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பழ�கமாயி�"த). ஆைகயா� வ89 ஓ?9யவாிட� எ@வள+ ெசா�%.�, அவரா� 
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திBெர�� சாைலயி� ந?ட ந:வி� ஒ�வ� வழி மறி�) நி�� வ89ைய 
நி��)�ப9 ைகைய� கா?9னா�. 
 
"ஆ�ேமேல ஓ?ட?:மா? ஒ)�கி ஓ?ட?:மா?" எ�� 9ைரவ� ேக?டா�. 
 
 
"ேவ8டா� ேவ8டா�! சC� நி��தி�தா� பா��கலாேம! ஏதாவ) அவசரமாக 
ஆ(ப�திாி��� ேபாகேவ89ய காாியமாயி��கலா�!" எ�ேற�. 
 
"அெத�லா� ஒ��மி�ைல. வ89ைய நி��த7 ெசா�% சிகெர?:� பCறைவ�க 
ெந���� ெப?9 இ��கிறதா எ�� ேக?பா�க�. இ"த� ப�க�) வழ�க� அ)!" 
எ�� ெசா�%� ெகா8ேட 9ைரவ� வ89ைய நி��தினா�. 
 
சாைலயி� நி�றவ� எ� ப�க� வ"), "ஐயா! மி�க அவசரமான காாிய� ஒ�� 
த#களிட� ெசா�ல ேவ8:�. வ89யி� ஏறி�ெகா8டா� தா�பர� ேபாவதC�� 
ெசா�% A9�)வி:ேவ�! ஏறி� ெகா�ளலாமா?" எ�� ேக?:� ெகா8ேட 
எ�/ைடய பதிE�காக கா�திராம� கதைவ� திற") வ89��� காைல 
ைவ�)வி?டா�. அ��ற�, அவைர� பி9�) ெவளிேய த�ளினா� தவிர இற#க7 
ெசா�வதC� ேவ�வழியி�ைல. அைத� கா?9E� தா�பர�தி� ெகா8: ேபாF 
இற#கி வி?: வி:வேத ந�ல) எ�� எ8ணி அவ� உ?கா�வதC� இட# 
ெகா:�ேத�.  
 
9ைரவ� ம�ப9 வ89ைய விட ஆர�பி�த ேபா), அத� ெம�%ய இய"திர� 
க�விகளி� மீ) த� ேகாப�ைதெய�லா� கா?9னா�. வ89 Hக�ப�தினா� 
அைசவ)ேபா� அைச")வி?:� தடா�, படா� எ�� ச�தமி?:� ெகா8:, 
கிள��� ேபாேத மணி�� அ�ப) ைம� ேவக�தி� கிள�பிC�! 
 
"எ�ன அ@வள+ அவசரமாக எ�னிட� ெசா�ல வி��பிய காாிய�?" எ�� 
ேக?ேட�. 
 
"உ�Aைடய தைலைமயி� ஒ� I?ட� ேபா?: 'பழ"தமிழ� நாகாிக�' எ�/� 
ெபா��பCறி ஒ� ெசாCெபாழி+ நிகJ�த ேவ8:ெம�� சில நாளாக என��  
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ஆவ�!"  
 
இைத� ேக?ட)� எ�ைன அறியாம� வாF வி?:7 சிாி�) வி?ேட�. 
 
"எதCகாக7 சிாி�கிறீ�?" எ�� ேக?டா�. 
 
"எதCகாகவா? எ�லா� வ�Kவ� ெப�மா/ைடய வா�ைக 
நிைறேவC�வதCகாக�தா�." 
 
"'இ:�க8 வ�#கா� ந�க!' எ�� வ�Kவ� ெசா�%யி��கிறா� அ�லவா?" 
 
"என��� ெதாிகிற). ெசாCெபாழி+ ஆC�வதC� இ@வள+ அவசரமா வ89ைய7 
சாைலயி� ந:வி� நி��த ேவ8:மா எ�� நிைன�)7 சிாி�கிறீ�. யL/ைடய 
ேக�வி��� த�ம��திர� Iறிய பதிைல உம�� ஞாபக�ப:�)கிேற�. இல�கிய� 
)ைறயி� ஈ:ப?டவ�க� திB� திBெர�� ஒ@ெவா�வராக� காலமாகி� ெகா8: 
வ�கிறா�க�!..." 
 
அவ� த�ைம� பCறி7 ெசா�%� ெகா�கிறாரா, அ�ல) என�� எ7சாி�ைக 
ெசFகிறாரா எ�� எ8ணி விய"ேத�. 
 
"ஆைகயா�, ஒ@ெவா�வ�� ஏதாவ) A�கியமாக7 ெசFய ேவ89ய 
காாியமி�"தா�, ஒ�தி� ேபாடாம� உடேன ெசF) விட ேவ8:�. இ"த வ89 
ேபாகிற ேவக�ைத� பா��தா�...?" 
 
"எ�லாவC����, நீ#கK� ஒ�தி� ேபாடாம� உடேன ஆர�பி�)வி:வ) ந�ல)." 
 
"நா� இ�ைற�� உயிேரா9��ப)�, உ�Aட� இ"த வ89யி� ஏறி வ�வ)� மிக 
மிக அதிசயமான காாிய#க�. ஆ� மாத�)�� A�ேப எ� ஆ.� A9"தி��க 
ேவ89ய). எ�/ைடய அதிசயமான அOபவ�ைத� தமிJ ம�க� க?டாய� 
ெதாி") ெகா�ள ேவ8:� எ�பதCகாகேவ இைறவ� எ�ைன� கா�பாCறி 
இ@வள+ நா� உயிேரா: ைவ�தி��கிறா� எ�� ந��கிேற�. இைறவ/ைடய 
க�ைணைய.� ெரா�ப7 ேசாதி�க� Iடா) அ�லவா? ஆைகயா� இேதா எ� 
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கைதைய ஆர�பி�) வி:கிேற�. ஆமா�; கைத ேபால� தா� இ����. 
உ8ைமயி� நட"த) எ�� ெசா�னா�, யா�� ந�ப� ேபாவதி�ைல. ஆைகயா� 
கைதெய�� ெசா�%வி:வேத ந�ல). நீ�� எ� அOபவ�ைத எ6)வதாயி�"தா�, 
'இ"த� கைதயி� வ�� ெபய�கK� நிகJ7சிகK� எ�லா� கCபைனேய; யாைர.� 
�றி�பிடவி�ைல' எ�� தி?டமாக அறிவி�) வி:வ) ந�ல)!" எ�� ெசா�னா�. 
 

1111    
 
<மா� ஒ� வ�ஷ�)�� A�னா� எ� ெபயைர� ப�திாிைககளி� நீ#க� 
பா��தி��கலா�. அெமாி�காவி%�") ஆ(திேர%யா வழியாக இ"தியா+��� 
பிாியாணமான ஓ� ஆகாச விமான� காணாமC ேபாF� பல நா� வைர யாெதா� 
தகவE� ெதாியாம%�"தத�லவா? அ"த விமான�தி� பிரயாண� ெசFதவ�களி� 
ஜாபிதாவி� மதிவாண� எ�.ஏ. எ�ற ெபய� இ�"தி����. அ) தா� எ� ெபய�. 
அதC� ஆ� மாத�திC� A�னா� ஒ� A�கியமான ஆராF7சி� ேகா�9யி� 
ேச�") அெமாி�கா+�� நா� ெச�ேற�. இ"தியாவி%�") இ�ேபாெத�லா� பல 
நி�ண� ேகா�9கK� கைலஞ� ேகா�9கK� உலகிE�ள பCபல நா:கK��� 
ேபாF� ெகா89��கி�றன� அ�லவா? அ"த"த நா:களி� பCபல அபிவி��தி 
மா��க#கைள� ெதாி") ெகா8: வ") இ"தியாவி� வள#ெகாழி�க7 
ெசFவதCகாக�தா� அவ�க� ேபாகிறா�க�. நா� ேபான காாிய� அெமாி�காவி� 
ெட�னQ மாகாண�தி� உ�ள வா�)� ப8ைணகைள� பCறி� ப9�)� ெதாி") 
ெகா�வதCகாக. அ#ேக.�ள வா�) ஒ@ெவா��� தின� எ?: ப9 பா� 
ெகா:�கிறதா�! ந� ஊாி� ம?:� ஒ� வா�) அைர�ப9 பாE�� ேம� ெகா:�க 
ம��பேத�? ெட�னQ ப8ைணயி� உ�ள வா�)�கK�� அ�ப9 எ�ன 
ஆகார� ெகா:�)� ேபாஷி�கிறா�க�? அைவ பிற��� ேபா), எைட எ@வள+? 
பா� கற�பதC� A�னாE� பி�னாE� எைட எ@வள+? எ�ென�ன விடமி� 
ச�)�க� உணவி� ேச��)� ெகா:�பதா� அைவ அ@வள+ பா� கற�கி�றன? 
அ"த விடமி�கைள நாA� அெமாி�காவி%�") வரவைழ�) ந��� 
வா�)கK��� ெகா:�கலாமா? அ�ல) வா�)�கைளேய த�வி�) விடலாமா? - 
இ�மாதிாி� பிர7சைனகைள ேநாி� ஆராF") ெதாி")ெகா8: வ�வதCகாக 
இ"திய ச��கா� எ�ைன.� எ� சகா�கைள.� அ/�பி ைவ�தா�க�. 
 
உலெக#�� ஆராF7சி அறிைவ� பர��வதCகாக அெமாி�க� ேகாB<வரரான 
ரா�ெப�ல� பிர� ஒ� ெபாிய நிதிைய ஏCப:�தியி��கிறா�. அ"த நிதியி%�") 
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எ#க� ஒ@ெவா�வ�ைடய பிரயாண7 ெசல+�காக+� இ�ப�ைதயாயிர� SபாF 
ெகா:�தா�க�. அதC�7 சமமான ெதாைக இ"திய ச��கா�� ெகா:�தா�க�. 
 
அ:�த ஐ") வ�ஷ� தி?ட�தி� இ"தியாவி� ெமா�த� இ�ப) ேகா9 வா�)�க� 
வள��) இ� U� ல?ச� ப9 வா�)� பா� உCப�தி ெசFேத தீ�வ) எ�� 2 
��ஜாாிலா� ந"தா தீ�மானி�தி��கிறா� அ�லவா? இைத நீ#க� மன�தி� 
ைவ�)� ெகா8டா�, எ#கள) ஆராF7சி� பிரயாண� எ@வள+ A�கியமான) 
எ�பைத உண�") ெகா�ளலா�. 
 
)ரதி��டவசமாக நா#க� அெமாி�கா ெச�ற சமய� எ#க� ஆராF7சி�� உக"த 
சமயமாக இ�ைல. ெச�ற சில வ�ஷ#களாக அெமாி�க மா��ெக?9E� 
உலகமா��ெக?9E� வா�)�பா� 'ஸ�ைள' மிக அதிகமாகி விைல �ைற") 
வ"ததா�. இைத7 சமாளி�பதCகாக அெமாி�கா வா�)� ப8ைண Aதலாளிக� 
இர8: வ�ஷ#கK�� வா�)� பா� உCப�திைய அ9ேயா: நி��திவிட� 
தீ�மானி�) வி?டா�க�. வா�)கைளெய�லா� பனி�க?9யி� ைவ�)� பதனி?:� 
ேபா�ேமாஸா� தீவி� உ�ள சீன�)���கK�� உணவாக அ/�பி வ"தா�க�. 
ஆகேவ நா#க� ேபான காாிய� எ�னேவா, ைக Iடவி�ைல. 
 
ஆயி/�, எ#கK�காக இ"திய ச��கா� ெசல+ ெசFத பண� Vணாக� ேபாF விட� 
Iடா) எ�� எ#க� ேகா�9ைய7 ேச�"த ஒ@ெவா�வ�� ெவ@ேவ� 
ஆராF7சியி� ஈ:பட� தீ�மானி�தா�க�. ஒ�வ� ெம�Qேகாவி� உ�ள 
A?ைடயி:� �திைரகைள� பCறி ஆராF7சி ெசFவதC�7 ெச�றா�. இ�ெனா�வ� 
பிேரQ� ேதச�தி� ப��தி� ெகா?ைட��� பதிலாக� கா�பி� ெகா?ைட தி�� 
கா�பியாகேவ கற��� காைள மா:கைள� பCறி� ெதாி") வர7 ெச�றா�. 
 
நா/� பல ேயாசைனக� ெசFத பிற� ஆ(திேர%யா ேதச�)� க#கா�களிட� 
�திதாக� பரவி வ�� ம�ம ேநாைய� பCறி ஆராF7சி ெசFய� தீ�மானி�) ஆகாய 
விமான�தி� �ற�ப?ேட�. ஆனா� கட+Kைடய வி��ப� ேவ�விதமாக இ�"த). 
பழ"தமிழ� நாகாிக�ைத� பCறிய ஓ� அC�தமான உ8ைமைய எ� �லமாக 
உலக�)�� ெவளிப:�த ேவ8:ெம�ப) இைறவ/ைடய சி�த�. என�� 
ஏதாவ) திBெர�� ேந�") வி?டதாக ைவ�)� ெகா�K#க�. நா� ேநாி� பா��த 
அ�தைகய அC�த� ஒ�� இ�"ததC�7 சா?சிேய இ�லாமC ேபாயி����. 
ஆைகயினாேல தா� உ�மிட� அைத�பCறி7 ெசா�வதC� இ@வள+ 
அவசர�ப:கிேற�. 
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ஆகாச விமான� �ற�ப?:� பQபி� சA�திர�தி� ேம� பற") ேபாF�  
ெகா89��கிற). அ"த மாெப�� சA�திர�தி� அகல�, நீள�, ஆழ� ஆகியைவ 
�றி�)�, அத� வி(தாரமான நீ��பர�பிேல எ�தைன ேகாடா/ேகா9 ஜீவராசிக� 
வாJ"தி��கி�றன எ�ப) �றி�)� ேயாசைன ெசF) ெகா89�"ேத�. அ) 
ம?:மா? ஆதிகால�தி%�") எ�தைன எ�தைன வியாபார� க�ப�க� அ"த7 
சA�திர�தி� �Jகி� கிட�கி�றன! எ�தைன (பானி� க�ப�க� ெம�Qேகாவி� 
த#க�)ட� அ"த� கட%� ஆழ�ைத அைட"தி��கி�றன. எ�தைன பிாி?9� 
க�ப�க�! எ�தைன பிர0<� க�ப�க�! A�ெனா� கால�தி� தமிழ�க� ெபாிய 
ெபாிய நாவாFகைள ெசE�தி� ெகா8: ஏ6 சA�திர#களிE� பிரயாண� 
ெசFதி��கிறா�க�. தமிழ�கKைடய க�ப�க� Iட அ"த7 சA�திர�தி� அ9யி� 
கிட�த� I:�. அவCறி� உ�ள ெச�வ#கைளெய�லா� ம?:� திர?97 ேச��) 
எ:�க A9.மானா�?... 
 
இ@வா� நா� எ8ணமி?:� ெகா89�"த ேபா), எ#க� ஆகாச விமான� 
வழ�க�ைத� கா?9E� அதிகமாக ஆட� ெதாட#கிய). ெபாியெதா� <ழC காCறி� 
அக�ப?:� ெகா8டதாக� ெதாிய வ"த). பிரயாணிகளி� Aக#களி� கவைல �9 
ெகா8ட). அவ�க� கவைல ப:வதC�� காரண� உ8ெட�ப)� ெதாியவ"த). 
<ழCகாCறி� ைமய�தி� சி�கி� ெகா8டா� விமான� த��வ) )�லப�; இ"த 
ைமய�தி%�") த��வதCகாக விமான ஓ?9க� திைச மாறி7 ெசE�தினா�க�. 
ெவ� ேநர�திC�� பிற� <ழCகாCறி%�") விமான� த�பி வி?டதாக� ெதாி"த). 
ஆனா� ேபா�� திைசைய.� அ) அ9ேயா: தவறிவி?ட). திைசயறி.� க�வி 
ேவைல ெசFயவி�ைல. ேர9ேயா� க�வி ப6தாகி வி?ட). விமான� பற") 
ெகா8ேடயி�"த). ஆனா� எ#ேக ேபாகிற) எ�� க8: பி9�க A9யவி�ைல. 
விமான ஓ?9களி� �ைளகK� இதC�� �ழ�பி� ேபாயி��க ேவ8:�. பQபி� 
சA�திர�தி� ஒ� �ைல ப�தியி� நா#க� ஏறியி�"த விமான� வ?டமி?:7 <Cறி7 
<Cறி வ") ெகா89�"த). சீ�கிர�தி� ெப?ேராE� தீ�") ேபாFவி?ட). 
 
அவரவ�கK�� 'பாராW?' க�விைய எ:�)� ெகா8: கீேழ �தி�க ேவ89ய) 
தா� எ�� அறிவி�) வி?டா�க�. 
 
கீேழ �தி�தா�, பQபி� சA�திர�திேலதா� �தி�க ேவ8:�? அதி� எ�ன பய�? 
எ�தைன ேநர� உயிேரா: இ��க A9.�? அைத விட விமான�தி%�"தப9ேய 
வி6") உயி� வி:வ) ேம� அ�லவா? 
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இ"த� ேக�வி��� பதி� கிைட�த). 
 
பQபி� சA�திர�தி� ல?ச� கண�கி� சிறிய சிறிய தீ+க� இ��கி�றன. 
அவCைறெய�லா� க8:பி9�) இ@வள+ தீ+க�, இ#கி#ேக இ��கி�றன, 
எ�� இ�/� நி�ணயி�க�படவி�ைல. க8: பி9�க�படாத தீ+க�, அநாகாிக� 
கா?:மிரா89 ஜாதியா� வசி��� தீ+க�, பாதி நாகாிகமைட"த ம�க� வா6� 
தீ+க� - இ�ப9 எ@வளேவா இ��கி�றன. அ�தைகய தீ+களி� ஒ�றி� 
தCெசயலாக இற#கினா�, உயி� த�பி� பிைழ�க ஏ) உ8:. 
 
ஆனா� இ"த அCப ந�பி�ைகயான) அேநக��� விமான�தி%�") ெவளியி� 
�தி�பதC�ாிய ைதாிய�ைத அளி�கவி�ைல. 
 
சாதாரணமாக நா� அ@வள+ ைதாியசா% எ�� ெபய� ெபCறவ� 
அ�லெவ�றாE� அ"த7 சமய�தி� எ#கி�"ேதா என��� ைதாிய� பிற"த). 
 
பாராW?ைட எ:�)� கவனமாக மா?9� ெகா8ேட�. க8க� இர8ைட.� 
இ�க �9� ெகா8ேட�. விமான�தி%�") வானெவளியி� �தி�ேத�. 
 
'உயி� ேபாவ)' எ�� ெசா�கிறா�கேள, அ) எ�ன எ�ப) என�� அ�ேபா) 
ெதாி"த). எ� ம8ைட ெவ9�ப) ேபால+�, உட�����ளி�") உயி� 
ெவளி�ப?: ேமேல ேபாFவி?ட) ேபால+�, உட�� ம?:� கீேழ வி6வ) 
ேபால+� ேதா�றிய). 'ஆகா! இ"த� பாராW? ஏமாCறிவி?ட)! )ேராக� ெசF) 
வி?ட)!" எ�� எ8ணிேன�. ந�ல ேவைளயாக, உடேன நிைன+ 
இழ")வி?ேட�. அ��ற� எ�ன நட"த) எ�ப) என��� ெதாியா). 
 

2222    
 
வாயிE� ��கிE� உ�� ஜல� ஏறி �7<� திண�வ) ேபா�ற உண�7சி.ட� <ய 
நிைன+ ெபCேற�. ெபா�லாத உயி� எ� உட�ைப வி?:� ேபாF விடவி�ைல. 
இ"திய ச��காாிட� ெபCற உதவி ெதாைக�� ஈடாக ஏேத/� நா� ஆராF7சி 
ெசF) எ� கடைன� கழி�ேத ஆகேவ8:� அ�லவா? அதCகாகேவ பிைழ�ேத� 
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ேபாE�! வாயி� ��"தி�"த உ�� ஜல�ைத� )�பி� ெகா8: எ6") நி�றேபா) 
கடேலார�தி� இ:�பள+ ஜல�தி� நிCக� க8ேட�. ெபாிய அைல ஒ�� எ�ைன 
ேமாதி அ9�)� ெகா8: ெச�ற). அைல ேபான பிற� பா��தா� ஈர ம8ணி� 
தைரயி� கிட"ேத�. ச?ெட�� எ6") இ�/� ெகா0ச� கைரைய ேநா�கி7 
ெச�ேற�. அ#கி�"த ஒ� மைல� பாைற மீ) தாவி ஏறி� ெகா8ேட�. பிற� நாலா 
�றA� பா��ேத�. அதி��ட� எ�� ெசா�வதா, கட+ளி� க�ைண எ�� 
ெசா�வதா எ�� ெதாியாம� திைக�ேத�. பQபி� சA�திர�தி� ம�தியி� 
ஆ#கா#� இ��பதாக� ேக�வி�ப?9�"ேதேன, அ"த� தீ+�I?ட#களி� ஒ�றி� 
நா� இ��பதாக அறி") ெகா8ேட�. ஒ� தீவி� கைரயி� நா� 
ஒ)#கியி�"ேத�. <மா� ஒ� ைம� Xர�)�� அ�பா� இ�ெனா� தீ+ ெதாி"த). 
அதC� அ�பா� ெகா0ச Xர�தி� இ�ெனா� தீ+ காண�ப?ட). 
 
பQபி� சA�திர�திE�ள சில தீ+க� ெசா��கேலாக�)�� இைணயான வன��� 
வளA� ெபா�"தியைவ எ�� ��தக#களி� ப9�தி�"த) நிைன+ வ"த). 
அெமாி�காவி� நா� ஏறிய விமான� எ�ைன ேநேர ெசா��கேலாக�)��� 
ெகா8: வ") ேச��) வி?டதாகேவ எ8ணி� ெகா8ேட�. 
 
எ�/ைடய அதி��ட�ைத எ8ணி நாேன ச"ேதாஷ�ப?:� ெகா89��ைகயி� 
எ�/ட� விமான�தி� வ"தவ�கைள� பCறிய நிைன+ உ8டாயிC�. 
க�ப�களிE� ஆகாச விமான#களிE� பிரயாண� ெசFகிறவ�க� சாதாரணமாக 
'ைபனா�ல�' எ�/� Xரதாிசினி� க8ணா9 ெகா8: ேபாவ) வழ�க�, ஆ�; 
கிாி�ெக?, �?பா�, விைளயா?:�க� பா��க� ேபாகிறவ�கK� 'ைபனா�ல�' 
ெகா8: ேபாவ)8:. நா� எ� ேதாளி� மா?9� ெதா#க வி?:� ெகா89�"த 
'ைபனா�ல�' இ�தைன ஆப�)கK��� த�பி7 ேசதமாகமா%�"த). அைத எ:�)� 
க8களி� ைவ�)� ெகா8: Aத%� என�� எதிேர அக8டமாக விாி") கிட"த 
சA�திர�ைத ேநா�கிேன�.  
 
ெதFவேம! ஏ� பா��ேதா� எ�� கதி கல#��ப9யான கா?சிைய� க8ேட�. 
நா#க� வ"த விமான� கட� ந:வி� வி6") ெகா0ச# ெகா0சமாக அA#கி� 
ெகா89�"த). அதி%�"த பிரயாணிக� சில� ெவளிேயறி� கட%� நீ"த AயCசி 
ெசFதா�க�. இ) ஒ� கண� ெதாி"த). ம� கண�தி�, அ�மா! I?ட� பாF") 
வ"தைத� க8ேட�. அ"த மீ�களி� ேகாரமானவாF���, நீத Aய�றவ�க� 
ெச�றைத.� க8ேட�. எ� உட�� ந:#கிய). எ�ப9�ப?ட விப�தி%�") 
த�பிேனா� எ�� எ8ணி� ெகா8: என�� வல) �ற�தி%�"த தீவி� மீ) 
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பா�ைவைய7 ெசE�திேன�. அ#ேக அைதவிட� ப�மட#� பய#கரமான கா?சி 
என��� கா�தி�"த). 
 
ஆ�பிாி�கா� ேதச�) உ?பிரேதச#களி� நர மாமிச� உ8Y� கா?:மிரா89 
ரா?சஸ�க� வசி�பதாக� ேக?9��கிறீ�க� அ�லவா? ��தக#களி� 
ப9�தி��Z�க�; சினிமா�களிE� பா��தி��Z�க�. அ�மாதிாி ரா?ஸச� I?ட� 
ஒ�� அ#ேக களி� I�தா9� ெகா89�"த). அ"த� I?ட�தி� களி����� 
காரண� எ�ன ெவ�ப) ெதாி") ேபாயிC�. ஆகாச விமான�தி� என��� ப�க�) 
ஆசன�தி� உ?கா�"தி�"த ப0சாபி ந8ப� அ�I?ட�தி� ம�தியி� நி�� 
ெகா89�"தா�. அவ� Aக�தி� காண�ப?ட Zதிைய.� ேவதைனைய.� ெசா�ல 
A9யா) எ�னா� ஒ� கண ேநர�)�� ேம� அைத� பா��க A9யவி�ைல. நா� 
இற#கியி���� தீவிE� அ�தைகய கா?:மிரா89க� தா� இ��கிறா�கேளா, 
எ�னேமா? இ�ப9 நிைன�த)� எ� உட�� ந:#கிய). தீ+��� ேபாகலாமா, 
ேவ8டாமா எ�� ேயாசி�ேத�. அதC�� ஏேதா கட%� சலசல��7 ச�த� 
ேக?ட). ச�த� ேக?ட திைசைய ேநா�கி� ைபனா�லைர ைவ�)� பா��ேத�. U� 
இ�U� இ�ைல, ஆயிர� பதினாயிர� <றா மீ�க� ஒ� ெபாிய யாைன ம"ைதைய� 
ேபா� கட� நீைர� கிழி�)� ெகா8: நா� இ�"த திைசைய ேநா�கி 
ெவ�ேவகமாக வ") ெகா89�"தன. அ�ேபா) நா� அைட"த பய�ைத� ேபா� 
எ� வாJநாளி� எ�ேபா)� அைட"ததி�ைல. 
 
எ� நிைலைம இ�னெத�பைத எ�/ைடய பயேம என�� உண��திவி?ட). அ) 
வைர��� கட� நீ� வ9.� ேநரமாயி�"தப9யா�, நா� இ�"த தீைவ7 <Cறி� 
ெகா0ச� Hமி� பிரேதச� ெதாி"த). கட� ெபா#க ஆர�பி�) வி?டா� ஜல� 
தைரெய�லா� A6க அ9�)� ெகா8: ேமேல வ") வி:�. நா� அ�ேபாதி�"த 
பாைற Iட� த8ணீாி� �Jகிவி:�. அ�ப9ெய�றா�, <றாமீ�க� அ#ேக.� 
வ")விட�I:�. 
 
நா� பா��)� ெகா89�"தேபா) கட� ெபா#க ஆர�பி�) வி?டைத� பா��ேத�. 
உடேன �தி�) எ6") அ"த� கCபாைறகளி� மீ) த�தி� தாவி ஏறிேன�. 
அ#க#ேக வ6�கிய இட#களி� கீேழ வி6") ம�ப9 எ6"ேத�. உயி� மீ)�ள 
ஆைச, A�கியமாக அ"த7 <றா மீ�களி� பCகளி�, இைடயி� அக�ப?:� 
ெகா�வைத� பCறிய Zதி எ�ைன அ#� நிCகவிடாம� )ர�தி அ9�த). 
 
<மா� அைர மணி ேநர� வி6") வி6") ஓ9�தாவி ஏறி �7<� திணறிய பிற�,  
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அ@வள+ AயCசி.� V8 எ�� க8ேட�. 
 
என�� எதிேர ெச#��தான ஒ� ெபாிய மதி� <வ� நி�ற). அ8ணா") பா��தா� 
உ7சி� ெதாியாதப9 அ@வள+ உயரமான <வ�, அ"த7 <வ� ஓரமாகேவ வ6�கிய 
பாைறகளி� நிதானமாக� கா� ைவ�) நட") சிறி) Xர� ெச�ேற�. <வ� 
A9வி�லாம� ெச�ற). 
 
ஏCகனேவ கைள�)� ேபாயி�"ேத�. அ�)ட� ஏமாCறA� மன7ேசா�+� ேச�") 
ெகா8டன. அ"த மதி� <வாி� ம8ைடைய ேமாதி� ெகா�ளலாமா எ�� 
ேதா�றிய). அதி� ஒ��� பயனி�ைல. அைத� கா?9E� மைல�பாைற 
உ7சியி%�") கட%� �தி�) உயிைர விடலா� எ�� ேதா�றிய). ஆகாச 
விமான�தி%�") வி6") உயி� பிைழ�) வி?: இ�ேபா) உயி� வி:வதCகாக� 
பாைறயி%�") �தி�க ேவ89யி��பைத நிைன�தா� என�ேக சிாி�� வ"த). 
 
கடேலாரமாக உயரமான பாைறெயா�ைற அYகி அத� ேபாி� உ?கா�"ேத�. 
எ�/ைடய நிைலைம பCறி நிதானமாக ேயாசி�கECேற�. எதிேர யாைனகைள� 
Iட வி6#க� I9ய <றாமீ�க� ம"ைத ம"ைதயாக உலா+� கட�. அ�பா� 
மனித�கைள� ப% ெகா:�) உ8Y� ரா?சஸ ம�க� வசி��� தீ+. இ"த� ப�க� 
தி��பினா�, க8Y�ெக?9ய Xர� வாைன ேநா�கி உய�"தி�"த மதி� <வ�. 
நா� இ�"த பாைற��7 சC�� Xர�தி�, இ�ெனா� பாைறயி� ேபாி� இர8: 
ெபாிய க6�க� வ") உ?கா�"தன. அைவ தா� என��� ேதாழ�க�. அவCறி� 
ேநா�க� எ�ன எ�ப) பCறி அதிகமாக7 ச"ேதக�ப:வதCகி�ைல. அ:�த� 
தீவிE�ள ரா?சஸ ம�கைள விட இ"த� க6�க� ந�லைவ தா�. எெனனி� நா� 
இற") ேபா�� வைரயி� கா�தி��பதC� ேவ89ய ெபா�ைம இவC��� 
இ��கி�றன அ�லவா? 
 
A9வி� இ"த� க6�கK�� இைரயாவதC�� தானா உயி� பிைழ�ேதா� எ�� 
எ8ணிேன�. இ�ைல, இ�ைல. ேவ� வழி ஏேத/� இ��க ேவ8:�. உயி� 
உ�ள வைரயி� ந�பி�ைக�� இட� உ8: அ�லவா? மீ8:� பிரய�தன� ெசF) 
பா��க ேவ8:�. இ"த� ேகா?ைட மதி� <வ� ேம� ஏ�வதC� எ#ேகயாவ) வழி 
இ�லாமலா ேபா��? எ�ப9யாவ) இ"த மதிைல� கட") உ�ேள ேபாF� பா��க 
ேவ8:�. யாேரா நாகாிக�தி� A�ேனCறமைட"த மனித�க� இ"த மதிைல� 
க?9யி��க ேவ8:� எ�பதி� ஐயமி�ைல. அ:�தாCேபா�, அ"த இ�ெனா� 
தீவி� உ�ள ரா?ஸத�க� ேகா?ைட� க?9�ெகா�ளவி�ைலேய? ஒ� ேவைள 
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அ"த� கா?:மிரா89களிடமி�") த#கைள� பா)கா�)� ெகா�வதCகாகேவ 
இ"த� தீவி� உ�ளவ�க� இ@வள+ ெபாிய மதி� <வ� எ6�பியி��கிறா�கேளா 
எ�னேமா? அ�ப9.� இ��கலா� அ�ல) ேகா?ைட க?9யவ�க� அைனவ�� 
மா8: ம9") ேபாயி��கலா�. ேகா?ைட��� இ�ேபா) வசி�பவ�க� கா?: 
மிரா89 இன�தவராகேவ இ��கலா�. அ�ல) மனித�கேள இ�லாத 
நி�மா/�யமான தீவாக இ�"தாE� இ��த� I:�. பா��தா� அ�ப9�தா� 
ேதா��கிற). மனித�க� வசி�பதாயி�"தா�, மதி� <வாி� உ7சியி� யாராவ) 
இ��கலா� அ�லவா? ேகா?ைட.� மதி� <வ�� க?9� ெகா8: வாJகிறவ�க� 
ேமேல காவ� ைவ�காமலா இ��பா�க�? 
 

3333    
 
அ:�தகண� ைபனா�லைர எ:�)� க8ணி� ெபா��தி� ெகா8: மதி� <வாி� 
உ7சியி� பா�ைவைய7 ெசE�திேன�. ஏேதா சில நிழ� வ9வ#க� ெதாி"தன. 
அைவ சி�திரேமா, சிCபமா, உயி��ள வ9வ#களா எ�� ெதாியவி�ைல. உயி� 
உ�ளவ�களாயி�"தா�, அவ�கKைடய கவன�ைத எ�ப9� கவ�வ) எ�� சC� 
ேநர� ேயாசி�ேத�. 
 
ெதா8ைடயி� பல� A6வைத.� உபேயாகி�)7 ச�த� ேபா?:� பா��ேத�. 
ேக�விAைற ஒ��மி�ைல. ெதா8ைட வற8ட) தா� மி7சமாயிC�. அதி%�") 
தாகமாயி��கிற) எ�ற நிைன+ வ"த). வரவர, நாவற?சி.� தாகA� அதிகமாகி� 
ெகா89����. சA�திர� நிைறய� த8ணீ� இ��கிற); ஆனா� �9�பதC� ஒ� 
)ளி� த8ணீ� இ�ைல. க6�க� அதிக ேநர� கா�)� ெகா89��க ேவ89ய 
அவசிய� இரா)! 
 
ஏேதா ஒ� ெம�%ய ச�த� - தாJ�பா� திற�ப) ேபா�ற ச�த� ேக?ட). ச�த� 
வ"த திைசைய ேநா�கி� தி��பிேன�. மதி� <வாி� அ9�ப�க�தி� ஒ� சிறிய 
)வார� ெத�ப?ட) ேபா� இ�"த). அ:�த நிமிஷ�, அ"த� )வார�தி� ஒ� Aக� 
காண�ப?ட). ஆகா! அ) ஒ� ெப8ணி� Aக�. ைபனா�லைர உடேன எ:�)� 
க8ணி� ைவ�)� ெகா8: பா��ேத�. ைபனா�ல� எ�ைன ஏமாC�கிறதா, 
அ�ல) பசி தாக�தினா� நா� சி�த�பிரைம அைட")வி?ேடனா? பல 
நா:கK��7 ெச�றி��கிேற�; பல சாதி பல இன#கைள7 ேச�"த ெப8கைள� 
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பா��தி��கிேற�. ேநாிE� பா��தி��கிேற�. சினிமா�க�, நாடக#க�, 
ெட%விஷ� கா?சிக� ஆகியவCறிE� பா��தி��கிேற�. ஆனா� இ�மாதிாி 
அழகிய ஒ� ெப8ைண நா� பா��ததி�ைல. அழ� ம?:ம�ல உலகி� 
எ�தைனேயா அழகிக� இ��கிறா�க�. ஆனா� இ"த� ெப8ணி/ைடய Aக�தி� 
ேதா�றிய வசீகர� இ)வைர நா� பா��திராத ெதFVக வசீகரமாயி�"த). 
 
பா��)� ெகா89��ைகயிேலேய, வான�தி� ேதா�றிய மி�ன� மைறவ) ேபா� 
அ"த Aக� மைற")வி?ட). ம�கண�, )வார�ைத.� காணவி�ைல, மதி� <வ� 
தா� இ�"த). 
 
நா� பா��த) ெவ�� மன� பிரைமயாக இ�"தாE� இ��கலா�. பாைலவன�தி� 
பிரயான� ெசFகிறவ�களி� க8Y�� ெவ�� மண� பட�"த இட�தி� �ளி�"த 
நீ� நிைல ேதா��� எ�பா�க�. அ) ேபா�ற ஒ� கான� நீ�� கா?சிதாேனா 
எ�னேமா, இ)? ஆயி/� அ#ேக ெச�� பாிேசாதைன ெசF) பா��)விட 
வி��பிேன�. 
 
ெசFவதC� ஒ� காாிய� ஏCப?டப9யா�, உட�பிE� <�<��� உ8டாயிC�. 
 
நா� �தி�) எ6") மதி� <வைர ேநா�கி வி6") அ9�) ஓட� ெதாட#கியைத� 
பா��) அ"த� க6�க� Iட மிர8: ேபாF7 சிற�கைள அ9�)� பற�க� 
ெதாட#கின. 
 
)வார� ெதாி"த இட�ைத ெந�#கி உC�� பா��ேத�. Aத� பா�ைவ�� ெவ�� 
<வராக� ெதாி"த). ம�ப9.� I�") கவனி�த ேபா) ஓாிட�தி� இர8: ெபாிய 
கத+க� இ��பதாக� ேதா�றிய). அவCறி� அைம��� ேமேல Hசியி�"த வ�ண� 
H7<� <வேரா: <வராக� ெத�ப:�ப9 அைம"தி�"தன. கத+ எ�� ேதா�றிய 
இட�தி� அ#�மி#�� ைகயினா� அA�கி� ெகா8ேட வ"ேத�. ஓாிட�தி� 
ெகா0ச� அைச") ெகா:�த). அ#ேக பல#ெகா8ட ம?:� அ6�தி� 
த�ளிேன�. ெபாிய கத+��� ெபா��த�ப?9�"த ஒ� சிறிய கத+, <மா� இர8: 
அ9 ச)ரA�ள கத+, உ?�றமாக� திற") ெகா8ட). அதC� ஒ� பலமான 
தாJ�பா� இ�"த). சC� A� அைத� திற") பா��த ெப8 மறதியாக� 
தாழிடாம� ெச�றி��க ேவ8:�. )வார�தி� வழியாக உ�ேள பா��தேபா), ஓ� 
அழகிய சிறிய ப?டண� கா?சி அளி�த). விசாலமான Vதிக�, சாதாரண ஓ?: 
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V:க� ந:ந:ேவ இர8ெடா� மாட மாளிைகக�, ஊ��� ம�தியி� அழகிய 
வி(தாரமான �ள�, ப9�)ைற, ஒ� ெபாிய அரசமர�, - ஊ��� அ�பா� 
ப<ைமயான வய�க�, க���� ேதா?ட#க�, - இ@வளைவ.� அ"த7 சி� 
)வார�தி� வழியாக ந�றாக� பா��க A9"த). 
 
அ@வள+தா�. ஒ� கணA� ேயாசைன ெசFயாம� கதவி� வழியாக உ�ேள 
�தி�ேத�. அ"த� ெப8 ெசFய� தவறிய காாிய�ைத நா� ெசFேத�. கதைவ7 
சா�தி உ?�ற�தி� பலமாக� தாழி?ேட�. 
 
ம�ப9.� <C�AC�� பா��ேத�. ெவளியி%�") பா��தேபா) எ� பா�ைவயி� 
ேகாண�தி� அக�ப?ட ஒ�ைற� க8ேட�. என�� வல) �ற�தி� ெகா0ச 
Xர�தி� ஒ� சிறிய ��� இ�"த) - தி�நீ� மைலயிE�ள ��ைற அதிE�ள 
ேகாயிEட� இ#ேக யாேரா ெகா8: வ") ைவ�) வி?ட)ேபா� இ�"த). 
ஆனா� தி�நீ� மைலயி� உ�ள) ெப�மா� ேகாவி�. இ) A�க� ேகாவி� எ�� 
ெதாி"த). ேகாவிE�� எதிேர இ�"த (த�ப�தி� க?9� பற"த ேசவ� 
ெகா9யி%�") அ@வித� ஊகி�)� ெகா8ேட�. 
 
��றி� உ7சியி%�"த ேகாவிE�� ��� �ற�திE� ேம:� ப�ளAமாக� 
பாைறக� இ�"தன. அவCறி� ஒ�றி� ஒ� ��ளிமா� )�ளி ஓ9C�. இ�ெனா� 
பாைறயி� ஒ� மயி� ேதாைகைய விாி�பதC�� பிரய�தன� ெசF) ெகா89�"த). 
 
இவCறி� மீெத�லா� எ� கவன� அதிகமாக நிCகவி�ைல. ஏென�றா�, 
இ�ெனா� பாைறயி� மீ), H#ெகா�)�க� �E#கி� ெகா89�"த ஒ� 
�?ைடயான மர�தி� அ9யி�, கதைவ� திற") பா��த அ"த� ெப8 
உ?கா�"தி�"தா�. அவ� எ� ப�க� பா��கவி�ைல. Wாிய� அ(தமி�)� 
ெகா89�"த திைசைய ேநா�கி� ெகா89�"தா�. அ#ேக அ�ேபா) இ"திரஜால 
மேக"திர ஜால#க� நிகJ") ெகா89�"தன. நீல ேமக#களி� வர��க� ஒ� 
நிமிஷ� ெபா� வ8ண� ெபC�� திகJ"தன. அ:�த நிமிஷ� நீலேமக#க� 
ெச"தாமைர நிறமாக மாறின. பிற� ேம� வான� A6வ)� த#க நிற� ெபC� 
ஒளி�"த). த#க நிற� உடேன ர�த7 சிவ�� நிறமாக மாறிய). 
 
இ"த வ�ண ஜால� கா?சிகளி� சி"ைதைய7 ெசE�தி உ?கா�"தி�"த ெப8ைண 
ேநா�கி நா� ெம�ள ெம�ள நட") ெச�ேற�. பாைத ந�ல பாைதயாக இ�ைல. 
ப�ள�தி%�") ேம?9ேலறி ேம?9%�") ப�ள�தி%ற#கி, ம�ப9.� 
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ேம?9ேலறி, சில இட#களி� தா89� �தி�), சில இட#களி� காலாE� 
ைகயாE� தவJ"), - இ�ப9ெய�லா� ேபாக ேவ89யி�"த). அ) ஒ�ைற.� 
நா� ல?சிய� ெசFயவி�ைல. இ��ைப� கா"த� இ6��� எ�பா�கேள, அ) 
மாதிாி ஏேதா ஒ� ச�தி எ�ைன இ6�)� ெகா8: ெச�ற).  
 
அ"த� ெப8ணி� பி��றமாக அவK�� ெவ� சமீப�தி� ேபாFவி?ேட�. 
அ�ேபா) எ� கா�க� தாமாக நி�� வி?டன. ஏெனனி�, அவ� பாட� 
ெதாட#கினா�. பா?ைட ஏேதா இய�ற வைரயி� ஞாபக�ப:�தி� ெகா8: 
ெசா�கிேற�. சிCசில வா��ைதக� மா�தலாக+� இ��கலா�. அதனா� 
பாதகமி�ைல. க��) ஒ��தா�. 
 

"இ�ப� கனவினிேல - சகிேய 
இ�னிைச பா9வ"தா� - எவேனா 
இ�னிைச பா9வ"தா� (இ) 

 
ெபா� Aக�தி� நைகH�திட ேநா�கினா� 
க�ன#�ழி�திட� க8மல� W?9னா� (இ) 

 
ெபா�னி நதி�கைரயி� - ெவ8ணிலா 
ெபா#கி� ெபாழிைகயிேல 
எ��� உ��� ந�கீத#க� பா9னா� 
எ�னக" ெதா?:பி� எ#ேகேயா ெச�றி?டா�!" (இ) 

 
ஊாி� என��7 ச#கீத�தி� ேமாகA�ளவ� எ�� எ�ேபா)� ஒ� ெபய� உ8:. 
எ�/ைடய ச#கீத� கி��� ஒ� நா� எ�ைன7 ச#கட�தி� மா?9 ைவ�க� 
ேபாகிற) எ�� எ� ந8ப�க� எ7சாி�த)� உ8:. அ) இ7சமய� 
உ8ைமயாயிC�. அ"த� ெப8 இர8டாவ) அ9ைய� பா9 A9�பதC�� நா� 
எ�ைன மற") பலமாக� தாள� ேபாட ஆர�பி�) வி?ேட�. 
 
அ"த� ெப8 எ�ைன� தி��பி� பா��தா�. அதC� A� அ�மாதிாி அதிசய�ைத 
எ��� க8டறியாதவ� ேபா� அ�தைன விய��ட� எ�ைன� பா��)� 
ெகா8ேடயி�"தா�. 
 
"மி7ச� பா?ைட.� பா:! ெரா�ப ந�றாயி��கிற)! எ#க[�� கலாமணி பா9ய  



16 

 

பாட� மாதிாிய�லேவா இ��கிற)?" எ�ேற�. 
 
அ"த� ெப8 த?:� த:மாறி "நீ� யா�, உம�� எ"த ஊ�?" எ�� ேக?டா�. 
 
"என�� இ"தியேதச�. இ"தியா ேதச�தி� எ0சி.�ள மதரா( ரா\ய�ைத7 
ேச�"தவ�." 
 
"அ�ப9ெய�றா� எ�ன? அ) எ#ேக இ��கிற)?"  
 
"ஓேகா! உன��� Hேகாள சா(திரேம ெதாியா) ேபா� இ��கிற). பிற� 
விவரமாக7 ெசா�கிேற�. அ"த� பா?ைட பா9 A9!" 
 
"பா?: உம�� ெரா�ப� பி9��ேமா?" 
 
"ஆமா�; பா?: ெரா�ப� பி9���. அைத� கா?9E� பா:கிறவ�கைள� பி9���. 
A�கியமாக இ�ேபா) உ�ைன� பா��தா�..." 
 
அ"த� ெப8ணி� Aக�தி� திBெர�� பய� காண�ப?ட). அத� ெபா�ைள நா� 
அறி") ெகா�ளவி�ைல. 
 
"ஏ� எ�ைன இ�ப9� பா��கிறீ�?" எ�� ேக?டா�. 
 
நா� சிாி�ேத�. அவைள ேநா�கி நட") ெகா8ேட, "நீ ஏ� இ@வள+ அழகாF 
இ��கிறாF? அதனா� தா� இ�ப9 பா��கிேற�!" எ�ேற�. 
 
அ"த� ெப8 ந:#கிய �ர%�, "உம��� பசியாயி��கிறதா?" எ�� ேக?டா�. 
 
என�� அ�ேபா)� அவKைடய பய�தி� காரண� விள#கவி�ைல. 
 
தமாஷாக� ேப<வதாக எ8ணி� ெகா8: "ஆமா�; ெரா�ப� பசியாயி��கிற).  
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உ�ைன அ�ப9ேய வி6#கி விடலாமா எ�� ேதா��கிற)!" எ�ேற�. 
 
அ@வள+தா�; அ"த� ெப8 'V�' எ�� ஒ� ச�தமி?டா�. 
 
அதC�� பதி� �ர� ெகா:�ப) ேபா� எ�ைன7 <Cறி� பல திைசகளி%�")�, 
"ேவ�! ேவ�!" எ�ற Aழ�க#க� ேக?டன. 
 
Aழ�க#க� வ"த திைசகைள ேநா�கிேன�. மதி� <வ� மீ)� மைல�பாைறகளி� 
மீ)� மர#களி� உ7சியிE� ைகயி� வி�ைல வைள�) அ�� ெதா:�) எ� ேபாி� 
வி:வதC� ஆய�தமாக Vர� பல� நி�றா�க�. 
 

4444    
 
என�� அ�ேபா) எ@வள+ அதிசயமாக இ�"தி���ெம�� நீ#கேள ஊகி�)� 
ெகா�ள ேவ89ய) தா�. பல தடைவ க8ைண �9� திற") பா��ேத�. அ"த� 
கா?சி அேத மாதிாி ெதாி"த). அ"த Vர�க� எ� ேபாி� அ�ைப விடாததC�� 
காரண�, நா� அ"த� ெப8Y�� ெவ� சமீப�தி� இ�"த) தா� எ�� ெதாி") 
ெகா8ேட�. 
 
எ� �ைள அ"த அபாயகரமான ேவைளயி� சாியான ேவைல ெசFத). அ:�த 
தீவி� உ�ள ரா?சத ம�களி� உண+ வழ�க� நிைன+�� வ"த). நா� 
விைளயா?டாக� ேபசிய ேப7< அ�ெப8ணி� உ�ள�தி� உ8டா�கி-
யி��க�I9ய கல�க�ைத அறி") ெகா8ேட�. 
 
அதC�� அ"த� ெப8Y��� ெகா0ச� ச"ேதக� ேதா�றியி��க ேவ8:�. 
 
ச?ெட�� நாE அ9 நட") வ") அ��க� எ� ேம� விழாம� ���கி?:� 
த:�பவ� ேபா� நி�� ெகா8டா�. 
 
"எ�ன ெசா�னீ�க�? இ�ெனா� தடைவ ெசா�E#க�!" எ�றா�. 
 
"உ�ைன� பா��தாேல ேபா)�, பசி தாக� பற")வி:� எ�� ெசா�ேன�! நீ  
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எதCகாக� I7ச� ேபா?டாF? இவ�க� எ�ேலா�� யா�? எதCகாக வி�ைல  
வைள�) அ�� ெதா:�கிறா�க�?" எ�� ேக?ேட�. 
 
அY��8: - ைஹ?ரஜ� �8:கைள� பCறி உலக� Zதி அைட"தி���� 
கால�தி� வி�E� அ��� ைவ�)� ெகா8: ச8ைடயி:� Vர�கK� இ�தீவி� 
இ��கிறா�கேள எ�/� அதிசய� எ�மன�தி� ெபா#கி� ெகா89�"த). 
 
நா� ேக?டதC�� பதி� ெசா�லாம� அ"த� ெப8, "நீ� எ�ன சா�பி:வ) 
வழ�க�?" எ�� ேக?டா�. 
 
"இ?9%, ேதாைச, சாத�, A���, சீைட, இ9யா�ப�, ெபாாி விள#காF உ�8ைட 
இ�/� எ) கிைட�தாE� சா�பி:ேவ�!" எ�ேற�. 
 
அ"த�ெப8 ஒ� ெப��7< வி?:வி?:7 <CறிE� நி�ற வி�ல�� Vர�கK�� 
ஏேதா ைசைக கா?9னா�. அவ�களி� ஒ�வ� அ�கி� வ"தா�. அவனிட�, 
"நல#கி�ளி! எ� த"ைதைய உடேன அைழ�) வா!" எ�றா�. 
 
அ"த Vரைன அவ� அைழ�த ெபய� என�� மி�க விய�ைப உ8டா�கிய). 
பழ"தமிJ நா?:� ெபயராக அ�லேவா இ��கிற)? 
 
"உ� த"ைதயி� ெபய� எ�ன?" எ�ேற�. 
 
"இள0ெச�னி ெந:0ெசழிய� ேசரலாத�!" 
 
இைத�ேக?: நா� அைட"த அதிசய�ைத� கா?9E� அவKைடய ெபயைர 
அறி") ெகா�K� ஆ�வ� அதிகமாயிC�. 
 
"உ� ெபய� எ�னேவா?" 
 
"மயி�விழி மா�!" 
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"எ�ன எ�ன? நீ இ�ேபா) ெசா�ன) உ� ெபயரா? அ�ல) உ�ைன� பCறி� 
கவிஞாி� வ�ணைனயா?" 
 
"எ� ெபய� தா�! இ�ேபா) இ#ேக கவிஞ�க� யா�� இ�ைல. ஒ� ேவைள தமிJ 
நா?9� இ��கிறா�கேளா எ�னேமா? நீ#க� ஏேதா ஒ� ேதச�தி%�") வ"ததாக7 
ெசா�னீ�கேள? அ#ேக ப�க�தி� ெச"தமிJ நா: எ�� எ#ேகயாவ) 
இ��கிறதா?" எ�� ேக?டா�. 
 
"மயி�விழி மாேன! ேக�. இ"தியா ேதச�தி� ஒ� ப�திதா� ெச"தமிJ நா:. நாேன 
ெச"தமிJ நா?ைட7 ேச�"தவ� தா�. ம)ைர�� அ�கி� ஒ� கிராம�தி� 
பிற"தவ�!" எ�ேற� நா�. 
 
"எ"த ம)ைர? தமிJ7ச#க� இ�"தேத அ"த ம)ைரயா?" 
 
"அேத ம)ைரமா நகர"தா�!" 
 
"இ�/� அ#ேக ச#க� இ��கிறதா?" 
 
"ஒ� ச#கம�ல; Vதி�� Vதி ச#க#க� இ��கி�றன!" 
 
"அ�ப9யா? ெச"தமிJ நா?9� இ�ேபா) தமிழ�க� வசி�கிறா�களா?" 
 
"<மா� இர8டைர� ேகா9 தமிழ�க� இ��கிறா�க�. தமிJ� கவிஞ�கK� 
இர8ெடா�வ� இ��கிறா�க�!" 
 
"அ�ப9ெய�றா�, இ�ேபா) அ#ேக ரா?சத�களி� பயேம இ�ைலயா?" 
 
"ரா?சத�களா? எ"த ரா?சத�க�?" 
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"இல#ைகைய ஆ8ட இராவண� �ல�) ரா?சத�க�!" 
 
"இல#ைகயிேல இ�ேபா) ரா?சத�க� இ�ைலேய!" 
 
"பி�ேன யா� இ��கிறா�க�?" 
 
"இல#ைகயிேல இ�ேபா) சி#களவ� எ�ற சாதியா� ஆ?சி ெசFகிறா�க�. 
தமிழ�க� பல�� அ#ேக வசி�கிறா�க�." 
 
"அ"த7 சி#களவ�க� ந� தமிழ�கைள� பி9�)7 சா�பி:வதி�ைலயா?" 
 
"இ�/� அ@வள+�� வரவி�ைல! தமிழ�கைள� தமிJநா?:��� ேபா��ப9 
விர?9ய9�க� தா� பா��கிறா�க�! ஆனா� உ#க� ப�க�)� தீவி� ரா?சத�க� 
இ��கிறா�க� ேபா� இ��கிறேத!" 
 
"ஆமா�; தமிJ நா?9%�") எ#கைள� )ர�தி� ெகா8: வ"தா�க�. 
அவ�கK�காக� தா� இ@வள+ ெபாிய ேகா?ைட <வ� க?9யி��கிேறா�. 
காவE� ைவ�தி��கிேறா�." 
 
"மயி�விழி மாேன! எ�ைன.� அ"த ரா?சத� I?ட�ைத7 ேச�"தவனாக� க�தி� 
பய�ப?டாF அ�லவா?" 
 
"இ�ைல, இ�ைல! ந:வி� உ#கKைடய ஒ� வா��ைத அ�மாதிாி ச"ேதக�ைத 
என�� உ8டா�கிய). அ) தவ� எ�� உடேன ெதளி"ேத�. நீ#க� 
தமிழராக�தா� இ��க ேவ8:ெம�� உ#கைள� பா��த+டேனேய என��� 
ெதாி") ேபாயிC�. அேதா எ� தக�பனா� வ�கிறா�. நீ#க� 
ெசா�Eவைதெய�லா� ேக?டா� மி�க மகிJ7சி அைடவா�!" எ�� ெசா�ன)�, 
தி��பி� பா��ேத�. ேசர ேசாழ பா89ய ம�ன�கைளெயா�த க�Zர 
ேதாCறAைடய ஒ�வ� வ") ெகா89�"தா�. 
 
"உ� த"ைத இள0ெச�னி ெந:0ெசழிய� ெப�0ேசரலாத� எ� மீ) ேகாபி�)�  
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ெகா�வாேரா, எ�னேமா?" 
 
"எதCகாக� ேகாபி�)� ெகா�ள ேவ8:�?" 
 
"அOமதியி�லாம� ேகா?ைட� கதைவ� திற") ெகா8: வ"ததCகாக�தா�." 
 
"உ#கைள� பா��)வி?:, ேவ8:ெம�ேற தா� கதைவ� தாJ ேபாடாம� 
வ"ேத�, ெச"தமிJ நா?ைட7 ேச�"த ஒ�வ� வரேவ8:ெம�� நா#க� எ@வள+ 
ஆயிர� ஆ8:களாக� தவ#கிட") வ�கிேறா�?" 
 
"மயி�விழி மாேன! உ� வய) எ�ன?" எ�� ேக?ேட�. 
 
"பதிென?:!" 
 
"ஆயிர� வ�ஷ� எ�� ெசா�னாேய?" 
 
"எ� பா?டனா���� பா?டனா���� பா?டனா� - அவ���� பா?டனா���� 
பா?டனா���� பா?டனா�, நாலாயிர� ஆ8:கK�� A�� இ#� வ"தா�." 
 
"எதCகாக!" 
 
"அைதெய�லா� எ� த"ைதயிட� ேகK#க�; விவரமாக7 ெசா�வா�. பசி�கிற) 
எ�� ெசா�னீ�கேள? நா� ேபாF ஏCபா: ெசFகிேற�. இ?9%, ேதாைச, 
இ9யா�ப�, இவCறி� எ) உ#கK�� அதிகமாக� பி9���?" 
 
"அ�ப9ெய�லா� என��� பாரப?ச� கிைடயா). அற�, ெபா��, இ�ப� 
இவCறி� எ) ேவ8:� எ�� ேக?டா�, எ�ன பதி� ெசா�கிற)? ���� 
ேவ89ய)தா�!" 
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மயி�விழி மா� எ�ைன விழி�)� பா��)7 சிாி�)வி?: அவKைடய த"ைத�� 
எ�ைன7 <��கமாக அறிAக� ெசF) ைவ�தா�. பிற� )�ளி� �தி�) ஓ9னா�. 
அ�ேபா) அவ� ெபயாி� ெபா��த� ந�� ெவளியாயிC�. 
 
"மானி� விழிெபC� மயி� வ"தெதன வ"தா�" எ�ற க�ப� பாடE�� மாறாக 
இ�"தாE�, மயி%� பா�ைவயிE� ஒ� தனி அழ� இ��க�தா� இ��கிற). 
மானி� )�ள%� உ�ள கவ�7சிைய� பCறிேயா ெசா�ல ேவ89யதி�ைல 
ய�லவா? 
 

5555    
 
இள0ெச�னி ெந:0ெசழிய� ெப�0 ேசரலாத� எ�னிட� ேக?ட 
ேக�விகK�ெக�லா� ஒ�வா� பதி� ெசா�%7 சமாளி�த பிற� அவ�கKைடய 
வரலாCைற.� ேக?:� ெதாி") ெகா8ேட�. அ"த வரலா� இ)தா�. 
 
ப�லாயிர� ஆ8:கK�� A�� தமிழக� �மாி Aைனயி%�") வி"திய ப�வத� 
வைரயி� பரவி7 சீ�� சிற��� ெபC� ேம�ைம.C� விள#கி வ"த). ேசர ேசாழ 
பா89ய�க� ந?�ாிைம ெகா8: அவ�கKைடய ரா\ய#கைள நீதி தவறாம� 
ஆ8: வ"தா�க�. �9ம�க� எ�லா� )ைறகளிE� ெசழி�பைட") 
ஓ#கியி�"தா�க�. இ) ேபாலேவ தமிழில�கியA� ேம�ைமயைட") வள�7சி.C� 
வ"த). ெச"தமிJ� கவிஞ�க� பல� இனிய எளிய ெச"தமிழி� அழகிய கவிகK� 
காவிய#கK� இயCறி வ"தா�க�. ம)ைரயி� Aதலாவ) தமிJ7ச#க� சிற�பாக 
நைடெபC� வ"த). 
 
அ"த7 ச"த��ப�தி� ேமைல� கட� பிரேதச�) நா:களி%�") 
கா?:மிரா89களான அநாகாிக ரா?சஸம�க� சில� க�பேலறி வ"தா�க�. 
அவ�க� நா?9� ஏCப?ட ப0ச� அவ�கைள ேவ� நா:கைள� ேத9� ேபா��ப9 
ெசFத). அவ�க� Aத%� தமிJநா?9� இற#கி அ�தீைவ� த#க� வசமா�கி� 
ெகா8டா�க�. அவ�கKைடய அரச பர�பைரயி� இராவண� எ�/� ஒ� 
ரா?சத� ேதா�றினா�. அவ� அறி+�, ஆCறE� மி�கவ�. ஆனா� மிகமிக� 
ெபா�லாதவ�. 
 
இராவண �ல�ைத7 ேச�"த ரா?சத�க� நர மாமிச ப?சிணிக�. அவ�க� நா?9ேல 
ப0ச கால�தி� அ"த� பய#கரமான வழ�க� அவ�கK�� ஏCப?9�"த). 
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இல#ைக�� வ") �9ேயறிய பிற�, அ9�க9 தமிழக�)�� அவ�க� ��ப� 
��பலாக வ�வ)�, திBெர�� தமிழ�கைள� தா�கி� ெகா�வ)�, 
ெகா�றவ�கைள� தி�� வி?:� ேபாவ)� வழ�கமாயிC�. தமிழ�கைள� தி�� 
பா��த ேபா), அவ�க� ேவ� எ"த7 சாதிைய� கா?9E� தமிJ7 சாதியி� உட�� 
அதிக7 <ைவ.ட� இ��கிற) எ�� க8டா�க�. இ6ெம/� ஓைச.ைடய ம)ர� 
தமிJ ெமாழி இனிைம��� ெபய� ெபCறத�ேறா? 'அAத�' எ�ற ெசா� ம�வி� 
'தமிJ' எ�� ஆயிC� எ��� ெசா�கிறா�க� அ�லவா? தமிழ�களி� உட� 
தி�பதC� �சியாயி�"த)ட�, அவ�கைள� தி�றா� ஆ.� வள��, 
ஆயிர�கண�கான வ�ட#க� சாகாம� இ��கலா� எ�ற ந�பி�ைக.� இராவண 
�ல�) ரா?சஸ�கK�� ஏCப?ட). இத� பல� எ�னெவ�றா�, ஒ� சில 
வ�ட#கK��� தமிJ நா?9� தமிJ ம�களி� ஜன�ெதாைக மிக+� �ைற") 
வி?ட). ேபா��கள�தி� ேந��� ேந� நி�� ேபா� ெசFவதாயி�"தா� தமிழ�கைள 
அ"த ரா?சஸ�களா� Iட ெவ�றி��க A9யா). ஆனா� எதி�பாராத இர+ 
ேநர#களி� ம�க� X#கி� ெகா89���� ேபா) வ") தா�கி� ெகா�� தி�� 
வி:� ரா?சஸ�கைள எதி��)� ேபாரா:வ) எ�ப9? ேசர ேசாழ பா89ய 
ரா\ய#களி� மிக7 சிற"த ப?டண#க�, கிராம#க� எ�லா� பாழாF� ேபாF� 
ெகா89�"தன. ரா?சஸ�களிடமி�") த�பி� பிைழ�த சில� மைல உ7சிகளி� 
உ�ள �ைககளிE� கடC கைரேயார#களி%�"த கா:களிE� ஒளி") வாழ� 
ெதாட#கினா�க�. 
 
தமிழி� ெப�ைமைய உண�") உலகமறிய7 ெசFத மாAனிவ� அக(திய�, இ"த 
அபாய�தி%�") தமிழ�கைள� த��வி�பதC� ஓ� உபாய� ெசF) பா��தா�. தமிJ 
மி�க இனிைமயான ெமாழியாயி��பதா� அ�லவா அ�ெமாழிைய� ேப<� 
தமிழ�கK�� இ"த� கதி ேந�கிற)? தமிைழ7 சC�� க9னமான ெமாழி 
ஆ��வதCகாக மி�க� பிரய�தன�ப?:� தமிJ இல�கண� ஒ�� ெசF) 
ெகா:�தா�. ேமE� அவ�ைடய சீட�களிட�, இனி எளிய இனிய நைடயிேலேய 
பாட�க� எ6தாம� கர: Aரடான ெகா:"தமிழி� கவிைதக� எ6த7 ெசா�னா�. 
சீட�க� அ�ப9ேய ெசF) பா��தா�க�, அதிE� பயனி�ைல. தமிைழ எ@வள+ 
கர: Aர: ஆ�கினாE� அத� <ைவ எ�னேவா ��றவி�ைல. ஆகேவ, 
அக(திய�� தம) ேதா�விைய உண�") ெபாதிைக மைலைய வி?:� �ற�ப?: 
வட�ேக வி�தியமைல��� ெத��ற�தி� த8டகார8ய�தி� வசி�க 
ேவ89யதாயிC�. 
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இ"த� தீவி� இ�ேபா) வசி��� ம�களி� �தாைதக� ரா?சஸ�கK�� இைரயாக 
வி��பாம� ெகாCைகெய�/� )ைறAக�)�� அ�கி� ஒ� ெபாிய கா?9� 
ஒளி") வாJ"தா�க�. அேத சமய�தி� அவ�க� தா#களி���� இட�ைத எ�ப9.� 
அர�க�க� க8:பி9�) விடலா� எ�� எ8ணி, ஒ� ெபாிய மர�கல� க?9 
வ"தா�க�. ஏதாவ) அபாய� ேந�"தா� க�ப%� ஏறி� கட� கட") ேவெறா� 
நா?9� �9ேயறிவிடலா� எ�� எ8ணியி�"தா�க�. 
 
இராவண/ைடய ஒ��வி?ட த�பியாகிய கர� எ�/� ரா?சஸ� த8ட 
கார8ய�ைத ெயா?9 ஜன(தான� எ�/மிட�தி� த� ேதாழ�கKட� வசி�) 
வ"தா�. கர/�� Aர� எ�ெறா� மக� இ�"தா�. அவ� தமிழக�தி� மி7ச� 
மீதி� தமிழ�க� இ��கிறா�களா எ�� ேத9 வ"தா�. கைடசியி� ெகாCைக� 
)ைறAக�)�க�கி� கா?9� வசி�த தமிழ�கைள� க8: பி9�தா�. அவ� 
அவ�கைள� தா��வதC� A�னா�, அ"த� தமிழ�க� தயாராக ைவ�தி�"த 
க�ப%� ஏறி� ெகா8: கிழ��� கட%� கிள�பினா�க�. Aர� உடேன தா/� ஒ� 
க�பைல அவசர� அவசரமாக� க?9� ெகா8: கிள�பினா�. இர8: க�ப�கK� 
ெவ�Xர� கிழ�� ேநா�கி� பிரயாண� ெசFத பிற� ஒ� ெபாிய ச8டமா�த�தி� 
சி�கி� ெகா8டன. க�ப�க� உைட"தன. ஒ� க�ப� ஒ� தீவி� அ�கிE� 
இ�ெனா� க�ப� இ�ெனா� தீவி� அ�கிE� ெச�� அைட"தன. அதாவ) ஒ� 
தீவி� இள0ெச�னி ெந:0ெசழிய� ெப�0 ேசரலாத/� அவ/ட� 
வ"தவ�கK� இற#கினா�க�. இ�ெனா� தீவி� Aர/� அவ/ைடய சகா�கK� 
இற#கினா�க�. க�ப�க� இர8:� சிைத") சி�னாபி�னAC�� கட%� 
மைற") �Jகி வி?டன. 
 
தமிழ�க� ஒ� தீவிE�, Aரனாதி அ<ர�க� இ�ெனா� தீவிE� �9ேயறினா�க�. 
தைலAைற தைல Aைறயாக� ப�லாயிர� ஆ8:களாக அ#ேகேய வசி�) 
வ�கிறா�க�. ெவளி உலக�)7 ெசFதிக� ஒ��ேம அவ�கK��� ெதாியவி�ைல. 
இர8: தீ+களிE� ெபாிய மர#க� இ�லாதப9யா� க�ப� க?9� ெகா8: 
பிரயாண� கிள�ப A9யவி�ைல. ரா?சஸ�க� சில சமய� பைழய ஞாபக�ைத 
ைவ�)� ெகா8: தமிழ�கைள� பி9�)� ெகா8: ேபாF� ெகா�� தி�பதCகாக7 
சமய� பா��) வ�வா�க�. சில சமய� சி� பட�களிE� சில சமய� நீ"தி.� 
வ�வா�க�. வ�ஷ�தி� ஒ� மாத கால� <றா மீ�க� எ�லா� ேவ� எ#ேகேயா 
ேபாFவி:�. அ7சமய� பா��)தா� அேநகமாக வ�வா�க�. அவ�க� திBெர�� 
வ") தா�க A9யாம%��பதCகாகேவ தமிழ�க� அ@வள+ ெபாிய ேகா?ைட� 
ெகா�தள#க� க?9� ெகா8: வசி�கிறா�க�. அ) ம?:மி�றி, எ�ேபா)ேம 
ேகா?ைட7 <வ�க� மீ)� பாைற உ7சிகளிE� காவCகார�கைள நி��தி ைவ�ப) 
வழ�க�. இ@வள+ பா)கா��கைள.� சில சமய� அ"த அர�க�க� தா89� 
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ெகா8: வ") தமிழ�க� சிலைர� பி9�)� ேபாFவி:வ) உ8:. அ�ேபா) 
எ�லா� தமிழ�க� வசி�த அAத� தீவி� அ6ைக7 ச�த� கிள���; அர�க� தீவிேல 
ேகாலாகலமாF இ����. 
 
இ"த விவர#கைளெய�லா� ெசா�%வி?: இள0ெச�னி ெந:0ெசழிய� 
ேசரலாத�, "ஐயா மதிவாணேர! தமிJ ஆனாE� மிக 'அபாயகர' மான ெமாழி! அத� 
இனிைமேய அதC� இ@வள+ அபாய�ைத அளி�தி��கிற). ஆனா�, தமிJ நா?9� 
இ�ேபா) ரா?சஸ�களி� ெதா�ைல அ9ேயா: இ�ைலெய�றா ெசா�கிறீ�க�?" 
எ�� ேக?டா�. 
 
"ஆமா�; உ8ைமயாகேவ கிைடயா). நீ#க� �ற�ப?: வ"த சில நாைள�ெக�லா� 
இராம� எ�பவ� வ") இராவணாதி ரா?சஸ�கைள அ9ேயா: ஒழி�) வி?டா�! 
ஆனா� இ"த நாளி� சில� 'நா#க� இராவண/ைடய ச"ததிக�' எ�� ெசா�%� 
ெகா8: கிள�பியி��கிறா�க�! அவ�க� இராவண Hைஜ ெசFகிறா�க�! தமிைழ� 
தா#க� காத%�பதாக+� ெசா�%யி��கிறா�க�" எ�ேற�. 
 
"அ�ப9 ஓ� அதிசயA� ெச"தமிJ நா?9� இ��கிறதா! ந�ல); அ@வா� ெசா�E� 
மனித�கைள இ"த அர�க� தீ+�� அ/�பி ைவ�ப)தாேன? அ/�பி ைவ�தா� 
அவ�கKைடய இராவண ப�திைய7 ேசாதி�)� பா��கலா�!" எ�றா� 
இள0ெச�னி ெந:0ெசழிய� ேசரலாத�. 
 

6666    
 
��� மாத கால� அ"த அழகிய அAத� தீவி� வசி�ேத�. ெசா��க ேலாக�தி� 
வசி�ேத� எ�ேற ெசா�லலா�. வாழ�ைக அ@வள+ �Xகலமாக7 ெச�� 
ெகா89�"த). அக(திய���� பிCகால�தி� தமிJநா?9� இயCற�ப?ட 
கவிைதகைள� பCறி� ேக?டா�க�. நா/� தி�வ�Kவ�, க�ப�, இள#ேகாவ9க�, 
இராம%#க அ9க�, பாரதியா�, கவிமணி Aத%யவ�களி� கவிைதகளி� என�� 
நிைன+ இ�"தவCைறெய�லா� ெசா�%� கா?9ேன�. அவ�க� அ�பாட�களி� 
எளிைமைய.� இனிைமைய.� கவிைத அழைக.� <ைவ�)7 <ைவ�) 
மகிJ"தா�க�. 
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அக(திய��� ACகால�திய கவிஞ�களி� பாட�கைள அவ�க� பா9�  
கா?9னா�க�. அவCறி� A�ெதா�ளாயிர� பாட�க� சில ம?:� நா� இ�ேபா)  
அறி"தி��பைவ. மCறைவகைள நா� ேக?டேத இ�ைல. தமிழக�தி� கட� 
ெகா8: ேபாFவி?ட U�களி� அ�பாட�க� இ�"தி��க ேவ8:� எ�� 
எ8ணி� ெகா8ேட�. 
 
அக(திய���� பி�னா� வ"த �லவ�க� சில� தமிJ ெமாழிைய� கர: Aரடா�க 
Aய�றைத� பCறி.� அவ�கK�� எ:�)� Iறிேன�.  
 

"கா�பா� ேகா�) ஞால�திய��� 
காவCசாகா :ைக�ேபா� மாணி� 
ஊறி�றாகி யாறினி) ப:ேம 
உF�தேறC றானாயி� ைவகE� 
பைக� Iழ�ளC ப?: 
மிக�பத றிேநாF� தைல�தைல�த�ேம." 

 
இ) ேபா�ற பாட�க� சிலவCைற நா� ெசா�ல� ேக?: வி6") வி6") 
சிாி�தா�க�. 
 
மயி�விழி மா/��� என��� Aத� ச"தி�பிேலேய ஏCப?ட ந?� நாK�� நா� 
வள�") வ"த). ஒ�வைரெயா�வ� பிாி") ஒ� நிமிடA� உயி� வாழ A9யா) 
எ�ற நிைலைம ஏCப?ட). அAத� தீவி� �ழ"ைதக� பிற") சில 
நாைள���ேளேய இ�னா��� இ�னா� எ�� A9+ ெசF) வி:வ) வழ�கமா�. 
மயி�விழி மானினாK�� அ@வித� A9+ ெசFய�ப?9�"த .வைன7 சி� 
பிராய�திேலேய ரா?சத� தீவின� ெகா8: ேபாF வி?டா�க�. ஆைகயா�, 
மயி�விழி மானி� தி�மண�ைத� பCறி அவ� ெபCேறா�க� கவைல�ப?:� 
ெகா89�"தா�க�. நா� ஒ�வ� ேபாF7 ேச�"த) அவ�கK��7 ெசௗகாியமாF� 
ேபாயிC�. ைத பிற"த)� Aத� காாியமாக A�க� ேகாவி%� எ#கK�� மண� 
A9�) ைவ�ப) எ��� தீ�மானி�தி�"தா�க�. 
 
ஆனா� கட+ளி� வி��ப� ேவ� விதமாக இ�"த). நா� அAத� தீைவ அைட"த 
சில மாத#கK�ெக�லா� அ�தீவி� ேமலாக அ9�க9 ஆகாச விமான#க� ����� 
ெந:��மாக� ேபாக� ெதாட#கின. ஏேதா Hேகாள ஆராF7சி ெசFகிறவ�கைள� 
ேபா� ேதா�றிய). சில நாைள�ெக�லா�, அ�தீ+��7 சில ைம� Xர�தி� ஒ� 
பிர�மா8டமான அெமாி�க� க�ப� வ") நி�ற). இவCைறெய�லா� பா��த)� 
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என�� ஊ���� ேபா�� <ர� வ")வி?ட). மயி�விழி மானி� மீ) என�� 
எ@வள+ ஆைசயி�"தாE�, அவைள அைழ�)� ெகா8: ஊ���� ேபாவ)தா� 
ந�ல). தமிJநா?:��� ேபான பி�ன�� ெபா)ம�கK��� ெபா)ஜன 
ச��கா���� அAத� தீைவ.� அர�க� தீைவ.� பCறி எ:�)7 ெசா�லேவ8:�. 
பைழய சாி�திர ஆராF7சியி� ஈ:ப?டவ�கK�� இ) மிக+� 
உபேயாகமாயி����. ச��கா�� _னிவ�Q9 நி�வாகிகK� க?டாய� உதவி 
ெசFவா�க�. நாலாயிர� வ�ஷ�)�� A"திய தமிழ�க� எ�ப9 இ�"தா�க�, 
எ�ப9 வாJ"தா�க�, அவ�கKைடய நைட உைட பாவைனக� எ@வா� இ�"தன 
எ�பனவCைற ேநாிேலேய ெதாி") ெகா�ளலா� அ�லவா? 
 
இைதெய�லா� இள0ெச�னி��� மயி�விழி மா/��� எ:�)7 ெசா�% 
அவ�கைள.� ச�மதி���ப9 ெசFேத�. 
 
அத� பிற� ேகா?ைட7 <வ��� ெவளியி� உயரமான ஒ� பாைறயி� ேபாF 
ஆகாச�ைத� பா��)� ெகா8: நிCக� ெதாட#கிேன�. ஆகாச�தி� விமான�ைத� 
பா��த ேபாெத�லா� ைகயி� இ�"த த9யி� ஒ� )ணிைய A9")வி?: ஆ?: 
ஆ?: எ�� ஆ?9ேன�. கைடசியாக, ஓ� ஆகாச விமான�தி� உ�ளவ�க� 
எ�ைன� கவனி�பதாக� ேதா�றிய). அ"த விமான� ெகா0ச Xர� ேபாFவி?: 
தி��பி வ"த). வ��ேபா) அத� அ9யி� ஏேதா ஒ�� ெதா#கி� ெகா89�"த). 
கி?ட வ"த பி� அ) ஒ� வைல எ�� ெதாி"த). அ"த வைல எ�ைன அ�ப9ேய 
பாைற ேம%�") X�கி� ெகா8: ேபாயிC�. X�கிய அதி�7சியிேலேய நா� 
நிைன+ இழ")வி?ேட�. பிற� நிைன+ வ") பா��த ேபா), அAத� தீவி%�") 
பா��த பிர�மா8டமான அெமாி�க� க�ப%� இ�"ேத�. என��� பிரமாதமான 
உபசார#க� அ�க�ப%� ெசFய�ப?டன. நா� அ#� வ") ேச�"த)பCறி.� நா� 
பா��தவCைற� பCறி.� ேக?டா�க�. எ�லா� ெசா�ேன�. 
 
ஆனா� க�ப� நி�வாகிக� விமான�தி%�") நா� வி6"தைத ம?:� ஒ��� 
ெகா8டா�கேள தவிர, மCற) ஒ�ைற.� ஒ���ெகா�ளவி�ைல. நா� 
பா��தெத�லா� எ� சி�த பிரைம எ�றா�க�. அவ�க� ஏதாவ) ெசா�%� 
ெகா8: ேபாக?:�. தாF நா: ேச�"த)� ேந� ச��காாிட� ெசா�%� க�ப�க� 
அ/�பி அAத� தீவிE�ளவ�கைள� தாF நா?:�� அைழ�) வர7 ெசFவ) எ�� 
தீ�மானி�ேத�. அ<ர� தீவி� உ�ளவ�கைள� பCறி நா� கவைல�படவி�ைல. 
பQபி� சA�திர�தி� எ�தைனேயா தீ+களி� அ�மாதிாி கா?:மிரா89க� உள� 
எ�பைத நா� அறி"தி�"ேத� அ�ேறா? 



28 

 

 
எனேவ க�ப� �ற�ப:� ேநர�ைத ஆவEட� எதி�பா��)� ெகா89�"ேத�. ஏ� 
அ#ேக க�ப� நீ9�) நிCகிற). அதி%�") �ற�ப?:� ேபாF� தி���� 
விமான#க� எதCகாக அ�ப9� ேபாF வ�கி�றன எ�� என��� ெதாியவி�ைல. 
ஒ�வ�� ெசா�ல+மி�ைல. கைடசியி� ஒ� நா� க�ப� அ#கி�") �ற�ப?ட). 
<மா� A"U� ைம� Xர�)�� அ�பா� ெச�� ம�ப9.� நி�ற). விமான#க� 
மீ8:� கிள�பி7 ெச�றன. 
 
சில நிமிஷ ேநர�)�ெக�லா� ஆயிர� பதினாயிர� இ9க� ேச�"தாC ேபால 
இ9�த) ேபா�ற ஒ� ச�த� ேக?ட). அ�மாதிாி கா) ெசவி:ப:�ப9 ஒ� ேகார 
பய#கர7 ச�த�ைத அ)வைர நா� ேக?ட) கிைடயா). சிறி) ேநர�)�ெக�லா� 
ெவ9�த இட�தி%�") �ைக� திர� கிள�பி வாைன அளாவிய)ட� நாE திைச.� 
பரவிய). க�ப%� இ�"தவ�கைளெய�லா� உட�ைப �9�ெகா�வதCகாக� 
கவச� அணி") ெகா�ள7 ெசா�னா�க�. 
 
அ�ேபா)தா� எ� ம"த மதி�� உ8ைம �லனாயிC�. 'ைஹ?ரஜ� �8:' 
பாிேசாதைன நட�தினா�க� எ�பைத அறி"ேத�. மனித�கேள இ�லாத 
பிரேதச#க� எ�� நிைன�) அ#ேக ைஹ?ரஜ� �8ைட� ேபா?டா�க�. 
 
சC� ேநர�)�ெக�லா� �ைக கைல"த) ெந0< பைதபைத�க, வயி� கல�க� 
அைடய அAத�தீ+ இ�"த திைசைய ேநா�கிேன�. அ#ேக அAத�தீைவ.� 
காணவி�ைல; அ�கி%�"த அ<ர�தீைவ.� காணவி�ைல! எ�லா� ைஹ?ரஜ� 
�89� ப(மீகரமாகி� கட%� கல") மைற") வி?டன. 
 
க�) க�) எ�� க�திேன�. அ6 அ6 எ�� அ6ேத�. க�ப� அதிகாாிகளிட� 
Aைறயி?ேட�. யா�� காதி� வா#கி� ெகா�ளவி�ைல. நா� �றி�பி?ட 
இட#களி� இ�"த தீ+களி� ஜன#கேள இ�ைலெய�� அவ�க� சாதி�) 
வி?டா�க�. 
 
சில நாைள�ெக�லா� ேவ� க�ப%� ஏCறி எ�ைன இ"தியா+�� அ/�பினா�க�. 
இ#ேக வ"த பிற� ச��கா� இலாகா�கைள� ேபாF� பா��ேத�. ஒ�வ�� எ� 
ேப7ைச ந�ப+� இ�ைல. என��� ைதாிய� ெகா:�க+� இ�ைல. 'சி�த� பிரைம 
சாி�திர ஆராF7சியாகா)' எ�� ெசா�% வி?டா�க�. 
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அ@வள+தா� எ� வரலா�. Xய பழ"தமிழ� நாகாிக�தி� உைறவிடமாக� பQபி� 
சA�திர�தி� ஒ� தீ+ இ�"த) எ�பதC� நா� தா� கைடசி7 சா?சி. நீ#க� 
எ�ப9.� ந��V�க� எ�� உ#களிட� ெசா�ேன�. இ"திய ச��காாிட� நா� 
ெபCற இ�ப�ைத"தாயிர� SபாF��� பிரதி ெசF)வி?டதாகேவ க�)கிேற�. 
நா� எதCகாக� ேபாேனேனா, அ"த ஆராF7சி ெசFயவி�ைல தா�; அதனா� 
எ�ன? அைதவிட� ப�மட#� A�கியமான சாி�திர ஆராF7சி��� பய�பட�I9ய 
ெசFதிகைள� ெதாி") ெகா8: வ"ேத�. எ�/ைடய கட� தீ�"த) எ�� 
க�)கிறீ�களா இ�ைலயா? இேதா தா�பர� வ") வி?ட). வ89ைய7 சிறி) 
நி��த7 ெசா�E#க�. இற#கி� ெகா�கிேற�. 
 
!$%ைர !$%ைர !$%ைர !$%ைர     
 
தா�பர�தி� வ89 நி�ற). மதிவாண� எ�.ஏ., வ89யி%�") இற#�வதC� 
A�� அவ� அெமாி�க�கைள� தி?9யதC� ஓரளேவ கிைடயா). "இராவணாதி 
ரா?சஸ�கைள விட அெமாி�க�க� ெபா�லாத கா?:மிரா89க�. அவ�களாவ) 
வயிC��� உண+�காக மனித�கைள� ெகா�றா�க�. இவ�க� ஆராF7சி எ�ற 
ெபயாி�, ஒ� காரணA� இ�லாம� அ�லவா ெகா�� வி:கிறா�க�? ஐயாயிர� 
வ�ஷ�)�� A"ைதய பழ"தமிJ நாகாிக� �9ெகா89�"த ஒ� தீைவேய அழி�) 
வி?டா�கேள! பாவிக�. பழ"தமிழ�கK� அவ�கKைடய நாகாிகA� எ�ப9யாவ) 
ேபாக?:�! எ� உ�ள�ைத� ெகா�ைள ெகா8ட மயி�விழி மாைன இனி நா� 
எ�� காண�ேபாகிேற�? காண A9யாம� ெசF) வி?டா�கேள, பாவிக�!...ஆ�. 
ெசா��கேலாக�தி� க?டாய� அவ� என�காக� கா�தி��பா� எ�� 
நிைன�கிேற�. நீ#க� எ�ன நிைன�கிறீ�க�?" 
 
இ@வா� ெசா�%� ெகா8ேட மதிவாண� எ�.ஏ., இற#கி7 ெச�றா�. அவ� 
Iறியதி� எ@வள+ உ8ைமயாயி����? எ@வள+ அவர) கCபைனயாயி���� 
எ�பைத ேநய�கேள ஊகி�)� ெகா�ள� ேகா�கிேற�.  
------------ 
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32. 32. 32. 32. நாடக�காாிநாடக�காாிநாடக�காாிநாடக�காாி    
1111    

 
ெச�ற ஆ89� ேசாழ நா?9� க:� �யEட� ேச�") வ"த ெப�மைழைய� பCறி  
ேநய�கK�� நிைனவி��கலா�. சில� அைத� 'கட+ளி� க�ைண மைழ'  
எ�றா�க�. ேவ� சில�, "இ�ப9� பய#கரமான �ய%� ஏறி� ெகா8:தானா வர 
ேவ8:�? இனிய ெச"தமிைழெயா�த ெம�%ய ெத�ற� காCறிேல மித") வர� 
Iடாதா?" எ�றா�க�. அவரவ�கK�� ேந�"த ெசௗகாிய - அெசௗகாிய#கைள� 
ெபா��) எைத.� A9+ ெசFவ) தா� மானிட இயCைக. என�� அ7சமய� 
கட+ளி� க�ைணயி� ேபாி� வ"த ேகாப� இ@வள+ அ@வள+ எ�� ெசா�ல 
A9யா). ஏெனனி�, அ�க�ைணயி� காரணமாக நா� ந�ளிரவி� மாயவர�)��� 
சீ�காழி��� ந:வி� அக�ப?:� ெகா8: தி8டா:�ப9 ேந�"த). 
 
கைதேயா, க?:ைரேயா, வி�வி��பாக ஓட ேவ8:� எ�றா� அைத ெரயி%ேல 
ஆர�பி�க ேவ8:� எ�� ெசா�வ)8:. இ"த� கைத எ�னேமா ெரயி%ேலதா� 
ஆர�பமாகிற). அதிE� Qேலா� ேபா? ெமயி%� ஆர�பமாகிற). ஆனாE� 
எ�ன பய�? அதிவிைரவாக7 ெச�ல ேவ89ய அ"த ெரயி� சீ�காழி��� 
ைவ�தீ<வர� ேகாயிE��� ந:வி� <மா� ��� மணி ேநர� (த�பி�) நி�� 
வி?ட). 
 
'(த�பி�) நி�ற)' எ�றா ெசா�ேன�? அ��தமி�லாத வழ�க7 ெசாCக� 
அ�ப9யாக ந�ைம அ9ைம�ப:�தி வி:கி�றன. நா� ஏறியி�"த ேபா? ெமயி� 
A�னாE� ேபாகாம� பி�னாE� ேபாகாம� நி�றேத தவிர (த�பி�) 
நிCகவி�ைல. மணி�� எ�ப) ைம� ேவக�தி� அ9�த �யCகாC� அைத� தா�கி� 
ெகா89���� ேபா) ெரயி� எ�ப9 (த�பி�) நிCக A9.�? Hமி���ேள 
ெந:"Xர� ேவ� வி?: நிைல ெபCறி�"த ெபாிய ெபாிய மர#க� எ�லா� தடா� 
தடா� எ�� கீேழ வி6") ெகா89�"த ேபா) ெரயி� ம?:� எ�ப9 அைசயாம� 
இ��க A9.�? ெரயி� இ�ப9.� அ�ப9.� ஆ9�ெகா8:தா� இ�"த). 
ெரயிE��� இ�"தவ�களி� உயி�கK� ஊசலா9� ெகா89�"தன. இ�ப9 
��� .க� ேபால�கழி"த ��� மணி ேநர�)��� பிற� ெரயி� பி�ேனா�கி7 
ெச�ல� ெதாட#கிய). மிக மிக ெம)வாக ஊ�") ெச�� காைல ஐ") மணி�� 
மாயவர� ெரயி� நிைலய�ைத அைட"த). 
 



31 

 

சீ�காழி��� ெகா�ளிட�)��� ந:வி� ெரயி� பாைத மிக+� ேசதமாகி 
வி?டப9யா�, இனி ��� நா� அ"த� ப�க� ெரயி� ேபாவதCகி�ைலெய���, 
ெச�ைன��� ேபாகிறவ�க� தி�7சி��� தி��பி� ேபாF அ#கி�") வி��தாசல� 
வழியாக� ேபாக ேவ8:� எ��� மாயவர�தி� ெசா�னா�க�. இதனா� என�� 
ஏCப?ட மன7 ேசா�+�� அளவி�ைல. ஆ8டவ� க�ைண இ�ப9யா ந�ைம7 
ேசாதி�க ேவ8:� எ�� கிேலச�ப?:� ெகா8: தி�7சி��� தி��பி�ேபான 
Aத� ெரயி%� ஏறிேன�. 
 
அCப அறி+ பைட�தவ�களாகிய மானிட�க� ந�ைம எ�� �Xக%�கிற 
காாிய#க� ெப�" தீைமயாக A9கி�றன. அவ�க� தீைம எ�� நிைன�) வ�")� 
காாிய#களி%�") எதி�பாராத ந�ைமக� விைளகி�றன. ஏCகனேவ பலAைற 
இ"த உ8ைமைய வாJ�ைக அOபவ�தி� க89�")� அ7சமய�தி� மற") 
ேபாேன�. ஐய�ேப?ைட ரயி� நிைலய�ைத அைட"தேபா)தா� இ�� நீ#கி ஒளி 
உ8டாயிC�. ஐய�ேப?ைட க"த�ப� பி�ைள.� அவ�ைடய த+� வா�தியA� 
எ� வ89யி� ஏறி அம�"த)�, அவ�ைடய த+� வா�திய�தி� இ9 Aழ�க 
நாத�ைத� ேபாலேவ, இைறவ� க�ைணயி� உ8ைம இய�� எ� உ�ள�தி� 
ெவ9�)� ெகா8: உதயமாயிC�. 
 
"வ�க! வ�க! அகில Hம8டல த+� வா�திய ஏக ச�ராதிபதிேய! வ�க!" எ�� 
Aகம� Iறி� க"த�ப� பி�ைளைய வரேவCேற�. 
 
'தி�வ6"X�7 சிவ�ெகா6")', 'Vைண பவானி' ேபா�ற அ�ைமயான கைதகைள7 
ெசா�னவைர இ�மாதிாி7 ச"த��ப�தி� பா��தா�, உCசாக� Zறி� ெகா8: 
கிள��வதC�� ேக?பாேன�!-ெரயிE� உCசாகமாக ஊதி� ெகா8: கிள�பிய). 
 
ஐய�ேப?ைட க"த�ப/� ெச�ைன���தா� வ�கிறா� எ�� அறி"த)� எ� 
மன7 ேசா�ெவ�லா� பற")வி?ட). நா� சீ�காழி வைரயி� 
ேபாF�தி8டா9வி?:� தி��பியைத� பCறி7 ெசா�ேன�. அவ� �ய%னா� 
அ"த� ப�க�தி� விைள"த ேசத#கைள�பCறி7 ெசா�னா�. பிற�, 
 

"இ�ன� I?9 இ�ப� ஊ?9 
இ"திர ஜால வி�ைத கா?9" 
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எ�� Aன�� �ர%� பா9 நிரவ� ெசFய� ெதாட#கினா�. திBெர�� நிரவைல 
நி��தி, "ஆமா�; ஆ8டவ/�� இெத�லா� இ"திர ஜால வி�ைத; அOபவி�கிற 
நம�ேகா ெசா�லA9யாத அவ(ைத!" எ�� ெசா�னா�. 
 
ஏேதா ஒ� கைதைய மனதி� ைவ�)� ெகா8: தா� அவ� இ�ப9� ேப<கிறா� 
எ�� ஊகி�)� ெகா8ேட�. (ஐய�ேப?ைட க"த�ப� த� வாJ�ைகயி� க8: 
ேக?ட வரலாCைற�தா� ெசா�Eவா�. ஆனா� அ"த வரலா� கைதைய� கா?9E� 
அதிசயமாக இ��ப) வழ�க�. அதனாேலேய கைத எ�� �றி�பி:கிேற�.) 
 
அவ�ைடய மனதி� உ�ளைத எ�ப9 ெவளிேய ெகா8: வ�வ) எ�� 
ேயாசி�ேத�. 
 
"பி�ைளவா�! நீ#க� A�ெனா� தடைவ ெசா�ன 'Vைண பவானி' கைதைய 
ேர9ேயாவி� நாடகமாக� ேபா?டா�கேள ேக?B�களா?" எ�ேற�. 
 
"உலக வாJ�ைகேய நாடக�. அதிேல சில� அர#க ேமைடயி� ஏறி நாடக� 
ஆ:கிறா�க�. அ�ப9 ஆ:� நாடக�கார�க� - நாடக�காாிக� வாJ�ைகயிE� 
எ�தைனேயா நாடக#க�!" எ�றா� க"த�ப�. 
 
"எ�தைனேயா நாடக�கார�க� நாடக�காாிகைள உ#கK��� ெதாி"தி����" 
எ�ேற�. 
 
"பாலாமணி எ�ற பிரசி�தமான நாடக�காாிைய� பCறி ஐயா 
ேக�வி�ப?9���ேம?" எ�றா� க"த�ப பி�ைள. 
 
"ேக�வி�ப?9��கிேற�; ஆனா� பா��ததி�ைல." 
 
"ஆனா� சி�ன பாலாமணி எ�� ேக�வி�ப?9��கமா?B�க�!" 
 
"ேக�வி� ப?டதி�ைல. அ�ப9 ஒ� நாடக�காாி இ�"தாளா, எ�ன?" 
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"ஆமா�; இர8: வ�ஷ� மிக� பிரசி�தியாக இ�"தா�. பிற� ெதFவ�)�ேக 
ெபா��காம� ேபாFவி?ட)! ஆனா� ெதFவ�ைத7 ெசா�% எ�ன பய�? 
மனித�கKைடய அறிVன�)��� ெதFவ� எ�ன ெசF.�?"  
 
"மனித�கைள ஏ� இ@வள+ �ட�களாக+� )�ட�களாக+� கட+� பைட�கிறா� 
எ�� அவ� ேபாி� �Cற� ெசா�லலா� அ�லவா? - அ) ேபாக?:�. யாேரா சி�ன 
பாலாமணி எ�கிறீ�கேள? அ) யா�? உ#கK��� ெதாி.மா?" 
 
"ஏ6 வய) Aத� எ:�) வள��தவ� ஆயிCேற? என��� ெதாியாம� 
எ�ப9யி����?" எ�றா� க"த�ப� பி�ைள. 
 
இ�/� சில ேக�விக� அவைர� ேக?:� X89ய பிற� க"த�ப� கைதைய� 
Iறலானா�. 
------------- 

2222    
 
��பேகாண�தி� தி�ம�க� நாத(வர�காராி� க7ேசாி�� நா� த+� வாசி�)� 
ெகா89�"த ேபா) Aத� Aத%� அ"த� �ழ"ைதைய� பா��ேத�. விஜயதசமி� 
தி�நா� அ�� 2 <�பிரமணிய <வாமி Wர ச�ஹார�)�காக Vதி வல� 
�ற�ப?:� ேபாF� ெகா89�"தா�. ஒ@ெவா� ேகாவி%%�")� அ�ைற��7 
<வாமி �ற�பா: நட�ப) வழ�க�. ஆனாE� சி�ன� கைட� ெத� வியாபாாிக� 
அ"த� கைட� ெத�வி� இ�"த சிறிய ேகாயி%� நட�தி வ"த உCசவ"தா� ஊாிேல 
பிரமாத�ப:�. நவரா�திாி ஒ�ப) நாK� உCசவ� நட�)வா�க�. ஒ@ெவா� 
தினA� ச#கீத� க7ேசாிகK� நாத(வர� க7ேசாிகK� நைடெப��. விஜயதசமி�� 
ஒ@ெவா� வ�ஷA� நம) தமிJநா?9ேலேய மிக� பிரசி�தியைட"த நாத(வர� 
ேகா�9ைய� பல மாத#கK�� A�ேப ஏCபா: ெசF) வி:வா�க�. சி�ன� 
கைட� ெத� வியாபாாிக� அைழ�) வி?டா�, நாத(வர வி�வா�கK� அைத ஒ� 
ெப�ைமயாக� க�)வா�க�. ேவ� யா� அதிக� பண� ெகா:�) I�பி?டாE� 
ேபாகமா?டா�க�. கைட�ெத� A6வ)� அ�� அேமாகமாக அல#காி�க�ப?:� 
கா?சி அளி��� பல இட#களி� ப"த� ேபா?9��பா�க�. ஒ@ெவா� ப"த%E� 
நாத(வர� ேகா�9யா� நி�� வாசி�க ேவ8:�. அ"நாளி� ��பேகாண�தாாி� 
ச#கீத ரஸைன�� இைணேய கிைடயா) ேபா#க�! எ@வளேவா அC�தமாக 
A�னல#காரA� பி�னல#காரA� ெசF) A�கைன எ6"த�ள� ப8Yவா�க�. 
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ஆனாE�, <வாமி தாிசன� ெசF.� I?ட�ைத� கா?9E� நாத(வர ேகா�9ைய7 
WJ") நிC�� ஜன� I?ட"தா� அதிகமாயி����. 
 
அ�ைற�� இ@வா� ஒ@ெவா� ப"த%E� நி�� நி�� நாத(வர� க7ேசாி நட") 
ெகா89�"த ேபா), க7ேசாிைய� ெதாட�") வ") ேக?:� ெகா89�"தவ�களி� 
ஒ� சிறிய ெப8 �ழ"ைதைய� பா��ேத�. அ"த சி� �ழ"ைத I?ட�தி� 
எ�ப9ேயா ��") அ9�)� ெகா8: வ") எ�லா���� A�னா� வ") நி�ற). 
இ) எ� கவன�ைத� கவ�"த). நாத(வர இைசைய� ேக?:� ெகா8:, அ"த� 
�ழ"ைத சில சமய� Hாி�) மல�"த Aக�)டேன காண�ப:�. சில சமய� த+� 
வா�திய�தி� கவன� ெசE�தி� ைகயினா� தாள� ேபா?:� ெகா89����. 
இ�/� சில சமய� ம�9 வா�திய�ைத� ேக?: பா�� பட� எ:�) ஆ:ேம, 
அ�மாதிாி க8கைள� பாதி �9�ெகா8:, தைலைய இேலசாக ஆ?9�ெகா8: 
நிC��. சில சமய#களி� அத� உட�� A6வ)ேம ஆ:�. தாமைர��ள�தி� 
இேலசாக� காCற9���ேபா) பாதி மல�")� மலராமE� இ���� தாமைர� 
��ப� அத� நீ8: உய�"த த8:ட� ஆ:ேம, அ"த� கா?சி என�� நிைன+ 
வ��. தி�ம�க� நாத(வர�கார� அ�ைற�� அபாரமாக�தா� வாசி�)� 
ெகா89�"தா�. ஆனா� எ�/ைடய நிைன+ A6)� அ"த7 சி� ெப8 
�ழ"ைதயி� ேபாிேலேய இ�"த). ஒ@ெவா� ப"தE��� நாத(வர ேகா�9 வ") 
நி�ற+டேன, நா� அ"த� �ழ"ைத வ")வி?டதா எ�� பா��)� 
ெகா89��ேப�. I?ட�ைத வில�கி� ெகா8:, அ"த� �ழ"ைத A�னா� வ") 
நி�ற பிற�தா� என�� எ�/ைடய வாசி�பி� கவன� ெச�E�. அ�ேபா) அ"த� 
ெப8ணி� பரவசமான Aக� ேதாCற�ைத� பா��)� ெகா8:தா� வாசி�ேப�. 
 
ஊ�வல� A9") <�பிரமணிய<வாமி Wரச�ஹார� ெசF.� இட�)�� வ") 
ேச�")வி?ட பிற�, நா� எ� த+� வா�திய�ைத7 சி�ய� பி�ைளயிட� எ:�)� 
ெகா:�)வி?:, அ"த� �ழ"ைதைய அ�கி� அைழ�), "உ� ெபய� எ�ன, 
�ழ"ைத?" எ�� விசாாி�ேத�. "எ� ெபய� நீலமணி" எ�ற) அ"த� �ழ"ைத. 
"உ� அ�பா, அ�மா யா�?" எ�� ேக?ேட�. "அ�பா இ�ைல. அ�மா ம?:"தா� 
இ��கிறா�. எ#க� V?:�� வ�கிறீ�களா, மாமா! அைழ�)� ேபாகிேற�! 
அ�மா+�� உட�� சாியி�ைல. நீ#க� வ") பா��தா� ெரா�ப7 
ச"ேதாஷ�ப:வா�!" எ�ற) அ"த� �ழ"ைத. 
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"ஆக?:� அ�மா, வ�கிேற�" எ�� வா��� ெகா:�)வி?ேட�. அ�ப9�ப?ட  
ச#கீத ரஸைன.�ள �ழ"ைதைய� ெபCற தாயாைர� பா��க என��� ஆவ� 
உ8டாகி இ�"த). 
 
எ�/ைடய பதிைல� ேக?:வி?: அ"த� �ழ"ைத �Xகலமாக� �தி�)� 
ெகா8: ஓ9� ேபாF வி?ட). 
 
பிற�, ப�க�தி%�"தவ�கைள விசாாி�ததி� நா� 'வ�கிேற�' எ�� வா��� 
ெகா:�த) அ@வள+ உசிதமான காாிய� அ�ல எ�� ெதாி"த). 
 
அ"த� �ழ"ைதயி� தாயா��� மரகதமணி எ�� ெபய�. ச#கீத�தி� ெகா0ச� 
பயிCசி உ8:. சில கால� க7ேசாிக� Iட7 ெசF) ெகா89�"தா�. தனிக� ஒ�வ� 
சிேநகமானா�. க%யாண� ெசF) ெகா8ட மைனவிைய� ேபாலேவ அவைள 
ைவ�)� பராமாி�பதாக7 ெசா�னா�. மரகதமணி ச#கீத� க7ேசாி ெசFவைத 
வி?:வி?டா�. சிலகால� அ"ேயா"யமாக�தா� இ�"தா�க�. 
 
இ"த மாதிாி7 சிேநகெம�லா� அேநகமாக எ�ப9 A9.� எ�ப) ெதாி"த 
விஷயேமய�லவா? சில வ�ஷ#கK�ெக�லா� ஏேதா காரண�தினா� 
ஒ�வ��ெகா�வ� பி9�காம� ேபாFவி?ட). தனிக� மரகதமணியி� V?:�� 
வ�வைத நி��தி வி?டா�. ெபாிய ஆ(தி பைட�த ெச�வ� அ"த� ெபாிய 
ஆ(தியி%�") ஏேதா ெகா0ச� மரகதமணி�� எ6தி ைவ�) வி:வதாக7 
ெசா�%� ெகா89�"தா�. ெசா�%� ெகா89�"தாேர தவிர காாிய�தி� 
நைடெபறவி�ைல. கைடசியாக, அவ� இ�மாதிாி� ெதா�ைலகK�� இடமி�லாத 
ம� உலக�)��� ேபாFவி?டா�. 
 
மரகதமணி த� சி�ன0 சி� �ழ"ைத.ட� வ�ைம வாJ�ைக நட�தி வ"தா�. 
எ�ப9ேயா கால� ேபாF� ெகா89�"த). மன�கவைலயினா� உட�பிE� ேநாF 
வ") வி?ட). ப:�த ப:�ைகயாகி வி?டா�. தா.� ெப8Y� இ�ேபா) 
நிராதரவாக இ��கிறா�க�... 
 
இ"த ேவதைன த�� வரலாCைற அறி"த பிற�, "இ�ேபா) அவ�கK�� ஜீவன� 
எ�ப9�தா� நட�கிற)?" எ�� ேக?ேட�. 
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"தாயாாிட� இ�"த நைக ந?:�க� ெகா0ச� ெகா0சமாக கைர") ேபாF  
வ�கி�றன. அ"த� �ழ"ைத�� ந�ல �ர�. எ#ேகயாவ) பா?:� க7ேசாி, 
நாத(வர� க7ேசாி எ�றா� ேபாFவி:�. ேக?ட பா?:�கைள பாட� 
ப8ணிவி:�. ெரயி%ேல ஏறி� பா?:�பா9 பி7ைச எ:�)� தின� எ?டணா 
ப�தணா ச�பாதி�)� ெகா8: வ��. அ"த� �ழ"ைதயி� �ர� இனிைமைய.� 
Aக�கைளைய.� பா��) ெரயி� அதிகாாிக� <�மா வி?:வி:வா�க�. சில சமய� 
இ�மாதிாி உCசவ கால#களி� A7ச"திகளி� நி�� பா?: பா:வ)� உ8:. 
ச#கீத ரஸைன.� தாராள உ�ளA� பைட�தவ�க� ஓ� அணா - இர8: அணா 
Iட� ெகா:�)வி?:� ேபாவா�க�" எ�� பதி� கிைட�த). 
 
இைதெய�லா� ேக?: என�� மிக+� வ��தமாயி�"த). அ"த� �ழ"ைதயி� 
நிைலைம இ�ப9யா இ��க ேவ8:ெம�� இர#கிேன�. ஆனாE�, இ�மாதிாி 
இட#கK�� உதவி ெசFவதாக எ8ணி� ேபானாE� ஏதாவ) ச#கட�தி� வ") 
A9.� எ�� நிைன�) அ#ேக ேபா�� எ8ண�ைத வி?:வி?ேட�. உ�[ாிE� 
சாி, ெவளி_ாிE� சாி, கட+� அ�ளா� என�� ந�ல அ"த() ஏCப?9�"த). 
ெகௗரவ� வாF"த ெபாிய மனித�களி� சிேநகெம�லா� கிைட�தி�"த). 
அச?:�தனமாக எ#ேகயாவ) ேபாF� காைல வி?:� ெகா8: V8 ெதா�ைல�� 
ஆளாக�Iடா) எ�� மன�ைத உ�தி�ப:�தி� ெகா8ேட�. 
 
இ"த உ�தியி� நிைல�தி�"ேதனானா� பி�னா� எ@வளேவா ச#கட#கK�� 
உ�ளாகாம� த�பி�)� ெகா89��ேப�. அ"த7 சி�ன0சி� �ழ"ைத ஒ� 
நிமிஷ�தி� எ� மன உ�திைய� �ைல�) வி?ட). நா� த#கியி�"த ஜாைக�ேக 
அ) வ")வி?ட). "மாமா! எ#க� V?:�� வ�வதாக7 ெசா�னீ�கேள, எ�ேபா) 
வ�கிறீ�க�? அ�மா ெரா�ப7 ச"ேதாஷ�ப?டா�. ேக?:வர7 ெசா�னா�!" 
எ�ற). 
 
அ"த� �ழ"ைதயி� உ�ள�ைத� �8ப:�த நா� வி��பவி�ைல. "அதCெக�ன, 
சாய#கால� வ�கிேற�, �ழ"ைத!" எ�ேற�. ப�க�திேல இ�"த இர8ெடா�வ� 
சிாி�தைத� ேக?ட)� என�� Aைன�� அதிகமாகிவி?ட). எ� <பாவ"தா� 
ஐயா+��� ெதாி.ேம? ந�ல), ெக?ட) எ�� எ� ப��தறி+��� ப?டப9தா� 
ெசFேவேன தவிர, நாEேப� ஏதாவ) ெசா�%வி:வா�கேள எ�� பய") எ)+� 
ெசFயமா?ேட�. ஊ���� பா� �9�கிற வழ�கேம எ�னிட� கிைடயா).  
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யாராவ) வ�� ேப<கிறா�க�, அவX� ெசா�Eகிறா�க� எ�� அறி"தா�, அ"த�  
காாிய�தி� என�� இ�/� அதிக ஊ�க� உ8டாகிவி:�. 
 
ப�க�தி%�"தவ�களி� சிாி�ைப.# ேக?: �ழ"ைதயி� Aக�தி� ேதா�றிய 
ஏமாCற�ைத.� பா��த)�, "சாய#கால� எ�ன? இ�ேபாேத உ�/ட� 
வ�கிேற�" எ�� ெசா�%வி?: எ6") ேபாேன�. 
 
�ழ"ைதைய� பா��தேபா) உ8டான இர�க�ைத� கா?9E� தாைய� 
பா��தேபா) அதிக இர�க� உ8டாயிC�. அ"த அ�மாளி� ேப7<� �ணA� 
அ@வள+ உய�வாயி�"தன. ஆனா� ேதக நிைலைம மிக ேமாசமாயி�"த). அதிக 
கால� உயி� வாJ"தி��கமா?டா� எ�ேற ேதா�றிய). �7< திணறி� ெகா8:, 
உயிைர� ைகயிேல பி9�)� ெகா8: ேப<கிறவைள� ேபா�, ெம�%ய �ர%� 
ேபசினா�. ஊ� வ�� ேபசவி�ைல; த�/ைடய ேசாக� கைதைய7 ெசா�ல 
ஆர�பி�க+� இ�ைல. பைழய கால�) ச#கீத�கார�க� - நாத(வர�கார�கைள� 
பCறிேய ேபசினா�. அ�ேபா) அவ� Aக� மல�7சி அைட"தைத� பா��) என��� 
தி��தியாF இ�"த). இ"த ம?:�, சீ�கிர�தி� இற") ேபாக� ேபாகிற ஓ� 
அநாைத (திாீ�� இ"த உதவியாவ) ந�மா� ெசFய A9"தேத எ�� ச"ேதாஷ� 
ப?ேட�. நீலமணி ப�க�தி� உ?கா�") ெவ� <வார(யமாக எ#க� ேப7<�கைள 
ேக?:� ெகா89�"தா�. விைடெபC� �ற�படேவ89ய சமய� ெந�#கிய ேபா), 
நாஸு�காக V?:7 ெசல+ பCறி� கவைல� படேவ8டாெம��� என��� ெதாி"த 
டா�டைர அ/�பி ைவ�திய� பா��க7 ெசா�வதாக+� Iறிேன�. கைடசியாக, 
"அ�மா! நீ எ@வளேவா ந�றாயி�"தவ�; இ�ேபா) இ"த கதி�� வ") வி?டாF. 
ஆனாE� இ"த� �ழ"ைதைய� பி7ைச எ:�க� ேபாக7 ெசா�வைத ம?:� நி��தி 
வி:. ப�ளி�Iட�)�� அ/��!" எ�ேற�. 
 
"நானா ேபாக7 ெசா�கிேற�, ஐயா! ேவ8டா� ேவ8டா� எ�� தா� A?9� 
ெகா�கிேற�. ேக?காம� ேபாFவி:கிறா�!" எ�� மரகதமணி க8ணீ� த)�ப� 
Iறினா�. 
 
அ�ேபா) நீலமணி, "மாமா! நா� பி7ைச எ:�க� ேபாவதாக யா� உ#கK��7 
ெசா�னா�க�?" எ�� கணீ� எ�ற �ர%� ேக?டா�. 
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நா� சிறி) திைக�)� ேபாேன�. �ழ"ைதைய� ப�க�தி� ைவ�)� ெகா8: 
இ"த� ேப7ைச எ:�தி��க�Iடா) எ�� எ8ணிேன�. 
 
ம�ப9.� அ"த� �ழ"ைத, "ஏ� மாமா! பதி� ெசா�E#க�. நா� பி7ைச 
எ:�பதாக யா� ெசா�னா�க�? நா� ஒ��� பி7ைச எ:�கவி�ைல! க7ேசாி ெசF) 
பண� ச�பாதி�)� ெகா8: வ�கிேற�. இ�U� SபாF A"U� SபாF வா#கி� 
ெகா8: பா9னா� அ) ம?:� க7ேசாியா? இர8: அணா, ��� அணா வா#கி� 
ெகா8: பா9னா� அ) பி7ைசயா?" எ�றா�. 
 
நா� அதC�� பதி� ெசா�ல A9யாம� திணறி� ேபாேன�. எ�ைன அறியாம� 
Hாி��� ெபா#கி வ"த). அவ� தாயாாி� Aக�திE� ெகா0ச� ��னைகைய� 
க8ேட�. கலகலெவ�� சிாி�)� ெகா8ேட �ழ"ைதைய� க?9 அைண�)� 
ெகா8: "நீ ெரா�ப� ெக?9�கார� ெப8! பேல சம��)! எ�/ட� வ")வி:! 
உ�ைன� ெபாிய ச#கீத�காாியா�கிவி:கிேற�" எ�ேற�. 
 
அ�ேபா) மரகதமணி "அ�ப9ேய ெசF.#க� ஐயா! இவைள7 சமாளி�க எ�னா� 
A9யவி�ைல! நீ#க� அைழ�)� ெகா8: ேபா#க�!" எ�றா�. 
 
ேப7< வா�கி� ஏேதா ெசா�% ைவ�ேத�. அ@வா� காாிய�தி� நட"ேத��ப9 
கட+� ெசF) வி?டா�. ஆ� மாத�)�ெக�லா� மரகதமணி இற") ேபானா�. 
இ"த� �ழ"ைத ப?ட )யர�ைத எ�னா� ெசா�ல A9யா). ந�ல ேவைளயாக 
அ7சமய� நா� ��பேகாண�தி� இ����ப9 கட+ளி� அ�� இ�"த). தாயி� 
ஈம�கட�கைள A9�)வி?:� �ழ"ைதைய எ� V?:�� அைழ�)�ெகா8: 
ேபாF7 ேச�"ேத�. 
 
Aத%� எ� V?ைட7 ேச�"தவ�க� ெகா0ச� அ�வ���� கா?9னா�க�. யாேரா 
Vதியிேல திாி"த பி7ைச�கார� ெப8ைண� பி9�)� ெகா8: வ") வி?டதாக 
AYAY�தா�க�. அைத நா� ெபா�?ப:�தவி�ைல. சில நாைள���ேளேய 
நிைலைம மாறி வி:� எ�� அறி"தி�"ேத�. �ழ"ைத நீலமணி எ� �:�ப�தாைர7 
ெசா���ெபா9 ேபா?: மய��வ) ேபா� மய�கிவி?டா�. அவKைடய 
�����பான க8கK�, <�<��பான நட�ைத.�, மழைல� ேப7<�, இனிய 
பா?:� எ�லாைர.� வசீகாி�) வி?டன. "�ழ"ைதைய� கவனி�)� 
ெகா�K#க�" எ�� நா� ெசா�ல ேவ89ய அவசியமி�லாமேல ேபாFவி?ட). 
அதC�� பதிலாக நா� நீலமணிைய எதCகாவ) க89���ப9 ேந�"தா� எ� 
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V?9� எ�லா�� எ� ேபாி� பாய ஆர�பி�) வி:வா�க�. சி� �ழ"ைதகK�� 
அள+�� மீறி7 ெச�ல� ெகா:�ப) தவ� எ�பைத நா� அறிேவ�. அ�ப9 
இட#ெகா:�) ெக?:� பாழாF�ேபான ெபாிய மனித�க� V?:� �ழ"ைதக� 
எ�தைனேயா ேபைர.� என��� ெதாி.�. நீலமணியி/ைடய �ழ"ைத 
வாJ�ைகைய உ�ேதசி���ேபா) அவைள ெரா�ப+� க89�) வள��க ேவ89ய 
அவசிய�ைத.� உண�"தி�"ேத�. ஆனாE� ஒ��� பய�படவி�ைல. என�ேக 
அ"த அநாைத� �ழ"ைதைய� க89�க7 சாதாரணமாF மன� வ�வதி�ைல. 
எ�ேபாதாவ) அ�ைமயாக அவைள� ேகாபி�)� ெகா8டா� எ� V?9� 
எ�ேலா�� எ� ேபாி� ச8ைட�� வ"தா�க�. 
 
