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காேவாி நதியி� பாிச� �ைறயி� அரச மர� ஒ�� ெசழி�பாக வள�+�, க��� 
கிைள8மாக� பட�+� நிழ� த+� ெகா93�+த�. இள1கா-� :சிய ேபா� 
அத;ைடய இைலக� ஒ�ேறா< ஒ�� உரா>வதி� ஏ-ப5ட 'சலசல' ச�த� மிக@� 
மேனாகரமாயி�+த�. அரச மர��ட� ஒ� ேவ�ப மரA� அ93 வள�+� இ�+த�. 
இவ-றி� அ3யி� இ�+த ேமைடயி� ஒ� க�B� பி�ைளயா� எ*+த�ளியி�+தா�. 
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பி�ைளயா� சதா ச�வதா இ�ப�திநாB மணி ேநரA�, அவ��ெகதிேர ெகாCச 
,ர�தி� இ�+த ஒ� கா�பி ேஹா5டைல� பா��த வ9ணமா> இ�+தா�. ஆனா� 
அவ��� ஒ� அைர க� கா�பி எ�ேபாதாவ� யாராவ� ெகா<�த� உ9ேடா 
எ�றா�, கிைடயா�. சில சமய1களி� கா�பி� ெகா5ைட வ���� ேபா� வ�� 
வாசைனைய அEபவி�ப�ட� அவ� தி��தி அைடய ேவ93யி�+த�. 
 
ேவல� பாைளய� ஒ� சி�னC சிறிய கிராம�. அத-�F சமீப�தி� உ�ள ரயி�ேவ 
/ேடஷ� பதி���� ைம� ,ர�தி(��ப�. கிராம வாசிக� ெரா�ப@� 
சாமா�யமான ஜன1க�. �3யானவ�கH�, ைக�ேகாள�கH�, 
ஹாிஜன1கH�தா� அ1ேக வசி�தா�க�. காேவாி� கைரயி� இ�+�� ஜல� 
க�ட�. அIவிட�, காேவாி ஆ-றி� த9ணீ� சா�ப3��� பய� ப<வதி�ைல. Jமி 
அIவள@ ேம5<� பா1காயி�+த�. சாதாரணமா>, கைரயி(�+� ெவ� ஆழ�தி� 
ஜல� ேபா>� ெகா93����. ெப�� பிரவாக� வ�1கால�தி� அரச மர�தி� 
அ3ேவைர� ெதா5<� ெகா9< ேபா��. 
 
இ�ப3�ப5ட ப53�கா53ேல ெகா9< வ+� கா�பி ேஹா5ட� ைவ�தி�+தா� ஒ� 
பால�கா5< ஐய�. அவ� வட ��வ1கH��� ேபா>� பா���, அ1ேக Lட 
ேஹா5ட� அதிகமாகி வியாபார� க�மியா>� ேபானைத� ெதாி+� ெகா9<தா� 
இ+த� ப53�கா5<�� வ+� ேச�+தி��க ேவ9<� எ�� ஊகி�கலா�. 
 
பாிச� �ைறயி(�+� கிராம� ெகாCச ,ர�தி(�+த�. பாிச� �ைற�� அ�கி� 
இர9ேட Lைர� �3ைசக�. அவ-றி� ஒ�றிேலதா� ேஹா5ட�. அத� வாச(� 
இ1கிNஷிேல "3ாி�ளிேக� லா5O" எ���, தமிழிேல "பிராமணா� கா�பி - P 
கிள�" எ��� எ*திய ேபா�< ஒ�� ெதா1கி-�. அ�� ச+ைத நா� ஆைகயா� 
ேஹா5ட(� வியாபார� அதிக�. உ�ேள ஐ+தா� ேப� உ5கா�+தி�+தா�க�. 
அவ�களி� இர9ெடா�வ� ைதய� இைலயி� ைவ�தி�+த இ53(ைய ெவ� 
சிரம��ட� வி9< வி9< சா�பி5<� ெகா93�+தன�. 
 
"ஐயேர! எ1ேக, ஒ� க� கா�பி 'அ�ெஜ9'டா� ெகா9டா�� பா��கலா�" எ�றா� 
அவ�களி� ஒ�வ�. 
 
"ஏCசாமி! நீ1க கா�பியிேல த9ணீ ஊ�தற வழ�கமா, த9ணியிேல கா�பி ஊ�தற 
வழ�கமா" எ�� ேக5டா� ஹா/ய� பிாிய� ஒ�வ�. 
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"ஐய� பா< இனிேம� ெகா9டா5ட+தா�. காேவாி� த9ணிெய�லா� 
எ<���கி5< வ+� கா�பி, P�; ெசா�( வி���பி<வா�. கா1கிர/ 
கவ�ெம93ேலதா� க�H�கைடைய �3ட� ேபாறா1களாேம?" எ�றா� 
��றாவ� ேப� வழி. 
 
"ஆமா�, ேபா1க! இ+த மாதிாிதா� எ�தைனேயா நாளா>� ேபசி�கி53��-
கிறா1ேகா!" எ�றா� ஒ� ச+ேதக� பிராணி. 
 
"இ+த� தடைவ அ�ப3ெய�லா� இ�ைல; நிFசயமா> சா�திவிட� ேபாகிறா�க�. 
இ�ேபா� கா1கிர/தாேன கவ�ெம9ேட நட�தற�? உ�தர@Lட� 
ேபா5<5டா1களா�. அ�ேடா ப� மாத� Aத� ேததியி(�+� ஒ� ெசா5<� க�H, 
சாராய� இ+த ஜி�லாவிேலேய ேபச�படா�." 
 
"க�H�கைட �3னா� ஐய��� ெரா�ப� ெகா9டா5ட� எ�கிறீ1கேள? 
நிஜ�திேல அவ����தா� ஜா/தி தி9டா5ட�" எ�றா� ஒ� வ���கார ம;ஷ�.  
 
"அ� எ�னேமா? ெகாCச� வியா�யான� ப9Q1க!" எ�றா� ஒ� க�விமா�. 
 
"ஆமா�; ெபா*� சா>கிற வைர��� ஐய� கா�பி� கைடயிேல இ��கிறா�. 
ெபா*� சா>+த�� கைடைய �3�கி5< எ1ேக ேபாறா� ேகH1க. எ� வாயாேல 
நா� ெசா�லைல. அவைரேய ேக5<�க1க..." 
 
அ�ேபா� உ�ேளயி�+�, "இ+தா க@9டேர! இ�ப3ெய�லா� ேபசினா� இ1ேக 
ஒ9Q� கிைட�கா�. கா�பி வாயிேல ம9ைண� ேபா5<<ேவ�" எ�� 
ேகாபமான �ர� ேக5ட�. 
 
"சாமி! சாமி! ேகாவிFR�காதி1க. இனிேம நா� அ�ப3 உ1க கி5ட�கF ெசா�லைல, 
சாமி!" எ�றா� க@9ட�. 
 
அ�ேபா� பாிச� �ைறயி(�+�, "ஏ ஓட�கார� த�பி, எ�தைன ேநர� நா1க  
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கா���கி53��கிற�?" எ�� ஒ� L��ர� ேக5ட�. 
 
ேம-ெசா�ன ரஸமான ச�பாஷைணயி� கல+� ெகா�ளாம� �ைலயி� 
உ5கா�+தி�+த ஒ� வா(ப�, "ஐயேர! இ5( கி5( ஏதாவ� ெகா<�க� 
ேபாகிறாயா, நா� ேபாக5<மா?" எ�றா�. 
 
அ�ேபா� அ1கி�+தவ�களி� ஒ�வ�, "அேதா பா��தாயா, R�ப9ணா! ப�ரகாளி 
ேபாறா�!" எ�றா� ப�க�தி(�+தவனிட�. ஓட�கார� த�பி உடேன எ53� 
பா��தா�. இள� ெப9 ஒ��தி தைலயி� க�திாி�கா>� Lைட8ட� பாிச� 
�ைற��� ேபா>� ெகா93�+தா�. அIவிட� அரசமர��� பி�ைளயா� இ�+த 
இட����� கீேழ Rமா� 30, 40 அ3 ஆழ� இற1கி�தா� த9ணீ�� �ைற��� 
ேபாக ேவ9<�. ஒ� ைகயா� தைல� Lைடைய� பி3��� ெகா9<, இ�ெனா� 
ைக ஊசலாட, இ<�� ெநளி+� ெநளி+� அைசய அ+த இள�ெப9, ஓட��ைற�� 
இற1கி� ெகா93�+த கா5சிைய அச�பிேல பா��தா� உய�தர சி�திர�கார� 
எ*திய ஒ� சி�திர� கா5சிைய� ேபா� ேதா�றிய�. 
 
ஓட�கார� த�பி அவைள� பா��த உட�, "சாி, சாி, இ+த ஐய� இ5( ெகா<�பா� 
எ�� கா�தி�+தா�, அ<�த ெவ�ளி�கிழைமF ச+ைத��� தா� ேபாகலா�" எ�� 
ெசா�(� ெகா9< எ*+� வி�ெர�� ெவளிேய ெச�றா�. 
 
அவ� ேபான@ட� ேஹா5ட(� பி�வ�� ச�பாஷைண நட+த�:- 
 
"எ�ன, பழனிFசாமி தி<தி�ெப�� கிள�பி ஓ35டா�." 
 
"காரணமாக�தா�. அ+த� ெபா9ைண� க53�க ேவQெம�� இவ;�� ெரா�ப 
ஆைச. அவ� அ�ப� காளி� க@9ட� 'Lடா�' எ�கிறா�. 'க�H�கைட :ர>ய� 
க@9ட;�� இர9டா+ தாரமாக�தா� க53� ெகா<�ேப�' எ�கிறா�. காளி� 
க@9ட� ெபாிய ெமாடா��3ய�. ெதாியாதா உன��?" 
 
"அேத� ப�திரகாளி எ�� அவH�� ேப�? அவ� அ�ப� ைவFச� தானா?" 
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"அவ� நிஜ� ேப� �மாி ந1ைக, ெரா�ப Aர5<� ெப9. அ�ப;�� 
அட1கமா5டா�. ஊாிேல ஒ��த���ேம பய�பட மா5டா�. அதனா�தா� 
'காளிமவ� ப�திரகாளி' எ�� அவH��� ெபய� வ+த�. 
 
"அவைள� க53�க ேவQெம�� இ+த� ைபய;�� ஆைச உ9டாFR பாேர�! 
எ�ன அதிசய�ைதF ெசா�ல?" 
 
�மாி ந1ைக பாிச(� சமீப� வ+த�� அதி� ஏ-கனேவ ஏறியி�+தவ�கைள� 
பா���, "ஏ�, ஓட�கார� இ�ைலயா, எ�ன" எ�றா�. 
 
"அேதா பா� பி�னாேல!" எ�றா� பாிச(� இ�+தவ�களி� ஒ�வ�. 
 
�மாி ந1ைக தி��பி� பா��தா�. பழனிFசாமி அவH�� ெவ� சமீபமா> வ+� 
ெகா93�+தைத� பா���� காரணமி�லாம� தி<�கி5டா�. பாிச(� 
இ�+தவ�களி� சில� சிாி�தா�க�. 
 
ஆனா�, பழனிFசாமி இைதெய�லா� ச-�� கவனி�காதவ� ேபா� விைரவாகF 
ெச�� பாிச(� ஏறினா�. �மாி ந1ைக ஏறினாேளா இ�ைலேயா, பாிச� இர9< 
தடைவ நி�ற இட�திேலேய வ5டமி5< வி5<, வி�ெர�� ேபாக� ெதாட1கிய�. 
படகி(�+தவ�க� ஏேதேதா ஊ�வ�� ேபசி� ெகா93�+தா�க�. ஆனா� 
பழனிFசாமியாவ� �மாி ந1ைகயாவ� வாைய� திற�கவி�ைல. 
 
அ�கைர ெந�1கிய��, பழனிFசாமி பாிசைலF சிறி� நி��தி, "�5< எ<1க!" 
எ�றா�. எ�லா�� இர9< அணா ெகா<�தா�க�. ஒ�வ� ம5<� ஒ� அணா 
ப�� த�பி3 ெகா<��வி5<, "இர9< த�பி3 �ைறகிற� த�பி! வ��ெபா*� 
த�கிேற�" எ�றா�. �மாி ந1ைக8� ைகயி� இர9டணாைவ எ<�� ைவ��� 
ெகா93�+தா�; அைத� பழனிFசாமி கவனி�க@மி�ைல; வா1கி� 
ெகா�ள@மி�ைல. பாிசைல� கைரயிேல ெகா9< ேச��� வி5<� கீேழ �தி�தா�. 
எ�லா�� இற1கினா�க�. �மாி ந1ைக கைடசியாக இற1கி, இர9டணாைவ 
நீ53னா�. பழனிFசாமி அ�ேபா�� அைத� பாராதவ� ேபா� இ��கேவ, அவ� 
பாிச(� விளி�பி� அைத ைவ�� வி5<� ேபா> வி5டா�. 
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2 2 2 2     
Tாிய� ேம-�� தி�கி� ெவ� ,ர�தி(�+த மைல� ெதாட���� பி�னா� 
மைற+� ெகா93�+தா�. அ1ேக ஆகாய�தி� சிதறி� கிட+த ேமக1க� த1க நிற� 
ெகா9< பிரகாசி�தன. 
 
பாிச� �ைறயி� அ+த9ைட� கைரயி� ஒ� சி�லைற மளிைக�கைட இ�+த�. 
உ��, �ளி, சாமா�க� அதி� ைவ�தி�+தன. வாைழ�பழ� �ைலகH�, கயி-றி� 
ேகா�த A���கH� ெதா1கின. பழனிFசாமி அ+த� கைட வாச(� உ5கா�+� 
ெகா9< கைட�காரF ெச53யா�ட� ேபசி� ெகா93�+தா�. ஆனா� 
அவ;ைடய கவன� ேபFசி� இ�ைலெய�� ந�றா>� ெதாி+த�. ஏெனனி� 
அ3�க3 அவ� சாைலையேய உ-�� பா���� ெகா93�+தா�. யா�ைடய 
வரைவேயா எதி� பா���� தவி��� ெகா93��பவ� ேபா� காண�ப5டா�. 
 
கைடசியாக, ,ர�தி� சாைலயி� வைள@ தி���கிற இட�தி� �மாி ந1ைக 
வ�வைத அவ� க9டா�. உடேன, ��ளி� �தி�� எ*+�, "ெச53யாேர, ேபா> 
வாேர�," எ�� ெசா�( வி5< நதி�கைர��� ேபானா�. அ1ேக அ�ேபா� ேவ� 
யா�� இ�ைல. பாிச� கா(யாக இ�+த�. ச+ைத�� வ+தவ�க� எ�லா�� 
தி��பி�ேபா> வி5டா�க�. 
 
�மாி ந1ைக த9ணீ�� �ைற��� கி5ட�த5ட வ+த ேபா�, பழனி பாிசைல� 
கைரயி(�+த அவிU��வி5< அதி� ஏறி� ெகா9டா�. �மாி தய1கி நி�றா�. 
ேவ� யாராவ� வ�கிறா�களா ெவ�� பி�னா� தி��பி� பா��தா�. க9Q�� 
எ53ன ,ர���� ஒ�வ�� காண�படவி�ைல. 
 
"நீ வரவி�ைலயா? நா� ேபாக5<மா? இனிேம� தி��பி வரமா5ேட�. இ�தா� 
கைடசி� தடைவ" எ�றா�. 
 
�மாி இ�னA� தய1கினா�. ம�ப38� சாைல� ப�க� யாராவ� வ�கிறா�களா 
எ�� பா��தா�. 
 
"இேதா பா� ச+ைத�� வ+தவ�க� எ�ேலா�� ேபா>வி5டா�க�. நீ இ�ேபா� 
உடேன வராவி5டா�, இரா�திாி இ1ேகேய த1க ேவ93ய�தா�" எ�றா�. 
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�மாி ஒ� வா��ைதLட� ேபசாம� தைல �னி+தப3 ெச�� பாிச(� ஏறினா�. 
 
பாிச� ேபாக ஆர�பி�த�. ெகாCச ,ர� வைர ேவகமா>� ேபாயி-�. பிற�, 
ெரா�ப� தாமதமா>� ேபாக� ெதாட1கிய�. 
 
�மாி ந1ைக ேம-�� தி�ைக� பா���� ெகா93�+தா�. Tாிய� மைலவாயி� 
இற1கி வி5ட�. அIவிட�தி� ச-� A� காண�ப5ட மCச� நிற� விைரவாக 
ம1கி வ+த�. இ�;� ெகாCச ேநர���ெக�லா� இ�53ேய ேபா>வி<�. 
அத-�� பட� கைரேசராதா எ�ன? 
 
பழனிFசாமி அவHைடய Aக�ைதேய பா��த வ9ண� இ�+தா�. அவ� Aக�தி� 
அவ� எ�ன�ைத� தா� க9டாேனா, ெதாியா�. தின� பா���� Aக� தாேன? 
அ�ப3� பா��பத-� அதி� எ�ன தா� இ����? ச-� ேநர���ெக�லா� 
இ�53� ேபா>வி<�. அ��ற� அ+த Aக�ைத ந�றா>� பா��க A3யா� எ�ற 
எ9ண�தினா� தாேனா எ�னேமா, க9ைண எ<�காம� பா��த வ9ண� 
இ�+தா�. 
 
�மாி ந1ைக�� உ�Hண�வினாேலேய இ� ெதாி+தி��க ேவ9<�. அவ� 
ச5ெட�� தி��பி� பா��தா�. "ஏ� எ�ைன இ�ப3� பா��கிறா>?" எ�றா�. 
 
"நீ ஏ� எ�ைன� பா��கிறா>?" 
 
"நா� எ1ேக பா��ேத�?" 
 
"நீ பா��காவி5டா� நா� உ�ைன� பா��த� எ�ப3� ெதாி+த�?" 
 
�மாி ச-�� ேபசாம� இ�+தா�. பிற�, "பாிச� ஏ� இIவள@ தாமதமா>� 
ேபாகிற�?" எ�� ேக5டா�. 
 
"காரணமா>�தா�. இர9< வ�ஷமா> நா� உ�ைன ஒ� ேக�வி ேக5<� 
ெகா93��கிேற�. அத-� நீ பதி� ெசா�லவி�ைல. இ�ைற�� பதி� ெசா�னா�  
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தா� பாிசைல அ�கைர��� ெகா9< ேபாேவ�" எ�றா�. 
 
�மாி ேபசவி�ைல. பழனி ம�ப38�, "இேதா பா� �மாி! உ� Aக�ைத எத-காக� 
பா��கிேற� எ�� ேக5டாய�லவா? ெசா�Bகிேற�. இ�� காைலயி� நா� உ� 
Aக�தி� விழி�ேத�. Aத� பாிச(� நீ வ+தா>. அதனா� இ�ைற�� என�� ந�ல 
அதி��ட�. ஏ* Vபா> வTலாயி-�. இ�ெனா� பாிச� வா1�வத-�� பண� 
ேச���� ெகா93��கிேற�. இ�ேறா< Vபா> ஐ�ப� ேச�+� வி5ட�" எ�� 
ெசா�(, பாிச(� அ3யி� கிட+த பண�ைபைய எ<�� ஒ� �B��� �B�கி 
வி5< ம�ப3 கீேழ ைவ�தா�. 
 
"நீ ம5<� எ�ைன� க�யாண� ெச>� ெகா9டா�, தினA� உ� Aக�தி� 
விழி�கலாேம, தினA� என�� அதி��ட� வ+� ெகா93���ேம எ�� 
பா��கிேற�" எ�றா�. 
 
"இ�ப3 ஏதாவ� ெசா�Bவா> எ�� தா� உ� பாிச(� தனியா> ஏற�படா� 
எ�� பா��ேத�..." 
 
"பி� ஏ� இIவள@ ேநர1கழி�� வ+தா>?" 
 
"சீ�கிர� ேபானா�, க�திாி�கா> வி-ற பண� அIவளைவ8� அ�ப� க�H� 
கைட��� ெகா9< ேபா>வி<�. 'அ�' கைட��� ேபான பிற� நா� :5<��� 
ேபானா� ேதவைல எ�� ெகாCச� ெம�வா> வ+ேத�. இ��க5<�; நீ இ�ேபா� 
சீ�கிர� பாிசைல விட� ேபாகிறாயா, இ�ைலயா?" 
 
"A3யா� அ�மா, A3யா�!" எ�� பழனி ைகைய விாி�தா�. பாிச� த�H� 
ேகாைல� கீேழ ைவ��வி5<, �மாியி� சமீபமாக வ+தா�. "இ�ைற�� நீ 
எ�னிட� அக�ப5<� ெகா9டா>, Rவாமி கி�ைபயினா�. உ�ைன நா� விட� 
ேபாவதி�ைல. நீ எ�ைன� க53� ெகா�கிறதாக ச�திய� ெச>� ெகா<. 
ெகா<�தா� பாிசைல வி<கிேற�. இ�லாவி5டா� மா5ேட�" எ�றா�. 
 
�மாி இத-�� பதி� ெசா�லவி�ைல. அவ� Aக�தி� ேகாப� ெஜா(�த�. 
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"கி5ட வராேத! ஜா�கிரைத!" எ�றா�. 
 
"கி5ட வ+தா� எ�ன ப9Qவா>? ச�திய� ெச>� ெகா<�பாயா! மா5டாயா?" 
 
"மா5ேட�." 
 
"பி�ேன, அ+த� க�H� கைட�காரைனயா க�யாண� ெச>� ெகா�ள� 
ேபாகிறா>?" 
 
"சீ! வாைய �<!"  
 
"அெத�லா� A3யா�. உ�ைன நா� விட மா5ேட�. நீ எ�ைன� க53� ெகா�ள 
மா5ேடென�றா�, நா� உ�ைன க53� ெகா�ள� ேபாகிேற�" எ�� ெசா�(, 
பழனி இ�;� அ�கி� ெந�1கினா�. 
 
"எ� ெபய� எ�ன ெதாி8மா? 'ப�திரகாளி!'" எ�றா� �மாி. 
 
"நீ ப�திர காளியாயி�+தா� நா� ரண ப�திரகாளி" எ�� பழனி ெசா�(, 
அவHைடய ேதாளி� ைகைய� ேபா5டா�. 
 
உடேன, �மாி அ+த� ைகைய ெவ<�ெக�� ஒ� க3 க3�தா�. "ஐேயா!" எ�� 
அவ� அலறி� ெகா9< ைகைய எ<�த��, 'ெதா�'ெப�� த9ணீாி� �தி�தா�. 
 
அவ� �தி�தேபா� பாிச� ஒ� ெபாிய ஆ5ட� ஆ3 ஒ� �றமா>� �ர9ட�. 
அ�ேபா�, �மாியி� Lைட, பழனியி� ேம� �ணி, பண�ைப எ�லா� ஆ-றிேல 
வி*+தன. 
 
பழனி�� ஒ� நிமிஷ� வைர இ�ன� நட+த� எ�ேற ெதாியவி�ைல. பாிச� 
�ர9டேபா� பாிச� த�H� ேகா� ஆ-றி� ேபா> விடாதப3 இய-ைக 
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உண�Fசியினா� ச5ெட�� அைத எ<��� ெகா9டா�. பிற�, �மாி ந1ைக 
அ+த� பிரவாக�தி� நீ+�வத-� Aய�� தி9டா<வைத� பா����தா� 
அவ;��� ��தி /வாதீன� வ+த�. "ஐேயா! �3 A*கி� ேபாFேச!" எ�� அவ� 
உ�ள� அலறி-�. 
 
அவசரமா>� படைகF சமாளி��� ெகா9<, பிரவாக��ட� �மாி ேபாரா3� 
ெகா93�+த இட����� ேபா>, "�மாி, �மாி! நா� ெச>த� த���தா�. ஏேதா 
ெக5ட ��தியினா� அ�ப3F ெச>� வி5ேட�, ம�னி���ெகா�. இனிேம� 
உ�ைன� ெதா+தரேவ ெச>வதி�ைல. ச�தியமா>F ெசா�Bகிேற�. இ�ேபா� 
இ+த� கழிைய� பி3��� ெகா9< ெம�வா>� பாிச(� ஏறி�ெகா�" எ�� 
கதறினா�. �மாி அவைன ஒ� பா�ைவ பா��தா�. பழனி, "எ� தைலேம� ஆைண. 
உ�ைன இனிேம� ெதா+தர@ ெச>ய மா5ேட�. ஏறி� ெகா�" எ�றா�. 
 
�மாி அவ� நீ53ய கழிைய� பி3��� ெகா9<, பாிச(� அ�கி� வ+தா�. ஒ� 
ைகயா� கழிைய� பி3��� ெகா9< இ�ெனா� ைகைய உயர நீ53னா�. பழனி 
அைத� பி3�பத-�� தய1கினா�. 
 
"ைகைய� ெகா<!" எ�றா�. அவ� ெகா<�த�� ஒ� எ�� எ�பி பாிசB��� 
ஏறினா�. பாிச� ஒ� ஆ5ட� ஆ3வி5< ம�ப3 சாியான நிைலைம�� வ+த�. 
 
அவ� ஏறின@டேன பழனிFசாமி அவ� Aக�ைத� Lட ஏறி5<� பாராம� பாிச(� 
இ�ெனா� ப�க����� ேபானா�. ெவ� ேவகமாக� பாிச� த�ள ஆர�பி�தா�. 
�மாி இ�+த ப�க� பா��கேவயி�ைல. 
 
�மாி இ�ேபா� அவைனேய பா���� ெகா93�+தா�. அவ;ைடய �ணியி� 
இர�த� கைற ப53�+தைத� பா��த�� அவH��� �Q�ெக�ற�. அவ� 
அ�கி� ேபா>� பா��தா�. ைகயி� அவ� க3�த இட�தி� இ�னA� இர�த� 
ெப�கிF ெசா53� ெகா93�+த�. 
 
�மாியி� உ�ள�தி� ெசா�ல A3யாத ேவதைன உ9டாயி-�. ெகாCச� �ணி 
இ�+தா� காய�ைத� க5டலா�. பழனியி� ேம� �9< கிட+த இட�ைத� 
பா��தா�. அ+த� �9ைட� காணவி�ைல. அ1கி�+த பண� ைபைய8� 
காணவி�ைல! �மாியி� ெநCR மீ9<� ஒ� Aைற தி<�கி5ட�. தா� நதியி� 
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�தி�த ேபா� பாிச� �ர9டதி� பண�ைப8� ேம� �9<� ெவ�ள�தி� 
வி*+தி��க ேவ9<�! 
 
ஒ� நிமிஷ� திைக�� நி��வி5<, �மாி த�;ைடய ேசைல� தைல�பி� ஒ� சா9 
அகல� கிழி�தா�. அைத� த9ணீாி� நைன�� பழனியி� ைகயி� க3ப5ட 
இட�தி� க53வி5டா�. பிற�, பாிச(� இ�ெனா� ப�க�தி� ேபா> உ5கா�+� 
ெகா9டா�. 
 
அ��றA1Lட� பழனி அவ� ப�க� தி��பி� பா��கேவயி�ைல. கீU வான�தி� 
அ3யி� உதயமாகி� ெகா93�+த Jரண ச+திரைன� பா���� ெகா93�+தா�. 
ஒ� ெபாிய 'க9ட'�தி(�+� த�பி� பிைழ�த பிற� உ�ள�திேல ஏ-பட� L3ய 
சா+தி அவ� மன�தி� இ�ேபா� ஏ-ப53�+த�. கட@ேள! எ�ேப��ப5ட த�பித� 
ெச>� வி5ேட�. அத;ைடய பல� இ+த ம5ேடா < ேபாயி-ேற! எ�லா� உ� 
அ��தா�! 
 
ைகயி�, �மாி ப�லா� க3�த இட�தி� 'வி9 வி9' எ�� ெதறி��� 
ெகா93�+த�. அைத அவ� இல5சிய� ெச>யவி�ைல. ேகாB��� பதிலாக� 
�<�ைப உபேயாகி�� A* பல��ட;� த�ளினா�. சிறி� ேநர���ெக�லா� 
பாிச� கைரைய அைட+த�. 
 
இ�5<கிற சமய� ஆ-ற1கைரேயா< இர9< வா(ப�க� ேபா>� 
ெகா93�+தா�க�. பழனி8� �மாி8� ம5<� பாிச(� வ+� கைர ேச�+தைத� 
க9<, அவ�களி� ஒ�வ� சீ53 அ3�தா�! இ�ெனா�வ� ெத�மா1� பாட� 
ெதாட1கினா�. 
 
கைர ேச�+த�� �மாி பாிச((�+� �தி�தா�. பழனி8ட� ஒ� வா��ைத Lட� 
ேபசாம� அவசரமா>� கைரேயறிF ெச�றா�. 
 
பழனி ச-� ேநர� பாிச(ேலேய இ�+தா�. பிற� அைத� கைரயி� வழ�கமான 
இட�தி� க53� ேபா5<வி5<, :< ேநா�கி நட+தா�. நட��� ேபாேத 
அவ;ைடய கா�க� த�ளா3ன. ேதக� ந<1கி-�. ஆனா� :5<��� ேபா>� 
ப<��� ெகா9ட பிற�தா�, தன��� க<� ஜுர� அ3�கிற� எ�ப� அவ;��� 
ெதாிய வ+த�. 
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3 3 3 3     
நதி� கைரயி�, கா�பி ேஹா5டB��� ப�க�தி(�+த இ�ெனா� Lைர :<தா� 
பழனியி� :<. அதி� அவ;� அவ� தாயா�� வசி�� வ+தன�. ஆனா� இFசமய� 
பழனியி� தாயா� :53� இ�ைல. அவHைடய ��த மகளி� பிரசவ கால�ைத 
A�னி5< மகைள� க53� ெகா<�தி�+த ஊ���� ேபாயி�+தா�. பழனி, 
காைல8� ம�தியானA� கா�பி ேஹா5ட(� சா�பி<வா�; இரா�திாியி� சைமய� 
ெச>� சா�பி<வா�. 
 
இ�ேபா� Rரமா>� ப<�த��, அவ� பா< ெரா�ப ச1கடமா> ேபாயி-�. 
ப�க�தி� ேவ� :< கிைடயா�. கா�பி ேஹா5ட� ஐய� ெகா9< வ+� ெகா<�த 
கா�பி� த9ணிைய� �3�� வி5<� கிட+தா�. ஐய�� பக(�தா� கா�பி 
ேஹா5ட(� இ��பா�. இ�53ய�� கதைவ� J53� ெகா9< ப�க�� ஊாி� 
இ�+த த�Aைடய :5<��� ேபா> வி<வா�. 
 
Rரமா>� ப<�� ��� நா� ஆ>வி5ட�. இ+த நா5களி� ஆ-றி� பாிச� 
ேபாகவி�ைல. ஆைகயா� ஊெர�லா� ஓட�கார� த�பி�� உட�� காயலா எ�ற 
சமாசார� பரவியி�+த�. 
 
பழனிசாமி Aத� நாேள அ�மா@�� க<தாசி எ*தி� ேபா5<வி5டா�. நாைள 
அ�ல� நாள�� அவ� வ+� வி<வா� எ�� எதி�பா��தா�. அ�வைர ஒ� 
நிமிஷ� ஒ� 8கமாக� தா� கழி�தாக ேவ9<�. ��� நா� Rர�தி� பழனி 
ெரா�ப@� ெம(+� ேபாயி�+தா�. ைக :�க� ஒ� ப�க� ச1கட� அளி�த�. 
அ�� சாய1கால� எ*+� விள�� ஏ-�வத-�� Lட அவ;�� உட�பி� 
ச�தியி�ைல. "விள�� ஏ-றாம� ேபானா�தா� எ�ன?" எ�� எ9ணி� ேபசாம� 
ப<�தி�+தா�. 
 
உ�ேள ந�றா> இ�9< வி5ட�. திற+தி�+த வாச-ப3 வழியாக ம5<� சிறி� 
ம1கலான ெவளிFச� ெதாி+த�. பழனி அ+த ெவளிFச�ைத� பா���� 
ெகா93�+தேபா� திPெர�� ,�கி வாாி� ேபா5<� ெகா9< எ*+� 
உ5கா�+தா�. ஏெனனி�, அ+த வாச-ப3யி� ஒ� ெப9 உ�வ� ெதாி+த�. அ+த 
ேவைளயி� யா� அ1ேக வர�L<�? 
 
"யா� அ�?" எ�� ேக5டா�. 
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"நா� தா�" எ�� �மாி ந1ைகயி� �ர(� பதி� வ+த�. 
 
பழனி ச-� ேநர� /த�பி��� ேபா>வி5டா�. 
 
"விள�� இ�ைலயா?" எ�� �மாி ேக5டா�. 
 
"மாட�தி� இ��கிற�. இேதா ஏ-�கிேற�" எ�றா� பழனி. 
 
"ேவ9டா�. நீ ப<�தி�. நா� ஏ-�கிேற�" எ�� ெசா�(, �மாி Rவாி� மாட� 
இ���� இட�ைத� தடவி� க9< பி3�� விள�� ஏ-றினா�. 
 
"உன�� காயலா எ�� ெசா�னா�க�. பா���� ேபாகலாெம�� வ+ேத�. 
எ�னா� தா� உன�� இ+த� க�ட� வ+த�. எ�னா� எ�லா���� 
க�ட+தா�..." 
 
"ெரா�ப ந�றா> இ��கிற�. நீ எ�ன ப9Qவா>? நா� ப9ணின�தா� 
அநியாய�. அைத நிைன�க நிைன�க என�� ேவதைன ெபா��கவி�ைல. 
எ�னேமா அ�ப3� ��திெக5<� ேபா>வி5ட�. நீ ம�னி��� ெகா�ள ேவ9<�." 
 
"நா� ம�னி�கவாவ�? எ�னா�தா� உன�� எIவளேவா க�ட�. பாிச(� 
ைவ�தி�+த பண� ஆ-ேறா< ேபா>வி5டத�லவா? அத-�� பதி� பண� ெகா9< 
வ+தி��கிேற�" எ�� ெசா�(, ஒ� �ணி�ைபைய எ<��, அத-��ளி�+த 
பைழய ப�� Vபா> ேநா5< ஐ+� Vபா> ேநா5<கைள எ9ணி� பா���வி5< 
ைபைய� பழனிFசாமியி� ப�க�தி� ைவ�தா�. 
 
பழனி ெரா�ப� ேகாபமா>F ெசா�னா�. "இ+தா ேபசாம� இைத எ<��� ெகா9< 
ேபா. அ�ப3 இ�ைலயானா� நா� நாைள�ேக உ� அ�பனிட� எ�லாவ-ைற8� 
ெசா�( வி<ேவ�" எ�றா�. 
 
"ஏ� அ�ப3F ெசா�Bகிறா>? பாிச� வா1�வத-�F ேச��� ைவ�த பண� ேபா>  
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வி5டேத? இனி எ�ன ெச>வா>?" 
 
"ேபானா� ேபாக5<�; இ+த� பாிசB� ேபானாB� ேபாக5<�. நா� ெச>த 
த���� இெத�லா� ேபாதா�. �மாி, நா� இ+த ஊைரவி5ேட ேபா>விட� 
தீ�மானி�� வி5ேட�. அ�ப3� ேபானா�தா� உ�ைன எ�னா� மற�க A38�?" 
எ�றா�. 
 
அ�ேபா� �மாி ந1ைகயி� க9களி(�+� ெபால ெபாலெவ�� ஜல� உதி�+த�. 
 
பழனி அைத� பா���வி5<, "இ� எ�ன �மாி, நா� ஊைரவி5<� ேபாவதி� 
உன�� வ��தமா?" எ�றா�.  
 
"நீ ஆ9 பி�ைள, ஊைர வி5<� ேபாவா>; எ�ைன மற+�� ேபா> வி<வா>. 
ஆனா� எ�னா� உ�ைன மற�க A3யா�" எ�� வி�மி� ெகா9ேட Lறினா�. 
 
"நிஜமாகவா, �மாி! நா� எ�ன கனா� கா9கிேறனா!" எ�றா� பழனி. 
 
பிற�, "அ�ப3ெய�றா�, எ� ேம� இ�தைன நாH� ஏ� அIவள@ ேகாபமா> 
இ�+தா>? எ�ைன� க53� ெகா�ள ஏ� ம��தா>? க�H�கைட :ர>ய� 
க@9டைன� க�யாண� க53� ெகா�ள� ேபாகிறா> எ�கிறா�கேள, அ� எ�ன 
சமாசார�?" எ�� ேக5டா�. 
 
"அ� ெபா>. நா� க�H� கைட�காரைன� க53�க� ேபாகிறதி�ைல. எ1க அ�ப� 
அ�ப3 வ-���திய� நிஜ+தா�. நா� A3யேவ A3யா� எ�� ெசா�(வி5ேட�. 
அ�ப� க�H� �3�கிறவைரயி� நா� க�யாணேம க53�கிறதி�ைலெய�� 
ஆைண ைவ�தி��கிேற�.." 
 
"எ�ன? எ�ன?" எ�� பழனிFசாமி விய��ட� ேக5டா�. 
 
"ச�தியமா>F ெசா�Bகிேற�; அ�தா� நிஜ�." 
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"அ�ப3�னா, உ1க�ப� �3�கிறைத வி5<5டா, அ��ற�?..." 
 
"நட�காதைத� ப-றி இ�ேபா� ேயாசி�� எ�ன பிரேயாசன�?..." எ�றா� �மாி. 
க9களி(�+� ம�ப38� ெப�கிய க9ணீைர� �ைட��� ெகா9டா�. 
 
அ�ேபா� த9ணீ�� �ைறயி� யாேரா ேபR� �ர� ேக5ட�. 
 
�மாி தி<�கி5<, "நா� ேபாகிேற�. எ�னா� உன�� எIவளேவா க�ட�. 
எ�லாவ-ைற8� ம�னிFR� ெகா�" எ�� Lறி வி5<, ேபாக� ெதாட1கினா�. 
 
பழனி "�மாி, �மாி! இ+த� பண�ைத நீ எ<��� ெகா9< ேபாக ேவ9<�. 
எ�னிட� பாிச� வா1க� பண� இ��கிற�. நீ எ<��� ெகா9< ேபாகாவி5டா�, 
உ1க அ�பனிட� ெகா<�� வி<ேவ�" எ�றா�. 
 
"ஐேயா! அIவள@� க�H�கைட��� ேபா> வி<ேம!" எ�� ெசா�(� ெகா9< 
�மாி அவ� அ�கி� வ+தா�. பழனி பண�ைபைய நீ53னா�. �மாி அைத� 
ெப-�� ெகா9டா�. அவH�� அ�ேபா� எ�ன ேதா�றி-ேறா எ�னேவா, 
ச5ெட�� அவ;ைடய உ�ள1ைகைய� ,�கி� த� Aக�தி� ஒ-றி� ெகா9டா�. 
பிற� விைரவாக ெவளியி� ெச�றா�. 
 
4 4 4 4     
�மாி ேபான�� ெகாCச ேநர� பழனி பரவச நிைலயி(�+தா�. அவ;ைடய 
உட�பிB� உ�ள�திB� ெப�� கிள�Fசி ஏ-ப53�+த�. ஆனா� ம�ப38� 
வாச(� கால3F ச�த� ேக5கேவ, பழனி பரவச நிைலயி(�+� கீழிற1கினா�. 
"யாராயி��கலா�?" எ�� ேயாசி�பத-��ேள, காளி� க@9ட� உ�ேள 
வ�வைத� க9ட��, அவ;��F ெசாேர� எ�ற�. ஒ� கண�தி� 
எ�னெவ�லாேமா ேதா�றி வி5ட�. �மாி அ1� வ+�வி5<� ேபானைத� பா��� 
வி5<�தா� வ+தி��கிறா� எ���, த�ைன� ெகா�றாB� ெகா�� ேபா<வா� 
எ��� எ9ணினா�. த� கதி எ�ப3யானாB�, �மாி�� எ�ன ேந�ேமா எ�� 
எ9ணியேபா� அவ;ைடய ெநCR பைத பைத�த�. 
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"த�பி! இர9< நாளா> உன��� காயலாவாேம? உ� ஆயா Lட இ�ைலயாேம? 
பா���வி5<� ேபாக வ+ேத�" எ�� காளி� க@9ட� பாிவான �ர(� 
ெசா�னேபா� பழனி�� எIவள@ ஆFசாியமா> இ�+தி����? Aத(�, அவனா� 
இைத ந�ப A3யேவயிைல. பாிகாச� ெச>கிறா�, சீ�கிர� த� உ9ைம 
ெசாVப�ைத� கா5<வா� எ�� பழனி நிைன�தா�. 
 
அ�ப3ெயா��� ேநரவி�ைல. காளி� க@9ட� கைடசி வைரயி� ெரா�ப� 
பிாியமாக� ேபசினா�. கி5டவ+� உ5கா�+� உட�ைப� ெதா5<� பா��தா�. 
":53(�+� கCசி கா>Fசி�ெகா9< வர5<மா?" எ�� ேக5டா�. "ஆயா 
நாைள��� க5டாய� வ+� வி<வாளா?" எ�� விசாாி�தா�. உட�ைப 
ஜா�கிரைதயா>� பா���� ெகா�H�ப3 ��திமதி Lறினா�. 
 
"த�பி! நா� ெசா�கிறைத� ேகH, நீ இ�ப3 இ�னA� க�யாண� 
க5டாம(��கிற� ந�றாயி�ைல. ஒ� ெப9ைண� க53� ேபா53�+தா�, இ�ப3 
தனியா>� தி9டாட ேவணாம�லவா? உ� ஆயாதா� இ�;� எ�தைன நாைள�� 
உைழ�பா�? அவH��� வயசாFேசா, இ�ைலேயா?" எ�றா�. 
 
பிற�, "எ� எ� எ+த� கால�தி� நட�கQேமா, அ� அ� அ+த� கால�தி� நட+� 
வி5டா�தா� ந�ல�. அ�தா� நா� Lட ந�ம �மாிைய இ+த ஐ�பசியி� க53� 
ெகா<�திடQ�; பா��கிேற�. அவH+தா� எ�தைன நாைள�� அ�ப;���, 
சீ�காளி ஆயா@��� உைழFR� ேபா5<9ேட இ��கற�?" எ�� ெசா�( 
நி��தினா�. 
 
ம�ப38� அவ� ேகாப� வ+தவைன�ேபா�, "இ+த அதிசய�ைத� ேகH, த�பி! 
ந�ப க�H�கைட :ர>ய� க@9ட� இ��கா� அ�லவா, அவ;�� இ�ேபா 
ம�தர� ெப9 க53�க ேவ93 ஆைச பிற+தி��கிற�. அவ� நா�� ேமேல 
ப�ைல� ேபா5< எ�னிட� ெப9 ேக5டா�. நா� ெகா< ெகா< எ�� 
ெகா<�தி5ேட�. 'அேட �3ெக<�கிற க�H�கைட� க@9டா! உன�� இனிேம� 
க5ைடேயாட தா� க�யாண�!' எ�� ெசா�(வி5ேட�" எ�றா�. 
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கைடசியி� "சாி த�பி, நாைள�� வ+� பா��கிேற�. உட�ைப ந�லா� 
பா����ேகா! எ�� ெசா�(வி5<� ேபானா�. 
 
அவ� ேபச� ேபச� பழனி�� ஆFசாிய�தி-� ேம� ஆFசாியமா> இ�+த�. ேபR� 
ேபாெத�லா� க@9டனிடமி�+� க�H நா-ற� �� �� எ�� வ+� 
ெகா93�+தப3யா�, அவ� �3 ெவறியி� தா� அ�ப3� ேபசி இ��க 
ேவ9<ெமன� ேதா�றிய� பழனி��. ம�பான�தி� எ�தைனேயா ேச�ைடகளி� 
இ�ப3� திPெர�� உற@ ெகா9டா<வ�� ஒ�றாயி��கலாம�லவா?  
 
ம�நா� பழனியி� தா> வ+� வி5டா�. பிற� இர9< ��� தின1களி� 
பழனி�� உட�� சாியா>� ேபா>வி5ட�. ைக :�கA� வ3+த�. அ<�த 
ெவ�ளி�கிழைம ச+ைத�� அவ� பாிச� த�ள� ெதாட1கி வி5டா�. 
 
ஆனா� அவ� காளி� க@9டைன� ப-றி எ9ணிய� தவறா>� ேபா> வி5ட�. 
அவ� பழனியிட� ெகா9ட அபிமான� �3ெவறியி� ஏ-ப5டத�லெவ�� 
ெதாி+த�. அ3�க3 அவ� பழனிசாமியி� :5<�� வ+� ேபச� ெதாட1கினா�. 
பழனியி� தாயாாிட� பழனியி� க�யாண�ைத� ப-றி� Lட� ேபசலானா�. 
 
"அவ� அ�பனி�லாத பி�ைள; அவ;�� உ1கைள� ேபா� நாB ெபாிய ம;சா� 
பா���� க�யாண� ப9ணி ைவ�தா�தா� உ9<" எ�றா� பழனியி� தாயா�. 
 
"அத-ெக�ன, நானாFR! க�யாண� ப9ணி ைவ�கிேற�" எ�றா� க@9ட�. 
 
காளி க@9டனிட� ஏ-ப53�+த இ+த அதிசயமான மா�த(� காரண� பழனி��� 
�ல�படவி�ைல. 
 
இதி� ஏதாவ� "T�" இ���ேமா எ�� அவ� ச+ேதகி�தா�. அதனா�, அவ� 
மன�தி� சா+தி இ�லாம� ேபாயி-�. 
 
ஒ� நா� காைலயி� கா�பி ேஹா5ட(� கா�பி சா�பி5<� ெகா93�+த ேபா� 
அவ� காதி� வி*+த சில வா��ைதக� பளிFெச�� அவ;�� உ9ைமைய 
உண��தின. 
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"அ<�த ெவ�ளியி(�+� பாிச�கார� த�பி��� ெகா9டா5ட+தா�. ஒ� பாிச� 
ேபாதா�; ��� பாிச� விடலா�" எ�றா� ஒ�வ�. 
 
"அ� எ�ன அ�ப3?" எ�� இ�ெனா�வ� ேக5டா�. 
 
"ஆமா�; அ�ேடா ப� Aத� ேததி தா� இ1ேக க�H�கைட �ட� ேபாகிறா�கேள? 
அ��ற� இ+த ஊ�� �3கார�கெள�லா� அ�கைர��� ேபா>� தாேன �3�க 
ேவQ�?" 
 
"அ�ப3 யாரடா இர9<� இர9<� நாலணா பாிச� காR ெகா<��9< �3�க� 
ேபாறவ;க?" 
 
"எ�லா� ேபாவா;க, பா�! ேபாகாேத இ��பா;களா? நாலணா 
ெகா<�தா�தானா? பாிச�கார� த�பியிட� சிேநக� ப9ணி�கி5டா R�மா� 
ெகா9< வி5<டறா�!" 
 
இ+த� ேபFR பழனியி� காதி� வி*+த�� "ஓேஹா!" எ�ற ச�த� அவ� 
வாயி(�+� அவைன அறியாமேல வ+த�. பிற� அவ�க� ேபசிய� ஒ��� அவ� 
காதி� படவி�ைல. அ�ப3� ெபாிய ேயாசைனயி� ஆU+� வி5டா�. 
 
5 5 5 5     
ெச�ட�ப� 30� ேததி ேவல�பாைளய� ஒேர அ�ேலாலக�ேலாலமாயி�+த�. அ�� 
தா� க�H�கைட �<� நா�. அ�� தா� �3கார�கH��� கைடசி நா�. 
 
ெப�1�3கார�களி� சில� அ�ெற�லா� ெத�ைன மர�ைத8� பைனமர�ைத8� 
க53� ெகா9< கால� கழி�தா�க�. சில� ந< :தியி� க�H� பாைனைய ைவ��F 
R-றி R-றி வ+� வயி-றிB� வாயிB� அ3��� ெகா9< அ*தா�க�! 
உ9ைமயி� அவ�கHைடய நிைலைம பா��க� பாிதாபமாக� தானி�+த�. ஆனா�, 
காளி� க@9ட� ம5<� அதிக� கவைல�ப5டதாக� ெதாியவி�ைல. இ� அேநக� 
ேப��� ஆFசாிய� அளி�த�. 
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காளி அ�� சாய1கால� பழனிசாமியிட� ேபா>, "த�பி! நாைள��� ெபா*� சாய 
என�� அ�கைரயி� ெகாCச� ேவைலயி��கிற�. எ�ைன� பாிச(� இ5<� ேபாக 
ேவQ�" எ�றா�. 
 
"அத-ெக�ன, மாமா? எ�;ைடய பாிச� இ�+தா� அதி� Aத� இட� 
உ1கH���தா�" எ�றா� பழனி. 
 
அ�ேடா ப� Aத� ேததி பிற+த�. ஊாிB�ள /திாீ, ��ஷ�, �ழ+ைதக� எ�ேலா�� 
அ�� காைல எ*+தி���� ேபா� ஒேர எ9ண��ட� தா� எ*+தா�க�; "இ�� 
Aத� க�H, சாராய�கைட கிைடயா�" எ��. அேநக� எ*+த�� Aத� காாியமாக� 
க�H� கைடைய� ேபா>� பா��தா�க�. அ1ேக க�H� பாைனக� இ�லாத� 
க9< அவ�க� "இ�ேப��ப5ட அ-�தA� நிஜமாகேவ நட+� வி5டதா?" எ�� 
பிரமி��� ேபா> நி�றா�க�. 
 
இ+த� பரபர���� இைடயி� இ�ெனா� ெச>தி பரவி-�. "பாிச� �ைறயி� 
பாிசைல� காணவி�ைலயா�!" எ��. இ� காளி� க@9ட� காதி� வி*+த��, 
அவ� விைர+� நதி�கைர��� ேபானா�. அ1ேக, பழனிசாமி Aக�ைத� ைகயினா� 
�3�ெகா9< அ*� ெகா9< இ��பைத8�, நாைல+� ேப� அவைனF R-றி 
நி�� ேத�த� ெசா�(� ெகா9< இ��பைத8� க9டா�. சமீப�தி� ேபா> 
விசாாி�ததி�, ேந-� ரா�திாி வழ�க� ேபா� பழனி பாிசைல� கைரயிேல-றி 
Aைளயி� க53வி5<� ேபானதாக@�, காைலயி� வ+� பா��தா� காேணா� 
எ��� ெசா�னா�க�. 
 
காளி� க@9ட�, பழனியிட� ேபா>, "த�பி! இத-காகவா அ*வா�க�? சீ, 
எ*+தி�. ஆ-ேறாரமா>� ேபா>� ேத3� பா��கலா�. அக�ப5டா� ேபாFR; 
அக�படாம� ேபானா�, இ�னா� தா� ேபா�கிாி�தன� ப9ணியி��க 
ேவQெம�� என��� ெதாி8�. க�H�கைட� க@9ட� தா� ெச>தி��க 
ேவ9<�. உன�� வ��ப3 வர� Lடா� எ��. அவைன� க9ட�9ட� 
ப9ணி� ேபா5< வி<கிேற�. வா, ேபா>� பா��கலா�" எ�றா�. 
 
அ�ெற�லா� பாிசைல� ேத3� ெகா93�+தா�க�; பாிச� அக�படேவயி�ைல. 
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சாய1கால�, ேந-�� க�H�கைட இ�+த இட�தி� இ�� பஜைன நட+த�. 
காளி� க@9ட;� ேபாயி�+தா�. பஜைனயி� பாதி கவனA�, பாிச� ம5<� 
ெக5<� ேபாகாம� இ�+தா� அ�கைர� க�H�கைட��� ேபாயி��கலாேம 
எ�பதி� பாதிகவனAமாயி�+தா�. 
 
க�H�கைட �3 ஏெழ5< தின1க� ஆயின. அ+த ஏெழ5< நாளி� ஊேர �திதா> 
மாறியி�+த�. அ+த கிராம�தி� ஆ9 ம�களி� கி5ட�த5ட� பாதி ேப��� ேம� 
�3�தவ�க�. ஒIெவா� �<�ப�திB� ஒ� �3கார� இ�+தா�. ஆகேவ, 
க�H�கைட �3ய சில நாைள�ெக�லா� ஒIெவா� :53B� காR மிCசியி�+த�. 
கைட சாமா�க� A�ைன விட� தாராளமா> வா1க A3+த�. ம;�ய�கHைடய 
��தி8� அத-�� ந�றா> மாறி /திர� ப5<வி5ட�. A�ென�லா� �3��� 
ெக5< அைல+தைத எ9ணிய ேபா� அவ�கH�ேக ெவ5கமாயி�+த�. இ�ப3 
மாறியவ�களி� ஒ�வ� காளி� க@9ட�. அவ� ஒ� நா� பழனியிட�, "த�பி! 
பாிசைல எ+த� பயேலாதா� ஆ-றி� இ*�� வி53��கிறா�. உன�� அதனா� 
எIவளேவா ந�ட�. அவைன� க9டா� நா� எ�னேவணாB� ெச>� வி<ேவ�. 
ஆனாB� ஒ� வித�தி� பாிச� ெக5<� ேபான��, ந�லதா>� ேபாயி-�" எ�� 
ெசா�னா�. 
 
"அ� எ�ன மாமா, அ�ப3F ெசா�றீ1க? பாிச� ெக5<� ேபானதி� ந�ல� எ�ன?" 
எ�� பழனி ேக5டா�. 
 
காளி சிாி��� ெகா9<, பழனியி� A�கி� த53� ெகா<�தா�. "த�பி, நீ 
�ழ+ைத� பி�ைள. உன�� ஒ��� ெதாியா�. நா� எ�ன���காக� பாிச(� 
அ�கைர�� வேர�; ெசா�ேன�, ெதாி8மா? இ+த ஊாிேல க�H�கைட �3 
விடறதினால, அ�கைர� கைட�� ேபாகலாமி�;தா�..." 
 
"அ�கைரயிேல ம5<� ஏ� கைடய வFசி��கா1க?" எ�� பழனி ேக5டா�.  
 
"அ� தி�Fசிரா�ப�ளி ஜி�லா. அ+த ஜி�லாவிேல இ�;� கைடைய �டைல. 
அ<�த வ�ஷ� தா� �ட� ேபாறா1களா�." 
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"ஏ� மாமா! அ<�த வ�ஷ� நிFசய� கைட �35டா�, அ��ற� எ1க ேபாற�?" 
 
"ந�ல ேக�வி ேக�கேற. அ��ற� எ1ேக ேபாற�? ேபசாம� இ��க 
ேவ93ய�தா�!" 
 
"அ�ப3 இ�பேவ இ�+�5டா எ�ன, மாமா?" 
 
"அத-��தா� �3கார� ��தி பிடாியிேல எ�கிற�. எ�ப3ேயா, பாிச� ெக5<� 
ேபானாB� ேபாFR, என��� க�H�கைட மற+� ேபாFR" எ�றா� காளி.  
 
பிற�, எைதேயா நிைன��� ெகா9டவ� ேபா�, "ஒ� சமாசார� ேகH, த�பி... 
�மாி இ��கா� அ�ல, அவ� நா� �3�கிற வைரயி� க�யாண� க53�கிறதி�ைல 
எ�� ஆைண ைவ�தி�+தா�. Rவாமி �9ணிய�திேல �3தா� இ�ேபா 
ேபாயி�Fேச! இ+த ஐ�பசி பிற+த�� AL��த� வFRடேற�. ேபசாேம அவைள நீ 
க53�ேகா. ெரா�ப ெக53�காாி; அ+த மாதிாி ெப9 உன�� அக�படமா5டா�" 
எ�றா�. 
 
ஐ�பசி மாத� Aத� வார�தி� பழனிசாமி��� �மாி ந1ைக��� க�யாண� 
நட+த�. ெரா�ப� ெகா9டா5டமா> நட+த�. 
 
க�யாண� ஆன�� பழனிFசாமி வட�ேக ேபா>� ��� பாிச� வா1கி� ெகா9< 
வ+தா�. வழ�க� ேபா� பாிச� �ைறயி� பாிச� ஓட� ெதாட1கிய�. ஆனா� 
சாய1கால ேவைளகளி� ம5<� பழனி �றி�பி5ட சில ேபைர� பாிச(� ஏ-றி� 
ெகா9< ேபாக ம��� வி<வா�. 
 
பைழய பாிச� எ�ன ஆயி-� எ�ப� ெதாியேவயி�ைல. அைத எ�ப3� க9< 
பி3�க A38�? பாிச(� ெசா+த�காரேன ந< நிசியி� எ*+� வ+�, பாிசைல� 
�9< �9டாக ெவ53 ஆ-றி� எறி+� வி53���� ேபா�, அ+த இரகசிய�ைத 
அவனாகF ெசா�னால�றி� பிறரா� எ�ப3� க9< பி3�க A38�?  
---------------------- 
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17. 17. 17. 17. ஸுசீலா எ�ஸுசீலா எ�ஸுசீலா எ�ஸுசீலா எ�....ஏஏஏஏ....    
 
1 1 1 1     
நம� கைத 1941-ஆ� வ�ஷ�தி� ஆர�பமாகிற�. இ� கைத எ�� வாசக�கைள 
ந�பF ெச>வத-� என�� ேவ� வழி ஒ��� ேதா�றவி�ைல. இ+த நாளி� 
நிஜ�ைத நிஜ� எ�� ந�பF ெச>வேத க3னமாயி��கிற�. கைதைய, கைத எ�� 
ந�பF ெச>வ� அைத விட� க�டமானத�லவா? 
 
Wமதி ஸுசீலா அ+த 1941-� வ�ஷ�திேலதா� எ�.ஏ. பாீ5ைசயி� �க*ட� 
ேதறினா�. 1939-� ஆ93� ஸுசீலா@�� பி.ஏ. ப5ட� கிைட�� வி5ட�. 
அ��ட� தி��தியைடயாம� ேமேல எ�.ஏ. பாீ5ைச��� ப3�க� தீ�மானி�தா�. 
அ+த வ�ஷ�தி� ெச�ைன 8னிவ�சி3கார�க� எ�.ஏ. பாீ5ைச�� ஒ� �திய 
பாட�ைத ஏ-ப<�தியி�+தா�க�. அ� தா� பாக சா/திர�. இ+த� கால�� 
8னிவ�X3 க�வியான� /திாீகைள� �<�ப���� லாய�க-றவ�களாகF 
ெச>கிற� எ�� ேதச�தி� ெபாிய கிள�Fசி நட+ததி� ேபாி�, 8னிவ�X3 இ+த 
சீ�தி��த�ைதF ெச>த�. �திய விஷயமான பாகசா/திர�ைதேய ஸுசீலா எ�.ஏ. 
பாீ5ைச�� எ<��� ெகா9டா�. அவH�� அ+த சா/திர�ைத� 
ேபாதி�பத-ெக�� ஒ� ஐேரா�பிய ஆசிாிைய மாத� V.950 ச�பள�தி� 
8னிவ�X3யினா� நியமி�க�ப5டா�. இதி(�+ேத, நம� கா1கிர/ ம+திாிகளி� 
ஜ�ப� ஒ��� 8னிவ�X3யினிட� ம5<� ப(�கவி�ைலெய�� அறி+� 
ெகா�ளலா�. 
 
அ+த ஆசிாிையயி� உதவி8ட� பாக சா/திர ஆரா>FசியிB� அ�பியாச�திB� 
இர9< வ�ஷ� பாிJரணமாக அமிU+தி�+தா� ஸுசீலா. இ+த நா5களி� ேவ� 
எ+த விஷய����� அவHைடய மனதி� இட� இ��கவி�ைல. ஒIெவா� சமய�, 
சீைமயிேல எெல�5ாி� எ�ஜினியாி1 ப3�க� ேபாயி���� அவHைடய அ�ைத 
மக� பாலR+தர�தி� நிைன@ ம5<� அவH�� வ�வ�9<. ஆனா�, அ<�த 
நிமிஷ�, ெடெமாேடா அ�ப���� உ��� ேபாட ேவ9<மா ேவ9டாமா எ�ற 
விஷய�தி� அவHைடய கவன� ெச��, பாலR+தர�ைத அ3ேயா< மற�கF ெச>� 
வி<�. 
 
பாக சா/திர� ச�ப+தமான ஸுசீலாவி� சாி�திர ஆரா>Fசிக� அபாரமாக  
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இ�+தன. தி�ெந�ேவ(� ேதாைச எ�ப� ஆதியிேல எ�ேபா� உ9டாயி-�. 
எ�ேபா� அ� ச�ர வ3வ�தி(�+� வ5ட வ3வமாக� பாிணமி�த�, எ�ேபா� 
ேதாைச�� மிளகா>� ெபா3 ேபா5<� ெகா�H� வழ�க� ஏ-ப5ட� எ�ப� 
ேபா�ற விஷய1கைள ஆரா>+� Y� ப�க�தி� ஸுசீலா ஒ� க5<ைர எ*தினா�. 
இ�மாதிாிேய, ேகாயA�,� ஜிேலபி, தCசாZ� சா�பா�, ைமT� ரச�, க�க�தா 
ரஸ��லா ஆகிய ஒIெவா�ைற� ப-றி8� பல Y� ப�க� எ*தினா�. 
 
இ�;� ஸுசீலா மகCசதாேரா@�� ேநாி� ெச�� அ1ேக க9ெட<�க�ப5ட 
5000 வ�ஷ���� A+திய சிலாசாஸன1கைள ஆரா>+�, இ+தியாவி� �ராதன 
பாகசா/திர�ைத� ப-றி� பல அ-�த1கைள� க9<பி3�தா�. உதாரணமாக, 
தமிUநா53� ெகா*�க5ைட எ�ப� ஏ-ப5< A+Y� வ�ஷ1க� தா� ஆயின 
எ�� ஸுசீலா க9<பி3��F ெசா�னா�. இத-� அவ� 5000 வ�ஷ���� 
A+திய மகCசதாேரா கிலாசாஸன�தி(�+� அ�தா5சி கா53யேபா�, அைத� 
பா��தவ�க� அIவள@ ேப�� பிரமி�ேத ேபானா�க�. ெகா*�க5ைடயி� ேம� 
அவ�கHைடய ேமாக� பற+ேத ேபா>வி5ட�. 
 
இ�மாதிாி ெவ�� ஆரா>FசிகHட� ஸுசீலா ஒ��� நி�� விடவி�ைல. 
அ�பியாச ேசாதைனகH� ெச>� வ+தா�. ஸுசீலாவி� ேசாதைனகH�காகேவ 
ெப9க� கலாசாைல ஹா/ட(� ஒ� தனி� ப�தி ஒழி�� விட�ப5ட�. 
 
ஆர�ப�தி�, ஹா/ட(� வசி�த சக மாணவிக� அவHைடய ேசாதைனகளி� 
ஒ�தாைச �ாி+� வ+தா�க�. அதாவ�, அவ� க9<பி3�த �திய ப5சண1கைள 
அவ�க� �சி பா��� அபி�பிராய� ெசா�( வ+தா�க�. ஆனா� வர வர, இ� 
விஷய�தி� அவ�கHைடய ஒ��ைழ��� �ைற+� வ+த�. கைடசியி�, ஒ�நா�, 
ஸுசீலா ெச>தி�+த '�ேளாேராபார� பFச3'ைய அவ�க� �சி பா��த பிற�, 
நிைலைம விபாீதமாக� ேபா>வி5ட�. �சி பா��தவ�க� அIவள@ ேப�� ��� 
நா� வைரயி� ,1கி� ெகா9ேட வ������ ேபானா�க�; ,1கி� ெகா9ேட 
ப3�தா�க�; ,1கி� ெகா9ேட ,1கினா�க�! இ+த ச�பவ����� பிற�, 
ஹா/ட� மாணவிக� ஒ�வ�� ஸுசீலாவி� 'லபேரடாி'�� அ�கிேலேய வ�வ� 
கிைடயா�. எனேவ, ஸுசீலா 'த� வயிேற தன��தவி' எ�;� ெகா�ைகைய� 
கைட�பி3�க ேவ93யதாயி-�. 
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கைடசியாக, பாீ5ைச ெந�1கிய�. அ+த வ�ஷ� எ�.ஏ. வ��பி� பாக சா/திர� 
பாீ5ைச�� ஆஜரான மாணவி ஸுசீலா ஒ��திதா�. ஆனா�, பாீ5சக�கேளா 
ஒ�ப� ேப�. அவ�க� ஸுசீலா எ*தியி�+த ஆரா>Fசிகைளெய�லா� ப3��வி5<, 
100�� 90 மா�� :த� ெகா<�தா�க�. பிற� ஸுசீலா ெச>� ெகா<�த 
ப5சண1கைள� ,ர�தி� இ�+தப3ேய வாசனந பா��� வி5<, 100�� 110 மா�� 
:த� ெகா<�தா�க�. எனேவ, அ+த வ�ஷ� எ�.ஏ. பாீ5ைசயி�, ெச�ைன 
மாகாண�திேலேய Aதலாவதாக ஸுசீலா ேதறினா�. அவHைடய விேசஷ ஆரா>Fசி 
A3@கைள� ெகௗரவி�பத-காக 'டா�ட�' ப5ட� அவH�� அளி�பெத���, 
X93ேக5 சைபயா� A3@ ெச>தன�. 
 
இIவள@ மக�தான ெகௗரவ1கைள அைட+த ஸுசீலா@�� இ+த இர9< 
வ�ஷ�தி� ஒ� சி�ன ந�ட� ஏ-ப5ட� எ�பைத8� ெசா�ல�தா� ேவ9<�. 
அவHைடய பாக சா/திர ஆரா>Fசிகளி� பயனாக அவHைடய ஜீரணச�தி 
அ3ேயா< ேபா>வி5ட�! 
 
2 2 2 2     
பாீ5ைச A3@ ெவளியாயி-ேறா, இ�ைலேயா, ஸுசீலா@�� வாU��F ெச>திக� 
வ+� �வி+த வ9ணமி�+தன. அவ-�ட�, P பா�53கH���, 3�ன� 
பா�53கH��� அைழ��க� வர� ெதாட1கின. Aத� Aத(� ராஜதானியி� 
Aதலாவதாக எ�.ஏ. பாீ5ைசயி� ேதறிய ெப9மணி அ�ேறா? ஆத(�, மாத� 
ச1க1களி� /திாீக� கிள��களிB� ஸுசீலா@�� உபசார வி�+�க� நட+தன. 
அவ� தி�ெந�ேவ(ையF ேச�+தவளாதலா�, தி�ெந�ேவ( ச1க�தா� ஒ� வி�+� 
ெகா<�தா�க�. த1க� கலாசாைல�ேக ெகௗரவ� ெகா9< வ+தத-காக, 
கலாசாைல ஆசிாிையக� ஒ� வி�+� அளி�தா�க�. ':ர� தமிU மகளி� ச1க'�தா�� 
இவ�கH�ெக�லா� பி�வா1கிவிடவி�ைல. அ��ற� சிேனகித�க� 
சிேனகிதர�லாதவ�க�, ெதாி+தவ�க� ெதாியாதவ�க� எ�லா� :<களிB� 
வாிைசயாக வி�+� சா�பிட ேவ93யி�+த�. ஒIெவா� நாH� இர9< ��� 
சி-�93 வி�+�கH��� ேபாக ேவ93யதாயி-�. இ+த வி�+�களி� எ�லா� 
ஸுசீலா ஒ��� சா�பிடாம� மாியாைத�� உ5கா�+� வி5< எ*+� வர A3+த� 
எ�கிறீ�கேளா? அ�தாேன A3யவி�ைல? ஸுசீலா ெவ�மேன உ5கா�+தி�+தா�, 
"இ+தF சா�பா5ைடெய�லா� நீ1க� சா�பி<:�களா? பாக சா/திர�தி� பாீ5ைச 
ெகா<�தவராயி-ேற?" எ�� ப�க�திB�ளவ�க� ெசா�ல ஆர�பி�� வி<வா�க�. 
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இத-காக ஸுசீலா ஒIெவா� வி�+திB� ெகாCசமாவ� சா�பிட�தா� 
ேவ93யி�+த�. 
 
ெச�ைனயி� பிரசி�தமான 'நிேயாவCசக லCF ேஹா�' எ�;� ேஹா5டைல� 
ப-றி� ேக�வி�ப53��\�க�. இ+த ேஹா5ட� Aதலாளி ஓ� ெக53�கார 
ம;ஷ�. அவ� ேம-ப3 லCF ேஹாமி� வ�ஷா+தர� ெகா9டா5ட� நட�த� 
தீ�மானி�தா�. பலமான சிபாாிRக� பி3��, அ+த� ெகா9டா5ட���� Wமதி 
ஸுசீலா அ�கிராசன� வகி���ப3 ெச>தா�. அIவள@தா�; பிற� 
ெச�ைனயிB�ள ஒIெவா� ேஹா5ட�கார��, Wமதி ஸுசீலாைவ� த1க� 
ேஹா5டB�� வ+� வி5<� ேபாக ேவQெம�� அைழ�க� ெதாட1கினா�க�. 
அவ�க� எ�ேலாாிB� ப<ெக53�கார� ஒ�வ� தம� ேஹா5ட(� ெபயைரேய 
மா-றி, "ஸுசீலா லCF ேஹா�" எ�� ேபா5< வி5டா�! இத-� ேம� ெச�ைன� 
ப5டண�தி� இ��பேத அபாய� எ�� க�திய ஸுசீலா உடேன தி�ெந�ேவ(��� 
பிரயாணமானா�. 
 
தி�ெந�ேவ(��� ேபானா� இ+த வி�+�� ெதா+தர@ ஒழி8ெம�� அவ� 
நிைன�த� ெபாிய பிசகா> A3+த�. ஸுசீலாவி� தக�பனா� திவா� பக,� 
ேகாமதி நாத�ப� தி�ெந�ேவ(யி� மிக� பிரசி�தமானவ�. ெபாிய வ�கீ� 
எ�பேதா< Lட, ெபா� வாU�ைகயிB� ஈ<ப5டவ�. அ+த ஊாி� 'சமத�ம சமாதி 
ச1க'���� அவ�தா� தைலவ�. 'க5டாய விதவா விவாக சைப'�� உபதைலவ�. 
'தனி� தமிU வைச ெமாழி� கழக'�தி� அ1க�தின�. ச�கF சீ�தி��த1களி� 
அவ��� எIவள@ அ�கைர உ9< எ�பைத, அவ� மக� ஸுசீலாைவ� பா��ேத 
நா� ந�கறியலாம�லவா? 
 
இ�ப3�ப5ட சீ�தி��த� பிரAகைர� தக�பனாராக� ெப-ற ஸுசீலா, அவ� வா*� 
ஊாி� தன�� வி�+� உபசார�ெதா�ைல இரா� எ�� நிைன�தாெள�றா�, 
எ�.ஏ. ப3�ததி� பலனாக உலக விவகார1களி� அவHைடய அறி@ ம*1கி 
வி5டெத�ேற நா� A3@ ெச>ய ேவ93யதாயி��கிற�. 
 
எ�ப3ேயா, ஸுசீலா தி�ெந�ேவ( ேபா>F ேச�+தா�. ரயி�ேவ /ேடஷனிேலேய 
அவைள வரேவ-பத-காக அேநக� ேப� L3யி�+தா�க�. :< ேச�+த�� 
அ�ைற��� ெபாிய வி�+�. எ�.ஏ. ப3�த தம� மகைள�த� 
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சிேநகித�கH�ெக�லா� ெப�ைம8ட� அறிAக�ப<�தி வ+தா� ேகாமதி நாத�ப�. 
ெப�ைம இராதா, ஐயா! இ�ப� வ�ஷ���� A�னா�, தி�ெந�ேவ(யி� ஒ�வ� 
எ�.ஏ. ப5ட� ெப-றேபா� ஊெர�லா� தட�ட� ப5ட�. அ+த ம;ஷ��� எ�.ஏ. 
Aத(யா� எ�ேற ெபய� வ+� வி5ட�. இ�ேபா�, Aத� Aதலாக� தி�ெந�ேவ(� 
ெப9 ஒ��தி எ�.ஏ. ப5ட� ெப-றி��கிறா�. அதிB� அவ� ராஜதானியிேலேய 
Aதலாவதாக - மீைச Aைள�த ஆ9 பி�ைளகைளெய�லா� ேதா-க3�� வி5< - 
�க*ட� ேதறியி��கிறா�. அ�ப3�ப5டவ� த�Aைடய ெப9 எ�� 
நிைன���ேபா�, அ+த� தக�பனாாி� ேதா�க� Jாி�� உயராம� இ���மா? 
 
:5< வி�+����பிற� ெவளியிB� வி�+�க� ஆர�பமாயின. 'சமத�ம சமாதி 
ச1க'�தி� வி�+�; 'க5டாய விதவா ச1க'�தி� P பா�53; 'வ�கீ�களி� ச1க'�தி� 
வி�+�; ேகா ஆபேர3I ^னியனி� 3�ன�; அCஞான வாசக சாைலயி� சி-�93; 
Aனிசிபா(3யி� உபசாரா�; அ��ற�, சிேநகித�க�, ப+��க� :<களி� 
வாிைசயாக வி�+�. சா�பா5<�ேகா, சி-�93�ேகா உ5கா�+தா�, ேபFR ஒேர 
மாதிாிதா�. "ஏன�மா, ஒ��� சா�பிட மா5ேடென�கிறாேய? ஆனா�, உன�� 
இெத�லா� பி3��மா? எ1க� சா�பாெட�லா� ந�றாயி���மா? பாக சா/திர� 
பாீ5ைச ெகா<�� ெமட� வா1கியவளாFேச?" எ�� ெசா�Bவா�க�. 
 
இதனாெல�லா� ஸுசீலா@��F சா�பா< எ�றாேல விஷமா>� ேபாயி-�. 
உண@� ப9ட�ைத� பா��தாேல �ம53� ெகா9< வ+த�. சா�பா5ைட� ப-றிய 
ேபFR எ�@� காதி� நாராசமாக வி*+த�. இைதெய�லா� வா> வி5< யாாிடA� 
ெசா�ல A3யாதி�+த ப3யா� சா�பா53� ெவ���� �ேவஷA� ப�மட1� 
ெப�கின. ஐேயா! த�;ைடய ேவதைன த� தக�பனா���� Lடவா ெதாியாம� 
ேபாக ேவ9<�? '�ழ+ைத� பிராய�தி� தாைய இழ+த த�ைன� தாேம தா8� 
த+ைத8மாயி�+� வள�+தவ��ேக த� க�ட� ெதாியவி�ைலெய�றா�, 
ம-றவ�கH�� எ�ன ெதாிய� ேபாகிற�?' 
 
இ+த உலக�தி� ஒேர ஒ� ம;ஷ� தா� த�;ைடய மேனாநிைலைய அறி+� 
அEதாப�பட�L3யவ�. ந�லேவைள, அவ� சீைமயி(�+� க�ப� ஏறி வி5டா�. 
சீ�கிர�தி� வ+� வி<வா�. அவ� வ+த@ட�, இர9< ேப�மாக எ1ேகயாவ� 
ம;ஷ�கேள இ�லாத இட����� ேபா>� ெகாCச நா� இ�+� வி5< 



28 

 

வரேவQ�! அ�பா! இ+த எழெவ<�த சைமய�, சா�பா5<� ேபFேச இ�லாம� சில 
நாளாவ� கழியாதா? 
 
அ+த ஒேர ஒ� ம;ஷ� W பாலR+தர� பி.ஏ.பி.இ. எ�� ெசா�ல ேவ93யதி�ைல. 
பால R+தர�தி� ெசா+த ஊ� ெத�காசி�� அ<�த ெநறிCசி�கா<. ெச�ைனயி� 
எ�ஜீனியாி1 பாீ5ைச ேதறி வி5<, சீைம�� உய�தர எெல�3ாி� எ�ஜீனியாி1 
ப3�பத-காக� ேபாயி�+தா�. அ1�� �க*ட� பாீ5ைச ேதறி இ�ேபா� தி��பி 
வ�கிறா�. இவ�க� இர9< ேப���� A�னேமேய க�யாண� நிFசயமாகி 
வி5ட�. ஆனா�, ஸுசீலா, எ�.ஏ. ேதறிய பிற� தா� க�யாண� எ�� 
ேகாமதிய�ப� ெசா�(யி�+தா�. 
 
பாலR+தர� ப�பா>�� வ+� ேச�+த ெச>திைய ஸுசீலா தின+ேதா�� எதி� 
பா���� ெகா93�+தா�. கைடசியாக, ஒ� நா� த+தி வ+த�. ஸுசீலா 
�,கலமைட+தா�. அ+த ேநர�தி� அவ� த�;ைடய ப3�ைப8� எ�.ஏ. 
ப5ட�ைத8� மற+�, சாதாரணமாக, டா�கிகளி� நா� பா���� கதாநாயகிகைள� 
ேபா� காாிய� ெச>ய� ெதாட1கினா�. ஆ3னா�; பா3னா�; Aக�தி� ப@டைர� 
Jசினா�; ெந-றியி� ெபா5< இ5டா�; நிைல� க9ணா3�� A�னா� நி�� 
அழ� பா��தா�; இ�;� எ�னெவ�லாேமா அச5<� காாிய1கைளF ெச>தா�. 
பாலR+தர� வ+த@டேன, இ+த� தி�ெந�ேவ(யி(�+� ெதாைல+� ேபா> 
3�ன�கH� P பா�53கH� இ�லாத இட�தி� சிறி� கால� நி�மதியாக 
இ��கலா� எ�ற ஆைசயினா�, அவ� உ�ள� �தி��� ெகா93�+த�. 
 
இர9< நாைள��� பிற� ப�பாயி(�+� ஒ� க3த� வ+த�. பாலR+தர+தா� 
எ*தியி�+தா�. ஆர�ப�தி�, ஸுசீலாவிட� த� கைரகாணாத காதைல 
ெவளியி53�+தா�. அவைள� பா��க ேவQெம�ற ஆைசயினா� த� இ�தய� 
�3யா>� �3��� ெகா93��பைத� ெதாிவி�தி�+தா�. பிற�, ப�பாயி� தா� 
இ�;� சில நா� த1கியி��த� அவசியமாயி��பைத8�, அ1��ள ப��தி� 
ெதாழி-சாைலகளி� மி�சார ச�திைய உபேயாக�ப<��� வித�ைத ஆரா>+� 
வி5<, ஒ� மாத�தி-�� தி��பி வ+� வி<வதா8� உ�தி Lறியி�+தா�. 
கைடசியாக, அவ� எ*தியி�+ததாவ�: 
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"ந� மாகாண�தி� நா� ெச>ய உ�ேதசி�தி���� ேவைலகைள� ெதாட1�வத-� 
இ+த ஆரா>Fசி மிக@� அவசியமாயி��கிறப3யா� தா� இ1ேக த1கியி��கிேற�. 
இ�லாவி5டா�, இத-�� அIவிட����� பற+� வ+தி��ேப�. உ�ைன� 
பா��பத-� என�� இ���� ஆைச கடைல விட� ெபாிய�. அ� ம5<+தானா? ந� 
ஊ��� வ+� எ�ேபா� ேதாைசைய8�, இ5(ைய8�, சா�பாைர8�, ரஸ�ைத8� 
க9ணா� காண� ேபாகிேறாெம�� இ��கிற�. ந�ல சா�பா< எ�� சா�பி5< 
இர9< வ�ஷ���� ேமலாகி வி5ட�. இ+த நிமிஷ�தி� ஒ� ேதாைச�காக இ+த 
ப�பா> நகைரேய வி-� வி<வத-� நா� தயாராயி��கிேற�. ஆகா! ஒ� A��� 
ம5<� இ�ேபா� கிைட�தா�? சீFசீ! எ�ன காாிய� ெச>கிேற�? பாக சா/திர 
எ�.ஏ. ஆகிய உன��� ேகவல� ேதாைசைய8� A��ைக8� ப-றி எ*�கிேறேன? 
தய@ ெச>� ம�னி�க ேவQ�. L3ய சீ�கிர� அIவிட� வ+�, நீ ெச>ய� ேபாகிற 
A�1ைக�கா> ஹ�வா, �ளிய�பழ� பாயாஸ�, ேவ�ப1கா>� ெபாாிய�, 
ப��ளிமா/ ெபா3� �வ5ட� Aத(யவ-ைற �சி பா��க நா�ைக� தீ53� 
ெகா93��கிேற�. 
 இ�ப3��, 
 பாலR+தர� 
 
இைத வாசி�த��, ஸுசீலா கி5ட�த5ட ெவறி பி3�தவ� ேபாலானா�. அ+த� 
க3த�ைதF R�க� R�கலாக� கிழி�� எறி+தா�. பிற�, அ+தF R�க�கைள� 
ெபா��கிF ேச���, ப�பாயி� பாலR+தர�தி� விலாச�ைத� க9< பி3�தா�. 
பிற� அவ;�� ஒ� க3த� எ*தினா�. 
 
"உ� க3த� கிைட�த�. உ�ைன நா� மன�J�வமாக ெவ��கிேற�; 
அ3வயி-றி(�+� உ�ைன� �ேவஷி�கிேற�. உ� Aக�தி� விழி�க@� 
வி��பவி�ைல. 
 
"சீ! இ+த� பா*� ம;ஷ�கH�� உ9பைத8� தி�பைத8� தவிர உலக�திேல 
ேவெறா�றிB� ஞாபக� ெச�லாதா? 
 
 இ�ப3��, 
 ஒ� கால�தி� உ�ைன� காத(�த ஸுசீலா." 



30 

 

 
 
ேம-ப3 க3த�ைத உைறயி� ேபா5<� தபாB�� அ;�பி வி5<, ஸுசீலா மி�+த 
மனFேசா�@ட� ேஸாபாவி� சா>+தா�. அ�ேபா� உலகேம அவH�� ஒ� வர9ட 
பாைலவனமாக� ேதா�றிய�. Jமியி� எத-காக� பிற+ேதா�, எத-காக 
உயிேரா3��கிேறா� எ�� சி+தி�க� ெதாட1கினா�. அFசமய�, ேவைல�கார� 
ைபய� ஒ� ப�திாிைகைய� ெகா9< வ+� ெகா<�தா�. ஸுசீலா அைத� பிாி�� 
ேமெல*+தவாாியாக� பா���� ெகா9< ேபானா�. ெகா5ைட எ*�தி� இ�+த 
ஒ� தைல�� அவHைடய கவன�ைத� கவ�+த�. 
 
"ஹி5ல� ��சாமியி� உ9ணாவிரத�" 
 
எ�� ப3�த��, பளிFெச�� நிமி�+� உ5கா�+தா�. 
 
"தமிU� ேகாவி�க� தமிU� ெத>வ1கH�ேக!" 
 
"ஆாிய� ெத>வ1களி� அ5`ழிய�" 
 
"சா�� வைரயி� ப53னி; அத-�� பிற�?" 
 
ேம-ப3 தைல��கைள வாிைசயாக� ப3�த�� ஸுசீலாவி� உ�ள�தி� ெபா1கிய 
உண�Fசிகைள யாரா� வ�ணி�க A38�? அளவிலாத ஆவBட� அ+த� தைல�பி� 
கீU ெகா<�தி�+த விவர1கைள� ப3�கலானா�. 
 
3 3 3 3     
ஹி5ல� ��சாமிைய� ப-றி� தமிழ� எ�லா���� க5டாய� ெதாி+தி����. "ஆ�; 
ெதாி8�" எ�� மாியாைதயாக ஒ��� ெகா9< வி<1க�. இ�லாவி5டா� நீ1க� 
தமிழ�கேள இ�ைல எ�� நா� ெசா�( வி<�ப3 ேநாி<�, ஜா�கிரைத! 
 
அவ�ைடய ெபய��� A�னா� 'ஹி5ல�' எ�;� அைடெமாழி ஏ� வ+த� எ��  
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நீ1க� ேக5கலா�. ேகH1க�, ேகH1க�; ந�றா>� ேகH1க�. ஆனா� அத-��  
பதி� ம5<� உ1கH��� கிைட�க� ேபாவதி�ைல. அத-� ஒ� காரண� உ9< 
எ�ப� ம5<� நிFசய�. ஆனா� அ� எ�னெவ�ப� என��� ெதாியா�; 
��சாமி��+ ெதாியா�; உ1கH�� அ� ெதாிய ேவ9<ெம��, வி���வ� :9 
ஆைசேயய�லவா? 
 
நம� ஹி5ல� ��சாமி தமி*��� தமிU நா5<��� ெச>தி���� ெதா9<கைளF 
ெசா�வைத� கா53B�, ெசா�லாம(��பேத நலமா��. ஏெனனி�, அவ-ைறF 
ெசா�னா�, நீ1க� "இ�ேபாேத அவ��� ஓ� உ�வF சிைல ெச>� ஒ�வ�� 
பா��காதவிட�தி� ைவ�தாக ேவ9<�" எ�� கிள�பி வி<:�க�. அவ� 
ெச>��ள ெதா9<க�, ஒ�ற�ல, இர9< அ�ல, எIவளேவா! உதாரணமாக, 
அவ� தம� இர9டாவ� வயதிேலேய தமிழி� Rைவைய� க9< அ;பவி�தவ�. 
அ+த நாளிேலேய "அ�மா" "அ�பா" எ�;� இனிய தனி� தமிUF ெசா-கைளF 
ெசா�வத-காக, வாயி(�+த விரைல எ<�பத-��Lட அவ� தயாராயி�+தா�. 
இ�;� அவ���� ெகாCச� வயதான பிற�, "அ, ஆ, இ, ஈ" எ�;� தமிU 
எ*���கைள� க-�� ெகா�ள� ெதாட1கினா�. அ+த� தமிU எ*���களி� ேம� 
அவ��� இ�+த ேமாக� காரணமாக, ெமா�த� ��� வ�ஷ� "அ, ஆ" க-�� 
ெகா�வதிேலேய கழி�தா�. இ�;� தமிழ�� காரணமாகேவ அவ� /L� ைபன� 
பாீ5ைசயி�, இ1கிNஷி� ம5<� நாB வ�ஷ� 'ேகா5' அ3��� ெகா93�+தா�. 
 
பிற�, ெபாிய இட��F சிபாாிR காரணமாக அவ��� ஒ� ச��கா� காாியாலய�தி� 
�மா/தா ேவைல கிைட�த�. ஒ� நா� காாியாலய�தி� ேவைல ெச>ய ேவ93ய 
ேநர�தி� அவ� தமிழி� இ�ப�தி� மிதமிCசிF ெசா�கி வி5டா�. அவ�ைடய 
க9க� �3ன; தைல8� சா>+த�; ெப��FR வ+த�. அ�ேபா� அ1ேக வ+த 
தைலைம அதிகாாி, "��சாமி ,1�கிறா�!" எ�� A5டா�தனமாக எ9ணினா�. 
எ9ணியேதா< இ�லாம�, அவைர ேவைலைய வி5<� த�ளி வி5டா�! எனேவ, 
ஹி5ல� ��சாமி தமி*�காக இ+த� ெபாிய தியாக�ைதF ெச>8�ப3யாக ேந�+த�. 
 
பி�ன�, அவ� ேவைல ேத<வ� எ�ற வியாஜ�ைத ைவ��� ெகா9<, தமிU 
நாெட1�� R-றி� பா��� வ+தா�. தமிU நா5ைட� பா��பெத�றா�, தமிUநா5<� 
ேகாவி�கைள� பா��காம� A38மா? தமிU நா5<� ேகாயி�கைள� பா��க� 
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பா��க, அவ��� வயி-ைற� ப-றி� ெகா9< எாி+த�. "தமிUநா< தமிழ�கH�ேக" 
எ�ற ேபFR அவ� காதி� எ�ேபாேதா வி*+தி�+த�. அ�ப3யானா�, தமிUநா5<� 
ேகாவி�கH� தமிU நா5<� ெத>வ1கH�ேக உாிைமயாக ேவ9<ம�லவா? 
ஆனா�, இ�ேபாைதய நிைலைம எ�ன? தமிU நா5<� ேகாவி�களி� இ���� 
ெத>வ1க� தமிU நா5<� ெத>வ1களா? இ�லேவ இ�ைல. பரமசிவ� எ+த 
ேதச�தவ�? சிவ சிவா! அவ�ைடய இ��பிட� ைகைலய1கிாிய�ேறா? 
ைகைலய1கிாி, வடேக, ெரா�ப ெரா�ப வட�ேகய�லவா இ��கிற�? ஆகேவ, 
பரமசிவ� அச� வட�க�தி� ெத>வ�. அவ� ப�தினி பா�வதிேயா, இமவானி� 
��திாி. விநாயக�, R�பிரமணிய� எ�ேலா�� அச� ஆாிய� �CRக�. ெப�மா� 
ேகாவிேலா ேக5க ேவ93யதி�ைல. மகா வி�Q - ெபயைர� பா��தாேல, ஆாிய� 
ெத>வ� எ�� ெதாிகிற�. அவ�ைடய அவதார1கH� வடநா53ேலதா�. இராம�, 
கி��ண�, நரசி�ம� - ராம ராமா! தமிU நா5<��� ேகாவி�களி� ேபா8� ேபா8� 
ஒேர திராவிட� ெத>வ�����தா� இடமளி�க�ப<கிற�. அவ�தா� அ;மா�! - 
ஆனா� அ+த அEமாேரா ஆாிய� ெத>வமான ராமாி� ேசவக�; அவ�ைடய அ3ைம! 
 
இ+த மாதிாி அவமான� தமிU நா5<��� தமிழ�கH��� ேவ� உ9டா? இ+த 
அவமான�ைத� �ைட��� வழிதா� எ�ன? நம� ேகாவி�களி(�+� இ+த 
வடநா5< ஆாிய� ெத>வ1க� அIவள@ ேபைர8� அ��ற�ப<�தி விட ேவ9<�. 
பரமசிவைன8� பா�வதிைய8�, மகா வி�Qைவ8�, Jேதவி W ேதவிகைள8�, 
ராமைன8�, கி��ணைன8�, நடராஜாைவ8�, தaிணா ���திைய8� க*�ைத� 
பி3��� த�ளி வி5<, அவ�க� இ�+த இட�தி� ,ய தமிU� ெத>வ1களாகிய 
:ர� இ�ள�, ச1கி(� க��ப�, ெப�த9ண�, பாவாைட ராய�, வழி மறிFசா� 
ஆகியவ�கைள� பிரதி�ைட ெச>ய ேவ9<�. இ� தா� வழி. இைதF ெச>யாத 
வைரயி�, தமிழ�களி� அவமான� தீ�+ததாகா�. 
 
ஆனா�, தமிழ�க� இ+த� காாிய�ைதF ெச>வத-� இேலசி� A� வ�வா�களா? 
வர மா5டா�கேள? மானம-ற ம�களாயி-ேற இவ�க�? இவ�கH�� மான�ைத 
ஊ53� ��ளி எழF ெச>வத-� வழி எ�ன? ஆ! இேதா க9< பி3�தாயி-�! கா+தி 
தா� கா53யி��கிறாேர! உ9ணா விரத� இ��ப�தா� வழி. அ�ேபா�தா� இ+த 
மானம-ற தமிழ�கH��� ெகாCசமாவ� T< Rரைண வ��! இ+த எ9ண� 
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ேதா�றிய�தா� தாமத�; ஒ� மி�ன� மி�;� ேநர�தி� ஹி5ல� ��சாமி ஒ� 
A3@�� வ+தா�. "இேதா உ9ணாவிரத� ஆர�பி�� வி5ேட�. தமிU நா53B�ள 
ேகாவி�களி(�+� ஆாிய� ெத>வ1க� அ�தைன8� �ர�த�படேவ9<�. அைவ 
எ�னிட� வ+� இ�தைன நாH� தமிU நா5<� ேகாவி�களி� �3யி�+தத-காக 
ம�னி��� ேக5<� ெகா9< ேபாக ேவ9<�. அத-�� பிற�தா� நா� உ9ணா 
விரத�ைத நி���ேவ�. இ�லாவி3� உயி� ேபா�� வைரயி� சா�பிட மா5ேட�. 
அத-� பிற� உசித� ேபா� ெச>ேவ�. இ� நிFசய�! இ� ச�திய�! :ர�, இ�ள�, 
கா5ேடாி ஆைணயாக இ� A�காB� ச�திய�!" எ�� அவ� ஓ� அறி�ைக 
வி<�தா�. 
 
அIவள@தா�, உடேன ஓ3 வ+தா�க�. நாலா ப�க�தி(�+��, நாைல+� 
:ர�தியாகிக�, "ஹி5ல� ��சாமி�� ேஜ!" எ�றா�க�. அவைரF ெச�ைன� 
ப5டண���� அைழ��F ெச�றா�க�. ஒ� மFR :< பி3�� அதி� ெகா9< 
ேபா> ைவ�தா�க�. இ+த ெந��க3யான நிைலைமயி�, ஹி5ல� ��சாமியி� 
உ9ணாவிரத� சாிவர நட+ேத�வத-காகF ெச>ய ேவ93ய Aய-சிகைள� ப-றி� 
தீவிரமாக ஆேலாசி�தா�க�. கைடசியி�, ஒ� A�கியமான A3@�� வ+தா�க�. 
அதாவ�, "ஹி5ல� ��சாமியி� உ9ணாவிரத நிதி!" எ�� ஒ� நிதி திர5ட� 
தீ�மானி�தா�க�. 
 
ஹி5ல� ��சாமியி� உ9ணாவிரதF ெச>தி தமிU நாெட1�� விஷ� �ைகயி� 
ேவக�தி� பரவிய�. அ+தF ெச>தியான� ஏ-ெகனேவ விழி�தி�+தவ�கH�� 
இ�;� அதிக Aழி�ைப உ9டா�கி-�; ,1கினவ�கைளேயா A�கி� த53 
இ�;� ந�றா>� ,1க� ப9ணிய�; A�கியமாக அ+த வ�ஷ� நட�க இ�+த 
ச5டசைப� ேத�த(� ேபா53யிட உ�ேதசி�தவ�களிைடயி�, அFெச>தி மிக@� 
பரபர�ைப உ9டா�கிய�. 
 
இ+த� பரபர�ைப ேநய�க� உ�ளப3 அறி+� ெகா�வத-�, அ�ேபா� தமிU 
நா53� அரசிய� நிைலைமைய� ப-றி அவ�கH��� ெகாCச� ெதாி+தி��க 
ேவ9<�. இ�;� கா1கிர/ ம+திாிக�தா� ஆ5சி �ாி+� ெகா93�+தன�. 
ஆனா� மாகாண Rயா5சி ஏ-ப5< நாB வ�ஷ� ஆகிவி5டப3யா� சீ�கிர�தி� 
ெபா�� ேத�த� நட�க இ�+த�. கா1கிரஸு�� விேராதிக� எ�லா��, 
கா1கிரஸுட� ேபா53 ேபாடலாமா, ேவ9டாமா, ேபா53யி5டா� எ�ன சா�ைக 
ைவ��� ெகா9< ேபா53யி<வ� எ�� ேயாசைன ெச>� ெகா93�+தா�க�. 
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அ�ேபா�, இ+த உ9ணாவிரத�தி� ெச>தி பரவேவ, பரபர����� ேக5கவா 
ேவ9<�? உடேன அவரவ�கH�, "ஹி5ல� ��சாமி உ9ணாவிரத நிதி"��� 
பண� வT(�க� ெதாட1கினா�க�. ேம-ப3 உ9ணா விரத����� கா1கிர/ 
ச��காரா� ஏ�� ப1க� விைளயாம� பா���� ெகா�H� ெபா�5< ஆ1கா1ேக 
ெதா9ட�பைட ேச���� ெச�ைன�� அ;�பினா�க�. 
 
உ9ணாவிரத� ஆர�பி�� ஒ� வார� இ����. ஒ� நா� கா1கிர/ எதி���� 
ப�திாிைகயி� பி�வ�� :ராேவச� தைலய1க� ெவளியாயி-�: 
 
"ஒ� தமிU மக� ப53னி கிட�கிறா�! 
 
ஏ* நாளாக அ�ன ஆகாரமி�றி� கிட�கிறா�! எனி;�, 
 
அவ�ைடய மன உ�தி ��றவி�ைல! 
 
அவ�ைடய ேதக நிைற �ைறயவி�ைல 
 
அவ�ைடய உ�ள� தளரவி�ைல! 
 
அவ�ைடய உட�� ெம(யவி�ைல! 
 
ஆனா� இ+த� க�மன� கா1கிர/ ம+திாிக� R�மா பா���� 
ெகா93��கிறா�க�. 
 
இ+த மாதிாி ஒ� கா+திேயா, ஒ� ஜவஹ�லாேலா, ஒ� Rபா�ேபாேஸா ப53னி 
கிட+தா�, இ+த� பாவிக� பா���� ெகா93��பா�களா? ஆ�; அவ�க� எ�லா� 
வட நா5< ஆாிய�க� - ஆைகயா� வி*+த3�� ஓ<வா�க�. 
 
ஆனா� நம� ஹி5ல� ��சாமி ேகவல� ஒ� தமிU மக� தாேன? அவ� ப53னி 
கிட�க5<�; ப53னி கிட+� சாக5<� அ�ல� சாகாம(��க5<� எ�� R�மா 
இ��கிறா�க�.  



35 

 

 
தமிழ�கேள! மானமி�லாத தமிழ�கேள! மதியி�லாத தமிழ�கேள! இ+த அநியாய�ைத, 
அ�கிரம�ைத, அநீதிைய, ஆாிய� ெகா<ைமைய எ�தைன நா� சகி��� 
ெகா93��\�க�!" 
 
ேம-Lறிய ப�திாிைக அலற� பய�படாம- ேபாகவி�ைல. ம�நா� Aத�, 
ம+திாிகளி� :5< வாச(� நாB ேப� அ�ல� ��� ேப� அ�ல� 
இர9ெடா�வ� ெப�1 L5டமாக வ+� நி�� LFச(ட� ெதாட1கினா�க�. 
 
"ஹி5ல� ��சாமி அ3ேயா< வாUக!" 
 
"ஆாிய� ெத>வ1க� நீ`ழி ஒழிக!"  
 
எ�ற இIவிதமான ேகாஷ1க� வான�ைத� பிள+� ெகா9< ெச�� அ9ைட 
அய� :<களி� Lட� ேக5க� ெதாட1கின. ஆனா�, ஆலய1களிB�ள 
ெத>வ1க� ம5<� ெகாCசA� அைச+� ெகா<�பதாயி�ைல; கா1கிர/ 
ம+திாிகH� கா� ெகா<�பதாயி�ைல. 
 
4 4 4 4     
ஹி5ல� ��சாமியி� உ9ணாவிரத� ஆர�பமானதி(�+�, அைத� ப-றிய 
ெச>திகைள� தின+ேதா�� ெவ� ஆவBட� ஸுசீலா கவனி�� வ+தா�. 
��சாமியி� ேபாி� அவH�� ஏ-ப5ட ந�மதி���� ஒ� அளேவயி�ைல. 
"சா�பா5ைட� �Fசமாக� க��� ஒ� ம;ஷனாவ� உலகி� இ��கிறான�லவா? 
வயி-ைற� க53� ெகா9< அழாதா இவன�லேவா :ர ��ஷ�? ஆஹா! அவ� 
தா� எ�ப3யி��பாேனா? எ�னமா>� ேபRவாேனா?" எ�� எ9ணாதெத�லா� 
எ9ணி, எ5டாத ேகா5ைடெய�லா� க53னா�. 
 
ஒ� வார� ஆயி-�. ப�� நா�, பதிைன+� நா�, இ�ப� நாH� ஆயி-�. அத-� 
ேம� ஸுசீலா@��� தி�ெந�ேவ(யி� இ���� ெகா�ளவி�ைல. அ+த :ர 
��ஷைன, இல5சிய ��ஷைன, இ�ப� நா� சைமயைல8� சா�பா5ைட8� 
மற+தி��க L3ய மகாதீரைன, உடேன ெச�� ேநாி� பா��காவி3� த� ஆவி ஒ� 
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கணA� தாி�கா� எ�� தீ�மானி�தா�. தக�பனாாிட� ெசா�லேவ, இ+த மாதிாி 
A�ேன-றமான இய�க1களி� அதி தீவிர அEதாப1 ெகா9டவரான ேகாமதிய�ப� 
உடேன தய1காம� விைட ெகா<�தா�. ஸுசீலா ெச�ைன�� ரயி� ஏறினா�. 
ஆனா� அ+ேதா! அ+த ரயிB�� வழியி� ஆப�� ஒ��� ேநாிடவி�ைலெய�பைத 
ஆFசாிய��ட� ெதாிவி�கிேறா�. நி-க. 
 
ஸுசீலா எ�.ஏ. ெச�ைன��� பிரயாணமான சமாசார� அவ� வ�வத-� A�ேப 
ெச�ைன�� வ+� ேச�+� வி5ட�. ஹி5ல� ��சாமி த1கியி�+� :53� இ+தF 
ெச>தியான� மிக@� கல�க�ைத விைளவி�த�. ��சாமி தாேன ரயி�ேவ 
/ேடஷ;��F ெச�� ஸுசீலாைவ வரேவ-ேப� எ�றதா� ேம-ப3 கல�க� 
ேந�+த�. ம-றவ�க� அவைன ெரா�ப@� ேக5<� ெகா9< அ�ப3F ெச>யாம� 
த<�தா�க�. தா1க� ேபா> அவைள� த�கப3 வரேவ-� அைழ�� வ�வதாகF 
ெசா�னா�க�. அ�ப3ேய ெச�� அைழ�� வ+தா�க�. 
 
ஸுசீலா அ+த :5<��� காைல ைவ�த��, அவ� ேக5ட Aத� ேக�வி 
எ�னெவ�� நிைன�கிறீ�க�? அவHைடய இ�தய அ+தர1க�தி(�+�, "அவ� 
எ1ேக?" எ�;� வா��ைதக� மக�தான தாப��ட� ெவளிவ+தன. "மா3யி� 
இ��கிறா�" எ�ற�� அவHைடய கா�க� ெம�ைத� ப3களி� வழியாக அவைள 
மா3யி� ெகா9< ேபா>F ேச��தன! ஆஹா! அ1ேக ஸுசீலா த� ஆ8ளிேலேய 
Aத� Aதலாக ஹி5ல� ��சாமிைய� பா��தா�; ��சாமி8� ஸுசீலாைவ� 
பா��தா�. வல� க9 வல� க9Qட;� இட� க9 இட� க9Qட;� இ� 
க9க� இ� க9கHட;� ஏக கால�தி� ச+தி�தன. ஆஹா! அ+தF ச+தி�பி� 
ெப�ைமைய எ�னா� வ�ணி�க A38மா? அைத வ�ணி�பத-� ஒ� க�பேனா ஒ� 
காளிதாஸேனா அ�ல� ஒ�றைர� க�பேனா ஒ�றைர� காளிதாஸேனா தா� 
வ�லவ�கேளய�றி எ� ேபா�ேறா�களா� அ� நிைன�க@� A3யாத 
காாியம�லவா? 
 
ஸுசீலா வ+� ேச�+த ெச>தி அறி+த��, ெச�ைன ':ர� தமிU' மகளி� ச1க�ைதF 
ேச�+த ெப9மணிக� நாைல+� ேப� வ+� ேச�+தா�க�. அ�� Aத�, இவ�கேள 
ஹி5ல� ��சாமியி� உ9ணாவிரத�ைத நட�தி ைவ�க� ெதாட1கினா�க�. 
 
இர9ெடா� நாைள�� A� ஒ� ெபா�லாத தமிU� ப�திாிைகயி�, "ஹி5ல� 
��சாமி உ9ணாவிரத� ஆர�பி�� இ�ப� நாளாகிற�. அவ� இேத Aைறயி� 
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இ�;� எ9ப� நா� உ9ணாவிரத� நட�த� தீ�மானி�தி��பதாக அறிகிேறா�. 
இ+த Y� நா� உ9ணாவிரத�தி� தம� ேதக நிைலயி� ஒ� அQவள@ Lட� 
�ைறவதி�ைலெய��� அவ� விரத� எ<��� ெகா93��கிறாரா�!" எ�பதாக 
ஒ� ேக(� �றி�� ெவளியாகியி�+த�. ரயி� பிரயாண� ெச>8� ேபா� ஸுசீலா 
இைத� பா��தா�. அ�ேபா� அவHைடய மனதிB� சிறி� ஐய� ேதா�றிய�. 
இ�ேபா� ஹி5ல� ��சாமிைய� பா��த பிற� அ+த ச+ேதக� எIவள@ 
அநியாயமான� எ�பைத உண�+தா�. ஆகா! T�வாத-ற இ�தைகய சா� 
Aக�ைத8ைடயவ�, இ�ப3 அச5< Aழி Aழி��� க9கைள8ைடயவ� - 
எ1ேகயாவ� ஏமா-�� ேவைலயி� இற1�வாரா? ஒ� நாH� இ�ைல. எனி;�, 
ச+ேதக� பிராணிகHைடய ச+ேதக1கைளெய�லா� தீ���� ெபா�5< ஸுசீலா ஒ� 
ஏ-பா< ெச>தா�. அ�� Aத�, தின+ேதா�� ஹி5ல� ��சாமியி� எைடைய 
நி��� அவ� வசி��� :5< வாச(� ேபா�3� எ*த� ேபாவதாக அறிவி�தா�. 
 
ஸுசீலா வ+த� Aத�, ஹி5ல� ��சாமி இ�+� :< ேஜ ேஜ எ�� ஆயி-�. அ+த 
அதிசயமான உ9ணாவிரத :ரைன� பா��பத-��, :ர� தமிU ம1ைக 
ஸுசீலாைவ� பா��பத-�மாக ஜன1க� வ+� �வி+� ெகா93�+தா�க�. அ+த 
:53� நிர+தரமாக வசி�பவ�க� A�ப�, நா-ப� ேப� ஆகி வி5டா�க�. 
'உ9ணாவிரத நிதி வT� கமி53'ையF ேச�+தவ�க�, ம+திாிக� :5< மறிய� 
ெதா9ட�க�, ெவளி^�களி(�+� ஹி5ல� ��சாமி��� ெதா9< ெச>ய 
வ+தவ�க�, ':ர� தமிU மகளி�', இIவா� நாளைடவி� L5ட� ெப�கி-�. 
இவ�கH�ெக�லா� கீேழ தின� ��� ேவைள சைமய�, சா�பா< எ�லா� 
ஒ*1காக நட+� ெகா93�+த�. ஆனா�, அ+ேதா! ேமேல ஹி5ல� ��சாமி, 
சைமய� வாசைனைய ம5<� Aக�+� ெகா9< கிட+தா�. ஸுசீலா வ+த� Aத� 
அவ;ைடய ேதக�தி� நிைற8� மளமளெவ�� �ைற+� வ+த�. ேதா-ற�திB� 
நாH�� நா� ெம(ய� ெதாட1கினா�. 
 
Aத(� இர9< ��� நா5க� ��சாமி�� இ� க�டமாகேவ இ�ைல. 
உ9ைமயி� அவ;��� பசிேய ேதா�றவி�ைல. இைடவிடாம� ஸுசீலாவி� 
ஞாபகமாகேவ இ�+தா�. ஆஹா! இ�தைகய ஒ� ெப9மணியி� ந�மதி�ைப� 
ெப-ேறாேம! இ+த பா�கிய���காக உ9ணாவிரத� ம5<+தானா இ��கலா�? 
ஒ��� சா�பிடாமேல Lட இ��கலாேம? - எ�� இIவித� எ9ணமி5டா�. Aத� 
ச+தி�பி�, அவளிட� அவ;�� ஏ-ப5ட விய�� - இவ� தானா எ�.ஏ. ஸுசீலா 
எ�ற ஆFசாிய� - அ+த இர9< ��� நா� ெந�1கிய பழ�க�தி� பாிJ�ணமான 
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காதலாகேவ மாறிவி5ட�. ஆஹா! இ�தைகய ெப9ைண� க�யாண� ெச>� 
ெகா9< வாUவத�லலவா வாU@? ம-றெத�லா� வாU@ ஆ�மா? தக�பனா� 
ெபாிய வ�கீ� ; ெசா�ேதா ஏராள�; இவேளா எ�.ஏ. ப3�தவ�; ஓ! இவHட� 
நட��� இ�வாU�ைகதா� எIவள@ இ�பகரமாயி����? 
 
இ+த நிைன@கH�கிைடயி� இ�ெனா� பய1கரமான எ9ண� வ+� ���கி<�. 
Rவைர ைவ��� ெகா9ட�லவா சி�திர� எ*த ேவ9<�? Aத(� தா� 
உயிேரா3��க ேவ9<ேம? அ�ேபா�தாேன காத�, க�யாண�, இ�வாU�ைக, 
இவ-றினாெல�லா� பிரேயாஜன� உ9<? நாளாக ஆக அவ;�� இ+த நிைனேவ 
அதிகமாக வ+� ெகா93�+த�. நாைல+� நா� ப53னி��� பிற� அவ;�� 
மாைர அைட�க� ெதாட1கிய ேபா�, உட�ைப எ�னேமா ெச>த ேபா�, அவ� ஒ� 
A�கியமான தீ�மான���� வ+தா�. அதாவ� ஸுசீலா@�காக, அவHைடய 
காதB�காக, தா� உயி� வாழ�தா� ேவ9<� எ�� A3@ ெச>தா�. அத-�ாிய 
வழிகைள� ப-றிF சி+தி�க� ெதாட1கினா�. திPெர�� அவH�� ஏமா-றமளி��, 
அவHைடய காத� Aறி+� ேபா��ப38� ெச>ய� Lடாத�லவா? 
 
5 5 5 5     
இத-கிைடயி�, ெச�ைன நகெர�லா� அமளி �மளியாயி�+த�. தின+ேதா�� 
ஏெழ5<� பிர�மா9டமான ெபா�� L5ட1க� நட+தன. அவ-றி� 
L3யி�+தவ�களி� ஒ�வ� விடாம� அ�தைன ேப�� ஆFசாியமான நீள அகல1க� 
வா>+த ெசா-ெபாழி@க� நிகU�தினா�க�. "பா��க� ேபானா�, இ+த� 
ேகாவி�களிB�ள ெத>வ1க� ெவ�1 க�ேல அ�லவா? க�B�� உயி� உ9டா? 
உயிாி�லாத க�B�காக ேவ93 உயி��ள ம;ஷ� உயிைர விட ேவ9<மா? 
இ+த� ெகா<ைமைய� பா���� ெகா93���� கா1கிர/ ச��காாி� 
அநியாய�ைத எ�னெவ�� ெசா�வ�?" எ�� பிரச1கிக� க�ஜி�தா�க�. 
 
ஸுசீலா ெச�ைன�� வ+� ேச�+த ஐ+தா� நா� மாைல, கட-கைரயி� ஒ� 
பிர�மா9டமான ெபா�� L5ட� L53னா�க�. அ+த� L5ட�தி� கல+� 
ெகா�வத-� மாகாண� A*வதி(�+�� பிரAக�க� வ+தி�+தா�க�. 
அ�ப3�ப5ட L5ட�தி-�� தமிU�தா> ஸுசீலா@� வ+� ேபRவ� அவசிய� 
எ�� க�த�ப5ட�. அதிகமான வ-���த(� ேபாி�, ஸுசீலா கிள�பினா�. 
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அIவள@ A�கியமான L5ட�தி-�� ேபாகாம(��க� Lடாெத�� உ9ணாவிரத 
வி<தியி(�+� ஒIெவா�வராக எ�ேலா�ேம கிள�பிF ெச�றா�க�. 
 
ஆர�ப�திேலேய ஸுசீலாைவ� ேபசF ெசா�னா�க�. ஸுசீலா ேபசினா�. ெபா�� 
L5ட�திேல அவ� ேபRவ� இ�தா� Aத� தடைவயானாB� அ-�தமா>� 
ேபசினா�. மன� உ�க� ேபசினா�. கைடசியி�, "இ1ேக நா� ெபா�� L5ட� 
ேபா5<� ெகா9<� ேபசி�ெகா9<� கரேகாச� ெச>� ெகா9<மி��கிேறா�. 
இ+த ேநர�தி� அ1ேக அ+த :ர ��ஷாி� - உயி�..." இ+த இட�தி� ஸுசீலாவி� 
ெதா9ைடைய அைட��� ெகா9ட�. க9ணி� ஜல� ெப�கி-�. ேமேல ேபச 
A3யாம� உ5கா�+� வி5டா�. இ+த� கா5சி, L5ட�தி� ஒ� மக�தான 
கிள�Fசிைய உ9டா�கி-�. ஆ9 பி�ைளக� "அ+ேதா! அ+ேதா!" எ�றா�க�. :ர� 
தமிU மகளி� வி�மி அழ� ெதாட1கினா�க�. 
 
ஸுசீலா@�� அ�ேபா� மனதி� உ9ைமயாகேவ ஒ� கல�க� உ9டாகியி�+த�. 
தா� அ1� உ5கா�+தி��ைகயி�, ஹி5ல� ��சாமி�� ஏேதா ெபாிய ஆப�� 
ேந�+� ெகா93��பதாக அவHைடய உண�@ ெசா�(-�. உடேன ேபா> 
அவைன� பா��க அவ� இ�தய� �3�3�த�. அ�கி(�+தவ�களிட� ெசா�(� 
ெகா9< அவ� ேமைடயி(�+� பி��றமாக இற1கிF ெச�றா�. அைத� பா���� 
ெகா93�+தா�க� க*�� க9 பைட�த ப�திாிைக நி�ப�க�. 'ஏேதா ஹி5ல� 
��சாமிைய� ப-றிF ெச>தி வ+�தா� இவ� இ�ப3� L5ட�தி� ந<வி� எ*+� 
ேபாகிறா�' எ�� அவ�க� நிைன�தா�க�. ஆகேவ, அவ�கH� ஒIெவா�வராக 
ந*விF ெச�றா�க�. 
 
ஸுசீலா இ�தய� படபடெவ�� அ3��� ெகா�ள, வி<தியி� வாச(� ேபா> 
இற1கினா�. கதைவF ச�தமிடாம� திற+� ெகா9< மா3 மீ� ஏறிF ெச�றா�. 
அ1ேக ஹி5ல� ��சாமிைய� காணாத��, அவH�� உயிேர ேபா>வி5ட� 
ேபா(�+த�. கீேழ இற1கி வ+தா�. :53� சைமய-கார� ஒ�வ� தா� 
இ�+தா�. அவைன� ேக5கலாெம�� சைமயலைறயி� கதைவ� திற+தா�. 
அ+ேதா! அ1ேக அவ� க9ட கா5சிைய எ�னெவ�� ெசா�வ�? எ�ப3F 
ெசா�வ�? R�1கF ெசா�னா� தைலயி� விழ ேவ93ய இ3 தவறி� கீேழ 
வி*+தா� எ�ப3� திைக�பாேளா, அ�ப3� திைக��� ேபானா� ஸுசீலா! 
 
எதிாி� இைலைய� ேபா5<� ெகா9<, அதி� சா�பா� சாத�ைத� �ளாவி�  
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பிைச+� ச�ைக�ேபா< ேபா5<� ெகா93�+தா�, ஹி5ல� ��சாமி. அவ;ைடய 
ஆ8� பல� ெக53யாயி�+த ப3யா�தா� அ+தF சமய� ஸுசீலா வ+தா� எ�� 
ெசா�ல ேவ9<�. இ�லாவி3�, ஐ+� நா� ப53னி��� பிற� அ�ப3 
ஒேரய3யாக� �ழ��F சாத�ைத� தீ53யி�+தா�, அவ� கதி எ�ன 
ஆகியி���ெம�� ெசா�ல ேவ9<மா? 
 
ஸுசீலாைவ� க9ட��, ஹி5ல� ��சாமி ஒ� நிமிஷ ேநர� அச5< Aழி Aழி�தா�. 
அ��ற� ��ளி எ*+� வ+�, ஸுசீலாவி� A�னா� ம93யி5<� ைக �வி�தா�. 
"ஸுசீலா! ஸுசீலா! எ�ைன ம�னி! உ�;ைடய காதB�காக�தா� நா� இ+த 
காாிய� ெச>ேத�..." எ�றா�. அ�ேபா�, ��சாமி ஒ� கண� நிமி�+� 
ஸுசீலாவி� Aக�ைத� பா��தா�. பிற�, அ+த Aக�ைத அவ� த� வாUநாளி� 
எ�ேபா�� பா��கேவயி�ைல! 
 
அ<�த நிமிஷ�தி�, அ+ேதா! அ+தF சைமயலைற��� திAதிAெவ�� ஐ+தா� 
ப�திாிைக நி�ப�க� வ+� Eைழ+தா�க�. 
 
6666    
ஸுசீலா இ�;� இர9< நா� ெச�ைனயி� இ�+தா�. இ�தைன நாH� ஹி5ல� 
��சாமியி� உ9ணாவிரத�ைத நட�தி ைவ�தவ�க� ஸுசீலாைவF TU+� 
ெகா9<, இனிேம� இய�க�ைத அவேள தைலைம வகி�� நட�த ேவ9<ெம�� 
ேக5<� ெகா9டா�க�. "ஹி5ல� ��சாமி கா1கிரX� ஒ-ற�" எ�� அவ�க� 
ஆைணயி5டா�க�. இைத� தா1க� A�ேப ச+ேதகி�ததாக@�, ஆனா� அ�றிர@, 
உ9ணாவிரத நிதி�� அ�வைர வTலாகியி�+த V. 3508� அA�கி� ெகா9< 
அவ� ஓ3�ேபானதி(�+�தா� அ� நிFசயமாயி-� எ��� ெசா�னா�க�. 
இனிேம� ஸுசீலாதா� த1கHைடய தைலவி எ���, அவ� ம5<� 
உ9ணாவிரத� ஆர�பி�தா� தா1க� A�ேபாலேவ Lட இ�+� நட�தி 
ைவ�பதாக@� உ�தி Lறினா�க�. 
 
ஆனா�, ஸுசீலா@�� இதனாெல�லா� ேபான உ-சாக� தி��பி வரவி�ைல. 
அ�றிர@ ெவளியான ப�திாிைகைய� பா��த பிற�, அவH�� நிராைசேய 
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உ9டாகி வி5ட�. ப�திாிைகயி� இர9< விஷய1க� ெவளியாகியி�+தன. ஒ��, 
ஹி5ல� ��சாமி ெவளியி53�+த அறி�ைக. அ� வ�மா�:- 
 
"நா� உ9ணாவிரத�ைத நி��திய� �றி�� பல� பலவிதமான ச+ேதக1க� 
ெகா�ளாம(��பதாக� ெதாிவதா�, இ+த அறி�ைகைய ெவளியி<வ� எ� 
கடைமயாகிற�. நா� உ9ணாவிரத�ைத� ைக வி5ட�, தமிU நா53� 
ேம�ைமைய� கா�பத-காகேவ தவிர ேவறி�ைல. அதாவ�, நம� அ�ைம� தமிU 
�தா53யாகிய ஔைவயாாி� அ��ெமாழிைய ெம>யா��வத-��தா� அIவா� 
ெச>ேத�. ஔைவ எ�ன ெசா�(யி��கிறா�? 
 

"மான1 �ல1க�வி, வ9ைம அறி@ைடைம, 
தான+தவ Aய-சி தாளா9ைம - ேதனி� 
கசிவ+த ெசா�(ய�ேம- காA� த�ப��� 
பசி வ+திட� பற+�ேபா�" 

 
எ�� ெசா�(யி��கிறார�லவா? அ�ப3யி��க, தீவிரமான பசி எ<�த பிற�� 
நா� அ+த� ப�ைத8� பற+� ேபாகF ெச>யாம(�+தா�, ஔைவ வா�க�லவா 
ெபா>�� வி<�? நி-க. 
 
எ�;ைடய உ9ணாவிரத�தி� ேபா� என��� தமிUநா5< அரசிய�வாதிகளி� 
ம�ம1கைள� ப-றி8� /திாீகளி� ஆழ1 காண A3யாத உ�ள�தி� இய�ைப� 
ப-றி8� அேநக விஷய1க� ெதாிய வ+தன. அைவெய�லா� தமிU ம�கைள� 
திைக��, தி<�கி5<, தி�� A�காடF ெச>பைவயாயி����. சமய� வ�� ேபா� 
அவ-ைற ெய�லா� ைதாியமாக ெவளி�ப<�த நா� ெகாCசA� பி� வா1க 
மா5ேட�." 
 
ஸுசீலா இைத� ப3�� வி5< ஒ� ெப��FR வி5டா�. ஹி5ல� ��சாமியி� ேம� 
அவH�� Aத(� வ+த ேகாப� மாறி அEதாப� உ9டாயி-�. பாவ�, 
க�ள1கப3�லாத சா�. த-சமய� த�ைனF TU+தி��கிறவ�கைள விட அவ� 
எIவளேவா ேமல�லவா? 
 
அவHைடய கவன�ைத� கவ�+த இ�ெனா� விஷய� பி�வ�� ெபாிய  
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தைல��களி� கீU� காண�ப5ட�. 
 

"இ+தியாவி� பய1கரமான ஜன அபிவி��தி" 
"உண@� பCச�ைத� த<�க வழி எ�ன?" 

 
இ+த� தைல��களி� கீேழ, சீைமயி(�+� சமீப�தி� தி��பி வ+த W பாலR+தர� 
பி.ஏ., எ�.இ.ஓ.பி.எF. சி� படA�, அவைர� ப�திாிைக நி�ப� ேப53 க9ட 
விவரA� பிரRாி�க�ப53�+தன. அதி�, W பாலR+தர� எ�லா���� ெதாி+த சில 
ஆFசாியமான விஷய1கைள எ<��� கா53யி�+தா�. 1930-� இ+தியாவி� 
ஜன�ெதாைக 35 ேகா3. 1940-� வ�ஷ ஜன� கணிதியி�ப3 39 1/2 ேகா<, ப�� 
வ�ஷ�தி� 4 1/2 ேகா3 அதாவ� 100-�� 12 1/2 :த� ஜன�ெதாைக 
ெப�கியி��கிற�. ஆனா�, உண@ உ-ப�திேயா 100-�� 2 1/2 :த� தா� 
அதிகமாயி��கிற�. இ�ப3ேய ேபா>� ெகா93�+தா� L3ய சீ�கிர� ேதச�தி� 
பய1கரமான உண@� பCச� ஏ-ப5<�தாேன தீர ேவ9<�? ஆைகயா�, ேதச�தி� 
உ�ள அறிவாளிக� எ�லா�� உடேன இ+த விஷய�தி� கவன� ெசB�தினால�றி, 
அ��ற� நிைலைம சமாளி�க A3யாம� ேபா>வி<�. 
 
இ� சாிதா�; ஆனா� அ�ப3�ப5ட ெந��க3 ஏ-படாம� த<�பத-� W 
பாலR+தர�தி� ேயாசைனக� தா� எ�ன? அவ� இர9< ேயாசைனக� 
Lறியி�+தா�. ஒ��, உண@� ெபா�� உ-ப�திைய அதிக�ப<��� Aய-சி. 
இத-காக, ேமனா5டா� ைக�ெகா�H� ந:ன விவசாய Aைறகைள நாA� 
ேம-ெகா�ள ேவ9<�. A�கியமாக, நம� நா53� உ�ள மைல 
அ�விகளி(�+ெத�லா� மி�சார ச�தி உ9< ப9ண@�, அ+த மி�சார ச�திைய� 
��Aைற விவசாய����� பய�ப<�த@� Aயல ேவ9<�. தா� உடேன இ+த 
Aய-சியி� இற1க� ேபாவதாக� ெதாிவி�� வி5< அவ� ேமB� Lறியதாவ�:- 
 
"ஆனா�, இ� ம5<� ேபாதா�. எIவள@தா� இ+த வழியி� Aய-சி ெச>தாB�, 
நா-ப� ேகா3 ஜன1கH�� ேவ93ய உண@� ெபா�� தயாாி�பத-ேக இ�;� 
ப�� வ�ஷ� ெச�B�. இத-கிைடயி� ஜன� ெதாைக ெப�கி� ெகா9ேட 
ேபானா�...? ஆகேவ, இ+தியாவி� �ைற+த� ஒ� ேகா3� ேப� க�யாண� ெச>� 
ெகா�ளாம� பிர�மசாாியாகேவ இ��ப� எ�ற விரத�ைத� ைக� ெகா�வ� 
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அவசிய�. நா� அ�தைகய விரத� எ<��� ெகா93��கிேற�. இத-காக ஒ� 
அகி� இ+திய ச1க� /தாபி�கலாெம��� எ9ணியி��கிேற�. ஆனா� சில 
ச+த��ப1களி�, அதாவ�..." 
 
ஸுசீலா அIவள@தா� ப3�தா�. அளவிலாத அ�வ���ட� ப�திாிைகைய� கீேழ 
ேபா5டா�. இத-� A�னா�, இI@லக� வர9ட பாைலவனமாக அவH��� 
ேதா�றி-� எ�றா�, இ�ேபா� �ய- கா-றினா� அைல��9< ெகா+தளி��� 
கடைல� ேபா� காண�ப5ட�. இ+த ெதா�ைலகைளெய�லா� மற+�, 
எ1ேகயாவ� சில கால�, அைமதியாக இ�+� வி5< வரேவQ�. ம;�ய 
சCசாரேம இ�லாத இடமாக இ�+தா� ெரா�ப ந�ல�. அ�தைகய இட� எ1ேக 
இ��கிற�? ஏ�? ேவ� எ1ேக ேபா>� ேதட? �-றால� ஒ��தா� அ�தைகய 
இட�! ஆ�; �-றால����� ேபாவ�தா� சாி. அ1ேக ப1களா இ��கிற�. 
ப�க�தி� ேதா5ட�கார� �3�தனமாயி��கிறா�. அ1ேக ேநேர ேபா>விட 
ேவ93ய�. அ1கி�+� தக�பனா���� க3த� எ*தி வி5டா� ேபாகிற�. 
 
7 7 7 7     
ஸுசீலா �-றால����� ேபாவ� எ�� தீ�மானி�த ேபா� இர@ எ5டைர மணி. 
அத-�� எ�/பிர/ வ93 ேபா>வி5ட�. ஆனா� ம�நா� வைரயி� 
கா�தி��க@� அவH�� மன� வரவி�ைல. ஆத(� பாஸCச� வ93யிேலேய 
பிரயாண� ஆனா�. இ+த வ93 சாவகாசமாக அைச+� ஆ3� ெகா9< 
ெத�காசி��� ேபா>F ேச�+த ேபா� மாைல ஆ� மணியி����. உடேன, வ93 
ைவ��� ெகா9< �-றால����� �ற�ப5டா�. 
 
�-றால�தி� 'ேகாமதி ப1களா'வி� வாச(� ேபா> வ93 நி�ற�. ஸுசீலா 
இற1கினா�. ப1களா@��� விள��க� எாி+� ெகா93��பைத� க9ட�� 
ெபாிய ஆFசாியமாக� ேபாயி-�. ப1களாவி� யா� இ��க� L<�? 
 
இத-�� வாச(� வ93 வ+� நி�றைத� க9<, ேதா5ட�கார� ஓ3 வ+தா�. 
ஸுசீலாைவ� பா��த��, ஒ� நிமிஷ� திைக��� ேபா> நி�றா�. அ��ற�, "இ� 
எ�ன, அ�மா, இ�? எ1கி�+� வாீக? தனியாகவா வ+தீக? ஐயா பி�னாேல 
வராகளா?" எ�றா�. 
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"ஐயா வரவி�ைல. நா� ம5<+தா� வ+ேத�. :53ேல யா�, மாடசாமி!" எ�� 
ேக5டா�. 
 
"ெதாியா�1களா? ந�ம ெநறிCசி�கா< ஐயாதா�." 
 
ஸுசீலா@��� தைல Rழ�ற�. இ+த மாதிாி ேந�� எ�� அவ� 
எதி�பா��கவி�ைல. பாலR+தர�தி� ேம� ஏ-ெகனேவ ெவ���. அதிB�, தா� 
இ�ப3 அவமான�ப5< வ+தி���� நிைலைமயிலா அவைர� பா��ப�? ஆனாB� 
இ�ேபா� தி��பி� ேபாவ� இயலாத காாிய�. 
 
"நா� வ+தி��ேக�, :5ைட ஒழி��� ெகா<�தா� ேதவைல எ�� ேபா>F 
ெசா�B." 
 
ேதா5ட�கார� தய�க��ட� ேபானா�. ச-� ேநர� கழி��� தி��பினா�. 
 
"இரா�திாியிேல இ�தைன ேநர���க��ற� எ1ேக ேபாற� எ�� ேக�கறாக. 
ெம�ைத அைற கா(யா>�தா� இ���. அதிேல உ1கைள இ�+����ப3 
ெசா�றாக" எ�றா�. 
 
ஸுசீலா@�� இ� சிறி� தி��திையயளி�த�. மாடசாமிையF சாமா�கைள எ<�� 
வரF ெசா�(வி5<, ேநேர ெம�ைத அைற��� ேபானா�. 
 
ச-� ேநர���ெக�லா� சைமய-கார� ைபய� வ+தா�. "சா�பா< ெகா9< 
வர5<மா, அ�மா?" எ�� ேக5டா�.  
 
"ஐயா ேக�கF ெசா�னாகளா?" 
 
"நா� தா� ஐயாைவ� ேக5ேட�. 'அ+த அ�மாகி5ட ேபா>F சா�பா<�; 
ெசா�னாF ச9ைட�� வ�வாகடா. நீ. ேவணா� ேபா>� ேக5<�பா�' எ�றாக." 
 



