர�& எ�ைன அள>*, அதிகமாக� �கழ� ெதாட9கிவி;O�கேள? ” 
 
“ஒ� ெப�ைண ஓ� ஆ�மக� எJவள> ேவ�1மானாE
 பாரா;டலாெம�& 
இல*கிய�திேலேய இடமளி�( நல
 பாரா;டெல�& ெபய�
 
6;-யி�*கிறா�க#.” 
 
“பா��தீ�களா? அதி� <ட ஆ�க2*,�தா� அதிக உாிைம 
அளி*க�ப;-�*கிற(. ெப�கைள�தா� கவனி�பா� இ�ைல !” 
 
“ஏ� இ�ைல? அத�,�தா� ஆ�க# இ�*கிறா�கேள? நா9க# �க7வத�காக>
 
நல
 பாரா;1வத�காக>
 தாேன நீ9க# எ�லா
 அழகாக� 
பைட*க�ப;-�*கிறீ�க#” எ�& ெகா19ேகா2�* ,மர� ந
பி <றியேபா( 
அ�தவ�Dயி� �க�தி� நாண
 விைளயா-ய(. சிறி( ேநர உ�லாச 
உைரயாடE*,�பி� அவ�க# பிாியேவ�-ய ேவைள வ4த(. 
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“நாைள*, இேத ேவைளயி� இ9,வர மற4( விடாேத! ஊெர�லா
 
ஆ4ைத*க�ண� பயமாயி�*கிறேத எ�& ேபசாம� இ�4( எ�ைன 
ஏமா�றிவிடாேத. உ� த4ைதயா� வயி�றி� ெந��ைப* க;-* ெகா�-��பா�. 
எ9ேக இர�தின9கைளெய�லா
 ஆ4ைத*க�ண� வாாி*ெகா�1 
ேபா8வி1வாேனா எ�& அவ�*,* ,ட� ந19,
. உ�த4ைத த�னிட�#ள 
எ�லா இர�தின�ைத�ப�றி+
 கவைல�பட;1
. ஆனா� ஒேர ஒ� இர�தின�ைத� 
ப�றி ம;1
 அவ� கவைல�ப1வைத வி;1 விடலா
.” 
 
“எ4த இர�தின�ைத� ப�றி" ெசா�கிறீ�க#?” 
 
“�ாியவி�ைலயா? இேதா எ� எதிேர நி�& ேபசி* ெகா�-�*,மி4த அழ, 
இர�தின�ைத� ப�றி�தா� ெசா�Eகிேற�” - எ�& அவ# @9கர�ைத� 
ப�றினா� ,மர�. பி�� ெம�Dய ,ரD� அவ# ெசவிய�ேக ெந�9கி* 
<றலானா�: “எ�ைன� ெபா&�தவைர அவ� ெப�றி�*,
 இர�தின9களி� 
உய�4த(
 விைல மதி�ப�றத(
 இ(தா�.” 
 
“அதிக
 �கழ ேவ�டா
. நா� நாைள*, அவசிய
 வ�கிேற�” - எ�& நாண�
 
ெம�ைம+
 இைழ4த நளின* ,ரD� <றியப- அவனிடமி�4( த� கர9கைள 
வி1வி�(*ெகா�டா# அ�தவ�D. அவ# ெச�E
 வழிைய� தி�
பி� தி�
பி� 
பா��தவனாக� பைட* ேகா;ட�(� பாைதயி� நட4தா� ,மர�. அவ.ைடய 
ெந- (ய�4த ேதா�ற�தி�,
 இளைம மி1*, நிைற4த அ4த Gர க
Kர நைட*,
 
ெபா��தமாக இ�4த(. சி9க ஏ& பா��ப( ேபா� அ4த எ1�பான பா�ைவேய 
அவ.*,� ெப�மிதமளி�த(. அவ� பைட* ேகா;ட�தி�,# Mைழ+
 ேபாேத 
வ�சிமா நகாிD�4( அைம"சாி� Qத�க# வ4தி�*,
 ெச8திைய* காவல�க# 
அறிவி�( வி;டா�க#. அ4த� Qத�க# எ9ேக ெச�றி�*கிறா�க# எ�& உடேன 
அறிய� (-�தா�. 
 
“சிற( ேநர�தி� ம&ப-+
 த9கைள வ4( கா�பதாக* <றி" ெச�றா�க#” - 
எ�றா� ேகா;ைட வாயி�காவல�. Q(வ�க# வ4த ேநர�தி� தா� 
பைட*ேகா;ட�தி� இ�லாம� ேபா8வி;ேடாேம எ�ற கழிவிர*க�
, அவ�க# 
வரைவ மீ�1
 எதி�பா�*,
 ஆவEமாக* கா�தி�4தா�. வDய.
 @ழிய.
 
சிறி( ேநர�திேலேய வ4( ேச�4தா�க#. அவ�கைள �கம� <றி வரேவ�றா� 
,மர�. “அைம"ச� ெப�மா� த9கைள ைகேயா1 தைலநக�*, அைழ�( 
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வர"ெசா�Dயி�*கிறா�” எ�& Q(வ� இ�வ�
 ஏககால�தி� <றியெபா7( 
,மர.*, ஒ�&ேம ஒடவி�ைல. அ4த அகால�தி� அவ�கேளா1 தைலநக�*,� 
�ற�ப;டா� அ�தவ�D*,� தகவ� ெதாியா( ேபா8வி1ேம எ�& 
கவைல�ப;டா� அவ�. ‘ம&நா# தா� ெகா19ேகா2�*, எ�ேபா( 
தி�
ப�-+ெம�& ெதாியாததனா� அநாவசியமாக அவ# @4ேதா;ட�தி�,� ேத- 
வ4( அைலவாேள? தா� தைலநக�*,� பயணமாவைத எ�ப- அவ2*, 
அறிவி�ப(?’ - எ�& வ�4தினா�. 
 
“நீ9க# இ�வ�
 விைர4( ெச�& எ� வரைவ அைம"ச� ெப�மா.*, 
உைர�பத�,# நா� பி� ெதாட�4( வ4( வி1கிேற�” எ�றா� ,மர�. அைத* 
ேக;1 வDய.
 @ழிய.
 ஒ�வ� �க�ைத ஒ�வ� பா��(� ெபா�# ெபாதி4த 
��னைக �ாி4தன�. அ�ப-ேய ெச8வதாக>
 <றிவி;1� �ற�ப;டன�. ஆனா� 
அவ�க# ெகா19ேகாH� நகெர�ைலைய*<ட* கட4தி�*கமா;டா�க#. அத�,# 
பய9கரமான ெச8திெயா�& கட�கைர� ப*கமி�4( பைட*ேகா;ட�(*, 
வ4(வி;ட(. 
-------------- 

3. 3. 3. 3. ஆ#ைத� கஆ#ைத� கஆ#ைத� கஆ#ைத� க$ண"$ண"$ண"$ண"    
 
ேம�ேக கடD� க�I*ெக;-ய ெதாைலவி� தீ� ப4த9கேளா1 <-ய 
ெகா#ைள*கார�களி� பட,க# ெதாிவதாக* கட�கைர� பா(கா��� பைடயின� 
வ4( ெதாிவி�தேபா( ெகா19ேகா2ாி� பரபர�� அதிகமாகி வி;ட(. அ4த 
நிைலயி� ,மர.*, எ�ன ெச8வெத�ேற ெதாியவி�ைல. அைம"ச� 
ெப�மா.ைடய அைழ�ைப ஏ�& உடேன வ�சிமாநகர
 ெச�வதா அ�ல( 
ெகா19ேகாHாிேலேய த9கி* கட�கைரயிE
 �க�(வார�திE
 பா(கா�� 
ஏ�பா1கைள அதிகமா*,வதா? எைத" ெச8வ( எ�& சி4தி�( மன
 ,ழ
பினா� 
அவ�. 
 
அைம"ச�ைடய க;டைளைய அல;சிய
 ெச8த( ேபாலேவா, �ற*கணி�த( 
ேபாலேவா, வி;1வி1வ(
 ஆப�தி� வ4( �-+
 எ�ப( அவ.*,� ெதாி+
. 
அைம"ச� ெப�மாைன" ச4தி�(வி;1 இரேவா-ரவாக� தி�
பிவிடலாெம�& 
அவ� எ�ணினா�. பைட* ேகா;ட�திD�4த Gர�கைளெய�லா
 ஒ�& ேச��( 
உடேன ெச8ய ேவ�-ய பா(கா�� ஏ�பா1கைள அவ�களிட
 ஒ�பைட�(வி;1 
வ�சிமாநக� �ற�ப;டா� அவ�. �ற�ப1வத�, �� எ�ப-யாவ( 
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அ�தவ�Dைய" ச4தி*க ேவ�1
 எ�& அவ� �ய�ற �ய�சி Gணாகிவி;ட(. 
அ4த அகால�தி� இர�தின வணிக�ைடய மாளிைகைய� ேத-" ெச�& அவைள* 
கா�ப( �-யாத காாிய
. தா� வ�சிமாநக� �ற�ப1கிற ெச8திைய+
 
அவளறிய" ெச8வத�, வா8�பி�ைல எ�பைத உண�4தா�. 
 
�க�(வார�திD�4( <�பி1 Qர�தி� ெகா#ைள மர*கல9க# 
ெந�9கிவி;டதாக� தகவ� பரவி* ெகா� -�4த(. எனேவ தைலநக�*,� 
�ற�ப1வத�, �� ெகா19ேகா2�* கட�கைர*," ெச�& நிைலைமைய ேநாி� 
க�டறிய ேவ�1ெம�& ேதா�றிய( ,மர.*,. அவ� தைலநக�*,� 
�ற�ப;ட பயண�தி� ேபாேத ேபாகிற வழியி� கட�கைர� ப*கமாக� தி�
பினா�. 
வா�திய9களி� ஒDக2
, கீத9க2
 ேக;,
 கலகல�பான ெகா19ேகாH� 
Gதிக# அ�& இ��1 கிட4தன. எ9,
 ெவறி"ேசா-� ேபாயி�4த(. கட�கைர 
ஓர�(" ேசாைலக2
, மண� ெவளிக2
<ட ஆளரவம�& இ�4தன. 
ெகா19ேகா2�" ேசரமா� பைட*ேகா;ட�ைத" ேச�4த Gர�க# ம;1
 
ஆ9கா9ேக �த�களி� மைற4( காவ� �ாி4த வ�ண
 இ�4தன�. 
 
பைட*ேகா;ட� தைலவனான ,மரைன� பா��த(
 அவ�களி� சில� ஓ- வ4( 
வண*க
 ெசE�தின�. கடD� ெதாைல Qர�தி� ெச
�#ளிகளாக� தீ�ப4த9க# 
எாி+
 மர*கல9க# இ�ளி� மித4( வ�
 ஒ� நகர
 ேபா� ெதாி4தன. பய4த 
மன�பா�ைமேயா1 பா��பவ�க2*,* ெகா#ளிவா8� @த9கேள வா7
 
பய9கரமான தீ> ஒ�& ெம�ல ெம�ல கைரைய ேநா*கி நக�4( வ�வ( ேபா� 
ேதா�றிய(. அ�ேபா( அ4த* ெகா#ைள மர*கல9க# இ�4த இட�தி� இ�4( 
கைரைய ெந�9க எJவள> கால�
 எ�ென�ன �ய�சிக2
 ேதைவ 
எ�பனவ�ைற+
 அ.மான
 ெச8( தா� கைரயிேல ெச8தி�*,
 பா(கா�� 
ஏ�பா1கைள+
 ஒ�� ேநா*கி" சி4தி�த பி��தா� தைலநக�*,� ேபா8வி;1 வர 
அவகாச
 இ��பைத� ெதளி4தா� ,மர�. ெகா19ேகா2ாிD�4( 
வ�சிமாநகர�(*,� பயண
 ெச8+
 ேவைளயி� வா+ ேவகமாகி� பற*,
 �ரவி 
மீ( அம�4தி�4தாE
 மன
 அைமதி இழ4தி�4த(. ேசர நா;1� ேபரைம"ச� 
அ7
பி�ேவ# எ�ன க;டைளயி1வாேரா - எJெவJவா& பா(கா�� 
ஏ�பா1கைள" ெச8ய" ெசா�வாேரா எ�ெற�லா
 சி4தி�(*ெகா�ேட 
ெச�றப-யினா� பயண�தி� நிைன> அ74தியி�*கவி�ைல. ��னா� ெச�ற 
Qத�களான வDய.
 @ழிய.
 அைம"ச� ெப�மானிட
 எ�ன 
<றியி��பா�கேளா எ�ற தய*க�
 அ"ச�
 <ட* ,மரனிட
 இ�4த(. 
ேபரரச�
 ெப�
பைட� தைலவ�
 ேகாநகாிD�*,
 சமயமாயி�4தா� இ�ப- 
அைம"ச� ெப�மா� த� வைர*,
 கீழிற9கி* க;டைளயிட� 
(ணி4தி�*கமா;டா� எ�பைத* ,மர� உண�4(தா� இ�4தா�. 
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வ�சிமாநகர
 ெந�9க ெந�9க அவ� கவைல அதிகாி�த(. ேகா;ைட 
ெகா�தள9க2
 மாடமாளிைகக2
, <ட ேகா�ர9க2மாக இரவி� விள*ெகாளி 
விேநாத9கேளா1 வ�சிமாநகர
 ெத�படலாயி�&. ேவளாவி*ேகா மாளிைகயி� 
வ4( அைம"ச� அ7
பி�ேவைள" ச4தி*,மா& அவ�ைடய ஒ�ற�க2
 
Q(வ�க2மான வDய.
 @ழிய.
 <றிவி;1" ெச�றி�4தைத நிைன> 
<�4தப-ேய நக�*,# Mைழ4தா� ,மர�. தைலநகர�தி� Gதிக# 
தி�விழா*ேகால
 @�டைவேபா� ேதா�றின. ேபரரச� தைலநகர�ைத வி;1� பல 
காத (ர
 ெச�றி�*,
ேபாேத இ�ப-ெய�றா� அவ� ேகாநகாி� இ�4தா� நகர
 
இ�.
 எ�(ைண ம9கலமாக இ�*,
 எ�பைத எ�ணி* க�பைன ெச8( 
பா��தா� ,மர�. ஒளிமயமான இர�தின வணிக� Gதி, ��(வணிக� Gதி, ெபா� 
வணிக� Gதி �தDயவ�ைற* கட4( @*க2
 ச4தன�
, பிற வாசைன� 
ெபா�;க2
 வி�,
 Gதியி� அ�தவ�Dைய நிைன> <�4( ேவளாள� 
ெத�*கைள+
, அ4தண� ெத�*கைள+
 க�டபி� அரச Gதிகளி� �,4தா� 
,மர�. அரசGதியி� நீள�
 அகல�
 இ� ம�9கிE
 நிர
பி+#ள - நிமி�4( 
பா��ேபாைர� பிரமி*க ைவ*,
 க;-ட9க2
 ,மரைன ம�;-ன. 
 
எ9,
 அகி��ைக வாசைன, மாட9களி� எ�லா
 விதவிதமான விள*ெகாளிக#, 
அ9க9ேக மணிேயாைசக#, இனிய ம9கல வா�திய9களி� ஒDக#, ேவளாவி*ேகா 
மாளிைக+
 அர�மைனயாகிய கனக மாளிைக+
 அ�க�ேக இ�4தன. இர> 
ேநரமாக இ�4(9<ட அரச க
Kர
 நிைற4த அ4த மாளிைககளி� ��றிE*, 
வ4த>ட� ,மர.*, மைல��� த;-ய(. இரவி� யா�
 அைடயாள
 க�1 
த�னிட
 ேபசவர வா8�பி�லாத அ4த இட�தி�<ட க;-ட9களி� ெப�மித� 
ேதா�ற�தி�, �� ஒ�விதமான தா�> மன�பா�ைமைய உண�4தா� அவ�. 
 
ேவளாவி*ேகா மாளிைக*," ெச�E�� பல அர9க ேமைடகைள+
, அ�தாணி 
ம�டப9கைள+
, ேவ�திய� நடனசாைலகைள+
, @9கா*கைள+
, 
வாவிகைள+
 கட4( ெச�லேவ�-யி�4த(. கனக மாளிைகயாகிய அர�மைன� 
ப,தி*,
, ேவளாவி*ேகா மாளிைக*,
 இைடேய அட�4த மர�ேதா;ட
 இ�4த(. 
அ4த மர* <;ட9க2*, அ�பா� �கி�க# மைற�த ெவ�மதிேபா� அழகிய 
ேவளாவி*ேகா மாளிைக ெதாி4த(. ேவளாவி*ேகா மாளிைகய�கி� சிறி( 
ெதாைலவி� ேபரரசாி� வச4த மாளிைகயாக� பய�ப1
 இலவ4திைக 
ெவ#ளிமாட
 அைம4தி�4த(. ேசர அரச�கேளா, அைம"ச� ெப�ம*கேளா 
ேத�4ெத1�த காாிய9கைள ம;1ேம ேவளாவி*ேகா மாளிைகயி� ைவ�(� 
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ேப=வ( வழ*க
. ஆ4ைத*க�ணனி� ெகா#ைள* <;ட�ைத ஒ1*,வ( ப�றி� 
த�னிட
 ேப=வத�, அைம"ச� ேவளாவி*ேகா மாளிைகைய� 
ேத�4ெத1�ததிவி�4ேத அத� இ�றியைமயாைமைய* ,மர.
 உண�4( 
ெகா�-�4தா�. ேவளாவி*ேகா மாளிைக*, இத�, ��� எ�ேபா(
 தனியாக 
அவ� வர ேந�4ததி�ைல. ெப�
பைட�தைலவ� வி�லவ� ேகாைதேயா1 ேச�4( 
இர�ெடா��ைற வ4தி�*கிறா�. வி�லவ� ேகாைத ேபரரச�ட� 
,யிலாEவ�(*," ெச�றி�4ததனா� �த��தலாக� தனிேய 
ேவளாவி*ேகாமாளிைக எ�.
 அரசத4திர* க;-ட�தி�,# �,4( அைம"சைர 
எதி�ெகா#2
 வா8��* ,மர.*, ஏ�ப;-�4த(. அைம"ச� அ7
பி�ேவ# 
அரச த4திர� ேப"=*களிE
 விவாத9களிE
 வ�லவ� எ�பைத+
 ,மர� 
அறிவா�. ஆனா� அவைர எ�ணி அவ� ஒேரய-யாக அ�சிவிடவி�ைல. 
ேவளாவி*ேகா மாளிைகைய ெந�9கி அத� ��றிD� �ரவிைய நி&�திவி;1 
உ#ேள ேபாகிறவைர அவ� மன
 பரபர�பாயி�4த(. மாளிைக வாசD� 
ெகா19ேகாH�*,� ((வ4( தி�
பிய அைம"சாி� ஒ�ற�க# ,மரைன 
எதி�ெகா�டா�க#. அவ�க# ெதாிவி�த ெச8தி ,மர.*, ஓரள> ஏமா�ற�ைத 
அளி�த(. 
 
“ஐயா ! இ�ேபா( அகாலமாகிவி;ட(. த9கைள அைம"ச�ெப�மா� நாைள 
ைவகைரயி� ச4தி�(� ேப=வா�. அ(வைர இ4த ேவளாவி*ேகாமாளிைகயி� உ#ள 
வி�4தின� ப,தியி� த9க# வி��ப�ப- கைள�பாறலா
” எ�றா�க# அைம"சாி� 
Qத�க#. அைம"ச� த�ைன வர"ெசா�Dயி�4த அவசர உண�> ,மர.ைடய 
மன�தி� தள�4(வி;ட(. ஒ�ற�களான வDய.
 @ழிய.ேமா, “ஆ4ைத*க�ண� 
ெகா19ேகாH�*கைரைய ெந�9கி வி;டானாேம? கண*க�ற 
ெகா#ைள*கார�க2
, மர*கல9க2
 உட� வ4தி��பதாக� ேபசி* 
ெகா#கிறா�கேள? உ�ைமயா?” எ�& ெகா#ைள* கார� வர> ப�றி விசாாி*க� 
ெதாட9கிவி;டா�க#. அவ�களிடேம இைதெய�லா
 ப�றி� ேபசலாமா <டாதா 
எ�ற தய*க
 ேமD;1 ,மர� ெமளனமாக இ�*க ேவ�-யதாயி�&. 
ேவளாவி*ேகா மாளிைக நைட�ைற கைள� ப�றி+
, அைம"ச� அ7
பி�ேவ# 
மனித�கைள� பாீ;ைச ெச8( ேத&
 வித9கைள� ப�றி+
 ெகா19ேகா2�* 
,மர� நிைறய* ேக#வி�ப;-�4தா�. ‘த�னிட
 ேபசேவ�-ய ெச8திகைள� 
தன( ஏவலாள�களிடேம ேபசி �-�(வி1கிற ஒ� பைட� தைலவைன� ப�றி 
அைம"ச� அ7
பி�ேவ# எ�ன நிைன�பா�?’ எ�பைத எ�ணிேய அவ� 
ந19கேவ�-யவனாக இ�4தா�. அவ�கேளா அவைன ேமE
 ேமE
 ேசாதைன 
ெச8தா�க#. 
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“ெகா19ேகா2� ஆ4ைத*க�ண� ைகயி� சி*கி�றானா� அத�பி� ேசரநாேட 
ஒ�&மி�ைல எ�றாகிவி1
. எ�பா1ப;டாவ( �தD� ெகா19ேகா2ைர* 
கா�பா�றி விட ேவ�1
. அத� ெப�;1�தா� அைம"ச� ெப�மா� எ9க# 
இ�வைர+
 அJவள> அவசரமாக அ.�பினா�” - எ�& ேப"=* ெகா1�(� 
பா��தா�க#. அத�ெக�லா
 பி-ெகா1�(� பதி� <றாத ,மர�, “இJவள> 
அவசரமாக எ�ைன வரவைழ�த அைம"ச� ெப�மா� இரவிேலேய என*கான 
க;டைளைய இ;1 எ�ைன* ெகா19ேகாH�*, அ.�பியி��பாரானா� மிக>
 
ந�லதாகியி�*,
. நா� அதிக ேநர
 இ9ேக த9க� த9க* ெகா19ேகாH� 
நிைலைமைய� ப�றிய கவைலதா� எ� மன�தி� அதிகமாகிற(” - எ�& ம;1
 
பல�ைற அவ�களிட
 வ��&�தி வினவினா�. அத�, அவ�க# <றிய பதிைல* 
ேக;1 அவ� தி1*கி;டா�. ‘த9கைள� ேபாலேவ கவைல மி,4( ெகா19ேகாH� 
நிைலைமைய அறி4( வர அைம"ச� ெப�மாேன அ9ேக ெச�றி�*க 
நியாயமி�*கிறத�லவா?’ - எ�& சிாி�(* ெகா�ேட ,மரைன* ேக;டா�க# 
அவ�க#. ‘விைளயா;டாக அ�ப- அவ�க# <&கிறா�களா? அ�ல( த�ைன ஆழ
 
பா�*கிறா�களா’ எ�& �ாியாம� திைக�தா� ,மர�. “ேபரைம"ச�*,* 
ெகா19ேகா2� வரேவ�1ெம�ற உ�ேதச
 இ�4தி�*,மானா� அ-ேய� 
அ9ேகேய அைம"ச� ெப�மாைன எதி�ெகா�1 ச4தி�தி��ேபேன?” எ�& 
ேதைவ*, அதிகமான விநய�(டேனேய - அவ�கைள* ேக;டா�. உடேன அவ�க# 
ேப"= ேவ& வித�தி� மாறிவி;ட(. 
 
“ஐயா பைட�தைலவேர ! அைம"ச� ெப�மா� எ9ேக ேபாயி�*கிறா� எ�& 
எ9க2*, உ&தியாக எ(>
 ெதாியா(. தாமாகேவ எ9ேகா ெச�& உ�ைம 
க�டறி+
 நக� பாிேசாதைன ேநா*,ட� அவ� �ற�ப;1� ேபாயி�*கிறா�. 
எ�ேபா(ேம உடனி��பவ�களாகிய எ9கைள*<ட உட� அைழ�(" 
ெச�லவி�ைல எ�றா� பா��(*ெகா#29கேள�. நா9க#, அவ� 
ெகா19ேகா2�*," ெச�றி�*கலாேமா எ�& ஓ� அMமான�தி� <றிேனாேம 
அ�றி உ&தி <றவி�ைல. ஒ�ேவைள அவ� ேவெற9காவ( ெச�றாE
 
ெச�றி�*கலா
” எ�& அ4த� ேப"=*,� தனி"சிற�� அளி*காம� அைத� 
ெபா(வா*கி வி;டா�க#. அவ�க# ேப"ைச* ேக;1 ேமE
 ,ழ�ப
 அைட4தா� 
,மர�. அ4த விநா-யி� ஆ4ைத*க�ணைனவிட* ெகா-யவ�களாக� 
ேதா�றினா�க# அவ�க#. ேமE
 அதிக ேநர
 ேவளாவி*ேகா மாளிைக 
��றிDேலேய அவ�களிட
 ேப"ைச வள��(* ெகா�-ராம� த9,வத�காக 
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வி�4தின� ப,தி*," ெச�றா� ,மர�. கவைல நிர
பிய மனநிைல+
, உற*க
 
வராத 6�நிைல+மாக* கழி4த அ4த இரவி� பல�ைற அவ� அ�தவ�விைய 
நிைன> <�4தா�. அவைளநிைன�த =வ;ேடா1 ஆ4ைத*க�ணனி� ெகா#ைள 
மர*கல9க# ெகா19ேகா2ைர ெந�9கி �க�(வார�தி� �,4தி�4தா� 
எ�ென�ன பய9கர9க# விைள+
 எ�& வி��பமி�லாமேல மன�தி.# ஒ� 
க�பைன வள�4( கிைள�த(. 
-------------- 

4. 4. 4. 4. அைம'ச� (றிய ெச*திஅைம'ச� (றிய ெச*திஅைம'ச� (றிய ெச*திஅைம'ச� (றிய ெச*தி    
 
ம&நா# ைவகைரயி� நீரா-* காைல ேவைளயி� கா�தி�4த ,மரைன அைம"சாி� 
Q(வ�க# வ4( அைழ�(" ெச�றா�க#. க
Kரமான ேதா�ற�
 எதிேர வ4( 
நி�பவ�கைள ஊ1�வி� பா�*,
 க�க2மாக அைம"ச� அ7
பி�ேவ# 
பா�ைவயி� ப;ட(ேம ,மர� அவ�*,� ெபா��தமான வா��ைதகைள� 
ெபா��தமான இட�தி� பதி� தரேவ�-ய எ"சாி*ைகைய� த� மன�தி�, 
அளி�தா�. ேவளாவி*ேகா மாளிைகயி� ந1 ம�டப�தி� அ9,
 இ9,மாக 
உலாவி*ெகா�ேட சி4தி�(* ெகா�-�4த அ7
பி�ேவ# அேத நிைலயி�தா� 
,மரைன வரேவ�றா�. 
 
“பைட� தைலவைர ஓ� இர> தாமதி*க ைவ�( வி;ேட�. ஒ� ேவைள 
ெகா19ேகா2�� பைட* ேகா;ட� தைலவ�*, எ�ேம� சிறி( ேகாப
 <ட 
உ�டாகியி�*,
 ேபா� ேதா�&கிற(......” 
 
“அ�ப-ெய�லா
 ஒ�&மி�ைல. மதிSகியான தா9க# எைத உடேன ெச8ய 
ேவ�1
, எைத" சிறி( தாமதி�(" ெச8யலா
 எ�பைத எ�ைனவிட ந�, 
அறி4தி��K�க#.” 
 
இைத* ேக;1 பதி� ஒ�&
 <றாம� அவ� �க�ைதேய சில விநா-க# 
ெமளனமாக* <�4( ேநா*கினா� அவ�. அவ.ைடய அ4த� �க�"சி விநய�தி� 
அ-யாக� பிற4த உ�ைம� �க�"சியா? அ�ல( வ�ச� �க�"சியா எ�& 
ெகா19ேகா2�* ,மரனி� க�களி� ேத-னா�. அவ� பி�� =பாவமாக* 
ேக;கிறவ�ேபா� அவைன* ேக;கலானா�:- 
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“ந
�ைடய Q(வ�க# ெகா19ேகா2�*, வ4தி�4த சமய�தி� நீ+
<ட� பைட* 
ேகா;ட�தி� இ�ைல ேபாD�*கிற(.” 
 
“ஆ
! பா(கா�� ஏ�பா1கைள* கவனி�பத�காக" ெச�றி�4ேத�.” 
 
“எ�ன பா(கா�� ஏ�பா1கேளா?” - இத�, ம& ெமாழி <&வத�," ெசா�க# 
கிைட*காம� ,மர.*, நா*,ழறிய(. அவ.ைடய அ4த� பலGன�ைத ேமE
 
ெதாட�4( தா*காம�, “அதனா� எ�ன ,மரா? பா(கா�� ஏ�பா1கைள� த*க 
சமய
 பா��(* கவனி�( ெசய�பட ேவ�-ய( உ� கடைமதாேன?” எ�& அ4த� 
ேப"ைச+
 =பாவமாக� தி��பினா�. அ1�தா�ேபால அவ� ேக;ட ேக#விதா� 
ெப�� ச4ேதக�ைத* கிளர" ெச8வதாயி�4த(. 
 
“ஆமா
 ! உ�னிட
 ஒ�& ேக;க ேவ�1
 ,மரா I ெகா19ேகா2�� பைட* 
ேகா;ட�தி�, அ�ேக ஓ� அழகிய @4ேதா;ட
 உ�ட�லவா?” 
 
“ஆ
 ! உ�1....” 
 
“அ4த� @4ேதா;ட
 ��ேபாலேவ இ�ேபா(
 ெசழி�பாயி�*கிறதா? 
ெகா19ேகா2� நகர�தி� என*, மிக>
 வி��பமான இட
, இய�ைகயழ, 
ெகாழி*,
 அ4த� @4ேதா;ட
தா�.” 
 
இ�ேபா( ம&ெமாழி <ற நா*,ழறிய( அவ.*,. 
 
“எ� வய(*,
 �(ைம*,
 இ�ப-�ப;ட அழகிய @9கா*களி� பிாிய
 ைவ�ப( 
அJவளவாக� ெபா��தமி�ைல எ�& உன*,� ேதா�றலா
 ,மரா ! 
@9கா*கைள+
, ெபாழி�கைள+
 உ� ேபா�ற மீைச அ�
�
 ப�வ�( வாDப� 
பி#ைளக#தா� ந�றாக அMபவி*க �-+
 எ�றாE
 எ� ேபா�ற 
�தியவ�க2*, இய�ைகயழகி� ேமE#ள பிாிய
 ஒ�நா2
 ேபா8 
வி1வதி�ைல.” 
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அ4த� @9காைவ� ப�றி அவ�ைடய ேப"= வளர வளர அவ.ைடய பய
 
அதிகமாகிய(. ேப"= எ9ேக எ�ப- வ4( �-+
 எ�பைத அவனா� கணி*க 
�-யாம� இ�4த(. த�ைன வர"ெசா�Dயி�4த காாிய9கைள எ�லா
 
வி;1வி;1 எத�காக இ�ப-�@9காைவ� ப�றி ேபச� ெதாட9கி வி;டா� எ�ப( 
�ாியாம� தவி�தா�. எத�காக" =�றி வைள�( அ4த� ேப"ைச இ7*கிறா� எ�ப( 
�ாி4த( ேபால>
 இ�4த(. அேத சமய�தி� அவ� ஒ�வித உ#ள��த�
 
இ�லாம� =பாவமாக� ேப=வ( ேபால>
 இ�4த(. எனேவ த1மா�ற
 
ெதாியாதப- அவ�*, �� நி�க இயலாம� தவி�தா� அவ�. அவேரா ேப"ைச 
மீ�1
 இய�பாக� தி��பினா�. 
 
“எத�காக" ெசா�ல வ4ேத� எ�றா� அ�தைகய அழகிய @9கா*க2
, 
ெபாழி�க2
, வாவிக2
, நீேராைடக2
 நிைற4த ெகா19ேகாH� நகர�ைத நா
 
உயிைர* ெகா1�தாவ( பா(கா*க ேவ�1
. ெகா19ேகாH� நகாி�தா� ேசர 
நா;-ேலேய �க�ெப�ற இர�தின வணிக�கெள�லா�
 இ�*கிறா�க#. இ4த" 
ேசரநா;-ேலேய அழகான ெப�க2
 ெகா19ேகா2ாி�தா� இ�*கிறா�க#. அ( 
ம;1
 அ�& ,மர� ந
பி ! உ�ைன� ேபா� வாளி�பான உட�க;1#ள =4தர 
வாDப�க2
 <ட* ெகா19ேகா2ாி�தா� இ�*கிறா�க#” எ�& <றி 
நி&�திவி;1 அ4த வா��ைதக# ெகா19ேகா2�* ,மர� ந
பிைய எ4த அள>*, 
நிைல த1மாற ைவ�தி�*கி�றன எ�& கவனி*க� ெதாட9கினா� அ7
பி�ேவ#. 
அவ�ைடய ெசா�கைள� தா9,வைத* கா;-E
 பா�ைவைய� தா9,வைத* 
க1ைமயாக உண�4தா� ,மர� ந
பி. 
 
“அைம"ச� ெப�மா.*, எ�ன காரண�தினாேலா இ�& எ�ேம� அள>கட4த 
க�ைண பிற4தி�*கிற(. எ�ைன+
 ஒ� ெபா�;டாக மதி�( �க7வைத* ேக;1 
ெவ;கமாக இ�*கிற(.” 
 
“ெபா(வாக Gர�க# எத�,
 ெவ;க�பட* <டாெத�& ெசா�Eவா�க#. Gர�க# 
நாண�
 ெவ;க�
 பட* <டாெத�றா� Gர�க2*ெக�லா
 தைலவனாகிய 
பைட�தைலவ� நி"சயமாக ெவ;க�பட* <டா(.” 
 
“அைம"ச� ெப�மா� எ�ைன* <�பி;ட.�பிய க;டைளைய அறி4( ெகா#ள 
மிகமிக ஆவலாயி�*கிேற�.” 
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“அைத நா� ெசா�D�தா� இனி நீ அறி4(ெகா#ள ேவ�1
 எ�பதி�ைலேய? 
ெகா#ைள* <;ட�தாாிட
 இ�4( மேகாைத* கைர நகர9கைள* கா*கேவ�1
. 
ேந�றிர> நா� இ9கி�4( ெகா19ேகா2�வைர மா& ேவட�தி� நக� 
பாிேசாதைன*காக" ெச�& வ4ேத�. உ�ைன இ9ேக வர" ெசா�Dவி;1 - 
உன*,� ெதாியாம� நா� ெகா19ேகா2� ெச�றத�காக நீ எ�ைன� தவறாக� 
�ாி4( ெகா#ளாம� இ�*க ேவ�1
. நா� அ.�பியி�4த (ரத�கேளா1 <டேவ 
நீ+
 வ4தி�4தா� இ4த �->*, வ4தி�*க மா;ேட� நா�. விநா-*, விநா- 
ெகா19ேகா2ைர� ப�றி* கவைல� ப1
ப-யான ெச8திக# வ4(ெகா�ேட 
இ�4தன. அத�ேக�றா�ேபா� நீ+
 அ9கி�4( வராம�ேபாகேவ என*, ஒ�&
 
�ாியவி�ைல. தைலநகாிD�4( ெகா19ேகா2�*, வ�
 ெப��சாைலயி� நா� 
ெச�லவி�ைலயாதலா� உ�ைன+
 இைட வழியி� ச4தி*க வா8�பி�ைல. 
ெகா19ேகா2�*, நா� ேபாயி�4த ேபா( ேக#வி�ப;ட ஒ� ெச8தி எ�ைன� 
ெப�9 கல*க�(*, ஆளா*கிவி;1வி;ட(-” 
 
“அ�ப- எ�ன பரபர�பான ெச8தி அ(? ேந�& ��னிரவி�தாேன நா.
 
அ9கி�4( �ற�ப;ேட�? எ4த" ெச8திைய+
 நா� ேக#வி�படவி�ைலேய?” 
 
“எ�ன ெச8வ(? நீ அ9கி�4( �ற�ப;டேபா( அ�ப-�ப;ட ெச8தி 
எைத�ப�றி+
 நீ ேக#வி�பட ேநரவி�ைல; நா� ேபாயி�4தேபா( ேக#வி�பட 
ேந�4( வி;ட(.” 
 
“எ�ன நட4த( ெகா19ேகா2ாி�?" “ெபாிதாக ஒ�&
 நட4(விடவி�ைல ! ேசர 
நா;-ேலேய அழகான ெப�க# ெகா19ேகா2ாி�தா� இ�*கிறா�க# எ�& 
<றி� ெப�ைம�ப;ேடேன?” 
 
“ஆ
! ெப�ைம�ப;O�க#. அத�,
 ெகா19ேகா2ாி� ேந�றிர> நைடெப�ற 
ச
பவ�தி�,
 எ�ன ெதாட��?” 
 
“ெதாட�� இ��பதனா�தா� ெசா�கிேற� ,மர� ந
பி! ெகா19ேகாHாிேலேய 
அழகி� சிற4த ெப�ெணா��திைய* கட�ெகா#ைள*கார�க# 
ெகா�1ேபா8வி;டா�க# ! அைத. நிைன*,
ேபா(தா� வயி�ெறாி"சலாக 
இ�*கிற(.” 
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“அ�ப- ஒ�&
 நட4தி��பத�ேக சா�தியமி�ைலேய? ஏென�றா� நா� 
அ9கி�4( �ற�ப1
ேபாேத ெகா#ைள மர*கல9க# கடD� ெவ,(ர�தி� 
அ�லவா இ�4தன?” 
 
“எ�ன நட4த(? எ�ப- அ4த� ெப�ைண" சிைற� பி-�(* ெகா�1 ேபானா�க# 
எ�பேத ஒ�வ�*,
 ெதாியவி�ைல. கட�கைர� ப*கமாக உலாவ� ேபானவைள* 
காணவி�ைல எ�& இர�தின வணிக� மன
 ,�றி* ெகா�-�*கிறா�.” 
 
“எ�ன? இர�தின வணிகரா?” 
 
“ஆ
! ெகா19ேகா2ாிேலேய ெபாிய இர�தின வணிகாி� மகளான 
அ�தவ�Dைய�தா� காணவி�ைல. கட� ெகா#ைள*கார�களான 
ஆ4ைத*க�ணனி� ஆ;க#தா� சிைற� பி-�(*ெகா�1 ேபாயி�*க ேவ�1
 
எ�& ேபசி*ெகா#கிறா�க#.” 
 