எ�ப9ேயா �ழ"ைத�� ந�ல வா��ைத ெசா�%� தாஜா ப8ணி� 
ப�ளி�Iட�)�� அ/�பி வ"ேத�. ெவ� ந�றாக� ப9��� வ") 
ெகா89�"த). ஆனா� ந:ந:வி� பைழய பழ�க வழ�க#க� வ") 
ெகா89�"தன. திBெர�� ஒ� நா� ப�ளி�Iட�தி%�") காணாமC ேபாF 
வி:வா�. ஊாி� உCசவ� ஏதாவ) நட"தா� அ#ேக ேவ9�ைக� பா��க� ேபாF 
வி:வா�. பா?:� பா9� கா< வா#க+� ஆர�பி�) வி:வா�. சில சமய� 
ெரயி�ேவ நிைலய�)��� ேபாF ெரயி� ஏறி� பாட� ெதாட#கி வி:வா�. இர8: 
��� (ேடஷ� பா9�ெகா8: ேபாFவி?:, "�ழ"ைதைய� காேணாேம?" எ�� 
எ�ேலா�� கவைல.ட� ேத9� ெகா89���� சமய�தி� ைகயி� எ?டணா ஒ� 
SபாF� கா<ட� தி��பி வ�வா�. 
 
நா� எ@வளேவா ெசா�%� பா��ேத�. "�ழ"ைத! நா� இ"த ஊாி� ெகௗரவமாF 
வாJ�ைக நட�)கிேற�! எ� மான�ைத வா#காேத!" எ�� அ9�க9 எ:�)7 
ெசா�ேன�. 
 
"நா� எ#ேகேயா கிட") வ"தவ� எ�� தா� எ�ேலா���� ெதாி.ேம, மாமா! 
உ#கK�� எ�னா� ெகௗரவ� �ைற+ எ�ப9 ஏCப:�?" எ�� அவ� ஒ� சமய� 
பதி� ெசா�வா�. 
 
இ�ெனா� சமய�, "ஏ�, மாமா! நீ#க� க7ேசாி��� ேபாF U� இ�U� 
ச�பாதி�)� ெகா8: வ�கிறீ�கேள? அதி� ெகௗரவ� �ைற+ ஒ��� 
இ�ைலேய? அ)ேபா� நா/� என��� ெதாி"த பா?ைட� பா9� க7ேசாி ெசF) 
எ�னா� இய�றைத7 ச�பாதி�)� ெகா8: வ�கிேற�. இதி� எ�ன பிச�?" 
எ�பா�. 
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இ�/� ஏதாவ) நா� க:ைமயாக� ேபசி வி?டா�, ஒ� நா� எ� V?ைட வி?:, 
ஊைரவி?ேட ஓ9�ேபாFவிட� ேபாகிறாேள எ�ற பய� என�� உ8டாகி வி?ட). 
 
அதC�� பிற�, "நட�கிற) நட�க?:�; கட+� இ��கிறா�!" எ�� வி?: 
வி?ேட�. 
---------- 

3333    
 
ஏெழ?: வ�ஷ கால� எ� பராமாி�பிேலேய நீலமணி வள�") வ"தா�. அ"த� 
�ழ"ைத��7 ச#கீத�தி� இயCைகயாக உ�ள ஞான�ைத அறி"தி�"த ப9யா� 
பா?: வா�தியா� ைவ�)� பா?:7 ெசா�%� ெகா:�க+� ஏCபா: ெசFேத�. 
ச#கீத� எ�னேமா அவK�� ந�றாக�தா� வ"த). ஆனா� பா?: 
வா�தியா�கேளா: எ�ேபா)� ச8ைடதா�. ஸர% வாிைச, கீத�, வ�ண� எ�� 
வாிைச� கிரமமாக� பா?: ஆர�பி�பா�. அைவகைளெய�லா� நீலமணி சாியாக� 
பாட� ப8ணமா?டா�. "அ"த� கீ��தன�ைத7 ெசா�%� ெகா:#க�!" "இ"த� 
பா?ைட� பா9� கா?:#க�!" எ�� ஆர�பி�) வி:வா�. பா?: வா�தியா�-
கK��� ேபா)� எ�� ஆகிவி:�. "இ"த� ெப8Y��7 ெசா�%� ெகா:�க 
எ#களா� ஆகா)" எ�� ேபாF வி:வா�க�. இ�மாதிாி ஐ") பா?: வா�தியா� 
மாற ேவ89யதாயிC�. 
 
நா/� சில சமய� ெசா�%� ெகா:�க� பா��ேப�. அதாவ), ெசா�%� ெகா:�கிற 
பாவைனயாக நீலமணிைய� பாட7ெசா�%� ேக?ேப�. "பா?: வா�தியா�க� 
ெக?டா�க�! இ"த� �ழ"ைத�� வ"தி��கிற ச#கீத� ேவ� யா��� 
வ"தி��கிற)? ெபாிய ெபாிய வி�வா�க� பிரமி���ப9யான பா?: அ�லவா 
இ)? ச#கீதெதFவ�தி� அ�ளினா� வ"த ச#கீத� அ�லவா இ)?" எ�� மன�தி� 
எ8ணி� ெகா�ேவ�. ெவளி�பைடயாக7 ெசா�னா� �ழ"ைத ெகா0ச� 
Aைறயாக� கCப)� நி�� விட� ேபாகிறேதெய�� பய") மன�திC��ேளேய 
ைவ�)� ெகா�ேவ�. 
 
நீலமணி��� பதிேன6 வய) ஆயிC�. "இ"த� ெப8ைண இனிேம� எ�ன 
ெசFவ)?" எ�ற கவைல எ� மன�தி� உ8டாக� ெதாட#கிய). 
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இ"த நிைலைமயி� நா� யாJபாண�)�� ஒ� க7ேசாி��� ேபா��ப9 ேநாி?ட). 
யாJபாண�)�கார�க� ந�ல ச#கீத ரQக�க� எ�ப) உ#கK��� ெதாி"த) 
தாேன? ச#கீத�திேல.� நாத(வர ச#கீத�தி� அவ�கK�� ேமாக� அதிக�. 
ேவ89யவ�க�, ேவ8டாதவ�க� எ�ற ேவC�ைம மேனாபாவ� அவ�களிட� 
கிைடயா). தமிJ நா?9%�") பிரபல நாத(வர வி�வா�க� எ�லாைர.� 
அ9�க9 ேகாயி� உCசவ#கK�� வரவைழ�பா�க�. எ�லா�ைடய வாசி�ைப.� 
ந�றாக ேக?: ஆன"தி�பா�க�. நாத(வர வி�வா� யாைர� I�பி?டாE� 
த+E�� ம?:� தவறாம� எ�ைன� I�பி:வா�க�. 
 
எ� �:�ப�தா� அ9�க9 த#கைள.� ஒ� Aைற இல#ைக�� அைழ�)� 
ேபா��ப9 ேக?ப)8:. நா/� 'ஆக?:�' 'ஆக?:�' எ�� த?9� கழி�) 
வ"ேத�. இ"த� தடைவ ��� உCசவ� க7ேசாிக� ேச�"தாCேபா� வ"தப9யா� 
<மா� இ�ப) நா� வைர இல#ைகயி� நா� த#க ேவ89யதாயி�"த). 
�:�ப�ைத அைழ�)� ேபாவதC� இைத விட ந�ல ச"த��ப� கிைட�கா) எ�� 
எ8ணி எ�ேலா�மாக� ேபாக� தீ�மானி�ேதா�. சில காலமாக நீலமணி மி�க 
உCசாக� �ைற+ட� கி���� பி9�தவ� ேபா� இ�"தா�. "ஒ� நா� ந�Aைடய 
மான�ைத வா#கிவி?: ஓ9� ேபாFவி:வாேளா?" எ�� Iட எ8ணிேன�. 
உ8ைமைய7 ெசா�ல� ேபானா� நீலமணிைய உ�ேதசி�ேத �:�ப� A6வைத.� 
அைழ�)� ேபாக A9+ ெசFேத�. 
 
இல#ைக� பிரயாண7 ெசFதி அறி"த)� நீலமணி உCசாக� அைட"தா�. 
"பிரயாண� எ�ைற�� மாமா?" எ�� அ9�க9 ேக?:� )ைள�)� 
ெகா89�"தா�. கைடசியாக� பிரயாண நாK� வ"த). 
 
இ"த கால�ைத� ேபா� ஆகாச விமான�தி� ஏறி7 சில மணி ேநர�தி� இல#ைக 
ேபாF இற#�கிற வசதி அ�ேபா) கிைடயா). பிரயாண�தி� எ@வளேவா 
அெசௗகாிய#க� இ�"தன. சில சமய� நரக ேவதைனயாகேவ இ�"த). எ#க� 
ேகா�9யி� அெசௗகாிய� ஒ�ைற.� ெபா�?ப:�தாம� ஒேர உCசாக�)ட� 
இ�"தவ� நீலமணி ஒ��திதா�. 
 
இத� காரண� என��� பி�னா� ெதாி"த). நீலமணியி� தாயா� மரகதமணி 
அ�மா� ச"ேதாஷமாக வாJ"த நாளி� அவK� நீலமணியி� தக�பனா�� 
இல#ைக�� வ"தி�"தா�களா�. அ"த அழகான தீவி� பல இட#கK��� 
ேபாயி�"தா�களா�. அ#ேக அவ�க� பா��த அதிசய#கைளெய�லா� பCறி 
அ9�க9 மரகதமணி த� அ�ைம மகK��7 ெசா�வ)8டா�. "அ�ேபாெத�லா� 
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அ�மாவி� Aகேம தனியான கைள ெபC� விள#��" எ�றா� நீலமணி. 
சி�ன0சி� பிராய�தி� ேக?9�"த இல#ைக� தீவி� அதிசய#க� நீலமணியி� 
உ�ள�ைத அ@வள+��� கவ�") வி?9�"தன. அதனாேலதா� இல#ைக� 
பிரயாண� எ�ற)� அ@வள+ )9)9�தா�. இைதெய�லா� ெகா6����7 
ெச�ற பிCபா: தா� நீலமணி ெசா�% நா� ெதாி") ெகா8ேட�. 
 
ஆ�; Aத%ேல ெகா6�பிேலதா� என��� க7ேசாி இ�"த). நாE நாைள��� 
பிற� யாJ�பாண�தி� க7ேசாி. ெகா6��� க7ேசாி A9"த)� நீலமணிைய.� எ� 
�:�ப�தினைர.� அைழ�)� ெகா8: அ"த அழகிய நகைர7 <Cறி� கா?ட� 
�ற�ப?ேட�. 
 
இதCகிைடயி� ெகா6�பி� அ�ேபா) தமிJ நா?9� பிரபலமாயி�"த நம7சிவாய� 
க�ெபனியாாி� நVன நாடக#க� நட") ெகா89�"தன எ�� ேக�வி�ப?ேட�. 
 
சில கால� தமிழக�தி� மிக� பிரசி�தி ெபCறி�"த நம7சிவாய� நாடக� 
க�ெபனிைய� பCறி நீ#க� அவசிய� அறி"தி��Z�க�. நம7சிவாய� சி�பி�ைள. 
வசீகரமான ந�ல �ண� வாF"த பி�ைள. Aத%� அவ� "�)�ேகா?ைட 
மீனேலாசனி கானவ��தினி ஒாிஜின� பால ேமாகன பரமான"தா 9ராமா 
க�ெபனி"யி� ந9�)� ெகா89�"தா�. சீ�கிர�தி� ெபய�� �க6� ெபCறா�. 
அவைன எ�தைனேயா ேபா?9 நாடக� க�ெபனிக� அதிக� பண� ெகா:�)� 
ெகா�தி� ெகா8: ேபாக� தயாராயி�"தன. ஆனா� அ�ேபாேத ைபய� 
நம7சிவாய� த� வாJ�ைகயி� )�வ ந?ச�திர�ைத� ெதாி") ெகா89�"தா�. 
ெசா"த�தி� நாடக� க�ெபனி ைவ�) நட�தி உலக�ைதேய ஓ� ஆ?: ஆ?9 
ைவ�)விட ேவ8:ெம�� இல?சிய�ைத� ெகா89�"தா�. ஆைகயா� ைமன� 
ப�வ� A9"த+டேனேய நாடக� க�ெபனி நட�தி� ெபய� வா#கினா�. 'அதிSப 
ேமாகனா#கி', '�ேலா�ஜா� ைவஜய"தி', 'Hேலாக அC�த அர�ைப' Aத%ய 
�)ைமயான நாடக#கைள அர#ேகCறி� �கJ ெபCறா�. தமிழ நா?9ேலதா� 
இ�ப9ெய�றா� இல#ைகயிE�ள தமிழ�கைளெய�லா� அவ/ைடய 
நாடக#களி� �ல� ைப�தியமாக அ9�)வி?டா�! 
 
அ�ப9�ப?ட ஜக� பிரசி�தி ெபCற நம7சிவாய� ெகா6�� நகாி� நாடக#க� 
நட�தி� ெகா89�"தா�. எ� க7ேசாி நட"த ம�நா� �:�ப�)ட� நா� நாடக� 
பா��க ேபாயி�"ேத�. நம7சிவாய�ைத என�� A�னாேலேய ந�றாக� ெதாி.�. 
பைழய மீனேலாசனி க�ெபனியி� எ� ைகயினா� ஒ� தடைவ ெமட� 
வா#கியி��கிறா�. ெகா?டைகயி� எ�ைன அவ� பா��)வி?: க8 
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பா�ைவயினாேல விய�ைப.� மாியாைதைய.� ெதாிவி�)� ெகா8டா�. ம�நா� 
நா#க� த#கியி�"த ஜாைகயி� எ#கைள� பா��க+� வ")வி?டா�. விதி எ�� 
ெசா�Eகிறா�கேள, அ) இ)தா� எ�� பிCபா: ெதாி") ெகா8ேட�. 
 
ஏெனனி�, நாடக� பா��) வி?டதி%�") நீலமணி எ#க� ஜாைகயி� அைத� 
பCறிேய ஓயாம� ேபசி�ெகா89�"தா�. நாடக�தி� ந9�தவ�க� ேபா� ந9�)� 
கா?9னா�; பா9யவ�கைள� ேபா� பா9� கா?9னா�. ேபசியவ�கைள� ேபா� 
ேபசி� கா?9னா�. எ�லா�� வி6") வி6") சிாி�)� ெகா89�"ேதா�. 
A�கியமாக, அ"த நாடக�தி� கதாநாயகி ேவஷ� ேபா?டவைன� ேபா� நீலமணி 
ேபசி�பா9 ந9�)� கா?9ய) எ#கK�ெக�லா� ஒேர சிாி�ைப உ8டா�கி� 
ெகா89�"த). 
 
இ�ப9 நா#க� சிாி�)� ெகா89�"த சமய�திேல தா� நம7சிவாய� வ") 
ேச�"தா�. எ�லா�� அவசரமாக7 சிாி�ைப அட�கி� ெகா8ேடா �. நம7சிவாய�, 
"எ�ன, மாமா! நா� வ��ேபா) ஒேர சிாி�பாயி�"தேத!" எ�� ேக?டா�. "எ�லா� 
உ�/ைடய பிரபாவ�ைத� பCறி�தா�!" எ�� ெபா)�பைடயாக7 ெசா�ேன�. 
 
நம7சிவாய� இதC� எ�ன பதி� ெசா�வ) எ�� ெதாியாம� சிறி) ேநர� 
விழி�)வி?: "நீ#க� நாடக� பா��க வ"ததC� ெரா�ப7 ச"ேதாஷ�, மாமா! 
அதC� வ"தன� ெசE�தேவ வ"ேத�. நாடக� எ�ப9 இ�"த)? உ#கK��� 
பி9�ததா?" எ�� ேக?டா�. 
 
"நாடக� ந�றாயி�"த). என�� ம?:ம�ல; எ� �:�ப�தா� எ�லா���� ெரா�ப 
ெரா�ப� பி9�தி�"த). ஆனா� ஏேதா �)ைமயான நாடக� எ�� விள�பர� 
ெசFதி�"தாேய; பைழய நாடக"தாேன?" எ�ேற�. 
 
"யா� ெசா�ன)? �) நாடக"தா�, மாமா! எ#க� க�ெபனி வா�தியாேர �திதாக 
எ6தியத�லவா?" எ�றா�. 
 
"அ) எ�னேமா, அ�பா! உ#க� வா�தியாேர ஒ�ேவைள 'கா�பி' அ9�) உ�ைன 
ஏமாCறி வி?டாேரா, எ�னேமா? இ"த நாடக� ஏCெகனேவ நா� பா��தி��கிேற�. 
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எ� மக� Iட� பா��தி��கிறா�. ச"ேதகமி�"தா� இேதா நிSபி�)� 
கா?:கிேற�, பா�!" எ�� ெசா�%வி?: நீலமணிைய� I�பி?:, "�ழ"ைத நா� 
இ"த நாடக�ைத A�னா� ஒ� தடைவ த0சாaாி� பா��தி��கிேறாம�லவா? சில 
பா�திர#கைள� ேபா� நீ ந9�)� கா?:! அ�ேபா) தா� இவ� ந��வா�" எ�� 
ெசா�ேன�. 
 
Aத%� நீலமணி I7ச�ப?டா�. ெகா0ச� தாஜா ெசFத பிCபா:, திBெர�� 
I7ச�ைத உதறி� த�ளிவி?:, 'Hேலாக அC�த அர�ைப'யி� யா� யா� எ�ப9� 
ேபசினா�க�, பா9னா�க�, ந9�தா�க� எ�� ெகா0ச� ெகா0ச� ெசF) 
கா?9னா�. கதாநாயகி ேவஷ� ேபா?ட ைபயைன� ேபா� நீலமணி ந9�)� 
கா?9ய ேபா) எ#கKட� ேச�") நம7சிவாயA� வி6") வி6") சிாி�தா�. 
 
கதாநாயகனாக ந9�த நம7சிவாய�ைத� ேபால ம?:� நீலமணி ெசF) கா?ட� 
க89�பாக ம��) வி?டா�. 
 
பைழய நாடக� எ�� நா� ெசா�ன) இ"த� தமாஷு�காக�தா� எ�பைத 
நம7சிவாய� ஆர�ப�திேலேய ெதாி") ெகா8டா�. 
 
விைட ெபC�7 ெச�E�ேபா), "மாமா! எ#க� நாடக�தி� இ@வள+ �ைறக� 
இ��கி�றன எ�பைத இ�ைற���தா� ந�றாக அறி"ேத�. ஆனா� எ�ன 
ெசFவ)? கிைட�கிற ந9க�கைள� ெகா8:தாேன நட�த ேவ89யி��கிற)? 
ஆனா� ஜன#கK�� எ�னேமா பி9�தி��கிற)!" எ�றா� நம7சிவாய�. 
 
"அ) தா�, த�பி, ேவ89ய)! மCற) எ�ப9 இ�"தா� எ�ன?" எ�ேற� நா�. 
 
நம7சிவாய� ேபான பிற� நீலமணி, "இ) எ�ன மாமா? இ�ப9 எ�ைன7 ச"தியி� 
இ6�) வி?B�க�? அவ� எ�ைன� பCறி எ�ன நிைன�)� ெகா�வா� 'அதிக� 
பிரச#கி, அட#கா� பிடாாி' எ�ெற�லா� எ8ணி� ெகா8: ேபாகமா?டாரா?" 
எ�� ேக?டா�. 
 
"எ8ணி� ெகா8: ேபாவ) எ�ன? உ8ைம.� அ�ப9�தாேன? நீ அதிக� 
பிரச#கி - அட#கா� பிடாாிதாேன? அதி� எ�ன ச"ேதக�?" எ�ேற� நா�. 
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வழ�கமாக நீலமணியிட� ேப<கிறப9 ேவ9�ைகயாக�தா� ெசா�ேன�. ஆனா� 
அவ� வழ�க� ேபா� சிாி�)வி?:� ேபாகாம�, ���ற�ப:�)� ெகா8: வி�மி 
வி�மி அழ� ெதாட#கி வி?டா�. "இ) எ�னடா வ��?" எ�� என�� 
ேவதைனயாக� ேபாFவி?ட). அவைள ஒ�வா� சமாதான� ப:�திேன�. 
அ�றிர+ நா#க� யாJ�பாண�)��� �ற�ப?: வி?டப9யா�, அ"த7 ச�பவ� 
அேதா: ேபாFவி?ட) எ�� நிைன�ேத�. ஆனா� அ) ேபாகவி�ைல; விடாம� 
எ#கைள� ெதாட�") வ"த). 
 
யாJ�பாண�திேலதா� நா#க� அதிக நா� த#கிேனா�. ஒ� ேகாயி� உCசவ� 
A9") இ�/� ஓ� உCசவ�திCகாக� கா�தி�"த சமய�தி� நம7சிவாய� வ") 
ேச�"தா�; Aக�ைத� ெதா#க� ேபா?:� ெகா8: வ"தா�. ெகா6�பி� நாடக� 
நட�தி� ெகா89�"த நம7சிவாய� க�ெபனிைய யாJ�பாண�தா�க� ஒ� 
'(ெபஷ�' நாடக�)�காக� த�வி�தி�"தா�க�. வ�� வழியி� (திாீ 
ேவஷ�கார/�� <ர� வ")வி?ட). அைத�பCறி ெவளியி� ெசா�னா� 
ேவ�விதமான இைட0ச�க� ஏCப:�. இ"தியாவி%�") வ"தவ�களி� 
யா��காவ) <ர� வ")வி?டதாக� ெதாி"தா�, இல#ைகயி� ெதா�) வியாதி7 
சிைற7சாைலயி� ெகா8: ேபாF7 ேச��) வி:வா�க�. அ��ற� உயி� பிைழ�) 
ெவளியி� வ�வதC� எ@வள+ நா� ஆ�ேமா ெதாியா)! 
 
இ"த நிைலைமயி� எ�ன ெசFவ)? '(ெபஷ�' நாடக�ைத ர�) ெசFவதா? எ�ன 
காரண�ைத7 ெசா�% ர�) ெசFவ)? நாடக�)�� அைழ�தி�"தவ�க� 
ஏராளமாக� பண� ெசலவி?: விள�பர�ப:�தியி�"தா�க�. அவ�கK��� பண 
ந�ட�. நம7சிவாய�)��� ெபய� ந�ட�. 
 
அழமா?டா� �ைறயாக இ"த விவர#கைளெய�லா� நம7சிவாய� எ�னிட� 
ெசா�னா�. 
 
"நாைள���தாேன, த�பி நாடக�? அதC�� (திாீ ேவஷ�கார/��7 <ர� 
சாியாகிவி:கிற)!" எ�ேற�. 
 
"அ�ப9� ேதா�றவி�ைல, மாமா! UCைற") 9கிாி <ர�. ேமைட�� வ") மய�க�  
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ேபா?: வி6") வி?டா� எ� கதி எ�ன ஆகிற)?" எ�றா�. 
 
"அ)+� ஒ� ந9�� எ�� ைவ�)� ெகா�கிற)" எ�� ெசா�%வி?: நைக�ேத�. 
 
நம7சிவாய�)�� நைக�� உ8டாகவி�ைல. அ6ைக.� ஆ�திரA"தா� வ"தன. 
 
அ7சமய�தி� எ� நாவி� எ"த� �?97சா�தா� வ") உ?கா�") ெகா8டேதா, 
எ�னேமா ெதாியவி�ைல. 
 
"ந� நீலமணிைய ேவ8:மானா� ந9�க7 ெசா�னா� ேபாகிற)!" எ�ேற�. 
 
உடேன நம7சிவாய�தி� Aக� மல�"த); "த#களிட� அைத� ேக?கலாெம��தா� 
வ"ேத�; ஆனா� ேக?பதC� எ�னேவா ைதாிய� வரவி�ைல" எ�றா�. 
 
என��� X�கிவாாி� ேபா?ட). தமா� ேப7< சில சமய� எ@வள+ இ�க?:களி� 
ெகா8: வ") வி?: வி:கிற)! 
 
அதிக� வள��)வதி� பயனி�ைல, நம7சிவாய� தா� வ"த காாிய�ைத 
நிைறேவCறி� ெகா8: தா� ேபானா�. தமிJநா?9%�") வ"தவ�க� க7ேசாி 
ெசFவதாகேவா, நாடக� ேபா:வதாகேவா இல#ைகயி� விள�பர� ெசF)வி?:, 
அ�ப9 நட�காமC ேபானா� தமிJநா?:� கைலஞ�க� எ�ேலா���ேம ெக?ட 
ெபய� உ8டா��. இ�மாதிாி சில Aைற இல#ைகயி� நட"), தமிJ� கைலஞ�க� 
ெக?ட� ெபய� வா#கியி��கிறா�க�. ஆைகயா� இ@வள+ விள�பர� ெசFத பிற� 
நாடக� நட"தா� தா� ந�ல) எ�பைத� பCறி7 ச"ேதகமி�ைல. நம7சிவாய�)�� 
ஏதாவ) ஒ�தாைசயாயி��பதி� என��� தி��திதா�. ஆனா� நீலமணிைய நாடக 
ேமைட ஏறி ந9�க7 ெசFயலா� எ�கிற எ8ண� அ"த நிமிஷ�)�� A�னா� எ� 
கனவிேல Iட� ேதா�றியதி�ைல. 
 
நீலமணியிட� இைத நா#க� தய#கி� பிர(தாபி�த)�, அவ� ஒ� நிமிஷ ேநர# 
Iட தாமதி�காம� ச�மதி�த) எ�ைன ஆ7சாிய�தி� A6க அ9�)வி?ட). 
ெகா6�பி� ேவ9�ைகயாக ந9�)� கா?ட7 ெசா�ன ேபா) அவ� தய#கிய அள+ 
Iட இ�ேபா) தய#கவி�ைல. H�வ ஜ�ம வாசைன எ�� இைத� தா� 
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ெசா�Eகிறா�க� ேபா� இ��கிற). அவKைடய உட�பிE�, உட�பி� ஓ9ய 
இர�த�திE�, உ�ள�திE�, உயிாி� ஒ@ேவா� அYவிE� நாடக� கைலயி� 
ஜீவச�தி த)�பி� )9�)� ெகா89��க ேவ8:�. இ�லாவி9�, ஒ� வ�ஷ 
கால�திC��ேள தமிJ நாெட#�� 'சி�ன பாலாமணி' எ�� ெபய� வா#கியி��க 
A9.மா? 
 
உடேன ஒ�திைக.� ஆர�பமாகி வி?ட). பா?: I�) இ�மாதிாி காாிய#களி� 
நீலமணி�� அபாரமான ஞாபக ச�தி உ8:. இ�ேபாேதா அவK�� ஒ� �) 
ஆேவச� உ8டாகியி��கிற). ஒ� பக� ஒ� ரா�திாி ஒ�திைகயி� எ�லாவCைற.� 
பாட� ெசF)வி?டா�. U� தடைவ அ"த நாடக�தி� ந9�தவ� ேபா� அ@வள+ 
இயCைகயாக� பாட+�, ேபச+� ெசFதா�. ந9�ேபா அவK�� இயCைகயாக 
வ"த). 
 
ஒ�திைகயி� தி��திகர"தா�; ேமைடயி� ஏறி� ெபாிய ஜன�திரைள� பா��த+ட� 
பய") ேபாகாம� இ��க ேவ8:ேம எ�� என��� தி��� தி�� எ�� அ9�)� 
ெகா89�"த). ஆனா� நாடக�தி� திைர X�கி7 சிறி) ேநர�திC��ேளேய எ� 
பய� தீ�")வி?ட). நீலமணியிட� சைப� I7ச� எ�பேத ெத�படவி�ைல. 
சைபயி� I9யி�"த யாJ�பாண�)� ெபா��கி எ:�த ரQக�கேளா ஆ8பி�ைள 
ெப8 ேவஷ� ேபா?:� ெகா8: வ") ந9�பதC�� பதிலாக ஒ� ெப8ேண 
கதாநாயகியாக ந9�கிறா� எ�� ெதாி"த+டேனேய கரேகாஷ�தி� �ல� த#க� 
உCசாக�ைத� கா?9வி?டா�க�. அ��ற� நீலமணி ேமைட�� வரேவ89ய) 
தா�. சைபயிேல ஒேர ஆராவார� எ6"த). ேபாக� ேபாக நீலமணியி� உCசாக� 
அதிகமாகி வ"த). நாடக� யா�� எதி�பாராத அளவி� அேமாகமான ெவCறி.ட� 
A9"த). 
 
ம� நா� நம7சிவாய� எ�னிட� வ"), "மாமா! எ� மான�ைத கா�பாCறினீ�க�!" 
எ�� காைல� ெதா?:� க8ணி� ஒ�தி� ெகா8: ஆன"த� க8ணீ� 
ெசாாி"தா�. பCபலவிதமாக� தன) நாடக� திறைமையெய�லா� கா?9 என��� 
நீலமணி��� ந�றி ெசE�திவி?:� ெகா6����� பிரயாணமானா�. வழ�கமாக 
(திாீ ேவஷ� ேபா:கிற ைபய/�� <ர� இற#க ஆர�பி�) வி?ட) எ�� ெதாி"த 
நா/� மனநி�மதி அைட"ேத�. யாJ�பாண�தி� எ�/ைடய க7ேசாிக� 
A9"த)� ஊ���� தி��பிேன�. 
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நீலமணியி� வ�#கால�ைத� பCறி� கவைல� ப?:� ெகா89�"ேத� அ�லவா? 
அ"த� கவைல எ� மன�தி%�") தீ�") ேபாF வி?ட). நீலமணி விைரவி� எ� 
ெபா��பி%�") ேபாF வி:வா� எ�� நி7சய� ெசF) ெகா8ேட�. 
அ"த�ப9ேய நைடெபற+� ெசFத). ஆனா� அ�� எ6திய எ6�ைத அழி�) எ6த 
வ�லவ� யா�? சில கால� வைர��"தா� நா� நீலமணிைய மற") அவைள� 
பCறிய கவைல அதிக� இ�லாம� இ��க A9"த). 
 
சீ�கிர�திேலேய நம7சிவாய� ஐய�ேப?ைடயி� எ�/ைடய V: ேத9 வ") 
ேச�"தா�. அவ� வ"த சமய� நா� V?9� இ�ைல. நம7சிவாயA� நீலமணி.� 
ஒ�வா� ேபசி A9+ ெசF)ெகா8: எ�னிட� ச�மத� ேக?பதCகாக� 
கா�தி�"தா�க� எ�� ேதா�றிய). 
 
நம7சிவாய� க�ெபனியி� பிரதான (திாீேவஷ� ேபா?:வ"த ைபய� ச8ைட 
பி9�)�ெகா8: ேபாFவி?டானா�! நீலமணி.ட� ந9�த பிற� ேவ� யா�ட/� 
ந9�பதC� நம7சிவாய�)��� பி9�கேவயி�ைலயா�. இ�ப9 அ�ப9 எ�� 
ஏேதேதா <Cறி வைள�)7 ெசா�%� ெகா8: ேபானா�. 
 
அவ/ைடய ேப7ெச�லா� என�� ேதைவயாயி��கவி�ைல. ஏCகனேவ ந�றாக 
ேயாசி�) ஒ� A9+�� வ"தி�"ேத�. இ"த� ெப8Y��� க%யாண� 
ப8ணிைவ�பெத�ப) அ@வள+ <லபமான காாிய� அ�ல. இவ� சாதாரண� 
�9�தன�கார� ைபய� ஒ��தைன� க%யாண� ெசF) ெகா8: அவ/��7 
சைமய� ெசF) ேபா?:� ெகா8: V?9� நி�மதியாக வாழ� I9யவK� அ�ல. 
இவைள இ�ப9ேய ெவ�கால� க%யாண� இ�லாம� எ� V?9� ைவ�)� 
ெகா89��க+� A9யா). ஆைகயா� கட+ேள பா��)�தா� எ#கைள அ7சமய� 
இல#ைக� பிரயாண� அ/�பி ைவ�தி��க ேவ8:�. நீலமணிைய 
நம7சிவாய�தி� ைகயி� பி9�)� ெகா:�) அ/�பிவிட ேவ89ய)தா�. 
நம7சிவாயA� அறிவாளியான பி�ைள. அ�ப9ெயா��� ஒ6�க� ெக?டவ� 
எ�� ெபய� வா#கவி�ைல. அவ/ைடய நாடக� க�ெபனியி� ேச��)வி?டா� 
சீ�கிர�தி� ஒ�நா� இவ�கK��� தி�மண� நட")தா� தீ��. க%யாண�)��� 
பிற�� இவைள நாடக ேமைடயி� ஏCறி ந9�க7 ெசFவானா எ�ப) இவ�க� 
இ�வைர.� ெபா��த காாிய�. அ@வள+ Xர�)�� நா� இ�ேபா) அைத� பCறி 
ேயாசி�)� ெகா89��பாேன�? ெதFவ சி�த�தி�ப9 எ�லா� நட")வி?:� 
ேபாகிற)..." 
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இ@வா� மன�தி� எ8ணி� ெகா8:, Aத%� ெகா0ச ேநர� ஆ?ேசபி�ப) ேபா� 
ஆ?ேசபி�ேத�. பிற� "நீலமணி இ�ட�ப?டா� சாிதா�; நா� ���ேக 
நிCகவி�ைல" எ�ேற�. கைடசியி� எ�/ைடய ச�மத�ைத.� ெகா:�ேத�. 
 
நம7சிவாய�ைத� தனிைமயி� அைழ�), "விைலயி�லாத ெபா�கிஷ�ைத உ�னிட� 
ஒ��வி�கிேற�. அைத� ேபாCறி� பா)கா�ப) உ� கடைம. அவசர�ப?: ஒ� 
தீ�மான�)��� வ") விடாதீ�க�. ெகா0ச நா� நாடக ேமைடேயா: உ#க� உற+ 
இ�") வர?:�. ஐ"தா� மாத�)��� பிற� இர8: ேப�� பாிHரணமாக 
இ�ட�ப?டா� க%யாண� ெசF) ெகா�K#க�. அ)வைரயி� எ� வயதான 
தம�ைகைய நீலமணி.ட� அ/�பி ைவ�கிேற�. அவ�க� தனி ஜாைகயி� வசி�க 
ேவ8:�. நா/� அ9�க9 வ") உ#கைள� பா��)� ெகா89��ேப�" 
எ�ேற�. 
 
நம7சிவாய�)�� அ�ேபாதி�"த பரவச�தி� நா� எ) ெசா�னா� தா� 
ஆ?ேசபி�க� ேபாகிறா�? எ�லா நிப"தைனகைள.� ஒ��� ெகா8டா�. 
 
அ��ற� சில மாத கால� நம7சிவாய� - நீலமணி நாடக� தமிJ நா?ைடேய 
அ�ேலாலக�ேலால� ப:�தி� ெகா89�"த). ெரயி%ேல, தி�விழாவிேல, 
தி�மண� I?ட#களிேல, நாEேப� ச"தி��� இட#களிெல�லா� நம7சிவாய� - 
நீலமணி நாடக#கைள� பCறிேய ேப7சாயி�"த). A�கியமாக, 'கன+' எ�/� ஒ� 
நாடக� தமிJ ம�களி� உ�ள�ைத� ெகா�ைள ெகா8ட). இ"த� கால�தி� 'ச�க 
சி�திர�' எ�� ெசா�Eகிறா�கேள; அ�மாதிாி� பாணியி� அைம"த) 'கன+' 
எ�/� ஒ� நாடக� தமிJ ம�களி� உ�ள�ைத� ெகா�ைள ெகா8ட). இ"த� 
கால�தி� 'ச�க சி�திர�' எ�� ெசா�Eகிறா�கேள; அ�மாதிாி� பாணியி� 
அைம"த) 'கன+' எ�/� நாடக�. அதி� ஒ� கதாநாயக/� கதாநாயகி.� 
ச"தி�கிறா�க�; காத%�கிறா�க�. சில கால� ச"ேதாஷமாக வாJகிறா�க�. பிற� 
அவ�கைள� ெதா�ைலக� ெதாட�கி�றன. வாJ�ைக� ெதா�ைலகளி� 
காரணமாக� காதE� கச") ேபாகிற). கதாநாயகியி� ேபாி� அகாரணமாக7 
ச"ேதக�ப?:� கதாநாயக� அவைள� )����தி வ�கிறா�. இதCகிைடயி� 
அவ�கK�� ஒ� �ழ"ைத.� பிற�கிற). கதாநாயக� ேபாி� ெபாF வழ�� 
ேஜா9�க�ப:கிற). அவ� சிைறயி� த�ள�ப:கிறா�. கதாநாயகி பல 
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இ�ன�கK�� உ�ளான பிற� அவKைடய அ�ைம� �ழ"ைத.ட� 
ந:�ெத�வி� பி7ைசெய:�) ஜீவி���ப9 ேநாி:கிற). 
 
ேகK#க�, ேவ9�ைகைய! நீலமணி சி� �ழ"ைதயாயி�"தேபா) ெரயி%� 
பா?:�பா9� பி7ைச எ:�தா� அ�லவா? நாடக�திE� அ"த வழ�க� அவைள 
விடவி�ைல. நாடக ேமைடயி� நீலமணி பி7ைச ேக?:� பா9�ெகா8: வ"த 
ேபா) சைபேயா�களி� க8ணீ� விடாதவ�க� யா�மி�ைல. அவ�களி� பல� 
கா<கைள.�, கா� SபாF அைர SபாFகைள.� ேமைடயி� மீ) எறிவா�க�. 
நீலமணிைய� ெதாட�") வ"த அவKைடய சி�ன0சி� மக� (நாடக� கைதயிேல 
வ�� மகைன�தா� ெசா�கிேற�) அ"த� கா<கைள� ெபா��கி7 ேச��பா�. சில� 
SபாF ேநா?:கைள ேமைட மீ) எறிவ)8:. சில நாைள�� இ�ப9 ேமைடயி� 
எறிய� ப:� பணேம ஐ�ப) அ�ப) SபாF ஆகிவி:�.  
 
பி7ைச எ:��� கா?சி��� பிற� கதாநாயகி த� மக/ட� த�ன"தனியான 
கா?:� பாைதயி� வழி நட") ேபாவா�. இ�வ�� ஒ� மர�த9யி� 
உ?கா�வா�க�. நீலமணி கைள��� தா#காம� மர�தி� சாF"தப9 
X#கிவி:வா�. 
 
அ�ேபா) ஆகாச மா��க�தி� க"த�வ� ஒ�வ� ேதவ ரத�தி� ஏறி�ெகா8: 
வ�வா�. அவ� த� மைனவி.ட� ச8ைட� பி9�)� ெகா8: வ"தவ�. மர�தி� 
சாF") கிட"த நீலமணிைய� பா��பா�. இவைள�ெகா8: த� மைனவி�� ஒ� 
பாட# கCபி�க எ8Yவா�. அதாவ), அவைள� கா?9E� அழகான ெப8க� 
Hேலாக�திேல உ8: எ�� நிSபி�)� கா?ட வி���வா�. உடேன Hமியி� 
இற#கி நீலமணியி� X�க� கைலயாம� அவைள� X�கி�ெகா8: 
க"த�வேலாக�தி� அவ/ைடய மாளிைகயி� H"ேதா?ட�தி� ெகா8:ேபாF7 
ேச��பா�. அ#ேக நீலமணி�� அவ� உபசார� ெசFவைத� க"த�வ� ெப8 வ") 
பா��பா�. க"த�வைன� ேகாபி�) அவைன அ�பாC ேபாக7 ெசF)வி?: 
நீலமணியிட� அவKைடய கைதைய� ேக?பா�. ேக?ட பிற� அவளிட� 
அ/தாப�ப?: "நீ இ#ேகேய எ�/ட� இ�")வி:. உன�� ஒ� �ைற+மி�றி 
நா� பா��)� ெகா�கிேற�" எ�பா�. 
 
நீலமணி க"த�வ�ாியி� அC�த அழ� வாF"த H"ேதா?ட#களி� சி�திர 
விசி�திரமான பல வ�ண மல�கைள.� அ"த மல�கைள7 <Cறி7 <Cறி� பற"த 
ப?:� H7சிகைள.� பா��)� ெகா8: உலாவி வ�வா�. ஆனாE� அவKைடய 
மன�தி� நி�மதி ஏCபடா). H�)� �E#கிய ம"தார வி�?ச�தி� அ9யி� நி�� 
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ராகமா%ைகயி� ஒ� வி��த� பா:வா�. அ"த� பாடைல நீ#க� அவசிய� 
ேக?9��Z�க�.  
 

"ெபCற தாFதைன மக(+) மற"தாE� 
பி�ைளைய� ெப�" தாF மற"தாE� 

கCற ெந0சக� கைல மற"தாE� 
க8க� நி�றிைம�ப) மற"தாE� 

உCற ேதக� உயி� மற"தாE� 
உயிைர ேமவிய உட� மற"தாE� 

நCறவ�தவ� இதய�ேத ஓ#�� 
நம7சிவாய�ைத நா� மறேவேன..." 

 
இ)தா� பாட�, இத� கைடசி அ9யான "நம7சிவாய�ைத நா� மறேவேன" எ�� 
நீலமணி பா:� ேபா) உடE� உ�ளA� உயி�� உ���ப9 உண�7சி.ட� 
பா:வா�. அைத� ேக?:7 சைபேயா� மன# கசி") க8ணீ� ெப���� நிைலயி� 
இ���� ேபா), Hேலாக�தி� விட�ப?ட கதாநாயகைன.� க"த�வ� அ#ேக 
ெகா8: வ") ேச��பா�. ��றாவ) Aைற நீலமணி, "நம7சிவாய�ைத நா� 
மறேவேன" எ�� பா:�ேபா), நம7சிவாயேம அவ� பி�னா� வ") நி�� 
அவKைடய க8கைள� ெபா�)வா�. 
 
இ"த� க?ட�தி� நாடக� ெகா?டைகயி� உ8டான ஆரவார�)�� இைணயாக� 
தமிJநா?: நாடகேமைட சாி�திர�தி� எ�ேபா)� ஏCப?டதி�ைல. அதC� 
A�/மி�ைல; பி�/மி�ைல. 
 
மர�த9யி� சாF") X#கி� ெகா89�"த பி7ைச�கார� ெப8 க8ைண விழி�)� 
பா��பா�. அ@வள+� கன+ எ�� உண�") ஏமாCற� அைடவா�. அ�கி%�"த 
த� அ�ைம மகைன� காணா) திைக�பா�, ைப�திய� பி9�தவ� ேபால ஓ:வா�. 
அ�ேபா) எதிேர ஒ� சி�பாF அவ� மகைன அைழ�)� ெகா8: வ�வா�. அ"த7 
சி�பாF அ�� த�ைன வி?:� ேபான கணவ� தா� எ�ப) அறி") கதாநாயகி 
மகிJவா�. இ�)ட� நாடக� A9+��. 
 
இ"த� 'கன+' எ�/� ச�கசி�திர� தமிJ நா?:� நாடக� பிாிய�கைள அ"த நாளி� 
ைப�தியமாக அ9�)� ெகா8: வ"த).  
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நம7சிவாய� - நீலமணியி� நாடகேமைட ெவCறிைய� பCறி� ேக?க� ேக?க 
என�� எ@வளேவா ெப�ைமயாக+� ச"ேதாஷமாக+� இ�"த). ஆனா� 
அவ�கKைடய ெசா"த வாJ�ைக அ@வள+ தி��திகரமாக இ�ைலெய�� அறி") 
உCசாக� �ைற+ உ8டாயிC�. ஓயாம� அவ�க� ச8ைட பி9�)� 
ெகா89��கிறா�க� எ���, எ"த7 சமய�தி� எ�ன ேந�ேமா எ�� தன��� 
பயமாயி��கிறெத��� எ� தம�ைக என�� அ9�க9 ெசா�% அ/�பி� 
ெகா89�"தா�. Aத%� சில கால� நா� அைத அல?சிய� ெசF) வ"ேத�. 
கால�ேபா�கி� எ�லா� சாியாF� ேபாFவி:� எ�� மன�ைத� தி��தி ெசF) 
ெகா89�"ேத�. ஆனா� தம�ைகெசா�% அ/��வ) நி�றபா9�ைல. 
 
கைடசியாக, இனி அல?சிய� ெசFவதCகி�ைலெய�� ேதா�றி, ஒ� நா� 
ெச�ைன��� ேபாF7 ேச�"ேத�. அ�ேபா) ெச�ைன ஒCைறவாைடயி� நாடக� 
நட") ெகா89�"த). பா��ட+� ச") ஒ�றி� நாடக� க�ெபனியி� ஜாைக 
ப�க�திேலேய நீலமணியி� V:. நா� அ#ேக ேபான ேபா) உ�ேளயி�") ெப�# 
I��ர� வ") ெகா89�"த). நீலமணி - நம7சிவாய� இவ�கKைடய �ர�க� 
தா�. V?:��� Oைழ.� ேபா) என�� ெந0< தி� தி�ெக�� அ9�)� 
ெகா8ட). எ�ைன பா��த)� இ�வ�� ச8ைடைய நி��தி Aகமல�7சி.ட� 
எ�ைன வரேவCறா�க�. சாமா�க� உ�ேள வ") ேச�") வ89�காரைன� 
தி��பி அ/�பிய பிற�, "நா� வ��ேபா) ஒேர I��ரலாயி�"தேத, எ�ன 
விேசஷ�?" எ�� ேக?ேட�. 
 
"நீ#கேள ேகK#க�, மாமா! உ#க� அ�ைம மகைள நீ#கேள ேகK#க�" எ�றா� 
நம7சிவாய�. 
 
"ராகமா%ைகைய எ"த ராக�தி� A9�தா� எ�ன மாமா! 'ேபஹா�' கி� A9�காம� 
ம�திய மாவதியி� A9�)வி?டதாக7 ச8ைட பி9�கிறா�?" எ�றா� நீலமணி. 
 
"எ"த ராக�தி� A9"தாE"தா� ஒ��மி�ைலேய? ம�தியமாவதியி� A9�காம� 
நா� ெசா�னப9 'ேபஹா�' கி� A9�ப)தாேன?" எ�றா� நம7சிவாய�. 
 
"பா:கிற) நா� தாேன? என�� இ�டமான ராக�தி� நா� பா:கிேற�" எ�றா� 
நீலமணி.  
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"பா:கிறவ�கK�காக� பா?டா? ேக?கிறவ�கK��� பா?டா? நீ#க� 
ெசா�E#க�, மாமா!" எ�றா� நம7சிவாய�. 
 
"ேக?கிறவ�க� அ�ப9ெயா��� ம�தியமாவதிைய� ேக?:� காைத� ெபா�தி� 
ெகா�ளவி�ைலேய? ெகா?டைக இ9") வி6�ப9 கரேகாஷ ஆரவார� ெசF) 
மகிJ"தா�கேள!" எ�றா� நீலமணி. 
 
"உ� பா?ைட� ேக?டா கரேகாஷ� ெசFதா�க�? நா� ேமைடயி� அ7சமய� 
ேதா�றியதCகாக அ�லேவா கரேகாஷ� ெசFதா�க�!" எ�றா� நம7சிவாய�. 
 
"அ�ப9 இ���� ேபா), நா� எ"த ராக�தி� பா9னா� எ�ன? எ�ப9� பா9னா� 
எ�ன?" எ�றா� நீலமணி.  
 
"மாமா! உ#க� மகK��� க�வ� அசா�தியமாக� தைல�ேகறிவி?ட). இனி 
உ��பட� ேபாவேதயி�ைல. ஊாி� உ�ள A?டா� பய�க� எ�ல� 'ஆஹு' எ�� 
�கJ") இ�ப9 இவைள� க�வ� பி9�க7 ெசF)வி?டா�க�!" எ�� 
�ைற�ப?டா� நம7சிவாய�. 
 
"ஊாி� உ�ளவ�க� எ�லா� A?டா�க� எ�றா� அவ�கK���தாேன நா� 
நாடக� ஆ:கிேறா�? நா� ம?:� எ�ன?" எ�றா� நீலமணி. 
 
"ேக?B�களா, மாமா! இவ� என�� A?டா� ப?ட� W?:வைத! இவைள 
ேமைடயி� ஏCறி நாெட#�� �கJெபCற நாடக�காாியா�கியதC� என�� இ)+� 
ேவ8:�, இ�னA� ேவ8:�! இ�ைலயா?" எ�றா� நம7சிவாய�. 
 
அதC�� பதி� நீலமணி எ�னேமா ெசா�ல� ெதாட#கி7 ெசா�ல A9யாம� வி�மி 
வி�மி அழ ஆர�பி�) வி?டா�. 
 
இைதெய�லா� ேக?: என�� உ8ைமயிேலேய சிாி�பதா, அ6வதா எ��  
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ெதாியாம� ேபாFவி?ட). அ"த7 ச"ேதகமான நிைலயி� சிாி�)�தா� ைவ�ேபாேம 
எ�� உட�� �E#க7 சிாி�ேத�. 
 
"அட அச?:� �ழ"ைதகளா!" எ�� இர8: ேபைர.� மாCறி மாCறி� பா��)� 
பா��)7 சிாி�ேத�. 
 
"மாமா! எ#கைள� பா��) நீ#க� ம?:"தானா சிாி�Z�க�? ஊேர சிாி���" 
எ�றா� நம7சிவாய�. 
 
"ஆமா�, த�பி! நீ#க� இ�ப9 அCப விஷய�)��� ெபாிய ச8ைடயாக� 
ேபா:கிறீ�க�! இத� உ8ைம ெதாியாதவ�க� ஒ�ைற� ப�தா�கி ஊசிைய 
உல�ைகயா�கி ஊெர�லா� டமார� அ9�) V8 வத"திகைள� பர�பி 
வி:வா�க�. பிற� ஊேர உ#கைள� பா��)7 சிாி�க� ெதாட#கி வி:�! 
ஜா�கிரைத!" எ�ேற�. 
 
உடேன ேப7ைச மாCறிேன�, ேயாக ேLம#கைள விசாாி�ேத�. அவ�கKைடய 
நாடக#கைள� பCறி நாெட�லா� �கJவைத.� Iறிேன�. 
 
இர8: ேபைர.� தனி�தனியாக� பா��) ந�ல வா��ைதயாக� ��திமதி 
Iறிேன�. நா� IறியவCைற இர8: ேப�� அ�ப9 அ�ப9ேய ஒ��� 
ெகா8டா�க�. த#கKைடய �Cற�ைத உண�"தவ�க� ேபா� ேபசினா�க�. 
 
"ஒ� ந�ல நா� பா��) ஏதாவ) ஒ� ேகாயிE��� ேபாF� க%யாண� ெசF) 
ெகா8: வி:#க�. �ழ"ைத ஒ�� பிற") வி?டா� அ��ற� சி�ன 
விஷய#கைள� பCறி7 ச8ைடேபாட அவகாச� இரா)" எ�ேற�. 
 
இ�வ�� ஒ���ெகா8: எ�ைனேய AI��த நா� பா����ப9 ெசா�னா�க�. 
நா� உடேன ம�வார�திேலேய AI��த நா� �றி�பி?ேட�. இர8: ேபைர.� 
ெபா��கிெய:�த சில சிேநகித�கைள.� ம?:� தி�நீ�மைல�� அைழ�)7 ெச�� 
தி�மண�ைத7 <��கமாக A9�) ைவ�ேத�. பிற�, நி�மதி.ட� ஊ���� 
தி��பிேன�.  
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தி�மண�)�� நா� �றி�பி?ட AI��த நாளி� எ�ன ேகாளா� இ�"தேதா 
ெதாியவி�ைல. நா� ஊ���� தி��பி7 சில நாைள���ேள இ9 வி6"தாC 
ேபா�ற ெசFதி ெச�ைனயி%�") வ") வி?ட). நீலமணி க9�த�)�� ேம� 
க9தமாக எ6தியி�"த நாைல") க9த#கைள.� <சீ"திர� உCசவ� க7ேசாி��� 
ேபாF� தி��பி வ"த பிற� ேச�"தாCேபா� ப9�ததி� )யரA� Zதி.� 
ெகா�K�ப9 ேந�"த). 
 
நா� ெச�ைன��� ேபாயி�"த ேபாேத நம7சிவாய�தி� ெதா8ைட 
க�மியி�"தைத.� அவ� கமறி� கமறி அ9�க9 இ�மியைத.� கவனி�ேத�. 
உட��� சிறி) இைள�தி�"த). ெச�ைனயி� நா�ேதா�� இைடவிடாம� நாடக� 
நட") வ"த) தா� இதC�� காரண� எ�� எ8ணி� ெகா8ேட�. 
 
சில நாைள�ெக�லா� நம7சிவாய�)�� உட�� ெரா�ப பலVனமாகி7 <ரA� வ") 
வி?டதா�. டா�டைர அைழ�)� பா��ததி� அவ� அ"த� பய#கரமான ெசFதிைய7 
ெசா�னாரா�. ைபய/�� 9.பி.வியாதி எ���, உடேன நாடக� ஆ:வைத நி��தி 
Hரண ஓF+ எ:�க ேவ8:� எ���, த�"த சிகி?ைச.� ெசF) ெகா�ள 
ேவ8:� எ���, இ�லாவி9� வியாதி ACறி உயி��ேக அபாய� வ") வி:� 
எ�� ெசா�னாரா�. அ"த நாளி� இ�ேபா) வ"தி��ப) ேபா�ற '(?ெர�ேடா 
ைமQ�' Aத%ய ம�")க� இ�ைல. 9.பி. வியாதி வ") வி?ட) எ�றா� 
பிைழ�ப) )�லப� எ�� தா� அ��த�. 
 
ஆனா� நம7சிவாயேமா டா�ட� ெசா�னைத ந�பாம�, 'என�� 9.பி..� இ�ைல; 
கி.பி..� இ�ைல" எ�� ெசா�%, ேமைட ஏறிேய தீ�ேவ� எ�� பி9வாத� 
பி9�தா�. இத� பலனாக, ஆைள அ9ேயா: கிேழ த�ளி வி?ட). 
 
"மாமா உடேன �ற�ப?: வா�#க�! தாமதி�தா� எ#கைள உயிேரா: 
காணமா?B�க�!" எ�� நீலமணி அலறி� �ைட�)� ெகா8: கைடசி� க9த�தி� 
எ6தியி�"தா�. 
 
நா/� அலறி� �ைட�)� ெகா8: �ற�ப?:� ேபாேன�. அ#ேக எ�லா� 
அ�ேலாலக�ேலாலமாக�தா� இ�"த). நாடக�ைத நி��தி ஒ�வார� ஆயிC�. 
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நாடக� க�ெபனிைய7 ேச�"தவ�க� எ�ேலா�� எ�ன ெசFவெத�� ெதாியாம� 
விழி�)�ெகா8: உ?கா�"தி�"தா�க�. அவ�கK�ெக�லா� மாத�கண�காக7 
ச�பள� ெகா:�க�படவி�ைல. ெகா?டைக Aதலாளி.� இ�/� பல�� 
த#கK��7 ேசரேவ89ய பா�கி�காக வ") ெகா89�"தா�க�. 
 
நாடக� க�ெபனிகK��� ெபய�� �க6� ெப��வைதெயா?9� பண7 ெசல+� 
அதிகமாகி� ெகா8:வ��. ஆ?க� அதிகமாக7 ேச�") ெகா8:வ�வா�க�. 
ஆட�பர� ெப�கி� ெகா8: வ��. கா?சி ேஜாடைனகளி� பண� ஏராளமாக� 
ேபாF� ெகா8ேடயி����; <Cறி உ�ளவ�க� பிF�)� பி:#கி� 
ெகா89��பா�க�. 
 
திBெர�� ஒ� நா� க�ெபனிைய �:�ப9 ேந�"தா�, க�ெபனி7 ெசா"த�காராி� 
கதி அேதாகதிதா�. 
 
ஏேதா கட+� எ�ைன அ7சமய�தி� அ#ேக ெகா8: ேபாF7 ேச��தா�. நா� 
கண�� வழ��க� பா��), ெகா:�க ேவ89யவ�கK�ெக�லா� ஒ����� பாதி 
ெகா:�)� தீ��ேத�. ெமா�த A9வி�, நம7சிவாய�)��� கட�ப�தாயிர� 
SபாF�� ேம� த#கி நி�ற). 
 
��பேகாண�தி� என��� ெதாி"த ந�ல டா�ட� இ��பைத.�, அவாிட� 
ைவ�திய� பா��)� ெகா�ளலா� எ��� ெசா�% நம7சிவாய�ைத.�, 
நீலமணிைய.� அைழ�)� ெகா8: ேபாேன�. ��பேகாண�தி� என�� ஒ� V: 
இ�"த). அ"த V?9ேலேய அவ�கK�� ஜாைக ஏCப:�தி� ெகா:�ேத�. 
 
டா�ட� ஒ� மாத� ைவ�திய� பா��தபி�, "ெந��க9யான நிைலைம தீ�") 
வி?ட); இனி ேம� நா� ெசFய� I9ய) ஒ��மி�ைல. நம7சிவாய�ைத 
மதன�ப�ளி�� அைழ�)� ேபாF அ#ேக இர8: வ�ஷ� இ��க7 ெசFய 
ேவ8:�" எ�� ெசா�னா�. 
 
இ"த� கால�தி� �8ணியவா�க� ஜி�லா+�� ஒ� Lயேராக ைவ�தியசாைல 
ஏCப:�தி வ�கிறா�க�. அ�ேபாெத�லா� மதன� ப�ளி��� ேபானா� தா� 
அ"த� ெகா9ய வியாதி�� சிகி7ைச எ�� இ�"த). 
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மதன�ப�ளி��� ேபாF இர8: வ�ஷ� இ��பதC� ஐயாயிர� SபாF பண�  
ேவ8:�. இதC� எ#ேகேபாவ) எ�� கவைல�ப?:�ெகா89��ைகயி� 
எதி�பாராத உதவி ஒ�� கி?9ய). ��பேகாண�தி� அ�ேபா) ேவெறா� நாடக� 
க�ெபனியா� நாடக� நட�தி� ெகா89�"தா�க�. நம7சிவாய�தி� நிைலைமைய 
அறி") அவ/�� உதவிெசF.� Aைறயி� அவ�க� ஒ� ேயாசைன Iறினா�க�. 
அதாவ), நீலமணி அவ�கKைடய க�ெபனியி� ப�) '(ெபஷ�' நாடக#களி� 
ந9�தா� நாடக�திC� ஐ"U� SபாF Vத� ஐயாயிர� A� பணமாகேவ த�வதC� 
A�வ"தா�க�. 
 
நாடக�)�� வWேல சாதாரணமாக ஆயிர� SபாF��ேம� ஆகா). நீலமணி�� 
ம?:� ஐ"U� SபாF எ�றா�, உதவி ெசF.� ேநா�க�)டேன தா� அவ�க� 
ெசா�னா�க� எ�பைத� பCறி7 ச"ேதகேம இ�ைல. இைத நம7சிவாயA� 
உண�")தா�, '(ெபஷ�' நாடக#களி� நீலமணி ந9�பதC� அவ� ச�மத� 
ெகா:�தா�. 
 
ஆனா� நீலமணி பி9வாதமாக ம�தளி�தா�. நம7சிவாய� இ����ேபா) 
இ�ெனா�வ�ட� ேமைடயி� ஏறி ந9�க A9யா) எ�� ெசா�னா�. 
 
"அ�ப9யானா� நா� ெச�)� ெதாைல") ேபாF விடேவ8:� எ�கிறாயா? 
அதC�� பிற� இ�ெனா�வ/ட� ந9�பாயா?" எ�� ஏடாIடாமாக� ேபசினா� 
நம7சிவாய�. நீலமணி ஆ�திர� தா#காம� ெபா�மி அ6தா�. 
 
ம�ப9.� நா� தைலயி?:� தகராைற� தீ��) ைவ�ேத�. நீலமணிைய7 
சமாதான�ப:�தி அவ� ந9�க ஒ��� ெகா�வ)தா� உசித� எ��� 
நம7சிவாய�தினிட� அவKைடய உ8ைம அ���� அ) தா� �<வா�� எ��� 
எ:�)� Iறி ஒ��� ெகா�ள7 ெசFேத�. 
 
நீலமணியி� '(ெபஷ�' நாடக#க� ப�)� இர8: மாத�)��� நைடெப�வதாக 
ஏCபா:. ஒ�ைறவிட ஒ�� மி0சிய மக�தான ெவCறியாக, நாடக#க� நட") 
வ"தன. இ"த '(ெபஷ�' நாடக#களி� ேபா)தா� நீலமணி��7 'சி�ன பாலாமணி' 
எ�� சில� ெபய� ெகா:�தா�க�. கடbாி%�")� தி�7சிரா�ப�ளியி%�")� 
ம)ைரயி%�")� நாக�ப?9ன�தி%�")� நாடக� பா��க ஜன#க� வ"தா�க�.  
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இ"த ஜன#க� வழ�கமாக வ�� ெரயி�கK�� 'நீலமணி (ெபஷ�' எ�ற ெபய��  
ஏCப?ட). 
 
இ@வள+ அேமாகமான ெவCறி�� ம�தியி� நம7சிவாய�தி� மேனாநிைல ம?:� 
நாK�� நா� ெக?:� ேபாF வ"த). Aத%� நீலமணி ந9�பதC�7 ச�மத� 
ெகா:�தவ�, தா� இ�லாமேல அவ� நாடக�தி� ெவCறி அைட") வ�கிறா� 
எ�பைத� பா��க பா��க எாி7ச� அைட"தா�. அவ/ைடய எாி7சைல 
வள��பதC� A�கியமாக ஒ� காரண� ஏCப?ட). "ெபCற தாFதைன மக(+) 
மற"தாE�" எ�/� பா?9� த�/ைடய ெபய� வ�வதா� அைத ம?:� நீலமணி 
பாட�Iடா) எ�� அவ� ெசா�%யி�"தா�. பா:வதி�ைலெய�� அவK� 
உ�தி ெகா89�"தா�. ஆனா� நாடக�)�� வ�� மகாஜன#களி� இய�� 
அH�வமான). அவ�கK��� த#க� அதிகார�ைத நிைல நா?:வதி� ஆ�வ� 
அதிக�. அவ�க� ேகாாி�ைகைய ந9க�க� நிைறேவCறாவி?டா� ரகைளெசF) 
வி:வா�க�. Aத� நா� நாடக�திேலேய சில�, "ெபCற தாFதைன" எ�� 
க�தினா�க�. அைத நீலமணி ெபா�?ப:�தாம� ேவெறா� வி��த� பா9 
சமாளி�தா�. ம�நா� சைபேயா� அதC� இட# ெகா:�கவி�ைல. �ைல�� �ைல 
எ6") நி�� "ெபCற தாF பா:!" எ�� க?டைளயி?ட)ட� பாடாவி?டா� 
உ?காரமா?ேடா � எ�� பி9வாத� பி9�தா�க�. நாடக நி�வாகிக� நீலமணியிட�, 
"பாடாவி?டா� கலக� உ8டா��" எ�� எ7சாி�தத� ேபாி� அவK� பாட 
ேந�"த). அ"த� பா?ைட� பா:� ேபா) இயCைகயாக அவKைடய உண�7சி 
மி�"தி�"தப9யா� ராகமா%ைக பிரமாதமாக அைம")வி?ட). ஜன#கK� 
ைகைய� ெகா?9� தீ��)வி?டா�க�. 
 
அதC�� பிற� நீலமணி ஒ@ெவா� நாK� சைபேயா� ேக?பதC� இட� ைவயாம� 
அ"த� பாடைல� பா9வி?டா�. 
 
"பாடாவி?டா� கலக� ேந�") நாடக� �ழ�ப�தி� A9"தி����" எ�பைத 
நம7சிவாய�)�� அவ� எ:�)7 ெசா�னா�. அைத அவ/� ெவளி�பைடயி� 
ஒ���ெகா8டா�. இ�"தாE� உ�K��� �ைக") ெகா89�"தா�. 
 
நீலமணி நாடக� ெகா?டைக��� ேபாF ெவCறி மாைல W9� ெகா8: வ�வ)� 
தா� V?9ேலேய உ?கா�"தி��க ேவ89யி��ப)� அவ/ைடய 
மனேவதைனைய.� எாி7சைல.� நாK�� நா� அதிகமா�கி� ெகா8ேட வ"தன. 
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இர8ெடா� Aைற அவைன நா� பா��க� ேபாயி�"ேத�. நாஸு�காக 
நாடக�ைத� பCறிய ேப7ைசேய எ:�காம�, ேமேல அவ/�� நட�க ேவ89ய 
சிகி7ைசைய� பCறி� ேபசிேன�. டா�டைர� ெகா8: மதன�ப�ளி��� க9த� 
எ6த7 ெசா�%யி��பதாக� Iறிேன�. 
 
"மதன�ப�ளி�� நா� எ#ேக ேபாக� ேபாகிேற�? மரண� ப�ளி���தா� ேபாக� 
ேபாகிேற�!" எ�றா� அவ�. 
 
"சீ7சீ! இ) எ�ன ேப7<? த�பி!" எ�� சமாதானமாக ஏேதா அவ/��7 
ெசா�%வி?: ஊ���� தி��பிேன�. 
 
என��� எ�/ைடய ேஜா%க� இ�"தன. நா� இவ�கைளேய எ�ேபா)� க?9� 
கா�)� ெகா89��க A9யா) அ�லவா? எ�/ைடய ச�பா�திய�ைத� ெகா8: 
பிைழ�க ேவ89ய ஜீவ�க� பதிைன") ேப� எ� �:�ப�தி� இ�"தா�க�. நா� 
க7ேசாி��� ேபாF வராவி?டா� எ� �:�ப� நட�ப) எ�ப9? 
 
'(ெபஷ�' நாடக#க� எ?: A9"த பிCபா:, சி�க� உCசவ�)��� ேபாFவி?: 
நா� ஐய�ேப?ைட��� தி��பி வ"ேத�. ��பேகாண�தி� நிைலைம மி�க 
ெந��க9 எ�� ெதாி"த). எ� தம�ைக, "அ"த� ைபய� ஒ@ெவா� சமய� 
ெப?9ைய� X�கி� ெகா8: ேதசா"திர� ேபாகிேற�" எ�� கிள��கிறா�. ஒ� 
சமய� நீ ம�") ைவ�)�தா� எ� உட�� ெக?:வி?ட) எ�கிறா�. 
)�பா�கிைய எ:�)� கா?97 <?: வி:ேவ� எ�� பயA��)கிறா�. 
இ�ெனா� சமய� ைகயி� அ�கினி� திராவக�ைத ைவ�)� ெகா8: '�9�)7 
ெச�)� ேபாகிேற�' எ�கிறா�. V: ஒேர பய#கரமாயி��கிற). எ"த நிமிஷ�, 
எ�ன விபாீத� ேந�ேமா ெதாியவி�ைல. நீ உடேன ேபாF� பா�, த�பி! அவ�கைள� 
பிாி�)� தனி�தனிேய வி?: வி?டா� Iட� ேதவைல ேபா� இ��கிற)!" எ�றா�. 
 
எ� இர?ைட மா?:� ெப?9 வ89ைய உடேன H?ட7 ெசா�%� 
��பேகாண�)��� கிள�பிேன�. அ�ைற��� தீபாவளி�� Aத� நா�. 
��பேகாண�) Vதிக� ஒேர ேகாலாகலமாக இ�"தன. எ#ேக பா��தாE� ட� :�, 
ட� டபா� எ�� சீன ெவ9க� ெவ9�)� ெகா89�"தன. க�பி 
ம�தா�H�களி%�") ெபாழி"த வ�ண ஒளி�ெபாறிக� க8கK�� வி�"தாக 
இ�"தன. வி�Y ச�கர வாண#க� Hமியி%�") <ழ�� <ழ�� வாைன 
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ேநா�கி7 ெச�� படாெர�� ெவ9�) மைற"தன. இவCறி%�") ெவளி வ") 
ெகா89�"த �ைக ��கி� ஏறி �7<� திண��ப9 ெசFத). ஆ8கK� 
ெப8கK� �ழ"ைதகK� �) வ(திர#கK� வாண#கK� வா#கி� ெகா8: V: 
தி��பி� ெகா89�"தா�க�. கைட�ெத��க� ேஜ ேஜ எ�� இ�"தன. 
 
ஆனா� எ� ெந0< ம?:� தி�, தி� ெக�� அ9�)� ெகா89�"த). அ"த� பாவி 
ச8டாள� எ� அ�ைம� �ழ"ைதைய எ�ன ெசFய� ேபாகிறாேனா, எ�னேமா 
எ�� எ8ணிய ேபாெத�லா� அ9 வயி� வி�மி எ6") மா�ைப அைட�த). 
ஒ@ெவா� தடைவ ப?டா< ெவ9�த ேபா)� எ� தைலயி� ஏேதா ெவ9�த) ேபா� 
ேதா�றிய). 
 
கைட� ெத�வி� சிறி) வ89ைய நி��தி, நம7சிவாய�)��� �) ேவ�9.�, 
நீலமணி��� �)7 ேசைல.� வா#கி� ெகா8: ேபாேன�. V?ைட ெந�#க 
ெந�#க, எ� ெந0<� )9�� அதிகமாகி� ெகா89�"த). 
 
உடேனேய ஐய�ேப?ைட��� தி��ப நா� வி��பியப9யா�, வ89ைய� H?: 
அவிJ�காம� அ�ப9ேய நி��தி ைவ�க7 ெசா�%வி?: �) வ(திர� 
ெபா?டண#கKட� V?:��� Oைழ"ேத�.  
 
உ�ேள இைர7ச� ேக?:� ெகா89�"த). V?: நைடயி� சிறி) தய#கி 
நி�ேற�. 
 
"வி:கிறாயா மா?டாயா?" 
 
"விடமா?ேட�!"  
 
"எ�ைன� த:�க உன�� எ�ன அதிகார�?" 
 
"எ�ைன� தா% க?9 நீ#க� க�யாண� ெசF) ெகா�ளவி�ைலயா? அ"த 
அதிகார"தா�!" 
 
"நீ என�� மைனவி.� அ�ல; நா� உன��� ��ஷ/� அ�ல, உ� மாமா+�காக7  
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ெசFத காாிய�. நா� இ�ேபா) �ற�ப?:�தா� ேபாேவ�. ெரயிE�� 
ேநரமாகிவி?ட). வழிைய வி:! இ�ப9 அைத�ெகா:!"  
 
"விடமா?ேட�; ெகா:�க மா?ேட�!" 
 
"ெகா:�காவி?டா� உ�ைன இேதா இ"த� ைக�)�பா�கியா� <?:� ெகா�� 
வி:ேவ�!" 
 
"ேபஷாக7 <?:� ெகா��வி?:� ேபா#க�!" 
 
நம7சிவாய� )�பா�கியா� <:வதாக� பயA��தியைத நா� அ@வளவாக� 
ெபா�?ப:�தவி�ைல. நாடக ேமைடகளி� உபேயாக�ப:�)� விைளயா?:� 
)�பா�கி ஒ�� அவ� ைவ�தி�"தா�. அதி� �8: கிைடயா). <?டா� 
ெவளி7சA� �ைக.� தா� வ��!... 
 
ட�! :�! ட�! டபா�!... 
 
"V�" எ�� ஒ� ேகாரமான �ர� காதி� வி6"த). யாேரா தடா� எ�� வி6� 
ச�தA� ேக?ட). 
 
அலறி� �ைட�)� ெகா8: உ�ேள ஓ9ேன�. நீலமணி அல#ேகாலமாக� தைரயி� 
வி6")கிட"தா�. அவ� உட�� )9�)� ெகா89�"த). அவ� Aக�ைத� 
பா��த)� "ஐையேயா!" எ�� நா� அலறிேன�. உடேன அவ� அ�கி� பாF") 
ெச�� உ?கா�"ேத�. 
 
"எ�ன, மாமா? எ�ன?" எ�� ேக?:� ெகா8ேட நம7சிவாய� அ�கி� உ?கார 
வ"தா�. 
 
"அட பாவி! ச8டாளா! )ேராகி! எ�ன காாிய� ெசF)வி?டாF?" எ�� அவ� 
ேதாைள� பி9�) ஓ� உE�� உE�கி� Xர� த�ளிேன�. 
 
நம7சிவாய� ஆேவச� வ"தவ� ேபா�, "அேட நீ யாரடா எ�ைன� பி9�)�  
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த�KவதC�?" எ�� பலமாக� I7ச%?:� ெகா8: தி��பி வ"தா�. 
 
எ�/ைடய ேகாப� எ�ைலைய� கட") வி?ட). உடேன �தி�) எ6") 
நம7சிவாய�தி� க6�ைத� பி9�)� ெகா8:, "அேட பாதகா. அவKைடய 
வாJ�ைகைய�தா� பாழா�கி வி?டாF! அவ� உயிேரா9��ப) Iட உன��� 
ெபா��கவி�ைலயா?" எ�� ெசா�%� ெகா8ேட அவ� க6�ைத� பி9�) 
இ��க� ெதாட#கிேன�. நா� ெசFவ) எ�னெவ�� என�ேக ெதாியவி�ைல. 
நம7சிவாய�தி� விழிக� பி)#கின. அவ� ெதா8ைடயி%�") உ��ெதாியாத பல 
மாதிாியான ச�த#க� எ6"தன. 
 
கட+� எ�ைன� ெகாைலகார� ஆ�காம� த:�தா? ெகா8டா�! விசி�திரமான, 
எதி�பாராத Aைறயி� ���கி?டா�. 
 
அ8டகடாக#க� ெவ9�)வி?டன எ�� ெசா�E�ப9யான ஒ� ச�த� எ6"த). 
V?9� A� �ற�தி%�")தா�, ஆயிர� ேபாி9க� ேச�"தாCேபா� நீ9�) 
இ9�த) ேபா�ற ச�த�. U� எ�?ட� �8:க� ஒ�மி�க ெவ9�த) ேபா�ற 
ச�த�. எ� காதி� நர��க� ெதறி�) அ�ப?:வி?டதாக� ேதா�றிய). எ� 
ம8ைடேய ஆயிர� <�கலாகிவி?ட) ேபா�ற உண�7சி உ8டாயிC�. அ"த 
ெவ97 ச�த�தி� அதி�7சியினா� நம7சிவாய�தி� க6�தி%�") எ� ைகக� 
ெவளிவ"தன. இர8: ேப�� Xர Xர� ேபாF வி6"ேதா�. ஒ� நிமிஷ �ைள� 
�ழ�ப�)��� பிற� ேந�"த) எ�ன எ�ப) எ� அறி+��� �லனாகிவி?ட). 
அ"த V?9� A� அைற ம?:� எ� சிேநகித� ஒ�வ� வச�தி� இ�"த). அவ� 
பலசர�� வியாபாாி. தீபாவளி சமய�தி� அவ� ப?டா<�க?:� கைட.� 
நட�)வா�. ெபாிய ெபாிய க�ளி� ெப?9களி� வ�� ப?டா( க?:க�, ம�தா��� 
ெப?9கைள அ"த அைறயி� ேபா?:� H?9 ைவ�தி��பா�. ெகா0ச# 
ெகா0சமாக� ேதைவ�ப:�ேபா) சி�லைற விCபைன� கைட�� எ:�)� 
ேபாவா�. 
 
அ"த அைற��� எ�ப9ேயா ெந���� ெபாறி பற") வி6"), ப?டா<� 
ெப?9களி� தீ�பி9�) வி?ட) எ�பைத அறி") ெகா8ேட�. 
 
ம�நிமிஷ� V: ஒேர �ைக மயமாகி வி?ட). A� அைறயி� Iைர தீ�பCறி 
எாிவைத.� க8ேட�. V?ைட�பCறி நா� அ�ேபா) கவைல� படவி�ைல. ெவ9 
விப�தினா� விைளய�I9ய மCற ெதா�ைலகைள� பCறி.� சி"தி�கவி�ைல. 
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உடேன �தி�) எ6") நீலமணிைய எ:�)� ேதாளி� மீ) ேபா?:� ெகா8: 
�ைக ெந��பி� வழியாக வாசC ப�க� ஓ9ேன�. தயாராF நி�ற வ89யி� 
அவைள� ேபா?:வி?: நா/� ஏறி�ெகா8ேட�. "ஓ?:! ஓ?:! டா�ட� V?:�� 
ஓ?:!" எ�� க�திேன�. 
 
ப�) நிமிஷ�)�ெக�லா� வ89 டா�ட� ராமச�மாவி� V?:வாச%� ேபாF 
நி�ற). அ"த �8ணியவா� - அவைர� ேபா� தயாள �ணA�ள டா�ட� 
இ�ேபா) யா� இ��கிறா�க�? - நீலமணிைய வ89���ேளேய பா��)வி?: 
"ேநேர ஆ(ப�திாி�� வி:#க�!" எ�றா�. அவ�� ேமா?டாாி� இ�ெனா� 
டா�டைர.� ந�ைஸ.� I?9� ெகா8: ஆ(ப�திாி�� வ") ேச�"தா�. தீபாவளி 
ரா�திாியாயிCேற எ�� பாராம� இரெவ�லா� க8 விழி�) நீலமணி��7 சிகி7ைச 
ெசFதா�க�. 
 
நா� உண�7சி.� உயி�� அCறவனாக ஆ(ப�திாி வாச%ேலேய கா�தி�"ேத�. 
 
"பிைழ�தா�, �ன� ஜ�ம"தா�!" எ�றா� டா�ட�. ஆனாE� பிைழ�க 
ைவ�)வி?டா�. ஒ� வார�)�ெக�லா� உயி��� அபாயமி�ைல எ�� 
ெதாிவி�தா�. 
 
ஆயி/� ஆ(ப�திாியி%�") நீலமணிைய ஐய�ேப?ைட�� அைழ�)� 
ேபாவதC� ஆ�மாத� ஆயிC�. 
 
��பேகாண�தி� எ� V?9� ைலெச�( இ�லாம� ெவ9��� சாமா�கைள 
ைவ�தி�"ததCகாக எ�ேபாி� ஒ� வழ�� வ"த). அதC� நா� ெபா��பாளி 
இ�ைலெய�� வ�கீ� ைவ�) வாதா9� த�பி�)� ெகா8ேட�. 
 
ஆ�மாத�திC� பிCபா: இ�ெனா� ெதா�ைல ேந�"த); தி��பி� க?ட�ப?ட 
அேத V?9� நா?: ெவ9 �8:க� இர8: ெவ9�தன. '��பேகாண� ெவ9 
�8: வழ��' எ�� நீ#க� ேக�வி�ப?9��Z�க�. அ"த வழ�கிE� எ�ைன� 
ேபா'ஸா� ச�ப"த�ப:�தினா�க�. நா� மகா�மா கா"தி� ெகா�ைகயி� 
ப�தி.�ளவ� எ��� அஹி�சாவாதி எ��� ஊாி� U� பிரAக�க� சா?சி 
Iறினா�க�. இதனா� அ"த வழ�கி%�")� த�பி� பிைழ�ேத�. 
 
பிCபா:, ஒ� த��� த8டா+��� ேபாகாம� மCறவ�க� காாிய�தி�  
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தைலயிடாம�, 'நா� உ8:; எ� ெதாழி� உ8:' எ�� மானமாக� கால?ேசப� 
ெசF) வ�கிேற�. 
 

6666    
 
க"த�ப� பி�ைளயி� கைத A9"த). எ6�H� ெரயி� நிைலயA� வ") ேச�"த).  
 
நா#க� பிாி") ேபாக ேந�"த ேபா), "க"த�ப� பி�ைள! இ�ேபா) நீலமணி எ#ேக 
இ��கிறா�? எ�ன ெசF) ெகா89��கிறா�?" எ�� ேக?ேட�.  
 
"சில வ�ஷ கால� பிர�மஹ�தி பி9�தவ� ேபால இ�"தா�. பிCபா: ச#கீத�தி� 
கவன� ெசE�தினா�. ந�ல திறைம ெபC�வி?டா�. ஆனா� ெவளியி� வ") 
பா:வதி�ைல. எ�ப9 வ�வா�? ேர9ேயா எ�பதாக ஒ�ைற� க8:பி9�தா�கேள, 
அ"த� �8ணியவா�க� ந�றாயி��கேவY�! சில சமய� ந�ல ச#கீத�)��� 
ேர9ேயாவி� இட# ெகா:�கிறா�க�. ��� மாத�)�� ஒ� தடைவ ேபாF 
ேர9ேயாவி� க7ேசாி ெசF) வி?: வ�கிறா�. ச#கீத� ஒ�� தா� இ�ேபா) 
அவK�� ஜீவாதாரமாயி�") வ�கிற)!" எ�றா� க"த�ப� பி�ைள. 
 
"ச#கீத�)ட� த#கKைடய அ��� ஆதர+� ேச�"தி��கி�றன அ�லவா?" 
எ�ேற� நா�. 
 
"அ:�தவார�தி� Iட நீலமணியி� ேர9ேயா� க7ேசாி இ��கிற); A9"தா� 
ேகK#க�!" எ�றா� க"த�ப� பி�ைள. 
 
"அவசிய� ேக?கிேற�. ஆனா� நீலமணி�� எ�ன தா� ேந�"த)? அ"த 
A�கியமான விஷய�ைத நீ#க� ெசா�லவி�ைலேய?" எ�� ேக?ேட� நா�. 
 
"ெதாியவி�ைலயா, ஐயா! ேவ� யா�ட/� அவ� நாடகேமைடயி� ஏறி ந9�க� 
Iடா) எ�பதCகாக அ"த7 ச8டாள� பாவி அ�கினி� திராவக�ைத அவ� 
Aக�தி� ஊCறி� �Sபியாக7 ெசF) வி?டா�! அவ� எ�ேப��ப?ட 
ரா?சஸனாயி��கேவ8:�? இ@+லகி� மனித உ��ெகா8ட ரா?சஸ�கK�  
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இ��கிறா�க�!" எ�றா� க"த�ப பி�ைள. 
 
நா� ஊகி�தைத தா� அவ� ெசா�னா� எ�றாE� எ� உ�ள�தி� அ�ேபா) 
ெசா�ல A9யாத அ�வ���� பய#கரA� ேதா�றின. 
 
"ஆனா� இ"த7 ெசFதி ஊாி� ஒ�வ���� ெதாியா). ப?டா<� ெப?9க� ெவ9�த 
விப�தினா� நீலமணி�� இ�ப9 ேந�"த) எ�ேற ந�பினா�க�. டா�ட� 
ராமச�மா+�� ம?:� ெதாி.�. எ�/ைடய ேவ8:ேகாளி� ேபாி� அவ� 
யாாிடA� ெசா�லவி�ைல. இ�ைற���தா� Aத� Aதலாக� த#களிட� 
ெசா�ேன�!" எ�றா� க"த�ப� பி�ைள. 
 
"அ"த ரா?சஸ� - நம7சிவாய� பிCபா: எ�ன ஆனா�?" எ�� ேக?ேட�. 
 
"யா� க8டா�க�? நா� தி��பி� ேபாF இ9") வி6") எாி") ெகா89�"த 
V?9� ேத9� பா��த ேபா) அவைன� காணவி�ைல. அவ� எ�ன ஆனா� எ�� 
விசாாி�க+� இ�ைல. பல மாத� கழி�) நீலமணி எ�னிட� அவைன� பCறி� 
ேக?டதC� 'அவ� Lயேராக�தினா� ெச�) ஒழி")வி?டா�' எ�� ெசா�% 
வி?ேட�. 
 
"ஒ� ேவைள உ8ைமயிேலேய ெச�)�தா� ேபாF வி?டாேனா, எ�னேமா?" 
 
"அ@வள+ ெபா�லாதவ�கK�� இ"த உலகி� சா+ வ�கிறதி�ைல. ஐயா! 
எ#ேகேயா உயிேரா: தா� இ��கிறானா�. ேவ� நாடக� க�ெபனியி� அ�றாட7 
ச�பள�)�� ந9�க�ேபாF வ�கிறானா�, கதாநாயகனா� ேதா�றி ஆ��பா?ட� 
ெசFத கால� ேபாFவி?ட). இ�ேபா) திைர X�க� I�பி?டாE� ேபாகிறானா�. 
ெபயைர� Iட மாCறி ைவ�)� ெகா89��பதாக� ேக�வி. அ@வள+ ெகாcரமான 
காாிய� ெசFதவ/��� த� ெபயைர7 ெசா�லேவ ெவ?கமாக� தாேன இ����?" 
எ�றா� க"த�ப� பி�ைள.  
 
க�க�தாவி� தமிழ�க� ேச�") நட�)� விழா+�காக� க"த�ப� பி�ைள அ�றிர+ 
க�க�தா ெமயி%� ேபாகிறா� எ�� ெதாி") ெகா8: அவாிட� விைட ெபC�� 
ெகா8ேட�. 
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நாE நாைள�ெக�லா� தி��ப+� க"த�ப� பி�ைளைய� பா��க ேநாி:ெம�� 
நா� எதி� பா��கவி�ைல. தி:தி�ெப�� அவ� என V: ேத9 வ") ேச�"தா�. 
 
"இ) எ�ன? க�க�தாவி� இ��Z�க� எ�ற�லவா நிைன�ேத�?" எ�� 
ேக?ேட�. 
 
"வழியி� விஜயவாடா அமளியி� சி�கி� ெகா8ேட�. ெரயி� ேமேல ேபாகவி�ைல. 
தி��பி வ") வி?ேட�" எ�றா�.  
 
"அ9த9 காய� ஏதாவ) உ8ேடா ?" 
 
"என�� ஒ��மி�ைல. அ"த� த9�பய� நம7சிவாய�)�� ந�ல அ9. A�ெனா� 
நா� அவ� நீலமணி��7 ெசFத ெகா:ைம�� விஜயவாடா ஆ"திர�க� பழி வா#கி 
வி?டா�க�. ெச�ைமயாக ெவK�)வி?டா�க�!" எ�� எ�களி��ட� ெசா�%� 
பிற� விவர#கைள.� Iறினா�. 
 
க"த�ப� பி�ைளயி� நாத(வர� ேகா�9 பிரயாண� ெசFத அேத ெரயி%�, 
க�க�தாவி� நட"த அேத விழா+�காக� தமிJ நா?9%�") ஒ� நாடக� 
ேகா�9யா�� ெச�றா�களா�. 
 
ெபா?9 2ராAEவி� மரண�ைதய:�) ஆ"திர நா?9� ெரயி� நி��)� 
படலA� கலவர� படலA� நட"தனவ�லவா? இவ�க� ெச�ற ெரயி� விஜயவாடா 
ேச�"த ேபா), அ#ேக ெரயி�ேவ நிைலய�தி� அமளி )மளி சிகர�ைத 
அைட"தி�"ததா�. ெரயி%� ஒ@ெவா� வ89���K� ஆ"திர சேகாதர�க� ஏறி, 
"ஆ"திர ரா\யA காவல!" எ�� க�தினா�க�. யாராவ) தமிழ�க� 
வ89யி%��பைத� பா��தா�, "அரவவா: சாவல" எ��� ேச��)� 
ெகா8டா�க�. 
 
நம7சிவாய� A�னேம Aரட� எ�ப) ெதாி"த விஷய�. அவ/ைடய Aர?:� 
�ண� இ�ப�ைத") ஆ8:கK��� பிற�� மாறவி�ைல. அவ/ைடய வ89யி� 
ஏறிய ஆ"திர�க�, "ஆ"திர ரா\யA காவல!" எ�� க�தியேபா), "எ�னிட� ஆ"திர 
ரா\யA ேல). ேசாதரலாரா, ேலதேவ ேல)! இ�லேவ இ�ைல! ேவ8:மானா� 



67 

 

எ� ெப?9ைய நீேவ ேசாதி�)� பா��)�கவல!" எ�� நம7சிவாய� ெதE#�� 
தமி6� கல") ேக%யாக7 ெசா�னானா�. அவ� தமிழ�, ேக% ெசFகிறா� எ�� 
அறி") ஆ"திர�க�, "அரவவா: சாவல!" எ�� க�தினா�க�. உடேன 
நம7சிவாய�)��� ேகாப� வ"த). "உன�� ஆ"திர ரா\யA காவல எ�றா�, 
அதC� அரவவா: எதCகாக7 சாக ேவ8:�? நீ சாவல! உ#க�ப� சாவல! உ#க 
பா?ட�, H?ட� சாவல!" எ�� இைர"தானா�. உடேன அவ�க� வ89யி� 
��") அவைன ெவளியி� பிளா? பார�தி� இ6�)� ேபா?: அ9 அ9 எ�� 
அ9�)வி?டா�களா�. Aக� உட�� எ�லா� இர�த விளாறாகிவி?டதா�. நாடக� 
ேகா�9ைய7 ேச�"த மCறவ�க� விஜயவாடாவி%�") ம�நா� �ற�ப?ட ேவ� 
ெரயி%� ஏறி� ேபாF வி?டா�க�. த+� க"த�ப� பி�ைளேயா: ேபான நாத(வர 
வி�)வா� மிர8: ேபாF ஊ���� தி��பி வி?டா�. க"த�ப� பி�ைள.�, 
ப:காய� ப?:� கிட"த நம7சிவாய�ைத எ:�)� ேபா?:� ெகா8: ெச�ைன�� 
வ") ேச�"தா�. 
 
"சில ேப��� உயி� ெரா�ப� ெக?9, ஐயா! நம7சிவாய� 9.பி. வியாதியி� சாகாம� 
பிைழ�தா�. இ�ேபா) ஆ"திரா ெவறியிE� சாகாம� பிைழ�) வி?டா�. 
ஆ(ப�திாியிேலதா� இ��கிறா�. அவ/ைடய �ண� ம?:� இ�/� 
மாறியதாக� ெதாியவி�ைல. ேகK#க�, இ"த ேவ9�ைகைய! - ேநCறிர+ 
ேர9ேயாவி� நீலமணியி� க7ேசாி ேக?B�களா?" எ�றா� க"த�ப பி�ைள. 
 
"ஆமா�; ேக?ேட�! மி�க ந�றாயி�"த)! உய�"த ச#கீத�!" எ�ேற�. 
 
"ேக?டதC� ஏேத/� அைடயாள� ெசா�E#க�, பா��கலா�!" எ�றா� க"த�ப�. 
 
"கைடசியி� ராகமா%ைகயாக அ"த� பைழய பாடைலேய பா9னா�. 
ம�தியமாவதியி� A9�தா�. 'நம7சிவாய�' எ�ற ெபயைர7 ெசா�ல எ�ப9�தா� 
அவK�� மன� வ"தேதா எ�� நா� ஆ7சாிய�ப?ேட�" எ�ேற�. 
 
"சில ேப�ைடய தைலெய6�) அ)! இ"த� ேபா�கிாி அைத�ேக?: எ�ன 
ெசா�னா� ெதாி.மா? ஆமா�; ஆ(ப�திாியி� ேர9ேயா இ��கிற). நீலமணியி� 
க7ேசாியி� ேபா) திற") ைவ�தி�"தா�க�. ராகமா%ைக A9"த)� நம7சிவாய� 
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எ�னிட� 'மாமா! அவைள ம�னி�)வி?ேட� எ�� ெசா�E#க�!' எ�றா�. அ) 
ேபாதா) எ��, 'மாமா! எ�ப9யாவ) அவைள நா� ஒ� தடைவ பா��க ேவ8:�, 
மாமா! ேநாிேலேய அவைள நா� ம�னி�) வி?டதாக7 ெசா�லேவ8:�' எ�றா�. 
எ�ப9யி��கிற) கைத? இவ� அவைள ம�னி�பதா�! எ�ப9�ப?ட கிராதக 
உ�ள� பைட�தவனாயி��க ேவ8:�? உலகி� எ"த� ெக?ட �ண�)��� 
ம�னி�� உ8:, ஐயா! அக#கார� எ�கிற ேபF� �ண�)�� ம?:� ம�னி�ேப 
கிைடயா)!" எ�றா� க"த�ப� பி�ைள. 
 
"உ8ைமதா�; நீ#க� இ�ேபா) எ�ன ெசFய� ேபாகிறீ�க�?" எ�� ேக?ேட�. 
 
"நா� எதCகாக� ���ேக நிCப) எ�� ேயாசி�கிேற�. நீலமணியிட� ேபாF7 
ெசா�% வி:கிேற�! அ��ற� அவ� இ�ட�! இ�/� அவ� சி� �ழ"ைதயா 
எ�ன? ேயாசி�) வி��ப� ேபா� A9+ ெசFய?:�! ேமE�, இ"த )�ட� 
பிைழ�பேத )�லப� எ�கிறா�க�. சாக� ேபாகிறவனிட� நம�� எ�ன�திCகாக 
வ�ம�?" எ�றா� க"த�ப� பி�ைள. 
 
"அ)தா� சாி! உ#க� A9ைவ ெம7<கிேற�. நீலமணியிட� ேப<�ேபா), 
அ�ைற�� எ�ன நட"த) எ�பைத ம�ப9.� விவரமாF� ேக?: வி:#க�!" 
எ�ேற�. 
 
"எ�ைற�� நட"தைத� �றி�பி:கிறீ�க�?" 
 
"தீபாவளி�� Aத� நா�, ��பேகாண�தி� உ�ள உ#க� V?9� ெவ9 ெவ9�த 
அ��, நீ#க� நீலமணிைய வ89யி� X�கி� ேபா?:� ெகா8: டா�டாிட� 
ஓ9ய அ��தா�." 
***** 
சில தின#கK�� A�னா� 2 க"த�ப�பி�ைளைய� கைடசியாக7 ச"தி�ேத�. 
அவ� சிறி) Aக மல�7சி.டேன காண�ப?டா�. 
 
"ஐயா ெசா�%ய/�பிய) மிக+� ந�லதாF� ேபாயிC�!" எ�� ச"ேதாஷமாக� 
Iறினா�. 
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"எைத� பCறி7 ெசா�Eகிறீ�க�?" எ�� ேக?ேட�. 
 
"நீலமணியிட� ந�றாF விசாாி�க ேவ8:ெம�� ெசா�னீ�கேள, 
அைத�பCறி�தா�! விசாாி�)� ெதாி")ெகா8ட) நா� A�ன� எ8ணியதC�� 
ெகா0ச� மாறாக இ�"த). ெகா0ச� எ�ன? ெரா�ப+� மா�தலாக இ�"த). 
அ�ைற�� நம7சிவாய� நீலமணிையவி?: வி?: எ#ேகயாவ) க8காணாத 
ேதச�)�� ஓ9� ேபாFவிட� ேபாகிேற� எ�� வC���தி7 ெசா�னானா�. 
ெசா�னேதாட�லாம�, V?: ேவைல�கார� ைபயைன வ89 ெகா8:வர7 
ெசா�% அதி� ெப?9 - ப:�ைக Aத%ய சாமா�கைள.� ஏCறி அ/�பி 
வி?டானா�. அவ/ைடய ைக�ெப?9ைய ம?:� நீலமணி பி:#கி ைவ�)� 
ெகா8: ெகா:�க மா?ேட� எ���, ேபாக� Iடா) எ��� பி9வாத� 
பி9�தாளா�. அவ� மீறி� ேபாவதாயி�"தா�, அவ� க8 A�னாேலேய உயிைர 
வி?:வி:வதாக� Iறினாளா�. அ"த A?டா� எதCகாக அ�கினி� திராவக� வா#கி 
ைவ�தி�"தாேனா, கட+K���தா� ெதாி.�. த� உயிைர� தா� வா#கி� 
ெகா�வதCேகா, அ�ல) நீலமணிைய7 <�மா பயA��)வதCேகா ெதாியா). அைத 
நீலமணி ைகயி� எ:�)� ெகா8: நம7சிவாய� ஓ� அ9 எ:�) ைவ�தாE� 
அ�கினி திராவக�ைத7 சா�பி?: உயிைர வி?: வி:ேவ� எ�� Iறினாளா�. 
நம7சிவாய� அைத அவ� ைகயி%�") வா#�வதCகாக எ�னெவ�லாேமா 
சாம��தியெம�லா� ெசF) பா��தா�. விைளயா?:� )�பா�கிைய எ:�) 
அவைள7 <?:வி:வதாக� பயA��தினா�. "ந�லதாF� ேபாயிC�; உ#க� 
ைகயாேலேய ெகா�� வி:#க�!" எ�றா� அவ�. 'உ�ைன� ெகா�� எ�ன 
பய�? உ�ைன� க%யாண� ெசF) ெகா8ட எ�ைன7 <?:� ெகா�கிேற�' 
எ�� ெசா�%� த� ேபாிேலேய )�பா�கிைய� தி��பி <?:� ெகா8டா�. 
அ"த� ேபைத� ெப8 அைத உ8ைம எ�� ந�பி அ�கினி� திராவக� �?9ைய 
வாய8ைட ெகா8:ேபாF வி?டா�. நம7சிவாய� ச?ெட�� அவ� ைகயி%�"த 
திராவக� �?9ைய� த?9வி?டா�. �?9 Xர வி6"த) எ�றாE� அதி%�") சில 
)ளிக� அவ� Aக�தி� சி"தி வி?டன. அவ� நிைனவிழ") வி6") வி?டா�. 
பிற� நட"த) ஒ��� அவK��� ெதாியா). இைவ.# Iட ெவ� நாைள��� 
பிற� தா� ஒ@ெவா�றாக அவ� நிைன+�� வ"தன. நம7சிவாய� ெச�) வி?டா� 
எ�� ெசா�னைத அவ� ந�பி வி?டா�. ப?டா<�க?:� ெப?9க� ெவ9�) V: 
எாி"ததி� அவ� இற"ததாக நா� ெசா�ன) ெகா0ச� அவK�� ஆ�தலாF 
இ�"த). இ�லாவி9� அவைன இவேள ெகா��வி?டதாக எ8ணி ம�ப9.� 
பிராண�தியாக� ெசFய Aய�றி��பா�. இ�ேபா) நம7சிவாய� 
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உயிேரா9��பைத� பCறி நா� ெசா�ன)� உடேன �ற�ப?: எ�ேனா: வ") 
வி?டா�. இ�ப�ைத") ஆ8:கK��� பிற� இ�வைர.� ேச��) ைவ�)வி?: 
வ"ேத�. 'பிாி"தவ� I9னா� ேபச+� ேவ8:ேமா?' எ�� க�ப� ெசா�ன 
பிரகார� அவ�க� இ�வ�� ஆன"த� கட%� �Jகி� திைள�தி��பைத� 
பா��)வி?: வ"ேத�!" எ�� ெசா�னா� க"த�ப� பி�ைள. 
 
"அ�ப9யானா�, நம7சிவாய� இ"த� க8ட�)��� பிைழ�)� ெகா�வா� எ�� 
ெசா�E#க�!" எ�ேற�. 
 
"சில�ைடய உயி�தா� ெரா�ப� ெக?9 எ�� ெசா�ேனேன, ஐயா! நம7சிவாயA� 
நீலமணி.� இ�/� ப�லா8: ஆன"த வாJ�ைக நட�த� ேபாகிறா�க�." 
 
"ததா()! ெரா�ப ெரா�ப7 ச"ேதாஷ�! க"த�ப� பி�ைள! இ�/� ஒ� விஷய� 
தா#க� ெசா�லாம� பா�கி ைவ�தி��கிறீ�க�. அ"த ெவ9�8: வழ�ைக� 
பCறி7 ெசா�Eகிேற�. அத� உ8ைம எ�ன?" 
 
"அ�ப9 இ�ப9 எ�� அ9 ம9யி� ைகைய� ேபாட� பா��கிறீ�கேள?" எ�றா� 
க"த�ப� பி�ைள. 
 
"ெசா�லலா� எ�றா�, ெசா�E#க�. இ�லாவி?டா� ஒ��� ெசா�ல 
ேவ8டா�!" எ�ேற�. 
 
"இனிேம� ெசா�வதCெக�ன? தாராளமாக7 ெசா�லலா�. நா� ெவ9�8: 
தயாாி�பதி� ஈ:ப?ட) உ8ைமதா�. ெவ�ைள�கார� ேம� ேபா:வதCகாக+� 
அ�ல; பிாி?9� கவ��ெம8ைட� )ர�)வதCகாக+� அ�ல. அரசிய%� நா� 
கா"தி மகா/ைடய க?சிைய7 ேச�"தவ�. எ� மக� மீ) அ�கினி� திராவக�ைத 
ஊCறிய ப0சமாபாதக� ேம� ெவ9�8ைட� ேபா?: அவைன� ெகா�� 
வி:வெத�� A9+ க?9� ெகா8ேட�. இதCகாகேவ, ேவ� அரசிய� 
ேநா�க�)ட� ெவ9�8: தயாாி�க A� வ"த பி�ைளகK�� இடவசதி 
Aத%யைவ த") உதவிேன�. ெதFவாதீன�ைத� பா�#க�! தயாரான 
ெவ9�8:க� தாேம ெவ9�)� ெகா8: இரகசிய�ைத ெவளி�ப:�தி வி?டன. 
எ�ைன.� ெப��பாவ� ெசFயாம� கா�பாCறின. நா� உ�ேதசி�தி�"தப9 
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ெசFதி�"), பிற� நீலமணியிட� உ8ைமைய அறி") ெகா89�"தா� எ� மன� 
எ�ன பா:ப?9����? கட+� த:�தா? ெகா8டா�! A�கனி� க�ைணேய 
க�ைண!" எ�� Iறிய க"த�ப� பி�ைள, க8கைள� பாதி �9ய வ8ண� ேம� 
ேநா�கி� பா��)� ெகா8: பி� வ�� பாடைல� பா9னா�: 
 

வ�வாF மயி�மீ தினிேல! 
வ9ேவ Eடேன வ�வாF! 
த�வாF நலA� தக+� �க6� 
தவA� திறA� தனA� கனA� 
A�கா! A�கா! A�கா! 

-------------- 
33. "33. "33. "33. "த�பி' க�த�பி' க�த�பி' க�த�பி' க�""""    

 
கி89 �திைர� ப"தய ைமதான�திC�� நீ#க� எ�ேபாதாவ) பிரேவசி�த)8டா? 
இ�ைலெய�றா� அதCகாக வ��த�பட ேவ8டா�. ஏென�றா�, அ"த� Hேலாக 
ெசா��க�)��� நா/� Oைழ"த) கிைடயா). இ"த� கைதைய� ெபா��த 
வைரயி� அ"த ைமதான�திC�� நீ#க� பிரேவசி�தி��க ேவ8:ெம�/� 
அவசியA� இ�ைல. 
 
ஆனா� �திைர� ப"தய� நட��� சனி அ�ல) �த� கிழைமகளி� நீ#க� கி89 
(ேடஷ� வழியாக மாைல ேநர�தி� ெரயி� பிரயாண� ெசFய ேந�"தா� சிறி) 
தைலைய நீ?9 ெவளியி� பா���மா� ெசா�ேவ�. அதனா� நீ#க� அைட.� 
பல� எ�னெவ�றா�, ெச�ைன நகாி� <மாராக எ�தைன ேமா?டா� வ89க� 
இ��கி�றனெவ�� ஒ�வா� ெதாி") ெகா�ளலா�. ��ளி விவர#களி� நீ#க� 
பC� உைடயவ�களாயி� பி�வ�� கண��க� ேபா?: அறியலா�. 
 
(1) ெச�ைனயி� உ�ள ேமா?டா� வ89க� எ@வள+? 
(2) சராசாி ஒ@ெவா�றி� விைலக� எ�ன இ����? 
(3) ெமா�த� விைல எ�ன? 
(4) ஒ@ெவா�றிC�� சராசாி ெப?ேரா� ெசல+ எ@வள+ இ����? 
(5) ெமா�த� ெப?ேரா� ெசல+ எ�ன? 
(6) ெக?:� ேபா�� க�விகைள� �)�பி��� ெசல+ எ�ன? 
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(7) கிராமா"தர#களி� ஏைழ� �9யானவ�களிடமி�") நகர வாசிக� ெப�� 
பண�தி� ேமா?டா� �லமாக ம?:� எ@வள+ SபாF வ�ஷ"ேதா�� 
அய�நா?:�� அ/��கிறா�க�? அ�ல) நீ#க� ச�க நிைலைமைய� பCறிய 
ஆராF7சியி� சிர�ைத உைடயவ�களானா� அ#� நிC�� ேமா?டா� வ89களி� 
இல�க#கைளெய�லா� �றி�)� ெகா8: பி�வ�� விவர#கைள ஆராF7சி 
ெசF) க8:பி9�கலா�; 
 
கி89 �திைர� ப"தய�திC�� ேபா�� ெச�ைன� ெபாிய மனித�களி�, 
 
(1) ச��கா� உ�திேயாக(த�க� எ�தைன ேப�? 
(2) அ?ெவாேக?:க� எ�தைன ேப�? 
(3) நியாயாதிபதிக� எ@வள+ ேப�? 
(4) ப�திராதிபதிக� எ�தைன ேப�? 
(5) ச?டசைப அ#க�தின�க� எ@வள+ ேப�? 
(6) பா#கி Aதலாளிக� எ�தைன ேப�? 
(7) வியாபாாிக� எ�தைன ேப�? 
(8) கலாசாைல ஆசிாிய�க� எ@வள+ ேப�? 
 
ப"தய� A9") ஜன#க� ைமதான�தி%�") ெவளிேய வ��ெபா6) சCேற 
கவனி�)� பா��தீ�களானா�, நீ#க� சிறி)� எதி�பாராத மனித�க� பல� 
அ#கி�") ெவளி��ற�ப:வைத� கா8Z�க�. ��றா� வ��பி� உ#கK��� 
பாட0ெசா�%� ெகா:�த உபா�தியாய�, உ#க� தக�பனாாி� சிரா��த�தி� 
நிம"திரண�)�� வ"த சா(திாிக�, அ�ைறய தின� சாய#கால�, 
தி�ெவாCறி_ாி� ேத� பா��க� ேபாவதாக வி:Aைற ெபC�7 ெச�ற உ#க� V: 
I?:� ேவைல�காாி Aத%ேயாைர� பா��)� தி:�கி:கிறீ�க�. 
 
உ#க� விஷய� எ�ப9 ஆனாE� சாி, 9.ேக. ராஜேகாபால� இ�ெபா6) ேமCப9 
ைமதான�)��� ��ளி�") ெவளிவ�வைத அவ/ைடய தாயா� பா��தாளாயி� 
��7ைச ேபா?: வி6") வி:வாெள�பதி� ச"ேதகமி�ைல. ராஜேகாபால� 
தி�வ�%�ேகணியி� வசி�பவ�. அவ/��� தபாலாZQ� SபாF நாCப) 
ச�பள�. தாயாைர� தவிர மைனவி.� த#ைக.� V?9%�"தா�க�. ஜீவன�)�� 
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நாCப) SபாF ேபாதவி�ைல. ஆதலா� அவ� 'நாவ�' எ6தி� ��தக� பிர<ர� 
க�ெபனிகK��� ெகா:�)� ெகா0ச� பண� ச�பாதி�) வ"தா�. அ�� 
இ�பதா� ேததி. ச�பள� வர இ�/� ப�) நாளா��. ம� நா� சைமய� 
ப8YவதC� V?9� அாிசி, சாமா� ஒ��� இ�ைலெய�� அவ� தாயா� 
ெசா�னா�. இர8: மாத வாடைக பா�கி எ�� V?:�கார� பி:#கி எ:�தா�. 
 
"அ�மா! ேபான மாத� எ6தி� ெகா:�த நாவE�காக �� மா��ெக? ேகாவி"தசாமி 
நா.: இ�� A�ப) SபாF த�கிேற� எ�� ெசா�%யி��கிறா�. அைத 
வா#கி�ெகா8: வ�கிேற� எ�� ெசா�%வி?: அ�� காைல ப�) மணி�� 
ராஜேகாபால� V?ைட வி?:� கிள�பினா�. அவ� இ�ெபா6) �திைர� ப"தய 
ைமதான�தி%�") ெவளிவ�வெத�றா�? அதிE�, அவ/ைடய ேதாCறேமா 
மகாேகாரமாக இ�"த). Aக�திேல பிேரத� கைள; ேமெல�லா� ஒேர �6தி.� 
விய�ைவ.�. காைலயி� அழகாக வகி: பிள") ப9ய வாாிவி?9�"த தைலமயி� 
இ�ெபா6) ெச#��தாக நி��ெகா89�"த). அ"த� தைலமயி� காCறினா� 
கைல�க�ப?9�"த). அ"த� தைலமயி� காCறினா� கைல�க�ப?டேதாட�லாம� 
அவ/ைடய ைககளினாE� ெவ� ேவதைனைய, அைட"தி��க ேவ8:ெம�� 
ேதா�றிய). 
 
அவ/ைடய இ"த� ேகார (வSப�ைத� பா��க நம�ேக சகி�கவி�ைலெய�றா�, 
அவ/ைடய தாயாராவ) மைனவியாவ) பா���� ப?ச�தி� ��7ைச அைட") 
வி:வா�கெள�� I�வ) மிைகயா�மா? 
 
ராஜேகாபால� ெவளிேய வ"த)� அ#ேக வாிைசயாக ஒ�ற�பி� ஒ�றாக 
நி��ெகா89�"த ப(கைள ஒ� Aைற ஊ:�வி� பா��தா�. பி�ன� 
அ@வாிைசயி� Aத%� ஜன#க� ஏறி� ெகா89�"த ப(ைஸ ேநா�கி 
அதிேவகமாக விைர") ெச�றா�. அ"த ப(ஸு�� ஒ�வ� தா� பா�கியி�"த). 
"ஏ�#ேகா, சா� (டா�?!" எ�றா� க8ட�ட�. ஆனா� ராஜேகாபல� ஏறவி�ைல. 
வ89யி� A� ப�க�தி� இர8: த9�த மா�வாாி ேச?:கK�� ம�தியி� 
உ?கா�") திணறி� ெகா89�"த ஒ�வைன� பா��), "அேட சீ/ ஒ� சமாசார� 
இற#� கீேழ!" எ�றா�. ந�ல ேவைல எ�� எ8ணி� ெகா8: கீழிற#கினா� 
சீ/. 
 
"எ�ன சமாசார�?" எ�றா�. 



74 

 

 
"ஒ��மி�ைல...." 
 
"ஒ��மி�ைலயா? பி� எதCகாக எ�ைன இற�கினாF?" 
 
"அேட அ�பா! ேகாபி�)� ெகா�ளாேத! இ#ேக வா ெசா�கிேற�" எ�� ராஜு 
சீ/ைவ7 சிறி) ஒ)��� �றமாF அைழ�)� ெகா8: ேபாF, "ச?ைட� ைபைய� 
பா�. எ@வள+ சி�லைற இ��கிற)?" எ�� ேக?டா�. 
 
சீ/ எ8ணி� பா��தா�. ஐ"தைர அணா இ�"த). "ந�ல ேவைள! நீ வ") 
இ��கிறாF. இ�லாவி?டா� அவமான�" எ�றா�. ப(ஸு�� எ?டணா I%. 
"இர8: ேப���� ெரயிE�காவ) இ��கிறேத" எ�றா� ராஜேகாபால�. 
இ�வ�� ைக ேகா��)� ெகா8: ேபாF 9�ெக? வா#கி ெரயி� ஏறினா�க�. 
***** 
 
ெரயி� நகர ஆர�பி�த). சீ/வி� எதிாி� )�கமாF ஒ�வ� உ?கா�"தி�"தா�. 
மைனவி அ�ல) �ழ"ைத ெச�)� ேபானா� Iட அ@வள+ )�க�ப:வா�களா 
எ�ப) ச"ேதக�. ெரயி� ஓட� ெதாட#கிய)� அவ� அ�கி%�"த Aத%யா� ப�க� 
தி��பினா�. "நாE நாளாF� 'பவானி பிரஸா�' தா� ஜயி��க� ேபாகிற) எ�� 
ஊெர�லா� ெசா�%� ெகா89�"ேத�. கைடசியி� உ� ேப7ைச� ேக?:� 
�?97<வராF� ேபாேன�. எ� ��திைய7 ெச��பா� அ9�)� ெகா�ள ேவ8:�" 
எ�� ெவ���ட� Iறினா�. இ�ப97 ெசா�%� ெகா8ேட அவ� தம) 
கா%%�"த ெச��ைப� கழCறினா�. ப�க�தி%�"தவ�க� அவ� எ#ேக ��திைய7 
ெச��பா� அ9�)� ெகா�ள� ேபாகிறாேரா எ�� பய") வி?டன�. அ�ப9 
ஒ��� அவ� ெசFயவி�ைல. பகெல�லா� நி�� கா� வ%�த) ேபாE�! காைல� 
X�கி7 ச�பண# I?9 உ?கா�"தா�. "எவனாவ) க8 ெதாி") 'டாபா'ேம� பண# 
க?:வானா?" எ�றா� ஒ�வ�. "அ"த ேரQ� அ) தா� ெக%�க� ேபாகிற) எ�� 
(ெபஷ� த"தி ேபா7ேச!" எ�றா� Aத%யா�. "உ� த"திைய� ெகா8: உைட�பி� 
ேபா:. �திைரயா அ)? க6ைத! கைடசியி� அ�லவா வ"த)!" எ�றா� நா.:. 
"ஆமா� ஐயா, எ�லாவCறிC�� கைடசியாக அ) எ�ப9�தா� வ"தேதா ெதாியா). 
என�� வ"த ேகாப�தி� அத� ேம� க�ைல வி?: எறி"ேத�" எ�றா� ஒ� சாய�. 
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"த"தி�ப9 �திைர வ"தா� அ�ெபா6) ம?:� எ�ன ெசFவாF?" எ�றா� 
Aத%யா�. 
 
"ஆமா�! உ� �திைர�தா� வ"தேத, ெதாியாதா, வாைல உயர� கிள�பி�ெகா8:!" 
எ�� ெசா�% நா.: ைகைய� X�கினா�. �திைர வாைல அ�ப9� X�கி� 
ெகா8: ேபானெத�� கா8பி�பதாக அவ� எ8ண�. 
 
"யாராவ) த"திைய� பா��) UC�� கண�காக பண�ைத� ெதாைல�பா�களா? 
ெகா0சமாவ) �திைரக� விஷய� ெதாியாம� பண�ைத� க?டலாமா?" எ�� 
இட� இ�லாம� ெரயி� க�பிைய� பி9�) நி�� ெகா89�"த ஓ� ஐய#கா� 
���கி?டா�. 
 
"ஒ� �திைர எ@வள+ Xர� ஓ:�? அத� ேவக� எ�ன? அதC� ெவயி? எ@வள+? 
அத� ேம� எ"த ஜா�கி ஏ�கிறா�?" எ�� இ"த விஷயெம�லா� கவனி�காம� 
பண� க?டேவ Iடா) எ�� ெசா�%� ெகா8ேட ஐய#கா�, நா.:+��� 
Aத%யா���� இைடேய உ?கார� ேபானா�. நா.: இட� வி?டா�. "ஆமா�, நீ� 
தா� கண��� ேபா?:� பண� க?:கிறீேர? இ) வைரயி� எ�தைன மா9 V: 
க?9யி��கிறீ�? ேபான வார� 'சிவாஜி வரேவ வரா), அ�வ� பாஷாதா� 
ெக%�க� ேபாகிற)' எ�� ெசா�னீேர! அ"த� பாஷா எ�லா� �திைரைய.�, 
)ர�திய9�)� ெகா8: வ"த) ஞாபகமி�ைலயா���!" 
 
"விஷய� ெதாியாம� ேபசாேத.�. அ) ம?:� சாியாக ஓ9னா� அைத அ9�கிற 
�திைர ஏ)? அ�ைற�� ஒேர 'ேபவாி?' (Favourite) ஆக� ேபாF வி?ட). ஜா�கி 
'��' ப8ணி வி?டா�. அதC� யா� ேம� A?9� ெகா�கிற)?" 
 
"�திைர தி�/கிறதC�� '��' ப8ணினானா���! 'ேபாைமயா ேபா�' சமய�திC�� 
த�"தாCேபா� ேப<கிறீேர!" எ�� Aத%யா� பாிகசி�தா�. 
 
"ஒ� சமய� இ�ப9 ஒ� சமய� அ�ப9�தா� இ����. கண��� பா��க 
ேவ89ய)தா�. �திைர '?ைரயா' '?ைர' இ�ைலயா எ��� பா��க 
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ேவ89ய)தா�" எ�� அ)வைரயி� ெமௗனமாF உ?கா�"தி�"த ஓ� ஐய� 
ெசா�னா�. 
 
இவ�க� ேப<வைத� காதி� வா#காத) ேபா� உ?கா�"தி�"த ஒ� கிழவ�, 
"பா�#க�, நா/� இ�ப) வ�ஷமாF ேர<��� ேபாF வ�கிேற�. நா� 
பண#க?9யைத� ேபா� ஒ�வ�� க?9யி��க மா?டா�க�. இழைவ வி?:� 
ெதாைல�கலாெம�றாேலா A9யவி�ைல. லாப� வ�கிறேதா இ�ைலேயா ந� 
பண� ேபாகிற) நி7சய�. UC��� எ?: Vத� கிள���கார� எ:�)� ெகா8: 
வி:கிறா�. ேபாதாததC� உ�ேள வர 9�ெக?, ெரயி� ெசல+, கவைல, கால விரய� 
எ�லா�" எ�� பிரச#க� ெசFய� ெதாட#கினா�. 
 
