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நிநிநிநி�திலவ�� �திலவ�� �திலவ�� �திலவ�� --------    இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� ----    சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�    
1. 1. 1. 1. கள�பிர� ���சி�  ட�கள�பிர� ���சி�  ட�கள�பிர� ���சி�  ட�கள�பிர� ���சி�  ட�    

 
ம1ைர மாநகர& ேகா.ைட&<* அர�மைனைய% B,றி இய�ைப மீறிய பரபர���, 
பா1கா��� ெத�ப.டன. அர�மைன யி� உ.ேகா.ைடைய% B,றியி�!த 
இர�டாவ1 B,= அகழிைய% $ழ� Dதபய)கர� பைட Eர�க* உ�விய வா6ட� 
காவலாக நி�= ெகா���!தன�. �த,ேகா.ைட வாயிF&<� இர�டா� 
ேகா.ைட வாயிF&<� ந5ேவ உ*ள ப<தியி� இ�!த சிைற& ேகா.ட�தி� 
வாயி�� யவன& காவ� Eர�க* ெச1&கி ெம�கி.ட ெச��% சிைலக*ேபா� 
ேவ�கேளா5 காவலாக நி�றி�!தன�. பா��ய�களி� பர�பைர& ேகா.ைட& 
காவல�களாக இ�!த சில யவன�க6�'ட& கள�பிர�க* ஆ.சிைய& ைக�ப,றிய 
பி� அவ�க6ைடய க.5�பா.�� கீ� வ!தி�!தன�. 
 
அ�= ேகா.ைடயிF�, ேகா.ைடைய% B,றியி�!த ப<திகளிF� இய�ைப மீறிய 
பரபர�� இ�!தத,<& காரண� கள�பிர ம�னனான க�ய� ஓ� அ!தர)கமான 
ம!திராேலாசைன& '.ட�1&< ஏ,பா5 ெச7தி�!த1 தா�. அவி.ட நா* 
விழாவ�= பி�ப.ட ஒ,ற�கைள� ப,றி8� ஆ.சிைய% $�!தி�&<� பிற 
அபாய)கைள� ப,றி8� அ!த ம!திராேலாசைன& '.ட�தி� ேபBவத,< 
இ�!தா�க*. அ)< ேபச�ப5கிற எ1>� ெவளிேயறி� பரவிவிட& 'டா1 
எ�பத,காக ம!திராேலாசைன ம�டப�திF�, அதைன% சா�!1*ள இட)களிF� 
ஏவலாள�, காவ� இைளஞ�, ஓவிய% B,ற�, உ.ப5 க�ம�தா� ஆகிேயாாி� தமிழ� 
யா�� இ�!1விடாதப� தவி��தி�!தன� கள�பிர�. உ.ப5 க�ம�தா� ெதாி!1 
'றிய ெச7திகளி��!1 ம�ன:� அைம%ச�� பதறி& கல)கி� ேபாயி�!தன�. 
ப�லா�5களாக அ�ைம�ப5�தி ஆ�5வ�� பா��ய நா5 த)களிடமி�!1 ைக 
நKவி� ேபா7வி5ேமா எ�ற பய�� தா)க* 1ர�த�ப.5 வி5ேவாேம எ�ற 
பய�� எ�=� இ�லாதப� இ�= அவ�க6&< வ!தி�!தன. 
 
இழ!தைத மீ�5� ெபறலா� எ�ற ந�பி&ைகேயா5 கா�தி��பவ� Eர�. 
ெப,றைத மீ�5� இழ!1 வி5ேவாேமா எ�= பய!1ெகா�ேட இ��பவ� 
ேகாைழ. அவ� ெப,றைத8� இழ�பா�; Eர�ைத8� இழ�பா�. பய� அதிகமாக 
அதிகமாக& கள�பிர�களிட� Eர� <�றி �ர.5�தன��, பா��ய�க6&< 
ஆதரவான <�ம&கைள அழி�1விட ேவ�5� எ�ற ெவறி8ேம மி<!தன. 
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அ�= நைடெப,ற ம!திராேலாசைன& '.ட�1&< வ��ேபா1 க�யம�னனி� 
�க� இ����!த1. க�களி� ஒளி இ�ைல. உயர�� ப�ம:� உ�வ�ைத 
எ5�1& கா.5� வள)ெகK மீைச8� வசீகரமான மணி��8� அவன1 ஒளியிழ!த 
�க�ேதா5 ஒ.டாதைவ ேபால� ேதா�றின. ம!திராேலாசைன& '.ட� 
பா�ெமாழியி� நைடெப,ற1. அைம%ச�க6�, உ.ப5 க�ம� தைல வ�க6�, 
யாைன� பைட, ேத��பைட, காலா. பைட� தைலவ�க6�, Dத பய)கர�பைடயி� 
தைலவ:�, க�ய ம�னனி� அரச <�>�, ஆேலாசைன& '.ட�1&< 
வ!தி�!தன�. 
 
க�யம�ன� ெபா=ைமயிழ!1 ேபாயி�!தா�. நிதான� அறேவ பறிேபாயி�!த1. 
அவ� <ர� <"ரமாக ஒ�&க� ெதாட)கிய1. 
 
“இLவள> கால�1&<� பி� இ!நா.5 அ�ைமகளி� '.ட�தி��!1 Eர�க* 
ேதா�றி& ெகா����பதாக% ெசா�Fகிறீ�க*. பல காத Mர� கட!1 வ!1 
ைக�ப,றிய ேபரரைச யா�� அைச&க ��யாதப� பி��1 வி.டதாக நா� 
நிைன�1& ெகா���&கிேற�. நீ)கேளா அைச�1& ெகா����பவ�களி� 
நா�வைரேயா, ஐவைரேயா சிைற� பி��1& ெகா�5 வ!1 வி.ேடா� எ�கிறீ�க*! 
எதிாிகைள உயிேரா5 பா��ப1 என&<� பி�&கா1 எ�ப1 உ)க6&<� ெதாி8�. 
என&<� பிண)களாக& கா.ட ேவ��யவ�கைள நீ)க* இ�:� 
உயி�*ளவ�களாக% சிைறைவ�தி�&கிறீ�க*! இ� ைலயா?” எ�= 'றி& 
ெகா�ேட த� வல1 ைகைய மட&கி இட1 உ*ள)ைகயி� ஓ)கி& <�தினா� 
க�ய�. 
 
அ�ேபா1 Dத பய)கர� பைடயி� தைலவ� எK!1 ம=ெமாழி 'றலானா�: 
 
“ேவ!ேத! உயி� அவ�க* உட���!1 ேபா7வி.டா� சி�திரவைதைய அவ�க* 
உணர>� அ:பவி&க>� ��யாம� ேபா7வி5�. சி�திரவைதகைள உணர>� 
அ:பவி&க>� ேவ�5� எ�பத,காக�தா� அவ�கைள� பிண)களா&கி விடாம� 
இ�:� நைட� பிண)களாகேவ ைவ�தி�&கிேறா�.” 
 
“உ� Eர� பிரதாப)களா� நீ அவ�கைள நைட� பிண)களாக ைவ�தி��ப1 ப,றி� 
ெதாிவைதவிட அவ�களிடமி�!1 நீ அறி!த ேவ= ெச7திக* எ�ன எ�ன 
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எ�பைத& 'றினா� ந�றாயி�&<�!” எ�= <=&கி.டா� அ1வைர அைமதியாக 
இ�!த அரச <�. 
 
“ெபா=�த�ள ேவ�5� அரச <�ேவ! அவ�களிடமி�!1 எைத8� அறிய 
��யவி�ைல. சி�திரவைத ெச7 1� பய� இ�ைல! அவ�களி� மன உ=தி 
விய&க�த&கதாக இ�&கிற1.” 
 
“எ7தவ� இ�&க அ�ைப ெநா!1 பயனி�ைல! பா��ய�கைள& கலக�1&<� 
M�5� -ல ச&திக* எ)< இ�&கி�றன எ�= க�5பி��1 அழி&கேவ�5�. 
அைத% ெச7யாதவைர ந��ைடய Dத பய)கர� பைடயி� திறைமைய நா� 
ேபா,ற��யா1” எ�றா� க�யம�ன�. இ!த வா��ைதகைள% ெசா�F�ேபா1 
அரசனி� �க�தி� எ*6� ெகா*6� ெவ��பைத8� க�க* இர�5� ெந���& 
ேகாள)களாக& கன�வைத8� க�5 Dத பய)கர� பைட�தைலவனி� �க� 
இ��ட1. <ைற �Kைம8� த)கைள% ேச�!த1 என அரச� ஒேரய�யாக� த)க* 
ேம� <,ற� Bம�தியைத அவனா� ெபா=�1& ெகா*ள ��யவி�ைல. ஆயி:� 
அரச:ைடய ேகாப�1&< அ0சி அவ� அ!த& <,ற�ைத ஏ,=& ெகா*வ1 ேபா� 
வாளாவி�!தா�.  
 
அ�ேபா1 அ!த ம!திராேலாசைன& '.ட�தி� க�ய ம�னனி� இ�&ைக&< 
இ��ற�� பணி� ெப�க* இ�வ� ெவ�சாமர� Eசி&ெகா���!தன�. அவ�க* 
தமி�� ெப�க* எ�பைத& க�5ெகா�ட அரசனி� சின� திNெர�= அவ�க* 
ேம� தி��பிய1. க�யம�னனி� ஆ�திர�ைத& க�5 ெவ��ேடா�ன� அ!த� 
ெப�க*. மீ�5� Dத பய)கர� பைடயினாி� தைலவ� ப&கமாக� தி��பி 
இைர!தா� அரச�; 
 
“இ!த ம!திராேலாசைன& '.ட�தி� கள�பிர� அ�லாதா� யா�� இ�&கலாகா1 
எ�= ��ென%சாி&ைகயாக உன&<& க.டைள இ.��!1� நீ தவ= 
ெச7தி�&கிறா7! நா� பா�யிேலேய தா� உைரயா5கிேறா� எ�= நீ சமாதான� 
ெசா�ல ��யா1. ேகாநகாிF�, அர�மைனயிF� உ*ள ெப��பாலான தமிழ�க* 
ந�றாக� பா� ெமாழிைய� �ாி!1 ெகா*கிறா�க* எ�ப1� உன&<� ெதாி!தி�&க 
ேவ�5�.” 
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“ெதாி8�. ஆனா� இ!த� ெப�க* இ�வ�� அர�மைன அ!த��ர�1 உாிைம 
மகளி�. இவ�க* அர�மைனயி��!1 எ)<� ெவளிேயற ��யா1. யாைர8� 
ச!தி&க>� ��யா1.” 
 
“நீ அ�ப� நிைன&கிறா7! நா� அ�ப� நிைன&கவி�ைல. பல ெச7திக* 
ெவளிேய=கி�றன இ�ைலயா? அவி.ட நா* விழாவ�= யா�திாீக�க* எ�ற 
ேபா�ைவயி� ஆயிர&கண&கான கலக&கார�க* அகநக�&<* வ!தி�&க ��யா1 
அ�லவா?” 
 
இLவா= ேபசிய ம�னைன எதி��1 ம=ெமாழி '=� 1ணி> Dத பய)கர�பைட� 
தைலவ:&< இ�ைல. அவ� பய!1 அட)கி வி.டா�. அ!த& <Kவி� ஏைனய 
பைட� பிாி>களி� தைலவ�க6� Dத பய)கர� பைடயி� தைலவ:&<� பாி!1 
ெகா�5 வரவி�ைல. எ�லா�ேம அரச� எ�ன ெசா�கிறா� எ�பைதேய 
பயப&திேயா5 கவனி�1& ெகா���!தா�க*. உ.ப5 க�ம� தைலவ�கேளா, 
அைம%ச� பிரதானிகேளா'ட அதிக� ேபசவி�ைல. அவ�க6ைடய ேப%B அதிக� 
மதி&க�படா1 எ�பைத அவ�க* உண�!தி�!தன�. யா�ைடய <ரலாவ1 
அரச:ைடய <ரைலவிட ேமெலK!1 வ�ைமயாக ஒ�&க ��8ெம�றா� அ1 
அ)ேக அரச:&< மிக அ�ேக அம�!தி�&<� அரச <� மாவ� 
��தைரய�ைடயதாக� தா� இ�&<� எ�பைத அவ�க* அைனவ�ேம ந�< 
உண�!தி�!தன�. யா� எைத& 'றினாF� க�யரச� இ=தியாக மாவ� 
��தைரய� ெசா�ப�தா� ேக.பா� எ�ப1 எ�லா�&<� ெதாி8�. அதனா� 
ம,றவ�க* ந5ேவ மாவ� ��தைரய�&<& க�ய ம�னனி� ச<னி எ�ப1 ேபா� 
ஒ� சிற��� ெபய�� இரகசியமாக வழ)கி வ!த1. க�ய ம�னனி� ச<னியாகிய 
மாவ� ��தைரய� அ!த% $�%சி& '.ட�தி� எ�ன 'ற�ேபாகிறா� எ�பைத& 
ேக.பதிேலேய அைனவ�� ஆவலாக இ�!தா�க*. க�ய ம�ன:� 
“நீ)க*தா�வழி ெசா�லேவ�5�, அ�கேள!” எ�ப1ேபா�, இ=தியாக அவைர� 
பா��தா�. 
------------ 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� --------    இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� ----    சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�    
2. 2. 2. 2. மாவ� "�தைரய�மாவ� "�தைரய�மாவ� "�தைரய�மாவ� "�தைரய�    

 
ந�றாக மழி�1 ��டன�* (* ெமா.ைட� தைல) ெச71 மி�:� தைல8� நீ�5 
ெதா)<� கா1க6�, க�களி� கீேழ8� ந5 ெந,றியிF� ேகார மாக� தK�ேபறிய 
க�ைம8மாக மாவ� ��தைரய� எK!1 நி�றா�. ஒ� <�>&<ாிய சா!தேமா 
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அைமதிேயா அவ� க�களி� இ�ைல. ெந,றியிF� க�களி� அ�யிேல8� இ�!த 
க���� தK��க* ேவ= ேமF� அ!த �க�ைத& ெகா5ரமாக& கா�பி�தன. 
பா��த மா�திர�திேலேய ஒ� கபட ச!நியாசி&< �� நி,கிேறா� எ�= உணர 
ைவ�1வி5� அள>&< அவ� ேதா,ற�� அவ� ேம, ெகா���!த �னிதமான 
ேகால�� �ர�ப.டன. அவ� ேபசலானா�: 
 
“க�யா இ!த ம!திராேலாசைன& '.ட�தி� ஏ,ெகனேவ உ�:ைடய Dத 
பய)கர� பைடயின� -ல� நீ ெதாி!1 ெகா����பைதவிட அதிகமான 
ெச7திகைள நா� 'ற��8� எ�= நிைன&கிேற�. ெத� பா�� நா.5 
ெந,கழனிகளி� ெந�F�, ெகா,ைக�1ைற% சிலாப)களி�* (* ��1& <ளி&<� 
இட�) ��1&க6�, ெபாதிய மைலயி� ச!தன��, ேத&<�, அகிF� விைளகி�ற 
மகி�%சியி� எ�ேறா ைக� ப,றிய இ!த� பா��ய நா.ைட& கவைலயி�லாம� 
ஆ�5 ெகா���&கலா� எ�= நீ8� நா:� நிைன�1& ெகா���&கிேறா�. 
ந�ைம% B,றி உ*நா.�ேலேய உ�வாகி& ெகா���&<� அபாய)கைள8�, பைக 
கைள8� நீ எ!த அள> உண�!தி�&கிறா7 எ�ப1 என&<� ெதாியா1. ஆனா� 
நா� இைத மிக ந�றாக உண�! தி�&கிேற�.” 
 
“அ�க* உண�!தா� நாேன உண�!த1 ேபா� தா�! பா��ய�க* கலக� ெச71 
ஆக�ேபாவ1 எ�ன? நா�தா� அ!த� பழ�ெப�� அரச மரைப ம=ப�8� 
தைலெய5&க ��யாதப� D�ேடா5� அழி�1 வி.ேடாேம? வமிசேம இ�லாம, 
ேபா7 வி.ட ஒ� <ல� ம=ப� வாைக $ட ��8மா?” 
 
“க�யா! பல�ைற நீ எ�னிட� இ�ப�ேய 'றி வ�கிறா7! உ� நிைன��� 
தவறான1. ேமலாக� ெதாி8� அ�மர�தி� வா.ட�ைத& ெகா�5 கீேழ ேவ�க* 
எ�லாேம வா� வி.டன எ�பதாக நீ அOமான� ெச7வைத நா� ஒ�ேபா1� ஏ,க 
மா.ேட�. பா��ய அரச மர�&< இ�:� ேவ�க* இ�&கி�றன எ�பைத நா� 
உ=தியாக ந��கிேற�.” 
 
“எைத& ெகா�5 தா)க* அ�ப� ந��கிறீ�க*?” 
 
“மிக�ெபாிய ஆல மர)க* எளிதாக அழிவதி�ைல!” 
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“அழி�1� பல ஆ�5க* கட!1 வி.டனேவ?” 
 
“விK1களி� சிலவ,ைற அழி�1வி.5 -லவி�.சேம ப.5� ேபா7வி.டதாக நீ 
நிைன&கிறா7?” 
 
“-ல வி�.ச� எ)ேக இ�&கிற1?”  
 
“எ)ேக இ�&கிற1 எ�ப1தா� என&<� ெதாியவி�ைல. ஆனா� இ�&கிற1 
எ�பைத ம.5� ந��கிேற�. அ!த -ல வி�.ச�1&<� ெபய� எ�ன ெதாி8மா?” 
 
“ெதாியா1! அைத8� தா)க*தா� 'றிய�ள ேவ�5� அ�கேள!” 
 
“ைவைக வட நா.5 வடP� ந�ைம த�வா�<ல�1� ெத�பா�� ம1ராபதி 
வி�தக�! அவ� உயிேரா5 இ�&<� வைர பா��ய <ல� அழி!தி�&<� எ�பைத 
நா� ந�ப மா.ேட�! பா��ய <ல� அழி!தி�!தா� அ!த& கிழ% சி)க� இத,<* 
ெவளி�ப.5 வ!1 காவி8ைட தாி�1� 1றவியாகி இ�&<�. அ!த& கிழ%சி)க� 
இ�:� மைற!தி��பேத பா��ய மரபி� ேவ� இ�:� இ�&கிற1 எ�பத,< 
அைடயாள�. ஊ&க�ைடயவ� ஒ5)கியி��ப1�, மைற!தி��ப1� பய�தினா� 
அ�ல. இயலாதவ�க* ஒ5)<வ1 ைகயாலாகாைம. இய�றவ�க* ஒ5)<வ1 
த)கைள ேமF� வ�ைம�ப5�தி& ெகா*வத,காகேவ.” 
 
“இ�&க.5�! ஆனா� ஒ� 1றவி தனியாக� தா� ம.5ேம �ய�= அழி!1 ேபான 
ேபரரB ஒ�ைற மீ�5� எ�ப� உ�வா&க ��8�?” 
 
“1றவியா? யா� 1றவி? நா� உயிேரா5 இ�&கிறவைர அ!த ம1ராபதி 1றவியாக 
இ�&க ��யா1. அவ� உயிேரா5 இ�&கிறவைர நா:� �K� 1றவியாக 
இ�&க��யா1. 1றவிக* வி��� ெவ=�ப,றவ�களாக இ�&க ேவ�5�. ஆனா�, 
அவ� உயிேரா5 இ�&கிறவைர என&<� நா� உயிேரா5 இ�&கிறவைர 
அவ:&<� ெவ=�பத,<� பைக�பத,<� நிைறய விஷய)க* உ�5...” 
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“நீ)க* '=வ1 என&<� �ாியவி�ைல அ�கேள!” 
 
“�ாிவ1 ச,ேற சிரமமான1தா�. கள�பிர�க6&<� பா��ய�க6&<� 
இைடயிF*ள இ!த� பழ�பைகயி�, இர�5 அறி> Eர�களி� தனி� பைக8�, 
<ேராத�� ெபாறாைம8� ச�ப!த�ப.��&கி�றன. கால� வ��ேபா1 அ1 
உன&<� ெதாி8�. இ!த இர�5 அறிவாளிக* ஒ�வைர ம,ெறா�வ� எ�ப�� பழி 
தீ��1& ெகா*ள� ேபாகிறா�க* எ�பைத� ெபா=�ேத அ!த ம,ெறா� பைகயி� 
��>� இ�&<�.” 
 
இைத& '=�ேபா1 மாவ� ��தைரயாி� அ!த& க�க* ேகாைவ�பழ� ேபால% 
சிவ!1வி.டன. அவ�ைடய சாீரேம தீ�ப,றி எாிவ1 ேபா� கன�= �K)கிய1. 
ெந��பா7& ெகாதி&கிற பைகைம8� <ேராத�ேம வ!1 எதிேர வ�> ெகா�5 
நி,ப1ேபா� அ�ேபா1 கள�பிர& க�ய ம�னனி� ��னிைலயி� ேதா�றினா� 
மாவ� ��தைரய�. 
 
அவ�ைடய ��னிைலயி� அ�ேபா1 ந5P� ந�ைம த�வா� <ல�1 ம1ராபதி 
வி�தக� எதி��ப.டா� தாவி� பா7!1 கK�ைத ெநறி�1& ெகா�=வி5வா� 
ேபா�= மாவ�யா� அLவள> ேகாபமாயி�!தா�. அ!த அரசைவயி� அ�ேபா1 
மாவ� ��தைரயைர எதி��1� ேபசேவா வாத� ெச7யேவா 1ணி!தவ�க* 
யா�மி�ைல. 
 
அவ� ேபா��தி& ெகா���!த 1ற>& ேகால உைட 'ட அ!த ேவைளயி� 
உைடயாக� ேதா�றாம� அவர1 சாீரேம ேகாப�தா� கன� ப,றி ெகாK!1 வி.5 
எாிவ1 ேபா� ேதா,றமளி�த1. ம1ராபதி வி�தக� ேம� உ*ள ஆறா% சின�ைத� 
1ற> நிைல&<� பி�:� விட��யாத அளவி,< அ1 ஆழமான1 எ�பைத மாவ� 
��தைரயாி� �க�தி��!1 அறிய ��!த1. அறி>� பைக 1றவியானாF� 
நீ)கா1 ேபா��&கிற1. அேத சமய�தி� ம1ராபதிவி�தக� ப,றி மாவ� 
��தைரய� 'றிய சின�மி&க வா��ைதகளி� ஊேட 'ட, ‘உ�னள> நா� 
உயர��யாதப� நீ இைணய,ற உயர�1&< அறிவிF� சா1ாிய�திF� வள�!1 
நி,கிறாேய’ - எ�= ம1ராபதி வி�தகைர ேநா&கி� ெபறாைம�ப5� ெதானிேய 
�ல�ப.ட1. ம1ராபதி வி�தகாி�ேம� �த�� மதி�� ஏ,ப.5 அ!த மதி�ேப 
நாளைடவி� ஆ,றாைம யாக>�, ேகாபமாக>�, ெபாறாைமயாக>�, மாறி 
உ�ெவ5�தி�&க ேவ�5� எ�= ெதாி!த1. மாவ� ��தைரய� �த�� 



10 

 

ஏலாைமயாF�, அத� பி�� சின�தினாFேம கன�றா� எ�பைத8� அOமானி&க 
��!த1. த� பைகைய அரசிய, ெப�� பைகயாக மா,ற>� அவரா� இய�ற1. 
------------ 
 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� --------    இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� ----    சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�    
3. 3. 3. 3. $ல வி%�ச�$ல வி%�ச�$ல வி%�ச�$ல வி%�ச�    

 
மாவ� ��தைரயாி� �க�தி� அவ� D���!த 1ற>& ேகால�தி,< ஒ� சிறி1� 
ெபா��தம,ற ெகாைல ெவறிைய& க�5 க�ய ம�ன� உ.பட அ!த 
ம!திராேலாசைன& <Kவி� இ�!த அைனவ�ேம திைக�1� ேபானா�க*. ‘ைவைய 
வளநா.5 ந5P� ந�ைம த�வா� <ல�1� ெத� பா��ய ம1ராபதி வி�தக:&<� 
இ!த மாவ� ��தைரய�&<� அ�ப� எ�ன ஜ�ம� பைக இ�&க ��8�’ எ�ப1 
அவ�க6&<� �ாியவி�ைல. உடேல கன�= எாி8�ப� அ!த� பைக 
ெவளி�பைடயாக� ெதாிவைத& க�5தா� அவ�க6&< விய�பாக இ�!த1. 
உ.ப5 க�ம� தைலவ�களி� ஒ�வ� ம,றவ� காத�ேக ெம�ல& ேக.டா�: 
 
“இ!த& '.ட�தி� பா� ெமாழிைய� தா7 ெமாழியாக& ெகா�ட கள�பிர�க* 
ம.5�தா� இ�&கலா� எ�= க�!1 ெகா�5 ஒ� பாவ�� அறியாத பணி� 
ெப�கைள& 'ட அரச� இ)கி�!1 1ர�தினாேர, அேத அ��பைடயி� பா��தா� 
மாவ� ��தைரய� அ�லவா இ)கி�!1 �த�� 1ர�த�படேவ�5�?” 
 
“அ1 எ�ப� ��8�? மாவ� ��தைரய� பா�யி� தா� ேபBகிறா�. அரசாி� 
வல1கர�ேபா� அவ�&< ெந�&கமாக உத>கிறா�. இ!த ஆ.சியி� அவ� தமிழரா, 
கள�பிரரா எ�= நா� ச!ேதக�ப5வ1 'ட& <,றமாகி வி5�.” 
 
“இ�&கலா�! ஆனா�, உ�ைமைய� ெபா7யா&<வத,<% ெச�வா&< ம.5ேம 
ேபாதா1.” 
 
“நீ)க* எ�ப� ேவ�5மானாF� ெசா��& ெகா* 6)க*, அைத� ப,றி நா� 
கவைல�பட� ேபாவதி�ைல. ஆனா�, ெச�வா&<� அதிகார�� உ�ைமகைள� 



11 

 

ெபா7யா&கியி��பைத இ!த மாவ� ��தைரயைர� ெபா=�தம.5� க�'டாக& 
கா�கிேறா�.” 
 
இLவளவி� இ!த இ� உ.ப5 க�ம� தைலவ�க6� த)க6&<* கா1�கா1� 
ைவ�தா,ேபா� தனிேய இரகசியமாக� ேபசி& ெகா*வைத அரசேன பா��1 விடேவ, 
“எ�ன அ)ேக நீ)க* ம.5� தனியாக� ேபசி& ெகா*கிறீ�க*? நா� அைனவ�� 
கல!1 ேபசேவ இ!த ம!திராேலாசைன& '.ட� ஏ,பா5 ெச7ய�ப.���பதாக 
நா� நிைன&கிேற�. தனி�தனியாக அவரவ�&<� ேதா�=வைத� ேபசி& 
ெகா*வதானா� இ)ேக எ�ேலா�� ேச�!1 ச!தி&க ேவ��ய அவசியேம 
இ�ைலேய?” எ�= இைர!தா�. உ.ப5 க�ம� தைலவ�களி� ேப%B உடேன 
அட)கி வி.ட1. க�ய ம�ன� அரச <� மாவ� ��தைரயைர� பா��1 
வினவினா�: 
 
“யா� இ!த� ெத�பா�� ம1ராபதி வி�தக�? அவனா� எ�ப� மீ�5� பா��ய 
<ல�ைத� தைழ&க% ெச71 விட��8�? அவ� உயிேரா5 மைற!தி�&கிற வைர 
பா��ய <ல� அழியா1 எ�ப1 ஏ�?” 
 
“க�யா? உ�:ைடய வினா>&< ஓரள> <றி�பாகேவ நா� ம=ெமாழி 'ற��8�. 
இ!த ம!திராேலாசைன& '.ட�தி� பலவ,ைற நா� ெதளிவாக>�, 
ெவளி�பைடயாக>� 'ற ��யாம���பத,காக நீ எ�ைன� ெபா=�1& 
ெகா*ளேவ�5�. நா� எ�ேபா1� எ� எதிாிைய& <ைற�1 மதி�பி5வதி�ைல. 
அ!த ம1ராபதி வி�தகைன வாளினா� ெவ�ல ��யா1! ஒ� இைணய,ற 
அறிவாளிைய& ெகா�Fவத,< இைணய,ற பலசா�யா� ��யா1 எ�பைத 
ந��கிறவ� நா�. அவைனவிட� ெபாிய ��தி சா1ாிய�*ளவைனேயா, 
அவைனவிட� ெபாிய அரச த!திாிையேயா எதிேர க�டாேல அவ� அழி!1 
வி5வா�. ஆனா� அ!த ந�ைம த�வா� <ல�1 ம1ராபதி வி�தகைன விட% சிற!த 
��திசா1ாியேமா, அரசத!திரேமா உ*ளவ�க* இ�= இ)< யா�� இ�ைல.” 
 
“நீ)கேள அவைன� பழிவா)க>� 1�&கிறீ�க*! விய!1 ேபா,ற>� ெச7கிறீ�க*! 
ம1ராபதி வி�தகைன� �ாி!1ெகா*வ1 அ��ற� இ�&க.5�. இ�ேபா1 
உ)கைளேய எ�னா� �ாி!1 ெகா*ள��யவி�ைல அ�கேள!” 
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“நா� அவைன� பழிவா)க� 1��பத,<& காரணேம அவ:ைடய அறி>தா�. 
அைத நா� <ைறவாக மதி�பி.��!தா� இ!த� பழிவா)<� எ�ண�� 
<ேராத�� என&< ஏ,ப.��&கா1. அறிவி� எ�ைலைய� ெதா.5 வி.டவைன� 
பா��1 அதி� பி� த)கிவி.டவ:&< ஏ,ப5கி�ற ேகாப�தா� இ1.” 
 
“நீ)க* ெசா�வ1 ஒ�=� என&<� �ாியவி�ைல அ�கேள!” 
 
“அறிவா� ேபாாி.5& ெகா����பவ�களி� பைகைய ஆ8த)களா� 
ேபாாி5கிறவ�க* �ாி!1 ெகா*வ1 க�ன�தா�.” 
 
“நிதானமாக>� காரண� காாிய)கேளா5� நைட ெப=கிற எ!த� ேபாைர8� 
அரச�க* வி��ப ��யா1. ஒ� ேபாாி� எதி��பவ�, எதி�&க�ப5கிறவ� இ�வாி� 
யாராவ1 ஒ�வ� அழி!தாக ேவ�5�. இ�வ�ேம நீ�&கிற ேபா� எ)கைள� 
ேபா�றவ�க6&<� பி��பதி�ைல.” 
 
“அ�ப�யானா� நீ8� உ�ைன� ேபா�றவ�க6� எ�ைனெயா�த அறிவாளியி� 
<ேராத�ைதேயா, பைகையேயா �ாி!1ெகா*வ1 மிக>� சிரமமான1.” 
 
“எதிாியி� உடைல அழி�பதா� நா� ெவ�= வி5வ1தா� ெவ,றி. அ1ேவ ேபாாி� 
இல.சிய�ைத ��> ெச71வி5கிற1 எ�ப1 எ�:ைடய க��தா<�.” 
 
“அறிவாளிகளி� ேபாாி� உட� அழி&க�ப5வேதா அ)க)க* சிைத&க�ப.5 
அவமான�ப5�த�ப5வேதா ெவ,றிைய நி�ணயி�பதி�ைல க�யா! வாத� பலEன� 
ப5�ேபா1தா� வாதி�பவ:&<& ேகாப� வ��. விவாத� �ாி8� இ�வாி� 
யா�&< �த�� ேகாப� வ�கிறேதா, அவ� ேதா�வியைடய� ெதாட)<கிறா� 
எ�ப1தா� ெபா�*.” 
 
“உ)க6&ேக ம1ராபதி வி�தக� ேம� ேகாப� வ�கிறேத?” 
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“அதனா�தா� நா� அவைன இ�:� ெவ�ல ��யவி�ைல. எ�ேகாப� பல �ைற 
ேதா,றவ:&< வ�� ேகாப�. எ� எதிேர, இ!த& ேகாப� எ�= அ!த ம1ராபதி 
வி�தக:&< வ!1 அவ� �த�� ஆ�திர�தா� நிைலத5மா=கிறாேனா அ�= 
நா� ெவ�றவனாக இ��ேப�.” 
 
“ஆகேவ, நா� �த�� அ!த -ல வி�.ச�ைத அழி&க ேவ�5� எ�கிறீ�க*...” 
 
“ஆ� ஆனா� எ�ப� அழி�ப1 எ�பதி� தா� நா� இ�வ�� ேவ=ப5கிேறா�.” 
 
“ந�மா� எ�ப�8� அழி&க ��8�!” 
 
“நீ)க* எ�ப� அழி�R�க* எ�ப1 வாதமி�ைல. அவ� எ�ப� அழிவா� எ�பேத 
ந� வாதமாக இ�&க ேவ�5�.” 
 
“ஒLெவா�வ�� ��வத,< ஏதாவ1 ஒ� தைலவிதி இ�&<� அ�கேள!” 
 
“ம1ராபதி வி�தக� யாேரா ஏ,ப5�திய விதிக6&<� தா� க.5�ப5வதி�ைல. 
விதிகைளேய ஏ,ப5�த>� க.5�ப5�த>� வ�ல அறி> அவ:&< இ�!1 
ெதாைல&கிற1.” 
 
“அவ� இ�ேபா1 எ)கி�&கிறா� எ�= ெசா�ல ��!தா� ேபா1�! ம,றவ,ைற 
நா� பா��1& ெகா*கிேற�.” 
 
“எ!த இட�தி� அவ� இ��பதாக நம&<� ெதாி!தாF� நா� ெதாி!1 ெகா�5 
ெசய�ப5வத,<* அவ� ேவ= இட� மாறிவி5வா�. அLவள> Bலபமாக 
அக�ப.5 வி5கிறவனி�ைல அவ�.” 
 
இ!த% சமய�தி� Dதபய)கர� பைட�தைலவ� ெம�ல எK!தி�!தா�. அரச<� 
மாவ� ��தைரய� ஏளனமாக அவைன� பா��தா�. க�யம�னேனா Dத பய)கர� 
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பைட�தைலவ� ஏேதா ெசா�ல� ேபாகிறா� எ�= அவ� ப&க� ஆவேலா5 
தி��பினா�. 
 
“மாம�ன� க.டைளைய ேம,ெகா�5 Dதபய)கர� பைடயின� தி�ேமா'ைர 
�,=ைகயி.5% ேசாதைன ெச7ேதா�. அ)<� அ!த� பா��ய� <ல� தைலவ� 
கிைட&கவி�ைல. அர�மைன& கள0சிய)க6&< ெந�Fதவி ெச78� ெபாிய 
காராள� மாளிைக&< க.5&காவ� ைவ�1& க�காணி&க� 
ெதாட)கியி�&கிேறா�.” 
 
“காராள� ெபாிய உபகாாி! அவ� இ!த& கள�பிர� ஆ.சி&< மிக>� உதவி 
வ�கிறவ�. அவைர� ேபா�றவ�கைள நீ)க* மிக>� ெகா5ைம�ப5�தி 
விட&'டா1.” 
 
“இ1ப,றிய த)க6ைடய தி�>*ள&<றி�ைப ஏ,ெகனேவ ந�< அறிேவ� அரேச!” 
எ�றா� Dதபய)கர� பைட� தைலவ�. 
 
“அவி.ட நா* விழாவி�ேபா1 இ)<� தி�ேமா'ாிF� சிைற�ப.டவ�கைள 
இ)ேக ெகா�5 வ!1 நி=�தினா� அவ�களிடமி�!1 ஏேத:� ெதாி!1 ெகா*ள 
��8மா எ�= பா�&கலா�” எ�றா� அரச<�. 
 
“அ1தா�, அவ�கைள% சி�திரவைத ெச71 பா��1� 'ட எைத8� ெதாி!1ெகா*ள 
��யவி�ைலயாேம? நீ)க* ம.5� எ�ப� அ!த உ�ைமைய வரவைழ&க 
��8�?” எ�= அரச <�ைவ� பா��1& ேக.டா� க�யம�ன�. 
 
“எ�னா� ஒ�ேவைள அ1 ��8மானா� உன&<� ந�ல1தாேன க�யா? சாம தான 
ேபத த�ட �ைறகளி� கைடசி �ைறயாகிய த�ட �ைறயி� ெதாட)கியதா� தா� 
அவ�க* பி�வாதமாக இ�!தா�கேளா எ�னேவா? ம,ற உபாய)கைள& 
கைட�பி��1 நா� �ய�= பா�&கிேற�. எ�னா� இ�ேபா1 அவ�களிடமி�!1 
ஏேத:� ெதாி!1 ெகா*ள��!தா� கள�பிர�க6&< எதிரான பைக 
ேவேரா�யி�&<� -லவி�.ச� எ1 எ�=� எ)ேக எ�=� நாேன கா�ேப�” 
எ�= $6ைர�தா� மாவ� ��தைரய�. சிைற�ப.டவ�கைள உட� அ)ேக 
ெகா�5 வ�மா= Dதபய)கர�பைட� தைலவ:&<& க.டைளயி.டா� 
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க�யம�ன�. உடேன Dதபய)கர� பைட� தைலவ� சிைற& ேகா.ட�1&< 
விைர!தா�. அவ� �ற�ப.5% ெச�ற1� பைட நிைலைமக* ப,றி அ)ேக 
அம�!தி�!த நா�வைக� தாைன� தைலவ�கைள8� ேக.டறிய �,ப.டா� 
கள�பிர& க�ய ம�ன�. 
----------- 
 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� --------    இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� ----    சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�    
4. 4. 4. 4. காம காம காம காம ம&சாிம&சாிம&சாிம&சாி    

 
சிறி1 ேநர�திேலேய சிைற� ப.��!த நா�வைர8� ஒLெவா�வராக அ!த 
ம!திராேலாசைன& <Kவினாி� �� ெகா�5வ!1 நி=�தினா� Dதபய)கர� 
பைட� தைலவ�. 
 
�த�� ஒ� ேவ)ைக� ��ைய இ���% ச)கி�யி.5� பிைண�1 இK�1 வ�வ1 
ேபா� ெத�னவ� மாறைன இK�1 வ!தா�க*. அ5�1& கா�பவ�கைள� 
பய�=�1� Dதாகரமான ேதா,ற�ேதா5 தி�ேமா'� அற&ேகா.ட�1 ம�ல� 
இK�1 வர� ப.டா�. அவைன� ெதாட�!1 அகநகாி� அவி.டநா* விழாவ�= 
சிைற�ப.டவ�க* வ!தன�. 
 
அரச<� மாவ� ��தைரய� த� இ�&ைகயி��!1 எK!1 சிைறயி��!1 
ெகா�5 வ!1 நி=�தியவ�கைள ெந�)கி& '�!1 கவனி&கலானா�. 
ஒLெவா�வராக% B,றி% B,றி� பா��ப1 அ)க� அ)கமாக அள!ெத5�ப1 ேபா� 
பா��1வி.5 மீ�5� தி��பி வ!1, ெத�னவ� மாற� அ�கிேலேய நிைல�1 
நி�= அவைன ைவ�தக� வா)காம� உ,=� பா�&கலானா� அவ�. 
 
“இ!த� பி*ைளயா�டாைன எ)ேக சிைற� பி��தா7?” எ�= மாவ� ��தைரய� 
Dதபய)கர� பைட� தைலவைன& ேக.ட>டேன அவ� ஒ� சிறி1� தய)காம�, 
“இவைன8� அேதா அ!த �ர.5 ம�லைன8� தி�ேமா'�� ெபாியகாராள� E.5 
��றி�� சிைற�பி��ேதா�” எ�= ம=ெமாழி 'றினா�. 
 
ேமF� சில விநா�க* ெத�னவ� மாறனி� �க�ைதேய ஏேதா வசிய� 
ெச7வத,<� பா�&கிறவ�ேபா� இைமயாம� பா��1& ெகா�5 நி�றா� மாவ� 
��தைரய�. 
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பி�� நிதானமாக� த��ைடய பாத& <ற5க* ஒLெவா� �ைற அ� ெபய�!1 
ைவ&<� ேபா1� நைட&<� தாளமி5வ1 ேபா� ஒ�&க நட!1 க�ய ம�னனி� 
அ�ேக ெச�= 'றலானா�: 
 
“இ!த நா�வாி� இேதா ���ேதா� அ)கி அணி!தி�&கிறாேன; இவனிட� தா� 
சா��திாிைக இல&கண�1&<� ெபா�!திய சாய�க* உ*ளன. இவ�களி� இவ� 
அரச மரைப% ேச�!தவனாக இ��பாேனா எ�ப1 எ� ஐய�பா5 ஆ<�...” 
 
“ஆ� எ� ச!ேதக�� அ1தா�! இ!த அர�மைனயி� பழைமயான ஓவிய மாட�தி� 
உ*ள பல பா��ய இளவரச�களி� ஓவிய)க* எ�ப� இ�&கி�றனேவா 
அ�ப�ேய இவ� ேதா,ற�� இ�&கிற1. இவைன% சிறி1� தாமதியாம� சிர%ேசத� 
ெச7தா� எ�ன மாவ� ��தைர8ேர?” 
 
“'டேவ 'டா1! ஆ�திர�ப.5& காாிய�ைத& ெக5�1விடாேத க�யா! 
‘ைக&காைடைய வி.5& கா.5& காைடகைள� பி�&க ேவ�5�’ எ�= ஒ� 
பழெமாழி உ�5. இவைன ைவ�1 இவேனா5 ேச�!தவ�கைள8� இவைன� 
ேபா�= இய)<கிறவ�கைள8� ஒLெவா�வராக� பி�&க ேவ�5�.”  
 
“ஆ�, அ!த ெத�பா�� ம1ராபதி வி�தக� உ.பட அைனவைர8� பி�&க 
ேவ�5�.” 
 
“அவசர�படாேத க�யா! காைடகைள�தா� வைலயி� பி�&கலா�, சி)க)கைள 
வைலயி� பி�&க ��யா1.” 
 
“ந�ைம த�வா� <ல�1& கிழ% சி)க� அLவள> Bலபமாக உன&<& கிைட�1 
விடா1.” - இைத% ெசா�F� ேபா1 மாவ� ��தைரயாி� <ர� சலனமி�லாத 
உ=தி8ட� இ�!த1. அவ�க* பா�யி� ேபசி& ெகா���!தா�க*. பதினாற� 
ேவ)ைக வாி���ைய இ���% ச)கி�யா� பிைண�1 நி=�திய1 ேபா� 
ெத�னவ� மாற� சீ,ற� கனF� விழிகேளா5 நி�= ெகா���!தா�. 
 



17 

 

திNெர�= Dதபய)கர� பைட� தைலவைன ேநா&கி “அ!த� ���ேதா� அ)கிைய& 
கிழி�ெதறி! சிைற� ப.���பவ:&< அ)கி எ�ன ேக5” எ�பதாக இ� �ழ)<� 
<ர�� இைர!தா� க�யம�ன�. 
 
அ!த& கா.5 ேவ)ைகைய ெந�)கேவ பயமாயி�!தாF� அத� ைகக6�, 
கா�க6� ச)கி�யா� பிணி&க�ப.���பைத உ=தி ெச71 ெகா�டதா� நீ)கிய 
பய�ேதா5 அ)ேக ெந�)கி� த� வாளா� அ)கிைய அக,றினா� Dதபய)கர� 
பைட�தைலவ�. அ)கி கீேழ விK!தேபா1 அ!த Eரனி� பர!த மா�பி� வா* 
ச,ேற அள>&< மீறி� பதி!1 வி.டதா� <=&ேக ஒ� ெச)ேகா5 இK�த1 ேபா� 
இர�த& கீற� ெதாி!த1. 
 
இர�5 தின)களாக உ�ணாததா� தள�!தி�!த ெத�னவ� மாற:&<& க�க* 
இ�.�& ெகா�5 வ!தன. ந5மா�பி� இர�த& கீறF�, கா�களிF�, ைககளிF� 
இ���% ச)கி�களி� கன�மாக அவைன ெந5ேநர� நி,கவிடாம� ெச7தேதா5 
தைலைய% B,றி&ெகா�5 வ!த1. 
 
அ!த நிைலயி� அரசன�ேக நி�றி�!த மாவ� ��தைரய� கீேழ நி�றி�!த 
ெத�னவ� மாறனிட� ஏேதா காணாதைத& க�5வி.டைத� ேபா�= விைர!1 
வ!தா�. அவ� அவன�ேக வ!1 அவ:ைடய வல1 ேதாளி� ேம,ப<தியி� 
ெபா�நிற% ச�ம�தி� ��திைரயி.ட1 ேபா� அழகாக� ெதாி!த அ!த% ச)< 
இல%சிைனைய� ெதாட �ய�ற ேபா1 க5)ேகாப�1ட� அவைர ேமாதி கீேழ 
த*ளி வி5கிறவ� ேபா� அவ� ேம� பா7!தா� ெத�னவ�மாற�. ஆ�திரமைட!த 
மாவ� ��தைரய� வல1 �S�ைய மட&கி அவ� ந5மா�பி� ஒ� <�1& 
<�தினா�. ஒ� 1றவியி� கர� இ�ப� இ��பி, ெச7த1ேபா� இ�&<� எ�= 
அவ� கனவிF� எதி� பா�&கவி�ைல. ஏ,ெகனேவ தள�!தி�!த ெத�னவ� 
மாற�, மாவ� ��தைரயாி� இ���& கர� தா&<தைல8� ெபா=&க ��யாம� 
நிைனவிழ!1 கீேழ விKவ1ேபா� த*ளா�னா�. பிர&ைஞ தவறிய1. அLவளவி� 
அவ� கீேழ விK!1 விடாம� யாேரா அவைன� தா)<வைத அவேன உண�!தா�. 
அத,< ேம� எைத8� உணர அவ:&< நிைனவி�ைல.  
***** 
ெத�னவ� மாற:&< ம=ப� விழி�� வ!தேபா1 த�தைல Bகமான ப.5 
ெம�ைதயி� சி�ெல�ற உண�>�, வாசைனக6� ெதாிய% சயனி�தி��பைத அறிய 
��!த1. யா�ைடய ெவ�பமான -%B&கா,ேறா அவ� �க�த�ேக B.ட1. 
ம��ைக� D&களி� கிற)க ைவ&<� வாசைனைய8�, அேத ம��ைக� �தர�ேக 
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-%B வி.5% சீ=� ஒ� நாகச��ப�தி� $டான உயி��ைப8� ஒ�)ேக ேச��1 
உண�வ1 ேபா�ற நிைலயி� அ�ேபா1 அவ� இ�!தா�.  
 
க� விழி�1� பா��த>ட� '%ச�தா� 1T&<,= எழ �ய�ற அவைன அ!த� 
D)கர� எKவத,< விடவி�ைல. ‘அ!த� ேபரழகி யா�? தா� எ�ப� அவ* ம�யி� 
தைல ைவ�1� ப5�தி�&க ேந�!த1? த� உடைல� பிணி�தி�!த ச)கி�க* 
எ)ேக?’ எ�பெத�லா� அைலயைலயா7 அவ� மன�தி� வினா&களாக எK!தன. 
அ!த� ெப�ணி� ெசKைமயான உட,க.5, அட�!த ��வ�, 1=1=ெவ�ற 
க�க*, மைற&காம� அழைக உதறி& கா�பி�பன ேபா�ற அ)க)க*, ெபாிதாக 
��!த அளகபார� யா>� ேச�!1 அவைள& கள�பிரயின�தின* எ�= அவ� 
�ாி!1 ெகா*ள� 1ைண ெச7தன. அவ6ைடய ெசKைமயான வைள ஒ�&<� 
ைககைள வில&கி� த*ளிவி.5 அவ� 1*ளி எK!தி�!தா�. எK!த ேவக�தி� 
விலகி நி�=ெகா�5 அவ� அவைள ேநா&கி& ேக*வி& கைணகைள� 
ெதா5�தா�: 
 
“ெப�ேண, நீ யா�? சிைற&ேகா.ட�தி��!1 நா� இ)ேக எ�ப� வ!ேத�? 
யா�ைடய க.டைளயி� ேபாி� நீ இ!த� பணிவிைடகைள எ�லா� இ)< என&<% 
ெச7 கிறா7?” 
 
இ!த& ேக*விகைளெய�லா� ேக.ட பி� �த�� ஒ�கண� வாயா� ம=ெமாழி 
எ1>� 'றாம� அவைன விK)கி வி5வ1ேபா� பா��1 நைக�தா* அவ*. அ!த& 
க�க6�, அ!த� ��னைக8�, <�தி D�த1 ேபா�ற அ!த% ெசLவிதK�, உைற 
ெநகி�!த ெபா�Eைண ேபா�ற அ!த உடF� எதி��ப5ேவாைர மய&கி ஆ. 
ப5�1வத,ெக�ேற பைட&க�ப.டைவ ேபா��!தன. அவ:ைடய ேக*விக6&< 
ம=ெமாழி 'றாதேதா5 த�:ைடய வசீகர� எ�:� ம1வினா� அவ:* 
ெவறிேய,ற �ய�=, அவ� மன�ைதேய ஒ� ேக*வியாக வைள&க �ய�றா*. 
அவ* விழிகளா� அவ:ைடய உ=தியான உண�>கைள% B�.ட �ய�= 
ெகா�ேட அைழ�ப1 ேபா�ற சிாி���, சிாி�ப1 ேபா�ற அைழ��மாக ேநா&<� 
அவைள மீ�5� அவ:ைடய இ��ழ&க& <ர� நிைன>லகி,< ெகாண�!த1. 
 
“ெப�ேண, நீ யா�? ெவ.க�� '%ச�மி�லாம� ெவ=� இ%ைச ம.5ேம உைடய 
�த, ெப�ைண நா� இ�ேபா1தா� பா�&கிேற�.” 
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“ெவ.க�� '%ச�� எ�லா� ெவ=� ேபா�ைவக*! எ� ேபா�ற அழகி� 
அரசிக6&< அைவ ேதைவ இ�ைல!” 
 
அவ* <ர� இனிைமயாக இ�!தாF� கள�பிர� ேபB� தமிழி� �திராத 
மழைல�த�ைம அதி� இ��பைத� ெத�னவ� மாற� க�டா�. அவ:&<& 
ேகாப� -�டாF� அைத அட&கி&ெகா�5 - 
 
“அ�மா, அழகி� அரசிேய! உ� ெபய� எ�ன எ�= நா� அறியலாமா?” 
 