“ஆ” எ�ற அலற� ,மரனி� வாயி� ெசா�லாக ஒD*க� ெதாட9கி� தைட�ப;ட(. 
அவ� �க�திD�4த த1மா�ற�ைத* கவனி�த அைம"ச� ெப�மா�, “ஏ� 
இJவள> பத�றமைடகிறா8? உன*,* ெகா19ேகா2� ர�தின வணிக� மக# 
அ�தவ�Dைய� ெதாி+ேமா?” எ�& ேக;1வி;1 அவ� நிைலைய* <�4( 
கவனி*கலானா� அைம"ச�. 
----------- 

5. 5. 5. 5. !மரனி" சீ-ற
!மரனி" சீ-ற
!மரனி" சீ-ற
!மரனி" சீ-ற
    
 
'ெகா19ேகா2� இர�தின வணிகாி� மக# அ�தவ�Dைய* ெகா#ைள*கார�க# 
சிைற�ப1�தி வி;டா�க#′ எ�ற ெச8திைய அ7
பி�ேவ# <றியேபா( ,மரனா� 
த� உண�"சிகைள* க;1�ப1�தி*ெகா#ளேவ �-யவி�ைல. அவ� �க�தி� 
ேகாப
 ெதாி4த(. மீைச (- (-�த(. க�களி� கிள�"சி ேதா�றிய(. அவ.*,� 
�ாியாதப- தா� அவைன ந�றாக� �ாி4( ெகா#வத�, அ4த விநா-கைள� 
பய�ப1�தி* ெகா�டா� அைம"ச� அ7
பி�ேவ#. 
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“உடேன எ�ைன* ெகா19ேகா2�*, அ.�ப அைம"ச� ெப�மா� மனமிைசய 
ேவ�1
. இ�தைகய அ*கிரம9க# ெகா19ேகா2ாி� நட�பைத எ�னா� ஒ� 
கண�
 ெபா&*க �-யா(” எ�& அவ� ,�றியைத* <ட அ7
பி�ேவ# 
ெதளிவான நிதான�(ட� ஆரா84தா�. 
 
“இர�தின வணிகாி� மக# அ�தவ�Dைய நீ ஏ�ெகனேவ அறி4தி��பா8 
ேபாD�*கிற( ,மரா !” 
 
“......” 
 
அ7
பி�ேவளி� ேக#வி*, ம&ெமாழி ஏ(
 <றாம� தைல ,னி4தா� ,மர�. 
ேமE
 அவைன விடாம� ேக#விகளா� (ைள*கலானா� அ7
பி�ேவ#. அவேனா 
அவ�ைடய எ�லா* ேக#விகைள+
 ெசவிம1�தபி�, “அறி4தவ�கேளா, 
அறியாதவ�கேளா - யா�*,� (�ப
 ேந�4தாE
 ெகா19ேகா2�� பைட* 
ேகா;ட�தி� தைலவ� எ�ற �ைறயி� எ� கடைமைய நா� ெச8தாக ேவ�1
. 
அத�கான க;டைளைய என*, அளி+9க# அைம"ச� ெப�மாேன !” எ�றா� 
,மர�. இJவா& <றியபி� அ7
பி�ேவ# ேமE
 அவைன" ேசாதி*க 
வி�
பவி�ைல. 
 
“கட� ெகா#ைள*கார�களி� பைடெய1�பிD�4( ெகா19ேகா2ைர� 
பா(கா*,
 ஏ�பா1கைள" ெச8+மா& இ�ேபா( உன*,* க;டைள இ1கிேற�. 
உன*, உதவியாயி�*க>
 ெச8திகைள அJவ�ேபா( நா
 அறிய" ெச8ய>
 
இ4த மாளிைகயி� ஊழிய�களான வDய.
 @ழிய.
 உ�.ட� ெகா19ேகாH� 
வ�வா�க#. அவ�கைள+
 உடனைழ�(*ெகா�1 நீ ெகா19ேகா2�*,� 
�ற�படலா
” எ�& க;டைளயி;டா� அைம"ச�. 
 
,மர� எத�காகேவா தய9கி நி�றா�. அைம"ச� அ7
பி�ேவைள அ4த 
விநா-யி� அவனா� �ாி4(ெகா#ள �-யவி�ைல. த�ேனா1 வDயைன+
 
@ழியைன+
 எத�காக* ெகா19ேகா2�*, அ.��கிறா� எ�பேத அவ.*," 
ச4ேதக $;-ய(. ேவளாவி*ேகா மாளிைக*," ேசரநா;-� அரசத4திர மாளிைக 
எ�& ம�ெறா� ெபய� உ�1. மாளிைகயி� உ�வாகிற �->க2*,
, பி�னா� 
ஏதாவெதா� அரச த4திர ேநா*க
 நி"சயமாக இ�*,
 எ�பைத அவ� அறிவா�. 
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த�ைன நிதான
 ெச8( ெகா�1 அைம"ச� ெப�மானிட
 ம&ப- ேபச அவ.*," 
சில விநா-க# பி-�தன. 
 
“ஐயா ! ெகா19ேகா2�� பைட* ேகா;ட�திE#ள Gர�கைள+
 
கட�பைடயினைர+
 (ைண* ெகா�ேட ஆக ேவ�-ய பா(கா��* காாிய9கைள 
நா� கவனி�(* ெகா#ள �-+
. த9க2*, எ�ேபா(
 உ&(ைணயாயி�*,
 
ஊழிய�கைள எ�ேனா1 அ.�பினா� தா9க# சிரம�பட ேவ�-யி�*,ேமா?” 
 
“அ�ப- ஒ�&
 சிரமமி�ைல ! எ� அ4தர9க ஊழிய�களான வDய.
 @ழிய.
 
உ�ேனா1 (ைணவராம� இ9, த9கினா�தா� ெகா19ேகா2�" ெச8திக# 
ெதாியாம� நா� சிரம�ப1ேவ�. அ4த" சிரம
, ச�&�� ெகா19ேகாH� இர�தின 
வணிகாி� மக# கட�ெகா#ைள*கார�களா� கட�தி* ெகா�1 ேபாக�ப;டா# 
எ�ற ெச8திைய* ேக;ட>ட� நீ அைட4த சிரம�ைத� ேபாD�*,
” எ�& 
<றிவி;1� ��னைகேயா1 அவைன நிமி�4( பா��தா� அைம"ச�. அவ� மன�தி� 
ஏேதா உ#ேநா*க
 ைவ�(* ெகா�1 ேப=கிறாெர�ப( அவ.*,� 
�ாி4(வி;ட(. அ4த நிைலயி� அவேரா1 அதிக
 ேபசி விவாதி*க வி�
பவி�ைல 
அவ�. ஆனா�, ,மரனி� மன�திேலா சீ�ற
 ெபா9கி* ெகா�-�4த(. 
 
அ�தவ�D சிைற�ப;டா# எ�றறி4ததனா� வ4த சீ�ற�ைத அைம"சாி� 
உைரயாட�க# ேவ& அதிகமா*கின. ஆனாE
, த� சின
 ெவளிேய ெதாியாம� 
அட*கி* ெகா�1 அவ�*,� பணி4தா� அவ�. உடேன அவ� அ9கி�4( 
ெகா19ேகா2�*,� �ற�பட வி�
பியத�,* காரண
, 
கட�ெகா#ைள*கார�கைள எதி��( அட*,
 ேநா*க
 ஒ�&ம;1ம�ல, 
ேவளாவி*ேகா மாளிைகயிD�4( எJவள> விைரவாக ெவளிேயற �-+ேமா 
அJவள> விைரவாக ெவளிேயறிவிடேவ�1
 எ�ப(
 ஒ� ேநா*கமாயி�4த(. 
எ�தைன ெபாிய தீரனாக இ�4தாE
 ேவளாவி*ேகா மாளிைக*,# 
Mைழ4(வி;டா� அவ.*, ஒ� தா�> மன�பா�ைம வ4(வி1
. பிற�ேம� 
ேகாப
 வ�வத�,� பதி� தன*,� த�ேமேலேய ஒ� ைகயாலாகாத ேகாப
 வ�
. 
இதனா� எ�லா
தா� ,மர.*, அ9கி�4( விைரவி� ெவளிேயற ேவ�1ெம�ற 
எ�ண
 உ�டாயி�&. 
 
ந�பகD� ,மர� ேவளாவி*ேகா மாளிைகயிD�4( �ற�பட �-4த(. அைம"ச� 
ெப�மானி� க;டைள�ப- வDய.
 @ழிய.
 <ட உட� வ4தா�க#. வ�சிமா 
நகர எ�ைலைய* கட*கிறவைர �ரவிகைள விைரவாக" ெசE�தி* ெகா�1 
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ேபாக�-யவி�ைல. அரசGதிக2
 வாணிக� ெப�4 ெத�*க2
 
கலகல�பாயி�4தன. நகர எ�ைலைய* கட4த(
 ெகா19ேகா2�*," ெச�E
 
சாைலயி� விைர4( ெச�ல �-4த(. வழியி� எதி��ப;டவ�களிட
 எ�லா
 
ெகா19ேகா2� நிைலைய�ப�றி அவ�க# ேக;டறி4தா�க#. ெகா19ேகாH� 
�7வ(
 ெகா#ைள*கார�கைள� ப�றிய பய
 பரவியி��பதாக 
வழி�ேபா*க�களிடமி�4( ெதாி4( ெகா#ள �-4த(. வழி�ேபா*க�க# சிலாிட
 
இர�தின வணிக� மக# அ�தவ�Dைய� ப�றி* ேக;டா� ,மர�ந
பி. 
ெகா19ேகாH� நகாிE
 அ4த� ெப�காணாம� ேபா8வி;ட ெச8தி பரபர�ைப 
உ�1 ப�ணியி��பதாக அவ�க# ெதாிவி�தா�க#. ,மர� இJவா& வழியிைட 
எதி��ப;டவ�கைள விசாாி�த ேபாெத�லா
 வDய.
 @ழிய.
 உ#Hர 
நைக�(* ெகா�டா�க#. “அ4த ஆ4ைத*க�ணைன+
 அவ� ,ல�தினைர+
 
@�ேடா1 ேவர&�ேப�” எ�& வ�சின
 <றினா� ,மர�. தைலநக�*,
 
ெகா19ேகா2�*,
 இைட�ப;ட சி�&ா�களிE
 அ
பல9களிE
 <ட� பய�
 
பரபர��
 பரவியி�4தன. 
 
கதிரவ� மைலவாயி� வி7வத�, ��னதாகேவ அவ�க# ெகா19ேகாHைர 
அைட4( வி;டா�க#. பைட* ேகா;ட�தி� இ�4த Gர�க# யாவ�
 
ெபா�வானியா�& �க�(வார�திE
 கட�கைரேயார� ப,திகளிE
 காவE*, 
அ.�ப�ப;-�4ததனா� ேகா;ட�தி� Gர�க# அதிகமாக இ�ைல. இர�ெடா� 
காவல�க2
 மிக"சில Gர�க2ேம இ�4தன�. அவ�கைள* ேக;டேபா(
 
“ெகா19ேகா2� இர�தின வணிகாி� மக# அ�தவ�D காணாம�ேபான( 
உ�ைமேய” - எ�& ெதாிவி�தா�க#. அேத சமய�தி� இ�ேனா� உ�ைமேயா1 
�ர�ப1வதாக>
 இ�4த( இ4த" ெச8தி. 
 
கடD� ெகா#ைள*கார�களி� மர*கல9க# �த� நா# மாைல எ4த இட�தி� 
நி�றி�4தனேவா அ4த இட�திD�4( ��ேனறேவா, பி� வா9கேவா இ�ைல 
எ�& <றினா�க#. அ�தவ�D காணாம� ேபா8வி;டா# எ�ற ெச8தி+
 
ெகா#ைள மர*கல9க# கடD� அேத இட�தி�தா� இ�*கி�றன எ�பைத+
 
இைண�(� பா��தேபா( ஒ�ேறாெடா�& ெபா�4தவி�ைல. ஆனா� 
சி4தி�பத�, ஒ� காரண�
 இ�4த(. �க�(வார�திD�4( நக�*,# வர 
ஏ�றப- ெபா�வானியா�றி� கா�வா8 ஒ�& இர�தின வணிகாி� மாளிைக� 
�ற*கைடைய ஒ;-" ெச�கிற(. அ4த* கா�வா8 வழிேய சி& மர*கல9க#, 
பா8மர� பட,க# ஊ�*,# ேபா*, வர> உ�1 எ�பைத நிைன> <�4தா� 
,மர�. 
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ஒ�கண
 இர�தின வணிகளி� மாளிைக*ேக ேநேர ெச�& நிைலகைள அறியலாமா 
எ�& ேதா�றிய( அவ.*,. அ1�த கண
 அ�ப-" ெச8ய� �,வ( சாியி�ைல 
எ�& ேதா�றிய(. அைம"ச� ெப�மானா� த�ேனா1 அ.�ப�ப;-�*,
 
வDய.
 @ழிய.
 தா� எ9, ெச�றாE
 உட� வ�வா�க# எ�ப(
 அவ� 
அ�ப-" ெச�வத�, ஒ� தைடயாயி�4த(. ேமE
 ெகா19ேகா2� நகர
 
�7வ(ேம கட� ெகா#ைள*கார�கைள� ப�றிய பரபர�பி� ஆ�4தி�*,
 ேபா( 
பைட*ேகா;ட�(� தைலவனாகிய தா� இர�தின வணிக�ைடய மாளிைகைய 
ம;1
 ேத-" ெச�வ( பல�*," ச4ேதக9கைள உ�டா*க*<1
 எ�&
 
அவனா� உணர �-4த(. 
 
அ4த ேவைளயி� அவ.*, உ�டாகிய சீ�ற
 உடேன ெசயலா�ற �-யாத 
சீ�றமாக இ�4த(. எ�ப-+
 அ�றிர> ேத�4ெத1�த Gர�க# சிலேரா1 படகி� 
ெகா#ைள மர*கல9க# நி&�த�ப;-�*,
 ப,தி*,# Mைழவெத�& 
தி;டமி;டா� அவ�. கட
ப�க# எ�.
 ெகா#ைள*கார� <;ட�ைத 
நி�$லமா*கிவிடேவ�1
 எ�.
 அளவி�, அவ.# ஆ�திர
 நிைற4தி�4த(. 
எ9,
 பய�
 பரபர��
 நிைற4தி�4த 6�நிைலயி� ெகா19ேகா2� நகரேம 
உற9,
 ந#ளிர> ேவைளயி� கட� பிரேவச
 ெச8வெத�& தீ�மானி�தா� ,மர� 
ந
பி, வDயைன+
 @ழியைன+
 <ட இய�றவைர தவி�*க வி�
பினா� அவ�. 
அதனா� அவ�க# உற9கியபி�த� ,7வின�ட� ெபா�வானி* கா�வா8 வழிேய 
படகி� �ற�படேவ�1ெம�ப( அவ� தி;ட
. 
 
“அேத கா�வா8 வழியாக நா
 �ற�ப1கிற ேவைளயி� ெகா#ைள மர*கல�ைத" 
ேச�4தவ�க# கடDD�4( நக�*,# வ4( ெகா�-�4தா� எ�ன ெச8வ(?”- 
எ�& வினவினா� ,மரனி� Gர� ,7வி� ஒ�வ�. அத�,* ,மர� ம&ெமாழி 
<றினா�. 
 
“இ�தைகய கட�ேபாாி� ெவ�E
 MI*க9கைள ந
 ேபரரச�
 
கட�பிற*ேகா;-யவ� எ�ற சிற�� அைடெமாழி ெப�றவ�மான மாம�ன� 
ெச9,;1வ� நம*,� பழ*கியி�*கிறா� எ�றாE
 இர>ேவைளயி� நா
 
��ென"சாி*ைகயாகேவ ெச�லேவ�1
.” 
 
“ஆ
; இ�தைகய பல*,ைறவான ேவைளகளி� ��திையவிட +*திையேய அதிக
 
பய�ப1�தேவ�1
” எ�றா� ,மர�. 
------------- 
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6. 6. 6. 6. ந�ளிரவி� நிக.#த/ந�ளிரவி� நிக.#த/ந�ளிரவி� நிக.#த/ந�ளிரவி� நிக.#த/    
 
ெகா19ேகா2�� பைட* ேகா;ட�தி�, அ�கிD�4த ெபா�வானியா�&* கிைள* 
கா�வாயிD�4( ந#ளிர> ேவைளயி� அ4த� பட, �ற�ப;ட(. படகி� 
ெகா19ேகா2� ,மர� ந
பி+
 அவ.*, அ4தர9கமானவ�களாகிய பைட* 
ேகா;ட�( Gர�க# $வ�
 இ�4தன�. அைம"ச� அ7
பி�ேவளி� 
ஊழிய�களாகிய வDய.
 @ழிய.
 பைட*ேகா;ட�தி� உற9கி* 
ெகா�-�4தேபா( அவ�க2*,� ெதாியாமேல ,மர� �ற�ப;-�4தா�. 
�க�(வார�ைத ெந�9,கிறவைர அ4த* கா�வாயி� இ��ற�
 அட�4த 
ேசாைலக# இ�4தன. இய�பாக இ��-�4த 6ழைல இ4த" ேசாைலக# ேமE
 
இ�ளா*கியி�4தன. எனேவ பிறரறியாம� ெச�வத�, அ4த" 6�நிைல மிக>
 
(ைண ெச8த(. 
 
ந1*கடE*,# அவ�க2ைடய பட, ெச�றேபா( அைலக# அதிகமாயி�4தன. 
கடD� கட
ப�க2
 ஆ4ைத* க�ண.
 மர*கல9கைள நி&�தியி�4த இடேமா 
ஒ�றைர நாழிைக� பயண�(*,ாிய ெதாைல> இ�*,ெம�& ேதா�றிய(. 
கடD� அ4த� ப,தியின�ேக ஒ� சி& தீ>
 அைம4தி�4த(. படகி� 
ேபா8*ெகா�-�*,
 ேபாேத எ�ன ெச8வ( எ�ப( ப�றி* ,மர� ந
பி 
தி;டமிட� ெதாட9கினா�. அவ� =&=&�பாக>
 தீவிரமாக>
 சி4தி*க� 
ெதாட9,கிறா� எ�பதறி4த ந�ப�க# மகி�4தன�. 
 
‘இ4த அகால�தி� ஆ4ைத*க�ண� உ;பட எ�லா* ெகா#ைள*கார�க2
 த�த
 
மர*கல9களி� இ��பா�களா? அ�ல( கல9களிD�4( இற9கி� தீவி� ஒ8> 
ெகா�-��பா�களா? தீவி� இ��பா�களானா� நா
 கல9களி� Mைழயலா
. 
கல9களி� இ��பா�களானா� நா
 தீவி� (ைழயலா
. இவ�க# சிைற�பி-�( 
வ4த இர�தின வணிகளி� மகைள எ9ேக த9க ைவ�தி�*கிறா�கெள�ப(
 
நம*,� ெதாியேவ�1
’ - எ�ெற�லா
 சி4தி*க� ெதாட9கினா� அவ�. ெம�ல 
ெம�ல அவ�க# பட, ெகா#ைள மர*கல9க# நி&�த�ப;-�4த ப,திைய 
ெந�9கிய(. தீவி� ஒ(9கியி�4த ஒ� ப,தியி� இற9கி" =�&" 6ழ�கைள 
அறி4த பி� ேமேல எ�ன ெச8ய ேவ�1ேமா அைத" ெச8வெத�& �-> 
ெச8தா� ,மர�. 
 
அவ�க2ைடய பட, தீவ�ேக ஒ(9கியேபா( தீ> அைமதியாயி�4த(. 
க�
@த9கைள�ேபா� அட�4த மர9க# ெத�ப;டன. நா�வ�
 படைக* 
கைரய�ேக இ7�( அ( உ;கடE*, நக�4( விடாம� மர�(ட� இ&*கி* 
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கயி�றா� பிைண�தபி� தீ>*,# ெச�றன�. தீவி� - ெகா#ைள* கார�க# யா�
 
த9கியி��பத�கான எ4த அைடயாள�
 ெதாியவி�ைல. தீேவாரமாக நி&�தியி�4த 
மர*கல9களி� எ4த மர*கல�தி� ெகா#ைள*கார�க# தைலவனாகிய ஆ4ைத* 
க�ண� த9கியி��பா� எ�& அMமான
 ெச8ய �ைன4தா� ,மர�. �தD� 
அ( அJவள> =லபமான காாியமாயி�ைல. ேநர
 ெச�ல" ெச�ல கவைல+
 
அதிகமாகி* ெகா�-�4த(. இ&தியி� ,மரேன தன*,# ஒ� �-> ெச8( 
ெகா�1 அைத ம�றவ�க2*, விவாி�தா�. 
 
“ந�ப�கேள ! நீ9க# யாவ�
 இ9ேகேய த9கியி�*க ேவ�1
 நா� தி�
பி 
வ�கிறவைர க�-�பாக இ9கி�4( அைசய* <டா(. நா� தி�
�வத�,� 
தாமதமானா� நீ9களாகேவ என*, ஏேத.
 அபாயெம�& க�பைன ெச8( 
ெகா#ள>
 ேவ�-யதி�ைல. படைகம;1
 நா� ெகா�1 ெச�ேவ�. 
அைடயாளமாக நா�-உ9கைள இ�*க" ெசா�கிற இட�திேலேய நீ9க# 
இ�*கேவ�-ய( மிகமிக அவசிய
. ஏெனனி� நா� எ4த அவசர�தி� தி�
பி 
வ4தாE
 நீ9க# உடேன எ�ேனா1 �ற�பட ஆய�தமாயி�*க ேவ�1
. தி�
பி 
வ4( நா� தீவி� இற9கி உ9கைள� ேத1
ப- ஆகிவிட* <டா(.” 
 
அவ� <றியப-ேய ஆய�தமாயி�*க அவ�க# இண9கின�. ,மர� படகி� 
�ற�ப;டா�. அ4த* ெகா#ைள மர*கல9க2*கிைடேய ெச�வ( மிக>
 
க-னமாயி�4த(. சில மர*கல9களி� உ�விய வா2ட� கட
ப�க# காவE*, 
நி�றா�க#. இ�.
 சில மர*கல9க# அைமதியைட4தி�4தன. தா� அ4த 
நிைலயி� அ�ேபா( மிகமிக அபாயமான காாிய�ைத" ெச8( ெகா�-�*கிேறா
 
எ�பைத* ,மர� ஒJெவா� கண�
 உண�4தா�. ெகா#ைள*கார�களி� 
மர*கல9க2*, இைடேயதா� படகி� ெச�வைத அவ�களி� யாராவ( பா��( 
வி;டா� எ�ன ஆ,
 எ�பைத நிைன*க� ெதாட9கிய ேபாேத பாதாதிேகச 
பாிய4த
 ந19கிய(. 
 
பட, ெசE�தி" ெச�E
ேபா(
 கவனமாக ெசE�தி" ெச�லேவ�-யி�4த(. 
இ�ளி� மி,தியினா� வழி ெதாியாமேலா கவன*,ைறவாகேவா ெப� 
மர*கல9களி� எ9காவ( த� பட, இ-�ேதா, ேமாதிேயா, ஓைச எ74தா� - 
உடேன பா84ேதா- வ�
 �ர;1* கட
ப�களிட
 தா� சி*கி*ெகா#ள ேநாி1
 
எ�பைத+
 ந�, உண�4(, த� விழி�ேபா1 இ�4தா� ,மர�. ஒ�&
 
�ாியாம� �தி� ேபாD�4த பல மர*கல9களி� ப*க9களி� Mைழ4( தி�
பி வ4த 
பி�ந�, அல9காி*க�ப;ட(
 ம�றவ�ைற* கா;-E
 சிற�பாக ேவ&ப;1� 
ேதா�றமளி�த(
, மிக� ெபாிய(மான ஒ� மர*கல
 ெதாி4த(. அத� உ"சியி� 



29 

 

கபால�
 ெகா1வா2மாக� பற4த கட
ப�களி� , ரமான ெகா-, ேம� தள�தி� 
நா;-யி�4த தீ�ப4த ஒளியி� ம9கலாக� ெதாி4த(. எ�லா மர*கல9களிEேம 
கட
ப�களி� ெகா- பற4த( எ�றாE
 இ4த� ெபாிய மர* கல�தி� - மிக� 
ெபாியதாக>
 அதிக உயர�திE
 பற4( ெகா�-�4த(. தள�தி� காவல�க2
 
நி�& ெகா�-�4தன�. ,மர� தன*,# சி4தி�தா�. 
 
‘6�நிைலகைள+
 ேதா�ற�ைத+
 ெகா�1 ஆரா+மிட�( இ(தா� 
ஆ4ைத*க�ணனி� மர*கலமாக இ�*க ேவ�1
. இ4த மர*கல�தி� ஏறி� 
பா��பத�, ம;1
 ஒ� வா8��* கிைட�தா� எ� ஆ�யி�* காதD அ�தவ�D 
எ9ேக சிைற�ப;-�*கிறா# எ�பைத* க�1பி-�( விடலா
.’ 
 
‘ேமேல எ�ன ெச8யலா
? எ�ன ெச8தா� நா� நிைன�த( ைக<1
?’ - 
எ�ெற�ணியப-ேய அ4த� ெப� மர*கல�தி� நா�, ப*க�(" 
6�நிைலகைள+
 கணி�தறிவத�காக வல
 வ�வ(ேபா� படகி� ஒ��ைற =�றி 
வ4தா�. 
 
மர*கல�தி� ஒ� ப,தியி� வDைமயான கயி�& ஏணி ஒ�& ெதா9கி* 
ெகா�-�4த(. கட�பர�பிD�4( மர*கல�தி� ேம�தள�தி�, ஏறி" ெச�வத�, 
அ(தா� ஒேர வழி எ�பைத அவனா� உ8�(ணர �-4த(. ஆனாE
 அ�ப-* 
கயி�ேறணி வழியாக ஏறி" ெச�வத�, ��, ம�ற மர*கல9களி� காவE*காக� 
தள�தி� நி�பவ�க2*,� தா� கயி�ேறணியி� ஏ&
 கா;சி ெதாி+மா? அ4த* 
கா;சியினா� அவ�க# கவர�ப1வா�களா எ�பைத" சி4தி*க ேவ�-யி�4த(. 
 
ந�லேவைளயாக* கயி�ேறணி ெதா9கிய ப,தி*, ேந� எதிேர பா�ைவயிD�4த 
மர*கல�தி� தள�தி� தீ�ப4த9கேளா1 காவE*, நி�ற Gர�க# அ�ேபா(தா� 
ப4த9கைள அவி�(வி;1 உற9க� ேபாக� ெதாட9கியி�4தா�க#. அைத� தவிர 
ம�ற மர*கல9க2*,* கா;சி ெதாியாதப- ஆ4ைத*க�ணனி� கலேம 
மைற�(வி1
 எ�& ெதாி4த(. 
 
தா� வ4தி�4த சி& படைக ஆ4ைத*க�ணனி� மர* கல�ேதா1 பிைண�(வி;1 
கயி�ேறணியி� ஏ&வத�,� ெதாட9கினா� ,மர�. கா�றினா� ஒ� ெதா�ைல 
ஏ�ப;ட(. அவ� மர*கல�ேதா1 பிைண�த பட, - கா�றி� மர* கல�ேதா1 
உறாய� ெதாட9கியதனா� ஏ�ப;ட ஒைச - ேவ& மர*கல9க2*, எ;- யாராவ( 
அைத* கவனி*க ேநாி1ேமா எ�& தய9கினா� ,மர�. 
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கட� அைலகளி� ஒைசயி� அ4த ஓைச ெபாிதாக* ேக;காததினாேலா அ�ல( 
அ�ப- ஒ� ச�த
 பல மர* கல9க# அ�க�ேக நி&�தியி�*,
 கட� ப,தியி� 
இய� பாகேவ உ�டா,
 எ�& பிற� எ�லா
 க�திவி;டதினாேலா, ,மர.*, ஒ� 
அபாய�
 ஏ�பட அ4த ஓைச ஏ(வாகவி�ைல. கயி�ேறணியி� அ-*க- ஏறி� 
பழ*கமி�லாத காரண�தா� விைரவாக ஏற �-யவி�ைல. அ4த மன நிைலயி� 
இ�4த பத�ற�
, பழ*கமி�லாத கயி�ேறணியி� ஏ&
 காாிய�
 ேச�4( ,மரைன 
விைரவாக இய9க �-யாம� ெச8தன. ெச8தE
, =ழ�தEமாகிய நிைலயி� 
கயி�ேறணிைய� தா9கி ெம�ல ெம�ல ேமேலறிய ேவைளயி� ேமேல க�பவி� மர" 
ச;ட9களாகிய தள�தி� யாேரா நட4( ெச�E
 கால-ேயாைச ேக;கேவ 
கயி�ேறணிேயா1 ப*கவா;-� ஒ�-*ெகா#ள ேவ�-யதாயி�&. 
 
இJவா& நீ�ட ேநர
 �ய�& ேம�தள�ைத அைட4தா� ,மர�. ேம� 
தள�திD�4( ப-களி� இற9கி உ#ேள மர* கல�தி� ப,திக2*," ெச�ல 
�-யாம� அ4த� ப- இற9,கிற வழியி� உ�விய வா2ட� கட
ப� ஒ�வ� 
அம�4தி�4தா�. அவ� க�ணய�கிறவைர ,மர� ந
பி கா�தி�4தா� ‘ப-களி� 
இற9,
ேபா( யாராவ( எதிேர வ4தா� எ�ன ெச8வ(?’ எ�பைதெய�லா
 
சி4தி*க ேநரேமா வா8�ேபா இ�ைல. மர*கல�தி� உ;ப*க�தி� ஒJெவா� 
த1�பாக� த1*க�ப;-�4த அைறகளி� எதிலாவ( ெகா19ேகா2� இர�தின 
வணிகாி� மக2
 த� ஆ�யி�* காதD+மாகிய அ�தவ�D சிைற 
ைவ*க�ப;-��பாளா எ�& க�1பி-�பேத அவ.ைடய �த�ைம ேநா*க 
மாயி�4த(. 
 
ப-யிற9கிய(
 �த� <ட�தி� @த
 ப1�( உற9,வ( ேபா� ெப�9,ற;ைட 
வி;1 உற9கி* ெகா�-�4தா� ஆ4ைத*க�ண�. அ4த மாமிச மைலயி� அ�ேக 
ம(*,ட9க# கவி�4( கிட4தன. விகாரமாக* கா� பர�பி G�4( கிட*,
 அ4த* 
ெகா#ைளய� தைலவைன� பா��பத�ேக பயமாக>
 அ� வ��பாக>
 இ�4த(. 
ெகா#ைளய-*கிற ெபா�#கைள+
, ெபா�, மணி, ��( �தDயவ�ைற+
 
பா(கா�பாக நிைற�( ைவ*கிற ப,திகைள+
 அ4த மர*கல�தி.#ேள =�றி� 
பா��தா� ,மர�ந
பி பலநா# ��&ைக*,ாிய உண>�ெபா�#க2
, 
ஏ�பா1க2
 அ4த மர*கல�தி� இ��பைத அவனா� �ாி4( ெகா#ள �-4த(. 
ஆயி.
 அ�தவ�Dைய� ப�றிய விவர
 எ(>
 ெதாியவி�ைல. ேவ& சில 
மர*கல9களிE
 அவ� ஏறி இற9கினா�. ஒ� ெபாிய ��&ைக*,
, 
ெகா#ைளயிடE*,
 ேவ�-ய எ�லா ஏ�பா1க2ட.
 அ4த* கல9க# 
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வ4தி��ப( விநா-*, விநா- உ&தி�ப;ட(. அவ� மனதி� ஆ# வDைம+
, 
ஆ+த9களி� வDைம+
 <ட அவ�களிட
 மி,தியா8 இ��பைத அவ� அ9ேக 
ெதளிவாக* க�1ண�4தா�. ஒ�றறிவத�காக ஏறி இற9கிய மர*கல
 ஒ�றி� 
காவE*கி�4த ெகா#ைள Gர�க# இ�வ�ைடய உைரயாடைல அவ� ஒ;1* 
ேக;க ேந�4த(. 
 
“இ4த ��&ைகயினா� நம*,� ெப�
 பய� வர� ேபாகிற(. ந�ல வா8�� இ(. 
ேசர ேவ4த� ெச9,;1வ� வட திைசயி� ,யிலாEவ
 வைர பைட� 
தைலவ�க2ட.
, ேசர ைச�ய�தி� ெப�
பா�ைமயான Gர�க2ட.
 
பைடெய1�(" ெச�றி�*கிறா�. ெகா19ேகாHாிேலா வ�சிமா நகர�திேலா 
Gர�க# அதிகமி�ைல. இ4த இர�1 ெப�நகர9களிE
 உ#ள ெச�வ9கைள* 
ெகா#ைளயிட இைதவிட� ெபா�னான சமய
 ந
 தைலவ�*, வா8*கா(” 
எ�றா� �த� கட
ப�. 
 
“ஆ
! ேந�றிர><ட ந
மவ�களி� சில� கடDD�4( ெபா�வானியா�& 
�க�(வார�தி� வழிேய ெகா19ேகா2ாி� நிைலைய ஒ�றறிவத�காக" ெச�& 
வ4தா�களாேம? எ�ப- இ�*கிற( நிைலைம?” எ�& �த�வைன* ேக;டா� 
இர�டா9 கட
ப�. 
 
இ4த இட�தி� ,மர�ந
பியி� �ல�க# <�4( ஒ�றாகி அ4த� ேப"ைச உ�&* 
ேக;டன. அ�ப- ெபா�வானி �க�(வார�தி� வழிேய ஒ�றறிய" ெச�ற கட
ப� 
,7வினரா�தா� அ�தவ�D சிைற�ப;-�*க ேவ�1 ெம�& அவனா� Sகி*க 
�-4த(. 
-------------- 

7. 7. 7. 7. !மர"!மர"!மர"!மர"ந
பியி" தி0ட
ந
பியி" தி0ட
ந
பியி" தி0ட
ந
பியி" தி0ட
    
 
அ�& ந#ளிரவி� உட� வ4த Gர�கைள ந1*கட� தீவி� கா�தி�*க" 
ெச8(வி;1* கட
ப�களி� ெகா#ைள மர* கல9களி� �,4( உளவறிய" ெச�ற 
,மர�ந
பி தி�
பி வர� தாமதமான ஒJெவா� விநா-+
 கா�தி�4த 
ெகா19ேகா2�� பைட*ேகா;ட�( Gர�க# கண*க�ற ச4ேதக நிைன>களா� 
,ழ�பமைடயலானா�க#. ஒ� ேவைள ,மர� ந
பி கட
ப�களி� ைகயி� சி*கி" 
சிைற�ப;1 வி;டாேனா எ�ற ச4ேதக�
 இைடயிைடேய மன�தி� ேதா�றி 
அவ�கைள பய�&�திய(. ந�ல ேவைளயாக ேமE
 அவ�க2ைடய 
ெபா&ைமைய" ேசாதி*காம� ,மர� ந
பி தி�
பி வ4( ேச�4தா�. 
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வ4த(
 வராத(மாக, “உடேன வ4த( ேபாலேவ கைர*,� தி�
பி வி1ேவா
! 
ெகா19ேகா2�� பைட* ேகா;ட�தி�," ெச�& ம�றவ�ைற" சி4தி�ேபா
” எ�& 
அவ�கைள விைர> ப1�தினா� ,மர� ந
பி அவ� அJவா& விைர> 
ப1�(வத�, ஏேத.
 காரண
 இ�*க ேவ�1ெம�& உண�4தவ�களாக 
அவ�க2
 உடேன அவேனா1 படேகறி� �ற�ப;டன�. பட, கடD� அைலக# 
நிைற4த ப,திைய எ�லா
 கட4( ெபா�வானி �க�(வார�ைத அைடகி�றவைர 
அவ�க# ஒ�வேராெடா�வ� அதிகமாக� ேபசி* ெகா#ளவி�ைல. 
 
கைர ேச�4தபி� வி-வத�,* ெகா�ச ேநரேம இ�4த(. ,மர�ந
பி உ;பட 
யாவ�ேம ேசா�வைட4தி�4தா�க#. ேபசி �-> ெச8ய ேவ�-யவ�ைற* 
காைலயி� ேபசி* ெகா#ளலா
 எ�ற எ�ணேம அவ�க2*, அ�ேபா( 
ேதா�றிய(. உற9,கி�ற மனநிைல யா�*,ேம இ�ைல எ�றாE
 உடE*, 
ஓ8> ெகா1*க ேவ�-யி�4த(. ம&நா# ெபா7( �ல�4த(. பைட*ேகா;ட�( 
Gர�க# கல4( ேபசினா�க#. ,மர� ந
பியி� மன
 ெகா#ைள* கார�களா� 
கட�த�ப;டதாக* <ற�ப;ட அ�தவ�Dயி� நிைல எ�னேவா, ஏேதா எ�பைத� 
ப�றிய கவைலயி� ஆ�4தி�4தாE
 Gர�களிைடேய அவ� சில தி;ட9கைள* 
<றலானா�. 
 
“பல�ைற ந
�ைடய ெப�ம�ன� ெச9,;1வரா� ஓட ஓட விர;ட�ப;-�*,
 
இ4த* ெகா-ய கட� ெகா#ைள*கார�களான கட
ப�க# ம&ப- சமய
 பா��( 
��&ைகயி;-�*கிறா�க#. ந
 ம�ன�
 ேசர நா;1� ெப�
 பைடக2
 வட*ேக 
பைடெய1�(" ெச�றி��பைத அறி4ேத ெகா#ைள*கார* கட
ப�க# இ4த 
ஏ�பா;ைட" ெச8தி�*கிறா�க#. ெகா19ேகா2��பைட* ேகா;ட�திேலா நா
 
சில�தா� இ�*கிேறா
. தைலநகாி� ேவளாவி*ேகா மாளிைகயிD�4( த
ைம 
வ4( ச4தி*,
ப- அைம"ச� அ7
பி�ேவ# என*,* க;டைளயி;-�4தா�. 
அவைர� ேபா8� பா��( வ4ேத�. கட�கைரயிE
, ெபா�வானி 
�க�(வார�திE
 ெகா19ேகாH� நகாிE
 பா(கா�� ஏ�பா1கைள� 
பல�ப1�(மா& எ�ைன அைம"ச� ெப�மா� ேவ�-* ெகா�-�*கிறா�. 
ேமE
...”எ�& ெசா�D* ெகா�ேட வ4த ,மர� ந
பி தய9கி� ேப"ைச 
நி&�தினா�. 
 