ராஜேகாபால/��� ப�க�தி� ெபாிய மனித� ேபா�றி�"த ஒ�வ� 
உ?கா�"தி�"தா�. 
 
"இவ�க� எ�னேமா ெசா�Eகிறா�க�? �திைர� ப"தய� எ�றா�, நாலாயிர�, 
ஐயாயிர� ஒ� வர+ ெசலவாகேவ எ8ண�Iடா). அைத ஒ� (ேபா�?ஸாக�தா� 
ைவ�)� ெகா�ள ேவ8:�. ஒ�� ேபானா� இ�ெனா�றி� ைவ�)� தா�க 
ேவ8:�. ஒ� �திைரயி� ஆயிர� க?9� ேபானா� இ�ெனா�றி� இர8டாயிர� 
க?:கிற). அ)+� ேபானா� நாலாயிர� க?:கிற). �திைர வராமலா ேபாFவி:�? 
அ�ப9 இ�பதாயிர� A�பதாயிர� க?:வதC��Iட� பய�பட� Iடா)" எ�றா� 
அவ�. 
 
இ"த7 சமய�தி� இர8: ��� ேப�, "அடடா! எ�ேமா� (ேடஷ� 
தா89வி?டேத" எ�� தவி�தன�. அவ�க� எ6�Hாி� இற#க ேவ89ய). ேப7< 
A�Aர�தி� மற") ேபானா�க�. நாசமாF� ேபாகிற 'எெல�?ாி�' வ89க� ஒ� 
நிமிஷ�திC� ேம� நிCபதி�ைல. 
***** 
 
ராஜு+� சீ/+� ஒ� �ைலயி� ேபசாம� உ?கா�"தி�"தா�க�. வாF திற�க�Iட 
இ�ைல; மCறவ�கK�ெக�லா�, "ஏேதா அ:�த சனி�கிழைம அதி��ட� 
தி��பாதா? பா��கலா�" எ�ற ந�பி�ைக இ�"த). ஆனா� இவ�கK�ேகா எ�லா 
ந�பி�ைக.� ேபாFவி?ட). 
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மCெறா� ப�க�தி� ப?:7 ச?ைட.� த#க7 ச#கி%.� ைவர ேமாதிரA� அணி") 
உ?கா�"தி�"த ஒ�வ�, த� அ�கி%�"த சிேநகித��� ராஜுைவ7 <?9� 
கா?9னா�. "அேதா அ"த இர8: ஆசாமிகைள.� பா��தீ�களா, சா�? Aக�திேல 
ஈயாடவி�ைல, பா�#க�. இ"த மாதிாி ஆ?க� தா� X��� ேபா?:� ெகா8:�, 
விஷ�ைத� தி��� சாவ)! இவ�க� எ�லா� ஏ� ஸா� வ�கிறா�க�?" எ�றா�. 
 
"ஆமா�; ஒ�� ந�ைம� ேபா� U�, ஆயிர� ல?சியமி�லாமலாவ) 
இ��கேவ8:�; அ�ல) சாியாF� கண��� பா��) நிதானமாF ஆடேவ8:�. 
இர8:# ெக?டா� ேப�வழிக� எ�லா� வர� Iடா)" எ�றா� அவ� ந8ப�. 
 
வ89 பா�� (ேடஷனி� வ") நி�ற). "எ�/ைடய அைற�� வ�கிறாயா?" 
எ�� சீ/ ேக?டா�. 
 
"ஆமா� வ�கிேற�. இ�றிர+ அ�மாவி� Aக�தி� விழி�க எ�னா� A9யா)" 
எ�றா� ராஜு. 
 
இ�வ�� இற#கி7 சி"தாதிாி�ேப?ைடயி� இ�"த சீ/வி� அைற��7 
ெச�றா�க�. 
 
ெந���� ெப?9ைய� ேத9 எ:�) விள�ேகCறி ைவ�)வி?:, "உ�ைன ஏ� 
I�பி?ேட� ெதாி.மா?" எ�� சீ/ ேக?டா�. 
 
"ஏ�?" 
 
"இ�றிர+ நா� தனியாயி�"தா� ஏதாவ) விப�) ேந�வ) நி7சய�. X��� 
ேபா?:� ெகா�ேவ�." 
 
"நீ Iடவா அ�ப9? அ@வள+ ந�ட� ஆகி வி?டதா?" 
 
"உன�� ஞாபகமி���ேம? பாகவத� பாF( க�ெபனியி%�") நா� ச8ைட  
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ேபா?:� ெகா8: விலகிய ேபா) எ�னிட� 20,000 SபாF பண� இ�"த). 
எ�லா� ேபாFவி?ட). நாைள��� கா�பி சா�பிட� பண� கிைடயா)." 
 
"உன�ெக�ன அ�பா! எ�ன ேபானா� தா� எ�ன? ெப8டா?9 பி�ைளயா, தாF 
தக�பனாரா, ஒ�வ�� இ�ைல. உ� ஒ�வ/�� எ�ப9.� ச�பாதி�)� 
ெகா�வாF. நீ ெகா:�) ைவ�தவ�." 
 
"ெரா�ப� ெகா:�த ைவ�தவ� நா�. இ��க?:�, உ� ச#கதி எ�ன? தாயா� 
Aக�தி� விழி�க A9யாெத�� ெசா�னாேய; ஏ�?" 
 
"ஆமா�, V?: வாடைக இர8:மாத� பா�கி. நாைள�� அாிசி இ�ைல. 250 SபாF 
கட� இ��கிற); கட�கார� 'பிரா) ெசFேவ�' எ�கிறா�." 
 
"ஊாிேல நில� இ�"தேத?" 
 
"அெத�லா� A�னேம கட�கார� ெகா8: ேபாFவி?டா�." 
 
"அட�பாவி! அ�ப9யானா� எ�ன ெசFய� ேபாகிறாF?" 
 
"ெப8டா?9 க6�தி� ச#கி%தா� பா�கியி��கிற). அைத�ேக?: 
வா#�வைதவிட நா�ைக பி:#கி� ெகா8: சாகலா� எ�� ேதா��கிற)." 
 
இ�ப97 ெசா�E�ெபா6) ராஜுவி� க8களி� நீ� த)�பிC�. சC� ேநர� வி�மி 
வி�மி அ6தா�. சீ/ அவைன� த� ேதாளி� சா��தி� ெகா8: 
சமாதான�ப:�தினா�. இ�வ�� பா�ய ந8ப�க�. 
***** 
 
சீ/ ச?ெட�� எ6") நிமி�") உ?கா�"தா�. ராஜுவி� ேதாைள� பி9�) ஒ� 
�E��� �E�கினா�. "இேதா பா�, ராஜு ஒ� .�தி! Aத� தரமான ேயாசைன. 
நிமி�") உ?கா�") ேக�" எ�றா�. 
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"இனிேம� எ�ன ேயாசைன ெசF) எ�ன காாிய� நட�க� ேபாகிற)?" எ�றா� 
ராஜு. 
 
"சீ7சீ! இ@வள+தானா? எ6"தி�, ெசா�Eகிேற�. எவெனா�வ� தன�� வ�� 
விப�)�கைள.� லாபகர� ஆ�கி� ெகா�கிறாேனா அவன�லவா மனித�?"  
 
"சாி; சாி! உ�/ைடய நாடக� ேப7சி� ஆர�பி�) வி?டாயா���. எ�ன தா� அ"த 
அC�த ேயாசைன? ெசா�" எ�� ேக?:� ெகா8ேட ராஜு எ6") உ?கா�"தா�. 
 
"இேதா பா�! நீேயா ஆசிாிய�. நா� ெபய� ெபCற ந9க�. நா� இ�வ�� ேச�") 
ெவCறி ெபறாவி?டா� அ��ற� எ�ன இ��கிற)? இ�தைன நாK� நீ சிரம�ப?: 
நாவ� எ6தி� பிறாிட� ெகா:�)� பார�)�� (16 ப�க�திC�) 4 Sபா.�, 5 
Sபா.� ெபC� வ"தி��கிறாF; ேபா)� இ"த� ெதாழி�. இ�ெபா6) ஒ� நாடக� 
எ6). �திைர� ப"தய�ைத�பCறி எ6). உ�/ைடய அOபவ�ைதேய A�கிய 
ச�பவமாF� ெகா8: ெகா0ச� கா) ��� ைவ�) எ6தினா� ேபா)�. நா� 
'(திாீ பா�?' ேபா?:� ெகா�கிேற�. நாடக உலக�ைத நா� வி?: ��� 
வ�ஷ"தா� ஆயிC�. இ�ேபா)� எ� ெபயைர� ேக?ேட நாடக�)�� 
வர�I9யவ�க� எ�தைனேயா ேப� இ��கிறா�க�. நீ கதாநாயகனாக ந9�கலா�. 
அதC� உ�ைன� தயா� ெசF) வி:கிேற�. உன��7 ெசா"த அOபவ� 
இ��கிறப9யா� உ� அள+ ேசாகரச�)ட� யா�� ந9�க A9யா). பா�கி 
எ�லா� நா� பா��)� ெகா�கிேற�. நீ நாடக� ம?:� எ6)" எ�றா�. 
 
"ேயாசைன ந�றாF�தா� இ��கிற). ஆனா� நாடக� நட�)வ) அ@வள+ 
<லபமா? Aத%� தயா� ெசFவதCெக�லா� பண� ேவ8டாமா?" 
 
"உன�ேக� இ"த� கவைல? என�� வ"த ெமட�கைள ம?:� இ�/� ப�திரமாF 
ைவ�தி��கிேற�. அைவகைள விCறாவ) நா� ேவ89ய ஏCபா:க� ெசFகிேற�. 
அதிக� ேவ8டா�; அ:�த:�) ��ேற நாடக� ேபா:ேவா�. அதC�ேம� 
ேபா?டா� �ளி�)� ேபாFவி:�. நாடக�)�� S.1000 Vத� �ைற"த) S.3000 
மீதமா��. தைல��� பாதியாக எ:�)� ெகா�ேவா�." 
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"என�� இ�ெனா�� Iட� ேதா��கிற). ��தக�ைத.� Aத%ேயேய அ7<�  
ேபா?:வி?டா�, நாடக� ெகா?டைகயிேலேய விCகலா�. ��� நாK��� Aத� 
பதி�� விC�வி:�, அதி� �ைற"த) 500 Sபாயாவ) வ��" எ�றா� ராஜு. 
 
"அதCெக�ன! அ�ப9ேய ெசFயலா�. ��தக லாப� என�� ேவ8டா�. நீேய 
எ:�)�ெகா�. அதC�� பிற� மCற நாடக� க�ெபனியா�� அ"த நாடக�ைத 
நட"த அOமதி ேக?பா�க�. அவ�களிட� நாடக�)�� 50 SபாF��� �ைறயாம� 
வா#கலா�." 
 
"சாி, சீ/! இ) ம?:� நிைறேவறினா� நா� பிைழ�ேப�; எ� �:�ப�ைதேய 
கா�பாCறியவனாவாF. இ�றிரேவ நாடக� எ6தி ஆர�பி�கிேற�. கா�பி 
சா�பி?:வி?: வ�ேவா�, வா." 
 
எனேவ, இர+ ஒ�ப) மணி�� இ�வ�� ேபாF� கா�பி சா�பி?:வி?: 
வ"தா�க�. ராஜு காகிதA� ேபனா+� எ:�)� ெகா8: எ6த� ெதாட#கினா�. 
 
"நாடக�)�� எ�ன ெபய� ெகா:�கிறாF?" 
 
"த�பி% க�" 
 
"ேப�! ந�ல ெபய�. ச�தியேம ஜய�. எ6)" எ�றா� சீ/. 
***** 
 
உலக�) ம�கைள இ?டா� எ���, இடாதா� எ��� பிாி�), "சாதியிர8ெடாழிய 
ேவறி�ைல" எ�றா� ஔைவ. அ"த� கிழவி��� பி�னா� இ�/� அேநக� 
ஜன#கைள இ� பிாிவா�க Aய�றி��கி�றன�. ெவ�ைள�கார� - க��� மனித�, 
Aதலாளிக� - ெதாழிலாளிக�, கட� ெகா:�பவ� - கட� வா#�பவ�, பிராமண� - 
பிராமணர�லாதா� எ�ற பிாி+கைள� பCறி� ேக�வி.Cறி��கிேறா�. ஆனா� 
ெச�ைன நகர மா"தைர� ெபா��த வைரயி� இ"த� பிாி+கைளெய�லா� விட, 
"�திைர� ப"தய�திC�� ேபாகிறவ� - ேபாகாதவ�" எ�ற பிாிவிைன அதிக� 
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ெபா��தமாயி����. சீ/ இ"த நிைலைமைய அறி"தவ�. ஜன#களி� 
மேனாபாவ�ைத அவ� ந�� க89�"தா�. ஆத%�, அவ/ைடய .�தி 
ஆ7சாியகரமான பலைன அளி�த). 
***** 
 
ராய� திேய?டாி� "த�பி% க�" நாடக� ேபாட�ப?ட அ�� அ"த� ெபாிய 
ெகா?டைக A6வ)� ஏற��ைறய நிைற"தி�"த). �திைர� ப"தய�)��� 
ேபாேவா� இய�பாக அ"த நாடக�தி� ெபயாினாேலேய கவர�ப?: வ") 
ேச�"தன�. 
 
�திைர� ப"தய�திC�� ேபாகாதவ�கேளா த#க� த#கK�� ேவ89யவ�க� 
�திைர� ப"தய�திC�� ேபாF� ெக?:� ேபாவைத� த:�பதC� இ"த நாடக� 
பய� படலாெம�ற ந�பி�ைக.ட� வ") ேச�"தா�க�. ஆகேவ, ெகா?டைக 
நிர�பிC�. 
 
நாடக�தி� கைத எ�னேமா சாமானியமான) தா�. கதாநாயக� ெச�ைனயி� ஓ� 
அ?ெவாேக?. ெதாழி� ஆர�பி�) இர8: வ�ஷ"தா� ஆயிC�. "பிரா�9(" 
அதிகமி�ைல. அவ/ைடய மாமனா� (கதாநாயகியி� த"ைத) ஓ� எ�.எ�.சி. ெபாிய 
இட#கK�� அதிக� ேவ89யவ�. ஜி�லா A�சீ� ேவைல��� I9ய சீ�கிர� 
ஏCபா: ெசFவதாக7 ெசா�%யி�"தா�. 
 
Aத� கா?சியி� கதாநாயகி "இ"த வ�ஷ� ேகாைட�� ஊ?9��� ேபாகலாமா?" 
எ�� ேக?கிறா�. த� அ�ைம மைனவியி� வி��ப�ைத நிைறேவCற A9யாம�, 
பா#கி� கண�கி� ��� கலA� H\யமாயி��பைத எ8ணி� கதாநாயக� 
கல#�கிறா�. ஆயி/�, அைத அவளிட� ெசா�லாம� ஊ?9��� ேபாகாததC� 
ேவ� ஏேதா ெபாF� காரண� கCபி�)� I�கிறா�. 
 
இ@வா� நாடகமான) ஆர�ப�திேலேய ெதாட#கி ஜன#களி� உ�ள�ைத� 
கவ�") வி:கிற). 
 
ஊ?9��� ேபாகேவ8:� எ�/� த� மைனவியி� வி��ப�ைத எ�ப9 
நிைறேவC�வ) எ�� கதாநாயக� அ�E� பகE� அேத கவைலயாக 
இ��ைகயி�, அவ/ைடய ந8ப� ஒ�வ� �திைர� ப"தய�ைத� பCறி 
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அவ/��7 ெசா�கிறா�. அதி� ப�தாயிர�, ல?ச� எ�� பண� 
ச�பாதி�தவ�கைள� பCறி அவ� எ:�)7 ெசா�ல7 ெசா�ல, கதாநாயக/��� 
ப"தய� ைப�திய� பலமாக� பி9�) வி:கிற). அ) Aத� அவ� �திைர� 
ப"தய�திC�� ேபாக ஆர�பி�கிறா�. ஆனா� மைனவியிட� இைத மைற�) 
வி:கிறா�. திBெர�� ஒ� நா� "நாைள நா� ஊ?9��� ேபாகிேறா�" எ�� 
ெசா�%� தி:�கிட7 ெசFய ேவ8:� எ�� மேனா ரா\ய� ெசFகிறா�. 
 
ேமE� ேமE� ந�டமாகி வ�கிற). அ@வள+��� ப"தய�தி� ேமாகA� வள�") 
வி:கிற). கட� வா#�கிறா�. இ@விட�தி� மா�வாாி வ?9� கைடயி� கா?சி 
நட�த�ப:கிற). ஏைழ� I%� ெப8க� ெச�� Aத%ய பா�திர#கைள அட� 
ைவ�)வி?:� கா� SபாF கட� வா#கி அ:�த அைர வார�தி� அைர SபாF 
ெகா:�)� பா�திர�ைத மீ?:� ெகா8: ேபானா�க�. இ@விதமாகேவ 
வியாபாாிக�, ெசாCப7 ச�பள� �மா(தா�க�, ெப8கைள� ெபCற தக�ப�மா�, 
தாசி V: ெச�E� ைமன�க� Aத%ேயா� வ") கட� வா#�� கா?சி 
ஹா(யரச�)ட� நட�தி� கா?ட� ெபCற). சைபேயா� சிாி�) வயி� �8ணாக� 
ெபCறன�. மா�வா9� கைடயி� ந� கதாநாயக/� கட� வா#�கிறா�. 
 
ஒ� நா� �திைர� ப"தய ைமதான�தி� கதாநாயக/�� அவ/ைடய சிேநகித� ஒ� 
தாசிைய அறிAக� ெசF) ைவ�கிறா�. பிற� ஒ� தின� அவKைடய V?:��� 
ேபாகலா� எ�� சிேநகித� அைழ�கிறா�. கதாநாயக/��7 சிறி)�, 
இ�டமி�ைல. ஆனா� ப�மாபாF�� ஜா�கிக�, ?ெரயின�க� அேநக� ேபைர� 
ெதாி.� எ���, அவ� "9�(" ெகா:�தா� தவ�வ) கிைடயாெத��� சிேநகித� 
ெசா�னேபா), கதாநாயக� ேவ8டா ெவ��பாF அவ� V?:��7 ெச�கிறா�. 
இ)+� ஒ� ஹா(ய� கா?சி. தாசி வி?:��� �திதாக வ�ேவாைர� பCறி.�, 
அவ�க� அ#ேக எ�ன ேப<வ) எ�� ெதாியாம� விழி�பைத� பCறி.�, 
அவ�கைள� தாசிக� ஏமாCறி� பண� பறி�பைத� பCறி.� மி�க ஹா(ய 
ரச�)ட� ந9�)� கா8பி�தா�க�. 
 
ஆனா� அ:�தாCேபா�, கதாநாயக� ப7சாதாப� ப:� கா?சியான) சிாி�ைப 
எ�லா� மற���ப9 ெசF) வி?ட). �திைர� ப"தய�)��� ேபாவைத� த� 
அ�ைம மைனவியிட� மைற�) ைவ�ப) ேபாதாெத��, தாசி V: ெச�ற 
)ேராகA� ேச�") வி?டேத எ�� அவ� உ��கிறா�. அ"த7 சமய�, 
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"படA9யாதினி� )யர�" எ�� அவ� பா9யேபா) சைபேயாெர�லா� 
கலகலெவ�� க8ணீ� வ9�தா�க�. 
 
கட� �8: வி?ட). நா�� ப�கA� கட� கார�க� பி:#கி� தி�ன 
ஆர�பி�தா�க�. கதாநாயக� ெசFவெத�னெவ�� ெதாியாம� திண�கிறா�. 
இ"த நிைலைமயி� நாைள சனி�கிழைம "த�பி% க�" எ�/� ப"தய�தி� ஜயி�க� 
ேபாகிற �திைர�� அவ/�� "9�" கிைட�த). அ"த� �திைரைய இர8: நாளாக� 
பல ேப� வா#க AயCசி ெசFவதாக+� அவ/�� நி7சயமாக� தகவ� ெதாி"த). 
நாைள ம?:� அதி� 2,000 SபாF க?9னா� க?டாய� 20,000 SபாF கிைட���. 
கவைலெய�லா� தீ�")வி:�. ஆனா�, 2,000 SபாF�� எ#ேக ேபாவ)? இ"த7 
சமய�தி� அவ/ைடய க?சி�கார� ஒ�வ� வ"), ேகா�?9� க?:வதCகாக S 
2,000 ெகா:�கிறா�. தா� ப:� க�ட�ைத� பா��)� கட+ேளதா� இ"த 
Sபாைய அ/�பி இ��கிறா� எ�� கதாநாயக� தீ�மானி�கிறா�. 
 
ம�நா�, சனி�கிழைம. கி89��� ேபாF� "த�பி% க�" ப"தய�தி� �றி�பி?ட 
�திைரயி� ேம� SபாF 2,000A� க?:கிறா�. அவ/ைடய �திைர 
�ற�ப:�ெபா6) Aத%� �ற�ப:கிற). வ��ெபா6) கைடசியி� வ�கி�ற). 
இைடயி�, ஜா�கி அைத� '��' ப8ணிவி?டா� எ�ப) கதாநாயகனி� ெகா�ைக. 
 
இனிேம� எ@வித� கவைல.� கிைடயா). ெசFய� த�க) ஒ�ேற ஒ��தா� 
பா�கி இ�"த). கதாநாயக� தனியாக� தன) அைறயி� உ?கா�") த� 
மைனவி�� ஒ� க9த� எ6)கிறா�. அதி� ஆதிேயாட"தமாக எ�லா 
விவர#கைள.� I�கிறா�. க?சி�கார� பண�ைத நாைள� தி#க?கிழைம 
ேகா�?9� க?டாவி?டா�, )�விநிேயாக� ெசFததாF ஏCப:� எ���, 
அ?ெவாேக? ெதாழி%�") த�ள�ப?: அழியாத அவமான�)��� உ�ளாக 
ேவ8:ெம���, அவKைடய நைககைள விC�� ெகா:�ப) ஒ��தா� வழி 
எ���, அைதவிட� தா� X�� ேபா?:� ெகா8: இற�பேத ேம� எ�� 
தீ�மானி�)வி?டதாக+� ெதாிவி�கிறா�. அவளிட� தா� ெகா8ட அழியாத 
அ�ைப� பCறி� பிற� விாிவாக எ6தி, அவK��� �ழ"ைத��� தன) ல?ேசாப 
ல?ச� A�த#கைள அளி�)� க9த�ைத A9�கிறா�. 
 
கதாநாயகி ஞாயிC�� கிழைம ம�தியான� �ழ"ைத.ட� ஒ� சிேநகிதியி� 
V?:��� ேபாகிறா�. அவ� ேபான பிற� கதாநாயக� ேமCப9 க9த�ைத 
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அவKைடய அைறயி%�"த ேமைஜயி� ேம� ைவ�)வி?:� X��� ேபா?:� 
ெகா�வதCகாக� த� அைற�� வ�கிறா�. ேமேல உ�திர�தி� <���� ேபா?:� 
கயி� க?9வி?:� கட+ைள ேநா�கி� ேதா�திர� ெசFகிறா�. ஞாபக மறதியா� 
V?:� கத+ எைத.� தாJ�பாளிட மற") வி:கிறா�. இதC�� சிேநகிதி 
V?:��7 ெச�ற கதாநாயகி த� மன� ஏேதா பரபர�� அைட"தி��பைத� 
கா8கிறா�. உட�� ஒ� மாதிாியாF இ��கிறெத�� ெசா�%வி?: உடேன V: 
தி���கிறா�. V?:�� வ") ேமைஜ மீதி�"த க9த�ைத� பா��கிறா�. உடேன 
பைதபைத�) ஓ:கிறா�. கதாநாயக� <��ைக மா?9� ெகா�K� சமய�தி�, 
அவைன� ேபாF� க?9� ெகா8: ேகாெவ�� கத�கிறா�. 
 
அ"த7 சமய�தி� பாதி� பா?:� பாதி� ேப7<மாக� கதாநாயக/��� 
கதாநாயகி��� நட"த ச�பாஷைணயி� ேபா) சைபயி� க8ணீ� வி?:� 
கதறாதவ�க� யா�� இ�ைலெய�� ெசா�லலா�. "உ#கைள விட என�� இ"த 
நைக ெபாிதா?" எ�� ெசா�%� கதாநாயகி ஒ@ெவா� நைகயாக� கழCறி� 
ெகா:�கிறா�. ஒ@ெவா� நைக��� அவ� ஒ� பா?:�, பதிE��� கதாநாயக� 
ஒ� பா?:� பா:கிறா�க�. இ"த� க?ட�தி� சைபயி� A�கியமாக� ெப8மணிக� 
ப�தியி� உ8டான அ�ேலாலக�ேலால�ைத7 ெசா�ல சா�திய� இ�ைல. வி�மி 
வி�மி அ6தப9யா� ெதா8ைட காF")ேபாF, ேசாடா வா#கி� �9�)� தாகசா"தி 
ெசF) ெகா8:, ம�ப9.� அவ�க� அழலானா�க�. கதாநாயகி த� ைவர� 
க�மைல� கழCறி� ெகா:�த ேபா) ஒ� ெப8மணி உ��க மி�தியா� ��7ைச 
அைட"ேத வி6") வி?டா� எ�றா�, ேவ� ெசா�ல+� ேவ8:ேமா? 
 
எ�லா நைககைள.� கழCறி ைவ�)வி?:� கதாநாயகி, "இைவகைள எ:�)� 
ெகா�K#க�. நா� இ�வ�� I% ேவைல ெசF) பிைழ�ேபா�. அைத� பCறி 
என��� கவைல இ�ைல. ஆனா� ஒ� வர# ெகா:#க�" எ�� ேக?கிறா�. "எ� 
உயிைர� ேக?டாE� த�கிேற�!" எ�கிறா� கதாநாயக�. "இனிேம� �திைர� 
ப"தய�திC�� ேபாவதி�ைல எ�� சபத0ெசF.#க�" எ�கிறா�. "ஆ8டவ� 
ஆைண! உ� ேம� ஆைண! ந� அ�ைம� �ழ"ைதயி� ேம� ஆைண! நா� இனி� 
�திைர� ப"தய�திC�� ேபாவதி�ைல. அைத� பCறி நிைன�ப)மி�ைல" எ�� 
கதாநாயக� சபத0 ெசFகிறா�. அ7சமய� சைபயி� VCறி�"தவ�களி� அேநக�� 
இ@வாேற த#கK��� சபத� ெசF) ெகா8டா�க�. 
 
நாடக� ச"ேதாஷமாக A9கி�ற). கதாநாயக� நைககைள விCபதCகாக� கிள��� 
த�வாயி� ஒ� த"தி.� ஒ� க9தA� வ�கி�றன. த"தியி� அவ/�� ஜி�லா 
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A�சீ� உ�திேயாகமான ெசFதி இ��கிற). க9த�தி� கதாநாயகியி� பா?9 
இற") ேபானதாக+� அவ� தன) உயி%� கதாநாயகி�� S.30,000 எ6தி 
ைவ�தி��பதாக+� ெதாிவி�க�ப?9��கிற). ம#கள� பா9� திைர வி6") 
நாடக� A9+�கிற). 
 
எதி�பா��த அள+�� ேம� ெவCறி.ட� நாடக� நட"ேதறிய ெத�பதி� 
ச"ேதகமி�ைல. பி�/� இர8: இர+க� ெதாட�") நட�த�ப?ட). A�ைன 
விட அதிக ஜன#க� I9னா�க�. அதிக� க8ணீ� வ9�க�ப?ட). அதிக� ேப� 
�திைர� ப"தய�திC�� ேபாவதி�ைல எ�� சபத0 ெசFதா�க�. கைடசியாக� 
ெபா) ஜன#களி� பி9வாதமான ேவ8:ேகாளி� ேபாி� அ:�த 
ஞாயிC��கிழைம மாைல 'மா9னி' நாடக� நட�தினா�க�. அ)+� சிற�பாக 
நட"ேதறிய). 
 
தி#க?கிழைம ராஜு+� சீ/+� உ?கா�") கண��� பா��தா�க�. எ�லா7 
ெசல+கK� ேபாF 5,000 SபாF மீத� இ�"த). தைல�� SபாF 2,500 எ�� 
பிாி�)� ெகா8டா�க�. ேபா?ட தி?ட�தி� ஒ�ேற ஒ�� தா� தவறிC�. ��தக� 
அ7சி?டா�க� அ�லவா? நாE நாK� நாடக� ெகா?டைகயி� விCறதி� 3 
��தக#கேள விCபைனயாயின. பா�கி A6வ)� மி0சி வி?ட). ஆயி/� இைத� 
பCறி அவ�க� கவைல�படவி�ைல. 
 
நாளைடவி� விC�விடலா�. அ�ல) ப�திாிைககK�� மதி��ைர�� அ/�பி7 
ெசல+ ப8ணி விடலா� எ�� தீ�மானி�தா�க�. 
 
"இ�/� 13 நா� உன�� '+ இ��கிறேத? எ�ன ெசFய� ேபாகிறாF?" எ�� 
சீ/ ேக?டா�. 
 
"ஊ���� ேபாF ெரா�ப நாளாயிC�. எ�லாைர.� அைழ�)�ெகா8: ேபாகலா� 
எ�றி��கிேற�" எ�றா� ராஜு. 
 
"சாி ேபாF வா! ெவ� நாளாக என��� ெகாைட�கானE��� ேபாகேவ8:ெம�ற 
ஆைச. அ#ேக ேபாகிேற�" எ�றா� சீ/. 
***** 
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அ:�த சனி�கிழைம உதகம8டல�தி� �திைர� ப"தய ைமதான�தி� இர8: 
மனித�க� தCெசயலாக7 ச"தி�தா�க�. அ@விட�தி� 'இ@வா� ஒ�வைர ஒ�வ� 
ச"தி�ேபா�' எ�� அவ�க� கனவிE� எதி�பா��கவி�ைலயாதலா�, பிரமி�)� 
ேபாF ஐ") நிமிஷ� அ�ப9ேய (த�பி�) நி�றா�க�. 
 
"நீ ஊ���� ேபாகவி�ைல" எ�றா� சீ/. 
 
"நீ ெகாைட�கானE��� ேபாகவி�ைல?" எ�றா� ராஜு. 
 
அ�ெபா6) அ"த ைமதான�தி� 'த�பி% க�' ப"தய�திCகாக� �திைரக� 
அதிேவகமாக ஓ9 வ") ெகா89�"தன.  
----------- 

34. 34. 34. 34. கைணயாழியி� கன%கைணயாழியி� கன%கைணயாழியி� கன%கைணயாழியி� கன%    
    
1. 1. 1. 1. ச�)தைல +ய�வர�ச�)தைல +ய�வர�ச�)தைல +ய�வர�ச�)தைல +ய�வர�    
 
கன+தா�; ஆனாE�, எ@வள+ இ�பகரமான கன+! அேசாக வன�தி%�"த 
சீைதயிட� திாிஜைட தா� க8ட கனைவ� Iறி வ"தா�. சீைத மிக+� 
மகிJ7சி.ட� அைத� ேக?:� ெகா89�"தா�. கைடசியாக� திாிஜைட, 
"....இராவண/ைடய மாளிைகயி%�") ெச"தாமைரயா� ஆயிர� AகAைடய 
தி�விள�ைக� ைகயி� ஏ"தி� கிள�பி வ") விZஷண� மைனயி� �க� க8ேட�. 
ஜானகி! இ� த�ண�தி� நீ எ�ைன எ6�பேவ க8 விழி�ேத�" எ�� Iறி 
A9�தா�. அ�ேபா) சீைத, "அ�மா! ம�ப9.� X#�, அ"த� கனவி� 
�ைறைய.� க8:வி?: என��7 ெசா�E" எ�� ேவ89� ெகா8டா�. 
 
["இ) எ�ன? நீ� Iட இராமாயண ஆராF7சியி� இற#கிவி?Bரா?"] 
 
இ�ைல, இ�ைல உதாரண�)�காகேவ ேமCப9 ச�பவ�ைத� �றி�பி?ேட�. 
ர�ராம� கனவி%�") க8 விழி�த)� ஏற��ைறய சீைதைய� ேபாலேவதா� 
ஆத#க�ப?டா�. "ம�ப9.� X#க மா?ேடா மா? அ"த� கனவி� பா�கிைய.� 
காணமா?ேடா மா?" எ�� ஏ#கினா�. 
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"ர�ராமனா? எ"த ர�ராம�?" 
 
ஓேகா! ம�னி�க ேவ8:�. 
 
இராமாயண�தி� கதாநாயகனாகிய ர�ராம� அ�ல; இவ� கைணயாழி ேக.பி. 
ர�ராம�, பி.ஏ. 
 
["கைணயாழியா? எ"த� கைணயாழி?"] 
 
அட உப�திரவேம! கைணயாழி எ�றா�, அOமா� இராமாிடமி�") வா#கி7 
சீைதயிட� ெகா8:ேபாF� ெகா:�த கைணயாழி அ�ல. இ), நா� ெசா�ல� 
ேபா�� கைத நட"த ஊ�. அ"த ஊ��� ஏ� 'கைணயாழி' எ�ற ெபய� 
வ"தெத�ப) ேவ� கைத. அைத மCெறா� சமய� ெசா�லலா�. இ�ேபா) ர�ராம� 
க8ட ரஸமான கனைவ� I�கிேற�. 
 
ச�"தைல - இ) அவKைடய உ8ைமயான ெபயர�ல; மCேறா� இராமயண� 
ெபய� வ"தா� வாசக�களா� தா#க A9யா) எ�� பய") நா� மாCறி இ?ட 
ெபய�. ச�"தைல ஆCற#கைர அரசமர�தி� அ9�கிைளயி� ஏறி, உ�லாசமாF7 
சாF") கா�கைள� ெதா#கவி?:� ெகா8: உ?கா�"தி��கிறா�. அவ� வல) 
கர�தி� ஒ� Hமாைல ெதா#�கிற). ேக.பி.ர�ராம/�, இ�/� கைணயாழி 
கிராம�திேல கதாநாயக�களாவதC�� த�தி வாF"தவ�களாயி�"த இைளஞ�க� 
அைனவ�� அ"த மர�த9யி� நி�� - உ?கா�") - நி�� - உ?கா�") 
ெகா89�"தா�க�. ெதளிவாF7 ெசா�னா�, ேதா���கரண� ேபா?:� 
ெகா89�"தா�க�! 
 
சிறி) ேநர�திC�� பிற�, அவ�க� ஒ@ெவா�வராக� கைள�)� ேபாF உ?கார� 
ெதாட#கினா�க�. ஒ�வ�, இ�வ�, �வ�, நா�வ�... உ?கா�") வி?டா�க�. 
ர�ராம/�, ைவ�தியநாத/� ம?:"தா� பா�கி. கைடசியி�, ைவ�தியநாத/� 
ேதா�வி.C� உ?கா�"தா�, அ�ேபா) மர�தி� மீதி�"த ச�"தைல �யி%/� 
யாழி/� இனிய �ர%�, "ர�ராமேன ஜயி�தா�. அவ��ேக நா� மாைலயி:ேவ�" 



88 

 

எ�� ெசா�%� ெகா8ேட மர�தி%�") கீழிற#கலானா�. அ�ேபா) ர�ராம� 
அவK��� ைகெகா:�) இற�கிவி:வதCகாக� )�ளி� �தி�)7 ெச�றா�. 
இ�தைகய ரஸமான, �சிகரமான, நாவிேல ஜல� ஊற7 ெசF.�ப9யான 
இட�திேலதா� ர�ராம� க8 விழி�த). நிதானி�)� பா��தா�. தா� 
ப:�ைகயி%�") எ6") தாJவார�தி� Xைண.�, Iைர வி?ட�ைத.� பி9�த 
வ8ணமாF நிCபைத� க8டா�. ம�ப9.� ப:�)� X#கி, அ"த� கனவி� 
�ைறைய.� காணமா?ேடா மாெவ�� அவ� உ�ள� )9)9�த). ஆனா�, பிற� 
X�க� வரேவயி�ைல. மன� எ8ணாதெத�லா� எ8ணிC�. 
 
இ"த� கன+, Aத� நா� சாய#கால� தா/� மCற� கைணயாழி இைளஞ�கK� 
ேபசி� ெகா89�"தத� பயேனெய�ப) அவ/�� ஞாபக� வ"த). 
 
"A�ென�லா�ேபா� இ�கால�திE� <ய�வர� ஏ� நட�த� Iடா)? நம��� 
தீரமான காாிய� ெசFகிறவ� ச�"தைலைய மண� �ாிவெத�� ஏCப:�தி 
வி?டா�?..." எ�றா� க�யாண<"தர�. 
 
"அ�ப9 ஏCப:�தினா� நீதா� ஜயி�பாF எ�� எ8ணேமா?" எ�றா� 
இராம���தி. 
 
"என�� ஒ�� ெதாி.�; யா� அதிகமான ேதா��� கரண� ேபாட A9.� எ�� 
ப"தய� ஏCப:�தினா�, ர�ராம� தா� ெஜயி�பா�" எ�� ைவ�தியநாத� 
ெசா�னா�. 
 
எ�லா�� சிாி�தா�க�. ைவ�தியநாத� Iறியதி� ெகா0ச� உ8ைம.8:. 
ர�ராம� சி� ைபயனாயி�"த ேபாதி%�") ப(கி ேபா?:� பழகியவ�. A�e�, 
நாe� ப(கி ஒேர �7சி� அவனா� ேபாட A9.�. 
 
பிற�, அவ�களி� ஒ@ெவா�வ/� எ"ெத"த� ப"தய�தி� ஜயி�பா� எ�பைத� 
பCறி� ேப7< நட"த). 
 
இ@வா�, த�ைன� பாிகாச� ெசFவதCகாக, அவ�க� ெசா�னைதேய தா�  
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கனவி� ெசFததாக� க8டைத நிைன�க ர�ராம/��7 சிறி) நாணமாயி�"த).  
ஆனாE� எ�ன? மCறவ�கK�� அ) ெதாிய� ேபாவதி�ைல. த� வைரயி� 
ம�ப9.� க8விழி�ேத எழாம� அ"த� கன+ கா8பதிேலேய வாJநா� A6வ)� 
கழி�)விட மா?ேடா மா எ�� அவ/��� ேதா�றிய). 
 
கைணயாழியி� அ�றிர+ ர�ராமைன� ேபா� ப"தய�தி� மCறவ�கைள� 
ேதாCக9�)7 ச�"தைலைய மண� �ாிவ) ச�ப"தமான கன+ க8டவ�க� 
இ�/� பல� உ8:. ைவ�தியநாத� எ�ன கன+ க8டா� ெதாி.மா? அவ/�, 
இராம���தி, ர�ராம� Aத%ேயா�� வாிைசயாக இைலகK�� A�னா� 
உ?கா�"தா�க�. எதிாி� ஒ� ெபாிய அ8டா நிைறய இ?9%.�, ஒ� ஜா9 நிைறய 
எ8ெண.�, மிளகாF� ெபா9 வைகயரா�கK� ைவ�தி�"தன. ச�"தைல அ"த 
இ?9%கைள எ:�)� பாிமாற ஆர�பி�தா�. அ�கி� ைவ�தி�"த க���� 
பலைகயி� அவ�க� தி�ற இ?9%கK��� கண��� ேபா?: வ"தா�. மCறவ�க� 
எ?:, ப�), பதிைன"), பதிென?டாவ) இ?9%யி� நி�� வி?டா�க�. ஆனா� 
ைவ�தியநாதேனா ேமேல ேமேல ேபாF� ெகா89�"தா�. இ?9% பாிமாறி� 
ெகா89�"த - ஒேர ஒ� த"த வைளய� ம?:� அணி"த - ச�"தைலயி� மல�� 
கர�ைத அவ� பா��பா�. "இ�தைகய அழகிய ைகயினா� இ?9% பாிமாற� 
ப:ைகயி�, அ"த அ8டாவிE�ள இ?9%கைள7 சா�பி:வ)தானா ஒ� பிரமாத�? 
A9ெவ�பேத இ�லாம� இ?9%கைள7 சா�பி?:� ெகா8ேடயி��கலாேம!" 
எ�� அவ/��� ேதா���. கைடசியாக, அவ� நாCப�தாறாவ) இ?9% தி�� 
ெகா89��ைகயி�, ச�"தைல பவழ�ைத ெவ�ற த� இதJகைள� திற"), "இேதா 
ைவ�தியநாதேனதா� ெவCறி ெபCறா�. அவ��ேக நா� மாைல W?:ேவ�!" எ�� 
Iறி மாைலைய எ:�) வ"தா�. அ"த சமய�தி� - நாCப�தாறாவ) இ?9% 
ைவ�தியநாத/ைடய ெதா8ைட��� கீேழ இற#காம� அ#ேகேய நி��வி?ட). 
தி�� A�கா9� ேபாF ைவ�தியநாத� உளறி� ெகா8ேட ப:�ைகயி� எ6") 
உ?கா�"தா�. பனி�காக அவ� தைலயி� க?9� ெகா89�"த க�பளி� )ணியி� 
A97< க6�தி� இ�கியி��பைத உண�") அைத� தள��தி வி?டா�. 
 
இ�மாதிாிேய க�யாண<"தர�, ராஜேசகர�, மாசிலாமணி, இராம���தி 
Aத%யவ�க� எ�ேலா�� அ�றிர+ ெவ@ேவ� விதமான கன+க� க8டா�க�. 
----------- 
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2. 2. 2. 2. க�க�க�க�க�தா ர,கநாத�க�தா ர,கநாத�க�தா ர,கநாத�க�தா ர,கநாத�    
 
கைணயாழி, அ�ைண நதி தீர�திE�ள வள� ெபா�"திய கிராம�. அ"த� 
கிராம�தா� பர�பைரயான ��திசா%க�. அவ�க� தானிய லfமிைய 
இ�டெதFவமாக� ெகா8: வழிப?: வ"தா�க�. இ"த வழிபா?9� வ?9, 
வ?9�� வ?9, I?: வ?9 ஆகிய ம"திர#கைள இைட விடாம� உ7சாி�) 
வ"தா�க�. ச�திவாF"த இ"த ம"திர#கK��� க?:�ப?:, தனலfமி.� 
அ�கிராமவாசிகK�� அ9ைம H8: வாJ") வ"தா�. 
 
இ�தைகய கிராம�தி� இள"தைலAைறைய7 ேச�"தவ�க� எ�லா�� ஆ#கில� 
ப9���ளவ�களாயி�"ததி� ஆ7சாியமி�ைலய�லவா? அ"த ஊாி� இ�ப) 
வய)�� ேமCப?ட இைளஞ�க� எ�லா�� அேநகமாக எ�.ஏ.�க�; எ�.ஏ. 
அ�லாதவ�க� பி.ஏ.�க�; அ)+� இ�லாதவ�க� பாதி பி.ஏ.�க�. எ�ேலா�� 
பண�கார�க� ஆதலா�, உ�திேயாக�ைத� ேத9 அைலயாம� ேவ8:மானா� 
உ�திேயாக� த#கைள� ேத9 வர?:� எ�� ஊாி� த#கி வி?டவ�க�. 
 
அ�ப9�ப?ட கைணயாழி கிராம�தி� இ�ேபா) வசி�) வ"த A"தின 
தைலAைறைய7 ேச�"தவ�களி� க�க�தா ர#கநாத� எ�� ஒ�வ� இ�"தா�. 
கைணயாழியி� பிற")#Iட ேலவாேதவி ெசFயாத அH�வ மனித�களி� இவ� 
ஒ�வ�. அ�க+8ட8? ெஜனர� உ�திேயாக�தி%�") ெப�ஷ� ெபC�7 
சமீப�தி� விலகியவ�. ெவ�கால� க�க�தாவி� வசி�தப9யா�, இவ���� 
க�க�தா ர#கநாத� எ�� ெபய� வ"த). இர8: வ�ஷ�)�� A�� இவ�ைடய 
அ�ைம மைனவி.�, ��த �த�வ/� ஏற��ைறய ஒேர சமய�தி� கால0ெச�ற 
பிற�, த� �த�வி ச�"தைலைய 2 ரV"தரநாதாி� சா"திநிேகதன�தி� 
வி?:வி?:� தா� கைணயாழி�ேக வ")வி?டா�. இ#� ஒ� சைமயCகாரைன 
ைவ�)� ெகா8: ஏகா#கியாF வாJ") வ"தா�. 
 
ஐ"தா� Zேரா�க� நிர�பிய அ:�கி ைவ�தி�"த ��தக#க�தா� அவ���� 
)ைணயாF இ�") வ"தன�. 
 
சில சமய� கைணயாழி இைளஞ�களி� சில�, அவ� V?:��� ேபாF அவ�ட� 
ேபசி� ெகா89��ப)8:. அதாவ), ெப��பாE� அவ�க� ேபசி� 
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ெகா89��பா�க�; அவ� ேக?:� ெகா89��பா�. ஆனா�, சிCசில சமய� அவ� 
உ8ைமயி� தா#க� ேப<வைத� ேக?:� ெகா89��கிறாரா, அ�ல) ேக?:� 
ெகா89��ப) ேபா� பாசா#� ெசFகிறாரா எ�� அவ�கK��7 ச"ேதக� 
உ8டாவ)8:. 
 
உதாரணமாக, அவ�க� ஒ� நா� கிாி�ெக?ைட� பCறி� ேபசி�ெகா89��ைகயி�, 
Q.ேக.நா.: எ"த ஊ��கார� எ�� ேக�வி பிற"த). அவ� தமிJநா?9� 
பிற"தவ�தா� எ�� ஒ�வ� ெசா�னா�. "இ�ைல, இ�ைல! அவ� 
ப#க[��கார�" எ�றா� மCெறா�வ�. "எ�ன, உ#கK��� ெதாி.மா 
Q.ேக.நா.: எ"த ஊ��கார� எ��?" எ�பதாக ஒ�வ� ர#கநாத� அவ�கைள� 
பா��)� ேக?டா�. அ�ேபா) அவ� அைர நிமிஷ� திைக�தி�")வி?:, 
"ஸேராஜினி நா.: தாேன? வ#காளி (திாீதா�. ச"ேதகெம�ன?" எ�� Iறினா�. 
 
இ�தைகய ெமFமற"த ேப�வழி ஒ� நா� கைணயாழி இைளஞ�களிட� மிக+� 
உCசாகமாக+�, பரபர��ட/� வா��தகைள� ெகா?9� ேபச� ெதாட#கியேபா) 
அவ�கK��� ெபாி)� ஆ7சாியமாF� ேபாயிC�. Aத%� அவ� கைணயாழி 
(ேடஷனி� எ"ெத"த ரயி� எ@ெவ�ேபா) வ�கிறெத�பைத மிக O?பமாF 
விசாாி�தா�. பிற� கைணயாழிைய7 <Cறி ேமா?டா� ேபாக�I9ய ந�ல சாைலக� 
எ�ென�ன இ��கி�றனெவ�� ேக?டா�. அ��ற�, அ"த இைளஞ�களி� 
யா��காவ) க%யாண� ஆகியி��கிறதாெவ�� வினவினா�. ஒ�வ���� 
ஆகவி�ைலெய�றா�க�. 2தர� எ�பவ/�� ம?:� சமீப�தி� க%யாண� 
நி7சயமாகியி��கிற). மண�ெப8Y�� வய) பதிெனா�� எ�� அறி"த ேபா) 
அவரா� சிாி�ைப� தா#கேவ A9யவி�ைல. 
 
"இ"த� கால�திேல Iடவா இ�தைகய ெபா�ைம� க%யாண#க� நட�கி�றன?" 
எ�� ஆ7சாிய�ப?டா�. க%யாண�ைத� பCறிய ேப7< வள�"த). "ெப8கK�� 
வய) வ"த பிற� அவ�கேள கணவ�கைள� ேத�"ெத:�)� ெகா�K�ப9 வி?: 
விட ேவ8:�" எ�/� தம) ெகா�ைகைய� தா#கி 2 ர#கநாத� விாிவாக� 
ேபசினா�. 
 
பிற�, அ"த ஊாி� ப9���ள (திாீக� யாராவ) இ��கிறா�களா எ���, 
மாத�க� I9� ெபா6) ேபா��வதC�ாிய ச#க� ஏதாவ) இ��கிறதா எ���, 
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இ�/� எ�னெவ�லாேமா விசாாி�தா�. ஒ� நாK� இ�லாத �)ைமயாக, 
கைணயாழியி� ச�க வாJ�ைகயி� கிழவ� இ@வள+ சிர�ைத கா?9ய) ஏ� 
எ�ப) கைடசியாக� ெதாியவ"த). அவ�ைடய �த�வி ச�"தைல�� வி<வ 
பாரதியி� க�வி� பயிCசி A9") வி?டெத���, அவ� ம�நா� காைல ரயி%� 
கைணயாழி�� வ�கிறாெள��� இர8: A�� மாத� இ#ேக 
த#கியி��பாெள��� அறிவி�தா�. 
 
த#கKைடய வாJ�ைகயிேலேய �)ைமயான அOபவ� ஒ�� ஏCபட� 
ேபாகிறெத�ற உண�7சி.ட�, அ�றிர+ கைணயாழி இைளஞ�க� ப:�க7 
ெச�றா�க�. 
------------ 
 
3. 3. 3. 3. �-ைம� ெப. வ�ைக�-ைம� ெப. வ�ைக�-ைம� ெப. வ�ைக�-ைம� ெப. வ�ைக    
 
ம�நா� காைலயி� ரயி�ேவ (ேடஷனி� அ�தைன ேப���� ேச�"தாCேபா� 
எ�ன காாிய"தா� இ����? ர�ராம� 9�க? ெகா:��� �மா(தாவி� 
அைறயி� உ?கா�"), அவ�ட� ெவ� <வார(யமாF ஏேதா ேபசி� 
ெகா89�"தா�. ஆனா� அவ/ைடய க8 அ9�க9 க9கார�தி� A�ைள� 
பா��)� ெகா89�"த).  
 
ைவ�தியநாத�, ேபா�?ட� சி�ன�ப/ட� ஏேதா ரஸமான ச�பாஷைணயி� 
ஆJ"தி�"தா�. 2தர�, (ேடஷ� பிளா?பார�ைத7 ெச�ைன� கடCகைரயாக� 
பாவி�) உலாவி� ெகா89�"தா�. க�யாண<"தர�, எைட ேபா:� இய"திர�தி� 
ேம� உ?கா�") ேநC� வ"த தினசாி� ப�திாிைகயி� விள�பர� ப�திகைள 
ஏகா�கிர சி"ைத.ட� ப9�)� ெகா89�"தா�. 
 
வ89 வ") நி�ற). ர#கநாத� (திாீகளி� பிர�திேயக வ89ைய ேநா�கி 
விைரவாF7 ெச�றா�. அவ� அ@வள+ ேவகமாக நட"தைத ர�ராம� 
பா��தேதயி�ைல. அ:�த கண� (திாீகளி� வ89���ளி�") ஒ� ச"திர பி�ப� 
ெவளிேய ேதா��வைத அவ� க8டா�. 'இெத�ன பி�ப�தி� ம�தியி� 
திBெர�� A�) வாிைச ேதா��கிற)! அடேட! ஒ� ெப8ணி� Aகமா அ)? 
அவKைடய இளநைகயா அ�ப9� பளீெர�� ஒளி V<கிற)!' "அ�பா! இேதா 
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இ��கிேற�!" எ�� அவ� ெசா�ன ெசாCக� ேதனிC �ைழ�தைவயா? அ�ல) 
ேதவாமி�த�)ட� தா� கல"தைவயா? ர�ராம/ைடய கா�க� அவைனயறியாம� 
அ"த� ப�க� ேநா�கி நட"தன. 
 
சாமா�க� இற�க�ப?:, ச�"தைல வ89யி%�") கீேழ இற#�வதC��, 
கைணயாழியி� கதாநாயக�களாவதC�� த�திவாF"த அ@வள+ இைளஞ�கK� 
அ#ேக WJ") வி?டா�க�. ேபா�?ட� சி�ன�ப� தன) உ�திேயாக வாJ�ைகயி� 
எ��� காணாத அதிசய�ைத அ�� க8டா�. சாதாரணமாF ஒ� சி� 
ைக�ெப?9ைய� X��வதC�� Iட� த�ைன� ேத9� பி9��� வழ�கAைடய 
சி�ன எஜமா�க� எ�லா� தைல��� தைல ெப?9ேயா, ப:�ைகேயா, ேவ� 
சாமாேனா எ:�)� ெகா8: ேபாவைத அவ� அ�� பா��தா�. 
 
சாமா�க� ஏCற�ப?:, ர#கநாதA� ச�"தைல.� வ89யி� ஏறி உ?கா�"த)�, 
"சாி, சாய#கால� வ�கிேறா�. மCற விஷய#க� ேபசி� ெகா�ளலா�" எ�� 
ைவ�தியநாத� ெசா�னா�. 
 
"சாி, சாய#கால� வா�#க�" எ�� ர#கநாதA� ெசா�னா�. ஆனா� வழியி� 
ச�"தைல, "மCற விஷய#க� எ�ன?" எ�� ேக?டேபா), அவ� தம) வ6�ைக 
ம8ைடைய7 ெசாறிய� ெதாட#கினா�. 
 
அ�ைறய தின�)7 சாய#காலமான), ம�தியா�ன� இர8: மணி�ேக 
வ")வி?டதாக� ேதா�றிய). மணி ��� அ9�பதC�� ர�ராம�, 
ைவ�தியநாத� Aதலான ஏெழ?:� ேப�� ர#கநாத� அவ�களி� V?:� Iட�தி� 
I9வி?டா�க�. ர#கநாதA� அவ�கைள எ�ேபாைத.� விட அதிக உCசாக�)ட� 
வரேவCறா�. ஒ� நாK� இ�லாத தி�நாளாக அவ�கK�ெக�லா� கா�பி� 
ெகா8: வ��ப9 சைமயCகார/�� உ�தரவி?டா�. 
 
கா�பி.ட� ச�"தைல.� வ"தா�. அவ� உ?கா�"த)�, "ேநC�7 
ெசா�ேனன�லவா? எ�/ைடய ெப8 இவ� தா�" எ�� ர#கநாத� Iறினா�. 
 
"காைலயிேலேய ெதாி") ெகா8ேடா�" எ�றா� க�யாண<"தர�. 
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"காைலயி� நீ#களாக அ�லவா ெதாி") ெகா8B�க�! இ�ேபா) நா� Aைற�ப9 
அறிAக�ப:�தி ைவ�கிேற�" எ�றா�. 
 
"என�� இவ�கைள இ�னா� எ�� அறிAக�ப:�தவி�ைலேய, அ�பா?" எ�றா� 
ச�"தைல. 
 
"ஆமா�, அைத�தா� இ�ேபா) ெசFய� ேபாகிேற�. இேதா இவ� தா� 
ைவ�தியநாத�" எ�ற)�, எ�லா�� ெகா�ெல�� சிாி�தா�க�. ஏென�றா�, 
அவரா� <?9� கா?ட�ப?டவ� ெபய� க�யாண<"தர�. 
 
"இ�ைல, எ� ெபய� க�யாண<"தர�. அேதா அவ� ெபய� ைவ�தியநாத�" 
எ�றா� க�யாண<"தர�. 
 
"ைவ�தியநாத�, எ�.ஏ." எ�றா� அ@வா� <?9� கா?ட�ப?டவ�. "எ�.ஏ." 
எ�� பாிகாசமாய7 ேச��ததாக அவ/ைடய எ8ண�. சமய�தி� அைத.� ேபா?: 
ைவ�)விடலாெம�� உ�ேதசA� உ8:.  
 
"அ�பா எ�ேபா)ேம இ�ப9�தா�. அவ���� ெபய�, ஊ� ஒ��� ஞாபக� 
இ��பதி�ைல. ஏ�, அ�பா! எ� ெபய� உ#கK�� ஞாபக� இ��கிறதா?" எ�� 
ச�"தைல ேக?டா�. 
 
உடேன ஒ� பலமான அதி�ேவ?:7 சிாி�� கிள�பிC�. அதி� ர#கநாதA� 
சைமயCகார/� Iட� கல") ெகா8டா�க�. ஆனா� ர�ராம� ம?:� 
சிாி�கவி�ைல. காரண�, அைர நாழிைகயாக அவ� ேவெறா� ேயாசைனயி� 
ஆJ"தி�"தா�. ச�"தைலயிட� ஏதாவ) ேபச ேவ8:ெம�ப) அவ/�� 
எ8ண�. ஆனா� எ�ன�ைத� ேப<வ)?... 
 
கைடசியாக ைதாிய� ெகா8:, "க�க�தாவிேல எ�ன விேசஷ�?" எ�� ேக?: 
வி?டா�. இ"த ��� வா��ைதகைள ெவளிேய ெகா8: வ�வதC�� அவ/�� 
�7< A?9வி:� ேபா� இ�"த). 
 
"க�க�தாவிலா? எ@வளேவா விேசஷ�!" எ�றா� ச�"தைல. அ�ேபா)  
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ேதசெம#�� <த"திர இய�க� தீவிரமாக நட") ெகா89�"த). க�க�தாவி� 
ெவ� A�Aரமாயி�"த). அ) ச�ப"தமான நிகJ7சிகைள7 ச�"தைல Iறலானா�. 
வாயி� ஈ ��"த) ெதாியவி�ைல எ�பா�கேள, அ"த மாதிாி எ�லா�� 
அ@விவர#கைள� ேக?கலாயின�. 
 
சாய#கால� அவ�க� V: தி��பி7 ெச�றேபா), "பாரதியா� �)ைம� ெப8 எ�� 
பா9யி��கிறாேர, அவ� இவ� தா� ேபா� இ��கிற)" எ�றா� க�யாண<"தர�. 
அ"த7 சமய"தா� Aத� அ�தியாய�தி� �றி�பி?ட ச�பாஷைண அவ�கK��� 
நட"த). அ�றிரேவதா� ர�ராம�, ைவ�தியநாத� Aத%ேயா� இ�ப� கன+க� 
க8டா�க�. 
 
இர+ ப:�ைக��� ேபா�A� ச�"தைல, ர#கநாத� அவ�களிட�, "அ�பா! இ"த 
ஊ�� பி�ைளக� ெகா0ச� ைப�தியமாயி��பா�க� ேபா� இ��கிறேத!" எ�� 
ெசா�னா�. 
 
"எ�ன? ைப�திய� எ�றா ெசா�னாF?" எ�� ர#கநாத� ேக?டா�. 
 
"ஆமா�." 
 
"ெரா�ப ச"ேதாஷ�." 
 
"அதி� ச"ேதாஷ� எ�ன, அ�பா?" எ�� ச�"தைல சிாி�)� ெகா8ேட ேக?டா�. 
 
"இ�ைல, நா� அவ�கைள அச:க� எ�� நிைன�ேத�, நீ ைப�திய� 
எ�கிறாேய?" 
 
ச�"தைல இ�/� அதிகமாக7 சிாி�)வி?:, "அெத�ன அ�பா! அசைடவிட� 
ைப�திய� ேமலா?" எ�� ேக?டா�. 
 
"ஆமா�! அச:களினா� ஒ��� ெசFய A9யா). ஆனா� ைப�திய#களினா� 
ஏதாவ) காாிய� ெசFய A9.�." 
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"அவ�கைள� ெகா8: ெகா0ச� காாிய� ெசFவி�கலாெம��தா� நிைன�கிேற�! 
பா��கலா�" எ�றா� ச�"தைல. 
--------- 
 
4. 4. 4. 4. அ�ேலால க�ேலால�அ�ேலால க�ேலால�அ�ேலால க�ேலால�அ�ேலால க�ேலால�    
 
கைணயாழியி� ெப8க� ப�ளி�Iட� ஒ�� இ�"த). அத� உபா�தியாயாி� 
ெபய� கனகசைப வா�தியா�. ெகா0ச� பைழய கால�) மனித�. ஐேயா! சாமி! அ�� 
அவ� அைட"த கா�ராைவ� ேபா� அதC� A� அவ�ைடய வாJநாளி� எ��� 
அைட"ததி�ைல. 
 
"ஸா�! ஸா�! யாேரா வரா, ஸா�?" எ�� ஒ� ெப8 Iவினா�. உடேன எ�லா� 
ெப8கK� ஜ�னல8ைட �வி") ேவ9�ைக பா��கலானா�க�. வா�தியா�� 
அ"த� ப�க� ேநா�கினா�. உடேன ப�ளி�Iட�, ெப0<, நாCகா%, ேமைஜ, 
ைம�I: எ�லா� அவைர7 <Cறி7 <ழல� ெதாட#கின. ச?ெட�� 'பிளா� ேபா�:' 
)ைட��� �?ைடைய எ:�)� தைல�பாைகயாக7 <Cறி� ெகா8டா�. ேமைஜ 
மீதி�"த தைல�பாைகைய உதறி அ#கவ(திரமாக� ேபா?:� ெகா8டா�. பிற�, 
நாCகா% A)கி� ேம� கிட"த ேம� ேவ�9ைய எ:�), அைத எ�ன 
ெசFவெத�� ெதாியாம� விழி�தா�. இதC��, சமீப�தி� கால97 ச�த� ேக?கேவ 
அைத ேமைஜ அைறயி� ெச�கிவி?:� ெப8கைள� பா��), "சனிய�கேள! 
உ?கா�#க�. அவரவ�க� இட#களி� உ?கா�#க�!" எ�� பா�� சீ�வ) 
ேபா�ற �ர%� அத?9னா�. 
 
அ:�த நிமிஷ�தி� 2மதி ச�"தலா ேதவி.�, அவKைடய தக�பனா�� 
ப�ளி�Iட அைற��� வ"தா�க�. "வா�தியாேர! இவ� எ�/ைடய ெப8, 
க�க�தாவி%�") வ"தி��கிறா�. ப�ளி�Iட�ைத� பா��க ேவ8:ெம�றா�. 
அைழ�) வ"தி��கிேற�" எ�� ர#கநாத� Iறினா�. வா�தியா��� இ"த விஷய� 
விள#க7 சC� ேநர� பி9�த). அவ� ப�ளி�Iட இ�(ெப�டெர( அ�மா�தா�, 
தீBெர�� வ")வி?டா� எ�� எ8ணிேய அ@வள+ �ழ�ப�)���ளாகி-
யி�"தா�. இ"த� கால�தி� தா� சி�ன7 சி�ன� ெப8கK�ெக�லா� 
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இ�(ெப�டெர( உ�திேயாக� ெகா:�) தைல நைர�த கிழவ�கைள 
மிர?:வதCெக�� அ/�பி வி:கிறா�கேள! 
 
வா�தியா�ைடய ேகால�ைத� பா��)7 ச�"தைல ��னைக ெசF) ெகா8:, 
"உ#கK�� ஒ��� ஆ?ேசப� இ�ைலேய?" எ�� ேக?டா�. 
 
"எதC�?" எ�றா� வா�தியா�. 
 
"தின� நா� இ#� வ") �ழ"ைதகK��� பா?:7 ெசா�%� ெகா:�கலாெம�� 
நிைன�கிேற�. ெசFயலாம�லவா?" எ�றா�. 
 
கனகசைப வா�தியா��� திBெர�� ேப<� ச�தி வ"த). "அடடா! இ�ப9 ஒ�வ�� 
இ�ைலேய எ�� தாேன கா�)� ெகா89��கிேற�? இ"த ஊாி� இ@வள+ ேப� 
இ��கிறா�கேள? ஒ�வராவ) இ#� வ") எ?9� பா��த) கிைடயா). �ழ"ைதக� 
V?9� இ�"தா� ெதா�ைலெய�� ப�ளி�Iட�திC� அ/�பி வி:கிறா�க�. 
அ)+� பாதி நாைள�� அ/��வதி�ைல. 'கண�� வரவி�ைல', 'பா?: வரவி�ைல' 
எ�� ம?:� அ9�க9 �கா� ெசFகிறா�க�..." எ�� இ@வா� வா�தியா� த� 
Aைறg?ைட ஆர�பி�தா�. 
 
ச�"தைல கா�மணி ேநர�திC�� ப�ளி�Iட�திE�ள �ழ"ைதகளிட�திெல�லா� 
ேபசி� ெபய�, வ��� எ�லா� விசாாி�) சிேநக� ெசF) ெகா8டா�. பிற�, 
'ஜ8டா ஊ0சா ரேஹ ஹமாரா' எ�/� ஹி"தி ேதசிய� ெகா9� பா?9� இர8ட9 
ெசா�%� ெகா:�தா�. பி�ன�, "நாைள�� வ�கிேற�" எ�� ெசா�%வி?: 
ெவளி� கிள�பினா�. 
 
ச�"தைல.� அவ� தக�பனா�� தி��பி V?:��� ேபாைகயி� கைணயாழியி� 
Vதியி� ஓ� அதிசயமான கா?சிைய� க8டா�க�. ஒ@ெவா� V?9E� உ�ள 
ஆ8க�, ெப8க� எ�லா���� ஏக கால�தி� வாச� ப�க�தி� எ�ன தா� 
ேவைல இ�"தேதா, ெதாியவி�ைல. ��ஷ�கK� ெகா0ச� வயதான (திாீகK� 
வாச%E� தி8ைணயிE� காண�ப?டன�. இள� ெப8கேளா V?: நைடகளி� 
கதவி:��களிE�, காமரா உ�ளி� ஜ�ன� ஓர#களிE� நி�� ெகா8: எ?9 
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எ?9� பா��)� ெகா89�"தா�க�. விஷய� எ�னெவ�றா�, ச�"தைல.� 
அவ� த"ைத.� அ"த ஊ�� ெப8க� ப�ளி�Iட�ைத� பா��க� 
ேபாயி��கிறா�க� எ�ற ெசFதி பரவேவ, க�க�தா ெப8ைண� பா��பதCெக�� 
அவ�க� தி��பி வ�வைத எதி�பா��) அ@வள+ ேப�� கா�)� 
ெகா89�"தா�க�. 
 
இ@வா� கைணயாழி A6வ)� ஒேர அ�ேலால க�ேலாலமாக இ�"த). 
-------- 
 
5. 5. 5. 5. �ர1சி�ர1சி�ர1சி�ர1சி    
 
ச�"தைல வ"த) Aத� கைணயாழி இைளஞ�கK��� க�க�தா ர#கநாத� V?9� 
அ9�க9 ஏதாவ) ேவைல ஏCப?:� ெகா89�"த). அவ�கK�� எ"த 
விஷய�தி�, எ�ன ச"ேதக� ஏCப?டாE� அைத� தீ��) ைவ�க� I9யவ� அவ� 
ஒ�வேர எ�� க�)வ) ேபா� காண�ப?ட). 
 
ஒ� நா� எ�லா�� உ?கா�") ேபசி� ெகா89�"த ேபா) ச�"தைல, "இ"த ஊ� 
என��� பி9�கேவயி�ைல. ஏ� வ"ேதா� எ�� இ��கிற)" எ�றா�. ர#கநாத� 
சC�� X�கிவாாி� ேபா?டவ� ேபால அவ� Aக�ைத� பா��தா�. 
 
"ஏ� அ�ப97 ெசா�Eகிறீ�க�? இ"த ஊாி� எ�ன பி9�கவி�ைல? இ"த 
ஜி�லாவிேலேய அழகான கிராம� எ�� இதC�� ெபய� ஆயிCேற?" எ�� 
க�யாண<"தர� ெசா�னா�. 
 
"ஊ� அழகான)தா�. ஆனா�, மனித�க� ேமாசமானவ�க�. எ�ெபா6) 
பா��தாE� ெத�ெவ�லா� அசி#க�. ப�ளி�Iட�)��� ப�கதி� ��ைப ேம:; 
ேகாவிE��� ப�க�தி� மா?:� ெகா?டைக; �9யானவ�க� ெத�� ப�க� 
ேபாகேவ A9யவி�ைல; அ@வள+ ��ைப.�, நாCறA�. ேநC�� ெகா0ச� Xர� 
ேபாF� பா��ேத�. A9யாம�, தி��பி வ") வி?ேட�" எ�றா�. 
 
அ�ேபா) அவ� த"ைத, "அதC� எ�ன அ�மா ெசFயலா�? ந�Aைடய ஜாதி  
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வழ�கேம அ�ப9. Vதிகைள.�, V?:7 <C���ற#கைள.� <�தமாF  
ைவ�தி��பதC� ெவ�ைள�கார�க� தா�. நம�� எ�ேபா)தா� அ"த வழ�க� 
வர�ேபாகிறேதா ெதாியவி�ைல" எ�றா�. 
 
"இ"த ந8ப�க� எ�லா�� மன� ைவ�தா� காாிய� ஒ� நிமிஷ�தி� நட") 
வி:கிற). ேவ8:மானா�, சா"திநிேகதன�)�� அ�காைமயி� உ�ள 
கிராம#கK�� இ�ேபா) வ") பா�#க�! எ@வள+ <�தமாயி����, ெதாி.மா? 
ப9�தவ�களாF உ�ளவ�க� ெகா0ச நாைள��7 ெசF) கா?9னா� மCறவ�க� 
அ��ற� கிராம�ைத7 <�தமாF ைவ�)� ெகா89��க� தா#கேள கC�� ெகா8: 
வி:வா�க�" எ�றா� ச�"தைல. 
 
அ) எ�ன அதிசயேமா, ெதாியா). அ:�த இர8: ��� நா?கK��� 
கைணயாழியி� Vதிகளி� �வி") கிட"த ��ைபக� எ�லா� எ#ேகதா� 
ேபாயினேவா? கைணயாழி இைளஞ�கK��� திBெர�� கிராம <காதார�தி� 
அ�கைற உ8டாகிவி?ட). V?9C��ேள.�, ெவளியிE� அவ�க� <�த�ைத� 
பCறிேய ேபசலானா�க�. அவ�கKைடய AயCசி 'கீJ' ஜாதியினாி� ெத��களி� 
Iட� பல� தர ஆர�பி�) வி?ட). ேகாழிகK�, ப�றிகK� ேபச�I:மானா� 
அைவ த#கைள� ப?9னி���ளா�கிய கைணயாழி இைளஞ�களி� மீ) ெபாி)� 
�கா� Iறியி���ெம�பதி� ச"ேதகமி�ைல. உ8ைமயி� �9யானவ�க� 
எ�லா�� Iட� �கா� ெசா�ல ஆர�பி�) வி?டா�க�. "சி�ன எஜமா�க� இ�ப9 
��� மாத� Vதி )��ர+ ெசFதா� அ:�த பஸ% சா�ப9�� வயE�� எ��Iட� 
கிைட�கா)" எ�� Aைறயிட� ெதாட#கினா�க�. இ@வா� கைணயாழியி� ச�க 
வாJ�ைகயி� ஒ@ெவா� )ைறயிE� �ர?சி ஏCபடலாயிC�. 
------------- 
 
6. 6. 6. 6. ெப�மைழெப�மைழெப�மைழெப�மைழ    
 
மCெறா� நா� ச�"தைல வாJ�ைகயிேல ெவ���� ெகா8டவ� ேபா� ேபசினா�! 
 
"இ"த உலக�தி� ஏ� உயி� வாழ ேவ8:ெம�� ேதா��கிற). அதிE� 
ெப8ணாF� பிற"தவ�க� உயிைர ைவ�)� ெகா89��க ேவ8டா�. 
A�ென�லா�, ந� ேதச�தி� ெப8 பிற"தா� க#ைகயி� எாி") வி:வ) 
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வழ�கமாேம? ஏ�, அ�பா! எ�ைன ஏ� அ�ப9 நீ#க� ெசFயவி�ைல?" எ�� 
ேக?டா�. 
 
ர#கநாத�தி� Aக�தி� திைக��� �றி காண�ப?ட). அ�கி%�"த ர�ராம�, 
ைவ�தியநாத�, க�யாண<"தர� Aத%ேயாாி� ெந0<க� )9)9�தன. அவ�க� 
ஒ@ெவா�வ�� அ"த7 சமய� த#க� த#க� உயி�கைள� ெகா:�)7 
ச�"தைலயி� உயிைர� கா�பாC�வெத�� தீ�மானி�)� ெகா8டா�க�. 
 
"ஏ� அ�மா, அ�ப97 ெசா�EகிறாF?" எ�� ர#கநாத� கனி"த �ர%� ேக?டா�. 
 
"நா� உ#க� ெப8ணாF� பிற"ததா� <கமாF இ�") ெகா89��கிேற�. 
அ�ப9யி�றி, ெசா�ண�மாளாF� பிற"தி�"தா�?" 
 
"ெசா�ண�மா� யா�?" எ�� 2தர� ேக?டா�. எ�லா���� அ"த7 
ெசா�ண�மாளி� ேபாி� ெசா�ல A9யாத இர�கA8டாயிC�. 
 
"ெசா�ண�மா� எ#க� V?: ேவைல�காாி" எ�றா� ச�"தைல. உடேன, அ"த 
இைளஞ�கK��� ெகா0ச� அல?சிய ��தி ஏCப?ட). 
 
"அவK�� எ�ன இ�ேபா) வ")வி?ட)?" 
 
ச�"தைல ெசா�ல� ெதாட#கினா�: "ெசா�ண�மாK�� எ�/ைடய வய)தா�. 
அவ� ஏ6 மாத� க��பமாயி��கிறா�. இ�� காைலயி�, இனிேம� அவ� 
ேவைல�� வர ேவ8டாெம���, ேவ� ேவைல�காாி ைவ�)� 
ெகா�கிேறென��� ெசா�ேன�. உடேன அழ� ெதாட#கிவி?டா�. ேவைலைய 
வி?:� ேபானா� அவ� ��ஷ� அவைள� ெகா�� வி:வானா�. அவ� உட�பி� 
மீதி�"த காய#கைள.�, V#கியி�"த இட#கைள.� கா?9னா�. ேநC�7 
சாய#கால� அவ� ��ஷ� ந�றாF� �9�)வி?: வ"), 'க8ேண! ந�Aைடய 
ேலாகிதா?ச� எ#ேக! ெகா8டா இ#ேக' எ�றானா�..." 
 
ர�ராம� Aத%ேயா� சிாி�தா�க�. "என��� அைத� ேக?ட ேபா) Aத%� சிாி��  



101 

 

வ"த). ஆனா� ெசா�ண�தி� உட�பி%�"த காய#கைள ம�ப9 பா��த)� 
அ6ைக வ")வி?ட). பிற� ெபா�ன�, 'அ9 பாதகி! எ�/ைடய அ�ைம� 
க8மணி ேலாகிதா?சைன� ெகா��வி?டாய�லவா?' எ�� ெசா�%� ெகா8ேட 
அவைள அ9 அ9ெய�� அ9�தானா�. ேவைல��� ேபாகாவி?டா� ெகா�� 
ேபா?ேட வி:வா� எ�� ெசா�னா�" - அ�ேபா) ச�"தைலயி� க8களி� நீ� 
)ளி�த). 
 
"இ�ப9 எ�தைன ெப8க� க�ட�ப:கிறா�கேளா? பா6� க�K� �9ைய 
ஒழி�பதC� வழிெயா��� இ�ைலயா? இ"த ஊாி� ெபாிய மனித�க� எ�லா�� 
Iட� ெத�ைன மர#கைள� க�K�� வி:கிறா�களாேம? எ�ன அநியாய�?" 
எ�றா�. 
 
ம�நா� �9கார� ெபா�ன� ப�க�தி� ர�ராம/� க�யாண<"தரA� நி�றா�க�. 
ெபா�ன� ெசா�கிறா�: "அேதா வா�� பி�ளாF, மதிம"திாி ச�தியகீ��திேய! 
ந�Aைடய அ�ைம நாயகியான W��பணகாேதவிைய நீ ஒளி�) ைவ�)� ெகா8: 
அ/�ப மா?ேட� எ�கிறாய�லவா? இ"த நிமிஷ�தி� அவைள இ#ேக 
ெகா8:வி?டா� ஆயிC�. இ�லாவி9� இ"திரஜி�திட� ெசா�% உ�ைம7 
சிர7ேசத� ெசF) வி:ேவா�. பி�ளாF!..." 
 
"ெபா�னா! இேதா பா�. ம)பான� �9 ெக:���. ெரா�ப� ெபா�லாத). 
�9�பைத வி?: வி:" எ�றா� ர�ராம�.  
 
"எஜமா�கேள, இேதா பா�#க! நீ#க� காைல� கா�பி �9�கிறைத நி��திவி:#க. 
நா/� மாைல� கா�பி �9�கிறைத வி?:டேற�" எ�றா� ெபா�ன�. 
 
இ�மாதிாியாக ஒ@ெவா� �9காரைன.� இர8: ��� ப9�த, நாகாிக 
இைளஞ�க� <Cறி� ெகா8: பிரச#க� ெப�மைழ ெபாழி.� கா?சிக� மாைல 
ேநர#களி� காண�ப?ட). 
----------- 
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7. 7. 7. 7. 2க�ப�2க�ப�2க�ப�2க�ப� 

 
கைணயாழி கிராம�) (திாீ ச�க�தி� வாJ�ைகயி� ஒ� ெபாிய மானhக Hக�ப�  
நிகJ") ெகா89�"த). அ"த Hக�ப�தினா� ஏCப?ட ெப�� பிள+களி�, ெவ� 
நாைளய ந�பி�ைகக�, மா�� வழ�க#க� எ�லா� வி6") மைற") ேபாF� 
ெகா89�"தன. 
 
ஒ� நா� இர+, ச"திரேசகர� வழ�க�ேபா� ப:�ைகயைற��� ��"தேபா) 
ெபாியேதா� அதிசய�ைத� க8டா�. அவ/ைடய த�மப�தினி 2மதி சாரதா�பா� 
ஹாிஹரFய� இ#கி'� பாலபாட�ைத� பிாி�) ைவ�)� ெகா8:, "பி-ஐ-
ஜி=பி��=ப�றி" எ�� எ6�)� I?9� ப9�)� ெகா89�"தா�. 
 
"இ) எ�ன அதிசய�? இ#கி'� ப9�பிேல திBெர�� இ@வள+ பிேரைம 
ஏCப?டெத�ன?" எ�� ச"திரேசகர� பாிகாச� �ர%� ேக?டா�. 
 
"ஆமா�; பாிகாச� ப8ண�தா� உ#கK��� ெதாி.�. இ�லாவி?டா� உலக�தி� 
நாE ேபைர� ேபா� என�� இர8: எ6�)� ெதாிய ேவ8:ெம�� உ#கK�� 
இ�"தா� தாேன?" எ�றா� சாரதா. அவKைடய நீல� க�விழிக� க8ணீ�� 
பிரவாக�ைத� ெப���வதC� ஆய�த� ெசFய� ெதாட#கின. ஆனா� 
ச"திரேசகர� ெவ�� ஆ8 சட"தாேன? ஆகேவ அவ� அைத� கவனியாம�, "நா� 
ேவ8:மானா� காரண� ெசா�ல?:மா? ச�"தைல மாதிாி நாA� 
ஆகேவ8:ெம�� ஆைச. நிஜமா, இ�ைலயா?" எ�றா�. 
 
உடேன ஒ� ேதம� ச�த� - "என��� ெதாி.ேம, நீ#க� அவைளேய நிைன�)� 
ெகா89��கிறீ�க� எ��!" - அ@வள+தா�. க8ணீ� ெவ�ள� ெப�க� 
ெதாட#கி வி?ட). அ�றிர+ ெவ�ேநர� வைர அ"த ெவ�ள�தி� கைர காணாம� 
த�தளி�)� ெகா89�"தா� ச"திரேசகர�. 
***** 
 
ம�நா� ம�தியான�, (2ராஜமFய� அவ�களா� இல�கிய� பிரசி�தி ெபCற) வ�ப�   



103 

 

மகாசைப கைணயாழியி� I9யேபா), "க�க�தா� ெப8" எ�/� விஷய� பCறி  
விவாத� நட"த). ஏCகனேவ இ"த� கைதயி� ஏராளமான ெபய�க� 
வ")வி?டப9யாE�, இ�கைதயி� ெபய�க� அ@வள+ A�கியம�ல 
வாைகயாE�, மகாசைப அ#க�தினாி� ெபய�கைள வி?:வி?: விவாக�தி� 
சாரா�ச�ைத ம?:� த�கிேற�: 
 
"எ� கால�தி� எ@வளேவா அதிசய�ைத� பா��)வி?ேட�. இ�ேபா) க�க�தா� 
ெப8 ஒ� அதிசயமாF வ"தி��கிறா�. இ"த� க?ைட ேபாவதC�� இ�/� 
எ�ென�ன அதிசய� பா��க� ேபாகிறேதா?" 
 
"அ"த� கட�காாி பா�வதி ெச�)� ேபானாேள அவ� ம?:� இ�"தி�"தா� இ"த� 
ெப8ைண இ�ப9 வள��)வி?9��க மா?டா�." 
 
"அவேள இ"த� ��ஷைன� க?98:, எ@வளேவா சிரம�ப?டாளாேம? இ6�த 
இ6���ெக�லா� வரYெம�� பி9வாத� பி9�தானா�. அ"த� க�ட� 
தா#காமேலேய அவ� க#ைகயி� வி6") ெச�)� ேபானதாக� ேக�வி." 
 
"ேபானவ� இ"த� ெப8ைண.� க#ைகயி� த�ளிவி?:7 ெச�)� 
ேபாயி��கலா�, ஒ� பாடாF� ேபாயி����!" 
 
"ஏ� அ�ைத, அ�ப9 அநியாயமாக7 ெசா�கிறாF? ச�"தைல�� எ�ன 
வ")வி?ட)? ராஜா�தி மாதிாி இ��கிறா�. எ#கைளெய�லா� ேபா� 
அ:�ப#கைரேய கதியாயி��க ேவ8:மா?" எ�ற) ஓ� இள#�ர�. 
 
"அ:�ப#கைர ேவ8டா�; ச"தி�கைரயிேலேய நிCக?:�. நாE �ழ"ைத 
ெபCெற:�க வயதா7<. காைள மாதிாி திாிகிற)! அவK�� எ�ன வ"):�தா�?" 
 
"நாE �ழ"ைத ெபCறவ�கெள�லா� எ�ன <க�ைத� க8:வி?ேடா �, அவ� 
அைத� காணாம� ேபாF வி?டா�? ேகா9 V?: அ�மணிைய� பா�. பதிேன6 
வய) ஆகவி�ைல; ��றாவ) �ழ"ைத பிற"தி��கிற). தின� ெபா6) வி9"தா� 
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�ழ"ைதகைள அ9�)� ெகா�கிறா�க�. எ�ைன� ேக?டா�, ச�"தைலதா� 
பா�கியசா% எ�ேப�" 
 
"ஆமா89, அ�மா! நீ.� ேவ8:மானா� அவைள� ேபால7 ெச���� ேபா?:� 
ெகா8: �ைட பி9�)� ெகா8: Vதிேயா: உலாவி வாேய�." 
 
"ெச���� ேபா?:� ெகா8: �ைட பி9�)� ெகா8: வ"தா� ச�"தைலைய� 
ேபா� ஆகிவிட A9.மா? அதC� ேவ89ய ப9��� ��திசா%�தனA� 
ேவ8டாமா?" 
 
"அவ� ம?:� எ�ன ெகா�பி%�") �தி�) வ"தாளா? எ�ைன.� ப9�க 
ைவ�தி�"தா� நா/"தா� அவைள� ேபா� ஆகியி��ேப�, எ�ன ஒச�தி?" 
 
"ஆமா�, நீ.� அவைள� ேபாலேவ ப9�), பா( ப8ணி, �டைவ� தைல�ைப Vசி� 
ெகா8: திாியY�; ஊாி%��கிற த9� பிர�ம7சாாிக� எ�லா� உ�ைன7 <Cறி� 
ெகா8: அைலயY� எ�� ஆைச�ப:கிறாயா���!" 
 
"சீ! எ�ன அ�ைத! வயதாயிCேற தவிர உ#கK�� மான�, ெவ?க� ஒ��� 
கிைடயா). இ�ப9�தானா ேப<வ)?" 
 
சீ�கிர�தி� கைணயாழி வ�ப� மகாசைப அ#க�தின���� அபி�பிராய ேபத� 
வEபடலாயிC�. இள#ேகா�9ெய��� Aதிய ேகா�9ெய��� பிாிவிைன 
உ8டாயிC�. இள#ேகா�9ைய7 ேச�"த ெப8க� ச�"தைலயிட� அOதாபA�, 
அபிமானA� ெகா�ளலானா�க�. சமய� ேந�"தேபா) அவK��� பாி") 
ேபசினா�க�. 
 
இதCெக�லா� காரண� ஒ� நா� ஜானகி )ணி") ெச�� ச�"தைலைய� த� 
V?9� ம0ச� �#�ம� வா#கி� ெகா8: ேபாக அைழ�த)தா�. அ�ேபா) 
ஜானகி V?:�� வ"தி�"த இள� ெப8கKட� ச�"தைல ெவ� சீ�கிர� சிேநக� 
ெசF) ெகா8டா�. 
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கைணயாழி .வதிகK�ெக�லா� திBெர�� ப9�பி� அபாிமிதமான �சி  
உ8டாகிவி?ட). ல%தா ஒ� நா� ஒ� தமிJ நாவைல� ைகயி� ைவ�)� 
ெகா89�"தா�. ச�"தைல, "அ) எ�ன ��தக�?" எ�� ேக?:� ெகா8ேட 
�(தக�ைத வா#�வதC�� ைகைய நீ?9னா�. "இ), தமிJ; உ#கK��� 
ெதாியா)" எ�றா� ல%தா. 
 
ச�"தைல சிாி�தா�. "அ) எ�ன? என��� தமிJ ெதாியா) எ�� 
அ9�)வி?B�களா? எ� ெசா"த பாைஷ தமிJதாேன?" எ�றா� அவ�. 
 
"இ�ைல; ெவ�கால� வட�ேகேய இ�"தவளா7ேச; இ#கி'�தா� ெதாி.�, தமிJ 
ப9�க� ெதாியா) எ�� நிைன�ேத�" எ�� ல%தா ெசா�னா�. 
 
"அெத�லா� இ�ைல. வட�ேக இ�"தா�தா� தமிழிேல அபிமான� அதிகமாக 
உ8டாகிற). வ#காளிகெள�லா� த#க� ெசா"த பாைஷயி� தா� அதிகமாF� 
ப9�பா�க�. ெதCக�தியாைர இ#கி'� ைப�திய� பி9�தவ�க� எ�� பாிகாச� 
ெசFவா�க�" எ�� ச�"தைல ெசா�னா�. 
 
"எ�ன இ�"தாE� இ#கி'� ெதாி"தி�"தா� அ) ஒ� ஒச�திதாேன?" எ�றா� 
த#க�மா�. 
 
"ஒ� ஒச�தி.மி�ைல. இ#கி'� ெவ�ைள�கார�கKைடய பாைஷ. தமிJ நம) 
ெசா"த பாைஷ ந�Aைடய பாைஷயி� ேப<வ)� ப9�ப)�தா� நம�� ேம�ைம" 
எ�றா� ச�"தைல. 
 
ஆ8டாKவி� �ழ"ைத�� ஆ8: நிைற+ வ"தேபா) �ழ"ைதைய மைணயி� 
ைவ�)� பா:வதC�7 ச�"தைலைய.� அைழ�தி�"தா�க�. ஊ�� 
ெப8கெள�லா�� அவரவ�கK�� ெதாி"தி�"த "ம�ேகலரா," "<ஜன ஜீவனா," 
"ந�ேமாA," "தினமணி வ�ச" Aத%ய தியாகராஜ கீ��தைனகைள� பா9னா�க�. 
 
"ஒ�வ���� தமிJ� பா?:� ெதாியாதா?" எ�� ச�"தைல ஜானகியிட� ேக?டா�. 
 
"தமிழி� நல#�� பா?:�தா� ெதாி.�. அ) ந�றாயிரா)" எ�றா� ஜானகி. 
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"பாரதி பா?:�Iட� ெதாியாதா?" எ�� ச�"தைல ம�ப9.� ேக?ட) ல%தாவி� 
காதி� வி6"த). அவ�, "ஆகா, ந�Aைடய அலேமE+��� பாரதி பா?:� 
ெதாி.ேம. அலேமE! ச�"தைல��� பாரதி பா?:� ேக?கேவ8:மா�. உன��� 
ெதாி.ேம, ெசா�E" எ�றா�. அலேமE ெகா0ச ேநர� கிரா�கி ெசFத பிற�, 
 
'இராஜ வி<வாச லாலா லஜபதிேய!' 
 
எ�� பாட� ெதாட#கினா�. "இராஜ� )ேராக� �Cற�திCகாக� ேதச�பிர�ட� 
ெசFய�ப?ட லஜபதிராF இ#ேக இராஜ வி<வாசியாகி வி?டாேர!" எ�� 
எ8ணியேபா) ச�"தைல��� தா#க A9யாத சிாி�� வ"த). ஆயி/� சிாி�ைப 
அட�கி� ெகா8டா�. அலேமEைவ இ�ெனா� பா?:� பாட7 ெசா�னா�க�. 
அவ�, 
 
'வ"ேத மாதரேம! மனதிCேகா� ஆதாரேம!' 
 
எ�� ஆர�பி�), 
 
"கா?சி க8கா?சிேய! தி�வன"த�ர�)� 
கா?சி, க8கா?சிேய!" 
 
எ�� A9+ ெசFதா�. 
 
எ�லா� A9"த பிற� ச�"தைல த� சிேநகிதிகளிட� அலேமE ெசா�ன பா?:�க� 
பாரதி பா9யைவய�லெவ�� ெதாிவி�தா�. 
 
"உ#கK�� பாரதி பா?:� ெதாி.மா?" எ�� ஜானகி ேக?டா�. 
 
"என��� ெதாியா). ஆனா� எ�னிட� பாரதி ��தக� இ��கிற). நீ#க� எ� 
V?9C� வ"தா� நாேம ெம?:� ேபா?:� பாட� கC�� ெகா�ளலா�. உ#கK�� 



107 

 

ஹி")(தானி, வ#காளி� பா?:கK� ெசா�%� ெகா:�கிேற�" எ�றா� 
ச�"தைல. 
 
"வ�வதC� இ�ட"தா�. ஆனா� உ#க� V?9� ஓயாம� ��ஷ�பி�ைளக� 
வ�கிறா�கேள?" எ�� ல%தா ேக?டா�. 
 
"வ"தா� உ#கK�ெக�ன? நீ#க� ஏ� அவ�கைள� க8: பய�பட ேவ8:�? 
அவ�க�தா� உ#கைள� க8: பய�பட?:ேம?" எ�றா� ச�"தைல. 
 
ப�)� பதிைன") தின#கK��� கைணயாழியி� இ�"த இள�ெப8களி� 
ஒ@ெவா��தி.� தனி�தனிேய ச�"தைலைய� த�/ைடய பிராண சிேநகிதியாக� 
க�த� ெதாட#கினா�. 
----------- 
 
8. 8. 8. 8. �ய� �ய� �ய� �ய�     
 
ச�"தைல கைணயாழி�� வ") <மா� ��� மாதமாயிC�. அ�ேபா) கைணயாழி 
வா%ப�களி� மேனா நிைலைமைய, ெபாிய �யC காCறினா� அைல��8ட 
ேதா�பி� நிைலைம�ேக ஒ�பிட�I:�. 
 
வா%ப�கைள7 ெசா�ல� ேபாவாேன�? வய) நாCப) ஆனவாி� விஷய� எ�ன? 
2மா� இராம<�பிரம8ய� எ�பவாி� மைனவி இர8: வ�ஷ#கK�� A�ன� 
கால0 ெச�றேபா) அவ�, 'கி�க(தாசிரம� இனி நம�� ேவ8டா�' எ�� 
தீ�மான� ெசF), வ"த இட#கைளெய�லா� த?9� ெகா89�"தா�. அவேர 
இ�ேபா) ச�"தைலைய A�னி?:� தம) ச#க�ப�ைத மாCறி� ெகா�ள� 
தயாராயி�"தாெர�றா�, அதிக� ெசா�வாேன�? அவ� எ�ணியதாவ); 
"ச�"தைலைய� ேபா� க�வியறி+�, ��திசா%�தனA� உ�ள ெப8Y�� 
வாJ�ைக� )ைணயாக� த�தி.�ள இைளஞ� இ"த� ேதச�தி� எ#ேக 
இ��கிறா�? அதCெக�ன? சி�ன� பய�க� 'க�ேகபி�ேக' எ�� ப�ைல 
இளி�)� ெகா8: ேவ8:மானா� நிCபா�க�. அைத� தவிர அவKைடய அறி+ 
Aதி�7சி��� த�"தப9, மனெமா�) வாழ�I9ய கணவ� அவ�கK��� இ��க 
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A9யா). ஆைகயா� ச�"தைல சி�ன� ைபய� யாைரயாவ) மண") ெகா8டா� 
நி7சயமாக அவKைடய வாJ�ைக பாழாகிவி:�. அவK��� த�க வாJ�ைக� 
)ைணயாக� I9யவ� நா� ஒ�வ� தா�." 
 
நாCப) வய)�கார�ைடய மேனாநிைல இ)வானா� இ�ப), இ�ப�ைத") 
வய)� பி�ைளகைள� பCறி� ேக?க ேவ8:மா? நாளாக ஆக, அவ�கKைடய 
உ�ள�தி� அ9�)� ெகா89�"த �ய%� ேவக� அதிகமாகி� ெகா89�"த). 
 
2தர� தன�� நி7சயமாகியி�"த க%யாண�ைத� த?9� கழி�)வி?டா�. பி.எ�. 
ப9��� உ�ேதச� தன�� இ��பதாக+�, நியாயவாதியாக� ேபாகிற தா� ச?ட 
விேராதமாF 12 வய)� ெப8ைண மண�க7 ச�மதி�க A9யாெத���, அ:�த 
வ�ஷ� பா��)� ெகா�ளலாெம��� அவ� Iறினா�. இைத� பCறி ச�"தைல 
அவைன� பாரா?9யேபா), வய) வ"த ெப8ணாயி�"தா� இ@வ�ஷேம 
க%யாண� ெசF) ெகா�வதி� தன�� ஆேLபமி�ைலெய�� �றி�பாக� 
ெதாிவி�தா�. 
 
���சாமி க%யாணமாகி இர8: வ�ஷமாF இ�வாJ�ைகயி� இ��பவ�. 
அவ/��� திBெர�� இ�ேபா) விவாக� பிாிவிைன உாிைமயி� விேசஷ சிர�ைத 
உ8டாயிC�. "ஆனாE� நம) ச�க ஏCபா:க� மகா அநீதியானைவ. மனித� 
தவ� ெசFவ) சகஜ�. ஒ� தடைவ தவ� ெசF)வி?டா� அ��ற� பாிகாரேம 
கிைடயாதா? ஏேதா ந�ல ேநா�க�)ட� தா� க%யாண� ெசF) ெகா�கிேறா�. 
அ) தவ� எ�� ெதாி"தபி� இ� தர�பிE� கல") தவைற நிவ��தி ெசFத� ஏ� 
Iடா)? இைத நா� ��ஷ/ைடய ெசௗகாிய�)�காக7 ெசா�லவி�ைல. ��ஷ� 
தா� எ@வள+ ேபைர ேவ8:மானாE� க%யாண� ெசF) ெகா�ளலாேம? 
(திாீகKைடய ந�ைமைய உ�ேதசி�)�தா� விவாக� பிாிவிைன A�கியமாக 
ேவ8:�. இ�டமி�லாத ப"த�தி� அக�ப?:� ெகா8: வாJநா� A6வ)� 
க�ட�ப:வைதவிட ஒேரய9யாக உயிைர வி?:விடலா�" எ�� அவ� 
உப"நியாச� ெசFத வ8ணமி�"தா�. 
 
க%யாணமாகாத கைணயாழி� பி�ைளகK�ெக�லா� இர+ பக� ஒேர 
சி"தைனதா�. ச�"தைலைய� தனிைமயாக எ�ப97 ச"தி�ப), அவளிட� த#க� 
மேனாரத�ைத எ�ப9 ெவளியி:வ)? இதC�7 ச"த��ப� வாF�த� நாK�� நா� 
க�டமாகி வ"த). 
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2மா� ர#கநாத� அவ�களி� ேதா?ட V?9C� இ)வைர கைணயாழி 
இைளஞ�க� வ") ெகா89�"த) ேபாதாெத�� .வதிகK� அ9�க9 வர� 
ெதாட#கினா�க�. அவ�க� வ�வைத� பா��த)� இைளஞ�க� ெம)வாக ந6வி 
வி:த� வழ�கமாயி�"த). இைத� �றி�)7 ச�"தைல அவ�கைள� பாிகQ�தா�. 
"இ) எ�ன, எ�னிட� உ#கK�கி�லாத �ய� உ#க[�� ெப8கைள� க8ட)� 
உ8டாகிற)?" எ�� ேக?டா�. அவ�க� பதி� ெசா�ல A9யாம� திைக�தேபா), 
"இ�"தாE� ெரா�ப அநியாய� ெசFகிறீ�க�. இ"த ஊாி� காேலஜி� ப9�த நீ#க� 
இ@வள+ ேப� இ�")ெகா8: (திாீகைள இ@வள+ உலகமறியாதவ�களாF 
ைவ�தி��க� Iடா). நீ#க� உ#க� பா?டனா�கைள� ேபாலேவ இ�"தி�"தா�, 
உ#க� மைனவிகைள.� பா?9களாக ைவ�தி��கலா�" எ�றா�. 
 
த#கK�� வர�ேபா�� மைனவிகைள� பா?9களாக எ8ணி� பா��தேபா) 
அவ�கK�� அட�க A9யாத சிாி�� வ"த). ர�ராம� ஒ� நிமிஷ� 
ேயாசி�)வி??: "என�� வர�ேபா�� மைனவி�� நா� எ�லா விஷய#களிE� 
Hரண சம உாிைம ெகா:�க� தயா�" எ�றா�. ஆனா� ச�"தைல அவ/ைடய 
�றி�ைப உண�"ததாக� ெதாியவி�ைல. 
 
இ@விஷய�தி� க�யாண<"தர�தி� அOபவA� அ�ப9ேயதா� இ�"த). 
ச�"தைல ஒ� நா� அ:�த கிராம�)� ெப8 பாடசாைலைய� பா��)வி?: 
வரேவ8:ெம�� வி��ப� ெதாிவி�தா�. க�யாண<"தர� அவைள அைழ�)� 
ேபாக A� வ"தா�. எதி�பாராம� கிைட�த அாிய ச"த��ப�தி� த� உ�ள�தி� 
�Aறி� ெகா89�"த காதைல ெவளியி?: வி:வெத�� தீ�மானி�தா�. ஆனா� 
ேப7< இல�வி� வரவி�ைல. 
 
ெரா�ப ேநர� தய#கிய பிற�, த?:� த:மாறி� ெகா8: "ச�"தைல! நா� இர8: 
ேப�� எ#ேகேயா அதிேவகமாக� ேபாF� ெகா89��கிேறா� இ�ைலயா?" 
எ�றா� க�யாண<"தர�. 
 
"நாமா? ெரா�ப ெம)வாகவ�லேவா நட�கிேறா�? மணி�� இர8டைர ைம� 
ேவக#Iட இராேத?" எ�றா� ச�"தைல. 
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இதC�� பிற� ெகா0ச ேநர� அவ/�� ஒ��� ெசா�ல� ேதா�றவி�ைல. 
வழியி� ஒ� மர�கிைளயி� ஆY� ெப8YமாF இர8: ப?சிக� 
உ?கா�"தி��பைத� க8ட)� ஒ� ேயாசைன ேதா�றிC�. 
 
"நா� இ�வ�� இர8: பறைவகளாக மாறிவிட� Iடாதா எ�� ேதா��கிற). 
அ�ேபா) உலக� கவைலெய�பேதயி�றி ஆகாய�தி� எ��� ஆன"தமாF 
உலாவி� திாி") ெகா89��கலாம�லவா?" எ�றா�. 
 
அதC� ச�"தைல, "இ�ேபா)தா� ஆகாய விமான� வ"), பறைவகைள� ேபா� 
மனித/� பற�க A9.ெம�� ஏCப?:வி?டேத. இ�/� ப�) வ�ஷ�தி� ஆகாய 
விமான� ச�வ சாதாரணமாகிவி:�. அ�ேபா) நீ#க�, நா� எ�ேலா�� 
தாராளமாF� பற�கலா�" எ�றா�. 
 
க�யாண<"தர� ெமௗன� கட%� ஆJ"தா�. 
------------- 
 
9. 9. 9. 9. அைமஅைமஅைமஅைமதிதிதிதி    
 
ஒ� நா� க�க�தா ர#கநாத� அவ�களி� V?9C� ஒ� �திய வி�"தாளி 
வ"தி��பதாக� கைணயாழியி� ெசFதி பரவிC�. அவைர� பா��தா� வட�க�தியா� 
மாதிாி இ��கிறெத���, அவைர எதி� ெகா8: அைழ�)7 ெச�வதC� 
ர#கநாதA� அவ� �த�வி.� (ேடஷ/��� ேபாயி�"தா�கெள���, 
வ"தவ�ட� ைக ேகா�)� ெகா8: ச�"தைல (ேடஷ� பிளா?பார�தி� 
நட"தாெள���, இ�/� இ"த மாதிாி சி�லைற விவர#கK� அ"தர� தபா� �ல� 
பரவின. 
 
ந�ல ேவைளயாக கைணயாழி வாசிகளி� உ8ைமயறி.� ஆவ� அதிகமாக 
வள�வதC� இட� ஏCபடவி�ைல. ஏென�றா� 2 ர#கநாத� அ@aாி� தம�� 
அறிAகமான இைளஞ�கைளெய�லா� அ�� மாைல ஒ� சிC�89 வி�")�� 
அைழ�தி�"தா�. எ�லா�� I9ய)� அவ� �) வி�"தாளிைய7 <?9� கா?9, 
"இவ�தா� ச�"தைலயி� கணவ�; ெபய� ஷியா� பா�. இவைர உ#கK�� 
அறிAக� ெசF) ைவ�கேவ இ7சி� வி�")�� உ#கைள அைழ�ேத�" எ�றா�. 
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இ�ப9 அறிAக� ெசF) ைவ�க�ப?டவ� <மா� 25 வய)�ள ஒ� வ#காள 
இைளஞ�. 
 
அ�ேபா) அ#ேக I9யி�"த வா%ப�க� எ�லா�ைடய மனA� எ�ன 
நிைலயைட"தி���ெம�� நிைன�கிறீ�க�? காத� சா(திர விதிகளி�ப9 
அவ�க� மேனாநிைல எ�ப9 ஆகியி��க ேவ8:ெம�பைத நா� அறிேய�. 
உ8ைமயாக நட"த) ம?:� என��� ெதாி.�. அவ�க� உ�ள�தி� ெச�ற 
��� மாத காலமாF அ9�)� ெகா89�"த ெப�� �ய� திBெர�� ஓF"), 
ஆJ"த, நிைற"த அைமதி நிலவலாயிC�. பரபர�ெப�லா� பைழய கைதயாF 
வி?ட). அ�� கா�பி சா�பி?டேபா) யா�� ச?ைடயி� ெகா?9� 
ெகா�ளவி�ைல. 
 
ஷியா� பா� க�க�தாவி� ஒ� கலாசாைல ஆசிாிய� எ���, ச�தியா�கிரஹ 
இய�க�தி� ஈ:ப?:7 ெச�ற இர8: வ�ஷமாF7 சிைறயி� இ�"தாெர���, 
அவ�ைடய ெநCறியி� ெபாிய காய�தி� வ: ேபா'ஸாாி� த9ய9யினா� 
ஏCப?டெத���, இ�ேபா) ம�ப9.� க�க�தா தி��பிய)� கலாசாைல ஆசிாிய� 
பதவிைய ஏC�� ெகா�ள� ேபாகிறாெர��� ச�பாஷைணயி� ேபா) 
ெதாியவ"தன. 
 
"உ#கK�ெக�லா� நா� ெபாி)� கடைம�ப?9��கிேற�. இ"த ��� மாதA� 
எ�ப9� ேபாக� ேபாகிறேதா எ�� பயமாயி�"த). உ#கKைடய சிேநக�தினா� 
எ@வளேவா ச"ேதாஷமா.� உபேயாகமா.� கால� ேபாயிC�. இர8: ��� 
நாளி� பிரயாண�ப?: வி:ேவா�. தமிJநா: A6வ)� <Cறி� பா��)வி?:� 
க�க�தா ேபாவதாயி��கிேறா�" எ�றா� ச�"தைல. 
 
இதC� அ:�த நாலா� நாள�� க�க�தா ர#கநாத� அவ�களி� V: H?9� 
கிட"த). 
 
கைணயாழியி� Vதிகளி� A�ேபா� ��ைபக� ேசரலாயின!  
------------- 
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35. 35. 35. 35. ேகதாாியி� தாயா�ேகதாாியி� தாயா�ேகதாாியி� தாயா�ேகதாாியி� தாயா�    
    

!�"ைர!�"ைர!�"ைர!�"ைர    
 
சமீப�தி� ப�திாிைககளி� 'அ�மாமி அ�பளா�' எ�/� விள�பர�ைத� பா��த)�, 
என��� X�கி வாாி� ேபா?ட). உடேன பாகீரதி அ�மாமியி� ஞாபக� வ"த). 
அவKைடய அ�ைம� �த�வ/� எ�/ைடய பிராண சிேநகித/மான ேகதாாியி� 
அகால மரண�ைத எ8ணிய ேபா) உட�ைப எ�னேவா ெசFத). ேகதாாி�� 
இ"த� கதி ேந�ெம�� யா� நிைன�தா�க�? இ) ேபா�ற ச�பவ#கைள 
எ8Y�ேபா) தா� மனித ய�தன�தி� நம�� ந�பி�ைக ��றி, விதியி� 
வ%ைமயி� ந�பி�ைக பல�ப:கிற). 
 
ேகதாாி ேநாF�ப?: கிட"தேபா) அவைன வ") பாிேசாதைன ெசFயாத ெபாிய 
டா�ட�க� ெச�ைனயி� யா�� இ�ைல. ஆயி/� அவ�களி� யா�� அவ/ைடய 
ேநாயி� �ல காரண�ைத� க8:பி9�கவி�ைல. ஏேதேதா வியாதிெய���, 
கா�ளிேகஷ� எ��� ெசா�% ைவ�திய� ெசFதா�க�. ேகதாாி பிைழ�க+மி�ைல. 
அவ/ைடய சிேநகித�கைள.� உறவின�கைள.� பாிதவி�க வி?: இற")தா� 
ேபானா�. இ)பCறி அ7சமய� டா�ட�கK�ேக ஒ� ெக?ட ெபய� ஏCப?9�"த). 
"எ�ன ைவ�திய சா(திர�? எ�ன டா�ட�க�? எ�லா� ெவ�� படாேடா ப"தா�" 
எ�� ஜன#க� ெசா�னா�க�. 
 
ேகதாாியி� விஷய�தி� டா�ட�க� ேபாிலாவ) ைவ�திய சா(திர�தி� ேமலாவ) 
யாெதா� தவ�மி�ைல ெய�பைத ெவளி�ப:�)வதCகாகேவ இைத நா� 
எ6)கிேற�. அவ/ைடய உட� ேநாயி� ேவ� அவ/ைடய மேனா வியாதியி� 
இ�"த) எ�ப)�, அ"த மேனாவியாதி நம) ச�க�ைத� பி9�தி���� பல 
வியாதிகளி� ஒ�ைற� காரணமாக� ெகா8டெத�ப)� டா�ட�கK�� எ�ப9� 
ெதாி.�? அவ/ைடய அ�ைம� தாயா����, இள� மைனவி��� Iட அ) 
ெதாியாத விஷயேம. அவ/ைடய அ�திய"த ந8பனான நா� ஒ�வேன அ"த 
இரகசிய�ைத அறி"தவ�. ேகதாாி மரணமைட"த �திதி� அைத�பCறி� ேபசேவா 
எ6தேவா A9யாதப9 )�க�தி� ஆJ"தி�"ேத�. இ�ேபா) ஒ� வ�ஷ�)��ேம� 
ஆகிவி?ட). எ�/ைடய ஆ�ம சிேநகித/�� நா� ெசFயேவ89ய கடைமயாக� 
க�தி அவ/ைடய கைதைய ெவளியி:கிேற�. 
 



113 

 

ஆமா�; ெரா�ப+� )யரமான கைததா�. ந�A� சில� ேசாக ரச�ைத  
அOபவி�பதCகாக நாடக#கK��� ேபாேவா�; ஆனா� வாJ�ைகயி� ந� க8 A� 
நிக6� ேசாக ச�பவ#கைள� பா��க� பி9�காம� க8கைள �9� ெகா�ேவா�. 
அ�தைகயவ�க� ேகதாாியி� கைதைய� ப9�காம� வி:வேத ந�ல)! 
------------- 

1111    
 
ேகதாாி�� அவ/ைடய த"ைதைய� பCறிய ஞாபகேம கிைடயா). அவ� ��� 
வய)� �ழ"ைதயாயி�"த ேபா) அவ/ைடய த"ைத V?ைட வி?:, ஊைர வி?: 
ஓ9� ேபாF வி?டா�. ஒ� நாடக�காாியி� ைமய%� அக�ப?: அவ� த�Aைடய 
இள� மைனவிைய.�, ��� வய)� பி�ைளைய.� அநாைதயாக வி?:வி?:� 
ேபானா�. இ"த விவரெம�லா� எ#கK�� ெவ� நா� வைரயி� ெதாியா). 
ேகதாாி��� க%யாண� ேப7< நட"த ேபா)தா� அவ/ைடய தாயா� ெசா�%� 
ெதாி") ெகா8ேடா�. 
 
ெப8ைண� ேபாF� பா��)வி?: வ��ப9 பாகீரதி அ�மாமி ெசா�னேபா), "நீ 
பா��) நி7சய� ெசFதா� சாிதா�, அ�மா! ஒ� �ளி� ெப8ைண� க%யாண� 
ப8ணி� ெகா�ள7 ெசா�னாE� ப8ணி� ெகா�கிேற�" எ�றா� ேகதாாி. 
 
"பி�, எ�ன, அ�மாமி உ#கK��? இ"த� க%.க�தி� இ"த மாதிாி பி�ைள 
இ�ெனா�வைன� காணேவ A9யா). நீ#கேள A9+ ெசF) வி:#கேள�" 
எ�ேற� நா�. 
 
ஆனா� பாகீரதி அ�மாமி ேக?கவி�ைல. "ேகதாாி ேபாF� ெப8ைண� பா��)� 
பி9�தி��கிற)" எ�� ெசா�னா�தா� க%யாண� நி7சய� ப8Yேவ� எ�� 
ெசா�னா�. அ�ேபா)தா� ேகதாாியி� தக�பனாாி� ேப7ைச அவ� எ:�) நா� 
ேக?ட). 
 
"இ�ப9ெய�லா� பி�ைளைய.� ெப8ைண.� ச�மத� ேக?காம� க%யாண� 
ப8ணி� ப8ணி�தா� �:�ப#களி� க�ட� ஏCப:கிற). இவ/ைடய 
(ேகதாாியி/ைடய) தக�பனா� எ#கைள வி?:வி?:� ேபானதCகாக ஊெர�லா� 
அவைர� தி?9னா�க�. என��� அ�ேபா) ேகாபA� ஆ�திரA� அைட�)� 
ெகா8: தா� வ"த). நாCப) நா� ப:�த ப:�ைகயாF� கிட"ேத�. ஆனா�, 
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பி�னா� ஆற அமர ேயாசி�)� பா��ததி� அவ� ேம� ஒ� �CறA� 
இ�ைலெய�� ேதா�றிC�. எ�ைன� க%யாண� ெசF) ெகா�வதி� அவ��� 
இ�டேம இ�ைலயா�. அ�ப97 ெசா�ல+� ெசா�னாரா�. ஆனா� ெபாியவ�க� 
பலவ"த�ப:�தி� க%யாண� ெசF) ைவ�தா�களா�. ஏேதா ஐ"தா� வ�ஷ� 
ப�ைல� க9�)� ெகா8: �:�ப� நட�திேனா�. அ��ற� அ"த� I�தா97சி 
வ") ேச�"தா�; ேபாFவி?டா�." 
 
இ�ப9 பாகீரதி அ�மாமிேய அ"த� ேப7ைச எ:�த ேபா), நா/� ப��வமாக7 
சிCசில ேக�விகைள� ேபா?: மCற விவர#கைள.� அறி"ேத�. ேகதாாியி� 
தக�பனா� <"தரராைமய� பா��பதC� வா?ட சா?டமாF ஆ� ந�றாயி��பாரா�. 
ெரா�ப ந�றாF� பா:வாரா�. அ�ேபா) தி�ம#கல�தி� தபாலாZQ� அவ���� 
�மா(தா உ�திேயாக�. ர#கமணி எ�/� ெபய� ெபCற நாடக�காாி அ@aாி� 
நாடக� நட�தி� ெகா89�"தா�. ஒ� நா� அய� ராஜபா�? ேபா:கிறவ/�� 
ெரா�ப உட�� சாி�படவி�ைலெய���, அ�� அேநகமாF நாடக� 
நைடெபறாெத��� ெசFதி வ"த). ேகதாாியி� தக�பனா��� நாடக� எ�றா� 
பி�). நாடக� பா��)� பா��) எ�லா நாடக#கK� ெந?:�; பா?:�க� 
தைலகீJ� பாட�. ஆகேவ இவ� ேபாF "நா� ராஜபா�? ேபா?:� ெகா�கிேற�" 
எ�றா�. சில பா?:�கK� பா9� கா?9னா�. ர#கமணி ச�மதி�தா�. நாடக� 
நட"த). எ�லா�� அதிசயி���ப9 ேகதாாியி� தக�பனா� ந9�தா�. அ�மாமி��� 
Iட அ) ெப�ைமயாயி�"த). அ��ற� தி�ம#கல�தி� அ"த� க�ெபனி 
இ�"தவைரயி� அவ�கKடேனேய இ�"தா�. ேவைலைய ராஜீனாமா� ெகா:�) 
வி?டாெர���, த�/ட� அைழ�)� ெகா8: ேபாக� ேபாகிறாெள��� 
ஊாிேல ேபசி� ெகா8டா�க�. ஆனா� பாகீரதி அ�மாமி அைதெய�லா� 
ந�பவி�ைல. கைடசியி�, நாடக� க�ெபனி ஊைரவி?:� ேபாயிC�. அதC� 
ம�நா� <"தரராைமயைர.� காணவி�ைல. நாடக� க�ெபனி இல#ைக��� 
ேபாயிCெற���, அ#ேக ேபாF இவ�� ேச�") ெகா8டாெர��� பி�னா� 
தகவ� ெதாிய வ"த). 
 
அதC�� பிற� அவைர� பCறி ஒ� விவரA� ெதாியவி�ைல. ேமCப9 நாடக� 
க�ெபனியா� இல#ைக, ப�மா, சி#க�H�, பினா#� Aத%ய ெவளி நா:களிேலேய 
<Cறி� ெகா89�"ததாக� ெதாி"த). பல வ�ஷ#கK��� பிற� இர8ெடா� 
தடைவ ெச�ைன நக���� வ"தி�"தனரா�. ஆனா� பாகீரதி அ�மாமி அதC�� 
அவைர� பCறி எ8Yவைதேய வி?: வி?டா�. இ�ேபா) அவKைடய ஆைச 
A6வைத.� ேகதாாியி� ேம� ைவ�தி�"தா�. 
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<"தரராைமய� ஓ9� ேபான ெசFதியறி"), பாகீரதி அ�மாமியி� தாF த"ைதய�க� 
தி�ம#கல�)�� வ") அவைள� த#கKட� கிராம�)�� அைழ�)� ேபானா�க�. 
அவ�க� ெசாCப� �9�தன�கார�க�. பாகீரதிைய� தவிர அவ�கK�� ேவ� 
பி�ைள� �?9 கிைடயா). கிராம�தி� ஐ"தா� வ�ஷ� இ�"தா�க�. அ��ற� 
ேகதாாிைய� ப9�க ைவ�பதCகாக� தி�7சிரா�ப�ளி��� �9 வ"தா�க�. 
--------- 

2222    
 
ேநC� நட"த) ேபா� ேதா��கிற). அ�ேபா) தி�7சிரா�ப�ளியி� மா��Hத� 
(ேடா ாி� நா/� எ� ெபCேறா�கK� �9யி�"ேதா�. நா� Aதலாவ) பார�தி� 
ப9�)� ெகா89�"ேத�. (ேடா ாி� எ#கK�� எதி� V: சில நாளாக� H?9� 
கிட"த). அ�ைற�� யாேரா �திதாக� �9 வர� ேபாகிறா�க� எ�� ேக�வி�ப?: 
ஆவEட� அவ�கKைடய வரைவ எதி�பா��ேத�. ஒ� தா�தா, ஒ� பா?9, ஒ� 
அ�மாமி, ஒ� ைபய� - இவ�க� பைழய தகர� ெப?9கKட/� �?ைட 
A97<கKட/� வ") ேச�"தா�க�. அ"த� ைபய� ைகயி� த#க� கா��� 
ேபா?:� ெகா8:�, தைல பி�னி� ெகா8:�, ��லா ைவ�)� ெகா8:� 
இ�"தைத நா� விய��ட� பா��)� ெகா8: நி�ற) ந�றாF ஞாபக� 
இ��கிற). 
 