“காம ம0சாி.” 
 
“உ�ைன� ெபா=�தவைர �,றிF� ெபா��தமான ெபய�தா�. உ�னிட� காம� 
ம.5�தா� ஒ�= ேச�!1 இைண!தி�&கிற1. ெப�ைண நா� தாயாக� 
பா��தி�&கிேற�. இ�=தா� �த� �தலாக ெவ=� காமமாக� பா�&கிேற�.” 
 
“ஒ� தமிழ�தா� இ�ப�� ப0சைணயிF� ேவதா!த� ேபச ��8�!” 
 
“ஒ� கள�பிர� ெப�தா� இ�ப� ��பி� ெதாியாதவனிடேம பா��த ம=கண� 
ப0சைணைய� ப,றி� ேபச ��8�...” 
 
இத,< ம=ெமாழி 'றாம� எK!1 அவன�ேக ஒவிய� நட�ப1ேபா� நட!1 வ!1 
தKவி&ெகா*வ1 ேபா� ெந�)கிய அவைள அ�ேக ெந�)கவிடாம� த5�தா� 
அவ�: 
 
“ெப�ேண! எ�ைன நீ மிக எளிைமயாக ஏமா,றிவிட ��யா1. நா� 
ேகாநகர)களி� மி�1வான Bபாவ)கைள உைடய ெம�ைமயான மன�தின� 
இ�ைல. கா.5 மனித�. அழ<, வசீகர�, மய&க� ேபா�ற ெம��ய 
உண�%சிகளா� எ�ைன வச�ப5�தி ஒ,றறிய உ)க* அரசேரா, ம,றவ�கேளா 
உ�னிட� எ�ைன வி.��!தா�களானா� அவ�க6&காக நா� பாிதாப�படேவ 
ெச7ேவ�.” 
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“வ�ைம8� அழ<� உ*ள ஆ� மக� ெப�ணிட� அ�� ெச7யேவ�5ேம தவிர, 
பாிதாப�ப.5& ெகா�� �&க&'டா1.” 
 
“அ�� எ�ப1 தானாக ெநகி�வ1! அ1 வ�!1 யாாிட�� ெச7ய�ப5வ1 அ�ல.” 
 
மீ�5� அ!த& ெகா�கி�ற காம விழிக* அவைன% B�.ட �ய�றன. அவ� 
அவைள� பய�=�தினா�: 
 
“ெப�ேண! நா� மிக>� ெபா�லாதவ�. �த�� இதிF*ள சதி எ�ன எ�= 
எ�னிட� ெசா� இ�லா வி.டா� நீ எ�னிட� இ�!1 உயி� த�ப ��யா1.” 
-----------  

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� --------    இர�டா� பாக�இர�டா� பாக�இர�டா� பாக�இர�டா� பாக�    ----    சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�    
5. 5. 5. 5. ஒ% சாகஸ�ஒ% சாகஸ�ஒ% சாகஸ�ஒ% சாகஸ�    

 
ெத�னவ� மாற� 'றியைத& ேக.5 அ!த ேவ� விழியா* எ!த வித�திF� 
அ0சியதாக� ெதாியவி�ைல. நிதானமாக அவ* அவ:&< ம=ெமாழி 'றினா*: 
 
“யா� யாாிடமி�!1 உயி� த�ப��யா1 எ�ப1 ேபாக� ேபாக� ெதாி8�...” 
 
“ஆ���ைய� பா��1� ெப.ைட� Dைன சீ=கிற1!” 
 
“சிைற�ப.டவ�க* சிைற�ப5�தியவ�கைள� பா��1 உயி� த�ப ��யா1 எ�= 
பய�=�தினா� சீறாம� பி� சிாி&கவா ெச7வா�க*?” 
 
“Eர�கைள& காம&கிழ�திய� த)க* ேதா*களிேல சிைற�ப5�தி விடலா� எ�= 
கள�பிர�க* நிைன�தா� அ1 ேபதைம.” 
 
தன&< இைணய,ற அழ<% ெச�&<�, உட� வள�� உ*ள ஒ� 8வதி, க�Rரமான 
ஆடவ� ஒ�வனா� அல.சிய�ப5�த�ப.ட ஆ,றாைம& ேகாப�தி� எ�ப�% 
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சீ=வாேளா அ�ப�% சீறினா* அவ*. அ�ேபா1 அவ� த�ைன& ைகைய� பி��1 
இK�1 அைற!தி�!தா�'ட அவ6&<& ேகாப� வ!தி�&கா1; ேகாபேம அ!த 
விநா�வைர அவ� அ�ப�� த�ைன& ைகைய� பி��1 இK�1�'ட அைறய 
�,படவி�ைலேய எ�பதனா� தா�! ‘ஏ �ர.5 ஆ� மகேன! தய> ெச71 
எ�ைன� ெப�ணாக ஏ,=& ெகா*ளமா.டாயா? எ�ைன ஏ� இ�ப� அல.சிய� 
ெச7கிறா7? நீ அட&கி ஆள& 'ட நா� த<திய,றவளா?’ எ�= இைற0சி இர�ப1 
ேபா� ஒ� கண��, உடேன மாறிய மன நிைலயி� அ�8�ட நாக� சீ=வ1ேபா� 
ஒ� கண��, மாறி மாறி� பா�&<� பா�ைவகைள உைடயவளாக� தவி�தா* அவ*. 
 
‘நீ� எ�ைன ஒ� ேபைத� ெப�ணாக ஒ��& ெகா�5 உ��ைடய ைககளா� வைத 
ெச7தா�'ட நா� உ� அ�ைமயாகி வி5ேவ�’ எ�ப1 அவ* தாபமாக அவ� 
எதிேர நி�ற1. அ!த� தாப�ைத அவ� அ)கீகாி&கவி�ைல எ�பேத அவ* 
சீ,றமாக இ�!த1. அவ� அல.சியமாக அவைள ேநா&கி& 'றலானா�: 
 
“என&<� ெதாி8� ெப�ேண! ேபயி� �க�ைத� ேபா� ெகா�ய �க�ைத உைடய 
உ)க* அரச <� மாவ� ��தைரயாி� ஏ,பாடாக�தா� இ�&<� இ1. ஆைண� 
ெப�ணா� மய&கி வச�ப5�த ேவ�5�. ெப�ைண ஆணா� மய&கி வச�ப5�த 
ேவ�5� எ�ற ெவளி�பைடயான அள>கைள ைவ�1 யாவ,ைற8� 
தி.டமி5கிறா� அவ�.” 
 
“அLவள>&< அவ� சி=பி*ைள�தனமான அரச த!திாி இ�ைல ஐயா வா�ப Eரேர! 
ெப�களா� வச�ப5�தி மய&க ��யாத ஆ�க6�, ஆ�களா� வச�ப5�தி 
மய&க ��யாத ெப�க6� அD�வமாக இ!த உலகி� இ��பா� க* எ�ப1 மாவ� 
��தைரய�&<� ெதாி!தி�&<�!” 
 
“ெதாி!தா� இ�ப� நட!தி�&கா1.” 
 
“எ�ப� நட�த�பட ேவ�5� எ�பைத% சிைற�ப.���பவ�க* ��> ெச7ய 
வா7�பி�ைல; பாவ�.” 
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“பாவ� எ�= நீ எ�னிட� பாிதாப� கா.ட ேவ��யதி�ைல ெப�ேண! பா��ய 
நா.5 Eர�க* ெப�களி� பாிவி� உயி� வாழ வி���வதி�ைல! அவ�க* மன 
உ=தி பைட�தவ�க*.” 
 
“உ�ைமதா� க� மன� பைட�தவ�க6&< யா�ைடய பாி>� ேதைவ�படா1.” 
 
இைத% ெசா�F�ேபா1� அவ* <ர�� அளவ,ற தாப��, தாக��, தவி��ேம 
ஒ��தன. 
 
அ5�த கண� அவ� �,றிF� எதி�பாராதவிதமாக� திNெர�= இ�!தா, 
ேபா��!1 அவ* விB�பி விB�பி அழ� ெதாட)கினா*. ெத�னவ� மாற� 
எதி�பா�&க வி�ைல. ெப�ணிட� இர�5 விதமான பைட&கல)க* இ�&கி�றன. 
ஒ�= ��னைக, ம,ெறா�= க�ணி�. ஓ� அழகிய ெப� இ!த இர�5 
பைட&கல)களாF� ெவ,றி அைடய ��8�. ஒ�றினா� தவறிவி.டா� 
ம,ெறா�றினா� உ=தியாக ெவ,றி கிைட&<�. ெத�னவ� மாற� அவ6ைடய 
��னைக எ�ற பைட&கலனா� தா&க�ப.ட ேபா1 உ=தியாக இ�!1 எதி��1 
அவைள� ேதா,க% ெச7தி�!தா�. �த� ேதா�விைய� �ாி!1ெகா�5 இ�ேபா1 
இ!த இர�டாவ1 வைக� ேபாைர� ெதாட)கியி�!தா* அவ*. ‘சில சமய� 
��னைககளா� ெவ�ல ��யாத க�மன� பைட�தவ�கைள� ெப�க* 
க�ணிாினா� ெவ�=வி5வா�க*’ எ�= பல�ைற ேக*வி�ப.��!தைத 
நிைன�1� த� விஷய�திF� இ�ேபா1 அ�ப� நட!1விடாம� இ�&க ேவ�5ேம 
எ�= எ�ணி மன�ைத� திட�ப5�தி& ெகா�டா� அவ�. 
 
அரச த!திர& காாிய)கைள% சாம, தான, ேபத, த�ட �ைறகளா� சாதி�1& 
ெகா*வ1 எ�லா அரசமரபிF� வழ&க�தா�. ேசர, ேசாழ, பா��ய மரபிேலா, 
ெத� தமி�நா.5& <=நில ம�ன�களிைடயிேலேயா ெப�களி� அழைக� 
பய�ப5�தி% சாதி&க�ப5� அரச த!திர சாதைனக* மிக>� ெகளரவமாக 
மதி&க�ப5வ1 கிைட யா1. ஆனா�, கள�பிர�க* இதிF� தர&<ைறவாக இற)கி 
யி��பதாக� ெபாியவ� ம1ராபதி வி�தக� ேபா�றவ�க* அ�&க� ெசா�� 
வ!தைத இ�ேபா1 ெத�னவ� மாற� த� ெசா!த அOபவ�திேலேய க�டா�. 
 
“'�ைமயான வா*களி� காாிய�ைத ெம�ைமயான D&களா� சாதி&க��யா1! 
D&கைள& ெகா�5 வா*களி� காாிய�ைத% சாதி�ப1 வா*கைள அவமான� 
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ப5�1வத,<% சம�” - எ�= ெபாியவ� ம1ராபதி வி�தக� அ�&க� ெசா�வ1 
உ�5. அைத இ�ேபா1 மீ�5� நிைன> '�!தா� ெத�னவ� மாற�. நீ�ட 
நா.களாக& கள�பிர�களி� வா*க* �ைன மK)கி� ேபா7 வி.டதாேலா 
எ�னேவா வா*கைள� பய�ப5�த ேவ��ய காாிய)க6&< மல�கைள� 
பய�ப5�தி& ெகா���!தா�க* அவ�க*. ெத�னவ� மாற� காம ம0சாி எ�ற 
ெவறிU.5� அழ<& க�Pல�1&< �� மிக>� விழி�பாக இ�!தா�. ெப�களி� 
அரச த!திர� எ�ப1 மல�களா� எK��� ேகா.ைட% Bவைர� ேபா�ற1. அ!த% 
Bவ� எ)ேக சாி!1 விK�, எ�ேபா1 சாி!1 விK�, எத,< ��� சாி!1 விK� 
எ�பைத ஒ�=� �� '.�ேய ெசா�ல ��யா1 எ�= அவ� நிைன�1& 
ெகா���!தேபாேத, அ!த நிைனைவ நி"பி�ப1 ேபா�ற ஒ� காாிய�ைத& காம 
ம0சாி ெச7தா*. த�னா� எ!த வைகயிF� ெவ�ல ��யாத அவ� ஆ�ைம&< 
��னா� அவ6ைடய மல�&ேகா.ைடயி� ெம��ய த!திர% Bவ�க* 
ெபாலெபாலெவ�= சாி!தன! “ஐயா! B!தர வா�பேர! தைய'�!1 நீ)க* 
இ)கி�!1 உடேன எ�ப�யாவ1 ெவளிேயறிவி5வ1 ந�ல1. இ�லா வி.டா� 
நாைள&<% $ாிேயாதய�தி,<* உ)கைள% சிர% ேசத� ெச71 வி5வதாக ஏ,பா5 
ஆகியி�&கிற1. அ�ப� நீ)க* எ�ென�ன இரகசிய)கைள ஒ,றறிய ��8ேமா 
அவ,ைற எ�லா� அறிவத,கான சாகஸ)கைள� �ாிவத,ேக நா� வ!ேத�. நீ)க* 
எ�ேம� க�ைண கா.ட வி�ைல எ�றாF�, நா� எ� கடைம தவறியாவ1 உ)க* 
ேம� க�ைண கா.5கிேற�. உ)க* ேம� - எ�ன காரணேமா ெசா�ல� 
ெதாியவி�ைல; எ�மன� பி�1� பி��த1 ேபா� அ�ைம�பட� ெதாட)கி வி.ட1” 
எ�= க�ணீ�� க�பைல8மாக ம�றா�ய அவ* விழிகளி� - �கபாவ�தி� எ!த 
அள> கபட� இ�&கிற1 எ�பைத& '�!1 கவனி&கலானா� ெத�னவ� மாற�. 
இ�ப� அவ* ஒேரய�யாக% சரணாகதி அைடவ1 ேபா� த�னிட� ம�றா5வ1� 
'ட ஒ� சாகஸேமா எ�= பய!தா� அவ�. ‘ப0சைணயி� ேவதா!த� ேபB� 
தமிழ�’ எ�= தாப� ெபா=&க ��யாம� அழ<� திமிேரா5� உண�%சி 
ெவறிேயா5 த�ைன எ5�ெதறி!1 ேபசியவளா திNெர�= இ�ப�� த�:ைடய 
அர�கைள எ�லா� தாேன சிைத�1& ெகா�5 எதி��ப.5% சரணாகதியாகிறா* 
எ�= நிைன�த ேபா1 ந��வத,< அ�ைமயாக>� இ�!த1. ந�பாமF� இ�&க 
��யவி�ைல. 
 
இ!த இர�5�ெக.ட மனநிைலயி� நாகாிக)கைள அதிக� பழகாத அவ:ைடய 
நா.5��ற�1 மன�பா�ைம அவைன& கா�பா,றிய1. அ!த நா.5��ற�1� 
பி�வாத� அவைன அவ6&< �� அ!த நிைலயிF� இளகி விடாம� த5�த1. த� 
மா�பி� Dதபய)கர� பைட� தைலவனி� வா* இேலசாக& கீறியி�!த காய�1&< 
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அவ* ைகக*தா� ம�!தி.��&க ேவ�5� எ�= �ாி!த1� மன�1&<* 
அத,காக ந�றி8ண�> Bர!தாF� 'ட அவளிட� அதிக� ேபசவி�ைல அவ�. 
 
“உ�:ைடய க�ைண&< ந�றி ெப�ேண! ஆனாF� உ�ைன நியமி�தவ�க6&< 
நீ 1ேராக� ெச7வ1 என&<� பி�&கவி�ைல. காமம0சாி! ெப�களி� உதவிேயா5 
த�பி ஓட நா� வி��ப மா.ேட� எ�ப1 உன&<� �ாி!தி�!தா� நீ இ�ப� 
எ�னிட� ேபசியி�&க மா.டா7” 
 
“இ�&கலா�. ஆனா�, இ!த இட�தி� இ�ேபா1 எ�ைன� தவிர உ)க6&< 
ேவெறவ�� உதவ மா.டா�க*. ேநேர Dதபய)கர� பைட Eர�கேளா5 நாைள� 
ெபாK1 �ல�வத,< �� ெகாைல&கள�1&<� ேபாவ1தா� இனி உ)க* விதி.” 
 
“எ� தைலவிதிைய மா,=வத,காக ம.5�தா� ஆ�டவ� உ�ைன� 
பைட�தி��பதாக நீ நிைன&கிறா7 ேபாF�.” 
 
அவ* ம=ெமாழி 'றவி�ைல. நைட� பிண� ேபா� அவைன� தி��பி� தி��பி� 
பா��தப�ேய தள�நைட நட!1 பய�ேதா5 அ!த& 'ட�தி��!1 அவ* 
ெவளிேயறி% ெச�வைத அவ� பா��1& ெகா���!த ேபாேத இ�ேனா� வாயி� 
வழியாக� Dத பய)கர�பைட Eர�களி� '.ட� ஒ�= தி�தி�ெவ�= உ*ேள 
Oைழ!1 மீ�5� அவ:ைடய ைககைள8� கா�கைள8� ச)கி�யா� பிைண&க� 
ெதாட)கிய1. 
----------- 
 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� --------    இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� ----    சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�    
6. 6. 6. 6. )லவ�க*� ெபா,-�)லவ�க*� ெபா,-�)லவ�க*� ெபா,-�)லவ�க*� ெபா,-�    

 
ம!திராேலாசைன& <Kவின� ேபசி���த பி� வட&ேக கள�பிர ேதச�தி��!1 
வ!தி�!த நாைல!1 பா�ெமாழி& கவிக* அரசைன& க�5 பாிசி� ெபற& 
கா�தி�!தா�க*. கள�பிர� ஆ.சியி� அ�ைம�ப.ட பி� அரசைவயி� பா� 
ெமாழி& கவிஞ�க6&<�, �லவ�க6&<� இ�!த ெச�வா&<, தமி�& 
கவிஞ�க6&<�, தமி�� �லவ�க6&<� இ�லாம, ேபாயி�!த1. �லவ�க* 
பர�பைரயாக% ச!தி&க>� V�கைள அர)ேக,ற>� இ�!த தமி�% ச)க�தி� 
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�க�ெப,ற க.�ட)கைள யாைனக* க.5மிடமாக>�, <திைரக* க.5மிடமாக>� 
பய�ப5�த� ெதாட)கி யி�!தா�க* கள�பிர�க*. 
 
ம!திராேலாசைன& '.ட ��வி� ெத�னவ� மாற� த� நிைனவிழ!1 மய)கி 
விK!த>டேன அவைன ஒ,றறிய& காமம0சாியிட� வி.டபி� ம,ற -வ�� 
மீ�5� சிைற& ேகா.ட�1&ேக அ:�ப�ப.5 வி.டா�க*. எ�ைலகளி� பைட 
பல�ைத� ெப�&கி ைவ�தி�&< மா= மீ�5� நா�வைக� தாைன� 
தைலவ�கைள8� க�யம�ன� ேக.5& ெகா�டா�. அLவளவி� 
ம!திராேலாசைன& <Kவின� கைல!தன�. சிைற� ப.��!த நா�வாி� ெத�னவ� 
மாறைன� ப,றி ம.5ேம க�ய ம�ன:&<�, மாவ� ��தைரய�&<� அதிகமான 
பய� ஏ,ப.��!த1. 
 
“நாைள� ெபாK1 வி�!தா� அவைன% சிர%ேசத� ெச7ய� ேபாகிேறா�. 
அத,<*ேள அவைன மய&கிவச�ப5�தி அவனிட� இ�!1 அறிய ேவ��யவ,ைற 
அறிய ேவ�5�” எ�பதாக& காமம0சாியிட� க.டைளயி5மா= Dதபய)கர� 
பைட� தைலவனிட� க�ய ம�ன� 'றியேபா1 அரச<� மாவ� ��தைரய� 
<=&கி.டா�: 
 
“அ�ப�% ெசா�லாேத க�யா! இவைன உடேன ெகா�= அழி�1வி5வதா� 
நம&<� பய� இ�ைல. நா� ��ேப உ�னிட� ெசா��ய1ேபா� கிைட�த 
பறைவைய ைவ�1� த�பிவி.ட பறைவகைள� பி�&க ேவ�5�.” 
 
“பி�&கலா�! ஆனா� காமம0சாிைய�ப,றி என&< ந�றாக� ெதாி8�! நீ)க* 
கால&ெக5 ைவ�1� 1ாித� ப5�தினா� அ�றி அவ6ைடய சாகஸ� விைர!1 
பய� படா1. ஆகேவ, அவளிட� நாைள ைவகைறயிேலேய ந�மிட� 
சிைற�ப.��&<� இ!த� பா��ய <ல இைளஞ� சிர%ேசத� ெச7ய�ப5வா� 
எ�= 'றினா� தா� ந�ல1” எ�றா� க�ய�. 
 
“'றேவ��யவ,ைற எ�லா� காமம0சாியிட� மிக>� த!திரமாக& 
'றியி�&கிேற�. பா��ய மரபி� உ=1ைணயானவ�களி� இவ� ஏேதா ஒ� 
வித�தி� மிக மிக இ�றியைமயாதவனாக இ�&க ேவ�5�. இேத ச)< ��திைர 
உ*ள ஒ�வைன�ப,றி மிக>� ச!ேதக�ப.5 ��ெபா� சமய� சில ஆ�5க6&< 
�� கKேவ,றியி�&கிேறா�. என&< அ1 இ�:� மற!1 ேபா7விட வி�ைல. 
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இ�ேபா1 இவைன8� அ�ப�& ெகா�= வி5வத� -ல� மிக� பலவ,ைற 
அறிய>�, காண>� ேந�� வா7��&கைள நா� இழ!1 வி5ேவா�.” 
 
“�ய�க6&< விாி�த வைலயி� ெதாி!ேதா ெதாியாமேலா ஒ� ேவ)ைக 
சி&கியி�&கிற1 எ�கிறீ�! இ�ைலயா?” 
 
“ெபா��தமான உவைமைய% ெசா�கிறா7 அரேச! இவ� ஒ� ேவ)ைகேய தா�. 
உ�:ைடய சாகஸ& காாிைக காமம0சாி இவைன மய&கி இவனிடமி�!1 எைத8� 
ெதாி!1 ெகா*வத,<� பதி� அவைள இவ� மய&கி அவளிடமி�!1 இவ� 
எ�லாவ,ைற8� ெதாி!1 ெகா�5 விடாம� இ�&கேவ�5ேம எ�ப1தா� எ� 
கவைல க�யா!” 
 
“உ)க* ச!ேதக� Eணான1! வி�லாF�, வாளாF� ெவ�ல ��யாதவ�கைள� 
பல�ைற அவ* விழி� பா�ைவேய ெவ�= த!தி�&கிற1 அரச <�ேவ!” 
 
ேபசி&ெகா�ேட அவ�க* பா�ெமாழி� �லவ�க* க�ய ம�னைன எதி�பா��1& 
கா�தி�!த ெகாF ம�டப�தி,< வ!1 ேச�!தி�!தன�. �லவ�க* எK!1 நி�= 
அரசைன வா��தி வரேவ,றன�. அரச� கைள�1 வ!தி��பைத அறி!1 அவ� 
மன& <றி�� உண�!த �லவ�க* அவைன மகி�வி&க& க�தின�. அரச<� 
�லவ�கைள எ�லா� மிகமிக ஏளனமாக>� அல.சியமாக>� ஏறி.5� பா��தா�. 
அரச <�வி� ெச�வா&ைக அறி!த �லவ�க* அவைர8� வா7நிைறய வா��தின�. 
அரச<� மாவ� ��திைரய� உ*6ற நைக�1& ெகா�டா�. இ!த� �லவ�களி� 
பல� உ�ைமைய� ப,றி& கவைல�படாம� அரச� மன� மகிழ ேவ�5� 
எ�பத,காக இ�லாதைத8�, ெபா�லாதைத8� �ைன!1 'றி அரசனிட� பாிசி� 
ெப,=&ெகா�5 ேபாவ1 ஒ�ைறேய ேநா&கமாக& ெகா�5 அைலவதா� மாவ� 
��தைரய�&< இவ�க* ேம� எ�ைற&<� மதி�� எ1>� இ�ைல. இ�=� 
அ�ப�ேய நட!த1. �த� �லவேர சி)கார% Bைவ நிைற!த க,பைன ஒ�ைற� 
�ைன!1 பா�னா�. 
 
“க�ய ம�னேன! அழகிய ெப�க* ஆகிய நா)க* உ�ைன நிைன�1 உ�கி& 
க��ைத� பறிெகா5�1& ைகவைளக* ேசா�!ததா� நா�மாட& 'ட� நகர� 
ெத�&களி� இ� சிறகிF� <விய� <வியலாக� ெபா� வைளக* ேக.பார,=& 
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<வி!1 வி.டன. வைளயிழ!1 ைகேசா�!த ெப�க* உ�ைன� ேத� அைல!1 
ெகா���&கிேறா�” எ�= அ��த� வ�மா= பா�னா� அவ�: 
 

“ெத�ம�)கி� இ�சிற<� ெபா�னிெனாளி� 
ெதா�நிைற!1 <வி!தி�!த நா�மாட�  

த�ம�!தி, 'ட�நக� ஆரண)கா� 
அ7யா க�யழகா அறிவாழி�  

தி�>�ேவ தி�ேதாளா7 வ�மி&கா7! 
தீ��நிைன& '5மி�ப� வ�மி&கா7  

வ�நாளா7 நீத�நாளா7� தி�நாளா7 
வைளயிழ!1 ெத�ெவ�லா� அைலகி�ேறா�” 

 
ேம,க�ட ெபா�ளைம!த பா� ெமாழி& கவிைதைய �த, �லவ� பா� ���த1�, 
மாவ� ��தைரய� அட&க ��யாம� வா7 வி.5% சிாி�1 வி.டா�. அவ�ைடய 
ஏளன� இய�ைப மீறி இ��பைத அரச� கவனி�தா�. 
 
“ஐேயா, பாவ� அLவள> ெப�கைள8� இ)ேக அைழ�1 வ!1 ந� க�ய 
ம�னைன& கா�பி�1 வி.5� ெத�&களி� ேத�க6�, யாைனக6�, <திைரக6� 
ேபாவத,< இடமி�லாதப� வைளக* <வி!1 விடாதவா= த5�தி�&கலாேம!” 
எ�= ��தைரய� ஏளன� ெச7தத,< ஒ� �லவ� ம=ெமாழி 'றலானா�: 
 
“ெம7யாகேவ வைளக* அ�ப�& கழ�= <வியா1! இெத�லா� ஒ�வைக& 
க,பைன அதிசேயா&தி. உய�> நவி,சி எ�பா�க* உ)க* தமிழி�.” 
 
“நீ)க* எ�லா� இ�ப�ேய க,பைனைய� �ைன!1 த*ளி& 
ெகா���!தீ�களானா� இ!த& கள�பிர� ேபரரசி� Eர�'ட ஒ�நா* 
க,பைனயாக� ேபா7 வி5�.” 
 
எ!த ஒ� மகி�%சிைய எதி�பா��1 அரச <� த��ைடய <"ரமான இய�ைப 
வி5�1% சிாி&க� ெதாட)கியி�&கிறா� எ�பைத& க�ய� சி!தி�தா�. அரச 
<�>&<� பய!தப�ேய இர�டாவ1 �லவ�, க�ய ம�ன� நா�மாட& 'ட� 
Eதியி� உலா� ேபா<�ேபா1, ேபைத, ெப1�ைப, அாிைவ, ெதாிைவ, ம)ைக, 
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மட!ைத, ேபாிள� ெப� ஆகிய ஏK ப�வ மகளி�� மய&க�,= ைமயலானைத� 
ப,றிய உலா& கவிைதைய� பாடலானா�: 
 
“இ!த ஏK ப�வ மகளி�� பல V= ஆ�5களாக அரச�க* ெத�வி� வ��ேபா1 
ம.5�தா� ைமய� ெகா*6கி�றா�க*! இ!த ம1ைர மாநகர� பா��ய� 
ேபரரசி� தைலநகராக இ�!தேபா1 பா��ய ம�னைன� �க�!1 பா�ய 
�லவ�க6� இ�ப��தா� ஒ� பாவ�� அறியாத ஏK ப�வ மகளிைர வ��&< 
இK�1� பா�யி��பா�க*. இ�= ந� க�யம�ன� உலா� ேபா<� ேபா1� இ!த 
ஏK ப�வ மகளி�தா� ைமய� ெகா*கிறா�க*. நாைள& க�யம�னனி� மக� 
உலா% ெச�றாF� இவ�க* தா� மய)க ேவ�5�. இவ�க6&<� உ)க6&<� 
ேவ= ேவைலேய இ�ைலயா?” எ�= இர�டாவ1 �லவைர8� ஏளன� ெச7தா� 
அரச<�. ஒ� நிைலைம&< ேம� அவ� த�ைனேய ஏளன� ெச7கிறாேரா எ�= 'ட 
அரச� உ*6ற உணர� தைல�ப.டா�. 
 
அ)< அ�ேபா1 யா�ேம எதி�பாராதவிதமாக& காம ம0சாி, மா� நட!1 
வ�வ1ேபா� ந�னைட பயி�=, ெகாF ம�டப�தி,<* வ!தா*. உடேன 
அரச:� மாவ� ��தைரய�� பரபர�பைட!தன�. அவைள� பி� ெதாட�!1 
Dதபய)கர� பைட� தைலவ:� அ)< வ!தா�. �லவ�கைள8� ைவ�1&ெகா�5 
காம ம0சாியிட� தா� விசாாி�தறிய ேவ��யைத எ�ப� விசாாி�ப1 எ�= 
க�ய� தய)கினா�. அரச <� அ�ப�� தய)காம� ேக.5வி.டா�: 
 
“உ�னிட� ஒ�பைட�த காாிய� எ�ன ஆயி,=? ெவ,றிதாேன?” 
 
“இ�ைல. அ!த �ர.5 ஆடவைன எ!த நளினமான உண�>களாF� வச�ப5�த 
��யவி�ைல. இ=தியி� நா� அவனிடமி�!1 உயி� த��வேத அ��பா5 
ஆகிவி5ேமா எ�ற பய�தி� ஒ� க�ணி� நாடக� ஆட ேவ��யி�!த1. அ!த 
இ=தி நாடக�தி� ம.5ேம நா� அவைன ெவ�= த�பிேன�. மாம�ன�&<� 
1ேராக� ெச71 அவ� ேமF*ள பிாிய�தா� அவைன� த�பி% ெச�ல வி5வத,< 
உத>வ1 ேபா� ந��1�தா� நாேன அவனா� என&< அபாய� விைளயாம� 
பிைழ�ேத�!” 
க�ய� ஏேதா ச!ேதக�1ட� அவைள& '�!1 ேநா&கினா�. 
----------- 
 



29 

 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� --------    இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� ----    சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�    
7. 7. 7. 7. விர�தியி� விைள.த ந/ைமவிர�தியி� விைள.த ந/ைமவிர�தியி� விைள.த ந/ைமவிர�தியி� விைள.த ந/ைம    

 
க�ய ம�னனி� பா�ைவயி� க�ைண8� நிதான�� வற����பைத& 
காமம0சாி8� <றி� பா� �ாி!1 ெகா�டா*. அவ� த�ைன ந�பவி�ைல எ�ப1 
அவ6&<� ெதாி!த1. 
 
“ெசா!த வன��&கைள% சாகஸமா&கி ஒ�பைட�த காாிய�ைத ெவ,றிெபற% 
ெச7யாத �த� கள�பிர� ெப�ைண இ�ேபா1 தா� நா� ச!தி&கிேற�” - 
எ�றா� அரச�. 
 
அவேனா5 அரச <� மாவ� ��தைரய�� ேச�!1 ெகா�டா�: 
 
“ெப� சபல)களி� வ�வ� எ�பைத நீ8� நி"பி�1 வி.டா7 காமம0சாி! 
த�:ைடய சபல)கைளேய அட&கி ெவ,றி ெகா*ள ��யாதவளா� பிறைர ெவ,றி 
ெகா*ள ��யா1தா�.” 
 
“இதி� சபல)கைள� ப,றிய ேப%B&ேக இடமி�ைல ஐயா! நீ)க* Eணாக எ� ேம� 
பழி Bம�1கிறீ�க*. நா:� எ�னா� ��!தவைர �ய�=தா� பா��ேத�. எதிராளி 
உண�%சிகளா� ெவ�ல ��யாதவனாக இ�&<�ேபா1 நா� எ�தைகய சாகஸ� 
�ாி!தாF� பயனி�ைல” - எ�= காமம0சாி 'றிய வா��ைதகைள8� மாவ� 
��தைரய� ஏ,கவி�ைல. அவ� 'றினா�: 
 
“மய&க ேவ��யவளாகிய நீேய மய)கியி��பா7. அதனா�தா� உ�னா� 
காாிய�ைத% சாதி&க ��ய வி�ைல! ெப�களிட�*ள தவி�&க ��யாத ேநா7 இ1. 
அழகிய ஆ�பி*ைளகளிட� ஒ,றறிய இவ�கைள ந�பி அ:�பினா� அ!த ஆ� 
பி*ைளகளிட� இவ�கேள வயமிழ!1 மய)கி� ேபாகிறா�க*.” 
 
காமம0சாி இத,< ம=ெமாழி 'றவி�ைல. அவள�ேக நி�=ெகா���!த Dத 
பய)கர� பைட� தைலவ�, அரசாி� ேகாபேமா, மாவ� ��தைரயாி� ேகாபேமா 
த� ேமேலேய தி��பிவிட& 'டாேத எ�ற கவைல8ட:� 
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��ென%சாி&ைக8ட:� அரச�&< ந�ல பி*ைளயாக ேவ�5ெம�ற எ�ண�தி� 
இ�!தா�. 
 
“ஐயா! அ!த� ���ேதா� அ)கி அணி!த இைளஞைன ம=ப�8� சிைறயி� 
அைட�1 வி.ேட�” - எ�= மாவ� ��தைரயைர ேநா&கி% ெசா�னா� அவ�. 
மாவ� ��தைரயேரா, க�ய ம�னேனா அ�ேபாதி�!த மன நிைலயி� இ!த% 
ெசா,கைள& காதி� வா)கியதாகேவ கா�பி�1& ெகா*ளவி�ைல. காம 
ம0சாியா� ஒ,றறிய ��யாம, ேபா7வி.ட1 எ�பேத அவ�க6ைடய வ��தமாக 
இ�!த1. 
 
“நீ ேபாகலா�! இனிேம� இ�ப�& காாிய)களி� உ�ைன8� ந�ப��யா1” - எ�= 
க�ய ம�ன� 'றிய ேபா1 காமம0சாி அ!த& <ர�� ேவ,=ைம க�டா*. 
வழ&கமாக இ�ப�& காாிய)களி� ��வி� ெபா� ஆர��, ��1�, மணி8�, 
இர�தின�� ைவ�1� பாிB ெகா5&<� அரச�, இ�= த�ைன ெவ=� ைகயளாக 
அ:��வேதா5 ம.5மி�றி% ச!ேதக�1&< உாியவளாக>� க�1வைத� �ாி!1 
ெகா�டா*. அவ6*ேள ெப�ைம சீறிய1. பதினாற� ேவ)ைக ேபா�ற அ!த� 
பா��ய<ல வா�பைன ெவ,றி ெகா*ள ��யாத ஏமா,ற�தா� ஏ,ெகனேவ 
1��1& ெகா���!த அவ* மன�ைத அரச:�, மாவ� ��தைரய�� இ�ேபா1 
இ�:� அதிகமாக% ேசாதைன ெச7தி�!தன�.  
 
‘அவனிடமி�!1 நா� த��வத,காக அவைன� த�ப வி5வ1ேபா� ேபசிேன�’ 
எ�= தா� 'றியைத அரச� இரசி&கவி�ைல எ�= அவ6&ேக �ாி!த1. அ!த 
வா��ைதகைள& 'றியேபா1தா� க�ய ம�ன:&<� த� ேம� க5ைமயான 
ச!ேதக� -�ட1 எ�பைத8� அவ* உண�! தி�!தா*. அரச:�, மாவ� 
��தைரய�� நட!1 ெகா� டதி��!1 அவ*மன� விர&தியி� எ�ைல&<� 
ேபாயி�!த1. �ைறகைள8�, ச�பிரதாய)கைள8� 1ற!1 அரசனிடேமா, மாவ� 
��தைரயாிடேமா ெசா�� விைடெப,=& ெகா*ளாமேல அ)கி�!1 
ெவளிேயறினா* அவ*. 
 
அ)கி�!1 அவ* ெவளிேய=�ேபா1 அரச<�ேவா க�ய ம�னேனா அவைள� 
ெபா�.ப5�தவி�ைல. க�ய ம�ன� ெகாF ம�டப�1� �லவ�களி� 
�க�%சியிேல மீ�5� <ளி�காய� ேபா7வி.டா�. மாவ� ��தைரயேரா ம1ராபதி 
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வி�தகாி� இ��பிட�ைத& க�5பி��பத,< அ5�த உபாயமாக எைத 
ேம,ெகா*ளலா� எ�ற சி!தைனயி� ஆ�!1 ேபானா�.  
 
அ�ப.ட ெப� ��யி� சீ,ற�ேதா5 தி��பி& ெகா���!த காமம0சாி ேபாகிற 
ேபா&கி� கள�பிர�க6&< மன� அறி!ேத ஒ� ெப�� ெக5தைல% ெச71 வி.5% 
ெச�றா*. இ!த& ெக5தைல அவ* ெச7தத,<& காரண�, அவ* மன�தி��!த ஒ� 
ெப�� ச!ேதக�தா�. 
 
“ஐயா! B!தர வா�பேர! தைய '�!1 நீ)க* இ)கி�!1 உடேன எ�ப�யாவ1 
ெவளிேயறி வி5வ1 ந�ல1. இ�லாவி.டா� நாைள&<% $ாிேயாதய�தி,<* 
உ)கைள% சிர%ேசத� ெச71வி5வதாக ஏ,பா5 ஆகியி�&கிற1. அ�ப� நீ)க* 
சிர%ேசத� ெச7ய�ப5வத,<* உ)களிடமி�!1 எ�ென�ன இரகசிய)கைள 
ஒ,றறிய ��8ேமா அவ,ைற எ�லா� அறிவத,ேக நா� வ!ேத�” எ�= 
தனியைறயி� உண�%சி வச�ப.5 எதிாியிட� தா� 'றியவ,ைற எ�லா� தன&ேக 
ெதாியாம� ெவளியி� மைற!தி�!1 கா�1& ெகா���!த Dத�பய)கர� பைட� 
தைலவ� ேக.��!1 அ�ப�ேய அவ,ைற எ�லா� அரச <�விடேமா 
அரசனிடேமா ேபா7% ெசா�னா� த� நிைலைம எ�ன ஆ<� எ�ெற�ணிேய 
இ�ேபா1 காமம0சாி அ0சினா*. இ!த அ%ச��, ச!ேதக�ேம அவைள 
விர&தி8ைடயவளா&கியி�!தன. அவ* தனியைறயி��!1 ெவளிேய=� ��ேப, 
�,றிF� எதி�பாராத விதமாக� Dதபய)கர� பைட�தைலவ� உ*ேள 
Oைழ!ததனா�தா� அவ6&ேக இ!த� பய� வ!தி�!த1. த�ைன அவ�க* 
�Kவ1� ந�பியி�&கவி�ைல எ�ற எ�ண�� அவைள அ%B=�திய1. 
���ேதா� அ)கி இைளஞைன ஒ,றறிய த�ைன அ:�பிவி.5� த�ைன 
ஒ,றறிய� Dதபய)கர� பைட� தைலவைன அ:�பியி�!தா�கேளா எ�ற 
ச!ேதக�� அவ6* கிள�!த1. ‘தா� அபாய�1&< ஆளாகி வி.ேடா�’ எ�ற 
பத,ற�தி� அவ* �Kவிர&தி அைட!தா*. அ!த��ர உாிைம மகளி� ப<தி&< 
நைட�பிணமாக அவ* தி��பி& ெகா���!தேபா1தா� அ!த% ச!தி�� நிக�!த1. 
 
அவ* வழியி�, எதிேர அ!த��ர�தி,<� சிைற& ேகா.ட)க* இ�!த ப<தி&<� 
வழிக* பிாி8� �ைனயிேல Dதபய)கர� பைட Eர�க* அ=வ� நி�= 
ெகா���!தன�. எத,ேகா தய)கி நி�ற அவ�க* அ=வ�� த�ைன& க�ட1� 
ஏ� அLவள> ம�*கிறா�க* எ�ப1 அவ6&<� �ாியாவி.டாF�, அவ�க* �� 
த�ைனயறியாமேல அவ* தய)கி நி�றா*. அவ�கைள உ,=� பா◌ாததா*. 
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அவ�க* அ=வாி� ஒ�வ� ��வ!1 ச,ேற தி�!தாத மழைல� பா�யி�, 
“சி�திரமாட�1 உ�பாிைக&< எ!த வழியாக% ெச�லேவ�5�? அ)ேக 
அைட&க�ப. ��&<� பா��ய நா.5 Eர� ஒ�வைன மீ�5� சிைறயி� 
ெகா�5 ேபா7 அைட&<மா= எ)க6&<& க.டைள இட�ப.��&கிற1” எ�= 
அவளிட� ேக.டா�. 
 
இத,< �த�� பதி� எ1>� ெசா�லாம� அவ�கைள� பா��1% சிாி�தா* அவ*. 
அவ6ைடய சிாி�ைப& க�5 அவ�க* அ=வ�� ஓரள> பதறினாF� அவ�களி� 
�த�� ேபசியவேன மீ�5� அவைள& ேக.டா�. 
 
“ஏ� சிாி&கிறா7 ெப�ேண?” 
 
“சிாி&காம� ேவெற�ன ெச7வ1? உ)க6&<� பா�யி� ேபச>� ெதாியவி�ைல; 
அர�மைனயி� உ*ள இட)க6&< வழி8� ெதாியவி�ைல. ெமாழி8� வழி8� 
ெதாியாதவ�க* எ�ப� இ!த அரசி� ஆைணயி� கீ�% ேசைவ ெச78� Dத 
பய)கர� பைட Eர�களாக இ�&க ��8� எ�= நிைன�ேத�. உடேன சிாி�� 
வ!த1.” 
 
“நா)க* ெப��பாF� �றநகர� ப<திகளிF�, பா��ய நா.�� எ�ைல��ற� 
ப<திகளிF� இ�!த Dத பய)கர�பைட Eர�க*. அதிகமாக� தமி� வழ)<� 
ப<திகளி� பழகியவ�க*. �திதாக இ)ேக வ!தி�&கிேறா�. ெமாழி8� வழி8� 
�ாியாதத,< அ1ேவ காரண�.” 
 
“ெமாழி8�, வழி8� �ாியாதவ�க* எ�= ம.5� உ)கைள நா� நிைன&கவி�ைல; 
இ�:� எைத எைதேயா எ�லா� �ாி!1 ெகா*ள�தா� நீ)க* இ)ேக 
வ!தி�&கிறீ�க* எ�ப1� என&<� ெதாி8�. நீ)க* ேத� வ!தி�&<� ���ேதா� 
அ)கி இைளஞ� இ�ேபா1 சி�திர மாட�தி� இ�ைல. இ)ேக எ� எதிேர நி�= 
மழைல� பா� ேபB� உபவன�1 அழக�ெப�மா* மாறனா�&< எ� 
பாரா.5&க*!” 
 
இ!த வா&கிய�ைத அவ* 'றி ��&<� ��ேன உ�வியவாளி� Oனி ஒ�= 
அவ6ைடய அழகிய கK�தி� உராய� ெதாட)கியி�!த1. 
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“எ�ைன எ�ப�� ெதாி8� உன&<?” 
 
“அர�மைன அ!த��ர�1 உாிைம மகளி�&< எ�தைன �ைற D&க6�, 
மாைலக6�, ச!தன�� ெகா5&க வ!தி��R�க*? நீ)க* எ�னதா� மா= 
ேவட�தி� இ�!தாF� என&< உ)கைள� �ாிகிற1!” 
 
“இ!த நிைலயி� நீ எ)கைள& கா�பி�1& ெகா5�தா� உயி� த�ப மா.டா7 
காமம0சாி!” 
 
“இனி எ� உயிைர� ப,றி� ெபாிதாக� ேபசி ஒ� பய:� இ�ைல ஐயா! நீ)க* 
வி.5வி.டாF� எ)க* அரச <�ேவா, Dத பய)கர� பைட� தைலவேனா 'ட 
விைரவி� எ�ைன& ெகா�= விடலா�. நா� 1ேராகி எ�= அவ�க6� 
நிைன&கிறா�க*. ெம7யாகேவ 1ேராகியானா�'ட ந�ல1 எ�= எ�T� 
அள>&< அவ�க* எ�ைன விர&தி அைடய% ெச71 வி.டா�க*” எ�= ெதாட)கி 
நட!தைவ எ�லாவ,ைற8� இவ�களிட� 'றி வி.டா* காமம0சாி. அவ�க6ைடய 
விர&திைய� பய�ப5�தி& ெகா�5 Dதபய)கர� பைட Eர�க* ேபா� 
அர�மைனயி� ஊ5�வியி�!த அழக� ெப�மா6� ஏைனய உபவன�1 
ந�ப�களான காாி, கழ,சி)க�, சா�த�, <றள�, ேதX� மா!திாீக�, 
ெச)கணா� ஆகிய ஐ!1 ேப�� அவளிடமி�!1 அறிய ��!த இரசிய)கைள 
எ�லா� அ�ேபா1 உடேனேய அறி!தன�. ெத�னவ� சி=மைல மாறைன% 
சி�திரமாட�1 உ�பாிைகயி� ைவ�1 தா� மய&க �ய�றைத8� அவ� 
மய)காதைத8�, அவ� ேம� இன��ாியாத ைமயலா� தா� ஆ.ப.டைத8� 
எ�லா� காமம0சாி அவ�க6&<&'றி, அவ:� ம,ற� பா��ய ேவளாள�க6� 
அைட&க�ப.��&<� சிைற& ேகா.ட�1&< வழி8� 'றி வி.5% ெச�றா*. அவ 
6ைடய விர&தி அவ�க6&< இ!த ந�ைமைய% ெச7த1. 
------------- 
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நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� --------    இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� ----    சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�    
8. 8. 8. 8. 0றளி-� மா12� 0றளி-�0றளி-� மா12� 0றளி-�0றளி-� மா12� 0றளி-�0றளி-� மா12� 0றளி-�    

 
அர�மைனயிF�, ேகா.ைட யி� ம,ற உ.ப<திகளிF� ந*ளிரவி� அைமதி 
$�!த1. காவ��&<� Eர�க* தா)க* விழி�தி�&கிேறா� எ�பைத அறிவி&க 
ஒ�வ�&ெகா�வ� ேக.<�ப� உர�1& '>� எ%சாி&ைக& <ர�க* தா� 
இைடயிைடேய அைமதிைய& கிழி�1& ெகா�5 ஒ��தன. அ!த& <ர�க* 
ஒ�&காத ேவைளயி� எ)<� இ�ளி� மி<திைய எ5�1&கா.5வ1ேபா� நிச�தேம 
$�!தி�!த1. எ�ேபாதாவ1 அகழி நீாி� ஒ� ெபாிய �தைல வாைல% Bழ,றி 
அ�&<� ஓைச ேகா.ைட மதி�களி� Bவ�களி� எதிெரா��த1. மதி�ேம� 
காவF&< நி,ேபாாி� உ�வ� நிழ�ேபா� இ��5 ெதாி!த1. அ�= அ!த 
ந*ளிர> ேவைளயி� ெபாியவ� ம1ராபதி வி�தகாி� க.டைள�ப�, 
கள�பிர�களிட� சிைற�ப.5வி.ட ெத�னவ� மாறைன8�, பிறைர8� சிைற 
மீ.<� �ய,சியி� அழக� ெப�மா6� ந�ப�க6� ஈ5ப.��!தன�. 
ந*ளிர>&<% சிறி1 ேநர� கழி�1 அவ�க* அ=வ�� சிைற&ேகா.ட� ப<திைய 
அைட!1 வி.டன�. 
 
சிைற& ேகா.ட�தி� பிரதான வாயி�� நாைல!1 �ர.5& கள�பிர�க* காவ� 
இ�!தன�. அவ�கேளா5 ேபாாி.5& ெகா�= வி.5 உ*ேள Oைழயலாமா, அ�ல1 
த!திரமாக ஏதாவ1 ெச71 அவ�கைள ஏமா,றி வி.5 உ*ேள Oைழயலாமா எ�= 
அவ�க* தய)கி& ெகா���!தேபா1, ேதX� மா!திாீக� அ!த� தய&க�ைத� 
தீ��1 ைவ�தா�. அவ� 'றினா�: - 
 
“இவ�கேளா5 நா� ேபாாி.5& ெகா���&<� ேபாேத ேவ= கள�பிர�க6� 
இ)ேக வ!1 ேச�!1 ெகா� டா� ந�மா� அவ�கைள ெவ�ல ��யாம� ேபா<�. 
ஆகேவ, த!திரேமா ம!திரேமாதா� இ!த நிைலயி� ந�ைம& கா�ப,=�. ஆகேவ, 
நா� எ�:ைடய மா!திாீக �ைற�ப� இவ�க* க�கைள& க.� ஏமா,றி& <றளி 
ேவைல ெச71 கா.5கிேற�.” 
 
“எ�ன ெச7ய� ேபாகிறா7 ெச)கணா�?”  
 
“சிறி1 ேநர� ெபா=ைமயாயி�!1 பா�)க*. �ாி8�.” 
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ம,ற ஐவ� க�க6� ெச)கணாைனேய ேநா&கின. ேத:� மா!திாீக� ெச)கணா� 
க�கைள -� ஏேதா ம!திர)கைள உ%சாி�தா�. எதிேர தைரைய8�, மதி, 
Bவைர8� ைகயா� B.�& கா.�னா�. ஏேதா ெம�ல% ெசா�னா�. 
 