“ேமE
 எ�ன?...ஏ� ெசா�ல வ4தைத� பாதியிேலேய நி&�திவி;O�க#?” எ�& 
வினவினா� பைட* ேகா;ட�ைத" ேச�4த Gரெனா�வ�. ஆனா� ,மர� 
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ந
பிேயா த� தய*க�ைத ெதாடர வி;டவனாக ேமE
 சி4தைனயி� ஆ�4தா�. 
அவ� ெசா�வத�கி�4த ெச8திேயா ெகா19ேகா2� இர�தின வணிக� மக# 
அ�தவ�D காணாம�ேபானைத� ப�றிய(. அைத� தாேன பைட Gர�களிட
 த� 
வா8ெமாழியினா� ெசா�D விவாி�பத�, அவ� மன
 ேவதைன�ப;ட(. எ�ன 
காரண�தினாேலா இJவள> பா(கா�� ஏ�பா1கைள+
 மீறி ெகா19ேகா2ாி� 
அ�ப- ஒ� நிக�"சி நட4தி�*,
 எ�பைத அவ� மன
 ந
ப ம&�த(. 
 
ஆனா� ெகா19ேகா2� நகெர9,
 அ�ப- ஒ� நிக�"சி நட4தைத+
, அைத அேத 
இரவி� நக� பாிேசாதைன*காக வ4தி�4த அைம"ச� அ7
பி�ேவ# அறி4( 
ெச�றைத+
 ப�றி� பரபர�பாக� ேபசி*ெகா�-�4தா�க#. இர�தின வணிக� 
G;-� தாேன ேநாி�ெச�& இ"ெச8திப�றி அறிய ,மர�ந
பி <சினா�. ஆனா� 
இர�தின வணிகாி� G;-E
 அத�,ாிய ேசாக
 பரவியி��பதாகேவ ம�றவ�க# 
$ல
 அவ� ேக#வி�ப;டறிய �-4த(. இ�ேபா( Gர�க# தி�
ப� தி�
ப 
அவைன* ேக#விகளா� (ைள*க� ெதாட9கின�. எனேவ அவ� த� மன�தி� 
ஏ�ப;ட ச4ேதக�ைத* <ற ேவ�-யதாயி�&. க�பD� கட
ப�க# 
ேபசி*ெகா�-�4தைத ஒ;1* ேக;டதிD�4( அ�தவ�D காணாம� ேபான 
இரவி� அவ�க# ெபா�வானி �க�(வார�தி� வழி வ4( தி�
பியி�*கிறா�க# 
எ�ேற ெதாி4த(. தா� ெகா#ைள* க�பD� ஒ;1*ேக;டறி4த ெச8திைய* 
<றாமேல, “அ�தவ�D ெகா#ைள*கார�களான கட
ப�களிட
 சிைற�ப;-��ப( 
சா�தியெமன உ9க2*,� ேதா�&கிறதா?” எ�& த� ந�ப�களான 
பைட*ேகா;ட�( Gர�களிட
 ேக;டா� ,மர� ந
பி. 
 
“சா�தியெம�& ேதா�றவி�ைலதா� பைட�தைலவேர. ஆனா� சா�தியமி�ைல 
எ�&
 எ�ப- ம&�ப(?” எ�ேற அவ�களிடமி�4( ம&ெமாழி கிைட�த(. 
 
அத�பி� அ4த வினா>*, விைட கா�பைத வி1�( ��&ைகயி;-�*,
 
ெகா#ைள*கார�களி� மர*கல9கைள விர;-ய-�ப( எJவா& எ�பைத+
 
அவ�களிடமி�4த இர�தி� வணிகாி� மக# அ�தவ�Dைய மீ;ப( எJவா& 
எ�பைத� ப�றி+ேம பைட*ேகா;ட�( Gர�கேளா1 அவ� கல4தாேலாசி*க 
ேவ�-யி�4த(. பல ெகா#ைளமர* கல9களி� ��&ைகயி;-�*,
 
எ�ணி*ைக நிைற4( �ர;1* ெகா#ைள*கார�கேளா1 சில Gர�கைள* ெகா�1 
ம;1ேம ேந�*, ேந� எதி��பெத�ப( சா�தியமி�ைல. ஆகேவ சா(�ய�தா� 
எதிாிகைள மட*க ேவ�-ய நிைலயி� தா9க# இ��பைத ,மர� ந
பி ந�, 
உண�4தி�4தா�. 
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திOெர�& இ�4தா�ேபாD�4( ந�ப�களிட
 விேநாதமான ேவ�1ேகாைள 
வி1�தா�. 
 
“ேசர நா;1 அரச ��திைரயாகிய வி�ெகா- இல"சிைனேயா1 <-ய ��த
 �(* 
ெகா-� திைர"சீைலக# சில /& இ�ேபா( உடேன ேவ�1
. நம( 6�"சிைய 
அைவ $லேம ெதாட9க �-+ெம�& ேதா�&கிற(.” 
 
“பைட� தைலவேர! உ9க# ேவ�1ேகா# விேநாதமாக இ�*கிற(. வDைமயான 
ஆ;க# இ�4தாேல ெகா-யவ�களான கட
ப�கைள ெவ�றி ெகா#வ( அ�ைம. 
நீ9கேளா ேசர நா;1* ெகா-" சீைலகைள* ெகா�ேட அவ�கைள ெவ�&விட 
நிைன*கிறீ�க#” எ�& ச4ேதக�
 தய*க�மாக ஒ� Gரனி;மி�4( பைட� 
தைலவ� ,மர� ந
பி*, ம&ெமாழி கிைட�த(. 
 
,மர� ந
பி அைத*ேக;1 மன4தளரேவா தய9கேவா ெச8யாம� சிாி�த 
�க�(டேனேய அ4த Gர.*, ம&ெமாழி <றலானா�. “மர�ைத ேநா*கி* 
க�கைள எறிேவா
. க�களா� மா9கா8க# உதி�மானா� நம*,� பய�தாேன? 
கா8க# விழாவி;டா� நம*ெக�ன? ம&ப- ேவ& க�கைள எறிேவா
. அரச த4திர" 
6�"சிக# யா>ேம இ�ப-�தா�. நா
 நிைன*கிறப-ேய தா� �-யேவ�1
 
எ�& தி;டமிட இயலா(. ஆனா� நா
 நிைன*கிறப-ேயதா� 
�-யேவ�1ெம�ற திட ந
பி*ைக+டேனேய ெசயைல� ெதாட9க ேவ�1
. 
அதி� எ#ளள>
 தள�"சியி�*க* <டா(.” 
 
“மா9கா8க# வி7வத�,� பதிலாக நா
 எறி4த க�கேள ந
ேம� தி�
பி 
வி7வ(ேபா� ேந�4(வி;டா� எ�ன ெச8வ(?” என ஒ� Gர� ேக;டா�. 
 
"தீவிைனவச�தா� சில�*, அ�ப-+
 சிலசமய9களி� ேக1க# ேநரலா
. ஆனா� 
எ�ப- ேந�ெம�பேத ந
 எ�ணமாக �� நி�,மானா� நா
 எைத+ேம (ணி4( 
ெச8வத�, உாியவ�களாக �-யா(.” 
 
,மர�ந
பியி� இ4த ம&ெமாழி*,� பி� Gர�க# யா�
 அவைன எ(>
 
வினாவ� (ணியவி�ைல. ேசர நா;1 வி�ெகா-" சீைலகைள* ெகா�1 வ4( 
ேச�*,
 ெபா&�� Gர�க# சிலாிட
 ஒ�பைட*க�ப;ட(. ,மர� ந
பி த� 
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மன�தி.# தி;ட
 வ,*க� தைல�ப;டா�. கட
ப�கைள ஒ1*கி ஒழி*க அவ� 
மன�தி� இர�1 காரண9களா� இ�ேபா( அவ� சபத
 ேம�ெகா#ள 
ேவ�-யி�4த(. நா;1* கடைமைய� தவிர அ��* கடைம+
 இதி� இ�4த(. 
அவ.ைடய ஆ2யி�* காதவிைய� ேத1
 கடைம+
 இதி� கல4தி�4ததனா� 
சபத�(*, உ&தி அதிகமாகி இ�4த(. அவ.ைடய தி;ட�(*கான எ�லா 
ஏ�பா1க2
 நிைறேவற அ4த நா# �7(
 ஆயி�&. அ�றிர> மீ�1
 அவ�க# 
கல4( ேபசி� தி;டமி1வதி� கழி4த(. அ1�த நா# இர> மீ�1
 ெபா�வானி 
�க�(வார�தி� வழிேய கடD� ெச�& ெகா#ைள*கார�களி� மர*கல9கைள 
அைடய ேவ�1
 எ�&
 த9க# 6�"சிகைள" ெசயலா*கி* கட
ப�கைள 
�றிய-*க ேவ�1ெம�&
 அவ�க# தீ�மானி�தி�4தா�க#. ��த
�திய 
திைர"சீைலகளி� எ7த�ப;ட ேசர�களி� வி�ெகா-க# சில /& ஆய�தமாகி 
இ�4தன. அ1�த நா# பக�ெபா7( �7(
 ஒ8வாக இ�4தா�க# அவ�க#. 
இரவி� உற*கமி�றி கழி*க ேவ�-யி�4ததா� ,மர� ந
பி+
 பைட* 
ேகா;ட�( Gர�க2
, அ�& பக� ெபா7தி� கைள�பாற ேவ�-யி�4த(. 
------------- 

8. 8. 8. 8. மர�கல�க� எ�ேகமர�கல�க� எ�ேகமர�கல�க� எ�ேகமர�கல�க� எ�ேக????    
 
,மர� ந
பி+
 அவ� ந�ப�களான பைட* ேகா;ட�( Gர�க2
 ஆவேலா1 
எதி�பா��தி�4த அ1�த நா# இர>
 வ4த(. ெபா�வானி �க�(வார�தி� 
அவ�க# �ற�ப;1" ெச�வத�,� பட,க# வாிைச வாிைசயாக* கா�தி�4தன. 
பட,கைள� பைட* ேகா;ட�( Gர�கேள ெசE�தி* ெகா�1 ேபாவதி� சில 
இைடS&க# இ�4தன. ஒ� ,றி�பி;ட எ�ைலைய அைட4த>ட� பட,களி� 
இ�*,
 Gர�க# தா9க# எ4த* காாிய�ைத" ெச8ய வ4தா�கேளா அ4த* 
காாிய�ைத" ெச8வத�காக� பட,களிD�4( நீ9கி" ெச�றா� அவ�க# ம&ப- 
தி�
பி வ�கிறவைர உாிய இட�திேல, த�பி� தி�
பி" ெச�வத�,� பட,க# 
நி&�த� ப;-�*க ேவ�1ெம�& க�தி� ெபா&�� வா84த படேகா;-கைள 
உட� அைழ�(" ெச�ல ஏ�பாடாகி இ�4த( அ�ைற*,. 
 
ேமE
 அ�றிர> அவ�க# தி;டமி;-�4த 6�"சிைய� ேபா8 
நிைறேவ�&வத�,
, நிைறேவ�றி வி;1� தி�
பி வ�வத�,
 - ச4த��ப 
ேவக�ைத+
, அவசர�ைத+
 உண�4( அத�ேக�றப- படைக" ெசE�(வத�,
 
அவசிய
 இ�4த(. அதனா� கடD� எ4த நிைலயிE
 பட, ெசE�(வதி� 
6ர�களான படேகா;-க# சிலைர �� <;-ேய (ைண*, ஏ�பா1 ெச8தி�4தா� 
,மர� ந
பி. பட,க# ந1" சாம�தி�,* கடE*,# ெச�ல ேவ�1ெம�ப( 
ஏ�பா1. அத�,�� ,மர� ந
பி+
 பைட*ேகா;ட�( Gர�க2
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ெபா�வானி*கைர� பட,� (ைறயி� <- வி;டா�க#. அ4த இ�ளி� தீ� 
ப4த9களி� ஒளியி� மர9க# அட�4( அைமதி நிைற4த ெபா�வானி* கைரயி� 
மனித�க# <- நி�ப( ஏேதா அசாதாரணமான காாிய9க# நிகழ�ேபாகி�றன 
எ�பைத அறிவி�ப( ேபாD�4த(. ஒJெவா� பைட*ேகா;ட�( Gரனி� 
�க�திE
 க�களிE
 ெச8ய�ேபாகிற காாிய�ைத� ப�றிய கவைல+
 
கடைம+ண�>
 ஒளி�4தன. ,மர� ந
பி அவ�களிட
 த� ஏ�பா;ைட 
விள*கினா�. 
 
“Gர�கேள! உ9களிட
 ந
�ைடய ேசரநா;1 வி� இல"சிைன* ெகா-க# சில 
தர�ப;1#ளன. அ4த* ெகா-" சீைலகைள இ1��� ப;ைடகளிE
 
மா�*க"ைசகளிE
 நா�காக ம-�( மைற�( ைவ�(* ெகா#29க#. 
ெபா�வானி �க�(வார�திD�4( கடD� �ற�ப1
 ேபா( பட,க# ஒ� 
,றி�பி;ட விSக�தி� தனி�தனிேய விலகி" ெசE�த�பட ேவ�1
. எ�லா� 
பட,க2
 ேச�4தா�ேபா� அணிவ,�(" ெச�வதா� அக�ப;1* ெகா#ள 
ேந�4தாE
 ேந�4(வி1
. ெபா�வானி �க�(வார�ைத* கட4( 
ெப�9கடE*,# ந
 பட,க# �,வத�, �� பட,களி� உ#ேளா� த9க# 
தீ�ப4த9கைள அைண�(விடேவ�1
. ம&ப- அைவ நம*,� ேதைவயானா� 
ெகா#ைள மர*கல9க# ��&ைகயி;1#ள கட�ப,திைய அ1�தி�*,
 சி& தீைவ 
அைட4த(
 அவ�ைற எாி+
ப- ஏ�றி* ெகா#ளலா
. அ9,
 <ட அவ�ைற ஏ�றி 
எாிய" ெச8வ( அபாய�ைதேய தரலா
. ெகா#ைள மர*கல9களி� தள9களி� 
காவE*, நி�கிற கட
ப�க# யாராவ( தீவி� தீ� ப4த9க# எாிவதா� கவன
 
கவர�ப;1 ந
ைம* க�1பி-*க ஏ(வாகி விட*<டா(. அ�ப- ஆனா� நா
 
ேபாகிற காாிய
 எ(ேவா அைத" ெச8ய �-யாம� ேபா8வி1
. இனி நா
 ெச8ய 
ேவ�-ய காாிய
 எ�ன எ�பைத* கவனி*கலா
. தீைவ அைட4த(
, பட,கைள� 
(ைணெகா�1 தனி�தனிேய ெகா#ைள மர*கல9கைள ெந�9கேவ�1
. 
ந
மிடமி�*,
 ேசர நா;1* ெகா-கைள வ4தி�*,
 ெகா#ைள மர*கல9களி� - 
பாதி எ�ணி*ைக+#ளவ�றி�-பா8மர* க
ப9களி� ஏறி - அ9கி�*,
 
ெகா#ைள*கார* கட
ப�களி� ெகா-ைய அக�றி வி;1 அத�,� பதிலாக* 
க;-விட ேவ�1
. அ�ப-* ெகா-கைள மா�றி* க;1
ேபா(
 
ெகா#ைளய�களி� எ�லாமர*கல9களிE
 க;-விட*<டா(. அJவா& க;-னா� 
ஒ�ேவைள நம( ேநா*கேம பாழானாE
 ஆகிவிடலா
. கவனமாக அைரவாசி 
மர*கல9களி� ெகா- மர9களி� ந
 ெகா-கைள ஏ�றி மா�றிவி;1 மீதி அைர வாசி 
மர*கல9களி� கட
ப�களி� ெகா-கேள பற*,
ப- வி;1விட ேவ�1
.” 
 
இ4த இட�தி� ,மர� ந
பியி� ேப"சி� ,&*கி;1 Gரெனா�வ� ேக#வி 
ேக;டா�. 
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“அJவா& சில ெகா-கைள ம;1
 மா�றிவி;1" சில ெகா-கைள அ�ப-ேய 
வி1வதனா� ந
�ைடய எ4த ேநா*க
 நிைறேவ&
?” 
 
"கட
ப�கேள த9க2*,# ஒ�வ�ேம� ஒ�வ� ச4ேதக�ப;1 அ-�(*ெகா�1 
சாவா�க#. 6�"சிகளி� இ( மி�திர ேபதமா,
.” 
 
“இ4த மி�திரேபத
 நா
 தி;டமி1கிறப- மி�திர ேபதமாகாம� அவ�க# 
த9க2*,# ஒ�வைர ஒ�வ� �ாி4(ெகா�1 ெகா-கைள மா�றிய( பிற� 
6�"சியாக இ�*கலா
 எ�& எ�Iவா�களானா� எ�ன ஆ,
?” 
 
“ெப�
பாE
 இ4த மி�திர ேபத
 பD*,ெம�& ந
பி�தா� ெதாட9,கிேறா
 
வி-4த(
 அ�க�ேக நி�,
 க�ப�களி� மா�றா� ெகா-கைள� பா��தா� அ4த* 
க�ப�கைள� தா*க� ேதா�&வ(தா� இய��” எ�றா� ,மர� ந
பி. 
 
பைட*ேகா;ட�( Gர�க# அத�, ேமE
 த9க# தைலவைன* ேக#வி ேக;1 
விவாதி*க வி�
பவி�ைல. எ�லா�
 �ற�ப;டன�. இ�ளி� பட,க# விைர4தன. 
பட,க# நதி �க�(வார�ைத* கட4( ெப�9கடD� (ைழ4த(
 �த� 
ேவைலயாக எ�ேலா�
 தீ�ப4த9கைள அைன�(வி;டா�க#. ெகா#ைள 
மர*கல9க# ��&ைக யி;-�4த ந1*கட� தீைவ ேநா*கி ெகா19ேகாH�� 
பைட*ேகா;ட�( Gர�களி� பட,க# விைர4( ெச�ல� ெதாட9கின. ,மர� 
ந
பியி� பட, தைலைம தா9கி* ெச�வ(ேபா� ��னா� ெச�ற(. ஆனா� 
கடD� ேமேல ெச�ல" ெச�லல ,மர� ந
பியி� மன�தி� ,ழ�ப
 அதிகமாகிய(. 
தா� வழிதவறிவி;ேடாமா அ�ல( இ�ளி� கட
ப�கள( மர*கல9க# நி�ப( 
ெதாியவி�ைலயா எ�ப( �ாியாம� திைக�தா� அவ�! 
 
ந1*கட� தீைவ ெந�9க ெந�9க அவ� ச4ேதக
 அதிகமாகிய(. பா�ைவ எ;1கிற 
ெதாைல வ4த(
 அவ� ச4ேதக
 தீ�4(வி;ட(. கட
ப�களி� மர*கல9களி� 
ஒ�&<ட �த�நா# நி�ற(ேபா� அ4த� தீைவ ஒ;- நி�கவி�ைல. தீ> 
6னியமாயி�4த(. கைரயிE
 மனித ச�சாரேம இ�ைல. இ�ேபா( ,மர� 
ந
பியி� நிைல இர�19ெக;ட த�ைமயி� ஆகிவி;ட(. ‘கட
ப�க# த9க# 
மர*கல ��&ைகைய இரேவா-ரவாக இட
 மா�றிவி;டா�க# எ�& �-> 
ெச8வதா? அ�ல( மர* கல9கைள� தீவி� ம&ப*க மைறவி� நி&�திவி;1* 
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கல9களி� இ�4தவ�க# ம;1
 - தீவி� இற9கி எதிாிகைள� தி1ெம�& தா*க 
மைற4தி�*கிறா�களா? ஒ�&
 �ாியவி�ைலேய?’ எ�& ம��டா� ,மர� ந
பி. 
தீைவ ெந�9கி* கைரைய அIக>
 அவ.*,� தய*கமாக இ�4த(. 
மர*கல9க2
 ெகா#ைள*கார�க2
 எ9ேக மாயமாக மைற4( ேபானா�க# 
எ�ப(
 ம�மமாயி�4த(. ஒ�&
 ெச8ய� ேதா�றாம� எ�லா� பட,கைள+
 
ந1* கடDேலேய நி�க" ெச8வத�,ாிய ஏ�பா;ைட ேம�ெகா�டா� அவ�. 
 
“எ�ன ஆயி�&? ேந�& இர>
, அத�, �4திய தின�
 மைலமைலயாக இ4த 
இட�தி� நி�ற ெகா#ைள மர* கல9கைள� திOெர�& காணவி�ைலேய?” எ�& 
திைக�ேபா1 த9க# பைட�தைலவைன ேநா*கினா�க# உடனி�4த Gர�க#. 
கட
ப�க# �ர;1 இன�தவராயி.
 கட�ெகா#ைள*கார�க2*ேக உாிய 
6�"சிக# யா>
 நிைற4தவ�க#. மைறவ(ேபா� மைற4( ேதா�ற மா;டா�க# 
எ�& ந
பியி�*கிற ேவைளயி� திOெர�& வைத*,
 ெகா-ய காாிய�ைத 
அவ�க# ெச8ய மா;டா�க# எ�பத�, எ4த உ&தி+மி�ைல. பட,கேளா1 பி� 
வா9,வேத ந�லெத�& ,மர.*,� ேதா�றிய(. எ�லா� பட,கைள+
 
பி�வா9,
ப- ஆைணயி1
 எ�ண�ேதா1 அவ� ஏேதா க;டைளயிட வா8 
திற4தேபா(, உடனி�4த Gர� ஒ�வ� “அேதா, அேதா!” எ�& ேவேறா� திைசைய" 
=;-* கா;-னா�. எ�லா� க�க2
 ஆவேலா1 அ�திைசயி� தி�
பின. 
------------- 

9. 9. 9. 9. கட
ப� 2.'சிகட
ப� 2.'சிகட
ப� 2.'சிகட
ப� 2.'சி    
 
உடனி�4த Gர� =;-* கா;-ய திைசயி� பா��த ,மர� ந
பி தி1*கி;டா�. 
கட
ப�க# இ�ன இட�தி� இJவள> க�ப�கேளா1 ��&ைக இ;-�*கிறா�க# 
எ�பதாக �4ைதய தின9களி� ேநாி� க�டறி4( உ&தி ெச8த தி;டெம�லா
 
ெபா8யா,
ப- அவ�க# ேவெறா� திைசயி� ��ேனறி நகர�ைத ஒ;-ய 
கட�ப,தி*," ெச�றி��ப( ெதாியவ4த(. எதி�பாராத விதமாக* கவன�(*,* 
ெகா�1 வர�ப;ட இ4த உ�ைம அதி�"சிைய அளி�பதா8 இ�4த(. த�.ைடய 
��ேன�பா1
 தி;ட9க2
 இ�ேபா( கால9 கட4தைவயா+
 பயன�றைவயா+
 
ஆகிவி;டைத அவ� உண�4தா�. =�றி இ�4த அைனவ� �க�திE
 கலவர
 
ெதாிவைத+
 - கல*க
 பட�வைத+
 அவ� உண�4தா�. 
 
இர> �7வ(
 க�விழி�( MI*கமாக>
 அரச த4திர�ேதா1
 ெச8த 
ஏ�பா1க# எ�லா
 Gணாகிவி;டன எ�ெற�I
ேபா( ேவதைனயா8 இ�4த(. 
கட� ெகா#ைள*கார�க2ைடய ��&ைகைய� தக��(� த� ஆ�யி�* காதD+
 
ெகா19ேகா2� இர�தின வணிக� மக2மாகிய அ�தவ�Dைய" சிைறமீ;1 - 
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ேவளாவி*ேகா மாளிைக எ�.
 அரச த4திர*<ட�தி� அைம"ச� அ7
பி�ேவைள 
ெவ�றி� ெப�மித�ேதா1 ச4தி*கலா
 எ�ற எ�ண�திD�4த அவ.*, இ4த 
ஏமா�ற
 அதி�"சிைய அளி�பதாயி�4த(. இனி உடன-யாக எ�ன ெச8வ( 
எ�பைத அவ� விைர4( �-> ெச8யேவ�-ய நிைலயி� இ�4தா�. 
வி-வத�,# ஏேத.
 ெச8ய ேவ�1
 அ�ல( கைரயைடவத�,
 தி�
�வத�,
 
�ய�சியாவ( ேம�ெகா#ள ேவ�1
. வி-4தா� உ;�ற* கடD� 
ெந14ெதாைலவி� இ�*,
 இவ�க# பட,க# கைரைய ஒ;- இ�*,
 
கட
ப�க2*, மிக>
 ெதளிவாக� ெத�படலா
. அதனா� அவ�கேள இவ�கைள* 
கைரயைடய விடாம� வழிமறி*க>
 ேநாிடலா
. 
 
‘எ�ன ெச8வ(?’ - எ�& சி4தைன* ,ாியதாக இ�4த(. உட� வ4தவ�களி� 
படேகா;-கைள� தவிர ம�றவ�களி� க��ைத* ேக;1 �-> ெச8ய வி�
பினா� 
,மர� ந
பி. 
 
“ெகா#ைள*கார�களி� மர*கல9கைள வைள�( விர;1வத�, எ(>
 ெச8யாம� 
இ�ப-ேய இ�ேளா1 இ�ளாக* கைரதி�
�ேவாமானா� இர�1 இர>க# 
அயரா( க� விழி�(� பா1ப;ட( Gணாகிவி1
. ம&ப-+
 நாைள நா
 
தி;டமி1வத�,# எ(-எ( எ�ப- எ�ப- இ�*,ேமா? இ�ேபாேத நா
 ��றிE
 
எதி�பாராத வித�தி� கட
ப�க# மேகாைத* கைரைய ெந�9கிய �ைறயி� த9க# 
��&ைகைய மா�றி* ெகா�டா�க#. ஆகேவ வ4த( வ4(வி;ேடா
, �-4தைத" 
ெச8ய �ய�& பா�*கலாமா? உ9க# க��( எ�ன? இதி� எ4த அள> நீ9க# 
எ�ேனா1 ஒ�(ைழ*க� தி;டமாயி�*கிறீ�க#?” - எ�& அவ�கைள ந�, 
உண�வத�காக வினவினா� ,மர� ந
பி. 
 
“பைட� தைலவ� எ�ப-* க;டைளயி1கிறாேரா அ�ப-" ெச8ய 
சி�தமாயி�*கிேறா
” எ�றா�க# அவ�க#. உடேன எ�லா�மாக" ேச�4( விைர4த 
�-> ஒ�றி�, வ4தன�. 
 
கட
ப�க# அ�ேபா( கடD� த9க# மர*கல9கைள நி&�தியி�4த இட
 
மேகாைத* கைரயிேல ெபா�வானி �க�(வார�(*, அ�கி� இ�4தாE
 
வி-வத�,# இ�ேளா1 இ�ளாக அ4த இட�தி�ேக ெச�& அவ�கைள+
 
அவ�க2ைடய கல9கைள+
 வைள�(வி1வ( எ�& �-> ெச8தன�. 
ஏ�ெகனேவ தி;டமி;-�4த 6�"சிைய நிைறேவ�றி �-�ப( எ�ற உ&தி பிற4த 
பி� பட,க# ம&ப- விைர4தன. மேகாைத* கைரயிேல ெகா#ைள மர* கல9க# 
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நி�ற திைசையேநா*கி இ4த� பட,க# விைர4த ேபா( ஏ�ெகனேவ 
தி;டமிட�ப;ட மி�திரேபத 6�"சிேய இவ�க# மனதி� நிைற4தி�4த(. 
 
ஆனா� காாிய அவசர�திE
, திOெர�& எதிாிகளி� கல9க# இட
 
மாறியி�4தைத* க�டதிE
 பரபர�� அைட4தி�4த அவ�க# சிலவ�ைற 
நிதானமாக" சி4தி*க� தவறியி�4தா�க#. தீ�ப4த9கைள எ�லா
 
அைண�தி�4ததனாE
, ெகா#ைள மர*கல9க# நி�றி�4த ப,தி ச�ேற 
ெதாைலவிD�4ததனாE
 அ�கி� ெந�9கிய பி��தா� சில உ�ைமக# 
அவ�க2*,� �ாியவரலாயின. கட
ப�களி� தைலவனான ஆ4ைத*க�ண� 
எJவள> ��ென"சாி*ைகேயா1 இ�4தா� எ�ப( அ�கி� ெந�9க 
ெந�9க�தா� ெதாி4த(. 
 
ெகா#ைள மர*கல9களி� உ#ளவ�க# யாவ�
 விழி�ேபா-�4தன�. 
கல9கெள�லாவ�ைற+
 வ;டவ-வி� ச*கரவிSகமாக ஒ� ேகா;ைடேபா� 
நி&�தியி�4தன�. ந1வி� நீ� இைடெவளிபட மர*கல9கைளேய வ;டவ-வாக 
நி&�தி ஒ� கட�ேகா;ைட க;-னா�ேபா� ெச8( ஒJெவா� தள�திE
 Gர�க# 
காவE*, ேவ& நி�றா�க#. ந1*கடD� இ�4தவைர எ�ப-யானாE
 கைரைய 
ெந�9கிய பி�� பா(கா�� அவசிய
 எ�& எ�ணிய(ேபா� ஏ�பா1கைள" 
ெச8தி�4தா� ஆ4ைத*க�ண�. அதனா� இவ�க# நிைலைம 
தி��ப�தி�,#ளாகிய(. 
 
கடவி� ஓ� எ�ைலவைர எதிாிகளி� ��&ைக� ப,திைய ெந�9கிய பி�ேப 
இவ�ைற எ�லா
 ,மர� ந
பி+
 உடனி�4த ந�ப�க2
 அMமானி�(� 
ெதாி4(ெகா#ள �-4த(. ஆனா� ம&ப- வ4த வழிேய தி�
�வத�, �-யா(. 
வ4த( வர;1
 எ�& அவ�க# (ணிய ேவ�-யி�4த(. கட
ப�களி� 
மர*கல9களாகிய கட�ேகா;ைடைய ெத�9க ெந�9க விைள>க# ேவ&விதமாக 
மாற� ெதாட9கின. ஒ� ,றி�பி;ட ெதாைலவிேலேய இவ�க# வ4( 
ெகா�-��பைத* க�பD� இ�4தவ�க# பா��( வி;டா�க# ேபாE
, அத� 
விைளவாக ெகா#ைள*கார�க# பட,களி� கா�தி�4( வைள*க� 
ெதாட9கினா�க#. திOெர�& ��றிE
 எதி�பாராத விதமாக" 6�நிைல மா&த� 
அைட4த(. ,மர� ந
பி+
 அவேனா1 வ4தவ�க2
 கட
ப�களி� மர*கல9கைள 
வைள�பத�,� பதி� - அவ�க2ைடய சி& பட,கைள - ஆய�தமாக* கா�தி�4த 
கட
ப�க# த9க# பட,க# $ல
 வைள�(� பி-�தன�. ,மர� ந
பி+
, 
ந�ப�க2
 எ�ப-� த��வ( எ�& ேயாசி�பத�,*<ட வா8�பி�லாத 
ெந�*க�தி� திOெர�& கட
ப�களிட
 சி*கினா�க#. 



41 

 

 
,மர� ந
பி �தDயவ�க2ைடய கர9க# �&*ேகறிய தாழ9கயி&களா� 
பிணி*க�ப;டன. அவ�க# ஏறிவ4த பட,க2
 கட
ப�களா� 
ைக�ப�றி*ெகா#ள�ெப�&, அவ�க2ைடய மிக�ெபாிய மர*கல9கேளா1 
பிைண�( மித*கவிட�ப;டன. 
 
,மர� ந
பி+
 அவேனா1 சிைற�பி-*க�ப;டவ�க2
 ஆ4ைத*க�ணனி� 
க�ப� தள�திேல ெகா�1ேபா8 நி&�த�ப;டா�க#. வாயி� க# நா�ற�
, 
உ��1 உ��1 விழி*,
 , ரமான ஆ4ைத*க�கேளா1 <-ய �க�
, 
@தாகாரமான உய�4த ேதா�ற�மாக அ4த* ெகா#ைள*கார� தைலவ� 
அவ�க2*,� ேதா�றமளி�தா�. அவைன* க�டேபா( கயி&களா� 
பிைண*க�ப;-�4தவ�கள( ெந�= ‘தி* தி*’ எ�& அ-�(*ெகா�ட(. அவேனா 
பாதி கிற9கிய விழிக2ட� தள�தி� வ4( நி�& ஏேதா �7� @"சிகைள� 
பா��ப(ேபா� அவ�கைள� பா�*கலானா�. யாைர+ேம க�ைண ேநா*ேகா1 
பா�*க இயலாதப- பிறவி இய�பிேலேய ெகாTரமாக அ4த* க�கைள� 
பைட�தி�*க ேவ�1
 கட>#. அ4த� ேப��வ
 வ4(நி�ற வித�திேலேய 
க�பD� தள
 அதி�4த(. இவ�கைள� பா��(* , ரமாக ஒ� ேப8" சிாி��" 
சிாி�தா� அவ�. 
 
“இவ�க# ேசரநா;1* ெகா19ேகாH�� பைட* ேகா;ட�( Gர�க#. நம( 
மர*கல9கைள ேநா*கி� பட,களி� வ4தா�க#, ைக�ப�றிேனா
” எ�பதாக ஒ� 
ெகா#ைள*கார* கட
ப� த9க# தைலவனான ஆ4ைத*க�ணனிட
 
இவ�கைள�ப�றி எ1�(* <றினா�. 
 
“ெதாிகிற( ! ெதாிகிற( ! இ�&#ள 6�நிைலயி� இJவள> ,ைற4த ெதாைக+#ள 
Gர�க# ேசரநா;-D�4(தா� வ4தி�*க �-+ெம�& ந�றாக� ெதாிகிற(. 
பாவ
, ேசர நா;1� பைட �7வ(
 வடதிைச� பைடெய1�பி�," 
ெச�றி�*கிற(ேபா� ேதா�&கிற(; நா
 ெகா1�( ைவ�தவ�க#. இ4த ேவைள 
நம*,�தா� ந�ைமயாக>
 சாதகமாக>
 வா8�தி�*கிற(. ெகா19ேகா2ைர+
 
வ�சிமாநகைர+
 ஏ� மேகாைத* கைரயிE#ள ெசழி�� வா84த எ�லா 
நகர9கைள+
 - நா
 ெகா#ைளயி1வத�, இைதவிட வா8�பான ேநர
 ேவ& 
கிைட*க �-யா(. இர�தின வணிக�கைள+
, ��( வணிக�கைள+
 ேத-� 
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பி-�(* ெகா#ைளயிட ேவ�1
” எ�& ேக;க அ�வ��பான க19,ரD� 
�ழ9கினா� ஆ4ைத*க�ண�. 
 
,மர� ந
பி மன
 ெகாதி*க� ெபா&ைமயாக* ேக;1*ெகா�1 நி�றா�. 
அவேனா1 உடனி�4த ேசரநா;1 Gர�க# த9க# தைலவனான அவ.ைடய 
�க�ைதேய பா��(* ெகா�-�4தா�க#. அவேனா எ(>ேம ேபசவி�ைல. உ#ேள 
பலவிதமான சி4தைனகளா� அவ� மன
 தவி�(* ெகா�-�4த(. ேவளாவி*ேகா 
மாளிைகயி� ந1*<ட�தி� ைவ�( அைம"ச� அ7
பி�ேவ# த�னிட
 
<றியவ�ைற எ�லா
 நிைன> <�4தா� அவ�. அJவள> தி;ட�
 இ�ேபா( 
இ4த விநா-யி� பாழாகிவி;டைத உண�4( அவ� மன
 ெகாதி�த(. 
 
அ4த இரவி� த9களிட
 சிைற�ப;1 வி;ட ,மர� ந
பி �தDய ெகா19ேகா2� 
Gர�கைள* க�பD� கீ��தள�( இ�ளி� ெகா�1ேபா8 அைட�தா�க# 
கட
ப�க#. அதிD�4( எ�ப-� த��வ( எ�ற வழிேய ேதா�றாம� ேசர நா;1 
Gர�க# இ�ளி� தவி�தா�க#. அவ�க2ைடய மன�தி� கட
ப�க# த9களிட
 
அக�ப;1* ெகா�டவ�கைள எ�ப- எ�ப- எ�லா
 சி�திரவைத 
ெச8தி�*கிறா�க# எ�& ேக#வி�ப;-�4தைவ எ�லா
 நிைன>*, வ4( 
பய�&�தின. 
 
,மர.ைடய உ#ள�திேல எJவளேவா கவைலக# இ�4தாE
 ஒ� சி& 
ந
பி*ைக+
 மி�னி மி�னி மைற4த(. ெகா19ேகா2� இர�தின வணிக� மக# 
அ�தவ�D கட
ப�களா� சிைற�ப1�த�ப;-�4தா� இேத மர*கல�திேலா, 
அ�ல( இ9,#ள ேவ& மர*கல9களிேலா ேத- இ��பிட
 அறிய �யலலா
 
எ�ப(தா� அ4த ந
பி*ைகயாயி�4த(. ம&நா# ெபா7( �ல�4த(
 அவ�க# 
ம&ப-+
 க�பD� தள�தி� ஆ4ைத*க�ண.*, ��� ெகா�1 ேபா8 
நி&�த�ப;டா�க#. அவ�களி� ,மர� ந
பியி� ேதா�ற�ைத* ெகா�1
, 
ம�றவ�க# அ-*க- அவ� �க* ,றி�ைபேய எதி�பா��ததி� இ�4(
, 
அவ�தா� ,7வி� தைலவ� என ஆ4ைத*க�ணனா� அMமானி*க �-4த(. 
எனேவ அவ� ேசர நா;1 நிைலப�றி+
, ெகா19ேகாH� நகாி� பா(கா�� 
ஏ�பா1க# எ�ப-+#ளன எ�ப( ப�றி+
 ேக#விகைள* ேக;க� ெதாட9கினா�. 
,மர� ந
பி அ4த* ேக#விக2*, எ�லா
 ம&ெமாழி <றாம� ெமளன
 
சாதி*கேவ ஆ4ைத*க�ணனி� விழிகளி� சீ�ற
 ப�மட9காகிய(. 
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“கட
ப�களிட
 சிைற�ப;டவ�க# உயிேரா1 மீ�1 ெச�ல ேந�4ததி�ைல எ�& 
நீ ேக#வி�ப;-��பா8 !” 
 
“ஆ
 ! அேத கட
ப�கைள எ9க2ைடய ேபரரச� கட� பிற*ேகா;-ய ெச9,;1வ� 
பல�ைற ஓட ஓட விர;-யி�*கிறா� எ�பைத+
 ேச��(தா� 
ேக#வி�ப;-�*கிேற�.” 
 