45 

 

ஸுசீலா@�� ஆ�திரமா> வ+த�. "என��F சா�பா< ேவ9டா�" எ�றா�. 
சைமய-கார� ேபா>வி5டா�. 
 
அ�ேபா� ஸுசீலா, எ�னதா� எ�.ஏ. ப3�தவளாயி�+தாB�, ெப9ணா>� 
பிற+தவ� ெப9தா� எ�பைத நிVபி�தா�. ���ற�ப<��� ெகா9< வி�மி 
அ*தா�. 
 
அ�றிர@ ஸுசீலா ெவ� ேநர1 கழி���தா� ,1கினா�. ஆத(�, காைலயி� 
எ*+தி��பத-�� ேநரமாயி-�. ஏ* மணி�� ேம� எ*+தி�+� கீேழ வ+தேபா�, 
ேதா5ட�கார� சைமய� பா�திர1கைள எ<�� ெவளியி� ைவ��� 
ெகா93�+தா�. சைமய-கார� ைகயி� ஒ� ெபா5டல��ட� கிள�பி� 
ெகா93�+தா�. 
 
"எ�ன இெத�லா�? ஐயா எ1ேக?" எ�� ேக5டா�. 
 
"ஐயா மைல ேமல மர� பால����� ேபாயி��காக. அவகH��� ேதாைச 
எ<��9< ேபாேற�. ஜாைகைய மா-றிவிடF ெசா�(5டாக" எ�றா�. 
 
ஸுசீலாவி� க9களி� நீ� �ளி�த�. ேதா5ட�காரைன� பா���, "நா;� 
மர�பால�����தா� ேபாேற�. ஐயாைவ� பா��ேப�. நா1க தி��பி வ�� வைர 
ஐயா சாமா� இ1ேகேய இ��க5<�" எ�றா�. 
 
�-றால� மைலயி� மர� பால����F சமீப�தி�, அ�வி வி*+� வி*+� ஒ� சி� 
Rைன ஏ-ப53��கிற�. அத� நாB ப�க�திB� ெவ�ைள ெவேளெர�ற R�தமான 
பாைறக�. அ+த� பாைற ஒ�றி� ேம� பாலR+தர� உ5கா�+தி�+தா�. கால3F 
ச�த�ைத� ேக5<� தி��பி� பா��தா�. சைமய-கார;ட� ஸுசீலாைவ� 
பா��த�� அவ� சிறி�� விய��� கா5டவி�ைல. "ஏ�, இ�ப3 எதி�பாராத 
ச+ேதாஷ�?" எ�றா�. "எதி�பாராத� எ�ப� சாி; ஆனா� ச+ேதாஷமா எ�ப� 
தா� ச+ேதக�" எ�றா� ஸுசீலா. இத-��பதிலாக பாலR+தர� ஒ� ��னைக 
�ாி+தா�. "அ� எ�ப3யாவ� இ��க5<�. ஜாைக மா-றF ெசா�னீ�களாேம? அ� 
ேவ93யதி�ைல. நா� இ�� சாய1காலேம ஊ���� ேபா> வி<ேவ�" எ�றா�. 
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"ெரா�ப வ+தன�. ஜாைக மா-�வ� என��� அெசௗகாிய+தா�" எ�றா� 
பாலR+தர�. உடேன, சைமய-காரைனF ச-� எ53 அைழ��� ேபா>, அவனிட� 
ஏேதா ெசா�( வி5< வ+தா�. 
 
"இேத இட�தி� உ5கா�+� ெகா9< நா� எ�தைன நா� ெபா*� 
ேபா�கியி��கிேறா�? அெத�லா� நிைன�தா� கன@ மாதிாி இ��கிற�" எ�றா� 
ஸுசீலா. அ��ற� இர9< ேப�� ச-� ேநர� பைழய ஞாபக1கைள� ப-றி� ேபசி� 
ெகா93�+தா�க�.  
 
"இ��க5<�; என��� பசி�கிற�. ேதாைச எ1ேக? சா�பிடலா�" எ�றா� ஸுசீலா. 
 
"ஐையேயா! இெத�ன L��?" எ�றா� பாலR+தர�. 
 
"எ�ன? எ�ன?" எ�றா� ஸுசீலா. 
 
"உன��� பசி�கிற� எ�கிறாேய? ேதாைச கீைச எ�றா� உன��� ேகாப� 
வர�ேபாகிறெத��, பழனிைய� தி��பி எ<��� ெகா9< ேபா>விடF 
ெசா�ேனேன?" எ�றா�. 
 
ஸுசீலா இ3 இ3ெய�� சிாி�தா�. அ+த மாதிாி அவ� சிாி�� எ�தைனேயா 
காலமாயி-�. 
 
"சாி; இ�ேபா� எ�ன ெச>யலா�?" எ�றா�. 
 
ெச>வ� எ�ன? ம�தியான� வைரயி� கா�தி��க ேவ93ய�தா�. ம�தியானF 
சா�பா< ேதன�வி��� ெகா9< வரF ெசா�(யி��கிேற�. அ1ேக ேபா> 
விடலா�" எ�றா� பாலR+தர�. 
 
ேதன�வி��� �ற�ப5டா�க�. வழி ெந<கிB� த1கHைடய பைழய 
ஞாபக1கைள� ப-றிேய ேபசி� ெகா9< ேபானா�க�. வழியி� அேநக இட1களி� 
பாைறகளி� ஏறி8�, ப�ள1கைள� தா938� ேபாக ேவ93யதாயி�+த�. 
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அ1ெக�லா�, பாலR+தர� ஸுசீலாவி� ைகைய� பி3��� ,�கி வி<வ� 
அவசியமாயி-�. கைடசியி� பதிெனா� மணி��� ேதன�வி�� வ+� ேச�+தா�க�. 
!!!!! 
 
இ+த ஆFசாிய� �றிகைளேய ேதன�வியி� வ�ணைனயாக ேநய�க� பாவி�க 
ேவ9<ெம�� ேக5<� ெகா�கிேற�. 
 
ேதன�வியி� Rைனயி� இ�வ�� /நான� ெச>தா�க�. �ணிமணிகைள 
உல��தி� க53� ெகா9டா�க�. பிற�, ேமேல கவி+த ஒ� பாைறயி� நிழ(� 
உ5கா�+�, பழனிைய எதி�பா��கலானா�க�. பசி ெதாியாம� ெபா*� 
ேபாவத-காக, பாலR+தர� த�;ைடய சீைம அ;பவ1கைள� ப-றிF ெசா�ல� 
ெதாட1கினா�. ஆனா� ந<ந<ேவ, ஸுசீலா, த� மணி�க5< க3கார�ைத� 
பா���� ெகா9<�, "இ�;� பழனி வரவி�ைலேய?" எ�� ேக5<� ெகா9<� 
இ�+தா�. கைடசியாக, ஒ�றைர மணி��, பழனி தைலயி� Lைட8ட� ,ர�தி� 
காண�ப5டா�. உடேன இ�வ�� எ*+� ேபா>F Rைனயி� அ�கி� 
உ5கா�+தா�க�. பாைறைய ஜல�ைத வி5< ந�றா> அல�பிF R�தமா�கி ைவ��� 
ெகா9டா�க�. 
 
ஆFR! இேதா பழனி கி5ட வ+�வி5டா�. அ1ேக ஒ� பாைறயி(�+� இ�ெனா� 
பாைற�� அவ� தாவி� �தி�தாக ேவ9<�. "அேட! ஜா�கிரைத! Lைடைய� 
ேபா5<� ெகா9< விழாேத!" எ�றா� பாலR+தர�. இ�ப3 அவ� ெசா�( வாைய 
�3னாேனா இ�ைலேயா, பழனியி� கா�, தாவி� �தி�த பாைறயி� வ*�கி-�. 
ஒ� ஆ5ட� ஆ3னா�. ைகைய விாி��F சமாளி�க Aய�றா�. திPெர�� 
வி*+தா�. வி*+தவ� ந�ல ேவைளயாக� ைகைய எ53 இர9< பாைறகைள� 
பி3��� ெகா9< ெதா1கினா�. ஆனா�, Lைட! ஐேயா! கீேழ ப�ள�தி� 
த9ணீாி� வி*+� உ�9< ெகா93�+த�. அதி(�+த உண@� ப9ட1கைள 
மீ�க� ேபாஜன� ெச>� ெகா93�+தன. 
 
பாலR+தர� ஓ3 வ+�, பழனிைய� ைகைய� ெகா<��� ,�கி வி5டா�. அவ;� 
ஸுசீலா@�, பாவ�, பழனிைய� தி5< தி5< எ�� தி53னா�, பசி நீ1�மா? எ�ன 
ெச>வெத�� ேயாசி�தா�க�. "காைலயி� தி��பி� ெகா9< ேபான ேதாைச 
:53� இ���. இேதா ேபா>� ெகா9< வ+� வி<கிேற�" எ�றா� பழனி. "சாி! 
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ேபா! மர�பால���ேக ெகா9< ேபா. அத-�� நா1கH� அ1ேக வ+� 
வி<கிேறா�" எ�றா� பாலR+தர�. 
 
8888    
மாைல ஐ+� மணி Rமா��� மர�பால���க�கி� உ5கா�+� ேதாைச சா�பி5< 
வி5<, ஸுசீலா@� பாலR+தரA� கீேழ ேபாக� கிள�பினா�க�. "பசி எ�றா� 
எ�ப3 இ���� எ�� இ�ைற���தா� என��� ெதாி+த�" எ�றா� ஸுசீலா. 
"நம� நா53� தின+ேதா�� இ�மாதிாி பசி� ெகா<ைமைய அ;பவி�கிறவ�க� 
ேகா3�கண�கான ேப�" எ�றா� பாலR+தர�. "நிஜமாகவா! ஐேயா! எ�ப3�தா� 
ெபா��கிறா�க�? இ�தைன நாH� என�� யாராவ� பிFைசகார� 'பசி எ<���, 
அ�மா! பிFைசேபா<, அ�மா! பிFைசேபா<, அ�மா!' எ�றா� ேகாப� ேகாபமா> 
வ��" எ�றா� ஸுசீலா. 
 
"இ+தியாவி� ஜன�ெதாைக 40 ேகா3. இதி� பாதிேப� - 20 ேகா3� ேப� ஓயாம� 
பசி�தி��பவ�க�. L3ய சீ�கிர�தி�, நம� ேதச�தி� உண@ உ-ப�தி அதிகமாக 
ேவ9<�. இ�லாவி5டா�..." 
 
ஸுசீலா@��, ப�திாிைகயி� வாசி�தெத�லா� ஞாபக� வ+த�. அவ� ெப��FR 
வி5டா�. 
 
அ�ேபா� பாலR+தர� ஸுசீலாைவ� ைகைய� பி3�� நட�தி� ெகா93�+தா�. 
"இ�ேபா� நா� ேபாவ� ேபாலேவ, வாU�ைக A*வ�� ைகேகா��� ெகா9< 
ேபாக A38மானா�..." எ�றா�. 
 
ஸுசீலா ெவ<�ெக�� ைகைய� பி<1கி� ெகா9டா�. "நீ1க�தா� க�யாண� 
ப9ணி� ெகா�ளாத விரத� எ<�தவ�களாயி-ேற!" எ�றா�. 
 
பாலR+தர� வி*+� வி*+� சிாி�தா�. பிற�, விஷய� எ�னெவ�� விசாாி�தா�. 
ஸுசீலா தா� ப�திாி�ைகயி� ப3�தைதF ெசா�னா�. 
 
"ப3�தைத A*�� ப3�காம� பாதியி� வி5< வி5டா�, அத-� நா� எ�ன 
ெச>வ�?" எ�றா�. 
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"பி�னா� எ�ன ெசா�(யி�+த�?" எ�� ேக5டா�. 
 
"ஆனா�, இ+த விரத���� ஒ� விதிவில�� உ9<. 'இ+த� ெபாிய ேதச� 
ெதா93� ஒ�வ;�� உதவி ெச>ய� L3ய வாU�ைக� �ைணவியாக� 
கிைட�தா�, அ+த நிைலைமயி� க�யாண� ெச>� ெகா�வேத அதிக 
பய;�ளதா��' எ�� கைடசியி� ெசா�(யி�+ேத�." 
 
ஸுசீலா ச-� ேநர� ேயாசி�� வி5<, "அ�மாதிாி நா� உ1கH�� 
உதவியாயி��ேப� எ�� ேதா��கிறதா?" எ�றா�. 
 
"உ�ைன� ேபா� உதவி என�� ேவ� யா� ெச>ய A38�? நா� உண@� 
ெபா�5கைள உ-ப�தி ெச>தா�, அவ-ைற எ�ப3 சாியாக உபேயாகி�ப� எ�� நீ 
ஜன1கH�� எ<��F ெசா�லலாம�லவா?" 
 
ஸுசீலா இ�ேபா� வி*+� வி*+� சிாி�தா�. "ஆமா�; நீ1க� ஒ� ப�க� 
ஜன1களி� பசி�� உண@ உ-ப�தி ெச>தா�, நா� இ�ெனா� ப�க�தி� 
அவ�கH��� பசிேயயி�லாம� அ3�� விட A38�!" எ�றா�. 
 
"ஆனா�, அவ�க� �-றால���� வ+தா�, ம�ப38� பசி உ9டாகி வி<�!" 
எ�றா� பாலR+தர�. 
 
இர9< ேப�� ேச�+� சிாி�தா�க�. அ+தF சிாி�பி� ஒ( அ�வியி� சலசல 
ச�த��ட� கல+த�! 
 
ஆன+தவிகட� தீபாவளி மல� - 1938 
---------------  
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18. 18. 18. 18. கமலாவி� க�யாண�கமலாவி� க�யாண�கமலாவி� க�யாண�கமலாவி� க�யாண�    
    
1 1 1 1     
"ஆயிர� ெபா> ெசா�( ஒ� க�யாண� ெச>�ைவ!" எ�� ெபாிேயா�க� 
ெசா�(யி��கிறா�களா�. ெபா> ெசா�Bவ� ஏேதா அIவள@ Rலபமான காாிய� 
எ�� எ9ணி�தா� அவ�க� அIவள@ ேபFR� தாராள� கா53யி��கிறா�க�! 
ஆனா� ஜுனிய� வ�கீலாகிய என��� ெதாி8�, ெபா>யிB�ள சிரம�. ந�Aைடய 
க5சிF சா5சிைய ஒ� ெபா> சாியாகF ெசா�( மீ+� வ��ப3 ெச>வத-�� வா>� 
பிராண� தைல�� வ+� வி<கிற�. ஆயிர� ெபா> ெசா�Bவதா�! க�யாண� 
ெச>� ைவ�பதா�? அ+த நிப+தைனயி� ேபாி�தா� க�யாண� நட��� எ�றா� 
உலக�தி� ஆ9 பி�ைளக� எ�லா�� விநாயக�களாயி��க ேவ93ய�தா�. 
 
ந�ல ேவைளயாக, அ�ப3யாவ� ெபா> ெசா�( யா���� க�யாண� 
ெச>�ைவ���ப3யான அவசி>� என�� இ�வைரயி� ஏ-படவி�ைல. 
க�யாணAய-சி எதிBேம நா� தைலயி5ட� கிைடயா�. ஒ� க�யாண�ைத� 
தைட�ப<��� Aய-சியி� தா� சமீப�தி� கல+�ெகா9ேட�. அ+த� கைத தா� 
இ�. 
 
ேஹா� V� ேகாபாலகி��ண ஐய� எ�� எ�லா�� ேக�வி�ப53��கலா�. 
பிரசி�திெப-ற வ�கீ�. அவாிட� தா� இர9< வ�ஷமாக நா� ஜுனியராக 
இ��கிேற�. மாத� அவ��� இர9டாயிர� Vபா>��� �ைறயாத வ�மான�. 
இ�ப3ேய இ�ப� வ�ஷமா> இ�+� வ�கிற�. டா�ட� ெபஸ9< அ�ைமயி� 
கால�தி� இவ� ேஹா� 'V�' கிள�Fசியி� ெவ� தீவிரமாக ஈ<ப53�+தா�. 
அதனா� தா� 'ேஹா� V� ேகாபாலகி��ண ஐய�' எ�� ெபய� வ+த�. :53� 
அக���காாியி� ஆ5சி ெகாCச� அதிகமாதலா�, இ+த� ெபய� அவ��� நிைல�� 
வி5ட� எ�� சில ெபாறாைம�கார�க� ெசா�வ�A9<. 
 
மகா�மா கா+தி வ+ததி(�+�, ேகாபாலகி��ண ஐய�, A�கா� கா1கிர/வாதியாக 
இ�+� வ�கிறா�. அதாவ�, சிைற ��� கா1கிர/ தி5ட�ைத� தவிர, ம-ற எ�லா� 
தி5ட1களிB� அவ� கல+� ெகா9< A�னணியி� நி-பா�. கத� தா� அணிவா�. 
ஹாிஜன1களி� ஆலய� பிரேவச இய�க�தி� ெவ�பா<ப5< உைழ�தவ� அவ�. 
இ�ப� வ�ஷ1கH�� A�� ஹி+தி க-�� ெகா�ள ஆர�பி�தவ�. இ�னA� 
வCசைனயி�லாம� ஹி+தி க-�� ெகா�ள Aய�� வ�கிறா�. ேத�த�களி� 
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எ�லா� அவ�ைடய ஆதர@ கா1கிரஸு���தா�. ெச�ைனயி(�+ேதா, 
ெவளிமாகாண1களி(�+ேதா, ேதசீய� தைலவ�க� வ+தா�, அவ�ைடய 
:53�தா� இற1கேவ9<�. 
 
இ�;� ச�க சீ�தி��த� தி5ட1களி� எ�லா� அவ��� அதிக� ப-� உ9<. 
சாரதா ச5ட���� விேராதமான கிள�Fசி நட+தேபா�, சாரதா ச5ட����F 
சாதகமா>� ெபா�� L5ட1க� ேபா5ட�ட� ைகெய*���கH� வா1கி 
அ;�பினா�. 
 
��மதி விவாக� விதவா விவாக� Aத(யைவ சமீப�திB�ள ஊ�களி� எ1ேக 
நட+தாB�, இவ� ேபா> இ�+� நட�தி ைவ�பா�. சில க�யாண1களி� �ேராகித� 
LடF ெச>� ைவ�த�9<.  
 
W ேகாபாலகி��ண ஐய��� நாB ெப9க�. ஒேர அ�ைம� பி�ைள. 
ெப9கH�ெக�லா� ந�ல இட1களி� க�யாண� ெச>� ெகா<�� வி5டா�. ஒ� 
மா�பி�ைள ஐ.சி.எ/. இ�ெனா� மா�பி�ைள அ�க@9ட95 ெஜனர�. இ�ப3 
பி�ைள�� ம5<� இ�;� க�யாண� ஆகவி�ைல. ைபய� ெச�ற வ�ஷ+தா� 
பி.எ�. பா/ ெச>�வி5< வ+� எ1கைள� ேபா� தா;� தக�பனாாிட� 
ஜுனியராக அம�+� ேவைல ெச>� ெகா93�+தா�. ேகாபாலகி��ண ஐய� ந�ல 
பண�கார� ஆனதா� எIவளேவா ெபாிய ெபாிய இட1களி(�+� க�யாண 
R+தர����� ெப9 ெகா<�பதாக வ+தா�க�. பல காரண1களா� க�யாண� 
தைட�ப5< வ+த�. அ�பா@��� பி3�தா� அ�மா@��� பி3�பதி�ைல. 
அ�மா@��� பி3�தா� பி�ைள�� பி3�பதி�ைல. இவ�க� ��� ேப���� 
பி3�தி�+தா� ெப9 :5<�கார�க�, 'இவ�கHைடய அனாசார� பி3�கவி�ைல' 
எ�� ேபா> வி<வா�க�. 
 
இ�ப3�ப5ட நிைலைமயி�தா�, ஒ� நா� தி�வள�Fேசாைல� ேகாவி(� 
நட�க�ேபா�� ஒ� க�யாண�ைத� ப-றி எ1கH��F ெச>தி வ+த�. ஐ�ப�ைத+� 
வயதான ஒ� கிழவ���� ப�னிர9< வய�� ெப9Q��� க�யாண� நட�க� 
ேபாகிறதாக வத+தி உலாவி-�. மாம9`ாி� யாேரா ஒ� உபா�தியாயரா�; 
ச�சாாியா�. அவ�ைடய ��த ெப9 கமலாைவ�தா� இ�ப3 ஒ� கிழவ���� 
ப(ெகா<�க ஏ-பாடாகியி�+ததா�. மாம9`ாி(�+� வ+த ஒ� க5சி�கார� 
ேம-Lறிய விவர� ெதாிவி�தா�. 'கிழ மா�பி�ைள' யா� எ�ற விவர� 
ெதாியவி�ைல. இ+த அநியாய�ைத�ப-றி ஒ�நா� ஜுனிய�களாகிய நா1க� ேபசி� 
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ெகா93�+த ேபா�, ெபாியவ� வ+�வி5டா�. 'எ�ன சமாசார�' எ�� அவ� 
ேக5டா�. நா1க� எ�ேலா�� தைல��� தைல ெவ� ஆ�திர��ட� ேம-ப3 
க�யாண� ெகா<ைமைய� ப-றிF ெசா�ேனா�. ெபாியவ� அ�ேபா�, "நீ1க� 
எ�ேலா�� இIவள@ ஆ�திரமா>� ேபRகிறீ�கேள? ேபசி எ�ன பிரேயாசன�? 
உ1க� ஆ�திர�ைத� காாிய�தி� கா5ட எ�தைன ேப� தயாராயி��கிறீ�க�? 
இ+த� க�யாண�ைத ஏ� நா� நி��தி விட� Lடா�" எ�றா�. "நீ1க� வ+தா� 
நா1கH� தயா�" எ�� எ�ேலா�� ஒ� Aகமாக� Lறிேனா�. அ+த மாம9`�� 
க5சிகாரைன� L�பி5< ம�ப38� விசாாி�ேதா�. "நாைள ஞாயி-�� கிழைம 
க�யாணமா�" எ�� அவ� ெசா�னா�. கிழைம ஞாயி-��கிழைமயாயி�+த� 
ந�லதா> ேபாயி-�. ேகா�5< உ�ள தினமாயி�+தா�, ஒ� ேவைள எ1கHைடய 
உ-சாக� ம*1கி�ேபாயி��கலா�. வி<Aைற நாளாயி�+தப3யா� எ1கHைடய 
ச�கF சீ��தி��த ேவக� ப�மட1� அதிகாி�த�. ஆகேவ ஞாயி-��கிழைமய�� 
எ�லா�� தி�வள�Fேசாைல��� ��பலாகF ெச��, ேம-ப3 க�யாண�ைத 
நி��திவி5< வ+�வி<வ� எ�� தீ�மான� ெச>ேதா�. 
 
ந<வி� ஒேர நா� தா� இ�+த� எ�றாB� ஊெர�லா� ெச>தி பரவிவி5ட�. 
தி�வள�F ேசாைலயி� நட��� அ�கிரமமான பா�ய விவாக�ைத�ப-றி� பல� 
பலமாக� க93�தா�க�. ேவ� சில� "யா� எ�ப3� ேபானா� இவ�கH�ெக�ன? 
உலக�ைத இவ�க� தா� உ�தாரண� ெச>ய� ேபாகிறா�களா���" எ�� 
எ1கைள� க93�தா�க�. இதனாெல�லா� எ1கHைடய உ�தி ��றவி�ைல. 
ஞாயி-��கிழைம காைலயி� இ�ப� ேப� ஏற�L3ய ஒ� ெபாிய ப/ வ+�, 
ேகாபாலகி��ண ஐய� :5< வாச(� நி�ற�. ெபாியவ� எ�லா���� A�னா� 
தயாராக வ+� நி�றா�. நா1க� நாB ஜுனிய�கH�, இர9< �மா/தா�கH� 
அIவிதேம தயாராயி�+ேதா� க�யாணR+தரA� பிரயாண����� தயாரா> 
வ�வைத� பா���, ெபாியவ�, "நீ எ�ன�தி-காக வ�கிறா>?" எ�� ேக5டா�. 
"நா;� வர�தா� வ�ேவ�" எ�� அவ� A�னதாக வ93யி� ஏறி� 
ெகா9டா�. உ�c� கா1கிர/ காாியதாிசி8� நாB ெதா9ட�கH�, ைகயி� 
ெகா3 பி3��� ெகா9<� "வ+ேத மாதர�", "மகா�மா கா+தி�� ேஜ", 
"பா�யவிவாக� ஒழிக", "காத� மண� வாUக" எ�� ேகாஷி��� ெகா9< வ+� 
ேச�+தா�க�. அ�ப3 இ�ப3ெய��, ப/ நிைறய ஆ� ேச�+�வி5ட�. 
 
ப/ கிள�பி ஐ+� நிமிஷ� இ����. இ�;� நகர எ�ைலைய� தா9டவி�ைல. 
Aத� நா� சாய1காலேம நா1க� தி�வள�Fேசாைல�� அ;�பியி�+த ைபய� 
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ைச�கிளி� பற+� வ�வைத� க9ேடா �. அவ� ைகைய� கா5<வத-� 
A�னாேலேய ப/ நி�� வி5ட�. எ1கH�� அ1ேக ம�தியானF சா�பா5<�� 
ஏ-பா< ெச>வத-காக@� க�யாண� நட��� இட� Aத(யவ-ைற� கவனி�� 
ைவ�பத-காக@� அவைன Aத�நா� அ;�பியி�+ேதா�. அவ� இ�ப3� தைல 
ெதறி�க ஓ3 வ+தைத� பா��த��, எ1கH�ெக�லா� ஒ��� �ாியவி�ைல. ஏக 
கால�தி� எ�லா��, "எ�ன? எ�ன?" எ�ேறா�. ைபய� ஒ� ெவ3�9ைட� 
,�கி� ேபா5டா�. "அவ�கH�� எ�ப3ேயா சமாசார� ெதாி+�வி5ட�. 
தி�வள�Fேசாைலயி� க�யாண� நட�கவி�ைல. �லேசகர�ர�தி� நட�க� 
ேபாகிறதா�!" எ�றா�. 
 
பேல ேப�! ந�ல ேவைல ெச>தா�க�! தி�வள�Fேசாைல எ1க� நகாி(�+� 
ப�னிர9< ைம�. �லேசகர�ர� நா-ப� ைம�. அIவள@,ர� எ1கHைடய 
சீ�தி��த ேவக� எ5டா� எ�� அவ�க� எ9ணியி��க ேவ9<�! கிழ 
மா�பி�ைள யாராயி�+த ேபாதிB� பேல ெக53�காரனாக இ��க ேவ9<�. 
ஆனா� நா1க� ம5<� ெக53�கார�தன�தி� �ைற+தவ�களா? "வி< ப/ைஸ� 
�லேசகர�ர����" எ�ேறா�. தா( க53யாவத-�� எ�ப3யாவ� ேபா>F 
ேச�+�விடேவ9<ெம�ப� எ1க� ஆைச. ப/ 3ைரவ���� இ+த கலா5டாவி� 
�சி ஏ-ப5<வி5ட�. ப/ பற+த�. 
 
அ�ைற�� Aத� AL��த� ஒ�ப� மணி�� ேம� ப�தைர மணி���தா� எ�ப� 
எ1கH��� ெதாி8�. ப/ எ5டைர மணி�� �லேசகர�ர�ைத அைட+�வி5ட�. 
ெகா5< ேமள� ெகா5<கிற ச�த�ைத� ெகா9<, க�யாண :5ைட� க9< 
பி3�ேதா�. அ1ேக நா1க� ேபான சமய�, மா�பி�ைள பரேதச� ேகால� 
�ற�ப5<� ேபா>�ெகா93�+தா�. ஆனா� எ�ன ஆFசாிய�! மா�பி�ைள எ1க� 
ஊ��ேப�வழி; அேதா< வ�கீ� ெதாழி� ெச>பவ�; ெபய� கணபதிராம சா/திாிக�. 
வய� ஐ�ப�திர9< ஆயி-�. ஆனா� பா��பத-� நா-ப�ைத+� வய� தா� 
ெசா�லலா�. சிவ�� நிற�, Aக�தி� ந�ல கைள. இ�ேபா� மா�பி�ைள� 
ேகால�தி� அ�ப3ெயா��� ேமாசமாக இ�ைல; ேஜாராக�தா� இ�+தா�. 
 
2 2 2 2     
பரேதச� ேகால�தி� சா/திாிகைள� பா��த�� எ�;ைடய சீ�தி��த உ-சாக� 
ெரா�ப@� �ைற+� ேபாயி-�. ஏெனனி�, அவ�ைடய நிைலைமெய�லா� என�� 
ந�றாக� ெதாி8�. ெரா�ப ந�ல ம;ஷ�; பரமசா�; ஒ�வ��� ஒ� தீ1�C 
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ெச>யாதவ�. வ�கீ� ேவைலயி� அIவள@ வ�மான� கிைடயா�. ைகயி(�+த 
பண�ைத வ53��� ெகா<��� ெப��கியி�+தா�. இ�ேபா� ஐ�பதினாயிர� 
Vபா> ெசா����� �ைறவி�ைல. ஆனா� �<�ப வாU�ைகயி� அதி��ட� 
இ�லாதவ�. ஒ� மைனவி, பி�ைளயி�லாமேல இற+� ேபானா�. 
��பா�கியவசமாக, அ+த� ெப9 �ழ+ைதைய8� ��றாவ� வயதி� இழ+தா�. 
மாமா1க� L5ட�தி� �ழ+ைத காணாம� ேபானதாக வத+தி, அ��ற� ெவ� கால� 
அவ� க�யாண� ெச>� ெகா�ளவி�ைல. வித+�வா> ேபான அவ� த1ைக இர9< 
�ழ+ைதகHட� வ+� ேச�+தா�. அ+த� �ழ+ைதகைள வள��� A�;��� 
ெகா9< வ+தா�. ைபய� உ�திேயாகமாகி ெவளி^� ேபா>வி5டா�. ெப9Q��� 
க�யாணமாகி� ��கக� ேபா>வி5டா�. அவH��� �ைணயாக� தாயா�� 
வ+தி��க ேவ9<ெம�� மா�பி�ைள வ-���திய ப3யா�, அவ�ைடய 
சேகாதாி8� ேபா>வி5டா�. த-சமய� சா/திாிக� ஒ� சைமய-கார� ைபயைன 
ைவ��� ெகா9< :53� த�ன+தனியாக வசி�� வ+தா�. இ+த� தனிைமயி� 
ெகா<ைமைய� ெபா��க A3யாம� தா� அவ� இ+த Aதி�+த வயதி� க�யாண� 
ெச>� ெகா�ள� �ணி+தி��க ேவ9<�. 
 
இIவாெற9ணி அவாிட� நா� ெகாCச� அ;தாப1ெகா9ேட�. ஆனா�, 
ம-றவ�க� அ�ப3 நிைன�கவி�ைல. நா1க� கிள�பி வ+த ேபா�, "A�பி� 
ெதாியாத Aர5<� கிழவ� யாராவ� மா�பி�ைளயாயி�+தா� எ�ன ெச>கிற�?" 
எ�ற பய� எ1க� எ�லா���ேம ெகாCச� இ�+த�. "உ1கHைடய ேவைலைய� 
பா���� ெகா9< ேபா1க�!" எ�� Aர5ட3யா> அ3�தா�, உ9ைமயி� நா1க� 
எ�ன ெச>யA38�? ஆனா�, சா� கணபதிராம சா/திாிக� தா� மா�பி�ைள 
எ�� ெதாி+த��, எ1க� ேகா�3யி� அேனக��� உ-சாக� தைல�ேகறி வி5ட�. 
 
"வ+ேத மாதர�!" "பா�ய விவாக� ஒழிக!" எ�� ேகாஷி��� ெகா9< நா1க� 
ப/X(�+� இற1கியைத� பா��த�ேம கணபதிராம சா/திாிக� திைக��� 
ேபா> நி�� வி5டா�. எ�ேலா�மாக� ேபா> அவைரF TU+� ெகா9ேடா �. 
ைவதிக�க�, ெப9 :5டா�, Aத(ேயா� மிர9< ேபா> விலகி ெகா9டா�க�. 
 
"சா/திாிகேள! ந�ல ேவைள ெச>தீ� ஐயா!" எ�றா� எ1களி� ஒ�வ�. 
 
"ரா�திாி�� ரா�திாிேய, எ�ப3 ஐயா, பிளாைன மா-றினீ�? ஹி5லரா� Lட  
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இIவள@ �ாிதமா>� காாிய� ெச>ய A3யாேத!" எ�றா� இ�ெனா�வ�. 
 
"க9ணி� ைம இ53��கிற� ெரா�ப அழகாயி��கிற�. க9ணா3யி� பா���� 
ெகா9Pரா?" எ�றா� ம-ெறா�வ�. 
 
"தைலயி� JFT53� ெகா93��கிற� அைத விட இல5சண�!" எ�றா� 
இ�ெனா�வ�. 
 
ெபாியவ� எ�லாைர8� ைகயம��திF R�மா இ��கF ெச>�வி5<, "சா/திாிகேள! 
யாேரா ப53� கா5<� கிழவனா��� எ�� பா��ேத�. ப3��� ப��தறி@� உ�ள 
நீ1கேள இ�ப3ெய�லா� ெச>தா� நம� ேதச� எ�ப3 A�;�� வ��? ஒ� 
சி�ன� ெப9 �ழ+ைதைய இ+த வயதி� நீ1க� க�யாண� ெச>� ெகா9டா�, 
அ+த� ெப9 ச+ேதாஷமாக இ��க A38மா? உ1கH��� தா� அதி� எ�ன 
ச+ேதாஷ� இ��க A38�? R�தமா> ந�றாயி�ைல. அ�ப3 உ1கH�� 
ேவ9<ெம�றா� சம வய��ள ஒ� விதைவைய� க�யாண� ெச>� ெகா�வ� 
தாேன? நா1கேள கி5ட இ�+� நட�தி ைவ�கிேறா�" எ�� சரமாாியாக� 
ெபாழி+தா�. 
 
சா� கணபதிராம சா/திாிக� இ+த 'பிளி5/கிாி�' தா��த(னா� அ�ப3ேய 
அச+� ேபானா�. Aக�தி� ஈயாடவி�ைல. ெம�� வி*1கிய வ9ண�. "என�� 
இ+த� க�யாண�ைத நி���வதி� ச�மத+தா�. ேந-ேற நா� ெசா�ேன�. ெப9 
:5டா� தா� ெரா�ப@� ஆ5ேசபி�கிறா�க�. அவ�களிட� ெசா�(F 
சமாதான�ப<��1க�" எ�றா�. 
 
இIவள@ Rலப�தி� காாிய� A3+�வி<� எ�� நா1க� எதி�பா��கேவ இ�ைல. 
எனேவ, எ1கHைடய உ-சாக� ெபா1கி-�. பரேதச� ேகால� J9ட மா�பி�ைள 
தி��பி :5<��� வர A3யாதப3 அவைரF சில� வைள��� ெகா9< நி�றா�க�. 
ம-றவ�க�, க�யாண :5<� ப�க� ேபானா�க�. இத-�� ஏேதா கலா5டா 
நட�கிறெத�� ெதாி+� ெப9 :5டா�, ஆ9 ெப9 அட1கB�, :5< வாசB�� 
வ+தி�+தா�க�. ஒேர LFசB� �ழ�பAமாயி�+த�. தைல��� தைல ேபச� 
ெதாட1கினா�க�. 
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"ெப9ணி� தக�பனா� யா�?" எ�� ேகாபாலகி��ண ஐய� ேக5டா�. "இவ�  
தா�" எ�� ஒ�வைர எ�லா���� A�னா� ெகா9< வ+� நி��தினா�க�.  
 
"ஐய� வா�! உ�ேள ேபாேவா� வா�1க�; உ5கா�+� இர9< வா��ைத 
ேபசலா�" எ�றா� ேகாபாலகி��ண ஐய�. 
 
அவ� ெபாிய ம;ஷ�, அ+த/��ளவ� எ�� எ�லா���� ெதாி8மாதலா�, சில�, 
"அ�ப3ேய ெச>கிற�! வா�1க� உ�ேள!" எ�� அைழ��� ேபானா�க�. 
நா1கH� உ�ேள ேபாேனா�. எ1கைள� ெதாட�+� எ�லா�� உ�ேள 
வ+�வி5டா�க�. தாUவார�தி� ேபா53�+த பாயி� ேகாபாலகி��ண ஐய�� 
ச�ப+தி� பிராமண�� ேவ� சில ெபாியவ�கH� உ5கா�+தா�க�. நா1கH� 
TU+� உ5கா�+ேதா�. இ�மாதிாிF சமய1களி� காாிய�ைத ேம- ேபா5<� 
ெகா9< ெச>கிற மனித�க� சில� உ9< அ�லவா? அ�ப3�ப5ட மனித� ஒ�வ�, 
"ஸ��, ஸ��" எ�றா�. ஒ� நிமிஷ� ெமௗன� �3 ெகா9ட�. அ+த ெமௗன�ைத� 
பிள+�ெகா9< வி�மி அ*� �ர� ஒ�� ேக5ட�. எ�ேலா�� அ*ைகF ச�த� 
வ+த ப�க� பா��ேதா�. அ*த� ேவ� யா�மி�ைல மண�ேகால�தி(�+� 
மண�ெப9 தா�. எ� அ�கி� இ�+த க�யாணR+தர�, "ராகவ�! இ+த� 
கா5சிைய� பா��கF சகி�கவி�ைல! ெவளிேய ேபாகிேற�" எ�� ெசா�(வி5< 
எ*+� ேபானா�. வாச-ப3ைய� கட��� ேபா�, அவ� ஒ� தடைவ தி��பி, 
மண�ெப9 இ�+த திைசைய ேநா�கியைத� பா��ேத�. அவ� க9களி� 
அ�ேபா� ேதா�றிய இர�கA� கனி@� என�� ஒ�வா� நைக�ைப உ9டா�கி, 
ெப9ணி� அ*ைக� �ர(னா� ஏ-ப5ட ேவதைனைய� ேபா�கி-�. 
"பி�ைளயா9டா;�� அச< த53 வி5ட� எ�� மனதி� எ9ணி� ெகா9ேட�. 
அத-�� த�+தா-ேபா� அவ;� ெவளிேய ேபாகாம� நி�ற இட�திேலேய 
நி�றா�. 
 
ஒ� /திாீ - மண� ெப9ணி� தாயாரா>�தா� இ��க ேவ9<� - ெப9ணிட� 
வ+� அவ� ைகைய� பி3��, "அசேட! எ�ன�தி-காக அ*கிறா>? தைலெய*��� 
ேபா� நட+� வி5<� ேபாகிற�!" எ�� ெசா�( உ�ேள அைழ��F ெச�றா�. 
 
இைதெய�லா� க9<� ேக5<� மன� இளகிய ேகாபாலகி��ண ஐய�, 
ெப9ணி� தக�பனாைர� பா���, "எ�ன Rவாமிகேள! உ1கைள� பா��தா� 
ப3�த ம;ச� மாதிாி ேதா��கிற�. நீ1கெள�லா� இ�ப3�ப5ட பாவ�ைதF 
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ெச>யலாமா? அ+த� ெப9ைண இ�ப3 அழவி5<� க�யாண� ெச>� 
ெகா<�காம- ேபானா� எ�ன?" எ�றா�. 
 
அ�ேபா� அ+த பிராமண;��� திPெர�� வ+த ேகாப�ைத8� ஆ�திர�ைத8� 
பா��கேவ9<ேம! 
 
"நா� ேவ9டா�; ேவ9டா� எ�� தா� A53� ெகா9ேட�; ெபா�மனா53 
ெசா�னைத� ேக5< இ�ப3யாFR! /திாீ ��தி� பிரளயா+தகா!" எ�� 
ெசா�(வி5< தைலயி� அ3��� ெகா9டா�. 
 
உ�ேளயி�+� ஒ� /திாீயி� �ர�, "ஆமா�, எ�லா� பழி��+தா� நா� ஒ��தி 
இ��கிேறேன?" எ�� ெசா�வ� ேக5ட�. 
 
அ�ேபா� ேகாபாலகி��ண ஐய�, "இ�;� ஒ��� A*கி� ேபாகவி�ைலேய! 
சா/திாிக� இ+த� க�யாண�ைத நி��திவிடF ச�மத� எ�� ெசா�( வி5டா�. 
நீ1க� ச�மதி�க ேவ93ய�தா� பா�கி" எ�றா�. 
 
"இ�Y� Vபா> வைரயி� பண� ெசலவாகியி��கிறேத. அத-� யா� வழி 
ெச>கிற�!" எ�� ெப9ணி� தக�பனா� ஆ�திரA� அ*ைக8மாக� ேக5டா�. 
 
"இIவள@ தாேன?" எ�றா� ேகாபாலகி��ண ஐய�, ச5ைட� ைபயி(�+� பண� 
ைபைய எ<��, அதி(�+� ஒ� Y� Vபா> ேநா5ைட எ<�� :சினா�. 
"இ+தா�1க� இைத இ�ேபா� ைவ��� ெகா�H1க� பா�கி Y� Vபா>��� 
நாேன ஏ-பா< ெச>கிேற�. எ�ப3யாவ� அ+த� �ழ+ைதைய நீ1க� ப<�ழியி� 
த�ளாம� கா�பா-றினா� ேபா��" எ�றா�. 
 
ேகாபாலகி��ண ஐயாி� தாராள �ண�ைத� பா��� அ1ேக எ�ேலா�� 
பிரமி��� ேபானா�க�. "ஐய�வாHைடய த�ம �ண+தா� உலக� பிரசி�தியாFேச? 
ேக5கவா ேவQ�?" எ�றா� ஒ� ைவதிக�. 
 
"நா1கெள�லா� ஏெழ5< ைம� நட+� வ+தி��கிேறா�. எ1கைள8� ெகாCச�  
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கவனி��� ெகா�ள ேவQ�. ெவ�1ைகேயா< ேபாகF ெசா�ல� Lடா�" எ�றா�  
இ�ெனா� ைவதிக�. 
 
"பிராமணF சாப� உதவா�; தைல�� நாலணாவாவ� ெகா<�த;��1ேகா" எ�� 
ஒ�வ� ம�திய/தமா>F ெசா�னா�. 
 
ெபாியவ�, இ�ெனா� ஐ+� Vபா> ேநா5< எ<�� ைவதீக�களி� 
Aத�ைமயாயி�+தவாிட� ெகா<��, "எ�லா���� சாியா>� ெகா<��<1ேகா" 
எ�றா�. 
 
"க�ண� எ�றா� க�ண�! இ+த� க(8க�திேல இ�ப3�ப5ட த�ம�பிர� யா� 
இ��கா?" எ�� இ�மாதிாி� ேபFR�க� எ*+தன. 
 
எ�லா�� ெவளிேய வ+ேதா�. கணபதிராம சா/திாிகைள ம�ப3 க�யாண 
:5<��� ேபாகவிடவி�ைல. அ�ப3ேய ப/Xேல ெகா9<ேபா> ஏ-றி, 
அவ�ைடய சாமா�கைள ெய�லா� ெகா9<வரF ெசா�ேனா�. அவைரF ேச�+த 
ம;ஷ�க� - ப+��கேளா, சிேநகித�கேளா... யா�� வ+தி��கவி�ைல. ஒ� 
�மா/தா ைபய� ம5<+தா� வ+தி�+தா�. பா�கிF சாமா� வைகயரா�கைள� 
பா��� எ<��� ெகா9< வ��ப3 அவனிட� ெசா�( வி5<, ப/ைஸ வி5<� 
ெகா9< கிள�பிேனா�. எ�ேலா���� ெவ� உ-சாக�. உ�ேதசி�� வ+த காாிய� 
ெவ-றிகரமாக A3+�வி5டத�லவா? ஏேதா ெபாிய ேகா5ைடைய� பி3�� 
ஜய�ெகா3 நா53ய ைசனிய�ைத� ேபா� க�வ��ட� நக���� தி��பி வ+ேதா�. 
 
3 3 3 3     
கணபதிராம சா/திாிக� அ��ற� ஒ� வார� வைரயி� ெவளியி� தைல 
கா5டவி�ைல. ேகா�5<��� வரவி�ைல. ஆனா� வ��� பிாிய�கH� அதிக� 
பிரச1கிகH� அவைர� ேத3�ேபா>, "எ�ன சா/திாிகேள? எ1கH�ெக�லா� 
ெதாியாம� க�யாண�ைத A3FR5P�க� ேபா(��ேக? வி�+� கி�+� ஏதாவ� 
உ9டா இ�ைலயா? ச�சார�ைத அைழFR9< வ+தாFேசா இ�ைலேயா? சீம+த� 
க�யான���காவ� எ1கைள� L�பி<1க�" எ�� இ�ப3ெய�லா� பாிகாச� 
ெச>ததாக� ேக�வி�ப5ேட�. எனேவ இர9< நாைள�� ஒ� தடைவ நா� ேபா> 
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ெகாCச� அ;தாப��ட� ேபசி அவைர�ைதாிய� ப<�திவி5< வ+ேத�. அவ�� 
மன� வி5<� தம� �ைறகைளF ெசா�னா�. 
 
"எ� த1ைக�� நா� எIவளேவா ெச>ேத�. அவHைடய �ழ+ைதகைள எ� 
�ழ+ைதகைள� ேபா� வள��ேத�. ஆயிர� ஆயிரமா>F ெசலவழி�ேத�; க�யாண� 
ப9ணி� ெகா<�ேத�. கைடசியி� எ�ன ஆயி-�? ேபா> வி5டா�க�. எ�ைன� 
தனியா> வி5< வி5டா�க�. இ+த மாதிாி மன� உைட+தி�+த ேபா�, அ+த� பாவி 
பிராமண� க(யாண� தரக� வ+� ேச�+தா�. அவ;ைடய ேபாதைனயி� 
மய1கி� ேபா> வி5ேட�. இ�லாவி5டா� இ+த மாதிாி அச5<�தன�தி-� 
ஆளாேவனா?" எ�� இIவாெற�லா� ெசா�னா�. நா;� அவ��� 
அ;சரைணயாக� ேபசி ஆ�த� ெசா�(வி5< வ+ேத�. 
 
இத-கிைடயி� க�யாண R+தர� எ�;ைடய காைத� க3�க ஆர�பி�தி�+தா�. 
ைபய;��� க�யாண�த�ேற ெகாCச� அச< த53� ேபாயி�+த� எ�பைத� 
தா� கவனி�தி�+ேதேன! ஆனா�, ைப�திய� இIவள@ A-றி� ேபா> வி<ெம�� 
எதி�பா��கவி�ைல; "ராகவ�! எ�லா�மா>F ேச�+� ரகைள ப9ணி� 
க�யாண�ைத நி��தி வ+�வி5ேடா ேம! அ+த� ெப9ணி;ைடய கதி எ�ன 
ஆகிற�?" எ�� அ3�க3 எ�ைன� ேக5க� ெதாட1கினா�. 
 
ஒ� தடைவ அவ;ைடய ெதா+தரைவ� ெபா��காம� நா� "எ�ைன எ�ன 
ப9ணF ெசா�கிறா>? என�ேகா க�யாண� ஆகிவி5ட�. நீ தா� பிர�மசாாி; 
ேவQமானா� க�யாண� ெச>� ெகா�ேள�!" எ�ேற�. "என��� Jரண ச�மத�" 
எ�றா� க�யாண R+தர�. "அ�ப3யானா� எ�ன தய�க�" எ�� ேக5ேட�. 
"எ�ன தய�கமா? என��F ச�மதமாயி�+தா� சாியா>� ேபா> வி5டதா? அ�பா 
அ�மா அ�லவா ச�மதி�க ேவQ�. ராகவ� இ+த உபகார� நீதா� ெச>ய 
ேவ9<�. அ�பாவிட� ெசா�ேல�" எ�றா�. "சாியா>� ேபாFR ேபா! ஏேதா 
உ1க�பாவிட� ஜுனியராயி�+�, ப�� ஐ�ப� ச�பாதி�ப� உன��� 
பி3�கவி�ைலயா���. எ�னா� A3யாத�பா! உ� அ�மாவி� காதி� வி*+தா� 
அ��ற� நா� இ+த வாச-ப3 ஏற வழியி�லாம� ேபா> வி<�" எ�ேற� நா�. 
 
க�யாணR+தர�தி� ேபFைச விைளயா5டாகேவ பாவி��� த�ளி விட� பா��ேத�. 
அத-� அவ� இட1ெகா<�கவி�ைல. ேவைல ஒ��� ஓடாம� அவ� 
தவி�பைத8�, அ3�க3 ெப��FR வி<வைத8�, ரா�திாி ,1காதவைன� ேபா� 
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Aக� ெவளிறி� கிட�பைத8�, அைத8� இைத8� பா��த பி�, "ஏேத� ெபாியவ� 
பி�ைளயா� பி3�க� ேபா> அ� �ர1கா> A3+� வி5டேத!" எ�� என��� 
ெப�1 கவைலயா> ேபா>வி5ட�! ைபயேனா, "நீ ேவணா� பா���� ெகா9ேட 
இ� ராகவ�, ஒ� நாைள�� நா� எ� அைறயி� ,��� ேபா5<� ெகா9< ெச�� 
ைவ�க� ேபாகிேற�. எ1க� அ�பா@� அ�மா@� அ��ற� 
ச+ேதாஷமாயி��க5<�. ச�3ய�J��தி க�யாண� Lட�தா� வர�ேபாகிற�. 
பி�ைள ெச��� ேபானா� அவ�கH�ெக�ன?" எ�� இ�மாதிாிெய�லா� 
த���பி�ெத�� ேபச ஆர�பி��வி5டா�. "அ�பாவிட� நீேய ெசா�ேல�" 
எ�றா�, அத-� அவ;��� ைதாிய� வரவி�ைல. 
 
நா1க� எ�ேலா�� �லேசகர�ர����� ேபா> க�யாண�ைத நி��திவி5< வ+� 
ஒ� வார� இ���� ஒ� நா� காைலயி� கணபதிரா� சா/திாிகளிடமி�+� ஒ� ஆ� 
ெபாியவ���� க3த� ெகா9< வ+தா�. அ�ேபா� ெபாியவாி� அைறயி� நா� 
இ�+ேத�. அவ� க3த�ைத� பிாி��� ப3��வி5<, "ேக5டாயா, ராகவ� 
சமாசார�ைத! மாம9`��கார�க� கணபதிராம சா/திாிக� :5<�� 
வ+தி��கிறா�களா�. எ�ைன அவசரமா> வ+�வி5<� ேபாக ேவQ� எ�� 
எ*தியி��கிறா�" எ�றா�. இைத� ேக5<� ெகா9ேட உ�ேள வ+த 
க�யாணR+தர�ைத� பா���, "வ93ைய எ<�கF ெசா�B" எ�� அவ� Lறேவ 
க�யாண� ெவளிேயறினா�. 
 
"ஏேத�? அ+த மாம9`��கார�க� பேல ேப� வழிக� ேபா(��கிற�. 
சா/திாிகைள விடமா5ேட�ென�கிறா�க�. க(யாண����F ெசலவான பா�கி� 
பண�ைத8� ேக5க வ+தி��கிறா�கேளா, எ�னேமா ெதாிய வி�ைல!" எ�� 
ெசா�(� ெகா9ேட ெபாியவ� எ*+�, "நீ8� வா! அ+த� தமாைஷ8� பா��� 
வி5< வரலாேம" எ�றா�. அவ� L�பிடாமேல நா� ேபாக� தயாராயி�+ேத�. 
:5< வாசB�� வ+த��, நா� எ9ணியப3ேய க�யாணR+தர� 3ைரவாி� 
ஆசன�தி� உ5கா�+தி��பைத� பா��ேத�. 
 
ெபாியவ� வ93��� உ5கா�+த பிற�தா� அைத� கவனி�தா�. "நீ எ�ன�தி-� 
வ�கிறா> க�யாண�?" எ�றா�. "3ைரவைர� காேணா�" எ�� ெசா�(� 
ெகா9ேட வ93ைய ஓ53னா� க�யாண�. ஆனா� 3ைரவ� ெஷ5<���ேள 
தா� இ�+தி��க ேவ9<ெம�பதி� என��F சிறி�� ச+ேதகமி�ைல. 
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கணபதிராம சா/திாிகளி� :53-�� Eைழ+த�� A��ற�� ஹா(� 
சா/திாிகH� மாம9`� ைவ�தீRவர ஐய�� உ5கா�+தி��பைத� பா��ேதா�. 
நா1கH� ேபா> உ5கா�+ேதா�. ஹா(;ைடய ம-ற� �ற�தி� ஒ� வாச-ப3 
இ�+த�. அத-க�பா� இ�+த காமிரா உ�ளி� இர9< /திாீக� நி�� 
ெகா93�+தா�க�. ஹாB��� Eைழ8� ேபாேத அவ�க� இ�னா� எ�� நா� 
ெதாி+� ெகா9ேட�. ைவதீ/வர ஐயாி� ச�சாரA� ெப9Q+தா�. எத-காக 
இவ�க� சா/திாிகளி� :< ேத3 வ+தி��கிறா�க�? க�யாண� ெப9ைண8� 
Lட அைழ��� ெகா9< வ+தி��கிறா�கேள. இெத�ன ேவ3�ைக? 
 
சா/திாிக� ேபச ஆர�பி�த�� ஒ�வா� விஷய� �ாி+த�. 
 
"ஐய� வா�! இவ�க� எ�ைன� ெபாிய த�மச1கட�தி� வி53��கிறா�க�. 
ெப9ைண அைழ��� ெகா9< வ+� 'க�யாண� ெச>� ெகா9டா�தா� ஆFR' 
எ�கிறா�க�. நா� எIவளேவா ம���F ெசா�(8� ேக5கவி�ைல. நீ1க�தா� 
இவ�கH��� ��தி ெசா�( தி��ப ேவ9<�" எ�றா�. 
 
உடேன ைவதீRவர ஐய� ஆர�பி�தா�. "பண�கரரகH�� ஏைழகளி� க�ட� 
ெதாிகிறதி�ைல எ� ைகயி� காலணா� கிைடயா�; ேவைல ேபா> ��� 
வ�ஷ���� ேம� ஆFR. சா�பா5<�ேக க�ட�ப<கிேறா�. ெப9Q�ேகா, 
வயதாகிவி5ட�; இ+த� கால�திேல சாதாரணமா> வர� கிைட�பேத 
க�டமாயி��கிற�. ஒ� ெப9Q��� க�யாண� ஒ� தடைவ நிFசயமாகி� த53� 
ேபாFR எ�றா�, அ��ற� எவ� க�யாண� ப9ணி� ெகா�ள வ�வா�? நீ1க� 
ப5<��� தட�டலா> வ+� க�யாண�ைத நி��தி வி5< வ+�வி5P�க�. 
ெபா��� எ� தைலயி� தாேன வி*+தி��கிற�? நீ1களா வர� பா���� 
க�யாண� ப9ணிைவ�க� ேபாகிறீ�க�...?" 
 
இ+தF சமய�தி� உ�ேள கதேவார�தி� நி�� ெகா93�+த அ�மா� ஒ� அ3 
A�னா� வ+� "ஏ�? இவாளா�திேல Lட ஒ� பி�ைள க�யாணமாகாம� 
இ��காேம! ேவQமானா� ப9ணி�ெகா�ள5<ேம!" எ�றா�. 
 
பேல! /திாீக� எ�றா� இ�ப3ய�லவா இ��க ேவ9<�? 
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க�யாணR+தர�ைத� தி��பி� பா��ேத�. அவ� ச5ெட�� எ*+� ெவளிேய  
ேபானா�. 
 
இ�வைரயி� ேபசாம� ேக5<� ெகா93�+த ேகாபாலகி��ண ஐய���, 
க�யாண� ெவளியி� ேபான�� ெகாCச� ைதாிய� வ+த�. 
 
"சாிதா� ஐயா! உ1கH�� ஆயிர� க�ட� இ��கலா�. இ+த� கால�திேல 
:5<�� :<தா� வாச-ப3யாயி��கிற�. யா����தா� சிரம� இ�ைல? 
அத-காக ஒ� ெப9ைண� பலவ+தமாக� ப< �ழியி� த�ளி வி<கிறதா?" எ�றா�. 
 
அத-�� உ�ேளயி�+த அ�மா�, "�ழியிேல த�Hவாேன�? ெப�� 
வள��தவாH�� இ�லாத அ�கைற அச� ம;ஷாH�� எ�ப3 வ+�வி<�? 
நா1க� அ�ப3 ஒ��� கா5<மிரா93க� அ�ல. ெப9ணி� ச�மத1 ேக5<� 
ெகா9< தா� தீ�மானி�ேதா�. அIவள@ ச+ேதகமாயி�+தா�, நீ1கேள அவைள� 
ேக5<� ெதாி+� ெகா�H1ேகா!" எ�றா�. 
 
"கமலா இ�ப3 இ1ேக வா! மாமா ேக5கிற���� பதி� ெசா�B!" எ�றா� 
ைவ�தீRவர ஐய�. 
 
அவ�ைடய ச�சார�, "ேபா3, அ�மா, ேபா. ெவ5க�படாம� உ� 
மனதி(��கிறைதF ெசா�B! அ��ற� எ1கைள� ேபா5<� ெதாைள�காேத!" 
எ�றா�. 
 
ைவ�தீRவர ஐய� ம�ப38�, "உ1கH�� வா/தவ�ைதF ெசா�Bகிேற�. ஒ� 
தடைவ த53� ேபான பிற� ம�ப38� இ1ேக வர எ1கH��� இ�டமி�ைல 
தா�. இ+த� ெப9 தா� பி3வாத� பி3FR, இவைர� தா� க�யாண� ப9ணி� 
ெகா�ேவ� எ�� அட� ப9ணி எ1கைள இ*��� ெகா9< வ+தி��கா�. 
உ9டா இ�ைலயா எ�� நீ1கேள ேக5<� ெகா�H1க�" எ�றா�. 
 
இத-��, கமலா நா1க� இ�+த இட����F சமீப� வ+தா�. ேகாபாலகி��ண 
ஐயைர ேந��� ேந� பா��தா�. "எ1க அ�பா ெசா�ன� அIவள@� நிஜ�. என�� 
இவாைள க�யாண� ப9ணி�கிற���� தா� இ�ட�, எ� ச�மத�தி� ேமேல 
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தா� எ1க அ�பா@� அ�மா@� எ�ைன அைழFR9< வ+தா. எ�ைன ஒ�வ�� 
பலவ+த� ப9ணவி�ைல" எ�� கணீெர�� ெசா�னா�. 
 
ேகாபாலகி��ண ஐய� திைக��� ேபா> வி5டா�. ெம�வாகF சமாளி��� 
ெகா9<, "அ�ப3யானா� க�யாண�த�ைற�� அ�ப3 ஏ� அ�மா வி�மி வி�மி 
அ*தா>?" எ�� ேக5டா�. 
 
எ�ப38� ெபாிய வ�கீ� ெபாிய வ�கீ� தா�, எ�� நா� மன�தி-�� 
எ9ணிேன�. ஆனா�, கமலா, அ+த� ெபாிய வ�கீைல8� A���� ம9 கா53 
வி5டா�. 
 
"க�யாண�தி� இ�ட� இ�லாதத-காக நா� ஒ��� அழவி�ைல. நீ1க� எ�லா� 
திPெர�� வ+� அம��கள� ப9ணியைத� பா���� தா� என�� ஆ�திர� 
தா1காம� அ*ைக வ+த�!"  
 
"ேப� அ�மா, ேப�! ெரா�ப� ெக53�காாி நீ? உன�ேக ச�மதமானா� எ1கH�� 
எ�ன ஆ5ேசப�. சா/திாிகH� நா;� ெரா�ப நா� சிேநகித�க�. அவ��� 
உ�ைன� ேபா�ற சம��� ெப9 கிைட�ததி� என�� ெரா�ப ச+ேதாஷ�" எ�� 
ெசா�(வி5<� ேகாபாலகி��ண ஐய� எ*+தி�+தா�. 
 
"அ�பா, அவா� ெகா<�த பண�ைத அவாளிடேம தி��பி� ெகா<�� வி<1க�" 
எ�றா� கமலா. 
 
ைவ�தீRவர ஐய� ச5ைட�ைபயி(�+� Y� Vபா> ேநா5ைட எ<�� நீ53னா�. 
 
"ேவ9டா� ேவ9டா�, எ�னா� ேந�+த ந�ட���� ஈடாயி��க5<�" எ�� 
ம�தளி�� வி5<� ெபாியவ� ெவளி� கிள�பினா�. 
 
வ93 கிள�பி ெகாCச ,ர� ேபான��, ேகாபாலகி��ண ஐய�, "எ�லா� அ+த� 
ெபா�மனா53யி� ேவைல. பேல ைககாாி அவ�. ��ஷைன� க9ணி� விர� 
ெகா<�� ஆ53 ைவ�கிறா�. அவ� R�த 'ெஹ�ெப�<'. Rய��திேய கிைடயா�. 
தாயா���� த�+த ெப9. ெவ� சம��. அ�மா ெசா�(� ெகா<�த பாட�ைத 
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ந�றா> ஒ�பி�கிற�. எ�னேமா பாவ�! அத� தைலெய*�� அ+த� கிழவைன� 
க53�ெகா9< கால1 கழி�கQ�; இ���" எ�றா�. 
 
க�யாணR+தர� எ�னேமா ெசா�னா�. சாியா>� காதி� விழவி�ைல. 
 
நா� ேயாசைனயி� ஆU+தி�+ேத�. ச-� A� கணபதிராம சா/திாிகளி� :53� 
நட+த நாடக�தி� ஏேதா ஒ� மைறெபா�� இ��பதாக என��� ேதா�றி-�. அ� 
எ�னவாயி����? நட+தெத�லா� சாிதா�. எ�லா�� ஒளி@ மைறவி�லாம� 
மன� வி5<� ேபசிய� ேபா� தா� காண�ப5ட�. ஆனாB� இ�னெத�� 
விள1காத ஒ� ேவதைன எ�ைன� பி<1கி� தி�ற�. ஏேதா ஒ� இரகசிய� - 
�ல�படாத ம�ம� - க5டாய� இ��கிற�. அ� எ�னவாயி����? 
 
வழியிேல எ�;ைடய ெசா+த :< இ�+த�. "நா� இற1கி� ெகா�கிேற�; 
சா�பி5<வி5< ம�தியான� வ�கிேற�" எ�ேற�. அ�� ேகா�5 இ�ைல. 
 
எ�ைன :53� இற�கிவி5<, வ93 ேபா> வி5ட�. 
 
4444    
பி-பக� ��� மணி��, நா� ெபாியவ� :5<��� ேபான@டேன, ேவைல�கார�, 
"நீ1க வ+தாFசா எ�� ஐயா ேக5டா1க; வ+த@டேன ேமேல வரF ெசா�னா1க" 
எ�றா�. 
 
மா3யி� ெபாியவ� ஏேதா ேகாபமாக� ேபR� ச�தA� அத-�� க�யாண� 
படபடெவ�� பதி� ெசா�B� ச�தA� ேக5ட�. "சாி ைபய� வாைய� திற+� ேபசி 
வி5டா�. ெபாியவ� எ�H� ெகா�H� ெவ3��� ெகா93��கிறா�. இ+த 
ச1கட�தி� நா� அக�ப5< விழி�க� ேபாகிேறாேம" எ�� எ9ணி� ெகா9ேட 
ேமேல ேபாேன�. 
 
சா>@ நா-கா(யி� சா>+� ெகா93�+த ெபாியவ� எ�ைன� க9ட�� நிமி�+� 
உ5கா�+� "ேக5டாயா ராகவ�! இ+த� ைபய;��� ைப�திய� பி3��வி5ட�. 
'என��� க�யாண� ப9ணி ைவ' எ�� ெவ5கமி�லாம� ேக5க ஆர�பி�� 
வி5டா�. அேதா< இ�ைல. அ+த அதிக� பிரச1கி� ெப9ைண� க�யாண� ெச>� 
ெகா�ள� ேபாகிறானா�?" எ�� LFச� ேபா5டா�. 
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ஜ�ன� ஓர�தி� உ5கா�+தி�+த க�யாண� எ*+� நி�� ெகா9டா�. 
 
"யா� அதிக� பிரச1கி? அ+த�ெப9 அ�ப3 எ�ன அதிக�பிரச1கி�தன� ப9ணி 
வி5ட�? அதிக�பிரச1கி�தன� நா� தா� ெச>ேதா�. நம��F ச�ப+தமி�லாத 
காாிய�திேல ேபா>� தைலயி5< ஒ� க�யாண�ைத நி��திவி5< வ+த� அதிக� 
பிரச1கி�தன� இ�ைலயா���?" 
 
"ேக5டாயா, ராகவ�? ேக5<9டாயா எ�கிேற�. எ�லா�ைத8� ந�னா� 
ேக5<�ேகா!" எ�றா� ெபாியவ�. 
 
க�யாண� ம�ப38� சீறினா�. "எ�ன�ைத� ேக5கிற�? அ+த அ�மா� 
ேக5டாேள ஒ� ேக�வி, அத-� எ�ன பதி� ெசா�ேற�? 'உ1கா�திேல8� ஒ� 
பி�ைள இ��காேம, அத-�� க�யாண� ப9ணி� ெகா�Hகிற�தாேன' எ�� 
ேக5டாேளா, இ�ைலேயா? அத-� பதி� ெசா�ல உ1கH�� வாயி�ைலேய? 
க�யாண�ைத மா�திர� ேபா> எ�ன���காக� தைட ெச>ேத�?" 
 
"பிச�டா�பா, பிச�தா�, எ� ேபாிேல பிச�தா�. அ+த� ெப9 ெதா9d� 
வய�� கிழவைன ேவQமானாB� க�யாண� ப9ணி� ெகா�ள5<�. அ+த 
அதிக�பிரச1கி என�� நா5<� ெப9ணாக வரேவ9டா�. அ+த வாயா3� 
ெபா�மனா538�, அ+த 'ெஹ�ெப�< ஹ/ெப9<�' என��F ச�ப+திகளாக 
வர@� ேவ9டா�" எ�றா� ெபாியவ�. 
 
"உ1கH�� ேவ9டாெம�றா� சாியாக� ேபா>வி5டதா? உலகெம�லா� உ1க� 
ெசௗகாிய���காகேவ தானா ஏ-ப5ட�? ேதச� ெதா9<, ச�க� ெதா9< எ�� 
ேபRகிறெத�லா� இ+த ல5சண+தா�! ெசா+த�காாிய� எ�� வ+தா� பற+� 
வி<கிற�. இ+த மாதிாி எ�ேலா�� பிற�தியா��� வா�தியாராயி���� வைரயி� 
ந�Aைடய ேதச� எ1ேக உ��பட� ேபாகிற�?" எ�றா� க�யாண�. 
 
"ேக5<9டாயா ராகவ�. ேக5<9டாயா�ேன�! இவ� எ�ேபா இ�ப3ெய�லா� 
எதி���� ேபச ஆர�பிFR5டாேனா, அ��ற� நா� இவேனா< ேபசற���ேக 
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தயாராயி�ைல! எ1ேகயாவ� ேபாகF ெசா�B, எ�னவாவ� ப9ணF ெசா�B" 
எ�றா� ெபாியவ�. 
 
"ேபசாம- ேபானா� ெரா�ப ேமாசமா>� ேபாFசா���" எ�� க�யாண� AQ 
AQ�தா�. 
 
இ�வைரயி� நா� வாைய �3�ெகா9< ேபசாம� இ�+ேத�. இ�ேபா� அ�பா 
பி�ைள ேபFசி� A5<�க5ைட ஏ-ப5< வி5டப3யா�, நா� தைலயிட ேவ93ய� 
அவசியமா>� ேபா>வி5ட�. 
 
"க�யாண�! இIவள@ ேகாபA� தாபA� எ�ன�தி-காக? உ� மனதி(��கிறைத 
நிதானமாகF ெசா�ேல�" எ�ேற�. 
 
"நிதானமாவ� ம9ணா1க53யாவ�? எ�லா� நிதானமா>F ெசா�( 
அ*தாயி<��. நா� அ+த� ெப9ைண� தா� க�யாண� ெச>� ெகா�ள� 
ேபாகிேற�. அ�பா ச�மதி�தாலாFR; இ�லாவி5டா�..." 
 
"அட�பாவி! நா� ச�மதிFசாB� உ1க அ�மா ச�மதி�க மா5டாேளடா! ஊைர 
இர9< ப9ணி வி<வாேள! ந�ல ேவைளயா அவ� இ�ேபா� ெப9ணா����� 
ேபாயி��கா�. இ1ேகயி�+தி�+தா�, இத-��ேள ரகைளயாயி���ேம?" எ�றா� 
ெபாியவ�. 
 
"நா� க�யாண� ப9ணி�க� ேபாகிேறனா? அ�மா ப9ணி�க� ேபாறாளா? ச-� 
A�னாேல மாம9`��காரைர 'ெஹ�ெப�<' எ�� ெசா�னீ�கேள? நீ1க� 
மா�திர� எ�னவா�?" எ�� க�யாண� பளிFெச�� ேக5டா�. 
 
இ�ப3� ேக5கிறாேன பாவி, ெபாியவ��� நிஜமாகேவ ேகாப� வ+� விட� 
ேபாகிறேத எ�� ஒ� கண� பய+� ேபாேன�. ந�ல ேவைள, நா� பய+தத-� 
ேந�மாறாக காாிய� நட+த�. ேகாபாலகி��ண ஐய� �\ெர�� சிாி��வி5டா�. 
ெபாியவ���, எ�ேபா�ேம நைகFRைவ8�ளவ� எ�� ெபய� உ9<. எதிராளி 
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மட�கிவி5டா�, அவ� ேகாப1 ெகா�ள மா5டா�. ேகாப�ப5டா� க5சி அ3ேயா< 
ேபா> வி<ெம�� அவ���� ெதாி8�; ஆைகயா� சிாி�� ம*��வா�. 
 
இ�ேபா�� அ�ப3�தா� ப9ணினா�. சிாி��� ெகா9ேட, "ஆமா9டா�பா, 
ஆமா�! நா� 'ெஹ�ெப�<'தா�. எ�ைன� பா��தாவ� நீ எFசாி�ைகயாயி�. 
அச5<� பிச5<� காாிய� ப9ணிவி5< அ��ற� அக�ப5<9< Aழி�காேத!" 
எ�றா�. அ+த நிைலைமையF சமாளி�பத-� ஒ�தாைசயாக� ேபFைச� தி��ப 
எ9ணி, நா;�, "ைபய;��� வயதாகி வி5டேதா, இ�ைலேயா? நீ1க� பா5<�� 
வ+த ெப9ைணெய�லா� ேவ9டாெம�� ெசா�(� ெகா93�+தா� எ�ன 
ப9Qகிற�? இ�ப3�தா� ஏதாவ� விபாீதமா> வ+� ேச��" எ�ேற�. 
 
"எ� ேமேல எ�ன த��, ராகவ�? அவ� அ�மாதா� அ�ப3� ப9ணி�3��கா. 
இ�ேபா�� Lட ைகயிேல ��� ஜாதக� இ���. ஒ� ஜி�லா ஜ5ஜி� ெப9, ஒ� 
ஐ.சி.எ/.X� ெப9, ஒ� A+Y� காணி� ப9ைணயாாி� ெப9. அ<�த 
வார�தி-��ேள ஏதாவ� ஒ� ெப9ைண நிFசய� ப9ணி� க�யாண� ெச>� 
ைவ�கிேற�. இவைன ம5<� அ�மா ேபFைச� ேக5காம� ச�மதி�கF ெசா�B" 
எ�றா�. 
 
"அெத�லா� A3யேவ A3யா�. நா� இ+த� ெப9ைண� தா� க�யாண� 
ப9ணி�க� ேபாகிேற�" எ�றா� பி�ைளயா9டா�. 
 
இத-�� வாச(� வ93F ச�த� ேக5கேவ, யா� எ�� ஜ�ன� வழியாக எ53� 
பா��ேத�. கணபதிராம சா/திாிக� வ93யி(�+� இற1கி� ெகா93�+தா�. 
 
"இெத�ன L��, சா/திாிக� வ�கிறாேர? ந�ைம விடமா5டா� ேபா(��கிறேத!" 
எ�ேற�. 
 
"வர5<� வர5<�; எ�ன வ+தாB� அ;பவி�க ேவ93ய�தா�. எ+த 
ேவைளயிேல அ+த� க�யாண�ைத நி���கிறத-காக� கிள�பிேனாேமா, 
ெதாியவி�ைல" எ�றா� ெபாியவ�. 
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5 5 5 5     
கணபதி ராம சா/திாிக� ேம� மா3�� வ+� ேச�+தா�. ஆனா�, காைலயி� பா��த 
மாதிாி அைமதியான ேதா-றAைடயவராயி�ைல. Aகேம மா� ப53�+த�. 
உட�ெப�லா� விய�ைவ �ளி�தி�+த�. நட��� ேபா� கா� த<மாறி-�. R�1கF 
ெசா�னா� திPெர�� ப�� வ�ஷ� அதிக வயதானவைர� ேபா� காண�ப5டா�. 
எ� மாதிாிேய, க�யாணA� அவ;ைடய தக�பனா�� அதிசய��ட� அவைர 
ேநா�கினா�க�. 
 
ெபாியவ�, "எ�ன சா/திாிகேள? விஷய� எ�ன? உட�பிேல ஏ� இIவள@ 
படபட��? உ5கா�1க�. உ5கா�+� நிதானமா>F ெசா�B1க�" எ�றா�. 
 
கணபதிராம சா/திாிக� சா>@ நா-கா(யி� ெதா�ெப�� வி*+தா�. 
 
ெதா9ைட அைட�க, த*த*�த �ர(�, "நீ1க� எ�லா�மா>F ேச�+� எ�ைன 
மகா பாப�தி(�+� கா�பா-றினீ�க�" எ�றா�. உடேன Aக�ைத� �ணியினா� 
�3� ெகா9டா�. வி�ம� ச�த� ேக5ட�. 
 
அவைர ெரா�ப@� ஆRவாச� ப<�திேனா�. எ1கH�� ஒ��ேம �ாியவி�ைல. 
எ� மனதி� ம5<�, 'ஏேதா ம�ம� இ��கிற� எ�� நா� எ9ணிய� சாி; அ� 
இ�ேபா� ெவளியாக� ேபாகிற�' எ�� ேதா�றி-�.  
 
"அ�� �லேசகர�ர���� நீ1க� இ�;� அைர மணி ேநர� கழி�� வ+தி�+தா� 
எ�ேப��ப5ட விப�� ேந�+தி����. அைத நிைன�தாேல என��� 
பய1கரமாயி��கிற�. இேதா பா�1க� எ� உட�பி� மயி� சி(��தி��கிற�" 
எ�றா� சா/திாிக�. 
 
நா1க� பா��ேதா�. அவ� உட�பிேல ேராம1க� ��தி� ெகா9<தா� நி�றன. 
 
"எ� ைக ந<1�கிறைத� பா�1க�" எ�றா�. 
 
பா��ேதா�; ைக ந<1கி� ெகா93�+த�. 
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"சமாசார� எ�ன, சா/திாிகேள? ஏதாவ� நடவ3�ைக எ<�� ெகா�வ� 
அவசியமாயி�+தா� சீ�கிர� ெசா�னா� தாேன ேதவைல?" எ�றா� ெபாியவ�. 
 
அ+த மாம9`��கார�க�, ஒ� ேவைள, சா/திாிகைள� ெகாைல கிைல ெச>ய 
Aய-சி�தா�கேளா எ�ற ச+ேதக� ெபாியவ���� உதி�தி��க ேவ9<�. 
அதனா�தா� நடவ3�ைகைய� ப-றி அவ� பிர/தாபி�தா�. 
 
கணபதிராம சா/திாிக� ெகாCச� தய1கி ேயாசைன ெச>�வி5<, "அ3ேய 
பி3���தா� ெசா�(யாக ேவ9<�" எ�றா�. 
 
"ேபஷா>F ெசா�B1க�. நிதான�ப<�தி� ெகா9< ெசா�B1க�" எ�றா� 
ெபாியவ�. 
 
எ1கH�ெக�லா� விய�ைப8� பரபர�ைப8� பய1கர�ைத8� மகிUFசிைய8� 
மாறி மாறி உ9டா�கி வ+த பி�னவ�� அதிசயமான விவர�ைத� கணபதிராம 
சா/திாிக� Lறினா�:- 
 
கமலாவி� வரலா� 
 
"நீ1க� காைலயி� எ� :53(�+� கிள�பி�ேபான பிற�, என�� இ�ன� 
ெச>வெத�� ெதாியவி�ைல. ஆர�ப�தி(�+ேத, என��� க�யாண� ெச>� 
ெகா�வதி� இ�ட� கிைடயா�. ��ேபாதைனயி� மய1கி� ேபா>F ச�மதி�� 
வி5ேட�. �லேசகர�ர�தி� க�யாண�த�ைற��� Lட என�� மன 
நி�மதிேயயி�ைல. நீ1க� வ+� த<�த��, ந�லதா>� ேபாயி-� எ�� நிைன��� 
ெகா9< கிள�பி வி5ேட�. 
 
இ�ைற�� இவ�க� ம�ப38� வ+� ேச�+த�� உ1கைள� L�பி5ட;�பிேன�. 
நீ1க� வ+தா� எ�ப38� அவ�கைள� தி��பி அ;�பி வி<:�கெள�� 
நிைன�ேத�. நீ1க� தி��பி வ+�வி5P�க�. நீ1க� வ+த பிற� அவ�க� இ�;� 
நி��ப+த�ப<�த ஆர�பி�தா�க�. நா� ேயாசைன ெச>� ஒ� தீ�மான���� 
வ+ேத�. உ1க� ெப9ணி� இ�ட�தினா�தா� வ+தி��பதா>F ெசா�கிறீ�க�. 
இதி� என�� ந�பி�ைகயி�ைல. அவளிட� தனியா>F ச-� ேநர� ேபச ேவ9<�. 
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ேபசி உ1க� நி��ப+த�தினா� அவ� வரவி�ைல எ�� நிFசயமா>� ெதாி+� 
ெகா9ட பிற�தா� A3வாக� பதி� ெசா�ேவ� எ�ேற�. 
 
அவ�க� ெகாCச1Lட ஆ5ேசபி�காம� அத-�F ச�மதி�தா�க�. ெப9ைண அ+த 
ஹா(ேலேய வி5< வி5< உ�ேள ெச�றா�க�. நா� அ+த� ெப9ைண� பா���, 
'கமலா, உ� அ�பாவிட� நா� ெசா�னைத� ேக5<� ெகா93�+தாய�லவா? 
உ�ைன இவ�க� நி��ப+த� ப<�தவி�ைலெய�ப� நிஜ+தானா?' எ�� 
ேக5ேட�. 
 
"நிஜ+தா�. அவ�க�, எ�ைன நி��ப+த�ப<�தேவயி�ைல. நா� தா� அவ�கைள 
நி��ப+த�ப<�தி அைழ�� வ+ேத�" எ�றா�! 
 
"அ�ப3யானா� நிஜ�ைதF ெசா�B, எ�ன�தி-காக எ�ைன� க�யாண� ெச>� 
ெகா�ள ேவ9<ெம�கிறா>? அ�பா அ�மாைவ� பி3�கவி�ைலயா? அவ�கHட� 
இ��ப� க�டமாயி��கிறதா?" எ�� ேக5ேட�. 
 
"க�ட� ஒ��மி�ைல; ஆனா�, அவ�கHட� இனிேம� இ��க என�� 
இ�டமி�ைல!" எ�� அ+த� ெப9 ெசா�னா�. 
 
"ஏ�?" எ�� ேக5ேட�. 
 
அவ� பதி� ெசா�ல� தய1கினா�. 
 
"நா� உ�ைன க�யாண� ெச>� ெகா9டா� வாUநா� A*வ�� உ�ேனா< 
கால1கழி�க ேவ9<ேம? உ�னிட� என��� Jரண ந�பி�ைகயி�+தா�தாேன 
அ� A38�? இ�ெபா*� நீ நிஜ�ைதF ெசா�லாவி5டா�, உ�னிட� எ�ப3 
என�� ந�பி�ைக ஏ-ப<�?" எ�� ேக5ேட�. 
 
"நா� நிஜ�ைதF ெசா�கிேற�. ஆனா� அத-காக எ�ைன நீ1க� நிராகாி�க� 
Lடா�. அ�பா, அ�மாவிட� நா� ெசா�வைதF ெசா�ல@1 Lடா�" எ�� 
ெகCRகிற �ர(� ெசா�னா�. 
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"அெத�லா� நா� ஒ��� வா�களி�க A3யா�. Aத(� நீ நிஜ�ைதF ெசா�B. 
உ�னிட�தி� என�� ந�பி�ைக உ9டானா�, அத-�� பிற� A3@ ெசா�கிேற�" 
எ�ேற�. 
 
"அ�பா@� அ�மா@� ெரா�ப தாி�திர�ப5<� ெகா93��கிறா�க�. அ�பா@�� 
ேவைல ேபா> ��� வ�ஷ� ஆகிவி5ட�. என�� ஐ+� ேப� த�பி த1ைகக�. 
:53ேல சில நாைள��F சா�பா< Lட� கிைட�கிறதி�ைல. நீ1க� பண�கார� 
எ�� என��� ெதாி8�. உ1கைள� க�யாண� ெச>� ெகா9டா�, 
அவ�கH�ெக�ல� ஒ�தாைச ெச>யலா� எ�ற ஆைசதா�. நிஜ�ைதF 
ெசா�(வி5ேட�. அ��ற� நீ1க� வி5டவழி வி<1க�" எ�றா�. 
 
எ� மன� இர1கிவி5ட�. ஆனாB�, ஒ�வா� மனைத� க3ன�ப<�தி� ெகா9<, 
"அ�ப3யானா� உ1க�, அ�பா அ�மாவி� க�ட�ைத� பா��கF சகி�காம� தா� 
எ�ைன� க�யாண� ப9ணி� ெகா�ளF ச�மதி�தா> எ�� ெசா�B; அவ�கH�� 
ஒ��� ஒ�தாைச ெச>ய A3யா� எ�� நா� ெசா�( வி5டா� எ�ன 
ப9Qவா>?" எ�ேற�. 
 
"க�யாணF ெசல@, எதி� ஜாமீனாவ� இ�லாம� ேபா> வி<ேமா, இ�ைலேயா? 
எ�ைன இ�தைன நா� வள��கிறத-ேக அவ�கH�� எ�தைனேயா பணF ெசல@ 
ஆகியி��கிற�." 
 
"ெரா�ப அழகாயி��ேக நீ ெசா�கிற�? ெப9ைண வள���� க�யாண� 
ப9ணிைவ�கிற� ெப-றவ�கHைடய கடைம. இத-காக நீ எ�ன�தி-�� 
கவைல�பட ேவ9<�?" 
 
"ெப-றவாளாயி�+த� நீ1க� ெசா�கிற� சாிதா�. ஆனா�, அவா� எ�ைன� 
ெப-றவா� இ�ைல. எ�;ைடய ெசா+த அ�பா, அ�மா இ�ைல." 
 
என��� ,�கிவாாி� ேபா5ட�. 
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"எ�ன ெசா�Bகிறா>, நிஜமாகவா?" எ�� ேக5ேட�. 
 
"உ1கH��� �9ணிய� உ9<. ெகாCச� ெம�வா>� ேபR1க�. நா� 
இைதெய�லா� உ1களிட� ெசா�னதா> அவ�கH��� ெதாிய�Lடா�. ஒ� 
மாத���� A�னாேல தா� என�ேக இ� ெதாிCR�. ஒ� நாைள�� அ�பா@� 
அ�மா@� தனியாக� கதைவF சா�தி9< உ5கா�+� ேபசி� ெகா93�+தா�க�. 
எ� க(யாண விஷயமா>�தா� ேபRகிறா�க� எ�� ெதாி+� ெகா9< நா� 
ஒ5<�ேக5ேட�. 'அ��காக� கமலாைவ� ப( ெகா<�கQ� எ�கிறாயா?' எ�� 
அ�பா ெசா�னா�. அத-� அ�மா, 'ப( ெகா<�கிற� எ�ன? ந�ல பண�கார 
இட�திேல தாேன ெகா<�க� ேபாகிேறா�? ந<Fசாைலயிேல அனாைதயா>� கிட+த 
�ழ+ைதைய எ<��� பதி���� வ�ஷமாக வள��கைலயா? அவH��� ந�ம 
ெசா+த� �ழ+ைத��� ஏதாவ� வி�தியாச� பாரா53ேனாமா? அவ� வ+த 
AL��த� நம�� நாைல+� �CR �ழ+ைதக� ஏ-ப53��கி�றன. தாி�திரேமா 
பி<1கி� தி�கிற�. இ�தைன வ�ஷமா> அவைள வள��தத-� அவளாேல தா� 
நம�� ஏதாவ� உபகார� ஏ-பட5<ேம! அதிேல எ�ன பிச�?' எ�� ெசா�னா�. 
அ�ேபா�தா� என��� ெதாி+த�. அ�ப3� பதி���� வ�ஷ� எ�ைன 
வள��தவாH�� நா� பதிB�� உபகார� க5டாய� ெச>யQ� எ�� தீ�மான� 
ெச>� ெகா9ேட�. அதனா� தா� உடேன உ1கைள� க�யாண� ெச>� 
ெகா�ளF ச�மதி�ேத�. உ1கHைடய ந�ல �ண�ைத� பா��த பிற� அ+த உ�தி 
அதிகமாயி-�. நிஜ�ைதF ெசா�(வி5ேட�. நீ1க� எ�ைன� ைகவி5டா�, 
தி��பி அவ�க� :5<�� நா� ேபாக� ேபாவதி�ைல. வழியி� எ1ேகயாவ� 
ரயி(ேலயி�+� �தி�தாவ� உயிைர வி5< வி<ேவ�" எ�றா�. 
 
இ+த அதிசயமான விவர�ைத� ேக5<� ெகா9< நா� /த�பமா> 
உ5கா�+தி�+ேத�. எ� ெநCR ம5<� எதனாேலா, பP�, பP� எ�� அ3��� 
ெகா93�+த�. ஒ� ெபாிய ச+ேதக� - பய1கரA� ஆன+தA� கல+த ச+ேதக� - 
எ� மன�தி� உதி�� வி5ட�. 
 
"இ�ேபா� உன�� எ�ன வய� அ�மா" எ�� ேக5ேட�. 
 
"பதினா�" எ�றா�. 
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"உ� ெசா+த அ�பா அ�மாைவ� ப-றி ஏதாவ� ஞாபக� இ��கா?" எ�� 
ேக5ேட�. 
 
"ஒ��ேம ஞாபகமி�ைல" எ�றா�. 
 
"உ�ைன எ1ேக க9ெட<�தா�களா�. அதாவ� ெதாி8மா?" எ�� ேக5ேட�. 
 
"��பேகாண� மகாமக�தி� ேபா� அக�ப5டதாக� ேபசி� ெகா9டா�க�" எ�� 
அவ� ெசா�ன��, எ�;ைடய பரபர�� அள@ கட+�வி5ட�. 
 
"இ1ேக வா, அ�மா! ெகாCச� வல� காைத ம3��� கா5<" எ�ேற�. 
 
அவ� தய1கியைத� பா���வி5<, "பய�படாேத அ�மா! இ�ப3 வா! ஒ� 
அைடயாள���காக� ேக5கிேற�" எ�ேற�. அவ� அ�கி� வ+த�� அவHைடய 
வல� காைத ம3�� வி5<� பா��ேத�. அத� பி�னா� ��� க��� மFச1க� 
பளிFெச�� ெதாி+தன. 
 
"எ� க9ேண! நீ எ� ெசா+த� ெப9ண3!" எ�� க�தி� ெகா9ேட அவைள� 
க53� ெகா�ள� ேபாேன�. திPெர�� க9 இ�9< வ+த�. கீேழ வி*+� 
வி5ேட�. 
 
இ�ப3F ெசா�(வி5< கணபதிராம சா/திாி நி��தினா�. எ� மனதி� 
காைலயி(�+� உ��தி� ெகா93�+த ம�மமான விஷய� இ�னெத�� 
இ�ேபா� விள1கிவி5ட�. அ� கண�திராம சா/திாி��� கமலா@��� 
Aகபாவ�தி� காண�ப5ட ஒ-�ைம தா�. 
 
நா1க� ��� ேப�� எ1க� அதிசய�ைத� பல வித�திB� ெதாிவி�ேதா�. "நீ1க� 
ெரா�ப� �9ணிய� ெச>தவ�. அதனா� தா� உ1கைள� பகவா� அ�ேப��ப5ட 
பாவ�தி(�+� கா�பா-றினா�. ெப9ைண8� ெகா9< வ+� ேச��தா�" எ�� 
அவைர� பாரா53ேனா�. 
 
"பகவா� உ1க� �லமாக எ�ைன� த<�தா5ெகா9டா�. அதனா� பா�கி�  
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காாிய�ைத8� நீ1க� தா� ெச>� ெகா<�க ேவQ�. �ழ+ைத��� க�யாண� 
ப9ணி ைவ�த பிற�தா� எ� மனதி� ஏ-ப5<�ள பய1கர� நீ1��; நி�மதி 
ஏ-ப<� ஐய�வா�! ேவ� எ� எ�ப3யி�+தாB� வி�தியாசம பா��காம� உ1க� 
பி�ைள�ேக அவைள� க�யாண� ெச>�ெகா�ள ேவ9<�. அ<�த 
AL��த�திேலேய க�யாண� ஆகி விடேவ9<�" எ�றா� கணபதிராம 
சா/திாிக�. 
 
இIவா� க�யாணR+தர�தி� க5சியி� பகவாேன இ�+�, அவ� மேனாரத�ைத 
நட�தி ைவ�தா�. ெபாியவாி� ச�மத� உடேன கிைட�� வி5ட�. அ�மாளி� 
ச�மத� ெப�வ� அIவள@ Rலபமாயி�ைல. ஆனா� கணபதிராம சா/திாிக� 
கமலாவி� ேப���� த� A�கா� ல5ச� ெசா�ைத8� எ*தி ைவ�� உயிைல8� 
ெகா9< வ+� ெகா<�த பிற�, அ�மாளி� ச�மதA� கிைட�� வி5ட�. அ<�த 
AL��த தின�தி� கமலாவி� க�யாண� ெவ� சிற�பாக நட+ேதறிய�. 
 
இ+த விஷய�தி� க�யாணR+தர� கா53ய பி3வாதA� உ�தி8� அவனிட� 
என�� ெரா�ப மதி�ைப உ9டா�கிவி5ட� எ�பைதF ெசா�ல ேவ9<�. அவ;� 
எ�னிட� மிக@� ந�றி8டனி��கிறா�. 
 
இைத எ*திய பிற�, இ+த� கைத�� நா� ெகா<�தி���� தைல�ைப� பா��ேத�. 
இர9< வித�திB� அ� ெபா��தமாயி��ப� ெதாிய வ+த�. பி�ைளயா9டா� 
இ�ேபா� 'கமலாவி� க�யாண'மாக�தா� விள1�கிறா�. அ�பா@��� 
பி�ைளதாேன?  
----------------- 
 

19. 19. 19. 19. த�ெகாைலத�ெகாைலத�ெகாைலத�ெகாைல    
 
1 1 1 1     
த-ெகாைல! ஆ�. அ+த� பய1கரமான A3@�� வ+தா� ஜக+நாத�. இ�தைகய 
ேபரவமான����� பி�ன�, மானA�ள ஓ� ஆ9 மக� எIவா� உயி� 
ைவ�தி��க� L<�? ஒ� பாகேம;� ேதறியி��க� Lடாதா? அதிB� இ� 
இர9டா� தடைவ. இ9ட�மீ3ய5 பாீ5ைசயி� ெஜக+நாத� Aத� தர�தி� 
ேதறியவ�. அ�வைர ஒ� வ��பிலாவ� பாீ5ைசயி� தவறிய� கிைடயா�. பி.ஏ. 
வ��பி� Aத� Aைற இர9< பாக�திB� தவறியேபா� அவ� அைட+த 
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ஏமா-றA� �யரA� ெசா�ல�தரம�ல. ஆயி;� எ�ப3ேயா சகி��� ெகா9< 
இர9டா� Aைற அதிக� கவைல8ட� ப3�தா�. ஆயி;� பயென�ன? 'ேம� மா3 
கா(' எ�பத-காக அவ� ேக( ெச>த 'ம9<�க�' எ�லா�� ேதறிவி5டா�க�. 
அவ� ம5<� அ�Aைற8� தவறிவி5டா� - இர9< பாக�திB�. அவமான�! 
அவமான�! த-ெகாைலயினால�றி இ+த அவமான� தீ�மா? 
 
இ� ஒ� �ற� இ��க5<�. ெச�ல�தி� Aக�தி� எIவா� விழி�ப�? த�னிட� 
அளவிற+த காத� ைவ���ள அ�ேபைத இI அவமான�ைத எ1ஙனC சகி�பா�? 
பாீ5ைச�� நா�� மாத1கH�� A�� ெச�ல�ைத� பிற+தக���� 
அ;�பியேபா� அவH��� தன��� நிகU+த விவாத� ெஜக+நாத;�� நிைன@ 
வ+த�. அவ� அ�ேபா� Lறினா� - "எ�ைன ஏ� அ;��கிறீ�க�? நா� உ1க� 
ப3���� எIவித�திலாவ� ���ேக வ�கிேறேனா? நா� இ�+தா� உ1கH�� 
எIவளேவா ெசௗகாியமாயி-ேற! உ1க� அைறைய� ெப��கி R�தம> 
ைவ�கிேற�. ��தக1கைள அ<�கி ைவ�கிேற�. �ளி�பத-� ெவ+நீ� ேபா5<� 
ெகா<�கிேற�. இரவி� நீ1க� ப3��� ேபா� உ1க� ப<�ைகைய விாி�� 
வி5ேட நா� ெச�� ப<��� ெகா�Hகிேற�. உ1கH�� எIவள@ ேநர� 
மீதியாகிற�? ேஹா5ட(� சா�பி5<� ெகா9< தனியைறயி� இ�+தா� 
இைவகைளெய�லா� நீ1க�தாேன ெச>யேவ9<�? இIவள@ ெசௗகாிய� 
இ���மா? என�காக நீ1க� அதிக ேநர� ெசலவி<வேத;� உ9டா? மாைல� 
ெபா*தினி� நீ1க� ெவளியி(�+� வ+த�� அைரமணி ேநர� மா3யி� உ5கா�+� 
ேபசி�ெகா93��கிேறா�. இைத� தவிர ேவ� எ�ேபாதாவ� உ1க� ப3����� 
���ேக நா� வ�கிேறனா? ேமB�, உ1க� ேதக ெசௗ�கிய�ைத எ�ைன� ேபா� 
யா� கவனி�பா�க�." 
 
ெச�ல�மாளி� இIவள@ வாதA� அ�ேபா� ஜக+நாத� ெசவியி� ஏறவி�ைல. 
ெச�ற வ�ஷ� பாீ5ைசயி� தவறிய��, அவன� ந9ப�கH� ம-றவ�கH�, 
"ஆ�பைடயா� ஆ���� வ+த�� ைபய� Rழி ேபா5< வி5டா�" எ�� ேக( 
ெச>த� அவ� மனைத வி5< அகலவி�ைல. இ+த� ேக(�ேபFR அவ� 
உ�ள�தி� உ��தி� ெகா9ேடயி�+த�. கைடசியி� தா� பாீ5ைசயி� 
தவறியத-�� த� மைனவிேய காரண� எ�;� ந�பி�ைகைய உ9< 
ப9ணிவி5ட�. எனேவ, இ�Aைற அவைள ஊ��� அ;�பிேய தீரேவ9<-
ெம���, இ�லாவி3� தன��� பாீ5ைச ேதறாெத��� அவ� நிFசய� ெச>� 
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ெகா93�+தா�. இ�ேபாேதா? "அIவள@ பி3வாதமாக எ�ைன ஊ��� 
அ;�பினீ�கேள? பாீ5ைசயி� ேதறி வி5P�களா?" எ�� ெச�ல� ேக5டா�, எ�ன 
விைடயளி�ப�? த� �9ப5ட மனைத இ�;� �9ப<�த� Lடாெத�� அவ� 
இIவா� ேகளாம(��கலா�; ேத�தB� ெசா�லலா�. இ�+தாB�, அவ� மனதி� 
இIெவ9ண� இ��க� தாேன ெச>8�? அவ� Aக�தி� விழி�பெத�ப3? 
 
இனி, கிராம�திB�ள ெப-ேறா�கேளா? அவ�கைள� ப-றி எ9ணியேபாேத 
ஜக+நாத;�� வயி� பகீ� எ�ற�. தக�பனா� உைழயாத உைழ��� உைழ�� 
��த �த�வனான த�ைன� ப3�க ைவ�தா�. இ�ேபா� அவ��� த�ளாத வய� 
வ+� வி5ட�. �<�ப���� 1,500 Vபா> கட� இ�+த�. இ�;� இர9< 
�த�விகH��� க�யாண� நட�க ேவ9<�. ஒ� ைபயைன� ப3�க ைவ�தாக 
ேவ9<�. நில�தி� கிைட��� வ�மான� கால5ேசப���ேக ேபா�� 
ேபாதாததாயி�+த�. ஜக+நாத;�� வா1கின வரத5சைண V. 2000-�தி� ஒ� 
ைபசா� Lட� ெதாடாம� அவ� பி.ஏ. ப3�பத-காக� ெகா<�� வி5டா�. அவ� 
உ�திேயாக� ெச>ய� ேபாகிறா� எ�ற ந�பி�ைகேய �<�ப���� இ�ேபா� 
ஆதாரமாயி�+� வ+த�. ேபான வ�ஷேம அவ�க� அைட+த ஏமா-ற� வ�ணி��+ 
தரம��. இ�Aைற8� தவறி�ேபான ெச>தி ேக5டா� அ+ேதா! அவ�க� மன� 
இ3+ேத ேபா>வி<�. அவ�க� �யர�ைத பா��� எIவா� சகி��� 
ெகா93��ப�. ந�ல ேவைள, உயிைர வி<வ�� ைவ��� ெகா93��ப�� 
ஒ�வ;ைடய வி��ப�ைத� ெபா��ததாயி��கிறேத, அைத நிைன��F 
ச+ேதாஷ�பட ேவ93ய�தா�. 
 
அவமான�ைத� ெபா�5ப<�த ேவ9டா�; மைனவிைய8� ெப-ேறா�கைள8� 
கவனி�க ேவ9டா�; எனி;� அ<�தா-ேபா� ெச>வத-ெக�ன இ��கிற�? 
வரத5சிைண� பண� V. 2000-A� இ+த ��� வ�ஷ1களி� ெசலவழி+� 
ேபாயி-�. பா1கி� கண�கி� 30 Vபாேயா எ�னேவாதா� பா�கி. இ�னெமா� 
வ�ஷ� பைடெய<�� ெச�� பாீ5ைச� ேகா5ைடைய A-�ைக ேபா<வெத�ப� 
இயலாத காாிய�. மாமனாாிட� பண� ேக5கலாமா? ைச! அைதவிட நா�ைக� 
பி<1கி� ெகா9< உயி� விடலா�. உ�திேயாக����� ேபாவெத�றாேலா, 
பாீ5ைசயி� தவறிய பி.ஏ.�� எ�ன ச�பள� ெகா<�பா�க�? 30, 35-�� ேம� 
இ�ைல. இ+த 35 Vபாைய� ெகா9< ப5டண�தி� மைனவி8ட� எIவா� 
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வாU�ைக நட��வ�? ெச�ற வ�ஷ�தி� மாத� 60 Vபா> ேபாதாம� 
க�ட�ப5ேடா ேம? பி�ன�, ெப-ேறா�கH�� பண� அ;��வெத�ப3? 
த�பிைய� ப3�க ைவ�ப�� த1ைககH��� க�யாண� ெச>� ைவ�ப� 
எ1ஙன�? 
 
"ஆ! பாீ5ைசயி� ம5<� ேதறியி�+தா�! நிைன�தப3 இ�க�டா�/ ஆ\X� ஓ� 
உ�திேயாகA� கிைட�தி�+தா�! 'ச�பள�ைத� ெகா9< நீ உ� கால5ேசப�ைத 
நட�தி� ெகா�. ேம� வ��ப3ைய ம5<� மாதாமாத� என�� அ;�பிவி<' எ�� 
த+ைத அ3�க3 Lறிய� அவன� நிைன@�� வ+த�. 'ேம� வ��ப3' விஷய�தி� 
தானாக யாைர8� ஒ� ைபசாேவ;� ேக5பதி�ைலெய�� அ�ேபாேத 
தீ�மானி�தி�+த�� ஞாபக� வ+த�. இ�க�டா�/ ஆ\X� உ�ேயாக� 
அக�படாவி5டாB� ரயி�ேவயி� V.100 ச�பள�தி� ேவைல கிைட�தி�+தா� 
ேபா�ேம!... ைச, ைச எ�ன :9 நிைன@க�! இைவகைள� ப-றி இ�ேபா� 
எ9ணி எ�ன பய�! த-ெகாைல! த-ெகாைல! த-ெகாைல! அைத� ப-றிய�ேறா 
இ�ேபா� சி+தி�க ேவ9<�! 
 
ஒேர ஒ� ேயாசைன, நா� ேபா>வி5டா� மைனவி ெப-ேறா�களி� கதி எ�ன? ந�ல 
ேவைளயாக மைனவியி� ெப-ேறா�க� ெகாCச� பண�கார�க�. எனேவ அவைள� 
ப-றி� கவைலயி�ைல. உயிேரா3�+தாB� ெப-ேறா�கH�� உதவி எ�@� ெச>ய 
A3யா�. அவ�க� எ�லா�� அள@ கட+த ��க�தி� ஆU+� வி<வா�க� எ�ப� 
உ9ைமேய. ஆனா�, உயிேரா3�+� அவ�க� �யர�ைத� பா���� 
ெகா93��பைதவிட இற+� ேபா> வி5டா�, பிற� யா� எ�ப3� ேபானா� 
நம�ெக�ன ெதாிய� ேபாகிற�? 
 
இIவள@ எ9ண1கH� ஜக+நாத� மனதி� ேகா�ைவயாக எ*+� மைற+தன. 
அவ;ைடய அறி@ அ+த ெந��க3யான த�ண�தி� மிக� ெதளி@ ெப-றி�+த�. 
அFசமய�தி�, "நா� ஏ� த-ெகாைல ெச>� ெகா�ள ேவ9<�?" எ�;� 
விஷயமாக ஒ� க5<ைர வைரயF ெசா�(யி�+தா� அவ� மிக ந�றாக 
எ*தியி��பா�. இIவள@ ெதளி+த அறி@ட� பாீ5ைசயி� எ*தியி�+தா� எ+த� 
��5<� பாீ5சக;� அவைன� ேத�த� ெச>ய� தவறியிரா�! 
 
த-ெகாைல ெச>�ெகா�H� வித�ைத� ப-றி ஜக+நாத� அதிகமாகF  
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சி+தி�கேவயி�ைல. ஒேர கண�தி� இ+த விஷய�தி� A3@�� வ+�வி5டா�. 
இர@ ஏ* மணியாயி-�. மைனவி�ெகா� க3தA�, த+ைத�ெகா� க3தA� 
எ*தினா�. மைனவி�ெக*திய க3த� வ�மா�:- 
 
"எ� அ�ேப! நா� பாீ5ைசயி� இ� Aைற8� தவறி வி5ேட�. இனி உ� Aக�தி� 
விழி�க எ�னா� A3யா�. த-ெகாைல ெச>� ெகா9< இ�றிர@ உயி� விட� 
ேபாகிேற�. ஜக+நாத�" 
 
த+ைத� ெக*திய க3தA� இIவள@ R��கமான�தா�. இர9ைட8� ம3�� 
உைறயி� ேபா5< விலாச� எ*தி ேமைஜயி� மீ� ைவ�தா�. மரண விசாரைணயி� 
அைடயாள� ெதாிவத-காக� த�;ைடய விலாச� எ*திய ஒ� காகித�ைதF 
ச5ைட� ைபயி� ேபா5<� ெகா9டா�. (எ�ன A�ேயாசைன) அைறைய J53 
வி5< ெவளிேய கிள�பினா�. 
 
2 2 2 2     
இர@ ஒ�ப� மணி அமாவாைச இ�5<. ெத� இ+திய ரயி� பாைதயி� ஒ� சி� 
வா>�கா(� பால�தி� மீ� ஜக+நாத� உ5கா�+� ெகா93�+தா�. நி�மலமான 
நீல வான�தி� ந5ச�திர1க� க9சிமி53 மனித�களி� அறியாைமைய� �றி��� 
ேக( ெச>� ெகா93�+தன. ேம�வான வ5ட�தி� அ3வார�ைத� காிய 
ேமக�திர� மைற+தி�+த�. ஒIெவா� சமய� அ�ேமக�திரைள மீறி�ெகா9< ஒ� 
ெபா� மி�ன-ெகா3 ெவளி� கிள�பி ஒ� கண� க9ைண� பறி��வி5< உடேன 
மைற+த�. கிழ�ேக ெவ� ,ர�தி� ப5டண�தி� மி�சார விள��க� ம1கலாக� 
காண�ப5டன. ெவ���� த�� வாைட� கா-றி� கல+�, கா53� ஊைளயி<� 
நாியி� L��ர� வ+� ெகா93�+த�. அIவ�ேபா� ம�திம /தாயியி� இ3க� 
உ�மின. ப�க�தி(�+த �ளிய மர�தி� ஒ� ேகா5டா� ேகாரமாக� க�தி� 
ெகா93�+த�. 
 
அ<�த /ேடஷனி(�+� ேபா5ெமயி� �ற�ப5<வி5டெத�பத-� அறி�றியான 
ஊத� ச�த� ேக5ட�. ஜக+நாத� எ*+� ெச�� த9டவாள�தி� மீ� ���காக� 
ப<���ெகா9< க9ைண இ�க �3� ெகா9டா�. இதய� 'ப5ப5' எ�� 
அ3��� ெகா9ட ச�த� அவ� ெசவியி� ந�றாக� ேக5ட�. அவ� மைனவி8�, 
மாமனா��, மாமியா��, த+ைத8�, தா8�, த�பி8�, த1ைககH� ஒIெவா�வராக 
அவ� A�� ேதா�றி, "ஐேயா ைப�தியேம! இ�ப3 ெச>யாேத" எ�� 
ெகCRவ�ேபா� அவ;��� ேதா�றி-�. இ+த� பிரைமயினி�� வி<ப<� 
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ெபா�5< அவ� க9கைள� திற+� ரயி� வரேவ93ய தி�ைக ேநா�கினா�. 
அIவிட�தி� இரயி� பாைத ேநராக அைம+தி�+தப3யா� ெவ�,ர�தி� ரயி� 
வ�வ� காண�ப5ட�. �ழ+ைத� ப�வ�தி� ெகா�ளி� க9ண� எ�;� 
இரா5சதைன� ப-றி� ேக5ட கைத அவ;�� நிைன@ வ+த�. ெபாிய காிய 
வ3வA� ெகா�ளி� க9கH� உைடய ஒ� Jத� பய1கரமாக உ�மி� ெகா9< 
த�ைன வி*1க வ�வ� ேபா� அவ;��� ேதா�றி-�. இ�ேதா-ற�தினா� 
\தியைட+� அவ� மீ9<� க9கைள �3� ெகா�ள� ேபானா�. ஆனா�, 
அFசமய�தி� Rமா� ஐ�ப� அ3 ,ர�தி� ரயி� பாைத ஓரமாக ெவ�ைள� 
�ணியா� A�காடணி+த உ�வ� ஒ�� த�ைன ேநா�கி வ�வைத� 
க9<வி5டா�. 
 
ேப>, பிசாRகளிட� ஜக+நாத;�� ந�பி�ைகயி�ைல. இ�+தாB� அ�ேபா� 
அவ� உடB� ந<1கிவி5ட�. விய�ைவ விய��� �ணிக� எ�லா� ஒ� கண�தி� 
ெசா5ட நைன+� ேபாயின. அFசமய�தி� அவ� உண�@ ேபானவழி காாிய� 
ெச>தாேனய�றி, அறிைவ� பய�ப<�தி ேயாசி�� எ�@� ெச>யவி�ைல. 
அIவிட�தி(�+� உடேன ேபா>விட ேவ9<ெம�� அவ;��� ேதா�றிய�. 
ெம�வாக நக�+� ப�க�தி(�+த பால���� வ+� அ1கி�+� கீேழ வா>�கா(� 
ச�தமி�றி இற1கி வி5டா�. ஏ-ெகனேவ காாி��; அதிB� பால�தி� நிழ�. 
அ1கி�+� அI@�வ�ைத� பா���� ெகா9ேட நி�றா�. எ�ன அதிசய�! 
அI@�வ� ச-� A� ஜக+நாத� ப<�தி�+த இட���ேக வ+� நி�ற�. A�கா< 
ேபா53�+த �ணிைய எ<��� ேகாவி(� /வாமி தாிசன� ப9Q�ேபா� 
ெச>வ� ேபா� இ<�பி� வாி+� க53� ெகா9ட�. பி�ன� த9டவாள�தி� மீ� 
���காக� ப<�த�. 
 
அ�தைகய நிைலைமயிB� ஜக+நாதனா� ��னைக ெகா�ளாம� இ��க 
A3யவி�ைல. அI@�வ� த�ைன� ேபாலேவ ஏேதா ஒ� காரண�தினா� 
த-ெகாைல ெச>� ெகா�ள வ+த �ரதி��டசா(யான ஒ� மனிதேன எ�பைத 
அவ� ெத�ள� ெதளிய� க9டா�. அவ;யிைர அFசமய� தா� 
கா�பா-றாவி5டா�, அ�ெகாைல பாதக���� உட+ைதயாயி�+த பாவ� த�ைனF 
சா�� எ�� அவ;�� ஓ� உண�Fசி உ9டாயி-�. ரயிேலா சமீப�தி� வ+� 
வி5ட�. அவ� ஒேர பா>Fசலாக� பா>+ேதறிF ெச�� ப<�தி�+த உ�வ�ைத 
A�கி� ெதா5டா�. அI@�வ� அ�ப3ேய :றி5<� ெகா9< ��ளி வி*+த�. 
பாவ�! ரயி� வ93 த�மீ� ஏறிவி5டதாக அ+த �ரதி��டசா( நிைன�தி��க 
ேவ9<�. ஜக+நாத� அதைன� பாதி,�கி� ெகா9<� பாதி இ*��� ெகா9<� 
கீேழ பால�தி� அ3யி� ெகா9< வ+� ேச��தா�. 
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"ஆ�, ��� ஆ9<களாக நா� அைலயாத இடமி�ைல. நா� ேபாகாத ஆ\/ 
இ�ைல. வி9ண�ப� எ*தி எ*தி ைக8� ச(��வி5ட�. நட+� நட+� காB� 
ஓ>+� வி5ட�. மைனவிைய8�, இர9< �ழ+ைதகைள8� கா�பா-றியாக 
ேவ9<�. பா1கியி� இர9டாயிர� தா� பா�கி. அைத ைவ��� ெகா9< 
எ1ேகயாவ� கிராம�தி-� ேபா> அவ�களாவ� ெசௗ�கியமாயி��க5<� எ�ற 
A3@�� வ+ேத�. இ�;� இர9< வ�ஷ� நா� இ+த நகர�தி� இ�+� ேவைல 
ேத3� ெகா93�+தா�, அ+த� பணA� ெதாைல+� ேபா> வி<�. பி�ன�, எ� 
மைனவி �ழ+ைதகளி� கதி எ�ன? ஆைகயினாேலேய இ�� A3வாக பி.ஏ. 
ப5ட����ாிய ப�திர�ைத ச�வகலாசாைல ாிஜி/5ரா��ேக தி��பிய;�பிவி5<, 
உயிைரவி<� �ணி@ட� �ற�ப5< வ+ேத�. நீ� அத-�� ���ேக நி�றீ�" எ�� 
Lறி A3�தா� மகாேதவஐய�. ஜக+நாத� ெகா�ெல�� சிாி�தா�. அவ�க� 
பால�தி� மீ� உ5கா�+தி�+தா�க�. "எ� வரலா-ைற உ�மிட� Lறிய� �றி�� 
வ�+�கிேற�. பிற� ��ப�ைத� ேக5< சிாி��� �ணA�ளவ� நீ� எ�பேத 
என��� ெதாியா� ேபாயி-�" எ�� மகாேதவ ஐய� ச-�� ேகாப��ட� Lறினா�. 
 
"தய@ ெச>� ம�னி�� வி<1க�. நா� Lற�ேபாவைத� ேக5டா� நா� 
சிாி�தத-�� காரண� உ9ெட�� நீ1கேள ெசா�:�க�. நா� ெச�ற வ�ஷA� 
இIவ�ஷA� பி.ஏ. பாீ5ைச��F ெச�� தவறிவி5ேட�. இத� ெபா�5< 
த-ெகாைல ெச>� ெகா�H� ேநா�க��டேனேய நா;� இ1� வ+ேத�. நீ1க� 
தி<�கி<கிறீ�கள�லவா! எ+த இட�தி� நீ1க� ப<���ெகா9P�கேளா, அேத 
இட�தி� ஒ� நிமிஷ�தி-� A�� நா� ப<���ெகா93�+ேத�. த1கைள� க9< 
பய+�ெகா9< கீழிற1கிேன�. பி.ஏ. பாீ5ைசயி� Aத�ைமயாக� ேதறிய தா1க� 
அ�ப5ட�தினா� ஒ� பய;மி�ைலெயன� க9< அைத� தி��பி அ;�பி வி5< 
உயி� �ற�க� �ணி+தி��ைகயி�, அ�ப3�ப5ட ப5ட� 
கிைட�கவி�ைலேயெய�பத-காக நா� த-ெகாைல ெச>� ெகா�ள� 
தீ�மானி�தைத எ9ணிய ேபா�, எ�ைனயறியாம� சிாி�� வ+�வி5ட�. 
இ�ெபா*� ெசா�B1க�. நா� சிாி�ததி� தவ� உ9டா எ��" எ�றா� 
ஜக+நாத�. 
 
இைத� ேக5ட�� மகாேதவ ஐய��� Lட நைக�� வ+�வி5ட�. ச-�ேநர� 
இ�வ�� இ3 இ3ெய�� சிாி�தா�க�. அ+த நி�மா;�யமான இட�தி�, அ+த 
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ந�ளிரவி� அவ�கHைடய சிாி�பி� ஒ(ைய� ேக5<, அ�வைர ச�த� ேபா5<� 
ெகா93�+த JFசிக�, தவைளக� Aத(யன பய+� வா> �3� ெகா9டன. 
அ�கி(�+த �ளிய மர�தி� உற1கி� ெகா93�+த ஒ� பறைவ க9 விழி��� 
'கிறீF' எ�� க�தி-�. 
 
"உயி� வி<� ேயாசைனைய மற+�வி<ேவா�" எ�� மகாேதவ ஐய� Lறினா�. 
 
"ததா/�" எ�றா� ஜக+நாத�. பி�ன� அவ� ெசா�னா�:- "இ�றிரவி(�+�, 
நா� இ�வ�� உயி� ந9ப�களாேனா�. நாமி�வ�� ஒேர ேநா�க1ெகா9< 
இ�வ�� ஒ�வர� உயிைர ஒ�வ� கா�பா-றிேனா�. இ�வ�� ஏற��ைறய ஒேர 
நிைலயி� இ��கிேறா�. ந�மி�வைர8� ேச��� ைவ�க ேவ9<ெம�ப� 
கட@Hைடய தி�@�ள�ேபா� ேதா�றி-�." 
 
"ஆ�. ந9ப� ஒ�வ� இ�லாத காரண�தினாேலேய, நா� இIவள@ விைரவி� 
மனC ேசா�+� வி5ேட� எ�� இ�ேபா� ேதா��கிற�. த1கHைடய நிைல8� 
அ�ப3�தா� இ��கேவ9<ெம�� நிைன�கிேற�. இனி இ�வ�� ேச�+� �திய 
பல��ட;� உ-சாக��ட;� வாU�ைக� ேபாரா5ட�தி� இற1�ேவா�." 
 
"அ�ப3ேயயாக5<�. ஆனா�, எ�ன ெச>வ� எ�ப�தா� என�� 
விள1கவி�ைல." 
 
"இனி பாீ5ைச���ேபா�� எ9ண�ைத வி5< வி<1க�. எ�னிட� இர9டாயிர� 
Vபா> இ��கிறெத�� ெசா�ேனன�லவா? அைத ைவ��� ெகா9< ஏேத;� 
ெதாழி� நட��ேவா�." இIவா� ச-�ேநர� ேபசி�ெகா93�+�வி5< இ�வ�� 
ைக ேகா���� ெகா9< :5<��� �ற�ப5டா�க�. 
 
4 4 4 4     
ம�நா� ஜக+நாத;��, அவ;ைடய காத� மைனவி ெச�ல�தினிடமி�+� ஒ� 
க3த� கிைட�த�. அத� பி-ப�திைய இ1ேக த�கிேறா�:- "...இ+த ��க 
சமாசார�தி� நம�� ஒ� ச+ேதாஷமான அ�சA� இ�லாம- ேபாகவி�ைல. 
அ�ைத�� எ�னிட� எ�ேபா�ேம நிர�ப� பிாிய� எ�� த1கH��F 
ெசா�(யி��கிேறன�லவா? அ+திய கால�தி� நா� அவH��F ெச>த பணிவிைட 
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அ+த� பிாிய�ைத� பதி�மட1� வள�+�வி5ட�. எனேவ அவHைடய மரண 
சாசன�தி� பா1கியி� அவ� ெபயரா� இ�+த Vபா> �வாயிர�ைத8� என�� 
ெகா<�� வி5டதாக எ*தி ைவ�தி��கிறா�. இ+த� பண� த1களாேலேய என��� 
கிைட�த� எ�பைத நிைனZ5<கிேற�. தா1க� எ�ைன வ-���தி 
பிற+தக���� அ;�பியிராவி3� அ�ைத��� பணி விைட ெச>8� ச+த��ப� 
கிைட�திரா�. அ�ேபா� அவ� பண�ைத என��� ெகா<�தி��ப� நிFசயமி�ைல. 
ஆத(�, அ+த� பண� A*�� த1கH�ேக உாியதா��. இ�ெனா� சமாசார�, 
த1க� பாீ5ைசயி� A3@ இத-�� ெதாி+தி��க ேவ9<�. ேதறியி�+தா� 
ச+ேதாஷ�, இ�லாவி5டாB� நா� கவைல�பட ேவ93யதி�ைலெய�� என��� 
ேதா��கிற�. ப5ட� ெப-றவ�கH��� Lட இ�கால�தி� உ�திேயாக� இேலசி� 
கிைட�பதி�ைலெய�� எ�லா�� ெசா�Bகிறா�க�. ேமB� ைகக5<F ேசவக� 
ெச>8� பிைழ�� த1க� இய���� ஒ�தத��. எனேவ இ+த �வாயிர� Vபா8� 
�லதனமாக ைவ���ெகா9<, தா1க� ஏேத;� ஒ� ெதாழி� ஆர�பி�� 
நட�தினாெல�ன? அ3யா� த1கH��� பி3யாவி5டா� அத-காக எ�ைன� 
ேகாபி��� ெகா�வதி� பயனி�ைல. தா1க�தா� ெச�ல1 ெகா<��� ெகா<��� 
த1க� ெச�ல�ைத� ெக<�� வி5P�க�. பிற விஷய1க� த1கைள ேநாி� 
தாிசி���ேபா�." 
 
ேம- ெசா�ன ச�பவ1க� நிகU+� ஐ+� ஆ9<க� ஆகி�றன. இ�ேபா� 
மகாேதவ ஐய�� ஜக+நாத;� "மகாநாத� க�ெபனி" எ�ற ெபய�ட� ��தக 
வியாபாரA�, பிரRரA� நட�தி, ந�ல லாப� ச�பாதி�� வ�கிறா�கெளன 
அறிகிேறா�. ஜக+நாத;ைடய த+ைத ம5<� "எ�னதா� இ�+தாB�, மாதா மாத� 
ச�பளA� அத� மீ� ெகாCச� ேம� வ��ப38� கிைட�ப�ேபா� ஆ�மா?" எ�� 
ெசா�( வ�கிறாரா�.  
------------ 

20. 20. 20. 20. எ�எ�எ�எ�. . . . எ�எ�எ�எ�. . . . ேமனகாேமனகாேமனகாேமனகா    
 
1 1 1 1     
அைலகட(� ந<வி�, 'எ/. எ/. ேமனகா' எ�;� க�ப� ேபா>� ெகா93�+த�. 
அ+த� க�ப� அத-� A� எ+த நாளிB� அIவள@ பார� ஏ-றி� ெகா9< 
பிரயாண� ெச>த� கிைடயா�. இ+த� தடைவ அதி� ஏ-றியி�+த பார� 
A�கியமாக� பிரயாணிகளி� பாரேமயா��. க�ப(� அ3�தள�தி(�+� ேம� 
தள� வைரயி� எ�H� ேபா5டா� எ�H விழாதப3 பிரயாணிக�, ேதனைடகைள 
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ெமா>��� ேதனீ�கைள� ேபா� ெந�1கியி�+தா�க�. அவ�க� பல ேதச�தின�; 
பல சாதியின�. 
 
Aத� வ���, இர9டா� வ���களி� ெவ�ைள�கார�க� ம5<� 
காண�ப5டா�க�. அவ�களி� /திாீகH� �ழ+ைதகH� அதிகமாயி�+தன�. ம-ற 
ப�திகளி� க��� மனித�க� இ�+தா�க�. அவ�களி� ஹி+��க�, A/N�க�, 
தமிழ�க�, வ1காளிக�, மைலயாளிக�, பCசாபிய�, யாU�பாண�தா� Aத(ேயா� 
கல+� காண�ப5டா�க�. /திாீக�, ��ஷ�க�, �ழ+ைதக�, கிழவ�க� ஆகிய 
எ�லா வயதின�� இ�+தா�க�. அவ�கH�ெக�லா� க�ப(� ப<�பத-� 
இடேமா, /நான வசதிேயா ஒ��� கிைடயா�. அ+த ஜன1க� �ளி�� 
நா5கண�கி� ஆகியி��க ேவ9<�. அ�தைகய அ*��� பி3�த ஜன�L5ட�ைத 
ேவெற1�� கா9ப� ��லப�. அவரவ�கH�� ப�க�தி� ஒ� ெப53ேயா, 
�5ைடேயா ைவ��� ெகா9< 'சிவ சிவ' எ�� உ5கா�+தி�+தா�க�. த9ணீைர� 
க9< பல தின1களான அவ�கHைடய Aக1களி� �3ெகா93�+த ேசா�ைவ8�, 
�யர�ைத8� பய1கர�ைத8� விவாி�க A3யா�. சில� ேபய3�தவ�கைள�ேபா� 
இ�+தா�க�. ேவ� சில� இரா�திாிெய�லா� க9 விழி�� மயான கா9ட� 
பா���வி5< வ+தவ�கைள�ேபா� காண�ப5டா�க�; இ�;� சிலாி� Aக�தி� 
பிர�மஹ�தி L�தா3-�; பசி ெகா<ைமயினா� பாதி�க�ப5டவ�களாக@� 
ேதா�றின�. சாதாரணமாக இIவள@ ெந�1கிய L5ட�தி� இைரFச� 
அசா�தியமா> இ���ம�லவா? இ1ேகேயா, ஜன1க� ஒ�வ��ெகா�வ� அதிக� 
ேபசி�ெகா�ள� Lட இ�ைல. யாராவ� ேபசினா�, கிண-����ளி�+� ேபRவ� 
ேபா� ஈன/வர�தி� ேபசினா�க�. அIவ�ேபா� கிள�பிய �ழ+ைதகளி� 
ெம(+த, அ*�ர� இ�தய�ைத ேவதைன ெச>வதாயி�+த�. 
 
க�ப(� எ+த� ப�க� பா��தாB�, க9வ( வ��ப3யாக ஆபாசA� அ*��� 
நிைற+தி�+தன. ஒ*1�, R�த� எ�பைதேய அ1ேக காணA3யா�. ���க+தேமா 
ேக5க ேவ93யதி�ைல. க�ப(� �தியெபயி93� நா-ற�, �ைலயி� அ*கி� 
கிட+த ெவ1காய�தி� நா-ற�, பைழய ெரா53� �9<களி� நா-ற�, 
மனித�களி� விய�ைவ நா-ற�, R�5< நா-ற�, �ழ+ைதக� ஆபாச� ெச>த 
நா-ற� அ�ம�மா! எ�தைன விதமான நா-ற1க�? - நரக� எ�ப� இ�தாேனா? 
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எ/. எ/. ேமனகா இ+த� கதிைய அைட+தி�+தத� காரண� எ�னெவன 
விாிவாகF ெசா�ல ேவ93ய அவசியமி�ைல. அ� 1942-ஆ� வ�ஷ� பி�ரவாி மாத 
ஆர�ப�தி� சி1க�Jாி(�+� கிள�பிய க�ப� எ�� ெசா�னாேல ேபா��. 
சி1க�Jைர ஜ�பானிய� தா��வத-�F சில நாைள�� A��தா� அ� கிள�பி-�. 
கிள�பி இ�ேபா� ஆ� நாளாகி வி5ட�. ஆனா�, க�ப� த-சமய� கட(� எ+த 
இட���� வ+தி��கிறெத�� பிரயாணிகளி� யா���� ெதாியா�. அ� எ1ேக 
ேபாகிறெத��Lட ஒ�வ���� நிFசயமி�ைல. அேநகமாக� ெகா*����� 
ேபாகலாெம�� க�த�ப5ட�. ஆனா�, எ�ேபா� ேபா>F ேச�ேமா கட@ேள 
அறிவா�. ேபா>F ேச�� எ�ப�தா� எ�ன நிFசய�? பிரயாணிக�, க�ப(� 
வசதி� �ைற@களா� அைட+த க�ட1கைள� கா53B�, மேனா\தியினா�தா� 
அதிக� கல�க� அைட+தி�+தா�க�. அவ�களி� பல�, மலா> நா53� 
ஜ�பா;ைடய ெவ3�9<களினா� ேந�+த விபாீத1கைள ேநாி� பா��தவ�க�. 
அ+த பய1கர1கைள இ+த ஜ�ம�தி� அவ�களா� மற�கேவ A3யா�. 
தைரயிேலேய ஜ�பா;ைடய ெவ3 �9<களினா� அ�ப3�ப5ட பய1கர1க� 
ேநாிட� L<ெம�றா�, ந<� கட(� க�ப(�ேம� �9< வி*+தா� கதி எ�ன? 
அேதா கதிதா�! 
 
ஆகேவ, பிரயாணிகளி- பல�, அ3�க3 ஆகாய�ைத அ9ணா+� பா��த 
வ9ணமி�+தன�. 
 
ஆனா�, ஆகாய�தி(�+� ம5<+தானா அபாய� வர�L<�? அபாய�, கட(� 
மித+�� வரலா�! கடB�க3யி(�+� திPெர�� வ+�� தா�கலா� ஜ�பா;ைடய 
8�த� க�ப�கH� நீ��UகிகH� இ+�மகா சA�திர�திB� வ1காள� �டா� 
கட(B� சCசாி�பதாகF சில நாளாகேவ வத+தி இ�+த�. ஆகேவ, உயி�ட� 
ஊ���� தி��பி� ேபாேவா� எ�கிற ந�பி�ைக யா���ேம இ�ைல. 
இ�ப3�ப5ட நிைலைமயி�, யா�ைடய Aக+தா� கைளயாக இ��கA38�. 
 
எ�றாB� அ+த ஆயிர� பிரயாணிகH���ேள ஒ� /திாீயி� Aக� ம5<� 
அ�ேபா� Lட கைளயாக� தா� இ�+த�. கைள எ�ேபாதாவ� �ைற+தா� அ+த 
/திாீ தன�க�கி� ைவ�தி�+த ெப53���ளி�+� கைளைய எ<�� Aக�தி� 
Jசி�ெகா9டா�! அவ� க9ணிேல இேலசாக ைம தீ53யி�+த�. ெந-றியிேல 
ெபா5< இ�+த�. L+த� பி�னி விட�ப53�+த�. பிரதி தினA� ���, நாB 
தடைவ, அவ� எ�ப3ேயா ந�ல ஜல� ச�பாதி�� Aக�ைத அல�பி� ப@ட� Jசி� 
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ெகா9ட�ட�, ம-ற அல1கார1கைள8� ெச>� ெகா9டா�. தைலயி� ைவ��� 
ெகா�ள� �திய J இ�லாத ஒ� �ைறதா�. அத-�� பதிலாக, வ�ணெந53� J 
தைலயி� ைவ��� ெகா93�+தா�. அவ� அ1�மி1�� உலா@� ேபா�, 
ெம�(ய ம�(ைக ெஸ+தி� வாசைன ம-ற நா-ற1கைளெய�லா� வில�கி� 
ெகா9< வ+த�. 
 
