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பிரசி�தி ெப6ற ேதவி வி�யாலய�தி� 8தாபக�� தைலவி9மான சேகாதாி 
அ�ன;ரணி ேதவி ஒ� நா� மாைல வழ�க� ேபா� வி�யாலய�ைத> 36றியி�?த 
ெபாிய ேதா,ட�தி� உலாவி� ெகா ��?தா�. வி�யாலய�5��� ெகா"ச 
-ர�திA�ள ஒ� ப$களாவிB�?5 வ?த நாத8வர�தி� கீத� அவ��� ஏேதேதா 
பைழய நிைனDகைள உ டா�கின. எ�ேபா5� சா?த� �� ெகா ����� 
அவ�ைடய �க�திேல ஒ� நிமிஷ� கிள�>சியி� அறி�றி ேதா�றி அF�த கண� 
மைற?த5. அ�கா,சி, அைமதியான ச��திர�தி� திGெர�� ஒ� ேபரைல கிள�பி� 
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கைரேயாரமி�?த பாைறமீ5 ேமாதி அைத ஒ� நிமிஷ� �Hக அ��5 வி,F, ம� 
நிமிஷ� தி��பி> ெச�ல, மீ F� அ� கடB� அைமதி �� ெகா�வ5 ேபாB�?த5. 
அைல அ��த5 எ�பத6� ஞாபகா��தமா1 அ?த� பாைறயிேல உ�ள ப�ள$களி� 
த ணீ� த$கியி��ப5 ேபால, அ�ன;ரணியி� க களிA� ஜல� த5�பி நி�ற5. 
 
அ�ேபா5 அ?த� ேதா,ட� பாைதயி� எதி���றமாக வி�யாலய�தி� உதவி 
ஆசிாிைய Jமதி சாவி�ாி, எ�.ஏ., எ�.�. வ?5 ெகா ���பைத� பா��த5�, 
அ�ன;ரணி ேதவி க ணீைர> ச,ெட�� 5ைட�5� ெகா F, ��னைக9ட� 
சாவி�ாிைய வரேவ6றா�. இ�வ�� சமீப�தி� ஒ� ேவ�ப மர�தி� அ�யி� இ�?த 
சிெம , ேமைட மீ5 உ,கா�?தா�க�. 
 
ெப  �ல�தி� ேசைவயி� தைல நைர�5� ேபானவ� எ�றா� அ5 சேகாதாி 
அ�ன;ரணி�� �6�� ெபா��தமாயி����. அவ�ைடய ெந6றிைய� கவி?5 
ெகா F அட��தியா1 வள�?தி�?த ெவ�ளிய ேகச�ைத� பா����ேபா5, மைல> 
சிகர$களி� ேம� அF�கF�காக� த$கி நி6�� ெவ ணிற ேமக$களி� கா,சி 
ஞாபக�5�� வ��. இKவா� தைல நைர�5� ேபாயி�?தாA�, அவ� �க�ைத� 
பா����ேபா5, அவ� ஐ�ப5 வயைத தா �யவ� எ�� யாராA� ெசா�ல 
��யா5. மாறாத இளைமயி� இரகசிய�ைத� க Fபி��தவேரா அவ� எ�� /ட� 
ேதா���. ெவ�ைள� கைல9டM�, ெவ மயி� அட�?த தைல9டM�, சா?த� 
��ெகா ட �க�5டM� ேதா�றிய சேகாதாி அ�ன;ரணிைய� பா��பவ�க�, 
அவைர> சர8வதி ேதவியி� அவதாரெம�ேற நிைன�பா�க�. 
 
அ�ன;ரணியி� வாH�ைக வரலாேறா, எ�லா�� பிரசி�தமாக அறி?த விஷய�. 
ஒ�பதாவ5 வயதி� நிைனD ெதாி9��ேப ைவதKய� ெகாFைம�� ஆளா�� 
5��பா�கிய�ைத� ெப6றவ� அவ�. அவ�ைடய அ?த� 5��பா�கியேம ெப  
�ல�தி� ந6பா�கிய� ஆயி6�. பி6கால�தி� அவ� ப�ளி�/ட�தி� ேச�?5, 
�ய6சி9ட� ப��5, கைடசியாக பி.ஏ.,எ�.�. ப,ட�� ெப6றா�. அ5�த�, 
இள�பிராய�தி� கணவைன இழ?தவ�க�, கணவ�மா�களா� 
�ற�கணி�க�ப,டவ�க�, அநாைத� ெப க� �தBேயா���� ெதா F 
ெச1வதிேலேய தம5 வாணாைள> ெசலவி,F வ?தா�. அவ�ைடய இல,சிய�ைத 
நிைறேவ6�வத6� ஒ� சாதனமாக இ?த� ேதவி வி�யாலய�ைத 8தாபி�5� தம5 
உட� ெபா�� ஆவி எ�லாவ6ைற9� அத6ேக அ��பண� ெச1தி�?தா�. 
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உதவி ஆசிாிைய Jமதி சாவி�ாி இள� பிராய�தவ�. வய5 3மா� இ�ப�ைத?5 
இ����. இ�M� கBயாண� ஆகவி�ைல. ��� வ�ஷ�5�� �� அவ� 
எ�.ஏ.,எ�.�. பாீைஷ ேதறி, இ?த வி�யாலய�தி� உதவி ஆசிாிையயாக வ?தேபா5, 
ச�பா�ய�5�காகேவ வ?தாெள�றாA�, பி�னா� சேகாதாி அ�ன;ரணியி� 
சகவாச�தினா� அவNைடய மேனாபாவேம மாறி� ேபாயி�?த5. 
அ�ன;ரணிைய� ேபா� தாM� ெப  �ல�தி� ெதா F�காகேவ வாணாைள 
அ��பண� ெச1தாெல�ன எ�� /ட> சில சமய� அவ� எ ண மிFவ5 F. 
 
சிெம , ேமைடயி� மீ5 உ,கா�?த5�, சாவி�ாி, "அ�மா! இ�� கவிைத� பாட� 
ெசா�B� ெகாF��� ேபா5 என�� ெரா�ப� க�டமா1� ேபா1வி,ட5. 
'அ�பினா� தா� உலக� இய$�கி�ற5' எ�பதாக அதி� ஒ� வாி வ�கிற5. 'எ?த 
அ�ைப> ெசா�கிறா� கவி?' எ�� ப�மா ேக,டா�. ெரா�ப� ெபா�லாத ெப  
ப�மா!...அேதா அவ� சிாி�கிற ச�த�ைத� ேகN$க�!" எ�றா� சாவி�ாி. 
 
ேதா,ட�தி� இ�ெனா� ப�தியி� சில ெப க� ைகயா� எறி?5 விைளயாF� 
ப?தா,ட� ஆ�� ெகா ��?தா�க�. அ$கி�?5 கிள�பிய கலகலெவ�ற சிாி�பி� 
ஒB ெத�ற� கா6றி� தவH?5 வ?5 ெகா ��?த5. 
 
"ப�மாவி� ேக�வி��� பதி� எ�ன ெசா�னா1?" எ�� அ�ன;ரணி ேக,டா�. 
 
"பதி� ெசா�ல� திணறி� ேபா1 வி,ேட�. கவி இ$ேக 'அ��' எ�� 
ெசா�A�ேபா5 காதைல�தா� �றி�பிFகிறா�. ஆனா� இைத அ?த� ெப கN�� 
நா� எ�ப�> ெசா�வ5? சாதாரண� ெப கN�� ��னா� ெசா�வேத க�ட�. 
நா� '�)� ேமாீ8' காேலஜி� ப��தேபா5, எ$க� ஆசிாிையக� ப,ட அவ8ைத 
ந�றா1 ஞாபகமி��கிற5. இ$ேக, விதைவ� ெப க�, ��ஷ�களா� த�ளி 
ைவ�க�ப,டவ�க� - இ�ப�� ப,டவ�க� ��னா� காதைல� ப6றி எ�னமா1� 
ேப3வ5?" 
 
இ�ப�> ெசா�B வ?த சாவி�ாி ச,ெட�� நி��தினா�. சேகாதாி அ�ன;ரணி9� 
பா�ய�தி� கணவைன இழ?தவ� எ�ப5 சாவி�ாி�� அ>சமய� ஞாபக� வரேவ, 
தா� விரஸமா1� ேபசிவி,டதாக அவN��� பய� உ டாயி6�. அ?த� தவைற 
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நிவ��தி ெச19� ெபா�,F அவ� ம�ப�9� /றினா�: "உ ைமயாக� பா��தா�, 
அ�மா, இெத�லா� 3�த� ைப�திய�கார�தன� எ��தா� ேதா��கிற5. காத�, 
கீத� எ�� ெசா�வெத�லா� ெவ�� பிரைமேயய�லவா? ேவைலயி�லாத 
கவிகளி� )  மேனாராPய�ைத� தவிர ேவெறா��மி�ைல..." 
 
அ�ேபா5, அ�ன;ரணி, "அ�ப�யா சமாசார�? எ�லா� பிரைமதானா? ெரா�ப சாி, 
அ?த�ப� டா�ட� சீனிவாசM�� நா� க�த� எQ5கிேற�," எ�றா�. 
 
சாவி�ாி டா�ட� சீனிவாசைன� கBயாண� ெச15 ெகா�ள� ேபாகிற 
விஷய�ைதேய அ�ன;ரணி அKவா� �றி�பி,டா�. சாவி�ாி ஒ� மQ�ப� சிாி��> 
சிாி�5வி,F, "ஆமா�; யா� க டா�க�? இ�ேபா5 நிஜ� ேபா� இ��கிற5, 
இர F வ�ஷ� ேபானா� எ�ப� இ���ேமா? யா���� ெதாி9�? அ5 ேபானா� 
ேபாக,F� அ�மா! 'உலக�தி� சிற?த காாிய$க� எ�லா� காதBனா�தா� 
நட�கிற5' எ�� இ?த� கவி ெசா�வ5 அப�த?தாேன? அ5 எ�ப�> சாியா��? 
இ�ப�ைத?5 வ�ஷ காலமாக நட?5 வ�� இ?த� ேதவி வி�யால�ைதேய எF�5� 
ெகா�ளலா�. க�யா�மாியிB�?5 ஹிமாலய� வைரயி� இ?த 8தாபன�ைத� 
�கழாதவ�க� இ�ைல. த$கNைடய ேசைவைய� பாரா,டாதவ�கN� இ�ைல. 
இ?த ேஸவாலய�தி� விஷய�தி� கவி ெசா�வ5 எ�ப�� ெபா�?5�?" எ�றா�. 
 
"சாவி�ாி! உலக�திேல நட��� ம6ற> சிற?த காாிய$கைள� ப6றி என��� 
ெதாியா5. கவி ெசா�வ5 அவ6��ெக�லா� ெபா�?5ேமா, எ�னேவா, அறிேய�. 
ஆனா�, எ�Mைடய ேசைவைய ஒ� ெபாிய காாியமா1� க�5� ப,ச�தி�, கவி 
ெசா�வ5 அத6� �6றிA� ெபா�?5�. எ�Mைடய �ய6சிகN�ெக�லா� 
�லகாரண� அ��தா�." 
 
"இ�ைலெய�� யா� ெசா�னா�க�? அநாைதகளிட�திA� தீன�களிட�திA� 
த$கNைடய அ�� பிரசி�தமானத�லவா?" 
 
"அ?த அ�ைப> ெசா�லவி�ைல நா�. கவி ெசா�A� காதைல� தா� ெசா�கிேற�. 
நா� ஏதாவ5 ேசைவ ெச1தி�?தா�, அ5 அKவளD� காத� எ�M� 
விைதயிB�?5 �ைள�5 எQ?த5தா�" 
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சாவி�ாி இைத� ேக,F அளவிலா விய�� அைட?தா�. "அ�மா! நிஜமாகவா, 
அ�மா? ஐேயா! என�� எ�லா� ெசா�A$க�!" எ�� பரபர��ட� ேக,டா�. 
------------ 

2222    
 
அ�ன;ரணி ெசா�கிறா�: 
 
"அேதா அ?த� கBயாண ),�B�?5 ேமள> ச�த� கா6றி� மித?5 வ�கிறேத, 
ேக,கிறாய�லவா? நாயன�கார� நா,ைட��றி"சி ராக�ைத அ6�தமா1 
வாசி�கிறா�. உ�ைன� பா��பத6� ஒ� நிமிஷ� ��னா� அ5 எ� காதி� 
விQ?தேபா5 பைழய கால�5 ஞாபக� என�� உ டாயி6�. ஒ� நாN� 
இ�லாதப� க ணி� ஜல� /ட வ?5வி,ட5. பல வ�ஷ$கN�� ��னா� ஒ� 
க�யாண�தி� ேபா5 இேத ராக�ைத> ெச�ெபா�னா� ேகாவி� ராமசாமி 
வாசி�தா�. அ�ேபாெத�லா� நாயன�கார�களி� அவ� தா� பிரசி�த�..." 
 
"அெத�லா� உ$கN�� இ�Mமா ஞாபக� இ��கிற5, அ�மா! ெரா�பD� 
பா�ய�தி� உ$கN��� கBயாண� ஆயி6� எ�� ேக�வி�ப,���கிேறேன?" 
 
"எ�Mைடய கBயாண�ைத நா� ெசா�லவி�ைல. ஆ� வயதிேல என��� 
கBயாண� ப ணினா�களா�. ஒ�ப5 வயதிேல ைக�ெப  ஆேன�. அெத�லா� 
என��� கனD மாதிாி /ட ஞாபக�தி� இ�ைல. அKவளD இள� வயதி� 
விதைவயானதி� ஒ� ெசௗகாிய� இ�?த5. உன��> சிாி�� வ�கிறத�லவா? 
ஆனாA� உ ைம அ�ப��தா�. நாைல?5 வ�ஷ�5��� பிற� அ�ப� 
ேந�?தி�?தா�, எ�லாைர9� ேபா� எ�ைன9� அல$ேகால� ெச1தி��பா�க�. 
ெரா�ப> சி� வயதானப�யா� அ�ப� ஒ��� ெச1யாம� வி,��?தா�க�." 
 
அ�ன;ரணி ச6� ேநர� சி?ைதயி� ஆH?த வ ண� 3�மா இ�?5வி,F, 
ம�ப�9� கைதைய� ெதாட�?தா�: 
 
"நா� �றி�பி,ட5 எ�Mைடய சி�தி ெப ணி� கBயாண�ைத. அ��ஜ� என��  
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இர F வய5 சி�னவ�. அவN��� கBயாண� ஆனேபா5 என��� பதினா�  
வயதி���� அ��ஜ� எ�னிட� உயிராயி�?தா�. நா� ைக�ெப  ஆனதிB�?5 
எ� சி�தியி� ),�ேலேய வள�?5 வ?ேத�. எ�Mைடய 5��கதிைய எ ணி 
அ?த ),�� எ�லா�� எ�னிட� மிகD� பிாியமாயி�?தா�க�. நா� ைவ�தேத 
ச,டமா1 எ�லா� நட?5 வ?த5." 
 
"அ��ஜ�5��� க�யாண� நி>சயமானேபா5, எ� இ�ட�ப�தா� எ�லா 
ஏ6பாFகN� நட?தன. மா�பி�ைள�� எ�ன ேவ�� வா$�வ5, ேமள�கார� 
யாைர அம��5வ5, நாலா� நா� வி�?5�� எ�ன ப,சண� ேபாFவ5 எ�ப5 
�த� எ�லா� நா� தா� தீ�மானி�ேத�." 
 
"கBயாண�5�� �த� நா� இரா�திாி மா�பி�ைள அைழ�த பிற� நி>சயதா��த� 
நட?த5. ெப  ),F 8திாீகNட� நாM� /ட�தி� நி�� ெகா ��?ேத�. 
மைணயி� உ,கா�?தி�?த அ��ஜ�தி� தைலயிB�?5 க�Bைழ�த தி���; 
கழ�� விQ?5 விF�ேபா� இ�?த5. நா� அவள�கி� ேபா1 அைத> சாியாக� 
தி�கிேன�. அ�ப�� தி�கிவி,F� தைலைய நிமி�?தேபா5, மா�பி�ைள�� 
அ�கி� உ,கா�?தி�?த ஓ� இைளஞ� எ�ைன உ6� ேநா��வைத� க ேட�. 
அ?த� கண�தி� எ� ேதகெம�லா� பதறி6�. தைல 3ழ�ற5; 8மரைணயிழ?5 
கீேழ விQ?5 விFேவேனா எ�� பய?5 ேபாேன�. பகவா� அ�ளா� அ�ப� 
ஒ��� ேநரவி�ைல." 
 
"அவ�ைடய �க�ைத ம�ப� பா��க ேவ Fெம�ற ஆவ� எ� மன�தி� ெபா$கி 
எQ?த5. அ�ப� ஓ� ஆைச இ��க� /Fெம�ேற நா� கனவிA� க�தியதி�ைல. 
எKவளேவா மன�ைத அட�கி அட�கி� பா��ேத�. ப�ைல� க��5� ெகா F 
பா��ேத�. ஒ��� சா�தியமி�ைல. கைடசியி� அவ� இ�?த ப�க� தி��பியேபா5 
அவ� அ�ேபா5தா� எ�ைன� பா��5� ெகா ��?5வி,F �க�ைத� 
தி���வைத� க ேட�." 
 
"அ�றிரD நா� -$கேவயி�ைல." 
 
"ம�நா� அ��ஜ�தி� கBயாண� சிற�பாக நட?ேதறிய5. ெவளி�ேதா6ற�தி6� 
நா� எ�ேபா5� ேபா� காாிய$கைள� கவனி�5� ெகா Fதா� இ�?ேத�. 
ஆனா� எ� மன� எ�னேவா ேவ� தனி உலக� ஒ�றி� ச"சாி�க� ெதாட$கிய5." 
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"ெகா"சந"சமி�?த ச?ேதக�� கBயாண�த�� தீ�?5 ேபாயி6�. அவ� எ�ைன� 
பா��த5 எ�லா� த6ெசயலாக அ�ல; ேவ Fெம��தா�. எ� மன நிைல9� 
என�� நி>சயமாயி6�. ஏேதா ஒ� கா?த ச�தி அவ� ப�க� எ�ைன� கவ�?5 
இQ�கிற5 எ�பைத அறி?ேத�... அேதா ;ரன> ச?திர� கிள��கிறேத, 
பா��தாயா?" எ�� அ�ன;ரணிேதவி ேக,க, சாவி�ாி அ?த� ப�க� ேநா�கினா�. 
 
";ரண> ச?திரைன அத6� ��னா� எKவளேவா தடைவ நா� 
பா��5�தானி�?ேத�. ஆனா� அ��ஜ�தி� கBயாண�த�� இரD ;ரண> 
ச?திரனி� நா� க ட அழைக அத6� �� க டதி�ைல. நாத>வர�தி� இனிய 
நாத� அத6� ��னா� எ�ைன அ�ப�� பரவச�பF�திய5 கிைடயா5. 
ச?தன�தி� வாசைன9�, ம�Bைக� ;வி� மண�� என�� அKவளD இ�ப�ைத 
அத6� �� எ�ேபா5� அளி�ததி�ைல." 
 
"எ� உ�ள�தி� எ�ைற��� ேதா�றாத ஆைசக� எ�லா� ேதா�றின. 'எ�லா� 
ெப கைள9� ேபா� நாM� ஏ� தைலைய வாாி�ெகா F ; ைவ�5� ெகா�ள� 
/டா5? ஏ� �$�ம� இ,F� ெகா�ள� /டா5? ஏ� ச?தன� ;சி�ெகா�ள� 
/டா5?' எ�ெற�லா� எ ண� உ டாயி6�. 
 
"கBயாண� ��றா� நாள�� ம�தியான� நா� அ��ஜ�ைத அைழ�5� ெகா F 
ச�ப?திகளி� ஜாைக��� ேபாேன�. அ��ஜ�5�� அவNைடய நா�தனா� 
தைலவாாி� பி�னி� ெகா ��?தா�. அவN�� எ�ென�ன நைக 
இ�ேபாதி��கிற5, இ�M� எ�ென�ன நைக ப ணி� ேபாட� ேபாகிறா�க� 
எ�ப5 ேபா�ற அ�ைமயான விஷய$கைள� ப6றி அ��ஜ�ைத அவNைடய 
நா�தனா� ேக,F� ெகா ��?தா�. என�� ஞாபக� அ?த� ேப>சி� இ�ைல. 
காமரா உ�ளி� யாேரா ேபசி� ெகா ��?த5 இ$ெகா� வா��ைத9� அ$ெகா� 
வா��ைத9மாக எ� காதி� விQ?த5. இவ�ைடய �ர� ேபால� ேதா�றேவ, 
கவனமா1� ேக,க� ெதாட$கிேன�. அ?த� �ரB� தா� எ�ன இனிைம! எ�ன 
உ��க�! பா�ய�தி� ைக�ெப  ஆகிறவ�களி� கதிைய� ப6றி�தா� அவ� ேபசி� 
ெகா ��?தா�. அத� ெகாFைமைய� ப6றி> ெசா�Bயி���� யாராேரா 
மகா�கNைடய வா�கிய$கைளெய�லா� எF�5� கா,�னா�. பல ��தக$களி� 
ெபய�கைள9� �றி�பி,டா�. அவ6றி�, 'மாதவ1யா எQதியி���� ��5மீனா,சி 
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கைதைய வாசி9$க�' எ�� அவ� ெசா�ன5 ம,F� இ�M� எ� ஞாபக�தி� 
இ��கிற5. 'சாிதான�பா, பிரமாதமாக� ேப3கிறாேய? அ�ப�யானா� நீதா� 
அ�ன;ரணிைய� கBயாண� ெச15 ெகா�ேள�' எ�� ஒ�வ� ெசா�னா�. 
அத6� இவ�, 'சீ>சீ! 3�த �,டா�க� நீ$க�! உ$கNட� ேப3வைத� கா,�A� 
�,�> 3வேராF ேபசலா�' எ�� பதி� ெசா�னா�. உடேன அ?த அைறயினி��� 
ஒ�வ� எQ?5 ேபான5ேபா� ச�த� ேக,ட5. அ5 இவரா1�தா� 
இ��கேவ F�. 
 
"அ?த இர F ��� நாைள��� அவைர� ப6றிய விவர$க� எ�லா� 
ச�ப?திகளி� ேப>சிB�?5 ெதாி?5 ெகா ��?ேத�. அ?த வ�ஷ� அவ� 
ெச�ைன இராஜதானியிேலேய பி.ஏ. பாீ,ைசயி� �தலாவதாக� ேதறியி�?தாரா�. 
ஐயாயிர� Uபா1 வரத,சைண9ட� அவ��� வர�க� பல வ?5 
ெகா ��?ததாகD� ேபசி� ெகா டா�க�. அ�ப��ப,டவ�ைடய அ���கா 
நா� ப�திரமாேன�. எ�Mைடய பா�கிய�ைத எ�னா� ந�ப ��யவி�ைல. 
---------- 

3333    
 
"நாலா� நா� கBயாண�த�� காைலயி� ச�ப?தி அ�மாN�� உட�� 
சாியி�ைலெய�� தகவ� வ?த5. நா� பா��5வி,F வ�கிேறென�� ெசா�B, 
ச�ப?தி ஜாைக��� ேபாேன�. அ$ேக ஒ�ேவைள இவ� இ��பாேரா எ�� 
எ ணமி,F� ெகா ேட ெச�ேற�. வாச6ப� தா �ய5� ேரழி ஹாB� 
தனிைமயாக உலாவி� ெகா ��?த இவ�, எ�ைன� பா��த5�, 'யா� ேவ F�?' 
எ�� ேக,F� ெகா ேட வ?தா�. நா� பதி� ெசா�ல� ெதாியாம� திைக�5 
நி6ைகயிேலேய ச,ெட�� எ� ைகயி� ஒ� க�த�ைத ைவ�5 அ5 ெவளியி� 
ெதாியாதப� எ� விர�களா� ��னா�. உடேன தி��பி> ெச�றா�. 
 
"�ய6 கா6றிேல இைலக� ஆFவ5 ேபா� எ� உட�� நF$கி6�. ஆனாA� நா� 
மி�?த மேனாதிட�5ட� அ?த� க�த�ைத எ� இ�தய�தி� அ�கி� ப�திரமா1 
ைவ�5� ெகா ேட�. பிற� உ�ேள ேபாேன�. ச�ப?திய�மாNட� 
ேப3�ேபாெத�லா� எ� ��தி எ� வச� இ�ைல. அ?த அ�மா� எ�ைன உ6�� 
பா��5வி,F, 'என�� எ�ன உட�� எ�� ேக,கிறாேய�? உன�� எ�ன�ய�மா 
உட��? க V� �க�� ந�றாயி�ைலேய?' எ�� ேக,டா�. 'ஆமா�; 
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என���/ட� திGெர�� தைலைய வB�கிற5' எ�� ெசா�Bவி,F )F 
தி��பிேன�. உடேன உ� அைற ஒ�றி� பாைய விாி�5� பF�5� ெகா ேட�. 
ேக,பவ�கN�� உட�� சாியி�ைல ெய�� ெசா�Bவி,F, வி�மி, வி�மி அQ5 
ெகா ��?ேத�. அத6�� பிற� அவைர - எ� உ�ள�ைத� கவ�?த ெத1வ�ைத - 
நா� பா��கேவயி�ைல..." 
 
"ஐேயா! ஏ� அ�மா அ�ப�? அ?த� க�த�தி� எ�னதா� எQதியி�?த5?" 
 
"க�த�திலா? எ�னிட�தி� அவ��கி�?த ஆைச அKவளைவ9� அதி� 
ெகா,�யி�?தா�. என�காக எ?தவித� தியாக�� ெச1ய� தயாராயி��பதா9�, 
உலக� �Qவைத9� எதி��5 நி6க� 5ணி?தி��பதா9�, எQதியி�?தா�. ஆனா� 
எ�ைன வ6���தேவா க,டாய�பF�தேவா வி��பவி�ைலெய���, அவாிட� 
என��� அ�பி�?5, ச�க�தி� ஏளன�5�ெக�லா� 5ணிவத6�� 
ைதாியமி�?தா�, அ�� சாய$கால� நல$கி� ேபாதாவ5 ஊ�வல�தி� 
ேபாதாவ5 நா� ைகயி� ஒ� ம�Bைக� ;ைவ ைவ�5� ெகா ���க 
ேவ Fெம���, அ?த அைடயாள�ைத� க ட5� தா� ேவ �ய ஏ6பாF 
ெச1வதாகD� எQதியி�?தா�..." 
 
"அ�ப�யானா� நீ$க� ஏ� அQ5 ெகா ��?தீ�க�, அ�மா? அவ� ெசா�னப� 
ெச1தீ�க� அ�லவா?" 
 
"பாவி, நா� அ�ப�> ெச1யவி�ைல. ேபாதாதத6�, உ�ேள ேபா1� பF�5 அQ5 
ெகா ���கேவ, த� ேபாி� என�� இ�டமி�ைலெய���, எ�Mைடய 
மன�ைத� தா� � பF�தி வி,டதாகD� அவ� எ ணியி��க ேவ F�. 
இKவா�, எ� வாH�ைகயி� நாA நா� இ�ப� கனD ��D ெப6ற5..." 
 
"ஆமா�, அ�மா! ஆனா� நீ$க� ஏ� அவ� ெசா�னப� ெச1யவி�ைல? என��� 
�ாியவி�ைலேய?" 
 
"அ?த� காரண�ைத இ�ேபா5 ெசா�லD� என�� ெவ,கமாயி��கிற5, சாவி�ாி!  
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அவ�ைடய க�த�ைத அ�ைறய தின� நா� ப��கவி�ைல. ஒ� வ�ஷ�தி6��  
பி6பாFதா� அைத நா� ப��ேத�. அ�ப�� ப��பத6�� எ�தைனேயா நா� 
அைத� ைகயி� ைவ�5� ெகா F க ணீ� சி?திேன�. கைடசியி�, அைத நா� 
ப��தேபா5 அதி� பாதி�� ேம� க ணீரா� மைற?5 ேபாயி�?த5.  
 
"அ�மா, எ�ன ெசா�கிறீ�க�? த$கN�� அ�ேபா5..." 
 
"ஆமா�, சாவி�ாி. அவ� க�த�ைத� ெப6ற அ�� என�� ஏ6ப,ட அவமான�� 
மனேவதைன9?தா� எ�ைன ேமA� ேமA� ப����ப� - �, பி.ஏ., எ�.�., 
ப,ட�� அளி�5, ெப  �ல�5�� நா� ெச19� இKவளD ெதா F��� 
காரணமாயி6�. அவ� எ� கர�ைத� ெதா,F� க�த�ைத� ெகாF�த அ?நா�, 
என��� ப��க� ெதாி?தி��கவி�ைல!" 
 
சாவி�திாியி� க களிB�?5 கலகலெவ�� உதி�?த க ணீ�� 5ளிக� 
ெவ ணிலவி� ஒளியி� ��5�க� ேபா� பிரகாசி�தன. 
 
அ?த நாத8வர�கார� ேகதாரெகௗள ராக?தா� வாசி�கிறானா? அ�ல5 உலக 
மகா காவிய$களிA�ள ேசாக ரஸ�ைதெய�லா� பிழி?5 நாத8வர� �ழா1 
வழியாக� ெபாழிகி�றானா?  
--------------- 

47. 47. 47. 47. ைவர ேமாதிர� ைவர ேமாதிர� ைவர ேமாதிர� ைவர ேமாதிர� [[[[காணாம� ேபாகாத காணாம� ேபாகாத காணாம� ேபாகாத காணாம� ேபாகாத ]]]]    
1111    

 
ராஜாராம�, பி.ஏ. (ஆன�8) கட6கைர> சாைல ஓரமா1 நட?5 ெகா ��?தா�. 
மாைல 3மா� நாA மணியி����. ைஹ�ேகா�,�B�?5 தி���� மயிலா�;� 
வ�கீ�களி� வ �க� ஒ�ற�பி� ஒ�றா1> சரசரெவ�� ேபா1� 
ெகா ��?தன. அ?த வ �யி� அம�?தி�?த கனதனவா�கN�� ம,F�, 
அ�ேபா5 ராஜாராமMைடய மன நிைலைம ெதாி?தி�?தா�, அ�ப� அல,சியமா1 
ேபாயி��பா�களா? அ�றிரD அவ�களா� கவைலயி�றி� -$கியி��க ��9மா? 
 
3�$க> ெசா�னா�, அ�ேபா5 ராஜாராமMைடய உ�ள� ஒ� ல,ச� ெச$க�ைல  
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ேவகைவ�க�/�ய காளவாைய� ேபா� எாி?5 ெகா ��?த5. அ?த� தீயினா� 
அவ� அ?த� கட6கைர> சாைலயிB�?த க,�ட$கைளெய�லா� 3,ெடாி�5விட 
வி��பினா�. ��கியமாக, அ?த ெஸன, ம டப�, பிர'ெட�சி கலாசாைல, 
�திதா1� க,�யி���� பாீ,ைச ம டப� இைவ அவ� க கைள உ��தின. 
எத6காக இ?த� க,�ட$க�? எத6காக இவ6றி� ஒ�வ� ப��ப5� பாீ,ைச 
ேத�வ5�? பி.ஏ. (ஆன�8) பாீ,ைசயி� �த� தர�தி� ேதறிய த�Mைடய கதி 
இ�ேபா5 எKவித� இ��கிற5? 
 
'ப,�னியினா� இற?தா�' எ�� கைதகளிலாவ5, ப�திாிைக> ெச1திகளிலாவ5 
ப��தேபாெத�லா� ராஜாராம� ஆ>சாிய�பFவா�. 'யாராவ5 ப,�னியினா� 
சாவா�களா? எ�னதா� தாி�திரமானாA�, வயி6���> ேசா� கிைட�காமலா 
ேபா1விF�? 3�த� ெபா19� �N��' எ�� நிைன�பா�. 
 
இ�ேபா5 அவM�ேக அ?த கதி ேநர இ�?த5. இரா�திாி சா�பா,F�� 
வழியி�ைல! தன�� ம,Fம�ல; த� த�பி ர�D��� அேத கதிதா�. 
 
ஆ�; தா� ம,Fமாயி�?தா� /ட� பாதகமி�ைல. ச��திர�தி� விQ?5 உயிைர 
வி,டாA� விடலா�; அ�ல5 ேபாW8கார� ேம� க�ைல வி,ெடறி?5 சிைற��� 
ேபாகலா�. ஆனா� ர�ைவ எ�ன ெச1வ5? தன�� ஏதாவ5 ேந�?தா� அ?த� 
�ழ?ைதயிMைடய கதி எ�னவா��? 
 
ர� சாய$கால� வழ�க�ேபால விைளயா�வி,F ஆறைர மணி��� தி��பி 
வ�வா�. வ��ேபாேத, "அ ணா! பி8ேகா�5 வா$கி வ?தி��கிறாயா?" எ�� 
ேக,F� ெகா F வ�வா�. அைறயிேல த�ைன� காணாவி�� அவ� எ�ன 
ெச1வா�? தவி�5� ேபாக மா,டானா?... சாிதா�; ஆனா� தா� அைறயி� 
உயிேராF இ�?5தா� எ�ன பிரேயாஜன�? �ழ?ைத��� பி8ேகா�5 வா$கி� 
ெகா F ேபாக� ைகயி� கா3 எ$ேக இ��கிற5? 
 
இர F வ�ஷ�தி6� ��னா� ராஜாராமMைடய தாயா� - கிராம�திB�?தவ� - 
திGெர�� இற?5 ேபானதாக� த?தி வ?5 அவ� உடேன �ற�ப,F> ெச�றா�. 
அத6� ��னாேலேய அ?த அ�மா� வி6க� /�ய நைக, ந,F எ�லாவ6ைற9� 
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வி6�வி,��?தா�. அKவளைவ9� ராஜாராமMைடய ப����, ப,டணவாச�� 
விQ$கி வி,டன. தாயா�ைடய மரண�தினா� அ?த வ�ஷ� அவMைடய ப��� 
தைடப,ட5. சில மாத� ஊாி� இ�?5, பா�கி இ�?த ),ைட9� நில�ைத9� 
மிகD� பிரயாைசயி� ேபாி� கிைட�த விைல�� வி6�வி,F, ர�ைவ9� 
அைழ�5� ெகா F ெச�ைன� ப,டண� வ?5 ேச�?தா�. 
 
அ?த வ�ஷ� ந�றா1� பாீ,ைசயிA� ேதறினா�. அத6�� ைகயி� ெகா F 
வ?தி�?த பணெம�லா� கைர?5வி,ட5. சாமா�கைள ஒKெவா�றாக வி6க 
ஆர�பி�தா�. கைடசியாக மி"சியி�?த ைக�க�கார�ைத9� வி6றா1வி,ட5. 
 
இ?த ��� மாதமாக அவ� உ�திேயாக? ேத� அைலயாத இட� ெச�ைனயி� 
கிைடயா5; அவ� ஏறி இற$காத ஆX8 கிைடயா5. 
 
அ�� மாைல கட6கைர> சாைல ஓர�தி� அவ� ஏ� அKவளD உ�ள� 
ெகாதி��ட� நட?5 ெகா ��?தா� எ�� ெசா�ல ேவ �யதி�ைலய�லவா? 
------------ 

2222    
 
"ஹேலா! ராஜாரா�!" எ�ற �ர� ேக,F� தி��பி� பா��தா�. ஒ� ெபாிய 
ேமா,டா� வ � அவ� பி�னா� நி�ற5. அதி� ஒ� ெபாிய மனித� 
உ,கா�?தி�?தா�. 
 
"நம8கார�" எ�றா� ராஜாராம�. 
 
"ஏதாவ5 ேவைலயா1� ேபாகிறாயா?" எ�� அ�ெபாிய மனித� ேக,டா�. 
 
"ேவைலயா? ேவைலயி�?தா� தா� எKவளேவா ேதவைலேய?"  
 
"அ�ப�ெய�றா� எ�Mட� வா! உ,கா�!" 
 
ராஜாராம� வ �யி� ஏறி அவ� அ�கி� உ,கா�?தா�. வ � கிள�பிய5. 
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அ?த� ெபாிய மனித� ஒ� மாஜி திவா�. ஒ� தடைவ, ராஜாராம� கலாசாைல� 
தமிH> ச$க�தி� காாியதாிசியாயி�?தேபா5, அவைர ஓ� உப?நியாச�5�காக 
அைழ�தி�?தா�. அ>சமய� அ?த மாஜி திவானி� சில ��கிய �ணாதிசய$கைள� 
ப6றி அவ� ெவ�வாக� �கH?5 ேபசினா�. அவாிட� அ?த� �ண$க� 
உ ெட�பைத அத6� �� யா�� க F பி��கவி�ைல. உ ைமயி�, அவ��ேக 
/ட அ5 �5ைமயா1�தா� இ�?த5. இ�M� ��?5 பா��ேதாமானா�, அ?த� 
�கQைர ராஜாராமMைடய ெசா?த சர��ம��. ஓ� ஆ$கில Yலாசிாிய� "கனவா� 
யா�?" எ�ற தைல��ட� எQதியி�?த க,Fைரைய அத6� �த� நா� அவ� 
ப��தி�?தா�. அதி� �றி�பி,��?த �ணாதிசய$கைளெய�லா� மாஜி 
திவா�ேம� அவ� ஏ6றி� ேபசினா�. 
 
அ5 எ�ப�யானாA�, அ�ைறய தின� மாஜி திவா�, ஜா�பவ?தனா� �கழ�ப,ட 
அMமா�ைடய நிைலைய அைட?தா�. அவ�ைடய இ�தய� �-கல�தினா� 
விாி?த5. ேமA� ராஜாராமனிட� அவ��� ஓ� அபிமான� விQ?5 வி,ட5.  
 
இ�ேபா5 ராஜாராம� த� ப�க�தி� உ,கா�?த5� அவ� �5கி� ஒ� ெபாிய 
'ெஷா,F'� ெகாF�5வி,F, "எ�ன ெச15 ெகா ���கிறா1 இ�ேபா5?" எ�� 
ேக,டா�. த� க�ட$கN�� ஒ� ேவைள ��D வ?5வி,டேதாெவ�� 
ராஜாராமM��� ேதா�றிய5. பி.ஏ. (ஆன�8) பா8 ெச15 வி,F ��� மாதமா1 
ேவைல�� அைல?5 ெகா ���பைத� ப6றி> சா$ேகாபா$கமா1 எF�5> 
ெசா�னா�. 
 
அைத� ேக,ட5� மாஜி திவா� தம5 பிரச$க�ைத ஆர�பி�தா�: "நம5 த6கால 
நாகாிக� அKவளD இல,சண�தி� இ��கிற5. ேவைலயி�லாதவ�க� 'ேவைல, 
ேவைல' எ�� அைலகிறா�க�. ேவைல இ��பவ�கேளா எ�ப� ேவைல ெச1யாம� 
த�பி�5� ெகா�ளலா� எ�� பா��கிறா�க�. ந� ெபாிேயா�க� எKவளD ந�ல 
ஏ6பாF ெச1தி�?தா�க� எ�� இ�ேபா5 ெதாிகிறதா? வ�ணாசிரம�ைத 
இகHகிறீ�கேள. பிராமண�, Z�திாிய�, ைவசிய�, [�திர� எ�� பிாி�5, 
அ?த?த> சாதி�� அ?த?த ேவைலெய�� ஏ6பF�தினா�கேள அவ�க� எKவளD 
��திசாBக�!... த6கால நாகாிக�ைத� ேபா1 நீ$க� ஒச�தியா1> ெசா�கிறீ�க�!..." 
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"நா� ெசா�லவி�ைலேய..." எ�� ஆர�பி�தா� ராஜாராம�. 
 
"நீ எ�றா� நீயா? நீ ெசா�லாவி,டா�, உ�ைன� ேபா�றவ�க� ெசா�கிறா�க�. 
எ� பி�ைளயா டா� ஆ�8ேபா��� ப��கிறா�. அவ� எ�ன எQ5கிறா� 
ெதாி9மா? ஜவாஹ�லா� ேந�வி� சாி�திர�ைத� ப��தானா�. அவ� 
ெசா�கிற5தா� சாியாயி��கா�. இ?தியாD�� 'ேஸாஷBஸ'?தா� ேவ Fமா�. 
3�த �,டா�க�! இவ�கN�ெக�லா� எ�ன ெதாி9�? இ?தியாD�� ேவ �ய5 
எ�னெவ�பைத எ�தைனேயா ஆயிர� வ�ஷ$கN�� ��னா� ந� ாிஷிக� எQதி 
ைவ�5வி,டா�க�. ைத�திாீய உபநிஷ� எ�ன ெசா�கிற5. 'அ�னா� பிராணா: 
பிராணபான:..." 
 
உபநிஷ� பிரச$க� ��வத6�� வ � லாயி,8 ேரா,�B�?த ஒ� ெபாிய 
ப$களாவி� ேக,�� ��?5 நி�ற5. அ�ேபா5 ராஜாராம� அவைன� 
�ளகா$கிதமாக> ெச1த ஒ� கா,சிைய� க டா�; த�ைன9�, த� 
ேவைலயி�லா� தி டா,ட�ைத9�, மாஜி திவானிட� உ�திேயாக� ேக,க 
ேவ Fெம�ற நிைனைவ9� மற?தா�. வ �யிB�?5 இற$�வத6�� /ட 
மற?5 ேபானா�. அ�ப� அவைன ெம1 மற�க> ெச1தைவ. ஒ� ெப மணியி� 
�க�திB�?த இர F க க� தா�.  
 

'காியவாகி� �ைடபர?5 மிளி�?5 
ெசKவாிேயா� நீ டவ� 
ெபாியவாய க கெள�ைன�  
ேபைதைம ெச1தனேவ!' 

 
எ�� ஆHவா� பகவாைன� ப6றி� பா�யவா� ேபால, த�ைன� ேபைதைம ெச1த 
அ?த� க கைள9� அவ6ைற� பைட�த ெப ைண9� இனி� த� வாHநாளி� 
பா��க� ேபாகிேறாெம�ற எ ணேம அவM�கி��கவி�ைல. அ�ப�யி��க, 
இ$ேக, ச6�� எதி�பாராத இட�தி�, எதி�பாராத ேநர�தி� அவைள� பா��த5� 
அவ� ெம1மற?ததி� விய�ெப�ன? 
 
"இற$�! ஒ� சி�ன G பா�,� ெகாF�க� ேபாகிேற�. நீ9� இ�?5வி,F�  
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ேபாகலா�. பாதகமி�ைல, இற$�! வ�கிறவ�க� எ�லா�� ெரா�ப  
ேவ Fெம�கிறவ�க� தா�" எ�� மாஜி திவா� வ6���தி> ெசா�ன பிற�, 
ராஜாராம� ெகா"ச� 3ய ஞாபக� வ?5 வ �யிB�?5 இற$கினா�. 
--------- 

3333    
 
ேபாW8 ��� கமிஷன� மி8ட� கபாB அவ�கN��> சமீப�தி� 'ராK சாகி�' 
ப,ட� அளி�க� ெப6றைத ��னி,F ந� மாஜி திவா� அ?த> சி6� � வி�?ைத 
ஏ6பாF ெச1தி�?தா�. ெரா�பD� ெபா��கி எF�த அ�திய?த சிேநகித�க� 
ம,F?தா� அ?த வி�?5�� அைழ�க�ப,��?தா�க�. 
 
அவ�களி� அ ணM� த$ைக9மாகிய ஓ� இைளஞM� 9வதி9� இ�?தன�. 
அவ�க� ��கிய வி�?தினராகிய ராKசாகி� கபாBயி� ம�மகM� ம�மகN�. 
அவ�க� ெபய�: பாலேகாபா�, வ�ஸைல. அவ�கN�� ராஜாராமைன மாஜி திவா� 
அறி�க� ெச15 ைவ�தா�. 
 
"உ$கைள நா� எ$ேகேயா பா��தி��கிேற� ேபா� இ��கிறேத? ெஸயி , ஜா� 
காேலஜி� ப��தீ�களா?" எ�� பாலேகாபா� ேக,டா�. 
 
"ஆமா�; ெகா"ச நா� தா� ப��ேத�. நீ$கN� உ$க� சேகாதாி9� தின� காாி� 
வ�)�க�. உ$கைள ம,F�, இற�கிவி,F வ � உ$க� சேகாதாி9ட� ேபா1 
விF� இ�ைலயா?"  
 
அத6�� வ�ஸைல, "நீ$க� காேலP மா� வரா டாவி� ��றாவ5 -ணி� 
சா1?5 ெகா F நி6X�க�, இ�ைலயா?" எ�றா�. 
 
ராஜாராமM�� ேராம� சிB��த5. இவ� த�ைன� கவனி�தி��ப5 ம,Fம�ல; 
ந�றா1 ஞாபக� ைவ�5� ெகா F� இ��கிறா�! பைழய நிைனDக� எ�லா� 
அவ� உ�ள�தி� ��றி� ெகா F வ?தன. 
 
ெச�ற வ�ஷ�5�� �?திய வ�ஷ� கலாசாைல திற?5 சில நாைள�ெக�லா� ஒ�  
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நா� ச6� ��னதாகேவ ராஜாராம� கலாசாைல��> ெச��வி,டா�. எனேவ, 
மணி அ���� வைரயி� மா�� தாHவார�தி� நி�� ேவ��ைக பா��5� 
ெகா ��?தா�. அ�ேபா5 ஒ� ேமா,டா� வ � வ?5 கலாசாைல வாசB� 
நி�ற5. அதி� ஒ� 9வM� 9வதி9� இ�?தா�க�. �க ஒ6�ைமயிB�?5 அவ�க� 
அ ணM� த$ைக9மா1�தா� இ��க ேவ Fெம�� ெதாி?த5. இைளஞ� 
வ �யிB�?5 இற$கினா�; வ � அ?த 9வதி9ட� ேபா1வி,ட5. அவ� 
ெப க� கலாசாைல��� ேபாகிறா� ேபாA�! 
 
வ � ேபான பிற��, அ?த� ெப ணி� க க� ம,F� ராஜாராமனி� எதிாி� 
ேதா�றி� ெகா ��?தன. அ�மா! அ?த� க க� தா� எKவளD விசாலமானைவ! 
'கடBM� ெபாிய க க�' எ�� கவி வ�ணி�தி��ப5 இ�ப��ப,ட க கைள� 
ப6றி� தா� இ��க ேவ F�! 
 
அF�த நாN� ராஜாராம� ச6� ��னதாகேவ கலாசாைல��> ெச�றா�. அேத 
இட�தி� நி�றா�. வ �9� அேத ேநர�5�� வ?த5. இைளஞ� வ �யிB�?5 
இற$கிய5� எ�னேவா ெசா�னா�. ஏேதா ேவ��ைகயாக அவ� ெசா�Bயி��க 
ேவ F�. அைத� ேக,F, அ?த� ெப  ��னைக �ாி?தா�; பளீெர�� ஒ� 
மி�ன� மி�Mவ5 ேபா� இ�?த5. 
 
பர?த விழிகNட� /�ய அ?த� ��னைக ;�த �க� ராஜாராமMைடய 
உ�ள�தி� பதி?த5. "இவ� ஒ� ''னிமா 8டா�' ஆக ேவ F�; அ�ப� ஆனா� 
ேமனா,�� பிரசி�த ந�ைககைளெய�லா� ேதா6க��5 உலக�ைதேய விைல�� 
வா$கிவிFவா�" எ�� அவ� �தB� நிைன�தா�. 'சீ? இKவளD ெசௗ?தாிய�� 
அ�ப�யா )ணா1� ேபாக ேவ F�? இவ� ம,F� ேதச ேசைவயி� ஈFப,டா�, 
எKவளD ந�ல ேவைல ெச1யலா�? இவNைடய தைலைமயி� கீH யா� எ�ன 
தியாக?தா� ெச1ய� பி� வா$�வா�க�?' எ�� க�தினா�. பிற�, 'இெத�லா� 
ந� ேதச�தி� நிைன�5 எ�ன பிரேயாஜன�? எ?த அசF இவைள� கBயாண� 
ெச15 ெகா�ள� ேபாகிறேதா? அ�ல5 ஒ� ேவைள ��னேம ஆகிவி,டேதா 
எ�னேவா? கBயாண� ஆகிவி,டா� பிற� எ�லாைர9� ேபா� ஜன�ெதாைகைய 
அபிவி��தி ெச15 ெகா F, வாH�ைகைய� த�ளேவ �ய5தாேன?' 
எ�ெற�லா� எ ணமி,டா�. 
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ராஜாராம� ம�நாN� அேத ேநர�தி� அேத இட�தி� நி�றா�. அ�� வ �  
அ$ேக நி��வி,F� கிள�பி> ெச�றேபா5, அ?த� ெபாிய க க� ஒ� தடைவ 
3ழ�� அவ� ேம� ஒ� )>3 )சி, அவைன� திைக�க> ெச15 வி,F, ம�வினா� 
மைற?தன. 
 
பிற�, இேத மாதிாி அேநக நா,க� நட?த5. அ?த� க க� எ�னதா� 
ெசா�கி�றன? அ?த� பா�ைவயி� அ��த?தா� எ�ன? பாிகாசமா? ேகாபமா? 
மமைதயா? அ�ல5... 
 
��� மாத கால� ராஜராம� ஒ� ெசா�பன உலக�தி� வாH?5 வ?தா�. 
திGெர�� ஒ� நா� அ�மா இற?த ெச1தி வர, ஊ���� �ற�ப,F> ெச�றா�. 
அF�த வ�ஷ� அவ� ம�ப� அேத கலாசாைலயி� வ?5 ேச�?தேபா5, அ?த� 
ப>ைச வ�ண ேமா,டா� வ � இ?த வ�ஷ� அ$� வ�வதி�ைலெய�� 
ெதாி?த5. 
------------ 

4444    
 
நம5 மாஜி திவாMைடய வாH�ைகயி� பைழய நாகாிக�� �5 நாகாிக�� அழகாக� 
கல?தி�?தன.  
 
இ?த> சி6� � வி�?5�� ேமைஜக�, விாி��க�, கி ண$க�, ேகா�ைபக� 
சகிதமாக ேமனா,F �ைறயி� தா� ஏ6பாF ெச1ய�ப,��?த5. ஆனா� 
��ஷ�கN��� தனி ேமைஜ9� 8திாீகN��� தனி ேமைஜ9� ேபாட�ப,��?தன. 
 
வி�?5�� வ?தி�?தவ�கNைடய பிரபாவ$கைள இ�ேபா5 ெகா"ச� ெதாி?5 
ெகா�ளலா�. 
 
Jமா� க$ேகா�ாி அ1ய� ஒ� வ�கீ�, அவ�ைடய கால�திேல அேநக� 
க,சி�கார�கைள� தைல ெமா,ைடய��தவ�. இ�ேபா5 அவ�ைடய ��கியமான 
ேவைல எ�னெவ�றா�, உலக�திA�ள ெபாிய மனித�கN�ெக�லா� க�த� 
எQ5வ5தா�. அவரவ�கN�� எ?ெத?த விஷய�தி� பிரைம உ ெட�� அவ� 
ெதாி?5 ெகா F அைத� ப6றி எQ5வா�. மகா�மாD�� ஹாிஜன ேசைவைய� 
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ப6றி9�, கிராம நி�மாண�ைத� ப6றி9� அவ� அேநக க�த$க� எQதியி��கிறா�. 
மகா�மாவிடமி�?5 அவ��� ஒ� தடைவ பதி� வ?த5. "த$கNைடய க�த$க� 
மிகD� �சிகரமான விஷய$கைள உ,ெகா டைவ எ�� �றி�பி,���கிறீ�க�. 
அைத நா� ந��கிேற�. ஆனா�, நா� �ல�கைள அட��� விரத� 
ெகா ���கிேறனாதலா� அவ6ைற அMபவி�க என��� ெகாF�5 
ைவ�கவி�ைல" எ�� மகா�மா எQதியி�?தா�. அ?த� க�த�ைத நம5 வ�கீ� 
க ணா� ேபா,F மா,�யி��கிறா�. அேத மாதிாி, ெப�னா,ஷாவிடமி�?5, 
"த$க� க�த�ைத� ப��ேத�; இ�M� உயிேராF தா� இ��கிேற�" எ�� வ?த 
க�த�ைத9�, ெராேம� ேரால �டமி�?5, "த$க� ��ப5 ப�க$ெகா ட க�த� 
கிைட�த5; த$க� பாைஷ என��� �ாியாதத6காக மிகD� ச?ேதாஷ�பFகிேற�" 
எ�� வ?த க�த�ைத9� க ணா� ேபா,F> 3வாி� மா,�யி��கிறா�. 
 
அவ� அ�ப�� க ணா� ேபா,F மா,�யி���� க�த$களி� நFநாயகமாக 
விள$�வ5 ெச�ைன மாஜி கவ�ன� ஒ�வ�ைடய க�த?தா�. சீைம��� ேபா1 
வி,ட அ?த மாஜி கவ�ன��� Jமா� க$ேகா�ாி அ1ய� எ�தைனேயா க�த$க� 
எQதினா�; ஒ����� பதி� வரவி�ைல. கைடசியாக, கடD� அ�ளா� அவ�ைடய 
மேனாரத� நிைறேவ�� கால� வ?த5. ஐய�ைடய அ�ைம மைனவி 
கால"ெச�றா�. அவ� ைகலாச� பிரா�தி அைட?த வரலா6ைற மிகD� உ��கமாக 
ஒ� க�த�தி� எQதி, "த$களிடமி�?5 ஓ� ஆ�த� ெமாழி வ?தா� தா� உயி� 
தாி�ேப�" எ�� ���தி�?தா�. இ�மாதிாி விஷய$களி� ெவ�ைள�கார�க� 
ச�பிரதாய�ைத� க ��பாக அ]சாி�பவ�க�. உடேன மாஜி கவ�னாிடமி�?5 
பதி� வ?த5. "த$க� மைனவி த$கைளவி,F> ெச�� ைகலாச�ைத அைட?த 
விஷய� ெதாி?5 மிகD� வ��த�பFகிேற�. அவN�� ந�ல ��தி ஏ6ப,F� 
தி��பி வ?தா�, ம�னி�5 ஏ6�� ெகா�N$க�" எ�� அ?த� க�த� ெசா�B6�. 
அத� ெபா�� எ�னெவ�� Jமா� க$ேகா�ாி அ1ய��� இ��வைர ந�� 
விள$கவி�ைலெய�றாA�, க�த� எ�னேவா க ணா� ேபாட�ப,F 
ெதா$�கிற5. 
 
வி�?தினாி� இ�ெனா�வ� ஒ� ப�திாிகாசிாிய�, அவ�ைடய ெபய� ராK பக-� 
அ>3தராய�, ��ப�திர F வ�ஷமாக நட?5 வ�� அவ�ைடய ப�திாிைகயி� 
ெபய� '�F�பேநச�'. அவ�ைடய �F�ப�5�� அ?த� ப�திாிைக 
ேநசனாயி��பதி� ச?ேதகேமயி�ைல. அ?த� ப�திாிைகைய யா� ப��கிறா�க� 
எ�ப5 ம,F� ஒ� பரம ரகசிய�; ெமா�த�தி� அ?த� ப�திாிைகயி� எ�தைன 
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விள�பர$க� வ�கி�றனேவா, அKவளD பிரதிகN� அத6�ேம� ப�5� 
பிரதிகN� அ>சிட�பFவதாக வத?தி. ஒ� தடைவ, '�F�பேநச'னி� விள�பர� 
ெகாF�ப5 ப6றி நகர சைபயி� விவாத� வ?த ேபா5, '�F�பேநச'னி� விள�பர� 
ெச1வைத விட நாேம தைல�� ஒ� பிரதி ைகயா� எQதி விநிேயாக� ெச15வி,F, 
விள�பர� பண�ைத� ப$� ேபா,F� ெகா�ளலாேம!" எ�� ஓ� அ$க�தின� 
ேயாசைன ெசா�னாரா�. ஆனாA� ேம6ப� ப�திாிைக9� ஒ� ��கியமான 
ெபா5ஜன ேசைவ ெச15தா� வ�கிற5. ம6ற� ப�திாிைககளி� வராத நம5 மாஜி 
திவா� ேபா�றவ�களி� உ�வ� பட$கN�, அவ�கNைடய உய� 
�ணாதிசய$கN� '�F�பேநச'னி� அ��க� ெவளியாவ5 F. 
 