“இ�*கலா
 இைளஞேன ! ஆனா� அத�ெக�லா
 ேச��(� 
பழிவா9,வத�,�தா� இ�ேபா( சமய
 பா��( வ4( இ4த மேகாைத* கைரைய 
��&ைகயி;-�*கிேறா
 எ�பைத மற4(விடாேத-” என இ- �ழ*க
 ேபா�ற 
க1ைமயான ,ரD� ,மர� ந
பி*, ம&ெமாழி <றிவி;1* கடகடெவன அர*க" 
சிாி��" சிாி�தா� ஆ4ைத*க�ண�. ேப"ேசா1 ேப"சாக அவனிட
 இர�தின 
வணிக� மக# அ�தவ�Dைய* ெகா19ேகா2ாி� இ�4( சிைற�பி-�( வ4த 
ெகா1ைமைய* க-4( ,�றலாமா எ�ெற�ணி அ�ப- எ�ணிய =வ;ேடா1 
அைத அட*கி* ெகா�டா�. ஒ� ேவைள அ�தவ�வி அ9ேக 
சிைற�ப;-��பாேளயாகி� தா� ,�&வ( காரணமாகேவ ஆ4ைத* க�ண� 
அவைள� த�ேனா1 ேச��( உண�4( - அவ# த�ைன" ேச�4தவேள எ�ற 
க��தினாேலேய - அவ� அவைள* ெகா1ைம�ப1�த* <1ேமா என அ�சி அ4த 
எ�ண�ைத* ,மர� ந
பி ைகவி;டா�. “நாைள இரவி� உ9க# ெகா19ேகா2� 
நகைர" 6ைறயா1ேவா
. அ�ப- உ9க# அ�ைமயான நகர
 6ைறயாட�ப1வைத 
நீ9க2
 இேத க�பD� ேம� தள�திD�4( காணலா
. உ9கைள இ4த* க�பD� 
பா8 மர9களிE
 ச;ட9களிE
 க;- ைவ�(வி1ேவா
...” 
 
“ஒ�நா2
 இ( நைட ெபற�ேபாவதி�ைல.” 
 
“நி"சயமாக நாைள நைடெபற� ேபாகிற(! அைத நீ+
 பா�*க�தா� ேபாகிறா8 
இைளஞேன!” எ�& த�.ைடய ஒ� ைகயி� இ�ெனா� ைகவிர�கைள மட*கி 
ஓ9கி* ,�தியப-ேய <றினா� ஆ4ைத*க�ண�. ஒJெவா� தடைவ ேபசி 
�-*,
 ேபா(
 அவ� ப�கைள நறநறெவ�& க-�( ஓைச எ7��வ( ேக;க* 
ேகாரமாக இ�4த(. 
---------------- 
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10. 10. 10. 10. ஒேர ஒ� இர5ஒேர ஒ� இர5ஒேர ஒ� இர5ஒேர ஒ� இர5    
 
கட
ப�களிடமி�4( எ�ப-� த��வ( எ�ற சி4தைன ,மர� ந
பிைய வா;-ய(. 
கால�
 அதிகமி�ைல. ஒ� பகE
 ஓ� இர>ேம மீதமி�4தன. எ�ன ெச8வ( 
எ�ப-� த��வ( எ�ற சி4தைன*, விைடயாக ஓ� உபாய�
 ேதா�றவி�ைல. 
அ1�த நா# இரவி� ெகா19ேகாHைர" 6ைறயா-* க�ப�களி� வாாி* ெகா�1 
ேபாவத�கான ஏ�பா1க# த9கைள" 6ழ நட4( ெகா�-��பைத அவ�கேள 
அ9, க�டா�க#. பல �ைற ேசர மாம�ன� ெச9,;1வாிட
 ேதா�ற 
ேதா�விக2*ெக�லா
 பழி வா9,வ( ேபா� இ
�ைற அறேவ ெகா#ைளய-�(* 
ெகா�1 ேபா,
 எ�ண�(ட� ஆ4ைத* க�ண� ஏ�பா1கைள" ெச8( 
ெகா�-��ப( யாவ�*,
 �ாி4த(. 
 
,மர� ந
பி*ேகா சிைறப;ட ேவதைனைய�ேபாலேவ பிறிேதா� ேவதைன+
 
உ#ள�ைத வா;-* ெகா�-�4த(. 
 
‘இ4த* க�ப�களி� ஏேதா ஒ�றி� அ�த வ�D சிைற�ப;-�4(
 அவ# எ9ேக 
எ�ப-" சிைற�ப;-�*கிறா#? அவைள எJவா& வி1வி�ப(?’ எ�ற கவைலக# 
அவைன வா;-ன. நகர�ைத+
 நா;ைட+
 கா�பா�ற ேவ�-ய கவைலக# ஒ� 
ப*க
 எ�றா� இதய�ைத* கவ�4தவைள� ேத-* க�1பி-�(* கா�பா�ற 
ேவ�-ய கவைலக# ம�ெறா� ப*க
 6�4தன. கட
ப�களி� க;1*காவேலா மிக 
அதிகமாக>
 க1ைமயாக>
 இ�4தன. த��வத�கான வழிக# அாிதாயி�4தன. 
 
பகD� அவ�க2*, �ைறயாக உண> <ட வழ9க�படவி�ைல. நா�றிைச+
 
கட� நீைர� தவிர உதவி*, வ�வா� யா�
 ெத�படாத நிைலயி� இரைவ 
எதி�பா��( ந
பி*ைகேயா1 இ�4தா� ,மர� ந
பி. அவ.ைடய பயெம�லா
 
அைம"ச� அ7
பி#ேவ# த�ைன� ப*,வ மைடயாத விடைல�பி#ைள எ�& 
<&
ப- வா8�பளி�( விடலாகாேத எ�ப(தா�. 
 
அவ�க# ெகா19ேகா2ாி� இ�4( ெகா�1 வ4தி�4த பட,கைள எ�லா
 
ஆ4ைத*க�ண� ைக�ப�றி* ெகா�டேதா1 ம;1
 அ�றி� படேகா;-கைள+
 
சிைற ப1�திவி;டா�. ,மர� ந
பி �தDய Gர�கைள ஒ� மர* கல�திE
, 
இவ�க2*,� படேகா;- வ4தவ�கைள ேவெறா� மர*கல�திEமாக� பிாி�(� 
பிாி�(" சிைற ைவ�தி�4ததனா� ஒ�வேராெடா�வ� ச4தி*க>
 வா8�பி�றி 
இ�4த(. 
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ேநர
 ஆகஆக� த�பி*க>
-தி�
ப>
 �-+ெம�ற ந
பி*ைக ,ைற4(ெகா�ேட 
வ4த(. கதிரவ� மைறகி�ற ேநர�
 ெந�9கிய(. கட
ப�களி� ெகா#ைள மர* 
கல9களி� ம&நா# ெகா19ேகாH� நகைர* ெகா#ைளயி1வத�கான ஏ�பா1க# 
தீவரமாக நைடெப�&* ெகா�-�4தன. எ�ேலா�
 த�ப �-யாவி;டாE
 
யாராவ( ஒாி�வ� த�பினாE
 ேபா(
 எ�ற ,ைற4த ந
பி*ைகைய+
 
நிைறேவ�றி* ெகா#ள வழி ெதாியவி�ைல அவ�க2*,. எைத" 
ெச8வதாயி�4தாE
 அ4த இர>*,# ெச8( �-�(விடேவ�1
. 
��ென"சாி*ைகயாக நக�*,# ஒ�வ� ெச�ல �-4தாE
 ெபா�வானி 
�க�(வார* காவ� பைடைய+
, மேகாைத*கைர கட� பைடைய+
 க;1�பாடாக 
எதி� நி&�தி* கட
ப�கைள �றிய-*கலா
 எ�& ,மர� ந
பி*,� ேதா�றிய(. 
ஆனா� வழிதா� பிற*கவி�ைல. ��னிர>
 வ4த(. ம&ப- ஆ4ைத*க�ண� 
ேகாரமான ஏளன"சிாி��ட� அவ�க# �� வ4தா�. 
 
“உ9களி� சில� உயி� பிைழ*கலா
! ஆனா� அத�,
 நிப4தைன உ�1. 
ெபா�வானியா�றி� �க�(வார�தி�,# Mைழவத�,
-நகாி� ெச�வ9கைள* 
ெகா#ைளயி1வத�,
 எ9க2*, வழிகா;-+த>கிறவ�க2*, - நா9க# உயி�� 
பி"ைச+
 ெகா#ைளயி� சிறி( ப9,
 தரலா
. ஆனா� அ�ப- எ9கைள ந
ப 
ைவ�( ந-�(வி;1 ந1விேல காைல வாாிவி1கிறவ�கைள" சி�திரவைத 
ெச8வத�,
 தய9க மா;ேடா
” எ�& <றினா� அவ�. 
 
அவ.ைடய அ4த� ேப"ைச* ேக;1 ஒ�வ� �க�திலாவ( மல�"சி ஏ�படவி�ைல. 
மாறாக ெவ&��ட� ஏறி;1� பா��தா�க# அவ�க#. ஆனா� இெத�ன? 
 
அவ�க# க� காணேவ ��றிE
 எதி�பாராத இட�திD�4( ஆ4ைத*க�ண.*, 
வரேவ��* கிைட�த(. அ4த வரேவ�ைப அளி�தவ� தைலவேன ஆயி.
 அவைன 
ஒ� �7ைவ� பா��ப(ேபா� ("சமாக>
, ஆ�திரமாக>
 உ&�(� பா��தா�க# 
ம�ற Gர�க#. அவ�க# மன9க# ,�றின. 
 
ஆ
! ெகா19ேகா2��பைட*ேகா;ட�(� தைலவனாகிய ,மர� ந
பிதா�, அ4த* 
ெகா14 (ேராக�ைத� �ாிய>
 ஆ4ைத*க�ண.*, நகைர* ெகா#ைளயி1வதி� 
உதவி �ாிய>
 ��வ�வ(ேபா� �கமல�4தி�4தா�. 
 
“ஒ�வ.ைடய உதவிைய நா1
ேபா( ைககைள� பிணி�(" 
சிைறைவ�(*ெகா�1 நா1வ( உ9க2*ேக ந�றாயி�*கிறதா? ஒ�ேவைள 
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நீ9க# பிணி�தி�*கிற ைககளினா� உ9க2*ேக உதவி ேவ�1மானா� அ�ப-" 
ெச8வ( அழகாயிராேத?” எ�& ,மர�ந
பி ���&வேலா1 தானாகேவ வEவி� 
ஆ4ைத* க�ணேனா1 ேப"=* ெகா1�த( ம�றவ�க2*, ஒ� சிறி(
 
பி-*கவி�ைல. 
 
ேகவல
 உயிைர+
 வா�வி� ஆைசகைள+
 கா�பா�றி* ெகா#வத�காக� 
ெபா&�� வா84த ெகா19ேகா2�� பைட* ேகா;ட�தைலவ� இJவள> 
இழிவான காாிய�ைத" ெச8ய �� வ�வா� எ�பைத அவ�களா� ந
பேவ 
�-யவி�ைல. ஆனா� அவ�க# ந
பி+
 ஆக ேவ�-யி�4த(. 
 
, ரமான அ4த* ெகா#ைள* <;ட� தைலவ� ஆ4ைத*க�ணைன - அIகி ஓ� 
அ-ைமையவிட� பணிவாக>
 ,ைழவாக>
 ேபச� ெதாட9கிவி;டா� 
,மர�ந
பி. 
 
“உ9க2*,� ேதைவயான உதவிைய நா� ெச8ய �-+
. ஆனா� அத�, நீ9க# 
எ�ைன �7ைமயாக ந
ப ேவ�1
. நாைள* காைலயி� நீ9க# நகாி� 
ெகா#ைளயிட வ�கிறீ�க# எ�றா� இ�றிரேவ நகர�ைத அத�, ஏ�றப- 
உ9க2*, ஒ� தைட+மி�றி" ெச8(ைவ*க எ�னா� �-+
. ஆனா� எ�ன 
இ�4தாE
 நா� அ�ப- ெச8( ைவ*கிேற� எ�& ெசா�கிற வா��ைதைய 
ம;1ேம ந
பி எ�ைன� தனியாக எ�.ைடய நகர�(*,# அ.�பி ைவ*,
 
ந
பி*ைக உ9க2*, வரா(. எனேவ எ�ேனா1 நா� உ9க2*,� (ேராக
 
ெச8( விடாம� என( வா*,&திைய* கா*கிேறனா இ�ைலயா எ�& 
க�காணி*க எ�ைனவிட வவியவ�களான கட
ப�க# சிலைர+
 உட� அ.�பி 
ைவ�தா�<ட நா� ம&*க மா;ேட�. அவ�கைள+
 உடனைழ�(" ெச�& 
நகர�தி� எ�லா� பா(கா�� ஏ�பா1கைள+
 நீ*கி உ9க# வ�ைக*, வா8�பாக 
ைவ�தி��ேப�. அ�ப- நா� ெச8ய� தவறினா� எ�ேனா1 உட� வ�கிற உ9க# 
ஆ;களிடேம எ�ைன* ெகா�& ேபா1மா& ஆைணயி;1 அ.��9க#” எ�& 
,மர� ந
பிேய ஆ4ைத*க�ணனிட
 உ�கியேபா( உடனி�4த ேசர நா;1 
Gர�க2*, அ4த� ப"ைச� (ேராக�ைத* க� ��ேன க�1 இர�த
 ெகாதி�த(. 
‘சீ! இவ.
 ஒ� ஆ�மகனா?’ எ�& ,மர� ந
பிைய இழிவாக எ�ணின� 
அவ�க#. 
 
அேத சமய�தி� ஆ4ைத*க�ண.
 ,மர� ந
பியி� திO� மனமா�ற�ைத உடேன 
ந
பிவிடவி�ைல எ�& ெதாி4த(. 
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“(ேராக
 ெச8ய ��வ�கிறவ�கைள அவ�க# ந�ப�க2
 ந
ப*<டா(, 
விேராதிக2
 ந
ப*<டா( எ�பா�க#. அதனா�தா� உ�ைன ந
ப �-யவி�ைல 
இைளஞேன?” எ�& <றி அவ� �க�ைதேய <�4( கவனி*கலானா� 
ஆ4ைத*க�ண�. அவ.ைடய உ�2
 விழிக# ,மரைன� (ைள�தன. 
 
“எ�ைன ��றிE
 ந
பேவ�டா
! உ9க# ஆ;கைள+
 உட� அ.��9க# 
எ�&தாேன நா.
 <&கிேற�” எ�றா� ,மர�. 
 
“இதி� நயவ�சக
 ஏ(மி�ைலேய?” எ�& ம&ப-+
 மிர;-னா� ஆ4ைத* 
க�ண�. 
 
“உ9கைள எதி��( யாராE
 நயவ�சக
 �ாிய �-யா(” எ�& 
ஆ4ைத*க�ணைன� �க�4( ம&ெமாழி <றினா� ,மர�. ஆ4ைத*க�ணனி� 
�க�தி� ந
பி*ைக ஒளி படரலாயி�&. 
----------------  
 

11. 11. 11. 11. அைம'சாி" சி#தைனக�அைம'சாி" சி#தைனக�அைம'சாி" சி#தைனக�அைம'சாி" சி#தைனக�    
 
இரேவா-ரவாக* கடE*,# ெச�ற ,மர� ந
பி+ட� உட� 
(ைணெச�றவ�க2
 தி�
பவி�ைல எ�பேதா1 ெகா#ைள*கார�களி� 
மர*கல9க# ெகா19ேகா2ைர ெந�9கிவி;டன எ�ப(
 அைம"ச� 
அ7
பி�ேவளி� கவன�(*,* ெகா�1வர�ப;டன. உடேன அவ� அதிக� 
பரபர�பைட4( விடவி�ைல எ�றாE
 ேவளாவி*ேகா மாளிைகயி� ஓ� 
ம4திராேலாசைன நிக��தினா�. 
 
“,மர� ந
பி+
 அவ.ைடய ெகா19ேகா2� பைட* ேகா;ட�( Gர�க2
 
ெகா#ைள*கார� ��&ைகைய �றிய-*க� தவறினா� அ1�( எ�ன ஏ�பா1 
ெச8வெத�& இ�ேபா( நா
 சி4தி*க ேவ�1
?” எ�& அைம"ச� <றியேபா( 
ேசரநா;1 அரசைவேயா1 ெப�4ெதாட��ைடய வ�சிமாநகர�( $தறிஞ� சில� 
,மர� ந
பியி� ,ைற4த ஆ�றைல+
 இள
 ப�வ�ைத+
 ,ைறவாக மதி�பி;1* 
க��(� ெதாிவி�தா�க#. ��&ைகயிD�4( ேசரநா;1* கட�கைர நகர9கைள 
மீ;,
 ெபா&�ைப* ,மர�ந
பிைய� ேபா�ற ஓ� இைளஞனிட
 ஒ�பைட�த( 
தவ& எ�& <ட அவ�களி� சில� க�(வதாக� ெதாி4த(. 
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“ெப�
Gர�
 ெப�
பைட� தைலவ�
 மாம�னேரா1 வடதிைச� 
பைடெய1�பி�," ெச�றி�*கிறா�க#. இ4நிைலயி� ,மர�ந
பிைய� தவிர 
ேவெறவ�
 இ�ைல. நீ9க# நிைன�ப(ேபா� எ�லா* காாிய9கைள+
 வய( 
�தி�4தவ�கேள நிைறேவ�றி� த�வா�க# எ�& எதி�பா�*க �-யா(. சில 
காாிய9கைள வய( �தி�4தவ�கைளவிட இைளஞ�க# ஆ�வ�ேதா1 நிைறேவ�றி� 
தர�-+
. இ( அ�ப-�ப;ட காாியேமா இ�ைலேயா? நா� இைத அ�ப-� ப;ட 
காாியமாக ஆ*கிேய ,மர� ந
பிைய அ.�பி ைவ�தி�*கிேற�” எ�றா� 
அ7
பி�ேவ#. 
 
ம4திராேலாசைனயி� கல4( ெகா�-�4த ம�றவ�க2*, இ( பி-*க>மி�ைல, 
�ாிய>மி�ைல. ஆனா� ேவளாவி*ேகா மாளிைக எ�ைலயி� இ�4(ெகா�1 
அ7
பி�ேவைள எதி��(� ேபச>
 அவ�க# அ�சினா�க#. அ7
பி�ேவேளா 
��&ைகைய நீ*,வத�, ,மர�ந
பிையவிட ேவ& த,தியான ஆளி�ைல எ�ேற 
வாதி�தா�. தைலநகர� பா(கா�பி�ெக�& இ�4த சில Gர�க2
, 
ெகா19ேகா2�*, அ.�ப� ெப�றன�. ேவளாவி*ேகா மாளிைக எ�ற 
அரசத4திர* க;-ட
 இத�,�� இJவள> பரபர�ைப அைட4தேத கிைடயா(. 
 
அ4த மாளிைகயி� Q�க# க;-ட�ைத ம;1
 தா9கி நி�பதி�ைல. மாெப�
 
அரசத4திர நிக�"சிகைள+
 அதிராம� தா9கி நி�றி�*கிற(. ேசர நா;-� ெபாிய 
ெபாிய அரசிய� �->க# எ�லா
 இ4த அரசத4திர மாளிைகயி�தா� 
தீ�மானி*க�ப;-�*கி�றன. அ7
பி�ேவ# வ�சிமாநகர�தி� �தியவ�கேளா1 
ம4திராேலாசைன �-�( அவ�கைள எ�லா
 விைடெகா1�( அ.�பி வி;டாE
 
தம*,# தவி�*க�-யாத சி4தைனயி� ஆ�4தா�. இ4த� ெபா&�ைப 
ெகா19ேகாH�� பைட*ேகா;ட�(� தைலவனான ,மர� ந
பி எ4த அள> 
நிைறேவ�றியி�*கிறா� அ�ல( நிைறேவ�றவி�ைல எ�பைத அவரா� இ�.
 
கணி�தறிய �-யாமD�4த(. 
 
ெசா4தமாகேவ பரபர��* கா�பி*க ஏ�ற காரண
 ெதளிவாகேவ <ற�ப;-�4(
 
அைத அவ� விைர4( நிைறேவ�றினானா இ�ைலயா எ�ப( ெதாியவி�ைல. 
மேகாைத* கைரயி� ெகா19ேகா2ாிD�4(
, �சிறியிD�4(
 ஒJெவா� 
விநா-+
 ெச8திகைள எதி�பா��த வ�ண
 விழி�தி�4தா� அ7
பி�ேவ#. 
வDய.
 @ழிய.
 அவ�*, உ&(ைணயாக உடனி�4தனெர�றாலாவ( சிறி( 
ஆ&தலாயி�*,
. அவ�கைள+
 ,மரேனா1 ெகா19ேகா2� அ.�பியாயி�&. 
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ெகா19ேகா2ாிD�4( அவ�க# கைடசியாக அைம"ச� ெப�மா.*, அ.�பிய 
ெச8தி: ,மர� �தD� ஒ��ைற நிைலைமயறிவத�காக* கடE*,# ெச�&வ4த( 
தவிர மீ�1
 சில Gர�கேளா1 கட
ப� மர*கல9க# உ#ள கட�ப,தி*,� 
ேபாயி�*கிறா�. ேபான இட�தி� அவ.*,
 அவ.ட� ெச�றவ�க2*,
 
எ�ன ேந�4தெத�ேற இ(வைர ெதாியவி�ைல. ஆனா� ஒ� மா&த� ம;1
 
மாேகாைத* கைர ம*க# யாவ�
 ெவளி�பைடயாக* காI
ப- ேந�4தி�*கிற(. 
��� கடD� ெவ,ெதாைலவி� ஒ� தீவின�ேக நி�றி�4த கட
ப� மர*கல9க# 
இ�ேபா( ெகா19ேகா2�*,
, �சிறி*,
 மிக மிக அ�ேக ெந�9கியி�*கி�றன. 
இ4த" ெச8திைய� த
�ைடய அ4தர9க ஊழிய�களாகிய வDய.
 @ழிய.
 
அ.�பியி�4ததனா� ஒ� வா��ைத+
 மிைகயாகேவா, ,ைறவாகேவா 
இ�*,ெம�& ேதா�றவி�ைல. 
 
‘,மர� த�.ட� ெச�றவ�கேளா1 கட
ப�களிட
 பி-ப;-��பாேனா?’ எ�ற 
ச4ேதக�
 அவ� மன�தி� இ�4த(. தைலநகர�தி� ேபரரச�
, பைட� தைலவ�
, 
பிற�
 உ#ள ேநரமாயி�4தா� அைம"ச� அ7
பி�ேவ� மிக மிக இ�றியைமயாத 
இ4த� பா(கா�� ஏ�பா;-�, இ�ப-* ,மர� ந
பிைய� ேபா�ற ஓ� 
இைளஞைன ந
பி அ.�பியி�*க மா;டா�. ஆனா� யா�
 தைலநகாி� இ�லாத 
நிைலைய எ�ணி இ��பவ�கைள* ெகா�1 எ�லாவ�ைற+
 நிைறேவ�ற 
ேவ�-யி�4த(. 
 
எனேவதா� ,மர� ந
பிைய+
 ந
பி அ4த� பா(கா�பி� அவ.ைடய ெசா4த* 
காதDேய �தD� பாதி*க�ப;-��பைத+
 அவ� கவன�(*,* ெகா�1 வ4( - 
அத� பி� அவனிட
 அ4த� ெபா&�ைப ஒ�பைட�( அ.�பி யி�4தா� அைம"ச�. 
ெபா(*காாியமாக உ#ள ஒ�ைற ஆ�றேவ�-யவனிட
 அைத அவ.ைடய 
ெசா4த* காாியமாக>
 மா�றி ஒ�பைட*,
ேபா( அத�, இர;ைட� ெபா&�� 
வ4( வி1கிற(. ,மர� ந
பி+
 அ�& ேவளாவி*ேகா மாளிைகயி� த�ைன" 
ச4தி�தேபா( அ�தைகய ெபா&�ேபா1
, உண�"சி ேவக�ேதா1
தா� தி�
பி" 
ெச�றி�4தா� எ�பைத அ.மானி�தி�4தா� அவ�. அ4த அ.மான
 
ெபா8யாகாெத�றாE
 ேபா�*கள" 6�நிைலயி� மனித�கைள மீறி+
 காாிய9க# 
நைடெபற �-+
-எ�&
 எ�ண �-4த(. 
 
,மரைன�ப�றிய எ4த" ெச8தி+
 ெதாியவி�ைல எ�& ெதாியவ4த(
, ‘ெகா#ைள 
மர*கல9கைள வைள�(� பி-�(� தா*கேவ�1
 எ�பைத+
 (ர�த ேவ�1
 
எ�பைத+
விட அ4த மர*கல9களி� ஏதாவெதா�றி� ெகா19ேகா2� இர�தின 
வணிக� மக# அ�தவ�D சிைற�ப;-��பதாக* க�தி அவைள �தD� மீ;பேத 
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த� கடைம எ�ற எ�ண�தி� ெசய�ப;1 அத� காரணமாகேவ ,மர� 
அக�ப;1*ெகா�-��பாேனா’ - எ�&
 உ8�(ணர �-4த( அைம"சரா�. 
ஆனாE
 அவ� அய�4( விடவி�ைல. ந
பி*ைகேயா1 ேவளாவி*ேகா 
மாளிைகயிD�4த ேவெறா� Gர� $ல
 - ெகா19ேகா2�*,* க;டைளகைள 
அ.�பினா�. 
 
‘,மர.
 அவேனா1 ெச�றவ�க2
 தி�
பவி�ைல எ�பத�காக* 
கல9கேவ�டா
. எ4த" சமய�தி� மேகாைத* கைரயி� எ4த� ப,தியிD�4( - 
கட
ப�களி� மர*கல9க# நகர�ைத* ெகா#ைளயிட ெந�9கினாE
 அ4த� 
ப,தியி� கைர�ப,தியி� எ�லாவித9களிE
 எதி��(� தா*க>
, த1*க>
 
ஆய�தமாக இ�*,மா& - ெச8திக# ெதாிவி*க� ப;-�4தன. ெகா#ைள*கார�க# 
மேகாைத*கைர நகர9களி� ஊ1�வத�,* காரணமான இட9களாக� ெப�
பாE
 
ெபா�வானி, ஆயிைர ேபாியா& ேபா�ற ஆ&களி� �க�(வார9கேள பய�பட* 
<1மாதலா� அ4த �க�(வார9களி� காவைல+
 க;1� தி;ட�ைத+
, 
விழி�பாக" ெச8+மா&
 ெதாிவி*க�ப;-�4த(. இJவள> ஏ�பா1கைள+
 
ெச8தி�4(
, ேவளாவி*ேகா மாளிைகயிD�4த அைம"ச� அ7
பி�ேவ2*, மன 
நி
மதியி�ைல. உ#ள
 ஒ� விநா-<ட வி1படாத சி4தைனகளி� $�கியி�4த(. 
 
ெகா19ேகா2�*, உட� ெச�ற @ழிய.
 வDய.
 அ9ேக பைட* 
ேகா;ட�தி� இ��பதா� சமேயாசிதமாக ஏதாவ( ெச8( அவ�க# நகர�ைத* 
கா�பா�&வா�க# எ�ற ந
பி*ைக+
 இ�4த(. ந�ல ேவைளயாக எ�லா 
நிைலயிE
, எ�லா" சமய9களிE
 ,மர� ந
பிேயா1 உட� ெச�வேத த9க# 
கடைம எ�& எ�ணி அ4த இ�வ�
 கட
ப� மர*கல9க# இ�4த கட�ப,தி*," 
ெச�& அக�ப;1* ெகா�1 விடவி�ைல எ�ப( அைம"ச�*, ந
பி*ைக 
அளி�த(. அவ�க2
 கட�ப,தி*," ெச�& ,மரைன�ேபா� தி�
பாமD�4தா� 
தம*," ெச8தி ெதாிய>
, தா
 ெச8திகைள� ெதாிவி*க>
, ெகா19ேகா2�� 
பைட* ேகா;ட�தி� ந
பி*ைக வா84த மனித�கேள இ�லாம� ேபாயி��பா�க# 
எ�பைத அைம"ச�
 உண�4(தா� இ�4தா�. அைம"ச� இJவா& சி4தி�(* 
ெகா�-�4த ேவைளயி� கட
ப� மர*கல9களி� இ�4த ,மர.
 அவ.ட� 
ெச�றவ�க2
 எ�ன ஆனா�க# எ�பைத இனிேம� கவனி*கலா
. 
-------------- 
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12. 12. 12. 12. !மர" தி6
�கிறா"!மர" தி6
�கிறா"!மர" தி6
�கிறா"!மர" தி6
�கிறா"    
 
த9க# தைலவனாகிய ெகா19ேகா2� ,மர� ந
பி ஆ4ைத*க�ண.*, வி;1* 
ெகா1�( அ�ப-� திOெர�& மன
 மாறியைத" சிைற�ப;-�4த ேசரநா;1 
Gர�க# யா�ேம வி�
பவி�ைல. 
 
‘எ�ைன உ9க# Gர�கேளா1 ெபா�வானி �க�(வார�தி�, அ.��9க# 
ேவ�-ய உதவிகைள நா� ெச8கிேற�’ எ�& ,மர� ந
பிேய 
ஆ4ைத*க�ணனிட
 �கமல�"சி+டேன ேவ�-யேபா( யாராE
 அைத 
ந
ப�-யவி�ைல. �தD� ஆ4ைத*க�ணேன அைத ந
பவி�ைல. ,மரேனா1 
வ4தி�4த ேசர நா;1 Gர�கேள அவ.ைடய இ4த" ெசா�கைள* ேக;1 அவைன 
ெவ&�� உமிழ� பா��தைத+
, காறி� (�பியைத+
 க�ட ஆ4ைத* க�ண�, 
இவ� இன�( Gர�கேள இத�காக இவைன ெவ&�பதா� இ4த� (ேராக�ைத 
உயி�*,� பய4( ெகா�1 இவ� உ�ைமயி�தா� ெச8ய ��வ�கிறா� 
ேபாE
 எ�& த� மன�(*,# நிைன�தா�. எ4த எதிாிைய அவ.ட� உ#ள 
அவ� இன�தவேர ெவ&�பதாக* ெதாிகிறேதா அ4த எதிாிைய� தன*, 
ந�பனா*கி* ெகா#ள �-+
 எ�ற �->*, ஆ4ைத*க�ண� வ4த பி� அவ� 
,மரைன� த� இன�தவராகிய கட
ப�கேளா1 ெபா�வானி �க�(வார�தி�, 
நிைலைம அறி4( வர அ.�பி ைவ�ப( எ�& �-> ெச8( ெகா�1வி;டா�. 
 
“உ� இன�தவ�*,� (ணி4( இ�ப- (ேராக
 ெச8ய ��வ�கிற நீ அ1�த 
விநா-ேய என*,
 (ேராக
 ெச8ய� (ணியமா;டாேய?” எ�ப(ேபா� ஒ� 
வினாைவ இர�1 $�& �ைற ,மரனிட
 ஆ4ைத*க�ண� வினவினா�. 
 
எ�றாE
 ,மரைன� த� காாிய�தி�," சாதகமாக� பய�ப1�தி* ெகா#வெத�ற 
தீ�மான
 ஆ4ைத*க�ணனி� அ4தர9க�தி� ஏ�ப;1வி;ட(. ,மரேனா1 
ேச��( சிைற� ப;ட ம�ற Gர�கைள ைவ�(*ெகா�1 ,மரைன ம;1ேம த� 
ஆ;கேளா1 ஆ�& �க�தி�, அ.�பி ைவ�பத�கான ஏ�பா1கைள 
ஆ4ைத*க�ண� ெச8யலானா�. 
 
ஆ4ைத*க�ணனி� மாெப�
 ெகா#ைள மர*கல�தி� அ�ேக சி& பட, ஒ�&
 
வ4( நி�ற(. =�றிE
 படகி� த� ஆ;களாகிய �ர;1* கட
ப�கைள அமர" 
ெச8( ந1ேவ ,மரைன இ�*க" ெச8யேவ�1
 எ�& நிைன�தா� 
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ஆ4ைத*க�ண�. ,மரனி� கா( ேக;கேவ த� ஆ;களிட
 அJவா& <ற>
 
ெச8தா�. 
 
“இ4த� பைட�தைலவ� உ9கேளா1 வ�கிறா� எ�பத�காக இவைனேய 
��றிE
 ந
பிவிடாதீ�க#. ெபா� வானி �க�(வார�ைத ெந�9கிய(
 இவைன 
உட�ைவ�(* ெகா�1 எ�ென�ன நிைலைமகைள அறி4( ெகா#ள �-+ேமா 
அைத ம;1ேம அறி4( வா�9க#. �க�(வார�தி� வழிேய கைர� ப,தியி� 
அதிகமாக உ#ேள Mைழ4( விட>
 <டா(. அ�ப-" ெச8தா� ஒ�ேவைள 
நீ9கேள இ9ேக தி�
பி வர�-யாத நிைலைமக# ஏ�ப;டாE
 ஏ�ப;1 விடலா
” 
என ஆ4ைத*க�ண� த� Gர�க2*,* க;டைளயி;ட ேபா( அ4த* 
க;டைளயி� ஒJெவா� ெசா�ைல+
, ஒJெவா� ெசா�D� ெபா�ைள+
, 
ெபா�2*,� பி�னி�4த ெதானிைய+
, அத�,� பி�னாD�4த அரச த4திர* 
,றி��கைள+
 ,மர� ந
பி <�4( கவனி�(* ெகா�1தா� இ�4தா�. 
 
“கட
ப�கேள! நா
 ெகா1�( ைவ�தவ�க#, ஏென�றா� நம( ��&ைகைய* 
கைரயிD�4( எதி��( �றிய-*க ேவ�-ய ேசரநா;1 ெகா19ேகா2�* 
ேகா;ைடயி� பைட� தைலவேன நம*,� (ைணயாக கைரவைர வர�ேபாகிறா� 
எ�ப( எJவள> ெபாிய உதவி எ�பைத" சி4தி�(� பா�9க#. Gர�களி� 
யாராவ( உயி�*,� பய4( அ�ல( ெபா�ைன, ெபா�ைள தய4( (ேராகிகளாக 
மா&வா�க#. நாேமா ஒ� க;ட�தி� தைலவேன (ேராகியாக மாறி நம*, 
உதவி�ாிய ��வ�மா& ச4த��ப�ைத உ�டா*கிவி;ேடா
” எ�& ெகா#ைள* 
<;ட�தி� தைலவ� <றியேபா(, அைத* ேக;1� தன*,# நைக�(* 
ெகா�டா� ,மர� ந
பி. 
 
,மர� ந
பிேயா1 உடனி�4தவ�கேளா ெவ&�ைப+
 கட4( இ�ப-+
 ஒ� 
ப"ைச� (ேராக
 உ�டா? எ�& ெவ&*,
 எ�ைலயிD�4( விர*தி எ�ைல*,� 
ேபா8 நிைன*க� ெதாட9கியி�4தா�க#. 
 
அவ�க2ைடய ெவ&�ைபேயா, விர*திையேயா ெபா�;ப1�தாம� கட
ப�கேளா1 
ஆ�& �க�தி�,� �ற�பட ஆய�தமாகிவி;டா�. ேபா,
ேபா( த�.ட� வ4த 
ேசர Gர�கைள ேநா*கி, ‘ேபா�*கள�திE
 ஆப�தான 6�நிைலகளிE
 ,றி�பறித� 
மிக மிக அவசிய
’ எ�& <றிய வா*கிய�(*, எ�ன அ��த
 என� �ாி4( 
ெகா#ள �ய�றன�. ,மர� ந
பி அ4த வா*கிய�ைத எத�காக எ�ன ெபா�ளி� 
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த9கைள ேநா*கி <றிவி;1" ெச�றா� எ�பைத� �ாி4(ெகா#ள அவ�க# 
ெப��ய�சி ெச8ய ேவ�-யி�4த(. 
 
கைரைய ேநா*கி� �ற�ப1வத�, �� ,மர� ந
பி ேவ�-* ெகா�-�4தப- 
அவ.ைடய ைககைள� பிணி� தி�4த க;1*கைள அவி��( வி1மா& 
ஆ4ைத*க�ண� க;டைளயி;டா�, க;டைளயி;டவ� ,மரனிட
 எ"சாி�தா�. 
 
“உ� உதவிைய நா1கிற சமய�தி� ைககைள� பிணி�(" சிைற ைவ�(* ெகா�1 
நாட*<டாெத�& ச�& �� நீ <றினா8! அதனா� உ� க;1*கைள அவி�*க" 
ெச8( வி;ேட�. இ4த நிைலைய நீ தவறாக� பய�ப1�தி* ெகா#ள �ய�றா� 
உயிேரா1 த�பமா;டா8 எ�பைத ம;1
 நிைன> ைவ�(*ெகா�டா� ேபா(
.” 
 
"நா�தா� அ�ெபா7ேத <றிேனேன கட
ப� தைலவேர! உ9கைள எதி��( 
யாராE
 நயவ�சக
 �ாிய �-யாெத�ப( என*,� ெதாியாதா எ�ன? எைத" 
ெச8ய ேவ�1ேமா அைத நா� அவசிய
 ெச8ேவ� எ�ற ந
பி*ைகேயா1 
எ�ைன அ.��9க#” எ�றா� ,மர� ந
பி. 
 
பட, கைரைய ேநா*கி� �ற�ப;ட(. ,மர� ந
பிைய* க;டவி��( வி;1 
வி;டாE
 படகி� அவைன" =�றி வாேள4திய �ர;1* கட
ப�க# அம�4( 
ெகா�டா�க#. அவ�கேளா எ�ணி*ைகயி� ஐவ�. அவேனா ஒ�வ�. அவ�களிட
 
க�விக2
 பைட*கல9க2
 இ�4தன. அவேனா ெவ&9ைகயனாக 
ஆ*க�ப;-�4தா�. கைர ெந�9க ,மர� ந
பியி� சி4தைன விைரவாக ேவைல 
ெச8த(. கட
ப�களி� ெகா#ைள மர*கல9களிேலேய சிைற�ப;1� த9கிவி;ட 
த� ந�ப�க# ேவ& த�ைன� தவறாக� �ாி4( ெகா�1 வி;டா�கேள எ�ற 
கவைல+
 அவ� மன�தி� இ�4த(. 
 
கைர*, அ�கி� வ4த(
 படகி� அவைன" 6ழ இ�4த கட
ப�க# அவைன" =�றி 
ெந�*கமாக வைல பி�னினா� ேபால இ�.
 ெந�*கமாக உ;கா�4தா�க#. 
அவனிட
 ேக#விகைள+
 ேக;க� ெதாட9கினா�க#. 
 