இ+த /திாீயி� விஷய�தி� ம-ற� பிரயாணிகெள�லா� எIவள@ அ�ெவ���� 
ெகா93��பா�கெள�� ெசா�ல ேவ93யதி�ைல. அவைள� பா���� ேபாேத, 
பல�ைடய Aக� RQ�கமைட+த�. அவைளF R53�கா53, அேநக� காேதா< 
காதா> இரகசிய� ேபசி� ெகா9டா�க�. இ�;� சில�, அவ� காதி� 
வி*�ப3யாக "சனிய�!" "�ேதவி!" "தாி�திர� இ1ேக எ�ன�தி-� வ+த�?" 
"பிராண� ேபாகிற ேபா� Lட� ப@ட� Jசி� ெகா�Hவாேளா? யமைனேய மய�கி 
விடலாெம�ற எ9ண� ேபா(���!" எ�� இIவிதெம�லா� ேபசினா�க�. 
 
ம-��, அ+த� பிரயாணிக� ேபசி� ெகா9டதி(�+�, ேம-ப3 /திாீயி� ெபய� 
ரஜனி எ���, சி1க�Jாி� அவ� ��மா��க வாU�ைகயி� 'ெபய� எ<�தவ�' 
எ��� ெதாியவ+த�. அவ� அ�கி� இ�+த ெப53யி� ேம� 'மி/ ரஜனி' எ�� 
அFசி53�+த�. அவHைடய வய� எ�ன இ���� எ�� ஊகி�ப� மிக@� 
க3ன�. ஒ� சமய� பா��தா�, "இவH�� வய� ெரா�ப ஆகியி��க ேவ9<�; 
ப@டைர அ�பி� ெகா9< பா�ய� மாதிாி ந3�கிறா�" எ�� ேதா���. 
இ�ெனா� சமய� பா��தா�, "இவH�� வயR ெகாCச�; ��நட�ைத காரணமாக 
வய� அதிக� கா5<கிற�" எ�� ேதா���.  
 
இ�ப3�ப5ட /திாீைய� பா��� யா� தா� அ�வ���� ெகா�ளாம(��க 
A38�? அ�@�, அ<�த நிமிஷ�தி� உயிேரா3��ேபாேமா எ�ப� நிFசயமி�லாத 
அ+த சமய�தி�? 
 
எனி;� அவளிட� அ�வ���� கா5டாத ஒேர ஒ� ஆ�மா அ+த� க�ப(� 
இ��க�தா� இ�+த�. அவ� அவளிட� அ�வ���� கா5டாதேதா< இ�ைல, 
அவசிய���� அதிகமான அபிமான� கா5<வதாக@� ேதா�றிய�. பிரயாணிகளி� 
ஒ�வ� அIவித� நட+� ெகா9டாேல அ� ஆFசாிய�ைத� த��. அவேனா, க�ப� 
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உ�திேயாக/தாி� ஒ�வ�, உதவி எ�ஜினீய�. பா��பத-� ஆ1கிேலா இ+திய� 
மாதிாி இ�+தா�. 
 
அவ� ெபய� ஜா� எ�� ம-ற உ�திேயாக/த�க� அைழ�ததி(�+� ெதாி+த�. 
ஆனா� R�தமான தமிU ேபசினா�. 
 
ஒ� நாைள�� இர9< தடைவயாவ� க�ப� ேம� தள���� உதவி எ�ஜினீய� 
ஜா� வ�வா�. ரஜனி8� உடேன அவைன ேநா�கி� ேபாவா�. இர9< ேப�� 
க�ப� தள�தி� கிராதியி� சா>+� ெகா9< நி-பா�க�. அவ�க� அதிகமாக� 
ேபRவ� கிைடயா�. ேமேல ஆகாச�ைத� பா��பா�க�. சில சமய�, ஜா� ஒ� 
ெரா53� �9ைட மைற�� எ<��� ெகா9< வ�வா�. (க�ப(� உண@� 
ப9ட� கிைட�ப� அIவள@ க�ட�) ரஜனி ேவ9டா� எ�� ம��பா�. பிற� 
வா1கி� ெகா�வா�. 
 
இெத�லா� ம-ற பிரயாணிகH��� பி3�கேவயி�ைல. "க�ப(� வ+� Lட யாேரா 
ஒ�வைன வைலயி� ேபா5<� ெகா9<வி5டா�, பா�!" எ�� அவ�க� ேபசி� 
ெகா9டா�க�. க�ப� கா�டனிட� இைத� ப-றி� �கா� ெச>ய ேவ9<ெம��� 
ெசா�(� ெகா9டா�க�. 
 
அ�� சாய1கால� ரஜனி ஜாைனF ச+தி�த ேபா�, "நா� இர9< ேப�� ேபRவ� 
ம-ற� பிரயாணிகH��� பி3�கவி�ைல" எ�றா�. 
 
"நா� இர9< ேப�� ேபRகிேறாமா, எ�ன? நா� ேபRகிற� இ�வைரயி� எ� 
காதிேலேய விழவி�ைலேய" எ�றா�. 
 
ரஜனி, கNெர�� சிாி�தா�. ெசா�ல A3யாத ேசாகA� ஆU+த \தி8� 
�3ெகா93�+த அ+த� க�ப(� அவHைடய சிாி�பி� ஒ(, அப/வரமா>� 
ேதா�றிய�. 
 
அைத அவேள அறி+� ெகா9< R-� A-�� பா���வி5< "நா� ெவ�மேன ச-� 
ேநர� நி-ப� Lட அவ�கH�� ெபா��கவி�ைல. கா�டனிட� �கா� ெச>ய� 
ேபாகிறா�களா�!" எ�றா�. 
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"உ�ேம� அவ�கH�� எ�ன ேகாப�?" எ�� ஜா� ேக5டா�. 
 
"அ�தா� என��� ெதாியவி�ைல. அவ�கHைடய ெசா�� Rத+திர�ைதெய�லா� 
நானா பறி��� ெகா9ேட�? ஜ�பா�கார� ேம� கா5ட ேவ93ய ேகாப�ைத எ� 
ேபாி� கா53 எ�ன பிரேயாசன�? அச5< ஜன1க�! நா� Aக�ைத அல�பி� 
ெபா5< ைவ��� ெகா�வ� அவ�கH��� பி3�கவி�ைல. இ�ைற�ேகா 
நாைள�ேகா சாக� ேபாகிேறா�. இ��கிற வைரயி� ச+ேதாஷமாக இ�+� வி5<� 
ேபானாெல�ன? �ேதவி பி3�த� ேபா� Aக�ைத�Lட அல�பாம� 
உ5கா�+தி��பதி� எ�ன லாப�?" 
 
"சாைவ� ப-றி ஏ� அ3�க3 ேபRகிறா>? ெச��� ேபாக ஆைசயாயி��கிறதா?" 
எ�� ஜா� ேக5டா�. 
 
"ஆமா�" எ�� ஒேர வா��ைதயி� ரஜனி பதி� ெசா�னா�. 
 
"ஏ� அ�ப3?" 
 
"சாகாம� இ�+� எ�ன ஆகேவ9<�?" 
 
"இ+தியாவி� ப+��க�, ெதாி+தவ�க�, யா�� இ�ைலயா?" 
 
"இ�ைல" 
 
"உயிைர வி<வதாயி�+தா�, இ�ைற�� ரா�திாிைய� ேபா� த�க த�ண� 
கிைடயா�. ஒ�ப� மணி��F ச+திர� உதயமாகி வி<�. அ��ற� சA�திர� 
பா-கடலாயி����." 
 
"நா� தயா�" எ�றா� ரஜனி. 
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2222        
அ�� சாய1கால� அ/தமன சமய�தி�, ரஜனி அல1கார� ெச>� ெகா�வைத� 
பா��� வி5<� பிரயாணிக� அளவி�லாத விய��� அ�வ���� ெகா9டா�க�; 
அ�வ��ைப ெவளி�பைடயாக@� கா53� ெகா9டா�க�. 
 
ரஜனி, அைத� ெகாCசA� ெபா�5ப<�தவி�ைல. தன��� ஏேதா சி+தைனயி� 
ஆU+தவளா>� ேதா�றினா�. ேநரமாக ஆக அவHைடய பரபர�� அதிகமாயி-�. 
 
ரஜனி, மேனாநிைலைய� பிரதிப(�ப� ேபா� க�ப� வழ�க�ைதவிட மிக@� 
�ாிதமாகF ெச�ற�. 
 
அைத� ப-றி பிரயாணிக� கவைல8ட� ஒ�வேராெடா�வ� ேபசி� ெகா9டா�க�. 
 
இர@ Rமா� எ5< மணி�� ஜா� க�ப(� ேம� தள���� வ+த��, ரஜனி 
விைர+� எ*+� வ+� அவ� ப�க�ைத அைட+தா�. 
 
"தயா�தாேன? மனதி� ச+ேதக� ஒ�� மி�ைலேய?"  
 
"ெகாCச1Lட இ�ைல." 
 
"அ�ப3யானா� எ�ேனா< வா!" எ�� ெசா�(வி5< ஜா� A�னா� நட+தா�. 
 
8�தகாலமாதலா�, க�ப(� இரா�திாியி� விள��� ேபா<வ� கிைடயா�. ஒேர 
இ�5டாயி�+த�. 
 
ஜா;ைடய ெவ�ைள உ<�பி� அைடயாள�ைத� ெகா9< ரஜினி நட+தா�. 
 
ஓாிட�தி� அவH��� கா� த<மாறி-�. 
 
ஜா� தி��பி அவHைடய ைகைய� பி3��� ெகா9டா�. 
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ரஜனி�� மயி� LFெசறி+த�. 
 
இர9< ேப�� ெமௗனமா>� ெகாCச ,ர� நட+தா�க�.  
 
"இ1ேக ப3�க5<, ஜா�கிரைதயா> இற1கி வா!" எ�றா� ஜா�. 
 
இற1கி� ேபானா�க�. 
 
இIவித� கா�மணி ேநர� இ�53� நட+த பிற�, ஜா� ஓாிட�தி� நி�றா�. கத@ 
திற��� ச�த� ேக5ட�. 
 
ெவளியி(�+� �ளி�+த கா-� 'வி�'ெர�� ரஜனியி� Aக�தி� அ3�த�. 
அைல��ளிகH� ெதறி�தன. 
 
"கைடசி� தடைவ ேக5கிேற�. ெகாCச� Lட உ� மனதி� ச+ேதக� இ�ைலேய?" 
எ�றா� ஜா�. 
 
"இ�லேவ இ�ைல." 
 
"இ+த� கத@�� ெவளியி� ஏணி ெதா1�கிற�. அத� வழியாக� கீேழ8�ள படகி� 
நா� இற1க ேவ9<�. பட� பலமா> ஆ<�. அத-காக� பய�பட ேவ9டா�. 
எ�ைன� ெக53யாக� பி3��� ெகா�." 
 
"ெச��� ேபாவத-� இIவள@ ஜா�கிரைத8� தட�டBமா?" எ�றா� ரஜனி. 
ஆனாB�, ஜானி� ைகைய� ெக53யாக� பி3��� ெகா9டா�. 
 
ெவளியி� ெதா1கிய ஏணி வழியாக இ�வ�� படகி� இற1கினா�க�. 
 
க�ப(� ஓர�தி� பய1கரமாக� ெகா+தளி�த ஜல�தி� பட� த�தளி��� 
ெகா93�+த�.  
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ஜா� ஒ� ைகயா� ரஜனிைய� ெக53யா>� பி3��� ெகா9<, இ�ெனா�  
ைகயா� படைக� க�பBட� பிைண�தி�+த ச1கி(ைய அவிU�� வி5டா�. 
 
க�ப((�+� வி<ப5ட�� பட� அ�ப38� இ�ப38� ெவ� பலமாக ஆ3-�. 
ஆனாB�, அ� உயி� கா��� படகாதலா� கவிழவி�ைல. 
 
சில நிமிஷ����� க�பB��� பட���� ந<வி� ெவ�,ர� 
ஏ-ப5<வி5டெத�� ம1கிய ந5ச�திர ெவளிFச�தி� ெதாி+த�. 
 
"ஐேயா! ம�ப3 க�பைல எ�ப3� பி3�\�க�!" எ�றா� ரஜனி. 
 
"பா��தாயா, A�னாேமதா� ெசா�ேனேன?" 
 
"என�காக� ேக5கவி�ைல. நீ1க� தி��பி� ேபாகேவ9டாமா?" 
 
"எத-காக� ேபாகேவ9<�?" 
 
"என���தா� உயி� வாUவதி� ச(�� ஏ-ப5< வி5ட�." 
 
"என��� அ�ப3�தா�." 
 
"ஆனா�, க�ப(� உ1கH�� ேவைல இ��கிறேத அைத யா� ெச>வா�க�?" 
 
"இ�� இர@ என�� ேவைலயி�ைல, நாைள�� யா�ேம ெச>யேவ93ய 
அவசியமிரா�." 
 
"எ�ன ெசா�Bகிறீ�க�?" 
 
"அைர மணி ேநர� ெபா���� பா��தா� ெதாி8�." 
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ச-�ேநர� ெமௗனமாயி�+த பிற� ரஜினி, "நீ1கH� உயிைர வி<வத-காக�தா� 
வ+தீ�களா?" எ�� ேக5டா�. 
 
"இ�ைல; உயிைர� கா�பா-றி� ெகா�வத-காக வ+ேத�. சிலமணி ேநர����..." 
 
"ஒ��� �ாியவி�ைல." 
 
"அவசிய� �ாிய�தா� ேவ9<மானா� ெசா�கிேற�. 'ேமனகா'ைவ ஜ�பானி 
ஸ�மாி� பா���வி5ட�. �ர�தி� ெகா9< வ�கிற�. க�ப(� 
உ�ளவ�கH�ெக�லா� இ�;� அைரமணி ேநர+தா� உயி� வாU�ைக." 
 
"ஐேயா!" 
 
"அவ�கைள� கா53B� இ�;� சில மணிேநர� அதிகமாக நா� 
உயிேரா3��கலா�." 
 
"எத-காக இ��க ேவ9<�." 
 
"எத-காக சாக ேவ9<�! பகவா� ெகா<�த உயிைர A3+தவைரயி� கா�பா-றி� 
ெகா�ளலாேம?" 
 
இFசமய� பி��ற�தி� ஏேதா பளிFெச�� பிரகாச� ேதா�றேவ ரஜனி, தி��பி� 
பா��தா�. 
 
இ�9ட கட(� ந<வி� திPெர�� ேதா�றிய தீயி� ஒளி ெவ� 
பய1கரமாயி�+த�. 
 
அேத சமய�தி� ஆயிர� இ3 ேச�+தா-ேபா� இ3�தமாதிாி ஒ� க`ர ச�த� ேக5ட�. 
 
மலா> நா53� ெவ3�9< ெவ3��� ச�த�ைத ரஜனி ேக53�+தா�. இ�ேபா�  
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ேக5ட ச�த���� A�னா� அ+த ெவ3�9<F ச�த� ஒ��ேம இ�ைலெய�� 
ெசா�B�ப3 இ�+த�. 
 
அ�ேபா� ரஜனி த�;ைடய தைல பதினாயிர� R�க�களாக 
உைட+�வி5டெத�� க�தினா�. 
 
ஜா� அவைள� ெக53யா>� பி3��� ெகா9< "ஒ��மி�ைல; பய�படாேத!" 
எ�றா�. 
 
3 3 3 3     
ரஜனியி� அதி�Fசி நீ1கி ம�ப38� க9ைண� திற+� பா��தேபா�, A�ன� 
தீயி� ெவளிFச� ேதா�றிய இட�தி(�+� இ�ேபா� க�� �ைக�திர� 
அட��தியாக� கிள�பி� ெகா93��பைத� க9டா�. 
 
"க�ப� �Uகிவி5ட�" எ�றா� ஜா�. 
 
"ஐேயா! அIவள@ ேப�ட;மா? எ�ன ெகா`ர�? எ�தைன பFைச� �ழ+ைதக�? 
ஜ�பானிய� மனித�களா, ரா5சஸ�களா?"  
 
க�ப� A*கிய இட�தி(�+� கிள�பிய பிர�மா9டமான அைலக� வ+� படைக 
ேமாத� ெதாட1கின. அ�தைன� தா��தB��� பட� A*காம(�+த� ரஜனி�� 
மிக@� ஆFசாியமாயி�+த�. 
 
ச-� ேநர�தி-ெக�லா� க�� �ைக�படல� நாலா�றA� வியாபி�� வாைன8� 
கடைல8� �3 ஒேர இ�� மயமாகF ெச>� வி5ட�. அ�மாதிாியான பய1கர 
இ�5ைட ரஜனி அத-� A� பா��தேத கிைடயா�. 
 
பய�தினா� ந<1கிய கர1களினா� அவ� ஜானி� ேதா�கைள� ெக53யாக� 
ப-றி� ெகா9டா�. 
 
ச-� ேநர���ெக�லா� �ைக�திர� விலக� ெதாட1கிய�. வானி� ந5ச�திர1க� 
ம�ப38� க9 சிமி53ன. 
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"ஐேயா! எ�ன�தி-காக எ�ைன இ�ப3 அைழ��� ெகா9< வ+தீ�க�? 
எ�லாேரா< நா;� இத-��..." 
 
"அேதா பா�!" எ�றா� ஜா�. 
 
கீU�திைசயி� அ3வான�தி� த1க நிறமான பிரகாச� காண�ப5ட�. 
 
"அ� எ�ன? ஐேயா ஒ� ேவைள இ�ெனா� க�பேலா?" 
 
"இ�ைல இ�ைல; கிழ�ேக ச+திேராதய� ஆகிற�." 
 
பா���� ெகா93���� ேபாேத, ச+திர� கட(� �ளி��வி5< 
எ*+தி��ப�ேபா� ேமேல வ+தா�. வா;� கடB� ேச�மிட�தி� கட� நீ� த1க� 
உ�கி� தழலாகிய� ேபா� தக தகா மயமாயி�+த�.  
 
"ஆகா! எ�ன அ-�த�?" 
 
"அ-�தமாயி���ெம�� என��� ெதாி8�. இ+த அ-�த�ைத� பா���வி5<F 
சாகலா� எ��தா� உ�ைன அைழ�� வ+ேத�." 
 
"சாைவ�ப-றி ஏ� ேபச ேவ9<�? இ��கிற வைரயி� ச+ேதாஷமாயி��கலாேம?" 
 
"எ�ப3F ச+ேதாஷமாயி��ப�? ஐேயா அIவள@ ஜன1கH� இத-�� ெச��� 
ேபாயி��பா�கள�லவா? பFைச� �ழ+ைதக� எ�ப3 தவி�தி����?" 
 
"பா��தாயா? ச+ேதாஷமா>� ேபசலாெம�� ெசா�(வி5<?" 
 
"எ�ன ச+ேதாஷமான விஷய� இ��கிற�, ேபRவத-�?" 
 
"அவரவ�கHைடய வாU�ைகயி� ச+ேதாஷமான ச�பவ�ைத� ப-றி ெசா�லலா�." 
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"நீ1க� ஆர�பி81க�." 
 
"இ+த நாளி� எ+த� காாிய�திB� /திாீகH�� Aத�ைம ெகா<�ப�தா� 
ச�பிரதாய�." 
 
"எ� வாUநாளி� ஒேர ஒ� மாத கால� நா� ச+ேதாஷமாயி�+தி��கிேற�. ஆனா�, 
அ+த ஒ� மாத�ைத நிைன��� பி�னா� எ�ேபா�� ��க�ப53��கிேற�." 
 
"��க�ப5டைத� ப-றி இ�ேபா� ெசா�ல ேவ9டா�. ச+ேதாஷமாயி�+தைத� 
ப-றிF ெசா�னா� ேபா��." 
 
"ெசா�ல ஆர�பி�தா� அ*ைக வ+�வி<�." 
 
"கைத மாதிாி ெசா�ல� பாேர�." 
 
ச-� ேநர� ெமௗனமாயி�+�வி5< ரஜனி ெசா�ல ஆர�பி�தா�. 
 
"இ�ப� வ�ஷ1கH�� A�னா� ராய�ர�தி� ஒ� அ�பா@� அ�மா@� 
அவ�கHைடய ெப9Q� ஒ� சி�ன :53� வசி�� வ+தா�க�. ஒ� கால�தி� 
அவ�க� ெரா�ப� பண�கார�களாயி�+தவ�க�. அ�பா வியாபார�தி� ெப��த 
ந�டமைட+� ெசா�ைதெய�லா� இழ+தா�. இதனா� அவ�ைடய மனேத �ழ�பி� 
ேபா> வி5ட�. இழ+த ெசா�ைத தி��பF ச�பாதி�பத-காக அவ� �திைர� 
ப+தய�தி-� ேபாக� ெதாட1கினா�. :53� பா�கியி�+த நைக ந5<�கH��� 
சனிய� பி3�த�. அ�மா@� ெப9Q� எIவளேவா ெசா�(8� அவ� 
ேக5கவி�ைல. அவ�கHைடய :53� மFசி� ஒ� அைற இ�+த�. அைத 
வாடைக�� வி5டா� ெகாCச� பண� கிைட�கலாெம�� '< ெல5' ேபா�< 
ேபா5டா�க�. அைத ஒ� வா(ப� பி�ைள வ+� வாடைக�� எ<��� ெகா9டா�. 
அவ��� ஹா�பாி� ேவைல. அ�பா@�� அவைர ெரா�ப@� பி3��வி5ட�. நாB 
நாைள�ெக�லா�, "நீ எ�ன����காக ேஹா5டB��� ேபா>F சா�பி5< 
உட�ைப� ெக<��� ெகா�கிறா>? இ1ேகேய சா�பி5<� ெகா93��கலாேம?" 
எ�றா�. அவ�� 'சாி' எ�� ெசா�(, :53ேலேய சா�பிட@� ஆர�பி�தா�. 
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அ+த� ேபைத� ெப9, த�ைன உ�ேதசி��� தா� அ+த வா(ப� அIவித� :53� 
சா�பிட ஒ��� ெகா9டதாக எ9ணினா�. அவ� ஒ� வ�ஷ���� A�� வைரயி� 
'கா�ெவ9<' /L(� ப3�� வ+தவ�. அத-�� பிற� அக�ப5ட 
நாவ�கைளெய�லா� ப3��, 'காத�' 'பிேரைம' எ�;� உலக�திேல வசி�� 
வ+தா�. 'க9ட�� காத�' எ�ப� த1கH��� ேந�+� வி5ட� எ�� அவ� 
ந�பினா�. அ+த� ேபைத� ெப9ணி� ந�பி�ைகைய அ+த ம;ஷ�� 
ஊ�ஜித�ப<�தினா�. அவைள� தனிைமயி� ச+தி��� ச+த��ப1கைள அவ� 
ேத3னா�. "உ�ைன� க9ட பிற� நா� �� ம;ஷனாகிவி5ேட� எ���, 
இIவள@ ச+ேதாஷ��ட� இத-� A� நா� இ�+தேத இ�ைல" எ��� அ3�க3 
ெசா�னா�. அ+த� ெப9ேணா, தா� Rவ��க வாU�ைகையேய அைட+� 
வி5டதாக எ9ணினா�. ஆனாB� ச1ேகாச�தினா� வாைய� திற+� ஒ��� 
ேபசவி�ைல. அவ� ெசா�(யைதெய�லா� ம5<� ேக5<� ெகா9< 
ெமௗனமாயி�+தா�. 
 
"ஒ�நா� அவ� நா� எ�னெவ�லாேமா பித-றி� ெகா93��கிேற�. நீ வாைய 
திற�க மா5ேட� எ�கிறாேய?" எ�றா�. அத-�� அவ� ெமௗனமாயி��கேவ இ+த 
ஒ� ேக�வி�காவ� பதி� ெசா�B, "நா� இ+த :53� இ��க5<மா, 
ேபாக5<மா?" எ�� ேக5டா�. 
 
"இ�1க�" எ�� அ+த� ெப9 ெசா�னா�. உடேன, அவ� ெவ� �ணிFசBட� 
அ+த� ெப9ணி� ைகைய� பி3��� ெகா9< 'ெரா�ப வ+தன�' எ�றா�. 
அ�ேபா� அவ� பா��த பா�ைவயான�, 'உன�காக எ� பிராணைன 
ேவ9<மானாB� தியாக� ெச>ேவ�' எ�� ெசா�Bவ� ேபா(�+த�. 
 
ரஜனி ச-� ேநர� ெமௗனமாயி�+தா�. 
 
"அ��ற�?" எ�றா� ஜா�. 
 
"அ�ப3�ப5டவ� இ�ப� Vபாைய� தியாக� ெச>வத-� மனமி�லாம� 
ேபா>வி5டா�." 
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"அ+த� ெப9 இ�ப� Vபா> ேக5<, அவ� ெகா<�க ம���வி5டானா?" 
 
"இ�ைல, இ�ைல. அவாிட� ேபா> இ�ப� Vபா> ேக5பைத� கா53B� அ+த� 
ெப9 பிராணைனேய வி53��பா�" எ�றா� ரஜனி. 
 
"இ�ப3 அவ�க� இ�வ�� ஆன+த மேனாராOய உலகி� சCசாி��� 
ெகா93��ைகயி�, ஒ� நா� அ+த� ெப9ணி� அ�பா அவளிட�, 'உ�;ைடய 
3ர1�� ெப53யி� சாவிைய� ெகாCச� ெகா<, அ�மா! எ�;ைடய ேமைஜF சாவி 
ெக5<� ேபா> வி5ட�. உ� ெப53Fசாவி சாியாயி��கிறதா, பா��கிேற�' 
எ�றா�. அ+த� ெப9 அIவிதேம சாவிைய� ெகா<�தா�." 
 
"ம�நா�, மா3 அைற�கார� வ+�, ':5< ேவைல�காாி எ�ப3 தி�5< �ர5< 
உ9ேடா ?' எ�� ேக5டா�. மா3 அைறயி� இ�+த த�Aைடய ெப53யி(�+� 
ப�� Vபா> பண�ைத� காேணா� எ�� ெசா�னா�. 'ெப53ைய� 
J53யி��கிறீ�களா?' எ�� அ+த� ெப9 ேக5டத-�, 'J53யி�+தாெல�ன? 
3ர1�� ெப53ைய ம�சாவி ேபா5<� திற�ப�தானா க�ட�?' எ�றா�. உடேன 
அ+த� ெப9Q��, அவ�ைடய அ�பா 3ர1�� ெப53Fசாவிைய� ேக5< 
வா1கி� ெகா9ட� ஞாபக� வ+த�. அேதா< ேந-�� �திைர� ப+தய தின� 
எ�ப�� நிைன@வரேவ, அவHைடய மன� �ழ�பமைட+த�. அ+த மன��ழ�ப� 
அவ� Aக�திB� ெதாி+தி��க�தா� ேவ9<�. அவ� அைத� கவனி�தாேரா, 
மனதி� எ�ன நிைன��� ெகா9டாேரா ெதாியா�. ஒ��� ெசா�லாமேல ேபா> 
வி5டா�." 
 
"அ�� ம�தியான� அ�பாவிட� அ+த� ெப9 'ெப53Fசாவி எ1ேக?' எ�� 
ேக5டா� 'எ1ேகேயா ெதாைல+� ேபா>வி5ட� அ�மா! இ�ெனா� சாவி 
உ�னிட� இ��கிறத�லவா?' எ�றா�. இதனா� அ+த� ெப9ணி� ச+ேதக� 
அதிகமாயி-�. அ<�� ஐ+தா� நா� அவ� த� மன�தி-�� நரக ேவதைன 
அ;பவி��� ெகா93�+தா�. அைத ெவளியி� கா5டாம(��பத-� Aய�றா�. 
அ+த வா(ப�� அவHைடய மேனா நிைலைமைய� ப-றி அறி+� ெகா9டதாக� 
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கா53� ெகா�ளவி�ைல. பண� தி�5<� ேபானைத� ப-றி ம�ப38� 
பிர/தாபி�க@� இ�ைல. 
 
"அ<�த �திைர�ப+தய நாளான சனி�கிழைம வ+த�. அ�� காைலயி(�+� 
அ�பாவி� ேபா��வர@கைள அ+த� ெப9 ஜா�கிரைதயாக� கவனி�� வ+தா�. 
வழ�க� ேபா� மா3�கார� காைல எ5< மணி�ேக ஹா�ப���� ேபா>வி5டா�. 
ெகாCச ேநர���ெக�லா� அ�பா மா3�ப3 ஏறி�ேபாவைத� ெப9 பா��தா�. 
அவ���� ெதாியாம� பி� ெதாட�+� ேபா>, எ�ன ெச>கிறா� எ�� கவனி�தா�. 
ெச>கிற� எ�ன? அவ� பய+தப3ேயதா� நட+த�. மா3 அைறயி� இ�+த 
3ர1�� ெப53ைய� திற+� அத-��ேளயி�+� இர9< ப�� Vபா> ேநா5ைட 
எ<�தா�. அ+த� ெப9Q�� தைலயி� இ3 வி*+த� ேபா(�+த�. அ�பா 
த�ைன� பா��காதப3 கீேழ ஓ3 வ+தா�. ெவ� ேநர� ேயாசைன ெச>தா�. அ+தF 
சமய�தி� அ�பாவிட� அைத�ப-றி� ேக5டா� நிFசய� ெகாைல நட+�வி<� 
எ�� அவH��� ெதாி8�. �திைர�ப+தய� பிசாR அIவள@ ெபா�லாத� 
அ�லவா? தக�பனா� சா�பி5<வி5<� ேபா�� வைரயி� ப�ைல� க3��� 
ெகா93�+தா�. அவ� ப�ளி� Lட�தி� ப3�த கால�தி(�+� அ�பா@��� 
ெதாியாம� ேசகாி�� ைவ�தி�+த பண� A�ப� Vபா> இ�+த�. அதி� இ�ப� 
Vபா> எ<��� ெகா9<, த�னிடமி�+த 3ர1��ெப53 சாவிைய8� 
எ<���ெகா9< ம�ப38� மா3ேம� ஏறினா�. ைகந<�க��ட� ெப53ைய� 
திற+� இ�ப� Vபா> ேநா5ைட அதி� ைவ�க� ேபானா�. அFசமய�தி� பி�னா� 
ஏேதா ச�த� ேக5<F ச5ெட�� தி��பினா�. மFR�ப3கH�� ேமேல யாேரா 
ஒ�வாி� தைல� கிரா��� ெதாி+த�. தடதடெவ�� அவ� கீேழ இற1கி� ேபா�� 
ச�தA� ேக5ட�. அ+த� ெப9 ைக கா� ெவலெவல��� ேபா> ஐ+� நிமிஷ� 
/த�பமா> உ5கா�+தி�+தா�. பிற� அவ� கீேழ இற1கி� ேபா> பா��த ேபா�, 
அவைர� காேணா�. அIவள@தா�; அத-�� பிற� அவ� தி��பி வரேவ இ�ைல! 
இர9< நாைள�ெக�ல� அவாிடமி�+� ஒ� க3த� ம5<� வ+த�. அவசர 
காாியமாக N@ எ<��� ெகா9< ஊ���� �ற�ப5<� ேபாவதாக@�, தி��பி 
வ�வ� நிFசயமி�ைலெய���, வாடைக��� சா�பா5<F ெசல@��� 
ெப53யிB�ள பண�ைத8� சாமா�கைள8� எ<��� ெகா�H�ப38� அ+த� 
க3�த�தி� எ*தியி�+த�." 
 
4 4 4 4     
"அ+த ச+ேதக�கார� அ�ப3F ெசா�லாம� ேபா>வி5டைத� ப-றி அவைன�  
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காத(�த ெப9 ெரா�ப@� ��க�ப5டாளா?" எ�� ஜா� ேக5டா�. 
 
"ஆமா�; அவ� ேபா>வி5டைத� ப-றி அவ� ��க�ப5டா�; க9ணீ� வி5டா�! 
ைப�திய� பி3�தவ� ேபாலானா�. அவHைடய ��க�ைத ெரா�ப அதிகமா�கிய� 
எ�னெவ�றா�, த�ைன� ேகவல� தி�3 எ�பதாக நிைன��� ெகா9< அவ� 
ேபா>வி5டாேர எ�ப�தா�" எ�றா� ரஜனி. 
 
"பிற� அ+த� ெப9 எ�ன ெச>தா�?" எ�� ஜா� த*த*�த �ர(� ேக5டா�. 
 
"அ��ற� அ+த ெப9ணி� வாU�ைக ஒேர ��பA� பய1கரA� தா�. 
அைத�ப-றி ெசா�வத-� இ�டமி�ைல. தய@ ெச>� ேக5கேவ9டா�." 
 
"அ�ப3யானா� ேக5கவி�ைல" எ�றா� ஜா�. 
 
"நீ1க� கைத ெசா�ல� ேபாகிறீ�களா? இ�ைலயா?" எ�� ரஜனி ேக5டா�. 
 
"நீ ெசா�ன கைதைய� J��தி ெச>ய5<மா?" 
 
"ஆகா!" 
 
"சாி, ேக�." 
 
"மா3 அைறயி� அ+த� ெப9 ெப53ைய� திற+� ைவ��� ெகா9< ைகயி� 
பண��ட� இ�+தைத� பா��த��, அ+த வா(ப;�� ம9ைட ெவ3�� வி<� 
ேபா� ஆகிவி5ட�. த�;ைடய இ�தய�ைத� ெகா�ைள ெகா9ட ேமாகினி, 
அ��ட� தி��தியைடயாம�, த� பண�ைத8�, தி�<கிறா� எ�பைத அவனா� 
ெபா��க A3யவி�ைல. யா���� த�;ைடய உட� ெபா�� 
ஆவிெய�லாவ-ைற8� த�த� ெச>ய எ9ணியி�+தாேனா, அவ� ேகவல� இ�ப� 
Vபா>�� ஆைச�ப5<� த� ெப53ைய ம�சாவி ேபா5<� திற�கிறா�! 
அவHைடய காத� கைட�க9 பா�ைவெய�லா� ெவ�� பாசா1�! ெபா> ேவஷ�! 
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ேமாச�! இ+த எ9ண�தினா� ெவறி பி3�தவ� ேபாலாகி அ+த வா(ப� விைர+� 
ஓ3னா�. அ+த :53� AகாேலாபனA� இனிேம� ெச>வதி�ைல எ�� 
தீ�மானி�தா�. ெப9 �ல�ைதேய சபி�தா�. தா� அIவித� ஏமா+� ேபானைத� 
ப-றி� த�ைனேய சபி��� ெகா9டா�. ஆனா� நா� ேபாக� ேபாக அவ;ைடய 
மன� மாறிய�. ஆ�திர� தணி+த�. நிதானமாக ேயாசைன ெச>ய� ெதாட1கினா�. 
அ+த� ெப9 ெச>த� அIவள@ ெகா3ய காாியமா எ�பைத� ப-றி அவ;��F 
ச+ேதக� உ9டாயி-�." 
 
"தாி�திர�தி� ெகா<ைமயினா�தாேன அ�ப3 அவ� ெச>தி��க ேவ9<�? 
அவHைடய தாயா� தக�பனாைர� கா�பா-�வத-காக�தாேன ெச>தி��க 
ேவ9<�? இ+த எ9ண� வB�ப5ட��, அவ�ேம� அவ;�கி�+த அ�� இ� 
மட1காயி-�. ெகாCச நா� கழி�� அ+த :5ைட ம�ப38� ேத3�ெகா9< 
வ+தா�. :53� ேவ� யாேரா �3யி�+தா�க�. ஏ-கனேவ �3யி�+தவ�கைள� 
ப-றி அவ�கH�� ஒ��� ெதாியவி�ைல. அ�க� ப�க�தி� விசாாி�த�� தகவ� 
கிைட�கவி�ைல. இதனா� அ+த வா(ப;�� உலக வாU�ைகயி� ேமேலேய 
ெவ��� உ9டாகிவி5ட�. ��க�ைத மா-றி� ெகா�வத-காக அவ� கிறி/�வ 
மத�ைதF ேச�+தா�. ஜானகி ராம� எ�ற ெபயைர ஜா� எ�� மா-றி� 
ெகா9டா�. ஆனாB� அவ;�� மனFசா+தி உ9டாகவி�ைல. ஒேர இட�தி� 
இ��க அவ;�� பி3�காதப3யா� ெகாCச நாைள��� பிற� ஹா�ப� 
ேவைலயி(�+� க�ப� ேவைல��� ேபானா�. ஆகா! அ�ப3 அவ� க�ப� 
ேவைல��� ேபான� எIவள@ ந�லதா>� ேபாயி-�? இ�லாவி5டா�, இ�ப� 
வ�ஷ����� பிற� அவ;ைடய காத( ராஜ�ைத அவ� ந<�கட(� ச+தி�தி��க 
A38மா?" 
 
"ந<�கட(� ச+தி�தவ� அ+த� �ரதி��ட� பி3�த ராஜ�மா�தா� எ�� எ�ப3� 
ெதாி+� ெகா9P�க�" எ�� ரஜனி ேக5டா�. 
 
"எ�ப3� ெதாி+� ெகா9ேடனா? எ� உட�பிB�ள ஒIெவா� அQ@� இவ� 
தா� ராஜ� எ�� என��F ெசா�(-�. ேமB� அவ� அதிகமாக உ�மாற@� 
இ�ைலேய! இ�ப� வ�ஷ���� A�னா� நா� பா��தப3ேய தா� இ��கிறா�. 
ஆனா� ராஜ� எ�ைன எ�ப3� ெதாி+� ெகா9டா� எ�ப� தா� 
அதிசயமாயி��கிற�. நா� அ3ேயா< உ�மாறி� ேபாயி��கிேறேன?" 
 
"உ�மாறியி�+தா� எ�ன? க9கைள ேவQமானா� ஏமா-றலா�; மனைத ஏமா-ற  
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A38மா? நா� சாவத-��ேள அவைர ஒ� தடைவ க93�பா> பா��க ேவ9<�. 
பா��� நா� தி�3யி�ைலெய�பைத� ெதாிய�ப<�த ேவ9<ெம�;� தாப� எ� 
மனதி� இைடவிடாம� இ�+� வ�கிற�. அ�ப3�ப5ட ச+த��ப� கிைட��� 
எ�ற உ�தியான ந�பி�ைக8� இ�+த�. இ+த� க�ப� பிரயான+தா� எ�;ைடய 
கைடசி� பிரயாண� எ�பதாக@� என��� ஏேதா ெசா�(-�. அ�ப3யானா�, 
இ+த� க�ப(� தாேன அவைர நா� ச+தி�தாக ேவ9<�? ஜா� எ�ற ெபய� 
காதி� வி*+த��, எ�ைன இ�ப� வ�ஷ���� A�னா� ைகவி5<�ேபான 
ஜானகிராம� தா� எ�� எ� மன� ெசா�(வி5ட�." வான வ5ட�தி� கா� ப1� 
,ர� ச+திர� பிரயாண� ெச>� ேமேல வ+தி�+தா�. அைல அட1கி அைமதியான 
கட(�, அவ;ைடய ெவ�ளி உ�வ� /வFசமாக� பிரதிப(��, கடB���ேள ஒ� 
ச+திர� உ9ேடா எ�ற பிரைமைய உ9டா�கி-�. 
 
ச+திர� உதி�த திைசைய ேநா�கி� பட� ெம�வா> மித+� ெச�ற�. 
 
"ஒ� நா� ராய�ர��� கட-கைரயி� இேத மாதிாி பா� நில@ எாி�தேபா� நா� 
இ�வ�� உ5கா�+� பா3�ெகா93�+த� ஞாபக� இ��கிறதா!" எ�� ஜானகி 
ராம� ேக5டா�. 
 
"ேபஷா> ஞாபக� இ��கிற�" எ�றா� ராஜ�மா�.  
 
"இ�ைற�� ம�ப38� பாடலாமா?" 
 
"ஆகா!" 
 
சா+த� �3ெகா93�+த சA�திர ம�தியி� இளCச+திர� ெசாாி+த ேமாகன 
நிலெவாளியி� ஒ� /திாீயி� இனிய �ர(B�, ஒ� ��ஷனி� க�\ரமான 
�ர(B�, பி�வ�� இ�ப கீத� எ*+த�. 

நாத� A3 ேம(���� ெவ9ணிலாேவ - அ1ேக 
நா;� வரேவ9<கி�ேற� ெவ9ணிலாேவ! 
சFசிதான+த� கட(� ெவ9ணிலாேவ - நா;� 
தாU+� விழ ேவ9<கி�ேற� ெவ9ணிலாேவ! 

--------------- 
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21. 21. 21. 21. சாரைதயி� த திர�சாரைதயி� த திர�சாரைதயி� த திர�சாரைதயி� த திர�    

 
1 1 1 1     
"அ3 அ�கா, என�� உ�ைன� தவிர ேவ� யாாி��கிறா�க�? எ� கவைலகைள 
யாாிட� ெசா�( ஆ�ேவ�? இ�தைன நாளாக எ53� பாராம� இ�+�வி5டாேய!" 
எ�� ெசா�(, சாரைதயி� ம3யி� Aக�ைத ைவ��� ெகா9< க9ணீ���தா� 
லfமி. 
 
"அசேட நீ எ�ன இ�னA� பFைச� �ழ+ைதயா? பதிென5< வயதாகிற�. ஒ� 
�ழ+ைத ெப-ெற<�� வி5டா>. ெவ5கமி�லாம� அ*கிறாேய. ச1கதி எ�ன? 
ெசா�" எ�� ெசா�(, சாரைத அ�ைம8ட� லfமியி� க9ணீைர� �ைட�தா�. 
 
இ�ெப9மணிக� மயிலா�Jாி� மாட:தி ஒ�றி(�+� பிாி+� ெச�B� ஒ� 
ெத�வி� ஓ� அழகிய �� :53� மா3 மீதி�+த ஹா(� அம�+தி�+தன�. 
அவ�களி�, சாரைத ப�தைரமா-� ெபா�ெனா�த ேமனியினா�. விசாலமான 
ெந-றி8�, அறி@ ஊறி�த���� க9கH� பைட�தவ�. அவ� க9களி;�ேள 
இ�+த க�விழிகேளா, அ1�மி1�� ����ெவ�� அைல+� ெகா93�+தன. 
த� கைட�க9 :Fசாகிய ஒேர ஆ8த�தி� �ைணெகா9< ஆடவைர8� 
ெப93ைர8� அட�கியாH� திற;ைடயவ� அவ� எ�ப� அIவிழிகைள 
ஒ�Aைற பா��த அளவினாேல விள1��. அ�ேபாதல�+த ேராஜா மலாி� 
இதைழெயா�த த� அதர1களி� ��னைகயி��க, ேவ� ெபா� க� நைகக� எத-� 
எ�� க�திேய ேபாB�, அவ� அதிக ஆபரண1க� அணி+�ெகா�ளவி�ைல. 
தைல�பி� சாிைக�கைர ேபா5ட நீலநிற� கத���டைவ அவ� ேமனி அழைக� 
பதி�மட1� மி�தி�ப<�தி� கா53-�. 
 
இ�ெபா�ெனா�த வ9ணAைடயாளினி��� பல வைகயிB� மா�ப53�+தா� 
லfமி. அவ� மாநிற ேமனியினா�. தி��தமாக அைம+தி�+த அவ� தி�Aக 
ம9டல�, இ�காைல ேசாக�தினா� வா5டA-றி�+ததாயி;�, அழ�� 
அைமதி8ேம அத� இய-ைக அணிக� எ�ப� ந�� விள1கி-�. அவ� க9ணி� 
அளவிட�படாத ,ய உ9ைம� காத� ெபா1கி� த��பி� ெகா93�+த�. 
எ�ேலாைர8� மகிUவி��� இனிய �ணA� அளவ-ற அ��� அவ� ேதா-ற�திேல 
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நிகU+தன. ேசாக�திB� மல�+தி�+தன அவள� ெசIவிதUக�. அவ� 
தாி�தி�+த�. விைல8ய�+த சிவ�� வ�ண� ப5<�டைவ. ெபா� ைவர நைககH� 
அவ� அணி+தி�+தா�. 
 
லfமி, A�� A�தாக� �ளி��� ெப�கிய க9ணீைர� த� �டைவ� 
தைல�பினா� �ைட��, சாரைதயி� இ� கர1கைள8� த� கர1களா� பி3��� 
ெகா9< ெசா�வா�. "அ�கா! என�� வயதாகிவி5ட�. உ9ைமேய. ஆனா� 
உ�ைன� க9டா� நா� �ழ+ைதேயயாகி வி<கிேற�. எ�ைன விட நீ ஒ� 
வய�தா� ��தவ�. ஆயி;� என�� வினா� ெதாி+த� Aத� நீ என��� தா> 
ேபா� இ�+� வரவி�ைலயா? ெப-ற தா> இற+த �யர�ைத நா� உணராம� 
ெச>த� யா�? எ� சி�தி ேகாபி��� ெகா9டா� உடேன உ�னிட� ஓ3 வ+� 
ஆ�த� ெப�ேவ�..." 
 
"இ+த� கைதெய�லா� இ�ேபாெதத-�? இனிேம� அ�மாதிாி நா� �ழ+ைதகளாக� 
ேபாகிேறாமா?" எ�� சாரைத இைடமறி��� Lறினா�. 
 
"இ�ைல அ�கா, ெகாCச� ெபா�. நம� இள� பிராய ந5பி� நிைன@க� என�� 
எ�தைன மகிUFசி அளி�கி�றன? அ�தா�, ப�ளி�Lட வி<Aைற�� ஊ� 
வ��ேபாெத�லா�, நா� அள@ கட+த மகிUFசியைடேவா�. அவ�� ந�மிட� 
பிாியமாயி�+தா�. நம��� பாடC ெசா�(� ெகா<�பா�. கைதக� ெசா�(� 
கால1கழி�பா�. ந�Aட� ேச�+� விைளயா<வா�. ஊாி� எ�ேலா�� அ�தா;�� 
உ�ைன� க(யாண� ெச>� ெகா<�க� ேபாவதாகF ெசா�(� ெகா9டா�க�. நீ 
ம5<� 'இ�லேவ இ�ைல. அ�தா;�� லfமிதா� வாU�ைக�பட� ேபாகிறா�. 
அ�தா;� சா�, லfமி8� சா�. அவ�க� இ�வ����தா� ெபா��த�. நா� 
ந�ல ேபா�கிாி ஒ�வ;�� வாU�ைக�பட� ேபாகிேற�. பி�ன�, அவைனயட�கிF 
சா�வா�கி வி<ேவ�' எ�� ேவ3�ைகயாகF ெசா�(� ெகா9< வ�வா>. 
அ�ேபாெத�லா� உ�னிட� எIவள@ ந�றி பாரா53ேன�? அIவள@�� 
இ�ேபா� உ�ைனF சபி�கிேற�" எ�� L�ைகயி�, லfமி வி�மி வி�மி 
அழலானா�. 
 
சாரைத��F ச-� விள1க ஆர�பி�த�. "அ3ேய எ�ன ெசா�Bகிறா>? அ�தா�  
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உ�ைன� ������கிறானா, எ�ன ெசா�B?" எ�றா�. அவ� க9களி� 
ஓர1க� சிறி� சிவ+� ேகாப��றி கா5டலாயின. 
 
"ஐேயா, ��ப�ப<�தினா� பாதகமி�ைலேய? உ�னிட� ெசா�(யி��கேவ 
மா5ேட�... ஆ�, அ�கால�தி� எ�லா� நீ ெசா�னப3ேய ஆயி-�. ெத>வ� 
நம��F சகாயமாயி�+த�. கைடசியாக, அ�தா;�� எ�ைனேய க(யாண� ெச>� 
ெகா<�தா�க�. உன�� அக���கார� ப5டண�தி(�+� வ+தா�. நீ 
ெசா�(யப3ேய கிரா���, உ<���, J5ஸு�, ���� க9ணா38மாக அவ� 
வ+தா�. நா1க� 'ேபா�கிாி மா�பி�ைள' எ�� ெசா�(� கா53ேனா�. 'ேபசாம(�, 
இர9< வ�ஷ�தி� எ�லா� அட�கி� ேபா<கிேற�' எ�� நீ ெசா�(� ெகா9< 
வ+தா>. அ+த மாதிாிேய ெச>� A3�தா>. கால�� க*�� R���� மா53� 
ெகா9< வ+தவ�. இ�ெபா*� நாBAழ� கத�� �ணி8ட� நி�� வ�கிறா�. 
ஆனா�, எ�;ைடய சா� அ�தாேனா?" 
 
"அைதF ெசா�! எ�ன ெச>தா�?" 
 
"நீ அவ� மீ� ேகாபி�பதி� பயனி�ைல. அ�கா! என��F சாம��தியமி�ைல, 
அழகி�ைல, அதி��டA� இ�ைல. அIவள@தா�. இ�+தாB� உ�னிட� எ� 
�ைறையF ெசா�லாம� ேவ� யாாிட� ெசா�ேவ�? ேமB� எ�லா� உ�னாேலேய 
வ+த�. நீ ஏ� தி�வ�(�ேகணி��� ேபானா>? ேபான�தா� ேபானா>; எ1கைள 
ஏ� உட� அைழ��� ெகா�ளவி�ைல? நீ ேபான பிறேக என�� இ��ய� வ+த�." 
 
"ஆ, க�ளி, இ+த ஒ� வ�ஷமாகவா நீ இ�ப3� க9ணீ� வி5<� ெகா93�+தா>? 
ஏ� இ�தைன நாளாக என��F ெசா�லவி�ைல?" 
 
2 2 2 2     
"இ�ைல, அ�கா! இ�வைர என��� தி5டமாக விவர� ெதாியவி�ைல. ஒ� 
மாத�தி-� A�� தா� ெதாி+த�. அத-�� பி� நீ இ1� வரேவயி�ைல. நீ 
இIZைரவி5<� ேபாவத-� A�� எ1க� வாU�ைகைய� ப-றி உன��� 
ெதாி8ேம! அ�தைகய இ�ப வாU�ைக இனி இ+த ஜ�ம�தி� உ9டா எ�� நா� 
ஏ1�கிேற�. ஆ\சி(�+� அவ� ேநேர :5<�� வ�வா�. சில தின1க� நா1க� 
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எ�லா�� ேச�+� கட-கைர��� ேபாேவா�. எ�றாவ� ஒ� நா� சினிமா அ�ல� 
கைத, பா5<� கFேசாி��F ெச�ேவா�. எ�ைன அைழ��� ெகா�ளாம� அவ� 
எ1�� ேபானதி�ைல. ெவளிேய ேபாகாத நா5களி� ��தக� ஏேத;� வாசி��� 
கா5<வா�. இ�லாவி3�, பாடF ெசா�வா�. ஆ\R��� ேபாக ேவ93யி��கிறேத 
எ�� க�ட��ட� ெசா�வா�. ேவெற1�� நிமிஷA� த1கமா5டா�. ஆனா�, நீ 
இIZைர வி5<�ேபான இர9ெடா� மாத1களி�, அதாவ� இIவ�ஷ 
ஆர�ப�தி�, இ+ நிைலைம மாறிவி5ட�. சில தின1களி�, ெவ� ேநர1கழி�� 
:5<�� வ�வா�. சனி ஞாயி�களி� கட-கைர Aத(ய இட1கH�� எ�ைன 
அைழ��� ெகா9< ேபாவைத நி��திவி5டா�. எ�;ட� ேபRவதிேலேய 
அவ��� A�ேபா� இ�பமி�ைலெய�பைத� க9ேட�. ஜனவாி, பி�ரவாி 
இIவிர9< மாதA� இIவாேற நிகU+� வ+த�. பிற� அIவள@ ேமாசமி�ைல 
யாயி;� A�னி�+த அ��� ஆதர@� பா��க A3யவி�ைல. A�ென�லா� 
சீ5டா5ட� எ�றா� எாி+� வி*+� ெகா93�+தவ�, இ�ேபா� சீ5டா5ட�தி� 
அளவிற+த பி��� ெகா9டா�. சில தின1களி� அவ�ைடய ந9ப�கைள� 
L53�ெகா9< வ+� சீ5<� கைட ேபா5< வி5டா�. எ�லா���� காபி ைவ��� 
ெகா<�கF ெசா�வா�. அ�பா! எ�தைகய ந9ப�க�! அவ�கைள� க9டாேல 
என�� எாிFசலாயி�+த�. ஆயி;�, நா� வா> திற+� எ�@� ெசா�லவி�ைல. 
உ�;ைடய பி3வாத�தி� உ� அக���கார� R�5<� �3�பைத வி5<வி5டா� 
எ�� ெசா�னாேய, அ�கா! இ+த அவமான�ைத எIவா� ெசா�ேவ�? இ�கா�� 
R�5<� �3�பவ�கைள� க9டாேல அ�ெவ��� வ+தா�. இ�ேபா� தாேம 
R�5<� �3�க ஆர�பி�� வி5டா�. இைவெய�லா� அ-ப விஷய1கெள�� நா� 
உ�னிட� LடF ெசா�லவி�ைல. ஆனா�, இ+த 3ச�ப� மாத� பிற+த பிறேக 
என�� உ9ைம ெதாிய வ+த�. ஒ� நா�, அவ�� அவ�ைடய ந9ப�கH� ேபசி� 
ெகா93�+தேபா�, கி93�� ரயி(� ேபாகலாமா, ேமா5டாாி� ேபாகலாமா எ�� 
ேக5<� ெகா93�+த� எ� காதி� வி*+த�..." 
 
"ஐேயா, �ரதி��டசா(யான ெப9ேண!" எ�� சாரைத லfமிைய� க53� 
த*வி� ெகா9டா�. 
 
"A*வ�� ெசா�(வி<கிேற�, அ�கா! உடேன எ� தைலயி� இ3 வி*+த� 
ேபா(�+த�. கி93 �திைர� ப+தய�தா� அ3ேயா< அழி+த �<�ப1கைள� ப-றி 
நா� ேக�வி�ப53��கிேறாம�லவா? அ�� நா� ஒ� த��� காாிய� ெச>ேத�. 



105 

 

அ�தா� ெவளிேய ேபாயி�+த ேபா�, அவ� ெப53ைய� திற+�, பா1கி� கண��� 
��தக�ைத எ<��� பா��ேத�. இ+த நா�� வ�ஷமாக, மாதF ச�பள�தி� 
:5<��F ெசலவாவ� ேபாக, �ைற+த� ஐ�ப� Vபா> நா1க� மீ�� வ�கிேறா�. 
AதB� வ538� ேச�+� �ைற+த� �வாயிர� Vபாயாவ� இ��க 
ேவ9<ெம�ப� எ� எ9ண�. ஆனா�, பா1கி� கண�கி� கைடசியி� 58 Vபா> 
ெசாFசேம பா�கி இ��பதாக� �றி�பி53�+தைத� க9ட��, எ� அ3வயி-றி� 
ெந��ைப� க53ய� ேபாலாயி-�. இIவ�ஷ ஆர�ப�தி� ஜனவாி, பி�ரவாி 
இர9< மாத1களி� Rமா� இ�Y� Vபா> பா1கியி(�+� வா1க� ப5டதாக 
எ*தியி�+த�. இதி(�+�, எ�;ைடய ச+ேதக1க� நிவ��தியாயின. ஆனா� எ� 
��க� பதி�மட1� அதிகமாயி-�. அத-க<�த சனி�கிழைமய��, அ�கா - 
ெவளியி� ெசா�னா� ெவ5க�. ேபான வ�ஷ� இ�Y� Vபா>�� வா1கி� 
ெகா<�த ைவர����திைய வா1கி� ெகா9< ேபானா�. அத-காக எ�னிட� 
ெபா>8� ெசா�னா�. யாேரா ந9ப� ஒ�வ� :53� க(யாண� எ���, இரவ� 
ேக5கிறா�கெள��� Lறினா�..." 
 
"அேயா�கிய�, ேகாைழ, தி�ட�..." எ�� ஸக1ரநாம பாராயண� ெச>ய� 
ெதாட1கினா� சாரைத. 
 
"ைச, எ�ெனதிாி� இ�ப3ெய�லா� ெசா�லாேத. நைக8� பணA� நாசமா>� 
ேபாக5<�. எ1க� வாU@ �ைல+�வி<� ேபா(��கிறேத, எ�ன ெச>ேவ�? 
அவ���� ப�திாிைக வ+த�� எIவள@ ஆவBட� வா1கி� ப3�பா�? எIவள@ 
உ-சாக��ட� ப�திாிைகயிB�ள விஷய1கைள எ<��F ெசா�வா�! இ�ெபா*� 
அ+த உ-சாகெம�லா� எ1ேகேயா ேபா>வி5ட�. இ� ம5<மா? நா� 
கத���டைவதா� க53� ெகா�ள ேவ9<ெம�� A�ென�லா� எIவள@ 
பி3வாதமாகF ெசா�வா�? ப�� நாைள�� A� வாச(� ப5<� �டைவ வ+த�. 
வா1க5<மா எ�� ேக5ேட�. எைத ேவ9<மானாB� வா1கி� ெகா� எ�றா�. 
அ+த� பாழா>�ேபான �திைர� ப+தய�ைத� தவிர ேவெறா�றிB� அவ��� 
இ�ேபா� சிர�ைதயி�ைல. ஒ� மாதமாக இரா53ன� R-�வைத8� நி��தி 
வி5டா�. எ�னிட� இF ெச>திைய ஒளி�� ைவ�தி��பதா� எ�ேனா< 
ேபRவத-ேக அவ��� ெவ5கமாகயி��கிற�. அ�கா! எ�ன ெச>யலா�, 
ெசா�ேல�. அவாிட� எ�லா� என��� ெதாி8ெம�� ெசா�(விட5<மா? 
இைவெய�லா�, ேபானாB� இ�;� ஒ� ெப�� பய� ஏ-ப53��கிற�. அவ� 
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ந9ப�க� எ�லா�� �3கார�க� என� ெதாிகிற�. ஒ� நா� அவ� 'அத-�ம5<� 
எ�ைன� L�பிடாதீ�க�' எ�� ெசா�(� ெகா93�+தைத� ேக5ேட�. 'இ�;� 
எ�தைன நாைள��?' எ�� அ+த அழகான ந9ப�களி� ஒ�வ� ெசா�ன�� காதி� 
வி*+த�. அ�றி(�+�, 'இ�;� எ�தைன நாைள��' எ��தா� நா;� எ� 
மனதி� ேக5<� ெகா9< வ�கிேற�. �ழ+ைத� ப�வ�தி(�+� என��� க�ட� 
வ+தேபாெத�லா� உ�னிடேம தCச� ��+ேத�. இ�ேபா�� உ�னிடேம 
வ+ேத�. நீேய எ� வாU�ைகைய� கா�பா-றி� தரேவ9<�" எ�� லfமி 
ெசா�( A3�தா�. 
 
3 3 3 3     
சாரைத எ*+� ெச�� ஜ�ன(� ப�க�தி� ெத�ைவ� பா���� ெகா9< சிறி� 
ேநர� நி�றா�. ச-� ேநர� ஆU+த சி+தைனயி� இ�+�, தி��பி வ+தா�. "லfமி! 
இேதா பா�, நளாயினி, தமய+தி, சீைத இவ�கைள�ப-றி நீ 
ேக�வி�ப53��கிறாயா?" எ�� ேக5டா�. 
 
லfமி ஒ��� �ாியாம�, "ஆ�" எ�றா�. 
 
"அவ�கHைடய வரலா�க� ெதாி8மா?" 
 
"ெதாி8�." 
 
"அ�ப3யானா� இ+த விவர1கைளெய�லா� எ�னிட� ஏ� ெசா�னா>?" 
 
லfமி வி�மி அழ ஆர�பி�தா�. சாரைத அவைள� க53 அைண��� ெகா9<, 
"அ3 அசேட, அழாேத. உ�;ைடய ச�திைய நீ ெதாி+� ெகா�ளவி�ைல. உ� 
உ�ள�தி� காத� இ��கிற�. உ� Aக�தி� ேமாக� இ��கிற�. உ� க9களி� 
இ�ப� இ��கிற�. (அFசமய�தி� ,1கி� ெகா93�+த �ழ+ைத க9விழி�� 
எ*+த�). இேதா இ+தF ெச�வ� இ��கிறா�. இIவள@ ஆ8த1கைள8� 
ெகா9< உ� கணவ;ட� ேபாரா3 ெவ-றி ெபறாவி5டா�, நீ எத-�� 
பிரேயாஜன�? உ� கணவ;��, �திைர� ப+தய�திB�, சீ5டா5ட�திB� உ�ள 
சிர�ைத உ�னிட� ஏ-படாவி5டா� அ� யா�ைடய தவ�?" 
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லfமி ஒ��� �ாியாம� திைக�� நி�றா�. 
 
"ஒ�� ெசா�கிேற� ேக�. உ� கணவ� த� �-ற�ைத மைற�க வி���� 
வைரயி�, உன�� ேaம�. அைத� ெதாி+� ெகா9டதாக நீ கா53� ெகா�ளாேத. 
அத-காக உ�னிட� அவ� ஒ��காB� ச+ேதாஷ�படமா5டா�. ஒ��� 
ேநாிடாத�ேபா� A�ைனவிட அதிகமாக அ�� கா5<. அவ� கவன�ைத� கவர 
A3யாவி5டா�, உ� காத� ஒ� ைபசா ெபறா�." 
 
அ<�த சனி�கிழைம தா� ம�ப38� வ�வதாக உ�தி Lறிவி5<, சாரைத 
�ற�ப5<F ெச�றா�. :< ெச�ற��, அவ� த� கணவ� ேமைஜைய� திற+� 
க3தA� ேபனா@� எ<�� ஏேதா எ*தினா�. எ*தி A3+த��, "சா� அ�தா� 
இ�ப3யா ெச>கிறா�? இ��க5<�, அவைன இேலசி� வி<கிேறனா பா��கலா�" 
எ�� தன��தாேன ெமாழி+� ெகா9டா�. தா� எ*தியைத இ�ெனா�Aைற 
பா���வி5<� ைகெகா53F சிாி�தா�. 
 
4 4 4 4     
அ<�த சனி�கிழைம காைல, Wமா�நாராயண� பி.ஏ. (ஆன�/) த� :53� 
A��ற�தி(�+த ஹா(� சா>மான நா-கா(ெயா�றி� சா>+� ெகா93�+தா�. 
நம� கதாநாயக�, பி.ஏ. (ஆன�/) ப5ட� ெப-� அரசா1க உ�திேயாக�தி� V.150 
ச�பாதி�பவனாயி;�, கைத ஆசிாிய;���ள உாிைமயா� அவைன, ஏக 
வசன�திேலேய அைழ�கி�ேறா�. ைகயி(�+த ஆ1கில மாதா+திர 
சCசிைகெயா�றி� அவ� க���F ெச�றி�+த�. ப+தய� 
�திைரேயா53ெயா�வ�, எ�ப3 ஒ� ேகாPRவர� �த�வியா� காத(�க�ப5<� 
பல இைட^�கH���ளாகி, கைடசியி� அவைள மண� �ாி+தா� எ�� L�� ஒ� 
சி� கைதைய அவ� ப3��� ெகா93�+தா�. நா-கா(F ச5ட�தி� மீ� ஆ1கில 
தினசாி� ப�திாிைக8�, ஒ� சி� ��தகA� கிட+தன. ப�திாிைகயி� 
ப+தய1கைள8� ம-�� விைளயா5<கைள8� ப-றிய விவர1க� உ�ள ப�க� 
ேமேல காண�ப5ட�. ��தக� கி93 �திைர� ப+தய�தி� ேபா53யிட�ேபா�� 
ப-பல �திைரகைள� ப-றிய விவர1க� அட1கிய�. நாராயணன� A*� 
கவன�ைத8� அ�கைத கவ�+ததாக� ெதாியவி�ைல. அ3�க3 Rவாி� 
மா5ட�ப53�+த க3கார�ைத ஏறி5< பா���� ெகா93�+தா�. மணி ப�தைர 
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ஆன��, சCசிைகைய �3 ைவ��வி5< "லfமி, சைமய� ஆகவி�ைலயா 
இ�;�?" எ�� உர�த �ர(� ேக5டா�.  
 
"ஆகிவி5ட�, வா�1க�." 
 
இFசமய�தி� "ஸா�, தபா�!" எ�� Lறி� ெகா9< தபா�கார� வ+தா�. 
நாராயண� எ*+� ெச�� க3த�ைத வா1கி உைறைய உைட�� உ�ேளயி�+த 
க3த�ைத� ப3�தா�. அவ� க9களிேல அ�ேபா� ேதா�றிய அச5<� பா�ைவ 
க3த�தி� ெபா�� அவ;�� விள1கவி�ைலெய�� கா53-�. ைக��5ைடைய 
எ<��� க9கைள ந�றாக� �ைட��� ெகா9<, ம-ெறா� Aைற ப3�தா�. 
அ�க3த�தி� பி� வ�மா� எ*த�ப53�+த�:- 
 
பிாியA�ள ஐயா, 
 

ஆலகால விஷ�ைத8� ந�பலா� 
ஆ-ைற8� ெப�1கா-ைற8� ந�பலா� 
ேசைல க53ய மாதைர ந�பினா�  
ெத�வி� நி�� தய1கி� தவி�பேர 

 
எ�ற பா5ைட� த1க� சி+ைதயி- பதி�த� நல�. 
 

த1க� ந�ைமைய வி����  
ந9ப�.  

 
"ஏ� சா�பிட வரவி�ைல?" எ�� �யிேலாைசயி;� இனிய �ர(� ேக5<� 
ெகா9< வ+தா� லfமி. 
 
"ஏேதா க3த� வ+தி��கிற� ேபா(��கிறேத. எ1கி�+� வ+த�? விேசஷ� 
ஏேத;� உ9ேடா ?" 
 
"விேசஷ� ஒ�ைற81 காேணா�" எ�� ெசா�( நாராயண� க3த�ைதF ச5ைட� 
ைபயி� ேபா5<� ெகா9< சா�பிட எ*+� ெச�றா�. 
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அ�� நாராயண� சா�பி<� ேபா�, அதிசயமான ஒ� காாிய� ெச>தா�. லfமி 
உண@ பாிமா�ைகயி�, அவ� த�ைன� பாராத சமய� பா���, தி��ப� தி��பF 
Rமா� இ�ப� Aைற அவைள உ-� உ-�� பா��தா�. இ�னெத�� ெதளிவாக 
விள1காத பலவைக ஐய1க� அவ� உ�ள�ைத� �ழ�பி� ெகா93�+தன. 
ச5ெட�� அவ;�� ஒ�� நிைன@ வ+த�. லfமியி� நட�ைதயி� ெச�ற ஒ� 
வாரமாக ஒ�வைக மா�த� இ��பதாக அவ;��� ேதா�றி-�. வழ�க�ைத விடF 
ச-� அதிகமாகேவ இ+தF சில தின1களா> அவ� த�னிட� அ�� கா53 
வ�வதாக நிைன�தா�. இ�மா�தB��� காரண� எ�ன? - இத-� விைட 
Lறி�ெகா�ள அவ;�ேக அFசமாயி�+த�. 
 
சா�பி5ட பி�ன�, நாராயண� மீ9<� வ+� நா-கா(யி� சா>+� ெகா9< 
க3கார�ைத� பா��தா�. கி93��� ேபா�� Aத� /ெபஷைல� பி3�க 
ேவ9<மானா� உடேன கிள�ப ேவ9<�. அ<�த /ெபஷB���தா� 
ேபாேவாேம எ�� எ9ணி� ெகா9< அ+த� க3த�ைத இ�ெனா� Aைற எ<��� 
ப3�தா�. அைத யா� எ*தியி��க�L<�? அ+த எ*��? - எ1ேகேயா பா��த� 
ேபால� ேதா�றி-�. தைலைய இ� கர1களாB� ெக53யா>� பி3��� ெகா9< 
ேயாசி�தா�. பயனி�ைல. 
 
இத-�� மணி 12.30 ஆகிவி5ட�. இ�� ஒ� நா� ேபாகாவி5டா� எ�ன?...ைச! 
"இ+த� ைப�திய�கார� க3த���காகவா ேபாகாம(�+� வி<வ�? ந9ப�க� 
எ�ன நிைன�பா�க�?..." உடேன எ*+� உ<��கைள� தாி���ெகா9< 
விைர+� ெச�றா�. 
 
கைடசி /ெபஷ�தா� கிைட�த�. வழ�க� ேபா� ந9ப�க� Aத� /ெபஷ(� 
ேபாயி��க ேவ9<�. அ+த� L5ட�தி� அவ�கைள� க9< பி3�பெத�ப3? 
அ�� அவ�கைள� க9<பி3�க அவ� அIவள@ ஆவ� ெகா�ள@மி�ைல.  
 
அதிசய1களிெல�லா� அதிசய�, அ�� நாராயண� ஒ� ைபசாLட� ப+தய� 
ைவ�கவி�ைல! உ9ைமயி� அவ� மன� ப+தய�தி� ெச�லேவயி�ைல. 
லfமியி� அதிக�ப3யான அ�� - அ� க3த� - அதிB�ள எ*�� - 
இைவகளிேலேய அவ� சி+ைத உழ�� ெகா93�+த�. 
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ப+தய� A3+�, எ�ேலா�� தி��பிய ேபா�, நாராயண;� �ற�ப5டா�. 
வ93யி� ந9ப�கைள ச+தி�தா�. "ஓ! மி/ட� நாராயண�! உ�ைம� ேத3� 
ேத3� பா��ேதாேம! எ+த /ெபஷ(� வ+தீ�?" எ�� ஒ�வ� ேக5டா�. 
 
"க3கார�தி� தவ�. Aத� /ெபஷ� �ற�ப5< இர9< நிமிஷ1 கழி�� வ+ேத�." 
 
"ஓ! ஏேதா ேநாி5< வி5டெத�� பய+ேதா�. ஆனா�, Aக� ஏ� 
வா5டA-றி��கிற�? ஏேத;� பண� ெதாைல+� ேபாயி-றா?" 
 
அ�ெபா*�தா� நாராயண;��� த� ச5ைட� ைபயி(�+த சி�லைரைய� தவிர 
ேவ� பண� ெகா9< வரவி�ைலெய�� நிைன@ வ+த�. ஆயி;� நம� 
கதாநாயக� - எ*த ெவ5கமாயி��கிற� - மீ9<� ஒ� ெப�� ெபா> ெசா�னா�. 
"ஆ�, ஸா�, இ�Y� Vபா>." 
 
"கவைல�படாேத8�. அ<�த வார� அதி��ட� அ3�கலா�" எ�றா� அ+த 
'அழகான' ந9ப�களி� ஒ�வ�. 
 
5 5 5 5     
ம�நா� Aத�, த� கணவ;ைடய நட�ைதயி� ஒ� வைக மா�தைல� க9< 
லfமி அதிசயி�தா�. ஆ\/ வி5ட�� நாராயண� ேநேர :5<�� 
வர�ெதாட1கினா�. அவ;ைடய ந9ப� �ழா�ைத அைழ��� ெகா9< 
வ�வதி�ைல. எ��மி�லாத வழ�கமாக ஒ� நா� ஆ\/ ேவைலயிேலேய :5<�� 
வ+தா�. இத-�� காரணமான தைலவ(, :5<�� வ+� ப�� நிமிஷ�தி� ம�+� 
மாயமி�லாம� ெசா/தமாகி வி5ட�. லfமி��F சிறி� ஆFசாியமளி�த�. அI 
வார�தி� லfமி பல Aைற8� சாரதாைவ ந�றியறிதBட� நிைன��� 
ெகா9டா�. தா� அவ� ெசா-ப3 அதிக அ��ட;� ஆதர@ட;� நட+� 
ெகா�வேத த� கணவ� நட�ைதயி� மா�தேல-பட� காரணெமன அவ� 
ந�பினா�. 
 
அ<�த சனி�கிழைம காைல ப�� மணி�� வழ�க� ேபா� நாராயண� சா>மான 
நா-கா(யி� சா>+� ெகா9<, க3கார�ைத பா��த வ9ணமாயி�+தா�. 'தபா�' 
எ�ற ச�த� ேக5ட�� அவ� ெநCச� தி<�கி5ட�. க3த�தி� உைறமீ� 
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விலாச�ைத� பா��த��. அவ� ஹி�தய� படபடெவ�� அ3��� 
ெகா�ளலாயி-�. அ� க3த�தி� பி� வ�மா� எ*த�ப53�+த�. 
 
பிாியA�ள ஐயா, 
 
எFசாி�ைக! இ+தF சனி�கிழைம மாைல விழி��டனி�+தா�, நீ� அறிய வி���� 
விஷய�ைத அறி+� ெகா�ளலா�. 
 

த1க� ந�ைம வி���� 
ந9ப�. 

 
நாராயண;��F ச5ெட�� ஒ� ேயாசைன வ+த�. எதி� :53� பி.எ� 
பாீ5ைச��� ப3��� மாணா�க� ஒ�வ� இ�+தா�. அவ� நாராயணனி� 
ந9பர�ல�. ஆயி;�, ெகாCச� பழ�கA9<. அவசரமாக எ*+� ெச�� எதி� 
:5< வாயி-ப3யி� நி�� ெகா9<, "ஸா�! ஸா�!" எ�� L�பி5டா�. பி.எ�. 
மாணா�க� ெவளிேய வ+தா�. நாராயண� அவைர ஏற இற1க� பா��தா�. அவ� 
Aக�தி� எIவித மா�பா<� காண�படவி�ைல. "ஒ��மி�ைல, எ� க3கார� 
நி�� ேபா> வி5ட�. தய@ ெச>� மணி பா���F ெசா�B1க�" எ�றா�. 
மாணா�க� உ�ேள ேபா> அ1கி�+� ஏேதா ெசா�னா�. அ� சாியாக� காதி� 
விழாத ேபாதிB�, "சாி, வ+தன�" எ�� நாராயண� Lறிவி5<� தி��பினா�. 
 
அ�� உண@ அ�+திய�� நாராயண� ஆட�பரமாக உ<�� அணி+� 
ெகா9டா�. பி�ன� சைமய� அைற��F ெச�றா�. லfமி சா�பி5<� 
ெகா93�+தா�. அவ� க9களி� நீ� த��பி� ெகா93�+த�. ெச�ற ஒ� 
வாரமாக� த� கணவ� நட+� ெகா9ட மாதிாியி(�+�, ஒ� கா� இ�� 
ேபாகாம(�+�விட மா5டாராெவ�� அவ� ஆைச�ப5டா�. ஆனா�, நாராயண� 
உ<�பணிய ஆர�பி�தைத� பா��த��, இ+ந�பி�ைகைய� ைகவி5டா�. 
அவைளயறியாமேல ��க� ெபா1கி-�. 
 
"லfமி, நா� ேபா> வ�கிேற�" எ�றா� நாராயண�. 
 
லfமி�� ஆFசாியமாயி�+த�. 'ஒ� நாளாவ� ெசா�(� ெகா9< ேபானதி�ைல.  
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ெகாCச� மன� இளகியி��கிற�. இ�தா� த�ண�' எ�� அவ� எ9ணினா�. 
 
"எ1ேக ேபாக� ேபாகிறீ�க�? இ�� ேபாக ேவ9டாேம. சாய1கால� எ�ைன8� 
எ1ேக;� அைழ��� ெகா9< ேபா1கேள�" எ�றா�. 
 
'ஆ! பாசா1��காாி! உலகி� ெப9கைள ஆ9டவ� எத-காக� பைட�தா�?' எ�� 
நாராயண� எ9ணி� ெகா9டா�. அவ;�� வ+த ேகாப�ைதெய�லா� 
அட�கி�ெகா9<, "இ�ைல இ�� அவசிய� ேபாகேவ9<�. இ�ெனா� 
நாைள��� பா���� ெகா�ேவா�" எ�� ெசா�(வி5< ெவளிேய ெச�றா�. 
 
அ�� பி-பக(� மயிலா�J� மாட:திகளிB�ள :5<மா3 ஒ�றி(�+� 
யாேர;� பா��தி��பி�, Wமா� நாராயண�, பி.ஏ. (ஆன�/) அI:திகைளF 
R-றிF R-றி வல� வ+�ெகா93��பைத� கவனி�� ஆFசாியA-றி��பா�க�. 
 
மணி Rமா� ��றைர இ����. நாராயண� தன� :3���� ெத� Aைன��� 
ப�னிர9டாவ� Aைறயாக வ+தேபா� த� :5<�ெகதிாி� ஒ� �திைர வ93 
நி�� ெகா93��பைத� பா���� தி<�கி5டா�. ஒ� கணேநர� அவ� �FR 
நி�� வி<� ேபா(�+த�. அIவ93��� இைளஞ� ஒ�வ� இ�+தா�. ஆனா� 
அவ� எதி���றமா>� �திைரைய ேநா�கி தி��பி உ5கா�+தி�+தப3யா�, Aக� 
ெதாியவி�ைல. "வ93 இ�ேபா�தா� வ+� நி-கிறதா? வ93யி� இ��பவ� 
இற1க� ேபாகிறானா?" எ�� எ9ணி, நாராயண� தி�பிரைம ெகா9டவ� ேபா� 
ெத� Aைனயிேலேய நி�றா�. எ�ன �ரதி��ட�! வ93�கார� �திைரையF 
ச@�கா� அ3�தா�. நாராயண� அேத கண�தி� த� :5< மா3ைய ேநா�கினா�. 
ஒ� ஜ�ன� திற+தி�+த�. அத� வழிேய ெப9 கரெமா���, �டைவ� தைல��� 
ெதாி+தன. இர9< நிமிஷ1களி� வ93 ெத��ேகா3F ெச�� மைற+த�. 
நாராயண� அ+த இர9< நிமிஷA� நரக ேவதைனய;பவி�தா�. ம�ப38� 
அ9ணா+� த� :5< மா3யி� ஜ�னைல ேநா�கியி��பானாயி�, அ1ேக 
சாரைத நி�� க9களி� விஷம� �றிேதா�ற� த�ைன� பா���� ��னைக 
ெச>� ெகா93�+தைத� க93��பா�. ஆனா� அ�ேபா� அவ� உ�ள� இ�+த 
நிைலயி�, க9க� திற+தி�+�� எதிாிB�ள ெபா�ைள� Lட அவ� 
பா��கவி�ைல. 
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Aத(�, விைர+� :5<��F ெச�லலாமாெவ�� அவ� நிைன�தா�. ஆனா�  
அைமதி8ட� ேயாசைன ெச>த� இ�ேபா� அவசியெமன உண�+தா�. எனேவ 
கட-கைரைய ேநா�கிF ெச�றா�. மாைல� கட-கா-� அவ;�� ெகாCச� சா+த� 
அளி�த�. ேயாசைன ெச>யலானா�. Aத(�, தா� ெத�Aைனயி� நி�லாம� 
:திகைளF R-றி வ+� ெகா93�+த� தவ� எ�� A3@ ெச>தா�. பி�ன�, 
நிFசயமான அ�தா5சியி�லாம� அவசர�ப5< எ�@� ெச>ய� Lடாெத�� 
தீ�மானி�தா�. பிற� �திைர வ93ைய� ப-றி யாைர8� விசாாி�தா� 
அவமான�����, ஆப����� இடமா�ெம�;� A3@�� வ+தா�. கைடசியாக 
உ9ைமைய� க9<பி3�க ேவ9<மானா�, த� மைனவியிட� ச+ேதக1 
ெகா9டதாக� கா53� ெகா�ள� Lடாெத��� அவளிட� அ�� 
ெகா93��பதாக ந3�க ேவ9<ெம��� தீ�மானி�தா�. நாராயண� ��திசா(! 
இ�லாவி5டா�, பி.ஏ. (ஆன�/) பாீ5ைசயி� ேதறியி��க A38மா? 
 
6 6 6 6     
ஒ� வார� ெச�ற�. அ<�த சனி�கிழைம8� வ+த�. நாராயண� த� ஐய1கைள 
அேநகமாக மற+� வி5டா�. "எ�ன ைப�திய�? நம� லfமிையF ச+ேதகி�க� 
ேபாேனாேம! �ழ+ைதைய� ேபா� க�ள1கபட-ற இவளா அ�தைகய 
ெப�+�ேராக� எ9Qவா�?" எ�� அவ� க�தலானா�. அ��ட� :53� 
இ�ப விள�ைகெயா�த இவைள ைவ�� வி5<�தா� ெவளியி� எ1ேகேயா 
இ�ப+ேத3 அைல+த� எIவா� எ�ற விய��� அவ� உ�ள�தி� ச-ேற 
ேதா�றலாயி-�. எனி;�, இ�ைறய தின� கி93��� ேபா> வ�வ� எ�� 
அவ� தீ�மானி�தா�. மைனவியி� ேபாி� தவறான ஐய1ெகா9< அத-காக 
கி93��� ேபாகாம(��பதா? எ�ன அவமான�. யா��காவ� ெதாி+தா� 
நைகயா�களா? இ�;� இர9< வார+தா� ப+தய� நைடெப��. இழ+த 
�வாயிர� Vபாயி� ஏேத;� ஒ� ப�திையேய;� மீ5க ேவ9டாமா? 
 
ஆனா� அ+த� க3த1க�? அவ-றி� நிைன@ இைடயிைடேய ேதா�றி, 
நாராயண� மன�ைத� �ழ�பி� ெகா93�+த�. அ+த எ*�ைத எ1ேகேயா, பா��த 
நிைனவாயி�+த�. ஆயி;� எIவளேவா சி+தி��� பா���� எ1ேக எ�� 
அவனா� க9< பி3�க A3யவி�ைல. இ�ைறய தின� க3த� ஒ��� வராவி3�, 
பைழய க3த1கைள� தீயி(5<� ெபாR�கிவி5<, எ�லாவ-ைற8� மற+� 
வி<வெத�� தீ�மானி�தா�. எனேவ தபா�கார� வரைவ மி�+த ஆவBட� எதி� 
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ேநா�கியி�+தா�. எதி� ேநா�கிய� :9 ேபாகவி�ைல. க3த� வ+த�. 
நாராயணனி� அ�ேபாைதய மேனாநிைலைய வ�ணி�த� நம� ஆ-றB�� 
அ�பா-ப5ட�. உைறைய உைட��� காகித�ைத� ப3�தா�. 
 
பிாியA�ள ஐயா, 
 
இ�� மாைல, உம� மைனவி எ1ேக;� �ற�ப5<� ேபாக வி��பினா�, த<�க 
ேவ9டா�. அவH��� ெதாியாம� பி� ெதாட�+� ெச�B�.  
 

த1க� ந�ைமைய நா<� 
ந9ப�. 

 
ப-பல ஐய1க�, மன��ழ�ப� எ�லா� மீ9<� A�ைனவிட அதிகமாகேவ 
Wமா� நாராயணைன� ப-றி� ெகா9டன. ெபாறாைம8�, ேகாபA� அவ� 
உ�ள�தி� ெகா*+�வி5ெடாியலாயின. அவ� உட� ந<1கி-�; க9களி� நீ� 
த��பி-�. க�ள1 கபட-றவ�, த�ைன� தவிர ேவ� கதியி�லாதவ� எ�� 
எ9ணி, தா� அளவ-ற ந�பி�ைக8� அ��� ைவ�தி���� ஒ� ெப9, த�ைன� 
பய1கரமாக ஏமா-றி, மக�தான �ேராக� ெச>வ� ம5<ம��; இ+த அவ�ேகடான 
விஷய� ��றாவ� ஆசாமி ஒ�வ;��� ெதாி+�� இ��கிற�. அவமான�! 
அவமான�! இ�தைகய ச+த��ப1களி� மைனவிைய� ெகா�� வி5<� த-ெகாைல 
ெச>� ெகா9டவ�கைள� ப-றி� ப�திாிைககளி� ப3�த பல விவர1க� 
நாராயண� நிைன@�� வ+தன. ைக���பா�கியி� மீ��, விஷம�+தி� மீ�� 
அவ� எ9ண� ெச�ற�. 
 
லfமி உ�ளி�+� வ+தா�. அ�றல�+த தாமைர ேபா�ற அவ� வதன�தி� 
ெசIவிதUக� ��னைக J��� திகU+தன. க�ளம-ற உ�ள�தினி�� எ*+த 
காத-சிாி�ேபா அ�? "சா�பிடவா�1க�" எ�ற அவ� ெமாழிக�, நாராயண� 
ெசவிகளி� இ�ப�ேதெனன� பா>+தன. 'ஒ�� இவ� இI@லகிB�ள Y� 
ேகா3� ெப9 ம�களி� ெபா��கி எ<�த இைணய-ற வCச ெநCச� 
பாதகியாகயி��த� ேவ9<�; அ�ல�... நம��� பைகவ� யா�? ந�ைம இIவா� 
வ���வதி� யா��� எ�ன லாப�? எ�ப38� இ�� உ9ைமைய� 
க9<விடலா�' எ�� நாராயண� எ9ணினா�. 
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சா�பி5<� ெகா93��ைகயி� லfமி, "நா� இ�� தி�வ�(�ேகணி��� ேபா> 
வர5<மா?" எ�� ேக5டா�. இ�ேக�வியினா� நாராயண� உ�ள� கட(� 
எ*+த ெகா+தளி�ைப, லfமி மன�க9 ெகா9< பா��தி��பாளாயி�, அ+ேதா 
அவ� பய+ேத ேபாயி��பா�. 
 
"எத-காக?" எ�� நாராயண� ேக5டேபா� அவ� �ர((�+த ந<�க�ைத லfமி 
கவனி�தாளி�ைல. 
 
"சாரைத அ�கா, அ3�க3 வரF ெசா�(� ெகா93��கிறா�. நீ9டகாலமா> 
வரவி�ைலெய�� ேகாபி��� ெகா9டா�. இ�� க5டாய� வரF ெசா�னா�." 
 
"சாி!" எ�� ஒேர வா��ைதயி� நாராயண� பதி� Lறினா�. 
 
"நீ1கH� வா�1கேள�. ேவ� அவசியமான ேவைலயி��கிறதா?" எ�� லfமி 
பய��ட� ேக5டா�. 
 
"எ�ன ேமாச�! எ�ன ேவஷ�! அ�பா!" எ�� AQAQ�தா�. 
 
"எ�ன ெசா�Bகிறீ�க�?" 
 
"ஒ��மி�ைல, நா� ேவறிட���� ேபாக ேவ9<� நீ ேபா> வா." 
 
சா�பா< ஆன�� நாராயண�, "வ93 ேவ9<மா? பா���� ெகா9< வர5<மா?" 
எ�� ேக5டா�. 
 
"காைலயி� ெத�வி� ஒ� வ93 ேபாயி-�. வ93�காரனிட� 
ெசா�(யி��கிேற�." 
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ஏ-பா< ஒ��� பா�கியி�ைல எ�� நாராயண� எ9ணி� ெகா9<, "சாி நா� 
ேபா> வ�கிேற�" எ�� ெசா�(வி5< ெவளிேய ேபானா�. ஒ� �திைர 
வ93�காக மயிலா�J� எ1�� அைல+தா� எ�ன �ரதி��ட�? அ�ைற�ெக�� 
ஒ� வ93 Lட� காேணா�. "இ+த� பா*� ேமா5டா� ப/க� வ+� �திைர 
வ93ேய இ�லாம- ெச>�வி5டன. நாசமா>� ேபாக!" எ�� சபி�தா�. எ1�� 
R-றிவி5<� தி���ைகயி�, எதிாி� லfமி ஒ� வ93யி� வ�வைத� க9டா�. 
அவ� த�ைன� பாராவ9ண� �ள�ப3யி� இற1கி மைற+� நி�றா�. 
 
அவ� உ�ள� தீவிரமாக ேவைல ெச>த�. வ93ைய� ெதாட�+� நட+� ெச�வ� 
இயலாத காாிய�. ாிaா@� அIவள@ ேவகமாகF ெச�லா�. �திைர வ93ேயா 
கிைட�கவி�ைல. ேமா5டா� ப/X� ஏறி� �திைர வ93�� A�னா� 
தி�வ�(�ேகணி��� ேபா>வி<வெத���, மணி� கண��� பா���, சாரைதயி� 
:5<�� ேநேர ேபா>F ேச�கிறாளாெவ�� க9<பி3�� விடலாெம��� 
தீ�மானி�தா�. அIவாேற அவசரமாகF ெச��, �ற�படவி�+த ேமா5டா� ஒ�றி� 
ஏறினா�. ஆனா� இI@லகி� இைட^�க� தனி�� வ�வதி�ைலேய? 
ராய�ேப5ைட ேபான��, ேமா5டா� 'ப5ப5' எ�� அ3���ெகா9< 
நி��வி5ட�. வ93 ஓ53 ஆன ம5<� வ93ைய A<�கி� பா���� பயனி�ைல. 
ெப5ேரா� இ�ைலெய�;� விவர� அ�ேபா�தா� அவ;�� நிைன@ வ+த�. 
உதவி ேவைல�காரைன 3ரா� வ93யி� ஏறி�ேபா> ெமௗ95 ேரா53(�+� 
ெப5ேரா� வா1கிவர ஏவினா�. வ93யி� இ�+தவ�க� சபி�கலானா�க�. 
இ�;� பண1ெகாடாதவ� வ93ைய வி53ற1கின�. நாராயண� எ�லாைர8� 
விட அதிகமாகF சபி�தா�. ேமா5டா� இய+திர�ைத� க9<பி3�தவ;ைடய ஏ* 
தைல Aைற8� நாசமா>� ேபாகேவ9<ெம�� அவ� எ9ணினா�. 
பண1ெகா<�தி�+தானாயி;�, ேபானா� ேபாக5<� எ�� இற1கிவி5டா�. 
 
பி�னா� வ+த ேமா5டா� ப/க� எ�லாவ-றிB� ஜன1க� நிர�பியி�+தப3யா�, 
அவ;�� இட1கிைட�கவி�ைல. ெகாCச ேநர� கழி�� வ+த 3ரா� 
வ93ெயா�றி� ஏறி� ெகா9டா�. வழி ெந<கஜன1க� கா��� 
ெகா93�+தப3யா�, 3ரா� அ3�க3 நி�� ெச�ற�. உலகெம�லா� தன�� 
விேராதமாகF சதியாேலாசைன ெச>தி��பதா> அவ;��� ேதா�றி-�. ெமௗ95 
ேரா53B� ச-� ேநர� கா�தி��க ேந�+த�. தி�வ�(�ேகணி ேபா�� வ93க� 
எ�லா� நிைற+தி�+தன. கைடசியாக நாராயண� தி�வ�(�ேகணி ேச�+� சாரைத 
:< இ�+த :தி��F ெச�றேபா�, மாைல நா�� மணியாகி வி5ட�. :5< 
வாயி(� லfமி ஏறி வ+த வ93 நி�� ெகா93�+த�. அIவ93 ேநராக 
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மயிலா�Jாி(�+� சாரைத :5<�ேக வ+ததாெவ�� க9<பி3�ப� எ1ஙன�? 
வ93�காரைனேயா :53B�ளவ�கைளேயா விசாாி�ப� அறி:ன�; 
அவமான���கிட�. ஐ+� நிமிஷ���ெக�லா� சாரைதயி� :5<���ளி�+�, 
சாரைத8�, லfமி8�, சாரைதயி� கணவ;� ெவளிவ+� வ93யி� 
ஏறி�ெகா9டா�க�. எ1ேகேயா ேவ3�ைக பா��க� �ற�ப5<F ெச�றா�க� 
ேபாB�. நாராயணனி� வயி-ெறாிFச� அதிகமாயி-�. சாரைத8� அவ� 
கணவ;� எ�தைகய இ�ப வாU�ைக நட��கிறா�க� எ�� நிைன��� ெப��FR 
வி5டா�. கட-கைர��� ேபா> ெவ� ேநர� உ5கா�+�வி5< இர@ :< ேபா>F 
ேச�+தா�. லfமிைய அவ� ேபாயி�+த விஷயமாக ஒ� வா��ைத Lட� 
ேக5கவி�ைல. 
 
7 7 7 7     
அ�பா�+த ஐயா! 
 
ஜா�கிரைத� �ைறவினா� இர9< Aைற உம� Aய-சியி� தவறி வி5P�. நாைள 
சனி�கிழைம ம�தியான� ெவளிேய ெச�� வி5<F சாியாக நா�� மணி�� 
:5<��� தி��பிF ெச�B�. உ9ைமயறி:�. 
 

த1க� ந�ைம வி����  
ந9ப�. 

 
இ�க3த�ைத� ைகயி� ைவ��� ெகா9< ஆU+த சி+தைனயி� �Uகியி�+தா� 
நாராயண�. ெச�ற ஒ� மாத காலமாக�தா� அ;பவி�� வ�� ��ப1க� 
அ�தைன8� ஒ� ெப�1கனேவா எ�� எ9ணினா�. கனவ��, நிஜேம 
எ�பைத� ைகயி(�+த க3த� வ(8��தி� கா53-�. எ�ப38� இ�� உ9ைம 
ெவளியாகி வி<ெம�� நிைன��� ெப��FR வி5டா�. ஆனா�, அI@9ைம 
எIவள@ பய1கரமான�? Aத� நா�, தா� ஒ� ந9பாிட� மிக@� சிரம�ப5< 
இரவ� வா1கி�ெகா9< வ+தி�+த ைக� ��பா�கிைய ேமைஜ���ளி�+� எ<�� 
மீ9<ெமா�Aைற பா��தா�. அைத எIவா� உபேயாகி�பெத�பைத 
இ�ப�ைத+தா� Aைறயாக மன�தி� உ��ேபா5<� ெகா9டா�. அவ� 
க9களி� ெகாைல� �றி� ேதா�றி-�. பக� ஒ� மணி�� :5ைட வி5< ெவளிேய 
�ற�ப5டா�. அ�ேபா� அவ� உ�ள� கட(� எ*+த ேபரைலகளி� இய�ைப 
யாேரா வ�ணி�க வ�லவ�. 
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சாியாக மாைல நா�� மணி�� நாராயண� :< தி��பினா�. வாயி-கத@ சா�தி� 
தாளிட� ப53�+த�. மா3 அைறயி� ஏேதா ேபFR� �ர� ேக5ட�. அவ;��� 
ைப�தியேம பி3��வி<� ேபா(�+த�. ஆயி;�, நிதான+தவறிவிட� Lடாெத�� 
எ9ணி� ப-கைள க3��� ெகா9டா�. கதைவ ஓ1கி இ3�தா�. இர9< 
நிமிஷ1கழி��� கால3F ச�த� ேக5ட�, "யா� அ1ேக?" அ� லfமியி� �ர�. 
"நா� தா�; கதைவ� திற." கத@ திற�க�ப5ட�. லfமி Aக�தி� விய��� 
�றிேதா�றி-�. ச+ேதக� எ�;� திைரவழிேய பா��த நாராயண;�� அவ� 
பய�தினா� தி<�கி5< ந<ந<1�வதாக� ேதா�றி-�. வாயி-ப3 தா93 உ�ேள 
Eைழ+த��, உய�தர� க�ெபனி ேஜா<க� நாராயண� க9ணி�ப5டன. 
அவ;�� எ�லாF ச+ேதகA� நிவ��தியாயி-�. த� ைக���பா�கி�� அ�� 
இைரயாக� ேபாகிறவ� மா3மீதி��பதாக அவ� உண�+தா�. விைர+� ெச�� 
மா3�ப3களி� ஏறலானா�. ஆனா�, லfமி அவ;�� A�னா� ஓ3� 
பாதி�ப3க� ஏறிய நாராயணைன வழிமறி��� ெகா9<�, "உயர� 
ேபாகாேத81க�" எ�� ெகாCR� �ர(� Lவினா�. நாராயணி� ேகாபெவறி 
அள@ கட+தாயி-�. லfமிைய ஒ� ைகயினா� பி3��� பல1ெகா9ட ம5<� 
இ3��� கீேழ த�ளினா�. பாவ�! லfமி ப��� ப�னிர9< ப3களிB� உ�9< 
ெச�� கீேழ தைரயி� வி*+தா�. 
 
அவைள� தி��பி8� பாராம�, நாராயண� ேமேல ஓ3னா�. மா3 ஹா(� கதைவ 
ஓ1கி ஓ� உைத உைத�தா�. கத@ தாளிட�படாைமயா�, தடா� எ�ற ச�த��ட� 
திற+� ெகா9ட�. அ�ேபா� அவ� அIவைறயி;�ேள க9ட கா5சி அவைன� 
திைக�கF ெச>�வி5ட�. எ�தைனேயா வித� பய1கர கா5சிகைள அவ� 
மன�திேல க-பைன ெச>� பா���� ெதாிய�ப<�தி� ெகா93�+தா�. ஆனா� 
இ�ேபா� அவ� A� ேதா�றிய கா5சிைய அவ� எதி��பா��கேவயி�ைல. 
தைலயி� இ3ேய வி*+�வி5ட� ேபா� தி<�கி5< நி�� வி5டா�. 
 
அ�கா5சி ேவெறா��மி�ைல. நாராயண� நீ9ட நாளா> �ைலயி� ேபா53�+த 
இரா53ன�ைத எ<��F ெச�பனி5<F சாரைதயி� கணவ� Wனிவாச� Y� 
Y-�� ெகா93�+தா�. Y� அ3�க3 அ�+� ேபா>�ெகா93�+த�. சாரைத 
அ�கி� உ5கா�+� "நி���1க�, இ*1க�" எ�� ெசா�(� ெகா<��� 
ெகா9<�, Y� அ��ேபா� இைண��� ெகா9<மி�+தா�. நாராயண� 
தட�டலாக உ�ேள Eைழ+த ச�த1ேக5< அவ� ,�கிவாாி ேபாட�ப5டவ� ேபா� 
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எ*+தா�. "எ�ன அ�தா�, ெகாCசA� உன�� 'நாஸு�' ெதாியாம� 
ேபா>வி5ட�. எ�ன தட�ட�? ெசா�(வி5< உ�ேள வர�Lடாதா?" எ�றா�. 
 
நாராயண� அச5<F சிாி��F சிாி�தா�. "இ�ைல; நீ1க� இ1கி��ப� என��� 
ெதாியா�, ம�னி81க�" எ�� த<மாறி� ெகா9ேட Lறினா�. "ெதாியாதா? 
லfமி அ<���ேளேய இ��கிறாளா எ�ன?" லfமி த�ைன� த<�ததி� 
காரண� இ�ெபா*� நாராயண;��� �லனாயி-�. இத-�� சாரைதயி� 
கணவ�, "அ� கிட�க5<�, நீ1க� ச-� இ1ேக வா�1க�. உ1கH�� ந�றாக 
Y� Y-க� ெதாி8ேம? ெகாCச� க-�� ெகா<1க�. எ� உயிைர வா1�கிறா�" 
எ�றா�. 
 
"இேதா வ�கிேற�" எ�� நாராயண� ெசா�( வி5<� த� ச5ைட� ைபயி� 
மைற�� எ<��� ெகா9< வ+த ைக� ��பா�கிைய அலமாாி��� ைவ��� 
J5ட� ேபானா�. அத-��, "அெத�ன அ�தா�" எ�� சாரைத ேக5<�ெகா9< 
அ�கி� வ+�, "ஓ! ைக���பா�கிெய�லா� எ�ேபாதி�+�? யாைர� ெகா�ல� 
ேபாகிறா>?" எ�றா�. பி�ன� ச-� தணி+த �ர(�, "�திைர� ப+தய����� 
ேபாகிறவ� எ�லா���� ைகயி� ��பா�கிLட ேவ9<மா எ�ன?" எ�� 
ேக5டா�. 
 
8 8 8 8     
நாராயணனி� �ைள இய+திர� இ�ேபா� தா� Rழல ஆர�பி�த�; பளிFெச�� 
அவ;�� உ9ைம விள1கி-�. அவ;�� வ+த க3த1களி� க9ட எ*�� 
எ1ேகா பா��த நிைனவாயி�+தேத! சாரைதயி� ைகெய*�த�லவா அ�? 
லfமி��F சாரைத எ�ெபா*ேதா எ*திய இர9ெடா� க3த1களில�லவா அ+த� 
ைகெய*�ைத� பா��த�? ெகாCச� சிரம�ப5< மா-றி ஏமா-றி வி5டா�? 
லfமியி� மீ� தா� ெகா9ட ச+ேதக1க� அIவள@� ஆதாரம-றைவ என 
அறி+� நாராயண� ஆன+த� கட(� �Uகினா�. அவ� ஹி�தய�ைத 
அA�கியி�+த ஒ� ெப�CRைம நீ1கிய� ேபா(�+த�. 
 
ச5ெட�� அவ;�� இ�ெனா� ச+ேதக� உ9டாயி-�. சாரைதயி� கணவ;��  
இ+த விவர1க� ெதாி8ேமா? ெதாி+தி�+தா� எ�தைகய அவமான�! அவ� Aக�ைத  
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ஏறி5<� பா��பெத�ப3? அவ� எ9ண�ைத� �றி�பாக உண�+த சாரைத த� 
கணவைர� பா���, "Y� Y-ப� இ��க5<�. அ�தானிட� நா� வ+த காாிய�ைதF 
ெசா�B1க�. ேநரமாகிவி5டேத, ேபாக ேவ9டாமா?" எ�றா�. அவ�, 
"நாராயண�! த1கH��F ச1கதி ெதாி8மா? எ1க� :53� இ�ேபா� 'ேஹா� V�' 
தா�. இவ� ைவ�தேத ச5ட�. 'இ�� மாைல சினிமா@�� ேபாக ேவ9<�' 
எ�றா�. உடேன �ற�ப5< வ+ேத�. உ1க� பா< பாதகமி�ைல. அ�ெறா� நா� 
இவைள இ1ேக ெகா9< விட வ+த ேபா��, உ1கைள� காேணா�. (ஓ! அ�� 
:5< வாச(� வ93யி� இ�+தவ� நீ1க�தாேனா? எ�ன அச5<�தன�? எ�� 
எ9ணி� ெகா9டா� நாராயண�.) லfமிைய� தனிேய வி5< வி5< நீ1க� 
பா5<��� ேபா>வி<கிறீ�க�. ேபாக5<�. இ�றாவ� வ+தீ�கேள. வா�1க� 
ேபாேவா�" எ�றா�. 
 
அவ�ைடய வா��ைதக� நாராயண;��F R��ெக�� ைத�தன. ஆனா�, 
அவ���� த� அச5<� தன�ைத� ப-றி எ�@� ெதாியாெத�� அறி+� ஆ�த� 
அைட+தா�. ந�றியறிதBட� சாரைதைய� பா��� வி5<, "ஓ ேபாகலா�, இேதா 
கீேழ ேபா>வி5< வ�கிேற�" எ�� Lறிவி5< ெவளிேய ெச�றா�. சாரைத, 
அவ;ட� ேபா> மா3ப3யி� வழிைய மறி��� ெகா9<, "அச5< அ�தா�! 
லfமியிட� ஒ� வா��ைத8� ெசா�லாேத, அவளிட� ச+ேதக�ப5டா> எ�� 
ெதாி+தா� உயிைர வி5<வி<வா�. ேமB� எ�ைன ம�னி�கேவ மா5டா�?" 
எ�றா�. "சாரைத உன��� ைக�மா� எ�ன ெச>ய� ேபாகிேற�?" எ�றா� 
நாராயண�. "ைகமாறா? நீ எ� மீ� ேகாபி��� ெகா�ள� ேபாகிறாேயாெவ�� 
பய+ேத�. ந�ல�, என��� ைக�மா� ெச>ய வி��பினா�, �திைர� ப+தய�ைத 
மற+�வி<. உ� மைனவிைய� தனிேய வி5< வி5< ஊ� R-ற@�, சீ5< 
விைளயாட@� ேபாகாேத" எ�றா�. "இ�ைல, இ�ைல. ஆ9டவ� ஆைண! இ+த 
ஒ� மாதமா> நா� அ;பவி�த� ேபா��" எ�� Lறி� ெகா9< நாராயண� 
விைர+� கீேழ ஓ3னா�. 
 
லfமி ஒ� ,ணி� சா>+� ெகா9< க9ணீ� வ3��� ெகா93�+தா�. த� 
கணவனி� க<1ேகாப���� உாியவளாவத-�� தா� ெச>த தவ� இ�னெத�ப� 
அவH��� �லனாகவி�ைல. நாராயண� கீழிற1கி வ+� அவள�கி� 
உ5கா�+தா�. தாமைர இதU ேபா�ற மி��வான அவ� இ�கர1கைள8� பி3��� 
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ெகா9<, "லfமி! எ�ைன ம�னி�� வி<" எ�றா�. "ஐேயா அ�ப3ெய�லா� 
ெசா�லாேத81க�" எ�� லfமி அவ� வாைய� த� கர�தினா� �3னா�. "ஒ� 
வ�ஷமாக உன��� �ேராக� ெச>� வி5ேட�. பா*1 �திைர� ப+தயேமாக�தி� 
�Uகி� கிட+ேத�. பண�ைத� ெதாைல�ேத�. இ��ட� �திைர� ப+தய����� 
த��பண� ெச>� வி<கிேற�" எ�றா�. 
 
மா3யி� மீ� Wநிவாச;�, சாரைத8� கா��� கா��� பா��தன�. லfமியாவ� 
நாராயணனாவ� வ�� வழிைய� காேணா�. எனேவ சினிமா� கா5சி��F ெச�B� 
ேயாசைனைய அவ�க� ைகவிட ேவ93யதாயி-�. ஆனா� இத� ெபா�5< 
அவ�க� சிறி�� வ�+தினா�களி�ைல. Wநிவாச� அ�� ந�றாக Y� Y-க� 
பழகி� ெகா9டா�.  
--------------- 

22. 22. 22. 22. கவ!ன! விஜய�கவ!ன! விஜய�கவ!ன! விஜய�கவ!ன! விஜய�    
 
1 1 1 1     
Wமா� சிவ��நாதC ெச53யா� ம�தியான ேபாஜன� ஆன பி�ன�, 
வழ�க�ேபா� சா>@ நா-கா(யி� ப<��� ெகா9< ப�திாிைகைய� பிாி��� 
�ர53னா�. தைல��கைள ம5<� பா���� ெகா9ேட ேபான அவ�, 
"ெபா>ைகயா-�� ேத�க�" "கவ�ன� அ/�திவார�க� நா5<வா�" எ�;� 
தைல��கைள� பா��த�� தி<�கி5<� ேபானா�. ெச53யா��� மயி� LFச� 
உ9டாயி-�. மா�� சிறி� ேநர� 'ப5' 'ப5' எ�� அ3��� ெகா9ட�. ச-� 
சமாளி��� ெகா9< அ�தைல��களி� கீU இ�+த ெச>திைய A-�� ப3�தா�. 
அ�மாத� 20� நா� காைல 7 மணி�� கவ�ன� �ைர .... ரயி�ேவ /ேடஷனி� 
இற1கி� ெபா>ைகய-�� ேத�க���� ேமா5டாாி� ெச�வாெர�ப��, ம-�� 
பலவிவர1கH� இ�+தன. ெச53யா� உடேன தம� பிரதம காாிய/த� 
ெஜயராைமயைர� L�பி5ட;�பினா�. காாிய/த� வ+� ேச�+த��, "ஐயேர, 
ச1கதி ெதாி8மா?" எ�றா�. 
 
"ெதாியாேத! எ�ன விேசஷ�?" 
 
"உம�ேகைனயா ெதாி8�? இத-��தா� ப�திாிைக ப38ெம�� உம��� ப3��� 
ப3��F ெசா�கிேற�. வ�ஷ�தி� V.250 ெசலவழி�� இIவள@ ப�திாிைகக� 
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த�வி�கிேறாேமா, பி� எத-காக? நா� ம5<� ஜா�கிரைதயாக� ப3��� ெகா9< 
வராவி5டா� இ�ேபா� எ�ன ஆகியி����?" 
 
"விஷய� எ�னெவ�� எஜமா� ெசா�லவி�ைலேய?" 
 
"ந����� 20-+ேததி கவ�ன� வ�கிறா�!" 
 
காாிய/த� இ3 வி*+த� ேபா� வாைய� ெபாிதாக� திற+தா�. "ஓ ஓ..." எ�ற 
ச�த�ைத� தவிர ேவ� வா��ைத அவ� வாயினி��� வரவி�ைல. 
 
"சாி, ேமேல எ�ன ெச>கிற�?" எ�� ெச53யா� ேக5டா�. 
 
"எ�லா ஏ-பா<கH� ெச>�விட ேவ93ய� தா�." 
 
"20-+ேததி காைல ரயி�ேவ /ேடஷ;��� ேபாக ேவ9<�. நம� ேமா5டா� 
வ93யி� ஒ� ,R இ�லாம� பளபளெவ�� ேத>�� ைவ�கF ெசா�B�." 
 
"பா��தீ�களா? நா� பி3வாதமாக ேமா5டா� வ93 வா1க�தா� ேவ9<ெம�ற� 
இ�ேபா� எIவள@ பய�ப<கிற�?" 
 
"இ+த A�ேயாசைன�காக�தாேன ஐயேர உ�மிட�தி� என�� இIவள@ பிாிய�? 
இ��க5<�. நம� :5< வாசைல அல1காி�க ேவ9டாமா?" 
 
"நம� :தி வழியாக� கவ�ன� ேபாகிறாரா?" 
 
"நிFசயமி�ைல. ஒ� ேவைள /ேடஷனி� இற1கி ேநேர ேபா>விடலா�. கெல�ட� 
�ைரயிட� ெசா�( நம� :தி வழியா>� ேபாக ஏ-பா< ெச>ய ேவ9<�." 
 
"A3யாவி5டாB� பாதகமி�ைல. எ�ப38� நம� :< அல1காி�க�ப53�+த 
ெச>தி ப�திாிைககளி� ெவளியாகிவி<ம�லவா?" 
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"அ�@� உ9ைமதா�. இ��க5<�. L�மாவதார� ஐய1கா��� இFெச>தி 
ெதாியாம(��க ேவ9<ேம? அவ� தின� ப�திாிைக எ�ைன�ேபா� கவனமாக� 
ப3�கிறாரா?" 
 
"அவ���� ெதாி+தாB� பாதகமி�ைல. தா1க� ேயாசைன ெச>ய ேவ9டா�. 
Aத(� அவாிட� ேமா5டா� கிைடயா�. பைழய க�நாடக ேகாFR வ93யி�தா� 
அவ� வரேவ9<�. ேமB� த1கH�� நிைனவி�ைலயா? கெல�ட� த�பாாிேல 
அவ��� ராIபக,� ப5ட� அளி�க�ப5டேபா�, அவ�ைடய ேவஷ�ைத8�, அவ� 
தி��ப� தி��பF சலா� ேபா5டைத8� பா��� எ�லா�� 'ெகா�' எ�� 
சிாி�கவி�ைலயா? அ+த மாதிாிதா� இ�ேபா�� ஆ��" எ�றா� காாிய/த�. 
 
அFச�பவ�ைத நிைன��F ெச53யா� இ�ேபா�� ச-� நைக�தா�. "இ�+தாB�, 
நா� :< அல1கார� ெச>8� விஷய� அவ���� ெதாிய�Lடா�. எ�லா ஏ-பா<� 
ெச>� தயாரா> ைவ��� ெகா9<, 19-+ேததி இர@ ப�� மணி�� அல1காரC 
ெச>�வி<ேவா�. ஐய1காைர� காைலயி� எ*+� விழி���ப3F ெச>யலா�" 
எ�றா�. 
 
இ�;� எ�ென�ன ஏ-பா<க� ெச>ய ேவ9<ெம�பைத� ப-றிF ெச53யா�� 
காாிய/த�� நீ9ட ேநர� ேயாசி�தா�க�. ம�நா� நட��� நகரசைப L5ட�தி� 
கவ�ன��� உபசார� ப�திர� வாசி��� ெகா<�க ேவ9<ெம�ற ஒ� 
தீ�மான�ைத� தா� ெகா9< வர�ேபாவதாகF ெச53யா� எ*தி நகர சைபயி� 
தைலவ��க;�பினா�. பி�ன�, காாிய/த� தம� காாிய�ைத� பா��கF ெச�றா�. 
 
2 2 2 2     
Wமா� சிவ��நாதC ெச53யா� ெபாிய வியாபாாி. அவ� வசி�த சி� ப5டண�தி� 
��� மா3 ைவ�த மாளிைக அவ� ஒ�வ��ேக உ9<. இளைமயி� அவ� ஒ� 
ஏைழயாகேவ இ�+தா�. Aத(� ஓ� இ���� கைடயி� �மா/தாவாக ேவைல 
பா��தா�. லfமிேதவியி� கைட� க9 பா�ைவ அவ� மீ� வி*+த�. தனி�கைட 
ைவ�� வியாபார� நட�தேவ, ெச�வ� நாH�� நா� ெப�கி-�. மகா8�த�தி-�F 
ச-� A�� ஏராளமான இ���F சர��க� அவ�ைடய கைடயி� த1கியி�+தன. 
8�த� ஆர�பி�த பி�ன�, இ���F சாமா�களி� விைல இ�மட1�, 
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A�மட1காயி-�. ெச53யா� ஒேரய3யாக ல5சாதிபதியாகிவி5டா�. பி�ன�, 
ெகௗரவ1களி� ஆைச வி*+த�. அ<�த :5< வ�கீ� ராIபக,� L�மாவதார� 
ஐய1காைர� தம� வாU�ைக உதாரணமாக� ெகா9டா�. நைட, உைட, 
பாவைனகளி� அவைர� பி�ப-றினா�. ஆ1கில ஆசா� ஒ�வைர அம��தி 
ஆ1கில� க-�� ெகா9டா�. நாகாிகவாU�ைக��ாிய ஆட�பர1களைன�ைத8� 
ஒIெவா�றாக� ைக�ெகா9டா�. உ�திேயாக/த�கH�� அ3�க3 வி�+� 
நட�தினா�. ெப�+ெதாைக ெசல@ ெச>� நகரசைப அ1க�தினராக@� ஆனா�. 
இ�ேபா� அவ�ைடய மன� A*வ�� 'ராIபக,�' ப5ட�ைத� ப-றி நி�ற�. 
இதேனா<, தா� ராI பக,� ப5ட� ெப�வத-��, ஐய1கா�, ேம�வ�����, 
அதாவ� திவா� பக,� ப5ட����� ேபா>விடாம(��க ேவ9<ேம எ�ற 
கவைல8� அவ���9<. எனேவ, கவ�ன� தம� ஊ��� விஜய� ெச>8�ேபா� 
ஐய1காைர எ+த விஷய�திலாவ� A+தி� ெகா9< கவ�னாி� கவன�ைத� 
கவ�+� ப5ட� ெப-�விட ேவ9<ெம�ப� அவ�ைடய ேநா�க�. ேமேல 
�றி�பி5ட ச�பாஷைணயி� L�மாவதார� ஐய1காாி� ெபய� அ3�க3 அ3 
ப5டத-� இ�தா� காரணமா��. 
 
ம�நா�, Wமா� ெச53யா�, மகிUFசி த��பிய Aக��டேன நகரசைப� 
L5ட�தி-�F ெச�றா�. கவ�ன��� உபசார� ப�திர� வாசி��� ெகா<�க 
ேவ9<ெம�� தீ�மான�ைத� பிேரரைண ெச>� ேபRவத-� ஒ� பிரச1க�ைத� 
தயாாி��� தம� ச5ைட� ைபயி� ேபா5<� ெகா93�+தா�. அ�பிரச1க�ைத 
��� பாகமாக� பிாி�கலா�. Aத� ப�தியிேல, இ+தியா@�� ஆ1கில ஆ5சியி� 
பயனாக ஏ-ப5ட ந�ைமகைள� ப-றி வ�ணி�தி�+தா�. இர9டாவ� ப�தியி� 
கவ�ன� �ைரயி� J�ேவா�தர1க�, �ல�ெப�ைம, �ணFசிற�� ம-�� க�யாண 
�ண1க� எ�லாவ-ைற8� ப-றி விாி��� Lறியி�+தா�. ��றா� ப�தியி� 
கவ�ன� �ைர இ�மாகாண�தி� வ+� பதவியி� அம�+த பி�ன� ெச>த ெச>யாத 
எ�லா ந�ைமகைள8� ப-றி� �றி�பி5<வி5< ஒேர ஒ� விஷய�ைத ம5<� 
ேம�ைம த1கிய கவ�ன� பிர�வி� ேமலான கவன����� தாUைம8ட� 
ெதாிவி��� ெகா�வ� தம� வ�+த�த�க கடைமயாயி��கிறெத���, அவ�ைடய 
ஆதி�க�தி� இராஜ விRவாசிகH�� ஆதர@ ேபாதாெத���, ப5ட1க� வழ1�� 
விஷய�தி� ஆசாமிகளி� ேயா�கியதா�ச1கைளF ச-�� கவனி�� க�ைண 
�ாியேவ9<� எ��� ெசா�(யி�+தா�. இ+த� பிரச1க�தி-� நக�க� எ<��� 
தம� காாிய/த� �ல� எ�லா� ப�திாிைக நி�ப�கH��� அ;�பி, பிரச1க� 
A*வைத8� ப�திாிைககH�� த+தியி� அ;��� ெசலைவ� தா� ஏ-�� 
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ெகா�வதாக ெதாிவி�த�ட�, கவ�ன� விஜய���� ம�நா� தம� :5<�� வ+� 
த�ைம� க9<ேபா��ப38� ெசா�(ய;�பினா�. 
 
ஆனா�, அ+ேதா! அவ� நகரசைப� க53ட�ைத அைட+� ஆசன�திலம�+த��, 
அவ� மகிUFசி அIவள@� �யரமாக@�, ேகாபமாக@� மாறி-�. ஏெனனி�, 
ராIபக,� ஐய1கா� த�ைம A+தி�ெகா9< கவ�ன� வரேவ-�� தீ�மான� 
ெகா9< வ�வதாக A�னா3ேய அறிவி��வி5டாெர���, ஆதலா� அவ�ைடய 
தீ�மான+தா� Aத(� வ�ெம��� ெதாிய வ+தன. ஆனாB� ெச53யா� 
ேதா�விைய� க9< அCசி வி<பவர�ல�. Aய-சி தி�விைனயா��வைத அவ� 
தம� வாU�ைகயி� க9டறி+தவ�. எனேவ ஐய1கா��� அ<�தா-ேபா� தாேம 
தீ�மான� அ;�பியி�+ததா� ஐய1காாி� தீ�மான�ைத ஆேமாதி��� 
உாிைமயாவ� தம�� அளி�க ேவ9<ெமன� ேபாரா3 அவ� ெவ-றியைட+தா�. 
அத�பி� தீ�மான�ைத ஆேமாதி��� வாயிலாக, தா� எ*தி ைவ�தி�+த பிரச1க� 
A*வைத8� ப3��வி5டா�. 
 
ெச53யா� ம�நா� தபாைல ஆவBட� எதி�பா��தி�+� வ+த�� ப�திாிைககைள 
உைட��� பிாி��� பா��தா�. அ+ேதா! அவ� ஏமா-ற�ைத எ�னெவ�� 
ெசா�வ�? ஒ� ப�திாிைகயிலாவ� இவ�ைடய பிரச1க� ெவளியாகவி�ைல. 
"Wமா� சிவ��நாதC ெச53யா� தீ�மான�ைத ஆேமாதி�தா�" எ�ற பாடேம 
எ�லா� ப�திாிைககளிB� காண�ப5ட�. ெச53யாாி� பிரச1க�ைத� 
ப�திாிைககH�� அ;�பாம(��பத-� ேவ93ய ேவைல A�னேமேய ஐய1கா� 
ெச>�வி5ட�, பாவ� அவ���� ெதாியா�. 
 
அவ� உலகிB�ள எ�லாைர8�, கட@ைள81LடF ேச���� தி53� 
ெகா93��ைகயி�, காாிய/த� வ+� ேச�+தா�. அவ� ெகா9< வ+த ெச>தி 
ெச53யா��� ஓரள@ ஆ�த� அளி�த�. 
 
"ச1கதி ேக5P�களா? கவ�ன� �ைர காைல ஏ* மணி���தா� /ேடஷ;�� 
வர�ேபாகிறாரா�. ஒ�ப� மணி��� ெபா>ைகயா-�� ேத�க���� 
அ/திவார�க� நா5<வத-�� தி5ட� ெச>ய� ப53��கிறதா�. Rமா� ஐ�ப� 
ைம� இத-கிைடயி� பிரயாணC ெச>தாக ேவ9<�. ஆதலா� நகரசைப உபசார� 
ப�திர�ைத, நகரம9டப���� வ+ேதா அ�ல� ரயி�ேவ /ேடஷனிேலேயா 
ெப-�� ெகா�Hவத-� ேநரமி�ைலயா�. இFெச>தி இ�ேபா�தா� கவ�னாி� 
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அ+தர1க காாியதாிசியிடமி�+� வ+ததா�. தா1க� அ�தீ�மான�ைத� பிேரரைண 
ெச>யாதேத ந�லதாக� ேபாயி-�. இ�லாவி3� இ�ேபா� எIவள@ அவமான� 
பா�1க�" எ�றா� காாிய/த�. 
 
"ஆ! L�மாவதார� ஐய1கா��� ந�றா> ேவ9<�. A+தி� ெகா�ள� 
பா��தார�லவா" எ�� LறிF ெச53யா� உவைகயைட+தா�. 
 
"ஆனாB�, 20-+ேததி காைலயி� /ேடஷ;��� ேபாக ேவ9<ம�லவா?" எ�� 
காாிய/த� ேக5டா�. 
 
"ச+ேதகமி�லாம�, ம-ற எ�லா ஏ-பா<கH� A�னேர தி5ட� ெச>��ளப3 
நட�த ேவ93யேத." 
 
3 3 3 3     
கைடசியி�, �றி�பி5ட தின� வ+த�. சிவ��நாதC ெச53யா� அதிகாைலயிேலேய 
எ*+தி�+� /நானபானாதிகைள A3��� ெகா9டா�. பி�ன�, நிைல� 
க9ணா3யி� A�� நி�� அைரமணி ேநர� உைட தாி��� ெகா9டா�. 
அவ�ைடய அ�ைம மைனயா�, அ�கி(�+� �ணிகைள� த53� ெகா<���, 
நைககைள� �ைட��� ெகா<��� உதவி �ாி+தா�. அல1கார� ெச>� ெகா9< 
A3+த��, காாிய/தைர வி5< ேமா5டாைர� ெகா5டைகயி(�+� ெகா9< வரF 
ெசா�னா�. ெச53யாாி� மைனவி வாச(� ேபா>F ச�ன� பா��தா�. ந�ல 
ச�னமான த�ண�தி� ந�ல ேநர�தி� ெச53யா� :53(�+� ெவளிேய �ற�ப5< 
ேமா5டாாி� அம�+தா�. ேமா5டா� வ93யி� Aைனயி� ெபாியெதா� ^னிய� 
ஜா� ெகா3 அழகாக ஆ3�ெகா93�+த�. அ<�த ஐய1கா� :5ைட� பா��த��, 
ெச53யா���� ெகாCச� 'ெசாேர�' எ�ற�. த�ைம� ேபாலேவ ஐய1கா��, Aத� 
நா� மாைல வைர ேபசாம(�+�வி5<, இர@�கிரேவ :5< வாசைல� 
ேதாரண1களாB� ெகா3களாB� அல1காி�தி��பைத� க9டா�. இத-�� 
ேமா5டா� வ93 �ற�ப5< வி5டப3யா�, அதிகமாகF சி+தி�பத-� ேநர� 
இ�ைல. ஐ+� நிமிஷ1கH�ெக�லா� வ93 ரயி�ேவ /ேடஷைன அைட+த�. 
தம�� A�னா� ஐய1கா� அ1� வ+� தயாராக� கா��� ெகா93��பைத� 
பா��தா�. உ�H��� அவ�களிைடேய இIவள@ ேபா53 நட+� ெகா9< 
வ+ததாயி;� ெவளி�� அவ�க� அ�திய+த ந9ப�க�. எனேவ ெச53யா� "எ�ன 
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ஐய1கா�வா�! ஏ� இIவள@ அதிகாைலயி� விஜய� ெச>த�?" எ�� ேக5டா�. 
"இ1� ஒ� சி� காாியமாக வ+ேத�. தா1க� ெச�ைன� ப5டண� ேபாவதாக� 
ேக�வி�ப5ேட�. அத-காக�தா� /ேடஷ;�� வ+தீ�கேளா?" எ�� ேக( 
ெச>8� பாவைனயாக ஐய1கா� வினவினா�. "அதி��க5<�. தா1க� :5< 
வாசைல இர@�கிரேவ அல1கார� ெச>தி��பதாக� கா9கிறேத! எ�ன விேசஷ�?" 
எ�றா� ெச53யா�. "தா1க� :5< வாச(B� இ�� காைலயி� ேதாரண1கைள� 
பா��ேத�. த1கH�� இ�� ச�3ய�த J��தி விவாக� எ�� ெசா�னா�க�. 
அ�ப3�தாேனா" எ�� கி�த�கா>� ேக5டா� ஐய1கா�. ெச53யா� இத-� 
க<ைமயாக� பதி� ெசா�ல எ9ணினா�. ஆனா� அத-�� /ேடஷ� 
பிளா5பார�தி� L5ட� வ+� நி��வி5ட�. நகரசைப அ1க�தின�கH�, சில 
வ�கீ�மா�கH�, உ�திேயாக/த�கH�, ப+ேதாப/��காக வ+த 
ேபாN/கார�கH�, பகி�கார� பிரசார� ெச>ய வ+� ஏேதா இ+த� தமாைஷ8� 
ெகாCச� பா��கலாேம எ�� உ� Eைழ+த ெதா9ட�கH�, அவ�கைள� 
ெதாட�+� வ+த இரகசிய� ேபாNசா��, �ைகவ93 நிைலய ேமைடயி� எ�H� 
ேபா5டா� கீேழ விழாத வ9ண� ெந�1கி� L3னா�க�. எ�லா�� க9 J��� 
ேபா��ப3 ரயி� பாைதைய ேநா�கிய வ9ணமா> நி�றா�க�. 
 
கைடசியாக, கவ�ன� �ைரயி� /ெபஷ� வ93 வ+� ேச�+த�. ேபாN/ 
அதிகாாிக� அ1�� இ1�� அைல+� அைமதிைய நிைலநா53னா�க�. கவ�ன� 
பிர� வ93ைய வி5<� கீழிற1கினா�. அவ� ேபாவத-� வழி ஏ-ப<�த�ப5ட�. 
எ�ென�னேவா மேனாராOய� ெச>�ெகா9< அ1� வ+தி�+தவ� அைனவ��, 
அ+த வினா3யி� ெக53யாக �FR�Lட விடாம�, மா�� படபடெவ�� 
அ3���ெகா�ள மி�க ஆவBட� அவைர ேநா�கி நி�றன�. எ1ேக �ைர 
Aகெம<���Lட� பாராம� ேபா>வி<வாேரா எ�� எ9ணி அவ�க� 
ந<ந<1கினா�க�. அ�ேபா� அ1கி�+தவ�கH� ஒ�வ� உண�Fசி ேமN53னா� 
��Fைசயாகி வி5டாெர���, ஆயி;� ��Fைச நிைலயிB� அவ�ைடய தீவிர 
இராஜப�தியி� காரணமாக, கீேழ வி*+� �ழ�ப� விைளவியாம� ,ைண� 
பி3��� ெகா9< மைறவி� நி�� ெகா93�+தாெர���, பி�னா� 
ெதாியவ+தன. 
 
நி-க, �ைர கீழிற1கிய��, ெதா�பிைய மாியாைத� �றியாக� ைகயி� 
எ<���ெகா9<, ஒ� �ைலயி(�+� வாிைசயாக எ�லாைர8� ஒ� பா�ைவ 
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பா���� ெகா9< வ+தா�. அ1கி�+ேதா� அைனவ��, த1க� வாUவி� 
இல5சிய� நிைறேவறி வி5டெத�;� எ9ண1 ெகா9டன�. அவ�ைடய பா�ைவ 
த�மீ� விழ�L3ய கண�திB� �ைற+த ேநர�தி� தா� சலா� ெச>ய� தவறி 
வி5டா� எ�ன ெச>வெத�� எ�லா���� பய�. எனேவ, Aத(� அவ� பா��க 
ஆர�பி�ததி(�+�, அவ� க9க� கைடசி வைர ெச�� A3��� பிற� அவ� 
நட�க� ெதாட1கிய வைரயி�, அ1கி�+ேதா� அைனவ�� சலா� ெச>� 
ெகா9ேடயி�+தன�. ேமல� கா-�, :சி அ3���ேபா� மர1க� நிைற+த 
ேதா�பி� எIவா� கிைளக� இைடg3�றி ஆ3 அைச+� ெகா93���ேமா 
அIவா� ஐ+� நிமிஷ ேநர�தி-� அ1கி�+ேதா� அைனவ�ைடய கர1கH� 
ெந-றி��F ெச�� கீேழ வ+த வ9ணமாயி�+தன. 
 