இ�ெனா�வ� ஒ� ெபாிய ரயி�ேவ உ�திேயாக8த�. மாத� இர டாயிர� Uபா1 
ச�பள� வா$�கிறவ�. அ?த அ?த8�5��� த�?தப� தைலயி� வQ�ைக 
விQ?தவ�. அவ���> ச$கீத�தி� ெரா�ப பிரைம. மாத� U.100 ஒ� வி�வாM��� 
ெகாF�5 அவாிட� ��� வ�ஷ� ச$கீத� க6�� ெகா டா�. ��வி� அ?த 
வி�வா�, "உம5 �ைளயி� ச$கீத� ஏறா5" எ�� ஸ�,�பிேக, ெகாF�கேவ, 
இவ� ேகாப$ெகா F "ச$கீத வி�ைதையேய சீ�தி��5கிேற�" எ�� 
ஆர�பி�5வி,டா�! அவ� இ5வைரயி� �திதாக ஒ�பதைர ராக$கN�, 
பதி��ேறகா� தாள$கN�, 356 8வர$கN� க Fபி��தி��கிறா�. இவ6ைற� 
ேக,F ஆன?தி�பவ�களி� ந� மாஜி திவா� ஒ�வராதலா�, அவாிட� Jமா� 
சி.ஆ�.ச?த� அவ�கN�� அதிக மதி�� F. 
 
அF�தவ� ஒ� மாஜி ஸ� ஜ,P. அவ�, "இ?தியாD�� ேவ �யெத�ன?" எ�M� 
ெபய� ெகா ட பிரசி�தி ெப6ற ��தக�தி� ஆசிாிய�. அ? YB�, கிரா��� தைல 
ேமாக�ைத� க ��5� �Fமியி� அவசிய�ைத வB9��5� அ�தியாய� ம,F� 
28 ப�க$க� அட$கிய5. இ?த அ�ைமயான ��தக�ைத அவ� இ$கிலா?தி� 
பா�Bெம , சைப அ$க�தின� ஒKெவா�வ���� அM�பி, ��தக� ெப6�� 
ெகா டத6� அவ�கNைடய அ�தா,சி� ைகெயQ�5�கைள வா$கி 
ைவ�தி��கிறா�. இ?த அாிய ெபாிய YA�� ��Mைர த?தி��கிறவ� ந� மாஜி 
திவா� தா� எ�றா�, இவ�கNைடய பர8பர ந�மதி�ைப� ப6றி ஒ��� ெசா�ல 
ேவ �யதி�ைல. 
 
ஐ?தாவ5 பிர�க� அ?த �விஷனி� கா��பேரஷ� ெகௗ�'ல� எ�பைத  
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அவாிடமி�?5 கிள�பிய கா��பேரஷ� வாசைனேய பிரசி�த�பF�தி� 
ெகா ��?த5. ஆைகயா� நா� அவைர�ப6றி ஒ��� ெசா�ல ேவ �யதி�ைல. 
 
இ?த ஐ?5 பிர�க�கேளாF மாஜி திவா�, ராK சாகி� கபாB, பாலேகாபா�, 
ராஜாரா� இவ�க� ேச�?5 ெமா�த� ஒ�ப5 ேப� ��ஷ�கNைடய ேமைஜைய 
அல$காி�தா�க�. 8திாீகNைடய ேமைஜயி� இ�?தவ�கைள� ப6றி நா� ஏதாவ5 
ெசா�னா�, மாஜி திவா� க,டாய� ஆ,ேசபி�பாராதலா�, ேமேல கைதைய� 
ெதாட�ேவா�. 
***** 
சி6� � வி�?5 நட?5 ெகா ��?த5. அேத சமய�தி� மாஜி திவா� 
வி�?தினாி� ெசவி��� வி�?5 அளி�5� ெகா ��?தா�. 
 
"ேசாஷBஸமா�! இ?த ஜவஹ�லா� ேந6� ைபய�. இவ� பிற�பத6� �வாயிர� 
வ�ஷ$கN�� ��னா�, மM எQதிவி,F� ேபாயி��கிறா�. மM எ$ேக, இ?த� 
கார� மா��8 எ$ேக? த6கால நாகாிக� நம5 பி�ைளயா டா�கNைடய 
க கைள மைற�5 வ�கிற5..." 
 
இைடயிைடேய பாலேகாபா� அவ�ைடய வாைய� கிளறி வி,F�ெகா ��?தா�. 
"த6கால நாகாிக� த6கால நாகாிக� எ�� ம ைண வாாி இைற�கிறீ�கேள! 
த6கால நாகாீக�தி� எ?த அ�ச�ைத நீ$க� ஆ,ேசபி�கிறீ�க�? இ$கிW� 
ப��பதி�, உ�திேயாக� பா��பதி�, ெப�ஷ� வா$�வதி�, ப,ட� ெப�வதி�, 
பி�ைளைய> சீைம� ப����� அM��வதி�, ேமா,டா� ைவ�5� ெகா�வதி� - 
இ5 ஒ�றிA� உ$கN�� ஆ,ேசபமி�ைல; பி� எைத� �றி�5�தா� வாைய> 
ெசலவழி�கிறீ�க�?" 
 
"ேக,G�கள�லவா?..." எ�� மாஜி ஸ� ஜ,P ஆர�பி�தா�. 
 
மாஜி திவா� அவைர� ேபச விFவாரா? "நீ$க� இ�$க�. அவM�� நாேன 
ெசா�கிேற� பதி�. பாலேகாபா�! நீ ேக,ட5 சாியான ேக�வி. அ?த� 
ேக�வியிேலேய பதிA� இ��கிற5. அ?த� ேக�வி�� அ��பைடயான 
மன�பா�ைம இ��கிறேத, அைத�தா� ஆ,ேசபி�கிேற�. உ$கN�ெக�லா� 
நம5 �ராதன நாகாிக�தி� ந�பி�ைக ேபா1வி,ட5. அதனா� தா� இ?த� 
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கால�5� பி�ைளக� இ�ப�� ேப3கிறீ�க�. ஒ�வMைடய ெவளிநட�ைத 
எ�ப�யி�?தாA�, மன�பா�ைம சாியாயி�?தா� அவM��� கதி உ F. 
உ$கN�� நம5 �ராதன நாகாிக�தி� ப�தி சிர�ைத கிைடயா5. ஜவஹ�லா� 
ேந�வினிட� உ�ள த�� இ5 தா�..." 
------- 

5555    
 
மாஜி திவாMைடய ேப>சி� ஒKெவா� வா��ைததா� ராஜாராம� காதி� விQ?த5. 
காரண� வாசக�கேள ^கி�5� ெகா�ளலா�. அவMைடய கவனெம�லா� 8திாீக� 
ேமைஜயிBேலேய இ�?த5. அவ�களி� அதிகமாக� ேபசிய �ர� 
வ�ஸைலயிMைடய5தா� எ�பைத அவ� அறி?தா�. இ?த மாஜி திவாMைடய 
வா1 ச6� ஓயாதா எ�� அவM��� ேதா�றி6�. 
 
இர ெடா� சமய� மிகD� தய�க�5ட� அவ� 8திாீக� இ���� ப�க� 
தி��பி� பா��தா�. அேத சமய�தி� அவNைடய பர?த க களி� க�விழிகN� 
3ழ�� த�ைன ேநா��வைத� க டேபா5 அவM�� இ?த உலக ஞாபகேம 
இ�லாம� ேபாயி6�. 
 

'நிலD ெச19 �க�� - கா பா� 
நிைனD அழி��� விழி9� 
கலகெல�ற ெமாழி9� - ெத1வ�  
களி5ல$� நைக9�' 

 
எ�� கவி பா�யேபா5, இ�தைகய ஒ� ெப ைண நிைன�5தா� பா�யி��க 
ேவ F�. 
 
இ�ப� அவ� எ ணமி,F� ெகா ���ைகயி�, அவ� ேதனிM� இனியெத�� 
நிைன�த அ?த� �ரBேல பி�வ�� ெசா6க� அ�த�� ந"3� ேதா1?தனவா1 
ெவளிவ?தன: 
 
"ஆமா�! மன�பா�ைமதா� சாியாயி��க ேவ F�! காாிய� எ�ன பிரமாத�? 
இ?த ெச�ைன� ப,டண�தி� இ�ைறய தின� இரD உணD�� எ�ன ெச1ேவா� 
எ�� கவைல�ப,F� ெகா ����� ஏைழக� எ�தைனேயா ேப� இ��கிறா�க�. 
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���பத6�� பாB�லாம� ஒ,� உல�� �ழ?ைதக� எ�தைனேயா இ��கி�றன. 
நாேமா இ$ேக ஒKெவா�� இர F அணா விைல9�ள சீைம பி8ேகா�5களி� 
தைல�� நாைல?5 தி�கிேறா�. அதனாெல�ன ேமாச�? ந��ைடய மன�பா�ைம 
சாியாயி��கிறத�லவா?" 
 
மாஜி திவா� ெசா�னத6�� பதிலாக வ�ஸைல ேம6க டவா� /றினா�. 
அத6�� திவா�, "நீ /ட உ� அ ணMட� ேச�?5 வி,டாயா? ெரா�ப ேப�! 
ேதச� உ��ப,டா� ேபால�தா�" எ�� /றி, ேமேல ஏேதா ேபசி� ெகா F 
ேபானா�. 
 
ஆனா�, வ�ஸைலயி� வா��ைதக� ராஜாராமMைடய மன�தி� ேவேறா� 
எதி�பாராத பலைன உ டா�கின. 'இரா�திாி> சா�பாF...�ழ?ைத...பி8ேகா�5...' 
இKவா��ைதக� ெசவியி� விQ?த5� ராஜாராம� கனD உலக�திB�?5 விழி�5� 
ெகா டா�. ர�வி� நிைனD வ?த5. 'அ?ேதா! �ழ?ைத ரா�திாி எ�ன ெச1வா�? 
இ$ேக நா� வயி� �ைட�க> சா�பி,F� ெகா ���கிேறா�. கடDேள! 8திாீ 
ெசௗ?த�ய�தி� ச�திதா� எ�ன? த�ைன� தவிர ேவ� கதியி�லாத அ�ைம� 
த�பிைய� /ட> ச6� ேநர� மற�க> ெச15வி,டேத! - ராஜாராமMைடய உ�ள� 
ெவ,க�திA� ேவதைனயிA� ஆH?த5. "ர�! நீ வழ�க�ேபா� ஆறைர மணி�� 
'அ ணா!' எ�� /�பி,F� ெகா F வ�வாேய? உன�� எ�ன ெகாF�ேப�? 
இரா�திாி நீ ப,�னி கிட�கவா ேவ F�?" எ�� அவMைடய இ�தய� அலறி6�. 
க களி� 5ளி�த க ணீ�� 5ளிகைள ெவ� சிரம�ப,F� பிற���� ெதாியாம� 
5ைட�5� ெகா டா�. 
***** 
 
மாஜி திவா�, ேமேல பிரச$க� ெச15 ெகா F ேபானா�: "ஏ6கனேவ உலகி� 
த�ம� �ழ�ப� அதிகமாயி��கிற5. எ5 ச�திய�, எ5 மி�ைத எ�பைத அறிய 
��யாம� ஜன$க� தி டாFகிறா�க�. 8திாீக� ேவ� ெபா5 விவகார$களி� 
��?5வி,டா� ேக,க ேவ �யதி�ைல. உ$கN�ெக�லா� எ�ன ெதாி9�? 
உ ைம ைவர� ஒ�ைற9�, இமிேடஷ� ைவர� ஒ�ைற9� ெகாF�தா�, எ5 
ைவர�, எ5 இமிேடஷ� எ�� க F பி��க ��9மா? இேதா, பா�$க�; இ?த 
ேமாதிர�ைத இ�� வா$கிேன�. இைத நிஜ ைவரம�லெவ�� யாராவ5 ெசா�ல 
��9மா?" எ�� /றி� ப�க�திB�?த மாஜி ஸ� ஜ,ஜினிட� ேமாதிர�ைத� 
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ெகாF�தா�. அதி� பதி�தி�?த ஒ� ெபாிய ைவர�� இர F சி� ைவர$கN� 
பளபளெவ�� க கைள� பறி�தன. மாஜி ஸ�-ஜ,P அைத� பா��5வி,F, 
"ஆமா�; அச� ைவர� மாதிாிதா� இ��கிற5. இ�?தாA� கவனி�5� பா��தா� 
ெதாி?5விF�" எ�றா�. பிற�, அைத அF�தா6 ேபாB�?த ராKசாகி� கபாBயிட� 
ெகாF�தா�. அவ� அைத� பா��5வி,F, "ெரா�ப ந�றாயி��கிற5. இ5 நிஜ 
ைவரெம�� யாராவ5 ந��வா�களா, எ�ன? ைப�திய?தா�" எ�றா�. ேமாதிர� 
ைகமாறி� ேபா1�ெகா ேடயி�?த5. அF�தப�, வ�கீA� அ?த மாதிாிேய 
அபி�பிராய�ப,டா�. ப�திாிகாசிாிய�, "என�� ைவர$களி� அKவளD அ]பவ� 
இ�ைல. இ�?தாA� இைத� பா��தா� ச?ேதக� ஏ6படாமBரா5" எ�றா�. 
 
மாஜி திவா�, "ஹ_ஹ_ஹா!" எ�� சிாி�தா�. "பா��தீ�களா? ேகவல� ஒ� 
ைவர�ைத நிஜ�, ெபா1 எ�� க Fபி��க ��யாதவ�க�, ச�திய�தி� 
8வUப�ைத எ�ப�� க Fபி��க� ேபாகிேறா�? அ5 நிஜ ைவர?தா�. Uபா1 
750�� இ�ேபா5தா� வா$கிேன� - லவன�ர� ஜமீ�தா��காக" எ�றா�. 
----------- 

6666    
 
ராஜாராமMைடய ெசவிகளி� இெத�லா� ஏறேவயி�ைல. 'ைவர�', 'ைவர ேமாதிர�' 
எ�ப5 ம,F� காதி� விQ?த5. அவMைடய ஞாபக�தி� ர� இ�M� ச6� 
ேநர�தி� ப�ளி�/ட�திB�?5 தி��பி விFவாேன எ�பதிேலேய ஈFப,��?த5. 
மாஜி திவாMைடய பிரச$கேமா ��கிற வழியா1� காணவி�ைல. அவாிட� 
த�Mைடய நி��ப?தமான நிைலைய> ெசா�B ஏதாவ5 அவசரமான உதவி 
ேவ Fெம�� ேக,க அவ� வி��பினா�. அவாிட� அவMைடய ந�பி�ைக 
இத6�� ெரா�பD� �ைற?5 வி,ட5. த�னி� தாேன ஆH?5 ேபாயி���� அ?த 
மனித���� பிற�ைடய 3க 5�க$கைள உண�� ச�தி இ���மா? 
எ�ப�யி�?தாA� இ�ைறய தின� அவாிட� தனியாக� ேப3வ5 சா�தியமி�ைல. 
நாைள� காைலயி� வ?5 பா��க ேவ �ய5தா�. 
 
"என��� ெகா"ச� ேவைல இ��கிற5. ேபானா� ேதவைல" எ�� அ�கிB�?த 
பாலேகாபாBட� ெதாிவி�தா�. அவ�, "உ$கைள அ��க� பா��க வி���கிேற�. 
எ$ேக வசி�கிறீ�க�?" எ�� ேக,டா�. 
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"தி�வ�B�ேகணி 3?தர�தBயா� ெத�வி� 48ஆ� ந�ப� ),F மா� அைறயி� 
இ��கிேற�. ஆனா� அ$ேக எ�தைன நா� இ��ேப� எ�ப5 நி>சயமி�ைல" 
எ�றா� ராஜாரா�. 
 
"எ$க� )F எQ�;ாி� இ��கிற5. நீ$க� ஒ� நா� க,டாய� வரேவ F�" எ�� 
பாலேகாபா� ெசா�B, த� விலாச� எQதிய சீ,ைட அவ� ைகயி� ெகாF�தா�. 
 
ராஜாரா� விைடெப6�� ெகா�வத6காக எQ?5 நி�றா�. 
 
அ�ேபா5 மாஜி திவா�, ஏேதா ேபசி� ெகா ��?தவ�, ேப>ைச நி��தி, "ேமாதிர� 
எ$ேக?" எ�� ேக,டா�. 
 
எ�லா��, "எ$ேக? எ$ேக?" எ�றா�க�. 36� �6�� பா��தா�க�. ேமாதிர�ைத� 
காேணா�. 
 
"என��� ெகா"ச� காாிய� இ��கிற5. நா� ேபா1 வர,Fமா?" எ�றா� 
ராஜாராம�, மாஜி திவாைன� பா��5. 
 
அவ�� இவைன� பா��தா�. ஆனா� பதி� ஒ��� ெசா�லவி�ைல. 
ம6றவ�கைள� பா��5, ேமாதிர� எ$ேக?" எ�� ேக,டா�. 
 
எ�லா�� ேமைஜைய� பா��தா�க�. பZண� த,Fகைள� பா��தா�க�. ஒ�வ� 
�க�ைத ஒ�வ� பா��தா�க�. பிற�, ஆகாய�ைத� பா��தா�க�. எ$�� 
ேமாதிர�ைத� காணவி�ைல. 
 
ராஜாராம� நி�� ெகா ேடயி�?தா�. "நா� வர,Fமா?" எ�� ம�ப�9� 
ேக,டா�. 
 
அ�ேபா5 ��� கமிஷன� கபாB, இனிேம� காாிய$கைள நட�5� ெபா��� 
த��ைடய5 எ�பைத உண�?தா�. உடேன, எQ?5 நி��, "ந ப�கேள! U.750�� 
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வா$கிய ஒ� ைவர ேமாதிர�ைத ஐ?5 நிமிஷ�5�� ��னா� நா� பா��5� 
ெகா ��?ேதா�. இ�ேபா5 அ?த ேமாதிர�ைத� காேணா� எ�� நம�� 
வி�?தளி�த ெபாிய மனித� /�கிறா�. இ5 ந�ெம�லா���� அவமான� 
தர�/�ய விஷய�. க ய��ளவ�க� இ�தைகய ச?த��ப�தி� ெச1ய� /�ய5 
ஒ��தா� இ��கிற5. ந�ைம நாேம ேசாதைன�� உ,பF�தி� 
ெகா�ளேவ �ய5தா�. �தB� ஒKெவா�வ�� ச,ைட� ைபகைள உத�$க�!" 
எ�றா�. 
 
"அ5 தா� சாி" எ�றா� மாஜி ஸ� ஜ,P. 
 
"என�� ஆ,ேசபமி�ைல" எ�றா� வ�கீ�. ம6றவ�கA� ச�மத�5�� அறி�றியாக 
�V�V�தா�க�. கபாB, ராஜாராமMைடய �க�ைத� பா��தா�. அவ� �க�தி� 
ஏ6ப,ட �ழ�ப�ைத� கவனி�தா�. தி�ட� அக�ப,Fவி,டா� எ�� தீ�மானி�5� 
ெகா டா�. ேபாW8 இலாகாவி� ��ப5 வ�ஷ� இ�?5 தைல நைர�5� ேபான 
அவ��� இ?த� தி�,ைட� க Fபி��ப5 ஒ� ெபாிதா? 
 
அ?த> சமய� பாலேகாபா� ��னைக9ட�, "ச,ைடைய ம,F� உதறினா� 
ேபா5மா? ேவ,� ம��பி� ெச�கி� ெகா ��?தா�? �Fமியி� ைவ�5 ��?5 
ெகா ��?தா�?..." எ�றா�. 
 
கபாB, "பாலேகாபா�! இ?த மாதிாி ச?த��ப�தி� /டவா விைளயா,F? 5ளி�/ட 
ந�றாயி�ைல. �தB� ச,ைட� ைபகைள உத�ேவா�. அதி� அக�படாவி,டா�, 
பிற� எ�லா�� தனி அைற��� ேபா1� ;ரண ேசாதைன ெச15 ெகா�ேவா�. 
ந�ல ேவைளயாக, 8திாீக� இதி� ச�ப?த�படவி�ைல" எ�றா�. 
 
"ஏ� அ�ப� எ$கைள ஒ5��கிறீ�க�? ம6ற எ�லாவ6றிA?தா� நா$க� 
ம,டமாயி��கிேறா�; தி�,F� ப,ட� க,�� ெகா�வதி� /டவா ம,டமாயி��க 
ேவ F�?" எ�� வ�ஸைல ேக,டா�. அவNைடய �ரB� ஏளன� 
அதிகமாயி�?ததா, ேகாப� அதிகமாயி�?ததா எ�� ெசா�வத6� ��யாமB�?த5. 
 
கபாB, "தி�,F எ�� யா� ெசா�னா�க�? ஞாபக மறதியா1 யாராவ5 ச,ைட�  
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ைபயி� ேபா,F� ெகா ���கலா�. அ�ப�யி�றி, ேமாதிர� மாயமா1�  
ேபாயி�?தாA�, ந��ைடய ெபா��ைப நா� கழி�5� ெகா�ளலாம�லவா?" 
எ�� /றி, தம5 ேகா,ைட அவிH�5 உதறினா�. 
 
"என�� ஆ,ேசபமி�ைல, 8வாமி!" எ�� பாலேகாபாA� த� ேகா,ைட எF�5 
உதறினா�. ம6றவ�கN� அ�ப�ேய ெச1தா�க�. 
 
ராஜாராம� ம,F� நி�றப�ேய இ�?தா�. 
 
"மி8ட� ராஜாரா�! ஏ� நி6கிறீ�க�? அவசரமா1� ேபாக ேவ Fெம�றீ�கேள! 
ச,ைடைய உதறிவி,டா�, உடேன ேபாகலாேம!" எ�றா� கபாB. 
 
ராஜாராமM�� எ�ன ேந�?5 வி,ட5? அவ� ஏ� அ�ப�� ேத��கிறா�? 
அவMைடய க களி� ஏ� நீ� த5��கிற5? 
 
ஒ� நிமிஷ� அKவா� நி��வி,F� ேகாப�� 5�க�� ெபா$கிய �ரB�, "நா� 
மா,ேட�; எ� ச,ைடைய� கழ6ற மா,ேட�. என��� ெதாி9� உ$க� சமாசார�; 
எ�ைன அவமான�பF�5வத6காகேவ இ�ப�> ெச1தி��கிறீ�க�. அ5 ைவர 
ேமாதிரேமய�ல; அ5 ெக,F� ேபாகDமி�ைல; 3�த� ெபா1. நீ$க� எ�லா�� 
ெபாிய மனித�க�. எ�ன ேவ FமானாA� ெச1யலா�. நா� ஏைழ!..." எ�� 
அலறினா�. 
 
கபாB, ெதா ைடைய� கைன�5� ெகா F, சாவதானமாக, "த�பி! பதறாேத!..." 
எ�� ஆர�பி�தா�. 
 
அத6��, ராஜாராம�, "ஆமா�; பதறாேத! உ$கN�ெக�ன உபேதச� ெச1வத6�? 
��யா5. நா� இ?த அவமான�5�� உ,படமா,ேட�. ச,ைடைய 
உதறமா,ேட�. இேதா நா� ேபாகிேற�. உ$களா� ஆனைத> ெச15 
ெகா�N$க�" எ�� வி�மிய �ரB� ெசா�Bவி,F, விைரவாக நட?5 ெவளிேய 
ெச�றா�. 
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ராKசாகி� கபாB, கடகடெவ�� சிாி�தா�. ஆனா� ம6றவ�க� யா���� சிாி��  
வரவி�ைல. ராஜாராமMைடய ஆ�திரமான ேப>3�, அவMைடய �ரB� ெதானி�த 
5�க�� அவ�கைளெய�லா� பிரைம பி��தவ�க� ேபா� ஆ�கிவி,டன. கிண� 
ெவ,ட� ேபா1� ;த�ைத� க டவMைடய நிைலைய அவ�க� 
அைட?தி�?தா�க�. 
 
கபாB ம,F?தா� த��ைடய நிதான�ைத இழ�கவி�ைல. ெவளியி� ெகா"ச 
-ர�தி� நி�� ெகா ��?த ஓ� ஆைள அவ� சமி�ைஞ ெச15 /�பி,டா�. 
அ�கி� வ?த5� அவ� காதி� ஏேதா ெசா�னா�. 
 
அ�ேபா5 வ�ஸைல தா� இ�?த இட�தி� எQ?5 நி��, "மாமா! நீ$க� எ�ன 
ெசா�கிறீ�கெள�� என��� ெதாி9�. மி8ட� ராஜாராைம� பி� ெதாட�?5 
ேபாக> ெசா�கிறீ�க�. ஆனா�, அ5 ேதைவயி�ைல..." எ�றா�. 
 
எ�லா�� அவ� �க�ைத விய��ட� ேநா�கி� ெகா ���ைகயிேலேய, "இேதா 
அ?த ைவர ேமாதிர�, ப�திரமாயி��கிற5!" எ�� எF�5� கா,�னா�. "பாிசாரக� 
உ$க� ேமைஜயிB�?த காரா;?தி� த,ைட இ$ேக எF�5 ைவ�தா�. காரா;?தி� 
�வியA��� இ5 இ�?த5. உ$களி� ஒ�வ� ேப>3 8வார8ய�தி� ஞாபக 
மறதியா1� த,�� ேபா,���X�க�..." 
 
"அடடா! அ?த� ைபயைன� ேபா1> ச?ேதகி�ேதாேம? எ�ன அநியாய�! நீ ஏ� 
��னேம ெசா�Bயி��க�படா5?" எ�� மாஜி திவா� ேக,டா�. 
 
"ஏனா? உ$கNைடய ��திசாB�தன� எKவளD -ர� ேபாகிறெத�� 
பா��க�தா�!" எ�றா�. 
------------- 

7777    
 
ச6� ேநர�5�ெக�லா�, பாலேகாபாA� வத8ைல9� மாஜி திவானி� 
ப$களாD�� ெவளிேய வ?5 த$கNைடய காாி� ஏறி� ெகா டா�க�. 
 
"�ைரவ�! தி�வ�B�ேகணி��� ேபா!" எ�றா� வ�ஸைல. 
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"தி�வ�B�ேகணி�கா? எத6காக?" எ�றா� பாலேகாபா�. 
 
"அவைர� பா��பத6��தா�." 
 
"ஐேயா! ஏேதா விலாச� ெசா�னா�; மற?5 வி,ேடேன!" 
 
"நீ மற?5 வி,டா� என�� ஞாபக� இ��கிற5. 3?தர �தBயா� ெத�, 48ஆ� 
ெந�ப�." 
 
"அவM�� ஏ� அKவளD ேகாப� வ?த5? ச,ைட� ைபகைள உதறமா,ேடென�� 
அKவளD பி�வாத� ஏ� பி��தா�? அ5தா� என��� ெதாியவி�ைல." 
 
"என��?தா� ெதாியவி�ைல. ஆனா� ஏேதா காரண� இ��கேவ F�. அைத 
நா� க Fபி��காவி,டா�, எ� ெபய� வ�ஸைல அ�ல; நா� ��� கமிஷன� 
கபாBயி� ம�மகள�ல" எ�றா�. 
 
ப�5 நிமிஷ�5�ெக�லா� வ � ேம6ப� ),�� வாசைல அைட?த5. 
 
கீH�க,�� ��யி�?த ஒ�வ� வாசB� நி�� ெகா ��?தா�. 
 
"ராஜாராம� இ$ேகதாேன இ��கிறா�?" எ�� பாலேகாபா� ேக,டா�. 
 
"ஆமா�; இ�ேபா5தா� ெவளியிB�?5 வ?5 மா���� ேபானா�" எ�� பதி� 
வ?த5. 
 
பாலேகாபாA�, வ�ஸைல9� ெம5வாக அ�ைவ�5 ம>3� ப�களி� மீ5 
ஏறினா�க�. 
 
ேமேல ச6� வி8தாரமான திற?த மா� இ�?த5. அத� ஒ� ப�க�தி� ஒ� சி�ன  
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அைற இ�?த5. இவ�க� ெம5வாக நட?5 ெச�� அைறயி� கதவ ைட நி�� 
எ,�� பா��தா�க�. 
***** 
 
ராஜாராம� த�Mைடய ேகா,ைட� கழ6றி� த� ச,ைட� ைபகளிB�?5 ஏேதா 
சாமா� எF�5� ெகா ��?தா�. அ5 எ�ன? ஆ! மாஜி திவாMைடய வி�?தி� 
ைவ�தி�?த பி8ேகா�5; அைத ேமைஜ மீ5 ைவ�5வி,F ம�ப�9� ைபயி� 
ைகைய விFகிறா�. இ�ெனா� பி8ேகா�5. இ�மாதிாி ஆ� பி8ேகா�5கைள 
எF�5 அF�கி ைவ�கிறா�. உ8! தன���தாேன ஏேதா ேபசி� ெகா�கிறாேன! 
 
"ர�! ர�! அவைள� ேபா�ற ஆயிர� ேதவக�னிைககளி� காதைல� கா,�A� 
உ�Mைடய அ��தா� என��� ெபாி5!" 
 
இ5 காதி� விQ?தேபா5, வ�ஸைலயி� அழகிய க�ன$க� �ழி?தன. "அவ�" 
எ�� அவ� �றி�பிFவ5 யாைர எ�ப5 வ�ஸைல��� ெதாியாதா, எ�ன? 
 
அேத சமய�தி�, "அ ணா! அ ணா!" எ�� �-கலமா1� /வி�ெகா F, யாேரா 
மா��ப� ஏறி வ�� ச�த� ேக,ட5. 
 
"ர� ஓ� வா!" எ�றா� அைறயிB�?தப�ேய ராஜாராம�. 
 
அF�த நிமிஷ�தி�, ����ெவ�� க கN�, 3�,ைட மயி��, கைள ெசா,�ய 
�க�� பைட�த ஒ�ப5 வய5> சி�வ� ஒ�வ� மா��� வ?தா�. "அ ணா! 
பி8ேகா�5 வா$கி வ?தி��கிறாயா?..." எ�� ேக,டவ� அைறயி� வாசB� 
இ�வ� நி6பைத� க F திைக�5� ேபானா�. உ�ேள வ?5, அ ணாவிட� 
ெம5வான �ரB�, 'ெவளியி� நி6பவ�க� யா�?' எ�� ேக,டா�. 
 
ராஜாராம� ஆ>சாிய�5ட� ெவளிேய வ?5 பா��தா�. பாலேகாபாைல9� 
வ�ஸைலைய9� க ட5� �தB� அவM�� ேகாப� வ?த5. ஆனா�, 
வ�ஸைலயி� ��னைக ;�த �க�ைத9�, அ?த� க கைள9� க ட5� ேகாப� 
பற?த5. அத6�� பதி� ெவ,க� பிF$கி� தி�ன� ெதாட$கிய5. 
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"த$கNைடய விலாச� மற?5 ேபாவத6�� ),ைட� க Fபி��5 ைவ�கலா� 
எ�� வ?ேதா�" எ�றா� பாலேகாபா�. 
 
"இKவளDதானா? தி�,F� க Fபி��க வ?தீ�கெள�ற�லவா பா��ேத�?" 
 
வ�ஸைல ெசா�னா�: "ஆமா�; தி�,ைட� க Fபி��க�தா� வ?ேதா�. ஆனா� 
ேமாதிர� தி�,ைடய�ல. ேமாதிர� எ�னிட?தா� இ�?த5. காரா;?தி� 
த,�B�?5 எF�5 ைவ�5� ெகா ��?ேத�. அைத நா� கா,�ய5� அ?த� 
கிழ$களி� �க�தி� அசF த,�யைத நீ$க� பா��காம� வ?5 வி,G�க�. 
ஆனா�, நா$க� வ?த5 ேவ� தி�,ைட� க Fபி��க. ேமைஜயி� இ�?த 
பி8ேகா�5களி� ஐ?தா� பி8ேகா�5கைள� காேணா�. ஒ�ேவைள இ$ேக 
இ���ேமா எ�� வ?ேதா�. அடடா! இேதா இ��ேக!" 
 
இKவா� ெசா�B, ராஜாராமMைடய பதிA�� இட$ ெகாடாம�, வ�ஸைல 
ேமைஜய ைட� ேபா1 அ?த� பி8ேகா�5கைள� ைகயி� எF�5� ெகா டா�. 
திைக�5� ேபா1 நி�ற ர�ைவ பலவ?தமாக� பி��திQ�5 அவ� வாயி� 
பி8ேகா�5கைள� திணி�க� ெதாட$கினா�. 
 
அ�ேபா5, பாலேகாபா�, தன���, "சாி, சாி! இ?த ராஜாராம� பி8ேகா�5கைள 
ம,F� தி�டவி�ைல. ஒ� மகா அதிக� பிரச$கியான ெப ணி� இ�தய�ைத� 
/ட� தி�� வி,டா� ேபாB��கிற5?" எ�� எ ணமிடலானா�. 
 
"இவ� எ?த �,டாைள� கBயாண� ெச15 ெகா�ள� ேபாகிறாேளா?" எ�� 
ராஜாராம� ��ெனா� நா� நிைன�தான�லவா? ஆ� மாத�தி6ெக�லா� 
வ�ஸைல��� கBயாண� நட�க�தா� ெச1த5. ஆனா�, அவைள� கBயாண� 
ெச15 ெகா டவைன �,டா� எ�பதாக ராஜாராம� இ�ேபா5 
ஒ���ெகா�வதி�ைல. 
 
அKவளD ஆ�ம நி?தைன ெச15 ெகா�ள யா����தா� மன� வ��?  
--------------- 
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48. 48. 48. 48. !ைண பவானி!ைண பவானி!ைண பவானி!ைண பவானி    
1111    

 
இரD ஒ�ப5 மணியி����. வான�தி� க�ேமக$க� [H?தி�?தன. சி� -6ற� 
ேபா,F� ெகா ��?த5. �� ேபா,ட )தி விள��களி� ம$கலான 
ெவளி>ச�ைத� பா����ேபா5 வான� ஏேதா ெசா�ல ��யாத 5யர�5ட� 
க ணீ� விFவ5 ேபா� ேதா�றிய5. 
 
இ?த� கா,சிைய� பா��க> சகியாம� ),F���ேள வ?ேத�. எ� உ�ள�� 
ேசா�வினா� X��க�ப,��?த5. இ�,ட��� உப�திரவ�ைத ��னி,F ஜ�ன� 
கதDகைளெய�லா� சா�தி வி,F� பிரகாசமாக விள�ைக� ேபா,F� ெகா ேட�. 
மன�திA�ள ேசா�ைவ மா6�வத6காக� கைத� ��தக� ப��கலாெம�� ஒ� 
��தக�ைத எF�5 ைவ�5� ெகா ேட�. 
 
ேசா�D, ேசா�D எ�� ெசா�Aகிேற�. அ�ப� எ�ன ேசா�D வ?த5 எ�� 
ேநய�க� அறிய வி��பலா�. ேசா�D��� காரண$களா இ�ைல? உலக 
நிைலைமயிA� ேதச நிைலைமயிA� மன>ேசா�D�� ேவ �ய காரண$க� 
இ�?தன. ேபாதாத6� அ�� சாய$கால� தினசாி ப�திாிைகயி� வ?த ஒ� ெச1தி 
மன�தி� ெகா"ச� ந"ச� இ�?த உ6சாக�ைத9� ேபா�க��5 வி,ட5. 
 
அ5 கட`����, சித�பர�5��� இைடயி� ேந�?த ரயி� விப�ைத� ப6றிய 
ெச1திதா�. ேந6� ரா�திாி எQ�;ாிB�?5 கிள�பிய ேபா,ெமயி� அ$ேக ெப�� 
விப�5�� உ�ளாயி6�. காரண� ந�றாக� ெதாியவி�ைல. நகாி� பலவித 
வத?திக� உலவின. திGெர�� ெப�கிய மைழ ெவ�ள�தினா� த டவாள� 
ெபய�?5 வி,டதாக உ�திேயாக �ைறயி� ெச1தி. அ?த ரயிB� ெபாிய 
உ�திேயாக8த� யாேரா ேபாவதாக� ெதாி?5 த டவாள�ைத யாேரா 
ேவ Fெம�� பிF$கி� ேபா,டதாக ஒ� வத?தி. விப�தி� ெச�5� 
ேபானவ�களி� கண�ைக� ப6றி உலவிய வத?திகN�� அளேவ இ�ைல. 
 
"Y� ேப� ெச�5� ேபானா�க�. இ�Y� ேப� ெச�5� ேபானா�க�" எ�ெற�லா� 
ேக�வி�ப,டேபா5 /ட எ�மன� அKவளD கல$கிவிடவி�ைல. ஆனா�, 
ப�திாிைகயி� இற?5 ேபானவ�களி� ெபய�கைள வாிைச வாிைசயாக� ப��5 
வ?த ேபா5 அதிA� ஒ� �றி�பி,ட ெபய� வ?த5� - ரயி� வ � கவிH?5 எ� 
ேமேலேய விQ?த5 ேபாB�?த5. 
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வாசக�களி� பல��� ஐய�ேப,ைட க?த�ப� ெபய� ஞாபகமி��கலா�. 
"தி�வQ?-� சிவ�ெகாQ?5" கைதைய என��> ெசா�ன தD� வி�வா� க?த�ப� 
தா�. ரயி� விப�தி� இற?5 ேபானவ�களி� ஜாபிதாவி� க?த�ப� பி�ைளயி� 
ெபயைர� பா��தDடேனதா� என�� அKவளD மன ேவதைன உ டாயி6�. 
அெத�னேமா பகவா� ந�ைம அKவித� பைட�5 வி,���கிறா�. 
 
அெமாி�காவி� எாிமைல விப�தி� இ�பதினாயிர� ேப� ெச�5� ேபானா�க� எ�� 
அறி?தா�, நம�� ஒ� உண�>சி9� உ டாவதி�ைல. நம��� ெதாி?த மனித�களி� 
ஒ�வ� மரணமைட?தா� எ�ற ெச1தி ேக,டா� ந�ைம எ�னேமா ெச1கிற5. 
"ஆஹா! ஐய�ேப,ைட க?த�பM�� இ?த ��வா ஏ6படேவ F�? எ�ேப��ப,ட 
மMஷ�? எ�ன ேதசப�தி? எ�தைகய ந�ெலாQ�க�? பழகியவ�களிட�தி� தா� 
எKவளD அபிமான�? எ�ன ர'க�தன�?" எ�� எ ணமி,F� 
ெகா �����ேபா5, வாசB� �திைர வ � வ?5 நி6�� ச�த� ேக,ட5. "இ?த 
ேநர�தி� யா� வ�கிற5?" எ�� சிறி5 ெவ���ட� எ ணிேன�. எ� உ�ள� 
அ�ேபாதி�?த நிைலைமயி�, யாைரயாவ5 பா��பத6ேகா, ேப3வத6ேகா 
பி��கவி�ைல. 
 
ஒ� நிமிஷ�5�ெக�லா� வாச6 கதD திற?த5. அடா�� ஹி,லேரா, ெஜனர� 
ேடாேஜாேவா வாச6ப�யி� வ?5 நி�றி�?தா� /ட, என�� அKவளD திைக�� 
ஏ6ப,���கா5. அ$� நி�றவ� ேவ� யா�மி�ைல; ஐய�ேப,ைட க?த�ப� 
தா�. 
 
"பய�பட ேவ டா�! நா� தா� வ?தி��கிேற�. எ�Mைடய ஆவி இ�ைல" எ�� 
க?த�பMைடய �ரைல� ேக,ட5�, எ�Mைடய திைக�� மாறி அளவிற?த 
ச?ேதாஷ� உ டாயி6�. 
 
"வா�$க�! வா�$க�!" எ�� அவ�ைடய ைகைய� பி��5 உ�ேள அைழ�5 
ெகா F ேபா1 உ,கார ைவ�ேத�. 
 
"எ�ன ேசதி? எ�ன சமாசார�? ரயி� விப�திB�?5 எ�ப�� பிைழ�5 வ?தீ�க�?  
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இ�ேபா5தா� ப�திாிைகயி� உ$க� ெபயைர� ப��5 வி,F� கதிதல$கி� 
ேபாேன�. அெத�ப� த��> ெச1தி அM�பினா�க�? ெவ,க� ேகடாக அ�லவா 
இ��கிற5?" எ�� ேக�விகைள அF�கி� ெகா ேட ேபாேன�. 
 
"ந�லேவைள, நா� ேபாகேவ இ�ைல; ேந6� இரD வ �யி� என�� a, ாிச�K 
ெச1தி�?ேத�. தD� �தBய சாமா�கைள9� ��னா� ெகா F ேபா1 
ஏ6றியாகி வி,ட5. நா� 8ேடஷM�� வ�வதி� தா� இர F நிமிஷ� 
தாமதமாயி6�. ந�ல கால?தா�." 
 
"ரயிB� உ$க� ெபய� க,�� ெதா$கியதா���. அைத9� தDைல9� 
பா��5வி,F� ப�திாிைக நி�ப�க� உ$கைள9� ேச��5 ைவ� ட�5�� 
அM�பிவி,டா�க� ேபாB��கிற5." 
 
"அ�ப��தா� இ��க ேவ F�." 
 
"உ$க� ),�� எ�ேலா�� கவைல�பட மா,டா�களா? இ�ைற�� ஏ� ஊ���� 
ேபாகவி�ைல" எ�� ேக,ேட�. 
 
"ஊ���� த?தி ெகாF�5 வி,ேட�. உ$கைள� ெகா"ச� பய���தி வி,F� 
ேபாகலா� எ�� வ?ேத�." 
 
"எ�ைனயா பய���த� பா��தீ�க�?" 
 
"ஆமா�; ம�டபதி கைதயி� ெவ�மேனயாவ5 ெபாிய ணMைடய ஆவி வ?5 
நி�றதாக> ெசா�B எ$கைளெய�லா� பய���தினீ�கள�லவா? அத6�� 
பழி��� பழியாக..." 
 
"அெத�லா� கைதயிேல நட���. நிஜ�தி� நட��மா?" எ�ேற�. 
 
"நீ$க� ெசா�வ5 3�த� த��" எ�றா� ஐய�ேப,ைட க?த�ப�. 
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"எ�ன? அKவளD க ��பாக> சா��� ெகாF�கிறீ�கேள?" 
 
"ஆமா�; வாH�ைகயி� அ?த மாதிாி நட?தி��கிற5." 
 
"எ?த மாதிாி?" 
 
"ெச�5� ேபானதாக நிைன�தி�?த மMஷ� திGெர�� ேதா�றியதனா� ஆப�5 
ேந�?தி��கிற5." 
 
"எ�ன ஆப�5?" 
 
"உயி��ேக ஆப�5!" 
 
ஏேதா ஒ� ரஸமான ச�பவ�ைத> ெசா�ல�தா� ஐய�ேப,ைட க?த�ப� 
வ?தி��கிறா� எ�� அ�ேபா5 ெதாி?5 ெகா ேட�. 
 
"ெசா�A$க�, ேக,கிேற�; எ� மன5 இ�ைற�ெக�லா� சாியாகேவயி�ைல. 
ெரா�பD� உ6சாக� �ைறவாயி��கிற5. உ$கNைடய கைதைய� ேக,டாலாவ5." 
 
"எ�Mைடய கைத உ6சாக? த�வத�ல; ெரா�பD� ேசாகமான5. இ�ெனா� 
நாைள�� ேவ Fமானா�..." 
 
"/டேவ /டா5. மன�தி� உ6சாகமி�லாத ேபா5 தா� ேசாக� கைத ேக,க 
ேவV�. ெசா�A$க�" எ�ேற�. 
-------------- 

2222    
 
ஐய�ேப,ைட க?த�ப� பி�ைள எ�ேபா5� ஒ� ேக�வி9டேன தா� கைதைய 
ஆர�பி�ப5 வழ�க�. அKவிதேம இ�ேபா5�, ெதா ைடைய� கைன�5> 
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சாி�பF�தி�ெகா F, ";?ேதா,ட� பவானி எ�� ேக�வி�ப,டதாக ஞாபக� 
இ��கிறதா?" எ�றா�. 
 
அ?த மாதிாி ஒ� ெபய� ஏேதா ;�வ ஜ�ம�தி� ேக�வி�ப,ட5 மாதிாி என�� 
இேலசாக ஞாபக� வ?த5. கிராமேபா� பிேள, /ட ஒ�றிர F ேக,����� 
நிைனD வ?த5. ஆனா� நா� ஞாபக�பF�தி� ெகா F பதி� ெசா�A� வைரயி� 
க?த�ப� பி�ைள கா�தி��கவி�ைல. ேமA� ெசா�ல� ெதாட$கினா�. 
***** 
 
"��ப5 வ�ஷ�5�� ��னா� ';?ேதா,ட� பவானி' எ�M� ெபய� மிகD� 
பிரசி�தமாயி�?த5. ')ைண பவானி' எ��� ெசா�வ5 F. )ைணைய ைவ�5� 
ெகா F பா�னாளானா�, ஸர8வதி ேதவிேய அவதார� எF�5 வ?தி��ப5 ேபா� 
தா� ேதா���. அவNைடய �ரA�� உபமான� ெசா�ல ேவ Fமானா�, 
)ைண� த?திைய அவ� மீ,F� ேபா5 உ டா�� ாீ$கார நாத�ைத�தா� 
ெசா�லலா�. அ?த )ைண� த?தியி� ாீ$கார�5ேகா அவNைடய �ரைல� தவிர 
ேவ� உபமான� ெசா�ல ��யா5. ஆயிர�கண�கான ஜன$க� /�9�ள 
சைபகளி� அவNைடய க>ேசாிக� நட�ப5 F. நிச�தமா1 இ�?5 ேக,பா�க�; 
பரவச�பFவா�க�; ேகாவி�களிேல ��கியமாக� தி�வாU�� ேகாவி� - உ6சவ 
சமய$களி� அவNைடய க>ேசாி அ��க� நட���. இ?த� கால�தி� வரவர 
நாத8திக� அதிகமாகி வ�கிற5. 3யமாியாைத இய�க�, அ5 இ5 எ�� உலகேம 
ெக,F� ேபா1 வ�கிற5. ேபாதாத6� சினிமா ேவ� வ?5 ேச�?5 வி,ட5. 
உ6சவ$கைள> சிர�ைதயாக நட�5ேவா�� இ�ைல. அ?த� கால�தி� 
ஜன$கN�ெக�லா� ேகாவி� தி�விழா - இ�மாதிாி காாிய$களிேல தா� 
ெகா டா,ட�. ஒ� ேகாவிB� உ6சவ� எ�றா� 36� வ,டார�தி� இ�ப5 ைம� 
-ர�திA�ள ஜன$க� எ�லா� திர F வ?5 விFவா�க�. 
 
இ�ப��ப,ட தி�விழா� /,ட�தி� தி��க�யாண ம டப�தி� ச$கீத� 
க>ேசாிக� நட���. ஒKெவா� க>ேசாி��� அபாிதமான /,ட� ேச��. அதிA� 
;?ேதா,ட� பவானியி� க>ேசாி எ�றா� ேக,க ேவ �யதி�ைல. அ?த� 
கால�தி� ெபாிய /,ட�5�� உதாரண� ெசா�ல ேவ Fமானா� ';?ேதா,ட� 
பவானியி� க>ேசாி��� /Fகிறா� ேபா� /�யி��கிறேத!' எ�பா�க�. அ�ப� 
ஜன� /,ட� /�யி���� இட�தி� கசகசெவ�� எKவளD ச?த�யி����? 
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ஆனா� பவானியி� விர�க� )ைணயி� த?திகைள� ெதாட ேவ �ய5தா�; 
�க�ைத> சிறி5 நிமி��தி� ெகா F அவNைடய இனிய �ரைல� கா,�> 3�தி 
/,ட ேவ �ய5 தா�; அKவளD இைர>சA� ஒ� ெநா�யி� 'க�' எ�� 
அட$கிவிF�! இைர>ச� ஓFவ5�, பவானியி� இனிய �ர� ஒB9� )ைண� 
த?தியி� நாத�� ேச�?5 கிள��வ5�, ஒ� இ?திரஜால� ேபா� ேதா���. 
 
பவானியி� க>ேசாி ேக,பத6�> ச?த��ப� கிைட�தா�, நா� அைத விFவதி�ைல. 
அ�தைகய ச?த��ப$க� என�� அ��க� கிைட�ப5� உ F. க�யாண$களிேலா, 
ேகாவி� உ6சவ$களிேலா, பவானியி� க>ேசாிக� நட��மிட$களி�, நாM� 
எ�Mைடய ெதாழிA�காக� ேபா1> ேச��ப� அ��க� ேந��. பவானியி� க>ேசாி 
ேக,F� ெகா ����� ேபா5, என�� அ��க� க ணி� ஜல� வ?5 விF�. 
ப�க�திA�ளவ�க� பா��5 பாிகசி�க� ேபாகிறா�கேள எ�� ஏேதா தைல 
வB�கிற பாவைனயாக� தைரைய ேநா�கி� �னி?5 ெகா�ேவ�. க ணீ���� 
காரண� எ�ன எ�றா ேக,கிறீ�க�? அ5 தா� என��� ெதாியா5. ஆன?த� 
க ணீ� தானா அ�ல5 இKவளD அ6�தமான ச$கீத� நீ��5 நி6க ேவ Fேம 
எ�ற அ]தாப�தி� ெப�கிய க ணீரா? ஜன$க� ேபசி� ெகா F ேபாவா�க�. 
"இ5 எ$ேகடா நிைல�5 நி6க� ேபாகிற5? இ�ப�� பா�னா� உலக� தா$�மா!" 
எ�� கவைல�பFவா�க�. க>ேசாி ��?த பிற� நா� பவானிைய� ேபா1� 
பா��ேப�. "த$க>சி! அ�மாைவ தி��� 36றி� ேபாட> ெசா�A!" எ�ேப�. 
பவானியி� தாயா�� ெப ைண எ�தைனேயா க V� க��5மா1�தா� 
கா�பா6றி வ?தா�. ஆனாA�, கைடசியி� தி��� ப,ேட வி,ட5. 
 
பவானியி� தாயா���� ;?ேதா,ட� பிரஹதா�பா� எ�� ெபய�. அவ� 
பர�பைரயான பண�காாி. அேதாF அவNைடய �ண�திA� பிரசி�தி ெப6றவ�. 
ஒ� ெபாிய மனிதேராF ம,F� சிேநக� ைவ�5� ெகா F��?5, அவ��� 
உ ைமயான த�மப�தினியாக நட?5 ெகா ��?தா�. அவ� கால"ெச�ற பிற� 
அவ� பகவாMைடய ப�தியி� சி?ைதைய> ெசA�தி வ?தா�. 
 
தாயா�ைடய 3பாவ� ெப ணிட�� இ�?த5. ெந6றியி� திKவியமாக வி;திைய� 
;சி� ெகா F தா� க>ேசாி�� வ?5 உ,கா�வா�. ப�திரஸ��ள 
பா,F�கைள�தா� பாFவா�. ),�ேல தின� 8நான�, ;ைஜ எ�லா� 
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பிரமாதமாக நட���. இதனாெல�லா� பவானி�� ஞான� ைப�திய� 
பி��தி��பதாக� பல� ேபசினா�க�. 
 
பிரஹதா�பாN��� த� ெப ைண ஒ� ேயா�கிமான ந�ல பி�ைளயாக� பா��5� 
க�யாண� ப ணி� ெகாF�க ேவ Fெம�� வி��ப�. ஆனா� பவானிேயா தா� 
ஆ டாைள� ேபா� க�னியாகேவ இ�?5 கடDளி� பாத�ைத அைடய� 
ேபாவதாக> ெசா�B� ெகா ��?தா�. இவ�க� இர F ேப�ைடய எ ண�� 
நிைறேவறவி�ைல. எ�லா� ஒ� மMஷ� பராபாியா1 யாாிடேமா ெசா�B� 
ெகா F ேபான ஒ� வா��ைதயி� அ�ப,F� ேபா1வி,ட5. 
 
ஒ� தடைவ தி�வாU�� ேகாவிB� க>ேசாி ெச15 வி,F� பவானி ெவளிேய வ?5 
வ �யி� ஏறி� ெகா�ள� ேபா�� சமய�தி�, ஒ� மMஷ� த� சிேநகிதMட� 
ேபசி�ெகா F ேபான ஒ� வா��ைத அவ� காதி� த6ெசயலாக விQ?த5. "பா,F, 
பா,F எ�கிறாேய, பிரமாதமா1 பா,F இ��க,F�, அ�பா! அவ� �க�திேல 
ெசா,Fகிற கைளைய> ெசா�A!" எ�றா�, அ?த மனிதன. இைத� ேக,ட5� 
பவானி��> சிாி�� வ?த5. கWெர�� சிாி�5வி,டா�. யா� சிாி�கிறெத�� அ?த 
மMஷ� தி��பி� பா��கேவ ப�க�தி� பவானி நி6பைத� க F ெவ,கி� 
ேபானா�. பவானி9� ச,ெட�� வ �யி� ஏறி� ெகா டா�. 
 
விதி எ�� ெசா�Aகிறா�கேள! இ5 தா� விதி! அKவளD /,ட�தி6� நFவிேல, 
இ�,�ேல அ?த மMஷ� அ?த வா��ைதைய� பவானி வ � ஏ�கிற இட�திேல 
வ?5 ெசா�வாேன�? அ5 இவ� காதி� விQவாேன�? பவானி ),F��� 
ேபான5�, அவ� தாயாாிட� "அ�மா! நீ ஏ� இ�ைற�� நா� க>ேசாி��� ேபான 
ேபா5 ைக��,ைட ைவ�கவி�ைல?" எ�� ேக,டாளா�. அவ� தாயா� "இெத�ன 
ேக�வி?" எ�� 3�மாயி��கேவ, "ம டப�திேல இ��க� அசா�திய�, ஓயாம� 
விய��5� ெகா,�� ெகா ேட இ�?த5" எ�றாளா�. அேதாF விடவி�ைல. 
"ேக,F�ேகா, அ�மா! எ� �க�திேல விய�ைவ ெகா,�� ெகா ேட இ�?ததா? 
அைத� பா��5 வி,F ஒ� மMஷ�, 'கைள ெசா,Fகிற5' எ�� ெசா�B� ெகா F 
ேபானா� அ�மா" எ�� /றி இ� இ� எ�� சிாி�தாளா�. இைதெய�லா� 
பவானி9�, அவ� தாயா�� என�� அ��க�> ெசா�வா�க�. இ�ப� ேவ��ைக9� 
சிாி��மாக ஆர�பி�த காாிய�தா� பி6பாF ெபாிய விைனயாக ��?த5. 
------------ 
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அ?த மMஷ�� என��� ெதாி?தவ�தா�. ம�னா������ ப�க�தி� 5�ைப 
வன� எ�� ஒ� கிராம� இ��கிற5. அ?த ஊாி� அவ� மிரா3தா�; ேகாபாலசாமி 
எ�� ெபய�. இள� வய5 தா�. அவ�ைடய க�யாண�5��� /ட நா� தD� 
வாசி�தி��கிேற�. க�யாண� நட?5 அ�ேபா5 ஐ?தா� வ�ஷ�5�� ேம� 
இ����. அவ���� �ழ?ைதகN� உ F. 
 
இ?த மMஷ���� பவானி��?தா� விதி வச�தினா� ெதாட�� ஏ6ப,ட5. 
அவ�க� ம�ப�9� எ�ப�> ச?தி�தா�க�, சிேநக� எ�ப� வள�?த5 
எ�பெத�லா� என��� ெதாியா5. விதி இ���� ேபா5 எ�ப�யாவ5 வழி9� 
ஏ6ப,F விFகிற5. பவானியி� ஞான� ைப�திய� நீ$கி வி,ட5 எ�ற பிர8தாப� 
ம,F� எ$�� பரவிய5. அேதாF 5�ைபவன� ேகாபாலசாமி �தBயாாி� ெபய�� 
த"சாb� ஜி�லாெவ$�� அ�ப,ட5. 
 
இ?த> ெச1திெய�லா� என�� அKவளD நி�மதி அளி�கவி�ைல. எ�Mைடய 
அபி�பிராய?தா� உ$கN��� ெதாி9ேம? இ�மாதிாி ஒ� ஜாதி9�, இ?த மாதிாி 
ஒ� ெதாழிA� /டேவ /டா5 எ�ப5தா�. 'கைடசியி� இ�ப��தானா ஆக 
ேவ F�? யாைரயாவ5 ஒQ$காக� க�யாண� ெச15 ெகா ���க� /டாதா?' 
எ�� எ ணிேன�. ேகாபாலசாமி �தBயாாி� மைனவி, ம�கைள நிைன�5� 
வ��த�ப,ேட�. இைதெய�லாவ6ைற9� விட இ?த சிேநக�தினா� பவானியி� 
ெத1)க ச$கீத�5��� ேகF வராமB��க ேவ Fேம எ�ற கவைல9� 
உ டாயி6�. 
 