எ�ன வி!ைத! அ5�த கண� தைர ெந5க எ) கி�!ேதா ெகா�5 வ!1 <வி�த1 
ேபா� நாக ச��ப)க* படெம5�1% சீறின. எதி���ற� மதி,Bவ� தீ�ப,றி& 
ெகாK!1வி.5 எாி!த1. சிைற&ேகா.ட வாயி�� நி�ற கள�பிர Eர�க* 
நிைல<ைல!1 பதறி ஓ�ன�. சில� பா��கைள அ�&க �,ப.டன�. சில� தீ�ப,றிய 
Bவைர ம��5 ேநா&கின�. உடேன ெச)கணா� த�ைன% ேச�!த வ�கைள 
ேநா&கி, “இைத& க�5 ந�மவ�க* பயேமா பத,றேமா அைடய& 'டா1! இ1 
அவ�க* கவன�ைத� திைச தி��ப நா� ெச7த <றளி ேவைல. அவ�க* இைத& 
க�5 பா�ைப அ�&க>� தீைய அைண&க>� �ய�= ெகா���&<�ேபாேத நா� 
உ*ேள �<!1 ந�மவ�கைள வி5வி�1 மீ.5& ெகா�5 ெவளிேயறிவிட��8�. 
வா�)க*” எ�= 1ாித�ப5�தினா�. ெச)கணாைன� பி�ப,றி ம,ற ஐவ�� 
சிைற&ேகா.ட�தி,<* Oைழ!தன�. ெவளிேய பா�ைப அ�&க>�, தீைய 
அைண&க>� 'வி ம,றவ�கைள& '�பி5� பா�ெமாழி& '&<ர�க* கதறின. 
அழக� ெப�மா6� ந�ப�க6� விைர!1 சிைற&ேகா.ட�தி� �<!1 ெத�னவ� 
சி=மைல மாற:�, பிற�� அைட&க�ப.��!த ப<தியி� பிரேவசி�தேபா1, 
இவ�க* Dதபய)கர� பைடயினாி� ேதா,ற�தி� இ�!த காரண�தா� அவ�க* 
இவ�கைள ெவ<�5 ேநா&கின�. ெத�னவ� சி=மைல மாற:� ம,ற -வ�� 
த)கைள இன� க�5ெகா*வத,காக இவ�க* கய� எ�= ெதாட)கி 
ந�லைடயாள% ெசா,கைள ெம�ல& 'றிய பி�ேப அவ�க6� பதிF&< 
ந�லைடயாள% ெசா�ைல& 'றி இவ�கைள ேநா&கி �க� மல�!தன�. 
 
உடேன இவ�க* அ=வ��, அவ�க* நா�வைர8� பிணி�தி�!த ச)கி�கைள8�, 
வில)<கைள8� நீ&கி அவ�கைள� த)கேளா5 த�பி ெவளிேய=வத,< ஏ,றப� 
ஆய�தமா&கினா�க*. “உ)கைள8� சிைற�ப.��&<� ந�மவ�கைள8� 
வி5வி&க% ெசா��� ெபாியவ� ம1ராபதி வி�தகாிட� இ�!1 எ)க6&<& 
க.டைள ஓைல வ!த1. அ!த& க.டைளைய% சிரேம,ெகா�5 ேகா.ைட&<* 
நா)க* ஊ5�வி வ!ேதா�. உடேன �ற�ப5)க*. நா� உடேன த�ப ேவ�5�” 
எ�= அழக� ெப�மா* 1ாித�ப5�தினா�. ெத�னவ� சி=மைல மாறைன8�, 
ம,ற -வைர8� உட� அைழ�1&ெகா�5 அவ�க* ப�1� ேப�� ெவளிேயறி 



36 

 

ஓ�ன�. சிைற&ேகா.ட�தி� அ!த� ப<தி&<� அவ�க* <றளி ஏவலா� உ*ேள 
Oைழ!த பிரதான வாயி, ப<தி&<� ெந5! ெதாைல> இ�!த1. 
 
பாதி� ெதாைல> கட!த1ேம திNெர�= ெச)கணா� அழக� ெப�மாளிட� ஒ� 
எ%சாிைக வி5�தா�: 
 
“அழக�ெப�மா* என&< ஒ� ச!ேதக� இ�ேபா1 மன�தி� ேதா�=கிற1. 
கள�பிர�களி� பல� $�ய�, <றளி, ஏவ�, ேபா�ற மா!திாீக வைககளி� 
வ�Fந�க* எ�பைத நா� மற!1விடலாகா1. இ!த ம1ைர மாநக� அர�மைன 
அகநகர எ�ைலயி� யாராவெதா� மா,= ஏவ� ைவ�1& <றளி வி5கிறவ� 
விழி�1& ெகா*வத,<* இ)கி�!1 நா� த�பிவிடேவ�5�. எ� மன� எதனாேலா 
சில கண)களாக� பத=கிற1. நி%சயமாக இ)ேக ஒ� மா,= ஏவலாள� இ��பா� 
எ�ேற நா� ஐ8=கிேற�.” 
 
இ�ப�� ேபசி&ெகா�ேட அவ�க* சிைற& ேகா.ட�தி� பிரதான வாயில�ேக 
வ!தி�!தன�. பிரதான வாயி� அைட�தி�!தைத& க�5 அழக� ெப�மா* 
திைக�தா�. மதி,Bவ� எாிவ1 ேபா� ெதாியவி�ைல. தைரயி� ச��ப)க* 
ெத�படவி�ைல. ெவளி��ற� அைட&க�ப.ட கத>களி� அ�ேக ��� எ�தைன 
கள�பிர Eர�க* கா�1& ெகா���!தா�கேளா அ�தைன ேப� இ�ேபா1� 
அைமதியாக& கா�தி�!தன�. த�பி ஓ5வத,< இ�!த அழக�ெப�மா* �த�ய 
ப�1� ேப�� அைட&க�ப.ட கத>களி� உ*ேள இ�!1 திைக�1& 
ெகா���!தன�. அவ�க6&< எ�ன ெச7வெத�= ெதாியவி�ைல. உ*ேள 
வ��ேபா1 'ட அைட&க�ப.�ராத கத>க* இ�ேபா1 ஏ� அைட&க� 
ப.��&கி�றன எ�ப1 �ாியாம� அவ�க* ம��டன�.  
 
அழக�ெப�மா* வினா>கி�ற பாவைனயி� ேதX� மா!திாீகனி� �க�ைத� 
பா��தா�. மா!திாீகனி� �க� கலவர�,றி�!த1. அவ� பதறிய <ர�� பதி� 
ெசா�னா�: 
 
“நா� பய!தப�ேய நட!தி�&கிற1.” 
 
“அ�ப� எ�ன நட!தி�&கிற1 ெச)கணா�?”  
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“யாேரா மா,= ஏவ� ெச7தி�&கிறா�க* இேதா நா� மீ�5� ச��ப)கைள8�, 
ெந��ைப8� ஏ>கிேற�. ப�&கிறதா, இ�ைலயா எ�= பா�&கலாேம?” எ�= 'றி 
வி.5& க�கைள -�� தியானி�1 ஏேதா �T�T�தா� ேத:� மா!திாீக� 
ெச)கணா�.  
 
ஆனா� ஒ�=ேம நிகழவி�ைல. தைரயி� பா��க* ேதா�றவி�ைல. Bவாி� 
தீ�பி�&கவி�ைல. சில கண) க6&<� பி� ேதX� மா!திாீக� ெச)கணா� 
வாளாவி�&<� ேபாேத அவ�க* எதிாி� திNெரன நாிக6�, ஒநா7க6� ேதா�றி& 
ேகாரமாக வா7கைள� பிள!1 ெகா�5 ஊைளயிடலாயின. ேத:ாரா� தள�!த 
<ர�� 'றலானா�: 
 
“எ� ஏவ� ெசய�பட ம=&கிற1 அழக� ெப�மா*! ேவ= யாேரா வFவான 
�ைறயி� மா,= ஏவ� வி5கிறா�க*. இ!த நாிக6�, ஓநா7க6� அ!த� பிற� 
ஏவ�� விைள>தா�.” 
 
இ�ப� அவ� 'றி ���பத,<* -�ய கத>களி� ெவளிேயயி�!1- 
 
“பா��&<�, ெந���&<� <றளி வி5கி�றவ�க* இ!த நாிக6&<�, 
ஓநா7க6&<� பய�பட மா.N�க* அ�லவா?” - எ�= வினாவி வி.5� ேப7% 
சிாி��% சிாி�த1 ஒ� <ர�. 
 
அ!த& <ரF&<ாிய மனிதைன� பா�&க அவ�க* ப�1� ேப�ைடய இ�ப1 
விழிக6� ஏக கால�தி� தி��பி நிமி�!தன. 
 
எதிேர கத>களி� ெவளிேய அரச<� மாவ� ��தைரய� க�Rரமாக நி�= 
ெகா���!தா�. 
 
மா,= ஏவ�� ைகக* யாைவ எ�ப1 ேதX� மா!திாீக:&< இ�ேபா1 ஒ�வா= 
விள)கிய1. மா!திாீக �ைறயிேலேய அ!த எதிாியி� ைககைள எ�ப�& க.�� 
ேபாடலா� எ�= விைர!1 சி!தி&க� ெதாட)கிய1 ெச)கணா� மன�. 
---------- 
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நி�நி�நி�நி�திலவ�� திலவ�� திலவ�� திலவ�� --------    இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� ----    சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�    
9. 9. 9. 9. இர�தினமாைலயி/ ஊட�இர�தினமாைலயி/ ஊட�இர�தினமாைலயி/ ஊட�இர�தினமாைலயி/ ஊட�    

 
அழக�ெப�மா6� அவைன% ேச�!த உபவன�1 ந�ப�க* ஐவ�� தன&<� 
ெதாியாமF�, த�னிட� ெசா�� விைட ெப,=& ெகா*ளாமேல கணிைக 
மாளிைகயி��!1 ெவளிேயறி% ெச�= வி.டா�க* எ�ற ெச7திைய 
இர�தினமாைல த�னிட� ெதாிவி�த ேபா1, இைளயந�பியி� ேகாப� �Kைம8� 
அவ* ேம�தா� தி��பிய1. அ!த& ேகாப�தி,< உாிய இல&< அவ* இ�ைல 
எ�றாF� எதிேர நி�ற காரண�தினா� அவேள அத,< ஆளானா*. 
 
“ெசா�லாம� ெகா*ளாம� ேபா7வி5வ1�, ெசா�லாம� ெகா*ளாம� 
ேபா7வி5கிறவ�க6&< உத>வ1� தா� ேகாநகர�1 நாகாிக� எ�= நா� 
இதி��!1 �ாி!1 ெகா*ள ேவ�5� ேபா��&கிற1!” 
 
“உ)க* ேகாப� Eணான1? நாகாிகேம இ�லாத ஒ� '.ட� பா�� நா.ைட 
ஆ�5� அ�ைம�ப5�தி8� வ�கி�ற1. அநாகாிகமானவ�கைள நாகாிக)கைள& 
ெகா�5 ம.5ேம ெவ�= 1ர�திவிட ��யா1. வ�ைமயானவ�கைள 
ெம�ைமயான �ைறகளா� அTகி ம.5ேம ெவ�= விட வழியி�ைல.” 
 
“நா� கள�பிர�கைள� ப,றி உ�னிட� ேக.கவி�ைல இர�தினமாைல. அழக� 
ெப�மா* ஏ� எ�னிட� ெசா�லாம� ெகா*ளாம� இ)கி�!1 ேபாகேவ�5�? 
அைத� தா� ேக.கிேற�?” 
 
“அவ�க* எைத நிைறேவ,=� <றி&ேகா6ட� ேபாகிறா�கேளா அதி� உ)கைள� 
தவி�&க ேவ�5� எ�= ெபாியவ� அவ�க6&<& க.டைள இ.��&கிறா�.” 
 
“சிைற�ப.5 வி.ட ெத�னவ� மாறைன மீ.<� காாிய�தி� நா� ஈ5பட&'டா1 
எ�=தா� ெபாியவ� க.டைள இ.��&கிறாேர தவிர அத,காக� �ற�ப.5� 
ேபாகிறவ�க* எ�னிட� ெசா��& ெகா*ளாமேல ேபாக ேவ�5� எ�= க.டைள 
இ.���பதாக என&< நிைனவி�ைலேய?” 
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“நீ)க* அய�!1 உற)கி& ெகா���!தீ�க*. யாம& ேகாழி '>வத,< ��ேப 
அவ�க* �ற�ப.5 வி.டா�க*. உ)க* உற&க�ைத அவ�க* கைல&க 
வி��பவி�ைல. தவிர>� உ)கைள எK�பி% ெசா��& ெகா�5 �ற�பட ேந�!1 
நீ)க6� உட� வ�ேவென�= வ,�=�1E� கேளா என>� அவ�க* 
தய)கியி�&கலா�.” 
 
“அவ�க* ஏ� எ�னிட� ெசா�லாம� �ற� ப.டா�க* எ�ப1 என&<� 
ெதாியேவ�5ேமெயாழிய, அைத� ப,றி நீ எ�ன அOமான� ெச7கிறா7 எ�ப1 
என&<� ெதாியேவ��யதி�ைல.” 
 
“இ1 அ��தம,ற ேகாப�.” 
 
“இ!த மாளிைக&< வ!ததி��!1 நா� அ��த� உ*ளதாக எைத�தா� ெச7ய 
��கிற1.” 
 
அவ:ைடய இ!த வா��ைதக6&< அவ* ம= ெமாழி எ1>� 'றவி�ைல. 
இைமயாத விழிகளா� ஓாி� கண)க* அவ� �க�ைதேய ஏறி.5� பா��தா*. 
அவ� க�களி� அைமதியி�ைல. எைதேயா நிைன�1 அைட!த ேகாப�ைத8�, 
பத,ற�ைத8� ெசF�1வத,< இல&< இ�லாம� அவ� த� ேம� ெசF�1வைத 
அவளாF� �ாி!1 ெகா*ள ��!த1. ‘இ)ேக வ!த பி�� அ��த� உ*ளதாக 
எைத�தா� ெச7ய ��கிற1?’ - எ�= மன�ைத� ��ப5�1வ1 ேபா�ற 
ெசா,கைள அவ� 'றியி�!1� Bட%Bட அத,<� பதி� ெசா�F� �ைன�ைப 
அவ* வ�!1 அட&கி& ெகா�டா*. ஒ� வி�!தின� ேபB� க5ைமயான 
வா��ைதகைள அேத க5ைமயான வா��ைதகளா� எதி��1 உைரயாட நிைன�ப1� 
பாவ� எ�பைத அவ* மற!1 விடவி�ைல. இைளயந�பிேயா அ!த மாளிைகயி� 
வி�!தின� ம.5மி�ைல. அைதவிட% சிற��� உாிைம8� உ*ளவ�. அவளா� 
ேநசி&க�ப5கிறவ�. அவைள8� ேநசி&கிறவ�. ேநசி&கிற ஆT&<�, 
ெப�T&<� ந5ேவ ேந�பைவ ேகாப)க* அ�ல. ெவ=� ஊட�க6&<& 
ேகாப)க* எ�= க5ைமயான ெபயைர $.ட அவ* வி��பவி�ைல. 
 
அ�ேபா1 அ!த நிைலயி� அவைன� தனிேய சி!தி&க வி5கிறவ*ேபா� அவ* 
ஒ�=� ேபசாம� மாளிைகயி� உ.ப&கமாக% ெச�= வி.டா*. 
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ேகாப�ைத எதி�ெகா�5 அவி�பதி� ெப�க*தா� உலக�திேல 
ேய மிக% சிற!த அரசத!திாிக* எ�பைத அவ* அ�ேபா1 நி"பி&க �,ப.டா*. 
தனிேய விட�ப.ட இைளயந�பியி� சி!தைன உ*�கமாக� தி��பிய1. 
திணெவ5�த த� ேதா*க6&< ேவைலயி�லாம� ேபா<� ப� யாK�, �ழ>�, 
<ழF�, இைச8�, ெப�க6� ம.5� நிைற!தி�&<� ஒ� கணிைக மாளிைகயி� 
எ�ைல&<* தா� த)கிவிட& காரணமான க.டைளைய� ெபாியவ� ம1ராபதி 
வி�தக� இ.5 வி.டாேர எ�= அவ:ைடய ஏலாைம&ேகாப� அவ� ேம� ஒ� 
கண� தி��பிய1. அ5�த கணேம அ!த& ேகாப� அழக� ெப�மா* ேமேல 
தி��பிய1. ஆனா� அ1 அழக� ெப�மா* ேமேல8� நிைல�1 நி,கவி�ைல. 
க.டைள&<& கீ��ப�கிறாேன எ�பத,காக& ேகாப�ப.5� பயனி�ைல எ�= 
ேதா�றேவ இைளயந�பியி� ேகாப� அ)ேக8� நிைல&க ��யாம� நKவிய1. 
�ைனமK)கிய ஊசி ேபா� எ)<� ைத&காத அ!த& ேகாப� இ=தியி� Bய 
சி!தைனயாக மாறிய1. 
 
தி�&கான�ேபாி��!1 �ற�ப.5 வ��ேபா1 எ�ணிய எ�ண)க6&<� 
இ�ேபாதி�&<� நைட�ைறக6&<� இைடேய இ�&<� ேவ=பா.ைட� தன&<� 
தாேன நிைன�1� பா��1& ெகா�டா� அவ�. நிைன�1& ெகா�5 வ!த இளைம 
ேவக�தி,<� 1��பி,<� ஏ,ப இ)< எ1>� நைடெபறவி�ைல. ம!திர� ேபா.5� 
ேப7 1ர�1வ1ேபா� கள�பிர�கைள அLவள> ேவகமாக� 1ர�திவிட ��8� 
எ�= ேதா�றவி�ைல. அவி.ட நா* ெப�விழாவ�= ேகாநகாி� ெபாியவ� 
தி.டமி.��!தப� எ�லா� ��யாம, ேபானபி� இ�:� சிறி1 கால� 
ெவ,றி&காக& கா�தி�&க�தா� ேநாி5� ேபா��&கிற1. 
 
ைவகைறயி� ம)கலமானைவ8� இனியைவ8மான பணிகளி� கவனமாயி�!த 
இர�தினமாைல அவ� ப&க� தி��பேவ இ�ைல. நீரா� உைட மா,றி& ெகா�5 
�1ைமயான உண�>க6ட� அம�!தேபா1 அவ:&ேக த� தவ= �ாி!த1. 
வி�!த1� வி�யாத1மாக அரச�கைள� 1யிெலK��வ1ேபா� த�ைன ம)கல� 
பா�� 1யிெலK�பிய அவ* ேம� தா� சின� ெகா�ட1 தவ= எ�பைத அவேன 
ெம�ல ெம�ல உண�!தா�. 
 
அவைன உ�பத,< அைழ�தேபா1� பணி� ெப�கேள வ!1 அைழ�தன�. அவ* 
அவ� �� ெத�ப5வேத <ைறவாக இ�!த1. ந�ப�க* அைனவ�� ெவளிேயறி 
வி.டபி� அ!த மாளிைகயி� எ�ைலயிேலேய அவ� மன�வி.5� ேபச>�, 
பழக>� அவ* ஒ��திதா� இ�!தா*. அவ6� அவ� ேம� பிண&<& ெகா�5 
ஒ1)கினா,ேபா� இ�&கேவ, அவ� நரக ேவதைன&< ஆளானா�. அ!த 
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மாளிைகயி� Bவ� ஓவிய)கைள� பா��பதி� சிறி1 ேநர� கழி!த1. இைச& 
க�விக* வாிைசயாக அ5&க�ப.��!த க�வி& 'ட�ைத& கா�பதி� சிறி1 ேநர� 
கழி&க ��!த1. அ)கி�!த இைச, நாடக, நடன V,Bவ�க* அட)கிய ப<தியி� 
ச,ேற ேநர� ேபா&க ��!த1. ந�பக� வைர அவைள அவ:� தனிைம�ப5மா= 
வா.�னா�. அவைன அவ6� தனிைம� ப5மா= வா.�னா*. ஊட�* நீ��த1. 
அவ6ைடய ஊடைல வழி&<& ெகா�5 வர அவ� ஒ� த!திர� ெச7தா�. 
ெப�ணி� பலEனமான எ�ைல எ1 எ�பைத8� �ாி!1 ெகா�5, அ!த� 
த!திர�ைத அவ� ெச7தா�. தவ= த�:ைடய1தா� எ�= �ாி!தாF�, அவளிட� 
தானாக �த�� ேபBவத,< அவ� மன� இற)கி வரேவா, வி.5& ெகா5&கேவா 
வி��ப>� இ�ைல. எனேவ அவைள வழி&<& ெகா�5வர, அவ� இ!த� 
த!திர�தி� ஈ5ப.டா�. 
 
(* ஊட� - ஆT&<� ெப�T&<� இைடேய ேந�� நளினமான பிண&<) 
 
இர�தினமாைலயி� பணிமக6� அ��ேதாழி8� ஆகிய D)<ழ� நா%சியா� 
எ�பவைள& '�பி.5, “நா%சியா� உ�:ைடய ெம� விர�களா� நீ யா� 
வாசி�பைத நா� ேக.5 மகிழ ஆைச�ப5கிேற�. உடேன எ� வி��ப�ைத நீ 
நிைறேவ,=வா7 எ�= நா� ந��கிேற�” எ�= இர�தினமாைல 
அ�கி��&<�ேபாேத அவைள� ெபா�.ப5�தாதவ� ேபா�, அேதசமய� அவ* 
கா1 ேக.க� பணிமகைள யா� வாசி&க% ெசா��& க.டைளயி.டா�. அவ� 
எதி�பா��தப�ேய நா%சியா� இர�தின மாைலயி� �க�ைத ஏறி.5� பா��1� 
தய)கினா*. தைலவியி� ��னிைலயி� தா� யா� வாசி�ப1 எ�ப� எ�= அவ* 
பய!1 'Bவதாக� ேதா�றிய1. அவேனா மீ�5� அவைள வ,�=�தினா�. 
 
“நீ வாசி�தா�தா� எ� மன� மகிK� நா%சியா�!” 
 
நா%சியாாி� �க�தி� நாண�� பய�� மாறிமாறி� பிரதிப��தன. அவ* 
இத�களி� ெவளி�பட �ய�ற நைக, த�ைனேய ைவ�த க� வா)காம� பா�&<� 
தைலவி&< அ0சி மைற!1 ஒளி!த1. மீ�5� அவ� <ைழ!த <ர�� நா%சியாைர 
இைற0சியேபா1, அ)ேக அவனிட� ேநாி� ேபசாம� ஆனா� அவ� ேக.<�ப� 
நா%சியாாிட� ேபBவ1 ேபா�, 
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“இ!த மாளிைக� ெப�க* தைலவி&<& க.5� ப.டவ�க*. ந�பி&ைக 
மாறாதவ�க*. ந�றி8ைடயவ�க* எ�பைத நீ உ� ம=�பா� உ�ைன 
ேவ�5பவ�க6&<� �ாிய ைவ&க ேவ�5� நா%சியா�!” - எ�றா* 
இர�தினமாைல. இைளயந�பி8� பதிF&<� பணி� ெப�ணிட� ேபBவ1 
ேபாலேவ ேக.டா�: 
 
“வி�!தின�கைள� பணி�ெப�களிட� அவமான� அைடய% ெச7வ1தா� இ!த 
மாளிைக வழ&கமா எ�= அ)ேக ேக* நா%சியா�?” 
 
“பணி�ெப�களி� தைலவிைய அ!த� பணி�ெப�க6&< ��ேப 
அவமான�ப5�த வி���� எ!த வி�!தினைர8� நா)க* அ)ேக மதி&க ��யா1” 
எ�= ேகாப� தா)க ��யாம� ேநேர அவனிடேம ேபசிவி.டா* இர�தினமாைல. 
ஆ�திர�தி� தா� அவனிட� ேநேர ேபச& 'டா1 எ�ற பிண&< அவ6&ேக மற!1 
வி.ட1. 
 
“அ�ப� வா வழி&<! உ�ைன எ�ேனா5 ேநேர ேபச ைவ&க�தா� இ�தைன 
நாடக�� ஆட ேவ��யி�!த1; எ)ேக? இ�ேபா1 நீேய யா� வாசி&கலா�...” 
 
“நா� உ)கேளா5 ேபச வி��பவி�ைல.” 
 
“ெப�க* எைத அதிக� வி���கிறா�கேளா அைத வி��பவி�ைல எ�=தா� 
ெசா�வ1 வழ&க�.” 
 
இைத& ேக.5 இர�தினமாைல அட&க��யாம� சிாி�1வி.டா*. அ1தா� 
ெபா��தமான ேநர� எ�= இ�வ�&<� ந�லவளாக வி��பிய ேதாழி� ெப� 
நா%சியா�, அ)கி�!1 ஓ��ேபா7 யாைழ எ5�1& ெகா�5 வ!1 தைலவியிட� 
ெகா5�1, “வாசி8)க* அ�மா பாவ�! ேக.க ஆைச�ப5கிறா�” எ�= 
அவ:&காக� பாி!1 உைர&கலானா*. 
 
“அ� ேபைத� ெப�ேண! ஆ�கைள% Bலபமாக ந�பிவிடாேத! அவ�களா� 
எைத8� சாதி�1& ெகா*ள ந�&க>� ��8�. எ�ைனேய எ5�1&ெகா* 
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இ�ேபா1 நா� மிக எளிதி� ஏமா!1 ேபா7வி.ேட�. ஒ� விநா� பலEன�தி� எ� 
ஊட� எ)ேகேயா ேபா7 வி.டேத? ஆ� <ல�ைத இ�ப�� ெதாட�!1 
ெவ,றியைடய வி.5& ெகா�ேட இ��பதா� தா� நா� இ�:� ேபைத� 
ெப�களாகேவயி�&கிேறா� நா%சியா�...” எ�= 'றிய ப�ேய யாK&<% B�தி 
'.டலானா* இர�தினமாைல. 
 
“உடேன, ந�றாக% B�தி ேச�கிறேத” எ�= <=�பாக& 'றினா� இைளயந�பி. 
அவ* ஊட� தவி��1 மன� த�ேனா5 இைணய� ெதாட)கியைத8� அ!த 
வா&கிய�தி� -லேம இர.5ற ெமாழிதலாக அவ6&<� �ல�ப5�தி வி.டா� 
அவ�. அவ* யா� வாசி&க இண)கியத� -ல� இைளயந�பியி� ேம, 
ெகா���!த ஊட� தவி�!த1. 
----------- 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� --------    இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� ----    சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�    
10. 10. 10. 10. தி%மா� 0/ற�தி%மா� 0/ற�தி%மா� 0/ற�தி%மா� 0/ற�    

 
இர�தினமாைல&<� இைளய ந�பி&<� பிண&< ஏ,ப.5� தவி�!த தின�தி,< 
�!திய ந*ளிரவிேலேய அ)கி�!1 �ற�ப.��!த தி�ேமா'�& ெகா�ல� 
ெபாியவ� ம1ராபதி வி�தகைர% ச!தி�பத,காக விைர!1 ெகா� ��!தா�. 
கணிைக இர�தின மாைலயி� மாளிைகயி��!1 �ற�ப.5 நிலவைற வழிேய 
உபவன�ைத அைட!1 இரேவா�ரவாக ைவைகைய நீ!தி& கட!1 �றநகாி� ேபா7 
அ)கி�!1 தி�ேமா'� ெச�F� சாைலைய நாடாம� ேந� வடதிைசயி� 
தி�மா��)<�ற�ைத ேநா&கி விைர!தா� ெகா�ல�. ந5வழியி� எ)காவ1 
கள�பிர� Dதபய)கர� பைடயினாிட� அக�ப.5& ெகா*ள& 'டாேத எ�ற 
பா1கா�� உண�வினா� சில இட)களி� கா5களிF�, �த�களிF� வழி விலகி 
நட!தா� அவ�. தி�மா� <�ற�1 இைறவைன ேவ��& ெகா�ேட வழிைய& 
கட!1 கிழ&< ெவ6&<� ேநர�தி,< ��பாகேவ மைலய�வார�ைத அைட!1 
வி.டா� அவ�. எழி� <ல>� அ!த மைலய�வார�தி� க�� க�� எ�= 
சில��க* <F)க ஓ� அழகி பாத� ெபய��1 நட�ப1 ேபா� பா8� சில�பா,றி� 
கைரயி� நி�= $ாிேயாதய�ைத& கா�ப1 க�ெகா*ள& கா.சியாயி�!த1. 
பறைவகளி� விதவிதமான ஒ�& கலைவக6�, ைவகைறயி� த�ைம8� மைல% 
சார�� பBைம8�, பBைமயி� கத�பமான வாசைனக6� அவ:ைடய வழி நைட& 
கைள�ைப� ேபா&கின. உடF&< ந�ைம ெச7யவ�ல பல வைக ேவ�களிF�, 
-�ைககளிF� ஊறி வ�� ப.5� ேபா� ெம�ைமயான சில�பா,= நீாி� -�கி 
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எK!1 ஈர உைடேயா5 அ!த மைலயி� ஒ� ப<தியி� மைற!தி�!த ெபாியவைர& 
காண� �ற�ப.டா� அவ�. 
 
�த��ைற அவ� ெபாியவைர& காண அ)< வ!த ேபா1 அவ� ��ணியசரவண� 
எ�ற �க� ெப,ற ெபா7ைக&<� இ.டசி�தி, பவகாரணி எ�ற ம,ற� 
ெபா7ைகக6&<� அ�பா� மைல உ%சியி� பில�* (* ஆழமான பாைற� பிள>) 
ேபா��!த <ைககளி� ஒ�றி� மைற!தி�!தா�. இ�ேபா1� அவ� அ)ேகதா� 
இ��பா� எ�= உ=தி 'ற ��யா1. எதிாிகளிட� ��ென%சாி&ைகயாக>�, 
பா1கா�பாக>� இ�&க ேவ�5� எ�பத,காக� தி�ேமா'ாி��!1 ெசா� லாம� 
ெகா*ளாம� இட� மாறிய1 ேபா� இ!த� தி�மா� <�ற�திF� அவேர அ�&க� 
இட� மா,றலா� எ�ற <றி�ைப �த�� இ)< வ!1 அவைர% ச!தி�த தின�த�= 
அவேரா5 ேபசிய ேபாேத �ாி!1 ெகா���!தா� ெகா�ல�. இ��ற�� ேம� 
ேநா&கி ஓ)கிய மைல� ப&க)களி� ந5ேவ கணவா7 ேபா�ற அ!த� ப*ள�தி� 
�ைனயி�தா� சில�பா= எ�ற மைலமகளி� ெச�வி தைரயி� சில�� ஒ�&க 
இற)<கிறா*. அ!த இட�தி� நி�= நீரா�ய ஈர உைடேயா5 அவ� இ�ப�% 
சி!தி�1& ெகா���!தேபா1 கீ��ப&க� ேமேல மைல% சாிவி� பா��ய�கைள% 
ேச�!த ம1ராபதி வி�தகாி� ஆப�1தவிக* இ�வ� விைர!1 த�ைன ேநா&கி 
இற)கி வ�வைத& க�டா�. அவ�கைள& க�ட1� ெபாியவாி� இ��பிட�ைத� 
ேத5வ1 ப,றிய கவைல அவனிடமி�!1 அக�ற1. �ற�பட இ�!தவ� 
அவ�க6&காக நி�றா�. 
 
நீரா5� ேபா1� தவறி விடாம� ப�திரமாக� தனிேய எ5�1 ைவ�தி�!த 
இைளயந�பியி� தாைழமட, B�ைள ேமF� ஒ� ேத&< இைலைய� ேத�% B�.� 
ைவ�1& ெகா�டபி� அவ� அவ�கைள எதி�ெகா�டா�. 
 
ெதாி!தி�!1� �ைற�ப� ந�லைடயாள% ெசா,கைள� பாிமாறி& ெகா�டபி� 
அவ�க* அவைன மைல� �தாி� வழி வில&கி அைழ�1% ெச�றன�. அவ� �த�� 
ச!ேதக�ப.ட1 நட!தி�!த1. ெபாியவ� �த�� த)கியி�!த இட�தி��!1 
ேவேறா� இட� மாறியி�&க ேவ�5� எ�ப1 அவ�க* அைழ�1% ெச�ற பாைத 
மா=ப5வதி��!ேத அவ:&<� �ாி!த1. அட�!த �த� களி� ந5ேவ 
ெந5!ெதாைல> நட&க ேவ��யி�!த1. நட!1 ேபா<� ேபாேத ெபாியவாிட� 
எைத எைத% ெசா�ல ேவ�5�, எ�ப� எ�ப�% ெசா�ல ேவ�5� எ�பைத ஒ� 
�ைற&< இ� �ைற நிைன�1� பா��1& ெகா�டா� ெகா�ல�. “நீ தி��பி 
வ��ேபா1 நிைலைமக* எ�ப� இ�&<ேமா, ெதாியா1. ஆனா� நிைலைமகைள 
அறி!1 வ!1 ெசா�னா� ம.5� ேபா1�; இைளயந�பியிடமி�!ேதா 
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அழக�ெப�மாளிடமி�!ேதா, இர�தினமாைல யிடமி�!ேதா ம=ெமாழி ஓைல எ�= 
எ1>� வா)கி& ெகா�5 வராேத! நீ அக�பட ேந�!தா� அ!த ஓைலக6� ேச�!1 
எதிாிகளிட� அக�பட ேந�!1 பல இரகசிய)க* எதிாிக6&<� �ாி!1வி5�. 
அதனா� நீ தி���� ேபா1 ெதாி!1 ெகா*ள ேவ��யவ,ைற ம.5� ெதாி!1 
வ!1 ெசா� ேபா1�” - எ�= ெபாியவேர க.டைள இ.��!ததனா�, தா� ெதாி!1 
வ!தவ,ைற அவாிட� 'றேவ��ய �ைற�ப� மன�தி� வாிைச�ப5�தி& 
ெகா*ள� ெதாட)கினா� ெகா�ல�. 
 
<ைட ேபா� கவி!தி�!த ஒ� <�!த மர�த�யி� ெந,றி நிைறய� பளீெர�= 
தி�நீ= 1ல)க� தியான�தி� அம�!தி�!தா� ெபாியவ�. காைல&கதி� ஒளியி� 
அவ�ைடய ேமனி உ�<� ெச�ெபா� சாயைல� பர�பி& ெகா���!த1. அ�ேக 
கம�டல��, சில Bவ�க6�, ஒ� ம�பா�ட�தி� சில கனிக6� ெத�ப.டன. 
அவ� தியான� கைலகிறவைர அவ� கா�தி�!தா�. அவ�ைடய க�க* 
திற!த1ேம அவ�தா� �த�� பா�&க�ப.டா�. 
 
“ேபான காாிய�... ?” 
 
“யா>� ��!தன ஐயா!” 
 
“தி�&கான�ேப� ந�பி...?” 
 
“இர�தினமாைலயி� ெபா=�பி� ேகாநகாி� பா1கா�பாக இ�&கிறா� ஐயா!” 
 
இைத& ேக.டேபா1 ம.5� அவ�ைடய க�களி� சிாி�பி� ெம��ய சாய� 
பட�!1 மைறவ1 ேபா� ெகா�ல:&<� ேதா�றிய1. சில விநா�க* ஏேதா 
சி!தி�ப1 ேபா� இ�!த பி� மீ�5� அவ� அவைன& ேக.டா�” 
 
“ெத�னவ� மாறைன8� சிைற�ப.��&<� ம,றவ�கைள8� மீ.க எ�ன 
ஏ,பா5?” 
 
“அழக� ெப�மா6�, உபவன�1 ந�ப�க6� அைத உடேன ெச7வதாக 
வா&<=தி அளி�தி�&கிறா�க* ஐயா!” 
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“ந�ல1! இ!த� �திய இட� ப,றி நீ யா�&<� 'றவி�ைலேய?” 
 
“'றவி�ைல ஐயா!” 
 
“தி�ேமா'� நிைலைம?”  
 
“காராள� ேம� Dதபய)கர� பைடயி� க�காணி�� இ�&கிற1! ேவ= அபாய� 
இ�ைல. காராள� ேமF*ள ஐய�பா.டாF� தா)க* தி�ேமா'� B,=��ற�தி� 
எ)காவ1 த)கியி�&க& '5� எ�ற அOமான�திF� அ)ேக த�5 இற)கிய 
கள�பிர� பைடயின� இ�:� �ற�படவி�ைல! சில நாளி� ஒ�ேவைள அவ�க* 
ச!ேதக� நீ)கி� �ற�ப.டாF� �ற�ப.5 விடலா�...” 
 
“சில நாளி� அ�ப� நட&கலா� எ�ப1 உ� அOமான�தாேன? இ�ேறா 
நாைளேயா அ!த� பைடக* தி��ப வழி8�டா?” 
 
“இ�ைல...” 
 
“அ�ப�யானா� நீ இ�ேபாேத விைர!1 தி�ேமா'� தி��பி அ)ேக என&காக 
உடேன ெச7ய ேவ��ய காாிய� ஒ�= உ�5.” 
 
“த)க* ஆைண எ� கடைம!”  
 
“ெத�னவ� மாறைன% சிைறமீ.க ேவ��ய1 எLவள> அவசியேமா, 
இைளயந�பிைய ஆப�தி�றி� பா1கா&க ேவ��ய1 எLவள> அவசியேமா 
அLவள> அவசியமான ம,ேறா� ஆைணைய உ�னிட� நா� இ�ேபா1 ெசா��& 
ெகா���&கிேற�.” 
 
“�ாிகிற1! அ!த ஆைணைய எ�லா வைகயிF� இ!த அ�ைம நிைறேவ,ற ��8� 
எ�= தா)க* உ=தியாக ந�பலா� ஐயா!” 
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அவ� அவைன இ�:� சிறி1 ெந�&கமாக அ�ேக அைழ�1& 'றலானா�: 
 
“இைளயந�பி எ�ைன� ேத� வ!த1 ேபா� இ�= பி,பக��, ெத,ேக 
ெகா,ைகயி��!1 ஒ� இைளஞ� தி�ேமா'�&< எ�ைன& காண வ�வா�. 
விள&< ைவ&<� ேநர�1&<� தி�ேமா'� ெகா,றைவ& ேகாவி�� வாயி�F*ள 
வ�னி மர�த�யி� அவ� வ!1 நி,பா�. அவனிட� நீ ந��ைடய வழ&கமான 
ந�லைடயாள% ெசா�ைல& 'றினா� அவ:&< அ1 �ாியா1. ‘ெப�0சி�திர�’ 
என நீ அவனிட� <ர� ெகா5�தா� அவ� த� வல1 ைகயி� ஒ�ப1 ஒளி நிைற!த 
��1&கைள எ�ணி எ5�1 ைவ�1 உ�னிட� நீ.5வா�. அ1தா� அவைன நீ 
இன� காT� அைடயாள�. உடேன நீ அவைன ஊ�&<* அைழ�1% ெச�லாம� 
ஊ���ற வழியாக ஒ1&கி இரேவா5 இரவாக இ)ேக '.�&ெகா�5 வ!1விட 
ேவ�5�. மைலய�வார�தி� சில�பா,ற) கைர&< வ!1 நி�றா� ேபா1�. 
அ)ேக ந� ஆப�1தவிக* உ)கைள எ�னிட� அைழ�1வர& கா�தி��பா�க*.” 
 
உடேன தைலவண)கி அ!த� பணிைய ஏ,=& ெகா�5 தி�ேமா'� 
தி���வத,காக விைர!தா� ெகா�ல�. 
---------- 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� --------    இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� ----    சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�    
11. 11. 11. 11. இ%�)� இ5கித"�இ%�)� இ5கித"�இ%�)� இ5கித"�இ%�)� இ5கித"�    

 
ெபாியவாி� ஆைணைய� ெப,=� தி�ேமா'� தி���வத,காக% சிறி1 ெதாைல> 
வைர மைல% சாிவி� கீழிற)கி வ!1 வி.ட ெகா�லைன ம=ப�8� இர�5 
ஆப�1தவிக* பி� ெதாட�!1 1ர�தி வ!தன�. 
 
“இரெவ�லா� வழி நட!1 ஓ� வ!தி�&கிறா7! இ)< வ!த1� வராத1மாக ம=ப� 
தி�ேமா'�&< ஒட ேந�!தி�&கிற1. பசியா=வைத� ப,றிய நிைன�ேப உன&<� 
இ�ைல. நா)க6� மற!1வி.ேடா�. இேதா இவ,ைற� ேபாகிற வழியி� 
சில�பா,ற)கைரயி� அம�!1 உ�5வி.5� ேபா” - எ�= ேவக ைவ�த 
பன)கிழ)<க* சிலவ,ைற8�, நாைல!1 கத�& கனிகைள8�, இர�5 
விளா�பழ)கைள8� அவனிட� ெகா5�1வி.5% ெச�றன� அ!த ஆப�1தவிக*. 
அவ:� அவ,ைற வா)கி� த� ேமலாைடயி� ��!1ெகா�டா�. அவ�க* 
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அ�ப�� ேத�வ!1 த� பசிைய எ�ணி& கவைலேயா5�, சிர�ைதேயா5� நட!1 
ெகா�ட1 அவ:&<� ெப�ைமயாக இ�!த1. 
 
�திய இட�தி� த)க6&< எ�= சிரம�ப.5% ேசகாி�1 அவி�த பன) கிழ)<களி� 
சிலவ,ைற8�, பழ)கைள8� 1ர�தி வ!1 த!த ஆப�1தவிகைள அவ� மன� 
வா��திய1. ந�றிேயா5 பாரா.�ய1.  
 
‘கள�பிர�க* நா.ைட�தா� பா��ய�களிடமி�!1 பறி�1& ெகா*ள 
��!தேதெயாழிய� பிற�&<த>� ப��, பிற� பசிைய அறி!1 உணவி5� 
ெப�!த�ைம ஆகிய <�� ப��கைள ஒ�ேபா1� பறி&க ��யா1’ எ�= 
இ=மா�ேபா5 ேதா*க* வி�மி எழ எ�ணினா� அவ�. 
 
வி�ணவ� அ�ைத� ப�<வ1 ேபா� வி��பி� ப�க ஏ,ற சில�பா,= நீேரா5 
அ!த% சிறிய அள> உணைவ உ�5 ��!த பி� நைடைய� ெதாட�!தா� அவ�. 
ைககளிF� வாயிF� விளா�பழ வாசைன இ�:� ெதாட�!த1. இ�:� பல 
நா.க* ெதாட�!1 த)க ேநாி.டாF� விளா�பழ)க6� ந�ல மைலவாைழ& 
கனிக6� அ!த மைலயி� ேபா1மான அள> கிைட&<� எ�= ேதா�றிய1. 
அ�வார�தி� பன)கிழ)<க* கிைட&க>� வழி இ�!த1. மிக� பல ஆ�5களாக 
மைற!1 வாK� பா��ய ஆப�1தவிக6� �ைன எதி�ேமாக�க6�, வா7&<% 
Bைவயாக உ�ண இயலாம� இ�ப��தா� அ)க)ேக கிைட�த உண>கைள 
உ�5 நிைற>ெகா*ள ேவ��ய நிைலயிேலேய இ�!தன�. வி�!1கைள8�, 
உ�டா.5&கைள8� ஆ*பவ�க* அOபவி&க ��யா1 எ�= �ாி!தி�!1�, 
பா��ய Eர�க* தியாக மன�பா�ைமேயா5 தைலைமயி� ஆைண&<& 
க.5�ப.5� பணி �ாி!1 வ!தன�. நா.ைட வி5வி&<� ேவ.ைகயி�, பசிைய8� 
�சிைய8� 'ட மற!தி�!தன�. பா��ய�<�� ப�பான அேத க.5�பா5 
தி�ேமா'�& ெகா�லனிட�� இ�!த1. அவ�க* பி� ெதாட�!1 வ!1 
ெகா5�1வி.5� ேபாகவி�ைலெய�றா� அவ� உணைவ8� மற!1 வி.ேட 
பயண�ைத� ெதாட��ப� ஆகியி�&<�. ஞாபகமாக� த� பசிைய நிைன> '�!1 
ேத�� 1ர�தி வ!1 தன&<& ெகா5�1வி.5� ேபான அ!த ஆப�1தவிக* த� 
அளவி� இ�:� பசியாறினா�கேளா இ�ைலேயா எ�= சி!தி�தேபா1 அவ� 
உ*ள� உ�கிய1. 
 
சில நா.க6&< ��� தி�ேமா'ாி��!1 இட� மாறிய>ட� பா��தி�!தைத8� 
விட இ�= தி�மா� <�றி� ெபாியவ� ம1ராபதி வி�தகாி� �க� இ�:� 
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ஒளிமி<!1 கா.சி த!ததாகேவ அவ:&<� ேதா�றிய1. கள�பிர�களா� விைள!த 
�திய ேசாதைனக6� த�பி�1& ெகா*வத,காக ஓ� இட� மாற ேந�!த1� அவைர% 
சிறி1� கல)கேவா தளரேவா வி.5விடவி�ைல எ�பைத அவ� நிைன�தா�. 
1�ப)களினா� சிறி1� கல&கேம அைடயாத அ!த நிைல அவைன ெம7சி��&க% 
ெச7த1. 
 
‘ேபரரBகளி� ந5ேவ இ�ப��ப.டவ�க* பிற�பதி�ைல! இ�ப��ப.டவ�க* 
பிற!த பி�� தா� ஒ� ேபரரேச பிற&கிற1’ - எ�= இதய�தி� அவைர 
விய!தப�ேய அவ� தி�ேமா'� தி��பினா�. தி�மா� <�ற�தி��!1 கா.5� 
பாைதயாக% B�)கிய வழி இ�!ததனா� பி,பக�ேலேய அவ� தி�ேமா'ைர 
அைட!1வி.டா�. �த�� த� உைல&கள�தி,<% ெச�றா� ெகா�ல�. சிறி1 
ேநர�தி,<� பி� ெபாியகாராள� மாளிைக&<% ெச�றா� அவ�. அ)ேக Dத 
பய)கர� பைடEர�க* சில� காவ���!தாF� அவைன� த5&கேவா, ேக.கேவா 
இ�ைல. ெபாியவ� ெசா��யி�!த ெகா,ைக மனிதைன% ச!தி&க இ�:� ேநர� 
இ�!ததா�தா� �த�� அவ� இ)ேக வ!தி�!தா�. அ�ேபா1 காராள� E.�� 
இ�ைல. கழனிகைள ேம,பா�&க% ெச�றி��பதாக& காராள� மைனவி 'றினா*. 
அவ� ெவளிேய ெச�=வர� தைட இ�ைல எ�பைத& ெகா�ல� இ�ேபா1 
�ாி!1ெகா�டா�. 
 
அ5�த கணேம ெச�வ� D)ேகாைத ஒவிய� ேபா� அட&கமாக அவைன 
எதி�ெகா�டா*. காராள� மைனவி8� உடனி�!ததா� அ!த அ�ைமயா�&<% 
ச!ேதக� எழாம� “'ட�� ெத7வ�ைத க�5 வண)<�ேபா1 த)க* 
ேவ�5தைல% ேச��ேத� அ�மா! இேதா பிரசாத�” - எ�= அ!த� தாழ�D% 
B�ைள எ5�1% ெச�வ� D)ேகாைதயிட� சா1ாியமாக அளி�தா�, ெகா�ல�. 
ெச�வ� D)ேகாைத8� அைத� �ாி!1 ெகா�டா*. அவ* ெகா�யாக வா�� 
1வ�5 ேபாயி��ப1 அவ:&<� �ல�ப.ட1. அ��, மனித�கைள எ!த அள> 
தவி&க% ெச7ய>� ��8� எ�பைத அவ� க�'டாக& க�டா�. ஆ=தலாக 
இ�&க.5� எ�= க�தி அவேன மீ�5�, “ெத7வ� ைக விடா1 அ�மா! 
ந�லகால� விைரவி� வ��” - எ�றா�. அவ� இ�ப�& 'றியேபா1 அவ* அ!த� 
தாழ�D% B�ைள8� ச!தன�ைத8� க�களி� ஒ,றி எ5�1& ெகா���!தா*. 
அவ* விழிகளி� �திய ஒளிைய இ�ேபா1 அவ� க�டா�. 
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“1�ப�ப.5� தவி�பவ�களி� ேவதைனக* ெத7வ�1&< எ)ேக உடேன 
�ாிகிற1? அ!த� ெத7வ� அ�6கிற வைர நா�தா� கா�1& ெகா���!1 
1யர�பட ேவ��யி�&கிற1. அ�பைர& கா&க ைவ&காத ந�ல ெத7வேம இ!த 
உலக� எ)<� இ�ைல ேபா��&கிற1!” - எ�றா* அவ*. இ!த% சமய�தி� 
காராளாி� மைனவி ஏேதா ேவைலயாக உ.ப&க� ெச�றா*. தா7 உ*ேள 
ெச�ற1� ெச�வ� D)ேகாைதயி� க�களி� நீ� ெநகி�!1 ஈர� பளபள�த1. 
‘அவைர� ப,றி இ�:� ஏதாவ1 ெசா�ேல�-இ�:� ஏதாவ1 ெசா�ேல�’ -எ�= 
அவைன இைற0சிய1 அ!த� ேபைதயி� 1யர� பா�ைவ. 
 
“கவைல�படாதீ�க* அ�மா! நீ)க* அ:�பிய ஒைலைய� ப��1 அ!த� 
தி�&கான�ேப�ந�பி மிக>� மன� உ�கி உண�>க* ெநகி�!தைத நா� ேந�&< 
ேந� எ�:ைடய இர�5 க�களாF� க�ேட�. இ)ேக நீ)க6� அவைர 
நிைன�1 உ�கி� தவி&கிறீ�க*. அ)ேக அவ�� உ)கைள நிைன�1 உ�கி� 
தவி&கிறா�. இ!த� பாழா7�ேபான கள�பிர� ஆ.சி ஒழி!த1ேம உ)க* 
இ�வ�&<� ந�லகால� வி�8� அ�மா!” - எ�= அவ6&< ஆ=தலாக ேமF� 
ெசா�னா� அவ�. தி�&கான�ேப� ந�பி அ!த ஒைலைய& கணிைக மாளிைகயி� 
ச!தன� அைற&<� ப<தியி��!1 ப��1 மகி�!தைத ஒ� சிறி1 மிைக�ப5�திேய 
‘உ�கினா�’ ‘ெநகி�!தா�’ - எ�ெற�லா� இ)ேக ெச�வ� D)ேகாைதயிட� அவ� 
ெசா�ல ேவ��யி�!த1. காரண� - 1�ப�ப.5� தவி�பவ�க6&< மகி�%சிைய 
உ�டா&<� ெசா,க* ெபா7யாக இ��பி:�, அ�தைகய ெபா7கைள ேவ��ய 
ம.5� 'றலா�’ - எ�= அவ� மனதி� ஒ� நா.5��ற நியாய� இ�!த1. 
 