இIவித� ஒ� Aைற இராஜ பா�ைவ பா��� வி5<� கவ�ன� �ைர ேவகமாக நட+� 
ேபா> ெவளியி� தயாரா> நி�ற ேமா5டாாி� ஏறிF ெச�றா�. அவைர� தாிசி�க 
வ+� L3யி�+ேதா� எ�ேலா�� த1க� த1க� இ�ல1கH�� ஏகின�. Wமா� 
சிவ��நாதC ெச53யா�� ெசௗ�கியமாக :< ேபா>F ேச�+தா�. உடேன 
அவ�ைடய மைனவி, �ழ+ைதக�, காாிய/த�, ேவைல�கார�க� எ�லா�� TU+� 
ெகா9< "எ�ன நட+த�?" எ�� ஆவBட� ேக5டா�க�. ெச53யா� ச-� 
இளகிய மன� ெகா9டவ�. இIவள@ ேப�ைடய உ�ள1கைள8� அவ� :ணி� 
�9ப<�த வி��பவி�ைல. எனேவ அவ�, "இ�ைறய விேசஷ� இIவள@ ந�றாக 
நட+ேதறியத-காக� ���கைள� L�பி5< அ�பிைக�� அ�Fசைன ெச>ய ஏ-பா< 
ப9ண ேவ9<�" எ�றா�. ெச53யாாி� மைனவி Aத(ேயா�, இ�;� மி�+த 
ஆவBட�, "கவ�ன� த1கHட� ேபசினாரா? தா1க� எ�ன பதி� ெசா�னீ�க�? 
விேசஷ� எ�ன நட+த�?" எ�� ஒேர �Fசாக� ேக5டன�. ெச53யா� 
ெசா�னதாவ�:- "கவ�ன� வ93ைய வி5<� கீேழ இற1கிய��, ஜி�லா கெல�ட� 
Aத(ய ஒ�வ� இவ�ட� ச-�� ேபசிவி5<, ேநேர எ�னிட� வ+தா�. நா� 
ெகாCசமாவ� பய�ப5ேட� எ�கிறீ�கேளா? இ�லேவ இ�ைல. எ�ன�கி� 
வ+த�� �ைர எ� ைகைய� பி3��� �B�கிவி5< 'ெச53யா�வா�! த1கைள� 
ப-றி நிர�ப@� ேக�வி� ப53��கிேற�. த1கH� தா1க� ப+� மி�திர�கH� 
Rக+தாேன?' எ�� ேக5டா�. உ1கH���தா� ெதாி8ேம? நா� ேபச ஆர�பி�தா� 
இேலசி� வி<கிற ேப�வழியா? �ைரயவ�கேள! த1க� ஆ5சியிேல எIவித 
�ைற@மி�றி வாU+� வ�கிேறா�. ஆனா� ஒ� விஷய�தி�தா� த1க� 
அரசா1க�தி� மீ� �ைற ெசா�ல ேவ93யதாயி��கிற�. ப5ட1க� வழ1�� 
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விஷய�தி� ம5<� தா1க� தராதர1கைள� கவனி�� வழ1�வதி�ைல எ�� 
நா�..." 
 
"ஐையேயா! இIவள@ க<ைமயா> ேபசி வி5P�கேள? �ைர ேகாபி��� 
ெகா�ளவி�ைலயா?" எ�� காாிய/த� பாி+� வினவினா�. 
 
"ஹு� ேகாபி��� ெகா�ளவா? உன�� எ�ன ெதாி8�? நா� இIவா� 
ெசா�ன@ட� கவ�ன� �ைர எ� ைகைய மீ9<� பி3��� ெகா9< 
'ெச53யா�வா�, இ+த விஷய�ைத என� கவன����� ெகா9< வ+தத-காக 
நிர�ப வ+தன�. உடேன கவனி��� த�க� ெச>கிேற�' எ�� ெசா�னா�. 
அ�ேபா� அ1கி�+தவ�க� எ�ேலா�� கரேகாஷ� ெச>தா�க�. ஆனா� நம� 
ராIபக,� ஐய1காைர� பா��க ேவ9<ேம? அவ� Aக�தி� ஈயாடவி�ைல. 
அவைர ஒ�வ�� கவனி�கவி�ைல. ஒ� �ைலயி� ேபசாம� நி�� 
ெகா93�+தா�" எ�� ெச53யா� சரமாாியாக� ெபாழி+தா�. 
 
அேத சமய�தி� ராவபக,� L�மாவதார� ஐய1கா� :5< அ+த��ர���� 
யாராவ� ெச�� ஒ5<� ேக53�+தா�, Wமா� ஐய1கா� தம� அ�ைம� 
காத(யிட�, "ஆனா� சிவ��நாதC ெச53யாைர� கவ�ன� Aகெம<���Lட� 
பா��கவி�ைல. பாவ�! சிவேன எ�� இவ� �ைலயி� நி�� ெகா93�+� 
வி5<� ேபா>F ேச�+தா�" எ�� Lறி A3�த�� காதி� வி*+தி����.  
------------- 

23. 23. 23. 23. ந�ப! ந�ப! ந�ப! ந�ப! 888888888888    
 
இ1� ��� சி�தா+த1கைள /தாபி�க உ�ேதசி�தி��கிேற�. அைவ யாவன:- (1) 
ஆைச ஒ� காB� :9 ேபாகா�; (2) ேசாதிட� க5டாய� ப(���. (3) க(8க�தி� - 
ம-ற 8க1கைள� ப-றி என��� ெதாியா� - ந�லவ� ந�ைம அைடவ�� 
ெக5டவ� தீைமயைடவ�� நிFசயமி�ைல. இ+த ��� சி�தா+த1கH��� 
நிFசயமி�ைல. இ+த ��� சி�தா+த1கH��� ஒ���ெகா�� ச�ப+தெம�ன 
ெவ�� ேக5P�களானா� - ந�ல� நா� ஒ� ேக�வி ேக5கிேற�; A�தைல நகாி� 
ம�திய சிைறFசாைலயி� 9-வ� பிளா�கி� 12-வ� அைறயி� இ�+த ந�ப� 888-
ஐ�ப-றி நீ1க� ேக�வி� ப5ட�9டா? 
 



130 

 

இ�ைலெய�றா� நா� ெசா�Bகிேற�. ேகH1க�. "உம�ெக�ப3� ெதாி8�?" 
எ�� ேக5\�கேளா? சாி அ+த விவர�ைத Aத(� L�கிேற�. ேம-ப3 
சிைறFசாைலயி� அேத பிளா�கி� 11-வ� அைறயி� நா� சில கால� வாச� ெச>ய 
ேநாி5ட�. ஐையேயா! இ�ேபா� இத-�� காரண� உ1கH��F ெசா�ல 
ேவ9<�. இ�லாவி5டா� இ+த� கைதைய இ1ேகேய வி5<வி5<� 
ேபா>வி<:�க�. எ�ைனF சிைற�க;�பிய� யாெதனி�, ஒ� ேக�வி�� 
உ9ைமயாக� பதி� ெசா�ன�தா�. ந�ப மா5P�களா? ஐய�மீ�! இ� க(8க� 
எ�பைத மீ9<� உ1கH�� நிைன@���கிேற�. ேக�வி ேக5டவ�, ஒ� 
ெவ�ைள�கார �ைர. அவ� உ�னத ஆசன�தி� அம�+தி�+தா�. நாேனா, 
ைகதியி� L93� நி�� ெகா93�+ேத�. எ�ைனவிட வயதி� அவ� 
இர9ெடா� வ�ஷேம ெபாியவராயி��பா�. இ+நிைலயி� என�� ேராசமாயிராதா? 
ஆ� பாரத நா53� ெகௗரவ�ைத� கா��� ெபா��� A*வ�� அ�ேபா� எ� 
தைலமீ� Rம+தி�+ததாக என�ெக9ண�. 
 
"ெஷ3ஷ� (அரசா1க��ேவஷ�) எ�பத-� உம��� ெபா�� ெதாி8மா?" எ�� 
�ைர ேக5டா�. "ஓ ந�றாக� ெதாி8�, �ைரேய! ெச�ற ஒ� வ�ஷகாலமாக அ+த 
ேவைலயி�தா� ஈ<ப53�+ேத�" எ�ேற�. EணB� த� வாயா� ெக<�! 
அ�தா�! "ெதாியா�" எ�� ெசா�(யி�+தா�, ஒ��கா�, �ைர 'பாவ� 
ஒ��+ெதாியாத சி�வ�' எ�ெற9ணி எ�ைன வி53��கலா�. உ9ைம 
Lறியதி� பய�, "ஒ� வ�ஷ� க<1காவ�". எ� மீ� �-றமி�ைல, ஐயா! எ�லா� 
கால�தி� L-�. 1922-� வ�ஷ ஆர�ப�, ப�ேதா( A3@�� A�னா�. ேமB�, 
எ� ஜாதக�தி� காராகிரக� பிரேவச� எ�� ந�றா>� ேபா53��பதாக ெவளிேய 
வ+த பிற� ேஜாதிட�க� ெசா�னா�க�. 
 
ந�ல�; A�தைலநகாி� ம�திய சிைறF சாைலயி� 9-வ� பிளா�கி� 11-வ� 
அைற�� நா� வ+த� எ�ப3 எ�ப� இ�ேபா� விள1கி வி5டத�லவா? இனி 
Aத(� வி5ட இட�தி� ெதாட1கி, அ<�த 12-வ� அைறயி(�+த ந�ப� 888-ஐ� 
ப-றி� L�கிேற�. 888-��� J�வாசிரம�தி� ேகசவB நா8< எ�� ெபய�. 
அவைர� ப-றி அFசிைறFசாைல வா�ட�கH� ம-ற� ைகதிகH� எ�னெவ�லாேமா 
ெசா�னா�க�. அவ� ெபாிய ேவஷதாாிெய���, ஏராளமான பண�ைத எ1ேகேயா 
�ைத�� ைவ�� வி5< இ1ேக ஏைழ ேபா� ந3�கிறாெர��� Lறினா�க�. 
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வி<தைலயாக� ேபா�� ைகதிகளி� பல� அவாிட� வ+� பண� �ைத�� 
ைவ�தி���� இட�ைத ெதாிவி���ப3 ெகCசி� L�தா<வ�9<. அவ� "இ�ைல" 
எ�றா� யா�� ந��வ� கிைடயா�. இைவெய�லா� எ�;ைடய ஆவைல நிர�ப� 
கிள�பிவி5டன. எனேவ, ஒ� ஞாயி-��கிழைமய��, தாUவார�தி� நா1க� 
இ�வ�� உ5கா�+தி�+தேபா�, அவ�ைடய வரலா-ைற விசாாி�ேத�. எ� 
வைரயி�, அவ� ஒ��� ெதாியாத அ�பாவி எ�� எ9ணியி�+ேத�. ெபா> 
ெசா�ல� L3யவர�ல� எ�ப� அவ� Aக�ைத� பா��தாேல ெதாி8�. அவ� தம� 
வரலா-ைற� Lறிய பா�ைம8� அ�ப3ேயயி�+த�. எனேவ அவ� Lறிய 
ஒIெவா� வா��ைதைய8� நா� ந�பிேன�. ஆனா�, அவ� Lறிய வ9ணேம 
இ1ேக கைத ெசா�B+திறைம என�கி�ைல; நா� ஏகச+த�கிராகிய�ல�. ேமB� 
சில விஷய1கைள எ*�தB� ந�றாயிரா�. A�கியமாக, சி1க�J� நா8<@�� 
அவ� ெகா<�த சாப1க� ப�திாிைகயி� எ*�வத-�� த�தியானைவய�ல. எனேவ 
எ�;ைடய ெசா+த நைடயி� ேகசவB நா8< வரலா-ைறF R��கி� த�கிேற�. 
 
ேம��3 கிராம�தி� நா8<மா� :திதா� A�கியமான�. ஊாி� ெபாிய 
பண�கார�கH� மிராRதார�கH� நா8<மா�கேள. சில� பர�பைரF ெச�வ�க�. 
சில� Aய-சியினா� பண�காரரானவ�க�. ஒ�வ� மளிைக� கைட ைவ��� 
ைபசா@��� ைபசா லாப� ேச��� வி-�� பண�கார� ஆனா�. ம-ெறா�வ�, 
ேலவாேதவி ெச>� 1.50 வ53��� �ைறயாம� வா1கி� ெபாிய Aதலாளி ஆனா�. 
இ�ெனா�வ�, மலா> நா5<��F ெச�� ெப�� ெபா�� ஈ53 வ+தா�. இ�ப3� 
க9ெணதிாி� எ�லா�� பண�கார� ஆவைத� பா���� ெகா9ேடயி�+த ேகசவB 
நா8< ம5<�, அ�றி�+த நிைல�� அழிவி�றி இ�+தா�. பாவ�! அவ� மீ� 
தவறி�ைல. பண� ேச��பத-� அவ� ைக�ெகா9ட Aைற அ�தைகய�. அ�தா� 
விவசாய�. விவசாய�ெதாழி� நட�தி� பண�கார� ஆனவ� எ1ேகயாவ� 
உ9டா? ெகாCச கால� ��தைக எ<��F சா�ப3 ெச>� பா��தா�. ெசா+த 
நில�தி� வ�மானA� அதி� அ3��� ெகா9< ேபாவதாயி�+த�. பி�ன� 
எ�லாவ-ைற8� ெதாைல��வி5<, தாA9< தம� நிலA9< எ�� இ�+� 
வ+தா�. அவ���� பண�காரராக ஆைசயி�லாம(�ைல. அ<�த :5<�கார� 
எ�லா�� பண�கார� ஆகி வ�ைகயி�, தா� ம5<� ஆைச�படாம(��க அவ� 
எ�ன, ச+நியாசியா? ேந-�� கCசி�� இ�லாதி�+தவ�க� இ�� ��� க5< 
:< க53வி5டா�க� எ�;� விஷய�ைத அவ� மைனவி, அ3�க3 நிைனZ53 
வ+தா�. "ேபசாம(�, அதி��ட� வ��ேபா�, தாேன வ��" எ�� சமாதான� 
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ெசா�( வ�வா�. இ�ப3F ெசா�(F ெசா�( ஏேத;� ஒ� வழியி� தம�� 
அதி��ட� வ+ேத தீரேவ9<ெம�� அவ��� நிFசயமாகிவி5ட�. அதி��ட� 
வர�L3ய வழிக� ப-றி அவ� ஓயா� சி+தி�பா�. கைடசியாக அவ�ைடய 
ேயாசைன "�ைதய�" எ�பதி� வ+� A-����ளி� ேபா5< நி�ற�. அத-�ேம� 
ஓட� க93�பாக ம���வி5ட�. அதி��ட� த�மிட� வ+�ேசர ேவ� வழி எ�@� 
இ��பதாக� �ல�படவி�ைல. நதி�ப<ைகயிB�, நாண-கா53B�, :தியி� வழி 
நட�ைகயிB�, வய� வர�பிB�, ெகா�ைல அவைர� �ழியிB�, :5<� Lட�தி� 
உ�திர���� ேந� கீேழ8�, ேதா93யிB�, �ட�திB�, தவைலயிB�, 
ெப53யிB� அவ� �ைதய� க9ெட<��� கலகலெவ�� சிாி��� 
,�க�தி(�+� விழி�த இர@க� அேனக�... 
 
இ1ஙனமி��ைகயி�, சி1க�J� நா8< எ�ற ஒ�வ� ேம��3�� வ+� ேச�+தா�. 
நா8<மா� ெத�வி� ஒ� ேகா3யி(�+த ெபாிய தனி :< ஒ�ைற வாடைக�� 
வா1கி� ெகா9< அவ� வாச� ெச>ய� ெதாட1கினா�. அவ�ட� :53� 
சைமய-காரைன� தவிர ேவ� யா�மி�ைல. மனித�கHட� கலகல�பாக� ேபசி� 
பழ�� RபாவAைடயவர�ல�. எனேவ அவ� ஏ� அ1� வ+� தனியாக இ��கிறா� 
எ�ப� �றி��� பல� பல காரண1க� ெசா�னா�களாயி;�, ஒ�வ���� 
நிFசயமாக� ெதாியவி�ைல. சி1க�J� நா8< ேசாதிட சா/திர�தி� மிக வ�லவ� 
எ�� ேக�வி�ப5ட பி�ன�, ேகசவB நா8<வி� மன� எ�ப3ேய;� அவ�ட� 
ந5�� ெகா�ள ேவ9<ெம�� த�தளி��� ெகா93�+த�. ஒ� நா� கைட� 
ெத�வி� சி1க�J� நா8<, "இ+த ஊாி� கறிகா>க� ஒ��� அக�ப<வதி�ைலேய" 
எ�� ெசா�(� ெகா93�+தா�. ேகசவB நா8< :5<� ெகா�ைல� கறிகா>க� 
அ+த ஊாி� பிரசி�தி ெப-றைவ. எனேவ அ�கி(�+த அவ�, ம�நா� காைலயி� 
கறிகா>க� ெகா9< வ�வதாக வா�களி�தா�. இத� �ல� அவ�கH��� 
அறிAக� ஏ-ப5ட�; பி�ன� அறிAக� ந5பாக Aதி�+த�. ஒ� நா� ேசாதிட�ைத� 
ப-றி� ேபசி� ெகா93��ைகயி� ேகசவB நா8<, "ஒ�வ;��� �ைதய� 
கிைட��மா கிைட�காதா எ�� ேசாதிட�தி� பா��க A38மா" எ�� ேக5டா�. 
"க93�பாக A38�" எ�� பதிலளி�தா� சி1க�J� நா8<. 
 
இத-�F சில தின1கH���பிற� ஒ�நா� சி1க�J� நா8< ேகசவB நா8< 
:5<�� வ+தி�+தேபா� பி�னவ� தம� ஜாதக�ைத� ெகா<��� பா��கF 
ெசா�னா�. சி1க�J� நா8< ெவ� ேநர� கண��� ேபா5<� பா���வி5<� 
LறB-றா�:- "இ+த ஜாதக;�� வா>�த மைனயா� ந�ல உ�தமி. ெப9 
�ழ+ைதக� நாB; ஆ9 பி�ைளக� இர9<. ெதாழி� விவசாய�. அIவள@ 
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லாபகரமி�ைல. ஆனா�, Rக ஜீவன�. �ழ+ைதகளி� ஒ�� இற+� ேபாயி��க 
ேவ9<�. இைவெய�லா� உ9ைமதானா?" 
 
"உ9ைம, உ9ைம. அIவள@� உ9ைம." 
 
"ந�ல�! அ�ப3யானா� ைதாியமாகF ெசா�Bகிேற�, இ+த ஜாதக�தி� ஒ� 
விேசஷ� இ��கிற�." 
 
ேகசவB நா8<வி� ஹி�தய� 'ப5ப5' எ�� அ3��� ெகா�ள ஆர�பி�த�. "அ� 
எ�னேவா?" எ�றா�. 
 
"இ�ைல, அைதF ெசா�லாம(��பேத ந�ல�. ெசா�னா� நீ� ந�ப� 
ேபாவதி�ைல. ெசா�(� பயென�ன?" 
 
"அ�ப3F ெசா�ல�Lடா�. தய@ ெச>� ெதாிவி�க ேவ9<�! ேசாதிட�தி� 
எ�ேபா�ேம என�� ந�பி�ைக89<. அ�@� இ�ேபா� A* ந�பி�ைக 
ஏ-ப5<வி5ட�." 
 
"ந�ல�; நீ� ந�பினாB� ந�பாவி5டாB� ெசா�(வி<கிேற�. இ+த ஜாதக;��� 
�ைதய� ஒ�� அக�ப5ேட தீரேவ9<�. ேவ9டாெம�� ெசா�னாB� விடா�." 
 
ேகசவB நா8<வி� ெநCச� ஒ� நிமிஷ ேநர� /த�பி�� நி��வி5ட�. "இ�;� 
ெகாCச� விவரமாகF ெசா�B1க�, ஐயா! எ1ேக எ�ேபா� அக�ப<�? அIவள@ 
,ர� ெசா�ல A38மா?" எ�� அவ� ேக5டா�. இ+தF ேசாதிட� ம5<� ப(�தா� 
ெகா�ைலயி� இள1க�திாி� பிCசாக ஒ� Lைட பறி��F சி1க�J� நா8<@��� 
ெகா<�க ேவ9<� எ�ற ஒ� சி� நிைன@, அைல :சி� ெகா+தளி��� 
ெகா93�+த அவ� உ�ள�தி� இைடேய ேதா�றி-�. 
 
"ெகாCச� ெசா�லலா�. �ைதய� கிைட�க ேவ93ய கால� 42-வ� வய�. 
அதாவ� இ+த வ�ஷ+தா�. அேனகமாகF ெசா+த :53ேலேய கிைட�கலா�. 
ஜலச�ப+தமாக� காண�ப<கிற�. அத� ெபா�� என�� ந�றாக விள1கவி�ைல." 
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(ேம-ெசா�ன ச�பாஷைணெய�லா� ெதB1� ெமாழியி� நட+தைவ. என�� 
ேகசவB நா8< Lறிய ேபா� பாதி ெதB1�� பாதி தமி*மாக� கல+� ெசா�னா�. 
ேநய�களி� ந�ைம�காக நா� A-�� தமிU�ப<�தி எ*தியி��கிேற�.) 
 
அ�றிர@ ேகசவB நா8< வழ�க�ேபா� எ5டைர மணி��� ப<��� ெகா9டா�. 
ப<�த@ட� ,1கி� ேபா�� வழ�கAைடய அவ��� இ�� ,�கேம வரவி�ைல. 
சி1க�J� நா8< ேசாதிட�, ஜாதக�, �ைதய�, 42-ஆ� வய�, :5<�ெகா�ைல, 
ம9ெவ5<, �ழிேதா9<த� ஆகிய இைவ அவ� உ�ள�தி� மாறி மாறி இட� 
ெப-� வ+தன. கைடசியி�, Rமா� பதிெனா� மணி�� அவ� உ�திேயா< எ*+தா�. 
அவ� மைனவி �ழ+ைதக� எ�லா�� ,1கி� ெகா93�+தா�க�. ம9 
ெவ53ைய� ேத3 எ<���ெகா9< ெகா�ைல��ற� ெச�றா�. ெகா�ைலயி� கிளி 
ெகாCசி-�. ெப�� ப�தியி�, க�திாி, ெகா�தவைர, ெவ9ைட, அவைர, �ட� 
Aத(யைவ ெசழி�� வள�+தி�+தன. பயி� எ�@� ெச>ய�படாம� ஒ� �ைல 
ம5<� கிட+த�. ேகசவB நா8< அ+த இட����F ெச��, ம9 ெவ53� 
பிரேயாக� ெச>யலானா�. "Aய-சியி� பயனாக� கிைட�பதானா� பிரயாைச�பட 
ேவ9<�. �ைதய� அதி��டவச�தினா� கிைட�பத�லவா? எனேவ, ெதா5ட 
இட�தி� க5டாய� அக�ப5ேட தீர ேவ9<�" எ�� எ9ணி� ெகா9ேட, தாிசாக� 
கிட+த ப�தி A*வைத8� ஒ� Aைற ெகா�தினா�. பி�ன� ேசாதிட� "ஜல ச�ப+த�" 
இ��பதாக� Lறிய� நிைன@�� வ+த�. எனேவ, அ��ைலைய இர9< 
ப�தியாக� பிாி��� ெகா9< ஒ� ப�திைய ஆழமாக� ேதா9ட ஆர�பி�தா�. 
இ<�� ஆழ� ேதா93வி5டா�. �ைதயB�� அறி�றி எைத8� காேணா�. இத-�� 
ெபா*� வி38� த�ண� ஆகிவி5ட�. அ�ப3ேய �ழிைய வி5<� ேபானா�, 
காைலயி� அ<�த :5<�கார� ஏேத;� நிைன��� ெகா�வாென�ற பய� 
உ9டாயி-�. ெவ53ய ம9ைண� தி��பி� �ழியி� த�ளி �3னா�. Rமா� ஐ+� 
மணி�� உ�ேள ேபா>�ப<��� ெகா9டா�. 
 
எ��மி�லாத வ9ண� காைல எ5< மணிவைர ேகசவB நா8< ,1�வைத� 
க9< அவ� மைனயா� ேபராFசாிய��ட� அவைர� த53 எ*�பினா�. அவ� 
எ*+� ெகா�ைல��ற� ேபானாேரா, இ�ைலேயா அ<�த :5<� ெகா�ைலயி�, 
தயாரா>� கா��� ெகா93�+த ெப�மா� நா8<, "எ�ன நா8<கா�? அ+த 
�ைலைய எ�ேபா� ெகா�தினீ�? ேந-� சாய1கால� வைர ெகா�தியி��க� 
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காேணாேம?" எ�� ேக5டா�. ேகசவB நா8<@�� அவ� மீ� அநியாய� ேகாப� 
வ+த�. Aக�ைத ேவ� �றமா>� தி��பி� ெகா9< "இரவி� ,�க� வரவி�ைல. 
ந�ல நிலவாயி�+தப3யா� சிறி� ேநர� ேவைல ெச>ேத�" எ�� ெசா�(வி5<, 
மீ9<� உ�ேள வ+தா�. அமாவாைச அ<�த நா� எ�ப� அ�ேபா� நிைன@ 
வ+த�! 'எ�ன அநியாய�! அவனவ� த� காாிய�ைத பா���� ெகா9< 
ேபானாெல�ன?' எ�� அவ� AQAQ��� ெகா9டா�. 
 
அ�றிர@ எ5டைர மணி�� வழ�க�ேபா� ேகசவB நா8< பாயி� ப<�தா�. Aத� 
நா� இர@ A*வ�� க9 விழி�� ேவைல ெச>தி�+தப3யா�, நிர�ப� 
கைள�பாயி�+த�. நாைள���தா� பா���� ெகா�ளலாேம எ�� எ9ணினா�. 
அ�ேபா� இ�ெனா� நிைன@ ���ேக வ+த�. 'சி1க�J� நா8< ந�லவ�தா�, 
இ�+தாB�, இ+த� கால�தி� யாைர ந��வ�? அவ��� ந�றா>� ெதாி8�... நா� 
,1கி� ெகா93����ேபா�... ஆனா�, ஜாதக�தி�ப3 �ைதய� நம���தாேன...' 
இ�ப3 எ9ணமி5<� ெகா9ேட அவ� க9ைண �3 நி�மதியிலாU+தா�. 
சி1க�J� நா8< ேதாளி� ம9 ெவ538ட� ெகா�ைலயி� நி-பதாக� கன@ க9< 
தி<�கி5< விழி�ெத*+தா�. உடேன ெச��, ெகா�ைல� கதைவ� திற+தா�. எ�ன 
அதிசய�! கிண-ற1கைரயி� அ�கி(�+� யாேரா ஒ� மனித� ஓ3னா�. 
ேகசவBநா8< பிரமி�� நி�ற ஒ� கண����� அவ� மைற+� வி5டா�. 
அமாவாைச இ�ளாத(� ஆசாமி ந�றாக� �லனாகவி�ைல? ெதாி+த அள@��, 
சி1க�J� நா8<வாகேவ ெதா�றி-�. மன�தி-�� அவைரF சபி���ெகா9< 
உ�ேள வ+� ம9 ெவ53ைய எ<��� ெகா9< ேபானா�. ேகசவB நா8< 
தாிசாக� கிட+த �ைலயி�, ேதா9டாம� வி5ட ப�திைய இ�ேபா� ேதா9ட� 
ெதாட1கினா�. 
 
அ��த ரா�திாியாயி-�. எ1ேகா ,ர�தி� நாி ஊைளயி5ட�. Aைற ைவ�ப�ேபா� 
வாயி(� நா> �ைர�த�. அ<�தா-ேபா�, ப�க�� வி5<� ெப�மா� நா8<வி� 
இ�ம� ச�த� ேக5ட�. அ<�< 'கடகடா கடகடா' எ�� ச�த� ேக5ட�. சாி, அ+த� 
பாவி ெகா�ைல� கதவி� தாU�பாைள� திற+� ெகா93��கிறா�. அ<�த 
நிமிஷ�தி� கதைவ� திற+� ெகா9< வ�வா�. �ழி ேதா9<வைத� பா��தாேனா, 
�ைதய� அக�ப5டாB� உபேயாகமி�ைல. ேகசவB நா8<@�� அ+த� கண�தி� 
அ3வயி-றி� �ளிைய� கைர�தா- ேபா(�+த�. ச5ெட�� ஒ� ேயாசைன 
ேதா�றி-�. ஒேர பா>Fசலாக� பா>+� கிண-ற9ைட ெச�� அத;�ேள 
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இற1க� ெதாட1கினா�. பாதி�கிண� இற1கின��, "யார1ேக" எ�� ச�த� 
ேக5ட�. \தி அதிகமாயி-�. இ�;� விைரவாக இற1கி� த9ணீாி� ெம�வாக 
அமிU+தா�. கிண-றி� மா�பள@ த9ணீ� இ�+த�. 
 
Rமா� பதிைன+� நிமிஷ����� பி�ன�, ெப�மா� நா8< தி��ப� கதைவ� 
தாU�பா� ேபா<� ச�த� ேக5ட�. கிண-றி� ம�தியி� நி�ற ேகசவB நா8< கைர 
ஏ�வத-காகF Rவ� ஓரமா> அ3எ<�� ைவ�தா�. கா(� ஏேதா த5<�ப5ட�. 
பி�தைள� தவைளயி� விளி��ேபா� காண�ப5ட�. அ+த� கண�தி� அவ�ைடய 
�ைள கறகறெவ�� Rழ�ற�. ஆ! ஜல ச�ப+த�! இ�ேபாத�லவா விள1�கிற�! 
நா8<கா� அதிக ேவகமாக ேமேலறினா�. பரபர�பினா� கா�க� ந<1கின. 
த5<�த<மாறி ஏறினா�. ஜல� இ*��� தா��� கயி-றி� ஒ� Aைனைய ஒ� 
க5ைடயி� க53 வி5< இ�ெனா� Aைன8ட� ம�ப38� கிண-றி(ற1கி� 
தவைல விளி�பி� க53னா�. சில நிமிஷ1கH�ெக�லா� தவைல ெவளிேய வ+த�. 
அIவள@ கனமாக இ�ைல. ஆயி;� நா8<கா�� பரபர��ட� அைத எ<��� 
ெகா9< உ�ேள ெச�� ெகா�ைல� கதைவ� ேபா>� சா�திவி5< வ+தா�. 
மைனவி ம�க� ந�� ,1�கிறா�களா எ�� பா��� வி5< தவைலயி� வா> 
�3ைய� ெபய��ெதறி+தா�. உ�ேள ைகைய வி5டா�. காகித1க�! வயி�, பகீ� 
எ�ற�. ஒ� பி3 ெவளிேய எ<�தா�. ஓ! ஒ� நிமிஷ� அவ��� �FR நி�� 
ேபாயி-�. அIவள@� ேநா5<க�! Vபா> ஐ+� ப�� Vபா> ேநா5<க�! 
 
ெமா�த� எ9ணாயிர�� எ*Y-� அ�ப�ைத+� Vபா>�� ேநா5<க� இ�+தன. 
தவைலயி� தி��ப� ேபா5<� ெபாிய மர� ெப53யி� ைவ��� J53னா�. பி�ன� 
ப<��� ெகா9டா�. ,1கவி�ைலெய�� ெசா�ல ேவ9<மா? அவ�ைடய 
எ9ண1க� பி�வ�மா� ஓ3� ெகா93�+தன:- "ெகா<�கிற ெத>வ� Lைரைய� 
ெபா��� ெகா9< ெகா<���. ேவைள வ��ேபா� அதி��ட� தாேன வ��:- 
அ<�த :5<�கார� வ+த�லவா கிண-றி� இற1��ப3 ெச>தா�? - கால� 
வரேவ9<ெம�� இ�தைன நாளாக� கிண-றி� கா��� ெகா93�+த�. நாB 
நாைள�� A� ��பி எ<�தப3யா�, விளி�� ம9Q�� ேமேல வ+தி��க 
ேவ9<�. ந�ல ேவைள, ஆ5கH�� ெதாியாம- ேபாயி-�. சி1க�J� நா8< 
கிண-ற1கைரயி� நி�றத� காரண� விள1�கி�ற�. நாைளேய ேநாி� ெகா9< 
ேபா>� பண1 ெகா<��வி5< வரேவ9<�?" 
 
ேகசவB நா8<வி� ��த �த�வ� ேவQ சமீப�தி� இ�+த ப5டண�தி� 
ஐ+தாவ� பார�தி� ப3��� ெகா93�+தா�. நா8<கா���� �ைதய� அக�ப5ட 
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நா�கா� நா� ேவQ நாைல+� ேபாN/ ஜவா�க� �ைடTழ, ேம��3�� 
வ+தைத� க9< அIZ� ஜன1க� அதிக ஆFசாிய�ப5டா�க�. ேகசவB நா8< 
க�ளேநா5< தயாாி�� ெவளியி5ட �-ற���காக ைக� ெச>ய�ப5டா�. :5ைட� 
பாிேசாதி�ததி� எ9ணாயிர�� எ*Y� Vபா>��� க�ள ேநா5<க� கிைட�தன. 
கிண-றி� க�ள ேநா5<� தயாாி��� சில இய+திர1க� அக�ப5டன. சி1க�J� 
நா8<@� அவ�ைடய பாிசாரக;� இத-� Aத� நாேள ஊைரவி5<� 
ேபா>வி5டா�க�. அவ�க� பிற� அக�படேவயி�ைல. 
 
ேகசவB நா8<@�� க9க� திற+தன. 'ெபா� ெவ�ளி� �ைதய� அக�ப5டதாக� 
ேக�வி�ப5ட�9<. எ1ேகயாவ� ேநா5<� �ைதய� கிைட��மா? ஆைசயினா� 
��டாகி�ேபாேனா�' என இ�ேபா� உண�+தா�. த��வத-� வழியி�ைலெய�� 
அவ���� தி5டமாக� ெதாி+த�. 'இனி மதி ேமாச� ேபாக�Lடா�. நா� சிைற��� 
ேபாவெத�னேவா நிFசய�. மைனவி ம�களாவ� உ�ளைத ைவ���ெகா9< 
இ��க5<�' என� தீ�மானி�தா�. எனேவ வ�கீ� ைவ�� வாதாடவி�ைல. தம��� 
ெதாி+த அள@ உ9ைமைய� Lறிவி5<, 'சா5சியி�ைல, வ�கீ� இ�ைல' எ�� 
ெசா�(வி5டா�. 
 
ேம��3 Wமா� ேகசவB நா8<, A�தைல நகாி� ம�திய சிைற�Lட�தி� 9-வ� 
பிளா�கி� 12-வ� அைறயி� ந�ப� 888 ஆகா எ*+த�ளிய வரலா� இ�தா�. 
ஆனா�, நா� தைல�பி� Lறிய ��� சி+தா+த1கH� /தாபி�க�ப5டதாக� 
க��கிறீ�களா?  
--------------- 

24. 24. 24. 24. ஒ�ப� &ழி நில�ஒ�ப� &ழி நில�ஒ�ப� &ழி நில�ஒ�ப� &ழி நில�    
 
1111    
நா5டா1கைரயி� கமலா�ர� எ�ற ஒ� கிராம� உ9<. Wமா� சினிவாச� 
பி�ைள அ+த� கிராம�திேல ெபாிய மிராRதார�. கிராம�தி� பாதி��ேம� 
அவ���F ெசா+த�. ஆ-றி� அ�கைரயிB�ள க�யாண�ர� கிராம�திB� 
அவ��� நில1க� உ9<. ஆ<மா<கH���, ஆ� பைடகH��� �ைறவி�ைல. 
அவைரவிட� ெபாிய தனவ+தாி� �த�வியாகிய அவ�ைடய வாU�ைக� �ைணவி 
அ�1�ண1கH�ெக�லா� உைறவிடமா> விள1கினா�. ெச�வ� ேப-றி� சிற+த 
இ+த� த�பதிகH�� ஆ9டவ� ம�க5 ேப-ைற8� அ�ளியி�+தா�. ��த 
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�த�வ� R�பிரமணிய� ெச�ைனயி� ஒ� கலாசாைலயி� ப3��� 
ெகா93�+தா�. அவைன� ப-றிF சீனிவாச� பி�ைள ெகா93�+த ெப�ைம�� 
அளேவ கிைடயா�. பி.எ�. பாீ5ைசயி� ேதறிய�� ைமலா�Jாி� ப1களா@�, 
'ேபா�<' ேமா5டா� வ938� வா1கி� த�வதாக வா�களி�தி�+தா�. அவ�ைடய 
�கேழா, எ1�� பரவியி�+த�. R-றிB� ��� தாB�கா�களி� கமலா�ர� ெபாிய 
ப9ைண� பி�ைளயி� ெபயைர� ேக�வி�படாதவ� எவ�மி�ைல. 
 
இIவள@ பா�கிய1கH��� நிைல�களனாயி�+த சீனிவாச� பி�ைளைய ��� 
வ�ஷகாலமாக ஒ� ெப�1கவைல வா53வ+த�. அவ���� ஆ-றி� 
அ�கைரயிB�ள க�யாண�ர� ப9ைண ேசாமR+தர� பி�ைள��� நட+� வ+த 
விவகாரேம இ�கவைல��� காரண�. சீனிவாச� பி�ைள8�, ேசாமR+தர� 
பி�ைள8� ெந�1கிய உறவின�கேளயாயி;�, வழ�� ஆர�பமானதி(�+� 
ஒ�வ� :5<�� ஒ�வ� ேபாவ� நி�� ேபாயி-�. மன/தாப� A-றி� க<� 
பைகயாக மாறிவி5ட�. 
 
விவகார� ஓ� அ-ப விஷய1 காரணமாக எ*+த�. க�யாண�ர�தி� 
சீனிவாச�பி�ைளயி� வயB��� ேசாமR+தர� பி�ைளயி� வயB��� ந<ேவ 
ஒ�ப� �ழி வி/தீரணA�ள திட� ஒ�� இ�+த�. அ�திட(� இர9< ெத�ைன 
மர1க� இ�+தன. நில� நீ9ட காலமாகF சீனிவாச� பி�ைளயி� அ;ேபாக�தி� 
இ�+� வ+த�. ஒ�நா� கள�தி� உ5கா�+� அ�வைடைய� க9காணி��� 
ெகா93�+த ேசாமR+தர� பி�ைள தாக� மி�+தவரா> உறவின�ைடய மர� 
எ�;� உாிைமயி� ேபாி� தம� ப9ைணயாைள ஏவி, அ�ெத�ைன 
மர1களி(�+� இளநீ� ெகா9<வரF ெசா�னா�. சி�ன�பய� (அ�ப�ைத+� 
வயதானவ�) அIவாேற ெச�� மர�தி� ஏறி இளநீ� �ைலைய� த�ளினா�. 
த�ளியேதா< இற1கினானா, பாைனயி� வ3+தி�+த க�ைள8� ஒ� ைக 
பா���வி5டா�? இைத ,ர�தி(�+� கவனி�த சீனிவாச� பி�ைள ப9ைணயி� 
தைலயாாி ஓ5டமாக ஓ3 வ+தா�. பாவ�! அவ� க53ய� தி�5<�க�. அைத 
ம-ெறா�வ� அ3��� ெகா9< ேபாவதானா�? சி�ன�பய� இற1கிய�� 
ஒ�வேராெடா�வ� க53� �ர9டா�க�. அவ�க� அFசமய�தி� பிரேயாகி��� 
ெகா9ட வைசF ெசா-கைள இ1� வைரத� அ;சிதமா��; சி�ன�பய�, இளநீ� 
இ�றிேய ெச�� எஜமானனிட� ஒ����� ப�தாக� Lறினா�. "உ1க�ப� :5< 
மரமா எ�� அ+த� பய� ேக5டா�. நா� R�மா வி<வதா?" எ�� க�ஜி�தா�. 
கமலா�ர� ப9ைணயி� க9ணி வழியாக� த9ணீ� விட ம��த�, ெபா�� 
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கள�தி� ேபா53�+த Jசணி�காைய அ���F ெச�ற�, பயிாி� மா5ைட வி5< 
ேம>�த�, ேபாைர ஓர3 த�ளி ேபா5ட�, Aத(யைவகைள� ப-றிF சரமாாியாக� 
ெபாழி+தா�. ேசாமR+தர� பி�ைள�� ஒ� ப�க� தாக�; ம-ெறா� ப�க� ேகாப�. 
காாிய/தைர ேயாசைன ேக5<� ெகா9< ேமேல காாிய� ெச>ய ேவ9<ெம�� 
:5<��� தி��பினா�. 
 
தைலயாாி R�ப� க�ைளயிழ+த ��கA�, அ3ப5ட ேகாபA� பிடாிைய� பி3��� 
த�ள, ஓேடா 38� ெச�� சீனிவாச� பி�ைளயிட� பலமாக 'வ�தி' 
ைவ��வி5டா�. அ�� மாைலேய சீனிவாச� பி�ைளயி� ஆ5க� ப��ேப� 
ெச�� ேம-ப3 திடைலF R-றி� பலமாக ேவ(யைட�� வி5< வ+தா�க�. 
இFெச>தி அ�� இர@ ேசாமR+தர� பி�ைளயி� கா��ெக53ய�. அவ� உடேன 
காாிய/தாிட� "நா� ெசா�ேனேன, பா��தீரா? நம�� அ+த� திட(� பா�திய� 
இ��கிற�. இ�லாவி3� ஏ� இIவள@ அவசரமாக ேவ( எ<�க ேவ9<�? 
த/தாேவஜிகைள ந�றாக� �ர53� பா��" எ�� Lறினா�. காாிய/த� 
"த/தாேவஜி இ��கேவ இ��கிற�. சாவகாசமாக� �ர53� பா��ேபா�. ஆனா� 
அ+த ேவைலைய வி5< ைவ�க�Lடா�" எ�றா�. "அ�@� ந�ல ேயாசைனதா�" 
எ�� பி�ைள தைலைய ஆ53னா�. இர@�கிரேவ ேவ( மைற+� ேபா>வி5ட�. 
 
ம�நா� சீனிவாச� பி�ைளயி� ஆ5க� ப�� ேப���� க�H �3�பத-காக� 
��ணி ெந� :த� ெகா<�க�ப5ட�. அவ�க� �3��வி5<F ெச�� 
க�யாண�ர� ப9ைணைய8�, ப9ைணயா5கைள8�, ப9ைணையF 
ேச�+தவ�கைள8� 'பாட�' ெதாட1கினா�க�. ேசாமR+தர� பி�ைளயி� ஆ5கH� 
பதிB��� பாட ஆர�பி�தா�க�. பா5< ஆ5டமாக மாறி, ஆ5ட� அ3த3யி� 
A3+த�. ம�நா� இர9< ப9ைண� காாிய/த�கH� த�த� ஆ5கைள 
அைழ��� ெகா9<, எ5< ைம� ,ர�திB�ள ச�மாஜி/திேர5 ேகா�5<��F 
ெச�றா�க�. இத-கிைடயி� ேபாN/ எ5கா�/ேடபி� ப9ைணகளி� 
:<கH�� வ+� ஒIெவா� வ93 ெந� ெப-�� ெகா9< ெச�றா�. நாைல+� 
Aைறேபா> அைல+த பிற�, இர9< ப9ைணகைள8� ேச�+த ஆ5களி� ஐவ��� 
ஒ� மாத� க<1காவB� ம-றவ�கH��� தைல�� ஐ�ப� Vபா அபராதA� 
கிைட�தன. அபராத� ெதாைகக� ப9ைணகளி(�+ேத ெகா<�க�ப5டன. 
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2222    
க�யாண�ர� ப9ைண காாிய/த� மி�+த பிரயாைச எ<��� ெகா9< பைழய 
த/தாேவஜிகைள� �ர53� பா��� ஒ�ப� �ழி�திட� க�யாண�ர� 
ப9ைண��F ெசா+த� எ�பைத நிVபி�க� த�க த/தாேவஜிைய� க9< 
பி3�தா�. Aனிசீ� ேகா�53� ம�நாேள வழ��� ெதா<�க�ப5ட�. ஊாி� ெபாிய 
வ�கீலாகிய ெசவி5< ஐய1காைரF ேசாமR+தர� பி�ைள அம��தி� 
ெகா9டப3யா� சீனிவாச� பி�ைள��� த�+த வ�கீ� அக�படவி�ைல. மி�+த 
ேயாசைன��� பிற�, Aனிசீபி� ைம��ன��� அ�மா� எ�ற உற@ Lறி� 
ெகா9ட இைளஞ� ஒ�வாிட� வ�கால��� ெகா<�க�ப5ட�. Aனிசீபி� 
உறவினராயி�+தாெல�ன? யாராயி�+தாெல�ன? ெசவி5< ஐய1காாிட� சா8மா? 
ஒ�ப� மாத� வழ�� நட+த பிற� ேசாமR+தர� பி�ைள ெவ-றி ெப-றா�. 
 
சீனிவாச� பி�ைள சாதாரணமாகேவ பிற���F சைள�கிற மனிதர�ல�. அதிB� 
ப�லா9<களாக அ;பவி�� வ+த நில�ைத� பறிெகா<�க யா����தா� மன� 
வ��? அவ�ைடய அ9ைட அயலா�க� அவாிட� வ+� இ+தF சமய�தி� 
மா-றா;�� வி5<� ெகா<�� விடலாகா� எ�� ேபாதி�கலானா�க�. தCசாZ� 
ேம� ேகா�53� சீனிவாச� பி�ைள அ�\� வழ��� ெதா<�தா�. 
தCசாZாிB�ளவ�களி� ெபய� ெப-ற வ�கீ� அம��தி� ெகா9டேதா< ெச�ற 
ேத�த(� வா�� ெப�� நிமி�த� தம� :53-� வ+� ெச�ற ெச�ைன Wமா� 
இராமப�திர ஐயைர அம��தி� ெகா9< வ��ப3 தம� காாிய/தைர அ;�பினா�. 
த�ைம� க9ட�� ஐய� பாி+� வரேவ-பா� எ�� எ9ணிF ெச�ற காாிய/த� 
ெசா�க(1க� பி�ைள, பாவ� ஏமா+தா�. Wமா� இராமப�திரஐய� தா� வா��� 
ேத3F ெச�றவ�கைள மற+� எ�தைனேயா நா5களாயின. கமலா�ர� 
ப9ைணயி(�+� தா� வ+தி��பதாக அறிவி�த பி�ன�� வ�கீ� பாரAகமாக 
இ�+தைத� க9< காாிய/த� ெப�விய�பைட+தா�. கைடசியாக ெசலெவ�லா� 
ேபாக நாெளா���� ஐ+Y� Vபா> த�வதாக� ேபசி A3�� வி5<F 
ெசா�க(1க� பி�ைள ஊ���� �ற�ப5டா�. 
 
இத-� இைடயி� இர9< ப9ைணகH��� சி�லைரF ச9ைடக� நட+த 
வ9ணமாயி�+தன. வா>�கா(B�, க9ணியிB�, வர�பிB�, மைடயிB�, 
கள�திB�, திட(B� இர9< ப9ைணகைள8� ேச�+த ஆ5க� ச+தி�த 
ேபாெத�லா� வா>F ச9ைட, ைகFச9ைட, ���F ச9ைட, அாிவா� ச9ைட, 
ெவ5<F ச9ைட, இைவகH��� �ைறவி�ைல. ெவ� நா5கH�� A� 
ஆ/ப�திாியி� க�ப@9டராயி�+த கமலா�ர�தி� வ+� �3ேயறி இரண 
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சிகிFைசயி� ைகேத�+தவெர�� பிரசி�தி� ெப-� விள1கிய Wமா� இராம;ஜB 
நா8<@�� ஓ>ெவ�பேத கிைடயா�. பக(B�, இரவிB�, ைவகைறயிB�, 
ந<Fசாம�திB� அவ��� அைழ��க� வ+த வ9ணமாயி�+தன. அIZ� 'அ@5 
ேபா/5' அதிகாாியாகிய எ5கா�/ேடபி� நாராயணசாமி நா8< தம� மைனவி�� 
ைவர நைககளாகF ெச>� ேபாட ஆர�பி�தா�. 
 
தCசாZ� ேகா�53� வழ�� விசாரைண ஓரா9< நீ3�தி�+த�. இIவள@ 
நா5கH��� பி�, Rமா� ஐயாயிர� Vபா> ெசலவழி�த� பிற�, தம� ப�க� தீ���F 
ெசா�ல�ப5ட��, சீனிவாச� பி�ைள�� ஏ-ப53��க�L3ய மகிUFசிைய 
ேநய�கேள ஊகி�தறி+� ெகா�ள ேவ9<�. இதனா� அவ�ைடய மகிUFசி 
நீ3�தி��கவி�ைல. க�யாண�ர� ேசாமR+தர� பி�ைள ெச�ைன ஐேகா�53� 
ம�நா� அ�\� ெகா<�� வி5டா� எ�ற ெச>தி இர9ெடா� நா5களி� அவ� 
கா��ெக53ய�. ெச�ைனயி� ச5ட� கலாசாைலயி� ப3��� ெகா93�+த அவ� 
அ�ைம� �த�வ� R�பிரமணிய�, ஒ�ப� �ழி நில���� ஐயாயிர� Vபா> 
ெசலவழி�த� ேபா�ெம���, வழ�கி� ெவ-றி ெப-றாB� ேதா-�� ேபானாB� 
ந�டேம தவிர ேவறி�ைலெய��� பலகாரண1கைள எ<���கா53 நீ9ட க3த� 
எ*தினா�. ஆனா� சீனிவாச� பி�ைளேயா, எ�ன வ+தாB�, தம� ஆ/திேய 
அழி+� ேபாவதானாB� க�யாண�ர� ப9ைண��F சைள�பதி�ைலெய���, 
ஒ� ைக பா��ேத வி<கிறெத��� A3@ ெச>� வி5டா�. ஆத(� ெச�ைன��F 
ெச�� அ1ேகேய த1கி வழ�ைக நட�தி வ��ப3 தம� காாிய/த��� 
உ�தரவி5டா�. 
 
3333    
பி�;� ஓரா9< கழி+த பி�ன� ஐ�ேகா�53� தீ���F ெசா�ல�ப5ட�. 
காாிய/த� ெசா�க(1க� பி�ைள 'ெஜய�' எ�� அவசர� த+தி ெகா<�� வி5< 
அ�� மாைல ேபா5ெமயி(ேலேய ஊ���� �ற�ப5டா�. Tாிய� உதயமா�+ 
த�ண�தி� சீனிவாச� பி�ைள��� த+தி கிைட�த�. த+திைய� ப3�த�� அவ� 
ஆன+த� கட(� �Uகியவரா>, தம� ப+� மி�திர�கைள8� ஆ5பைடகைள8� 
அைழ�� வர ஏவினா�. க-க9<, ச��கைர, வாைழ�பழ�, ச+தன� Aத(யைவ 
ஏராளமாக வா1கி� ெகா9<வரF ெசா�னா�. கைடைய� திற�கF ெச>�, ஒ� 
மண1� அதி�ெவ3 ம�+� வா1கி வ��ப3 ஓ� ஆைள அ;�பினா�. 
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காைல எ5< மணி��� காாிய/த�� வ+� ேச�+தா�. அவைரF சீனிவாச�பி�ைள  
பாி+� வரேவ-�, "வா�1க�, வா�1க�. ஏ� ேந-ேற த+தி வ+� ேசரவி�ைல?" 
எ�� வினவினா�. "ேந-� மாைல ஐ+� மணி���தா� தீ���F ெசா�ல�ப5ட�. 
உடேன ெச�� த+தி அ3��வி5<, ஜாைக���ேபா> ைக�ெப53ைய எ<��� 
ெகா9< �ற�ப5ேட�. ப5டண��� த�பியிட� LடF ெசா�(� ெகா�ளவி�ைல. 
யாேரா மகா�மா கா+தியாேம! கட-கைரயி� அவ�ைடய பிரச1கமா�. த�பி அ1ேக 
ேபாயி�+தா�. ஆதலா� அவனிட� LடF ெசா�(� ெகா�ளாம� அவசரமாக� 
�ற�ப5< வ+� ேச�+ேத�" எ�� ெசா�க(1க� பி�ைள Lறினா�. 
 
சீனிவாச� பி�ைள, அ1� வ+தி�+தவ�கH�ெக�லா� ச+தன�, க-க9<, 
ெவ-றிைல�பா��� ெகா<�கF ெசா�னா�. அதி�ேவ5< ேபா<�ப3 
உ�தரவி5டா�. 'தி<�' 'தி<�' எ�� ெவ3Fச�த� கிள�பி ஆகாய�ைத அளாவி-�. 
அ�ெபா*� சீனிவாச� பி�ைள அ1� வ+தி�+தவ�கைள� பா���F ெசா�கிறா�:- 
"நம��� பி�னா� நம� �ழ+ைதக� ெசா���கைள ைவ�� நி�வகி�க� 
ேபாகிறேத�? பா�1க�; ஒ�பதினாயிர� Vபா> ெசலவழி�தாB� கைடசியி� 
பி�ராஜித ெசா�� ஒ�ப� �ழி நில�ைத மீ5<� ெகா9ேட�. நம� �ழ+ைதகேளா, 
'ஒ�ப� �ழி நில� பிரமாதமா���' எ�� ெசா�( வி5< வி<வா�க�. த�பி 
R�பிரமணிய� இ1கிN/ ப3�பத� அழ�, என��� ��தி ெசா�( 'ஒ�ப� �ழி 
ேபானா� ேபாகிற�' எ�� க3த� எ*த ஆர�பி�� வி5டா�. அவ� எIவா� 
இ+தF ெசா���கைள ைவ��� கா�பா-ற� ேபாகிறா� எ�ப� ெப�� கவைலயாக 
இ��கிற�..." எ�� இIவா� ேபசி� ெகா9ேட வ+தவ�, திPெர�� 'நி�' 'நி���' 
எ�� Lவினா�. நிமிஷ ேநர� ெமௗன� �3ெகா93�+த�. அ�ேபா� ஆ-றி� 
அ�கைரயி� 'தி<�' 'தி<�' எ�� ேவ5<F ச�த� கிள��வ� ந�றாக� ேக5ட�. 
அ1ேக L3யி�+தவரைனவ�� திைக��� ேபா>வி5டன�. சீனிவாச� பி�ைள 
பிரமி��� காாிய/த� Aக�ைத� பா��தா�. காாிய/தேரா க�யாண�ர� ப�கமாக 
ேநா�கினா�. 
 
சிறி� ேநர���ெக�லா� அ+த திைசயி(�+� ஒ�வ� வ+தா�. அவைன� பா���, 
"க�யாண�ர�தி� ேவ5<F ச�த� ேக5கிறேத, எ�ன விேசஷ�?" எ�� காாிய/த� 
ேக5டா�. "ந<�ப9ைண ேசாமR+தர� பி�ைள�� வழ�கி� ெஜய� கிைட�ததா�. 
ஏக ஆ��பா5ட�; வ�ேவா� ேபாேவா��ெக�லா� க-க9<�, ச��கைர8� வாாி 
வாாி� ெகா<�கிறா�. ேவ5<F ச�த� வான�ைத� பிள�கிற�" எ�� அவ� பதி� 
ெசா�னா�. சீனிவாச� பி�ைள அைசவ-� மர� ேபாலாகி வி5டா�. காாிய/த� 
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ெசா�க(1க� பி�ைள�� ஏ* நா38� ஒ<1கி� ேபா>வி5ட�. அவ� 
ைக�ெப53ைய� திற+� தீ��� நகைல எ<��� ெகா9< அIZாி� இ1கிN� 
ெதாி+தவரான ேபா/< மா/ட� :5<��� �ற�ப5டா�. சீனிவாச� பி�ைள8� 
ஆ�வ� தா1காம� அவ�ட� ெச�றா�. அ1கி�+தவ�க� ஒIெவா�வரா> ந*வ 
ஆர�பி�தா�க�. ேஜாசிய� ராAைவய� இ�தா� த�ணெம�� த53� மீதியி�+த 
க-க9< Aத(யைவகைள� தைலகீழாக� கவிU�� ேம� ேவ�3யி� A3��� 
ெகா9< :< ேபா>F ேச�+தா�. 
 
ேபா/<மா/ட� தீ��ைப� ப3��� க�யாண�ர� ேசாமR+தர� பி�ைள�ேக 
ெஜய� கிைட�தி��கிறெத�� Lறிய��, சீனிவாச� பி�ைள�� ஏ-ப5ட 
ேகாப�ைத8�, ��க�ைத8� யாரா� Lற A38�? ெசா�க(1க� பி�ைளேயா 
தி5ட� ெதாட1கினா�:- "அ+த வ�கீ� �மா/தா சாமிநாைதய� எ�ைன ஏமா-றி 
வி5டா�. அேயா�கிய� பா��பா�..." அத-�ேம� அவ� Lறிய ெமாழிக� இ1� 
எ*த� த�திய-றைவ. பிற� சீனிவாச� பி�ைள எ�னெவ�� ேக5டத-� 
காாிய/த� Lறியதாவ�:- "அ+த� பாவிக� ேகாண எ*��� பாைஷயி� தீ���F 
ெசா�( A3�த�� வ�கீ� �மா/தா சாமிநாைதயைன� ேக5ேட�. தீ��� 
நம�க;Lல� எ�� Lறி அவ� எ�னிட� ப�� Vபா> பறி��� ெகா9டா�. 
ேபாதாத-�� காபி கிள���� ��� Vபா> அ*த�ட�, ப@9ட� ேபனா ஒ��� 
ஆ� Vபா>�� வா1கி� ெகா<�ேத�. ஏமா+� ேபாேன�. அவசர�தினா� த�பி 
R�பிரமணிய�திட� Lட� தீ��ைப� கா5டாம� வ+�வி5ேட�. அ+த� ப<பாவி" 
எ�� மீ9<� வ�கீ� �மா/தாைவ� தி5ட ஆர�பி�தா�. சீனிவாச� பி�ைள 
அ�� A*�� எாி+� வி*+த வ9ணமாயி�+தா�. அ�� அவ�ைடய ஆ5க� 
ப5டபா< ஐய;���தா� ெதாி8�. அவ� எதிாி� வ+தவ��ெக�லா� தி5<� 
அ38� கிைட�தன. அ�� ம5<� ேசாமR+தர� பி�ைள எதி��ப53�+தா� 
\ம;ைடய சிைலைய� தி�தரா�3ர� க53� த*வி ெநா��கிய� ேபா� ெபா3� 
ெபா3யாக ெச>தி��பா�. 
 
4444    
��ப1க� எ�ெபா*�� தனி�� வ�வ� வழ�கமி�ைலேய? எதி�பாராத சமய�தி� 
தைலேம� இ3வி*+த� ேபால ம-ெறா� �யரF ச�பவ� சீனிவாச� பி�ைள�� 
ேநாி5ட�. ச5ட� கலாசாைலயிேல ப3��� ெகா93�+த அவர� �த�வ� 
R�பிரமணிய� கா+திமகா� பிரச1க� ேக5<வி5<F ச5ட� கலாசாைலைய 
பகி�காி�� :< வ+� ேச�+தா�. வழ�ைக இழ+த சீனிவாச� பி�ைள தம� 
�த�வ� உய�+� நிைலைமயி(��கிறாென�;� ஒ� ெப�ைமயாவ� 
அைடயலாெம�� ந�பியி�+தா�. த�மிட� வ�கீ�க� பறி���ெகா9ட 
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பண�ைத�ேபா� எ�தைனேயா மட1� பண� தம� �த�வ� ம-றவ�களிடமி�+� 
பறி�பான�லவா எ�� நிைன�� அவ� சில சமய1களி� தி��தியைடவ�9<. 
ஆனா�, அ+த எ9ண�திெல�லா� ம9ைண� ேபா5<, ெவ9ெண> வ�� 
சமய�தி� தாழி8ைடவைத� ேபா� தம� �த�வ� பாீ5ைச��� ேபா�� சமய�தி� 
கலாசாைலைய வி5< வ+த�� அவ���9டான மன��யைர� ப-றிF ெசா�ல@� 
ேவ9<மா? 
 
ஆயி;�, க9ணிB� அ�ைமயாக வள��த ஒேர �த�வனாதலா�, 
R�பிரமணிய�ைத அவ� க3+� Lறவி�ைல. R�பிரமணிய;�, சமய� பா��� 
அவ���� பல வழிகளிB� தன� ெச>ைகயி� நியாய�ைத எ<��� Lறி, அவ� 
மன�ைத� தி��ப Aய�றா�. "நீ எ�னதா� LறினாB� எ� மன� ஆ�த� 
அைடயா�. இ+த� ப�க�தி� நம� சாதியாாிேல உ�ைன� ேபா� இIவள@ சி� 
வயதி� எ�.ஏ. பாீ5ைசயி� ேதறி பி.எ�. ப3�தவ�க� ெவ� அ�ைம. நீ ம5<� 
ெதாட�+� ப3�தி�+தா�, ந�Aைடய சாதியா�கெள�லா� த1க� வழ��கH�� 
உ�ைனேய நா3 வ�வா�கள�லவா? அ� எIவள@ ெப�ைமயாயி����" எ�� 
சீனிவாச� பி�ைள Lறினா�. "அ�பா! தா1க� ெசா�கிறப3 நம� சாதியா� 
அைனவ�� எ�ைன நா3 வ�வா�கெள�� நா� ந�பவி�ைல. அTைய காரணமாக 
ேவ� வ�கீ�கைள� ேத3� ேபாதB� L<�. த1க� L-ைற உ9ைமெயன ஒ��� 
ெகா9டாB�, நா� நம� மரபின��� ந�ைம ெச>பவனாேவனா. ேகா�5 
விவகார�தினா� ஏ-ப<� தீ1��� நம� �<�பேம சிற+த உதாரணமாக 
விள1கவி�ைலயா? மகா�மா கா+தியி� ெகா�ைககைள� ப-றி என�� 
சிறிதளவி�+த ஐயA� இIவழ�கினா� நீ1கிவி5ட�. ஒ�ப� Vபா> ெபற�L3ய 
ஒ�ப� �ழி நில�தி-காக நா� பதினாறாயிர� Vபா> ெதாைல�ேதா�. அவ�கH� 
அIவள@ ெதாைக ெசலவழி�தி��பா�க�. பா��க� ேபானா� நாA� அவ�கH� 
உறவின�கேள. இ+த ஒ�ப� �ழி நில�ைத யா� ைவ��� ெகா9டா� தா� எ�ன 
ேமாச�. பண ந�ட�ேதாட�றி இ+த வழ�� நம��� அவ�கH��� தீரா� 
பைகைய8� உ9டா�கி வி5ட�. ேகா�5<கH� வ�கீ�கH� அதிகமாவத-�� 
த�+தா-ேபா� ேதச�தி� வழ��கH� அதிகமாகி� ெகா9ேட வ�கி�றன. ெப�+ 
தீ1�கH��� காரணமாயி���� இ�ெதாழி� ெச>� ச�பாதி��� பண�திேலா, 
ெப�� பாக� ேமா5டா����, ெப5ேரா� எ9ைண���, \1கா� 
சாமா�கH���, ம�+�கH��மாக அ�னிய நா<கH��F ெச�� வி<கிற�. 
அ�னிய அரசா1க� இ+நா53� நிைல�� பல� ெப�வத-�� ேகா�5<கH� 
வ�கீ�கH� காரணமாயி��கி�றன�. இ�தைகய ெதாழிைல ெச>வைத விட 
என��� ெதாி+த ச5ட ஞான�ைத� ெகா9< இ�ப�க�தி� ஏ-ப<� வழ��கைள 
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ேகா�5<��� ேபாகவிடாம� த<�� தீ��� ைவ�ப� சிற+த ேவைலெய�� 
த1கH��� ேதா�றவி�ைலயா?" எ�� R�பிரமணிய� பலவாறாக எ<��� Lறி 
த+ைதைய சமாதான� ெச>ய Aய�றா�. 
 
5555    
நா5டா-றி� ��ெவ�ள� ெப��ெக<� ேதா3ய�. இ� கைரயிB� 
மர1களட�+ததனா�, நீாி� ேம� இ�9ட நிழ� ப3+தி�+த�. ஆ1கா1� 
ஒIேவா� ஒளி�கிரண�, இைலகளிhேட Eைழ+� த9ணீைர எ53� பா��த�. 
சீனிவாச� பி�ைள ஒ� கைரயி� உ5கா�+� ப� �ல�கி� ெகா93�+தா�. 
திPெர�� அவ� A�னா� எதி��கைர ஓர�தி� நீாி� ஓ� ேசைலயி� தைல�� 
மித�பைத� க9டா� - ஒ� ெப9Q�வ�! சீனிவாச� பி�ைள ந�றாக உ-�� 
பா��தா�. நீலவான�தி� ெம�(ய ேமக� திைரயா� மைற�க�ப5ட கள1கம-ற 
A*மதிைய ேபா�� அ+நீல நீ��ெப��கி� அைலகளா� சிறிதளேவ மைற+� 
திகU+த அIவழகிய வதன� யா�ைடய�? Eனியி� சிறி� வைள+��ள அ+த ���, 
அIவழகிய ெசIவிதUக�, தி��தமாக அைம+த அ+த Aகவா>�க5ைட, நீ9< 
வள�+� அைலயி� �ரH� காிய L+த� - ஆ! அவ�ைடய உறவின� - இ�ைல - 
பைகவ� ேசாமR+தர� பி�ைளயி� அ�ைம �த�வி நீலா�பிைகேய அவ�. ஒ� 
வினா3��� சீனிவாச� பி�ைளயி� மனதி� ஆயிர� எ9ண1க� Rழ�றன. 
உயிாி;� அ�ைமயாக ைவ��� ேபா-றி வள��� வ�� ஒேர ெப9 
இற+ெதாழி+தா� ேசாமR+தர� பி�ைளயி� க�வ� அட1கி வி<ம�லவா? தா� 
ேபசாம� ேபா> வி5டாெல�ன? ஆனா�, அ<�த கண�தி�, அவ� ேசாமR+தர� 
பி�ைளைய8�, அவாிட� தம���ள பைகைய8�, ஒ�ப� �ழி நில�ைத8�, 
ஒ�பதாயிர� Vபா> ந�ட�ைத8� A-றிB� மற+தா�. �ழ+ைத நீலா�பிைக 
ஆ-றி� ேபாகிறாெள�;� ஒ� நிைனேவ அவ� உ�ள�தி� எCசி நி�ற�. 
அவைர8� அ��ழ+ைதைய8� பிைண�த இர�த பாச�தினா� இ*�க�ப5டவரா>, 
அவ� திPெரன� த9ணீாி� �தி�� நீ+திF ெச�� நீலா�பிைகைய� ெகா9< வ+� 
கைர ேச��தா�.  
 
ஆனா�, அத� பி�ன� எ�ன ெச>வெத�� அவ���� ேதா�றவி�ைல. 
உண�Fசிய-�� கிட+த உட(� உயி� தளி��கF ெச>வெத�ப3? அ�ப3ேய ,�கி� 
ெகா9< தம� :< ேச�+தா�. அவ� �த�வ� R�பிரமணிய�, உ�ள நிைலைமைய 
ஒ� கண�தி� �றி�பாக உண�+தா�. சாரண� பைடயி� ேச�+� பயி-சி 
ெப-றவனாதலா�, இIவித அபாய கால1களி� ெச>ய ேவ93ய ஆர�ப 
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சிகி5ைசகைளF ெசIைவயாக� க-றி�+தா�. நீலா�பிைக மீ9<� உண�@ 
ெப-றேபா� தா� ேவெறா�வ� :53� க53(� மீ� விாி�க�ப5ட ெம�ைதயி� 
ேம� கிட�த� ப53��பைத� க9டா�. அவHைடய க9க�, �னி+த வ9ண� 
அவH�� எ�ெபா*� உண�@ வ�� எ�� எதி�பா���� ெகா93�+த 
R�பிரமணிய;ைடய க9கைளF ச+தி�தன. 
 
நீலா�பிைக8ட� ஆ-றி� �ளி��� ெகா93�+த சி�மிக� ஓ5டமாக ஓ3, 
ேசாமR+தர� பி�ைள :5<��F ெச�� அவ�க� :5<� ெப9 Rழ(� அக�ப5< 
ஆ-ேறா< ேபா> வி5டதாக ெதாிவி�தா�க�. ேசாமR+தர�பி�ைள8� அவ� 
மைனவி8� ம-�A�ளவ�கH� அ3��� �ைட��� ெகா9< ஓ3 வ+தா�க�. 
ஆனா� அவ�க� சிறி� ,ர� வ�வத-�� சீனிவாச� பி�ைள அ;�பிய ஆ� 
அவ�கைளF ச+தி��, நீலா�பிைக சீனிவாச� பி�ைளயினா� கா�பா-ற�ப5< 
அவ�ைடய :53� Rகமாக இ��பதாக� ெதாிவி�தா�. அத�ேம� ேசாமR+தர� 
பி�ைள Aத(யவ�க� சிறி� மன ஆ�த� ெப-�F சீனிவாச� பி�ைளயி� 
:5<�� வ+� ேச�+தா�க�. �ழ+ைத நீலா�பிைகைய பா���F சிறி� ��க� 
தணி+த பி�ன�, சீனிவாச� பி�ைள8� ேசாமR+தர� பி�ைள8� Aகம� Lறி� 
ெகா9டா�க�. எ�ேலா�� அ�� சீனிவாச� பி�ைள :53ேலேய 
உணவ�+தினா�க�.  
 
பைழய உறவின�� இைடயி� பைகவ�களாயி�+� பி�ன� ேச�+தவ�கHமான 
அIவி� �<�ப�தா���� விைரவிேலேய �திய ெந�1கிய உற@ எ�ன 
ஏ-ப5டெத�� வாசக�கH�� நா� ெசா�ல@� ேவ9<ேமா?  
------------- 

25. 25. 25. 25. (�ைனவன)�* (+(�ைனவன)�* (+(�ைனவன)�* (+(�ைனவன)�* (+    
 
,க-ைர ,க-ைர ,க-ைர ,க-ைர     
 
தி�வாள� ெச�வ� ச+திரTட;��� தி�மண� நட�க� ேபாகிற� எ�� அறி+த 
ேபா�, அவ;ைடய ந9ப�க� பல�� அைட+த விய���� அளவி�ைல. எெனனி�, 
ச+திரTட� ெந<1காலமாக, "க(யாண� எ�ற ேபFைச எ� காதி� ேபாட 
ேவ9டா�" எ�� ெசா�(� ெகா93�+தா�. அIவள@ எளிதி� அவ;ைடய 
ந9ப�க� அவைன வி5<வி<கிறதாக இ�ைல. அவ� ேக5க வி��பவி�ைல எ�� 
ெசா�ன வா��ைதையேய ஓயாம� அவ� கா� ெசவி<ப<�ப3 டமார� அ3��F 
ெசா�(� ெகா93�+தா�க�. "இ�ப3 எ�தைனேயா விRவாமி�திர�கைள� பா��� 



147 

 

வி5ேடா �!" எ�� அவைன� ேக( ெச>� ெகா93�+தா�க�. இ�தைகய ந9ப� 
L5ட�தி� ச+திரTட� அக�ப5<� ெகா�H� ேபா�, "ஒ�ேவைள நா� ��தி 
த<மாறி� க(யாண� ெச>� ெகா9டாB� இ+திய ேதச�தி� ஜன� ெதாைகைய 
ம5<� ெப��க மா5ேட�" எ�� சில சமய� ெசா�வ�9<, ெசா�வ�ட� நி�� 
விடாம� அவ� க��ப�தைட Aைறகைள� ப-றிய விCஞான ாீதியான 
இல�கிய1க�, அேத விஷய�ைதF R-றி வைள�காம� அ�ப5டமாகF ெசா�B� 
Y�க�, இவ-ைறெய�லா� வா1கி� ப3��� வ+தா�.  
 
அ�தைகய ச+திரTட� இ�ேபா� தி�மண� ெச>� ெகா�ள� ேபாகிறா�, அதிB� 
ஏ-ெகனேவ �ழ+ைத உ�ள ஒ� ெப9மணிைய� க(யாண� ெச>� ெகா�ள� 
ேபாகிறா� எ�றா� அவைன அறி+தவ�க� ஆFசாிய� கட(� �Uகி� த�தளி�ப� 
இய�ேபய�லவா? 
 
அ�தைகய பாிகாச���கிடமான காாிய�ைத அவ� ெச>ய A� வ+தத� 
காரண�ைத அறி+� ெகா�ள அவ;ைடய ந9ப�க� ஆைச�ப5டதிB� அIவள@ 
விய�பி�ைல அ�லவா? 
 
தி�மண� க3த�ைத� பா��ததி(�+� அவைன� க9<பி3�� ேந��� ேந� 
ேக5<வி<வெத�� பல�� �3யாயி�+தா�க�. அவ�களி� நா;� ஒ�வ�. 
கைடசியாக அவைன ஒ� நா� ைக8� ெம>8மாக� பி3��, "அ�பேன! இ+த 
விப�தி� எ�ப3 அக�ப5<� ெகா9டா>? உ9ைமையF ெசா�(வி<!" எ�ேற�. 
"ெசா�லாவி5டா� நீ� விட� ேபாகிறீரா? ஏதாவ� கைத8� க-பைன8மாக ேச��� 
எ*தி� த�ளிவி<:�, அைத� கா53B� நாேன ெசா�(வி<வ� ந�ல�" எ�றா�. 
 
"அ�ப3யானா�, கைத எ*�வத-�� த�தியான� எ�� ஒ���ெகா�கிறாயா?" 
எ�� ேக5ேட�. 
 
"எ�லா� கைதயினா� வ+த விப��தா�! A*� கைத Lட அ�ல; பாதி� 
கைதயினா� வ+த ஆப��. 'தீப�' எ�;� மாத� ப�திாிைகயி� பாதி� கைத� 
ேபா53 ஒ�� நட�தினா�கேள? ஞாபக� இ��கிறதா?" எ�றா� ச+திரTட�. 
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ஆ�; அ� எ� ஞாபக�தி� இ�+த�.  
 
'தீப�' ப�திாிைகயி� அ�தைகய� ேபா53 ஒ�� சில கால���� A�� 
நட�தினா�க�. ஓ� இதழி� 'விமான விப��' எ�ற தைல��ட� ஒ� பாதி� கைதைய 
ெவளியி5டா�க�. அைத� J��தி ெச>8�ப3 வாசக ேநய�கைள� ேக5< 
ெகா93�+தா�க�. இ+த� ேபா53�� வ�� பி-ப�தி� கைதகளி� சிற+தைத� 
ப�திாிைகயி� ெவளியி<வ�ட� அத-� Y� Vபா> ச�மான� ெகா<�பதாக@� 
அறிவி�தி�+தா�க�. 
 
இ+த அறிவி�� ெவளியான இர9< மாத1கH��� பிற�, பாிR ெப-ற பி-ப�தி� 
கைத8� ேம-ப3 ப�திாிைகயி� ெவளியாகியி�+த�. 
 
கைதைய அFசமய� ேமெல*+தவாாியாக� ப3�தி�+ேத�. ஓ� ஆகாச விமான� 
பிரயாண�ப5<F ெச�ற�; ஆனா� �றி�த இட����� ேபா>F ேசர வி�ைல. 
பிரயாணிகHட� மாயமா> மைற+�வி5ட�. எ1ேகேயா ேம-�மைல� ெதாடாி� 
மனித சCசார���� அ�பா-ப5ட இட�தி� வி*+� எாி+� ேபாயி��க ேவ9<� 
எ�� அ;மானி�க�ப5ட�. இ�தா� கைதயி� A�கிய ச�பவ�. இ�மாதிாி ஒ� 
��Fச�பவ� உ9ைமயாகேவ சில கால���� A�� நிகU+தி��கிற�.  
 
இைதெய�லா� ஞாபக�ப<�தி� ெகா9<, "ஆமா�; அ+த� பாதி� கைத� 
ேபா53��� உ� க(யாண����� எ�ன ச�ப+த�?" எ�� ேக5ேட�. 
 
ச+திரTட� அ+தF ச�பவ� இ�னெத�பைத விவரமாகF ெசா�(� தீ��தா�. 
ெசா�லாம- ேபானா� யா� வி<கிறா�க�? 
 
1111    
பா93ய நா5ைட8� மைலயாள ேதச�ைத8� பிாி�� நி-�� நீ9ட ேம-� மைல� 
ெதாட� ஒIேவாாிட�தி� ஒIெவா� ெபய�ட� விள1�கிற�. இ+த 
மைல�ெதாடைர எ+த இட�திேல பா��தாB� அத� இய-ைக வன�� அ-�தமாக 
இ����. எனி;�, நாகலா�ர� மைலFசார(� ெசௗ+தாிய���� ஒ��வைம 
இ�ைல எ�� அ+த� ப�திைய� பா��தவ�க� ெசா�வா�க�. அ1ேக இய-ைக 
அரசி பR� ெபா� சி1காதன�தி�, நீல� ப5டாைட உ<�தி, நவர�தின மாைலகைள 
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அணி+�, மணிம�ட� தாி��, ெச�பவள இதUகளி� வழியாக A�� நைக �ாி+�, 
க�1�வைள� க9களி� க�ைண ஒளி :சியவா� :-றி��கிறா� எ�� கவிதா 
ரXக�க� வ�ணைன ெச>வா�க�. மைல8�, கா<�, அ�வி8�, ெபா>ைக8�, பல 
நிற மல�கH� அ�ப3 ஒேர வ�ண ஜாலமாக� கா5சி அளி���. 
 
அ�தைகய நாகலா�ர� மைலF சாரைலெயா53 எ�தைனேயா கிராம1க� உ9<. 
அவ-றி� ��ைனவன� எ�;� கிராம� பிரசி�தமான�. அ� கிராம�தா� 
எ�றாB�, ப5டணவாச�தி� வசதிக� எ�லா� அ1� உ9<. ��ைனவன����� 
ெகாCச ,ர�தி� ெபாிய நீ��ேத�க� ஒ�� இ��கிற�. அதி(�+� வி*� 
அ�விைய� ெகா9< மி�சார ச�தி உ-ப�தி ெச>கிறா�க�. எ�ேபா� மி�சார 
வசதி இ��கிறேதா, அ�ேபா� ப5டண வாச�தி� சகல ெசௗகாிய1கைள8� 
ஏ-ப<�தி� ெகா�ளலா� அ�லவா? 
 
வ�ஷ�தி� ஒ�ப� மாத� ��ைன வன� கிராமமாக� ேதா-றமளி���. சார� 
கால�தி� அதாவ� ஜு� மாத� Aத� ஆக/< மாத� வைரயி� அ� நகரமாக மாறி 
வி<�. (ஜன ெந��க�ைத அIவளவாக வி��பாத 'நாஸு���கார�க�' அ+த ��� 
மாதA� அ� 'நரக'மாக மாறிவி<� எ�பா�க�.) அ+த ��� மாத1களிB� 
ெத�னி+தியாவி� பல ப�திகளி� இ�+�� ஜன1க� ேதக Rக�ைத8� மன 
உ�லாச�ைத8� ேத3� ��ைனவன���� வ�வா�க�. 
 
ெச�ற வ�ஷ�தி� ச+திரTட;�� அ�மாதிாி ேதக Rக�ைத8� மன அைமதிைய8� 
ேத3 எ1ேக;� ேபாக ேவ93ய அவசிய� ஏ-ப5ட�. உதகம9டல�, 
ேகாைட�கான�, �-றால� Aத(ய இட1கைள� ப-றி ேயாசி��, பல 
காரண1களினா� அவ-ைற ஒ��கி வி5<, ��ைனவன� ேபாவெத�� A3@ 
ெச>தா�. அ�மாதிாி அவ� A3@ ெச>தத-�F சி-சில A�கிய காரண1க� 
இ�+தன. ஒ�� ��ைனவன�தி� இய-ைக எழிைல� ப-றி ஒ� சிேநகித� 
�லமாக அவ� ேக�வி�ப53�+த�. இர9டாவ� காரண�, அ1��ள 
ஓ5ட�களி� ந�ல சா�பா<� கிைட��� எ�ப�. ��றாவ� காரண� சில 
நாைள�� A�னா� "��ைனவன��� �(" எ�ற தைல��ட� 
தின�ப�திாிைககளி� ெவளியான ெச>திக�. 
 
நாகலா�ர� மைலயி� உ5ப�திகளி� ��ட மி�க1க� எ�ேபா�ேம உ9<. 
ஆனா� மைலையெயா53 கீேழ8�ள கிராம1கH�� அைவ வ�வ� அJ�வ�. 
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அ�ப3 அJ�வமாக ஒ� �( ��ைனவன�தி� ஒ� நா� காண�ப5டதாக@�, 
பி�ன� அ3�க3 அ1�மி1�� ேதா�றி ஆ<மா<கைள� ெகா�� வ�வதாக@�, 
அைதF R5<� ெகா�Bவத-�F ெச>ய�ப5ட Aய-சிக� இ�வைர 
ப(�கவி�ைலெய�� தின� ப�திாிைககளி� ெச>திக� ெவளியாகியி�+தன. 
ச+திரTட� கலாசாைல மாணா�கனாயி�+த ேபா� இராQவ� பயி-சி� பைடயி� 
ேச�+� ��பா�கிைய உபேயாகி�க க-�� ெகா93�+தா�. அ�ப3� பயி�ற 
வி�ைதைய� காாிய�தி� பய�ப<��வத-� இ�ேபா� ஒ� ச+த��ப� 
கிைட�தி��பதாக எ9ணினா�. ��ைனவன��� �( த� ��பா�கி�� 
இைரயாவத-காகேவ மைல ேம(�+� கீேழ இற1கி வ+தி��கிற� எ�� A3@ 
ெச>� ெகா9< கிள�பினா�. 
 
'நாகலா�ர� சாைல' எ�;� ரயி� நிைலய�தி� இற1கி A�ப� ைம� ,ர� 
ப/X� பிரயாண� ெச>� ��ைனவன�ைத அைட+தா�. அ+த ஊ� அவ;�� 
நிர�ப� பி3�தி�+த�. அைத� ப-றி அவ� ேக�வி�ப53�+தைதெய�லா� விட 
அைமதி8� அழ�� இனிைம8� எழிB� ெபா�+தியி�+த�. இனிய �ன� அ�வி 
அ1ேக தவU+� விைளயா3ய�. இ�ப மைலFசார�களி� ெத�ற� உலாவிய�. 
கனி �ல@� ேசாைலகளி� க� வ9< ப9 இைச�த�. ��ைன மர1களி� கீU� J� 
ப<�ைக விாி�தி�+த�. அAத நீ�� ெபா>ைககளி� �Aதமல� ெசழி�தி�+த�. 
அவ� த1கியி�+த ேஹா5ட(� சா�பா<� Aத� தரமாயி�+த�. ெச�ைனயிB�ள 
பா1கிகார�க� ம5<� ெகாCச� தாராள ��தி8ட� தா� ேக5�� ேபாெத�லா� 
பண� அ;�பி� ெகா93�+தா�, ��ைன வன�திேலேய த� வாUநாைள� கழி�� 
விடலா� எ�� ச+திரTட� எ9ணமி5டா�. 
 
இர9< தின1க� இIவிதமாக ஊைரF R-றி� பா��பதிB� க-பைன� கன@க� 
கா9பதிB� கழி+தன. ��றா� நா� ��ைனவன� தபா� ஆ\ஸு��F ெச�றா�. 
ைகயி� ெகா9< வ+தி�+த பண� �ாிதமாக� �ைற+� ெகா9< வ+த�. ேமB� 
பண� த�வி��� ெகா�ளF ெச�ைன��� க3த� எ*த ேவ9<�. அேதா<, தன�� 
ஏேத;� தபா� வ+தி��கிறதா எ��� விசாாி�க ேவ9<�. தபா�கைள� 
கா53B� அதிக ஆவBட� 'தீப�' ப�திாிைகயி� அ+த மாத�� இதைழ அவ� 
எதி�பா��தா�. 'விமான விப��' எ�;� பாதி� கைதயி� A3@ எ�ன எ�� 
ெதாி+� ெகா�வதி� அவ;�� அIவள@ ஆ�வ� இ�+த�. உ9ைம 
எ�னெவ�றா�, அ+த� பாதி� கைத� ேபா53யி� அவ;� கல+� 
ெகா93�+தா�, தா� எ*திய பாதி� கைதைய ஒ� ேவைள ப�திாிைக�கார�க� 
ஏ-�� ெகா93��கலா� அ�லவா? அ�ப3யானா� பண���� பண� ஆயி-�, 
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�க*��� �கU ஆயி-�. இ�ைலெய�றா�, த�ைனவிட ந�றாக அ+த� கைதைய� 
J��தி ெச>தவ� யா�? எ�ப3 J��தி ெச>தி��கிறா�?' - இைதெய�லா� அறி+� 
ெகா�வத-� அவ� மி�க ஆ�வ� ெகா93�+தா�. 
 
தபா� ஆ\ஸு��F ச+திரTட� ேபா>F ேச�வத-�� தபா� க5< வ+� 
ேச�வத-�� சாியாயி�+த�. அவைன� ேபா� இ�;� இர9ெடா� �� 
மனித�கH� அ1ேக வ+� கா�தி�+தா�க�. ச+திரTட� ேபா/< மா/டாிட� த� 
ெபயைரF ெசா�(, "ஏதாவ� தபா� இ��கிறதா?" எ�� ேக5டா�. ேபா/5 
மா/ட� ேத3� பா��� ஒ� தபாைல8�, ஒ� சCசிைகைய8� எ<��� ெகா<�தா�. 
சCசிைக 'தீப�' ப�திாிைகயி� அ+த மாத இதU தா�. ச+திரTட� இ�+த 
பரபர�பி�, தபாைல� Lட� கவனியாம� சCசிைகைய� பிாி��� �ர53னா�. 
அவ� எதி�பா��தப3ேய 'விமான விப��' கைதயி� இர9டா� ப�தி அதி� 
ெவளியாகியி�+த�. அவ� எ*திய� அ�ல எ�� பா��த@ட� ெதாி+� ேபா> 
வி5ட�. பாிR ெப-ற கைத� ப�தி அIவள@ எ�ன பிரமாதமாக அைம+தி��க 
A38� எ�ற எ9ண��ட�, நி�றப3ேய அைத� ப3�க� ெதாட1கினா�. 
 
ஏற��ைறய� ப3�� A3��� சமய�தி� ஒ� ெப9மணி அ1ேக வ+தா�. தன�� 
ஏதாவ� தபா� உ9டா எ�� விசாாி�தா�. இ�ைல எ�� அறி+த�� அவ� 
ெபாி�� ஏமா-றமைட+ததாக� ேதா�றிய�. 
 
"தய@ ெச>� ந�றாக� பா�1க�, ஸா�! 'தீப�' ப�திாிைக எ� ெபய��� ஒ�� 
வ+தி��க ேவ9<ேம?" எ�� ெகCR� �ர(� Lறினா�. 
 
"இ�ைல, அ�மா! ஒேர ஒ� 'தீப�' தா� வ+தி�+த�. அதி� இவ�ைடய விலாச� 
எ*தியி�+த�. ெகா<��வி5ேட�!" எ�� ேபா/< மா/ட� ச+திரTடைனF 
R53� கா53னா�. 
 
உடேன அ+த� ெப9ணி� பா�ைவ ச+திரTட� மீ� ெச�ற�. அவ� ைகயி� 
விாி�� ைவ�தி�+த ப�திாிைகைய அTைய கல+த ஆ�வ��ட� ேநா�கினா�. 
 
ச+திரTட;ைடய கவன�தி� ஒ� ப�தி, ப�திாிைக� கைதயி� ெச�றி�+த�. 
ம-ெறா� ப�தி அ+த� ெப9மணி தபாலா\ஸு��� வ+ததி(�+� 
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நிகU+தைவகைள மன�தி� வா1கி� ெகா93�+த�. அவ� த� ைகயி(�+த 
ப�திாிைகைய ஆைச8ட� பா��கிறா� எ�� அறி+த��, உடேன ப3�பைத 
நி��தி வி5<, "த1கH��� 'தீப�' ேவ9<மானா� இைதேய எ<��� 
ெகா�ளலாேம?" எ�� Lறி� ��னைக �ாி+தா�. 
 
அ+த� ெப9, "ஒ� சில வினா3 பா��கேவQ�. ெகா<�தா� இ1ேகேய பா��� 
வி5<� த+� வி<கிேற�" எ�றா�. 
 
"அIவள@ அவசர� ஒ��மி�ைல. தா1க� :5<�� எ<��� ேபா>F 
சாவகாசமா>� ப3�கலா�. த1க� ஜாைக எ1ேக எ�� ெசா�னா� நாேன வ+� 
தி��ப வா1கி� ெகா�கிேற�" எ�றா� ச+திரTட�. 
 
அ+த� ெப9 தபா� ஆ\X� பலகணி வழியாகF R53� கா53, "அேதா, அ1ேக 
தா� எ� :<! ேபா/< மா/டாி� :5<�� அ<�த :<!...அ�ல� த1க� 
இ��பிட�ைதF ெசா�னா� ப�திாிைகைய அ;�பி வி<கிேற�" எ�றா�. 
 
"ேவ9டா�, ேவ9டா�! அIவள@ சிரம� த1கH�� ேவ9டா�. நாேன வ+� 
வா1கி� ெகா�கிேற�" எ�றா� ச+திரTட�. 
 
"மி�க வ+தன�. காைல ப�� மணி வைரயி� :53� இ��ேப�. பிற� ப�ளி�Lட� 
ேபா> வி5< மாைல ஐ+� மணி��� தி��பி வ�ேவ�" எ�� ெசா�(வி5< அ+த� 
ெப9 ப�திாிைகைய எ<��� ெகா9< ெச�றா�. 
 
2222    
ச+திரTட� அவ� ேபாவைத� பலகணி வழியாக� பா���� ெகா93�+தா�. 
நட��� ேபாேத அவ� ப�திாிைக ப3��� ெகா9< ேபானைத� கவனி�தா�. ஒ� 
தடைவ Lட அவ� தி��பி� பா��கவி�ைல. அ+த� ெப9ணி� கவன�ைத 
அIவள@ ,ர� கவர� L3ய விஷய� 'தீப�' ப�திாிைகயி� எ�ன தா� இ���� 
எ�� அதிசயி�தா�. 
 
இத-�� தபா� வா1�வத-காக அ1� வ+தி�+த ம-ற இர9ெடா�வ�� ேபா> 
வி5டா�க�. 
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ச+திரTட� ெதா9ைடைய� கைன��� ெகா9< ேபா/< மா/டைர� பா���, 
"ெப9கH��� ப3�பி� �சி உ9டாகி வி5டா� ஒேர ைப�தியமாக� பி3��� 
ெகா�கிற�. இ+த� ெப9Q��� 'தீப�' ப�திாிைகயி� மீ� எIவள@ ஆ�வ�? 
அ�ப3ெயா��� அதி� பிரமாதமான விஷயA� இ�ைல" எ�றா�. 
 
"மி/. மேனா�மணி��� ப3�பி� ஆ�வ� அதிக+தா�! அதிB� இ+த மாத��� 
'தீப'�தி� அவ� அதிக ஆ�வ� ெகா�வத-� A�கிய காரண� இ��கிற�" எ�றா� 
ேபா/< மா/ட�. 
 
"அ�ப3யா? அ+த� காரண� எ�னேவா?" 
 
"அதி� ஒ� பாதி� கைத� ேபா53 ைவ�தி�+தா�க� அ�லவா? அத-� இ+த� 
ெப9Q� எ*தியி�+தா� ேபா(��கிற�." 
 
"ஓேஹா! அ�தாேன நா;� பா��ேத�...! மி/. மேனா�மணி பிரசி�தமான 
எ*�தாளிேயா? இ1ேக எ�ன ெச>� ெகா93��கிறா�? ஏேதா ப�ளி� Lட� 
ேபாவதாகF ெசா�னாேள!" 
 
"இ+த ஊாி� உ�ள ெப9 ப�ளி� Lட�தி� உபா�தியாயினியாயி��கிறா�. 
ச�பள� ெசா-ப�. :53ேல கிழவ�க� இ�வ�. ஒ� ெநா93� �ழ+ைத. 
இவHைடய ச�பா�திய�திேலதா� கால5ேசப� நட�க ேவQ�. தபா� இலாகா, 
க�வி இலாகா - இர9<+தா� ெதாி+த விஷய� ஆயி-ேற? ஊ��� இைள�தவ�க� 
நா1க�. ஒழி+த ேவைளயி� ப�திாிைககH�� எ*தினா� ஏதாவ� கிைட�காதா 
எ�� இ+த� ெப9Q�� எ9ண�. 'தீப�' பாதி� கைத� ேபா53யி� 
மேனா�மணி��� பாிR வ+தி��கிறேதா எ�னேமா ெதாியவி�ைல. இதிலாவ� 
அவ� ஏமா-றமைடயாம(�+தா� சாி. அ+த� ெப9 சிாி��F 
ச+ேதாஷமாயி�+தைத நா� பா��தேதயி�ைல. ஆ� மாதமாக� ப�க�� :53� 
தா� இ��கிேற�." 
 
"ஐேயா பாவ�! வாU�ைகயி� ��ப�ப5டவ� ேபா(��கிற�. எ�ன க�டேமா,  
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எ�னேமா?" 
 
"அ�தா� ெபாிய ம�மமாயி��கிற�. 'மி/' எ�� ெசா�(� ெகா�கிறா�. :53� 
நாB வய� ெநா93� �ழ+ைத ஒ�� வள�கிற�. இவைள 'அ�மா' எ�� 
அைழ�கிற�. ��ஷனா� நிராகாி�க�ப5டவ� எ�� ஒ� வத+தி. 'விதைவ' எ��� 
சில� ெசா�கிறா�க�. ேவ� ஏதாவ� க9றாவியாயி�+தாB� இ��கலா�. யா� 
க9ட�? உலக� வரவர� ெக5<� ேபா> வ�கிற�. நாகாிக� A-றி� ெகா9< 
வ�கிற�. ப9ைணயா� ச1கர ேச�ராய�ைடய R:கார� ைபய� ஒ�வ� இ+த� 
ெப9ைண இ�ேபா� R-ற� ெதாட1கியி��கிறா�. அவைன� பா��தாேல 
'கி�லா3' எ�� ெதாி8�. இ+த ஊ��� நீ1க� �தியவ� தாேன!" 
 
"ஆ� ஐயா!" 
 
"��ைனவன�தி� அழ� ேவ� எ+த ஊ���� வரா�. ஆனா� ெகாCச� ெபா�லாத 
ஊ�. ஜா�கிரைதயாக இ��க ேவQ�. ேபாதத-�� �( ஒ�� வ+� க*�ைத 
அ��கிற�!"  
 
"நா� Lட ப�திாிைகயி� ப3�ேத�. அ+த� �(ைய யா�� இ�;� R5<� 
ெகா�லவி�ைலயா?" 
 
"அ� ெரா�ப� ெக53�கார� �(யாயி��கிற�. ��பா�கிைய எ<��� ெகா9< 
ேவ5ைடயா<கிேற� எ�� வ�கிறவ�களி� க9ணி� ம5<� அ� 
அக�ப<வேதயி�ைல!" 
 
"அ�ப3 ெரா�ப� ேப� வ+தி��கிறா�கேளா?" 
 
"அேதா பா�1க� ஒ� ேவ5ைட�கார� ேபாகிறா�! ப9ைணயாாி� R:கார� 
��திர� எ�� ெசா�ேனேன, அவ� தா� இவ�! ெவ�மேன ��திர� எ�� 
ெசா�னா� ேபாதா�, '��திர சிகாமணி' எ�� ெசா�ல ேவ9<�!" எ�றா� ேபா/< 
மா/ட�. 
 



155 

 

பலகணியி� வழியாகF ச+திரTட� பா��தா�. ப5ைட ப5ைடயாகF சிவ��� ேகா< 
ேபா5ட பனிய� ஒ�ைற உட�ைபெயா53 அணி+தி�+த வா(ப� ஒ�வ� 
சாைலேயார� ேபா>� ெகா93�+தா�. அவைன� பா��தாேல �(ேவஷ�கார� 
மாதிாி இ�+த�. அவ� ைகயி� ெவ�ளி� J9 ேபா5ட �5ைடயான பிர�� ஒ�� 
இ�+த�. அைத அவ� Rழ-றி� ெகா9ேட நட+தா�. அவ;��� பி�னா�, 
��பா�கி8�, ம-�� ேவ5ைடF சாமா�க� அட1கிய நீ9ட ைப ஒ��� எ<��� 
ெகா9< இ�ெனா�வ� பி� ெதாட�+தா�. 
 
"நீ1க� ெசா�ன ��திரசிகாமணி A�னா� ேபாகிறவ� தாேன?" எ�� ச+திரTட� 
ேக5டா�. 
 
"ஆமா�; பி�னா� ேபாகிறவ� யாேரா A/(� வா(ப� எ�� ேதா��கிற�. 
அவ� ெகாCச நாளாக�தா� இவேனாட ேபாகிறா�. �( ேவ5ைடயா<வத-� 
இவ;�� ஒ�தாைசயாக வ+தி��கிறா� ேபா(��கிற�. இர9< ேப�� தின� 
இ+த ேநர����� ��பா�கி சகிதமாக மைல��� ேபாகிறா�க�. சாய1கால� 
தி��பி வ�கிறா�க�. வ��ேபா� ஒ� Aய��53, அ�ல� நாி��53, அ�ல� ஒ� 
ெப�Fசாளிைய� பி3��� ெகா9< வ�கிறா�க�. �( ம5<� இவ�களிட� 
அக�படாம� '3மி�கி' ெகா<��� ெகா93��கிற�!" 
 
"இவ;ைடய R:கார� தக�பனா�, யாேரா ப9ைணயா� எ�� ெசா�னீ�கேள, 
அவ� யா� ஸா�?" 
 
"இ+த� ப�க�திேலேய ெபாிய Aதலாளி, ப9ைணயா� ச1கர ேச�ராய�தா�. 
அவ��� இர9டாயிர� ஏ�ரா நில� இ��கிற�. அதி� ஐ+Y� ஏ�ராவி� 
பயிாி5<� பண�ைத அ�ளி� �வி�கிறா�. ஆனா� பண� ம5<� இ�+� எ�ன 
பிரேயாஜன�?" 
 
"பாவ�! ��திர பா�கிய� இ�ைலயா���!" 
 
"இ� ஒ� க9றாவி� கைத. மக� ஒ�வ� இ�+தானா�. ெவ� ��திசா(யா�. சாதி 
வி5<F சாதியி� யாேரா ஒ� ெப9ைண� காத(��� க(யாண� ெச>� 
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ெகா9டானா�. 'இனிேம� என�� நீ மக� இ�ைல; எ� Aக�தி� விழி�காேத' 
எ�� ப9ைணயா� அவைன :5ைட வி5<� �ர�தி வி5டாரா�..." 
 
"அ��ற�...?" 
 
"அ��ற�, ைபய� தி��பி வரேவயி�ைல. ெகாCச கால���� A�னா� அவ� 
ஏேதாவிமான விப�தி� ெச�ேத ேபா> வி5டதாக� ேக�வி ேவ9< ெம�ேற உயிைர 
மா>��� ெகா9டதாக@� வத+தி. அவ;��� பதிலாக�தா� இ+த 'R�ரதீப'மான 
��திரைன� ப9ைணயா� R:கார� எ<��� ெகா93��கிறா�. 
 
"சில ேப��� அ�ப3 அதி��ட� அ3�கிற�!" 
 
"அதி��டமாவ�, ம9ணா1க53யாவ�! எ�லா� நம� ைகயாலாகாத 
அரசா1க�தினா� ஏ-ப<வ�தா�. எ�ைன� ேக5டா�, R:கார� எ<��� 
ெகா�Hவைதேய ச5ட விேராதமா�க ேவ9<� எ�� ெசா�Bேவ�. பி�ைள 
இ�லாதவ�களி� ெசா���கைளெய�லா� ச��கா� எ<��� ெகா�ள ேவ9<�!" 
 
"ஆமா�; எ<��� ெகா9< தபாலா\/ சி�ப+திகH��� பிாி��� ெகா<�தாB� 
பிரேயாஜன� உ9<!" 
 
இIவித� ேபா/< மா/ட� மன� �ளிர ஒ� வா��ைத ெசா�(வி5<F ச+திரTட� 
ெவளிேயறினா�. 
 
3333    
ம�நா� மாைல ச+திரTட� மி/. மேனா�மணியி� :5<��� ேபானா�. சிறி� 
தய�க��டேனதா� ெச�றா�. ஏெனனி�, அத-�� ப9ைணயா� 
ச1கரேச�ராயாி� R:கார� �த�வ� மேனாகரைன ப-றிF சிறி� அவ� 
ெதாி+�ெகா9டா�. மேனாகர;� ெபாிய �<�ப�தி� பிற+தவ� தானா�. ஆனா� 
அ+த� ெபாிய �<�ப�தி� ெசா���க� எ�லா� எ�ப3ேயா கா(யாகி வி5ட�. 
இவ� பிற+த ேவைளதா� எ�� சில� ெசா�னா�க�. ப1கcாி� இவ;ைடய 
த+ைத ெபாிய அளவி� வியாபார� நட�தி வ+தா�. தட�டலான நாகாிக வாU�ைக8� 
நட�தி வ+தா�. ைபய� இள� பிராய�தி� பல வ�ஷ� ெப1கcாி� கழி�தா�. 



157 

 

அ1ேக தா� ப3�தா�. நவநாகாிக����ாிய நைட உைடக� எ�லா� பயி�றா�. 
வியாபார�தி� திPெர�� ந�ட� ஏ-ப5<� த+ைத 'இ�ஸா�ெவ95' ஆனா�. 
இ+த இ�க5டான நிைலைமயி� தா� ��ைனவன��� ப9ைணயாாிடமி�+� 
இவ;�� அைழ�� வ+த�. இர9< வ�ஷ1களாக இ1ேக தா� இ�+� 
வ�கிறா�. R:கார� த+ைத�� ந�ல பி�ைளயாக நட+� வ�கிறா�. ஆனா� 
ஊாி� உ�ளவ�களிைடேய இவைன� ப-றி ந�ல அபி�பிராய� ெசா�Bவா� 
இ�ைல. 
 
"அ�ேப��ப5ட உ�தமமான பி�ைளைய� பறிெகா<�� வி5<, இ+த ஒ9ணா� 
ந�ப� கி�லா3ைய� பி�ைளெய�� தாலா53F சீரா5<கிறாேர, ப9ைணயா�! 
அவ� தைலயி� எ*�� அ�ப3! இவ;�� அ3�த ேயாக� இ�ப3!" எ�� 
ெசா�னா�க�. 
 
இIவித� ெபய� வா1கிய மேனாகர� மி/. மேனா�மணியி� :5<�� அ3�க3 
ேபாவ�9< எ�� அறி+த பிற�, ச+திரTட;�� அ1ேக ேபாவதி� தய�க� 
ஏ-ப5ட� இய��தாேன? ஆயி;� ப�திாிைகைய� தி��பி வா1கி� ெகா�ள 
ேவ9<�; வ�கிறதாக அவளிட� ெசா�(8� ஆகிவி5ட�! ஆைகயா�, ேபா> 
வி5< உடேன தி��பி விட ேவ9<� எ�ற உ�தி8ட� ெச�றா�. 
 
R-றிB� மதி� TU+த ஒ� விசாலமான ேதா5ட�தி� A� ப�தியி� நாB 
சி�னCசி� :<க� ஒேர மாதிாியாக� க5ட�ப53�+தன. யாேரா Aதலாளி அ+த 
:<கைள வாடைக�� வி<வத-காகேவ க53யி��க ேவ9<� எ�� 
பா��த@டேன ெதாி+த�. அவ-றி�, ேந-� மேனா�மணி R53� கா53ய :5ைட 
நிைன@�ப<�தி� ெகா9< ச+திரTட� அ1ேக ெச�றா�. 
 
அ+த :53� வாச(�, ைகவ93 ஒ�றி�, ஒ� �ழ+ைத உ5கா�+தி�+த�. ைகயி� 
ஒ� ெபா�ைமைய ைவ��� ெகா9< அத;ட� ேபசி விைளயா3� ெகா93�+த�. 
இல5சணமான �ழ+ைத; பிராய� நாB இ����. ச+திரTட;��� �ழ+ைதக� 
எ�றா� அIவளவாக� பிேரைம இ�ைலதா�. �ழ+ைத �ல�தி� எதிாி எ�� Lட 
அவைனF ெசா�லலா�. ஆயி;� இ+த� �ழ+ைதயிட� ஏேதா ஒ� தனி� கவ�Fசி 
அவைன இ*�த�. ேபா�� வழியி� ஒ� கண� நி��, 'எ�ன, பா�பா! எ�ன ேசதி?' 
எ�றா�. 
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�ழ+ைத அவைன நிமி�+� பா���, "எ�ன மாமா! எ�ன ேசதி?" எ�� ெசா�(�  
��ைன �ாி+த�. 
 
"நீ ெரா�ப சம���� பா�பாவாயி��கிேய?" எ�றா� ச+திரTட�. 
 
"நீ1க ெரா�ப சம��� மாமாவாயி��ேகேள?" எ�ற� �ழ+ைத. 
 
"பேல! பேல!" எ�றா� ச+திரTட�. 
 
"சபா�! சபா�!" எ�ற� �ழ+ைத. 
 
இைதெய�லா� உ�ேளயி�+� ேக5<� ெகா9ேட மேனா�மணி ெவளிேய 
வ+தா�. அவ� Aகமல�Fசி, உ�ள�தி� உவைகைய� கா53ய�. 
 
"வா�1க�, வா�1க�! ராOேமாக;�� உ1கைள� பி3��� ேபாயி��கிற�. 
அெத�னேமா, சில ேப����தா� �ழ+ைதகHட� சிேநகமாயி���� வழி 
ெதாிகிற�. ேவ� சிலைர� க9டாேல �ழ+ைதக� அலற� ெதாட1கி வி<கி�றன!" 
எ�றா� மேனா�மணி. 
 
"ஆமா�; �ழ+ைதகHட� சிேநக� பி3�ப� ஒ� தனி வி�ைததா�!" எ�றா� 
ச+திரTட�. 
 
:53� A��ற�தி� இ�+த சிறிய தாUவார�தி� இர9< பிர�� நா-கா(க� 
இ�+தன. அவ-றி� ஒ�ைற� கா53, "உ5கா�1க�, இேதா நீ1�� ெகா<�த 
ப�திாிைகைய� ெகா9< வ�கிேற�" எ�� ெசா�( வி5< மேனா�மணி உ�ேள 
ெச�றா�. 
 
ஐ+� நிமிஷ���ெக�லா� ஒ� க� காபி8� 'தீப�' சCசிைக8� எ<��� ெகா9< 
வ+தா�. 
 
ச+திரTட� கா�பிையF சா�பி5<வி5<, "பாதி� கைத� ேபா53யி� பாிR  
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உ1கH���தானா? நீ1க� எ*திய�தா� வ+தி��கிறதா?" எ�� ேக5டா�. 
 
"இ�ைல; இ�ைல! நா� எ*திய� வரவி�ைல, பாிR என��� கிைட�காவி5டா� 
ேபாக5<�. ஆனா� கைதைய இIவள@ ேசாகமாக A3�தி��க ேவ9டா�." 
 
"அடடா! ேசாகமாகவா A3+தி��கிற�? நா� ந�றாக� ப3�கவி�ைல!" 
 
"ஆமா�; ேந-� நீ1க� ெகாCச� ப3�பத-�� நா� வா1கி� ெகா9< 
வ+�வி5ேட�. நா� பாிR� ேபா53�� எ*தியி��கிேற� எ�� உ1கH�� யா� 
ெசா�ன�?" 
 
"ேபா/< மா/ட� ெசா�னா�." 
 
"ஓேகா! எ�ைன� ப-றி இ�;� ஏதாவ� வ�� வள��தாரா?" 
 
"இ�ைல, இ�ைல! த1கைள� ப-றி ெரா�ப ந�ல மாதிாி ேபசினா�." 
 
"ேபாக5<�; இ+த ம5<� வி5டாேர! இ+த ஊாிேலேய வ��� ேபFR அதிக�!" 
 
"அைத� ப-றி நம�� எ�ன? ந�Aைடய மனF சா5சி�ேக-ப நா� ேந�ைமயாக 
நட+� ெகா9டா�, ஊாி� உ�ளவ�க� எ�ன ேபசினா� நம�� எ�ன கவைல?" 
 
"ந� காதி� விழாம� எ�ன ேபசி� ெகா9டாB� பரவாயி�ைல. ந�மிடேம வ+� 
ஏதாவ� ேவ9டாத ேக�வி ேக5க� ெதாட1கி வி<கிறா�க�. பா�1க� இேதா 
இ+த� �ழ+ைத இ��கிறாேன, இவ� எ� ெசா+த� �ழ+ைதயா, இ�ைலயா எ�� 
ஊரா��� எ�ன கவைல? எ�தைன ேப� எ�ைன� ேக53��பா�க� எ�� 
நிைன�கிறீ�க�?" 
 
"சில ேப��� இ�ப3� பிற�தியாைர� �றி�� வ�� வள��பதிேலேய ஆன+த�. 
அவ�கHைடய Rபாவேம அ�ப3! அ� ேபானா� ேபாக5<�. எ�ப3 A3�தி��க 
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ேவ9<ெம�� உ1கH��� ேதா��கிற�? நீ1க� எ�ன மாதிாி கைதைய 
A3�தி�+தீ�க�?" எ�� ேக5டா� ச+திரTட�. 
 
"அைத�ப-றி� ேபRவத-ேக என��F ச1கடமாயி��கிற�" எ�றா� மேனா�மணி. 
 
"அடடா! அIவள@ சகி�க A3யாம� எ*தியி��பத-கா பாிR 
ெகா<�தி��கிறா�க�?" 
 
"சகி�க A3யாம� எ*தியி��பதாக நா� ெசா�ல மா5ேட�. ஒ� வித�தி� 
ந�றாக�தானி��கிற�. ஆனா� எ�;ைடய ெசா+த அ;பவA� இ+த� கைதயி� 
ேச�+தி��பதா� வ��த� உ9டா��கிற�." 
 
"ெசா+த அ;பவமா? ஆFசாியமாயி��கிறேத!" 
 
"ெசா+த அ;பவ� எ�றா�, என�� ேந�+த� அ�ல. இ+த� கைதயி� உ�ள� 
ேபா�ற ஒ� ச�பவ� எ� சிேநகிதி ஒ��தியி� வாU�ைகயி� நட+த�..." 
 
"அ�ப3யா?" 
 
"இ�ேபா� எ� மன� சாியாயி�ைல. இ�ெனா� நா� வ+தீ�களானா� 
ெசா�Bகிேற�. யாாிடமாவ� ெசா�னா� எ� மன�தி� உ�ள பார� �ைறயலா�. 
ஆனா� அ;தாப��ட� ேக5பவ�களாயி��க ேவ9<�. த1கைள� பா��தா� 
அIவித� ேக5\�க� எ�� எ� மன�தி� ஏேனா ேதா��கிற�." 
 
"அ� எ�;ைடய அதி��ட+தா�! இ�ெனா� நா� அவசிய� வ�கிேற�." 
 
இ+தF சமய�தி� வாச(� கால3F ச�த� ேக5< ச+திரTட� தி��பி� பா��தா�. 
ேந-� ேபா/5 மா/ட� R53� கா53ய �( ேவ5ைட மேனாகர� வ+� 
ெகா93�+தா�. அவைன� ெதாட�+� ெச�ற சாய� எதிேரயி�+த ேபா/டா\/ 
தாUவார�தி� நி�றா�. 
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வ�� ேபா� மேனாகர�, ைகவ93யி(�+த ராO ேமாகைன� பா���, "ஏ9டா 
ெநா93� பயேல! எ�னடா ேசதி?" எ�றா�. அ� ச+திரTட� காதி� நாராசமாக 
வி*+த�. மேனா�மணி Aக� R�1�வைத8� கவனி�தா�. 
 
"எ�னடா நா� ேக5கிேற�, ேபசாம(��கிறாேய?" எ�� ெசா�(� ெகா9ேட 
மேனாகர� �ழ+ைதயி� காைத� பி3��� தி�கினா�. �ழ+ைத ':�' எ�� 
அலற� ெதாட1கிய�. 
 
மேனா�மணி Aக�தி� ேகாப� ெகாதி�த�. அவ� எ*+தா�. அத-�� மேனாகர� 
�ழ+ைதயி� காைத வி5< வி5<� தாUவார���� வ+தா�. ச+திரTடைன ஒ� 
தடைவ Aைற��� பா��� வி5<, இ�ெனா� நா-கா(யி� உ5கா�+� கா� ேம� 
காைல� ேபா5<� ெகா9டா�. 
 
"ேபFசி� ந<வி� '3/ட��' ப9Qகிேற� ேபா(��கிற�! ம�னி�க ேவQ�!" 
எ�றா�. 
 
"அெத�லா� ஒ��மி�ைல. இவ� �ற�ப5<� ெகா93�+தா�" எ�றா� 
மேனா�மணி. 
 
"ஆ�; �ற�ப5<� ெகா93�+ேத�. தா1க� வ�வைத� பா��� வி5<� தா� 
த1கிேன�. '��ைனவன��� �('ைய� ப-றி� ப�திாிைகயி� அம��கள�ப<கிற�! 
தா1க� ��பா�கி சகிதமாக மைல ேம� ேபா> வி5< வ�வைத தின� பா��கிேற�. 
அைத� ப-றி� த1களிட� விசாாி�க வி��பிேன�." 
 
"ஓ! த1கH�� ேவ5ைடயி� பிாிய� உ9டா? ெரா�ப ச+ேதாஷ�! அ+த� �( ஒ� 
மாதமா> என�� '3மி�கி' ெகா<��� ெகா9< வ�கிற�. நீ1கH� 
வ�வதாயி�+தா�..." 
 
"அைழ��� ேபானா� வரலா� எ�� தா� உ�ேதச�. நா� இ+த ஊ���� �தி�!" 
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"அ�ப3� தா� நிைன�ேத� மேனா�மணி! இவைர என�� நீ அறிAக� ெச>� 
ைவ�கவி�ைலேய?" 
 
"அவ��� அ+தF சிரம� ேவ93யதி�ைல. நாேன எ�ைன அறிAக�ப<�தி� 
ெகா�கிேற�. என�� மதரா/. ெபய� ச+திரRட�. வய� இ�ப�� நாB. ேபான 
வ�ஷ� பி.எ�. பா/ ெச>ேத�. இ�;� ெதாழி� ஆர�பி�கவி�ைல. க(யாண� 
ஆகவி�ைல. ெச>� ெகா�வதாக@� உ�ேதசமி�ைல. இ�;� ஏதாவ� தகவ� 
ேவQமானா� ேகH1க�..." 
 
மேனாகர� இ3 இ3ெய�� சிாி�� வி5<, "ெரா�ப வ+தன�. நாைள மைல ேம� 
ஒ� ேவைள �(ையF ச+தி�தா� த1கைள� த�கப3 அத-� 'இ9டர5^/' ப9ணி 
ைவ�கலா�. நாைள வ�கிறீ�க� அ�லவா?" எ�றா�. 
 
"க5டாய� வ�கிேற�, எ1ேக ச+தி�கலா�?" 
 
"ப9ைணயா� :< எ�றா�, எ�ேலா���� ெதாி8�. அ�ல� நீ1க� 
இ���மிட�ைதF ெசா�னா�..." 
 
"Wத� ேஹா5ட(� இ��கிேற�. நாைள த1க� :5<�ேக வ+� வி<கிேற�. 
ேபா> வர5<மா?" 
 
இIவித� இர9< ேப���� ேச���F ெசா�(� ெகா9< ச+திரTட� �ற�ப5<F 
ெச�றா�. 
 
த-ெசயலாக அவ� பா�ைவ எதிேர தபா� ஆ\/ தாUவார�தி� நி�ற சாய�வி� 
ேபாி� வி*+த�. அ+த சாய� ைகயி� 'தீப�' ப�திாிைகைய ைவ��� ெகா9< 
வாசி�பதாக� ேதா�றிய�. 
 
"அேட அ�பா! 'தீப�' ப�திாிைக�� எ�தைன கிரா�கி?" எ�� எ9ணி விய+� 
ெகா9ேட ேபானா�. 
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4444    
ம�நா� ச+திரTட� ப9ைணயாாி� :5<��� ேபானா�. மேனாகர� அவைன 
உ-சாகமாக வரேவ-�� ப9ைணயா���� அவ� மைனவி��� அறிAக�ப<�தி 
ைவ�தா�. ச+திரTட� பி.எ�. பா/ ெச>தவ� எ�� அறி+த�� ப9ைணயா��� 
அவ� மீ� தனி�ப5ட சிர�ைத ஏ-ப5ட�. ம�ப38� அவைன வ��ப3யாகF 
ெசா�னா�. 
 
ச+திரTட� மேனாகர;ட� சில நா� மைல ேம� ேவ5ைடயா<வத-காகF ெச�� 
வ+தா�. Aய�, நாி, ெப�Fசாளி Aத(ய பிராணிக� சில அ-பா8ளி� மா9டன. 
�( ம5<� அக�படவி�ைல. 
 
ப9ைணயா� தனி�படF ச+திரTடைனF ச+கி�க ேந�+த ஒ�நா� 'உயி�' எ*�� 
Aைறகைள� ப-றி அவனிட� விசாாி�தா�. த�Aைடய ெசா���க� ெப��பாB� 
Rயா�ஜித� எ��� அவ-ைற� த� இ�ட�ப3 யா��காவ� எ*தி ைவ�கலாமா 
எ��� ேக5டா�. Rயா�ஜித ெசா�தி� ெசா+த� பி�ைளயி� உாிைம எ�ன, 
ேபரனி� உாிைம எ�ன, R:கார ��திர;ைடய பா�தியைதக� எ�ன - 
எ�ெற�லா� விவரமாக� ேக5டா�. 
 
மேனாகர;� அேத விஷய�ைத� ப-றி� த�னிட� விசாாி�த� ச+திரTட;�� 
விய�பாயி�+த�. ஒ� மாதிாி அவ�கHைடய ேபFசி(�+� ஊக� ெச>� 
நிைலைமைய அறி+� ெகா9டா�. மேனாகர� ப9ைணயாாி� ெசா���கைள� 
த�ெபய��� உயி� எ*தி ைவ�� வி<�ப3 வ-���தி வ�வதாக� ெதாி+த�. 
ப9ைணயாாி� மன�தி� இ� நியாயமா எ�ற ேக�வி எ*+� உ��தி� 
ெகா93�+த�. அ��ட� ச5ட�ப3 ெச�Bமா எ�ற ச+ேதகA� ஏ-ப53�+த�. 
 
ச+திரTட� ப9ைணயாாிட� ெகாCச� ெந�1கி� பழகி அவ�ைடய அபிமான�ைத 
ஓரள@ ச�பாதி��� ெகா9ட பிற�, "நீ1க� இ�ப3ெய�லா� ம�மமா>� ேக5டா� 
ஒ��� ெதளிவாகா�. மன�தி� உ�ளைத மன� வி5<F ெசா�னா�, நா� 
ச5ட1கைள� பா���� தி5டமாகF ெசா�ல A38�" எ�றா�. 
 
அத� ேபாி� ப9ைணயா�� மன� வி5<� ேபசினா�. த� ஒேர பி�ைளயாகிய 
த�மராஜ�, த� ேபFைச� ேக5காம� ஒ� கீU சாதி� ெப9ைண மண+� 
ெகா9டைத� ப-றி8�, அவைன� தா� நிராகாி�� வி5டைத� ப-றி8� Lறினா�. 
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அவ� சில கால���� A� ஒ� விமான விப�தி� மா9< ேபானதாக வத+தி 
எ���, ஆனா� நிFசய� ெதாியவி�ைலெய���, அ+தF ெச>தி வ�வத-� A�ேப 
மேனாகரைன� தா� அைழ��� ெகா9ட� ப-றி8� ெதாிவி�தா�. மக� :5ைட 
வி5<� ேபானத-�� பிற� அவைன� ப-றிேயா, அவ� �<�ப�ைத� ப-றிேயா 
தா� ஒ��� விசாாி�கவி�ைலெய�� Lறினா�. ஒ� ேவைள அவ;ைடய மைனவி 
இ�+தா�, ெசா�தி� அவ�கH��� பா�தியைத உ9டா எ�� ேக5டா�. 
 
நிராகாி�த மகைன� ப-றி� ப9ைணயா� இ�னA� தா5ச9யமி�றி� 
க<ைமயாகேவ ேபசினா�. ஆனாB�, அவ;�� ேந�+ததாக� ேக�வி�ப5ட 
கதிைய� ப-றி� ேபR�ேபா� அவ� ெநCR சிறி� இளகியி�+ததாக� ேதா�றிய�. 
 
ச+திரTட� அவ�ைடய ெநCR இள�க�ைத அதிகமா��வத-� Aய�றா�. 
 
"ைபய;ைடய தைலவிதி அ�ப3யி�+த�. அத-காக ம-றவ�கைள ஏ� ேகாபி�க 
ேவ9<�? அவ;��� �ழ+ைதக� உ9டா எ�ப� ப-றி விசாாி�ப� அவசிய�. 
இ+த உலக�தி� கட@ைள ேநாி� தாிசி�ப� எ�றா� �ழ+ைதகளிட+தா� 
தாிசி�கலா�. உலக� ப-��கைள ஒழி�த ெபாிய மகா�க� Lட� �ழ+ைதகளிட� 
ஆைச கா53னா�க� எ�� அறி+தி��கிேறா� அ�லவா?" எ�றா� ச+திரTட�. 
 
"இ+த� ெபாிய :53� தவU+� விைளயாட ஒ� �ழ+ைத இ�ைலேய எ�� 
நா;+தா� ஏ1�கிேற�. அ+த� பாவி இ�ப3 எ1கைள வி5< வி5<� ேபா> 
வி5டாேன?" எ�றா� ப9ைணயா�. 
 
பி�ன� இ+த விஷய�ைத� ப-றி அ3�க3 ேபFR நட+த�. ப9ைணயாாி� 
மைனவி8� அதி� ேச�+� ெகா9டா�. "எ1க� வயி-ெறாிFசைல� ெகா53� 
ெகா9< அவ� தா� ேபா>வி5டா�. அவ;�� ஏதாவ� �CR �ழ+ைத 
இ��கிறதா எ�� விசாாி�க ேவ9<ெம�� நா� ெசா�(� 
ெகா9<தானி��கிேற�. இவ� ஒேர பி3வாதமாயி��கிறா�. ெரா�ப க� 
ெநCR�கார�!" எ�றா� ப9ைணயாாி� மைனவி. 
 
"எ�ப3ய3 விசாாி�கிற�? எ�ப3 விசாாி�கிற� எ�� ேக5கிேற�. ப�திாிைகயி� 
விள�பர� ேபாடF ெசா�கிறாயா? அ�ல� ஊ� ஊராக� ேபா> டமார� அ3�கF  
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ெசா�கிறாயா?" எ�றா� ப9ைணயா�. 
 
இ+த மாதிாி� ேபFR நட+� ெகா93�+தேபா� ஒ� நா� மேனாக� திPெர�� 
உ�ேள வ+� வி5டா�. அவ� Aக�தி� Rளி�ைபF ச+திரTட� கவனி��, உடேன 
அ+த� ேபFைச நி��தி� ெகா9டா�. 
 
5555    
Aத� ச+தி���� நாB நாைள��� பிற� ஒ� நா� ச+திரTட� மி/. 
மேனா�மணிைய� பா��கF ெச�றா�. 
 
"இ+த� ப�க� அ��ற� நீ1க� வரேவயி�ைலேய! ராOேமாக� Lட 'சம�� 
மாமா'ைவ� ப-றி இர9< ��� தடைவ ேக5< வி5டா�!" எ�றா� 
மேனா�மணி. 
 
"மி/ட� மேனாக� ஏதாவ� த�பாக எ9ணி� ெகா�ள� ேபாகிறாேர எ�� நா� 
வரவி�ைல. அ�ைற�ேக நா� இ1ேக வ+தி��ப� அவ���� பி3�கவி�ைல 
எ�� ெதாி+த�." 
 
"மேனாக���� பி3�கவி�ைலெய�ப� ஒ� காரணமா?...இ��கலா�; நா� எ�ன 
க9ேட�? அவ�ட� ெரா�ப சிேநகமாகிவி5P�க� ேபா(��கிற�. அவ� :5<�� 
அ3�க3 ேபாகிறீ�களாேம!" 
 
"ஆமா�, தினA� நா1க� மைலேம� ேவ5ைடயாட� ேபாகிேறா�. ேபா�� ேபா�� 
தி���� ேபா�� அவ� :5<��� ேபாகிேற�." 
 
"அவ�ைடய அ�பா அ�மாைவ� பா��தீ�களா?" 
 
"ஓ! பா��ேத�. தினA� பா��கிேற�; ேபRகிேற�. ெரா�ப ந�ல மனித�க�. மக� 
விஷய�திேல ம5<� ப9ைணயா� ேமாசமாக நட+� வி5டா�. அத-காக இ�ேபா� 
கிழவாி� மன�தி� ெகாCச� பFசாதாப� ஏ-ப53��பதாக� ேதா��கிற�..." 
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"அ�ப3யா? ெசா�னாரா, எ�ன?" 
 
"வா> வி5<F ெசா�லவி�ைல. ேபFR� ேபா�கி� ெதாிகிற�. அவ�ைடய 
ெசா���கைள உயி� எ*தி ைவ�ப� ப-றி இ�ேபா� ஆேலாசி��� 
ெகா93��கிறா�." 
 
"ப9ைணயாைர நா� ஒ� தடைவ பா��க ேவ9<�. நா� ேவைல பா���� ப�ளி� 
Lட���� அவ� ஒ� 3ர/3. ப�ளி�Lட�தி� அபிவி��தி ப-றி அவாிட� சில 
விஷய1க� ெசா�ல ேவ9<�. இ+த :53� சில 'ாி�ேப�'க� 
அவசியமாயி��கி�றன. தா1க� ஒ� தடைவ எ�ைன அவ�க� :5<�� 
அைழ��� ேபா> அறிAக� ெச>� ைவ�க A38மா?" எ�� மேனா�மணி 
ஆவBட� ேக5டா�. 
 
"�திய மனிதனாகிய எ�னிட� ேக5கிறீ�கேள; மேனாகாிட� ெசா�னா� உடேன 
காாிய� ஆகிவி<ேம?" எ�றா� ச+திரTட�. 
 
"அவாிட� பல தடைவ ெசா�(யாகிவி5ட�. 'ஆக5<�' 'ஆக5<�' எ�� ெசா�(� 
ெகா93��கிறாேர தவிர, அைழ��� ேபாகவி�ைல." 
 
"இ�ப3 இர9<1 ெக5டானாக உ1கைள அைழ��� ேபாகாம� ப9ைணயா� 
:5< எஜமானியா�கி அைழ��� ேபாக வி���கிறா� ேபா(��கிற�." 
 
"ஆமா�; அ�தைகய வி��ப� அவ��� இ��கிறெத�� எ�னிடA� ெதாிவி�தா�. 
ஆனா� இ+த� �ழ+ைததா� அவ� வி��ப����� ���ேக நி-கிறா�. அவைன 
எ1ேகயாவ� ஓ� அநாைத ஆசிரம�ைத� பா��� ெதாைல��விட ேவ9<� 
எ�கிறா�." 
 
"அ� இய-ைகதாேன?" 
 
"எ� இய-ைக! ��ஷ�க� எ�ேலா�� ஒேர மாதிாிதா� க�ெநCச�களா-
யி��பா�க� ேபா(��கிற�." 
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"இ�ைல, இ�ைல! 'மி/ட� மேனாக� அ�ப3F ெசா�வ� இய-ைகதாேன' எ�ேற�. 
எ�லா ��ஷ�கH� அ�ப3யி��க மா5டா�க�." 
 
"அ� உ9ைமதா�; சில���� �ழ+ைதக� எ�றாேல பி3�பதி�ைல. அ�ைற�� 
மேனாக� இ+த� �ழ+ைத விஷய�தி� எ�ப3 நட+� ெகா9டா� பா�1க�! அதிB� 
'ெநா93� பயேல!' எ�� அவ� அைழ�தேபா� என�� அசா�திய ேகாப� வ+த�. 
அட�கி� ெகா9ேட�. பFைச� �ழ+ைதயி� இள� உ�ள�ைத� �9ப<�த� 
Lடா� எ�� LடF சில���� ெதாிவதி�ைல. அ<�தா-ேபால, நீ1கH� 
ராOேமாக;� பா��த@டேனேய சிேநகமாகி வி5P�க�." 
 
"�ழ+ைதக� எ�றாேல என�� ஒ� தனி உ-சாக�. மேனாகாி� நிைலைமயி� நா� 
இ�+தா�, த1கைள இ+த ஒ� �ழ+ைதேயா< ம5<ம�ல, தா1க� ப�ளி�Lட�தி� 
பாட� ெசா�(� ெகா<��� அ�தைன �ழ+ைதகைள8� ேச���� க�யாண� 
ெச>� ெகா�ள ேவ9<ெம�றாB� ெச>� ெகா�ள� தயாராயி��ேப�!" 
 
மேனா�மணி கலகலெவ�� சிாி��வி5<, ப�ளி� Lட�தி� �ழ+ைதக� அ3��� 
ெகா5ட�ைத நீ1க� ஒ� நாைள��� பா��தா� அ��ற� இ�மாதிாி ெசா�ல 
மா5P�க�" எ�றா�. 
 
பி�ன�, "நா� த1கH�� அIவள@ ெதா+தர@ ெகா<�க மா5ேட�. ஒ� உதவி 
ெச>தா� ேபா��. தய@ ெச>� ப9ைணயா� :5<�� எ�ைன ஒ� தடைவ 
அைழ��� ேபா> அவ��� அறிAக�ப<�தி ைவ�க A38மா?" எ�� ேக5டா�. 
 
"பர/பர� ந�பி�ைக உ�ளவ�க� தா� ஒ�வ��ெகா�வ� உதவி ெச>� ெகா�ள 
A38�" எ�றா� ச+திரTட�. 
 