ந�ல ேவைளயாக அ�ப� ஒ��� ேநரவி�ைல - ேகாபாலசாமி �தBயா� ந�ல 
ச$கீத ர'க�. அேதாF பவானியி� பா,ைட� �றி�5 அவ��� ெரா�ப� 
ெப�ைம9� இ�?த5. எ�னிட� ஒ� சமய� அவ� ெசா�ன5 ந�றா1 
ஞாபகமி��கிற5. "பவானிைய ம6ற மனித�கைள� பைட�த5 ேபா� பிர�மா 
பைட�கவி�ைல; க�யாணிைய9�, ேமாகன�ைத9� ெச"3�,�ைய9� ேச��5� 
பைட�தி��கிறா�! நீ� ேவ Fமானா�, பா��! பவானி ெச�5� ேபா�� ேபா5, 
அவNைடய உட�� அ�ப�ேய கைர?5 உ�கி ராக$களாக� ேபா1விF�!" எ�� 
ேகாபாலசாமி �தBயா� ெசா�னேபா5, "இ��கலா�; ஆனா� அைத நீ$கN� 
நாM� பா��க மா,ேடா �. நம��� பிற� பவானி ெரா�ப கால� பா�� 
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ெகா �����" எ�ேற�. ஆனா� வ�$கால�ைதயறி9� ச�திைய� பகவா� 
நம��� ெகாF�கவி�ைலேய? ெகாF�தி�?தா� உலக�திேல 5�ப� ஏ5? 
இ�ப?தா� ஏ5? 
 
ஆமா� பவானியி� ச$கீத�ைத� ப6றிய�லவா ெசா�B� ெகா F வ?ேத�? 
அவNைடய ச$கீத� ேமA� ேமA� பிரமாதமாகி� ெகா Fதா� வ?த5. ஆனா�, 
எ�Mைடய பழகிய கா5�� அதி� எ�னெவ�லாேமா, அதிசயமான மா�த�க� 
ேதா�றின. ஒ� க>ேசாிைய� ேபா� இ�ெனா� க>ேசாி இரா5. ஒ�நா� 
அவNைடய பா,�� �-கல� ெபா$கி� த5���. காைல ேவைளயி� உதய 
[ாியைன வரேவ6�� ��ளின$களி� �ரBA�ள ஆன?த��, ெபௗ�ணமிய�� 
ெவ ணிலைவ� க F ெபா$�� கடB� ஆரவார உ6சாக�� ெதானி���. 
இ�ெனா� நா� க>ேசாியிேலா, அவNைடய பா,ைட� ேக,�� ேபா5 
உ�ளமான5 காரண? ெதாியாத ேசாக�ைத அைட9�. தாைய� பிாி?த �ழ?ைதயி� 
தீன��ரைல9�, பகவாைன� பிாி?த ப�தனி� தாப� கதறைல9� அவNைடய 
பா,�ேல ேக,ப5 ேபா� இ����. அவ� )ைண வாசி���ேபா5 ைகயிA�ள 
வா�திய�தி� க�பிகைள�தா� மீ,Fகிறாளா, அ�ல5 ேக,பவ�களி� இ�தய 
)ைணயி� க�பிைய�தா� மீ,Fகிறாளா? எ�ற ச?ேதக� ேதா���. 
 
�தB�, இெத�லா� என�� வி?ைதயாயி�?த5; விள$காத ம�மமாயி�?த5. 
அ��ற� அ��ற�, ஒ�வா� விஷய� �ாி?த5. 
 
அ��, காத� எ�� ெசா�கிறா�கேள, 8வாமி, ெரா�ப அதிசயமான காாிய�. 
காதB� மனித�க� அைடவ5 எ�ன? 5�பமா? இ�பமா? ெசா�ல ��யாத 
5யரமா? அளவிட ��யாத ஆன?தமா? 
 
பவானிைய9� 5�ைப வன� �தBயாைர9� ப6றி நா� ேக�வி�ப,ட விஷய$க� 
இ�மாதிாி ச?ேதக$கைளெய�லா� உ டா�கின. அவ�க� ச?ேதாஷமாயி�?த 
கால� அதிகமா, ச ைட ேபா,F� ெகா F ேவதைனயி� �Qகியி�?த நா,க� 
அதிகமா எ�� ெசா�ல ��யாமB�?த5. 'இ?த� ெப V�� ஏேதா 
பி��தி��கிற5 த�பி!' எ�� அவ� தாயா� ெசா�னா�. சில சமய� பவானி எ�லா� 
ேமA� எாி?5 எாி?5 விQவாளா�. சி�ன> சி�ன� காாிய�5�ெக�லா� ரகைள 
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ெச1வாளா�. />ச� ேபாFவாளா�. �க�ைத� /ட அல�பி� ெகா�ளாம� 
பிரமஹ�தி பி��த5 ேபா� உ,கா�?தி��பாளா�. இ�M� சில சமய� இத6� 
ேந�மாறாக இ���மா�. பிரமாதமாக அல$கார� ெச15 ெகா�வாளா�. ஒேர 
சிாி��� �-கல�மாயி��பாளா�. இைதெய�லா� அறி?த ேபா5, பவானியி� 
ச$கீத�தி� ெதானி�த மா�த�களி� காரண�ைத ஒ�வா� அறி?ேத�. 'யாராவ5 
ம?திரவாதிைய அைழ�5 வ?5 பா��க> ெசா�லலாமா' எ�� பவானியி� தாயா� 
ேக,டத6� 'ம?திர�� ேவ டா� மாய�� ேவ டா�, நாளைடவி� எ�லா� தாேன 
சாியா1� ேபா1விF�' எ�� ெசா�Bவி,F வ?ேத�. 
----------- 
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இர F ��� வ�ஷ$க� ெச�றன. இ?த� கால�தி� 5�ைப வன� 
�தBயா�ைடய ெசா?த� காாிய$க� ெரா�பD� சீ�ெக,F வ?தன. அவ��� 
விேராதிக� அதிகமாகி வ?தா�க�. பவானி விஷய�தி� எ�தைனேயா பண�கார� 
பிர��கN�� அபி�பிராய� இ�?தி���ெம�ப5 எதி�பா��க� /�ய5தாேன? 
அவ�கெள�லா� ேகாபாலசாமி �தBயாைர� தீ��5� க,� விFவெத�� க$கண� 
க,�� ெகா டா�க�. �தB� ஒ� ேகாவி� ப"சாய�5 ச�ப?தமாக� ேக8 
ஏ6ப,ட5. அ?த� ேகாவி� த�மக��தா�க� ��� ேபாி� ேகாபாலசாமி �தBயா� 
ஒ�வ�. ம6ற இர F ேப�� இவைர� த�ளிவி,F காாிய$கைள நட�திய5ட�, 
ேகாவி� உ6சவ�தி� ேபா5 இவைர அவமாியாைதயாக நட�தி வி,டா�க�. 
ேகாபாலசாமி��� ேகாப� வ?5 ேக8 ேபா,டா�. இதிB�?5 சிவி� ேகஸுகN� 
கிாிமின� ேகஸுகN� �ைள�5� ெகா ேட இ�?தன. அ�க� ப�க�5 
மிரா3தா�க�, பிர��க� எ�லா�� ேகாபாலசாமிைய� ெதாைல�5வி,F 
ம�காாிய� பா��ப5 எ�� க$கண� க,�� ெகா F, பி�வாதமாக ேவைல 
ெச1தா�க�. ேகாபாலசாமி�� நாN�� நா� கட� �6றி� ெகா F வ?த5. வ�ஷா 
வ�ஷ� நில�ைத வி6�� ெகா F வ?தா�. 
 
ஒ� தடைவ 5�ைபவன� ேகாவி� உ6சவ�5�� நா� ேபாயி�?த சமய�தி�, 
�தBயா� ),F��� ேபாயி�?ேத�. அவ� ச�சார� ஐய�ேப,ைட��� ப�க�5 
ஊ�� ெப தா�. அ?த அ�மாைள என�� ந�றாக� ெதாி9�. பாவ�! அவ� ஒேர 
5�க�தி� ஆH?தி�?தா�. "க?த�பா! இKவளD� அ?த� ;?ேதா,ட�5 
�ேதவியா� தா� வ?த5!" எ�� ெசா�B அQதா�. என�� மன5 ெரா�பD� 
க�ட�ப,ட5. இ?த மாதிாி ஒ� ஜாதிைய ந� ேதச�தி� எத6காக ஏ6பF�தினா�க� 
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எ�� எ ணி மன� ெநா?ேத�. அF�த தடைவ தி�வாU���� ேபா�� ேபா5 
எ� ேகாப�ைத பவானியி� ேம� கா,� விFவெத�� தீ�மானி�5� ெகா ேட�. 
ஆனா�, அ$ேக ேபா1� பவானியி� நிைலைய� பா��தேபா5, எ� ேகாபெம�லா� 
பற?5 ேபா1 வி,ட5. ேசாகேம உ�ெவF�தவ� ேபாB�?தா�. "எ�னா� 
இ�ப�ெய�லா� க�ட� அவ��� வ?5 வி,டேத!" எ�� ெசா�B> ெசா�B 
உ�கினா�. அவN�� சமாதானமாக நா�, "நீ எ�ன அ�மா ெச1வா1? உ� ேபாி� 
எ�ன த��?" எ�� தி��பி� தி��பி> ெசா�ல ேவ �யி�?த5. 
 
"அ ேண! அவைர அKவிட�5 நில� )F வாச� எ�லாவ6���� தைல �Qகி 
வி,F இ$ேகேய வ?5 விF�ப�> ெசா�B� ெகா ���கிேற�. ேக,க 
மா,ேடென�கிறா�. நீயாவ5 ெசா�ேல�; தின� ெபாQ5 வி�?தா� ேகா�,F��� 
ேபாவேத ேவைலயாகி வி,டேத, எ�ன�தி6காக இ?த மாதிாி வ����� 5����� 
ேபாக ேவ F�? நாA �F�ப�ைத� கா�பா6�வத6� ேவ �ய ெசா�5 இ$ேக 
இ��கிறேத? இைதெய�லா� யா� க,�� ெகா F ேபாக� ேபாகிறா�க�?" 
எ�றா�. 
 
"அ5 நட�கிற காாியமா த$க>சி! அவ� ஆ  பி�ைள இ�ைலயா? ேராஸ� இராதா? 
)  வ���� இQ�கிறவ�கN��� பய?5 ெகா F ஊைர வி,F வ?5 
விFவாரா? அ5D� இ$ேக? அவ� ச�மதி�தாA� ச�சார� �ழ?ைதக� 
இ��கிறா�கேள?" எ�ேற�. 
 
பிற� பவானி, அவ�ைடய ச�சார�ைத9� �ழ?ைதகைள9� ப6றி� ேக,F� 
ெகா ேட இ�?தா�. 
 
பவானியி� தாயாாிட� ேபசிேன�. "ஏ� அ�கா எ�ன�5�காக நம�� இ?த� 
ெக,ட� ெபய�. பவானியினாேல ஒ� ெபாிய �F�ப� அழி?5 ேபாகிற5 எ�� இ?த 
ஜி�லா �Qவ5� ேபசி� ெகா�கிறா�கேள?" எ�ேற�. 
 
"யா� எ�ன�ைதயாவ5 ெசா�ல,F� த�பி; அவ�க� இர F ேபைர9� பிாி�ப5 
மகாபாவ�. பிாி�தா� எ� மக� உயிைர ைவ�5� ெகா ���க மா,டா�" 
எ�றா�. 
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"இ�ப� எ�தைனேயா ேப� ெசா�Bயி��கிறா�க� அ�கா! நா� பா��ததி�ைலயா!" 
எ�ேற� நா�. 
 
"பவானியி� சமா>சார� உன��� ெதாியா5 த�பி" எ�றா�. 
 
பிற�, "இ�ெபாQ5 அவ�கN��� எ�ப�யி��கிற5? ��ேனெய�லா� ேபா� 
ேகாபதாப� உ டா?" எ�� ேக,ேட�. 
 
பவானியி� �ணேம அ�ேயாF மாறிவி,டெத��� அவ� சா?தேம உ�� 
ெகா டவளாகி வி,டா� எ��� ெதாி?த5. இத6� ேந�மாறாக� ேகாபாலசாமி 
�தBயா���� ேகாபதாப$க� அதிகமாகி வ?தனவா�. அேதாF, அ��க� இ�லாத 
ெபா�லாத ச?ேதக$க� அவ���� ேதா�றி வ?தனவா�. "இ5 எ�ன மனித 
3பாவ�?" எ�� என�� ஆ>சாியமாயி�?த5. பவானி எத6காக அவாிட� அ�� 
ைவ�க ேவ F�? நி��ப?த�, க,டாய� ஏதாவ5 உ டா? த� மனெமா�பி 
அவைரேய ெத1வ� எ�� எ ணி இ��பவ� ேம� ஒ� மனித� 
ச?ேதக�பFவெத�றா�? என�� ெரா�ப� ேகாபமா9� ெவ��பா9மி�?த5. 
நம�ெக�னெவ�� ேபசாம� ேபா1 வி,ேட�. 
 
இத6க��ற� ஏற��ைறய ஒ� வ�ஷ கால� ஏேதேதா அெசௗகாிய$களினா� நா� 
தி�வாU�� ப�க� ேபாகவி�ைல. பவானியி� தாயா� இற?5 ேபானா� எ�� 
ெதாி?த5�, 5�க� விசாாி�பத6�� ேபாயி�?ேத�. அத6க��ற� அ$ேக 
ேபாவைதேய நி��தி வி,ேட�. "நம�� எ�ன�தி6� வ��?" எ�ற எ ண?தா� 
காரண�. 
 
5�ைபவன� �தBயாாி� காாிய$க� வரவர> சீ�ெக,F வ�கி�றன எ�� ம,F� 
அ��க� காதி� விQ?5 ெகா ��?த5. ெச�ைன� ப,�ண�தி� ைஹேகா�,�� 
அவ��� ஒ� ெபாிய ேக8 நட?5 வ?த5. அதி� ேதா6�� ேபானா�, ஆ� 
திவா�தா� எ�� ெசா�னா�க�. 
 
இ�ப�யி���� ேபா5 தா� ஒ�நா� அ?த� பய$கரமான ரயி� விப�ைத� ப6றி 
ெச1தி வ?த5. விQ��ர�5���, /ட`���� நFவி� ரயி� கவிH?5வி,ட5. 
��� வ �க� அ�ேயாF நாசமாயின. நா6ப5 ஐ�ப5 ேப��� ேம� ெச�5� 
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ேபானா�க� எ�� ெதாி?த5. அ?த� கால�திB�?ேத என��� ப�திாிைக 
ப��பதி� ஆைச உ F. அ5D� இ?த� பய$கர ரயி� விப�5 நட?த சமய�தி� 
அைத� ப6றிய விவர$கைள� ப��பத6காக, ெவ� ஆவAட� 3ேதச மி�திர� 
ப�திாிைகைய எதி�பா��5� ெகா ��?ேத�. விப�5 நட?த ம�நா�, 
ப�திாிைகயி� இற?5 ேபானவ�களி� ெபய� விவர ஜாபிதா வ?தி�?த5. அதி� 
5�ைபவன� �தBயாாி� ெபயைர� பா��த5�, என�� எ�ப� இ�?தி���� 
எ�� நீ$கேள க6பைன ெச15 ெகா�ள ேவ �ய5தா�. உடேன என��� 
;?ேதா,ட� பவானியி� கதிதா� ஞாபக�தி6� வ?த5. ஐேயா, அ?த� ெப  ஒ� 
வ�ஷ�தி6��ேள தாயாைர9� இழ?5, ஆைச நாயகைன9� இழ?5, 
அநாைதயா1� ேபா1 வி,டாேள? இனிேம�, அவNைடய வாH�ைக 
எ�ப�யா�ேமா? 
 
ேகாபாலசாமி �தBயாாி� ச�சார�, �ழ?ைதகளி� ஞாபக�� வ?த5. ஐேயா 
பாவ�! அவ�கNைடய ெசா�ெத�லா� ேகா�,F விவகார$களி� ெதாைல?5 
ேபாயி����. சா�பா,F�ேக க�ட�பF�ப�யான நிைலைம வ?5 விFேமா 
எ�னேமா? 
 
ஒ� வார�5�ெக�லா� ம�னா������ ேபாக ேவ �யி�?த5. அ$கி�?5 
அ�ப�ேய 5�ைப வன�5��� ேபாேன�. �தBயாாி� மைனவி ப,ட� 
5�க�ைத9� அQத அQைகைய9� பா��க> சகி�கவி�ைல. தக�பனாைர இழ?த 
�ழ?ைதகைள� பா��கD� பாிதாபமா1�தானி�?த5. ந�ல ேவைளயாக ஊாிB�?5 
அவ�கNைடய தா�தாD� பா,�9� வ?தி�?தா�க�! �ழ?ைதகைள அவ�க� 
பா��5� ெகா ட5ட�, ெப V��� ேத�த� /றினா�க�. "எ�ன ெச1வத�, 
அ�மா? உ� தைலெயQ�5 அ�ப�யி�?த5. �ழ?ைதகN�காக நீ உயிைர 
ைவ�5� ெகா ���க ேவ Fேமா, இ�ைலேயா?" எ�� ெசா�B� ேத6றி, 
ப,�னி கிட�காம� அைர வயிறாவ5 சா�பிF�ப�9� பலவ?த�பF�தினா�க�. 
நாM� என��� ெதாி?தவைரயி� ஆ�த� ெசா�Bவி,F� கிள�பிேன�. 
 
இவ�கைள� பா��த பிற� பவானிைய9� அவசிய� பா��க ேவ Fெம�� என�� 
ஆவ� உ டாயி6�. ேநேர தி�வாU���� ேபாேன�. அவNைடய ),F��� 
ேபா��ேபா5, எ� மன� ெரா�பD� ேவதைன�ப,ட5. ஒேர 5�கசாகர�தி� 
�Hகியி��பாேள, எ�ப� அவைள� பா��5� ேப3கிற5, எ�ப� ஆ�த� 
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ெசா�கிற5 எ�� எ� மன� தவி�த5. ஆனா� ),F��� ேபா1 பவானிைய� 
பா��த5�, ஒ�வா� கவைல நீ$கி6�. ஏெனனி�, நா� பய�5ட� எதி�பா��தப� 
அவ� க ணீ�$ க�பைல9மா1� பF�5� ெகா ���கவி�ைல. எ�ைன� 
க ட5� அலறி அழவி�ைல. சாதாரணமா1�தா� இ�?தா�. "வா�$க அ ேண!" 
எ�� ஆ�வ�5ட� எ�ைன அைழ�தா�. 
 
கவைல நீ$கி6� எ�றா ெசா�ேன�? ஆமா�; கவைல நீ$கி6� எ�ப5 தா� 
உ ைம. ஆனா� மன�தி6�� ெப�� ஏமா6ற�� உ டாயி6�. கைடசியி� 
'சாதி��ண�' எ�� உலக� ெசா�வ5 சாியா1� ேபா1 வி,டத�லவா? தாB க,�ய 
மைனவி அ$ேக பFகிற 5�க�5���, இ$ேக இவ� சாதாரணமா1 வ?தவ�கைள 
'வா' எ�� அைழ�5� ெகா ���பத6�� எKவளD வி�தியாச�? 
 
அைதெய�லா� நா� ெவளியி� கா,�� ெகா�ளவி�ைல. எ�Mைடய 
ெபா��ைப� கழி�5� ெகா�வத6காக, ஏேதா ஆ�த� வா��ைத /றிவி,F� 
கிள�பிேன�. கிள��� ேபா5 பவானி "அ ேண! நவரா�திாி 
ெவ�ளி�கிழைமய��, அ�ம� ச?நிதியி� க>ேசாி ெச1ய� ேபாகிேற�, நீ$க� 
க,டாய� வரேவV�" எ�றா�. என��> 3��ெக�� ைத�த5. க>ேசாியா 
இத6��ேளயா? 
 
"இ?த வ�ஷ� க>ேசாி ெச1ய ேவ �ய5தானா, த$க>சி! அF�த வ�ஷ� பா��5� 
ெகா�ள�/டாதா?" எ�ேற�. 
 
"இ�ேல அ ேண! க>ேசாி ெச1வதாக ��னேம ஒ��� ெகா F வி,ேட�. 
உ6சவ� ப�திாிைகயிேல /ட� ேபா,F வி,டா�க�. அைதமா6ற இ�டமி�ைல" 
எ�றா�. 
 
என�� அ�ேபா5 அவ� மீ5�, ேகாவி� த�மக��தா�க� மீ5� /ட� ேகாப� 
வ?த5. 
 
"ெசௗகாிய�ப,டா� வ�கிேற�, த$க>சி" எ�ேற�. 
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"அ�ப�> ெசா�ல� /டா5 அ ேண! ஒ� ேவைள இ5 தா� நா� ெச1கிற கைடசி� 
க>ேசாியாயி����. நீ$க� க,டாய� வர ேவ F�" எ�றா�.  
 
இைத� ேக,ட5� எ� மன� உ�கிவி,ட5. "ஏன�மா! அ�ப�> ெசா�கிறா1? எ5 
எ�ப�யானாA� உ� ச$கீத� ம,F� வளர ேவ F�" எ�ேற�. பிற� நவரா�திாி 
ெவ�ளி�கிழைம�� அவசிய� வ�வதாக> ெசா�Bவி,F, விைடெப6�� ெகா F 
ெச�ேற�. 
---------- 

5555    
 
பவானி�� வா��� ெகாF�தப�ேய நவரா�திாி ெவ�ளி�கிழைம அ�� 
தி�வாU���� ேபாேன�. அவ� ),F�� நா� ேபானேபா5 க>ேசாி�� அவ� 
கிள��கிற சமயமாயி�?த5. பவானிைய� பா��த5� நா� பிரமி�5� 
ேபா1வி,ேட�. அKவளD பிரமாதமாக ஆைட ஆபரண அல$கார$கைள> ெச15 
ெகா ��?தா�. க�யாண ம டப�5��� ேபா�� ெப  மாதிாி ேதா�றினா�. 
இய6ைகயிேலேய ந�ல Uபவதி. இ�ேபா5 பா��தா�, ேதவேலாக�திB�?5 
ர�ைப, ஊ�வசி, ேமனைக, திேலா�தைம ஆகியவ�களி� ஒ��தி இற$கி� 
;ேலாக�5�� வ?5 வி,ட மாதிாிேய இ�?த5. மனதி6�� என�� ஏ6ப,ட 
ேவதைனைய> ெசா�B ��யா5. 
 
எ�ைன� பா��த5� பவானி ��னைக9ட�, "அ ேண! வ?5 வி,G�களா" 
எ�றா�. 
 
என�� எாி>ச� ப6றி� ெகா F வ?த5. இ�?தாA� "ஆமா�; வ?5வி,ேட� 
த$க>சி!" எ�� சாவதானமாக� பதி� ெசா�ேன�. 
 
"அ ேண! இ�� காைலயிB�?ேத உ$கைள நா� எதி� பா��5� 
ெகா ��?ேத�. ேபானா� ேபாக,F�. க>ேசாி ��?த5� நீ$க� ேநேர இ$� 
வரேவV�, ெரா�ப ��கியமான காாிய�; தவற� /டா5" எ�றா�. 
 
"ஆக,F� த$க>சி!" எ�ேற�. 
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"உ$க� தைலேம� ஆைண! க,டாய� வரேவV�" எ�� ெசா�Bவி,F� பவானி 
வ �யி� ேபா1 ஏறி� ெகா டா�. 
 
பவானி இ?த மாதிாி� ேபசி நா� ேக,டதி�ைல. 'எ�னேமா விஷய� இ��கிற5. 
எ�லா� இரா�திாி ெதாி?5 ேபாகிற5' எ�� எ ணி� ெகா F ேகாவிA��� 
ேபாேன�. 
 
எ� வாHநாளி� நாM� எ�தைனேயா ச$கீத� க>ேசாிக� ேக,���கிேற�. பிரபல 
வி�5வா�க�, பாடகிக� எ�லா�ைடய பா,ைட9� ேக,���கிேற�. ஆனா�, 
அ?த நவரா�திாி ெவ�ளி�கிழைமய�� பவானி ெச1த க>ேசாிைய� ேபா� 
ேக,ட5� கிைடயா5, ேக�வி�ப,ட5� இ�ைல. பவானியி� �ர� அ�� ேதனாக 
இ�?த5. விர� )ைணயி� த?திைய மீ,�ய ேபா5 அ�தவாாி ெப�கி6�. 
இைதெய�லா� விட அ�� அவNைடய பா,�� இ�M� ஏேதா ஒ�� இ�?த5! 
அ5 ேக,பவ�களி� இ�தய�தி� ஒ� அதிசயமான இ�ப ேவதைனைய உ F 
ப ணி6�. சைபயி� அ�� ஒேர நிச�த�. �>3 விF� ச�த� /ட� ேக,கவி�ைல. 
'ஆஹா', 'ேப�', 'சபா�' �தBய �ர�கN� இ�ைல. எ�லா�� ம?திர�தா� 
க F ட5 ேபா�, அ?த� ெத1)க ச$கீத�ைத அMபவி�5� ெகா ��?தா�க�. 
கைடசியி� பவானி 'பா� நிைன?-,F� தாயிM� சால� பாி?5' எ�ற 
தி�வாசக�ைத� கா�ேபாதி ராக�தி� பா�யேபா5 நா� க��ப�கிரஹ�5� 
��ளி�?த அ�ம� வி�ரஹ�ைத ேநா�கிேன�. இ?த� பா,ைட� ேக,Fவி,F, 
அ?த� க� வி�ரஹ� உ�கி� கைர?5 ேபாகவி�ைலேய எ�� என�� 
ஆ>சாியமளி�த5. ஆனா� ஒ� தடைவ வி�ரஹ�தி� க களி� நீ��5ளிக� நி�ற5 
ேபா� ேதா�றிய5. இ5 எ�ன பிரைம எ�� எ� க கைள� 5ைட�5� ெகா F, 
36��6�� ஜன$கைள� பா��ேத�. சைப ஓரமாக நாலா�ர�திA� ஜன$க� 3வ� 
ைவ�தா6 ேபா� நி�� ெகா ��?தா�க�. அ?த� ��பB� பி� வாிைசயி� ஒ� 
�ைலயி� நி�ற ஒ� �க�தி� ேம� த6ெசயலாக எ� பா�ைவ விQ?த5. அ?த 
மMஷ� தைலயி� பாதி ெந6றிைய மைற�த ெபாிய � டா3� க,�� 
ெகா ��?தா�. க வB வ?தவ�க� ேபா,F� ெகா�வ5 ேபா�ற ெபாிய ப>ைச� 
க ணா� அவ� க கைள மைற�த5. எதனாேலேயா தி��ப� தி��ப அ?த 
�க�தி� மீ5 எ� பா�ைவ9� கவன�� ெச�றன. அத6�� பிற� பா,�� கவன� 
��றிய5. "பா��த �க� மாதிாியி��கிறேத, யாராயி����?" எ�� அ��க� மன5 
ேயாசி�த5. ச,ெட�� உ ைம ெதாி?த5. எ� உட�ெப�லா� பதறிய5. ஏேதா 
விபாீத� ேநாிட� ேபாகிற5 எ�� மனதி6�� ஏேதா ெசா�B6�. நாM� 
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/,ட�தி� ஓர�தி� தா� இ�?ேதனாதலா�, ெம5வாக எQ?தி�?5 நி�� 
ெகா ��?த ஜன$களி� பி��றமாக ெச��, அ?த� ப>ைச� க ணா��காராி� 
சமீப�தி� ேபா1 நி�ேற�. 
 
க>ேசாி ��?த5! எ�ேலா���� ��னா� அ?த மMஷ� விைரவாக 
அKவிடமி�?5 கிள�பி> ெச�றா�. நாM� பி�ேனாF ேபாேன�. ேகாவிA�� 
ெவளியி� ெகா"ச� ஒ5��� �றமான இட�5�� வ?த5�, நா� அவ�ைடய 
ைகைய� பி��5� ெகா F, "எ�ன த�பி! இ5 எ�ன ேவஷ�?" எ�� ேக,ேட�. 
 
ைகைய உதறிய ேகாபாலசாமி �தBயா� எ�ைன� பா��த5�, "யா�, க?த�பனா?" 
எ�றா�. பிற� அவ� "ஆமா� க?த�பா! ஆமா� ேவஷ?தா�. இ?த உலகேம 
ேவஷ?தா�. பா��தாய�லவா உ� த$க>சி ேபா,ட ேவஷ�ைத? ��ேன ேபா,ட5 
ஒ� ேவஷ�" எ�� மன$ கச?5 ேபசி� ெகா ேட ேபானா�. 
 
"இ�ைல த�பி! நீ$க� எ�லா விஷய�� ெதாி?5 ெகா�ளவி�ைல! பவானி 
இ�ைற��> ெச1த க>ேசாிதா� கைடசி� க>ேசாி எ�� ெசா�B6�. அதனா� 
தா� இKவளD ஆேவசமா1� பா�6�" எ�� சமாதான� ெசா�ேன�. 
 
"க?த�பா யாாிட� கா5 ��5கிறா1. எ�ைன� ப>ைச� �ழ?ைத எ�� நிைன�5� 
ெகா டாயா? பா,டா� பா,F! க>ேசாியா� க>ேசாி! மன5 வ?தேத! கடD� 
எ�Mைடய க ைண� திற�பத6காகேவ, இ?த ரயி� விப�ைத உ F 
ப ணினா�!" 
 
ேப>ைச மா6�வத6காக, நா� "ஆமா� த�பி! கடD�தா� உ$கைள ப�திரமாக� 
ெகா F வ?5 ேச��தா�. அ?த அதிசய�ைத� ப6றி> ெசா�A$க�? ப�திாிைகயி� 
ஏ� அ�ப�� தவறாக> ெச1தி வ?த5? நீ$க� எ�ப�� த�பி� பிைழ�தீ�க�? 
இ�தைன நா� எ$ேக இ�?தீ�க�!" எ�� ேக�விகைள அF�கிேன�. 
 
"அைதெய�லா� அ��ற� விவரமாக> ெசா�கிேற� க?த�பா! ெபாிய கைத 
எQதலா�. ஏேதா ெச�5� ேபானவ� தா�, கடD� அ�ளா� பிைழ�ேத�. ப�5 
நா� 3ய நிைனD இ�லாம� ஆ8ப�திாியி� கிட?ேதனா�. அ��ற� பைழய 
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ப�திாிைககைள� பா��5> ெச�5� ேபானவ�களி� ஜாபிதாவி� எ� ெபய�� 
இ�?தைத� ெதாி?5 ெகா ேட�. யா�ைடய நிைலைம எ�ப�ெய�ப�, எ�ேனாF 
உட� க,ைட ஏ�ேவ� எ�� ெசா�னவ�க� எ�லா� இ�ேபா5 எ�ப� 
இ��கிறா�க� எ�� பா��க ேவ Fெம�� ேதா�றி6�. அத6காக, இ?த 
ேவஷ�5ட� வ?ேத�. இ�ேபா5 பா��தாகிவி,ட5!" எ�� மிகD� ெவ���ட� 
ெசா�னா�. 
 
ேபசி� ெகா ேட நா$க� ெத�ேவாF ேபா1� ெகா ��?ேதா�. "அெத�லா� 
இ��க,F� த�பி! இ�ேபா5 எ$ேக ேபாகிற உ�ேதச�" எ�� ேக,ேட�. 
 
"அ$ேகதா� ேபாகிேற�. அவைள அ��5 விFேவ�, ெகா��விFேவ� எ�� 
நிைன�காேத! க>ேசாி ேபஷாயி�?த5 எ�� ஒ� வா��ைத ெசா�B வி,F� 
ேபா1விFேவ�; அKவளDதா�. நீ9� ேவVமானா� பி�ேனாF வ?5 பா�" 
எ�றா� ேகாபாலசாமி �தBயா�. 
 
இர F ேப�மாகேவ ேபா1> ேச�?ேதா�. பவானி �திைர வ �யி� ��னாேலேய 
),F�� வ?5 வி,டா�. அவைள� தனியாக �தB� பா��5� தயா� ெச1ய 
ேவ Fெம�� எ ணிேன�. அத6� ேகாபாலசாமி �தBயா� 
இட$ெகாF�கவி�ைல. எ�ைன� பி�னா� த�ளி� ெகா F, அைற��� அவ� 
�தB� ேபானா�! நா$க� ேபா�� ேபா5 பவானி ஜலேமா, பாேலா ஒ� 
கி ண�திB�?5 சா�பி,F� ெகா ��?தா�. ப>ைச� க ணா�9� ெபாிய 
� டா3மாக உ�ேள வ?தவைர� பா��5வி,F� பவானி ஒ� நிமிஷ� திைக�5 
நி�றா�. �தBயா� க ணா�ைய9� � டாைச9� எF�த5� அவNைடய 
�க�தி� ஏ6ப,ட பய$கர மா�தைல� பா��ேத�. எ� இ�தய� அ�ப�ேய நி�� 
வி,ட5. 
 
எ�தைன ேநர� இ�ப� ��� ேப�� 8த�பி�5� ேபாயி�?ேதா� எ�� ெதாியா5. 
பவானி திGெர�� 3� F ேபா1� கீேழ விQ?த ேபா5தா�, என��� பிர�ைஞ 
வ?த5. என�� ��னாேலேய ேகாபாலசாமி ஓ� அவைள� -�கி� தம5 ம�யி� 
ைவ�5� ெகா டா�. ச6� ேநர� நா� அ$�மி$�� பா��5 விழி�5� ெகா F 
நி�ேற�. பிற� டா�டைர அைழ�5 வ�வத6காக ஓ�ேன�. டா�ட�ட� நா� 
தி��பி வ?தேபா5 ச?ேதக�5�ேக இடமி��கவி�ைல. பவானியி� உயி� ேபா1 
அைரமணி ேநர�5�� ேமலாகி வி,ட5. 
----------- 
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6666    
 
க?த�ப� பி�ைள ேம6க ட வித� /றி கைதைய நி��தினா�. அ�ெபாQ5தா� 
ஒKெவா� ச�பவ�� நட�ப5 ேபா� அKவளD ெதளிவாகD� உண�>சி9டM� 
அவ� ெசா�B� ெகா F வ?தப�யா�, எ� உ�ள� ��ைன� கா,�A� இளகி� 
கனி?5 ேபாயி�?த5. ச6� ேநர� ஒ��� ெசா�ல� ேதா�றாம� 
ெமௗனமாயி�?ேத�. 
 
எ$க� ச�பாஷைண எ�ப� ஆர�பமாயி6� எ�ப5 ஞாபக� வ?த5. 
 
"திGெர�� ேதா�றிய ேகாபாலசாமி �தBயாைர அவ�ைடய ஆவி எ�பதாக 
நிைன�5 பவானி பய?5 ேபா1 வி,டாளா���. அ��ற� நீ$க� எ�ன ெச1தீ�க�" 
எ�� ேக,ேட�.  
 
"அ��ற� ெச1வத6� எ�ன இ��கிற5? டா�டாிட� 'எதி�பாராத ஷா�கினா� 
மரண�' எ�� ச��பிேக, எQதி வா$கி� ெகா ேட�. ேகாபாலசாமி �தBயா�� 
நாMமாக> ெச1ய ேவ �ய சட$�கைளெய�லா� ெச15 ���ேதா�. பாவ�! 
அ?த மMஷ� ப,ட 5�க�5�� அளேவ இ�ைல." 
 
"பவானியி� மன� கள$கம6ற5 எ�� அ��றமாவ5 �தBயா��� ெதாி?ததா? 
அவாிட� அவ� ைவ�தி�?த அ�பி� ெப�ைமைய அறி?5 ெகா டாரா?" எ�� 
ேக,ேட�. 
 
"அ5 எ�ப�� ெதாி9�? அவ��� ஒ� ப�க� வ��தமி�?தாA� இ�ெனா� 
ப�க�தி� பவானி த�Mைடய 5ேராக� ெதாி?5 ேபா1 வி,டேத எ�ற 
பய$கர�தினா� ெச�5� ேபா1 வி,டா� எ�� எ ணினா�. ஆனா� ெகா"ச நா� 
கழி�5 ெவளியான விஷய� அவ���� பவானியி� ேம� இ�?த அவந�பி�ைகைய 
ஒ�வா� ேபா�கி6�. பவானி த�Mைடய ெசா�ைதெய�லா� ேகாபாலசாமி 
�தBயாாி� �ழ?ைதகN�� எQதி ைவ�தி�?தா�. உயி� வ�கீBடமி�?த5." 
 
விய��ட� "ஓேஹா! அ�ப�யா" எ�ேற�. 
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இ�ன�� ெசா�வத6� விஷய� பா�கியி��கிற5 எ�� க?த�ப� பி�ைள 
�கபாவ�திB�?5 ெதாி?த5. 
 
"எ�லா� சாிதா�. டா�டாிட� எத6காக> ச��பிேக, எQதி வா$கினீ�க�?" எ�� 
ேக,ேட�. 
 
"இ?த மாதிாி� திG� மரண$களி� ேபாW8 ெதா?திரD ஏ6பFம�லவா? 
அத6காக�தா�. ேகாபாலசாமி �தBயா��ேக நா� உ ைமைய> ெசா�லவி�ைல. 
டா�ட����, என��� ம,F?தா� ெதாி9�!" எ�றா�. 
 
ஏேதா விஷய� பா�கி இ��கிறெத�� நிைன�ேத�. "உ ைம� காரண?தா� 
எ�ன?" எ�� ேக,ேட�. 
 
"நட?5 இ�ப�ைத?5 வ�ஷ� ஆகிற5. இனிேம� ெசா�னா� எ�ன? - பவானி 
மய$கி விQ?த5� �தBயா���� பி�னா� நாM� ஓ�ேனன�லவா? ப�க�தி� 
இ�?த சி� ��காB� பலைகயி� ேம� பவானி, பா� ���த கி ண�5��� 
ப�க�தி� ஒ� க�த� கிட?த5. அத� ேம� எ� ெபய� எQதியி��கேவ, ச,ெட�� 
எF�5, �தBயா���� ெதாியாம� ம��5 ைவ�5� ெகா ேட�. டா�டைர� 
/�பிட� ேபானேபா5 ெத� லா?த� ெவளி>ச�தி� ப��ேத�. அ?த� க�த� 
இ5தா�" எ�� /றி, க?த�ப� பி�ைள ம�யிB�?5 ஒ� க�த�ைத எF�5� 
ெகாF�தா�. அ5 ெவ�நா,ப,ட பQதைட?த காகித�. அதி� ம$கி� ேபான 
��தான எQ�தி� பி� வ�மா� எQதியி�?த5. 
 
'அ���ள க?த�ப அ ணM�� த$க>சி பவானி எQதி� ெகா ட5. எ� பிராண 
நாயகைர� பிாி?5 நா� உயி� வாழ வி��பவி�ைல. இ�ைற�� நா� ெச19� 
க>ேசாிதா� கைடசி� க>ேசாி. அவ� என�� அ��ட� வா$கி� ெகாF�த ைவர 
ேமாதிர�திB�?த ைவர$கைள எF�5� ெபா� ப ணி ைவ�தி��கிேற�. 
க>ேசாியிB�?5 வ?த5� சா�பி,F விFேவ�. எ� ெசா�தி� பாதிைய� 
ேகாவிA���, பாதிைய அவ�ைடய �ழ?ைதகN��� எQதி ைவ�தி��கிேற�. 
உயி� வ�கீ� ... ஐயாிட� இ��கிற5. நா� ெச1வ5 பிசகாயி�?தா� எ�ைன 
ம�னி�கD�. அவைர� பிாி?5 எ�னா� உயி� வாழ ��யா5. 

இ�ப��� 



52 

 

பவானி' 
 
இ?த� க�த�ைத இர F ��� தடைவ ப��5வி,F, "இைத ஏ� ேகாபாலசாமி 
�தBயாாிட� நீ� ெசா�லவி�ைல?" எ�� ேக,ேட�. 
 
"ெசா�னா� எ�ன லாப�? ஏ6கனேவ ெரா�ப� 5�க�ப,டா�. இ5 ெதாி?தா� 
அவ�� உயிைர வி,டாA� வி,���பா�. அ�ல5 அவ�ைடய மைனவி ம�க� 
ேம� பாசமி�லாம� ேபாயி��கலா�. ஒ� �F�ப�ைத அநியாயமாக� 
ெகF�பாேன� எ�� தா� ெசா�லவி�ைல. 
 
ச6�� ெபா��5 "நா� ேபா1 வ�கிேற�, 8வாமி!" எ�� க?த�ப� பி�ைள 
எQ?தி�?தா�. க�த�ைத அவாிட� தி��பி� ெகாF�ேத�. 
 
வாச6 கதைவ� திற?5 ெகா F அவ� ெவளிேய ெச�றா�. ஜி�ெல�� கா6� 
அ��த5. இ� ட வான�திB�?5 சி� -6ற� ேபா,F� ெகா ��?த5.  
--------------- 

49. 49. 49. 49. #��$ த�டைன#��$ த�டைன#��$ த�டைன#��$ த�டைன    
1111    

 
அமாவாைச இரD. திவா� பக-� ஜ,P அ8ேடா �தரம1ய$கா� 3கமான ப"3 
ெம�ைத� பF�ைகயி� பF�5 �ர F ெகா ��?தா�. எ�ன �ர டாA� -�க� 
வ�கிற வழியாயி�ைல. தைல� ப�க�5� தைலகாணிைய� கா� �ற�திA�, கா� 
�ற�5� தைலகாணிைய� தைல��ற�திA� ைவ�5� ெகா F பா��தா�. 
அ�ப�9� -�க� வரவி�ைல 
 
க�கார�தி� மணி அ��க� ெதாட$கி6�. "ஒ��, இர F, ���..." எ�� 
எ ணி� ெகா ேட வ?தா�. ப�னிர F மணி அ��5 ஓ1?த5. "இனிேம� 
க,டாய� -$க ேவ �ய5தா�" எ�� ஜ,P அ1ய$கா� திடச$க�ப� ெச15 
ெகா F க கைள இ�க ��னா�. அ�ேபா5 அவ�ைடய மன� க ணி� 
��பாக ஒ� பய$கர� ேகார� கா,சி ெத�ப,ட5. 
 
�தB� எ$ேகேயா ெவ� -ர�தி� உ�ள5 ேபா� அ?த� கா,சி ம$கலா1�  
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ெதாி?த5. -�� ேமைடயி� -�� மர�தி� ஒ� உ�வ� ெதா$கி இேலசாக�  
கா6றி� ஆ��ெகா ��?த5. ச,ெட�� அ?த� கா,சி, -�� மர�, அதி� 
ெதா$கிய உ�வ� எ�லா� ெவ� சமீப�தி� 8ப�டமாக� ெதாி?த5. பா� வ�9� 
அழகிய வாBபMைடய �க�. ஆனா�, �க�தி� உயி��கைள இ�ைல. க க� 
விழி�த5 விழி�தப�ேய இ�?தன. உயிாி�லாத அ?த� க க� திவா� பக-ாி� 
இ�தய�ைத ஊF�வி� பா��ப5 ேபா� அவ��� உண�>சி உ டாயி6� 
 
ச,ெட�� அ1ய$கா� எQ?5 உ,கா�?தா�. பF�ைகயிB�?5 கீேழ �தி�தா�. 
ஜ�ன� ஓரமாக> ெச�� ஜ�ன� கதைவ� திற?தா�. �ளி�?த கா6� உ�ேள 
'வி�'ெர�� வ?த5. ெகா"ச� ஆ3வாச� ஏ6ப,ட5. அ1ய$கா� ஜ�ன� ஓரமாக 
நி�� ெவளிேய ேதா,ட�தி� பா�ைவைய> ெசA�தினா�. 
 
ஆஹா! அ5 எ�ன! அேதா அ?த மர�தி� கிைளயி� ஏேதா ெதா$�கிறா� ேபா� 
இ��கிறேத? ஐேயா?...பGெர�� ஜ�ன� கதைவ> சா��தினா� அ1ய$கா�. 
இ�,�� தடவி� ெகா ேட ெச��, '8வி,>' இ���மிட� க Fபி��5, மி�சார 
விள�ைக ஏ6றினா�. அலமாாிைய� திற?5 ைகயிலக�ப,ட ��தக� ஒ�ைற 
எF�5� ெகா F வ?5 ேசாபாவி� அம�?தா�. ��தக�ைத� பிாி�தா�. ஆகா! 
��தக�தி6�� ஏதாவ5 ேத� ஒளி?தி�?5 அவ� ைகயி� ெகா,� வி,டதா எ�ன? 
��தக�ைத அ�ப�� திGெர�� ேபா,F வி,F� �தி�கிறாேர? 
 
ேதNமி�ைல கீNமி�ைல; அ?த� ��தக� நாலாயிர� திKய� பிரப?தமாயி�?த5 
தா� காரண�. திKய� பிரப?த�ைத� பா��த5� உபய ேவதா?தஸார உப?நியாச 
ச�ரவ��தி சடேகாபா>சாாிய 8வாமிக� மத��ப,� கலக வழ�கி� /றிய சா,சிய� 
அ1ய$கா��� ஞாபக� வ?த5. அவ� எ�ன சா,சி ெசா�னா�? "மத��ப,�� 
கலக� நட?த அ�ைற�� �த� நா� இரD நாM� தி�மைல9� தி�>சி ஜ$ஷ� 
ெவயி,�$ Uமி� திKய� பிரப?த�ைத� ப6றி� ேபசி� ெகா ��?ேதா�!" எ�றா�. 
"ெபாியாHவா� பாத சா,சியாகD� தி�ம$ைகயாHவா� தி�வ� சா,சியாகD� 
ச�தியமா1> ெசா�கிேற�" எ�� ஆைணயி,டா�. சடேகாபா>சாாிய 8வாமிைய 
அ�ேடா �தரம1ய$கா��� ெவ� காலமாக� ெதாி9�. பரம ப�த�; சிற?த 
அறிவாளி; உய�?த ஒQ�க��ளவ�. எ�தைனேயா தடைவ அவாிட� அ�ேடா 
�தரம1ய$கா� திKய� பிரப?த பா3ர$கைள� ேக,F மன��கி� க ணீ� 
வ��தி��கிறா�. அ�ேப��ப,டவ�ைடய சா,சிைய� ெபா1>சா,சி எ�� 
த�ளிவி,F, ேபாW8 சா,சிய�ைதேய உ ைமெய�� ஏ6�� ெகா F 
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தி�மைல��� -��� த டைன விதி�க ேவ �யதாயி6�! சடேகாபா>சாாியி� 
சா,சிய� உ ைமயாக இ���ேமா? தி�மைல நிரபராதிதாேனா? �6றம6ற 
ைபயைனயா நாைள� ெபாQ5 வி�?த5� -�கி� ேபாட� ேபாகிறா�க�? அ?த� 
பாதக� த��ைடய தைலயிலா வி�ய� ேபாகிற5? ஐேயா! இ?த ஜ,P 
உ�திேயாக�ைத எ�ன�தி6காக ஏ6�� ெகா ேடா �? வ�கீலாகேவ இ�?5 
கால�ைத ஓ,� இ��க� /டாதா?... இ�ப� அ1ய$காாி� மன� 
எ ணாதெத�லா� எ ணி அைல?த5. 
---------- 

2222    
 
மத��ப,�� கலக��, அத� பயனாக விைள?த மத��ப,�� கலக வழ��� 
ேநய�கN�� ஞாபகமி��கலா�; ஆனா� ேதசெம$கிA� அ�ேபா5 �ழ�பமா1 
இ�?தப�யா� ேநய�க� சில� மற?5 ேபாயி��கD� /F�. எனேவ, வழ�கி� 
விவர$கைள இ$ேக 3��கமாக� /�கிேற�. 
 
ெச�ற வ�ஷ� (1942) மகா�மா கா?தி �தBயவ�க� ைகதியான �திதி� மத��ப,� 
ரயி�ேவ 8ேடஷM�� அைர ைம� -ர�தி�, யாேரா, ஒ� த டவாள�ைத� கழ6றி 
நக��தியி�?தா�க�. ந�ல ேவைளயாக விப�5 ஒ��� ேநரவி�ைல. ெபாQ5 
வி�9� சமய�தி� வ?த �த� ரயி� வ �யி� �ைரவ� ரயி� பாைதயி� 
த டவாள� நக��த�ப,���பைத� பா��5 வ �ைய நி��திவி,டா�. 
அைரமணி��� பாைத சாி ெச1ய�ப,F வ �9� ேபா1வி,ட5. 
 
பிற� மத��ப,� ேபாWஸா� த$க� ைகவாிைசைய� கா,ட� ெதாட$கினா�க�. 
அேநக )Fக� ேசாதைன ேபாட�ப,டன. ைஹ8/A��� ேபா1 எ�லா 
வ���கN� நட?5 ெகா ��?த சமய�தி� ஆ� மாணா�க�கைள� ைக5 ெச15 
ேபாW8 8ேடஷM��� ெகா F ேபானா�க�. அ?த ஆ� ேபைர� ெதாட�?5 
ப�ளி�/ட�5� பி�ைளக� அKவளD ேப�� ேகாஷி�5� ெகா F ெவளி� 
கிள�பினா�க�. 
 
அ�� மத��ப,� )திகளி� �ர,சி ேகாஷ$க� வானளாவ எQ?தன. />சB� 
பல�ைத� ெகா F ம,F� 3யராPய� கிைட�பதாயி�?தா�, அ�� 
மத��ப,��� இர,��� 3யராPய� கிைட�தி��க ேவ F�. 
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ப�ளி� பி�ைளகளி� ெப�$ ேகாஷ�ைத� ேக,F வியாபாாிக� Xதியைட?5 
மளமளெவ�� கைடகைள அைட�தா�க�. )திகளி� /,ட� அதிகமாயி6�. 
 
ேபாW8 8ேடஷைன> 36றி9� /,ட� ேசர ஆர�பி�த5. 8ேடஷM��� 
அைட�க�ப,��?த மாணா�க�க� ஜ�ன� வழியாக ெவளியி� நி�ற ��பைல� 
பா��5வி,F "�ர,சி ஓ$�க!" எ�� ேகாஷமி,டா�க�. ெவளியி� நி�ற 
/,ட�தா� பதி� ேகாஷ� ெச1தா�க�. ேபாW8 8ேடஷM���ேள 
மாணா�க�கைள அ��கிறா�க� எ�ற வத?தி கிள�பி அ?த ஜன� /,ட�தி� அதி 
ேவகமாக� பரவி6�. ஜன$களி� ெகாதி�� அதிகமாயி6�. சமீப�தி� ேராF ாி�ேப� 
ெச1வத6காக� க�பி� க6க� ெகா,ட�ப,��?தன. இதனா� ஜன$களி� 
ெகாதி�� ெவளியாவத6� ெசௗகாிய� ஏ6ப,ட5. க�பி� க6க� ேபாW8 
8ேடஷைன ேநா�கி� பற?தன. 
 
ேபாW8கார�க� ைகயி� 5�பா�கி9ட� ெவளி வ?5 /,ட�ைத ேநா�கி� 
�றிபா��தா�க�. இத� பலனாக� /,ட�தி� ெவறி அதிகமாயி6�. ஜன$க� 
8ேடஷைன இ�M� ெந�$கி வ?தா�க�. ேபாW8 5�பா�கியிB�?5 
ேவ,F�க� கிள�பின. இர ெடா�வ� காய�ப,F விQ?தன�. /,ட� ஒேர 
பா1>சலாக� ேபாW8 8ேடஷைன ேநா�கி� பா1?த5. 5�பா�கியி� ரைவக� 
தீ�?5 வி,டப�யா� ேபாW8 ேசவக�க� 8ேடஷM��� ஓ�� ��?5 
ெகா டா�க�. /,ட�தி� ஒேர ஜயேகாஷ� ஆரவார�. 
 
இ�5ட� நி�றதா? இ�ைல. ேபாW8 8ேடஷM��� ப�க�தி� ஒ� சில 
ம ெண ெண1 ��ேபா�க� இ�?தன. /,ட�தி� சில� ��ேபாவி� கதைவ 
உைட�5 உ�ேள ��?5 ம ெண ெண1 ��கைள எF�5 வ?தா�க�. �ைக 
���பவ�க� சில� ெந���� ெப,� ெகாF�5 உதவினா�க�. சிறி5 
ேநர�5�ெக�லா� ேபாW8 8ேடஷனி� �ைக9� ெந���� எQ?த5. 
 
இத6��ளாக� தகவ� ெதாி?5 ஜி�லா மாஜி8,ேர,, ேபாW8 ஸுபாி ெட , 
�தBயவ�க� ெபாிய ேபாW8 பைட9ட� வ?5 ேச�?தா�க�. இ?த� தடைவ 
நிஜமான 5�பா�கி� பிரேயாக� நட?த5. சில� உடேன உயி� 5ற?5 வி,டா�க�. 
பல���� காய� ஏ6ப,ட5. ஐ?5 நிமிஷ�5�ெக�லா� /,ட� கைல?5 
ேபாயி6�. தீ9� அைண�க�ப,ட5. ேபாW8 8ேடஷ� க,�ட� பாதி�� ேம� 
எாி?5 ேபாயி6�. 
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அ�� மத��ப,�ேய 3FகாF மாதிாி இ�?த5. ஜன$க� யா�� ெவளியி�  
தைலகா,டவி�ைல. பிேரத$கைள எF�5> ெச�� தகன ச�8கார� ெச1ய� /ட 
�தB� யா�� �� வரவி�ைல. உறவின�கN��� ெதாிவி�பத6� ெவ� ேநர� 
ஆகி வி,ட5. கைடசியி� தகவ� எ�ப�ேயா ெதாி?5 காாிய$க� நட?ேதறின. 
 
ம�நா� மத��ப,�யி� பிாி,�� அதிகார� த�Mைடய உ ைம 8வUப�ைத� 
கா,ட� ெதாட$கிய5. 
 
எ$ேக பா��தாA� ேபாW8 மயமாக இ�?த5. ேபாWஸா� )F )டாக� ��?5, 
�த� நா� கலக�தி� ச�ப?த�ப,டவ�கைள� ைக5ெச15 வ?தா�க�. ெமா�த� 
186ேப� ைக5 ெச1ய�ப,டன�. பி�னா� இவ�களி� ��ப5 ேப� த�?த 
சா,சியமி�ைலெய�� விFவி�க�ப,டன�. பா�கி 156 ேப� ேம� ேக8 தா�க� 
ெச1ய�ப,ட5. 
 
இ?திய� பா5கா��> ச,ட�திA� Xன� ேகா�A� உ�ள ெசZ�க� இ?த� 
ேக'� பிரேயாசன�ப,ட மாதிாி இ5வைர ேவ� எ?த� ேக'A� 
உபேயாக�ப,ட5 கிைடயா5 எ�� பிரசி�தி� ெப6ற 'கிாிமின�' வ�கீ�க� 
ெசா�னா�க�. 
 
திவா� பக-� ஜ,P அ8ேடா �தரம1ய$காாி� ேகா�,�� உாிய கால�தி� 
ேம6ப� கலக வழ�� விசாரைண�� வ?த5. 
---------- 

3333    
 
மத��ப,�� கலக வழ�கி� �தலாவ5 எதிாி தி�மைல எ�M� இைளஞ�. இவ� 
ேபாி� ெமா�த� ஒ�ப5 ெசZ�க� பிரேயாகி�க�ப,டன. த டவாள�ைத 
ெபய��த5 �த6ெகா F ேபாW8 8ேடஷM��� தீ ைவ�த வைரயி� பல 
�6ற$க� 3ம�த�ப,டன. தி�மைலயி� சா�பாக� பிரபல வ�கீ�க� ைவ�5� 
பலமான எதி� வழ��� ஆட�ப,ட5. தி�மைல அவMைடய ெப6ேறா�கN�� ஒேர 
பி�ைள. மத��ப,��ேக அவ� ெச�ல�பி�ைள. 
 
ந�ல அறிவாளி; �கெவ,F� வா��> சா5�ய�� உ�ளவ�. சிற?த ஒQ�க� 
பைட�தவ�; ெபா5� காாிய$களி� அளவ6ற ஊ�க�ைடயவ�. இ�தைகய 
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�ண$களினா� அவ� மத��ப,� வாசிகளி� அ�ைப9� மதி�ைப9� 
கவ�?தி�?தா�. 
 
கா$கிர8 கமி,�யானாA� சாி, ச$கீதசைபயானாA� சாி, பைழய மாணவ� ச$க� - 
/,FறD ப டக சாைல - இலவச வாசக சாைல - எ5வானாA� சாி, தி�மைல�� 
ஒ� ��கியமான நி�வாக� ெபா��� இ�?ேத தீ��. 
 