இ!த நிைலயி� ேமF� ெதாட�!1 ெபா7ேய ெசா�Fவதா, அ�ல1 எ�ன ெச7வ1 
எ�= அ!த� Mதைனேய <ழ��� அ5�த வினாைவ& ேக.கலானா* அவ*: 
 
“ேகாநகர�தி� யாேரா5 எ)ேக த)கியி�&கிறா� அவ�? உடனி��பவ�க* அவ�&< 
ஒ� <ைற>� வராம� ந�றாக� பா��1& ெகா*கிறா�களா?” 
 
இ!த& ேக*வி&< அவ� உடேன ம=ெமாழி 'றி விடவி�ைல. ச,ேற சிாி�தா�; 
தய)கினா�. ெப�களி� நளினமான உண�>கைள� ப,றி8� ெபாறாைம, 
�ைகத�கைள� ப,றி8� அவ:&< அதிக அ:பவ ஞான� இ�ைல எ�றாF� 
ெபா1வான உலகிய� ஞான� இ�!த1. இ��ைப உ�&கி8� வைள�1� நீ.�8� 
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கா7%சி8� அ��1� பழகிய ைககளி� த)க� வ!த1ேபா� மி�1வான1� 
இ)கிதமான1� ஆகிய ஒ� வினா இ�ப� வ!1 ேச�!தி�&கிற1. க��ெபா�னாகிய 
இ��பி, பழ<கிறவனிட� அ��ெபா�னாகிய த)க� வ!தி�&கிற1. அத� பணி 
வைககைள அறிய>� ெதாிய>� தய)கினாF� இ1 த)க� எ�பைத8� இைத 
இ)கிதமாக அTக ேவ�5� எ�பைத8� ஒ� விநா� 'ட அயராம� உடேன 
நி�ணய� ெச71 ெகா�டா� அவ�. இைளயந�பி 'ட� மாநகாி� கணிைக 
மாளிைகயி� த)கியி��பைத8� ஆட� பாட�களி� வ�லவ6� அதிய,�த� 
ேபரழகி8மான இர�தின மாைல எ�ற இள� கணிைக அவேனா5 உட� இ�!1 
அவைன& கவனி�1& ெகா*கிறா* எ�பைத8�, அ�ப� அ�ப�ேய 
ெச�வ�D)ேகாைதயிட� 'றினா�, அத� விைள>க* எ�ப� இ�&<� எ�பைத 
��'.�ேய அவனா� உ7�1ணர ��!த1. இவ,ைறெய�லா� எ�ணி மிக>� 
சா1ாியமாக% ெச�வ� D)ேகாைத&< ம=ெமாழி 'றலானா� அவ�: 
 
“அ�மா! இ!த& காராள� ெப�மாளிைகயி� தா)க* இைடவிடாம� அ�கி�!1 
உபசார� ெச71 கவனி�1& ெகா�டா� அவைர எ�ப�& க�T� க��1மாக& 
கவனி�1& ெகா*E�கேளா அ�ப�& கவனி�1& ெகா*கிறவ�கேளா5, 
அLவளவி,< வளமான ஒ� ம)கல மாளிைகயி�தா� அவ� ம1ைர மாநகாி� 
பா1கா�பாக மைற!1 த)கியி�&கிறா�.” 
 
கர5�ரடான இ��பி� ெதாழி� ெச71 பழகியவ�, �த��தலாக� ெபா�னி� 
இ)கிதமாக நைக ெச7தி�!தா,ேபால அைம!த1, இ!த ம=ெமாழி. இLவள> 
நளினமான1� பா1கா�� நிைற!த1மான ம=ெமாழி&<&'ட அவளிட� இ�!1 
ஒ� ம=�� எதி��ப.ட1. அவ* ேகாபமாக அவைன எதி��1 உடேன ேக.டா*: 
 
“அெத�ப� ��8�? இ!த மாளிைகயி� நா� அவைர& க�காணி�1� ேபணி� 
பா1கா�1 உபசாி�ப1 ேபா� ேவ= எ)<� ேவ= எவராF� அவைர எ�=� 
உபசாி�1 விட��யா1? உ� ஒ��வைமேய தவறான1! நா� உபசாி�ப1ேபா� 
ேவ= யா�� அவ�&< உபசார� ெச7ய ��யா1 எ�ப1 ெதாி!தி�!1� நீேய 
இ�ப� ஒ�பிடலாமா? உ� உவைம தவறான1...” 
 
“தவ=தா� அ�மா! அவ� ந�ல இட�தி� ந�றாக இ�&கிறா� எ�பைத 
உ)க6&<� ெதளிவாக� �ல�ப5�தேவ அ�ப�% ெசா�ேன�. அ!த ஒ��வைம&< 
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ேவ= எ!த வைகயிF� �Kைமயான அ��த� இ��பதாக நீ)க* நிைன&கேவா, 
இ!த ஏைழயி�ேம� ேகாப�படேவா 'டா1 அ�மா!” 
 
அவ� இ�ப� ம=ெமாழி 'றிய பி� அவ* �க�தி� ேகாப�தி� சாய� ெம�ல 
மைற!த1. 
 
“மீ�5� எ�ேபா1 ேகாநக�&<� ேபாக ேவ�5ேமா அ�ேபா1 எ�னிட� 
ெசா��& ெகா*ளாம� ேபா7 விடாேத. ெபாியவ� எ)கி�&கிறா� எ�பைத நா� 
ெதாி!1 ெகா�டா� 'டவா ஆப�1?” 
 
“ேபா<�ேபா1 உ)களிட� ெசா��& ெகா*ளாம� ேபாகமா.ேட� அ�மா” எ�= 
அவ6ைடய வினாவி� ��ப<தி&< ம.5� ம=ெமாழி 'றிவி.5 ெம�ல% 
சிாி�தா� அவ�. வினாவி� பி,ப<தி&< அவனிடமி�!1 தன&< ம=ெமாழி 
கிைட&கா1 எ�பைத அவன1 அ!த% சிாி�� -லேம அவ* அறிய ��!த1. ‘எ!த� 
ெப� களிட�� அரசிய� ரகசிய)கைள8� அரச த!திர% ெச7திகைள8� 
விதிவில&காக ந�பி&'ட% ெசா�லாேத! இர�தினமாைலயிட� 'ட நா� 
ெசா�லலா� எ�= <றி�பவ,ைற ம.5ேம ெசா�ல ேவ�5�’ எ�= த�னிட� 
பணிகைள ஒ�பைட&< ��ன� ம1ராபதி வி�தக� தன&<& 'றியி�!த அறி>ைர 
மீ�5� த� ெசவிகளி� ஒ��ப1 ேபா��!த1 அவ:&<. அவ� ேமF� எைத8� 
த�னிட� ேக.பத,< �� அவேன ேபச�ெதாட)கினா�. 
 
“உ)க* த!ைதயா� E5 தி��பிய1� அவாிட� நா� இ)ேக வ!1ேபானதாக% 
ெசா�F)கள�மா! ஆனா� எ&காரண�ைத& ெகா�5� எ�னிட�1&< அவ� 
ேத�வர& 'டா1 எ�பைத8� அவாிட� நீ)க* ெசா��விட ேவ�5�. அ1 
அவ�&ேக அபாய�ைத உ�டா&கிவி5�. நாேன மீ�5� நாைள அ�ல1 ம=நா* 
இ)< வ!1 அவைர& கா�ேப�. கள�பிர�க* ெந� உதவிைய மன�தி,ெகா�5 
உ)க* த!ைதயாைர� பைக�1& ெகா*ள அ0Bகிறா�கேள ஒழிய �Kைமயாக% 
ச!ேதக� நீ)கியி��பதாக% ெசா�ல ��யா1. அவ� எ)ெக)ேக ேபாகிறா�, 
வ�கிறா� யாைர& கா�கிறா�, எ�ன எ�ன ேபBகிறா� - எ�பைத அறிவத,காகேவ 
அவைர& க.5& காவ� இ�றி ெவளிேய உலவ வி.��&கிறா�கேளா எ�= 'ட 
நா� நிைன&கிேற�” எ�= மகளிட� த!ைதைய� ப,றி� ெபா1வாக எ%சாி�தா� 
அவ�. இத,<* காராளாி� மைனவி ஓ� ஓைல&'ைட நிைறய அவ� தி�பத,<% 
Bைவயான பணியார)கைள& ெகா�5வ!1 ெகா5�தா*. அ!த� பணியார)கைள 
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அ)ேகேய அம�!1 தி�பத,<� ேநரமி�லாம� அ5�த ேவைலயி� 
இ�றியைமயாத நிைலைய நிைன�தா� அவ�. காராள� மைனவி ெகா5�த 
பணியார)கைள வா)கி ேமலாைடயி� ��!தப� ெகா,றைவ& ேகாவி� வ�னி 
மர�த�&< அவ� விைர!தா�. அ!த விைரவிF� த�ைன� பி� ெதாட�� ஓ� 
இைடU,ைற அவ� கவனி&க� தவறவி�ைல. விழி�பைட!தா� அவ�. 
------------- 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� --------    இர�டா� பாஇர�டா� பாஇர�டா� பாஇர�டா� பாக� க� க� க� ----    சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�    
12. 12. 12. 12. அைடயாள� 0ழ�ப�அைடயாள� 0ழ�ப�அைடயாள� 0ழ�ப�அைடயாள� 0ழ�ப�    

 
தாமைர� தடாக)க6�, த�ெண�ற -)கி� மர&ெகா�1க6�, பBைம ேபா��த 
ெந� வய�க6� நிைற!த ம�த நில ஊரான தி�ேமா'ாி� அ!தி�ேபா1 ெம�ல 
வ!1 ெகா���!த1. மாமர�1& <யி� பிரகாச� மி<!த பக,ெபாK1 �Kவ1� 
மைற!1 ேபான அ�ல1 வி.5� ேபான எைதேயா இர>&< நிைனP.5வ1 ேபா� 
தி��ப� தி��ப& 'வி& ெகா���!த1. பக� எ�:� நாயகைன இழ!த ேம,<� 
திைச ந)ைக, பா� ஒK<� வா8ைடய பிைறமதி எ�:� <ழ!ைதைய இ5�பி� 
ஏ!தி& ெகா�5 தனிைமயி, �ல��வ1 ேபா�ற ேசாகமயமான அ!த மாைல, ேம,< 
வான� எ)<� ெச!தீ�ப.5 எாிவ1ேபால வ!1 ெகா���!த1. வ!1வி.ட இ!த 
அZதமன ேவைளைய நாைளேயா, நாள�ைற&ேகா விைர!1 வர� ேபா<� 
கள�பிர� ஆ.சியி� நிர!தரமான அZதமன�ேதா5 ஒ�பி.டப� நட!தா� 
ெகா�ல�. ெபாிய காராள� மாளிைகயி��!1 ெவளிேயறிய1ேம Eதி� தி��ப� 
தி��!1 ஒ� கள�பிர� Dத பய)கர�பைட Eர� த�ைன� பி� ெதாட�வைத 
அவ� �ாி!1ெகா�டா�. பி� ெதாட�கிறவனி� ஐய�பா5� பரபர��� 
ெப�<வத,< ஏ,றவைகயி� தி��பி� தி��பி� பா�&காம� யா�ேம த�ைன� 
பி�ெதாடராத1 ேபா� ெச�றா� ெகா�ல�. இைடேய ஒ� மா,ற�ைத8� 
ெச7தா� அவ�. பி�னா� வ�கிறவ� ஒளிவத,ேகா, மைறவத,ேகா 
வழியி�லாம� ஒ� ெபாிய ெந,கள� வழியிேல <=&கி.டேபா1, அ!த 
ெந,கள�தி� ஓர�தி��!த பைனமர�த� ேம.�� அம�!1 காராள� E.�� த!த 
பணியார -.ைடைய அவி��தா� ெகா�ல�. ெந7 மண� கம�!த அ!த% 
Bைவயான பணியார)களி� அவ� நா>� வா8� �சி க�5 ெகா���!த1. பி� 
ெதாட�!1 வ!தவ:� அ�கி� ெந�)கி& ெகா�டா�. வ�கிறவ� Dதபய)கர� 
பைடEர� தா� எ�பைத� ப,றி& ெகா�ல:&< ஒ� சிறி1� ச!ேதக� 
இ�&கவி�ைல. அவ� த�ைன எ�ப� எதி�ெகா*கிறாேனா அத,< ஏ,ப�தா� 
அவைன எதி�ெகா*வ1 எ�ற திடமான ��>ட� பணியார�ைத அைச�1� �ர6� 
நா>&< ேவைல ெகா5�தப� ெகா�ல� தி�= ெகா���!தா�. வ�கிறவ� 
தா&<த�� இற)கினா� தா&<த�� இற)<வ1, வ�� ேபச வ!தா� வ�� 
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ேபBவ1, உளவறிய �ய�றா� ஒ�=� ெதாியாதவனாக ந��ப1 எ�= நிைன�1 
ைவ�1& ெகா�ேட கா�தி�!தா� ெகா�ல�. ெகா,றைவ& ேகாவி�� ைவ�1 
இ!த எதிாிைய% ச!தி�ப1, அ)ேக ச!தி&க ேவ��ய ெகா,ைக ந�பனி� 
ச!தி�பி,< இைடUறாக>� தைடயாக>� ேந�!1வி5� எ�ெற�ணிேய 
ெகா�ல� இ!த ெந,கள�தி� அம�!தி�!தா�. 
 
ெகா�ல� நிைன�தப� அ!த& கள�பிர Eர� இவன�ேக வ!1 ேச�!தா�. அேத 
சமய� ெகா�லைன& <ழ�ப�தி� ஆ��1� ஒ� காாிய�ைத8� வ!தவ� ெச7தா�. 
 
வ!தவ� ெகா�லைன ெந�)கிய1� ந�றாக� பழகிய தமிழி� ஒ��பிைழ 'ட 
ேநராம� ெதளிவாக& கய� எ�= 'றிவி.5 இவ� �க�ைத உ,= ேநா&கினா�. 
எைத எைதேயா எதி�பா��தி�!த ெகா�ல� இைத �,றிF� எதி�பா�&கேவ 
இ�ைல. இவ� திைக�தா�. மைல�தா�. <ழ�ப�,றா�. எதிராளி அ!த 
ந�லைடயாள% ெசா�ைல& '=வைத உண�!1 இவ� ஒ�=ேம ேபசாம� 
வ!தவனி� �க�ைத� பா��1வி.5 ஓாி� கண)களி� நிதான� வர�ெப,றவனா7� 
த�னிடமி�!த பணியார& <விய���!1 ேத�<ழைல எ5�1 நீ.�னா�. 
வ!தவ:� விடா&க�டனாக இ�!தா�. ேத� <ழைல வா)கி& ெகா*ளாம� கீேழ 
உ.கா�!1 ெகா�லனி� காத�ேக ெந�)கி மீ�5� ‘கய�’ - எ�= அவ� இைர!1 
'வினா�. ெகா�லேனா அ!த% ெசா�ைலேய காதி:* ஏ,காதவ� ேபா� 
 
“அதனா� எ�ன? ேத� <ழ� ேவ�டா� எ�றா� அதிரச� த�கிேற�. சில�&< 
எ�ேபா1ேம உ��� ப�ட� பி�&கா1. உ�பி.டவ�&< ந�றி8� பாரா.ட 
ேவ�� யி�&<�. இனி�பாக ஏதாவ1 தி�னலா� அ�லவா?” - எ�= 'றியப� ஓ� 
அதிரச�ைத எ5�1 நீ.�னா�. வ!தவ� ஒ� கண� அய�!1 ேபானா�. தா� 
எதி�பா��1 வ!த1 நடவாத காரண�தா� அவ:&< ஏமா,றமாக இ�!தேதா 
எ�னேவா, ெதாியவி�ைல. ஒ�=� ேபசாம� ெகா�ல� ெகா5�த அதிரச�ைத 
வா)கி� தி�ன� ெதாட)கினா� வ!தவ�. இத,<* ெகா�லனி� உ*6ண�> மிக 
ந�றாக விழி�1& ெகா�5வி.ட1. ‘வ�னி மர�த�&<% ெச�F�ேபா1 
வழ&கமான ந�லைடயாள% ெசா� ேவ�டா�’ - எ�= ெபாியவ� காைலயி� 
'றியி�!த1 ேவ= இவ:&< ஞாபக� வ!1வி.ட1. ேவெறா� காரண�1&காக 
அவ� அ�ப�& 'றியி�!தாF� இ!த� �திய $�%சிைய �றிய�&க>� இவ:&< 
அ1ேவ பய�ப.ட1. தி�ேமா'ாி� அLவள> நா.க* த)கியதா� கள�பிர�களி� 
Dதபய)கர� பைட&<& கிைட�த ஒேர ெவ,றி, பா��ய�களி� ந�லைடயாள% 
ெசா� எ�ப�ேயா அவ�களிட� சி&கியி��ப1தா� எ�பைத& ெகா�ல� �ாி!1 
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ெகா�டா�. ��8மானா� அ�றிரேவ ெபாியவைர% ச!தி&<�ேபா1 இ!த 
நிக�%சிைய& 'றி� பா��ய�களி� ந�லைடயாள% ெசா�ைல உடேன 
மா,றேவ�5� எ�= நிைன�1& ெகா�டா� அவ�. இ�லாவி.டா� பய)கர 
விைள>க* ஏ,ப.5வி5� எ�ப1 �ாி!த1. த� த!திர� ப�&காததா� வ!தவ� 
இவனிட� ஏேதேதா வ�� ேபசினா�. இவ� அளி�த பணியார)கைள% Bைவ�1� 
தி�றா�. �ற�ப.5� ேபாவத,< �� பய�=�1வ1 ேபா�ற சில 
வா&கிய)கைள& 'றியப�ேய இவ� �க�ைத& கவனி�தா� வ!தவ�: “உன&<� 
ெதாி8மா அ�பேன! கள�பிர<ல திலக மகாபரா&கிரம Eர தீர ராஜாதி 
ராஜமா��தா�டரான க�யரசாி� �திய க.டைள�ப� மைற!தி�&<� 
பா��ய�க6&< உதவி ெச7கிறவ�க6�, உதவி ெச7வதாக% ச!ேதக�ப5வத,< 
உாியவ�க6� ம1ைர மாநகாி� ஈவிர&கமி�றி& கKேவ,ற� ப5வா�க*...” 
 
“இ!த ஊாி� அ�ப� யா�� இ�ைல! கள�பிர ம�ன�&< உத>கிறவ�க*தா� 
இLPாி� அதிக�. எ)க6�� ெப� நில&கிழா�� வ*ளF� ஆகிய ெபாிய காராள� 
த� கழனிகளி� விைள8� ெந��, ெப�� ப<திைய& கள�பிர�களி� அர�மைன 
உபேயாக�1&<� அற&ேகா.ட)களி� ேதசா!திாிகளாக வ�பவ�க6&< 
உணவிட>ேம பய�ப5�1கிறா�. அவைர� ேபால ராஜ விBவாச� உ*ளவ�க* 
இ!த ஊாி� இ�&<�ேபா1 இ)ேக ெக5த� எ�ப� இ�&க��8�?” எ�றா� 
ெகா�ல�. வ!தவ� சிாி�தப�ேய இைத& ேக.5&ெகா�5 ேபா7 வி.டா�. அவ� 
ெந5!1ர� ெச�= மைறகிறவைர அ)ேகேய உ.கா�!1 ெகா�5 பா��தா� 
ெகா�ல�. இ�ளி� அவ� உ�வ� ெதாைலவி� மைற!த பி�ேப இவ� எK!தா�. 
த�ைன யா�� ெதாடரேவா, கவனி& கேவா இ�ைல எ�பைத உ=தி�ப5�தி& 
ெகா�5 ெகா,றைவ& ேகாயி� வ�னி மர�த�ைய அைடவத,காக� �ற�ப.டா� 
ெகா�ல�. 
 
ேபாகிற வழியி� ெகா,றைவ& ேகாயிF&< ��னி�!த ஒ� தாமைர& <ள�தி� 
நாைல!1 ேபைத� ப�வ�1� ெப�க* <ட)கேளா5 அம�!1 ப��1ைறயி� 
ேபசி% சிாி�1& ெகா����பைத8� யாேரா ெவளிU� அ!நிய� ேபா� ேதா�றிய 
பா� வ�8� இள� �க�தினனான ஓ� விடைல� ப�வ�1 இைளஞ� அவ�களிட� 
ஏேதா வினா>வைத8� அவ�க* அவைன� ெபா�.ப5�தாமேல ேமF� 
த)க6&<* சிாி�1& ெகா����பைத8� ெகா�ல� க�டா�. ெப�கைள& 
கவ�� க�Rரமான ஆ�ைம& <ர� அ!த விடைல இைளஞ:&< இ�ைல. அவ� 
<ர� இனியதாக>�, மி�1வாக>� தா�!1� ஒ��த1. அவ� �க�திF�'ட� 
ெப�ைம% சாயேல அதிக� �ல�ப.ட1. அவன�ேக ெந�)கிய ெகா�ல�, 
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“எ�ன ேவ�5� உ)க6&<? எ�ைன& ேக.டா� ம=ெமாழி ெசா�ல ��8�” 
எ�= தானாகேவ அவைன அTகி வினவினா�. 
 
“ஒ�=மி�ைல ஐயா! இ!த� ெப.ைட� பய�க6&< இ�&கிற க�வ�ைத� 
பா�)கேள�! ெகா,றைவ& ேகாயி� வ�னி மர�த�&< வழிேக.டா� வழி 'றாம� 
சிாி&கிறா�க*” - எ�ற ெதாட�� இவைன% சி!தி&க ைவ�தன. சில கண)க* 
தய)கி8� சி!தி�1� ��!தபி�, 
 
“ஆனாF� உ*[ாி� வ�வ1ேபால ெவளிUாி� உ)க6&< இ�ப�& ேகாப� 
வர&'டா1. எ�ேனா5 வ!தா� அ!த இட�ைத உ)க6&<& கா.ட ��8�” - 
எ�= 'றிவி.5 அவ� த�ைன� பி� ெதாட�வைத8� உ=தி ெச71 ெகா�டபி� 
விைர!1 நட!தா� ெகா�ல�. 
--------- 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� --------    இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� ----    சிசிசிசிைற�ேகா�ட�ைற�ேகா�ட�ைற�ேகா�ட�ைற�ேகா�ட�    
13. 13. 13. 13. ெப%&சி�திர/ெப%&சி�திர/ெப%&சி�திர/ெப%&சி�திர/    

 
காேதார)களிF� பிடாியிF� க�க�ெவ�= அைலயைலயாக% B��ட <0சியி�* 
(* <5மி) அழ<� அவ:ைடய இள� �க�தி� ெப�ைம% சாயைலேய 
மிைக�ப5�தி& கா.5வைத அைச�பிேல தி��பி� பா��1& கவனி�தா� 
ெகா�ல�. ெகா,றைவ& ேகாயி�ேல வ�னி மர�த�யி� அ�= மாைல 
விள&<ைவ&கிற ேநர�தி,<� தா� யாைர% ச!தி�1 அைழ�1 வரேவ�5� எ�= 
ெபாியவ� த�ைன விர.�யி�!தாேரா அ!த� பி*ைளயா�டா� இவனாக� தா� 
இ�&க ேவ�5� எ�= ெகா�ல� Bலபமாக� �ாி!1 ெகா�டா�. ேபைத� 
ப�வ�1� ெப�கைள� ெப.ைட� பய�க* எ�= '=� ெசா� வழ&<� பா��ய 
நா.�� எ�ைலயிேலேய ெகா,ைகயிF�, ெகா,ைகைய% $ழ இ�!த மாேறாக 
வளநா.5�* (* ெதா�கா�பிய� ெசா�லதிகார� 164-� $�திர உைர - 
ேசனாவைரய�) . ப<தியிF�தா� உ�5 எ�= ெகா�ல� ேக*வி�ப.��!தா�. 
இவ� ெகா,ைக $�!த மாேறாக வளநா.ைட% ேச�!தவேன எ�பைத அ!த� 
பத�பிரேயாகேம நி"பி�1 வி.ட1. ஆயி:� ெகா�ல� இ�:� அவைன� ெபய� 
ெசா��� ‘ெப�0சி�திர�’ என அைழ&கவி�ைல. வ�னி மர�த� வ�கிறவைர 
வழிகா.5கிறவைன� ேபாலேவ ெகா�ல� ந��தா�. அ!த விடைல� 
பி*ைளயா�டாேனா ‘இவ� தா� நா� ச!தி�1 ஒ�ப1 ��1&கைள� த!1 உற> 
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ெகா�5 பழக ேவ��யவ�’ எ�ற சி= அ:மான�'ட இ�லாம� வ�னி மர�த� 
வ!த1� ப.5 V�ைழ ேபா�ற தன1 அ!த இனிய <ர�� - 
 
“ஐயா என&< வழி கா.�யத,< மி&க ந�றி. இனி நீ)க* ேபாகலா�” எ�ப1 ேபா� 
ெகா�ல:&< விைட ெகா5�1 அ:�ப ஆய�தமானா�. இைத& ேக.5& 
ெகா�ல� உ*[ற% சிாி�1& ெகா�டா�. அவ� விைட ெகா5�த பி��� 
ேபாகாம� தய)கி நி�ற ெகா�லைன, ‘எ�னடா, இவைன� ேபாக% ெசா��8� 
விடாம� இ�:� தய)கி நி,கிறாேன’ - எ�= நிைன�1� ெபா=ைம இழ!1 ேபா7 
ேநா&கினா� இைளஞ�. 
 
அத,< ேமF� தன&< வழி கா.�யவைன அ)கி�!1 ேபாக% ெசா�� வ,�=�த 
அ!த ெவளிU� இைளஞ� தய)கியி�&க ேவ�5�. ெபா1 இடமாகிய ெகா,றைவ& 
ேகாயிைல வி.5, ம,ெறா� மனிதைன ெவளிேய 1ர�த� தன&ெக�ன அதிகார� 
எ�ற தய&க�� அேத சமய� அ!த இட�தி� அ�ேபா1 தன&<� ேதைவயான 
தனிைமைய நா5� மன�மாக இ�தைல& ெகா*ளி எ=��ேபா� தவி�தா� 
பி*ைளயா�டா�. அவ� நிைலைய& க�5 ெகா�லனா� சிாி�ைப அட&க 
��யாவி.டாF� சிரம�ப.5 அட&கி& ெகா�டா�. 
 
‘ஐேயா பாவ�! இLவள> தவி&கிறாேன, இவ:&< சிறி1 தனிைமைய& 
ெகா5�1�தா� பா�&கலாேம எ�= ெகா,றைவ� ெத7வ�ைத வல� வ�வத,<� 
ேபானா� ெகா�ல�. ெகா,றைவைய ஒ�ப1 �ைற வல� வ!1, ‘பா�� மர�&< 
விைரவி� ந�ல கால� பிற&கேவ�5�: எ�= பிரா��தைன ெச7த பி� ெகா�ல� 
வ�னி மர�த�&<� தி��பியேபா1, இவைன� தவி�&க வி��பியவ� ேபா� அவ� 
எK!1 வல� வ�வத,<% ெச�றா�. இ��ைற ெகா�ல� பி�வாதமாக வ�னி 
மர�த�யிேலேய உ.கா�!1 ெகா�டா�. இவைன� தவி��பத,காக வல� 
வர%ெச�ற பி*ைளயா�டா� ம=ப� வ�னி மர�த�&< வ!1 பா�&<�ேபா1 
இவ� அ)ேகேய இ�&க& க�5 திைக�தா�. அ!த நிைலயி� ெகா�லேன B,=� 
�,=� பா��1 வி.5, அவன�ேக ெச�= ‘ெப�0சி�திர�’ எ�= ெம�ல 
அைழ�தா�. அ!த அைழ�பி� -ல� ‘இவ�தா� நா� காண வ!தவனா?’ - எ�ற 
விய�ைப அைட!த இைளஞ� அ5�த அைடயாள�ைத8� உ=தி ெச71ெகா*ள& 
க�தி - 
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“எ�ணி&ைக?” - எ�= ெகா�லைன ேநா&கி வினா>� ெதானியி� ேக.டா�. 
ெகா�ல:� உடேன ஒ� கண�'ட� தய)காம� “ஒ�ப1?” எ�றா�. அவேனா 
ேமF� விடாம� “எைவ ஒ�ப1?” எ�= வினாைவ� ெதாட�!தா�. ெபா=ைம 
இழ!1 விடேவா சின� ெகா*ளேவா ெச7யாம�, “��1&க* - ெகா,ைக�1ைற 
��1&க*“ எ�= ஒ� �ைற&< இ��ைறயாக அK�தி% ெசா�னா� ெகா�ல�. 
உடேன வ!தி�!த இைளஞ� த� இ5��& க%ைசயி��!1 சிறிய ப.5� 1ணி 
���� ஒ�ைற எ5�1 அவி��1 ஒ�ப1 ��1&கைள எ�ணி� ேத�!1 
ெகா�லனிட� ெகா5�தா�. ��1&க* ைக&< வ!த1� ேம,ெகா�5 தாமத� 
எ1>� ெச7யாம�, த�ைன� பி� ெதாட�மா= அவ:&< ைசைக கா.�வி.5 
நட!தா� ெகா�ல�. அ!த இைளஞ:� ம= ேப%B� ேபசாம� ெகா�லைன� பி� 
ெதாட�!தா�. 
 
ஊ� எ�ைலைய& கட!1 அட�!த கா.5� ப<தி வ�கிற வைர விைர!1 நட�பைத� 
தவிர இ�வ�� ஒ�வ�&ெகா�வ� எ1>� ேபசி& ெகா*ளவி�ைல. அபாய 
எ�ைலைய& கட!1 வி.ேடா� எ�ற ந�பி&ைக வ!த பி�� ெகா�ல� அ!த 
இைளஞைன விசாாி�தா�: 
 
“ஐயா! இ�:� ஐ!தா= நாழிைக� பயண� ேபாக ேவ�5�. உ)க6ைடய பசி, 
தாக�, எ�ப�? நிைலைமக* என&<� ெதாி!தா� ந�ல1.” 
 
அ!த� பி*ைளயா�டா� த� வயதி,< மிக>� இைளஞனாக� ேதா�றினாF� 
ெபாியவைர� ேத�& காண வ!தி�&<� சிற�� ேநா&கி அவ:&< மிக>� மதி��& 
ெகா5�ேத விளி�1� ேபசினா� ெகா�ல�. 
 
“ஆ�! என&<� பசி&கிற1!... பக�� சிறி1 அவF� இர�5 ெபாாிவிள)கா7 
உ��ைட8� சா�பி.ேட�. எ�னிடேம இ�:� -�= நா�< ேவைள&<� 
ேபா1மான அவF� ெபாாிவிள)கா8� இ�&<�. நீ� ப�க ஏ,றா,ேபா� ஓைடேயா, 
கா.டாேறா <=&கி.டா� அ)ேக அம�!1 உ�டபி�, பயண�ைத� ெதாடரலா�” - 
எ�= அவ� ம=ெமாழி 'றேவ ஓ� ஓைடயி� கைர&< அவைன& ெகா�ல� 
அைழ�1%ெச�ல ேவ��யதாயி,=. அ!த ��னி�.5 ேவைளயி� ஓைடயி� 
கைரயி� ஒ� பாைறேம� அம��தி அவைன உ�Tமா= ேவ� �னா� ெகா�ல�. 
அவ� ெகா�லனிட� ேப%B& ெகா5�தா�: 
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“ேவ= எ!த உணவானாF� ப�க நீாி�றி& 'ட உ�5 விடலா� ஐயா! இ!த 
அவைல ம.5� அ�ப� உ�ண ��யா1! உ)க6&<� ெதாி8மா, அவைல 
வி&கிேய பல� ெச�1� ேபாயி�&கிறா�க*. ஆனாF� வழி�பயண�தி� ெகடாத 
உண> அவ�தா�. அதனா� இ!த அவைல8� ெபாாிவிள)காைய8� வி.5� 
ெதாைல&க>� ��யவி�ைல.” 
 
“ெச�1� ேபாவைத� ப,றி& கவைல�ப.5& ெகா�ேட உ�ப1� ப�<வ1� 
என&<� பி�&கா1! வா�வைத� ப,றிய அ&கைற8ட:� பிாிய�1ட:� 
உ�ணேவ�5�, ப�கேவ�5�, தி�னேவ�5�. ஐயா! சாகிறவ�க* அவ� 
வி&கி�தா� சாகேவ�5� எ�பதி��ல... உ�பத,< அவ�'ட& 
கிைட&காததாF� சாக ��8�” - எ�றா� ெகா�ல�. 
 
இத,< இைளஞ� பதி� ஒ�=� 'றவி�ைல. க� உ��ைடகைள� ேபா� 
இ�&கிற இர�5 ெபாாி விள)கா7கைள எ5�1& ெகா�லனிட� நீ.�னா� 
அவ�. ெகா�ல:� ம=&காம� வா)கி& ெகா�டா�. 
 
வாயி� இ.5� ப�லா� க�&க �ய�= ேதா,றபி� ெகா�ல� அ!த� 
ெபாாிவிள)காைய எ5�1� பாைறேம� அ��1 உைட&கலானா�. அ�ப�8� அ1 
உைடய வி�ைல. ெகா�ல� சிாி�தா�. 
 
“ஏ� ஐயா சிாி&கிறீ�க*? ெபாாிவிள)கா7 உ)க6&<� பி�&காதா?” 
 
“பி�&<மா பி�&காதா எ�பைத விட உைட8மா உைட&<மா எ�ப1தா� 
இ�ேபா1 ெபா��தமான ேக*வியாக இ�&<� ேபா��&கிற1. இ!த� ெபாாி 
விள)காைய ைவ�1 ம1ைர& ேகா.ைடையேய 'ட உைட�1& கள�பிர�கைள 
ஒட% ெச71விடலா�...” 
 
அவ� இைத& ேக.5& <F)க& <F)க% சிாி�தா�. பி�� ெசா�னா�: 
 
“வாயி� சிறி1 ேநர� ஊறினா� அ��ற� தாேன உைட!1 வி5�.” 
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“ஆ�, உ�ைமதா�. சிறி1 ஊறவி.டா� எ1>� உைட!1 ேபா7வி5�.” 
ெகா�லனி� இ!த வா&கிய�ைத அ!த இைளஞ� மிக>� இரசி�1� பாரா.�னா�. 
அவ� உ�5 ���த1ேம, “ெபாியவைர& கா&க ைவ&க&'டா1. நா� விைரவி� 
ேபாக ேவ�5�” எ�= 1ாித�ப5�தி அவைன அைழ�1& ெகா�5 இ�ளி� 
பயண�ைத� ெதாட�!தா� ெகா�ல�. ெகா,ைக இைளஞ� சிறி1 ெதாைல> 
நட�பத,<*ளாகேவ த*ளா�னா�. மிக>� ேகாமளமான ெம�Fட� வா7!த 
அவ�, வா��ேபா7� தள�!1 வி.டா� எ�= �ாி!த1. சிாி&க% சிாி&க எைத 
எைதயாவ1 வ�� ேபசி உ,சாக�ப5�திேய அவைன அைழ�1% 
ெச�லேவ��யி�!த1. இைளஞ� இவைன& ேக.டா�.  
 
“அ!த� ெபாாிவிள)கா7கைள உ�ண ��!ததா இ�ைலயா?” 
 
“இ�ைல! ப�திரமாக ைவ�தி�&கிேற�. நாைள&ேகா நாள�ைற&ேகா ஊ� தி��பிய 
பி� எ� உைல& கள�தி� ச�ம.�யா� அ��1 ெநா=&கினா� அ1 உைடயலா�. 
யா� க�டா�க*? உ)க6ைடய ெகா,ைக� ெபாாி விள)கா7 எ� ச�ம.�ையேய 
உைட�தாF� விய�� அைடவத,கி�ைல.” 
 
இைத& ேக.5� அவ� விK!1 விK!1 சிாி�தா�. சி= <ழ!ைதைய& கைத 
ெசா�� உற)க% ெச7வ1 ேபா� அவைன% சிாி&க ைவ�1& கைள��� ெதாியாம� 
அைழ�1� ேபாகேவ��ய கடைம ெகா�ல:&< இ�!த1. அ�= பக�� 
தி�ேமா'�� ெபாிய காராள� மக* ெச�வ� D)ேகாைதயி� நளின உண�>கைள& 
கைல�1 விடாம� கா�பத,காக இ��பி� ேவைல ெச71 பழகிய தா� ெபா�னி, 
�ைனபவ� ேபா� இ)கிதமாக� ேபசி� பழக ேவ��யி�!தைத ஒ�ப இ�ேபா1 
இ!த& ெகா,ைக நக� விடைல� பி*ைளயா�டானிட� நைக ேவழ�பைன�* (* 
நைக%Bைவ& '�தா5பவ�) ேபா�தா� ந�&க ேவ��யி��ப1 ெகா�ல:&ேக 
�ாி!த1. தி�மா� <�ற�தி��!1 ம1ைர&<�, தி�ேமா'�&<�, 
தி�ேமா'ாி��!1 ம=ப� தி�மா� <�ற�1&<� எ�பதாக& கட!த சில 
தின)களா7 இைடவிடாம� அைல!ததனா� இ����தைசக* என� திர���!த 
ெகா�லனி� �ழ)கா�'ட வ��தன. ‘த� பணிகைள8� தா� ஓ5� 
ஓ.ட)கைள8�, ெப�ணி� நளின)கைள& ெகா�ட அ!த இள� ஆ� 
பி*ைளயா� ஒ�நா* ேபாதாவ1 தா)க ��8மா?’ எ�= நிைன�1� பா��தா� 
ெகா�ல�. இ�ப� எ�ணியவாேற அ!த இைளஞ:� உட� வர& <=கலான 
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கா.5 வழிேய நட!1 ெகா���!தேபா1 ஓாிட�தி� எைதேயா பா��1 வி.5� 
பய!1 அலறி� பி� வா)கினா� இைளஞ�. 
 
அவ� B.�&கா.�ய திைசயி� பா��தா� கா.5 மர)க* எாி8� தீ ெவளி%ச�தி� 
ேத� வட� ேபா�ற Dதாகரமான மைல�பா�� ஒ�= கா.5 எ�ைய� பி��1 
விK)கி& ெகா���!த1. 
 
இைளஞ� பய!தா)ெகா*ளியாக>�, விைளயா.5� பி*ைளயாக>�, 
ேபைத�த�ைம நிைற!தவனாக>� இ��பைத& ெகா�ல� ச!ேதக�1&< 
இடமி�லாம� �ாி!1 ெகா�டா�. தி�&கான�ேப�� பா��ய<ல விK�பைரயாி� 
ேபர� இைளயந�பி, ெத�னவ� சி=மைல ேவ)ைக��� மாற� ஆகிய 
தீர�கேளா5 இைணயாக இவைன நிைன�1� பா�&க>� 'ட ��யாம��!த1. 
 
“மைல�பா�� எ�ைய விK)<கிற1! அதி� நீ)க* பய�பட ஒ�=� இ�ைல. 
ேபசாம� எ�ேனா5 நட!1 வரேவ�5� நீ)க*. உ)க6&< எ!த அபாய�� 
வரா1” எ�= ைதாிய� 'றி அ!த இைளஞைன ேமேல வழிநட�தி% ெச�றா� 
ெகா�ல�. ஒ� நிைலைம&< ேம� ெகா�ல:&<& ேகாபேம 'ட வ!1வி.ட1. 
ந�லைடயாள% ெசா� ெவளியாகி வி.ட கவைல, கள�பிர�களி� ெகா5ைம, 
இைவகைள� ப,றிய தீவிரமான சி!தைனக6&< ந5ேவ ெவ=� பி*ைள& 
கைதகைள8� ெப�0சிாி�ைப8� ம.5� வி���� ஒ�வைன வழி நட�தி� ேபாவ1 
ெபா=ைமைய% ேசாதி&கிற காாியமாக இ�!த1. ஆயி:�, ெபாியவாி� ஆைண&<& 
க.5�ப.5 அைத அவ� ெச7தாக ேவ��யி�!த1. 
--------- 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� --------    இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� ----    சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�    
14. 14. 14. 14. நவ நி�தில5க�நவ நி�தில5க�நவ நி�தில5க�நவ நி�தில5க�    

 
ெகா,ைக நகர�தி��!1 வ!தி�!த �திய இைளஞ:� ெகா�ல:� சில�பா,றி� 
கைரைய அைட8� ேபா1 ந*ளிர>&< ேமலாகி வி.ட1. ஏ,கனேவ 
அறிவி�தி�!தப� மைல%சாிவி� ஆப�1தவிக* தீ�ப!த)க6ட� இவ�க* இ�வ� 
வரைவ8� எதி�பா��1& கா�தி�!தன�. இ�ளி� அ!த மைல& கணவாயி� கா,= 
Bழி�1 Eசி& ெகா���!த1. ேமேல மைல� ப<திகளி� எ)ேகா மைழ 
ெப7தி�!ததனா� சில�பா,றி� ஓ.ட�திேல ெவ*ள�� ேவக�� '�யி�!தன. 
இ�ளிேல அ!த மைல� பிளவிேல ப�லாயிர� ேபா� Eர�க* ஒ� சமய�தி� 
உ,சாக& <ர�கைள எK�பி& ெகா�ேட விைர!1 பா7!ேதா5வைத� ேபா�ற 
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ஆரவார�ேதா5� ஓைசேயா5� சில�பா= 1*ளி& <தி�1% Bழ�= Bழி�1� 
ெபா)கி� �ைட�1 ஓைசெயழ ஓ�&ெகா���!த1. ேபயா.ட� ேபா5வ1 ேபா� 
மர)க* தைலக* Bழல& கா,றி� ஓைசயி.5 ஆ�& ெகா���!தன. ேகாப� 
ெகா�ட ேதவ�க* காிய வான�தி� நீளநீளமான ெவ*ளி வா*களா� தா= மாறாக 
Eசி� ேபா.டா,ேபா� மி�ன�க* ெசா5&கி மைற!தன. ஊசியா� <�1வ1 
ேபால& <ளி�!த கா,= உட�� ப.5 உைற�த1. 
 
இ!த� �திய $�நிைலயி� உட�வ!த இைளஞ� ம��5 ம��5 விழி�பைத& 
க�டா� ெகா�ல�. அவ:ைடய க�களி� பாதி ம�.சி8�, பாதி உற&க% 
ேசா�>� ெதாி!த1. இவ�க* மைல% சாிவி� ேமேல ஏறி% ெச�F��ேப 
ஆப�1தவிக* கீேழ இற)கி வ!1 இவ�கைள எதி�ெகா�டன�. வ!த 
ஆப�1தவிகளி� ஒ�வ� ெகா�லனி� காத�ேக ஏேதா இரகசியமாக% ெசா�னா�. 
உடேன ெகா�ல� த�ேனா5 வ!த ெகா,ைக இைளஞைன ேநா&கி, “ஐயா! நீ)க* 
ேசா�> அைட!1 கைள�1� ேபா7வி.N�க*. இவ�கேளா5 ெச�றா� ஒ� மைல& 
<ைகயி� நீ)க* Bகமாக உற)<வத,< வழி ெச71 ெகா5�பா�க*. உ)களா� 
ேமF� நட&க ��யா1 ேபால� ேதா�=கிற1. ெபாியவ� இ�ேபா1 மைற!தி�&<� 
இட�1&<� ேபாக இ�:� ஒ� மைல ஏறி இற)கி, அ5�த சாி>&<% 
ெச�லேவ�5�. இ�ேபா1 உ)களா� அ1 ��8� எ�= ேதா�றவி�ைல. 
ெபாியவ�� காைலயி�தா� உ)கைள& காண வி���வதாக% ெசா��யி�&கிறா�” 
எ�றா�.  
 
அ!த இைளஞேனா �திய மனித�கேளா5 உற)க% ெச�வத,<� தய)<வதாக� 
ெதாி!த1. ெகா�ல� ேமF� உ=தி 'றலானா�: 
 
“பய�படாதீ�க*! இவ�க* எ�லா�ேம ந�மவ�க* தா�! உ)கைள& க�T� 
க��1மாக� பா1கா�பா�க*.” 
 
தய&க�� பய�� இ�!தாF� 'ட, உற&க� தா)க ��யாம� ெகா�ல� 
B.�&கா.�ய ஆப�1தவிகேளா5 �ற�ப.5% ெச�றா� அ!த இைளஞ�. 
இைளஞைன ம,றவ�கேளா5 அ:�பிவி.5� த�னிட� ெச7திைய& 'றிய 
ஆப�1தவி8ட� மைல% சாிவி� ஏற� ெதாட) கினா� ெகா�ல�.  
 
“இ!த� பி*ைளயா�டாைன� ேபா� ப�1�ேப� இ�!தா� ேபா1�! அ)க)ேக 
மைற!தி�!1 1�1�� �ட:� கைள�பி�றி8� பா5ப.5 வ�� 
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ஆயிர&கண&கான பா��ய Eர�கைள8� இ!த� ப�1�ேபேர ெக5�1 
வி5வா�க*. Eர�களி� '.ட�தி� இவைன� ேபா�றவ�க* இ�&க ��யா1; 
இ�&க&'டா1!...” எ�றா� உட�வ!த ஆப�1தவி. ெகா�ல� அைத& ேக.5& 
ெகா�டாேன தவிர த� க��ைத அவனிட� வா7வி.5& 'றவி�ைல. அவ� 
மன�தி� அ�ேபா1 மிகமிக இ�றியைமயாததான ேவெறா� சி!தைன ேதா�றி& 
கவைலைய8� எ%சாி&ைகைய8� அளி�1& ெகா���!த1. நா5 �Kவ1� த)க* 
ந�பி&ைக&<ாியவ�கைள� �ாி!1 ெகா*ள>�, ெதாி!1 ெகா*ள>� ஒேர 
அைடயாள வா��ைதயாக எ1 இ�!தேதா அைத� Dதபய)கர� பைடைய% ேச�!த 
கள�பிர Eர� ஒ�வ� த�னிடேம ேசாதி�1� பா�&க வ!தைத நிைன�தேபா1 
ெகா�ல:&< இதய� ெகாதி�த1. இ!த அபாய� உடேன தவி�&க�பட ��யாவி�� 
பா��ய நா.�� பல இட)களி� பல Eர�க* கள�பிர�களிட� மா.�& 
ெகா*வா�க* எ�= ெதளிவாகேவ �ாி!த1. இ!த இரகசிய� எ!த �ைனயி��!1 
எ�ப� அவ�க6&< எ.�யி�&க ��8� எ�= ெகா�லனா� அ:மான� ெச7யேவ 
��யாம��!த1. பா��ய Eர�க* இ�வ� ச!தி&<�ேபாேத மிக அ�கி��!1 
மைறவா7& கவனி�1 ஒ.5& ேக.ட யாேரா ஒ� கள�பிர� -லமாகேவா, அ�ல1 
எதிேர வ!1 ச!தி�பவ� யாெர�= ெதாியாமேல மா,றானிட� அவசர�ப.5� த� 
ந�லைடயாள% ெசா�ைல� 1ணி!1 'றி வி.ட ஒ� பா��ய Eர� -லமாகேவா 
மிக அ�ைமயி� தா� இ!த இரகசிய� அ�பலமாகியி�&க ��8� எ�= 
ேதா�றிய1. ேவ= விதமாக நிைன&க ��யவி�ைல. 
 
பா��ய நாெட)<� மைற!1 ஆழமாக ேவேரா�யி�&<� பா��ய� இய&க�ைத% 
ேச�!தவ�க6&< நாைள� ெபாK1 வி�வத,<* பைழய ந�லைடயாள% ெசா�ைல 
உடேன ைகவிடேவ�5� எ�=� �திய ந�லைடயாள� எ�ன எ�=� விைர!1 
அறிவி�ப1 எLவா= சா�தியமா<� எ�ப1தா� அவ:&<� �ாியவி�ைல. 
 
ேமF� இர�5 நாழிைக� பயண�1&<� பி� ெபாியவ� ம1ராபதி வி�தக� 
த)கியி�!த மைல& <ைக&< வ!1 ேச�!தா�க* அவ�க*. 
 
உட� வ!த ஆப�1தவி ெவளியிேலேய நி�= ெகா�டா�. ெகா�ல� உ*ேள 
Oைழ!தேபா1 தீ�ப!த ஒளியி� அவ� ஓைல% Bவ�யி� எK�தாணியா� ஏேதா 
அK�தி& கீறி& ெகா���!தா�. கால� ஓைச ேக.5 நிமி�!த1� அவ� த�ைன& 
ேக.ட �த� ேக*விேய ெகா�லைன விய&க% ெச7த1. “வா! இ)கி�!1 இ�= 
காைல �ற�ப.5% ெச�ற1 �த� இ!த விநா� வைர ந��ைடய ந�லைடயாள% 
ெசா�ைல. எ)காவ1 நீ பய�ப5�த ேந�!ததா?” 
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த� மன�தி� எைத�ப,றிய சி!தைன ேம� எK!1 நி,கிறேதா அைத� ப,றிேய 
அவ�� ேக.கிறாேர எ�= மன�தி� எK� விய��ட� வண)கி அவ�&< 
ம=ெமாழி 'றினா� அவ�. 
 
“இ�ைல. ஐயா!... ஆனா�... ?” 
 
“ஆனா�... எ�ன?” 
 
தி�ேமா'� ெந,கள�தி� �,றிF� எதி�பாராத விதமாக கள�பிர� ஒ�வ� அேத 
ந�லைடயாள% ெசா�Fடேன த�ைன அTகி% ேசாதைன ெச7தைத8� அத�பி� 
நட!தவ,ைற8� ஒ�=விடாம� அவாிட� விவாி�தா� ெகா�ல�. 
 
எ�லாவ,ைற8� பரபர�� எ1>� அைடயாம� ெசவிம5�தபி� அவ� 'றலானா�. 
 
“இ�= பி,பக� எ�மன�தி� ஏேதா ெபாறி த.5வ1 ேபா� அ�ப��ப.ட1. 
உட�, ‘ந��ைடய ந�லைடயாள% ெசா�ைல மா,றிவிட ேவ�5�’ எ�= நாேன 
நிைன�ேத�. எ� மன�தி� ப.டப�ேயதா� நட!தி�& கிற1 இ�&க.5�... எ)ேக 
அ!த ��1&க*...?” 
 