“�க�(வார�ைத ஒ;-ேயா, கைர ஓர�திேலா எ9,
 ேசரநா;1� பைடGர�க# 
ஆ+த9கேளா1 மைற4தி��பா�கேளா? உ#ளைத* <&. எ9களிட
 எைதயாவ( 
மைற�(� ெபா8 <றினாேயா உ� உயி�தா� ேபா,
...” 
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“ேசர நா;-� இ�ேபா( Gர�க# இ�4தா�தாேன மைற4தி�4( உ9கைள� தா*க 
�-+
? ேசர நா;-�தா� இ�ேபா( Gர�கேள இ�ைலேய? எ�லா Gர�க2
 
வட*ேக ,யிலாEவ� பைடெய1�பி� அ�லவா இ�*கிறா�க#?” எ�& ,மர� 
ந
பி அவ�க2*, ம&ெமாழி <றினா�. 
 
“ஆ�&�க�திD�4( நகர�தி�,# ேபா,
 நீ� வழியி� இ��ற�
 ஒேர மர� ெச- 
ெகா-களாக� ப=
 �த� அட�4தி�*,
 அ�லவா?” 
 
“ஆமா
! அட�4தி�*,
” 
 
“அ4த� �த�களிைடேய ஆ�&*கா� வழிேய படகி� நா
 ெச�& தி�
ப இைடS& 
எ(>
 கிைடயாேத?” “ஏ� இ�ப- அ-*க- ஐய�ப1கிறீ�க#? ஆ�றி� இ� �ற�
 
ப=ைம ெசழி�( அட�4தி��ப( ந�ல வள�தி� காரணமாக�தாேனய�றி Gர�க# 
மைற4தி�4( தா*,வத�காக அ�&.” 
 
“அத�காக ெசா�ல வரவி�ைல. ேசரநா;-� மிக* ,ைற4த Gர�க#தா� இ��பதாக 
நீேய <றியதா� த4திரமான வழிகளி� அ�றி ேவ& வித9களி� அவ�க# 
பைகவ�கைள எதி��(" சம� �ாிய �-யா(. த4திரமாக" சம� �ாி+
 வழிகளி� 
இ(>
 ஒ�&. இ��ற�
 ெந�9கிய மர*<;ட9களிைடேய உ#ள 
ெபா�வானியா�&* கா� வழிேய நா
 ேபாகிறேபா( ந
ைம வைள*க �-+ெம�& 
தா� இைத* ேக;ேடா
. இத�, நீ ெசா�E
 ம&ெமாழியிD�4(தா� நா
 உ#ேள 
எJவள> (ர
 ேபாகலா
 அ�ல( ேபாக*<டா( எ�பைத�ப�றி ஒ� �-> 
ெச8யலா
.” 
 
“எ�ைன ந
பி நா� எJவள> Qர
 உ9கைள அைழ�(" ெச�கிேறேனா அJவள> 
Qர
 நீ9க# பயமி�றி வரலா
.” 
 
,மர� இJவா& <&
ேபா( அவ�க# ெச�ற பட, ெபா�வானி 
�க�(வார�தி�,# Mைழ4தி�4த(. கட
ப�க# ,மரனி� �க�ைதேய ைவ�தவிழி 
வா9காம� ேநா*கின�. அவ� உ�ைமயாகேவ த9க2*, எ�லாவ�ைற+
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கா�பி*க அைழ�(*ெகா�1 ேபாகிறானா அ�ல( ஏமா�&கிறானா எ�பதி� 
இ�.
 அவ�க2*," ச4ேதக
 தீரவி�ைல. 
 
“ெப�மர*கல9கைள கைரயிD�4( சிறி( ெதாைலவி� ஆழமான 
கட�ப,தியிேலேய நி&�தி ைவ�(வி;1" சி& சி& பட,களி� ெபா�வானி, 
ஆயிைர, ேபாியா& $ல
 ேசரநா;1 நகர9களி� அ9க9ேக ெகா#ைளயிட 
Mைழ4தா� எ9கைள எதி�*க�ேபா(மான Gர�க# இ�*கிறா�களா அ�ல( எ9க# 
ேநா*க
 ஈேட&மா” எ�& ,மரனிடேம ம&ப-+
 ேக;டா� ஒ� கட
ப�. 
 
எதிாியி� பைட�தைலவ� த9களிட
 த�காDகமாக" சிைற�ப;-�*,
 
ேவைளயி� அவனிடேம இ4த* ேக#விகைள* ேக;ப( எ4த அள> உ&தியான( 
எ4த அள> ஆப�தான( எ�பைத* <ட� �ாியாத மனநிைலேயா1 அவ�க# ேக#வி 
ேக;பைத*க�1 ,மர.*," சிாி���தா� வ4த(. ஆனா� த� உ#2ண�>கைள 
ெவளி* கா;-* ெகா#ளாம� அவ�க2*,� ைதாிய�
 ந
பி*ைக+
 
ஊ;-*ெகா�ேட ெச�றா� அவ�. ெபா�வானி �க�(வார�தி� ெந14(ார
 
கைர*,#ேள அவ�க# அைழ�(" ெச�ல�ப;1 வி;டன�. இ�.
 சிறி( உ#ேள 
ெச�றா� ெகா19ேகாH� நகரேம வ4( வி1
 எ�ற நிைலைம*, ��ேனறி" 
ெச�& வி;டா�க#. 
 
“உ#ேள ெச�ல" ெச�ல நிைலைமகைள நீ9க# இ�.
 ந�றாக அறியலா
” - 
எ�& ,மர� ���&வேலா1 அவ�க2*,* <றினா�! �த� அட�4தி�4த ஓாிட
 
வ4த(
 பட, ேமேல ேபாவைத வி�
பாம� அ9ேகேய நி&�தி வி;டா�க# 
கட
ப�க#. 
 
“ஆ�றி� இ��ற�
 Gர�க# யா�
 மைற4தி�*கவி�ைல எ�ப( 
உ&தியானா�தா� இ4த இட�தி�, ேமேல நா
 ேபாகலா
” எ�றா�க# அவ�க#. 
 
“எ�ைன அத�காக எ�ன ெச8ய" ெசா�கிறீ�கேளா, அைத நா� ெச8கிேற�” - 
எ�றா� ,மர�. 
 
“நீேய ஒ� விநா- கைரயி� இற9கி� பா��(" ெசா�! Gர�க# யாராவ( 
ெத�ப;டா� பைட�தைலவ� எ�ற - �ைறயி� அவ�கைள 
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தி�
ப�ேபாக"ெசா�D விடலா
. தா9கேள இற9கி� �த�களி� ேத-னா� Gர�க# 
மைற4தி��பா�களாயி� அவ�க2*,
 எ9க2*,
 ைககல�� $2
” 
 
“இற9கி� பா��பதி� என*, ம&�� ஒ�&
 இ�ைல. ஆனா� அேத சமய�தி� 
நீ9க# எ�ைன ந
பேவ�1
. இற9கி� பா��பத�,� பதி� நா� த�பி ஓ- 
வி1ேவேனா எ�ற எ�ேமேலேய உ9க2*," ச4ேதக
 வ4(விட* <டாத�லவா?” 
 
இைத* ேக;ட(
 படகிD�4த கட
ப�க# ஒ�வ� �க�ைத ஒ�வ� பா��(* 
ெகா�டன�. ,மர� அJவா& ெவளி�பைடயாக� த�.ைடய மன�திD�4தைத* 
ேக;டேத அவ�க2ைடய ச4ேதக�ைத� தணி�(வி;-�4த(. அவ�க# அவைன* 
கைரயிற9கி� �த�களி� Gர�க# மைற4தி�*கிறா�களா எ�பைத� பா�*க" 
ெசா�னா�க#. அJவா& அவ�க# �த� �ைற <றியேபா( அவ� வாளா இ�4( 
வி;டா�. $�றாவ( �ைற+
 வ��&�தியேபா( படைக ஒ(*க" ெசா�D* 
கைரயி� ெம�ல இற9கினா�. 
 
இJவா& தய9கி� தய9கி அ4த* காாிய�ைத அவ� ெச8ததினா� அவ.*,� 
த9களிடமி�4( த�பி ஓ1
 எ�ண
 இ�ைல எ�ப( ேபா� அவ�க# �ாி4( 
ெகா�டா�க#. ஆனாE
 அவ�க# ைகயிேல உ�வி ைவ�தப- இ�4த 
ெகா1வா#க# இ�.
 அ�ப-ேய இ�4தன. கைரயிற9கிய ,மர� �தாி� ெம�ல 
ெம�ல மைற4தா�. சில விநா-க# அவ� ெத�படவி�ைல. கா� நாழிைக*,�பி� 
ம&ப-+
 �த� சலசல�த(. ,மர� தி�
பினா�. ,மர� ம;1ம�ல, 
அவ.*,�பி� ஒJெவா�வராக� பல ேசர Gர�க2
 வ4தன�. 
---------------- 

13. 13. 13. 13. ஒ-ற" ஒ6வ"ஒ-ற" ஒ6வ"ஒ-ற" ஒ6வ"ஒ-ற" ஒ6வ"    
 
ஒைச�படாம� ,மர� த� பி�ேன அைழ�( வ4த ஐ
ப( ேசர நா;1 Gர�க2
 
�த�களிD�4( அ4த� படைக விSகமாக வைள�த(ேபா� ப�ேவ& 
திைசகளிD�4( ெவளி�ப;டன�. திOெர�& இ�ப- ஒ� நிைலைமைய எதி�பாராத 
கட
ப�க# ஒ�&
 ெச8ய �-யவி�ைல. உ�விய வா#கேளா1 கைரயி� 
,தி�தன�. �தD� ,மர� ேம� பா84( அவைன* ,�தி* ெகா�வ( அவ�க# 
�ய�சியா8 இ�4த(. ேசர Gர�களி� பல� வி�E
 அ
�
<ட ைவ�தி�4ததனா� 
�த�களி� ப�ேவ& ேகாண9களிD�4( கட
ப�க# ேம� அ
�மைழ 
ெபாழியலாயி�&. அ4த அ
� மைழயினிைடேயயி�4( த�பி* ,மரைன* ெகா�ல 
அவ�களா� �-யவி�ைல. 
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அத�, ேந�மாறாக* ,மரேனா1 படகி� வ4த �ர;1* கட
ப�களி� $வ� இற4( 
ேபாயின�. இ�வ� ெகா19ேகா2� Gர�களிட
 சிைற�ப;டா�க#. அவ�க# வ4த 
பட, ேசர நா;1 Gர�களா� ைக�ப�ற�ப;ட(. இற4தவ�களி� சடல9கைள 
அ4த� படகி� ேபா;1* கைரேயாரமாக அைத* ெகா�1ேபா8 மித*க 
வி;1வி1மா& த�ஆ;க2*,* க;டைளயி;டா� ,மர�ந
பி அ�ப-ேய 
ெச8ய�ப;ட(. உடேன மேகாைத*கைர நகர9க2*,* கட� வழிேய சி& 
மர*கல9களிேலா, பட,களிேலா உ# Mைழ+
 $�ேற வழிகளான ஆயிைர, 
ெபா�வானி, ேபாியா& ஆகியவ�றி� வழிகைள வி� அ
�கேளா1 <-ய Gர�க# 
பா(கா*க ஏ�பா1 ெச8ய�ப;ட(. கட
ப�களி� ஒேர பல
 கட�தா�. மர* 
கல9களி� இ�4தப-ேய ேபா� �ாியேவா, கட�ெகா#ைளக# ெச8யேவா, 
அவ�க2*,� ெதாி4த அள> தைரயி� எதி��பவ�கைள �ைறயாக எதி�ெகா�1 
ேபா� ெச8ய அவ�க2*,� ெதாியா(. அவ�க2ைடய ஒேர பல
 கடE
 
மர*கல9க2
தா�. தைர எ�ப( அவ�க2ைடய பலGனமான கள
 எ�பைத* 
,மர� ந
பி மிக ந�, அறி4தி�4தா�. 
 
சிைற�பி-*க�ப;ட இர�1 கட
ப�கைள* ெகா19ேகா2� ேகா;ைடயி� 
உ#ேள ப�திரமான அைற ஒ�றி� அைட�தேபா(, ‘உ#ேள ெச�ல" ெச�ல 
நிைலைமகைள நீ9க# இ�.
 ந�றாக அறியலா
’ எ�& ��� அவ�களிட
 
<றியி�4த ஒ� வா*கிய�ைதேய ேவ& அ��த
 ெதானி*,
 ப- இ�ேபா( 
தி�
ப>
 <றிவி;1 ஏளனமாக நைக�தா� ,மர� ந
பி. 
 
ெகா19ேகாH�� பைட*ேகா;ட�தி� அைம"ச� அ7
பி�ேவளா� 
அ.�ப�ப;1� த9கியி�4த வDய.
 @ழிய.
 ,மர� ந
பிைய அவ� மிக>
 
சாம��தியமாக* கட
ப�களிடமி�4( த�பிவ4தத�காக� பாரா;-னா�க#. அ4த 
விவர9கைள உடேன ஒ� Gர� $லமாக� தைல நகாிE#ள ேவளாவி*ேகா 
மாளிைக*," ெசா�D அ.�பினா�க#. அத� பி��
 அவ�க# இ�வ�
 ,மர� 
ந
பியிட
 ேப=
ேபாெத�லா
 ஒ� ெச8திைய வ��&�தி* ெகா�-�4தா�க#. 
அைத ஏ� அவ�க# அJவள> Qர
 த�னிட
 வ��&�(கிறா�க# எ�பைத* 
,மர� ந
பியாE
 �ாி4( ெகா#ள �-யவி�ைல. த�ெசயலாக 
வ��&�(கிறா�களா? அ�ல( ஏதாவெதா� அ��த�ேதா1 எைதயாவ( 
�ாி4(ெகா�1 வ��&�(கிறா�களா எ�பைத அவனா� விள9கி* ெகா#ள 
�-யாம� இ�4த(. 
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“பைட�தைலவ� கட
ப�களி� ெகா#ைள மர*கல�திD�4( அவ�க# 
(ைண+டேனேய த�பி வ4த( சாம��தியமான காாிய
தா� எ�றாE
 இர�தின 
வணிக� மக# அ�தவ�Dைய மீ;கிறவைர நா
 ெப�ைம�ப1வத�, ஒ�&ேம 
இ�ைல- எ�பைத+
 நிைனவி� ெகா#ளேவ�1
”- எ�& அைம"ச� 
அ7
பி�ேவளி� ஆ;களாகிய அவ�க# த�னிட
 அ-*க- <றி வ4தத� 
பி��ல�தி� எ�ன சி4தைன $லமாக இ�*கிறெத�பைத அறிய �ய�றா� 
,மர� ந
பி. 
 
ஆனா� அேத சமய�தி� அவ�க# அ�ப- அ-*ெகா� �ைற இர�தின வணிக� 
மக2
 த� ஆ�யி�* காதD+
 ஆகிய அ�தவ�Dைய நிைனU;-* 
ெகா�-�4ததி� அவ.*, ஒ� மகி�"சி+
 இ�4த(. கட
ப�கைள எ�ப-+
 
�றிய-�( அவைள மீ;கேவ�1ெம�ற ஆவE
 (ணி>
 உ&தி�பட 
அவ�க2ைடய வா��ைதக# (ைணெச8கி�றன எ�ற �ைறயி� அவ�ைற அவ� 
வி�
பினா�, வரேவ�றா�. 
 
அ1�( அவ.ைடய சி4தைன ஆ4ைத*க�ணனிட
 சிைற�ப;-�*,
 
ம�றவ�கைள எ�ப- வி1வி�ப( எ�பதி� ெச�ற(. த�னிட
 சி*கியி�*,
 
கட
ப�க# இ�வைர* ெகா�1 அவ�களிட
 சி*கியி�*,
 ெகா19ேகா2� 
Gர�க# இ�வைர+
 எ�ப- மீ;ப( எ�& 6�"சிகைள ஒJெவா�றாக" 
சி4தி*கலானா� ,மர� ந
பி. ஏ�ெகனேவ கட
ப�களிட
 சிைற�ப;-�*,
 
ெகா19ேகா2� Gர�க# தா� தி�
பி வ�
ேபா( த�.ைடய 6�"சி ேநா*க�ைத 
விள9கி* ெகா#ளாம� த�ைன� தவறாக� �ாி4( ெகா�-�*கிறா�க#. தா� 
உயி�த��வத�, ஆைச�ப;1* ெகா�1 கட
ப�க2*,* ெகா19ேகா2ைர* 
கா;-* ெகா1�பத�காக� �ற�ப;1 வி;டதாக அவ�க# நிைன�( வி;ட( 
அவ.*,� ெதாி4(தா� இ�4த(. 
 
அவ�க# அைனவைர+
 சாம��தியமாக* கட
ப�களிடமி�4( மீ;கிறவைர 
எ(>ேம ேமேல ெச8வத�, இ�ைல எ�பைத+
 ,மர� த
பி உண�4தா�. அ4த 
Gர�கைள மீ;பத�,�� ��&ைக இ;-�*,
 கட
ப� மர* கல9கைள� 
தா*க>
 �-யா(. அ�ல( கட
ப�கேள ெகா19ேகா2ைர ெந�9கினாE
<ட 
அவ�களிட
 சிைற�ப;-�*,
 ெகா19ேகா2� Gர�க# த�பிவிட �-யா(. 
நக�*,# கைரைய ெந�9கி வ4(வி;டா� இ9,#ள நிைலைமைய+
 நா� 
த�பிவி;ேட� எ�பைத+
 ஆ4ைத* க�ண� அறிய ேநாி1
. அைத அவ� அறிய 
ேந�4த(
 அவ.*, ஏ�ப1கிற �த� க19ேகாப�(*,� பDயாகிறவ�க# 
அவனிட
 சிைற�ப;-�*,
 ெகா19 ேகா2� Gர�களாக�தா� இ��பா�க# 
எ�ப( நி"சய
. அ�ப- ஒ� நிைல ஏ�ப1வத�, �� ெகா19ேகாH� Gர�கைள 
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அ9கி�4( கா�பா�றிவிடேவ�1
 எ�பதி� ,மர� ந
பி அதிக* 
கவனமாயி�4தா�. அத�காக>
 அவ� ஒ� 6�"சி ெச8ய ேவ�-யி�4த(. 
 
த�னிட
 சிைற�ப;-�*கிற கட
ப�களி� ஒ�வனிடமி�4( ஆ4ைத*க�ண.*, 
அவ� தானாகேவ எ7(வ( ேபா� ஒ� ஒைல எ7திவா9க ேவ�-யி�4த(. அ4த 
ஒைலயி� “வழிகைள* கா;1வத�காக" ேசர நா;1 Gர�களி� (ைணேயா1-$�& 
பட,களி� ந
 கட
ப�கைள+
 ேச��( இ�றிர> ெபா�வானி �க�(வார�தி� 
வழிேய நக�*,# அ.�ப>
. இ9, யா>
 நம*, உ&தியான 
ந�னிைலயிE#ளன. இ4த ஒைலைய* ெகா�1 வ�பவ� ஒ� ெசவி;1 ஊைம, 
,மர� ந
பி நம*, மிக>
 (ைணயாயி�*கிறா�. இ4த ஒைலைய* ெகா�1 
வ�பவ� ேமE
 எ�ேமE
 தா9க# ச4ேதக�படாமD��பத�காக - இைத நா9க# 
இ9, வ4த அேத படகி� அ.��கிேற� - எ�& எ7தி ஆ4ைத*க�ண.*, ஓ� 
ஊைமயிடேமா அ�ல( ஊைமேபா� ந-*க �-4தவனிடேமா ெகா1�(, அ�& 
கட
ப�களி� பிண9கேளா1 கட�கைரயி� மித*கவி;ட படகி� பிண9கைள 
நீ*கிவி;1 அவைன அ.��வெத�& தி;டமி;டா� ,மர� ந
பி. 
 
இ4த� தி;ட
 நிைறேவ&வ( அவ� ைகயி� ம;1மி�ைல. எ7(கிற ஒைலயி� 
சிைறயிD�*,
 கட
ப�களி� யாராவ( ஒ�வ.ைடய ைக"சா�(* கிைட*க 
ேவ�1
. இ�லா வி;டா� ஆ4ைத*க�ண� அைத ந
�வ( அாிெத�ப( 
,மர.*,� ெதாி+
. ஒ�& ேவைலகளி� - ேபா�* கால9களி� ெகா19ேகாH�� 
பைட*ேகா;ட�(*,� பய�ப1வத�காக ஊைமக# ேபால>
 ெசவிட�க# 
ேபால>
 ந-�(� பைகவைர ஏமா�றி இரகசிய9கைள அறி4( வ�வத�," சில� 
இ�4தன�. அவ�களி� ஒ�வ�ைடய உதவிைய இ�ேபா( நா1வ( எ�& 
,மர�ந
பி �-> ெச8( ெகா�டா�. 
 
கட
ப�களிட
 சிைற�ப;-�*,
 ெகா19ேகாH� Gர�கைள மீ;பேதா1 - அ4த 
Gர�கேளா1 கட
ப�களி� பலைர+
 ெபா�வானி �க�(வார�(*, வரவைழ�(* 
ெகா�&வி;டா�, ஆ4ைத*க�ணனி� ��&ைக ேபரளவி� வDைம ,�றியதாக� 
ேபா8வி1
. த�வச�#ள Gர�களி� வDைம ,ைறய* ,ைறய 
ஆ4ைத*க�ணனி� ��&ைக ேதா�விைய அைடவைத� தவிர ேவ& வழி இ�ைல. 
அ�ல( அவ� த�.ைடய ெகா#ைள மர*கல9கேளா1 ேமE
 சில நா;க# 
தாமதி�தா� <ட ந�ல(தா� எ�ெற�ணினா� ,மர� ந
பி. ��&ைக நீ-*க 
நீ-*க* ,யிலாEவ�தி�," ெச�றி�*,
 ெப�
பைடேயா1 ெப�ம�ன� தி�
பி 
வ�கிற சமய�
 ெந�9கிவிடலா
. பைடகளி� வரேவா1 ம�ன�
 
தி�
பிவி;டா� பி�� ஆ4ைத*க�ணைன ஓட ஓட விர;டலா
. 
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ஆனாE
 அ4த வழிையவிட �தD� சி4தி�த வழிேய ந�ல( எ�ெற�ணினா� 
அவ�. ஒைல எ7த�ப;ட(. கட
ப�களி� சிைற�ப;-�4த இ�வ�
 அ4த 
ஒைலயி� ைக"சா�திட ம&�தன�. நீ�ட ேநர
 சி�திரவைத ெச8( வைத�தபி� 
ஒ�வ� ைக"சா�திட இன9கினா�. அத�,� பி� ம�ெறா�வைன+
 எJவளேவா 
ெகா1ைம� ப1�தி வ��&�தி+
 பயனி�லாம� ேபாயி�&. அத�க��ற
 பைட* 
ேகா;ட�( ஒ�ற�களி� த�ன4தனிேய ெசவி;Tைம�ேபால ந-�( 
ஆ4ைத*க�ணைன" ச4தி*க� ேபாவத�, ஒ� தீரைன� ேதட ேவ�-யி�4த(. 
6�நிைலைய எ�ணி ஆ4ைத*க�ணனிட
 ெச�றா�, உயி�*, ஆப�தா,ேம 
எ�ற ந1*க�தினா� பல� அ�சினா�க#. ,மர� ந
பியி� நீ�ட 
உ&திெமாழிக2*,� பி� ஒ� இள
ப�வ�( ஒ�ற� அ4த ேவைலைய" ெச8ய �� 
வ4தா�. 
------------- 

14. 14. 14. 14. கட
ப" ஏமாறினா"கட
ப" ஏமாறினா"கட
ப" ஏமாறினா"கட
ப" ஏமாறினா"    
 
கடE*,# ெச�& ஆ4ைத*க�ணைன" ச4தி*க ��வ4த ஒ�ற.*, ேவ�-ய 
உதவிகைள எ�லா
 தாேன அ�கிD�4( கவனி�(" ெச8தா� ,மர� ந
பி. 
 
“எ�ப-ெய�ப- எ�லாேமா ஆ4ைத*க�ண� உ�ைன" ேசாதைன ெச8வா�. 
�தD� ெசவி;Tைமயாக நீ ந-�தா� கைடசிவைர அ�ப-ேய ந-�(விட ேவ�1
. 
அJவாறி�றி அவ� திOெர�& ஏதாவ( இைரய அைத* காதி� வா9கிய ேவக�தி� 
ஊைமயாக ந-*க ேவ�-யைத மற4( உண�"சி வச�ப;1 ம&ெமாழி 
ேபசிவிட*<டா(. 
 
“நீ ெகா�1ேபாகிற ஒைலயிேலேய இ4த ஒைல ெகா�1 வ�கிறவ� ெசவி;Tைம 
எ�& ,றி�பி;-��பதனா� நீ கவனமாயி�*க ேவ�1
. அ9ேக 
ஆ4ைத*க�ண.ைடய மர*கல�தி� சிைற�ப;-�*,
 ந
மவ�கைள� பா��த 
உடேன உண�"சிவச�ப;1 நீ எைதயாவ( ேபசிவிட* <டா(. நீ Qதனாக 
வ4தி�*கிறா8 எ�& ெதாி4தா� ந
மவ�க# உ�ைன நி"சயமாக 
ஆ4ைத*க�ணனிட
 கா;-* ெகா1*க மா;டா�க#. நீ+
 பிற� �ாி4( 
ெகா#ளாதவா& ந
மவ�க2*, நீ அவ�க2*, உதவி, அவ�கைள மீ;1* ெகா�1 
ேபாக வ4தி��பதாகேவ ஏேத.
 ைசைக கா;ட �-+மானா� ந�ல(. அ4த" 
ைசைகைய ஆ4ைத*க�ண� பா��( விட*<டா(. பா��தா� அவ.*, 
உ�ேமேலேய ச4ேதக
 வ4( உ�ைன* க�ட
 - (�டமாக ெவ;-� ேபா;1 
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வி1வா�. கவனமாக� ேபா8வா” - எ�& <றி� ((வைன வழிய.�பி ைவ�தா� 
அவ�. ((வேனா �ற�ப1 ��பாக� திOெர�& ேவெற� ேக#வி ேக;டா�. 
 
“ஐயா என*ெகா� ச4ேதக
. இ4த ஒைலைய நா� ஆ4ைத* க�ணனிட
 
ெகா1�த>ட� நீ9க# நிைன�ப( ேபால அவ� எ�ைன+
, சிைற�ப;-�*,
 
ெகா19ேகா2� Gர�கைள+
 (ைணயாக" சில கட
ப�கைள+
 இ9ேக அ.�பி 
ைவ*காம� எ�லா Gர�க2ட.
 தாேன �ற�ப;1வி;டா� எ�ன ெச8வ(? 
 
“அ�ப- நட*கா(, அேநகமாக ஒைலயி� எ7தியி�*கிறப-தா� அவ� ெச8வா�. 
ெச8யாம� அவேன எ�லாேரா1
 �ற�ப;1 வ�வானாயி.
 கவைல இ�ைல. 
அ�ப- வ�
 ேபா( - ந
மவ�
, நீ+�#ள பட,க# ெபா�வானியா& வழிேய 
��னா� வ�மா& கவனி�(*ெகா#. நா.
 Gர�க2
 ெபா�வானியா�றி� இ� 
ம�9கிE�#ள �த�களி�, மைற4தி��ேபா
. எ9க2ைடய சா(ாியமான 
ேபாாினா� உ9கைள மீ;1* கட
ப�கைள அழி�ேபா
. ஆ4ைத*க�ண� வராம� 
ஒைலயி� எ7தியி�*கிறப- கட
ப�கைள+
 சிைற�ப;-�*,
 ெகா19ேகாH� 
Gர�கைள+
 ம;1ேம உ�ேனா1 அ.�பி ைவ�பானாயி� எ9க2*, ஒ� 
கவைல+
 இ�ைல. உ9கேளா1 வ�
 கட
ப�கைள� ெபா�வானி �க�(வார 
வழியிேலேய ெகா�ேறா, சிைற�பி-�ேதா உ9களைனவைர+
 அவ�களிடமி�4( 
மீ;1 வி1ேவா
.” 
 
“எ�லா
 ந�ல(. ஆனா� எ�ைன� தி��பி அ.�பாம� அ9ேக ைவ�(*ெகா�1, 
கட
ப�கைள+
 ெகா19ேகாH� Gர�கைள+
 ம;1
 பட,களி�, 
அ.�பிவி;டா� எ�ன ெச8வ(?” 
 
“ெச8வெத�ன? எ�ப-ேய.
 சாம��தியமாக� த�ப �ய�சி ெச8ேத 
ஆகேவ�1
.” 
 
“அ(>
 �-யா(. - நா� ஊைம+
 ெசவி1மாகேவ இ&திவைர ந-*கேவ�1
” 
என" ெசா�னா�. 
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ஆ4ைத*க�ண� ஒைலைய� ப-�( - உட� அைத* ெகா�1 வ4தவைன+
 
சிைற�பி-�( - ஏ�ெகனேவ சிைற� ப;-�4த பிற ெகா19ேகா2� Gர�கேளா1 
ைவ�(* ெகா�1 உ�ைம நிைலைய அறிவத�காக* கட
ப�களி� ஒ� /& 
ேபைர� ெபா�வானி �க�(வார�தி�, அ.�பினாE
 அ.�பிவிடலா
. அ�ப- 
அவ� ெச8(வி1வாேனயாகி� ,மர� எத�காக இைத� தி;டமி;1" ெச8தாேனா 
அ4த ஏ�பா1க# அைன�(
 Gணாகிவி1
. ஆனாE
 எைத எதி� ெகா#ள>
 
(ணி4தி�*க ேவ�1ெம�ற ந
பி*ைகேயா1 தா� அவ� இ�4தா�. 
 
இத�கிைடேய அவ� இ1கிற ஒJெவா� தி;ட�ைத+
 ெச8கிற ஒJேவா� 
ஏ�பா;ைட+
 அைம"ச� அ7
பி�ேவளி� ஆ;களாகிய வDய.
 @ழிய.
 
அ�கிD�4( கவனி�(* ெகா�ேட இ�4தா�க#. கவனி�பெத�லா
 
நைடெப&வன ப�றிய ெச8திகைள அைம"ச�*, அ.�பவத�,�தா� எ�பைத* 
,மர� ந
பி விள9கி* ெகா�டா�. 
 
ஒJெவா�றாக" சி4தி�(*ெகா�ேட வ�
ேபா(, �திதாக ேவெறா� கவைல+
 
அவ.*, உ�டாகிய(. ெகா19ேகா2� இர�தின வணிக� மக# அ�தவ�Dைய* 
கடDE#ள த9க# ெகா#ைள மர*கல9களி� ஏதாவ( ஒ�றி� கட
ப�க# சிைற 
ைவ�தி��பா�களானா� அவைள+
 அதிD�4( அ4தர9கமாக வி1வி�தாக 
ேவ�1
. எ�லா* கட
ப�க2
 ஒேரய-யாக ஆ4ைத*க�ணேனா1 சி&சி& 
பட,களி� ெபா�வானி �க�(*, வ4(வி1வா�கேளயானா� கடD� அவ�க# 
கல9க# தனியாயி�*,
. இர�1 $�& ேசரநா;1 Gர�கேளா1 தாேனா ேவ& 
யாேரா, அவ�க# கல9கைள ேத-� - ேபானா� அ�தவ�Dைய மீ;-*ெகா�1 
வ4(விடலாெம�& ேதா�றிய(. ஆனா� ெகா1�த.�பியி�*,
 ஓைல*, எதி� 
விைளவாக ஆ4ைத*க�ண� எ�ன ெச8ய� ேபாகிறா� எ�பைத� ெபா&�ேத 
ேம�ெகா�1 எைத+
 தி;டமிடலா
 ேபால� ேதா�றிய(. எ*காரண�ைத* 
ெகா�டாவ( கட
ப�க# அ�சி* கடD� பி�வா9,வா�கேளயானா� அவ�க# 
த9க# மர*கல9கைள� தி��பி*ெகா�1தா� விைர4( ஓ1வா�க#. அ�ப- 
ஓ1
ேபா( - மர*கல9களி� ஏதாவ( ஒ�றி.# சிைற ைவ*க�ப;-��பதாக* 
க�த�ப1
 அ�தவ�D+
 கல�ேதா1 ேபாக ேநாி1
. அ�ப- ேந�வத�,# 
�4தி*ெகா�1 விடேவ�1
. 
 
‘இJவள> அ�
பா1ப;1
 இ&தியி� எ� உயி�* காதDைய நா� இழ4(விட* 
<டா( எ�& நிைன�தா� ,மர� ந
பி. ஆ4ைத*க�ண.ைடய எதி�விைள> 
எ�ப-யானாE
 அத�ேக�ப� தி;ட9கைள நிைன�(ைவ�(* ெகா�டபி� 
அவ.
 ெபா�வானி �க�(வார�(*," ெச�& ப(9கி இ�4தா�. ேநர
 ஆக 
ஆக* கவைல அதிகமாகிய(. ந1இர>
 கட4த(. �க�(வார�தி� பட,க# 
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எைவ+ேம ெத�படவி�ைல. தா9க# எதி�பா�*கிற ேநர�ைத வி;1 வி;1 
எ�லா�
 அய�4தபி� எதி�பாராத ேநர�தி� திOெர�& வ4( தா*கலாெம�ற 
எ�ண�தி� ஆ4ைத* க�ண� தாமத
 ெச8கிறாேனா எ�&
 ேதா�றிய(. 
,மர� ந
பிைய� ேபாலேவ ேபா� நிைல அறி4( ேவளாவி*ேகா மாளிைக*, 
உட.*,ட� அறிவி�பத�காக அைம"ச� அ7
பி�ேவளி� ஆ;க2
 ெபா�வானி 
�க�(வார�(� �த�களி� ப(9கியி�4தன�. ,மர� ப(9கி+��பைத அவ�க2
, 
அவ�க# ப(9கியி��பைத ,மர.
 �தD� கவனி*கவி�ைல எ�றாE
 சிறி( 
ேநர�தி� இ�சாரா�ேம ச4தி*,
ப- ேந�4(வி;ட(. �தD� வDய� தா� 
,மர� ந
பியிட
 ேபசினா�:- 
 
“கட
ப�களிடமி�4( த�பி வ4தத�காக>
 பைட� தைலவ�*,� தம( மன
 
நிைற4த பாரா;1த�கைள� ெதாிவி*,மா& <றிய.�பியி�*கிறா� ந
 அைம"ச� 
ெப�மா�” 
 
“இதி� எ�ைன� பாரா;1வத�, எ(>
 இ�ைல! ச4த��ப
 ஒ�(ைழ*காம� 
ேபாயி�4தா� நாேன த�பியி�*க �-யா(. நா� த�பி வ4(வி;டாE
 எ�ேனா1 
ேச�4( சிைற�ப;ட ெகா19ேகா2� Gர�க# இ�.
 கட
ப�களி� ெகா#ைள 
மர*கல9களிேலதா� சிைற�ப;1 வா-யி�*கிறா�க#. அவ�கைள இனி+
 
காலதாமதமி�றி மீ;கேவ�1
. இ�லாவி;டா� எ� உயி�*, ஆைச�ப;1 நா� 
ம;1
 த�பி வி;ேட� எ�பதாக எ�ணி அவ�க# மன9,�ற ேநாி1
. இ4த 
நிைலக# எ�லா
 ெதளிவாக ேவளாவி*ேகாமாளிைக*, 
அறிவி*க�ப;-�*கி�றனேவா இ�ைலேயா, என*,� ெதாியா(!’ எ�& ,மர� 
ந
பி <றிய>டேன அவ.*, ம&ெமாழி <றாம� வDய.
 @ழிய.
 
த9க2*,# ஒ�வ� �க�ைத ஒ�வ� பா��(* ெகா�டன�. 
 
சிறி( ேநர ெமளன�(*,� பி� ,மர� ந
பிைய ேநா*கி “ெகா19ேகா2� 
Gர�கைள+
 கா�பா�றேவ�1
, இர�தின வணிக� மக# அ�தவ�Dைய+
 
ேத-� பி-�(* கா�பா�றி மீ;1 வரேவ�1
 எ�பைத அத�,# 
மற4(வி;O�களா, பைட�தைலவேர?” எ�& அவ�க# இ�வ�
 ேக;டன�. 
 
,மர�ந
பி உடேன சிறி(
 தய9காம� “ஒ� ேவைள நா� மற4(வி;டாE
, 
ெகா19ேகா2� இர�தின வணிக� மக# அ�தவ�Dைய�ப�றி என*ேக அ-*க- 
நிைனU;1வத�, நீ9களி�வ�
 இ�*,
ேபா( நா� ஏ� கவைல� படேவ�1
” 
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எ�& ,&
��தனமாக" சிாி�(* ெகா�ேட <றினா�. பைட*ேகா;ட�(� 
தைலவனான அவ� அJவா& <றியைத அவ�க2
 தவறாக எ1�(* 
ெகா#ளவி�ைல. 
 
“ஒ� ேப"=*காக இ�ப- ம&ெமாழி ெசா�கிறீ�க# எ�& நிைன*கிேறா
 பைட� 
தைலவேர உ�ைமயி� உ9க# இதய
 இவ�ைற எ�லா
 அJவள> எளிதாக 
மற4(விட �-+மா, எ�ன?” பதிE*, வினவினா�க# அவ�க#. 
 
அத�,�பி� ,மர� ந
பி அவ�களிட
 எ(>
 ேபச வி�ைல. கீ��திைச ெவ2�( 
வி-4(வி1ேமா எ�& பய�ப1மள>*, ேநர
 ஆகி*ெகா�ேட இ�4த(. 
ேபானவேனா, பட,கேளா ஏ� இ�.
 தி�
பவி�ைல எ�& ,மர� ந
பி*," 
ச4ேதக
 த;-ய(. ஒைலைய எ1�(" ெச�ற ெசவி;Tைம எ�ன ஆனா�, 
அவ.*, எ�ன ேந�4த( எ�பைத�ப�றி எ�லா
 ஒ�&
 ெதாியாத( 
கவைல*கிடமாக இ�4த(. அ4த ேவைளயி� ெபா�வானி �க�தி� (1��க# நீைர 
அைள+
 ஒD ெதாைலவி� ெம�ல* ேக;கலாயி�&. எ�லா�
 ெசவிகைள� 
தீ;-*ெகா�1 ேக;கலாயின�. �தாி� மைற4தி�4த Gர�கைள எ7"சிேயா1
 
உண�"சிேயா1
 இ�*,மா& ேவ�-னா� ,மர� ந
பி. 
-------------- 

15. 15. 15. 15. ந
பியி" நாடக
ந
பியி" நாடக
ந
பியி" நாடக
ந
பியி" நாடக
    
 
ெபா�வானி*கைரயி� இ�ம�9,
 �த�களி� மைற4தி�4த ேசர நா;1 Gர�க# 
�க�(வார�தி�,# ��ேன&
 படைக� பா��த(
 - எ�ன ெச8வெத�& ,மர� 
ந
பியி� ைசைகைய எதி�பா��தி�4தா�க#. 
 