எ?த� ெபா5� காாிய�5�கானாA� பண� வ[B�பத6�� தி�மைல கிள�பினா� 
ஒேர 36றி� ேவ �ய பண�ைத> ேச��5� ெகா F கிள�பி விFவா�. ேவ� யா� 
ேபானாA� மத��ப,� வாசிகளிட� பண� கிள��வ5 சிரமமான 
காாியமாயி����. 
 
இ�மாதிாிெய�லா� ெபா5�காாிய$களி� தி�மைல ஈFப,��?தைமயா� 
மத��ப,� அதிகாாிகN��� அவM��� எ�ேபா5� ச�டா�டமாகேவ இ�?த5. 
 
அ�ப��ப,ட தி�மைலதா� ேம6ப� கலக வழ�கி� �தலாவ5 எதிாி. தி�மைலயி� 
சா�பாக ெசா�ல�ப,ட எதி� வழ�� எ�னெவ�றா�, மத��ப,�யி� கலக� நட?த 
தின� அவ� ஊாிேலேய இ�ைல. அ�� சாய$கால?தா� மத��ப,��� வ?தா� 
எ�ப5. 
 
இத6�� தி�மைலயி� சா�பாக> சா,சி /றியவ� உபய ேவதா?தஸார உப?நியாச 
ச�கரவ��தி சடேகாபா>சாாிய 8வாமிக� எ�பவ�. அ�� சாய$கால� அவ� 
Jர$க�தி� உப?நியாச� ெச15வி,F ரயிA�� வ?ததாகD�, ரயி� தவறி அ$ேக 
இ�?த தி�மைலைய� பா��ததாகD�, அ?த� பி�ைளயா டாைன� தம�� 
ஏ6கனேவ ெதாி9ெம���, இர F ேப�� ெவ� ேநர� வைரயி� ேபசி� 
ெகா ��?ததாகD� /றினா�. "எைத� ப6றி� ேபசினீ�க�?" எ�� ேக,டத6� 
"��கியமாக திKய� பிரப?த� பா3ர$களி� உ�ள கவிைத> 3ைவைய9� ப�தி� 
ெப��ைக9� ப6றி� ேபசிேனா�" எ�றா�. 
 
"அைத� தவிர ேவ� எ?த விஷய�ைத� ப6றியாவ5 ேபசினீ�களா?" எ�� 
தி�மைலயி� வ�கீ� ேக,டா�. 
 
"ேதச�தி� அ�ேபா5 நட?5 ெகா ��?த விபாீதமான காாிய$கைள� ப6றி9�  
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ேபசிேனா�." 
 
"விபாீத காாிய$க� எ�றா� எ�ன?" 
 
"ரயி� த டவாள�ைத� ெபய��ப5 �தBய காாிய$க�." 
 
"அைத� ப6றி எ�ன ேபசினீ�க�?" 
 
"ரயி� பிரயாண� ெரா�பD� அபாயகரமாக� ேபான5 ப6றி� ேபசிேனா�. 
'இதனாெல�லா� எ�ன பிரேயாஜன� ஏ6பட� ேபாகிற5? ந��ைடய ஜன$க� 
தாேன க�ட�பFவா�க�? ஒ� ரயி� வ � கவிH?தா�, எ�தைன உயி�>ேசத� 
ஏ6பF�? எ�தைன �F�ப$க� 5�பமைட9�' எ�� நா� ெசா�ேன�. தி�மைல 
எ�Mைடய அபி�ராய�ைத �Qவ5� ஆேமாதி�தா�. த?திய��ப5, த டவாள� 
ெபய��ப5 �தBயைவ பலா�கார� காாிய$க� தா� எ���, மகா�மா கா?தி 
அ?த� காாிய$கைள ஒ�நாN� அMமதி�தி��க மா,டாெர���, ஐ?தா� 
பைட�கார�க� அவ�ைடய ெபயைர� ெபா1யாக உபேயாக�பF�5கிறா�க� 
எ��� ெசா�னா�." 
 
இ?த> சமய�தி� கவ��ெம , தர�� வ�கீ� ஆ,ேசபி�5, ேம6ப� 
அபி�ராய$க� எ�லா� சா,சிய� ஆகாெத���, அைவகைள� பதிD ெச1ய� 
/டாெத��� /றினா�. இ�5ட� சடேகாபா>சாாிய 8வாமியி� சா,சிய� 
��?த5. 
 
சடேகாபா>சாாி 8வாமியி� சா,சிய�5�� ேந� மாறாக� ேபாW8 தர��> 
சா,சிக� ெசா�னா�க�. ேபாW8 8ேடஷைன> ேச�?த /,ட�தி� தி�மைல9� 
இ�?தாென���, அவ� ேபாW8 கா�பD , 3வாி� ஏறி நி�� ெகா F, 
ம ெண ெண1 ��ைன ெவளியிB�?5 வா$கி உ�ேள இ�?தவ�களிட� 
ெகாF�தைத� க ணா� பா��ததாகD� ெசா�னா�க�. 
 
ேக8 விசாரைணெய�லா� சா$ேகாபா$கமாக நட?த5. Y6��கண�கான 
சா,சிக� விசாாி�க�ப,டா�க�. கைடசியி� தீ���� /�� நா� வ?த5. 
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�த� எதிாி தி�மைல ச�ப?தமாக� தீ�மான� ெச1வதி� தா� ஜ,P அ�ேடா 
�தரம1ய$கா��� ெரா�பD� க�ட� ஏ6ப,ட5. அவ���� அவ�ைடய 
மனசா,சி��� ெபாிய ேபாரா,ட� நட?த5. சடேகாபா>சாாிய 8வாமிகளி� 
சா,சிய� உ ைமயாகேவ ேதா�றி6�. அ�மாதிாி ஒ� ச�பவ�ைத அவ� க6பைன 
ெச1தி��க ��யா5. அKவளD ப>ைசயான ெபா1 ெசா�ல� /�யவர�ல; ெசா�ல 
ேவ �ய அவசிய�� அவ��கி�ைல. ஆனா� ேபாW8 தர�பி� தி,டமான 
சா,சிய�ைத நிராகாி�ப5 - 'ெபாிய இட�5' அதி��தி�� ஆளாக ேநாிF�. அF�த 
ப,டமளி�பி� தம�� '.ஐ.இ. ப,ட� வ�ெம�� அ1ய$கா� எதி�பா��5� 
ெகா ��?தா�. ேகவல� இத6காக ேவ � ஒ� காாிய� ெச1ய� ேபாவதி�ைல; 
ஆனா� எ�ன �கா?திர�ைத� ெகா F ஐ?5 ேபாW8கார�களி� சா,சிய�ைத 
நிராகாி�5 ஒ� ைவ�ணவ உப?நியாசகாி� சா,சிய�ைத ஒ��� ெகா�வ5? - 
இ�ப�> ெச1தா� த� ேபாிேலேய ஒ� ேவைள ச?ேதக� ஏ6ப,டாA� 
ஏ6படலாம�லவா? ஏ� ல"ச� வா$கி� ெகா F, விFதைல ெச1ததாக> 
ெசா�னாA� ெசா�வா�க�. 
 
பா��க� ேபானா�, ஜ,ஜுMைடய கடைம எ�ன? ேகா�,�� தா�க� 
ஆகியி���� சா,சிய�ைத� ெகா F தாேன, ஜ,P தீ���> ெசா�ல ேவ F�? 
எ�லா� வ�ல ெத1வ�தி� சா,சியாக�தா� ேபாW8கார�கN� சா,சி 
ெசா�Bயி��கிறா�க� - அவ�க� எ�லா� ெபா1 ெசா�Bயி��கிறா�க� - 
சடேகாபா>சாாியா� ம,F� தா� நிஜ� ெசா�னா� எ�� தீ�மானி�பத6� எ�ன 
நியாய� இ��கிற5? 
 
இKவிதெம�லா� அ�ேடா �தரம1ய$காாி� மனதி� ேபாரா,ட� நட?5 
ெகா ��?த5. கைடசியி� ேபாW8 சா,சிதா� ஜயமைட?த5! 
 
��� ேப���� -��� த டைன9�, ப�னிெர F ேப��� ஆ9� 
த டைன9�, ம6றவ�கN�� இர F வ�ஷ� �த� ப�5 வ�ஷ� வைரயி� 
சிைறவாச�� அளி�க�ப,ட5. 
 
5���த டைன விதி�க�ப,ட ��� ேபாி� தி�மைல9� ஒ�வ�. 
 
தீ���> ெசா�ல�ப,ட அ�ைற��� ேகா�,�� தி�மைலயி� தக�பனா�� 
தாயா�� வ?தி�?தா�க�. சடேகாபா>சாாியாாி� சா,சிய�தி� ேபாி� தி�மைல�� 
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விFதைல கிைட�5விடலாெம�� அவ�க� எதி�பா��தா�க�. அ�ல5 சிைறவாச 
த டைனேயாடாவ5 ேபா�ெம�� ந�பினா�க�. இத6� மாறாக, -��� 
த டைன எ�� ேக,ட5�, தி�மைலயி� தாயா� அ$ேகேய பிர�ைஞ த�பி 
வி,டா�. தி�மைலயி� தக�பனா� "அேட1 தி�மைல! அேட1 தி�மைல! எ$ேகடா 
ேபா1வி,டா1?" எ�� கதறி� ெகா F சாைலேயாF ெநறி� ெக,F ஓட� 
ெதாட$கினா�. 
 
தி�மைலயி� த$ைக க��பமாயி�?தா�. தீ��ைப� ேக,ட5�, அவN��� 
�ைறபிரசவ� ஆகி ஆ8ப�திாியி� ெகா F ேபா,டா�க�. ஐ?தா� 
நாைள�ெக�லா� அவ� க ைண ��னா�. 
----------- 

4444    
 
மத��ப,�� கலக வழ�கி� தீ���> ெசா�ன நாளிB�?5 அ�ேடா 
�தரம1ய$காாி� மன� சாியான நிைலைமயி� இ�ைல; தி�மைல விஷய�தி� 
அநியாய� ெச15 வி,ேடா ேமா எ�ற எ ண� அவ� மன�தி� உ��தி� 
ெகா ேட இ�?த5. 
 
-��� த டைன� ைகதிகளி� சா�பாக கவ�ன���� 'க�ைண வி ண�ப�' 
ெச1ய�ப,���கிற5 எ�� அறி?தேபா5, அ1ய$கா���> சிறி5 தி��தி 
ஏ6ப,ட5. கவ�ன� க�ைண ெச15 -��� த டைனைய ர�5 ெச15வி,டா� 
த��ைடய ெபா��� நீ$கி விF� எ�� எ ணினா�. 
 
ஆனா� கவ�ன� அKவித� க�ைண ெச1யவி�ைல. அ1ய$காாி� மன�திB�?த 
பார�� நீ$கவி�ைல. 
 
நாN�� நா� அ?த� பார� அதிகமாயி6�. -��� த டைன நிைறேவ6�� தின� 
ெந�$க ெந�$க இரவி� அவ���� -�க� வ�வேத அாிதாயி6�. 
 
தி�மைலயி� �6றம6ற இள� �க� அவ� மன� க ணி� �� அ��க� 
ேதா�றிய5. ச��கா� தர��> சா,சிய$கைள� ேக,F� ெகா ��?தேபா5 அவ� 
�க�தி� ேதா�றிய விய��� திைக��� அ�ப�ேய அவ�ைடய நிைனD�� வ?த5. 
'இெத�ன அபா ட�? அ�� நா� ஊாிேலேய இ�ைலேய?" எ�� அவ� 
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கதறிய5� ஞாபக�5�� வ?த5. நிைன�5� பா��க பா��க அ?த� �ரB� உ ைம 
ெதானி�ததாக அவ���� ேதா�றிய5. "ஐேயா! நா� அநீதிதா� ெச15 வி,ேடா 
ேமா? அ?த� பி�ைளயி� அகால மரண�5�� நா� தா� ெபா��பாளி-
யாேவாேமா?" எ�� எ ணிய ேபாெத�லா�, அவ�ைடய ெந"3 தி�, தி� எ�� 
அ��5� ெகா ட5. 
 
இரD ஒ� மணி. இர F மணி, ��� மணி9� ஆயி6�. அ1ய$கா� இ�ெபா5 
சா1வான நா6காBயி� சா1?5 ெகா ��?தா�. அவ�ைடய க க� சில சமய� 
தாேம ��� ெகா�N�. அF�த நிமிஷ� திF�ெக�� -�கி வாாி� ேபா,F� 
க ைண� திற?5 பா��பா�. "தி�மைலைய� -�கி� ேபாட இ�M� நாA மணி 
ேநர?தா� இ��கிற5 - இ�M� ��றைர மணிதா� பா�கி" எ�� மன� ஒ� 
�ற�தி� கண��� ேபா,F� ெகா ேடயி����. 
 
அதிகாைல ஆ� மணி��� மரணத டைன� ைகதிகைள� -�கி� ேபாFவ5 
வழ�கெம�� அவ���� ெதாி9�. ஆைகயினா� தா� மணிைய அKவளD 
கவைல9ட� எ ணினா�. 
 
-�க மய�க�தி� அ1ய$கா��� ஒ� அதிசயமான ேயாசைன ேதா�றி6�. அ?த 
ேயாசைன எ�ப� அவ� மன�தி� உதி�தெத�பைத அவராேலேய ெசா�ல ��யா5. 
திGெர�� ேதா�றிய5. 
 
சில சமய� ைகதிக� சிைறயிB�?5 த�பி�5 ஓ� விFகிறா�க� அ�லவா? அதிA� 
அரசிய� ைகதிக� - �ர,சி� ைகதிக� சிைறயிB�?5 த��வ5 சகஜம�லவா? 
3பா� ேபா8 /ட� ேபாWஸாைர ஏமா6றி வி,F� க�பி நீ,� விடவி�ைலயா? 
அ?த மாதிாி� தி�மைல9� ஏ� சிைறயிB�?5 த�பி ஓ� விட� /டா5? அKவளD 
5ணி>சA� சாம��திய�� அ?த சா5� ைபயM�� எ$ேக வர� ேபாகிற5? - அவ� 
�6ற� ெச1யாதவனாயி�?தா� க,டாய� ஓ� விFவா�. அத6�� பகவா� /ட 
உதவி ெச1வா�. ஏ� ெச1ய மா,டா�?  
 
�$, �$, �$, �$ மணி நாA அ��த5. "ஐேயா! ேநர� ெந�$கிவி,டேத!" எ��, 
அ1ய$கா� மன� திF�கி,ட5. அேத சமய�தி� அவ�ைடய அைறயி� கதD சிறி5 
திற?5, ஜி�ெல�� காைல� கா6� உ�ேள வ?த5. 
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கதைவ �டலாெம�� அ1ய$கா� எQ?தி��க� பா��தா�. ஆனா� 
எQ?தி��கவி�ைல. அ�ப�ேய திைக�5 உ,கா�?5 வி,டா�. 
 
ஏெனனி�, திற?த கதD வழியாக ஒ� மனித உ�வ� உ�ேள வ?த5. ஆ! இ5 யா�? 
இ?த இள� �க� யா�ைடய5! ச?ேதகெம�ன? 'தி�மைலதா�' - ஆகா! இவ� 
எ�ப� இ$ேக இ?த ேநர�தி� வ?தா�! நா� எ ணிய5 ேபா� உ ைமயாகேவ 
சிைறயிB�?5 த�பி�5� ெகா F வ?5 வி,டானா? - அ�ப�யானா� 
ெக,��கார� தா�. 
 
தி�மைல நிதானமாக நட?5 வ?5 அ1ய$கா��� எதிாி� கிட?த நா6காBயி� 
உ,கா�?தா�. 
 
ச6� ேநர� இ�வ�� ஒ�வைரெயா�வ� உ6� ேநா�கி� ெகா ��?தா�க�. 
தி�மைலயி� �க�தி� ெசா�ல ��யாத ஒ� இர�க பாவ� காண�ப,ட5. 
 
அ1ய$காாி� க களி� க ணீ� த5�பி6�. அவ� ேபச ஆர�பி�தேபா5 
அவ�ைடய �ரைல அவராேலேய அைடயாள� க Fபி��க ��யவி�ைல. 
அKவளD க�மி� ேபாயி�?த5. 
 
"யா�? தி�மைலதாேன" எ�றா� அ1ய$கா�. 
 
"ஆமா�; அ�ேய� தி�மைலதா�" 
 
"ெபாQ5 வி�?தா� ஆ� மணி���" எ�� அ1ய$கா� தFமாறினா�. 
 
"ஆமா�; ஆ� மணி��� த டைன நிைறேவற ேவ �ய5." 
 
"ந�ல ேவைள நீ த�பி வ?த5..." 
 
"ந�ல ேவைளயா?" 
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"ஆமா�; ந�ல ேவைளதா�. உ�ைன� த ��த5 ப6றி என�� மன> சமாதானேம 
ஏ6படவி�ைல. நீ சிைறயிB�?5 ஏ� த�பி�5� ெகா�ள�/டா5 எ�� நா� /ட> 
ச6� ��� நிைன�ேத�." 
 
தி�மைலயி� �க�தி� ஆ>சாிய� தா டவமா�6�! 
 
"நீ த�பி�5 வ?த5 ப6றி> ச?ேதாஷ?தா� ஆனா�..." 
 
"ஆனா� எ�ன?" 
 
"நீ இ$� வ?த5தா� பி��கவி�ைல. இ$ேக எ�ன�தி6காக வ?தா1?" 
 
"��கியமாக உ$கைள� பா��பத6��தா� நா� சிைறயிB�?5 த�பிேன�." 
 
"எ�ன? எ�ைன� பா��பத6கா?" 
 
"ஆமா�; -��� த டைனைய� ப6றி நா� கவைல�படவி�ைல. நீ$க� ெபாிய 
ப�த� எ�� ேக�வி�ப,���கிேற�. சடேகாபா>சாாியா� ெரா�பD� 
ெசா�Bயி��கிறா�. அ�ப��ப,ட தா$க� எ�ைன� ெபா1யென�� நிைன�த5 
தா� ெரா�பD� வ��தமளி�த5. ச�தியமாக> ெசா�கிேற�; நா� அ�ைற�� 
மத��ப,�யி� இ�ைல. தி�>சி ஜ$ஷனி� தா� இ�?ேத�. சடேகாபா>சாாி 
8வாமிகளிட� ேபசி� ெகா ��?ேத�." 
 
"நீ ெசா�வைத �Q5� ந��கிேற�. சடேகாபா>சாாியா�� நி>சயமா1� ெபா1 
ெசா�Bயி��க மா,டா�. தீ��� எ�ப�ேயா பிசகா1� ேபா1வி,ட5. நீ த�பி 
வ?தேத ந�லதாயி6�. ஆனா� இ$ேக நீ அதிக ேநர�..." 
 
"இ�ைல, இ$ேக அதிக ேநர� தாமதி�கவி�ைல. உ$களிட� ெசா�Bவி,F� 
ேபாக�தா� வ?ேத�. எ� வா��ைதைய இ�ேபாதாவ5 ந��கிறீ�கேள, ெரா�ப 
ச?ேதாஷ� ேபா1 வ�கிேற�. நம8கார�" 
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தி�மைல ஒ� ��பிF ேபா,Fவி,F எQ?தி�?5 ேபானா�. 
***** 
 
ம�ப�9� அ1ய$கா���� திF�ெக�� -�கிவாாி� ேபா,ட5. இ?த� தடைவ 
நா6காBயிB�?5 அவ� எQ?5 திற?தி�?த கதவ ைட ேபா1, அ�பாB�?த 
தாHவார�தி� பா��தா�. அ$ேக ஒ�வைர9� காணவி�ைல. வாச6கதைவ� ேபா1� 
பா��தா�. கதD உ,�ற� ப?ேதாப8தாக� தாளிட�ப,��?த5! 
 
தி�மைல எ�ப� உ�ேள வ?தா�. எ�ப� ெவளிேய ேபானா�? 
 
"சீ! ெவ�� பிரைம! தி�மைலயாவ5 வரவாவ5?" எ�� எ ணமி,டவரா1, 
அ�ேடா �தரம1ய$கா� தம5 அைற��� தி��பினா�. மணி ஐ?த��த5. 
 
இர F நாைள��� பிற� ஜ,P அ�ேடா �தரம1ய$கா� தினசாி� ப�திாிைகைய� 
�ர,�� ெகா ��?த ேபா5, ஒ� �ைலயி� சி�ன எQ�தி� அ>சி,��?த 
பி�வ�� ெச1தி, அவ�ைடய கவன�ைத� கவ�?த5.  
 
-��� ைகதியி� மரண� 
 
"மத��ப,�� கலக வழ�கி� -��� த டைன விதி�க� ப,��?த தி�மைல. 
சிைற>சாைலயி� �?தாநா� காைல நாA மணி�� இய6ைக மரணமைட?தா�. 
எனேவ, ைகதிைய� -��� ேபாட ேவ �ய அவசிய� ஏ6படவி�ைல." 
 
ேம6ப� ெச1திைய� ப��த5� அ1ய$கா���� தைல 36றிய5. அேத 
ேநர�தி�தா� தி�மைல த��ைடய அைறயி� வ?5 ேபசினா� எ�ப5 நிைனD 
வ?த5. அ1ய$கா� திGெர�� கீேழ விQ?தா�. டா�ட�க� வ?5 பா��5வி,F, 
"மாரைட�பினா� மரண�" எ�� ெதாிவி�தா�க�!  
------------ 
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50. 50. 50. 50. எ� ெத&வ�எ� ெத&வ�எ� ெத&வ�எ� ெத&வ�    
 
தி�நீ�மைலைய� பா��க ேவ Fெம�ற ஆைச என�� ெவ� காலமாக இ�?5 
வ?த5. ஆ$கில� கைதகளி� 'கிெர,னா கிாீ�' எ�Mமிட�ைத� ப6றி> 
ெசா�கிறா�கேள, அ?த மாதிாி ந� தமிHநா,F��� தி�நீ�மைல எ�� 
ேக�வி�ப,��?ேத�. ெதா�கா�பிய� கால�5� தமிHநா,ைட இ?த� கால�தி� 
தி�நீ�மைலயி� காணலா� எ��� ெசா�னா�க�. அதாவ5 காத� மண� ெச15 
ெகா�ள� தீ�மானி��� ஒ�வM� ஒ��தி9� தி�நீ�மைலைய�தா� சாதாரணமா1� 
ேத� வ�வ5 வழ�கமா�. எனேவ அ?த ஊ�� ேகாவிB� அ��க� காத� 
தி�மண$க� நைடெப�மா�. இ�காரண$களினா� தா� தி�நீ�மைலைய� பா��க 
என�� ஆைச உ டாகியி�?த5. எனேவ, சமீப�தி� ஒ�நா� தி�நீ� மைலைய� 
பா��பத6காக� பயண� கிள�பி> ெச�ேற�. 'வி�யா�"சி எ$ேகேயா ேபானா� 
எ5ேவா கிைட�கா5' எ�பா�கேள அ5 மாதிாி, நா� ேபான சமய� பா��5� 
தி�நீ�மைல ேவ� எ$ேகயாவ5 ேபாயி���ேமா எ�� ெகா"ச� மனதி� பய� 
இ�?த5. ந�ல ேவைளயாக தி�நீ�மைல அ�ப�ெயா��� ெச15விடவி�ைல. 
தி�நீ�மைல�ேகாவிA� ஊாிேலதா� இ�?த5. இ�M� நா� ேபான அ�� அ?த� 
ேகாவிB� ஒ� க�யாண�� நட?த5. க�யாண� எ�றா� எ�ேப��ப,ட 
க�யாண�? மிகD� அதிசயமான க�யாண�. த�பதிகைள9� �ேராகிதைர9� தவிர, 
ஒேர ஒ� வி�?தாளி தா� க�யாண�5�� வ?தி�?த5! அ?த வி�?தாளி 
மணமகனி� தாயா� எ�� ெதாி?5 ெகா ேட�. 
 
தி�மா$க�ய தாரண� ஆகி ம6ற விவாக> சட$�கN� ��?த பிற�, �ேராகித� 
"3வாமி ச?நிதி��� ேபா1 �தB� நம8கார� ெச19$க�; அ��ற� அ�மாD��!" 
எ�றா�. ஆனா�, த�பதிக� இ�வ�� ெசா�B ைவ�தா6ேபா�, அ�மாD�� 
�தB� நம8கார� ெச1தா�க�. ஆன?த� க ணீ� எ�பைத அ�ேபா5 நா� 
பா��ேத�. மணம�கைள அ��ட� அைண�5 ஆசீ�வதி�த அ?த அ�மாளி� 
க களிB�?5 ஆன?த� க ணீ� ெப�கி6�. க ணீ� எ�றா� எ�ப�? ஒேர 
அ�விதா�! 
 
இைதெய�லா� பா��5 எ�னா� தா$கேவ ��யேவயி�ைல. இ?த� க�யாண�தி� 
ஏேதா விஷயமி��கிறெத���, அைத� ெதாி?5 ெகா�ளாம� தி�நீ�மைலைய 
வி,F� கிள��வதி�ைலெய��� ��D ெச15 ெகா ேட�. மா�பி�ைள� 
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ைபயMட� ெம5வாக� ேப>3� ெகாF�5 சிேநக� ெச15 ெகா F ெகா"ச$ 
ெகா"சமாக அவ�கNைடய வரலா6ைற அறி?ேத�. இேதா அ?த வரலா�... 
-------- 

1111    
 
சா�ப���தி பி.ஏ. அவMைடய தாயா��� ஒேர பி�ைள; அவ�க� பரம ஏைழக�. 
சா�ப���தியிMைடய சி� பிரயா�தி� அவ� தாயா� ப,ட க�ட$க� 
ெசா�ல�தரம�ல. ஓ,டB� இ,B�� மாD அைர�5�, இ�M� பிர��க� ),�� 
ஊழிய� ெச15�, அவ� கால,ேசப� நட�திய5ட� பி�ைளைய9� ப��க 
ைவ�தா�. சா�ப���தி ந�ல ��திசாB. ெகா"ச� விவர� ெதாி?த5�, 
ப�ளி�/ட�தி� உபகார> ச�பள� வா$கி� ெகா டேதாF, அவைன விட> சி�ன 
வ���� பி�ைளகN�� ),�� பாட� ெசா�B� ெகாF�5 பண� ச�பாதி�க� 
ெதாட$கினா�. வ�ைமயி� க�ட� எKவளேவா இ�?த ேபாதிA�, தா9� 
பி�ைள9� பர8பர� ெகா ��?த அ�பி� காரணமாக, அவ�கNைடய வாH�ைக 
ச?ேதாஷமாகேவ ேபா1� ெகா ��?த5. 
 
கைடசியாக, அவ�கNைடய தாி�திர� தீ�� கால�� வ?த5. பி.ஏ. பாீ,ைசயி� 
சா�ப���தி �த� தரமாக� ேதறினா�. 3��ெகQ�5, ைட� அ��த� 
�தBயைவ9� க6�� ெகா ��?தா�. எனேவ, ெச�ைன� ப,�ன�தி� மாத� 
அ�ப5 Uபா1 ச�பள�தி� அவM�� உ�திேயாக� கிைட�த5. அதாவ5, 
உ�திேயாக�5�� உ�தரD வ?5 வி,ட5. ெச�ைன��� ேபா1 ஒ��� ெகா�வ5 
தா� பா�கி. 
 
ஊைரவி,F� ேபா���ன� சா�ப���தி நி>சய� ெச15 ெகா�ள வி��பிய 
காாிய� ஒ�ேற ஒ�� பா�கியி�?த5. அ5 அவMைடய க�யாண விஷய?தா�. 
 
க�யாண� எ�றாேல சி�கலான விஷய�. அதி� காதA� கல?தி�?தா� ேக,கேவ 
ேவ �யதி�ைல. 
 
சா�ப���தியி� க�யாண� அKவா� சி�கலைட?தி�?த5.  
 
ஆமா�; சா�ப���தி காத� ேநா1�� ஆளாகியி�?தா�. 
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ஒ� வ�கீB� �ழ?ைதகN�� சா�ப���தி அவ�க� ),�ேலேய பாட� ெசா�B� 
ெகாF�5� ெகா ��?தா�. அ?த வ�கீB� இள� சேகாதாி ஒ��தி9� ),�� 
இ�?தா�. அவ� ல,சணமான ெப . எ8.எ8.எ�.சி. வைரயி� ப��தவ�. 
 
"காத� ஏ� வள�கிற5? எ�ப� வ�கிற5 எ�ெற�லா� ெசா�ல ��யா5. அ5 
ேதவ ரகசிய�!" எ�� ஒ� பிரசி�தி ெப6ற ஆசிாிய� ெசா�Bயி��கிறா�. அ�தைகய 
ேதவரகசியமான காரண�தினாேல, ர$கநாயகி��� சா�ப���தி��� காத� வ?5 
வி,ட5. 
 
ேவ��ைக எ�னெவ�றா�, சா�ப���தி9� ர$கநாயகி9� த$கைள காத� ேநா1 
X��தி��கிற5 எ�� ெதாி?5 ெகா�வத6� ��னாேலேய அ?த விஷய�ைத 
),�A�ள ம6றவ�க� ெதாி?5 ெகா டா�க�. இதி� ஆ>சாிய�� இ�ைல. 
ஏெனனி� எ�ேப��ப,ட ெக,��கார�களானாA� காதA�� வசமாகி வி,டா�, 
அவ�க� �க�தி� ஒ� மாதிாி அசF த,� விFகிற5. அவ�க� ஒ�வைரெயா�வ� 
பா���� ேபா5 அசF வழிய� பா��கிறா�க�; அசF வழிய� ேப3கிறா�க�. 
அவ�கNைடய நைட, உைட, பாவைன எ�லா� ஒ� மாதிாி மா�த� அைட?5 
காண�பFகிறா�க�. இைதெய�லா� மைற�5� ெகா�ள> ச�தி9� அவ�கN�� 
இ��பதி�ைல. 
 
ர$கநாயகியி� இ?த நிைலைம ),�A�ளவ�கN�� ந�றா1� ெதாி?5வி,ட5. 
அத6� ��னாெல�லா� ர$கநாயகி ப��பிேலதா� அதிக 
ஆைச9�ளவளாயி�?தா�. ப�ளி�/ட�5 பாீ,ைசகளி� �தலாவதாக� ேதற 
ேவ Fெம�பேத அவNைடய வாH�ைகயி� இல,சிய� ேபா� ேதா�றிய5. 
ஆைட அல$கார� �தBயவ6றி� அவ� அதிக� கவன� ெசA�5வதி�ைல. 
 
ெகா"ச காலமாக இ?த நிைலைம மாறி வி,ட5. ),�ேல ஒ� வ�ஷ�5�� 
ஆ��ப�யாக ைம /,� ைவ�தி�?த5. அைதெய�லா� ர$கநாயகி வழி�5 
வழி�5� க களி� ;சி� ெகா F தீ��5 வி,டா�. அ5 மாதிாிேய ேசா��� 
க,�க�, பDட� ெப,�க�, /?த� ைதல$க� எ�லா� மளமளெவ�� தீர� 
ெதாட$கின. தினசாி அல$கார�5�� அதிக ேநர� ெசலவாயி6�. ெந6றியி� 
ெபா,F, சிறிதா9�, ெபாிதா9�, நீளமா9�, அகலமா9�, உயரமா9� - இ�ப�� பல 
உ�வ$க� எF�த5. 
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இKவாெற�லா� ர$கநாயகி த�ைன அழ� ெச15 ெகா�வத6��, சா�ப���தி 
பி�ைளகN��� பாட" ெசா�B� ெகாF�க வ�வத6�� ஒ� வைகயான ச�ப?த� 
இ��பைத ),டா� சீ�கிர�தி� க F ெகா டா�க�. 
 
இ�M�, �ழ?ைதகN��� பாட� ெசா�B� ெகாF�பதி� சா�ப���தி��� 
கவன��ைறD ஏ6ப,டைத9� அவ�க� கவனி�தா�க�. பாட�ைத� கவனி�5� 
ப����ப� சா�ப���தி பி�ைளகைள� க ��பத6�� பதிலாக, பி�ைளக� 
"எ�ன ஸா�! பாட�ைத� கவனி�காம� எ$ேகேயா பா��கிறீ�கேள?" எ�� 
ேக,��ப�யான நிைலைம ஏ6ப,F வி,ட5. இத� ��வான பல� எ�ன ஆயி6� 
எ�றா�, ),F எஜமா�, சா�ப���தியிட�, "பி�ைளகN��� பாடெம�லா� வ?5 
வி,ட5; நீ� ெசா�B� ெகாF�த5 ேபா5�" எ�� ெசா�B, அவைன நி��தி 
வி,டா�. 
 
சா�ப���தி, ர$கநாயகி இர F ேப���ேம அ�ேபா5 தா� த$கNைடய வியாதி 
எKவளD -ர� �6றி� ேபாயி��கிற5 எ�� ெதாிய வ?த5. ஒ�வ� 
இ�லாவி,டா� ஒ�வ� உயி� வாழ ��யா5 எ�� அவ�க� அறி?தி�?தா�க�. 
உயி� வாHவேத ��யாத காாிய� எ�றா�, சா�ப���தி ெச�ைன� 
ப,டண�5��� ேபா1 உ�திேயாக� பா��ப5 எ�ப�? 
 
அ�ேபா5தா� ர$கநாயகி, தா� ப��த ெப , அேதாF ேமஜரானவ� எ�பைத 
நிைனD /�?தா�. ெப  3த?திர�தி� தன���ள ஆH?த ப6ைற9� 
ெவளி�கா பி�க ஆர�பி�தா�. அவNைடய தைமயனாாிட� தன�காக அவ� 
வர� ேதட ேவ �ய அவசிய� இ�ைலெய��� சா�ப���தி ேம� தா� காத� 
ெகா F வி,டதாகD�, அவைரேய தா� க�யாண� ெச15 ெகா�ள� 
ேபாவதாகD� மன� வி,F> ெசா�னா�. இைத யா� ஆ,ேசபி�த ேபாதிA�, தா� 
ெபா�,பF�த� ேபாவதி�ைலெய��� க ��பாக� ெதாிய�பF�தினா�. 
 
இெத�லா� சா�ப���தி�� ஒ�வா� ெதாி?த ேபா5, அவM� ைதாிய�ைத� 
ைகயி� எF�5� ெகா டா�. (ைதாிய� எ�ப5 இ$ேக ேபனாைவ� �றி���) 
ர$கநாயகியி� தைமயM�� ஒ� க�த� எQதினா�. ர$கநாயகிைய� தா� 
காதB�பதாகD�, வாHநாெள�லா� அவN�� ஒ� �ைறD� இ�லாம� ைவ�5� 
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கா�பா6�வதாகD�, அவைள� தன��� க�யாண� ெச15 ெகாF�க 
ேவ Fெம��� மாியாைதயாக� ேக,F� ெகா டா�. அேதாF, ர$கநாயகி9� 
த�ைன� காதB�கிறப�யா�, மனெமா�த த$கN�கிைடயி� ���ேக வ?5 
நி6பத6� யா���ேம பா�தியைத கிைடயா5 எ�பைத9� �றி�பி,��?தா�. 
 
ேம6ப� க�த� எQதி> சில நா� வைரயி� அத6�� பதி� வ�ெம�� சா�ப���தி 
எதி�பா��5� ெகா ��?தா�. ஒ��� வராம6 ேபாகேவ, ேநாிேலேய பதிைல� 
ெதாி?5 ெகா F தி���வெத�� சா�ப���தி வ�கீ� ),F��� கிள�பினா�. 
 
வ�கீ� ),F வாசைல அைட?த5�, சா�ப���தி�� உ�ேள ஏேதா ரகைள நட?5 
ெகா ���கிறெத�� ெதாிய வ?த5. நாைல?5 ேப� ேச�?தா6 ேபா� ேப3கி�ற 
ச�த� ேக,ட5. அ?த இைர>சA�கிைடேய ஒ� வி��கி�ற �ர� - ஆ$கார� 
நிைற?த �ர� - சா�ப���தியி� காதி� விQ?த5; அவMைடய ெந"ைச� 
பிள?த5. அ?த� �ர� ர$கநாயகியிMைடய5தா� எ�� ெசா�ல ேவ Fமா? 
 
ஒ� கண ேநர�தி6�� சா�ப���தி உ�ேள நட�ப5 எ�னெவ�பைத� க6பைன 
ெச15 ெகா டா�. ர$க� த�ைன�தா� க�யாண� ெச15 ெகா�ேவென�� 
பி�வாத� பி��கிறா�. ம6றவ�க� /டா5 எ�� ெசா�B அவைள 
வ6���5கிறா�க�! இ�ேப��ப,ட ச?த��ப�தி� த�Mைடய கடைம 
எ�னெவ�பைத நி�ணயி�கD� அவM�� அதிக ேநர� ஆகவி�ைல. 
ர$கநாயகி��� 5ைணயாக� ேபா1 அவ� அ�கி� நி6க ேவ �ய5தா�; நி��, 
அவைள> 36றி9�ள 5�ட மி�க$களிடமி�?5 அவைள� கா�பா6றி அைழ�5� 
ேபாக ேவ �ய5தா�; ச?ேதக� எ�ன? 
 
இேலசாக> சா�தியி�?த வாச6 கதைவ� பGெர�� திற?5 ெகா F சா�ப���தி 
உ�ேள ேபானா�. ஏற��ைறய அவ� எதி�பா��த� கா,சிதா� அ$ேக 
காண�ப,ட5. ர$கநாயகி க ணீ�� க�பைல9மா1 நி�றா�. க களிB�?5 
க ணீ� ைம9ட� கல?5 வழி?5 ெகா ��?த5. வ�கீ� ஊ"சB� 
உ,கா�?தி�?தா�. அவ�ைடய மைனவி, வயதான விதைவ அ�ைத, அ�கா, 
அ�தி�ேப� ஆகியவ�க� 36றிA� உ,கா�?தி�?தா�க�. �ழ?ைதக� பய?த 
ேதா6ற�5ட� அ$�மி$�� நி�றா�க�. 
 
இைதெய�லா� ஒ� கண ேநர�தி� சா�ப���தி பா��தா�. ச�?தைல  
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5�ய?தைன� பா��5, "அட பாவி! எ�ைன விப>சாாி எ�றா ெசா�னா1?" எ�� 
ேக,�� கா,சி அவM�� ஞாபக� வ?�5. அ?த� கா,சியி� ச�?தைலயி�ேம� 
தன�� ஏ6ப,ட இர�க�, 5�ய?த� ேம� உ டான ேகாப� எ�லா� அ�ப�ேய 
உ�ள�தி� ேதா�றின. ச�?தைல�� அ>சமய� த�னா� உதவிெயா��� 
ெச1ய��யவி�ைல. ஆனா�, இ�ேபா5 ர$கநாயகி�� உதவி ெச19� ச�தி 
த�னிட� இ��கிற5. அவைள அ?த� ேப1 பிசா3களிடமி�?5 கா�பா6றி 
அைழ�5� ேபாக ேவ �ய5 த�Mைடய கடைம. இ�ப�ெய�லா� சில விநா� 
ேநர�தி6�� சா�ப���தி சி?தி�5� தீ�மானி�5� ெகா F ர$கநாயகி� எதிேர 
ேபா1 நி��, அவNைடய �க�ைத� க�Xரமா1� க�ைண த5�ப ேநா�கினா�. 
 
"ர$க�, இவ�க� உ�ைன..." எ�� ஏேதா ெசா�ல ஆர�பி�தா�. 
 
சா�ப���தி வ?ததிB�?ேத, அ$கி�?தவ�க� அKவளD ேப�ைடய �க�� ஒ� 
மாதிாியாகி வி,ட5. ர$கநாயகி9� ச,ெட�� தைல�னி?5 ேசைல� 
தைல�பினா� க கைள� 5ைட�5� ெகா டா�. 
 
சா�ப���தி ேபச ஆர�பி�தDடேன அவ� பளி>ெச�� தைல நிமி�?5 அவ� 
�க�ைத ஏறி,F� பா��தா�. அவMைடய ேப>சி� ���கி,F வி��கி�ற �ரB�, 
"சா�! இவ�க� எ�லா� உ$கைள� ப6றி..." எ�� ஏேதா ெசா�ல� ெதாட$கினா�. 
 
இத6�� வ�கீ�, ேகாபமான �ரB� "ர$க�! உன�� எ�ன ைப�தியமா? 
இவனிட� எ�ன ெசா�ல� ேபாகிறா1?" எ�றா�. 
 
ர$கநாயகி இ�M� ஆ�திர�5ட� "ஆமா�, நீ$க� ெசா�னைத�தா� ெசா�ல� 
ேபாகிேற�. ஏ� மைற�க ேவ F�? ஸா�! இவ�க� எ�லா�� உ$க� தாயாைர� 
ப6றி அவ-� ெசா�கிறா�க�. உ$க� தாயா� நட�ைத� பிச� உ�ளவரா�. 
இ�M�...இ�M�... அவ� வித?5வான பிற� உ$கைள� ெப6றாரா�. இ?தமாதிாி 
அபா டமான ெபா1 ெசா�Aகிறவ�களிட� நா� எ�ப� இ��ேப�? எ�ைன 
உடேன அைழ�5� ேபா$க�!" எ�றா�. 
 
இ?த� க�ண ெகாdரமான வா��ைதகைள ர$கநாயகி ெசா�B ���த ேபா5 அ$ேக 
எ�ைலய6ற நிச�த� �� ெகா ட5. 
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எ�ேலா�� ஒேரய�யாக> சா�ப���தியி� �க�ைத ேநா�கினா�க�. அ?த 
�க�தி� ெசா�ல ��யாத �ேராத� ெபா$கி6�. அவ� உட�ெப�லா� நF$கி6�. 
 
வ�கீ�, 'இ�� இ$ேக ெகாைல விழ� ேபாகிற5!' எ�� தீ�மானி�5� ெகா டா�. 
ேபாW8 8ேடஷM�� எ�ப�> ெசா�B அM��வெத�� ேயாசி�க� 
ெதாட$கினா�. 
 
சா�ப���தி ஏேதா ேப3வத6� �ய�றா�. ஆனா�, வாயிB�?5 வா��ைத 
ஒ��� வரவி�ைல. 
 
அF�த வினா� அவMைடய �க� ெதா$கி வி,ட5. �க�தி� ேதா�றிய �ேராத�� 
ேவதைனயாக மாறிய5. 
 
ஒ� நிமிஷ�, இKவித� சா�ப���தி நி�� ெகா ��?தா�. பிற�, ஒ� 
வா��ைத9� ெசா�லாம� யா�ைடய �க�ைத9� பா��காம� �னி?த தைல 
நிமிராம� அ$கி�?5 ெவளிேயறினா�. 
 
அவ� ),F வாச6ப�ைய� கட?த ேபா5, "இ�ேபா5 எ�ன ெசா�கிறா1 ர$க�!" 
எ�� வ�கீB� �ர� ேக,ட5. யாேரா சிாி��� ச�த�� ேக,ட5. சிாி���� 
நFவி� வி�ம� ஒB9� கல?5 வ?த5. 
----------- 

2222    
 
சா�ப���தி��� த� ),F�� வ?5 ேச�?த5 எ�ப�ெய�ேற ெதாியா5. ),F 
வாசைல அைட?த5� தா� அவM��� ெகா"ச� 3ய நிைனD வ?த5. ),F��� 
]ைழ?5 ேரழி� தி ைணயி� ���ற� பF�5� ெகா டா�. ெபா$கி வ?த 
அQைகைய அட�கி� ெகா�ள �ய�ற ேபா5 அ5 வி�மலாக ெவளி�ப,ட5. 
அவMைடய உட�ைப� -�கி� -�கி� ேபா,ட5. 
 
ச6� ேநர�5�ெக�லா� அவ� தாயா� அ$ேக வ?தா�. ���ற� பF�5� கிட?த 
�த�வைன� பா��தா�. க�A� கனி9� �ரB�, "அ�பா! �ழ?ைத!" எ�� 
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ெசா�B� ெகா F, அவ� �5கி� ேம� ைகைய ைவ�5� தடவி� ெகாF�க� 
ேபானா�. 
 
சா�ப���தி ெவF�ெக�� அவNைடய ைகைய� பி��5� த�ளினா�. ம�ப�9� 
பலமாக� ���ற�பF�5� ெகா டா�. 
 
தாயா� திF�கி,ட �ரB� "�ழ?ைத! இெத�ன? ஏ� அQகிறா1? எ� ேபாி� எ�ன 
ேகாப�? நா� எ�ன ெச1ேத�?" எ�றா�. 
 
சா�ப���தி ச,ெட�� எQ?5 உ,கா�?5, "எ�ன ெச1தாயா? எ�ைன எத6காக� 
ெப6றா1?" எ�� க�தினா�. க�திவி,F� த� தைலயி� இர F தடைவ அ��5� 
ெகா டா�. 
 
தாயா� திைக�5� ேபா1 அவைன� பா��5� ெகா ேட நி�றா�. 
 
சா�ப���தி ேமA�, "இ?த அவமான�ைத எ�னா� இனி ேம� சகி�க ��யா5. 
-��� ேபா,F� ெகா F ெச�5� ேபாகிேற�" எ�� க�தினா�. 
 
தாயா� ேவதைன நிைற?த �ரB� "�ழ?ைத! இ5 என�� ேவ �ய5தா�" 
எ�றா�. 
 
சா�ப���தி நிமி�?5 பா��தா�. அ�மாவி� க களி� இர F 5ளி ஜல� 5ளி�5 
நி6பைத� க டா�. 
 
"ஐேயா! அ�மா! உ�ைன� ப6றி ஏ� இ�ப�> ெசா�Aகிறா�க�" எ�� 
அலறினா�. 
 
தாயா� அவைன உ6�� பா��5, "�ழ?ைத! அவ�க� ),F��� ேபானாயா? 
அவ�க� ஏதாவ5 ெசா�னா�களா? எ�ன ெசா�னா�க�?" எ�� ேக,டா�. 
 
"எ�ன�ைத> ெசா�னா�க�? ஊாிேல எ�ேலா�� ெசா�வைத�தா� அவ�கN�  



73 

 

ெசா�னா�க�." 
 
"�ழ?ைத! ஊாிேல எ�ேலா�� எ�ன ெசா�கிறா�க�! அைத�தா� ெசா�ேல�!" 
எ�றா� தாயா�. 
 
"எ� வாயா� ெசா�ல> ெசா�கிறாயா? சாி ெசா�கிேற�. 'என��� தக�பனா� யா� 
எ�� ெதாியா5' எ�� ெசா�கிறா�க�. 'நீ வித?5வான பிற� எ�ைன� 
ெப6றதாக> ெசா�கிறா�க�.' ேபா5மா? இ�M� ெசா�ல ேவVமா?" எ�� 
சா�ப���தி /றி� தைலயி� இ�M� நாA தடைவ அ��5� ெகா டா�. 
ம�ப�9� ���ற�பF�5� ெகா டா�. 
 
இ�தைன ேநர�� நைடயி� நி�� ெகா ��?த தாயா� தி ைணயி� 
சா�ப���தியி� கால�யி� உ,கா�?தா�. தைல�னி?5 �க�ைத ைவ�5� 
ெகா F ச6� ேநர� 3�மா இ�?தா�. பிற� தைலைய நிமி��தி� ெகா F, 
"�ழ?ைத! ச��! எQ?5 உ,கா�! எ�தைனேயா நாளாக உன�� உ ைமைய> 
ெசா�ல ேவ F�, ெசா�ல ேவ F� எ�� இ�?ேத�. ைதாிய� வரவி�ைல. 
இ�ேபா5 க,டாய� ெசா�ல ேவ F� சமய� வ?5 வி,ட5 �ழ?ைத! எQ?5 
உ,கா�?5 ேக�!" எ�றா�. 
 
சா�ப���தி பளி>ெச�� எQ?5 உ,கா�?தா�. "எ�ன? உ ைமைய> ெசா�ல� 
ேபாகிறாயா! - எ�ன உ ைம? ஐேயா! அவ�க� ெசா�ன5 நிஜ?தானா?" எ�றா�. 
 
அ�ைன ��ைபவிட அதிக சா?த�5ட� கனி?த �ரB�, "�ழ?ைத! ஏ� 
பத�கிறா1? ெகா"ச� ெபா�ைமயாக� ேக�!" எ�றா�. 
 
"ெபா�ைமயா? எ�ைன� ெபா�ைமயாயி��க> ெசா�கிறாயா? கடDேள!" 
 
"ஆமா�, சா��! ெபா��5�தா� ஆக ேவ F�. கடD� எQதின எQ�ைத அழி�5 
எQத ��9மா!" 
 
"கடD�! கடD�! கடD� ஒ�வ� இ��கிறாரா! இ�?தா� எ�ன�தி6காக அவைள  
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நா� ச?தி���ப� ெச1கிறா�! பிற� இ�ப�� ெகாdரமாக� பிாி�கிறா�? 
எ�ன�தி6காக எ�ைன உயிேராF ைவ�தி��கிறா�? ைடபா1F 3ர� வ?தேத? 
அதிேலேய ெகா F ேபாயி��க� /டாதா?" எ�� அலறினா� சா�ப���தி. 
 
தாயா� எ$ேகேயா ெதாைல -ர�திA�ள எைதேயா பா��பவ� ேபா� ச6� ேநர� 
பா��5� ெகா ��?5வி,F, ஒ� ெந�ய ெப��>3 வி,டா�. சா�ப���திைய� 
தி��பி� பா��5, "ஆமா� சா��! உன�� ைடபா1F 3ர� வ?த ேபா5 கடD� 
உ�ைன� ெகா F ேபாக�தா� பா��தா�. நா� தா� ���ேக நி�� 
கா�பா6றிேன�. இ�ப�ெதா� நா� இரா� -�க� - பக� -�க� இ�லாம� க  
விழி�ேத�. டா�ட�க� /ட� ைகவி,F வி,டா�க� இ�M� அைர மணி 
ேநர?தா� எ�� ெகF விதி�தா�க�. நா� உ�ைன விடமா,ேட� எ�ேற�. நீ 
அ�ேபா5 க ைண ��யி�?தா� அைர நாழி��� எ� உயி�� ேபாயி����. 
இ�ைற�� இ?த மாதிாி வா��ைத உ�னிட� ேக,���க ேவ �யதி�ைல" 
எ�றா�. 
 
சா�ப���தி "ஐேயா! அ�மா! அைதெய�லா� இ�ேபா5 ஏ� ெசா�கிறா1?" 
எ�றா�. அவ� �ரB� �� ேபா�ற ெவறியி�ைல; சிறி5 சா?த� ஏ6ப,��?த5. 
 
அவ� ெசா�ன5 காதிேல விழாதவ� ேபா� தாயா� ேமA� ெசா�னா� "ைடபா1F 
3ர� வ?த ேபா5 ம,F?தானா? பதிேனா� வயதி� உன�� வயி6�� கF�� வ?த5. 
��ப�ைத?5 நா� கிட?தா1. அ�ேபா5� யம� வாயிB�?5 கா�பா6றிேன�. 
அத6� ��னா�, உ� ��றாவ5 வயதி� க,� விQ?த5. இர டைர வ�ஷ� 
ஆயி6� �ணமாவத6�. அ?த இர டைர வ�ஷ கால�� நா� ேத�� ேபாகாத 
ைவ�தியனி�ைல. நா� ேவ �� ெகா�ளாத ேகாவிA� ெத1வ�� இ�ைல. உ� 
அ�பா ெதாைல�த5 ேபாக பா�கியி�?த ெசா�ெத�லா� அ?த இர டைர 
வ�ஷ�தி� தா� ேபாயி6�. க,�கைர?த5 ேபா� ெசா�5� கைர?5 வி,ட5" 
எ�றா�. 
 
"எ� அ�பா... எ� அ�பா..." எ�� சா�ப���தியி� வா1 �V�V�த5. 
 
"ஆமா� �ழ?தா1! உ� அ�பாதா�!" 
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"அ�ப�யானா�, ஊரா� ெசா�வெத�லா� ெபா1தாேன, அ�மா!" எ�� 
சா�ப���தி அளவ6ற ஆவAட� ேக,டா�. 
 
"ெபா1ேயா! நிஜேமா? இ?த உலக�தி� எ5 ெபா1, எ5 நிஜ� யா���� ெதாி9�? 
நா� ெசா�ல ேவ �யைதெய�லா� ெசா�B விFகிேற�, சா��! அ��ற� நீேய 
ெபா1 எ5, நிஜ� எ5ெவ�� தீ�மானி�5� ெகா�. எ$ேக ஆர�பி�கிற5, எ�ப�> 
ெசா�கிற5 எ�� ெதாியாம� தி டாFகிேற�" எ�றா� தாயா�. 
 
பிற�, இKவிதமாக ஆர�பி�தா�. 
 
"உ� அ�பாD�� எ�ைன� க�யாண� ெச15 ெகாF�த ேபா5 நா� ஓ,டB� 
மாD அைர��� ப�யான கதி�� வ�ேவ� எ�� எ� அ�பாD� அ�மாD� 
ெசா�பன�தி� /ட நிைன�தி��க மா,டா�க�. எ� அ�பா அ�மாD�� நா� ஒேர 
ெப . அ�பா பண�கார�. கிராம�தி� ஐ�ப5 காணி நில��, இ�M� நிைறய> 
ெசா�5�கN� இ�?தன. அ?த> ெசா�ெத�லா� என���தாேன எ�� ெசா�5 
இ�லாவி,டாA� ப��த பி�ைளயாயி��க ேவ Fெம�� வர� பா��தா�க�. 
கைடசியி� உ� அ�பாD��� ெகாF�தா�க�. அவ� உ�ைன� ேபாலேவ பி.ஏ. 
பாீ,ைச ேதறியி�?தா�. க�யாண� ெரா�ப� பிரமாதமாக நட?த5." 
 
அவ�கNைடய இ�வாH�ைகயான5 ஆன?தமயமாக இ�?த5. அன?தராம� பி.ஏ 
சில கால� தாAகா �மா8தா ேவைல பா��5 வி,F ெரவி�^ இ�8ெப�ட� 
ஆனா�. ேமேல ேமேல உ�திேயாக உய�D கிைட��ெம�� எதி�பா��க�ப,ட5. 
இ?த நிைலைமயி� ெப V� மா�பி�ைள9� ச?ேதாஷமா1 வாH�ைக 
நட�5வைத� பா��5வி,F> ெச�ல�மாளி� தா9� தக�பM� காலமானா�க�. 
ெச�ல�மாN�� ஏராளமான ம"ச, காணி ெசா�ைத9� ),F� 5ைண�� 
வயதான அ�ைத ஒ��திைய9� அவ�க� ைவ�5 வி,F� ேபானா�க�. 
 
அத6�� பிற� இ�M� சில கால� ெச�ல�மாளி� வாH�ைக ச?ேதாஷமாக இ�?5 
வ?த5. நாளாக ஆக, அவNைடய மன�தி6��ேள ம,F� ஒ� அ?தர$க ேவதைன 
ேதா�ற� ெதாட$கிய5. �ழ?ைதயி�ைலேய எ�ற ேவதைனதா� அ5. அ�ைத� 
கிழவி இ?த ேவதைன�� அ��க�� -ப� ேபா,F வள��5 வ?தா�. "அ�� 
ெப ேண! எ� க ைண �Fவத6�� உ� வயி6றி� ஒ� �ழ?ைத பிற?5 பா��க 
மா,ேடனா?" எ�� அவ� அ��க� பிரலாபி�பா�. அைத� ேக,க ேக,க> 
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ெச�ல�மாN�� எ�னேமா ெச19�. பகBA� இரவிA� �ழ?ைதைய� ப6றிேய 
நிைன�கD� கனD காணD� ெதாட$கினா�. 
 
அ ைட அய� ),F� �ழ?ைதகைள� பா���� ேபாெத�லா�, அவN�� ஒ� 
ப�க�தி� எ�ைலய6ற வா"ைச உ டா��. இ�ெனா� ப�க�தி� 
காரணமி�லாம� க ணி� ஜல� 5ளி���. 
 
இ�ப� இ���� சமய�தி�, அவNைடய வாH�ைகேய பாழா���ப�யான இ� 
விQ?த5. 
 