ெகா�ல� ��1&கைள& ெகா5�தேபா1 இய�ைப மீறி அவ� எK!1 நி�= 
அவ,ைற இ� ைககளாF� வா)கி& க�களி� ஒ,றி&ெகா*ளேவ, அ1 அவ:&<� 
�1ைமயாக� ேதா�றிய1. அ!த ��1&களி� ஏேதா மிக� ெபாிய மதி��&கான 
அ!தர)க� அட)கியி�&க ேவ�5� எ�= அவ� �ாி!1ெகா�டா�. இLவள> 
ெபாிய ெபா=�ைப� தா)கி வ!த விடைல இைளஞைன எ�ணினா� அவ�. 
இ�ப� அவ� எ�ணி& ெகா����பைத அ�ப�ேய பிரதிப��ப1 ேபா� அ!த& 
கணேம, 
 
“வாகன)கைளவிட அைவ எLவள> மதி��&<ாியவ,ைற% Bம!1 வ�கி�றன 
எ�ப1தா� ெபாி1. அ!த இைளஞ� நீ எதி�பா��தப� இ�லாத1 உன&< 
ஏமா,ற�ைத அளி�தி�&<�!” - எ�= ெசா�� �க� மல�!தா� அவ�. இ!த 
நிைலயி� அவ� ��பாக எைத8ேம நிைன�பத,<� பய!தா� ெகா�ல�. 
நிைன�பி� 'ட எைத8� மைற&க விடாதவ�&< ��, நிைன&கேவ தய)கினா� 



65 

 

அவ�. ஏேதா <ழ�ப� வரலா� எ�= தீ�&க தாிசனமாக �� '.�ேய உண�!1 
��1&கேளா5 வ�கிறவைன8�, த�ைன8� பைழய ந�லைடயாள% ெசா�ைல� 
தவி�&க% ெச7த அவ� மதி O.ப�ைத அவனா� விய&காம� இ�&க ��யவி�ைல. 
பைழய ந�லைடயாள% ெசா� த�ைன8� அபாய�தி� ஆ��தியி�&<� எ�= 
இ�ேபா1 அவ� எ�ணினா�. அ�ேபா1 மீ�5� அவ� <ர� கணிெர�= 
ஒ��த1. 
 
“பல தைல�ைறகளி� �னிதமான உண�>க6� அ!தர)க)க6� இ!த 
நவநி�தில)களி� அட)கியி�&கிற1. எனேவ நாைள ைவகைறயி��!1 
‘நவநி�தில�’ எ�ற ெதாடைரேய ந��ைடய �திய ந�லைடயாள% ெசா�லாக 
நியமி&கிேற�. இ!த� �திய ந�லைடயாள� ப,றி� பிற� �ாி!1ெகா*ள ��யாத 
சி�திர& கர!ெதK�1&களா� இ!த ஒைலயி� எKதியி�&கிேற�. இ!த ஒைலைய 
எ5�1% ெச�= வி�வத,<* ைவையயி� தி�ம�த ��1ைறயி�, கிழ&< 
ேம,காக எ�ணினா� ஏழாவ1 ம�த மர�தி� அ��ெபா!தி� ைவ�1 வி5� 
பணிைய நீ உட� ெச7ய� �ற�பட ேவ�5�. ஒLெவா� நா6� இ�!த 
வள�ைடயா� ேகாயி���!1 தி�ம0சன நீ� எ5&க வ�� ந� யாைன� பாக� 
அ!1வ� இ!த ஏழாவ1 ம�த மர�ெபா!ைத� பா�&காம� தி��ப மா.டா�. 
ஓைலைய அவ� பா��1 வி.டா�, �திய ந�லைடயாள� விைர!1 எ)<� 
பர>வத,< ஆவன ெச78� வழிைய அவனறிவா�. தி�ேமா'ாிF�, 
B,=��ற)களிF�, காராளாிட�� இ!த� �திய அைடயாள�திைன நீேய ெசா�� 
விடலா�.” 
 
அ�ப� அ!த நவநி�தில)களி� அட)கியி�&<� மக�1வ� எ�ன எ�= உடேன 
அறி8� ஆவைல, அவ� ெசா,க* த� உ*ள�தி� கிளர% ெச7தி�!1� க.டைளைய 
நிைறேவ,=� ெபா=�ைப உண�!1 ஓைலைய� ெப,=& ெகா�5 அவ� வண)கி 
விைடெப,=� �ற�ப.டா�. கா�க* வி� வி�ெண�= வ��தன. கடைமேயா 
மீ�5� அவைன� 1ர�திய1. 
----------- 
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நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� --------    இரஇரஇரஇர�டா� பாக� �டா� பாக� �டா� பாக� �டா� பாக� ----    சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�    
15. 15. 15. 15. சிைற மா1ற�சிைற மா1ற�சிைற மா1ற�சிைற மா1ற�    

 
த�:ைடய ஏவேலா ம!திரேமா ப�&க ��யாதப� மாவ� ��தைரய� த5�1& 
க.� வி.டைத உண�!தா� ேதX� மா!திாீக�. '�ேடா5 அைனவ�� ேச�!1 
சிைற�ப5வைத� தவிர அ!நிைலயி� ேவ= எ1>� மீள வழி ேதா�றவி�ைல. 
எ�லா�� ெச)கணா� �க�ைதேய கவைலேயா5 பா��1& ெகா���!தா�க*. 
 
-�ய கத>களி� ெவளிேய இ�!1 மாவ� ��தைரயாி� ஏளன% சிாி��� 
ெதாட�!1 ஒ��1& ெகா�ேட இ�!த1. கத>% ச.ட)களி� இைடெவளி வழிேய 
அவ� �க�ைத8� இவ�க* உ.�ற� இ�!ேத காண ��!த1. 
 
“இத,< ேம� உ)க* ஏவ� ப�&கா1! ேபசாம� ம=ப�8� சிைற& 
ேகா.ட�1&<* ேபா7% ேச�)க*. இனிேம� த�ப ��8� எ�= கன>'ட& 
காணாதீ�க*!” எ�= க5ைமயான <ர�� அவ�கைள ேநா&கி அைற'வினா� 
மாவ� ��தைரய�. 
 
இ!த அைற'வF&< மா!திாீக� ெச)கணாேனா, அழக� ெப�மாேளா, 
ெத�னவ� மாறேனா, மாவ� ��தைரயைர ேநா&கி ம=ெமாழி 'றி% சீறவி�ைல; 
எ�றாF� த)க6&<* ேமேல எ�ன ெச7வ1 - எ�ற வினா>� �க& <றி�பி� 
ஒ�வைர ஒ�வ� பா��1& ெகா�டன�. ெத�னவ� மாற� மாவ� ��தைரயைர 
ேநா&கி ஏேதா க5ைமயாக ம=ெமாழி ெசா�ல� 1�1��1& ெகா����பைத� 
�ாி!1ெகா�5, ‘இ�ேபா1 அவ�&< எ1>� பதி� ெசா�ல ேவ�டா�’ எ�ப1 
ேபா� க� பா�ைவயாேலேய <றி��& கா.� வி.டா� அழக�ெப�மா*. இவ�க* 
ஒ5)கி வி.டா�க* எ�பதாக இ!த அைமதிைய� �ாி!1 ெகா�ட மாவ� 
��தைரய� த��ைடய ஏவைல மீ.5& ெகா�டா�. ஓநா7க6�, நாிக6� 
மைற!தன. மாவ� ��தைரய� திமிரான <ர�� மீ�5� 'றினா�: 
 
“இர> ேநரமாகி வி.ட1. பாவ�! நீ)க* எ�லா�� மிக>� கைள�தி��R�க*. 
சிைறயி� ேபா7 இ�றிரவாவ1 உற)<)க*. நாைள& காைலயி� ஒ�ேவைள 
உ)க* தைலவிதியி� ேகார ��ைவ நீ)க* எதி� ெகா*ள ேவ��யி�&<�!” 
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இைத& ேக.5& <றள� உத5கைள� பி1&கி �க�ைத& ேகாணி மாவ� 
��தைரய�&< அழ< கா.�னா�. ந�ப�களி� உயரமான உ�வ)க6&< ந5வி� 
நி�= ெகா���!ததனா� அவ:ைடய <*ள உ�வ� அழ< கா.�யைத 
ந�ப�க*தா� காண ��!தேத ஒழிய& கத>&< ெவளிேய நி�ற மாவ� ��தைரய� 
காண ��யவி�ைல! 
 
இவ�க6ைடய ெமளன� பணிவாக>�, பயமாக>� �ாி!1 ெகா*ள�ப.5 
வி.டதனா� மாவ� ��தைரய� இவ�கேளா5 ேபBவைத நி=�தி& ெகா�5 ேவ= 
ஏ,பா5கைள& கவனி&க� ெதாட)கினா�. 
 
சில கண)களி� மாவ� ��தைரயைர� ேத�& கள�பிர� Dத பய)கர� பைட� 
தைலவ� அ)ேக வ!1 ேச�!தா�. அவ:ட� ஆ8தபாணிகளாக� Dதபய)கர� 
பைட Eர�க6� வ!தி�!தன�.  
 
“ந�ைம�ேபா� அரசிய� காாிய)களி� ஈ5ப.���பவ�க* எதிF� 
��ென%சாி&ைகயாக விழி�தி�&க ேவ�5�. ஒ� விநா� தாமதமாகேவா, 
பி�த)கியி�!ேதா விழி�தா�'ட� ெபாிய ேதா�விக* வ!1வி5�. இ!த% சிைற& 
ேகா.ட�1& காவைல இ� மட)காக ஆ&க ேவ�5� எ�பைத இ�ப� நா� 
ெசா�� நீ ெச78�ப� ஆகியி�&க& 'டா1. இவ�கைள ம.5ேம இ)கி�!1 த�ப 
வி.5 வி5ேவாமானா� மிக விைரவி� இ!த& கள�பிர� ஆ.சிேய பறிேபா7வி5� 
எ�பைத நீ எ!த அள> உண�!தி�&கிறா7 எ�ப1 என&<� �ாியவி�ைல” - எ�= 
மாவ� ��தைரய� Dதபய)கர�பைட� தைலவனிட� இைர!1 ெகா����ப1 
உ*ேள நி�ற இவ�க6&<� ேக.ட1. சிைற& ேகா.ட�தி� வாயி�� காவF&< 
நி,<� Eர�களி� எ�ணி&ைகைய அதிமா&கி� பா1கா�� ஏ,பா5கைள 
வ�ைம�ப5�த� ேபாகிறா�க* எ�ப1� உ*ேள இ��பவ�க6&<� �ாி!த1. 
இ!த நிைலைம அவ�க* கவைலைய அதிகமா&கிய1. 
 
ெவளிேய மாவ� ��தைரயாி� <ர� ேக.கவி�ைல. இ�ேபா1 அவ� �ற�ப.5� 
ேபாயி�&க ேவ�5� எ�= ேதா�றிய1. Dதபய)கர� பைட�தைலவ� ம.5� 
காவ� Eர�க6&< ஏேதா எ%சாி&ைககைள8� க.டைளகைள8� இ.5& 
ெகா����ப1 ேக.ட1. 
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சிறி1 ேநர� கழி�1& ெத�னவ� மாற:�, அழக� ெப�மா6� �,றிF� 
எதி�பாராதவிதமாக Eர�க* $ழ� Dதபய)கர� பைட�தைலவ� சிைற& 
ேகா.ட�1& கதைவ திற!1 ெகா�5 உ*ேள வ!தா�. 
 
“உ*ேள வ�கிறவ�க* எ�ன ெச7தாF� வாளா இ��பதா, அ�ல1 ஒ� 
நிைலைம&< ேம� அவ�கைள எதி��1� தா&கி வி.5� த�பி ஓட �ய,சி 
ெச7யலாமா, உ*ேள வ�கிறவ�கைள எதி��1� ேபாாி5� அள>&< ந� 
எ�ணி&ைக இ�&கிற1 எ�பைத நீ)கேள அறிE�க*? எ�ன ெச7யலா�?” எ�= 
கழ,சி)க� அழக� ெப�மாளி� காத�ேக ெம�ல வினாவினா�. 
 
“அவசர�ப.5 விட ேவ�டா�. அ1 நிைலைமைய ேமF� ெக5�1 வி5�. நீ 
ெசா�கிறப� ெச7ய ேவ�5� எ�றா� அ�ப�% ெச78� வ�ண� நாேன ைசைக 
கா.5ேவ�. நா� ைசைக கா.டாத ப.ச�தி� எ�ன நட!தாF� யா�� உண�%சி 
வச�பட& 'டா1” எ�= அழக�ெப�மாளிடமி�!1 கழ,சி)க:&<� பிற�&<� 
ம=ெமாழி கிைட�த1. 
 
ெத�னவ� மாற:� அவேனா��!த தி�ேமா'� அற&ேகா.ட�1 ம�ல:ேம 
தைல&< ஐவைர எதி�&க>�, அ��1 ெநா=&க>� ேபா1மானவ�க* எ�றாF�, 
அவ�க* பசி தாக)களா� தள�!1ேபா7 ந�!தி�&கிறா�க* எ�= 
அழக�ெப�மா6&<� �ாி!த1. அவசர�ப.5� த�ப �ய�= ��யாம� 
அக�ப.5& ெகா�டா� பி�� நிர!தரமாகேவ த�ப��யாம, ேபா7 வி5ேமா எ�ற 
��ென%சாி&ைகதா� அழக� ெப�மா6&< நிதான�ைத& ெகா5�தி�!த1. 
உ*ேள வ!த Dத பய)கர�பைட� தைலவ� �த�� ெத�னவ� சி=மைல 
மாறைன8�, <�ற� நி,ப1ேபா� ேதா�றிய அற&ேகா.ட�1 ம�லைன8� 
ம,றவ�களிட� இ�!1 தனிேய பிாி�1 நி=�தி% ச)கி�களாF�, வில)காF� 
பிைண�1& க.5மா=, த�ேனா5 வ!த Eர�க6&<& க.டைளயி.டா�. இ!த& 
க.டைளைய அ!த Eர�க* நிைறேவ,=மா= வி5வதா, எதி��1� தா&<வதா என 
அறி8� ஆவேலா5 ந�ப�க* அழக�ெப�மாளி� க�கைளேய பா��1&ெகா�5 
நி�றா�க*. Dதபய)கர� பைட� தைலவ� சிைற& ேகா.ட�தி,< உ*ேள 
த�ேனா5 அைழ�1 வ!த Eர�கைள ெவளி��ற� மதிேலாரமாக நி=�தி 
ைவ�தி�&க ேவ�5� எ�ப1 அழக� ெப�மாளி� ச!ேதகமாயி�!த1. எ!த 
விநா�யி� Dத பய)கர� பைட� தைலவ� <ர� ெகா5�தாF� ெவளிேய இ�!1 
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V,=&கண&கான Eர�க* ஓ�வர��8� எ�ற நிைலைமைய உ7�1ண�!1 
நிதானமாக இ�!1வி.டா� அழக� ெப�மா*. 
 
வ!தி�!த கள�பிர Eர�க* ெத�னவ� மாறைன8� அற&ேகா.ட�1 ம�லைன8� 
வில)கி.5% ச)கி�யா� பிணி&க� ெதாட)கினா�க*. அ�ப� அவ�க* இ�வ�� 
பிணி&க�ப5�ேபா1 ம,ற எ.5� ேப�� எ�ன மன நிைலயி� இ�&கிறா�க* 
எ�= �க)களி��!ேத க�5பி�&க �ய�றவ� ேபா� இவ�கைளேய '�!1 
கவனி&க� ெதாட)கியி�!தா� அ!த& கள�பிர� பைட� தைலவ�. இவ�க6� அ1 
�ாி!1 மிக>� த!திரமான1�, எதிாி�ாி!1ெகா*ள ��யாத1மான அைமதிைய& 
கைட�பி��தன�. அ!த விநா�வைர த� க.டைளைய8� ேப%B&கைள8� 
பா�யிேலேய நட�தி& ெகா���!த கள�பிர� பைட�தைலவ�களி� ேப%ைசேயா 
எைத8ேமா ெதாி!1 ெகா*ளாத1ேபா�, அேத சமய� எ�லாவ,ைற 8ேம 
�ாி!1ெகா�5� ெதாி!1 ெகா�5� ெமளனமாக இ�!தா�க* இவ�க*. இவ�க* 
அவ,ைற� �ாி!1 ெகா�ட1ேபாF� அறி!1 ெகா�ட1ேபாF� 
ெவளி�பைடயாக& கா.�&ெகா*வா�கேளயானா� இவ�க6&< எ!த அள> பா� 
ெமாழி ெதாி8� எ�பைத அதி��!1 அவ� அ:மானி&க& '5�. �த� 
�ய,சியி� அவனா� அைத% சாதி&க ��யவி�ைல. எனேவ, தா� அறி!தவைர 
உ%சாி&க ��!த பிைழயான ெகா%ைச� தமிழி�, “இவ�க* இ�வைர8� தனிேய 
ேவ= சிைறயி� பிாி�1 ைவ&க ேவ�5�. இவ�கைள� பாதாள% சிைற&< இK�1% 
ெச�F)க*” எ�ற ெபா�ளி� 'றினா� அவ�. த�:ைடய க.டைளகைள� தா� 
பா�யி� 'றியவைர எதிாி��&<� மனித�க* அட&கமாக>�, அைமதியாக>� 
இ�!த1 மாறி� தாேன தமிழி� க.டைளயி.ட1� �ாி!1ெகா�5 ெபா)கி 
எKகிறா�களா இ�ைலயா எ�பைத அவ� கவனி&க>� கணி&க>� �யFவ1 
ேபா��!த1. அ�ப� அவ� தமிழி� க.டைளயி.டேபா1� இவ�க* எ!த 
மா=தைல8� கா�பி&கவி�ைல. <றள� ம.5� யா�� த�ைன� பா�&காத 
ேவைளயி� உத.ைட� பி1&கி �க�ைத& ேகாணி அழ< கா.� ���1& 
ெகா�டா�. ம,றவ�களி� இ5�� உயர�தி� இவ��க� இ�!ததா� ம,றவ�க* 
�க)கைள8� இவ� �க�ைத8� ஒ�ேசர� பா��ப1 எ�ப1 ஒேர சமய�தி� 
இயலா1. ம,றவ�க* �க)கைள ேந�&< ேந� பா�&<�ேபா1 இவ� �க� 
ெதாியாமF� இவ� �க�ைத ம.5ேம ேந�&< ேந� பா��தாேல ம,றவ�களி� 
இ5��&க* ம.5ேம ெதாிவ1 ேபால>� இ�!ததனா� எ�லா� �க)கைள8� 
'�!1 கவனி�1& ெகா���!த பைட� தைலவனா� இவ� அழ< கா.�யைத& 
கவனி&க ��யா1 ேபாயி,=. யாைர மீ.பத,காக& ேகா.ைட&<* வர ேந�!தேதா 
அவைனேய ேவ= சிைற&ேகா.ட�1&< மா,றி&ெகா�5 ேபாகிறா�க* எ�ப1 
அழக� ெப�மா6&< வ��த�ைத& ெகா5�த1 எ�றாF� அைத எ�ப�� த5�ப1 
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அ�ல1 தவி��ப1 எ�ப1தா� �ல�படவி�ைல. மாவ� ��தைரய� 
பய�=�திவி.5% ெச�ற1 ேபா� ெத�னவ� மாற:&ேகா, ம,றவ�க6&ேகா 
உயி� அபாய� ஏ,ப5�� த�பிவிட ேவ�5� எ�ற தவி�� ம.5� உ*6ற 
அழக� ெப�மா* மன�தி� இ�!த1. அவ� இ�ப� நிைன�1� தவி�1& 
ெகா���!தேபாேத அவ:� ம,றவ�க6� காண� ெத�னவ� மாறைன8�, 
ம�லைன8� அ)கி�!1 ேவ= சிைற& ேகா.ட�1&< அைழ�1& ெகா�5 
ேபா7வி.டா�க*. 
 
இ�வ�� ேபா<�ேபா1 'ட ஒ�வ�&ெகா�வ� ேபசி&ெகா*ள ��யவி�ைல. 
பைட�தைலவ� கவன& <ைறவாயி�!த ஒ� கண�தி�, ‘கவைல� படேவ�டா�; 
நா� எ�லா�� ேச�!ேத இ)கி�!1 த�ப��8� இ�:� என&< ந�பி&ைக 
இ�&கிற1’ - எ�ற ெபா�* �ாிய� ெத�னவ� மாற:&<% ைசைக -ல� 
அறிவி�தா� அழக� ெப�மா*. இ!த% ைசைகைய� தவிர ேவெறைத8� 
இவ�களா� ெச7ய ��யவி�ைல. இவ�க* எ.5� ேபைர8� வில)<களாேலா 
இ���% ச)கி�களாேலா இ.5� பிணி&காம�, அ�ப�ேய அ!த� பைழய சிைற& 
ேகா.ட�தி� அைட�1வி.5� ேபானா�க*. Dத பய)கர� பைட� தைலவ:� 
Eர�க6�, வ!தவ�க* எ�ேலா�� ேபா7வி.டா�க* எ�பைத8� தா)க* 
எ.5ேப� ம.5ேம இ�&கிேறா� எ�கிற தனிைமைய8� உ=தி ெச71 ெகா�ட 
பி� இவ�க* ேம,ெகா�5 ேபசேவ��யைத� ேபசி� தி.டமிடலாயின�. 
---------- 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� --------    இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� ----    சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�    
16. 16. 16. 16. யா� இ.த ஐவ�யா� இ.த ஐவ�யா� இ.த ஐவ�யா� இ.த ஐவ�????    

 
“எ�ன�பா இ1? உ�ைன� ேபா� ம!திர&கார�கைள8�, த!திர&கார�கைள8� 
ந�பினா� இ�ப��தா� பாதி& கிண= தாவ ��8� ேபா��&கிற1!” எ�= 
கழ,சி)க�, ேதX� மா!திாீ கைன& ேகாபி�1& ெகா*ள� ெதாட)கியேபா1, 
‘இ�ப� எ�லா� ேபசாேத! வாைய -5’ - எ�ப1 ேபா� கழ,சி)கைன& க5ைமயாக 
உ=�1� பா��தா� அழக�ெப�மா*. கழ,சி)க� உடேன ேபBவைத 
நி=�திவி.டா�. அழக�ெப�மா* சிறி1 ேநர� யாாிட�� எ1>� ேபசாம� 
சி!தைனயி� ஆ�!தி�!தா�. த)க* தைலவனி� ஆ�!த சி!தைனைய� �ாி!1 
ெகா�5 அைத மதி�ப1 ேபா� ம,றவ�க6� ஒ�வ�&ெகா�வ� எ1>� ேபசி& 
ெகா*ளவி�ைல. அழக� ெப�மா* ேம� விைள>கைள நிைன�தா�.  
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‘அரச விBவாச�*ள பா��ய� <� ம&க* ேபா� ேந,=வைர நா:� எ�ைன% 
ேச�!தவ�க6� �றநகாி� உபவன�திF�, அகநகாிF� உாிைமேயா5�, 
பயமி�றி8� பழக ��!த1 ேபா� இனிேம� பழக��யா1. எ�:ைடய 
அ!தர)க��, எ�ேனா5 உபவன�தி� உட:ைற!1 வா�கிறவ�களி� 
அ!தர)க�� கள�பிர� ேபரரB&<� ெதாி!த பி� இனிேம� நா)க* எ!த% சா��� 
அ,ற மனித�களாக எ)கைள& கா�பி�1& ெகா*ள ��யா1. கா1� கா1� 
ைவ�தா,ேபா� மீ.க வ!தவ�கைள8� மீ.5& ெகா�5 த�பியி�!ேதாமானா�, 
கவைலயி�ைல. அ�ப� மீ.க>� த�ப>� ��யாததா�, எ�னதா� மா= ேவட�தி� 
இ�!1� பயனி�ைல. இ�றி�லாவி.டாF� நாைள�ெபாK1 �ல�!த1� யா� யா� 
எ�= எதிாிக6&< ந�ைம� ப,றி� �ாி!1வி5�. பா��ய�களி� மனித�க* 
எ�=தா� இ1வைர ெபா1வாக� �ாி!தி�&<�. அ!த& காமம0சாி&< ம.5� 
எ�லா� ெதாி!தி�!தாF� மாவ� ��தைரய�&ேகா, Dத பய)கர�பைட� 
தைலவ:&ேகா இ�:� அLவள> ெதாி!தி�&க நியாயமி�ைல. ‘Dத பய)கர� 
பைடயின� ேபா�ற ேவட!தா)கி� த)களவ�கைள% சிைற மீ.க வ!த 
பா��ய�களி� ஆ.க*’ எ�= ம.5�தா� இ!த விநா� வைர அவ�க* ந�ைம� 
ப,றி அறி!தி�&க ��8� எ�றாF� ெதாட�!1 இ)ேக சிைறயி� இ�&க 
ேநாி5ைகயி� இைதவிட அதிகமாக& கள�பிர�க* ந�ைம� ப,றி அறி!1 ெகா*ள 
�யFவா�க*. விைர!1 த�பாவி�� பல தீய விைள>க* இ�&<�’ - எ�= 
சி!தி�தா� அழக� ெப�மா*. ந�ப�க* ஏேதேதா வழிகைள% ெசா�னா�க*. 
மனநிைல ெதளிவாக இ�லாததா�, ‘வி�!த பி�� சி!தி�ேபா�’ எ�றா� 
அழக�ெப�மா*. ஆனாF� அ!த& <ழ�பமான மனநிைலயி�'ட 
 
“கள�பிர�களி� யா� இ)ேக வ!தாF�, எைத வினவினாF� அவசர�ப.5 
�!தி&ெகா�5 யா�� எ!த ம=ெமாழிைய8� ெசா��விடாதீ�க*. ம=ெமாழியாக 
நா� எ�ன ெசா�கிேற� எ�= ெபா��தி�!1 பா��த பி� அத,< ஏ,ப நீ)க6� 
நட!1 ெகா*ளேவ�5�. பத,றேமா அவசரேமா 'டா1. எதிாிக* ந�ப�க* 
ேபா� வ!1 ேப%B& ெகா5�ப1�, இ)ேக இ�&<�. எ%சாி&ைக ேதைவ.” எ�= 
ெதளிவாக அறி>ைர 'றியி�!தா� அவ�. இைத& 'றிய பி� ேதX� 
மா!திாீகனிட� அவ� ஒ� ேவ�5ேகா* வி5�தா�: “ெச)கணா�! உ�னிட� 
ைமேபா.5� பா�&க� ேதைவயான சாதன)க* இ�&<மானா� தைய'�!1 ந� 
ெத�னவ� மாறைன8�, ம�லைன8� இ!த அர�மைன&<*ேளா, சிைற& 
ேகா.ட�தி,<*ேளா எ)ேக ைவ�தி�&கிறா�க* எ�பைத& க�5பி��1% ெசா�ல 
��8மா?” 
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ெச)கணா� உடேன த� ேமலாைட ���பி��!1 யாளியி� �க� ேபா�ற 
அைம�ைப உைடய ஒ� சிமிைழ எ5�1� திற!1 ஏேதா ம!திர)கைள% ெசா��& 
க�கைள -� எ)ேகேயா, எைதேயா, மன& க�ணி� பா��பவைன� ேபா� 
ேத�வி.5% சில கண)க6&<� பி� க�கைள� திற!தா�. எ�ேலா�� அவ� 
எ�ன 'ற�ேபாகிறா� எ�பைதேய ஆவேலா5 கவனி�தா�க*. 
 
“இ�ேபா1 நா� நி�= ேபசி&ெகா���&<� இ!த% சிைற& ேகா.ட�1&< ேந� 
கீேழ இ�.கிட)காக இ�&<� பாதாள% சிைறயி� ெத�னவ� மாற:� ம�ல:� 
இ�&கிறா�க*. அ!த� பாதாள% சிைற&ேகா.ட� ேகா.ைடயி� அகழிக6&<� 
கீேழ இ��பதா� நீ� கசி8� தைரயி� அமர>� ��யாம�, ப5&க>� வழியி�றி 
அவ�க* 1�ப�ப.5& ெகா���&கிறா�க*. இ�ெனா� ெச7தி...” எ�= 
ெசா��& ெகா�ேட வ!த மா!திாீக� திNெர�= த� மன�ைத மா,றி& 
ெகா�டவ�ேபா� அ!த% ெச7திைய ம.5� அழக� ெப�மாளி� காத�ேக 
'றினா�. அ!த% ெச7தி எ�னவாக இ�&<� எ�= அறி8� ஆவ� ம,ற வ�க* 
மன�தி� அதிகாி�த1. அ!த இரகசிய% ெச7திைய மா!திாீக� த� காத�ேக 'றி& 
ெகா���!தேபா1 அழக� ெப�மாளி� �க� மல�%சி உ,றைத8� அவ�க* 
க���!ததனா� அவ�க6ைடய ஆவ� இ�:� ெப�கியி�!த1. ைம%சிமிைழ 
-� ம=ப�8� ேமலாைடயி� ��!1 ெகா�டா� மா!திாீக�. அத,<� பி� 
வி�8�வைர அவ�க* யா�� எ1>� ேபசி& ெகா*ளவி�ைல. சிைற& ேகா.ட�தி� 
கர5 �ரடான க� தள�தி� உடைல% சா7�ப1�, உற)<வ1� கைள��& 
காரணமாக% சிரமமானைவகளாக� ெதாியவி�ைல அவ�க6&<. 
அழக�ெப�மா6�, ேதX� மா!திாீக:� அ�க�ேக ப5�தி�!ததனா� 
இைடயிைடேய ெம��ய <ர�� த)க6&<* ம.5� ஏேதா உைரயா�&ெகா*ள 
��!த1. ம,றவ�க6&ேகா ஆவ�� காரணமாக, உைரயாடாம� வாளா இ�!த 
ேநர�தி� 'ட அவ�க* ஏேதா இரகசிய� ேபசி& ெகா����ப1 ேபா� ேக.ட1. 
சிறி1 ேநர�தா� இ!த ஆவ�, பரபர�� எ�லா� இ�!தன. அ��ற� அய�!1வி.ட 
காரண�தா� யா�&<� எ1>� நிைனவி�&கவி�ைல. ம=நா* ெபாK1 �ல�!த1. 
ந�ப�க* எ.5� ேப�&<� பய)கரமான பசி. கள�பிர�க* சிைற�ப.ட 
எதிாிக6&< உண> த�வா�களா, அ�ல1 சிைற�ப.டவ�கேள த)க6&< 
உண>தாேன எ�= சாகவி.5 வி5வா� களா எ�ப1 ெதாியவி�ைல. அ!த 
நிைலயி� �,றிF� எதி�பாராம� ஐ!1 �திய மனித�க* அவ�கைள� ேத�% 
சிைற&ேகா.ட�1&< வ!தன�. அவ�க* தமிழ�கைள� ேபா� ேதா�றின�. உைட, 
சாய� எ�லா� அ�ப�ேய இ�!தன. வ!தவ�களிட� ஒ� ெபாிய ஓைல&'ைட 
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நிைறய பி.5 அ�ப� �த�ய பணியார)க* இ�!தன. சிைற& ேகா.ட�1& 
கத>கைள எ�லா�'ட அவ�க* திற!1 ெகா�5 உ*ேள வ!1, பணியார& 
'ைடைய அழக� ெப�மா* �த�யவ�கைள வண)கி வி.5 எதிேர ைவ�தன�. 
ைவ�த>டேன -வ�� ெசா��ைவ�த1 ேபா� ஒ�றாக� தைல நிமி�!1 இ!த 
எ.5� ேபைர8� பா��1 இரகசிய� ேபBவைத ஒ�த <ர�� ‘கய�’ எ�றா�க*. 
 
அழக� ெப�மா* பதிF&< அ! ந�லைடயாள% ெசா�ைல& 'றாதேதா5 
வ!தவ�கைள& '�!1 கவனி&க� ெதாட)கினா�. ம,றவ�க6&ேகா பசி&< வழி 
பிற&க� ேபாகிற1 எ�ற மகி�%சியி� ‘கய�’ எ�= 'ட% ெசா�� விடலா� 
ேபா��!த1. ஆனா�, யா�� த�ைன �!தி& ெகா�5 ேபச& 'டா1 எ�= 
�!திய இரவி� அழக� ெப�மா* க.டைளயி.��!தைத நிைன�1 ெமளனமாக 
இ�!தன�. வ!த ஐவாி� ஒ�வ� 'றலானா�: 
 
“நீ)க* இ)கி�!1 த�பி% ெச�ல உத>வத,< வ!தி�&கிேறா�. இேதா உ)க* 
பசி&<� பணியார)க* ஏ,ற�ள ேவ�5�. நா)க* ந5P� ந�ைம த�வா� <ல�1 
ம1ராபதியாாி� Mத�க*.” 
 
இ�:� அழக� ெப�மா* சிைல ேபா�தா� நி�= ெகா���!தா�. 
ேபசியவ:&< ம=ெமாழி8� 'றவி�ைல. ந�லைடயாள% ெசா�ைல� பதிலாக>� 
அளி&க வி�ைல! அ!த� பணியார& 'ைடைய அ)கீகாி�1& ெகா*ள>� இ�ைல. 
அழக� ெப�மாளி� இ!த� ெபாிய தய&க� ம,ற எKவைர8� எ%சாி&ைக ெச7த1. 
------------ 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� --------    இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� ----    சிைற�ேகாசிைற�ேகாசிைற�ேகாசிைற�ேகா�ட��ட��ட��ட�    
17. 17. 17. 17. ெபா/  �9�%.:ெபா/  �9�%.:ெபா/  �9�%.:ெபா/  �9�%.:????    

 
இைச8� '�1�, இ�ப�� நிைற!த இர�தின மாைலயி� மாளிைகயி� ஒ� 
<ைற>மி�ைல எ�றாF� தா� சிைற�ப.���ப1 ேபா� உணர� ெதாட)கினா� 
, இைளயந�பி. அவ� தனிைமைய உண�!1 விடாதப� எLவளேவா ேபணி� 
பிாிய�ப.5 ெந�)கி� பா1கா�1 வ!தா* இர�தினமாைல. ஓ� இைணய,ற 
வா�ப� ப�வ�1 Eரைன அ�பினாF�, உபசரைணகளாF� ம.5ேம த5�1 
ைவ�ப1 எ�ப1 எLவள> அாிய காாிய� எ�பைத அவ* உணர ��!த1. சில 
ேவைளகளி� த�ேனா5 ேபசி& ெகா���&<�ேபாேத அவன1 சி!தைன 
ேவெற)ேகா ேபா7 வி5வைத அவ* க���!தா*. சில இர>களி� ம0ச�தி� 
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அவ� உற&கமி�றி� �ர*வைத8� ெப�-%B வி5வைத8�, எK!1 அம�!1 
க�ன�தி� ைகU�றிய வ�ண� கவைலேயா5 சி!தி�பைத8�'ட அவ* காண 
ேந�!தி�!த1. 
 
அ�ப� அவ� ம0ச�தி� ேம� விழி�1& ெகா�5 உ.கா�!தி�!த ஓ� இரவி�, 
அவ* மிகமிக& கனிவான <ர��, “உ)கைள� பா��தா� என&ேக பாிதாபமாக 
இ�&கிற1. சமயா சமய)களி� நீ)க* �*ளி� ேம� இ��பைத� ேபா� 
ெபா=ைமய,=� ேதா�=கிறீ�க*. எ)களிைடேய இ��பதி� உ)க6&< ஏேத:� 
உபசார <ைற> இ�!தா� அைத� தய)காம� ெசா�லலா�” எ�= அவனிடேம 
ேக.டா*. 
 
அவ� ஒ�வித ஏ&க�ேதா5 ம=ெமாழி 'றினா�: “இர�தினமாைல! இ)ேக என&< 
ஒ�<ைற8� இ�ைல எ�பேத மிக� ெபாிய <ைறதா�. ஒ� <ைறேயா, தைடேயா 
எதி��படாத வா�வி� ஆ� மக� த�ைன ஓ� ஆ�மக� எ�ேற நி"பி�1& 
ெகா*ள��யாம� ேபாகிற1. இ!த% Bகவாச� எ�ற ெபா� '����!1 நா� 
வி5ப.டாெலாழிய எ� மன� ஆ=தலைடயா1. எ� ேவதைனயி� �K அ��த�ைத 
நீ8� �ாி!1 ெகா*ளவி�ைல எ�ேற நிைன&கிேற�. Eர�கைள ெவ=� அ�பினா� 
ம.5� �ாி!1 ெகா*ள��யா1 ேபா��&கிற1.” 
 
“நீ)க* ஒ� ப&க�1 வாத�ைத ம.5ேம ெசா�கிறீ�க*. Eர�கைள ெவ=� 
அ�பினா� �ாி!1ெகா*ள ��யா1 எ�ப1 உ�ைமயா? அ�ல1 உண�> மயமாக 
ெநகி�!த அ�ைப Eர�களா� �ாி!1ெகா*ள��யா1 எ�ப1 உ�ைமயா?”  
 
“நம&<ாிய ேதச�ைத& கா�பா,ற ேவ�5� எ�கிற ெபாிய அ�� ேமெலK�ேபா1, 
நம&<ாிய மனித�கைள� ப,றிய சிறிய அ�� அதி� கைர!1 ேபா7வி5கிற1 
எ�பைத நீ �ாி!1ெகா*ள ேவ�5�.” 
 
“எ�ைன மற�பத,<� நிராகாி�பத,<� நீ)க* '=கிற த�1வேமா இ1?” 
 
“மனித�கைள மற�பத,<� நிராகாி�பத,<� த�1வ)க* பிற�பதி�ைல. 
த�1வ)க6&< மற�பைத8� நிராகாி�பைத8� விட உய�!த ேநா&க)க* உ�5.” 
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“ஆனா� மனித�க6&< ம.5� சமயா சமய)களி� அ�ப� உய�!த ேநா&க)க* 
இ��பதாக� ேதா�ற வி�ைல.” 
 
இைத& ேக.5 அவ* �க�ைத ஏறி.5� பா��1 ெம�ல% சிாி�தா� இைளயந�பி. 
ஒ� கவைல நிைற!த $�நிைலயி� த� உைரயாடலா� அவைன மன� ெநகி�!1 
சிாி&க% ெச7த1, இர�தினமாைல&<� தி��திைய& ெகா5�த1. 
 
“உ�ைன�ேபா� வசீகர��, மய&<� ச&தி8� உ*ள ெப�க*தா� Eர�களி� 
�த� எதிாிக*. எLவள> ெபாிய Eரனி� அ�ைப8� ஒ� <=கிய எ�ைல&<* 
ெகா�5 வ!1 அட&கிவி5கிறீ�க* நீ)க*!” 
 
இ�ேபா1 அவ* அவ� �க�ைத ஒர& க�களா� ேநா&கி ெம�ல நைக�தா*.  
 
“உ�:ைடய தைடைய8� பா1கா�ைப8� மீறி நா� இ!த மாளிைக எ�ைலைய& 
கட!1 நகர Eதிகைள& காண��ற�ப.டா� நீ எ�ன ெச7வா7? என&< இ)கி�!1 
ெவளிேய �ற�ப.5% ெச�லேவ�5� ேபால ஆைசயாயி�&கிற1.” 
 
“உ)க* ஆைசக* உ)கைளவிட� ெபாிய ச&தியா� க.5�ப5�த�ப.��&கி�றன. 
நீ)க* நிைன�தப�எ�லா� ஆைச�ப.5விட ��யா1. ஆைச�ப.டப�ெய�லா� 
நிைன�1விட>� ��யா1.” 
 
“இத,< ஓ� இட� ம.5� விதிவில&<!” 
 
“எைத% ெசா�Fகிறீ�க* நீ)க*?” 
 
“எைத% ெசா�Fகிறீ�க* எ�= இ�ேபா1 இைத& ேக.<� ெப�ணழகி ம.5� 
இ)< விதிவில&காகி வி.டா* எ�ேற�.” 
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“உ�ைமயான அ�� எ�ப1 ஒ� விதிவில&கி�ைல. எ� அ�ைப நீ)க* 
விதிவில&காக& '=வ1 என&ேக பி�&கவி�ைல. எ� அ�ைப நீ)க* அ�ப� 
அல.சியமாக நிைன&கலா�. ஆனா� நா� அ�ப� நிைன&க��யா1.” 
 
“எ� ேம� உ�ைமயான அ�� இ�&<மானா� நீ என&< ஒ� உதவி 
ெச7யேவ�5�.” 
 
“எ�ன உதவி? ெச7ய ��!த உதவியாயி�!தா� நி%சய� ெச7யலா�.” 
 
“ெச7ய��யாத உதவியாயி�!தாF� ெச7வ1 தா� உ�ைம அ��.” 
 
“ெச7ய��யாதத,<� ெச7ய& 'டாதத,<� ேவ=பா5 உ�5.” 
 
“அ�� எ�ற அ��பைடயி� பா�&<�ேபா1 எதிF� எத,<� ேவ=பா5 கிைடயா1 
எ�ப1 நா� ெசா���தா� உன&<� ெதாியேவ�5� எ�பதி�ைல. 
மனித�க6&<� அவ�க6ைடய க��1&க6&<� ந5ேவ உ*ள ேவ=பா5கைள8�, 
இைடெவளிகைள8� <ைற�ப1தா� அ��. ெபா1 அ�பி� இல&கணேம 
இ1தா� எ�றா� பிாிய�தி� விைளநிலமாகிய ெப�களி� அ�� இ�:� 
சிற�பாயி�&க ேவ�5�...” 
 
“காாிய�ைத% சாதி�1& ெகா*வத,< ஏ,ற இனிய வா��ைதகைள ஒLெவா�றாக� 
ேத�!ெத5�1� ேபBகிறீ�க* நீ)க*!” 
 
“ஆனாF� எ� காாிய� இ�:� சாதி&க�ப.5 ��யவி�ைல.” 
 
அவ* இத,< ம=ெமாழி 'றவி�ைல. நளின�� அழ<� நிைற!த ��னைக ஒ�= 
அவ* இத�களி� ேதா�றி மைற!த1. 
 
ந5 இர> கழி!1 , பனி8� ெம�கா,=�, D&களி� மல�)கால�1� �1மண�� 
ஒ�= ேச�!1 �ற�ப5� பி�னிர> வ!1ெகா���!த1. இ�:� அவ�க* இ� 
வ�ேம ம0ச)களி� அம�!1 ேபசி& ெகா�5தா� இ�!தன�. இ�வ�&<� 
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உற&க� அறேவ கைல!1 ேபா7 வி.ட1. ஒேர ஒ�நா* நகர Eதிகளி� ேபா7� த� 
வி��ப�ப� B,றி� பா�&க ஆைச ெதாிவி�தா� இைளயந�பி. அவேளா அவைன 
அ�ப� வி��ப�ேபா� ெவளிேய அ:��வத,< இைசயவி�ைல. சிாி�1�, ேபசி8� 
அவைன வசிய�ப5�தி மய&கி அவ:ைடய ெவளிேய=� வி��ப�ைத ெம�ல 
மற&க% ெச7ய �ய�றா*. 
 
இள� ைவகைறயி� சீத& கா,= D&களி� ந=மண)கேளா5 சாளர�தி� வழிேய 
உ.�<!த1. பணி� ெப� ஒ��தி �ற�ேத வ!1 நி�= <ர� ெகா5�தா*. �த�� 
இர�தினமாைலதா� எK!1 ெச�= பணி� ெப�ைண எதி� ெகா�டா*. பி� 
ெதாட�!1 இைளயந�பி8� ெச�றா�. வ!த பணி� ெப�ணி� �க�தி� பத,ற�� 
கலவர�� ெதாி!தன. வா��ைதகளா� எ1>� 'றாம� நிலவைற �ைன உ*ள 
ச!தன� அைற&<� ப<திைய% B.�& கா.�னா* பணி�ெப�. 
 
உடேன இைளய ந�பி8� இர�தினமாைல8� அ)ேக விைர!தன�. நிலவைற 
வழி&<& காவலாக இ�&க.5� எ�= இ� பணி� ெப�கைள ஒLேவா� இரவிF� 
ச!தன� அைற&<� ப<தியிேலேய ப5�1&ெகா*ள� பணி�தி�!தா* 
இர�தினமாைல. அவ�களி� ஒ��தி தா� இ�ேபா1 எK!1 வ!தி�!தா*. 
ம,ெறா��தி ச!தன� அைற&<� ப<தியி� ���ற� M&க& கிற&க�ேதா5 
தள�!1ேபா7 நி�= ெகா���!தா*. இரவாயி�!தப�யினாF�, நிச�த�தினாF� 
சிறிய ஒ� 'ட� ெபாியதாக& ேக.ட1. வழ&கமாக அ!த ேநர�தி,< நிலவைற 
வழிேய யா� வ!தாF� சிறி1 ெதாைலவி� வ��ெபாKேத ப�ேயறி ேம,�ற� 
அைட��& க�ைல� திற�பத,< ��ேப ஓைச ேக.<�. இ�ேபா1� அ�ப�ேய 
யாேரா நட!1 வ�கிற கால� ஓைச ேக.ட1. இைளய ந�பி8�, இர�தினமாைல8� 
அைட��& க��� அ�ேக நி�= கீேழ யாேரா ப�ேயறி வ�� ஓைசைய& 
ேக.டன�. '�!1 ெசவிம5�ததி� கீேழ ஒ�வ� நட!1 ப�ேயறி வ�� ஓைசதா� 
ேக.ட1. எ�றாF� இர�தினமாைல மிக>� �� எ%சாி&ைகேயா5,  
 
“வ�வ1 யா� எ�= உ=தியாக� ெதாியாத நிைலயி� நீ)க* இ)ேக எதி��ப.5 
நி,ப1 ந�லதி�ைல. தைய '�!1 நீ)க* மைற!தி�&க ேவ�5�. இ1 நா� 
உ)க6&< இ5� ஆைணயி�ைல. அ��& க.டைள” எ�= இைளயந�பியிட� 
'றினா*. அவ* 'றியைத அவ� ஏ,=& ெகா�டா�. 
 
“அ��& க.டைள எ�ப1 ெபா� '��� சிைற ைவ&கிேற� எ�ப1 
ேபா�ற1தா�. இ5கி�ற சிைறைய� ெபா� '��� ைவ�1 இ.டா� எ�ன? 
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இ���& கத>களி� இைடேய ைவ�1 இ.டா� எ�ன? எ�லா� ஒ�= தா�” எ�= 
சிாி�1&ெகா�ேட 'றிவி.5 மைற!1 நி,பத,காக ெவளிேயறி% ெச�றா� 
இைளயந�பி. 
 
நிலவைற� பாைத வழிேய வ!1ெகா����ப1 த� மனித�களி� ஒ�வரா அ�ல1 
ேவ,றவரா எ�பைத வ!1 ெகா����பவாி� �க� ெதாி!தா� அ�றி� �ாி!1 
ெகா*ள��யா1 எ�பதனா� இைளய ந�பிைய மைற!தி�&<மா= ேவ��னா* 
அவ*.  
 
கால�ேயாைச ேம� ேநா&கி ெந�)க ெந�)க அவ* ெந0B ேவகமாக அ��1& 
ெகா�ட1. இேதா ேம� அைட��&க� நக��த�ப5� ஓைச8� ேக.கிற1. அவ* 
மன�1���� ெப�கி வள�கிற1. 
 
இ�ளி��!1 ேகாணிய �க�தி� ெபாியதாக% சிாி&<� வா8ட� அ!1வனி� தைல 
ெதாி!த பி��தா� அவ* கவைல நீ)கி நி�மதி� ெப�-%B வி.டா*. “தி�&கான� 
ேப� ந�பிைய எ)ேக காேணா�? இ�:� உற&க� நீ)கி� தி��ப*ளி எK%சி 
ஆகவி�ைலயா? ந�மவ�களிட� இ�&கிற மிக� ெபாிய <ைறபா5 இ1தா�. 
விழி�1& ெகா*ள ேவ��ய சமய�தி� உற)கி� ேபா7 வி5வ1�, உற)க 
ேவ��ய சமய�தி� அவசியமி�லாம� விழி�1& ெகா����ப1ேம வழ&கமாகி 
வி.ட1. அதனா�தா� ந��ைடய பல காாிய)க* ெக.5� ேபா7 வி5கி�றன” - 
எ�= ெபா1வாக& <,ற� 'றி& ெகா�ேட வ!தா� இ�!த வள�ைடயா� ேகாயி� 
யாைன�பாக� அ!1வ�. <ரைல& ேக.5 மைற!1 ெவளிேயறி நி�றி�!த இைளய 
ந�பி8� உ*ேள வ!1 ேச�!தா�. உ*ேள வ!த1ேம, இைளய ந�பி அ!1வைன& 
ேக.டா�; 
 
“எ�ன அ!1வ�? இ�!த வள�ைடய ெப� மா6&< இ�= காைல ெபாK1 
�ல�!த1� உ�:ைடய �க�தி� விழி&<� வா7��& கிைட&க விடாம� இ)ேக 
வ!1 வி.டா7?” 
 
“எ�ன ெச7வ1 ஐயா? இ�!த வள�ைடய ெப�மாைள விட அதிகமான 
அபாய�தி��&<� உ)கைள� ேபா�ற ஒ�வ�&< அ!த ந�ல வா7�ைப� தர 
ேவ��யி�!த1. அதனா�தா� இ)ேக �ற�ப.5 வ!ேத�. ேகாவி���!1 
தி�ம0சன நீ� எ5�1வர ைவைக&<� �ற�ப5� ேபா1 நா� இ�= உ)கைள� 
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ேத� இ)ேக வ�கிற தி.ட� எ1>� இ�ைல. தி�ம�த �� 1ைற&< வ!த பி�ேப 
உ)கைள இ�ேற இ�ேபாேத உடேன ச!தி�தாக ேவ��யி�!த காாிய� ஏ,ப.5 
வி.ட1.” 
 
“அ1 எ�ன அ�தைன அவசரமான காாிய�?” 
 
“இேதா, இைத� பா��தா� �ாி8�! ெபாியவாிட மி�!1 இ!தஓைல இ�= 
அதிகாைலயி� தி�ம�த ��1ைறயி� என&<& கிைட�த1” எ�= அைத எ5�1 
நீ.�னா� அ!1வ�. 
 
இ�ப� இ!த ஓைலைய அ!1வ� நீ.�ய ேபா1 இைளயந�பிைய8� �!தி& 
ெகா�5 விைர!1 அவ� ைகயி��!1 அ!த ஓைலைய� பறி�ப1ேபா� 
வா)கினா* இர�தினமாைல. விைரேவா5 விள&க�ேக ெகா�5 ேபா7, சி�திர& 
கர!ெதK�1&களி� எKத�ப.��!த அ!த ஓைலைய� ப�&க>� ெச7தா* அவ*. 
தா� ப��தபி� இர�டா� �ைறயாக இைளயந�பி8� ேக.<�ப� வா7 வி.5� 
ப��தா* அவ*. அ!த ஓைலைய� ப��1 ���த1� ஒாி� விநா�க* 
அவ�களிைடேய ெமளன� நிலவிய1. அ!1வ�தா� �த�� அ!த ெமளன�ைத& 
கைல�தா�.  
 