"அதி� எ�ன ச+ேதக�?" எ�றா� மேனா�மணி. 
 
"எ�னிட� உ1கH�� அ�தைகய ந�பி�ைக இ��கிறதா எ�ப� தா� ச+ேதக�." 
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"நிFசயமாயி��கிற�. இ�லாவி3� உ1களிட� இ+த உதவி ேக53��ேபனா?" 
 
"ந�பி�ைகயி�+தா� எ�னிட� உ9ைமையF ெசா�ல ேவQ�. ப9ைணயாைரF 
ச+தி�பத-� இIவள@ ஆவ� ஏ�?" 
 
"நாேன அைதF ெசா�(விட ேவ9<� எ�றி�+ேத�. தா1க� ேக5< வி5P�க�. 
A�கியமான விஷய�ைத Aத(� ெசா�Bகிேற�. ராOேமாக� எ� ெசா+த� 
�ழ+ைதய�ல" எ�றா� மேனா�மணி. 
 
"அ�ப3யா? இைத மேனாகாிட� ெசா�னீ�களா?" எ�� ச+திரTட� ேக5டா�. 
 
"இர9< ��� தடைவ ெசா�ல நிைன�ேத�. ஏேதா தய�க� வ+� 
ெசா�லவி�ைல. ெசா+த� �ழ+ைதெய�� ெசா�B� ேபாேத இ�ப3 அதனிட� 
Aர5<�தனமா> நட+� ெகா�கிறாேர...?" 
 
"ஆ�, ஆ�! அவாிட� ெசா�லாம(��பேத ந�ல�. ம-ற விவர1கைள� L�1க�!" 
 
"ராOேமாக� எ� அ�ைமF சிேநகிதியி� �ழ+ைத. அவ� ெபய� ஸுேசதா. அவH� 
நா;� �ழ+ைத� ப�வ� Aத� ஒ�றா> வள�+ேதா�. ஒ�றா>� ப3�ேதா�. 
இர9< ேப�� க(யாண� ெச>� ெகா�வதி�ைல ெய���, உ�திேயாக� 
பா���F Rத+திரமாக வாU�ைக நட��வ� எ��� தீ�மானி�தி�+ேதா�. 
�ரதி��டவசமாக, சில வ�ஷ1கH�� A�� ஸுேசதாவி� ��தி த<மாறி வி5ட�. 
காத� எ�ற �ட�தன�தி� வி*+�, யாேரா ஒ�வைர� க�யாண� ெச>� 
ெகா9டா�. அதானா� அவ���� ேக< விைளவி��� தன��� ேக< ேத3� 
ெகா9டா�. ேக< பி�னா� வ+த�. க(யாணமான �திதி� அவ�க� 
ச+ேதாஷமா>� தானி�+தா�க�. ��� உலக�திB� த1கH�� நிகாி�ைல எ�� 
இ�+தா�க�. பிற� இ+த� �ழ+ைத பிற+த�. அதனா� அவ�கHைடய 
ெகா9டா5ட� இ�;� அதிகேமயாயி-�. ெகாCச நாைள��� பிற� �ழ+ைத�� 
ஒ� கா� ஊன� எ�� ெதாி+த�. இதனா� அவ�க� அைட+த ேவதைன�� 
அளேவயி�ைல. கா� ஊன�ைத� �ழ+ைத� ப�வ�திேலேய சாி�ப<�திவிடலா� 
எ�� ேக�வி�ப5< அத-�� பிரய�தன� ெச>தா�க�. �ழ+ைதைய டா�ட�களிட� 
எ<��� ேபாவேத அவ�க� ேவைலயாயி�+த�. 
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"ஒ� சமய� ஸுேசதாவி� கணவ� ப�பா>��� ேபாக ேவ93யதாயி-�. அ1ேக 
�ழ+ைதயி� கா� சிகிFைசைய� ப-றி8� ெதாி+� ெகா9< வ�வதாகF ெசா�( 
வி5<� ேபானா�. அ+தF சமய�தி� எ� சிேனகிதி�� 'ைடபா><' Rர� 
வ+�வி5ட�. நா� தா� ஒ�தாைச ெச>� ெகா93�+ேத�. அவHைடய 
வி��ப�தி�ப3 ப�பா>��� த+தி அ3�ேத�. அவ�� ம�நா� �ற�ப5< ஆகாய 
விமான�தி� வ�வதாக� பதி� த+தி அ3�தா�. �ரதி��ட�ைத� ேகH1க�. அவ� 
ம�நா� வ�வத-�� தா� விமான�தி� 'i5' ாிஸ�I ெச>தி�+தா�. இத-�� 
அ�ைற�ேக ப�பாயி(�+� ெச�ைன��� �ற�ப<வதாக இ�+த ஒ� 
சிேநகிதைன� பா��தாரா�. அவ�, 'நா� இ�ைற��� ேபாக A3யவி�ைல; நீ 
ேபாகிறாயா?" எ�� ேக5டானா�. இவ�� 'சாி' எ�றாரா�. இைதெய�லா� 3ர1� 
ெட(ேபா� �ல� எ�னிட� ெதாிவி��, அ��, சாய1கால� வ+� வி<ேவ� 
எ�றா�. நா;� ஸுேசதாவிட� ெசா�ேன�. அவ� ச+ேதாஷ���� அளேவ 
கிைடயா�. ேபைத� ெப9! அ�� ப�பாயி(�+� �ற�ப5ட விமான� 
ெச�ைன�� வ+� ேசரவி�ைல. �ய� மைழ காரணமாக விமான� தறிெக5< 
எ1ேகேயா வி*+� எ�ேலா�� இற+தி��க ேவ9<� எ�� ெச>தி வ+த�. இைத 
அறி+த பிற� ஸுேசதாவி� உட�� அதிகமாகிவி5ட�. பிைழ�� 
எ*+தி��கேவயி�ைல. க9ைண �<வத-� A�னா� இ+த அநாைத� 
�ழ+ைதைய� கா�பா-��ப3 எ�னிட� ேவ93� ெகா9டா�..." 
 
இF சமய�தி� மேனா�மணி வி�மினா�. அவ� க9களி(�+� க9ணீ�� �ளிக� 
சி+தின. க9கைள �ைட�� ெகா9< சில நிமிஷ� R�மா இ�+� வி5<, 
"அIவள@தா� கைத! அ� Aத� இ� �ழ+ைதைய வள��ப� என� கடைமெய�� 
க�தி வள��� வ�கிேற�" எ�றா�. 
 
"'தீப�' ப�திாிைகயி� பாதி� கைதயி� உ1கH�� ஏ� அIவள@ சிர�ைத எ�ப� 
இ�ேபா� ெதாிய வ�கிற�" எ�ேற�. 
 
"ஆ�; கைதயி� உ�ள� ேபாலேவ எ� சிேநகிதியி� கைத ஆகிவி5ட�." 
 
"அ��ற� மிFச�ைதF ெசா�B1க�." 
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"மிFச� ஒ��மி�ைலேய!" 
 
"ப9ைணயாைர� தா1க� பா��க வி���வ� எத-காக எ�� ெசா�லவி�ைலேய?" 
 
"இ+த� �ழ+ைதயி� கா� ஊன����F சிகிFைச ெச>� சாியா�க ேவ9<ெம�� 
ஸுேசதா@�� ெரா�ப ஆைச. அைத நிைறேவ-ற ேவ9<ெம�� பா��கிேற�. 
சிகி5ைச��� பண� அதிகமாக ேவ93யி��கிற�. ப9ைணயா� த� மக� 
விஷய�தி� ெகா<ைமயாக நட+� ெகா9டாB�, த�மவா� எ�� ேக�வி..." 
 
"ேபா8� ேபா8� இத-காகவா, ெதாியாத மனிதாிட� ேபா> நி-பா�க�? ராOேமாக� 
சிகிFைச�� நாேன ஏ-பா< ெச>ேவேன?" எ�றா� ச+திரTட�. 
 
மேனா�மணி ச-� ேநர� R�மா இ�+தா�. 
 
ச+திரTட�, "நா� வர5<மா" எ�றா�. 
 
"ஆ�; நீ1க� ெசா�ன� ெரா�பF சாி. பர/பர ந�பி�ைக இ�லாம� எ+த� 
காாியA� ெச>ய A3யா�. யாராவ� ஒ�வைர ந�பி�தா� ஆக ேவ9<�. த1கைள 
ந�பிF ெசா�கிேற�. அ��ற� ஆ9டவ;ைடய சி�த� ேபா� நட�க5<�! 
ப9ைணயா�, மக;��F ெச>த அநீதி��� பாிகாரமாக, ேபர;��� ஏேத;� 
ந�ல� ெச>ய5<� எ�� பா��கிேற�. இ+த ஊ�� ப9ைணயாாி� ேபர� தா� 
ராOேமாக�. எ�;ைடய சிேநகிதி ஸுேசதா ப9ைணயாாி� மக� த�மராஜைன� 
தா� மண+� ெகா9டா�. இ�வ�� இ�ேபா� ேபா>வி5டா�க�. அவ�க� ேம� 
ப9ைணயா��� இ�+த ேகாப�ைத இ+த� பFைச� �ழ+ைதயி� ேம� கா5<வா� 
எ�� நிைன�கிறீ�களா?" 
 
"இ+த விஷய�ைத த1களிட� கிரஹி�பத-��, ��ைனவன��� �(ைய� Lட� 
பி3��விடலா� எ�� ஆகி வி5ட�. இ+த ஊ���� தா1க� வ+தேத அ+த 
உ�ேவக��ட� தா� எ�� ெசா�B1க�!" 
 
"ஆ�, ஐயா! என�� உதவி ெச>ய A38மா?" 
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"ஒ� சிேநகிதியி� �ழ+ைத�காக� தா1க� ெச>�வ�� தியாக�ைத நிைன��� 
ேபா� என�� இ� 'க(8க�' எ�ேற ேதா�றவி�ைல. 'ச�திய 8க�' 
பிற+�வி5டேதா எ�� நிைன�கிேற�. ஆனா� சிறி� அவகாச� ெகா<�க 
ேவ9<�. ப9ைணயாாி� மன�ைத� ெகாCச� ெகாCசமாக�தா� கைர�க 
ேவ9<�. மேனாஹாிட� நீ1க� இ+த விஷய�ைதF ெசா�லவி�ைலெய�ப� 
நிFசய�தாேன?" 
 
"நிFசய+தா�. இர9< ��� தடைவ ெசா�லலாமா எ�� எ9ணி� பிற� தய1கி 
நி��தி� ெகா9< வி5ேட�." 
 
"இனி8� ெசா�ல ேவ9டா�, ப9ைணயாைர� பா��பத-�� அவசர�பட 
ேவ9டா�. எ�னிட� இIவள@ ந�பி�ைக ைவ�தவ�க� இ�;� ெகாCச� 
ந�பி�ைக ைவ81க�." 
 
"ப9ைணயா� உயி� எ*�வ� ப-றி ேயாசி�கிறா� எ�கிறீ�கேள? அைத 
நிைன�தா� கவைலயாயி��கிற�..." 
 
"அேத காரண���காக�தா� நா;� ெசா�கிேற�. உயி� விஷயமாக� 
ப9ைணயா� எ�னிட+தா� ேயாசைன ேக5கிறா�. இ+த� �ழ+ைதயி� 
உாிைமைய� பா�கா�ப� எ� ெபா���!" எ�றா� ச+திரTட�. 
 
6666    
ம-�� சில தின1க� ெச�றன. இ+த நா5களி� ச+திரTட� அ3�க3 ப9ைணயா� 
:5<��F ெச�� அவ�ட� ேபRவதி� அதிக ேநர� ெசலவி5< வ+தா�. 
 
இைடயிைடேய ேவ5ைடயா<வத-� மைல ேமB� ேபா>� ெகா93�+தா�. 
ஆனா� சீ�கிர�தி� ச(�� அைட+�வி5டா�. �(ேயா அவ�க� க9ணி� 
சி�காமேல இ�+�வ+த�. ம-ற சிறிய பிராணிகைளF R5< ெகா�Bவதி� 
ச+திரTட;��F சிர�ைதயி��கவி�ைல. 
 
மேனாகர;ட� தின+ேதா�� வ+த சாய�@ட� ச+திரTட� ேபFR� ெகா<�க� 
பா��தா�. அ��� ஹமீ� வாைய� திற�கிற வழியாக இ�ைல. ஏதாவ� ேக�வி  
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ேக5டா�, ஒ� வா��ைதயி� பதி� ெசா�( வி5< வாைய �3� ெகா�வா�. 
 
சாய� ேவ5ைடயி� ெரா�ப� ெக53�காரனா எ�� மேனாகரைனF ச+திரTட� ஒ� 
நா� ேக5டா�. "அவ� Aக�திேல க5<� ேபா5<� ெகா93��கிறாேன, 
ெதாியவி�ைலயா? ஒ� தடைவ ஒ� சி��ைத� �( அவ� பா>+� வி5ட�. 
அத;ட� ம�8�த� ெச>� ஜயி�தா�. அ+த� ேபாாி� �( அவ;ைடய இர9< 
க�ன1கைள8� பிறா93 வி5ட�. அ�ப38� ேவ5ைடயா<வைத நி��தவி�ைல. 
இ+த ஊ� �(ைய� க9< பி3��F R5<� ெகா�ல ேவ9<� எ�பதி� அவ� 
எ�ைனவிட� �3யாயி��கிறா�. ஆனா� �( ெத�ப5டா� எ�னிட� தா� 
ெசா�லேவ9<� எ��� அவ� ��பா�கியி� ைகைய ைவ�க�Lடா� எ��� 
க5டைளயி53��கிேற�. இ�தைன நா� மைலேம� அைல+�வி5<, �(ைய 
இ�ெனா�வ� R<வத-� வி<ேவனா?" எ�றா� மேனாகர�. 
 
"அைத நா� ஒ��� ெகா�ள A3யா�. ��ைனவன��� �( த1கH��F ெசா+தமா, 
எ�ன? அ�@� ப9ைணயா� ச1கரேச�ராயாி� ெசா�தா? எ� க9ணி� 
அக�ப5டா� நா� R<ேவ�" எ�றா� ச+திரTட�. 
 
அ�� மைலேம� அவ� ம-ற இ�வைர8� வி5<� பிாி+�, "நா� ேவ� ப�க� 
ேபா>� பா��கிேற�" எ�� ெசா�(வி5<� ேபானா�. மைலேம� ஓாிட�தி� 
�த�க� மனிதைன மைற��� அள@�� உய�+� வள�+தி�+தன. அ1ேக ஒ� 
ேவைள �( மைற+தி��கலா� எ�� க�த�ப5ட�. ஆைகயா� ச+திரTட� ெவ� 
ஜா�கிரைதயாக� பா���� ெகா9< ேபானா�. எதிாிB� இர9< ப�கA� 
பா��தாேன தவிர, பி��ற�தி� பா��கவி�ைல. திPெர�� அ+த நிச�தமான 
மைல� பிரேதச�தி� சாய�வி� �ர� '�(! �(' எ�� LFச(5ட�. அேத சமய�தி� 
பி�னா� �த�களி� சலசல��� ேக5ட�. ச+திரTட� தி<�கி5<� தி��பி� 
பா��தா�. ஆ�; �த�கH�� ம�தியி� �( மைற+� வ+� ெகா93�+த�. �(யி� 
Aக� ெதாியவி�ைல. ஆனா� உட�பி� ேகா<க� ெதாி+தன. ச+திரTட� 
எIவளேவா �ணிFச� உ�ளவனாயி;� அFசமய� ெவலெவல��� ேபானா�. 
எIவள@ அஜா�கிரைதயாக இ�+�வி5ேடா � எ�ற எ9ண� அவ;�� 
அ�தைகய ெவலெவல�ைப உ9டா�கி-�. அ�ைற�ெக�� அவ� இ�ெனா� 
காாிய�ைத8� அல5சிய� ெச>� வி5டா�. ��பா�கியி� �9< ேபா5<� 
ெக53�� தயாராக ைவ�தி��கவி�ைல. �(ேயா ெவ� சமீப�தி� வ+தி�+த�. 
ஆைகயா� ஓ3� த��வைத� தவிர ேவ� வழியி�ைல எ�� அவ� A3@ ெச>த 
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அேத சமய�தி� ஓ� அதிசய ச�பவ� நிகU+த�. �த���� மைற+� வ+� 
ெகா93�+த �( திPெர�� இர9< ைககைள நீ53 அ�ைககளி� ைவ�தி�+த 
��பா�கியினா� அவைன ேநா�கி� �றி பா��த�. இ� எ�ன கனவா, 
மன�பிரைமயா, ஜால வி�ைதயா எ�ப� ஒ��� அவ;��� ெதாியவி�ைல. 
ேயாசி�பத-� ேநரA� இ��க வி�ைல. ஓ5ட� பி3�ப� ஒ��தா� அவ� ெச>ய� 
L3யதாயி�+த�, அIவள@தா� 'ஓ!' எ�� அலறி� ெகா9< வழி க9ட இட�தி� 
வி*+த3�� ஓ3னா�. ��பா�கி� �9< அவ;��F சமீபமாக� பா>+� ெச�� 
ஒ� மர�ைத� தா�கியைத� க9டா�. அவ;ைடய ஓ5ட�தி� ேவக� இ�;� 
அதிகமாயி-�. �ட� ெதறி�க ஓ3 மைலயி(�+� கீேழ இற1கினா�. 
மேனா�மணியி� :5ைட அைட+த பி�ன� தா� நி�றா�. 
 
மேனா�மணி :53� இ�+தா�. "எ�ன? எ�ன?" எ�� ஆவBட� ேக5டா�. 
�FR வா1க� நி�ற பிற�, இனிேம� நா� ேவ5ைடயாட� ேபாக மா5ேட�! 
ேபாகமா5ேட�!" எ�றா�.  
 
மேனா�மணி ஒ��� �ாியாதவளா>, "ஒ� ேவைள இ�� �(ைய� 
பா��தீ1கேளா?" எ�� ேக5டா�. 
 
"ஆமா, பா��ேத�! அ� ெரா�ப� ெபா�லாத �(" எ�றா� ச+திரTட�. 
 
"அ� ெபா�லாத �( எ�� தா� ெதாி8ேம? எ�தைன ஆ< மா<கைள அ3��� 
ெகா�றி��கிற�? இIவள@ பய+த Rபாவ� உ�ளவ�க� ேவ5ைட�� 
ேபாயி��க� Lடா�!" எ�றா� மேனா�மணி. 
 
"ஆ< மா<கைள அ3��� ெகா�வேதா< அ+த� �( நி�றா� பாதகமி�ைல. 
மனித�கைள8� தா�க வ�கிற�!" எ�றா� ச+திரTட�. 
 
"மனித�கைள� க9டா�, அ�@� ேவ5ைடயாட ேபா�� மனித�கைள� க9டா�, 
�( பிரத5சண� ெச>� நம/கார� ப9Qமா?" 
 
"அ�ப3� ப9ண ேவQ� எ�� நா� ெசா�லவி�ைல. எ�லா� �(கைள8�  
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ேபா� மனித� ேம� பா>+தா� பரவாயி�ைல. இ+த� �( ைகயி� ��பா�கி  
எ<��F Rட வ�கிற�!" 
 
�(ைய� க9ட கி(யினா� இவ��� ஏதாவ� �ைள� ேகாளா� வ+� வி5டேதா 
எ�ற பாவ�ேதா< ச+திரTடைன மேனா�மணி பா��தா�. அ��ற� ேவ� ேபFR 
எ<�தா�. ச+திரTட;� பி�ன� �ைள� ெதளி@ட� ேபசினா�. 
 
"நா� இ�ைற�� மதரா/ �ற�ப5<� ேபாகிேற�. ப9ைணயாாி� உயி� எ*�� 
காாியமாக�தா� ேபாகிேற�. தி��பி வர ஒ� வார� ஆகலா�. அ�வைர நீ1க� 
ஜா�கிரைதயாயி��க ேவQ�?" எ�றா�. 
 
"எ+த விஷய�தி� நா� ஜா�கிரைதயாயி��க ேவQ�?" எ�� ேக5டா� 
மேனா�மணி. 
 
"ெபா�வாக ஜா�கிரைதயாயி��க ேவ9<�. �ழ+ைத ராOேமாக� விஷய�தி� 
அதிக ஜா�கிரைதயாயி��க ேவ9<�" எ�றா�. 
 
"உ9ைமதா�, வரவர, மேனாகாி� நட�ைதயி� Aர5<�தன� அதிகமாகி வ�கிற�. 
அ� ம5<� அ�ல, அவ�ட� வ�� சாய� ஒ�நா� �ழ+ைதயி� அ�கி� நி�� 
உ-�� பா���� ெகா93�+தா�. எ�ைன� க9ட�� நக�+� வி5டா�. அ� 
ேவற என�� கவைலயாயி��கிற�." 
 
"நா;� ஒ� நா� அைத� கவனி�ேத�, சாய�விட� ேக5< வி5ேட�. 'இ+த� 
�ழ+ைதயி� கா(� ஏேதா ஊன� எ�றா�க�. என��� ெகாCச� மைலயாள 
ைவ�திய� வ��. அதனா�, காைல� �ண�ப<�த A38மா எ�� பா��ேத�' 
எ�றா�. அவ;ைடய பதி� என��� தி��தி அளி�கவி�ைல." 
 
"ெமா�த�தி� இ+த ஊாி� இ��கேவ என��� பயமாயி��கிற�. ப9ைணயாைர� 
பா��க A3யா� எ�ேறா, பா���� �9ணியமி�ைல எ�ேறா ஏ-ப5டா�, இ+த 
ஊைரவி5<F சீ�கிர�தி� ேபா> விட வி���கிேற�" எ�றா� மேனா�மணி. 
 



175 

 

"அIவள@ அவசர�பட ேவ9டா�. ெகாCச� ெபா�1க�, நா� தி��பி வ+த�� 
ஒ� A3@�� வரலா�" எ�றா� ச+திரTட�. 
 
இ+தF சமய�தி� மேனாக�� வ+� ேச�+தா�. ச+திரTடைன� பா��� இ3 இ3 
எ�� சிாி�தா�. "இ�தைன நாைள��� பிற� �( க9Q��� ெத�ப5ட�. அைத 
அ�ப3� LFச� ேபா5< விர53 வி5Pேர? அ�ப�பா! எ�ன ஓ5ட�! எ�ன ஓ5ட�! 
�( ேவ5ைட��F சாியான ஆ� நீ� தா�!" எ�� ெசா�( வி5< மேனாகர� 
வி*+� வி*+� சிாி�தா�. 
 
7777    
ச+திரTட� மதராஸு��� ேபா>வி5< ஒ� வார� கழி��� ��ைனவன����� 
தி��பி வ+தா�. அத-� Aத� நா� ��ைனவன�தி� ஒ� விேசஷ� நட+த� எ�� 
அறி+தா�. மைலேமB�ள ேகாயி(� இர9< நா� உ-சவ� நட+த�. அத-காக� 
திரளான ஜன1க� மைலேம� ஏறிF ெச�றா�க�. அ�க� ப�க�� 
ஊ�களி(�+ெத�லா� வ+தி�+தா�க�. �(ைய� ப-றி� ேக�வி� 
ப53�+தப3யா� அேனக� த3க�, ஈ53க� Aத(ய ஆ8த1கைள எ<��� 
ெகா9<� ெச�றா�க�. இ+த� தட�ட(னா� பய+�தாேனா எ�னேமா, �( 
ப5ட� பக(� கீேழ இற1கி வ+� வி5ட�. ந<F சாைலயி� ஒ� மா53� மீ� 
பா>+� ெகா�ற�. இ+த விஷய� பரவி விடேவ உ-சவ���� வ+தி�+த 
ஜன1களி� பல� LFச(5<� ெகா9< அ1� மி1�� ஓ3னா�க�. ைதாியசா(க� 
த3� க��கைள8� ஈ53கைள8� ேவ�கைள8� எ<��� ெகா9< �(ைய� தா�க 
ஓ3 வ+தன�. மேனாக�� ��பா�கிைய எ<�� வ+தா�. அத-�� �( 'காபரா' 
அைட+� ஓ3வி5ட�. �(ைய� பா��தவ�க� அத-� ஒ� கா� ஊன� எ���, 
ெநா93 ெநா93 நட+த� எ��� ெசா�னா�க�. 
 
'�( அ3�த மா5ைட அ1ேகேய வி5< ைவ�தி�+தா� தி��ப@� �( வ��' எ�� 
அ;பவசா(க� ெசா�னத� ேபாி� அ�ப3ேய ெச>தா�க�. நாலா�ற�திB� 
காவB� ேபா53�+தா�க�. 
 
இ+த நிைலயிேலதா� ச+திரTட� தி��பி வ+தா�. ேஹா5ட(� ேம-Lறிய 
விவர1கைளெய�லா� ெதாி+� ெகா9டா�. ��பா�கிைய� �9< ேபா5<� 
ெக53��� ைகயி� எ<��� ெகா9டா�. Aத(� மேனா�மணி :5<��� 
ேபானா�. அவ� ப�ளி�Lட����� ேபா> வி5டா� எ�� ெதாி+த�. �ழ+ைத 



176 

 

ராOேமாக� 'சம��� மாமா'ைவ� பா��ததி� மகிUFசி ெகா9டா�. மழைல 
ெமாழிகளி� Aத� நா� ஊ���� �( வ+தைத� ப-றி8� Lறினா�. 
 
"மாமா! என��� �( பா��க ேவQெம�� ஆைசயாயி��கிற�. அ�மாேவா 
:5ைட வி5< ெவளியி� வர�Lடா� எ�கிறா�. நீ1க� எ�ைன அைழ��� 
ெகா9< ேபா>� �( கா5டேறளா, மாமா!" எ�றா�. 
 
"ஆக5<�, ஆக5<�! அ+த� ெபா�லாத �(ைய� பி3�� இ*��� ெகா9< வ+� 
உ1க� :5< வாச(ேலேய க53� ேபா5< வி<கிேற�" எ�� ெசா�னா� 
ச+திரTட�.  
 
பிற� அவ� ப9ைணயாாி� :5<��� ேபானா�. அவாிட� தனியாகF சிறி� 
ேநர� ேபசி� ெகா93�+தா�. ெச�ைனயி� ெபாிய அ;பவசா(யான 
வ�கீ�கHட� கல+தாேலாசி�� எ*தி� ெகா9< வ+தி�+த உயி� நகைல� 
ப3��� கா53னா�. அவ���� அ� தி��தி அளி�த�. ாிஜி/5ரா� ஆ\ஸு��F 
சீ�கிர� ெச�� ாிஜி/ட� ப9ணிவி5< வ+�விடேவ9<ெம��� அ�வைரயி� 
யா���� விஷய� ெதாிய ேவ9டா� எ��� ப9ைணயா� Lறினா�. 
 
இத-�� ஊாி� ஏேதா அ�ேலாலக�ேலால� நட�கிற� எ�பத-� அறி�றியான 
ேகாஷ1க� எ*+தன. "�( தி��பி வ+தி��கிறதா�!" எ�� :5< 
ேவைல�கார�க� ெசா�னா�க�. சி�ன எஜமான� A�னேம ��பா�கி சகிதமாக� 
ேபாயி��பதாக@� ெதாிவி�தா�க�. ச+திரTட;� ��பா�கிைய எ<��� ெகா9< 
கிள�பினா�. "ஜா�கிரைத, ஐயா ஜா�கிரைத! ந�ம Aர5<� பி�ைளைய8� 
ெகாCச� கவனி��� ெகா�H1க�!" எ�� ப9ைணயா� ெசா�( அ;�பினா�. 
 
ச+திரTட� ப9ைணயா� :5ைட வி5< ெவளிேயறி� LFச� அதிகமாக� ேக5ட 
திைசைய ேநா�கி விைர+� ெச�றா�. கி5ட�த5ட தபாலா\ைச ெந�1கிய ேபா� 
ஒ� வி+ைதயான கா5சிைய� க9டா�. அ� வி+ைதயான கா5சிதா�; அேத 
சமய�தி� மிக� பய1கரமான கா5சி8�தா�. 
 
பிரசி�தி ெப-ற '��ைனவன��� �(' கைடசியாக அவ� A�னா� தாிசன� 
அளி�த�. �( மர� ஏ�� எ�� அவ� ேக�வி�ப5டதி�ைல. ஆயி;� இ+த� �( 
வைள+தி�+த ஒ� ெத�ைன மர�தி� பாதி உயர� ஏறி அைத� க53� பி3��� 
ெகா93�+த�. ஜன1க� LFச� ேபா5<� ெகா9< நாலா�றA� �ர�தேவ 
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அ+த� காய�ப5ட கிழ��( ேவ� வழி இ�றி� ெத�ைன மர�தி� ேம� பா>+� 
ஏறி� ெகா9ட� ேபாB�! �( ஏறிய ெத�ைன மர�தி� ஒ� ப�க� மேனாகர;�, 
அவ;ைடய உதவியாளனாகிய ஹமீ�� நி-பைதF ச+திரTட� க9டா�. 
மேனாகர� ��பா�கிைய� ைகயி� எ<��� �றி பா���� ெகா93�+தா�. 
ெத�ைன மர�தி� இ�ெனா� ப�க�தி� - பய1கர�! பய1கர�! மேனா�மணியி� 
:5< வாச-�ற மதி�ேம� �ழ+ைத ராOேமாக� உ5கா�+� ெகா93�+தா�. 
�ழ+ைத எ�ேப��ப5ட ஆப�தான நிைலயி� இ��கிற� எ�ப�, பா��த அேத 
aண�திேலேய ச+திரTட;��� ெதாி+� வி5ட�. மேனாகாி� ��பா�கி� �9< 
�(யி� ேம� ப5டாB� சாி, அ�ல� படாவி5டாB� சாி, �( ம�ப�கமாக� 
பா>+தா� �ழ+ைதயி� கதி அேதாகதிதா�! இIவள@ விஷய1கைள8� சில விநா3 
ேநர1களி� மன�தி� கிரகி��� ெகா9ட ச+திரTட� ஒேர பா>Fசலாக� பா>+� 
ெச�� �ழ+ைதைய அQகினா�. �ழ+ைத, "மாமா! மாமா! �( �(!" எ�� 
உ-சாகமாக� Lவியைத� ெபா�5ப<�தாம� �ழ+ைதைய அ�ப3ேய ,�கி 
எ<��� ெகா9< மதி� Rவ��� அ+த��ற�தி� �தி�தா�. அவ� �தி�த அேத 
சமய�தி� �9< ஒ�� அவ�கH��F சமீபமாக� தைல�� ேமேல ெச�� 
மேனா�மணியி� :5<F Rவாி� பா>+த�. 
 
ச+திரTட� �ழ+ைதைய அ�ப3ேய கீேழ வி5< வி5< ப�க�தி(�+த மதி� வாச� 
வழியாக ெவளிவ+தா�. �( இ�னA� ெத�ைன மர�தி� ேம� தா� இ�+த�. 
Rவ� ஓரமாக� கிட+த த� ��பா�கிைய எ<��� �றி பா���F R5டா�. அவ� 
R5ட �9< �(யி� மீ� பா>+த� எ�� ெதாி+� ெகா9டா�. உடன3யாக 
இ�;� இர9< ��� ��பா�கி ேவ5<F ச�தA� ேக5ட�. �( கீேழ தடா� 
எ�� வி*+த�. ஒ� ��H� ��ளி எ*+தி��க� பா��� ம�ப38� த�ளா3 
வி*+த�. பய1கரமான ஓ� உ�ம� உ�மி வி5<� பிராணைன வி5ட�. 
 
ம�நிமிட� ஜன� L5ட� �(ையF TU+� ெகா9ட�. ச+திரTட;� �(�� 
அ�கி� ெச�றா�. அத-�� அ1ேக வ+தி�+த மேனாகர� இவைன� க9 
பா�ைவயினாேலேய R5< வி<கிறவைன� ேபா� பா���, "ெச�த பா�ைப அ3�கிற 
Tர� உ�ைம� ேபா� க9டதி�ைல. நா� ��� �9< ேபா5<� �(ைய� 
ெகா�ற பிற�, நீ எத-காக அைதF R5P�?" எ�� ேகாபமாக� ேக5டா�. 
 
"அதனா� எ�ன! ��ேறா<, நாB! ெச�த �(யி� ப1� ேக5க நா� வரவி�ைல; 
�(ைய� ெகா�ற ெப�ைம A*வ�� த1கH�ேக இ��க5<�!" எ�றா� 
ச+திரTட�. 
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"ஒ�வ� �றி ைவ�த ேவ5ைடயி� ேபாி� இ�ெனா�வ� R<வ� ச5ட விேராத� 
ெதாி8மா?" 
 
"ேவ5ைட ச�ப+தமான ச5ட� ஒ��� என��� ெதாியா�, ஸா�! தய@ ெச>� 
ம�னி�க@�." 
 
"ம�னி�கவாவ� ம9ணா1க53யாவ�? �றி பா���F Rடவாவ� உம��� 
ெதாிகிறதா? மயிாிைழ தவறியி�+தா�, �9< எ� ேபாி� அ�லவா 
பா>+தி����?" 
 
"அடடா! அ�ப3யா! ெரா�ப ெரா�ப வ�+�கிேற�. ேபான� ேபாயி-�. இனிேம� 
நட�க ேவ93யைத� பா�1க�!" எ�� ெசா�(வி5<F ச+திரTட� அ1கி�+� 
ெம�ள நக�+தா�. 
 
ெச�த �(ைய ஜன1க� ஊ�வலமாக எ<��� ெகா9< ேபானா�க�. �(ையF 
R5<� ெகா�ற :ர� மேனாகர;�� மாைல T53 அவைன8� ஊ�வல�தி� 
A�னணியி� அைழ��F ெச�றா�க�. தA�� த�ப5ட Aழ�க1கH�, 
"மேனாகர;�� ேஜ!" எ�ற ேகாஷA� வாைன அளாவின. 
 
8888    
�( ஊ�வல� அ+த இட�ைத வி5< நக�+த பிற� சாய� ம5<� தனியாக நி-பைதF 
ச+திரTட� பா��தா�. அவைன அQகிF ெச��, "ந�ல ேவைல ெச>தா>, சாய�!" 
எ�றா�. 
 
"ந�ல சமய�திேல வ+� அ+த� �ழ+ைதைய� கா�பா-றினீ1க!" எ�றா� சாய�. 
 
"நானா கா�பா-றிேன�? நீய�லவா உ� எஜமாைன ந�ல சமய�தி� அச�கிவி5< 
�றி தவறF ெச>� கா�பா-றினா>?" 
 
அ��� ஹமீ� அச5<F சிாி��F சிாி�தா�. 
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"அ�ைற�� மைலேம� '�( �(' எ�� க�தினாேய? அ� என�� எFசாி�ைக 
ெச>வதறகாக�தாேன? உ9ைமையF ெசா�?" எ�� ச+திரTட� ேக5டா�. 
 
"ந�ம சி�ன எஜமா;� ஒ� சி� �ழ+ைத1க. சில சமய� விைளயா5<� ��தி 
வ+தி<1க! எஜமா� கி5டF ெசா�லாேத1க, ஸாமி! ந�ப பிைள��� ேபாயிட� 
ேபா@�!" 
 
"இேதா பா�, சாய�! ெவ�மேன ேவஷ� ேபாடாேத! நீ பிைழ���காக இவாிட� 
வரவி�ைல. ேவ� காாியா��தமாக வ+தி��கிறா>? உ�ளைதF ெசா�B" எ�றா� 
ச+திரTட�. 
 
அ��� ஹமீ� தி�தி�ெவ�� விழி�தா�. 
 
ச+திரTட� அவ� காேதா<, "நீ X.ஐ.3.ையF ேச�+தவ�, இ�ைலயா?" எ�றா�. 
 
ஹமீ� க9கைள ஒ� சிமி5<F சிமி53, "நீ1க எ�ைனவிட� ெபாிய X.ஐ.3.யாக 
இ��கீ1கேள!" எ�றா�. 
 
"உ� ேபாி� இ�ெனா� �-ற� இ��கிற�. 'தீப�' ப�திாிைகயி� கைத எ*தி� பாிR 
வா1கிய� நீதாேன?" 
 
சாய� ஆFசாிய� கட(� A*கியவனா>, "உ1கH�� எ�ப3 அெத�லா� 
ெதாி+த�?" எ�� ேக5டா�. 
 
"ெச�ற வார� மதராR��� ேபாயி�+தேபா� 'தீப�' காாியாலய����F ெச�� 
ெகாCச� ரகைள ெச>ேத�. ப�திாிகாசிாியைர� பா���, 'பாிR ெப-றவாி� �ைன� 
ெபய� ம5<� ெகா<�தி��கிறீ�க�. விலாச� ெகா<�கவி�ைல. உ1க� 
பாிR�தி5டேம ெவ�� ேமாச3!' எ�ேற�. ம;ஷ� பய+� ேபா>� பாிR ெப-றவ� 
ெபய�, விலாச�ைத� ெகா<�த�ட�, உ�Aைடய க3�த�ைத8� கா53னா�." 
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"அேட! ந� �5< ெவளியாயி5ேட? யாாிடA� ெசா�லாதீ1க! ந�ம தமிU நைட 
எ�ப3 இ�+த�1க?" 
 
"தமிU நைட ந�றா>�தானி�+த�. ஆனா� கைத A3@தா� ேமாச�. க(யாண�தி� 
ெகா9< ேபா> A3�தி��க�Lடாதா?" 
 
இFசமய�தி� சாய�, "அேதா!" எ�றா�. அவ� R53� கா53ய இட�தி� 
ப9ைணயா� வ+� ெகா93�+தா�. ச+திரTட�, "சாி! இ�ெனா� தடைவ நா� 
ச+தி�க ேவ9<�, ெதாிகிறதா?" எ�றா�. 
 
இ�வ�� உடேன பிாி+� ேபானா�க�. 
 
9999    
ச+திரTட� ேநேர மேனா�மணியி� :5<��� ேபானா�. அத-�� 
மேனாமணி8� அ1ேக வ+தி�+தா�. அவ� ப�ளி� Lட�தி� பலகணி வழியாக� 
�( ெத�ைன மர�தி� ஏறியைத8� பிற� நட+தவ-ைற8� பா���� 
ெகா93�+தா�. அ�ேபா� அவH�� ஏ-ப5ட திகி(� படபட�� இ�;� 
A*வ�� ேபாகவி�ைல. �ழ+ைதைய� க53 அைண�� ஏேதேதா ேக5<� 
ெகா93�+தா�. �ழ+ைத8� மழைலF ெசா�(� பதி� ெசா�(� ெகா93�+த�. 
 
ச+திரTடைன� பா��த�� மேனா�மணியி� க9ணி� க9ணீ� த��பிய�. 
 
"எ�லாவ-ைற8� பா���� ெகா9<தா� இ�+ேத�. �ழ+ைதைய� 
கா�பா-றினீ�க�. த1கH�� எ+த வித�தி� ந�றி ெசB��வ� எ�� 
ெதாியவி�ைல" எ�� த5<� த<மாறி� Lறினா�. 
 
"ந�றி ெசா�வத-�� கால� வ��; அ�ேபா� ெசா�Bகிேற�" எ�றா� 
ச+திரTட�. 
 
"�ழ+ைத இ�ேபா� எ�ன ெசா�(� ெகா93�+தா�, ெதாி8மா? நீ1க� �(ைய  
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இவ� :5<��� ெகா9< வ�கிேற� எ�றீ�களா�. அ�ப3ேய ெச>�  
வி5P�களா�. அ+த Aர5< மாமா அநியாயமா>F R5<� ெகா�� வி5டாரா�!" 
 
இத-�� ராOேமாக�, "மாமா! என�� ஒ� �(8� ��பா�கி8� வா1கி தேரளா?" 
எ�� ேக5டா�. 
 
"ஆக5<� பா�பா! உன��� �(ைய� க9டா� பயமாயி�ைலயா?" எ�றா� 
ச+திரTட�. 
 
"என��� �(கி5ட� பயமி�ைல. Jைன கி5ட�தா� பய�!" எ�றா� ராOேமாக�. 
 
"மைலேம� உ1கைள� ��பா�கியா� Rட� பா��த� எ�கிறீ�கேள? அத� ெபா�� 
இ�� தா� விள1�-�! எ�ைன ஜா�கிரைதயாயி����ப3 ெசா�னத� 
காரணA� இ�ேபா�தா� �ாிகிற�!" எ�றா� மேனா�மணி. 
 
"ஆமா�; இ�;� இர9< ��� நா� ஜா�கிரைதயாயி��க ேவ9<�. உயி� 
தயாராகி வி5ட�. ாிஜி/டராவ� தா� பா�கி. உயி� ாிஜி/ராகி இ+த� ைபயைன 
அவ;ைடய தா�தாவிட� ேச��பி�� வி5டா�..." 
 
"அ� A38� எ�� நிைன�கிறீ�களா?" 
 
"தா1கH� ெகாCச� ஒ��ைழ�தா� A38�?" 
 
"ஐேயா! அ��ற� நா� எ�ன ெச>ேவ�?" 
 
"ெச>வ� எ�ன? யாராவ� மனR��� பி3�தவைன� க(யாண� ெச>� ெகா9< 
பிற� எ�ேபா�� ஆன+தமாக வாU+தி��ப�!"  
 
மேனா�மணி தய1கி� தய1கி, "தா1க� இIவள@ ஒ�தாைச ெச>தி��கிறீ�க�. 
ஆனா� த1களிட� நா� A* உ9ைமைய8� ெசா�லவி�ைல!" எ�றா�. 
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"ஓேஹா! உ9ைமயி� இ�;� ெகாCச� பா�கி ைவ�தி��கிறீ�களா?" 
 
இFசமய� வாச(� ஏேதா ச�த� ேக5ட�. இ�வ�� தி��பி� பா��தா�க�. 
அதிசய�திெல�லா� அதிசய�! ப9ைணயா� ச1கரேச�ராய� வ+� 
ெகா93�+தா�. 
 
மேனா�மணி பதறி� ெகா9< எ*+தி��க Aய�றா�. �ழ+ைத ராOேமாக� 
அவைள� க53� ெகா9< எ*+தி��பைத� தைட ெச>ய Aய�றா�. 
 
"உ5கா�, அ�மா, உ5கா�! இ+த� �ழ+ைத இ�� பிைழ�த� �ன�ஜ�ம�!" 
எ�றா� ப9ைணயா�. 
 
"பல வித�தி� அத-� இ�ைற��� �ன�ஜ�ம+தா�! உ5கா�1க�!" எ�� 
ச+திரTட� நா-கா(ைய� கா53 உபசாி�தா�. 
 
ப9ைணயா� உ5கா�+�, ":தி Aைனயி� நி�� நா;� பா���� 
ெகா93�+ேத�! கரண� த�பினா� மரண� எ�� இ�+த�. �( இ+த :5<� 
ப�க� பா>+தி�+தா�! அ�ல� ��பா�கி� �9< தவறி� ப53�+தா�...? ஓ>! 
உ�ைம எ�னேவா எ�� நிைன�ேத�. ெவ� ைதாியசா(! நீ� அ�ப3� பா>+� 
ஓ3� �ழ+ைதைய எ<�திராவி5டா�...?" எ�றா�. 
 
"எ�லா� கட@Hைடய ெசய�! ந�மா� எ�ன இ��கிற�?" எ�றா� ச+திரTட�. 
 
"கட@H� மனித Vப�தி�தாேன காாிய� ெச>ய ேவ93யி��கிற�? நா;� எ� 
மைனயாH� இ+தF சாைலயி� உலாவ வ�� ேபாெத�லா� இ+த� �ழ+ைதைய� 
பா��ேபா�. 'இ�மாதிாி ஒ� �ழ+ைத ந� :53� வளர� Lடாதா?' எ�� எ� 
மைனயா� ஜப� ெச>வா�." 
 
ச+திரTட�, "இ+த� �ழ+ைதையேய வள��தா� ேபாகிற�" எ�� 
AQAQ�தா�. 
 
"எ�ன ெசா�னீ�?" எ�� ேக5டா� ப9ைணயா�. 
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"ஒ��மி�ைல. உலக�தி� ேவ� எ+த� பா�கிய� இ�+தாB� �ழ+ைத� 
பா�கிய���� இைணயாகா� எ�ேற�." 
 
"Y-றி� ஒ� வா��ைத! பா�பா! இ1ேக வா! எ�னிட� வா! தா�தாைவ� க9டா� 
உன��� பயமாயி��கிறதா" எ�றா� ப9ைணயா�. 
 
"அவ� �(ைய� க9ேட பய�படவி�ைலேய?" எ�� ெசா�னா� ச+திரTட�. 
 
"என��� Jைனகி5ட�தா� பய�. �( கி5ட� பயமி�ைல" எ�� ெசா�னா� 
ராOேமாக�. 
 
"உன��� �( ெமா�ைம வா1கி� த�கிேற�. எ�னிட�தி� வா" எ�றா� 
ப9ைணயா�. 
 
ராOேமாக� எ*+� நட�க� பா��தா�. மேனா�மணி அவைன� ,�கி� ெகா9< 
வ+� ப9ைணயா� அ�கி� வி5டா�. 
 
"�ழ+ைத ஒ� கா� ச-�� �5ைட; நட�பத-�� ெகாCச� க�ட�ப<�" எ�றா� 
ச+திரTட�. 
 
"அடடா! அ�ப3யா! நா;� எ� மைனயாH� இ+த� ப�க� வ��ேபாெத�லா� 
இ+த� �ழ+ைத எ�ேபா�� ைக வ93யிேலேய உ5கா�+தி����. அத� காரண� 
இ�ேபா�தா� �ாிகிற�" எ�றா� ப9ைணயா�. 
 
"ைகவ93யி� உ5கார ைவ�� ெப�53னா� க53� ேபா5< வி5< இ+த அ�மா� 
காாிய�ைத� பா��பா�. இ�லாவி5டா� ஒ� நிமிஷ� R�மா இ��க மா5டா�. 
பா�1க�! இ�ைற��� ெகாCச� கவனி�காம- ேபாகேவ, எ�ப3ேயா மதி� ேம� 
ஏறி உ5கா�+� வி5டா�." ப9ைணயா� �ழ+ைதைய� த53� ெகா<��, 
"ஜா�கிரைதயா>� �ழ+ைதைய� பா���� ெகா�, அ�மா. தி��3 கழி��� ேபா<" 
எ�றா�. 
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மேனா�மணி ப9ைணயாாிடமி�+� �ழ+ைதைய வா1கி� ெகா9டா�. 
 
ப9ைணயா� ச+திரTடைன� பா���, "நா� ேபா> வி5< நாைள�� எ� 
மைனயாைள8� அைழ��� ெகா9< வ�கிேற�. அவH� �ழ+ைதைய� பா��க 
ஆைச�ப<வா�, நீ1க� ஏேதா A�கியமான காாிய�ைத� ப-றி� ேபசி� 
ெகா93�+தீ�க� ேபா(��கிற�!" எ�� ெசா�( வி5< எ*+தா�. 
 
"அ�ப3 A�கியமான விஷய� ஒ��மி�ைல, க(யாண விஷய+தா�!" எ�றா� 
ச+திரTட�. 
 
"க(யாணமா? யா���� க�யாண�?" 
 
"இ�;� நிFசயமாகவி�ைல. ேபFR�தா� நட+� ெகா93��கிற�. என��� 
க(யாண� ஆகவி�ைலயா எ�� நீ1க� ேக5P�க� அ�லவா? 'த�+த மண�ெப9 
கிைட�கவி�ைல' எ�� பதி� ெசா�ேன�. மி/ மேனா�மணிைய� பா��த பிற� 
அ+த அபி�பிராய� மாறி வி5ட�." 
 
"மி/ மேனா�மணியா?" எ�� ப9ைணயா� சிறி� விய��டேன ேக5< வி5<� 
�ழ+ைதைய� பா��தா�. ந�ல ேவைளயாக, �ழ+ைத அத-�� மேனா�மணியி� 
ம3யி� ப<��� ,1கி� ேபா> வி5ட�. 
 
"அ�ப3�தா� நா;� Aத(� நிைன�ேத�. ஆனா� �ழ+ைத இ+த அ�மாHைடய 
ெசா+த� �ழ+ைத அ�ல. அநாைத� �ழ+ைத. அதாவ� ஒ� சிேநகிதியி� �ழ+ைத..." 
 
ப9ைணயா� ேமB� ஆFசாிய�ப5<, "அ�ப3யா? இ+த� �ழ+ைத��� தா> 
தக�ப� இர9< ேப�� இ�ைலயா?" எ�� ேக5டா�. 
 
"இ�ைலெய�� ெசா�ல A3யா�. இ+த அ�மாேள தாயாராக@�, தக�பனாராக@� 
இ�+� �ழ+ைதைய வள��� வ�கிறா�..." எ�றா� ச+திரTட�. 
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ப9ைணயா� திPெர�� ஒ� A3@�� வ+தவைர� ேபா�, "நா� ெசா�கிறைத� 
ேகH1க�. இ+த� �ழ+ைதைய எ�னிட� ஒ��வி��வி<1க�" எ�றா�. 
 
"அத-ெக�ன நா53� எ�தைனேயா அநாைத� �ழ+ைதக� இ��கி�றன. 
த1கH�� A�னேம ெசா�ேன�, த1க� ெசா�தி� ஒ� பாதிையயாவ� அநாைத 
ஆசிரம1கH�� எ*திைவ���ப3. Y� �ழ+ைதக� ேவQமானாB�..." 
 
"Y� �ழ+ைதக� இ��க5<1காQ�! இ+த� �ழ+ைதைய� ெகா<�பதாயி�+தா� 
ெசா�B1க�. என��� எ� மைனயாH��� ெரா�பF ச+ேதாஷமாயி����! கா� 
ஊன����F சிகிFைச ெச>�, எ�தைன பண� ேவQமானாB� ெசலவழி��F 
சாி�ப<��கிேறா�. உ1க� க(யாண����� ஒ� தைட இ�லாம- ேபா��." 
 
"எ1க� க(யாண���� இ+த� �ழ+ைதயினா� தைட ஒ��மி�ைல. ேவ� 
தைடக� இ��கி�றன. இ+த அ�மா� ஒ� கிறி/�வ� ெப9." 
 
"இ�+தா� எ�ன? சாதியாவ� மதமாவ�? �ண+தா� பிரதான�. இ+த அனாைத� 
�ழ+ைதைய இIவள@ அ�ைமயாக இ+த� ெப9 வள�+� வ�கிறாேள? ேவ� 
யா��� இ�ேப��ப5ட தயாள �ண� இ����? இவ� மாதிாி ஒ� ெப9ைண 
மைனவியாக� ெப�வத-� நீ� ஏ* ஜ�ம�தி� தவ� ெச>தி��க ேவ9<�. 
ெதாிகிறதா? எ�லாவ-���� சாய1கால� ந� :5<�� வா��. அ�ேபா� ேபசி� 
ெகா�ளலா�!" எ�� Lறிவி5<� ப9ைணயா� நைடைய� க53னா�. 
 
அவ� ேபான பிற� ச+திரTட�, "ெத>வ ச1க-ப� எ�ப3 இ��கிற�, 
பா��தீ1களா? ப9ைணயாைர ேநேர இ1� ெகா9< வ+� ேச��� வி5ட�!" 
எ�றா�. 
 
மேனா�மணியி� க9களி(�+� க9ணீ� ெப�கி� ெகா93�+த�. "என��F 
ச+ேதாஷ�ப<வதா, ��க�ப<வதா எ�� ெதாியவி�ைல" எ�� வி�மினா�. 
 
"ெப9க� சமாசாரேம இ�ப3�தா�! எத-காக� ��க�பட ேவ9<�? 
��க�ப<�ப3 எ�ன ேந�+� வி5ட�? ேபரைன� பா5டனிட� ேச��க ேவ9<� 
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எ�கிறீ�க�. அத-� இேதா வழி பிற+� வி5ட�. தா1க� இ�ட�ப5டா�, 
ப9ைணயா� ெசா�ன� ேபா�, 'மி/' ப5ட�ைத நீ�கி� ெகா9< 'மி/ஸ/' 
ஆகிவிடலா�. ைகயி� வி9ண�ப��ட� கா�தி��கிேற�..!" எ�றா� ச+திரTட�. 
 
"ஐயா! தய@ ெச>� அ+த� ேபFR� ேபசாதீ�க�. தா1க� எIவளேவா என�� உதவி 
ெச>தி��கிறீ�க�. இனி8� த1கைள ஏமா-றினா�, ெப�� பாவியாேவ�. நா� 
இ+த� �ழ+ைதயி� வள���� தாயா� அ�ல; ப��மாத� வயி-றி� Rம+� ெப-ற 
ெசா+த� தாயா�தா�!" 
 
"அட கட@ேள! அ�ப3யானா� �ழ+ைத ப9ைணயாாி� ேபர� அ�லவா? அ� 
ெபா>யா..?" 
 
"ப9ைணயாாி� ேபர� தா� இவ�! ப9ைணயா� மகைன� க(யாண� ெச>� 
ெகா9ட பாவி நாேன தா�. அர9மைனயி� வாழ ேவ93யவைர ஆ93யா�கி, 
கைடசியி� அவ��� யமனாக A3+தவH� இ+த மகா பாவி தா�!" எ�� 
Lறிவி5< மேனா�மணி வி�மி அ*தா�. 
 
மேனா�மணியி� வி�ம� நி-�� வைரயி� ச+திரTட� கா��� ெகா93�+தா�. 
 
பிற�, "தா1க� உ9ைமைய A*வ�� இ�ேபாதாவ� ெசா�ன� ப-றிF 
ச+ேதாஷ�, ெமா�த�தி� பா��தா�, வ��த�ப<வத-� எ�@� இ�ைல. பழ� 
ந*வி� பா(� வி*+த� ேபா� ஆயி-�. ப9ைணயா���� த1கைள ம�மகளாக 
ஏ-�� ெகா�வதிேல Lட இ�ேபா� ஆ5ேசப� அதிகமாயிரா�..." எ�றா�. 
 
"Lடேவ Lடா�! த1க� தைலயி� ேம� ஆைண! அைத ம5<� அவாிட� ெசா�ல 
ேவ9டா�; இ+த� �ழ+ைதையF ேச��பி�தா� ேபா��!" எ�றா�. 
 
"சாி, சாி! த1க� இ�ட� எ�ப3ேயா அ�ப3ேய ெச>ேவா�. Aத(� உயி� 
ாிஜி/ட� ஆக5<�. ஆனா� ஒ�� ம5<� ெசா�( ைவ�கிேற�. என��F சாதி 
வி5<F சாதி க(யாண� ெச>வதிB� ஆ5ேசப� இ�ைல, விதவா விவாக�திB� 
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ஆ5ேசப� கிைடயா�!" எ�� ெசா�( வி5<� பதிB��� கா�திராம� ச+திரTட� 
ெவளிேயறினா�. 
 
10101010    
பிற� காாிய1க� �ாிதமாக நைடெப-றன. ச+திரTட� ம�நா� ப9ைணயா� 
:5<��� ேபாயி�+த ேபா� மேனாகர� அவேனா< ேவ9<ெம�ேற ச9ைட 
பி3�தா�. 
 
"ஏேதா உயி� தயாராகிறதாேம! அ� எ�ன சமாசார�?" எ�� ேக5டா�. 
 
"எ�ைன� ேக5கிறாேய! உ� தக�பனாைர� ேக5<� ெதாி+� ெகா�" எ�றா� 
ச+திரTட�. 
 
அத� ேபாி� மேனாகர� ச+திரTடைன� க�னாபி�னாெவ�� தி53 வி5<, 
"ஜா�கிரைத! நா� வBFச9ைட��� ேபாக மா5ேட�; வ+த ச9ைடைய8� 
விடமா5ேட�. எ� வழியி� ���ேக வ�கிறவ�கைள இேலசி� விடமா5ேட�. 
உ9< இ�ைல எ�� பா��� வி<ேவ�" எ�� பயA��தினா�. 
 
இIவளைவ8� ச+திரTட� ெபா���� ெகா9< காாிய�திேலேய 
க9ணாயி�+தா�. ப9ைணயாாி� ெசா���கைள அவ�ைடய மகனி� 
ச+ததிகH�� உயி� எ*�வி�கF ெச>வ�, ேபரைன� ப9ைணயாாிட� ேச��பி�� 
வி<வ� ஆகிய இ� ேநா�க1கHட� அவ� ேவைல ெச>தா�. 
 
ப9ைணயா� தம� பாாியாைள8� அைழ��� ெகா9< இ�ெனா� தடைவ 
மேனா�மணியி� :5<�� வ+தா�. அநாைத� �ழ+ைதைய� த1களிட� 
ஒ��வி��வி<�ப3 மேனா�மணிைய� ேக5<� ெகா9டா�. ேயாசி��� பதி� 
ெசா�B�ப3 Lறி வி5<� ேபா>வி5டா�. 
 
மேனா�மணி�� அவHைடய ேநா�க� நிைறேவ�� கால� ெந�1க ெந�1க� 
\தி8� அதிகாி�� வ+த�; "�ழ+ைதைய� பிாி+தி��க@� எ�னா� A3யா�; 
எ�ைன அவ�கHைடய ம�மக� எ�� ெதாிவி��� ெகா�ள@� A3யா�" எ�� 
பி3வாதமாகF ெசா�னா�. ச+திரTடனிட�, "உ1கH��� ேகா3 �9ணிய� 
உ9<. உ1கHைடய Aய-சிைய நி��தி வி<1க�. இ�லாவி3� நா� இ+த ஊைர  
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வி5ேட ேபா> வி<ேவ�!" எ�� வ-���தினா�. 
 
"இ�;� ஒ� நா�, இ�ப�� நாB மணி ேநர� ெபா���� ெகா�H1க�. 
நாைள�� உயி� ாிஜி/ட� ஆகிவி<�. அ��ற� தீர ேயாசி�� உசித� ப3 A3@ 
ெச>� ெகா�ளலா�" எ�றா� ச+திரTட�. 
 
அ+த ஒ� நா� - இ�ப�� நாB மணி ேநர�தி-�� - மிக� பய1கர ச�பவ1க� 
நிகU+� வி5டன. 
 
அ�றிர@ மேனா�மணி �3யி�+த :5<� ெகா�ைல� ப�க� தீ�பி3��� 
ெகா9ட�. தீ ேவகமாக பரவி A� ப�க� வ+த�. ,1கி� ெகா93�+த 
மேனா�மணி தி<�கி5< விழி�ெத*+தா�. விஷய� இ�னெத�� ெதாி+� 
ெகா�வத-ேக சிறி� ேநரமாகி வி5ட�. பிற� கிழவைன8�, கிழவிைய8� த53 
எ*�பி வி5டா�. அவ�கைள A3+தவைரயி� சாமா�கைள� ெகா9< வ+� 
ேச����ப3 ெசா�( வி5<� �ழ+ைதைய� ைகயி� எ<��� ெகா9< வாச-ப�க� 
ஓ3னா�. ந<1கிய ைகயினா� வாச- கதவி� உ� தாைள� க�ட�ப5<� 
திற+தா�. பிற� கதைவ� திற�க Aய�றா�; ஆனா� கத@ திற�கவி�ைல. 
இ3�தா�; உைத�தா�; பிறா93னா�! அ�ப38� கத@ திற�கவி�ைல, ெவளியி� 
யாேரா கதைவ� J53யி��க ேவ9<� எ�ற எ9ண� ேதா�றிய�. அவHைடய 
\தி அதிகமாயி-�. ெகா�ைல� �றமாக ஓ3னா�. அ1ேக ந�றா>� தீ�பி3��� 
���� எ�� எாி+� ெகா93�+த�. பி�ன�, மேனா�மணி பி��� பி3�தவ� 
ேபால ைகயி� �ழ+ைதைய� ,�கி� ெகா9< தைலவிாி ேகாலமா> அலறி� 
ெகா9< A�;� பி�;� ஓ3� ெகா93�+தா�. அ+த நிைலயி� திPெர�� 
ேவ5ைட�கார சாய� அவ� A� ேதா�றி, "�ழ+ைதைய இ�ப3� ெகா<!" எ�றா�. 
மேனா�மணி ேமB� ெவறி ெகா9டவளா>, "மா5ேட�! மா5ேட�!" எ�றா�, 
சாய� �ழ+ைதைய� பலா�காரமா>� பி<1கி� ெகா9< ஓ3னா�. மேனா�மணி 
ஜ�ன� ப�க� வ+� 'ஓ' எ�� அலறினா�. 
 
ச-� ேநர���ெக�லா� வாச- கதைவ யாேரா தடா� தடா� எ�� ேமா�� ச�த� 
ேக5ட�. பிற� ஏேதா பிள+த�, கத@ திற+த�. "ஐேயா! �ழ+ைத!" எ�� அலறி� 
ெகா9< மேனா�மணி ெவளிேய ஓ3வ+தா�. சாய�ைவ8� ச+திரTடைன8� ஏக 
கால�தி� பா��தா�. "சாய� ெகா�� வி5டா�!" எ�� க�தினா�. "அேதா �ழ+ைத 
ப�திரமாயி��கிற�!" எ�றா� சாய�. மேனா�மணி அ+த� திைசைய ேநா�கி 



189 

 

ஓ3னா�. ஆ�, �ழ+ைத ப�திரமாயி�+த�. �ழ+ைதைய வாாி எ<�� ம3யி� 
ேபா5<� ெகா9< அ*வ�� சிாி�ப�மாயி�+தா�. �ழ+ைத சிறி� அ*�வி5< 
அ�ப3ேய ,1கி� ேபா>வி5ட�. 
 
இத-�� ப�க�தி(�+த :<கH��� தீ பரவி வி5ட�. ஊ� ஜன1க� எ�லா�� 
வ+� L3 வி5டா�க�. சில� தீைய அைண�க Aய�றா�க�; சில� ெவ�1 LFச� 
ேபா5டா�க�. 
 
சிறி� ேநர���ெக�லா� ச+திரTட� மேனா�மணி இ�+த இட���� வ+� 
ேச�+தா�. 
 
மேனா�மணி "நா� ச+ேதக�ப5ட� சாியா>� ேபா>வி5ட�. சாய� :5<��� தீ 
ைவ�தா�. சாய� எ� �ழ+ைதைய� ெகா�ல� பா��தா�!" எ�றா�. 
 
"இ�ைல அ�மா, இ�ைல - சாய�தா� உ� �ழ+ைதைய8� உ�ைன8� 
கா�பா-றினவ�. நா1க� எ�ேலா�� கைடசியி� தா� வ+� ேச�+ேதா�" எ�றா� 
ச+திரTட�. 
 
எIவள@ ெசா�(8� மேனா�மணி இைத ந�பவி�ைல. 
 
"எ� எ�ப3யி�+தாB� சாி, நா� உடேன இ+த ஊைர வி5<� ேபா> விட 
ேவ9<�" எ�றா�. 
 
ச+திரTட� அவH�� எIவளேவா சமாதான� ெசா�(� பா��தா�; மேனா�மணி 
ேக5கவி�ைல. 
 
ப9ைணயாேர த� :<களி� தீ�பி3�த ெச>தி அறி+� வ+� பா��தா�. 
மேனா�மணிைய8� �ழ+ைதைய8� த� ெசா+த :53� வ+� த1கியி����ப3 
ெசா�னா�. 
 
அைத8� அவ� ேக5கவி�ைல. 
 
ெவறி பி3�தவ� ேபா�, "ஊைர வி5<� கிள�பி விட ேவ9<�" எ�� ெசா�(�  
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ெகா93�+தா�. 
 
ம�நா� ெபா*� வி3+த�� அIவிதேம Aத� ப/X� ஏறிF ெச�ைன� 
ப5டண����� ேபா>வி5டா�. 
 
11111111    
ச+திரTட� பிற� இர9< ��� நா� ��ைனவன�தி� இ�+தா�. உயிB� 
ாிஜி/ட� ஆயி-�. 
 
இைடயி� மேனாகர;��� ச+திரTட;��� ஒ� நா� அ3த3 ச9ைட நட+த�. 
அ��� ஹமீ� ���கி5< அ1ேக ெகாைல நிகழாம� த<�தா�. 
 
ஆனா� மேனாகரைன� ெகாைல வழ�கி(�+� த��வி�க A3யவி�ைல. 
ெப1கcாி� நட+த ஒ� ெகாைல ச�ப+தமாக இரகசிய� ேபாN/ விசாரைண நட+� 
ெகா93�+த�. கைடசியி� ெப1கc� ேபாNஸா���� தடய� கிைட�த�. 
அவ�க� வ+� மேனாகரைன� ைக� ெச>� ெகா9< ேபானா�க�. 
 
அ�றிர@ :5<��� தீ ைவ�தவ� மேனாகரனா>�தானி��க ேவ9<� எ�� 
ப9ைணயா��� நிFசயமாயி�+த�. அவ� இரவி� தி�5<�தனமாக எ*+� 
ேபானைத8�, பிற� தி��பி வ+� ப<�தைத8� அவ� கவனி�தி�+தா�.  
 
ஆைகயினா� அவ� ேபானேத ந�லதா>� ேபாயி-� எ�� A3@ ெச>� 
ெகா9டா�. 
 
த�மக;ைடய மைனவிைய� ப-றி8�, அவ�கH��F ச+ததி உ9டா எ�ப� 
ப-றி8� L3ய சீ�கிர� விசாாி��� ெதாிவி���ப3 ச+திரTடனிட� ேக5<� 
ெகா9டா�. 
 
ச+திரTட� இ� விஷயமாக X.ஐ.3. சாய�வி� உதவிைய� ேகாாினா�. 
"அத-ெக�ன பா��கலா�. ெச�ைனயி� பி�ன� ச+தி�ேபா�" எ�� ெசா�(வி5< 
அ��� ஹமீ� சாய� விைட ெப-�F ெச�றா�. 
 
பிற� ச+திரTட;� ெச�ைன�� வ+� ேச�+தா�. சில நாைள��� பிற� 
மேனா�மணியிட� க(யாண� ேபFைச எ<�தா�. ெப9க� தனிைமயாக வாUவ� 
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இ+த ெபா�லாத உலக�தி� எIவள@ க�ட� எ�பைத உண�+தி�+த 
மேனா�மணி8� ஒ� மாதிாி மனைத� திட�ப<�தி� ெகா9< க(யாண����F 
ச�மதி�தா�. 
 
12121212    
ச+திரTட� ேம-Lறிய விவர1கைளெய�லா�, Lறினா�. "தி�மண���� 
அவசிய� வ+� ேசர ேவ9<�" எ�� வ-���தி எ�ைன அைழ�� வி5<� 
ேபானா�. நா;� க(யாண����� ேபாவதாக�தா� இ�+ேத�. 
 
இ+த நிைலைமயி� ஒ� நா�, தி�மண� ைவ�தி�+த ேததி�� இர9< நாைள�� 
A�னா�, "எதி�பாராத காரண1களினா� அைழ�பி� �றி�பி5டப3 எ� தி�மண� 
நைடெபறா�, சிரம���� ம�னி�க@�" எ�� ச+திரTட� ைகெயா�பமி5ட க3த� 
வ+த�. என�� எ�ப3 இ�+தி���ெம�� ேநய�கேள ஊகி��� ெகா�ளலா�. 
 
ம�ப38� ச+திரTடைன� க9< பி3��, "என�பா இ�ப3 ஏமா-றி வி5டாேய! ஏ� 
க(யாண� நி�� ேபாயி-�!" எ�� ேக5ேட�. 
 
"எ�லா� அ+த சி.ஐ.3 சாய�வினா� வ+த விைன!" எ�றா� ச+திரTட�. 
 
"A�னா� அ+த� பாதி� கைதயி� ேபாி� பழிைய� ேபா5டா>. இ�ேபா� 
சாய�வி� ேபாி� பழிேபா<கிறாேய!" எ�� ேக5ேட�. 
 
ச+திரTட� பி�வ�மா� கைத A3ைவ� Lறினா�: 
 
ெச�ைன�� வ+த பிற� ச+திரTட� பல Aைற அ+த X.ஐ.3. சாய�ைவF 
ச+தி�பத-� Aய-சி ெச>தா�; அவ� அக�படேவயி�ைல. பி�ன� 
க(யாண���� ேவ93ய ஏ-பா<கைளF ெச>ய ெதாட1கினா�. 
 
க(யாண� ேததி�� நாB நாைள�� A�� ஹமீ� அவைன� ேத3� ெகா9< 
வ+தா�. 
 
"அ+த� ெப9Q��� அவ� �ழ+ைத��� நீ� உதவி ெச>தெத�லா� சாிதா�.  
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ஆனா� இ�ேபா� ெச>ய உ�ேதசி��� காாிய� சாியி�ைல" எ�றா�. 
 
"ஏ�! எ�ன தவ�? விதவா விவாக�ைத இ�ேபா� எ1க� ஹி+� ச�க� Lட ஒ��� 
ெகா�கிறேத! உம�� எ�ன ஆ5ேசபைண!" எ�றா� ச+திரTட�. 
 
"அவ� விதைவ எ�பத-� எ�ன �R! ��ஷ� ஒ� ேவைள உயிேரா3�+தா�...!" 
 
"அ� ேயாசி�க ேவ93ய விஷய+தா�. ��ஷ� உயிேரா3�+தா� ம� 
க(யாண1LடF ச5ட�ப3 ெச�லா�! ஆனா� விமான விப�ைத� ப-றி�தா� 
அ�ேபாேத எ�லா� ப�திாிைகயிB� விவரமாக ெவளியாகி இ��கிறேத!" 
 
"விமான விப�தி� எ�ேலா�� இற+�தா� ேபானா�க� எ�பத-� எ�ன ஆதார�? 
இவ� ��ஷ� எ1ேகயாவ� தி9டா3 வி5< வ+� ேச�+தா�..." 
 
"ஆமா�! என��� Lட அைத� ப-றிF சிறி� கவைலயாக�தானி��கிற�. 
A�ேயாசைன இ�லாம� ஏ-பா< ெச>�வி5ேட�." 
 
"இ�ேபா� எ�ன ேமாச�? ஏ-பா5ைட ர��ெச>� வி5டா� ேபாகிற�! அ�ல� 
த�ளியாவ� ைவ�கலாேம? ��ஷ� நிFசயமா> ெச�� ெதாைல+� ேபானா� 
எ�� ெதாி+த பிற� க(யாண�ைத ைவ��� ெகா9டா� ேபாகிற�!" 
 
"நாேன ேபா> அவளிட� ெசா�ல ெவ5கமாயி��கிற�. என�காக நீ� ேபா> இ+த 
விஷய�ைதF ெசா�னா� ந�ல�. நா;� அFசமய� வ+� ேச�+� ெகா�கிேற�." 
 
"அ+த� ெப9பி�ைள நா� அவ� �ழ+ைதைய� ெகா�ல� பா��ததாகவ�லவா 
எ9ணி� ெகா93��கிறா�! எ�ைன� பா��த�� எாி+� வி*வாேள!" 
 
"அைதெய�லா� நா� சாி�ப<�தி வி5ேட�. நீ� தா� அவHைடய �ழ+ைதைய� 
கா�பா-றியவ� எ�� காரண காாிய��ட� எ<��F ெசா�( அவH� ஒ��� 
ெகா9டா�. உம�� ந�றி ெசB��வத-காக� கா�தி��கிறா�. நீ�தா� 
என�காக� ேபா> க(யாண�ைத� த�ளி� ேபா<�ப3 ெசா�ல ேவ9<�. 
காரண�ைத8� �றி�பி5<F ெசா�ல ேவ9<�." 
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"அ�ப3யானா�, பா��கிேற�" எ�� ெசா�( வி5< அ��� ஹமீ� 
மேனா�மணியி� :5<��� ேபானா�. ச-� பி�னா� ச+திரTட;� ெச�றா�. 
 
சாய�ைவ� பா��த�� மேனா�மணி மகிUFசி அைட+� �ழ+ைதைய இ� Aைற8� 
கா�பா-றியத-காக� பலAைற அவ;�� ந�றி Lறினா�. 
 
பிற� அ��� ஹமீ� ஒ�வா� அவHைடய க(யாண�ைத� ப-றி பிர/தாபி�தா�. 
 
"தனியாக வாU�ைக நட��வ� இ+த உலகி� மிக@� க�டெம�� ெதாி+� 
ெகா9ேட�. அத-காக�தா� ம�மண����F ச�மதி�ேத�. இ+த� �ழ+ைதயி� 
ேபாிB� அவ� ெரா�ப ஆைசயாயி��கிறா�!" எ�றா� மேனா�மணி. 
 
"ம�மண� எ�ப� நிFசயமாயி�+தா� சாிதா�, ஆனா� உ1க� Aத� ��ஷ� ஒ� 
ேவைள உயிேரா3�+தா�...?" எ�� ஹமீ� Lறிய��, மேனா�மணி��� தா1க 
A3யாத ��க� மீறி� ெகா9< வ+� வி5ட�. க9ணீ� ெப�கிய�. 
 
உடேன அவ� ேத�பி� ேத�பி அழ� ெதாட1கி வி5டா�. 
 
அ+தF சமய�தி� ச+திரTட� வ+� ேச�+தா�. 
 
"சாய�! இ� எ�ன?" எ�� ேகாபமாக� ேக5டா�. 
 
மேனா�மணி வி�மைல அட�கி� ெகா9<, "அவ� மீ� �-ற� ஒ��மி�ைல, 
ராOேமாக;ைடய தக�பனாைர ஞாபக�ப<�தினா�. என��� தா1க A3யாம� 
அ*ைக வ+�வி5ட�" எ�� ெசா�னா�. 
 
"இ�ேபா� எத-காக அைத ஞாபக�ப<�தினீ�?" எ�� ச+திரTட� ேக5டா�. 
 
"அவ� ெச��� ேபானா� எ�ப� நிFசய+தானா எ�� ேக5ேட�. அத-� இ+த 
அ�மா� இIவள@ அதிகமா> அ*� வி5டா�" எ�றா� ஹமீ�. 
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"நீ�தா� X.ஐ.3.காரராயி-ேற! த�மராஜ� உயிேரா< இ��கிறானா, இ�ைலயா 
எ�� க9<பி3��F ெசா�Bேம?" எ�றா� ச+திரTட�. 
 
"அத-ெக�ன? ஒ� வ�ஷ� அவகாச� ெகா<�தா�, க9<பி3��F ெசா�கிேற�." 
எ�றா� ஹமீ�. 
 
"ந�ல ேவைள! ஒ� வ�ஷ� எ�ன�தி-� ஒ� நிமிஷ� ேபாதாதா ேவஷ�ைத� 
கைல�பத-�?" எ�� ெசா�(� ெகா9ேட, ச+திரTட� அ��� ஹமீதி� தைல� 
ெதா�பிைய8� Aக�தி� �ணி� க5ைட8� எ<�� எறி+தா�. 
 
மேனா�மணி, "ஓ!" எ�� அலறி� ெகா9< ேபா>� த�மராஜ;ைடய கா(� கீU 
வி*+தா�! 
 
,.-ைர,.-ைர,.-ைர,.-ைர    
 
மைல உFசியி� ந<�கா53� வி*+� எாி+� ேபான விமன�தி(�+� த�மராஜ� 
ஒ�வ� ம5<� எ�ப3 உயி� பிைழ�� வ+தா�, அவ� Aகெம�லா� எ�ப3 எாி+� 
தீ>+� ேகாரமாக� ேபாயி�+த�, ெவ�நா� கா53� க�ட�ப5<� பிரயாண� 
ெச>� எ�ப3� ��ைன வன�ைத வ+� அைட+தா� எ�பைதெய�லா� 
ச+திரTட� விவரமாக என��� Lறினா�. இ+த� கைத��F ச�ப+தமி�லாத 
ப3யா� அவ-ைற இ1ேக நா� விவாி�கவி�ைல. 
 
"இIவள@ விவர� ெசா�னவ�, ஒ� விஷய� ம5<� Lறாம� வி5< வி5டாேய? 
அ+த� �<�ப�தாாி� விஷய�தி� உன�� இIவள@ அ�கைற ஏ-பட� காரண� 
எ�ன? மேனா�மணியி� ேபாி� ெகா9ட பாிதாபமா? அ�ல� அவHைடய 
�ழ+ைதயி� ேம� ஏ-ப5ட ேமாகமா? அ�ல� மேனாகாி� ேபாி� உ9டான 
ேகாபமா?" எ�� ச+திரTடைன� ேக5ேட�. 
 
"அெத�லா� ஒ��மி�ைல. த�மராஜ� ப�பாயி(�+� ஆகாய விமான�தி� 
�ற�ப5டா� அ�லவா? அ�ைற��� கிள�பியி��க ேவ93யவ� நா�! எ� 
3�க5ைட�தா� அவ;�� மா-றி� ெகா<�ேத�. அ�� விமான�தி� நா� 
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கிள�பியி�+தா� எ� உயி� அ�லவா ேபாயி����? என�காக உயிைர� 
ெகா<�தவ;�� நா� இ+த உதவியாவ� ெச>ய ேவ9டாமா?" எ�றா� 
ச+திரTட�. 
 
"அவ� தா� பிைழ�� வ+� வி5டாேன? உன�காக உயிைர� ெகா<�� 
விடவி�ைலேய?" எ�ேற�. 
 
"அவ� உயி� அIவள@ ெக53யாயி�+த�. இ�ப� ேபாி� அவ� ஒ�வ� ம5<� 
பிைழ��வ+தா�. நானாயி�+தா� விமான� வி*கிற ேபாேத ெச��� 
ேபாயி��ேப�!" 
 
"உ� உயி� அவ� உயிைர விட� ெக53 அ�பேன! அதனா�தா� நீ அ�� 
�ற�படேவ இ�ைல?" எ�� ேக5ேட� நா�. 
 
சில நாைள��� பிற� ச+திரTட� ம�ப38� ��ைனவன����� ேபா>, 
ப9ைணயாாிட� எ�லா விவர1கைள8� ெசா�(� த+ைதைய8� மகைன8�, 
ம�மகைள8� ேபரைன8� ேச��� ைவ�� வி5< வ+தா�. ப9ைணயா� இ�ேபா� 
ஒேரய3யாக� ேபர� பி�ைளயி� ேமாக�தி� A*கி� ேபாயி��கிறாரா�! 
'சாதியாவ� மதமாவ�? �ணம�லவா ேவ9<�? எ� ம�மகைள� ேபா� �ணசா( 
தவ� ெச>தாB� கிைட��மா?' எ�� அ3�க3 ெசா�(� ெப�ைம�ப5<� 
ெகா93��கிறாரா�! 
 
பைழய உயிைல ர�� ெச>� வி5<�, த�Aைடய ெசா�தி(�+� ஒ� ெப�� 
ப�திைய அநாைத� �ழ+ைதகளி� பராமாி���ெக�� எ*தி ைவ�தி��கிறாரா�. 
 
கைடசியாக, இIவள@ ந�ல A3@��� காரணமாயி�+த ��ைனவன��� �(யி� 
ஞாபகா��தமாக ஒ� சமாதி எ*�பியி��கிறா� எ�� அறிகிேற�.  
 
வாUக ��ைனவன��� �(!  
------------- 
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26. 26. 26. 26. தி/வ0 1! சிவதி/வ0 1! சிவதி/வ0 1! சிவதி/வ0 1! சிவ�ெகா0 ��ெகா0 ��ெகா0 ��ெகா0 �    
 
1111    
இர@ எ5< அ3�� A�பதாவ� நிமிஷ� ரயி� ஐய�ேப5ைட ரயி� /ேடஷனி� 
வ+� நி�ற�. பளிFெச�� :சிய மி�ன(� /ேடஷ� க5டட�, பிளா5பார�, 
அ�பா� அட�+� வள�+தி�+த மர1க� எ�லா� ஒ� கண� ெதாி+� அ<�த 
கண�தி� மைற+தன. மி�னB��� பிற� இ�5< A�ைன விட� பதி�மட1� 
அதிகமாக� ேதா�றி-�. மி;� மி;�ெக�� ேதா�றிய /ேடஷ� லா+த� அ+த 
இ�5ைட எ<��� கா5<வத-காக� ேபா5ட ெவளிFசமாக� காண�ப5ட�, 'நீ 
எ�ன எ�ைன எ<��� கா5<வ�?' எ�� இ�� ேகாப1 ெகா9< அ+த லா+தைர 
அA�கி� ெகா��விட� கவி+� வ�வ� ேபா(�+த�. 
 
சில ேப� ரயி(� ஏறி வி5டா� உடேன அவ�க� க9ைணF R-ற� ெதாட1கி 
வி<கிற�. வ93 இர9< அைச�� அைச+த�� ,1க ஆர�பி�� வி<கிறா�க�. 
ஆனா� என�� ரயி(� ,1க A3வேத இ�ைல. அதிB� இ38� மி�னBமா> 
இ�+த அ+த இரவி� ,�க� எ�ப3 வர� ேபாகிற�? ரா�திாி A*வ�� ரயி(� 
கழி�தாக ேவ9<ேம எ�� கவைலயாயி�+த�. 
 
ஒ� கைத� ��தக�ைத எ<��� ப3�க ஆர�பி�ேத�. ரயி(� ஆ5ட�தி� 
ப3�ப�� Rலபமாக இ�ைல. இ+த நிைலைமயி�, "ஐய�ேப5ைட ஐய�ேப5ைட!" 
எ�ற ேபா�5டாி� �ரைல� ேக5ட�� சா�தியி�+த ஜ�ன� கத@கைள� திற+� 
ெவளிேய பா��ேத�. கதைவ� திற��� ேபாேத 'த@� க+த�ப;�� இ+த 
ஊ�தாேன?' எ�ற நிைன@ எ*+த�. 
 
ஐய�ேப5ைட� க+த�ப� எ�� நீ1க� ேக�வி� ப53��க மா5P�க�. 
ஏென�றா� அவ�ைடய ஊைர8�, ெபயைர8� நா� மா-றியி��கிேற�. இ+த� 
ெபய� ெப-ற த@� வி�வாைன ந+தி ேதவாி� அவதார� எ�ேற சில� ெசா�வா�க�. 
அவ� த@� வாசி�தா� அ� ேகவல�, த@லாக இரா�. ேதவ �+�பி எ�� 
ெசா�B�ப3யாக�தா� இ����. ஒ� சமய� ���ேகா5ைட தaிணா���தி� 
பி�ைள இவ�ைடய த@� வாசி�ைப� ேக5டாரா�. உடேன த�மிடமி�+த 
மி�த1க�, கCசிரா அIவளைவ8� உைட�� எறி+� வி5<, ஆ� மாதகால� ேதா� 
வா�திய�ைதேய ெதாடாம� இ�+தாரா�. 
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அIவள@ சிற+த த@� வி�வா� ஐய�ேப5ைட� க+த�ப�. அேதா< ேதசிய  
விஷய1களி� அதிக சிர�ைத8�ளவ�. 
 
கத� தா� க5<வா�. கா1கிர/ மாநா<களி� அவைர அ3�க3 பா��தி�+த�ட�, 
ெரா�ப ரசமாக� ேபச� L3யவ� எ��� ெதாி+� ெகா93�+ேத�. ஆைகயினா� 
தா� அவைர� ப-றிய நிைன@ உ9டாயி-�. ஒ� ேவைள க+த�ப� த�பி� தவறி 
இேத வ93யி� வ+� ஏறினா� இரா�திாி� ெபா*� ேபாவ� ெதாியாம� 
ேபா�ம�லவா? எ�� எ9ணிேன�. 
 
இ�ப3 எ9ணிய�தா� தாமத�. இர9< ��� ேப� பிளா5பார�தி� அவசர 
அவசரமாக நட+� வ�வ� ெதாி+த�. யா� எ�� உ-�� பா��ேத�. Aத(� வ+த 
ஆசாமி, த@� க+த�ப� தா�! இைத� ப-றி நா� ஆFசாிய�ப5< A3வத-��ளாக 
நானி�+த வ93யி� கத@ திற�க�ப5ட�. க+த�ப பி�ைள உ�ேள ஏறினா�. 
பி�ேனா< வ+தவ�க� இர9< த@�கைள8� ெப53 ப<�ைககைள8� வ93யி� 
ஏ-றினா�க�. 
 
"எ�லா சாமா;� வ+�<�தா?" 
 
"எ�லா� வ+�<��1க." 
 
"சாியா இ��கா, பா��தி<1க." 
 
"ேபா>5< வாீ1களா, த�\!" 
 
"ேபா>5< வேரா�, அ9ேண!" 
 
"ஓ<! ஓ<! வ93 கிள�பி5<�. ப�க�� வ93யிேல ஏறி�ேகா! வி*��ர�திேல 
,1கிடாேத! ெதாி8தா?" 
 
ரயி� நகர� ெதாட1கிய�. ஒ� நிமிஷ�திேல /ேடஷ� விள�� மைற+த�. 
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காடா+திரமாக� கவி+தி�+த இ�ைள� கிழி��� ெகா9< ரயி� �ாிதமாகF  
ெச�ற�. 
 
"எ�ன, க+த�பபி�ைள ெசௗ�கியமா?" எ�� ேக5ேட�. 
 
க+த�பபி�ைள தி<�கி5<, எ�ைன� தி��பி� பா��தா�. "சாமி நீ1களா? 
ெசௗ�கிய+தா;1க. உ1கைள� பா��த� ெரா�ப ச+ேதாஷ�" எ�றா�. 
 
"உ�ைம� பா��த� என�� அைதவிட ச+ேதாஷ�. ஒ� ேவ3�ைகைய� ேகH1க�. 
ஐய�ேப5ைட /ேடஷனி� வ93 நி�ற�� உ�ைம நா� நிைன��� ெகா9ேட�. 
த�பி� தவறி இேத வ93யி� நீ�� வ+� ஏறினா� எIவள@ ந�றா> இ���� 
எ�� எ9ணிேன�. அ<�த நிமிஷ� பா��தா� நீேர வ+� இ+த வ93யி� 
ஏ�கிறீ�. நாைள�� ெச�ைன ப53ன�தி� எ� /ேநகித�களிட� நா� ெசா�னா� 
ந�பேவ மா5டா�க�. 'இய-ைக�� விேராத�' எ�பா�க�" எ�ேற�. 
 
"எ+த இய-ைக�� விேராத�, /வாமி" எ�� க+த�பபி�ைள ேக5டா�. 
 
"இ� எ�ன ேக�வி! எ+த இய-ைக�� விேராத� எ�றா�...?" 
 
"இ�ைல, ஐயா! இ�ேபா� பா�1க�. இ+த ரயி� இ��கிற�. த9டவாள�தி� 
ஓ<வ� இத� இய-ைக. அ+த இய-ைகைய ந�பி�தா� நா� எ�ேலா�� ரயி(� 
ஏ�கிேறா�. ஆனா� திPெர�� எ�ேபாதாவ� ஒ� தடைவ ரயி� த9டவாள�தி� 
இ�+� இற1கி வி<கிற�. அதனா� விப�� ேநாி<கிற�. இ+த விப�ைத ேநாி� 
பா��காதவ�க� 'அெத�லா� இ�ைல; அ�ப3 ஒ� நாH� ரயி� த9டவாள�ைத 
வி5< நக�+திரா�; இய-ைக�� விேராத�' எ�� ெசா�லலா� அ�லவா?" 
 
இத-� எ�ன பதி� ெசா�வெத�� நா� ேயாசி�பத-�� அவ� ேமேல ேபச� 
ெதாட1கி வி5டா�, "இேதா ேகH1க�. வான�தி� இ3 இ3�கிற�. இ+த ஐ+� 
நிமிஷ�தி� ப�� இ3 இ3��வி5ட�. இ�மாதிாி உலக�தி� தின� பதினாயிர�, 
லa� இ3 இ3��� ெகா9<தானி��கிற�. அ+த இ3ெய�லா� Jமியி� ேம� 
வி*+தா�, இ+த உலக�திேல ஒ� ம;ஷ�, ஒ� பிராணி உயிேரா< இ��க 
A38மா? A3யா�. ஆைகயா�, இ3 இ3��வி5< ஆகாய�திேல மைற+� 
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வி<வ�தா� இய-ைக. ஆனா� எ�ேபாேதா ஒ� தடைவ இ3யான� Jமியி� ேம� 
வி*கிற�. அ�@� ஒ� ம;ஷ� ேம� வி*கிற�. அ+த� பா*� இ3 அவைன� 
ெகா�லாம� அவ� க9ண� ம5<� ெகா9< ேபா> வி<கிற�! இத-� எ�ன 
ெசா�கிறீ�க�, /வாமி! இ� இய-ைகயா? இய-ைக�� விேராதமா?" 
 
இ�ப3� ேக5< வி5< க+த�ப� எ�ைன� பா��தா�. நா;� அவைர� பா��ேத�. 
ேவ� என��� பதி� ெசா�ல� ெதாியவி�ைல. 
 
"எ�ன சாமி, ேபசாம� இ��கீ1க? ெசா�B1கேள�? இ3 வி*கிற� இய-ைகயா> 
இ�+தா�, ந� எ�ேலா� தைலயிB� ஏ� இ3 விழவி�ைல? ந� எ�லா� க9Q� 
ஏ� அவி+� ேபாகவி�ைல? அ� இய-ைக�� விேராதமா> இ�+தா� ஒ��த� ேம� 
மா�திர� எ�ப3 வி*+தி����! அவ� க9 ம5<� எ�ப3� ேபாயி����? இ� 
நட�க� L3யதா /வாமி? நட�க� L3ய� இ�லாவி5டா� எ�ப3 நட+த�?" 
 
க+த�ப பி�ைளயி� அ�ேபாைதய அறி@� ெதளிைவ� ப-றி என��F ச+ேதக� 
உ9டாயி-�. தCசாZ� ஜி�லாவி� இ�;� ம�வில��F ச5ட� வரவி�ைல 
எ�ப� ஞாபக� வ+த�. ஒ� ேவைள... அ�ப3 இ���ேமா? ேச! ேச! ஒ� நாH� 
இ�ைல. அவ� அ+த ஊ� கா1கிர/ கமி53யி� தைலவ�. கா+தி� ��லா ேபா5<� 
ெகா9< க�H�கைட மறிய� ெச>தவ�. அ�ப3�ப5ட ம;ஷரா ம�பான� 
ெச>தி��பா�? இ�லேவ இ�ைல. 
 
பி�ேன, ஏ� இ�ப3 எ�னெவ�லாேமா ச�ப+தமி�லாம� ேபRகிறா�? இ3யாவ�? 
தைலயி� வி*வதாவ�? இய-ைக�� விேராதமாவ�? எ�லா� ச�வ 
ேப�தலாகவ�லவா இ��கிற�? 
 
ேபFைச மா-�வத-காக நா�, "ப5டண����� தாேன வ�கிறீ�க�? அ1ேக 
நாைள�� கFேசாியா���! க�யாண� கFேசாியா?" எ�� ேக5ேட�. 
 
"ஆமா� சாமி! நாைள��� ப5டண�திேல கFேசாிதா�" எ�றா� க+த�ப பி�ைள. 
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இ�ப3F ெசா�(வி5<, த@ைல எ<��� ப�க�தி� ைவ��� ெகா9டா�. அத� 
உைறைய அவிU�தா�. த@(� இர9< �ற�ைத8� தடவி� ெகா<�தா�. ஒ� 
தாயா� த�;ைடய �ழ+ைதயி� அழகான க�ன1கைள� தட@வ�ேபா� 
அIவள@ ெச�லமாக� தடவினா�! 
 
ம;ஷ� இ+த இரயி� வ93யி� தனி� த@� கFேசாி ஆர�பி�க� ேபாகிறாரா 
எ�ன? ,�க� வ�கிறத-� ந�ல உபாய+தா�! - இ�ப3 நிைன�� மன�தி-�� 
சிாி��� ெகா9ேட�. அ�ேபா� அவ� ெசா�னா�: 
 
"சாமி! நா;� தின� ெபா*� வி3+தா� த@� அ3��� ெகா9<தானி��கிேற�. 
எ�தைனேயா நாத/வர வி�வா�கH�� வாசி�தி��கிேற�. ஆனா� ேந-ைற�� 
ரா�திாி நா� பரவசமா> வாசி�த� ேபா� வாசி�த� ெவ� அJ�வ�. இ+த� ேதா� 
வா�திய�தி(�+� ேந-� எ�ென�லா� நாத1க� வ+தன? நானா வாசி�ேத�? 
இ�ைல, இ�ைல. ந+தி பகவாேன எ� விர�களிேல வ+� உ5கா�+� ெகா9டா�! 
 
இைத� ேக5ட�� அவ�ைடய ேபFசி� என�� சிர�ைத உ9டாயி-�. ச-� A� 
அவ� தைலகா� இ�லாம� ேபசியெத�லா� Aத� நா� கFேசாியி� ஆேவச+தா� 
எ�� அறி+� ெகா9ேட�. 
 
"அ�ப3யா? எ+த ஊாி� ஐயா, அIவள@ ந�ல கFேசாி? நாயன� யா� வாசி�த�?" 
எ�� ேக5ேட�. 
 
"தி�வ*+,� சிவ�ெகா*+� எ�� ேக�வி�ப53��கிறீ�களா, சாமி?" 
 
"தி�வ*+,� சிவ�ெகா*+தா? அ� யா�? நா� ேக5டதி�ைலேய?" எ�ேற�. 
 
ெவ� கால���� A�� சிவ�ெகா*+� எ�� பிரசி�� ெப-ற நாயன�கார� 
இ�+ததாக நா� ேக�வி�ப5ட�9<. ஆனா� அவ� நா� பிற�பத-� 
A�னாேலேய காலCெச�ற மனித�. அவ���� தி�வ*+,�மி�ைல! 
 
"ேக5டேத இ�ைலயா? நிைன��� பா�1க சாமி. 1929-30இ� நீ1க எ1க 
இ�+தீ1க?" 
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"ஓேஹா! 1929-30 லா? பாதி நா� ச��கா� வி�+தாளியா இ�+ேத�. பா�கி� பாதி 
நா� ேசல� ஜி�லாவி� ரயி�ேவ /ேடஷனி(�+� ெவ� ,ர�திB�ள கிராம�தி� 
இ�+ேத�.  
 
"சாிதா�; அதனா� தா� நீ1க� ேக�வி�படவி�ைல. தி�வ*+,�� த�பி அ+த 
இர9< வ�ஷ கால�தா� பிரசி�தமாயி�+த�. ஆனா� அ+த இர9< 
வ�ஷ�திேலேய அ� ச1கீத உலக�ைதேய ஜயி��வி5ட�." 
 
என��� பகீ� எ�ற�. கைல உலகி� மகா ேமதாவிகளாக கிள��� சில� 
அ-பா8Xேல இற+� வி<வ� சகஜமாயி��கிறத�லவா? உடேன, கி5ட�பாவி� 
ஞாபக� என�� வ+த�. 
 
"ஐேயா, பாவ�! கி5ட�பா மாதிாி..." 
 
"இ�N1க, சாமி, இ�N1க! உ1க� வாயாேல, அ�ப3F ெசா�லாதீ1க. த�பி 
தீ��கா8ஸா இ��க5<�; ெசா�B1க." 
 
"ெரா�ப ச+ேதாஷ�, ஐயா! தீ��கா8ளா>, சிரCசீவியா>, எ��� பதினாறா>, 
மா��க9டைன� ேபா(��க5<�. ஆனா�, ெபய� ஏ� இ�ேபா� மைற+� 
ேபாFR? ஏ� அவ� வா�திய� வாசி�கிறதி�ைல?" 
 
"ஏ� வாசி�கிறதி�ைல? வாசி�தா� உலக� தா1கா�. எ�லா�� ைப�திய� 
பி3��� ேபா> வி<வா�க�. அதனா� தா� நா� Lட அ3�க3 த�பிைய� பா��க� 
ேபாகிறதி�ைல. ேந-� ரா�திாி அ� வாசி��� ேக5ேட�. அ�ேபா� Aத� ெவறி 
பி3�த� ேபா(���. த@ைல� கிழி�� எறி+� வி5<, 'இனி ேம� ஒ��த;��� 
த@� வாசி�கிறதி�ைல' எ�� சபத� ப9ண� ேதா��கிற�. அடாணா ராக� 
ரா�திாி வாசிFR� பா�1க�! ஒ� நிமிஷ� என��� க9ணிேல ஜல� வ+த�. ம� 
நிமிஷ� எ*+� ஆன+த� L�தாடலா� எ�� ேதா�றி-�. அைத நிைன��� 
ேபாேத மயி�� LFச� எறிகிற�." 
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2222    
கைதேய அ3ேய பி3��F ெசா�B�ப3 நா� ெரா�ப@� வ-���தி� ேக5<� 
ெகா9டத� ேபாி� த@� க+த�ப பி�ைள ெசா�ல� ெதாட1கினா�. 
 
"தி�வ*+,�� த�பிைய நா� Aத� Aத(� ச+தி��� ப�னிர9< வ�ஷ���� 
ேம(����. அ�ேபா�தா�, அத;ைடய ெபய� பிரபலமாக ஆர�பி�தி�+த�. ஒ� 
ேகாயி� ��பாபிேஷக�தி� த�பியி� கFேசாி�� எ�ைன த@B�� அைழ�பத-� 
வ+தி�+தா�க�. ஒ� ைமன� ைபயனி� கFேசாி��� ேபா> வாசி�கிறதாவ� எ�� 
நிைன�� Aத(� சா��� ேபா��F ெசா�ேன�. ஆனா� வ+தவ�க� எ�ைன 
விடவி�ைல. 'உ1கைள�தா� த@B�� அம��த ேவQெம�� சிவ�ெகா*+� 
பி�ைள பி3வாதமா>F ெசா�(யி��கிறா�. நீ1க� ஒ��� ெகா9< தா� ஆக 
ேவ9<�' எ�� வ-���தினா�க�. உடேன அ�ப3�ப5ட ைபயைன� பா��க 
ேவQெம�� என��� ேதா�றி, ச�மத� ெகா<�� அFசாரA� வா1கி� 
ெகா9ேட�. 
 
கFேசாி ெச>ய� கிள�பி இர9< வ�ஷ�����ேள பி�ைளயா9டா� இIவள@ 
ேப� எ<�தி��கிறாேன, ஏேதா Rமாரா> ஊ�வா� எ�� நிைன��� ெகா9<தா� 
ேபாேன�. ஆனா�, த�பி நாயன�ைத வாயிேல ைவ�� ஊத ஆர�பி�தாேனா 
இ�ைலேயா, இ� Rமா� வாசி�பி�ைல, பிரமாத� எ�� ெதாி+� ேபாயி-�. 
அைரமணி வாசி�பத-�� என��� பரவசமா>� ேபா>வி5ட�. ம�னா��3 
சி�ன�ப�கிாி, ெச�ெபா�னா� ேகாயி� ராமசாமி Aத(ய மகாவி�வா�களி� 
பர�பைர�� வாாிஸாக வ+தி��பவ� இ+த� பி�ைளயா9டா� தா� எ�� 
தீ�மானி�� வி5ேட�. 
 
எ�ைன�தா� த@B�� ைவ�க ேவ9<ெம�� த�பி வ-���திய காரண� 
எ�னெவ�� ெதாிய வ+த�. எ�;ைடய த@� வாசி�பி� ேம� சிவ�ெகா*+��� 
அபார� பிாிய�. அ� ம5<ம�ல, ெகாCச காலமாக� த�பி எ1ேக கFேசாி��� 
ேபானாB� அ1ேக ச9ைடயாக A3+� ெகா93�+ததா�. த�பியி� ேம� ம-ற 
நாத/வர வி�வா�கH�ெக�லா� அIவள@ அTைய உ9டாகியி�+த�. 
 
சாமி! �கU எ�ப� இ��கிறேத, அ� மகா ெபா�லாத�. ஒ� ம;ஷ;�� ஒ� 
ப�க�தி� எIவள@ �கU ெப��கிறேதா, அIவள@�� இ�ெனா� ப�க� அவ� 
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ேம� ேகாபA� வள�+� ெகா93��கிற�. அதிB�, கைல, வி�வ� எ�� 
ெசா�னா� ேபா��. 'ேந-� Aைள�த இ+த� ைபய� இIவள@ ந�றாக 
வாசி�கிறதா? இIவள@ ெச�வா�� அைடகிறதா?' எ�� எ�லா���� ஒேர 
வயி-ெறாிFச�. ஆகேவ, நாத/வர�கார�க� L<மிடெம�லா� தி�வ*+,�� 
த�பிைய இகU+� ேபRவேத ேவைலயா>� ேபாயி�+த�. 
 
அத-� ஒ� மாத���� A�னா� ஒ� பிரசி�தமான ேகாயி(� ப1�னி 
உ-சவ����F சிவ�ெகா*+ைத வரவைழ�தி�+தா�களா�. 
 
உ�c� நாயன�கார� ஒ�வ�� வா�திய� வாசி�தா�. உ-சவ� ஆர�பி�ததி(�+� 
இர9< ேகா�3��� �ைக+� ெகா93�+த�. தி��க�யாண உ-சவ�தி� ேபா� 
ம9டப�தி� கFேசாி நட+த�. த�பி வாசி��� ெகா93��ைகயி� உ�c� 
நாயன�கார�� அவ�ைடய ெஸ5ைடF ேச�+தவ�கH� பி�னா� உ5கா�+� ேக( 
ெச>� ெகா93�+தா�க�. 'நாயன�ைத நிமி��தி� பி3�கிறதா, தைல கீழா>� 
பி3�கிறதா எ�� ெதாியாத பச1கெள�லா� கFேசாி ப9ண வ+�டறா1க" எ�� 
ஒ��த� ெசா�னானா�. 'ேக5கிறவ;1க ஞானT�ய1களாயி�+தா�, எவ� 
ேவQனாB� தா� வாசி�க வ�வா�' எ�றானா� இ�ெனா�வ�. இெத�லா� 
சிவ�ெகா*+தி� காதி� ப5<� படாமB� வி*+� ெகா93�+த ேபாதிB�, 
அைத� ெகாCசA� இல5சிய� ெச>யாம� த�பி வாசி��� ெகா93�+த�. 
ஆனா� உ�c� ெஸ53� த@�கார� ஒ� தடைவ 'தாள� த�பி� ேபாFR!' எ�� 
ெசா�னேபா� த�பி��� ேகாப� வ+� வி5ட�. தி��பி� பா���, 'யாரடா தாள� 
த�பி� ேபாFR எ�� ெசா�Bகிறவ�? A�னாேலேய வ+� தாள� ேபா<1கடா!' 
எ�� காரமா>F ெசா�(-�.  
 
த�பியி� ேம� அபிமான� உ�ளவ�க� ப�க�தி� பல� உ5கா�+தி�+தா�க�. 
அவ�களி� ஒ�வ��� பிரமாதமா>� ேகாப� வ+�வி5ட�. அவ� 'இவ�க� 
கிட�கா;க, த�பி, ெரா�ப தாள�ைத� க9<5டா;க! ேசா����� தாள� 
ேபாடறவ;கதாேன! நீ பா5<�� வாசி' எ�� ெசா�(வி5டா�. அIவள@தா�. 
கலக� A-றி வி5ட�. உ�c� நாயன�கார� நாயன�ைத� ,�கி அ3�க வ+தா�. 
த@�கார� ஒ�வைரெயா�வ� ேகா(னா� அ3��� ெகா9டா�க�. ஜால�கைள� 
பி<1கி எறி+தா�க�. ச-� ேநர� ஒேர அ�ேலால க�ேலாலமா>� ேபா>வி5ட�. 
த�மக��தா, ���க� Aத(யவ�க� வ+� ச9ைடைய வில�கி நி��தினா�க�. 
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பிற� யா� ேம� �-ற� எ�� விசாரைண நட+த�. சைபயிB� இர9< க5சி, சில� 
உ�c� அபிமான�தி� ேம� உ�c� நாயன�கார� க5சியி� ேச�+� 
ெகா9டா�க�. அதிக� ேப� த�பியி� க5சியி� இ�+தா�க�. ஆனா� த�மக��தா 
உ�c�� க5சியி� இ�+தா�. அவ� த�பியி� ேம� தா� �-ற� எ�� தீ�மானி��, 
'நீ வாசி�த� ேபா�� எ*+� ேபாகலா�' எ�� க5டைளயி5டா�. ஆனா�, ேகாயி� 
���க� ஐயா@��, த�பியி� வாசி�� எ�றா� உயி�. ஆைகயா� அவ�, 
'சிவ�ெகா*+� ேகாயிைல வி5<� ேபானா� நா;� இேதா கிள�பி வி<கிேற�' 
எ�� ஆேவச� வ+தவ� ேபா� கிள�பி வி5டா�. அ��ற� ம�ப38� ம�திய/த� 
ப9ண ேவ93யதாயி-�. இ+த மாதிாி ஒ� தடைவ, இர9< தடைவ இ�ைல; பல 
தடைவகளி� கலக� நட�கேவ சிவ�ெகா*+� ேயாசைன ப9ணி, எ�ைன 
எ�ப3யாவ� த@B��F ேச���� ெகா9< விட ேவ9<� எ�� A3@ ெச>த�. 
நா� அேதாேட ேச�+� வி5டா� அ��ற� எவ;� வாைல ஆ5ட மா5டா� எ�� 
த�பி�� அIவள@ நிFசய�. 
 
இெத�லா� பி-பா< த�பிேய மனைசவி5<F ெசா�(� தா� நா� ெதாி+� 
ெகா9ேட�. அ� Aத� நா1க� இ�வ�� ேச�+ேத கFேசாி��� ேபாக� 
ெதாட1கிேனா�. ம-ற நாயன�கார�கH�ெக�லா� இதனா� எ� ேபாி� கா>Fச�, 
எ�ைன பகி�கார� ப9Qகிற� எ��� தீ�மான� ெச>தி�+தா�க�. ஆனா�, 
என�� எ�ன வ+த� சாமீ! உ9ப� நாழி, உ<�ப� நா�� Aழ கத� ேவ�3. 
ேசா-���� �ணி�� ஏேதா பகவா� ெகா<�தி��கிறா�. 'கிட�கிறா�க�' எ�� 
நா� அல5சியமா>� தா� இ�+ேத�. 
 
அ+த சமய�தி� அவ�கHைடய பகி�கார� எ�லா� எ1கைள ஒ��� 
ெச>யவி�ைல. தின� ெபா*� வி3+தா� கFேசாிதா�. த�பியி� வாசி�ேபா 
நாH�� நா� அபாரமாகி� ெகா93�+த�. இத-� A�னாெல�லா� நா� 
பண���காக� த@� வாசி��� ெகா93�+ேத�. த�பி�� வாசி�க ஆர�பி�த 
பிற�, எ�ைன மற+� பரவசமா> வாசி�ேத�, /வாமி! அ� எ�ன மேனாத�ம�? 
அ� எ�ன க-பைன? அ� எ�ன ெபா�Hதய�? - இ�தைன��� த�பி, 
ெபாியவ�க� கா53ய வழியி(�+� அ+த9ைட இ+த9ைட நகரவி�ைல. இ+த� 
கால�திேல ேபா�, ஒ����� பதி� த��ரா R�தி ைவ��� ெகா�ளவி�ைல. 
த@B��� பதி� தபலா, அ��ற� ப�க வா�திய���� ஹா�ேமானிய�, ேமா�சி1� - 
இ�ப3ெய�லா� ஒ��� கிைடயா�. 
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இ+த சமய�தி� நா� ���கி5<, "பி�ைளவா�! த��ரா R�திைய� ப-றி எத-காக 
இIவள@...?" எ�� ஆர�பி�ேத�. நா� ேமேல ேபச அவ� இட1 
ெகா<�கவி�ைல. 
 
"என��� ெதாி8� சாமி, ெதாி8�. நீ1க� த��ரா R�திைய ஆதாி�கிறவ� எ�� 
அ+த விவகார� இ�ேபா� ேவ9டா�. தி�வ*+,� த�பி அ�ப3ெய�லா� �� 
வழி��� ேபாகவி�ைலெய��தா� ெசா�கிேற�. ஆனாB� வாசி�� 
அ-�தமாயி�+த�. ேதவகான� எ�றா� ேதவகான+தா�. அத-ேக-றா� ேபா� 
நாH�� நா� ெச�வா��� அதிகமாகி� ெகா93�+த�, பண� வ+� �வி+த�. 
 
இைதெய�லா� பா��க� பா��க என�� எIவளேவா ச+ேதாஷ� உ9டாயி-�. 
ஆனா�, ஒேர ஒ� விஷய� மன�தி-� மிக@� ��ப�ைத ெகா<�� வ+த�. 
கைல��� வி�வா;��� ெபாிய ச�� எ� ெதாியாதா, சாமி! த�பி��� அ+த� 
ெகா3ய ம�பான� பழ�க� இ�+த�. எ�ப3யாவ� அ+த� பழ�க�தி(�+� 
த�பிைய வி<வி�க ேவ9<ெம�� நா� ஆ�திர� ெகா93�+ேத�. அ3�க3 
ஜாைட மாைடயாகF ெசா�ேன�. சில சமய� ெதளிவாக@� ெசா�ேன�. த�பி��, 
எ�னிட� ெரா�ப� பயப�தி உ9<. ஆகேவ, நா� ெசா�B� ேபா� பதி� ேபசாம� 
ேக5<� ெகா93����. ெக5ட பழ�க� எ�� அ���� ெதாியாமBமி�ைல. 
ஆனா� வி<வத-� ம5<� A3யவி�ைல. ஏேதா, நா� ெசா�(� ெகா9< வ+தத� 
பயனாக, ெரா�ப மீறி� ேபாகாம� க5<��� இ�+த�. இ+த ம53லாவ� 
இ��கிறேத எ�� நா� ஒ�வா� தி��தியைட+தி�+ேத�. 
 
இ�ப3யி��ைகயி�, மகா�மா கா+தியி� உ�� ச�தியா�கிரக� ஆர�பமாயி-�. 
ேதசெம1�� அமளி�மளி�ப5ட�. என�� ெரா�ப நாளாகேவ ேதசிய விஷய1களி� 
சிர�ைத உ9< எ�� உ1கH��� ெதாி8ேம! அ+த நாளி� அ3�க3 ெபா�� 
L5ட1கH��� ேபா>� ெகா93�+ேத�. சில சமய� த�பிைய8� அைழ��� 
ெகா9< ேபாேவ�. அ+த� L5ட1களி� தைலவ�கHைடய ேபFR�கைள� 
ேக5<� ேக5<� த�பியி� மன� கனி+� ெகா93�+த� எ�பைத அறி+ேத�. 
கைடசியி�, கா+தி மகாைன� ைக� ெச>� வி5டா�க� எ�ற ெச>தி வ+த�. அ�� 
��பேகாண�தி� பிரமா9டமான L5ட�. ப5டணேம திர9< வ+த� 
ேபா(�+த�. த�பி�� இர9< வ�ஷமாக� ��பேகாண�தி� தா� ஜாைக. நா;� 
அ3�க3 ��பேகாண� வ�ேவ�. அ�ைறய தின� ெபா��L5ட���� நா;� 
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த�பி8� ேபாயி�+ேதா�. L5ட�தி� அ�� ேபசியவ�க� எ�லா�� ெரா�ப@� 
உ��கமாக� ேபசினா�க�. எ� ப�க�தி(�+த த�பியி� க9களி� ஜல� ெப�கி 
வழிவைத� பா��ேத�. 
 
L5ட� ஒ� மணி ேநர� நட+தபிற�, திPெர�� சலசல�� உ9டாயி-�. ெகாCச 
,ர�தி� ேபாN/கார�க� ைகயி� �9டா+த3கHட� L5டமாக வ�வ� 
ெதாி+த�. L5ட1கைள� த3யா� அ3��� கைல�� வி<�ப3 அ�ைறய 
தின+தா� ேம(ட�தி(�+� உ�தர@ வ+ததா�. ஜன1கH�� இ� ஒ��� 
ெதாியா�. அவ�களி� ெப��பாேலா� தி��பி� பா���, இ� எ�ன சமாFசார� 
எ�� ேயாசி�பத-�� ேபாN/கார�க� தி<� பிரேவசமாக L5ட�தி-�� 
பிரேவசி�� தா�மாறாக அ3�க� ெதாட1கினா�க�. உடேன, L5ட� கைலய 
ஆர�பி�த�. இர9< நிமிஷ����� A�கா�வாசி� ேப� ஓ3� ேபா> வி5டா�க�. 
கைடசி வைரயி� இ�+தவ�களி� அ3ேய;� ஒ�வ�. நா� ஓடவி�ைல. ேதாளிB� 
A�கிB� நாைல+� அ3 வா1கி� ெகா9ட பிற� ெம�வாக�தா� அ1கி�+� 
ெச�ேற�. 
 
த�பி A�னேய ஓ3� ேபா> என�காக ஒ� ச+தி� Aைனயி� கா��� 
ெகா93�+த�. எ�ைன� க9ட�� வ+� க53� ெகா9< க9ணீ� வி5ட*த�. 
இ�வ�� அதிகமாக� ேபசாம� :5ைட ேநா�கிF ெச�ேறா�. வழியி� 
கைட�ெத�வி�, ஹ;மா� ேகாயில9ைட வ+த�� த�பி, 'நி�B1க, அ9ேண!' 
எ�� LFச� ேபா5ட�. அ;மா� ச+நிதியி� வி*+� நம/கார� ெச>�வி5< 
எ*+த�. 
 
"/வாமி! ஆCசேநயா! இ�� Aத- ெகா9< ம�பான� எ�பைத8� க9ணாB� 
பா��க மா5ேட�; ைகயாB� ெதாடமா5ேட�. ச�திய�! ச�திய�" எ�� பிரமாண� 
ெச>த�. 
 
பாவி நா�, அ�ேபா�, R�மா இ�+தி��க� Lடாதா? "த�பி, அ;மா� க(8க�தி� 
க9க9ட ெத>வ�. அதிB� கைட�ெத� அ;மா� ெரா�ப ச�தி8�ளவ�. 
அவ�ைடய ச+நிதியி� பிரமாண� ெச>தி��கிறா>, ஜா�கிரைத! ஞாபகமி��க5<�" 
எ�ேற�. 
 
அ�ேபா� த�பி, "அ�ப3 நா� எ� பிரமாண�ைத மீறினா�, எ� தைலயி�  



207 

 

இ3விழ5<�; எ� க9 அவி+� ேபாக5<�" எ�� உர�த �ர(� ெசா�(-�. 
 
/வாமி! நிஜமாகF ெசா�கிேற�, அ�ேபா� எ� உட�ெப�லா� ந<1கி-�. 
ேராம1க� எ�லா� ��தி5< நி�றன. 'அட பாவி! இIவள@ பய1கரமான சபத� 
ஏ� ெச>தா>?' எ�� உர�த �ர(� ெசா�ல வி��பிேன�; ஆனா� நா 
எழவி�ைல. 
 
3333    
சிவ�ெகா*+தினிட� என�� அபிமான� அதிகமாவத-� இ�ெனா� காரணA� 
ேச�+த�. எ� தம�ைக ஒ��தி ��பேகாண�தி� ��F ெச53� ெத�வி� இ�+தா�. 
நா� ��பேகாண� ேபானா� அ1ேகதா� த1�வ� வழ�க�. அவ� மக� 
வனஜா5சிைய இ+த மான�ேகடானா ெதாழிB�� விட�Lடா�. ந�ல இடமா>� 
பா���� க�யாண� ப9ணி� ெகா<��விட ேவ9<� எ�� நா;� R+தர 
காமா5சி8மாக ேயாசி�� A3@ க53 ைவ�தி�+ேதா�. 
 
நா� ��பேகாண�தி� இ���� கால1களி� சிவ�ெகா*+� த�பி அ3�க3 எ1க� 
:5<�� வ�வ�9<. அ�ேபாெத�லா� நா�, "ஆகா! ந�Aைடய வனஜா@��� 
சிவ�ெகா*+���� ம5<� க�யாண� ப9ணி ைவ�� வி5டா� எIவள@ ேமலா> 
இ����?" எ�� எ9Qேவ�. எ�;ைடய ஆைச நிைறேவறலா� எ�பத-� 
அறி�றிகH� ேதா�றி வ+தன. அவ�க� இர9< ேப���� ஒ�வ� ேம� ஒ�வ� 
பிாிய� ஏ-ப5< வ+ததாக� ேதா�றிய�. 
 
வனஜா, பா��கிறத-�, ர�ைப, ஊ�வசி எ�� ெசா�கிறா�கேள அ+த 
மாதிாிெய�லா� பிரமாதமாக இ��க மா5டா�. ஆனா�, அ�ப3 அவல5சணA� 
இ�ைல. Aக�தி� ந�ல கைள. �3�தன� ெப9 பா1கா> இ��பா�. ஆனா� 
��திசா(�தன�தி� அவH�� ஈடான ெப9ைண நா� பா��தேத கிைடயா�. 
ஏேனா எ� ம�மகளாFேச எ�� நா� ெசா�கிறதாக நீ1க� நிைன�க� Lடா�. 
என�ேக ெசா+த�திேல �ழ+ைத �53க� இ��கி�றன. அவ-ைற எ�லா� ப-றி 
நா� அ�ப3F ெசா�கிேறனா? கிைடயா�. 
 
வனஜாைவ ச1கீத� கFேசாி�ேகா நா53ய���ேகா தயா� ெச>8� உ�ேதச� 
எ1கH�� இ�ைல. இ+த� ெதாழி� எ�லா� எ1க� தைல Aைறேயா< ேபாக5<�, 
�ழ+ைதக� எ�லா�� �38� �3�தனAமாக இ��க5<� எ�� ஆைச�ப5ேடா 
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�. ஆைகயா�, வனஜாைவ� ப�ளி� Lட���� அ;�பிேனா�. ஏெழ5< கிளா/ 
வைரயி� ப3�த பிற� ப�ளி� Lட�ைத8� நி��தி ஆயி-�. அ��ற� வனஜா 
:53� R�மா தா� இ�+தா�. 
 
எ�ன இ�+தாB� பர�பைரயாக வ+த கைல ேபா�மா? வனஜா@�� ச1கீத� 
நா53ய� அபிநய� எ�லா� இேலசாக வ+த�. ஆனா� அIவள@� �����தனமாக 
மாறி-�. வனஜா எ1ேக எ�ன�ைத� பா��தாB� அேத மாதிாி தா;� ெச>� 
வி<வா�. யா� எ�ப3� பா3னாB�, அேத மாதிாி பா3� கா5<வா�. நாடக� 
பா��தா�, யா� யா� எ�ப3 ந3�தா�கேளா அ�ப3ேய ந3��� கா5<வா�. 
ம;�யாHைடய சாதாரண நைட உைட பாவைனக� அவH�� அ�ப3ேய 
வ+�வி<�. யா� எ�ப3� பா��கிறா�க�, எ�ப3� ேபRகிறா�க�, எ�ப3 
நட�கிறா�க� - அ�மாதிாிெய�லா� ெச>� கா53 பாிகாச� ப9Qவா�. வனஜா 
இ���� இடெம�லா� ஒேர சிாி��� விைளயா5<� ஆக�தா� இ����. யா���� 
பய�பட மா5டா�. அல5சியமாக� ,�கி எறி+�தா� ேபRவா�. 'இ�ப3ெய�லா� 
இ��க�Lடா�. பதவிசா இ��க ேவ9<�' எ�� அவH�� நா� அ3�க3 ��தி 
ெசா�வ�9<. 
 
ஆனா�, வனஜாவி� விஷம�, வா>� �<��, சிாி��, விைளயா5<, எ�லா� ஒேர 
ஒ� ஆசாமியி� A�னா� ம5<� மாயமா> மைற+� ேபாயின. சிவ�ெகா*+� த�பி 
வ+�வி5டா� இ�லாத நாண� ெவ5க� எ�லா� வ+�வி<�. த�பி A�னா� அவ� 
அதி�+� ேபச மா5டா�. ஏதாவ� ேக5டா� தா� பதி� ெசா�வா�. வழ�க� ேபா� 
கNெர�� சிாி�க மா5டா�. த�பி ஏதாவ� ேவ3�ைகயாக� ேபசினா� இேலசாகF 
சிாி�பா�. சிவ�ெகா*+தி� நாயன� ேக5பதி� அவH�� ெரா�ப ஆைச. 
��பேகாண�தி� உ�ஸவ�, ஊ�வல� எத-காவ� த�பி வா�திய� வாசி�தா� அைத 
அவ� ேக5காம� இ��க மா5டா�. அ<�தா-ேபா� சிவ�ெகா*+� :53-� 
வ��ேபா�, அ+த ராக� ந�றா> இ�+த�, இ+த� கீ��தன� அJ�வமாயி�+த� 
எ�ெற�லா� ெசா�வா�. 
 
நா� எ�ேபா� :5<�� வ+தாB�, பி�னா� த�பி வ�கிறதாெய�� ஆவBட� 
பா��பா�. வராவி5டா�, ஜாைடயாக, "அவ� ெசௗ�கிய+தாேன? உட���� 
ஒ��மி�ைலேய?" எ�� ேக5பா�. 
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சிவ�ெகா*+தி� மனA� இ�ப3�தா� இ��கிற� எ�� ெதாி+� ெகா9ேட�.  
த�பி இ+த :5<�� வ�� ேபாெத�லா� வனஜா வாச(� நி�� 
வரேவ-காவி5டா�, அவ;ைடய க9 R-�� A-�� பா����. :5ைட வி5<� 
�ற�ப<� ேபா�� அ�ப3�தா�. வனஜாவிட� விைடெப-�� ெகா�ளாம� ேபாக 
மா5டா�. "ேபாகலாமா! மாமா!" எ�� ேக5<� ெகா9< நி-பாேன தவிர, 
கிள�பமா5டா�. 
 
இ+த� பி�ைளகHைடய மனR என��� க9ணா3 மாதிாி ெதாி+� ேபாயி-�. 
சிவ�ெகா*+���� வனஜா@��� தா� பகவா� பிைண��� ேபா53��கிறா� 
எ�� நா� தீ�மான� ப9ணி� ெகா9ேட�. இைத� ப-றி என�� ஏ-ப5ட 
ச+ேதாஷ�ைதF ெசா�( A3யா�. எ� சேகாதாி��� இ� ெரா�ப� 
தி��தியாக�தானி�+த�. 
 
எ1கHைடய எ9ண� இIவள@ Rலபமாக� ப(�க� ேபாகிறைத எ9ணி நா1க� 
ச+ேதாஷ�ப5<� ெகா93��ைகயி�, எ1கHைடய ச+ேதாஷ�தி� ம9ைண� 
ேபா<வத-� ஒ� பாவி வ+� ேச�+தா�. அவைள உ1கH��� ெதாி+� தா� 
இ����. தி�Fெச+,� மேனாரCசித� எ�� ெபய�. இ�ேபா� அவ� ெபய� 
ம1கி� ேபாயி��கிற�. ஆனா�, அேடய�பா! அ+த� கால�தி� அவH�கி�+த 
ம@ைஸF ெசா�ல A3யா�. அவHைடய நாடக� க�ெபனி ��பேகாண���� வ+� 
ேச�+த�. வ+� ப�� நாைள��� ��பேகாணேம பயி�தியமா>� ேபா>வி5ட�. 
 
கைத��� கா(�ைல எ�பா�கேள, அ+தமாதிாி, கைல உலக�தி� ஒ�வ���� �கU 
ஏ� வ�கிற�, ஏ� ேபாகிற� எ�பத-�� காரணேம சில சமய� இ��பதி�ைல. 
அ+த மேனாரCசித� எ�கிற ெப9 பி�ைள ெரா�ப சாதாரண� எ�ப� எ� 
அபி�பிராய�. இரா�திாியிேல, Aக�திேல ப@டைர வாாி அ�பி� ெகா9<, 
பளபளெவ�� ச�கி �டைவைய� க53� ெகா9<, எல�3ாி� ைல5<�� A�னா� 
வ+� நி�றா� ஏேதா பிரமாதமா>� தானி����. ேவஷ�ைத� கைல��வி5<� 
பக(ேல பா��தா�, எ� Aக�திேல இ��கிற ல5சண� Lட இ��கா�. 
 
அவ� பா5ேடா ெரா�ப ம5ட�. ஹி+�/தானி ெம5<களிேல தH�கா> 
நாடக���� ேவ93ய பா5<�க� பா<வா�. அIவள@தா�. சாாீர� 
Rமாராயி����. ஆனா� கா� மணி ேநர� கா�ேபாதிைய� பி3�� ஆலாபன� 
ப9ணF ெசா�B1க�; ெவ�� JOய�. தாள� தவறாம� ஒ� தியாகராஜ 
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கீ��தன�ைத� பாடF ெசா�B1க�; A3யா�! 'தாள�ைத :53ேல ைவFR5< 
வ+தி��ேக�, எ<���கி5< வரைல' எ�� ெசா�ல� L3ய ேப�வழி. 
 
இ+த சாதாரண நாடக�காாியி� ேமேலதா� ��பேகாண� அ�ப3 பயி�திய� 
பி3�� அைல+த�. ஒ� நாைள�� 3�க3 கிைட�கவி�ைல எ��, ஜன1க� 
ெகா5டைக ேம� க�ைல வி5ெடறி+தா�க�. எIவள@� L5ட� வ+தி���� 
பா���� ெகா�H1க�. இ�;� அ+த� ெப9 பி�ைள பக(ேல எ1ேகயாவ� 
ெவளியிேல கிள�பினா� ேபா��, ஆயிர� ஜன1க� பி�ேனா< ேபா>� 
ெகா9ேடயி��பா�க�. அவ� ேகாயிB�� /வாமி தாிசன� ெச>ய வ+தா� 
அ�ைற�� உ-சவ� மாதிாிதா�. அIவள@ ஜன1க� L3வி<வா�க�. ஆனா� 
எ�லா�� அ+த நாடக� காாிைய�தா� பா���� ெகா93��பா�கேள தவிர, 
/வாமிைய� தி��பி� Lட� பா��க மா5டா�க�. 
 
இ�ப3 ஊெர�லா� பயி�தியமாக� ேபானதி� நா� ஆFசாிய�படவி�ைல. 
பாலாமணி கால�தி(�+� இ+த மாதிாி எ�தைனேயா நா� பா��தி��கிேற�. 
ஆனா� தி�வ*+,�� த�பி8� அ+த மாதிாி பிரைம பி3��� ேபான�தா� என�� 
ெரா�ப ஆFச�யமா> இ�+த�. அதனா� என�� உ9டான மன ேவதைன�� 
அளேவ கிைடயா�. த�பியி;ைடய வி�வ� எ�ன? ேயா�யைத எ�ன? ெச�வா�� 
எ�ன? இவ� ேபா> அ+த நாடக�காாி கா(ேல வி*கிறதாயி�+தா� அைதவிட 
அவமான� ேவெற�ன இ��கிற� சாமி? 
 
4444    
அ+த நாடக� க�ெபனி ��பேகாண���� வ+ததி(�+� சிவ�ெகா*+� ஒ� நா� 
நாடகமாவ� பா��காம(�+த� கிைடயா�. ெவளி^�கH�� எ1ேகயாவ� 
கFேசாி��� ேபானாB� நாடக� நட��� ரா�திாி�� எ�ப3யாவ� வ+� ேச�+� 
வி<வா�. 
 
மேனாரCசித� ேமைட�� வ+� வி5டா�, ந�ம ைபயைன� பா��கேவ A3யா�. 
ேத� �3�த �ர1� எ�பா�கேள, அ+த மாதிாிதா�. 
 
ேவ3�ைகைய ேவQமானா� ேகH1க�. சிவ�ெகா*+���� பி3�தி�+த நாடக� 
ைப�திய� வனஜா5சிைய8� பி3��� ெகா9ட�. அவH� தவறாம� 
நாடக����� ேபா> வ+தா�. ஆனா� அவ� நாடக� ம5<� பா��க� ேபானதாக 
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என��� ேதா�றவி�ைல. இர9< ��� நா� நா;� கவனி�ேத�. 
சிவ�ெகா*+� ேமைடையேய பா���� ெகா93��க, வனஜா5சி 
சிவ�ெகா*+ைதேய பா���� ெகா93��பா�. ெகா5டைகயி� அவ� ஒ� 
�ைலயி� இவ� ஒ� �ைலயி� உ5கா�+தி�+தாB�, எ�ப3ேயா அவHைடய க9 
அவ� இ���மிட+ேத3� க9<பி3��வி<�. 
 
இெத�லா� என��� ெகாCச� Lட� பி3�கவி�ைல. வனஜா5சியி� மனேவதைன 
என�� ந�றா>� ெதாி+த�. அவ� இ+த அச5<� பி�ைளைய நிைன�� நிைன�� 
உ�கி� ேபா>� ெகா93�+தா� எ�பைத8� க9ேட�. நாடக� க�ெபனி 
வ+ததி(�+�, சிவ�ெகா*+� எ1க� :5<�� வ�வ� கிைடயா�. வனஜா5சி சில 
சமய� "ஏ� மாமா! இ+த நாடக� க�ெபனி எ�ேபா� ஊைர வி5<� ேபாக� 
ேபாகிற�?" எ�� ேக5பா�. ேக5�� ேபாேத அவ� க9களி� ஜல� தH�பி 
நி-��. நா� அவHைடய �றி�ைப அறி+� ெகா�ேவ�. எ�;ைடய மனA� 
க�ட�ப5ட ெத�றாB�, ெவளி�பைடயாக, "சீ! ைப�தியேம உன�� எ�ன அைத� 
ப-றி� கவைல? ஊாி� யா� எ�ேக< ெக5டா� உன�ெக�ன? ஏதாவ� ேவைல 
இ�+தா� பா� ேபா>!" எ�ேப�. இ�;� சில சமய� அவ�, "மாமா! நா;� 
3ராமாவி� ேசர� ேபாகிேற�" எ�பா�. நாடக�தி� மேனாரCசித� 
பா3யப3ெய�லா� பா3, அவ� ந3�தப3ெய�லா� ந3��� கா5<வா�. "ஐேயா! 
இ+த� ெப9Q��� ைப�திய� பலமாக� பி3�� வி5டேத" எ�� எ9ணி 
வ��த�ப<ேவ�. 
 