அன?தராம� ேம� ல"ச� வா$கியதாக� �6ற� ஏ6ப,ட5. ேவைலயிB�?5 
அவ� நீ�க�ப,ட5ட� ேமேல கிாிமின� வழ��� நட?த5. வழ�� ைஹ�ேகா�,F 
வைரயி� ேபா1 ��வத6�� ��� வ�ஷ� ஆயி6�. கைடசியி� த டைன 
ஒ��மி�லாம� உ�திேயாக� ேபான5ட� அன?தராம� த�பி வ?5 ேச�?தா�. 
இத6��ளாக ெச�ல�மாளி� ம"ச,காணி> ெசா�தி� பாதி ேபா1வி,ட5. 
 
உ�திேயாக� ேபான பிற� அன?தராம� ),�� 3கமாயி�?5 ெகா F 
கால,ேசப� நட�தியி��கலா�. பா�கி அKவளD ெசா�5. ஆனா� ��ஷ� 
ச�பா�திய� இ�லாம� ),�� 3�மா உ,கா�?5 ெகா ���ப5 எ�M� 
விஷய� அன?தராமM��� பி��கவி�ைல. ஆகேவ வியாபார�5ைறயி� 
இற$கினா�. வியாபார� எ�றா� ேகவல� ஜDளி�கைட, மளிைக� கைட ைவ�க 
அவ� வி��பவி�ைல. கமிஷ� எெஜ�' ெதாழிB� ��?தா�. பல 
சாமா�கN�� ஏெஜ�, ஆனா�. �தB� ஜி�லா�கN�� ஏெஜ�' எF�5, 
பிற� ெத� இ?தியா �Qவத6�ேம அன?தராம� ஏெஜ�' எF�5� ெகா டா�. 
இதனா� அ��க� 36�� பிரயாண� ெச1ய ேவ �ய அவசிய� ஏ6ப,ட5. 
 
ஏெஜ�' ெதாழி� ேமA� ேமA� அபிவி��தியைட?த5. இதனா� �லதன�� 
அதிகமாகேவ ேதைவயாயி6�. ெச�ல�தி� ம"ச,காணி> ெசா�5� ெகா"ச� 
ெகா"சமாக� �ைற?5 ெகா F வ?த5. வியாபார வி��தி�காக நில�ைத ேமA� 
ேமA� வி6க ேவ �யதாயி6�. 
 
இத6கிைடயி�, ெச�ல�தி� அ�ைத, "அ� ெப ேண! உ� வயி6றி� ஒ� �"3 
பிற?5 நா� பா��க� ெகாF�5 ைவ�கவி�ைலேய? என��� க  பா�ைவ ம$கி 
வ�கிறேத!" எ�� பிரலாபி�5� ெகா ேடயி�?தா�. 
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இ?த அ�ைத�� ைம�5ன� பி�ைள ஒ�வ� இ�?தா�. அ�ைத� க ைண 
��னா� இவ� தா� க�ம� ெச1ய ேவ �யவ�. எனேவ, த�Mைடய கடைமைய 
நிைறேவ6�வத6�ாிய கால� சமீபி�5 வி,டதா எ�� பா���� ெபா�,F, இவ� 
அ��க� இவ�க� ),F�� வ?5 ேபாவ5 வழ�க�! அ�ேபாெத�லா� 
ெச�ல�தினிட� உறD ெகா டாFவா�. ெச�ல�� அவைன அ�தா� எ�� 
அைழ�5� பிாியமாயி��பா�. சில சமய� அவMைடய நடவ��ைக வர�� 
கட?ததாக அவN��� ேதா���. அவMைடய பா�ைவ9� ேப>3� விரஸமாக� 
ேதா���. ஆனாA� த�னிட� உயி���யிராயி�?த அ�ைதைய உ�ேதசி�5, 
அ�தாMைடய அச?த��ப நடவ��ைககைளெய�லா� அவ� ெபா�,பF�தாம� 
உதாசீன� ெச15 வ?தா�. 
 
கைடசியி�, இ?த அ�தா� தா� இ�யிA� ேபாி�யான ெச1திைய� ெகா F 
வ?தா�. 
 
�தB� அவ� அைத> ெச�ல�மாளிட� ேநாி� ெசா�லவி�ைல. அ�ைதயிட� 
ெகா"ச� ெகா"சமாக வ�தி ைவ�தா�. அதாவ5, அன?தராம� வியாபார அAவ� 
எ�பதாக> ெசா�B� ெகா F ெவளி^���� ேபாவெத�லா� ெவ�� ெபா1 
எ���, த"சாbாி� ஒ� மாயேமாகினியி� வைலயி� அவ� விQ?5 வி,டதா9� 
ெச�ல�மாளி� ம"ச,காணி> ெசா�ெத�லா� அ$ேகதா� ேபா1� 
ெகா ���கிறெத��� ெசா�னா�. அ�ைத9� பி�ைள9� அ��க� காைத� 
க��5� ெகா�வைத9� 'ஐேயா! இ?த அச,F� ெப  இ�ப�� ேபசாம� 
இ��கிறாேள!' எ�� அ$கலா1�பைத9� சில கால� வைரயி� ெச�ல� சகி�5� 
ெகா ��?தா�. அவNைடய உ�ள�தி� எ�னெவ�லாெமா ச?ேதக$க� 
ெகா?தளி�க� ெதாட$கின. கைடசியி� ஒ� நா� அ�தாைன� ேக,ேட வி,டா�. 
விஷய� ெதாி?த5� அவ� மகா ஆ�ேராஷ�5ட�, "இ�ப�ெய�லா� நீ அவ� ேம� 
இ�லாத5� ெபா�லாத5� ெசா�வதாயி�?தா�, இனிேம� இ$ேக வரேவ டா�!" 
எ�றா�. அ�தா� பிரமி�தவ� ேபா� நி��, "நானா? நானா இ�லாத5� 
ெபா�லாத5� ெசா�கிேற�? கைடசியி� நானா ெபா�லாதவனா1� 
ேபா1வி,ேட�? உ ைம9� ெபா19� ஒ� நாைள�� உன�ேக ெதாிய� ேபாகிற5. 
அ5 வைரயி�, நா� இ$ேக தைலகா,Fவதி�ைல" எ�� ெசா�B வி,F� 
ேபா1வி,டா�. 
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அத6�� பிற� அ�ைதயி� �ல�ப� அதிகமாயி6�. "அ� ெப ேண! உ� தைலயி� 
இ�ப�யா எQதியி�?த5?" எ�� ஓயாம� அ$கலா1�க� ெதாட$கினா�. 
ெச�ல�5�ேகா, அ��ற� ஒ� வினா� /ட மன அைமதி இ�லாம6 ேபாயி6�. 
அ�தா� ேம� அவ� எாி?5 விQ?த ேபாதிA� அவ� ெசா�ன5 உ ைமதா� 
எ�� அவ� உ� மன�தி� ஏேதா ஒ�� ெசா�B6�. ம�ப�9� அ�தாைன 
வரவைழ�க ேவ F� அவைர� ப6றி எ�லா விபர�� ெதாி?5 ெகா�ள ேவ F� 
எ�� ஒ� ப�க�தி� மன� 5��த5. இ�ெனா� ப�க� த�Mைடய அ�ைம� 
தக�பனா� ெகாF�த ம"ச,காணி> ெசா�ெத�லா� இ�ப�யா பாழா1� ேபா1 
ெகா ���கிற5 எ�� எ ணிய ேபா5 அவ� ெந"ச� ெகாதி�த5. த� உட� 
ெபா�� ஆவி எ�லாவ6ைற9� யா���� த�த� ெச1தி�?தாேளா, யாைர� 
ெத1வமாக எ ணி� ;சி�தாேளா, இ�ைம��� ம�ைம��� த�Mைடய ஒேர 
கதிெய�� யாைர ந�பியி�?தாேளா அ?த� ��ஷ� இ�ப�� த�ைன வ"சி�5 
வ�கிறா� எ�� எ ணிய ேபா5 அவNைடய இ�தய� 'பG�' எ�� 
ெவ��5விF� ேபாB�?த5. ம6ெறா� சமய� அவைர இKவித� ம�?5 ைவ�5 
மய�கி வி,ட மாய�க�ளிைய� ெகா�� விட ேவ Fெம�� ஆ�திர� 
உ டாயி6�.  
 
அ�தா� ம�ப�9� ஏேதா வியாஜ� ைவ�5� ெகா F வ?5 ேச�?தா�. இ?த� 
தடைவ ெச�ல�மாேள அவனிட� எ�லா விபர�� விசாாி�5� ெதாி?5 ெகா டா�.  
அF�த தடைவ அன?தராம� ),F�� வ�� ேபா5, "உ$கN�� நா� ேவ Fமா? 
அவ� ேவ Fமா?" எ�� க ��பா1� ேக,Fவிட> ெச�ல�மா� தீ�மானி�5� 
ெகா டா�. அவ� சாியான பதி� ெசா�லாவி,டா�, அ�ைத9ட� த�Mைடய 
பிற?த ஊ���� ேபா1 பிதிரா�ஜித ),�� தனியாக இ��பெத��� ��D ெச15 
ெகா டா�. 
 
ஆனா�, அன?தராம� அF�த �ைற ),F�� வ?த ேபா5 ெச�ல�மா� அ�ப� 
ஒ��� ேக,கவி�ைல. ஏெனனி� அவ� வ�� ேபாேத 104 �கிாி 3ர�5ட� 
வ?தா�. வ?5 பF�தவ� பF�தவ� தா�. இ�ப5 நா� பF�த பF�ைகயா1� 
கிட?தா�. ெச�ல�மா� அ?த இ�ப5 நாN� இரா� பக� அவ� அ�கிேலேய 
இ�?5 சி>Uைஷ ெச1தா�. கQ�5> ச$கிBைய வி6� டா�ட�கN��� பண� 
ெகாF�தா�. ஒ��� பிரேயாஜன� படவி�ைல. இ�ப�ேதாரா� நா� அன?தராம� 
க ைண ��னா�. அ?த மகா உ�தமியி� உ�ள�தி� தா� ��திய ��ளி� 
ெகாFைமைய� ப6றி அறி?5 ெகா�ளாமேலேய உயிைர வி,டா�. கைடசி 
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கால�தி�, அவ� ஏேதா ெச�ல�திட� அ?தர$கமா1> ெசா�ல வி��பிய5 ேபா� 
ேதா�றிய5. ஆனா� அத6�� த�க ச?த��ப� கிைட�கவி�ைலேயா, அ�ல5 
அவM��� தா� ைதாிய� உ டாகவி�ைலேயா, ெதாியா5. அவ� ஒ��� 
ெசா�லD� இ�ைல. ெச�ல� வ6���தி� ேக,கD� இ�ைல 
----------- 

3333    
 
அன?தராம� காலமான பிற� அவM��> ெச1ய ேவ �ய 
உ�திர�கிாிையகைளெய�லா� ெச�ல� நட�திய5ட�, அவ� ப,��?த 
கட�கைளெய�லா� தீ��தா�. எ�லா� ேபாக கைடசியி� ெசா6ப> ெசா�5�தா� 
மி"சிய5. அைத ைவ�5� ெகா F கிராம�தி� நி�மதியா1� கால$ 
கழி�கலாெம�� ெச�றா�. 
 
ஆனா�, 'நி�மதி' ம,F?தா� ஏ6படவி�ைல. ெத1வெம�� ேபா6றிய கணவ� 
தன��> ெச1த 5ேராக�ைத நிைன�5 நிைன�5, அவ� மன� � ணாயி6�. த� 
வயி6றி� ஒ� �ழ?ைத பிற�காம� ேபான 5ரதி��ட�ைத நிைன�5 அவ� 
ேவதைன அைட?தா�. கடDைள ெநா?5 ெகா டா�. இைவெய�லாவ6ைற9� 
விட, த� பதியி� உ�ள�ைத� த�னிடமி�?5 தி��� ெகா ட மாய�க�ளி யா�? 
அவ� எ�ப�யி��பா�? த�னிட� இ�லாத வசீகர� அவளிட� எ�ன இ���� 
எ�� ெதாி?5 ெகா�ள, அவ� மன� 5��5� ெகா ேடயி�?த5. 
 
அ��ற� அ�தா� இர ெடா� தடைவ வ?தா�. ெச�ல�மாளிட� மி�?த 
அ]தாப$ கா,�ய5ட�, "இ�ேப��ப,ட உ�தமி��� 5ேராக� ெச1த பாவி"ைய� 
ப6றி இ��5� கா,�னா�. அன?தராமM��> ெச�ல�மா� எKவித�திA� 
கடைம�ப,���கவி�ைல எ�பைத9�, இ?த� கால�தி� விதவா - விவாக� 
சாதாரணமா1 நட�கிறெத�பைத9�, ஜாைடமாைடயா1� �றி�பி,F வ?தா�. 
 
ஆனா�, ெச�ல�மாேளா அவைன விஷ� ேபா� ெவ��க ஆர�பி�தா�. த�Mைடய 
மன� இ�ேபா5 நி�மதியி�லாம� தவி�பத6ெக�லா� காரண� அ�தா� தா� 
எ�ற எ ண� அவN��� ேதா�றியி�?த5. அவைன யா� சனீ3வர� மாதிாி 
அ?த� த"சாb��காாிைய� ப6றி> ெசா�ல> ெசா�ன5? அவ� 
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ெசா�லாமB�?தா� தா� ��ஷனிட� ெகா ��?த ப�தியி� சிறி5� கள$க� 
ஏ6படாம� இ�?தி���ம�லவா? இ�ேபா5 இ�மாதிாி த� உ�ள�ைத அாி�5 
எF�5� ெகா ���காத�லவா? 
 
ஒ�நா� ெச�ல�மா� இ?த ஆ�திர�ைதெய�லா� அ�தானிட� கா,�, அவைன, 
"இனிேம� இ$ேக வரேவ டா�" எ�� ெசா�B வி,டா�. அவM� அ�5ட� 
ஒழி?5 ேபானா�. 
 
அன?தராம� காலமாகி> 3மா� ஒ�றைர வ�ஷ கால� ஆயி6�. அ�ேபா5 ஓ� 
அதிசயமான க�த� ெச�ல�மாN�� வ?த5. அ5 த"சாbாிB�?5 வ?த5. 
க�த�தி� அ�யி�, "அனாைத அ��A" எ�� ைகெயQ�5� ேபா,��?த5. தா� 
சாக� கிட�பதாகD�, சாவத6� �� ெச�ல�மாளிட� ஒ� ��கியமா� சமாசார� 
ெசா�ல ேவ F� எ��� ெசா�லாம� ெச�5� ேபானா�, த�Mைடய ெந"3 
ேவகா5 எ���, ஆைகயா� உடேன �ற�ப,F வ?5 த�ைன� பா��க 
ேவ Fெம���, அ?த அனாைத 8திாீ எQதியி�?தா�. 
 
ெச�ல�மா� அ?த� க�த�ைத� தி��பி� தி��பி� ப��5 ேயாசைன ெச15 
ெகா ��?தா�. க�த� எQதிய5 யா� எ�� அவ� மனதி6� உடேன ெதாி?5 
ேபா1வி,ட5. அைத�ப6றி அவN��> ச?ேதகேம இ�ைல. ேபாவதா, ேவ டாமா 
எ�� தா� ேயாசைன ெச1தா�. "ெச�தா� சாக,Fேம? இவைள நா� எ�ன 
ேபா1� பா��ப5" எ�� ஒ� சமய� நிைன�தா�. "இதி� ஏதாவ5 [5 இ���ேமா, 
எ�னேமா?" எ�� ஒ� ப�க� பயமாயி�?த5. இைதெய�லா� மீறி அவ� 
எ�ப��தா� இ��பா�, அவைள� பா��5விட ேவ F� எ�ற ஆவ� 
ேமேலா$கி6�. அவ� அ�ப� எ�ன சமாசார� ெசா�ல� ேபாகிறா� எ�� ெதாி?5 
ெகா�ளD� அவா உ டாயி6�. அேதாF அவ� சாவத6� ��னா� ேந��� 
ேநராக அவN��> சாப� ெகாF�க ேவ F� எ�ற ஆைச9� ஒ� ப�க� மன�தி� 
ெபா$கி� ெகா ��?த5. 
 
ெச�ல�மா� ேயாசைன ெச15 ெகா ����� ேபாேத இர டாவ5 க�த�� 
வ?5வி,ட5. உடேன �ற�ப,F வராவி,டா�, த�ைன உயிேராF பா��க ��யா5 
எ���, ��கியமாக ஒ� ெச1திைய ெச�ல�மா� ெதாி?5 ெகா�ள ��யாம� 



81 

 

ேபா�� எ��� அதி� எQதியி�?த5. எKவளD அெசௗகாியமி�?தாA�, உடேன 
�ற�ப,F வரேவ Fெம�� ெரா�பD� ம�றா�� ேக,F� ெகா ��?த5. 
 
ெச�ல�மா� அ�ைற�ேக கிள�பி ம�நா� த"சாb� ேபா1> ேச�?தா�. ச?5 
ெபா?5கN��� ேப� ேபான த"சாbாி� க�த�தி� ெகாF�தி�?த விலாச�ைத� 
க Fபி��ப5 ெரா�பD� க�டமாயி�?த5. கைடசியி�, எ�ப�ேயா க F 
பி��தா�. கிழ ேவைல�காாி ஒ��தி ெச�ல�மாைள அைழ�5� ெகா F ேபா1 
ம>3 அைறயி� வி,டா�. அ$ேக ஒ� கயி6�� க,�Bேல ஒ� அனாைத 8திாீ 
பF�தி�?தா�. உ ைமயிேலேய அவ� சாக� கிட�கிறா� எ�ப5 பா��தDடேன 
ெதாி?5 ேபாயி6�. அ?த நிைலைமயி� /ட அவ� �க�தி� ஒ� கைள இ�?த5. 
அைத� கா,�A� அ?த �க�தி� �� ெகா ��?த ேசாக� ெச�ல�மாளி� 
உ�ள�தி� அ�வார�தி� மைற?தி�?த இர�க உண�>சிைய எQ�பி6�. 
ெச�ல�மா� தா� சாப$ ெகாF�க ேவ Fெம�� வ?தைதெய�லா� மற?5 
அவ� ெசா�வைத� ேக,க> சி�தமானா�. 
 
ெச�ல�மாைள� க ட5� அ?த� ெப  பF�தப�ேய இர F ைககைள9� 
/�பி� ��பி,டா�. அவைள த� அ�கி� உ,கார> ெசா�னா�. மிகD� ஈனமான 
�ரB�, �ழ?ைத� பிராய�தி� சி� தாயா� ெகாFைமகN�� ஆளானதிB�?5 
ெதாட$கி, த�Mைடய 5யர� கைதைய 'மளமள'ெவ�� ெசா�B ���தா�. 
���பத6�� பல தடைவ ெச�ல�மாளி� க களி� ஜல� 5ளி��5 வி,ட5. 
 
கைடசியாக, உலக வாH�ைகயி� க�ட$கைள� ெபா��க ��யாம�, அ��A 
த டவாள�தி� விQ?5 பிராணைன விFவெத�� தீ�மானி�தா�. அKவித� 
த டவாள�தி� பF�5� கிட?த ேபா5தா� அன?தராம� வ?5 அவைள� ெதா,F 
எQ�பினா�. அவN�� எKவளேவா சமாதான� ெசா�B அைழ�5� ேபானா�. 
அவNைடய நி��கதியான நிைலைமைய� ெதாி?5 ெகா F த"சாb��� 
அைழ�5� ேபா1� தனி ),�� �� ைவ�தா�. வாHநா� �Qவ5� அ�பான 
வா��ைதைய� ேக,டறியாத அ��A அன?தராமனிட� த�Mைடய இ�தய�ைத 
ஒ��வி�தா�. அன?தராம� அ��க� ெச�ல�மாைள� ப6றி9� அவNைடய 
உய�?த �ண�ைத� ப6றி9� அ��Aவிட� ெசா�வ5 F. அ�ேபாெத�லா� 
அ��Aவி� மன� படாத ேவதைன�பF� - அ�ப��ப,ட உ�தமி��� 5ேராக� 
ெச1கிேறாேமெய��. இ�ப�ேய சில கால� ெச�ற5. ஒ� நாைள�� அன?தராம� 
ெச�ல�மாளி� அ�தாைன ரயிB� ச?தி�தா�. அவMட� ேபசியதிB�?5 
அ�தாM�� த�Mைடய இரகசிய� ெதாி9ெம�� அறி?5 ெகா டா�. அவ� 
ேபா1> ெச�ல�மாளிட� ெசா�B வி,டா� எ�ன ெச1கிறெத�� அன?தராம� 
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Xதியைட?தா�. அ��Aவிட� "நாேன ேபா1> ெச�ல�மாளிட� எ�லாவ6ைற9� 
ெசா�Bவிட� ேபாகிேற�; அ��ற� நட�ப5 நட�க,F�" எ�� /றி வி,F� 
கிள�பினா�. 
 
ெகா"ச நாைள�ெக�லா� அவாிடமி�?5 ஒ� க�த� வ?த5. ஊ���� ேபா1> 
ேச�� ேபாேத 104 �கிாி 3ர�5ட� ேபானதாகD�, 'காலா ஹஸா�' எ�M� விஷ 
3ர� த�ைன� X��தி��பதாகD�, பிைழ�ப5 5�லப� எ��� ெதாிவி�தி�?தா�. 
அேதாF ெச�ல�மாளிட� உ ைமைய> ெசா�ல� தன��� ைதாிய� வரவி�ைல 
எ���, அவNைடய மன�ைத� � பF�த வி��பவி�ைலெய���, தன�� 
ஏதாவ5 ேந�?5வி,டா�, அ��Aேவ எ�லாவ6ைற9� ெச�ல�மாளிட� ெசா�B 
விட ேவ F� எ���, அவ� அ��AD�� உதவி ெச15 கா�பா6�வா� எ��� 
எQதியி�?தா�. 
 
அத6�� பிற� அன?தராமனிடமி�?5 க�த� ஒ��� வரவி�ைல. 5�யா1� 
5��5� ெகா ��?த அ��A ஒ� ஆைள அM�பி விசாாி�5� ெகா F வர> 
ெசா�னா�. ஆ� வ?5 அன?தராம� இ�ம Vலைக நீ�த விவர�ைத� 
/றினா�. 
 
"அ�கா அ?த நிமிஷ�திேலேய நா� பிராணைன வி,���க ேவ �ய5. ஆனா�, 
அேதா ெதா,�B� இ��கிறாேன, அவM�காக உயிைர� கா�பா6றி� 
ெகா ��?ேத�. அவ� அ�ேபா5 எ� வயி6றி� இ�?தா�, ஆ�மாத�" எ�றா� 
அ��A. 
 
அ��Aவி� கைதைய� ேக,F� ெகா ��?த ேபா5 ெச�ல�மாளி� கவன� 
அ��க� அேத அைறயி� ஒ� �ைலயி� தைரயி� ைவ�தி�?த ெதா,�B� ப�க� 
ெச�� ெகா ��?த5. அ?த� ெதா,�B� �ழ?ைத -$கி� ெகா ��?த5. 
அ��Aவி� கைத ��9� சமய�தி� �ழ?ைத த� க கைள மலர விழி�5 
அ��ற�� இ��ற�� பா��5 அழ� ெதாட$கிய5. ெச�லா�மா� ஒ� பா1>ச� 
பா1?5 ெதா,�B� ப�க� ெச�றா�. �ழ?ைதயி� �க� அ�ப�ேய அ�பாைவ 
உாி�5 ைவ�த5 ேபா� இ�?தைத� க டா�. 
 
"�ழ?ைத! சா��! அ�ேபா5 நீ உ�Mைடய பி"3� ைககைள நீ,�� ெகா F, 
மழைல வாயா� 'அ�மா' எ�� ெசா�B� ெகா F எ�னிட� தாவி வ?தா1. நா� 
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உ�ைன வாாி எF�5 மா�ேபாF அைண�5� ெகா ேட�. அ?த நிமிஷ� என�� 
உலகேம மற?5 ேபா1வி,ட5. என��� �ழ?ைத இ�ைல எ�ற �ைறைய� 
பகவா� ;��தி ெச15வி,டா� எ�ற ஒ� நிைனDதா� இ�?த5" எ�றா� 
ெச�ல�மா�. 
------------ 

4444    
 
அ��ற� ��� நா� அ��A உயிேராF இ�?தா�. அ?த ��� நாN� இற?5 
ேபான அன?தராமைன� ப6றிேய இர F ேப�� ேபசி� ெகா ��?தா�க�. 
த�Mைடய ந�ல �ண�ைத� ப6றி அன?தராம� /றியைத� ப6றி� ேக,க� ேக,க 
ெச�ல�மாN�� அன?தராம� ேமB�?த ேகாபதாபெம�லா� ேபா1 வி,ட5. 
அ��A க ைண ��ய பிற�, ெச�ல�மா� க ணீ�� க�பைல9மா1� 
�ழ?ைதைய� ேதாேளாF சா1�5 எF�5� ெகா F ஊ��� கிள�பி> ெச�றா�. 
 
ஊாி� ெச�ல�மாைள� ப6றி வ�� வள��க� ெதாட$கினா�க�. யாேரா ஒ� 
அனாைத� �ழ?ைதைய விைல�� வா$கி வ?தி��பதாக> ெசா�னா�க�. சாதி 
ெதாியாத �ழ?ைதைய ைவ�5� ெகா F வள��பத6காக அவைள> சாதியிB�?5 
த�ளி ைவ�தா�க�. இ�M� ெசா�ல� தகாத அவ-ைற9� சில� வா1 /சாம� 
ேகBயாக> ெசா�னா�க�. அதாவ5 ெச�ல�மாேள �ழ?ைதைய� ெப6� எF�5� 
ெகா F வ?ததாக> ெசா�னா�க�. கிராம�திB�?5 ெச�ல�மா� ப,டண�5��� 
ேபான ேபா5�, இ?த� ெபா1 அவ-� அவைள� ெதாட�?5 ேபாயி6�. ஆனா� 
இைதெய�லா� ெச�ல�மா� சிறி5� ெபா�,பF�தவி�ைல. த�Mைடய சகல 
க�ட$கைள9� 5யர$கைள9� �ழ?ைத சா��வி� ஒ� ��சிாி�பி� மற?5 
வாH?5 வ?தா�. 
***** 
 
இKவித� ெச�ல�மா� கைதைய ���த5�, உ,கா�?தி�?த சா�ப���தி 
எQ?தி�?தா�. "அ�மா! கடD� எ$ேகேயா இ��கிறா� எ�� எ ணி� 
ெகா ��?ேத�. ேகாவிBA� �ள�திA� ேபா1� ெத1வ�ைத� ேத�ேன�. எ� 
ெத1வ� ),�ேலேய இ��கிறெத�பைத அறியாம6 ேபாேன�. அ�மா! நீதா� எ� 
ெத1வ�!" எ�� ெசா�B� தைரயி� விQ?5, தாயி� பாத$கைள� ெதா,F 
நம8காி�தா�. ெச�ல�மா� உண�>சி ெந"ைச அைட�க ஒ��� 
ேபச��யாதவளாயி�?தா�. 
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பிற�, சா�ப���தி எQ?5 நி��, "அ�மா என��� க�யாண�� ேவ டா�;  
ஒ��� ேவ டா�. வாHநாெள�லா� நா� பிர�ம>சாாியாகேவ இ��ேப�. 
உன��� பணிவிைட ெச1வேத எ� வாH�ைக� கடைம கடD� அறிய..." சபத� 
ெச1ய� ெதாட$கிய ேபா5 "நி��5 �ழ?ைத, நி��5!" எ�� ெச�ல�மா� 
நி��தினா�. 
 
அேத சமய�தி�, ��கா�வாசி சா�தியி�?த ேரழி நைட� கதD பG� எ�� திற?த5. 
Jமதி ர$கநாயகி ஆ�திர�5ட� உ�ேள வ?தா�. 
 
"ெரா�ப அழகாயி��கிற5! நீ$க� பிர�ம>சாாியாயி�?5 வி,டா�, எ�Mைடய கதி 
எ�ன? நாM� க�னியாகேவ இ��க ேவ �ய5தா�. நா� உ$கN�காக 
உ$கைள� க�யாண� ெச15 ெகா�ளாவி,டாA�, உ$க� அ�மாD��� 
பணிவிைட ெச1வத6காகேவ க�யாண� ெச15 ெகா�ள� ேபாகிேற�, அ�மா! 
என��� நீ$க� தா� ெத1வ�!" எ�� ெசா�B, ர$கநாயகி9� ெச�ல�மாளி�, 
பாத$களி� நம8காி�தா�. அவNைடய தைலைய� ெதா,F> ெச�ல�மா� 
ஆசி�வாத� ெச1தேபா5, 'கலகல'ெவ�� அவNைடய க களிB�?5 நீ� 
ெபாழி?த5. 
 
சா�ப���தி அKவித� �னி?த தைல9ட� வ�கீ� ),�B�?5 கிள�பி வ?த பிற�, 
ர$கநாயகிைய அவ� ),டா� ெரா�பD� பாிகசி�5� � பF�தினா�களா�. 
இதனா� ர$கநாயகியி� மன� உ�தி�ப,F வி,டதா�. "நா� அவைர�தாேன 
க�யாண� ெச15 ெகா�ள� ேபாகிேற�. அவ�ைடய அ�மாைவ� க�யாண� 
ெச15 ெகா�ள� ேபாவதி�ைல. அவ�ைடய அ�மா எ�ப�யி�?தா� என�� 
எ�ன?" எ�� ெசா�Bவி,F, ம6றவ�க� எKவளD தF�5� ேகளாம�, அவ� 
சா�ப���தியி� ),F�� வ?தாளா�. வாச6ப��� அ�கி� வ?த ேபா5, உ�ேள 
தாயாாி� ேப>3� �ர� ேக,டதா�. அ$� நி�றப�ேய ெச�ல�மா� ெசா�ன 
கைதயி� பி6ப�திைய எ�லா� ேக,Fவி,F> சா�ப���தி சபத� /�� சமய�தி� 
உ�ேள வ?தாளா�. 
***** 
 
தி�நீ�மைலயி� க�யாண� ஆன அ�� பி6பக�, ேம6ப� வரலா�கைளெய�லா� 
ேக,F� ெதாி?5 ெகா டபி�, "ஏ� மா�பி�ைள! உ$க� மைனவியி� ),டா� 
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அ��ற� சமாதான� அைடயேவ இ�ைலயா? இ�M� ேகாபமா1� தா� 
இ��கிறா�களா?" எ�� ேக,ேட�. 
 
"இ�ைல; ர$கநாயகியி� உ�திைய� க டபி�, அவ�க� ஒ�வா� சமாதான� 
அைட?5 வி,டா�க�. இ?த� க�யாண�5��� /ட வ�வதாக� க�த� 
எQதியி�?தா�க�. ஆனாA திGெர�� �யA� மைழ9� அ��5 ரயி� பாைத 
சீ�ெக,F வி,டத�லவா? அதனா� தா� வர ��யவி�ைல" எ�றா�. 
 
அ�ேபா5 மண� ெப  ர$கநாயகி "அ5D� எ$கNைடய அதி��ட?தா�. அ?த� 
��ப� எ�லா� வ?தி�?தா�, நா$க� இ�ைற�� இKவளD ஆன?தமாக 
இ�?தி��க ��9மா?" எ�றா�. 
 
இ?த வ�ஷ� ைவகாசி� ேகாைடயி� திGெர�� அKவளD ெபாிய �யA� மைழ9� 
அ��5, ரயி� பாைத ெக,டதி� காரண�, அ�ேபா5தா� என��� ெதாிய வ?த5.  
------------- 

51. 51. 51. 51. எஜமான வி(வாச�எஜமான வி(வாச�எஜமான வி(வாச�எஜமான வி(வாச�    
1111    

 
இ?தியாைவ9�, உலக�ைத9ேம ஒ� கல��� கல�கி விFகிேற� எ�� ெசா�B� 
ெகா F ஸ�. 8டாேபா�F கிாி�8 5ைர இ?தியாD�� வ?தார�லவா? வ?5, 
அவ� ெசா�னப�ேய ஒ� கல��� கல�கிவி,F> ேச6ைற வாாி� ;சி� ெகா F 
தி��பி� ேபானார�லவா? அ?த� கிாி�8 5ைரயி� விஜய�தினா� ஏதாவ5 
உ ைமயி� பிரேயாஜன� ஏ6ப,டதா, ஏ6படாவி,டா� அ5 யா�ைடய �6ற�? - 
எ�பைத� ப6றிெய�லா� அபி�ராய ேபத� இ��கலா�. ஆனா� ஒ� பல� 
நி>சயமாக ஏ6ப,ட5 எ�பைத நா� அறிேவ�. கிாி�8 விஜய�தி� பலனாக�தா� 
'வா>ேம�' )ராசாமி�� ேவைல ேபாயி6�. ேவைல ேபானேதாF இ�ைல; 
கி,ட�த,ட அவ� -�� ேமைடயி� ஏ��ப� /ட ஆகிவி,ட5. 
 
ெச�ைன அர மைன�கார� ெத�வி� பிரசி�தியாக இ�?5 (இ�ேபா5 'இ�?த' 
எ�� ெசா�ல ேவ �யி��கிற5, பாவ�) ேமாக� க�ெபனியி� இரா�காவ� 
ேவைல பா��தா� )ராசாமி. இ?த ேவைலைய அவ� ெச�ற ஒ�ப5 வ�ஷ 
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காலமாக� பா��5 வ?தா�. இ5 விஷய�, ேம6ப� ேமாக� க�ெபனியி� 
�ெரா�ைர,ட� மி8ட� எ�.�. ேமாக� அவ�கைள� ெதாி?தவ��ெக�லா� 
ெரா�பD� ஆ>சாிய�ைத அளி�த5. ஏெனனி�, மி8ட� ேமாகMைடய 3பாவ� ஒ� 
மாதிாியான5. அதாவ5 'Zண>சி�த� கண�பி�த�' எ�பா�கேள, அ?த மாதிாி 
3பாவ�. காைலயி� ஒ� சி�ப?திைய� /�பி,F, "ச�பள�ைத� -�கி� 
ேபா,���கிேற�" , எ�பா� சாய$கால� அேத சி�ப?திைய� /�பி,F "'�8மி8' 
- கண��� பா��5> ச�பள�ைத வா$கி� ெகா F ேபா! - பதி� ேபசாேத!" எ�பா�. 
ஆகேவ, அவ�ைடய ஆX8 சி�ப?திக� எ�லா�� அ�றாட� ஆX3��� கிள��� 
ேபா5 "�8மி8" உ�தரD வா$கி� ெகா F தி���வத6�� தயாராகேவ 
கிள��வா�க�. அேதாF தினசாி� ப�திாிைக 'வா ட,' ப�திைய� பா��5� 
ெகா F� ேவ� ேவைல�� மM� ேபா,F� ெகா F?தா� இ��பா�க�. 
 
ஒ�றிர F கிழ� ெப�>சாBக� ம,F� - பி��5� த�ளினாA� ேபாகாம� 
உ,கா�?தி�?தா�கேள தவிர, ம6றப� ேமாக� க�ெபனியி� 'பைழயன கழிதA� 
�தியன ��தA�' மாகேவ எ�ேபா5� இ����. 
 
ஆனா�, இKவித� சி�ப?திகைள மா6றி� ெகா F வ?தா�, க�ெபனியி� 
காாிய$க� எ�ப� ஒQ$காக நைடெப�ெம�� வாசக�கN�� ஒ� ச?ேதக� 
ஏ6படலா�. இய6ைக9$ /ட�தா�. ஆனா�, மி8ட� ேமாகMைடய இய6ைகைய 
வாசக�க� ந�றா1� ெதாி?5 ெகா�ளாத ேதாஷேம அத6�� காரண�. மி8ட� 
ேமாக� ஒ� சமய� எ�ன ெசா�னாரா� ெதாி9மா? ேகN$க� : 
 
"ெத�� /,Fகிற விள��மா�கைள இ?த ஆX8 நா6காB ஒKெவா�றிA� 
ெகா F வ?5 உ,கார ைவ�5, இ?த ஆXைஸ நா� நட�தி விFேவ�. நீ$க� 
ஒ�வ�� இ$ேக ேவ டா�! ெதாைல?5 ேபா$க�" எ�றாரா�. 
 
ேமாக� க�ெபனியி� பைழய ெப�>சாளி மாேனஜ� எ�ன ெச1தாரா� ெதாி9மா? 
ேம6ப� அ�ைமயான மணி வா�கிய$கைள பளபள�பான காகித�தி� அழகாக 
அ>சி,F� க ணா� ச,ட� ேபா,F ஒKெவா� சி�ப?தி��� ஒKெவா�� 
ெகாF�தாரா�. ெகாF�5, அவரவ�கNைடய ),�� பF��மிட�5�� ேநேர 
மா,� ைவ���ப�9�, காைலயி� எQ?த5� அைத� பா��5� க�ன�தி� 
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ேபா,F� ெகா�N�ப�9� ெசா�னாரா�. "எ�ன�5�காக?" எ�� ஒ� சி�ப?தி 
ேக,டத6� "அட பாவிகளா! அ�ப�> ெச1தா� உ$க� பிதி��க� 
கைரேய�வா�க�. கயா சிரா��த� ப ணின பல� கிைட���!" எ�றாரா�. 
 
சாி, ந��ைடய கதாநாயக� 'வா>ேம�' )ராசாமியிட� வ�ேவா�. அவ� இ�ேபா5 
ஒேர ேசாக� கடB� �Qகி� கிட�கிறா�. அவM�� ேவைல ேபா1 ஒ� வார�தி6� 
ேமலாகி வி,ட5. ேவைல ேபான வித�ைத நிைன�க நிைன�க, அவM�� 
அQைக9� ஆ�திர�� வ?த5. 
 
ஒ�நா� பி6பகB�, ச�பள� வா$�வத6காக ஆXஸு��� ேபானா� )ராசாமி. 
காஷிய�, "மாேனஜாிட� ேபா!" எ�றா�. மாேனஜ�, ")ராசாமி! ேந6� இரா�திாி 10 
மணி�� எஜமா� இ?த� ப�க� வ?தாரா�. உ�ைன� காேணாமா�. கண��� 
தீ��5 அM�பி விF� ப� உ�தரD!" எ�றா�. )ராசாமி��� தைலயி� ஜ�பா� 
� F விQ?த5 ேபாB�?த5. "ஐேயா! நா�..." எ�� ஆர�பி�தா�. "ேபசாேத! 
ேபா!" எ�� அத,�னா� ேமேனஜ�. எஜமான வி3வாச��ள )ராசாமி, ச�பள�� 
வா$கி� ெகா�ளாம� ஆX8 வாசB� ேபா1 நி�� கா�தி�?தா�. மி8ட� ேமாக� 
ெவளியி� வ?5 காாி� ஏ�� சமய�தி� ேபா1 நி��, "எசமா�!" எ�றா� 
"எசமானாவ5? சனியனாவ5! �ைரவ�, விF" எ�றா� ேமாக�. கா� ேபா1 வி,ட5. 
 
பிற� )ராசாமி, ம�ப�9� காஷியாிட� ேபா1� பா�கி இர டைர மாத�5> 
ச�பள�ைத9� வா$கி� ெகா F )F ேபா1> ேச�?தா�. 
------------ 
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)ராசாமி அவMைடய மகளி� ),�� இ�?தா�. அவN�� இர F �ழ?ைதக�. 
அவ�களிட� கிழவM�� உயி�. மகளி� ��ஷ� ��கார�. ச�பாதி�கிற காைச> 
சாியாக ),F��� ெகா F வ�கிறதி�ைல. ஆகேவ கிழவMைடய ச�பள� 
�F�ப�5�� ெரா�ப ஒ�தாைசயாயி�?த5. ஐேயா! திGெர�� மாத� 12 Uபா1 
நி�� ேபா1 வி,டேத? கால,ேசப� எ�ப� நட���? மக� எ$ேகயாவ5 ),F 
ேவைல ெச1ய� ேபாக ேவ F� ேபாB��கிறேத. 
 
"எ�ப�யாவ5 நட?5 வி,F� ேபாD5? நீ இரவிேல ந�லா� பF�5� -$�!"  
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எ�றா� அ�ைம மக�. ஆனா� கிழவM��� -�க� வ?தா� தாேன? ஆ� 
வ�ஷமாக� காவ� கா�த ேமாக� க�ெபனி ஆX8 க,�ட�, அவைன 'வா வா' 
எ�� வ�?தி அைழ�5� ெகா ேடயி�?த5. 
 
ஒ�நா� இ�,�ய பி6பாF )ராசாமி ��ைசயி� இ���� ெகா�ளாம� ெவளிேய 
கிள�பினா�. )திேயாF ேபா1� ெகா ��?தவ�, ேமாக� க�ெபனி ஆX8 
ைபய� ஒ�வைன� பா��தா�. ஏேதா காணா5 க டவைன� ேபா� ஆ�வ�5ட� 
அவைன� பி��5� ெகா F "ஏ டா, �Mசாமி! எ�னடா ேசதி? ஆXெஸ�லா� 
எ�ப�டா நட��5!" எ�றா�. 
 
"ஆX3 �,�>3வரா� ேபா>3! விF. நா� ேபாகிேற�" எ�றா� �Mசாமி. 
 
"அட பாவி! எசமா� ச�பள�ைத வா$கி� தி�M,F, அவ��ேக 5ேராக� 
நிைன�கிற பச$களா..." 
 
"எ�ப�ேயா தா�தா! ஓ�� ேபானவM�� ஒ�பதாமிட�திேல ராசா எ�கிறா�பேல, 
உ�பாF ேதவைல." 
 
"எ�னடா, எ�பாF ேதவைல?" 
 
"இர டைர மாத> ச�பள� ெமா�தமா வா$கி�கி,ேட இ�ைலயா? 
எ$கN�ெக�லா� காலணா இ�M� கிைட�கைல." 
 
"அ�ப�யா?" 
 
"ஆமா�; எசமா� பாF ெரா�ப 'அD,' எ�கிறா$க! ஆXேச �ேளா3 ஆகிவிF� 
எ�கிறா$க!" 
 
கிழவ� ஏேதா நிைனD வ?தவனா1, "ஏ டா �Mசாமி, என�� ப��தியா1 
யாராவ5 வா>ேம� வ?தி��கானா?" எ�� ேக,டா�. 
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"இ�ைல, தா�தா! நா� /ட ஒ� கிழவைன� ெகா F வ?5 வி,ேட�. 'வா>ேம�' 
ேதைவயி�ைல ெய�� எசமா� ெசா�B வி,டாரா�!" - இKவித� ெசா�B� 
ெகா ேட ைபய� க�பி நீ,�னா�. 
 
)ராசாமியி� மன� சி?தைனயி� ஆH?த5. )தியி� �F�கி� இ�?த பால�தி� 
ேம� உ,கா�?5 ேயாசி�க� ெதாட$கினா�. "ஆகா! எசமாM��� க�ட� 
வ?தDடேன, இ?த 5ேராகி� பச$க� எ�லா�� எ�ப�� ேப3கிறா�க�, 
பா��தாயா? அடாடா! க,�ட�தி� ரா�திாி காவேல இ�ைலயாேம? எ?த� 
களவாணி� பயலாவ5 வ?5 3�,ைட� ெகாN�தி� ேபா,F,F� ேபானா� எ�ன 
ெச1கிற5? �� �Qகி� ேபா1 விFேம?" 
 
)ராசாமியி� கா�க� ேமாக� க�ெபனி ஆX8 வாசைல ேநா�கி� த�ளா�� 
ெகா ேட நட?தன. 
-------- 
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இ�ேபா5நா� மி8ட� எ�.�. ேமாகைன ேநாி� ச?தி�தாக ேவ F�. இரா�திாி 
இர F மணி ஆன ேபாதிA�, அவைர இ�ேபாேத பா��5 விFவ5தா� ந�ல5. 
ெபாQ5 வி�?தா� ேவ� அல$ேகாலமான நிைலைமயி� அவைர� பா����ப� 
ேநாிF�.  
 
ந�ல ேவைளயாக மி8ட� ேமாகM� இ�M� -$கவி�ைல. அவ�ைடய ெபாிய 
ப$களாவி� ேம� ம>சி� �க�� அைறயி� ேமைஜயி� பி�னா� 
உ,கா�?தி��கிறா�. வய5 3மா� நா6ப5 இ����. பண� ெதா?தி ேலசாக 
விQ?தி��கிற5. த,ைடயான �க�தி� ஹி,ல� மீைச; கிரா��� தைல. 3வாி� 
ஹா, �தBய நாகாிக உைட> சி�ன$க� காண�பFகி�றன. 
 
ேமைஜ ேம� உ�ள காகித$களி� ஏேதேதா /,�9� கழி�5� கண��� 
பா��கிறா�; ப�க�தி� ெடBேபா� இ��கிற5. அைத ஆவAட� தி��பி� 
பா��கிறா�. 
 
இைத9� அைத9� இ��கிற இ��ைப9� �க�தி� பரபர�ைப9� பா��தா�, 
மMஷ� ெடBேபானி� ஏேதா ��கியமான ெச1திைய எதி�பா��5�  
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ெகா ���பதாக� ேதா��கிற5.  
 
அவ� எதி�பா���� ெச1தி ெடBேபானி� வ�வத6��ேள, மி8ட� ேமாகMைடய 
வாH�ைக வரலா6ைற� ெகா"ச� 3��கமாக� ெதாி?5 ெகா�ளலா�. 
 
மி8ட� ேமாக�, ஒ� வய5� �ழ?ைதயாயி���� ேபாேத பண� ேச��க ஆர�பி�5 
வி,டா� எ�� அவMைடய ெப6ேறா�க� அ?த� கால�தி� 
ெப�ைம�பFவ5 F. ஒ� சமய� ),�� ஒ� இர டணா ெவ�ளி நாணய� 
(அ�ேபா5 இ?த நா,�� சில ெவ�ளி நாணய$கN� இ�?தன) காணாம6 ேபா1 
வி,டதா�. ேதF ேதF எ�� ேத�னா�களா�. கைடசியி� �ழ?ைதயி� வாைய� 
திற?5 பா��தா�, கைடவாயி� இர டணாைவ அட�கி� ெகா ��?ததா�! அைத 
எF�பத6�� �ழ?ைத ரகைள ெச15 வி,டதா�! 
 
இ�ேப��ப,ட ேமாக�, காேலP ப��� ��?த5� ேகவல� உ�திேயாக�ைத� 
ேதடாம� ெதாழி� ஆர�பி�தா�. அவ� ஆர�பி�த ெதாழி�, ஏெஜ�' வியாபார�. 
எ?த ஊாி� எ?த> சாமா� தயாராகிறெத�� ெதாி?5 ெகா F, அத6� ஏெஜ�' 
எF�5, விள�பர� ப ணி, சி�லைற� கைட வியாபாாிகN�� விநிேயாகி�ப5. 
ஓடாத க�கார� �த�, தைல வQ�ைக� ைதல� வைரயி� எ�தைனேயா 
சாமானகN�� ேமாக� ஏெஜ�' எF�தா�. இவ6ைற விள�பர� ெச1வத6காக 
�தB� ேக,லா��க�, அ��ற� ப"சா$க$க�, ைடாிக�, ேகல ட�க� 
இ�ப�ெய�லா� பிர3ர� ெச1ய� ெதாட$கினா�. ேமாக� ப"சா$க�, ெவ� 
சீ�கிர�தி� பிரசி�தியாகி, "ேவ� எ?த ப"சா$க�ைத9� விட ேமாக� 
ப"சா$க�தி�தா� அமாவாைச9�, தியாPய��, அதிக�" எ�ற ெபயைர� ெப6� 
வி,ட5! ேமாக� ேகல ட� எ�றா�, ஜன$களிைடேய அ�த� உ டாவ5 
வழ�கமாயி6�. அKவளD கிரா�கி! "ேமாக� ைடாியி� மாத�5�� 33 ேததி!" எ�ற 
�கQ� உ டாயி6�. 
 
சாதாரணமாக, இ�மாதிாி வியாபார�தி� நாA அணா சாமாM�� ��றைர 
Uபா1�� ேம� லாப� ைவ�பதி�ைலயாதலா�, பண� வ?5 �விய� ெதாட$கிய5. 
 
பண� �வியD� மி8ட� ேமாக� பண> ெசலD��� வழி ஏ6பF�தி� ெகா F  
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வ?தா�. கிள��களி� அ$க�தினரானா�. பா�,�க� ெகாF�தா�. ெபாிய இட�5> 
சிேநகித$க� ஏ6ப,டன. �திைர� ப?தய�5��� ேபானா�.  
 
ஒ� தடைவ கா��ெபாேரஷ� ேத�தA�� நி�� பிரமாதமான ேதா�வியைட?தா�! 
மக�தான ெவ6றிகரமாக ஓ�ய ஒ� தமிH டா�கியி� ப$காளியாகி, ேபா,ட பண�தி� 
பாதிைய இழ?தா�! ஜன$கN�ேகா வரவர ஓடாத க�கார$க�, வQ�ைக� 
ைதல$க�, எல��ாி� ஜீவச�தி மா�திைரக� - இவ6றிெல�லா� ேமாக� �ைற?5 
வ?த5. 
 
கைடசியி� மி8ட� ேமாக� த��ைடய ெபா�ளாதார நிைலைமைய� கவனி�5� 
பா��க ேவ �ய அவசிய� ஏ6ப,ட5. கவனி�5� பா��ததி�, 'நிைலைம 
ேபப�ஸுதா�" எ�� ெதாி?த5. நிைலைமைய> சீ�தி��5வத6�, ச�பா�திய�ைத 
அதிக�பF�5வத6� உடேன ஏதாவ5 ெப��ய6சி ெச1தாக ேவ F�. 
 
இKவித� தீ�மானி�5� ெகா F மி8ட� ேமாக� 36�� �6�� பா��தா�. 
அவ��� ஒேர திைக�பா1 ேபா1வி,ட5. 9�த ஆர�ப�திB�?5 பல� 
பலவைககளிA� ஏராளமா1� பண� ப ணி� ெகா ���பைத� க டா�. சில� 
மிB,டாி கா ,ரா��� பண� ப ணினா�க�. ஒ�வ� ஊாிA�ள ஓ,ைட 
தகர$கைளெய�லா� ேச��5 ைவ�தி�?தா�. அவ��� அைர ல,ச� Uபா1 லாப� 
கிைட�த5. பைழய ேகாணி� ைபகைளெய�லா� வா$கினா� ஒ�வ�. அவ� ��கா� 
ல,ச� த,�னா�. இர டாயிர� Uபா1�� ஒ�வ� Zவர பிேளFகைள வா$கி 
ைவ�தி�?தா�. அவ��� இ�பதினாயிர� Uபா1 லாப�. காகித� 8டா� 
ெச1தவ�க�, எல�,ாி� சாமா�க� 8டா� ெச1தவ�க� இவ�கNைடய 
லாப�ைதெய�லா� ெசா�ல ��யா5. 
 
இைதெய�லா� பா��க� பா��க மி8ட� ேமாகனி� பரபர�� அதிகமாயி6�. 
இ?தியா கவ�ெம டா� ேகா� ேகா�யாக ேநா,Fகைள அ>சி,F� த�ளி� 
ெகா ����� இ?த> சமய�தி�, தா� பண� ச�பாதி�காவி,டா�, உயி� வாH?5 
தா� எ�ன பிரேயாஜன�? அத6� எ�ன வழி? எ�தைனேயா வழிக� 
இ��கி�றன...அவ6றி� எைத� ைகயாNவ5? 
 
ஒ� வழியி� அவ�ைடய கவன� ெச�ற5. அவ�ைடய கிள� அ$க�தின�களி� 
ஒ�வ� 'ேஷ� மா��ெக,' எ�� ெசா�ல�பF� ப$� வியாபார�தி� ��ேற 
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மாத�தி� இ�ப5 ல,ச� Uபா1 ேச��த5 அவ���� ெதாி?த5. இ5 தா� சாியான 
வழிெய�� தீ�மானி�5, ேஷ� மா��ெக,�� ��வத6� ேவ �ய ஆய�த$க� 
ெச1ய� ெதாட$கினா�. 
 
அதMைடய, த?திர ம?திர$கைளெய�லா� ப��தா�. 'ேதாைல� க��5 - 
5��திைய� க��5 - தாேன ேவ,ைட நாயாக ேவ F�?' எ�M� �5ெமாழிைய� 
பி�ப6றி, �தB� ெசா6ப அளவி� ப$�க� வா$கி வி6க ஆர�பி�தா�. அேதாF 
பிரமாதமாக ஒ� அ� அ��பத6� ந�ல ச?த��ப�ைத எதி�பா��5� 
ெகா ��?தா�.  
 
அ?த> ச?த��ப?தா� ஸ�.8டாேபா�F கிாி�'� விஜய�தி� ேபா5 ஏ6ப,ட5.  
 
ேஷ� மா��ெக,�� ப$�களி� விைல உய�வ5� விQவ5� பல அதிசய 
காரண$களா� ஏ6பFகி�றன. மகா�மா கா?தி��� ேஷ� மா��ெக,F��� 
யாெதா� ச�ப?த�� இ�ைலய�லவா? ஆனாA� மகா�மா சிைற�ப,டா� எ�றா�, 
ப$�களி� விைல இற$��; மகா�மா விFதைல அைட?தாெர�றா�, ப$� விைல 
ஏ��! 
 
கிாி�8 -5 வ�கிற ெச1தி கிைட�த5ேம, "சாி ப$� மா��ெக,�� விைல ஏற� 
ேபாகிற5!" எ�� மி8ட� ேமாக� தீ�மானி�5� ெகா டா�. அதி� 
உ ைமயி�லாம6 ேபாகவி�ைல. "கிாி�8 வரவினா� இ?திய அரசிய� பிர>சிைன 
தீரலா�" எ�ற ந�பி�ைக ேதச�தி� உ டான5 ேபா�, ேஷ� மா��ெக,�A� 
ஏ6ப,ட5. ப$�களி� விைல ஏ��க� கா,�6�.  
 
'கிாி�8 பற?5 வர� ேபாகிறா�?' - ப$� விைல இ�M� சிறி5 ஏறி6�. 'கிாி�8 
கிள�பி வி,டா�' - ப$� விைல 3ர ேவக� அைட?த5. 'கிாி�8 கரா>சியி� வ?5 
இற$கினா�' - Y� Uபா1 விைலயிB�?த சில ப$�க� Y6ற�ப5�� வ?5 
வி,டன. 
 
மி8ட� ேமாகM��� பண ஜுர� அ��5� ெகா ��?த5. ப$� வா$�வ5 - 
அைத� பா$கியி� அட� ைவ�5� கட� வா$�வ5 - அ?த� பண�ைத� ெகா F 
ப$� வா$�வ5 - இ�ப� ஜமா1�5� ெகா ��?தா�. 
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நாN�� நா� விஷ� ஏ�வ5 ேபா� ஏறி� ெகா ��?த5 ப$�களி� விைல. 
 
"கிாி�ஸு��� கா$கிரஸு��� ஒ�ப?த� ஏ6ப,F வி,ட5" எ�� ெபா1> ெச1தி 
வ?5, ப�திாிைககளி� /ட� தைலய$க� எQதி வி,டா�க� அ�லவா? அ�ைறய 
தின� மி8ட� ேமாக� வா$கின ப$�கைளெய�லா� வி6றி�?தா�, ஏழைர ல,ச� 
லாப� ப ணியி��கலா�.  
 
ஆனா�, அ?ேதா! "இ�M� இ�ப�5 நாA மணி ேநர� பா��கலா�" எ�� இ�?5 
வி,டா�. அF�த இ�ப�5 நாA மணி ேநர�தி6�� "கிாி�'� பFேதா�வி", 
"ேவஷ� ெவளியாயி6�" எ�ற தைல��கNட� ெச1திக� ெவளி வ?5 வி,டன. 
 
ப$� மா��ெக, தைல கீழாக உ�,�ய��5� ெகா F விQ?த5. மி8ட� ேமாக�, 
பாவ�! 
---------- 

4444    
 
'கிVகிV' ெவ�� ெடBேபா� மணி அ��த5. ேமாக� -�கிவாாி� ேபா,F� 
ெகா F எQ?5 நி�� ெடBேபா� ாி'வைர� ைகயிெலF�தா�. 
 
"ஹேலா" 
 
";�கைட� ேபாW8 8ேடஷனா? ஓேகா எ�ன விேசஷ�?" 
 
"�ைக"3தா? எ� க�ெபனியிேலயா? அ��ற�?"  
 
"ைபய� இ�ஜி� வ?5 ெந��ைப அைண>3,Fதா? ெரா�ப..." 
 
"வா>ேமேன கிைடயாேத..." 
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"யா�? )ராசாமியா?" 
 
"ெகா"ச$/ட> ேசத� ஆகேல�னா ெசா�றீ$க? ெரா�ப..." 
 