“ெபாியவ� விைர!1 அறிவி�தி�&<� இ!த� �திய ‘ந�லைடயாள�’ ந�மவ�க* 
எ�லா�&<� உடேன அறிவி&க�பட ேவ�5�. பைழய ந�லைடயாள� எ�ப�ேயா 
எ)ேகா எ�ேபாேதா எதிாிக6&<� ெதாி!1 வி.ட1 ேபா��&கிற1! அதனா�தா� 
ெபாியவ� விைர!1 இைத அறிவி�தி�&கிறா�. அேதா5 தி�&கான� ேப� ந�பி 
மிகமிக� பா1கா�பாக இ�&க ேவ�5� எ�பைத8� இதி� எKதியி��பைத� 
பா��தீ�க* அ�லவா?” 
 
இ!த வினா>&< இர�தினமாைல ம=ெமாழி 'றினா*;  
 
“பா��ேத�! இ!த� ெபா� '����!1 இவ� த�ப ஆைச�ப5� ேவைள பா��1 
அத� கத>கைள இ�:� இ=&கி -ட% ெசா�� இ!த ஆைண கிைட�தி�&கிற1.” 
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இைளயந�பி எ1>� ேபசவி�ைல. ெமளனமாக அ!1வ� �க�ைத8�, 
இர�தினமாைலயி� �க�ைத8� பா��தப� நி�= ெகா���!தா�. 
 
“�றா&களி� -ல��, பறைவகளி� -ல�� ெகா,ைக �த�ய ெத�பா�� நா.5 
ஊ�களி� உ*ள ந�மவ�க6&< இ%ெச7திைய உட� அ:�ப ேவ�5�. சி=சி= 
ஓைல ந=&கி� இரகசிய எK�1&க* -ல� எKதி, பழகிய �றா&களி� கா�களிF� 
பழகிய பறைவகளி� கா�களிF� க.� அ:�ப ேவ�5�. இ�ேபா1 நா� 
விைர!1 தி��ப ேவ�5�. இ�ைலயானா� எ�ேனா5 வ!1 தி�ம�த �� 
1ைறயிேல கா�தி�&<� ம,ற யாைன� பாக�க6�, ஊழிய�க6� எ�ேம� 
ஐய�ப5வா�க*. ேம� பா�� நா.5&<� கீ� பா�� நா.5&<��திய 
ந�லைடயாள�ைத நா� அ:�பிவி5ேவ�. வட பா��நா.5&<� 
தி�ேமா'�&ெகா�ல� -லமாக� பரவி வி5� எ�= ெபாியவேர எKதியி�&கிறா�. 
ெத�பா�� நா.5&<% ெச7தி அ:��� ெபா=�ைப இ!த மாளிைக ஏ,=& 
ெகா�டா� ந�ல1” எ�றா� அ!1வ�. 
 
“இ!த மாளிைகயி� ஏK �றா&க* இ�!தன. அதி� ஒ� �றா ெச�ற தி)களி� 
எ)ேகா ெச�= தி���� ேபா1 ப�!1&< இைரயாகிவி.ட1. ஆ= �றா&க* 
இ�&கி�றன. ஆ= இட)க6&<& கர!ெதK�தி� ஓைல� 1�5கைள 
அ:�ப��8�” எ�= இர�தினமாைல8� அத,< இண)கிய பி�, அவளிட�� 
இைளய ந�பியிட�� ெசா�� விைடெப,=& ெகா�5, விைரவாக� தி��பி 
நிலவைறயி� இற)கி% ெச�றா� அ!1வ�. 
---------- 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� --------    இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� ----    சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�    
18. 18. 18. 18. உ�)ற� ஒ% ப9�க�;உ�)ற� ஒ% ப9�க�;உ�)ற� ஒ% ப9�க�;உ�)ற� ஒ% ப9�க�;    

 
அ!த ஐவ�� அழக� ெப�மா* �த�யவ�கைள ம�றாடாத <ைறயாக� பணி!1 
இைற0சி� பா��தா�க*. தா)க* ெகா�5 வ!தி�&<� Bைவயான 
பணியார)கைள உ�5 பசியா=மா= ேவ��னா�க*. மீ�5� மீ�5� 
வ!தவ�களாகிய அவ�க* தா� ேபசி& ெகா���!தா�கேள தவிர, 
அழக�ெப�மாேளா அவ:ட� இ�!தவ�கேளா வாைய� திற&கேவ இ�ைல. வ!த 
ஐவாி� ஒ�வ� மீ�5� பைழய வா&கிய�ைதேய தி��ப>� ெசா�னா�: 
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“நா)க* ந5P� ந�ைம த�வா� <ல�1 ம1ராபதியாாி� Mத�க*! எ)கைள நீ)க* 
�ாி!1 ெகா*ளாம� அல.சிய� ெச7வைத& க�5 நா� மிக>� வ�!1கிேற�.” 
 
அழக�ெப�மா* இ�ேபா1 ம=ெமாழி 'றவி�ைல. அவ:ைடய ச!ேதகேம 
ெதாட�!1 உ=தி�ப.5& ெகா���!த1. வ!தி��பவ�க* உ�ைமயிேலேய 
உதவ வ!த ந�ப�களாக>� ம1ராபதி வி�தகாி� தைலைம&< 
உ.ப.டவ�களாக>� இ�!தா� அவைர இ�ப� �,றிF� அ!நியமான ஒ� 
ெபயரா�, ‘ந5P� ந�ைம த�வா� <ல�1 ம1ராபதியா�’ எ�= அைழ&க ��யா1. 
த�ைமயான மனித�களிட� அவைர& <றி&க� ெபாியவ� எ�ற ெபயேர மதி��& 
<ாியதாக வழ)கி வ�ைகயி�, இவ�க* அ!த� ெபயைரேய அறியாதவ�க*ேபா� 
�1விதமாக& '�பி.ட ேவ=பா.ைட உண�!1 ெகா�டா� அழக�ெப�மா*. 
இ!த ேவ=பா5 ெவ�பளி)கி, சிவ�� V� ேகா��த1 ேபா� தனிேய நிற� வி.5� 
ெதாி!த ஒேர காரண�தா�தா�, வ!தவ�க* 'றிய ந�லைடயாள% ெசா�ைல அவ� 
ெபா�.ப5�தேவ இ�ைல. த)கைள உள> அறிய மாவ� ��தைரய� 
சிைற&<*ேளேய அ:�பியி�&<� மனித�களாக�தா� இவ�க* ஐவ�� இ�&க 
ேவ�5� எ�= அழக�ெப�மா6&< உ=தியாக� �ாி!1வி.ட1. ஆகேவ அவ� 
உண�>க* ந�றாக விழி�தி�!தன. 
 
அ�ேபா1 வ!தவ�களி� ஒ�வ� மீ�5� ேபசலானா�: 
 
“ந5P� ந�ைம த�வா� <ல�1 ம1ராபதியாாி� ஆ.க* எ�= ெசா��8� நீ)க* 
எ)கைள மதி&கவி�ைல! ‘கய�’ எ�= அைடயாள% ெசா�ைல� தி��ப� தி��ப& 
'றி8� ஏ,கவி�ைல...” 
 
�த��தலாக இ�ேபா1தா� அழக� ெப�மா* அவ�க6&< ம=ெமாழி 'ற �� 
வ!தா�. வ!தி�&<� பைகவ�கைள& <ழ�ப�தி� ஆ��த ேவ�5� எ�கிற 
தி.ட�ேதா5, ேபசியவனிட� அழக�ெப�மா* வினாவ� ெதாட)கினா�: 
 
“ஐயா! உ)க* அ&கைறைய& க�5 மிக>� விய�பைடகிேற�. ஆனா� ந5P� 
ந�ைம த�வா� <ல�1 ம1ராபதியா� எ�= நீ)க* ஏேதா ஒ� ெபய� 
ெசா�கிறீ�கேள, அ!த� ெபய�தா� எ)க6&< விள)கவி�ைல. இ�:� நீ)க* 
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ஐவ�� இ)ேக உ*ேள Oைழ!த>ட� ‘கய�’ எ�= ஏேதா ஒ� வா��ைத 
'றினீ�க*, அைத8� எத,காக& 'றின�க* எ�= எ)க6&<� �ாியவி�ைல.” 
 
வ!தவ�களி� �க)களி� <ழ�ப� ெதாி!த1. �த�� அழக� ெப�மாேளா5 
ேபசியவேன தி��ப>� ேபச� ெதாட)கினா�: 
 
“விள)காம� இ��பத,<� விள)காம� இ��ப1 ேபா� பாவைன கா.5வத,<� 
ேவ=பா5 ெதாிய ��யாத அள>&< நா)க* சி=பி*ைளக* இ�ைல. �ாியாம� 
இ��பத,<� �ாியாத1ேபா� ந��பத,<� உ*ள ேவ= பா.ைட எ)களா� �ாி!1 
ெகா*ள ��8�.” 
 
�தியவனி� இ!த ம=ெமாழியி� இ�!த உண�%சி ேவக�� ேகாப�ேம அழக� 
ெப�மாளி� ச!ேதக� நியாய மான1 எ�பைத நி"பி�1வி.டன. 
வ!தி��பவ�களி� உைரயாட�� தமி�% ெசா,க* எ�லா� தீ�!1 ேபா7� தா)க* 
கள�பிர ஒ,ற�க* எ�பைத அவ�களாக அறிவி�ப1 ேபா� இய�பா7 அவ�களா� 
ேபச ��!த ேப%ைச� ேபBகிறவைர வி5வதி�ைல எ�ற பி�வாத�1ட� 
அவ�கைள� திைக&க% ெச7தா� அழக� ெப�மா*. அவ� எ�ணி எதி�பா��த1 
நட!த1. ந��பத,<ாிய வா��ைதக* தீ�!1 வ!தவ�க* ைககைள� பிைச!1 
ெகா�5 நி,க ேந�!த சமய� பா��1 அழக�ெப�மா* சிாி�1& ெகா�ேட... 
 
“ந�ல1! நீ)க* விைடெப,=� �ற�படேவ��ய ேநர� வ!1 வி.ட1. இேதா 
உ)க* பணியார& 'ைடைய8� எ5�1& ெகா�5 ேபாகலா�. கள�பிர�க* 
வி�!தின�&< ந0B கல!த பணியார)கைள உணவாக� பைட&<� அBர 
வழ&க�ைத எ�ேபா1 க,றா�க* எ�= எ)க6&< விய�பாயி�&கிற1. ஆனாF� 
அத,காக உ)கைள நா)க* ம�னி&க ��8�...” 
 
“<,றவாளிக* ம�னி&க ��யா1. ம�னி&க�பட ��8�!” 
 
“உ�ைமதா�! யா� <,றவாளிக* எ�ப1 ெதாி!1 தா� நா� உ)கைள ம�னி&க 
��8� எ�= ெசா�ேன�. உணவி�, நீாி�, பா�� ந0சி5பவ�கைள விட� ெபாிய 
<,றவாளிக*, நரக�தி� 'ட இ�&க ��யா1.” 
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“யாாிட� ேபBகிறீ�க* எ�= ெதாி!1ேபB)க*!” 
 
“அ1தா� �த�ேலேய ெதாி!1வி.டேத ஐயா! ெதாி!1தா� ஒ�=ேம ேபசாம� 
இ�!ேத�. ேபசாம� இ�!தவைன நீ)க* தா� ேபசைவ�தீ�க*. இ�ேபாேதா நா� 
ேபசினா� உ)க6&ேக ேகாப� வ�கிற1. த�பி% ெச�ல உத>வத,< 
வ!தி��பதாக% ெசா��& ெகா�5 வ!தீ�க*. விேராதிைய� ேபா� ேகாபி�1& 
ெகா�5 �ற�ப5கிறீ�க*. நீ)க* ந�ப�க* ேபா� வ!தத,<� நா)க* 
ெபா=�பி�ைல. நீ)க* விேராதிக* ேபா� இ�ேபா1 இ�ப�& க5)ேகாப�ேதா5 
தி���வத,<� நா)க* ெபா=�பி�ைல.” 
 
“சிைற�ப.���பவ�க6&< இLவள> வா7& ெகாK�� ஆகா1.” 
 
“சிைற�ப5�தியி��பவ�க6&< இLவள> மமைத இ�!தா�, 
சிைற�ப.டவ�க6&<� ஏதாவ1 இ�&க� தாேன ெச78�?” 
 
இைத& ேக.5 அழக�ெப�மாைள உ=�1� பா��தா�க* அவ�க*. 
அழக�ெப�மா6� ந�ப�க6� ஒ1)கி நி�= அவ�க6&< வழிவி.டன�. 
வ!தவ�க* ஐவ�� ஏமா,ற�ேதா5� பணியார& 'ைடேயா5� தி��பி% 
ெச�றபி�, 
 
“இ1 ஒ� ெபாிய $�%சி நாடக�! ந�ைம மா.ட ைவ�பத,< மிகமிக� த!திரமாக 
வைல விாி�தி�&கிறா�க* கள�பிர�க*. விழி�பாக இ�!ததா� பிைழ�ேதா�” எ�= 
ந�ப�கைள ேநா&கி& 'றினா� அழக�ெப�மா*. 
 
எ�லா�� பசி&கைள�ேபா5 இ�!தாF� $�%சி&< ஆளாகாம� த�பிவி.ேடா� 
எ�ற மனநிைற> �திய ெத�ைப& ெகா5�தி�!த1. 
 
சில கண)க6&<� பி� அழக� ெப�மா* ேதX� மா!திாீக� ெச)கணாைன 
ேநா&கி, “ெச)கணா�! காாிய�ைத& கவனி&கலா�! ெத�னவ� மாற:�, 
தி�ேமா'� ம�ல:� அைட�ப.��&<� பாதாள%சிைற இ�ேபா1 இ)ேக நா� 
நி�= ெகா���&<� தள�தி,< கீேழ இ�&கிற1 எ�றா7! அேதா5 நா� நி,<� 
இ!த& க�தள�தி� எ)ேகா ஓ� ேகா�யி� சிைற&<% ெச�F� ப�&க.5 ஒ�= 
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இ��பதாக>� எ�னிட� இரகசியமாக� ெதாிவி�தா7! அ!த� ப�&க.ைட 
அைடவத,< எ!த இட�தி� தள�தி� ேம,ப<தி& க,கைள� ெபய�&க ேவ�5� 
எ�பைத வ!1 கா.5!” என& க.டைளயி.டா�. மா!திாீக� ைம%சிமிைழ மீ�5� 
எ5�1� பா��1வி.5% சிறி1 சி!தி�த பி� ஈசானிய -ைலயி� இர�5 
வாிைசயான அ5�த5�த தள&க,கைள அவ,றி� ேம� நட!1 கா.� அைடயாள� 
ெசா�னா�. 
 
உடேன அழக� ெப�மா* த�ேனா5 இ�!தவ� கைள அ�கி� '�பி.5 அதிக ஒ� 
எழாம� அ!த இ�தள& க,கைள� M&கி நக��1மா= உ�தரவி.டா�. அவ�க* 
-%B திண=�ப� �த,க�ைல� M&க �ய�= ெகா� ��!தன�. -%B இைர&<� 
அ!த ஒ� 'ட& கா.�& ெகா5�1வி5ேமா எ�= தய&கமாக>� பயமாக>� 
இ�!த1 அழக� ெப�மா6&<. சிறி1 ேநர�தி� �த, க�ைல� பாதி 
நக��திவி.டா�க* ந�ப�க*. கீேழ இற)<� ப�&க.5க* 'ட� ெதாி!தன. பாசி 
ப�!1 வK&கலாக இ�!த �த, ப�ைய& ைகநீ.�� ெதா.5� பா�&க& 'ட 
��!த1. 
 
அ!த ேநர� பா��1 ெவளிேய Eர�க* �ைட $ழ மாவ� ��தைரய��, Dத 
பய)கர� பைட� தைலவ:� 1ைழ!1 இவ�க* இ�!த சிைற&ேகா.ட& 
கதைவ�திற!1 ெகா�5 உ*ேள வரலானா�க*. அழக� ெப�மா* தி5&கி.5� 
ேபானா�. ெச71ெகா���!த காாிய�ைத எ�ப� உடேன மைற�ப1 எ�= 
�ாியவி�ைல. பி��ற� தி��பி ந�ப�க6&< அவ� ைசைக ெச7ய& 'ட 
அவகாச� இ�ைல. அவ�க6� உ*ேள வர� ெதாட)கிவி.டா�க*. வ�கிறவ�கைள 
��பாகேவ எதி� ெகா�5 ெச�றா� அழக�ெப�மா*. திைக�பினா� அவ� 
ெந0B விைர!1 அ��1&ெகா�ட1, பதறிய1. 
------------ 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� --------    இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� ----    சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�    
19. 19. 19. 19. மர) எ/=� $�ைகமர) எ/=� $�ைகமர) எ/=� $�ைகமர) எ/=� $�ைக    

 
அ!த மைல% சார�� சில�பா,றி� கைரயி� ெபாK1 �ல�வ1 மிக மிக 
அழகாயி�!த1. பBைம% ெசறிவினிைடேய ப�லாயிர� ப�லாயிர� இர�தின) 
கைள& கீ�� திைசயி��!1 Mவினா, ேபால& கதிரவனி� ஒளி E%B&க* 
Oைழ!தன. பிர�ம �'��தமாகிய ம)கல ைவகைற ேவைளயிேலேய 
ம1ராபதிவி�தக� 1யி� எK!1 �ற�ப.5வி.டா�. அவைர� ெபா=�தவைர ஆ�!த 
உற&க� எ�பைத நீ�1� பல ஆ�5க* ஆகியி�!தன. பா��ய <ல�ைத ம=ப� 
அறியைண ஏ,=கிறவைர அவரா� உற)க ��யா1 ேபா��!த1. எ�ேபா1� 
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எைதயாவ1 சி!தி�1� தி.டமி.5& ெகா�ேட இ�!ததா� அவ� உற)<வ1 ேபா� 
உடைல மா� ேதா�� கிட�தியி�!தாF� அ1 அறி1யிலாகேவ அைம!த1. அ!த 
அறி1யி��, நிைன��க* உ�5. ெசய�கைள� ப,றிய எதி�கால% சி!தைனக* 
உ�5. தவ)க6� உ�5. ஆனா�, 1யி�தா� கிைடயா1. 
 
�!திய இரவி� தி�ேமா'�& ெகா�ல� மாேறாகவள நா.5& ெகா,ைக� 
ெப�0சி�திரைன& ெகா,றைவ& ேகாயி�� ச!தி�1� தி�மா� <�ற�1&< 
அைழ�1 வ!தைத8�, நவநி�தில)கைள& ெகா�5வ!1 ேச��தைத8�, �திய 
ந�லைடயாள% ெசா�ைல நியமி�1 அ:�பி யைத8�, இனி விைளய இ�&<� ேம� 
விைள>கைள8� சி!தி�தப�ேய சில�பா,றி� நீராட% ெச�= ெகா���!தா� 
அவ�. நிழ�ேபா� அவைர� பா1கா�1� பி� ெதாட�� ஆப�1தவிக* இ�வ�, ஒ� 
பைன� Mர� பி�னா� அவைர� ெதாட�!1 வ!1 ெகா���!தன�. 
 
அவ� சில�பா,றி� கைரைய அைட!தேபா1 ேவெறா� திைசயி��!1 எதி��ப.ட 
�ைனெயதி� ேமாக� பைடEர�க* இ�வ� அவாிட� ஏேதா ெசா�ல வ!தவ�க* 
ேபால வண)கி நி�றன�. அவ�க* 'ற வ!தைத& ேக.க& க�தி அவ�ைடய 
விைர!த நைட தய)கிய1. இ!த -�பிF� அவ� நைட ம,றவ�களா� உட� 
ெதாடர ��யாத அள> ேவகமாக இ�&<�. வி����!1 �ற�ப.ட அ�� ேபா� 
விைர8� அ!த நைடைய� ெதாடர ��யாம�, காராள��, ெகா�ல:�, பிற 
Eர�க6� பல�ைற சிரம� ப.��&கிறா�க*. நைடைய� ேபாலேவ பலவ,றி� 
அவைர� பி� ெதாடர ��யாதவ�களாகேவ இ�!தா�க* அவ�க*. 
 
அவைர எதி�ெகா�5 வ!த �ைனெயதி� ேமாக� பைட Eர�க* பணி!த <ர�� 
ைகக.� நி�= 'றலாயின�: 
 
“ஐயா! ேந,றிர> தி�ேமா'�& ெகா�ல� இ)< அைழ�1 வ!த ெகா,ைக நகர� 
பி*ைளயா�டா� இ�:� உற&க�தி��!1 எK!தி�&கவி�ைல. ந�றாக 
உற)கி& ெகா���&கிறா�. எK�பலாமா 'டாதா எ�=� ெதாியவி�ைல. ேந,= 
இர> எ)களிட� ஒ�பைட&<� ேபா1, ‘காைலயி� அ!த� பி*ைள த)கைள& காண 
ேவ��யி�&<�’ எ�= 'றி உற)கி& ெகா����பவைர எK�பி 
அைழ�1வ�கிேறா�...” 
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“ேவ��யதி�ைல! அவ� உற)க.5�. ந�றாக உற)க.5�. அவைன� 
ேபா�றவ�க* உற)கினாF�, விழி�தி�!தாF� ஒ�=தா�!” 
 
அவ�ைடய ம=ெமாழி கிைட�த1� விைர!1 தி��பினா�க* அவ�க*. ஏேதா 
ெசா�ல நிைன�தவ� ேபா� அவ�களி� ஒ�வைன மீ�5� ைக த.� அைழ�தா� 
அவ�. இ�வாி� ஒ�வ� அவர�ேக வ!தா�. <ரைல �த�� தணி�1 அவ� 
காத�ேக ஏேதா 'றிய பி� 
 
“ஞாபக� ைவ�1&ெகா* மற!1 விடாேத. மீ�5� எ�னிட� வ!1 ெதாிவி&க 
ேவ�5� எ�= எைதேயா உர�த <ர�� ெசா�� அவைன அ:�பினா�. ஏேதா 
ஒ� ச&தி வா7!த ேவாினா� த!தக�தி* (ப� விள&<த�) ெச71 ���தா� அவ�. 
வயதிF� க.5விடாம� வாிைசயாக மி�னிய ெவ� ப,க* அவ�ைடய தவ�, 
உடைல� பா1கா�தி�&<� பா�ைமைய& கா.�ய1. சில�பா,= நீ� ப�க�ேபா� 
இ�!ததனாF�, ெதளிவி� காரணமாக>� ஆழ� க�5 பி�&க 
இயலாததாயி�!த1. �ழ)காலள> 'ட ஆழ� இராேதா எ�= ேதா�றிய நீாி� 
அவ� இற)கி நி�றபி� அவ�ைடய உயர�1&ேக மா�பள> -�கிய1. தவ�தினா� 
மலமாBகைள% B.ெடாி�த அ!த% ெச�ெபா� ேமனி நீ� ந5ேவ ெபாிய 
ெச!தாமைர� D ஒ�= D�1 நி,ப1 ேபா� கா.சி அளி�த1.  
 
ஆ,= நீாி� -�= �ைற -�கி எK!1 கிழ&< ேநா&கி& கதிரவைன வண)கி 
நியம)கைள% ெச7தேபா1 அவ� விழிகளி� ெத7Eக ஒளி மி�னிய1. <ளி�!த நீாி� 
அமி�த�ைத� ேபா� உடைல நி�திய இளைம8ட� வாழ ைவ&<� ஆ,ற� 
இ�&கிற1 எ�= ந�பினா� அவ�. தமிழி� நீ�ைம எ�ற பத�1&<& <ண�, ப�� 
எ�ெற�லா� 'ட� ெபா�* இ��பைத பல�ைற சி!தி�1 விய!தி�&கிறா� அவ�. 
<ண)களி� உ�வகேம பழ<� த�ணீாி� மக�1வ�தினா�தா� அைமகிறேதா 
எ�= 'ட அவ� நிைன�த1�5. சில�பா,= நீேரா ேமனியி� மி�1வாக ப.5 
ஒK<வ1 ேபா�ப5� த�ைமைய உைடய1. ப.5� ேபா�ற பனிநீ� அவைர அதிக 
ேநர� வி��பி நீராட% ெச7த1 அ�=. 
 
‘ெகா�ல� இ!ேநர�தி,<* ைவைய& கைரயி� தி� ம�த ��1ைற&<� ேபா7 
அ)ேக �திய ந�லைடயாள% ெசா� ப,றிய ெச7தி பரவ% ெச71வி.5 உடேன 
வி�வத,<* தி�ேமா'� தி��பி& ெகா����பா�’ எ�= நிைன�1& ெகா�டா� 
அவ�. இ!த� �திய ந�லைடயாள% ெசா� ேபா7% ேச�வத,<* பைழய 
ந�லைடயாள% ெசா�ைல ைவ�1 எதிாிக* எ1>� <ழ�ப)க* �ாி!தி��பா�கேளா 
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எ�ற தய&க�� ஒ� கண� அவ� மன�தி� உ�டாயி,= அ�ேபா1. அ�ப�& 
<ழ�ப)க* நட!தி�&க ��யா1 எ�ப1� அ5�தகணேம அவ�ைடய 
மாBம=வ,ற மன�தி� ெதளிவாக� ேதா�றிய1. 
 
நீரா�& கைரேயறி மீ�5� த��ைடய தனி இட�1&<� தி��பி அவ� 
வழிபா.ைட8�, நியம)கைள8� ���1& ெகா�5 எK!தேபா1 காைலயி� 
ச!தி�த �ைனெயதி� ேமாக�களி� ஒ�வ� தி��பி வ!1 அவைர& காண& 
கா�தி�!தா�. 
 
‘எ�ன?’ எ�= பா�ைவயாேலேய அவைன வினாவினா� அவ�. அ!த& 'ாிய 
பா�ைவயி� உ*ளட)கி நி,<� ேக*வி8� <றி��� வ!தவ:&<� �ாி!தன. அவ� 
ெம��ய <ர�� அ�ேக ெந�)கி& 'றினா�: 
 
“ஐயா! இ�:�'ட அ!த& ெகா,ைக நக��பி*ைள யா�டா� 
எK!தி�&கவி�ைல. தா)க* 'றிய:�பியப� அவ:ைடய வல1 ேதாளி� 
ேம,ப<திைய� பா��ேத�. அ)ேக ச)< ��திைர ெபாறி&க�ப.��!த1. த)க* 
க.டைளயி�ப�ேய இைத� த)களிட� ெதாிவி�1 வி.5� ேபாகேவ வ!ேத�.” 
 
“ந�ல1! அவ� உற)கி எK!த1� நீரா�� பசியாறிய பி� அவைன நீேய இ)< 
எ�னிட� அைழ�1 வர ேவ�5�. இ�ேபா1 நீ ேபாகலா�” எ�= அவனிட� 
ஆைணயி.5 அ:�பினா� ம1ராபதி வி�தக�. அவ� �ற�ப.5% ெச�ற பி��� 
சிறி1 ேநர� வைர அவ� ஏேதா சி!தைனயி� இலயி�தவராக அ)ேகேய நி�= 
ெகா���!தா�. வ�ைம8� க�Rர�� வா7!த சி)க� ஒ�= கா.�� தனிேய 
நி�= ெகா����ப1 ேபா� அ!த நிைலயி� அவ� கா.சியளி�தா�. ேந� எதிேர 
அ�� பா7வ1ேபா� பா�& கி�ற அ!த� பா�ைவ8�, $ழ இ�!த மைலயி� பBைம 
அட��தி8�, பாைற� பிளவாகிய <ைக வாயிF� ேச�!1 அ�ேபா1 அவைர% 
சி)க�ேதா5 ஒ�பி5வத,< மிக>� ெபா��த� அளி�தன. 
 
சிறி1 ேநர�தி,<� பி� உ*ேள தி��பி, பாைற� பிளவி� மிக>� ப�திரமாக 
மைற�1 ைவ�தி�!த ஓைல� ெப.�ைய எ5�1 அதி� ��%B�ேபா� ெத�ப.ட 
ப.5�1ணி� ெபாதிைய அவி��1 ஒ�ப1 ��1&கைள8� '�!1 கவனி�தா�. 
உ��5 திர�5 அளவி� ச,ேற ெபாியனவாக>�, நிலவி� ஒளிைய 
உமி�வ1ேபா� <ளி�!த கதி� விாி�பனவாக>� இ�!த அ!த ெவ���1&கைள 
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எ�ன காரண�தாேலா ெந5ேநர� க�கைள இைமயாம� பா��1& ெகா���!தா� 
அவ�. பா��1 ���த1� மீ�5� அ!த ��1&கைள அைவ இ�!த ப.5� 
1ணியிேலேய கவனமாக ��!1 ைவ�தா�. பி�� அேத ஓைல� ேபைழயி:* 
இ�!1 சில தாமிர� தக5கைள8�, ஓைல%Bவ�கைள8� எ5�1� தனி�தனிேய 
பா��தா�. பா��ய <ல�தி� அரச வ�சாவளிைய� ப,றி8�, கள�பிர�க* 
ைக�ப,றி ஆள� ெதாட)கிய பி� அ!த� பைழய பா��ய வ�ச�தி� கைடசி& 
ெகாK!1க* எ�ப� எ)ேக யா� யாராக எ0சியி�&கி�றன எ�ற <றி��க* 
ப,றி8� அ!த% ெச�ேப5களிF�, ஓைல% Bவ�களிF�, ம1ராபதிவி�தகாி� 
த!ைதயா�, பா.டனா�, ��பா.டனா� கால�1& கண&<க* எKத�ப.��!தன. 
 
அைவகைள� பாிசீலைன ெச71 பாிேசாதைன பா��த பி� ைகவச� இ�!த ெவ,= 
ஓைலகளி� எK�தாணியா� ஏேதேதா <றி�1 ஒ� கண&<� பா��தா� ம1ராபதி 
வி�தக�. நா*, ந.ச�திர�, திதி, உ.பட� பல பிற��& கணித& <றி��&க* அ!த 
ஓைலகளிேல இ�!தன. சில கணி��&கைள எKதியேபா1 ேமேல எKத� 
ேதா�றாம� அவ� ைக8� தய)கி ந5)கிய1. �க�� இேலசாக இ��ட1. 
ேவ=சில <றி��&கைள எK1�ேபா1 அவ� ைக விைர!1 உ,சாகமாக எKதிய1. 
�க�திF� க�களிF�, ஒளி8�, மகி�%சி8� ெம��ய சாய�களாக� ெத�ப.டன. 
கள�பிர� ெகா5)ேகாலா.சி ஒழி!1 மீ�5� பா��ய� ேபரரB தைழ�பத,கான 
சா�திய அசா�திய)கைள நா*களாF�, ேகா*களாF� கணி�1� பா�&க �ய�றா� 
அவ�. அவ� �க�தி� மாறிமாறி இ�6� ஒளி8� ெதாி!தன. சில நாழிைக ேநர� 
இ!த& கணி�பி� கழி!த1. 
 
அ��ெப�� -�ைக ஒ�ைற� ப�திரமாக% ேசகாி�1 ைவ�ப1 ேபா� அ!த 
மாெப�� இரகசிய)கைள இ�தைன காலமாக& க.�&கா�1 வ!தி�&கிறா� அவ�. 
பா��ய� மரபி� தானறிய மீதமி�!த ஐவாி� இ�வ� கள�பிர�களா� ெகாைல 
ெச7ய�ப.ட கால)கைள8� எ�ணி� பா��தா� அவ�. Bவ�களி� அ!த இ�வாி� 
பிற��, வள���, நா* ேகா*கைள� ப,றி� ப��த>ட�, அ1 ெதாட�பான 
கழிவிர&க நிைன>கைள8� 1யர)கைள8� அவ� மன� அைட!த1. இற!1 
வி.டவ�கைள& கழி�1 மீதியி�&<� -வைர& கண&கி.டேபா1 -�= 
�ைனகைள உைடய ஒ� திாி$ல� தா� அவ�&< உ�வகமாக நிைனவி� 
ேதா�றிய1. அ!த� திாி$ல�திF�, ஒ� �ைன மிக>� ம�)கி&<�றி� 
ேபாயி�!த1ேபா� ப.ட1. ெத�னவ� சி=மைல மாற:�, தி�&கான�ேப�� 
பா��ய� <ல விK�பைரயாி� ேபர� இைளயந�பி8�, எLவளவி,<& 
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'�ைமயாக>�, எதிாிகைள� பா7!1 அழி&<� வ�லைம உைடயவ�களாக>� 
இ�!தா�கேளா, அLவளவி,< -�றாமவனாகிய ெகா,ைக� ெப�0சி�திர� 
எத,<� பயன,ற ம!த� த�ைம உைடயவனாக இ�!தா�. ெபாியவ� ம1ராபதி 
வி�தக�&< இ1 ��ேப ெதாி8� எ�றாF�, இைளயந�பிைய8�, ெத�னவ� 
மாறைன8� ப,றிய ந�பி&ைகயி� இ!த -�றாமவைன� ப,றிய பலEன�ைத 
மற!தி�!தா� அவ�. எ)ெக)ேகா மைற!1 வள�!1 வ!த இ!த -வ�ேம இ�ேபா1 
பா��ய� ேகாநகைர ெந�)கி வ!தி�&கிறா�க* எ�ப1 அவ�&< ந�பி&ைகைய 
அளி�தி�!த1. ெபா�6&< உாிைம8� உடைம8� ெகா�டாட ேவ��யவ�க* 
அத� மிக அ�ேக ெந�&கமாக வ!1 வி.டா�க* எ�ப1 ெபா�* நி%சய� 
மீ.க�ப5� எ�= ந��வத,< இட� ெகா5�த1. ஓைல� ேபைழைய -�� ப.5& 
கயி,றா� க.� மீ�5� அதைன� பாைற� பிளவி� மைற�1 ைவ�1வி.5 அவ� 
தி��பி நிமி�!தேபா1 �ைனெயதி� ேமாக� பைடயி� அ!த Eர�, ெகா,ைக� 
பி*ைளயா�டாேனா5 அ)ேக உ*ேள வ!1 ெகா����பைத& க�டா�. 
------------- 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� --------    இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� ----    சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�    
20. 20. 20. 20. ெப%&சி�திர/ ேபசினா/ெப%&சி�திர/ ேபசினா/ெப%&சி�திர/ ேபசினா/ெப%&சி�திர/ ேபசினா/    

 
நீரா�� �ல��திய '!த� �1கி� �ரள அ!த& '!தேலா5 ெதாி!த அவ� �க� 
ெப� பி*ைள ஆ�ேகால� �ைன!1 வ�வ1 ேபா��!த1. ெபாிய வைர 
வண)<வத,காக� தைரயி� ெந50சா�கிைடயாக அவ� விK!த ேபா1 'ட 
இய�பாக வண)<வத,<& கீேழ கிட�ப1 ேபால அைமயாம� நாணி& ேகாணி� 
த5&கி விKவ1ேபா� அைம!த1. வண)<கிறவைன வா��தேவ�5ேம எ�ற 
�ைற&காக� ெபாியவ� அவைன வா��தினா�. 
 
“நீ பா��ய<ல அரBைடைம% சி�ன)களாகிய நவநி�தில)கைள இ)ேக 
ெகா�5வ!1 ேச��தி�&கிறா7! அத,காக உன&< ந�றி ெசா�ல ேவ�5�! உ� 
<5�ப�1 உைடைமைய அ!த& <5�ப�தி� ஒ�வனாகிய நீேய ெகா�5 
வ!தி��பத,< நா� ந�றி '=வ1 �ைறயி�ைல எ�றாF� உ�ைன ஒ�த 
ப�வ�1 விடைல� பி*ைள&< ந�றி8� பாரா.5� ெபாிய மகி�%சிைய& 
ெகா5&கலா� எ�பைத உண�!ேத நா� இ�ப�� பாரா.5கிேற�.” 
 
அ!த� பி*ைள விடைல�தன� நீ)கி� ெபா=��*ளவனாக வள�!தி�&கிறானா 
இ�ைலயா எ�பைத மிகமிக� த!திரமான �ைறயி� பாிேசாதைன ெச7ய 
வி��பி�தா� அவ� இLவா= சிறி1� ெபா��தம,ற வித�தி� ச,ேற அதிகமான 
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வா��ைதகைள& ெகா.� அவ:&< ந�றி 'றியி�!தா�. த<திய,றவைன� M,றி 
வைச பா��தா� அவமான�ப5�தேவ�5� எ�பதி�ைல; அளவ,=� �க�வத� 
-லமாக>� அவமான�ப5�த ��8�. எதிாிகைள வைசபா� அவமான�ப5�1வ1 
பாமர�க* காாிய�. 1திபா� அவமான�ப5�1வ1 அரச த!திாிக* காாிய�. 
ெகா,ைக� ெப�0சி�திர� ம1ராபதி வி�தக�&< எதிாி இ�ைல எ�றாF� 
பலEனமான 1ைணவனாகேவ இ�!தா�. �த� தரமான விேராதிைய விட� 
பலEனமான ந�ப� ெக5தலானவ� எ�= ெபாியவ�&<� ெதாி8�. 
 
தா� அவ:&< ந�றி 'றி அவ� நவநி�தில)கைள& ெகா,ைகயி��!1 ெகா�5 
வ!1 ேச��தைத� பாரா.�ய வ0ச� �க�%சிைய� �ாி!1ெகா�5 உடேன அவ�, 
“ஐயா, நீ)க* இ!த எளிேயைன ந�றி 'றி� பாரா. டலாமா? நா:� எ� 
மரபின�� த)க6&< அ�லவா க�பேகா� கால�1&< ந�றி ெசா�ல ேவ�5�?” 
எ�பதாக உபசார�1&காகவாவ1 ெசா�கிறானா இ�ைலயா எ�= எதி�பா��ேத 
அவ� ேபசியி�!தா�. அரச <5�ப�1� பி*ைள&< இ�&கேவ��ய த!திர��, 
உடேன அOமானி�1 ��ெவ5&<� இய��� இ!த� பி*ைளயிட� சிறிேத:� 
இ�&கிறதா, இ�ைலயா எ�= ��வாக அறியேவ அவ� இைத% ெச7ய 
ேவ��யி�!த1.  
 
ெகா,ைக� ெப�0சி�திரேனா அவ� த�ைன� �க�!1 ந�றி ெசா�Fவைத 
ெம7யாகேவ வா��ைத&< வா��ைத ெபா�6*ளதாக எ5�1& ெகா�5 மகி�!1 
�க� மல�!தா�.அேதா5 அைமயாம�, “ஐயா வழி நைட& கைள��� ேசா�>� 
என&<% ெசா�� மாளாத அள> ேவதைனைய& ெகா5�1 வி.டன. இ!த 
�ைனெயதி� ேமாக� பைட Eர� ம.5� வ!1 எ�ைன எK�பியி�&க 
வி�ைலயாயி� இ�:� -�= நாளானாF� எ�:ைடய M&க� 
கைல!தி�&கா1” எ�றா� ெப�0சி�திர�. ம1ராபதி வி�தக� ெபா=ைமயாக 
அைத& ேக.5& ெகா�டா�. அவ� மன� உ*ேள நைக�தாF� �க� சலனம,= 
இ�!த1. 
 
“அ�ப�யா? நா� ந�றாக உற)க ேவ�5� எ�பத,காக�தாேன கள�பிர�க* 
நம&<� ப�லா�5 காலமாக ஆ.சி� ெபா=�பி��!1 ஓ7> ெகா5�தி�& 
கிறா�க* ெப�0சி�திரா? ெகா,ைகயி� இLவள> காலமாக நீ ெச71 
ெகா���!த1� அ1தாேன?” 
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அவ�ைடய அ!த& ேக*வி&< அவ� ம=ெமாழி 'றவி�ைல. இ�ேபா1 அவ� 
தைல <னி�1 நி�றா�. அவ� த�ைன� �கழவி�ைல எ�ப1� சின�ேதா5 எ*ளி 
நைகயா�� ேபBகிறா� எ�ப1� ெம�ல அவ:&< உைற�1 வி.ட1. எனேவ, 
அவனா� அவ�&< உடேன ம=ெமாழி எ1>� 'ற ��யவி�ைல. 
 
“ேசானக� நா.���!1 வ�� <திைர& க�ப�க* ெகா,ைக� 1ைற&< வ!1 
வி.டனவா, இ�ைலயா? அ!த& க�ப�க* ப,றிய விவர)கைள உட:&<ட� 
அ:�ப ேவ�5� எ�= 'றியி�!1� நீ அத�ப� ெசய�பட வி�ைல.” 
 
“...” 
“ெகா,ைக& <திைர& ெகா.டார�1 இளநாக நிகம�தா� எ�ப� இ�&கிறா�? 
அவ:&காவ1 பா��ய மரபி� ேம� இ�:� ந�றி8� ந�பி&ைக8� ந�றாக 
இ�&கிறதா இ�ைலயா?” 
 
“...” 
“நீ விழி�1& ெகா���&கிறாயா? அ�ல1 எ� எதிேர நி�றப�ேய உற)<கிறாயா 
எ�பதாவ1 என&< உடேன ெதாிய ேவ�5�! நா� ேக.க& ேக.க நீ பதிேல 
ெசா�லாம� நி�= ெகா���!தா� எ�ன அ��த�!” 
 
இ!த& <ர�� கன� த�ைன அK�1வ1 ேபா� உண�!தா� ெகா,ைக� 
பி*ைளயா�டா�. அவ:ைடய நா ேபச ேமெலழாம� ஒ.�& ெகா�டா, ேபால 
ஆகி வி.ட1. 1ணி!1 ேபசலா� எ�றாேலா நா&<ழறி வி5ேமா எ�=� பயமாக 
இ�!த1. அவ�ைடய க�க* இர�5� இைமயாம� அவைனேய பா��1& 
ெகா���!தன. ஒLெவா� வா��ைதயாக ெம�ல அவ� ேபசலானா�. 
 
“<திைர& க�ப� வ!1 சில நா.க* ஆகிவி.டன... ஆனா�, அ!த& <திைரகைள 
எ�லா� உடேனேய அ)கி�!1 இ)ேக ேகாநகர�1&<& ெகா�5... வ!1 
விடமா.டா�க*. ஏற&<ைறய ஆ= தி)க* காலமாவ1 அவ,ைற� பழ&கி 
வச�ப5�திய பி�ேப ஏறி� பயண� ெச7யேவா, ேத�களி� D.டேவா, 
க�வாளமிடேவா, அைவ பய�பட ��8�.” 
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“ேபா1�! ேபா1�! ேப%ைச நி=�1. என&< நீ <திைரயி� வில)கிய��கைள� 
ப,றி� பாட� நட�த ேவ��ய அவசிய� இ�ைல. க�ப�க* வ!தாயி,றா 
இ�ைலயா எ�ப1தா� உ�னிடமி�!1 என&<� ெதாியேவ�5�.” 
 
“அ1தா� வ!தாயி,= எ�= �த�ேலேய ெசா�ேனேன...?” 
 
“<திைர& ேகா.ட�1 இளநாக நிகம�தா�* (* வணிக�) ப,றி நா� ேக.ட 
ேக*வி&< நீ இ�:� ம=ெமாழி 'றேவயி�ைலேய?” 
 
“அவ� எ�னிட� மன�வி.5 எ1>� ேபB வதி�ைல. நா6�, ேநர�� <றி�பி.5 
நவநி�தில)கைள& ெகா�5 வ!1 ேச�&<மா= நீ)க* ெச7திய:�பிய பி� 
எ�ைன& '�பி.5� பல அறி>ைரக6�, எ%சாி&ைகக6� ெச7த பி� 
தி�ேமா'�&< அ:�பி ைவ�தா�. இ�ெனா�= இ�ேபா1தா� நிைன> 
வ�கிற1. நா� அ)கி�!1 �ற�ப5 �� த)களிட� ெதாிவி�பத,ெக�= ஏேதா சில 
அ!தர)கமான ெச7திகைள� ெதா<�1 எ�னிட� உைர�பதாக& 'றியி�!தா�. 
�ற�ப5� ��பாக நா:� அவ,ைற எ�லா� நிைனP.�& ேக.ேட�. ஆனா� 
எ�ன காரண�தாேலாகைடசியி� எ1>� 'றாமேல ��1&க6ட� அவ� எ�ைன 
அ:�பிவி.டா�....” 
 
“'=கிறவ�&< ந�பி&ைக ஏ,ப5�த ��யா வி.டா� 'ற�ப5கிறவ�களா� 
எைத8� ெபற��யாம� ேபாவ1 இய��...” 
 
“...” 
“நிகம�தா� இ)< வ�வதாக% ெசா�னானா?” 
“எ�னிட� அ�ப� ஏ1� ெசா�லவி�ைல... ஆனா�, வ!தாF� வரலா� ஐயா!” 
 
“பதி� ம.5� ேபா1� உ�:ைடய அOமானேமா உ7�1ண�ேவா என&<� 
ேதைவயி�ைல. ஏெனனி� அவ,ைற% ெச7யேவா, ெசா�லேவா ேபாதிய ப&<வ� 
உன&< வ!தி��பதாக� ேதா�றவி�ைல. இ�ேபா1 நீ ேபாகலா�. நா� ம=ப� 
ெசா�கிறவைர நீ இ)கி�!1 எ)<� ேபாக&'டா1. இ!த மைல எ�ைலயி� இேதா 
உ� அ�கி� இ�&கிறாேன இவ� உ�ைன� பா1கா�1& ெகா�5 எ�ேபா1� 
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உ�ேனா5 இ��பா�. நீயாக� தனிேய எ)காவ1 ெச�ல �ய�றாேயா 
கள�பிர�க* பன)காைய% சீ>வ1ேபா� உ� தைலைய% சீவி வி5வா�க*...” 
 
இைத& ேக.5 அவ� �க�திF� க�களிF� பய�தி� சாய� வ!1 பட�!த1. 
அவைர வண)கிவி.5 ெவளிேய இ�!த �ைனெயதி� ேமாக� பைடEரேனா5 
ேபா7% ேச�!1 ெகா�டா� அ!த இைளஞ�. அ!த& காவ� Eரைன ம.5� 
தனிேய உ*ேள ைகயைச�1 அைழ�தா� ம1ராபதி வி�தக�. அவ� வ!தா�.  
 
“அதிக எ%சாி&ைகேயா5 கவனி�1& ெகா*! இ!த� பி*ைளயா�டாைன�ேபா� 
மன உ=திய,றவ�க* எதிாிகளிட� சி&கிவி.டா� அைத�ேபா�= விைன ேவ= 
இ�ைல” எ�= அவனிட� ெப�0சி�திரைன� ப,றி அK�தமாக எ%சாி�1 அ:�பி 
ைவ�தா� அவ�. 
 
அவ�க* ெச�றபி�, அவ� சி!தைனயி� இைளய ந�பிைய8�, ெத�னவ� 
மாறைன8�, ெப�0சி�திரைன8� ஒ�� ேநா&கிய ப�ேவ= எ�ண)க* எK!தன. 
இைளயந�பிைய விட வ�யவ:�, -�தவ:� ஆகிய ெத�னவ� மாறனி�, 
��ேகாப��, �ர.5� தன�� 'ட ஓரள> <ைறபா5ைடய அரச <ண)களாகேவ 
அவ�&<� ேதா�றின. இைணய,ற அரச<ண� எ�ப1 பிற�ைடய சி!தைன&< 
உடேன பி�படாத பல த!திர) கைள& ெகா�ட1. அ1 இைளயந�பியிட�� 
அதிகமாக வள�!தி��பதாக அவ�&<� ேதா�றவி�ைல. ஆனா� 
இைளயந�பியிட� அவ� எதி�பா�&<� அரச Bபாவ)கைள உ�டா&கி 
ப&<வ�ப5�1வத,கான -ல&'= இ��பதாக� ேதா�றிய1 அவ�&<. 
 
இவ�களி� -�றாமவனாகிய ெப�0சி�திரைன� ப,றி அவ� நிைன&கேவ ஒ�=� 
இ�லாம� ேபாயி,=. அவ� சி!தைன பா��ய நா.�� நாைளய தின)கைள� 
ப,றியதாக இ�!த1. அதி� கவன� ெசF�1� கடைம8� அவ�&< இ�!த1. 
 
அ!த ேவைளயி� �,றிF� எதி�பாராதவிதமாக அவ�ைடய ஆப�1தவிக* 
இ�வ�� பரபர�பாக அ)ேக -%B இைர&க உ*ேள Oைழ!தன�. அவ�க* வ!த 
நிைல மிகமிக� பத,றமானதாக இ�&கேவ அவ� சலனமைட!தா�. ஏேதா �திய 
அபாய� ெந�)கியி�&க ேவ�5� எ�ப1 ஒ�= ம.5ேம அ�ேபா1 அவ�&<� 
�ாிய வ!த1. 
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------------ 
நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� --------    இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� ----    சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�    

21. 21. 21. 21. ஒ% ேபாைதயி/ உண�?ேமஒ% ேபாைதயி/ உண�?ேமஒ% ேபாைதயி/ உண�?ேமஒ% ேபாைதயி/ உண�?ேம    
 
ெபாியவ� ம1ராபதி வி�தகாி� �திய ந�லைடயாள% ெசா� ப,றிய ஓைலைய 
ைவைய யா,றி� தி�ம�த ��1ைறயி� வாிைசயாக இ�!1 ம�த மர)களி� 
ஒ�றி� ைவ�1வி.5, வி�வத,<% சில நாழிைகக* இ�&<� ேபாேத தி�ேமா'� 
தி��பியி�!தா� ெகா�ல�. ஊ� தி��பிய1� உடேன காராளைர% ச!தி�1� �திய 
ந�லைடயாள% ெசா�ைல அறிவி&க ேவ��யி�!தாF�, Dத பய)கர� 
பைடயின�&காக ஒ� ேபா&<& கா.ட நிைன�1� த� உைல&கள�தி,<% 
ெச�றா� அவ�. விடாத நைடயினா� ைககா�க* ேசா�!தி�!தன. க�களி� 
உற&க� வ!1 ம�றா�& ெகா���!த1. வி�கி�றவைர கா�தி�&க ��யாம� 
அவ� மன� பரபர�பைட!த1. காராளைர% ச!தி&க வி��பிய1. 
 