அ"த� ைபய� தா� ேகதாாி. அவ/ட� Aத� தடைவ ேபசின உடேனேய என��� 
பி9�)� ேபாயிC�. ப?9�கா?9%�") வ"தவனாதலா� எைத� பா��தாE� 
அவ/�� ஆ7சாியமாயி�"த). �ழாயி%�") த8ணீ� ெகா?:வைத� க8: 
இ9யி9ெய�� சிாி�தா�. காைலயி� தா.மான (வாமி��� தி�ம0சன� 
ெகா8: வ�வதCகாக� ேபான யாைனைய அவ� பா��த பா�ைவயி� விழி 
பி)#கிவி:� ேபா� இ�"த). ஓயாம� அ) எ�ன, இ) எ�ன எ�� ேக?:� 
ெகா8ேடயி��பா�. நா/� ச%�காம� பதி� ெசா�% வ"ேத�. 
 
நா� ப9�த அேத ப�ளி�Iட�தி� அேத வ��பி� ேகதாாிைய7 ேச��தா�க�. 
நா#க� இைணபிாியாத சிேநகித�க� ஆேனா�. நிஜ�ைத7 ெசா�%வி:கிேறேன; 
ப9�பிேல நா� ெகா0ச� <மா� தா�. மCறப9 விைளயா?:, வ�� Aத%யவCறி� 
நா� தா� Aத�. அவேனா ப9�பி� Aத�; மCறவCறி� ெரா�ப <மா�. எ�லா� 
ப�ளி�Iட#களிE� இ"த மாதிாி ப9�பி� ெக?9�காரனா.�ள ைபயைன� 
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பாிகாச� ப8ணி உப�திரவ�ப:�)வதC�7 சில ேபா�கிாி� ைபய�க� 
இ��பா�க�. ஆனா� எ#க� ப�ளி�Iட�தி� என��� பய") ேகதாாியி� வழி�� 
ஒ�வ�� ேபாவதி�ைல. 
 
அவ�க� தி�7சி�� வ") ��� வ�ஷ�)�ெக�லா�, தா�தா காலமானா�. 
அதC�� அவ� ைகயி%�"த பணA� அேநகமாக7 ெசலவழி") ேபாயிC�. 
ேகதாாி�� உபகார7 ச�பள� கிைட�தி�"தப9யா�, ப�ளி�Iட7 ெசல+ 
கிைடயா). ஊாி� விைள") வ�� ெந� சா�பா?:��� ேபா)�. ஆனா� V?: 
வாடைக��� ேம� ெசல+��� எ�ன ெசFவ)? அ�மாமி.� பா?9.� அ�பள� 
இ?: விCக ஆர�பி�தா�க�. 
 
அெத�னேவா, சில சமய� A�பி� ெதாியாதவ�களிட� Iட நம��� பிாிய� 
ஏCப?: வி:கிற). அவ�கைள Aத� Aத� நா� பா���� ேவைளைய� 
ெபா��தேதா எ�னேவா ெதாியவி�ைல. பாகீரதி அ�மாமியிட� எ� ெசா"த� 
தாயாைரவிட அதிக� பிாிய� என�� ஏCப?9�"த). அ�க� ப�க�தா�க� அவைள 
'வாழா ெவ?9' எ�� அவமதி�பாF� ேப<வ)8:. இெத�லா� அவளிட� 
என�கி�"த அபிமான�ைத அதிகேமயா�கிC�. எ� ப�ளி�Iட�)7 
சிேநகித�கK�ெக�லா� ெசா�%, பாகீரதி அ�மாமியி� அ�பள#கைள நாேன 
ஏராளமாF விC�� ெகா:�தி��கிேற�. 
 
பா?9.� ெகா0ச கால�திC�� பிற� இற") ேபாFவி?டா�. தா.� பி�ைள.� 
அேத V?9� இ�") வ"தா�க�. ேகதாாி அவ/ைடய தாயா� அவ� விஷய�தி� 
ப?ட க�ட�)�ெக�லா� பா�திரமாF நட") ெகா8டா�. ஒ@ெவா� வ��பிE� 
பாீ?ைசயி� Aத�ைமயாக� ேதறி வ") கைடசியி� பி.ஏ. பாீ?ைசயி� ெச�ைன 
இராஜதானியிேலேய Aதலாவதாக� ேதறினா�. அ"த7 ச"ேதாஷ�தி�, நா� 
அ@வ�ஷ� 'ேகா?' அ9�த ெவ?க�ைத� Iட அதிகமாF உணரவி�ைல. 
------------ 

3333    
 
ேகதாாி காேல\ வ������ ேபானதி%�"ேத ெப8ைண� ெபCறவ�க� 
அவ/ைடய தாயாைர� பிF�) எ:�த வ8ணமாயி�"தா�க�. அ"த நிைலைமயி� 
ேவ� யாராயி�"தாE� "அ�பள� இ:� ெதா�ைல ஒழி"த)" எ�� எ8ணி, 
ஏதாவ) ஒ� ெப8ைண� பி9�)� ேகதாாியி� க6�தி� க?9யி��பா�க�. 
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ஆனா� பாகீரதி அ�மாமி, வாJ�ைக எ�/� ப�ளி�Iட�தி� மிக+� க9னமான 
பாட#கைள� ப9�) அறி+ ெபCறவ�. "பி.ஏ. A9கிற வைரயி� க�யாண� ேப7ேச 
Iடா)" எ�� பி9வாதமாF7 ெசா�% வ"தா�. 
 
ஆகேவ, இ�ேபா) ேகதாாி, பி.ஏ. ேதறிய)� க%யாண�ைத� பCறி ேயாசி�க 
ேவ89யதாயிC�. மணி�ர� ப8ைணயா� எ�� ேக�வி�ப?9��கிறீ�கள�லவா? 
அவ� அ�ேபா) எ#க� காேல\ பைழய மாணா�க� ச#க�தி� 
அ�கிராசனராயி�"தா�. ஒ@ெவா� வ�ஷA�, ேகதாாி வ��பி� Aதலாவதாக� ேதறி 
AதCபாி<க� ெபC� வ�வைத� கவனி�தி�"தா�. ைபய/ைடய Aகெவ?:, நைட 
உைட பாவைன எ�லா� அவ���� பி9�தி�"தன. ஆகேவ த�Aைடய ெப8ைண 
அவ/��� ெகா:�பெத�� ேபச� ெதாட#கினா�. ைபயைன� ேக?டதி� 
அ�மாைவ� ேக?க ேவ8:ெம�� ெசா�%வி?டா�. பாகீரதி அ�மாமி இ@வள+ 
ெபாிய ச�ப"த� கிைட�க� ேபாகிறைத எ8ணியேபா) பிரமி�)� ேபாFவி?டா�. 
ஆனாE� காாிய�தி� க8ணாயி�"தா�. இ�ெனா� (திாீயாயி�"தா�, 
"ஐயாயிர� ேவY�; ப�தாயிர� ேவY�" எ�� ேக?9��பா�க�. பாகீரதி 
அ�மாமிேயா, "பண#கா< ஒ��� ேவ8டா�; க%யாண� சீ�வைகயரா எ�லா� 
உ#க� இ�ட�. ைபயைன7 சீைம�� அ/�பி ஐ.Q.எ(. ப9�க ைவ�பதC� 
ம?:� ஒ��� ெகா8டா� ேபா)�" எ�றா�. 
 
இ"த மாதிாி எ8ண� அ�மாமி�� உ8ெட�� என�� A�னாேலேய ெதாி.�. 
ஏென�றா�, ஐ.Q.எ(.ஸு��� ேபாவ) பCறிய விவர#கைளெய�லா� ஒ� நா� 
எ�ைன அவ� ேக?ட) உ8:. அ�க� ப�க�தி� எ�லா�� அதிசய�ப?டா�க�; 
சில� அ�மாமிைய ைவய�Iட ைவதா�க�. "பா�! எ�ன ெந0ச6�த� இவK��? 
ஒ� பி�ைள; அைத7 சீைம�� அ/��கிறாேள?" எ�றா�க�. 
 
ப8ைணயா� நரசி�மFய� ைவதிக�பC� உ�ளவ�. ஆைகயா� Aத%� 
தய#கினா�. கைடசியி�, ெபாிய சா(திாிக� தீLித�க� எ�லா�ட/� ேயாசி�), 
"சா(திர#களி� சA�திர� பிரயாண�)��� பிராய7சி�த� இ��கிற)" எ�� 
உ�தி�ப:�தி� ெகா8: ச�மதி�தா�. என�ெக�னேவா, "ஒ� (திாீ���ள 
மேனாதிட� நம�� ேவ8டாமா?" எ�ற எ8ண�தினாேலதா� அவ� ச�மதி�தா� 
எ�� ேதா�றிC�. 
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இதC�� பிற�தா� ேகதாாிைய� ேபாF� ெப8ைண� பா��)வி?: வ��ப9 
அ�மாமி ெசா�ன). நா/� Iட� ேபாயி�"ேத�. ேகதாாி த� தாயிட� 
ைவ�தி�"த ந�பி�ைக எ@வள+ நியாயமான) எ�� விள#கிC�. கிளி எ�றா� 
கிளி, ெப8 அ@வள+ அழகாயி�"தா�. பதி����, பதினாE வய) இ��கலா�. 
 
அ"த� கைதையெய�லா� இ�ேபா) வள��பதி� பய� எ�ன? க�யாண� 
சிற�பாக நட"த). அ:�த வ�ஷ� ேகதாாி இ#கிலா")��� பிரயாணமானா�. 
ப�பாF வைரயி� நா� ெச�� க�ப� ஏCறிவி?: வ"ேத�. 
 
பாகீரதி அ�மாமிைய� த#க� V?9ேலேய வ"தி��க ேவ8:� எ�� மணி�ர�தா� 
எ@வளேவா வ�"தி அைழ�தா�க�. அ�மாமி ேக?கவி�ைல. அவKைடய சி�தி 
ஒ��தி இர8: �ழ"ைதகைள அநாைதயாF வி?: வி?:, இற") ேபாFவி?டா�. 
அவ�கைள� கிராம�தி%�") த�வி�)� தனியாக ஒ� V?9� ஜாைக ஏCப:�தி� 
ெகா8: அவ�கைள� பராமாி�) வ"தா�. ஆனா� ச�ப"திகளி� ெகௗரவ�ைத.� 
மCற விஷய#கைள.� உ�ேதசி�) அ�பள� இ?: விCபைத ம?:� நி��தி 
வி?டா�. 
---------- 

4444    
    
ேகதாாி சீைம��� ேபாF எெழ?: மாத#கK��� பிற�, மணி�ர� மிரா<தா� 
V?9%�") ஆ� வ") எ�ைன� I�பி?டா�. அ@வாேற ேபாயி�"ேத�. 
நரசி�மFய� ஒ� க9த�ைத எ�னிட� ெகா:�)� ப9�க7 ெசா�னா�. அ) 
இர#Iனி%�") <"தரராமFய� எ�பவரா� எ6த�ப?ட). த�Aைடய 
�த�வ/�� இவ�க� ெப8ைண� ெகா:�தி��பதாக அறி") 
ச"ேதாஷ�ப:வதாக+�, தி�7சியி%�") சமீப�தி� இர#I/�� வ") ஒ�வ� 
�ல� சகல விவரA� ெதாி") ெகா8டதாக+�, தா� இ�ேபா) தி��ப+� 
ஜ�மேதச� வ") எ�லாைர.� பா��க வி���கிறப9யா� அதC�� பிரயாண7 
ெசல+�காக� பண� அ/�ப ேவ8:ெம��� எ6தியி�"த). 
 
"எ�ன, ச#கரா! இ) நிஜமாயி���மா?" எ�� நரசி�மFய� ேக?டா�. 
 
"நிஜமாயி��கலாெம�� தா� ேதா��கிற). எ�லாவCறிC�� அ�மாமிைய�  
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ேக?:� ெகா8: வ�கிேற�" எ�� ெசா�%வி?:� க9த�ைத எ:�)� ெகா8: 
ெச�ேற�. 
 
அ�மாமியிட� க9த�ைத� ெகா:�ேத�. அவ� ஒ�ேவைள அ6) க8ணீ� வி?:� 
தட�ட� ெசFவாேளா எ�� நா� பய"தெத�லா� V8 எ8ண� எ�� ெதாி"த). 
த�/ைடய ஏக �த�வைன7 சீைம�� அ/�பி ைவ���ப9 ெந0ைச� க�லாக7 
ெசF) ெகா8டவ� அ�லவா? க9த�ைத� ப9�) வி?: "இ) அவ�ைடய 
ைகெய6�)�தா�" எ�றா�. பிற� ெமௗனமாF ேயாசைனயி� ஆJ"தவ� ேபா� 
இ�"தா�. இர8ெடா� தடைவ ெப��7< ம?:� வ"த). ஒ� )ளி க8ணீ� Iட 
வரவி�ைல. 
 
"அ�மாமி! நரசி�மFய� பண� அ/��வதாக7 ெசா�கிறா�" எ�ேற�. 
 
அ�மாமி அவசரமாF உ�ேள எ6") ேபாF ெப?9யி%�"த பண ேநா?:கைள 
எ:�) வ") எ�னிட� ெகா:�தா�. எ8ப) SபாF இ�"த). 
 
"ச#கரா! நா� அ�பள� இ?:7 ேச��த பண�தி� மீதி இ). அவ��� எ� ேபரா� 
இைத அ/��. இ"த V?: விலாச� ெகா:�) இ#ேகேய ேநேர வ") ேச��ப9 
எ6)" எ�றா�. 
 
அ�மாமியி� �ர� ெகா0ச� க�மியி�"த); அ@வள+தா�. என�ேகா க8ணி� 
ஜல� வ"த). 
 
ேம� ச�பவ#கைள� பCறி நிைன�தாேல என�� ெந0< படபடெவ�� அ9�)� 
ெகா�கிற); ைகIட ந:#�கிற). 
 
ப�) நாைள�ெக�லா� மணியா�ட� தி��பி வ")வி?ட). மணியா�டைர எ"த 
விலாச�)�� அ/�பிேனாேமா, அ"த V?9%�") ஒ�வ� மணியா�ட� வ�வதC� 
A� <"தரராைமFய� கால0ெச�� வி?டதாக+�, அநாைத� பிேரத ஸ�(கார� 
ெசFய� ப?டதாக+� க9த� எ6தியி�"தா�. 
 
பதிென?: வ�ஷமாF� க8ணா� பாராத ��ஷ/�காக� பாகீரதி அ�மா� )�க�  
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கா�தா�. ப�தா� நா�, பிராமண சாதியி� வழ�கமான அல#ேகால#க� 
அ�மாமி��� ெசFய�ப?ட). 
 
ேகதாாி�� இைத�பCறி ஒ��� எ6த�Iடாெத���, தி��பி ஊ��� வ"த பிற� 
ெதாிவி�தா� ேபா)ெம���, அ�மாமி க89�பாக7 ெசா�% வி?டா�. 
------------ 

5555    
 
கால� எ�ப9ேயா ெச�ற). நா/� மைலைய� க�% எ%ைய� பி9�த) ேபால 
பி.ஏ. பா( ெசF), நா� ப9�த ப�ளி�Iட�திேலேய உபா�தியாய� ஆேன�. 
ேகதாாி சீைமயி%�") தி��பி வ�� கால� சமீபி�த). 
 
எதி�பா��த) ேபாலேவ அவ� மிக7 சிற��ட� ஐ.Q.எ(. ேதறினா�. அவ/ைடய 
தக�பனா�ைடய மரண�ைத� பCறி.�, மCற விவர#கைள� பCறி.� அவைன� 
தி:�கிட7 ெசFயாத வித�தி� க9த� எ6தி, அ) ப�பாயி� அவ� ைகயி� 
கிைட���ப9 அ/�பியி�"ேதா�. ஆனா� அவ/�கி�"த அவசர�தி�, 
க�ப%%�") ேநேர ரயிE�� வ") வி?டானாதலா�, ேமCப9 க9த� அவ� 
ைகயி� ேசரவி�ைலெய�� பி�னா� ெதாிய வ"த). 
 
அவ� வ�� விவர� த"தியி� ெதாிவி�தி�"தானாதலா� V?: வாச%� தயாராF� 
கா�)� ெகா89�"ேத�. எ� க6�ைத� க?9யவ8ணமாF இ6�)� ெகா8: 
அவசரமாF உ�ேள ேபானா�. தாJவார�தி� உ?கா�"தி�"த அ�மாமியி� ேம� 
அவ� பா�ைவ விழவி�ைலேயா, அ�ல) வி6")� அைடயாள� 
ெதாியவி�ைலேயா, நா� அறிேய�. அவ� பா?:�� "அ�மா! அ�மா!' எ�� 
I�பி?:� ெகா8: உ�ேள ெச�றா�. 
 
அ�மாமியி� க8களி� க8ணீ� வ"தைத Aத� Aதலாக அ�ேபா)தா� நா� 
பா��ேத�. 
 
"அேட ேகதாாி! எ�னடா இ)? அ�மா இேதா இ��கிறா�; எ#ேகேயா ேத9� 
ெகா8: ேபாகிறாேய!" எ�ேற�. 
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ேகதாாி தி��பி வ"தா�. ெவ�ைள��டைவ அணி") ெமா?ைட� தைலைய 
A�காடா� �9� ெகா8: உ?கா�"தி�"த பாகீரதி அ�மாமிைய உC�� 
பா��தா�.  
 
"ஐேயா! அ�மா!..." எ�� பய#கரமாக ஒ� I7ச� ேபா?:வி?:� ெதா�ெப�� 
கீேழ உ?கா�"தா�. தைலைய� ைககளா� பி9�)� ெகா8டா�. 
***** 
 
ேகதாாி�� க:ைமயான ஜுர� அ9�)� ெகா89�"த). தி�7சிரா�ப�ளியி� 
அவைன வ") பா��காத டா�ட� இ�ைல; அவ/��7 ெசFயாத சிகி7ைச பா�கி 
கிைடயா). ஒ��� பய�படவி�ைல. 
 
அவ/ைடய உட�� ெகாதி�)� ெகா89�"தைத� ேபா� உ�ளA� ெகாதி�)� 
ெகா89�"த). ஒேர நிைன+, ஒேர ஞாபக"தா�. நா� தனியாF அவ/ட� இ��க 
ேந�") வி?டா� ேபா)�; உடேன ஆர�பி�) வி:வா�. 
 
"ச#கரா! அ) எ�ன சா(திரமடா அ)? அநாைதயாF வி?:� ேபாF� பதிென?: 
வ�ஷ� தி��பி� பாராம%�"த ��ஷ� ெச�ததCகாக� தைலைய ெமா?ைடய9�க7 
ெசா�E� சா(திர�! அைத� ெகா8: வாடா, தீயி� ேபா?:� ெகாK�)ேவா�!" 
எ�பா�. 
 
"இேதா பா�, ச#க�! எ� தாயா� ெரா�ப ��திசா%, இ"த A?டா�தன�திC� ஒ� 
நாK� உ?ப?9��க மா?டா�. எ�லா� எ�னா� வ"த)தா�. நா� ெபாிய 
இட�தி� - ைவதிக� �:�ைககளி� V?9� - க%யாண� ெசF) ெகா8ேட� 
அ�லவா? அவ�கKைடய ஏ7<��� பய")தா� அ�மா இத��7 ச�மதி�தி��க 
ேவ8:�" எ�பா�. 
 
ஒ� நா� வாச%� இர8: I% ேவைல�கார�க� ேபசி� ெகா8: ேபானா�க�. 
ஒ�வ�, "அ8ேண! இ�� காைல �ற�ப:� ேபா) ஒ� ெமா?ைட� பா�பா�தி 
எதிாி� வ"தா�. அ) தா� ேவைல அக�படவி�ைல" எ�� ெசா�ன) ேகதாாியி� 
காதி� வி6")வி?ட). 
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"ச#க�! ேக?டாயா? எ� தாயாாி� Aக�தி� விழி�தா� சகல ZைடகK�  
நீ#�ெம�� ெசா�வா�களடா! இ�ேபா) அவK� அபச�ன"தாேன?" எ�� 
�ல�பினா�. 
 
எ@வளேவா சமாதான� ெசா�%� ேதCறிேன�. ஆனாE� அவ� அ"த� ேப7ைச 
ம?:� வி:வதி�ைல. 
 
"இைத� ேக�, ச#க�! உ�திேயாகA� ஆயிC�. ம8Y� ஆயிC�. நா� ம?:� 
பிைழ�) எ6"ேதனானா� ஒேர ஒ� காாிய"தா� ெசFய� ேபாகிேற�. பிராமண 
(திாீக�, ��ஷைன இழ"தா� தைலைய ெமா?ைடய9��� வழ�க�ைதெயாழி�க 
ஒ� ெபாிய கிள�7சிைய நட�த� ேபாகிேற�. இ"த� தனி ெகௗரவ� ந�Aைடய 
சாதி�� ம?:� ேவ8டா�" எ�றா�. 
 
ஆனா� ஐ.Q.எ(. வ��க�ைத7 ேச�"த ஒ�வ� இ"த மாதிாி அCபமான 
காாிய#களி� இற#�வ) யமத�ம/�ேக வி��பமி�ைல ேபா%��கிற). ேகதாாி 
உட� �ணமைடயாமேல, சீைமயி%�") வ"த இ�ப�ேதாரா� நா� கால0 
ெச�றா�. 
***** 
 
இ"த பாிதாப வரலாCறி� ெசா�ல ேவ89ய) இ�/� ஒ�ேற ஒ�� தா� 
பா�கியி��கிற). ேகதாாியி� மாமனா� அவ/ைடய �ைக�பட� ஒ�� இ�"தா� 
ெகா8: த��ப9 என��7 ெசா�%யி�"தா�. நா/� அவ/� ேச�") எ:�)� 
ெகா8ட பட� ஒ�� எ�னிட� இ�"த). அதி%�") அவ/ைடய பட�ைத ம?:� 
தனியாக எ:�க7 ெசF) ச?ட� ேபா?: எ:�)� ெகா8: ேபாேன�. அ�ேபா) 
அவ�கKைடய V?9� தCெசயலாF� ேகதாாியி� மைனவிைய� காண ேநாி?ட). 
அவைள� பா��த)� எ� உட�� ந:#கிC�; மயி� சி%��த). அவைள� "கிளி" 
எ�� ெசா�ேனன�லவா? அ"த� கிளி�� இ�ேபா) தைலைய ெமா?ைடய9�) 
A�கா:� ேபா?9�"தா�க�!  
------------------ 
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36. 36. 36. 36. கா)திமதியி� காதல�கா)திமதியி� காதல�கா)திமதியி� காதல�கா)திமதியி� காதல�    
 
"(வாமி! இ"த� க?ைட ேக?கிறேதெய�� வி�தியாசமாF நிைன�க ேவ8டா�; 
(வாமியி� மன�தி� சா"தி ஏCபடவி�ைலெய�� இ"த ஜட�)��� 
ேதா��கிற). ஒ� ேவைள இ) தவறாயி�"தாE� இ��கலா�. அ�ப9 ஏதாவ) 
(வாமி மன�தி� இ�"தா� இ"த� க?ைடயிட� ெசா�ல ேயாசி�க ேவ8டா�" 
எ�� ெபாிய (வாமியா� சி�ன (வாமியாாிட� ெசா�னா�. "(வாமி ெசா�வ) 
நிஜ�; இ"த� க?ைட�� இ�/� மன7 சா"தி ஏCபடவி�ைல. இத� மன�திேல ஒ� 
ப"த� இ��கிற); ஒ� தாப� இ��கிற). அ) இ"த� க?ைட.டேனதா� தீ�ேமா, 
எ�னேவா ெதாியா)" எ�றா� சி�ன (வாமியா�. 
 
த�/ைடய எ�ைல���ேள உயிைர வி:ேவா� அ@வள+ ேபைர.� 
ேமாL�)�� அ/�ப�I9ய மகிைம வாF"த 2காசி ேL�திர�தி� தமிJநா?:� 
ெபாிய மட#கK��7 ெசா"தமான கிைள மட#க� பல இ��கி�றன. அ"த 
மட#களி� ஒ�றிேலதா�, ேமேல Iறியவா� இ� (வாமியா�கK��� 
ச�பாஷைண ஆர�பி�த). அவ�களி� ஒ�வ� ெகா0ச� வயதானவ�; ஐ�ப) 
ஐ�ப�ைத") இ��கலா�. அவ�ைடய தி� மா�ைப நீ8: வள�"த தா9 
மைற�தி�"த). Aக�தி� ேராம�தினா� மைற�க�படாதி�"த பாகெம�லா� 
அ�ைம� த6�� நிைற") ேகாரமாF� காண�ப?ட). ஆனாE� அவ� Aக� 
பா��பதC� அ�வ��� அளி�கவி�ைல. அ"த ேகார�திE� ஒ� தி@ய கைள 
இ�"த). அவர) ஆJ"த க8களி� சா"தி �9ெகா8: விள#கிC�. இ"த� ெபாிய 
(வாமியா� பல வ�ஷ காலமாக ேமCப9 கிைள மட�தி� தைலவராயி�") வ�பவ�. 
ெத�னா?9%�") காசி�� வ�� தமிழ�களி� அேநக� இ"த மட�தி� வ") 
த#�வ)8:. அவ�கK�ெக�லா� ேவ89ய ெசௗகாிய#க� ெசF) ெகா:�பா�. 
இதனாெல�லா�, (வாமி பிரணவான"தாி� �கJ வி(தாரமாF� பரவியி�"த). 
 
இ"த மட�)��� ெகா0ச நாைள�� A� 2�மாரான"த� எ�/� மCெறா� தமிJ 
(வாமி வ") ேச�"தா�. இவ���� பிராய� <மா� 35�� ேம� 40��� இ��கலா�. 
இவ� ஜைட, தா9 Aத%யைவ வள��காம� ந�றாF� தைலைய ெமா?ைடய9�) 
Aக LவரA� ெசF) ெகா89�"தா�. ெபாிய (வாமியா� இவைர அ��ட� 
வரேவC�, ேவ89ய ெசௗகாிய#க� ெசF) ெகா:�தா�. �மாரான"தாிட� ஒ� 
விேசஷ�ைத� ெபாிய (வாமியா� க8டா�. �:�ப(த� ஒ�வைனவிட அதிகமாக 
அவ��� உலக விவகார#களி� ச�ப"த� இ�"த). க9த� ேபா�� வர+ அவ��� 
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அசா�திய�. A�கியமாF, தமிJநா?:� ப�திாிைககKட� அவ��� அதிக உற+ 
இ�"த). ஓயாம�, ஏதாவ) க?:ைரக� எ6தி� ப�திாிைககK�� அ/��வா�. 
ப�திாிைக�கார�களிடமி�") அவ��� ஐ") SபாF, ��� SபாF, ஒ�ேறகா� 
SபாF இ�ப97 சி�ன� ெதாைககளாக மணியா�ட�க� வ��. அ�ெதாைககைள 
அவ� வா#கி� ெகா8: தா� ஒ� விலாச�)�� 15 அ�ல) 20 SபாF மணியா�ட� 
ெசFவா�. ஒ� மாத�தி� சாியானப9 மணியா�ட�க� வராவி?டா�, ேகாப� 
வ")வி:�. தமிJ� ப�திாிைக நட�)ேவா�கைள� க8டப9 தி?:வா�. 
 
இவCைறெய�லா� கவனி�)�தா� ெபாிய (வாமியா�, தைல�பி� க8டவா� 
ச�பாஷைண )வ�கினா�. அவ� ேமE� Iறியதாவ): 
 
"எ�தைனேயா ேப� த#கKைடய மன� கவைலகைள இ"த ஜட�திட� 
ெசா�%யி��கிறா�க�. இ"த� க?ைட அவ�கK��� த�க உபேதச� ெசF), மன7 
சா"தி உ8டா�கியி��கிற). (வாமி.� மன�தி%��பைத7 ெசா�னா�, அைத 
நிவ��தி�க A9.மா எ�� பா��கலா�." 
 
�மரான"த� ேமான ெவளியி� கல"தி�"தா�. எனேவ பிரணவான"த� ம�ப9.� 
Iறியதாவ): 
 
"ஒ� ேவைள (வாமி��� H�வாசிரம�திேல �ழ"ைதக� இ�") எ#ேகயாவ) 
வி?: வ"தி��கிறேதா? அ�ப9யி���� ப?ச�தி� அதC�� த�க ஏCபா: ெசF) 
விடலாேம!" 
 
�மாரான"த� இ�ேபா) வாF திற"தா�. அவ� ெசா�னதாவ): "(வாமி ஊகி�த) 
பாதி வா(தவ�. ஒ� �ழ"ைத இ��கிற). ஆனா� அ) இ"த ஜட�தி� 
�ழ"ைதய�ல. ேவெறா�வாி� �ழ"ைத. இ"த ஜட�தி� க6�தி� அைத 
க?9யி��கிற). அதனா� தா� )ளி�Iட இ"த� க?ைட�� மன7 சா"தி இ�லாம� 
ேபாகிற). தைலவிதி! தைலவிதி!" எ�� பB� பBெர�� ெமா?ைட� தைலயி� 
ேபா?:� ெகா8டா�. 
 
ெபாிய (வாமியா� அவைர7 சா"த�ப:�தி ஆதிேயாட"தமாF அவ�ைடய 
வரலாCைற விவரமாக7 ெசா�E�ப9 ேக?கேவ �மாரான"த� அ@வாேற Iற� 
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ெதாட#கினா�. அவ� Iறியப9ேய (வாமியா�களி� பாிபாைஷைய ம?:� 
நீ�கிவி?:, இ#ேக எ6)கிேற�: 
----------- 

1111    
 
H�வாசிரம�தி� என�� வி��தாசல� எ�� ெபய�. எ� ெபCேறா�கK�� நா� 
ஒேர பி�ைள. எ� தக�பனா� ச��கா� உ�திேயாக(த�. அவ� இ�"த வைரயி� 
பண� க�ட� எ�றா� இ�னெத�� ெதாியாதவனாயி�"ேத�. திBெர�� 
ஒ�நா� அவ� இற")ேபானேபா) நா/� எ� தாயா�� தாி�திர�தி� 
ெகா:ைமைய உணர� ெதாட#கிேனா�. அ�ேபா) நா� ப?டண�தி� காேலஜி� 
ப9�)� ெகா89�"தப9யா�, எ� தாயா�, எ� அ�மா� ஊாி� அவ� V?9ேலேய 
வசி�) வ"தா�. ந�ல ேவைளயாF எ� தக�பனா� இ�ஷி_� ெசFதி�"தா�. 
இ�ஷி_ர�( க�ெபனியா� ெகா:�த பண"தா� எ� ப9��7 ெசல+�� 
உதவிC�. மCறப9 எ#கK�� V:, வாச�, ெசா�), <த"திர� ஒ��ேமயி�ைல. 
வி:Aைற நா?களி� எ� அ�மா� ஊ��� நா� ேபாவ)8:. அ"த� 
ப?9�கா?9� யா�ட/� அதிகமாF� ேப<வதC� என��� பி9�கா). சாய#கால 
ேவைளகளி� �ள�த#கைர அ�ல) ஆCற#கைரயி� தனிைமயான இட�ைத� ேத97 
ெச�� ஏதாவ) ��தக� ப9�)� ெகா89��ேப�. அ�ேபாெத�லா� 
வ�#கால�ைத� பCறி என��7 சி"தைனேய கிைடயா). பி.ஏ. பா( ெசF) வி?: 
ஏேத/� உ�திேயாக�)��� ேபாக ேவ8:ெம�� தா� எ8ணியி�"ேத�. 
 
ஒ�நா� வழ�க� ேபா� சாய#கால� ஐ") மணி <மா��� நா� �ள�கைர��7 
ெச�ேற�. அ#ேக �திதாF� தளி�வி?: மாைல7 Wாிய கிரண#களா� 
தகதகெவ�� ெபா�மயமாF� திகJ") ெகா89�"த அரச மர�த9யி� உ?கா�"), 
நா� சாவகாசமாF� ��தக� ப9�ப) வழ�க�. அ��� அ"த அரசமர�த9��7 
ெச�ேற�. அ#ேக உ?கா�") ப9�க� ெதாட#கிய)� 'கK�' எ�ற சிாி�பி� ஒ% 
ேக?:, �ள�தி� ப�க� தி��பி� பா��ேத�. �ள�தி� ஒ� விேநாதமான கா?சி 
�ல�ப?ட). இள� ெப8 ஒ��தி �ளி�)� ெகா89�"தா�. அவKைடய 
ேதகெம�லா� நீாி� �Jகி இ�"த). Aக�ம?:� ஆகாய�ைத ேநா�கி அ8ணா") 
பா��த வ8ண� ெவளியி� ெதாி"த). ெப8களி� Aக#கைள� தாமைர மல��� 
ஒ�பி:கிறா�கேள, அத� ெபா��த� அ�ேபா)தா� என�� ந�றாF� 
ெதாியவ"த). 
 
அ"த� ெப8 ஒ�வித விைளயா?: விைளயா9� ெகா89�"தா�. அவ�  
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வாயி%�") ஜல�ைத ஆகாய�ைத ேநா�கி� ெகா��ளி�பா�. அ) தி��பி 
வ�வதC�� சட�ெக�� த8ணீாி� A6கிவி:வா�. சில சமய� ெகா��ளி�த ஜல� 
அவ� A6�வதC�� அவ� Aக�திேல வி6")வி:�. அ�ப9 வி6� ேபாெத�லா� 
அவ� 'கK�' எ�� சிாி�பா�. 
 
இ"த அச?: விைளயா?: அ�ேபா) எ� மன�ைத ஏ� அ@வள+ Xர� கவ�"த) 
எ�பைத7 ெசா�ல A9யா). �ள�தி� இற#கி அ�மாதிாி நா/� விைளயாட 
ேவ8:ெம�� ஆைச.8டாயிC�. ஆனா� இதC�� அ@வள+ Xர� நா� ��தி 
இழ")விடவி�ைல. அ"த� ெப8 விைளயா:� கா?சிைய7 சC�ேநர� பா��)� 
ெகா89�"ேத�. ஒ�Aைற தCெசயலாF அவ� கைர� ப�க� தி��பியேபா) 
எ�ைன� பா��) வி?டா�. நா� அவ� விைளயா?ைட� கவனி�)� 
ெகா89�"தைத.� அவ� அறி"தி��க ேவ8:�. ெவ?க� தா#க A9யாம� 
த8ணீாி� A6கியவ� ெவ�ேநர� எ6"தி��கேவயி�ைல. "இெத�ன? இ"த� 
ெப8Y�� �7<� ேபாFவிட� ேபாகிறேத?" எ��Iட என��� கவைலயாF� 
ேபாயிC�. அவ� ெவளிேய தைலைய எ:�த)�, இனிேம� அ#� நிCப) 
உசிதமாயிராெத�� நிைன�) விைர") ெச�ேற�. 
 
இதC�� பிற�, அ"த� ெப8ைண VதியிE� �ள�கைரயிE� இர8: ��� 
தடைவ ச"தி�ேத�. எ�ைன� பா��தேபாெத�லா� அவ� ெவ?க�தினா� தைல 
�னி") ெகா�வா�. அவ� Aக�தி� ��சிாி�� உ8டா��. உடேன யாராவ) 
பா��)விட� ேபாகிறா�கேள எ�ற பய�தினா� நாE �றA� மிர8: ேநா��வா�. 
ஐேயா! இ"த� ெப8 ஏ� இ�ப9 அவ(ைத�ப:கிறா�! ந�லேவைள நா� 
சீ�கிரமாக இ"த ஊைரவி?:� ேபாகிேறா�" எ�� எ8ணி� ெகா8ேட�. 
 
காேல\ திற��� நா� சமீபி�)வி?டப9யா� சீ�கிர�தி� கிள�பி7 ெச�ைன��7 
ெச�ேற�. ஆனா� எ�ன பிரேயாசன�? அவKைடய AகA� எ�ைன� பி� 
ெதாட�") வ"த). ஏதாவ) ��தக� ப9�)� ெகா89����ேபா) திBெர�� 
அ"த Aக� - த8ணீாி� அ8ணா") பா��)� ெகா89�"த அ@வழகிய Aக� - 
எ� மன�க8ணி� ேதா���. மாைல ேவைளயி� கடCகைர��7 ெச�� 
நீல�கடைல� பா��ேதனாயி�, திBெர�� அ#ேக அைலகK�� ம�தியி� அ"த 
Aக� மித�ப) ேபா� பிரைம.8டா��. வான�தி� க�ேமக� WJ"தி����ேபா) 
ஆகாய�ைத ேநா�கினா� அ#ேக.� அ"த Aக"தா� ேதா���. பளி7ெச�� நில+ 
Vசி�ெகா89���� இரவி� ச"திரைன� தCெசயலாக ேநா�கினா�, நீலவானேம 
�ள� எ���, ச"திரேன அவKைடய வதன� எ��� பிரைம உ8டா��. Vதியி� 
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எ�ைன� க8ட)� ெவ?க�தினா� �னி") ��சிாி��� தவJ") ெகா89���� 
அவ� AகA� சில சமய� இைடயிைடேய எ� மன�க8A� ேதா���. 
 
எ�ப9ேயா ஒ� வ�ஷ� ெச�ற). அ@வ�ஷ A9வி� நா� பி.ஏ. பாீ?ைச 
எ6திேன�. பி�ன� கிராம�திC�7 ெச�ேற�. 
 
கிராம�ைத7 ேச�"த அ�ைறய சாய#கால� வழ�க� ேபா� ைகயி� ��தக�)ட� 
�ள�த#கைர��� ேபாேன�. ஆனா� எ� மன� எ�னேவா, ��தக�தி� இ�ைல. 
அ"த� ெப8ைண7 ச"தி�ேபாமா எ�/� எ8ணேம ேமேலா#கியி�"த). 
அ@ெவ8ண�திேல மகிJ7சி.� ேவதைன.� பிாி�க A9யாதப9 கல"தி�"தன. 
 
நா� �ள�த#கைர ெச�றேபா) அவ� (நான� ெசF)வி?: இ:�பி� �ட�)ட� 
கைரேயறி வ") ெகா89�"தா�. எ�ைன� பா��தா�. ஆனா� இ�Aைற அவ� 
தைல�னிய+மி�ைல; ��சிாி��� ெகா�ள+மி�ைல. இர8டாவ) தடைவ 
எ�ைன� தி��பி� பா��க+மி�ைல. வி�ெர�� ேபாFவி?டா�. ஆனா� 
அவKைடய அ"த ஒ� பா�ைவேய எ� இ�தய�தி� ஊ:�வி� பாF") வி?ட). 
அத� ெபா�� A6)� நா� அ�ேபா) அறி") ெகா�ளவி�ைலயானாE�, அதி� 
நி"ைத.� ேகாபA� நிைற"தி�"த) ம?:� எ� உண�+��� ெதாி"த). ெசா�ல 
A9யாத மனேவதைன ெகா8ேட�. 
 
அ�ேபா)தா� 'க%யாண�' எ�/� ேயாசைன, Aத� Aத%� எ� உ�ள�தி� 
உதி�த). ஆனா� எ�ன ைப�திய�கார�தன�! என�� V: இ�ைல, வாச%�ைல. 
ெசா�) நில� ஒ��� கிைடயா). பாீ?ைச பா( ஆனா�, ஏதாவ) உ�திேயாக� 
ேத97 ச�பாதி�)� கால?ேசப� நட�தலா�. அதC��ளாக இ�ேபா) க%யாண� 
எ�ப97 ெசF) ெகா�வ)? 
 
இ@வா� �ழ�பிய உ�ள�)ட� V: தி��பிேன�. அ"த� ெப8ைண� பCறி - 
எ�/ைடய மேனாநிைலைய� கா?9� ெகா�ளாம� - ெம)வாக விசாாி�ேத�. 
கிராமா"தர�தி� இ�தைகய விஷய#க� <லபமாF� ெதாி") ெகா�ளலாம�லவா? 
அவ� ெபய� கா"திமதி எ���, ஏைழ� ெப8 எ���, அவKைடய தாயா� வா. 
ேராக�தினா� க�ட�ப:கிறவ� எ���, எ�ப9யாவ) தா� க8 �:வதC�� த� 
ெப8Y��� க%யாண� ெசF) ைவ�)விட ேவ8:ெம�� அவ� ெபாி)� 
கவைல�ப:கிறா� எ��� ெதாி") ெகா8ேட�. 
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இ@வள+ அழ�� ��திசா%�தனA� வாF"த ெப8ைண� க%யாண� 
ப8ணி�ெகா�ள நா� A"தி, நீ A"தி எ�� ேபா?9யி?:� ெகா8: வா%ப�க� 
A� வரவி�ைலெய�/� விஷய� என�� மிக+� விய�பளி�த). இ) ந�Aைடய 
அதி��ட�தினா�தா� எ�� எ8ணி� ெகா8ேட�. 
 
ஆனாE� இ�ேபா) க%யாண�ைத� பCறி� பிர(தாபி�க என�� மிக+� 
ெவ?கமாயி�"த). க%யாண� ெசF) ெகா8டா� ெப8ைண உடேன அைழ�)� 
ேபாக ேவ8:ம�லவா? எ#ேக அைழ�)� ேபாவ)? இ@வ�ஷ� பாீ?ைசயி� 
ேதறாவி?டா�, இ�/� ஒ� வ�ஷ� ப9�க ேவ89வ��. அ�ேபா) அவைள 
எ#ேக வி:வ)? எ� தாயாைரேய ைவ�)� கா�பாCற A9யாம�, மாம� V?9� 
வி?: ைவ�தி���� நா�, க%யாண� ப8ணி� ெகா�கிேற� எ�றா� 
ேக?டவ�க� எ�லா�� சிாி�க மா?டா�களா? 
 
எ�னெவ�லாேமா ேயாசி�), கைடசியி� உடேன ப?டண�)��� 
தி���வெத���, பாீ?ைச ேதறியி�"தாE� ேதறியிராவி?டாE� ஏதாவ) 
உ�திேயாக�)�� AயCசி ெசFவெத���, உ�திேயாக� கிைட�த)� ஊ���� 
தி��பி வ") கா"திமதிைய� க%யாண� ெசF) ெகா�வெத��� A9+�� 
வ"ேத�. அ@வாேற ெச�ைன��� �ற�ப?:7 ெச�ேற�. 
--------------- 

2222    
 
எ�/ைடய தக�பனா�ைடய சிேநகித� ஒ�வ� அ�ேபா) ைசதா�ேப?ைடயி� 
9�9 கெல�டராயி�"தா�. த�Aைடய ஆZQ� ஓ� ஆ�9# �மா(தா ேவைல 
கா%யி��பதாக+�, இ�ேபாைத�� அ"த ேவைலயி� எ�ைன நியமி�பதாக+�, 
பிற� ெச�ைன ெஸ�ரேடாிய? ஆZQ� உ�திேயாக�)��7 சிபாாி< 
ெசFவதாக+� ெசா�னா�. சாதாரணமாF உ�திேயாக� கிைட�பதனா� 
ஏCபட�I9ய ச"ேதாஷ�ைத� கா?9E� என��� ப�) மட#� அதிக ச"ேதாஷ� 
உ8டாயிC�. இதC�� பாீ?ைசயி� நா� Aத� வ��பி� ேதறிய ெசFதி.� 
கிைட�த). ம�ப9.� ஊ���� தி��பி� ேபாேன�. 
 
தாயாாிட� ேமCIாிய விவர#கைள7 ெசா�%வி?:� கா"திமதிைய� பCறி�  
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பிர(தாபி�ேத�. அவ� 'ஐேயா ைப�திய�காரா! A�னேம ெசா�%யி��க� 
Iடாதா? அ"த� ெப8ணி� தாயா� Iட 'உ� பி�ைள��� கா"திமதிைய� 
க%யாண� ெசF)ெகா�கிறாயா?' எ�� ேக?டாேள? நா� தாேன 'இவென�லா� 
இ#கி'� ப9�)வி?டான�லவா? ப?9�கா?:� ெப8ைண� க%யாண� ெசF) 
ெகா�ளமா?டா�' எ�� ெசா�%வி?ேட�. இ�ேபா) காாிய� மி0சி வி?டேத. 
யாேரா ெபாிய உ�திேயாக(த� வ") ெப8ைண� ெகா8:ேபாF வி?டாேன! 
நைககளாக7 ெசF) இைழ�தி��கிறா�. கா"திமதியி� அதி��ட�ைத� பCறி 
ஊெர�லா� ேப<கிறா�கேள!" எ�றா�. 
 
இைத� ேக?ட)� எ�/ைடய ஆகாச� ேகா?ைட அ�ப9ேய ெபாலெபாலெவ�� 
உதி�") வி6")வி?ட). வாJ�ைகயிேலேய �சியி�றி� ேபாயிC�. இ"த7 ேசாக 
சாகர�தி%�") த��வதC� ஒேர ஒ� வழிதா� உ8ெட�� நிைன�ேத�. அ), 
ஏதாவ) தீவிரமான ேவைலயி� மன�ைத ஈ:ப:�)த�தா�. எனேவ, சீ�கிரமாகேவ 
ைசதா�ேப?ைட��� தி��பி7 ெச�� உ�திேயாக�ைத ஒ��� ெகா8ேட�. 
 
இ@வா� இர8: வ�ஷ#க� ெச�றன. ெஸ�ரேடாிய? ஆZQ� என�� 
உ�திேயாகA� கிைட�த). இதC�� ஒ�வா� கா"திமதிைய மற"தி�"ேத�. 
ேவெறா� ெப8ைண� க�யாண� ெசF) ெகா�வைத� பCறி�Iட 
ேயாசி�கலாேன�. 
 
ெஸ�ரேடாிய?9� எ�/ைடய ெஸL/�� ஒ� தைலைம உ�திேயாக(த� 
இ�"தா�. அவ� ெபய� காமா?சிநாத�. அவ���7 <மா� 40 வயதி��கலா�. ஆர�ப 
Aதேல எ#கK�� ஒ�வைரெயா�வ� பி9�)� ேபாயிC�. பரம ேயா�கிய�. 
ேவதா"த�தி� அதிக� பC��ளவ�. அவைர� பா��த+ட�, "ச�சார�தி� தாமைர 
இைலயி� த8ணீ� ேபா� வாழேவ8:�" எ�பா�கேள, அதC� உதாரண ��ஷ� 
இவ�தா� எ�� ேதா���. 
 
என��� இள� பிராய� Aதேல ேவதா"த விஷய#களி� பC� உ8:; அ9�க9 
நா#க� பாரமா��திக த�)வ#கைள� பCறி� ேப<ேவா�. ஒ� சமய� அவ�, "எ� 
V?9� அ�ைமயான ேவதா"த ��தக#க� பல ைவ�தி��கிேற�. நீ ஒ� நா� 
வ"தா� பா��கலா�" எ�றா�. 
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அ@வாேற அ:�த ஞாயிC��கிழைம அவ� V?:��7 ெச�ேற�. நா/� அவ�� 
ேபசி� ெகா89��ைகயி�, அவ�ைடய மைனவி எ#கK��7 சிC�89 ெகா8: 
வ"தா�. அவK� நா/� ஏக கால�தி� ஒ�வ� Aக�ைத ஒ�வ� பா��ேதா�. 
எ�/ைடய ெந0< ஒ� கண� (த�பி�)வி?ட). உட�பி%�"த 
ேராம#கெள�லா� ��திட நி�றன. ேதகெம�லா� விய�ைவ )ளி�த). அவK��� 
அ�ப9�தா� இ�"தி��க ேவ8:�. உடேன Aக�ைத ேவ� ப�க� தி��பி� 
ெகா8டா�. அ�றி.� ெகா8: வ"த த?:�கைள ைவ�)வி?: விைர") உ�ேள 
ெச�றா�. ட�ள�களி� ஜல� எ:�)�ெகா8: அவ� தி��பி வ�வதC� ஐ") 
நிமிஷ� பி9�த). 
 
அதC�� எ� மன�ைத ஒ�வா� சா"த�ப:�தி� ெகா8ேட�. ம�ப9 அவ� 
வ"த)�, "இவ�தா� எ� மைனவி" எ�� காமா?சிநாத� ெதாிவி�) எ�ைன.� 
அவK�� அறிAக�ப:�தி ைவ�தா�. அவ� விஷய�தி� இவ��� ெரா�ப+� 
ெப�ைம எ�ப) ந�றாக ெவளியாயிC�. 
 
என�� அவ� மைனவிைய A�னேமேய ெதாி.� எ�� நா� ெசா�லவி�ைல. 
எ�ப97 ெசா�வ)? எ�ன ெசா�வ)? உ8ைமயிேலேய நா#க� ேபசி� 
பழகியி�"ேதாமானா� ெசா�லலா�. "�ள�கைரயிE�, VதியிE� நா#க� 
ஒ�வைரெயா�வ� ச"தி�தி��கிேறா�; க8களினா� ேபசி� ெகா89��கிேறா�" 
எ�� ெசா�லA9.மா? ஆைகயாேலேய அைத�பCறி நா� பிர(தாபி�கவி�ைல. 
ஒ�ேவைள அ�ேபாேத அைத7 ெசா�%யி�"தா�, பி�னா� அ@வள+ 
)�ப#கK�காளாகியி��க ேவ8டாேமா, எ�னேவா? 

'உ�ள நிைறவிேலா� க�ள� ��"தி9� 
உ�ள நிைறவாேமா?' 

எ�ற கவியி� வா�� எ� விஷய�தி� உ8ைமயாயிC�. 
 
அத� பிற� அவ�ைடய V?:�� நா� அ9�க9 ேபாக� ெதாட#கிேன�. எ� 
மன�திேலா ஒ� ெபாிய ேபாரா?ட� நட") ெகா89�"த). "அவ� V?:��� 
ேபாகாேத; ேபாவதனா� க�ட"தா� ஏCப:�" எ�� ஒ� ��தி ெசா�%C�. 
ஆனா� அைத மீறி�ெகா8:, "அ#ேக ேபாகேவ8:�; ேபாக ேவ8:�" எ�ற 
ஆவ� க?:�கட#காம� ெபா#கி எ6") ெகா89�"த). 
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"ேபாகேவ8டா�" எ�ற க?சி நாளைடவி� ம#கி மைற"த). அ9�க9 ேபாக�  
ெதாட#கிேன�. அதனா� காமா?சிநாத/� அதிக ச"ேதாஷமைட"ததாக� 
ெதாி"த). Aத�Aத%� நா/� அவ� மைனவி.� ச"தி�தேபா), எ#கK�� 
ஏCப?ட மன�கல�க�ைத அவ� கவனி�தாரா எ�றாவ), பி�னா� எ�ைன அவ� 
V?:�� அ9�க9 கவ�"தி6�த காரண� இ�னெத�� அவ� ஊகி�தாரா 
எ�றாவ) இ��வைர நா� அறிேய�. இெத�லா� ெதாி"தவராக அவ� சிறி)� 
கா?9� ெகா�ளவி�ைல. 
 
ஒ� நா� அவ� V?:��� ேபானேபா), இவ� ெவளியி� ேபாயி�"தா�. 
"உ?கா�#க�, வ")வி:வா�" எ�� கா"திமதி ெசா�னா�. சC� ேநர� இ�வ�� 
<�மா இ�"ேதா�. ஏதாவ) ேபசாவி?டா� என��� ைப�திய� பி9�)வி:� ேபா� 
ேதா�றிC�. "எ�ைன� ேபா� )��பா�கியசா% இ"த உலக�திேல கிைடயா)" 
எ�ேற�. நா� ேயாசி�)� ேபசிேன� எ�� ெசா�ல A9யா). அ"த வா��ைதக� 
தாேம ெவளிவ"தன எ�ேற ெசா�லலா�. 
 
"நீ#க� இ#ேக வரேவ8டாெம�� ெசா�வதCகி�"ேத�. பா6� மன� 
ேக?கமா?ேடென�கிற)" எ�றா� கா"திமதி. 
 
அ�ேபா) என�� மயி� சி%��த). உட�� A6)� படபடெவ�� அ9�)� 
ெகா8ட). 
 
இ@வா� நா#க� தனிைமயி� ேபச� ெதாட#கிேனா�. �ள�கைரயி� எ�ைன7 
ச"தி�ததி%�") அவK�� எ�/ைடய ஞாபகமாகேவ இ�"ததாக+�, சீ�கிர� 
வ") த�ைன� க%யாண� ெசF)ெகா�ேவென�� ஆைச ைவ�தி�"ததாக+� ஒ� 
வ�ஷ� வைரயி� ேப7<�7< இ�லாம%��கேவ மன� ெவ��)� ேபானதாக+�, 
அ"த நிைலைமயி� காமா?சிநாத� வ") க%யாண� ப8ணி� ெகா�வதாக7 
ெசா�லேவ அவ�ைடய ந�ல �ண�ைத� க8:, வயதாகியி�"தாE� 
பரவாயி�ைலெய�� ச�மதி�ததாக+� Iறினா�. 
 
ஒ� மாத� அவ� ெபா��தி�"தா� நா� வ") க%யாண� ெசF) 
ெகா89��ேபேன எ�� ெதாிவி�ேத�. "ஒ� வா��ைத எ�னிட� 
ெசா�%யி�"தா� ஒ� மாதம�ல, ஒ� .க� ேவ8:மானாE� 
கா�தி�"தி��ேபேன" எ�� அவ� Iறினா�. 
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"தைலவிதி இ�ப9� ப8ணிவி?ட)" எ�� இர8: ேப�� ேச�") A9+�� 
வ"ேதா�. 
 
அத� பிற�, எ�ேபா) கா"திமதியிட� ேபசலா� எ�ேற சி"தைன ெசFயலாேன�. 
காமா?சிநாத� V?9� இ�லாத சமய#கைள ஆராF") பா��)� ேபாக� 
ெதாட#கிேன�. இ) பிச� எ�� ந�� ெதாி"தி�"த). ஆயி/� எ�ன பய�? 
ஒ�வ/��7 ெச#��தான மைல� பாைறயி� கா� ந6விவி:கிற). கீேழ விழ� 
ெதாட#�கிறா�. அ�ப9ேய ேபானா� இ�/� சில நிமிஷ�தி� கீேழ 
அதலபாதாள�ைத7 ேசரேவ89ய)தா� எ�� அவ/�� ந�றாக� ெதாி.�. 
ஆனாE� அவ� த�ைன� த:�) நி��தி� ெகா�ள A9வதி�ைல. மைல7சாிவி� 
வி6") ெகா8ேடயி��கிறா� - எ�/ைடய நிைல.� அ)ேபா� தா� இ�"த). 
 
கைடசியாக, இ�தைகய வாJ�ைகைய7 சகி�)� ெகா89��க A9யாெத�ற 
தீ�மான�)�� வ"ேதா�. நா#க� இ�வ�� ஒ�வ��ெகா�வராகேவ பைட�க� 
ப?டவ�கெள���, கட+� A�னிைலயி� க�யாண� ெசF) ெகா8ட 
சதிபதிகேளெய��� A9+ ெசFேதா�. ஆனா� இ"த A?டா� உலக� - ெகா9ய 
ஜன ச�க� - அைத ஒ�)� ெகா�ளா). ஆகேவ, இ"த7 ச�க�ைத வி?: 
எ#ேகயாவ) க8காணாத இட�)��� ேபாF7 ச"ேதாஷமாF வாJ�ைக 
நட�)வ)தா� சாி; பண�ைத� பCறியாவ), மCற உலக ெசௗகாிய#கைள� 
பCறியாவ) நா#க� சிறி)� கவைல�படவி�ைல. எ#கKைடய காத� ஒ�ேற 
எ#கK�� அாிய ெச�வ�. மCறைவெய�லா� யா��� ேவ8:�? 
 
காமா?சிநாத� சமீப�தி� அவ�ைடய கிராம�)�� ஒ� காாியமாக� ேபாக 
உ�ேதசி�தி�"தா�. அ7சமய� கா"திமதி அவ��� ஒ� க9த� எ6தி ைவ�)வி?: 
எ�/ட� கிள�பி வ")வி:வெத���, நா#க� க�க�தா ெச�� அ#ேக 
க�பேலறி� ப�மா+��� ேபாFவி:வெத��� தீ�மான� ெசF) ெகா8ேடா�. 
------------ 

3333    
 
[இைடயி� ���கிடாம� ெபாிய (வாமியா� கைதைய� ேக?:� ெகா8: வ"தா�. 
அவ�ைடய க8க� பாதி �9யி�"தன. ஆனா� அவ� X#க+மி�ைல; ேயாக�தி� 
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ஆJ") விட+மி�ைல சி�ன (வாமி நி��)� ேபாெத�லா� அவ� க8கைள� 
ெகா0ச� அதிக� திற"), "அ��ற�?" எ�பா�. �மாரான"த� ேமேல ெசா�கிறா�:] 
 
காமா?சிநாத� ஊ���� ேபாகேவ89ய நா� ெந�#கிC�. ஒ� நா� அவ� 
அைத�பCறி� ேப<ைகயி�, தம) மைனவிைய.� அைழ�)� ெகா8: ேபாக 
உ�ேதசி�தி��பதாக7 ெசா�னா�. என��� X�கிவாாி� ேபா?ட). அவ� அ@வா� 
ெசFதா�, நா#க� ேபசி� தீ�மானி�தி�"தப9 ெசFய A9யா). 
 
எ�/ைடய மன�கல�க�ைத ெவளியி� கா?9� ெகா�ளாம�, "ேபானா� எ�ேபா) 
தி��பி வ�V�கேளா?" எ�� ேக?ேட�. 
 
"காாிய� ஆன)� தி��ப ேவ89ய)தா�. ��� நாைள�� ேம� ஆகா)" 
எ�றா�. 
 
அதC�� கா"திமதி, "இர8: ��� நாைள�காக நா� ஏ� வரேவ8:�? V8 
அைல7ச� தாேன? இ#ேகேய இ�") வி:கிேறேன?" எ�றா�. 
 
"என�� ஆ?ேசபைணயி�ைல. உன��� தனியாயி��க� பயமி�ைலெய�றா� 
ேபஷாக இ�" எ�றா�. 
 
இ�ப9 லவேலசA� ச"ேதகமி�லாத சா)ைவ நா� ஏமாCற� ேபாகிேறாேம எ�� 
ஒ� நிமிஷ� என��� ப7சா�தாப� உ8டாயிC�. ஆனா� அ:�த நிமிஷ�தி�, 
"நா� எ�ன இவைர ஏமாC�வ)? இவர�லவா எ�ைன ேமாச� ெசFதவ�? இவைர 
யா� வ") கா"திமதிைய� க%யாண� ெசF)ெகா�ள7 ெசா�ன)? ெதFVகமான 
காத%னா� இ�தய ஒC�ைம ெபCற எ#கK�� ந:ேவ இவர�லவா சாப�ேகடாக 
வ") ேச�"தா�?" எ�� எ8ணி ெந0ைச உ�தி ெசF) ெகா8ேட�. 
 
�றி�பி?ட தின� இர+ காமா?சிநாத� ஊ���� ேபானா�. ம�நா� காைலயி� 
நா� கா"திமதியி� V?:��7 ெச�� அவைள7 ச"தி�ேத�. எ#கKைடய 
பயண�ைத� பCறி� ேபசி A9+ ெசFேதா�. அத�ப9 அ�� சாய#கால� கா"திமதி 
V?9%�") �ற�ப?: நா� வசி�த அைற�� வ")விட ேவ89ய). அ#கி�") 
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ேச�"தாCேபா� நா#க� ரயி�ேவ (ேடஷ/��� ேபாF� க�க�தா+�� ரயி� 
ஏறேவ89ய). காமா?சிநாத� ெசF)ேபா?ட நைகக� ஒ�ைற.� அவ� எ:�) 
வர�Iடா). அவCைற இ���� ெப?9யி� ைவ�), அ�)ட� ஒ� க9த� எ6தி 
ைவ�க ேவ89ய). இ���� ெப?97 சாவி ஒ�� காமா?சிநாதனிட� இ��பதா� 
அவ� வ"த)� திற") பா��)� ெகா�வா�. V?9� ஒ� சைமயCகாாி.�, ஒ� 
ேவைல�கார� ைபய/� இ�"தா�க�. அவ�களிட� கா"திமதி �ரசவா�க�தி� 
உ�ள ஒ� சிேநகிதியி� V?:��� ேபாவதாக+�, தி���வதC� இர8: ��� 
நா� ஆகலா� எ��� ெசா�%வி?: வரேவ89ய). 
 
இ"த ஏCபா:க� ேபசி A9"த)�, கா"திமதி ஒ� க9த� எ6தி� கா?9னா�. அதி�, 
அவ� த�னிட� கா?9ய வி<வாச�திC�� தன��7 ெசFத ந�ைமகK��� மிக+� 
ந�றி.ைடயவளாயி��பதாக+�, ஆனா� அதCெக�லா� தா� பா�திரமானவ� 
அ�லெவ���, க%யாண�திC� A�ேப த�/ைடய இ�தய�ைத ஒ�வ���� பறி 
ெகா:�)வி?டதாக+�, விதிவச�தா� அவைர ம�ப9 ச"தி�தாக+�, அவைர� 
பிாி") த�னா� உயி� வாழ A9யாெத�� அறி") அவ�ட� ேபாவதாக+�, 
த�ைன ம�னி�) மற") விட ேவ8:ெம��� எ6தியி�"தா�. 
 
அ�� சாய#கால� நா� பிரயாண�)�� எ�லா ஏCபா:கK� ெசF)வி?:, 
கா"திமதியி� வரைவ ஆவEட� எதி�பா��) உ?கா�"தி�"ேத�. ேநர� ஆக ஆக 
எ� ெந0<� )9�� அதிகமாயிC�. 'ஒ�ேவைள வராம� இ�")வி:வாேளா?' 
எ�� எ8ணிய ேபா) இ�தய�தி� ச�ம?9யா� அ9�த) ேபா�ற ேவதைன 
ஏCப?ட) - (வாமி! த#களிட� உ�ள) உ�ளப9 ெசா�வதாக7 ச#க�ப� 
ெசF)ெகா8ேடன�லவா? அ"த இ�தய ேவதைனயி� ஒ� ச"ேதாஷ� 
இ�"தெத�பைத.� ெசா�%வி:கிேற�. உ8ைமெய�னெவ�றா�, நா� 
ேகாைழயாகி வி?ேட�. அபாய#க� நிைற"த கைரகாணாத சA�திர�தி� பிரயாண� 
ெசFவதCகாக ஒ�வ� தயாராகிறா�. ஆனா� பிரயாண� �ற�பட ேவ89ய 
சமய�தி� ஏதாவ) ஒ� தைட வ") ���கிடாதா, அைத7 சா�காக ைவ�)� 
ெகா8: கிள�பாம� இ�") விடலாேம எ�� அவ/��� ேதா��கிற). 
எ�/ைடய மேனாநிைல அ�ப9�தா� இ�"த). ஆனா� அைத நாேன அ�ேபா) 
ெதளிவாக உணரவி�ைல.  
 
வாச%� வ89 வ") நி��, கா"திமதி மா9�ப9ேயறி எ�/ைடய அைற���  
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வ"தேபா) எ�/ைடய இ�தயநிைல எ�ப9யி�"தெத�பைத எ�னாேலேய 
விவாி�க A9யா). அதி� அதிகமாயி�"த) இ�பமா )�பமா எ�� என�ேக 
ெதாியவி�ைல. 
 
அவ� வ"த)�, இ�னி�ன ெசா�%, இ@விதமாக வரேவCக 
ேவ8:ெம�ெற�லா� மன�தி� எ8ணியி�"ேத�. ஆனா� அெத�லா� 
இ�ேபா) அ9ேயா: மற") ேபாயிC�. ஒ� வா��ைத Iட வரவி�ைல. 
அவKைடய கர#கைள� பி9�) உ?கார ைவ�ேத�. அ�ேபா) அவKைடய 
ேதகெம�லா� ந:#�வைத அறி"ேத�. எ� மன�தி� மCற உண�7சிெய�லா� 
ேபாF� பாிதாப உண�7சி ெபா#கி எ6"த). 
 
"இேதா பா�, கா"தி! உ� உட�� ந:#�கிற). உ� மன�தி� ெகா0சமாவ) 
தய�க� இ�"தா� நா� இ"த� காாிய� ெசFய ேவ8டா�" எ�ேற�. 
 
"தய�கமி�"தா� வ�ேவனா? நீ#க� எ�ைன� க?டாய�ப:�தினீ�களா? எ� 
மன�H�வமான வி��ப�தினாேலேய வ�கிேற�" எ�றா� கா"தி. 
 
"அ) வா(தவ"தா�. ஆனாE� எ�/ைடய <யநல�)�காக உ�ைன� 
)�ப�)���ளா��கிேறேனா எ�� தா� எ� மன� தவி�கிற). உன��, V:, 
வாச�, ெச�வ�, ெசௗ�கிய� எ�லா� அவ� அளி�தி��கிறா�. நாேனா 
இைவெயா��� உன��� தர A9யா)..." 
 
"அதனாேலேயதா� நா� அவைர வி?:7 ெச�வ) அவசிய�. அவ� என�� எ�லா� 
அளி�தி��கிற�; நாேனா அவ��� எ� ெவ�� இ�தய�ைத� Iட அளி�க 
A9யவி�ைல. அைத� தா#க� ஏCகனேவ கவ�") வி?B�க�. நா� எ�ன 
ெசFயலா�?" 
 
"எ� வாJ�ைகயி� இ�ப9�ப?ட பா�கிய� என��� கிைட��ெம�� நா� 
கனவிE� எதி�பா��கவி�ைல. உ�/ைடய காதE��� நீ எ�னிட� ைவ��� 
ந�பி�ைக��� நா� த�தி.�ளவனா எ�� தா� ச"ேதகமாயி��கிற)." 
 
"இ"த ேயாசைனெய�லா� அ�� அரசமர�த9யிேலேய உ#கK���  
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ேதா�றியி��க ேவ8:�" எ�றா� கா"தி. 
 
"சாி, சாி; ந�Aைடய ேப7சிேல ரயிைல மற") விட� ேபாகிேறா�. இனிேம� தா� 
தின� 24 மணி ேநரA� ேபச� ேபாகிேறாேம. இ�ேபா) கிள�பலா�" எ�ேற�. 
 
"கிள��வதC� A� இ�/� ஒ� விஷய� உ#கK��7 ெசா�% விட ேவ8:�. 
அ) அவ���� Iட� ெதாியா)" எ�றா� கா"தி. அ�ேபா) அவ� Aக�திேல சிறி) 
ெவ?க�தி� அறி�றி காண�ப?ட). இதJகளி� சி�நைக உ8டாயிC�. 
 
அவ� ெசா�ல� ேபாவ) எ�னவாயி��கலாெம�� சC� ேயாசி�ேத�. ஒ��� 
ெதாியாம� "எ�ன ெசா�னாE� ேக?க� தயாராயி��கிேற�" எ�ேற�. "��� 
மாதமாF என�� உட���� ஒ� மாதிாியாயி��கிற). மாத(நான� ெசFயவி�ைல. 
நா� ேபா�மிட�தி� இ) ஒ� சிரம� இ��கிற)" எ�றா�. 
 
இத� ெபா�� என�� ந�றாக விள#க ஒ� நிமிஷ� பி9�த). அ) விள#கிய)� 
ஒ� ெபாிய ஆ�த� உ8டாயிC�. அபாய� நிைற"த கடCபிரயாண� 
ெதாட#�வதC� அச?:� ைதாிய�)ட� தீ�மானி�)வி?: அதC� ஏதாவ) 
இைட_� ேநராதா எ�� எதி�பா��)� ெகா89�"தவ/��, உ8ைமயிேலேய 
ஓ� இைட_� இ�ேபா) ெத�ப?ட). 
 
சC� ேநர� சி"தி�)� ெகா89�"ேத�. "எ�ன இ@வள+ ஆJ"த ேயாசைன?" 
எ�� கா"திமதி ேக?டா�. 
 
"கா"தி! இ"த ஜ�ம�தி� ந�Aைடய காத� நிைறேவ�வ) பகவா/�� 
இ�டமி�ைல. கட+� சி�தமி�"தா� நீ இ�/� ஒ� மாத� க%யாண� ஆகாம� 
இ�"தி��கமா?டாயா?" எ�ேற�. 
 
"இ)தானா உ#க� காத�? இ@வள+ தானா உ#க� ைதாிய�?" எ�றா� கா"தி. 
 
"ஆமா�; உ� வாJ�ைகைய� பாழா��வதC� என��� ைதாியமி�ைலதா�. அவ� 
உன�களி��� வாJ�ைக7 ெசௗகாிய#கK��� பதி� நீ அவ��� ஒ��� ெகா:�க 
A9யவி�ைலெய�� IறினாF. அ) தவ�. அவC��ெக�லா� ேமலானைத - 
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ச"தான பா�கிய�ைத - அவ��� நீ அளி�க A9.�. இ"த ஜ�ம�தி� நீ அவைர7 
ேச�"தவ�. அ:�த ஜ�ம�திலாவ) ந�ைம ஒ�� ேச����ப9 பகவாைன� 
பிரா��தி�ேபா�" எ�ேற�. 
 
"அவ� தா� ேவதா"தி எ�� நிைன�)� ெகா89�"ேத�; நீ#கK� ஒ� �?9 
ேவதா"தி எ�ப) ெதாியாம� ேபாயிC�" எ�றா� கா"தி. அ:�த நிமிஷ� ேவ� 
வா��ைத ேபசாம� எ6") ெச�றா�. 
 
கீேழ கா�தி�"த ஜ?கா வ89 கடகடெவ�� ெச�ற). அ"த வ89யி� 
ச�கர#க� எ� இதய�தி� ேம� ஓ:வ) ேபா� இ�"த). 
 
கா"திமதி இற#�வதCகி�"த ெபாிய )�ப� �ழியி%�") அவைள� கா�பாCறி� 
கைர ேச��ததாக நிைன�ேத�. ஆனா� எ�/ைடய வாJ�ைக எ�னேவா 
பாழாயிC�. இனிேம� அ) ெவ�� பாைலவன"தா�. 
 
அ�றிர+ ஒ� கண ேநரA� நா� X#கவி�ைல. இ�/� சில நா� அ�ப9ேய 
இ�"தா� சி�த� ேபத%�) வி:� எ�� ேதா�றிC�. எனேவ, ம�நா� 
அதிகாைலயி� தி��ேகாவிbைர ேநா�கி� பிரயாணமாேன�. 
 
தி��ேகாவிb� மட�ைத� பCறி� தா#க� அறி"தி��Z�க�. அ�ேபா) 
அ�மட�தி� தைலவராயி�"த (வாமிைய என�� ஏCகனேவ ெதாி.�. அவ� சிற"த 
க�வி� பயிCசி.�, ஒ6�கA� விசால ��தி.�, க�ைண.� உ�ளவ�. அவாிட� 
ெச�� நா� ச"நியாசியாக வி���வதாக+�, அவ�ைடய சீடனாக எ�ைன ஏC�� 
ெகா�ள ேவ8:ெம��� ெதாிவி�ேத�. (வாமிகK� அ�� �ாி") எ�ைன 
ஏC�� ெகா8டா�. 
------------ 

4444    
 
ஐ") வ�ஷ#கK��� பிற�, எ�/ைடய ��நாதைர7 ெச�ைனயி%�"த ஒ� 
ப�த� அைழ�தா�. அவ�ட� நா/� ெச�ேற�. ஒ� நா� ேகாவி%� உப"நியாச� 
நட"த). (வாமிக� வழ�க� ேபா� அாிய ெபாிய சமய த�)வ#கைள7 
சரமாாியாக� ெபாழி") ெகா89�"தா�. ஆனா� எ�/ைடய மன� எ�னேவா, 
அ�� உப"நியாச�தி� ஈ:படவி�ைல. 
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உ8ைமயி�, ெச�ைன�� வ"ததி%�"ேத எ� உ�ள� சாியான நிைலைமயி� 
இ�ைல. தியான�தி� மன� �வித� மிக+� க9னமாயிC�. அ9�க9 கா"திமதியி� 
நிைன+ வ"த). "�ல�கைள அட�கி ெவCறி ெபCற நா� இ�ேபா) கா"திமதிைய� 
பா��தாெல�ன?" எ�� ேதா�றிC�. "அவைள ந� சி�ையயாF� ெகா�ளலா�" 
எ�ற ஆைச Iட உ8டாயிC�. 
 
ேகாவி%� (வாமிக� உப"நியாச� ெசF) ெகா89�"தேபா), மன� அதி� 
ஈ:படாம� ெபாி)� ச%�)� ெகா89��கேவ, நா� ேகாவிைல7 <Cறி 
வரலாெம�� எ8ணி எ6") ெச�ேற�. (வாமி தாிசன� ெசF)வி?: அ�ம� 
ச"நிதி��7 ெச�ேற�. அ#ேக க��ப�கி�ஹ�தி� அ�7சக� Hைஜ�� ஆய�த� 
ெசF) ெகா89�"தா�. ெவளி ம8டப�தி� ஒ� சி� ெப8 ைக I�பிய வ8ண� 
நி�� ெகா89�"தா�. அ#� ேவ� யா�� இ�ைல. 
 
அ"த� �ழ"ைத�� வய) ஐ")��� தா� இ����. அவ� வாF���ேள ஏேதா 
AYAY�)� பிரா��தைன ெசF) ெகா89�"தா�. அவ� எ�ன 
பிரா��தி�கிறா� எ�� ெதாி")ெகா�ள ஆவ� உ8டாகேவ அ�கி� ெந�#கி 
உC�� ேக?ேட�. 
 
"அ�பிேக! தாேய! எ� அ�மாைவ� கா�பாC�. நா#க� தி�கCறவ�க�; உ�ைன� 
தவிர எ#கK��� கதி கிைடயா)..." 
 
எ� உட�ெப�லா� ஒ� �E#�� �E#கிC�. அ"த� பாிதாபமான �ரைல.�, 
பிரா��தைனைய.� எ�னா� சகி�க A9யவி�ைல. இ�/� அ�கி� ெச�� 
"�ழ"தாF! நீ யார�மா? உ� தாயா��� எ�ன அ�மா?" எ�� ேக?ேட�. 
 
�ழ"ைத Aத%� ெகா0ச� ெவ�8ட க8கKட� எ�ைன� பா��தா�. அ��ற� 
அவ� Aக� சC� மல�"த). 
 
"அ�மா+�� உட�� சாியாயி�ைல. V?9ேல அாிசி வா#க� பண� கிைடயா)...!" 
எ�றா�. 
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"உன�� அ�பா இ�ைலயா, அ�மா?"  
 
"அ�பா நா� பிற�பதC� A�னேம ேபாF வி?டா�. எ#கK�� ேவ� தி�கி�ைல. 
ெதFவ"தா� எ#கK��� )ைண." 
 
இ"த� �ழ"ைதயி� மழைல7 ெசாCக� எ�லா� அவKைடய தாயா� அ9�க9 
ெசா�%� ேக?டைவ எ�� ஊகி�)� ெகா8ேட�. எ� உ�ள� உ�கிC�. 
 
"உ� ெபய� எ�ன அ�மா?" எ�� ேக?ேட�. 
 
"எ� ெபய� ெஸௗபா�கிய�." 
 
"உ� அ�மாவி� ெபய�?" 
 
"கா"திமதி." 
 
எ�ைன� ெதாட�") அவ�கKைடய V?:�� வ�வதC� அ"த� �ழ"ைத 
ஓடேவ89யி�"த). அ@வள+ விைரவி� எ� கா�க� எ�ைன அ#ேக ெகா8: 
ேச��தன. 
 
ஒ� பைழய V?9� சி�ன அைற ஒ�றி� ெவ�"தைரயி� எE��" ேதாEமாF� 
ப:�)� ெகா89�"த கா"திமதிைய� க8ேட�. அவ� Aக�திேல ம?:� நா� 
A�ேன பா��ைதவிட அதிகமான ேதஜ( இ�"த). 
 
ெவ� ேநர� நா#க� ஒ��� ேபசவி�ைல. ஒ�வைரெயா�வ� பா��)� பா��)� 
க8ணீ� வி?:� ெகா89�"ேதா�. 
 
அவK�� உட�� சாி�படாததC�� காரண� ப?9னிதா� எ�� பா��த உடேனேய 
என��� ெதாி") ேபாயிC�. ப�க�)� கைடயி%�") ெகா0ச� பழ#க� வா#கி� 
ெகா8: வ") ெகா:�) இ�வைர.� சா�பிட7 ெசFேத�. 
 
"நா� சாவதC�� உ#கைள ம�ப9 பா��ேப� எ�� ம?:� ஒ� ந�பி�ைக என��  
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இ�"த). ேநCறிர+ ஒ� கன+ க8ேட�. ஒ� வாF�காE�� அ"த� கைரயி� 
நீ#க� நிCகிறீ�க�. அ#கி�") ைகைய நீ?9 எ�ைன.� அ"த� கைரயி� ேச��க 
Aய�கிறீ�க�. அ�ேபா) நா� வாF�கா%� வி6") வி:கிேற�. ெவ�ள� 
அ9�)� ெகா8: ேபாகிற). அ��ற� ெவ� ேநர� நிைனேவ இ�லாம� 
இ��கிற). பிற�, சA�திர�தி� ஒ� படகி� இ��பதாக� ேதா��கிற). நீ#க� 
பட� ஓ?:கிறீ�க�. 'இ) ந�Aைடய ம� ஜ�ம�' எ�� ெசா�Eகிறீ�க�. 
 
'விதியி� எ6�ைத� கிழி�தா7< - A�ேன  
வி?ட �ைற வ") ெதா?டா7<' 
 
எ�ற ந"த� சாி�திர� ��மி நா� பா:கிேற�. அ�ேபா) திBெர�� ஒ� �யC 
காC� வ") படைக� கவிJ�) வி:கிற). இ�ப9ெய�லா� ஏேதேதா ெசா�பன� 
க8: ெகா89�"ேத�" எ�� கா"திமதி Iறினா�. 
 
எ#கKைடய ச�பாஷைண ஒ� ெதாட�7சியி�லாம� ஒேர �ழ�பமாயி�"தப9யா�, 
அைத அ�ப9ேய எ�னா� இ�ேபா) ெசா�ல A9யா). எ�ைன வி?:� பிாி"த 
பி� அவK�� ேந�"தைத� பCறி நா� ேக?:� ெதாி") ெகா8டைத ம?:� 
ெசா�கிேற�. 
 
கா"திமதி V: ேச�"த)�, அ#ேக ேவைல�கார� ைபய� ம?:� ெபாி)� மன� 
�ழ�ப�)ட� உ?கா�"தி��பைத� க8டா�. அ�� சாய#கால� அவ� V?ைட 
வி?:7 ெச�றபி� ஊ���� ேபாயி�"ததாக நிைன�த எஜமா� வ"ததாக+�, 
அ�மா� ெவளியி� ேபாயி��கிறா� எ�� அறி"த)� அவ� ஒ��� ெசா�லாம� 
தி��பி� ேபாFவி?டதாக+� அவ� ெதாிவி�தா�. அ�றி.� எஜமா� வ") 
ெச�றபி� சைமயCகாாி இ���� ெப?9 இ�"த அைற��� ெச�� கதைவ� 
தாழி?:� ெகா8: ஏேதா �ைட") ெகா89�"ததாக+�, பிற� அவK� ஒ��� 
ெசா�லாம� ெவளிேய ேபாFவி?டதாக+� Iறினா�. கா"திமதி பைதபைத��ட� 
இ����ெப?9ைய� ேபாF� பா��தா�. ெப?9 திற"தி�"த). சாவி� ெகா�) கீேழ 
கிட"த). ெப?9��� நைகக� இ�ைல. தா� எ6தி ைவ�தி�"த க9த� ம?:� 
இ�"த). அைத எ:�)� கிழி�)� தீயி� ேபா?: எாி�தா�. 
 
நைககைள7 சைமயCகாாி எ:�)� ேபாயி��க ேவ8:ெம�� அவK��� 
ேதா�றிC�. காமா?சிநாத� அ@வள+ சீ�கிர� தி��பி வ") ம�ப9 ேபானைத� 
பCறி நிைன�க நிைன�க அவK��� கவைலயாயி�"த). அவ� இ���� ெப?9 
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இ�"த அைற��� ேபாகவி�ைலெய�பைத� ைபயைன ந�றாF விசாாி�)� 
ெதாி") ெகா8டா�. ஆைகயா� க9த�ைத� பா��தி��கமா?டா�. எனேவ, 
எ�ப9.� அவ� சீ�கிர� வ�வாெர�� எதி�பா��தா�. நைகக� எ�லாவCைற.� 
கழCறி� ெப?9யி� ைவ�தைத�பCறி அவ��� எ�ன காரண� ெசா�வெத�� 
கல�க�)ட� ேயாசி�)� ெகா89�"தா�. 
 
ஆனா� அ�தைகய காரண� ெசா�வதC� ேவ89ய பிரேமய� அவK�� 
ஏCபடேவயி�ைல. ஏென�றா�, காமா?சிநாத� தி��பி வரேவயி�ைல! ஒ� வார�, 
இர8: வார� ஆகி.� அவ� வரவி�ைல. அவ��� சைமயCகாாி��� ெவ� நாளாக 
காத� உ8ெட���, அவைள அைழ�)� ெகா8: அவ� ஓ9வி?டாெர��� 
அ�க� ப�க�திE�ளவ�க� ெசா�னா�க�. கா"திமதியிட� வ") )�க� 
விசாாி�தா�க�. ஆனா� ஒ�வராவ) எ@வித ஒ�தாைச.� ெசFய A�வரவி�ைல. 
 
கா"திமதியி� தாயா� A�னேம கால0ெச��வி?டா�. ேவ� உCறா� உறவின� 
யா�மி�ைல. ெசா"த� கிராம�)��� ேபாக அவK�� இ�டA� இ�ைல. ந�ல 
ேவைளயாF� பா#கியி� ெகா0ச� பண� இ�"த). அைத ைவ�)� ெகா8: 
ப?டண�திேலேய வசி�க� தீ�மானி�தா�. அேத ெத�வி� சமீப�தி%�"த ஒ� 
V?9� இர8: அைறக� ம?:� வாடைக�� வா#கி� ெகா8: வசி�கலானா�. 
அ"த V?9� மCெறா� �9�தன� இ�"த த�பதிக� மிக+� ந�ல மாதிாி. 
�ழ"ைதகைள� ப9�க ைவ�பதCகாகேவ அவ�க� ப?டண�)�� வ"தவ�க�. 
 
எ�ப9.� காமா?சிநாத� ஒ� நா� தி��பி வ�வா� எ�ற ந�பி�ைக.ட� 
கா"திமதி கால# கழி�கலானா�. உாிய கால�தி� இ"த� ெப8 �ழ"ைத பிற"த). 
�ழ"ைதைய வள��பதி� அவ� ெபா6தி� ெப�� ப�தி ேபாயிC�. ெச?டாக� 
�9�தன� ெசF) எ�ப9ேயா இ�தைன நா� கழி�தா�. கைடசியாக, 
பா#கியி%�"த பண� A6)� தீ�") பரம தாி�திர� ேநாி?ட). உண+� ெபா�� 
வா#க+� பண� இ�லாத நிைலைம ஏCப?ட). 
***** 
 
இைதெய�லா� அவ� ெசா�ல� ேக?க� ேக?க என�� எ� மீதிேலேய வ"த 
ேகாப�)�� அளவி�லாம� ேபாயிC�. "பாவி எ�னால�லவா உன�� இ"த� 
)யரெம�லா� ேநாி?ட)? சமய�தி� நா� ேகாைழயாகி உ�ைன� தி��பி� ேபாக7 
ெசா�ேனேன?" எ�� கதறிேன�. 
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"நா� தி��பி� ேபானதC�� காரண� நீ#க� ம?:"தா� எ�� நிைன�கிறீ�களா? 
இ�ைல. இ�ைல. உ8ைமயி� எ�/ைடய ைதாிய� �ைற+தா� உ#கைள.� 
பாதி�த). எ� ேதக� ந:#கியைத அ�ேபா) நீ#க� அறியவி�ைலயா? நா� ேபாF 
வி?ேடென�� ெதாி"த)� அவ�ைடய மன� எ�ன பா:ப:ெம�� எ8ணி� 
பா��த ேபா) எ�/ைடய உ�திெய�லா� ேபாFவி?ட). அதனா� தா� நீ#க� 
ெகா0ச� தய�க� கா?9ய)� நா� தி��பி வி?ேட�" எ�றா�. 
 
"அைத நிைன�தா�தா� வயிCெறாி7ச� அதிகமாகிற). பிரமாதமான ேவதா"த� 
விசார� ெசF) வி?:� கைடசியி� ஒ� சைமயCகாாிைய இ6�)� ெகா8: ேபான 
ம/�ய/�காக ந�Aைடய வாJ�ைக இ�ப�ைதெய�லா� தியாக� ெசFேதாேம! 
நீ இ�ப9� ப?9னி கிட") எE��" ேதாEமா��ப9 ஆயிCேற! இ"த� க8க� 
எ�ன பாவ� ெசFதன?" எ�� ெசா�% Aக�தி� அ9�)� ெகா8ேட�. 
 
"தா#க� அ"த அவXைற ந��கிறீ�களா, எ�ன? ஊரா� ெசா�னா�கெள�றா�, 
அ) நிஜமா? அவாிட� நா� காத� ெகா�ள A9யவி�ைல எ�ப) உ8ைமேய; 
ஆனா� அவ�ைடய �ண�ைத நா� ந�றாF அறிேவ�. ஒ� நாK� அ�ப9 
ேந�"திரா)" எ�றா� கா"திமதி. 
 
"பி� ஏ� அ"த ம/ஷ� தி��பி வரவி�ைல? உ�ைன இ"த� கதி�� 
ஆளா�கிவி?: அவ� ஏ� ேபாக ேவ8:�?" 
 
"அெத�னேவா, நா� அறிேய�. ச"த��ப#க� எ�லா� ஊரா� ெசா�வதC�� 
ெபா��தமாF�தா� இ�"தன. ஆனா� எ� அ"தர#க�தி� நா� அைத ந�ப 
A9யவி�ைல; இனி.� ந�பமா?ேட�" எ�றா�. 
 
அவKைடய உ�தம �ண�ைத நிைன�க நிைன�க என�� எ� ேபாிE�, அவ� 
��ஷ� ேபாிE� பதி� மட#� ேகாப� ெபா#கிC�. இ�ெனா� (திாீ�� 
இ�தைகய க�ட� ேந�"தி�"தா�, எ@வள+ மன� கச") ேபாயி��பா�? எ�ப9 
எ�லாைர.� )ேவஷி�க� ெதாட#கியி��பா�? 
 
ம�ப9.� நாைள�� வ�வதாக7 ெசா�%வி?: எ� ��நாத� த#கியி�"த 
V?:��� தி��பிேன�. "எ#ேக ேபாயி�"தாF?" எ�� அவ� ேக?டதC�, "பைழய 
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சிேநகித� ஒ�வைர7 ச"தி�ேத�; அவ� V?:��� ேபாயி�"ேத�" எ�ேற�. இனி 
எ�ன ெசFவெத�பைத�பCறி� திடமான A9+ ெசF) ெகா8: அவாிட� A6 
விவர�ைத.� ெதாிவி�க ேவ8:ெம�� நிைன�ேத�. உ8ைமயி�, 
ச"நியாஸாசிரம�தி%�") வி:தைல ேகா��ப9யாகேவ ேந�ேமா எ�� Iட எ� 
உ�ள� நிைன�த). 
 
ஆனா� அ�தைகய த�ம ச#கட�)�� எ�ைன� கா"திமதி ஆளா�கவி�ைல. 
ம�நா� காைலயி� நா� அவ� V: ெச�றேபா) கா"திமதி �ழ"ைதைய 
அைண�)� ெகா8:, 'ெஸௗபா! உ�ைன நா� பிாி.#கால� வ") வி?ட). 
ஆனா� நீ வ��த� படாேத. பகவா� எ�ைன அ9ேயா: ைகவி?: விடவி�ைல. 
ேநC� உ�ேனா: வ"த (வாமியா� உ�ைன� கா�பாC�வா�' எ�� ெம%"த 
�ர%� ெசா�%� ெகா89�"தா�. 
 
சC� ேநர�)�ெக�லா� எ�ைன.� அ"த� �ழ"ைதைய.� ேகாெவ�� கதற 
வி?:வி?:� கா"திமதி பரேலாக� ெச�றா�. 
 
!$%ைர!$%ைர!$%ைர!$%ைர    
 
இ�ப97 ெச�% வ"த �மாரான"தாி� க8களி� க8ணீ� த)�பிC�. ஆனா� 
ெபாிய (வாமியாேரா சா"த(வSபியாF உ?கா�"தி�"தா�. கைடசியி�, 
�ழ"ைதைய� பCறி7 ெசா�னேபா) ம?:� அவ�ைடய �7< வழ�க�ைதவிட7 
சிறி) ெபாிதாக வ"த).  
 
"இ�ேபா) (வாமி அ9�க9 பண� அ/�பி வ�வெத�லா� அ"த� 
�ழ"ைத���தாேனா?" எ�� ேக?டா�. 
 
"ஆமா�; அ�ைறய தினேம நா� எ� ��நாதாிட� ெச��, உ8ைம A6வைத.� 
ெசா�%, இனி� ெகா0ச கால� எ� மன�தி� சா"தி இராெத���, ஒேர இட�தி� 
இ��க A9யாெத��� ெதாிவி�) ேL�திர யா�திைர ெசFய அOமதி ெபCேற�. 
சில நா� வைர நா� ேபா�மிடெம�லா� ெஸௗபாைவ.� அைழ�)� ெகா8: 
ேபாேன�. ெகா0ச� அவK�� வயதான)� ெச�ைனயி� இள� ெப8கK�� 
உண+ வசதி.ட� க�வி.� அளி��� ஒ� (தாபன�தி� ேச��ேத�. இ�ேபா) 
அவK�� பதிைன") வயதாகிற). அவளிட� என�� இ��ப) )ேவஷமா 
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வா�ஸ�யமா எ�ேற சில சமய� ெதாிவதி�ைல. 'இ"த� ெப8ணா� அ�லவா 
இ�/� நா� வி:தைல ெபறாம� உலக ப"த�தி� ஆJ"தி��கிேற�?' எ�� 
நிைன���ேபா) அவளிட� ேகாப� உ8டாகிற). அ:�த நிமிஷ�, 'அ"த� 
�ழ"ைதயி� ந�வாJ+�காக ேமா?ச�ைத இழ") நகர�)��� ேபாகலா�' எ�� 
ேதா��கிற)..." 
 
"(வாமி��� ப"த�தி%�") வி:தைல ேவ8:மானா� இ�ேபா) அைடயலா�. 
ெஸௗபா�கிய�ைத� கா�பாC�� ெபா��ைப இ"த� க?ைட ஏC�� ெகா�K�" 
எ�றா� பிராணவான"த�. 
 
"ஓ! அெத�ப9 A9.�? கா"திமதி அளி�த ெபா��ைப நா� எ�ப9 
இ�ெனா�வாிட� ெகா:�ேப�? (வாமி! ெசா�E#க�! இ"த உலக�தி� 
)�பA� தீைம.� ஏ� இ��கி�றன? சைமயCகாாிைய இ6�)7 ெச�ற ஒ� 
X��த/�காக எ#க� வாJ�ைக பாழான) ஏ�? கா"திமதி ப?9னியா� உயி� 
)ற���ப9 ேந�"த) ஏ�? இைதெய�லா� நிைன��� ேபா) என��� 
கட+ளிட�திேலேய அவந�பி�ைக உ8டாகிவி:கிற). அ�ேபாெத�லா� எ� 
ச"நியாச� ேகால�ைத� பா��) நாேன சிாி�)� ெகா�கிேற�." 
 
"(வாமி! பகவா/ைடய சி��9யி� ஏ� தீைம.� )�பA� இ��கி�றன எ�� 
ஆதிகால�தி%�") ந� ெபாிேயா�க� ஆராF7சி ெசFதா�க�..." 
 
"அ"த ஆராF7சியி� அவ�க� க8:பி9�த) எ�ன?" 
 
"அ)தா� நம��� ெதாியா). ஏெனனி�, அ"த இரகசிய�ைத� க8: பி9�தவ�க� 
யா�� அைத ெவளியிடவி�ைல. கட+ளி� சா"நி�ய�ைத� ேபாலேவ அவ�ைடய 
தி�விைளயாட%� இரகசியA� விவாி�க A9யாத) எ�றா�க�. அதனா� தா� 
'க8டவ� வி89ல�; வி8டவ� க89ல�' எ�/� வா�கிய� எ6"த)." 
 
"பி�, மனித� சா"தி ெப�வ)தா� எ�ப9?" 
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"மன7சா?சி��7 சாிெய�� ேதா��வைத7 ெசFவ)�, பல�கைள� பகவா/�� 
அ��பண� ெசFவ)"தா� சா"தி அைட.� உபாய�. உதாரணமாக கா"திமதியி� 
கணவ�, அவ� ேவெறா�வைன� காத%�தி��ைகயி� தா� அவைள மண� 
�ாி"த) பிச� எ�� அறி"தேபா), அவைள வி?:7 ெச�வேத சாிெய�� எ8ணி 
அ@வா� ெசFதா�. கடைமெய�� க�தியைத7 ெசFதப9யா�, அத� விைள+க� 
விபாீதமாF� ேபாFவி?டைத இ�ேபா) அறி") ெகா8ட ேபாதிE� அவ� சC�� 
மன# கல#கவி�ைல." 
 
சி�ன (வாமியா���� )Y�ெக�ற). "(வாமி! எ�ன ெசா�கிறீ�க�? 
காமா?சிநாதைன� பCறி உ#கK�� எ�ன ெதாி.�?" எ�றா�. 
 
"ஆமா�; அவைன�பCறி இ"த� க?ைட�� ந�றாF� ெதாி.�. (வாமி 
க�திய)ேபா� அவ� சைமயCகாாி.ட� ேபாகவி�ைல. கா"திமதி.� அவ� 
காதல/� ச"ேதாஷமாயி��க?:� எ��தா� ேபானா�. அைத� பCறி 
நி7சயமாF� ெதாி") ெகா�வதCகாகேவ அவ� ஊாி%�") ம�நாேள தி��பி 
வ"த). கா"திமதி V?9� இ�லாம�, அவKைடய காதல� அைறயி� இ��க� 
க8ட)� நி7சய� ெபC�7 ச"நியாசியாகி வடநா?:��7 ெச�றா�. அவ� 
V?9ேல வி?:7 ெச�ற சாவி�ெகா�ைத� ெகா8: சைமயCகாாி ெப?9ைய� 
திற") நைககைள� தி�97 ெச�றி��க ேவ8:�." 
 
"(வாமி! (வாமி! இெத�லா� த#கK�� எ�ப9� ெதாி.�? தா#க� யா�?" 
 
"H�வாசிரம�தி� இ"த� க?ைடைய� காமா?சிநாத� எ�� ெசா�வா�க�!"  
----------- 

37. 37. 37. 37. சிர3சீவி� கைதசிர3சீவி� கைதசிர3சீவி� கைதசிர3சீவி� கைத    
 
தய+ ெசF) த�பாக எ8ணி� ெகா�ள ேவ8டா�. நா� எ6த� ேபாகிற இ"த� 
கைத "சிர0சீவி� கைத" எ�பதாக நா� உாிைம ெகா8டாடவி�ைல. உ8ைமயி�, 
இ) தீ��கா.� ெபCற கைத Iட அ��. இத/ைடய ஆ.� ��� நிமிஷ"தா�, 
ேவகமாF� ப9�பவ�கK��. எ6�)� I?9� ப9�தா� Iட ஐ") நிமிஷ"தா� 
இ�கைதயி� வாJ+. 
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இ"த� கைத��� தைல�பாக அைம"த "சிர0சீவி� கைத" ஒ� ஹா(ய� 
ப�திாிைகயிேல ெவளியான). அதி�, ஒ� (திாீ எ�ப9� த� நா�தனா� மீ) வ0ச� 
தீ���� ெபா�?:� த� ��� �ழ"ைதகைள� ெகா��, நா�� Hைன� 
�?9கைள� ெகா��, த�ைன.� ெகா�� ெகா8டா� எ�ப)�, இ"த7 
ச�பவ#களினா� மனAைட"த அவKைடய கணவ� Vதிேயா: ேபா��ேபா) 
எ�ப9 ஒ� 9ரா� வ89 அவ� மீ) ஏறி அவைன உட� ேவ� தைல ேவ� 
ஆ�கிC� எ�ப)� ஆ7சாியகரமான Aைறயி� விய�க�த�க நைடயி� நைக7<ைவ 
த)�ப விவாி�க�ப?9�"த). அ"த� கைதயி� தைல�� "அமி�தபான�". 
தைல���� ேமேல ப�திாிகாசிாிய� க?ட#க?9 விேசஷ� �றி�� ஒ��� 
ெவளியி?9�"தா�. 
 
அ"த விேசஷ� �றி�பி� Aத� வாிைய� ப9�த)தா� எ�/ைடய கதாநாயக� 
2மா� மா��க8ட Aத%யா� ெசFத த�பித�. ப�திாிைக ப9��� விஷய�தி� 
அவ� த� வாணாளி� ெசFத Aத� த�பித� அ) தா�. கைடசி� த�பிதA� 
அ)ேவதா�. 
 
ேமCப9 த�பித� Iட அவ� ேவ8:ெம�� மனமார7 ெசFயவி�ைல. பண� 
ெகா:�)� ப�திாிைக வா#கி, ஊசிைய� ெபய��) எ:�), ப�க#கைள� �ர?9 
வாசி�பதC� ேவ89ய உCசாக� அவாிட� லவேலசA� கிைடயா). சாய#கால� 
ஆZ( வி?ட)� வழ�க� ேபா� மயிலா�H� 9ரா� வ89யி� ஏறி உ?கா�"தா�. 
வழியி� ெமௗ8? ேரா?9� அ"த வ89யி� ஏறி அவ� ப�க�தி� உ?கா�"த ஒ� 
ம/ஷ� ைகயி� ேமCப9 ப�திாிைக இ�"த). அ"த7 சிர0சீவி� கைத 
பிர<ரமாயி�"த ப�க�ைத அவ� பிாி�) ைவ�)� ெகா89�"தா�. தCெசயலாக 
2மா� மா��க8ட Aத%யா�ைடய பா�ைவ அ"த� ப�க�தி� ேம� அ"த� 
க?ட�திC�� வி6"த). 
 
இ) ஒ� சிர0சீவி� கைத. இத� ஆசிாிய� ஆ.� கால�தி� இ"த� கைத சாகா). 
எெனனி�, அவ� ந� உட�பி� உயி��ள வைரயி� தின� ஒ� தடைவயாவ), 
ஒ�வாிடமாவ), "எ�/ைடய 'அமி�தபான�' எ�/� கைதைய வாசி�தாயா?" 
எ�� ேக?:� ெகா8: தானி��பா�!... 
 
"இ) ஒ� சிர0சீவி� கைத..." எ�� Aத%யா� ப9�தா�. அ@வள+ தா�; 
அதC�ேம� அவ�ைடய பா�ைவ ெசா�லவி�ைல! ஆனா� மன� எ�னேவா 
ேவைல ெசFய� ெதாட#கிவி?ட)! 
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"சிர0சீவி-சிர0சீவி-இ"த உலக�தி� சிர0சீவியாயி��ப) சா�தியமா? ஏ� 
சா�தியமி�ைல? சி�த ��ஷ�க� எ�தைனேயா ேப� இ�ைலயா?-
சிர0சீவியாயி�லா வி?டாE� U� வய) நி7சய� இ��கலா�-ஏ� இ��க� 
Iடா)?-'மனித� சாக ேவ8:மா' எ�/� ��தக�தி� டா�ட� வா� 98டா�ம( 
எ�ன ெசா�%யி��கிறா�?..." 
 
2மா� மா��க8ட Aத%யா��� அ�� தா� ஐ�ப) வய) H��தியாகி இ�"த). 
ம�நா� ெபா6) வி9"தா� ஐ�ப�ேதாராவ) வய) பிற���. அவ� ெமௗ8? 
ேரா?:��� ராயேப?ைட��� ம�தியிE�ள �)�ேப?ைடவாசி. அ#ேகேய பிற"), 
அ#ேகேய வள�"), அ#ேகேய வாJ") வ�பவ�. அவ�ைடய வாJ�ைக� )ைணவி 
ஒேர ஒ� �த�விைய வி?: வி?:� கால0 ெச�� ஏெழ?: வ�ஷ#களாயின. 
ெப8Y� க%யாணமாகி ேஜாலா�ேப?ைடயிE�ள ��ஷ� V?:��7 
ெச��வி?டா�. ஆகேவ, Aத%யா� இ�ேபா) த�ன"தனியாகேவ இ�") வ"தா�. 
ஒ� V?: ெம�ைத அைறைய ம?:� வாடைக�� எ:�)� ெகா8: அதி� 
வசி�தா�. அ:�த Vதியி� அவ�ைடய த#ைக த� ��ஷ� �ழ"ைதகKட� 
ச�சார� நட�தி வ"தா�. அவ�க� V?9ேல தா� இவ��� இர8: ேவைள.� 
சா�பா:. Aத%யா� ேம� அவ�ைடய த#ைக�� அதிக� பிாிய�. ஏைழ� �:�ப�; 
ஆைகயா� Aத%யா� அ#ேக சா�பி:வதா� ெகா0ச� ெசௗகாிய� ஏCப?: வ"த); 
அவ�ைடய கால�)��� பிற� இ�/� அதிக ெசௗகாிய�ைத எதி� பா��தா�க�. 
 
மா��க8ட Aத%யா� அ�� மாைல தம) அைற�� வ") ேச�"த)�, சாF+ 
நாCகா%யி� சாF") ெகா8: தம) வாJ�ைகயி� ெச�ற கால�ைத.� 
வ�#கால�ைத.� பCறி� ெதாட�") எ8ணமிட� ெதாட#கினா�: "ஐ�ப) வய) 
ஒ� வயதா? மனித/ைடய Hரண ஆ.ளி� பாதிதா� ஆயிC�. நியாயமாக இ�/� 
ஐ�ப) வ�ஷ� இ��கலா�; நாCப) வ�ஷமாவ) இ��கலா�. அதC�� த�"தப9 
வாJ�ைகைய7 ெச�பனி?: அைம�)� ெகா�ள ேவ8:�. ேசா�ேபறி�தன� 
உதவா). இதC� A� பல தடைவ ேதக� பயிCசிகைள ஆர�பி�) ஆர�பி�) 
இைடயிைடேய நி��தியாகி வி?ட). இனிேம� அ�ப9 நி��த� Iடா). நாைள 
Aத� ெதாட�7சியாF இைடவிடாம� எ�லா� ெசF) வரேவ8:�. சீைமயிேல 
ெவ�ைள�கார�க� அ�ப) வய)�� ேம� க%யாண� ெசF) ெகா�கிறா�கேள!..." 
இ�ப9 எ8ணியேபா) Aத%யா���� த�ைமயறியாம� ��னைக வ"த). கீேழ 
வாச��ற�) அைறயி� �9யி�"த கா��பேரஷ� ந�ஸு நவமணி அ�மா� 
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அவ�ைடய மன� க8ணி� A� வ"தா�. தா� ���ேக ெந:�ேக ேபா�� ேபா) 
அவ� ஆவ� த)��கிற க8கKட� த�ைம� பா��ப)� ெப��7< வி:வ)� 
எ�லா� ஞாபக� வ"தன. Aத%�, "இெத�ன உப�திரவ�? இ"த V?ைடவி?:� 
ேபாFவிடலாமா?" எ�� நிைன�தா�. பிற�, "ெரா�ப ந�றாயி��கிற)! இதC�� 
பய"தா இ�தைன நா� இ�"த வி?ைடவி?:� ேபாவ)? அவ� தா� ேபாக?:ேம?" 
எ�� எ8ணினா�. ெகா0ச நாைள�ெக�லா�, ���ேக ெந:�ேக ேபா�� ேபா) 
அவ�ைடய க8கேள அ"த ந�ஸு இ��கிறாேளா எ�� ேதட� ெதாட#கின. 
இ�/� சில நாைள��� பிற�, நவமணி அ�மா� ெப��7< வி:� ேபா) 
இவ���� ெப��7< வர� ெதாட#கிய). 
 
"எதCகாக இ�ப9 நா� தனிைம வாJ�ைக நட�த ேவ8:�? ஏ� க%யாண� ெசF) 
ெகா8: ச"ேதாஷமாF வாழ� Iடா)?" எ�� சில சமய� ேதா���. சில சமய� 
இ�ப9.� எ8ணமி:வா�: "எ�லா�� எ�ன ெசா�வா�க�? சிாி�கமா?டா�களா? 
ஐ�ப) வய)�� ேம� க%யாண�! அதிE� இ�/� சிலைர�ேபா� ேதக 
நிைலைமயாவ) சாியாயி��கிறதா? தைல நைர�) எ�தைனேயா வ�ஷமாயிC�. 
ெகா0ச நாளாக� ெதா"தி 'நாெளா� ேமனி.� ெபா6ெதா� வ8ணAமாக' வள�") 
வ�கிற). த�ளாைம அதிகமாயி��கிற). மா9�ப9 ஒ� தடைவ�� இர8: 
தடைவயாக ஏறினா� �7< வா#�கிற). இ"த ல?சண�தி� க%யாணமா? ஹு�! 
க%யாண�? ந�ல தமா�! க�யாண�! சீ!" 
 
இ@வா� பல பல எ8ண#களினா� சில காலமாக அைல�க� ெபC� வ"த 2மா� 
மா��க8ட Aத%யா� இ�� ஒ� A9வான தீ�மான�)�� வ"தா�. "ஆ� மாத� 
ஒ6#கான வாJ�ைக நட�)வ); அதC�� பிற� ேதக நிைலைம��� த�"தப9 
ேயாசி�) A9+ ெசFவ)" எ�ப) தா� அ"த� தீ�மான�. 
 
இ"த� தீ�மான�)�� வ"த)� Aத%யா� ச?ெட�� எ6"தி�"), நிமி�") 
உ?கா�"), ஒ6#கான வாJ�ைக��ாிய தி?ட#கைள காகித�தி� எ6த� 
ெதாட#கினா�: 
 
1. ஆகார நியம� - விடமி� - ஏ.பி.Q.9.இ. கீைர - (ெரா�ப A�கிய�) - ெடாமாேடா 
(ப7ைச) - இரா�திாி ேகா)ைம ெரா?9. 
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2. ெதா?9 (நான� (தின� அைரமணி��� �ைறயாம�) 
 
3. ேயாகாஸன� - ப�மாஸன�, சிரஸாஸன�, ச�வா#காஸன�. (Aத%� எ) 
ஆர�பி�கலா�?) 
 
4. பிரணாயாம� (Hரக� எ?:, ��பக� ஆ�, ேரசக� ப�)) 
 
5. ேதகா�பியாச� (ப�) த8டா�, பதிைன") ப(கி. வார�)�� இர8: 
த8டாE� ��� ப(கி.� அதிகமா�கலா�.) மாைலயி� கடCகைர காC� (மிக மிக 
அவசிய�) 
 
6. ம�") - மகர�வஜ�, சியவன�ராஸ� (அவசிய"தானா?) 
 
2மா� மா��க8ட Aத%யா� ��தக� ப9�) Vணாக� க8ைண� ெக:�)� 
ெகா�வ) கிைடயா) எ�� ெசா�%யி��கிேற�. ேதகாேரா�கிய�ைத� பCறி 
��தக#க� ம?:� இதC� வில��. அவ�ைடய பைழய அலமாாியி� இ�"த <மா� 
U� ��தக#கK� ேதக�ைத� பCறியைவ தா�. இயCைக ைவ�திய� ச�ப"தமாக, 
டா�ட� I� எ�/� ெஜ�மானிய� ��தக� Aத� �)�ேகா?ைட லfமண ச�மா 
��தக� வைரயி� அவ� அலமாாியி� இ�"தன. ம�") ைவ�திய� ச�ப"தமாக 
மணிச#க� ேகாவி"தஜியி� 'காம சா(திர�' Aத�, ேவ#கடரமணா 9(ெப�ஸாி 
ம�") ேக?லா� வைரயி� அவ� ப�திர�ப:�தி ைவ�தி�"தா�. இ�/� 
ேயாகாஸன#க�, ேதகா�பியாச Aைறக�, மேனா சிகி7ைச Aைறக�, ெம(ெமாிஸ 
ஹி�னா9ஸ வி�ைதக� ஆகியவCைற� பCறிய ��தக#க#கK� அவாிட� 
இ�"தன. 
 
Aத%யா��� A�பதாவ) வயதிேலேய இ"த மாதிாி பிரைம ஏCப?ட). 
அ�ேபாதி�") ஏதாவ) ஒ� �திய ��தக� ஒ� �திய சிகி7ைச Aைறைய� பCறி� 
ெதாிய வ"த)� அைத உடேன அ/�9�க� ெதாட#�வா�. ஆனா� எ�லா� 
நாைல") நாைள���தா�; பிற� ஏதாவ) இைட_� வ��. அசிர�ைத 
ஏCப?:வி:�. இ@வா� வ�ஷ�திC� நாைல") தடைவ அவ� 'ஒ6#�ப?ட 
வாJ+' ஆர�பி�), சில தின#களி� வி?:வி:வ) வழ�க�. 



150 

 

 
இ"த� தடைவ அ�ப97 ெசFவதி�ைலெய�� மா��க8ட Aத%யா� திடமாக 
உ�தி ெசF) ெகா8டா�. இ��ட� ஐ�ப) வய) H��தியாகிற); அதாவ), 
��ஷா.Q� சாிபாதிதா�. நாைளய தின� ஐ�ப�ேதாராவ) வய) பிற�கிற). 
வாJ�ைகைய ஒ6#�ப:�தி அைம�)� ெகா8டா� இ�/� ஐ�ப) வ�ஷ� 
உயி� வாழலா�. நாைள Aத� எ�லா� சாியாக நட�தி வரேவ8:�. 
 
அ�ேபா) Aத%யா��� ஓ� அ�ைமயான ேயாசைன ேதா�றிC�. நாைள Aத� 
ஏ�? இ�ேற ஏ� ஆர�பி�க� Iடா)? ந�ல தீ�மான�ைத ஏ� த�ளி�ேபாட 
ேவ8:�? ேப�, அ)தா� சாி! 
 
உடேன நாCகா%யி%�") கீேழ இற#கி� தைரயி� உ?கா�"தா�. ப�மாஸன� 
ேபா:வதCகாக� கா�கைள மட�க Aய�றா�. அதC� ஓ� இைட_� ஏCப?ட). 
"அ�ப9யா ேசதி, த�பி! ெபா�, ெபா�! இ�/� ப�) நாளி� உ�ைன இ�"த 
இட� ெதாியாம� ெசF) வி:கிேற�, பா�!" எ�றா�. இ) அவ� தம) ெதா"திைய� 
பா��)7 ெசா�ன). கா�கைள மட�கி� ப�மாஸன� ேபாட இைட_றாயி�"த) 
அவ�ைடய ெதா"திதா�. 
 
பிற�, எ6"தி�") <வேரார� ெச��, சிரஸாஸன� ேபாட Aய�றா�. தைலைய� 
கீேழ ைவ�) ெவ� பிரயாைச.ட� கா�கைள ேமேல X�கி7 <வ� மீ) நி��தினா�. 
ஒ� நிமிஷ� கா�கைள7 <வர8ைடயி%�") நக��தி, ப�க ஆதாரமி�றி நிCக 
Aய�றா�. ெதா�கB� எ�� கீேழ வி6"தா�. A)கிேல பளீ� எ�� அ9ப?ட). 
அ�பாடா! அ�மா9! சிரஸாஸன� எ�றா� இேலசி�ைல. 
 
இ�ைற�� இ@வள+ ேபா)�. இ�ேபா) எ�ன ெசFயலா�? மணி பா��தா�. ஆ� 
அ9�க� ப�) நிமிஷ� இ�"த). சாி, கடCகைர��� ேபாF உலாவிவி?: வரலா�. 
அதி�, ஆஸன� ேபா:வதிE�ள க�ட#க� ஒ��� இ�ைல - இ�ப9� 
தீ�மானி�), ேம� )8ைட எ:�)� ேபா?:� ெகா8: கிள�பினா�. 
***** 
 
2மா� மா��க8ட Aத%யா� தம) ேதக�)��� ��)யி� அளி�பதCகாக� தீவிர 
AயCசி ெதாட#கியி�"த அேத கால�தி� பாரத ேதச�திC�� ��)யி� அளி��� 
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ேநா�க�)டேன ஒ� ெபாிய இய�க� ஆர�பமாகியி�"த). அ"த இய�க�ைத 'உ�� 
ச�தியாகிரஹ�' எ�றா�க�. அைத ஆர�பி�த மகா ��ஷைர ஒ� வார�திC� A�� 
தா� ைக) ெசF) சிைற�� அ/�பியி�"தா�க�. ெச�ற இர8: ��� 
தின#களாக7 ெச�ைனயிE� அ�ேபாிய�க�தி� எதிெரா% ேக?:� 
ெகா89�"த). 
 
A"தாநா�, தி�வ�%�ேகணி� கடCகைரயி� கா"தி ��லா அணி"த கா#கிர( 
ெதா8ட�க� ப�)� ேப� நாE அ:�� �?9, நாE �ட�தி� கட� நீைர� ெகா8: 
வ") அ:�� மீ) ைவ�)� காF7சினா�க�. இைத ேவ9�ைக பா��க U� ேப� 
வ") I9னா�க�. �ட#களி� அ9யி� அ6��� ��ைப.மாக� 
க�ன#கேரெல�� ெகா0ச� உ�� த#கிய). அைத� ெதா8ட�க� அ#ேக 
I9யி��பவ�கK�� வினிேயாகி�தா�க�. அவ�க� அைத �சி பா��)வி?:, 
�டைல� பி:#கி� ெகா8: வ"த வா"திைய சிரம�ப?: அட�கி� ெகா8: V: 
ேநா�கி விைர") ெச�றா�க�. ெதா8ட�கேளா, 
 
'ெஜய ேபாிைக ெகா?டடா!' 
 
எ�� பா9�ெகா8: �Xகல�)ட� வி:தி��7 ெச�றா�க�. 
 
அ�றிர+ கவ��ெம8? ஹ+Q� ஓ� அ"தர#க� I?ட� நட"த). கவ�ன�, 
ேபா'( இ�(ெப�ட� ெஜனர�, ேபா'( கமிஷன�, லா ெம�ப�, ேஹா� ெம�ப� 
இவ�க� I9 ஆேலாசி�தா�க�. "Aைளயிேலேய கி�ளி விடேவ8:�" எ�� 
ேபா'( இலாகா ெசா�%C�. ேஹா� ெம�ப�� லா ெம�ப��, "ந� ஊாி� ஒ��� 
நட�கவி�ைலெய�� ெபய� வா#�வ) தா� நம��� ெகௗரவ�; நா� <�மா 
இ�"தா� இர8: நாைள��� பிற� தாேன அட#கிவி:�" எ�றா�க�. கவ�ன�� 
இவ�கKைடய அபி�பிராய�ைதேய ஆதாி�தா�. 
 
ேநC�7 சாய#கால� ஐ�ப) கா"தி ��லா� ெதா8ட�க� பஜைன பா9�ெகா8: 
வ") ேச�"தா�க�. ப�) அ:�� ைவ�)� ப�)� �ட#களி� உ��� 
காF7சினா�க�. ப�தாயிர� ஜன#க� I9யி�"தா�க�. அவ�க� மாதிாி��� 
ெகா0ச� உ�� வா#கி� ெகா�வதCகாக� ேபா?9யி?ட ேபா), ெபாிய 
ரகைளயாகிவி?ட). 
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இரா�திாி கவ��ெம8? ஹ+Q� ம�ப9.� அ"தர#க� I?ட� நட"த). 
"நாைள��� I?ட�ைத� கைல�க உ�தர+ ெகா:�காவி?டா� நகாி� அைமதி�� 
நா#க� ெபா��பாளிக� அ�ல" எ�� ேபா'( கமிஷன��, இ�(ெப�ட� 
ெஜனரE� ெசா�னா�க�. அ"த� ெபா��ைப ஏCக மCறவ�க� சி�தமாயி�ைல. 
ேமE�, அ�ைறய சாய#கால� ெவளியான ஆ#கிேலா இ"திய� ப�திாிைக, 
"ெச�ைனயி� பிாி?9� ரா\ய� நட�கிறதா? இ�ைலயா?" எ�� ஒ� ேக�வி 
ேக?9�"த). எனேவ, ம�நா� த�க நடவ9�ைக எ:�)� ெகா�வதC�� ேபா'( 
இலாகா+��7 ச�வாதிகார� அளி�க�ப?ட). 
 