"யாராவ5 எஜமான� 5ேராகி ெச1த ேவைலயா1�தா� இ��கV�. அKவளD 
ஏ6பாடா1� தீ�பி��க> ெச1யற5�னா...?" 
 
"�ைரவ� இ�ைல. காைலயிேல வ?5 பா��கிேற� �, ைந,..." 
 
ெடBேபா� ாிaவைர� பGெர�� ைவ�தா� ேமாக�. ேமைஜைய நாA தடைவ 
��தினா�. அவ� �க�தி� எ�N� ெகா�N� ெவ��த5. உதFகN�, ஹி,ல� 
மீைச9� 5��தன. க களி� ெபாறி பற?த5. 
 
பி� வ�மா� தம���ேள ெசா�B� ெகா டா�. 
 
"கிழ,F� பிர�மஹ�தி - ச டாள� - 5ேராகி - இவைன யா� அ$ேக ேபாக> 
ெசா�ன5? - அவைன> 3,F� ெபா3�கி� ெகா�� �ழிைய ெவ,� ��னாA� 
ேதாஷமி�ைல! - கைடசி பிளாM� இ�ப�� ேபா>3! இனிேம�?"  
 
அைரமணி ேநர� ஆேவச� வ?தவ� ேபா� அ$�மி$�� நட?5, ப�ைல� க��5, 
ேமைஜைய� ��தி, 3வைர உைத�5 - எ�லா� ஆனபிற�, மி8ட� ேமாக� ேமைஜ 
�ராயைர� திற?5, அதிB�?த ைக� 5�பா�கிைய எF�தா�. ச6� ேநர� அைத� 
த� மா���� ேநராக� பி��5� �றி பா��5� ெகா ��?தா�. பி�ன�, அைத 
ேமைஜ மீ5 ைவ�5 வி,F� ேபனாD� காகித�� எF�5 எQத� ெதாட$கினா�. 
 
பாவ�! அேநகமா1 அவ�ைடய மைனவி ம�கN��� க�தமாயி��கலா�. 
அவ�கெள�லா� 'எவா�ேவஷ�' சமயமாதலா� ெவளி^ாி� இ�?தா�க�. 
அவ�ைடய அ?தர$க� க�த$கைள நா� பா��ப5, நியாயமி�ைல ய�லவா? 
***** 
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பலபலெவ�� கிழ�� ெவN��� ேநர�. மி8ட� ேமாக� க�த$கைள எQதி  
���5 இ���� ெப,�யி� ைவ�5� ;,�னா�. தி��ப ேமைஜயின�கி� வ?தா�. 
 
"எஜமா�!" எ�ற ச�த� திGெர�� ேக,ட5� வாச6ப�� ப�க� தி��பி� பா��தா�.  
 
'வா>ேம�' )ராசாமி /�>ச� ேபா� நி�� ெகா ��?தா�. ப$களாவி� வாச� 
வரா டாவி� ம>3�ப� இ�?த ப�யா� அத� வழியாக அவ� பா,F�� ஏறி 
வ?தி��க ேவ F�. 
 
ச6� ேநர� மி8ட� ேமாக� பிரமி�5 நி�ற ேபா5, )ராசாமி ெசா�B� ெகா ேட 
ேபானா�. "எஜமா�, எ�னேமா கால வி�தியாச�தினா� எசமா� ந�ைம 
மற?தாA�, நா� மற�க� /டா5�M இரா�திாி ந�ம க�ெபனி��� ேபாேன$க. 
ப��தி வா>ேம� இ�M� ைவ�கேல�M ேக�வி� ப,ேடM$க. ெகா"ச 
ேநர�5�ெக�லா� �ைக>ச� நா�த� ெதாி"35$க. ஜ�ன� வழியா� �ைக 
வ?55$க. உடேன ேபாW8 8ேடஷM�� ஓ�ேனM$க. ைபய� இ�சி� ஒ� 
ெநா�யி� வ?5 அைண>சி,F5$க. ஒ� ேசத�� இ�லா5 ேபா>3$க." 
 
மி8ட� ேமாக� திGெர�� பா1?5 வ?5, )ராசாமியி� கQ�ைத இ��கி� 
பி��தா�. "அட�பாவி 5ேராகி! உ�ைன� தா� �8மி8 ப ணியா>ேசடா 
உ�ைன யா�டா வர> ெசா�னா?" எ�� ெசா�B� ெகா ேட, அவ� �5கிA�, 
தைலயிA� ேபாF ேபாF எ�� ேபா,டா�. அவMைடய கQ�ைத� பி��5 ெந,�� 
த�ளி� ெகா ேட ம>3� ப�ய ேட வ?5 ஒ� த�N� த�ளினா�. கிழவ� 
உ�,�ய��5� ெகா F ேபா1� கீேழ விQ?தா�. 
 
)ராசாமி அளவி�லாத திைக��ட� எQ?5 உ,கா�?5, த�ைன> சமாளி�5� 
ெகா�ள �ய�ற ேபா5 ேமேல 'Fமீ�' எ�� 5�பா�கி ேவ,F> ச�த� ேக,ட5. 
 
ச�த�ைத� ேக,F, ேதா,ட� ��ைசயி� பF�தி�?த ேதா,ட�கார�, வாசB� 
ேபான பா�கார�, ),F> சைமய�கார� எ�லா�� ஓ� வ?தா�க�. சிறி5 
ேநர�5�ெக�லா� ேபாW8கார�கN� வ?தா�க�. 
 
ேமேல மி8ட� ேமாகMைடய உட� 5ணிெய�லா� இர�த� ேதா1?5, தைரயி�  
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விQ?5 கிட?த5. அ�கி� அவ�ைடய ைக�5�பா�கி9� கிட?த5. 
 
ேமாகMைடய உடைல ைவ�திய� பாிேசாதைன�காக ெஜனர� ஆ8ப�திாி��� 
ெகா F ேபானா�க�. 
 
)ராசாமிைய� ேபாW8 8ேடஷM��� ெகா F ேபா1 'லா�-அ�'பி� 
அைட�தா�க�! 
***** 
 
வடபழனி ஆ டவனி� � ணிய�தி�, கிழவ� )ராசாமி அதிக கால� சிைறயி� 
இ����ப� ேநரவி�ைல. 
 
ஏெனனி�, ஆ8ப�திாியி� டா�ட�க� மி8ட� ேமாகMைடய உட�பி� உயி� 
இ��கிறெத�� க Fபி��5 அவ���� பிைழ�;,� வி,டா�க�. எ�தைனேயா 
ேபைர ேவைல தீ��பவ�க�, சில���� பிைழ�;,டD� ேவ �ய5 தாேன? 
 
பிைழ�ெதQ?த ேமாக�, அ?த� பலஹீனமான உட� நிைலைமயிA� 
ேபாW8காராிட� உ�ள5 உ�ளப� எ�லாவ6ைற9� ெசா�B வி,டா�. 
 
அவ��� வியாபார�தி� ெப�ந�ட� வ?5 வி,டெத���, நிைலைமைய> 
சமாளி�பத6காக ஆXஸு�� அவேர ெந��� ைவ�5 வி,F ைபய� இ��^ர�8 
ெதாைக... ல,ச� Uபா1 வா$�வத6� எ ணினா� எ���, அத6காகேவ 
'வா>ேம�' )ராசாமிைய �8மி8 ப ணினாெர���, அவMைடய எதி�பாராத 
தைலe,�னா� ேநா�க� நிைறேவறாம� ேபாகேவ, த6ெகாைல ெச15 ெகா�ள 
�ய�றாெர��� அவ�ைடய வா���ல�தி� �ல� ெதாிய வ?தன.  எனேவ, 
)ராசாமி விFதைலயைட?5 அவMைடய ேபர� �ழ?ைதகைள� பா��பத6� )F 
வ?5 ேச�?தா�. 
 
எ�ப�9� அவMைடய எஜமான வி3வாச� )  ேபாகவி�ைலெய�ேற ெசா�ல 
ேவ F�. அவைன� -�� ேமைடயிB�?5 கா�பா6�வத6காகேவ மி8ட� 
ேமாக� �றிபிசகா1> 3,F� ெகா ���கலாம�லவா?  
------------- 
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52. 52. 52. 52. இ  எ�ன ெசா*�க�இ  எ�ன ெசா*�க�இ  எ�ன ெசா*�க�இ  எ�ன ெசா*�க�    
1111    

 
ராKபக-� வியா�ரபாத சா8திாிக� மி�?த வியா/ல�5ட� ேபா1� 
ெகா ��?தா�. அவ�ைடய க க� அ$�மி$�� ஆவAட� ேநா�கின. 'ெதாி?த 
�க� ஏதாவ5 க V��� ெத�படாதா' எ�ற ஏ�க� அவ�ைடய உ�ள�ைத 
அாி�5� ெகா ��?த5. "அ�மா! இ$� வ?5 வ�ஷ� ப�னிர F�� 
ேமலாகிற5. ப�னிர F வ�ஷ?தானா ப�னிர F 9க� ேபா� அ�லவா 
ேதா��கிற5? - இ��க,F�; இ?த� ப�னிர F வ�ஷ�தி� பழ�கமான �க� 
ஒ�ைற� /ட காண��யவி�ைல. பைழய ஞாபக$கைள� ப6றி� �ஷாலாக� 
ேபசி� ெகா ���க ஒ� ஆ�மா /ட அக�படவி�ைல. இ5 எ�ன ெசா��க�?" 
எ�� எ ணி� ெப��>3 வி,டா� வியா�ரபாத சா8திாிக�. விஷய� 
எ�னெவ�றா�, அவ���> ெசா��க� ெகா"ச$/ட� பி��கவி�ைல. இ?த> 
ெசா��க�ைத அைடவத6காக� ;ேலாக�தி� அவ� ெச1த காாிய$கைள 
நிைன�தா�, அவ���> சிாி��> சிாி�பா1 வ?த5. இ?த> ெசா��க�ைத 
அைடவத6காக அவ� ெச1யாத காாிய$கைள நிைன�தா� அவ��� அQைகயா1 
வ?த5. ஆனா�, தாி�திர� பி��த இ?த ெசா��க�தி� சிாி�க ��9மா? ��யா5! 
அழ�தா� ��9மா? அ5D� ��யா5! இத6�� ெபய� ெசா��கமா�. சிவ!சிவ! ராம! 
ராம! இ�ைல. பிச�! வாப8 வா$கி� ெகா�கிேற�. சிவைன9� ராமைன9� 
பிரா��தி�5�தா� இ?த> ெசா��க�5�� வ?5 ேச�?ேதேன! ேபாதாதா? 
ெசா��க�திB�?5 ;ேலாக�5��� ேபாவத6� யாைர� பிரா��தி�கலா�? 
சனீ3வரைன� பிரா��தி�5� பா��கலாமா? "சனி3வர! சனீ3வர! சனீ3வர! 
சனீ3வர!" 
 
"யா� சா8திாிக�வாளா?" எ�� பழகிய �ர� காதி� விQ?த5. சா8திாிக� ��� 
5�ளி 5�ளி ஒேர �தியா1� �தி�தா�. பா��தா� சாZா� திவா�பக-� 
க>சேப3வர �தBயா� எதிேர வ?5 ெகா ���கிறா�. 
 
"அடாடா!, �தBயா�வாளா? வா�$ேகா வா�$ேகா வா�$ேகா! பா��5� 
பதிைன?5 வ�ஷ�5�� ேமலா>ேச! எ�ேபா5 வ?தீ�க�? எ�ன ேசதி? எ�ன 
சமா>சார�?" எ�� உ6சாகமாக� ேக,F சா8திாிக� �தBயாாி� ைகைய� 
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பி��5� �A�க �ய�றா�. ஆனா� ைகயி� ஒ��� அக�படாம6 ேபாகேவ, 
�க�தி� ஏமா6ற� ேதா�றிய5. 
 
"எ�ன சா8திாிக� வா�! இ5 ெசா��க� எ�கிறேத மற?5 ேபா1வி,டா6 
ேபாB��கிற5! ;ேலாக�தி� இ��பதாகேவ ஞாபகேமா?" எ�றா� க>சேப3வர 
�தBயா�. 
 
"அ�ப��தா�னா அ�ப��தா�! உ$கைள� பா��த ச?ேதாஷ�தி� ஒ� நிமிஷ� 
இ5 ெசா��க� எ�கிறேத மற?5தா� ேபா>3! ;ேலாகெம�ேற நிைன>3,ேட�!" 
எ�� சா8திாிக� /றி 'ஹி_ஹி_ஹி' எ�� சிாி�தா�. 
 
அ�ேபா5 அ?த� ப�கமாக� ேபான ேதவ�கN� ேதவிகN� அவைர ேநா�கி 
ஏளனமாக� பா��5� ெகா F ேபானா�க�. 
 
"இ?த மாதிாி சிாி�ைப� ேக,F� ப�5 வ�ஷ�5�� ேமலாகி வி,ட5?" எ�றா� 
�தBயா�. 
 
"ஆமா�னா! அைத நிைன�தா� 5�க� 5�கமா1 வ�கிற5. ஊ� ஊ�!" எ�� 
சா8திாிக� பலமாக அQதா�. 
 
"ேவ டா�னா, அழாேத$ேகா!" எ�� �தBயா� /றி, "இ�ப� அQைக� �ரைல� 
ேக,F எ�தைன நா� ஆ>3 ெதாி9மா? ஊ� ஊ�" எ�� தா�� அழ� 
ெதாட$கினா�. 
 
இர F ேப�� ஒ�வ�ைடய க ைண ஒ�வ� 5ைட�க �ய��, அதி� 
பிரேயாஜனமி�ைலெய�� க டேபா5, அதMைடய ஹா8ய ரச�ைத 
அ]பவி�5� பலமாக> சிாி�தா�க�. 
 
"அ�ப��னா, உ$கN��� ெசா��க� பி��கவி�ைலெய�� ெசா�A$ேகா?" 
எ�றா� �தBயா�. 
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"பி��கவி�ைலயா? அழ�தா�. பி��கவி�ைலயா�னா ேக,கிறீ�க�? ெசா��க�  
எ�கிற5 இ?த மாதிாி இ���� எ�� ம,F� ெதாி?தி�?தா� அKவளD தான� 
த�ம� தைலயிேல �,��கிற5, ��ைக� பி��கிற5, ேகாவிA��� ேபாகிற5 - 
ஒ��ேம ப ணியி��க மா,ேடேன? இ?த அழகான ெசா��க�5�காக� 
;ேலாக�ைத ந�றாக அMபவி�காம� ேபான5 எ�ன �,டா�தன� எ�பைத 
எ V� ேபா5..." 
 
"எ� மன�திB��கிறைத அ�ப�ேய பட� பி��5� கா,Fகிறீ�க�. 
சா8திாிக�வா�! எ$ேகயாவ5 ஓாிட�தி� சாவகாசமாக உ,கா�?5 ேபச ேவV�. 
இ��க,F� இ�ேபா எ$ேக கிள�பி� ேபா1� ெகா ��?தீ�க�" எ�� �தBயா� 
ேக,டா�. 
 
"எ$ேக கிள�பிேனனா? ஓாிட�5��� இ�ைல. இ?த அழகான ெசா��க�திேல 
எ$ேக ேபானா� தா� எ�ன? எ�லா� ஒேர ல,சண?தா�!" எ�� சா8திாிக� 
அA��ட� /றினா�. 
 
"அ�ப�யானா� வா�$க�! அேதா அ?த ம?தார மர�த�யி� உ,கா�?5 
சாவகாசமாக� ேபசலா�" எ�றா� �தBயா�. 
 
இர F ேப�� சமீப�தி� ெத�ப,ட ம?தார மர�த���� ேபா1 உ,கா�?தா�க�. 
----------- 

2222    
 
ம?தார வி�,ச� ;�5� �A$கி� ெகா ��?த5. அ?த மல�களிB�?5 கிள�பிய 
திKய பாிமள வாசைன நாலா�ற�� [H?தி�?த5. மர�கிைளயி� �யி�க� 
உ,கா�?5 '��/' '��/' எ�� இனிய �ரB� பா�ன. 
 
மர�தின�யி� ப>ைச ஜம�காள� விாி�தா6 ேபா� ப3� �� பட�?தி�?த5. ஒ� -சி 
5�� கிைடயா5. 
 
சா8திாிக� ஒ� ��ைல� பிF$கி வாயி� ைவ�5� க��தா�. 
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"எ�ன, வியா�ரபாத சா8திாிகேள! ��ைல� தி�கிறீ�கேளா? �B பசி�தாA�  
��ைல� தி�Mமா எ�M� பழெமாழி எ�ன கதி ஆயி6�?" எ�� �தBயா� 
ெசா�B, 'ஹி_ஹி_ஹி' எ�� சிாி�தா�. 
 
"அெத�லா� ;ேலாக�5� பழெமாழி! இ?த� தாி�திர� பி��த ெசா��க�திேல 
�B�� பசிேய தா� கிைடயாேத?" எ�� சா8திாிக� ெசா�B, 'ஹ_ஹ_ஹா' 
எ�� சிாி�தா�. 
 
"பி�ேன எ�ன�தி6காக� ��ைல� தி�கிறீ�க�?" 
 
"எ�ன இ��கிற5 இ$ேக தி�கிற5��? அமி�த�ைத� தவிர - ேவ� ஒ� 
ம ணா$க,� /ட இ�ைல. அமி�த� சா�பி,F> சா�பி,F அA�5� ேபா1 
வி,ட5!" 
 
"அமி�த� அA�5� ேபா1வி,டதா? அ5 தா� ேக,ேட�, ஏ� சா8திாிக�வா�! 
;ேலாக�தி� நீ� எத6ெகF�தாA� 'அமி�தமாயி���' எ�� ெசா�B வ?தீேரா, 
இ�ைலேயா? இனிேம� ெசா�ல மா,Gேர." 
 
"எ� வயி6ெறாி>சைல� கிள�பாதீ�! இ,B, மிளகா1� ெபா�, ந�ெல ெண1 இ?த 
ெசா��க�தி� கிைடயா5 எ�� ம,F� ெதாி?தி�?தா�...அமி�தமா�! அமி�த�!" 
 
"பி>3வ1ய� ேஹாடBேல ெவ$காய ெகா�ஸு ப Vவா�கேள, அத� காBேல 
க,� அ��கேவV� இ?த அமி�த�ைத!"  
 
"அடடா! நா� லாகாேலஜி� ப��5� ெகா ��?தேபா5, ச$கர1ய� ேஹா,டBேல 
ரவா ேதாைச சா�பிFேவாேம, ஞாபகமி��கா?" 
 
"அைத நிைன>3 டா நா�கிேல ஜல� ெசா,Fகிற5?" 
 
"ேவ� எ5 ேவணாA� இ�லாம6 ேபாக,F�! கா�பிைய> ெசா�A�! கா�பி  
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இ�லாத ெசா��க� ெசா��கமா எ�� ேக,கிேற�." 
 
இ?த> சமய�தி� ம?தார மர�தி� கிைளயிB�?5 �யி� ஒ�� எ,�� பா��5 
'��/' '��/' எ�� க�தி6�. 
 
"�தBயா�வா�! இ?த� �யிைல� ெகா"ச� ேபசாமB��க> ெச1கிறீரா? 
இ�லாவி,டா�, நா� எ$ேகயாவ5 ஓ�� ேபாக,Fமா? ேக,க> சகி�கவி�ைல." 
 
"சா8திாிகேள! ;ேலாக�தி� நீ� எ�தைன தடைவ ந�ல �ரைல� ப6றி� ேப3� 
ேபா5 '�யி�தா�' எ�� ெசா�Bயி��கிறீ�? இ�ேபா5 ஏ� இ�ப� அA�5� 
ெகா�கிறீ�?" 
 
"அட சனியேன! அ�ேபாெத�லா� நா� �யிB� �ரைலேய ேக,டதி�ைலேய? 
அதனால�லவா அ�ப�> ெசா�B� ெதாைல�ேத�." 
 
"இ?த> ெசா��க�திேல ச$கீத� எKவளD ேகவலமாயி��கிற5 பா�$கேள�! 
மகாம,ட�!" 
 
"அடடா, நா� நட�திேனாேம ப,டண�தி� க�நாடக ச$கீத �ன��தாரண சைப! 
எKவளD ேஜாராக நட�திேனா�!" 
 
"இ$ேக பாFகிறா�கேள, தைல��� தைல ஒ� )ைணைய மீ,�� ெகா F, இ5 
ஒ� பா,டா? நாA மைன> சD�க�திேல ��காேல அைர�கா� இட�தி� 
ப�லவிைய எF�5� ெகா F நாA ஆவ�த� 8வர� பாF� வி�வா� இ$ேக யா� 
இ��கிறா�? ந� ஊாி� ச$கீத ேகஸாியி� க>ேசாி நட��� ேபா5 மி�த$க�, 
க"சிரா, கட�, ெகா�ன�ேகா�, ேடா ல�, இKவளD ப�க வா�திய$கN� ேச�?5 
எ�ன அம��களமாயி����? அ5 ச$கீதமா? இ$ேக இவ�க� அQ5 
வ��கிறா�கேள, இ5 ச$கீதமா?" 
 
"ஆமா�னா, ஆமா�! இ$ேக நா� எ�தைனேயா ேபைர� ேக,F,ேட�.  
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ஹா�ேமானிய� வாசி�க� ெதாி9மா எ�� அ?த மாதிாி வா�கிய�ைதேய இ$ேக 
ஒ�வ�� ேக,டதி�ைலயா�." 
 
"சாியா1� ேபா>3, ேபா$க�! அ5 ஒ�� தா� இ?த ெசா��க�திேல ந�ல அ�ச� 
எ�� நா� நிைன�5� ெகா ���கிேற�. எ�Mைடய நா,F� ெப  
ஸுேலாசனா தின� ஹா�ேமானிய�ைத எF�5 வ>3 F அழறைத� ேக,க> 
சகி�காம� தா�, சீ�கிரமாக> ெசா��க�5�� வ?5 விடV� எ�� 
ஆைச�ப,ேட�. அ�ம�மா! அவ� எ�ைன� பF�தி வ>ச�பாF! நா� ெரா�ப� 
க�நாடகமா�! நா� பகவ� கீைத� பிரச$க� ப Vகிறைத அவ� எ�னெவ�லா� 
ேகB ெச1தா� ெதாி9ேமா? அவ� பDடைர� ;சி�கிற5�, மிM��கிற5�, 
�A��கிற5� மகாேமாச�! ஆனா� �தBயா� இத6� ேந� விேராத�, ந�ம ைபய�. 
உ�fாிேல பகவ� கீைத பிரச$க� நா� ெச1தா� ந�ம ப"சாமிதா� 
கைடசிவைரயி� உ,கா�?5 சிர�ைதயா1� ேக,F� ெகா ���பா�." 
 
"சா8திாிகேள! உ��ைடய மன�தி� இ��பைத நிஜமாக> ெசா�B விட,Fமா. 
உ��ைடய பகவ� கீைத� பிரச$க�ைத� ேக,பத6�> ெசா��க�தி� ஒ�வ�� 
இ�ைலெய�ப5 தாேன உ��ைடய மன��ைற?" 
 
"வா8தவ?தா�! இ?த ெசா��க�தி� இ��பவ�க� அ?த விஷய�தி� மகா ேமாச�. 
பகவ� கீைத உபநிஷ�, ெபாிய �ராண� ஒ�றிAேம இவ�கN��> சிர�ைத 
கிைடயா5. 3�த நா8திக�க�. எ�லா�� ஆட� பாட�களிேலேய 
�Qகியி��கிறா�க�. ஏதடா! நாைள��� ேபா�� கதி�� வழி ேத�� ெகா�ள 
ேவ Fேம எ�� ஒ�வ���� கவைல கிைடயா5." 
 
"இ��க,F�, �தBயா�! இ$ேக சாய$கால ேவைளயி� உ$கN�� எ�ப�� 
ெபாQ5 ேபாகிற5! X>சா, கிள�பா, சபா க>ேசாியா, ஒ� இழD?தா� கிைடயாேத! 
தின� சாய$கால� வ?தா�, பகவ� கீைதயிேல நாA நாA 3ேலாகமா1> 
ெசா�B F வேர�..." 
 
"சா8திாிகேள! நி��5�. ;ேலாக�தி� உ�மிட� பகவ� கீைத பிரச$க� 
ேக,டெத�லா� ேபா5�. ேவ� ேப>3 ஏதாவ5 ேப3வதாயி�?தா� நா� 
இ��கிேற�. இ�லாவி,டா� இேதா நைடைய� க,Fகிேற�" எ�� �தBயா� 
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எQ?தி��க, சா8திாிக� அவைர� ைகைய� பி��5 உ,கார ைவ�க �ய�� 
��யாம6 ேபாகேவ, "ேவ டா�, நா� பகவ� கீைதைய� ப6றி� ேபசவி�ைல. 
ேவ� ஏதாவ5 ேப3ேவா�. தயD ெச15 உ,கா�$க�" எ�றா�. 
 
"ேவ� எைத� ப6றி ேபசலா�?" எ�� சா8திாிக� ேக,டா�. 
 
"எ�தைனேயா விஷய$க� இ��கி�றன. உதாரணமாக, இ?த> 
ெசா��கேலாக�திA�ள 8திாீகைள� ப6றி உ��ைடய நிஜமான அபி�ராய� 
எ�ன?" 
 
"3�த ேமாச� எ�ப5தா�?" 
 
"எ?த விஷய�தி� ேமாச�?" 
 
"எ�லா விஷய�திA?தா�. ��கியமாக, ெசா��க�தி� எ?த 8திாீைய� பா��தாA� 
ஒேர மாதிாி இ��கிறா�. அதி� எ�ன விேசஷ� இ��கிற5? ;ேலாக�தி� 
ந��ைடய கால�திேல எ�ன?" 
 
"எ�ப�?" 
"எ5?" 
"யா�?" 
"அவ�தா�னா மி8ஸ8 ேலாசனா த�..." 
"அ�ப�> ெசா�A$ேகா சா8திாிகேள." 
----------- 

3333    
 
இத6�� பிற� சா8திாிகN� �தBயா�� ேபசிய விஷய$க� ெகா"ச� 
விரஸமா9� அ�ப�ேய பிர3ாி�பத6� லாய�க6றைவயா9� இ�?தன. கைடசியாக 
அ?த "ேலாசனா த�தி� ெபய� ப�திாிைகயிேல /ட� ெகா"ச நா� 
அ�ப,டதி�ைலயா?" எ�றா� �தBயா�. 
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"ஆமா�னா ஆமா�. ப�திாிைக எ�ற உடேன ஞாபக� வ�கிற5. இ?த> 
ெசா��க�திேல ஒ� நி^8 ேப�ப� /ட� கிைடயா5. பா��தீரா? ம6றெத�லா� ஒ� 
�ற� இ��க, நி^8 ேப�ப� இ�ைல எ�கிறைத நிைன�தா� தா�, 'இ5 எ�ன 
தாி�திர� பி��த ெசா��க�' எ�� ேதா��கிற5." 
 
"வா8தவ?தா�. நி^8 ேப�ப� இ�லாத5தா� ெபாிய �ைற. சா8திாிகேள! 
சமாசார� ெதாி9மா? ;ேலாக�திேல இ�ேபா5 ெபாிய 9�த� நட�கிறதாேம? ந�ம 
கால�திேல நட?த 9�த�ைத இ?த 9�த�தி� காB� க,� அ��க ேவVமா�!"  
 
"நிஜமாகவா? அடாடாடா! இ�ேப��ப,ட சமய�திலா நா� ;ேலாக�தி� இ�லாம� 
இ$ேக வ?5 உ,கா�?தி��கிேறா�? ஆனா� உ$கN�� எ�ப�� ெதாி9�, 
�தBயா�!" 
 
"நாA நாைள�� ��னா� ஒ� பி�ைளயா டா� ;ேலாக�திB�?5 வ?தா�. 
அவைன� பா��5� ேபசி� ெகா ��?ேத�." 
 
"நீ� அதி��டசாB ஓ1! ;ேலாக�திB�?5 வ?தவைன� பா��தீரா? அவ� இ�M� 
எ�ென�ன ெசா�னா�?" 
 
"9�த� எ�றா� உ$க ),F 9�த�, எ$க ),F 9�த� இ�ைலயா�. ஆகாச 
விமான$களிேல ெகா F வ?5 � F ேபாFகிறா�களா�. ஊ� ஊரா1� ப6றி 
எாிகிறதா�. ஆமா� சா8திாிகேள! ;ேலாக�திேல நாெம�லா� �ராண$களிேல 
வாசி�5� ெகா ��?ேதாேம, ேதவ�கN� அ3ர�கN� பிரமாத 9�த� ெச1தா�க� 
எ��, இ$ேக ஒ� ம ணா$க,�ைய9� காேணாேம." 
 
"அ5 ெதாியாத உம��? அ3ர�கைளெய�லா� ெகா�றாகி வி,டதா�! இனிேம� 
இ$ேக 9�த� எ�பேத வராதா�!" 
 
"ச,ச,! இKவளDதானா?" 
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"ஆமா� �தBயா�வா�! யாேரா ;ேலாக�திB�?5 �திதா1 வ?தா� எ�றீேர? 
அவைன எ$ேக பா��தீ�? எ� க ணிேல ஒ�வM� த,F�படவி�ைலேய?" 
 
"எ$ேக பா��ேத� எ�றா ேக,கிறீ�?" 
 
"அைத�தா� ேக,கிேற�?" 
 
"ெசா�ல� பயமாயி��கிற5." 
 
"பயமா? எ�ன�தி6�� பய�?" 
 
"இ?த ெசா��க� எ$ேக தா� ேபா1 ��கிற5 எ�� பா��பத6காக நா� 
பா,F��� ேபா1� ெகா ��?ேத�. ெவ� -ர� ேபான பிற�, ;ேலாக�திேல நா� 
ேக�வி�ப,���கிேறாேம, மைல� கணவா1 - அ?த மாதிாி ஒ� இட� வ?த5. 
அ?த� கணவா1 வழியா1� ெகா"ச ேநர�5�� ஒ� தடைவ ஒ� �5 மனித�க� 
வ?5 ெகா ���கிறா�க�." 
 
"ஆமா�; அ?த� கணவா1��� ��?5 அ5 எ$ேக ேபாகிற5 எ�� பா��தீரா?" 
 
"இ�ைல, பயமாயி�?த5." 
 
"எ�ன பய�?"  
 
"சில ேப� அத6�� ��?5 ேபானைத� பா��ேத�. அவ�க� தி��பி 
வரேவயி�ைல." 
 
"எ�ன நிஜ?தானா?" 
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"ஆமா�." 
 
"சபா�!" எ�றா� சா8திாியா�. 
 
"எத6� சபா�!"  
 
"அ?த� கணவா1தா� ;ேலாக�5��� ேபா�� வழியாயி��க ேவ F�. 
�தBயா�வா�! ச�தியமாக> ெசா�A�. உம�� இ?த> ெசா��க� பி��கிறதா?" 
 
"க,ேடாேட பி��கவி�ைல." 
 
";ேலாக�5��� ேபாக ேவ Fெம�றி��கிறத�லவா?" 
 
"இ��கிற5!" 
 
"சாி, அ�ப�யானா� கிள���" எ�� சா8திாிக� எQ?தா�. இர F ேப�� கா6� 
ெவளியி� மித?5 ெவ�-ர� ேபானா�க�. 
 
"அேதா!" எ�றா� �தBயா�. 
 
"ஒ� நீ ட ேமக மைல� ெதாட� ெதாி?த5. அத� நFவி� ஒ� பிளD ெத�ப,ட5. 
 
இ�வ�� அ?த� பிளD��� ேபானா�க�. ெகா"ச -ர� ேபான5� ச,ெட�� 
��?5 வி,ட5. அ��ற� ஒ��ேம இ�ைல. ெவ�� ெவளிதா�. விளி�பின�கி� 
ேபா1� பா��தா� கீேழ அதல பாதாள�. 
 
"அ�ம�மா! எKவளD ெபாிய ப�ள�! இதி� விQ?தா�..." 
 
";ேலாக�5��� ேபாகலாேம" எ�� �தBயாாி� �ர� ேக,ட5. 
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அKவளDதா�! சா8திாியா� கீேழ கீேழ கீேழ விQ?5 ெகா ��?தா�. 
காலவர�ெப�பேத இ�லாம� அன?தகால� கீேழ ேபா1� ெகா ��?ததாக� 
ேதா�றிய5. அ��ற� அவ�ைடய ஞாபக� ேபா1 வி,ட5. 
***** 
 
சா8திாியா��� ம�ப�9� 3ய� பிர�ைஞ வ?த ேபா5 படா�, படா� எ�� ெவ�> 
ச�த� ேக,F� ெகா ��?த5. அவ���� கீேழ9� ப�க$களிA� ஏேதா 
மி�5வான வ85 இ��ப5 ேபா� உண�>சி உ டாயி6�. அேட! இெத�ன? 
ெசா��க�திேல 8பாிச உண�>சிதா� கிைடயாேத! பா��கிறேதாF சாிதாேன - 
ஜ�ெம�� ;ேலாக�தி� ப"3 ெம�ைதயி� பF�5� ெகா ���ப5 ேபா� 
அ�லவா ேதா��கிற5? - ஆமா� க>சேப3வர �தBயா� எ$ேக? 
 
ஏேதா ேப>3��ர� ேக,ட5. ஆனா� �தBயாாி� �ர� இ�ைல. 8திாீக� �ர�. 
யாேரா �னி?5 பா��ப5 ேபா� இ�?த5. ஓேஹா நம5 பாாியா� சீதாலgமி 
அ�மா� அ�லவா? ஆனா�, இெத�ன மா�த�? �க�தி� இKவளD 3��க$க� - 
தைல மயி� ஒேர ெவ�ைள! சாிதா�; ப�னிர F வ�ஷ� கழி�5� 
பா��கிேறாம�லவா? 
 
"தா�தாைவேய உாி�5 வ>சி���!" எ�றா� சீதாலgமி அ�மா�. 
 
இ�ெனா� �ர� ப�க�திB�?5, "அபச�ன� மாதிாி அ�ப�ெய�லா� 
ெசா�லாேத$ேகா. தா�தாD�� எ�ைன� க டாேல பி��கா5. அவ� எ� 
வயி6றிேல பிற?தி��க மா,டா�" எ�ற5. அவ�ைடய மா,F� ெப  
ஸுேலாசனாவி� �ர� அ5 எ�� ெதாி?5 ெகா டா�. 
 
"அ�ப�> ெசா�லாேத�, மன�5���ேள உ� ேமேல அவ��� ெரா�ப வா"ைச. 
கைடசி வைரயி� �ழ?ைத மாதிாி தீபாவளி��� ப,டா3> 3,F விFவாேரா�ேயா? 
அ5தா� தீபாவளிய�ைற��� பிற?தி��கிறா�" எ�றா� சீதாலgமி அ�மா�. 
 
அ�ேபா5 சா8திாியா� மன�;�வமாக ெவ��த அவ�ைடய மா,F� ெப ணி� 
�க� - ��ேன பா��தைத� கா,�A� ெப��5 உ�பியி�?த �க� - பDட� 
வாசைன ��ைக� 5ைள�த �க� - அவ�ைடய �க�தி� மிக அ�கி� வ?த5. 
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அைத� தF�5� த�Nவத6காக> சா8திாியா� ைகைய� -�கினா�. எ�ன 
ேவ��ைக! ைக 5ளி9 F இ��கிறேத! 
 
"எ� க ேண! அத6��ேள அ�மா�M ெதாி"3 ேபா>சா!" எ�றா� ஸுேலாசனா. 
 
அ�ேபா5தா� சா8திாியா��� விஷய� ெதாி?த5. விதி த�ைன எKவித� 
ேகB�/�5�� உ�ளா�கி வி,டெத��! த�Mைடய ெசா?த ),�� தா� 
ெதா,�B� பF�தி��பைத9�, த� மா,F� ெப V��� �ழ?ைதயா1� 
பிற?தி��பைத9� உண�?தா�. பிரமாதமான ஆ�திர��, அQைக9� வ?த5. 
ைகைய9� காைல9� உைத�5� ெகா F ')�' எ�� அQதா�. 
 
"அ�மா நீ$க� ெசா�ன5 சாிதா�. ெதா ைடைய� பா�$ேகா! அச� தா�தாதா�" 
எ�றா� ஸுேலாசனா. 
 
ெவளியிB�?5 சா8திாிகNைடய �மார� ப"சாமியி� �ர� ெசா�B6�: 
"எ�தைன பகவ� கீைதைய� பிரச$க� ப ணி, இ��கிறவா� பிராணைன எ�லா� 
வா$க� ேபாகிறாேரா." 
 
இைத� ேக,ட5� சா8திாியா� ��>ைசயைட?தா�. 
 
ம�ப�9� பிர�ைஞ வ?த5; ஆனா� ந�ல ேவைளயா1� ;�வ ஞாபக� வரவி�ைல.  
------------- 

53. 53. 53. 53. ைகலாசம&ய* காபராைகலாசம&ய* காபராைகலாசம&ய* காபராைகலாசம&ய* காபரா    
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எ�தைனேயா பய?த 3பாவ�ைடயவ�கைள நீ$க� பா��தி��கலா�. ஆனா� 
ைகலாசம1யைர� பா��காதவைரயி� சாியான பய?த 3பாவ�ைத நீ$க� 
பா��ததாக> ெசா�ல ��யா5. பய�பFகிற விஷய�தி� அவைர மி"ச� /�யவ� 
யா�மி�ைல. ஒ� சமய�, அவ� ),F வாசB� ேதசிய� ெதா ட�க� "அ>சமி�ைல; 
அ>சமி�ைல" எ�� பா�� ெகா F ேபானா�க�. அ?த� பய$கரமான ச�த�ைத� 
ேக,F� ைகலாசம1ய� பய?5 க,�B�?5 கிேழ விQ?5 காைல ஒ��5� 
ெகா டா�! 
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ம6ெறா� சமய�, அவ� தம5 ேமைஜயி� உ,கா�?5 எQத� ேபானவ�, திGெர�� 
'பா��' எ�� அலறி� �ைட�5� ெகா F எQ?தி�?தா�. எ�லா�� க��� 
ைக9மா1 ஓ� வ?5 'எ$ேக பா��?' எ�� ேக,டா�க�. "அேதா! ேமைஜ ேமேல!" 
எ�றா�. ேமைஜேம� பா�ைப� காேணா�. அ��ற� கி,ட ெந�$கி� பா��த ேபா5, 
ேமைஜ ேம� கிட?த ஒ� 5 F� காகித�தி� 'பா��' எ�� எQதி இ�?த5 
ெதாி?த5. இ?த ேவைல ெச1த5 யா� எ�� விசாாி�ததி� ைகலாசம1ய�ைடய ஏQ 
வய5� ைபய� மணி விஷம�5�காக அ�ப� எQதி ைவ�தி�?தா� எ�� 
ெவளியாயி6�. பா�ைப அ��க ேவைல�கார� ெகா F வ?த த�ைய� 
ைகலாசம1ய� பிF$கி� ெகா F ைபயைன அ��க� ேபானா�. ந�ல ேவைளயாக, 
அ?த> சமய� ேஜாஷனாரா பிக� வ?5 ���கி,டதா� ைபய� பிைழ�தா�! 
 
ேஜாஷனாரா Xக� எ�ற5�, சில ேப���> 3வார8ய� த,டலா�. ஏேதா இ?த� 
கைதயி� நவா�கN� அவ�கNைடய அ?த��ர�5 அழகிகN� வர� ேபாகிறா�க� 
எ�� நிைன�கலா�. அ�ப�ெய�லா� ஒ��மி�ைல. ைகலாசம1ய��� வட�க�தி 
ஹி?58தானி ச$கீத�தி� அதிக� பிாிய�. "பயமி�லாம� ேக,க� /�ய5 
ஹி?58தானி ச$கீத?தா�" எ�பா�. ேர�ேயாவி� அவ� அ��க� ல�ெனௗ 
ேஜாஷனாரா Xக�தி� ச$கீத�ைத� ேக,ப5 F. ஆனா�, ),�ேல 
ம6றவ�கN�� - ��கியமாக அவ�ைடய மைனவி�� - ேஜாஷனாரா Xக��, 
அவNைடய ச$கீத�� ெகா"ச�� பி��பதி�ைல. எனேவ, அவ�க� ),�� 
வள��த ஒ� க���� ;ைன�� 'ேஜாஷனாரா Xக�' எ�� ெபயாி,��?தா�க�. 
இ?த ேஜாஷனாரா Xக�ைத� க டா� ைகலாசம1ய���� �ைல நF�க�! 
அ>சமய� அ?த� ;ைன வ?ததினா� தா� அவ�ைடய ைபய� ம ைட 
உைடயாம� த�பி� பிைழ�தா�. 
 
ப,ட காBேல பF� எ�ப5 ேபா�, அKவளD பய?தவரான ைகலாசம1ய���, 
அ?த மகா பய$கரமான அ]பவ� ஏ6ப,ட5. ஏ6கனேவ 5�ைப� ;ைவ� ேபா� 
நைர�தி�?த அவ�ைடய தைல மயி�, அ?த ஒ� நா� இரவி� 'ஜா�ேகா' மசிைய� 
ேபா� க��5 வி,டெத�றா�, அ?த அ]பவ� எKவளD பய$கரமாயி�?தி���-
ெம�� நீ$கேள ஊகி�5� ெகா�ளலா�! 
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அவ�ைடய தைலமயிைர> 3,�� கா,� "இ5 எ�ப� ேந�?த5?" எ�� நா� ேக,ட 
ேபா5 ைகலாசம1ய� �தB� சிறி5 ேநர� தைல �த� கா� வைரயி� நF$கினா�. 
பிற� ெகா"ச ேநர� கா� �த� தைல வைர நF$கினா�. 
 
அவ��� நா� ைதாிய� /றி> சமாதான�பF�தி ஒ�வா� விஷய�ைத� ெதாி?5 
ெகா ேட�. அ?த வரலா� தா� இ5. 
----------- 

2222    
 
ைகலாசம1ய�ைடய மைனவி, த� த�பியி� தைல தீபாவளி�காக �F�ப�5ட� 
ஊ���� ேபாக வி��பினா�. ைகலாசம1ய�, "உ� த�பி�� தைல தீபாவளி 
எ�றா� அவ� தைல எQ�5; நம�� எ�ன வ?த5?" எ�� எKவளேவா 
ெசா�B9� அ?த அ�மா� ேக,கவி�ைல. இ�ேபாெத�லா� ெசா��க�தி� இட� 
கிைட�தாA� ரயிB� கிைட�கா5 எ�பைத� ைகலாசம1ய� ந�� 
அறி?தவராதலா� ஐ?தா� நா� ��னாேலேய ��ெக, வா$கி இட� ாிஸ�K 
ெச1தி�?தா�. கிள�ப ேவ �ய அ�ைற��� ெகா,F ெகா,F எ�� மைழ 
ெகா,�ய5. ைகலாசம1ய� "இ�ைற��� �ற�பFவ5 அKவளD உசிதம�ல, ரயி� 
பாைதக� எ�ப� இ���ேமா, எ�னேமா! ெமா�த�தி� ெகா"ச காலமாகேவ ரயி� 
பாைதகN�� ஏழைர நா,F> சனிய� பி��தி��கிற5" எ�றா�. அவ� மைனயா�, 
அைத� ேக,காம� "க,டாய� ேபாக�தா� ேவ F�" எ�� பி�வாத� பி��தா�. 
கைடசியாக> சாய$கால� அவ�க� �ழ?ைத �,�கNட� காாி� ஏறி� ெகா F 
கிள�பினா�க�. வழியி� மD , ேரா,�� கா� த ணீாி� நீ?த 
ேவ �யதாயி�?த5. அ�ேபாெத�லா� ைகலாசம1ய� "ேபானா� உயி� தாேன 
ேபா��! அத6� ேமேல ேபாவத6� ஒ��மி�ைலேய?" எ�� ெசா�B� 
ெகா ��?தா�. "அழகாயி��கிற5 அபச�ன� மாதிாி� ேபசற5" எ�� 
�V�V�5� ெகா ேடயி�?தா� மி8ஸ8 ைகலாசம1ய�. கைடசியி� 
எ�ப�ேயா உயிேராF எQ�;� ேபா1> ேச�?தா�க�. 
 
எQ�;ாிேல ந�ல ச?ேதாஷமான சமாசார� ெதாிய வ?த5. அதாவ5 ப�லாவர�5 
மைல, மைழ��� பய?5 இட� ெபய�?5 வ?5 ப�லாவர� 8ேடஷM��� 
த டாவள�தி� உ,கா�?5 ெகா டெத���, �.�.எ8. �தBய ெபாிய ெபாிய 
உ�திேயாக8த�க� எ�லா� வ?5 எKவளேவா பிரா��தைன ெச15� அ5 
நகரவி�ைல எ��� ெதாிய வ?த5. இ�M� சில�, ேம6ப� தகவ� 
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ஆதாரம6றெத��� ேகாட�பா�க�5��� மா�பல�5��� நFவி� ஒ� ஐ�பத� 
த டவாள�ைத மைழ ஜல� அ��5� ெகா F ேபா1 வி,ட5 எ��� 
ெசா�னா�க�. காரண� எ5வானாA� ரயி�க� எQ�;ாிB�?5 அ�� 
கிள�பாெத�� நி>சய� ெதாி?த5. அேதாF எ�லா ரயி�கN� தா�பர�திB�?5 
கிள��கி�றன எ��� ெதாியவ?த5. அ�ேபா5தா� ைகலாசம1யைர அ�� 
ைதாிய� பிசா3 பி��தி�?த5 எ�ப5 ெவளியாயி6�! 
 
"விF காைர தா�பர�5��!" எ�றா� ைகலாசம1ய�. அவ�ைடய ச�சார�. 
"ேவ டாேம! ேபசாம� ),F��� ேபா1> ேச�ேவாேம" எ�� ஆன ம,F� 
�V�V�5� பா��தா�. ைகலாசம1யாிட� ஒ��� பய�படவி�ைல. அவ� 
"உயி� தாேன ேபா��? அத6� ேம� ஒ��மி�ைலேய?" எ��� "அ?த ரா8க� 
ஜ�பா�கார� வ?5 � F ேபாட மா,ேட� எ�கிறாேன?" எ���, "� F 
விழாவி,டா� இ� விQ?தாA� ேபா5�" எ���, "விQகிற இ� இ?த� காாி� 
தைலயி� ேநேர விழ ேவ F�; அ�ேபா5 ெதாி9� த�பி தைல தீபாவளி��� 
ேபாகிற இல,சண�!" எ��� - இ�மாதிாிெய�லா� உ6சாகமாக� ேபசி� ெகா ேட 
ேபானா�. �ழ?ைதக� "இ�ைற�� அ�பாD�� ஆேவச� வ?தி��கிற5" எ�� 
அறி?5, வாைய ��� ெகா F வ?தா�க�. மைழ ஜல�ைத கிழி�5� ெகா F கா� 
தா�பர�ைத ேநா�கி� ேபாயி6�.  
 
தா�பர� 8ேடஷM� வ?த5. அதிக மைழயினா� மி�சார� ேகாளா� 
ஏ6ப,��?தப�யா� 8ேடஷனி� விள��க� இ�ைல. ஒேர ��மி�,F ஆனாA� 
ைகலாசம1ய� பி� வா$கவி�ைல. அவ�ைடய ைகநா� ம,F� நிமிஷ�5�� 350 
தடைவ )த� அ��5� ெகா டேத தவிர, ம6றப� ெவ� ைதாியமா1� காாிB�?5 
இற$கி ம>3�ப� ஏறி� ேபானா�. பி�னா� மைனவி ம�க� வ�கிறா�களா, 
சாமா�க� எ�ன ஆகி�றன எ�� /ட� கவனி�கவி�ைல. எ�ப�ேயா 
பிளா,பார�தி� எ�லா�� வ?5 ேச�?தா�க�. ரயிA� தயாராக நி�� 
ெகா ��?த5. இர டா� வ��� வ �க� காBயாக�தா� இ�?தன. ஒ� 
வ �யி� ைகலாசம1ய�� அவ�ைடய �F�ப�தா�� ஏறி� ெகா டா�க�. 
வ ���� ஒேர ெமௗன�; வ ��� ெவளிேய ��மி�,F. 
 
ச6� ேநர�5�ெக�லா� அவ�ைடய மைனயா� "இ�ைற�� ரயிேல காB 
ேபாB��ேக! /,டேம இ�ைலேய" எ�� ெசா�B ெமௗன�ைத� கைல�தா�. 
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ைகலாசம1ய� உடேன "ஆமா�, ஆமா�; அதனாெல�ன? வ �யிேல தனியா1�  
ேபானா� ெகாைலகாரனா வ?5 விட� ேபாகிறா�! யாைரேயா, எ�பேவா ஒ� 
நாைள�� ரயிA���ேள ெகாைல ெச15 வி,டா�, அத6காக எ�ேபா5� அேத 
ஞாபகமா?" எ�� 'ேடா 8' ெகாF�க ஆர�பி�தா�. 
 
"ேபா5ேம, ேபசாம இ�$கேள�. �ழ?ைதக� பய�பட� ேபாகிற5!" எ�றா� 
மி8ஸ8 ைகலாசம1ய�. 
 
அ�பாD��� ேகாப� எ�� ெதாி?த �ழ?ைதக� ரயி� ஓரமா1� ேபா1 வாைய� 
திற�காம� உ,கா�?5 ெகா ��?தன. 
------------ 

3333    
 
வ � நகர� ெதாட$கிய5. அேத சமய�தி� அ?த� தF�க ��யாத ச�பவ� நட?5 
வி,ட5. அல$ேகாலமாக ஒ� மனித� அவ�கNைடய வ �ய�கி� வ?5, "கதைவ� 
திறD$க�! அவசர�!" எ�� கதறி� ெகா ேட ரயிB� ைக�பி�ைய� பி��5� 
ெகா F ெதா$கினா�. ரயிB� ேவகேமா அதிகமாயி6�. ைகலாசம1ய��� 
மன�தி�, "ந�லேவைள. ஒ� 5ைண கிைட�த5" எ�ற எ ண� பளி>ெச�� 
எQ?த5. த,F� தFமாறி� கதைவ� திற?தா�. வ?த மMஷ� ஒேர பா1>சலாக� 
பா1?5 உ�ேள வ?5 ைகலாசம1ய��� எதி� ஆசன�தி� ெதா�ெப�� விQ?தா�. 
அேத ெப"சி� ஓர�தி� இ�?த மி8ஸ8 ைகலாசம1ய�, ச6� அவசரமாகேவ 
எQ?தி�?5 இ�ெனா� �ைலயி� ேபா1 உ,கா�?5 ெகா டா�. 
 
ஆ�; அ?த� �திய மனிதாி� ேதா6ற� யாைர9� அவசரமாக எQ?தி��க> 
ெச1வதாக�தானி�?த5. ரயி� அ>சமய� மணி�� ��ப5 ைம� ேவக�தி� ேபா1� 
ெகா �ராவி,டா�, ைகலாசம1ய� �,ைட ��>3க�, மைனவி, ம�கNட� அ?த 
வ �யிB�?ேத கிேழ �தி�தி��பா�. 
 
அ?த மனிதாி� கிரா��� தைல எ ெண1 க F ஒ� 9க� ஆகியி����. அ?த 
மாதிாி ேராம$க� ��தி,F நி�றன. க க� ெச�க> ெசேவெல�� சிவ?5 
தி�தி�ெவ�� விழி�தன. ேம� ேகா,F நைன?தி�?த5. உ� ஷ�, கிழி?தி�?த5. 
இர �A� ெபா�தானக� கழ�� ேபாயி�?தன. ���� க ணா� ஒ� காதி� 
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ம,F� மா,�� ெகா F ெதா$கி6�. இ�தைன அல$ேகால�திA� அ?த 
மMஷ�ைடய வா1 ம,F� ெவ6றிைல பா��� �ைகயிைலைய விடாம� அைர�5� 
ெகா ��?த5. 
 
அ?த அவசர�கார� த��ைடய நைன?த ேகா,ைட� கழ6றினா�. கழ6�� ேபா5 
அதிB�?5 சாமா�க� ெபாலெபாலெவ�� விQ?தன. அ�ப� விQ?த 
சாமா�களி� ஒ� ெபாிய ேபனா க�தி9� கிட?த5. 
 
"அட சனியேன!" எ�� அ?த மனித� கிேழ �னி?5 அ?த> சாமா�கைள� திர,� 
எF�தா�. மணி�ப�8, ேபனா �தBயைவகைள� ெப"சி� ைவ�5 விF� க�திைய 
ம,F� ைகயி� ைவ�5� ெகா டா�. ைகலாசம1யைர� பா��5� ேக,டா�. 
 
"ஏ� ஸா�! இ?த மாதிாி சி�ன� ேபனா� க�தியினாேலேய ஒ� மMஷைன� 
ெகா�� விடலா� எ�� ெசா�கிறா�கேள? அ5 ��9மா? உ$கN�� எ�ன 
ேதா��கிற5?" எ�றா�. 
 
ைகலாசம1ய��� அ�ேபா5 தா� ஓ� ஆகாச விமான�திB��ப5 ேபாலD�, அ?த 
விமான� தைலகீழாக� கீேழ அதல பாதாள�5��� ேபா1� ெகா ���பைத� 
ேபாலD� ேதா�றி� ெகா ��?த5. ந�ல ேவைளயாக, அவ�ைடய ப�தினி அ?த� 
பிரைமைய� கைல�தா�. "ஏ�னா? அF�த ரயி�ேவ 8ேடஷ� எ�ேபா5 வ��?" 
எ�றா�. அத6�� ைகலாசம1ய�, "ச6� வாைய �� F இ��க மா,டாயா?" 
எ�� வ�ெள�� விQ?தா�. பிற� எதிாி� உ�ள மMஷைர� பா��க 
இ�டமி�லாம� தா� ெகா F வ?தி�?த தினசாி� ப�திாிைகைய� பிாி�5 
�க�5�� ேநராக ைவ�5� ெகா F ப��க� ெதாட$கினா�. ப��பத6� �ய6சி 
ெச1தாேர தவிர, ப��க ��யவி�ைல. ப�திாிைக இ$கிW� ப�திாிைகதா�. 
ஆனா� அ>சமய� அதிB�?த எQ�5�க� கிாீ� பாைஷேயா லா�� பாைஷேயா 
எ�� ெதாியாதப� ைகலாசம1ய� க V�� ஒேர �ழ�பமாயி�?தன. 
 
ஆனா�, எதிாிB�?த மMஷாி� க க� ம,F� ெவ� 5�Bயமாயி�?த5 ேபா� 
ேதா�றிய5. ஏெனனி� அவ� எதி� ெப"சியி� உ,கா�?தி�?தப�ேய 
ைகலாசம1ய� ைகயிB�?த ப�திாிைகயி� பி��ற�ைத� ப��க� ெதாட$கினா�. 
ஒ� நிமிஷ�5�ெக�லா� "ஹா!" எ�� ெசா�B ப�திாிைகைய� தா�� ஒ� ைகயா� 
பி��5� ெகா F ப��தா�. இேலசாக� ைகலாசம1ய� ைகயிB�?5 எF�5� 
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ெகா F உ6�� பா��5� ப��தா�. "ஹா!ஹா!ஹா!" எ�றா�. ைகலாசம1யரா� 
வாைய� திற?5 ஒ� 'ஹா!' /ட ெசா�ல ��யவி�ைல. 
 
வ?த மMஷ�, "எ�ைன� ெதாி9மா?" எ�� ேக,டா�. 
 
"ெதாியா5" எ�� பளி>ெச�� ைகலாசம1ய� பதி� ெசா�னா�. 
 
"ெதாியாதா? எ� ெபயைரயாவ5 ேக�வி�ப,���X�க�" எ�றா� அ?த மனித�. 
 
"ச�தியமா1 இ�ைல" எ�� ைகலாசம1ய� அQ�தமா1� /றினா�. 
 
"ெரா�ப வ?தன�. இ?த> ெச1திைய� பா��தீ�களா?" எ�� வ?த மனித� 
ப�திாிைகயி� ஓாிட�ைத> 3,�� கா,�னா�. 
 
ைகலாசம1ய� அ?த இட�ைத� பா��தா�. அ5 மரண> ெச1திக� ேபாF� இட�. 
பி�வ�� ெச1தி அ$ேக காண�ப,ட5. 
 