அேத ேவைளயி� தி�ேமா'� ெபாியகாராள� மாளிைகயி� ேவேறா� ெம��ய 
இதய�� உற&கமி�றி சி!தி�1� தவி�1& ெகா���!த1. ைவகைறயி� 
த�ைமயி� D&க* இத� விாி&<� அ!த அ�)காைல ேவைளயி� ெச�வ� 
D)ேகாைதயி� இதய மல�� இத� விாி�1 மண� பர�பி& ெகா���!த1. அ!த 
ஒ� ெபாிய மலாி� ப�லாயிர� D&க* ந=மண�� ஒ�)கிைண!த1 ேபா� 
அLவள> நிைன>கைள அவ* நிைன�தி�!தா*. D.� ைவ�தாF� ேபைழ&< 
உ*ேளேய மண&<� ச!தன�ைத� ேபா� நிைன>க* அவ* உ*ள�தி� மண!1 
ெகா���!தன. அவ6ைடய இ!த நிைலைய அவ* தா8� க���!தா*. 
 
“உற)கவி�ைலயா மகேள? இர> �Kவ1� உ� ைககளி� வைள ஒ�கைள8�, நீ 
ப5&ைகயி� �ர*வைத8�, ெப�-%B வி5வைத8� நா� க�விழி�த 
ேபாெத�லா� ேக.5& ெகா�5தா� இ�!ேத�. ஏ� இ�ப� இ�&கிறா7? எைத 
நிைன�1 ேவதைன�ப5கிறா7? உ�னிட� ஏ,ப.��&<� மா=த�கைள எ�னா� 
�ாி!1 ெகா*ளேவ ��யவி�ைலயN ெப�ேண...?” எ�= எைத ந�றாக>� 
ெதளிவாக>� �ாி!1 ெகா���!தாேளா, அைத ஒ� சிறி1ேம �ாி!1 
ெகா*ளாதவ* ேபா� ேபசினா* ெச�வ�D)ேகாைதயி� தா7. ஒ� தா7 �ாி!1 
ெகா�டா F�, �ாி!1 ெகா����பைத உடேன மகளிட� ெவளி& கா.�& 
ெகா*ள&'டாத மிக O�ணிய உண�ைவ% ெச�வ�D)ேகாைதயி� தா8� 
அ�ேபா1 அைட!தி�!தா*. தா� நிைன�பைவ எ1>� தா7&<� �ாியவி�ைல என 
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மக6�, தா� �ாி!1 ெகா�டைவ எ1>� மகளா� அறி!1 ெகா*ள�படவி�ைல 
என� தா8� த�தம&<* எ�ணி& ெகா���!தா�க*. தி��தி�ப.5& 
ெகா���!தா�க*. 
 
ெச�வ� D)ேகாைத மிக>� சா1ாியமாக நட!1 ெகா*கிறவைள� ேபா�, “அ�மா! 
அ!த� தி�&கான�ேப� இைளஞ� மீ�5� ெபாியவ� ம1ராபதி வி�தகைர% ச!தி&க 
ேவ�5� எ�= வி��பி, அவ� இ�ேபா1 இ)ேக இ�லாதைத� ப,றி� ெதாியாம� 
அவைர& காணலா� எ�:� ஆைசயி� இ)ேக �ற�ப.5 வ!தா� எ�ன ெச7வ1? 
கள�பிர�க* இ!த ஊெர�லா� -ைல&< -ைல Dதபய)கர� பைடயினைர உலாவ 
வி.���ப1�, ெபாியவ� இ!த ஊைரவி.5 ெவளிேயறியி��ப1� அவ�&<� 
ெதாி8ேமா, ெதாியாேதா?” எ�= த� அ�ைனைய& ேக.டா*. மக* த� ெசா,க* 
-லேம வைகயாக மா.�& ெகா*வைத� �ாி!1 ெகா�ட தா7 அத,காக உ*[ற% 
சிாி�1& ெகா�டா*. அ���, பிாிய�� த� மகைள எLவள> 
ேபைதைம8*ளவளா&கி வி.டன எ�= எ�ணி� பா��தா* தா7. அ�ைப� 
பி�வாதமாக% ெச7வத,<� ேபைதைம8� ஓரள> ேவ�5� எ�ேற ேதா�றிய1 
தா7&<. ேபைதைம அறேவ இ�லாத கா7!த அ�பி� எ!த ெநகி�%சி8� இ�&க 
��யா1 எ�பைத8� அவ* உண�!தி�!தா*. ெபாியவ� தி�ேமா'ைர வி.5 
ெவளிேயறியி��ப1�, Dதபய)கர� பைடயி� ெதா�ைலக* ெப�கியி��ப1� 
�ைறயாக>�, மிக விைரவாக>� இைளயந�பி&< அறிவி&க�ப.��&<� எ�பைத 
அறி!தி�!1� மக* ஏ� இ�ப� அறேவ அறியாதவ*ேபா� த�ைன அ1ப,றி 
வினா>கிறா* எ�ப1 �ாி!1 நிைன�தா* தா7. யாாிடமாவ1 உடேன 
தி�&கான�ேப� இைளய ந�பிைய� ப,றி� ேபசேவ�5� எ�ற மகளி� ஆ�வ�ைத 
இதி��!1 தா7 அறி!1 ெகா*ள ��!த1. எைதேயா மிக>� திறைமயாக ஒளி&க 
�ய�கிறவைள� ேபா�ற �ய,சியி� அைதேய ெவெறா� வித�தி� ெதளிவாக� 
ெதாிய% ெச71 ெகா���&<� மகளி� நிைலைமைய� �ாி!1 ெகா�டாF� 
அவ* மன� அ!த� ேபைதைமயி� நிைன�பதனா� அைடய ��!த மகி�%சிைய� 
தா� த5&க& 'டாெத�= மகைள விட� ெபாிய ேபைதைய� ேபா� ந��தா* தா7. 
அ!த ந��ைப8� அவ* மக6&காகேவ ெச7ய ேந�!த1. 
 
“நீ நிைன�ப1ேபா� ஆ�பி*ைளக6� அரச க�ம�தி� ஈ5ப.���பவ�க6� 
அLவள> ெவ*ைள யாக நட!1 ெகா�5 எதிாிக* ைகயிேல சி&கிவிட மா.டா�க* 
ெப�ேண” எ�= தா7 மக6&< ம=ெமாழி 'றி&ெகா���!த ேவைளயிேலேய 
மாளிைகயி� �� 'ட�தி� காராள�� ெகா�ல:� ேபB� <ர�க* உ.�ற� 
ேக.க� ெதாட)கின. அ�ேபா1 ஏற&<ைறய� ெபாK1 �ல�கிற ேவைள 
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ஆகியி�!த1. '.ட�தி��!1 ேக.க ��!த ேப%B& <ர�கைள& ெகா�5 
உ7�1ண�!1 ெகா�ல� தி��ப வ!தி�&க ேவ�5� எ�பைத% ெச�வ� 
D)ேகாைத8� தா8� �ாி!1ெகா�டன�. உடேன மாளிைக& 'ட�1&< 
ஓ��ேபா7& ெகா�ல� த!ைதயாாி ட� எ�ன '=கிறா� எ�பைத8�, த!ைதயா� 
அவனிட� எைத எைத வினா>கிறா� எ�பைத8� ஒ.5&ேக.க ஆவலாயி�!த1 
ெச�வ� D)ேகாைத&<. ஆனா� ந�றாக வி�யாத அ!த இ�.காைலயி� அவசர 
அவசரமாக எK!1 ஓ��ேபா7� த!ைதயா�&< �� நி,க>� தய&கமாக இ�!த1 
மக6&<. ஒ�ேவைள தா7 எK!1 ேபா7� த!ைதயா��, ெகா�ல:� ேபBகிற 
இட�தி� நி�= ெகா�டா� தா:� தாேயா5 ெச�= நி,க ��8� எ�= 
ேதா�றிய1 மக6&<. அவ* தாைய& ேக.டா*: 
 
“அ�மா! ெகா�ல� ம=ப�8� தி��ப வ!தி�&கிறா� ேபா��&கிறேத; த!ைத8�, 
ெகா�ல:� ேபசி&ெகா*6� <ர� ேக.கிறேத?” 
 
“ஆமா�! ெகா�ல� வ!தி�&கிறா�...” 
 
“நா� எK!தி�!1 ேபாக ேநரமாகவி�ைலயா அ�மா? நீராட� ேபா<� 
ேவைளயாகிவி.டேத!” 
 
“மகேள! நீராட� ேபாவத,காக� �ற�பட ேவ�5மா? அ�ல1 ெகா�ல:� உ� 
த!ைத8� உைரயா5வைத& ேக.க ேவ�5மா? உ� மன� என&<� �ாிகிற1” 
எ�= ேக.5வி.5 ெம�ல% சிாி�தா* ெச�வ� D)ேகாைதயி� தா7. மக* த� 
<றி��� தா7&<� �ாி!1வி.டைத அறி!1 நாணினா*. 
 
த� அ!தர)க�ைத� �ாி!1ெகா�ட அ�ைனயி� �� ேபச� தய)கி% சில 
கண)க* வாளாவி�!தா* ெச�வ� D)ேகாைத. 
 
ஆயி:� மகளி� மன)ேகாணாம� நட!1ெகா*ள ஆைச�ப.ட தா7 நீராட� 
ெபா7ைக&<% ெச�வ1 ேபா� <ட�ேதா5 மக* பி� ெதாடர& 'ட�தி� ேபா7 
நி�= ெகா�டா*. இ�வ�� 'ட�தி� Oைழ!த ேவைளயி� 
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“...சிைற�ப.5 வி.டவ�கைள& கள�பிர�களிட� இ�!1 மீ.ப1 மிக மிக& 
க�னமாக� ேதா�=கிற1” எ�= ெகா�ல� ெபாிய காராளாிட� 'றி& 
ெகா���!தா�. அLவளவி� தா8�, மக6� எதி�பாராத விதமாக� ெபாிய 
காராள��, ெகா�ல:� ேபசி&ெகா�ேட ெவளிேயறி� ேபா7வி.டா�க*. 
அதிகாைலயிேல ெந,கழனிகளிைடேய வர��&களி� நட!1 உலவி� தி���கிற 
வழ&க�ைத உைடய காராள�, ெகா�லைன8� ேபசி& ெகா�ேட த�ேனா5 
வ�மா= '�பி.5& ெகா�5 ேபா7 வி.டா� எ�பைத அவ�க* உணர��!த1. 
 
ஆனா�, ெகா�லனி� வா7 ெமாழியா7 அைர<ைறயாக& ேக.ட அ!த வா&கிய� 
ம.5ேம அவ* மன�தி� அ�லாத ெபா�லாத ச!ேதக)கைள எ�லா� 
உ�டா&கிவி.ட1. எ!த உைரயாடைல ஒ.5& ேக.5& ெகா�5 நி�றா� த� 
இதய�ைத& ெகா*ைள ெகா�டவைர� ப,றிய ெச7திக* ெதாி8� எ�= ந�பி 
அவ* தாேயா5 எK!1 வ!தாேளா அ!த ேநா&க� இ�ேபா1 Eணாகிவி.ட1. 
ஆனாF� '.ட�தி,<* Oைழ!த ேவைளயி� காதி� விK!த வா&கிய�தி�, 
‘கள�பிர�களிட� இ�!1 மீ.ப1 மிகமிக& க�னமாக� ேதா�=கிற1...’ எ�= 
<றி�பி.ட1 யாைர எ�ணி& <றி�பி.டதாக இ�&<�? ஒ�ேவைள 
தி�&கான�ேபைர% ேச�!தவ� ேகாநகாி� ஏதாவ1 தீய $�நிைலயி� காரணமாக& 
கள�பிர�களிட� சி&கி& ெகா�5 வி.டாரா? அவைர மீ.ப1 தா� க�னமாக� 
ேதா�=கிற1 எ�= ெகா�ல� த!ைதயிட� 'றி& ெகா�5 ேபாகிறானா? 
எ�ெற�லா� எ�ணி எ�ணி% ச0சல�� சலன��, கவைல8� அைட!1 
ெகா���!த1 அவ* உ*ள�. 
 
“அ�மா! நீ8�, நா:� இ)ேக உ*ேள Oைழ!1 ெகா���!தேபா1 அவ�க* 
ேபசி& ெகா���!தைத நீ ேக.டாயா? ஏேதா கவைல�ப5வத,<ாிய காாிய� 
நட!தி�&கிற1. இ�லாவி.டா� இLவள> தீவிரமாக% சி!தி�தப�ேய ேபசி& 
ெகா�5 ெவளிேய ேபாக மா.டா�க* அவ�க* இ�வ��. எ� மனேமா காரண� 
�ாியாமேல ேவதைன ெகா*கிற1. நீ எ�ன நிைன&கிறா7? கட>* அ�ளா� 
யா�&<� எ!த& ெக5தF� வரா1 அ�லவா?” - எ�= உ�கி ெநகி�!த <ர�� 
தாைய& ேக.டா* ெச�வ� D)ேகாைத, ெப�ணி� ேபைதைமைய8� காரணம,ற 
ச!ேதக)கைள8� எ*ளி நைகயா�� ேபசிவிட ��8� எ�றாF� அவ6ைடய 
இளைம உ*ள� வா� விடாம� பா1கா&க& க�திய தா7, “நீ நிைன�ப1 ேபா� 
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கவைல�ப5வத,<ாிய காாிய)க* எைவ8� நட!தி�&க ��யா1 ெப�ேண! 
ஆலவா7 இைறவ:�, இ�!த வள�ைடய ெப�மா6� அவ�&< ஒ� ெக5தF� 
வராம� உ,ற 1ைணயாயி��பா�க* எ�ற ந�பி&ைக8�, மேனாதிட�� உன&< 
ேவ�5�” எ�= ஆ=தலாக ம=ெமாழி 'றினா*. 
 
த!ைத8�, தா8�'ட� �ாி!1 ெகா*ள ��யாத <றி�பான வா��ைதகளி� 
ெகா�லனிட� தி�&கான�ேப� ந�பியி� நலைன8�, பிற நிைலைமகைள� ப,றி8� 
ஏதாவ1 விசாாி&கலா� எ�= ெச�வ� D)ேகாைத எ�ணியி�!தா*. ெகா�ல:� 
த!ைத8� த,ெசயலாக� ேபசி&ெகா�ேட ெவளிேயறி வி.டதா� அவ* 
நிைன�தைத% ெச7ய இயலவி�ைல. 
 
“நீ)க6� இ)ேக அவைர நிைன�1 உ�கி� தவி&கிறீ�க*. அ)ேக அவ�� 
உ)கைள நிைன�1 உ�கி� தவி&கிறா�. இ!த� பாழா7� ேபான கள�பிர� ஆ.சி 
ஒழி!த1ேம உ)க* இ�வ�&<� ந�லகால� வி�8� அ�மா!” - எ�பதாக% ெச�ற 
�ைற ம1ைரயி��!1 தி��பிய1� ெகா�ல� 'றியி�!த ஆ=தைலேய இ�ேபா1 
மீ�5� நிைன�1& ெகா�5 தாேயா5 நீரா� வர� �ற�ப.டா* ெச�வ� 
D)ேகாைத, தா� இ)ேக எ&கால�� அவைர நிைன�1 உ�கி� தவி�ப1 ேபா� ஒ� 
நாைள&< ஒ� �ைறயாவ1 ம1ைர மாநகாி� அவ� த�ைன நிைன�1� தவி�பாரா 
எ�= எ�ணி எ�ணி மன� ம�கினா* அவ*. அவ� த�ைன எ�ணி 
உ�<வதாக& ெகா�ல� வ!1 'றியி�!தாF� ேபைதயாகிய தா� தவி&<� 
தவி�பி,<� விர ஆ�மகனாகிய அவ� த�ைன நிைன&<� ஞாபக�தி,<�, நிைறய 
ேவ=பா5 இ�&<� எ�ேற ெச�வ� D)ேகாைத&<� ேதா�றிய1. 
------------- 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� --------    இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� ----    சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�    
22. 22. 22. 22. கள�பிர� கபட�கள�பிர� கபட�கள�பிர� கபட�கள�பிர� கபட�    

 
ெகா�ல� தி�ம�த ��1ைறயி� இ�!1 ேமா'� தி��பி� த� உைல&கள�தி� 
சிற1 ேநர� த)கிய பி� வி�வத,<% சிறி1 நாழிைக&< ���தா� காராள� 
மாளிைக&<% ெச�றா�. அவ� ெச�வத,< ��ேப காராள� ப*ளி எK!1 
கழனிகைள% B,றி� பா��1 வ�வத,காக மாளிைகயி��!1 �ற�ப.5& 
ெகா���!தா�. ெகா�லைன& க�ட1�, “ேந,ைற&< ந*ளிரேவ Dத பய)கர� 
பைட அறேவ ேமா'ாி��!1 தி��பி% ெச�= வி.ட1. இனி நம&< எ!த& 
கவைல8� இ�ைல! என&<� எ� மாளிைகைய% ேச�!தவ�க6&<� இ!த% சில 
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நா.களி� Dத பய)கர� பைடயினரா� ேந�!த பாிேசாதைனகைள8�, 
காவ�கைள8� மற!1 எ�ேபா1� ேபா� அர�மைனேயா5� ந�Fற>�, ந.�� 
ெகா���&க ேவ�5� - எ�= அர�மைனயி��!1 என&<% ெசா�� அ:�பி 
வி.டா�க*!” எ�= காராள� அவனிட� 'றினா�. இைத& ேக.ட>டேன ெகா�ல� 
எLவள> உ,சாக�ைத அைடவா� எ�= காராள� எதி�பா��தி�!தாேரா அLவள> 
உ,சாக�ைத அவ� அைடயவி�ைல. அவ� 'றியத,< அவ:ைடய பதி� உண�> 
எ�ன எ�பேத அவ�&<� �ாியவி�ைல. அ1 அவ�&< விய�ைப அளி�த1. ேமF� 
ெவளி�பைடயாக வ�!1 அவனிட� அவேர ேக.டா�:  
 
“இ1 ப,றி நீ எ�ன நிைன&கிறா7? தி�ேமா'ைர� ப,றி8�, எ�ைன� ப,றி8� 
கள�பிர�க6&< ஏ,ப. ��!த ச!ேதக)க* தீ�!1வி.டன எ�= என&<� 
ேதா�=கிற1...” 
 
“ெபா=�த�ள ேவ�5� ஐயா! என&< அ�ப�� ேதா�றவி�ைல. இதி� ஏேதா 
கபட� இ�&க& '5� எ�ேற நா� நிைன&கிேற�. இ)கி�!1 தா� ந��ைடய 
மிக� ெபாிய அ!தர)கமான ந�லைடயாள% ெசா� அவ�க6&< எ.�யி�&கிற1. 
இ)ேகயி�!1 தா� ெத�னவ� மாறைன8�, அற& ேகா.ட1 ம�லைன8� 
அவ�க* சிைற� பி��தி�&கிறா�க*. உ)கைள8� சில நா.க* இ!த மாளிைக 
எ�ைல&<*ேளேய காவ�� இ�&க% ெச71 ெவளிேயற விடாம� 
த5�தி�&கிறா�க*. எ�லாவ,றி,<� ேமலாக இ)ேக எ�னிடேம ஒ� Dத 
பய)கர�பைட Eர� ேத� வ!1 ந� ந�லைடயாள% ெசா�ைல& 'றி� பதிF&< 
நா� எ�ப� நட!1 ெகா*கிேற� எ�பைத� பாிேசாதி�1 வி.டா�. 
ெபாியவ�ைடய எ%சாி&ைக மன�தி� இ�!ததா� நா� சா1ாியமாக அ!த� 
பாிேசாதைனயி� த�பிேன�. இ�லா வி.டா� கள�பிர�களிட� சிைற�ப.��&க 
ேந�!தி�&<�. ��� சிைற�ப.டவ�கைளேய கள�பிர�களிட� இ�!1 மீ.ப1 
மிகமிக& க�னமாக� ேதா�=கிற1. இ�ேபா1 �திதாக நா:� மா.�& 
ெகா���!தா� எ�ன ஆவ1?” 
 
இ)ேக இ�ப�, அவ� அவைர& ேக.5& ெகா���!தேபா1தா� மாளிைகயி� 
உ.ப<தியி��!1 காராள� மைனவி8�, மக6� வ�வ1 ெதாி!த1. ஆனா� 
காராள� அத,<*, “வா, ேபசி&ெகா�ேட உலாவிவி.5 வரலா�” எ�= அவைன8� 
அைழ�1& ெகா�5 ெவளிேயறி வி.டா�. அவ:� அவைர� பி� ெதாட�!1 
ெவளிேயறி% ெச�ல ேவ��யதாயி,=. ஒ� சில காரண)கைள ��னி.5� �திய 
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ந�லைடயாள% ெசா� ப,றிய ெச7திைய அவாிட� தனிைமயி� 'ற வி��பினா� 
அவ�. அதனா� அவ� அ)கி�!1 ெவளிேயறி% ெச�ல ேவ�5� எ�= 
'றியேபா1 அவ:� அைத வி��பி உட� ெச�றா�. மாளிைகயி��!1 
ெவளிேயறி% சிறி1 ெதாைல> ெச�வத,<*ேளேய, “ெபாியவ� ம1ராபதி வி�தக� 
எ)ேகஎ!த� திைசயி� எLவள> ெதாைலவி� எ�ப�� த)கியி�&கிறா�க*?” 
எ�பைத� தம&< உடேன 'ற% ெசா�� இர�5 -�= �ைற ெகா�லைன 
வ,�=�தி வி.டா� அவ�. த�ைனவிட உய�!தவ�� த�ைன� ேபா�றவ�களி� 
ெச0ேசா,=& கட:&<� ந�றி&<� உாியவ�� ஆகிய காராளாிட�, “தைய ெச71 
அைத ம.5� இ�ேபா1 ேக.காதீ�க*!” என எ�ப� க5ைமயாக ம=�1% ெசா�வ1 
எ�= �ாியாம� திைக�தா� ெகா�ல�. திைக�� ஒ� �றமி�!தாF� �*ளி��!1 
ேமலாைடைய எ5�பவ� �*6� <�தி விடாம� ஆைட8� கிழி!1 விடாம� மிக 
மிக& கவனமாக ஆைடைய எ5�ப1 ேபா� அவ� மன�� ��படாம� த� உண�> 
பலEன�ப.5� ேபாகாம� மிக மிக% சா1ாியமாக அவ�&< ம=ெமாழி 'றினா� 
ெகா�ல�: 
 
“ஐயா தா)க* இ�ேபா1 எ�னிட� வ,�=�தி& ேக.பைதவிட� ெபாிய ெச7தி 
ஒ�ைற� த)களிட� '=வத,காகேவ ெபாியவ� எ�ைன இ)ேக 
அ:�பியி�&கிறா�. நம1 பைழய ந�லைடயாள% ெசா� எ�ப�ேயா எதிாிக6&<� 
ெதாி!1 வி.ட1. உடேன அ!த% ெசா�ைல மா,றி� �திய ெசா�ைல 
நியமி&காவி.டா� ஏ,ப5� அபாய)கைள உண�!1 �திய ெசா�ைல நியமி�1 
அ:�பி யி�&கிறா�, அவ�. அைத� த)களிட�� த)க* -லமாக ேவ= சிலாிட�� 
அறிவி&கேவ அ�ேய� இLவள> அவசரமாக இ)ேக வ!ேத�.” 
 
“எ�ன ெசா� அ1? ம,ற� ப<திக6&<� அைத% ெசா�� அ:�பியாயி,றா, 
இ�ைலயா?” 
 
காராளாி� இ!த வினா>&< அத,< �� ேபசிய1 ேபா� உர�த <ர�� ம=ெமாழி 
'றாம� அவ� காத�ேக ெந�)கி அவ�&< ம.5ேம ேக.கிற இரகசிய& <ர�� 
ம=ெமாழி 'றினா� ெகா�ல�. அவ�� அைத& கவனமாக& ேக.5& ெகா�டா�. 
 
“நீ எ%சாி�பைத� பா��தா� இ!த� �திய ந�லைடயாள% ெசா�ைல எ�லா�&<� 
'றேவ�டா� எ�ற�லவா அ��த�ப5கிற1?” 
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“ஆ�, ஐயா! அ�ேபா1தா� இத:ைடய இரகசிய�ைத& கா�பா,ற ��8�! சிலாிட� 
‘பைழய ந�லைடயாள% ெசா�ைல எ)<� எவ� ��னிைலயிF� தி��பி& 
'ற&'டா1; அ1 கள�பிர�க6&< ெவளி�பைடயாக� ெதாி!1 வி.ட1’ - எ�ற 
எ%சாி&ைகைய ம.5� ெச7தா� ேபா1மான1. �தியைத% ெசா�லேவ 
ேவ��யதி�ைல. �திய ந�லைடயாள% ெசா�ைல8� மா,=� நிைல வர&'டா 
ெத�பத,காகேவ இ!த ஏ,பா5.’’ 
 
“இ!த ஏ,பா5 பாரா.ட�த&க1 தா�! ஆனா�, ெபாியவ� இ)ேக எ�ன�கி� 
இ�லாம� ேபானா� எ!த ஏ,பா5� சிற�பாக நைடெபறா1. அவைர 
வண)<வதாF�, வழிப5வதாFேம நா� ஆயிர� யாைனயி� பல�ைத அைட!1 
வ!ேத�. சில நா.களாக அ!த% Bடெராளி �க ம�டல�ைத& காணாம� என&<� 
பி�1� பி��1வி5� ேபாலாகி வி.ட1. எ�:ைடய இ!த மன நிைலைய நீயாவ1 
உணர ��8� எ�= நா� ந��கிேற�. நானாக� ேத��ேபா7 அவைர& காண 
அவர1 இ��பிட�ைத நீ என&<% ெசா�லமா.ேட� எ�கிறா7. அவராக மீ�5� 
நா� நா*ேதா=� காT�ப� இ)< வ!1 த)க>� வழி இ�ைல எ�கிறா7. அவ� 
த)கியி�!த அ!த மாெப�� ஆலமர�ைத8�, அவ� நீரா� எK� தாமைர� 
ெபா7ைகைய8� பா�&<� ேபாெத�லா� நா� க�களி� நீ� ெநகிழ ெமளனமாக 
அKவ1ேபா� ஆகி வி5கி�ேற�. ேத�!த வழிகா.�ைய - கிைட�பத,< அாிய 
<�ைவ எ�னிட மி�!1 வில&கி& ெகா�5 ேபா7வி.5 ந�லைடயாள% ெசா�ைல 
ம.5� நீ வ!1 என&<& '=வதி� பய� எ�ன?” 
 
காராளாி� உண�%சிகளி� இ�!த ேவதைன அவ:&<� �ாி!த1. ஆயி:� 
அவனா� அ1 ெதாட�பாக அவ�&< எ!த உதவிைய8� �ாிய ��யவி�ைல. 
 
“நீ)க* மதி&கிற அேத ெபாியவைர நா:� மதி�பதா� தா� அவ�ைடய 
இ��பிட�ைத உ)க6&<& 'ற ��யவி�ைல ஐயா!” 
 
“ஏ� அ�ப�? நா� எ�ன�பா பாவ� ெச7ேத�?” 
 
“அதி� பாவ��ணிய� எ1>� இ�ைல. நீ)க* எ)ேக ெச�றாF� Dத பய)கர� 
பைட உ)கைள� பி� ெதாட�� எ�ப1 இ�:� 'ட உ=தி தா� ஐயா! 
தி�ேமா'ைர வி.5 நீ)க* ெவளிேயறினா� உ)கைள� பி� ெதாட�!1 
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க�காணி�பத,< நா�< திைச� பாைதகளிF� ஆ.க* இ�&கிறா�க*. இ)கி�!1 
அறேவ ெவளிேயறி வி.டதாக நீ)க* '=� Dதபய)கர�பைட ந� ஊைர% 
B,றிF�*ள எ�லா& கா5களிF� சி=சி= பிாி>களாக� பிாி!1 மைறவாக� 
த)கியி�&கிற1. இைத நீ)க* அறியமா.N�க*. இ�ப� எ�லா� நீ)க* 
அறியேவா, அOமான� ெச7யேவா 'டாெத�= உ)க* கவன�ைத� திைச தி��பி 
வி5வத,<�தா� கள�பிர�க* உ)கைள� பாரா.� ந�Fற>� ந.�� நீ�&க 
ேவ�5� எ�= ெசா�� அ:�பியி�&கிறா�க*. அ!த வைலயி� நீ)க* விழாம� 
இ�&க ேவ�5�. எ�ைன� ேபா�றவ�க* எ�ப�8� த�பி வி5ேவா�. ஆனா� 
நீ)க* ெபாிய ேவளாள�. அரச�ைடய கள0சிய)க6&ேக ெந�லளி�பவ�. எ)ேக 
�ற�ப.5� பயண� ெச7தாF� ஒ� சி= நில ம�ன� உலா� �ற�ப5வ1 ேபா� 
ப�லா&<, சி= பைட எ�லா� உ)கேளா5 உட� வ��. அ�ப� நீ)க* ெச�வதா� 
ெபாியவ�&< ஆப�1க* அதிகமா<� எ�= ெதாி!ேத உ)களிட��, ேகாநகாி� 
உ*ளவ�களிட�� இ�ேபா1 தா� இ�&<� இட�ைத& 'ற ேவ�டா� எ�= 
ெபாியவ� த5�தி�&கிறா�. இ1 நியாயமான1 எ�ேற நா:� க�1கிேற�. தவிர, 
உ)களிட� ெப�!தய&க� ேதா5 இ�ெனா� ேவ�5ேகாைள8� இ�ேபா1 
ெசா�ல ஆைச!” 
 
“எ�ன அ1? ெசா�ேல�.” 
 
“தவறாக எ5�1& ெகா*ள மா.N�கேள?” 
 
“தவறாக எ5�1& ெகா*ள இதி� எ�ன இ�&க� ேபாகிற1? ஒ� ெபா1 
ேநா&க�தி,காக நா� யாவ�� ேச�!1 உைழ&கிேறா�. கவைல�ப5கிேறா�. க.5� 
ப5கிேறா�.” 
 
காராள� இLவள> மன� வி.5& 'றிய பி��� ெகா�ல� தய)கினா�. 
தைல<னி!தா�. காராள�&<� அ1 அ�ப� எ�ன விேநாத ேவ�5ேகாளாக 
இ�&<� எ�ப1 �ாியவி�ைல. அவ� ெகா�லனி� �க�ைத� பா��தா�. 
---------- 
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நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� --------    இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� ----    சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�    
23. 23. 23. 23. இ%ளி� ஒ% ெப� 0ர�இ%ளி� ஒ% ெப� 0ர�இ%ளி� ஒ% ெப� 0ர�இ%ளி� ஒ% ெப� 0ர�    

 
Dத பய)கர� பைட�தைலவ� பி� ெதாடர மாவ� ��தைரய� சிைற& 
ேகா.ட�1&<* வ!த ேபா1, கீேழ பாதாள நிலவைற&<* இ�!த ெத�னவ� 
மாறைன& கா�பத,காக� தள�தி� க,கைள� ெபய��1� ப�யிற)க �ய�= 
ெகா���!த தா:�, த�ைன% ேச�!தவ�க6� அக�ப.5& ைக8� கள>மாக� 
பி�ப.5 வி5ேவாேமா எ�= அழக�ெப�மா* அ0சினா�. 
 
அ!த அ%ச��, ந5&க��, உ!தி� த*ளியதா�தா� மாவ� ��தைரய��, Dத 
பய)கர� பைட� தைலவ:� சிைற&ேகா.ட�தி,< உ*ேளO ைழ!1 
வ�வத,<*ேளேய அழக�ெப�மா* எதி�ெகா�5 ெச�= அவ�கைள% 
ச!தி�தா�. பணியார& 'ைட8ட� ந�ப�கைள� ேபா� ந�லைடயாள% 
ெசா�ைல& 'றி& ெகா�5 வ!தி�!த அ!த ஐவ��, த)களிட� ேதா,= ஏமாறி� 
தி��பிய ம=கணேம மாவ� ��தைரய� வ!தி��பதி��!1, ‘அவ�கைள அ�ப� 
அ:�பிய1� இவராக�தா� இ�&கேவ�5�’ எ�= அழக� ெப�மாளா� 
அOமானி&க ��!த1. வ!த1ேம வ��&< இK�தா� மாவ� ��தைரய�: 
 
“ந5P� ந�ைமத�வா� <ல�1 ம1ராபதி வி�தகாி� <Kைவ% ேச�!தவ�க6&<� 
பசி தாக� எ�லா� 'ட மற!1 ேபா7வி5� ேபா��&கிறேத?” 
 
அழக� ெப�மா* அவ�&< ம=ெமாழி எ1>� 'ற வி�ைல. அவ� �க�ைதேய 
உ,=� பா��1& ெகா���!த அவ�, அவ:ைடய ஆ�திர�ைத& கிளறிவி5� 
வைகயி� ஏளனமான ெதானியி� இைர!1 சிாி&கலானா�. இ!த% சிாி�� அவ:&< 
எாி%ச\.5கிறதா, இ�ைலயா எ�பைத அவ� கவனி&க வி��பிய1 ேபா��!த1. 
அவ� த� ஆ�திர�ைத� M�� அத� -ல� எைதேயா த�னிடமி�!1 
அறி!1ெகா*ள வி���கிறா� எ�பைத அழக�ெப�மா* �ாி!1ெகா�டா�. 
அவ�ைடய ேபா&ைக� ெதாி!1 நிதான�ப5�தி& ெகா*கிறவைர தானாக 
ஆ�திர�ப.5 எ1>� ேபBவதி�ைல எ�ற ��ைவ அவ� வ<�1& 
ெகா���!தா�. 
 
அவ� தன&<� பய!1 ேபசாம� இ��பதாக மாவ� ��தைரய� நிைன�1& 
ெகா�டா�. ம)கல� த�ைம அறேவ இ�லாத அ!த% $னியமான �க�ைத 
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இர�டாவ1 �ைற ஏெற5�1� பா�&க>� வி��பாம� ெவ=�ேபா5 ேவ= 
திைசயிேல பா��தா� அழக� ெப�மா*. 
 
இத,<* அழக�ெப�மாேள விய!1 ேபா<� ப�யான ஒ� காாிய�ைத உ*ேள 
தளவாிைச& க�ைல� ெபய��1& ெகா���!தவ�க* ெச7தி�!தா�க*. ெபய��த 
க,கைள அ�ப�ேய ைவ�1வி.5& க�ைல� ெபய��ததா� ஏ,ப.ட பிள> 
ெவளி�ப.5� ெதாி!1 விடாதப� அத� ேமேலேய கா�கைள நீ.�&ெகா�5 
வாிைசயாக உ.கா�!தி�!தா�க* அவ�க*. தா� க.டைளயிடேவா, ைசைக 
ெச7யேவா ��யாம� சிைற&ேகா.ட�தி,<* Oைழகிறவ�கைள 
எதி�ெகா*ள�ேபான சமய� திF� அவ�க* தா)களாகேவ எ%சாி&ைகயைட!1 
த!திரமாக� தள�தி� அ!த இட�ைத மைற�தி��பைத& க�5 அைத% ெச7த 
ந�ப�கைள மன�1&<* பாரா.�& ெகா�டா� அழக� ெப�மா*. அ5�த 
கணேம மாவ� ��தைரய� இ�& <ர�� அவைன வினாவினா�: 
 
“இவ�க* ஏ� இ�ப� வாிைசயாக உ.கா�!தி�&கிறா�க*? 
சிைற�ப.���பவ�க*, ெப�ைம&<ாியவ�க* உ*ேள வர ேந��ேபா1 எK!1 
நி�= எதி�ெகா*ள ேவ�5� எ�பைத&'ட இவ�க*, மற!1 வி.டா�களா 
எ�ன?” 
 
“பசி தாக�தினா� அவ�க* ந�!1 ேபாயி�&கிறா�க*. உ)க* சிைற&'ட�தி� 
அக�ப.5வி.டா� உ�ண உண>�, ப�க நீ�� 'ட� த�வதி�ைல. 
உ�ணாமF� ப�காமFமி��பவ�க* அத,<& காரணமானவ�கைள எ�ப� மதி&க 
��8�?” எ�= அ1வைர ேபசாம� இ�!த அழக� ெப�மா* பதி� ேபசினா�. 
மாவ� ��தைரய�� ேகாப�1டேனேய இத,< ம=ெமாழி 'றினா�. 
 
“இ�:� சில நாழிைக ேநர�தி� கKமர� ஏறி% சாக� ேபாகிறவ�க* உ�டபி� 
ெச�தா� எ�ன? உ�ணாமேல ெச�தா� எ�ன?” 
 
“அ�ப�யானா� இ�:� சில நாழிைக ேநர�தி� சாகிறவ�க* எK!1 நி�= 
எதி�ெகா�டா� எ�ன? எK!1 நி,காமேல எதி�ெகா�டா� எ�ன? 
ெகா�ல�பட� ேபாகிறவ�களிட�தி� ெகா�கிறவ�க* ஏ� �ைறகைள8� 
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ெப�ைமகைள8� எதி�பா��1 வ��த�பட ேவ�5�?” எ�= அவாிட� பதிF&<% 
Bட% Bட& ேக.டா� அழக� ெப�மா*. 
 
“எ�லாைர8� ெகா�Fவ1 எ)க* ேநா&கமி�ைல. எ)க6&<� 
பய�ப5கிறவ�கைள8�, உதவி �ாிபவ�கைள8� நா)க* 1��=�1வ1� 
வழ&கமி�ைல” எ�= அ1வைர உைரயாட�� கல!1 ெகா*ளாம� இ�!த Dத 
பய)கர�பைட� தைலவ� ேபசினா�. வ!தி�&<� இ�வ�&<ேம த)கைள 
வச�ப5�தி உ�ைமகைள அறிய �யF� ேநா&க� இ��பைத அழக� ெப�மா* 
�ாி!1 ெகா�டா�. வ!தி�&<� இ�வ�� அதிக ேநர� சிைற& ேகா.ட�தி,<* 
த)காம� ெவளிேயறி வி.டா�களாயி� தா:� ந�ப�க6� உடேன 
த�பிவிடலாெம�= விநா�கைள எ�ணி& ெகா���!தா� அழக� ெப�மா*.  
 
ஆனா�, மாவ� ��தைரயேரா அ!த% சிைற& ேகா.ட�ைத� ேத� வ!1 அதிக ேநர� 
அ)ேக ெசலவழி&க� தி.ட� இ.��!தவ� ேபா� ெம�ல ஒLெவா�றாக� 
ேபசி&ெகா�5� கவனி�1& ெகா�5� இ�!தா�. 
 
ம,றவ�க* எ�லா�� தள�திேல க,கைள� ெபய��த இட�ைத% B,றி 
உ.கா�!1ெகா�5 வி.டதனா� மாவ� ��தைரய�டேனா, Dத பய)கர� பைட� 
தைலவ:டேனா உைரயாட அழக� ெப�மா* தா� எ0சியி�!தா�. 
 
மாவ� ��தைரய� நயமாக>� பய�=�தி8� ஏேதேதா ேப%B& ெகா5�1� 
பா��தா�. அழக� ெப�மா* ப.5� படாமF�, ெதா.5� ெதாடாமF� த!திரமாக 
அவ�&< ம=ெமாழி 'றி வ!தா�. 
 
மாவ� ��தைரய� ேக.டா�: 
 
“கய� மீ� அைடயாள� பா��ய மரபின�&<% ெசா!தமான1. இ�ேபா1 
பா��ய�க* ஆ.சி8ாிைமேயா5 இ�ைல எ�றாF�, ம=ப� பா��ய� நா.ைட& 
ைக�ப,றி ஆளேவ�5� எ�= வி���கிறவ�க* இ�=� அ)க)ேக 
இ�&கிறா�க*. கய� எ�கிற ெசா� தா� அவ�க6ைடய தாரக ம!திரமாக 
இ�&கிற1. இைவெய�லா� என&<� ெதாி8�...”  
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“அ�ப�யா?... என&< இவ,ைற� ப,றி எ1>ேம ெதாியா1 ஐயா” எ�றா� அழக� 
ெப�மா*. இைத& ேக.5 மாவ� ��தைரய� ப,கைள8� உத5கைள8� இ=&கி& 
க��த1 ேபா� �க�ைத& க5ைமயாக ைவ�1& ெகா�5 அவைன� பா��தா�. 
அ5�த கைணைய ெம�ல எ7தா�. 
 
“இைத� ப,றி� ெதாி8மா, உ)கைள� ேபாலேவ ஏ,ெகனேவ எ)களிட� 
சிைற�ப.��&<� அ!த� ���ேதா� அ)கி இைளஞ� பா��ய அரச மரைப% 
ேச�!தவ� எ�கிற இரகசிய�ைத8� நா� அறிேவ�.” 
 
“ெபா=�த�ள ேவ�5� ஐயா! தா)க* எைத� ப,றி% ெசா��& 
ெகா���&கிறீ�க*; ஏ� எ�னிட� ெசா��& ெகா���&கிறீ�க* எ�பேத 
என&< விள)கவி�ைல. நா)க* ெவ=� <�ம&க*, எளியவ�க*. அரச 
மர�கைள8� அத� இரகசிய)கைள8� ப,றி நா)க* கவைல� ப.ேடா, ெதாி!1 
ெகா�ேடா ஒ�=� ஆக� ேபாவதி�ைல” எ�றா� அழக�ெப�மா*. �த�� 
வி�!த1� வி�யாத1மாக உ�பத,<� பணியார& 'ைடேயா5 வ!த ஐவ�� 
இ�ேபா1 வ!தி�&<� மாவ� ��தைரய�� ஒேர �ய,சிேயா5 தா� த)க* எதிேர 
நி,கிறா�க* எ�ப1 ந�றாக அழக� ெப�மா6&<� �ாி!1 வி.ட1. நயமாக 
�ய�= த)களிடமி�!1 ெச7திகைள அறிய அவ�க* வி���கிறா�க* எ�ப1 
அவைன மிக>� எ%சாி&ைகயாக இ�&க% ெச7த1. மாவ� ��தைரய� ேமF� 
அவைன& ேக.டா�: 
 
“அ�ப�யானா� உ)கைள�ேபால எளிய <�ம&க* Dத பய)கர� பைடயினைர� 
ேபா�ற மா=ேவட�தி� க5ைமயான பா1கா��கைள8� மீறி& ேகா.ைட&<* ஏ� 
வ!தீ�க*?” 
 
“ேகா.ைட&<* வ��ேபா1 தா� Dத பய)கர� பைடயி� உைடைய அணி!1 
ெகா�ேடா� எ�பதி�ைல. கள�பிர�கள1 Dத பய)கர� பைடயின� உைட 
எ)க6&< மிக>� பி��தி�&கிற1. இ!த உைட&காகேவ அ�பைடயி� ேசர 
நா)க* ஆைச�ப.ட1 உ�5. ஆனா� யா�� ேச��1& ெகா*ள 
ம=�1வி.டா�க*. உைடகளி� எ)க6&<� பிாிய� அதிக�. இைத நீ)க* 
தவறாக� �ாி!1 ெகா*ள& 'டா1.” 
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இைத& ேக.5 ம=ெமாழி 'றாம� விஷம% சிாி��% சிாி�1 வி.5 வாளாவி�!தா� 
மாவ� ��தைரய�. அ!த% சிாி��� அ!த ெமளன�� அவ� அழக� ெப�மா* 
'றியைத ஏ,கிறாரா இ�ைலயா எ�பைத& க�5 ெகா*ள 
��யாதைவயாயி�!தன.  
 
“மீ�5� ஆ.சிைய& ைக�ப,=� பா��ய� இய&க�1&<� தைலவனான ைவைய 
வளநா.5 ந5P� ந�ைம த�வா� <ல�1 ம1ராபதி வி�தக� ஒ� கால�தி� என&< 
மிக ெந�&கமானவனாக இ�!1 பி� பைகவனாகியவ� எ�பைத8� நீ அறி!தி�&க 
மா.டா7” எ�= மீ�5� அவ� உைரயாடைல� ெதாட)கிய வித�தி��!ேத 
அழக� ெப�மாைள� பைழய வைலயி� சி&க ைவ&க �ய�வ1 ெதாி!த1. 
ெந5ேநர� இ�ப�ேய எைதயாவ1 ேபசி& ெகா���!தா� எ!த இட�திலாவ1 
எதிராளி த�ைன அைடயாள� கா.�& ெகா*ள மா.டானா எ�= அவ� தவி�ப1 
ேப%சி� ெதாி!த1. 
 
“பைக ந.� எ�பன எ�லா� வா�விF� இ��ப1 இய��. த)க6&<� அ1 
ஏ,ப.��&கலா�. ஆனா� அ!த ந.�� பைக8� த)கைள� ெபா=�1 யாேரா5 
எ�ப� ஏ,ப.��&<� எ�பைத நா� எLவா= அறிய ��8�?” எ�றா� அழக� 
ெப�மா*. 
 
இைத& ேக.5 மீ�5� அவ� ந%B� ��னைக D�தா�. அழக� ெப�மாைள ஏற 
இற)க� பா��தா�. 'றலான�: 
 
“நீ மிக>� சா1ாியமானவ� அ�பேன! உ�னிடமி�!1 எைதயாவ1 ெதாி!1 
ெகா*ள �ய�வ1 எ�ப1 க��� நா� உாி&கலா� எ�பைத�ேபா� 
அசா�தியமானதாயி�&கிற1. ஆனா� சா1ாிய)க*, வா��ைதகைள� பா1கா&<ேம 
ஒழிய உ)க* உயிைர� பா1கா&கா1 எ�பைத நிைன> ைவ�1&ெகா*...” 
 
“நீ)க* �க�கிற அள> நா)க* சா1ாிய� உ*ளவ�க* இ�ைல. அறியாைமயினா� 
Dதபய)கர� பைடயினாி� உைடைய அணி!1 ேகா.ைடைய% B,றி� பா�&க வர� 
ேபாக, இ)ேக சிைறயி� சி&கி& ெகா�5 வி.ேடா�. இ1 எLவள> ெபாிய 
ேபைதைம?” 
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“எ1 ேபைதைம? யா� ேபைதக* எ�ப1 ேபாக� ேபாக� ெதாி8�” எ�= 'றிவி.5 
ேமலாைடைய% Bழ,றி Eசி�ேதாளி� சா,றி& ெகா�5 ேகாபமாக அ)கி�!1 
ெவளிேயறினா� மாவ� ��ைதய�. Dதபய)கர�பைட� தைலவ:� சிைற&ேகா.ட& 
கத>கைள� D.�&ெகா�5 அவைர� பி� ெதாட�!1 அவேரா5 ெச�றா�. 
அவ�க* இனிேம� த)கைள உயிேரா5 வி5வ1 ச!ேதகேம எ�ற அள> 
அழக�ெப�மா6&<� �ாி!1வி.ட1. 
 
உடேன க,கைள நக��தி� தளவாிைசைய -�னா�க*. கீ� ேநா&கி இற)கிய 
ப�க6� Bவ�� அகழி நீ�� பர��&<% சமமான ப*ளமாயி�!ததனா� நீ� கசி!1 
வK&கின. இ�.5 ேவ= ைம&<ழ�பாயி�!த1. ப�கைள& கட!1 கீேழ 
பாதாள%சிைற&<* வ!1 வி.ேடா� எ�ற நிைலைமைய உண�!த1� அழக� 
ெப�மா*, ெத�னவ� மாறைன ெம�ல& '�பி.டா�. பதி� இ�ைல. பசியினா 
F�, கைள�பினாF� ெத�னவ� மாற:�, அவேனா5 இ�&<� தி�ேமா'� அற& 
ேகா.ட�1 ம�ல:� ேசா�!1 தள�!1 பதிF&<& <ர� ெகா5&க>� ஆ,றல,=� 
ேபா7வி.டா�கேளா எ�= அழக� ெப�மா* தவி�1& ெகா�ேட ைககளா� 
1ழாவிய ேபா1, கிண,றி� ஆழ�தி��!1 ஒ��ப1ேபா� ஒ� ெப� <ர� அ)ேக 
ஒ��த1. 
 
அழக� ெப�மா6� அவேனா5 இ�!தவ�க6� திைக�தா�க*. 
 
“நீ)க* யாைர� ேத� வ!தி�&கிறீ�கேளா அவ�க* இ�வ�� இ)கி�!1 
த�பிவி.டா�க*! உயி� ேவ�5மானா� நீ)க6� இ)கி�!1 உடேன த�ப 
ேவ�5�. அபாய� உ)கைள ெந�)கி& ெகா���&கிற1” எ�= மீ�5� அ!த& 
<ர� ஒ��தேபா1, அ!த& <ர� யா�ைடய1 எ�ப1 அழக� ெப�மா6&< 
ஞாபக� வ!1 வி.ட1. அ1 காமம0சாியி� <ர� எ�பைத அவ� உண�!தா�. 
 
அவ* கால�ேயாைச நட!த திைசைய� பி�ப,றி அவ�க* நட!தா�க*. இ�ளி� 
ம,ெறா� ப�&க.ைட அவ* அைடயாள� கா.�னா*. 
 
“ஐயா! இத� வழிேய ெச�றா� ந5Pாி� உ*ள வச!த ம�டப�1 ந!தவன�தி� 
அ�ேக ெகா�5 ேபா7வி5�. அ��ற� அ)கி�!1 த�ப ேவ��ய1 உ)க* 
ெபா=��. இ!த� ேபைத இத,<� பிரதிபலனாக உ)களிட� ேவ�5வ1 ஒ�ேற 
ஒ�=தா�. உ)க* ஆ� அழக�� ெப� Eர�மான ெத�னவ� மாறனா� எ�ைன 
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ெவ=� காம& கணிைக எ�= ம.5ேம நிைன�தி�!தா�, ெவ=�தா�, அல.சிய� 
ப5�தினா�. இ)கி�!1 த�பிய விநா�வைர எ�ைன� ெபா=�1 அவ� க��1 
மாறியதா இ�ைலயா எ�ேற என&<� ெதாியா1. இ�ப� இ)ேக வ!1 அவைர8�, 
உ)கைள8� த�பவி.டத� -ல� உயிைர இழ&க ேந�!தா� 'ட எ� வா�வி� 
ெப��பா&கியமாக அைத நா� க�1ேவ� எ�பைத அவாிட� தைய '�!1 நீ)க* 
ெசா�ல ேவ�5�. எ� உடைல அவாிட� இழ&<� பா&கிய� தா� என&<& 
கிைட&கவி�ைல. எ� உட�, ெபா�*, ஆவி அைன�ைத8� அவ�&காக இழ&<� 
பா&கிய�ைத� ெப=ேவ�. அத,< அவ� 'ட& <=&ேக நி,க��யா1” எ�= 
அவ* 'றியேபா1 அழக� ெப�மாளி� மன� ெநகி�!த1. ம,றவ�க6&ேகா 
க�ணி� நீ� ெநகி�!த1. 
------------ 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� --------    இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� ----    சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�    
24. 24. 24. 24. வழி-� வைக-�வழி-� வைக-�வழி-� வைக-�வழி-� வைக-�    

 
அ!த� ெப� காம ம0சாி&< ஆ=தலாக ஏேத:� இர�5 ந�ல வா��ைதக* 'றி 
வி.5� ப�யி� இற)க வி��பினா� அழக�ெப�மா*. அவேளா அவைன8�, 
ம,றவ� கைள8� விர.டாத <ைறயாக விைர>ப5�தினா*. 
 