இ"த அ"தர#க� I?ட�தி� விஷயA�, A9+� ெச�ைனவாசிகK�� எ�ப9� 
ெதாி.�? அவ�கK��� ெதாி"தெத�லா�, இர8: நாளாF� கா#கிர( 
ெதா8ட�க� உ��� காF7<கிறா�க�. அவ�கைள ேபா'ஸா� ஒ��� 
ெசFயவி�ைலெய�பேத. ஆகேவ அ�� சாய#கால� ெச�ைனவாசிகளி� 
A�கா�வாசி� ேப� கடCகைரயி� வ") I9வி?டா�க�. வட�ேக இ���� 
பால�தி%�") ெதCேக �வி� ேமாி( காேல\ வைரயி� கிழ�ேக 
ஜல�கைரயி%�") ேமCேக ேகாயA�X� கி��ைணய� ேஹா?ட� வைரயி� ஒேர 
ஜன�I?ட"தா�. 
 
ேபா'( Vர�க� அணிவ��)� கடCகைர7 சாைல வழியாக நாைல") தடைவ 
����� ெந:��� ேபாF வ"தன�. ஒ��� பிரேயாஜனமி�ைல; I?ட� 
கைலயவி�ைல. 
 
அ�� உ��� காF7ச�படவி�ைல; ெதா8ட�க� கடCகைர�� வரேவயி�ைல! 
எெனனி� அவ�க� வி:தியி%�") கிள���ேபாேத ைக) ெசFய�ப?டன�. இ"த 
விவர� ஜன#கK��� ெதாியா). அவ�க� ஒ�வைரெயா�வ�, 'எ�ன நட�கிற)? 
எ�ன நட�க�ேபாகிற)?' எ�� ேக?:� ெகா89�"தன�. ஆனா� பதி� ம?:� 
கிைட�கவி�ைல. 'எ� எ�றா��� எ� எ� எ�றா� எFதியதாி"திலாதா�!' 
 
2மா� மா��க8ட Aத%யா�, ைபகிரா�?( சாைல வழியாக� கடCகைர�� வ") 
ெகா89�"தவ�, இ"த� I?ட�தி� அக�ப?:� ெகா8டா�. அேநக� ேபைர 
அவ�, "எ�ன விேசஷ�? எதCகாக� I?ட�?" எ�� ேக?டா�. "கா#கிர( 
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கலா?டா" எ�றா�க� சில�. "கா"தி ��லா�கார�க� உ��� கா7<கிறா�க�" 
எ�றா�க� சில�. ஆனா� இ@வள+ ெபாிய ஜன� I?ட�திC� எ�ன காரண� 
எ�பதC� ம?:� யா�� தி��திகரமான பதி� ெசா�லவி�ைல. 
 
எ) எ�ப9யானாE� தா� அ�� கடCகாC� வா#காம� ேபாவதி�ைலெய�� 
மா��க8ட Aத%யா� தீ�மானி�தி�"தா�. I?ட�தி� ��") ெந��கி� த�ளி� 
ெகா8: ேமேல ேமேல ெச��, கைடசியி� கடCகைர�� ெவ� சமீபமாக 
வ")வி?டா�. 
 
அ"த7 சமய�தி� ேபா'( பைட ஆறாவ) தடைவயாக� கடCகைர7 சாைலயி� 
'மா�7' ெசF) ெகா89�"த). அ�ேபா) அ"த� ேபா'( பைடயி� ம�தியி� 
எ#கி�"ேதா மாயமாக ஒ� க� வ") வி6"த); அ��ற� இ�ெனா� க� வ") 
வி6"த). ��றாவ) க�E� வி6"த).  
 
அ:�த கண�தி� ேபா'( பைட நி�ற). 'ஷு?!' எ�� உ�தர+ பிற"த). 
 
அ"த� ேபா'(கார�களி� )�பா�கிகளி%�") எ"த� கண�தி� �8:க� 
கிள�பினேவா, அேத கண�தி�, ஓ� இ�மி.� வி�தியாச� இ�லாம�, மா��க8ட 
Aத%யா� I?ட�ைத வில�கி� த�ளி� ெகா8: தைலைய ெவளிேய நீ?9னா�. 
தLண� அவ�ைடய க8கK�ெகதிாி� ஆயிர� மி�ன%� பிரகாச� ேதா�றிC�. 
அவ�ைடய காதி� ஆயிர� இ9க� ேச�"தாCேபா� இ9��� ச�த� ேக?ட). 
அ:�த கண�தி� அவ� <�8: கீேழ வி6"தா�. 
 
அ�� இர+ )�பா�கி� பிரேயாக�தினா� காயமைட"தவ�கைளெய�லா� 
ஆ(ப�திாி�� எ:�)7 ெச�� பாிேசாதி�தேபா), Aத%யா�ைடய ஜீவ� ஒ� 
விநா9 Iட� தாமதி�காம� �8: ப?ட)� உடைல வி?: ெச�றி��க ேவ8:� 
எ�� ெதாிய வ"த). 
***** 
 
ச�தியாகிரஹ இய�கெம�லா� ஒ�வா� அட#கிய பி�ன�, அ�ைறய தின� 
கடCகைரயி� ேபா'( )�பா�கி� �89னா� உயி� நீ�த நிரபராதிகளி� 
ஞாபகா��தமாக ஏதாவ) ெசFய ேவ8:ெம�� சில பிரAக�க� AயCசி 
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ெசFதா�க�. கா��ெபாேரஷ� I?ட�தி�, ஒ� கா#கிர( ெகௗ�Qல� பி�வ�� 
தீ�மான�ைத� ெகா8: வ"தா�. 
 
"கடCகைர� )�பா�கி� பிரேயாக�தி� உயி� )ற"த 2மா� மா��க8ட 
Aத%யாாி� ஞாபகா��தமாக, அவ� �)�ேப?ைடயி� ெவ� காலமாக வசி�) வ"த 
ச")��, இ�ேபா)�ள 'ஜா�பவ"த லாலா ச")' எ�ற ெபயைர நீ�கி வி?:, 
'மா��க8ட Aத%யா� ெத�' எ�� ெபய� ைவ�க ேவ89ய)." 
 
தீ�மான� ஏகமனதாக நிைறேவறி அAE��� வ"த). 
 
அ"த� பைழய மா��க8டைன� ேபாலேவ, எ�/ைடய கதாநாயக� 2மா� 
மா��க8ட Aத%யா�� எ��� ஐ�ப) வய)ைடயவராக7 சிர0சீவி� ப?ட� 
அைட"த வரலா� இ)தா�.  
------------- 

38. 38. 38. 38. 5கா)த� �ன�ஜ�ம�5கா)த� �ன�ஜ�ம�5கா)த� �ன�ஜ�ம�5கா)த� �ன�ஜ�ம�    
1111    

 
2கா"த� ெபாிய ம/ஷா� V?:� பி�ைள. அவைன� பா��த+டேனேய 
எவ���� அ) ெதாி") ேபாFவி:�. அவைன� ெபாிய ம/ஷா� V?:� ைபய� 
எ�பதாக லவேலசA� ச"ேதகி�பதC� இடமிரா). 
 
2கா"த/��� இ�பதா� UCறா8:��� இ@+லகி� ேச�"தாCேபா� ஜனன� 
ஏCப?ட). வள�வதிE� அவ�கK��� இ"த� ேபா?9 இ�") வ"த). 
2கா"த/�� ஒ� வய) நிைற"தா�, இ�பதா� UCறா8:��� ஒ� வ�ஷ� 
H��தியா��. இ�ப9யாக இ�பதா� UCறா8: 1931 ஆ� வ�ஷ�ைதயைட"த 
ேபா), 2கா"த/� 31 ஆவ) பிராய�ைத அைட"தா� ேமேல ேபாவதC� 
A�னா� இ"த A�ப) வ�ஷ�தி� 2கா"த/ைடய சாி�திர�ைத.�, அவைன7 
ேச�"தவ�களி� சாி�திர�ைத.� <��கமாக� ெதாி") ெகா�ேவா�. 
 
அ�பா: 2கா"த� பிற"தேபா) ஏகா�பரFய� ஜி�லா Aனிசீ�; சீ�கிர�தி� 
அவ��� ஸ� ஜ?\ உ�திேயாக� ஆகேவ, அFய�வாைள� ெதாி"தவ�க�, 



155 

 

ெதாியாதவ�க� எ�ேலா�� "2கா"த� பிற"த ேவைள" எ�� ெசா�னா�க�. பல 
வ�ஷ� உ�திேயாக� பா��த பி�ன�, அவ� ஐ�ப�ைத") எ�� ெசா�ல�ப:கிற 
ஐ�ப�ெத?டாவ) வயதி� ெப�ஷ� ெபC�, இ�� வைர வா#கி� ெகா8: 
வ�கிறா�. ஒ� மாதமாவ) ேவ8டாெம�� ெசா�லவி�ைல. ைவதிக காாிய#கைள 
மிக+� சிர�ைதயாக� ப8Yகிறவ�. அ"த ஊ� ப0சாமி கனபா9க� த�Aைடய 
ெப8ணி� க�யாண7 ெசல+�� அFய�வாைளேய ந�பியி��கிறா�. கனபா9களி� 
விேராதிக�, அFய�வாளி� வ�ஷா�திக�ைத அவ� ேமCப9 காாிய�)�� 
ந�பியி��பதாக7 ெசா�வா�க�. 
 
அ�மா: 2கா"த/ைடய தாயாைர� பா��தவ�க�, 'மகாலfமி��7 சேகாதாி 
ஒ��தி இ��க A9.மானா�, அவ� இவ� தா�; இவ� அவ� தா�' எ�� 
ெசா�லாம� இ��கமா?டா�க�. ெபாிய �:�ப�தி� பிற"தவ� இ"த மாதரசி. 
(இவK��� Iட� பிற"தவ�க� பதிெனா� ேப��, Iட� பிற�காதவ�க� இ�/� 
அேநக�� உ8:) ��"த �:�பA� இவளா� ெபாிதாகிேய வ"த). இ"த 
அ�மாK��� க7ேசாி��� ேபா�� ��ஷ/�, ந�ல இட#களி� வாJ�ைக�ப?ட 
நாE �மாாிகK�, அவ�கைள� க8ைண.� க8ணா9ைய.� ேபா� பா)கா��� 
நாE மா�பி�ைளகK�, திரளான ேபர� ேப�திகK�, மC�� பல 
ெசௗபா�கிய#கK� இ�")�, ஒேர ஒ� மன��ைற ம?:� இ�"த). வாச%� 
வ"), "அ�மா! பி7ைச" எ�� ேக?�� பி7ைச�கார/�� ஒ� பி9 அாிசி "இ�ைல!" 
எ�� ெசா�%ய/�ப V?9� ஒ� மா?:� ெப8 இ�ைலேய எ�ப)தா� அ"த 
�ைற. இ�தைன��� காலாகால�தி� பி�ைளயா8டா/��� க%யாண� ப8ணி 
ைவ�ததி� �ைற7ச� உ8டா? 
 
சேகாதாிக�: 2கா"த/�� A�னா� அவ/ைடய ெபCேறா�கK�� பிற"த நாE 
�த�விகK� 2கா"த/ைடய ��த சேகாதாிகளாக+� ஏCப?ட) ஒ� விசி�திரேம. 
அவ�க� 2கா"த� ேம� ைவ�தி�"த பிாிய�ைதேயா ேகவல� மர�கா� ப9யினா� 
அளவிட A9யா). அவ� ைக��ழ"ைதயாயி�"தேபா) ஒ� நிமிஷ� அவைன 
அவ�க� தைரயி� வி?: ைவ�தி��க மா?டா�க�. அவ/��� ப� Aைள�த பிற� 
யா� அவ/��� ப� ேதF�ப) எ�ப) பCறி� பல�த ேபா?9 அவ� வள�"த பிற� 
யா� அைத� பி�/வ) எ�� ச8ைட ேபா:வா�க�. அவ/��� க%யாண� 
நட"த ேபா), யா� அவ/ைடய க8கK�� ைமயி:வ) எ�பதி� ேபா?9 ஏCப?:, 
கைடசியி� நாE ேப�� ைமயிடேவ, அவ/ைடய க8க� - எ�ேபா)� மCற 
அவய#களி� )�ப�)�காக அ6கிற க8க� - த#க� ெசா"த�திCேக அழ 
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ேவ89யதாயிC�. உ8ைமயி� அ"த நாE நா� க%யாண�தி� ேபா) தா� ப?ட 
க�ட#கைள நிைன�)� ெகா8டா� 2கா"த/�� இ�ேபா) Iட� 
கதிகல#க�தா� ெசF.�. 
 
2கா"த/ைடய மைனவிைய� பCறி7 ெசா�வதி� இ�/� நா� கால" 
தாJ�தினா� கைத ேமேல ஓடா). 
 
ஸஹத�மினி: 2கா"த/��� பதிென?டாவ) வயதிேலேய க%யாண� நட"த). 
அதாவ), ஐ"U� ேவ% மிரா<தா�ைடய ஒேர கைட��?9� ெப8. அ�ேபா) 
அவK�� வய) ப�னிர8:. அ6ைகயி� அவ� ரதி��7 சமமாயி�"தா�. ஆமா�, 
அ6ைகயி� தா�. (ம�மத� இற"த)� ரதி அ6த) ஜக� பிரசி�தம�ேறா?) 
�:�:ெவ�� அவ� ஓ:�ேபா) நா� பா��தி�"தா�, "<வாி� எ6திய எ"த� 
தி@ய சி�திர"தா� இ�ப9 ஓட A9.�?" எ�� ஆ7சாிய�ப?9��ேபா�.  
 
ஆகேவ 2கா"த� அவ� ேபாி� கண�� வழ�கி�லாத காத� ெகா89�"ததி� 
ஆ7சாியெம�ன? அவ�கKைடய சா"தி க%யாண�த�� இர+, 2கா"த/� 
அவ/ைடய மைனவி.� ஜ�னைல� திற") ைவ�)� ெகா8:, விள�ைக� 
X89வி?:� ெகா8:, சீ?டா9ய விவர� ேக�வி�ப?டவ�கK�ெக�லா� 
ெதாி"ேதயி����. 
 
ஆனா�, அவ�கைள� பா��) எ"த� பாவி ெபாறாைம ப?டாேனா, எ"த� )�ைட 
தி��9 ைவ�தாேளா, ெதாியா); சீ�கிர� அவ�கKைடய காத� வாJ�ைக 
A9+Cற). 2கா"த� மைனவி�� எ�னேவா வ")வி?ட). சில�, "வியாதி" 
எ�றா�க�. சில� "இ�ைல; ஹி(Bாியா" எ�றா�க�. ேவ� சில�, "பிசா< 
பி9�தி��கிற)" எ�றா�க�. "ஏவ�, Wனிய�" எ�றவ�கK� உ8:. "மாமியா� 
ம�"தி?டா�" எ�றா�க� சில ெபா�லா� )�ட�க�. யா� எ�ன ெசா�னா� 
எ�ன? கணவ� V?:�� வ"த இர8: வ�ஷ�)�ெக�லா� அ"த� ெப8 பிற"த 
V?:��� ேபானா�. ேபானவ� ம�ப9 தி��பி வரேவயி�ைல. ஐ"தா� வ�ஷ� 
தக�பனா� V?9ேலேய ேநா.� ெநா9.மாF� கால" த�ளிவி?:� கைடசியி� 
இ"த� )�க உலக�ைத நீ�)7 ெச�றா�. அவ� ��திசா% எ�பதி� சிறி)� 
ஐயமி�ைல. 
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இனிேம� பயமி�றி நா� 2கா"தைன� பCறி.� சிறி) கவனி�கலா�. 
 
2கா"த�: உ�வ�தி� அவ� ஏற��ைறய ம�மதைனெயா�தி�"தா�. 
ம�மத/�� இர8: கா�, இர8: ைக, இர8: க8 ஒ� ��� எ�லா� (அவ� 
எாி") ேபாவதC� A�) இ�"த) ேபா� 2கா"த/��� இ�"தன. மCறப9 �ண 
விேசஷ#களி� அவ� ம�மத/ட� ACறிE� மா�ப?டா�. சாய#கால 
ேவைளகளி�, க��� வி�E� ைக.மாக, பிாி"தி���� (திாீ ��ஷ�கைள� ேத9� 
ெகா8: ேபாவதC�� பதி� அவ� ட+� ஹா� கிள�ைப ேநா�கி7 ெச�றா�. 
அ#ேக ேபாF, பி#-பா# விைளயா9னா�. உ8ைமயி� மைனவி பிற"தக�திC�� 
ேபான பிற� அவ/�� வாJ�ைகயி� இ�"த �சிெய�லா� இ"த� பி#-பா#கி� 
ேம� ஏCப?டேதயா��. அ"த விைளயா?9� ெவ� ேத�7சியைட") அேநக ப"தய 
ஆ?ட#களி� ெவCறி ெபC�� பல 'க�' கK� வா#கினா�. அைவெய�லா�, 
அவ/ைடய க%யாண�தி� ேபா) பாிசாக வ"த க8ணா9 Zேராவி� அழகாக 
ைவ�க�ப?9��கி�றன. 
 
2கா"த� பி.ஏ. பா( ெசF) எ�.எ�. வ��பி� ப9�)� ெகா89�"தேபா), 
அவ/ைடய மைனவி�� ேமCIறியப9 சி�த� பிரைம ஏCப?ட). அ�)ட� 
ப9�ைப அவ� வி?:வி?டா�. உ�திேயாக�)�� AயCசி ெசFய+மி�ைல. 
ைபய� மன� ஒ9") ேபாகாம� எ�ப9யாவ) பி�ைளயாF இல?சணமாF 
இ�"தா� ேபா)� எ�றி�"த அவ� தக�பனா�� அவைன வC���தவி�ைல. 
 
மைனவி கால0ெச�ற பிற�, அவ� தாயா�� சேகாதாிகK� �ன� விவாக�ைத� 
பCறி அ9�க9 ஞாபக�ப:�)வா�க�. அதC� 2கா"த�, "உ#கK��� 
�8ணியமாF� ேபாக?:�. க%யாண� எ�ற ேப7ைச எ:�காதீ�க�" எ�� 
I�வா�. அவ/ைடய �ர%� ெதானி�த பாிதாபA� பி9வாதA� அவ/ைடய 
தாயா�, சேகாதாிகளி� வாைய� Iட அ�ேபாைத�� அைட�)வி:�. 
 
இ�ப9�ப?ட 2கா"த/ைடய வாJ�ைகயி�தா� அ"த 1931-ஆ� வ�ஷ�தி� ஓ� 
அதிசய ச�பவ� ேந�"த). 
-------- 
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2கா"த� பிற") வள�") பி#-பா# ஆ9ய அ"நகர�தி� அ@வ�ஷ ஆர�ப�தி�, 
சா�Vக மறிய� தீவிரமாக நட") ெகா89�"த). ச��கா� பிரதிநிதிக� த#க� 
கடைமைய� த9 ெகா8ட ம?:� நட�தி வ"தன�. அவ�க� இ�/� பல தீவிரமான 
நடவ9�ைககைள.� ைக�ெகா8டன�. கா#கிர( ஆZ(கைள.�, ெதா8ட� 
ஜாைககைள.� H?9வி?டா�க�. ெதா8ட�கK��� த#க இடேமா, உ8ண 
உணேவா ெகா:�க� Iடாெத�ற உ�தரைவ� த8ேடா ரா� ேபா?:� 
பகிர#க�ப:�தினா�க�. 
 
சில நாைள�� நகரேம கதிகல#கி� கிட"த). Xர�தி� எ#ேகயாவ) ெவ�ைள� 
��லாைவ� பா��)வி?டா� கி�க(த�க� உடேன கதைவ7 சா�தி� தாJ�பா� 
ேபா?டா�க�.  
 
இ�ப9�ப?ட அதிகார அAைல மீ�வதC�றிய ஆ8ைம அ"த நகாி� ஒேர 
ஒ�வ����தா� இ�"தெத�� ெவளியாயிC�. அ"த ஒ�வேரா ெப8ணாF� 
பிற"தவராயி�"தா�. அவ� ெபய� 2மதி வஸு"தரா ேதவி. 
 
இ"நகர�திC� 2மதி வஸு"தராேதவி வ") சில மாத கால"தா� ஆகியி�"த). 
அ"நகாி� Aனிசிபா%9யினா� நட�த�ப?ட ெப8க� ப�ளி�Iடெமா����� 
தைலைம உபா�தியாயினியாக அவ� வ"தி�"தா�. வய) இ�ப), இ�ப�திர8: 
தானி����. அவK� அவKைடய வய) Aதி�"த த"ைத.� ஒ� சிறிய தனி V?9� 
�9�தன� இ�"தா�க�. ேஹா?ட%%�") சா�பா: வரவைழ�)� ெகா8: 
சா�பி?டா�க�. வஸு"தரா ப�ளி�Iட�)��� ேபாயி���� சமய#களி�, அவ� 
தக�பனா� ஒ� பைழய பி9ைல ைவ�)� ெகா8: அ�பியாச� ெசF) 
ெகா89��பா�. 
 
இவ�கKைடய V?: வாச%� ஒ� நா� த9ய9யா� ெநா"), பசியினா� ெம%"த 
இர8: ச�தியா�கிரஹ� ெதா8ட�க� வ") ேச�"தா�க�. அ7சமய� கிழவ� பி9� 
அ�பியாச� ெசFதைத�Iட அவ�க� ெபா�?ப:�தாம�, தி8ைணயி� ேசா�") 
வி6"தா�க�. ஏற��ைறய அேத சமய�தி� ப�ளி�Iட�தி%�") வஸு"தரா 
தி��பி வ"தா�. ஊாி� நட�பெத�லா� அவ� ேக�வி� ப?9�"தா�. இதனா� 
ஏCகனேவ அவ� மன� இளகியி�"த). இ�ேபா) ேந��� ேந� 
அ�ெதா8ட�கைள� பா��த)� அவளா� சகி�க A9யவி�ைல. அவ�கைள உ�ேள 
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அைழ�)7 ெச�� த#கK�� ைவ�தி�"த ேஹா?ட� சா�பா?ைட அவ�கK�� 
இ?டா�. 
 
இ"த7 ெசFதி நகரெம#�� பரவிய). அ�� A6)� எ�லா�� இைத� பCறிேய 
ேபசினா�க�. ட+� ஹா� கிள�பி� பி#-பா# ஆ:மிட�தி� Iட இ"த� ேப7< 
எ?9C�. "இதC��தா� ைதாிய� ேவ8:ெம�கிற). ைதாியமி�லாவி?டா� 
ஒ�வ� எ�ன ம/ஷேனா: ஸா�, ேச��தி? இ�தைன��� அவ� ஒ� ெப8 
பி�ைளதா�. இ"த ஊாி� எ"த மீைச Aைள�த ஆ8பி�ைள�காவ) அவKைடய 
ைதாிய� இ�"ததா? நா� ேக?கிேற�" எ�� ஒ�வ� ஆேவசமாF� ேக?டா�. 
இெத�லா� 2கா"த/ைடய காதி� வி6"த). ஆனா� மன�தி� இேலசாக�தா� 
பதி"த). உ8ைமயி� அவ� அைத� பCறி7 சிறிதாவ) சிர�ைத ெகா8டா� எ�� 
ெசா�வதCேக இ�ைல. 
 
இர8: வார#கழி�) அேத ம/ஷ� வஸு"தரா எ�/� ெபயைர ம�ப9 
பிர(தாபி�தேபா)தா� 2கா"த� சிறி) கவனி�க� ெதாட#கினா�. "ேக?டயளா 
ஸா�! இ�� ெபாிய மீ?9# Iட� ேபாகிறதா�. அதி� வஸு"தரா ேதவி ேதசிய கீத� 
பாட� ேபாகிறாளா�" எ�றா� அ"த7 சிேனகித�. 
 
"அெத�ன, ஸா�! �)� ெபயராயி��கிற)? அவ� வ#காளியா, �ஜரா�தியா?" 
எ�� 2கா"த� ேக?டா�. 
 
"அ)தாேன ேவ9�ைக? அவ� தமிJநா?: (திாீ தா�! ெபயைர அ�ப9 மாCறி� 
ெகா89��கிறா�. அவ� தக�பனா� ெபய� ராமகி��ணFய�. தக�ப/� 
ெப8Y"தா� தனியாக வசி�கிறா�க�." 
 
"நிஜமாகவா? எதCகாக அ�ப9� ெபயைர மாCறி ைவ�)� ெகா8டா�? அவ�க� 
யா�? எ"த ஊ�?" 
 
"அெத�லா� ஒ��� ெதாியா). அவ�கKைடய H�Vக� ெபாிய ம�மமாயி��கிற). 
அவK��� க�யாணமாகவி�ைலெய�கிறா�க� சில�. ��ஷ� ெச�)� 
ேபாFவி?டா� எ�கிறா�க� சில�. ��ஷ� எ#ேகேயா இ��கிறா� எ�� ேவ� 
சில� ெசா�கிறா�க�. ெமா�த�தி� ெரா�ப� க�ட�ப?டவ�க� எ�� ெதாிகிற)." 
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2கா"த� அ�� ெபா)�I?ட�திC�7 ெச�றி�"தா�. அ"த� ெபா)�I?ட�,  
கா"தி-இ�வி� ராஜி உட�ப9�ைகைய� ெகா8டா:வதCகாக� I?ட� ெபCற). 
வஸு"தரா ெதா8ட�கK�� அ�னமளி�த ம�நாேள, மகா�மா வி:தைலயைட") 
ைவ(ராயி� மாளிைக��� பிரயாணமானா�. இ) காரணமாகேவ வஸு"தராவி� 
மீ) நடவ9�ைக எ)+� அதிகாாிக� எ:�கவி�ைல. சில நாைள�ெக�லா� ராஜி 
உட�ப9�ைகயி� கா"திமகா/� ைவ(ராF இ�வி/� ைகெயா�பமி?டா�க�. 
இ"த7 ச"ேதாஷ7 ெசFதியி� நிமி�த� அ"த ஊாி� நட"த ெகா8டா?ட#களி�, 
2மதி வஸு"தரா ந:நாயமாக விள#கினா�. அ"த� பிரமா8டமான 
ஜனசA�திர�தி� ம�தியி� வஸு"தரா ேதசியகீத� பாட ஆர�பி�த)� ஏேதா 
ம"திரச�தியினா� சA�திர� திBெர�� அைல ஓF"த) ேபா�, நிச�த� ஏCப?ட). 
ெச�ற இர8: மாத காலமாக யாைர� பCறி இைடவிடாம� ேபசி.� சி"தி�)� 
வ"தா�கேளா, அ�ப9�ப?டவைள Aத� Aதலாக ேந��� ேந� பா����ேபா), 
அதிE� அவ� ெசௗ"த�யA�, க�ZரA�, நாகாீகA� வாF"த ெயௗவன 
(திாீயாக+� இ�")வி?டா� எவ�� ேப7சிழ") பிரமி�) நிCபதி� 
விய�பி�ைலய�லவா? 2கா"த/� இ�ப9� த� வசமிழ") நி�றா�. 
 
அ�� ெபா)�I?ட�தி� ேபசிய பிரச#கி ஒ�வராவ) 2மதி வஸு"தரா ேதவியி� 
)ணிைவ� �றி�பி?: அைத உதாரணமாக எ:�)� கா?டாம� A9�க வி�ைல. 
ம�தியி� ஓ� உCசாகA�ள இைளஞ� எ6"தி�"), "2மதி வஸு"தரா ேதவி நாE 
வா��ைதயாவ) ேபசேவ8:ெம�� இ#� அேனக�ைடய ேகாாி�ைக" எ�� 
இ9Aழ�க� ேபா�ற �ர%� Iவினா�. உடேன அ"த� ெபாிய I?ட�தி� 
எ�லா� �ற#களி%�")� கா) ெசவி:ப:�ப9யான ேகாஷ� எ6"த). 
ேமைடயி%�"த தைலவ�கK� வC���தியத� ேபாி� வஸு"தரா எ6") ஒ� 
��பி: ேபா?: வி?:� பி�வ�� ஐ"தா� வா�கிய#கைள7 ெசா�னா�: 
"சேகாதாிகேள, சேகாதர�கேள! நீ#க� எ�லா�� இ@வள+ Xர� எ�ைன� 
ெகௗரவ�ப:�தியதCகாக மிக+� வ"தன�. நீ#க� என��7 ெசF.� ெகௗரவ�ைத� 
ேதச� ெதா8:��7 ெசF.� ெகௗரவமாகேவ நா� பாவி�கிேற�. வா(தவ�தி� 
நா� அ�ப9� பிரமாதமான காாிய� ஒ��� ெசF)விடவி�ைல. பசி�) 
வ"தவ�கK��7 சா�பா: ேபா:வெத�ப) ந�Aைடய �ராதன த�ம�. அைத நா� 
ஒ� நாK� ைகவிட A9யா). பசி.ட� எ�/ைடய V?: வாசE�� வ"த இர8: 
ெதா8ட�கK��7 சா�பா: ேபா?டதி� நா� எ�/ைடய கடைமைய7 ெசFேதேன 
தவிர ேவெறா��மி�ைல. அ�தைகய ச"த��ப� உ#கK�� வ"தி�"தா�, நீ#க� 
ஒ@ெவா�வ�� அ�ப9ேய உ#க� கடைமைய நிைறேவCறியி��Z�க� எ�பதி� 
என��7 சிறி)� ச"ேதக� கிைடயா). வ"ேத மாதர�, மகா�மா கா"தி�� ேஜ!" 
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அ�� ெபா)�I?ட� A9") தி��பி� ேபா�� ேபா) எ�ேலா�� 
வஸு"தராைவ� பCறிேய ேபசி� ெகா8: ேபானா�கெள�� ெசா�ல 
ேவ89யதி�ைல. 
 
"ஒ� W: ெகா:�தா�, பா��தயளா, ஸா�! 'ச"த��ப� வ"தா� நீ#க� 
ஒ@ெவா�வ�� அ�ப9ேய ெசFதி��Z�க�, எ�� ெசா�னாேள! பய") கதைவ 
�9� ெகா8ட பய�கK�ெக�லா� அ) மனதிேல ந�றாF� ைத�திராதா?" எ�றா� 
ஒ�வ�. 
 
"பிற�தியாைர7 ெசா�ல� ேபாFவி?Bேர! நீ�� நா/� எ�ன ெசF) வி?ேடா�?" 
எ�றா� இ�ெனா�வ�. 
 
"நா� ெசா�கிேற�, ேகK#க�; இனிேம� நாெம�லா� வைளய� ேபா?:� 
ெகா8: V?:���ேளேய இ�")விட ேவ89ய)தா�" எ�� மிக+� 
உCசாக�ேதா: ஒ�வ� Iறினா�. 
 
"பா�#கேள�, ஸா�! ஒ� �டைவ உ:�திய (திாீ���ள ைதாிய� இ"த ஊாிேல 
ேவ�9 க?9ய ஆ8 பி�ைளகK�ெக�லா� இ�ைலேய? எ�ன பிரேயாஜன�?" 
எ�� ஒ�வ� ைவரா�கியமாF� ேபசினா�. 
 
"அவ� �டைவ உ:�தி� ெகா89�"தாேள, அ) ஒ�� ேபா)�! ந� V:களிE� 
தாி�திர#க� பதிென?: Aழ�ைத� பிாி மாதிாி <�தி�கிறேத!" எ�றா� இ�/� 
பரவச நிைலயி%�"த மCெறா�வ�. 
--------- 

3333    
 
2கா"த� V?:��7 ெச�ற)� அ�ைறய ெபா)�I?ட�ைத� பCறி� த� 
தாயாாிடA� சேகாதாிகளிடA� ெசா�னா�. (நாE சேகாதாிகளி� இர8: 
ேபராவ) எ�ேபா)� பிற"த V?9� இ��பா�க�) ஒ� ெபா�மனா?9 ேபசினா� 
எ�� ேக?ட)� அவ�கK� ஆ7சாிய�ப?டா�க�. 
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"ஏ8டா அ�பா, அவா� எ�ன ஜாதி� ேபேரா?" எ�� ேக?டா� தாயா�. 
 
"சாLா� பிராமணா�தா� அ�மா! அதிE� (மா��தா�!" எ�றா� 2கா"த�. 
 
"அ)+� அ�ப9யா? வடமாேளா, அ�டசஹ(ரேமா! அ�டசஹ(ர�தி�தா� 
இ�ப9� )ணி") வ�வா�க�." 
 
"பா� எ@வள+ ��திசா%�தனமாF� ேப<கிறாF! ஜாதி தா� ெரா�ப A�கியமான 
விஷயமா���? நீ#கK� ெபா�மனா?9ெய�� பிற"தீ�கேள!" எ�� ெவ���ட� 
Iறினா� 2கா"த�. 
 
சC� ேநர�திCெக�லா� ஒ� சேகாதாி, "அவK�� எ�தைன வய) இ����?" எ�� 
ேக?டா�. 
 
வஸு"தராைவ� பCறி யா�டனாவ) ஏதாவ) ேபச ேவ8:ெம�றி�"த) 
2கா"த/��. எனேவ, "இ�ப�ைத") வய)���ளி����" எ�� பதி� 
ெசா�னா�. 
 
"ஆ�பைடயா�, கீ�பைடயா� ஒ�வ�� கிைடயாதா?" எ�� இ�ெனா� சேகாதாி 
ேக?டா�. 
 
"அெத�லா� உ#கK�ெக�ன கவைல?" 
 
"ஏ8டா? பி�ேன கவைலயி�ைலயா? பிராமணாளாF� பிற") காலாகால�திேல 
க%யாண� ெசF) ெகா�ளா வி?டா� ந�றாயி��ேகா?" எ�றா� தாயா�. 
 
அதC�� சேகாதாிகளி� ஒ��தி அ�மாவி� காதி� வ") ஏேதா ெசா�னா�. 
உடேன அவ�, "சிவ! சிவ! கால� ெக?:� ேபாயிC�. ஏ8டா! அவ� க6�தி� தா% 
இ��ேகா, பா��தேயாடா?" எ�றா�. பி�ேனா:, "நா� பா��ேத�னா� 
ேக?::ேவ�. அவ� யாராF� தானி��க?:ேம? என�ெக�ன பய�!" எ�� 
தைலைய ஆ?9னா�. 
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2கா"த�, "நீ#க� நாசமாF� ேபானய�!" எ�� ெசா�%வி?: எ6"தி�") 
ெச�றா�. 
 
அ) Aத� 2கா"த� கா#கிர( I?ட#கK�� வழ�கமாக� ேபாF வரலானா�. 
இதனா� கா#கிர(கார�க� சிலேரா: அவ/��7 சிேனக� ஏCப?ட). ெகா0ச 
நாைள�ெக�லா� கா#கிர( ஆZஸு��� ேபாக� ெதாட#கினா�. ஒ� மாஜி 
ஸ�ஜ?ஜி� �த�வ� - பண�கார இைளஞ� - கா#கிரQ� ஊ�க� கா?:வ) பCறி 
அ@a�� கா#கிர(கார�கK�ெக�லா� மிக+� ச"ேதாஷமாயி�"த). இர8: 
மாத#கK��� பிற� �திய கா#கிர( கமி?9க� அைம�க�ப?டேபா) 2கா"த� 
தாEகா கா#கிர( கமி?9யி� காாியதாிசியாக நியமி�க�ப?டா�. 
 
அதC� ம�நா� அவ� வஸு"தராவி� V?:��� ேபானா�. (அ9�க9 
ெபா)�I?ட#களி� ச"தி�ததி� அவ�கK��� ெசாCப� பாி7சய� 
ஏCப?9�"த)) அவளிட�, "நா� காாியதாிசி ெபா��ைப ஏC�� 
ெகா89��கிேற�. அைத ந�� நிைறேவC�வதC� நீ#க� தா� உதவி ெசFய 
ேவ8:�. உ#களா� தா� நா� இ"த கா#கிர( ேவைலயி� ஈ:ப?டேத, 
ெதாி.ம�லவா?" எ�றா�. 
 
வஸு"தராவி� உ�ள�தி� உவைக ெபா#கிC� )யர� நிைற"த த�/ைடய 
வாJ�ைகயி� இ�ப9 ஒ� ச"த��ப� வ�ெம�� அவ� எதி�பா��கேவ இ�ைல. 
 
"எ�னா� இ"த உதவி ெசFய� தைடயி�ைல. அைதவிட வாJ�ைகயி� எ�ன 
ச"ேதாஷ� இ��கிற). ஆனா� Aனிசிப� ேச�ம� ஏதாவ) ஆ?ேசபி�பாேரா எ�� 
தா� ேயாசைன ெசFகிேற�" எ�றா�. 
 
"Aனிசிப� ேச�மைன நா� ேபாF� பா��கிேற�. அவ� ேவ8:மானா� 
ஆ?ேசபி�க?:�, பா��கலா�. அ�ப9ேய ேந�"தா� இ"த ேவைல எ�ன பிரமாத�? 
இ"த ஊாி� நா#க� இ@வள+ ேப� இ�ைலயா? <�மா வி?:வி:ேவாமா?" 
எ�றா� 2கா"த�. 
 
Aனிசிப� ேச�ம� ஆ?ேசபி�கவி�ைல. உ8ைமயி� கா"தி-இ�வி� உட�ப9�ைக 
அA%%�"த அ"த வ�ஷ�தி� ெரா�ப� ேப� திBெர�� கா#கிர( அOதாபிக� 



164 

 

ஆனா�க�. ச��கா� அதிகாாிக� Iட� கா#கிர( நி�வாகிகளி� ந�ல 
அபி�பிராய�ைத� ெபற வி��பினா�க�. 
 
இ"த 1931ஆ� வ�ஷ�தி� தமிJநாெட#�� கா#கிர( நி�மாண ேவைலக� 
தீவிரமாக�தா� நைடெபCறன. ஆனாE� 2கா"த� காாியதாிசியாயி�"த தாEகா 
கமி?9ைய� ேபா� அ@வள+ ேவைல எ"த� கமி?9.� ெசFயவி�ைல எ�� 
ெசா�லலா�. இ"த� ெப�ைம A6வ)� வஸு"தராேதவி�ேக ேசரேவ8:ெம�� 
ஒ@ெவா� ச"த��ப�திE� அச"த��ப�திE� 2கா"த� ெசா�% வ"தா�. 
 
ஒ�நா� அவ�க� இ�வ�� தனியாயி��க ேந�"த ேபா), "நா� இ@வள+ நா� 
பழகிய பிற�� உ#கKைடய பைழய வாJ�ைகைய� பCறி என�� ஒ��ேம 
ெதாியா). எ�ைன� பCறி ஒ� விவர� பா�கியி�லாம� ெசா�%யி��கிேற�. 
உ#கைள� பCறி ஒ� வா��ைத Iட நீ#க� ெசா�னதி�ைல. இ�டமி�லாவி?டா� 
ேவ8டா�. ஆனா� என�ெக�னேவா ெதாி") ெகா�ள ஆவலாயி��கிற)" 
எ�றா� 2கா"த�. 
 
வஸு"தரா, "உ#கK�� எ�ன ேவ8:ேமா ேகK#க� ெசா�கிேற�" எ�றா�. 
 
"உ#கK��� க%யாணேம ஆகவி�ைலயா?" 
 
"ேபஷாF ஆகியி�"த). அதC� அைடயாள� ேவ8:மானா� பா��கிறீ�களா?" 
எ�றா�. அ��ற� தி��பி A)கி%�"த )ணிைய7 சிறி) வில�கினா�. ெச�ெபா� 
நிறAைடய அ�A)கி� ம�தியி� கேறெல�� இர8: நீளமான வ:�க� 
இ�"தன. 
 
2கா"த� க8கைள �9�ெகா8டா�. அைவ ெந���7 <?ட வ:�க� எ�பைத 
உண�"த அவ�, "என��� பா��க7 சகி�கவி�ைல" எ�றா�. 
 
"எ� மாமியா� W:ேபா?ட வ:�க�. அவKைடய பி�ைள�� ம�"தி?ேடென�ப) 
எ�/ைடய Aத� �Cற�. ெகா:ைம ெபா��காம� எ� தக�பனா���� க9த� 
எ6திய) இர8டாவ) �Cற�" எ�றா�. 
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"அ�ப9�ப?ட க�ட� அ/பவி�த நீ#க� எ�ப9�தா� இ@வள+ 
உCசாகமாகயி��கிறீ�கேளா? என�� ஆ7சாியமாயி��கிற)!" எ�றா� 
2கா"தா�. 
 
"Aத%� ச#கீத"தா� என�� மன ஆ�த� அளி�த). இ"த ஊ��� வ"த பிற� 
உCசாக�திC�� �திதாக இர8: காரண#க� ஏCப?டன. ஒ��தா� 
ேதச�ெதா8:; இ�ெனா�� - இ�ெனா�� உ#கK�ேக ெதாி.�." 
 
இதC� 2கா"த� ஏேதா பதி� ெசா�ல வாெய:�தா�. ஆனா� ெதா8ைட 
அைட�)� ெகா8ட). ஏேதா ெதளிவி�லாத ச�த"தா� ெவளி வ"த). 
 
ெகா0ச ேநர# கழி�), "உ#கைள� ேபா�றவ�கKைடய கைதைய� ேக?��ேபா), 
ேதச வி:தைல Iட அ@வள+ A�கியம�ல; ச�க�திE�ள ஊழ�கைள நீ�க� 
பா:ப:வ)தா� A�கியெமன� ேதா��கிற)" எ�றா�. 
 
"இர8:��� விேராத� ஒ��மி�ைலேய. ேதச� ெதா8:, ச�க� ெதா8: 
இர8:� ேச�"தாCேபா� ெசFயலாேம?" எ�றா� வஸு"தரா. 
----------- 

4444    
 
ஒ�நா� ராமகி��ணFய� வஸு"தராைவ அ�கி� உ?கார ைவ�)� ெகா8:, 
"அ�மா, உ�ைன.� 2கா"தைன.� பCறி உலகி� பலவிதமாF� ேபசி� 
ெகா�கிறா�கேள? இ"த� கிழவ� கா)��� Iட அ) எ?9யி��கிற). அத� 
உ8ைம எ�ன, அ�மா?" எ�� ேக?டா�. 
 
"எ�ன, அ�பா ேபசி�ெகா�கிறா�க�?" 
 
"நீ#க� இ�வ�� க�யாண� ெசF) ெகா�ள� ேபாவதாF7 ெசா�கிறா�க�." 
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"அ@வித� ேந�"தா� உ#கK�� அ) இ�டமாயிராதா, அ�பா! அ�ப9யானா� 
நா� கனவி� Iட..." 
 
ராமகி��ணFய� ஒ� ெப��7< வி?:, "�ழ"தாF! நீ எ�ப9யாவ) 
ச"ேதாஷமாயி��க ேவ8:�. அ) தா� பகவானிட� இர+ பகலாக நா� 
பிரா��தி�) வ�வ)" எ�றா�. 
 
ஏற��ைறய அேத சமய�தி� ேதச�தி� அரசிய� நிைலைமயி� ஒ� ெபாிய மா�த� 
ஏCப?ட). மகா�மா கா"தி இர8டாவ) வ?ட ேமைஜ மகாநா?:��� ேபானவ� 
சீைமயி%�") தி��பி வ"தா�. அவைர வரேவCபதC� அதிகார வ��க�தா� 
ஆய�தமாயி�"தா�க�. மகா�மா கா"தி ைவ(ராF வி�%#டைன ேப?9 ேக?ட)�, 
அ) ம��க�ப?ட)�, பி� அவ� ைக) ெசFய�ப?ட)�, மீ8:� ச�தியா�கிரஹ� 
ெதாட#க�ப?ட)� சாி�திர ச�பவ#க�. 
 
இ"த நா?களி�, "2கா"த� எ�ன ெசFய� ேபாகிறா�? 2கா"த� எ�ன 
ெசFய� ேபாகிறா�?" எ�ேற ஊெர#�� ேப7சாயி�"த). அைத� பCறி இர8: 
ேப��� ம?:� எ@வித7 ச"ேதகA� ஏCபடவி�ைல. அவ�க� 2கா"த/� 
வஸு"தரா+"தா�. 
 
"நாைளயதின� நா/� இ�/� ஐ") ெதா8ட�கK� கா#கிர( ஆZQ%�") 
கிள�பி மறியE��� ேபாகி�ேறா�. ஆனா� கைட�ெத� வைரயி�Iட 
விடமா?டா�க� ேபா� இ��கிற). த9ைய� தாராளமாகேவ உபேயாகி���ப9 
அதிகாாிகK�� உ�தர+ வ"தி��கிறதா�" எ�றா� 2கா"த�. 
 
"நா/� உ#கKட� வ�ேவ�" எ�� தழதழ�த �ர%� Iறினா� வஸு"தரா. 
 
"Iடேவ Iடா). நா� இ�வ�� Aத� நாேள ேபாFவி?டா� அ��ற� ஒ��ேம 
நட�கா). �ைற"த) இர8: மாதமாவ) நீ#க� ெவளியி� இ��க ேவ8:�." 
 
ெகா0ச ேநர� விவாத� நட"த பிற�, 2கா"த� ெசா�Eவ)தா� சாிெய�� 
வஸு"தரா ஒ���ெகா8: அ�ப9ேய ெசFவதாக வா�களி�தா�. 
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"நாைள�� நா� எ�ப97 சகி�க� ேபாகிேறேனா ெதாியவி�ைல. உ#க� ேம� வி6� 
அ9 ஒ@ெவா��� எ� இ�தய�தி� வி6வ) ேபாலேவ என�கி����" எ�றா�. 
 
"அ�ப9 நீ#க� ெசா�னா� என�� இ��கிற ைதாியA� ேபாFவி:�." 
 
"நா� ெசா�ன) தவ�தா�; ம�னி.#க�, எ�ன இ�"தாE� (திாீ ��திதாேன?" 
 
"நா� ேவ�விதமாF எ8ணி�ெகா�ேவ�. எ� ேம� அ9வி6�ேபா) உ#க� ேம� 
அ9க� விழாம� த:�பதாக எ8ணி� ெகா�ேவ�. அ�ேபா) A�மட#� ைதாிய� 
என��8டா��. உ8ைம.� அ)தாேன? எ� இ�தய�தி� நீ#க� 
இ��கிறீ�கள�லவா?" 
 
அ"த 1932ஆ� வ�ஷ�தி� பாரதநா?9� ஆயிர�கண�கான மனித�க� - ஏேதா 
ெதFVக ச�தியினா� - மக�தான Vர ��ஷ�க� ஆனா�க�. த9ய9, ப:காய�, 
பலநா� ஆ(ப�திாி7 சிகி7ைச, அதC�� பிற� வ�ஷ� கண�கி� சிைறவாச� 
இவCைற எதி�பா��)� ெகா8: அவ�க� ப�தி ப�தியாF7 ெச�றா�க�. அ�ப97 
ெச�றவ�களி� 2கா"த/� அவ/ைடய ஐ") சகா�கK� ேச�"தவ�க�. 
க�டெம�பைத.� ெநாெவ�பைத.� இ�னெத�� அறியாம� உ�8: திர8: 
வள�"தி�"த அவ/ைடய ேதா�களிE�, A)கிE�, கா�களிE� அ9 விழ விழ, 
அவ/ைடய வாF 'வ"ேத மாதர�!' எ�� ப�மட#� உர�த ச�த�)ட� 
ேகாஷி�த). 
 
கைடசியி� அவ�க� (மரைணயC� வி6"த பிற� ேபா'ஸா� அ9�பைத நி��தி 
அவ�கைள7 சிைற7சாைல��� ெகா8: ேபானா�க�. ம�நா� அவ�க� எ�லா�� 
ஆ� ஆ� மாத� சிைற� த8டைன அைட"தன�. 
 
அ"த இர8: நாK� 2கா"த/ைடய V?9� அ�ேலாலக�ேலாலமாயி�"த). 
அவ/ைடய தம�ைகமா� ப?ட கவைல�� அளேவயி�ைல. "ஐேயா! அ�பாவி� 
ெப�ஷ/�� ஆப�) வராம� இ��க ேவ8:ேம?" எ�� அவ�க� 
பாிதபி�தா�க�. "அ�பேவ ஒ� கா�க?ைட� க?9வி: எ�� ெசா�ேனேன! எ� 
வா��ைதைய ஒ�வ�� ேக?கவி�ைலேய!" எ�� அ�மா கதறினா�. 
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அ"த மாஜி ஸ�ஜ?ஜி� நிைலைமைய நா� எ�னெவ�� ெசா�ல?:�? 'இனிேம� 
கா#கிர(கார�க� தாேன அரசா#க�தி� அதிகார� வகி�க� ேபாகிறா�க�? அ"த 
லயனிலாவ) ைபய/�� ஏதாவ) உ�திேயாக� ஆக?:�' எ�� அவ� 
எ8ணியி�"தா�. அதனா� தா�, 2கா"த� கா#கிர( காாியதாிசி 
ஆனைதெய�லா� அவ� ஆ?ேசபி�கவி�ைல. இ�ேபா) அ) விபாீதமாF A9"த). 
---------- 

5555    
 
2கா"த/ைடய )ணிைவ.� தியாக�ைத.� பCறி ஊாி� எ�லா�� 
ஆ7சாிய�ப?டா�க�. ஆனா� அவைன� பி�பC�வதC� ெரா�ப� ேப� 
தயாராயி�ைல. "நா� ெஜயிE��� ேபாவதாயி�"தா� ேவ� வழிகைள 
அ/சாி�கலா�; தி�டலா�; ேபா�ஜாி ெசFயலா�; ேவ� ஏதாவ) ப8ணலா�. இ"த 
மறிய� சமாசார� ம?:� ேவ8டா�" எ�� அவ�கெள�லா� எ8ணியதாக� 
ேதா�றிய). 
 
இ"த நிைலைமைய வஸு"தராவினா� சகி�க A9யவி�ைல. ஒ� வார� வைரயி� 
ஏேதா AயCசி ெசF) பா��தா�; அதC�� பிற�, தா� ெவளியி� இ��பதி� பய� 
ஒ��மி�ைலெய�� க8: இ�/� இர8: (திாீ ெதா8ட�கKட� 
மறியE��� �ற�ப?டா�. �ற�ப?ட இட�திேலேய அவ�கைள� ைக) ெசF) 
ெகா8: ேபானா�க�. மCற இ�வ���� ��� மாதA�, வஸு"தரா+�� ம?:� 
ஒ�ப) மாதA� சிைறவாச� கிைட�த). த�ளாத வயதி� த�ைன� தவிர ேவ� 
ஆதரவி�லாத த"ைதைய� தனிேய வி?:� ேபாவ) அவK�� எ�தைனேயா 
க�டமாF�தானி�"த). ஆனா� அ�ேபா) ந� ேதச�தி� இ�மாதிாி ெவறி ெகா8ட 
ெசய�கைள அேநக� ெசFய� )ணி"தன�. 
 
ேவb� (திாீக� சிைற7சாைலயி� அ@வ�ஷ� ைவ�க�ப?9�"த ேதச 
ேசவிைககளி� வஸு"தராைவ� ேபா� உCசாகமாயி�"தவ�க� ேவ� 
யா�மி�ைலெய�ேற ெசா�லலா�. 
 
அவKைடய சி"தைனகளி� 2கா"த� அ9�க9 வ") ெகா89�"தா� எ�� 
ெசா�லேவ89யதி�ைல. வ�#கால�ைத�பCறி எ@வள+ விதமாக அவ� 
ேயாசி�தாE�, அ) 2கா"தனி� வ"ேத A9"த). கைடசியி�, த#களி�வைர.� 
பகவாேன ஒ�� ேச��தாெர���, ச�க�தி� எதி��� எ�ப9யி�"தேபாதிE� 
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தா#களி�வ�� ேச�") வாJ"ேத ேதச ேசைவயி� வாJ நாைள� கழி�க 
ேவ8:ெம��� அவ� உ�தி ெகா8டா�. 
 
ஏற��ைறய ஆ� மாத� ெச�றேபா) அவKைடய உ�ள�தி� பரபர�� அதிக� 
ஏCப?ட). 2கா"த� சீ�கிர� வி:தைலயைட")வி:வா�. த�ைன� பா��க 
வ�வா� எ�ற எ8ண� அவ� மன�தி� எ6") ெகா89�"த). ஆ� மாத� 
A9ய+� அவ� தின"ேதா�� அவனிடமி�") க9த�ைத எதி�பா��க� 
ெதாட#கினா�. இ�� வ��, நாைள வ�� எ�� எதி�பா��)� பா��) ஒ� மாத� 
ெச��வி?ட); "ஒ� ேவைள வி:தைலயாகி வ"த)� ம�ப9.� ச?டம���7 
ெசF) சிைற ��") வி?டாேரா" எ�� எ8ணியேபா) அவKைடய ெந0< 
)Y��Cற). 'ஐேயா! தா� வி:தைலயைட.� வைரயிலாவ) அவ� 
ெவளியி%��க� Iடாதா?' 
 
இ"த எ8ண� ேதா�றிய பிற� அவளா� <�மா இ��க A9யவி�ைல. "ஊாி� 
A�கிய விேசஷ#கைளெய�லா� அ:�த க9த�தி� க?டாய� எ6த+�" எ�� 
தக�பனா��� எ6தினா�. தக�பனாாிடமி�") பதி� வ"த). அதி� சில வாிக� 
ெஜயி� அதிகாாிகளினா� அ9�க�ப?9�"தன. அ"த வாிகளி� இர8: இட�தி� 
2கா"த� எ�/� ெபய� இ��பதாக வஸு"தரா+��� ேதா�றிC�. இதனா� 
அவKைடய மன7 ச0சல� இ�/� அதிகமாயிC�. 
 
தக�பனா�ைடய க9த�தி� இ�ெனா� விஷயA� இ�"த); ெச�ைனயி� 
வஸு"தரா க�வி பயி�� ேதறிய ேஸவாசிரம�தி� ஓ� உபா�தியாயினி ேவைல 
கா%யாயி��பதாக+�, வஸு"தரா வி:தைல ெபCற)� ெச�ைன�� வ") அ"த 
ேவைலைய ஒ��� ெகா�K�ப9யாக+� தகவ� வ"தி��பதாF அவ� 
எ6தியி�"தா�. 
 
ேமCப9 ேஸவாசிரம�தி� தைலவி ஓ� அH�வமான (திாீ. A�கியமாக 
வஸு"தராவிட� அவ� விேசஷ பிாிய� ைவ�தி�"தா�. அவ� சிைற ெச�றைத.�, 
இனிேம� Aனிசிப� ப�ளி�Iட#களி� அவK�� ேவைல கிைட�ப) 
க�டெம�பைத.� அறி") தாமாகேவ இ"த ஏCபா: ெசFதி�"தா�. 
 
ஆனா� வஸு"தரா+�� இைத� ப9�த)� ��னைக உ8டாயிC�. ெச�ைன��� 
தி���வதா? ேஸவாசிரம�தி� ேவைலயா? - த�/ைடய வாJ�ைக இ�ேபா) 
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2கா"த/ைடய வாJ�ைக.ட� பிைண�க�ப?9��பைத அவ�க� எ�ன 
க8டா�க�? 
----------- 

6666    
 
ஒ�ப) மாதA� ெச�ற). வஸு"தரா வி:தைலயைட"தா�. வி:தைலயி� 
எ@வள+ �Xகல�ைத எதி� பா��தாேளா, அதி� ஒ� ப�தி Iட ஏCபடவி�ைல. 
சிைற வாச%� ஒ� ேவைள யாைரயாவ) எதி�பா��தி�") அவ� வராததனா� 
ஏமாCற� அைட"தாேளா? 
 
வழ�க� ேபா� ேவbாி%�") சில கா#கிர( அபிமானிக� அவைள வரேவC� 
அைழ�)7 ெச�� ரயி%� ஏCறி வி?டா�க�. 
 
இர+ ஒ� நிமிஷ#Iட அவ� X#கவி�ைல. இைடயிைடேய வ89 நிC�� 
ேபாெத�லா� பிளா?பார�தி� ���ேக ெந:�ேக ேபாகிறவ�கைள� I�பி?:, 
"2கா"தைன� பCறி உ#கK�� ஏதாவ) ெதாி.மா?" எ�� ேக?கலாமாெவன 
அவK��� ேதா���. 
 
ஒ�ப) மாத�)�� A�� ைகதியாக ரயிேலறிய அேத (ேடஷனி� இ�ேபா) 
வஸு"தரா <த"திரA�ள (திாீயாக வ") இற#கினா�. ஆனா� அ�ேபா) 
மன�தி%�"த �Xகல�தி� ஆயிர�தி� ஒ� ப#� Iட இ�ேபா) இ�ைல. 
 
பிளா?பார�தி� <C�AC�� பா��தா�. அவ� எதி�பா��த மனித� எ#�� 
காண�படவி�ைல. ஆனா� அவKட� ைகதியான இர8: (திாீகK� 
வ"தி�"தா�க�. அவ�க� அவைள ெவ� பிாிய�)ட� த6வி� ெகா8: அைழ�)7 
ெச�றா�க�. ெவளிேய வ"த)�, அவ�க� அம��தியி�"த வ89யி� �வ�� 
ஏறி�ெகா8டன�. 
 
சிைற7சாைல ேயாக ேஷம#கைள விசாாி�த பிற�, "இ�ேபா) யா� இ#ேக 
கா#கிர( காாியதாிசி?" எ�� வஸு"தரா ேக?டா�. 
 
"இ#ேக இ�ேபா) கா#கிரஸுமி�ைல; காாியதாிசி.மி�ைல." 
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"நிஜமாகவா? 2கா"த� Iடவா ஒ��� ெசFயவி�ைல?" 
 
"2கா"தனா? உன��7 சமாசார� ெதாியாதா?" 
 
"ெதாியாேத. எ�ன சமாசார�? ம�ப9.� ெஜயிE��� ேபாF வி?டாரா, எ�ன?" 
 
வஸு"தராவி� ெந0< அ�ேபா) உ8ைமயாகேவ )9)9�த). 
 
"அவ� ஏ� ெஜயிE��� ேபாகிறா�? அவ���� ைப�தியமா பி9�தி��கிற)?" 
 
வஸு"தரா ெகா0ச� ஆ�தலைட"தா�. 'இவ�கK�ெக�ன, பிற�தியா�ேம� �கா� 
ெசா�வ)தா� ேவைல. அவ� ஏ� அவசர�ப?:� ெகா8: ெஜயிE��� ேபாக 
ேவ8:�?' 
 
"இ�ேபா) ஊாி� இ��கிறாரா?" எ�� ேக?டா�. 
 
"ஊாி� எ�ப9 இ��பா�? அவ��� இ�ைற��� பா897ேசாியி� க�யாண�. 
பாவ�, அ) உன�� எ�ப9� ெதாி.�?" 
 
ஐ") நிமிஷ� கழி�)� தழதழ�த �ர%� வஸு"தரா ேக?டா�: "எதCகாக� 
பா897ேசாியி� க�யாண�?" 
 
"ெப8Y��� பதி��� வய); சாரதா ச?ட�ைத ஏமாC�வதCகாக அ#ேக ேபாF� 
ப8Yகிறா�க�!" 
 
வஸு"தராவி� V?: வாச%ேலேய அ"த7 சிேநகித�க� விைடெபC�7 
ெச�றா�க�. ராமகி��ணFய� பி9� வாசி�)� ெகா89�"தவ�, வாச%� வ897 
ச�த� ேக?ட)� பி9ைல நி��தினா�. 
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"�ழ"தாF!" எ�றா�. 
 
"அ�பா!" எ�� அலறி� ெகா8: வஸு"தரா ஓ9 வ") அவ�ைடய க6�ைத� 
க?9� ெகா8டா�. இ�வ�� க8ணீைர� ெப��கி வி�மி வி�மி அ6தா�க�. 
 
அைர மணி ேநர� கழி�) அ6ைக ஒ�வா� நி�ற ெபா6) வஸு"தரா, "அ�பா! 
ேஸவாசிரம�)��� க9த� எ6திவி:#க�; நா� நாைள�ேக ெச�ைன��� 
�ற�படலாம�லவா?" எ�றா�.  
------------ 

39. 39. 39. 39. பாழைட)த ப,களாபாழைட)த ப,களாபாழைட)த ப,களாபாழைட)த ப,களா    
1111    

 
ெரா�ப+� ெதாி"த சிேநகித�க� யாராவ) எ�னிட� ஒ� ைகெய6�)� பிரதிைய� 
ெகா:�) "இைத� க?டாய� விகடனி� ேபாட7 ெசா�E#க�" எ�� 
I��ேபாெத�லா� நா� மன�திC��, "நாைள��� ப�லாவர�திC�� ேபாக 
ேவ89ய)தா�" எ�� ெசா�%�ெகா�வ) வழ�க�. 
 
இ) ஏ� எ�றா�, ஒ� Aைற ெரா�ப+� பிராண சிேநகித� ஒ�வ� ஒ� நைக7<ைவ� 
க?:ைரைய எ�னிட� ெகா:�), அைத விகடனி� ெவளியி:�ப9 ெசா�னா�. 
அதி� நைக7<ைவையவிட அ6ைக7 <ைவதா� அதிகமாயி�"த). ஏென�றா�, 
ெச�ைன நகாி� Vதிகளி� ஒ���� 'ராட� பஜா�' (Rattan Bazaar) எ�� ெபய� 
அைம"த ெபா��த�ைத� பCறி அவ� அதி� எ6தியி�"தா�. 'ராட�' எ�றா�, 
பிர��. அ7சமய� அ"த Vதியி� மறிய� ெசFத ெதா8ட�கK��� பிர�ப9 
ைவபவ� நட")ெகா89�"த). அ�க?:ைரைய விகடனி� அ�ேபா) 
ேபா?9�"தா�, இ�� என�� இைத எ6)� சிரமA�, உ#கK�� இைத� ப9��� 
சிரமA� இ�லாமC ேபாயி����. 
 
அ@வள+ A�ேயாசைன அ�ேபா) இ�லாமC ேபாகேவ, அ"த� க?:ைரைய� 
பCறி ெரா�ப+� ெதா�ைலயைட"ேத�. ஆனா� அ"த ந8பேர அைத� தீ��) 
ைவ�தா�. அ�� ம�தியான� ெகா0ச� ப�லாவர�திC�� ேபாF 
வரேவ8:ெம�� நா� ெசா�ல, ந8ப� தம) ேமா?டா� ைச�கிளி� எ�ைன 



173 

 

ஏCறி� ெகா8: ேபாவதாக7 ெசா�னா�. அ@வாேற ைச�கிளி� பி� Zட�தி� நா� 
உ?கா�") ெகா�ள, அவ� ைச�கிைள வி?:7 ெச�றா�. கிள���ேபா) 
அவ�ைடய நைக7<ைவ� க?:ைர எ�னிட� இ�"த). ப�லாவர� ேபாF7 ேச�"த 
ேபா) பா��ைகயி� க?:ைரைய� காணவி�ைல! உடேன இைத அவாிட� 
ெதாிவி�தா�, ேபான காாிய� ஆவதC�� தி��பிவி:வா� எ�� பய"), காாிய� 
ஆன பிற�தா� ெதாிவி�ேத�. அ)+�, அவ�ைடய ேமா?டா� ைச�கிளி� 
�E�கி� ேபா:� ச�திைய� பCறி ஓ� அ�தியாய� �கJ")வி?: விஷய�ைத7 
ெசா�ேன�. ம/�யாி� Aக�தி� ஓ� ஈ ெகா< Iட ஆடவி�ைல. "ேபாகிற). 
உ�ைம நீேர ெக?:� ேபா�கி� ெகா�ளாம� இ��கிேறேர; அ)ேவ ெபாிய 
காாிய"தா�" எ�றா�. தி��பி வ�� வழியி� ஏதாவ) ெவ�ைளயாF� ெதாி"த 
இட�தி� எ�லா� ைச�கிைள நி��தி நி��தி� பா��)� ெகா8: வ"தா�. அ�ப9 
நி��திய இட�திெல�லா�, அ) எ#ேக அக�ப?: வி:கிறேதா எ�� என��� 
தி���தி�� எ�� அ9�)� ெகா89�"த). ந�ல ேவைளயாF அக�படவி�ைல. 
 
ஆனா�, இ�ேபா) நா� உ#கK��7 ெசா�ல வ"த விஷய� அ)வ��. 
ப�லாவர�)�� ஒ� காாியமாக� ேபாேன� எ�� Iறிேனன�லவா" அ"த� 
காாிய�ைத� பCறி7 ெசா�ல ேவ8:ெம�� தா� இைத எ6த ஆர�பி�ேத�. 
 
த0சாa� ஜி�லாவிE�ள எ� சிேநகித� ஒ�வ� ேதக<க�)�காக� ப�லாவர�தி� 
வ") சில கால� வசி�க வி��பினா�. அ@aாி� ஒ� V: வாடைக�� அம��தி� 
ெகா:���ப9 எ6தியி�"தா�. நா� ப�லாவர� ேபான) இதCகாக�தா�. 
 
அ#ேக வி(தாரமான சாைலயி� இ� �ற#களிE� உ�ள ப#களா�கைள 
ஒ@ெவா�றாF� பா�ைவயி?: வ"ேதா�. அவCறி� ஒ� ப#களா எ� கவன�ைத� 
ெபாி)� கவ�"த). 
 
அ) விசாலமான ஒ� ேதா?ட�திC� ந:வி� அைம"தி�"த). பைழய கால�) 
ப#களா. க?9ட�தி� அைம���, <வ�களி� நிைலைம.� அத/ைடய பழைமைய 
நிைனa?9ன. எ#ேக பா��தாE� ஒ?டைட.� , Xசி.� ப9"தி�"தப9யா� ெவ� 
காலமாக அதி� யா�� �9யி��கவி�ைலெய�� ெதாிய வ"த). பளி7ெச�� 
பிரகாசமாயி�"த இடேமா, வ()ேவா அ"த� ப#களாவி� கிைடயா). அைறகளி� 
H0ச�காள� H�தி�"தன. எ�ப9�ப?ட �Xகல ��ஷைன.� அ"த� 
ப#களாவிC�� ெகா8: வி?டா�, அவ� உCசாக� ��றி� ேபாF மயான 
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கா8ட� ந9�பதC�7 சி�தமாகி வி:வா�. அவைன ந�லத#காளாக ந9�பதC�� 
தயா� ெசF)வி:வ) Iட� பிரமாதமாகா). 
 
இ@விஷய�தி� ேதா?டA� ப#களா+ட� ஒC�ைம.ண�7சி ெகா89�"த). H 
எ�ற நாமேதய� அ"த� ேதா?ட�தி� கிைடயா). விசாலமாக� பட�"த 
மாமர#கK�, உயரமாF வள�"த ெத�ைன, கA� மர#கK� நிைறய இ�"தன. 
மாமர#களி� அ9யி� ெவ�காலமாக உதி�"த இைலக� அ�ப9ேய கிட") ம9") 
ந�ல உரமாகியி�"தன. ெத�ைன மர#களிE�, கA� மர#களிE� பைழய 
கால�)� காF"த க?ைடக� ெதா#கி� ெகா89�"தன. ஒ� ெத�ைன மர�தி� இ9 
வி6") ம?ைடக� எ�லா� எாி") ேபாFவிட, மர� ம?:� ெமா?ைடயாF நி�ற). 
 
அட��தியான மரநிழ%� ஒ� ெபாிய கிண� இ�"த). அதி� ஜல� இ6�பதC� 
வசதி எ)+� காேணா�. ப�க�தி%�"த ஒ� ெதா?9யி� க�ன#கேறெல�� 
ெகா0ச� ஜல� ேத#கியி�"த). அ) ெவ� கால�)� த8ணீராயி��க 
ேவ8:ெம�பதி� ச"ேதகமி�ைல. எனேவ, அைத� �8ணிய தீ��த� எ�� Iட7 
ெசா�லலா�. 
 
ெபா)வாக, அ"த� ப#களா நம) ஹி") ச�க�)���, ஸநாதன த�ம�)��� 
சிற"த உதாரணமாயி��பதாக என��� ேதா�றிC�. பலமான அ(திவார�தி� 
ேம� க?ட�ப?ட); விசாலமான); பழைமயான); அழ� ெபா�"திய). ெகா0ச� 
ெப��கி7 <�த� ெசFய ேவ8:�; தைர��� �திய தளவாிைச ேபாட ேவ8:�. 
<வ�களி� உK�)� ேபான ேமCH7ைச7 <ர89வி?: சிமி8: Hசி ெவ�ைள 
அ9�கேவ8:�; ேதா?ட�ைத.� <�த� ெசF) சில �திய ��ப7 ெச9கைள 
ைவ�) விட ேவ8:�. இெத�லா� ெசF)வி?டா� V: எ@வள+ ந�றாF 
ஆகிவி:�! 
 
இ�ப9 எ8ணி� ெகா89��ைகயி� அ#ேக ேதா?ட�கார� வ"தா�. அவ/� 
அ"த ப#களா+��� ெபா��தமானவ� தா�. ேராம� நைர�), Aக� <�#கி, 
உட�� தள�"தவ�. 
 
"இ"த V?:�� எ�ன�பா வாடைக?" எ�� ேக?ேட�. 
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"அ�ப) Sபா.#க" எ�றா�. 
 
இ@வள+ ெபாிய மாளிைக�� 60 SபாFதானா வாடைக எ�� ஆ7சாிய�ப?ேட�. 
 
"நீ#க �9�தன� வர�ேபாகிறீ�களா?" எ�� ேக?டா�. 
 
"ஆமா�; வரலாெம��தா� பா��கிேற�." 
 
"இ�ப9�தா� ெரா�ப� ேப� ெசா�%வி?:� ேபாறா#க" எ�றா� கிழவ�. 
 
அவ� ெசா�ன) வா(தவ� எ�பதC�� ப#களாேவ சா?சி ெசா�%C�. 
 
"ஏ� ஒ�வ�� வ�வதி�ைல?" எ�� ேக?ேட�. 
 
"அெத�னேவா என��� ெதாியா). �9�தன� வ�கிறதாயி�"தா� ெசா�E#க. 
இ�/� அ0< SபாF �ைற7<�Iட� ெகா:�பா#க" எ�றா�. 
 
அ"த V?ைட� பCறிய ம�ம� ஏேதா இ��க ேவ8:ெம�� உடேன என��� 
ேதா�றி� ேபாயிC�. ப�க�தி� சாைல ஓர�தி� ஒ� ேசாடா, ெவCறிைல பா��� 
கைட இ�"த). அ#ேக ெச�� நா/� எ� க?:ைர ந8ப�� இர8: ேசாடா 
சா�பி?ேடா �. கைட�கார/��7 <மா� 30-35 வயதி��கலா�. நா#க� 
ேபானேபா) அவ� ஆரணி ���சாமி Aத%யாாி� ெரயினா�?( நாவ� 
ெமாழிெபய��� ஒ�ைற� ப9�)� ெகா89�"தா�. எ#களிட� சி�லைற வா#கி� 
ெகா8ட)� ம�ப9.� ��தக�ைத எ:�)� ப9�க� ெதாட#கினா�. 
 
ெகா0ச� விஷய� ெதாி"த மனித� இவ� எ��, எ8ணி, V?ைட� பCறி 
விசாாி�கலாெமன நிைன�ேத�. "ப�க�)� ப#களா+�� ஏ� ஒ�வ�� �9�தன� 
வ�வதி�ைல. உன��� ெதாி.மா?" எ�� ெகா0ச� தய�க�)ட� ேக?ேட�. 
 
கைட�கார� ஒ� நிமிஷ� ேயாசைன ெசFவ)ேபா� இ�"தா�. பிற�, 
"நம�ெக�ன�)��#க அ"த வ�ெப�லா�? இர8: Zடா வா#கி� ெகா�K#க, 
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ஸா�!" எ�றா�. அ�ப9ேய நா#க� வா#கி� ேபா?:� ெகா8ேடா �. பி�ன�, 
"இ�ைலய�பா! இ"த V?:��� �9 வரலாமா எ�� ேயாசி�கிேறா�. ஆனா� 
ெரா�ப நாளாF� H?9� கிட�கிறேத, ஏதாவ) விேசஷமி���ேமா ெவ�� 
ச"ேதகமாயி��கிற). அ)தா� உன�� ஏதாவ) ெதாி.மா எ�� ேக?ட)" 
எ�ேற�. 
 
"விேசஷமி�லாம� நாCப) வ�ஷமாF ஒ� V: H?9� கிட��மா?" எ�றா� 
கைட�கார�. 
 
"அ"த விேசஷ�ைத� ெதாி") ெகா�ள ேவ8:ெம��தா� உ�ைன� ேக?கிற)." 
 
"அ�ப9யானா� இ"த ெப0சி� உ?கா�#க�, ெசா�கிேற�. ெபாிய கைத" 
எ�றா� கைட�கார�. 
 
நா#க� உ?கா�"ேதா�. கைட�கார� கைத ெசா�% A9�பதC�� இர8: கல�, 
இர8டணா ெப�ப�மி8:, A�காலணா ெவCறிைல பா�� இ@வள+� 
தீ��)வி?ேடா �. அவ� ெசா�னதி� V8 வள��த�கைள வி?:வி?: 
விஷய�ைத ம?:� இ#ேக ெசா�கிேற�: 
--------------- 

2222    
 
)பா� வரதராஜ Aத%யா� எ�� ஒ�வ� இ�"தா�. அவ���� பிதிரா�ஜித7 
ெசா�ேதா: <யா�ஜித7 ெசா�)� ஏராளமாயி�"த). ெவ�கால� அவ���7 
ச"தான� இ�லாம%�") கைடசியாக ஒ� ெப8 �ழ"ைத பிற"த). 
 
அவ�ைடய மைனவி�� Lயேராக�தி� அறி�றிக� இ��பதாக+�, 
ப�லாவர�தி� �9யி�"தா� ந�லெத��� ைவ�திய�க� ெசா�னத�ேம� 
Aத%யா� இ#ேக �9 வ"தா�. அ7சமய"தா� இ#ேகேய நிர"தரமாF 
வசி�கலாெம�ற எ8ண�)ட� இ"த� ப#களாைவ எ8பதினாயிர� SபாF ெசல+ 
ெசF) க?9னா�. ஆனா� ப#களா க?9 A9வதC�� அவ�ைடய மைனவி 
காலமானா�. 
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பாவி மனித� அதC�� பிற� இைளய தாரமாக ஒ��திைய மண"தா�. அவKட/�,  
��த தார�தி� ெப8 ெச#கமல�)ட/� �) V?9� �9�தன� ெசFயலானா�. 
ஆனா� ஆர�ப�தி%�"ேத அவ�ைடய இைளய தார�)��7 ெச#கமல�தி� ேம� 
அWைய.� )ேவஷA� வள�") வர� ெதாட#கின. தா� இ"த� கிழவைன� க?9� 
ெகா�ள ேவ89 வ"ததி� ஏCப?ட ேகாப�, ஆ�திர� எ�லாவCைற.� அ"த ஏைழ� 
ெப8ணி� ேம� கா?டலானா�. 
 
Aத%யாேரா, ஒ� ப�க�தி� த� இள� மைனவியி� ேமாகா"தகார�தி� 
�Jகியி�"தா�; மCெறா� ப�க� ெச#கமல�தி� மீ) த�Aைடய உயிைரேய 
ைவ�தி�"தா�. இவ�க� இர8: ேப���� பர(பர ேநச� உ8:ப8ண அவ� 
ெசFத AயCசிெய�லா� VணாயிC�. 
 
கைடசியாக, ெச#கமல�)�� வய) ப�னிர8டானேபா) Aத%யா� ஒ�நா� 
அவKட� ெகா0சி விைளயா9� ெகா89�"தா�. அ7சமய� அவ� த� 
சிCற�ைனயி� ேம� ஏேதா �கா� ெசா�னா�. அைத� ேக?:� ெகா89�"த 
கCபக� த�ைன மீறி� ேகாப# ெகா8டவளாF அ7சமய� கறிகாF ந��கி� 
ெகா89�"த க�திைய எ:�)� ெகா8: ஓ9 வ") ெச#கமல�ைத ஒேர ��தாF� 
��திவி?டா�. பாவ�! அ"த� ெப8 உடேன ெச�) வி6") வி?ட). 
 
Aத%யா� தவியாF� தவி�தா�. ெகா�ல�ப?டவேளா த� அ�ைம� ெப8; 
ெகாைலகாாிேயா த� ஆைச மைனவி. எ�ன ெசFவா�, பாவ�! ெவளியி� ெதாி"தா� 
கCபக� X�� ேமைட��� ேபாக ேநாி:�. பய#கரA�, )�கA� ெகா0ச� 
ஆறினபிற�, அவ�� அவ� மைனவி.மாக7 ேச�") ெகா�ைலயி� ஒ� ப�ள� 
ேதா89 அதி� பிேரத�ைத� �ைத�தா�க�. 
 
ெச#கமல� அவKைடய மாமா V?:��� ேபாயி��பதாக Aத%யா� அ�க� 
ப�க�தா���7 ெசா�%வி?டா�. ஏேதா ச"ேதக�ப?: விசாாி�த 
ேபா'(கார�கK�� ஏராளமான பண#ெகா:�) அA�கிவி?டா�. அ��ற� 
Aத%யா� அதிக கால� உயி� வாழவி�ைல. "ெச#கமல�! ெச#கமல�!" எ�� 
�ல�பி� ெகா8ேடயி�") பிராணைன வி?டா�. அவ�ைடய ஆவி அ"த� 
ப#களாவி� ேதா?ட�தி� உலாவி� ெகா8ேடயி��கிற). இர+ ேநர#களி�, 
"ெச#கமல�! ெச#கமல�!" எ�� பாிதாபமான �ர%� I�பி:� ச�த� அ"த� 
ேதா?ட�தி� அ9�க9 ேக?ப)8:. 
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கைட�கார� கைதைய A9�த)�, "ஆமா�! இெத�லா� உன�� எ�ப9� ெதாி.�?" 
எ�� ேக?ேட�. 
 
கைட�கார� ��னைக �ாி"தா�. "உ#கK�� ந�பி�ைகயி�ைலய�லவா? 
அதனா�தா� நா� ஒ�வ���� ெசா�வதி�ைல. நீ#க� ேக?டப9யா� 
ெசா�ேன�. ேபாக?:�; இ�/� ஒ� கல� சா�பி:கிறீ�களா?" எ�றா�. 
 
அவைன� X89� )� எ:�) ம�ப9.� ேக?டதி�, "நீ#க� ஒ� ேதா?ட�கார� 
கிழவைன� பா��தீ�க� அ�லவா? அவ� தா� ெச#கமல�தி� பிேரத�ைத 
உடனி�") �ைத�தவ�. அவ� ெசா�%�தா� என��� ெதாி"த). இ�ப9ேய 
அவ� இ�/� இர8ெடா�வாிட� ெசா�%யி��கிறா� ேபா� இ��கிற). 
எ�ப9ேயா விஷய� ஒ�வா� பரவிவி?ட). அதனா� தா� ஒ�வ�� அ"த� 
ப#களா+��� �9வ�வதி�ைல" எ�றா�. 
 
இ) ேபா�ற கைதக� இதC� A� நா� எ�தைனேயா ேக?9��கிேற�. 
ப?டண#களி� "ெகாைல நட"த V:" எ���, "ேபF வா6� V:" எ��� பல 
V:கK�� எ�ப9ேயா ெபய� வ") வி:கிற). அ"த V:க� ம%வான 
வாடைக��� கிைட�ப) வழ�க�. நா� Iட ஒ� Aைற 50 SபாF வாடைக 
வர�I9ய அ�தைகய V: ஒ�றி� 16 SபாF வாடைக ெகா:�)வி?: 
இ�"தி��கிேற�. அ"த V?9� ேபF இ�"தி�"தா� அ) <�த� பய#ெகா�ளி� 
ேபயாயி�"தி��க ேவ8:�; எ�னிட� அ) ேப7< �7<� கா?டவி�ைல. 
 
ஆனா� இ"த7 ேசாடா� கைட�காரனி� கைத எ�னேவா ஒ� மாதிாி எ� மனதி� 
பதி") வி?ட). அ) A6)� ெபாF எ�� நிைன�க A9யவி�ைல. அ"த� 
ப#களாவி� ேதாCற�, கைத ஒ� ேவைள நிஜமாயி��கலாேமா எ�� க�)வதC� 
இட# ெகா:�த). 
 
அ"த V?ைட எ� சிேனகித���� பா��பதி� பயனி�ைலெய�� தீ�மானி�) 
ேவ� ஒ� சி�ன V: நாCப) SபாF வாடைகயி� அம��திவி?:� தி��பி7 
ெச�ேறா�. 
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எனி/�, அ"த� பாழைட"த ப#களாவி� ஞாபக� ம?:� எ� மன�தி%�")  
ேபாகவி�ைல. <�#க7 ெசா�னா�, அ"த� ப#களாவி� நா� �9ேய�வதC�� 
பதி�, ப#களா எ� உ�ள�தி� �9ேயறிவி?ட). ஏதாவ) தீவிரமாக ேவைல ெசF) 
ெகா89��ைகயி�, திBெர�� கCபக� ைகயி� Wாி�க�தி.ட� ஓ9 வ") 
த"ைத.ட� ெகா0சி� ெகா89���� ெச#கமல�ைத� ��த�ேபா�� கா?சி எ� 
மன�க8 A� ேதா���. அ��ற� ேவைல ஒ��� ெகா0ச ேநர�)�� ஓடா). 
 
இத/ைடய நிஜ�, ெபாFைய� க8: பி9�) நி7சய� ெபறாவி?டா�, எ� 
வாJ�ைகேய )�பமயமாகிவி:ெம�� பய�படலாேன�. 
----------- 

3333    
 
ப�லாவர�தி� நா� அம��தியி�"த ஜாைக�� எ� ந8ப� �9 வ") சில 
தின#கK��� பிற� அவைர ஒ� Aைற பா��) வ�வதC�7 ெச�ேற�. 
Lயேராக�, ெகா<�க9, தமிJ நாடகேமைட, Aத� நா� நட"த ேகார ப( விப�) 
Aத%ய உCசாகமான விஷய#கைள� பCறி� ேபசியான பிற�, எ� ந8ப�, 
"அெத�லா� இ��க?:�; ேபFகைள� பCறி உ#க� அபி�பிராய� எ�ன?" எ�� 
பரபர��ட� ேக?டா�. 
 
"ேபFகைள� பCறியா?" எ��, எ� கா)கைள ந�பA9யாம� தி��ப� ேக?ேட�. 
 
"ஆமா�; ேபFகைள� பCறி�தா�." 
 
"ேபFகைள� பCறி எ� அபி�பிராய�, அைவ <�த� ேபFக� எ�பேத. இ��க?:�; 
எ�ைன� பCறி� ேபFகளி� அபி�பிராய� எ�ன எ�� நீ#க� ெசா�ல A9.மா?" 
எ�� ேக?ேட�. 
 
"ஹா ஹா ஹா! நீ#க� இ�ப9�தா� ஏதாவ) ெசா�V�கெள�� ெதாி.�; 
ேபFகK�� உ#கைள� பCறி எ�ன அபி�பிராய� எ�� ெதாிய ேவ8:மானா� 
இ"த7 சாைலயி� உ�ள ப�தா� ந�ப� ப#களா+��� பாதி ரா�திாியி� ேபாF 
ேநாி� ேக?:� ெதாி") ெகா�ளலா�" எ�றா�. 
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உடேன என��� )Y�ெக�ற); மாCறா" தாயா� ��தி� ெகா�ல�ப?:� ேகார 
மரண� அைட"த ெச#கமல� எ� மன�க8A� வ"தா�. அ"த� ப#களாைவ�தா� 
இவ� �றி�பி:கிறா� எ�� அறி"), விவரமாக7 ெசா�E�ப9 ேக?ேட�. 
 
)பா� வரதராஜ Aத%யாாி� கைதைய நா� ேக?9�"தப9ேய அவ� ெசா�% 
வ"தா�. ஆனா� A9+ ம?:� வி�தியாசமாயி�"த). அ"த வி�தியாசமான A9+ 
எ� ெந0< பைதபைத���ப9 ெசFத). அ@விவர� பி� வ�மா�: 
 
பி0சிேல ப6�த) எ�பா�கேள, அ"த மாதிாியான ெப8 ெச#கமல�. த�/ைடய 
தாயா� எஜமானியாயி��க ேவ89ய V?9� ேவேறா� அயலா� வ") அதிகார� 
வகி�ப) அவK��� பி9�க வி�ைல. நாK�� நா� அவKைடய �ேராத� வள�") 
வ"த). Aத%யாாி� இைளய மைனவி, ெச#கமல�தி� மீ) எ@வளேவா பிாிய� 
ைவ�) ஆைச.ட� நட�தி.� பிரேயாஜனமி�லாம� ேபாயிC�. ஓயாம� அ6வா�; 
எாி") வி6வா�; ச8ைட பி9�பா�. "எ� அ�மாைவ� ெகா�றவ� நீ தாேன?" 
எ�பா�; "எ�ைன.� விஷ# ெகா:�)� ெகா��வி:; உ� மன� �ளி�") வி:�" 
எ�பா�. கCபக� ஒ�நா� இைதெய�லா� சகி�க A9யாம�, Aத%யாாிட� 
ெசா�%� )�க�ப?:� ெகா89�"தா�. Aத%யா�, "அதCெக�ன ெசFயலா�? 
அவ� தாயாைர� ெகா89��கிறா�; இ�/� ெகா0ச நாளி� க%யாண� ப8ணி 
அ/�பிவிடலா�. அ)வைரயி� ெபா��)� ெகா89�" எ�� ஆ�த� Iறினா�. 
இைதெய�லா� ஒ?:� ேக?:� ெகா89�"த ெச#கமல� திBெர�� அவ�க� 
A� வ"), "நா� இ��ப)தாேன உ#கK��� க�டமாயி��கிற)? இேதா எ� 
தாயா� எ�ைன� I�பி:கிறா�, ேபாகிேற�" எ�� Iறி Aத%யா�� கCபகA� 
பிரமி�) நி�� ெகா89��க இ:�பி� மைற�) ைவ�தி�"த க�திைய ச?ெட�� 
எ:�) மா�பி� ��தி� ெகா8: உயிரCற பிணமாF� கீேழ வி6"தா�. 
 
Aத%யா� ேதா?ட�கார/ைடய உதவி.ட� பிேரத�ைத ஒ� ெப?9யி� ேபா?: 
�9, ெகா�ைலயி� �ழி ேதா89� �ைத�தா�. பிற�, அ"த V?ைட� கா% 
ெசF)வி?:� ப?டண�)��� �9ேபாFவி?டா�. 
 
அ)Aத� தின"ேதா�� இரா�திாியி� Aத%யா�ைடய ��த ச�சார�தி� ஆவி 
ப#களா வாச� Aக�பி� வ") நி�� "ெச#கமல�! ெச#கமல�!" எ�� 
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I�பி:கிறதா�. "இேதா வ")வி?ேட�. அ�மா!" எ�� ெசா�%� ெகா8: 
ெச#கமல�தி� ஆவி ெவளிேய வ�கிறதா�. இர8: ஆவிகK� இரா�திாிெய�லா� 
ப#களாவி� ேதா?ட�ைத7 <C�கி�றனவா�. 
***** 
 
இ"த வரலாCைற� ேக?ட)� என�� எ�ன நிைன�பெத�� ெதாியவி�ைல. 
அ"த� �ழ"ைத ெச#கமல�தி� பாிதாப கதி�காக நா� கா?9ய அOதாப�, ப?ட 
)யர� எ�லா� V8ேபா� இ��கிறேத! உ8ைமயி� கCபக� அ�லேவா நம) 
அOதாப�)�ெக�லா� உாியவளாகிறா�? எ) உ8ைம? எ) ெபாF? 
 
எ� ந8பைர� பா��), "ஆமா�, நீ#க� இ@a��� வ") ப�) நா� தாேன 
ஆயிC�? அதC�� இ"த விவரெம�லா� எ�ப9� ெதாி"த)?" எ�� ேக?ேட�. 
 
"அ"த� ப#களா+��� ப�க�தி� ஒ� ேசாடா�கைட இ��கிற). அ"த� 
கைட�கார� ெசா�னா�" எ�� எ� சிேநகித� Iறிய)�, என�� ஏCப?ட 
எாி7சE�� அளேவயி�ைல. "அேட! எ�னெவ�லா� கயி� திாி�கிறா� அவ�! 
ம�ப9.� அவைன� க8: இத� உ8ைமைய� ெதாி") ெகா�ளாம� 
வி:வதி�ைல" எ�� தீ�மானி�ேத�. 
----------- 

4444    
 
"எ�ன, அ�பா! ெசௗ�கியமா?" எ�� ேக?ட)�, கைட�கார� A� ேபாலேவ 
ைகயி%�"த நாவைல �9வி?:, "வா�#க, (வாமி! ெரா�ப நாளா7ேச பா��), 
ந�ம ேமேல தயேவ இ�ைலேய!" எ�றா�. பிற�, "உ?கா�#க; ேபஷான ர(தாளி 
வாைழ�பழ� வ"தி���#க; ெர8: பழ� சா�பி:#க" எ�� Iறினா�. 
 
நா/� எ� சிேநகித�� ெப0சியி� உ?கா�") ர(தாளி� பழ#கைள� ைகயி� 
வா#கி� ெகா8ேடா�. பிற� நா� "ஏ�, அ�பா! நீ எ#கK��7 ெசா�ன 
கைதெய�லா� நீேய கCபைன ெசFததா, அ�ல) ைகயி� உ�ள நாவ%� 
இ��கிறதா?" எ�� ேக?ேட�. 
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"அெத�ன ஸா� அ�ப97 ெசா�கிறீ�க�? பா��தீ�களா, இதC��தா� நா�  
ெசா�லமா?ேட� எ�கிற)" எ�� Iறி தன�� ஏேதா ெபாிய அநீதி நா#க� ெசF) 
வி?ட ேதாரைணயி� பாிதாபமாF� பா��தா�.  
 
"ேபாக?:�; ெச#கமல� ெகா�ல�ப?டாளா, தCெகாைல ெசF) ெகா8டாளா? 
அைத ம?:� நிஜமாF7 ெசா�%வி:" எ�ேற�. 
 
"ஸா�! நீ#க� ஏ� எ� ேபாி� அவந�பி�ைக� ப:கிறீ�கெள�� என��� ெதாி.�. 
உ#களிட� ஒ� விதமா.�, இவாிட� ேவ� விதமா.� நா� ெசா�ேன�; 
வா(தவ"தா�. நா� ெசா�ன இர8:� நிஜமி�ைல தா�; ஆனா� ஏ� அ�ப9 
ெசா�ேன� ெதாி.மா? நிஜமாக நட"தைத7 ெசா�னா� நீ#க� ஒ�நாK� ந�ப 
மா?B�க�. அ�ப9 ஒ�வ�� ந�பA9யாத விஷய�ைத7 ெசா�% எ�ன 
பிரேயாஜன�? V8வாF7 ேசத"தாேன?" எ�றா�. 
 
"அ"த அச� நிஜ�ைத."தா� ெசா�%விேட�; ேக?: ைவ�கலா�" எ�ேற�. 
 
"ஆஹா! ேக?பதாயி�"தா�, ேபஷாF7 ெசா�கிேற�; என�ெக�ன ந�ட�? - அேட 
ைபயா, Vராசாமி! இர8: கிளாQ� ஐ( ேபாடடா!" எ�� அதிகாரமாF� 
Iவினா� கைட�கார�. 
 
கைடயிேல ைபய� யாைர.� காணாதி��கேவ, "யாைர இவ� உ�தரவி:கிறா�?" 
எ�� ஆ7சாிய�ப?ேட�. கைட�கார� தாேன ஐைஸ அல�பி� ேபா?டா�. 
எ�ைன� ��னைக.ட� பா��), "இ"த� கைடயி� நா� தா� எஜமா�; ைபய/� 
நா� தா�!" எ�றா�. இவ� ெபாிய நாவலாசிாிய� ம?:ம�ல, நைக7<ைவ 
ஆசிாிய/#Iட எ�� எ8ணி� ெகா8ேட�. அவ� இ�Aைற ெசா�ன விவர� 
வ�மா�: 
 
வரதராஜ Aத%யா� இர8டா"தார� க�யாண� ெசF) ெகா8டவைரயி� A� 
ெசா�னெத�லா� வா(தவ"தா�. அதC�� பிற�தா� ச�பவ#க� 
மா�ப:கி�றன. 
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V?9C� மாCறா"தாF வ"ததி%�") ெச#கமல�தி� <பாவ� மா�தலைட") 
வ"த). விைளயா?:, �Xகல� எ�லா� ேபாF, ஓயாம� எைத�பCறிேயா சி"தி�)� 
கவைல�ப?:� ெகா89�"தா�. ேதா?ட�காரனிட� ஒ� நா� அவ� 
ேபசியதி%�") உ8ைம ெதாிய வ"த). தின"ேதா�� இரவி� X#��ேபா) 
இற") ேபான அவKைடய தாயா� ப#களா வாச%� வ"), "ெச#கமல�! 
ெச#கமல�!" எ�� I�பி:வ) ேபால+�, தா� அவைள� கா8பதC�7 ெச�ற)� 
த�ைன� க?9 அைண�)� ெகா8:, "எ� க8ேண! பழிவா#�! பழிவா#�!" 
எ�� ெசா�%வி?: மைற") வி:வ) ேபால+� கன+ க8: ெகா89�"தா�. 
கைடசியாக ஒ�நா� இர+ கனவி� ெச#கமல�தி� தாF அவைள அைழ�)� 
ெகா8: உ�ேள ெச�� ெவ� நாளாF� H?9� கிட"த ஓ� அலமாாிைய� திற"), 
அதC��ளி�"த Wாி� க�திைய7 <?9� கா?9வி?: மைற"தாளா�. ம�நா� 
ெச#கமல� அ"த அலமாாிைய� திற") பா��தேபா) அதC�� ஒ� Wாி� க�தி 
வா(தவமாகேவ இ�"ததா�. 
 
சில தின#கK��� பிற� ஒ� நா� Aத%யாாிட� கCபக� த�/ைடய �ைறகைள7 
ெசா�%� ெகா89�"தா�. ெச#கமல�ைத ஏேதா பிசா< பி9�தி��க 
ேவ8:ெம���, இ�லாவி?டா� இ�ப9 அவ� ப:�த மா?டாெள��� ெசா�ல, 
Aத%யா�, "எ�ன ெசFயலா�? அவ� தாயா� உயிேரா9����ேபாேத 
பிசாசாF�தா� இ�"தா�. இ�ேபா) அச� பிசாசாF வ") ெப8ைண� 
பி9�தி��கிறா� ேபா� இ��கிற)" எ�றாரா�. இைத ஒ?:� ேக?:� 
ெகா89�"த ெச#கமல� ஓ?டமாF ஓ9, அலமாாியி� இ�"த Wாி� க�திைய 
மைற�) எ:�)� ெகா8: வ"), "ஆமா�, நா/� பிசா<தா�! எ� அ�மா+� 
பிசா<தா�!" எ�� Iவி� ெகா8ேட ச?ெட�� Wாிைய எ:�) கCபக�தி� 
மா�பி� ��தி வி?டா�. 
 
"அ9 பாவி! ச8டாளி! எ�ன ெசF)வி?டாF?" எ�� Aத%யா� கதறி� ெகா8: 
எ6"தி��பதC�� ெச#கமல� அேத Wாி� க�திைய த�/ைடய மா�பிE� ��தி� 
ெகா8: பிணமாF வி6"தா�. ேதா?ட�கார/ைடய ஒ�தாைசயினா� அவ�க� 
இர8: ேப�ைடய உட�கைள.� ேதா?ட�தி� �ைத�த Aத%யா� தாA� சில 
தின#கK�ெக�லா� சி�த� பிரைம பி9�தவராF� X��� ேபா?:� ெகா8: 
இற"தா�. 
 
அ)Aத� இர+ ேநர#களி� அ"த நாE ேப�ைடய ஆவிகK� அ"த� ப#களா� 
ேதா?ட�தி� அைல") ெகா89��கி�றன. தின"ேதா�� இ�?9� ெகா0ச 
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ேநர�திCெக�லா�, Aத%யா�ைடய ��த மைனவியி� ஆவி ப#களா வாச%� 
வ") நி��, "ெச#கமல�! ெச#கமல�!" எ�� I�பி:கிற); உடேன 
ெச#கமல�தி� ஆவி, "அ�மா! இேதா வ") வி?ேட�!" எ�� Iவி� ெகா8: ஓ9 
வ�கிற). பிற� இர8: ஆவிகK�, "பழி வா#�! பழி வா#�!" எ�� அலறி� 
ெகா8: ேதா?ட�தி� பாFகி�றன; அ#ேக Aத%யா�ைடய ஆவி.� அவ�ைடய 
இைளய மைனவியி� ஆவி.�, "அ9 பாவி! ச8டாளி! பிசாேச!" எ�� கதறி� 
ெகா8: I�தா:கி�றன. இ@வா� நாE ஆவிகK� இர+ A6)� அ"த 
ேதா?ட�தி� <Cறி7 <Cறி அைல") ெகா89��கி�றன. 
***** 
 
ேசாடா� கைட�கார� ேமCப9 கைதைய7 ெசா�% A9�த ேபா) எ#க� ேதக�தி� 
இ�"த ேராம#கெள�லா� ��தி?: நி�றன. Wாிய� அ(தமி�) இ�� WJ") 
வி?டப9யா� பய#கர� அதிகமாயி�"த). "இவ� ெசா�வ) ெப�� �K�; 
இ�ப9ெய�லா� நிஜமாக நட"தி��க A9யா)" எ�� எ�/ைடய அறி+ அ9�க9 
இ9�)� Iறி வ")�, பிரேயாஜனமி�ைல. அதிE�, அ"த� ப#களாவி� ேதாCற� 
மன�தி� A� வ"தேபா), "ஒ�ேவைள நிஜமாF� Iட இ��கலாேமா?" எ�� 
ேதா�றிC�. ஆனா�, அவ� Iறிய ��� விவர#களி� எ) நிஜ�? எ) ெபாF? 
கCபக� ெச#கமல�ைத� ெகா�றாளா? அ�ல) ெச#கமல"தா� கCபக�ைத� 
ெகா�றாளா? ெச#கமலA� Aத%யா�� தCெகாைல ெசF) ெகா8ட) 
உ8ைமயா? - இ�ப9யாக எ�/ைடய மன�ைத� �ழ�பிவி:� ச�தி ஒ� 
மனித/�� இ���� எ�� நா� நிைன�தேதயி�ைல. 
 
ப�லாவரவாசிகளி� இ�/� சிலைர ம�நா� விசாாி�ேத�. அவ�க� எ�லா��, 
"ெவ� காலமாF அ"த� ப#களா H?9�கிட�கிற). ஒ�வ�� �9 வ�வதி�ைல. 
அதி� ஏேதா ெகாைல நட"தெத���, ேபF �9 ெகா89��பதாக+� 
ெசா�கிறா�க�" எ�� ெபா)� பைடயாக� Iறினா�கேள தவிர, ஒ�வராவ) 
தி?டமான விவர� ெதாிவி�கவி�ைல. 
 
எ� மன� அைமதி இழ"த). அபாரமாF� ேகாப� ெபா#கி� ெகா8: வ"த). 
இத/ைடய நிஜ�, ெபாFைய� க8:பி9�க A9யவி�ைலெய�� எ8ணிய 
ேபாெத�லா� பCகைள நறநறெவ�� க9�க� ெதாட#கிேன�. X�க�தி� 
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எ�னெவ�லாேமா பய#கரமான கன+க� க8: விழி�)� ெகா�ேவ�. 
உட�ெப�லா� விய�ைவயினா� நைன"தி����. என���தா� ஏேதா ேபFகளி� 
ேச�ைட ஏCப?: வி?டெத�பதாக எ�/ைடய V?டா� பய�படலாயின�. 
------------ 

5555    
 
இர8: மாத�திC�� பிற� ஒ� நா� மாைல ஏ6 மணி�� எ� ந8ப� V?:�� 
ம�ப9.� ேபாேன�. அ7சமய� V: H?9யி�"த). அவ� ப?டண�)��� 
ேபாயி��கிறாெர��� சீ�கிர� வ") வி:வாெர��� ேவைல�கார� ெசா�னா�. 
 
சC� ேநர� வாச%ேலேய நி�� ெகா89�"ேத�. பிற� பாழைட"த ப#களாவி� 
ஞாபக� வ"த). இர+ ேநர�தி� அைத� பா��)விட ேவ8:ெம�/� அவா 
ஏCப?ட). ஒ� ப�க� பயமாயி�"தாE�, மCெறா� ப�க� அ"த அவாைவ அட�க 
A9யவி�ைல. ஆகேவ, அ#கி�") கிள�பி7 சாைலேயா: ேபாேன�. 
 
பாழைட"த ப#களாைவ அைட"த)� சாைலயி� நி�றப9 எ?9� பா��ேத�. 
ப#களாவி� ெவளி� தாJவார�தி� மி�சார விள�� பளி7ெச�� எாி") 
ெகா89�"தைத� க8ட)� என�� உ8டான விய�ைப7 ெசா�% A9யா). 
V?9/�ளி�")� மி�சார விள�� ெவளி7ச� வ") ெகா89�"த). கைடசியி� 
யாேரா )ணி") �9�தன� வ")வி?டா�க� ேபா� இ��கிற)! அ�தைகய தீர�க� 
யா� எ�� ெதாி") ெகா�ள என��� ேபராவ� உ8டாயிC�. ஒ� ேவைள 
அவ�க� �லமாF இ"த� ப#களாைவ� பCறிய உ8ைம ெவளி�ப?டாE� 
ெவளி�படலாம�லவா? 
 
எனேவ, திற"தி�"த மதி� ேக?9� வழியாக Oைழ"ேத�. ேதா?ட� ந�றாF7 
<�த� ெசFய� ப?9�"த). �திய H"ெதா?9க� Iட� ெகா8: ைவ�தி�"தா�க�. 
நலச�ப#கியி� வாசைன க�ெம�� வ") ெகா89�"த). ப#களாவி� 
வாசC�ற�ைத உC� ேநா�கிேன�. �திதாக ெவ�ைளய9�)� பளி7ெச�� 
இ�"த). 
 
சாைல��� ப#களா வாசE��� ந: ம�தியி� ெச�� ெகா89�"தேபா), சாைல 
ேக?9� ஒ� ேமா?டா� வ") நி�ற) ேபா� ச�த� ேக?ட). அேத நிமிஷ�தி� 
ப#களாவி� Aக��� தாJவார�தி� ஒ� (திாீயி� உ�வ� ெத�ப?ட). அவ�, 
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"ெச#கமல�! ெச#கமல�!" எ�� Iவினா�. எ� உட�� ந:#கிC�. அ:�த 
கண�தி� ஒ� சி� ெப8 ப#களாவி� உ�ளி�"), "ஏ� அ�மா!" எ�� ேக?:� 
ெகா8: ெவளிேய வ"தா�. அ7சமய� ��7ைச ேபாF விழாம� நா� எ�ப9� 
ைதாியமாF நி�ேறேனா, பகவா/���தா� ெதாி.�. 
 
நா� நி�ற இட�திேலேய சC� ேநர� திைக�) நி�றி��க ேவ8:�. பி�னா� 
கால97 ச�த� ேக?கேவ தி��பி� பா��ேத�. அ#ேக, தனலfமி பா#கி ஏெஜ8? 
A�ேகச Aத%யாைர� க8ட)� என�� எ�ப9 இ�"தி���ெமன 
நிைன�கிறீ�க�? 
 
"ஹேலா! நீ#களா! யாராவ) தி�டேனா எ�ற�லவா பய") ேபாேன�?" எ�றா� 
A�ேகச Aத%யா�. 
 
இவைர என�� ��� நா�� வ�ஷ�)� பழ�க�. ச#கீத� க7ேசாி 
ஒ@ெவா�றிE� இவ� எ� ப�க�தி� வ") உ?கா�") ெகா�வா�. "அ) எ�ன 
ராக�? இ) எ�ன கீ��தைன?" எ�� ந7சாி�)� பிராணைன எ:�) வி:வா�. 
ஆனாE� ெரா�ப ந�ல ம/ஷ�; ரQக�. ஆைகயா� அவாிட� ஒ� மாதிாி என��7 
சிேநக� எ�ேற ெசா�லலா�. 
 
Aத%யா� எ� ைகைய விைளயா?டாக� பி9�த)�, எ� ைக ந:#�வைத 
அறி"தி��க ேவ8:�. "எ�ன ஸா�, உ#கK�� உட��? எ#ேக வ"தீ�க� ஸா� 
இ"த ேநர�தி�?" எ�� மளமளெவ�� ேக?க ஆர�பி�) வி?டா�. 
 
"ேபாF உ?கா�ேவா�; எ�லா� ெசா�கிேற�" எ�ேற�. நா#க� ப#களா வாசைல 
அைட"த)� அ#ேக நி�றி�"த (திாீ உ�ேள ேபாFவி?டா�. சி� ெப8 ம?:� 
Aத%யாைர� க?9� ெகா8:, "அ�பா! ஏ� இ@வள+ ேநர� இ��?" எ�� 
ேக?டா�. 
 
நா#க� உ?கா�") சிறி) ஆ<வாச�ப:�தி� ெகா8ட பி�ன�, அ"த� ெப8Y� 
(திாீ.� நா� ஊகி�தப9ேய Aத%யாாி� ெப8Y� மைனவி."தா� எ�� 
ெதாி") ெகா8ேட�. 
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பிற�, அ"த� ப#களாைவ� பCறி நா� ேக�வி�ப?ட வரலா�கைளெய�லா� Iறி, 
அ�� ப#களாவி� Oைழய ேந�"த காரண�ைத.� ெதாிவி�ேத�. 
 
Aத%யா� சிாி�த சிாி�பி� அ"த� பைழய ப#களா இ9") வி6") வி:ேமா எ�� 
ேதா�றிC�. சிாி�� அட#கிய பிற� Iறியதாவ): 
 
"நீ#க� ேக?ட கைதயி� உ�ள கதாபா�திர#க� எ�லா� நிஜமானவ�க�தா�; 
ஆனா� ச�பவ#க� தா� உ8ைமய�ல. வரதராஜ Aத%யா� எ�பவ� எ�/ைடய 
பா?டனா�. எ�/ைடய தாயா� ெபய� ெச#கமல�, அவKைடய ெபயைர�தா� எ� 
ெப8Y�� இ?9��கிேற�. எ� தாயா��� ��� வயதி���� ேபாேத 
எ�/ைடய பா?9 இற") வி?டா�. அவ� சா�� ேபா), Aத%யா� 
தனியாயி�"தா� த� ெப8ைண7 சாியாF வள��க A9யாெத���, ஆைகயா� 
த�/ைடய த#ைகையேய ம�மண� ெசF) ெகா�ள ேவ8:ெம��� 
வC���திவி?:7 ெச�றா�. Aத%யா� அ�ப9ேய ெசFதா�. எ� தாயா� த� 
சிCற�ைனைய7 ெசா"த� தாF எ�ேற நிைன�) வ"தா�. அ@வள+ அ�ைமயாக 
அ"த அ�மணி.� அவைள வள��) வ"தா�. ஆனா� )ரதி�டவசமாக� ெகா0ச 
கால�)�ெக�லா� அவK� ைடபாF: <ர� வ") இற") ேபானா�. அதC� ேம� 
தா� எ� பா?டனா� இ"த V?9� இ��க மன� ெகா�ளாம� �ரசவா�க�)��� 
�9ேபான). எ� தாயாைர� க%யாண� ப8ணி� ெகா:�த+டேன, அதாவ) நா� 
பிற�பதC� A�னேமேய அவ� இற") ேபானாரா�. அவ�� சாி, ெச�ற வ�ஷ�தி� 
காலமான எ� தாயா�� சாி, எ�லாைர.� ேபா� சாதாரணமாF�தா� இற"தா�க�. 
ெகாைல, ��) ஒ��� இ�ைல. இ"த7 ெச�ைன� ப?டண�திேல தா� 
ம/�ய�கKைடய பிராணைன� ெகா8: ேபாவதC� எ@வளேவா வியாதிக� 
கா�தி��கி�றனேவ; ெகாைல, தCெகாைலIட ேவ8:மா?" 
 
இைத� ேக?ட)�, எ� இ�தய�தி� ஏCறி ைவ�தி�"த ஒ� ெபாிய பாறா#க�ைல 
எ:�)வி?ட) ேபா� இ�"த). அ"த7 ேசாடா� கைட�கார/ைடய விஷம ��திைய 
ஒ� �ற�தி� நா� ெவ��த ேபாதிE� அவ/ைடய கCபைன� திறைன விய�காம� 
இ��க� Iடவி�ைல. 
 
"எ�லா� சாிதா�; ஆனா� ெச�ற நாCப) வ�ஷ காலமாF இ"த� ப#களா  
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H?ட�ப?9�"த) எதனா�? எ�� மி0சியி�"த எ�/ைடய ச"ேதக�ைத.� 
ேக?ேட�. 
 
"ஓேஹா? அ)வா? எ� பா?டனா� இ�"தவைரயி�, த� இர8: மைனவிகைள� 
பறிெகா:�த இ"த ஊ���� தி��பி வ�வதி�ைலெய�� தீ�மானி�தி�"தா�. 
ப#களாைவ வாடைக�� விட+� மனமி�ைல. அவ� இற"த+ட� அவ�ைடய 
ெசா�)�களி� ேம� வியா\ய� ஏCப?ட). தாயாதி�கார�க� த#கK��7 ேசர 
ேவ8:ெம�றா�க�. எ� தாயா����தா� எ�லா7 ெசா�)� எ�� எ� 
தக�பனா� வழ�கா9னா�. உயி�, ப"தக�, அடமான�, A� பா�திய�, பி� 
பா�திய� - இ�ப9 எ�னெவ�லாேமா 'ெகாள�ப9பிேகஷ�'க� கிள�பின; ேக(, 
ஜி�லா ேகா�?9� ஏ6 வ�ஷA�, ைஹேகா�?9� ஆ� வ�ஷA�, பிாிவி 
ெகௗ�Q%� ��� வ�ஷA�, ம�ப9 ைஹேகா�?9� எ?: வ�ஷA� நட") 
கைடசியாக ஆ� மாத�)�� A�� தா� தீ��� ஆயிC�. ெசா�)�க� எ�லா� 
எ�ைன7 ேச�"தன. வழ�� நட"த வைரயி� இ"த� ப#களா+� மCற 
ெசா�)�கK� ாிhவ� வச� இ�"தன. V?: வாடைக ந�டமாகிறேதெய�� 
ாிhவ��� எ�ன கவைல? ேபாதாதC�, அதC� A�னாேலேய ஊாி� ேபF வத"தி 
ேவ� கிள�பிவி?ட) ேபா%��கிற)!" எ�� Aத%யா� A9�தா�. 
 
இ@வா�, அ"த� ப#களாவி� இ�தைன நாK� �9யி�"த ேபF, 'வியா\ய�' 
எ�/� ேபFதா� எ�� அறி") ெகா8டவனாF, மனநி�மதி.ட� Aத%யாாிட� 
உ�தர+ ெபC�7 ெச�ேற�.  
------------ 

40. 40. 40. 40. ச)திரமதிச)திரமதிச)திரமதிச)திரமதி    
1111    

 
சில நாைள�� A��, வ#காளி பாைஷயி%�") ெமாழி ெபய��த "காத� ச�கர�" 
எ�/� க?:ைரைய நா� ப9�க ேந�"தேபா), எ#க� ஊாி� பல வ�ஷ#கK�� 
A�ன� நட"த ஒ� ச�பவ� ஞாபக� வ"த). ேமCப9 க?:ைர விஷய�)���, நா� 
ெசா�ல� ேபா�� ச�பவ�)��� அதிக ச�ப"தமி�ைலெய�ப) உ8ைமதா�. 
ஆனா� தைல�� ம?:� இர8:��� ெபா��தமான). நா� ெசா�ல�ேபாவ) ஒ� 
காத� ச�பவேம. அதC�, ஒ� ச�கர� அ�� - நாE ச�கர#க� உதவி ெசFதன. 
எ�/ைடய கைதயி� ஒ� ேமா?டா� வ89 A�கியமான (தான�ைத வகி�கிற). 
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தய+ ெசF) இ�ப�ைத") வ�ஷ� பி�னா� ேபா#க�. அ�ேபா) எ�/ைடய 
ப�ளி�Iட�தி� இ�ேபா)�ள) ேபா�ற ஆட�பர� ஒ��� கிைடயா). க?9ட� 
இ�ைல; ெப0<, நாCகா% Iட இ�ைல. கீC�� ெகா?டைகயி� தா� ப�ளி�Iட� 
நட"த). கீேழ மணைல� ெகா?9� பர�பியி�"த). ெவ�� பலைககைள 
வாிைசயாக ேபா?:� பி�ைளக� உ?கா�"தி�"தா�க�. ஆனா� அ"த� கால�தி� 
பி�ைளகK��7 ெசா�%� ெகா:�பெத�றா� என�� ெவ� உCசாகமி�"த); 
பி�ைளகK� உCசாகமாக� ப9�தா�க�. 
 
நா� ெசா�E� கால�தி� ப�ளி�Iட�தி� A�ப) �ழ"ைதக� இ�"தன. 
அ�கிரகார�தி%�") ஐ") �ழ"ைதக�; ேவளாள� ெத�வி%�") எெழ?:� ேப�; 
பா�கி� �ழ"ைதக� �9யான� ெத�வி%�") வ"தன. 
 
�9யான� �ழ"ைதகளி� நாைல") ெப8கK� இ�"தா�க�. அவ�களி� 
ஒ��தி��7 ச"திரமதி எ�� ெபய�. அவ� நா?டா8ைம�கார ந�லானி� மக�. 
தாயி�லா� �ழ"ைத. அவைள� பா���� ேபாெத�லா� என�� பாரதியாாி� பி� 
வ�� வாிக� ஞாபக�)�� வ��: 
 

'ப7ைச� �ழ"ைதய9 - க8ணி� 
பாைவய9 ச"திரமதி 
இ7ைச�கினிய ம) - எ� 
இ�விழி��� ேத�நில+.' 

 
அவKைடய Aக�தி� கைள ெசா?9C�. க�வ8:கைள� ேபா�ற அவKைடய 
பர"த க8க� யா�ைடய உ�ள�ைத.� ெகா�ைள ெகா�K�. தைல மயிைர 
அல?சியமாF எ:�) ஒ� ெசா���� ேபா?:� ெகா8: வ�வா�. அ�ேபா) 
அவைள� பா��தா� ப8ைட கால�)� திறைம வாF"த சிCபி ஒ�வ� சாA�திாிகா 
ல?சண�தி� அYவள+� பிசகாம� அைம�த ஒ� சிைல உயி� ெபC� நட") 
வ�வ) ேபா� ேதா���. 
 
அழைக� ேபாலேவ சம��). அவKைடய வ��பி� அவ�தா� எ�ேபா)� 
Aதலாவதாயி��பா�. அவைள� ப�ளி�Iட�தி%�") நி��தியேபா) 
என��8டான )�க�ைத7 ெசா�% A9யா). நம) ச�க நிைலைமைய� பCறி 
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நிைன�) அ9�க9 வ�")ேவ�. ேவெறா� ேதசமாயி�"தா�, இ"த மாதிாி அழ�� 
சம��)A�ள ெப8க� வ�#கால�தி� எ@வளேவா A�/�� வ�வா�க�. 
இ"நா?9ேலா, சி�ன சாதி - ெபாிய சாதி, ஏைழ - பண�கார� Aத%ய எ@வளேவா 
வி�தியாச#க�, க?:�பா:க�. ெப8 �ல�தி� ெப�ைம பிரகாசி�பதC� வழிேய 
கிைடயா). வயதா��ேபா) இ"த� ெப8ைண யாராவ) ஒ� �9கார� க6�தி� 
க?9வி:வா�க�; அ9.� உைத.� ப?: எ�ப9ேயா கால�ைத� கழி�) வி?:, 
கைடசியி� எ�லா�� ேபாக ேவ89ய இட�)��� ேபாF7 ேச�வா�. 
இ@வாெற�லா� நா� எ8ணமி?ட)8:. 
 