"ஒ� நி�ப� எQ5கிறா�: பிரசி�தி ெப6ற தமிH எQ�தாள��, 'பிரக8பதி 3�ப�' 
எ�ற �ைன�ெபயரா� �கH ெப6றவ�மான J பிரணதா��தி ஹர� இ�� காைல 
மரணமைட?த ெச1திைய மி�?த வ��த�5ட� ெதாிவி�5� ெகா�கிேற�. 
மயிலா�;ாி� அவ�ைடய ெசா?த ஜாைகயி� திGெர�� உயி� ேபான 
காரண�தினா� அவ�ைடய வ�?த�த�க மரண� ேநாி,ட5. அவ�ைடய அ?திம 
ஊ�வல�5��� கண�க6ற ஜன$க� - 3மா� ஒ�ப5 ேப� இ��கலா� - வ?5 
ெகௗரவி�ததிB�?5, இ?த எQ�தாள� தமிH வாசக�களி� உ�ள�தி� எKவளD 
மக�தான இட�ைத� ெப6றி�?தா� எ�பைத ஊகி�கலா�. அவ�ைடய 
அ�ைமயான ஆ�மா சா?தி அைடவதாக!" 
 
ைகலாசம1ய���� 'பிரக8பதி> 3�ப�' எ�� எ$ேகேயா, எ�ேபாேதா, 
ேக,���ப5ேபால ஞாபக� வ?த5. ந�ல ேவைளயாக� ேப3வத6� வாகா1 ஒ� 
விஷய� அக�ப,டெத�� உ6சாகமைட?தவரா1, "அடடா! ந�ம பிரஹ8பதி> 
3�பனா இற?5 ேபானா�? என��� ெதாியாம� ேபா>ேச! ெதாி?தி�?தா� நா� 
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/ட மைழைய� பா��காம� அவ�ைடய ஊ�வல�5��� ேபாயி��ேபேன?" 
எ�றா�. 
 
அவசர�கார� இ�M� சில தடைவ 'ஹா, ஹா' கார� ெச15வி,F, ேம6ப� 
ப�திாிைக> ெச1திைய மீ F� 3,�� கா,�, "இ5 சாதாரண> சாD இ�ைல ஸா�! 
சாதாரண> சாவி�ைல. இ5 ெகாைல!" எ�றா�. 
 
"எ�ன?" எ�� ைகலாசம1ய� க�திய ேபா5 ரயிைலேய -�கி வாாி� ேபா,ட5 
ேபா� இ�?த5. 
 
"ஆமா�; நா� ெசா�கிறைத ந��$க�, இ5 ெகாைல!"  
 
ைகலாசம1ய� அ�ேபா5 தா� பய�பFவதாக� கா,�� ெகா டா� காாிய� 
மி"சிவிF� எ�பைத அறி?தா�. எனேவ, ைதாிய�ைத� ெக,�யாக� பி��5� 
ெகா F "ெகாைலயாவ5, ெகா�தவர$காயாவ5? உம�� எ�ப� ஐயா ெதாி9�?" 
எ�� ேக,டா�. 
 
"ஆகா! அ�ப�� ேகN$க�; ேக,டா�தாேன ெசா�லலா�? இ5 ெகாைலதா�. 
சாதாரண மரணமி�ைல எ�பைத நிUபி�கிேற�. ெரா�ப ெரா�ப ஆ>சாியமான 
கைத. -$காம� ம,F� ேக,க ேவ F�" எ�றா�. 
 
அ?த> சமய� ைகலாசம1ய� �ழ?ைதக� இ�வ�� அவாிட� வ?5 "கைத 
ெசா�A$க� மாமா! நா$க� ேக,கிேறா�" எ�றன. ைகலாசம1ய� க  விழி 
ெபய��ப�யாக அ��ழ?ைதகைள உ6�� பா��தா�. ஆனா� �ழ?ைதக� அவைர� 
பா��கேவயி�ைல.  
 
அவசர�கார� �ழ?ைதகைள விழி�5� பா��5 "பய$கரமான கைத; நீ$க� 
பய�பF)�க�!" எ�றா�. 
 
"நா$க� பய�பட மா,ேடா�, மாமா! எ$கN��� பயேம கிைடயா5. அ�பாதா� 
பய�பFவா!" எ�றா� ேபா�கிாி மணி. 
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"அேட எ� க மணிகளா! அ�ப�யானா� ேகN$க�" எ�� ெசா�Bவி,F, அ?த 
மனித� கைதைய ஆர�பி�தா�. 
 
"ஆயிர�, பதினாயிர�, ல,ச�, �?Y� ல,ச� வ�ஷ$கN�� ��னா� ேபா$க�. 
அ?த� கால�தி� மனித�கேள இ�ைல. உலகெம�லா� காF�, மைல9�, 
த ணீ�மா1 இ�?தன. ெபாிய ெபாிய மி�க$க�, விேநாதமான மி�க$க� 
அ�காFகளி� ஊ�?5 திாி?தன. அ?த மி�க$கN�� நீ ட வாA�, �,ைட> 
சிற�கN� உ F. அைவ வாBனா� பற���; சிற�களினா� நட���. இ?த 
மி�க$களி� ஒ���� ெராமா ட ம�ல� எ�� ெபய�. இ�ெனா���� 
பிரமா டம�ல� எ�� ெபய�. ஒ� நாைள�� ெராமா டம�ல�, 
பிர�மா டம�லைன� பா��5, 'உ� வாைல� கா,�A� எ� வா� தா� நீள�' 
எ�ற5. 'இ�ைல உ� வா� தா� �,ைட!' எ�ற5 பிர�மா டம�ல�. உடேன 
இர F��� பய$கரமான ேபா� � ட5. வாBனா� ஒ�ைற ஒ�� அ��5� 
ெகா F, �?Y� வ�ஷ� அைவ ச ைட ேபா,டன. ேபா,F� ஜய� ேதா�வி 
ஏ6படவி�ைல. அ�ேபா5 ெராமா டம�ல�, இனிேம� எ�னா� சா�பிடாம� 
ச ைட ேபாட ��யா5; "இேதா பிராணைன விFகிேற�" எ�� ெசா�Bவி,F� 
பிராணைன வி,ட5. பிரமா டம�ல�, "நாM� இேதா பிராணைன விFகிேற�" 
எ�� ெசா�Bவி,F பிராணைன விட� பா��த ேபா5, த�Mைடய பிராண� 
ஏ6கனேவ ேபா1வி,டெத�பைத� பா��5 அதிசயி�த5. ெதாி?ததா, �ழ?ைதகேள! 
அ��ற� இர F ல,ச� வ�ஷ�ைத� த�N$க�!" 
 
"த�ளிவி,ேடா �!" எ�றா� ேபா�கிாி மணி. 
 
"எ$கN��� பயமாகேவ இ�ைல!" எ�றா� ஸேராஜா. 
 
அவசர�கார� ேமA� ெசா�ன கைத விசி�திரமா9� பய$கரமா9� இ�?த5. அ?த 
இர F பழ$கால மி�க$கN� ெவ� கால�5��� பிற� ஒ�� கி�கி?தா �ாியி� 
வானரமாகD�, இ�ெனா�� இல$ைகயி� ரா,சதனாகD� பிற?தனவா�. 
இராவண ச�ஹார� ஆகி, சீைதைய இராம� ேச��5� ெகா F ��பக 
விமான�தி� எ�லா�� கிள��� வைரயி� ேம6ப� வானர�� ரா,சதM� ம,F� 
ச ைட ேபா,F� ெகா ��?தா�களா�. இைத� பா��த அMமா� இர F 
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ேபைர9� பி��5� தைல�� நாA �,F� �,ட வானர�� ரா,சதM� 
அவமான�ப,F ஓ�, அMமா� ெகா F வ?தி�?த ச"சீவி மைலயி� தF�கி 
விQ?5 ெச�5� ேபானா�களா�. 
 
அ��ற� ப�லாயிர� வ�ஷ$கN��� பிற� அவ�க� மீ F� மகாபாரத� 
கால�தி� ;மியிேல பிற?தா�க�. ��ேZ�திர�தி� ஒ�வ� பா டவ� 
ைச�னிய�தி� இ�?தா�. இ�ெனா�வ� 5ாிேயாதன� க,சியி� இ�?தா�. 
அவ�க� அ?த� ெப�� ேபாாி� மா ட வித� மகா விசி�திரமான5. 
ெத�னா,�B�?5 ம5ைர� பா �ய� சா�பாF ெகா F வ?5 ��ேZ�திர 
9�த கள�தி� இர F க,சி )ர�கN��� ேசா� ேபா,டான�லவா? அ?த> 
சா�பா,ைட� ேபா,� ேபா,F� ெகா F அளD�� மீறி> சா�பி,F வயி� 
ெவ��5 அவ�க� இற?5 ேபானா�களா�! 
 
பிற�, அ?த மகா)ர�க� நாY� வ�ஷ�5�� ��� )ர இராஜ��திர நா,�� 
பிற?தா�களா�. பிற?5 ேபச� ெதாி?த5� �த� காாியமாக அவ�க� 
ஒ�வைரெயா�வ� ெகா�� விFவதாக> சபத� ெச15 ெகா டா�களா�! சபத�ைத 
நிைறேவ6�வத6� ந�ல சமய� எதி�பா��5� ெகா ��?தவ�கN��> 
சீ�கிர�திேல சமய� கிைட�த5. ஓ� இராஜ��திர� ெப  அவ�க� இர F 
ேப���� ஒேர சமய�தி� ஒ� ெச1தி ெசா�BயM�பினா�. த�ைன ஒ� பா5ஷா 
பலா�காரமா1 அபகாி�5> ெச�� அ?த��ர�தி� அைட�5 ைவ�தி��பதாகD�, 
த�ைன விFதைல ெச15 அைழ�5� ேபாக ேவ Fெம��� ெதாிவி�தி�?தா�. 
உடேன ேம6ப� இர F ராஜ�மார�கN� அ?த இராஜ�மாாிைய யா� 
கா�பா6�வ5 எ�� த$கN��� ச ைடயிட� ெதாட$கினா�க�. அ?த> 
ச ைடயி� ஒ�வ� த�Mைடய தைல � டாசி� க�தி பா1?ததி� பலனாக 
இற?5 ேபானா�. இ�ெனா�வ� ேம6ப� இராஜ�மாாிைய� பா5ஷாவி� அ?த� 
�ர�திB�?5 கா�பா6றி� ெகா F வ?5, அ�றிரேவ அவ� ெகாF�த விஷ�ைத� 
���5 வி,F இற?5 ேபானா�. 
 
இ�M� ேம6க ட விதமாக� பல ஜ�ம$களி� ேபாரா�ய பிற�, அவ�க� 
கைடசியாக இ?த� கால�தி� தமிH நா,�� அவதாி�தா�க�. இவ�க� 
�ழ?ைதகளாயி�?த ேபாேத மசிைய� ெகா,� ெமQ�வ5�, ேபனாைவ 
விQ$�வ5மாயி�?தைத� பா��தவ�க� எ�லா�, "வ�$கால�தி� இவ�க� சிற?த 
எQ�தாள� ஆகி, உலக�ைதேய ஒ� கல�� கல�க� ேபாகிறா�க�" எ�� ெசா�B 
வி,F� க ணீ� விFவ5 F! அவ�க� பய?தப�ேய வா8தவ�தி� நட?த5. 
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'பிரக8பதி 3�ப�', 'அதி�ெவ�� ��ப�' எ�M� �ைன� ெபய�க� தமிH நா,�� 
�ைல �F��களி� எ�லா� உலக� பிரசி�தி அைட?5 வ?தன! இவ�க� ப�திாிைக 
நட�தாத ேபா5 ��தக� எQ5வா�க�. ��தக� எQதாதேபா5 ப�திாிைக 
நட�5வா�க�. 
 
'பிரக8பதி 3�ப�' ப�திாிைக நட�5� ேபா5 'அதி�ெவ�� ��ப�' எQதிய 
��தக$கைளெய�லா� எQ�ெதQ�தாக� பி1�5 எறி?5 விFவா�. 'அதி�ெவ�� 
��ப�' ப�திாிைக நட�5� சமய�தி� 'பிரக8பதி 3�ப'னி� ��தக$கைளெய�லா� 
க��5� தி�� உமிH?5 விFவா�. இKவிதமாக அவ�கNைடய ஆ$கார� �6றி� 
ெகா ேட வ?த5. கைடசியாக ேந6ைறய தின� 'பிரக8பதி 3�ப'M�� 'அதி�ெவ�� 
��ப'னிடமி�?5 ஒ� க�த� வ?த5. அதிB�?5 "ஜா�கிரைத! நாைளய தின� 
உ�ைன நா� உ�Mைடய ஆ9த�தினாேலேய ெகா�ல� ேபாகிேற�. ஓ�� 
த�பி�5� ெகா�ள� பா��தாA� விடமா,ேட�" எ�� எQதியி�?த5. 
---------- 

4444    
 
அவசர�கார மனித� ேம6ப� க,ட�தி6� வ�வத6��, அவ� /றிய கைதயி� 
பய$கர 3வார8ய�தி� மதிமய$கி� ைகலாசம1யாி� �ழ?ைதகN� மைனவி9� 
-$கி� ேபா1வி,டா�க�. ைகலாசம1ய� ம,F� -$காம� அட$காத ஆவAட� 
ெசா�ல ��யாத பய�5டM� கைதைய� ேக,F வ?தா�. 
 
"அ��ற� எ�ன ஆ>3? க�த�ப� நட?ததா!" எ�� ேக,டா�. 
 
"ஆமா�, நட?த5. க�த�ைத� ெப6றவ� த�பி�5 ஓ�விடலாெம�� பா��தா�; 
��யவி�ைல. கைடசியி�, க�த� எQதியவ� அவைர� ெகா�ேற தீ��தா�." 
 
"ஐேயா, அ�ப�யானா�....?" எ�� ைகலாசம1ய� ப�திாிைக> ெச1திைய> 3,�� 
கா,�னா�. 
 
"ஆ�? 'பிரக8பதி 3�ப�' எ�M� பிரணதா��தி ஹர� தா� ெகா�ல�ப,F  
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இற?தவ�." 
 
"ஆ!" எ�றா� ைகலாசம1ய�. அவ��� எ�லா விஷய�� �ாி?5 வி,ட5. இ?த 
மMஷ� தா� பிரணதா��தி ஹரைன� ெகா�� வி,F வ?தி��பவ�. இவMைடய 
அவசர�5��� படபட����� காரண� அ5தா�. இவMைடய �ைள �ழ�பி� 
ேபா1 ஏேதேதா பய$கரமான கைத ெசா�வதி� காரண�� அ5தா�. 
 
ைகலாசம1ய���� திGெர�� ஒ� அச,F� ைதாிய� பிற?த5. இ?த� 
ெகாைலகாரைன� பி��5 ஏ� ேபாWஸாாிட� ஒ��வி�க� /டா5? - ந�லேவைள; 
ெச$க6ப,F 8ேடஷ� இேதா வர� ேபாகிற5. வ � நி�ற5� ேபாW8காரைன� 
/�பிட ேவ �ய5தா�. அ5 வைரயி� இவMட� ஏதாவ5 ேப>3� ெகாF�5� 
ெகா F வரேவ F�. 
 
"இKவளெவ�லா� ெசா�கிறீேர! உம�� இெத�லா� எ�ப�� ெதாி?த5?" எ�� 
ைகலாசம1ய� ேக,டா�. 
 
"எ�ப�� ெதாி?ததா? ஹாஹாஹா என��� ெதாியாம� ேவற யா���� ெதாி9�? 
நா� தாேன...!" 
 
"நீ�தாேன...?" 
 
"நா� யா� எ�� இ�Mமா ெதாியவி�ைல?" 
 
"ெதாியாமெல�ன? ேபஷா� ெதாி9�. நீதா� அதி�ெவ�� ��ப�. நீதா� 
ெகாைலகார�. உ�ைன இேதா..." 
 
"இ�ைல ஐயா! இ�ைல. நா� ெகாைலகார� இ�ைல!" எ�� அவ� /றி� 
ெகா ேட ேம6ப� ப�திாிைக> ெச1திைய> 3,�� கா,�னா�. "இேதா 
ேபா,���கிறேத, 'பிரக8பதி> 3�ப�' எ�M� பிரணதா��தி ஹர� காலமானா� 
எ�� - அ?த சாZா� பிரணதா��தி ஹர� நா� தா�!" எ�றா�. 
 
ைகலாசம1யைர� -�கி� ேபா,ட ேபா,�� ேமேல எQ�பிய மMஷ� கீேழ  
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வ�வத6�� வ � ெச$க6ப,F 8ேடஷனி� வ?5 நி�ற5. வ � நி�ற5� 
நி6காத5மா1� கதைவ� திற?5 ெகா F, அ?த மMஷ� பளி>ெச�� கீேழ 
�தி�தா�. அF�த கண�தி� அவ� மாயமா1 மைற?5 ேபானா�. 
 
ைகலாசம1ய� பட�ெக�� கதைவ> சா�தி இ��கி� தாH�பா� ேபா,டா�. அ?த> 
ச�த�தி� அவ� மைனயா� விழி�ெதQ?5, "எ�ன? எ�ன?" எ�� ேக,டா�. 
"ஒ��மி�ைல; பிரக8பதி 3�ப� எ�ற பிரணதா��தி ஹரனி� பிசா3!" எ�றா� 
ைகலாசம1ய�. 
------------- 

5555    
 
ேம6/றிய வரலா6ைறெய�லா� ெசா�Bவி,F ைகலாசம1ய�, "ஏ6கனேவ நா� 
பய?த மMஷ� எ�� தா� உம��� ெதாி9ேம? இ?த மாதிாி ஒ� ச�பவ� நட?த 
பிற� ேக,க ேவ Fமா? அ�� �த� என�� இரா� -�க� கிைடயா5. க ைண 
��னா� ரயி� பிரயாண� ெச1வ5 ேபாA�, பிசா3 வ�வ5 ேபாA� கைத 
ெசா�வ5 ேபாA� ெசா�பண�, உ$கN�� எ�ன ேதா��கிற5?" எ�� 
ேக,டா�. 
 
"எைத� ப6றி?" எ�ேற�. 
 
"பிரணதா��தி ஹர� சாதாரண மரணமைட?தாரா? ெகாைல9 F ெச�தாரா?" 
 
"நீ� அ��ற� ப�திாிைக ப��கவி�ைலயா, எ�ன?"  
 
"ப�திாிைகைய� க டாேல என��� பயமாயி��கிற5. ெதாடேவ இ�ைல" எ�றா� 
ைகலாசம1ய�. 
 
"ம�நா� ப�திாிைகயிேலேய 'பிரணதா��தி ஹர� மரணமைடயவி�ைல; ஆைகயா� 
பிேரத ஊ�வல�� நட�கவி�ைல!' எ�� தி��த� ெவளியாகியி�?தேத!"  
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"அ�ப�யா? ஓ ேஹா ேஹா! நான�லவா ஏமா?5 ேபாயி��கிேற�? - 
அ�ப�யானா� அ�� எ�ைன� காபரா�பF�திய மMஷ� தா� யா�?"  
 
"சாஷா� பிரணதா��தி ஹர� தா�!" 
 
"அேட அ�பா! ஒேர �Nகா1� �Nகினாேன? எQ�தாளி எ�றாேல எ�லா�� 
இ�ப��தா� �N�வா�கேளா?"  
 
"அவ� ெசா�னதி� ெகா"ச� நிஜ�� உ F. அவ�ைடய எதிாி அவைர� ெகா�� 
விFவதாக� பய���தி� க�த� எQதிய5 உ ைம. அைத அவ� நிைறேவ6றி9� 
வி,டா�!"  
 
"நிைறேவ6றி வி,டானா? அெத�ப� ஐயா! �ைள �ழ��கிறேத!"  
 
"பிரணதா��தியி� ஆ9த�தினாேலேய அவைர� ெகா�வதாக அவMைடய எதிாி 
ெசா�னான�லவா? பிரணதா��தியி� ஆ9த� எ�ன? ேபனா! அ?த� ேபனாைவ� 
ெகா Fதா� அவைன� ெகா�றா�!" 
 
"ெகா�றானா?" 
 
"ஆமா�; பிரணதா��தி ஹர� காலமானதாக� ப�திாிைககN�� எQதி 
வி,டான�லவா? இ5 ேபனாவினா� ெகா�ற5தாேன?" 
 
ைகலாசம1ய��� அவைரயறியாம� சிாி��� ெபா�5� ெகா F வ?த5. விQ?5 
விQ?5 சிாி�தா�. இைடயிைடேய 'அதி�ேவ,F> 3�ப� ந�ல அதி�ெவ� 
ேபா,டாைனயா?' எ�� ெசா�B� ெகா F சிாி�தா�. "அ?த� பிரக8பதி�� 
ந�றா1 ேவ F�! எ�ைன காபரா� பF�தினாேனா, இ�ைலேயா?" எ��� 
இைடயிைடேய ெசா�B� ெகா டா�. 
 
ைகலாசம1ய� அKவித� சிாி�த ேபா5, அவ� தைல�� ேமேல ஓ� அதிசய� நட?5  
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ெகா ��?த5. 
 
பய$கர� பிரயாண இரவி�, 'ஜா�ேக' மசிைய� ேபா� க��த அவ�ைடய 
தைலமயிரான5 எ� க ெணதிேர மளமளெவ�� 'ேராம வ��தினி' தடவிய 
/?தைல� ேபால ெவN�5 ெவ�ைள ெவேளெர�� ஆகிவி,ட5! 
 
"ைகலாசம1ய�வா�! இ?த வ�ஷ� நட?த5 உ$க� ைம�5ன� தைல தீபாவளி 
அ�ல; உ$கNைடய தைல தீபாவளிதா�!" எ�ேற�.  
-------------- 

54. 54. 54. 54. ல,ச� வா-காதவ�ல,ச� வா-காதவ�ல,ச� வா-காதவ�ல,ச� வா-காதவ�    
1111    

 
நFநிசி. டா  டா  எ�� மணி அ��த5. மி8ட� பரா$�ச� ஐ.சி.எ8. நிமி�?5 
க�கார�ைத� பா��தா�. மணி ப�னிர F. ஆனா� இ�M� அவ� ைபஸ� ெச1ய 
ேவ �ய த8தாேவஜி� க,Fக� ேமைஜ ேம� மைலேபா� �வி?5 கிட?தன! 
***** 
 
உ�திேயாக பதவியி� ேமேலற ஏற, ச�பள� அதிகமாக ஆக, ேவைல �ைறD எ�� 
சாதாரணமா1 ஓ� எ ண� இ�?5 வ�கிற5. சி6சில இலா�கா�க� சி6சில 
பதவிக� விஷய�தி� இ5 உ ைமயாக இ��கலா�. ஆனா�, நி�வாக இலாகா 
உ�திேயாக$கைள� ெபா��தவைரயி� ேம6க ட எ ண� எKவளD பிசகான5 
எ�பத6� மி8ட� பரா$�ச� ஐ.சி.எ8. பிர�ய,ச உதாரணமாயி�?தா�. 
 
அ5D� ஜி�லா� கெல�ட� ஆனதிB�?5 அவ� ெபாQ5 வி�?த5 �த� இரD 
ப�னிர F மணி வைரயி� உைழ�5 உைழ�5 ஓடா1� ேபானைத யா� 
அறிவா�க�? ச�வ�� அறி?த ஆ டவM��� டேபதா� சி�ன ேகசவA��� தவிர, 
ேவ� யா����தா� ெதாி9�? 
 
கிராம ெவ,�யா� ேம� கிராம �னிசீ� ெச19� �கா� �த6ெகா F ரயி� 
கவிH��� சதியாேலாசைன வைரயி� அவ� விசாரைண ெச15 நியாய� தீ��� 
ெசா�ல ேவ F�. �ற�ேபா�ைக ஆ�ரமி�த ��யானவM�� இர F Uபா1 
த ட� தீ�ைவ விதி�ப5 �த� கட6கைரேயார�தி� ஜ�பா� உளD� பட� 
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வ�வைத� தF�ப5 வைரயி� பிாி,�� சா�ராPய�தி� ெபா��ைப அவ� 
தா$கியாக ேவ F�. 
 
இெத�லா� ஒ� �றமி��க, இ?த> சாமா� க,F�பாF விஷய� வ?தாA� வ?த5 - 
ஐையேயா! சகி�க ��யாத ெதா�ைலயா1� ேபாயி6�. மMஷ� ஐ�ப5 வய5 
வாBபராயி�?தவ� ஆேற மாத�தி� எQப5 வய5� கிழவனாகி வி,டா�. ���� 
க ணா�ைய அ?த ஆ� மாத�தி� ��� தடைவ மா6ற ேவ �யதாகிவி,ட5. 
 
ஆ� மாத�5�� ��� அவ�ைடய தைலயி� ஆ$கா$� இர ெடா� ெவ�ளி 
ேராம� காண�ப,ட5. இ�ேபா5 தைலெய�லா� ஒேர நைர. ந�ல ேவைள! மி8ட� 
பரா$�ச�தி� ப�தினி இர F வ�ஷ�5�� ��ேப காலமாகி வி,டா�. இ�ேபா5 
ம,F� அ?த நாகாீக� ெப மணி உயிேரா��?தா�, மி8ட� பரா$�ச� எKவளD 
அவதியைடய ேந�?தி����! 
 
இ�ேபா5� மி8ட� பரா$�ச�தி6� அவதி அKவளD ஒ��� �ைறவாக இ�ைல; 
ேமைஜ மீ5 �வி?5 கிட?த த8தாேவஜு� க,Fகைள அவ� ெவ���டேன ஒ� 
தடைவ பா��தா�. சிவா! ராமா! இ�M� இர F மணி ேநர ேவைல இ��கிற5. 
இ�ப� உ�திேயாக� பா��5 அV அVவா1 உயிைர விFவைத� கா,�A� 
ஒேரய�யா1> ெச�5� ெதாைல?5 ேபானா� தா� எ�ன? இத6�� மி8ட� 
பரா$�ச�தி� பா�ைவ த8தாேவஜு� க,F�கN��� ப�க�திேல கிட?த பண 
ேநா,F� க,Fகளி� ேம� விQ?த5. உடேன அவ� �க� பிரகாச� அைட?த5. 
அவ� ேவ டாெம�� ெசா�B9� ேக,காம� ரா�ஜி ேஸ, ேமைஜ ேம� ைவ�5 
வி,F� ேபான ேநா,Fக� அைவ. ேஸ, அ$� இ�?தவைரயி� மி8ட� பரா$�ச� 
அ?த ேநா,F�கைள� தி��பி� பா��கவி�ைல. இ�ேபா5 தா� பா��தா�. 
பா��5வி,F� க,F�கைள எF�5 ஒKெவா�றா1 எ ணினா�. ஒKெவா�றிA� 
இ�ப5 100 Uபா1 ேநா,F ெமா�த� ப�5 க,F ஆக ெமா�த� இ�பதினாயிர� 
Uபா1. 
 
எ ணி� பா��த க,Fகைள மி8ட� பரா$�ச� எF�5 ேமைஜ �ராய� ஒ����� 
திணி�தா�. 
 
ேமைஜ�� ேமேல ெபாிய பவ�ைல, எாி?5 ெகா ��?த5. 3வ� ஓரமா1� 
தைரயி� ஒ� ெரவினி^ இலாகா லா?த� எாி?5 ெகா ��?த5. அதிB�?5 
இ�ேபா5 �ைக அசா�தியமா1� கிள�பிய5. 
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"ேகசவா! இ?த லா?த� �ைககிற5; எF�5� ெகா F ேபா" எ�றா� பரா$�ச�. 
 
ெவளியிB�?5 டேபதா� வ?5 லா?தைர எF�5� ெகா F ேபானா�. 
----------- 

2222    
 
ேகசவ� ேபான5� மி8ட� பரா$�ச� ஒ� ெகா,டாவி வி,F நா6காBயி� ேம� 
"அ�மா�" எ�� சா1?தா�. பிற� ஒ� காகித�� ெப�'A� எF�5 ேயாசி�5 சில 
எ கைள வாிைசயாக எQதினா�. எQதிய எ கைள� /,�ய ேபா5 ஒ�பதைர 
ல,ச� வ?த5. 
 
"இ�M� ஐ�பதினாயிர� வ?5 வி,டா�, அ��ற� எ?த ராஜா ப,டண� 
ேபானாA� சாி" எ�� மி8ட� பரா$�ச� �V�V�தா�. 
 
பிற�, பைழயப� த8தாேவஜி� க,Fகைள எF�5� பா��க� ெதாட$கினா�. 
 
மி8ட� பரா$�ச� த8தாேவஜு� க,Fகைள� பா��5� ெகா ���ைகயி�, 
ேம6ப� ஒ�பதைர ல,ச�தி� ம�ம� எ�னெவ�பைத நா� பா��கலா�. 
 
ெச�ற ஆ� மாத கால�தி� மி8ட� பரா$�ச� ல"ச� வா$கி> ேச��தி�?த பண� 
தா� ஒ�பதைர ல,ச�. 
 
வாசக�கN�� இ5 ஒ� ஆ>சாியமாக�தா� இ����. சாதாரணமாக ஐ.சி.எ8. 
கார�க� மீ5 ல"ச� �6ற� ஏ6ப,டதாக நா� ேக�வி�ப,டதி�ைல. ெபாிய 
அதிகார$கைள வகி��� அவ�கN�� ல,ச� வா$க� - Fதேல 
ஏ6பட�/டாெத�பத6�� தாேன ெப�வாாியான ச�பள� ெகாF�க�பFகிற5? 
 
இெத�லா� உ ைமதா�. ஆனா�, மி8ட� பரா$�ச� அ�� வைரயி� ஒ�பதைர 
ல,ச� வா$கி> ேச��தி�?த5� உ ைமதா�. இ5 எ�ப� ேந�?த5 எ�பைத> 
ெசா�Aகிேறா�. 
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மி8ட� பரா$�ச�தி� கால"ெச�ற மைனவிதா� அத6� �த6 காரண�. இ?த�  
பாழா1� ேபான 9�த� இர டாவ5 காரண�. 
 
மி8ஸ8 பரா$�ச� நாகாிக�தி� �தி�?த சீமா,�. இ?த நாளி� நாகாிகமா1 வாழ 
ேவ Fெம�றா� பண�ைதய�லவா க கைள ��� ெகா F ெசலD ெச1ய 
ேவ �யி��கிற5? மி8ட� பரா$�ச� ஆXஸு��� ேபாக ஒ� கா�, மி8ஸ8 
பரா$�ச� ேலG8 கிள����� ேபாக ஒ� கா�, �ழ?ைதக� ப�ளி�/ட� ேபாக ஒ� 
கா� - இ�ப�ெய�லா� நாகாிக வாH�ைகயாகிய ;த� பண�ைத விQ$கி� 
ெகா ��?த5. 
 
இதMைடய பயனாக, மி8ஸ8 பரா$�ச� க ைண ��யேபா5, மி8ட� 
பரா$�ச�5��� தி�ட� பய� எ�பேத அ�ேயாF இ�லாமB�?த5. ம�யி� கன� 
இ�?தா� அ�லவா வழியி� பய�? 
 
மி8ஸ8 பரா$�ச� பண விஷய�தி� தாராளமாயி�?த5 ேபா� ச?ததிக� 
விஷய�திA� ெவ� தாராளாமாயி�?தா�. ஐ?5 ெப  �ழ?ைதகைள9� நாA 
பி�ைள� �ழ?ைதகைள9� வி,F> ெச�றா�. இKவளD ேப���� உய�தர� க�வி 
அளி�5, க�யாண� ப�ணி ைவ��� ெபா��� எ�லா� மி8ட� பரா$�ச�தி� 
தைலயி� விQ?த5. அவ��ேகா வய5 ஆகிவி,ட5. உ�திேயாக�திB�?5 ாிைடய� 
ஆக ேவ �ய கால� சமீபி�தி�?த5. 
 
இ?த நிைலைமயி� பாழா1� ேபான 9�த� வ?5 ெதாைல?ததா? 9�த�தினா� 
எ�தைனேயா ஜன$க� எ�தைனேயா க�ட ந�ட$கைள அMபவி�தா�க�. 
ஆனா� ஒ� சில� ஏராளமா1� பண�ைத வாாி� �வி�5� ெகா ���பைத மி8ட� 
பரா$�ச� கவனி�தா�. 9�த கா �ரா�,Fகளி� சில� ல,ச� ல,சமா1� பண� 
ப ணியி�?தா�க�. பி ணா�� வியாபாாி ஒ�வ� ஏQ ல,ச� ப ணியி�?தா�. 
Y� வியாபாாிக� சில� இ�ப5 ல,ச� ��ப5 ல,ச� ச�பாதி�தி�?தா�க�. 
ெச$க� [ைள ேபா,ட ஒ�வ� ஏQ ல,ச� ேச��தி�?தா�. 
 
இ�ப� 9�த�தினாேல பல� ெகாQ�த பண�கார�களாகி� ெகா F வ�� ேபா5, 
பிாி,�� சா�ராPய�5�� இKவளD நீ��த ஊழிய� ெச15 வ?தி���� தா� 
ம,F� ஏ� ஏைழயாயி��க ேவ F� எ�� மி8ட� பரா$�ச� விய?தா�! 
இ�தைன��� ேம6க ட விதமாக� பண� ச�பாதி�தவ�க� ெப��பாA� த�மிட� 
ைலெச�ேஸா, அMமதிேயா ெப6� வியாபார� ெச1தவ�க� எ�பைத எ V� 
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ேபா5 அவ�ைடய விய�� ப�மட$� ஆயி6�! அKவித� த�மிட� 
ைலெச�ஸு�ேகா, ப�மி,F�ேகா வ�கிறவ�களிட� தா� ச6ேற ைகைய நீ,�னா� 
ேபா5�; ),�� தனலgமி தா டவமாட� ெதாட$�வா�! 
 
இ�M� சில நாைள�ெக�லா� மி8ட� பரா$�ச� இ�தைன கால�� தா� 
இKவளD பாி3�தமா1 இ�?5 க ட பல� எ�ன எ�� விய�க� ெதாட$கினா�. 
த� க  ��னா� ல"ச� வா$கி� பண� ேச��தி���� மனித�க� எ�லா� 
ஒKெவா�வரா1 அவ� க  ��னா� வ?தா�க�. அவ�கN�ெக�லா� எ�ன 
ெகௗரவ� �ைற?5 வி,ட5? இ�M� ேயாசி�க, ேயாசி�க "பிாி,�� 
சா�ராPய�தி� ஆதி 8தாபக�களான கிைளD� வார� ேஹ8�$�ஸுேம ல"ச� 
வா$கியி���� ேபா5, நம�ெக�ன வ?த5?" எ�� அவ���� ேதா�றிய5. 
 
ப,�னி கிட?தவ�களி� ��னா� ந�ல சா�பா,ைட ைவ�தா�, கண��� 
ெதாியாம� சா�பி,F விFவ5 இய6ைகய�லவா? அஜீரணமாகி விFேம - வயி6ைற 
வB��ேம எ�ெற�லா� அவ�க� ேயாசி�5� ெகா ���க ��9மா? - அேத 
மாதிாி உ�திேயாக�தி� ெவ� கால� ெநறி தவறாமB�?த மி8ட� பரா$�ச� 
ல"ச� வா$க ஆர�பி�த ேபா5, அவ��� Y� ைக வ?5 வி,ட5 ேபாB�?த5. 
அ�ப�� பண�ைத வாாி� �வி�தா�. அவ�ைடய டேபதா� சி�ன�ேகசவA 3மா� 
பதிைனயாயிர� Uபா1 ேச��5 வி,டா� எ�றா�, அவ� ஒ�பதைர ல,ச� ேச��5 
வி,டதி� எ�ன ஆ>சாிய�?" 
 
இ�ப� மளமளெவ�� �வி?த பண�ைத எ�ப�� ப�திர�பF�5வ5 
எ�பதிேலதா� க�ட� அதிகமாயி�?த5. ஆேற மாத�தி� மMஷ���� தைல 
நைர�5� ேபானத6� இ?த� கவைல9� ஒ� காரண� எ�� ெசா�லலா�. ெவ�ளி� 
க,�கN� த$க� க,�கN� வா$கினா�. அ��ற� ேஷ� மா��ெக,�� ப$�க� 
வா$கினா�. 
 
நாளாக ஆக, அவ���� 5ணி>ச� அதிகமாயி6�. பகிர$கமாக பா$கிகளிேலேய 
பண�ைத� ேபாட ஆர�பி�தா�. 
 
நிைலைம இKவளD�� �6றிய பிற� ச��கா� கா5�� எ,டாமB���மா? எ,�ய 
பிற� ச��கா� தா� நடவ��ைக எF�5� ெகா�ளாமB��க ��9மா? 
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ஆனா�, பரா$�ச�5�� இ�ேபா5 ஏ6ப,��?த 5ணி>ச� கவ��ெம , 
நடவ��ைகைய� /ட ';;' எ�� த�ளி6�. 'எ�ன பிரமாத நடவ��ைக எF�5 
விட� ேபாகிறா�க�? பிரா'கி^, ெச15 வழ�� நட�த ஒ� நாN� ைதாிய� வர� 
ேபாவதி�ைல. அதனா� கவ��ெம �� மதி�ேபய�லவா �ைற?5 ேபா1 விF�? 
இ�ைற�ெக�லா� ெச1தா� உ�திேயாக�ைத வி,F நீ�கி ைவ�பா�க�. ேபானா� 
ேபாக,F� இ?த உ�திேயாக� யா��� ேவ F�? இ�M� ஐ?5 வ�ஷ� 
உைழ�5� பிற� காண� ேபா�� லாப?தா� எ�ன? ப�5 ல,ச� Uபா9ட� 
இ�ேபாேத தா� விலகி� ெகா�ளலாேம! இ�M� ஐ�பதாயிர� தா� பா�கி!" 
இ�ப� எ ணமி,ட மி8ட� பரா$�ச�5�� ம�ப� ெகா,டாவி வ?த5. 
----------- 

3333    
 
"மி8ட� பரா$�ச�! உடேன �ற�பF�!" எ�ற ேப>ைச� ேக,F� திF�கி,டவரா1� 
பரா$�ச� நிமி�?5 பா��தா�. 
 
எதிேர 3வ� ஓர�தி� ஓ� க��த உ�வ� நி�ற5. 
 
ெசா�ல ��யாத Xதியினா� மி8ட� பரா$�ச�தி� நா�� ேமல ண�தி� ஒ,�� 
ெகா ட5. 
 
த,F� தFமாறி, "நீ யா�?" எ�� ேக,டா�. 
 
"ேமேலயி�?5 உ�தரD ெகா F வ?தி��கிேற�. உ�ைம� ைகேயாF அைழ�5� 
ெகா F வ��ப� க,டைள." 
 
ேமேல இ�?5 உ�தரD வ�� எ�ப5 பரா$�ச� எதி�பா��த5 தா�. ஆனா�, இ?த 
ேவைளயி� இ?த வித�தி� இ�ப�� திGெர�� உ�தரD வ�� எ�பதாக அவ� 
எதி�பா��கவி�ைல. 
 
பரா$�ச�தி� மா�� த,, த, எ�� அ��5� ெகா ட5.  
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"ஏ� தாமத�? கிள���!" 
 
பரா$�ச� ஈன� �ரB�, "என�� இ�ேபா5 வர ெசௗகாிய� இ�ைல" எ�றா�. 
 
"உ��ைடய ெசௗகாிய�ைத� பா��5� ெகா ���க ��யா5. உ�தரD 
அ�ப�யி�ைல." 
 
பரா$�ச�தி� ஆர�ப Xதி �ைற?த5, வர வர� 5ணி>ச� ஏ6ப,ட5. 
 
"இ?த� த8தாேவஜி� க,Fகளி� எ�லா� நா� ைகெயQ�5� ேபா,F ஆக 
ேவ F�." 
 
"நீ� ேபாட ேவ �யதி�ைல; உம��� பதி� வ�கிறவ� ேபா,F� ெகா�வா�." 
 
"��கியமான ெசா?த ேஜாBக� இ��கி�றன." 
 
"இனிேம� உம�� ஒ� ெசா?த ேஜாB9� இ�ைல." 
 
பரா$�ச� அ�ேபா5 ேமைஜ �ராயைர இQ�5 ஒ� க�ைத Y� Uபா1 
ேநா,F�கைள� ைகயி� எF�தா�. 
 
"இேதா ப�தாயிர� Uபா1; தி��பி� ேபா1 நா� ),�� இ�ைலெய�� 
ெசா�BவிF�." 
 
"��யா5, ல"செம�லா� உ��டேன இ��க,F�." 
 
"இ�பதனாயிர� த�கிேற�." 
 
"பண�ேப>ேச ேவ டா�." 
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"இ?த �ராயாி� உ�ள ஐ�பதினாயிர� Uபாைய9� எF�5� ெகா�N�." 
 
"நா� ல"ச� வா$�வ5 கிைடயா5. கிள��� உடேன." 
 
பரா$�ச� ச6� ேயாசி�5 வி,F, "ெகா"ச� ெபா��5� ெகா�N�; எ� 
பி�ைளய� பா��5� ேபசிவி,F வ�கிேற�" எ�றா�. 
 
"��யா5; ேநர� இ�ைல." 
 
"அைரமணி ேநர� ெகாF�. ேம� மா���� ேபா1 எ� கைட� �,�� �ழ?ைதைய 
ஒ� தடைவ க ணா� பா��5 வி,F வ�கிேற�." 
 
"�ழ?ைதயா? நீ� ெச1த அ�கிரம$களினாேல இ�� இ?த ஜி�லாவி� 
இ�பதினாயிர� �ழ?ைதக� ப,�னி கிட�கி�றன." 
 
"இ?த ஐ�பதினாயிர� Uபா9� ெகாF�5 இர F ல,ச� Uபா1��> ெச��� 
த�கிேற�. ப�5 நிமிஷமாவ5 ெகாF�." 
 
"��யா5. ஒ� நிமிஷ� /ட� ெகாF�க ��யா5." 
 
"அ�ப�யானா� இ?தா��" எ�� ெசா�B, மி8ட� பரா$�ச� சட�ெக�� 
ேமைஜயி� இ�ெனா� �ராயைர� திற?தா�. அதிB�?5 ஒ� ைக� 5�பா�கிைய 
எF�5 எதிேர நீ,�னா�. 
 
"இ�ேபா5 எ�ன ெசா�கிறீ�?" எ�� /றி மி8ட� பரா$�ச� பய$கரமாக> 
சிாி�தா�. அவ�ைடய சிாி�பி� எதிெராBேய ேபா� அ?த� க��த உ�வ�� 
சிாி�த5. 
 
அF�த விநா� 'பG�' எ�� ைக� 5�பா�கி ெவ��த5. மி8ட� பரா$�ச� ேமைஜ 
ேம� சா1?தா�. அவ�ைடய ஆ�மா த� நீ ட பிரயாண�ைத� ெதாட$கி6�. 
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----------- 
4444    

 
இர F நாைள�ெக�ல� ப�திாிைககளி� பி� வ�� ெச1தி பிர3ரமாயி6�. 
 
"ெச�ற ெசKவா1�கிழைமய�� இரD ஜி�லா கெல�ட� மி8ட� பரா$�ச� 
ஐ.சி.எ8. திGெர�� மாரைட�பா� கால� ெச�றா�." 
 
"மி8ட� பரா$�ச�தி� ேம� ல"ச� �கா� அதிகமாக ஏ6ப,F மாகாண 
கவ��ெம டா� அவ� ேம� நடவ��ைக எF�க� தீ�மானி�தி�?தா�க� எ�� 
ெதாிகிற5. உ�திேயாக�திB�?5 அவைர� த6காBகமா1 நீ�கி உ�தரவி� 
ைகெயQ�5� /ட ஆகிவி,டதா�. மி8ட� பரா$�ச�தி� அகால மரண�ைத 
��னி,F ேம6ப� நடவ��ைகக� வாப8 வா$க�பFெம�� அறிகிேறா�." 
 
ேம6ப� ச�பவ� நட?5 ஒ� வார�தி6�� பிற� ஜி�லா கெல�ட� ப$களாைவ� 
�திய கெல�ட� வர� ேபாவைத ��னி,F 3 ணா�� அ��5> 3�த� ெச15 
ெகா ��?தா�க�. டேபதா� சி�ன� ேகசவA இ�ெனா�வMட� கெல�டாி� 
ஆX8 அைறைய> 3�த� ெச1ய வ?தா�. 
 
"அேதா பா��தாயா, அ ேண!" எ�� ��த�ப� 3வைர> 3,�� கா,�னா�. 
இ�வ�� அ�காைமயி� ேபா1� பா��தா�க�. 
 
ரவிவ�மா பட�தி� ச�தியவாMைடய உயிைர� ெகா F ேபாவத6காக ஒ� �ைக 
உ�வ� வ�கிறேத, அ?த மாதிாியான ஒ� உ�வ� 3வாி� காண�ப,ட5. 
 
அைத� பா��5 டேபதா� சி�ன� ேகசவA ெசா�னா�: "த�பி, ஒ� நாைள�� 
இ$ேக ஹாிேக� லா?த� ைவ�தி�?த5. அதிB�?5 ஒேர �ைக அ��த5. நா� 
தா� லா?தைர எF�5� ெகா F ேபா1 அைண�ேத�. அ?த லா?த� �ைகதா� 
இ�ப� யமைன� ேபா� 3வாி� விQ?தி��கிற5." 
 
"அ�ப�யா?" எ�றா� ��த�ப�. 
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"இதி� ேவ��ைகைய� ேகN. அ�ைற�� இரா�திாி தா� Uமிேலேய பைழய 
கெல�ட� 5ைர மாரைட�5> ெச�5� ேபானா�!" 
 
ஆமா�, ஆேற மாத�தி� பதிைனயாயிர� ச�பாதி�த டேபதா� சி�ன ேகசவM��, 
உலகேம இ�ேபா5 ஒ� ேவ��ைகயா1�தானி�?த5!  
------------- 

55. 55. 55. 55. .னிமா� கைத.னிமா� கைத.னிமா� கைத.னிமா� கைத    
 
"த$க�! அேதா அ�பா வ�கிறா�, பா�!" எ�றா� ரா�. 
 
"�"சிைய� பா��தா� ேகாபமா வரா�பேல இ��ேக" எ�றா� த$க�. 
 
கீேழ 'படா�' எ�� கதைவ> சா�தி� தாளிF� ச�த� ேக,ட5. 
 
"அ�மாD� ேகாபமா1�தானி��கிறா�" எ�றா� ரா�. 
 
"இ�னி�� ரகைளதா� நட�க� ேபாகிற5" எ�றா� த$க�. 
 
"ச ைட ேபாடற5�M ஒ V பகவா� எ�ன�5�காக� தா� வ>சி��காேரா?" 
எ�� ரா� த�5வ� ேபசினா�. 
 
"மMஷாN�M,F எ�ன�5�காக�தா� 8வாமி பைட>சி��காேரா?" எ�றா� 
த$க�. 
 
"க�யாண� ப ணி�கிற5�M,F ஒ V எ�ன�5���தா� ஏ6ப,���ேகா" 
எ�றா� ரா�. 
 
தடா�, தடா� எ�� கீேழ இ���� ச�த� ேக,ட5. 
 
"நா� இ�னி�� கீேழேய ேபாக� ேபாகிறதி�ைல. மா�யிேலேய இ�?5ட�  
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ேபாகிேற�" எ�றா� த$க�. 
 
"நாM?தா�" எ�றா� ரா�. 
 
இ?த� �ழ?ைதகளி� ேப>ைச� ேக,க� ேக,க என�� ஒ� ப�க� சிாி�� வ?த5; 
இ�ெனா� ப�க� வ��தமாயி�?த5.  
 
கீேழ அ�பா5ைர ஐய� ஏழா$க,ைட 3�தியி�, "சனிய�களா? எ�லா�� 
ஒேரய�யா1> ெச�5� ேபாயி,G�களா? கதைவ� திற?5 ெதாைல9$ேகா!" எ�� 
க�தினா�. 
 
உடேன அத6� ேம� ஒ� 8வர� அதிகமான �ரB� ஜானகி அ�மா� 
"வ�கிறேபாேத எ�ன�5�காக எ�N$ ெகா�N� ெவ�>3 F வேர�?" எ�� 
ேக,F� ெகா ேட வ?5 கதைவ� திற?தா�. 
 
"சாி, 9�த�, ஆர�பமா1 வி,ட5" எ�� ரா� ெசா�னா�. 
 
"எ�ேபா ��ய� ேபாகிறேதா?" எ�றா� த$க�. 
 
"அ?த� �ழ?ைதகைள� ேபாலேவ தா� நாM� 9�த� எ�ேபா5 ��ய� 
ேபாகிறேதா?" எ�� எ ணிேன�. அ�பா5ைர ஐய�� அவ� ச�சார�� ேபா,ட 
ச ைடக� என�� ெரா�பD� உப�திரவமாக இ�?தன. அவ�க� கீH ),�� 
��யி�?தா�க�; நா� ேம� மா�யி� ��யி�?ேத�. ேம� மா��� வ�� ம>3� 
ப�களி� உ,கா�?5 ெகா F தா� ரா�D� த$க�� ேம6க ட ச�பாஷைணைய 
நட�தினா�க�. 
***** 
 
ேம6ப� த�பதிகளி� ச>சரDக� என�� மிகD� உப�திரவமாயி�?தத6� ஒ� 
விேசஷ காரண� இ�?த5. 
 
அ�ேபா5 நா� அ6�தமான 'னிமா� கைத ஒ�� எQதி� ெகா ��?ேத�.  
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திGெர�� ஒ� நா� அ?த� கைத எ� மன�தி� ேதா�றி6�. "ஆஹா! 'னிமாD��  
எKவளD ெபா��தமான கைத" எ�� எ ணிேன�. அதMைடய வா1�ைப 
நிைன�க நிைன�க என�ேக ஆ>சாியமாயி�?த5. இ?த� கைத ம,F� 'னிமா� 
படமாக� பி��5 வ?5 வி,டா�, தமிH நா,ைடேய ஒ� கல��� கல�கிவிடாதா? 
எ�லா�� அ�ப�ேய பிரமி�5� ேபா1 விட மா,டா�களா? எ�Mைடய வ�ைம� 
பிணி9� அ�ேயாF நீ$கி விடலாம�லவா? எ�தைன நாைள�� மாத� ��ப5 
Uபா1 ச�பள�தி� தாி�திர� கால,ேசப� ெச15 ெகா ���ப5? 
 
கைதைய வி6ப5 ெகா"ச� சிரமமான காாியமா இ��கலாெம�� என��� 
ெதாியாமB�ைல. டா�கி �தலாளிகN� ைடர�ட�கN� சாதாரணமாக ஒ� மாதிாி� 
ேப�வழிக� எ�ப5 மிகD� பிரசி�தமான விஷய�. ந�ல5 எ�லா� அவ�கN��� 
ெகF�தலா1�பF�; ெகFத� எ�லா� ந�லதா1� பF�. ஆனாA� இ�தைன ேபாி� 
யாராவ5 ஒ�வM�ேகM� எ�Mைடய கைதைய� பி��காமலா ேபா1விF�? 
பா��கலாேம ஒ� ைக! 
 
இ�மாதிாி� தீ�மான�5ட� தா� அ?த 'னிமா� கைதைய எQதி� 
ெகா ��?ேத�. ''ேனாிேயா' �ைறயி� �த� கா,சி, இர டா� கா,சி எ�� 
எQதி� ெகா ��?ேத�. அ�பா5ைர ஐய�� அவ� ச�சார�� தினசாி 9�த� 
நட�தாமB�?தா� இ�தைன நாைள��� எQதி ���தி��ேப�. ஆனா�, 
இவ�கNைடய இைடவிடா� ெதா?தரவி� காரணமாக, கைத இ�ப�திர டாவ5 
கா,சி�� ேம� நக�?த பா��ைல. மாைல ேவைளயி� ம,Fேம எQ5வத6� என�� 
அவகாச�. அேத சமய�தி� தா�, கீH ),�A� தா�ப�ய கலக$க� நட?5 
ெகா �����. எ�ைற�காவ5 அ?த� த�பதிக� ெவளியி� ெதாைல?5 ேபானா� 
நி�மதியாக இர F ��� கா,சிக� எQதி ���5 விFேவ�. 
 
இ�ைற�� அ�பா5ைர ஐய� வ�கிறேபாேத 9�த சி�ன�தரா1 வ?தப�யா�, 
எ�ென�ன நட�க� ேபாகிறேதா, எ�� என��� திகிலாயி�?த5. ஆனா�, நா� 
ச6�� எதி� பாராதவித�தி� 9�த� ெவ� சீ�கிர�திேலேய ��வைட?5 வி,ட5! 
***** 
 
அ�பா5ைர ஐய� ),�� உ�ேள பிரேவசி�த5�, "இ?த> சனிய�க� இர F� 
எ$ேக ெதாைல"3 ேபா>3?" எ�� ேக,டா�. 
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"உ$க� நா�கிேலதா� சனிய� இ���" எ�றா� ஜானகி அ�மா�. 
 
"உ� �"சியிேல �ேதவி /�தாடற5" எ�றா� அ�பா5ைர ஐய�. 
 
"நா� �ேதவிதா�. எ�ைன� பா��தா� உ$கN��� பி��கா5தா�; நா� 
ெச�5� ேபா1 வி,டா� உ$கN��> ச?ேதாஷ?தா�..." எ�� அF�கி� ெகா ேட 
ஜானகி அ�மா� அழ� ெதாட$கினா�. 
 
"பி�ேன எ�ன�5�காக எ� வாைய� பிF$கேற?" எ�� அ�பா5ைர ஐய�, சிறி5 
அட$கிய �ரB� ேக,டா�. 
 
"நீ$கதாேன வ�கிறேபாேத எாி"3 விQ?5 F வேர�?" 
 
"நீ இ�ப� அநாகாிகமாயி��கிறைத� பா��தா� என��� ேகாபமா1�தா� 
வ�கிற5. சாய$கால� நாA மணியானா� �க�ைத அல�பி, தைலைய வாாி, 
அழகா1� பி�னி� ெகா F ெந6றியி� ல,சணமா1� �$�ம� இ,F� ெகா F 
இ��க� /டாேதா? இ?த மாதிாிதானா �"சியிேல எ ெண1 வ�"3 F 
அவல,சணமா1 நி6கV�?" 
 
"எ�லா அல$கார�� ப ணி� ெகா ��?தா� எ�ைன நீ$க� 'னிமாD���, 
�ராமாD��� அைழ>3 F ேபாகிற5 த,F� ெக,F� ேபாகிறதா���! ),�ேல 
அைட"3 கிட�கிற5�� அல$கார� எ�ன ேவ �� கிட?த5?" 
 
"நா� வ�கிறேபா5 நீ தயாராயி�?தா�தாேன எ$ேகயாவ5 அைழ�5� ெகா F 
ேபாகலா�." 
 
"இ�ேபா ெசா�A$ேகா 'னிமாD��� ேபாகலா�M அைர நிமிஷ�திேல எ�லா� 
ப ணி F தயாரா1 வ?5டேறனா, இ�ைலயா, பா�$ேகா!" 
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"அைர நிமிஷ�, இ�ைல, பதிைன?5 நிமிஷ� த�கிேற�, அத6�� தயாராகி விF, 
பா��கலா�." 
 
"அேட ரா�! த$க� ஓ�யா$ேகா, அ�பா 'னிமாD�� அைழ>3 F ேபாேற$கறா!" 
எ�� ஜானகி அ�மா� /வினா�. 
***** 
 
"ந�ல கால?தா�" எ�� எ ணி நாM� �-கB�ேத�. அவ�க� ேபா1 வி,டா� 
கைதயி� இ�M� நாA கா,சிகளாவ5 இ�ைற�� எQதி ���கலாெம�� 
ச?ேதாஷ�ப,ேட�. ேமA� நா� 'னிமா� கைத எQ5வ5 ப6றி என�� ஒ� �திய 
ெப�ைம உ டாயி6�. எ�ேப��ப,ட �F�ப�5> ச ைட ச>சரDகைளெய�லா� 
'னிமா தீ��5 ைவ�கிற5? எாி>சA� விரஸ�� நிைற?த இ�லற வாH�ைகயி� 
/ட எKவளD இ�ப�ைத9�, தி��திைய9� அளி�கிற5? சில ேப� எ�லா� ஏேதா 
'னிமா எ�றா� ஒ� மாதிாி �க�ைத> 3ளி�5� ெகா F ேப3கிறா�கேள, 
அவ�க� எKவளD அறியாதவ�க�? 
 