படகி� வ�கிறவ�களி� கட
ப�கைள ம;1
 தனிேய பிாி�(� தா*,வேதா, அ
� 
ெசE�(வேதா சா�தியெம�& ேதா�றவி�ைல. அ�ப-ேய ஒJெவா�வராக� 
ேத-* ,றிைவ�(* கட
ப�க#ேம� அ
� ெசE�திவிடலா
 எ�றாேலா அத� 
விைளவாக உடனி�*,
 ெகா19ேகா2� Gர�க2*,* கட
ப�களிடமி�4( 
எ�ென�ன ெக1த�க# உடேன உ�டா,ேமா எ�ற தய*க�
 இ�4த(. 
 
இ4த நிைலயி� தய*க�(ட� <-ய விநா-க# நக�4( ெகா�-�4தன. பட,
 
ெந�9கி* ெகா�-�4த(. �-4தவைர சா(�யமாக நிைலைமைய எதி�ெகா#ள 
வி�
பினா� ,மர� ந
பி. 
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படகிE#ள கட
ப�களிட
 ஆ+த9க# இ�4தன. ெகா19ேகா2� Gர�களிட
 
ஆ+த9க# எ(>ேம இ�ைல. கட
ப�களிட
 சிைற�ப;டவ�க# எ�ற 
�ைறயி�தா� இ�.
 ெகா19ேகாH� Gர�க# இ�4தன�. 
 
தா� கடE*,# அ.�பியி�4த ‘ெசவி;Tைம’ ஒ�ற� - படகி� தி�
பி வரவி�ைல 
எ�பைத+
 ,மர� ந
பி கவனி�தி�4தா�. படகிD�4த ெகா19ேகா2� 
Gர�கைள" 6�4( �ர;1* கட
ப�க# ஆ+த9கேளா1 அம�4தி�4ததனா�, 
அவ�கைள எதி��(� தா*கேவா, எவைர+
 தா*காமேல ெகா19ேகாH� Gர�கைள 
ம;1
 மீ;கேவா �-யாமD�4த(. படகிD�4த கட
ப�களி� க�களிE
, 
�க�திE
 ெதளிவான தீவிரமான ந
பி*ைக எ(>
 ெதாியவி�ைல. 
 
‘ெசவி;Tைம’ - ஒ�றைன ந
பாம� அவைன� த�னிடேம ைவ�(*ெகா�1, 
ெகா19ேகாH� Gர�கைள அ.��வ( ேபா� அ.�பி அவ�க2*,* காவலாக* 
கட
ப�கைள+
 ேச��( அ.�பியி��பதா� - ஆ4ைத*க�ண� �7 
ந
பி*ைகேயா1 எைத+
 ெச8யவி�ைல எ�& ,மர� ந
பியா� அMமான
 
ெச8(ெகா#ள �-4த(. 
 
த�னா� அ.�ப�ப;ட ‘ெசவி;Tைம’ ஒ�றைன எ�ேபா( ஆ4ைத*க�ண� 
தி��பி அ.�பவி�ைலேயா அ�ேபாேத அ4த ஒ�றைன அவ� �7ைமயாக 
ந
பவி�ைல எ�பைத+
 - ஒ�றனி� ஒைலயி� இ�4த ெச8திைய+
 �7ைமயாக 
ந
பவி�ைல எ�பைத+
 உ8�(ணர �-4த(. 
 
ெகா19ேகாH� Gர�கைள+
 உட� ைவ�(*ெகா�1 படகி� ெபா�வானி 
�க�(வார�தி� வழிேய ��ேன&
 அ4த ேவைளயி� கட
ப�களி� மனநிைல 
எ�னவாக இ�*,
 எ�பைத எ�ணி�பா�*க �ய�& ெகா�-�4தா� 
ெகா19ேகா2�� பைட*ேகா;ட� தைலவ�. 
 
‘வழிகைள* கா;1வத�காக" ேசரநா;1 Gர�களி� (ைணகேளா1 ந
 பைடகைள" 
ேச�4த கட
ப�கைள+
 ேச��( இ�றிர> ெபா�வானியா�& �க�(வார�தி� 
வழிேய நக�*,# அ.�ப>
. இ9, யா>
 நம*, உ&தியான ந�னிைலயி� 
உ#ளன. இ4த ஓைலைய*ெகா�1 வ�பவ� ஒ� ெசவி;Tைம. ,மர�ந
பி நம*, 
மிக>
 (ைணயாயி�*கிறா�. இ4த ஓைலைய*ெகா�1 வ�பவ� ேமE
 எ� 
ேமE
 தா9க# ச4ேதக�படாமD��பத�காக இைத நா9க# இ9, வ4த அேத 
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படகி� அ.��கிேற�’- எ�&தா� அ.�பியி�4த ஓைலயி� ெச8திைய மீ�1
 
நிைன> <�4தா�. 
 
படகி� உ#ேள வ4( ெகா�-��பவ�க# த9கைள* ,மர� ந
பி எதி�ெகா�1 
வரேவ�பா� எ�& எதி�பா�*க>
 <1
. 
 
அேத ேவைளயி� படகி� உட�வ�
 ேசரநா;1 Gர�கேளா ஒ�&ேம ெதளிவாக� 
�ாியாம� தய9க>
 <1
. ,மர� ந
பிேய ெபா�வானி �க�(வார�தி� 
எதி�ெகா�1 வரேவ�பா� எ�& எதி�பா��தப-ேய படகி� வ�
 ஆ4ைத* 
க�ணனி� Gர�க2*, யா�ேம த9கைள எதி�ெகா#ளாத இ4த நிைல விய�ைப� 
தராம� ேபாகா(. 
 
தா9க# கைரேசர� ேபாவைதேயா, கட
ப�களி� ைககளிேல சி*கி 
அழிய�ேபாவைதேயா - எைத+ேம நி�ணயி*க �-யாம� படகி� உட� வ�
 
ெகா19ேகா2� Gர�க2
 மன
 ,ழ
பி�ேபா8 ,மர�ந
பியி� ேம� 
ேகாபமாயி��பா�க#. 
 
இ�ப-�ப;ட ஒ� நிைலைமயி� படகி� வ�கிற கட
ப�கைள அழி*க>
 
உட�வ�கிற ெகா19ேகா2� Gர�கைள அழியாம� கா�பா�றி* கைர ேச��( 
மீ;க>
 ஒேர சமய�தி� �யல ேவ�-ய நிைலயி� இ�4தா� அவ�. 
 
தீவிரமாக அவ� இ�ப-ெய�லா
 சி4தி�(*ெகா�-�4த சமய�தி� வDய.
 
@ழிய.
 அ�கி� வ4( ஏேதா ேப"=* ெகா1�தா�க#. உ#2ற அவ�க# இ�வ� 
ேமE
 அவ.*,� தா9க �-யாத ேகாப
 ஏ�ப;டாE
 அைத ெவளி*கா;-* 
ெகா#ள �-யாம� இ�4த(. 
 
“நா
 இ9கி�4( அ.�பிய ெசவி;Tைம ஒ�ற� இ�.
 தி�
பி வரவி�ைல. அ4த 
ஒ�றைன ம;1
 ஆ4ைத* க�ண� ஏ� தி��பி அ.�பவி�ைல எ�ப( 
உ9க2*, ச4ேதக�ைத அளி*கவி�ைலயா பைட�தைலவேர!” - எ�& 
பரபர�பைட4( வினவினா� வDய�. 
 
“ஒ�ற� ஏ� தி�
பி வரவி�ைல எ�& கவைல�ப1வைத விட வ4தி��பவ�களி� 
நம*, ேவ�-யவ�கைள எ�ப-* கா�பா�றி* கைர ேச��ப( எ�பைத�ப�றி* 
கவைல�ப1வ( பய.#ளதாக இ�*,
. ேநரமாகிற(. ெபா7( ந�றாக வி-4( 
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வி;ட(. பட, உ#ேள வரவர இ9, நில>
 மயான அைமதிைய� பா��( அவ�க# 
மன�தி� ச4ேதக
 அதிகமா,ேம தவிர* ,ைறய� ேபாவதி�ைல. படகிE#ள 
ஆ4ைத*க�ணனி� Gர�கைள� தவிர ந
�ைடய Gர�க2*,
 ச4ேதக
 
உ�டாவைத இனிேம� தவி�*க �-யா(. எனேவ நிைலைமைய� த4திரமாக 
எதி�ெகா�1 எ�ென�ன ெச8யலா
 எ�& ேயாசி�( வ�கிேற� நா�” - எ�& 
வDய.*, ,மர� ந
பி <றிய பதிD� அவ.ைடய ேகாப�
 ெம�ல ஒD�த(. 
 
“அத�காக* ேக;கவி�ைல பைட�தைலவேர அைம"ச� ெப�மா� இ9, நிக7
 
நிக�"சிகைள� ெதாி4(ெகா#ள ஆவலாக இ��பா�. அவ�*," ெச8தி ெசா�D 
அ.�பேவ உ9க# உ#ள*கிட*ைகைய வினாவிேனா
” எ�& சிறி( தணிவான 
,ரDேலேய பதி� <றினா� @ழிய�. 
 
அவ�க# இ�வ�
 இJவா& அ-*க- அைம"ச� ெப�மானி� ெபயைர 
நிைனU;-*ெகா�-��பைத+
 ,மர� ந
பி வி�
பவி�ைல. ஆனா� ம&ெமாழி 
எ(>
 <றாம� ேமேல ஆகேவ�-ய காாிய�ைத" ெசய�ப1�தலானா� அவ�. 
இேத அைமதிைய� ெதாடரவி;டா� ஒ�& படகி� வ�
 கட
ப�க# ேசரநா;1 
Gர�கைள+
 தி�
ப அைழ�(*ெகா�1 வ4த வழிேய மீ�1
 ெச�& 
வி1வா�க#. அ�ல(-த9க2*, ஏ�ப;ட ெவ&�பினாE
 உடனி�*,
 
ெகா19ேகா2� Gர�கைள� (��&�த� ெதாட9,வா�க#. இ4த இர�1 
விைள>க2ேமா அ�ல( இர�-� ஏதாவ( ஒ�ேறா ஏ�படாம� தவி�*க 
ேவ�1மானா� உடன-யாக" ெசய�படேவ�1
. சிறி( ேநர� தாமத
<ட 
விைளைவ மா�றிவி1
. 
 
மி�ன� ேநர�தி� ,மர� ந
பியி� உ#ள�தி� ஒ� 6�"சி ேதா�றிய(. தா.
 
சில Gர�க2
 எதி��ப;1 - �க� (வார�தி� வ4( ெகா�-�*,
 கட
ப�களி� 
படைக - அவ�க2ைடய சதி*,� (ைணயாகிற வித�தி� வரேவ�ப( ேபால 
வரேவ�& கைரயிற*,வெத�&
 கைரயிற9கிய(ேம கட
ப�கைள ம;1
 
சிைறபி-�பெத�&
 �-> ெச8( ெகா�டா� அவ�. இ4த �->*, 
உட�(ைண வ�வத�, ஏ�ற Gர�க# பலைர அ�கிேலேய �த�களி� 
மைற4தி�*க" ெச8வெத�&
 தீ�மானி�(* ெகா�டா�. இதி� ஒ� ெதா�ைல+
 
இ�4த(. படைக எதி�ெகா�1 கட
ப�கைள� தா� அவ�க2*, 
ேவ�-யவ�ேபா� ந-�( வரேவ�&* ெகா�-�*ைகயி� படகிD�*,
 
ெகா19ேகா2� Gர�க#-த�ைன� தவறாக� �ாி4(ெகா�டா� எ�ன ெச8வ( 
எ�&
 தய9கினா� ,மர� ந
பி இ4த� தய*க�
 சிறி( ேநர
 தா� இ�4த(. 
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,மர�ந
பியி� மன
 (ணி4( வி;ட(. அ4த நாடக�ைத ந-�ேத தீர ேவ�-ய 
நிைலயி�, தா� இ��பைத அவ� உண�4தா�. த�.ட� வரேவ�-ய 
Gர�க2*,
 வDய�, @ழிய� ஆகிேயா�*,
 தி;ட�ைத விள*கிவி;1" ெசயD� 
இற9கினா� ,மர� ந
பி. 
 
அவ.
 அவ.ட� அ4த வ�சக நாடக�தி� ந-*க இ�4த Gர�க2
 
�த�களிD�4( ெவளி�ப;1� ேதா�றின�. 
 
,மர� ந
பி ��னா� நட4( ெச�& கைரயி� நி�ற ப-ேய படைக ேநா*கி� 
���&வ� @�தா�. “வரேவ�1
 வரேவ�1
 ந�ப�கேள ஆ4ைத*க�ணாி� 
தி;ட�(*, ந�றிேயா1 உதவிெச8ய நா
 ேச�4( பா1ப1ேவா
. இ�.
 சிறி( 
ேநர�தி� இ4த* ெகா19ேகாH�- கட
ப� வசமாகி வி1
” எ�& இைர4த ,ரD� 
அவ� படைக ேநா*கி* க�திய ேபா( படகிD�4த கட
ப�களி� �க�தி� 
மல�"சி+
, ெகா19ேகாH� Gர�களி� �க�திேல சீ�ற�
 ேதா�றலாயின. 
அைத* ,மர� ந
பி+
 கவனி*க� தவறவி�ைல. 
 
பட, கைரைய ெந�9கி�&. ஒJெவா�வராக� தய9கியப-ேய கைரயி� இற9கின�. 
 
கட
ப�கைள ஒ� ஒரமாக>
, ஆ4ைத*க�ணனி� க�பDD�4( சிைற மீ�1வ4த 
ெகா19ேகா2� Gர�கைள ஒ� ஒரமாக>
 கைரயி� பிாி�( நி&�தினா� ,மர� 
ந
பி. அ�ப- இ�சாராைர+
 பிாி�( நி&�(வ( கட
ப�களி� மன�தி� 
உடன-யாக எ4தவிதமான ச4ேதக�ைத+
 உ�டா*கிவிட* <டாேத எ�& க�தி, 
“இ4த" ேசரGர�க# ந
மிட
 சிைற�ப;டவ�க#. ஆைகயா� இவ�கைள� தனிேய 
பிாி�( பா(கா*கேவ�1
 பா�9க#! இ�ேபா( இவ�கைள எ�ன 
ெச8ய�ேபாகிேற� ெதாி+மா? இவ�க# த�பி ஓடாம� இவ�கைள� பி-�(* 
க;-�ேபாட>
 எ� ஆ;கைள ந
ைம" =�றிE
 ஆ+தபாணிகளாக மைற4தி�*க" 
ெச8தி�*கிேற�. அவ�கைள இேதா இ4த விநா-ேய ைகத;- அைழ�(வர" 
ெச8கிேற�! அவ�க# வ4( அட*கினா�தா� இவ�க2ைடய ெகா7�� ஒ19,
” 
எ�& <றியப-ேய இர�1 ைககைள+
 ேச��(� த;- ஒDஎ7�பினா� ,மர� 
ந
பி. 
 
அ1�த விநா-ேய அ4த ஒDயி� விைளவாக" =�றிE
 இ�4த �த�களிவி�4( 
/�&*கண*கான ெகா19ேகா2� Gர�க# திர�ேடா- வ4தன�. அ�ப- ஓ- 
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வ4தவ�க# ��றிE
 எதி�பாராத வ�ண
 கட
ப�க# நி�& ெகா�-�4த 
ப*கமாக� தி�
பி விைர4( அவ�கைள வைள�(* ெகா�டா�க#. 
 
கட
ப�கேளா �த�களிD�4( வ�
 ேசர Gர�க# த9கைள ஒ�&
 ெச8ய� 
ேபாவதி�ைல எ�ற எ�ண�தி� எ4த விதமான �� எ"சாி*ைக+மி�றி நி�& 
ெகா�-�4தா�க#. இ�ப- ஒ� தா*,தைல எதி�பாராத கட
ப�க# அைனவ�
 
ெகா19ேகா2� Gர�களிட
 சிைற�பட ேந�4த(. 
 
“எ�ப- எ� த4திர
? உ9கைள ஆப�தி�றி மீ;கேவ இ�ப- ஒ� த4திர
 ெச8ேத�” 
எ�& <றியப-ேய �� �&வ� @�த �க�ேதா1 ஆ4ைத*க�ணனிடமி�4( 
சிைறமீ�1 வ4த த� ந�ப�கைள ெந�9கினா� பைட* ேகா;ட� தைலவ� 
,மர� ந
பி. 
 
“இ�ப- ஒ� தி��ப
 இதி� நிக7ெம�பைத நா9கேள <ட ந
ப�-யாதப- ெச8( 
வி;O�கேள? எ9கைள� ெபா��த�ள ேவ�1
 பைட� தைலவேர ஆ4ைத* 
க�ண.ைடய மர*கல�தி� இ�4( நீ9க# த�பிவ4த விநா-யிD�4( இ4த 
விநா- வைர எ9க# மன�திD�4த ச4ேதக9க# யா>
 இ�ேபா(தா� நீ9கின 
பைட�தைலவேர! உ9க# த4திர9கைள அ�ேபாேத �ாி4(ெகா#ளாம� 
ேபானத�காக நா9க# ெபாி(
 வ�4(கிேறா
” எ�& அவ�க# ,மர� ந
பியிட
 
ம�னி��* ேக;கலானா�க#. 
 
,மர� ந
பிேயா அவ�களி� ஒJெவா�வைர+
 தனி� தனியாக� ெபய� ெசா�D 
அைழ�( அ��ட.
 க�ைண+ட.
 உைரயாடலானா�. 
 
அவ�க2
 அவைன அ��ட� எதி�ெகா�டன�. 
-------------- 

16. 16. 16. 16. மீ$�
 ேவளாவி�ேகா மாளிைகமீ$�
 ேவளாவி�ேகா மாளிைகமீ$�
 ேவளாவி�ேகா மாளிைகமீ$�
 ேவளாவி�ேகா மாளிைக    
 
சிைற�ப;ட கட
ப�கைள" சிைறயிலைட�(
, சிைற மீ;க�ப;ட ேசர Gர�க2*, 
உ�டா;1 நிக��தி+
 ெகா�டா-* ெகா�-�4த ,மர� ந
பி ம&நா# பைட 
Gர�க2ட� கடD� �,4( ஆ4ைத*க�ணைன வைள*க� தி;டமி;-�4தா�. 
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கட
ப�களி� பலைர" சா(ாியமாக� ெபா�வானி �க�(வார�தி�, அைழ�(" 
சிைறபி-�( வி;டாE
, ,மர� ந
பியி� �த�ைமயான ேநா*க
 எ�னேவா 
இ�.
 நிைறேவறாமேலேய இ�4த(. ஆ4ைத*க�ணனிட
 சிைற�ப;1வி;ட 
இர�தின வணிக� மக# அ�தவ�Dைய மீ;க ேவ�1ெம�பேத அவ.ைடய 
ேநா*கமாயி�4(
 அ4த உயி� ேநா*க
 இ4த விநா-வைர நிைறேவறேவ இ�ைல. 
அத�கான வழி�(ைறகைள" சி4தி�(" சி4தி�( �-வி� ஆ4ைத*க�ண� ேம� 
பைடெய1�( அவ.ைடய மர*கல9கைள மறி�(" ேசாதைனயி1வெத�ற 
�->*, வ4தி�4தா�. 
 
ஆனா� அத�, ��ேப இர�தின வணிக� G;-E
 இர�தின வணிக� GதியிE
 
அவ� அ4தர9கமாக அறி4( ெகா#ள ேவ�-ய சில ெச8திக# இ�4தன. அவ�ைற 
அறிவத�, அவ� �ய�றா�. காலதாமத�தா� வ�
 விைள>கைள+
 அவ� 
சி4தி�( ைவ�தி�4தா�. இ4த ேவைளயி� மீ�1
 உடேன வ�சிமாநகர�(*, 
வ4( த�ைன" ச4தி*,மா& அைம"ச� அ7
பி�ேவ# அைழ�( வி;டா�. 
 
மீ�1
 ேவளாவி*ேகா மாளிைகயி� Mைழவத�,ாிய ைதாிய�ைத அவ� த�.# 
நிர�பி*ெகா#ள ேவ�-யி�4த(. அைம"ச� அ7
பி�ேவைள ச4தி�(" 
ெச�வதாயி�4தா� - அ(வைர ஆ4ைத*க�ணைன வைள�பத�காக* கடE*,# 
ெச�வைத� த#ளி ைவ*க ேவ�-யி�*,
. அ�ப-� த#ளி ைவ�பதனா� - தா� 
ஆ4ைத*க�ணைன ேநா*கி" ெச�லேவ�-ய அவசிய
 ேந��� ஆ4ைத* 
க�ணேன ெபா�வானி �க�(வார�தி� வழிேய ெகா19ேகா2ைர+
 த�ைன+
 
ேத-வர*<-ய நிைல ஏ�ப;1 விட* <டாேத எ�ற பய�
 அவ.*, இ�4த(. 
 
அைம"சாி� க;டைளைய அறேவ ம&�( ஒ(*க>
 (ணிவி�ைல. த�.டேனேய 
=�றி* ெகா�-�4( மகா ம�டேல=வர�*, இைணயான அைம"ச�*, அ-*க- 
ெகா19ேகா2� நிைலைமகைள" ெசா�Dவ�
 வDய�, @ழிய� ஆகிய இ�வ� 
ேமE
 அவன( சின
 தி�
பிய(. சின
 ெகா�1 அவ�கைள அவனா� ஒ�&
 
ெச8(விட �-யா(. எ�றாE
, அைம"ச� அைழ�த.�ப* காரணமான 
ஏதாவெதா� ெச8தி ெகா19ேகா2ாிD�4( ேவளாவி*ேகா மாளிைக*, வ4தி�*க 
�-+மானா� அ( வDயனாE
 @ழியனாE
தா� வ4தி�*க �-+ெம�பைத* 
,மர� ந
பி அMமானி�(� ெதாி4(*ெகா#ள �-4த(. எJவள>* ெகJவள> 
விைரவாக ேவளாவி*ேகா மாளிைக*," ெச�& தி�
�கிேறாேமா, 
அJவள>*கJவள> விைரவாக ம�ற* காாிய9கைள* கவனி*கலா
 எ�& 
ேதா�றேவ உடேன அவ� வ�சிமாநகர�(*,� பயண
 �ற�ப;டா�. 
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அ4த� �ரவி� பயண�ைத� ெதாட9,
ேபா( ��மாைல ேநர
. ��னிர> 
ேநர�தி�,# அைம"சைர*க�1 ேபசிவி;1 ந#ளிர>*,# மீ�1
 
ெகா19ேகா2�*,� தி�
ப எ�ணியி�4தா� அவ� எ�ன காரண�தினாேலா 
அவ� ெகா19ேகா2�*,� �ரவி� பயண
 �ற�ப;ட ேவைளயி� - அைம"ச� 
ெப�மானி� அ4தர9க ஊழிய�களான வDய.
 @ழிய.
 உட� �ற�படாம� 
ெகா19ேகாHாிேலேய த9கி வி;டா�க#. இ( ேவ& ,மர� ந
பியி� மன�தி� 
ச4ேதக�ைத உ�டா*கிய(. 
 
த�ைன ேவளாவி*ேகா மாளிைக*, அ.�பிவி;1 இவ�க# இ�வ�
 ம;1
 
ெகா19ேகா2ாி� த9,வத� ம�ம
 எ�னெவ�பைத� த�னா� ஆனம;1
 
சி4தி�(� �ாி4(ெகா#ள �ய�றா� ,மர� ந
பி. �-யாத காாியமாக� ேபாயி�& 
அ(. 
 
ெகா19ேகா2ைர+
 - ேகாநகரமான வ�சிமா நகர�ைத+
 இைண*,
 
ெந1�சாைலயி� இய�ைபமீறிய அைமதி நிலவிய(. இய�பான வழ*கமான 
ேபா*,வரேவா ம*க# நடமா;டேமா அ4த" சாைலயி� இ�ைல. அ4த அைமதி 
�தியதாக>
 ெபாியதாக>
 இ�4த(. ஏேதா ஒ� பய
, அ�ல( இய�ப�றநிைல 
நா1 �7ைம+
 ப�றி ஆ;-* ெகா�-��பைத அவ� உணர �-4த(. ஒ� 
வைகயி� அ4த அைமதி அவ.*,� பய�ப;ட(. �ரவிைய மிக ேவகமாக" 
ெசE�தி* ேகாநகர�ைத* ,&கிய ேநர�தி� அைடவத�, அ4த அைமதி உத>வதாக 
இ�4த(. 
 
ேவளாவி*ேகா மாளிைக ெந�9க ெந�9க - அ4த அரசத4திர மாளிைகைய அI,
 
ஒJெவா� �ைற+
 ஏ�ப1
 தய*க�
, மன�பத�ற�
 இ�&
 தவி�*க 
�-யாம� ஏ�ப;டன. 
 
ேவளாவி*ேகா மாளிைக*, அத�, �4திய �ைற ெச�ல ேந�4த 6�நிைலைய+
 
இ�& ெச�கிற 6�நிைலைய+
 ேச��( நிைன�தேபா( ெச�ற�ைறையவிட இ4த 
�ைற அ( இ�.
 6�"சி+
 அ4தர9க9க2
 அதிகமாகிவி;ட இட
 ேபா� 
மன�தி�,# ஒ� பிரைம ஏ�ப;ட(. 
 
ேதா;ட�தி� �,4( �ரவிைய* க;-வி;1 அவ� அ4த மாளிைகயி� 
Mைழ+
ேபா( ேம�வான�தி� மாைலைய� ேபாலேவ அவ� மன�
 ,ழ
பி* 
கல9கி�ேபா8�தா� இ�4த(. 
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அர�மைனயி� ம�ற ப,திகளி� அ4தி விள*,கைள ஏ�றி*ெகா�-�4தா�க#. 
கீதசாைலகளி� மகளி� �I�I*,
 இனிய ப�ெணாDக# அர�மைன 
அ4த��ர� ப,தியிD�4( ேவளாவி*ேகா மாளிைக" =வ� வைர எதிெராD�த(. 
அத�க�பா� அ4த அரசத4திர மாளிைக*,#ேள Mைழய அ�=வ(ேபா� வ4த 
வழிேய தி�
பிவி1வ( ேபா� ேதா�றிய( ,மர� ந
பி*,. 
 
அைம"சைர அIக இைச�தDய நளின கைலக2*,*<ட அ"ச
 ேபாD�*கிற(. 
ேவளாவி*ேகா மாளிைகைய ெந�9க மனித�க# பய�ப1வா�க# எ�றா� 
இைசயி� ஒD<ட� பய� ப1வ(ேபா� அ�லவா ெதாிகிற( - எ�& தன*,�தாேன 
நிைன�(� பா��தேபா( ,மர� ந
பியி� இத�களிேல ��னைக தவ�4( மைறய� 
தவறவி�ைல. 
 
மாளிைகயி� <ட�தி� அைம"சைர" ச4தி�பத�காக அவ� Mைழயேவ�-ய 
<ட�தி� ம;1
 இர�1 காவல�க# ேவேல4தியப- நி�றா�க#. அைம"சாிட
 
த� வரைவ� ெதாிவி*,மா& அவ�களி� ஒ�வனிட
 ,மர� ந
பி ேவ�-னா�. 
ஆனா� காவல� <றிய ம&ெமாழி அவைன� திைக*க ைவ�பதாக இ�4த(. 
 
“அைம"ச� ெப�மா� இ�ேபா( மாளிைகயி� இ�ைல. இ�.
 சிறி( ேநர�தி� 
வ4(வி1வா�. தா9க# அ(வைர கா�தி�*க ேவ�1ெம�ப( க;டைள ” - இைத* 
ேக;1* ,மர� ந
பி ஆ�திரமைட4தாE
 -த� ஆ�திர�ைத அவனா� 
ெவளி*கா;-*ெகா#ள �-யாமD�4த(. 
 
ஒJெவா��ைற+
 அைம"ச� அ7
பி#ேவ# த�ைன� ேத- வ�கிறவ.*,� 
தா�>மன�பா�ைம உ�டா,
 ப-யாக இ�ப- ஏதாவ( ெச8( ெகா�-��பைத 
அவ� ெவ&�தா�. ேத- வ�கிற எதிராளிைய" ச4தி*,
 ��ேப அவ.ைடய 
அக9கார�ைத ெவ�றி*ெகா�1 வி1வ(தா� ேத�4த அரசத4திர*கார�க2ைடய 
�ைறேயா எ�& அவ.# ஒ� ச4ேதக
 எழலாயி�&. 
 
அவ� அைம"ச� ெப�மாைன" ச4தி*கிற ஒJெவா� �ைற+
 ேகாப�ேதா1 
வ�கிறா�. வ4த ேவக�தி� த�.ைடய அக9கார�ைத இழ*கிறா�. அ�ப- 
அக9கார�ைத இழ4த ம&கணேம அவைர" ச4தி*க ேநாி1கிற(. அவேரா அவ� 
மன�தி� தா�> மன�பா�ைம கிள&
ப- ெச8( வி1கிறா�. தா�> 
மன�பா�ைமேயா அவ.ைடய அக9கார�ைத அவேன மற4(�ேபா,
ப- 
ெச8(வி1கிற(. இ�&
 அேத நிைலயி�தா� அவ� இ�4தா�. அவ� வ�கிற 
வைர ேதா;ட�தி� உலாவி*ெகா�-�*கலா
 எ�& அவ� �ற�ப;டேபா( 
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அவைன அJவா& ெச8யவிடாம� அவேர வ4(வி;டா�. அவைர� திOெர�& 
எதிேர பா��த>ட� அவ.*, ைக+
 காE
 ஒடவி�ைல. அ4த* க
Kர� 
ேதா�ற�ைத எதி�ெகா#வ( க-னமாயி�4த(. அவ�*, வண*க
 ெசE�தி 
வரேவ�ற =வ;ேடா1 - உட� உ#ேள ெச�றா� ,மர� ந
பி. 
 
“ெகா19ேகா2�� பைட*ேகா;ட� தைலவ� இ4த" சில நா;களி� அரசிய� 
சாகஸ9களி� ேத�4(வி;டதாக� ெதாிகிற(. கட
ப�களி� தைலவைனேய 
ஏமா�&
 அளவி�, வள�4த திறைமைய� பாரா;ட ேவ�-ய(தா�” எ�& அவ� 
ெதாட9கியேபா( அவ.*, ம&ெமாழி எ(>
 <&வத�," ெசா�க# 
கிைட*கவி�ைல. அவ� வாளா நி�றா�. 
 
ெமளனமாக இைத� பா��தப- அைம"ச� அ7
பி�ேவ#, உலாவி வர� 
ெதாட9கினா�. உலாவி*ெகா�ேட வ4தவ�, திOெர�& ஒ� தி��க ஒைலைய 
எ1�(, “இ4த ஒைல இ�& காைலயி� என*,* கிைட�த(. பைட�க�திD�4( 
வ4தி�*கிற(. இைத* கவனி�தா� நீ ெச8ய ேவ�-ய காாிய9களி� உன*, 
எJவள> விைர> ேதைவெய�& உடேன �ாி+
.” 
 
“ஒைலைய நா� கவனி*,
ப- எ�ன இ�*க�ேபாகிற( அைம"ச� ெப�மாேன! 
க;டைள இடேவ�-யைத நீ9கேள இடலா
.” 
 
“க;டைளைய நா� இடாவி;டாE
 ெகா19ேகா2� இர�தின வணிக� மக# 
அ�தவ�Dைய மீ;க ேவ�1ெம�& பைட�தைலவ.*, ஆவ� இ�*காதா 
எ�ன?” 
 
“நா;ைட*கா*கேவ�-ய கடைம என*, இ�*கிற(. நா;-� அ�தவ�Dைய* 
கா�ப(
 ஒ� சி& கடைமேய தவிர அ�தவ�Dைய* கா�பேத எ� ேநா*கமாயி�*க 
�-யா(. நா� த9க# க;டைளைய" ெச8ய* கடைம� ப;டவ�. என*,* 
க;டைளயி19க#...” எ�& அவ� ,ைழ4தைத� பா��( அைம"ச� அ7
பி� ேவ# 
அவைனேய உ�&� பா��தா�. அவ� க�க# அவைன ஊ1�வின. 
------------ 
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17. 17. 17. 17. அ8தவ�9ைய� ேத:அ8தவ�9ைய� ேத:அ8தவ�9ைய� ேத:அ8தவ�9ைய� ேத:........    
 
நீ�ட ேநர
 அவ��க�ைதேய உ�&� பா��(வி;1 பி�� ஒைலைய அவ.*,� 
ப-�(* கா;-னா� அைம"ச� அ7
பி� ேவ#. ஒைலயிD�4( ,யிலாEவ� 
ேபாாி� ேசரநா;1� பைடக2*, ெவ�றிேம� ெவ�றி கிைட�(* 
ெகா�-��பதாக>
 - விைரவி� ம�ன�
, பைடக2
 தைலநக�*,� 
தி�
ப*<1
 எ�&
 ெதாி4த(. 
 
“இ4த" ெச8திைய என*, அறிவி�பத�காகவா இJவள> விைர4( எ�ைன 
வரவைழ�தீ�க#? இைத� தா9க# அறிய ேவ�-ய( அவசிய4தா�. நா� அறி4( 
ஆக�ேபாவ( எ�ன?” எ�& ,மர� ந
பி வினாவியேபா( அைம"ச� 
அ7
பி�ேவ# ம&ெமாழி ஏ(
 <றாம� ���&வ� @�தா�. 
 
இ4த� ���&வ� பைட�தைலவனி� சின�ைத* கிளற" ெச8த(. 
ெகா19ேகா2ாி� தா� விைர4( ெச8ய ேவ�-ய பணிக# இ�*,
ேபா( - 
த�ைன* காரணமி�றி வ�சிமா நகர�தி�, வரவைழ�த அைம"ச� ெப�மா� ேம� 
ேகாப
 ேகாபமாக வ4த( அவ.*,. அவ.ைடய அ4த ேநர�( மனநிைலைய 
உண�4தவ�ேபா� அைம"ச� <ற� ெதாட9கினா�. 
 
“இ4த விநா-யி� உ� மன
 எ�ேம� எJவள> ஆ�திர
 ெகா�-�*கிற( 
எ�பைத நா� ந�, அறிேவ� ,மரா ! ேபரரச�
 பைட�தைலவ�க2
 தி�
பி 
வ�வத�,#ளாவ( கட�ெகா#ைள*கார�களிடமி�4( நகர�ைத* கா�பா�றி 
ெவ�றிவாைக 6ட ேவ�1
. உ� ெவ�றி" ெச8திைய ம�ன�*,� ெதாிவி*,
 
வா8�ைப என*,* ெகா1. யா�ைடய (ைண+மி�றி* ெகா19ேகா2� 
பைட*ேகா;ட� தைலவேன கட�ெகா#ைளகார�கைள� (ர�தினா� எ�ற 
ெப�ைமைய நீ அைடய ேவ�1
. அழ," ெச�வமாகிய அ�தவ�Dைய மீ;க 
ேவ�1
 எ�பைத+
 மற4(விடாேத” எ�& மிக நிதானமாக அவ�மீ�1
 
வ��&�தியேபா(, அவ� உ#ள�தி� அவ� மீதி�4த சின
 ச�ேற தணி4த(. 
 
அ�தவ�D*,
 தன*,
 இைடேய+#ள ெதாட�� ெதாி4( அவ� அJவா& 
வ��&�(கிறாரா அ�ல( இய�பாகேவ வ��&�(கிறாரா எ�& �ாியாம� 
தய9கினா� அவ�. உ#ள�திD�*,
 நிைன> எ(ேவா அைதேய அவ�
 
வ��&�தேவ அவ.ைடய உ�சாக
 அதிகமாகிய(. அைம"ச� ெப�மா.*, 
��னா� 62ைர <ற>
 (ணி4(வி;டா� அவ�. 
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“ெப�ம�ன�
 பைட�தைலவ�க2
 ,யிலாEவ�ைத ெவ�& வாைக ,-� 
தி�
�வத�, ��ன� கட�ெகா#ைள*கார�களாகிய கட
ப�கைள ெவ�& வாைக 
61ேவ� என இ�& இ4த விநா-யி� ேசரநா;-� மிக" சிற4த மதிSகி+
, 
அரசத4திர வி�தக�
 ஆகிய த9க# �� 62ைர*கிேற�. நா� ெவ�றி வாைக 
61ேவ� எ�& <&
 இ4த உ&தியிேலேய இர�தின வணிக� மக# 
அ�தவ�Dைய மீ;ேப� எ�ற உ&தி+
 அட9கியி�*கிற(. தா9க# இனியாவ( 
எ�ைன ந
பி விைடெகா1*க ேவ�1
. பல வித9களி� கைரேயார�( 
மர*கல�தி� த9கியி�*,
 ஆ4ைத*க�ணனி� ஆ�திர�ைத* 
கிளறிவி;-�*கிேற�. ஆகேவ, இனி ஒJெவா� விநா-+
 நா� ெகா19ேகாHாி� 
எ"சாி*ைகேயா1 கா�தி�*க ேவ�1
. இ4த ேநர�தி� த9க# அைழ�ைப� 
ெபா�;ப1�திேய வ4ேத�.” 
 
“நீ ெபா�;ப1�(
 அளவி�,� ெபா&��#ளவ� எ�பதாேலேய நா.
 உ�ைன* 
<�பி;ேட�. மாம�ன� வடதிைசயிD�4( தி�
� �� கட
ப� கட� 
��&ைகைய� தீ��(விடேவ�1
. மீ�1
 அைத வ��&�(கிேற�” எ�றா� 
அைம"ச�. 
 
அவ�*, மீ�1
 அ4த உ&திெமாழிைய அளி�( வி;1� �ற�ப;டா� ,மர�. 
இைத வ��&�(வத�காக மீ�1
 அவ� த�ைன ேவளாவி*ேகா மாளிைக*, 
அைலய ைவ�தைத அவ� ெவ&�தாE
, ‘ம�ன� வடதிைசயிD�4( தி�
�வத�, 
�� ேபாைர ெவ�றிகரமாக �-*கேவ�1
’ எ�& வி�
�
 அவ�ைடய அ4தர9க 
வி��ப�ைத மனமார� ேபா�றினா� ,மர�. கட
ப�கைள� ெபா��தவைர 
கடைம*காக� ேபாராட ேவ�-ய அவசிய�
 அவ.*, இ�4த(. கைடசியாக 
அ�தவ�Dைய" ச4தி�த ேவைளைய+
, ேபசிய ேப"ைச+
 நிைன> <�4தா� 
அவ�. 
 