ந� ஊ��கார�க� சாதாரணமா> ஒ�� எ�றா�, Y� எ�பா�க�. ஒ��� இ�லாத 
ேபாேத ெபா>8� �H�� க-பைன ெச>வா�க�. ெகாCச� நிஜA� இ�+தா� 
ேக5க ேவQமா? சிவ� ெகா*+தி� ைப�திய�கார�தன�ைத� ப-றி�தா� 
ஊெர�லா� ேபFR. இ+த மாதிாி ேமதாவியான பி�ைள�� இ�ப3 அச5<� ப5ட� 
வ+தேதெய�� என�� எIவளேவா வ��தமா> இ�+த�. 
 
கைடசியாக நாடக� A3+த�. அதாவ� ��பேகாண�தி� மேனாரCசித� 
க�ெபனியாாி� நாடக� A3+த�. அவ�க� அ<�தப3யாக ெச�ைன 
ப53ண�தி-�� கிள�பினா�க�. அவ�க� ஊ���� கிள��கிற அ�� 
சிவ�ெகா*+� அ+த நாடக� காாியி� ஜாைக��� ேபா> அ1ேகேய இ�+ததாக@�, 
ெரா�ப@� அச5<� பிச5< எ�� நட+� ெகா9டதாக@� ெதாிய வ+த�. ரயி�ேவ 
/ேடஷ;��� அவ�கைள வழி அ;��வத-�� ேபாயி�+தானா�. ரயி� கிள�பி� 
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ெகாCச ,ர� ேபான பி-பா< Lட, சிவ�ெகா*+�, "நா� ப5டண���� வேர�, 
அவசிய� வ+� உ1கைள� பா��கிேற�" எ�� இைர+� க�தியதாக@�, அைத� 
ேக5< பிளா5பார�தி� இ�+தவ�க� சிாி�ததாக@� ேக�வி�ப5ேட�. 
 
நாடக� க�ெபனி ஊைர வி5<� ேபான பிற�, வனஜா@��� ெகாCச� உ-சாக� 
பிற+த�. "ஏ�, மாமா! இனி ேம� தி�வ*+,�� த�பி ந� :5<�� வ�வா1க�ல?" 
எ�� ேக5டா�. அவ� ேக5டத-� த�+தா-ேபா�, சிவ�ெகா*+��, இர9ெடா� 
தடைவ :5<�� வ+தா�. அ�ேபாெத�லா� வனஜாவி� ேதாரைணைய� பா��க 
ேவ9<ேம? அேடய�பா! ராணி தா�! ���ேக ெந<�ேக ேபாவா�. 
சிவ�ெகா*+ைத நிமி�+� Lட� பா��க மா5டா�. ஏதாவ� ேக5டா�, பதி� 
ெசா�ல@� மா5டா�. காதி� ேக5காத� ேபா� ேபா>வி<வா�. 
 
இைதெய�லா� பா��க� பா��க என�� ஒ� ப�க� ேவ3�ைகயாக@� ஒ� ப�க� 
வ��தமா8மி�+த�. நா� அவ�கH��, ��தி கி�தி ஒ��� ெசா�லவி�ைல சாமி! 
எ�;ைடய உலக அ;பவ�திேல ெதாி+� ெகா93��கிேற�. இ+த மாதிாி இள� 
பி�ைளக� காாிய�திேல, ��தி ெசா�கிறதனா� பிரேயாசனேம ஏ-ப<வதி�ைல. 
அதனா�தா� சிவ�ெகா*+� அ+த நாடக�காாி ைமய(� அக�ப53�+தேபா� 
Lட நா� ஒ��� ெசா�லவி�ைல. இதிேலெய�லா� அவ� அவ�கH� ப5<� 
ப5<� ேதற ேவ9<�. க�டேமா, Rகேமா, அ;பவி���தா� ��தி வர ேவ9<�. 
���ேக ஏதாவ� ெசா�ேனாமானா� ைப�திய� A-றி� ேபா>வி<கிற�. 
 
இ�ப3 இர9< ��� மாத� ஆயி-�. ெச�ைன� ப5டண� க+த/வாமி ேகாயி� 
உ-சவ�தி-� சிவ�ெகா*+ைத அைழ��� ெகா9< வ��ப3 என��� க3த� 
வ+த�. ப5டண�தி� அ+த� பழிகாாி இ��கிறாேள எ�� அ�ேபாேத மனசி� 
நிைன��� ெகா9ேட�. ஆனாB� அத-காக வ+த� கFேசாிைய விட A381களா? 
கிள�பி� ேபாேனா�. ஆகா! சாமி! அ+த� கFேசாியி� சிவ�ெகா*+� எ�னமா> 
வாசி�த� எ�கிறீ�க�? அ� தா� கைடசி கFேசாி எ�� த�பியி� 
அ+தரா�மா@��� ெதாி+தி�+த� ேபா(��கிற�. அதனா�தா�, அIவள@ 
அ-�தமா> அைம+தேதா, எ�னேமா? ஒ� நா� ரா�திாி த�பி ைபரவிராக� வாசி�த 
ேபா�, ேக5டவ�க� எ�லா� அ*� வி5டா�க�. த�பியி� வாசி�பி� A�ைன�� 
இ�ேபா� ெகாCச� வி�தியாச� ஏ-ப53�+த�. A�ேனெய�லா�, க�யாணி, 
ச1கராபரண�, ஹ�ஸ�வனி, நா5ைட, ேகதார� இ+த மாதிாி ராக1க� 
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வாசி�பதிேலதா� த�பி�� உ-சாக�. என��� த@� வாசி�க ெரா�ப உ-சாகமா> 
இ����. ெகாCச நாளாக� த�பி கா�ேபாதி, ேகதாரெகௗள�, உேசனி, Aகாாி, 
கமாR - இ�ப3 அதிகமாக வாசி�க ஆர�பி�தி�+த�. இ+த ராக1கெள�லா� 
வாசி��� ேபா�, என��F சில சமய� க9ணி� ஜல� வ+�வி<�. உட�ெப�லா� 
மயி��LFR எறி8�. த@� வாசி�பத-ேக ஓடா�! ஏேதா விர� வழ�க� ேபா� த53� 
ெகா93���ேம தவிர, மனெச�லா�, த�பியி� வாசி�பி� ஈ<ப53����. ந< 
ந<ேவ, இர9< ைகைய8� ,�கி� ��பி5<, 'ஹர ஹர! மகாேதவா!' எ�ேப�. 
இைத� பா���வி5<, சிலேப� சிாி�பா�க�; A5டா�க�! ச1கீத� அ;பவி��� 
வித� அவ�கH�ெக�ன ெதாி8�? 
 
��� நா� கFேசாி8� A3+த�. நாலா� நா� ெபா*� வி3+த�. "இ�ைற�� 
ஊ��� �ற�படலாமா, த�பி!" எ�ேற�. 
 
"ெகாCச� ெபா�1க� மாமா. �த� கிழைம தாேன சித�பர�தி� கFேசாி? ேநேர 
காாிேலேய ேபா> விடலா�" எ�ற� த�பி. 
 
சிவ�ெகா*+���� ெகாCச நாளாக ேமா5டா� கா� ைப�தியA� ஏ-ப53�+த�. 
'3ைரI' ப9ண� க��� ெகா93�+தா�. அ<�த தடைவ ப5டண� ேபா��ேபா� 
கா� வா1கி வர ேவ9<ெம�� ெசா�(� ெகா93�+தா�. 
 
அ�� பகெல�லா� R-றி, கைடசியி� இர9டாயிர� Vபா>�� ஒ� 'ெஸக95 
ஹா95' கா� வா1கி� ெகா9< வ+� ேச�+தா�. ெசா-ப ைமேல ஓ3யி�+த 
ப3யா�, 'ெஸக95 ஹா9டா'> இ�+தாB� வ93 பா��பத-� ெரா�ப 
ந�றாயி�+த�. 
 
ந�ல ேவைள; கFேசாியிB� கா� வா1�வதிB� ��தி ெச�றதனா� 
மேனாரCசித�ைத மற+�வி5டா� எ�� நா� எ9ணி ச+ேதாச�ப5ேட�. 
ஆனா�, அ� அ-ப ச+ேதாஷமா> ேபாயி-�. அ�� இரா�திாி சிவ�ெகா*+� 
நாடக����� ேபானா�. "நீ1கH� வாீ1களா அ9ேண!" எ�� அைரமனசா>� 
L�பி5டா�. "ெரா�ப சிரமமா> இ��கிற�; நா� வரவி�ைல" எ�� ெசா�( 
வி5ேட�. அ�� இரா�திாிெய�லா� எ� மனசி� ேவதைன �3 ெகா93�+த�. 
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ம�நா� காைலயி� த�பி ெரா�ப ேநர� கழி�� தா� எ*+தா�. எ*+த�� 
பரபர��ட� /நானபானாதிகைள A3�க� ெதாட1கினா�. ேஜாராக 3ர/ 
ப9ணி� ெகா9டா�. எ�லா� ஆன�� "மாமா! ெகாCச� ெவளியிேல ேபா> வி5< 
வ�கிேற�. சா�பா5<�� என�காக� கா�தி��க ேவ9டா�. தி��பி வ�வத-� 
ேநர� ஆனாB� ஆ��" எ�றா�. 
 
"த�பி! இெத�ன ேபFR? நாைள� ெபா*� வி3+தா� சித�பர�தி� இ��க 
ேவ9<ேம? �ற�ப<வத-� ஏ-பா< ெச>யாம� எ1ேகேயா ேபாகிேற� 
எ�கிறாேய?" 
 
"க5டாய� இ�� இரா�திாிேய கிள�பி விடலா� மாமா! ரா�திாி ப�� மணி��� 
காாி� கிள�பினா�, பளபளெவ�� ெபா*� வி38� ேபா� சித�பர� 
ேபா>விடலா�. உ1கH��� ,�க� விழி�க ேவ9டாெம�றி�+தா� நீ1க� 
ேவQமானா ரா�திாி ரயி� ஏறி வி<1க�" எ�றா�. 
 
இ�ப3F ெசா�(வி5< ெவளிேய ேபானவ� இனிேம� சாய1கால� தா� தி��பி 
வ�வா� எ�� நிைன�ேத�. ஆனா� ஒ� மணி ேநர����� அவ� தி��பி 
வ+�விடேவ என�� ஆFச�யமா>� ேபாயி-�. 
 
"எ�ன த�பி! அத-��ேள வ+�வி5டா>?" எ�� நா� ேக5டத-�� பதி� ஒ��� 
ெசா�லாம�, உ�ேள ேபா> ப<�ைகைய விாி��� ப<��� ெகா9டா�. ச-� 
ேநர���ெக�லா� அவ� வி�மி அ*� ச�த� ேக5ட�. 
 
த�பி8ட� ேசா�ரா ைபய;� ேபாயி�+தா�. அவைன� L�பி5< "எ�னடா 
சமாசார�?" எ�� விசாாி�ேத�. அவ� எ�லா விவரA� ெசா�னா�. ஸா+ேதாமி� 
இ�+த மேனாரCசித�தி� ப1களா@��� ேபானா�களா�. வாச(� ஏ-கனேவ 
ஐ+� ஆ� ேமா5டா� வ93க� கா��� ெகா93�+தனவா� "��பேகாண� 
சிவ�ெகா*+� பி�ைள வ+தி��கா�" எ�� த�பி ெசா�(ய;�பிFRதா�. வாச� 
ேசவக� தி��பி வ+�, "இ�ேபா� அ�மா@�� ேவைல இ��கா�. பா��க 
A3யாதா�. இ�ெனா� சமய� வரF ெசா�னா1க" எ�� ெதாிவி�தானா�. த�பி�� 
Aக� அ�ப3ேய சி���� ேபாFசா�. வ93ைய� தி��பF ெசா�( ேநேர ஜாைக�� 
வ+� வி5டதா�. 
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சாமி! இ+த விஷய� என�� ஆFச�ய�ைத விைளவி�கவி�ைல. அ+த� ெப9 
பி�ைளைய மதறா/கார�க� தைலயி� ,�கி ைவ��� ெகா9< L�தா<கிறா�க� 
எ�� நா� ேக�வி�ப53�+ேத�. ெபாிய ெபாிய வ�கீ�க� எ�ன, ைஹ�ேகா�5 
ஜ5ஜுக� எ�ன, ஐ.சி.எ/. உ�திேயாக/த�க� எ�ன இ�ப3�ப5ட 
சீமா�கெள�லா� அவ� :5< வாச(� ேபா>� கா��� ெகா93�+தா�களா�! 
இ�ப3ெய�லா� ெப�ைம வ+தா�, ந�ல ம;�ய�கH�ேக க�வ� தைல�ேகறி� 
ேபா>வி<�. ஒ� சாதாரண ெப9 பி�ைள��� ேக5க ேவ9<மா? ேகவல� ஒ� 
ேமள�காரைன அவ� மதி�பாளா? 
 
சிவ�ெகா*+தி� ேம� என��� ேகாபமா> வ+த�, இவ;ைடய வி�வ� எ1ேக? 
அவ� எ1ேக? அ+த அ-ப� ெப9பி�ைள எ1ேக? அவ� :5ைட ேத3�ெகா9< 
இவ� ஏ� ேபாகிறா�? இ+த அவமான� அவ;�� ந�றா> ேவ9<�! 
அ�ேபா�தா� ��தி வ��. அழ5<� ந�றா> அழ5<�. 
 
இ�ப3 எ9ணி, அவைன சமாதான�ப<��வத-� நா� ேபாகவி�ைல. என�� சில 
ம;�ய�கைள பா��க ேவ93யி�+த�. அவ�கைள� பா��� வி5< வரலா� எ�� 
ெவளிேய ேபா>வி5ேட�. 
 
சாய1கால� ஐ+� மணி Rமா����தா� தி��பி வ+ேத�. வ+த��, த�பிைய� 
ப-றி விசாாி�ேத�. Rமா� நாB மணி��� த�பி அைறயி(�+� எ*+� 
வ+ததாக@�, நா� எ1ேக எ�� விசாாி�ததாக@�, உடேன வ93யி� ஏறி� 
ெகா9< �ற�ப5<F ெச�றதாக@�, ெதாி+த�. ரயி(� ஏறி நா� பா5<��� 
ேபா>விடலாமா, த�பி எ�ப3யாவ� தி9டா3� ெகா9< வ+� ேசர5<� எ�� 
Aத(� நிைன�ேத�. அ��ற� இ+த மாதிாி நிைலைமயி� அவைன� தனியாக வி5< 
வி5<� ேபாக� Lடா� எ�� ேதா�றி-�. மன�திேல எ�னேமா தி�தி�ெக�� 
அ3��� ெகா9ட�. ஒ�ேவைள த�பி வ+� ேசராவி5டா� நாைள��F 
சித�பர�தி� கFேசாி எ�ன ஆவ�? அவ� தா� சி�பி�ைள�தனமாக நட+� 
ெகா9டா�, அத-காக நாA� அச5<� தனமாக� ேபாகலாமா எ�� நிைன��, 
அவ� வர@�காக� கா�தி�+ேத�. 
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சாய1கால� ஏ* மணி���தா� வாச(� வ93 வ+� நி�ற�. 
 
"மாமா வ+�5டா1களா?" எ�� சிவ�ெகா*+� உ-சாகமாக� ேக5<� ெகா9< 
உ�ேள Eைழ+த ேபா�, 'ேபாகிற�, பி�ைள��� ��தி சாியா>� ேபா>வி5ட� 
ேபா(���' எ�� நா� நிைன��F ச+ேதாஷ�ப5ேட�. ஆனா� அ+த ச+ேதாஷ� 
ஒ� நிமிட1Lட இ�ைல. உ�ேள வ+த த�பிைய� பா��ேதேனா இ�ைலேயா, 
அவ;ைடய உ-சாக����� காரண� எ�னெவ�� ெதாி+� ேபா>வி5ட�. 
அ�ப3ேய எ� மன� இ3+� ேபாயி-�. 
 
'அ3 பாவி! ச9டாளி! உ�னா�தாேன விபாீத� வ+த�!' எ�� அ+த 
நாடக�காாிைய மன�தி-�� தி53ேன�. நா� அ�� சாய1கால� த�பிைய� 
தனியா> வி5< வி5<� ேபானத-காக எ�ைனேய ெநா+� ெகா9ேட�. 'இ�ேபா� 
நா� ரயி(� ேபாவ� எ�ப� A3யாத காாிய�. Lட இ�+� த�பிைய அைழ��� 
ெகா9< தா� ேபாக ேவ9<�.' 
 
இ+த இட�தி� க+த�ப பி�ைள ெசா�ன� என�� ந�றா>� �ாியவி�ைல. 
எைதேயா ெசா�ல வி5< வி5டா� எ�� ேதா�றி-�. "நீ� ெசா�வ� என�� 
அ��தமாகவி�ைல, ஐயா! அ�ப3F சிவ�ெகா*+தினிட� எ�ன மா�தைல� 
க9P�?" எ�� ேக5ேட�. 
 
"ெதாியவி�ைலயா, சாமி! அைதF ெசா�வத-�� Lட என��F ச1கடமாயி��கிற�. 
ைபய� ந�றாக� 'த9ணி' ேபா5<வி5< வ+தி�+தா�! அIவள@தா�. அ;மா� 
ேகாயி(ேல ெச>த ச�திய� ேபாFR! ம�ப38� 'ேசா�ரா' ைபயைன விசாாி�ேத�. 
சாய1கால� இ�ெனா� தடைவ அ+த நாடக�காாி :5<��� ேபானதாக@�, 
அ�ேபா�� 'பா��க A3யா�' எ�ேற பதி� கிைட�ததாக@�, இவ�க� வாச(� 
நி-�� ேபாேத அவ� ெவளியி� கிள�பி வ+� ேமா5டாாி� ஏறி� ெகா9< 
ேபா>வி5டதாக@� த�பிைய� தி��பி� Lட� பா��கவி�ைலெய��� 'ேசா�ரா' 
ெசா�னா�. அத-�� பிற� த�பி ெகாCச ேநர� எ1ெக�லாேமா R-றி அைல+� 
வி5<� கைடசியி� ெஸ�5ர� /ேடஷ;�� அ�கி� வ93ைய வி5<� ெகா9< 
ேபாயி-றா�. நாசமா>� ேபாகிறவ�க� தா� ம�பான� கைடக� 
ைவ�தி��கிறா�கேள? ச�ைக� ேபா< ேபா5< வி5< வ+� வி5டா�! 
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இைதெய�லா� ேக5டேபா� ஒ� �ற�தி� என��� த�பியி� ேபாி� ேகாப� 
வ+தாB�, இ�ெனா� ப�க� இர�கமா8மி�+த�. அவ� மனR எIவள@ 
ேவதைன� ப53�+தா�, இ+த மாதிாி ேகாயி(� ெச>த பிரமாண�ைத� ைகவி5< 
ம� பான� ெச>ய� ேதா�றியி����? பா*� ெப9 ேமாக�தி� ச�திதா� எ�ன? - 
ேபான� ேபாக5<�, இ+த தடைவ எ�ப3யாவ� ைபயைன ஜா�கிரைதயா> 
ஊ���� ெகா9< ேபா>F ேச���வி5டா�, அ��ற� கவைலயி�ைலெய�� 
நிைன�ேத�. 'இ+த நாடக�காாி� ைப�திய� இ��ட� இவ;�� வி5<� 
ேபாயி-�. பிற� வனஜா இ��கிறா�, பா���� ெகா�கிறா�!' எ�� எ9ணி 
எ�ைன நாேன ேத-றி� ெகா9ேட�. 
 
5555    
சா�பா< எ�லா� A3��� ெகா9< கிள��வத-� இர@ ப�� மணி ஆகிவி5ட�. 
க�ெபனி�கார�க� அ;�பியி�+த 3ைரவ� வ93 ஓ53� ெகா9< வ+தா�. 
சிவ�ெகா*+� 3ைரவ���� ப�க�தி� A� i53� உ5கா�+தா�. நா1க� 
எ�லா� பி�னா� இ�+ேதா�. த�பி வ93 ஓ5ட ஆர�பி�காம(��க ேவ9<ேம 
எ�� எ� மனR தி�தி� எ�� அ3��� ெகா9ட�. ஆனா� அவனிட� அைத� 
ப-றி நா� ெசா�லவி�ைல. ெசா�னா�, ஒ� ேவைள '�ர1ைக நிைன�� ெகா9< 
ம�+� தி�னாேத' எ�� ெசா�ன கைதேபா� ஆகிவிடலாம�லவா? ஆைகயா� 
வாைய �3� ெகா9< இ�+ேத�. 
 
அ�றிர@ வான�தி� ம��� ம+தாரAமாயி�+த�. ஆனா� நா1க� கிள��� ேபா� 
மைழ ெப>8ெம�� ேதா�றவி�ைல. ெச1க-ப5< தா9<கிற ெபா*�தா� சி� 
,-ற� ேபா5ட�. அ�ேபா� ஆகாய�ைத� பா��ேத�. ஒேர 
காடா+தகாரமாயி�+த�. ெப�மைழ பி3��� ெகா�ளாம(��க ேவ9<ேமெய�� 
கவைல�ப5ேட�. 
 
இ�ப3 எ9ணிF ச-� ேநர���ெக�லா� நா� க9ணச+தி��க ேவ9<�. 
எIவள@ ேநர� ,1கிேனேனா ெதாியா�. ெபாிய இ3F ச�த�ைத� ேக5< ,�கி 
வாாி� ேபா5<� ெகா9< எ*+தி�+ேத�. 
 
ஆஹா! அ+த மாதிாி மி�னைல8� இ3ைய8� எ� ஜ�ம�தி� நா� பா��த� 
கிைடயா�. அ+த இ3F ச�தமான� ஆகாய�தி� எ1ேகேயா ஒ� �ைலயி� கிள�பி, 
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ேமக1கைள� கீறி� பிள+� ெகா9<, ஆகாய�தி� இ�ெனா� �ைல��� 
பிரயாண� ெச>வ� ேபா(�+த�. அ�@� ச5ெட�� அவசரமா>� 
ேபா>விடவி�ைல. அ9டகடாக1கைளெய�லா� கி<கி<ெவ�� ந<1கF ெச>� 
ெகா9< நிதானமாக� பிரயாண� ெச>த�. அேத சமய�தி� பளீெர�� ம-ெறா� 
மி�ன� கிள�பி-�. ேகா3 Tாிய� ஒேர சமய�தி� கிள�பினா� எ�ப3யி����? 
அIவள@ பிரகாசமான மி�ன� அைர நிமிஷ� நி�� உலக�ைத ஜகOேஜாதியாகF 
ெச>த�. அ+த ஜகOேஜாதியி� ெவளிFச� தா1காம� எ� க9க� �3� 
ெகா9டன. ஆனா� அ�ப3 �3� ெகா�வத-��, எ� வயி-றி� ெந��ைப� 
க5<�ப3யான கா5சிைய� பா���வி5ேட� சாமீ! என�� A�னா� 3ைரவாி� 
i53� உ5கா�+� சிவ�ெகா*+� வ93 ஓ53� ெகா93�+தா�. 
 
'ஐேயா! விபாீத� வர� ேபாகிறேத!' எ�� எ� மன�தி� மி�னைல� ேபா� ஒ� 
எ9ண� ேதா�றிய�. அIவள@தா�, விபாீத� வ+�வி5ட�! 
 
அ+த ஒ� வினா3யி� ேந�+த ச�பவ1கைள எ�ப3 நா� உ1கH��F ெசா�ல� 
ேபாகிேற�? பP� எ�� ஒ� ெபாிய பய1கரமான ச�த�; எ� ஜ�ம�தி� அ+த 
மாதிாி ச�த�ைத நா� ேக5டேத இ�ைல; இனிேம� ேக5க� ேபாகிற�மி�ைல. 
ஆகாய� அ�ப3ேய இ3+� திPெர�� ந� தைலயி� வி*+தா� எ�ப3யி����? 
அ�ப3�தா� ேதா�றி-�. அ+த� ெப�� ச�த�தினா� எ� கா� ெசவிடான� ஒ� 
வினா3. அ<�த வினா3யி� ஒ� ெபாிய அதி�Fசி; Jேலாக�தி(�+� எ�ைன 
யாேரா ,�கி� பாதாள�தி� எறிவ� ேபா(�+த�. 
 
என��� ��தி ெதளி+� க9ைண விழி��� பா��தேபா�, நா� க9ட பய1கரமான 
கா5சிைய எ� ஆ8� உ�ள வைர8� மற�க மா5ேட�. என�� எதிேர, ஒ� ெபாிய 
ஆலமர�, பFைச ஆலமர�, ெந���� ப-றி எறி+� ெகா93�+த�! அ+த மர���� 
அ3யி� ஒ� ேமா5டா� வ938� தீ�ப-றி எறி+� ெகா93�+த�. ஆகாய�திB� 
Jேலாக�திB� TU+தி�+த காடா+தகார���� ந<வி�, இ�மாதிாி ஒ� பFைச 
மரA�, அதன3யி� ஒ� ேமா5டா�� ெந���� பி3�� எாி+� ெகா93�+தா� 
எ�னமாயி����? அ�ேபா� சி� ,-ற� ேவ� ேபா5<� ெகா93�+த�. அ+த 
மைழ��ளிக�, எாிகி�ற தீயி� Oவாைலயி� வி*+� மைற+� ேபா>� 
ெகா93�+தைத� பா���� ேபா�, அ�னி பகவா�, நா�ைக நீ53 அ+த மைழ� 
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�ளிகைள �சி�ப� ேபால@�, 'எ�;ைடய ெப�+ தாக���� இ+த� �ளிக� 
ேபா�மா?' எ�� ேமB� ேமB� ேமக ம9டல�ைத ேநா�கி� ேபாவ� ேபால@� 
இ�+த�. இ+த� பய1கர� கா5சிைய� பா���� ெகா9< ஒ� நிமிஷ� கிட+த 
இட�திேலேய கிட+ேத�. ெத>வாதீனமாக, அ�ேபா� காாி� எ� த@� இ�+த� 
ஞாபக� வ+த�! உடேன என�� உயி� வ+� வி5ட�, ம� நிமிஷ� பா>+� ெச�� 
வ93யி� அ�கி� ேபாேன�. வ93 மர�தி� A53 ெநா�1கி� கிட+த�. ந�ல 
ேவைளயாக எ�ஜினி�தா� ெந���� பி3�� ெகா93�+த�. இ�;� 
அ3�பாக���� வரவி�ைல. த@ைல8�, நாயன1கைள8� எ<�� 
அ��ற�ப<�திவி5<, ம;ஷ�களி� நிைலைம எ�னெவ�� பா��ேத�. 3ைரவ� 
அ�ேபா�தா� எ*+� வ+� ெகா93�+தா�. அவ� தைலயி� அ3ப5< இர�த� 
வழி+� ெகா93�+த�. "அடபாவி! இ�ப3� ப9ணிவி5டாேயடா! நீ நாசமா>� 
ேபாக!" எ�� ைவ� வி5<, த�பி எ1ேக எ�� பா��ேத�. ெகாCச� ,ர�தி� 
அவ� கிட+தைத� க9ட�� இர9< எ53� பா>+� ஓ3ேன�. க5ைட மாதிாி 
கிட+தா�. ஐேயா! பாவி ேபா>வி5டாேனா? மாைர� ெதா5<� பா��ேத�; அ3�கிற 
ச�தேம ேக5கவி�ைல. ைகைய� பி3��� பா��ேத�; நா3 அ3�கவி�ைல. ��கி� 
அ�கி� ைகைய ைவ�ேத�; இேலசாக �FR வ�வ� ேபா� ேதா�றி-�; ெகாCச� 
என�� உயி� வ+த�. 
 
இத-��ளாக ஜன1க� ேபRகிற கலகல ச�த� ேக5<F R-� A-�� பா��ேத�. 
எெழ5<� ேப� ைகயி� லா+த�கHட� ஓ3 வ+� ெகா93�+தா�க�. அத-� ெவ� 
சமீப�தி� ரயி�ேவ /ேடஷ� இ�+ததாக� பி�னா� ெதாி+� ெகா9ேட�. 
கட@Hைடய ெசயைல� பா�1க� ஐயா! அவ� த9டைன அளி��� ேபா�Lட, 
ெகாCச� க�ைண8� கா5<கிறா�; சCசாரேம இ�லாத இட�தி� இ+த மாதிாி 
விபாீத� நட+தி�+தா� எ1க� கதி எ�ன ஆகியி����...?" 
 
"பி�ைளவா�! என��� �ாியவி�ைல! எ�ன தா� நட+த�? ஏ� மர� ப-றி� 
ெகா9ட�? ஏ� ேமா5டா� எாி+த�?" எ�ேற�. 
 
"ெதாியவி�ைலயா ஐயா! பFைச மர� ஏ� எாி8�? நீ1க� தா� ெசா�B1கேள�? 
இ3 வி*+� தா�..." 
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"ஐேயா, அ;மா� ேகாயி(� ெச>த சபத�..." 
 
"ஆமா� சாமி, ஆமா�! அ;மா� ேகாயி(� சிவ�ெகா*+� ெச>த சபத� ப(�� 
வி5ட�. அIவள@ சமீப�தி� இ3வி*+த அதி�Fசியினா� த�பியி� �ைளகல1கி� 
ேபாயி��க ேவ9<�. /Pாி1கி(�+� ைக ந*விய�. வ93 மர�தி� ேம� 
A53ய�. �ைல�� ஒ�வரா>� ேபா> வி*+ேதா�. ஆனா�, அதிசய�ைத� 
ேகH1க�! யா�� சாகவி�ைல. எ1கH�ெக�லா� சி� காய1கHட� ேபாயி-�. 
த�பி�� ம5<� - த�பி�� ம5<�... சாமி! அைத நிைன��� ேபா� ெத>வ�தி� 
த9டைன எ�� தா� ந�ப ேவ93யி��கிற�. 
 
ஆனா� அ+தF சமய� இைத� ப-றிெய�லா� நா� நிைன�கவி�ைல. த�பி�� 
��Fைச ெதளிவி�பத-� எ�னெவ�லாேமா ெச>� பா��ேதா�. ��Fைச 
ெதளியவி�ைல. அ<�த ரயி(� ��பேகாண���� 3�க5 வா1கி� ெகா9< 
கிள�பிேனா�. ரயி(� த�பியி� Aக�ைத உ-�� பா��த ேபா� தா� 'ஐேயா! இ� 
ெத>வ த9டைனதாேனா' எ�� என��F ச+ேதக� உதி�த�. 
 
க5ைட மாதிாி அவ� பிர�ைஞய-�� கிட+தப3யா� உயி� இ��கிறேதா 
இ�ைலேயா எ�� என�� அ3�க3 பய� ஏ-ப<�. உடேன த�பியி� Aக�ைத� 
பா��ேப�. அ+த Aக�தி� த��பிய ஜீவ கைளைய� பா��� ைதாிய� அைடேவ�. 
இ�ப3 ஒ� தடைவ பா��த ேபா� �3யி�+த த�பியி� க9களி� ஓர�தி� ஏேதா 
பளபளெவ�� சிவ�பாக� ெதாி+த�. உ-�� பா��ேத�, பகவாேன! 
 
அ�ேபா�தா� எ� ெநCைச யாேரா ஈ53யா� ��தி� பிள�ப� ேபா� இ�+த�. 
ஏெனனி� �3யி�+த இர9< க9களி� AைனயிB� இர�த� �ளிக� 
காண�ப5டன! எல�3ாி� ைல53� பிரகாச�தி� அைவ அ�ப3 உய�+த ர�தின� 
க-கைள� ேபா� பிரகாசி�தன! 
 
எ� மனசி� அ�ேபா� ஏ-ப5ட பய1கரமான ச+ேதக� நாB நாைள�ெக�லா� 
ஆ/ப�திாியி� உ�தி�ப5ட�. ��பேகாண�தி� ந�Aைடய பிரபல கா1கிர/ 
டா�ட� இ��கிறா� அ�லவா? அவ�ைடய ஆ/ப�திாி���தா� அைழ��F 
ெச�ேற�. Aத� ��� நாB நாH� டா�ட� ஒ��� ெசா�லவி�ைல. நாலா� 
நா�, எ�ைன� L�பி5<, /ப�டமாகF ெசா�(வி5டா�. "ைபய;�� மன� 
ெகாCச� �ழ�பியி��கிற�. ெகாCச நாளி� இ� சாியாக� ேபா>வி<�. ஆனா� 
க9 இர9<� ேபான� ேபான�தா�" எ�� ெசா�னா�. அவைர நா� காரண� 



221 

 

ஒ��� ேக5கவி�ைல. என���தா� காரண� ெதாி8ேம? ஹ;மா� ேகாயி(� 
த�பி ெச>த பிரமாண� அ�ப3ேய ப(�� வி5ட�. இனிேம� ம�பான� ெச>தா�, 
எ� தைலயி� இ3 விழ5<�, எ� க9 அவி+� ேபாக5<� எ�� சபத� 
ெச>தப3ேய ஆகிவி5ட�. 
 
6666    
த�பி ��� மாத� ஆ/ப�திாியி� இ�+தா�. ெகாCச� ெகாCசமாக ��தி 
ெதளிவைட+� வ+த�. ப�� நாைள��� நா� இ�னாெர�� ெதாி+� ெகா9< 
ேபச ஆர�பி�தா�. க9Q�� இ�;� க5<� ேபா53�+த�. க9 ேபா> வி5ட� 
எ�ற ெச>திையF ெசா�ல என��� ைதாிய� வரவி�ைல. நா� இ�லாத சமய�தி� 
டா�டைரேய ெதாிவி���ப3 ெசா�(வி5ேட�. இனிேம� தன��� க9 ெதாியேவ 
ெதாியா� எ�� அறி+த�� அவ;�� ம�ப38� சி�த� பிரைம மாதிாி ஆகிவி5ட�. 
ச�ப+தமி�லாம� தன���தாேன ேபசி� ெகா9<� சிாி��� ெகா9<மி�+தா�. 
இIவள@ L�தி� அவ� அ+த நாடக�காாிைய ம5<� மற�கவி�ைல. அ3�க3 
'மேனாரCசித�', 'மேனாரCசித�' எ�� ெசா�(� ெகா9<� வா>���ேள சிாி��� 
ெகா9<� இ�+தா�. இதனா� வனஜாைவ அவைன� பா��பத-� அைழ�� 
ெகா9< வ�வத-� என��� பி3�கவி�ைல. 
 
வனஜாேவா, தா� அவைர� பா��க ேவ9<�, பா��க ேவ9<� எ�� �3��� 
ெகா93�+தா�. யா�� பா��க� Lடா� எ�� டா�ட� க93�பா> 
க5டைளயி53��பதாகF ெசா�(� கால� ஓ53� ெகா93�+ேத�. கைடசியி� 
அவHைடய ெதா+தர@ ெபா��க A3யாம� ஒ� நாைள�� அைழ��� ெகா9< 
வ+ேத�. அவ� பா��க வ�� விஷய�ைத� த�பியிட� ெதாிய�ப<�த 
ேவ9டாெம�� இர9< ேப�ேம ேபசி� தீ�மானி�தி�+ேதா�. அIவாேற அவ� 
அவ� ப<�தி�+த அைறயி� வ+� ேபசாம� ெமௗனமா> நி�றா�. 
 
நா� பய+தப3ேய ஆயி-�. சிவ�ெகா*+� தன��� தாேன ேபசி� ெகா�ைகயி�, 
'அ3 மேனாரCசித�! எ� கிளிேய! மடமயிேல! மாேன! ேதேன, எ�ெற�லா� 
பித-றினா�. நா� மி�+த கவைல8ட� வனஜாைவ� பா��ேத�. ஐயா! /தீாிகளி� 
இதய�ைத ஆ9 பி�ைளகளா� க9< பி3�க A3யா� எ�� ெபாியவ�க� 
ெசா�(யி��கிறா�கள�லவா? அ� உ9ைமெய�� அ�ேபா� என��� ெதாி+த�. 
இ+த மாதிாி சிவ�ெகா*+� இ�;� மேனாரCசித�தி� ெபயைர ஜப� ெச>� 
ெகா93��பைத� பா��� வி5<, வனஜா மன� ெவ���� ேபா>வி<வா� 
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எ���, த�பியி� ேம� அவH�கி�+த பாச� ேபா>வி<ெம���, அ��ற� 
அவைன� பா��க வர ேவ9<ெம�ேற ெசா�ல மா5டா� எ��� நிைன�ேத�. 
ஆனா� நட+த� இத-� ேந�மாறாக இ�+த�. வனஜாவி� மன� ெகாCச� Lட 
ச(�கவி�ைலெய�� க9ேட�. உ9ைமயி� அவHைடய பாச� A�ைனவிட 
அதிகமானதாக� ேதா�றி-�. 
 
தின+ேதா�� த�ைன ஆ/ப�திாி�� அைழ��� ேபாக ேவ9<ெம��� ஆனா� 
த�பி��F ெசா�ல� Lடாெத���, அவ� பி3வாத� பி3�தா�. த�பி��� த� 
:53(�+�தா� சா�பா< ெகா9< வர ேவ9<ெம��� ெசா�னா�. அவேள 
சில சமய� எ<��� ெகா9< வ+தா�. இெத�லா� என��� ெகாCச� Lட� 
பி3�கவி�ைல. A�ேன சிவ�ெகா*+���� வனஜா@��� க(யாண� ப9ணி 
ைவ�க ேவ9<ெம�� நா� எ9ணிய� வா/தவ+தா�. ஆனா� இ�ேபா� அ� 
நட�க� L3ய காாியமா? அவHைடய தாயா� ச�மதி�பாளா? இ+த� 
ைப�திய�கார� பி�ைளதா� ச�மதி�க� ேபாகிறானா? இIவள@��� பிற� 
இ�;� அவ;�� 'மேனாரCசித� பிேரைம' ேபாகவி�ைலேய! பி�ேன 
வனஜாவி� பாச�ைத வளர வி<வதி� எ�ன பிரேயாஜன�? 
 
இ�ப3 நா� எ9ணி� ெகா93��ைகயி� வனஜா ெசா�ன ஒ� விஷய� எ�ைன� 
தி<�கிடF ெச>�வி5ட�. "மாமா, நா� ெசா�கிறத-� நீ1க� ச�மதி�க ேவQ�" 
எ�� அவ� ெரா�ப ேநர� J�வ \3ைக ேபா5<வி5<� கைடசியி�, "நா� எ� 
ெபயைர மா-றி மேனாரCசித� எ�� ைவ��� ெகா�ள� ேபாகிேற�. நீ1க� 
ச�மத� ெகா<�க ேவQ�" எ�றா�. Aத(�, அவHைடய ேநா�க� 
இ�னெத�ப� என�� விள1கவி�ைல. பி-பா< அவHட� ேபசி� ெதாி+� 
ெகா9ேட�. த�பி��� தா� க9 ெதாியாத�லவா? இைதF சாதகமாக ைவ��� 
ெகா9< வனஜா த�ைன மேனாரCசிதமாக மா-றி� ெகா�ள� ேபாவதா>F 
ெசா�னா�. மேனாரCசித� மாதிாிேய த�னா� ேபச@� பாட@� A38ெம��� 
ெசா�(, அ+த� ப3ெய�லா� என��F ெச>� கா53னா�. �ர� ேபFR எ�லா� 
த�Vப�, நாடக ேமைடயி� நா� பா��தப3ேய இ�+த�. 
 
என�ெக�னேமா த�பிைய இ�ப3 ஏமா-�வ� பி3�கேவயி�ைல. அதனா� எ�ன 
ேக< விைள8ேமா எ�னேமா எ�� பயமா8மி�+த�. ஆனாB� வனஜாவி� 
பி3வாத�ைத8� க9ணீைர8� எ�னா� எதி��� நி-க A3யவி�ைல. 'மாமா! 
என�� அவைர� தவிர ேவ� கதி கிைடயா�. வனஜாைவ அவ���� 
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பி3�காதப3யா� மேனாரCசிதமாகி வி<கிேற�. இத-� நீ1க� ச�மதி�க 
ேவ9<�. இ�லாவி5டா� உயிைர வி5< வி<ேவ�. /திாீ ஹ�தி ேதாஷ� 
உ1கைள விடா�" எ�றா�. 
 
பல நா� தய1கி� தய1கி, கைடசியாக இ+த ேமாச3�� நா� ச�மதி�ேத�. அ+த� 
ெப9ணி� �யர�ைத எ�னா� பா���� ெகா93��க A3யவி�ைல. ஒ� ேவைள 
8�தி ப(�தா�, சிவ�ெகா*+� மன+ேதறி A�ேபா� ம;ஷனாகலா� எ�ற 
ஆைச8� என�� இ�+த�. ஆனா� கவைல8� திகிB� ஒ��ற� இ�லாம- 
ேபாகவி�ைல. Aத(� 8�தி ப(�க ேவ9<�; பிற� உ9ைம ெவளியா�� ேபா�, 
த�பி எ�ன ெச>வாேனா, எ�னேமா? பகவா� இ��கிறா�, நட�கிறப3 நட�க5<� 
எ�� தீ�மானி�� வி5ேட�. 
 
ம�நா�, வனஜாைவ அைழ��� ெகா9< த�பியி� :5<��� ேபாேன�. 
 
த�பியிட� இ+த� ேபFைச எ�ப3 எ<�கிற� எ�� நா� தய1கி� 
ெகா93��ைகயி�, த-ெசயலாக வனஜாவி� ைகவைளக� �B1கின. அைத� 
ேக5ட�� த�பி�� ஒேர ஆFசாியமா>� ேபாயி��க ேவ9<�. 
 
"மாமா! யா� அ�?" எ�� ேக5டா�. 
 
ந�ல ேவைளயா>� ேபாFR எ�� நா� நிைன��� ெகா9< "த�பி! உ�ைன� 
பா��பத-காக� ப5டண�தி(�+� மேனாரCசித� வ+தி���" எ�ேற�. 
 
"எ�ன மேனாரCசிதமா?" எ�� ேக5<� ெகா9< த�பி ப<�ைகயி(�+� எ*+� 
உ5கா�+தா�. ஒ� நிமிஷ� என�� ெரா�ப� பயமா>� ேபா>வி5ட�. 
 
அேத சமய�தி� வனஜா ச5ெட�� அ�கி� வ+� "ஆமா�, நா� தா� 
வ+தி��கிேற�. நீ1க� ப<��� ெகா�H1க�" எ�� ெசா�(� ெகா9ேட, 
அவ;ைடய ேதா�கைள� பி3�� ெம�வாக ப<�க ைவ�தா�. 
 
ஐேயா! அ�ேபா� த�பி பா��த பா�ைவ இ�;� எ� மனசி� அ�ப3ேய நி-கிற�. 
ஒளி இழ+த அவ;ைடய க9களா� அ�ப3 ெவறி�க ெவறி�க விழி��� பா��தா�. 
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ஒ� ெபா�ைள இழ+த பிற� தா� அத;ைடய அ�ைம ம;ஷ�கH�� ந�றா>� 
ெதாிகிறத�லவா? அIவிதேம, க9 பா�ைவயி� அ�ைமைய அ+த சமய�தி� த�பி 
ெரா�ப@� உண�+தி��க ேவ9<�. 'ேபான பா�ைவ தி��பி வராதா?' எ�ற 
அளவி�லாத ஆ�திர�ைத அFசமய� அவ;ைடய Aக�திேல பா��த ேபா�, என�� 
ெபாிய ேவதைன உ9டாயி-�. இவைன ஏமா-�கிேறாேம எ�ற பFசாதாபA� 
ஏ-ப5ட�. ஆனா�, எ�ப3ேயா அ+த� ெப9ணி� வா��ைதைய� ேக5< இ+த 
ேமாச3யி� இற1கியாகி வி5ட�. இனிேம� தய1கி எ�ன பிரேயாஜன�? 
 
A�னாேலேய நா;� வனஜா@� ேயாசி��� க-பைன ெச>தி�+த கைதைய 
அ�ேபா� ெசா�ேன�. த�பி /மரைனயிழ+தி�+த ேபா� அ3�க3 'மேனாரCசித�' 
எ�� ெசா�(� ெகா93�+ததாக@�, அவ� வ+தா� தா� அவ;��� 
�ணமா�ெம�� நிைன�� நா� க3த� எ*தினதாக@�, அத� ேபாி� அவ� 
வ+தி��பதாக@� பாட� ஒ��வி�ேத�. 
 
வனஜா நா� ெசா�னைத ஆேமாதி�தா�. "மாமாவி� க3த� பா��த�� ஓ3 
வ+ேத�; உ1கH�� உட�� ந�றா> ெசௗ�கியமான பிற�தா� தி��பி� ேபாக� 
ேபாகிேற�" எ�றா�. 
 
ெகாCச ேநர� ஏேதா ேபசி� ெகா93�+த பிற�, "எ1ேக, அ�மா! ஒ� பா5<� 
பா<1க�. த�பி ேக5க5<�" எ�ேற� நா�. இைத8� A�னாேலேய ேபசி 
ைவ�தி�+ேதா�. 
 
மேனாரCசித� ந+த� சாி�திர�தி� ந+த� ேவஷ� ேபா5<� ெகா�வ�9<. 
அ�ேபா� 'பட A3யாதினி� �யர�' எ�;� அ�5பாைவ ராக மாளிைகயி� 
பா<வா�. இ�ேபா� வனஜா அ+த� பா5ைட அேத மாதிாி ராகமாளிைகயி� 
பா3னா�. �ர�, பா<� வித�, அ1க1ேக வி*+த ச1கதிக� Aத-ெகா9< 
அ�ப3ேய இ�+தைத� க9< நா� ஆFசாிய�ப5<� ேபாேன�. த�பிேயா 
பா5ைட� பரவசமா>� ேக5<� ெகா93�+தா�. ஒளி இழ+த அவ;ைடய 
க9களி(�+� க9ணீ�� �ளிக� வ+� ெகா93�+தன. 
 
எ1கHைடய 8�தி இIவா� ப(�� வி5டைத� ப-றி நா1க� இ�வ�� 
அசா�தியமான ச+ேதாஷ� அைட+ேதா�. பிற�, வனஜா தின+ேதா�� த�பிைய� 
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பா��க வ+� ெகா93�+தா�. பகெல�லா� ெப��பாB� அவ;ைடய 
:53ேலேய கழி�பா�. த�பி�� ெந�1கிய உ-றா� உறவின� யா�� இ�ைல. 
:53� தவசி� பி�ைளைய8� ேசா�ராைவ8� தவிர ேவ� யா�� கிைடயா�. 
அவ�கைள நா� தயா��ப<�தி ைவ�தி�+ேத�. 
 
ெகாCச நாைள�ெக�லா� நா� ேவ� நாத/வர வி�வா�கHட� கFேசாி��� 
ேபாக ஆர�பி�ேத�. ஒ� தடைவ அ+த மாதிாி ேபா> வி5<� தி��பி வ+த ேபா� 
சிவ�ெகா*+� மிக@� உ-சாக��டேன, "மாமா! நா;� மேனாரCசிதA� 
க(யாண� ப9ணி� ெகா�ள� ேபாகிேறா�. இனிேம�, அவ� நாடக ேமைட ஏறி 
ந3�பதி�ைல எ��� தீ�மானமாகி வி5ட�" எ�� ெசா�னா�. 
 
என��� ,�கி வாாி� ேபா5ட�. இ� எ�ன விபாீதமாக அ�லவா இ��கிற�? 
ஏேனா, த�பி�� உட�� �ணமாவத-காக இ+த ஏமா-ற���� நா� ச�மதி�ேத�. 
எ�ேபா�ேம அவ;�� உ9ைம ெதாியாம� இ���மா? ெதாி8�ேபா� எ�ன கதி 
ஆவ�? 
 
ஆனா� இ+த ஆ5ேசப� ஒ��� வனஜாவிட� ப(�கவி�ைல. "பி-பா< 
நான�லவா க�ட�பட ேபாகிேற�? உ1கH�� எ�ன?" எ�றா�. அ*� க9ணீ� 
வி5< எ�ப3ேயா எ�ைன ச�மதி�க� ப9ணிவி5டா�. அவHைடய தாயாைர8� 
ச�மதி�கF ெச>தா�. 
 
அ<�த மாத� தி�நாேகRவர� ேகாயி(� அவ�கH��� க�யாண� நட�தி� 
ெகா9< ஊ���� தி��பி வ+� ேச�+ேதா�. 
 
இ�ப3F ெசா�( வி5<, க+த�ப பி�ைள R�மா இ�+தா�. ஏேதா ெபாிய 
ேயாசைனயி� ஆU+தவ� ேபா� ேதா�றினா�. 
 
"அ��ற� எ�ன?" எ�� ேக5ேட�.  
 
"அ��ற� எ�ன? மா�பி�ைள8�, ம�மகH� ெசௗ�கியமாயி��கிறா�க�. 
மணிமணியா> இர9< ஆ9 பி�ைள� �ழ+ைதக� பிற+தி��கி�றன" எ�றா�. 
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என��� தி��தி உ9டாகவி�ைல. அவ� ெசா�ல ேவ93ய� இ�;� பா�கி 
இ��பதாக� ேதா�றிய�. 
 
"இ�ேபா� அவ�க� எ1ேக இ��கிறா�க�?" எ�� ேக5ேட�. 
 
"A+திாிF ேசாைல எ�� ேக53��கிறீ�களா, சாமி? காைர�காB��� 
A���ேப5ைட��� ந<ேவ ம�தியி� சA�திர� கைரேயார�தி� இ��கிற�. 
A+திாிF ேசாைல மாாிய�ம� ேகாயி� ெவ� பிரசி�த�. கிராம� ெவ� 
அழகாயி����. R-றிB� க9Q�ெக53ய ,ர� A+திாி மர1கH�, ச@�� 
மர1கH� தா�. ஊ���� கிழ�ேக ெகாCச ,ர� வைரயி� இ+த� ேதா��க�; 
அ��ற� நாண� கா<. நாண� கா5ைட� தா93னா� ெவ9 மண�. அத-�� 
அ�பா� அைல :R� சA�திர�. இைடவிடாம� அைலகளி� 'ஓ' ெவ�ற ச�தA�, 
ச@��� ேதா��களி� 'ஹா>' எ�ற ச�தA� ேக5<� ெகா9ேட இ����. 
 
இ+த A+திாிF ேசாைலதா� எ�;ைடய J�:க கிராம�. இ1ேக என�� ஒ� சி�ன 
:<� ெகாCச� காணி8� உ9<. சிவ�ெகா*+�, ெபய�� �க*மா> ந�றாயி�+த 
கால�தி�, இ+த கிராம���� இர9< ��� தடைவ வ+தி��கிறா�. ஊ� தன�� 
ெரா�ப� பி3�தி��பதாக@�, எ�ேபாதாவ� கFேசாி ெச>வைத நி��தினா�, இ+த 
ஊாி� வ+� வசி�க� ேபாவதாக@� அ3�க3 ெசா�வா�. 
 
க�யாண� ஆன சில நாைள�ெக�லா� த�பி, "மாமா! நா� A+திாிF ேசாைல��� 
ேபாக� ேபாகிேற�. உ1க� :5ைட என��� ெகா<�க ேவQ�" எ�றா�. 
அெத�லா� Lடாெத�� நா� எIவளேவா ெசா�(� பா��ேத�. "க9 பா�ைவ 
இ�லாம- ேபானா� எ�ன, த�பி? அத-காக நீ வா�திய� வாசி�பைத நி��தி 
விட�Lடா�. அ+த கால�தி� சரப சா/திாியா� க9ணி�லாம� ��லா1�ழ� 
வாசி�கவி�ைலயா? கFேசாி வராேதா எ�� நிைன�காேத எேத�டமா> வ��" 
எ�ேற�. 
 
எIவளேவா ெசா�(8� அவ� ேக5கவி�ைல. "ேவQமானா� பி-பா< பா���� 
ெகா�ளலா�. சில வ�ஷமாவ� நா� கிராம�தி� இ��க� ேபாகிேற�. ெகாCச 
நாைள�� நாயன�ைதேய நா� ெதாட� ேபாவதி�ைல" எ�� பி3வாதமா>F 
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ெசா�னா�. அ+தப3ேய அவ;� வனஜா@� A+திாிF ேசாைல��� 
ேபா>வி5டா�க�. இ�னA� அ1ேகதா� இ��கிறா�க�. 
 
7777    
இIவா� க+த�ப பி�ைள ம�ப38� கைதைய A3�தா�. ஆனா� எ� மன� 
சமாதான� அைடயவி�ைல. அவ�ைடய கைதயி�, இ3 வி*+� சிவ�ெகா*+தி� 
க9 ேபானைத� Lட நா� ந�பிேன�. ஏெனனி�, இ�மாதிாி அJ�வ ச�பவ1கைள 
நாேன பா��தி��கிேற�. ஆனா� வனஜா மேனாரCசிதமாக மாறி, சிவ�ெகா*+ைத 
ேமாச� ெச>த விஷய�ைத ம5<� எ�னா� ந�ப A3யவி�ைல. எ�னதா� க9 
��டாயி�+தாB� இ+த மாதிாி ஏமா-�வ� சா�தியமா? 
 
அ�ப3� க(யாண� நட+தி�+தாB�, பி�னா� ெதாியாம� இ�+தி���மா? 
 
இ�ப3 எ9ணி, "அ��ற�, சிவ�ெகா*+���� ெதாியேவயி�ைலயா? 
உ1கHைடய ேமாச�ைத� க9< பி3�கவி�ைலயா?" எ�� ேக5ேட�. 
 
"/வாமி! இ+த எ9ண�தினா� எ�தைன நா� ,�க� பி3�காம� 
க�ட�ப53��ேப� எ�� நிைன�கிறீ�க�? த�பி எ�ேபா� உ9ைமைய� 
ெதாி+� ெகா�வாேனா, அ�ேபா� அவ;�� எ�ப3�ப5ட ேகாப� வ�ேமா, எ�ன 
ெச>வாேனா எ�� என��� தி�தி�ெக�� அ3��� ெகா9<தானி�+த�. இ+த 
பய�தினாB�, அவ�க� ேபாி� என�கி�+த பிாிய�தினாB� அ3�க3 A+திாிF 
ேசாைல��� ேபா>� ெகா93�+ேத�. நாB மாச���� ஒ� தடைவயாவ� 
க5டாய� ேபா> வி<ேவ�. இர9< ேப�� ெரா�ப ச+ேதாஷமாக வாU�ைக 
நட��கிறா�க� எ�பைத� பா��� நா;� ச+ேதாஷமைட+ேத�. 
 
இ+த மாதிாி ஒ� தடைவ ேபாயி�+தேபா�, :5<� Lட�தி� த�பியி� வா�திய� 
ைவ�தி�+தைத8�, அத� ப�க�தி� R�தி� ெப53 ஒ�� இ�+தைத8� 
பா��ேத�. வனஜாைவ, "த�பி இ�ேபா� வா�திய� வாசி�ப�9டா?" எ�� 
ேக5ேட�. சில சமய� ரா�திாியி� வாசி�பா1க; நா� R�தி ேபா<ேவ�" எ�� 
ெசா�னா�. 
 



228 

 

ந�ல ேவைளயாக� த@� எ<��� ெகா9< ேபாயி�+ேத�. அ�� ரா�திாி 
ெரா�ப@� பி3வாத� ெச>� த�பிைய நாயன� வாசி�கF ெசா�(, நா;� த@� 
அ3�ேத�. ஆகா! அ� எ�ன வாசி��? எ�ன வாசி��! சாமி! அ� 
ம;�ய�கHைடய ச1கீதம�ல; ேதவ ச1கீத�. ஒ� சமய� அ*ைக வ��; ஒ� 
சமய� சிாி�� வ��. ஒ� நிமிஷ� எ1ேகேயா ஆகாய�தி� ,�கி� ெகா9< ேபாவ� 
ேபா(����; அ<�த நிமிஷ� மைல உFசியி(�+� பாதாள�தி� உ�53 வி<வ� 
ேபா(����; ஒ� சமய� ஊCசலா<வ� ேபா(����, இ�ெனா� சமய� 
எ*+தி�+� L�தாட ேவ9<ெம�� ேதா���. ந<வி� ந<வி� நா� த@� 
அ3�பைத நி��திவி5<, ஆஹா! ஆஹா! எ�� ஆ��பாி��� ெகா93��ேப�. 
 
இ�மாதிாி த�பி வா�திய� வாசி�கிற விஷய� ெதாி+ததி(�+� A�ைன� 
கா53B� அதிகமாகேவ A+திாிF ேசாைல��� ேபாக� ெதாட1கிேன�. நாளாக 
ஆக, த�பிைய ஏமா-றிய விஷயமா> என��� பய� �ைற+� வ+த�. இனிேம� 
அவ;�� எ1ேக ெதாிய� ேபாகிற� எ�ேற நிைன�� வி5ேட�. 
 
A+திாிF ேசாைலயி� த�பி8� வனஜா@� ேபா>� த1கி ���, நாB வ�ஷ� 
இ����. ஒ� தடைவ நா� அ1ேக ேபாயி�+தேபா�, த�பியி� A�னா� ஞாபக 
மறதியாக 'வனஜா' எ�� L�பி5< வி5ேட�. உடேன, எ� வயி-றி� ெந��ைப� 
க53� ெகா9ேட�. 
 
"வனஜாவா? அ� யா� மாமா?" எ�றா� சிவ�ெகா*+�. 
 
"இ1ேக யா�மி�ைல, அ�பா! எ� ம�மக� ஞாபகமாக� L�பி5< வி5ேட�!"  
 
"அதனா� எ�ன மாமா, இவH� உ1க� ம�மக� தாேன? வனஜா எ�ற ெபய� 
உ1கH��� பி3�தி�+தா�, அ�ப3ேய L�பி<1கேள�" எ�றா�. 
 
"ந�ல ேவைள, பிைழ�ேதா�" எ�� நிைன��� ெகா9ேட�! 
 
அ�� ரா�திாி வழ�க� ேபா� சிவ�ெகா*+� வா�திய� வாசி�தா�. அவ� 
சஹானா ராக� வாசி�த ேபா� எ�னா� சகி�கேவ A3யவி�ைல. ஒ� பரவசமா> 
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'ஆ9டவேன! எ�� அலறி வி5ேட�. வாசி�� A3+த��, 'த�பி! கட@H�� 
அ�லவா க9ணி�ைல ேபா(��கிற�? இ�ேப��ப5ட நாத வி�ைதைய உன��� 
ெகா<�� வி5<, உ� க9ைண எ<��� ெகா9< வி5டாேர?' எ�� வா> வி5<� 
கதறிேன�. 
 
அ�ேபா� சிவ�ெகா*+� ��னைக ெச>தப3, "மாமா! /வாமி எ� க9ைண 
எ<��� ெகா�ளவி�ைல. உ9ைமயி� என��� க9ைண� ெகா<�தா�. 
வனஜாைவ� கா53B� இ�ெனா��தி ஒச�தி எ�� நிைன�ேதேன? எ�ைன விட� 
��ட� யா�?" எ�றா�. 
 
என��� ,�கி வாாி� ேபா5ட�. "எ�ன ெசா�கிறா>, த�பி" எ�ேற�. 
 
"மாமா! என��� க9ணி�ைலெய�� எ�ைன நீ1க� ஏமா-ற� பா��தீ�க�. 
ஆனா� உ9ைமயி� உ1கைள�தா� நா� ஏமா-றிேன�. Aத� நா� 
ஆ/ப�திாி�� வ+த ேபாேத இவ� வனஜாதா� எ�� என��� ெதாி8�" எ�றா�. 
 
அFசமய� அ1� வ+த வனஜாவி� Aக�ைத� பா��ேத�. அவHைடய 
��சிாி�பி(�+� அவH� இத-� உட+ைததா� எ�� ெதாி+� ெகா9ேட�. 
 
"வனஜா! நீ8� ேச�+� தா� இ+தF TUFசி ெச>தாயா? த�பி��� ெதாி8ெம�ப� 
Aத(ேலேய உன��� ெதாி8மா?" எ�� ேக5ேட�. 
 
"இ�ைல, மாமா! க�யாண���� ம�நா� தா� என��� ெதாி8�. ஆனா�, 
உ1கH��F ெசா�ல� Lடா� எ�� எ�னிட� ச�திய� வா1கி� ெகா9டா1க! 
நீ1க அவைர ஏமா-ற நிைன�தத-காக உ1கைள த93�தா�களா�!" எ�றா�. 
 
"எ�ப38� நீ1க� இர9< ேப�� ஒ�றா>� ேபா> வி5P�கள�லவா? நா� தாேன 
பிற�தி ம;ஷனா>� ேபா>வி5ேட�? என�ெக�னேவைல இ1ேக? நா� 
ேபாகிேற�" எ�� ெசா��வி5<� கிள�பிேன�. 
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எ� மன�தி-�� எIவளேவா ச+ேதாஷ�. ஆனா� ெவளி�� ம5<� ேகாபி��� 
ெகா9டவ� ேபா� ந3�ேத�. அவ�க� இர9< ேப�� ெரா�ப@� சிரம�ப5< 
எ�ைன சமாதான�ப<�தினா�க�. 
 
ஒ� மாதிாியாக� ேகாப� தீ�+தபிற�, "ேபான� ேபாக5<�, த�பி! Aத� நாேள 
இவ� வனஜாதா� எ�� உன��� ெதாி+� வி5ட� எ�றாேய? அ� எ�ப3� 
ெதாி+த�?" எ�� ேக5ேட�. 
 
அத-�F சிவ�ெகா*+� ெசா�ன பதி� எ�ைன ஆFசாிய�தி� பிரமி���ப3 ெச>� 
வி5ட�. 
 
"பகவா� ஒ� அவய�ைத எ<��� ெகா9டா�, இ�ெனா� அவய�ைத� 
L�ைமயா�கி வி<கிறா�. மாமா! என��� க9 ேபாFR! ஆனா� கா� L�ைமயாFR. 
வைளய� �B1கிய ேபாேத வனஜாதா� எ�� ெதாி+� ெகா9ேட�. ேமB� 
மேனாரCசித� வ+தி��க மா5டா� எ�� என�� நிFசயமா>� ெதாி8�. ெச�5ர� 
/ேடஷனி� நா� எ� பிரதி�ைஞ�� ப1க� ெச>� ெகா93���� ேபா�, அ<�த 
அைறயி� அவHைடய ேபாைதF சிாி�ைப� ேக5ேட�. அ�ேபாேத எ� மன� 'சீ!' 
எ�� ெவ��� வி5ட�. அ�ப3�ப5டவளா எ�ைன� பா��க வர� ேபாகிறா�? 
ஒ� நாHமி�ைல. என�ேக-ப5ட ஆFசாியெம�லா� நீ1க� ஏ� அIவள@ ெபாிய 
ெபா> ெசா�( எ�ைன ஏமா-ற� பா��கிறீ�க� எ�ப� தா�. அத� காரணA� 
நாேன ஊகி��� ெகா9ேட�. நா� 'மேனாரCசித�, மேனாரCசித�' எ�� 
ெவ��பினா� ெசா�(� ெகா93�+தைத� த�பாக நிைன��� ெகா9< இ�ப3 
எ�ைன ேமாச� ெச>ய� பா��கிறீ�க� எ�� ெதாி+� ெகா9ேட�. இவ� 'பட 
A3யாதினி� �யர�' எ�� பா3ய�� ெகாCச நCசமி�+த ச+ேதகA� என��� 
ேபா> வி5ட�. மாமா! நீ1கH� ஒ� ச1கீத ரXக� எ�� ெசா�(� 
ெகா�கிறீ�கேள? அ+த நாடக�காாியி� பா5<���, உ1க� ம�மக� பா5<��� 
எ�ப3 வி�தியாச� ெதாியாம� ேபாFR? ராக�, �ர�, ச1கதிக� எ�லா� அ�ப3ேய 
இ�+த� வா/தவ�தா�. ஆனா� அ+த நாடக�காாியி� பா53ேல ஆ�மா 
கிைடயா�; அ� ெதா9ைட�� ேம(�+� வ+த பா5<. ஆனா� உ1க� ம�மகேளா 
இ�தய அ+தர1க�தி(�+� பா3னா�. இ+த வி�தியாச� உ1கH��� 
ெதாியவி�ைலயா?" எ�றா�. 
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இ�ப3 ம�மக;� ம�மகH� ேச�+� என�� அச5<� ப5ட� க53னா�க�. 
ஆனா� அைத� �றி�� நா� வ��த�படவி�ைல. ஐயா! எ� தைலயி(�+� ஒ� 
பார� நீ1கிய� ேபா(�+த�. எ�ப3யாவ� �ழ+ைதக� இர9< ேப�� 
ச+ேதாஷமாயி�+தா� சாி! என�ெக�ன வ+த�? சாமி! கா< வா வா எ�கிற�. :< 
ேபா ேபா எ�கிற�. இ+த உலக�தி� Rக��க1கெள�லா� அ;பவி�தாகிவி5ட�. 
த�பியி� நாத வி�ைதயி� ெசா��க�தி� Rக�ைத� Lட அ;பவி�� வி5ேட�. 
பகவா� எ�ேபா� L�பி<கிறாேரா அ�ேபா� ேபாக� தயாராயி��கிேற�. 
 
வ93 வி*��ர� /ேடஷனி� நி�ற�. க+த�ப பி�ைளயி� 'ேசா�ரா' ைபய� 
ேவ� வ93யி(�+� வ+� ஏறி, அவ�ைடய பிாி�காத ப<�ைகைய8� 
ெப53ைய8� ,�கி� ெகா9டா�. க+த�ப பி�ைள த@ைல ஒ� த5<� த53� 
பா��� வி5< அைத� தாேம ைகயி� எ<��� ெகா9< இற1கினா�. "ேபா> 
வ�கிேற�, ஐயா! ப5டண���� வ+தா� பா��கிேற�!" எ�� ெசா�(வி5<F 
ெச�றா�. 
 
அ�றிர@ பா�கி ேநரA� என��� ,�க� வரவி�ைல. ஐய�ேப5ைட� க+த�ப� 
Lறிய அதிசயமான ச�பவ1க� தி��ப� தி��ப ஞாபக� வ+தன. அைவெய�லா� 
உ9ைமயாக நட+தைவதானா? அ�ல�, அIவள@� க+த�ப பி�ைளயி� 
க-பைனயா? ம�ப38� அவைர� பா���� ேபா� விசாாி�� உ9ைம ெதாி+� 
ெகா�ள ேவ9<�. 
 
ஆனா� நிஜமாயி�+தாB� சாி, கைதயாயி�+தாB� சாி, ஒ� வித�தி� பரம 
தி��தியாயி�+த�. எ�;ைடய கைதகைள� ேபா� �யரமாக A3�காம� 'பி�ைள 
�53கHட� ெசௗ�கியமாயி��கிறா�க�' எ�� ம1களகரமாக� கைதைய 
A3�தார�லவா?  
----------- 
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27. 27. 27. 27. ஜமீ�தா! மக�ஜமீ�தா! மக�ஜமீ�தா! மக�ஜமீ�தா! மக�    
1. 1. 1. 1. ,�2ைர,�2ைர,�2ைர,�2ைர    
 
சில� பிற��� ேபாேத ைகயி� ேபனாைவ� பி3��� ெகா9< எ*�தாளரா>� 
பிற�கிறா�க�. சில� Aய-சி ெச>� எ*�தாளராகிறா�க�. இ�;� சில� 
எ*�தாள� உலகி-�� க*�ைத� பி3��� த�ள�ப<கிறா�க�. 
 
��றாவ� Lறிய எ*�தாள� வ��க�ைதF ேச�+தவ� நா�. ெகாCச1Lட 
எதி�பாராத வித�தி� எ*�தாள� ஆனவ�. இ�ைறய தின� நா� 'வாடா மல�' 
பிரRராலய�தி� தைலவனாக இ�+�, தமிU நா5<�� இைணயி�லா� ெதா9< 
ெச>�, தமிைழ� ெகா�� வ�வத-�� ெபா��பாளி யா� எ�� ேக5டா�, 
நிFசயமாக நா� இ�ைல. எ� ைக��� அக�படாத ச+த��ப1களி� ேமேலேய 
அ+த� ெபா��ைபF Rம�த ேவ93யவனாயி��கிேற�. இ�ைலெய�றா�, Aத� 
Aதலாக நா� ேபனாைவ� ைகயி� பி3��� கைத எ*த� ெதாட1கிய ேவைளயி� 
L� எ�� ெசா�ல ேவ9<�. 
 
அ�ப3 எ*�தாள� உலக�தி� எ�ைன� க*�ைத� பி3��� த�ள� 
காரணமாயி�+த என� Aத� கைத எ�ன எ�� ெதாிய ேவ9டாமா? அ� 
எ�;ைடய ெசா+த� கைதேய தா�. ப�மா நா53ேல, ஒ� அகாதமான கா5< 
மைல� பாைதயிேல, மாைல ேநர�தி� ம1கிய ெவளிFச�திேல அைத எ*திேன�. 
நா� அIவித� எ*தி� ெகா93�+தேபா�, ப�க�� மர�த3யிேலயி�+� இர9< 
அழகிய, விசாலமான, க�நீல வ9<கைள ெயா�தக9க�, இைம ெகா5டாம� 
எ�ைன� பா���� ெகா93�+தன! ச-� எ*�வைத நி��தி, நா� R-�A-�� 
பா��ப�ேபா� பா���வி5<, அ+த மர�த3ைய ேநா��ேவ�. அ�ேபா� அ+த� 
க9க� ஒ� ��நைக �ாி+� வி5<, ேவ� ப�க� ேநா���. ம�ப3 நா� எ*த� 
ெதாட1கிய��, அ+த� க9க� இர9<� எ�ைன ேநா��கி�றன எ�பைத எ� 
உ�Hண�Fசி ம5<ம�ல - எ� உட�பி� உண�Fசிேய என��� ெதாிய�ப<���. 
 
மல�+� விழி�த அ+த நயன1களிேலதா� எ�னமா> ச�தி இ�+தேதா, என��� 
ெதாியா�. அ+த நயன1கH��ாியவளான ந1ைகயிட� ேவ� எ�ன ம+திர� 
இ�+தேதா, அ�@� என��� ெதாியா�. அவ� த� க9களி� தீ5ச9யமான 
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பா�ைவயினா�, எ� உைடைம, உ�ள�, ஆவி எ�லா� ஒ�1ேக கவ�+�, எ�ைன 
அ3ைம ெகா9<, Rய ��தி8ட� இ�+த கால�தி� நா� ஒ� நாH� ெச>ய� 
�ணியாத காாிய1கைளெய�லா� ெச>ய� ப9ணினா� எ�ப� ம5<+தா� 
ெதாி8�. 
 
ஆ�; ஒ�வித� க�டA� இ�றிF Rய��தி8டேன தா> நா5<��� தி��பி 
வ�வத-� என��F ச+த��ப� இ��க�தா� இ�+த�. அைத நா� ேவ9<ெம�� 
தவற வி5டைத நிைன�தா�, விதிைய� தவிர ேவ� காரண� எ�@� ெசா�வத-� 
A3யாம(��கிற�. 
 
2. 2. 2. 2. ர34�ர34�ர34�ர34�    
 
1941 ஆ� வ�ஷ� 3ச�ப� 23• உ1கH�� ஞாபகமி��கிறதா? அ+த� ேததிைய 
உ1களி� அேநக� ஞாபக� ைவ��� ெகா�வத-�� காரண� இ�லாம(��கலா�. 
ஆனா�, நா� அ+த� ேததிைய ஒ� நாH� மற�க A3யா�. அ�ைறய தின� ர1L� 
நகாி� இ��க ேந�+த எவ�� அைத� த1க� வாUநா� உ�ள வைரயி� மற�க 
A3யா�. 
 
அ�� தா� Aத� Aதலாக ர1Lனி� ஜ�பா� விமான1க� �9< ேபா5டன. 
 
�9< வி*+தேபா� நா� எ� காாியாலய����� ேவைல பா���� 
ெகா93�+ேத�. அபாயF ச1� ஊதிF ச-� ேநர���ெக�லா� 'வி�' எ�� 
விமான1க� பற��� ச�த�, 'ஒ>' எ�� �9<க� வி*� ச�த�, 'படா�' எ�� 
அைவ ெவ3��� ச�த�, க53ட1க� அதி�� ச�த�, க9ணா3க� உைட8� ச�த� 
எ�லா� ேக5டன. ஆனாB�, க53ட����� ப�திரமாயி�+த நா1க� 
அவ-ைறெய�லா� அIவள@ பிரமாதமாக எ9ணவி�ைல. 
 
அபாய நீ�கF ச1� ஒ(�� ெவளியிேல ேவ3�ைக பா��க வ+த பிற� தா�, விஷய� 
எIவள@ பிரமாதமான� எ�� ெதாி+த�. ர1L� நகாி� பல இட1களி� தீ�ப-றி 
எாி+� ெகா93�+த�. ஜன1க� அ1�மி1�� ைப�திய� பி3�தவ�கைள� ேபா� 
ஓ3� ெகா93�+தா�க�. விைள+த ேசத�ைத ஒ����� ப�தாக மிைக�ப<�திF 
ெசா�னா�க�. எ�லா� ஒேர அ�ேலாலக�ேலாலமாயி�+த�.  
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ட�ெஹௗX ெத�வி� :<க� ப-றி எாிகிறெத�� ேக�வி�ப5ட�� என�� 
வயி-றிேலேய ெந���� பி3��வி5ட� ேபா(�+த�. ஏெனனி�, அ+த� ெத�@�, 
க�ஸா� ெத�@� ேச�� Aைனயி� ஒ� :5< மFR அைறயிேலதா� நா� வாச� 
ெச>ேத�. எ�;ைடய �ணிமணிக�, ைகயி���� பண� Aத(ய சகல ஆ/திகH� 
அ+த அைறயிேலதா� இ�+தன. மாேனஜாிட� உ�தர@ ெப-�� ெகா9<, 
க�ெபனியி� காைர எ<��� ெகா9< :5<��� பற+� வி*+� ெகா9< 
ெச�ேற�. ஆனா� எ�;ைடய :< எாியவி�ைல. அத-� மாறாக, நா� ச-�� 
எதி�பாராத ஒ� கா5சி அ1ேக ெத�ப5ட�. 
 
நா� �3யி�+த :5ைடF R-றிB� ஒ� சி� கா�ப@9< உ9<. அ+த� 
கா�ப@93� ஓாிட�தி� இ�ப� A�ப� ேஸா�ஜ�க� ��பலாக நி�� 
ெகா93�+தா�க�. வாச� ேக5<�� அ�கி� இர9< ேஸா�ஜ�க� காவB�� 
நி�றா�க�.  
 
ேமா5டாைரF ச-� ,ர�தி� நி��திவி5<, :53� 'ேக5' அ�கி� ெச�ேற�. 
காவ� ேஸா�ஜ�க� வழி மறி�தா�க�. அ� நா� �3யி�+த :< எ���, எ� 
சாமா�கைள எ<��� ெகா�ள ேவ9<ெம��� ெசா�ேன�. நா� ெசா�னைத 
அவ�க� ந�பவி�ைல. :5<�கார�க� :5ைட� கா( ெச>� வி5<� ேபா> 
வி5டா�க� எ���, எ�ைன உ�ேள விட A3யா� எ��� ெசா�னா�க�. 
அ��ற� அ1ேக எத-காக ேஸா�ஜ�க� நி-கிறா�க� எ�� விசாாி�ேத�. 
ம�தியான� அ1ேக ஒ� �9< வி*+த� எ���, அ� Jமி���ேள வைள 
ேதா93� ெகா9< ேபா> �ைத+� கிட�கிறெத���, அைத அபாயமி�லாம� 
எ<�� அ��ற� ப<��வத-� Aய-சி ெச>கிறா�க� எ��� அறி+ேத�. 
அவ�கHட� விவகார� ெச>வதி� பயனி�ைல எ�� தி��பி� ேபாேன�. 
 
தி��பி எ1ேக ேபாேன�. அ� என�ேக ெதாியா�. ைக ேபானப3 காைர வி5<� 
ெகா9<, ர1L� நகரெம�லா� R-றிேன�. அ�� ர1L� நகர� அளி�த ேகார� 
கா5சிைய எ� வாU நா� உ�ள அள@� எ�னா� மற�க A3யா�. 
 
:திகளிெல�லா� ெச�த பிண1க�, சாக� ேபாகிற பிண1க�, அ1க1ேக தீ�ப-றி 
எாி8� கா5சி, ெந��பைண��� இய+திர1க� அ1�மி1�� பற+� வி*+�  
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ஓ<த�, ஜன1களி� �ல�ப�, /திாீகளி� ஓல�, �ழ+ைதகளி� அலற�. 
 
இ�தைகய ேகார� கா5சிைய� பா��� வி5< Tாியா/தமன� ஆகி ந�றா> 
இ�53ய பிற� ம�ப38� எ�;ைடய :5<�ேக தி��பிF ெச�ேற�. 
வாச-�ற�தி� ேமா5டாைர ஒ� �ைலயி� நி��தி வி5<, கா�ப@9< Rவாி� 
பி�ப�கமாகF ெச�ேற�. நா� �3யி�+த :53(�+� எ�;ைடய ெசா+த 
சாமா�கைள எ<�� வ�வத-�� தி�டைன� ேபா� Rவ� ஏறி� �தி�� இ�53� 
ப�1கி� ப�1கிF ெச�� :53� பி��ற�ைத அைட+ேத�. ச�த� ெச>யாம� 
உ�ேள ��+� மா3�ப3 வழியாக ேமேல ஏறிேன�. சாதாரணமாக மா3 அைறைய 
நா� J53� ெகா9< ேபா�� வழ�க� கிைடயா�. அ�ைற��� கதைவ� 
J5டவி�ைல. "ந�லதா>� ேபாயி-�" எ�� எ9ணி� ெகா9< கதைவ� 
திற+ேத�. 
 
திற+த�� மா3 அைற���ேள நா� க9ட கா5சி விழி��� ெகா93��கிேறனா, 
கன@ கா9கிேறனா எ�ற ச+ேதக�ைத என�� உ9டா�கி வி5ட�. விய�பினாB� 
திைக�பினாB� எ� தைல 'கி�கி�' ெவ�� R-ற ஆர�பி�த�. 
 
அ+த� கா5சி எ�னெவ�றா�, அ+த மFR அைறயி� பலகணியி� அ�கி� ஓ� 
இள�ெப9 நி�� ஜ�ன� வழியாக ெவளிேய பா���� ெகா93�+தா�. 
கா�ப@93� ேஸா�ஜ�க� ைவ��� ெகா93�+த டா�F ைல53(�+� வ+த 
ம1கிய ெவளிFச�தி�, அ+த� ெப9ணி� A��� ப�க� 'X� ஹ@5' பட� மாதிாி 
ெதாி+த�. அவ� யாராயி����? ஜன T�யமான :53�, இ+த ேநர�தி� 
த�ன+தனியாக அவ� எ�;ைடய அைறயி� இ��ப� எ�ப3? 
 
மன�தி� �ணிFசைல வ�வி��� ெகா9<, "யா� அ1ேக?" எ�� ேக5ேட�. 
ெவளியி(�+த ேஸா�ஜ�கH��� ேக5க� Lடாெத�� ெம�(ய க�ள� �ர(� 
ேபசிேன�. அ+த இட�தி� அ+த ேவைளயி� எ�;ைடய �ர� என�ேக 
பய1கர�ைத அளி�த� எ�றா�, அ+த� ெப9 அ�ப3ேய ேபய3�தவ� ேபா� 
��ளி� தி��பி எ�ைன� \தி நிைற+த க9ணா� பா��ததி� விய�� இ�ைல 
அ�லவா? 
 
ஆனா� தி��பி� பா��த ம�கண�தி� எ1க� இ�வ�ைடய பயA� ச+ேதகA�  
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நீ1கி, விய�� ம5<� தா� பா�கி நி�ற�. எ�ைன� ெபா��த வைரயி�  
மன�தி-��ேள ஒ�வைகயான ஆன+த உண�Fசி உ9டாகவி�ைலெய�� ெசா�ல 
A3யா�. 
 
"நீயா?" 
 
"நீ1களா?" 
 
நா� சா�பி5<� ெகா93�+த க�பா�தி ேஹா5டB��� ப�க�� :5< வாச(� 
சில சமய� அ+த� ெப9ைண நா� பா��தி��கிேற�. அ�ேபாெத�லா� 
அவைள8�, தா> நா53ேல என�� மாைலயி<வத-காக� கா��� ெகா93�+த 
எ� அ�ைத� ெப9ைண8� மன� ஒ�பி5<� பா��ப�9<. (நா� ப�மா நா5<�� 
வ+ததி� காரண1களி� ஒ�� அ�ைத மகHட� எ� க(யாண�ைத ஒ�தி� 
ேபா<வத-� எ�;� இரகசிய�ைத இ+த இட�தி� ெசா�( ைவ�கிேற�). ம-றப3 
ேவ�விதமான எ9ண� அ+த� ெப9ைண� ப-றி எ� மன�தி� உ9டானதி�ைல. 
ஏெனனி� அ+த :53ேலேய �3யி�+த ராIசாகி� ஏ.வி. R+த� எ�பவ�, ர1Lனி� 
உ�ள ெத�னி+திய�கH���ேள ஒ� பிரAக� எ��� மாத� இர9டாயிர� 
�வாயிர� வ�மான� உ�ளவெர��� என��� ெதாி8�. அ�ேப��ப5டவ�ைடய 
�த�விைய� �றி��� கன@ கா9பதிேல எ�ன பிரேயாஜன�? 
 
அ+த� ெப9 இ�ேபா� எ� அைறயி� இ�53� த�ன+தனியா> நி-பைத� 
க9ட��, என�� எ�ப3 இ�+தி���� எ�� நீ1கேள ஊகி��� ெகா�ளலா�. 
 
3. 3. 3. 3. கிழ�& ர34�கிழ�& ர34�கிழ�& ர34�கிழ�& ர34�    
 
எ� விய�ைப ஒ�வா� அட�கி� ெகா9< "இ1ேக எ�ப3 வ+தா>? எ�ேபா� 
வ+தா>?" எ�� ேக5ேட�. 
 
"நீ1க�?" எ�� அவ� தி��பி� ேக5டதி� பல ேக�விக� ெதானி�தன. 
 
ச-�� ேகாப��ட�, "அ�ப3யா? உன�� அவசிய� ெதாிய ேவ9<மா? இ�  
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எ�;ைடய அைற! எ� அைறயி(�+� எ� சாமா�கைள� தி�3� ெகா9< 
ேபாவத-காக வ+ேத�. ெகா�ைல� �றF Rவ� ஏறி� �தி�� வ+ேத�. வ+த 
வழியாக�தா� தி��பி� ேபாக� ேபாகிேற�! உன�� இ1� ஏேதா A�கியமான 
ேவைல இ��பதாக� ெதாிகிற�. கவைல�படாேத! இேதா ேபா> வி<கிேற�" எ�� 
ெசா�(, எ� ைக�ெப53ைய� ,�கி� ெகா9ேட�. 
 
"ஐேயா! எ�ைன8� அைழ��� ெகா9< ேபா1க�. உ1கH��� �9ணிய� 
உ9<!" எ�� அவ� Lறிய ேபா�, அவHைடய ெநCR 'ப5 ப5' எ�� அ3��� 
ெகா�H� ச�தேம நா� ேக5க� L3யதாயி�+த�. 
 
அவளிட� நா� உடேன இர�க� ெகா9டாB�, இ�;� ெகாCச� அவைள� 
ெகCச� ப9ண ேவ9<ெம�ற அச5< எ9ண�தினா�, "அெத�லா� A3யா�. 
�9ணியA� ஆFR, பாவA� ஆFR! என�� ேவேற ேவைல இ�ைலயா?" எ�ேற�. 
 
உடேன அ+த� ெப9, "அ�ப3யா சமாசார� இேதா நா� 'தி�ட�, தி�ட�' எ�� 
LFச� ேபா<கிேற�!" எ�� ெசா�(� ெகா9ேட, ஜ�ன� ப�க� ேபானா�. நா� 
அவசரமா>F ெச�� அவைள� ���ேக மறி��, "ேவ9டா�! ேவ9டா�!" எ�� 
ெசா�(� ெகா9ேட, அவHைடய கர1கைள� ப-றிேன�. ேமேல ேபாகாம� 
அவைள� த<�பத-காகேவ அIவித� ெச>ேத�. அவேளா தி��பி எ� கர1கைள� 
ெக53யாக� பி3��� ெகா9<, "எ�ைன அைழ��� ெகா9< ேபாவதாகF 
ச�திய� ெச>� ெகா<1க�; இ�லாவி5டா� LFச� ேபா<ேவ�" எ�றா�. 
 
அவHைடய ைககைள� ெதா5ட அேத நிமிஷ�தி� நா� எ� Rத+திர�ைத அ3ேயா< 
இழ+� அவH�� அ3ைமயாகி வி5ேட� எ�பைத8�, அவHைடய R9< விரலா� 
ஏவிய காாிய1கைள எ�லா� சிரசினா� ெச>ய� L3ய நிைலயி� இ�+ேத� 
எ�பைத8�, ந�ல ேவைளயாக அவ� அறி+� ெகா�ளவி�ைல. நா;� அவH�� 
அFசமய� ெதாிய�ப<�த வி��பவி�ைல. 
 
"ஆக5<� பய�படாேத! உ� அ�பா, அ�மா?" எ�� ேக5ேட�. 
 
"அ�பா, அ�மாவா?" எ�� அ+த� ெப9 ெப��FR எறி+தா�. ம�ப38� "ந�ல  
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அ�பா! ந�ல அ�மா!" எ�� ப�ைல� க3��� ெகா9டா�. 
 
அ*ைக8� ஆ�திரAமாக அவ� Lறியதி(�+� பி�வ�� விவர1க� ெவளிவ+தன. 
 
அ�� ம�தியான� அ+த� ெப9 /நான அைறயி� �ளி��� ெகா93�+த ேபா�, 
திPெர�� 'ைஸர�' ஊதி-றா�. அவசர அவசரமாக அவ� �ளி�� A3�பத-�� 
'<<�' '<<�' எ�� கா� ெசவி<ப<� ச�த� ேக5ட�ட�, :ேட அதி�+ததா�. அ+த 
அதி�Fசியி� அவ� தடாெல�� தைரயி� வி*+தாளா�! தைலயி� அ3ப5< 
��Fைசயாகி வி5டாளா�. ��Fைச ெதளி+� எ*+�, உைட உ<�தி� ெகா9< 
/நான அைறயி(�+� ெவளிேய வ+� பா��தா�, :53ேல ஒ�வ�� இ�ைலயா�; 
ெகாCச ,ர�தி� தீ�பி3�� எாி8� கா5சி ெத�ப5டதா�. அவ� :55<�� 
ெவளிேய ஓ3 வ+� அ�க� ப�க�� :<களி� அ�பா அ�மாைவ� ப-றி 
விசாாி�கலாெம�� ஓ3 ஓ3� பா��தாளா�. சில :<களி� ஒ�வ�மி�ைலயா�. சில 
:<களி� சாமா�கைள அவசரமாக அ��ற�ப<�தி� ெகா93�+தா�களா�. 
இவைள கவனி�பாேரா, இவHைடய ேக�வி��� பதி� ெசா�வாேரா யா�� 
இ�ைலயா�! கைடசியி� இ+த :< திற+� கிட�பைத� க9< உ�ேள வ+தாளா�. 
:53� ஒ�வ�� இ�லாம(��கேவ, மFR அைறயி� யாராவ� இ��கலாெம�� 
ேமேல ஏறினாளா�. அவ� மFR அைறயி� இ���� ேபா� ேஸா�ஜ�க� வ+� 
:5ைடF TU+� ெகா9டா�களா�. பிற� ெவளிேய வர பய�ப5<� ெகா9< மFR 
அைறயிேலேய ஒளி+� ெகா93�+தாளா�. 
 
இைதெய�லா� ேக5டபி� "உ� அ�பா அ�மா@��� ெதாி+தவ�க�, சிேநகித�க� 
இ+த ஊாி� பல� இ��பா�கேள? அவ�கHைடய விலாச1க� ஏதாவ� உன��� 
ெதாி8மா? ஒ�ேவைள எ+தF சிேநகித� :5<�காவ� ேபாயி��கலாம�லவா?" 
எ�� விசாாி�ேத�. 
 
"ேபாயி��கலா�" எ�� ெசா�(, கிழ�� ர1Lனி� இர9< ��� :<கைள8� 
அவ� ெசா�னா�. 
 
உடேன, ஒ� A3@�� வ+ேத�. எ� ைக� ெப53ைய ஒ� ைகயி� எ<��� 
ெகா9< அவைள இ�ெனா� ைகயினா� பி3��� ெகா9< கிள�பிேன�. 
மFசி(�+� கீேழ இற1கி, :53� ெகா�ைல� �றமாகF ெச��, கா�ப@9<F 
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Rவாி� ேம� Aத(� அவைள ஏ-றி வி5<� ெப53ைய எ<��� ெகா<�ேத�. 
பிற� நா� ஏறி� �தி�� அவைள8� இற�கி வி5<� ெப53ைய எ<��� ெகா9< 
ேபா>� காாி� ைவ�ேத�.  
 
3ைரவ� ஆசன�தி� நா� உ5கா�+த��, அவ� காாி� பி� கதைவ� திற+� 
ெகா9< பி� i53� உ5கா�+தா�. இ� என�� மிக@� மகிUFசி த+த�. அைர� 
ப3��� ப3�� நாண� மட� Aத(ய /திாீகH��ாிய �ண1கைள� �ற+த ெப9 
அவ� அ�ல எ�பத-�� அ� அறி�றியாயி�+த�. 
 
அதி��டவசமாக, Aத� Aத� நா� காைர� ெகா9< ேபா> நி��திய :53ேலேய 
அ+த� ெப9ணி� அ�பா, அ�மா இ�+தா�க�. ராIசாகி� :5< வாச(ேலேய 
நி�� ெகா93�+தா�. அவ�ைடய ெப9 காாி(�+� இற1கிய��, அவ� 
வரேவ-�� Lறிய வித� என��� திைக�ைப அளி�த�. 
 
"வ+�வி5டாயா, வஸ+தி! வா!" எ�றா�. உடேன :5<�� உ5�ற� பா��� 
"அ3ேய! தவி��� ெகா93�+தாேய, இேதா வஸ+தி வ+� வி5டா�" எ�றா�. ஓ� 
அ�மா� உ�ளி�+� வாச-ப3ய9ைட வ+�, "வ+� ேச�+தாயா3, அ�மா. ஏேதா 
பகவா� இ��கிறா�!" எ�றா�. 
 
அ+த� ெப9 :5<���ேள ேபான�� அவHைடய அ�பா@� உ�ேள ேபா>� 
கதைவ� பPெர�� சா�தினா�. 
 
ெப9ைண அைழ��� ெகா9< வ+தவ;�� ஒ� வா��ைத வ+தன� LடF 
ெசா�லவி�ைல! 
 
4. 4. 4. 4. மா தேலமா தேலமா தேலமா தேல    
 
ர1Lனி(�+� இ+தியா@�� வ+தவ� யாைர ேவQமானாB� விசாாி��� 
பா�1க�. 
 
"ர1L;��F சமானமான நகர� உலக�திேலேய உ9டா?" எ�� தா� 
ேக5பா�க�. 
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அ�ப3� �,கல����� ேகாலாகல����� ெபய� ேபானதாயி�+த ர1L� நகர�, 
ேம-ப3 3ச�ப� 23• ச�பவ����� பிற�, சில தின1களி� அைட+த நிைலைமைய 
எ9ணி� பா��தா�, இ�ேபா� Lட என�� எ�னேமா ெச>கிற�. 
 
ேகாலாகல� �,கல� எ�லா� ேபா>F சா@ வி*+த :53� நிைலைமைய ர1L� 
அைட+� வி5ட�. ஜன1க� அதி விைரவாக நகைர� கா( ெச>� ேபா>� 
ெகா93�+தா�க�. ம;�ய�கைள ந�பி உயி� வாU+த நா>க�, Jைனக�, 
கா�ைகக� Aத(ய பிராணிகH� ப5சிகH� உண@ கிைட�காைமயா� எB��� 
L<களாகி தீன� �ர(� ஊைளயி5<� ெகா9<� Aனகி� ெகா9<� 
அ1�மி1�� அைல+த கா5சி பாிதாபகரமாயி�+த�. 
 
ர1Lனி� வசி�த இ+திய�க� எ�தைனேயா ேப� ெத�னி+தியா@��� தி��பி� 
ேபா>� ெகா93�+தா�க�. க�ப�களி� இட���� ஏ-ப53�+த கிரா�கிையF 
ெசா�ல A3யா�. எனி;� நா� Aய�றி�+தா� 3�ெக5 வா1கி� ெகா9< 
கிள�பியி��கலா�. பல காரண1களினா� நா� கிள�பவி�ைல. A�கியமான 
காரண�, நா� ேவைல பா��த க�ெபனியி� இ1கிN� மாேனஜ� அ3�க3, 
'இ+திய� எ�லா�� பய+தவ�க�!' 'அபாய� வ+த�� ஓ3� ேபா> வி<வா�க�!' 
எ�� ெசா�(� ெகா93�+த�தா�. நா� ஒ�வனாவ� இ+தியாவி� மான�ைத� 
கா�பா-றிேய தீ�வ� எ�� உ�தி ெகா93�+ேத�. 
 
1942ஆ� வ�ஷ� பிற+த�. ஜனவாி A3+� பி�ரவாியி� பாதி�� ேம� ஆயி-�. 
ப�மாவி� ெத� Aைனயி� ஜ�பானிய� இற1கி வி5டா�க� எ��� A�ேனறி 
வ�கிறா�க� எ��� ெச>திக� வ+தன. சி5டா1 பால���காக ச9ைட 
ெதாட1கிவி5டெத��� ெதாிகிற�. 
 
எ� மனA� சலனமைட+த�. எIவள@தா� நா� ைதாியமாயி�+தாB� எ� 
வி��ப���� விேராதமாக இ+தியா@��� ேபாக ேவ93 ேநரலாெம�� 
ேதா�றி-�. இ+த நிைலைமயி� ைகயி� எIவள@ பண� ேசகாி��� 
ெகா�ளலாேமா, அIவள@� ேசகாி��� ெகா�ள வி��பிேன�. 
 
சில மாத1கH�� A�னா(�+� ப�மாவி� ேமா5டா� வ93�� அளவி�லாத 
கிரா�கி ஏ-ப53�+த�. ைசனா�கார�க� வ+� ப�மாவி� ேமா5டா� வா1கி� 
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ெகா93�+த� தா� காரண�. பைழய வ93கைள வா1கி வி-பதி� ந�ல லாப� 
கிைட�த�. நா� ேமா5டா� க�ெபனியி� ேவைலயி(�+தப3யா�, எ� ெசா+த 
ேஹாதாவி� அ+த வியாபார� ெகாCச� ெச>� ெகா93�+ேத�. 
 
கைடசியாக, ர1Lனி� �9< வி*+த ேபா� நா� வா1கி ைவ�தி�+த வ93 
வி-பைனயாகாம� எ�னிடேம இ�+த�. அைத எ�ப3யாவ� பண� ஆ�கி விட 
ேவ9<� எ�� தீ�மானி�ேத�. ர1Lனி� அைத வி-பத-� 
வழியி�ைலயாைகயா� மா+தேல��� ெகா9< ேபா> வி-� விட எ9ணிேன�. 
எனேவ, க�ெபனி மாேனஜாிட� உ�தர@ ெப-�� ெகா9<, பி�ரவாி 18+ ேததி 
ேமா5டாைர நாேன ஓ53� ெகா9< பிரயாணமாேன�. 
 
ெப� வழியாகF Rமா� 360 ைம� பிரயாண� ெச>� ம�நா� 18• ேததி ம�தியான� 
மா+தேலைய அைட+ேத�. மா+தேலயி� பிரசி�தி ெப-ற ேகா5ைடF சமீப�தி� 
வ+த��, வ93ைய நி��தி வி5< ேவ3�ைக பா���� ெகா93�+ேத�. 
 
திPெர�� அபாயF ச1� ஒ(�த�. "இெத�ன L��" எ�� ஆகாய�ைத� பா���� 
ெகா93��ைகயிேல, 'வி�' எ�� ச�த� வரவர� ெபாிதாக� ேக5ட�. விமான1க� 
எ� தைல�� ேமேல ெவ� சமீப�தி� பற+� ேபாயின. அ<�த கண�தி� '<<�' 
'<<�' எ�ற பய1கர ெவ3F ச�த1க� ேக5டன. ெசா�ல A3யாத \தி8�, உயிைர� 
கா�பா-றி� ெகா�H� ஆவB� எ�ைன� ப-றி� ெகா9டன. காாிேலேய பா>+� 
ஏறி, தி��� திைச பாராம� அதிேவகமாக வ93ைய வி5<� ெகா9< ெச�ேற�. 
அ+தF சமய�தி� அ+த� பா*� ேமா5டா� எCசினி� ஏேதா ேகாளா� ஏ-ப5<, 
டடடட டடடட எ�� அ3��� ெகா9< நி�� ேபா> வி5ட�. வ93 நி�� ேபா> 
வி5ட இட����� ப�க�திேல ஒ� தபா� ஆ\ைஸ� பா��ேத�. அத-�� ��+� 
ெகா�ளலாெம�� ஓ3ேன�. உ�ேளயி�+த ப�மிய� ேபா/< மா/ட� படாெர�� 
கதைவF சா�தி� தாளி5டா�. ஜ�ன� வழியாக அவைர� தி53ேன�. அவ� ப�மிய� 
பாைஷயி� தி��பி� தி53னா�. ேவ� வழியி�றி� ேபா/டா\/ வாச� 
Aக�பிேலேய \தி8ட� நி�� ெகா93�+ேத�. 
 
அ+த பி�ரவாி மாத� 19• இ+த 8�த�திேலேய ஒ� விேசஷமான தின� எ�� 
பி-பா< என��� ெதாி+த�. இ+தியா@�� வ+தி�+த சீன� தைலவ� சியா1 - 
கா>ேஷ� தி��பிF சீனா ேபாைகயி�, அ�� மா+தேலயி� இற1கினா�. 
ேகா5ைடயி� பிாி53� அதிகாாிக� அவ��� வி�+� அளி�தா�க�. அைத� 
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ெதாி+� ெகா9<தா�, ஜ�பா� விமான1க� அ�ைற�� வ+� ேகா5ைடயி� 
�9< ேபா5டன. ஆனா� அதி��ட� சீனாவி� ப�க� இ�+தப3யா�, ஜ�பா� 
விமான1க� ஒ� மணி ேநர� பி+தி வி5டன! 
 
இ+த விவர� ஒ��� அ�ேபா� நா� அறி+தி��கவி�ைல. அறி+� ெகா�ள 
வி��ப@� இ�ைல. அ�ேபா� ஒேர ஓ� எ9ண�, ஒேர ஓ� ஆைச, எ� உ�ள�, 
உட�� எ�லாவ-றிB� ��+� கவி+� ெகா93�+த�! அ� தா> நா5<��F 
ெச��, எ� வய� Aதி�+த தாயாைர� பா��க ேவ9<� எ�ப�தா�. 
 
அபாய நீ�கF ச1� ஊதிய��, வ93ைய ாி�ேப� ெச>� கிள�பி� ெகா9< எ+தF 
சிேனகித� �லமாக வ93ைய வி-க நிைன�ேதேனா, அவ� :5ைட அைட+ேத�. 
:53� ந9ப� இ�ைல. அவ� மைனவியிட� வ93ைய ஒ�பைட��, ந9ப� 
தி��பி வ+த�� கிைட�த விைல�� வி-�� பண�ைத இ+தியா@�� அ;�பF 
ெசா�(வி5<, அ�� மாைல மா+தேலயி(�+� ர1L;��� கிள��� ரயி(� 
கிள�பிேன�. 
 
சாதாரணமாக, மாைலயி� மா+தேலயி� கிள��� ரயி�, ம�நா� காைலயி� ர1L� 
ேபா>F ேச�வ� வழ�க�. வழியிேல 'பி�மானா' எ�;� ரயி�ேவ /ேடஷ� 
தீ�பி3�� எாி+� ெகா93�+தைத8�, அ+த� தீயி� ேகாரமான ெவளிFச�தி� 
/ேடஷ� மா/ட� ஒ� தனி மனிதராக நி�� ெகா93�+தைத8� இ�ேபா� 
நிைன�தாB� என�� மயி�� LFச� உ9டாகிற�. 
 
கைடசியாக 20• சாய1கால� ரயி� ர1L� /ேடஷைன அைட+த�.  
 
/ேடஷைன ரயி� ெந�1��ேபாேத, அ1� ஏேதா அ�ேலாலக�ேலாலமா-
யி��கிறெத�� ெதாி+� வி5ட�. ர1L� /ேடஷனி� எ�தைன ரயி� பாைதக� 
உ9ேடா அIவள@ பாைதகளிB� ரயி�க� �ற�பட� தயாரா> நி�றன. எ�லா 
ரயி� எ�ஜி�கH� மா+தேலேய ேநா�கியி�+தன. ரயி�களி� L5ட�ைதF ெசா�ல 
A3யா�. பிளா5பார�திேலா இற1�வேத அசா�தியமாயி�+த�. 
 
எ�ப3ேயா இற1கிய@ட�, என��� ெதாி+த ஆசாமி யாராவ� உ9டா எ��  
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பா��ேத�, எ� க�ெபனிையF ேச�+த ராமப�திர ஐய� ெத�ப5டா�. அவைர� 
பி3�� 'இ� எ�ன ேகாலாகல�?' எ�ேற�. அவ� ெசா�னா�. 
 
"ர1Lைன, 'எவா�ேவ5' ப9Q�ப3 ச��கா� உ�திர@ பிற+� வி5ட�! 
சிைறFசாைலகைள8�, ைப�திய�கார ஆ/ப�திாிகைள8� திற+� வி5< 
வி5டா�க�. மி�க� கா5சிF சாைலயி� ��ட மி�க1கைள� ெகா�� வி5டா�க�. 
�ர1�கைள அவிU�� வி5< வி5டா�க�. இ�ப3�ப5ட சமய� பா��� நீ தி��பி 
வ+தி��கிறாேய?" 
 
எ� மன� எ�ன பா<ப53���� எ�� நீ1கேள ேயாசி��� பா�1க�! 
 
5. 5. 5. 5. ப�ேகா�4ப�ேகா�4ப�ேகா�4ப�ேகா�4    
 
அ�றிரேவ ெச�� க�பB�� 3�ெக5 வா1கி� ெகா<���ப3 உ�திேயாக/தைரF 
ச+தி�ேத�. அவ� "அ�பேன! 3�ெக5 எ�னேமா வா1கி� த�கிேற�. ஆனா�, 
3�ெக5 ைவ��� ெகா9< எ�ன ெச>வா>? உன�� A�னா� க�பB�� 
3�ெக5 வா1கிய எ�தைனேயா ேப� இட� கிைட�காம� தி9டா<கிறா�கேள?" 
எ�றா�. 
 
பிற� அவ�, "நாைள�� நாேன காாி� மா+தேல��� �ற�ப<கிேற�. நாB ேப� 
ேபாகிேறா�. நீ8� வ+தாயானா�, உ�ைன8� அைழ��� ேபாகிேற�" எ�றா�. 
 
எ� ேபாி� உ�ள க�ைணயா� அவ� அIவித� ெசா�லவி�ைல. என�� ேமா5டா� 
விட@� ாி�ேப� ெச>ய@� ெதாி8மாதலா� வழியி� உபேயாக�ப<ேவ� எ�� 
எ9ணி�தா� ெசா�னா�. தா� ம5<� மா+தேலயி� த1க� ேபாவதாக@�, ம-ற 
�வ�� அ1கி�+� 'கலாவா' மா��கமாக இ+தியா@��� �ற�ப<வதாக@� 
Lறினா�. அவ�கHட� நா;� ேச�+� ேபாகலா� எ�ற எ9ண��ட� 'சாி' எ�� 
ச�மதி�ேத�. 
 
'ெப�' மா��க� அபாயமாகி வி5டப3யா� '�ேராமி' வழியாக� பிரயாணC 
ெச>ேதா�! இ+த� பிரயாண�தா� ேந�+த எ�தைனேயா அ;பவ1கைள� ப-றி 
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நா� இ1ேக வி/தாி�க� ேபாவதி�ைல. 21• ர1Lனி� கிள�பியவ�க� 24• 
மா+தேல ேபா>F ேச�+ேதா� எ�� ம5<� �றி�பி<கிேற�. 
 
இIவள@ சிரம�ப5< மீ9<� மா+தேலேய அைட+த பிற�, அ1ேக ம-ேறா� 
ஏமா-ற� என��� கா��� ெகா93�+த�. 
 
மா+தேலயி(�+� 'கலாவா' ேபா�� ரயிB�� 3�ெக5 ெகா<�பைத நி��தி 
வி5டா�க�. ம�ப38� எ�ேபா� ெகா<�க ஆர�பி�பா�க� எ�� ெதாியவி�ைல. 
 
3�ெக5 கிைட�காம- ேபானதி� என�� ஏ-ப5ட ஆ�திர�ைத8�, ��க�ைத8� 
ெசா�லேவ A3யா�. ஆனா�, இ�ேபா� நிைன��� ெகா9டா� பகவா;ைடய 
க�ைண எ�ப3ெய�லா� இய1�கிற� எ�� ஆFசாிய� கட(� �Uகிவி<கிேற�. 
 
A� தடைவ ேமா5டாைர ஒ��வி�� வி5< வ+த ந9பைரF ச+தி�ேத�. 
ந�லேவைளயாக அவ� வ93ைய வி-றி�+தா�. ஆயிர�� Y� Vபா8� 
ெகா<�தா�. இ+த� பண�ைத� கட@ேள ெகா<�ததாக� பி�னா� நா� 
க���ப3யான ச+த��ப� ஏ-ப5ட�. 
 
அேத ந9ப�தா� இ�ெனா� ேயாசைன8� ெசா�னா�. மா+தேலயி� ரயிB�காக� 
கா�தி��பைத� கா53B�, 'ப�ேகா�L'@��� ேபா> அ1கி�+� 'ட�A' வைரயி� 
ேபா�� ேமா5டா� லாாிகளி� ேபாகலா� எ�றா�. 
 
'ப�ேகா�L' எ�;� ஊ� மா+தேல��� கிழ�ேக ெகாCச ,ர�தி� ஐராவதி�� 
அ�கைரயி� இ��கிற�. அ1ேக ேபா>F ேச�+� விசாாி�ேத�. எ�;ைடய 
�ரதி��ட� அ1�� எ�ைன� ெதாட�+� வ+ததாக� ேதா�றிய�. ஏெனனி�, 
ம�நா� காைலயி� அ1கி�+� நாB லாாிக� 'ட�A'@��� கிள��வதாக@�, 
ஆனா� அவ-றி� ஒ�றிB� Lட இட� இ�ைல எ��� ெதாி+த�. லாாிகளி� 
ெசா+த�காரனான பCசாபியிட� ேநாி� ேபா> என�� ேமா5டா� ேவைல ெதாி8� 
எ��� வழியி� உபேயாகமாயி��ேப� எ��� ெசா�(� பா��ேத�. 'இடமி�ைல' 
எ�ற ஒேர பதி� தா� வ+த�. 
 
அ�றிர@ ந<நிசி�� அேத பCசாபி�கார� எ�ைன� ேத3� ெகா9< நா�  
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த1கியி�+த ேஹா5டB�� வ+தா�. என�� ேமா5டா� வ93 ந�றா> ஓ5ட� 
ெதாி8மா எ�� ேக5டா�. ெதாி8� எ�ேற�. அவ� ஏ-ப<�தியி�+த 
3ைரவ�களி� ஒ�வ� வராம� ஏமா-றி வி5டப3யா� அவ� எ�ைன� ேத3 
வ+தா� எ�� ெதாி+த�. 
 
"ட�A வைரயி� லாாி ஓ53� ெகா9< ேபா> ேச��தா� 200 Vபா> த�கிேற�" 
எ�றா� அ+த� பCசாபி. 
 
ச-� A�னா� தா� அவனிட� நா� ேம-ப3 பிரயாண���� 200 Vபா> 
த�வதாகF ெசா�ேன�. இ�ேபா� அேத பிரயாண���� அ+த Vபா> என��� 
கிைட�பதாயி�+த�. ஆனா�, ேமா5டா� லாாி ஓ5<வதிB� என��� ெகௗரவ� 
இ��க ேவ9<� எ�� எ9ணி, "என�� உ� Vபா> ேவ9டா�; பிரயாண�தி� 
ேபா� என��F சா�பா5<�� ஏ-பா< ெச>தா� ேபா��" எ�ேற�. 
 
ம�நா� காைலயி� லாாிக� நி�ற இட� ேபாேன�. பிரமா9டமான லாாிக� நாB 
நி�� ெகா93�+தன. ெரா�ப ெரா�ப அ3ப5<� பழசா>� ேபான லாாிக�. 
அவ-றி� நா� ஓ5ட ேவ93ய வ93ையF R-�A-�� வ+� பா��ேத�. இ+த 
லாாி� Jத�ைத� கா5< மைல� பாைதயி� 300 ைம� ஓ5ட ேவ9<� எ�� 
நிைன�த ேபா� பகீ� எ�ற�. 
 
பிற�, லாாிகளி� ஏ�வத-காக நி�� ெகா93�+தவ�கைள� பா��ேத�. 
வ1காளிக�, பCசாபிக�, ஆ+திர�க�, தமிழ�க� Aத(ய பல மாகாண�தவ�கH� 
இ�+தா�க�. அ�ப3 நி�றவ�கH�� ம�தியி�, ெச�ற இர9< மாதமாக நா� 
கனவிB� நனவிB� தியானி��� ெகா93�+த ெப9 ெத>வA� நி�� 
ெகா93�+த�. 
 
அவHைடய ெப-ேறா�� ப�க�தி� நி�� ெகா93�+தா�க�. 
 
அ��ற� வ93 கிள��கிற வைரயி� லாாியி� எ�ஜி;��� ேபா53யாக எ� 
ெநCச� அ3��� ெகா93�+த�. அவ�க� எ�;ைடய வ93யி� ஏ�வா�களா, 
ேவ� வ93யி� ஏ�வா�களா எ�� ெதாி+� ெகா�ள எ� உ�ள� �3�3�த�. 
ஒ� ேவைள ராIசாகி� எ�ைன� ெதாி+� ெகா9டா� ேவ9<ெம�ேற ேவ� 
வ93யி� ஏறினாB� ஏ�வா� எ��, L3ய வைரயி� அவ�க� ப�க� 
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பா��காமேல இ�+ேத�. ஆயி;� இர9ெடா� தடைவ பா��த ேபா� அவH� 
எ�ைன� ெதாி+� ெகா9டா� எ��� அவHைடய ெநCR� ஆவ(னா� 
�3�3��� ெகா93�+த� எ��� அறி+ேத�. 
 
கட@� எ� ப�க�திேல இ��கிறா� எ��� விைரவிேலேய ெதாி+� வி5ட�. 
 
அவ�க� எ�;ைடய லாாியி� தா� ஏறினா�க�! 
 
வ93க� கிள�ப ேவ93ய சமய� வ+த��, நா� 3ைரவ� \ட�தி(�+� இற1கிF 
ெச��, வ93���ேள பா���, "எ�ேலா�� ஏறியாயி-றா?" எ�ேற�. பிற� அ+த 
ம;ஷாி� Aக�ைத உ-�� பா���, "�5மா�னி1 ஸா�! ெசௗ�கியமா?" எ�� 
ேக5<வி5<F ச5ெட�� தி��பி� ேபா> எ� \ட�தி� உ5கா�+ேத�. அ�ேபா� 
வஸ+தியி� Aக�தி� நாண1கல+த ��னைக மல�+தைத8�, கீேழ ேநா�கியப3 
கைட�க9 பாண� ஒ�ைற எ�மீ� எறி+தைத8� ெசா�லாம� விட A3யவி�ைல. 
 
6. 6. 6. 6. க3ேகாக3ேகாக3ேகாக3ேகா    
 
ப�மா ேதச� பட�ைத� பா��தா� ர1Lனி(�+� ஏற��ைறய ேந� வட�ேக, 
ப�மாவி� ந<ம�தியி� ஐராவதி நதி�கைரயி� ப�ேகா�L எ�;� ஊ� இ��பைத� 
காணலா�. ப�ேகா�Lவி(�+� மீ9<� ஏற��ைறய ேந� வட�ேக 360 ைம� 
அட�+த கா<க�, உய�+த மைலகளி� வழியாகF ெச�றா� அ/ஸாமிB�ள 
மணி�J� எ�ைலைய அைடயலா�. வழியி� உ�ள A�கியமான ஊ�க� 'க1ேகா', 
'கல�மிேயா', 'ட�A' 'மீ+தா' எ�பைவ. 
 
ப�ேகா�Lவி(�+� நா1க� �ற�ப5ட ப�தாவ� நா� 210 ைம� பிரயாண� 
ெச>� கல�மிேயா எ�;� இட�ைத அைட+ேதா�. சாதாரண சாைலயி� எIவள@ 
ெம�வாக@� ஜா�கிரைதயாக@� லாாி ஓ53னாB� ப�� மணி ேநர�தி� அIவள@ 
,ர� ேபாயி��கலா�. எ1கH��� ப�� நா� ஆயி-� எ�பதி(�+� நா1க� 
பிரயான� ெச>த பாைத எIவள@ ல5சணமாயி�+தி���� எ�� ெதாி+� 
ெகா�ளலா�. உ9ைமயி� அைத� பாைத எ�ேற ெசா�வத-கி�ைல. கா53B� 
மைலயிB� எ1ேக இட� கிைட�தேதா அ+த வழியாகெவ�லா� லாாிையF 
ெசB�தி� ெகா9< ேபாேனா�. எ1கH�� A�னா� ேபாயி�+த லாாிகளி� 
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Rவ<தா� எ1கH��� பாைதயாயி-�. A�னா� ேபானவ�க� ஆ1கா1ேக 
மர�கிைளகைள ெவ53� ெகாCச� இைடெவளி8� உ9< ப9ணியி�+தா�க�. 
அ� தா� பாைதெய�� மாியாைத��F ெசா�ல�ப5ட�. ெச1��தான ேம53B� 
கி<கி< ப�ள�திB� லாாி ஏறி இற1�� ேபாெத�லா� உயி� ேபா> வி5<� தி��பி 
வ�வ� ேபால� ேதா���. 
 
இ�ப3யாக� கா5< மைல� பாைதயி� A53 ேமாதி� ெகா9<, இ3��� 
�ைட��� ெகா9<, எB�ெப�லா� ெநா����ப3யாக அைல��9<, அ389<, 
உயி��� ம�றா3� ெகா9<, பிரயாண� ெச>த ப�� தின1க� தா� எ� 
வாU�ைகயி� மிக A�கியமான நா5க� ஆயின. அைவேய எ� வாU�ைகயி� 
ஆன+த� மி�+த நா5களாக@� ஆயின. 
 
அ+த வ93யி� வஸ+தி8� வ�கிறா� எ�ற எ9ணேம, பிரயாண�தி� 
அெசௗகாிய1கைளெய�லா� மற�கF ெச>8�ப3யான அளவ-ற உ-சாக�ைத 
என�� அளி�த�. 
 
அ+த� ப�� தின1களிB� எ1கH��� ஓயாம� ச�பாஷைண நட+� 
ெகா9ேடயி�+த�. எ1கHைடய க9க� அ3�க3 ேபசி� ெகா9டன. வா> 
வா��ைதயினாB� சில சமய� நா1க� ேபசி� ெகா9ேடா�.  
 
அ+த� ��ைம உண�FசியினாB�, இ�தய� கிள�FசியினாB� ஏ-ப5ட 
உ-சாக�தி�, நா� ஓ� எ*�தாளனாக� Lட ஆகிவி5ேட� எ�பைத இ+த� 
கைதயி� ஆர�ப�திேலேய �றி�பி5ேட�. அ+த அ-�த ச�பவ1க� நிகU+த 
வரலா� இ�தா�: 
 
ப�ேகா�Lவி(�+� கிள�பிய நாலா� நா� மைல� பாைதயி� அதலபாதாளமான 
ஒ� ப�ள�ைத நா1க� கட�க ேவ93யி�+த�. அ+த� ப�ள�தி� அ3யி� 
ெகாCச� ஜலA� ேபா>� ெகா93�+த�. இைத� தா9<வத-� த9ணீாி� ேம� 
ெபாிய ெபாிய மர�க5ைடகைள ெவ53� ேபா53�+தா�க�. ேம-ப3 மர1களி� 
ேமேல எ�ப3ேயா Aத� லாாி ேபா> வி5ட�. இர9டாவ� லாாி வ+த ேபா� ஒ� 
மர� விலகிF ச�கர� அதி� மா53� ெகா9ட�. ேமேல ேபாக@� A3யவி�ைல; 
பி�னா� த�ள@� A3யவி�ைல; எனேவ எ�லா லாாிகH� அ1ேக ெவ� ேநர� 
நி-க ேவ93யதாயி-�. 
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அFசமய� கா5< மர1களி� அ3யி� R�மா உ5கா�+தி�+தேபா�தா�, 
எ1கH��� ஒIெவா� வ�� த�த� கைதையF ெசா�ல ேவ9<� எ�ற ஒ�ப+த� 
ஏ-ப5ட�. "எ1கH���" எ�;� ேபா� அ+த நாB ேமா5டா� லாாிகளிB� வ+த 
தமிU நா5டா�கைள�தா� ெசா�கிேற�. அ�ப3� தமிழ�களாக நா1க� ெமா�த� 
15 ேப� இ�+ேதா�. தின+ேதா�� சா�பி<வத-காகேவா இைள�பா�வத-காகேவா, 
இரவி� ,1�Iத-காகேவா எ1ேக த1கினாB�, நா1க� ஓாிட�தி� ேச�வ� 
வழ�கமாயி�+த�. என�� உணவளி��� ெபா��ைப லாாி ெசா+த�கார� ஏ-�� 
ெகா93�+தப3யா�, இ� விஷய�தி� ம-றவ�கைள விட என��� கிைட�த 
ெரா53, பி/ேகா�� Aத(யைவகைள ம-றவ�கHட� சில சமய� நா� பகி�+� 
ெகா9ேட�. 
 
ெபா*� ேபாவத-காக ஒIெவா�வ�� த�த� வரலா-ைறF ெசா�ல ேவ9<ெம�� 
நா� தா� ேயாசைன Lறிேன�. அவ�கH� கைத ெசா�(� ெகா93��ைகயி�, 
நா;� வஸ+தி8� எ1கHைடய அ+தர1க நிைன@கைள8� எதி�கால 
கன@கைள8� வா��ைத ேதைவயி�லாத இ�தய பாைஷயி� ஒ�வ��ெகா�வ� 
ெசா�(� ெகா93��கலாம�லவா? 
 
எ�;ைடய ேயாசைனைய உ-சாக��ட� ஏ-�� ெகா9< Aத� Aத(� 
RயசாிைதையF ெசா�ல ஆர�பி�தவ� ராIசாகி� தா�. அ�ப�பா! அ+த ம;ஷ� 
\-றி� ெகா9ட \-றைல8�, அ3��� ெகா9ட ெப�ைமைய8� ெசா�( 
A3யா�. அIவள@ ெசா���கைள வா1கினாரா�! அIவள@ ேஸாபா�கH� 
\ேரா�கH� அவ� :53� இ�+தனவா�. அIவள@ 3�ன� பா�53க� 
ெகா<�தி��கிறாரா�. கவ�ன�ட� அIவள@ தடைவ ைக �B�கியி��கிறாரா�. 
 
எ�ன \-றி� ெகா9< எ�ன? எ�ன ெப�ைம அ3��� ெகா9< எ�ன? ஆசாமி 
இ�ேபா� பா�ப�! அவ�ைடய அIவள@ ெசா���கH� ப�மாவிேலேய 
இ�+தப3யா�, ச�வA� கயா! பைழய கைதையF ெசா�( வி5<, வ�1கால�தி� 
அவ�ைடய உ�ேதச1கைள8� ஒ�வா� ெவளியி5டா�. இ+தியா@��� ேபான��, 
அவ� இ�ஷி^ர�/ ேவைலைய ேம-ெகா�ள� ேபாகிறாரா�. அவ�ைடய 
ெப9ைண ஒ� ெபாிய பண�காரனாக� பா���� க�யாண� ப9ணி� ெகா<�க� 
ேபாகிறாரா�. சாதி ேவ-�ைம Lட அவ� பா��க� ேபாவதி�ைலயா�! 
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எவெனா�வ� க(யாண�த�� ல5ச Vபா>�� இ��^� ெச>கிறாேனா, 
அவ;��� ெகா<�� வி<வாரா�! 
 
இ+த� ேபராைச பி3�த த-ெப�ைம�கார மனித�, ஒ� ேவைள எ1கHட� வ+த 
சி.த.ப.பழனிF R�பாC ெச53யாைர மன�தி� ைவ��� ெகா9< தா� 
ேம-க9டப3 ெசா�கிறாேரா எ�� என��� ேதா�றிய�. 
 
ராIசாகி���� அ<�தப3யாக இ+த உலக�தி� அ�ேபா� நா� ெவ��த ம;ஷ� 
ஒ�வ� உ9< எ�றா�, அவ� இ+த சி.த.ப.பழனிF R�பாC ெச53யா� தா�. 
உலக�திேல பல விஷய1கைள� ப-றி8� எ�;ைடய ெகா�ைககைள8� 
அபி�ராய1கைள8� ெதாி+� ெகா�வதி� இ+த ம;ஷ� ெகா93�+த ெப�+ தாக� 
சA�திர����F சமமாக இ�+த�. இ+த தாக�ைத� தணி��� ெகா�ள அவ� சமயா 
சமய� ெதாியாம�, ச+த��பா ச+த��ப� பா��காம�, என�� அளி�த ெதா+தரைவ 
நிைன�தா�, அத-�� பிற� எIவளேவா நட+தி�+�� Lட இ�னA� எ� ேகாப� 
தணி+தபா3�ைல. 
 
நா;� வஸ+தி8� மர�த3யி� தனியா உ5கா�+� இர9< நிமிஷ� அ+தர1கமாக� 
ேபச நிைன�ேதாமானா�, இ+த ம;ஷ��� ��கிேல விய���வி<�! எ1க� 
இர9< ேப���� ந<விேல ச�பாஷி�க வ+� உ5கா�+� ெகா9<, "ஏ� ஸா�! 
இ�ஷி^ர�ைஸ� ப-றி உ1கHைடய ெகா�ைக எ�ன?" எ�� ேக5டா�. 
 
"இ�ஷி^ர�/ எ�ப� மகா A5டா�தன�. இ�ஷி^ர�/ ெச>� 
ெகா�கிறவ�கH�� ஈேர* பிறவியிB� நரக� தா� கிைட���" எ�� நா� 
ெசா�ேன�. 
 
"அதனா� தா� ேக5ேட�! இ��க5<�, பாரதியாைர� ப-றி உ1கHைடய 
அபி�ராய� எ�ன?" எ�� ேக5டா�. 
 
"L3யவைரயி� ந�ல அபி�ராய� தா�" எ�ேற�. 
 
"பாரதியா� ேதசிய கவியா? மகா கவியா?" எ�� வினவினா�. 
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"அவைர� தா� ேக5க ேவ9<�!" எ�ேற�. 
 
"ெரா�ப சாி. காத� மண�ைத� ப-றி உ1க� ெகா�ைக எ�ன?" எ�� ேக5டா� 
ெச53யா�.  
 
காத� மண� ெரா�ப ெரா�ப அவசியமான�. அைத� ேபால அவசியமான� ஒ��1 
கிைடயா�. காத� மண����� தைட ெச>கிறவ�கைள� ேபா�ற மகாபாவிக� 
ேவ� யா�� இ�ைல" எ�ேற�. 
 
"எ� அபி�ராயA� அ�தா�" எ�� ெசா�( வி5< ெச53யா� எ*+தி��பத-��, 
ராIசாகி��� வ+� ெதாைல+� வி5டா�. 
 
இ+த சி.த.ப.@��� ப�மாவி� இ�+த திர9ட ெசா�ெத�லா� ேபா> வி5ட�. 
அைத� ெகாCசA� இல5சிய� ெச>யவி�ைல. "இ+தியாவிேல என�� ேவ93ய 
ெசா�� இ��கிற�" எ�� அ3�க3 ெசா�(� ெகா93�+தா�. இ+தியாவிB�ள 
ெசா��� இவ� அ1ேக ேபாவத-�� ெதாைல+� ேபா>விட� Lடாதா எ�� நா� 
ேவ93� ெகா9ேட�. 
 
நா1க� �ற�ப5< எ5< நாைள���, எ1களி� ப��� ேப� த1க� வரலா-ைறF 
ெசா�(யாகி வி5ட�. நா;�, ேவ�A�கதாஸெர�;� Rமா� அ�ப� வய��ள 
கிழவ�+தா� பா�கி. இ+த தாஸ� ர1Lனி� ெரா53� கைட ைவ�தி�+தாரா�. 
அதிகமாக வா> திற+� இவ� ேபRவதி�ைல. ஆனா�, ம-றவ�கHைடய ேபFைச� 
கா� ெகா<��� கவனமாக� ேக5பா�. 
 
எ�;ைடய கைத மிக@� ேசாகமான கைதயாதலா� எ�னா� அைதF ெசா�ல 
A3யாெத���, எ*தி ேவQமானா� ப3�கிேற� எ��� ெசா�ேன�. 
அIவிதேம கைதைய எ*தி அைத� 'க1ேகா' எ�;� ஊாி�, அேத ெபய�ைடய 
சி-றா-ற1கைரயி� நா1க� த1கியி�+தேபா� ப3�ேத�. அளவி�லாத 
உண�Fசி8� ேவகA� வா>+த நைடயிேலதா� எ*தியி�+ேத�. எ�;ைடய 
வ�1கால வாU�ைகேய அ+த வரலா-ைற� ெபா��த� எ�ற உண�Fசி8டேன 
எ*திேன�. �ரதி��டவசமாக அைத� ப3��� கா53ய பிற�, கிழி��� கா1ேகா 
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ஆ-றி� ேபா5< வி5ேட�. எனேவ, நா� எ*தியி�+தத� சாரா�ச�ைத ம5<� 
இ1ேக த�கிேற�. 
 
"தமிUநா53� ராமநாத�ர� ஜி�லாவி� ேவ1ைக�ப53 ஜமீ� ெரா�ப@� 
பிரசி�தமான�. பதிைன+� வ�ஷ���� A�னா�, அ+த ஜமீ;��� கட� 
A93� ேபா> ச��கா� ேகா�5 ஆ� வா�5X� எ<��� ெகா9< வி5டா�க�. 
இதனா� மி�க அவமான� அைட+த ஜமீ�தா� த� மைனவி�� ஒ� க3த� எ*தி 
ைவ�� வி5<� ேதசா+திர� ேபா>வி5டா�. அ�ேபா� அவ��� எ5< வய��ள 
மக� ஒ�வ� இ�+தா�. அ+த மக� ெபாியவனாகி� தக�பைன அவ� ம�னி�� 
வி5டதாக@� ேகா�5 ஆ� வா�5X(�+� ஜமீ� தி��பி வ+�வி5டதாக@� 
ெதாி+த பிற�தா�, தா� மீ9<� ஊ��� வர� ேபாவதாக@� க3த�தி� 
எ*தியி�+த�. 
 
மக;��� பதிென5< வயதான��, தக�பனாாி� க3த�ைத� ப-றி� தாயாாிட� 
ெதாி+� ெகா9டா�. அவ� ப�மாவிேல ஜீவிய வ+தராக இ��பதாக� பராபாியாக� 
ேக�வி�ப5டா�. அவைர எ�ப3யாவ� ேத3 அைழ�� வ�வதாக அ�மாவிட� 
ெசா�( வி5<� ப�மா@�� ஒ� வ�ஷ���� A�னா� வ+தா�. அவ� 
கலாசாைலயி� ப3�த ைபய�. த� தக�பனா� கால�� அவமான����� பிற�, 
பிதிரா�ஜித ஜமீ� ெசா�ைத� ெகா9< ஜீவன� நட�த அவ� வி��பவி�ைல. 
எனேவ, ப�மா@�� வ+த இட�திேல ஒ� ைக� ெதாழி� க-�� ெகா9< ேபா> 
இ+தியாவி� ெபாியெதா� ெதாழி� நட�த வி��பினா�. ஏ-ெகனேவ அவ;�� 
ேமா5டா� ஓ5ட� ெதாி8மாதலா�, இர1Lனி� ஒ� ேமா5டா� ெதாழி-சாைலயி� 
ேவைல�� அம�+தா�. அேத சமய�தி� அவ;ைடய தக�பனாைர8� ேத3� 
ெகா93�+தா�. ஆனா� தக�பனாைர� ப-றி யாெதா� தகவB� 
கிைட�கவி�ைல. அ+த ஜமீ�தா� மக;ைடய ெபய� சிவ�மார�, அ+த சிவ�மார� 
தா� நா�!" 
 