“ேமேல8*ள சிைறயி��!1 உ)கைள8�, கீேழ இ!த� பாதாள% சிைறயி��!1 
அவ�க* இ�வைர8�, ெகாைல& கள�1&< இK�1% ெச�ல ஆ.க* வ!1 
ெகா���&கிறா�க*. இ�:� ஒ� கண� தாமதி�தா� 'ட ஆப�1.” 
 
“இ!த� ேப�தவி&< எ�ப� ந�றி '=வ1 எ�ேற ெதாியவி�ைல அ�மா?” எ�= 
அவ� 'ற� ெதாட)< ��ேப அவைன� ப�&க.�� இற)<மா= கர)கைள� 
ப,றி& ெகா�5 இைற0ச� ெதாட)கிவி.டா* காமம0சாி. 
 
அழக� ெப�மாைள� பி�ெதாட�!1 ம,றவ�க6� அ!த நிலவைற வழியி� 
இற)கினா�க*. அவ�க* சிறி1 ெதாைல> நட!த1� அ!த நிலவைற வழி 
ேம,�றமாக -ட�ப.ட ஓைச8� அைதய5�1 ஒ� ெம��ய ெப� <ர� விB�பி 
விB�பி அK� ஒ�8� ெதளிவாக& ேக.டன.  
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“வா�&ைக எLவள> விேநாதமான1 பா��தாயா? உதவி ெச7கிறவ�க* எ)ேக 
எ�ப� எ�ேபா1 எதி��ப5வா�க* எ�= ெதாியாம� எதி��ப5கிற விேநாத�ைத 
எ�ப� விய�பெத�ேற ெதாியவி�ைல ெச)கணா�?” எ�= ேதX� மா!திாீகனிட� 
'றி&ெகா�ேட இ�ளி� நட!தா� அழக�ெப�மா*. ‘இLவள> ெம�ைமயான 
மன �*ள ெப�ைணயா அ�= பய�=�திேனா� நா�?’ எ�= எ�ணியேபா1 
அழக� ெப�மா6&< இதய� 'சிய1. 
 
இ�ளி� ைகேகா��தப� ஒ�வ� பி� ஒ�வராக ெந5ேநர� நட!தா�க* அவ�க*. 
 
“ஐயா! அவ* 'றியதி��!1 ந� ெத�னவ� மாற:�, ம�ல:� 'ட% சிறி1 
ேநர�தி,< ��ேப இ!த� பாைத வழியாக� த�பியி�&கேவ�5� எ�= ெதாிகிற1. 
நா� விைர!1 நட!தா� பாைத ��!1 ெவளிேய=கிற ம=�ைனயி� அவ�கைள% 
ச!தி�1விடலா� அ�லவா?” - எ�= அழக�ெப�மாைள& ேக.டா� கழ,சி)க�. 
அவ�கைள% ச!தி&க ��8மா, ��யாதா எ�ப1 ப,றி அழக�ெப�மாளா� 
அ1மானி&க ��யாம� இ�!த1. ஆயி:� “ச!தி&க �ய�ேவா�” எ�= 
ந�பி&ைகேயா5 கழ,சி)க:&< ம=ெமாழி 'றியி�!தா� அழக� ெப�மா*. 
காமம0சாி ெச7தி�&<� உதவிைய8�, தியாக�ைத8� ப,றிய சி���� இ�:� 
அவ� மன�தி� இ�!த1. 
 
‘அ�� எ�ப1 ெப�ணி� இதய ஊ,=! அவ* கள�பிர� ெப�ணாயி�!தா� 
எ�ன? தமி�� ெப�ணாயி�!தா� எ�ன? அவ* ெப�ணாயி��பைத நி"பி�1& 
ெகா*ள அ��தா� ஒேர அைடயாளமாயி�&கிறேத தவிர ெமாழி8�, இன��, 
<ல�� அைடயாள) களாவதி�ைல. எ)ேக அ�� �தி�கிறேதா அ)ேக 
விைளகிறா*. கனிகிறா*. ெப�ணாகிறா*. எ�ப�ேயா இ�!த இ!த& காமம0சாி 
எ�ற அர�மைன& கணிைகைய ந��ைடய �ர.5� ெத�னவ� மாற� பாகா7 
உ�கி� பணியைவ�1 வி.டாேன? இவ� அவைள ெவ=�1� அவ* இவ:&காக 
உயிைர விட� 1�&கிறாேள; இ!த அ�ைப எ�னெவ�= விய�ப1! அரச�களி� 
பைக இதய)களி� கனிைவ� த5&க&'ட ��யவி�ைலேய? இ1 ெபாிய 
வி!ைததா�...’ எ�= எ�ணி விய!தப�ேய இ�ளி� நட!1 ெகா���!தா� 
அழக�ெப�மா*. 
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காமம0சாி எ%சாி�ததி� ஒ� சிறி1� மிைகயாக இ�&க ��8� எ�= அழக� 
ெப�மா6&<� ேதா�றவி�ைல. அ�றிர>&<* எ�ப�8� மாவ� ��தைரய� 
த)கைள8�, ெத�னவ� மாறைன8�, ம�லைன8� ெகா�= விட&'5� எ�ப1 
அவேன அOமானி�தி�!த1 தா�. த�ைன அவ� த!திரமாக வினாவியி�!த 
வினா&க6&<� தா� 'றியி�!த எ!த ம=ெமாழி8� அவைர% ச!ேதக)களி��!1 
வி5வி&காதேதா5 அவ�ைடய ச!ேதக)கைள ேமF� அதிகமா&கி வி.��&க& 
'5ெம�ேற அவ� �ாி!1 ெகா���!தா�. அ�ப�� பா�&<�ேபா1 இவ* 
ெச7தி�&<� உதவி காலமறி!1 ெச7த ேப�தவி எ�பதி� அழக� ெப�மா6&< 
ஒ� சிறி1� ச!ேதகேம ஏ,பட வி�ைல. இ�ளி� அபய� அளி&க வ!த1 ேபா� 
ஒ��த அவ6ைடய ேசாக& <ரைல மீ�5� நிைன> '�!தா� அவ�. 
ேகா.ைட&<* தா:� ந�ப�க6� Oைழ!தேபா1 சிைற& ேகா.ட�1&< அவ* 
வழி ெசா��ய உதவிையவிட இ�ேபா1 ெச7தி��ப1 ெபாிய1� அாிய1� ஆகிய 
உதவி எ�= அழக�ெப�மா* ம.5மி�றி� த�பி% ெச�= ெகா���!த 
ந�ப�க* எ�லா�ேம நிைன�தா�க*. 
 
நட!1 ேபா7& ெகா���&<� ேபாேத காாி ஓ� ஐய�பா.ைட வினவினா�: 
 
“ஐயா! இ!த வழி ம1ைர மாநகாி� ந5P�� ப<தியிF*ள வச!த ம�டப�1 
ந!தவன�தி� ெகா�5 ேபா7வி5� எ�= அவ* 'றினா*. அ)கி�!1 அ��ற� 
நா� எ)ேக ேபாவ1? எ�ப�� ேபாவ1? உபவன�1&<� ேபாவதா? இர�தின 
மாைலயி� மாளிைக&<� ேபாவதா? வச!த ம�டப�தி� இ�!1 நா� நகாி� 
பிரேவசி�ப1 1�ப)கைள� தரா1 எ�ப1 எ�ன உ=தி? வச!த ம�டப வழியாக 
ெவளிேயறாம� இேத நிலவைற வழி&<*ேளேய சிறி1 ேநர� த)கலா� எ�றா� 
சிைற& ேகா.ட�தி��!1 Dத பய)கர� பைட இேத வழியி� ந�ைம� பி� 
ெதாட�!தா� எ�ன ெச7வ1? இைதெய�லா� நா� இ�ேபாேத சி!தி�1& ெகா�5 
வி5வ1 ந�ல1 அ�லவா? வ��� கா�1&ெகா*வ1 தாேன சிற��?” 
 
அழக�ெப�மா* ம=ெமாழி 'றினா�:  
 
“நீ வினாவிய வினா&க* எ�லாேம சி!தி&க ேவ��யைவ தா�! ஆனா� ஒ�ேற 
ஒ�ைற ம.5� நா� ஒ��& ெகா*ள மா.ேட�. சிைற& ேகா.ட�தி��!1 த�பி& 
ெகா���&கிற ந�ைம இேத வழியாக� Dத பய)கர� பைட பி� ெதாட�� எ�= 
ச!ேதக�ப5கிறாேய; அ1ம.5� நட&கா1. அ!த� ெப� காமம0சாி OT&கமான 
அறி>*ளவ*. Dத பய)கர� பைடயினாி� கவன�ைத� திைசதி��ப ஏ,ற வித�தி� 
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நிலவைற வழிைய� ப,றி அவ�க6&< ஒ� சிறி1� ச!ேதகேம எழாதப� ேவெறா� 
வழிைய& 'றி அ!த வழியாக நா� த�பி ஓ�யைத� தா� க�டதாக விவாி�பா* 
அவ*. 
 
“இ�&கலா�! ஆனா�, மாவ� ��தைரய� இவைள� ேபா� ஒ� ெப�பி*ைள 
'=வத,< ேந� மாறாக�தா� ��> ெச7வா�. அவ�ைடய சா1ாிய�, 
இவைள�ேபா� V= ெப�களி� ெபா7ைய நிைல நி=�தி ��> ெச7கிற அள> 
கபடமானதாயி,ேற?” 
 
“சி!தி&கேவ��ய காாிய�தா�; மாவ� ��தைரய� வ!1 <=&கி.டா� நட�ப1 
ேவறாக�தா� இ�&<�.” 
 
“அவ� <=&கிடாம� இ��பா� எ�= நா� நிைன&கவி�ைல ஐயா.” 
 
காாி, மாவ� ��தைரயாி� ெபயைர இK&க>� மிக மிக� 1ணிவாயி�!த அழக� 
ெப�மாளி� மன�தி� 'ட& கவைல வ!1 $ழ� ெதாட)கிய1. நைட8� 
தைட�ப.ட1. எ�ப� ம=�ைனயி� ெவளிேயறி� த��வ1 எ�பைத� ப,றி8� 
ஏ,கனேவ ெவளிேயறியி�&கிற ெத�னவ� மாற:�, ம�ல:� எ�ன நிைலைய 
அைட!தி��பா�க* எ�ப1 ப,றி8� அழக�ெப�மா* ஆ�!1 சி!தி&க� ெதாட) 
கினா�. வழி ெதாி!த1, ஆனா� வைக ெதாியவி�ைல. 
---------- 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� --------    இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� ----    சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�    
25. 25. 25. 25. இ%*� வ9?�இ%*� வ9?�இ%*� வ9?�இ%*� வ9?�    

 
த�:ட� ேபசி&ெகா�ேட வ!த ெகா�லனி� ேவ�5ேகா* எ�னவாக இ�&<� 
எ�ப1 �ாியாம� �த�� காராள� திைக�தாF� அவ� அைத வா7வி.5& 
'றிய>ட� திைக�� நீ)கி ெதளிவைட!1 வி.டா�. 
 
“ஐயா! �திய ந�லைடயாள% ெசா�ைல� ெபா=�த அளவி� தா)க* மிக>� 
கவனமாக இ�&க ேவ�5�. பைழய ந�லைடயாள% ெசா� எ�ப�ேயா 
எதிாிக6&<� ெதாி!1 வி.டாF� அ1 எதிாிக6&<� ெதாி!1 வி.ட1 எ�பைத 
உாிய ேவைளயி� விைரவா7 அறி!1 உடேன ேவ= ந�லைடயாள% ெசா�ைல 



113 

 

மா,றி வி.ேடா�. இனிேமF� அ�ப� நம1 ந�லைடயாள� ெவளியானா� உடேன 
அைத நா� அறி!1 மா,ற ��யாம� ேபானாF� ேபா7 விடலா�... ஆகேவ, தைய 
'�!1 நீ)க*...” 
 
“எ�னிட� �1ைமயாக இ�=தா� பழக� ெதாட)<கிறவைன� ேபால நீ ஏ� 
இLவள> தய)<கிறா7?” 
 
“தய&க� ஒ�=மி�ைல ஐயா! நீ)க* தவறாக எ5�1& ெகா�5 விட& 'டாேத 
எ�=தா� அ0Bகிேற�. இ!த� �திய ந�லைடயாள% ெசா�ைல� த)க* 
தி�&<மாாி&<& 'ட அறிவி&க ேவ�டா� எ�ப1 எ� க��1” - எ�= <ரைல� 
தணி�1& ெகா�5 அவர�ேக வ!1 ெந�)கி நி�= 'றினா� ெகா�ல�.  
 
அவ� 'றியைத& ேக.5 அவ� ெம�ல நைக�தா�. பி�� சில விநா�க* கழி�1, “நீ 
ெசா�வ1 நியாய�தா�! ெப�க* மிக>� ெம�ைமயானவ�க*. அவ�க6&< 
எைத8� எதி�மைறயாக>� ேவ= ேவ= ேகாண)களிF� நிைன�1� பா��1 ��> 
ெச7ய� ெதாியா1. எளிைமயாக� பிறைர ந�பி வி5வா�க*” எ�= அவேர அவ� 
'றியைத ஒ��& ெகா*வ1 ேபா� ம=ெமாழி 'றினா�. தா� அவ�ைடய 
ெச�வமகைள� ப,றி& 'றிய க��1, அவ� மன�தி� ேவ=பா.ைடேயா 
ஆ�திர�ைதேயா உ�டா&கவி�ைல எ�ப1 அவ:&< மனநிைற> அளி&க& 
'�யதாக இ�!த1. ஆனா�, அ5�த கணேம அவ� ெபாியவாி� இ��பிட�1&<� 
த�ைம அைழ�1% ெச�ல ேவ�5� எ�ற த��ைடய பைழய ஆவைலேய மீ�5� 
ெவளியிட� ெதாட)கிவி.டா�. அாிய �ய,சிெச71 பல காரண)கைள எ5�1 
விள&கி அ!த ஆவைல� த,கா�கமாக� தவி�&<�ப� அவைர ேவ��& 
ெகா�டா� ெகா�ல�. அவ�� வி5கிற வழியாயி�ைல. 
 
“அ�ப�யானா� மீ�5� ெபாியவைர நா� எ�ேபா1 தா� பா�&க��8� 
எ�பைதயாவ1 ெசா�ேல�. அவைர& காண>�, அவ�ைடய உபேதச)கைள& 
ேக.க>� ��யாம� எ� நா.க* மைலேபா� ெம�ல நக�கி�றன.” 
 
“ஐயா! இ!த எளிேய� ெசா��யா த)க6&<� ெதாிய ேவ�5�? பா��ய�க* 
மீ�5� நா.ைட& ைக�ப,=� கால� ெதாைலவி� இ�ைல. அ!நிய�க6� ஈ> 
இர&கம,ற ெகா*ைள&கார�க6� ஆகிய கள�பிர�கைள ெவ�= 1ர�தினா� 
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பா��ய மர� மீ�5� தைழ&<�. அ�ேபா1 ெபாியவைர, நீ)க6� நா:� 
எ�லா�� க�5 மகிழலா�.” 
 
“அ!த& கால� மிகமிக� ெதாைலவி�தா� இ�& கிறேதா எ�= நா� அ0Bகிேற�. 
மாெப�� பா��ய� கான�ேபெரயி� கட!த உ&கிர� ெப�வKதி&<� பி� அ!த 
மரைப% B,றி இ�* $ழ% ெச71 வி.டா�கேள, பாவிக*...?” 
 
“ஆலவா7 அ�ண� தி�வ�ளா� இ�* எ�லா� விலகி ஒளி பர>� கால� வ!1 
வி.ட1” எ�றா� ெகா�ல�.  
 
அவ�க* இ�வ�� இLவா= உைரயா�& ெகா�ேட உலாவி ���த1� 
ெபா7ைகயி� த!த B�தி ெச71 நீரா�ன�. நீரா� ���த1� ெகா�லைன� த�ேமா5 
மாளிைக&< வ!1 பசியா=மா= ேவ��னா� காராள�. மாளிைக&<% ெச�றா� 
காராள� மக* ெச�வ� D)ேகாைதயி� 1யர& ேகால�ைத8�, ேவதைனைய8� 
காண ேவ��யி�&<� எ�ற எ�ண�தி�, 
 
“நா� இ)கி�!ேத ேவ= வழியாக E.5&<� ேபாகிேற� ஐயா! ந�றாக 
வி�!1வி.ட1. இனி நா� Eதியி� ஒ�= ேச�!1 ேபாகேவ�டா�” எ�றா� 
ெகா�ல�. அவ�� அவ� 'றியத,< ேம� வ,�=�தாம� விைடெப,=& ெகா�5 
�ற�ப.5� ேபா7வி.டா�. ெபா7ைக& கைரயி��!1 ம,ெறா� வழியாக� த� 
உைல& கள�தி,<� தி��பினா� ெகா�ல�. ம=�ைற ெபாியவாிடமி�!1 
அைழ�ேபா, க.டைளேயா வ��வைர த� உைல& கள�திேலேய நிைறய ேவைல 
இ�!த1 அவ:&<. அவ:�, அவேனா5 ேச�!த பிற ெகா�ல�க6� 
பணியா.க6�, இ�:� சிறி1 கால�தி,<* நிைறய ேவ�கைள8� வா*கைள8� 
உ�வா&கி அ5&க ேவ��யி�!த1. அ�= �த� அ!த ேவைலயி� �ைன!1 
ஈ5ப.டா� அவ�. கள�பிர�க* அறியாம� உ�வா&கிய மைறயி� அ5&கி 
நிைற&க ேவ��ய ஆ8த)க* அைவ. ஏ,கனேவ பா��ய நா.�� ேவ= 
ப<திகளி� உ*ள ெபாியவாி� அ��&<� பா�திரமான பிற ெகா�ல�க6� அவ:� 
இ�ப� நிைறய� பைட&கல�கைள% ேச��1 ைவ�தி�!தா�க*. அ!த� 
பைட&கல�களி� எ�ணி&ைகைய� ெப�&<� ெசய�� ேமF� �ைன!1 
ஈ5ப.டா� ெகா�ல�. அவ:ைடய நா.க* அதி� கழிய� ெதாட)கின. 
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காராளைர� ெபா=�தவைர, ெபாியவ� இ�லாத தி�ேமா'� ம!தமாக 
இ��ப1ேபா� ேதா�றி& ெகா���!த1. 
 
விைலமதி�ப,ற அ�ம�!தி� மீதமி�&<� சிறிய அளைவ�ேபா� பா��ய� 
கான�ேபெரயி� கட!த உ&கிர� ெப�வKதி&<� பி� இ�= அ!த வ�சாவளியி� 
எ0சியி�&<� இைளயந�பி, ெத�னவ� மாற�, ெகா,ைக� ெப�0சி�திர� ஆகிய 
-வைர8� ப,றி� ெபாியவ� ம1ராபதி வி�தக� தி�மா� <�ற�1 மைல�பிளவி� 
ஒ��ேநா&கி% சி!தி�1& ெகா���!த சி!தைனைய அ�ேபா1 அ)ேக 
பத,ற�ேதா5 விைர!1 Oைழ!த ஆப�1தவிக* கைல�தன�. வ!தவ�க6ைடய 
பரபர�� அவ�ைடய கவன�ைத உடேன ஈ��த1. வ!தவ�க* பத,ற�ேதா5 
'றலாயின�: 
 
“ஐயா! அபாய� ெந�)<கிற1. இ!த மைலய�வார�தி� உ*ள கா.5� 
ப<திகளிF� சில�பா= தைரயிற)<மிட�தி� உ*ள மா!ேதா.ட�திF�, சி= சி= 
<K&களாக& கள�பிர�களி� Dத பய)கர�பைட வ!1 த)கியி�&கிற1. இ!த 
நிைலைம இ�= காைலயி�தா� ெதாியவ!த1. நா� உடேன இட� மாறேவ�5�. 
மைலயி� உ.ப<தியி� இ�:� ெந5!ெதாைல> த*ளி% ெச�= த)கி வி5ேவா�. 
அபாய�ைத� தவி��பத,< ஒேர வழி அ1தா�. உடேன �ற�ப5)க*!” 
 
இைத& ேக.5 ஒ� கண� தய)கினா,ேபா� நி�றா� ம1ரா�தி வி�தக�. அ5�த 
கணேம, அவ� 'றலானா�: 
 
“உன&<� ெதாியா1! நா� அ�ப�% ெச7ய&'டா1. மைலயி� உ.ப<தி&<� 
ேபாக� ேபாக நா�தா� ந�ைம� த�ப ��யாதவ�களாக>� அபாய�1&< 
உ.ப5�தி& ெகா*கிறவ�களாக>� மா,றி& ெகா*கிேறா�. நீ)க* '=வ1 
சா1ாியமான உபாய� அ�ல. கீேழ மைலய� வார�1& கா5களிF�, சில�பா= 
தைரயிற)<� இட�திF� எதிாிக* சில� வ!1 த)கியி�&கிறா�க* எ�றா� 
ந�மவ�கைள& ெகா�5 அவ�கைள& க�காணி&க% ெச78)க*. அவ�க* 
ஒ�ேவைள த)கியி�&<� இட)களி��!ேத ச!ேதக� நீ)கி� தி��பி� ேபா7 
விடலா�. அ�ப�� தி��பாம� ��ேனறி இ)ேக வர� ெதாட)<வா�க* எ�= 
ஆ<மாயி� அ��ற� எ�ன ெச7யேவ�5� எ�பைத நா� ெசா�Fேவ�.” 
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அ!த ஆப�1தவிக* இ�வ�� வ!தேபா1 இ�!த சிறிதள> சலன�� இ�ேபா1 
அவாிட� இ�ைல. அவ� 'றியைத& ேக.ட பி��� ஆப�1தவிக* தய)கி 
நி�றன�. அவ�கைள� 1ர�தாத <ைறயாக இைற!தா� அவ�. 
 
“உடேன ேபா7 மர)களி� ேம� ஏறி அட�!த கிைளகளிைடேய மைற!தி�!1 
கவனி8)க*. Dத பய)கர� பைடயின� ேமேல வ�வா�க* எ�= சி= அறி<றி 
ெதாி!தாF� உடேன வ!1 ெசா�F)க*. ம,றவ,ைற� பி�� பா��1& 
ெகா*ளலா�.” 
 
அவ�க* ெச�றா�க*. அவ� எதி�கால�ைத� ப,றிய சி!தைனயி� -�கினா�. 
ப�லா�5 கால இ�6&<� பி�ன� மீ�5� பா��ய�க* நா.ைட& 
கள�பிர�களிடமி�!1 மீ.<� கால� ெந�)கி& ெகா����பைத அவ� மன� 
கணி�த1. மன�தி� இய�பாக� ெபா)<� அ!த ந�பி&ைக E� ேபாகா1 எ�ப1 
அவ�&<� ெதாி8�. அ!த� ெபா,கால� ெந�)<வைத உண�!1 தா� 
தி�&கான�ேப�& கா.�F�, ெத�னவ� சி= மைலயிF�, ெகா,ைகயிF� 
மைற!1 வள�!1 ெகா���!த -�ேற -�= பா��ய வ�சாவளியினரான 
இைளயந�பிைய8� ெத�னவ� மாறைன8�, ெகா,ைக� ெப�0சி�திரைன8�, 
பா��ய� <லதனமாகிய நவ நி�தில)கைள8� வர வைழ�தி�!தா� அவ�. இ!த 
ஒேர ஒ� <றி&ேகாைள நிைறேவ,றி ���பத,காக� த�ைன �K� 1றவியாக 
ஆ&கி& ெகா*ளாம� வி��� ெவ=��கேளா5 வா�!தா� அவ�. இ!த ல.சிய� 
நிைறேவறிவி.டா� ம=விநா�ேய வி��� ெவ=��கள,ற �K� 1றவியா7& 
காவி85�தி உலக ப!த)களி��!1 நீ)கியவராக& க)ைக நீரா� இமய 
மைல%சார�� அவ� தவ� ெச7ய� ேபா7விடலா�. க5ைமயான நியம)கைள 
ேம,ெகா���!1� ஒ� 1றவி&<ாிய அ�* உ*ள��, உலக ப!த)களி� இ�!1 
நீ)கிய இய��� இ�லாம� தா� வாழ ேவ�� ேந�!தி��பைத எ�ணி எ�ணி 
அவ� உ*மன� வ�!தாத கணமி�ைல. இ�ேபா1� அேத ஆ�மா��தமான தவி�ைப 
அைட!தி�!தா� அவ�. உ*ள�தி� சி!தைனக* ஓ�ன. 
 
‘இ�னா�&< நா� மிக>� ேவ��யவ�. இ�னா�&< நா� மிக>� 
ேவ�டாதவ�’ - எ�ெற�லா� ேவ�5தைல8� ேவ�டாைமைய8� 
க,பி�1&ெகா*ள� ெதாட)கிய பி� அதி� 1ற>&ேக இடமி�ைல. 1ற> எ�ப1 
வி��� ெவ=�ைபேய 1ற&கிற அள> ப!தபாசம,றதாக இ�&கேவ�5�. ஒ� 
ெபாிய அரச மரைப உ�வா&கி மீ�5� நா.ைட மீ.க நா� ெபா=�� எ5�1& 
ெகா�ேட�. பல ஆ�5க6&< �� என&<�, ெச�\� மாவ� ��தைரய:&<� 
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ெவ*ளிய�பலம�றி� நிக�!த ஒ� த�&க�தி�, பல ேதச�1 அறிஞ�க* 
��னிைலயி� அவைன� ேதா�வி8ற% ெச7ேத� நா�. அ!த& கால�தி� இ�ப� 
நா� தைலமைறவாகிற அள> கள�பிர�களி� ெகா5ைம இ�ைல. எ�னா� 
ேதா,க% ெச7ய�ப.ட ைவைய வடகைர% ெச�\ரா� மாவ� ��தைரய� தா)க 
��யாத அறி>� ெபாறாைமயினாF�, கா��பினாF� எ�ைன எதி��1 
ேவர=�பத,<& கள�பிர�கேளா5 உறவாட� ெதாட)கினா�. நா� பா��ய 
<ல�1 உ=1ைணயாள� எ�ற அ!தர)க உ�ைம மாவ� ��தைரய:&<� 
ெதாி8�. அவ� எ� பைகவனாக மாறியபி� சமய� பா��1 அைத அவ� கள�பிர� 
ேபரரB&< அறிவி�1 எ�ைன ஒழி&க �ய�வாேனா எ�ற ��ென%சாி&ைகயி� 
காரணமாகேவ அ!த� பைகைம ஏ,ப.ட நா* �த� நா� தைலமைற> ெகா*ள 
ேநாி.5வி.ட1. இ�ப� மைற!1 வசி&க>� பா��ய� ெவ,றி&<� தி.டமிட>�, 
ஏ,பா5க* ெச7ய>� ேந�!த1'ட ஒ� வித�தி� ந�ல1தா�. இ�ைலயானா� 
ேவ=விதமாக>� விைள>க* மாறியி�&கலா�. விேராதியாயி�!தாF� �Kைமயாக 
நா� இ!த% ெசய�� ஈ5ப5�ப� ெச7த மாவ� ��தைரய:&< ஒ�வித�தி� ந�றி 
ெசF�த�தா� ேவ�5�. எ� ேம� அறி>� ெபாறாைம ஏ,ப.5 மாவ� 
��தைரய� எ�:ைடய பைகவனாக மாறவி�ைல எ�றா� நா� எ� 
<றி&ேகாைள நிைறேவ,றி& ெகா*வதி� இLவள> �ைன!தி�&க ��யா1. 
ந��ைடய �Kைமயான பைகவ�தா� நம1 �ய,சி&<% B=B=��� உயி�� 
ஊ.5கிறா� எ�ப1 எLவள> ெபாிய உ�ைம? 
 
தன&<�தாேன உ* �கமாக% சி!தி�1& ெகா� ��!த அவ� அதி� ேநர� ேபாவேத 
ெதாியாம� ஈ5ப.��!தா�. ந�பகF&< ேம� ��� வ!த Dத பய)கர� பைடயி� 
அபாய�ைத� ெதாிவி�த அேத ஆப�1தவிக* மீ�5� அவைர� ேத� வ!தன�. 
இ�ேபா1 அவ�களிட� பரபர�ேபா பத,றேமா இ�ைல. அைமதி ெதாி!த1. 
 
“��� ெத�ப.ட இட)களி��!1 Dதபய)கர� பைடக* பி� வா)கி� தி��பி% 
ெச�=வி.டா�க*. தா)க* அOமானி�தப�ேய நட!தி�&கிற1. நா)க* தா� 
எ)க* உண�%சி ேவக�தி� ஏேதேதா நிைன�1 வி.ேடா�. நம&< உடேன ஒ� 
அபாய�� இ�ைல. இட�� மாறேவ�டா�” - எ�= அவ� ேக.பத,< �� 
அவ�களாகேவ 'றினா�க*. வ!தவ�க* பி� வா)கி� தி��பி வி.டாF�, 
ெதாட�!1 மைலய�வார�ைத8� சில�பா,ற)கைரைய8� விடாம� 
க�காணி�1& ெகா���&<மா= அவ�க6&<� அவ�க* -லமாக ம,ற 
ஆப�1தவி க6&<� க.டைளயி.5 அ:�பினா� அவ�. 
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அவ�க* ெச�றபி� மீ�5� சி!தைனகளி� ஆ�!தா�. அ)க)ேக பல ப<திகளி� 
மைற!தி�!1 உடேன எK%சி ெபற�த&க நிைலயிF*ள பா��ய�களி� பைட 
பல�, ஆ8த)களி� பல�, $�நிைல எ�லாவ,ைற8� மன&கண&காக& கண&கி.5 
நிைன�1� பா��தா� அவ�. அவி.ட நா* விழாவ�= இ!த& கண&< எதி�பாராத 
விதமாக ெபா7�1� ேபானாF�, மிக விைரவி� கள�பிர�கைள அவ�கேள 
எதி�பாராதப� வைள�1 மட&கி� பா��ய�க* நா.ைட& ைக�ப,றலா� எ�= 
ெதளிவாக அவ�&<� �ாி!த1. B,றிF� மாைல $�!1, மைலயி� இ�.�& 
ெகா�5 வ!த1. அவர1 சி!தைனயிேலா, அ�ேபா1தா� வி�> ெதாிவ1ேபா� 
இ�!த1. வி�8� எ�= ந�பினா� அவ�. 
------------- 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� --------    இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� இர�டா� பாக� ----    சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�சிைற�ேகா�ட�    
26. 26. 26. 26. எதி�பாராத அபாய�எதி�பாராத அபாய�எதி�பாராத அபாய�எதி�பாராத அபாய�    

 
தய&க��, எ%சாி&ைக8�, மாறிமாறி நில>� மனநிைலேயா5 அழக�ெப�மா* 
�த�ய ந�ப�க* காமம0சாி கா.�ய நிலவைற வழிேய ெவளிேயறி அத� ம= 
�ைனயாகிய ம1ைர மாநகர�1 ந5P� வச!த ம�டப�1 ந!தவன�ைத அைட!1 
வி.டன�. ம=�ைனயி� த)க6&< �� அேத வழியாக� த�பிய ெத�னவ� 
மாற:�, தி�ேமா'� ம�ல:� த)கைள எதி�பா��1 மைற!1 அ)ேக 
கா�தி�&க&'5� எ�= அழக� ெப�மா* எதி�பா��தா�. அவ:� ந�ப�க6� 
நிைன�தப� ெத�னவ� மாறைனேயா, ம�லைனேயா அ)ேக காண��யவி�ைல. 
தவிர அ!த ந!தவன� ப<தி அ�ேபா1 இய�ைப மீறிய அைமதியி� ஆ�!தி�!த1. 
மனித�க* அதிக� பழகாத இய,ைக வளேம உ*ள இட�தின1 அழகி� அைமதியாக 
அ1 இ�ைல. இ!த அைமதி ேவ=பா5 உைடயதாக>� ச!ேதக�1&< உாியதாக>� 
இ�!த1. காாி, <றள�, கழ,சி)க� �த�யவ�க6�'ட இ!த அைமதிைய� ப,றி 
ஐய�பா5 ெகா�டன�. அழக� ெப�மா6&< இ�னெத�= காரண� �ாியாமேல, 
மன�தி� ஏேதா இடறிய1. ேபசாம� ெகா*ளாம� வ!த வழிேய தி��பி 
நிலவைறயி� இற)கி உ*ேளேய ேபா7விடலாமா எ�= 'ட� ேதா�றிய1. 
அட��தியான அ!த ந!தவன�தி� எ)ேக ேபா7 எ�ப� ெவளிேயறி எLவா= 
த��வ1 எ�=� அவ�க6&< உடேன விள)கவி�ைல. ஒேர <ழ�பமாயி�!த1. 
 
அ�ேபா1தா� எதி�பாராதப� அ!த அபாய� நட!த1. அவ�க* �,றிF� 
எதி�பாராத ேநர�தி� திN ெர�= நா,�ற�� �த�களி��!1 V,=&கண&கான Dத 
பய)கர� பைட Eர�க* ெவளி�ப.5 ஆ8தபாணிகளாக� பா7!தன�. அழக� 
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ெப�மா* �த�யவ�க* எ�ப�� த��வ1, எ�ன ெச71 த��வ1, எ�= 
விழி�பைட8� ��பாகேவ மீ�5� சிைற�பி�&க�ப.5 வி.டன�. க�-�� 
திற�பத,<* இ1 நட!1 ��!1 வி.ட1. யா�� எ)<� ஓ�� த�ப வழியி�ைல.  
 
அ!த� பரபர�பான $�நிைலயிF�, சிைற�ப.5 வி.ட த)க6ைடய 
எ�ணி&ைகயி� ஒ�= <ைறவைத அழக�ெப�மா* ெதளிவாக உண�!தா�. 
உ�வ�தி� மிக>� சிறியவனாகிய <றள� ம.5� மி�ன� ேவக�தி� 
த�பியி�!தா�. அ!த வினா�யி� Dதபய)கர� பைட யின�� அைத& 
கவனி&கவி�ைல எ�= ெதாி!த1. த)களி� ஒ�வ� த�ப ��!ததனா� ெதாட��*ள 
ம,றவ�க6&< ெவளிேய ேபா7 நட!தைத அறிவி&க ��8� எ�பைத8�, 
மீ.பத,< ஏ,பா5 ெச7ய ��8� எ�பைத8� எ�ணி மகி�!தா� அழக� 
ெப�மா*. அ�ேபா1 ம,=� நா�வ� ேவெறா� �தாி��!1 ெவளி�ப.டன�. 
Dதபய)கர� பைட�தைலவ:� மாவ� ��தைரய��, அவ�கேளா5 - ைக கா�க* 
இ���% ச)கி�களா� பிணி&க�ப.ட நிைலயி�, ெத�னவ� மாற:� ம�ல:� 
ெத�ப.டன�. 
 
சிைறயி��!1 ெவளிேயற �ய�ற அைனவ�ேம தி.டமி.5� பி�&க�ப.5 
வி.டைத அழக� ெப�மா* �ாி!1 ெகா�டா�. அ!த நிைலயி� <றள� ம.5� 
த�ப ��!தைத ஒ� அதிசயமாக�தா� நிைன�தா� அவ�. 
 
இ�ப� வைகயாக மா.� ைவ�பத,காகேவ ஒ� நீ�& க�ணீ� நாடகமா�னாேளா 
எ�= காமம0சாிைய� ப,றிேய இ�ேபா1 ச!ேதக� வ!த1 அவ:&<. ஆனா�, 
அ5�த கணேம மாவ� ��தைரய� ேபசிய ேப%சி��!1 அ!த% ச!ேதக� 
நியாயம,ற1 எ�பைத உண�!1 அ�ப� நிைன�தத,காக� த�ைன�தாேன க�!1 
ெகா�டா� அழக� ெப�மா*. மாவ� ��தைரய� இ�&<ர�� 'றினா�: 
 
“எLவள>தா� ந��தாF� நீ)க* எ�ேலா�� யாெர�ப1 இ�ேபா1 ெத*ள� 
ெதளிவாக� �ாி!1வி.ட1. இனி நீ)க* த�ப ��யா1. உ)க6&< உதவி �ாி!த 
அ!த& ேக5ெக.டவ* காமம0சாி8� த�ப ��யா1. நீ)கேள உ)கைள� 
ெதளிவாக அைடயாள� கா.�& ெகா�5 வி.டத,< ந�றி.” 
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அழக� ெப�மா* �த�யவ�க6�, ெத�னவ� மாற:�, ம�ல:� இைத& ேக.5 
<னி!த தைலநிமிராம� நி�றா�க*. அ!த நிைலயி� அவ�களிட� ேமF� மாவ� 
��தைரயேர ேபசலானா�: 
 
“இ�ேபா1'ட ஒ�=� <��Kகி விடவி�ைல! என&<� ெதாிய ேவ��ய ஒ� 
ெபாிய உயி�நிைல% ெச7தி உ)களிடமி�!1 ெதாி8மானா� ம,ற எ�லா� 
தவ=கைள8� மற!1 உ)கைள நா� வி.5விட��8�. அ!த ம1ராபதி வி�தக� 
எ)ேக இ�&கிறா� எ�பைத ம.5� ெசா�னா� ேபா1மான1. இட�ைத% ெசா�ல 
��யாவி.டா� ஊைர% ெசா�F)க*. ஊைர% ெசா�ல ��யாவி.டா� திைசைய% 
ெசா�F)க*.” 
 
தம1 இ!த ேவ�5ேகா6&< இண)கி அவ�களி� உயி��பய�� வி5தைலயா<� 
ேவ.ைக8� உ*ள யாராவ1 ஒ�வனாயி:� �� வ�கிறானா எ�= அழக� 
ெப�மா* �த�ய ஒLெவா�வ� �கமாக ஏறி.5� பா��தா� மாவ� ��தைரய�. 
யா�ைடய �க�திF� இைச8� சி= அைடயாள� 'ட� ெத�படவி�ைல. இ!த 
�ய,சிைய& கனிவாக>� க5ைமயாக>� பய�=�தி8� ெதாட�!1 சிறி1 ேநர� 
வைர ெச71 பா��தா� மாவ� ��தைரய�. எ!த� பய:� விைளயவி�ைல. ��வி� 
<"ர��, ெவ=��� நிைற!1 ெவ�&<� க5ைமயான <ர�� ெத�னவ� மாற� 
ப&கமாக& ைகைய% B.�& கா.�, “இ!த� ���ேதா� அ)கி&காரைன� தவிர 
ம,றவ�கைள ஒளிேய Oைழய��யாத இ�.டைறயி� ெகா�5 ேபா7� த*6)க*. 
பல ஆ�5க* சிைறயி� கிட!1 ஒLெவா�வராக% ெச�1� ெதாைலய.5�” 
எ�றா� அவ�. உடேன Dதபய)கர� பைடEர�க* பா7!1 சிைற�ப.டவ�கைள 
இK�1&ெகா�5 ெச�றன�. ெத�னவ� மாறைன ம.5� Dத பய)கர� பைட� 
தைலவ:� ம,ற இ� Eர�க6� ேவ= திைசயி� இK�1% ெச�றன�. கா�களி� 
தளர� தளர இட� வி.5� பிணி&க� ப.��!த இ���% ச)கி�யி� காரணமாக 
த*ளா�� த*ளா� இய�பாக எ.5 ைவ�1 நட&க ��யாம� சிரம�ப.5% 
ெச�றா� ெத�னவ� மாற�. மாவ� ��தைரய� கள�பிர& க�யரசைன& காண% 
ெச�றா�. அ�ேபா1 உடேன அரசைன& க�5 ெத�னவ� மாறைன8�, காம 
ம0சாிைய8� க5ைமயாக� த��&<மா= வ,�=�த ேவ��யி�!த1 அவ�&<. 
***** 
இ�பா� அழக� ெப�மா* �த�யவ�கைள இK�1% ெச�ற Dதபய)கர� பைட 
Eர�க* ��ைன விட& ெகா5ைமயான1� இ�.<ைக ேபா�ற1� ஆகிய ஒ� 
பய)கர% சிைற& 'ட�தி� அவ�கைள� த*ளி அைட�தா�க*. அ�ேபா1 த)கைள 
அைட�த Eர�களி� ஒ�Dத பய)கர�பைட Eரனிட� தன&<� ெதாி!த அளவி� 
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பா� உ%சாி�ேபா5, “ஏன�பா, அ!த� ���ேதா� அ)கி Eரைர எ�ேபா1 இ)ேக 
ெகா�5வ!1 எ)கேளா5 அைட�பா�க*?” எ�= வினாவினா� அழக� 
ெப�மா*. இத,<�� �த�� அ!த Eர� பதி� 'றவி�ைல. வ0சக� ேதா�ற% 
சிாி�தா�. பி�� சிறி1 ேநர� கழி�1� ேபாகிற ேபா&கி� மிக>� B�&கமாக, 
“எ�ேபா1� எ)<� தி��பிவர ��யாதவ�கைள� ப,றி விசாாி�1 உ� ேநர�ைத 
Eணா&கி& ெகா��ராேத அ�பேன!” - எ�= பா�யிேலேய பதி� ெசா��வி.5� 
ேபானா� அ!த Eர�. இ!த ம=ெமாழிைய& ேக.5 அழக� ெப�மா6� 
ந�ப�க6� 1T&<,றன�. ெத�னவ� மாறைன உயி� மீ.<� காாிய�ைத 
ேம,ெகா�5 அத� ெபா�.ேட ேகா.ைட&<*ேள வ!த தா)க* அைத 
நிைறேவ,ற ��யாம, ேபாகிறேத எ�= 1�1��1� தவி�தா�க* அவ�க*. 
தா)க* தைலவண)<� <ல&ெகாK!1 ஒ�= க�<வைத அழக�ெப�மாளா� 
எ�ணி�பா�&க>� ��யாம� இ�!த1. ெபாியவ� த)க6&< ஓைல -ல� 
அ:�பிய க.டைளைய இ�= தா)க* நிைறேவ,ற ��யாம, ேபா7 வி.டேத 
எ�ற 1யர�தி� Bைம அவ� ெந0ைச அK�திய1. 
 
“எ&காரண�ைத& ெகா�5� தி�&கான�ேப� ந�பிைய� ெத�னவ� மாறைன 
மீ.<� பணி&காக& கள�பிர� அர�மைன&<*ேளா, ேகா.ைட&<*ேளா 
ேபாகவிட&'டா1” எ�= ெபாியவ� வ,�=�தி� த5�தி�!தத� ெபா�* 
இ�ேபா1 அழக� ெப�மா6&<� �ாி!த1. அ!த எ%சாி&ைகயி� பய� 
இமயமைலயள> ெபாிதாகி� ேதா�றிய1 இ�ேபா1. ஒ� <ல&ெகாK!ைத& க�க 
விடாம� கா�பா,றி& ெகா�5 வ�� பணியி� ஈ5பட, இ�ெனா� <ல&ெகாK!ைத 
அ:��வத� -ல� அ!த இர�5 <ல&ெகாK!1கைள8ேம பைகவ� க�&கி விட& 
'டா1 எ�ற கவைல8� ��ென%சாி&ைக8� கவன�� ெகா�5, ெபாியவ� 
காாிய)கைள� தி.டமி.��&<� திறைன இ!த ேவதைனயான $�நிைலயிF� 
அழக� ெப�மாளா� விய&காம� இ�&க ��யவி�ைல. த)கேளா5 
சிைறயி��!1வி.5� த�பி� ேபாயி�&<� <றள�, இைளய ந�பிையேயா 
ெபாியவைரேயா ேபா7% ச!தி�1 எ�லா விவர)கைள8� '=வா� எ�ற ஒேர 
ந�பி&ைகதா�, அLவள> இ�ளி� ந5ேவ8� அவ� �� ஒளியாக இ�!த1. 
இ!த� �திய சிைறயி� ஒளிேயா, பக� இரேவா, உலக� ெதாட�ேபா இ�லாத 
காரண�தா� இனிேம� கால� நக�வ1'ட� ெதாியாம, ேபா7வி5� ேபா��!த1. 
சிைறயி� ெபாிய இ���& கதவி� ைக8� பா�திர�� Oைழகிற அள> 1வார� 
இ�!த1. அ!த 1வார�தி� வழிேய ெவளி��ற� இ�!1 <ர� வ!தா� காைலேயா 
மாைலேயா உ�பத,< ஏேதா ெகா5&க வ!தி�&கிறா�க* எ�= அ��த�. அ!த� 
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1வார�தி� உண>&காக அைழ&<� <ரைல ைவ�1�தா� கால ஓ.டேம 
அவ�க6&<� ெதாிகிற அள> உலக� அவ�கைள� ெபா=�தவைர ஒ5)கிவி.ட1. 
ம=ப� உயிேரா5 ெவளிேயறி& கா,ைற8�, கதிரவ� ஒளிைய8�, 
ைவையயா,ைற8� 'ட� ேகாநகைர8� இ�பிறவியி� இனிேம� க�ணார& காண 
��8மா எ�ற ச!ேதக�ைத அேநகமாக அவ�க* எ�லா�ேம அைட!தி�!தன�. 
 
இ�ப� அவ�க* இ!த� �திய காரா&கி�க�தி� அைட&க�ப.ட ம=தினேம 
தி5&கிட�த&க ஒ� 1யர% ெச7தி கிைட�த1 அவ�க6&<. 
 
ம=நா* 1வார�தி� வழிேய உணைவ நீ.�யவனிட� 
 
“எ)களி� ஒ�வராகிய அ!த� ���ேதா� அ)கி யணி!தவ� ஏ� இ�:� இ)ேக 
ெகா�5 வ!1 அைட&க�படவி�ைல? அவ� எ�ன ஆனா�? எ)ேக ேபானா�?” 
எ�= ேக.டா� அழக� ெப�மா*. 
 
ெவளிேய சிாி�ெபா�தா� ஏளனமாக& ேக.ட1. ேவ= பதி� வா��ைதக* இ�ைல. 
ம=நா* மாவ� ��தைரய� தீ�ப!த)கேளா5�, ஐ!தா= Dத பய)கர� பைட 
Eர�கேளா5� சிைற&<* வ!தா�. அழக�ெப�மாைள அைடயாள� க�5 அவ� 
ேநேர அவன�ேக வ!1, 
 
“அ�பேன! ேந,= உ)களி� யாேரா ஒ�வ� இ)ேக உண> ெகா5&க வ!தவனிட� 
அ!த� ���ேதா� அ)கி&காரைன� ப,றி விசாாி�தீ�களா�. பாவ�! இனி 
அவைன� ப,றி8�, அ!த ந�றிெக.ட கணிைக காமம0சாிைய� ப,றி8� 
விசாாி�1 ஆக� ேபாவ1 ஒ�=மி�ைல. இ�வ�ேம இ�ேபா1 இ!த உலகி� 
இ�லாதவ�களாகி வி.டன�. இேதா பா�?” எ�= இர�த&கைற ப�!1 நிண� நா=� 
���ேதா� அ)கியி� கிழி!த ப<திகைள அவ�க* எ�லா� ��பாக>� 
எ5�1&கா.�னா�. வயிெறறி! தா�க*, <�தி ெகாதி�த1. அவ�களா� சகி�1& 
ெகா*ள ��யாத மரண�ைத�ப,றி மிக>� அல.சியமாக% ெசா�� வி.5� 
ேபா7வி.டா� மாவ� ��தைரய�. 
 
அ�= அவ� ெச�றபி� $�!த இ�6&<�பி� ெந5)கால� அ!த% சிைறயி� 
உ*ளவ�க6&< வி�ேவ பிற&கவி�ைல. ெத�னவ� மாற� எ�ற வ�ய இ��� 
மனிதைன ஒ� ஈைய நB&<வ1 ேபா� கள�பிர�க* நB&கி& ெகா�= வி.டைத 
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அவ�களா� தா)கி& ெகா*ளேவ ��யவி�ைல. ெத�னவ� மாறேனா5 ெந�)கி� 
பழகிய தி�ேமா'� ம�ல� பல மாத)க* அ!த இ�.சிைறயி� ெமளனமாக மைல 
அம�!1 அKவ1ேபா� ஒ� -ைலயி� அம�!1 க�ணி� வ��1&ெகா���!தா�. 
அழக� ெப�மா* மன� ஒ�!1 ேபானா�. இைடயிைடேய அவ�களி� ஒ�வனாவ1 
ம1ராபதி வி�தக� இ�&<� இட�ைத� ப,றி உள> ெசா�ல மா.டானா எ�ற 
ஆைசயி� மாவ� ��தைரய� அ�&க� வ!1 பய�=�தி� பா��1� ேதா�விேயா5 
தி��பி& ெகா���!தா�. அவ�க* உயிைர இழ&க>� ஆய�தமாயி�!தா�கேள 
ஒழிய� த)க6ைடய மாெப�� வழிகா.�யி� இ��பிட�ைத& கா.�& ெகா5&க% 
சி�தமாயி�ைல. கால� ஓ�ய1. ேகாைட8�, மாாி8� மாறின. ��பனி8�, 
பி�பனி8� வ!1 வ!1 ேபாயின. ஏற&<ைறய அ!த% சிைற&ேகா.ட�திேலேய 
த)க* வா�> ��!1 வி5ேமா எ�= அவ�க* ந�பி&ைக இழ!1 வி.டா�க*. 
ஆனா� ந�பி&ைகைய அவ�க* இழ!1 வி.டா�கேள ஒழிய ந�பி&ைக அவ�கைள 
இழ&கவி�ைல எ�ப1 நி"பணமா<� நா* அவ�கைள8� அறியாமேலேய 
விைரவாக ெந�)கி& ெகா���!த1. 
---------------- 
Continued in part 3 