‘நாைள*, இேத ேவைளயி� இ9,வர மற4(விடாேத அ�தவ�D! ஊெர�லா
 
ஆ4ைத*க�ணைன� ப�றிய பயமாயி�*கிறேத எ�& ேபசாம� இ�4( எ�ைன 
ஏமா�றி விடாேத. உ� த4ைதயா� வயி�றி� ெந��ைப* க;-* ெகா�-��பா� 
எ9ேக த
�ைடய இர�தின9கைள எ�லா
 ஆ4ைத*க�ண� 
வாாி*க;-*ெகா�1 ேபா8வி1வாேனா எ�& அவ�*,* ,ட� ந19,
. உ� 
த4ைத த�னிட�#ள எ�லா இர�தின9கைள� ப�றி+
 கவைல�பட;1
. ஆனா�, 
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ஒேர ஒ� விைல மதி�ப�ற இர�தின�ைத� ப�றி ம;1
 அவ� கவைல�ப1வைத 
வி;1விடலா
’ எ�& <றிவி;1, ‘நீதா� அ4த விைலமதி�ப�ற இர�தின
 
அ�தவ�D!’ எ�& தா� அவைள� �க�4(ைர�தைத+
 வ�சிமாமநகர�திD�4( 
ெகா19ேகா2�*,� தி�
பி* ெகா�-�4த இ4த ேவைளயி� நிைன> <�4தா� 
பைட� தைலவ� ,மர� ந
பி. 
 
அ�தவ�Dயி� வசீகரமான �க�
, எழி� நிைற4த ��சிாி��
, ப�,
 
விழி"=ட�க2
 நிைன> வ4( அவைன உ�*கின. இரவி� ,ளி�4த கா�&
, 
சாைலயி� தனிைமயான 6ழE
 அவ� உ#ள�ைத ெநகிழ" ெச8தன. அ4த 
ெநகி�"சியி� மன(*கினியவளி� நிைனேவ ெப�கிய(. வழிெய�லா
 அ4த 
நிைனவி� இனிைமயிேலேய கட4தா� அவ�. ெகா19ேகா2ைர அைட+
ேபா( 
ந#ளிர>*, ேம� ஆகிவி;ட(. பைட* ேகா;ட�தி� வாயி�கா�ேபாைர� தவிர 
ேவெறா�வ�
 இ�ைல. Gர�க# அைனவ�
 ெபா�வானியா�& �க�திேலேய 
கா�தி��பதாக� ெதாிய வ4த(. அைம"சாி� அ4தர9க ஊழிய�களாகிய வDய.
 
@ழிய.
 <ட� பைட*ேகா;ட�தி� இ�ைல. அவ�க2
 <ட உற*க�ைத* 
ெக1�(*ெகா�1 ஆ�& �க�தி�," ெச�றி��பதாக* காவ� Gர�க# 
<றினா�க#. 
 
,மர.
 உடேன ஆ�& �க�தி�, விைர4தா�. Gர�க# த9க# தைலவைன* 
க�ட(
 �கமல�4தன�. தைலவ� அைம"சாிட
 இ�4( அறி4( வ4த 
ெச8திைய� ப�றி� த9க2*, ஏேத.
 <&வாேனா எ�ற எ�ண�
 ஆ�வ�
 
பைடGர�க2*, இ�4த(. ஆனா� அ�தைகய ஆ�வ
 எ(>ேம இ�லாம� 
நிதானமாக இ�4த இ�வ�
 அ*<;ட�தி� வி��� ெவ&�ப�&* காண�ப;டன�. 
அவ�கேள வDய.
 @ழிய.
 ஆவா�க#. அைம"ச� ,மரைன எத�காக* 
<�பி;ட.�பினா� எ�பைத� ெதாி4( ெகா#வதி� அவ�க# சிறி(
 ஆ�வ
 
கா;டவி�ைல. 
 
அ( ,மர.*ேக விய�ைப+
 திைக�ைப+
 அளி*க* <-யதாயி�4த(. ஏைனய 
Gர�களிட�
 அைம"சைர" ச4தி*க" ெச�ற( ப�றி அவ� எ(>
 <றவி�ைல. 
‘��&ைகைய விைரவி� �றிய-*க ேவ�1
’ எ�பைத ெபா(வாக* <றினா� 
எ�& ெதாிவி�(வி;1 ேமேல ஆக ேவ�-ய காாிய9கைள* கவனி*க� 
ெதாட9கினா� ,மர� ந
பி வி-வத�,# கட
ப�க# பட,க# $ல
 - ஆ�& 
�க�(*, வரலாெம�& ,மரனி� அMமான�தி�,� ேதா�றிய(. அ�ப- அவ�க# 
வ4தா� உடேன அவ�கைள எதி��( அழி�பத�,
 சிைற�பி-�பத�,
 ேவ�-ய 
ஏ�பா1கைள இ�ேபாதி�4ேத ெச8ய� ெதாட9கினா� அவ�. 
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��&ைகயிD�*,
 ெப�
பாலான கட
ப�கைள - அவ�க2ைடய க�ப�க2*," 
ெச�ேற அழி*க �ய�வேதா, எதி�*க �ய�வேதா ஆப�தான காாிய
 எ�பதா� 
அவ�கைள அணி அணியாக� ெபா�வானி �க�(வார�தி�, வர" ெச8( 
அழி*கேவா சிைற�பி-*கேவா ெச8ய ேவ�1
 எ�& க�தினா� ,மர� ந
பி. 
அவ� எதி�பா��தப- நிக7மானா� ��&ைகயி� இ�*,
 கட
ப�களி� 
ெகா#ைள மர*கல9களி� ஆ#பல
 ப-�ப-யாக* ,ைற+
. ஆ#பல
 ,ைறய* 
,ைறய அ4த* க�ப�க# வDைமய�றைவயாக ேநாி1
. க�ப�க# 
வDைமய�றைவயாகிவி;ட பி� - ,மர� த� Gர�க2ட� கடD� �,4( 
ெகா#ைள மர*கல9கைள* ைக�ப�றி - அவ�றி� ஏதாவெதா�றி� சிைறைவ*க� 
ெப�றி��பதாக* க�(
 அ�தவ�Dைய மீ;கலா
. அ�தவ�Dைய மீ;பத�, 
இைத� தவிர ேவ& வழி இ�ைல எ�பைத� பைட� தைலவ� ந�, 
அறி4தி�4தா�. 
 
எனேவ அவ� அத�கான ஏ�பா1களி� தீவிரமாக �ைன4தி�4தா�. அவ� 
எதி�பா��தப-ேய நட4த(. பி�னிர> ெந�9கி*ெகா�-�4த ேவைளயி� $�& 
ெபாிய பட,களி� கட
ப�க# ஆ+தபாணிகளாக� ெபா�வானியா�& 
�க�(வார�தி� Mைழ4தா�க#. மைற4தி�4த ெகா19ேகாH� Gர�கைள 
ஏ�ெகனேவ இைத எதி�பா��( எ"சாி*ைகயாக இ�*க" ெச8ததனா� - உடேன 
தா*,தE*, ஏ�பா1 ெச8ய �-4த(. 
 
பட,களி� வ4(ெகா�-�4தவ�க# - �த�களி� ெகா19ேகாH� Gர�க# 
மைற4தி�4தைத எதி�பா��தி�*க �-யாத தனா� சிதறி நிைல ,ைல4தன�. அ4த 
அகால ேவைளயி� கட
ப�க# இைத ��றிE
 எதி�ேநா*கி இ�*கவி�ைல. ஒ� 
பட, ஆ�றி� கவி�4த(. சில� இற4தன�. நீ4தி* கைரேயறியவ�கைள 
ெகா19ேகா2� Gர�க# உடேன சிைற� பி-�தன�. ஆ�& �க�(வார�( வழிேய 
நீ4தி* கடE*,# ேபா8� த�பிவிடலாெம�& �ற�ப;ட சில கட
ப�கைள+
 நீாி� 
,தி�( மறி�(" சிைற�பி-�தா�க# ெகா19ேகாH� Gர�க#. 
 
வி-வத�,# அ4த �க�(வார�(� ேபா� �-4(வி;ட(. கட
ப�களி� 
இற4தவ�க# தவிர எ�சிேயாைர" சிைற�பி-�தாயி�&. 
 
இனி அ�தவ�Dைய� ேத-� �ற�படேவ�-ய(தா� எ�& தன*,# சி4தி�தா� 
,மர� ந
பி. பட,க# ஆய�தமாயின. ெகா19ேகாH� Gர�க# யாவைர+
 
பட,களி� அணியணியாக� பிாி�( அமர"ெச8தா� தைலவ�. கட
ப�களி� 
ெகா#ைள மர*கல9க# ��&ைகயி;-�4த கட� ப,திைய நாலா 
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திைசகளிD�4(
 வைள�(* ெகா�1 ஒேர சமய�தி� தா*க ேவ�1ெம�& த� 
Gர�க2*,* <றியி�4தா� பைட� தைலவ�. கட
ப�களி� ெகா#ைள 
மர*கல9களி� ஒ�&<ட� த�பி" ெச�& விடாம� எ�லாவ�ைற+
 வைள�(* 
ெகா�1 தா*க ேவ�1 ெம�ப(
 யாவ�*,
 ெதளிவாக* <ற�ப;-�4த(. 
தா*,த� �-4த(
 ஒJெவா� ெகா#ைள மர*கல�ைத+
 ேசாதைனயி;1� 
ேதடேவ�1
 எ�&
 தி;டமிட�ப;-�4த(. 
 
எ�லா இட9க2*,
 (ர�தி� (ர�தி உட� வ4த அைம"ச� அ7
பி� ேவளி� 
அ4தர9க ஊழிய�களான வDய.
 @ழிய.
 எ�ன காரண�தினாேலா கடE*,# 
பட,க# �ற�ப;டேபா( ம;1
 ெம�ல ந7வி விலகி" ெச�& வி;டா�க#. 
 
கட
ப�களி� ெகா#ைள மர*கல9கைள� தா.
 த� ந�ப�க2
 வைள�(� 
தா*க* ெச�வைத அவ�க# ஏ� அJவள> அ*கைறயாக* கவனி*க வரவி�ைல 
எ�ப( ,மர� ந
பி*, ஓரள> ஐய�பா;ைட உ�டா*கிய(. அ�தவ�Dைய� 
ேத-* க�1பி-*க ேவ�1ெம�ப( அைம"ச� $ல�
, அவ�ைடய அ4தர9க 
ஊழிய�க# $ல�ேம அதிகமாக வ��&�த�ப;-�*க அைத" ெசய�ப1�(
ேபா(, 
அJUழிய�க# காணாத(ேபால விலகி" ெச�& வி;டைத" சி4தி�(� பா�*க 
ேவ�-ய நிைலயி� இ�4தா� ,மர� ந
பி. 
 
ஆனா�, தனிேய அைத ம;1ேம சி4தி�(� பா�*க>
 அ�ேபா( அவ.*, 
வா8�பி�ைல. ஒ� ெபாிய கட� ��&ைகைய� தள��தி எதிாிகளி� மர*கல9களி� 
�,4( ேசாதைனயிட ேவ�-ய காாிய�(*காக விைர4( ெகா�-�4தா� அவ�. 
அ4த நிைலயி� அ7
பி�ேவளி� அ4தர9க ஊழிய�களான அவ�க# இ�வ�
 ஏ� 
த9கைள� பி� ெதாடரவி�ைல எ�பைத� ப�றிேய கவைல�பட 
�-யாமD�4தத�காக அதிக
 வ��த�படாம� த� ெசய�கைள* கவனி�(" 
ெச8யலானா� ெகா19ேகாH��பைட* ேகா;ட� தைலவ�. 
------------- 

18. 18. 18. 18. கட
ப� மர�கல�களி�கட
ப� மர�கல�களி�கட
ப� மர�கல�களி�கட
ப� மர�கல�களி�    
 
தி;டமி;டப-+
 எ4ெத4த� திைசகளிD�4( எ�ப-� தா*,வ( எ�& வ,�(* 
ெகா�டப-+
-ெகா19ேகாH�� பைட Gர�க# பட,களி� ��ேனறி* 
ெகா�-�4தா�க#. ந�ல ேவைளயாக* கட
ப�களி� ெகா#ைள மர*கல9க# 
எ�லா
 இ�.
 ��னி�4த இட�திேலேய இ�4தன. எ4த மர*கல�
 
எ�ணி*ைகயி� ,ைறயவி�ைல எ�ப( பைட� தைலவ.*,� தி��தியளி�த(. 
ெபா(வாக* கட
ப�களி� ெகா#ைளயி1
 �ைற எ�ப-ெய�றா�, 
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ெகா#ைளயி;ட ெபா�#க2ட.
 - சிைற�பி-�த, பைகவ� நா;1 ஆடவ�, 
மகளி�ட.
 <-ய மர*கல
 ெகா#ைள+
 ேபா�
 �-வைடவத�, ��ேப 
ெசா4த நா;1*,� தி�
பி" ெச�& ப�திரமாக (ைறையயைட+
ப- 
கட�த�ப;1வி1
. ஆனா� எ�ன காரண�தினாேலா இ
�ைற �தD� எ�தைன 
ெகா#ைள மர*கல9க# (ைற*, வ4தனேவா அ�தைன மர* கல9க2ேம 
அ�ப-ேய இ�4தன. 
 
�த� நா# அ4த மர*கல9களி� ஒ�றறிவத�காக" ெச�றேபா( ஒ� காாிய�(*காக 
அவ�ைற எ�ணி* கண*கி;1 ைவ�(*ெகா�டா� ,மர� ந
பி. இ�ேபா(
 
அ4த மர*கல9க# அ�ப-ேய இ�4தன. ஒ� ேவைள கட
ப�க# த9க2ைடய 
ேதா�விைய� ப�றி� தா9கேள இ�.
 சாியாக அறியவி�ைலேயா எ�& 
ேதா�றிய( பைட� தைலவ.*,. அவ�க# எ4த விநா-யிE
 த9க# ெகா#ைள 
மர*கல9கேளா1 தி�
பி ஓடலாெம�ற க��தி�தா� த�.ைடய Gர�கைள+
, 
பட,கைள+
 வி�ல
�கேளா1
 ேவ& பல பைட*கல9கேளா1
 கட
ப� 
கல9கைள நா�, �ற�
 வைள*,மா& வ,�(* ெகா�1 ��ேனறினா� அவ�. 
 
�த� நா# இர> �7வ(
 ெபா�வானி ஆ�&�க� �தாி� மைற4தி�4(
 
கட
ப�கைள எதி��(� ேபாாி;1* கைள�தி�4தாE
 பைட Gர�கேளா, 
தைலவேனா ஒ84( விடவி�ைல. கட
ப� ெகா#ைள மர*கல9கைள* 6ைறயாட� 
ேபாகிேறா
 எ�ற உ�சாக�ேதா1
 ஊ*க�ேதா1
 ��ேனறி* ெகா�-�4தா�க# 
அவ�க#. அ�கி� ெந�9,கிறவைர கட
ப� மர*கல9க# அைமதியாயி�4தன. 
=�றி வைள�(*ெகா�ட(
 கட
ப�க2
 ஒ�& ேச�4( த
 மர*கல9களி� ேம� 
தள9களி� வி�ல
�கேளா1 ேதா�றினா�க#. ேபா� $�ட(. ,மர� ந
பி 
எதி�பா��த( ேபா� மர*கல9களி� மீதமி�4த கட
ப�களி� எ�ணி*ைக மிக>
 
,ைறவாகேவ இ�4த(. 
 
ஆயி.
 மிக* ,ைற4த எ�ணி*ைக உைடயவ�களாக இ�4(
, அ4த* கட
ப�க# 
க1ைமயாக>
 உ&தியாக>
 எதி��(� தா*கினா�க#. ேபா� சிறி( ேநர
 நீ-�த(. 
�-வி� கட� ெகா#ைள*கார�களா� எதி��( நி�க �-யாம� ேபாகேவ, அவ�க# 
த9க# த9க# மர*கல9களி� ஓ- ஒளி4தா�க#. 
 
அ(தா� சமயெம�& - �ற�ேத அ4த மர*கல9கைள வைள�( ��&ைகைய 
நீ*கேவா, தள��தேவா ெச8யாம� அ�ப-ேய நீ-*க வி;1வி;1� தா.
 சில 



80 

 

ேத�4ெத1�த Gர�க2மாக ஒJெவா� மர*கல�ைத+
 ேசாதைனயி;1� 
பா��பத�காக� �ற�ப;டா� ,மர� ந
பி. 
 
அவ� ெச�ற �த� மர*கல�திேலேய ��றிE
 எதி�பா��திராத உதவி ஒ�& 
அவ.*,* கி;-ய(. அவனா� ��� அ.�ப�ப;-�4த ெசவி;Tைம ஒ�ற� 
ஒ�வ� அ4த மர*கல�தி� பா8மர�தி� க;-�ேபாட� ெப�&" சிைற 
ைவ*க�ப;-�4தா�. அவைன வி1வி�(* கா�பா�றியேதா1, மர*கல9களி� 
ேசாதைனயி1வத�, உதவி ெச8+மா& ேவ�-னா� ,மர� ந
பி. 
 
�த� �தலாக ஊைம ேவட�ைத� (ற4( �க மல�"சிேயா1 பைட� தைலவனிட
 
ேபச� ெதாட9கினா� வி1வி*க�ப;ட Gர�. 
 
ஆ4ைத*க�ண.ைடய மர*கல�தி�தா� அ�தவ�D சிைற 
ைவ*க�ப;-�*கலா
 எ�ற ச4ேதக
 இ�4தாE
 ஒJெவா� மர*கலமாக" 
ேசாதைனயிட� ெதாட9கினா� அவ�. 
 
அ�ப-" ேசாதைனயிட� ெதாட9கியேபா( சிவ மர*கல9களி� கீழைறகளி� 
ப(9கியி�4த கட
ப�க# சில� சிைற�ப;டன�. 
 
�த� ெகா#ைள மர*கல�ைத அI - அIவாக" ேசாதைனயி;1 �-�த(
 ,மர� 
ந
பி*, ஒ� ேயாசைன ேதா�றிய(. 
 
,�&யி�
 ,ைல+யி�மா8* கள�தி� காய�ப;டவ�கைள வி;1வி1
 வழ*க�ப- 
கட�ேபாாி� காய��ற Gர�க2
 ஏைனேயா�
 - அவ�க# தைலவனான 
ஆ4ைத*க�ண.
 த�பி ஓ1வத�, ஒ� மர*கல�ைத� தி��பி அளி�(வி;1 
ம�ைறய மர*கல9கைள" ேசாதைனயி;டபி� ெந���*கிைரயா*கி விடலா
 
எ�ெற�ணினா� அவ�. 
 
எ�லா மர*கல9கேளா1
 கட
ப�கைள� த�பவி;டா�- ம&�ைற மிக 
விைரவிேலேய அவ�க# பைடெய1�( வ�வா�க# எ�ப( உ&தி எ�லா* 
கட
ப�கைள+
 அவ�க# தைலவனான ஆ4ைத*க�ண� உ;பட" 
சிைற�பி-�(* ெகா19ேகா2�� பைட* ேகா;ட�தி� ெகா�1ேபா8 அைட�ப( 
எ�ப(
 சா�தியமான காாியேம இ�ைல. அ�ப-" ெச8வ( அரசத4திர�
 ஆகா(. 
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கட
ப�கைள* ெகா19ேகா2ாி� அதிகமாக" சிைற ைவ�ப( ெகா19ேகா2� 
நகர�தி�ேக பி�கால�தி� ெக1தலாக �-ய* <-ய(. கடD� ெகா#ைள*,� 
ேபானவ�க# தி�
பி வரவி�ைல எ�றா� அ9க9ேக ப�னிராயிர
 �4நீ�� 
பழ4தீ>களி� இ�*,
 எ�லா* கட
ப�க2
 ஒ�&<-� பல/& மர*கல9களி� 
ெகா19ேகாHைர ேநா*கி� �ற�ப;1 வி1வா�க#. 
 
எனேவ ெப�ம�ன� ெச9,;1வ�
 கட
ப�கைள அJவ� ேபா( அட*கி� 
(ர�(வ( வழ*கேம ஒழிய* <�ேடா1 சிைற� பி-�ப( வழ*கமி�ைல. 
 
அ4த �ைறயி�தா� இ�ேபா( ,மர� ந
பி+
 ெசய�பட வி�
பினா�. 
 
எனேவ �தD� ேசாதைனெச8( �-�த மர*கல�ைத - அ�ப-ேய 
ஆ4ைத*க�ண� �தDயவ�க# த�பி ஓ1வத�,* ெகா1�(விடலா
 எ�ப( 
,மர� ந
பியி� எ�ணமாயி�4த(. 
 
“சிைற�ப;ட கட
ப�கைள+
 அவ�க2ைடய தைலவனான ஆ4ைத*க�ணைன+
 
இ9, அைழ�( வா�9க#” எ�& த� Gர�க2*, அவ� க;டைளயி;டா�. 
 
ஆ4ைத*க�ண� ைகக# பிணி*க�ப;1� த� எதிேர ெகா�1வர� ப;டேபா( “நீ 
ெகா19ேகா2ாிD�4( சிைற� பி-�(* ெகா�1வ4த இர�தின வணிக� மக# 
அ�தவ�Dைய எ4த* க�பவி� அைட�( ைவ�தி�*கிறா8 எ�பைத மைற*காம� 
உடேன ெசா�Dவி1வ( உன*,
 ந�ல( என*,
 ந�ல(” எ�& அவைன 
ேநா*கி" சீறினா� ,மர� ந
பி. 
 
இ4த வினாைவ" ெசவிம1�த(
 ஆ4ைத*க�ணனி� உ��ைட விழிகளி� கன� 
பற4த(. 
 
“எ�ன உளற� இ( பைட�தைலவேர? ெகா19ேகா2�*,# வ�வத�, ��ேப 
எ9க# கதி இ�ப- ஆகிவி;ட(. நா9களாவ( இர�தின வணிக� மகைள" 
சிைற�பி-�பதாவ( நா9கள�லவா இ�ேபா( உ9களிட
 சிைற�ப;1� 
தவி*கிேறா
? அ�ப-யி�*,
ேபா( பைட�தைலவ� <&
 ெச8திக# �(ைமயாக 
அ�லவா இ�*கி�றன?” எ�& ெகாதி�ேபா1 <றினா� அவ�. 
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ஆனாE
 ,மர� ந
பி*, அவ� <றியதி� உடேன ந
பி*ைக உ�டாகவி�ைல. 
மீ�1
 இைர4( <�பா1 ேபா;டா�. “கட
ப�க# ெகா#ைளய-�பா�க# 
எ�&தா� இ(வைர ேக#வி�ப;-�4ேத�. இ�ேபாேதா அவ�க# ெபா8 
ெசா�Eவா�க# எ�&
 ெதாிகிற(.” 
 
“ேகாைழக#தா� ெபா8கைள" ெசா�Eவா�க#. கட
ப�க# எ�&ேம 
ேகாைழகளாக இ�4ததி�ைல. உ9க# ெகா19ேகா2� இர�தின வணிகாி� விைல 
மதி�ப�ற இர�தின9கைள+
 ��(*கைள+
 மணிகைள+
 அைவக# 
நிைற4தி�*,
 வணிக* கிட9,கைள+
 ெகா#ைளய-*,
 ஆைச எ9க2*, 
உ�1 அைத நீ9க2
 அறிG�க#, உலகேம அறி+
. ஆனா� நீ9க# ஏேதா 
�(*கைதைய அ�லவா ெசா�Eகிறீ�க#? ெகா19ேகா2� இர�தின வணிகாி� 
மகைள நா9க# சிைற�பி-�( வ4தி��பதாக நீ9க# <&வ( விேநாதமாக 
அ�லவா இ�*கிற(! அ�ப- ஒ� வணிகாி� மகைள" சிைற�பி-�( எ9க2*, 
எ�ன ஆகேவ�1
?” எ�& ஆ4ைத*க�ண.
 பி-வாதமாக ம&�(* 
<றினா�. 
 
அவ� வா��ைதகைள ந
�வைதவிட எ�லா மர*கல9கைள+
 ேசாதி�(� 
பா��(வி1வேத ந�லெத�& ஆ4ைத* க�ண.
 அவ� ஆ;க2
 
நி�&ெகா�-�4த மர* கல�ைத �தDேலேய ேசாதைன ெச8(வி;ட காரண�தா� 
ேவ& மர*கல9கைள ,மர� ந
பி+
 அவ� ஆ;க2
 ேசாதைனயிட� 
ெதாட9கினா�க#. 
 
நிதானமாக>
 ெபா&ைமயாக>
, ஒ� மர*கல
 விடாம� ேத-� (ைள�(� 
பா��(
-அ�தவ�Dைய* காணவி�ைல. கட
ப�க# ெபா�வானி 
�க�(வார�தி� வழியாக நக�*,# வ4( அ�தவ�Dைய" 
சிைற�பி-�(*ெகா�1 ேபாயி�4தா� நி"சயமாக அவ�க2ைடய ெகா#ைள 
மர*கல9களி� ஏதாவ( ஒ�றி�தா� ைவ�தி�*க ேவ�1
. 
இ�தைனமர*கல9களி� எதிE
 அவ# இ�ைல எ�ற>ட� ,மர� ந
பியி� 
மன�தி� ச4ேதக
 எ74த(. 
 
அைம"ச� அ7
பி�ேவ2
 அவ�ைடய அ4தர9க ஒ�ற�க2
 எத�காக இ�ப- ஒ� 
ெபா8ைய� த�னிட
 <றினா�க# எ�பைத அவனா� �ாி4( ெகா#ள 
�-யவி�ைல. 
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‘உ�ைமயி� அ�ப-ேய ஆ4ைத*க�ண� அ�தவ�Dைய" 
சிைற�ப-�தி�4தாE
 இ�ேபா(, தா� அவ� பய� ப1�(வத�ெக�& 
ெகா1�தி�*,
 அ4த ஒேர ஒ� மர*கல�தி� $லமாக�தா� அவைள� த�.ைடய 
தீ>*,* ெகா�1 ேபாக�-+
. அவ.ைடய <;டேமா இ�ேபா( மிகமிக" 
சிறிதாகி" சிைற�ப;1 வி;ட(. அ4த* <;ட�திE
 ெப�க# யா�ேம இ�ைல. 
இ�4தாE
 அவ�கைள* ,மர� ந
பி அறியாம� இ�ேபா( ஆ4ைத*க�ண� 
தி��பி அைழ�(" ெச�ல வா8�ேப இ�ைல. எனேவ ஏேதா ஒ� காரண�தி�காக 
அைம"ச� அ7
பி�ேவ2
, அவ�ைடய அ4தர9க ஒ�ற�க2
 த�னிட
 
உ�ைமைய மா�றிேயா திாி�ேதா <றியி�*க ேவ�1ெம�& ,மர� ந
பி*,� 
ேதா�றிய(. 
 
,மர� ந
பி - ஆ4ைத*க�ணைன+
, அவ.டனி�4தவ�கைள+
 ஒேர ஒ� 
மர*கல�(ட� வி;1வி;1 ஏைனய மர*கல9க2*,� தீ ைவ*க ஏ�பா1 
ெச8தா�. தீ+
 ைவ*க�ப;ட(. அைதவிட* க19ேகாப�தீ+ட� 
ெகா19ேகா2�*,� தி�
பினா�. 
 
ம&நா# - அைம"ச� அ7
பி� ேவைள* காண ேவளாவி*ேகா மாளிைக*," 
ெச�றா�. 
----------- 

19. 19. 19. 19. !மரனி" ேகாப
!மரனி" ேகாப
!மரனி" ேகாப
!மரனி" ேகாப
    
 
கட�ெகா#ைள*கார�களாகிய கட
ப�கைள� (ர�தியேதா1 ம;1மி�றி 
அவ�க2ைடய ஒேரஒ� மர*கல�ைத� தவிர ஏைனய மர*கல9க# அைன�ைத+
 
ெந��பி;1 அழி�த ,மர� ெகா19ேகா2�
 ேசரநா;1* கட�கைர நகர9க2
 
அ4த ெவ�றி� ெப�மித�தி� ஆழ4தி�*,
ேபா( தா� ம;1
 தீ�*க �-யாத 
க19ேகாப�ேதா1 - ேவளாவி*ேகா மாளிைகைய ேநா*கி விைர4தா�. 
 
அைம"ச� அ7
பி�ேவ# த�ைன ஏமா�றி வி;டா� எ�ற எ�ண
 அவ� 
மன�ைத* ெகாதி�பைடய" ெச8தி�4த(. ெகா19ேகாH�� பைட*ேகா;ட�(� 
தைலவ� எ�ற �ைறயி� அைம"சாி� க;டைளகைள நிைறேவ�ற* கடைம� 
ப;டவ� அவ�. 
 
எ4த* க;டைளைய+
 ேநர-யாக அவ� அவ.*, இ;-�*கலா
. அ�ப- 
இ;-�4தாேல அவ� அவ�ைடய க;டைளகைள நிைறேவ�ற* கடைம�ப;டவ�. 
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ஆனா� அவ� இ�ப-" =�றி வைள�(* <றி� த�ைன ஏமா�றியைத அவனா� 
ெபா&�(*ெகா#ள �-யவி�ைல. அைம"ச� அ7
பி� ேவ# 
கட�ெகா#ைள*கார�களி� ��&ைகைய* கா�பி�( எJவளேவா பரபர��* 
கா;-னாE
 - அ4த ெவ�றிைய வா9கி*ெகா1�த �ய�சி+
 சா(ாிய�
 
த�.ைடயைவேய எ�பைத* ,மர�ந
பி ந�, உண�4தி�4தா�. 
 
எனேவதா� அவ.*, அைம"ச� அ7
பி�ேவ# ேம� ெபா&�(*ெகா#ள �-யாத 
ேகாப
 வ4த(. 
 
ேவளாவி*ேகாமாளிைகையவிட உலக
 பர4த(-விாி4த( எ�ற உண�ைவ 
அைம"ச�*, உ�டா*கி* கா;டேவ�1
 ேபால� (- (-�பாக இ�4த( 
அவ.*,. 
 
அ7
பி�ேவளி� ேமE
, ேவளாவி*ேகா மாளிைகயி� க;டைளக# ேமE
 
அவ.*, ந
பி*ைக+
 பயப*தி+
 உ�1தா�. 
 
ஆனா� அத�காக அைம"சாிட�
 ேவளாவி*ேகா மாளிைகயிட�
 ஏமா4(ேபாகிற 
அள> தா�4(விட வி�
பவி�ைல அவ�. 
 
தைலநகாிE
 ெகா19ேகா2ாிE
 பைடக# ,ைறவாக இ�4த சமய�தி� மிக>
 
க1ைமயான கட�ெகா#ைள*கார� ��&ைகைய மீ;1 நா;1*, ெவ�றி 
ேத-*ெகா1�தி�*கிறா� அவ�. அவைன ஒ� ெபா�;டாக மதி*காம� 
ஏமா�&கிற எ4த* காாிய9கைள+
 இ�ேபா( அவ� ெபா�;ப1�த �-யா(. 
 
ேவளாவி*ேகாமாளிைகைய அவ� அைட4தேபா( இ�&
 அைம"சைர உடேன 
ச4தி*க �-யவி�ைல. வடதிைச* ,யிலாEவ� ேபாாி� ெவ�றிெப�&� 
ெப�
பைட+ட� வ�சிமா நக�*,� தி�
ப வ4( ெகா�-�*,
 ேபரரச� 
ெச9,;1வைர+
, ெப�
 பைட� தைலவனான வி�லவ� ேகாைதைய+
 
சிற�பாக வரேவ�பத�கான ஏ�பா1கைள ம4திர" =�ற�தின�ட� கல4( ேபசி* 
ெகா�-�4தா� அைம"ச� அ7
பி�ேவ#. 
 
நா;1*,
, கட�கைரேயார நகர9க2*,
 உடன-யான ஆப�திைன� தரவ�ல 
கட�ெகா#ைள*கார�கைள விர;-ய-�( ெவ�றிவாைக 6-*ெகா�1 
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வ4தி�*,
 த�ைன ஏென�& ேக;கேவா எதி�ெகா�1 வரேவ�கேவா 
மனித�களி�ைல எ�பைத அவ� அ�ேபா( உண�4தா�. 
 
அ4த உண�> அவ� மன�ைத� ��ப1�தினாE
 அ7
பி�ேவைள" ச4தி�த 
பி�ேப ெகா19ேகா2� தி�
�வ( எ�& ெபா&ைமேயா1 கா�தி�4தா� அவ�. 
 
கட
ப�கைள இத�,�� பல�ைற ெவ�றவ�க# யாவ�
 இJவள> ,&கிய 
கால�தி� ,&கிய பைட வசதிகளி� (ைண ெகா�1 ெவ�றேத இ�ைல. 
 
ெப�ம�ன� ெச9,;1வ� ேகாநகாி� இ�லாத சமய�தி� இ�தைகய ெவ�றி" 
ெசயைல அவ� �ாி4தி�*கிறா� எ�ப( இ�.
 சிற�பான காாிய
. அ4த" 
சிற�பான காாிய�(*காக* ெகா19ேகா2ாி� ப�லாயிர*கண*கானவ�க# 
அவைன* ெகா�டாட* கா�தி�4(
 - அவ� அைவகைள எ�லா
 வி;1வி;1 
வ�சிமா நகர�தி� ேவளாவி*ேகா மாளிைகயி� அைம"ச� அ7
பி�ேவைள� ேத- 
வ4தி�4தா�. 
 
ேதா�ேறா-ய கட
ப�கைளேயா ஆ4ைத*க�ணைனேயா ச4ேதகி*க ஒ�&மி�ைல 
எ�&
 ேதா�றிய(. அைம"சேரா அவ�ைடய அ4தர9க ஊழிய�கேளா <றியப- 
ெகா19ேகா2� இர�தின வணிக� மக# அ�தவ�Dைய ஆ4ைத* க�ண� 
சிைற�பி-�( ைவ�தி�*க �-+மானா� - அவ.ைடய மர*கல9க# 
அைன�ைத+
 ைக�ப�றி� தா� ேசாதைனயி;டேபா( அவ# கிைட�தி�*க 
ேவ�1
. அ�ப-யி�லாததா�தா� அைம"ச� அ7
பி�ேவளி� ேம� அவ.ைடய 
ேகாபெம�லா
 தி�
பிய(. 
 
ஆ4ைத* க�ண� <றியதிD�4( - அவேனா அவ.ைடய ஆ;கேளா - 
ெகா19ேகா2�*,# வ4( எைத+
 கட�த �-யவி�ைல எ�& ெதாி4த(. 
 
ஆகேவ அ�தவ�Dைய அவேனா அவ.ைடய ஆ;கேளா சிைற�பி-�தி�*க 
வழிேயயி�ைல. சிைற�பி-�(வி;1 த�னிட
 மைற*கேவா, ெபா8 ெசா�லேவா 
கட
ப�களா� �-யா( எ�ப(
 ,மர� ந
பி*,� ெதாி4த(. 
 
கட�ெகா#ைள*கார�களிடமி�4( நகர�ைத மீ;க� த�ைன �த� �தலாக 
அைம"ச� <�பி;ட.�பியேபா( ேவளாவி*ேகா மாளிைக*, வ4ததிD�4த இ4த 
விநா-வைர நிக�4தவ�ைற ஒ�&விடாம� சி4தி*க� ெதாட9கினா� ,மர� ந
பி. 
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�த� �தலாக அவைர" ச4தி�த>ட� கட�ெகா#ைள* கார�களி� கட� 
��&ைகைய� ப�றி எ(>ேம விசாாி*காம�, ெகா19ேகா2�� 
பைட*ேகா;ட�தி�, அ�கிE#ள @4ேதா;ட�ைத�ப�றி அைம"ச� த�னிட
 
விசாாி�தைத நிைன> <�4தா� அவ�. அ�ப- அவ� த�ைன விசாாி�த நாைள*, 
�4தியநா# மாைல ேவைளயி�தா� அேத @4ேதா;ட�தி� ெகா19ேகா2� 
இர�தின வணிக� மக# அ�தவ�Dைய" ச4தி�(� ேபசி*ெகா�-�4தைத அறி4( 
அவ� அJவா& ேக;டாரா எ�றறிய �-யாம� - அ�ேபா( தன*, ஒ�விதமான 
மன* கல*க
 ஏ�ப;டைத+
 நிைன> <�4தா� அவ�. 
 
திOெர�& அவ� அ4த�@9காைவ�ப�றி* ேக;ட(
 தா� நா* ,ழறி�ேபா8 
அவ�*, ம&ெமாழி <ற�-யாம� திைக�த ேவைளயி�, ‘எ� வய(*,
 
�(ைம*,
 இ�ப-�ப;ட அழகிய @9கா*களி� பிாிய
 ைவ�ப( அJவளவாக� 
ெபா��தமி�ைல எ�& உன*,� ேதா�றலா
 ,மரா! @9கா*கைள+
 
ெபாழி�கைள+
 உ�ேபா�ற மீைச அ�
�
 ப�வ�( வாDப� பி#ைளக#தா� 
ந�றாக அMபவி*க �-+ ெம�றாE
 எ�ேபா�ற �தியவ�க2*, 
இய�ைகயழகி� ேமE#ள பிாிய
 ஒ�நா2
 ேபா8வி1வதி�ைல’ எ�& அவைன 
ேநா*கி விஷமமாக" சிாி�(* ெகா�ேட ேமE
 வினாவினா� அவ�. 
 
��நி�,
 பைட*ேகா;ட�(* கடைமகைள மற4(வி;1 அத�,� ப*க�திE#ள 
மல��ெபாழிவி� தா� அ�தவ�விைய" ச4தி�(� ேபசி* ெகா�-�4தைத அறி4( 
ைவ�(* ெகா�1தா� அவ� இ�ப-� த�னிட
 அ9கதமாக� ேப=கிறாேரா எ�ற 
அ"ச
 அ�& அவைன� பி-�தா;-ய(.  
 
அ4த அ"ச�(ட.
 பத�ற�(ட.ேம அ�& அவ�*, ம&ெமாழிகைள" ெசா�D* 
ெகா�-�4தா� அவ�. இ�ேறா அவ� வ4தி�*,
 நிைலைம ��றிEேம 
ேவறான(. 
 
��� ேகாநக�*, வ4த ேவைளகளி� எ�லா
 - ேவளாவி*ேகா மாளிைகயி� 
ேமE
 அைம"ச� அ7
பி�ேவளி� ேமE
 இன
 �ாியாத அ"ச�
, பிரமி��
, 
மைல��
 அவ.# நிர
பியி�4தன. 
 