இைத நா� ப3�க� ேக5< வ+தவ�க� எ�லா�� ஒேரய3யாக ஆFசாிய� கட(� 
�Uகி�தா� ேபானா�க�. ஆனா� இ�வைர வா> திறவாத ெமௗனியாக இ�+� 
வ+த ெரா53� கிட1� ேவ�A�கதாஸ�ைடய நட�ைத தா� என�� மி�+த 
விய�ைப அளி�� வ+த�. அவ� நா� கைதைய� ப3�� வ�ைகயிேலேய சில சமய� 
வி�மிய�ட�, க9கைள அ3�க3 �ைட��� ெகா9< வ+தா�. நா� கைதைய 
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வாசி�� A3�த��, அவ� எ*+� ஓ3 வ+�, "எ� மகேன!" எ�� எ�ைன� க53� 
ெகா9< தைரயிேல வி*+� ��Fைசயானா�. 
 
7. 7. 7. 7. ட�,ட�,ட�,ட�,    
 
நா� எ� அ�ைம� த+ைதைய� க9<பி3�த, அதாவ� எ� அ�ைம� த+ைத 
எ�ைன� க9<பி3�த - ேம-ப3 அ-�த ச�பவ�, ப�ேகா�Lவி(�+� நா1க� 
கிள�பிய எ5டாவ� நா� நட+த�. 
 
அத-க<�த எ5டாவ� நா� 'ட�A' எ�;� ஊாி� எ1க� லாாி� பிரயாண� 
A3வைட+த�. 
 
இ+த எ5< நாH� எ�;ைடய வாU�ைகயி� Rப தின1களா��. இ+த தின1களி� 
எ� த+ைத�� நா� ெச>த பணிவிைட�� ஈடாகF ெசா�வத-�� கைதகளிB� 
காவிய1களிB� Lட உதாரண� இ�ைலெய�� ெசா�ல ேவ9<�. 
 
பல வ�ஷ கால�தி� மக� த+ைத��F ெச>ய ேவ93ய பணிவிைடகைளெய�லா� 
அ+த ஏ* நாளி� நா� ெச>� வி5ேட�. இ+த� தின1களி� வஸ+திைய� Lட நா� 
அIவளவாக� கவனி�கவி�ைல. 
 
அவHைடய மேனாபாவ�திB� அவHைடய த+ைதயி� மேனாபாவ�திB� 
ஏ-ப5ட மா�த�கைள ம5<� கவனி�� வ+ேத�. அ�� Aத� ராIசாகி���� 
எ�னிட� அபாரமான அபிமானA� மாியாைத8� ஏ-ப5< வி5டன. எ� 
த+ைதயிட� நா� கா53ய ப�திைய அவ� ெபாி�� பாரா53னா�. வஸ+தி Aத(� 
இர9< ��� நா� ஒ� மாதிாியாக Aக�ைத ைவ��� ெகா93�+தா�. அ��ற� 
அவH� பைழயப3 ஆகி வ+தா�. 
 
ட�Aவி� ச��கா� 'எவா��ேவஷ�' வி<திக� இர9< இ�+தன; ஒ�� 
இ+திய�கH��, ம-ெறா�� ெவ�ைள�கார�கH��. 
 
அ� ேபாலேவ ட�Aவி(�+� இ+தியா ேபாவத-� இர9< வழிக� இ�+தன. 
ஒ�� இ+திய�கH��, இ�ெனா�� ெவ�ைள�கார�கH��. 
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கட@� ெவ�ைள�கார�கைள8� க��� மனித�கைள8� தனி�தனி நிற�ேதா< 
பைட�த�ம�லாம�, அவ�க� ப�மாவி(�+� இ+தியா ேபாவத-�� தனி�தனி� 
பாைதகைள8� பைட�தி�+த அதிசய�ைத எ9ணி எ9ணி விய+ேத�. 
 
இர9< பாைதகைள8� ப-றிய விவர1கைள� ேக5ட பிற�, ேமெல�லா� 
R9ணா�ைப� Jசி� ெகா9< நா;� ெவ�ைள�காரனாக மாறி விடலாமா எ�� 
ேயாசி�ேத�. ஆனா�, அத-� இர9< தைடக� இ�+தன. ஒ�� ப�னிர9< 
வ�ஷ� பிாி@��� பிற� கட@ளி� அ-�த�தினா� என��� கிைட�த எ� த+ைத; 
இ�ெனா� தைட வஸ+தி. 
 
இவ�கைள வி5<� பிாிய மனமி�லாம� நா;� இ+திய� பாைதயிேலேய 
கிள�பிேன�. 
 
ட�Aவி(�+� இ+தியா@��� கிள��கிறவ�கH��, �<�ப/த�களாயி�+தா� 
அாிசி, ப����, எ�ைன� ேபா�ற தனி ஆ�களாயி�+தா�, அவB� வழியி� 
சாபா5<�காக� ெகா<���ப3, ச��காாிேலேய ஏ-பா< ெச>தி�+தா�க�. 
அ+த�ப3ேய நா1கH� வா1கி� ெகா9< கிள�பிேனா�. 
 
ட�Aவி(�+� பதிென5< ைம(B�ள 'மீ+தா' வைரயி� சமெவளி� 
பாைதயாைகயா� Rலபமாக� ேபா> விடலா�. அத-�� பிற�, 56 ைம� மைல� 
பாைதயி� ெச��, மணி��ாி சம/தான�� எ�ைலயிB�ள ல�3 பஜா� அைடய 
ேவ9<�.  
 
இ+த வழியி� சாமா� ,�கி� ெகா9< ேபாவத-� ஆH��� ப�� Vபா> L( 
எ�� ச��கா� விகித� ஏ-ப<�தியி�+தா�க�. ஆனா�, உ9ைமயி� இ�ப� 
Vபா>��� Lட� L( ஆ� கிைட�ப� ��லபமாயி�+த�. ராIசாகி� ச+தாL( 
விகித�தி� ேபர� ேபச Aய�றதினா�, ஆ� கிைட�ப� இ�;� க�டமா> 
ேபாயி-�. 
 
கைடசியி�, நா1க� ட�Aைவ அைட+த ��றா� நா� காைல, ெத�னி+திய�க�  



254 

 

Rமா� இ�ப�ைத+� ேப� அட1கிய ேகா�3யா�, ஜ�மேதச� ேபாவத-காக� 
கா�நைடயாக� கிள�பிேனா�. 
 
ராIசாகி� ைகயிேல ஒ� நீ9ட ப5டா� க�திைய ைவ��� ெகா9<�, 
அIவ�ேபா� அைதF Rழ-றி :சி� ெகா9<�, எ�ேலா���� பி�னா� நட+� 
வ+த கா5சிைய, இ�ேபா� நிைன�தாB� என��F சிாி�பாக வ�கிற�. 
 
வழியி� சில இட1களி� ப�மிய�க� பிரயாணிகைள ெகா�ைள அ3�க வ�வ�9< 
எ�� ேக�வி�ப53�+தப3யா�, ராIசாகி� அ�ப3� ைகயி� க�தி எ<��� 
ெகா9< வ+தி�+தா�. 'க�திைய ைவ��� ெகா9< ஏ� எ�ேலா���� பி�னா� 
வ�கிறீ�க�?' எ�� நா� ேக5டத-�, "அ�பேன! உன��� ெதாியா�, ப�மிய�க� 
ஒ�ேவைள தா�க வ+தா�, பி�ப�கமாக வ+� தா� தா��வா�க�" எ�� 
ராIசாகி� சா��யமாக� பதி� Lறினா�. 
 
8. 8. 8. 8. ல�. பஜா!ல�. பஜா!ல�. பஜா!ல�. பஜா!    
 
ட�Aவி(�+� கிள�பிய ஏழாவ� தின� ப�மாவி� எ�;ைடய கைடசியான 
கா�நைட யா�திைர மணி�J� சம/தான�தி� ல�3 பஜா� எ�;� இட�தி� 
A3@-ற�. 
 
ட�Aவி� கிள��� ேபா� இ�ப�ைத+� ேபாி� ஒ�வனாக� கிள�பிய நா�, ல�3 
பஜா��� வ+� ேபா� ��� ேபாி� ஒ�வனாக இ�+ேத�. 
 
எ1க� ேகா�3யி� பல� A�னா� ேபா>வி5டா�க�. சில� பி�னாB� த1கி 
வி5டா�க�. 
 
நா1க� ��� ேப� மிCசியவ�க� யா� யா� எ�றா�, நா;� வஸ+தி8� 
சி.த.ப.பழனிF R�பாC ெச53யா�+தா�. அ+த ம;ஷ� எ1கைள வி5< 
நக�வதி�ைல எ�� ஒேர பி3வாதமாயி�+தா�. 
 
எ�;ைடய த+ைத எ�ன ஆனா� எ�� ேக5கிறீ�களா? ஆஹா! ட�Aவி(�+�  
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கிள�பிய Aத� நாேள அவ� எ�ைன� ைகவி5<� ேபா>வி5டா�. 
 
இ+த� கைடசி� பிரயாண�, அவ�ைடய வாU�ைகயிேலேய கைடசி� பிரயாணமா> 
A3+� வி5ட�. 
 
மீ+தாைவ� தா93யபிற� ேமேல ேமேல ஏற ேவ93யதாயி�+த மைல வழியி�, 
Aத� மைல ஏறிய@டேனேய, அவ� "அ�பா! �ழ+தா> என�� எ�னேவா 
ெச>கிறேத!" எ�றா�. நா� உடேன உ5கா�+�, அவ� தைலைய எ� ம3 மீ� 
ைவ��� ெகா9ேட�. 
 
"�ழ+தா>! நா� உன��F ெச>த �ேராக�ைதெய�லா� ம�னி�� வி<வாயா?" 
எ�றா�. 
 
"அ�பா! நீ1க� நி�மதியைட81க�. எ� வாU�ைகயிேலேய மிக@� அJ�வமான 
அ;பவ�ைத அளி�தீ�க�. ம�னி�பத-� ஒ��மி�ைல" எ�ேற�. 
 
ேமா5டா� எ�ஜி� ெக5<� ேபா> நி-�� சமய�தி� வ93ைய� �B�கி� ேபா5< 
வி5< நி-ப� ேபா�, அவ�ைடய ஆவி8� ��� தடைவ உட�ைப ஆ53 வி5<� 
பிாி+� ெச�ற�. 
 
அ*� �ல��வத-� என�� ேநரமி�ைல; மனA� இ�ைல. ஆனாB� த+ைதயி� 
உடைல� �ழி ேதா93� �ைத�� வி5<�தா� வ�ேவ� எ�� ெசா�(, 
ம-றவ�கைள A�னா� ேபாகF ெசா�ேன�; நா1க� வ+த வழியி� ஏ-கனேவ 
பாைத ஓரமாக அனாைத� பிேரத1க� கிட+த க9றாவி� கா5சிைய� பா���� 
ெகா9< வ+தி�+ேதனாதலா�, அ+த மாதிாி எ� த+ைதைய வி5<� ேபாக A3யா� 
எ�� பி3வாதமாயி�+ேத�. ெச53யா�� என�� உதவி ெச>வதாகF ெசா�(� 
பி� த1கினா�. 
 
மைலயிேல �ழி ேதா9<வெத�றா� இேலசான காாியமா? எ�ப3ேயா ஒ� 
ப�ள�ைத� க9<பி3�� ேமேல தைழ8� ம9Q� ேபா5< �3வி5<, எ1க� 
பிரயாண�ைத� ெதாட1கிேனா�. 
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சி.த.ப. ேக5டா�: "பிேரதஸ�/கார�ைத� ப-றி உ1க� அபி�ராய� எ�ன? 
�ைத�ப� ந�ல வழ�கமா? தகன� ெச>வ� ந�லதா?" எ��. 
 
"உ1கHைடய வி��ப�ைதF ெசா�னா� அத�ப3ேய உ1கH��� 
ெச>�வி<கிேற�!" எ�� பதி� ெசா�ேன�. 
 
"ந�ல பதி�!" எ�� LறிF சிாி�தா�. 
 
நா1க� ேவகமாக நட+� ம-றவ�கைள அ�� சாய1காலேம பி3�� வி5ேடா�. 
 
ஆனா�, ம�ப38� நா1க� ��� ேபராக� பி� த1��ப3 ேந�+த காரண� 
எ�ன? அைத�தா� இ�ேபா� ெசா�ல� ேபாகிேற�. 
 
இர9டா� நா� ம�தியான� ஒ� ெச1��தான மைல உFசியி� நா1க� ஏறி� 
ெகா93�+தேபா�, வஸ+தி திPெர��, "ஐேயா! எ�னேமா ெச>கிறேத!" எ�� 
ெசா�( வி5< உ5கா�+தா�. அவ� உட�ெப�லா� ெவடெவட ெவ�� 
ந<1கிய�. 
 
தாயா� ெப9ணி� உட�ைப� ெதா5<� பா���, "ஐேயா! ெகாதி�கிறேத" எ�றா�. 
 
தக�பனா� "அ3 பாவி! ச9டாளி! ெக<�தாயா காாிய�ைத!" எ�� தி5ட� 
ெதாட1கினா�. 
 
மைனவிைய� பா��� "இவைள ைவ��� ெகா�ள ேவ9டா�. எ�லா�ட;� 
க�ப(� ஏ-றி அ;�பி விடலா� எ�� ெசா�ேனேன ேக5டாயா? இ�ேபா� 
வாயிேல ம9ைண� ேபாட� பா��கிறாேள?" எ�� க�தினா�. அ�ேபா� வஸ+தி 
ந<1கிய �ர(� "அ�பா! நீ1க� ஏ� மன�ைத வ��த�ப<�தி� ெகா�கிறீ�க�? 
எ�ைன இ1ேகேய வி5< வி5< நீ1க� ேபா1க�. நா� உ1க� மக� 
இ�ைலெய�� நிைன��� ெகா�H1க�" எ�றா�. 
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"அ3 ச9டாளி! உ�ைன உயிேரா< எ�ப3 வி5< வி5<� ேபாகிற�? ெச���  
ெதாைல�தாB� நி�மதியாக� ேபாகலா�" எ�றா� ராIசாகி�. 
 
எ� காதி� இ� எIவள@ நாராசமாக வி*+தி���� எ�� ெசா�ல 
ேவ93யதி�ைல. ஆனாB� ச9ைட ேபாட அ� சமயமி�ைலெய�� எ9ணி, 
"ராIசாகி�! ஒ� ேயாசைன ெசா�கிேற�. நீ1கH� உ1க� மைனவி8� 
வயதானவ�க�. L5ட�ேதா< நீ1கH� ேபா> வி<வ�தா� சாி. எ�னிட� உ1க� 
ெப9ைண ஒ��வி�� வி5<� ேபா1க�. உயி� ெக53யாயி�+� பிைழ�தா� 
அைழ�� வ�கிேற�. இ�லாவி5டா�, எ� த+ைத��F ெச>தைத இவH��� 
ெச>�வி5< வ�கிேற�" எ�ேற�. 
 
"அெத�ப3 ஐயா, நியாய�? அ�னிய ம;ஷனாகிய உ�மிட� எ�ப3 இ+த இள� 
ெப9ைண ஒ��வி��வி5<� ேபாவ�?" எ�றா� ராIசாகி�. 
 
"ராIசாகி�! நா� அ�னிய ம;ஷ� அ�ல! வஸ+திைய நா� க(யாண� ெச>� 
ெகா�வதாக� தீ�மானி�� வி5ேட�. அவH��� அ� ச�மத�. உ1க� 
A�னிைலயிேல, ஆகாசவாணி Jமிேதவி சா5சியாக, இ�ேபாேத இவைள நா� 
பாணி�கிரகண� ெச>� ெகா�கிேற�" எ�� Lறி வஸ+தியி� ப�க�தி� 
உ5கா�+�, அவைள எ� ம3 மீ� ப<�க ைவ�ேத�. Oவரதாப�தினா� தகி��� 
ெகா93�+த அவHைடய ைகயி� விர�கைள எ�;ைடய ைக விர�கHட� 
ேகா��� ெகா9ேட�. 
 
9. 9. 9. 9. ,.-ைர,.-ைர,.-ைர,.-ைர    
 
எ�ைன8� வஸ+திைய8� தவிர ம-றவ�க� எ�லா� ெவ� ,ர� ேபான பிற�, 
வஸ+தி ேத�பி� ேத�பி அழ ஆர�பி�தா�. "ஏ� க9ேண! ஏ� அ*கிறா>? 
ந�Aைடய க(யாண� உன��� பி3�கவி�ைலயா?" எ�ேற�. 
 
வஸ+தி ச5ெட�� அ*ைகைய நி��திவி5<� ��னைக �ாி+தா�. க9ணீைர8� 
�ைட��� ெகா9டா�. 
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"உ1கைள மண+� ெகா�H� பா�கிய���� இ+த ஜ�ம�தி� நா� ஒ�  
�9ணியA� ெச>யவி�ைல. J�வ ஜ�ம�திேல ெச>தி��க ேவ9<�" எ�றா�. 
 
பிற�, "உ1கH�� ஒ� ெபாிய �ேராக� ெச>� வி5ேட�. எ�ைன 
ம�னி�\�களா?" எ�� ேக5டா�. 
 
"ஒ� நாH� ம�னி�க மா5ேட�!" எ�ேற�. 
 
"விைளயா5< இ�ைல. நிஜமாகேவ உ1கைள ேமாச� ெச>� வி5ேட�. நா� 
ராIசாகி� R+தாி� மக� இ�ைல. அவ� :5<F சைமய-காாியி� மக�. அ�மாைவ 
அவ�க� :5<� �ழ+ைதகHட� க�ப(� அ;�பி வி5டா�க�. மாமி��� 
�ைணயாக எ�ைன ம5<� ைவ��� ெகா9டா�க�." 
 
இ� மாதிாி ஏேதா இ���� எ�� நா;� ச+ேதகி�தி�+ேத�. எனேவ, சிறி�� 
விய�பைடயாதவனா>, "எ� க9ேண! அ+த ���க� த-ெப�ைம�கார�ைடய மக� 
நீ இ�ைல எ�பதி� என��� பரம ச+ேதாஷ�" எ�ேற�. 
 
அ�ேபா� எ1கH��� பி�னா(�+� "மி/ட� சிவ�மா�! நீ1கH� நிஜ�ைதF 
ெசா�( வி<வ�தாேன!" எ�� ஒ� �ர� ேக5ட�. அ� சி.த.ப.பழனிF R�பாC 
ெச53யாாி� �ர� தா�. ேபானவ�கHட� ேச�+� ேபாவ� ேபா� ெச53யா� 
ஜாைட கா53வி5<, எ1கH��� ெதாியாம� தி��பி வ+� மர�தி� பி�னா� 
நி�� ெகா93�+தா�. பழனி மைலயி� :-றி���� பழனியா9டவேர வ+த� 
ேபா�, அFசமய� ெச53யா� வ+தா� எ�� ெசா�ல ேவ9<�. அவ� தா� வஸ+தி 
உயி� பிைழ�பத-��, நா1க� ப�திரமா> இ+தியா ேபா>F ேச�வத-�� 
காரணமாயி�+தா�. 
 
அ�ல� அவ�ைடய கா+தி ��லா காரணமாயி�+த� எ��� ெசா�லலா�. 
தைலயி� கா+தி ��லா@ட� அவ� அ+தமைல� பிரேதச�திB�ள ப�மிய கிராம� 
ஒ����F ெச�� மனித�கைள ஒ�தாைச�� அைழ�� வ+தப3யா� தா� வஸ+தி 
பிைழ�தா�. ஆனா� இெத�லா� பி�னா� நட+த ச�பவ1க�, அFசமய� 
ெச53யாைர� பா��த�� என�� அசா�தியமான ேகாப� வ+த�. 
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"நீ� ஏ� ேபாகவி�ைல? இ1ேக எத-காக ஒளி+� ெகா9< நி-கிறீ�?" எ�� நா� 
ேக5ட��, ெச53யா� சாவதானமாக, "உம� �5ைட உைட�� விட�தா�; நீ� 
ஜமீ�தா� மக� இ�ைல எ�� வஸ+தி��F ெசா�வத-��தா�!" எ�றா�. 
 
அ�ேபா� என�� ஏ-ப5ட ஆFசாிய���� அளேவயி�ைல. ஒ� வித�தி� 
ச+ேதாஷமாக@� இ�+த�. எ�ப38� அ+த உ9ைமைய வஸ+தியிட� ெசா�(யாக 
ேவ9<� அ�லவா? 
 
சிறி� ெவ5க��ட� வஸ+தியி� Aக�ைத� பா��ேத�. அவ� ெசா�ல A3யாத 
ஆவBட� "ெச53யா� ெசா�வ� நிஜமா?" எ�றா�. 
 
"நிஜ+தா� வஸ+தி? நா� ஜமீ�தா� மக� இ�ைல. ராIசாகி� உ� த+ைத எ�� 
எ9ணி� ெகா93�+தேபா�, அவ�ைடய மதி�ைப� ெப�வத-காக அ+த� 
கைதைய� க53ேன�" எ�ேற�.  
 
வஸ+தி பலஹீனமைட+த த� ெம�(ய கர1களினா� எ� க*�ைத� க53� 
ெகா9<, "ெரா�ப ச+ேதாஷ�! நீ1கேள அ+த� கைதையF ெசா�ன@ட� என�� 
எIவளேவா வ��தமாயி�+த�" எ�றா�. 
 
"ஏ�?" எ�� ேக5ேட�. 
 
"சைமய-காாி மகH��� ஜமீ�தா� மக;��� ெபா�+�மா?" எ�றா� வஸ+தி. 
 
அ�ேபா� ெச53யா� ���கி5<,    "ஆமா�; சிவ�மா�! க�யாணF சட1ைக� ப-றி 
உ1க� அபி�ராய� எ�ன? தா( க5<வ� ந�லதா, ேமாதிர� மா-றி� ெகா�வ� 
ந�லதா, மன� ஒ��� ேபானாேல ேபா�மா?" எ�� ேக5டா�. 
 
"அைத� ப-றி பிற� ெசா�கிேற�. நா� எ*தி வாசி�த� ெபா>� கைத எ�� 
உ1கH�� எ�ப3� ெதாி+த�?" எ�� ேக5ேட�. 
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"ேபஷான கைத; அைத� ேக5ட@டேன இ+தியா ேபான�� உ1கைள ைவ���  
ெகா9< ஒ� ��தக� பிரRராலய� நட��வ� எ�� தீ�மானி�� வி5ேட�. 
அதிB� அ+த ேவ�A�கதாஸைர� ப�� நா� நீ� க53� ெகா9< அ*தைத 
நிைன�தா�, என��F சிாி�பா> வ�கிற�. ேவ1ைக�ப53 ஜமீ�தா� 
ஆகிவிடலாெம�� நிைன�த அ+த ேமாச�கார� ேபாி� ைக நிைறய ம9ைண 
வாாி� ேபா5டதி� என�� ெரா�ப ச+ேதாஷ�!" எ�றா�. 
 
"ெச53யாேர உ1கH�� எ�ப3 இெத�லா� ெதாி+த�?" எ�� ம�ப38� 
ேக5ேட�. 
 
"என�� ராமநாத�ர� ஜி�லாதாேன? ேவ1ைக�ப53 ஜமீ�தாைர என��� 
ெதாி8�." 
 
"அ�ப3யா?" 
 
"ஆமா�; பைழய ஜமீ�தாைர8� ெதாி8�; �திய ஜமீ�தாைர8� ெதாி8�. ப�� 
வ�ஷ���� A�னா� கட� A93� ேபா> ஏல� ேபா5டதி� ஜமீ� ைக மாறி-�" 
எ�றா�. 
 
"ஓேஹா" எ�ேற�. 
 
"பைழய ஜமீ�தா� ெபய� ராஜாதி ராஜ :ர ேச�ராம(1க A�� ர�தின� ேதவ�; 
அவ� காலமாகி வி5டா�!" 
 
"இ�ேபாைதய ஜமீ�தாாி� ெபய� எ�ன?" எ�� ேக5ேட�. 
 
"சி.த.ப.பழனிF R�பாC ெச53யா�" எ�� பதி� வ+த�. 
 
ஆஹா! ேவ1ைக�ப53 ஜமீ�தா� சி.த.ப. பழனி R�பாC ெச53யா� 
ந�றாயி��க5<�! அவ� மகாராஜனாக ேவ9<மானாB� இ��க5<�. அவ� 
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அ�� ெச>த உதவியினாேல அ�லேவா, இ�� வச+தி8� நா;� இ+த 
உலக�திேலேய ெசா��க இ�ப�ைத அ;பவி��� ெகா93��கிேறா�!  
--------------- 

28. 28. 28. 28. மயிைல� காைளமயிைல� காைளமயிைல� காைளமயிைல� காைள    
 
1111    
கி��ண� ேகானா� இ�ப� வய�� காைள� பிராய�ைத அைட+தி�+தா�. ஒ� 
தவ� ெச>தா�, பி�னா� அதி(�+� பல தவ�க� ேநாி<கி�றன எ�பத-� இ� 
ஓ� உதாரணம�லவா? இ�ப� வ�ஷ�தி-� A�னா� கி��ண� இ+த� Jமியி� 
பிற+தா�. அத� பிற� அவ;ைடய அ;மதிைய� ேகளாமேல வய� ஆகி� 
ெகா9< வ+த�. இ�ப� பிராய� நிர��� கால� சமீபி�த�. 
 
ேந-� அவ;ைடய மயிைல�காைள ெக5<� ேபா> இ�� அைத அவ� ேத3 
அைல8�ப3 ேநாி5டத-�� காரண� எ�னெவ�� நிைன�கிறீ�க�? எ�;ைடய 
அபி�பிராய�, அவ;ைடய பிராய+தா� அத-�� காரண� எ�ப�. ஒ� ேவைள 
நீ1க� வி�தியாசமா> நிைன�க�L<�. அவ� மா5ைட கவனி�க ேவ93ய 
ேநர�தி� J1ெகா3ைய� ப-றி நிைன��� ெகா93�+த� தா� அத-�� காரண� 
எ�� ெசா�ல�L<�. உ9ைமதா�. ஆனா� அத-� காரண� அவ;ைடய 
பிராய+தா� எ�� நா� க��கிேற�. 
 
மாசி மாத�; அ�வைட, ேபார3ெய�லா� ஆகிவி5ட�. இ+நா5களி� கி��ண� 
ம�தியான� சா�பி5ட பிற� மா<கைள ஓ53� ெகா9< அவ-ைற 
ேமயவி<வத-காக ேபாவ� வழ�க�. சாதாரணமா> அ�வைடயான வய�களிேல 
மா<க� ேம8�, லய�கைர ேம/திாி எவ;� வரமா5டென�� ேதா��கிற 
சமய�தி�, கி��ண�, மா<கைள இராஜ� வா>�காB�� அ�பா� ஓ5<வா�. 
ெகா�ளிட����� இராஜ� வா>�காB��� ம�தியிB�ள அட�+த கா53� 
மா<க� ேம8�, ெபா*� சா>வத-�� தி��பி ஓ53� ெகா9< வ+�வி<வா�. 
ந�றாக இ�5<வத-� A� :5<�� வராவி5டா� அவ;ைடய தாயா� ெரா�ப@� 
கவைல�ப<வா�. 
 
ேந-� வழ�க�ேபா� அவ� மா<கைள வய�களி� ேமயவி5< இராஜ� 
வா>�கா(� கைரயி� உ5கா�+தி�+தா�. J1ெகா3யி� ேம� ஞாபக� ேபாயி-�. 
அவைள� பா��ேத ஒ� மாத� இ����. ெந�1கி� ேபசி எ�தைனேயா நாளாகி 
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வி5ட�. இ�ேபாெத�லா� அவ� ெவளியிேலேய வ�வ� இ�ைல. பாவ� ேநாயாளி 
மாம;��� பணிவிைட ெச>�ெகா9< :5<���ேளேய அைட+� இ��கிறா�. 
 
ெப�மா� ேகானா� இ�;� எ�தைன நாைள�� இ�ப3 ெச��� சாகாமB� 
கிட�பா�? அவ� ெச��� ேபானா� அ��ற� J1ெகா3யி� கதி எ�ன? அவ� 
பிற� அ+த :53� இ��க A38மா? ெப�மா� ேகானா� ெப9டா53 ெபாிய 
பிசாR அ�லவா? அவளிட� J1ெகா3 எ�ன பா<ப<வா�? இ�ேபா�-மாம� 
இ���� ேபாேத இ+த� பா<ப<��கிறாேள? 
 
எ�னெவ�லாேமா ேயாசி�த பி�ன� கைடசியாக அவ� மன� க�யாண�தி� வ+� 
நி�ற�. ஏைழ� ெப9 தா�; மாம� ெச��வி5டா� நாதிய-றவளாகி வி<வா�. 
 
இ�காரண�தினா� த� தாயா� ஒ� ேவைள தைட ெசா�னாB� ெசா�லலா�. 
ஆனா� இ+த ஒ� விஷய�தி� ம5<� தாயா� ம���F ெசா�னா� Lட� ேக5க 
A3யா� எ�� அவ;��� ேதா�றி-�... 
 
இ�ப3 அவ� எ9ணமி5<� ெகா93��ைகயி� மயிைல� காைள இராஜ� 
வா>�கா(� இற1கி அ�கைர ேபாவைத அவ� க9க� பா��தன; �ைள��F 
ெச>தி8� அ;�பின. ஆனா�, அ+தF சமய� அவ� �ைள ேவ� A�கிய 
விஷய�தி� ஈ<ப53�+தப3யா� அF ெச>திைய ஏ-�� ெகா�ளவி�ைல. 
ேவெறா� சமயமாயி�+தா� 'ெபா*� ேபாகிற சமய�; இ�ேபா� மயிைல� 
காைளைய அ�கைர ேபாகவிட�Lடா�; கா53� ��+�வி5டா� ேத<வ� க�ட�' 
எ�� ெசா�( உடேன ஓ3Fெச�� மறி�� ஓ53யி��பா�. '�தா! �தா! ஏ மயிைல! 
எ�� இர9< அத5ட� ேபா5டா� Lட அேநகமா> அ� தி��பியி����. 
இ�ேபாேதா பா���� ெகா9ேட R�மா இ�+�வி5டா�. 
 
கைடசியி�, மயிைல�காைள இ�லாமேல இர@ :< தி��ப ேவ93யதாயி-�. 
அத� பலனாக�தா� கி��ண� இ�� ஊெர�லா� மாசிமக���காக 
ஓமா��(^���� ேபாயி��க, தா� மா�திர� கா53ேல அைல+� ெகா93��க 
ேந�+த�. 
 
அ�� காைலயி� எ*+த��; அவ� பFைச மிளகா8�, உ��� க3��� ெகா9<  
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பைழய ேசா� சா�பி5<வி5<� ைகயி� ��லா1�ழBட� கிள�பினா�. 
கி��ண� ��லா1�ழ� வாசி�தா� ெவ� அJ�வமாயி����. ந�ல ச1கீத� 
ேக5<� ப9ப5ட கா�கைள8ைடேயாைர அவ;ைடய ேவQகான� �ர�தி �ர�தி 
அ3��� வ�லைம8ைடய�. ஆனா�, அவ;ைடய மா<கைள அைழ�பத-� அ+த 
அJ�வ கானேம ேபா�மாயி�+த�. [இைத உ�ேதசி��� ேபா� தா�, பைழய 
பி�+தாவன கி��ண;ைடய ேவQகான மகிைமயிB� என��� ெகாCச� 
ச+ேதக� உ9டாகிற�.] 
 
இராஜ� வா>�காைல� கட+� அ�பாB�ள கா53� ��+தா�. கா< எ�ற�� 
வானமளாவிய வி�a1கைள8�, �(கைள8�, கர3கைள8� எ9ணி� ெகா�ள 
ேவ9டா�. நா� ெசா�B� ெகா�ளிட�கைர� கா53� ��� ஆ� உயர���� 
ேம-ப5ட மர� ஒ��Lட� கிைடயா�. ஆனாB� கா< கா<தா�. A5�த�கH�, 
ம-றF ெச3 ெகா3கH� அட�+� மனித� பிரேவசி�ப� அசா�தியமாயி����. 
அJ�வமா> அ1�மி1�A�ள ஒ-ைறய3�பாைத வழியா> ஒ�வ� உ� 
��+�வி5டா� அவைன� ேத3� க9<பி3�ப� பிர�ம�பிரய�தன� தா�. 
பா��க�, கீாிக�, நாிக� ஆகியைவதா� இ+த� கா53� உ�ள ��ட� பிராணிக�. 
 
இ�ப3�ப5ட கா53� கி��ண� காைல ேநரெம�லா� R-றி அைல+தா�. 
ம�தியான� வைரயி� ேத38� பயனி�ைல. கைடசியாக மா< ேபான�தா� எ�� 
தீ�மானி��� ெகா9< :5<��� தி��பினா�. த9ணீ� �3�பத-காக� 
ெகா�ளிட�தி� கைரேயார ம<வி� இற1கி Aதைல�� இைரயானாB� 
ஆகியி��கலா�. அவ;ைடய ெநCசி� பாறா1க�ைல ைவ�த� ேபா� 
பாரமாயி�+த�. 
 
இIவள@� J1ெகா3யினா� ஏ-ப5ட� எ�பைத நிைன�க அவ;�� அவ� ேம� 
ேகாப� வ+த�. எத-காக அவைள� ப-றி� தா� நிைன�க ேவ9<�? 
இIவள@��� அவ� த�ைன�ப-றி நிைன�பதாகேவ ெதாியவி�ைல. எ�ன தா� 
:53ேல ேவைலெய�றாB�, மன�திேல ம5<� பிாிய� இ�+தா� இ�ப3 
இ��பாளா? அவ� :5<�ப�க� தா� ேபா��ேபா� Lட ெவளியி� வ+� 
தைலகா5<வதி�ைல. ேச! அ�ப3�ப5டவளிட� தா� ஏ� மன�ைத ெசB�த 
ேவ9<�? அ�ைமயான மயிைல� காைள ந�டமான�தா� லாப�! ('ஓ> கி��ண� 
ேகானாேர! உ�Aைடய �ைள� �ழ�ப�தி� எைத ேவ9<மானாB� ெசா�:� 
ேபா(��கிற�! ந�ட� எ�ப3 ஐயா லாப� ஆ��?') 
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இ��க5<�; ஆயாைளயாவ� தி��தி ெச>யலா� ந�ல பண�கார :5<� 
ெப9ணாக� பா���� க53� ெகா�ளலா�. இ+த அநாைத� ெப9 யா��� 
ேவ9<�. இவைள நிைன�காம� வி5<விட ேவ93ய�தா�. த�H! 
 
2222    
சலசலெவ�� ச�த� ேக5ட�. கி��ண� ச�த� வ+த இட�ைத ேநா�கினா�. 
யா�ைடய நிைனைவ ஒழி�க ேவ9<ெம�� தீவிரமாக� தீ�மான� ெச>� 
ெகா93�+தாேனா அ+த� ெப9ணி� உ�வ� �த�கைள நீ�கி� ெகா9< 
ெவளிவ+த�. கி��ணைன� பா��த��, தி�தி�ெவ�� விழி�த�. 
 
கி��ண� - ேவகமா> நட+�ெகா93�+த கி��ண� - நி�� வி5டா�. 
 
இர9< ேப�� ஒ�வைரெயா�வ� பா���� ெகா9< ெகாCச ேநர� நி�றா�க�. 
பிற� சமீப�தி� வ+தா�க�. 
 
அவ�கHைடய ச�பாஷைண சாதாரணமா> இ�தைகய ச+த��ப1களி� 
காதல�களி� ச�பாஷைண எ�ப3யி���ேமா அ�ப3யி�ைலெய�பைத 
ெவ5க��ட� ெதாிவி��� ெகா�கிேற�. 
 
ெகாCச ேநர� R�மா நி�றபி�, கி��ண�, "நீ மக����� ேபாகைலயா?" எ�� 
ேக5டா�. 
 
"நீ ேபாகைலயா?" 
 
"நா� தா� இ1ேக இ��ேகேன; எ�ப3� ேபாயி��ேப�?"  
 
"நா;+தா� இ1ேக இ��ேகேன, எ�ப3� ேபாயி��ேப�?" 
 
"நீ எ�ன, ெசா�னைதF ெசா�B� கிளி� பி�ைளயா?" எ�� சிாி��� ெகா9ேட 
கி��ண� ேக5டா�. 
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J1ெகா3 ெப��Fெசறி+தா�. "கிளியாயி�+தா� எIவளேவா ந�லாயி���ேம? 
ஒ� க�டAமி�லாம� கா53ேல Rகமா> பற+� திாி+� ெகா93��கலாேம?" 
எ�றா�. 
 
கி��ண;�� அவைனயறியாம� அச5<�தனமா>� ேபச வ+த�. "நா� இர9< 
ேப�� கிளியா>� ேபா> விடலா�" எ�றா�. பிற�, ஏேதா நிைன��� ெகா9டவ� 
ேபா�, "ஆமா�! J1ெகா3! நீ ஏ� A�ைன� ேபாெல�லா� ெவளியிேலேய 
வ�வதி�ைல? உ�ைன� காணேவ A3கிறதி�ைலேய?" எ�� ேக5டா�. 
 
"உன��� ெதாியாதா? ெசா�ல ேவQமா? ஒ� வ�ஷமா>�தா� எ�;ைடய 
மாம� ப�க வா8 வ+� ப<�த ப<�ைகயா>� கிட�காேர. மாமி ஒ��� அவைரF 
சாியா>� கவனி�கிறதி�ைல. நா� தா� எ�ேபா�� அவ� ப�க�தி� இ��க 
ேவ93யி��கிற�. ெகாCச� அ�க� ப�க� ேபானா� Lட மாம� L�பி5< 
வி<கிறா�. எ�ப3 ெவளிேய வ�கிற�?" 
 
"நிஜ+தா�. ஆனா� இர9ெடா� தடைவ எ�ைன� பா��தேபா� Lட� பாராத� 
ேபால ேபா> வி5டாேய! அ� ஏ�?" எ�றா� கி��ண�. 
 
ெவ5க��ட� L3ய ��னைக அவ� Aக�தி� ஒ� கண� ேதா�றிய�. "நா� 
இ�;� சி�ன�பி�ைளகளா, எ�ன? ஆ9பி�ைளகHட� ேபச� Lடாெத�� 
மாமி ஒ� நா� க93�தா�. அவ� ெசா�கிற� நியாய+தாேன? யாராவ� ஏதாவ� 
ெசா�ல மா5டா�களா?" எ�றா�. 
 
இ�ேபா� கி��ண� உ�ள�தி� ஒ� A�கியமான ேக�வி எ*+த�. இ�ைறய 
தின� J1ெகா3 எத-காக இ� கா5<�� வ+தா�? - இ+த� ேக�வி A�னேம 
தன�� ேதா�றாத� அவ;�ேக ஆFசாியமாயி�+த�. ஒ�கண�, "ஒ� ேவைள 
ந�ைம� பா��க�தா� வ+தி��பாேளா?" எ�� எ9ணினா�. அ+த எ9ணேம 
அவ� உட�ைப ஓ� அ1�ல� Jாி�கF ெச>த�. உடேன அ�ப3 இ��க 
A3யாெத�� ெதாி+த�. தா� கா53� மயிைல� காைளைய� ேத<வ� அவH��� 
ெதாி+தி��க இடமி�ைல. ேமB� த�ைன� பா��த�� அ�ப3� தி<�கி5< 
நி�றாேள? ஏேதா ம�ம� இ��க ேவ9<�. 
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"ஆமா�, இ�� எத-காக கா5<�� வ+தா>?" எ�� ேக5டா�. 
 
"அைதF ெசா�ல� Lடா�" எ�� Lறி J1ெகா3 ப�க�தி(�+த �தாி(�+� 
இைலகைள� கி�ளி� ேபாட� ெதாட1கினா�. 
 
கி��ண;ைடய மன�தி� இ�ேபா� பய1கரமான ஒ� ச+ேதக� உ9டாயி-�. 
ேவ� யாேர;� ஓ� ஆ9பி�ைளையF ச+தி�பத-காக ஒ� ேவைள 
வ+தி��பாேளா? க9ணா� க93ராத - வா/தவ�தி� இ�லாத - ஒ� மனிதனி� 
ேபாி� கி��ண;�� அளவிலாத அTைய உ9டாயி-�; ெசா�ல A3யாத ேகாப� 
வ+த�. 
 
J1ெகா3 ச-� ேநர� தைரயி� கா� க5ைட விரலா� ேகா< கிழி��� ெகா9ட 
Aக��ட� Lறினா�. 
 
"நா� ஒ�� ெசா�கிேற�. ேக�; நா� த��� காாிய� எ�@� ெச>யவி�ைல. 
ச�தியமாகF ெசா�கிேற�; த�� ஒ��� நட�கவி�ைல. ஆனா�, நா� இ�� 
இ+த� கா5<�� வ+த� ஒ�வ���� ெதாிய� Lடா�. ஒ�வாிடA� ெசா�லாம� 
இ��பாயா?" 
 
"ஒ�வாிடA� நா� ெசா�லவி�ைல. ஆனா� எத-காக வ+தா> எ�� எ�னிட� 
ம5<� ெசா�(வி<," எ�றா� கி��ண�. 
 
"அ�@� இ�ேபா� ெசா�லA3யா�. சமய� வ�� ேபா� நாேன ெசா�கிேற�. 
அ�வைரயி� நீ எ�ைன� ேக5க�Lடா�. இ� ஒ� A�கியமான காாிய�. எ�னிட� 
உன�� ந�பி�ைக இ�ைலயா? நா� த�பான காாிய� ெச>ேவென�� உன��� 
ேதா��கிறதா?" 
 
இ�ப3F ச-� ேநர� வா��வாத� நட+த�. கைடசியி� ெப9ைமதா� ெவ-றி 
ெப-ற�. "இேதா பா�, J1ெகா3! உ�ைன நா� ந��கிேற�. ஆனா�, என��� 
�ேராக� ெச>தாெய�� ம5<� எ�ேபாதாவ� ெதாி+தேதா, அ��ற� எ�ன  
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ெச>ேவென�� ெதாியா�" எ�றா� கி��ண�. 
 
"�ேராகமா? அ�ப3ெய�றா� எ�ன?" எ�றா�, J1ெகா3. 
 
இ�வ�� இராஜ� வா>�கா� வைரயி� ேச�+� ேபானா�க�. அ1ேக கி��ண� 
பி� த1கினா�. J1ெகா3 ேபா>� ெகாCச ேநர���� பிற� :< ெச�றா�. 
:5<� ெகா�ைலயிேல மயிைல�காைள சாவதானமா> அைச ேபா5<� ெகா9< 
நி�ற�. 
 
ேவ� சமயமாயி�+தா�, கி��ண� அைத நாB அ3 அ3�தி��பா�. மக���� 
ஓமா� �(^� ேபாக A3யாம� ெச>�வி5டத�லவா? ஆனா�, அFசமய� அவ� 
உ�ள� மிக@� �,கல� அைட+தி�+த�. எனேவ, மயிைல� காைளயி� க*�ைத� 
க53� ெகா9< அத� க�ன1கைள தடவி� ெகா<�தா�. 
 
3333    
ெப�மா� ேகானாைர ேநய�கH�� நா� அறிAக�ப<�தி ைவ�க A3யாம� 
இ��பத-காக வ�+�கிேற�. ஏெனனி�, கைதயி� அ+த� க5ட�தி-� நா� 
வ�வத-� A�னா� அவ� காலமாகி வி5டா�. 
 
அத-காக வ��த�பட ேவ9டா�. அவ���� பதிலாக அவ�ைடய மைனவிைய� 
ெதாி+� ெகா�H1க�. அ+த அ�மாHைடய உ9ைம� ெபய� எ�னேமா நம��� 
ெதாியா�. ஊாிேல எ�லா�� பிடாாி எ�� அவைள அைழ�தா�க�. அ+த� ெபயேர 
நம��� ேபா�மான�. 
 
பிடாாி, ெப�மா� ேகானா��� இர9டா+தாரமாக வாU�ைக�ப5டா�. Aத� 
மைனவியிட� ேகானா� ெரா�ப ஆைச ைவ�தி�+தா�. அவH��� �ழ+ைத 
பிற�காத� ஒ�� தா� ேகானா���� �ைறயாயி�+த�. அவ� இற+த பிற�, 
ந�Aைடய ெசா���� வாாிR இ�லாம� ேபாகிறேத எ�பத-காக இ�ெனா� 
தார�ைத மண+� ெகா9டா�. இர9டாவ� மைனவி அவ�ைடய வி��ப�ைத 
எ�னேவா நிைறேவ-றி ைவ�தா�. ��� �ழ+ைதக� பிற+தன. ஆனாB�, இ+த� 
பிடாாிைய ஏ� க�யாண� ெச>� ெகா9ேடா ெம�� அவ� பலAைற 
வ��த�ப5ட�9<. ேகானா� இற+த��, பிடாாி த� தைலயி(�+த ெபாிய பார� 
இற1கிய� ேபா� ெப��FR வி5டா�. இனிேம� :< வாச� நில �ல� 
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எ�லாவ-றி-�� தாேன எஜமானி. ஐ+� வய�� பி�ைள ேமஜரா�� வைரயி� த� 
இ�ட�ப3 எ�லா� நட���. ஊைரேய ஓ� ஆ5< ஆ53 ைவ�கலா�. 
 
Wமதி பிடாாிேதவியிட� நீ1க� அ;தாப� கா5ட ேவ9<ெம�� ேக5<� 
ெகா�கிேற�. அவ� க5சியிB� ெகாCச� நியாய� உ9ெட�பைத� கவனி�க 
ேவ9<�. ேகானா� ெரா�ப� க93���கார�. அவாி�+த வைரயி� அவHைடய 
பிடாாி� தன�தி� A*F ச�திைய8� ெவளி� கா5ட A3யாம(�+த�. அதிB� 
அவ� ேநாயா>� கிட+த கால�தி� ப<�தி ைவ�த பா< ெசா�ல� தரம�ல. J1ெகா3 
தா� அவ� ப�க�தி� இ��கலா�. ேவ� யாராவ� ப�க�தி� ேபானாB� 'வ�வ�' 
எ�� வி*கிற�. இதனா� இ+த� ெப9Q���தா� எIவள@ க�வ�! அ+த� 
ெகா5ட�ைதெய�லா� இ�ேபா� பா��கலா�. 
 
ேகானா� காலCெச�� நா�� நா� ஆயி-�. வர ேவ93ய உற@ Aைறயின� 
எ�லா�� வ+� ேபா> வி5டா�க�. பிடாாி அ�மா�, :53� ஒ�வ�� இ�லாத 
சமய� வாச� கதைவ� தாழி5< வி5< வ+தா�. Lட�தி� ம�தியி(�+த 
களCசிய�த9ைட ெச�றா�. அத� ஓ� ஓர�தி� ெபய��தி�+த இர9< க�ைல� 
பி<1கி அக-றினா�. அIவா� ஏ-ப5ட �வார�தி� ைகைய வி5டா�. அFசமய� 
அவHைடய Aக�ைத� பா��தவ�கH�� ஆ5<� ப53��� Eைழ8� நாியி� 
Aக� ஞாபக���� வ+தி��க� L<�. 
 
ஆனா�, அ<�த நிமிஷ� அ+த Aக�திேலேய ஏமா-றA� திகிB� கல+� 
காண�ப5டன. ம�ப38� ம�ப38� ைகைய வி5<� �ழாவினா�. க+த� �ணி 
ஒ��தா� அக�ப5ட�. 
 
அ+த� பண� எ1ேக ேபாயி����? 
 
ப�� நாைள�� A� நரசி�மB நாய�க� வ+தி�+தா�. ேகானா� ெப53யி(�+� 
அவ�ைடய பிராமிஸ� ேநா5ைட எ<�� வ��ப3 ெசா�லேவ, பிடாாி ெகா9< 
ேபா>� ெகா<�தா�. நாய�க� அைத வா1கி� ெகா9< V.150 ேநா5<களாக 
எ9ணி ைவ�தா�. ேகானா� அைத வா1கி ஒ� க<தாசியி� R-றி� தைலயைண��� 
ெச�கி ைவ��� ெகா9டா�. ெகாCச ேநர� கழி��� பிடாாி அவாிட� வ+�, 
"பண�ைத� ெப53யி� ைவ�க5<மா?" எ�� ேக5டேபா� "சீ! ேபா! உ� 
காாிய�ைத� பா�!" எ�� எாி+� வி*+தா�. 
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அ�றிர@ பிடாாி சைமயலைற� கதைவ� திற+� ைவ��� ெகா9< ப<�தா�. 
,1�வ� ேபா� பாசா1� ெச>தாேலெயாழிய க9 ெகா5டேவயி�ைல. இர@ 
ஜாம����� ேகானா� ப<�ைகயி� எ*+� உ5கா�+� R-� A-�� பா��தா�. 
எ�லா�� ,1�கிறா�களா எ�� பா���வி<� தைலயைண���ளி�+� Vபா> 
ேநா5<கைள எ<��� ெகா9டா�. பிற� ெம�ள ெம�ள நக�+� ெச�� 
களCசிய�ைத அைட+தா�. அ+த� க�Bகைள� ெபய��ெத<�த பி�ன� உ�ேள 
ைகைய வி5< ஒ� சி�னCசி� தகர� ெப53ைய எ<�தா�. அத-�� ேநா5<கைள 
ைவ�த பிற� ம�ப38� A�ேபா� அைத� �வார����� ைவ�� �3 வி5<� 
தி��ப� ப<�ைக�� வ+� ப<��� ெகா9டா�. 
 
இIவா� ேகானா� ெரா�க� ைவ�தி�+த இட�ைத� பிடாாி க9< ெகா9டா�. 
ேகானா� இ���� வைர அைத எ<�பத-� வழியி�ைல. சீ�காளி மனித�; 
களCசிய���� எதிாிேலேய ப<�தி�+தா�. ந�றா>� ,1�வ�� கிைடயா�. 
ஆனாB� பண� எ1ேக ேபா> விட� ேபாகிறெத�� பிடாாி ைதாியமாயி�+தா�. 
அவ� இற+த பிற� பிடாாி வி5ைட வி5< நகரவி�ைலயாதலா� யா�� எ<�தி��க 
A3யா�. பி� எ�ப3 அ+த� ெப53 மாயமா>� ேபாயி����? 
 
:53B�ள ச+�ெபா+� எ�லாவ-ைற8� பிடாாி ேசாதைன ெச>� பா��தா�. 
ஒ��� பய�படவி�ைல. ேபான� ேபான�தா�. 
 
ச5ெட�� J1ெகா3யி� ேம� அவள� ச+ேதக� வ+� நி�ற�. 'அவ� தா� 
எ<�தி��க ேவ9<�. தி�3; சாகஸ�காாி. அவைள ஒ� ைக பா��கிேற�' எ�� 
பிடாாி மன���� எ9ணினா�. 
 
ம�நா� J1ெகா3ைய� L�பி5<, "இேதா பா�! நிஜ�ைதF ெசா�னாயானா� 
ேபசாம� வி5< வி<கிேற�. நீ ஏதாவ� பண� எ<�தாயா?" எ�� ேக5டா�. 
J1ெகா3 அத-�, "நா� ஒ��த� பண�ைத8� எ<�கவி�ைல. பிற�தியா� பண� 
என�� எத-�?" எ�றா�. எIவளேவா நய�திB� பய�திB� ேக5<� ேவ� பதி� 
அவளிடமி�+� வரவி�ைல. 
 
ேகானா���� பதினாறா� நா� சட1� A3+த�. அத-� ம�தின� பிடாாி 
J1ெகா3ைய� L�பி5<, "அ3ேய, இ1ேக பா�! நீதா� பண�ைத எ<�தி��க 
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ேவ9<�. ேவ� யா�� தி�ட� வ+� விடவி�ைல. பண�ைத� ெகா<�தாேயா 
இ+த :53� இ��கலா�. இ�லாவி5டா� :5ைட வி5< ெவளிேயறிவி<!" 
எ�றா�. 
 
"அ�ப3ேய ஆக5<�. நீ இ�ப3F ெசா�ல ேவ9<ெம��தா� கா��� 
ெகா93�+ேத�. எ� மாம� இ�+த :53� அவ� இ�லாம� ெகாCச ேநரA� 
இ��கF சகி�கவி�ைல. இ�ெபா*ேத ேபா> வி<கிேற�" எ�றா� J1ெகா3. 
 
4444    
அ�� கா53� J1ெகா3ையF ச+தி��� ேபசியதி(�+� கி��ண� 
ேகானா�ைடய மன� ெரா�ப� �ழ�பியி�+த�. காாியெம�லா� தா�மாறாகF 
ெச>� வ+தா�. பி9ணா�ைக� ெகா9< ேபா>� ெதா53யி� ேபா<வத-�� 
பதிலாக� கிண-றி� ேபா5டா�. எ�ைம� க��� �53ைய பRமா53� 
ஊ5டவி5டா�. கறைவ மா5<�� ைவ�க ேவ93ய ப��தி� ெகா5ைடைய� 
கடாமா5<�� ைவ�தா�. 
 
தன���தாேன ேபசி�ெகா�ள� ெதாட1கினா�. 
 
"நா� இர9< ேப�� கிளியா> பற+� ேபா>வி<ேவாமா?" எ�� இைற+� 
ெசா�(வி5<� கலகலெவ�� சிாி�பா�. "என�� ம5<� �ேராக� ெச>தாேயா?" 
எ�� Lறி� ப�ைல நறநறெவ�� க3�பா�. அ�� இராஜ� வா>�கா� கைரயி� 
J1ெகா3ைய� பிாி+த சமய�தி� ஒ� ைகயினா� அவHைடய ேமாவா>�க5ைடைய 
நிமி��தி� பி3��� ெகா9< த�;ைடய Aக�ைத அ�கி� ெகா9< ேபான��, 
அவ�, "சீFசீ! நா� இ�;� சி�ன� பி�ைளகளா?" எ�� உதறி� ெகா9< 
ஓ3�ேபான�� எ�ேபா�� அவ� மன�க9A� நி�ற�. சில சமய� அவHைடய 
உ�வ� அேத நிைலயி� எதிாி� நி-ப�ேபா� ேதா���. அ�ேபா� அவ;ைடய 
ைககH� AகA� ேகாரணிக� ெச>8� "ெதாி8மா? எ�ைன மற�க�Lடா�!" 
எ�பா�. 
 
இவ-ைறெய�லா� கவனி�த அவ;ைடய தாயா� "ஐேயா! எ� மக;�� ேமாகினி 
பி3�� வி5டேத!" எ�� தவி�தா�. அவHைடய உற@ Aைறயா���� 
க(யாண����� த�தியாயி�+த ெப9கைள�ப-றிெய�லா� விசாாி�க� 
ெதாட1கினா�. 
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இைலயிேல ேசா-ைற ைவ��� ெகா9< சா�பிடாம� மக� எ�னேவா ேயாசைன 
ெச>� ெகா93��பைத� காQ�ேபா�, "அேட அ�பா! உன�ெக�னடா இ�ப3 
வ+த�?" எ�பா�. கி��ண�, "சீ! ேபா! உ�ைன யா� ேக5ட�?" எ�� 
வ�ெள�� வி*வா�. "ஐேயா! எ� மக� இ�ப3 ஒ� நாH� இ�+ததி�ைலேய, 
மாாியா�தா எ� மகைன� கா�பா-ற3! உன��� பைடய� ைவ�கிேற�," எ�� 
ேவ93� ெகா�வா�. 
 
ெப�மா� ேகானா� ெச��� ேபானதி(�+� கி��ண;ைடய மன��ழ�ப� 
இ�;� அதிகமாயி-�. J1ெகா3 தா> த+ைதய-ற அநாைதெய�ப�� அவH�� 
மாம� :5ைட� தவிர ேவ� ேபா�கிட� கிைடயாெத�ப� ஊாி� எ�லா���� 
ெதாி8�. ெப�மா� ேகானா� உயிேரா3���� வைர அபிமானமா> ைவ��� 
ெகா93�+தா�. இனிேம� அவைள யா� கவனி�பா�க�? பிடாாி அவைள வைத�� 
வி<வாேள? 
 
ஒ� நா� கி��ண� தாயாாிட� "ஏ�, ஆயா ெப�மா� ேகானா� ெச��� 
ேபானாேர? இனி ேம� அ+த� ெப9 எ�ன ெச>8�?" எ�� ேக5டா�. 
 
"எ+த� ெப9ணடா?" 
 
"அ�தான�மா, J1ெகா3!" 
 
"அவைள அ+த� பிடாாி �ர�தி வி<வா� சீ�கிர�. இ�ேபாேத தி�5<�ப5ட� க53 
வி5டாேள, ெதாியாதா உன��?" 
 
"அ� எ�ன, அ�மா?" எ�� கி��ண� பரபர��ட� ேக5டா�. 
 
"ேகானா� ெரா�க� பண� ைவ�தி�+தாரா�. அைத� காQமா�. பிடாாி அ+த 
அநாைத� ெப9 ேமேல பழிைய� ேபா<கிறா�. அவ� தா� எ<�� வி5டா� 
எ�கிறா�. அ+த� ெப9 அ�ப3F ெச>தி��கேவ ெச>தி��கா�. ஏதாவ� 
பழிைவ���தாேன :5ைட வி5<� �ர�த ேவ9<�?" 
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கி��ண;ைடய ெநCசி� A� ைத�த� ேபா� R��ெக�ற�. அ�ைறய தின� 
கா53-� அவ� தனியாக வ+தி�+த��, த�ைன� க9< திைக�� நி�ற��, 
எத-காக வ+தா> எ�� ேக5டத-�� பதி� ெசா�லாம� �< ம+திர� ெச>த�� 
ஞாபக�தி-� வ+தன. உ9ைமயி� அ+த� ெப9 தி�3தாேனா? இ+த எ9ண� 
அவ;ைடய ெநCசி� அளவிலாத ேவதைனைய உ9டா�கி-�. 
 
எIவள@தா� ேயாசி�தாB�, அவ� ஒ� A3@�ேக வர ேவ93யி�+த�. பிடாாி 
ெசா�வ� நிஜ+தா�. J1ெகா3 தா� பண�ைத எ<�தி��க ேவ9<�! அைத 
எ1ேகேயா ஒளி�பத-��தா� அ�� கா53-� வ+தி��கிறா�. இ+தF ச+ேதக� 
ேதா�றேவ, அ�ைறய தின�தி(�+� கி��ண� மா<கைள ஓ53� ெகா9< 
கா53-�� ேபான ேபாெத�லா� R-� A-�� பா��த வ9ண� இ�+தா�. 
J1ெகா3 பண� ஒளி�� ைவ�தி���மிட� த� க9ணி� ஒ� ேவைள 
ப5<வி<ேமா எ�� அவ;ைடய ெநCசி� தி���தி�ெக�� அ3��� 
ெகா9ேடயி�+த�. 
 
5555    
ெப�மா� ேகானாாி� க�மாதி�� ம�நா� காைல கி��ண� பைழயேசா� 
சா�பி5<� ெகா93�+தா�. அ�ேபா� அ<�த :5<�காாி, "அமி�த�! ச1கதி 
ேக5டாயா?" எ�� ெசா�(� ெகா9< வ+தா�. 
 
"எ�ன சமாசார�?" எ�� அமி�த� ேக5டா�. 
 
"பிடாாி, J1ெகா3ைய :5ைட வி5<� ேபாகF ெசா�(வி5டா�. அ+த� ெப9 
அ*�ெகா9ேட கிள�பி� ேபாகிற�." 
 
"ஐேயா பாவ�! அ� எ1ேக ேபா��?" எ�றா� அமி�த�. 
 
"அ� எ�ன க�மேமா? ேபா�கிட� ஏ� அத-�? எ1ேகயாவ� ஆ�திேல �ள�திேல 
வி*+� ெச�� ைவ�தாB� ைவ���..." 
 
கி��ண� அத-�ேம� ேக5கவி�ைல. ச5ெட�� எ*+தி�+� ைகயல�பிவி5< 
வாச(� வ+� பா��தா�. J1ெகா3 ெத�ைவ� தா93 அ�பாB�ள பாைதயி� 
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ேபாவைத� க9டா�. இவ� ���� வழியாக வய�களி� வி*+� ெச�� அ+த� 
பாைதயி� அவH�� A�னா� ெச�� ஏறினா�. 
 
J1ெகா3யி� எதிாி� ெச�� வழிமறி�� நி�� ெகா9<, "எ1ேக ேபாேற?" எ�� 
ேக5டா�. 
 
"நா� எ1ேக ேபானா� யா��ெக�ன?" எ�� J1ெகா3 ெசா�(� க9ணீைர� 
�ைட��� ெகா9டா�. 
 
"ெசா�லா� ேபானா� நா� விடமா5ேட�," எ�றா� கி��ண�. 
 
"சீ�காழி��� ேபாேற�; அ1ேக மி�(ேல ேவைல ெச>� பிைழ�கலாெம��" 
 
"ஏ� இ�தைன நா� இ�+த ஊைர வி5<� ேபாக ேவQ�?" 
 
"ேபாகாேத பி�ேன எ1ேகயி��கிற�? மாமி :5ைட வி5<� ேபாகF 
ெசா�(வி5டா�." 
 
"ஏ� அ�ப3F ெசா�னா�? அவH�� உ� ேமேல எ�ன ேகாப�?" 
 
J1ெகா3 ச-� ேநர� R�மா இ�+தா�. பிற�, "உன�ெக�ன அைத�ப-றி? 
என��� அ+த :53ேல இ��க� பி3�கைல; நா� ேபாகிேற�," எ�றா�. 
 
"நா� ெசா�கிேற� ேக� J1ெகா3! அ+த நாயி� பண� உன�� ேவ9டா�. 
ஒ��த���� ெதாியாம� எ<��� ெகா9< வ+� அ+த :53ேலேய 
எறி+�வி<...நா�" 
 
"நீ Lட எ�ைன� தி�3 எ�� தாேன நிைன�கிறா>? நா� எத-காக உயிேரா< 
இ��கேவQ�? வி< நா� ேபாகிேற�" எ�� ெசா�(� J1ெகா3 அழ� 
ெதாட1கினா�. 
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கி��ண� சிறி� ேநர� R�மா இ�+தா�. பிற�, "சாி, வா! ேபாகலா�!" எ�றா�. 
 
"எ1ேக?"  
 
":5<��." 
 
"எ+த :5<��?" 
 
"எ+த :5<�கா? எ� :5<���தா�. சீ�காழி�� நீ ேபாக@� ேவ9டா�; மி�(� 
ேவைல ெச>ய@� ேவ9டா�. நானி��கிற வைரயி� அ� நட�கா�." 
 
"உ� :5<�� வ+தா�...அ��ற�?" 
 
"�ேராகிதைர� L�பி5<� க�யாண���� நா� ைவ�கF ெசா�ற�!" 
 
"தி�3ைய� க53� ெகா9டா> எ�� ஊாிேல ெசா�ல மா5டா�களா? உன�� 
ெவ5கமாயிராதா?" 
 
"யாராவ� உ�ைன அ�ப3F ெசா�னா� அவ�க� நா�ைக அ���வி<ேவ�. 
அவ�கH�� எ�ன ெகா�பா Aைள�தி��கிற�." 
 
"உ� ஆயா ச�மதி�பாளா? அ1ேக ேபா> ம�ப38� :5ைட வி5<� ேபாகF 
ெசா�னா�?" 
 
"ஆயா அ�ப3F ெசா�னா� உ�ேனா< நா;� :5ைட வி5<� கிள�பி 
வ+�வி<கிேற�. அ�ெபா*� இர9< ேப�மா>� ேபாேவா�." 
 
"ச�தியமா>F ெசா�னா� தா� வ�ேவ�." 
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"ச�தியமா>F ெசா�ேற�. வா, ேபாகலா�!" 
 
6666    
Rபதின, Rபல�ன�தி� கி��ண� ேகானா;��� J1ெகா3��� விவாக 
மேகா-சவ� நட+ேதறிய�. Wமதி பிடாாி அ�மாைள� தவிர ம-றப3 ஊராெர�லா� 
விஜய� ெச>� த�பதிகைள ஆசீ�வதி�தா�க�. இIவள@ ந�ல ெப9ணி� ேபாி� 
தி�5<� பழிையF Rம�தி :5ைட வி5<� �ர�திய பிடாாிைய� ,-றாதவ�க� 
இ�ைல. அIவாேற கி��ணைன� �கU+� ேபா-றாதவ�கH� அ+த ஊாி� 
கிைடயா�. எ�லாாிB� அதிக �,கல��ட� விள1கியவ� கி��ண;ைடய 
தாயா� அமி�த�தா�. தன��� ேபFR� �ைண���, ஏவின ேவைல ெச>வத-�� 
ம�மக� ஆFR; பி�ைள��� ��தி ெதளி+� A�ைன� ேபா� ந�றாயி��பா�. 
 
க(யாணF ச+த3 அட1கிய அ3ேயா< ஒ� நா� காைலயி� J1ெகா3 
கி��ணனிட� "கா5<��� ேபா> வி5< வரலா�, வா!" எ�� ெசா�னா�. 
 
"இ�ேபா� எத-�� கா5<��?"  
 
"ஒ� காாிய� இ��கிற�. 'நீ ஒ��� எ�ைன� ேக5காேத; நானாகF ெசா�கிேற�' 
எ�� அ�ேபா� ெசா�லவி�ைலயா? அ+தF சமாசார�ைத இ�� ெதாிவி�கிேற�, 
வா!" 
 
கி��ண;�� விஷய� ெதாி+�ெகா�ள ேவ9<ெம�� ஆவலாயி�+த�; ஆனா� 
காாிய� எ�னேவா R�தமா>� பி3�கவி�ைல. ேவ9டா ெவ��பா> வ�வதாக 
ஒ��� ெகா9டா�. 
 
J1ெகா3 இராஜ� வா>�கா(� �ளி�கF ெச�வ� ேபா� Aத(� ேபானா�. 
கி��ண� பி�ேனா< மா<கைள ஓ53� ெகா9< ெச�றா�. 
 
அ�கைரF ேச�+த��, J1ெகா3 ��ளி� �தி��� ெகா9< ஓட� ெதாட1கினா�. 
ெம�வாக� தய�க��ட� நட+த கி��ணைனF சில சமய� ைகைய� பி3�� 
இ*��F ெச�றா�. கி��ண;ைடய ெநCR ேமB� ேமB� படபடெவ�� 
அ3��� ெகா9ட�. கைடசியாக ஓ� ஆலமர�த3யி� ேபா>F ேச�+த��, J1ெகா3 
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கி��ண� ைகைய வி5<வி5< அ+த மர�தி� ேம� தாவி ஏறினா�. இர9< 
கிைளகH�� ம�தியி� ��B�விகளா� �ட�ப53�+த ஒ� ெபா+தி;� 
ைகையவி5<, அத-��ளி�+� ஒ� சி� தகர�ெப53ைய எ<�தா�. "இ+தா!" எ�� 
கி��ணனிட� நீ53னா�. 
 
"எ�ன அ�?" 
 
"வா1கி� பாேர�" 
 
கி��ண� ெப53ைய வா1கி� திற+� பா��தா�. உ�ேள Vபா> ேநா5<கH� 
ப@�கH� இ�+தன.  
 
'கைடசியி�, இவ� தி�3தானா?' எ�� கி��ண� எ9ணினா�. அ+த நிைன�ைப 
அவனா� சகி�கேவ A3யவி�ைல. அதிB� 'பிடாாி ெசா�ன�� நிஜ�. அவ� 
இவைள :5ைடவி5<� �ர�திய�� நியாய�' எ�� எ9ணியேபா� அவ;ைடய 
தைலைய யாேரா பிள�ப� ேபா(�+த�. 
 
"இைத எத-காக எ�னிட� ெகா<�தா>?" எ�� கி��ண� ேகாபமா>� ேக5டா�. 
 
"ெசா�ைதF ெசா����ாியவ�களிட� ெகா<�� விடேவ9<ெம�� நீ அ�ேபாேத 
ெசா�லவி�ைலயா?" 
 
"ஆமா�; எ�ைன� ெகா9< ேபா>� பிடாாியிட� ெகா<�கF ெசா�கிறாயா?" 
 
"நீ எ�ன ேவ9<மானாB� ெச>; யாாிட� ேவ9<மானாB� ெகா<. உ�;ைடய 
ெசா�ைத உ�னிட� நா� ேச��பி�� வி5ேட�," எ�றா�. 
 
கி��ண;�� ஒ��� �ாியவி�ைல. எ�னேவா �தி� ேபா<வ� ேபா(�+த�. 
"எ�ன உள�கிறா>?" எ�� ேக5டா�. 
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"நா� ஒ��� உளறவி�ைல. அத-�� ஒ� க<தாசி இ��கிற�; எ<�� வாசி���  
பா�!" எ�றா� J1ெகா3. 
 
கி��ண� ஆவேலா< க<தாைச எ<�� வாசி�தா�. அதி� பி� வ�மா� 
எ*தியி�+த�; 
 
"A��� ேகானா� மக� ெப�மா� ேகானா� Rய� பிர�ைஞ8ட� மன�J�வமா> 
எ*தி ைவ�ப� எ�னெவ�றா� இ+த� ெப53யி� நாh-றி�ப� Vபா> பணA�, 
ப�னிர9< A*�ப@;� இ��கி�றன. இ+த� பண�, ப@� எ�லா� எ�;ைடய 
Rயா�ஜித�. இ+த� ெதாைக A*வைத8� எ�;ைடய க9ணான ம�மக� 
J1ெகா3��� க(யாண� பாிச���காக எ*தி ைவ�கிேற�. அவைள� க(யாண� 
ப9ணி� ெகா�கிறவ� இ� எ�லாவ-ைற8� அைடய ேவ93ய�. பண�ைத :9 
ெசல@ ெச>யாம� நில� வா1�வத-காவ� :< க53� ெகா�ளவாவ� 
உபேயாகி�க ேவ93ய�. 
 
"இ+த விஷய� ெவளியி� ெதாி+தா�, J1ெகா3ைய எ�;ைடய ெப9சாதி 
க�ட�ப<�தி ஒ�ேவைள உயி��ேக அபாய� ெச>வாெள�� பய+��, இ�;� 
பண���� ஆைச�ப5< யாராவ� உபேயாகம-றவ� அவைள� க(யாண� ெச>� 
ெகா�ள Aய-சி�கலாெம�� நிைன��� J1ெகா3��� க(யாண� ஆ��வைர 
இ+த விஷய�ைத ெவளி�ப<�தாம� இரகசியமா> ைவ�தி��கேவQெம�� 
ச�திய� வா1கியி��கிேற�. ெப53ைய எ1காவ� ப�திரமா> ஒளி�� 
ைவ�தி����ப3 J1ெகா3யிட� ஒ��வி�தி��கிேற�. 
 
"இ+தF ெசா�ைத அைடகிறவ� எ�;ைடய ம�மகH�� ஒ�வித 
மன��ைற8மி�றி எ�ேபா�� ச+ேதாஷமா> ைவ�தி��க ேவ93ய�." 
 
ேம-ப3 க3த�ைத� ப3��வி5<F ச-�ேநர� ேயாசி�ததி�, கி��ண;�� 
எ�லா� விள1கிவி5ட�. மாசி மக�த�� :53� ஒ�வ�� இ�லாத சமய�தி� 
ெப�மா� ேகானா� J1ெகா3யிட� அ+த� ெப53ைய� ெகா<��� 
ப�திர�ப<���ப3 ெசா�(யி��க ேவ9<�. மயிைல� காைள ெக5<� ேபான 
அ��, தா� கா53� அவைளF ச+தி�த� இரகசிய� அ�தா�. 
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J1ெகா38�, அவHைடய சீதனA� தன��� கிைட�த அதி��ட���ெக�லா�  
�லகாரண� மயிைல� காைள தா� எ�ப� கி��ண;ைடய ந�பி�ைக. யாராேரா 
வ+� ந�ல விைல�� அைத வா1கி� ெகா�வதாகF ெசா�னா�க�. கி��ண� 
அைத வி-க ம��� வி5டா�. ஒ� சி�ன வ93 வா1கி அதி� மயிைல� காைளைய 
ஓ53� பழ�கினா�. த�ைன8� J1ெகா3ைய8� தவிர அ+த வ93யி� ேவ� 
யா�� உ5கா�வத-� அவ� அ;மதி�பதி�ைல.  
----------- 

29. 29. 29. 29. ர3க�!�க� ராஜார3க�!�க� ராஜார3க�!�க� ராஜார3க�!�க� ராஜா    
,த� பாக�,த� பாக�,த� பாக�,த� பாக�    
1111    
 
இர@ ப�� மணி (கைத ஆர�பமாகிவி5ட�) "எF.எ�.எ/.பிாி5டானியா" எ�;� 
க�ப(� இர9டா� வ���� தள�தி�, க�ப(� ைக�பி3� க�பிகளி� சா>+� 
கடைல ேநா�கி� ெகா9< நி-கிறா� ஓ� இைளஞ�. அ+த� க�ப� ப�பா>� 
�ைறAக�தி(�+� கிள�பி இ1கிலா+ைத ேநா�கி� ேபா>� ெகா93��கிற�. 
நாைள� காைலயி� ஏட� �ைறAக�ைதF ேச�ெம�� எதி�பா��க�ப<கிற�. 
 
க�ப(� அ+த நிமிஷ�தி� ஐேரா�பிய நடன� நட+� ெகா93�+த�. பா9< 
வா�திய� Aழ1கி-�. ெவ�ைள�கார� பிரயாணிக� அேநகமா> எ�லா�� 
நடன�தி� கல+�ெகா9டா�க�. இ+திய� பிரயாணிக� - ,1கF ெச�றவ�க� 
ேபாக, பா�கி� ேப� - �ைரமா�கH� �ைரசானிகH� நடனமா<வைத ேவ3�ைக 
பா���� ெகா93�+தா�க�. ஆனா� நம� இைளஞ� ம5<� த�ன+தனியாக 
இ1ேக நி�� ெகா93�+தா�. ஏ�? (ஆமா�. மற+� ேபானா�. நியாயமா> 
உ1கைள� ேக5க� Lடா�தா�. கைத ெசா�வ� நீ1க� இ�ைலேய? நா� 
அ�லவா?) 
 
அைமதியான கட�; தாவ�யமான நில@; அக9டமான ஆகாய�; அந+தமான 
ந5ச�திர1க�. இ+த அ-�த� கா5சியி� க��ைதF ெசB�தியி�+தா� 
அIவிைளஞ�. அ+த ேநர�தி� அவ� மன�திேல ஓ� அJ�வமான எ9ண� 
உ9டாயி-�. அ� விைரவி� தீ�மானமாக மாறிய�. அ�தீ�மான� எ�னெவ�� 
உ1களா� ஊகி�க A38மா? - ஒ� நாH� A3யா� எ�றா�. க�ப((�+� 
�தி��� கட(� �Uகி உயிைர வி5< வி<வ� எ�பேத அ�தீ�மான�! இIவள@ 
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உசிதமான - ��திசா(க� அைனவ���� A� மாதிாியாயி��க� L3ய - 
தீ�மான���� அவ� வ+தத� காரண� எ�னெவ�� ச-ேற பா��கலா�. 
 
2222    
ேக.ஆ�. ர1கராஜ� ஓ� அதிசயமான இைளஞ�. அவனிட� அேநக அதிசய 
�ண1க� இ�+தன. அவ-றி� எ�லா� A�கியமான� தனிைம வாUவி� அவ� 
ெகா93�+த ப-�தா�. இத-�� காரண� இ+த ஏைழ உலக�தி� ேம� அவ� 
ெகா93�+த ெவ��ேபயா��. இ+த உலக�தி� அவ;��� பி3�த மனித�க� 
யா�ேம இ�ைல. யா� எ�ன ேபசினாB� அ� அச5<�தனமாகேவ அவ;��� 
ேதா���. (நம��� இ��க5<�, ேநய�கேள! - உ9ைம8� அ�தா� 
ேபா(��கிறேத? நா� இ�� ேபRகிறைதெய�லா� நிைன@ ைவ��� ெகா9< ஒ� 
வார�தி-�� பி� ேயாசி��� பா��தா� ஒ� மாதிாியாகேவ ேதா��கிறத�லவா?) 
எனேவ யாாிடA� அவ� கலகல�பாக� ேபRவேத கிைடயா�. 
 
பிற�ைடய அச5<�தன�தி� அவ;�� எIவள@ தீவிரமான ந�பி�ைக 
இ�+தெத�பத-� ஒேர ஓ� உதாரண� ெசா�னா� ேபா�மான�. அவ� பி.ஏ. 
பாீ5ைசயி� Aத� வ��பி� ேதறியவ�. அ��ற� எ�.ஏ. பாீ5ைச��� ப3��� 
ெகா93�+தா�. பணA� க53 வி5டா�. ஆனா�, பாீ5ைச��� ேபாகவி�ைல. 
இத-�� காரண�, 'நா� எ*�கிற விஷய�ைத அறி+� சீ� ,�கி� பா��க 
ேயா�கியைத உ�ளவ� இ1ேக யா� இ��கிறா�க�?' எ�� அவ� எ9ணிய�தா�. 
பி.ஏ. பாீ5ைசயி� நியாயமாக� தா� ேதறியி��க� Lடாெத��� ைக� 
தவ�த(னா� த�;ைடய ந�பைர� ேதறியவ�களி� ஜாபிதாவி� ேச��� 
வி5டா�கெள��� அவ� ெசா�வா�. 
 
இ+த உலக�தி� அவ� அB��� ெகா�ளாமB� வி��ப��ட;� ேபச� 
L3யவ�களாக ெவIேவ� கால�தி� இ�+� வ+தவ�க� ��� ேப�. ஒ�வ� 
அவ;ைடய தா>மாம�. தாயா� தக�பனா� இ�வ�� காலCெச�ற பிற� அவைன 
அ�ைம8ட� வள���� ப3�க ைவ�தவ� அவ� தா�. அவ� ஆ1கில� க�வி 
பயிலாதவ�. ஆனா�, உலக விஷய1கைளெய�லா� ந�கறி+தவ�. இய-ைகயாக 
அைம+த நைகFRைவ8ட� ெவ� ரஸமாக� ேபச� L3யவ�. ந:ன 
இல5சிய1கைள8� இய�க1கைள8� ப-றிF ெசா�னா� மிக E5பமாக அறி+� 
ெகா�ள� L3யவ�. அவ�ட� எ�தைன ேநர� ேபசினாB� ர1கராஜ;�� 
அB��9டாகா�. 
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அIவள@ அாிய �ண1கH� ஆ-ற�கH� பைட�த அ+த மனித��� ஒேர ஒ� 
சாம��திய� ம5<� இ�லாம� ேபாயி-�. யம;ட� வாதா3, "எ� ம�மகைன 
வி5< வரமா5ேட�" எ�� ெசா�(F சாதி�பத-� அவ���F ச�தி ேபாதவி�ைல. 
ெச�ற வ�ஷ� அவ� காலC ெச�ற ேபா� ர1கராஜ;�� உலகேவ Tனியமாகி 
வி5டதாக� காண�ப5ட�. ��� மாத கால� வைரயி�, "ேமேல எ�ன ெச>ய� 
ேபாகிேறா�?" எ�� ேயாசி�பத-ேக அவ;ைடய மன� இட1ெகா<�கவி�ைல. 
'மாமா ேபா> வி5டா�', 'மாமா ேபா> வி5டா�' எ�� அ� ஜப� ெச>� 
ெகா93�+த�. 
 
அ<�தப3யாக, அவ;ைடய மதி����ாியவராயி�+தவ�, அவ� ப3�த கிராம� 
ப�ளி�Lட�� உபா�தியாய�. A�ென�லா� அவ�ைடய சிேநக�திB� 
ஸ�லாப�திB� அவ� ெபாி�� ச+ேதாஷமைடவ�9<. ஆனா�, நாளாக ஆக 
அவ���� தன��� இைடயி� ஒ� ெபாிய அகU ஏ-ப5< வ�வைத அவ� 
க9டா�. அவ�ைடய ��� அதிகமாக ஆக, �திய இல5சிய1க�, �திய க����க� 
Aத(யவ-ைற� கிரஹி�பத-� ேவ93ய ச�திைய அவ� �ாிதமாக இழ+� 
வ�வைத ேந��� ேநேர அவ� பா��தா�. சில நாைள�ெக�லா� அவ�கHைடய 
ச�பாஷைண பைழைம��� ��ைம��� - அ�ல� இளைம��� A�ைம��� 
நட��� விவாதமாகேவ மாறி வர� ெதாட1கிய�. இ+த விவாத�தி� கார� 
அதிகமாக ஆக, உபா�தியாயாி� பைழைம�ப-� அபாிமிதமாகி ஏ-ெகனேவ 
இ�லாத �ட ந�பி�ைகக�, ��5<� ெகா�ைகக� எ�லா� அவ� உ�ள�தி� 
�3ெகா�ள� ெதாட1�வைத ர1கராஜ� க9< மி�க \தி8�, �யரA� 
அைட+தா�. கைடசியி�, அவ�ட� தா� எIவிதF ச�பாஷைண8� ைவ��� 
ெகா�ளாம(��பேத அவ���F ெச>ய� L3ய ெபாிய உபகாரமா�� எ�� 
தீ�மானி�தா�. 
 
ம-ற ைஹ/L� உபா�தியாய�க�, கலா சாைல ஆசிாிய�க� இவ�களி� யாாிடA� 
ர1கராஜ;�� மாியாைதயாவ�, சிேநகமாவ� ஏ-ப5ட� கிைடயா�. அவ�க� 
ஏேதா த9ட���� வ+� அ*�வி5<� ேபானா�க�. இவ� கட;��� ேக5<� 
ெதாைல�தா�. அவ;ைடய சேகாதர மாணா�க�க� விஷய�திB� அ�ப3�தா�. 
Aத� Aத(� அவ� ைஹ/L(� வ+� ேச�+தேபா�, த� ப�க�தி(�+த 
மாணா�கேனா< ேபFR� ெகா<�தா�. அவ� ெச�ற வ�ஷA� அேத வ��பி� 
இ�+தவ� எ�� அறி+த��, "ஏ� அ�ப3?" எ�� ேக5டா�. "ஏனா? இ+த 
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வா�தியா�� பய� மா���� ெகா<�கவி�ைல. அவ� தா(ய��க!" எ�� பதி� 
வ+தேபா�, அவ;ைடய சேகாதர மாணா�க�களிட� அவ;�� ஏ-ப5ட 
அ�வ���, கலா சாைலைய வி5< ெவளிேய வ�� வைரயி� ச-�� �ைற+ததாகF 
ெசா�ல A3யா�. 
 
இ+த� ெபா� விதி�� வில�காக ஒேர ஒ�வ� ம5<� இ�+தா�. அவ� ஆர�ப� 
ப�ளி�Lட�தி(�+� காேலஜி� இர9< வ�ஷ� வைரயி� ர1கராஜ;ட� 
ேச�+� ப3�தவ�. இ+த� பா�ய சிேநகிதனி�, ஸகவாச� எ�ேபா�� 
ர1கராஜ;�� மகிUFசியளி�� வ+த�. ஆனா� இ9ட�மீ3ய5 பாீ5ைசயி� ஒ� 
Aைற ேதறாம� ேபாகேவ, த�ம(1க� க�யாண� ெச>� ெகா9< கிராம�ேதா< 
ேபா> வி5டா�. 
 
ர1கராஜ� காேலO ப3�� A3+த�� தன� பா�ய ந9பைன� ேத3� 
கிராம����F ெச�றா�. சாய1கால� ஆன��, பைழய வழ�க�ைத� ேபா� 
"ஆ-ற1கைர��� ேபா> வரலா�" எ�� L�பி5டா�. த�ம(1க�, "எ� 
:5<�காாியிட� ெசா�(� ெகா9< வ�கிேற�" எ�� உ�ேள ேபான��, 
ர1கராஜ;�� க9க� திற+தன. உ�ேள ேபானவ� த� ஒ� வய�� �ழ+ைதைய� 
ைகயி� எ<��� ெகா9< ெவளியி� வ+த@ட� ர1கராஜ;�� நிராைச ஏ-ப5ட�. 
ந9ப;� தா;� இ�ேபா� ெவIேவ� உலக1கைளF ேச�+தவ�களாகி வி5டைத 
அவ� க9டா�. ம�நாேள சிேநகிதனிட� விைடெப-�� ெகா9< �ற�ப5டா�. 
 
3333    
மாமா இ�+தேபா� ஒ� சமய� க�யாண�ைத� ப-றி� பிர/தாபி�தா�. "க�யாண�" 
எ�ற�� ர1கராஜ� காைத� ெபா�தி� ெகா9டா�. சராசாியி� /திாீகைள விட� 
க�வியறிவி� சிற+தவ�களாயி���� ��ஷ�கHைடய ஸகவாச�ைதேய அவனா� 
ஐ+� நிமிஷ���� ேம� சகி�க A3வதி�ைல. வாUநாெள�லா� பிாிய A3யாதப3 
ஒ� /திாீைய யாராவ� க*�தி� க53� ெகா�வா�களா? சனியைன விைல 
ெகா<�� வா1�வ� ேபா� அ�லவா? "மாமா அ�மாமிைய� க53� ெகா9< 
நீ1க� அவ/ைத� ப<வ� ேபாதாதா? எ�ைன8� அ�ப3� ெக<�பத-� ஏ� 
வி���கிறீ�க�?" எ�றா�. "அசேட! உன�� எ�ன ெதாி8� நா;� அ�மாமி8� 
சில சமய� ச9ைட� ேபா5<� ெகா�கிேறா� எ�ப� வா/தவ+தா�. அைத� 
ெகா9டா எ1க� இ�வாU�ைகைய நீ மதி�பி<வ�? உ� அ�மாமி என�� 
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இ�வாU�ைகயி� எIவள@ மன நி�மதி, எIவள@ உ-சாக�, எIவள@ 
ஹா/யரஸ� அEபவி�பத-�ாிய ச+த��ப1க� அளி�தி��கிறா� எ�பெத�லா� 
உன�� எ�ன ெதாி8�?" எ�� மாமா ெசா�னா�. "அ�ப3யானா�, அ+த� 
பா�கிய� A*வைத8� நீ1கேள ைவ��� ெகா�H1க�; என�� ேவ9டா�," 
எ�றா� ர1கராஜ�. 
 
மாமா எIவளேவா ெசா�(8� பயனி�ைல. 
 
அIவாேற உ�திேயாக�ைத� ப-றி8� பிர/தாப� வ+த�. ேவைல ஒ��� 
இ�லாம(�+தா� இ�ப3�தா� ஏேத;� ��5< ேயாசைனக� ேதா�றி� 
ெகா93���ெம��� ஏேத;� ஓ� அBவைல� ேத�+ெத<��� ெகா�H�ப38� 
மாமா ெசா�னா�. பலவித உ�திேயாக1கைள� ப-றி8� வாதி�தா�க�. அதி(�+� 
ந� கதாநாயக;ைடய ேயா�கியைத��� த�+ததாக ஒ�வித உ�திேயாகA� இ�ைல 
எ�ப� ெவளியாயி-�. ச��கா� உ�திேயாகமா? சிவ சிவா! அ+த வா��ைதைய� 
ேக5ட�ேம கிராம�� ஜன1கைள� ேபா� அறி@� ெத>வA� பய+� மிர9< 
அ�கி� Lட வராேத! வ�கீ� ேவைலயா? பகவாேன! A5டா� க5சி�கார�கHட;� 
�ட ஜ5ஜுகHட;� அ�லவா இழ@ ெகா<�க ேவ9<�? ைவ�திய� ெதாழிலா? 
அைத� ேபா� அறியாைமைய அ3�பைடயாக� ெகா9ட ெதாழிேல ேவ� 
கிைடயா�! வா�தியா� ேவைலயா? ம+த��தி8�ள மாணா�க�கHட� நாெள�லா� 
மார3�பைதவிட ேவ� எ� ேவ9<மானாB� ெச>யலா� - இ�ப3ேய, 
ப3�தவ�க� பிரேவசி�பத-�ாிய நம� நா53� உ�ள ஒIெவா� �ைற8� 
வில�க�ப5ட�. 
 
"இெத�லா� உன�� ஒ��� பி3�காவி5டா� அரசிய� வாU�ைகயி� ஈ<ப<வ� 
தாேன? கா1கிரX� ேச�+� ேவைல ெச>யலாேம? உய�+த ேமதாவிக� 
கா1கிரX� இ��கிறா�கேள?" எ�� மாமா ேக5டா�. 
 
அரசிய� எ�றாேல ர1கராஜ;��� பி3�பதி�ைல. ஞானTனிய�கH�, அைர 
�ைற அறி@�ளவ�கH+தா� அரசிய� A�னணி�� வ�கிறா�க� எ�� அவ� 
ெசா�வா�. கா1கிரைஸF ேச�+தவ�களி� ஒ� நாைல+� ேப� ம5<� அறி@� 
ெதளி@ைடயவ�க� எ�� அவ� ஒ��� ெகா�வ�9<; ஆனா�, அவ�க� 



283 

 

பா<ப<வெத�லா� விய��தெம���, இ+த �ட ஜன1க� ஒ� நாH� A�;�� 
வர�ேபாவதி�ைல எ��� L�வா�. 
 
ேம-க9டவா� மாமா ேயாசைன ெசா�ன�� ர1கராஜ� அ�ைறய தினசாி� 
ப�திாிைகைய� ைகயி� எ<��� ெகா9< வ+தா�. அதி� ெவளியாகியி�+த ஓ� 
அரசிய� ெபா�� L5ட�தி� நடவ3�ைககைள8� Aத� நா� ச5டசைப 
நடவ3�ைககைள8� ப3��� கா53னா�. 
 
"மாமா! மகா�மா@�, வ�லபா8�, இராஜேகாபாலாFசாாி8�, ஜவஹ�லாB� 
RயராOய���காக� பா<ப<கிறா�க�. ஆனா� இ+த ஜன1கைள ைவ��� 
ெகா9< அவ�க� ெவ-றி ெப�வெத�ப� அசா�தியெம�ேற என��� 
ேதா��கிற�. அ�ப3ேய ந�ைம ஆ�ேவா�� A5டா�களாயி���� 
காரண�தினா� நா� Rய ராOய� அைட+� வி<வதாக ைவ��� ெகா�ேவா�. அைத 
ைவ�� நி�வகி�க� ேபாகிறவ�க� யா�? இேதா இ�ேபா� வாசி�ேதேன, அைத� 
ேபாெல�லா� அ��தமி�லாம� பித-ற� L3ய ஏழா+தர, எ5டா+தர �ைள8�ள 
மனித�க� தாேன? இவ�களிட� இராOயபார�ைத� ெகா<�பத-காக நா� ஏ� 
ம9ைடைய உைட��� ெகா�ள ேவ9<�?" எ�றா�. 
 
ர1கராஜ;ைடய கால�தி� ெப��ப�தி ப3�பி� ேபா>� ெகா93�+த�. 
ஆ1கில�திB� தமிழிB� உ�ள உய�தர இல�கிய1களி� அவ� ப3�காத� 
ஒ��மி�ைல. ேநர� ேபாவ� ெதாியாம�, ஊ� உற�க1கைள மற+� ப3��� 
ெகா93��பா�. ஆனா�, ப3��1Lட� கச+� ேபா��ப3யான ஒ� சமய� 
வ+த�. ப9ைட�கால ஆசிாிய�களி� சிற+த Y�கைளெய�லா� ப3�தாகி வி5ட�. 
இ�கால�� ஆசிாிய�க� எ*�வேதா அவ;�� ஒ��� பி3�பதி�ைல. 
ேவா5ஹ@/ ேபா�றவ�களி� ெவ�� '��ைட' Y�களி� எ�ேபா�� ஐ+தா� 
ப�க���� ேம� அவனா� ப3�க A3வதி�ைல. நாளைடவி� ஷா, ெச/ட�ட�, 
ெப�லா� Aத(யவ�க� LடF Rைவ ைந+த பழ1கைதகைளேய பைட�கிறா�க� 
எ�� அவ;�� ேதா�றலாயி-�. அFசமய�தி� அவ;�� உயி� வாU�ைகேய ஒ� 
பாரமா> வி5ட�. மன�ைதF ெசB��வத-� ஏேத;� ஒ� வழி விைரவி� 
காணாவி3� ைப�திய� பி3��வி<� எ�ற நிைலைம ஏ-ப5ட�. 
 
அ�தைகய வழி அவ� ேயாசைன ெச>யாத� ஒ�ேற ஒ�� தா� பா�கியி�+த�; 
ெவளி நா<கH�� யா�திைர ெச�� வரேவ9<ெம�ற எ9ண� அவ;�� ெவ� 
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நாளா> உ9<. மாமா இ�+தவைரயி� அவ� அத-� இட� ெகா<�கவி�ைல. 
அத-� அIவள@ அவசிய�ைத8� அவ� அ�ேபா� காணவி�ைல. இ�ேபா� 
அவசிய� அதிகமான ேபா� ச+த��பA� சாியாயி�+த�. பி�ரா�ஜிதF ெசா�தி� 
ெப�� ப�திைய ஒ���� பாதி விைலயாக வி-�� பிரயாண����� பண� 
ேச���� ெகா9டா�. Aத(�, இ1கிலா+���F ெச�வெத�� தீ�மானி��� 
ப�பா>� �ைறAக�தி(�+� கிள�பிய 'பிாி5டானியா' எ�;� க�ப(� 
பிரயாணமானா�; ��� நா� க�ப� பிரயாண����� பிற� அவ;ைடய 
மேனாநிைல எIவாறி�+த� எ�ப� கைதயி� ஆர�ப�தி� ெசா�ல�ப5ட�. 
 
4444    
ர1கராஜ�, அ�வைரயி� ெவ�ைள�கார�கHட� ெந�1கி� பழகியதி�ைல. 
சினிமா டா�கிகளி� பா��த� தவிர அவ�கHைடய வாU�ைகைய� ப-றி அவ;�� 
ேவ� எ�@� ெதாியா�. 'பிாி5டானியா' க�ப(� பிரயாண� ெச>தவ�களி� 
ெப��பாேலா� �ைரமா�கH� �ைரசானிகHேம. ��� நா� அவ�க� 
சமீப�தி(�+� அவ�கHைடய நைட உைட பாவைனகைள� பா��தத� பயனாக 
அவ;ைடய உ�ேதச� ெபாிய மா�த� அைட+த�. இ+த மாதிாி ஜன1களிைடேய 
இ�;� ப�� நா� பிரயாண� ெச>ய ேவ9<�. அ��ற�? இேத மாதிாி ஜன1க� 
ம�தியி� தா� அய� நா53� வசி�க ேவ9<�. ஏேதா ெகாCச கால� ப�ைல� 
க3��� ெகா9< இ�+�வி5<� தி��பி வ+தாேலா? ம�ப38� இ+த அச5< 
மனித�களிைடேயதா� வாழ ேவ9<�. சீFசீ! இெத�ன வாU�ைக! 
 
நீலநிற� கட(� க�\ரமா> எ*+� வி*+� ெகா93�+த அைலக� அவைன, "வா! 
வா!" எ�� சமி�ைஞ ெச>� L�பி5டன. கட� நீாி� பிரதிப(�த ச+திர பி�ப�தி� 
சலன ஒளி அைலகH� அIவாேற அவைன ஆதர@ட� அைழ�தன. ெவ� ,ர�தி� 
வான வ5டA� கடB� ச+தி��� இட�தி� ேதா�றிய ஒ� தனி ந5ச�திர� க9 
சிமி53 அவைன� L�பி5ட�. சமீப�திேல பற+த ஒ� கட-பறைவயி� �ர� அவ� 
ெசவியி�, "அக9டமான இ+த� கடB�, வானA� ெவளி8� இ��ைகயி� மனித� 
�*�க� வா*� ��கிய இ�க�பB��� ஏ� இ��கிறா>?" எ�� பாிகாச� 
ெச>வ� ேபா� ெதானி�த�. ,ர�தி� ம-ெறா� க�ப� வ�வைத ர1கராஜ� 
பா��தா�. அதிB� இவ�கைள� ேபா�ற அறி:ன�கH�, ம+த மதி8ைடேயா�� 
��கிய ��தி� கார�கH�, அ-பF சி+தைனயாள�கH� இ��க� ேபாகிறா�க�. 
எ�ேன இ+த உலக வாU�ைக! 
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அ<�த விநா3 ர1கராஜ� தைல���ற� கட(� வி*+தா�. படாெல�� 
ம9ைடயி� ஏேதா தா�கிய�. ஆயிர�கண�கான தீ�ப+த1க� நீ����ளி�+� 
கிள�பி� �மிழி �மிழியா> ேமேல ேபா>� ெகா93�+தன. அவேனா கீேழ கீேழ 
ேபா>� ெகா93�+தா�. ஐேயா �FRவிட ஏ� இIவள@ க�டமாயி��கிற�! 
இ+தF ெசா�கா> ெம�னிைய இ�க� பி3�கி�றனேவ! அவ-ைற� 
கிழி�ெதறியலா�. ர1கராஜ� ேகா5ைட கழ-றிவி5< ஷ�5ைட� கிழி�க� 
ெதாட1கினா�. அ<�த நிமிஷ� அவ� /மரைண இழ+தா�. 
***** 
 
அதல பாதாள�தி(�+த எ1ேகேயா ேமேல ேமேல ேபா>� ெகா93��கிேறாேம; 
எ1ேக ேபாகிேறா�? அ�பா! இேதா ெகாCச� ெவளிFச� கா9கிற�. �FR ந�றா> 
விட A3கிற�. அ3வார�தி(�+� ேம� பர���� வ+� வி5ேடா � ேபா(��கிற�. 
க9கைளF ச-�� திற+� பா��ேபா�. இ� எ�ன அதிசய�? இ1ேக எ�ப3 
வ+ேதா�? இ+த இள�ெப9 யா�? இவ� ஏ� இ�ப3 ந�ைம� பா��கிறா�? எ�ன 
அல5சிய ��தி ெகா9ட பா�ைவ? அ� எ�ன மா�த�, அவ� Aக�தி� இ�ேபா�? 
எ�ன சி+தைன ெச>கிறா�? அேதா ெகாCச� வயதானவளா>� ேதா���, அ+த 
/திாீ யா�? இ1ேக நி-பவ� டா�டைர� ேபா� காண�ப<கிறாேர? நா� எ1ேக 
இ��கிேறா�? இ� க�ப� அைற ேபா� தா� இ��கிற�. ஆனா�, நா� வ+த 
க�ப(� இவ�கைள� காணவி�ைலேய? எ�லா� �� Aகமாயி��கிறேத? ஒ� 
ேவைள த9ணீாி� �Uகி இற+� ேபான நா� இ�ேபா� ஆவி உலக�தி� 
இ��கிேறாேமா? இவ�க� எ�லா� ஆவிகேளா? ஒ� ேவைள கனேவா? கட(� 
வி*+த� Lட� கனவி� தாேனா? நிஜ� ேபா� ேதா��கிறேத, ம�ப38� க9ைண 
�3� பா��ேபா�. 
 
ஒ� நிமிஷ� திற+தி�+த ர1கராஜ;ைடய க9க� ம�ப38� �3� ெகா9டன. 
--------------- 
 
இஇஇஇர6டா� பாக�ர6டா� பாக�ர6டா� பாக�ர6டா� பாக�    
1111    
ர1கராஜ� இர9டாவ� Aைற க9 விழி�த ேபா�, அவ� ப<�தி�+த அைறயி� 
ஒ�வ�மி�ைல. ஆனா�, சில நிமிஷ ேநர���ெக�லா� கால3F ச�த� ேக5ட�. 
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இர9< ேப� உ�ேள Eைழ+தா�க�. அவ�களி� ஒ�வ� A� தடைவ க9 விழி�த 
ேபா� பா��த இ+திய டா�ட�, இ�ெனா�வ� ெவ�ைள�கார டா�ட�. 
 
ர1கராஜ� விழி�தி�+தைத� பா��த�� அவ�க� இ�வ�� ஏக கால�தி�, 
"ஹேலா!" எ�� Lவினா�க�. பிற� ெவ�ைள�கார டா�ட�, "ராஜா சாகி�! உட�� 
எ�ப3 இ��கிற�?" எ�� ேக5டா�. 
 
'ராஜா சாகி�பாவ�, நாசமா>� ேபானதாவ�' எ�� ர1கராஜ� மனதி-�� 
நிைன��� ெகா9டா�. ஆனா�, ெவளியி�, "என�ெக�ன ெதாி8�? நானா 
டா�ட�! நீ1க� அ�லவா ெசா�ல ேவ9<�?" எ�றா�. 
 
டா�ட�க� சிாி�தா�க�. ெவ�ைள�கார டா�ட� "ேப�! ராஜாசாகி� த9ணீாி� ஓ� 
அA1� அA1கிய� அவ�ைடய �ைளைய L�ைம�ப<�தியி��கிற� ேபா� 
கா9கிற�," எ�றா�. 
 
"உ1கH��� அ+தF சிகிFைச ெகாCச� ேதைவ ேபா� கா9கிறேத!" எ�றா� 
ர1கராஜ�. 
 
டா�ட�க� ம�ப38� சிாி�தா�க�. பிற�, "ராஜா சாகி�! ேபான� ேபாக5<�. 
இனிேமலாவ� மிதமா>� �38�. ம� மய�க� ெபா�லாத�" எ�றா� 
ெவ�ைள�கார டா�ட�. 
 
"ம� மய�கேமா, காத� மய�கேமா?" எ�றா� இ+திய டா�ட�. 
 
இ�ேபா� ர1கராஜ;�� உ9ைமயிேலேய தைல மய1க ஆர�பி�த�. 
 
"கனவா�கேள! தய@ ெச>� ஒ� ச+ேதக�ைத நிவ��தி ெச>கிறீ�களா?" எ�� 
ேக5டா�. 
 
"ஒ�ற�ல, Y� ச+ேதக1கைள ேவ9<மானாB� நிவ��தி ெச>கிேறா�, ராஜா 
சாகி�! ஹி/ ைஹன/ ர1க���க� ராஜா@�� நா1க� அIவள@LடF ெச>ய  
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ேவ9டாமா!" எ�� க9 சிமி5டBட� ேக5டா�. 
 
"என���ள� ஒேர ச+ேதக+தா�. நா� ைப�தியமா, நீ1க� ைப�தியமா எ�பைத 
ம5<� ெசா�( வி5டா� ேபா��." 
 
ஒ� ெபாிய அ@5<F சிாி��� கிள�பி-�. ெவ�ைள�கார டா�ட� அ�கி� வ+� 
ர1கராஜ� A�கி� த53� ெகா<��, "ேப�! ேப�! ந�ல ேக�வி! ஏ! 
ஹjஹjஹா!" எ�� ம�ப38� சிாி�தா�. அவ�ைடய தி�வாயி(�+� சாராய 
நா-ற� ����ெவ�� வ+த�. 
 
"டா�டேர! தய@ ெச>� ,ரநி�� ேபR�. நா� ைவதிக� ப-��ள ஹி+�. உ�ைம� 
ெதா5டா� தைல A*க ேவ9<�," எ�றா� ர1கராஜ�. பிற�, "நா� ேக5ட 
ேக�வி�� நீ1க� பதி� ெசா�லவி�ைல. உ1கH��� அ� ச+ேதக� 
ேபா(��கிற�. ேபாக5<�, நீ1க� யா� எ�றாவ� தய@ ெச>� ெசா�:�களா?" 
எ�� ேக5டா�. 
 
ெவ�ைள�கார டா�ட� ஒ� நிமிஷ� ேயாசைனயிலாU+தவ� ேபா(�+தா�. இ+திய 
டா�ட�, "ஆஹா! ராஜா சாகி� எ1கைள நா1கேள அறிAக�ப<�தி� ெகா�ள 
அEமதி ெகா<1க�. நா� தா� டா�ட� சி1கார�, �மார�ர� ஜமீ�தாாி� �<�ப 
ைவ�திய�. இவ� டா�ட� ம�டான�. இ+த� க�ப(� ைவ�திய�. -ேபா�மா? 
இ�;� ஏதாவ� ெதாிய ேவ9<மா?" 
 
"இ+த� க�ப(� ெபய� எ�ன?" 
 
"எF.எ�.எ/.ேராஸ(95." 
 
"நிஜமாகவா? இத� ெபய� 'பிாி5டானியா' அ�லெவ�� நிFசயமாக� ெதாி8மா?" 
 
டா�ட� சி1கார� வி*+� வி*+� சிாி�க� ெதாட1கினா�. ஆனா�, டா�ட� 
ம�டனா� சிாி�கவி�ைல. அவ� ஒ� சீ53�, "ெகாCச� �ைள பிசகியி��ப�ேபா� 
கா9கிற�" எ�� எ*தி டா�ட� சி1கார�திட� கா53னா�. 
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"ஓ டா�ட� கனவா�கேள! இ�;� ஒ� ேக�வி�� ம5<� பதி� ெசா�(வி<1க�. 
நா� யா�?" எ�� ேக5டா� ர1கராஜ�. 
 
இ�ேபா� டா�ட�க� சிாி�கவி�ைல. ஒ�வைரெயா�வ� பா���� ெகா9டா�க�. 
பிற� டா�ட� ம�டனா�, "நா1க� யாெர�� ெதாிய�ப<�தி� ெகா9ேடா �. நீ� 
யாெர�� நீர�லவா ெதாிய�ப<�த ேவ9<�? உ�Aைடய ெபய� எ�ன?" எ�� 
ேக5டா�. 
 
"எ� ெபய� ர1கராஜ� எ�� இ�வைரயி� நிைன��� ெகா93�+ேத�. ஆனா� 
அ� சாிேயா த�ேபா எ�� இ�ேபா� ச+ேதகமா> வி5ட�." 
 
"இ+தF ச+ேதக� ஏ� வ+த�?" 
 
"எ�ைன நீ1க� 'ராஜாசாகி�' எ�� அைழ�பதனா�தா�." 
 
"அ�ப3யா? அ� ேபாக5<�. இ�;� ,�க� கல�க� உம��� ேபாகவி�ைல. 
ச-� ேநர� ,1��. அ��ற� நா1க� வ+� உ�Aைடய ச+ேதக1க� 
எ�லாவ-ைற8� நிவ��தி ெச>கிேறா�" எ�� டா�ட� ம�டான� ெசா�(வி5<, 
டா�ட� சி1கார�ைத8� ைகைய� பி3�� அைழ��� ெகா9< ெவளிேயறினா�. 
அைற�� ெவளியி� ெச�ற�� அவ� டா�ட� சி1கார�திட�, "இ� ஒ� 
விசி�திரமான ேக/. த9ணீாி� அைல ேவகமா>� தா�கியதா� �ைள சிறி� 
�ழ�பியி��கிற�. த�ைம ேவ� யாேரா எ�� நிைன��� ெகா93��கிறா�. 
ஆனாB� பைழய ஞாபக� ெகாCச� இ��கிற�. அதனா�தா� ர1கராO எ�� 
ெபய� ெசா�கிறா�. ர1க���க� ராஜா எ�பதி� '���க�' த*வி வி5ட�. 
இ1கிலா+���� ேபா�� ேபா� இவ� 'பிாி5டானியா' க�ப(� ேபாயி��க 
ேவ9<�, விசாாி�தா� ெதாி8�," எ�� Lறினா�. 
 
2222    
டா�ட�க� ெவளிF ெச�ற�� ர1கராஜ� ப<�ைகயி(�+� எ*+தா�. Aத(� 
தா� அணி+தி�+த உைடகைள� கவனி�தா�. அைவ த�;ைடயைவ அ�ல 
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எ�ப� நிFசய�. பிற� அைறையF ேசாதி�தா�. அ+த அைறைய அத-� A� அவ� 
பா��ததி�ைல. அதி(�+த சாமா�கH� அ�ப3ேய. ெப53கைள� திற+� 
ேசாதி�கலானா�. அவ-றி� சாதாரண உ<��கHட� சாிைக� Jேவைலக� ெச>த 
ெவ�ெவ5 ச5ைடக�, ��லா�க� Aத(யைவ காண�ப5டன. சாராய� �53க�, 
சிகெர5 ெப53க� Aத(யைவ இ�+தன. இ+த அைறயி� யாேரா ஓ� இள� 
ஜமீ�தா� பிரயாண� ெச>தி��க ேவ9<�. டா�ட�க� அவைன அ+த ஜமீ�தா� 
எ�பதாக நிைன��� ெகா93��கிறா�க�. இ�;� ெகாCச� பாிேசாதைன 
ெச>தேபா�, "ஹி/ ைஹன/ ர1க���க� ராஜா" எ�� தைல�பி� அFசி5ட சில 
காகித1க� அக�ப5டன. ம�ப38� �ர53யேபா�, சில �ைக�பட1க� கிைட�தன. 
அவ-றி� ஒ�ைற� பா��த�� ர1கராஜ� தி<�கி5டா�. ஏெனனி�, 
அ�பட�தி(�+த உ�வ� அவைன� ேபாலேவ இ�+த�. ���, Aழி, உத<, ெந-றி, 
தைல�கிரா�� எ�லா� த�Vப�. உைடயி� ம5<+தா� வி�தியாச� காண�ப5ட�. 
 
இ�ெனா� �ைக�பட� ர1கராஜ;ைடய உ�ள�தி� விசி�திரமான உண�Fசிைய 
உ9டா�கி-�. அI@ண�Fசியி� இய�� எ�தைகயெத�ப� அவ;�ேக சாியாக 
விள1கவி�ைல. அ� ஓ� இள� க�னிைகயி� பட�. Aத� தடைவ தா� 
க9விழி��� பா��தேபா� எதிாி� நி�ற ெப9 இவளா>� தா� இ��க ேவ9<� 
எ�� நிைன�தா�. இவ� யா�? த�னிட� சிர�ைத� ெகா9< த�ைன� பா��க 
வ+த காரண� எ�ன? சீ! அவ� த�ைன� பா��கவா வ+தா�? ேவ� யாைரேயா 
அ�லவா பா��க வ+தா�? அவ;��� இவH��� எ�ன ச�ப+த�? அFசமய� 
ர1கராஜ;��� தா� A�பி� பா��திராத ர1க���க� ராஜாவி� மீ� ெகாCச� 
ேகாப� வ+த�. 
 
ஆனா�, உடேன சாமாளி��� ெகா9டா�. 'எ�ன நம��� Lட அச< த5<கிறேத!' 
எ�� நிைன�தா�. ஆனா� உடேன, 'நம�� அச< த53னா� அ�@� ெகாCச� 
உய� தரமா>�தா� இ����' எ�� எ9ணி� ெகா9டா�. ெப53கைள �3வி5< 
எ*+தா�. 
 
�ழ�ப� நீ1�வத-� அவ� இ�;� இர9ேட இர9< விஷய1கைள� ெதாி+� 
ெகா�ளேவ9<�. 
 
உ9ைமயாகேவ இ+த� க�ப�, தா� ப�பாயி� ஏறி வ+த க�ப� இ�ைலயா?  
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இ�ைலெய�றா�, இ� எ1கி�+� கிள�பி எ1ேக ேபாகிற�? இர9டாவ�,  
த�ைன யா� எ�� இவ�க� தவறாக எ9ணி� ெகா93��கிறா�கேளா, அ+த 
ேப�வழியி� ச1கதிெய�ன? த�ைன அவென�� இவ�க� தவறாக எ9ண1 
ெகா93��பைத எIவா� நிவ��தி�ப�? 
 
ர1கராஜ� அைறயி(�+� ெவளிவ+� நட�க Aய-சி�தா�. ெகாCச� 
பலஹீன�ைத� தவிர, ம-றப3 ேதக� சாியான நிைலைமயி(��பதாக உண�+தா�. 
தள�தி� விளி�� வைர ெச�� க�பிகைள� பி3��� ெகா9< நி�றா�. அ�� 
தா� இIவா� நி�ற��, அ�ேபா� த� உ�ள�தி� எ*+த எ9ண1கH�, 
கைடசியி� தைல����ற� கட(� வி*+த�� எ�லா� ெதளிவாக ஞாபக� வ+தன. 
ஏேதா தவ� நட+தி��கிறெத���, அைத நிவ��தி�ப� த� கடைமெய��� உ�தி 
ெகா9டா�. R-�A-�� பா��தேபா�, க�ப(� ஒ� ப�க�தி� 'எF.எ�.எ/. 
ேராஸ(95' எ�� ெபாிதாக எ*தியி�+த� ெதாிய வ+த�. எனேவ, தா� வ+த 
க�ப� இ� இ�ைலெய�ப� நிFசய�. 
 
அ�ேபா� அ+த� ப�க� மாBமி ஒ�வ� வ+தைத� க9ட�� அவைன, நி��தி 
"இ+த� க�ப� எ1கி�+� கிள�பி எ1ேக ேபாகிற�? இ�ேபா� 
எ1ேகயி��கிேறா�?" எ�� ேக5டா�. அ+த மாBமி ர1கராஜைன ஏற இற1க� 
பா���வி5<� ��ெப�� சிாி�தா�. "ஓ! கட(� வி*+த ராஜா இ�ைலயா நீ�, 
இ�ெனா� தடைவ விழ� ேபாகிறீரா?" எ�� ேக5டா�. ர1கராஜ;��� ேகாப� 
வ+த�. "ஓ> உ�Aைடய பாிகாசெம�லா� அ��ற� இ��க5<�. இ+த� க�ப(� 
கா�டைன நா� உடேன பா��க ேவ9<�. அவாிட� தய@ ெச>� எ�ைன 
அைழ��� ேபாகிறீரா?" எ�� ேக5டா�. 
 
"ராஜாசாகி� ெரா�ப� ேகாபமாயி��ப� ேபா� கா9கிற�. வா��, ேபாகலா�" 
எ�றா� மாBமி. ர1கராஜ� அவைன� பி� ெதாட�+� ெச�றா�. ேபா�� 
வழியி� அ+த� க�ப� இ1கிலா+தி(�+� இ+தியா@��� ேபாகிறெத���, 
ஏடைன� தா93யாகிவி5டெத���, இர9< நாளி� ப�பா>� �ைறAக�ைத 
அைட8ெம��� அ+த மாBமியிடமி�+� ெதாி+� ெகா9டா�. ஒ�வா� 
அவ;�� நிைலைம ெதாியவ+த�. 'பிாி5டானியா' க�ப((�+�, தா� கட(� 
�தி�க எ�தனி�த அேத சமய�தி� எதிேர ஒ� க�ப� வரவி�ைலயா? அ+த� க�ப� 
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தா� இ�. தா� கட(� �தி�த அேத சமய�தி� இ+த A5டா� ராஜா@� 
எ�காரண�தினாேலா கட(� வி*+தி��க ேவ9<�. அவைன எ<�பத-�� 
பதிலாக� த�ைன எ<�தி��கிறா�க�, இ+த� க�ப�கார�க�. த�;ைடய 
ேதா-றA�, அவ;ைடய ேதா-றA� விபாீதமாக ஒ�தி�+தப3யா� அவ�க� இ+த 
ஏமா-ற�தி-� ஆளானா�க�. ராஜாவி� கதி எ�னவாயி-ேறா, கட@H���தா� 
ெவளிFச�; த�;ைடய கடைம ெதளிவான�; தா� ர1க���க� ராஜா 
அ�லெவ�பைத உடேன க�ப� தைலவனிட� ெதாிய�ப<�தி விடேவ9<�. 
 
3333    
"ஓேகா! ராஜாசாகிபா? எ�ன அத-�� அைலய� கிள�பிவி5Pேர! டா�ட� உ�தர@ 
ெகா<�தாரா?" எ�றா� கா�ட�. 
 
"டா�ட� உ�தர@ ெகா<�கவி�ைல. ஆனா�, உ�மிட� ஒ� A�கியமான விஷய� 
ேபச ேவ93யி��கிற�. அத-காக வ+ேத�." 
 
"அ+த A�கியமான விஷய� இ�;� ��� நாைள�� ப�பா> ேபா>F ேச�� 
வைரயி� கா��� ெகா93��காதா? இேதா பா��, ராஜா சாகி�; வான� ஒ� 
மாதிாியா> இ��கிற�. �ய� அ3��� ேபா� இ��கிற�." 
 
"நா� ெசா�ல ேவ93ய விஷய� ��� நா� கா�திரா�. மிக@� அவசரமான�. 
A�கியமான�." 
 
"அ�ப3யானா� ெசா�B� சீ�கிர�." 
 
"நீ� எ�ைன 'ராஜாசாகி�' எ�� அைழ�கிறீ�. எ�ைன ர1க���க� ராஜா எ�பதாக 
எ9ணி� ெகா93��கிறீ�. இ� தவ�. நா� ர1க���க� ராஜா அ�ல. சாதாரண 
மனித�. எ� ெபய� ர1கராஜ�. த-ெசயலாக� ெபய� இ�ப3 ஏ-ப53��கிற�."... 
 
இIவா� ெசா�(� ெகா93��ைகயி� டா�ட�க� இ�வ�� அ1� வ+தா�க�. 
ெபாிய டா�ட� க�ப� தைலவ;ைடய காதி� ஏேதா ெசா�னா�. உடேன கா�ட� 
'ஹj..ஹjஹா' எ�� சிாி�க� ெதாட1கினா�. 
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ெகாCச� சிாி�� அட1கிய�� ர1கராஜ� Lறினா�: "நீ�� இ+த டா�ட�கைள� 
ேபா�ற ம*1க� �ைள உ�ளவ� எ�� நா� நிைன�கவி�ைல. ேபாக5<�, 
எ�;ைடய கடைமைய நா� ெச>� வி<கிேற�. இ1கிலா+தி(�+� இ+த� 
க�ப(� கிள�பிய ர1க���க� ராஜா நா� அ�ல. ஐ+� நாைள�� A�� ப�பா>� 
�ைறAக�தி(�+� கிள�பிய 'பிாி5டானியா' க�ப(� நா� இ1கிலா+���� 
பிரயாணமாேன�." 
 
"அ�ப3யானா� இ1ேக எ�ப3 வ+� �தி�தீ�?" எ�� ேக5டா� கா�ட�. 
 
"அ� என��� ெதாியா�. ஏட;�� இ�பா� 'பிாி5டானியா' க�ப((�+� கட(� 
�தி�த�தா� ெதாி8�" 
 
"ஏ� �தி�தீ�?" 
 
"உ1கைள� ேபா�ற �ட�க� வா*� உலக�தி� உயி� வாழ� பி3�காம� 
ேபானப3யா� தா�." 
 
"ேபா��, ேபா��, டா�ட� ராஜாசாகிைப அைழ��� ெகா9< ேபா1க�. 
சாியானப3 சிகி5ைச ெச>81க�," எ�றா� கா�ட�. 
 
டா�ட�க� ர1கராஜைன அைழ��� ெகா9< ெச�ற��, கா�ட� அ1கி�+த 
மாBமியிட�, "இ+த� ைபய� கைத ெசா�ல� ெதாட1கிய�� நா� Lட மிர9< 
வி5ேட�. டா�ட� ெசா�ன�+தா� ஒ� மாதிாி நிFசயமாயி-�. இ+த� 
ைபய;ைடய கைத நிஜெம�றா�, இவைன� ேபா�ற இ�ெனா� A5டா� இ��க 
ேவ9<ம�லவா? உலக� ஏககால�தி� இ�தைகய இர9< அச<கைள� தா1�மா?" 
எ�� Lறேவ இர9< ேப�� வி*+� வி*+� சிாி�தா�க�. 
 
டா�ட�க�, ர1கராஜைன ேநேர அவ;ைடய அைற�� அைழ��F ெச�� க53(� 
உ5கார ைவ�தன�. அேத சமய�தி� தைல�பாைக சகிதமாக ஓ� இ+திய� கனவா� 
அ1ேக வ+தா�. ெம/ெமாிஸ� எ�;� வி�ைதயி� தா� ைக ேத�+தவ� எ���, 
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ர1க���க� ராஜா த�ைம ேவ� யாேரா எ�� எ9ணி மய1கி இ��பதாக� தகவ� 
கிைட�தெத���, அவ�ைடய பிரைமைய� தா� ேபா�கிவிட A38ெம��� 
Lறினா�. 
 
"எ1ேக, உம� சாம��திய�ைத� கா5<�," எ�றா� ெவ�ைள�கார டா�ட�. 
 
ெம/ெமாி/5 ர1கராஜ� அ�கி� ெச�றா�. "த�பி! நீ நா� ெசா�வைத� 
ேக5பாயா�. ந�ல த�பிய�லவா? நீ சாதாரண மனிதனா> இ��பத-�� பதி�, 
ெபாிய ஜமீ;��F ெசா+த�காரனாக ேவ9<மானா�, நா� ெசா�வைத� ெகாCச 
ேநர� தைட ெசா�லாம� ேக5க ேவ9<�. ெதாிகிறதா? ஹு�, ஹு�" எ�றா�. 
ர1கராஜ� ெமௗனமா> இ��ப� க9<, "அ� தா� சாி, ந�ல பி�ைள எ1ேக 
சா>+� ெகா�. ைககா�கைள� தளரவி<. எ� கணகைளேய உ-�� பா�. ,1� 
,1�..." எ�� பல தடைவ உFசாி�தா�. 
 
ர1கராஜ� க9கைள �3னா�. ெம/ெமாி/5 ைகயா� அவ;ைடய ெந-றிைய� 
தடவி� ெகா9ேட ெசா�கிறா�. "நீ இ�ேபா� உ�ைன யாேராெவ�� நிைன��� 
ெகா93��கிறா>. உ9ைமயி�, நீ ர1க���க� ராஜா. உன��F ெசா�� 
Rத+திர1க� ஏராளமா> இ��கி�றன. நீ �மார�ர� இைளய ஜமீ�தாாிணி Wமதி 
பிேரமலதா ேதவிைய காத(�கிறா>. (இ�ேபா� ர1கராஜ;��F சிாி�ைப 
அட��வ� பிர�ம� பிரய�தனமாயி�+த�). நீ ர1க���க� ராஜா... ர1க���க� 
ராஜா..." இIவா� பல தடைவ Lறிவி5<, "இ�ேபா� எ*+தி�" எ�� 
ஆ�ஞாபி�தா� ெம/ெமாி/5. 
 
ர1கராஜ� எ*+� உ5கா�+தா�. "இ�ேபா� இவைர யா� எ�� ேகH1க�," 
எ�� டா�ட�கைள� பா��� Lறினா�. டா�ட� ம�டான�, "நீ� யா�?" எ�� 
ேக5கேவ, "நா� ர1கராஜ�" எ�� க93�பாக� பதி� வ+த�. ெம/ெமாி/3� 
Aக� வி*+� ேபாயி-�. அவ�, "இ�;� ��� நா� ேச�+தா- ேபா� 
ெம/ெமாிஸ� ெச>தா�, ராஜா@��� தம� Rய உண�@ நிFசய� வ+� வி<�," 
எ�� ெசா�(வி5< விைடெப-�� ெகா9< ெச�றா�. 
 
டா�ட� சி1கார� தம� ச5ைட� ைபயி(�+� ஒ� க3த�ைத எ<�தா�. "நா� 
ெச>கிேற�. இ�ேபா� ெம/ெமாிஸ�" எ�� ெசா�(� ெகா9ேட அ+த� 
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க3த�ைத ர1கராஜ� ப�க� நீ53னா�. "இ+த� க3த� யா� எ*தின�, எ�ன 
எ*தியி��கிற� எ�� தய@ ெச>� பா��" எ�� ெசா�( ர1கராஜ� ைகயி� 
ெகா<�தா�. 
 
ர1கராஜ� க3த�ைத பிாி�� பா��தா�. அத� ஆர�ப� அவ� மன�ைத� 
கவ�+த�. அ� ஒ� காத� க3த� எ�� உடேன ெதாி+� ேபாயி-�. அைத� 
ேபா�ற ஆFசாியமான காத� க3த�ைத யாேர;� எ*த� L<ெம�பதாக அவ� 
கனவி� Lட� க�தியி��க மா5டா�. எனேவ, Aக�தி� ��னைக த��ப அைத 
வாசி��� ெகா9< ேபானா�. 
 
இைத� பா��த டா�ட� சி1கார�, "வா�1க� ெம/ெமாிஸ� ேவைல ெச>ய5<�; 
நா� ேபா>� பிற� வரலா�" எ�� Lறி டா�ட� ம�டானைல அைழ��F ெச�றா�. 
***** 
 
இர9< மணி ேநர1கழி�� அவ� �மார�ர� ஜமீ�தாாிணிைய8� அைழ��� 
ெகா9< ர1கராஜ;ைடய அைறைய ேநா�கி வ+தேபா�, க�ப� விளி���க�கி� 
இர9< நா-கா(களி� உ5கா�+� ெகா9< ர1கராஜ;� �மார�ர� இைளய 
ஜமீ�தாாிணி பிேரமலதா ேதவி8� ஏேதா Rவார/யமாக� ேபசி� ெகா93��பைத� 
பா��தா�. அ�ேபா� அவ�� �மார�ர� ஜமீ� தாரணி8� அைட+த மகிUFசிைய8� 
ஆFசாிய�ைத8� வா��ைதகளா� விவாி�க A3யா�. டா�ட� சி1கார���� 
ஏ-ப5ட ஆFசாியமி�தியினா� அவ� வாயி(�+த R�5< லப�ெக�� வி*+� 
ேபா> வி5ட�. 
--------------- 
 
7�றா� பாக� 7�றா� பாக� 7�றா� பாக� 7�றா� பாக�     
1111    
 
ர1கராஜ;ைடய கவன�ைத� கவ�+த ஆFசாியமான காத� க3த�ைத� ப-றி 
�றி�பி53�+ேதன�லவா? அைத� க3த� எ�� ெசா�வைதவிட� காவிய� எ�� 
ெசா�வ� ெபா��தமாயி����. அத;ைடய சில ப�திகைளF ச-� �சி பா�1க�: 
 
"எ� உட� ெபா�� ஆவிைய� ெகா�ைள ெகா9ட எ� க9ணி� க�மணி 
ேபா�ற, அ�ைமயி� சிற+த, ெப�ைமயி� மி�+த, ேதைன� ேபா� இனி�த 
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மாைன�ேபா� விழி�த....�மார�ர� இைளய ஜமீ�தாாிணி Wமதி பிேரமலதா 
ேதவி�� ர1க���க� ராஜாவாகிய நா� எ*தி� ெகா9ட�. 
 
ெப9 பாவா>! 
 
எ� இ�தயமான� உம�காக எIவா� �3�3��� ெகா93��கிறெத�ப��, 
இரவிB�, பக(B� கனவிB�, நனவிB� நா� எ�ப3 உ�ைமேய க9<, ேக5<, 
வ�+தி, மகிU+� வ�கிேற� எ�ப��, எ�லா� நீ� அறி+தேத. எ�;ைடய 
இ�தய�ைத உம��� திற+�கா53, 'நா� இ��பதா? இற�பதா?' எ�;� 
ேக�விைய உ�மிட� ேக5<� பதி� ெதாி+� ெகா�ள ேவ9<ெம�பத-காக நா;� 
இ+த� க�ப� ேடா வ� �ைறAக�தி(�+� கிள�பிய� Aத� Aய-சி ெச>� 
வ�கிேற�. ஆனா� அத-� இ�வைரயி� த�க ச+த��ப� கிைட�கவி�ைல. 
'நாைள�� நாைள�ெக��' நா� ேபா> வ�கிற�. 'ெபா��தெத�லா� ேபா��. 
இனி� ெபா��க A3யா�' எ�பத-ேக-ப இ�க3த� எ*த� �ணி+ேத�. 
 
இர9< ��� தடைவகளி� உ�மிட� இ+த விஷய�ைத� பிர/தாபி�தி��கிேற� 
எ�ப� வா/தவேம. அ�ேபாெத�லா� நீ� 'A3யா�' எ�� ெச�பியி��கிறீ�. 
ஆனா� மன�J�வமாக அ�ப3 நீ� ெசா�லவி�ைலெய�ப� என��� ெதாி8�. 
/திாீக� 'A3யா�' எ�� ெசா�னா�, அ� 'சாி' எ�பத-� அைடயாள� எ�பைத 
நா� அறியாதவ� அ�ல. ேமB� நா� மன�J�வமாக� ேக5கவி�ைலெய��� 
விைளயா5<��� ேக5கிேற� எ��� நீ� நிைன�தி��கலா�. அIவா� 
இ�ைலெய���, இ+த மாதிாி விஷய1களி� விைளயா<� வழ�க� 
என�கி�ைலெய��� உ�தி L�கிேற�. 
 
R�1கF ெசா�னா�, நீ� எ�ைன மண� �ாிய இைச+� எ�ைன�ேபா� 
பா�கியசா( உலகி� ேவ� யா�மி�லாம� ெச>ய ேவ9<ெம�பத-� எ�;ைடய 
காரண1க� வ�மா�: 
 
(1) நா� உ�ைம� காத(�கிேற�. 
 
(2) நீ� எ�ைன� காத(�கிறீ�. 
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(இைத நீ� ம-றவ�களிடமி�+� எIவள@தா� மைற�க Aய�றாB� 
எ�னிடமி�+� மைற�க A3யா�. மன�தி-� மனேம க9ணா3ய�லவா?) 
 