நாைல") வ�ஷ#க� ெச�றன. ச"திரமதி நா� எதி� பா��த) ேபாலேவ அழ� 
வ9.� இளம#ைகயானா�. அவKைடய க�யாணA� நா� எதி�பா��த) 
ேபாலேவ நட��ெம�� ேதா�றிC�. �ள�கைர�ேகா, ஆCற#கைர�ேகா நா� 
ேபா��ேபா) சில சமய� ச"திரமதி எதி��ப:வா�. "ஸா�! ெசௗ�கிய"தானா?" 
எ�� ேக?பா�. என�� உட�� Hாி�)� ேபா��. ஒ�நா� காைல ேநர�தி� 
�ள�கைரயி� இ�"த இE�ப"ேதா�பி� தைரயிேல ��ப�பாவாைட விாி�த) 
ேபால உதி�"தி�"த இE�ைப� H�கைள அவ� திர?9� ெகா89�"தா�. ேமேல 
மர�கிைளகளி� நானாவிதமான ப?சிக� பா9�ெகா89�"தன. இE�ைப� Hவி� 
மேனாகரமான மண� க�ெம�� Vசி�ெகா89�"த)! அ"த� கா?சி.�, கீதA�, 
மணA� எ�ைன� HரணமாF வசீகாி�தன. அ@விட�தி� சC� நி��, "எ�ன, 
ச"திரமதி! உன��� க�யாணமாேம?" எ�� சிாி�)� ெகா8ேட ேக?ேட�. 
அவKைடய க8களி� ஜல� )ளி�தைத� க8ட)�, எ�/ைடய சிாி�� 
சா�பலாகிவி?ட). 
 
"ஸா�! நா� ெசா�றைத� ேகK#க�. எ�ைன நீ#க� க?9� ெகா8: வி:#க�. 
நா� V?9� அ�மா+�� ஒ�தாைசயாக ேவைல ெசF) ெகா89��கிேற�" 
எ�றா�. 
 
என�� அ�ேபா) வய) ஐ�ப). ஆனாE� நா� இ�ப�ைத") வய) 
இைளஞனாயி��க� Iடாதா எ�ற ஏ�க� உ8டாயிC�. நா� ம?:� 
வா%பனாயி�"தி�"தா�, ச"திரமதிைய அ"த� க��� மீைச�கார/��� 
க%யாண� ெசF) ெகா:�பைத� பா��)� ெகா89��ேபனா? எ�/ைடய சாதி, 
ச�பிரதாய�, �ல�, ேகா�திர� எ�லாவCைற.� அவK�காக� த�த� ெசFய� 
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தயாராயி��ேப�. அவK�காக ேமா?ச�ைத� Iட� தியாக� ெசFேவ�. ஆனா� 
எ�ன பிரேயாஜன�? சீைத��7 <ய�வர� ைவ�) ஜனக�, "உலக�தி� ஆ8ைம.� 
VரA� அC� ேபாFவி?டனவா?" எ�� கதறினாராேம, அ"த மாதிாி தா� நா/� 
"ந� ேதச�தி� வா%பA� தீரA� நசி�)� ேபாF வி?டனவா!" எ�� நிைன�) 
வ�"திேன�. 
------------ 

2222    
 
இ�ேபா), இ"த� கைதயி� சில �திய பா�திர#கைள உ#கK�� நா� 
அறிAக�ப:�தி ைவ�க ேவ8:�. அவ�களி� ஒ�வ� தா� ேமேல நா� 
�றி�பி?ட க��� மீைச�கார�. அவ/�� வய) நாCப�ைத")�� ேம� இ����. 
ஆனா� தைலமயி����, மீைச��� ஏேதா வ�ண� தடவி, நைர வி6"த) 
ெதாியாம� பா)கா�) வ"தா�. அவ/��� 'க��� மீைச�கார�' எ���, 
'அ�கைரயா�' எ��� ெபய� வழ#கி வ"த). அ�கைர7 சீைமயி� அவ� எ�ன 
அ�கிரம� ெசFதாேனா, யா� �9ைய� ெக:�தாேனா, நிைறய� பண�)ட� 
நாைல") வ�ஷ�)�� A�னா� எ#க[��� வ") ேச�"தா�. ெகா0ச� நிலA� 
வா#கியி�"தா�. நில� வா#�வதC�� சா�ப9 ெசFவதC�� ந�லா� அவ/�� 
உதவி ெசFதா�. 
 
ந�லா� ஊ��� நா?டா8ைம�காரனானாE� ெசா�) ஒ��மி�லாதவ�. ஏேதா 
ெகா0ச� இ�"தைத� க�K�கைட��� ெதாைல�)வி?டா�. அ�கைரயா/� 
அ�ப9ெயா��� ம)வில�கி� தீவிரமானவன�ல. ஆகேவ, இ�வ���� சிேநக� 
நாK�� நா� Aதி�") வ"த). கைடசியி� ந�லா� த� ெப8 ச"திரமதிைய� 
க��� மீைச�கார/��� க?9� ெகா:�)விட� ேபாவதாF ஊாி� ஒ� வத"தி 
பிற"த). 
 
ந�லா/ைடய ேநா�க� எ�னேவா அ@வள+ ெக?ட) எ�� ெசா�லA9யா). 
அ�கைரயா/�� ந�ல ெசா�தி�"த). ெப8டா?9யா, பி�ைளயா ஒ��� 
இ�ைல. ச"திரமதிைய அவ/��� க?9� ெகா:�தா�, அ@வள+ ெசா�)��� 
அவேள எஜமானியாவா�. எனேவ, ந�லா� த� ெப8ணி� ந�ைமைய�தா� 
ேகாாினா�. ஆனா� அவKைடய மனநிைல இ�னெத�பைத அவ� உண�") 
ெகா�ளவி�ைல; உணர AயCசி ெசFய+மி�ைல. 
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அவKைடய மனநிைல என�� ஒ�வா� ெதாி"தி�"த). அைத� Hரணமாக அறி") 
ெகா8: வி?டதாகேவ ஒ� சமய� நா� எ8ணிய)8:. அ) எ@வள+ தவறான 
எ8ணெம�� பி�னா� ெதாி"த). தைல நைர�த கிழவனாகிய என��, இள� 
ெப8ணி� ஹி�தய� எ@வா� ெதாி.�? நிCக. 
 
எ#க� கிராம�)�� அ:�த கிராம�தி� ஒ� ெபாிய ஜமீ�தா� இ�"தா�. 
அவ�ைடய பி�ைளக� சி� பி�ைளகளாயி�"த ேபா) எ�னிட� ப9�தா�க�. 
பிற� அவ�க� சமீப�திE�ள ப?டண�)��� ேபாF ைஹ(I%� ேச�") 
ப9�தா�க�. ப?டண�) ைஹ(I�களி� சமாசார"தா� உ#கK��� ெதாி.ேம? 
வ�ஷ�தி� பாதி நாைள��ேம� வி:Aைறதா�. வி:Aைற�காக� பி�ைளக� 
ஊ��� வ��ேபாெத�லா� அவ�கைள ஜமீ�தா� எ�னிட� அ/�பி ைவ�பா�. 
இ"த� பி�ைளகKட� ஜமீ�தாாி� ைம�)ன� மக� ஒ�வ/� வ�வா�. அவ� 
ெபய� )ைரய�ப�. Aத%ேல இ"த� ைபயைன அ@வளவாக என��� 
பி9�கவி�ைல. டா�� ெஜர�� அதிக�; ெரா�ப� க�வ�கார�; ெபாியவ�களிட� 
ம?:மாியாைத கிைடயா). "ஐேயா! இ"த ட�பா7சாாிேயா: ேச�") ந�Aைடய 
ஜமீ�தாாி� ந�ல பி�ைளகK� ெக?:� ேபாவா�கேள!" எ�� கவைல�ப?ேட�. 
 
ஆனா� நாளைடவி� அ"த� ைபய�ேம� இ�"த ெவ��� என��� �ைற") 
வ"த). அவ� ேம� அபிமான#Iட உ8டாயிC�. அதC� காரண� எ�னெவ�� 
ெசா�னா� நீ#க� ஆ7சாிய�ப:V�க�. எ�ைன� பCறி� Iட ஒ� மாதிாி 
நிைன�க� ெதாட#�V�க�. ஆனாE� உ8ைமைய7 ெசா�ல�தாேன ேவ8:�? 
)ைரய�பைன.� ச"திரமதிைய.� பCறி ஊாி� வத"தி உ8டாகி� பரவிC�. 
ேகாவி%E�, �ள�கைரயிE�, மா"ேதா�பிE�, கள�) ேம?9E� )ைரய�ப/� 
ச"திரமதி.� ச"தி�பதாக� ேப7< ஏCப?ட). ஒ�ைற� ப�தாக7 ெசா�Eவ)தா� 
ந�Aைடய ஊ� வழ�கமாயிCேற. ஆைகயா�, இ"த� ேப7ைச நா� A6)� 
ந�பவி�ைல. ஆனாE� அ) உ8ைமயாயி��க�Iடாதெவ�� ஆைச�ப?ேட�. 
ச"திரமதி�� எ@வள+ ெபாிய அதி��ட� வ"தாE� த��. எ�ப9யாவ) அவ� 
க��� மீைச�கார/�� வாJ�ைக�படாம� இ�"தா� ந�ல). )ைரய�ப� 
பண�காரனாயி��கலா�; ச"திரமதி ஏைழயாயி��கலா�. அவ�கKைடய 
சாதிகளிE� ஏCற� தாJ+ இ��கலா�. இதனாெல�லா� எ�ன ேமாச�? அவ�க� 
இ�வ�� க%யாண� ெசF) ெகா8: ஏ� <கமாயி��க� Iடா)? 
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வத"தியி� ெகா0ச� உ8ைம உ8ெட�� என��7 சீ�கிர�தி� ெதாிய வ"த). ஒ� 
நா� அ"த� க��� மீைச�கார� - அவ� ேமார�க?ைடயி� இ9 விழ! - எ�னிட� 
வ"தா�. "ஸா�! அ��ற� எ�ேம� த��7 ெசா�லாேத#ேகா. யாேரா ஒ� 
ெவ�ளாழ� ைபய� வ�கிறானாேம இ#ேக, )ைரய�ப� எ�� - அவ� இனிேம� 
இ"த ஊ��ப�க� தைல� கா?ட� Iடா). அ�ப9� தைல கா?9னா�, ெவ?9 
மைடவாயி� ைவ�)வி:ேவ�!" எ�றா�. இ"த உ�?டE�ெக�லா� நானா 
பய�ப:கிறவ�? )ைரய�ப/ைடய தக�பனா� ேல<ப?டவர�ல ெவ���, 
கவ�ெம8ேட அவ� ைக��� அட�கெம�றா�, )ைரய�ப� ேம� யாராவ) 
ைகைய ைவ�தாE� ேபா)�, அவ� கதி அேதாகதிதா� எ��� நா� தி��பி� 
பயA��திேன�. "எ�லா� சீ�கிர� பா��கலா�!" எ�� அ�கைரயா� உ�மி� 
ெகா8: ேபாFவி?டா�. 
 
இ�/� ஒேர ஒ� �திய ஆைள உ#கK�� நா� ெதாிய�ப:�தியாகேவ8:�. 
அவ/ைடய ெபய� நாகர�தின�. �9யான� ைபய�. இவைன� பCறி 
எ�ப9ெய�லா� எ�/ைடய அபி�பிராய�ைத மாCறி� ெகா�ள ேவ89 வ"த) 
எ�பைத நிைன��� ேபா) என�ேக ெவ?கமாயி��கிற). அவ/� நாலா� வ��� 
வைரயி� எ� ப�ளி�Iட�தி� ப9�தவ� தா�. அ��ற� விவசாய�தி� அவ� 
தக�ப/�� ஒ�தாைசயாக ேவைல ெசFய� ெதாட#கினா�. தக�ப� இற"த பிற� 
அவ� விவசாய�ைத வி?:வி?டா�. ஒ� வ89.� இர8: காைளகK� வா#கி, 
ச�த வ89 ஓ?ட� ெதாட#கினா�. இ"த� ெதாழி%� அவ� உ�லாசமாக� கால# 
கழி�தாென�ேற ெசா�லேவ8:�. சில நா� நா� பா��தி��கிேற�; அவ� 
ச�த�)�� வ89 அ9�) வி?:� தி��பி ெவ�� வ89ைய7 சாைலேயா: ஓ?9� 
ெகா8: வ�வா�. அ�ேபாெத�லா� 
 

'மானா ம�ைதயிேல - ஒ�  
ம�� ெகா6") Iைட�காாி!' 

 
எ�� வாFவி?: உ�லாசமாக� பா:வா�. அைத� ேக?��ேபா), என���Iட, 
இ"த� பி�ைளகKட� டானா, டாவ�னா எ�� மார9�)� ெகா89��பைத 
வி?: வ89 ஓ?ட� ெதாட#கலாமா எ�� ேதா���.  
 
இ�ப9� �ஷாலாக இ�"தவ/�� ம�ப9.� ப9�பி� �சி.8டான) என�� 
மிக+� விய�பளி�த). ஒ� நா� எ�னிட� வ"), தா� ப9�தெத�லா� மற") 
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ேபாகிறெத���, ம�ப9.� ப9�கேவ8:ெம���, இ#கி'� கC�� 
ெகா�ள�Iட ஆைசயாயி��கிறெத��� ெசா�னா�. இரா�திாியி� தின� வ") 
ப9�பதாக� Iறினா�. நா� மகிJ7சி.ட� அவ/��7 ெசா�%� ெகா:�க ஒ��� 
ெகா8ேட�. 
 
�9யான� பி�ைளகK���ேள நாகர�தின�ைத� ேபா�ற ��திசா%ைய� கா8ப) 
அாி). சீ�கிர� அவ/��� ப9�� வ"த). அ�கைற.ட/� ப9�தா�. எ�னிட� 
அவ/�கி�"த ப�தி வி<வாச�ைதேயா ெசா�% A9யா). அ�ப9�ப?டவனிட� 
என�� மிக+� ந�ல அபி�பிராய� இ�"ததி� விய�பி�ைலய�லவா? ஒ�நா� 
ரா�திாி அ"த ந�ல அபி�பிராய� அ9ேயா: மாறி� ேபாயிC�. "இ"த விஷ� 
பா�ைபயா இ�தைன நாK� ந�லவ� எ�� நிைன�தி�"ேதா�?" எ�� 
விய��8டாயிC�. 
------------- 
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கைதயி� A�கியமான இட� இ�ேபா)தா� வ�கிற). )ைரய�பைன.�, 
ச"திரமதிைய.� பCறிய வத"தி ஏCப?: ஒ� வ�ஷ�திC� ேமலாகிவி?ட). 
ச#கரா"தி வி:Aைற�� ஜமீ�தா� பி�ைளகK� )ைரய�ப/� வ"தி�"த ேபா) 
ஏதாவ) நட��ெம�� எதி�பா��ேத�. ஒ��� நட�கவி�ைல. ைத ெச��, 
மாசி.� பிற") வி?ட). சி�திைரயி� ச"திரமதி��� க��� மீைச�கார/��� 
க�யாண� நட��ெம�� ேக�வி�ப?ேட�. இதனா� என�� மி�"த மனவ��த� 
உ8டாயிC�. 
 
சில தின#க� மாைல ேநர�தி� நா� ஆCற#கைரயி� உலாவ7 ெச�வ)8:. 
அ�� வழ�க�ேபா� ெச�றவ� வாF�கா� மதகி�ேம� உ?கா�") 
ச"திரமதிைய� பCறிய சி"தைனயி� ெவ�ேநர� ஆJ"தி�")வி?ேட�. ந�றாக 
இ�?9வி?ட). நில+ கிைடயா). "சாி, ேபாகலா�" எ�� எ8ணியேபா), 
மத��க9யி� ஏேதா ேப7<� �ர� ேக?ட). இ�?9ய பிற� ஆC� மணேலா: 
நட") யாேரா அ#� வ"தி��க ேவ8:�. ேப7சி� 'ெவ�ளாழ� ைபய�', 'ச"திரமதி' 
எ�ற ெசாCக� காதி� விழேவ உC�� கவனி�ேத�. �ர%%�"), ேபசியவ�க� 
ந�லா/�, க��� மீைச�கார/�, நாகர�தினA� எ�� ெதாி"த).  
 
ந�லா�, க��� மீைச�கார� இவ�கKடேன நாகர�தினA� இ�"த)தா� என��  
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விய�� அளி�த). அவ�க� எ�ன ேப<கிறா�க� எ�� ேக?க ஆவE8டாயிC�.  
சமய ச"த��ப#கK� அதC� உதவி ெசFதன. அவ�க� ேபசியைத� ேக?க� ேக?க 
என��� ேகாப� ெபா#கி� ெகா89�"த). "அட பாவிகளா! இ�ப9யா WJ7சி 
ெசFகிறீ�க�! ெவளி� பா�ைவ��7 சா)ைவ� ேபா� ேதா�றிய இ"த 
நாகர�தின�தி� வ0ச ெந0ச"தா� எ�ன!" 
 
எ�ைன அறியாம�, "அேட ப:பாவி!" எ�ற வா��ைதக� எ� வாயி%�") 
வ")வி?டன. "யா� அ#ேக?" எ�� ஒ� �ர� ேக?ட). "ஏ�, நா� தா�!" 
எ�ேற�. அ:�த நிமிஷ� ��� ேப�� வ") எ�ைன7 WJ") ெகா8டா�க�. 
அ�கைரயா�, த� ம9யி� ெச�கியி�"த ெகா:வாைள� ைகயி� எ:�)� 
ெகா8டா�. "இேதா பா�#க, ஸா�! இ"த� ெகா:வாளா� சி#க�Hாி� ஒ�ப) 
ேபாி� தைலைய7 சீவியி��கிேற� நா�; ெதாி.மா?" எ�றா�. அவ� வாயி%�") 
சாராய நாCற� ��ெப�� அ9�த). 
 
அ"த� ��மி�?9�, நி�மா/�யமான இட�தி� அவ� அ�ப9� ேபசிய) என��� 
பய�ைத உ8டா�கிC�. ைக கா�க� ெவடெவட�தன. ேமE� அவ� ெதாட�"), 
"நா#க� ேபசிய) உ#க� காதி� வி6"தி����. அைத ேவ� யாாிடA� 
ெசா�வதி�ைலெய�� உ#க� தைலேம� அ9�)7 ச�திய� ெசF.#க�. 
இ�லாவி?டா� இ#ேகேய உ#கைள ெவ?9 இ"த மதகி� அ9யி� �ைத�) 
வி:ேவ�" எ�றா�. 
------------ 
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வாJ�ைகயி� ந�Aைடய �ண�ைத7 ேசாதி�க� I9ய சில ச"த��ப#க� 
ஏCப:கி�றன; அ"த ச"த��ப#களி� தீர�)ட� நட")ெகா�ள நா� தவறி 
வி:கிேறா�. பிற� வாJநா� A6வ)�, "அடாடா! அ�ப97 ெசFேதாமா? இ�ப97 
ெசFேதாமா" எ�� சி"தி�)� கவைல�ப:கிேறா�. 
 
க��� மீைச�கார� எ�ைன� பயA��தியேபா), "ேபா! உ�னாலானைத7 ெசF) 
ெகா�; நா� வா���தி ஒ��� ெகா:�க மா?ேட�" எ�� நா� ெசா�%யி��க 
ேவ8:�. ஆனா� அ�ப97 ெசா�ல என��� ைதாிய� வரவி�ைல. "என�ெக�ன 
அ�பா வ"த)? உ#க� விைன. நா� தைலயிடைல. நா� ஒ�வாிடA� 
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ெசா�லவி�ைல" எ�ேற�. க��� மீைச�கார� அ) ேபாதா) எ�றா�. அவ� 
இ�ட�ப9, "ச�தியமாF" எ�� ெசா�%� தைலயி� அ9�)� ெகா:�ேத�. 
 
அவ�கKைடய ச�பாஷைண இ�னெத�பைத இ#ேக நா� எ6தினாE� 
ச�திய�ைத மீறியதா�ெம�� பய�ப:கிேற�. ஆத%�, பி�னா� நட"த 
ச�பவ#கைள ம?:� கைதைய� ேபா� எ6தி7 ெசா�கிேற�. அவCறி%�"ேத, 
ேமCப9 ச�பாஷைணயி� ேபா�ைக நீ#க� ஊகி�) அறி") ெகா�ளலா�. 
 
"ஞான ரத�" எ�/� U%� க"த�வேலாக�) 'மதன� விழா'ைவ� பCறி� 
ப9�தி��Z�க�. எ#க� ஊ� �9யான� ெத�விE� மாசி மாத�)� 
ெபௗ�ணமிய�� காம� ப89ைக ெகா8டா:வா�க�. பாரதியா� வ�ணி�தி���� 
க"த�வேலாக விழாவிE�ள ெசௗ"தாிய அC�த� ஒ��� இ#ேக கிைடயா). 
'O8வா�' ெகா8: அைம�க�ப?ட ப)ைமக�, 'ைச�ாி�' ஜீவ� ெபCற 
சி�திர#க�, மாடநில�) ம8டப#க�, ஸுாிய கா"த� க�ேமைடக�, அழேக 
உ�ெவ:�த க"த�வ .வ�க�, .வதிக�, அவ�க� இைணயிைணயாக 
வ?ட#களி?:� I�தா:� கா?சிக� Aத%யவCைற எ#க� ஊ� மதன� விழாவி� 
பா��க A9யா). ஆனா� க"த�வேலாக�)��� ம8Yலக�)��� ெபா)வான 
அ�ச� ஒ��ம?:� உ8:. அ) தா� Hரண ச"திரனி� ேமாகன நில+. ��ைப� 
Iள#க� நிைற") தாி�திர� தா8டவமா:� எ#க� கிராம�திேல Iட மாசி 
மாத�)� ெபௗ�ணமிய�� இர+ ெசௗ"தாிய ேதவைத ெகாEVCறி��பா�. 
 
இ�ெனா� வித�திE�, க"த�வேலாக மதன� விழா+���, எ#க� ஊ� ம�மதசாமி 
உCசவ�)��� ஒC�ைம உ8:; அதாவ) விழாவி� கல")ெகா�ேவா� கா?:� 
உCசாக�தி�, ெதா8: கிழவ� Aத� �0< �ழ"ைதக� வைரயி� இர+ A6)� 
ெமFமற") களி��� கட%� �Jகியி��பா�க�. 
 
த"த�ைதெயா�த ெவ8ணிற� ெத�ன#���)கைள� ெகா8: ச�பர� 
க?:வா�க�. அதி� சிவெப�மா� பட� ஒ�ைற ைவ�) ஊ�வல� வி:வா�க�. 
ச�பர�)�� எதிாி� ம�மதேவஷA�, ரதிேவஷA� ேபா?: இர8: பி�ைளகைள 
நி��தியி��பா�க�. ம�மத� ைகயி� ஒ� வி�ைல ைவ�)� ெகா8: பாண� 
வி:வ)ேபா� ைசைக கா?9� ெகா89��பா�. ரதி, "ேவ8டா�, ேவ8டா�" 
எ�� சமி�ைஞ ெசF) ெகா89��பா�. இ�ப9 ஊ�வல� வி?:, இர+ பி� 
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ஜாம�தி� ெவ�ளி Aைள��� ேநர�தி�தா� ம�மதசாமி ேகாவிE�� வ") 
ேச�வா�க�. பிற� ம�மத தகன� நட���. பி�ன�, எ�லா�� ��பலாF� 
�ள�திC�7 ெச�� (நான� ெசF)வி?: V: தி���வா�க�. 
 
யாேரா ஒ�வ� எ6தியி�"தாேர, அ)ேபா�, சிவெப�மா� ஒ� சிற"த ரQக� 
எ�பதி� ச"ேதகமி�ைல. பா�#க�, அவ� ம�மத/ைடய உடைல எாி�)வி?:, 
அவ/ைடய ச�திைய ம?:� உலக�தி� வி?: ைவ�தி��கிறா�! இதC�� பதிலாக, 
அவ� ம�மத/ைடய உடைல7 <�மா வி?:வி?:, அவ/ைடய ச�திைய 
அழி�தி�"தாரானா�, உலக� எ@வள+ ெவ�ைமயாF� ேபாயி����? வாJ�ைக 
எ@வள+ விரஸமாயி�"தி����? 
 
ம�மத தகன� நைடெபCற அ�றிரவிேலேய, ேவெறா� ப�க� அவ/ைடய ச�தி 
ேவைல ெசF) ெகா89�"த). எ#க� கிராம�திC� ேமCேக அைர ைம� Xர�தி� 
ெபாிய சாைல ேபாகி�ற). அதC�� கிராம�தி%�") கிைள�பாைத வழியாக� 
ேபாக ேவ8:�. கிைள�பாைத ெபாிய சாைல.ட� ேச�� இட�தி� இ��றA� 
மர#க� அட��தியாயி��கி�றன. அ@விட�தி� அ�� இர+ ெவ�ளி Aைள��� 
ேநர�திேல ஒ� ேமா?டா� வ89 நி�� ெகா89�"த). அதி� 9ைரவ�ைடய 
ஆசன�தி� )ைரய�ப� உ?கா�"தி�"தா�. கிைள�பாைதைய அவ� அ9�க9 
ேநா�கி� ெகா89�"தா�. 
 
சC� ேநர�)�ெக�லா� கிைள�பாைதயி� இர8: உ�வ#க� ெத�ப?டன. 
அைவ அ�கி� ெந�#கிய ேபா), ச"திரமதி.� நாகர�தினA� எ�� ெதாிய வ"த). 
ேமC�� திைசயி� அ9வான�தி� இற#கி� ெகா89�"த ெவளிறிய ச"திரனி� ஒளி 
ச"திரமதியி� Aக�தி� ப:#கா�, அவKைடய இதJகளி� ��னைக.�, க8களி� 
நீ��)ளி.� இ��ப) ெதாிய வ"த). அ"நீ��)ளிகளி� சில சமய� ேநராக7 
ச"திர�கிரண#க� வி6"தேபா), அைவ ஒளி V<� A�)�க� ேபா� பிரகாசி�தன. 
 
ேமா?டாாி� அ�கி� அவ�க� வ"த)�, )ைரய�ப� ச?ெட�� இற#கி� கதைவ� 
திற"தா�. ச"திரமதி பி� ஆசன�திE�, நாகர�தின� )ைரய�ப/��� ப�க�திE� 
உ?கா�"தா�க�; வ89 கிள�பிC�; அேத சமய�தி� Xர�தி� ெந��பி� 
ஜுவாைல கிள��வ) ெதாி"த); ம�மத தகன�தி� ேகாலாகல ச�த� வ") 
ெகா89�"த). 
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ேமா?டா� வ89 கிராம கிராம"தர#கைளெய�லா� கட") ெச�� காைல <மா� 
ப�) மணி��� த0சாaைர ெந�#கிC�. அ�ேபாெத�லா� ப?டண#கைள7 
<CறிE� <#க7 சாவ9க� உ8:. ேமா?டா� வ89�கார�க� சில சமய� ஏமாCறி 
வி:கிறா�க� எ�பதCகாக, Xர�தி� கா� ச�த� ேக?��ேபாேத, ஒ� நீளமான 
�#கிைல எ:�)7 சாைலயி� ���ேக மா?9 வி:வா�க�. ேமா?டா�க� 
நி��தா� ஆக ேவ8:�. )ைரய�ப/ைடய கா�� <#க� ெகா:�பதCகாக 
நி�ற). அேத சமய�தி�, <#க7சாவ9�� அ�கி%�"த ெவCறிைல பா��� 
கைடயி%�") இர8: மனித�க� வ"தா�க�. அவ�க� வ89யி� அ�கி� வ"), 
கதைவ� திற") ெகா8: ச"திரமதியி� ப�க�தி� உ?கா�"தா�க�. அவ�க� ேவ� 
யா�மி�ைல - க��� மீைச�கார/�, ந�லா/�தா�! 
 
)ைரய�ப� திைக�)� ேபானா�. <#க ரசீ) கிைட�த). �#கிைல.� 
எ:�தாகிவி?ட). ஆனா� )ைரய�ப� வ89ைய ஓ?டவி�ைல. 
 
அ�கைரயா� த�/ைடய ெபா9 ட�பிைய எ:�), ஓ� உறி0< உறி0சினா�. 
பிற�, ைகைய உதறி� ெகா8ேட, "ஏ� த�பி தாமத�? ஓ?:#க; எ#ேக 
ேபாகலாெம�� உ�ேதசி�) வ"தீ#கேளா, அ"த இட�)�ேக ஓ?:#க" எ�றா�. 
இதC�� ேவ9�ைக பா��க ஜன#க� வ") I9வி?டா�க�. 
 
அ#� நிCபதி� பயனி�ைலெயன� க8ட )ைரய�ப� வ89ைய வி?:� ெகா8: 
ெச�றா�. ப?டண�திC�� ஒ� ச"தி� Oைழ") H?9யி�"த ஒ� V?:�ெகதிாி� 
நி��தினா�. நாகர�தின�திட� சாவிைய� ெகா:�)� திற�க7 ெசா�னா�. 
 
எ�லா�� வ89யி%�") இற#கினா�க�. )ைரய�ப� ம?:� தய#கினா�. 
க��� மீைச�கார� அவ/ைடய ைகைய� பி9�), "வா#க த�பி, வா#க!" எ�� 
Iறி இற�கினா�. 
 
உ�ேள ேபாF எ�லா�� உ?கா�"த பிற�, அ�கைரயா�, "த�பி! இ�ேபா) எ�ன 
ெசா�றீ#க?" எ�� ேக?டா�. 
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"எ�ன�ைத7 ெசா�கிற)? இ"த� ெப8 ப?டண� பா��க ேவ8:ெம�றா�; 
அைழ�)� ெகா8: வ"ேத�. உ#கK�� இ�டமி�ைலெய�றா�, 
தி��பியைழ�)� ெகா8: ேபா#க�" எ�றா�. 
 
"அ�ப9ெய�லா� ேகாபி�க ேவ8டா�, த�பி! அ��ற� நா?டாைம�கார� V?: 
எ�ைம� க��� �?9 ��E� தி�னா)" எ�றா� அ�கைரயா�. அைத� ேக?ட 
ந�லா� ெகா�ெல�� சிாி�தா�. 
 
இ�ப9� ெகா0ச ேநர� அகடவிகட� ேப7< ஆன பிற�, "அெத�லா� இ��க?:�, 
த�பி! ேமCெகா8: நட�கிறைத� பCறி� ேப<#க" எ�றா� அ�கைரயா�. 
 
"ேமCெகா8: எ�ன நட�கிற)?" 
 
"நீ#க ெசா�லாவி?டா�, நா� ெசா�கிேற�; எ�ப9.� நீ#க ச"திரமதிைய இ?:� 
ெகா8: வ") வி?B#க. ம�ப9.� நா#க அவைள அைழ�)�கி?:� ேபாகிற) 
நியாயமி�ைல. எ�ப9யாவ) அவ� <கமாயி�"தா� நா?டாைம�கார���7 
ச"ேதாஷ"தா�. ஆனா� அ"த� ெப8ைண வள��கிறதC� அவ� ெரா�ப� 
பா:ப?9��கிறா�. ஒ� �வாயிர� SபாF ெகா8: வ") ெகா:�)வி?:� 
�சாலாக அைழ�)� ெகா8: ேபா#க. அ@வள+தா� நா#க ெசா�கிற)" 
எ�றா�. 
 
)ைரய�ப� ெகா0ச ேநர� ேயாசைன ெசFதா�. "சாி, ��� நா� என�� 
அவகாச� ெகா:#க�. பண� ெகா8: வ�கிேற�" எ�றா�. இதC� அவ�க� 
ச�மதி�கேவ, )ைரய�ப� V?ைட வி?: ெவளிேயறி ேமா?டாைர7 ெசE�தி� 
ெகா8: ெச�றா�. அவ/ைடய ெப?9 ம?:� இவ�களிட� இ�"த).  
 
இெத�லா� தி#க?கிழைம நட"த). ெச@வாF, �த�, வியாழ� வைரயி� அ"த 
V?9ேலேய இ��க� தீ�மானி�தி�"தா�க�. அவ�கKைடய உ�ேதச� எ�ன 
ெவ�பைத வாசக�கேள ஊகி�தி��கலா�. )ைரய�ப� பண# ெகா8: வ�வா�, 
அைத வா#கி� ெகா8: அவைன ந�றாF அ9�)� ேபா?:வி?: மCறவ�க� 
எ�லா�� ஊ���� தி��பிவிடலாெம�� எ8ணியி�"தா�க�. ஆனா� ச"திரமதி 
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அதC�� ���ேக நி�றா�. )ைரய�ப� ேபானதி%�") அவ� க8ணீ�விட� 
ெதாட#கி வி?டா�. நாளாக ஆக, அவKைடய )�க� அதிகமாயிC�. )ைரய�ப� 
தி��பி வ��ேபா) அ@V?9� த�னா� இ��க A9யாெத���, இ�"தா� 
க?டாய� அவனிட� உ8ைமைய� Iறி எ7சாி���ப9 இ���� எ��� Iறினா�. 
கைடசியாக� �த�கிழைமய�� அவைள ஊ��� அ/�பிவிட� தீ�மானி�தா�க�. 
ந�லா/�� தனியாக இ�") சமாளி�க� ைதாியமி�ைல. அ�கைரயாைன� தனிேய 
வி?:வி?:� ேபானா� �வாயிர� Sபா.� த�னிட� ெரா�கமாக 
வரேவ8:ேமெய�ற பயA� அவ/�� இ�"த). ஆகேவ, நாகர�தின�)ட� 
ச"திரமதிைய� I?9 ஊ��� அ/�பிவிட� தீ�மானி�தா�க�. 
 
�த�கிழைம காைலயி� நாகர�தினA� ச"திரமதி.� தி�நாேக<வர�)�� 9�க? 
வா#கி� ெகா8: த0சாa� (ேடஷனி� ரயி� ஏறினா�க�. )ைரய�பைன அ9�) 
ஹி�Q�க� Iடாெத�� ச"திரமதி U� தடைவ ம�றா9 ந�லானிட� வா���தி 
வா#கி� ெகா8டா�; ஆனா� அ�கைரயா� வாF திற�கவி�ைல. 
 
வியாழ�கிழைம ெபா6) வி9"ததி%�"), )ைரய�ப� வ�வா�, வ�வா� எ�� 
ந�லா/� க��� மீைச�கார/� எதி�பா��)� ெகா89�"தன�. அவ� 
வரேவயி�ைல. "ஓேகா! ைபய� ஏமாCறி வி?டா�!" எ�� அ�ேபா)தா� 
அவ�கK��� ேதா�றிய). உடேன இர8: ேப���� ஒ�வித பய� 
உ8டாகிவி?ட). ஒேர �7சாக ரயி�ேவ (ேடஷ/��7 ெச�� ரயிேலறினா�க�. 
------------- 
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வாசக�கKைடய மன�தி� ெந: ேநரமாயி�") வ�� ச"ேதக�ைத இ�ேபா) 
நிவ��தி ெசFகிேற�. "ஏேதா அ�கி� இ�") பா��த) ேபால ெசா�கிறீேர, 
இ@வள+ விவர#கK� உம�� எ�ப9� ெதாி"த)?" எ�� ேக?Z�க�. க��� 
மீைச�கார/�, ந�லா/� ஒ�� விடாம� என��7 ெசா�%�தா� ெதாி") 
ெகா8ேட�. சனி�கிழைமய�� அவ�க� எ�ைன� ேத9� ெகா8: வ"தா�க�. 
அவ�க� அ�ப9 எ�ைன� ேத9 வ"ததC�� காரண�, நாகர�தினA� ச"திரமதி.� 
அ�� வைரயி� ஊ��� வ") ேசராத)தா�! 
 
அதனா� இ"த இர8: ேப�� எ@வள+ தி:�கி?:� ேபாயி��க ேவ8:�. 
எ@வள+ கவைல���ளாகியி��க ேவ8:� எ�� நா� ெசா�ல 
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ேவ89யதி�ைல. ஆைகயினாேலதா�, அ)வைரயி� எ�ைன� தி�ணமாக 
மதி�தி�"த அ�கைரயா� எ�ைன� ேத9�ெகா8: வ"தா�. 
 
"ஸா�! ேமாச� ேபாFவி?ட), ஸா�! நீ#க� தா� ேயாசைன ெசா�லேவ8:�, 
ஸா�!" எ�றா�. ந�லாேனா ேபச�Iட A9யாதவனாF� கவைலயி� 
�Jகியி�"தா�. 
 
அவ�க� எ�லா விவரA� ெசா�ன பி�ன�, "நாகர�தின�)��� ச"திரமதி��� 
எ�னதா� ேந�"தி��கலாெம�� உ#கK��� ேதா��கிற)?" எ�� ேக?ேட�. 
)ைரய�ப� ஆ� பல�)ட� வ") வழியி� அவ�கைள7 ச"தி�), நாகர�தின�ைத� 
ெகா��வி?:, ச"திரமதிைய� ெகா8: ேபாயி��பாென�� அவ�க� 
நிைன�தா�க�. உ8ைமயி� ச"திரமதிைய� பCறி நா� அ�ேபா) அ@வள+ 
கவைல�படவி�ைல. நாகர�தின�ைத� பCறி�தா� வ��த�ப?ேட�. அ"த� 
ைபய/� இ"த� )�ட�கKைடய சதியாேலாசைனயி� ேச�"ததCகாக என�� 
எ�னதா� வ��த� இ�"த ேபாதிE� அவ� ேம� அபிமானA� இ�"த). 
 
"ஏேதா எ�னாலானைத� பா��கிேற�; நீ#க� ஒ��� ெவளியி� ெசா�ல 
ேவ8டா�. ச"திரமதி மாம� ஊ���� ேபாயி��பதாகேவ இ��க?:�" எ�� Iறி 
அவ�கைள அ/�பிவி?:, உடேன ப�க�) ஊ� ஜமீ"தா� V?:��� ேபாேன�. 
அவாிட� பல விஷய#கைள.� பCறி� ேபசிவி?:, ")ைரய�ப� இ�ேபா) எ#ேக 
இ��கிறா�? ெசௗ�கியமாயி��கிறானா?" எ�� ேக?ேட�. 
 
அவ�, "அைத ஏ� ேக?கிறீ�க�. ேபா#க�! அவனா� எ#கK�� ெரா�ப� 
ெதா�ைலயாகி வி?ட). இ#ேக காம� ப89ைகய�ைற�� ேமா?டாாி� 
வ"தி�"தா�. ம�நா� காைலயி� பா��தா� ஆைள� காேணா�. ெசா�லாம� 
ேபாFவி?டா�. பல இட#கK��� க9த� ேபா?டதி� இ��தா� தகவ� வ"த). 
ைபய� தி�ெந�ேவ%யி� அவ/ைடய மாமனா� V?9� இ��கிறானா�. உட�� 
ஏேதா அெசௗ�கியமா�" எ�றா�. க9த�ைத எ:�) நாேன பா��ேத�. 
தி�ெந�ேவ%யி� �த�கிழைமதா� அ"த� க9த� தபா%� ேபாட�ப?9�"த). 
 
என�� விஷய� விள#கிவி?ட). )ைரய�ப� க��� மீைச�காரைன� க8: 
பய") ேபாFவி?டா�. "உ:�� ேவ8டா�; ைகைய வி?டா� ேபா)�" எ�� 
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எ8ணி இ"த� ப�க�திேலேய இ�லாம� ஓ9வி?டா�. இ�ெனா� விவரA� 
அவைன�பCறி என��" ெதாி"த). அவ/��� க%யாண� ஏCகனேவ 
ஆகியி��கிறெத��. இ) ெதாியாம� ேபானதனா� அ�லவா அவ� ச"திரமதிைய� 
ெதாட�") அைலவ)பCறி நா� ேகாப# ெகா�வதC�� பதி� 
ச"ேதாஷமைட"ேத�? எ�ன மதிgன�! 
----------- 

7777    
 
)ைரய�ப� கைத தீ�"த); அவ� எ�ேக: ெக?டாவ) ேபாக?:�. ஆனா� 
நாகர�தினA�, ச"திரமதி.� எ�னவானா�க�? அவ�கK�� வழியி� ேவ� எ�ன 
விப�) ேந�"தி��கI:�? ஐேயா, பாவ�? ந�ல �ழ"ைதகளாயிCேற! 
 
 
அ��ற� சில தின#க� வைரயி� என�� ேவ� எதிE� ��தி ெச�லவி�ைல. 
V?9E� ெவளியிE� ஆCற#கைரயிE� இE�ப� ேதா�பிE�, எ#ேக எைத� 
பா��தாE� ச"திரமதியி� ஞாபகேம வ") ெகா89�"த). உட� நாகர�தின�தி� 
ஞாபகA� ேச�"ேத வ"த). சிறி) சிறிதாக எ� மன�தி� ஒ� ச"ேதக� 
உதி�கலாயிC�. ஒ� ேவைள... அ�ப9.� இ���ேமா? அ@வள+ 
ெந0ச6�த�கார�களா அவ�க�? 
 
எ�லா7 ச"ேதகA� அ:�த சனி�கிழைமய�� நீ#கிவி?ட). அ�� என��� 
பி�வ�� க9த� வ"த). எ� மாணா�கனாதலா� எ6�)� பிைழகைள ம?:� நீ�கி 
வி?:� பிர<ாி�கிேற�: 
 
"மகா-௱-௱-2 ஸா� அவ�கK��� த#க� அ���ள மாணா�க� நாகர�தின� 
அேநக நம(கார�. 
 
த#கK�� நா� அதிகமான மன� க�ட�ைத� ெகா:�ேத�. எ�ைன� பCறி� 
தா#க� விபாீதமான எ8ண# ெகா�ள+� இட#ெகா:�ேத�. ம�னி�க ேவ8:�. 
 
நா� எ�ன ெசFயலா�? ச"த��ப#க� அ�ப9 ேந�"தன. எ�னிட� )ைரய�ப� 
பி�ைள.� உதவி ேக?டா�; க��� மீைச�கார�� உதவி ேகாாினா�. அவ�கK�� 
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இண#கி நட�பதாக� கா?9� ெகா�ள ேவ89ய) அவசியமாயி�"த). கைடசியி� 
பகவா/ைடய அ�ளா� எ�/ைடய மேனாரதேம ஈேடறிC�. 
 
(வாமி! என��� ச"திரமதி��� இ�� ேநC� ேநச� ஏCபடவி�ைல. த#க� 
ப�ளி�Iட�தி� நா#க� ப9�த கால�தி%�") ஏCப?: வள�"த ேநச�. ஆனா� 
அ) ைகI:ெம�� நா� கனவிE� எதி� பா��கவி�ைல. எ�ப9ெய�ப9ேயா 
நட") கைடசியி� எ#க� எ8ண� நிைறேவறிC�. 
 
எ�/ைடய சி�த�ப� ர#Iனி� இ��ப) உ#கK��� ெதாி"தி����. அவ� 
எ�ைன எ�தைனேயா நாளாF வர7ெசா�%� க9த� எ6தி� ெகா89��கிறா�. 
நாேனா ச"திரமதிைய� பிாிய மனமி�றி� ேபாகாம� இ�"ேத�. இ�ேபா) இர8: 
ேப�� ேச�") ேபாகிேறா�. 
 
நா?டா8ைம�காராிட�, அவ��� எ#க� ேபாி� உ�ள ேகாப� தணி"), க��� 
மீைச�கார�� ஊைர வி?:� ேபான பிற� நா#க� தி��பி வ�ேவாெம�� 
ெதாிய�ப:�த+�. 
 
உ#க� ஆசீ�வாத�தினா� தா� எ#கK�� இ"த� பா�கிய� கிைட�ததாக7 
ச"திரமதி தின� U� தடைவ ெசா�கிறா�. 
 
இ"த� க9த� க�ப%� எ6)கிேற�. ர#Iனி� இற#கிய)� தபா%� ேச��ேப�. 
பிற�, எ#கKைடய ேLம லாப#கைள� பCறி அ9�க9 க9த� எ6தி� 
ெகா89��ேப�. தா#கK� இ"த ஏைழகைள மற") விடாம� அ9�க9 க9த� 
எ6த ேவY�. 
 

இ�ப9��� 
த#க� ஊழிய� 
நாகர�தின�." 

 
ேமCப9 க9த� என�� எ@வள+ ச"ேதாஷ� அளி�தி���ெம�� வாசக�கK�� 
நா� ெசா�ல ேவ89யதி�ைல. ஆனா� ஒேர ஒ� வ��த"தா�; எ�னிட� விஷய� 
இ�ப9 எ�� அ"த� பய� ஒ� வா��ைத ெசா�%யி��க�Iடாதா? 
ெசா�%யி�"தா�, பி�வ�� 'ச"திரமதி' பா?9� அ9ைய அவ/�� நா� கC�� 
ெகா:�தி��க மா?ேடனா? 
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"நீல� கட%னிேல - நி� 

நீ8ட�ழ� ேதா��த9 
ேகால மதியினிேல - நி�  

�ளி�"த Aக� காYத9 
ஞால ெவளியினிேல - நி� 

ஞான ஒளி V<த9 
கால நைடயினிேல - நி� 

காத� விள#�த9!" 
----------------- 

41. 41. 41. 41. ேபா78 வி�)-ேபா78 வி�)-ேபா78 வி�)-ேபா78 வி�)-    
 
"சீ7சீ! இ) எ�ன உலக�? வரவர எ�லா� தைல கீழாF� ேபாFவி?ட)" எ�� 
க"தசாமி தன��� தாேன ெசா�%� ெகா8டா�. 
 
"பி�ேன எ�ன, ஐயா! இர8: Hாி��� ஒ� க� கா�பி��� வழியி�ைல எ�றா� 
இ) எ�ன உலக�ேதா: ேச��தி?" எ�� அவ� ஒ� ேக�விைய� ேபா?:� 
ெகா8:, அதC�� பதி� ெசா�வ) ேபா� "X!" எ�� காறி உமிJ"தா�. 
 
க"தசாமியி� ெபா�கிஷ நிைலைம அ�ேபா) மிக+� ேகவலமாF�தா� இ�"த). 
பண� ைபைய� திற") பா��தா�. ��� காலணா�க� இ�"தன. ஒ� ேவைள 
அவCறி� ஒ�� அைர SபாயாF இ�")விட� Iடாதா எ�ற ஆைச.ட� ைகயி� 
ஒ@ெவா�றாF எ:�) உC�� பா��தா�. "காலணா, அைரயணா, A�காலணா..." 
எ�� ��� (தாயிகளி� ெசா�% அவCைற7 சாைலயி� வி?ெடறி"தா�. ெகா0ச 
Xர� ேபானவ� ம�ப9 ஏேதா நிைன�)� ெகா8டவ� ேபா� தி��பி அவCைற� 
ெபா��கி எ:�)� ெகா8டா�. 
 
சாதாரணமாF� க"தசாமி�� இ�தைகய ெந��க9 ஏCப:வதி�ைல. பண� 
ச�பாதி�பதC� ஒ� வழி இ�லாவி?டா� இ�ெனா� வழி அவ/ைடய தீவிர �ைள 
க8: பி9�)� ெகா8ேடயி����. ந�Aைடய ெபா�கிஷ ம"திாிக� எ�னேவா 
தவியாF� தவி�கிறா�கேள, வாிகைள எ:�) வி?டா� ச��கா� வர+ ெசல+� 
கண�கி� )8: வி6") வி:ெம��? அவ�க� க"தசாமிைய� I�பி?:, இர8: 
Hாி.� ஒ� க� கா�பி.� ம?:� வா#கி� ெகா:�), ேயாசைன ேக?க?:�. 
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அ) தா� ஒ� ெதா�ைல; க"தசாமியி� �ைள��� அவ/ைடய வயிC���� 
ெந�#கிய ச�ப"த� ஏேதா இ�"த). வயிCறி� ஒ� க� கா�பிைய� ேபா?:வி?: 
ேயாசைன ேக?டா�, உடேன எ@வள+ சி�கலான ெபா�ளாதார� 
பிர7சைனகைள.� அவ/ைடய �ைள தீ��) ைவ�)வி:�. அ"த ஒ� க� கா�பி 
இ�ைலெய�றா�, அவ/ைடய �ைள.� ேவைல நி��த� ெசF)வி:�. 
 
அ�� காைல க"தசாமி த�/ைடய ெபா�ளாதார நிைலைமைய7 சாியாக� 
கவனி�காம� ஸbனி� ��") வி?டா�. கிரா� ெசF) ெகா8ட பிற� 
பண�ைபைய எ:�)� பா��தா� சாியாக 6 3/4 அணா�தா� இ�"த). ேகவல� 
Lவர� கைடயி� கட� ெசா�ல அவ/�� வி��பமி�ைல, அெத�லா� மாியாைத� 
�ைற+. ேமE� தினசாி அ#ேக ேபாF� தைலைய வாாி வி?:� ெகா8: 
வரேவ8:ம�லவா? ஆகேவ ஆ� அணாைவ� ெகா:�) வி?: ெவளியி� வ"தா�. 
ைகயி��� ��� காலணா. 
 
க"தசாமி த�/ைடய வர+ ெசல+� கண�ைக7 சாி�க?:வதC�� கைடசியாக� 
ைகயா8ட Aைற ைகேரைக பா��)7 ெசா�Eத�. யாேரா ஒ� வட�க�தியா�, 
தா� ைகேரைக சா(திர�தி� நி�ண� எ�பதாக7 சில ெபாிய மனித�களிட� வா#கி 
ைவ�தி�"த ஸ�?9பிேக? �(தக�ைத� க"தசாமி 'த(கர�' ெசFதா�. அைத 
ைவ�)� ெகா8: அவ� ஆ�மாத� ெவ� அ�லாக வாJ�ைக நட�தினா�. 
அ�ேபாெத�லா� அவ/�� ந�ல வ��ப9. அவ/�� வி��ப� இ�"தா� பண� 
மீ�)� Iட இ��கலா�. ஆனா� பண� ேச��) ைவ�பதி� அவ/�� ந�பி�ைக 
கிைடயா). மர� ைவ�தவ� த8ணீ� ஊC�கிறா�; எதCகாக7 ேச��) ைவ�க 
ேவ8:�? இ�� ைகயி� பண� இ���� ேபா), ம� நாைள� பCறிய கவைல 
ஏ�? 
 
ந�ல வ�மான� அளி�) வ"த ேரைக சா(திர�ைத� க"தசாமி ஏ� ைகவி?டா� 
எ�� ேக?Z�க�. Aதலாவ), எ"த� ெதாழிைல.� ெந:நா� கைட�பி9��� 
வழ�க� அவனிட� கிைடயா). இர8டாவ), அ"த� ெதாழி%� கைடசியாக 
நிகJ"த ஒ� ச�பவமா��. அ"த7 ச�பவ�தினா� அவ/�� ஏCப?ட 
ைவரா�கிய�தி� ச"நியாசியாகி வி:வதாக� Iட� தீ�மானி�) வி?டா�. ேநேர 
அவ� ேபரான"த மட�)� ெபாிய சாமியாாிட� ெச�� த�/ைடய க��ைத 
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ெவளியி?ட ேபா) சாமியா� தCசமய� தம��� ேபாதிய சி�ய�க� இ��பதாக+�, 
�திதாF வ�� சி�ய�கK��� காவி வ(திர� வா#கி� ெகா:�க மட�தி� 
ெபா�ளாதார நிைலைம இட# ெகா:�கவி�ைலெய��� ெதாிவி�கேவ, "சீ! எ#ேக 
ேபானாE� தாி�திர� பி9�த� ெபா�ளாதார ெந��க9தானா?" எ�� எ8ணி அ"த 
எ8ண�ைத வி?ெடாழி�தா�. 
 
க"தசாமி�� ேமC ெசா�னவா� ைவரா�கிய� உ8: ப8ணிய ச�பவ� பி� 
வ�மா�: 
 
அவ/ைடய ேரைக சா(திர அOபவ�தி� எ�ப9�ப?ட ம/�யரானாE� சாி, 
கள�ர பா�கிய�ைத� பCறி7 சிலா�கியமாF7 ெசா�னா� உ7சி �ளி�") வி:வைத� 
க89��கிறா�. ஆளி� வயைத.�, மCற�ப9 V: வாச�களி� ேந�ைமைய.� 
பா��)� ெகா8: அவ� சர: வி:வா�. "ஸா�! உ#கK��� க%யாண�, 
ஆகியி��க ேவY�. அ�ல) I9ய சீ�கிர� ஆகேவY�" எ�� ெசா�னா�, 
எ�ப9�ப?ட ஆசாமியி� AகA� சC� மல�"ேத தீ��. இ�ெனா�வாிட� ெகா0ச� 
தய�க�)ட�, "நா� ெசா�கிேறேன எ�� நீ#க� ஒ��� நிைன�)� 
ெகா�ள�Iடா). உ#கK�� இர8: ச�சார� உ8:" எ�பா�. உடேன 
அவ�ைடய Aக�திேல ��னைக ஏCப:�. ேவெறா�வாிட�, அவ�ைடய நைட 
உைட பாவைனகைள� கவனி�)� ெகா8:, "ஸா�! உ#கK��� க%யாணமான 
ச�சார� ஒ��; மCறப9 'பிைரேவ?'டாக இர8ெடா�வ� இ��கேவY�. எ� ேம� 
ேகாபி�)� ெகா8: உபேயாகமி�ைல, ேரைக அ�ப97 ெசா�கிற)" எ�பா�. 
உடேன ேமCப9 ஆசாமியி� வாெய�லா� ப�லாக� ெதாி.�. A6 SபாF��� 
�ைற") அவாிட� வா#கி� ெகா�ள மா?டா�. 
 
மCெறா�வாிட�, "உ#கKைடய ச�சார� ெரா�ப பா�கியசா%; அ"த அ�மா� கா� 
ைவ�த இட� எ�லா� விள#��" எ���, இ�ெனா�வாிட�, "உ#க� ச�சார� 
உ#களிட� உயிராயி��பா�; ஆனா� நீ#க� தா� அ"த அ�மாவிட� அ@வள+ 
ஆைசயாயி��கமா?B�க�" எ���, இ"த மாதிாிெய�லா� ெசா�%, எ�ப9�ப?ட 
க0சனாயி�"தாE� ெவ�ளி�பண�)��� �ைறயாம� கழ?9வி:வா�. 
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கைடசியாக, ஒ� தடைவ ம?:� இ"த .�தி பய�படாம� ேபாயிC�. அதாவ), 
.�தியி�ேம� தவ� ஒ��மி�ைல; உபேயாகி�த இட"தா� தவறாF� ேபாயிC�. 
ஒ� ம/�ய� த�/ைடய ைகைய� கா?9 எ�லா� ெதாி") ெகா8ட பிற� 
த�/ைடய ச�சார�தி� ைகைய.� பா����ப9 ெசா�னா�. க"தசாமி தா� 
ெசா�வ) இ�னெத�பைத ந�� உணராமேல, "அ�மா! உ#கK�� க%யாணமான 
��ஷ� ஒ��, மCறப9 'பிைரேவ?'டாக இர8ெடா�வ�..." எ�� உளறிவி?டா�. 
அ@வள+தா�, அ"த அ�மா� ப�ரகாளி வ9ெவ:�), "உ�ைன� க?ைடயிேல 
ைவ�க, பா�� பி:#க!" எ�� பிரமாதமாக7 சபி�க� ெதாட#கினா�. மC��, 
"உ�னிட� ைகைய� கா?ட7 ெசா�%�ேத, இ"த ஜட�!" எ�� அவ� த� 
��ஷ/��� ெகா:�த ெகா:�பி�, அ"த ம/�ய� க"தசாமியி� ேம� ைகIட 
ைவ�) வி?டா�! 
 
க"தசாமி அ�� எ�க7ச�கமாக மா?9� ெகா8டா�. A)ெக�லா� V#��ப9 
அ9ப?ட)ம�லாம�, ேமCப9யாாி� V?9� தா� ெவ�ளி7 ெச�ைப� தி�ட 
AயCசி�ததாக ஒ��� ெகா8: அதCகாக� த�ைன ம�னி�க ேவ8:ெம�� 
எ6தி.� ெகா:�)வி?: அவ� வி:தைல ெபற ேவ89யதாயிC�. 
 
இெத�லா� பைழய கைத. ேமCப9 ச�பவ�)��� பிற� க"தசாமி ேரைக 
சா(திர�தி� �0சியி� Iட விழி�பதி�ைலெய�� சபத� ெசF) ெகா8டா�. 
அத� பயனாக�தா� இ�� அவ� ைபயி� ��ேற ��� காலணா�கKட� 
நட") ேபாக ேவ89யி�"த). 
 
வழியி� சாைல ஓர�தி� ஒ� ��?:� பி7ைச�கார� உ?கா�"தி�"தா�. அவ/�� 
A�னா� ஒ� பழ")ணி விாி�தி�"த). அதி� ஓரணா நாணய� ஒ���, இர8: 
காலணா�கK� கிட"தன. அ"த ஓரணாைவ எ:�)� ெகா�ள ேவ8:ெம�� 
க"தசாமியி� ைக ஊறிC�. எனேவ, த� ைபயி%�"த காலணாைவ எ:�தா� 
(அைத� ேபா:வதாக� பாசா#� ெசF)வி?: ஓரணாைவ எ:�)� 
ெகா�ளலாெம��) ஏேதா ச"ேதக� ேதா�றிC�. <C�AC�� பா��தா�. ப�க�தி� 
A7ச"தியி� நி�ற ேபா'(கார� த�ைன உC�� பா��பைத� கவனி�தா�. 
ைகயிெல:�த காலணாைவ� பி7ைச�கார� )ணியி� ேபா?:வி?: ேமேல 
நட"தா�. ெகா0ச Xர� ேபான)� த�/ைடய ேகாப�ைதெய�லா� ேச��) 
ைவ�)� "X!" எ�� காறி உமிJ"தா�. 
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ஒ� ��?:� பி7ைச�கார� பய%ட#Iட ஒ�ேற A�காலணா இ��கிற). 
த�னிடேமா இர8: காலணா� தா� இ��கிற) எ�பைத எ8ண எ8ண 
அவ/ைடய ஆ�திர� அதிகாி�த). ைகயிE�ள அைரயணா+�� ஏதாவ) ஆப�) 
வர�ேபாகிறேத எ�� பய� உ8டாகி7 ச?ெட�� அ�கி%�"த சாய�வி� 'சா'� 
கைட��7 ெச�றா�. ஒ� க� 'சா' வா#கி7 சா�பி?டா�. அைர க� B உ�ேள 
ேபான+டேனேய �ைள ேவைல ெசFய ஆர�பி�) வி?ட). �9�) A9�த)�, 
"சபா�! அ)தா� ேவைல�தன�!" எ�� தீ�மானி�தா�. ெதாியாமலா ேதயிைல� 
பான�ைத� பCறி இ@வள+ பிரசார� ெசFகிறா�க�? 
***** 
 
ெந�%�பா�க�தி� ெப��பாE� ம�திய வ��பினேர �9யி�"தா�க�. சி�ன7 
சி�ன� ேதா?ட#கK�� ம�தியி� சி�ன7 சி�ன ப#களா�க�. அவCறி� 
வசி�தவ�க� அ�ப) எ6ப) SபாF Aத� A"U� நாe� SபாF வைரயி� மாத7 
ச�பள� வா#�� உ�திேயாக(த�க�, �மா(தா�க� ஆகிேயா�. இைடயிைடேய 
மாஜி உ�திேயாக(த�க�, வியாபாாிக� Aத%ேயா�� உ8:. 
 
காைல எ?: மணி�� 2மா� ேக. ராமகி��ணFய�, காமரா உ�ளி� ைகயி� 
ப�திாிைக.ட� உ?கா�"தி�"தா�. வாச� ஜ�ன� ஓரமாF ஒ� மனித� வ") 
நி��, "ஸா�!" எ�� I�பிடேவ, "யாரடா அ)?" எ�� அத?9ய �ர%� 
எாி7சலாக� ேக?டா�. "ேபா'(, ஸா�" எ�� பதி� வர+�, ெகா0ச� அட#கி, 
"எ�ன?" எ�றா�. 
 
"ேரா") 9_?9, ஸா�!"  
 
"சாி அதCெக�ன?" 
 
"எ�லா�� ேச�") ெபா#க� ைவ�கிேறா�, ஸா�!" 
 
"சாிதா�, அதCெக�ன ெசFயேவY�?" 
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"ஏேதா உ#கK�� இ�டமானைத� ெகா:�கலா�, ஸா�!" 
 
ராமகி��ணFய� ஒ� நிமிஷ� ேயாசி�தா�. Aத%� "ேபா'(" எ�ற)�, அவ� 
ெந0சி� ஏCப?ட )Y�க� இ�ேபா) நிவ��தியாகி, அவ� யாசக�)�� 
வ"தி��கிறாென�/� விஷய� ெகா0ச� ச"ேதாஷ� அளி�த). "ஆமா�; 
ஊெர�லா� தி�?:� பயமாயி��கிற). ேபா'(கார�கKைடய ஒ�தாைச 
எ@வள+ அவசியமான)?" எ�� எ8ணினா�. எ�ன ெகா:�கலாெம�� சC�7 
சி"தி�)வி?:, பண�ைபைய� திற") நாE அணா எ:�தா�. "நா#க� ஆ� ேப� 
ேரா") <�தேறா�, ஸா�!" எ�றா�. இ�/� இர8டணா ேச��)� ெகா:�) 
அ/�பினா�. 
 
அ�� ப�தைர மணி���ளாக, க"தசாமி S.24 ெசா7ச� ச�பாதி�) வி?டா�. 
ெவயி� ஆகிவி?ட). இ�ைற�� நி��த ேவ89ய) தா�. ஆனாE�, A6சாக� 
கா� U� ஆ�கிவி?: நி��தலா� எ�� எ8ணினா�. இ�ைற�� விழி�த 
Aக�தி� இ�/� ப�) நா� விழி�தா� ேபா)�; அ��ற� ெகௗரவமாF ஒ� 
ேசாடா� கைட ைவ�)� ெகா8: கால?ேசப� ெசFயலா�; ஏ�, க%யாண� Iட� 
ப8ணி�கலா�! 
 
"மி(ட� ேக.ேசனாபதி, ஜி.9.ஏ." எ�ற ேபா�: ெதா#கிய V?9C�� Oைழ"தா�. 
A� ஹா%� ஒ�வ� உ?கா�"தி�"தா�. அவ� ேசனாபதி அ�ல. அவ�ைடய 
தைமய� தீ��தபதி எ�� க"தசாமி��� ெதாியாம� ேபான) ஒ� )ரதி��ட� தா�.  
 
"யா�? எ�ன ேவY�?" எ�� சாவதானமாF� ேக?டா� தீ��தபதி. 
 
"ேபா'(, ஸா�!" எ�ற)�, தீ��தபதியி� Aக�தி� ஒ� பிரகாச� உ8டாயிC�. 
அத� க��) க"தசாமி�� விள#கவி�ைல. 
 
"எ"த� ேபா'(?" 
 
"ட+� ேபா'(தா�." 
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"எ�ன ேவY�?" 
 
க"தசாமி வழ�கமான பாட�ைத ஒ��வி�), "உ#கK�� இ�டமானைத� 
ெகா:�கலா�" எ�றா�. 
 
"சாி, ெகா0ச� இ�" எ�� தீ��தபதி ெசா�%வி?:, ேவைல�கார� ைபயைன 
அைழ�) அவனிட� ஒ� க9த� எ6தி� ெகா:�) அ/�பினா�. பிற� இ�/� 
ஏேதா எ6தி� ெகா89�"தா�. க"தசாமி.� நி�� ெகா8ேடயி�"தா�. 
 
சC� ேநர�)�ெக�லா� உ:��� தாி�த ஒ� ேபா'(கார� வ"தா�. தீ��தபதியி� 
A� வ") ஸலா� ைவ�) நி�றா�. 
 
தீ��தபதி அவைன� பா��), "எ�ன ேவைலயடா பா��கிறீ�க�, நீ#க�? <�த 
ேசா�ேபறி� க6ைதக�!" எ�� தி?9வி?:, "வாச%� ேபாF நி�E!" எ�றா�. 
வாசCப9�� அ�கி� நி�ற க"தசாமி அ"த ேபா'(காரைன இரகசியமாF, 
"எஜமா� யா�?" எ�� ேக?டா�. "ெதாியாதா? ச�-இ�(ெப�ட� ஐயா" எ�றா� 
ேபா'(கார�. 
 
இ�மாதிாி ெந��க9களி� தா� க"தசாமி எ@வள+ தீர ��ஷ� எ�ப) 
ெவளியா��. எ�தைகய ஆப�திE� அவ� பதCற� அைடவ) கிைடயா). 
இ�ேபா) அவ� மளமளெவ�� இ�(ெப�ட� அ�கி� ெச�� ச?ைட� ைபகளி� 
இ�"த பண�, சி�லைற எ�லாவCைற.� எ:�) ேமைஜ மீ) ைவ�தா�. "எஜமா� 
ம�னி�க ேவY�" எ�றா�. 
 
"இ@வள+ தானாடா? இ�/� பா�கி ஏதாவ) ைவ�)� ெகா89��கிறாேயா?" 
 
"த�பி9 Iட இ�ைல, எஜமா�!" 
 
"சாி, ஓ9� ேபா! இனி இ�மாதிாி ெசFதாேயா ெதாைல�) வி:ேவ�!" 
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"எஜமா�!" 
 
"எ�னடா?" 
 
"வயி� பசி�கிற). நா(தா+�� ஏதாவ)..." 
 
"சாி; ெதாைல�)� ெகா8: ேபா!" எ�� ஸ�-இ�(ெப�ட� இர8டணாைவ 
எ:�ெதாி"தா�. க"தசாமி அைத எ:�)� ெகா8: ெவளிேயறினா�. வாச%� நி�ற 
ேபா'(காரைன� பா��), "எஜமா� உ�ைன� ேபாக7 ெசா�கிறா�. அ8ேண! 
இனி உன�� ேவைலயி�ைலயா�" எ�� Iறிவி?:� ேபானா�. 
 
***** 
 
ஸ�-இ�(ெப�ட� தீ��தபதி, ைகேயா: ைகயாக ச��கி� இ�(ெப�ட� 
மைலய�ெப�மாK�� ஒ� க9த� எ6தினா�: 
 
"....மாCறலாகி� ேபா�� 9�9 Wபாி�ெட�ட8? )ைர�� நா� ெகா:�க 
எ8ணியி���� வி�")�காக, எ�/ைடய ச"தா S.24 இ�)ட� 
அ/�பியி��கிேற�. 
 

இ�ப9��� 
கீJ�ப9")�ள ஊழிய� 
தீ��தபதி." 

 
***** 
 
க"தசாமி ைகயி� இர8டணா� கா<ட� Vதியி� நட") ெச�ற ேபா), 'உலக� 
ெரா�ப சாியாF�தா� நட") வ�கிற); எ�லா� அத), அ�ப9ய�ப9 ேசர 
ேவ89ய இட�தி� தா� கண�காF� ேபாF7 ேச�கிற)" எ�� ெசா�%� ெகா8: 
ேபானா�.  
------------- 



212 

 

42. 42. 42. 42. ைகதியி� பிரா��தைனைகதியி� பிரா��தைனைகதியி� பிரா��தைனைகதியி� பிரா��தைன    
1111    

 
ைகலாஸ� மணி�� A�ப�ைத") ைம� ேவக�தி� ேபாF� ெகா89�"தா�. 
("ேபாF� ெகா89�"த)" எ�� A9�), உ#கைள� திைக�க7 
ெசFயேவ8:ெம�� என�� ஆைசதா�. ஆனா� மைலைய� கதாபா�திரமாக 
ைவ�) எ6)� திறைம இ�/� என�� வரவி�ைல. மனித�கைள�தா� 
க?9�ெகா8: அழ ேவ89யி��கிற).) 
 
அ"த� ப?9�கா?:7 சாைலயி� அ@வள+ )ாித� பிரயாண�ைத7 சா�தியமாக7 
ெசFத) ைகலாஸ� ஏறியி�"த �)மாட� ேமா?டா� வ89தா�. வழியிேல அவ� 
கட��� ப9யாக ேந�"த கிராம#களி� வாJ"த ெத� நாFக� ேமா?டாைர� 
ெதாட�") )ர�தி� கிராம�)�� ெவளி��ற� வைரயி� ெகா8: வி?: வி?:� 
தி��பின. தா#க� )ர�தியதா� தா� அ"த� பய#கர Hத� பய") ஓ9�ேபானதாக 
அவCறி� மன�திC�� எ8ண�. 
 
ஆனா� ைகலாஸ� இ) ஒ�ைற.� கவனி�ததாக� ெதாியவி�ைல. அவ/ைடய 
Aக�ைத� பா��தா�, ேமா?டா� எ@வள+ ேவகமாF ஓ9Cேறா அைத விட� 
பதி�மட#� ேவகமாக அவ/ைடய உ�ள� ஓ9� ெகா89�"தெத�� 
ெதாியவ"த). 
 
ச?ெட�� வ89 நி�ற). ைகலாஸ� வ89யி%�") கீேழ இற#கி நாC�றA� 
ேநா�கினா�. கிழ�ேக ெகா0ச Xர�தி� ஒ� கிராம�தி� ேகாவி� (Xபி ெதாி"த). 
அைத� பா��)� ைகலாஸ� ெப��7< வி?டா�. ேமCேக பா��தா�. <மா� ப�) 
ைம� Xர�தி� தி�7சி மைல�ேகாவிE�, அதC�7 சமீப�தி� ெபா�மைல.� 
ெதாி"தன. ெதCேகெய�லா� ப<ைமயான வய�க�, வட�ேக மர� அட�"த ஒ� 
ேதா��. அ"த� ேதா���� அ��ற�தி� காேவாி ஆ�. 
 
ைகலாஸ� வ89ைய7 சாைலயி� நி��திவி?: அ"த� ேதா�ைப� கட") 
ஆCற#கைரைய அைட"தா�. அ#ேக ேம� )ணிைய விாி�) உ?கா�") 
ெகா8டா�. 
 
அவ� உ�ள�தி� ெபாிய ெகா"தளி�� ஏCப?9�"த). கிழ�ேக ெகா0ச 
Xர�தி%�"த கிராம�)��� ெப�மா��X� எ�� ெபய�. அ@a���� 
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ேபாகலாெம�ற எ8ண�)டேன தா� ைகலாஸ� அ"த� ப�க� வ"தா�. ஆனா� 
ஊ� கி?ட�த?ட ெந�#கிய ேபா) ச"ேதக� ேதா�றிவி?ட); ேபாகலாமா, அ�ல) 
வ"த வழிேய தி��பிவிடலாமா? 
 
ப�னிர8: வ�ஷ�)�� A�னா� ஒ� Aைற அேத சாைல வழியாக அேத 
ஊ���� ைகலாஸ� ேபான)8:. அ�ேபா) அவ� இ�ப) வய) வா%ப�. 
அ"த� தடைவ இர?ைட மா: H?9ய ெப?9 வ89யி� அவ� ெச�றா�. இ�/� 
(திாீ ��ஷ�க� பல�� ெவ@ேவ� வ89களி� வ"தா�க�. எ�லா�� ம�நா� 
ெப�மா� �Xாி� நட�க இ�"த ைகலாஸ�தி� தி��க%யாண 
மேகா�ஸவ�)�காகேவ வ"தா�க�. அவ�கKைடய மா?: வ89க� எ�லா� 
இ�ேபா) ைகலாஸ�தி� ேமா?டா� நி�ற அேத இட�தி� தா� வ") நி�றன. 
எ�லா�� இற#கி� காேவாி� கைர�� வ"தன�. ெப8 V?டா� அ/�பியி�"த 
சிC�89கைள அ�"தின�. சிாி��� விைளயா?:� பாிகாஸ� ேப7<�கK� ஏக� 
�Xகலமாயி�"தன. 
 
Wாியா(தமன சமய�தி� கிராம�ைத அைட"தா�க�. அேதா ெதாிகிறேத, அ"த� 
ேகாவி%�தா� Aத� Aத%� இற#கினா�க�. ஊராெர�லா�� வ") ச��கைர, 
கCக8:, ெவCறிைல பா�� வழ#கிய பிற�, 'ஜானவாஸ' ஊ�வல� ஆர�பமாயிC�. 
ஊ�வல�தி� ேபா), அதC� ஐ"தா� நா� இர+ அேத �திைர ஸார?9� 
த�/ைடய பிாியநாயகி சகிதமாக ஊ�வல� ேபாேவா� எ�� எ8ணி உட� 
Hாி�தெத�லா� ைகலாஸ�)�� ஞாபக� வ"த). அடடா! எ�ென�ன 
ஆகாச�ேகா?ைடக�! 
 
ஊ�வல�, ச�ப"திகK�காக ஏCப:�தியி�"த ஜாைகயி� வ") A9"த). ைகலாஸ� 
V?9/� ெச�� ஊ�வல உ:��கைள விைரவாக� கைளய� ெதாட#கினா�. 
அவCைற அவ� அணி"தி�"த வைரயி�, "அ�பாடா! க%யாண� எ�றா� இேல< 
இ�ைல; ெரா�ப� கனமாF�தா� இ��கிற)" எ�� அ9�க9 எ8ண� 
உ8டாயிC�. அவ� கால�, ெந� ைட இவCைற அவிJ�)வி?:� ேகா?ைட� 
கழCறி� ெகா89�"தேபா), விஷம�தனமான பா�ைவ.ட� I9ய ஒ� ெப8 
அ#ேக வ"தா�. அவ� ேவ� யா�மி�ைல எ�பைத அவ� ெதாி") ெகா8:, 
"மா�பி�ைள! உமா உ#களிட� இ"த� க:தாைச இரகசியமாF� ெகா:�க7 
ெசா�னா�" எ�� Iறி ஒ� க9த�ைத அவ� ச?ைட� ைபயி� திணி�)வி?: 
ஓ9னா�. 
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ைகலாஸ�)�� ஏCப?ட விய���, ஆவE�, பரபர��� ெசா�ல A9யா). 
மயி��I7ச� எறி"த). ெந0ைச எ�னேவா ெசFத). விள�க8ைட ெச�� 
பா��தா�. ேம� உைறயி� "எ�.ஆ�.ஆ�.ஒF. 9.பி.ைகலாஸ�" எ�� ெப8 
ைகெய6�தி� இ#கி'ஷி� எ6தியி�"த). உ�ேள இ�"த க9த�ைத எ:�) 
ப9�தா�: 
 
"ஐயா, 
 
த#கைள விவாக� ெசF) ெகா�ள என�� இ�ட� இ�ைல. எ�/ைடய மன� 
இ�ெனா�வ� ேம� ெச�� வி?ட). எ�ைன நீ#க� மண") ெகா8டா�, ந� 
இ�வ�ைடய வாJ�ைகயிE� )�ப"தா� �9 ெகா89����! காத� இ�லாத 
க�யாண�தினா� எ�ன பய�! 
 

இ�ப9��, 
உமா." 

 
ப9�)� ெகா89���� ேபாேத விள��, V: எ�லா� <ழல ஆர�பி�தன. இர8:, 
��� நிமிஷ� பிரைம ெகா8டவ� ேபா� இ�"தா� ைகலாஸ�. அ��ற� 
ப�ைல� க9�)� ெகா8: ஏேதா ஒ� A9+�� வ"தவ� ேபா� விைரவாக7 
ெச�றா�. ைகலாஸ�)��� தக�பனா� இ�ைல. இ"த க�யாண�)�� ஏCபா: 
ெசFதவ��, நட�தி ைவ�க ேவ89யவ�� அவ/ைடய தாF மாம� தா�. 
அவாிட� ெச��, "மாமா! ெப8ணி� தக�பனாாிட� ஒ� A�கியமான காாிய� ேபச 
ேவ8:�. அதC�� பிற� தா� இ"த� க%யாண� நி7சய�" எ�� ெசா�% 
அைழ�)7 ெச�றா�. ெப8ணி� தக�பனாாிட� ேபான)�, "ஐயா! த#க� 
மகளிட� ஒ� நிமிஷ� நா� தனிைமயி� ேபச ேவ8:�. அவளிட� ஒ� வா��ைத 
ேக?:வி?:� தா� நா� க%யாண�)��7 ச�மதி�ேப�" எ�� Iறினா�. அவ�, 
"A�னாேலேய இைத7 ெசFதி��க ேவ89ய). இ�� ெப8ைண� பா��ப) 
ச�பிரதாய விேராத�. ஆனாE� பாதகமி�ைல. உ#க� இ�ட�ப9ேய ஆக?:�" 
எ�� Iறி அ@வாேற ஏCபா:� ெசFதா�. ைகலாஸ� இ�"த அைற�� உமா 
வ"த)� அவ� அவைள அ�ப9ேய எ:�) வி6#கிவி:பவ� ேபா� ஒ� பா�ைவ 
பா��தா�. பிற� க9த�ைத நீ?9, "இ"த� க9த� நீ எ6திய)தானா?" எ�� 
ேக?டா�. "ஆமா�" எ�� த6த6�த �ர%� பதி� வ"த). 
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"ெரா�ப ச"ேதாஷ�. நீ உ� மன�திCகிைச"த ��ஷைனேய மண") ெகா�, அ�மா! 
அதC�� ���ேக நிC�� பாவ�ைத நா� க?9� ெகா�ள� தயாராயி�ைல" எ�� 
Iறிவி?: மண�ெப8ைண ம�Aைற பா��க+� ெசFயாம� ெவளிேய வ"தா�. 
 
ேநேர ெப8ணி� தக�பனாாிட� ேபாF, "ஐயா! த#கKைடய ெப8ைண மண�க 
என�� வி��பமி�ைல. தய+ ெசF) ம�னி�க ேவ8:�" எ�� Iறிவி?: உடேன 
ெவளிேய வ") வ89ைய� H?ட7 ெசா�னா�. ஏக அ�ேலால க�ேலால�. யாேரா 
எ�னெவ�லாேமா ெசா�%� பா��)� பய�படவி�ைல. ைகலாஸ� ஒேர 
பி9வாதமாயி�"தா�. த�/ைடய பி9வாத�)��7 சமாதான�, காரண� எ)+� 
ெசா�ல உ�தியாக ம��) வி?டா�. "இ�டமி�ைலெய�றா� வி?: வி:#க�! 
அ@வள+தா�!" 
 
இ@விஷய�தி� ெப8 V?டா��� ஏCப?ட அெசௗகாிய�)��� தா� சிறி)� 
ெபா��பாளிய�லெவ�பதி� அவ/��7 ச"ேதக� இ��கவி�ைல. ைகலாஸ� 
தி�7சியி� ப9�)� ெகா89��ைகயி� ெப�மா��Xாி%�"த த�/ைடய 
தாFமாம� V?:�� அ9�க9 வ�வ)8:. அ"த� கால#களி� சில சமய� எதி� 
V?9%�"த உமாைவ� பா��தி�"தா�. ஆகேவ, க%யாண ேப7< வ"தேபா) 
ெப8 பி9�தி��பதாக7 ெசா�%வி?டா�. ெப8ணி� தக�பனா� ப9�த மனித�. 
ாிடய� ஆன உ�திேயாக(த�. அ�)ட� தியாஸாபிக� ெஸாைஸ9ைய7 ேச�"தவ�. 
ஆகேவ, அவ� க?டாய� த�Aைடய ெப8ணி� ச�மத�ைத� ேக?9��பாெர�� 
எதி�பா��தா�. அவ� அ�ப97 ெசFயவி�ைலெய�றா�, இவனா அதC� 
ஜவா�தாாி? 
 
இர+�கிரேவ தி��பி ஊ���� ேபான ைகலாஸ� அ#ேக ஒ� நா� Iட� 
த#கவி�ைல. ஒ�வாிடA� விவர� ெதாிவி�காம� ப�பாF��� �ற�ப?:7 
ெச�றா�. அ#ேக ஒ� க�ெபனியி� ேவைல�� அம�"), த�/ைடய திறைம 
காரணமாக, I9ய சீ�கிர� மாேனஜ� பதவி�� வ"தா�. ஏராளமாக� பண� 
ச�பாதி�தா�. இைடயி� ச�தியா�கிரஹ இய�க�தி� ஈ:ப?:7 சிைற ��") 
கா#கிர( I?ட#களி� �கழைட"தா�. எ�லா வைகயிE� அவ/ைடய வாJ�ைக 
தி��திகரமாயி�"தெத�ேற ெசா�லேவ8:�. ஆயி/� மன7சா"தி ம?:� 
ஏCபடவி�ைல. மா�பி�ைள அைழ�த அ�� இரவி� நட"த எதி�பாராத நாடக� 
மன�ைத வி?: அகலேவயி�ைல. த�/ைடய ேக�வி��� பதிலாக, 'ஆமா�' எ�� 



216 

 

த6த6�த �ர%� Iறிய உமாவி� உ�வ� அவ� மன� க8A� அ9�க9 ேதா�றி 
வ"த). ேவ� விஷய#களி� கவன�ைத7 ெசE�தி, இைத மற�க எ@வளேவா 
AயCசி ெசF)� ைகIடவி�ைல. ஞாபக� வ"த ேபாெத�லா�, "ஐேயா! இெத�ன 
ஜ�ம�?" எ�� வாJ�ைகயிேலேய ெவ���8டா��. 
 
ப�பாF ெச�� ப�னிர8: வ�ஷ#கK��� பிற�, ெசா"த நா?ைட� ேபாF� 
பா��கேவ8:ெம�� ஆவ� உ8டாயிC�. ஆ� மாத� '+ வா#கி� ெகா8: 
அ#கி�"ேத ேமா?டாாி� யா�திைர கிள�பினா�. தி�7சி�� வ"த ேபா), ஏேனா 
ெப�மா��X���� ேபாகேவ8:ெம�ற ஆைச ஏCப?ட). எ@வள+தா� 
Aய��� அ"த ஆவைல அட��வதC� A9யேவயி�ைல. 
 
ஆனா� ெப�மா��X���� கி?ட�த?ட வ"த வி?ட ேபா) மன��ழ�ப� 
உ8டாயிC�. அவ� இ"த ஊாி� இ��க� ேபாவதி�ைல. இ�"தாE�, யாேரா 
ஒ�வைன� க�யாண� ெசF) ெகா89��பா�. நாைல") �ழ"ைதக� 
பிற�பதC�� காலமாயிC�. சீ! இ"த நிைனேவ சகி�க A9யவி�ைல! ேநாி� பா��) 
எ�ப9 சகி�ப)? 
 
ேமE�, அ#ேக ேபாF யாைரயாவ) விசாாி�க ேவ8:�! தா� இ�னா� எ�� 
ெசா�ல ேவ89யி���ம�லவா? பைழய கைதைய உடேன எ�லா�� ெசா�ல 
ஆர�பி�பா�க�. காரண� ேக?பா�க�. ேவ8டா�, ேவ8டா�! ேபசாம� தி��பி� 
ேபாவ)தா� சாி. 
 
இ@வா� தீ�மானி�) ேம� )ணிைய உதறி எ:�)� ெகா8: எ6"தி�"தா�. 
தைலயிேல "படா�!" எ�� ஓ� அ9; க6�தி� "��" எ�� ஒ� ��). ைகலாஸ� 
தைல����ற� கீேழ வி6"தா�. 
------------- 

2222    
 
"ெதாி.மா? ேபசாம� உ�/ைடய உ:�ைப� கழCறி� ெகா:�)வி:. 
ெகா:�)வி?டா� உ�ைன ஒ��� ெசFயவி�ைல. ஏதாவ) தகரா� 
ப8ணினாேயா, அ�ப9ேய ெம�னிைய� தி�கி ஆCறி� ேபா?: வி:ேவ�!" 



217 

 

எ�/� ெசாCக� ைகலாஸ�தி� ெசவியி� வி6"தன. தைலயி� வி6"த அ9யினா� 
கல�க� அைட"தி�"த அவன) �ைள சிறி) சிறிதாக ெதளி+ ெபCற). 
 
A�ெனா� தடைவ இேதவிதமாக ம8ைடயி� அ9ப?: அவ� ��தி 
கல#கிய)8:, அ) ச?ட� மீறி உ�� எ:�க7 ெச�றேபா) ேபா'( த9யினா� 
ப?ட அ9. அ7சமய� அவ/�� (மரைண வ"தேபா), காதிேல, 'வ"ேத மாதர�!' 
'மகா�மா கா"தி�� ேஜ!' எ�/� ேகாஷ#க� ஒ%�தன. இ�ேபா) அெத�லா� 
ஒ��மி�ைலெய���, இ) ேவ� ச#கதிெய��� உண�"தா�. க8ைண� 
திற") பா��தா�. சிைற உைட தாி�த ஒ�வ� த� மா�பி� ேம� ஒ� காைல 
ைவ�) அA�கி� ெகா89��ப) ெதாி"த). அ:�த நிமிஷ� ைகலாஸA� ைகதி.� 
காேவாி� கைரயி� க?9� �ர8: ெகா89�"தா�க�. 
 
இ�ப9 எ@வள+ ேநர� ெச�ற) எ�ப) ைகலாஸ�)��� ெதாியா). திBெர�� 
ேபா'( ஊ)�ழ%� ச�த� ேக?ட). பிற� H?( அணி"த கால97 ச�த�. அ:�த 
கண�, த� ேம� உ?கா�") அA�கி� ெகா89�"த Hத� எ6"தி�") 
வி?டெத�பைத� ைகலாஸ� உண�"தா�. அவ/� எ6") நி�� <C�AC�� 
பா��தா�. ேபா'(கார�க� இ�வ� ைகதி�� வில#� H?ட� தயாராயி�"தா�க�. 
அைதவிட அவ/�� ஆ7சாிய� அளி�த மCெறா� கா?சிைய.� க8டா�. 
"ெம�னிைய� தி�கி� காேவாியி� ேபா:ேவ�!" எ�� அவைன� பயA��திய 
Aர?:� Hத� இ�ேபா) க8ணிேல நீ� ெப��கி� ெகா89�"த). 
 
ைகதி திBெர�� கீேழ வி6") ைகலாஸ�தி� கா�கைள� பி9�)� ெகா8டா�. 
"(வாமி, நீ#க� தா� என�� ஒ� ஒ�தாைச ெசFயேவY�" எ�� Iறி வி�மி 
வி�மி அழ� ெதாட#கினா�. அைத� க8: ேபா'(கார�க� Iட7 சிறி) தய#கி 
நி�றா�க�. 
 
அ"த Aர?:� ேபயினிட� ப?ட அ9களினா� ைகலாஸ�)�� உட�� A6வ)� 
இ�/� வ%�)� ெகா89�"த). ஆயி/�, அவ� இ�ேபா) கா?9ய 
)�கமான) ைகலாஸ�தி� உ�ள�ைத இள�கிவி?ட) கைடசியி� அவ�, "எ�ன 
ஒ�தாைச ேவ8:� எ�� ெசா�E; A9.மானா� ெசFகிேற�" எ�றா�. 
 
"(வாமி! உ#கK��� ேகா9 �8ய� உ8டா��. உ#க� �ழ"ைத �?9கைள� 
பகவா� கா�பாC�வா�. அேதா ெதாிகிறேத ேகாவி�, அ)தா� ெப�மா��X�. 
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அ#ேக ைக�ேகாள� ெத�வி� ம�தA�) V: எ�� ேக?டா� ெசா�வா�க�. அ"த 
V?9� தாயி�லா� �ழ"ைதக� ��� ேப� இ��கிறா�க�. எ� ெப8டா?9 
சா��ேபா), பாவி எ�னிட� �ழ"ைதகைள ஒ�பைட�), அவCைற� 
கா�பாC�வதாக7 ச�திய� வா#கி� ெகா8: ேபானா�..." (இ#ேக ம�தA�) அழ� 
ெதாட#கினா�. பிற� சமாதான� அைட") ேமேல ெசா�னா�.) "ஐேயா! பா6� 
�9யினா� ெக?:� ேபாேன� நா�. ேபான வ�ஷ� தீபாவளிய�� ஊ�� 
�ழ"ைதக� எ�லா� �)� )ணி உ:�தி, ப?டா( ெகாK�தி7 
ச"ேதாஷமாயி�"தா�க�. எ� �ழ"ைதக� ம?:� அ6) ெகா89�"தன. 'அ:�த 
தீபாவளி�� உ#கைள நா� இ�ப9 ைவ�பதி�ைல' எ�� ச�திய� ெசF) 
ெகா:�ேத�. நாைள��� தீபாவளி, அவ�கைள நா� பா��கேவ மா?ேட�!" எ�� 
ம�ப9.� வி�மினா�. 
 
ைகலாஸ�)�� இ�ேபா) ஒ�வா� விஷய� �ாி"த). "அழாேத, நா� எ�ன ெசFய 
ேவ8:� ெசா�E. ெப�மா��X���� ேபாF உ� �ழ"ைதகைள� பா��க 
ேவ8:மா?" எ�� ேக?டா�. 
 
ம�தA�) ேபா'(கார�கைள� தி��பி� பா��) ஒ� ��பி: ேபா?:வி?:� 
த�/ைடய ேமாவாF� க?ைடைய.�, க�ன�ைத.� இர8: தடைவ த?9னா�. 
அவ/ைடய வாயி%�") ��� கா� SபாFக� ைகயி� வி6"தன. அவCைற� 
ைகலாஸ�தினிட� ெகா:�) வி?:7 ெசா�னா�: "(வாமி! இ"த� பண�திC�� 
ப?டா( க?:� ம�தா��� வா#கி� �ழ"ைதகளிட� ெகா:#க�. 'உ#க� அ�ப� 
அ/�பினா�' எ�� ெசா�E#க�. இ�/� இர8: மாத�திேல வ")வி:வா� 
எ�� ெசா�E#க�. ெசா�V�களா (வாமி?" 
 
ைகலாஸ�தி� க8களி� ஜல� )ளி�த); அவ/��7 சிைறயOபவ� 
உ8டாதலா�, சிைற7சாைலயி� ேமCப9 ��� கா� SபாFகைள7 ேச��க 
ம�தA�) எ@வள+ சிரம�ப?9��க ேவ8:ெம�பைத அறி"தி�"தா�. 
சிைற���ேள ஒ@ெவா� கா� Sபா.� ஒ� ப+/��7 சமான�. அவCைற அவ� 
வா#கி� ெகா8:, "அ�பா க?டாய� அ�ப9ேய ெசFகிேற�. நீ கவைல�படாேத" 
எ�� உ�தி Iறினா�. 
 
"(வாமி! ஞாபக� ைவ�)� ெகா�K#க�; நிைனவாக ஒ� ஊசி� க?: வா#கி�  
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ெகா8: ேபா#க�" எ�றா� ைகதி. 
 
இ)வைர ெபா��தி�"த ேபா'(கார�க� இ�ேபா) ெபா�ைமயிழ"தவ�களாF, 
"ேபா)� நாடக�; கிள��!" எ�� ெசா�%� ைகயி� வில#ைக� H?9 இ6�)7 
ெச�றா�க�. 
------------- 

3333    
 
ேபா'(கார�கK� ைகதி.� மைற"த)�, ைகலாஸ�)�� இெத�லா� 
உ8ைமயா, கனவா எ�� ச"ேதக� வ")வி?ட). ைகயி%�"த ��� கா� SபாF 
நாணய#க�, 'கன+ அ��; உ8ைம!' எ�பைத வC���தின. ெப�மா��Xைர� 
ேத9� தா� வ"த ேநா�க� எ�ன, இ�ேபா) ேபா�� காாிய� எ�ன எ�பைத 
எ8ணியேபா) அவைன அறியாம� சிாி�� வ"த). ஆயி/� வா���தி 
ெகா:�தாFவி?ட). ேபாக�தா� ேவ8:�. 
 
ப�) நிமிஷ�)�ெக�லா� ெப�மா��X�வாசிக�, த#க� ஊ�7 சாைல��ற�தி� 
தீபாவளி�ெக�� ைவ�தி�"த ப?டா( கைடயி� ஒ� ேமா?டா� வ89 வ") 
நிCகிறெத�பைத அறி") அதிசய� அைட"தா�க�. ேமா?டாாி� வ"த ெபாிய 
மனித� ேகவல� A�கா� SபாF�� ம?:� ப?டா(கK�, ம�தா��கK� 
வா#�வைத� பா��) அவ�கKைடய ஆ7சாிய� அதிகமாயிC�. Aத%ேல 
த�/ைடய ெசா"த� பண�ைத� ெகா8: இ�/� அதிக� வா#கலாெம�� 
ைகலாஸ� நிைன�தா�. ஆனா� அ�ப97 ெசFவ) ஏேதா ெதFவ�)�� அபகார� 
ெசFவ) ேபாலா�ெம�� அவ/��� ேதா�றிய). தக�ப/��� ம�கK��� 
இைடேய தா� பிரேவசி�ப) பாவெம�� எ8ணினா�. எனேவ, அ"த A�கா� 
SபாF��� ெவ9 வைகயரா�க� வா#கி� ெகா8: ைக�ேகாள� ெத�+�� வழி 
விசாாி�)7 ெச�றா�. அ#ேக ம�தA�) V?ைட� க8:பி9�ப) மிக+� 
க�டமாயி�"த). ஏெனனி� ேமா?டாாி� வ"தி���� பிர�, ேகவல� 'ேக9' 
ம�தA�)வி� V?ைட� ேத9 வ"தி��பாெர�� யா�� எதி�பா��கவி�ைல. 
எவெரவ� V?ைடேயா கா?9னா�க�. கைடசியி� அ"த� 'ேக9' ம�தA�)வி� 
V?ைட அைட"தேபா), V?:���ேள ைகலாஸ� பா��த கா?சி வாசCப9யிேலேய 
அவைன� திைக�) நிC��ப9 ெசFத). 
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ஏJைம நிைலயி%�"த �ழ"ைதக� நா�வ� உய� �ல�) ம#ைக ஒ��திைய7 <Cறி  
நி�றா�க�. அவ� ஒ� �?ைடயி%�") )ணிமணிகைள எ:�) 
அ��ழ"ைதகK�� ஒ@ெவா�றாF� ெகா:�)� ெகா89�"தா�. அ"த ம#ைக 
யா�? ப�னிர8: வ�ஷ�திC� A� பா��த உமாவி� உ�வ� ைகலாஸ�தி� 
மன�க8A� நி�ற). இவ� அவ� தம�ைகயா எ�ன? இ�ைல, இ�ைல, அவேள 
தா�! 
 
சில நிமிஷ�)�ெக�லா� உமா தி��பி� பா��தா�. ஒ� கண� அவKைடய 
க8களி� ஆ7சாிய� ேதா�றிC�. பி�ன� அ�க8களி� இயCைக அைமதி 
�9ெகா8ட). 
 
சC� ேநர� இ�வ�� <�மா இ�"தா�க�. பிற� உமாவி� Aக�தி� ேதா�றிய 
ேக�வி��� பதி� I�வா� ேபா� ைகலாஸ�, "இ"த� �ழ"ைதகளி� தக�ப� 
இவ�கK��� பாி< அ/�பினா�. அவCைற� ெகா8: வ"ேத�" எ�றா�. 
 
தக�ப� எ�ற)� �ழ"ைதக� ைகலாஸ�ைத வ") <Cறி� ெகா8டன. ஆ7சாியA� 
பயA� த)�பிய க8கKட� அவைன� க8 ெகா?டாம� பா��தன. ைகலாஸ� 
தி��ப ேமா?டா���7 ெச��, அ#கி�"த சி� �?ைடைய எ:�) வ"), ப?டா( 
க?:கைள.�, ம�தா��� ெப?9கைள.� அவ�களிட� ெகா:�தா�. உமா 
ெகா:�த )ணிமணிகைள வா#கி� ெகா8ட ேபாெத�லா� சாதாரணமாயி�"த 
�ழ"ைதகளி� Aக�தி� இ�ெபா6) �Xகல� த)�பிC�. 
 
"ஐயா! நீ#க எ#க அ�பாைவ� பா�தீ#களா?" எ�� ��த ெப8 தய�க�)ட� 
ேக?டா�. 
 
"ஆமா�, அ�மா! இெத�லா� அவ� தா� ெகா:�க7 ெசா�னா�" எ�றா� 
ைகலாஸ�. 
 
"அ�பா எ�ப வ�வா#க?" எ�� ம�ப9 அவ� ேக?டேபா), க8களி� ஜல� 
த)�பிC�. 
 
"இ�/� இர8: மாத�தி� க?டாய� வ")வி:வா�, அ�மா!" 
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அதC�� பி� அ"த� ெப8 ஒ��� ேக?கவி�ைல. எ�லா� �ழ"ைதகK� 
ப?டா(, ம�தா��களி� கவன� ெசE�தின. 
 
"நா� ேபாFவ�கிேற�!" எ�� ைகலாஸ� உமாைவ� பா��)7 ெசா�னா�. 
 
அவ� ஒ� நிமிஷ� தய#கி� பிற�, "இ"த� �ழ"ைதக� விஷய�தி� இ@வள+ 
சிர�ைத எ:�)� ெகா8B�கேள! இவ�கKைடய தக�ப� வ�� வைரயி� 
இவ�கைள� கா�பாCற ஏதாவ) வழி ெசF)வி?:� ேபா#க�" எ�றா�. 
 
"அவ�கைள ரLி�க� ேதவிேயதா� இ#ேக இ��கிறாேள! அவ�கK�ெக�ன 
�ைற?" 
 
"அ"த� ேதவியி� ரLைண இனிேம� அவ�கK�� இ�ைல." 
 
"ஏ� அ�ப9?" 
 
"ப�னிர8: வ�ஷ காலமாக அவ� யாைர� �றி�)� தவ� ெசFதாேளா, அ"த� 
ேதவ� இ��தா� பிரச"நமாயி��கிறா�. அவ��� மனமி�") அைழ�)� 
ேபானா�, அவ�ட� ேபாேவ�. அவ� ம�ப9.� எ�ைன வி?:7 ெச�றா�, 
மனித�க� யா�� A9வாக7 ெச�Eமிட� ெச�ேவ�." 
 
ைகலாஸ�)�� மயி��I7ச� எ:�த). இவ� எ�ன ெசா�கிறா�? யாைர� 
�றி�)7 ெசா�கிறா�? 
 
"ெகா0ச� விள#��ப9 ெசா�னா� ந�றாயி����" எ�றா�. 
 
"V?:�� வ"தா� ெசா�கிேற�. இ"த� �ழ"ைதக� இ#ேக ச"ேதாஷமா-
யி��க?:�." 
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"V?9Cகா?" எ�� ைகலாஸ� இ6�தா�. 
 
"V?9� எ�ைன� தவிர எ� தாயா�தா� இ��கிறா�! ேவ� யா�� இ�ைல." 
----------- 

4444    
 
ப�னிர8டைர வ�ஷ�)�� A�னா�, த?9� ேபான க%யாண�)�� Aத� 
நாளிர+, ஊ�வல உைடைய� Iட A6)� கைளயாம� எ"த V?9C�� ைகலாஸ� 
பிரேவசி�தாேனா, அேத V?9C�� இ�� மாைல ம�ப9.� Oைழ"தா�. 
 
"அ�மா! வி�"தாளி வ"தி��கிறா�!" எ�� உமா வாசCப9 Oைழ"த)� Iறினா�. 
ெகா0ச� வயதான (திாீ ஒ��தி வ") ைகலாஸ�ைத உC�� பா��தா�. "பா��த 
ஞாபகமி��கிற). ந�றாF ஞாபகமி�ைல..." எ�� Iறி, அ��ற� ஏேதா ெசா�ல 
ஆர�பி�) நி��தி வி?டா�. 
 
"எ� ெபய� ைகலாஸ�!" எ�றா�. 
 
உடேன அ"த அ�மாளி� க8களி� நீ� வழிய ஆர�பி�த). "எ� ெப8ணி� தவ� 
V8 ேபாகவி�ைல. பகவாேன! நீ� தா� )ைண" எ�� த6த6�த �ர%� 
Iறினா�. பிற� உமாைவ� பா��), "சC� ேநர� ேபசி� ெகா89�, அ�மா! ஒ� 
நிமிஷ� சைமய� ெசF) வி:கிேற�" எ�� ெசா�%வி?:7 ெச�றா�. 
 
ைகலாஸ�தி� ெந0< ெவ9�) வி:�ேபா� இ�"த). மன��ழ�பேமா ெசா�ல 
A9யா). 
 
"V?:�� வ"தா� ஏேதா ெசா�Eவதாக� Iறியப9யா� வ"ேத�" எ�றா�. 
 
"ஞாபக� இ��கிற), எ�ப97 ெசா�வெத�� தா� ெதாியவி�ைல; கைத மாதிாி7 
ெசா�லலாம�லவா?" 
 



223 

 

"எ�ப9 ேவ8:மானாE� ெசா�லலா�!"  
 
"இ"த ஊாிேல )��பா�கியசா%யான ஒ� ெப8 இ�"தா�. அவK�� அவ� 
ெபCேறா� த�க வரைன� ேத9� க%யாண� நி7சய� ெசFதி�"தா�க�. 
க%யாண�)�� Aத� நா� இர+ மா�பி�ைள.� அவைர7 ேச�"தவ�கK� வ") 
ேச�"தன�. அ"த� ெப8, தன��� ��ஷனாக வர�ேபாகிறவ��� ஒ� க9த� 
எ6தி� த� ேதாழியிட� ெகா:�த/�பினா�. அ�ப9 அவ� ெசFத) தவ�தா�; 
ஆனா� அ) அ@வள+ ெபாிய தவ� எ�� அவ� அ�ேபா) நிைன�கவி�ைல. 
மா�பி�ைள அ"த� க9த�ைத� பா��)� ேகாபி�)� ெகா8: அ�றிரேவ 
�ற�ப?:� ேபாFவி?டா�." 
 
"அ"த� ெப8 த�/ைடய ெசயலா� ேந�"த விபாீத�ைத அறி"தேபா) )யர� 
கட%� ஆJ"தா�. த�ைன� தாேன ெநா") ெகா8ட ேபாதிE�, தா� ெசFத 
தவைற ெவளிேய ெசா�ல ெவ?கி� ேபசாம� இ�"தா�. ஆனா� ேவ� 
க%யாண�ைத� பCறி� ேப7< வ"தேபா) தக�பனாாிட� உ8ைமைய ஒ��� 
ெகா�ள ேந�"த). த� மன�திேல வாி�) ஒ�Aைற நி7சயமானவைர� தவிர ேவ� 
யாைர.� மண�க மா?ேட� எ�� க89�பாF7 ெசா�%வி?டா�. அவ� 
தக�பனா� அேத மா�பி�ைளைய� பCறி ம�ப9.� விசாாி�தா�. ஆனா� அவ� 
உடேன ஊைர வி?:� ேபாFவி?டாெர���, அவைர� பCறி யா���� ஒ� 
தகவE� ெதாியாெத��� ெசFதி கிைட�த)." 
 
"ஆனா� அ"த� ெப8 ம?:� ந�பி�ைக இழ�கவி�ைல. த�/ைடய ஹி�தய�தி� 
உ8ைம அ�� இ�"தப9யா�, எ�ைற�காவ) ஒ� நா� அவ� தி��பி வ�வா� 
எ�� ந�பியி�"தா�. ஒ� வ�ஷம�ல, இர8: வ�ஷம�ல, ப�னிர8: 
வ�ஷ#க� அ"த ந�பி�ைக.ட� கழி�தா�..." 
 
"அவ� அ/�பிய க9த�தி� எ�ன எ6தியி�"த) எ�� ெசா�லவி�ைலேய?" 
எ�� ைகலாஸ� ேக?டா�. 
 
"அ"த� க9தேம இ��கிற). இேதா ெகா8: வ�கிேற�!" எ�� உமா எ6"தி�") 
ெச�� ஒ� மிக� பைழய ப6�பைட"த காகித�ைத� ெகா8: வ") த"தா�. அதி� 
பி� வ�மா� எ6தியி�"த). 
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"எ� உயி���யிரான பிராணநாத���, 
 
நா� இைத எ6)வ) தவறாயி�"தா� தய+ ெசF) ம�னி���ப9 
பிரா��தி�கிேற�. தா#க� க%யாண�திC�� கத� ேவ�9தா� ேவ8:ெம�� 
ெசா�% அ�ப9ேய வா#கியி��பதாக� ெதாிகிற). இைத�பCறி எ� ேதாழிக� 
எ�லா� எ�ைன� பாிகாச� ெசFகிறா�க�. 'ேகாணி7சா�� மா�பி�ைள' எ�� 
ெசா�Eகிறா�க�. ஆைகயா� தா#க� எ� ேம� க�ைண I�") ப?: ேவ�9ேய 
வா#கி� ெகா�K�ப9 வண�கமாF� ேக?:� ெகா�கிேற�. 
 

இ�ப9��, 
அ9யா� 
உமா" 

 
ைகலாஸ�, அைத இர8: தடைவ, ��� தடைவ ப9�)வி?:, Aக�திேல 
திைக��ட�, "இ) எ�ன? நா� ப9�த க9த� இ) அ�லேவ?" எ�றா�. 
 
"நா� எ6திய க9த� இ)தா�. ஆனா� நீ#க� ப9�த க9த� ேவ�. அைத நீ#க� 
ேம� கவ�ட� கா?9� ேக?டதா�, ேம� விலாச�தி� எ6�ைத� பா��) வி?: 
'நா� எ6திய) தா�' எ�� ெசா�% வி?ேட�. நீ#க� அ�பா� ேபான)�, 
உைறைய� பிாி�)� பா��தேபா) தா� விஷய� ெதாி"த). எ� ேதாழி 
விஷம�)�காக ஒ� நாவ%%�") அ"த மாதிாி எ:�) எ6தி உ#களிட� ெகா:�) 
வி?டா�. அைத� ப9�த)� அ�ேபா) என�� ஏCப?ட திைக�பி� இ�ன) 
ெசFவெத�� ேதா�றவி�ைல. நீ#கேளா உடேன ேபாF வி?B�க�. பகவாேன! 
அ"த நா?களி� நா� அOபவி�த ேவதைனைய நிைன�தா� இ�ேபா)� உட� 
ந:#�கிற)" 
 
"அடடா! எ�ன அநியாய�! அ"த விஷம�கார� ெப8 அ�ப9�ப?ட காாிய� ஏ� 
ெசFதா�?" 
 
"பாவ�! அவ� ப?ட )�பA� ெகா0சமி�ைல. த�/ைடய �Cற�ைத ஒ��� 
ெகா8: அ6 அ6 எ�� அ6தா�. எ�/ைடய அச� க9த�ைத� தி��பி� 
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ெகா:�தா�. ஆனா�, அ�ேபா)� சாி, இ�ேபா)� சாி, அவ� ேபாி� என��� 
ேகாபேம கிைடயா). நா� உ#கைள� 'கத� க?9� ெகா�ள ேவ8டா�' எ�� 
எ6தியதC�� த8டைனயாக ஏCப?ட)தா� எ�/ைடய )�ப� எ�ேற க�தி 
வ"ேத�. அதC�� பிராய7சி�தமாக, அ"த வ�ஷ� Aத� ஒ@ெவா� தீபாவளி��� 
ஏைழகK��� கத� ேவ�9 இனா� அளி�) வ�கிேற�. இ"த வ�ஷ� வா#கிய 
கத� ேவ�9யி� தCெசயலாக ஒ� ேஜா9 மி�"தி��கிற)..." 
 
"ம�தA�) மகாராஜனாயி��கேவ8:�. அவ� சிைறயி%�") த�பி ஓ9 
வ"திராவி9� இ�� உ�ைன நா� ச"தி�தி��க மா?ேடன�லவா?" எ�றா� 
ைகலாஸ�. 
 
"அவ� ஏேழ6 ஜ�ம�)��� மஹாராஜனாயி��க?:�. அவ� ேபான வ�ஷ�தி� 
எ#க� V?9� க�ன� ைவ�)� தி�9வி?: ெஜயிE��� ேபாயிராவி?டா�, 
இ�� அவ� �ழ"ைதகK��� )ணி வா#கி� ெகா8: நா� அ#ேக 
வ"தி��கமா?ேட�" எ�றா� உமா. 
***** 
 
ப�னிர8: வ�ஷ காலமாக� தீபாவளி� ெகா8டா?ட� இ�லாதி�"த ெபாிய 
V?9� இ"த வ�ஷ� தட�டலாக� தீபாவளி உ�ஸவ� நட�பைத� பா��)� 
ெப�மா��X�வாசிக� அளவிலாத ஆ7சாிய� அைட"தா�க�. 
 
ைகலாஸ�)��� உமா+��� அ"த� தீபாவளி எ@வள+ ச"ேதாஷமாயி�"தி���� 
எ�� ெசா�ல+� ேவ8:ேமா? ஆனா� அ@வள+ ெந:#கால� பிாி"தி�") 
எதி�பாராத Aைறயி� ஒ�� ேச�"த அ"த� காதல�களி� ஆன"த#Iட அேத 
சமய�தி� ம�தA�)வி� ம�க� ஒ� சீனெவ9 <?டதி� அைட"த இ�ப�)�� 
ஈடா�மா எ�ப) ச"ேதக� தா�.  
----------- 

43. 43. 43. 43. காாி�ளி� ஒ� மி�ன�காாி�ளி� ஒ� மி�ன�காாி�ளி� ஒ� மி�ன�காாி�ளி� ஒ� மி�ன�    
!�"ைர!�"ைர!�"ைர!�"ைர    
 
ஆர�பி���ேபா), எ� கைதைய நீ#க� ந��V�கேளா எ�ற ச"ேதக� 
உ8டாகிற). ேவ� யாராவ) இ�தைகய ச�பவ� த#க� வாJ�ைகயி� நட"த) 



226 

 

எ�� ெசா�னா� என��� அவந�பி�ைகதா� பிற���. ைகேத�"த 
கதாசிாிய�கைள� ேபா� அசா�தியமான விஷய#கைள.� நட"த) ேபா� ந�ப7 
ெசF.�ப9 எ6)� ச�தி.� என�கி�ைல. எ6)� பழ�க� என�� அதிக� 
கிைடயா). ஒேர ஒ� தடைவ கி���� பி9�)� ேபாF ஒ� நாவ� எ6)வெத�� 
ெதாட#கிேன�. காமா ேசாமாெவ�� அைத எ6தி A9�)� வி?ேட�. ஆனா� 
அைத அ��ற� ஒ� Aைற ப9�தேபா) <�த ேமாசெம�� ேதா�றியப9யா� அைத 
அ7சி:� AயCசி எ)+� ெசFயவி�ைல. சிேநகித� ஒ�வ� ஒ� தடைவ எ� V?9C� 
வ"தி�"த ேபா) அ"த ைகெய6�)� பிரதிைய� பா��)வி?:, அைத� ப9�க 
ேவYெம�� ெசா�% எ:�)� ெகா8: ேபானா�. அைத அவ� தி��பி� 
ெகா:�க+மி�ைல; நா� அைத�பCறி� கவைல�பட+� இ�ைல. 
 
என�� எ6)� திறைம இ�ைலதா�. ஆைகயா� கா) ைவ�), ��� ைவ�), 
எ�லாவCைற.� ெபா��தமாF7 ேச��) எ6த A9யா). நட"த) நட"தப9 தா� 
ெசா�ல�I:�. "ஒ@ெவா� மனித/� த� வாJ�ைக அOபவ#கைள� ெகா8: 
ஒ� சிற"த கைத க?டாய� எ6த A9.�" எ�� யாேரா ஓ� அறிஞ� Iறியி��கிறா�. 
அ"த� ைதாிய�தினா� தா� இைத நா� எ6த� )ணிகிேற�. 
----------- 

1111    
 
நா� பி.ஏ., எ�.9. ப?ட� ெபC�, ெச�ைனயிE�ள அழக�ப ெச?9யா� 
ைஹ(I%� வா�தியா� ேவைல பா��) வ"ேத�. எ� வாJ�ைகயி� A�கிய 
ச�பவ� நட"தேபா), என�� வய) A�ப). ஆனா� க%யாண� ஆகவி�ைல. 
காரண� ெசா�னா�, உ#கK�� ேவ9�ைகயாயி����. நா� சி� ைபயனாயி�"த 
கால�தி� ஒ� நா�, எ� V?9� எ�/ைடய தாயா�, பா?9, அ�மாமி, சி�தி 
எ�லா�� உ?கா�") வ�� ேபசி� ெகா89�"தா�க�. அ�ேபா) நா� ஏேதா 
விஷம� ெசFேத�. அ�மாமி, "இ�ப9 நீ அசடா யி�"தா�, உன�� யா� ெப8 
ெகா:�பா�க�? க%யாணேம ஆகா) ேபா!" எ�� ெசா�னா�. அதC� எ� பா?9, 
"அவ/�ெக�� ஒ��தி எ#ேகேயா பிற") கா�)� ெகா8:தாேன இ��பா�?" 
எ�றா�. பா?9 ெசா�ன) எ�ப9ேயா எ� மனதி� ஆழமாF� பதி") ேவS�றி 
வி?ட). எ#ேகேயா ஒ� ெப8 த�ன" தனியாக உ?கா�") எ� வரைவ 
எதி�ேநா�கி� கா�)� ெகா89���� ேதாCற� எ� மன� க8ணி� A� ஓயாம� 
வ") ெகா8ேடயி�"த). அவ� யா�, எ�ப9 இ��பா�, எ#ேக உ?கா�"தி��பா� 
எ�பெதா��� ெதாியவி�ைல. ெம�%ய பனி� படல�தினா� மைற�க�ப?ட) 
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ேபா�ற அ� ேதாCற� ம?:� எ�/ைடய நனவிE� கனவிE#Iட� ேதா�றி� 
ெகா8ேடயி����. 
 
இைத நா� ஒ�வ���� ெவளியி?:7 ெசா�லவி�ைல. ஆனா� இத� 
காரணமாகேவ, எ�/ைடய ெபCேறா�கK� மCறவ�கK� ெசFத க%யாண 
ஏCபா:கைள ெய�லா� த?9� கழி�)� ெகா8: வ"ேத�. ெகா0ச நாைள��� 
பிற�, ப")�களி� ெதா"தர+ ெபா��க A9யாம�, நா� க%யாணேம ெசF) 
ெகா�ள� ேபாவதி�ைலெய�� பி9வாதமாக7 ெசா�%வி?ேட�. 
 
எ�/ைடய பா%ய சிேநகித/� கலாசாைல� ேதாழ/மான சா�ப���தி இ) 
விஷய�தி� எ�/ட� ேபா?9 ேபா:வதாக7 ெசா�னா�. ெவ� கால� அவ/� 
க%யாண� ெசF) ெகா�ளாமேல இ�"தா�. கைடசியி� ெச�ற வ�ஷ� அவ� 
ேதா�வியைட"தா�. அவ� ெச�ைனயி� பிரபல உ�திேயாக(த� ஒ�வாி� 
பி�ைள. த0சாa� ஜி�லாவி� ஒ� ெபாிய மிரா<தாாி� ெப8Y��� அவ/��� 
க%யாண� நட"த). நா� Iட� க%யாண�)��� ேபாயி�"ேத�. 
 
தீபாவளி�� Aத� நாைள�� Aத� நா� அவ� எ�னிட� வ"), "ஸாமி! நீேய எ� 
கதி" எ�� ெசா�%, ஓ� அச?:7 சிாி��7 சிாி�தா�. 
 
"உ� கதிைய� கல#க ைவ�காம� சமாசார�ைத ெசா�லலாேம" எ�ேற�. 
 
"தைல தீபாவளி�� மாமனா� V?:��� ேபாக ேவ89யதாயி��கிற). த�ன" 
தனியாக அ@வள+ ெபாிய அபாய�ைத எதி��க என��� ைதாியமி�ைல" எ�றா�. 
 
"இேதா அபய� பிரதான� ெகா:�ேத�. 2மதி கா"தாமணி ேதவியிட� நீ தனியாக 
அக�ப?:� ெகா8: Aழி�தாயானா�, 'ஸாமி!' எ�� ஒ� �ர� ெகா:, உடேன 
நா� ஜா�கிரைதயாகி, யா�� அ@விட� தைல கா?டாம� பா��)� ெகா�கிேற�" 
எ�ேற�. 
 
தீபாவளி�� Aத� நா� காைலயி� எ6�Hாி� ரயி� ஏறிேனா�. சாய#கால� ஆ� 
மணி�� வ89 பாபநாச�ைத அைட.�. அ#கி�") வ89 பி9�)� ெகா8: 
கிள�பினா�, இரா�திாி சா�பா?:�� வரதராஜ�ர� ேபாF7 ேசரலா�. இ�ப9 
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எ8ணி� ெகா8: கிள�பிேனா�. ஆனா� இ"த எ#க� எ8ண� வ�ண 
பகவா/��� ெகா0ச#Iட� ெதாியவி�ைலெய�� ேதா�றிய). காைலயி� 
கிள��� ேபாேத வான� இ�89�"த). ெச#கCப?:��� வி6��ர�)��� 
இைடயி� அசா�தியமான காC�� மைழ.� அ9�ததி�, ரயி� ஒ� மணி ேநர� 
தாமதி�த). பிற�, சீ�காழி�க�கி� ஒ� I?( வ89 த8டவாள�ைதவி?: 
அக�� வி?டப9யா� இ�/� ��� மணி ேநர� தாமதமாயிC�. 
 