இ�ேறா அைம"ச� த�ைன ஏமா�றிவி;டா� எ�ற ஆ�திர
 ம;1ேம அவ.# 
நிர
பியி�4த(. ஆ�திர�தி� அ"ச
, பிரமி��, மைல�� ஆகிய பிற உண�>க# 
யா>
 அ-ப;1� ேபா8வி;-�4தன. 
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ேவளாவி*ேகா மாளிைக அவைன அ"=&�தவி�ைல; ஆ�திர$;-ய(. அ9ேக 
வ4த>டேன அவ� அைம"சைர" ச4தி*க �-யவி�ைல எ�ப( ஆ�திர�ைத ேமE
 
ேமE
 வள��பத�,* காரணமாக அைம4தேத தவிர* ,ைற*க வி�ைல. அவ� 
இJவா& ேவளாவி*ேகா மாளிைகயி� தைல வாயிD� ஆ�திர�ேதா1 உலாவி* 
ெகா�-�4த ேவைளயி� ேவைள ெதாியாம� வDய.
 @ழிய.
 அவைன" 
ச4தி*க வ4( ேச�4தா�க#. �ைற*காக அவைன� பாரா;ட>
 ெச8தன�. 
 
“எ9க# மனமா�4த பாரா;1த�கைள� த9க2*,� ெதாிவி�(* ெகா#கிேறா
 
பைட� தைலவேர! கட� ெகா#ைள*கார�கைள இJவள> விைரவி� ெவ�றி 
ெகா�1 மீ�ட த9க# திறைமைய எJவள> பாரா;-னாE
 த,
” எ�& 
அவ�க# இ�வ�
 பாரா;ட� ெதாட9கியேபா( அ4த� பாரா;ைட� 
�ற*கணி�தா�ேபா� அல;சியமாயி�4( வி;டா� ,மர� ந
பி, வDய.
 
@ழிய.
 இ4த அல;சிய�ைத எதி�பா�*கவி�ைல. 
 
“திறைமைய� பாரா;1கிறவ�க# எ4த அள>*, மன�@�வமாக� பாரா;1கிறா�க# 
எ�& ெதாி4( ெகா#ளாம� சில ேவைளகளி� பாரா;1*கைள*<ட ஏ�&* 
ெகா#ள �-வதி�ைல” எ�& பைட� தைலவ� த� வா��ைதகளா� அவ�கைள" 
சா-னா�. 
 
அவ�க2*, அவ.ைடய ஆ�திர�தி� காரண
 �ாிய வி�ைல. ேமேல அவ.ட� 
ெதாட�4( உைரயாட வி�
பவி�ைல. ஆதலா� அவ�க# அ9கி�4( 
ெச�&வி;டன�. 
 
சீ�றமைட4த சினேவ9ைகைய�ேபா� அவ� ம;1ேம தனியாக ேவளாவி*ேகா 
மாளிைக ��றி� உலாவ� ெதாட9கியி�4தா�. 
------------ 

20. 20. 20. 20. ம"ன� வ6கிறா�ம"ன� வ6கிறா�ம"ன� வ6கிறா�ம"ன� வ6கிறா�    
 
நீ�ட ேநர
 ேவளாவி*ேகா மாளிைக ��றிேல நட4( நட4( கா�க# ஓ84( 
எ9காவ( சிறி( ேநர
 உ;காரலா
 எ�& ,மர� ந
பி நிைன�தேபா( அவ� 
��றிE
 எதி�பாராத விதமாக அைம"ச� அ7
பி�ேவேள அ9, வ4( வி;டா�. 
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“பைட� தைலவ.*, எ�லா ம9கல9க2
 நிைற+மாக ! ெப�ம�ன�
 
ெப�
பைட� தைலவ�
, பைடக2
 ேகாநகாி� இ�லாத ேவைளயி� 
ெகா19ேகாH�� பைட* ேகா;ட�திE#ள மிக" சில Gர�கைள* ெகா�ேட கட� 
ெகா#ைள*கார�களி� ��&ைகைய �றிய-�த உ� திறைமைய எJவள> 
பாரா;-னாE
 த,
. இ4த ெவ�றி த4திரமான ெவ�றி, சாம��தியமான ெவ�றி” 
எ�& வா8 நிைறய� பாரா;-* ெகா�ேட அவன�கி� வ4த அைம"ச� த�.ைடய 
பாரா;1*க# அவ� �க�தி� எ4தவிதமான மல�"சிைய+
 மகி�"சிைய+
 
உ�டா*காதைத* க�1 திைக�தா�. 
 
ஆயி.
 திைக�ைப ெவளி*கா;-* ெகா#ளாம� “மாம�ன�
, பைட�தைலவ� 
வி�லவ� ேகாைத+
 பைடக2
 ,யிலாEவ� ேபாாி� ெவ�றி ெப�&� தி�
பி 
வ4( ெகா�-�*கிறா�க#. நீலமைலயி� த�சமய
 அவ�க# 
பா-யிற9கியி��பதாக� ெதாிகிற(. அேநகமாக இ�.
 இர�1 நா# பயண�தி� 
அவ�க# இ9ேக ேகாநக�*, வ4(விட*<1
! மாம�ன� ெச9,;1வைர+
, 
பைட� தைலவைர+
 ேசரநா;1� பைடGர�கைள+
 ெவ�றி Gர�களாக வரேவ�க 
ந
 நகர
 விழா* ேகால
 @ண� ேபாகிற(” எ�& ேவ& திைச*,� ேப"ைச 
மா�றினா�. 
 
அைத*ேக;1
 ெகா19ேகாH�� பைட*ேகா;ட�(� தைலவ� அதிக
 ேபசாம�, 
“அரச� ெப�மா.
 பைடக2
 ெவ�றிவாைக ,-* ேகாநக�*,� தி�
�கிறா�க# 
எ�பைத அறி4( மகி�கிேற� அைம"சேர!” எ�& ம;1
 அளவாக ம&ெமாழி 
<றினா�. 
 
“ம�னாி� வடதிைச� பைடெய1�� ஒ�ைற ம;1
 இ�ைல, எ9,
 
பைடெய1*காமேல கட
ப�கைள நீ ெவ�ற ெவ�றிைய+
 ேச��ேத நா
 இ9ேக 
ெகா�டாடேவ�1
 ,மரா! இ�ேபா( நா
 ெகா�டாட ேவ�-ய ெவ�றிக# 
ஒ�ற�ல ,மரா இர�1 ெவ�றிகைள+ேம நா
 ெகா�டாட ேவ�1
” எ�& 
அைம"ச� <றியேபா(, 
 
“நா� ெப�ற(
 ஒ� ெவ�றி என நீ9க# ெகா�டாட �� வ4தி��ப( த9க# 
க�ைணைய* கா�பி*கிற( அைம"சேர!” எ�& ேவகமாக உட� ம&ெமாழி 
<றினா� ,மர� ந
பி. 
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த4திரமான அவ.ைடய இ4த விநய�தி� ெபா�# அவ�*, உடேன 
விள9கவி�ைல. 
 
“ஏ� அ�ப-" ெசா�கிறா8 ,மரா?” எ�& அவ� க�களி� மி�.
 உண�"சி 
ேரைககைள* கவனி�தப-ேய அவைன* ேக;டா� அைம"ச� அ7
பி�ேவ#. 
 
,மர� ந
பிேயா ஆ�திர�தி� காரணமாக* க;1�பாட�ற மனநிைலயி� இ�4தா� 
அ�ேபா(. எனேவ அவனாE
 அைம"சைர எதி�ெகா�1 ெபா��தமான ம&ெமாழி 
<றிவிட �-யவி�ைல. 
 
சிறி( ேநர
 ஒ�வ� மனநிைலைய ஒ�வ� எைடேபா1
 �ய�சியி� ெமளனமாக* 
கழி4த(. அ4த வி�
ப�தகாத ெமளன�தி�,�பி� ,மரேன ேபசினா�. 
 
“கட
ப�கைள ெவ�& (ர�திய ெப�ைம என*ேக உாியதா அ�ல( அைம"ச� 
ெப�மா.*,ாியதா எ�ப(தா� என*,� �ாியவி�ைல. ஏென�றா� இ4த 
ெவ�றியி� நா� ஒ� சா(ாியமான க�வியாக� பய�ப1�தி* ெகா#ள� 
ப;-�*கிேறேனய�லாம� - ந
பி*ைக*,ாிய பைட� தைலவனாகேவா 
ெவ�றி*,ாிய Gரனாகேவா பய�ப1�தி* ெகா#ள�படவி�ைல எ�& ெதாிகிற(. 
ஒ�வைன ந
பி*ைகேயா1 ேபா�&வ( ேவ& க�வியாக� பய�ப1�தி*ெகா�1 
அத� $ல
 ெவ�றி ெப�றபி� பாரா;1வ( ேவ&.” 
 
“இ�ப-ெய�லா
 நீயாக நிைன�தா� அத�, நா� எ�ன ெச8ய�-+
 ,மரா?” 
 
“இ�ைல! நி"சயமாக இதி� க�பைன எ(>ேம இ�ைல. நட4த நிக�"சிகளிD�4( 
இைத நா� அ.மானி*கிேறேனெயாழிய க�பைன எ(>
 ெச8யவி�ைல.” 
 
“எ4த அள> க�பைன? எ4த அள> அMமான
 எ�பைத� பைட� தைலவனாகிய 
நீேய <றிவி;டா� ந�ல( ,மரா” 
 
“அைம"ச� ெப�மாேன! ேக#வியிE
 ம&ப- த4திர
 ேவ�டா
. 
ெவளி�பைடயாகேவ ேக29க#; ேபா(
. க�பைன எ(>
 இ�ைல, அMமான
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ம;1ேம உ�1” எ�& <றிய பி��
, “எ4தள> க�பைன? எ4தள> அMமான
? 
எ�& நீ9க# ேக;ப( எ�ைன� ெபாறியி� சி*க ைவ*க" ெச8+
 �ய�சியாக 
இ�*கிற( எ�பைத இ4த* கண�தி� நா� உண�கிேற�.” 
 
“மிக>
 ந�ல( பைட�தைலவா! க�பைன*,
 அMமான�(*,
 எ�ன ேவ&பா1 
எ�பைதயாவ( நீ அறிவா8 அ�லவா?” 
 
“அைத அறிவத�, நா� த�(வ ஞானிேயா, த�*க சா�திர வ�Eநேனா இ�ைல. 
நா� ஒ� ெவ&
 பைடGர�. பைட Gர.*,� த�*க சா�திர�தி� 
அ(மான�தி�,
, க�பைன*,
 உ#ள ேவ&பா1க# எ�ென�ன எ�ப( 
ெதாி4தி�*க ேவ�-ய( அவசியெம�& தா9க# க�(G�களாயி� அவ�ைற 
ெதாி4( ைவ�திராத( எ� ,�றெம�ேற நா� ஒ��* ெகா#ள ேவ�-யி�*,
. 
அJவா& நா� ெச8ய ேவ�1ெம�& நீ9க# எதி�பா�*கிறீ�களா அைம"சேர?” 
 
“நா� எைத+ேம உ�னிட
 இ�4( எதி�பா�*கவி�ைல ,மரா! காரண9கைள 
ைவ�( �-> ெச8வ( அ(மான
. காரண9க# இ�லாமேல �-> ெச8வ( 
க�பைன. எ�ைன� ப�றி நீ ெச8தி�*,
 �->க# ‘அMமான9களா’ 
‘க�பைனகளா’ எ�பைத இ�ேபா( நீ ெதளி> ெச8(விட இயE
 
எ�ெற�Iகிேற�. ஏென�றா�, க�பைன*,
 அMமான�(*,
 இைடயிE#ள 
ேவ&பா;ைட நாேன <றி �-�(வி;ேட�.” 
 
“நீ9க# <றியப-ேய ைவ�(* ெகா�டாE
 உ9கைள� ப�றிய எ� �->க# 
அMமான9க#தா� அைம"சேர!” எ�& அவ� உ&தியாக ம&ெமாழி <றினா�. 
ேப"= ஒ� க1ைமயான தி��ப�ைத அைட4தி�4த(. அைம"ச�
 தள�4( 
விடவி�ைல. 
 
“உ#ேள ேபா8� ேபசலா
 வா”- எ�& அவைன உ#ேள அைழ�(" ெச�றா� 
அைம"ச�. 
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அ4த ேவளாவி*ேகா மாளிைகயி� உ#ேள ெச�& எைத விவாதி�தாE
 அ( 
அைம"ச�*," சாதகமாக �-+ெம�ற உண�> ஒ�& ,மர.*, உ#2ற 
இ�4த(. 
 
�தD� அவ� தய9கி+
 அவ� வ��&�தி உ#ேள அைழ�(" ெச�&வி;டா�. 
,மரனாE
 அ4த மாளிைக*,# ெச�ற>ட� மன�தி� ஏ�ப1
 
தா�>மன�பா�ைமைய+
 பிரைமைய+
 தவி�*க �-யவி�ைல. 
--------- 

21. 21. 21. 21. ெவ-றி ம�கல
ெவ-றி ம�கல
ெவ-றி ம�கல
ெவ-றி ம�கல
    
 
ேவளாவி*ேகா மாளிைக*,#ேளேய பைட�தைலவ� ,மர� ந
பிைய அைழ�(" 
ெச�ற>ட� அைம"ச� அ7
பி�ேவ# ெதளிவான ,ரD� அவனிட
 வினாவினா�. 
 
“கட� ெகா#ைள*கார�களாகிய கட
ப�கைள� (ர�தி* ெகா19ேகா2ைர+
, ேசர 
நா;1* கட�கைர நகர9கைள+
 கா�பா�&மா&, உன*, நா� க;டைளயி;டதி� 
எ4த இட�தி� எ4த வித�தி� த4திர
 இ�*,ெம�& நீ அMமானி�தா8? உ�ைன 
நா� க�வியாக ம;1ேம பய� ப1�தி* ெகா�ேட� எ�& நீ எJவா& 
<ற�-+
?” 
 
“த*க காரண9கேளா1 <ற �-+மாயி.
 - உ9க2ைடய இ4த* ேக#வி*, 
ம&ெமாழி <&�� உ9கைள நா� சில ேக#விக# ேக;க ேவ�1
. அத�, 
வா8�பளி�K�க# அ�லவா?” எ�& அைம"சைர� பதிE*, வினாவினா� 
ெகா19ேகாH�� பைட*ேகா;ட�(� தைலவ�. 
 
அைம"ச� அ7
பி�ேவ# சில கண9க# தய9கிய பி�, “எ�ைன ேக#விக# ேக;க 
உன*, உாிைமயி�ைல எ�& நா� <ற�-யா(. உ� ேக#விகைள நீ இ�ேபாேத 
எ�ைன* ேக;கலா
” எ�றா�. 
 
உடேன அ9, நிலவிய அைமதிைய� ெதாட�4( அ4த அைமதிைய* கிழி�ப( 
ேபா�ற உர�த ,ரD� ,மர� ந
பி ேபசலானா�: 
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“மேகாைத* கைரயி� கட�ெகா#ைள*கார�களி� பய
 அதிகமாகிய(
 
�த��ைறயாக நீ9க# எ�ைன இேத ேவளாவி*ேகா மாளிைக*, அைழ�( 
அ.�பின�கேள, அ�ேபா( இ9ேக ந
மி�வ�*,
 இைடேய நிக�4த சில 
உைரயாட�கைள இ�& மீ�1
 நிைனU;ட ேவ�-ய நிைலயிD�*கிேற�.” 
“ெகா19ேகாHாிேலேய அழகி� சிற4த ெப�ெணா��திைய* கட� 
ெகா#ைள*கார�க# ெகா�1ேபா8 வி;டா�க#. அைத நிைன*,
ேபா(தா� 
வ��தமாக இ�*கிற(” எ�& <றி அ�ைற*, இ�4தா� ேபாD�4( எ�ைன� 
பரபர�பைடய" ெச8தீ�க#. 
 
“அ�ப- ஒ�&
 நட4தி��பத�ேக சா�தியமி�ைலேய? ஏென�றா� நா� 
அ9கி�4( �ற�ப1
ேபாேத ெகா#ைள மர*கல9க# கடD� ெவ,Qர�தி� 
அ�லவா இ�4தன?” எ�& பரபர�ேபா1 உ9கைள* ேக;ேட� நா�. 
 
“எ�ன நட4த(? எ�ப- அ4த� ெப�ைண" சிைற� பி-�(* ெகா�1 ேபானா�க# 
எ�ேற ெதாியவி�ைல. கட� கைர� ப*கமாக உலாவ"ெச�ற இர�தின வணிக� 
மக# அ�தவ�Dைய* கட
ப�க# பி-�(* ெகா�1 ேபா8 வி;டதாக நக� 
�7வ(
 பரபர�பாக இ�*கிற( எ�& உ&தியாக* <றினி�க# நீ9க#.” 
 
“ஆ
! நா� அJவா& ெசா�D �-�பத�,#ேளேய பத�ற மைட4த உ� 
வாயிD�4( 'ஆ' ெவ�ற அலற� ெவளி�ப;ட(. அைத+
 நா� கவனி�ேத�. ஏ� 
இJவள> பத�றமைடகிறா8 ,மரா? உன*,* ெகா19ேகா2� இர�தின வணிக� 
மக# அ�தவ�Dைய� ெதாி+மா? எ�& <ட நா� ேக;ேட�.”  
 
“ஆ
! நீ9க# எ�ைன* ேக;O�க#. ஆனா� எ�னிட
 அ�ேபா( நீ9க# <றியதி� 
ஒ�&ம;1
 ெபா8. ெகா19 ேகா2� நக�*,# கட
ப�க# வர>
 இ�ைல, 
யாைர+
 கட�தி*ெகா�1 ேபாக>
 இ�ைல. அ�ப- எ�லா
 ஏேதா நட4ததாக 
நீ9க# எ�னிட
 ஏ� <றின�க# எ�ப(தா� என*,� �ாியவி�ைல. 
கட
ப�கைள நா� ெவ�& அவ�க# மர*கல9கைள" ேசாதைனயி;டதி� யா�ேம 
அவ�களிட
 சிைற�ப;-�*கவி�ைல எ�பைத� ெதாி4( ெகா�ேட�. நீ9கேளா 
அ�ப- ஒ� ெச8திைய*<றி எ� ஆவைல� Q�-னீ�க#. ஏ� அJவா& 
ெச8தீ�க# எ�பைத நா� அறியேவ�1
” எ�றா� ,மர�. 
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�தD� ம&ெமாழி <றாம� அவ� �க�ைத ேநா*கி� ���&வ� @�தா� 
அைம"ச� அ7
பி�ேவ#, பி�� ெம�ல அவைன ஒ� ேக#வி ேக;டா�. 
 
“உ�ைமயிேலேய நா� <றிய ெச8தி உ� ஆவைல+
 பரபர�ைப+
 Q�-ய( 
அ�லவா?” 
 
“ஆ
! ஏ� அJவா& Q�ட �ய�றீ�க# எ�ப(தா� இ�ேபா( எ� ேக#வியாக 
இ�*கிற(?” 
 
“உ� ேக#வி*, ம&ெமாழி <ற இயலாத நிைலயிD�*கிேற� ,மரா! ஆனா� 
ஒ�& ம;1
 நிைன> ைவ�(*ெகா#; ஒ� நா;ைட ஆப�தான சமய9களி� 
கா�பத�, ேவ�-ய அரசத4திர �ைறகளி� எைத ேவ�1மானாE
 அத� 
அைம"ச� ேம�ெகா#ளலா
.” 
 
“ெபா8ைய� ேபா�ற ஒ�ைற* <&வ(<ட அரசத4திர �ைறகளி� அட9,
 எ�& 
இ�ேபா(தா� �த� �தலாக* ேக#வி�ப1கிேற� அைம"சேர!” 
 
“எைத� ெபா8ெய�& ெசா�கிறா8 நீ” 
 
ெகா19ேகா2� இர�தின வணிக� மக# அ�தவ�Dைய* கட
ப�க# 
சிைற�பி-�(*ெகா�1 ேபா8வி;டா�க# எ�ப( ெபா8ெய�கிேற�.” 
 
“பி-�(*ெகா�1 ேபா8வி;டா�க# எ�ப( உ�ைமேய. கட
ப�க#தா� 
பி-�(* ெகா�1 ேபானா�க# எ�& நா� உ&தியாக எ(>
 <றவி�ைலேய? 
கட
ப�கேள அைத" ெச8தி�*கலா
 எ�ப( எ� அMமானமாக இ�4த(.” 
 
“அMமானமான ஒ� ெச8திைய* <றி அரசத4திர �ைறகளி� ேத�4த ஒ� அைம"ச� 
ஒ� பைட� தைலவனிட
 எ�ன பயைன எதி�பா��(விட�-+
 எ�ப(தா� 
ெதாியவி�ைல.” 
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“எதி�பா��த பய� என*,* கிைட�(�தா� இ�*கிற( ,மரா! ெகா19ேகா2� 
இர�தின வணிக� மக# அ�தவ�Dைய* கட
ப�க# சிைற� பி-�(*ெகா�1 
ேபானா�க# எ�& <றியதா�தா� எ�னா� இ4த ெவ�றிையேய அைடய 
�-4த(.” 
 
“இ�ப- நீ9க# <&வத� ,றி�� எ�னெவ�& ெதாியவி�ைலேய?” 
 
“இ�ேபாேத ெதளிவாக உன*,� ெதாிய�தா� ேவ�1ெம�றா� அைத" 
ெசா�Eவத�, நா� தய9க ேவ�-ய அவசியமி�ைல. பைட� தைலவனாகிய 
உன*, இ4த� ேபாாி� ெவ�றி கிைட�தத�,* ெகா19ேகா2� இர�தின வணிக� 
மக# அ�தவ�D+
 ஒ� காரண
 எ�பைத நீ எ�னிட
 ம&*க �-+மா?” 
 
“.....” 
 
அைம"ச�*, ம&ெமாழி <ற�-யாம� தய9கி* தைல,னி4( - �க�தி� நாண
 
கவி�4( சிவ*க நி�றா� பைட�தைலவ�. 
 
எ4த எ�ைலயி� நி�,
ேபா( அவ� மிக>
 பலGனமானவேனா அ4த எ�ைலயி� 
அவைன* ெகா�1வ4( நி&�திவி;டா� அைம"ச�. அேதா1 வி;1விடவி�ைல, 
அவ� ேமE
 ெதாட�4தா�: 
 
“கட
ப�களி� கட� ��&ைகைய� தக��பத�கான ஏ�பா1கைள* கல4( 
ேப=வத�காக �த��தலாக� பைட� தைலவ� இ9, அைழ*க�ப;டேபா( - 
ெகா19ேகா2� இர�தின வணிகாி� மகளிட
 தா� விைடெப�&*ெகா�1 
வ4தா�. அ4த அழகிய ெப�ணிட
 ெச�& த�.ைடய ெவ�றி� ெப�மித�ைத� 
ப9கி;1*ெகா#ள �-யவி�ைலேய எ�ற காரண�தினா�தா� பைட� 
தைலவ.*, எ�ேம� ேகாப
 வ�கிற(. ேகாப
 தவி�*க �-யாத(தா�. 
 
“உ� த4ைத தா� ,வி�( ைவ�தி�*,
 எ�லா இர�தின9கைள+
 ப�றி* 
கவைல�படலா
. ஆனா� இ4த இர�தின�ைத� ப�றி ம;1
 அவ� 
கவைல�படேவ�-ய அவசியமி�ைல” - எ�& பைட�தைலவ� அ�ைற*, 
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விைடெப&�� அ�தவ�D*, அபய�
 பா(கா�ைப+
 நா;1 ம*க# 
அைனவ�*,
 அளி�பத�, - அைம"ச� ம�ெறா� த4திர
 ெச8தா� அ( எ�ப-� 
தவறா,
? 
 
“........” 
 
இ�ேபா(
 பைட� தைலவ� ம&ெமாழி எ(>
 <ற�-யாம� தய9கிேய 
நி�றா�. ெம�ல ெம�ல அ4த ேவளாவி*ேகா மாளிைக ெபாிதாகி அ9கா8�( வா8 
விாி�(� த�ைன வி79கி*ெகா�-��ப( ேபா� உண�4தா� அவ�. 
த�ைன�ப�றி அைம"ச�*, இJவள> Qர
 ெதாி4தி�*க �-+ெம�& அவ� 
எதி�பா�*கேவ இ�ைல. 
 
“ேபரரச� இ9, தி�
பி ெவ�றி ம9கல
 ெகா�டா1கிறவைர இ9ேக ேகாநகர�தி� 
த9கி இ�. ெவ�றி ம9கல விழாவி� உன*,� பாிசளி�(� பாரா;ட� ேபாகிேற�” - 
எ�& த� எதிேர தய9கி� தைல ,னி4தப- நி�& ெகா�-�4த பைட� 
தைலவைன ேநா*கி* க
Kரமான ,ரவி� க;டைளயி;டா� அைம"ச� 
அ7
பி�ேவ#. 
 
அ�ேபா( அவைர எதி��ேதா ம&�ேதா ேப=
 மன� (ணி> அவ.*, இ�ைல. 
அரசத4திர மாளிைகயாகிய அ4த ேவளாவி*ேகா மாளிைக இ4த �ைற+
 அவைன 
ெவ�றி ெகா�1 வி79கி வி;ட(. ேபரரசைர+
 ச4தி�பத�, வா8�பாக 
இ�*,ெம�ற காரண�தினா� பைட� தைலவ� ,மர� ந
பி ேகாநகாி� ேமE
 
சில நா;க# த9கினா�. தா.
 அ�தவ�D+
, @
 ெபாழிD� ெகா19ேகாH�� 
பைட* ேகா;ட�தி� பி��ற�தி� ச4தி�த(
 உைரயா-ய(
 எ�ப- 
அைம"ச�*,� ெதாி4தன எ�பைத விள9கி* ெகா#ள �-யாம� மன
 ம&கினா� 
அவ�. அைம"சாி� அரசத4திர விழி�பா�ைவயான( ேகாநகாி� ேவளாவி*ேகா 
மாளிைகயிD�4( நா1 �7வ(
 பா�*க>
, அறிய>
, உணர>
 ஆ�ற� 
ெப�றி��பைத அ4த விநா-யி� அவ� ெதாி4( ெகா#ள �-4த(. இ
�ைற+
 
ேவளாவி*ேகா மாளிைக அவ.*,� தா�> மன�பா�ைமையேய த4த(. 
---------- 
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22. 22. 22. 22. பைட�தைலவ;�!� பாி<பைட�தைலவ;�!� பாி<பைட�தைலவ;�!� பாி<பைட�தைலவ;�!� பாி<    
 
பைட�தைலவ� கட
ப�கைள ெவ�றி ெகா�1 (ர�திய பி� அைம"ச� 
அ7
பி�ேவளி� ேம� தீராத ேகாப�(ட� ேவளாவி*ேகா மாளிைக*, வ4தபி� 
இர�1 நா;க# கழி4( வி;டன. $�றாவ( நா# ைவகைரயி� வ�சிமாநக� 
பாி@ரணமான விழா*ேகால
 @�-�4த(. ேதாரண9க# நிைற4த Gதி வாரண
 
K1நைடேபா1
 ெப�4ெத�*க#, ெவ�றி ம9கல
 பாடவ�ல �லவ�க2
, 
பாண�க2
, பா-னிக2
, <�த�க2
, விறDய�க2
, ெத�*க#ேதா&
 
<-யி�4தன�. கீத சாைலகளி� கீத9களி� ஒDக#, ேவ#வி" சாைலகளி� ேவத 
�ழ*க9க# எ�லா
 நிைற4தி�4தன. 
 
நகர
 எ9,
 @*களி� ந&மண
. இைசகளி� இ�ெனாD, நடன மகளி� 
கா�சில
�களி� கி�கிணி நாத
, இைவேய நிைற4( ெபா9கின. 
ம9கலேவைளயி� வடதிைச* ,யிலாEவ�திD�4( ேகாநக� தி�
பிய ேபரரச� 
ெச9,;1வ�
 ெப�
 பைட� தைலவ� வி�லவ� ேகாைத+
 ேசர நா;1� பைட 
Gர�க# பி� ெதாட�4(வர நக�*,# (ைழ4தன�. நகர ம*க# Gதிேதா&
 
ம�னைர+
 பைட� தைலவைர+
 வா��திய வா��ெதாD வி�ணதிர ஒD�த(. 
மாட9களிD�4ெத�லா
 ம�ன�மீ(
 பைட� தைலவ� மீ(
 பைடக# மீ(
 @மாாி 
ெபாழி4த(. அர�மைன ��றி� ெப�4ேதா� ெப�-�
, அ4த��ர மகளி�
 
மல�Qவி ம9கல தீப
 ஏ�தி ஆர�தி =�றி*ெகா;- அரச� ெப�மாைன 
வரேவ�றன�. 
 
அைம"ச� அ7
பி�ேவைள* க;-� த7வி*ெகா�டா� அரச�. அர�மைன 
ஐ
ெப�9 ,7வின�, ஆய�தா� �க�தி� எ�லா
 அரச� ேகாநக� தி�
பிய மகி�"சி 
ெதாி4த(. எ9,
 மல�4த �க9கேள ெதாி4தன. அரசாிட
 ெகா19ேகா2�� 
பைட�தைலவ� ,மர� ந
பிைய அைழ�(" ெச�& அவ� சாதைனைய விய4( 
<றிய அைம"ச� அ7
பி�ேவ#, 
 
“இ4த" சாதைன*, ஈடாக நா� அளி*க இ�*,
 பாிைச மாைலயி� அர�மைன* 
ெகாEம�டப�தி� நிகழ இ�*,
 ெவ�றி ம9கல விழாவி� அரச� ெப�மாேன 
இ4த இள
 பைட� தைலவ.*, அளி*கேவ�1
” - எ�&
 அரசைர ேவ�-* 
ெகா�டா�. 
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“அவசிய
 ெச8கிேற�! இைளஞ�க2*,� பாிசளி�பெத�ப( எ�ேபா(
 என*, 
வி��பமான ெசயேல” எ�& அரச�
 மகி�"சிேயா1 அைம"சாி� 
ேவ�1ேகா2*, இண9கினா�. இைவ எ�லா
 ெகா19ேகா2�� பைட� 
தைலவ.*, மகி�"சிைய அளி�தாE
 அவ.ைடய உ# மன�தி� ஒ� கவைல+
 
இ�4த(. த� உயி�*,யிரான அ�தவ�D எ�ன ஆனா# எ�பைத அறிய�-யாத 
ேவதைன அவ� மன�ைத வா;-ய(. 
 
அைத யாாிட�
 ெவளியி;1� ேபச>
 வா8�பி�ைல. ேபரரச�ைடய வடதிைச 
ெவ�றிைய* ெகா�டா-* ெகா�-�*,
 ேகாநகாி� அரச ைவபவ* 
ேகாலாகல9களி� இைடேய அவ.ைடய சிறிய மனேவதைனைய� பகி��( 
ெகா#ள அவ.*, யா�ேம கிைட*க �-யா(தா�. 
 
காதE*,
 அத� =க(*க9க2*,
 அ4த உண�ைவ ஆ#பவ�க#தா� 
ெசா4த*கார�க#. இ�ெனா�வ.ைடய (ைணைய அத�, நாட �-யா( ேபாE
 
எ�ெற�ணி அ4த உண�>கைள� த�.#ேளேய �ைத�(* ெகா�டா� பைட� 
தைலவ�. 
 
ேபரரச� ெவ�றி வாைகேயா1 நக�� பிரேவச
 ெச8த தின�த�& மாைலயி� 
அர�மைன* ெகாE ம�டப�தி� ெவ�றி ம9கலவிழா நிக�4த(. �லவ�க# 
ேபரரச�ைடய ெவ�றிைய� �க�4( பா-� பாிசி�க# ெப�றன�. 
 
பாண�க2
, பா-னிக2
 அரச�ைடய ெவ�றிைய இைச�(� பாிசி� ெப�றன�. 
<�த�க2
, விறDய�க2
 அரச� ெப�மா.ைடய ெவ�றிைய ஆ-*களி�( 
மகி�4தன�. அ4த ஆ;ட�(*, ெவ,மதியாக� பாி=
 ெப�றன�. 
 
இ&தியாக� பைட ெவ�றி*,� (ைணயாக இ�4த Gர�க2*,
 பைடயணி� 
தைலவ�க2*,
 பாி=க# ெகா1*க�ப;டன. 
 
இ&தியாக அைம"ச� அ7
பி�ேவ# ��வ4( “ெகா19ேகா2�� பைட*ேகா;ட� 
தைலவ� ,மர� ந
பி, கட� ெகா#ைள*கார�கைள ெவ�ற ெவ�றி*காக ஈ1 
இைணய�ற பாி=�ெபா�ைள�ெபற இ�ேபா( வ�மா& அைழ*கிேற�” எ�& 
<றிய>ட� ,மர� ந
பி தய9கி� தய9கி அட*க ஒ1*கமாக நட4( �� வ4தா�. 
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அைம"ச� அரசைவயி� உ#ேள Mைழ+
 வாயி��ற�தி� நி�ற ஒ� பணி� 
ெப�ைண ேநா*கி ஏேதா ைசைக ெச8தா�. 
 
அவ# ஒ� விநா- உ#ேள மைற4தா#. அ1�த விநா- அ4த� பணி�ெப� 
அைழ�(வ4( நி&�தியவைள� பா��த ேபா( ,மர�ந
பியா� த� க�கைளேய 
ந
ப �-யவி�ைல. ஆ
! ெகா19ேகாH� இர�தின வணிக� மக# அ�தவ�D தா� 
ச�வால9கார9களாE
 அல9காி*க�ப;1 அவ� �� ெகாண�4( 
நி&�த�ப;டா#. 
 
சைபயி� ஒேர மகி�"சி* <�பா1 ஆரவார
, சிாி�ெபாD எ�லா
 அட9க நீ�ட 
ேநரமாயி�&. அைமதி நிலவிய>ட� ம&ப- அைம"ச� அ7
பி�ேவளி� ,ர� 
சைபயி� ஒD*க� ெதாட9கிய(:- 
 
“இ4த� ெப� அ�தவ�Dைய ெகா19ேகா2�� பைட� தைலவ� ,மர� ந
பி*, 
மண�-�(* ெகா1*,மா& ேபரரச� சா�பி� இர�தின வணிக�*,* 
க;டைளயி1கிேற�” எ�& அைம"ச� <றிய>ட�, அேத அைவயி� வணிக�க# 
அம�4தி�4த ப,தியிD�4த இர�தின வணிக� எ74( வ4( மல�4த �க�ேதா1, 
“அைம"ச� <றியவா& ெச8ய என( @ரண ச
மத�ைத� ெதாிவி�(* ெகா#கிேற�” 
- எ�& இண9கினா�. 
 
அ4த ேவைளயி� அைம"ச� அ7
பி�ேவ# ெகாE ம�டப�( ேமைடயிD�4( 
இற9கிவ4( ,மர� ந
பியி� காத�கி� ெந�9கி, “இ�ேபா( உ�ைமைய" 
ெசா�D வி1கிேற� ,மரா! இவைள யா�
 எ9,
 சிைற�பி-�(* ெகா�1 
ேபாகவி�ைல. எ�.ைடய ேவ�1ேகாளி�ப- ெகா19ேகா2� இர�தின வணிக� 
இவைள� த
 G;-ேலேய சிைற ைவ�தி�4தா� எ�ப(தா� உ�ைம. நீ �த� 
�தலாக இ9ேக வ�சிமாநகர�(*, ேவளாவி*ேகா மாளிைகயி� எ�ைன* காண� 
ேத- வ4தி�4த தின�த�& இர> நா� உ�ைன இ9ேக கா*க ைவ�(வி;1* 
ெகா19ேகா2�*,� ேபாயி�4த( இ4த" 6ழ"சி*காக�தா�. இ�ப- ஒ� 6�"சி 
ெச8( காாிய�ைத" சாதி�(*ெகா�டத�காக எ�ைன ம�னி�(வி1. இவைள* 
கட
ப�க# சிைற�பி-�(� ேபானதாக உ�னிட
 நா� ெபா8 <றியிராவி-� 
இJவள> விைரவி� ெவ�றி கிைட�தி�*கா( எ�பைத நீ+
 ஒ��*ெகா#ள�தா� 
ெச8வா8” எ�றா�. 
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ெகா19ேகா2�� பைட� தைலவ� இைத* ேக;1 அைம"ச� ேம� 
ேகாப�படவி�ைல. 
 
அ4த ஒ� விநா-யி� வ�சிமாநகர
 �7வ(ேம ஒ� ெபாிய ேவளாவி*ேகா 
மாளிைகயாகிவி;ட(ேபா� ேதா�றிய( அவ.*,. 
 
அவ� கைட*க�ணா� அ�தவ�Dயி� �க�ைத ேநா*க �ய�றா�. அவ# 
���&வ� @�( அ4த� பா�ைவைய வரேவ�றா#. 
 
“இ4த� ���&வE*காக எைத+
 ெபா&�(* ெகா#ளலா
” எ�& அவ# 
காத�ேக ெம�Dய ,ரD� <றினா� பைட� தைலவ�. 
 
அ�ேபா( அவ�க# இ�வ� தைலயிE
 யாேரா @மாாி ெபாழி4தா�க#. தி�
பி� 
பா��த பைட�தைலவ� அைம"ச� சிாி�(* ெகா�ேட @*க2ட� அ�கி� 
நி�பைத* க�டா�. 
 
“அைம"ச�*, எ� ெசா4த Gர�திE
 திறைமயிE
 ந
பி*ைக இ�ைல. இவைள* 
கட
ப�க# சிைற� பி-�ததாக* <றினா�தா� என*, Gரேம பிற*,ெம�& �-> 
க;-வி;O�க# ேபாD�*கிற(” எ�றா� ,மர�. 
 
“உ�ைமேய அ(தா� ,மரா! Gர
 எ�&ேம காதD� ம&�றமாக�தா� 
இ�*கிற(. சீைத சிைற�படவி�ைல யானா� இராம� Gரனாக ேந�4தி�*கா( 
அ�லவா?” - எ�& அைம"ச� அவ.*, ம&ெமாழி <றியேபா( அைவ �7வ(
 
சிாி�ெபாDயா� ெபா9கிய(. அ4த" சிாி�� ெவ#ள�தி� ,மர.
 அ�தவ�D+
 
ேச�4( நைக�த சிாி�பி� ஒD+
 கல4(தா� இ�*கேவ�1
. 
 

( ( ( ( நிைற5-ற/ நிைற5-ற/ நிைற5-ற/ நிைற5-ற/ ))))    
------------- 