(3) எ�ைன�ேபா� எ�லா வைகயிB� சிற+த �ண�, பண�, க�வி, உ�வ�, 
அ+த/� எ�லா� ெபா�+திய மணாள� உம��� கிைட�ப� அாி�. 
 
(4) உ�ைம�ேபா� அழ��, �ணA�, க�வி8� ெபா�+தியவ�க� அேநக� 
இ��கலாமாயி;�, அவ�கHைடய ���பா�கிய�தினா� அ�ப3�ப5டவ�க� ேம� 
எ� மன� ெச�லவி�ைல. அதி��ட� உம�� இ����ேபா� அவ�க� ேம� எ�ப3 
எ� மன� ெச�B�? 
 
(5) உம�காக எ�ைன8�, என�காக உ�ைம8ேம கட@� பைட�தி��கிறா� எ�ப� 
தி9ண�. இைத நா� ம5<� ெசா�லவி�ைல; இ+த� க�ப(� யாைர� ேக5டாB� 
ெசா�வா�க�. ஆகேவ, கட@Hைடய வி��ப�ைத நா� நிைறேவ-ற 
ேவ9<ம�லவா? 
 
எ�;ைடய ேகாாி�ைக�� இண1க நீ� தய1�வத-� ஒ� காரண� இ��க�L<�. 
உ�Aைடய தக�பனா�ைடய நிைலைம என��� ெதாியாேதா எ�� நிைன�கலா�. 
ஆனா� அ�ப3 நிைன�க ேவ9டா�. நா� அIவாெற�லா� ஏமா�கிற 
ேப�வழிய�ல. உ� தக�பனா�ைடய ஜமீ� கடனி� �Uகியி��கிற விஷயெம�லா� 
என��� ெதாி+த�தா�. பி� ஏ� இ+தF ச�ப+த���� நா� ச�மதி�கிேற�? 
அத-�� காரண� இ�லாம� இ�ைல. உ�Aைடய தக�பனாாிட� இராஜத+திர� 
இ��கிற�. எ�னிட� பண� இ��கிற�. நா1க� இ�வ�� ேச�+�வி5டா�, 
ெச�ைன அரசா1கேம எ1க� ைகயி� தா� - இ+த அபி�பிராய� என��� டா�ட� 
சி1கார� அவ�கH��� ஏககால�தி� தனி� தனிேய ேதா�றிய� எ�பைத 
ெதாிவி�க வி���கிேற�. 
 
இ�ெனா� விஷய�; நா;� டா�ட� சி1காரA� சில சமய� ஒேர விஷய�ைதF 
ெசா�ல ேந�+த ேபா�, அவ� ெசா�(� ெகா<�தைதேய நா� ெசா�னதாக நீ� 
ச+ேதக�ப5P�. இ+த� க3த விஷய�தி� அ�தைகய ச+ேதக� உம�� ஏ-பட சிறி�� 
நியாய� இ�ைல. இைத நாேன எ*தின�ம�லாம� அவாிட� கா5ட� 
Lடவி�ைலெய�பைத வ-���தி அறிவி�கிேற�. 
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கைடசியாக, எ�ைன மண��ாிய இைச8�ப3 உ�ைம நா� ேக5<�ெகா�வ� ஒேர 
ஒ� நிப+தைனயி� ேபாி� எ�பைத இ1ேக ெதளிவாகF ெசா�(விட ேவ93ய� 
அவசிய�; அ� எ�னெவனி�, ந�Aைடய, சம/தான�தி� மாேனஜ� மி/ட� 
ஹு5�ைர ச�மத�தி� ேபாி� தா� இ+த� க�யாண� நட�க�L<�. சம/தான� 
ம�ன�களி� க�யாண� ம-றF சாதாரண மனித�களி� க�யாண1கைள� 
ேபால�ல. இ� ஓ� இராஜா1க விஷயமாக� க�த�ப<கிற�. ஆனா� மி/ட� ஹு5 
�ைர�� உ�ைம� பி3�தி���ெம�� என��� Jரண ந�பி�ைக உ9<. 
ஏெனனி�, உ�ைம�ேபா�ற நாகாிகமைட+த ெப9ைண நா� க�யாண� ெச>� 
ெகா�ள ேவ9<ெம�� அவ� பல தடைவகளி� ெசா�(யி��கிறா�. உ�ைம�ப-றி 
நா� த�க Aைறயி� எ<��� Lறினா� அவ� ச�மதி�பைத� தவிர ேவ� 
வழியிரா�. 
 
இ+த நிப+தைன��5ப5< நம� க�யாண�ைத இ�ேபாேத நிFசய� ெச>�விட 
ேவ9<ெம�� மிக@� ஆவ� ெகா93��கிேற�! 
 
இ+த� க3த����� தா1க� உடேன ச�மதமான பதிைல� ெதாிவி�க ேவ93ய�. 
இ�� மாைல��� த1களிடமி�+� அELலமான பதி�, க3த �லமாகேவா 
வா>ெமாழியாகேவா கிைட�காவி5டா� இ�றிர@ நா� த-ெகாைல ெச>� 
ெகா�ேவ�; அ�ல� அ+த Aய-சியி� பிராணைன வி<ேவ� எ�ப� ச�திய�, 
ச�திய�, ச�திய�. 

இ1ஙன�, 
நளின Jஷண ராI 
ராஜா ஆ� ர1க���க� 

 
2222    
ேம-ப3 க3த�ைத� ப3�த�� Aத(� ெகாCச ேநர� ர1கராஜ;�� ஒ��ேம 
�ாியவி�ைல. க9ைண� க53� கா53� வி5ட� ேபா� இ�+த�. அ��ற� சிறி� 
விள1க ஆர�பி�த�. ��தக1க� நிைறய� ப3�� ஜீரணி�க� ெபறாதா ெபா��கி 
எ<�த A5டா� ஒ�வனா� இ+த� க3த� எ*த�ப53��க ேவ9<�. 
ஜமீ�தா�க�, ராஜா�க� Aத(ேயாாிட� ர1கராஜ� எ�ேபா�ேம அதிக மதி�� 
ைவ�ததி�ைல. ஆனா� இ�தைகய க3த� எ*த� L3ய ��திசா( ஒ�வ� 
அவ�களிைடேய இ��பா� எ�� அவ� Lட எதி�பா��த� கிைடயா�. அதிB� 
அ+த� கைடசி வா�கிய�! 
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ஒ� விஷய� அவ;�� தி��தியளி�த�. இ+த� க3த� யா��� எ*த� ெப-றேதா, 
அ+த� ெப9மணி இ+த வ3க53ன அச53;ைடய அதிசயமான காதைல ஏ-�� 
ெகா�ளவி�ைலெய�ப� நிFசய�. ஆனா� உடேன இ�ேனா� எ9ண� 
ேதா�றிய�; அ�ெப9 த�ைன� பா��தேபா�, இ�க3த�ைத எ*திய ��ளி எ�� 
தாேன நிைன�தி��பா�? ஐேயா! அவமானேம! 
 
ர1கராஜ;�� ெவ� ேகாப� வ+த�. அ+த A5டா� டா�டைர� க9< இர9< 
தி5<� தி53 வி5<� க3த�ைத அவாிட� ெகா<�� வர ேவ9<ெம�� 
கிள�பினா�. அைற�� ெவளிேய நால3 ைவ�த�� ஓ� இள�ெப9 எதிாி� 
வ�வைத� க9டா�. Aத� Aத(� தன�� /மரைண வ+தேபா� எதிாி� 
நி�றவH�, �ைக�பட�தி(�+தவH� இ+த� ெப9 தா� எ�பதி� 
ச+ேதகமி�ைல. ச5ெட�� ஒ� ேயாசைன உதி�த�. அ+த� பி���ெகா�ளி 
டா�டைர� ேத3� ெகா9< ேபாவத-�� பதிலாக இவளிட� க3த�ைத ெகா<�� 
வி5டாெல�ன? 
 
ந�ல ேயாசைனதா�. ஆனா� என� கதாநாயகைன� ப-றி இைதF ெசா�ல என�� 
ெவ5கமாயி��கிற�. அைத நிைறேவ-ற அவ;��� ைதாிய� உ9டாகவி�ைல. 
ச�வகலாசாைலயி� பாீ5ைச ம9டப� எதிB� ஏ-படாத மய�கA� தய�கA� 
இ�ேபா� அவ;�� ஏ-ப5டன. இ+த ெநCR ஏ� இ�ப3 அ3��� ெகா�கிற�? 
பகவாேன! இேதா ெந�1கி வ+�வி5டா�, ஆனா� இ+த நா�� ஏ� இ�ப3 ஒ53� 
ெகா�கிற�? -இ+த அச+த��பமான நிைலைமயி(�+� அவைன எ� 
கதாநாயகியா��� வி<தைல ெச>தா�. 
 
"எ�;ைடய க3த� ஒ�� த1களிட� ெகா<�க�ப53��க ேவ9<ெமன 
நிைன�கிேற�. அ�ப3யானா� அைத� தய@ெச>� ெகா<�� வி<கிறீ�களா?" 
எ�� Wமதி பிேரமலதா ேக5டேபா�, ர1கராஜ� இர9டா+தடைவ 
சA�திர�தி(�+� த�ைன யாேரா ,�கி எ<��� கா�பா-றிய� ேபா�ற 
உண�Fசியைட+தா�. ஆனா�, இ�னA� சிறி� த<மா-ற��டேனேய, "ம�னி�க 
ேவ9<�, அ+த� க3த� எ�னிட� வ+தத-� நா� ஜவா�தாாிய�ல. இ�ேபா� 
அைத� தி��பி� ெகா<�பத-காக�தா� அ+த� ைப�திய�கார டா�ட�" எ�� 
ெசா�(� ெகா9ேட க3த�ைத நீ53னா�. பிேரமலதா அைத வா1கி� ெகா9< 



299 

 

"அவ�க� ேபாிெல�லா� �-ற� ெசா�ல� Lடா�. எ�;ைடய தவ�தா�. நா� 
உடேன அைத� கிழி�ெதறி+தி��க ேவ93ய�. இ�+தாB� ெரா�ப விசி�திரமான 
க3தமாயி�+தப3யா� ைவ�தி��கலாெம�� ேதா�றி-�," எ�� ெசா�(� 
ெகா9ேட அைதF R�� R�கா>� கிழி��F சA�திர�தி� எறி+தா�. இத-�� 
அவ�க� ைக�பி3� க�பிகளி� ஓரமா> வ+தி�+தா�க�. 
 
"அ+த டா�ட� ைப�திய� அ�க3த�ைத நா� எ*திேன� எ�� நிைன��� 
ெகா93��ப� தா� ெபாிய ேவ3�ைக," எ�றா� ர1கராஜ�. 
 
"அவ�கH�� எIவள@ ெசா�னாB� ெதாியவி�ைல. ஒ�வ� நா� இ�னா� 
இ�ைலெய�றா� 'இ�ைல; நீ� அவ� தா�' எ�� ெசா�(� ெகா93��பதி� 
எ�ன பிரேயாசன�? எ�ைன அ�ப3 யாராவ� ெசா�னா� ேகாப+தா� வ��," 
எ�றா� பிேரமலதா. 
 
இவ� ெசா�வதி� ஏேத;� உ�ள��த� இ���ேமா எ�� ர1கராஜ� ச+ேதக� 
ெகா9டா�. அதாவ� உ9ைமயி� தா� ர1க���க� ராஜாெவ�ேற எ9ணி, 
ஆனா�, ��தி மாறா5டமாயி���� நிைலைமயி� அைத வ-���திF 
ெசா�லாம(��பேத நலெம�� க�தி இ�ப3� L�கிறாேளா எ�� நிைன�தா�. 
 
இைத� ப-றி அவ� சி+தி�பத-�� பிேரமலதா "ஆமா�, நீ1க� �ட�க� வா*� 
இ+த உலக�தி� வாழ வி��பமி�றி� கட(� �தி�ததாக� கா�டனிட� 
ெசா�னீ�களாேம, அ� உ9ைமயா?" எ�� ேக5டா�. 
 
"உ9ைமதா�. ஆனா�, அ�ப3F ெச>த� தவ� எ�பைத இ�ேபா� உண�கிேற�" 
எ�றா� ர1கராஜ�. 
 
"ஜல����� A*கின�� பயமாயி�+ததா���!" எ�� ெசா�( பிேரமா ��னைக 
�ாி+தா�. 
 
இIவா� ஒ� ெப9ணினா� பாிகசி�க�ப<� நிைலைமைய� தா� அைடய� 
L<ெம�� ர1கராஜ� கனவிB� க�தியதி�ைல. ஒ� ப�க� ேகாப�; ஒ� ப�க�  
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ெவ5க�. 
 
"அெத�லா� ஒ��மி�ைல. பய� எ�ப� எ�ப3யி���ெம�ேற என��� 
ெதாியா�." இ�ப3F ெசா�ன�� ர1கராஜ;�� ெவ5கA� ேகாபA� இ�;� 
அதிகமாயின. ஒ� ெப9ணிட� தா� ைதாியசா( எ�பைத� ெதாிவி��� 
ெகா�H�ப3யான நிைலைம வ+தேத! எ�ன ெவ5க� ேக<! எ�காரண�தினாேலா 
அவைள வி5<F ெச�வத-�� மன� வராததா� ஆ�திர� இ�;� அதிகமாயி-�. 
 
"பி�ன� இ+த� பFசாதாப� ஏ� ஏ-ப5ட�?" எ�ற� பிேரமாவி� பாிகாச� �ர�. 
 
"எ�ன பFசாதாப�?" 
 
"கட(� வி*+த� தவ� எ�ற எ9ண�." 
 
இத-�� த�க விைட க9<பி3�க ர1கராஜ� ஒ� ெபாிய மானXக Aய-சி 
ெச>தா�. "த1கைள� ேபா�ற ெப9மணி வசி�க�L3ய உலக�ைத வி5<� ேபாக 
Aய�வ� தவேறய�லவா?" எ�றா�. இIவள@ ைதாிய� தன�� எ�ப3 வ+த� 
எ�பைத நிைன�க அவ;�ேக ஆFசாியமாயி�+த�. 
 
பிேரமலதாவி� Aக�தி� நாண�தி� ஒ� ெம�(ய சாைய ேதா�றி மைற+த�. 
பி�ன� அவ�, "அ�தா� உ9ைமயான காரணெம�றா� நீ1க� கட(� 
வி*+ததி� தவறி�ைலேய!" எ�றா�. 
 
"அ� எ�ப3?" 
 
"கட(� வி*+ததனா� தாேன எ�ைன� ேபா�ற ெப9மணி ஒ��தி இ��ப� 
உ1கH��� ெதாிய வ+த�?" 
 
ர1கராஜ� த� மன�தி-��, "அ�பேன! உன�� ந�றா> ேவ9<�! நீ தா� மகா 
ேமதாவி, உலக�திேலேய பா�கிெய�லா� A5டா�க� எ�� 
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எ9ணியி�+தாய�லவா? இ�ேபா� ேகவல� ஒ� சி� ெப9Q��� பதி� ெசா�ல 
A3யாம� Aழி!" எ�� ெசா�(� ெகா9டா�. 
 
3333    
"உ1கH�� ஆ5ேசபமி�ைலெய�றா� இ+த நா-கா(களி� உ5கா�+� 
ேபசலாெம�� ேதா��கிற�," எ�றா� பிேரமலதா. 
 
"இதி� ஆ5ேசப� எ�ன இ��க� L<�?" எ�றா� ர1கராஜ�. 
 
"இ�ைல; உலக�தி� எ�லா�+தா� உ5கா�கிறா�க�. ஆனா�, ��திசா(கH�, 
அவ�க� உயி� வாUவத-� இ+த உலக�ைத� த�தியா��கிறவ�கH� 
உ5காரலாேமா எ�னேவா எ�� ச+ேதகமாயி�+த�." 
 
ர1கராஜ� வா>வி5<F சிாி�க ேவ93 வ+த�. பா��தா� பரம சா�வா>� 
ேதா��� இ+த� ெப9Q�� இIவள@ வா>��<�� எ�ப3 வ+த� எ�� 
விய+தா�. 
 
இ�வ�� உ5கா�+தா�க�. வான�தி� ந5ச�திர1க� ஒIெவா�றா> ெவளி வ+� 
ெகா93�+தன. �ளி�+த கா-� :சி-�. அைலகளினா� ேமாத�ப5ட க�ப� 
ெதா53� ஆ<வ� ேபா� அைச+� ெகா93�+த�. 
 
"இ+த உலக� சில��� ெவ���� ேபாவ� ஏ� எ�ப� என�� 
விள1�வேதயி�ைல. உலக�தி� அEபவி�பத-� எIவள@ இ�ப1க� 
இ��கி�றன! உதாரணமாக, சாய1கால ேவைளகளி� க�ப� பிரயாண�ைத� ேபா� 
இ�பமளி�ப� ேவெற�ன இ��க�L<�?" 
 
"உ9ைமதா�, ஆனா�, இைவெய�லா� இர9டா+தரமான ச+ேதாஷ1கேள. ஒ�த 
மனA�ளவ�களி� ச�லாபA� ேச��ேபாேத இய-ைக இ�ப1க� Lட 
உயி��ளைவயாகி�றன." 
 
இ+த� க5ட�திேலதா�, இர9டா� பாக�தி� இ�தியி� Lறியப3 டா�ட� 
சி1காரA� ஜமீ�தாாிணி8� அ1ேக வ+� ேச�+தா�க�. ,ர�திேலேய சிறி� 
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பிரமி�� நி�ற பிற�, அவ�க� அ�கி� வ+தா�க�. "ராஜா சாகி�, நா� ெச>த 
ெம/ெமாிஸ� ப(��வி5டத�லவா? ஹjஹjஹா!" எ�� சிாி��� ெகா9< 
டா�ட� சி1கார� ர1கராஜ� A�கி� த53� ெகா<�தா�. 
 
ஜமீ�தாாிணி, "எ�ன ராஜாசாகி�! உட�� ெசௗ�கியமாயி��கிறதா?" எ�� 
ேக5டா�. 
 
ர1கராஜ� எ*+� நி��, "ெசௗ�கிய� தா�, அ�மா! உ5கா�1க�," எ�� தா� 
அம�+தி�+த நா-கா(ைய� கா53னா�. 
 
"இ�ைல, இ�ைல. நா1க� ேவ� காாியமாக� ேபாகிேறா�. நீ1க� ேபசி� 
ெகா93�1க�" எ�றா� ஜமீ�தாாிணி. 
 
டா�ட� சி1கார�, "பிேரமா! ஜா�கிரைத! ராஜா சாகி� ம�ப38� க�பி�� அ�ேக 
ேபானா� ெக53யா>� பி3��� ெகா�," எ�றா�. 
 
"நா;� Lட வி*வத-கா? அIவள@ தியாக�தி-� நா� தயாராகயி�ைல," எ�றா� 
பிேரமா. ஆயி;� அFசமய� அவ� ர1கராஜைன� பா��த பா�ைவ அத-� 
ேந�மாறான க��ைத� ெதாிவி�பதாயி�+த�. 
 
டா�ட�� ஜமீ�தாாிணி8� ேபான பிற� ர1கராஜ�, "இ+த டா�டைர� ேபா�ற 
மனித�கHடேனேய ஒ�வ� பழக ேவ9<ெம�றி�+தா� கட(� வி*+� 
பிராணைன விடலாெம�� ேதா��வ� ஆFசாியமா?" எ�றா�. 
 
"நா� அ�ப3 நிைன�கவி�ைல. அச5<� ேபFR�கைள� ேக5பதிB� அச5< 
மனித�கHட� பழ�வதிB1Lட ஒ� ரஸ� இ�ைலயா? கட@� நம�� 
ஏ-ப<�தியி���� அேநக ச+ேதாஷ1களி� இ�@� ஒ�� எ�� நிைன��� 
ெகா�ளலாேம? உதாரணமாக� பா�1க�; நா� இ�ேபா� கிழி�ெதறி+த காத� 
க3த� எIவள@ ரஸமாயி�+த�? இ�மாதிாி க3த� ஓ� ஆசிாியாி� 
க-பைனயி(�+� ேதா�றியி�+தா�, நா� எIவள@ ச+ேதாஷ� ப53��ேபா�?" 
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"வா/தவ+தா�. இ+த� க3த���� உபமானமாகF ெசா�ல� L3ய க5ட� ஒ�� 
ேஜ� ஆ/3� எ*திய "பிைர5 அ9< பிெரஜு3/" எ�;� நாவ(� வ�கிற�." 
 
"கா(�/, எ(ஸெப�திட� த� காதைல ெவளியி<கிறாேன, அைத�தாேன 
ெசா�கிறீ�க�?" 
 
ர1கராஜ;�� மிக@� ஆFசாியமா>� ேபாயி-�. ேஜ� ஆ/3� நாவ�களி� 
Rைவைய அறி+� அEபவி�ப� எ�லா���� சா�தியமி�ைலெய�ப� அவ� 
எ9ண�. இ+த� ெப9 அைத� ப3�தி�+த�ம�லாம�, தா� எ+த க5ட�ைத 
மன�தி� நிைன�தாேனா, அைதேய ெசா�கிறா�. 
 
"ேஜ� ஆ/3� ��தக1க� உ1கH��� பி3��ேமா?" எ�� ேக5டா�. 
 
அIவள@தா�! அ��ற� இர9< மணி ேநர� ��தக1கைள8� ஆசிாிய�கைள8� 
ப-றி� ேபசி� ெகா93�+தா�க�. அேநகமாக ஒ�வ���� பி3�த ஆசிாிய�கH� 
��தக1கH� இ�ெனா�வ���� பி3�தி�+ததாக� ெதாியவ+த�. 
 
கைடசியாக, அவ�க� பிாி+� ெச�B� த�வாயி� பிேரமலதா, "நீ1க� ர1க���க� 
ராஜா இ�ைலெய�� எIவள@ ெசா�னாB� இவ�க� ேக5க� ேபாவதி�ைல. 
நானாயி�+தா� இவ�க� ஏதாவ� ெசா�(� ெகா9< ேபாக5<� எ�� ேபசாம� 
இ�+� வி<ேவ�," எ�றா�. 
 
4444    
ேராஸ(95 க�ப� ப�பா>� �ைறAக����F சாதாரணமா> வ+� ேசர ேவ93ய 
தின���� ��� நாைள��� பிற� வ+� ேச�+த�. �ைறAக����F Rமா� 
இ�Y� ைம� ,ர�தி� க�ப� வ+தேபா� ெப�� �யல3�ததாக@�, அத� 
காரணமாக� க�ப� ந1Lர� ேபா5< நி��த�ப53��பதாக@� ெதாிய வ+தன. 
�ைறAக����F சமீப�தி� வ+� க�ப� நி�ற�� தயாரா> அ1ேக கா�தி�+த 
பட� ஒ�றி(�+� அவசரமா> ஒ� மனித� க�ப(� ஏறினா�. அவ� ேநேர க�ப� 
தைலவாிட� ெச�� ஒ� த+திF ெச>திைய� ெகா<�தா�. அைத� ப3�த�� 
கா�ட;ைடய Aக� சிவ+தைத� பா��தா�, தைலகா� ெதாியாத ேகாப� அவ��� 
அதனா� ஏ-ப53��க ேவ9<ெம�� ஊகி�க இடமி�+த�. சாதாரணமா>, 
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மிதமிCசி� �3�தி���� ேபா� Lட அவ� Aக� அIவா� சிவ+த� கிைடயா�. 
வ+த த+திைய� ைகயி� எ<��� ெகா9<, "எ1ேக அ+த ேமாச�கார ைபய�?" 
எ�� ேக5<� ெகா9ேட அவ� விைர+� நட+தா�. கைடசியாக, அவ� 
ர1கராஜைன� க9<பி3�த��, "மி/ட�! எ1கைளெய�லா� நீ� ஏமா-றி 
வி5Pர�லவா? இ+திய�கேள இ�ப3�தா�," எ�றா�. 
 
"நானா ஏமா-றிேன�? எ�ன ஏமா-ற�?" எ�� ��னைக8ட� ர1கராஜ� 
ேக5டா�. 
 
ப�க�தி(�+த டா�ட� சி1கார�, "எ�ன கா�ட� இ+திய�கைள� ப-றி இ�ப3 
அவ,� L�கிறீ�? யா� எ�ன ஏமா-றினா�க�?" எ�றா�. ஜமீ�தாாிணி8� LடF 
ேச�+�, "எ�ன, எ�ன?" எ�� ேக5டா�. 
 
"இேதா பா�� இ+த� த+திைய," எ�� கா�ட� த+திைய நீ53னா�. 
 
ர1கராஜ� ைகைய நீ53 த+திைய வா1கினா�. அவ� ெநCR 'பட� பட�' எ�� 
அ3��� ெகா9ட�. த� ஜீவிய�தி� அJ�வ இ�ப� கன@ இ+த aண�ேதா< 
A3வைடய� ேபாவதாக அவ;��� ேதா�றி-�. 
------------- 
 
நா�கா� பாக�நா�கா� பாக�நா�கா� பாக�நா�கா� பாக�    
1111    
"ெகா9< வா க�தி! இேதா இ+த� க9கைள� ேதா93 எறி+� வி<கிேற�. இ�ப3 
ஏமா-�கிற க9க� இ�+தாெல�ன? இ�லாம� நாசமா>� ேபானாெல�ன?" 
எ�� அலறினா� டா�ட� சி1கார�. அவ� ைகயி� ர1கராஜனிடமி�+� வா1கிய 
த+தி இ�+த�. 
 
"எ�ன? எ�ன?" எ�� தவி�தா� ஜமீ�தாாிணி. 
 
இேதா பா�1க� எ�� த+திைய அவளிட� ெகா<�தா�. பிற� ர1கராஜைன ஒ� 
ெநா3� பா�ைவ பா���வி5<, "ேப�வழி Aழி�பைத� பா�!" எ�றா�.  
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ஜமீ�தாாிணி8�, பிேரமலதா@� ஏக கால�தி� த+திைய� ப3�தா�க�. அதி� பி� 
வ�மா� எ*தியி�+த�. 
 
"மா�டா: உ1க� க�ப(� பிரயாண� ெச>த ர1க���க� ஜமீ�தாைர� 
கட((�+� மீ5ேடா �. அவ� த�ைம� ப-றிF சாியான தகவ� ெகா<�க இர9< 
��� நாளாகி வி5ட�. அவ�ைடய சாமா�கைளெய�லா� ல9ட;��� 
தி��பிய;�பி விட@�. எ1க� க�ப(� பிரயாண� ெச>த ர1கராஜ� எ�;� 
வா(பைன� ப-றி� தகவ� ெதாியவி�ைல. ஒ� ேவைள அவ� த1களா� 
மீ5க�ப53�+தா� ெதாிவி�க@�. அவ;ைடய ெப53யி(�+த V. 1000 
ெசாFச�ைத� �றி�பி<� விலாச���� அ;�பி வி<கிேறா�. - கா�ட� க5ெல5." 
 
ஜமீ�தாாிணி அைத� ப3�த�� A�னா� வ+� "கா�ட�! இ� நிஜ+தானா?" எ�� 
ேக5டா�. 
 
"எ� நிஜ+தானா?" 
 
"இ+த� த+தி நிஜ+தானா?" 
 
"இேதா உ1க� அ�ைமயான டா�ட� இ��கிறாேர. அவ�ைடய க*�தி� ேம� 
தைல இ��ப� நிஜ+தானா?"  
 
"அ�தா� நா;� ேக5கிேற�. நீ� நிஜ+தானா? நா� நிஜ+தானா? இ+த உலக� 
நிஜ+தானா?" எ�� டா�ட� சி1கார� அ<�கினா�. "வாUவாவ� மாய�; இ� 
ம9ணாவ� தி9ண�" எ�� ெசா�(� ெப��FR வி5டா�. 
 
"பிேரமா! வா, ேபாகலா�" எ�� ெசா�( ஜமீ�தாாிணி பிேரமாைவ� ைகைய� 
பி3�� அைழ��F ெச�றா�. டா�ட� சி1காரA� பி�னா� ேபானா�. அவ�க� 
�ைல தி����ேபா�, "அ+த ெம/ெமாி/<� க�ப� டா�ட�� எ1ேக காேணா�?" 
எ�� பிேரமா Lறிய� ர1கராஜ� காதி� வி*+த�. உடேன, அ+த� ப�க� 
பா��தா�. அத-�� அவ�க� மைற+� வி5டா�க�. இ�;� ச-� A�பாகேவ 
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அவ� அ+த� ப�க� பா��தி�+தா� பிேரமாவி� க9க� அறிவி�த ெச>திைய 
அவ� ெப-றி��க� L<�. அத-�� பதிலாக அவ� இ�ேபா� கா�ட;ைடய 
க<க<�த Aக�ைத� பா��க ேந�+த�. 
 
"எ�ன ெசா�கிறீர இ�ேபா�?" எ�றா� கா�ட�. 
 
"நீ� அ�லவா ெசா�ல ேவ9<�?" 
 
"ெசா�வ� எ�ன? இனிேம� ஒ� நிமிஷ1Lட உ�ைம� பா��க என�� 
ேவ93யி��கவி�ைல. இ+த� படகிேலேய இற1கி� ேபா> வி<�." 
 
"பர/பர� அ�ப3�தா�, கா�ட�! இேதா நா� ேபாக�தா� ேபாகிேற�. ஆனா� 
ஒ� விஷய�; அ�ைறய தின� நா� உ�மிட� வ+�, 'நா� ர1க���க� ராஜா 
இ�ைல'ெய�� ப3��� ப3��F ெசா�லவி�ைலயா? எ� ேபாி� இ�ேபா� எாி+� 
வி*கிறீேர, ஏ�?" 
 
"அத-ெக�ன ெச>வ�? ர1க���க� ராஜாைவ� ேபா�ற இர9< A5டா�கைள 
உலக� ஏககால�தி� தா1கா� எ�� நிைன�ேத�." 
 
"இர9< ேப� அ�ல, நாB ேபைர� Lட தா1க A38ெம�� இ�ேபா� ெதாி+� 
வி5டத�லவா?" 
 
"அ� எ�ன?" 
 
"ஆமா�, ர1க���க� ராஜா ஒ��, டா�ட� சி1கார� ஒ��, உ1க� க�ப� டா�ட� 
ஒ��, அ��ற� தா1க�." 
 
கா�ட� பய1கரமான ஒ� பா�ைவ பா��� வி5< அவசரமா>� தி��பிF ெச�றா�. 
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2222    
ர1கராஜ� எ<��F ெச�லேவ93ய சாமா�க� ஒ��மி�ைல. எனேவ, உடேன 
க�ப((�+� படகி� இற1கினா�. பட� கைரைய ேநா�கிF ெச�ல ஆர�பி�த�. 
�யல3�� ஓ>+தி�+த கட� இ�ேபா� ெவ� அைமதியாயி�+த�. ஆனா� 
அவ;ைடய உ�ள� கட(ேலா அத-� ேந�மாறான நிைலைம �3 ெகா93�+த�. 
அ1ேக ெவ� ேவகA�ள �ய�கா-�, Rழ-கா-�, Tைற�கா-� எ�லா� ேச�+� 
அ3�தன. பிரமா9டமான அைலக� எ*+� வி*+தன. 
 
'பிாி5டானியா' க�ப((�+� கட(� �தி�த வைரயி� அவ;ைடய ஜீவிய 
ச�பவ1க� எ�லா� அவ� மன�க9 A� அதிவிைரவா>� ேதா�றி மைற+தன. 
பி�ன�, 'ேராஸ(95' க�ப(� அவ;ைடய ஐ+� நா� வாU�ைகைய� ப-றி 
எ9ணிய ேபா� மயி��LFச� உ9டாயி-�. "இIவள@ ெபாிய ச+ேதாஷ� 
நீ3�தி��க A3யா�. க9 விழி�த�� ெபா>யா�� கனைவ� ேபா� விைரவிேல 
மைற+� மாயமா>வி<�" எ�� இைடயிைடேய த� மன�தி� ேதா�றி� 
ெகா93�+த பய� உ9ைமயாகிவி5டேத! 
 
"இ+திய�கHைடய வாU�ைகயி� இ+நாளி� ��ைம ரXக��வ� எ�@� இ��க 
A3யா�. சாரம-ற வாU@. இ�தைகய வாU�ைக நட��வைத விட இற�பேத ேம�" 
எ�� நா� எ9ணிய� தவ� எ�பைத நிVபி�பத-காகேவ பகவா� இ+த 
ஆFசாியமான அEபவ�ைத அளி�தா� ேபாB�! 
 
நிகU+த� எ�லாவ-ைற8� ப-றி அவ� சி+தி�க� ெதாட1கினா�. Aத� நா� அ+த 
அச5<� காத� க3த�ைத வியாஜமாக� ெகா9< அவ�கH��� ச�பாஷைண 
ஏ-ப5ட��, ெந< ேநர� ேபசி� ெகா93�+த��, அ�றிரெவ�லா� லவேகசA� 
,�கமி�றி� தன� வாU�ைகயி� ேந�+த இ+த அதிசய�ைத� ப-றிேய சி+தி��� 
ெகா93�+த�� ஞாபக� வ+தன. இர@ ெச�� ெபா*� வி3+த�� ஒேர 
நிைன@தா�. பிேரமலதாைவ எ�ப3F ச+தி�ப�? எ�ன காரண�ைதF ெசா�(� 
ெகா9< அவைள� ேத3� ேபாவ�? 
 
ஆனா� க�பலாைகயா� இ+த� க�ட� அIவளவாக� ேதா�றவி�ைல. 
அைறையவி5< ெவளிேய வ+தா� ஒ�வைரெயா�வ� ச+தி�கF ச+த��ப1கH��� 
�ைற@ கிைடயா�. எதி�பா��தைதவிட விைரவிேலேய ச+தி�� ஏ-ப5ட�. 
ேபFசிேல அவ�க� ஆU+�வி5டேபா� உலக�ைதேய மற+� வி5டா�க�. 
ஜமீ�தாாிணி உண@ ேநர�ைத ஞாபக�5<வத-� வ+தா�. ர1கராஜைன8� 
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த1கHட� வ+� சா�பி<மா� அைழ�தா�. அ� Aத� ,1�� ேநர�ைத� தவிர 
ம-ற ேநரெம�லா� ெப��பாB� அவ�க� ேச�+தி��க� ெதாட1கினா�க�. 
 
கைரேயாரமாக� பல�த �ய� அ3��� காரண�தினா� க�ப� ந1Lர� 
பா>Fச�ப53��கிறெத��� பிரயாண� நீ3�கலாெம��� ெதாிய வ+த ேபா� 
ர1கராஜ;ைடய இ�தய� ச+ேதாஷமி�தியினா� ெவ3�� வி<� ேபா� இ�+த�. 
 
அ+த ஐ+� தின1களி� Aத� இர9< நாைள��� பி+ைதய ��� நா5கH��� 
இ�+த வி�தியாச�ைத� ப-றி ர1கராஜ� நிைன�தா�. Aத(� ேநரெம�லா� 
ேபFசிேலேய ேபாயி-�. பி�னா� ெப��பாB� ெமௗன� சாதி�பதி� ெச�ற�. 
Aத(� எIவள@ நா� ேபசினாB� ேபாதா� ேபால@�, அIவள@ விஷய1க� 
ேபRவத-� இ��ப� ேபால@� ேதா�றிய�. ஆனா� ேபாக� ேபாக� ேபRவத-� 
விஷயேம இ�ைல ேபா� ஆகிவி5ட�. ஹி�தய� நிைற+��ள ேபா� ேபFR 
வ�வதி�ைல. ேபசினா� த� இ�தய�தி� ெபா1கி� ெகா93�+த ஒேர 
விஷய�ைத� ப-றி�தா� ேபசேவ9<�. ஆனா� அ�ேவா ேபFR வர�ைப� கட+� 
நி�ற�. அதிB� அ+த அச5<� காத� க3த�ைத� ப3�த பி�ன�, 
அQவளேவQ� அறி@�ளவ�க� காத� ேபFR� ேபச A38மா? ஒ��+தா� 
ேபRவத-கி�ைலேய; விைடெப-�� ெகா9< பிாி+� ேபாகலாெம�றா�, அத-�� 
மன� வ�வதி�ைல. வா> ேபசாவி5டா�, ேபFR இ�ைலெய�� அ��தமா? 
க9கேளா< க9க�, ஹி�தய�ேதா< ஹி�தய� இைடவிடாம� ேபசி� 
ெகா93�+தன. 
 
இைடயிைடேய வா>��� ேபRவத-�� ெகாCச� ச+த��ப� கிைட�தேபா�, 
விஷய� ஹி�தய ச�பாஷைண8ட� ஒ�ததாகேவ இ�+த�. 
 
"இள�பிராய�தி� நா� ஓ� இல5சிய க�னிைகைய எ� உ�ள�தி� 
உ�வக�ப<��வ�9<. அவளிட� இ�னி�ன அ�ச1க� ெபா�+தியி��க 
ேவ9<� எ�ெற�லா� ேநர� ேபாவ� ெதாியாம� சி+தைன ெச>� 
ெகா93��ேப�. ஆனா�, நாளாக ஆக, 'இ� R�த� ைப�திய�; இ+த மாதிாி நம� 
நா53� இ��கேவ A3யா�' எ�� எ9ணி வி5< வி5ேட�. ெவ� நாைள��� 
பி�ன� இ�� எ� மேனாராOய� க�னிைகைய ேந��� ேந� கா9கிேற�. 
ஆைகயாேலேய, ஒIெவா� சமய� இெத�லா� ெவ�� ெபா>ேயா எ�� 
ேதா��கிற�," எ�றா� ர1கராஜ�. 
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"நீ1க� அதி��டசா(தா�. எ�;ைடய இல5சிய�ைத�ப-றி நா� அ�ப3F 
ெசா�(� ெகா�வத-கி�ைல," எ�றா� பிேரமா. 
 
ர1கராஜ;ைடய Aக� வா3-�. பிேரமாவி� Aக�ைதேய க9ெகா5டாம� 
பா���� ெகா93�+தவ� திPெர�� ,ர�திேல பற+த கட-பறைவைய ெவ� 
கவனமாக பா��க� ெதாட1கினா�. 
 
"ஆமா�, நா;� சிறி� காலமாக ஓ� இல5சிய ��ஷைர மன�தி� உ�வக�ப<�தி 
வ+ேத�. ெகாCச நாைள�� A��வைர எ� ல5சிய���� கி5ட�த5ட 
வர�L3யவைர�Lட நா� ச+தி�கவி�ைல. கைடசியாக ஒ�வைரF ச+தி�த ேபா�, 
'இவ�தா�' எ�� ேதா�றி-�. ஆனா� அ�கி� ெந�1கி� பா��தா� எ�;ைடய 
இல5சிய�ைதவிட மிக உய�+� விள1�கிறா�. இ�;� ெகாCச� கீேழ 
இ��க�Lடாதா எ�� ேதா��கிற�" எ�றா�. 
 
இ� எ�ன உ9ைமயா, பாிகாசமா? அவHைடய ��னைக இர9<��� இட� 
த�வதாயி�+த�. 
 
ம-ெறா� நா� தமிழி� ந:ன இல�கிய1க� அதிக� இ�லாம(��ப� �றி��� 
ேபFR வ+த�.  
 
"இIவளெவ�லா� ப3�தி��கிறீ�கேள, நீ1க� ஏ� தமிழி� ந�ல நாடக� ஒ�� 
எ*த� Lடா�?" எ�� பிேரமா ேக5டா�. 
 
"அ+த எ9ண� என�� ெவ� நாளாக உ9<. ஆனா� ஆனா�... இ�வைரயி� 
அத-�� ,9<த� ஏ-படவி�ைல." 
 
"நா� ேவ9<மானா� ெசா�கிேற�; உ1களா� நாடக� ஒ� நாH� எ*த 
A3யா�." 
 
"ஏ� இ�தைகய சாப�?" 
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"நாடக� எ�றா� அதி� எ�லா� பா�திர1கH� ேமதாவிகளாக@� 
��திசா(களாக@ேம இ��க A3யா�. ந<�தரமானவ�கH� அச<கH� Lட 
ேவ9<�. நீ1கேளா Aத� தர ேமதாவிகைள� தவிர ேவ� யாேரா<� ேபச 
மா5P�க�; பழக மா5P�க�. ஆைகயா�, இய-ைகயா>� ேதா�ற�L3ய நாடக 
பா�திர1கைள உ1களா� சி��3�க A3யா�." 
 
"உ1களிட� அ+த� �ைற கிைடயாத�லவா? நீ1க� தா� டா�ட� சி1கார� உ�பட 
எ�லா�ட;� பழ�கிறீ�கேள! நீ1கேள எ*தலாேம?" 
 
"எ�னா� A3யா�. ஆனா� உ1கH�� நா� உதவி ெச>ய�L<�." 
 
"அ�ப3யானா� நா� நாடக� எ*தி A3��� வைரயி� �ய� நீ3�தி��க 
ேவ9<ேம? கைர ேச�+தா� நா� எ1ேகேயா, நீ1க� எ1ேகேயா?" 
 
"உ9ைமயாகவா? கைர ேச�+த�� நா� பிாி+� ேபாவ� நிஜமாயி�+தா�, 
இ�ேபாேத பிாி+�விடலாேம?" எ�� பிேரமலதா எ*+� ெச�ல� ெதாட1கினா�. 
அவைளF சமாதான�ப<�தி உ5காரF ெச>ய ேவ93யி�+த�. 
 
அ�ப3ெய�லா� ந3�தவ� அ+த� த+திைய� க9ட�� எ�ப3 மாறிவி5டா�! சீ! 
இெத�ன உலக�! இIவள@ க�வி, அறி@, சா��ய�, சாம��திய� எ�லா� ேகவல� 
ப5ட�, பண� எ�;� ைபசாச1கH��� ப(யாவத-��தானா? - கட(� வி*+த 
த�ைன� த��வி�த A5டாைள ர1கராஜ� அ�ேபா� மனமாரF சபி�தா�. 
 
ஆனா� உடேன ேவேறா� எ9ணA� ேதா�றி-�. ஏ� இIவா� தா� மன�கச�� 
அைடய ேவ9<�? த� வாUநாளி� இ�தைகய இனிய கன@ ஒ�� ஏ-ப5ட� 
ப-றி மகிUFசி அைட+தி��கலாேம? அைத� ப-றிய சி+தைனயி� ச+ேதாஷ� 
அைட+தி��கலாேம? - இ�ப3 எ9ணியேபா� அ+த� கன@ நிகU+த இடமாகிய 
'ேராஸ(95' க�பைல ர1கராஜ� நிமி�+� பா��தா�. தா;� அவH� 
மணி�கண�காக உ5கா�+� ேபசிய அேத இட�தி� பிேரமலதா �யர Aக��ட� 
நி�� த�ைன ேநா��வ� ேபா� ஒ� aண� ேதா�றி-�. அ<�த aண� 
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ஒ��மி�ைல. சீ! இெத�ன :9 பிரைம! இத-�� பட� கைரைய அைட+த�. 
ப�பா> நகாி� பிரேவசி�த��, /வ�ன உலக�தி(�+� J@லக���� வ+த� 
ேபா� ர1கராஜ� உண�+தா�. 
 
3333    
'இனி எ�ன ெச>வ�?' எ�;� பிரFசைன அரசிய� வாU�ைகயி� அ3�க3 
ஏ-ப<வ� ேபா� ர1கராஜ;ைடய ெசா+த வாU�ைகயி� இ�ேபா� அதி தீவிரமாக 
ஏ-ப5ட�. சீைம�� ம�ப38� ேபா�� ேயாசைனைய� ைகவிட ேவ93ய�தா�. 
அ� கட@H�ேக இ�டமி�ைலெய�� ேதா��கிற�. ேபா�� சீைம� பயண�. 
 
'ப�பாயி� த1கி ஏேத;� ஒ� க�ெபனியி� ேவைல�� அம�+� வி5டா�?' எ�� 
எ9ணிய ேபா�, தாேன வயி� �B1கF சிாி�தா�. நாேடா 3 வாU�ைகைய 
ெவ���� �திய அEபவ1கைள� ேத3 அவ� �ற�ப5டத-� அ� த�க 
A3வாயி���ம�லவா? 
 
இIவா� பல ேயாசைனக� ெச>� ெகா9ேடயி�+த ேபா� திPெர�� 
அவ;ைடய ஜீவிய இல5சிய� எ�னெவ�ப� மன�தி� உதயமாயி-�. 
அவ;ைடய ைக விர�க� �3�தன. "ெகா9டா ேபனா@� காகிதA�" எ�� அைவ 
கதறின. Yலாசிாிய� ெதாழிB�� ேவ93ய அ/திவார� ஏ-கனேவ அவனிட� 
அைம+தி�+த�. ,9<ேகா� ஒ�� தா� பா�கி; அ�@� இ�ேபா� ஏ-ப5< 
வி5ட�. 
 
ஊ���� ேபாக ேவ93ய�தா�; நாவ�கH� நாடக1கHமாக எ*தி� �வி��� 
தமிU ெமாழிைய ஆகாய�தி� உய��திேய வி<வ� எ�� தீ�மானி�தா�. 
 
'பிாி5டானியா' க�ப(� வி53�+த பண� வ+� ேச�� வைரயி� ப�பாயி� 
இ�+ததாக ேவ9<�. அ+த நா5களி� அவ� அ+த நகைர A*�� R-றி� பா��� 
விட வி��பினா�. ப�பாயி� A�கியமாக 'வி�ேடா ாியா ெட�மின/' /ேடஷ� 
அவ;ைடய மன�ைத� ெபாி�� கவ�+ததாக� ேதா�றிய�. தின+ேதா�� 
சாய1கால� 'ெம5ரா/ ெமயி�' �ற�ப<� சமய���� ர1கராஜ� பிளா5பார�தி� 
உலாவி வ�வைத� காணலா�. அ�ப3F ெச>ததி� அ+தர1க ேநா�க� ஒ��� 
அவ;�� லவேலசA� கிைடயா�. (அIவா� அவ� ந�பினா�). A�ைன� ேபா� 
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ஜன1கைள� க9< ெவ��பைடவத-�� பதிலாக, ஜன1கைள� பா��பதிB� 
அவ�கHைடய நைட உைட பாவைனகைள� கவனி�பதிB� அவ;�� 
ஏ-ப53�+த �திய உ-சாகேம அத� காரண�. (இ�@� அவ;ைடய 
அபி�பிராயேம.) ஆைகயினா�, ஒ� நா� மாைல அவ� அIவா� பிளா5பார�தி� 
உலாவி� ெகா93�+தேபா�, பிேரமலதா தீPெர�� எதி��ப5<, ��னைக8ட�, 
"ஓ! உ1கைள நா� எதி�பா��ேத�," எ�� ெசா�னேபா� அவ;��� ேகாப� 
வ+த�. 
 
"அ�ப3யா? ஆனா�, த1கைள நா� எதி�பா��கவி�ைல" எ�றா�. 
 
"ெபா>! ெபா>! நீ1க� ெசா�வ� ெபா>," எ�றா� பிேரமா. 
 
"ெரா�ப ச+ேதாஷ�. ர1க���க� ராஜா அ��ற� ேகாபி��� ெகா�ள� ேபாகிறா�. 
நா� ேபா>..." 
 
இ+தF சமய� பிேரமாவி� க9களி� ஒ� �ளி க9ணீ� த��பி நி-பைத ர1கராஜ� 
பா��தா�. உடேன, "... ேபா> 3�ெக5 வா1கி� ெகா9< வ�கிேற�" எ�� 
A3�தா�.  
 
"நா;� Lட வ�வதி� ஆ5ேசப� இ�ைலேய!"  
 
"என�� ஆ5ேசப� இ�ைல; ஆனா�, ஒ� ேவைள ராஜா சாகி�பி-�" 
 
"ர1க���க� ராஜாவி� பா�கியேம பா�கிய�! உ1கைள� ேபா�ற ஒ�வ� த� 
ேபாி� இIவள@ அTைய ெகா�வத-� அவ� ெகா<�� ைவ�தி��க 
ேவ9<ம�லவா? 
 
ர1கராஜ� பிேரமலதாைவ� தி��பி பா��தா�. "அ�ப3யானா�, நீ எ�ைன 
ர1க���க� ராஜாெவ�� எ9ணவி�ைலயா?" எ�றா�. 
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"எ�ைன�ப-றி இIவள@ தாUவாக நீ1க� நிைன�த �-ற�ைத எ�னா�  
ம�னி�கேவ A3யா�. அ�ப3�ப5ட அப/மார� காத� க3த�ைத எ*த� 
L3யவ;��� உ1கH��� வி�தியாச� என��� ெதாியாெத�றா நிைன�தீ�க�?" 
 
ர1கராஜ� மி�க ஆFசாிய��ட� பிேரமலதாவி� Aக�ைத ேநா�கினா�. 
"அ�ப3யானா�, அ+த� த+திைய� ப3�த�� ெந��ைப மிதி�தவ�க� ேபா� 
எ�லா�� ெச�� வி5P�கேள, அ� ஏ�?" எ�றா�. 
 
"கட@ேள! அ�தானா ேகாப�? ெகாCச� உ1கைள ேவ3�ைக ெச>யலாெம�� 
நிைன�ேதா�. க�ப� கைரேயாரமா> ேபா> நி-பத-��, நீ1க� ெசா�லாம� 
ெகா�ளாம� படகி(ற1கி� ேபா> வி<:�கெள�� க9ேடாமா?" 
 
4444    
3�க5 வா1கி� ெகா9ட��, "இ�;� A�கா� மணி ேநர� இ��கிறேத, 
ெவயி531 Vமி� உ5கா�+� ேபசி� ெகா93��கலாமா?" எ�� ர1கராஜ� 
ேக5டா�. 
 
"அைதேயதா� இ�ேபா� ெசா�ல நா� வாெய<�ேத�," எ�றா� பிேரமலதா. 
இIவா� பிேரரைண ஏகமனதாக நிைறேவறேவ, இ�வ�� ெவயி531 VA��F 
ெச�றா�க�. 
 
"இ+தF சி� விஷய� Aத-ெகா9< ந�Aைடய மன� இIவள@ ஒ�தி��ப� ெபாிய 
ஆFசாியம�லவா?"  
 
"அ+த� ைதாிய�தினா�தா� உ1கைள� க5டாய� இ�� ரயி�ேவ /ேடஷனி� 
ச+தி�ேபா� எ�� நிFசயமா> ந�பியி�+ேத�. இ�லாவி5டா�, இ+த ஒ� வாரA� 
எ�னா� உயி� வாU+தி��க A3யா�." 
 
"நா� ஒ� தவ� ெச>ேதா�. அதனா� தா� இIவள@ ேந�+த�. க�ப(� ந�Aைடய 
ஹி�தய�தி� நிைலைமைய ஒ�வ��ெகா�வ� ெசா�(� ெகா93�+தி��க  



314 

 

ேவ9<�. 
 

'நா53னி� ெப9கH�� நாயக� ெசா�B� Rைவ 
ைந+த பழ1 கைதக� நா;ைட�பேதா' 

 
எ�� இ�+� வி5ேட�. வா>�ேபFR� சில சமய� அவசிய� எ�� இ�ேபா� 
ெதாிகிற�." 
 
"ந<�கட(� நா� ச+தி�த� ஒ� ெபாிய ஆFசாியம�லவா?" 
 
"அைத ஆFசாியெம�றா ெசா�வ�? ந�ப A3யாத அ-�த� எ�ேற ெசா�ல 
ேவ9<�. இ+த உலக�தி� உ�ள பதிென5<� ேகா3 ெசாFச� /திாீகளி� 
பிேரமலதா ஒ��திைய� தவிர, ேவ� யா�� எ�ைன� ைப�தியமா> அ3�தி��க 
A3யா�. நா� அ�� கட(� �தி�திராவி5டா� அவைளF ச+தி�தி��கேவ 
A3யா�. இைத� கட@� சி�தெம�பதா, விதி எ�பதா, J�வஜ�ம ெசா+த� 
எ�பதா எ�� ெதாியவி�ைல." 
 
இ+த Aைறயி� ச�பாஷைண ேபா>� ெகா93�+த�. ைப�திய�! எIவள@ 
சாியான வா��ைத! இ+த� தி;R ைப�திய� பி3��� ேபா�, மகா ம9`க1களான 
ர1க���க� ராஜா�கH���, மகா ேமதாவிகளான ர1கராஜா�கH��� அதிக 
வி�தியாச� இ�லாம� ேபாகிற�! 
 
"பிேரமா! உ�னிட� என�� எ�லா� பி3�தி��கிற�. நீ ஜமீ�தா� 
ெப9ணாயி��ப� ஒ�� தா� பி3�கவி�ைல" எ�� ேபFசினிைடயி� ர1கராஜ� 
Lறினா�. 
 
"அ�ப3யானா�, நீ1க� கவைலயி�றி இ��கலா�. உ1க� காத( மாR 
ம�வ-றவ� எ�� தி��தி ெகா�H1க�. ஏென�றா�, நா� ஜமீ�தா� ெப9 
அ�ல!" எ�றா�. 
 
"எ�ன? எ�ன? இ� நிஜமா? அ�ப3யானா� நீ யா�ைடய ெப9?" எ��  
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ேக5டா�. 
 
"டா�ட� சி1கார�தி;ைடய ெப9 நா�" எ�� பதி� வ+த�. 
 
பிேரமலதா வி/தாரமாக� Lறியதி(�+� பி�வ�� விவர1க� ெவளியாயின. 
 
டா�ட� சி1கார� ஒ� தமா� மனித�. அவ� ைவ�திய� பாீ5ைசயி� ேதறிய த� 
ெப9ைண இ1கிலா+தி� உய�தர� பயி-சி அளி�பத-காக அைழ��F ெச�றா�. 
அ1ேக ஒ� சமய� பிேரமலதாைவ� பா���� பிேரைம ெகா9ட ர1க���க� ராஜா 
டா�ட� சி1கார�திட� அவைள� ப-றி விசாாி�க, அவ� �மார�ர� ஜமீ�தா� ெப9 
எ��� தா� அவ�கHைடய �<�ப ைவ�திய� எ��� இவ� ������F ெசா�( 
ைவ�தா�. இவ�க�, ஏறிய க�ப(ேலேய ராஜா@� ஏறேவ, அ+த� தமாைஷ� 
ெதாட�+� நட�தி வ+தா�. ர1கராஜ� Aத� Aத(� /மரைண ெதளி+� 
பா��த@டேனேய, அவ��� இவ� ேவ� ஆசாமி எ�� ெதாி+� ேபாயி-�. 
ஆனா�, க�ப� கா�ட;� டா�ட�� த�ைம அல5சியமா> நட�தினா�கெள�� 
அவ��� அவ�க� மீ� ேகாப� இ�+த�. அவ�கH�� அச5<� ப5ட� 
க5<வத-காக@�, ெபா�வாக� தமாஷி� உ�ள ப-றினாB�, அவ� தா� 
ராஜாசாகி� எ�� வ����தி� ெகா9< வ+தா�. ர1கராஜ� இைதெய�லா� 
ேக5< அளவிலாத ஆFசாிய� அைட+தா� எ�� ெசா�ல ேவ93யதி�ைல. டா�ட� 
சி1கார�ைத� ப-றி� தா� ெகா93�+த அபி�பிராய� எIவள@ தவறான� 
எ�பைத நிைன�க அவ;��F சிறி� ெவ5கமாயி�+த�. 
 
பிேரமலதா கைடசியி�, "எ� த+ைத க�ப((�+� இற1கிய அ�ேற ெச�ைன��� 
ேபா> வி5டா�. எ�ைன8� அ�மாைவ8� ஒ� வார� ப�பாயி� இ�+� வி5< வரF 
ெசா�னா�. அத-�� உ1கH��� 'பிாி5டானியா' க�ப((�+� பண� வ+� 
வி<ெம���, எ1கைள ரயி�ேவ /ேடஷனி� நீ1க� ச+தி�ப� நிFசய� எ�� 
LடF ெசா�னா�. உ1கைள நா� மண� �ாி+� ெகா�வத-� எ� தா> த+ைத 
இ�வ�� க�ப(ேலேய ச�மத� ெகா<�� வி5டா�க�" எ�� Lறியேபா�, 
ர1கராஜ� அளவிலாத மகிUFசி அைட+தா�. வற9ட பாைலவன� ேபா� இ�+த 
தன� வாU�ைக இர9< வார கால�தி� எIவள@ அதிசய அEபவ1க� நிைறய� 
ெப-றதாகிவி5டெத�� எ9ணியேபா� அவ� உ�ள� Jாி�த�. 
 
31, 31, 31 எ�� மணி அ3�த�. ர1கராஜ;� பிேரமலதா@� ைகேகா����  



316 

 

ெகா9< நட+� வ+� வ93யி� ஏறினா�க�. பிேரமலதாவி� தாயா� அவ�கைள 
மல�+த Aக��ட� வரேவ-றா�. வ93 �ற�ப5ட�. ர1கராஜ� பிேரமலதா 
இவ�கHைடய �திய வாU�ைக� பிரயாண� ஆர�பமாயி-�. 
 
[இIவா� நம� கைத ஆர�ப�திேலேய A3வைடகிற�. ஆத(�, "ஆர�ப�திேல 
A3வி� வி�� இ��கிற�; A3விேல ஆர�ப�தி� வி�� இ��கிற�" எ�;� 
சி��3� த��வ� இ�கைதயினா� விள�க�ப<கிற�. நா� ச-�� எதி�பாராதப3 
இ+த� கைத த��வ� ெபா�ைள உ�ளட�கியதா> அைம+� வி5ட� �றி��, 
தாேன ஆர�பமா8�, தாேன A3வா8� விள1�� பர�ெபா�ைள வாU��கிேற�.]  
--------------- 

30. 30. 30. 30. இ. த ேகா9ைடஇ. த ேகா9ைடஇ. த ேகா9ைடஇ. த ேகா9ைட    
 
1 1 1 1     
சமீப�தி� ஒ� பைழய சிேநகித� :5<�� நா� ேபாயி�+த ேபா� அவ�ைடய 
�ழ+ைத எ�ைன ஒ� ேக�வி ேக5டா�. "மாமா! இ�ேபாெத�லா� நீ1க� ஏ� 
கைதேய எ*�வதி�ைல?" எ�றா�. 8�த�தினா� காகித� ெரா�ப� 
கிரா�கிெய���, நாேன எ*தி� ெகா93�+தா� ம-றவ�க� எ*�வைத 
விகடனி� ேபாட A3யாத�லவா எ���, இ�மாதிாி அவH�� ஏேதேதா சா�ஜா�� 
ெசா�ேன�. A�கியமான காரண�ைத ம5<� அவH��F ெசா�லவி�ைல. 
இ�ேபா� ெசா�கிேற�: 
 
உலக வாU�ைகயி� உ9ைமயாக நட��� ச�பவ1கைள� பா��க பா��க 
கைதயாவ� காரணமாவ� எ�� என��� ேதா�றிவி<கிற�. கைதயி� க-பைன 
ெச>ய A3யாத அ�தைன அதிசயமான ச�பவ1க� வாU�ைகயி� நட�கி�றன. ஒ� 
விேசஷெம�னெவ�றா�, அ+த அதிசய ச�பவ1கைள� �றி�� யா���� ச+ேதக� 
உ9டாவதி�ைல. இ�ப38� நட��மா எ�� எ9Qவதி�ைல. ெவ� ,ர�தி� 
நட+த ச�பவமானாB� ப�திாிைககளி� வ+� வி5டா� Jரணமா> 
ந�பிவி<வா�க�. 
 
உதாரணமாக, ெச�ற மாத�தி� நட+த ஒ� விபாீத அதிசய�ைத� ேகH1க�: 
ெப1கcாி� ஒ� விவாக� நட+த�. மணமக;� மணமகH� ஏைழக�. க�யாண� 
ஆன��, மா�பி�ைள8� ெப9Q� இ�;� அவ�கைளF ேச�+தவ�கH� 
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சாைலேயா< ேபா>� ெகா93�+தா�க�. வழியி� மண�ெப9 அவHைடய ேதாழி 
ஒ��தி8ட� ஒ� மர�த3யி� ஒ�1கிF ச-� இைள�பாற உ5கா�+தா�. அ�ேபா� 
அ+த மர�தி� கிைள ஒ�� ஒ3+� வி*+த�. அ� அ+த மண�ெப9ணி� 
தைலயி� வி*+த�! மண�ெப9 த5சண� உயி� �ற+தா�! 
 
இ+த� பாிதாப ச�பவ� ப�திாிைககளி� பிரRாி�க�ப53�+த�. இ�ேவ ஒ� 
கைதயி� வ+தி�+தா�, நா� இேலசி� ந�பிவி<ேவாமா? "அ+த மண�ெப9 அ+த 
மர�த3��� தானா ேபாயி��க ேவ9<�? ேவ� மர�த3��� ேபாயி��க� 
Lடாதா? அ+த மர�கிைள ஐ+� நிமிஷ���� A�ேப ஒ3+� வி*+தி��க� 
Lடாதா? அ�@� மண�ெப9 தைலயி� பா����தானா விழ ேவ9<�? 
ப�க�திB�ள யா� தைலயிலாவ� விழ�Lடாதா?" எ�� ஆயிர� ஆ5ேசப1கைளF 
ெசா�ேவா�. 
 
இைத நிைன��� ேபா� தா�, என��� கைத எத-காக எ*தேவ9<ெம�� 
ேதா��கிற�. எ� ந9பனி� ெப9ைண� ேபா�றவ�கைள� தி��தி 
ெச>வத-காக ஏதாவ� எ*தி�தா� ஆகேவ9<ெம�றா� வாU�ைகயி� நட��� 
ச�பவ� ஒ�ைறேய எ*திவிடலாெம��� ேதா��கிற�! அ�தைகய வாU�ைகF 
ச�பவ� ஒ�ைற�தா� இ�ேபா� எ*த உ�ேதசி�தி��கிேற�. 
 
2 2 2 2     
ஏெழ5< வ�ஷ1கH�� A�� ஒ� Aைற நா;� எ� சிேநகித�க� இ�வ�� 
தி�வ9ணாமைல��� ேபாேனா�. அ9ணாமைலநாத�, ரமணாிஷிக�, எ/.வி.வி. 
ஆகிய இ+த ��� ேபைர8� பா���வ�� ேநா�க��ட� நா1க� �ற�ப5ேடா �. 
அ�ேபா� எ/.வி.வி. தம� ஆ1கில� க5<ைரகளி� "ஜயா" எ�;� நாகாிக 
ந1ைகைய� ப-றி அ3�க3 எ*தி� ெகா93�+தா�. "இ�ப3�ப5ட மாதரசிைய 
வாU�ைக� �ைணயாக அைட+த பா�கியசா( யாேரா? அவைர அவசிய� பா��க 
ேவ9<�!" எ�� எ1கH�� ஆவலாயி�+த�. 
 
ெச�ைனயி(�+� தி�வ9ணாமைல��� ேபா�� வழியி� ெசCசி� ேகா5ைட 
இ��கிற�. அ+த� ேகா5ைடைய� பா��க ேவ9<ெம�ற ஆைச8� என�� ெவ� 
நாளாக உ9<. ேபா�� ேபா� ேகா5ைட�� அ�கி� ேமா5டா� வ93ைய 
நி��திவி5<, அ+தF சாி�திர� பிரசி�தி� ெப-ற பிரேதச����� ெச�� R-றி� 
பா��ேதா�. பாழைட+த அர9மைனகைள8�, அ+த� �ர1கைள8�, 
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ம9டப1கைள8�, மதி�கைள8�, ெந-களCசிய1கைள8�, �திைர� 
ெகா5டார1கைள8� பா��க� பா��க, பிரயாண ஆர�ப�தி� எ1க� உ�ள�தி� 
இ�+த உ-சாகெம�லா� ேபா> ேசா�@ அதிகமாகி� ெகா9< வ+த�. ஆனாB� 
அ+த� கா5சியி� ஏேதா ஓ� அJ�வமான கவ�Fசி8மி�+த�. ெவ�ேநர� R-றிF 
R-றி கைள��� ேபான பிற�, கிள�ப மனமி�லாம� தா� அ1கி�+� கிள�பிF 
ெச�ேறா�. 
 
தி�வ9ணாமைல�� இர@ ேபா>F ேச�+ேதா�. இரா�திாி�� ரா�திாிேய கதைவ 
இ3��, எ/.வி.வி.ைய எ*�பி, "நீ1க� தாேன எ/.வி.வி. எ�கிற�? ஜயா 
ெசௗ�கியமா? அவHைடய� ெபா>�ப-க� இ�ேபா� எ�ப3யி��கி�றன?" 
எ�ெற�லா� விசாாி�� அளவளாவி� தி��தியைட+ேதா�. 
 
ம�நா� அ9ணாமைலநாதைர8� ரமண ாிஷிகைள8� தாிசன� ெச>� 
ெகா9ேடா�. சாய1கால� ெவயி� தாU+த பிற� ெச�ைனைய ேநா�கி� 
கிள�பிேனா�. 
 
Tாியா/தமான சமய�தி� வ93 ெசCசிைய அைட+த�. என�� இ�ெனா� 
தடைவ அ1ேக இற1கி� பா��� வி5<� ேபாக ேவ9<ெம�� ேதா�றி-�. எ� 
ந9ப�கH�� அ� ச�மதமி�ைல. "நீ� ேவ9<மானா� ேபா>� பா��� வி5< 
வா��. நா1க� ஊ���� ேபா> ஒ� க� கா�பி கிைட��மா எ�� பா��கிேறா�" 
எ�றா�க�. கா�பி எ�ற��, நா� அ1� இற1காம� வ+� வி<ேவ� எ�� 
அவ�க� நிைன�தா�க�. ஆனா� எ� மன�தி(�+த தாக� கா�பியி� ேமாக�ைத 
ெவ�� வி5ட�. "சாி நீ1க� ேபா1க�. நா� இ�ெனா� தடைவ பா���வி5<� 
தா� வ�ேவ�" எ�� ெசா�(வி5< இற1கிேன�. "அைரமணி��� தி��பி வ+� 
ஹார� அ3�கிேறா�. அத-�� பா��� வி5< வ+� விட ேவQ�" எ�றா�க�. 
தடதடெவ�� ச�த� ேபா5<� ெகா9< வ93 கிள�பிF ெச�ற�. 
 
வ93 ேபாயி-ேறா, இ�ைலேயா, அ+த ஏகா+த� பிரேதச�தி� நிச�த� 
�3ெகா9ட�. எ�;ைடய கா� ெச��பி� ச�த�ைத� ேக5< நாேன 
தி<�கி5ேட�. அ+தி ேநர�தி� அ+த நி�மா;�யமான பிரேதச����� 
த�ன+தனியாகF ெச�ற ேபா� மன�தி� ஒ� வித� கல�கA� பரபர��� 
உ9டாயின. "சீ! இெத�ன காரணமி�லாத பய�?" எ�� எ�ைன நாேன 
ைதாிய�ப<�தி� ெகா9ேட�. 
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ேம-�� திைசயி(�+த ���கH��� பி�னா� Tாிய� திPெர�� மைற+த�. 
ெவ� சீ�கிர�தி� ைகெய*�� மைற8� ேநர� வ+� வி5ட�. அ�ேபா� நா� 
பைழய பாழைட+த க53ட1கைள� தா93� ெகா93�+ேத�. இ�ளைட+த பா*� 
ம9டப1களி(�+� ெவௗவா�க� 'இற�ைக'ைய அ3��� ெகா�Hகிற ச�த� 
ேக5ட�. எ� மன�தி� பய உண�Fசி அதிகமாயி-�. ந�ல ேவைளயாக அ�� 
ெபௗ�ணமியாதலா� கிழ�ேக Jரண ச+திர� உதயமாகி� ெகா93�+தா�. 
நிமிஷ���� நிமிஷ� நிலவி� பிரகாச� அதிகமாகி� ெகா93�+த�. அ�� 
ெபௗ�ணமியாக ம5<� இராவி5டா�, நா� ேமேல ேபாயி��க மா5ேட�. பாதி 
வழியிேலேய தி��பி இ��ேப�. 
 
பா*1 க53ட1கைள� தா93� ேபான பிற�, ��றி� ேம� ஏ�வத-� அைம+த 
ப3க� இ��கி�றன. இ+த� ப3களி� ெகாCச ,ர� ஏறிFெச�� அ1கி�+�� 
பா��தா� அ+த இ3+த ேகா5ைட� பிரேதச� A*வைத8� பா��கலா� அ�ப3 ஒ� 
தடைவ பா��� வி5<� தி��பி� ேபாக ேவ9<ெம�� தா� இIவள@ ,ர� நா� 
வ+த�. ப3களி� ஏற� ெதாட1கிேன�. இ�ப� A�ப� ப3கH�� ேம� ஒ� 
தி��ப� இ��கிற�. அ1� நா� தி��பிய�� ேமேல அ3 எ<�� ைவ�க A3யாம� 
திைக��� ேபா> நி�ேற�! ஏெனனி�, அ1ேக தி��ப�தி� Aத� ப3யி� ஒ� 
ம;ஷ� உ5கா�+தி�+தா�! அவ� ஓ� இைளஞ�. நாகாிகமாக ேவ�3, ஜி�பா 
அணி+தவ�. தைலைய அழகாக� கிரா� ெச>� வாாி வி5<� ெகா93�+தா�. 
Aக� கைளயான Aக�; ��திசா( எ��� ேதா�றிய�. இ�ப3�ப5ட ைபயைனF 
சாதாரணமாக ேவ� எ1ேக பா��தாB�, பயேமா, அதிசயேமா உ9டாக 
நியாயமி�ைல. ஆனா� அ+த ேவைளயி�, அ+த நி�மா;�ய� பிரேதச�தி�, 
அவைன� திPெர�� ெவ� சமீப�தி� பா��த�� பா�ைப மிதி�தவ� ேபா� 
�Q��-�� ேபாேன�. 
 
அ+த வா(ப� Aக�திB� ஆFசாியA� திைக��� காண�ப5டன. ஆனா� அவ� 
தா� Aத(� சமாளி��� ெகா9டா�. "யா� ஸா� நீ1க�? இ+த ஊ� இ�ைல 
ேபா(��கிறேத?" எ�றா�. ேபFR� �ர� ேக5ட�� என��� ைதாிய� உ9டாகி 
வி5ட�. 'ந�ல ேவைள! இ1ேக ஒ� ம;ஷ� இ��கிறாேன! ேபாகிற ேபா� ேச�+� 
ேபாகலா�' எ�� மனதி-�� நிைன�ேத�. பிற� நா� அ1� வ+த காரண�ைத� 
Lறிேன�. 
 
"ஆமா�; இ+த இட�தி(�+� ெவ9ணிலாவி� இ+த� கா5சிைய� பா��பத-�  
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என��� Lட ெரா�ப@� பி3���. அ3�க3 இ1� நா� வ�வ�9<," எ�றா�. 
 
அவன�கி� நா;� உ5கா�+�, "உம�� இ+த ஊ� தானா?" எ�� ேக5ேட�. 
"இ�ைல. எ� ெசா+த ஊ� ெபாிய �ள�. ப�க�� ஊ�� ப�ளி� Lட�தி� 
உபா�தியாயராகயி��கிேற�. வ+� ��� வ�ஷமாயி-�," எ�றா�. 
 
அவ� ெசக9டாி 5ெரயினி1 ஆனவ� எ���, ெபய� �மார/வாமி எ��� 
ெதாி+� ெகா9ேட�. த� ைகயா� சைம��F சா�பி5<� ெகா93��பதாக@� 
அவ� ெசா�னேபா�, "க�யாண� ஆகவி�ைலயா?" எ�� ேக5ேட�. 
 
"க�யாணமா?" எ�� ெசா�( அவ� வான��F ச+திரைன ேநா�கினா�. பிற�, 
ெப��FR வி5<� ெகா9< எ�ைன� பா��� "இ�வைர��� இ�ைல," எ�றா�. 
அ�ேபா� அவ;ைடய பா�ைவ8� ��னைக8� ஏேதா ஒ� மாதிாியாக இ�+தன. 
 
பி�ன� அவனாகேவ, "ஆனா� ெப9 நிFசயமாகியி��கிற�," எ�றா�. 
 
"எ+த ஊாி�?" எ�� ேக5ேட�. 
 
"இேத ஊாி�, இேத இட�தி�தா�. ெப9 நிFசயமாகி A+Y� வ�ஷமாகிற�..." 
எ�� Lறி, ஒ� நிமிஷ� தய1கினா�. 
 
பிற�, "இ�ைற���தா� க�யாண�" எ�� ெசா�( A3�தா�. 
 
எ�;ைடய ெநCR அ3��� ெகா�ள� ெதாட1கி-�. ஐேயா! இவ;��F சி�த� 
பிரைம ேபா(��கிறேத! இ+த ஏகா+தமான பிரேதச�தி� அ/தமன ேவைளயி� 
இவனிட� வ+� அக�ப5< ெகா9ேடா ேம? 
 
ெம�வாக அ1கி�+� கிள��வத-� நா� ய�தைன�ைகயி�, அவ�, எ� 
மனதிB�ளைத� ெதாி+� ெகா9டவ� ேபா�, "என�� �ைள 
சாியாயி�ைலெய�� நிைன�கிறீ�களா���. அ�ப3�தா� ேதா���. என�ேக சில 
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சமய� இெத�லா� சி�த� பிரைமேயா எ�� ேதா��கிற�. உ1கH��F 
சாவகாசமி�+தா� A* விவரA� ெசா�கிேற�. எ�தைனேயா நாளாக, யாாிடமாவ� 
எ�;ைடய அEபவ1கைளF ெசா�ல ேவ9<ெம�� என�� ஆைச89<," 
எ�றா�. 
 
அவ� ைப�திய�கார� எ�ற எ9ண� என�� மாறிவி5ட�. ஏேதா ெரா�ப@� 
��க�ப5டவ�, ��க மி�தியினா� இ�ப3� ேபRகிறா� எ�� ேதா�றிய�. 
அவ;ைடய கைதைய� ேக5<வி5< L<மானா� அவ;�� ேயாசைன ெசா�( 
உதவி ெச>ய ேவ9<ெம�ற ஆைச8� உ9டாயி-�. 
 
"சீ�கிரமாகF ெசா�( A3�தா� ேக5< வி5<� ேபாகிேற�," எ�ேற�. 
 
�மார/வாமி ந�றி த��பிய க9கHட� எ�ைன� பா��தா�. "ஆக5<�! 
R��கமாக A3�� வி<கிேற�," எ�றா�. ஒ� ெப��FR வி5<வி5< ேமேல 
ெசா�ல� ெதாட1கினா�. 
 
"ப�க��� கிராம�தி� நா� உபா�தியாய� ேவைல�� வ+� வ�ஷ� ��� 
ஆயி-ெற�� ெசா�ேனன�லவா? வ+� ஆ� மாத���ெக�லா� சில 
சிேனகித�கHட� இ+தF ெசCசி� ேகா5ைட�� ஒ� Aைற வ+தி�+ேத�. இ+த� 
பாழைட+த பிரேதச� எ�ப3ேயா எ� மன�ைத� ெபாி�� கவ�+�வி5ட�. அ3�க3 
இ1ேக வர ேவ9<ெம�ற ஆைச உ9டாயி-�. யாராவ� �ைண��� கிைட�த 
ேபாெத�லா� அைழ��� ெகா9< கிள�பி வி<ேவ�. ெகாCச நாளி� யா�� 
�ைண கிைட�ப� அ�ைமயாகி வி5ட�. என��� ெதாி+தவ�க� எ�லா��, 
'ெவ�ேம அ+தF R<கா53� எ�ன ேவைல?' எ�� ெசா�( வர ம��� 
வி5டா�க�. பிற� ப�ளி� Lட��� பச1க� சிலைர அைழ��� ெகா9< வர� 
ெதாட1கிேன�. நாளைடவி� அவ�கH��� அB�� வ+� வி5ட�. 
 
அ��ற� நா� இ1ேக தனியாகேவ வ�வத-� ஆர�பி�ேத�. ஞாயி-��கிழைம 
Aத(ய வி<Aைற நா5களி� பி-பக(� இ1� வ+� R-றிF R-றி அைல+� வி5< 
இ�5<வத-�� தி��பி வி<ேவ�. 
 
அ�மாதிாி ஒ� நா� தனியாக இ1� வ+தி�+த அ�� த-ெசயலாக� 
ெபௗ�ணமியாயி�+த�. இ� நட+� Rமா� ஒ� வ�ஷ� இ����. இ�� ேபா� 
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தா� அ��� Jரண ச+திர� ெவ�ளி நிலாைவ� ெபாழி+� ெகா93�+தா�. இ+த 
இட�ைத வி5<� ேபாக மனமி�லாம� ஏேதேதா ஆகாய� ேகா5ைட க53� 
ெகா93�+ேத�. A+Y� வ�ஷ���� A�� இேத ேநர�தி� இ+த பிரேதச� 
எIவள@ கலகல�பா> இ�+தி����. ,ர�திேல ேகா5ைட� கத@கைளF 
சா��வா�க�; அர9மைனயி� ேமளவா�திய1க� Aழ1கி� ெகா93����; 
�திைரேயறிய ேகா5ைட� காவல�க� அ1�மி1�� உலாவி� ெகா93��பா�க�; 
ேகாயி(� தீபாராதைன மணி அ3��� ெகா93����; ம9டப1களி� மட 
மாத�க� நடனமா3� ெகா93��பா�க�. ராஜ�மாாிக� அ+த��ர1களி� பாதF 
சில�� ஒ(�க நடமா<வா�க�... 
 
இ�ப3 நா� எ9ணமி5<� ெகா93��ைகயி� திPெர�� என�� மயி�LFச� 
எறி+த�. இ� எ�ன ஆFசாிய�! நிஜமாகேவ சத1ைக ஒ( ேக5ப� 
ேபா(��கிறேத? கா� ெகா<��� ேக5ேட�. எ1ேகேயா ெவ� ,ர�தி(�+�, ஒ� 
ெப9மணி பாதF சில�� கிBகிBெவ�� ச�தி�க நட+� வ�வ�ேபா� ஒ� பிரைம 
உ9டாயி-�. அ� இ+த உலக�� ஒ(தாேனா? அ�ல� ேவ� உலக�ைதF 
ேச�+தேதா? அ+த ஒ(ைய A� ஒ� தடைவ எ�ேபாேதா, எ1ேகேயா, ேக53��ப� 
ேபா�ற உண�Fசி8� என�� உ9டாயி-�. 
 
ஒ� நிமிஷ�தி� எ� உட�ெப�லா� ெசா5ட நைன+� ேபா��ப3 விய���வி5ட�. 
அ+த மாையயி(�+� வி<தைல ெப�வத-காக ேதக�ைத ஒ� �B��� �B�கி� 
ெகா93 எ*+� நி�ேற�. விைர+� ஊ� ேபா>F ேச�+ேத�. அ�� ரா�திாி நா� 
ஒ� கண ேநரA� ,1க வி�ைல. காைலயி� எ�ைன� பா��தவ�க�, "எ�ன�பா, 
Aக� இ�ப3 ெவளிறி� ேபாயி��கிற�? ேபய3�தவ� ேபா(��கிறாேய?" 
எ�றா�க�. உ9ைமயி�, ேந-றிர@ ேப8லக����� ேபா> வி5<� தா� நா� 
தி��பிேனேனா? ம�ப38� இ+த� ேகா5ைட� ப�கேம வ�வதி�ைலெய�� 
அ�ைறய தின� தீ�மான� ெச>� ெகா9ேட�. ஆனா�, நாளாக ஆக இ+த� 
தீ�மான�தி� பல� �ைற+� வ+த�; ெபௗ�ணமி ெந�1க ெந�1க, இ1ேக 
வரேவ9<ெம�ற எ� ஆைச8� வள�+� வ+த�. கைடசியி� அ<�த 
ெபௗ�ணமிய�� அ+த ஆைசைய அட�க A3யாம� கிள�பிேன�. ஏேதா ஒ� 
ெபாிய ச�தி எ�ைன� பி3��� கவ�+� இ*�பதாகேவ ேதா�றிய�. 
 
இேத இட�தி� வ+� உ5கா�+� ெகா9ேட�. ெபா�வ5ட� தக5ைட�ேபா� 
Jரண ச+திர� ேமேல ேமேல வ+� ெகா93�+த�. அ/தமி�� இர9< ��� 
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நாழிைக ஆயி-�, 'சாி, அ�� நா� ேக5ட சில�ெபா( ெவ�� பிரைமதா�' எ�� 
எ9ணி எ*+தி��க Aய�ேற�. ஆனா� பாதி எ*+தவ� ம�ப38� உ5கா�+� 
வி5ேட�. ஏெனனி�, அ+த இனிய சில�ெபா( அ�ேபா� ேக5க� ெதாட1கிய�. 
Aத(� ெவ� ,ர�தி� ேவ� ேலாக�தி(�+ேத வ�வ� ேபா(�+த� ேநர� ஆக 
ஆக, ெந�1கி வ�வ� ேபா� ேதா�றிய�. அத-�ேம� எ�னா� அ1கி��க 
A3யவி�ைல. எ*+தி�+� ஓட� ெதாட1கிேன�. சில�ெபா( எ�ைன� பி� 
ெதாடரவி�ைலெய�� ெதாி+த பிற�, ெகாCச� சாவதானமாக நட+ேத�. 
ஆனாB�, ஊ�� ேபா>F ேச�� வைரயி� எ� உட�� ந<1கி� ெகா9< 
தானி�+த�. 
 
பிற�, இ1ேக வர�Lடாெத�ற எ9ண�ைத A*�� வி5< வி5ேட�. சாவகாச� 
கிைட�த ேபாெத�லா� வர� ெதாட1கிேன�. அ3�க3 பல தடைவகளி� வ+�� 
அ+த மாதிாி அEபவ� எ�@� ஏ-படாத ப3யா� ஏமா-ற மைட+ேத�. ஒ� ேவைள 
ெபௗ�ணமி��� அ+தF சில�ெபா(��� ஏேத;� ச�ப+த� இ���ேமா எ�ற 
ச+ேதக�தினா�, அ<�த ெபௗ�ணமிய�� ேபாேன�. ச+ேதக� உ�தியாயி-�. 
A� ேபாலேவ, சிறி� ேநர���ெக�லா� சில�ெபா( ேக5ட�. இ�Aைற நா� 
எ*+� ேபாகவி�ைல. எ�ன தா� நட�கிற� எ�� பா��க� தீ�மானி�� 
உ5கா�+தி�+ேத�. சில�பி� ஒ( ெந�1கி ெந�1கி வ+� ெகா93�+த�. என�� 
A�னா� அேதா அ+த� ப3ய9ைட வ+த�� ச�த� நி�ற�. அ+த ஒ( ெந�1கி 
வ+த ேபா�, ஓ� அJ�வ பாிமள வாசைன பரவி வ+ததாக� ேதா�றிய�. ச+தன 
வாசைன மாதிாி இ�+த�. ஆனா� மிக மிக இேலசாயி�+த�. அ� வாசைன தானா? 
அ�ல� வாசைனயி� ஞாபகமா? என��� ெதாியவி�ைல. 
 
சிறி� ேநர� நா� ெம>�மற+� சிைல ேபா� உ5கா�+தி�+ேத�. பிற�, ச-� A� 
நி�ற இட�தி(�+� ம�ப3 சில�பி� ஒ( ேக5க ஆர�பி�த�. 
 
அ� ப3களி� மீ� ஏ�வ� ேபால@� என��� பி�னா� இ�+த ேம� ப3யி� வ+� 
நி-ப� ேபால@� ேதா�றிய�. அ+த மி��வான ச+தனவாசைன எ�ைன A-�� 
TU+� ெகா9ட�. ேதக�தி� ஒIெவா� ேராம� �வார� வழியாக@� நா� அ+த 
இ�ப மண�ைத அEபவி�ேத�. இ�ப3 எ�தைன ேநர� மதி மய1கி இ�+ேதேனா 
ெதாியா�. எ� தைல�� ேமேல ெவ� சமீப�தி�, இ�தய�ைத� பிள���ப3யான 
ஒ� வி�ம� ச�த� ேக5ட�. அ<�த விநா3 எ� மீ� சலசலெவ�� நீ���ளிக� 
வி*+தன. அளவிலாத திகி� ெகா9டவனா>� ,�கி வாாி� ேபா5<� ெகா9< 
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எ*+தி�+ேத�. அ�ப3 எ*+தி�+த ேபா� எ� ேமேல மிக மி��வான ப5<��ணி 
உரா>வ� ேபா�ற உண�Fசி உ9டாயி-�. பிற� இIவிட�தி� நி-பத-�� 
ைதாியமி�லாம�, அவசரமா>� ப3களி� இற1க� ெதாட1கிேன�. ேபா��ேபா� 
உட�ெப�லா� ந<1கி� ெகா93�+த�. 
 
ம� ெபௗ�ணமி எ�ேபா� வர� ேபாகிறெத�� கா�தி�+ேத�. அ�� ஏ� 
அIவள@ அவசர�ப5< எ*+� வ+ேதா� எ�� எ�ைன நாேன நி+தி��� 
ெகா93�+ேத�. அ<�த ெபௗ�ணமி8� வ+த�. வழ�க� ேபா� இ+த� ப3யி� 
வ+� உ5கா�+தி�+ேத�. அ�� சத1ைகெயா( ெரா�ப@� தய1கி� தய1கி 
வ+ததாக� ேதா�றிய�. என�� A�னா� ச-� நி�ற�. பிற� ேமேல ஏறி, என��� 
பி�னா� ேபா> நி�ற�. A� ேபாலேவ, அ+த இனிய ச+தன வாசைன எ�ைனF 
TU+த�. ஆனா� A� தடைவைய� ேபா� இேலசாக இ�ைல. ச+ேதகமற உண�+� 
அEபவி�க� L3யதாயி�+த�. ச-� ேநர���ெக�லா� J�ேபா�ற ெம�(ய 
கர1களா� யாேரா எ� ேதா�கைள� க53� த*@வ� ேபா�ற உண�Fசி 
உ9டாயி-�. தைலயி(�+� கா� வைரயி� நா� �ள1காகித1 ெகா9ேட�. 
அ+த /பாிச� அIவள@ உ9ைமயாக� ேதா�றியப3யா� த*விய ைககைள� 
பி3��� ெகா�ள எ� கர1கைள உய��திேன�. ஆனா� எ� ைகக� ஒ�ைற8� 
பி3�கவி�ைல. தி<�கி5<� தி��பி� பா��ேத�. ெவ�� ெவ5ட ெவளிதா� 
இ�+த�. அ�ப3ேய நா� ��Fைசயைட+� வி*+தி��க ேவ9<�. என�� 
��Fைச ெதளி+த ேபா� ச+திர� ஆகாய�தி� ெவ� ,ர� உயர வ+� வி5ட�. 
த�ளா3� ெகா9< நட+� :< ெச�ேற�. எ�ைன இ�ப� பரவச�தி� ஆU�தி 
��FசைடயF ெச>த அ+த ஆ(1கன�ைத நிைன��� ேபாெத�லா� மயி�� LFச� 
உ9டாயி-�. 
 
ம�நா� Tாிேயாதய� ஆனேபா� Aத� நா� மாைல அ;பவ� ெவ�� 
ெபா>ெய�� ேதா�றி-�. என�� ஏேதா சி�த� பிரைமதா� உ9டாகி நாH�� 
நா� அதிகமாகி வ�கிறெத�� நிைன��, பய+� ேபாேன�. 
 
இனி ேம�, இ+த� ேகா5ைட� ப�க� வர� Lடாெத��� உ�தி ெச>� 
ெகா9ேட�. ஆனா�, அ+த உ�தி ெவ� சீ�கிர�திேலேய �ைல+� ேபாயி-�. 
அ�� ப�ளி�Lட����� ேபான�� பி�ைளக� சில�, "ஏ�, ஸா�! உ1களிட� 
எ�ன சா� ச+தன வாசைன க�ெம�� வ�கிறேத! எ1ேகயாவ� க�யாண����� 
ேபாயி�+தீ�களா?" எ�றா�க�. 
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ஆகேவ, எ�;ைடய அ;பவ� ெவ�� பிரைமய�ல; மய�கம�ல. உ9ைமயாகேவ,  
பிரதி ெபௗ�ணமி8� ஒ� மாயVப ேமாஹினி எ�ைன� ேத3 வ�கிறா�. அவ� 
யா�? எ�ப3� ப5டவ�? எத-காக இ+த ஏைழ உபா�தியாயைர� ேத3 வ�கிறா�? 
எ�றாவ� ஒ� நா� அவைள Vப��ட� நா� கா9ேபனா? இ+த அ-�த 
அ;பவ�தி� ம�ம� இ�னெத�பைத� ெதாி+� ெகா�ேவனா? 
 
இத-�� பதி� அ<�த ெபௗ�ணமிய�� என��� கிைட�த�. அ�� வழ�க�ேபா� 
சத1ைகெயா( ேக5ட�� நா� ஒ( வ+த திைசைய ேநா�கி� தி��பி� பா��ேத�. 
ெம> சி(���� திைக��� ேபாேன�. உ9ைமயாகேவ ஒ� ெப9Q�வ� எ�ைன 
ேநா�கி வ+� ெகா93�+த�. அI@�வ� நட+� வ�வதாக� ேதா�றவி�ைல; 
கா-றி� மித+� வ�வதாக� ேதா�றிய�. அ� உ9ைம உ�வ+தானா? அ�ல�, 
உ� ெவளி� ேதா-றமா? அ�கி� ெந�1க ெந�1க, ஒ� நிஜ� ெப9 தா� 
வ�கிறா� எ�� நிFசயமாயி-�. 
 
பட1களிேல நா� பா��தி���� ராஜ��திர க�னிைககைள� ேபா� அவ� 
பாவாைட8� தாவணி8� அணி+தி�+தா�. ஆபரண1கH� அ�மாதிாிேய இ�+தன. 
தாவணியி� தைல�ைப� தைலயி� A�கா<� ேபா5<� ெகா93�+தா�. 
ெவ9ணிலாவி� ஒளி அவ� Aக�தி� ப5டேபா�, உ9ைமயி� அ+த 
Aக�தி(�+� தா� நிலெவாளி :Rகிறேதா எ�� ேதா�றிய�.  
 
அ�கி� அவ� ெந�1க ெந�1க, Aக� ெதாி+த Aக� ேபா� காண�ப5ட�. 
எ�ேபாேதா, எ1ேகேயா, அவைள நா� பா��தி��கிேற�. ேபசியி��கிேற�. 
�லாவியி��கிேற�. ஆனா� எ1ேக? எ�ேபா� - இ�ப3 நா� சி+தி��� 
ெகா93��ைகயிேல, அவ� எ� அ�கி� வ+� நி�றா�. அவHைடய பர+த 
க9களா� எ�ைன நிமி�+� பா��தா�. அ+த� க9களி� த��பிய நீ���ளிக� 
ெவ9ணிலவி� A�ைத� ேபா� பிரகாசி�தன. அ�ப3� பா��த வ9ண�, '�மா�! 
எ�ைன ஞாபக� இ��கிறதா?' எ�� ேக5டா�. அ+த இனிய �ர� எ� காதி� 
வி*+த��, எ� இ�தய� வி�மி ெவ3�ப� ேபா(�+த�. எ�ேபாேதா ஒ� சமய�, 
அவHைடய ைகைய நா� பி3��� ெகா9< 'இ+த ஜ�ம�தி� ம5<� அ�ல, 
ஏேழ* ஜ�ம�திB� உ�ைன நா� மறேவ�; இ� ச�திய�!" எ�� அவH�� 
வா�� ெகா<�த� மிக� பைழய ஒ� கனைவ� ேபா� ஞாபக� வ+த�. அவHைடய 



326 

 

ேக�வி�� ஏேதா பதி� ெசா�ல வாெய<�ேத�. அ+த� கண�தி� /மரைணய-�� 
கீேழ வி*+ேத�..." 
 
3333    
�மார/வாமி ெசா�ன கைதைய ஏ53� ப3��� ேபா� உ1கH�� ந�பி�ைக 
உ9டாகிறேதா, எ�னேவா, ெதாியா�. ஆனா� என�ெக�னேவா அவ� ெசா�( 
வ+த ேபா� எ�லா� நிஜமாகேவ ேதா�றி� ெகா93�+த�. அ+த இடA� அ+த 
ேநரA� ேச�+� அ�ப3 எ�ைன மய�கியி��க ேவ9<�. தா� ��Fைசயைட+த 
க5ட�தி� �மார/வாமி கைதைய நி��தி வி5< எ*+தி�+� நி�றா�. நா-�றA� 
ஒ� தடைவ R-றி� பா��தா�. பிற�, ம�ப38� உ5கா�+தா�. 
 
"அ��ற� எ�ன நட+த�?" எ�� ஆவBட� ேக5ேட�. 
 
�மார/வாமி ெதாட�+� ெசா�ல� ெதாட1கினா�. 
 
"என�� ��Fைச ெதளி+தேபா�, ஒ� ெப9ணி� ம3யி� நா� தைலைய ைவ��� 
ப<�தி��பைத8� அவ� த� ெம�ைமயான கர1களா� எ� ெந-றிைய� தடவி� 
ெகா93��பைத8� உண�+ேத�. உடேன ��ளி எ*+� ச-� விலகி 
உ5கா�+ேத�. 
 
"�மா�! ஏ� எ�ைன� க9< பய�ப<கிறீ�க�? எ�ைன ஞாபக� இ�ைலயா? நா� 
தா� உ1க� மாலதி," எ�� அவ� Lறிய� இனிய ச1கீத� ேபால எ� ெசவியி� 
வி*+த�. 
 
மாலதி! மாலதி! - எIவள@ இனிைமயான ெபய�! எ� மன���� நாB தடைவ 
ெசா�(� பா���� ெகா9ேட�.  
 
'நிைன��� பா�1க�, �மா�! இேத மாதிாி பா� ேபா� நில@ எாி�த ஒ� 
ெபௗ�ணமியி�, இேத இட�தி� நீ1க� எ�னிட� விைடெப-�� 
ெகா�ளவி�ைலயா? எ�ைன மற�காதீ�க� எ�� நா� ெசா�ேன�. இ+த 
ஜ�ம�தி� ம5<ம�ல, ஏேழ* ஜ�ம�திB� மற�க மா5ேட� எ�� எ� ைகயி� 
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அ3��, ச�திய� ெச>� ெகா<�தீ�க�. ஞாபக� இ�ைலயா?' எ�� மாலதி 
ேக5டா�. 
 
நா� ��Fைசயைடவத-� A�� இ+த� கா5சிதா� �ைக89ட சி�திர�ேபா� எ� 
மன� க9ணி� A� ேதா�றி-� எ�� ெசா�ேனன�லவா? அவH� அைதF 
ெசா�ன�, அ� ெவ�� ேதா-றம�ல - உ9ைமயி� நட+த ச�பவ� எ�ப� என�� 
நிFசயமாயி-�. 
 
மாலதியி� Aக�ைத நிமி�+� பா��ேத�. க1� கைரயி�லாத பிேரைம8ட� 
எ�ைன அவ� பா���� ெகா93�+தா�. அவHைடய விாி+த க9களி� க9ணீ� 
த��பி நி-பைத8� க9ேட�. எ� உ�ள� உ�கி-�. அவHைடய கர�ைத� 
பி3��� ெகா9< 'ஞாபக� இ��கிற�. மாலதி! அ+த வா���திைய இ�ெனா� 
தடைவ8� அளி�கிேற�. உ�ைன ஏேழ* ஜ�ம�திB� மற�கமா5ேட�,' 
எ�ேற�. 
 
பிற�, அவ� ெகாCச� ெகாCசமாக எ1கHைடய J�வ சாி�திர�ைத 
ஞாபக�ப<�தினா�. அவ� ெசா�லF ெசா�ல, A+Y� வ�ஷ���� A+திய அ+தF 
ச�பவ1க� எ�லா�, ெதளிவி�லாத ஒ� பைழய கனைவ� ேபா� என�� ஞாபக� 
வ+தன." 
 
�மார/வாமி இ1ேக நி��தி, "இ+தF ெசCசி� ேகா5ைடயி� J�வ 
சாி�திர�ைத�ப-றி உ1கH�� ஏதாவ� ெதாி8மா?" எ�� ேக5டா�. 
 
"இ1ேக ேதசி1�ராஜா எ�� ஒ�வ� இ�+ததாக� ேக�வி�ப53��கிேற�. 
ேவெறா��� ெதாியா�," எ�ேற�. 
 
ேதசி1�ராஜ� கைத ெவ�� க5<�கைத. அத-�F சாி�திர�தி� ஆதார� 
கிைடயா�. நாேனா உ9ைமF ச�பவ�ைத� Lற� ேபாகிேற�. Rமா� A+Y� 
வ�ஷ1கH�� A�� இ+தF ெசCசியி� பிாிதிவிசி1 எ�;� ராஜா இ�+தா�. அவ� 
:ர ராஜ��திர வ�ச�தவ�. அவ�ைடய A�ேனா� ஒ�வ� 3�(யி� ப5டாணிய� 
ஆ9ட கால�தி� அவ�கH��� கீU�ப3+தி��க மனமி�லாம� ெத-� ேநா�கி 
வ+� இ+த� ேகா5ைடைய� க53� ெகா9டாரா�. இ+த� ேகா5ைடைய8�, 
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இைதF R-றி8�ள சி� பிரேதச�ைத8� அ+த வ�ச�தா� Rத+திரமாக ஆ9< 
வ+தா�க�. ெமாகலாய ைச�ய1களா� பலAைற Aய��� இ+த� ேகா5ைடைய� 
பி3�க A3யவி�ைல. பிாிதிவிசி1�� Rத+திர ராஜாவாக இ+தF சி� ராOய�ைத 
ஆ9< வ+தா�. 
 
அ+த ராஜா@�� ஒ� ��திாி இ�+தா�. அவHைடய ெபய�, மாலதி. �ழ+ைத� 
பிராய�தி� அவH��� க�வி க-பி�த தமிU உபா�தியாய��� ஒ� பி�ைள 
இ�+தா�. அவ;��F R�மார� எ�� ெபய�. �ழ+ைதகளா> இ�+தேபா� 
இவ�க� இ�வ�� ஒ�1ேக க�வி பயி�றா�க�. R�மார;��F ச1கீத�தி� 
ெரா�ப@� ஆ�வ� இ�+த�. அவ;��� ெகாCச� வயதான�� ேதச யா�திைர 
ெச>� ச1கீத�தி� உய�+த பயி-சி ெப-� வ�வத-காக� கிள�பினா�. 
தCசாZாிB�, விஜய நகர�திB� ெகாCச கால� க�நாடக ச1கீத� க-�� 
ெகா9டா�. பிற� மகாரா�3ர����� ேபா> அ�ேபா� பிரசி�தியாகி� 
ெகா93�+த அப1க1க� க-�� ெகா9டா�. அ1கி�+� 3�(��� ேபா> 
ெபய� ெப-ற தா�ேச;ைடய சி�ய�களிட� இ+�/தானி ச1கீதA� பயி�றா�. 
 
அவ� தி��பி வ+த�� ெசCசி ராஜசைபயி� அவ;ைடய ச1கீத� கFேசாி நட+த�. 
ராஜ�மாாி மாலதி8� திைரேபா5ட ேம�மாட�தி(�+� த� பா�ய ந9ப;ைடய 
ச1கித�ைத� ேக5டா�. இ� R�மார;��� ெதாி+தி�+த�. அதனா� தாேனா 
எ�னேவா அ�� அவ� அ-�தமா>� பா3னா�. அவ;ைடய பா5< ேகவல� 
Jேலாக��F ச1கீதமாக இ�ைல; நாரத� ���� Aத(ய ெத>வேலாக�� 
இைசவாண�க� இ�ப3�தா� பா<வா�கேளா எ�� நிைன���ப3, 
ேதவகானமாகேவ ெபாழி+தா�. அ+த� கான�ைத� ேக5< சைபேயா� அைனவ�� 
பரவசமானா�க�. ஆனா�, எ�லாாிB� அதிகமாக அ+த� கான�தி� இ�ப�ைத 
அ;பவி�தவ� ராஜ�மாாி மாலதிதா�. அவ� அ+த� ெத>வ கீத�தி� 
இ�ப����� த�;ைடய இ�தய�ைதேய பாிசாக� ெகா<�தா�. 
 
சில நா�கH��� பிற� R�மாரனிட� தா� ச1கீத� க-�� ெகா�ள வி���வதாக 
மாலதி தக�பனாாிட� ெதாிவி�தா�. அ+த� கால�தி� ராஜக�னிைகக� ேகாஷா 
அ;சாி�பா�க�. ஆனா�, உபா�தியாய� மக� தாேன எ�ற எ9ண�தினாB� 
த�;ைடய அ�ைம �த�வியி� வி��ப���� மா� ெசா�ல மனமி�றி8� ராஜா 
ச�மதி�தா�. 
 
மாலதி, ராஜ��திர வ�ச�தின� ஆனதா� அவH�� இய-ைகயாக வடநா5<F  
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ச1கீத�தி� தா� ஆைச இ�+த�. R�மாரனிட� அவ� இ+�/தானி ச1கீத� 
க-�� ெகா9< வ+தா�. பர/பர� அவ�கHைடய காதB� வள�+� வ+த�. 
இ+த� காத� விபாீத�தி� தா� A38� எ�� R�மார� பல தடைவ எ<��F 
ெசா�னா�. ஆனா� மாலதி ேக5கவி�ைல. தா� R�மாரைன� தா� க�யாண� 
ெச>� ெகா�ள� ேபாவதாக@�, தக�பனாைர எ�ப3யாவ� அத-�F ச�மதி�கF 
ெச>ய� ேபாவதாக@� ெசா�(� ெகா9< வ+தா�. இ�ப3யி��ைகயி�, 
எதி�பாராத வித�தி� ஒ� ெபாிய ஆப�� வ+த�. ெசCசி ராஜா�கைள ஆ-கா5< 
நவா�க� ெவ� காலமாகF சிேநகித�களாக நட�தி வ+தா�க�. வட�ேகயி�+� வ+த 
ெமாகலாய ைசனிய1கHட� அவ�க� ச9ைடயி5ட கால1களி� ெசCசி 
ராஜா�களி� உதவிைய� ேகாாி� ெப-றா�க�. அவ�களிட� க�ப� வா1�வ� 
கிைடயா�. 
 
அ�ேபா� ஆ-கா53� நவாபா> இ�+தவ� மாலதியி� Vபலாவ9ய1கைள� 
ப-றி� ேக�வி�ப53�+தா�. 3�( பா�ஷா�க� சில� ராஜ��திர க�னிைககைள 
மண+தி���� விஷயA� அவ���� ெதாி+தி�+த�. அவ�கைள� ேபா� தாA� ஒ� 
ராஜ��திர க�னிைகைய மண�க ேவ9<ெம�� நவா� தீ�மானி��, 
பிாிதிவிசி1���� ,� அ;�பினா�. பிாிதிவிசி1���� தம��� உ�ள சிேநக 
பா+தIய�ைத விவாக ச�ப+த�தி� �ல� நிர+தரமாகF ெச>� ெகா�ள 
வி���வதா> அவ� ெசா�( அ;�பினா�. பிாிதிவிசி1 இ�ட�ப5< அIவித� 
ெச>யாவி5டா�, பி�னா� க5டாய�தி� ேம� ெச>ய ேவ93யதாயி���ெம��� 
எFசாி�ைக ெச>தா�. ெசCசியி� ேம� பைடெய<�பத-� ஒ� ெபாிய ைசனிய� 
தயாராயி��பதாக@� ,த� ெதாிய�ப<�தினா�. 
 
இ+தF ெச>தி ேக5ட�� பிாிதிவிசி1 அளவிலாத ேகாப1ெகா9< �3�3�தா�. 
ம+திராேலாசைன சைப L53, ேயாசைன ேக5டா�. சைபயி� யா�� ேயாசைன 
ெசா�ல� �ணியவி�ைல. ராஜ�மாாிைய நவா��� மண� ெச>� ெகா<�க 
ம��தா� 8�த�தி-�� தயாராக ேவ9<�. A+Y� :ர�கைள ைவ��� ெகா9< 
A�பதினாயிர� :ர�க� அட1கிய ைசனிய�ேதா< ச9ைட ேபாட A38மா? 
'நவா��� உ1க� ெப9ைண� ெகா<1க�' எ�� ெசா�ல@� யா���� ைதாிய� 
வரவி�ைல. 
 
இ+த நிைலைமயி�, உபா�தியாயாி� �த�வ� R�மார� எ*+� ேயாசைன Lற 
A� வ+தா�. நவாபி� ேகாாி�ைகைய ம��� விட ேவ93ய� தா� எ�� அவ� 
ைதாியமா>� Lறினா�. 'நவா� பைடெய<�� வ+தா� வர5<�. இ+த� 
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ேகா5ைட��� இ�+� ெகா9< �ைற+த� ஆ� மாத� நவாபி� பைடகைள 
எதி��� நி-கலா�. மகாரா�3ர�தி� சிவாஜி மகாராஜா இ+� த�ம�ைத 
ரaி�பத-காக� கிள�பியி��கிறா�. அவ���F ெச>தி அ;�பினா� க5டாய� 
ந�Aைடய உதவி�� வ�வா�. நாேன ேபா> அைழ�� வ�கிேற�' எ�றா�. 
பிாிதிவிசி1 மிக@� ச+ேதாஷமைட+� R�மாரைன மகாரா�3ர���� அ;�ப 
இைச+தா�. 
 
மாசிமக��� ெபௗ�ணமிய�� இர@ மாலதிையF R�மார� ச+தி��, தா� சிவாஜி 
மகாராஜாவிட� ,� ேபாக� ேபாவைத� ெதாிவி�� விைட ேக5டா�. இ+த� 
காாிய�ைத� தா� ெச>� A3�தா�, மகாராஜா மன மகிU+� மாலதிைய� தன�� 
மண� ெச>� ெகா<�க இைசயலா� எ��� Lறினா�. மாலதி��� இ+த ந�பி�ைக 
ஏ-ப5ட�. ஆனாB� R�மாரைன� பிாிவ� அவH��� ெப�+��ப�ைதயளி�த�. 
அ�ெபா*� தா� "எ�ைன மற+�விடாதீ�க�" எ�� அவ� மனA�கி� Lறினா�. 
R�மார;� "ஏேழ* ஜ�ம�திB� மற�க மா5ேட�" எ�� ச�திய� ெச>� 
ெகா<�தா�. 
 
R�மார� ேபா>F சில நாைள�ெக�லா� பிாிதிவிசி1��� ம-ற ம+திாிக� 
��ேபாதைன ெச>� அவ�ைடய மன உ�திைய� �ைல�தா�க�. 'சிவாஜியாவ� 
இ1ேக வ�வதாவ�; நட�காத காாிய�. R�மார� ைப�திய�கார�; உலக� 
ெதாியாதவ�; ஏேதா ேபாயி��கிறா�. அவ� சிவாஜிைய� பா��பேத 
நிFசயமி�ைல; நவா�ட� சமாதான� ெச>� ெகா�வேத நல�,' எ�றா�க�.  
 
மாலதி8� ஒ� தவ� ெச>தா�. ஒ� நா� த+ைதயிட� பிாியமா>� ேபசி� 
ெகா93�+த ேபா� R�மாரனிட� தா� ெகா93�+த காதைல� ப-றிF ெசா�(, 
த�ைன அவ;�ேக க�யாண� ெச>� ெகா<�க ேவ9<ெம�� ேவ93� 
ெகா9டா�. இதனா� பிாிதிவிசி1கி� மன� அ3ேயா< மாறிவி5ட�. 'ச1கீத� 
ெசா�(� ெகா<��� வியாஜ�தி� இ�ப3யா எ� ெப9ணி� மன�ைத அ+த�பாவி 
வச�ப<�தி வி5டா�!' எ�ற எ9ண� அவ���� ெபாி�� ஆ�திர �53ய�. 
அைதவிட, நவா���� ெகா<�பேத நல� எ�� எ9ணினா�. ெபாிய ெபாிய 
ராஜ��திர ம�ன�க� ஏ-ெகனேவ ெமாகலாய�கH��� ெப9 ெகா<�� வழி 
கா53யி��கவி�ைலயா? நா� ம5<� ெகா<�தா� எ�ன த��? ந�Aைடய 
ெப9Q� - அவHைடய அழ���� சாம��திய�தி-�� ஒ� Y�ஜஹாைன� ேபா� 
ஆகலாம�லவா? 
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இ�ப3ெய�லா� நிைன�தா� அ+த� ேபராைச பி3�த� கிழவ�. த� �மாாியி� மன 
வி��ப�ைத அவ� ஒ� ெபாிய காாியமாகேவ க�தவி�ைல. நவா���� த�Aைடய 
ச�மத�ைத8� ெதாிவி�� வி5டா�. 
 
மாலதி�� இ� ெதாி+தேபா� இ389ட நாக�ைத� ேபா� �3�3�தா�. 'ஏ* 
ஜ�ம�திB� த�ைன மற�பதி�ைல' எ�� வா�களி��வி5<� ேபான 
R�மார;��� �ேராக� ெச>�, இ�ெனா�வைன மண�பெத�ப� அவளா� 
நிைன�கேவ A3யாத காாியமாயி�+த�. தக�பனாாிட� எIவளேவா ெசா�( 
ம�றா3� பா��தா�. ஒ��� ப(�கவி�ைல. கைடசியாக, ஒ� நா� இர@, 
அர9மைனயி(�+� யா�� அறியாம� எ*+� ெச��, இ+த� ேகா5ைடயி� 
அதிேதவைதயான காளி ேகாயிB��F ெச�றா�. அ+த� ேகாயிB�� அ�கி� மிக 
ஆழமான Rைனெயா�� இ��கிற�. அ�மைன� தியானி��� ெகா9ேட அ+தF 
Rைனயி� வி*+� உயி� �ற+தா�. 
 
பிாிதிவிசி1கி-� இ+த விப�தினா� ைப�திய� பி3�� வி5ட�. அவ��� ேவ� 
�த�வ�க� இ�ைல. எனேவ, ேகா5ைடைய இேலசாக ஆ-கா5< நவா� ைக�ப-றி� 
ெகா9டா�. 
 
சிவாஜிைய� காணF ெச�ற R�மார�, எIவளேவா க�ட1கH�ெக�லா� 
உ�ளாகி கைடசியி� அ+த மகா:ரைர ேநாி� க9டா�. அவ;ைடய 
ேவ9<ேகாைள சிவாஜியினா� நிராகாி�க A3யவி�ைல. அவ���� ெவ� 
காலமாக� ெத-� ேநா�கி வரேவ9<ெம�ற எ9ணமி�+தப3யா�, ஒ� ெபாிய 
ைசனிய��ட� கிள�பி வ+தா�. ேகா5ைட ஒேர நாளி� சிவாஜி வசமாயி-�. ஆனா� 
R�மார� ேகா5ைட��� வரவி�ைல. மாலதியி� கதிைய அறி+த��, அவ;�� 
உலக வாU�ைகயி� ைவரா�கிய� உ9டாகி வி5ட�. ைகயி� Rைர�கா>� த�J� 
ஏ+திய வ9ண�, அவ� உலக அநி�ய�ைத� ப-றி8� காத(� ேம�ைமைய� 
ப-றி8� பா3� ெகா9< ேதச சCசார� ெச>ய� ேபா> வி5டா�. 
 
அ+தF R�மார� தா� நா�. ஆ� ஜ�ம����� பிற� ஏழாவ� ஜ�ம�தி� இ1� 
வ+� ேச�+ேத�. 
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சாி, ெரா�ப ேநரமாகி வி5டேத! நீ1க� ேபாக ேவ9டாமா? உ1க� சிேநகித�க� 
கா��� ெகா93��க மா5டா�களா?" எ�றா� �மார/வாமி. 
 
4 4 4 4     
ஆமா�; ெரா�ப ேநர� ஆகிவி5ட�. வா/தவ+தா�. மணி ஏழைர, எ5<�Lட 
இ����. சாைல� ப�க� கா� ெகா<��� ேக5ேட�. ேமா5டா� ஹார� ச�த� 
ேக5கவி�ைல. 
 
�மார/வாமி A�ைபவிட அதிக� பரபர�� அைட+தி��பைத8�, நா� அIவிட� 
வி5< ேபாக ேவ9<ெமன அவ� வி���கிறாென�பைத8� க9ேட�. அவ� 
Lறியெத�லா� உ9ைமயாயி��க A38மா? இ�� ெபௗ�ணமி ஆயி-ேற! ஒ� 
ேவைள அ+த ஆவி உ�வ ேமாகினி இ�ைற�� இ1� வ�வாேளா? எ� 
க9Q��� Lட� �ல�ப<வாேளா? 
 
ஒ� ப�க� என��� பயமாயி�+த�; இ�ெனா� �ற�தி� உ9ைமைய அறியாம� 
அIவிட� வி5<� ேபாக@� மன� வரவி�ைல. 
 
"A�கியமான விஷய� நீ� ெசா�லவி�ைலேய? Rைனயி� வி*+த மாலதி எ�ன 
ஆனா�? நீ� ஏழாவ� ஜ�ம� எ<�� வ�� வைரயி� அவ� எ�ன ெச>� 
ெகா93�+தா�?" எ�� ேக5ேட�. 
 
"ஓேஹா! அைத நா� ெசா�லவி�ைலேய? இ�ப3� தா� என��F சில சமய� மன� 
�ழ�பி� ேபாகிற�," எ�றா� �மார/வாமி. அ��ற� அவ� ெசா�ன� A�ேன 
Lறியெத�லா� ,�கி அ3�பதாயி�+த�. அ�ப3 ந�ப�தகாததாயி�+த�. அேதா< 
ெகாCச� A�பி� �ழ�பமாக@� இ�+த�. அவ� Lறியைத ஒ*1� ப<�தி நாேன 
இ1ேக R��கமாக ெசா�( வி<கிேற�:- 
 
காளி ேகாயி� Rைனயி� மாலதி வி*+தா� அ�லவா? வி*�ேபாேத அவH�� 
ஞாபக� தவறிவி5ட�. ம�ப3 உண�@ வ+த ேபா� த�ைன காளி�தா> த� 
கர1களி� ஏ+தி� ெகா93��பைத� க9டா�! '�ழ+தா>! எ�ன காாிய� 
ெச>தா>? நரப( வா1கி� ெகா9ேட� எ�� எ�ைனய�லவா ஜன1க� 
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நி+தி�பா�க�? இ�ப3F ெச>யலாமா?' எ�� காளிமாதா Lறிய� அவ� காதி� 
வி*+த�. மாலதி தா� இ�ேபா� T5Rம சாீர�தி� இ��பைத8� உணரவி�ைல. 
A� ேபாலேவ /,ல ேதக1 ெகா93��பதாக@� காளி�தா> தன�� மரண� 
ேநராம� கா�பா-றியதாக@� எ9ணினா�. உடேன காளிமாதாவி� கா�கைள� 
ெக53யாக� பி3��� ெகா9டா�. 
 
'தாேய! ஒ� வர� என�� ெகா<�க ேவ9<�. ெகா<�தா� தா� காைல வி<ேவ�' 
எ�� கதறினா�. தாயா� ெகா<�பதாக வா�களி��, 'எ�ன ேவ9<�?' எ�� 
ேக5டத-�, 'அ�மா, நா� ெசா�ல ேவ9<மா? உன��� ெதாியாதா? நா� 
R�மாரைனேய பதியாக அைடய ேவ9<�. இ+த வர+தா� என�� ேவ9<�' 
எ�� ேகாாினா�. 
 
அ�ேபா� மாதா அவH�� அவHைடய உ9ைம நிைலைமைய உண��தினா�. 
அவ� ேதக�ைத இழ+� வி5டைத8� ஆவி Vப�தி� இ��பைத8� ெதாிவி��, 
ஆைகயா� இ�ெனா� ஜ�ம� எ<��� தா� R�மாரைன� கணவனாக அைடய 
A38ெம�� ெசா�னா�.  
 
மாலதி மாதாவி� காைல விடவி�ைல. 'ம� ஜ�ம�தி� என�� ஞாபக� இ��ப� 
எ�ன நிFசய�? அெத�லா� A3யா�. இ+த ஜ�ம�தி� நா� இ+த 
நிைனேவாேடேய R�மாரைன அைடய ேவ9<�', எ�� பி3வாத� பி3�தா�. 
'அ�ப3யானா�, நீ A+Y� வ�ஷ� கா�தி��க ேவ9<� அ�தைன நாH� இ+த 
மைல பிரேதச�தி� ஆவி Vப�தி� அைலய ேவ9<�. ஒIெவா� விநா38� உன�� 
ஒ� 8கமாக இ����. இத-�F ச�மதமா?' எ�� காளி அ�ம� ேக5டா�. மாலதி 
'எIவள@ 8கமானாB� கா�தி��ேப�' எ�றா�. 'சாி' அ�ப3யானா� நீ ேக5�� 
வர� ெகா<�கிேற�; இ+த ஞாபக��டேனேய நீ R�மாரைன அவ;ைடய ஏழாவ� 
ஜ�ம�தி� அைடவா>. ஒIெவா� ஜ�ம�திB� அவ� இ1� ஒ� Aைற வ�வா�. 
நீ அவைன� கா9பா>; ஆனா� அவ� உ�ைன� காண மா5டா�. ஏழாவ� 
ஜ�ம�தி� அவ� வ�� ேபா� உ�;ைடய உ�வ� அவ;ைடய க9Q��� 
�ல�ப<�. எ�;ைடய ச+நிதியி� நீ1க� க�யாண� ெச>� ெகா�:�க�' எ�� 
காளி மாதா வர1ெகா<�தா�. 
 
மாலதி அ�� Aத� ஆவி உ�வ�தி� ெசCசி� ேகா5ைடயி� சCசாி���  
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ெகா93�+தா�. அ+த� ேகா5ைடயி� நட+த சகல விஷய1கைள8� அவ� பா��� 
வ+தா�. ஆனா� அவைள யா�� பா��கவி�ைல. காளி மாதா Lறிய� ேபாலேவ 
அவH�� ஒIெவா� விநா38� ஒ� 8கமாக இ�+த�. நாH�� நா� R�மாரனிட� 
அவ� ெகா93�+த பிேரைமயி� தாபA� அதிகமாகி� ெகா93�+த�. ேதக� 
இ�லாதப3யா� க9ணீ� வி5< அழ A3யவி�ைல. �ல�ப A3யவி�ைல. 
இ�மாதிாி வழிகளி� தாப�ைத� தணி��� ெகா�ள A3யவி�ைல. அIவள@ 
தாபA� உ�ள�����ேளேய �Aறி ெவ3��� ெகா93�+த�. 
 
காளி மாதாவி� வா�கி�ப3, ஒIெவா� ஜ�ம�திB� R�மார� ஒ� தடைவ 
ெசCசி�� வ+� ெகா93�+தா�. அ�ேபாெத�லா� மாலதி அEபவி�த 
ேவதைன�� அளேவயி�ைல. அவைன இவ� ஒIெவா� தடைவ8� ெதாி+� 
ெகா9டா�. அவ;�� இவ� இ��பேத ெதாியவி�ைல. ஆனா�, அவ;� Lட 
அIவிட� வ+த�� இ�னெத�� ெதாியாத கிேலச�ைத அைட+� ஒIெவா� 
Aைற8� அIவிட�ைத வி5<� ேபாவத-�� தய1கினா�. 
 
கைடசியி�, R�மார� இ+த ஏழாவ� ஜ�ம� எ<�� வ+தேபா� தா� காளி�தா> 
அ�ளிய வர�தி� பிரகார� அவHைடய மேனாரத� நிைறேவறி-�. 
�மார/வாமியி� A�னா� அவ� உ�வ� ெப-� வர@� அவ;ட� 
வா��ைதயாட@� A3+த�. �மார/வாமி��� அவ� ெசா�ன@டேன அ+த� 
J�வஜ�ம ச�பவ1க� எ�லா� ஒ�வா� ஞாபக�தி-� வ+தன. 
 
"அIவள@தா� கைத. உ1கH�� ேநரமாகி வி5டத�லவா?" எ�� ெசா�( 
எ*+தி�+தா� �மார/வாமி. 
 
நா;� எ*+� நி��, "நீ� வரவி�ைலயா? இ1ேகேய இ��க� ேபாகிறீரா?" எ��, 
ேக5ேட�. 
 
�மார/வாமி ஆகாய�தி� ேமேல வ+� ெகா93�+த Jரண ச+திரைன� பா��தா�. 
"இ�� ெபௗ�ணமி எ�ப� ெதாியவி�ைலயா?"  
 
இ�தைன ேநரA� எ� மனதி� ெகா+தளி��� ெகா93�+த ேக�விைய இ�ேபா� 
ேக5ேட�. 
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"உ�Aைடய மாலதி இ�ேபா� வ�வா� எ�� எதி�பா��கிறீரா?" 
 
�மார/வாமி சிாி�தா�. "நா� ெசா�னதி� உ1கH�� ந�பி�ைகேய 
ஏ-படவி�ைல ேபா(��கிற�?" எ�றா�. 
 
அ+தF சமய�தி�, ,ர�தி� கிQ கிQ ெவ�;� கா� சத1ைகF ச�தA�, 
ைகவைளய�க� �B1�� ச�தA� ேக5ட�. என�� மயி��LFெசறி+த�. 
உட�ெப�லா� விய�ைவ �ளி�த�. ச�த� வ+த திைசைய ேநா�கி� தி��பிேன�. 
ச-�� ,ர�தி�, ெச3களி� மைறவி� ஒ� ெப9 உ�வ� காண�ப5ட�. ெதாி+த 
வைரயி� மண�ெப9ைண� ேபா� அ+த உ�வ����F சி1காாி�க�ப53�+த�. 
�மார/வாமி இர9ேட பா>Fச(� அ+த� ப�க� பா>+� ெச�றா�. 
 
என�� உட�ெப�லா� ெவடெவடெவ�� ந<1கி-�. அேத சமய�தி� சாைலயி� 
ேமா5டா� ஹாரனி� ச�த� அலறிய�. அ� ெகாCச ேநரமா>F ச�தமி5<� 
ெகா93�+தி��க ேவ9<�. என�� அ�ேபா�தா� காதி� வி*+த�. 
 
ேமா5டா� ஹாரனி� ச�த� வ+த திைசைய ேநா�கி நா� விைரவாக நட+ேத�. 
தி��பி� பா��க� பயமாயி�+த�. நிமிஷ���� நிமிஷ� பய� அதிகமாயி-�. ச-� 
ேநர���ெக�லா� ஓட� ெதாட1கிேன�. 
 
5 5 5 5     
சாைல�� ஒ� ப�லா1� ,ர�தி� நா� வ+த ேபா� எ� ந9ப�க� எதிாி� 
வ+தா�க�. அவ�கைள� க9ட�� நா� ஒ�வா� சமாளி��� ெகா9ேட�. 
ஆனாB� நா� பய+� ஓ3வ+தி��கிேற� எ�ப� அவ�கH��� ெதாி+� 
ேபாயி-�. ெம�வாக� ைகைய� பி3�� அைழ��� ெகா9< ேபா> ேமா5டாாி� 
ேச��தா�க�.  
 
கா� கிள�பிய�� என��� ைதாிய� உ9டாயி-�. அவ�க� வ�வத-� ஏ� 
அIவள@ தாமத� எ�� ேக5ேட�. ஊ����ளி�+� கிள�பிய ேபா� கா� தகரா� 
ெச>ய ஆர�பி�தெத���, '/டா�5' ஆகவி�ைலெய���, அைத� கிள��வத-� 
ெரா�ப ேநர� ஆகிவி5டெத��� ெசா�னா�க�. ஆனாB�, அைர மணி�� A�ேப 
அ1� வ+� வி5டதாக@�, ஹார� அ3�� அ3��� பா���� நா� வர� 
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காணாதப3யா� அவ�க� பய+� ேபா> எ�ைன� ேத3வத-� வ+ததாக@� 
ெசா�னா�க�. 
 
என�� ஏ� அ�தைன ேநர�, வழி தவறி வி5டதா எ�� ேக5டா�க�. ஆமா� எ�� 
நா� ெசா�ேன�. எ�;ைடய அ;பவ�ைத� Lறினா� ந�பமா5டா�க�. 
பாிகாச� ெச>வா�க� எ�� பய+ேத�. 
 
ெசCசி�� அ<�தா-ேபா� மி�னk� எ�� ஒ� கிராம� இ��கிற�. அ+த� 
கிராம�தி� :தி வழியாக நா1க� ெச�றேபா� அ1ேக ஒ� ெபாிய ெகா5டார� 
ப+த� :திைய அைட��� ேபா53��பைத� பா��ேதா�. காைர� தி��பி ேவ� 
வழியாக� ேபாக ேவ93யி�+த�. அ1� எ�ன விேசஷ� எ�� ேக5டத-�, அ+த 
ஊ� ஜமீ�தா� மகH�� அ<�த வார�தி� க�யாண� எ���, அத-காக� ப+த� 
ேபா53��கிறெத��� ெதாி+த�. 
 
க�யாண� ேபFR வ+த��, "இ�� ரா�திாி ெசCசி� ேகா5ைடயி� ஒ� க�யாண� 
நட���" எ�� நா� வா> தவறிF ெசா�(வி5ேட�. உடேன, எ� சிேநகித�க� 
பி3��� ெகா9டா�க�. எ�ன, எ�ன எ�� �ைட+� ேக5டத� ேம� 
அவ�கH�� விவர� Lறிேன�. நா� எதி�பா��த� ேபாலேவ அவ�க� கைதைய 
A*�� ந�பவி�ைல. ஆனாB�, நா� உட�ெப�லா� ந<1கி�ெகா9< தி��பி 
வ+தைத எ9ணி நா� ெசா�னதி� ஏதாவ� உ9ைம இ���ேமா எ���, 
ச+ேதகி�தா�க�. 
 
ெச�ைன ேச�+� இர9< ��� நாைள�ெக�லா� எ�;ைடய ெசCசி 
அ;பவ�தி� என�ேக ச+ேதக� உ9டாகி வி5ட�. ேவ� காாிய1களி� மன�ைதF 
ெசB�தி அைத மற�பத-� Aய�ேற�. 
 
��றா� நா� மாைல ெவளியான தினசாி� ப�திாிைககளி� ஒ� �ைலயி� 
பிரRாி�க�ப53�+த பி�வ�� ெச>தி என��F ெசCசிைய ம�ப38� 
நிைனZ53ய�. 
 
ஒ� பாிதாப ச�பவ�  
"பிரசி�தி ெப-ற ெசCசி� ேகா5ைடயி� ேந-�� ெபௗ�ணமிய�� மிக@� 
பாிதாபமான ஒ� ச�பவ� நட+த�. அ�� இர@ அ1ேக8�ள அ�ம� ேகாயிB�� 
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A�னா�, Rைனயி� கைரயி� ஒ� வா(ப;�, ஓ� இள� ெப9Q� த-ெகாைல 
ெச>� ெகா9< மா9டா�க�. அவ�க� நCR அ�+தி உயி� வி53��க 
ேவ9<ெம�� ைவ�திய பாிேசாதைனயி� ெவளியாயி-�. 
 
இைளஞ� இIZ� எ(ெம9டாி பாடசாைலயி� உபா�தியாய�. சமீப�தி� 
அவ;�� ேவ� ஊ��� மா-ற� உ�தர@ வ+தி�+ததா�. காலCெச�ற ெப9 
இIZ� ஜமீ�தா� ேசஷாசல ெர53யாாி� ஏக �த�வி. இ+த� ெப9Q�� அ<�த 
வார�தி� க�யாண� நட�க ஏ-பாடாகியி�+தெத�ப� �றி�பிட� த�க�. 
�மார/வாமி எ�கிற அ+த இைளஞ;� இ+த� ெப9Q� பர/பர� காத� 
ெகா93�+தா�கெள���, அவ�கHைடய க�யாண���� ஜமீ�தா� 
ச�மதி�காம� ேவ� பண�கார இட�தி� ெப9ைண� ெகா<�க ஏ-பா< 
ெச>தி�+தப3யா� இ+த விபாீத ச�பவ� ேந�+தெத��� ெசா�ல�ப<கிற�. அ+த 
இள1 காதல�களி� பாிதாப A3ைவ� �றி�� எ�லா�� வ��த� ப5டாB� 'இ+த� 
கால�திB� இ�ப3�ப5ட காத� உ9டா?' எ�� அதிசய��ட� ேபசி� 
ெகா�கிறா�க�..." 
 
இ+தF ெச>திைய� ப3�த��, சாதாரணமா>� க� ெநCசென�� ெபய� வா1கிய 
எ� க9களி(�+� கலகலெவ�� நீ� ெபாழி+த�. அ+த இள1 காதல�களி� 
அகால மரண�தினா� விைள+த ��க��ட�, "ஆகா! தமிUநா< ஓ� அJ�வ 
கதாசிாியைனய�லவா இழ+�வி5ட�!" எ�� எ9ணி8� வ�+திேன�. 
 
அட� பாவி! எ�னிட� ம5<� கைத ெசா�லாம� உ9ைமையF ெசா�(யி��க� 
Lடாதா? அ�ப3F ெசா�(யி�+தா�, "அச5<� பி�ைள! காத�, பிேரைம 
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