பாபநாச� (ேடஷைன அைட"த ேபா), இர+ ப�) மணி இ����. (ேடஷனி� 
விசாாி�ததி�; வரதராஜ�ர�) மிரா<தாாி� வி�வ89 வ") கா�தி�"ததாக+�, 
"ரயி� சீ�காழியி� த#கிவி?ட); வரா)" எ�� ெசா�னத� ேபாி� தி��பி� ேபாF 
வி?டதாக+� அறி"ேதா�. மா�பி�ைள விைற�� எ�பைத அ�ேபா)தா� நா� 
பா��ேத�. 
 
"ஸாமி! <�த மாியாைதயCற ஜன#க� இவ�க�! இர8: மணி ேநர� நம�காக� 
கா�தி��க�Iட இவ�களா� A9யவி�ைல. ேபசாம� இவ�க� �0சியி� Iட 
Aழி�காம� தி��பி� ேபாFவி:வ)தா� சாி..." எ�� அவ� ெசா�ல, "ெரா�ப சாி 
சா��! 9�க? வா#கி விட?:மா?" எ�ேற� நா�. 
 
"ேபஷாக வா#கிவிடலா�. தி��பி.� ேபாFவிடலா�? ஆனா� இ"த� ப?9�கா: 
ஜன#கK�� ஒ� பாட# கCபி�காம� ேபாவதா எ��தா� பா��கிேற�. 'நீ#க� 
இ@வள+ மாியாைத� �ைறவாக நட")ெகா8டாE� நா#க� மாியாைத� தவ� 
ெசFயமா?ேடா �' எ�� அவ�கK��� க�ன�தி� அைற"த)ேபா� கா?9னா� 
தா� ��தி வ��" எ�றா� சா��. 
 
ஆகேவ, சா��வி� மாமனா���� ��திவர7 ெசFவதCகாக, பாபநாச�தி� யாராவ) 
ேமா?டா� வ89 வாடைக�� வி:கிறா�களா எ�� பா��கலாேனா�. அ�� 
A6)� அைடமைழ ெபFதப9யா� சாைல ெரா�ப ேமாசமாயி��கிறெத���, 
வ89 ேபாகாெத��� அேநக� ெசா�%வி?டா�க�. கைடசியி�, எ#கைள� 
ேபாலேவ, த� ேமா?டா���� ��தி கCபி�க எ8ண# ெகா8ட ஒ�வ�, 
பதிைன") SபாF வாடைக��� )ணி") வ89 ெகா8:வ"தா�. 
------------   
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நா#க� கிள��� ேபா) சாியாக இர+ மணி ப�னிர8:. இ�?ெட�றா� இ�ப9 
அ�ப9யான இ�?ட�ல. க�ன#காிய காாி��. வான�தி� க� ேமக#க� WJ") 
�Aறி� ெகா89�"தன. சாைலயி� இ��றA� மர#க� அட��தியாயி�"தப9யா�, 
அ@வ�ேபா) இ�ைள ெவ?9� ெகா8: ேதா�றிய மி�னெலாளி.� அ"த7 
சாைல��� ��வதC� Aய�� ேதா�வியைட") தி��பி7 ெச�வ)ேபா� 
காண�ப?ட). 
 
சாைலயி� ஒ� �ற�தி� வய�க�. மCெறா� �ற� வாF�கா�. வய�களி� மைழ 
ஜல� நிர�பி, சாைல மீ) வழி") ேபாF� ெகா89�"த). இதனா� சாைலயிE�ள 
�8: �ழிக�, மர#களி� ேவ�க� ஒ�ைற.� ெதாி") ெகா�வதCகி�ைல. வ89 
திB� திBெர�� சாைலயி� �ழிகளி� வி6") எ6"த). கா� மணி ேநர�திC�� 
நா/� சா��+� இ�U� தடைவ ஒ�வேராெடா�வ� A?9� ெகா8ேடா�. 
அ#க#ேக வாF�கா� மத�க� ேவ� வ") ெகா89�"தன. 
 
மத�களி� ஏCற இற�க#களி� வ89 ஏறி இற#கிய ேபா), ச��க%னா� 9ைரவ� 
ஒ� ப�க� தி��பினா�, வ89 இ�ெனா� ப�க� தி��பிC�. எ"த நிமிஷ�தி� 
வ89 வாF�கா%� இற#கிவி:ேமா, அ�ல) மர�தி� A?9� ெகா�Kேமா எ�� 
திகிலாF�தா� இ�"த). 
 
இ9 Aழ�கேமா ெசா�லேவ89யதி�ைல. எ"த நிமிஷA� வான� பிள") )க� 
)களாகிவி:ெம�� ேதா�றிய). ஒ@ெவா� ேபாி9 இ9�தேபா)� 
அ8டகடாக#கKடேன எ#க� ம8ைடகK� அதி�"தன. 
 
சா��வி� ெந0ைச� ெதா?:� பா��), "ஏ8டா உன�� இ�தய� இ�ப9 ேரா: 
எ�ஜி� மாதிாி அ9�)� ெகா�கிற)?" எ�� ேக?ேட�. 
 
"ஸாமி! எ� மாமனா��� ம?:� ஒ� பாட� கCபி�) வி?ேடனானா�, அ��ற� 
இ"த உயி� என�� ல?சியமி�ைல" எ�றா�. 
 
இ7சமய� வ89 ஒ� �ழியி�, ெதா�கBெர�� வி6"த); எ#க� தைலக� A?9�  
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ெகா8டன. வ89 எ6"தி���� ேபா) இ�ெனா� A?டE�� நா� தயாராேன�. 
ஆனா� ஏமா") ேபாேன�. வ89 எ6"தி��கவி�ைல. பய#கரமாக� க�ஜி�)� 
ெகா89�"த ேமா?டா� எ�ஜி� ஓ� அலற� அலறிவி?: அ��ற� ெமௗன� 
சாதி�க� ெதாட#கிய). 
 
9ைரவ��, அவ/��� )ைணயாக வ"தவ/� கீேழ இற#கினா�க�. இர8: 
��� தடைவ ேமா?டா� வ89ைய� பிரதLிண� ெசFதா�க�. 
 
"ஏ8டா! உ� ��திைய எ#ேகடா அட� ைவ�) வி?: வ"தாF?" எ�� 9ைரவ� 
த� சிேநகிதைன� பா��)� ேக?டா�. 
 
"ஏ�? ெச?9யா� கைடயிேலதா� அட� ைவ�)வி?: வ"ேத�" எ�றா� அவ� 
சிேநகித�. 
 
என��� சா��+��� ேகாப� அசா�தியமாF வ"த). "நீ#க� ச8ைட ேபா:வ) 
அ��ற� இ��க?:� அ�பா! வ89 எ�ன சமாசார�?" எ�� ேக?ேட�. 
 
"வ89 நி�/:�)#க!" எ�றா� 9ைரவ�. 
 
"அ)தா� ெதாிகிறேத! அைத� கிள��வதC� எ�ன வழி?" எ�றா� சா��.  
 
"இ"த A?டாைள நீ#கேள ேகK#க. இரா�திாியிேல கிள�பினா� ைகயிேல லா"த� 
ெகா8: வரேவYெம�� எ�தைன தடைவ அ6தி��கிேற�" எ�றா� 9ைரவ�. 
 
"நா� தா� A?டாளா7ேச. ��திசா%யாயி��கிறவ#க கிள��கிற ேபா) 
ஞாபக�ப:�)கிற)தாேன!" எ�றா� 9ைரவாி� சிேநகித�. 
 
"இ�ைல#க, ஸா�! இ"த ஆK�� ஊாிேல தீவ?9� த9ய� எ�� ெபய�. ேப���� 
த�"தப9 இ"த7 சமய� தீவ?9 ேபாடேவ8:ம�லவா? பி�ேன இவ� தீவ?9� 
த9யனாயி��பதி� எ�ன பிரேயாஜன�?" எ�றா� 9ைரவ�. 
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அ"த7 சமய�தி� ேகாபி�)� ெகா�வதா� பிரேயாஜனமி�ைலெய�� அறி"த நா�, 
"சாிதா�; அ�பா ேமேல நட�க ேவ89யைத� பா�#க�" எ�� சா"தமாக7 
ெசா�ேன�. 
 
"அ)தா� நா/� ேயாசி�கிேற�" எ�� Iறிய 9ைரவ� ஏேதா ச?ெட�� நிைன+ 
வ"தவ� ேபா�, "ஏ� ஸா�! உ#களிட�தி� டா�7 ைல? இ���ேம?" எ�றா�. 
 
நா#க� இ�ைலெய�� ெசா�ன)�, மிக+� ஏமாCறமைட"தவனாF, 
"இ@வள+தானா! உ#க� மாதிாி இரா�திாி� பயண� கிள��கிறவ#க எ�ேபா)� 
ைகயிேல டா�7 ைல? ைவ�)� ெகா�ளேவY�, ஸா�!" எ�றா�. 
 
"அட ேபா�கிாி படவா!" எ�� மன�திC�� தி?9ேனா�. 
 
9ைரவாிடA� அவ/ைடய சிேநகிதனிடAமி�"த இர8: ெந���� 
ெப?9கைள.�, நா#க� ெகா8: வ"தி�"த ம�தா��� ெப?9களி� ஐ"தாைற.� 
கா% ெசF)� பிரேயாஜன�படாம� ேபாகேவ, "அடமைடயா ஓ:டா! இ"த 
ஐயா�கK���தா� அவசரமி�ைலெய�றா� நம��� Iடவா அவசரமி�ைல? 
காைலயி� தீபாவளி�� V: ேபாF7 ேசர ேவ8டாமா? ஓ9�ேபாF இ�ேபா) நா� 
தா89 வ"ேதாேம, அ"த ஊாி� யா� V?9லாவ) கதைவ� த?9 ஒ� லா"த� 
வா#கி� ெகா8: வா!" எ�� 9ைரவ� அ"த� தீவ?9� த9யைன விர?9னா�. 
------- 

3333    
 
அவ� ேபாF� கா� மணி ேநரமாயிC�. தி��பி வரவி�ைல. 9ைரவ� 
உ?கா�"தப9ேய �ற?ைட வி?:� X#க� ெதாட#கினா�. சா��+� 
ஆ9வி6"தா�. என�� ம?:� இ�னெத�� ெசா�லA9யாத ஒ� படபட�� 
ஏCப?9�"த). ேதக�தி� ேராம#க� ��தி?: நி�றன. அ�ேபா), எ#கK�� 
எதிேர <மா� கா� ைம� Xர�தி� ஒ� சி�ன0சி� ெவளி7ச� ெதாி"த). உடேன 
அ) அைண"த). அ�மாதிாி இ�/� இர8: தடைவ அ) பளி7ெச�� ஒளி Vசி 
மைற"த). பிற� எ�னா� வ89யி� உ?கா�"தி��க A9யவி�ைல. அ"த 
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ெவளி7ச� ேதா�றிய இட�தி%�") வ"த ஏேதா ஒ� வைக� கா"த ச�தி எ�ைன� 
பி9�) இ6�பைத உண�"ேத�. 
 
வ89யி%�") கீழிற#கிேன�. வாைட�காC� ஜி'ெர�� ேமேல ப?ட). 
உட�ெப�லா� ந:#கிC�. ந�ல ேவைளயாக அ7சமய� மைழ பலமாக� 
ெபFயவி�ைல. சி� XCறலாக� Xறி� ெகா89�"த). 
 
"சா��! எதிேர ெகா0ச� Xர�தி� ஒ� டா�7 ைல? ெதாிவ) ேபா� இ�"த). நா� 
ேபாF� பா��கிேற�. அதC�� அவ� லா"த� ெகா8: வ") வ89 கிள�பினா�, 
�ற�ப?: வா�#க�. நா� வழியி� நி��தி ஏறி� ெகா�கிேற�" எ�ேற�. 
 
சா��+�� அைர� X�கமாயி�"தப9யா�, "சாிதா�" எ�றா�. எ� ேப7ைச� 
ேக?: விழி�)� ெகா8ட 9ைரவ�, "ேவ8டா�, ஸா�! ேபாகாதி#க, ஸா�! 
ேபானா� தி��ப மா?B#க, ஸா�!" எ�� உளறினா�. 
 
"உ� ேவைலைய� பா�!" எ�� ெசா�%வி?: நா� சாைலயி� நட�கலாேன�. 
அ"த� காாி�ளி� அ@வ� ேபா) மர�கிைளகளினிைடேய Oைழ") வ"த மி�ன� 
ஒளியி� உதவி ெகா8: த?:� த:மாறி நட") ெச�ேற�. 
 
<மா� ப�) நிமிஷ� இ@வா� ெச�ற)�, சாைலயி� மர#களி� அட��தி 
அதிகமி�லாத இட� வ"த). எதிேர சமீப�தி� ஒ� பால� ெத�ப?ட). அ"த� 
பால�தி� ஒ� ப�க�)� ைக�பி97 <வாி� க��பாF ஏேதா ெதாிகிறேத, அ) 
எ�ன? மனித உ�வமா அ)? 
 
திBெர�� சமீப�தி� யாேரா ேத�பி அ6� ச�த� ேக?ட). அ"த அ6ைக� �ர� 
எ� ெந0ைச� பிள") வி:�ேபா� இ�"த). அ@வள+ ேசாகA� தாபA� ஏ�கA� 
அ"த� �ர%� ெதானி�தன. பால�தி� மதகி%�")தா� அ"த வி�Aத� வ"த). 
எ� உட�ெப�லா� பதறிய). ஆனாE� விைர") நட"ேத�. 
 
பளீெர�� ஒ� மி�ன� வான�ைத.� Hமிைய.� ஒ� கண� ேஜாதி ெவ�ள�தி� 
�Jக9�த); அ:�த கண�தி� ம�ப9.� ஒேர அ"தகார�. ஆனா� அ"த ஒ� 
கண�தி� நா� ேத9 வ"தைத� க8:வி?ேட�. பால�தி� மதகி� ேம� ேசாகA� 
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ெசௗ"தாியA� ஒ�றாF உ�ெவ:�த) ேபா�ற ஒ� ெப8 உ?கா�"தி�"தா�. 
அ"த மி�ன� மி�னிய ஒ� கண ேநர�தி� அவKைடய ஆ7சாிய� நிைற"த 
க8களி%�")� ஒ� மி�ன� கிள�பி எ� இ�தய�தி� பாF"த). அ"த மி�ன%� 
ேவக�)டேனேய பி�வ�� எ8ணA� எ� உ�ள�தி� ஊ:�வி7 ெச�ற): 
 
என�காகெவ�� பிற") வள�") எ� வர+�காக� கா�)� ெகா89���� ந#ைக 
இவ�தா�! 
 
ஒ� .க�ேபா� ேதா�றிய ஒ� நிமிஷ�)��� பிற�, எ� மா�ைப� ைகயா� 
அA�கி� ெகா8:, "நீ யா�, அ�மா! இ"த ந:ரா�திாியி� ஏ� இ#ேக தனியாF 
உ?கா�"தி��கிறாF?" எ�� ேக?ேட�. 
 
அதC�� பதிலாக, பளி7ெச�� எ� Aக�தி� ெவளி7ச� அ9�த). அ"த� 
ெப8ணி� ைகயி%�"த டா�7 ைல?9%�") அ"த ெவளி7ச� வ"த). 
 
"நீ#க� ஏ� ேக?கேவ8:�?" எ�ற ேக�வி வி�மEட� கல") வ"த). 
 
"என��� ேக?க உாிைம.8:. எ�தைனேயா காலமாக உ�ைன நா� ேத9� 
ெகா89�"ேத�. இ�� க8:பி9�ேத�..." 
 
"அ�ப9யானா� நா� யா� எ�� ஏ� ேக?க ேவ8:ேமா?" 
 
சC�� திைக�) வி?ேட�. பிற� சமாளி�)� ெகா8:, "சாி, எ6"தி�") வா! 
ேபாகலா�" எ�ேற�. 
 
அவ� எ6"தி�"தா�. இதC��ேள Xர�தி� ேமா?டா� கிள��� ச�த� ேக?ட). 
இர8: நிமிஷ�)�ெக�லா� வ89 எ#கள8ைட வ") நி�ற). 
 
உடேன நா�, "சா��! எ�ைன ம�னி. நா� உ�/ட� வ�வதCகி�ைல. 
எ�தைனேயா வ�ஷமாக எ�/ைடய வாJ�ைக� )ைணவிைய நா� ேத9� 
ெகா89�"ேத�, இ�� க8:பி9�ேத�. அவKட� நா� ேபாகேவ8:�" 
எ�ேற�. 
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சா��, க8ைண� )ைட�)� ெகா8: பா��தா�. "சாமி! இ) எ�ன, ெசா�பனமா? 
நிஜமா?" எ�றா�. 
 
அவ/�� நா� பதி� ெசா�லாம� 9ைரவைர� பா��), "நீ விட�பா வ89ைய!" 
எ�ேற�. 
 
அ�ேபா) சா��, "ஸாமி! இ) எ�ன ைப�திய�? உ� பி�னா� நிCப) யா�? 
எ#ேக க8டாF? எ�ன ச#கதி? இ"த இ�?9� நீ#க� எ#ேக ேபாV�க�?" எ�� 
சரமாாியாF� ேக�விகைள அ:�கிேன�. 
 
"எ�லா� இர8: நா� கழி�)� ப?டண�தி� ெசா�கிேற�" எ�ேற�. 
 
இதC�� 9ைரவ� "ஐேயா! நா� ேவ8டாெம�� ெசா�ேனேன? ேக?டாரா பாவி! 
அநியாயமாF� H?டாேர?" எ�� ெசா�%� ெகா8ேட வ89ைய விைரவாக 
வி?டா�. அவ� ஒ� கி�லா9யாயி�"தேத அ"த7 சமய� என�� ந�லதாF 
ேபாயிC�. இ�லாவி?டா�, சா�� இேலசி� அ#கி�") கிள�பியி��க மா?டா�. 
 
ெகா0ச ேநர� சாைலேயா: ெமௗனமாF ேபாேனா�. நா#க� ம?:� ெமௗனமாF 
இ�"ேதாேம தவிர எ#கைள7 <Cறி ெமௗன� �9ெகா89��கவி�ைல. இ9களி� 
ெப�Aழ�க� சC� நி�றேபா) ஆயிர�கண�கான தவைளகளி� ேகாஷ� காைத� 
ெதாைள�த). மி�ன� ஒளி இ�லாதேபா) ஆயிர�, பதினாயிர�, ல?ச� எ�� 
கண�கிட�I9ய மி�மினி� H7சிக� க8Y�ெக?9ய Xர� பரவி� கா?சி த"தன. 
 
சC� ேநர�திCெக�லா�, 'ேசா' எ�ற ச�த�)ட� ெப�மைழ வ"த). 
 
"இ#ேக ஒ� பாழைட"த சாவ9 இ��கிற). அதி� த#கலா�" எ�றா�. 
 
அ"த7 சாவ9��� ேபாF, டா�7 ைல?9� ெவளி7ச�தி� ெகா0ச� இட� <�த� 
ெசF) ெகா8: உ?கா�"ேதா�. 
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"ெபா6) வி9ய இ�/� நாE மணி ேநர� இ��கிற). நம�ேகா X�க� 
வர�ேபாவதி�ைல. ஒ�வ��ெகா�வ� ந�Aைடய <ய சாி�திர�ைத7 ெசா�%� 
ெகா8ேடா மானா� ெபா6) ேபா��" எ�ேற�. 
 
"எ� கைத ெரா�ப� பய#கரமான). ெசா�னா� நீ#க� ந�பமா?B�க�" எ�றா�. 
 
"இ�ைறய ச�பவ�)��� பிற�, உலகி� நா� ந�ப A9யாத) ஒ��ேம இ�ைல." 
 
இ�/� சC� விவாத�)��� பிற�, "அ�ப9யானா� ேகK#க�" எ�� அவ� 
ெசா�ல ஆர�பி�தா�. 
------------ 

4444    
 
"எ� தக�பனா� ெச�வ� �:�ப�தி� பிற"தவ�; V?9C� ஒேர பி�ைள. ஆைகயா� 
இள� வயதி� அவ� ைவ�தேத ச?டமாயி�"த). அவ� காேலஜி� ப9�)� 
ெகா89�"தேபா) மாத� 200 SபாF ெசலவழி�)� ெகா89�"தாரா�. எ� 
தாயா�� அ�மாதிாிேய ெபாிய �:�ப�தி� பிற"தவ� தா�. இதனா� 
இ�வாJ�ைக ெதாட#கி� ெகா0ச கால� அவ�க� பண� க�ட� இ�னெத�� 
ெதாியாம� கால# கழி�) வ"தா�க�. 
 
எ� தக�பனா� பி.எ�. பாீ?ைச ெகா:�) வ�கீ� ெதாழி� ெசFய� ெதாட#கினா�. 
அவ� ெரா�ப� ��தி� I�ைம.�ளவ�. அ�)ட� இ�லாம� மCறவ�க� 
எ�ேலா�� A?டா�க� எ��� நிைன�பவ�. இ�காரண#களினா�, அவ� வ�கீ� 
ெதாழி%� அதிகமாF� பிராப�ய� அைடயவி�ைல. இைத� க8ட அவ�ைடய 
மாமனா� பலமான சிபாாி<க� பி9�), அவ��� ஜி�லா Aனிசீ� ேவைல ப8ணி 
ைவ�தா�. 
 
இ"த உ�திேயாக� அவ� நாE வ�ஷ"தா� பா��தா�. அவ���� அ�Z� ேகா�?: 
ஜ?ஜுகK��� ஓயாம� தகரா� ஏCப?:� ெகா8ேடயி�"த). கைடசியாக, அவ� 
ெசFத ஒ� தீ��� ெரா�ப� பிசகான) எ�� ைஹேகா�?9� A9வானேபா), அவ� 
ைஹேகா�? ஜ?ஜுகளி� �ைளகைள� பாிசீலைன ெசFய ேவ89யத� 
அவசிய�ைத வC���தி ஒ� ராஜினாமா� க9த� எ6தி அ/�பி வி?டா�. 
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பிற� ெச�ைனயி� வ") வ�கீ� ெதாழி� நட�த� ெதாட#கினா�. ஜி�லா Aனிசீ� 
ேவைலைய ராஜினாமா ெசFதவெர���, ைஹேகா�? ஜ?ஜுகைளெய�லா� 
தி?9னவெர��� பிரசி�தியைட"தவாிட� எ"த� க?சி�கார� வ") வழ��� 
ெகா:�பா�? ஆகேவ V?: வாச%� ேபா�: ெதா#கின)தா� மி7சமாயிC�. 
 
அ�பா+�காவ), அ�மா+�காவ) ெச?: எ�றா� இ�னெத�ேற ெதாியா); 
ஆகேவ V?:7 ெசல+க� எ�லா� எ�ேபா)� ேபாலேவ நட") வ"தன. 
இதCகிைடயி� �:�பA� ெப�கி வ"த). ஐ"தா� �ழ"ைதக�. நா� தா� 
எ�லாாிE� ��தவ�. என��� பதிைன") வயதான ேபா) V?9� தாி�திர� 
அதிகமாகிவி?ட). எ� க�யாண�ைத� பCறிய ேப7< வ"த). ந�ல இடமாக� 
ெகா:�க ேவ8:ெம�றா�, வரத?சிைண ஏராளமாக� ேக?டா�க�. கிணCறி� 
த�Kவ) ேபா� எ�ைன யா��காவ) ெகா:�)விட எ� ெபCேறா�கK�� 
இ�டமி�ைல. இ�ப9யாக ��� நா�� வ�ஷ#க� கழி")வி?டன. 
 
இதCகிைடயி� எ� தக�பனா� மேனாவியாIல�தினா� ேதக <க�ைத இழ"தா�. 
அவ�ைடய <பாவ� நாK�� நா� ெக?: வ"த). ேகாப� அதிகமாயிC�. எ� 
தாயாைர.� �ழ"ைதகைள.� காரணமி�லாம� தி?ட+� அ9�க+� ஆர�பி�தா�. 
எ�ைன ம?:"தா� அவ� ஒ��� ெசா�வதி�ைல. எ�னிட� அவ� ைவ�தி�"த 
ஆைச�� அளேவ கிைடயா). எ@வள+ அசா�தியமான ேகாப�திE� நா� 'அ�பா!' 
எ�� I�பி?டா� அட#கி வி:வா�. 
 
V?9� அ�ைறய சா�பா?:�� அாிசி இ�லாத நிைலைம ஏCப?ட). அ�பா+��� 
ெதாியாம� அ�மா எ#க� ப")�கK�� க9த� எ6)வா�. ேநாிE� ேபாF உதவி 
ேக?பா�. அெத�லா� பய�படவி�ைல. எ� தக�பனா� Aனிசீ�� ேவைலைய 
வி?ட நாளி%�") எ#கKைடய ப")�க� எ#கைள அல?சிய� ெசFய� 
ெதாட#கினா�க�. ெகா0ச நாைள�ெக�லா� எ#கைள எ?9� பா��பைதேய 
வி?:வி?டா�க�. எ� த"ைதைய� 'கி��க�' எ���, எ� தாயாைர� ')�கிாி' 
எ��� ைவதா�க�. 
 
க�ட� ெபா��க A9யாம� ேபான சமய�, ஒ� நா� எ� தக�பனா� எ�ைன� 
I�பி?:, ெவறி ெகா8டவைர� ேபா�, 'ைமதி%! உ�ைன விC�விட� 
ேபாகிேற�, ெதாி.மா? உ�ைன� ப% ெகா:�பதCகாக விCக� ேபாகிேற�' 
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எ�றா�. அவைர நா� சா"த�ப:�தி எ�னெவ�� ேக?ேட�. த0சாa� 
ஜி�லாைவ7 ேச�"த ஒ� தனவ"த� - ஐ�ப) வய)�� ேமலானவ�. எ�ைன� 
தம��� க%யாண� ெசF) ெகா:�தா� ப�தாயிர� SபாF த�வதாக7 ெசா�கிறா� 
எ�� அறி"ேத�. அ�பா, அ"த விவர�ைத7 ெசா�% வி?: �ழ"தாF! நா� 
ெசா�கிறைத� ேக�. இ�� ரா�திாி நீ கிணCறி� வி6") ெச�)� ேபாFவி:!' 
எ�� Iறி� ேத�பி� ேத�பி அ6தா�. 
 
நா� அவைர� ேதCறி, 'அ�பா! நா� கிணCறி� விழ�ேபாவதி�ைல. க?டாய� 
அவைர�தா� க%யாண� ெசF) ெகா�ள� ேபாகிேற�. எ�லா� விதிேபா� 
நட���. பா%ய வய)�ளவ�கைள� க%யாண� ெசF) ெகா8டவ�க� எ�லா� 
எ�ன <க�ப?: வி?டா�க�? எ�ப9யாவ) இ"த� �:�ப�தி� தாி�திர� தீ�"தா� 
ேபா)�' எ�ேற�. 
 
க%யாண� நட"), எ� பதி.ட� அவ� ஊ���7 ெச�ேற�. அவ� இ"த� 
பாபநாச� தாb�காவி� ெபாிய மிரா<தார�. சிற"த க�வியறி+�ளவ�. அவ�ைடய 
Aத� மைனவி ச"ததி இ�லாமேல இற") ேபானா�. ேவ� ெந�#கிய ப")�க� 
அவ��� யா�மி�ைல. த�ளாத வயதி� தனிைம வாJ�ைகைய7 சகி�க A9யாம� 
தா� எ�ைன� க%யாண� ெசF) ெகா8டதாக அவ� அறிவி�தா�. என�� 
ஒ�விதமான �ைற.� ைவ�கவி�ைல. எ"தவித�திE� எ� இ�ட�)�� மாறாக 
நட�க7 ெசFய+� இ�ைல. நா� அவ�ைடய V?9� இ��பேத அவ���� 
தி��தியாயி�"த). அவ�ட� உ?கா�") ப9�தாE� ேபசினாE� பரம 
ச"ேதாஷமைடவா�. இ�ப9ேய எ� வாJநா� A6)� கழி�) வி:ெம�ேற 
எ8ணிேன�. ஆனா� விதி ேவ� விதமாயி�"த). 
------------ 
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"ஒ@ெவா� வ�ஷA� ேகாைட� கால�தி� இர8: மாத� நா#க� தர#க�பா9��� 
ேபாF� த#�வ) வழ�க�. தர#க�பா9யி� எ#க� V?:�� அ:�த V?9� 
��பேகாண�தி� பிரபல வியாபாாியான ஒ� ப�பாF ேஸ? வ") த#�வ)8:. ஒ� 
வ�ஷ� ப�பாயி%�") அவ�ைடய ம�மக/� அ#ேக வ") த#கினா�. இ"த 
இைளஞ� ெபய� கிாிதரலா�. கைதைய வள��தாம� ெசா�கிேற�; <மா� ஒ� 
மாத�திC�� பிற� கிாிதரலா� தா� வியாபார நிமி�தமாக� கிழ�கா�பிாி�கா 
ேபாவதாக7 ெசா�%, த�/ட� கிள�பி வ")விட இ�டமா எ�� ேக?டா�. 
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இ#ேக ஒ� விஷய� உ#கK�� நா� ெசா�ல ேவ8:�. எ� கணவ�ட� நா� 
வாJ"த நாE வ�ஷ கால�தி�, எ� ெவளி வாJ�ைக அைமதியாF� தானி�"த). 
ஆனா� எ� உ�ள�தி� ம?:� சா"தி இ�ைல. ஏேதா ெசா�ல A9யாத ஏ�க� எ� 
இ�தய�தி� �9 ெகா89�"த). யாைரேயா எ#ேகேயா ேபாF� பா��க 
ேவ8:�ேபா� ேதா�றிய). ஆனா� யாைர� பா��க ேவ8:�, அதC� எ#ேக 
ேபாக ேவ8:� எ�பெதா��� ெதாியவி�ைல. ெப8களி� சில���� ேபF 
பி9�கிற) எ�கிறா�கேள, அ"த மாதிாி எ�ைன.� ஏதாவ) பி9�தி��கிறேதா 
எ�� Iட சில சமய� ச"ேதக�ப:ேவ�. 
 
எ"த உ�வ� ெதாியாத மனிதைர� காணேவ8:ெம�� நா� ஏ�க� 
ெகா89�"ேதேனா அவர�ல இ"த� கிாிதரலா� எ�� என��� ெதாி"தி�"த). 
ஆனாE� நா� அவ/ட� ேபாக7 ச�மதி�ேத�. வாJ�ைகயி� என�� அ@வள+ 
அE�� உ8டாகிவி?ட). எ#ேகயாவ) ேபாக ேவ8:� எ�ற அளவி�லாத தாப� 
ஏCப?9�"த). இ�/� ெகா0ச நா� அ#ேகேய இ�"தா� ைப�திய� பி9�) 
வி:ேமா எ�� பய"ேத�. 
 
ஒ� நா� எ� கணவ� ஏேதா ேகா�?:� காாியமாF� த0சாa� ேபாயி�"தேபா) 
நா#க� �ற�ப?:7 ெச�ைன ேச�") க�ப� ஏறிேனா�. க�ப%� ஏறிய ம�நாேள 
கிாிதரலா%� <பாவ� ெதாிய வ"த). அவ� ெப�#�9கார�, எ@வித� 
பாதக�)��� அ0சாதவ� எ�� அறி"ேத�. கைடசியி� ைநேராபியி� 
இற#கிய)�, அவ� எ�ைன ஒ� V?9C� அைழ�)� ேபாF அ#கி�"த ஒ� 
மாதினிட� எ�ைன ஒ��வி�) வி?:7 ெச�றா�. அ�� இரா�திாி, அ) ஒ� 
விபசார வி:திெய���, கிாிதரலா� �வாயிர� SபாF�� எ�ைன அ"த வி:தியி� 
ெசா"த�காாி�� விC�வி?:� ேபாFவி?டா� எ��� அறி"ேத�. 
 
என�� வ"த ேகாப�ைத.� ஆ�திர�ைத.� ெசா�% A9யா). மனநிைலைய� 
ெபா��தவைரயி� ராLQயாகி வி?ேட�. ம�நா� இர+ எ�/ைடய அைற��� 
வ"த �9கார� ஒ�வைன அவனிடமி�"த க�திைய� பி:#கி� ெகா8: 
அதனாேலேய ��தி� ெகா�ேற�. அ"த இர�த� கைற ேதாF"த ைகைய�தா� 
இ�ேபா) நீ#க� பி9�)� ெகா8: நிCகிறீ�க�..." எ�றா� ைமதி%. 
 
ஒ� கண� எ� உட�ெப�லா� ந:#கிC�. ஆனாE� நா� அவKைடய கர�ைத 
விடவி�ைல. ைமதி% ேமேல கைதைய� ெதாட�"தா�: 
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"அ"த வி:தியி� ெசா"த�காாி வ"தேபா) க�திைய� கா?9 அவைள.� ெகா�� 
வி:வதாக7 ெசா�ேன�. அவ� ந�ல வா��ைத ெசா�% எ�ைன7 சமாதான� 
ப:�தினா�. எ�ைன� ெதா"தர+ ெசFவதி�ைலெய���, இ"தியா+��� தி��பி 
அ/�பி வி:வதா.� வா���தியளி�தா�. ஒ� நா� இர+ நா� உண+ 
அ�"திய)� எ�ைன மீறிய X�க� வ"த). ஏேதா மய�க ம�") ெகா:�) 
வி?டா�க� எ�� மன�தி� ேதா�றிய+டேன, அ�ப9ேய மய#கி வி6"ேத�. 
ம�ப9 உண�7சி வ") க8விழி�)� பா��த ேபா), மகாபய#கரமான ஒ� 
கா?சிைய� க8ேட�. இ#கி'� கைதகளி� வாசி�தி��கிேறாேம அ�மாதிாியான 
ஆ�பிாி�காேதச�)� கா?: மிரா89 ஜன#க� அேநக� எ�ைன7 WJ") ைகயி� 
பய#கரமான ஆ.த#கKட� நி�றா�க�. சC�� Xர�தி� ெப�� ெந��� எாி") 
ெகா89�"த). அறி+ சிறி) ெதளி"த)�, நிைலைம இ�னெத�� என�� 
விள#கிC�. அ"த� ெப8 ேபF, எ� ேம� பழிவா#�வதCகாக இ"த� 
கா?:மிரா89களிட� எ�ைன அ/�பிவி?டா�. அவ�க� இ�ேபா) எ�ைன� 
ப% ெகா:�), ெந��பி� ேபா?:, நரமாமிச பLண� ெசFய� ேபாகிறா�க�. 
 
இ"த எ8ண� ேதா�றிய)� ம�ப9.� க8கைள �9� ெகா8ேட�. எ"த 
நிமிஷA� எ�ேம� ஈ?9க� பா.ெம�� எதி�பா��ேத�. எ�மீ) பாிHரண 
ந�பி�ைக ைவ�தி�"த எ� கணவ���7 ெசFத )ேராக�திC�� பல� 
கி?9வி?டெத�� எ8ணிேன�. எ� த"ைத, 'உ�ைன� ப% ெகா:�க விC� 
வி?ேட�' எ�� ெசா�ன வா��� ப%�)வி?ட) எ��� நிைன�)� 
ெகா8ேட�. 
 
அ�ேபா), அ"த� கா?:மிரா89களி� வா�திய#களி%�") கிள�பிய பய#கர 
ஒ% ச?ெட�� நி�ற). அதC�� பதிலாக, '����' எ�ற ச�த� ஆகாய 
ெவளியி%�") ேக?ட). உடேன அ) எ�ன ச�தெம�பைத அறி"ேத�. 
க8ைண� திற") பா��ேத�. ஆகாய விமான� ஒ�� இற#கி� ெகா89�"த). 
அ) அ�கி� வ"த)�, அ"த நரமாமிச பLிணிக� ெவ�8: நாலா�றA� 
ஓ?டெம:�தா�க�. 
 
ஆகாய விமான�தி%�") இற#கிய ஒ� ெவ�ைள�கார� ெப8 த� ைகயி%�"த 
ைக�)�பா�கியா� நாலா�றA� பா��)7 <?டா�. அ"த� கா?:மிரா89க� 
அலறி அ9�)� ெகா8: ஓ9னா�க�. உடேன எ�/ைடய க?:�கைள அவ� 
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அவிJ�) ஆகாய விமான�தி� ஏCறி� ெகா8டா�. அ"த ெவ�ைள�காாி 
ஆ�பிாி�கா� க8ட�ைத ஒேர �7சி� தா8:� ப"தய�திCகாக� பற") 
ெகா89�"ததாக+�, ப"தய� ேபானாE� ேபாக?:� எ�� அ@விட�தி� 
கீழிற#கி எ�ைன� கா�பாCறினதாக+� ெசா�னா�. ஒ� ஜீவ/�� அ"தியம� 
கால� வரவி�ைலெய�றா�, எ�ப9�ப?ட ஆப�தி%�")� எ"த வித�திலாவ) 
த�பி�க A9.� எ�பதC� நாேன சா?சியாயி��கிேற�. 
------------ 
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எ�ைன அ"த ெவ�ைள�கார� ெப8 ைநேராபி )ைறAக�தி� ெகா8: வ") 
ேச�") தாேன க�ப� சா�ஜு ெகா:�) இ"தியா+��7 ெச�E� க�ப%� ஏCறி.� 
வி?டா�. க�ப� கட%� ேபாF� ெகா89�"தேபா), எ� உ�ள�தி� ெபாிய 
ெகா"தளி�� ஏCப?9�"த). 'எ#ேக ேபாவ)?' எ�/� ேக�வி எ� மன�ைத 
அைல�)� ெகா89�"த). எ�னிட� எ)+� எதி�பாராம� என�� ம?:� சகல 
ெசௗபா�கிய#கைள.� அளி�த எ� பதியிட� ம�ப9 தி��பி7 ெச�வதா? ஐேயா! 
அவ�ைடய மன� எ�ன ேவதைனயைட"தேதா? அவ� எ�ைன� தி��பி 
அ#கீகாி�பாரா? - இ�ப9� பல நா� ேயாசி�ேத�. அவாிட� ேநேர ேபாவதC�� 
ைதாிய� என�� ஏCபடவி�ைல. நா� ஏறியி�"த க�பேலா, க�னியா�மாிைய7 
<Cறி, கடCகைரேயாரமாக7 ெச�ைன ேபாவதாயி�"த). ேவ8:மானா� நா� 
நாக�ப?9ன�தி� இற#கி அவாிட� ேபாகலா�. அதC� என��� )ணி7ச� 
ஏCபடவி�ைல. ெச�ைன� ப?டண�திேல இற#கி எ� தக�பனாாிட� த0ச� 
��வெத�ேற தீ�மானி�ேத�. 
 
ஆனா� ம�ப9.� விதி ���கி?ட). நாக�ப?9ன� )ைறAக�தி%�") ஒ� நா� 
இர+ க�ப� �ற�ப?ட). ம�நா� அதிகாைலயி� ெச�ைன ேபாF7 ேசர ெவ8:�. 
ஆனா� அ) ெச�ைன ேபாF7 ேசரேவயி�ைல. அ�� இர+ கட%� பிரமாதமான 
�ய� அ9�த). அைலக� மைலகைள� ேபா� எ6"தன. உலக�தி� எ@வள+ 
விதமான அபாய#க�, க�ட#க� உ8ேடா அ@வளைவ.� நா� அOபவி�க 
ேவ8:ெம�� பிர�மேதவ� எ� தைலயி� எ6தியி�"தா�. க�பE�� அபாய� 
வ")வி?டெத���, உயி� த�ப வி���கிறவ�க� பட�களி� ஏற ேவ8:ெம��� 
ெதாிவி�க�ப?ேடா�. என�� உயி� த�ப வி��பமி�ைல. ஆகேவ 
ேபசாம%�"ேத�. ஆனா� அ"த� க�ப� தைலவ�, (திாீகைள Aத%� படகி� 
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ஏCற ேவ8:ெம�� க?டைளயிடேவ, எ�ைன� பலவ"தமாF இ6�)� ேபாF ஒ� 
படகி� ஏCறினா�க�. 
 
ெவ�ேநர� நா#க� ஏறியி�"த பட�, அைலகளிைடேய ஊசலா9� ெகா89�"த). 
A9வி�, ஒ� பிரமா8டமான அைல அ9�) அைத� கவிJ�த). எ� 
)�ப#கK��� கைடசியாக விேமாசன� வ")வி?டெத�� எ8ணிேன�. அ"த 
எ8ண� நிைறேவறவி�ைல. பட� கைர�� ெவ� சமீப� வ"தி��க ேவ8:�. ஒ� 
நிமிஷ� �7<� திண�மா� அைல��8ட பிற�, கடCகைர மண%� நா� 
கிட�பைத உண�"ேத�. 
 
உடேன, உயி� ஆைச பCறி� ெகா8ட). ஏCகனேவ �ளிாினா� ந:#கி� 
ெகா89�"த உட�பி�, ஈர�காC� ச+�� ெகா8: அ9�ப)ேபா�, <ளீ� <ளீ� 
எ�� அ9�த). அ"த� ��மி�?9� இ�ன திைசைய ேநா�கி ேபாகிேறாெம�� 
ெதாியாம� ஓ9ேன�; அேநக Aைற த:�கி வி6"ேத�; ம�ப9 எ6"தி�") 
ஓ9ேன�. உட�பி� உயி� உண�7சி இ�"தவைரயி� ஓ9யபி� இனி ஓர9.� 
எ:�) ைவ�க A9யாத நிைலைம வ"த). அ�ப9ேய உ?கா�") கீேழ சாF"ேத�. 
நா� உ?கா�"த இட� ஒ� V?9� ெகா�ைல� �ற�) வாசCப9 ேபா� 
ேதா�றிய). அ:�த கண� நிைன+ இழ"ேத�. 
 
என�� மீ8:� ந�றாF ஞாபக� வ"த ேபா), எ� பதி என��7 <7Sைஷ ெசF) 
ெகா89��பைத� க8ேட�. எ� க8களி%�") ஜல� ெப�கிC�. அைத� 
பா��த அவ� 'ைமதி%, நீ ம�ப9.� எ�ைன� ேத9 வ"தாேய, அ)ேவ என��� 
ேபா)�. நீ எ#ேக ேபானாF ஏ� ேபானாF எ�ெற�லா� நா� ஒ��� 
ேக?கவி�ைல' எ�றா�. எ� இ�தய� பிள") வி:� ேபா� இ�"த). ஒ� 
வா��ைத.� ெசா�லாம� ேத�பி� ேத�பி அ6ேத�..." 
 
இ�ப97 ெசா�% வ"த ேபா) ைமதி% உண�7சி மி�தியி� வி�மினா�. எ�/ைடய 
மேனா நிைலைமையேயா விவாி�பதC� இயலாம%�"த). சC�� ெபா��) அவ� 
கைதைய� ெதாட�") ெசா�னா�: 
 
"ஆ� மாத�திCெக�லா� எ� கணவ� இற") ேபானா�. அவ�ைடய ஏராளமான 
ஆ(திகK�ெக�லா� எ�ைன7 ச�வ<த"திர எஜமானியாக அவ� ஆ�கியி�"தா�. 
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அ7சமய� எ� தாயா��, சேகாதர�கK� வ"தி�"), ஈம�கட�க� A9"த)� 
எ�ைன உட� அைழ�)7 ெச�றா�க�. எ� தக�பனா� வராததC�� காரண�, 
அவ���7 சி�த� சாியி�லாத)தா� எ�� ெதாி"த). எ�/ைடய 
க%யாண�திC�� பிற�, அவ� அ9�க9, 'ைமதி%! உ�ைன விC�வி?ேட�; 
உ�ைன� ப% ெகா:�) வி?ேட�' எ�� ெசா�%� �ல�பி� ெகா89�"தாரா�. 
கைடசியி�, இ) சி�த� பிரைமயாகேவ ேபாFவி?டதா�. 
 
இ�ேபா) எ�ைன� க8ட)� அவ���7 ச?ெட�� பிரைம நீ#கிC�. அறி+ 
ெதளி"த). '�ழ"தாF! வ") வி?டாயா!' எ�� ெசா�% எ�ைன� க?9� ெகா8: 
அ6தா�. 
 
அதC�� பிற� அவ�� ெவ� கால� உயிேரா9��கவி�ைல. ��� 
மாத�திCெக�லா� காலமானா�. ெச�ைனயிேலேய நா� வசி�க� ெதாட#கிேன�. 
உலக�திேல பண�திC� எ@வள+ ச�தி உ8ெட�பைத அறி") 
ஆ7சாியமைட"ேத�. நா#க� பசி�� உணவி�லாம� க�ட�ப?:� ெகா89�"த 
ேபா) எ#கைள எ?9� பாராத இ�டமி�திர ப")�கெள�லா� இ�ேபா) வ") 
��ப� ேபாட� ெதாட#கினா�க�. என��� க%யாண� சீ�கிர� ப8ணாததCகாக 
எ#கைள7 சாதிைய வி?:� த�ளேவ8:ெம�� அ�ேபா) ெசா�னவ�க� 
எ�லா� இ�ேபா) எ�னிட� பயப�தி.ட� நட") ெகா8டா�க�. 
 
எ� மன�திேல ம?:� பைழய ஏ�க� - யாைரேயா பா��க ேவ8:ெம�ற தாப� - 
�9 ெகா89�"த). கைடசியாக, எ� இ�தய நாதைன நா� இ"த ஜ�ம�தி� 
காண� ேபாவதி�ைல ெய��� அ) ஒ� ெவ�� நிழ� மா�திர"தா� எ��� 
தீ�மானி�ேத�. வாJ�ைக ேவ�பிE� கச�பாகிவி?ட). எ�/ைடய 
ெசா�)�கைளெய�லா� எ� சேகாதர�கK���, த�ம#கK��� எ6தி 
ைவ�)வி?:, ஒ� நா� த�ன"தனியாக எ� கணவ�ைடய கிராம�ைத 
அைட"ேத�. ��� நா� அவ� V?9� வசி�) வி?: நாளா� நா� இர+ 
ந:நிசியி� கிள�பி வ") அேதா அ"த� பால�தி� ேம%�") ெவ�ள� �ர8ேடா 
9ய நதியி� ந:வி� �தி�ேத�. எ�தைனேயா விப�)�கK�ெக�லா� த�பிய எ� 
உயிைர� கைடசியி� தானாகேவ மாF�)� ெகா�ள ேவ8:ெம�� எ� தைலயி� 
எ6தியி�"த)..." 
 
ைமதி% கைதைய நி��தினா�. 
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"அ��ற� எ�ன?" எ�ேற�. 
 
"மரண�திC� அ��ற� எ�ன? ஒ��மி�ைல" எ�றா�. 
 
"அ�ப9யானா�, நீ யா�?" 
 
"அ)தா� என��� ெதாியவி�ைல, அCபா.ளி� மா8டவ�களி� ஆவி இற"த 
இட�திேலேய உல+ெம�கிறா�கேள, அ)தாேனா எ�னேவா?" 
 
 
நா� பி9�)� ெகா89�"த அவKைடய கர�ைத வEவாக அA�கிேன�. "ஐேயா! 
வ%�கிற)!" எ�� அவ� கதறினா�. 
 
பிற�, நா� சாவதானமாக, "சாி! ேமேல கைதைய7 ெசா�. 'ஷு?9#' எ�லா� 
A9"), ேவஷ�ைத� கைல�)வி?:, எ�லா�� ஊ���� கிள�பினீ�களா���!" 
எ�ேற�. 
 
ஒ� நிமிஷ� ைமதி% திைக�)வி?டா�. எ� இர8: ைககைள.� அA�கி� 
பி9�)� ெகா8: "உ#கK�� எ�ப9� ெதாி"த)?" எ�றா�. 
 
"பிற� ெசா�கிேற�; Aத%� நீ உ8ைமைய7 ெசா�, உ� கைதயி� எ@வள+ வைர 
நிஜ�, எ@வள+ வைர ந9��?" எ�� ேக?ேட�. 
--------- 

7777    
 
ைமதி%��� )�க� ெபா#கி� ெகா8: வ"த). "இ"த ந:நிசி ேவைளயி� 
பய#கரமான இ9 Aழ�க#கK�� ம�தியி�, எ� கைதைய நீ#க� க?டாய� 
ந��V�கெள�� எதி�பா��ேத�. அ) பிரேயாஜன�படவி�ைல" எ�றா�. 
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"நீ ெசா�னதி� நிஜ� கைத.� ெகா0ச� கல")தானி�"த). எ) வைரயி� உ�  
கைத, எ) வைரயி� டா�கி� கைத எ�� தா� ெதாி") ெகா�ள வி���கிேற�" 
எ�ேற�. 
 
"எ�/ைடய நிஜ� கைதைய7 ெசா�னா� ந�பமா?B�கெள���, ஒ� ேவைள 
பாிகாச� ெசFV�கெள��� நிைன�ேத�. நா� ெசா�னதி� எ� தக�பனாைர.� 
�:�ப�ைத.� பCறி7 ெசா�னெத�லா� நிஜ�. எ�ைன� கிழ மிரா<தா��� 
விCறதி%�")தா� கைத. அதC�� பதிலாக, எ�ைன எ� தக�பனா� ஒ� டா�கி 
Aதலாளி�� விCறா�. ஏழாயிர� SபாF கிைட�த). எ#க� �:�ப�தி� தாி�திர� 
தீ�"த). ஆனா� எ� த"ைத ம?:� மன� ெநா") ேபானா�. எ�/ைடய Aத� 
டா�கி ெவளியான சில கால�)�ெக�லா�, அவ� கால0ெச�றா�. 
 
கைதயி� ேந�"த) ேபாலேவ ஏCகனேவ எ#கைள� �ற�கணி�த ப")�க� எ�லா� 
இ�ேபா) வ") WJ") ெகா8டா�க�. எ�/ைடய மாமா ஒ�வ� ெபாி)� 
பண�தாைச உ8ட�கி வி?டா�. ஆகேவ, இ�ெனா� டா�கியி� நா� ந9�பதCகாக 
ேபர� நட"த). 
 
அ�பா இற") ேபானபி�, நா� மன� ��றி� ேபாயி�"ேத�. ஒேர டா�கி.ட� 
நி��தி� ெகா8: எ�ைன� க%யாண�, ெசF) ெகா:�)விட ேவ8:ெம�ப) 
அவ�ைடய எ8ண�. அவ� வி��ப�திC� மாறாக மீ8:� டா�கியி� ந9�க 
என�� இ�டமி�ைலெய�றாE�, அ�மா மாமா இவ�கKைடய பி9வாத�)�� 
உ?பட ேவ89யதாயி�"த). 
 
இர8டாவ) டா�கியி� கைடசி� கா?சிகைள இர8: நாைள�� A�� இ#ேக 
தா� எ:�) A9�தா�க�; கதாநாயகி அேதா அ"த� பால�தி%�") வி6") தா� 
இற") ேபாகிறா�. ஷு?9# A9"த)� எ�லா�� ேபாFவி?டா�க�. எ�/ைடய 
தாயா��� உட�� சாி�படாம%�"ததா�, நா#க� ம?:� அ:�த கிராம�திE�ள 
ஜாைகயிேலேய சில நா� த#கிேனா�. 
 
ஏCெகனேவ, என�� உயி� கச") ேபாயி�"த). டா�கி எ:��� ேபா) எ"ெத"த 
மாதிாி (திாி ��ஷ�கKடென�லா� பழக ேவ89யி��கிறெத�பைத உ#களா� 
கCபைன ெசFயேவ A9யா). அ�மா! அவ�க� �0சி.� Aகர�க?ைட.�! 
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டா�கியி� ேவஷ� ேபா?:� பா��தவ�கைள அ��ற� பா��கேவ ேவ89யிரா). 
இ�/�, டா�கி ந?ச�திர#களி� Aக�ைத பா��பதCெக�� ப�%ளி�)� 
ெகா8: வ�கிறவ�கைள� பCறிேயா ேக?க ேவ89யதி�ைல. இதனாெல�லா� 
'இ) எ�ன வாJ+' எ�� ஏ�க# ெகா89�"ேத�. A�னேம இ�ப9ெய�றா�, 
இ"த டா�கி A9"த)�, எ� மன7ேசா�+ U� மட#� அதிகமாயிC�; இ�ப9 
ேவஷ� ேபா?:� பண� ச�பாதி�) யா��காக உயி� வாழேவ8:ெம�� 
ேதா�றிய). ஆகேவ, ேநCறிர+ ந:நிசி��, டா�கியி� கதாநாயகி உயிைர வி?ட 
இட�திேலேய நா/� உயிைர வி:வெத�� வ"ேத�..." 
 
"பி�ேன ஏ� தாமதி�தாF?" எ�� ேக?ேட�. 
 
"மதகி%�") �தி�க� ேபான சமய�, ேமா?டா� �ழ%� ச�த� ேக?ட). 
எ�காரண�தினாேலா, உடேன எ� ைதாிய� ேபாFவி?ட)..." எ�� Iறி, ேமேல 
ேப<வதC�� தய#கினா�. 
 
"காரண� நாேன ெசா�%விட?:மா? டா�கியி� கதாநாயகிைய� ேபாலேவ, 
உ�/ைடய உ�ளA� உ�வ" ெதாியாத ஒ�வைர� ேத9� ெகா89�"த). அவ� 
அ"த ேமா?டாாி� வ�கிறா� எ�� உ� இ�தய�தி/�ேள ஏேதா ெசா�%C�. 
இ�ைலயா?" எ�ேற�.  
 
ைமதி% க8களி� அளவிலா ஆ7சாிய� ேதா�ற "இெத�லா� உ#கK�� எ�ப9� 
ெதாி"த)? நீ#க� ம"திரவாதியா?" எ�றா�. 
 
மைழ ந�றாF வி?:வி?ட). ஆகாய�தி� ேமக#க� கைல") ெகா89�"தன. 
கீJவான� சிறி) ெவK�த). வய� மைடகளி� சலசல எ�� ஜல� பா.� ஒ% 
ேக?ட). 
 
"வான� ெவளிவா#கிவி?ட). வா, ேபாகலா�" எ�� ெசா�% எ6") நி�ேற�. 
அவ� எ6"தி��கவி�ைல. 
 
"உ� இ�தய� ெசா�ன) சாி. மி�ன� ெவளி7ச�தி� இ�� உ�ைன நா� Aத� 
தடைவ பா��த)�..." 
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"நிஜமாகவா? ஏCகனேவ எ�ைன நீ#க� பா��ததி�ைலயா? எ�/ைடய Aத� 
டா�கியி� ஒ� ேவைள பா��தி��Z�க�, அதனா� அைடயாள� 
க8:பி9�தி��Z�க� எ�ற�லவா நிைன�ேத�?" 
 
"நா� உ�/ைடய Aத� டா�கி��� ேபாகவி�ைல. உ�ைன அதC� A�ன� 
பா��த)� இ�ைல. நீ ேத9ய) ேபாலேவ, மன�க8Y�� ந�� ெதாியாத ஒ� 
உ�வ�ைத நா/� ேத9�ெகா89�"ேத�. உ�ைன� பா��த+டேன நா� 
ேத9யவ� நீதா� எ�� எ� இ�தய� ெசா�%� ெதாி") ெகா8ேட�." 
 
ைமதி% எ6") நி�றா�. 
 
"ஐயா! எ�ைன� பாிகாச� ெசFகிறீ�களா? நிஜமாF7 ெசா�E#க�. நீ#க� யா�? 
நா� ெசா�ன) டா�கி� கைதெய�� உ#கK�� எ�ப9� ெதாி"த)? நீ#க� 
எ�ைன� ேத9யதாக7 ெசா�னெத�லா� உ8ைமயா, அ)+� ஒ� கைததானா?" 
எ�றா�. 
 
"ைமதி%, எ�/ைடய வாJநாளி� நா� ஒேர ஒ� கைததா� எ6திேன�. 
அைத�தா� நீ சC� A�� ெசா�னாF; நாேன ேக?: மயி�� I7ெசறி.�ப9 
ெசா�னாF..." எ�பதC��, ைமதி% அளவிலா விய��ட�, "எ�ன? எ�ன? 
நிஜமாக நீ#களா அ"த� கைத எ6திய)?" எ�றா�. 
 
"ஆமா�! எ�/ைடய நாவ%� ைகெய6�)� பிரதிைய ஒ�வ� வாசி�பதC� 
எ:�)� ெகா8: ேபானா�. சில நாைள�ெக�லா� அவ� இ"தியாைவ வி?: மலாF 
நா?:��� ேபாFவி?டா� எ�� அறி"ேத�. ேபாவதC�A� அ"த அச?:� 
கைதைய உ#க� Aதலாளியிட� அவ� விC�வி?:� ேபாயி��க ேவ8:�. தமிJ 
டா�கி�கார�க� தா� கைத அக�ப?டா� ேபா)ெம�� இ��கிறா�கேள... 
அஸ�பாவித#க� நிைற"த அ"த� கைத என�ேக பி9�கவி�ைலதா�. ஆனா� 
அதி� ஓ� அ�ச� ம?:� உ8ைமயானதாைகயா� என��� பி9�தி�"த). 
எ�/ைடய உ�ள�தி%�"த ஏ�க�ைதேய தா� அ"த� கதாநாயகியி� �ல� நா� 
ெவளியி?9�"ேத�. கைத எ6தியேபா), எ�/ைடய இ�தய�ேத?ட� H��தி 
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ெபறவி�ைலயாதலா�, கதாநாயகி உயிைர வி?டா� எ�� ேசாகமாF� கைதைய 
A9�தி�"ேத�" எ�ேற�. 
***** 
 
ப?சி ஜால#க� உதயராக� பா97 Wாிேயாதய�ைத வரேவC�� மேனாகரமான 
காைல ேநர�தி�, கா�கால�தி� �ளி�"த காC� மர�கிைளகளி� மீ) விைளயா9 
மைழ� )ளிகைள உதி��)� ெகா89�"த கிராமா"தர�)7 சாைலயி�, நா/� 
ைமதி%.� ைகேகா�)� ெகா8:, எ#க� வாJ�ைக� பிரயாண�ைத� 
ெதாட#கிேனா�.  
------------ 

44. 44. 44. 44. த)ைத:� மக"�த)ைத:� மக"�த)ைத:� மக"�த)ைத:� மக"�    
1111    

 
ேதச சாி�திர� ப9�தவ�க� 'சிவாஜி' எ�/� ெபயைர� ேக�வி�ப?9��பா�க�. 
சிவாஜி எ�றா� ஓ� எ%யா அ�ல) �%யா எ�பைத� பCறி7 சாி�திர�கார�-
களிைடேய அபி�பிராய ேபத� உ8:. '�% நக� பைட�த ஓ� எ%' எ�பதாக+� 
சில� சமரசமான தீ���� Iறியி��கி�றன�. ந�ைம� ெபா��தவைரயி�, ஓ� 
எ%யாவ) �%யாவ) எ"த� கால�திE� ஒ� மகா சா�ரா\ய�ைத (தாபி�ததாக 
நா� ேக�வி�ப?9ராதப9யா�, சிவாஜிைய ஒ� Vர சி�மெம�ேற ெகா�கி�ேறா�. 
[கைடசியி� நாA� அவைர ஒ� வனசரமாகேவ �றி�பிட ேவ89யி��கிற).] 
 
அ"த மகாரா�9ர சி�ம� Hனாவி� க�ஜைன �ாிய� ெதாட#கியி�"த கால�தி� - 
அதாவ), <மா� இ�UCைற�ப) வ�ஷ#கK�� A�னா� - ெச"தமிJ நா?ைட7 
ேச�"த ெதா8ைட ம8டல�தி� தி�வ8ணாமைல��7 சமீபமான ஒ� கிராம�தி� 
ேகசவ� எ�ற ெபய�ைடய ஒ� �9யானவ� வாJ") வ"தா�. அவ/�� ஆ: 
மா:கK�, வய� கா:கK� ேவ89ய அள+ இ�"தன. அழகிC சிற"த மைனவி.� 
வாF�தி�"தா�. அவ�கK��� பிற"த ஆ8 �ழ"ைத��� தி�ேவ#கட� எ�� 
ெபய� ைவ�)7 சீரா?9� தாலா?9� பாரா?9 வள��) வ"தன�. 
 
"ஒ� மனித/�� ஏCபட�I9ய )ரதி��ட#களி�, மைனவி அழகியாF 
வாF�பைத� ேபா� ேவெறா��மி�ைல" எ�� யாேரா அOபவ ஞானி ஒ�வ� 
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Iறியி��கிறா�. ேகசவ� விஷய�தி� அ) உ8ைமயாயிC�. அ�வைட� கால�தி� 
ஒ� நா�, அ�ேபா) ப�னிர8: வய)� ைபயனாயி�"த த� பி�ைள.ட� 
ேகசவ� வய� ெவளி��7 ெச�றி�"தா�. அவ� சாய#கால� தி��பி வ"தேபா) 
V: அ�ேலால க�ேலாலமாF� கிட�பைத� க8: தி:�கி?டா�. த� வாJ�ைக� 
)ைணவிைய� காணாம� பதறினா�. அ�க� ப�க�தி� விசாாி�ததி�, அ�� 
ஆCகா?: நவா� அ"த� கிராம�தி� வழியாக7 ெச0சி� ேகா?ைட��� 
ேபானதாக+�, அ"த� கா?சிைய� காண ஊ� (திாீக� எ�லா� வ") சாைலயி� 
இ� �றA� நிCக, அவ�களி� ேகசவ� மைனவி ேம� நவாபி� 'தய+' 
வி6")வி?டதாக+�, அவைள உடேன ப�ல�கி� ஏCறி� ெகா8: ேபானதாக+�, 
தகவ� ெதாிய வ"த). 
 
அ�றிர+ ேகசவ�, பி�)� பி9�தவ� ேபா� ஊெர�லா� <Cறி அைல") 
ெகா89�"தா�. ம�நா� காைலயி�, த� மைனவிைய� பCறி ந�ல ெசFதி வ"த 
பிற� தா� அவ� மன� ஒ�வா� ஆ�த� அைட"த). ெச0சி� ேகா?ைடயி� ேம� 
ெச#��தான ஓாிட�தி� ப�ல�� ஏறி� ெகா89�"தேபா) ேகசவ� மைனவி 
திBெர�� ப�ல�கி%�") கீேழ.�ள அகழியி� �தி�)� பிராண�தியாக� ெசF) 
நவாபி� 'தயவி'%�") த�ைன� பா)கா�)� ெகா8டா�. ஊரா� ெச�� அவ� 
உடைல எ:�)� ெகா8: வ"தன�. 
 
ேகசவ�, சிைதயி� ைவ�தி�"த த� மைனவியி� உயிரCற உட� A�னிைலயி� 
ஒ� பிர�ைஞ ெசF) ெகா8டா�: "(திாீகளி� கC���� காவ%�லாத நா?9� 
எ�/ைடய ச"ததிகைள வி?:7 ெச�ேல�. இனி நா� ம�மண� �ாியமா?ேட�. 
எ� மக/��� க%யாண� ெசF) ைவ�க மா?ேட�" எ�� அவ� சபத� 
ெசFதா�. 
----------- 

2222    
 
ேமCக8ட ச�பவ� நட") எெழ?: வ�ஷ#கK�� அ�பா�, வட�ேக 
ப8டாி�ர�தி%�") ஒ� ெபாியவ� தி��பதி மைல�� வ"தி�"தா�. அவ���7 
'சம��த ராமதா(' எ�ற ெபய� வழ#கிC�. அவ� ஆ0சேநய�ைடய அவதார� 
எ���, பகவாைன ேந��� ேந� தாிசி�தவ� எ��� ஜன#க� ேபசி� 
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ெகா8டா�க�. ஆ� மாத கால� அவ� மர�கிைளகளிேலேய "ரா�, ரா�" எ�� 
ஜபி�)� ெகா8: கால� கழி�தாரா�. 
 
அ"த மகானிட� உபேதச� ெப�வதCகாக� தமிJ நா?9� பல பாக#களி%�")� 
ஜன#க� வ"தா�க�. ஆனா� அவ�களி� அேநக� இவ�ைடய உபேதச� 
பி9�காம� தி��பி� ேபாFவி?டன�. 
 
அ�ப9�ப?டவாிட� ஒ� நா� ேகசவ/�, அவ/ைடய மக� தி�ேவ#கடA� வ") 
ேச�"தன�. தி�ேவ#கட� இ�ேபா) இ�ப) வயைத� கட"த திடகா�திர 
வா%பனாக இ�"தா�. 
 
ேகசவ�, ராமதாஸாி� பாத#களி� வி6"), "(வாமி! இ"த ஏைழக� இ�வைர.� 
ேதவாீாி� சி�ய�களாக ஏC�� ெகா8: அ�� �ாியேவ8:�" எ�� இைற0சி 
ேவ89னா�. 
 
அ�ேபா) தி�ேவ#கட�தி� க8களி� க8ணீ� )ளி�பைத ராமதாஸ� பா��தா�. 
அவ/ைடய மா�பி� ைகைய ைவ�)7 சC� ேநர� அவ� Aக�ைத உC� 
ேநா�கினா�. பிற�, ேகசவைன� பா��), "அ�பா! இ"த� பி�ைளயா8டா� 
உலக�ைத� )ற�பதC� இ�/� ப��வ� அைடயவி�ைலேய; இவைன ஏ� 
அைழ�) வ"தாF?" எ�� ேக?டா�. 
 
அ�ேபா) ேகசவ� க8ணீ�வி?:� கதறி அழ ஆர�பி�தா�. அ�மகா/ைடய 
ேத�த� ெமாழியா� ெகா0ச� ஆ�த� ெபCற)�, த� மைனவியி� கதிைய.�, 
தா� ெசFத பிரதி�ைஞைய.� விவாி�தா�. பிற�, "(வாமி! அ"த விரத�ைத இ"த� 
ைபய� ெக:�) வி:வா� ேபா� இ��கிற). எ#க� ஊ��� அ:�த ஊாி� ர#க� 
எ�� ஒ� ெப8 இ��கிறா�. அவ� எ�ப9ேயா ெசா��� ெபா9 ேபா?: இவைன 
மய�கி வி?டா�. 'ர#க�ைத� க%யாண� ெசF) ெகா�ேவ�; இ�லாவி?டா� 
உயிைர வி:ேவ�' எ�� பி9வாத� பி9�கிறா�. (வாமிக� இவ� மன�ைத 
மாCறி அ�� �ாிய ேவ8:�" எ�றா�. 
 
சம��த ராமதாஸ� சிறி) ேயாசைன ெசF)வி?:� Iறினா�: "அ�பா! உ� மக� 
மன�ைத மாCற ஒேர ஒ� வழிதா� இ��கிற). இவைன அைழ�)� ெகா8: 
மகாரா�9ர�)��� ேபா. அ#ேக சிவாஜி மகாராஜா த�மரா\ய�ைத (தாபன� 
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ெசF) ெகா89��கிறா�. அவ�ைடய ைச�ய�தி� நீ.� இவ/� ேச�") 
வி:#க�. அ�ேபா) இ"த� ைபய/ைடய மன� மா��. ேமE� உ#கைள� 
ேபா�ற திடகா�திர சாீர#கK�� இ"த நாளி� ச"நியாச� ஏCறத�ல. உ#கKைடய 
ஜ�மேதச�தி� வி:தைல�காக+�, ஹி") த�ம�ைத� கா�பதCகாக+� நீ#க� 
.�த கள� ெச�� ேபா� �ாியேவ8:�" எ�� ெசா�%, இ�/� பல 
ந�Eபேதச#கK� ெசFதா�. (அவ�ைடய உபேதச� பல���� பி9�காம� 
ேபானத� இரகசிய� இ�ேபா) ெதாிகிறத�லவா?) 
 
ஆனா� ேகசவ/� தி�ேவ#கடA� அ@+பேதச�ைத7 சிரேமCெகா8டன�. 
அவ�க� உடேன �ற�ப?: இர+ பகலாக� பிரயாண� ெசF), பிரதாப� 
ேகா?ைடைய அைட"), ராமதாஸ� ெகா:�த அைடயாள�ைத� கா?9, ஸ�ரா? 
சிவாஜியி� Vர ைச�ய�தி� ேச�"தா�க�. 
------------ 

3333    
 
இ"த� ெபா�லாத உலக�தி� இய�ைப நா� அறி"தி��கிேறா�. அ) ஒ� 
கண#Iட7 <�மா இராம� <Cறி7 <Cறி7 <ழ�� வ�வ). இத� காரணமாக 
நா?க� அதி ேவகமாக மாத#களாகி, மாத#க� வ�ஷ#களாகி வ"தன. ஆ� 
வ�ஷ#க� இ@வா� அதி சீ�கிர�தி� ெச��வி?டன. இதC�� ேகசவ/� 
தி�ேவ#கடA� அேநக ச8ைடகளி� ஈ:ப?:, தீர7ெசய�க� பல �ாி"), 
உட�ெப�லா� காய#களைட"), ெபய�� �க6� ெபC�வி?டன�. 
 
ஒ� நா� சிவாஜி ேகசவைன� I�பி?:, திராவிட ேதச�தி� அவ� பிற") 
வள�"த) எ"த இட� எ�� ேக?டா�. ேகசவ�, "தி�வ8ணாமைல�� அ�கி�" 
எ�� ெசா�னா�. "ெச0சி�ேகா?ைட பா��தி��கிறாயா?" எ�� அவ� வினவ, 
"ெச0சி�ேகா?ைடயி� ஒ@ெவா� க�E� ��E�, ஒ@ெவா� �ைல.� A:��� 
என��� ெதாி.�" எ�� ெப�ைம.ட� Iறினா� ேகசவ�. 
 
"சாி, அ�ப9யானா� நீ.� உ� மக/� எ�/ட� வா�#க�" எ�றா� ச�ரபதி. 
ெபா��கி எ:�த சில ேபா� Vர�கKட� அவ� ம�நாேள ெத� திைச ேநா�கி� 
�ற�ப?டா�. 
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அ:�த மாத�தி� ஒ� நா� சிவாஜியி� Vர�க� ெச0சி�ேகா?ைடயி� ேம� 
எதி�பாராத சமய�தி� இ9 வி6வ) ேபா� வி6"தா�க�. நவாபி� Vர�கைள7 
சி�னாபி�னமாக ஓட7 ெசF) ேகா?ைடைய� ைக�பCறினா�க�. 
 
ேகா?ைட வச�ப?ட அ�� சிவாஜி, ேகசவைன அைழ�) அவ/ைடய 
உதவியினா� தா� அ@வள+ <லபமாக அ"த� பிரசி�தி ெபCற ேகா?ைடைய� 
பி9�க A9"த) எ�� ெசா�%� தம) ந�றிைய� ெதாிவி�தா�. பிற�, "ஆனா� 
நம) ஜய� இ�/� நிைல�ப?: விடவி�ைல. ேகா?ைடைய� ைகவி?ட நவாபி� 
Vர�க� இ�ேபா) ேகா?ைட�� ெவளிேய பல� திர?9� ெகா89��கிறா�க�. 
ஆCகா?9%�") �) ைச�ய#கK� வ") ந�ைம AC�ைகயிட�I:�. 
ஆைகயா� ெவ� ஜா�கிரைதயாயி��க ேவ8:�. இ#ேக ந�Aைடய பல� 
இ@வள+தா� எ�� ந� எதிாிகK��� ெதாிய�Iடா). ஆகேவ 
ேகா?ைடயி%�") யா�� ெவளிேய ேபாகாம� பா��)� ெகா�ள ேவ8:�. இ"த� 
ேகா?ைடயி� இரகசிய வழிக� ந� Vர�கK���ேள உன�� ம?:"தா� ெதாி.�. 
ஆைகயா�, நீதா� ேகா?ைடைய7 <Cறி� பா��)� ெகா�ள ேவ8:�. யாராவ) 
ெவளியி� ேபாக எ�தனி�தா� தா?சி8ய� பாராம� உடேன <?:� ெகா��வி:" 
எ�� க?டைளயி?டா�. ேகசவ� த� வாJநாளி� எ�கால�திE� இ�லாத 
இ��H)ட�, "மகாரா\! அ�ப9ேய!" எ�� Iறி7 ெச�றா�. 
-------------- 

4444    
 
ேகா?ைட மதிE�� ேமC�ற�தி� Wாிய� அ(தமி�தா�. அதிவிைரவாக 
நாலாப�க#களிE� இ�� கவி") ெகா8: வ"த). ேகசவ/ைடய கவைல 
அதிகமாயிC�. பகைல விட இரவி� ��� மட#� அதிக ஜா�கிரைதயாயி��க 
ேவ89ய அவசிய�ைத அவ� உண�"தி�"தா�. <C�� AC�� I�") பா��)� 
ெகா8ேடயி�"தா�. 
 
ஆ! அெத�ன அ"த� பாைறகளினிைடேய! ஒ� மனித உ�வம�லவா ஒளி") 
ெகா�வ) ேபா� ேதா��கிற)? அ"த உைட - அ) நவா� ைச�ய�தி� 
உைடய�லவா? ஓேஹா! எதிாியி� ஒCற� உளவறி") ெகா8: ெச�கிறா�! 
 
ஒ� மி�ன� ேதா�றி மைற.� ேநர�தி� ேகசவ� மன�தி� ேமCப9 எ8ண#க� 
ேதா�றி மைற"தன. இர8ேட பாF7ச%� அ"த உ�வ� ஒளி") ெகா8ட இட�ைத 
அைட"தா�. அவ� க6�ைத� பCறி ஒ� �E��� �E�கி, "அேட! நீ யா�?" எ�� 
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க�ஜி�தா�. பதி� வராம� ேபாகேவ, Aக�ைத தி��பி� பி9�) உC� 
ேநா�கினா�; ேநா�கிய) ேநா�கியப9ேய அைசயாம� நி�றா�. அவ� 
க8களி%�") விழிக� ெவளிேய வ") வி:� ேபா� இ�"தன. ஆனா� வா��ைத 
ஒ��� வாயி%�") வரவி�ைல. 
 
அ"த Aக�, அவ/ைடய மக� தி�ேவ#கட�தி� Aக"தா�! தி�ேவ#கட�தி� 
Aக�ைத யா�� தி�9யி��க A9யாததலா�, அவ� தா� ஒ� A(%� Vரனி� 
உைடைய� தி�9 அணி") ெகா8: கிள�பியி��கிறா�. அவ� எ#ேக 
கிள�பியி��க�I:�? பைகவ�கK�� உள+ ெசா�ல�தா�. "அட பாவி! )ேராகி! 
ச8டாளா! எ� பி�ைளதானா நீ? இதCகாகவா உ�ைன� ெபCெற:�) இ�தைன 
காலA� வள��ேத�? இெத�லா� நிஜ"தானா? அ�ல) ஒ� ேவைள ெசா�பன� 
கா8கிேறனா?" 
 
"அ�பா! எ�ைன வி:#க�. ெரா�ப அவசர காாியமாF� ேபாகிேற�. தய+ 
ெசF.#க�" எ�� தி�ேவ#கட� ெசா�னேபா), ேகசவ� தா� கன+ 
காணவி�ைலெய�பைத உண�"தா�. "எ�ன, அவசரமாF� ேபாகிறாயா? 
ஆமா�டா! அவசரமாF யமேலாக�)��� ேபாக� ேபாகிறாF" எ�� Iறி� 
ெகா8ேட ேகசவ� ேகாப7 சிாி��7 சிாி�தா�. 
 
"இ�ைல, அ�பா! யமேலாக�)�� இ�ைல. நா� யமேலாக�)��� ேபாFவி?டா� 
த#கK�� யா� க�ம� ெசFவா�க�?" 
 
"அட பாவி! நிஜ�ைத7 ெசா�%வி:. எ#ேக கிள�பினாF? 'எ�ன )ேராக� 
ெசFவதCகாக இ"த ேவஷ�தி� �ற�ப?டாF? ேகா?ைடைய வி?: யா�� ெவளி� 
கிள�ப� Iடா) எ�� ச�ரபதி உ�தரவி?9��ப) ெதாியாதா?" 
 
"அ�பா எ�ைன ந�பமா?B�களா? பிசகான காாிய� ஒ���காக+� நா� 
ேபாகவி�ைல. மிக+� A�கியமான அவசரமான ேவைல�காகேவ ேபாகிேற�. தய+ 
ப8ணி எ�ைன ந��#க�." 
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"A9யா), A9யா). நிஜ�ைத7 ெசா�%வி:. மகாராஜாவிட� உ�ைன அைழ�)7  
ெச�� கா%� வி6") ம�னி���ப9 ேவ8:கிேற�. இ�லாவி?டா� உ�ைன 
எ:�) வள��த இேத ைகயினா�, இ"த இட�திேலேய உ�ைன� ெகா�� 
வி:ேவ�." 
 
தி�ேவ#கட� சC� ேயாசி�தா�. "அ�பா! நிஜ�ைத7 ெசா�%வி:கிேற�. 
ம�னி.#க� - எ�/ைடய ர#க�ைத� பா��க�தா� ேபாகிேற�. ெபா6) 
வி9வதC�� தி��பி வ")வி:கிேற�..." எ�பதC��, ேகசவ�, "ெபாF, ெபாF, 
ெபாF! ர#க�ைத� பா��க� ேபாவதC� இ@வள+ அவசர� எ�ன? ரா�திாியி� 
கிள��வாேன�?" எ�றா�. 
 
"அ�பா! ர#க�)�� உட�� சாி�படவி�ைலயா�. சாக� கிட�கிறாளா�. நாைள 
வைரயி� உயிேரா9��பாேளா, எ�னேவா ெதாியா)." 
 
"அேட! ேநC�� ைபய� நீ, எ�ைனயா ஏமாCற� பா��கிறாF? ர#க� சாக� 
கிட�பெத�லா� உன�� எ@வாறடா ெதாி.�? யா� வ") ெசா�னா�க�? - 
ேவ8டா�; நிஜ�ைத7 ெசா�%வி:, தி�ேவ#கட�! - உ�ைன� பி9�பதC�7 சC� 
A�னா� எ�ன நிைன�)� ெகா8ேட� ெதாி.மா? 'எ�/ைடய சபத� தீ�") 
வி?ட); அதC� இனிேம� அவசியAமி�ைல; த�ம ரா\ய� 
(தாபனமாகிவி?டப9யா� ந� �ழ"ைத இனி ேம� க%யாண� ெசF) 
ெகா�ளலா�. நாேம மகாராஜாவிட� உ�தர+ ெபC�� ேபாF அ"த� ெப8ைண 
பா��)வி?: வரேவY�' எ�ெற�லா� நிைன�ேத�. ஆனா�, நீேயா... அட 
பாதகா! )ேராகி� பயேல! எ#ேகடா ஓ:கிறாF!..." 
 
விஷய� எ�னெவ�றா�, ேகசவ� அ�ப9� ேபசி� ெகா89���� ேபா), 
தி�ேவ#கட� திBெர�� அவ� ைகயி%�"த )�பா�கிைய� த?9வி?: ஒ� 
)�K� )�ளி ஓ?ட� பி9�தா�. அ:�த Lண�தி� �த�க�, பாைறகளிைடயி� 
அவ� மைற") வி?டா�. 
 
ேகசவ� Aத%� ஓ9� )�பா�கிைய எ:�)� ெகா8டா�. பிற� 
தி�ேவ#கட�ைத� ேத9னா�. எ@வள+ ேத9.� பயனி�ைல. இதC�� ந�றாF  
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இ�?9.� ேபாFவி?ட). 
 
இ@வி�வ�ைடய ச�பாஷைணைய.� அத� A9ைவ.� ��றாவ) மனித� ஒ�வ� 
மைறவாக இ�") கவனி�) வி?:7 ெச�ற) அவ�க� இ�வ���� ெதாியா). 
------------- 

5555    
 
ம�நா� ெபா6) வி9") ெகா0ச ேநர� ஆன)� ேகசவ� மகாராஜாவிட� 
வ"தா�. இரெவ�லா� க8விழி�ததனா� அவ/ைடய க8க� ேகாைவ� பழ� 
ேபா� சிவ"தி�"தன. அவ� ேபய9�தவ� ேபா� காண�ப?டா�. கீேழ 
சா�டா#கமாF வி6") த8டனி?:, "மகாரா\! கடைமயி� தவறிவி?ட பாதக� 
நா�, எ�ைன� த89.#க�" எ�� கதறினா�. சிவாஜி அவைன� X�கி நி��தி, 
"எ�ன சமாசார�?" எ�� ேக?டா�. ேகசவ� Aத� நா� நட"தைதெய�லா� 
விவரமாக� Iறினா�. அவ� Iறி A9��� சமய�தி�, அ#ேக வ"த) யா� எ�� 
நிைன�கிறீ�க�? ஆ�; அவ� பி�ைள தி�ேவ#கட"தா�! 
 
ேகசவ� அவைன� பா��த)� பரபர��ட� த� பி7<வாைவ உ�வி� ெகா8:, 
"அேட! )ேராகி" எ�� Iறியவ8ண� ��த� ேபானா�. சிவாஜி அவ/ைடய 
ைகைய� பி9�)� த:�தா�. "ெகா0ச� ெபா�; Aத%� அவ� ேபான ச#கதி காயா, 
பழமா எ�� ெசா�ல?:�" எ�றா�. 
 
"பழ"தா� மகாரா\!" எ�றா� தி�ேவ#கட�. த�/ைடய இ:�பி� ப�திரமாF 
A9") ைவ�தி�"த மகாராஜாவி� A�திைர ேமாதிர�ைத அவிJ�) அவாிட� 
ெகா:�தா�. 
 
ேகசவ/�� ஒ��ேம �ாியவி�ைல. "மகாராஜா அெத�ன? தா#க� தா� இவைன 
அ/�பினீ�களா?" எ�� ேக?டா�. 
 
"ஆமா�; ெச#கCப?: ஏாியி� ந�Aைடய ேசனாதிபதி சில ைச�ய#கKட� 
கா�தி��கிறா�. அவைர அ#கி�") ேநேர ேவb���7 ெச�� தா�க7 ெசா�%7 
ெசFதி அ/�ப ேவ89யி�"த). அதCகாக� தா� இவைன அ/�பிேன�. ேவ� 
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யா���� ெதாிய� Iடா) எ�� க?டைளயி?9�"ேத�. இ"த A�கியமான 
ேவைலைய7 ெசF) A9�ததCகாக� தி�ேவ#கட�)�� ஜேமதா� ப?ட� 
அளி�கிேற�" எ�றா� ச�ரபதி. 
 
அைத� ேக?:� ேகசவ� ெவ���ட� 'ஹு�' எ�ன+�, சிவாஜி நிமி�") பா��தா�. 
 
"மகாரா\! தா#க� இவ/��� ப?ட� அளி�கிறீ�க�. நானாயி�"தா� நாE அைற 
ெகா:�)� ��தி கCபி�தி��ேப�. இ"த A?டாளிட� அ@வள+ A�கியமான 
ேவைலைய� ெகா:�தீ�கேள! எ�ேபா) மகாராஜாவி� காாியமாக� ேபாகிறாேனா, 
அ�ேபா) யாராயி�"தாெல�ன? ைகயிேல க�தி இ�ைலயா? அ�ப9யா ேபசி� 
ெகா8:, ெபாF7 சா��7 ெசா�%� ெகா8: நிCபா�க�? நா� அவைன7 <?:� 
ெகா�றி�"தா� எ�ன ஆகியி����? காாிய� ெக?:� ேபாயி���ேம?" எ�றா� 
ேகசவ�. 
 
"ஆமா�, அ"த� �Cற�திCகாக இவைன� த89�க+� ேபாகிேற�! ஆ� மாத�திC� 
இவைன நம) Vர ைச�ய�தி%�") த�ளியி��கிேற�" எ�றா� சிவாஜி. 
 
"ஐேயா! மகாராஜா; நிஜமாகவா?" எ�� தி�ேவ#கட� கதறினா�. 
 
"ஆமா� நிஜமாக�தா�, ேகசவா! சீ�கிர� அ"த ர#க�மாைள அைழ�)� ெகா8: 
வா! நம) A�னிைலயிேலேய க%யாண� நட�க ேவ8:�. அவ� ஆ� மாத� 
இ�லற� நட�திவி?: அ��ற� ந�Aட� வ") ேசர?:�" எ�றா� சிவாஜி.  
---------- 

45. 45. 45. 45. பவானிபவானிபவானிபவானி, , , , பிபிபிபி....ஏஏஏஏ...., , , , பிபிபிபி....எ�எ�எ�எ�....    
1. 1. 1. 1. <=� ப,களா<=� ப,களா<=� ப,களா<=� ப,களா    

 
"ெபாFகளி� எ�லா� ெபாிய ெபாFைய சி��9�தவ/�� ஒ� பாி< 
ெகா:�பதாயி�"தா�, அ"த� பாி< நிரா?ேசபைணயாக ஈ<வரைன�தா� ேச��. 
அ) விஷய�தி� பகவா/ட� ேபா?9 ேபா:வதC� யாராE� A9யா)" - 
இ�மாதிாி ெசா�Eகிறா�க� ேவதா"திக�. 
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இ"த உலக�ைதவிட� ெபாிய ெபாF ேவ� ஒ��� இ�ைலெய�ப) அவ�கKைடய 
ெகா�ைக. இ"த உலக�தி� இ�ப )�பகெள�லா� ெபாF; ேதக� ெபாF; மன� 
ெபாF; வி��� ெவ���, ஆைச பைகைம, ேகாப� தாப� எ�லா� ெபாF எ�� 
ெசா�Eகிறா�க�. ந�ைம� ேபா�ற சாமா�ய�க�, இைத ந��வ) இேலசான 
காாியம�ல. இ@+லகி� <க )�க#கெள�லா� நம�� ெரா�ப+� 
வா(தவமாயி��கி�றன. அ"த"த7 சமய�தி� அதைத விட நிஜமான) ேவ� 
ஒ��மி�ைலெய�� ேதா��கிற). 
 
ஆனா� ேவெறா� வித�தி� இ"த உலக� ெபாF.லக� எ�பைத நா� ஒ�)� 
ெகா�கிேற�. உலக வாJ�ைகயி� நா� அேநக ச�பவ#கைள� க8ணா� 
பா��கிேறா�; காதா� ேக?கிேறா�. அவCைற நா� உ8ைமெய��� ந�பி 
வி:கிேறா�. ந� க8கK� கா)கK� ந�ைம அேநக Aைறகளி� ஏமாCறி 
வி:கி�றன. "க8ணா� கா8ப)� ெபாF; காதா� ேக?ப)� ெபாF; தீர 
விசாாி�தறிவேத ெமF" எ�/� பழெமாழி மிக+� உ8ைமயான). 
 
சாதாரணமாF வாJ�ைகயி� ெவளி�பைடயான நிகJ7சிக�தா� நம) கவன�ைத� 
கவ�கி�றன. நா� பா���� ெவளி உலக�)��� பி�னா� மேனாேலாக� 
ஒ�றி��கிறெத�பைத மற") வி:கிேறா�. ஆC� ெவ�ள�தி� ேமேல மித") 
வ�� Oைர�திர�கK�, உதி�"த இைலக�, மல�கK�, ��ைப Iள#கK� ந� 
க8ணி� ப:கி�றன. ஆனா� ஜல� பர�பி� அ9யி� உ�ள <ழிகைள.� 
<ழ�கைள.� நா� அறிவதி�ைல. தின"ேதா�� நா� பா��)� பழகிவ�� 
மனித�கைள� பCறி நம�� எ�லா" ெதாி.� எ�� நிைன�கிேறா�. உ8ைமயி� 
அவ�கKைடய வாJ�ைகயி� A�கியமCற ெவளி�பைடயான அ�ச"தா� நம��� 
ெதாி"த). அவ�கKைடய உ�ள�தி� ெபா#கி� �A�� ஆசாபாச#க�, விேராத 
ைவஷ�ய#க�, இ�ப )�ப#க� இைவ ஒ��� நம��� ெதாியா). 
 
சில சமய� வாJ�ைகயி� ெவளி�பைடயான ச�பவ#கைள�பCறி� Iட நா� 
ெபாFைய ெமFயாக நிைன�) ஏமா�வ)A8:. உதாரணமாக, 2மதி 
பவானிைய� பCறி உலகின� அறி"தி�"தைத� �றி�பிடலா�. அவK��� 
பாாி(ட� ேசஷா�ாி��� ஏCப?ட ேநச�ைத� �றி�) அறியாத வ�கீ� இ��க 
A9யா). ��� நா�� வ�ஷ�)�� A�னா�, இர8: வ�கீ�க� 
ேச�மிடெம�லா� இைத� பCறிேய ேபசினா�க�. கிள��களிE� 
ேஹா?ட�களிE�, கடCகைரகளிE�, 9ரா�வ89யிE� ேவ� வ�� கிைடயா). 
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கைடசியாக, பவானி.� ேசஷா�ாி.� க�பேலறி உலக யா�திைர ெச�றா�க� எ�� 
அறி"த பி�ன�, ெகா0ச நாைள�� அ��ற� அ"த ேப7< ஓF"த). அவ�கைள� 
பCறி� ெதாியாத விஷய� ஒ��மி�ைல ெய��தா� எ�லா�� நிைன�தா�க�. 
ஆனாE� ஜன#க� நிைன�ததC�� உ8ைம��� எ@வள+ Xர�? 
 
அக(மா�தாக, நா� சC�� எதி�பாராத Aைறயி�, என�� அவ�கைள�பCறிய 
உ8ைம ெதாியவ"த). ெச�றவ�ஷ� ேகாைட�கால�தி�, நா� ஒ� பிச� 
ெசFேத�. ஒ� வார கால� காாியாலய�தி� வி:Aைற ெபC�� ெகா8: ஒ� 
ேவைல.� ெசFயாம� V?9ேல இ�") வி?ேட�. இதனா� உட�� ெக?:� 
ேபாF வி?ட). டா�டாிட� கா?9யதி�, அவ�, "அடடா! உ#கK�� அ@வள+ 
ெபாிய வியாதி எ�ப9 வ"த)? இ) ெரா�ப ெரா�ப ெபாிய ம/ஷ�கK�� அ�லவா 
வ��? இதC� 'ேவைலயி�லாத வியாதி' எ�� ெபய�. Hரண ஓF+ எ:�)� 
ெகா�வ)தா� இதC�7 சிகி7ைச! அ)+� �ளி�"த இட�தி�தா� ஓF+ எ:�)� 
ெகா�ளேவ8:�. ேபா#க�; நீலகிாி�� உடேன ேபா#க�" எ�� ஆ�ஞாபி�தா�. 
அ�ப9ேய நா� ேபாF நீலகிாியி� சில கால� த#கியி�"ேத�. அ�ேபா), ஒ� நா� 
Ieாி� மாஜி �ெராபஸ� பிரணதா��தி அவ�களி� ப#களா+��� ேபாக 
ேந�"த). ெச�ைனயிேல இவாிட� என��7 ெசாCப� பழ�கA8:. நீலகிாி�� 
வ"தா� த�ைம வ") க?டாய� பா��க ேவ8:ெம�� அவ� வC���தி7 
ெசா�%யி�"தப9யா� ேபாேன�. அவ�ைடய ப#களா Ieாி� மிக+� அழகான, 
ஏகா"தமான ஓாிட�தி� அைம"தி��கிற). அ"த� ப#களா+�� அவ�, 'சா"தி 
நிைலய�' எ�� ெபா��தமாக� ெபயாி?9�"தா�. 
 
"ெவயி%� அ�ைம �ளிாி� ெதாி.�" எ�ற பழெமாழியி� உ8ைமைய நீலகிாியி� 
ந�� ெதாி") ெகா�ளலா�. நா� ேபாயி�"த அ�� மாைல நாE மணி�� நா/� 
�ெராபஸ�� ப#களாவி� வாச� �ற�தி� இள� ெவயி� காF") ெகா8: 
உ?கா�"தி�"ேதா�. அ#கி�") பா��தா�, <CறிE� ெவ� Xர�)�� வாிைச 
வாிைசயான மைல� ெதாட�கK�, ப<ைமயான கா:கK�, ப�ள�தா��கK�, 
மைல Vழ�விகKேம கா?சியளி�தன. _க%�ட( மர#களி� கிைளகளி� ஜிE 
ஜிEெவ�� இள#காC� Vசியேபா) ஏCப?ட 'ெஙாF' எ�ற மேனாகரமான 
ச�த�ைத� தவிர ேவ� ச�தேம கிைடயா). இைத7 சC� ேநர� கவனி�) வி?:, 
"அடாடா! இ"த இட"தா� எ@வள+ அைமதியாயி��கிற)!" எ�� நா� 
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எ�ைனயறியாத உCசாக�)ட� ெசா�ேன�. அ�ேபா) �ெராபஸ� பிரணதா��தி 
"ஆமா�; இ"த இட� இ�ேபா) அைமதியாF�தா� இ��கிற). ஆனா� ��� 
வ�ஷ�)�� A�னா� இ#ேக ஒ� சமய� ெப�� �ய� அ9�த); Hக�ப� 
நிகJ"த); எாிமைல ெந���� க�கிC�; ஆமா�, இெத�லா� 
மேனாேலாக�திேலதா� நட"த)" எ�றா�. 
 
உடேன, என�� பவானி ேசஷா�ாி இவ�களி� ஞாபக� வ"த). 2மதி 
பவானியி/ைடய சி�த�பாதா� ேபராசிாிய� பிரணதா��தி எ�ப) நிைன+�� 
வ"த). ��� வ�ஷ�)�� A�� பவானி.� ேசஷா�ாி.� Ieாி� இ"த� 
ப#களாவி� இ�"தேபா)தா� இ#ேக த�பிேயா9ய ைகதி ஒ�வ�, பி9ப?டா�. 
அ7சமய� ப�திாிைககளி� இைத�பCறி7 சில விவர#க� ெவளியாயின. ஆனா� 
ெவளியாகாத விஷய#க� சில க?டாய� இ�"தி��க ேவ8:� எ�� ம?:� 
என�� அ�ேபாேத ேதா�றிC�. அ"த7 ச�பவ�ைதய:�) உலக யா�திைர ெச�ற 
பவானி.� ேசஷா�ாி.� இ�/� தி��பி வ") ேசரவி�ைல. 
 
இ�ைறய தின� ஏேனா �ெராபஸ� பிரணதா��தி��� தம) மன�கதைவ� திற�க 
ேவ8:ெம�� ேதா�றிய). எ�லாவCைற.� வி8:வி8: அவ� 
ெசா�லவி�ைலெய�றாE�, உ8ைமைய நா� ெதாி") ெகா�K� அள+�� 
விஷய#கைள ெவளியி?டா�. அ) தா� எ�ப9�ப?ட உ8ைம! எ@வள+ 
பய#கரமான)! எ@வள+ ஆ7சாியமான)! 
 
ஏCகனேவ என��� ெதாி"த விஷய#கைள.�, ஆசிாிய� பிரணதா��தி அ�� 
ெசா�னவCைற.� ைவ�)� ெகா8:, ெபய�கைள ம?:� மாCறி, இ"த� கைதைய 
எ6)கிேற�! - எ�ன, கைதெய�றா ெசா�ேன�? ஆமா�; கைததா�! 
நிஜெம�றா� யா� ந��வா�க�? 
 

2. 2. 2. 2. ��னைக:� �- நில%���னைக:� �- நில%���னைக:� �- நில%���னைக:� �- நில%�    
 
2மதி பவானி, பி.ஏ.,பி.எ�. எ�ைறய தின� ைஹேகா�?9� அ?வேக?டாக� பதி+ 
ெசFய�ப?டாேளா, அ��Aத� ைஹேகா�?: க?9டேம ஒ� �திய கைள.ட� 
விள#கிC�. பிர�மஹ�தி I�தா9ய ேவைலயCற வ�கீ�களி� Aக�திேல Iட ஒ� 
�திய ேதஜ( பிற"த). ஊைம� ேகா?டா� ேபா� இ�"த ஜ?ஜுக� எ�லா� 
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ெகா0ச� கலகல�பாF� ேபச ஆர�பி�தா�க�. த(தாேவஜி� க?:கைள� பா��)� 
பா��)� H�)� ேபான ேகா�? �மா(தா�களி� க8க� ஒ� �திய பிரகாச� 
ெபC� அ#�மி#�� ேநா�கி விழி�தன. அ"த� க8க�, ���ேக ெந:�ேக 
எ#ேகயாவ) 2மதி பவானி ேபாகிறாளா எ��தா� அ�ப9� தி�தி�ெவ�� 
விழி�தன எ�� ெசா�ல ேவ89யதி�ைல. 
 
இதC� A�னாE�, ஐ"தா� (திாீக� ைஹேகா�?9� அ?வேக?:களாக� 
பதிவான)8:. அவ�களா� எ�லா� இ�தைகய கிள�7சி ஏCப?டதி�ைல. அவ�க� 
த#கKைடய ேமனியி� ெசௗ"தாிய�ைத.�, Aகவசீகர�ைத.� பாீ?ைசெய�/� 
ப%Zட�தி� ப% ெகா:�)வி?: வ"தா�க�. அவ�களி� சிலைர பா����ேபா), 
ேசாள� ெகா�ைலகளிேல கா�காFகைள� பயA��)வதCகாக ைவ�தி��பா�கேள, 
அ"த உ�வ#க� ஞாபக�திC� வ��. ஆனா�, பவானிேயா இ"த7 ச�பிரதாய�)�� 
AC�� மா�ப?டவளாயி�"தா�. அவ� ைஹேகா�? தாJவார�தி� நட") 
வ�வைத� பா��தா�, யாேரா, ேதவ க�னிைக ேதேவ"திர/ைடய சைப��� ேபாக 
ேவ89யவ� வழி தவறி இ#ேக வ") வி?டதாகேவ ேதா���. அ(தமன 
Wாியன) ெபா�னிற� கிரண#களி� நிற� அவKைடய ேமனி நிற� ேதவேலாக7 
சிCபியினா� ஆ�கப?ட (வ�ண வி�கிரக� உயி� ெபC� நடமா:கிறேதா எ�� 
ஒ� நிமிஷ� பிரமி�)� ேபாவா�க�. பவானிைய� திBெர�� ச"தி�பவ�க�. அவ� 
த�/ைடய A�தான அழகிய பCக� சிறி) ேதா���ப9 ��னைக �ாி"தா�, அ"த 
இ�ளைட"த ைஹேகா�?: அைறகளி� பளி7ெச�� நில+ V<வ)ேபா� இ����. 
அவKைடய க8களி� Iாிய வா�க� ஒளி V<�; வயிர ெந0< ெபCற ெபாிய 
ெபாிய hனிய� வ�கி�களி� இ�தய#கைள� Iட அ"த வா� V7<� பிள")வி:�. 
 
2மதி பவானி ேகா�?:�� வர ஆர�பி�ததி%�"), பிரபல அ?வேக?:களி� 
நைட உைட பாவைனகளி� எ�லா� வி�தியாச� ஏCபட� ெதாட#கிய). அ?வேக? 
நீலேமகமFய#கா� த�Aைடய தைல�பாைகயி� சாிைக� கைரைய அைர 
அ#�ல�தி%�") A�கா� அ#�லமாக மாCற� தீ�மானி�) வி?டா�. வ�கீ� 
மதனேகாபால சா(திாி இதC� A�னா� அைர மணி ேநர� நிைல� க8ணா9யி� 
A� நி�� ெநCறியி� க:கள+ சா")� ெபா?: இ?:� ெகா�வ) வழ�க�. 
இ�ேபா) அவ� A�கா� மணி ேநர� ெசலவழி�) அைரேயயைர�கா� க:கள+ 
சா")� ெபா?: ைவ�)� ெகா8: வர� ெதாட#கினா�. 
 
ெமா�த�தி� ைஹேகா�? வ�கீ�களி� பாதி� ேப� பவானியினா� அைர�  
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ைப�தியமானா�க�; பா�கி� பாதி� ேபேரா A6� ைப�தியமாயின�. அவ� 
ேகா�?:�� வ�� வைரயி� வ�கீ�க� அேநக� ேகா�? தாJவார�தி� ஏேதா 
பிரமாதமான காாிய� உ�ளவ�கைள� ேபா� ����� ெந:��� ேபாF� 
ெகா89��பா�க�. அவ� வ")வி?ட பிறேகா, அவ� எ"த� ேகா�?9� 
ஆஜராகிறாேளா, அ#ேக ேபாF� I?ட� ேபா:வா�க�. 
 
இ) விஷயமாக ஒ�வைரெயா�வ� அவ�க� பாிகாச� ெசF) ெகா�வ)A8:. 
"hனிய� வ�கீ� நரசி�மா7சாாி ஜுனிய� வ�கீ� வராகா7சாாியாைர� பா��), 
"ஏ8டா, வராக�! எதCகாகடா இ#ேக நிCகிறாF?" எ�பா�. "உ#கK�காக�தா� 
ஸா� நிCகிேற�" எ�பா� வராகா7சாாி. "அேட ேபா�கிாி! என��� ெதாியாதா? 
இ��க?:�, இைத� ேகK. சா�"தல�தி� காளிதாஸ� ச�"தைலயி� க8கைள 
வ�ணி��� ேபா), 'இள� மா"தளிாி� நிற�ைத ஒ�தி�"த) அவKைடய க8ணி� 
நிற�' எ�கிறா�; இ�தைன நாளாF என�� அத� அ��த� �ாியவி�ைல. 
பவானியி� க8கைள� பா��த பிற�தா� �ாி"த)" எ�பா� நரசி�மா7சாாி. 
 
இ�ப9ெய�லா� நா� ெசா�E� ேபா) ெச�ைனயிE�ள ைஹேகா�?: 
வ�கீ�க� எ�லா�ேம 'விட��ஷ�க�' எ�� ேதாஷாேராபண� ெசFவதாF யா�� 
எ8ண�Iடா). உ8ைமயி� ெச�ைனயி� வ�கீ�களி� A�கா�வாசி�ேப� பரம 
ேயா�ய�க�; பா�கி� ேபேரா த#க� ச�சார#கK��� பய"தவ�க�. 
அ�ப9யி�")�, அவ�க� எ�லா�� 2மதி பவானிைய� தைலயி� X�கி ைவ�)� 
ெகா8: I�தா9னா�க� எ�றா�, நம) தCேபாைதய ச�க வாJ�ைகயி� 
நிைலைமயி� இ) சகஜமாக எதி�பா��க� I9யேதயா��. ந� நா?9� (திாீகளி� 
வாJ�ைக��� ��ஷ�கKைடய வாJ�ைக��� ஒ� ெபாிய பிள+ ெவ� காலமாக 
இ�") வ"தி��கிற). இ�ேபா)� இ��கிற). இ"நிைலைமயி� யாராவ) ஒ� 
(திாீ அ"த� பிளைவ� ைதாியமாக� கட") வ") ��ஷ�கK�� ம�தியி� 
சாிசமானமாக நட") ெகா�ள ஆர�பி�தா�, ��ஷ�க� பிரமி�)வி:வ) 
சகஜேமய�லவா? ��ஷ�களி� ம�தியி� ஒ� (திாீ ேபசி வி?டாேல அவ�கK�� 
ஆ7சாிய�; அவ� ��திசா%�தனமாக+� ேபசிவி?டா� மகா ஆ7சாிய�; அ�ப9� 
��திசா%�தனமாக� ேபச�I9ய ஒ� (திாீ ெசௗ"தாியவதியா.� இ�")வி?டா� 
எ"த� ��ஷ� தா� ெகா0ச� அைர�ைறயாகவாவ) ��திைய இழ�காம� இ��க 
A9.�? 
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3. 3. 3. 3. ேசஷா�ாியி� ?@Aசிேசஷா�ாியி� ?@Aசிேசஷா�ாியி� ?@Aசிேசஷா�ாியி� ?@Aசி    
 
இ"த� பிரைமெய�லா� ெகா0ச கால"தா� நீ9�தி�"த). பவானி��� 
ேசஷா�ாி��� சிேநக� ACறி வ�கிறெத��� அவ�க� க%யாண� ெசF) 
ெகா�ள� I:ெம��� பிர(தாப� ஏCப?டேபா) பவானிைய பCறிய விய��� 
ேப7ெச�லா� வ��� ேப7சாக மாறிய); �கJ7சிெய�லா� இகJ7சியாயிC�. 
 
பாாி(ட� ேசஷா�ாியி� வாJ�ைக அ�தைகய வ��� ேப7<�� இட# 
ெகா:�க�I9யதாகேவ இ�"த). 
 
ேசஷா�ாி நாCப�ைத") வய)�� ேமலானவ�. ஆனாE� அவ� 'பிர�ம7சாாி'. அவ� 
பிர�ம7சாாிேயா இ�ைலேயா அவ��� மைனவி கிைடயா). மைனவி உ8ேடா 
எ�னேவா, ெச�ைனயி� அவ�ைடய ப#களாவி� அவ� இ�ைலெய�ப) 
நி7சய�. 
 
நாCப�ைத") வய)�� ேமலாயிC� எ�� ெசா�ேனன�லவா? ஆனா� அவைர� 
பா��தா� அ@வள+ ேதா�றா). ப�) வய) �ைறவாக�தா� ேதா���. 'அவ��� 
(திாீ Aக�; அதனா� தா� வயதான) ெதாியவி�ைல' எ�� சில� ெசா�Eவா�க�. 
இ) எ�ேபாதாவ) அவ� காதி� ப?டதனா� தாேனா எ�னேவா, ேசஷா�ாி மீைச 
வள��க ஆர�பி�தா�. ஆனாE� அவ� Aக� வசீகரமான (திாீ AகமாF�தா� 
காண�ப?ட). அதிக இளைம� ேதாCறேம �9ெகா89�"த). 
 
அவ�ைடய பிர�ம7சாிய�ைத� பCறி.� பல� பலவிதமாக� ேபசி� 
ெகா89�"தா�க�. அவ�ைடய வாJ�ைகயி� ஏேதா ம�ம� இ��பதாக அேநக� 
ந�பினா�க�. அவ��� இள� வயதிேலேய க%யாணமாகியி�"ததாக+�, 
மைனவிைய� ெகாைல ெசF)வி?:, அ"த� �Cற�தி%�") த�பி�)� 
ெகா�வதCகாக அய�நா?:�� ஓ9� ேபாF ெவ�நா� இ�")வி?: வ"ததாக+� 
சில� ெசா�னா�க�. ேவ� சில� அ) <�த� த�ெப���, அவ��� ஜ�பானி� ஒ� 
மைனவி இ��பதாக+� இர8: வ�ஷ�)�� ஒ� தடைவ ஜ�பா/�� அவ� 
ேபாF7 சில மாத� இ�") வி?: வ�வதாக+� Iறினா�க�. இ�/� சில� 
'கிைடயேவ கிைடயா)! அவ�ைடய த�மப�தினி இ#கிலா"தி� தா� இ��கிறா�. 
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வார�)�ெகா� தடைவ அவ���7 சீைம� தபா� வ�கிறேத, ெதாியாதா?' 
எ�றா�க�. 
 
இ�ப97 ெசா�னவ�க� எ�லா� அ9�க9 அவ� க�ப� பிரயாண� ெசFவைத 
ஆதாரமாக எ:�)� கா?9னா�க�. "இ�லாவி?டா� ப�ளி� பிராQகி_ட� 
ேவைலைய ஒ�வ� வி:வாேனா, ஸா�! ஒ@ெவா��த� அ"த ேவைல கிைட�காதா 
எ�� தப( ெசF) ெகா89��கிறா�. இ"த ம/ஷ� இர8: வ�ஷ� ேவைல 
பா��)வி?:, 'என�� ெவளிேதச� பிரயாண� ெசFய ேவ89யி��கிற)' எ�� 
வி?:வி?டாேர! ச�சார� சீைமயி%�") ச+�க9 ெகா:�க� ெகா8:தாேன 
ேவைலைய வி?டா�? இ�லாவி?டா� வி?9��க A9.மா?" எ�றா�க�. 
 
இெத�லா� <�த அப�த� எ�� ந�றாF� ெதாி"தி�"த ஒ�வ� இ�"தா�. அவ� 
பாாி(ட� ேசஷா�ாி தா�. 
 
பாாி(ட� ேசஷா�ாி உ8ைமயிேலேய பிர�மசாாி. அவ� இ)கா�� க%யாண� 
ெசF) ெகா�ளாததC�� த�"த காரண#க� இ�"தன. 
 
ேசஷா�ாியி� இ�பதாவ) வயதி� அவ�ைடய த"ைத காலமானா�. அ�ேபா) தா� 
பி.ஏ. பா( ெசFதி�"த ேசஷா�ாி த�Aைடய எதி�கால வாJ�ைகைய� பCறி 
எ�னெவ�லாேமா கன+ க8:ெகா89�"தா�. அவ�ைடய த"ைதயி� 
எதி�பாராத மரண�தினா� அ"த� கன+க� நிைறேவ�வ) அசா�தியமாயிC�. 
இதனா� வாJ�ைகயி� ெவ���� ெகா8டவ�, மன�ைத ேவ� விஷய#களி� 
ெசE�)� ேநா�க�)ட� ெவளிநா?:� பிரயாண� ெசFய� �ற�ப?டா�. 
 
ஜ�பா�, அெமாி�காெவ�லா� <Cறிவி?:� கைடசியி� இ#கிலா")�� வ"தா�. 
அ#ேக பாாி(ட� பாீ?ைச ெகா:�)வி?:, ெச�ைன��� தி��பி வ") 'பிரா�9(' 
ெசFய� ெதாட#கினா�. 
 
ேசஷா�ாி��� ெபCேறா�க� இ�லாதப9யா� க%யாண� ெசF) ெகா�K�ப9 
வC���)ேவா� யா�மி�ைல. சிேநகித�க� யாராவ) அ"த� ேப7ைச எ:�தா� 
வா%ழ"த நாியி� கைதைய7 ெசா�%� பாிகாச� ெசFவா�. க%யாண� ெசF) 
ெகா8ட த�Aைடய சிேநகித�க� ப:� க�ட#கைள� பா����ேபா) "மனித�க� 
ஏ� இ@வள+ �ட�களாயி��கிறா�க�!" எ�� ஆ7சாிய�ப:வா�. "இ�ப9 
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யாராவ) வ%") ெச�� Oக�த9யி� க6�ைத� ெகா:�பா�களா? ஒ� (திாீைய� 
க?9� ெகா8: வாJநா� A6வ)� எதCகாக மார9�க ேவ8:�?" எ�பா�. 
 
ேசஷா�ாி நிைறய� பண� ச�பாதி�தா�; நிைறய7 ெசல+� ெசFதா�. ச�சார 
ப"த#க� எ)+மி�லாம� கவைலயி�றி� கால� கழி�தா�. வாJ�ைகயி� அவ��� 
மிக+� ச"ேதாஷ� அளி�த) பிரயாண"தா�. �ைற") இர8: வ�ஷ�)�� ஒ� 
தடைவ ெவளிநா?: யா�திைர ெசFயாம� இ��கமா?டா�. இ�ப9 இ�ப) வ�ஷ� 
<த"திரமாக+� <கமாக+� கால� கழி�த பிற�, அவ�ைடய வாJ�ைக� 
த�)வ�ைத அ9ேயா: மாC��ப9யான இ"த7 ச�பவ� ேநாி?ட). 
 
அவ�ைடய சிேநகித� �ெராபஸ� பிரணதா��தி ஒ� நா� பவானிைய அைழ�)� 
ெகா8: ேசஷா�ாியி� V?:�� வ"தா�. அவைள அறிAக�ப:�தி ைவ�), அவ� 
பி.எ�. பாீ?ைச ெகா:�தி��கிறாெள���, ேசஷா�ாியி� ஆZQ� ஜுனியராக 
ைவ�)� ெகா8: ேவைல பழ�க ேவ8:ெம��� ேக?:� ெகா8டா�. 
 
இ@வளைவ.� ேக?ட பி�ன�, ேசஷா�ாி தைல நிமி�") பவானிைய பா��தா�. 
அ"த Lண�திேலேய அவKைடய ெசௗ"தாியமாகிற ம)வி� தைல ���ற 
வி6")வி?டா�. இ�தைன நாK� எ@வள+�ெக@வள+ ைவரா�கிய ��ஷராக 
இ�"தாேரா, அ@வள+�� இ�ேபா) அவ�ைடய VJ7சியி� ேவகA� 
அதிகமாயி�"த). 
 
பவானி, ேசஷா�ாியிட� ஜுனியராக அம�"தா�. நாளாக ஆக, ேசஷா�ாியி� 
பிேரைம.� வள�") வ"த). பவானி இ�லாத உலக� பாைலவனமாக+� அவ� 
இ�லாத வாJ�ைக ெவ�� Wனியமாக+� அவ���� ேதா�ற� ெதாட#கிய). 
எ�றாவ) ஒ� நா� அவ� ேநர# கழி�) வ"தா� அவ�ைடய மன� அைமதிைய 
இழ") தவி���. அவ�, ேவ� இள� வ�கீ� யா�டனாவ) ேபச� க8டா� 
அவ��� எாி7ச� உ8டா��. 
 
ச�க விஷய#களி� அவ�ைடய ெகா�ைகக� ெவ� விைரவாக� பிCேபா�� 
அைட") வ"தன. (திாீகK� ��ஷ�கK� சமமாக� பழக ேவ8:ெம�/� 
ெகா�ைககெள�லா� <�த அப�தெம���, அதிE� பவானிைய� ேபா�ற 
ெப8க� ��ஷ�க� ம�தியி� பழ�வ) ெரா�ப அபாயகரெம��� அவ� க�தினா�. 
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இ�ப9 இர8: வ�ஷ#க� ெச�றன. ேசஷா�ாி��� தம) இ�தய�தி� 
நிைலைமைய� பCறி இ�ேபா) எ@வித7 ச"ேதகA� இ��கவி�ைல. பவானி 
இ�லாம� ஒ� கணேம/� தா� உயி� வாJவ) A9யாத காாிய� எ�� அவ� 
நி7சய� ெசF) ெகா8டா�. A9வாக, த�ைம� க%யாண� ெசF) ெகா�K�ப9 
அவைள� I9ய சீ�கிர� ேக?ப) எ�� தீ�மானி�தா�. 
 
ஆனாE� அ"த� 'I9ய சீ�கிர�' சீ�கிர�தி� வ�வதாக இ�ைல. நா?க� ெச�� 
ெகா8ேட யி�"தன. பவானிைய இ) விஷயமாக� ேக?பதC� அவ��� ச"த��ப� 
ஏCப?:� ெகா8:தா� இ�"த). ஆனாE� இ�னெத�� ெசா�ல A9யாத 
மானhக� தைடெயா�� ���கி?:� ெகா8ேடயி�"த). 'நாைள��� ேக?கலா�' 
'இ�ெனா� நா� ெசா�லலா�' எ�பதாக� த�ளி� ேபா?:� ெகா89�"தா� 
ேசஷா�ாி. 
 
கைடசியாக, இ"த வ�ஷ� ேகாைட�கால�தி� Ie���� ேபா��ேபா), 
�ெராபஸ� பிரணதா��தியி� A�னிைலயிேலேய இ) விஷயமாக� ேபசி� 
தீ�மானி�) வி:வெத�� அவ� உ�தி ெகா8டா�. Ieாிேலேய க%யாண�ைத 
நட�திவி?:, உடேன பவானி.ட� ஐேரா�பா+��7 ெச�� வ�வெத��� 
தீ�மானி�தா�. இதCகாக, பா(ேபா�?, க�ப� 9�ெக? எ�லா#Iட வா#கி� தயா� 
ெசF)வி?டா�. தா� பவானிைய� ேக?காம� இ��ப) ஒ��தா� தைடேயதவிர, 
தம) மேனாரத� நிைறேவ�வதC� ேவ� இைட_� எ)+� ஏCபட� I:ெம�� 
அவ� எதி�பா��கவி�ைல. 
 

4. 4. 4. 4. பிரணதா��தியி� சபத�பிரணதா��தியி� சபத�பிரணதா��தியி� சபத�பிரணதா��தியி� சபத�    
 
பவானியி� தக�பனா� தாசி�தா� உ�திேயாக� பா��தவ�. ஆர�ப நா?களி� அவ�, 
ைவதிக ஆசார�தி� அதிக� பC� உ�ளவராயி�"தா�. ஏதாவ) �ற�ேபா�� 
ஆ�கிரமி��7 ச�ப"தமாF ஒ� ப?டாதா� ப�) SபாF ேநா?டாக� ெகா8: வ") 
ெகா:�தா� அைத அவ� வா#கி� ெகா�ள மா?டா�; ேபா ேபா எ�� தி��பி 
அ9�பா�. அ"த மிரா<தா� ேபாF இ�/� ஐ") SபாF ேபா?: ஒ� த#க� 
ப+னாக வா#கி� ெகா8: வ"தா� தா�, "(வ�ண� பவி�திரமான); அதC�� 
ேதாஷமி�ைல" எ�� ெசா�% வா#கி� ெகா�வா�. 
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யாராவ) ஒ� கிராம A�சீ� அவ��� ஒ� Iைட ஒ?: மா�பழ� அ/�பி, அைத 
அவ�ைடய ேசவக� அ�ப9ேய வா#கி ைவ�)வி:� ப?ச�தி�, அவைன� தி?: 
தி?: எ�� தி?:வா�. "எ"த� பைறய� ெதா?:� பறி�தேதா அைத அ�ப9ேய 
வா#கி ைவ�கிறாேயடா? கிணC� ஜல�ைதவி?: அல�பி எ:�) ைவயடா!" 
எ�பா�. 
 
இ@வள+ ஆசார சீலA�ளவ� த�Aைடய ��த ெப8Y�� சா(திர ாீதியாக� 
ப�னிர8: வயதிேலேய க%யாண� ெசF) ைவ�க வி��பியதி� 
ஆ7சாியமி�ைலய�லவா? அதிE� அ"த7 சமய� அவ� த0சாa� ஜி�லாவி� 
தாசி�தாராF இ�"தப9யா� கட�ைப Aத%ய கா?:� பிரேதச#கK�� 
மாCறலாவதC� A� க%யாண� ப8ணிவிட� தீ�மானி�தா�. த0சாa� ஜி�லாவி� 
க%யாண� எ�றா� ைவதிக�க� ஏராளமாF வ�வா�க�; தாராளமாF த?சிைண 
ெகா:�)7 சா(திேரா�தமாF� க%யாண� ெசFயலா�. அேதா:, த?சிைண7 
ெசல+� த�Aைடய ெசா"த� ெபா��பி�லாம� ேபாFவி:�! யாராவ) ஒ� ெபாிய 
ம/ஷ� அ"த7 ெசலைவ ஒ��� ெகா�வா�. உ8ைமயி� க%யாண7 ெசல+ 
எ)+ேம அவ� ைக� ெபா��பாகா). கட�ைப ஜி�லாவி� காலணா யா� 
ெகா:�கிறா�க�? 
 
இ@வா� தீ�மானி�), அவ� பவானியி� தம�ைக��� ப�னிர8: வயதிேலேய 
க%யாண� ப8ணினா�. 
 
ஆனா� சா(திர�தி� தைலெய6�) சாியாயி�ைல! அவ���7 சா(திர 
ச�பிரதாய#களி� ந�பி�ைகயி�லாம� ேபாவதC� அ"த� க%யாணேம 
காரணமாயிC�. பவானியி� தம�ைக ��கக�தி� படாதபா: ப?டா�. பதிேன6 
வய)��� இர8: பிரசவA�, ��� க��ப7 சிைத+� ஏCப?:, இதனாெல�லா� 
நாK�� நா� பலVனமைட") கைடசியி� இற"ேத ேபானா�. 
 
அ"த� ெப8ணி� அகால மரண�தினா� பவானியி� தக�பனாாி� வாJ�ைக 
எ�லாவித�திE� அ9ேயா: மாறி வி?ட). சா(திர�தி� ந�பி�ைக ேபான)ேபா�, 
பண# காசிE� அவ��� ந�பி�ைக ேபாயிC�. அதC�� பிற�, ��த� �திய 
ப+ைன� காேவாி ஜல�ைதவி?: அல�பி யாராவ) ெகா8: வ"தா� Iட அவ� 
வா#கி� ெகா�வதி�ைல. "அேட! என�� ல0ச� ெகா:�க வ�கிறாயாடா! உ�ைன 
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ெஜயிE�� அ/�பிவி?: ம� காாிய� பா��கிேற�" எ�� ெசா�E� நிைலைம�� 
வ")வி?டா�. 
 
இ�தைகய ���க �ண� உ�திேயாக விஷய�)ட� நி�லாம� ச�க ஆசார 
விஷய#களிE� ெவளி�ப?ட). சா(திர#கைள.� ச�பிரதாய#கைள.� அவ� 
அ9ேயா: நிராகாி�கலானா�. A�ன� எ@வள+�ெக@வள+ ைவதிக� 
பC��ளவராயி�"தாேரா, அ@வள+�� அ@வள+ இ�ேபா) நவநாகாிக� பC� 
உைடயவரானா�. அவ�ைடய இர8டாவ) ெப8 பவானியி� தைலயிேல அத� 
பல� வி9"த). அவைள அவ� இள� வயதி� விவாக� ெசF) 
ெகா:�பதி�ைலெய���, இ#கி'� ப9�க ைவ�பெத��� தீ�மானி�தா�. இ"த7 
சா(திர விேராதமான காாிய� தா� தைலசாFவ)ட� நி�� ேபாவ)Iட அவ��� 
வி��பமி�ைல. அவ��� அ"திய கால� ெந�#கியி�"தேபா), �ெராபஸ� 
பிரணதா��திைய அ�கி� அைழ�), "த�பி! பவானி�� உ�ைன�தா� கா�9யனாக 
நியமி�தி��கிேற�. என�� நீ ஒ� சபத� ெசF) ெகா:�க ேவ8:�. அவKைடய 
ப9�ைப நி��த� Iடா). க%யாண� எ�ற ேப7ைசேய எ:�க�Iடா). 
அவK��� த�க வய) ஆன பிற� அவளாக இ�ட�ப?: யாைரயாவ) க%யாண� 
ெசF) ெகா8டா� ெகா�ள?:�" எ�றா�. பிரணதா��தி அவ��� அ@வாேற 
பிரதி�ைஞ ெசF) ெகா:�தா�. 
 
மரண�த�வாயி� த� தைமய/ைடய வி��ப�ைத ம��க மேனாதிடமி�றி� 
பிரணதா��தி பிரதி�ைஞ ெசF) ெகா:�தாேர தவிர, அவ�ைடய மன� அ) 
விஷய�தி� நி�மதி அைடயவி�ைல. நாளாக ஆக, அவ�ைடய கவைல 
அதிகமாயிC�. பவானிைய� த� தைலயி� க?9வி?:� தைமயனா� ேபாFவி?டாேர 
எ�ற கவைலய�� அ); பிரணதா��தி�� �த�வ�க� பல� உ8:; ஆனா� ெப8 
கிைடயா). ஆகேவ, பவானியிட� த� ெசா"த� ெப8Y�� ேமலாகேவ அதிக� 
பிாிய� ைவ�தி�"தா�. அவKைடய பிCகால வாJ�ைக ச"ேதாஷமாயி��க 
ேவ8:ேம எ�ற கவைலதா� அவைர வா?9C�. 
 
ப9�)� ப?ட� ெபC�7 <த"திர வாJ�ைக நட�த� ெதாட#கிய ெப8க� சிலைர� 
பCறி அவ���� ெதாி.�. பாீ?ைச A9.� வைரயி� அவ�கKைடய 
கவனெம�லா� ப9�பிேலேய இ��கிற). ஆ8பி�ைளகைள விட அதிக 
ஊ�க�)ட/� ேராஸ�)ட/� ப9�கிறா�க�. Aத%� ெகா0ச கால� 
உ�திேயாகA� உCசாகமாF�தா� பா��கிறா�க�. பிற� அவ�கK�� 
அதிெல�லா� ரஸ� �ைற"), க%யாண� ெசF) ெகா�ளலாெம�� 



267 

 

ேதா���ேபா), அ) சா�தியமி�ைல ெய�பைத� கா8கிறா�க�. அவ�கK��� 
த�க பிராயAைடய ��ஷ�க� எ�லா�� ஏCகனேவ 
க%யாணமானவ�களாயி��கி�றன�. அ�ப9 யாராவ) த�பி� தவறி இ�"தா�, 
அவ�கK�� இ"த� ெப8கைள மண� ெசF) ெகா�ள� த�க ப9�ேபா, 
அ"த(ேதா, ேவ� ேயா�கியைதேயா இ��பதி�ைல. எனேவ, அ�தைகய 
ெப8களி� வாJ�ைக ெப��பாE� )�ககரமாF A9கிற). 
 
இைதெய�லா� அறி")தா� ஆசிாிய� பிரணதா��தி ெபாி)� 
கவைல���ளாகியி�"தா�. பவானி பி.எ�. பா( ெசFத)�, இனி நா� கட�தினா� 
அவK��� க%யாணேம ஆகாம� ேபாFவிடலாெம�� அவ� பய"தா�. இ�ேபா) 
Iட அவK��� த�க கணவனாக� I9யவ� ெரா�ப� ேபாி�ைல. 
பிரணதா��தி��� ெதாி"தவைரயி� பாாி(ட� ேசஷா�ாி ஒ�வ�தா� அ�தைகய 
ேயா�கியைத.ைடயவராயி�"தா�. எனேவ, பவானிைய ேசஷா�ாியிட� ஜுனியராக 
ேவைல ெசFய அம��தியேபா), பிரணதா��தியி� ேநா�க� எ�னவாயி��க� 
I:ெம�� நா� எளிதி� ஊகி�கலா� அ�லவா? 
 
ஆர�ப�தி�, 2மா� பிரணதா��தி த�Aைடய ேநா�க� விைரவி� நிைறேவறிவி:� 
எ�பதC� அறி�றிகைள� க8: ச"ேதாஷமைட"தா�. பவானி பாாி(ட� 
ேசஷா�ாியி� உய��ண#கைள� �கJ") ேபச� ேபச, அவ�ைடய ந�பி�ைக 
உ�தி�ப?: வ"த). ஆனா�, அவ� எதி�பா��த) ேபா� சீ�கிரமாக� க%யாண� 
பிர(தாப� ஏCபடவி�ைல. வ�ஷ� இர8: ெச�ற ேபா) அவ�ைடய கவைல 
A�ேபா� அதிகமாயிC�. "<�த அச:களாயி��கிறா�கேள! இதி� நா� 
தைலயி?:�தா� காாிய�ைத ஒ�ேபCற ேவ8:�ேபா� இ��கிறேத!" எ�� 
க�தலானா�. 
 
இ�தைகய நிைலைமயிேலதா�, ேசஷா�ாி தாA� இ@வ�ஷ� ேகாைட��� Ie� 
வர உ�ேதசி�தி��பதாக� ெதாிவி�த). இ"த7 ச"த��ப�ைத� பய�ப:�தி� 
ெகா8டா�தா� ெகா8ட) எ�� தீ�மானி�த �ெராபஸ�, த�Aைடய 
ப#களாவிேலேய அவ� வ") இ��க ேவ8:ெம�� வC���தினா�. இைத 
A�னி?ேட வழ�கமாக� Ie��� வ�� தம) �:�ப�தினைரெய�லா� அவ� 
ப#க[���� ேபாக7 ெசா�%வி?:, பவானிைய ம?:� Ie��� வ��ப9 
ஏCபா: ெசFதி�"தா�. "இ"த வ�ஷ� ம?:� இ"த� க%யாண�ைத நா� 
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ப8ணிைவ�காவி?டா� எ� ெபய� பிரணதா��தி அ�ல" எ�� அவ� தம��� 
சபத� ெசF) ெகா8டா�. 
 

5. 5. 5. 5. பவானியி� கலவர�பவானியி� கலவர�பவானியி� கலவர�பவானியி� கலவர�    
 
"உலக�திேலேய நீலகிாிைய� ேபா�ற <கமான இட� கிைடயா); நா/� 
எ@வளேவா நா:களி� எ�தைனேயா இட#க� பா��தி��கிேற�" எ�றா� 
ேசஷா�ாி. 
 
"நீலகிாியிE� Ie��� அ��ற"தா� மCற இட#க� எ�லா�" எ�றா� 
�ெராபஸ�. 
 
"IeாிE� எ#க� சி�த�பாவி� ப#களாைவ� ேபா�ற <கமான இட� ேவறி�ைல; 
(வ��க�தி� Iட இரா)" எ�றா� பவானி.  
 
அ"த ��� ேப�� இ�ப97 ெசா�ன வா��ைதகளி� அவ�கKைடய அ�ேபாைதய 
மனநிைல பிரதிபளி�த). த#கKைடய வாJ�ைகயி� இதC� A� எ�ேபா)� 
இ@வள+ ச"ேதாஷமாயி�"ததி�ைலெய�� அவ�க� ஒ@ெவா�வ�� 
எ8ணினா�க�. 
 
அவ�க� �வ�� அ#� வ") ஒ�றைர மாத�)�� ேமலாகிவி?ட). மைல� 
பிரேதச�தி� <Cறி அைலவதிE�, ேப<வதிE�, ப9�பதிE�, Wடான ேத� த8ணீ� 
அ�")வதிEமாக� ெபா6) ெச�� வ"த). 
 
ஆயி/� ேசஷா�ாி த�Aைடய மேனாரத�ைத ெவளியி:வதC� இ�/� ைதாிய� 
ெபறவி�ைல. நாைள��, நாைள�� எ�� த�ளி� ேபா?:� ெகா8ேடயி�"தா�. 
கைடசியாக, இ�/� இர8: வார"தா� Ie� வாச� பா�கியி�"தேபா), 
இனிேம� தாமதி�பதி� பிரேயாஜனமி�ைல ெய�� தீ�மானி�) Aத%� 
பிரணதா��தியிட� கல") ெகா�ள எ8ணினா�. 
 
"உ#களிட� ஒ� A�கியமான விஷய�ைத� பCறி� ேபசேவ8:ெம�-
றி��கிேற�..." எ�� ேசஷா�ாி ஆர�பி�தேபா), "இ�ைற�� ம?:� நீ#க� அ"த 
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A�கியமான விஷய�ைத� பCறி� ேபசாவி?டா� நாேன ஆர�பி�)வி:வெத�� 
இ�"ேத�" எ�றா� பிரணதா��தி. 
 
அ�ேபா) மாைல நாE மணி. தினசாி வழ�க� ேபா� பவானி, உய�"த கா�மீ� 
க�பளி7 ச?ைட ஒ�ைற� ேபா?:� ெகா8:, ெவளிேய உலாவ7 ெச�வதC�� 
தயாராக வ"தா�. 
 
"ஏ� உ?கா�"தி��கிறீ�க�? ெவளியி� வரவி�ைலயா, எ�ன?" எ�� ேக?டா�. 
 
"ஆமா�! நா#க� இ�ைற�� வரவி�ைல. ஒ� A�கியமான விஷய�ைத� பCறி� 
ேபச� ேபாகிேறா�."  
 
"ெரா�ப A�கியமான விஷய"தா�. இரா�திாி��7 சைமய� தி?ட� ேபாட� 
ேபாகிறீ�களா���; வா�#க� சி�த�பா; ேபாகலா�." 
 
"இ�ைல, அ�மா! உ8ைமயாகேவ A�கியமான விஷய�; ெரா�ப அழகான 
விஷய#Iட" எ�� ெசா�%, பிற� ெம)வான �ர%�, "அ), ேமேல கா�மீ� 
க�பளி7 ச?ைட ேபா?:� ெகா8: மைல� பிரேதச�தி� உலாவ7 ெச�E�" 
எ�றா�. இ�ப9� Iறி� ��னைக.ட� ேசஷா�ாிைய� பா��தா�. 
 
பவானி, ப#களாவி� Aக�பி� ெகா6ெகா6ெவ�� வள�"தி�"த ேராஜா7 
ெச9யி%�") அ�ேபா)தா� இதJ விாிய� ெதாட#கியி�"த ஒ� ேராஜா 
ெமா?ைட� பறி�)� தைலயி� ெச�கி� ெகா8டா�. பிற�, அவ�கைள� 
கைட�க8ணா� ஒ� பா�ைவ பா��), "மைலவாச�திC� வ"தா� இ"த மாதிாி 
இர8: கிழ#கைள� I?9� ெகா8: தா� வரேவY�" எ�� ெம)வான �ர%� 
Iறிவி?: ஒயிலாக நட") ெச�றா�. 
 
அவ� Iறிய) அவ�கKைடய காதி� அைர�ைறயாF வி6"த). பிரணதா��தி 
அ�ேபா) பவானி ேபாவைதேய பா��)� ெகா89�"தாராதலா�, ேசஷா�ாியி� 
Aக�ைத� பா��கவி�ைல. பா��தி�"தா� அ"த Aக�தி� ஒ� கண� ேதா�றி 
மைற"த ேவதைனைய� க8: பய"ேத ேபாயி��பா�. 
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ேசஷா�ாியி� மன7 ேசா�+� தய�கA� A�ென�ேபாைத.� விட இ�ேபா) 
அதிகமாயி�"தன. உ8ைமயி�, அவ� இ"த7 சமய� த�Aைடய ெசா"த� 'ேகைஸ' 
எ:�)7 ெசா�வதி� ப?ட சிரம�, ேவ� எ"த� ேக( விஷய�திE� ப?டதி�ைல. 
பிரணதா��தி ம?:� ெரா�ப+� ����� ேக�விக� ேபா?9ராவி?டா� அ�ைறய 
தினA� அவ�ைடய ேக( த�ளி� ேபாட�ப?9��கலா�. எ�ப9ேயா அவ� 
கைடசியாக மன�ைத� திட�ப:�தி� ெகா8:, பவானிைய� க%யாண� ெசF) 
ெகா�ள� தம�� வி��பெம���, அைத� பCறி� பிரணதா��தியி� அபி�பிராய� 
எ�னெவ��� ேக?:வி?டா�! அதC�� பிரணதா��தி அைதவிட� தம��7 
ச"ேதாஷ� அளி�க� I9ய) உலக�திேல ேவெறா��மிரா) எ�� பதி� 
ெசா�னா�. பவானி�� அ) வி��பமாயி���மா எ�� ேசஷா�ாி ேக?டதC�, 
"ந�ல ேக�வி ேக?B�க�! உ#கைள விட ந�ல கணவ� அவK�� எ#ேக 
கிைட�க� ேபாகிறா�? H�வ ஜ�ம �8ணிய� எ�� எ8ணி அவ� ச"ேதாஷ�பட 
ேவ8டாமா?" எ�றா� பிரணதா��தி. 
 
அ��ற� அவ�க� ேம� நட�க ேவ89ய காாிய#கைள� பCறி� ேபசி� 
ெகா89�"தா�க�. 
 
அவ�க� ேபச ஆர�பி�)7 <மா� ஒ� மணி ேநர� இ����. திBெர��, "சி�த�பா! 
சி�த�பா! இ#ேக உடேன வா�#க�!" எ�� பவானியி� �ர� ேக?ட). அ"த� 
�ர%� ெதானி�த கலவரA�, இர�கA� அவ�கைள மயி�� I7ெசறிய7 ெசFதன. 
பவானி�� ஏேதா ஆப�) வ")வி?ட) எ�� எ8ணி அவ�க� பதறி� ேபாF 
விைர") வாச%� ஓ9 வ"தா�க�. தவறி வி6") வி?டாேளா அ�ல) ஏதாவ) 
கா?: மி�க� வ") வி?டேதா எ�� ஒ� கண�தி� U� எ8ண� எ8ணினா�க�. 
ப#களா வாசC �ற�தி� Aக�பி� நி�� �ர� வ"த திைசைய ேநா�கி� கீேழ 
பா��தா�க�. கிேழ ப#களா+�� வ�� பாைதயி� பவானி நி�� 
ெகா89��பைத� க8ட)� அவ�கK��� ெகா0ச� ைதாிய� வ"த). 
 
பவானி அவ�கைள� பா��த)�, "சீ�கிர� வா�#க�! எ�� ெசா�%� ைகயாE� 
சமி�ைஞ ெசFதா�. மைல�பாைதயி� அவ�க� விைர") இற#கி7 ெச�றா�க�. 
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6. 6. 6. 6. சிாி��� ெந����சிாி��� ெந����சிாி��� ெந����சிாி��� ெந����    
 
பவானி அ�� ெவ� �Xகல�)டேன ெவளிேய கிள�பினா�. பிரணதா��தி.� 
ேசஷா�ாி.� வரவி�ைல யாதலா�, தா� இ�� வழ�க�ைதவிட அதிக Xர� 
நட")வி?: வரலாெமன அவ� எ8ணினா�. மைல� பிரேதச#கK��7 
ெச�றி��பவ�கK�� மைல� பாைதகளி� நட�பத� <கA� க�டA� 
ெதாி"தி����. அேநகமாF இ� �றA� �த�க� அட�"த ஒCைறய9� 
பாைதகளிேலேய நட�க ேவ8:�. அ"த� பாைதகK� ஓயாம� ஏறி� ெகா8:� 
இற#கி� ெகா8:� இ����. சம தைர எ�ப) அேநகமாF கிைடயா). உ�ண� 
பிரேதச#களி� எ�றா� அ�மாதிாி ஏறி இற#�� பாைதகளி� ஐ") நிமிஷ� 
நட"தாE� கைள�)� ேபாF வி:ேவா�. ஆனா� �ளி�"த மைல� பிரேதச#களி� 
எ@வள+ ேநர� நட"தாE� சிரம� ேதா��வதி�ைல. 
 
பவானி <மா� ப�) நிமிஷ� நட"தி��பா�. ப�க�திேலேய எ#ேகேயா இ�"), "ஓ 
ெதFவேம!" எ�� ஒ� )யர� நிைற"த தீனமான �ர� ேக?ட) ேபா� இ�"த). 
பவானியி� இ�தய� ஒ� நிமிஷ� (த�பி�) வி?ட). உட�ெப�லா� விய��த). 
அ#ேகேய நி�� <C�AC�� பா��தா�. ஒ�ைற.� காணவி�ைல. உ8ைமயி�, 
அ#ேக ஒ�ைற.# காண+� A9யா). பாைதயி� இ��றA� அட��தியான 
�த�க� ம89யி�"தன. எ#ேக எ�ன�ைத� பா��கிற)? தா� அ"த� �ரைல 
உ8ைமயி� ேக?கவி�ைல. ஏேதா சி�த�பிரைம எ�ற A9+�� வ"தா�. அ"த� 
பிரைமைய� ேபா�கி� ெகா�வதCகாக� தைலைய விைரவாக நாE தடைவ 
�E�கிவி?: ேமேல நட�கலானா�. 
 
ஆனாE� அவKைடய �Xகல� ேபாFவி?ட). எ�னேவா ெசா�ல A9யாத பார� 
ஒ�� அவKைடய இ�தய�ைத அA��வ) ேபா� இ�"த). ஏேதேதா பைழய 
ஞாபக#க�, ேசாக�)ட� கல"), ெதளிவி�லாம� வ") ேபாF� ெகா89�"தன. 
இ�தைன நாK� ேதா�றாத எ8ன#கெள�லா� ேதா�றின. "இ"த வாJ�ைகயி� 
ெபா��தா� எ�ன? எதCகாக பிற�கிேறா�? எதCகாக வாJகிேறா�?" எ�� 
இ�ப9ெய�லா� சி"தைன ெச�ற). 
 
ெரா�ப ேநர� <Cற ேவ8:� எ�ற நிைன��ட� கிள�பிய பவானி, வழ�க�ைத 
விட A�னதாக V: தி��பலானா�. தி��பி வ�ைகயி�, ேமC ெசா�ன �ர� 
ேக?ட இட�தி� சC� நி�� கவனி�தா�. ஒ��� ெதாியவி�ைல. அ"த இட�ைத� 
தா89 வ"தா�. கி?ட�த?ட� ப#களா+��7 சமீப� வ"த)� அ#ேக கிட"த ஒ� 
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பாைறயி� ேம� உ?கா�"தா�. அ#கி�") அ8ணா") பா��தா�, அவ�கKைடய 
ப#களாவி� Aக���, அத� A� வாச� H"ேதா?டA� ெதாி"தன. 
 
பவானி��7 ச#கீத ஞானA� ச#கீத�தி� அபிமானA� உ8:. பாைறயி� ேம� 
உ?கா�"தவ�, ஊைம� �ர%� பாட� ெதாட#கினா�. "சி�தமிர#கவி�ைலேயா?" 
எ�ற பா?: அவைளயறியாம� வ"த). "தீவிைனயி� பயேனா, ெதFவ� �Cறேமா 
இ)?" எ�ற அ9ைய� பா9யேபா), எ��மி�லாதப9 அவKைடய இ�தய� 
உ�கிC�. அைதேய பலAைற தி��பி� தி��பி� பா9� ெகா89�"தா�. 
 
ஆ! அ) எ�ன ச�த�! சிாி�பா அ)? ஐயா! சிாி�பிேல அ@வள+ )யரA� இ��க 
A9.மா? - பவானி X�கிவாாி� ேபா?:� ெகா8: எ6"தி�"தா�. ச�த� வ"த 
திைசைய ேநா�கினா�. அவK��� ப�) அ9 Xர�தி� �த�கK�� ம�தியி� 
ெகா0ச� இைடெவளியி�"த). அ#கி�"த பாைறயி� ஒ� மனித� 
உ?கா�"தி�"தா�. பவானி அ"த� ப�க� தி��பிய)� அவைள அவ� ஏறி?:� 
பா��தா�. அ"த� பா�ைவ அவKைடய ெந0ைச� பிள"த). 
 
"ஆமா� அ�மா! நீ ேக?டாேய, ஒ� ேக�வி. தீவிைனயி� பயனா ெதFவ �Cறமா 
எ��, அைத� தா� நா/� ��� வ�ஷமாF� ேக?:� ெகா89��கிேற�. பதி� 
ெசா�பவைர�தா� காேணா�" எ�றா�. 
 
அவ� வா%ப� பிராய� உைடயவ�. வய) <மா� இ�ப�ைத") இ����. நீலகிாி� 
ேதாட�கைள� ேபா� ஒ� ெபாிய )�ப?9ைய� ேபா��தி� ெகா89�"தா�. 
ெரா�ப+� ேசா�") கைள�)� ேபாF� காண�ப?டா�. அவ� Lவர� ெசF) 
ெகா8: ப�)� பதிைன") தின#க� ஆகியி��க ேவ8:�. ஆனாE� அவ� 
Aக�தி� ஒ� வசீகர�. அவ� க8க� பிரகாச� ெபா�"தி இ�"தன. அவ� Aக�தி� 
பளபள�ைப� பா��த பவானி, "ஆகா! எ�ன ேதஜ(!" எ�� எ8ணமி?டா�. ஒ� 
ேவைள ப�த�கKைடய சாித#களி� வ�வ) ேபா�, பகவா� தா� இ"த உ�வ�தி� 
வ")வி?டாேரா எ�� Iட ஒ� கண� நிைன�தா�. அ"த Aக ேதஜ( <ர�தி� 
ேவக�தினா� ஏCப?ட) எ�பைத அ7சமய� அவ� அறியவி�ைல.  
 
"உ�ைன எ�ேபாேதா நா� பா��தி��கிேற�. இ�ைலயா?" எ�� அவ� 
ேக?டா�. 
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பவானி��� அவைன எ#ேகேயா எ�ேபாேதா பா��த) ேபா�ற ஞாபக� இ�"த). 
ஆனா� எ#ேக எ"த7 ச"த��ப�தி� எ�� நிைன+�� வரவி�ைல. 
 
"நீ#க� ெரா�ப� கைள�தி��கிறீ�க� எ�� ேதா��கிற)" எ�றா� பவானி. 
 
"ஆமா�; காைலயி%�") சா�பிடாம� மைல ஏறினா� கைள�பாயிராதா? பசிIட 
இ�ைல; தாக"தா� நா�ைக உல��)கிற)." 
 
"இேதா எ#க� ப#களா ெரா�ப சமீப�தி� தா� இ��கிற). வ�கிறீ�களா?" 
 
அ"த வா%ப� எ6"தி��க� தய#கினா�. அதC�� காரண�, அவ/ைடய 
பலVன� எ�பைத அறியாத பவானி "ஏ� தய�க�? எ�ைன� பா��தா� 
தாக�)��� த8ணீ� ெகாடாதவ� எ�� ேதா��கிறதா?" எ�றா�. 
 
அைத� ேக?ட)� அ"த வா%ப� ெம)வாக� த�ளா9� ெகா8: எ6"தி�"தா�. 
ஓ� அ9 எ:�) ைவ�க Aய�றா�; திBெர�� கீேழ வி6"தா�.  
 
அ�ேபா) பவானி பதறி� Iவியைத� ேக?:�தா�, பிரணதா��தி.� ேசஷா�ாி.� 
ஓ9 வ"தா�க�. 
 
பவானி இ�"த இட�)�� அவ�க� வ"த)� சC�� எதி�பாராத கா?சி ஒ�ைற� 
க8டா�க�. பாைறயி� ேம� ஒ� வா%ப� (மரைணயC�� கிட"தா�. 
அவ/ைடய தைலயி� அ9யி�, பவானியி� க�பளி7 ச?ைட ம9�) 
ைவ�க�ப?9�"த). பவானி த�/ைடய �டைவயி� தைல�பினா� அவ� 
Aக�தி� ேம� விசிறி� ெகா89�"தா�. 
 
பிரணதா��தி அவ/ைடய மா�ைப.� ெநCறிைய.� ெதா?:� பா��தா�. "உயி� 
இ��கிற); ஆனா� 105 9கிாி�� �ைறயாத <ர�" எ�றா�. பவானி <��கமாக 
அவைன� தா� ச"தி�த வித�ைத7 ெசா�னா�. 
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"சாிதா�! விஷய� எ�னெவ�� அ��ற� ேயாசி�)� ெகா�ளலா�. இ�ேபா) 
இவைன� ப#களா+��� X�கி� ெகா8: ேபாேவா�" எ�றா� பிரணதா��தி. 
இ�ப97 ெசா�% அவ� அவ/ைடய தைல��ற�ைத� பி9�)� X�கினா�. 
ேசஷா�ாி கா��ற�த8ைட ெச��, கா�களி� கீழாக� ைகைய� ெகா:�தா�. 
ெகா:�தவ�, ெந��ைப� ெதா?டவ� ேபா�, ச?ெட�� ைகைய எ:�தா�. அதனா� 
அ"த மனிதனி� கா� சட�ெக�� பாைறயி� விழ+�, 'ட#' எ�� இ��பி� ச�த� 
ேக?ட). ேவ�9 சிறி) விலக, அவ� கா%� இ�"த இ���� கா�� ெதாிய வ"த). 
ஏககால�தி� ��� ேப�ைடய க8கK� அ"த இ���� கா�பி� ேம� ெச�றன. 
 
"அ) எ�ன?" எ�� கலவர�)ட� ேக?டா� பிரணதா��தி. 
 
ேசஷா�ாி விய��� ேவதைன.� ெபா�"திய �ர%� "இவ� ைகதி. ைகதிகK��� 
தா� கா%� இ"த மாதிாி இ���� கா�� இ����. ேகாயA�X� சிைறயி%�") 
சமீப�தி� த�பிேயா9ய ைகதிகளி� இவ� ஒ�வனாயி��க ேவ8:�" எ�றா�. 
 
சில நிமிஷ ேநர� அ@விட�தி� ெமௗன� �9ெகா89�"த). பிற�, பிரணதா��தி 
பவானியி� Aக�ைத ேநா�கினா�. அவKைடய Aக�தி� அவ� எ�ன க8டாேரா 
ெதாியா). 
 
"எ) எ�ப9யாவ) இ��க?:�. பிCபா: பா��)� ெகா�ளலா�. இவைன இ�ப9 
அனாைதயாF7 சாகவி:த� மகாபாவ�. பி9.#க�, ேசஷா�ாி!" எ�றா�. 
 
இர8: ேப�மாக அவைன� X�கி� ெகா8: ேபானா�க�. பவானி.� பி�ேனா: 
ெச�றா�.  
 

7. 7. 7. 7. ேதவ�களி� 2மாாிேதவ�களி� 2மாாிேதவ�களி� 2மாாிேதவ�களி� 2மாாி    
 
ஆசிாிய� பிரணதா��தி விசால மன� பைட�தவ�. அபி�பிராய ேபத#கK��, 
சாதாரணமாக மதி��� ெகா:�கI9யவ�. ஆனா� ஒேர ஒ� விஷய�தி� ம?:� 
அவ� பி9வாதமான அபி�ராய� ெகா89�"தா�. 
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இ#கி'� டா�ட�களாயி�"தாE� சாி, <ேதசி ைவ�திய�களாயி�"தாE� சாி, 
அ@வள+ ேப�� அ@வள+ எமXத�க� எ�ப) அவ�ைடய க��). 
ைவ�திய#கK���ேள இயCைக ைவ�திய� ஒ�றிேல தா� அவ��� ந�பி�ைக. 
அ"த ைவ�திய Aைறைய� பாிேசாதி�பதிேல அளவி�லாத ஆ�வ�. உ8ைமயி�, 
இயCைக ைவ�திய�ைத� ைகயாKவதC� ம?:� ஒ� ச"த��ப� கிைட��மானா�, 
அைதவிட அவ��� மகிJ7சியளி�ப) ேவெறா��ேமயி�ைல. அதC�7 சமமான 
ச"ேதாஷ� அவ��� அளி�ப) ஒ�ேற ஒ��தா�; இ#கி'� டா�டாிட� 
ைவ�திய� ெசF) ெகா8டவ� பிைழ�காம� ெச�)� ேபாவ) தா�! 
 
அவ���� ெதாி"தவ�களி� - அவ�ைடய ேயாசைனைய� ேக?க�I9யவ�களி� - 
யா��காவ) உட�� சாி�படவி�ைலெய�� ேக?டா�, அவ��� ெவ� உCசாக�. 
அதிE�, தைலவ% கா�வ% எ�ெற�லா� ெசா�%� ெகா8: வ"தா� அவ��� 
அ@வள+ தி��தி கிைடயா). �ைற"த ப?ச� ஒ�வ/�� 'டபி� 
நிேமானியா'வாவ) வரேவ8:�; அ�ேபா) பா��க ேவ8:� அவ�ைடய 
�Xகல�ைத. 
 
ஆனா� அ�மாதிாி ெபாிய ெபாிய வியாதிகைள வரவைழ�)� ெகா�K� மனித�க� 
சாதாரணமாF� பரம A?டா�களாயி��கிறா�க�; அவ�க� ெபாிய டா�ட�கைள� 
ேத97 ெச�� நிைறய பண�ைத.� ெகா:�)வி?:7 சீரழி") சாக� 
பிாிய�ப:கிறா�கேள தவிர, பிரணதா��தியிட� ேபாF ந�லப9யாF� ைபசா ெசல+ 
இ�லாம� சாேவாெம�� ஒ�வ/�காவ) ��தி இ��பதி�ைல. இ) விஷய�தி� 
அவ���� த� இ�டமி�ர�க� எ�லாாிட�திE� மன� கச") ேபாயி�"த). 
"எ�னிட� எ�தைன பச#க� ப9�)� ப?ட� ெபCறி��கிறா�க�? எ�தைன ேப� 
ெபாிய ெபாிய உ�திேயாக#களி� இ��கிறா�க�? எ@வள+ ேப� எ@வள+ 
விதமான உதவி எ�னிட� ெபC�� ெகா89��கிறா�க�? யா��காவ) ந�றி 
வி<வாச� இ��கிறதா? ஏேதா ஒ� ைடபாF:, ஒ� டயபிB(, ஒ� 
அ�ெப89ைஸB(, ஒ� ?_ப��ேலாQ( எ�� எ�னிட� சிகி7ைச�� 
வ�கிறானா?" எ�பதாக அவ� யாாிடA� ெவளி�பைடயாக7 ெசா�னதி�ைல 
யாயி/�, அவ�ைடய இ�தய அ"தர#க�தி� இ�தைகய �ைற �9ெகா89�"த) 
எ�பதி� ச"ேதகமி�ைல. 
 



276 

 

இ�ப9�ப?டவ��� 105 9கிாி <ர�)ட� ஒ�வ� வழியிேல கிட") 
கிைட�தாென�றா� உCசாக� எ�ப9யி���ெம�� ெசா�லேவ8:மா? அதிE� 
தம�ேக தம�க�லவா கிைட�தி��கிறா�! தா� ெகா:�தா� உயி�; இ�லாவி?டா� 
இ�ைல. எ�ேப��ப?ட அதி��ட�! ஆகேவ, அவைன� பிைழ�கைவ�ேத தீ�வ) 
எ�� க#கண� க?9� ெகா8: சிகி7ைச ஆர�பி�தா� பிரணதா��தி. 
 
இரெவ�லா� க8விழி�)7 சிகி7ைச ெசFதா�. தைலயிேல ஈர� களிம8ைண 
ைவ�)� க?9னா�. Aத%ேல �Kேகா(, அ��ற� பா�%க0சி, அ��ற� பழரச� - 
இ�ப9� ெகா0ச� ெகா0சமாக ஆகார� ெகா:�) வ"தா�. பவானி.� 
க8விழி�)� Iட இ�") அவ��� ஒ�தாைச ெசF) வ"தா�. 
 
சிறி) சிறிதாக <ர� இற#கிC�. இர8: ��� நாளி� ேநாயாளி ந�றாF� �ண� 
அைட"தா�. அவ/ைடய உட�பி� ஏCப?9�"த ேகாளா� A�கியமாக� பசி, 
தாக�, கைள�� இவCறினா� உ8டானேத. ஆத%� ந�ல உண+�, ஓF+� 
�ளிாி� அ9படாம� த#க இடA� கிைட�கேவ, அவ� உட�� தாேன �ணமாகி 
வ"த). ஆனா� �ெராபஸ� பிரணதா��தி த�Aைடய இயCைக ைவ�திய 
Aைறயினாேலேய யமபாச�தி%�") அவ� உயிைர மீ?:வி?டதாக� க�தினா�. 
2மா� ேசஷா�ாி அ�ப9 நிைன�கவி�ைல. "ஏேதா அவ/ைடய ஆ.� 
ெக?9யாயி�"தப9யா�, பிரணதா��தி ைவ�திய� ெசF)Iட� பிைழ�)� 
ெகா8டா�" எ�� அபி�பிராய�ப?டேதா:, அைத7 ெசா�%.� வி?டா�. 
இதனா�, பிரணதா��தியி� சிேநக�ைத A�கா�வாசி.� இழ") வி?டாெர�ேற 
Iறலா�. பவானிேயா, ெவளி�பைடயாக, சி�த�பாவி� ைவ�திய�தினாேலேய 
ேபான உயி� தி��பி வ"த) எ�� ெசா�% அவைர மகிJவி�த ேபாதிE�, தா� 
த�/ைடய இ�தய அ"தர#க�தி� பகவாைன� பிரா��தி�தத� பயனாகேவ அவ� 
பிைழ�ெத6"ததாக மனதிC�� க�தினா�. 
 
அ"த இைளஞ/ைடய Aக� எ#ேகேயா பா��த Aக� ேபா� பவானி��� 
ேதா�றியத�லவா? "எ#ேக பா��தி��கிேறா�?" எ�� அவ� மன� இைடவிடாம� 
ேத9� ெகா8ேட இ�"த). Aத� நா� இரேவ அ) அவK��� ெதாி") ேபாயிC�. 
<ரேவக�தி� அவ� பிதCறியேபா) Iறிய சில வா��ைதகளினா�, அ) அவ� 
ஞாபக�திC� வ"த). 
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'க�தி யி�றி ர�தமி�றி 
.�த ெமா�� வ��)!' 

 
எ�� அவ� பா9னா�. பிற�, "அ9.#க�, ஐயா! அ9.#க�! வ"ேத மாதர�! 
மகா�மா கா"தி�� ேஜ!" எ�� கதறினா�. உடேன பவானி�� அவைன� தா� 
பா��த) எ#ேக எ�� பளீெர�� ஞாபக�)�� வ"த). அ"த7 ச�பவ� A6வ)� 
ேநC��தா� நட"த) ேபால அவ� இ�தய�தி� பதி"தி�"த) அ�ேறா? 
***** 
 
அ�ேபா), பவானி காேலஜி� ப9�)� ெகா89�"தா�. ெப8க� கலாசாைலயி� 
ஹா(ட%� வசி") வ"தா�. கலாசாைலயி� ஆசிாிையக� எ�லா�� இ#கி'� 
நாகாிக�தி� �Jகினவ�க�. ந�ல ச�பள� வா#கி� ெகா89�"தா�க�. உலக�தி� 
எ"தவிதமான �ைற.� இ��பதாக அவ�கK��� ேதா�றவி�ைல. ஆகேவ 
ேதச�தி� அ�ேபா) நட") ெகா89�"த ச�தியா�கிரஹ இய�க�ைத7 <�த� 
ைப�திய�கார� தனெம�� க�தினா�க�. 
 
ஹா(ட%� வசி�த மாணவிகளி� A�கா�வாசி� ேபைர� ேபா�, பவானி.� 
அ�தைகய ெகா�ைக.ைடயவளாகேவ யி�"தா�. ஒ�நா� அவ� )ணி 
வா#�வதCகாக, தா� வழ�கமாF வா#�� ெபய�ெபCற கர�ச"� பயா�ச"� சீைம 
ஜ+ளி� கைட��� ேபானா�. அ�ேபா) சீைம ஜ+ளி� கைடகளி� ெதா8ட�க� 
மறிய� ெசFகிறா�கெள���, ேபா'(கார�க� வ") ெதா8ட�கைள அ9�) 
இ6�)7 ெச�கிறா�கெள��� அவ� அறி"தி�"தா�. ஆனாE� அைத� 
ெபா�?ப:�தாம� பயா�ச"� கைட��7 ெச�றா�.  
 
கைட வாச%� கா"தி ��லா அணி"த ெதா8ட� ஒ�வ� ைகI�பி� ெகா8: 
நி�றா�. 'பா� வ9.� Aக�' எ�றா� அவ� Aக�ைத�தா� ெசா�ல ேவ8:�. 
அவ� இர�கA� கனி+# ெகா8ட பா�ைவ.ட� பவானிைய� பா��தா�. 
எ�தைகய க� ெந0ைச.� இளக7 ெசF.� ேசாக� த)�பிய ��னைக ஒ�� 
�ாி"தா�. "அ�மணி! க�வியறி+ பைட�த தா#க� இ�ப97 ெசFயலாமா? தய+ 
ெசF) தி��பி� ேபா#க�" எ�றா�. 
 
அவ/ைடய �ர�, பா�ைவ, பணிவான ேப7< எ�லா� ேச�") பவானியி�  
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இ�தய�ைத� கல#க ைவ�)வி?டன. அதனா� அவKைடய ேகாப� அதிகாி�த).  
கா#கிர( ெதா8ட�க� I%�� மார9�பவ�க� எ�� அவ� த�/ைடய 
இ#கி'� ஆசிாிைய ெசா�%� ேக�வி�ப?9�"தா�. எனேவ, "இ"த ேவைல�� 
உ#கK�ெக�லா� எ�ன ச�பள� ெகா:�கிறா�க�?" எ�� �ரைல ெரா�ப+� 
க:ைம�ப:�தி� ெகா8: ேக?டா�. 
 
"ச�பளமா? இ�/� ஐ") நிமிட�தி� நீ#கேள பா��Z�க�. ைகயி� �8டா" 
த9.ட� ச�பள� ெகா:�பதC� வ�வா�க�" எ�றா� ெதா8ட�. 
 
"இ�மாதிாி A?டா� காாிய� ெசFபவ�கைள அ9�காம� எ�ன ெசFவ)? என��� 
Iட இ�ேபா) உ�ைம இர8: அைற அைறய ேவ8:ெம�� ேதா��கிற)" 
எ�றா� பவானி. 
 
"அ�ப9ெய�லா� ெசFயாதீ�க�, காாிய� விபாீதமாF� ேபாFவி:�. உ#க� 
ைகயா� அ9படலாெம�� ெதாி"தா� ஊாிE�ள வா%ப�க� எ�லா� மறிய� 
ெசFய வ")வி:வா�க�!"  
 
இ�ப97 ெசா�%வி?: அவ� கலகலெவ�� நைக�தா�. பவானியாE� 
சிாி�காம� இ��க A9யவி�ைல. சிாி�)� ெகா8ேட அவ� "ஆமா�; சீைம�)ணி 
வா#க� Iடாெத�� ஏ� ெசா�Eகிறீ�க�?" எ�� ேக?டா�. 
 
"ந� நா?9� ஏைழக� எ�தைனேயா ேப� ெதாழி%�றி� க�ட�ப:கிறா�க�..." 
 
"ஏைழகளி� ந� நா?: ஏைழகளாயி�"தாெல�ன அய� நா?: 
ஏைழகளாயி�"தாெல�ன? எ�/ைடய பண�ைத7 சீைமயிE�ள ஏைழகK�ேக 
அ/��கிேற�. உ#கைள�ேபா� ��கிய மேனாபாவ� என��� கிைடயா)." 
 
இ@வா� ெசா�% பவானி ேமேல நட�க� ெதாட#கினா�. ெதா8ட� அ�ேபா) 
அவைள� பா��த பா�ைவ அவKைடய இ�தய�ைத ஊ:�வி7 ெச�ற). ஆனாE�, 
பி� வா#கினா� அவனிட� ெதா�வியைட"ததா�ெம�� அவ� க�தினா�. 
அ�மாதிாி ேதா�விைய அவ� வி��பவி�ைல. ஆகேவ அவைன இல?சிய� 
ெசFயாம� ேநேர பா��)�ெகா8: விைரவாக நட"தா�. கைடயி� A� 
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வாசCப9ைய அைட"த)�, அவK�� ஏேனா தி��பி� பா��க ேவ8:ெம�� 
ேதா�றிC�. அவ� Aக� இ�ேபா) எ�ப9 இ����? அதி� ேகாப� அதிகமா 
இ���மா? ஏமாCற� அதிகமாயி���மா? 
 
தி��பி� பா��தா�. அேத சமய�தி� கைட�ெத�வி� ஒ� ேமா?டா� லாாி வ") 
நி�ற); அதி%�") தி:தி:ெவ�� ஒ� I?ட� ேபா'(கார�க� இற#கினா�க�. 
அவ�களி� நாEேப� ைகயி� �8டா"த9.ட� இவKட� ேபசிய ெதா8டைன 
ேநா�கி வ"தா�க�. ஒ� நிமிஷ� பவானியி� இ�தய� (த�பி�) நி�ற); அ:�த 
நிமிஷேம கண�)�� U� தடைவ Vத� அ9�)� ெகா8ட). 
 
ப?! ப?! ப?! 
 
பவானி க8ைண �9� ெகா8டா�. ஆனா� �9� ெகா89��க+� 
A9யவி�ைல. 
 
"வ"ேத மாதர�!" "வ"ேத மாதர�!" எ�� அ�ெதா8ட� கத�� �ர� ேக?ட). 
 
ப?! ப?! ப?! 
 
அவ� க8ைண� திற"த ேபா), ெதா8ட� கீேழ வி6") ெகா89�"தா�. அவ� 
ெநCறியி%�") இர�த� Zறி?ட). 
 
கீேழ வி6"த பிற�� அவ� "வ"ேத மாதர�!" எ�� ேகாஷி�தா�. கரகரெவ�� 
அவ� கா�கைள� பி9�) இ6�)� ெகா8: ேபானா�க�. ேபா'( லாாியி� 
X�கி� ேபா?டா�க�. 
 
பவானி கைட��� Oைழயவி�ைல. கைட வாசCப9யி� நி�றவ� ச?ெட�� 
ெந��ைப மிதி�) வி?டவைள� ேபா� அ#கி�") விைர") சாைல� ப�க� 
வ"தா�. த�/ைடய இ�தய அ"தர#க�தி%�") அள+�கட#காத தாப�)ட� 
பகவானிட� ஒ� பிரா��தைன ெசE�தினா�; 'ேபா'( லாாி அ#கி�") 
கிள��வதC�� அ"த இைளஞ� த� ப�க� ஒ� தடைவ தி��பி� பா��க ேவ8:�' 
எ�ப) தா� அ"த� பிரா��தைன. 'அ"த� பா6� சீைம ஜ+ளி� கைட��� தா� 
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ேபாகாம� தி��பி வி?டைத அவ� பா��க ேவ8:ேம' எ�� அவ� பாிதபி�தா�. 
சாதாரணமாF ஓ� ஆ.� கால�தி� அOபவி�க� I9ய ேவதைன அ@வளைவ.� 
பவானி அ"த7 சில நிமிஷ ேநர�தி� அOபவி�) வி?டா�. 
 
ேமா?டா� கிள�பிC�. ஐேயா! அவ� த�ைன� பா��காமேல ேபாFவி:வாேனா? 
ஆகா! இேதா பா��கிறா�; பா��), அவ� அ"த� கைட��� ேபாகாம� 
தி��பியைத� கவனி�ததC� அறி�றியாக� ��னைக.� �ாிகிறா�! 
 
பவானியி� தைல ஒ� கணேநர� கரகரெவ�� <ழ�ற). அ�ேபா) அவK�� ஒ� 
பிரைம உ8டாயிC� ஆகாய ெவளியி� ேதவ�கK� ேதவிகK� I?ட#I9 நி��,  
'வ"ேத மாதர� எ��யி� ேபா� வைர 
வாJ�)ேவா� A9 தாJ�)ேவா�' 
 
எ�� பா9�ெகா8:, அ"த� ேபா'( லாாியி� ேம� ��பமாாி ெசாாிவ) 
ேபாE�, அவ�க� ெசாாி"த ��ப#க� லாாியி� ேமCIைரைய எ�ப9ேயா கட") 
உ�ேள வ") அ"த� ெதா8ட� ேம� ெசாாி") கிட�ப) ேபாE� அவK��� 
ேதா�றிய)! அ:�த நிமிஷ� பிரைம ெதளி"த). க8ைண� திற") பா��த ேபா) 
ேபா'( லாாிைய� காேணா�. 
 
அ�ைற��� பா��த அ�Aக�ைத அ��ற� ெவ� கால� பவானி ஓயாம� ேத9� 
ெகா89�"தா�. Vதியி� வ89யி� ேபா��ேபா)�, கடCகைரயி� காC� வா#க 
உலா+� ேபா)�, ரயி� பிரயாண� ெசF.� ேபா)�, நாடக� பா����ேபா)�, 
அவKைடய க8க� <ழ�� <ழ�� அ"த Aக�ைத� ேத9� ெகா8ேடயி�"தன. 
நாளாக ஆக, பவானி நிராைசயைட"தா�. கனி+ த)�பிய க8கK�, ேசாக� 
ெபா�"திய ��னைக.� ெகா8ட அ�ெதா8டனி� தி@ய Aக�ைத இ"த 
ஜ�ம�தி� தா� இனி பா��க� ேபாவதி�ைலெய�ேற தீ�மானி�தா�. ேவ� 
காாிய#களி� கவன� ெசE�தி அ"த Aக�ைத மற�பதC�� ெபாி)� Aய�றா�. 
 
ஏற��ைறய அ"த AயCசியி� அவ� ெவCறியைட.� த�வாயி� இ�"தேபா) இ"த 
ஆ7சாியமான ச�பவ� ேந�"த). சC�� எதி�பாராத இட�தி�, எதி�பாராத 
ச"த��ப�தி� அவKைடய மேனாரத� ைக�I9C�. அதனா� பவானி எ�தைகய 
உ�ள� கிள�7சி அைட"தி��பா� எ�� ெசா�ல+� ேவ8:ேமா? 
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8. 8. 8. 8. உமாகா)த� ெகாைல ேக8உமாகா)த� ெகாைல ேக8உமாகா)த� ெகாைல ேக8உமாகா)த� ெகாைல ேக8    

 
பவானி இ�ேபா) ஒ� தனி உலக�தி� வசி�) வ"தா�. அ@+லகி� அளவிலாத 
ஆன"தA�, ெசா�ல A9யாத )�கA�, பிாி�க A9யாதப9 கல"தி�"தன. 
 
ஆகாய�ைத அளாவி வள�"தி�"த கCHர மர#களி� மீ) மைல�காC� 
அ9�ைகயி� ஏCப?ட ச�த� ஒ� சமய� �Xகலமான சிாி�ைப� ேபா� அவ� 
காதி� ப?ட). இ�ெனா� சமய� யாேரா வி�மி வி�மி அ6வ) ேபா� காதி� 
வி6"த). காைல ேநர�தி� மர� ெச9களி%�") பனி�)ளிக� கலகலெவ�� 
உதி�� ேபா), ஒ� சமய� அைவ ஆன"த பா�பமாக+� இ�ெனா� சமய� )�க� 
க8ணீராக+� ேதா�றின. ப?சிகளி� கான� ஒ� சமய� அவK��7 ச#கராபரண 
ராக�ைத� ேபா� உCசாக�ைத உ8டா�கி� )�ளி� �தி�கலாமா எ�� ேதா�ற7 
ெசFத); மCெறா� சமய� அேத பறைவகளி� கீத� ேசாகரச� ெபா�"திய ய)�ல 
கா�ேபாதியாக மாறி, அவKைடய க8களி� க8ணீ� )ளி��க7 ெசFத). 
 
ேசஷா�ாியி� விஷய�தி� ஏCப?ட மனமா�த� அவK�ேக ஆ7சாிய�ைத 
உ8டா�கிC�. அவைர� பா��பதCேகா ேப<வதCேகா அவK�� திBெர�� 
பி9�காம� ேபாயிC�. 
 
ேசஷா�ாியி� நட�ைதயிE� ஒ� மா�த� காண�ப?ட). அவ�ைடய உCசாகA� 
ச"ேதாஷA� எ#ேகேயா ேபாFவி?டன. சதா க:க:ெவ�� Aக�ைத ைவ�)� 
ெகா89��கலானா�. அ"த ேநாயாளிைய� �ண�ப:�)வதC�� பிரணதா��தி.� 
பவானி.� எ:�)� ெகா8ட AயCசி ஒ��� அவ���� 
பி9�கவி�ைலெய�பைத� ெதளிவாF� கா?9� ெகா8டா�. உ8ைமயி� அவ� 
ப:�)� ெகா89�"த அைற�� அவ� அதிக� வ�வ) Iட இ�ைல. எ�ேபாதாவ) 
அ�ைமயாக வ"தா�, அவ� X#��ேபா) வ") எ?9� பா��)வி?:� 
ேபாFவி:வா�. அவ�ைடய இ"த நட�ைத பிரணதா��தி��� Iட அவ�ேம� 
ெவ��� உ8: ப8ணிC�. 
 
நாலா� நா� ேநாயாளி ப:�தி�"த அைற��� ேசஷா�ாி வ"தி�"த சமய� X#கி� 
ெகா89�"தவ� தCெசயலாக� க8ைண விழி�தா�. எதிேர நி�ற ேசஷா�ாிைய� 
க8ட)�, 'நிஜ"தானா' எ�� ச"ேதக�ப:பவ� ேபா� க8ைண �9�9� திற") 
பா��தா�.  
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கைடசியாக, "நீ#க� தானா? நிஜமாக� பாாி(ட� ேசஷா�ாியா?" எ�� ேக?டா�. 
 
"ஆமா�; மி(ட� உமாகா"த�! நிஜமாக நா� தா�" எ�றா� ேசஷா�ாி. 
 
உமாகா"த� பலமிழ"தி�"த த�/ைடய ைககளினா� தைலயிேல இர8: ��� 
தடைவ அ9�)� ெகா8டா�. "விதிவச� எ�பதி� இ�ேபா)தா� என�� 
ந�பி�ைக வ�கிற). இ"த இட�தி�, எ�லாைர.� வி?:, நீ#களா 
வ"தி��கேவ8:�?" எ�றா�. 
 
அ�ேபா) பவானியி� உட�பி� ஒ@ேவா� அY+� )9)9�த). 
பிரணதா��தி�ேகா க8ைண� க?9� கா?9� வி?ட) ேபா� இ�"த). 
 
"A�னாேலேய உ#கK�� இவைர� ெதாி.மா, ேசஷா�ாி? எ�ப9� ெதாி.�?" 
எ�� பிரணதா��தி ேக?டா�. 
 
"ைஹேகா�?:�� இவ/ைடய ெகாைல� ேக( அ�Z� வ"த ேபா) ெதாி.�. 
அ�ேபா) நா� ப�ளி� பிராசிகி_ட�; ச��கா� தர�பிேல அ�Z� நட"த)" எ�றா� 
ேசஷா�ாி. 
 
ெகாைல�ேக( எ�ற)� பவானி தைலயிேல ெபாிய பாறா#க� வி6"த) ேபா� 
தி:�கி?டா�; இ)வைர அவ� மன�தி� இவ� ஏேதா ராஜீய� �Cற�)�காக� 
தா� ைகதியாயி��க ேவ8:ெம�� ஓ� எ8ண� இ�") வ"த).  
 
பிரணதா��தி�ேகா தி��� திைச ஒ��� �ாியவி�ைல. ஸு�மாரனான இ"த 
இைளஞ� ெகாைல� �Cற�)��� த8டைனயைட"த ைகதி எ�பைத அவரா� 
ந�பA9யேவயி�ைல. ேசஷா�ாிைய விவரமாF7 ெசா�E�ப9 ேக?டா�. "ேக( 
க?9� ப9�த) ம?:"தாேன என��� ெதாி.�? அவேன Hரா விவரA� 
ெசா�ல?:ேம" எ�றா� ேசஷா�ாி. 
 
உமாகா"த� Aத%� த� ேகைஸ� பCறி7 ெசா�ல ஆர�பி�தா�. ஆனா� அதி� 
சில ச�பவ#க� ேக?பவ�கK�� விள#காம� ேபாகேவ, அ9யி%�") த�/ைடய 
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வாJ�ைக7 ச�பவ#க� A6வைத.ேம <��கமாக� Iறினா�. அவ� Iறிய 
வரலா� பி� வ�மா�: 
 
ைகதி ெசா�ன கைதைகதி ெசா�ன கைதைகதி ெசா�ன கைதைகதி ெசா�ன கைத    
 
உமாகா"த/ைடய தாயா���� பா�கியfமி எ�� ெபய�. ஆனா�, ெபயாி� 
உ�ள பா�கிய�ைத� தவிர அவ� வாJ�ைகயி� எ@வித� பா�கிய�ைத.� 
அைடயவி�ைல. உமாகா"த/ைடய த"ைத�� அவ� இர8டாவ) தாரமாக 
வாJ�ைக�ப?டா�. இ�வாJ�ைகயி� இ�ப�ைத அவ� ஆ� வ�ஷ�)�� ேம� 
அOபவி�க� ெகா:�) ைவ�கவி�ைல. 
 
உமாவி/ைடய த"ைத�� அவ�ைடய ��த தார�தி� �ல� ஒ� பி�ைள 
இ�"தா�. அவ� மரணமைட"த ேபா) அவ� பி.ஏ. பா( ெசF)வி?:, சீைம�� 
ஐ.Q.எ(. ப9�க� ேபாக ேவYெம�� த"ைதயிட� உ�தர+ ேக?:� 
ெகா89�"தா�. இ"த7 சமய�தி� திBெர�� ஏCப?ட ேநாF காரணமாக� 
த"ைதயி� மரண� சமீபி�கேவ, அவ� த� ��த �த�வைன அ�கி� அைழ�), 
"�ழ"தாF! உன�� எ�னா� ஆனைதெய�லா� ெசF) வி?ேட�. பி.ஏ. ப9�க 
ைவ�தி��கிேற�. இனிேம� நீ ச�பாதி�) உ� வாJ�ைகைய நட�த 
ேவ89ய)தா�. உ� சிறிய தாயாைர.� உ� த�பிைய."தா� அநாைதயாக 
வி?:� ேபாகிேற�. அவ�கK�காக இ)வைரயி� நா� ஒ� ைபசா Iட7 ேச��) 
ைவ�கவி�ைல. எ�/ைடய உயிைர நாலாயிர� SபாF�� இ�ஷி_� 
ெசFதி��கிேற�. உ� சிறிய தாயாைர� க%யாண� ெசF) ெகா8டதC� A�ேப 
இ�ஷி_� ெசFததாைகயா� எ� மரண�திC�� பி� உன��� ெதாைக 
ேசரேவ8:ெம�� அதி� க89��கிற). நீ அ"த� ெதாைகைய வா#கி உ� சிறிய 
தாயா���� ெகா:�)வி:" எ�� Iறி வி?: இற") ேபானா�. 
 
உமாவி� தைமய/��, அவ/ைடய சிறிய தாயாைர எ�ேபா)ேம பி9�பதி�ைல; 
தன�� விேராதியாக� த� தக�பனாாி� அ�ைப� கவர வ"தவ� எ�� அவைள 
ெவ��) வ"தா�. ஆனாE�, அவ� இ�ப9 ேமாச� ெசFவா�, தக�பனா� 
சா��ேபா) ெசா�ன வா��ைத�� இ�ப9� )ேராக� ப8Yவா� எ�� 
பா�கியலfமி எதி��பா��கவி�ைல. 
 
உ�தர� கிாிையக� ஆன)�, இ�ஷி_ர�( பா%Qைய எ:�)� ெகா8: பண� 
வா#கி வ�வதாக7 ெச�ைன��� ேபானவ� ேபானவ� தா�. தி��பி வர+�  



284 

 

இ�ைல; எ@வித� தகவE� ெதாிவி�கவி�ைல. 
 
ஐ") வய)� �ழ"ைத.ட� நி��கதியாF விட�ப?ட பா�கியலfமி எ�தைனேயா 
க�ட#கK�� உ�ளானா�. Aத%� ெகா0சநா� ஒ� பண�கார V?9� சைமய� 
ெசF) ேபா?:� ெகா89�"தா�. பிற�, ஒ� �8ணியவானி� சிபா�சினா� 
ெச�ைனயி� த�ம� ப�ளி�Iட� ஒ�றி� ேச�") ப9�) உபா�தியாயினி 
ேவைல�� பயிCசி ெபCறா�. பிற� ஜி�லா ேபா�: ெப8க� ப�ளி�Iட#களி� 
உபா�தியாயினியாக ேவைல பா��கலானா�. அதி� கிைட�த ெசாCப7 ச�பள�தி� 
ெச?டாக ஜீவன� ெசF), மி�"த பண�ைத� ெகா8: உமாகா"தைன� ப9�க 
ைவ�தா�. உமா+� ப9�பி� மிக+� ெக?9�கார� எ�� ெபய� வா#கி, உபகார7 
ச�பள#க� ெபC�, தாயா� அ/��� ெசாCப� பண�தி� மCற7 ெசல+கைள 
நட�தி� ெகா8: ப9�) வ"தா�. 
 
அவ� ெச�ைனயி� கலாசாைலயி� ப9�)� ெகா89�"த ேபா), மகா�மாவி� 
உ��7 ச�தியா�கிரஹ இய�க� தீவிரமாக நட")வ"த). உமாவி� மன� அ"த 
இய�க�தி� ஈ:ப?ட). ேதச�திேல ஆயிர�கண�கான ம�க� அ"த� ேபாிய�க�தி� 
சிைற ெச��� அ9ப?:� வ�� ெசFதிகைள� ப9�க� ப9�க அவ� ஹி�தய�தி� 
ெபாிய ெகா"தளி�� ஏCப?ட). ப9�பிேல ��தி ெச�லவி�ைல. கைடசியாக7 
ெச�ைன� கைட Vதிகளி� ெதா8ட�க� மறிய� ெசFவைத.�, அவ�க� அ9�க� 
ப:வைத.� ேந��� ேந� பா��த ேபா) அவ� மன� Hரா+� மாறிவி?ட). 
அ�ப9�ப?ட மக�தான இய�க�தி� ஈ:படாத வாJ�ைகயினா� எ�னதா� 
பிரேயாஜன�? எனேவ, அ"நிய�)ணி பகி�காி�� இய�க�தி� கல")ெகா8: 
மறியE��7 ெச�றா�. 
 
பல தின#க� அவைன அ9�) இ6�)7 ெச�� எ#ேகயாவ) Xரமான இட�தி� 
ெகா8: ேபாF வி?: வ"த ேபாதிE� அவ� ம�ப9.� ம�ப9.� மறியE�� 
வ�வைத� க8ட ேபா'ஸா� கைடசியி� அவைன� ைக) ெசF)ெகா8: 
ேபானா�க�. விசாரைண நட"த). ஒ� வ�ஷ� க:#காவ� த8டைன.� 
விதி�க�ப?ட). 
 
உமா த�/ைடய எ8ண�ைத A�னேம தாயா��� எ6தி� ெதாிவி�தி�"தா�. 
அவK�� ஒ� ப�க�தி� ெப�ைமயாயி�"த). மCெறா� ப�க� அளவி�லாத 
)�கA� உ8டாயிC�. ஆனா�, அவ� அவ/�� எ6திய பதி%�, 
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"அ�ப9ெய�லா� ஒ��� ெசF)விட ேவ8டா�" எ�� தா� எ6தினா�. அவ� 
வி:Aைற ெபC�7 ெச�ைன�� வ�வதC�� உமா சிைற��� ேபாF வி?டா�. 
பிற� பா�கியலfமி மக/�� எ6திய க9த�தி� ெகா0ச#Iட� த� )�க�ைத� 
கா?டாம�, ச"ேதாஷமாF ஒ� வ�ஷA� சிைற7சாைலயி� இ�") வி?: வ��ப9 
ைதாிய� ெசா�% எ6தினா�. 
 
Aத%� இர8: ��� க9த#க� இ�ப9 உCசாக�?:வனவாக இ�"தன. 
அ��ற� வ"த க9த#களி� ேசா�+ அதிக� காண�ப?ட). 'த8டைன� கால�)�� 
A�னதாகேவ வி:தைல ெபC� வ")விட வழிகிைடயாதா?' எ�� Iட ஒ� 
க9த�தி� ேக?9�"தா�. இதனா� உமாவி� இ�தயA� கல#கிC�; ஆனா� 
ப�ைல� க9�)� ெகா89�"தா�. 
 
உ8ைமயாகேவ பா�கியலfமி�� அ�ேபா) ெபாியெதா� )��பா�கிய� 
ேந�"தி�"த). அ7சமய� அவ� எ"த ஜி�லா ேபா�: ப�ளி�Iட�தி� ேவைல 
பா��) வ"தாேளா, அ"த ஜி�லா ேபா�டான) 'ர#க சA�திர� ராவண�' எ�� 
ெபய� ெபCற ஒ� மகா பாபியிட� அக�ப?:� ெகா89�"த). அவனிட� இ�லாத 
)���ண�ைத உலக�தி� ேவெற#�� காண இயலா). ல0ச�தினாE�, த9ய9 
ஆ?க� பலைர� த�கீJ ைவ�)� ெகா89�"ததனாE� அவ� அ�ப97 
ெச�வா��� ெபCறா�. அேத Aைறகளினா� அ"த7 ெச�வா�ைக நா?9� 
ெகா8:� இ�"தா�. அவ/ைடய ேகார கி��திய#களி� ஒ�� ஜி�லா 
ேபா�:கK��?ப?ட ெப8 ப�ளி�Iட#களி� உபா�தியாயினிகைள 
உப�திரவி�பதா��. அவ/ைடய ெபா�லாத ெகா:#க8, பா�கியலfமியி� 
மீ)� வி6"த). அவ� அவ/ைடய )ராைச�� இண#க ம��கேவ, 
ப�ளி�Iட�)��� ப�ளி�Iட� அவைள மாCறி� ெகா8:� இ�/� 
பலவித#களி� உப�திரவி�)� ெகா8:� இ�"தா�. பா�கியலfமி இைத� 
பCறி7 ெச�ைனயிE�ள ப�திாிைககK���, அ�ேபா) அதிகார�தி� இ�"த 
ச��கா� ம"திாிகK��� க9த� எ6தினா�. ம"திாிகளி� ஒ�வ� அ"த� க9த�ைத 
ேமCப9 ஜி�லா ேபா�: பிரQெட8:�ேக அ/�பி, "இ�ப9�ப?ட ெபா�லாத 
ெப8பி�ைளைய ஏ� ேவைலயி� ைவ�தி��கிறாF" எ�� ேக?9�"தா�. 
 
அதC� ஐ"தா� தின#கK��� பிற� ஒ�நா�, பா�கியலfமிைய� )�நட�ைத 
காரணமாக ேவைலயி%�") நீ�கிவி?டதாF உ�தர+ வ"த). அ�றிர+ அவ� 



286 

 

�9யி�"த V?9� நாைல") த9ய�க� ��") அவைள அ9�) இ�Q�)� 
�C�யி�� �ைல உயி�மாF வி?:7 ெச�றா�க�. 
 
உமாகா"த� சிைறயி%�") வி:தைல ெபC� வ"தேபா) த� தாயாைர இ�தைகய 
ேகால�தி� க8டா�. அவ/ைடய இர�த� ெகாதி�த); ெந0< தீF"த). விவர� 
ெதாி"த ேபா), "அ�மா! அ"த� பாவிைய� ெகா��வி?:� பிற� உ�ைன வ") 
பா��கிேற�" எ�� அலறி� ெகா8ேட பி�)� பி9�தவ� ேபா� ஓ9னா�. 
 
'ர#க சA�திர� ராவண�' அ�ேபா) த#கியி�"த இட�ைத அவ� விசாாி�)� 
ெகா8: அ#ேக ேபாF7 ேச�"தா�. ப#களாவி� அவ� Oைழ.� ேபா) 
)�பா�கியி� ச�த�ைத� ேக?:� தி:�கி?டா�. ச�த� வ"த அைறைய ேநா�கி 
ஓ9னா�. அ#ேக தா� ெகா�வதCகாக வ"த மனித� ஏCகனேவ <ட�ப?: இற") 
கிட�பைத� பா��தா�! உமாகா"தைன� ேபாலேவ பழி தீ��க வ�ம# ெகா8ட 
ேவெறா�வ� இவைன A"தி� ெகா89��க ேவ8:�. உமா அ"த� ேகார� 
கா?சிைய� பா��)� திைக�) நிCைகயிேலேய ஜன#க� பல� ஓ9வ") அவைன� 
பி9�)� ெகா8டா�க�. 
 
விசாரைணயி� உமாகா"த� ஒ�ைற.� ஒளி�காம� உ�ள) உ�ளப9 
ெசா�னா�. ஜி�லா ேகா�? ஜ?ஜு மகா நீதிமா�. அ�)ட� அவ� 'ர#க சA�திர� 
ராவண'னி� ேகார� கி��திய#கைளெய�லா� ந�கறி"தவ�. ஆகேவ, அவ� �Cற� 
�<வாகவி�ைலெய�� ெசா�% எதிாிைய வி:தைல ெசF)வி?டா�. 
 
ச��கா� தர�பி� அ�Z� ெசFய�ப?ட). அ�ேபா) ெச�ைன ைஹேகா�?9� 
பாாி(ட� ேசஷா�ாி ப�ளி� பிராQ�_டராயி�"தா�. உமாகா"த� த�/ைடய 
ேகைஸ� தாேன நட�)வதாக7 ெசா�%, கீJ�ேகா�?9� ெசா�ன)ேபாலேவ 
நட"த) நட"தப9 உ8ைமேய உைர�தா�. ஆனா� பாாி(ட� ேசஷா�ாி 
த(தாேவஜிகைள.� சா?சிய#கைள.� ெகா8: உமாகா"த� தா� ெகாைல 
ெசFதி��க ேவ8:ெம�� தி8ணமாF �<�ப:�தினா�. நீதிபதிகK� அவ�ைடய 
வாத�ைத ஏC��ெகா8: எதிாிதா� ெகாைல ெசFத) எ�� தீ�மானி�தன�. 
ஆனா� அதC�� X8:தலாயி�"த காரண�ைத உ�ேதசி�)� ைகதி��� 
X���த8டைன விதி�காம� ஆ.� த8டைன விதி�தன�. 
 
அ�ேபா), ேகா�?9� எதிாி நட")ெகா8ட வித� ஒ� ெபாிய கிள�7சிைய 
உ8டா�கிC�. அவ� நீதிபதிகK���, A�கியமாF ப�ளி� பிராQகி_ட����, 
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த� மனமா�"த ந�றிைய� ெதாிவி�தா�. "எ� ைகயா� அ"த� பாதகைன� 
ெகா�லவி�ைலேயெய�� என�� ெரா�ப+� மன(தாபமாயி�"த). இ�ேபா) 
நா� தா� ெகா�ேற� எ�� ச?ட� தீ��)வி?டத�லவா? ெரா�ப ச"ேதாஷ�!" 
எ�� அவ� Iவி�ெகா89��ைகயிேலேய ேபா'ஸா� பி9�) இ6�)7 
ெச�றன�. 
 
நாE வ�ஷ� சிைறயி%�"த பிற� உமாகா"த/�� இ�மாதிாி ஆ.� A6வ)� 
சிைறயி� கால#கழி�பதா� எ�ன பிரேயாஜன� எ�� ேதா�றிC�. சமய� ேந�"த 
ேபா) த�பி7 ெச�ல Aய�வெத���, அ�AயCசியிேல உயி� ேபானா� ெரா�ப 
ந�லதாF� ேபாயிC� எ��� தீ�மானி�தா�. ெச�ற வார�தி� அ) மாதிாி 
ச"த��ப� ேநரேவ அவ/� இ�/� ஐ") ைகதிகKமாக7 சிைறயி%�") த�பி ஓ9 
வ"தன�. அவ�களி� இர8: ேப� பி9ப?டா�க�; ��� ேப� <ட�ப?: 
இற"தா�க�. உமாகா"த� ம?:� எ�ப9ேயா த�பி�)� ெகா8: மைல� 
பிரேதச�தி� ��") அைல") கைடசியாக இ#� வ") ேச�"தா�. 
***** 
 
ைகதி ெசா�ன இ"த� கைதைய ேக?: வ�ைகயி� பிரணதா��தி பலAைற 
க8கைள� )ைட�)� ெகா8டா�. பவானி அ6ேத வி?டா�. ஆனா� ேசஷா�ாி 
ம?:� )ளி�Iட மன#கல#காம� உ?கா�"தி�"தா�. அவ�ைடய க9ன 
சி�த�ைத� க8: பிரணதா��தி.� பவானி.� ெபாி)� அதிசயி�தா�க�. 
 

9. '9. '9. '9. 'ஒ1B� இர.B உள�ஒ1B� இர.B உள�ஒ1B� இர.B உள�ஒ1B� இர.B உள�''''    
 
நீலகிாியி� அ@வ�ஷ� வழ�க�திC� A�னதாகேவ ேமCக�தி மைழ 
ெதாட#கிவிட� I:ெம�� அOபவA�ளவ�க� ெசா�னா�க�. காCறி� ேவக� 
நாK�� நா� அதிகமாகி�ெகா8: வ"த). மர#கK� ெச9ெகா9கK� 
அைச"தா:�ேபா) வர�ேபா�� ெப� மைழைய நிைன�) இைவ ந:#�வ) ேபால 
காண�ப?ட). ேமC�� தி�கி� இ�8ட ேமக#க� Wழ� ெதாட#கின. தி��� 
திக"த#க� எ�லா� ந:#��ப9 இ9 Aழ�க#க� ேக?டன. ேவனிC கால�தி� 
இைர ேத9 மைல�� வ"த ப?சிக� I?ட# I?டமாக� கீJ� திைசைய ேநா�கி7 
ெச�லலாயின. <கவாச�)�காக மைல�� வ"தி�"த ச��கா� உ�திேயாக(த�கK� 
அவசர அவசரமாக �?ைட க?9னா�க�. 
 
Ieாி� �ெராபஸ� பிரணதா��தியி� ப#களாவி� வசி�தவ�க� ஒ@ெவா�- 



288 

 

வ�ைடய உ�ள�திE� ெப�� �ய� அ9�)� ெகா89�"த). �ய%�  
உ�ேவக� நாK�� நா� அதிகமாயிC�. 
 
"ச?டமாவ) ேகா�?டாவ), ம8ணா#க?9யாவ); எ�லா� <�த ேமாச�! 
உமாகா"தைன� ேபா�ற ஒ� நிரபராதிைய7 சிைறயி%:� ச?ட� எ�ன ச?ட�? 
அைத அOமதி��� ராஜா#க� எ�ன ராஜா#க�?..." எ�� பிரணதா��தி 
ெபா#கினா�. 
 
"�CறமCறவ� எ�கிறீ�கேள? உ#கK�� எ�ப9� ெதாி.�? �Cற� 
சா?ட�ப?டவ� ெசா�வ)தாேன?" எ�றா� ேசஷா�ாி. 
 
"ஆமா�; அவ� ெசா�Eவ)தா�. ஆனா� அவ� ெசா�வேத என��� ேபா)�. 
அதC� விேராதமாF U� ேப� ெசா�னாE� ந�பமா?ேட�. அ�ப9ேய அவ� 
ெகாைல ெசFததாக இ��க?:�; அ�ேபா)� அவ� �Cறவாளியி�ைல. ஒ� ெபாிய 
ரண பாதகைன இ"த உலைக வி?: நீ�கியதCகாக அவ/��7 ச�க� ந�றி 
ெசE�த ேவ8:�. நானாயி�"தாE� அ�ப9�தா� ெசFதி��ேப�. எ�/ைடய 
தாயாைர ஒ� பாதக� அ�ப9 )����தியி�"தா� அவைன� க?டாய� 
ெகா�றி��ேப�" எ�� ஆ�திர�)ட� Iறினா� பிரணதா��தி. 
 
"க?டாய� நீ#கK� த8டைன அைட"தி��Z�க�. ச?ட�திC� உய�+, தாJ+ 
கிைடயா). �Cற� ெசFதவைன� த89�க7 ச?ட#கK�, ேகா�?:கK� 
இ��கி�றன. ஒ@ெவா� மனித/� தாேன த8டைன விதி�பெத�� கிள�பினா�, 
அதC� A9+ எ#ேக? அராஜக"தா� ஏCப:�" எ�� ேசஷா�ாி வாத� ெசFதா�. 
 
"மி(ட� ேசஷா�ாி! நா� ெசா�கிேற�; இ"த7 ச?ட� ெதாழி� உ#கைள அ9ேயா: 
ெக:�) வி?ட). நீ#க� இ@வள+ ேமாசமான மனித� எ�� என�� இ)வைரயி� 
ெதாியா)" எ�றா� பிரணதா��தி. 
 
இ�மாதிாியாக இ"த அ�திய"த சிேநகித�கK���ேள விேராத பாவ� �8ட). 
ஒ@ெவா� நாK� அ) அதிகமாகி வ"த). 
 
அ"த V?9� ேசஷா�ாி இ�ேபா) ஒ� தனி மனிதரானா�. பவானி அவ�ட�  
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அதிகமாF� ேப<வ) Iட� கிைடயா). அவ�ைடய �ண� த#கK��� 
பி9�கவி�ைலெய�பைத மைற�) ைவ�க� பிரணதா��தியாவ) பவானியாவ) 
சிரம�படவி�ைல. அ�ேபா) ேசஷா�ாி தா� ஊ���� ேபாவதாக7 
ெசா�%யி�"தா�, அவ�க� நி7சயமாF ஆ?ேசபி�தி��க மா?டா�க�. ஆனாE� 
ேசஷா�ாி ேபாவதC� வி��பA�ளவராF� காண�படவி�ைல. 
 
பவானி இ�ேபா) ெமFமற"த பரவச நிைலயி%�"தா�. த�ைன மற"த)ட� 
உலக�ைதேய மற")வி?டா�. அவKைடய உ�ள�தி� உமாகா"த� ஒ�வைன� 
தவிர ேவ� யா���� எதC�� இடேம இ�லாம� ேபாயிC�. உமாகா"த/��� 
ெகா0ச� ேதக திட� ஏCப?டேபா), அவ/ட� பவானி.� பிரணதா��தி.� 
மைலயி� உலாவ7 ெச�வா�க�. ெகா0ச� Xர� ெச�ற)� உமாகா"த� ேமேல 
நட�க A9யாம� உ?கா�")வி:வா�. பவானி.� அவ/ட� நி��வி:வா�. 
பிரணதா��தி ம?:� அதிக Xர� ேபாFவி?: வ�வா�. 
 
பவானி.� உமாகா"த/� தனியாயி��ைகயி� பவானி அதிக� ேப<வதாயி�ைல; 
உமாைவ� ேபசவி?:� தா� ெமௗனமாF� ேக?:� ெகா89��பா�. அவ� 
த�ைன� பCறிேய தா� அதிக� ேப<வா�. தா� வ�#கால�ைத� பCறி 
எ�ென�ன ஆைச ைவ�தி�"தாென���, அைவெய�லா� எ�ப9 நிராைசயாயின 
எ��� ெசா�வா�. த�ைன வள��)� ப9�க ைவ�) A�/��� ெகா8: 
வ�வதCகாக� த� தாயா� ப?ட க�ட#கைள� க8ணி� ஜல� த)�ப� I�வா�. 
ேதச ேசைவயி� த�/ைடய அOபவ#கைள எ:�)ைர�பா�. <த"திர� ேபா� 
நட"த கால�தி�, ேமE� ேமE� வி6"த அ9கைளெய�லா� தா#கி� ெகா8: 
அைசயாம� நிCபதC�� த�ைனயறியாம� ஏCப?ட அH�வ ைதாிய�ைத� பCறி 
விய��ட� I�வா�. த�/ைடய தாயா� அ9ப?:� கிட"த கா?சிைய விவாி�க 
Aய��, A9யாம� அ6)வி:வா�. சிைற7 சாைலயி� தா� ப?ட க�ட#கைள 
விவாி�பா�. 'X��� த8டைன விதி�தி��க� Iடாதா?' எ�� எ8ணி எ8ணி� 
தா� ஏ#கியைத7 ெசா�வா�. 
 
தி��ப� தி��ப எ�தைன தடைவ ெசா�னாE� பவானி ச%யாம� ேக?பா�. 
இ�மாதிாி ஒ� வார� பழ�க�தி�, உமாகா"த/ட� பிற"த) Aத� பழகி 
அவ/ைடய <க)�க#கைளெய�லா� பகி�") அOபவி�தவ� ேபா� அ@வள+ 
இ�தய ஒC�ைம அைட"தா�. 
 
உமாகா"தைன எ"த7 ச"த��ப�தி� A�ேன பா��க ேந�"த) எ�ப) தன��  
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ஞாபக� வ"த) ேபாலேவ, அவ/��� அ"த7 ச�பவ� ஞாபக�)�� வ"த) எ�� 
பவானி ெதாி") ெகா8டா�. Aத� தடைவ அவ� ச�யா�கிரஹ� ைகதியாக7 
சிைற7சாைலயி� இ�"த ேபாெத�லா�, அவைள ம�ப9.� பா��கலா� எ�ற 
ஆைச.� ந�பி�ைக.� அவ/�� இ�"தன. இர8டா" தடைவ ெகாைல� 
�Cற�)�காக7 சிைற��� ேபானபிற� அ"த ஆைசைய வி?:வி?டா�. ஆனா�, 
அவKைடய எழி� Aக�ைத.�, ):�கான ேப7ைச.�, சீைம ஜ+ளி� 
கைடயி%�") அவ� அவசரமாக� தி��பி� க�ைண த)��� க8களா� த�ைன� 
பா��த பா�ைவைய.� அவ� மற�கேவயி�ைல. 
 
"கனவிேல நிைன�காத காாிய� நட")வி?ட). எதி�பாராத ேப� என��� கிைட�) 
வி?ட). உ�ைன ம�ப9 பா��)வி?ேட�. நீ எ�ைன நிைன+ ைவ�தி��கிறாF 
எ�பைத.� அறி") ெகா8ேட�. இனிேம�..." எ�� தய#கி நி�றா� 
உமாகா"த�. 
 
"இனிேம� எ�ன?" எ�� பவானி ேக?க, "இனி ேம� இ"த உயிாி� ேம� என�� 
இ7ைச இ�ைல, நி�மதியாF� பிராண�தியாக� ெசF) ெகா�ேவ�" எ�றா�. 
 
பவானிைய ஒ� �E��� �E�கி� ேபா?ட). ெகா0ச ேநர� கழி�) அவ�, "நீ#க� 
ெசா�வ) என��� �ாியவி�ைல. எ�ைன� பா��த பிற� இ"த உயி� வாJ�ைக 
ேவ8டாெம�� ேதா��கிறதா? அ@வள+ கச�� உ8டா�க நா� எ�ன 
ெசFேத�?" எ�றா�. 
 
"பகவாேன! அ�ப9யா அ��த� ெசF) ெகா�கிறாF? ஆனா� அ) 
உ8ைமய�லெவ�� உ� மனேம ெசா�E�." 
 
"அ�ப9யானா� ஏ� உயி� வி:வைத� பCறி� ேப<கிறீ�க�?" 
 
உமாகா"த� சC� ெமௗனமாயி�"தா�. "நா� இற�பைத� தவிர ேவ� வழி 
கிைடயா). எ� வாJ�ைகயி� இதC�A� நா� இ@வள+ ச"ேதாஷமாF 
எ�ேபா)� இ�"ததி�ைல. இ"த நிைலைமயிேலேய எ� வாJ�ைக A9வ) 
ந�லத�லவா? ம�ப9 சிைற��� ேபாக எ�னா� A9யா); A9யேவ A9யா)! 
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அ)+� இ"த� ப�) நா� உ�/ட� இ�") பழகிய பிற�, இனிேம� 
சிைறவாச�ைத எ�னா� நிைன�க� Iட A9யா)" எ�றா�. 
 
பவானியி� இ�தய அ"தர#க�தி�, தா� தCசமய� அOபவி��� ச"ேதாஷ� 
நீ9�தி��பதC�� ெபாிய இைட_� ஒ�� கா�தி��கிற) எ�ப) 
ெதாி")தானி�"த). ஆனாE� அ"த எ8ண�)��� த� மன�தி� 
இட#ெகாடாம� இ��க Aய�றா�. வ�#கால�ைத� பCறி நிைன�கேவ அவ� 
வி��பவி�ைல. நிகJகால�தி� ேபாி�ப�திேலேய A6கியி�"), வ�#கால�ைத 
மற")விட வி��பினா�. 
 
ஆனா� இ�ேபா) உமாேவ அ"த� ேப7ைச எ:�த)�, அவ� அைத�பCறி7 
சி"தி�க ேவ89யி�"த). 
 
"அ"த இர8: வழிைய� தவிர ��றாவ) வழி எ)+� இ�ைலயா?" எ�� பவானி 
ேக?டா�.  
 
"எ�ன இ��கிற)? ஒ��ேம இ�ைல. ஏதாவ) இ�"தாE� பாாி(ட� 
ேசஷா�ாிைய� ேபா�ற ப�ளி� பிராQகி_ட�க� இ���� வைரயி�, அ"த வழி 
என�கி�ைல. ஒ�� ஆ.� பாிய"த� சிைற; அ�ல) மரண�, எ� வைரயி� நா� 
தீ�மானி�)வி?ேட�." 
 
"என�� அ�ப9� ேதா�றவி�ைல. ேயாசைன ெசF) ஏதாவ) வழி 
க8:பி9�ேபா�. இ�ைல, மரண� ஒ��தா� வழி எ�றா�, இ�வ�� ேச�"ேத 
உயி�வி:ேவா�" எ�றா� பவானி. பிற�, உமா+ட� ெவ� ேநர� வா��வத� 
ெசF), த�ைன� ேகளாம� ஒ��� ெசFவதி�ைலெய�� வா���தி வா#கி� 
ெகா8டா�. 
 

10. 10. 10. 10. ச.டமா�த�ச.டமா�த�ச.டமா�த�ச.டமா�த�    
 
ஒ� நா� ேசஷா�ாி ப�திாிைக ப9�)� ெகா89�"தவ�, ச?ெட�� கலவரமைட"த 
�ர%�, "இைத� ப9�தீ�களா?" எ�� பிரணதா��திைய� பா��)� ேக?டா�. 
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பிரணதா��தி, ப�திாிைகைய அவாிடமி�") வா#கி� �றி�பி?ட ெசFதிைய� 
ப9�தா�. 
 
அதி�, ேகாயA�X� சிைறயி%�") த�பிய ைகதிகளி� ஒ�வ� இ�/� 
பி9படவி�ைலெய���, அவ� நீலகிாி மைலயி� எ#ேகேயா ஒளி") திாிவதாக� 
ேபா'ஸா� ஊகி�)7 <�<��பாக� ேத9 வ�கிறா�கெள���, இ) ச�ப"தமாக7 
சில தைடய#க� அவ�கK�� அக�ப?9��கி�றனெவ��� க89�"த). 
 
இைத� ப9�)� பிரணதா��தி.� அதிக கலவரமைட"தா�. 
 
"நா� ��� ேப�� இ�ேபா) ச?ட�ப9 ெபாிய �Cற� ெசF) ெகா89��கிேறா�. 
சிைற� ைகதி�� அைட�கல� ெகா:�) ைவ�தி��கிேறா�. இதC�� த8டைன 
எ�னெவ�� உ#கK��� ெதாி.ம�லவா?" எ�� ேசஷா�ாி ேக?டா�. 
 
"எ�ன ேவ8:மானாE� இ��க?:�; என��� கவைலயி�ைல. உமாகா"தைன 
நா� ைகவிட� ேபாவதி�ைலெய�ப) நி7சய�." 
 
"ைகவிடாம� நீ#க� எ�னதா� ெசFயA9.�? எ�தைன நா� ெதாியாம%����? 
க?டாய� ஒ� நா� பி9�)வி:வா�க�. அ�ேபா) எ�ன ெசFV�க�?" 
 
"மி(ட� ேசஷா�ாி! உ#கK�� இ���� ஆ�திர�ைத� பா��தா�, நீ#கேள 
ேபா'ஸு�� எ6தி� ேபா?: வி:V�க� ேபா� இ��கிறேத?" எ�றா� 
பிரணதா��தி. 
 
ேசஷா�ாி ச?ெட�� �னி") ப�திாிைகைய ப9�க� ெதாட#கினா�. அதனா� அவ� 
Aக� அ�ேபா) விகாரமாF� க��தைத� பிரணதா��தி கவனி�கவி�ைல. 
 
அ�ைறய தின� பவானி.� உமாகா"த/� ம?:� உலா+வதC� ெவளிேய 
ெச�றி�"தா�க�. வழ�க�ைத விட� ெகா0ச� அதிக Xர� இவ�க� ேபானா�க�. 
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Ieாி� பிரணதா��தியி� ப#களா மிக+� தனிைமயான ஒ� ��றி� உ7சியி� 
அைம"தி�"த). அதC�7 சமீப�தி� அைர ைமE�� ேவ� ப#களா கிைடயா). 
ஆைகயா�, அ"த� ப#களாைவ7 <Cறி.�ள மைல வழிகளி� சாதாரணமாF யா�� 
எதி��ப:வ) வழ�கமி�ைல. 
 
ஆனா�, இ�� தா#க� ெச�E� வழியி� எதி�AகமாF இ�வ� வ�வைத� 
க8ட)� பவானியி� மன� தய�கACற). ேவ� வழி தி���வதC�� அ#� இட� 
இ�ைல. எதிேர வ"தவ�க� சமீபி�தேபா), அவ�களி� ஒ�வ� பவானி��� ெதாி"த 
மனிதராயி�"தா�. அவ� ெச�ைனயி� பிரபல வ�கீ�களி� ஒ�வ�. ப�க�)� 
ப#களா+�� அவ� வ"தி��பதாக� பவானி ேக�வி� ப?9�"தா�. பவானிைய� 
Xர�தி� பா��த+டேனேய அவ� ��னைக �ாி") ஒ� ��பி: ேபா?டா�. அ�கி� 
ெந�#கிய)�, உமாகா"தைன அவ� ஒ� கண� உC� ேநா�கிவி?:, "எ�ன மி(ட� 
ேசஷா�ாி! இ) எ�ன தமா�! எ�ேபா) நீ#க� மீைசைய எ:�தீ�க�?" எ�� 
ேக?டா�. 
 
உமாகா"த� பதி� ெசா�ல� ெதாியாம� திைக�தா�. பவானி��� அவ�ைடய 
ேக�வி மி�"த ஆ7சாிய�ைத உ8: ப8ணிய). ஆயி/� அவ� சமாளி�)� 
ெகா8:, "இவ� ேசஷா�ாிய�ல; ெச�ைனயி%�") வ"தி���� எ�/ைடய 
சிேநகித�" எ�றா�. 
 
அதC� அ"த மனித�, "நிஜமாகவா? எ�ன ஆ7சாிய�! இ�ப9�ப?ட தவ� நா� 
எ�ேபா)� ப8ணியதி�ைல. ம�னி�கேவ8:�. ஒ�ேவைள ேசஷா�ாி�� ஏதாவ) 
உறேவா?" எ�� ேக?டா�. 
 
"அ)+� இ�ைல" எ�றா� பவானி. 
 
அதC�� வ�கீEட� வ"த இ�ெனா� மனித�, "இவைர நா� Iட எ#ேகேயா 
பா��தி��கிேற� ேபா� இ��கிற). உ#க� ேப� எ�ன ஸா�" எ�� ேக?டா�. 
 
உமாகா"த� �ழ�ப�)ட�, "உ#கைள� பா��ததாக என�� ஞாபகமி�ைலேய?" 
எ�றா�. 
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"சாி, ேபாF வ�கிேறா�" எ�� பவானி விைர") Iறிவி?: ேமேல நட�கலானா�. 
பிற� அவ�க� சC�� )ாிதமாகேவ நட") சீ�கிர�தி� ப#களாைவ அைட"தா�க�. 
நட���ேபாெத�லா� பவானியி� உ�ள� சி"தைனயி� ஆJ"தி�"த). 
உமாகா"த� ேபசி� ெகா8: வ"தெதா��� அவ� காதி� ஏறேவயி�ைல. 
***** 
 
அ�றிர+ மைலயி� பிரமாதமான காC� அ9�த). மர#க� தடா� படா� எ�� 
Aறி") வி6"தன. ப#களாவி� மீ) காC� ேவகமாF ேமாதியேபா) அ) 
அ(திவார�தி%�") ஆ:வ)ேபா� ேதா�றிய). அ"த� ப#களாவி� வசி�த 
ஒ@ெவா�வ� உ�ள�திE� அைதவிட� ெபாிய ச8டமா�த� அ9�)� 
ெகா89�"த). 
 
ம�நா� ெபா6) வி9ய, காCறி� ேவக� சC� அட#கிC�. இ�ைற�ேகா 
நாைள�ேகா மைழ ெதாட#கிவி:�. "இனிேம� தாமதி�கா)" எ�றா� மைல 
அOபவA�ள பிரணதா��தி. 
 
காைலயி� V?: ேவைல�கார� மா��ெக?:��� ேபாயி�"தா�. அ#ேக யாேரா 
ஒ�வ� அவனிட� ேப7<� ெகா:�), பிரணதா��தியி� ப#களாவி� �) ஆ� 
யாராவ) வ"தி��கிறா�களா எ�� ேக?டதாக+�, தன��� ெதாியா) எ�� பதி� 
ெசா�னதாக+� அவ� தி��பி வ") ெதாிவி�தா�. அ�� ப#களா+�� @"த 
தபா�கார�, "ஏ� ஸா�! யாேரா �)சா இ"த� ப#களா+�� வ"தி��கிறா�களாேம? 
அவ� ெபயெர�ன? ஏேதா ாிஜி(ட� தபா� வ"தி��கா�. ேபா(? மா(ட� 
விசாாி7<8: வர7 ெசா�னா�" எ�றா�. 
 
"இ#ேக ஒ��த�� �)சா வரவி�ைல. எ�லா�� பைழய மனித�க� தா�" எ�� 
பிரணதா��தி ேகாபமாF� பதி� ெசா�னா�. 
 
ேசஷா�ாி அ�ெற�லா� த� அைறயிேலேய உ?கா�") ஏேதா எ6தி� 
ெகா89�"தா�. சா�பி:�ேபா) Iட அவ� அதிகமாF ஒ��� ேபசவி�ைல. 
தபா�கார� விசாாி�தைத� பCறி� பிரணதா��தி ெசா�னா�. "ஆமா�; எ� காதிE� 
வி6"த)" எ�றா� ேசஷா�ாி. அதC�ேம� ஒ� வா��ைத.� ெசா�லவி�ைல. 
அவ�ைடய நட�ைத பிரணதா��தி�� அ��தமாகேவயி�ைல. அவ� ேம� 
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அளவி�லாத ேகாப� ெபா#கி வ"த). ஆனா� அவைர எ�ன ெசFவெத��� 
ெதாியவி�ைல. 
 
அ�� ம�தியான� இவ�க� ��� ேப�� உ?கா�") ேபசி� 
ெகா89����ேபா), எ�ேலா�ைடய மன�திE� �Aறி� ெகா89�"த 
விஷய�ைத உமாகா"தேன பிர(தாபி�தா�. 
 
"உ#கKைடய மன� என��� ெதாி"தி��கிற). ஆனா� பிரேயாஜனமி�ைல. 
எ�ைன உ#களா� கா�பாCற A9யா). நா� ேபாகிேற�; விைட ெகா:#க�" 
எ�றா�.  
 
"ேபாகிறாயா? எ#ேக ேபாவாF? இ�றிரேவா, நாைளேயா மைழ பி9�)� ெகா�ள� 
ேபாகிற). மைழ வ")வி?டா�, மைல�பிரேதச�தி� திற"த ெவளியி� அைர மணி 
Iட ஜீவி�தி��க A9யா)" எ�றா� பிரணதா��தி. 
 
"ஜீவி�தி��பதC�� ேபானா� அ�லவா அ"த� கவைல..." 
 
"எ�ன, எ�ன ெசா�னாF?" எ�� பிரணதா��தி பதறி� ெகா8: ேக?டா�. 
 
"இ�ெனா� தடைவ சிைற��� ேபாF எ�னா� வாழ A9யா). எ�ப9.� ஒ� நா� 
உயிைர வி:ேவ�. இ#ேக ேபா'( வ") எ�ைன� ைக) ெசF) 
உ#கK�ெக�லா� மன�க�டA� அவமானA� ஏCபட நா� ஏ� 
காரணமாயி��கேவ8:�? நீ#க� என��7 ெசFத உபகார�)�� அ�ப9யா 
ைக�மா� ெசFவ)?" எ�றா� உமா. 
 
"எ#களிட� உன�� ந�றியி��ப) உ8ைமயானா�, இ�ேபா) நா� ெசா�வைத� 
ேக?க ேவ8:�. உயி�வி:� ேப7ைச மற")வி:. ேபா'ஸா� வ"தா� ேபசாம� 
அவ�கKட� ேபா. நா� ஆயிC� உ�ைன வி:தைல ெசFவதC�" எ�� 
பிரணதா��தி ஆேவச�)ட� Iறினா�. 
 
"A9யாத காாிய�ைத� தா#க� ெசா�கிறீ�க�. தைலவிதிைய மாCற A9.மா?  
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விதியி� A�ென�லா� என�� ந�பி�ைக கிைடயா). இ�ேபா) அ�ப9யி�ைல.  
இ"த� ப#களாவி� எ�ேபா) ேசஷா�ாிைய� பா��ேதேனா அ�ேபாேத விதியி� 
பல�ைத நா� உண�") ெகா8ேட�." 
 
"அெத�லா� <�த� த�� ஆயிர� விதிகளி%�")�, Uறாயிர� 
ேசஷா�ாிகளிடமி�")� நா� உ�ைன� கா�பாC�கிேற�. ேநேர ைஹேகா�? 
ஜ?ஜுகளிட� ேபாகிேற�. கவ�னைர� பா��கிேற�. இ"தியா ம"திாி வைரயி� 
ேபாF� பா��ேத/� உ�ைன வி:தைல ெசFகிேற�. நீ ம?:� ெபா�ைமயாF 
இ��கேவ8:�. இ�தைன நா� க�ட�ப?: வி?டாF; இ�/� ெகா0ச நா� 
ெபா��)� ெகா�." 
 
இ�ப9 இவ�க� ேபசி� ெகா89�"தேபா) மணி நாE இ����. ேசஷா�ாி வாசC 
ப�க� ேபாவைத� பவானி பா��தா�. அவ� எ6"), "சி�த�பா! நீ#க� ேபசி� 
ெகா89�#க�. நா� ெகா0ச� ெவளிேய ேபாF வ�கிேற�" எ�� Iறிவி?:� 
ேபானா�.  
 

11. 11. 11. 11. பிராயAசி�த�பிராயAசி�த�பிராயAசி�த�பிராயAசி�த�    
 
பவானி வாச%� ேபாF� பா��த)�, கீேழ ேசஷா�ாி ேபாF� ெகா89�"த) 
ெதாி"த). அவைர அவ� ெதாட�") ெச�றா�. <மா� அைர ைம� நட"த பிற�, 
ேசஷா�ாி ஒ� பாைறயி� மீ) உ?கா�"தா�. மைல�பாைதக� வைள") வைள") 
ெச�Eம�லவா? ேசஷா�ாி உ?கா�"த இட� ஒ� வைளவி� Aைன. அ#கி�") 
பா��தா� ேமேல ப#களா+��� ேபா�� பாைத.� கீேழ Ie� ரயி� 
(ேடஷ/��� ேபா�� பாைத.� ெவ� Xர�)�� ெதாி"தன. 
 
ேசஷா�ாி கீேழ ேநா�கி� ெகா89�"தவ�. கால97 ச�த� ேக?: ேமேல நிமி�") 
பா��தா�. பவானி வ�வைத� க8டா�. அவ� Aக�திேல அ�ேபா) ேதா�றிய) 
கல�கமா அ�ல) மகிJ7சியா? கல�க� எ�ேற பவானி��� ேதா�றிய). 
 
"எ�ன, தனியாF� �ற�ப?: வ"தீ�க�?" எ�� பவானி ேக?டா�. 
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"அ) உன�� விய�பாயி��கிறதா, எ�ன? நா� தா� இ�ேபா) 
தனியாகிவி?ேடேன?" எ�� Iறி7 ேசஷா�ாி ��னைக �ாி"தா�. அவ�ைடய 
க8களிேல ஜல� தK�பிC�. 
 
பவானி�� அவ� மீ) லவேலசA� இர�க� ஏCபடவி�ைல. 
 
"ேசஷா�ாி! நீ� மகா வ0சக�. விஷ�பா��. விஷ�பா�பிE� ெகா9ய Vாிய� 
பா��..." எ�� அவ� Iறி வ"த ேபா) அவேள படெம:�தா:� ஒ� நாக 
ஸ��ப�ைத� ேபா� ேதா�றினா�. அவ� Iறிய வா��ைத ஒ@ெவா��� ந0< 
ேதாF"ததாயி�"த). ேசஷா�ாியி� Aக� க��) அளவிலாத ேவதைனைய� 
கா?9C�. 
 
"உம) ேவஷ�ைத நா� க8டறி"ேத�. நீ� மா�� )ேராகி, பி�� )ேராகி, சேகாதர 
)ேராகி. உமாகா"த/ைடய தைமய� நீ�தா�. இ�ைலெய�� சாதி�Zரா?" எ�� 
ேக?டா�. 
 
ேசஷா�ாி ஒ� நிமிஷ� இ9வி6"த) ேபா� பிரமி�)� ேபானா�. "எ�/ைடய 
க9த�ைத..." எ�� த:மாறினா�. 
 
"க9தமா? எ�ன க9த�?" 
 
"ேவைல�காரனிட� ெகா:�) வ"ேத�." 
 
"என��� ெதாியா). உ�Aைடய க9த�ைத நா� ப9�கவி�ைல; ப9�க 
இ�டAமி�ைல. நீ� என�� ம?:"தானா எ6தினீ�? ச�தியமாF7 ெசா�E�; 
ேபா'ஸு�� எ6தவி�ைலயா? உ�Aைடய த�பிைய இர8: தடைவ.� ெக:�தீ�. 
இ�ேபா) ��றா� தடைவ.� அவைன ெஜயிE�� அ/��கிறீ�. உ�ைம� 
ேபா�ற )ேராகிைய இ"த உலக�திேல பா��க A9யா)." 
 
ேசஷா�ாி Aக�திேல ஒ� மா�த� உ8டாயிC�. அவ� ஆ�திர� த)�ப� Iறினா�: 
"பவானி! நானா )ேராகி? அவ� தா� )ேராகி. எ� வாJ�ைகைய� 
பாழா��வதCேக அவ� பிற"தா�. நா� ஐ.Q.எ(. பாீ?ைச��� ேபாகA9யாம� 
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ெக:�தா�. அ��ற� எ�ப9ேயா நா� A�/�� வ") 'ப�ளி� பிராQகி_ட�' 
உ�திேயாக�தி� இ�"தேபா), அவ� ெகாைல� ேகQ� வ") ேச�"தா�. தீ���� 
Iறிய தின�திேலதா� அவ� எ�ைன� ெக:�க� பிற"த எ� த�பி எ�� என��� 
ெதாி"த). அ"த ேவதைனயினாேலேய நா� 'ப�ளி� பிராQகி_ட�' ேவைலைய 
வி?:� ெதாைல�ேத�. இ�ேபா) ம�ப9.� அவ� எ� வாJ�ைகயி� வ") 
���கி?9��கிறா�. பவானி! ச�தியமாF7 ெசா�; அவ� வ"தி��காவி?டா� நீ 
எ�ைன� க%யாண� ெசF) ெகா89��க மா?டாயா?" எ�� ேக?டா�. 
 
பவானி சிாி�தா�. அ"த7 சிாி�பிேல இ�"த ெவ���� ஏளனA� அவ�ைடய 
ேக�வி��� பதி� ெசா�%வி?டன. ஆனாE� பவானி அ�)ட� நி��தவி�ைல. 
"உ�ைம� க%யாண� ெசF) ெகா�வைத� கா?9E� ஒ� பிசாைச� க%யாண� 
ெசF) ெகா�ேவ�" எ�றா�. 
 
ேசஷா�ாியி� Aக� ேதாCற� ம�ப9.� மாறிய). அதி� அளவி�லாத ேசாக� 
�9ெகா8ட). "பவானி! ெரா�ப ச"ேதாஷ�. ேபா'ஸு��� �ல� ெதாிவி�த) 
நா� தா�. நீ சீ�கிர� ேபாF உ�/ைடய காதலைன� கா�பாCற A9.மானா� 
கா�பாC�" எ�றா�. 
 
பவானி, அவ� கா?9ய திைசயி� கீேழ ேநா�கினா�. ப�)� பதிைன") 
ேபா'(கார�க� அணிவ��) வ") ெகா89��பைத� க8டா�.  
 
அவ� ேசஷா�ாிைய� பா��)� பய#கரமான �ர%� Iறினா�: "ேசஷா�ாி! 
உ�Aைடய பாப�)��� பிராய7 சி�தேம கிைடயா). இ"த� Hமி எ�ப9 உ�ைம7 
<ம�கிற) எ�ேற என�� ஆ7சாியமாயி��கிற). இ"த மைல பிள") உ�ைம 
வி6#கி விடாத) என�� விய�பாயி��கிற). நா� ெசா�வைத� ேகK�. இ"த 
நீலகிாியி� எ@வளேவா மைல.7சிக� இ��கி�றன. எ@வளேவா அதல 
பாதாளமான ப�ள�தா��க� இ��கி�றன. அவCறி� எதிலாவ) ஒ�றி� நீ� 
வி6") ெச�தீ� எ�� ேக�வி�ப?ேடனானா� எ� மன� �ளி��." 
 
இ�ப97 ெசா�%வி?:� பவானி விைர") ப#களாைவ ேநா�கி7 ெச�றா�. 
 
பவானி அ�பா� ெச�ற)� ேசஷா�ாி ஆ7சாியமான காாிய� ஒ�ைற7 ெசFதா�. 
ச?ெட�� தம) ச?ைட� ைபயி%�") ஒ� சி� Aக� பா���� க8ணா9ைய.� 
ஒ� ஷவர� க�திைய.� எ:�தா�. ஒ� விநா9� ெபா6தி� தம) Aக�தி%�"த 
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அழகான மீைசைய அகCறினா�. மீைசைய எ:�த)� அவ� Aக�)��� 
உமாகா"த� Aக�)��� )ளி�Iட வி�தியாச� இ�லாம� ேபாயிC�, 
க8ணா9யா� ஒ� தடைவ Aக�ைத� பா��)� ெகா8: க�தி, க8ணா9 
எ�லாவCைற.� ப�க�தி� இ�"த ஒ� ஆJ"த ப�ள�தி� எறி"தா�. 
 
உடேன ேபா'(கார�க� வ"த திைசைய ேநா�கி விைர") ெச�றா�. அவ�க� 
அ�கி� ெந�#கிய)�, "நா� வ")வி?ேட�. உ#கK�� அதிக7 சிரம� 
ைவ�கவி�ைல" எ�� ெசா�% வில#� மா?:வதC�� ைகைய நீ?9னா�. 
 
ப#களா+�� விைர") ெச�ற பவானி, "சி�த�பா சி�த�பா!" எ�� 
Iவி�ெகா8ேட உ�ேள ெச�றா�. பிரணதா��தியி� Aக� ேதாCற�ைத� 
பா��த)�, தா� ெசா�ல வ"தைத7 ெசா�லாம�, "எ�ன விேசஷ�?" எ�� 
ேக?டா�. 
 
பிரணதா��தி ஒ� க9த�ைத நீ?9னா�. அ), ேசஷா�ாி உமாகா"த/�� எ6திய 
க9த�. "தய+ ெசF) சாய#கால� ஐ") மணி�� A�னா� இைத� திற�க 
ேவ8டா�. சாியாக ஐ") மணி��� பிாி�)� பா��க+�" எ�� அத� ேம� 
உைறயி� எ6தியி�"த). 
 
பவானி விய��ட/� பரபர��ட/� க9த�ைத� பிாி�)� ப9�தா�. 
 
'த�பி! உன�� நா� ெசFதி���� அபகார#கK�ெக�லா� பாிகார� ெசFய 
வி���கிேற�. க?டாய� நா� ெசா�கிறப9 நீ ேக?கேவ8:�' எ�� அ�க9த� 
ஆர�பமாயிC�. 
 
உமாகா"த/��� பதி� தா� ைகதியாக� ேபாவதாக+� அவ� த��வதC� இ) 
ஒ��தா� வழிெய���, அ�றிரேவ அவ�க� பிரணதா��தியி� ேமா?டாாி� 
ெச�ைன��� கிள�பி7 ெச�லேவ8:ெம���, ம�நா� தம��� பதிலாக 
உமாகா"த� க�ப� ஏறிவிட ேவ8: ெம��� அதி� க89�"த). தம�� ஒ��� 
ஆப�) விைளயாெத���, ப�) நாைள��� ேபா'ஸா��� அச?:� ப?ட� 
க?9வி?:� தா� ெவளிேயறிவிட A9.ெம��� எ6தியி�"த). 
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"க�பE�� இர8: 9�க? வா#கியி��கிேற�; இ�/� யாராவ) உ�ேனா: 
ேபாவதாயி�"தா� ேபாகலா�" எ�� �றி�பி?:, "இ"த� க9த� ேவ� யா� 
க8ணிE� படாதப9 ெந��பி� ேபா?:� ெகாK�தி விட+�" எ�ற 
ேவ8:ேகாKட� க9த� A9"த).  
 
��� ேப�� கல") ேயாசி�), அ"த� க9த�தி� க8டப9 ெசFவேத உசிதெம�� 
தீ�மானி�தா�க�. அ(தமி��� சமய� அவ�க� ேமா?டாாி� கிள�பினா�க�. 
பிரணதா��திதா� வ89 ஓ?9னா�. ம�நா� க�ப� �ற�ப:� சமய� அவ�க� 
சாியாக7 ெச�ைன� )ைறAக� ேச�"தா�க�. 
 

12. 12. 12. 12. அ!தவா��அ!தவா��அ!தவா��அ!தவா��    
 
பிரணதா��தி கைதைய ேமCக8ட இட�தி� A9�) வி?டா�. 
 
சC� ேநர� ெபா��) நா�, "அ��ற� எ�ன ஆயிC�? ேபா'ஸாாி� தவ� 
எ�ேபா) ெவளி�ப?ட)?" எ�� ேக?ேட�. 
 
"அ) ெவளி�படெவயி�ைல." 
 
"எ�ன? அ) எ�ப9 ெவளி�படாதி��க A9.�? ெஜயிE��� ெகா8: ேபான)ேம 
ைகேரைக அைடயாள#களி%�") க8:பி9�தி��பா�கேள!" 
 
இ"த� ேக�வியினா� என��7 சிைறயOபவ� உ8: எ�பைத� ெதாிவி�)� 
ெகா8ேட�. 
 
பிரணதா��தி ெசா�னா�: "வா(தவ"தா�. ெஜயிE��� ெகா8: ேபாயி�"தா� 
உடேன க8: பி9�தி��பா�க�. ஆனா� ேசஷா�ாி ெஜயிE��� 
ேபாகேவயி�ைல. நீ#கேள உ8ைமைய ஊகி�தி��Z�கெள�� நிைன�ேத�. 
ஆனா� உ#கK�� எ�ப9� ெதாி.�? ப�திாிைகயி� எ#ேகேயா �ைலயி� வ"த 
ெசFதிைய எ#ேக ப9�தி��க� ேபாகிறீ�க�? ப9�தி�"தாE� ஞாபக� இ��கா). 
ஆனா� அ"த வ�ஷ�தி� பிரமாதமான மைழ.� �யE� நீலகிாியி� அ9�) 
ெரா�ப+� ேசதமான விவர� உ#கK��� க?டாய� ஞாபகமி���ேம. நா#க� 
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�ற�ப?ட அ�� இரவிேல தா� அ�ப9 ஊழிகால�) மைழ ேபா� ெபFய� 
ெதாட#கிய). ம�நா� Ieாி%�") ேம?:� பாைளய�திC�� �ற�ப?:7 
ெச�ற ரயி�, வழியி� பாைதைய வி?: விலகி வி6") வி?ட). ரயி%� 
ேபானவ�களி� ஒ�வைன� தவிர மCறவ�கெள�லா� உயி� த�பினா�க�. ஒேர 
ஒ�வ� தா� மரண� அைட"தா�. அவ� த�பிேயா9� பி9ப?ட ைகதி..." 
 
"ஆஹா!" எ�� எ�ைனயறியாம� ஒ� பலமான I7ச� ேபா?ேட�. ேசஷா�ாிைய� 
பா��)� பவானி ெசா�ன ெகா:� ெமாழிக� அ�ேபா) என�� ஞாபக� வரேவ, 
எ� உட�ெப�லா� ந:#கிC�. அவ� சாப� ப%�)வி?ட)! ஆனா� 
எ�ேப��ப?ட த�ெப8ண�தி� ேபாி� அவ� அவைர7 சபி�தா�? அ"த7 சாப� 
இ�ப9� ப%�) வி?டைத அறி"தா� அவ� உ�ள� எ�ன பா:ப:�? 
 
சC�� ெபா��), "மரண� தCெசயலாக ேந�"ததா? அ�ல) தCெகாைலயா? 
எ�ப9ெய�� தீ�மானி�தா�க�?" எ�� ேக?ேட�. 
 
"யா���� ெதாி.�? ரயி� வி6"த இட�)��� ப�க�திேல அதல பாதாளமான 
கி:கி: ப�ள� ஒ�றி�"த). அதி� அவ� வி6")வி?டா�. உ�� ெதாியாம� 
ேபான அவன) ேதக�ைத� ேபா'ஸா� க8ெட:�)� தகன� ெசFதா�க�. 
"த�பிேயா9ய ைகதி Ieாி� பி9ப?:� ெகா8:வர�ப:ைகயி� ெதFவாதீனமாக 
ரயி� விப�தி� மரணமைட"தா�" எ�� ப�திாிைககளி� ஒ� சி� ெசFதி 
ெவளியாயிC�. அ�)ட� கைத A9"த)," எ�� Iறி� பிரணதா��தி ெப��7< 
வி?டா�. 
 
ேசஷா�ாி இற"த காரண�ைத� பCறி ஆசிாிய� பிரணதா��தி த�Aைடய 
அபி�பிராய� எ�னெவ�� ெசா�ல ம��) வி?டா�. எ� வைரயி�, ேசஷா�ாியி� 
மரண� ெதFவாதீனெம�� நா� நிைன�கவி�ைல. அவ� ஆ�ம� தியாக� ெசF) 
ெகா8டா� எ�ேற நா� க�)கிேற�. ஆனா� ஒ� வித�தி� தCெகாைல.� 
ெதFவாதீன"தா� அ�லவா? 
 
"இ"த உலக� ெபாF, வாJ+ ெபாF" எ�� ந� ெபாிேயா�க� ெசா�ன) அAத 
வா�� எ�பதி� ச"ேதகமி�ைல. உலக�ைத� ெபாFெய�� ெகா8டா�தா� ஏேதா 
ஒ� மாதிாி7 சகி�)� ெகா8: ஜீவ யா�திைரைய நட�தி� ெகா8: ேபாக A9.�. 
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இ"த உலக� நிஜமாக ம?:மி�"தா� இ@வள+ தவ�கK��� 
)யர#கK��மிைடயி� உயி� வாJவ) சா�தியமா?  
------------- 
 