இ�மாதிாி எ ணமிFவதிேலேய ெவ� ேநர� ேபா1வி,ட5. ஆனாA� இ�ைறய� 
ெபாQ5�� ஏதாவ5 எQதி விட ேவ Fெம�� அவசர அவசரமாக எQதி இர F 
கா,சி ���5 வி,ேட�. ��றாவ5 கா,சி எQதி� ெகா ���ைகயி� வாசB� 
�திைர வ � வ?5 நி6�� ச�த� ேக,ட5. 
 
இர F நிமிஷ�5�ெக�லா� கீேழ ;,ைட� திற��� ச�த� ேக,ட5. உடேன 
பி�வ�� ரஸமான ச�பாஷைண9� ஆர�பாயி6�:- 
 
"'னிமாவா� 'னிமா! ேபா9� ேபா9� ெபா��கி எF�5 அைழ>3 F 
ேபாேனேள! சவரைணதா�! யாேரா க,ேடேல ேபாறவM�, க,ேடேல ேபாறவN� 
நி�M F வாயிேல வ?தைத� க�னாபி�னா�M ேப3றதா�. அைத எ�லா�� 
பா��5 F வாைய� பிள?5 F உ,கா�?தி��கிறதா�. உ$கN��?தா� ��தி 
ேபா>ேச!" 
 
"சீ! வாைய �F! 'னிமாD��� ேபாகV� எ�� எ� பிராணைன வா$கினதி� 
�ைற>ச� இ�ைல; இ�ேபா5 எ� ேம� �6ற� ெசா�கிறாேய?" 
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"உ$க வாைய நீ$க ����$ேகா, 'னிமாD��� ேபாகV� எ�றா� இ?த மாதிாி 
கழிசைட 'னிமாD�கா நா� ேபாகV� எ�� அQேத�? ��ஷா� எ�றா� 
��திேய இ�லாம� ேபா1விட ேவVமா?" 
 
"ஏ கQைத! வாைய இ�ேபா �Fகிறாயா இ�ைலயா?" 
 
"நா� கQைதயாயி�?தா� நீ$க� எ�ன எ�� ேயாசி�5� பா��5��$ேகா!" 
 
"பி�ேன எ� ேமேல எ�ன�5��� �6ற� ெசா�ேற�M ேக�கேற�? ஆைன, 
�திைர�M விள�பர� ப ணியி��காேன�M! நா� க ேடனா!"  
 
"இைத� ேபா1 ஒ� கைத எ�� எQதினாேன ஒ� க,ைடயில ேபாறவ�, அவைன> 
ெசா�A$ேகா!" 
 
"கைத எQதினவ� எ�ன ப Vவா�, ைடர�ட� அைத� �,�>3வ� 
ப ணியி��கா�!"  
 
"ைடர�ட� �,�>3வ� ப ணினா�, பண�ைத> ெசலவழி�5� பட� எF�தவ� 
எ�ன�5��� ப�ைல இளி>3 F நி�னா�?"  
 
"உ�ைன� ேபா�ற இளி>சவா1> 3�பிக� ப�5� ேப� பா��க வ�வா�க� எ�� 
தா�?" 
 
"நா� ஒ V� இளி>சவா1> 3�பி இ�ைல, உ$க�மா இளி>சவா1> 3�பி, உ$க 
பா,� இளி>சவா1> 3�பி." 
 
இத6�� மளமளெவ�� மா��ப� ஏ�கிற ச�த� ேக,ட5. ரா�D� த$க�� ஏறி 
வ?5 த$கNைடய வழ�கமான இட�தி� உ,கா�?தா�க�. 
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"ச ைட�M ஒ V எ�ன�5���தா� வ>சி��ேகா?" எ�றா� ரா�. 
 
"'னிமா�M ஒ V எ�ன�5���தா� ஏ6ப,���ேகா?" எ�றா� த$க�. 
 
ம�நாேள அ?த ),ைட வி,F ஜாைக மா6றி வி,ேட�. 
 
ஆனா�, எ�Mைடய 'னிமா� கைத ம,F� நாள5 வைரயி� ;��தியாகவி�ைல. 
அ?த� த�பதிகளி� இர டாவ5 ச�பாஷைணைய� ேக,ட5�, என�� டான 
அதி�>சி இ�M� நீ$கியபா��ைல!  
-------------- 

56. 56. 56. 56. எ-க� ஊ* ச-கீதஎ-க� ஊ* ச-கீதஎ-க� ஊ* ச-கீதஎ-க� ஊ* ச-கீத0 ேபா1�0 ேபா1�0 ேபா1�0 ேபா1�    
1111    

 
"ேக,Gரா ச$கதிைய" எ�� ேக,F� ெகா ேட, கபாB 3?தரம1ய� விஜய� 
ெச1தா�.  
 
அவ� விஜயமா�� விஷய�ைத ஜKவா5 'ெந�' அைர நாழிைக�� ��னேம 
ெதாிவி�5 வி,ட5. அ?த ெந�யினா� நா� தி����கா�� ெகா ����� ேபா5, 
"ேக,Gரா ச$கதிைய" எ�றா� ம�ப�9�. 
 
"ேபா,டா� தாேன ேக,கலா�!" எ�ேற� எாி>சAட�. 
 
"எ�ன�ைத� ேபா,டா� ேக,கலா�?" எ�� 3?தரம1ய� �க�ைத> 3N�கினா�. 
 
"ச$கதிைய� ேபா,டா� ேக,கலா�. ந� ஊ� ச$கீத சைபயி� க>ேசாி நட?5தா� 
ஒ� 9க� ஆகிறேத! பா,F எ�கிற நாமேதய�ைதேய காேணா�; ச$கதி�� எ$ேக 
ேபாகிற5?" எ�ேற�. 
 
"அைத�தாேன ெசா�ல வ?ேத�!" எ�றா� 3?தரம1ய�. 
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"ெசா�Bவி,F� ேபா$கேள�!" எ�ேற�. 
 
"ந� ச$கீத சைப�� ந�ல கால� பிற�க� ேபாகிற5 ஸா�! அன?தராம�, ஐ.சி.எ8. 
ந� ஊ��� மா6றலாகி வர� ேபாகிறாரா�!" எ�றா�. 
 
நா� உ,கா�?தப�ேய ஒ� �தி �தி�5, "எ?த அன?தராம�! ஆேபாஹி 
அன?தராமனா?" எ�� ேக,ேட�. 
 
"ஆமா�; ஆேபாஹி அன?தராமேனதா�?" 
 
"சபா�! அ�ப�யானா� எ� ஆ�மாத�5> ச?தா பா�கிைய9� எF�5� 
ெகா�N�!" எ�ேற�. 
 
3?தரம1ய� ேபா1வி,டா�. அவ� ேபான பிற� ஒ� �,� ம ெண ெண1 
ெகா Fவர> ெசா�B� ெதளி�த பிற� தா� ஜKவா5 வாசைன ேபாயி6�. 
என��� ேவைலயி� மன�ைத ெசA�த ��?த5! 
 
கபாB 3?தரம1ய��� ச$கீத வி�வா�கNைடய பழ�க�தினா� தா� ஜKவா5 
பழ�க�� ஏ6ப,ட5. ெச�ற ��ப5 வ�ஷ காலமாக அவ� எ$கf� ச$கீத 
சைபயி� காாியதாிசி. ெபாறாைம ெகா ட சில� அKவ�ேபா5 அவைர அ?த� 
பதவியிB�?5 விர,� விட �ய6சி ெச1த5 F. ஆனா�, ��� 
மாத�5�ெக�லா� அவ�கேள 3?தரம1யாிட� ெச�� காாியதாிசி� பதவிைய ஒ��� 
ெகா�N�ப� ெக"3வா�க�. 
 
3?தரம1யைர ச$கீத உலகி� ஜா�பவா� எ�ேற ெசா�ல ேவ F�. "ேகாேனாி 
ராஜ�ர� ைவ�தாD�� இ?த� ைகயா� பதிேனழைர Uபா1 எ ணி� ெகாF�ேத�. 
தி��ேகா� காவ� கி��ண1ய��� இ�ப�தாேறகா� Uபா1 எ ணி� 
ெகாF�ேத�. இ�ேபா5 எ�னடா எ�றா� த�;ரா> 3�தி /,ட� 
ெதாியாதவ�கெள�லா� வி�வா�க� எ�� வ?5 'Y� ேவV�, Y6ைற�ப5 
ேவV�' எ�� ேக,கிறா�க�" எ�� 3?தரம1ய� அ��க� �கா� ெசா�வா�. 
ஆனா� அ?த 'த�;ரா' 3�தி /,ட� ெதாியாத வி�வா�க� வ?5 வி,டா�, அவ� 
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பF�5கிற பாF�, ெச1கிற உபசார��, ப�க�திB��பவ�கைள மிர,F� மிர,டA� 
அசா�தியமாயி����. "கால�5�ேக6ற ேகால� ேபாட ேவ �யி��� ஸா�; நா1 
ேவஷ� ேபா,டா� �ைல�காம� ��9மா!" எ�� சமாதான� ெசா�வா�. 
 
எ�ேபா5� 3?தரம1ய�ைடய ச$கீத ஊ�க� ஒேர மாதிாியாயி�?தாA� எ$கf� 
ச$கீத சைப சில சமய� ெரா�ப ேஜாரா1 நட���. சில சமய� பF�5� -$கி� 
ேபா1விF�. சைப ேஜாரா1 நட�ப5�, -$கி வழிவ5� அKவ�ேபா5 எ$க� 
ஊ��� வ�� ெபாிய உ�திேயாக8த�கைள� ெபா��த5 எ�� ெசா�லலா�. 
ஜி�லா கெல�டேரா, ெஸஷ�8 ஜ,ேஜா, ச$கீத அபிமான��ளவ�களா1 வ?5 
வி,டா�, அ�ேபா5 சைப நட�கிறவிதேம ஒ� தனிதா�. ம6ற உ�திேயாக8த�க�, 
வ�கீ�க� எ�லா�� சைபயி� ேச�வா�க�; ச?தாD� ெகாF�பா�க�. ெபாிய ெபாிய 
வி�வா�களி� க>ேசாிக� நட��� சைப�� ஒ� க,�ட� க,ட ேவ Fெம�� 
ேயாசைன /ட� கிள���. 
 
ஆகேவ, ஆேபாஹி அன?தராம� எ$கf��� வர� ேபாகிறா� எ�� ெதாி?ததி� 
3?தரம1ய���� பிரமாதமான �-கல� உ டானதி� ஆ>சாியம�லவா? 
------------ 

2222    
 
J அன?தராம� ஐ.சி.எ8.ஸு�� 'ஆேபாஹி' ராக�, எ�றா� பிராண�. ஒ� 
க>ேசாியி� வி�வா� 'ஆேபாஹி' ராக� பாடவி�ைலெய�றா�, அ�ைற�� 
க>ேசாி�� ��கா� ப$� மா����தா� ெகாF�பா�. ஆேபாஹியி� அ�ப� எ�ன 
விேசஷெம�� என��� ெதாியா5. 'ஆ' எQ�தி� ஆர�பி�ப5 விேசஷெம�றா� 
'ஆரபி', 'ஆஹிாி', 'ஆன?த ைபரவி' �தBய ராக$க� இ��கி�றன. எ�ைன� 
ெபா��தவைரயி�, பாFகிறவ�க� பா�னா� எ?த ராக� பா�னாA� ந�றா1� 
தானி��கிற5. ஆனா� அன?தராம� அபி�பிராய� அ�ப�யி�ைல. அவ� ஒ� 
சமய� ஒ� க>ேசாியி� பாரா,F> ெசா�A�ப� ேந�?த5. அ�ேபா5 அவ� 
/றியதாவ5: "எ�னேமா இ?த� கால�தி� சில� 3யராPய� ேவ F� 3த?திர� 
ேவ F� எ�ெற�லா� /�தாFகிறா�க�. இதிெல�லா� என�� ந�பி�ைக 
இ�ைல. என�� ஆேபாஹி ராக�தி� தா� ந�பி�ைக. 'இ?திய ேதச� ேவ Fமா, 
ஆேபாஹி ராக� ேவ Fமா?' எ�� எ�ைன யாராவ5 ேக,டா�, சிறி5� 
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தய�கமி�றி 'என�� ஆேபாஹிைய� ெகாF$க�; இ?தியாைவ நீ$கேள ைவ�5� 
ெகா�N$க�' எ�ேப�. எ�னேவா ேஸாஷBஸ� எ�கிறா�க�. க�^னிஸ� 
எ�கிறா�க�, ெபா5Dைடைம அேபதவாத� எ�ெற�லா� பிரமாதமா1� 
ேப3கிறா�க�. ஆேபாஹிைய நாM� அMபவி�கிேற�; நீ$கN� 
அMபவி�கிறீ�க�; நF�ெத� நாராயணM� அMபவி�கிறா�! இைதவிட ேமலான 
ேஸாஷBஸ� ேவெற$ேக இ��கிற5 எ�� ேக,கிேற�. அரசிய�வாதிக� பதி� 
ெசா�ல,F�!" (சைபயி� பிரமாதமான கரேகாஷ�) 
 
இ?த� பிரச$க� ெச1தபிற�தா�. அவ��� 'ஆேபாஹி அன?தராம�' எ�� ெபய� 
வ?த5. இெத�லா� என�� ��னேமேய ெதாி9�. ஆகேவ 3?தரம1யைர� 
ேபாலேவ நாM� எ$கf� ச$கீத சைப�� ந�ல கால� பிற?5வி,ட5 எ�� 
ந�பிேன�. எ$கNைடய ந�பி�ைக ெபா1யாக� ேபாகவி�ைல. அன?தராம� 
ஐ.சி.எ8. வ?த உடேனேய எ$கf� ச$கீத சைப எQ?5 உ,கா�?5 "எ�ன ேசதி?" 
எ�� ேக,க� ெதாட$கிய5. 
 
ச$கீத அபிமான��ள உ�ேயாக8த�க� இத6� ��னாA?தா� எ$கf��� 
வ?தி��கிறா�க�. ஆனா�, அன?தராம� விஷய�தி� விேசஷ� எ�னெவ�றா�, 
அவ�ைடய மைனவி9�, ச$கீத�தி� அபிமான� உ�ளவராயி�?த5 தா�. 
 
ஒ�ேவைள ஏதாவ5 தைல ேபாகிற காாிய� இ�?தா� அன?தராமனாவ5 க>ேசாி�� 
வராமB��பா�; மி8ஸ8 அன?தராம� ஒ� க>ேசாி�காவ5 வர� தவ�வதி�ைல. 
கெல�ட� ச�சார� ச$கீத�தி� எ�ேபா5 சிர�ைத ெகா டாேரா, அ�ேபா5 ஜ,ஜி� 
மைனவி, �னிசீ�பி� ப�தினி எ�ேலா���ேம அ?த� ெதா�5 வியாதி பி��5� 
ெகா ட5. வ�கீ�களி� மைனவிமா� இவ�கN��� பி� வா$கிவிFவா�களா? 
ெகா"ச நாளி� சைபயி� 8திாீகN�ெக�� ஒ5�கியி�?த இட�ைத இர F ப$� 
வி8தாி�க ேவ �யதாகி வி,ட5. அ�ப�9� இட� ேபாதவி�ைல. 
 
சில 8திாிக� ைதாியமாக� ��ஷ�கN�� ம�தியி� வ?5 உ,கார ஆர�பி�தன�. 
இைத� ேக�வி�ப,ட5�, சில வயதான ஸநாதனிக�, "கB�6றி வி,ட5; 
ஆைகயா� நா�� இனிேம� ச$கீத� க>ேசாி��� ேபாக ேவ �ய5தா�" எ�� 
தீ�மானி�5 வர� ெதாட$கின�. 
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3?தரம1ய� )F )டா1� ேபா1> ச?தாD�காக ெக"சி� /�தா�ய கால� மாறி, 
3?தரம1யாிட� நா$க� ேபா1 'a, ாிச�K' ெச1வத6காக� ெக"ச ேவ �ய 
கால� வ?த5. 
 
மி8ஸ8 அன?தராம� கைல வள�>சியி� ெரா�பD� ஆ�வ�ைடயவ�. ெவ�ேம 
க>ேசாி�� வ?5 ேக,ட5ட� அவ� இ�?5விடவி�ைல. ஒKெவா� ),�A� 
�ழ?ைத��> ச$கீத� க6�� ெகாF�க ேவ F�. பரதநா,�ய� க6�� ெகாF�க 
ேவ F� எ�ெற�லா� பிரசார� ெச15வ?தா�. இத� பயனாக ),F�� )F 
த��ரா 3�தி, பி�ைல 'க���' எ�� இQ��� ச�த�, 'தா-ைத' ச�த� எ�லா� ேக,க 
ஆர�பி�தன. 
 
இKவளD -ர� கைல வள�>சி��� காரணமாயி�?த மி8ஸ8 அன?தராம� 
அKவளD��� சிகர� ைவ�த5 ேபா� ஒ� காாிய� ெச1ய� தீ�மானி�தா�. சைப 
அ$க�தின�களி� ),F� �ழ?ைதகN�காக ச$கீத - நா,�ய� ேபா,�க� 
ஏ6பF�தி� பாி3க� வழ$க ேவ Fெம�� ெசா�னா�. ஊாி� உ6சாக� 
கைர�ர F ஓட� ெதாட$கிய5. கெல�ட� அன?தராம� சிற?த பா,F� பாF� 
�ழ?ைத�� ஒ� ெவ�ளி� ேகா�ைப த�வதாக> ெசா�னா�. இ�ெனா�வ� பரத 
நா,�ய�5��� பாி3 ெகாF�பதாக �� வ?தா�. ஒ�வ� )ைண��, ஒ�வ� 
பி�A��, இ�மாதிாி ஏக�ப,ட பாி3க� ஏ6ப,F வி,டன. ச$கீத� ேபா,�� 
பாீ,ைசயி� கெல�ட� அன?தராம� க,டாய� ஒ� ஜ,ஜாயி��பா� எ�� 
எ�லா�� எதி� பா��தா�க�. ஆகேவ, ஒKெவா� ),�A� 'மனஸு நி�ப... 
ம5ரக ட' எ�� ஆேபாஹி அலற� ேக,க� ெதாட$கிய5. 
-------------- 
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நவரா�திாி�� இ�M� ஒ�றைர மாத� இ�?தேபா5 ஒ�வ�� எதி�பாராத ஒ� 
5�>ச�பவ� ேந�?த5. 
 
எ$க� நக��� ��ப5 ைம� -ர�தி� ஒ� கிராம�தி� மாாிய�ம� ேகாவி� 
உ6சவ� ச�ப?தமாக ஹி?5 - �8W� ச>சரD ஆர�பி�த5. அ5 ெவ� சீ�கிரமாக� 
பரவி6�. அ�த�, ெவ,F� ��5, ),�� ெந��� ைவ�த�, ைவ�ேகா� ேபாாி� 
ெந��� ைவ�த� - இ�ப�ெய�லா� ெச1திக� வர� ெதாட$கின. இ5 எ�னமா1 
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��9ேமா எ�� எ�ேலா�� கதி கல$கிேனா�. நகாி� பரபர�� அதிகமாக� 
கைடக� எ�லா� �ட�ப,டன. 
 
'நவரா�திாி வைர��� இ�ப�ேய இ�?5 விFேமா, எ�னேமா? இKவளD 
ஏ6பாFக� ெச15 ச$கீத� ேபா,� நட�காம� ேபா1 விFேமா?' எ�� மி8ஸ8 
அன?தராம� கவைல�ப,டா�. "நீ 3�மா இ�!" எ�றா� அன?தராம�. கலக� 
நட��� இட�5��� ேநாி� கிள�பி� ேபானா�. 
 
அன?தராம� ேபா1 இ�ப�5 நாA மணி ேநர�5���, கிராம$களி� ;ரண அைமதி 
நிலவிய5. அவ� விர,�ய விர,டB� ேபாWஸா� அதி தீவிரமாக ேவைல நட�தேவ, 
'க�சி�' எ�� கலக� அட$கி வி,ட5. தைட�ப,ட மாாிய�ம� உ6சவ�ைத� கி,ட 
இ�?5 அன?தராம� நட�தி வி,F வ?தா�. 
 
கெல�ட� அன?தராம� கலக� அட�கிய மகிைமைய� �றி�5� ேதசெம�லா� 
�கH?த5. அன?தராமM� ெவ� �-கலமாயி�?தா�. நாA நாைள�ெக�லா� 
அவ��� மா6ற� உ�தரD வ?த5! வட�ேக, மைழ மாாி, ஆ� �ள�, ச$கீத சைப 
ஒ��மி�லாத ஒ� வற,F ஜி�லாD�� அவ� அM�ப�ப,டா�. இ�ப�5 நாA 
மணி ேநர�5���ேள ேபா1 'சா�P' ஒ��� ெகா�ளேவ Fெம�� உ�தரD! 
 
இ?த மா6ற� அேநக��� ெரா�பD� ஆ>சாியமாயி�?த5. ஆனா� என�� 
அKவளD ஆ>சாிய� தரவி�ைல. அன?தராம� ெச1த5 பிாி,�� அரசிய� 
த�ம�5�� �6�� விேராதமான காாிய� அ�லவா? ஓாிட�தி� ஹி?5 �8W� 
ச>சரD வ?தா�, அைத உடேன அட�கி� ேபாFவ5 யா���� �ாீதி? நாA நா� 
ப�5 நா� கலக� நட?5, ஆ� ஓ� ஓ1?தா� சிர$ைக� கீறி ஆ6றிய5 ேபாலா��. 
ச,ெட�� ஒேர நாளி� அட�கி வி,டா� கலக� உ�ளட$கி� ேபாகிற5. 5ேவஷ� 
உ�ேள கிட?5 ���கிற5. இதனா� பிாி,�� ஏகாதிப�யேம அ�லவா ஆ�� 
ேபா1விF�? 
 
மி8ஸ8 அன?தராம� அழா� �ைறயாக எ$க� ஊைர வி,F� ேபானா�. ஆனா� 
ேபா�� ேபா5 கைடசி வா��ைதயாக> 3?தரம1யாிட�, "நா� எ$ேக ேபானாA� 
உ$க� சைபைய மற�க மா,ேட�; நவரா�திாியி� ச$கீத� ேபா,�ைய ம,F� 
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சிற�பாக நட�தி விF$க�" எ�� ெசா�னா�. ஆேபாஹி அன?தராமM�, தா� 
எ�ேபா5� எ$க� சைபயி� ேபாஷகராயி�?5 வ�வதாக வா�களி�தா�. 
------------ 

4444    
 
நவரா�திாியி� �ழ?ைதகளி� ச$கீத - நா,�ய� ேபா,� நட�5வத6�� பலமான 
ஏ6பாFக� 3?தரம1ய� ெச15 வ?தா�. ஜ,ஜுகளாக யாைர ஏ6பF�5வ5 
எ�பதி� தா� சிரம� ஏ6ப,ட5. ச$கீத வி�வா�க� எ�ேலா���� தனி�தனிேய 
எQதி� பா��ததி�, அவ�க� எ�ேலா�� சா��� ேபா��> ெசா�B ம��5 
வி,டா�க�. 
 
3?தரம1ய� எ$கேளாெட�லா� கல?தாேலாசி�தா�. கைடசியி� ெச�ைன� 
ப,டண�திB�?5 இர F பிர�க�கைள ஜ,ஜுகளாக வரவைழ�க� 
தீ�மானி�ேதா�. ஒ�வ� ெபய� ைகலாச சா8திாி, இ�ெனா�வ� 
ைவ� டா>சாாியா�. ஒ�வ� பிரசி�தமான மாஜி ச�-ஜ,ஜு. இ�ெனா�வ� ஒ� 
கால�தி� பிரசி�தமாயி�?த வ�கீ�. இர F ேப�� 'ச$கீத நி�ண�க�' எ�� ேப� 
ெப6றவ�க�. ச$கீத�ைத� ப6றி ஏதாவ5 விவாத� கிள�பினா�, உடேன இவ�க� 
தினசாி� ப�திாிைகயி� த$கNைடய அபி�பிராய�ைத எQதாமB��க மா,டா�க�. 
��வாக, இ?த இர F ேபாி� ஒ�வ�ைடய க�த�5��� கீேழதா�, 'இ?த 
விவாத� ச�ப?தமான க�த$க� இனிேம� பிர3ாி�க�பட மா,டா' எ�� ேபா,F� 
ப�திாிகாசிாிய�க� விவாத�ைத ��D க,Fவ5 வழ�க�.  
 
அ?த இர F ேபைர9� ஜ,ஜுகளாக வரவைழ�5 விFவெத�� தீ�மானமாயி6�. 
அவ�கN� ந�ல ேவைளயாக> ச�மதி�தா�க�. எ�லா ஏ6பாFகN� ஜUராக நட?5 
வ?தன. 
 
கைடசியி� எ�ேலாராA� ெவ� ஆவAட� எதி�பா��க� ப,ட தின� வ?த5. 
அ�� காைலயி� ைகலாச சா8திாிகN�, ைவ� டா>சாாியா�� ரயிB� 
வ?திற$கினா�க�. அவ�கN�� ேவ �ய வசதிக� ெச15 தர�ப,டன. 
ம�தியான� ��� மணியிB�?5 மாைல ஏQ மணி வைரயி� ேபா,� நட�தி� 
பிற� பாிசளி�ப5 எ�� ஏ6பாF ெச1ய�ப,��?த5. 
 
சாியாக இர டைர மணி�� எ� ம�மக� ெஸாPஜிைய9� அைழ�5� ெகா F  
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நா� சபா ம டப�5��� ேபா1 வி,ேட�. ('ெஸாPஜி'யி� �Q� ெபய� 
3ேலாசனா) அவN�� அவ� தாயா�, பரத நா,�ய� க6பி�தி�?தா�. எ�லா� 
மி8ஸ8 அன?தராமனி� ேவைலதா� எ�� ெசா�ல ேவ �யதி�ைல. 
 
��� மணி�� சபா ம டப�தி� ேஜ ேஜ எ�� /,ட� நிைற?5 வி,ட5. 
ஆனா�, ஜ,ஜுக� வ?தபா��ைல. ��றைர மணி�� ைகலாச சா8திாிக� ம,F� 
வ?5 ேச�?தா�. ைவ� டா>சாாியி� ���� க ணா� ெக,F� ேபா1 
வி,டதாகD� ெதாி?த5. ேபா,��� ெரா�ப� ேப� வ?தி�?தப�யா�, அவ� வ�� 
வைரயி� கா�திராம� ைகலாச சா8திாியி� தைலைமயி� ச$கீத� ேபா,� 
ஆர�பி�க�ப,ட5. 
 
ச$கீத� ேபா,� ஏற��ைறய ��9� சமய�தி� ைவ� டா>சாாியா� வ?தா�. அவ� 
பரத நா,�ய� ேபா,��� ஜ,ஜாக இ�?5 நட�தினா�. எ�லா� ��?த5�, 
இர F ஜ,ஜுகN� சைப� காாியதாிசி 3?தரம1யைர அைழ�5� ெகா F தனி 
ஆேலாசைன��� ேபானா�க�. ெகா"ச ேநர�5�ெக�லா� வ?5 பாி3 ெப6ற 
�ழ?ைதகளி� ெபய�கைள> ெசா�னா�க�. பாி3 ெப6ற �ழ?ைதகளி� 
),F�கார�கN�ெக�லா� பரம ச?ேதாஷ�; ம6றவ�கN�ெக�லா� ெரா�பD� 
உ6சாக� �ைறD. "இ?த ஜ,ஜுகைள� ேபா� ெபா��கி எF�த �,டா�க� 
உலக�தி� இ��க ��யா5" எ�ப5 அவ�கNைடய அபி�பிராய�. இ?த� 
ெப��பா�ைம அபி�ராய�ைத நா� ஒ�5� ெகா�ளவி�ைல. ஏெனனி� பரத 
நா,�ய�5�� எ� ம�மகN��� பாி3 கிைட�5 வி,டப�யா�, என�� ெரா�ப 
உ6சாகமாயி�?த5. ஆனா� ஒ� விஷய� ம,F� ெகா"ச� சி?தைனைய� 
- �6�. அதாவ5 பாி3 ெப6ற �ழ?ைதகெள�லா� ெப��பாA� ச$கீத 
சைப��> சாியாக> ச?தா ெசA�5ேவா� ),F� �ழ?ைதகளாகேவ இ�?தன. 
 
ைவபவ�தி� ��வி� கபாB 3?தரம1ய� எ�ைன> ெச�ைன� பிர�க�கN�� 
அறி�க� ெச15 ைவ�தா�. ைவ� டா>சாாியா�, "உ$க� ம�மகN���தா� பரத 
நா,�ய�தி� �த� பாி3 எ�� மி8ஸ8 அன?தராம� அ�ேபாேத ெசா�B 
வி,டாளாேம? அ?த அ�மாN��� ெதாியாத5 உ ேடா ? மகா ��திசாB!" 
எ�றா�. என�� ஆ>ச�ய� அதிகமாயி6�; மி8ஸ8 அன?தராம� அ�ப� ஒ��� 
ெசா�னேத கிைடயா5!  
 
அ�� ரா�திாி என�� அவசர� காாியமாக> ெச�ைன��� ேபாக ேவ � இ�?த5.  
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ரயிB� ேவ� இட� கிைட�காதப�யா� ைகலாச சா8திாிகN� 
ைவ� டா>சாாியா�� இ�?த வ �யிேல நாM� ஏற ேவ �யதாயி6�. 
 
வ � ஏறின5� ைவ� டா>சாாிைய� பா��5 "நம8கார�" எ�ேற�. அவ� 
க ைண> 3ளி�5� ெகா F, "யாைரயா நீ�?" எ�றா�. அைரமணி 
ேநர�5���ேளேய எ�ைன மற?5 வி,டாேர எ�� ஆ>சாிய�ப,F ைகலாச 
சா8திாிகைள� பா��ேத�. அவ� ஒ� காைத� ைகயா� ம��5� ெகா F "எ�ன 
ெசா�கிறீ�?" எ�றா�. 
 
விஷய� இ�னெத�� �ாிவத6� என�� ஐ?5 நிமிஷ� ஆயி6�. விஷய� �ாி?த 
பி� அைத ஜீரண� ெச15 ெகா�வத6� இ�M� ஐ?5 நிமிஷ� ஆயி6�. 
 
அதாவ5 அ�� ச$கீத - நா,�ய� ேபா,�களி� ஜ,ஜுகளாயி�?தவ�களி� 
ஒ�வ���� க  ெதாியா5. இ�ெனா� ஆசாமி��� கா5 ேக,கா5. ��ட�� 
ெசவிட�மாக> ேச�?5 ச$கீத நா,�ய� ேபா,�யி� தீ��பளி�5 வி,டா�க�. 
 
கபாB 3?தரம1ய��� இெத�லா� ெதாி?5 தானி��க ேவ F�. எமகாதக�! 
எ�ப�ேயா காாிய�ைத ஒ�ேப6றிவி,டா�. 
 
இைதெய�லா� நிைன�க நிைன�க, எ�ைன அறியாம� என��> சிாி��� Xறி� 
ெகா F வ?த5. 
 
விஷய� என��� ெதாி?5 வி,டெத�� அவ�கN��� ெதாி?5 ேபாயி6�; உடேன 
அவ�கN� சிாி�க� ெதாட$கினா�க�.  
 
ெச�ைன ேபா1> ேச�� வைரயி� நிைன�5 நிைன�5> சிாி�5� ெகா ேட 
ேபாேனா�. 
 
ரயிA� எ$கNட� ேச�?5 சிாி�த5!  
------------- 
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57. 57. 57. 57. ர-2� மா0பி�ைளர-2� மா0பி�ைளர-2� மா0பி�ைளர-2� மா0பி�ைள    
 
ப�மாவிB�?5 ப�திரமா1 தி��பி வ?த ெப ைண9� மா�பி�ைளைய9� 
வரேவ6பத6காக எ�Mைடய ந ப� ஒ�வ� வி�?5 நட�தினா�. வி�?5 
சா�பி,F� ெகா ��?த ேபா5, "ஏ� ஸா�! இ�M� உ$க� ெப  - மா�பி�ைள 
யாராவ5 ேஜாேஹாாிேலா, ஸுரபயாவிேலா, ெகா>சி� ைசனாவிேலா, 
ேபானியாவிேலா இ�?5 தி��பி வர� ேபாகிறா�களா?" எ�� ேக,ேட�. சா�பாF 
அKவளD �சியாயி�?த5. ஆனா�, அைத� கா,�A� வி�?5�� 
வ?தி�?தவ�களி� ேப>3 8வார8யமாயி�?த5. 
 
சா�பா,F�� ��னா� மா�பி�ைளைய� ெகா F வ?5 நFவி� நி��தி, அவைர 
நா$க� எ�ேலா�� 36றி> 36றி வ?5 பா��ேதா�. எ$ேகயாவ5 � F ப,F> 
ேசத� ஏ6ப,���கிறதா எ�� பாிேசாதி�ேதா�. ஒ� ேசத�ைத9� காணவி�ைல. 
கா5, ���, ைககா�, விர�க� எ�லா� அ�ப� அ�ப�ேய இ�?தன. வாைய� 
திற�க> ெசா�B� பா��ேதா�. ப�ெல�லா� /ட அ�ப�ேய இ�?த5. 
 
"மா�பி�ைள! ெகா"ச$/ட> 3கமி�ைல. இ�ப��தானா எ$கைள ஏமா6�கிற5? 
இ�தைன��� ேமா�மீனிB�?5 வ?ததாக> ெசா�கிறீ�! ஒ� ேவைள அ?த ஊாி� 
ஜ�பா� � F ேபாFவத6� ��னா� கிள�பி வி,Gேரா?" எ�� ேக,ேட�. 
 
மா�பி�ைள வரதராஜ�, ேராச�5ட� "இ�ைல; இ�ைல! ஐ?5 நா� � F விQ?த 
பி� தா� கிள�பிேன�" எ�றா�.  
 
அவைர விட மாமனா��� அதிக ேராஸ� வ?5 வி,ட5. "நீ$க� எ�னேமா 
ெசா�கிறீ�க�? �?தா நா� பாதி நிசி�� இ$ேக எ�ன நட?த5 ெதாி9ேமா, 
இ�ைலேயா? திGெர�� 'ஏ பழனி ஆ டவேன! எ�ைன� கா�பா6�! 3வாமி! எ� 
�ழ?ைதைய� கா�பா6�! ஐையேயா! நா� எ�ன ெச1ேவ�?' எ�� />ச� 
கிள�பேவ, நா$க� எ�லா�� பய?5 ேபா1 வி,ேடா�." 
 
"எ�ன மா�பிைள! இ�ப�யா பய���தி வி,G�?" எ�ேற�. 
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"இ�ைல, இ�ைல! அவ� ெப ணி� ெப�ைமைய> ெசா�கிறா�! அ$ேக இ�?த 
வைரயி� எ�ப�ேயா ைதாியமா1 இ�?5 வி,டா�. இ$ேக வ?த பிற� இ�ப� திG� 
திGெர�� />ச� ேபா,F ��>ைசயாகி விFகிறா�" எ�� வரதராஜ� 
ெசா�ன5�, எ$கN�ெக�லா� எ�னேமா மாதிாி ஆகிவி,ட5. அ��ற� ெகா"ச 
ேநர� தமாஷாக� ேபச யா���� மன� வரவி�ைல. 
***** 
 
"நீ$க� ெச�ைனயி� தா� இ��க� ேபாகிறீ�களா? ஊ���� கிள��� உ�ேதச� 
உ டா?" எ�� ஒ�வ� ேக,டா�. 
 
"ந�றாயி��கிற5. இ?த> சமய�தி� யாராவ5 ெச�ைனைய வி,F� 
கிள��வா�கேளா? ராஜாஜி ெசா�ன5 ேபால� � F விQகிற ேவ��ைகைய� 
பா��பத6காக� கிராமா?திர$களிB�?5 ப,டண�தி6� வர ேவ �ய 
சமயம�லவா இ5. இ?த> சமய�தி� ப,டண�ைத வி,F� ேபாகலாமா?" எ�றா� 
ஒ�வ�. 
 
"ஆமா�! ர$/னி� இ�ப��தா� அேநக� � F விQகிற ேவ��ைகைய� 
பா��பத6காக )தியி� நி�றா�களா�! அவ�க� பா��த கைடசி ேவ��ைக 
அ5தானா�! ஏ� மா�பி�ைள! அ�ப��தாேன?" 
 
"ஆமா�" எ�றா� மா�பி�ைள 3��கமாக. அவ��� அ?த� பய$கர�ைத� ப6றி� 
ேபசேவ இ�டமி�ைலெய�� ேதா�றிய5. 
 
"ேவ��ைக� பா��கிறெத�றா�, ெவளியி� ேபா1 நி6க ேவ Fமா எ�ன? 
),�6��ேளேய இ�?5 பா��தா� ேபாதாதா?" எ�� இ�ெனா�வ� ேக,டா�. 
 
"),F��� இ�?தா� எ�ன ேவ��ைக ெதாி9�! ெவளியி� இ�?தாA� 
அ ணா?5 பா��கலா�." 
 
"),F��� இ�?தா� ேவ��ைக ஒ� ேவைள� பா��க ��யா5. ஆனா� 
ேவ��ைகைய� ேக,கலா�! � F ெவ���� ச�த� ேக,F> சில���� கா5 
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ெசவிடாகேவ ேபா1வி,டதா�. சில �ழ?ைதக� திற?த வா1 திற?தப�ேய 
இ��கி�றனவா�!" எ�றா� ஒ�வ�. 
 
"ஆனா� மா�பி�ைள ம,F� வாையேய திற�க மா,ேடென�கிறாேர? ஒ� ேவைள 
� F ச�த�தி� மா�பி�ைளயி� வா1 ��வி,டேதா?" எ�ேற� நா�. 
 
"சா�பா,F�� ம,F� வா1 திற��� ேபாB��கிற5!" எ�றா� ஒ�வ�. 
 
மா�பி�ைள ெகா"ச� ப� ெதாி9�ப� சிாி�5வி,F, "ஆமா�; � F விQ�ேபா5 
வாைய� ெக,�யாக ��� ெகா�ள�தா� ேவ F�. ப�ைல� க��5� ெகா�ள 
ேவ F�. ெவ�மேன க��5� ெகா டா� ேபாதா5; வாயி� ைக��,ைடைய 
அைட�5� ெகா F ப�ைல� க��5� ெகா ���க ேவ F�. காதிA� ப"ைச 
அைட�5� ெகா�ள ேவ F�. � F விQ� ச�த� அKவளD பய$கர�!" எ�றா�. 
 
"ஒ� � F விQ?தா� அைத> 36றிA� எKவளD -ர�5�� அபாய� 
உ டா��?" எ�� ேக,ேட�. 
 
"� F ெவ��த5� கிள��� இ����5 Fக� ��� நாA ப�லா$� -ர� 
வைரயி� பரD�" எ�� வரதராஜ� ெசா�னா�. 
 
"� F விQ�ேபா5 ),F��� இ�?தா� ந�லதா? �ழியி� ப5$கி� 
ெகா ��?தா� ந�லதா?" எ�� விவாத� நட?த5. 
 
")டாவ5? �ழியாவ5? இதனாெல�லா� ஒ� ேவைள ஜ�பா� � �B�?5 
த�பி�கலா�, யமனிடமி�?5 த�பி�க ��9மா?" எ�� ேவதா?தி ேக,டா�. 
 
அ�ேபா5 மா�பி�ைள, "ஆமா�, விதி9� ��கியமான5தா�, ர$/னி� 
எ�ப?5�க� இ���� ),F�� அF�த ),�B�?5 ஒ� ெத�� ;ராD� நாசமாகி 
வி,ட5. எ� ப?5�க� ),�� ஒ� ஓF ெச$க� ெபயரவி�ைல" எ�றா�. 
 
"ஆமா�, எ�லா� விதிதா�" எ�� சில� ஆேமாதி�தா�க�. 
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"நாைள, ெபாQ5 வி�?தா� யா�ைடய விதி எ�ப� இ���ேமா? எ�ேலா���� 
இ�M� ஒ� ெதா�ைன பாதா� கீ� ேபா,FவிF!" எ�றா� வி�?5 ெகாF�த 
சிேநகித�. 
 
சா�பி,F எQ?தி�?த5�, எ�ேலா�� தா�;லதாரண�5�� உ,கா�?தா�க�. 
 
"இனிேமலாவ5 ஏதாவ5 ச?ேதாஷமான விஷய�ைத� ப6றி� ேபசலா�" எ�றா� 
ச?ேதாஷ� பிாிய�. 
 
"ராய�ர� கட6கைரயி� 'ஓ�� ேபா$க�' எ�� 5 F� பிர3ர$க� கிட?ததாேம!" 
எ�� ஒ� ச?ேதாஷமான ேப>ைச ஆர�பி�தா�. 
 
"அ5 நிஜ?தானா? யாராவ5 அ?த� பிர3ர�ைத� பா��தீ�களா?" ஒKெவா�வ�� 
ேக,டா�க�. 
 
ஒ�வ�� ேநாி� பா��கவி�ைலெய�� ெதாி?த5. ப�திாிைககளி� ெவளியான 
ச��கா� அறி�ைகைய� பா��5�தா� எ�லா�� ெதாி?5 ெகா ��?தா�க�. 
மா�பி�ைள, "பிர3ர�தி� எ�ன எQதியி�?த5" எ�� ேக,டா�. 
 
"'ஓ��ேபா$க�' எ�� எQதியி�?த5?" 
 
"நி>சய?தாேன? 'ஜ�பாேன! ஓ��ேபா?' எ�� எQத வி�ைலேய!" 
 
"இ�லேவ இ�ைல." 
 
"அ�ப�யானா� இ5 9.பி. ராகவா>சாாியி� ேவைல அ�ல" எ�றா� மா�பி�ைள. 
 
"அ5 எ�ன சமாசார�? 9.பி. ராகவா>சாாி எ�ப5 யா�?" எ�� ேக,ேடா�. 
ெரா�பD� - �� ேக,ட பிற� மா�பி�ைள ெசா�னதாவ5:- 
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9.பி. ராகவா>சாாி�� ர$/� ேபா8F ஆX'� ேவைல. மாத� இ�Y� Uபா1 
ச�பள�. என�� அவ� அ�தா� �ைற ஆக ேவV�. நா� ேமா�மீM��� 
ேபாவத6� �� இர F ேப�� ர$/னி� ஒேர ),�� ��யி�?ேதா�. 
 
9�த� ஆர�பி�ததிB�?5 ராகவா>சாாியி� ேபா�� ஒ� மாதிாி ஆகி� ெகா F 
வ?த5. ஆX8 ேவைலைய� /ட ந�றா1� கவனியாம� 9�த> ெச1திகைள� 
ப��பதி� ஈFப,டா�. தினசாி� ப�திாிைகக� வ?த5� �தB� 9�த 'மா�ைப' 
ெவ,� எF�5, அவMைடய ெபாிய ேநா,F� ��தக�தி� ஒ,� விFவா�; 
ப�திாிைக எ�தைன பிரதி கிைட�கிறேதா அKவளD 'மா��'கைள9� ெவ,� 
எF�5� ெகா�வா�. ஒேர பட�ைத ���� ெநF�காகD�, ேம� கீழாகD� பல 
விதமாக ஒ,�யி��பா�. அைவகைள நீல� ெப�'லாA�, சிக��� ெப�'லாA� 
ேகாFக� இQ�பா�. எ�ேபா5 யாைர� க டாA� 9�த> ெச1திகைள� ப6றிேய 
ேப3வா�. இதனாெல�லா� 9.பி. ராகவா>சாாிைய '9�த� பி�5 ராகவா>சாாி' 
எ�� எ�ேலா�� அைழ�க ஆர�பி�தா�க�. 
 
"ஆமா�; நா� பி�5�ெகாளிதா�! ைப�திய?தா�. நாைள�� ஜ�பா�கார� வ?5 
படா�, படா� எ�� � F ேபாFகிற ேபா5 யா� ைப�திய� எ�� ெதாி9�" எ�� 
ராகவா>சாாி அ��க� ெசா�வா�. 
 
இ?ேதா-ைசனா, ஸயா�, மலா1, ப�மா, ட>3 இ?தீ8 ஆகிய ேதச$களி� 
'மா��'கைள எF�5 ைவ�5� ெகா F அ��� �றிக� ேபா,ட வ ண� 
இ��பா�. "ஐேயா! பா� ேமாஸாD�� வ?5 வி,டாேன? இ?ேதாைசனாD�� வ?5 
வி,டாேன? ஸயாைம எ,�� பா��கிறாேன? இ�M� இ$கிW�கார� 
-$�கிறாேன?" எ�� ெபாலெபால எ�� அ��5� ெகா�வா�. 
 
ஸ� ராப�, �U� ேபா�ஹா�, "மலா1 நாF 9�த�5��� தயா�" எ�� ெசா�ன 
ேபாெத�லா�, 9.பி. ராகவா>சாாி தைலயி� ேபா,F� ெகா�வா�. "இ?த� 
ெபா��கி எF�த அச,ைட> ேசனாதிபதியாக அM�பியி��கிறா�கேள!" எ�பா�. 
"ஏ�?" எ�� ேக,டா�, "9�த�5��� தயாராேம தயா�! ஆகாச விமான� எ�தைன 
இவ�களிட� இ��கிற5? ஆயிர� பதினாயிர� ஐ�பதினாயிர� எ�� ஆகாச 
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விமான$க� வ?5 ஆகாச�ைத மைற��� ேபாத�லவா 9�த�5�� நா� தயா� 
எ�� ெசா�லலா�" எ�பா�. 
 
"ஜ�பா� தா� ைசனாவி� மா,�� ெகா F �ழி�கிறேத!" எ�� ெசா�Bவி,டா� 
ேபா5�, உடேன ராகவா>சாாி�� பிரமாத ேகாப� வ?5விF�. "அட ைப�திய�கார� 
பி�ைள! யா� ெசா�ன5? ைசனாவிேல ஜ�பா�கார� 9�தமா ெச1கிறா�? 
பிாி,டMடM� அெமாி�காDடM� ச ைட ேபாFவத6காக> சீனாைவ ராVவ� 
பயி6சி� /டமாகவ�லவா உபேயாகி�கிறா�?" 
 
இ�M� அவMைடய ேநா,F� ��தக�தி�, 9�த 'மா��'கNட� ச ைட விமான� 
பா�ப� விமான� �தBய பட$கைள ஒ,� அவ6றி� கீH 'ஜ�பாைன �றிய��க 
இ�மாதிாி 20,000 விமான� ேவ F�" எ�� ஏதாவ5 எQதி ைவ�தி�?தா�. 
 
கைடசியி� ஜ�பாM��� பிாி,டM��� உ ைமயாகேவ 9�த� ஆர�பமானேபா5 
9.பி. ராகவா>சாாியி� ைப�திய� தைல�ேகறி வி,ட5. 9�த� ஆர�பி�தDட� 
நா� தைமய�மா�கNட� ஆேலாசைன ெச1வத6காக, ேமா�மீனிB�?5 
ர$/M��� ேபாயி�?ேத�. அ�ேபா5 9.பி. ராகவா>சாாி எ�ைன பி��5� 
ெகா டா�. 
 
"இைத� ேக� வரதா! இனிேம� பிற�தியாைர ந�பியி��பதி�ைலெய�� 
தீ�மானி�5 வி,ேட�. ஆகாச விமான� பைட தயாாி�க நாேன ஆர�பி�5 
வி,ேட�!" எ�றா�. 
 
நா� இைத அல,சிய� ெச1த5 ராகவா>சாாி��� ெபா��கவி�ைல. எ� ைகைய� 
பி��5, அவMைடய ),F�� இQ�5� ெகா F ேபானா�. ),�� ஜ�ன� 
எ�லா� அைட�5 இ�,டாக ைவ�தி�?த ஒ� அைறைய� திற?5 கா,�னா�. 
 
"இெத�ன ஆகாச� தா��தA�� ஒளி?5 ெகா�N� இடமா?" எ�� ேக,ேட�. 
 
"சீ>சீ ந�றா1� பா�! அேதா எ� ஆகாச�பைட!" எ�றா� ராகவா>சாாி. எKவளேவா 
உ6�� பா��5� என�� ஒ��� ெதாியவி�ைல. ேம� /ைரயி� நாைல?5 
ெவௗவா� ெதா$கி� ெகா ��?த5 ம,F� ெதாி?த5. 
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"அேதா பா��தாயா?" எ�� ராகவா>சாாி ெவௗவாைல> 3,�� கா,�னா�. 
 
"ஆஹா! ைடK பா�பி$ (Dive Bombing) பா��தாயா!" எ�� ராகவா>சாாி கதறினா�. 
 
இ�ெனா� ெவௗவா� சிறைக அ��5� ெகா F பற?5, அைறைய ஒ� 36�> 
36றிவி,F� ேபா1 ம�ப�9� /ைரயி� ெதா�தி� ெகா ட5. 
 
அ5 பற?த ேபா5 "பா��தாயா, ேரா?5 விமான�ைத! Reconnaissance Flight 
ெச15வி,F� ேபாகிற5! ஜ�பாைன ஜா�கிரைதயா1 இ��க> ெசா�!" எ�றா�. 
 
"பா��5� ெகா ேட இ�; அ?த ஜ�பா� ��ள� ர$/M�� வ�வத6��, இ?த 
மாதிாி இ�பதினாயிர� ச ைட விமான� தயா� ெச15 விFகிேற�. அ��ற� எதிாி 
விமான$க� எ�லா� தவிF ெபா�தா�!" எ�றா�. 
 
ஒKெவா� ெவௗவாB� கQ�திA� ஒ� சீ,F� க,�� ெதா$�வைத அ�ேபா5தா� 
பா��ேத�. "அ5 எ�ன சீ,F?" எ�� ேக,ேட�. ராகவா>சாாி ச,ைட� 
ைபயிB�?5 ஒ� சீ,ைட எF�தா�. அதி� 'ஜ�பாேன! ஓ��ேபா!' எ�� 
எQதியி�?த5. 
 
ைப�திய� தைல�ேகறி வி,ட5 எ�� நிைன�5� ெகா F நா� ேமா�மீM��� 
ேபா1வி,ேட�. 
 
அ��ற� இர F நாைள�ெகா� தடைவ 9.பி. ராகவா>சாாியிடமி�?5 என��� 
க�த� வ?5 ெகா ��?த5. ஒKெவா� க�த�திA� "ஐ�ப5 விமான� தயா�; Y� 
தயாராகி வி,ட5" எ�� எQதி� ெகா ��?தா�. 
***** 
 
ஒ� நா� தபாலாX'� என�� வ�� க�த$கைள� பிாி�5� பா��கிறா�கெள�� 
ெதாிய வ?த5. இ�M� இர F தின$கN�ெக�லா� 9.பி. ராகவா>சாாிைய 
ஐ?தா� பைட�கார� எ�� ச?ேதகி�5� ைக5 ெச15 வி,டா�கெள�� 
ப�திாிைககளி� ெவளியாயி6�. 
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***** 
 
ேமா�மீனி� ஜ�பா� தா��த� ஆர�பி�த5� நா� எ� மைனவிைய9� 
�ழ?ைதைய9� அைழ�5� ெகா F கிள�பி வி,ேட�. வ�� வழியி� ர$/னி� 
ஒ� நா� த$க ேவ �யி�?த5. அ$ேக 9.பி. ராகவா>சாாிைய� பா��த5� 
திைக�5� ேபாேன�. விசாாி�ததி� அவைன அதிகாாிக� 'அபாயம6ற ைப�திய�' 
எ�� தீ�மானி�5, விFதைல ெச15வி,டதாக� ெதாி?த5. "வரதா! இ�� 
இரா�திாி நட�க� ேபா�� ேவ��ைகைய� பா�!" எ�� ெசா�B வி,F ராகவா>சாாி 
ேபா1 வி,டா�. அவ� க�யாண� ப ணி� ெகா�ள மா,ேடென�� பி�வாதமாக 
இ�?த5 எKவளD ந�லதா1� ேபாயி6� எ�ெற ணி நா� ஒ�வா� ஆ�த� 
அைட?ேத�. 
 
அ�� இரD ர$/னி� ஆகாச விமான� தா��த� நட?த5. அதனா� நாசமான 
)Fகளி� ஒ�� எ� ந ப� ராகவா>சாாி இ�?த )F எ�� ம�நா� காைலயி� 
அறி?5 மிகD� 5�க�ப,ேட�. "பாவ�! அவ� எ�ன கதியானாேனா? அவMைடய 
இ�,டைறயி� இ�?த ஆகாச� பைடதா� எ�ன கதியைட?தேதா?" எ�� 
வ�?திேன�. 
 
இ?த விமான� தா��தB� ஒ� ஜ�பா� விமான� கீேழ விQ?5 ெநா�$கியதாக� 
ேக�வி�ப,ேட�. அ$� விQ?த ஜ�பா� விமான�ைத� பா��பத6காக� ேபான 
தைமய�மா�கNட� நாM� ேபாேன�. 
 
விமான�ைத> 36றி வ?த ேபா5, அத� எ�ஜினி� சி�கி� ெகா ��?த ஒ� 
ெபா�ளி� மீ5 த6ெசயலாக எ� பா�ைவ விQ?த5. உ6�� பா��தேபா5 அ5 
ெவௗவாைல� ேபா� ேதா�றிய5. ெசா�ல ��யாத ஆவAட� அத� அ�கி� 
ெச�� பா��ேத�. எ�ன ஆ>சாிய�! எ�ன அ6�த�! அ5 ெவௗவா�தா�. அத� 
கQ�தி� ஒ� சீ,F� இ�?த5! அதி� "ஜ�பாேன ஓ��ேபா!" எ�� எQதி இ�?த5. 
 
ேம6ப� ஜ�பா� விமான� எ�ன காரண�தினா� கீேழ விQ?த5 எ�ப5 சாியாக� 
ெதாியவி�ைலெய�� ெசா�B� ெகா F இ�?தா�க�. ஆனா�, என�� அ5 
ெதாி?5வி,ட5. 9.பி. ராகவா>சாாியி� )F இ�?த ேபா5 அத� இ�,டைறயி� 
அைட?5 கிட?த ெவௗவா�க� ெவளி� கிள�பியி��க ேவ F�! அவ6றி� ஒ�� 
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இைசேகடாக விமான�தி� இ�ஜி� ச�கர�தி� மா,�� ெகா ���க ேவ F�. 
அத� காரணமாகேவ அ?த ஜ�பா� விமான� விQ?தி��க ேவ F�. 
 
இ�ேபா5 நீ$கேள ெசா�A$க�! 9.பி. ராகவா>சாாி ைப�தியமா? அவைன� 
ைப�தியெம�� ெசா�B� ெகா ��?தவ�க� ைப�தியமா?  
------------- 

58. 58. 58. 58. ேதவகியி� கணவ�ேதவகியி� கணவ�ேதவகியி� கணவ�ேதவகியி� கணவ�    
1111    

 
ேதனா�ேப,ைட கா$கிர8 ைமதான�தி� ஆ Fேதா�� 3ேதசி� ெபா�,கா,சி 
நட�5கிறவ�கைள வாH�5கிேற�. அ?த� ெபா�,கா,சி காரணமாக எ� 
வாH�ைகயி� ெவ� காலமா1 ம�மமாக இ�?5 வ?த ஒ� விஷய� 5ல$கிய5. எ� 
மனதி� 3ம?தி�?த ஒ� ெபாிய பார� நீ$கிய5. அ��க� எ�ைன> சி?தைனயி� 
ஆH�தி எ� நி�மதிைய� �ைல�5 வ?த ஒ� ச?ேதக� நிவ��தியாகி எ�Mைடய 
உ�ள�தி� அைமதி ஏ6ப,ட5. 
 
இ?த வ�ஷ�5> (1950 ெப��வாி, மா�> மாத$களி� எQத�ப,ட5) 3ேதசி� 
ெபா�,கா,சி�� நா� ேபாகவி�ைல. ெச�ற வ�ஷ�ைத� கா,�A� இ?த வ�ஷ� 
எKவளேவா சிற�பான ஏ6பாFக� ெச1தி��பதாக எ�லா�� ெசா�னா�க�. 
ஆனாA� நா� ேபாகவி�ைல. ேபாகலாமா, ேவ டாமா எ�� ேயாசைன ெச15, 
ேவ டா� எ�� ��D க,�ேன�. ேபாயி�?தா�, அ$ேக நா� ேதவகிைய> 
ச?தி�த இட�5�� எ� கா�க� எ�ைன இQ�5� ெகா F ேபாயி����. பைழய 
ஞாபக$களி� �Hகி� ேபாயி��ேப�. எ�லா�� பா���� கா,சிகளி� எ� மன� 
ெச�றிரா5. ஆட� பாட�களிேலா நாடக� நடன$களிேலா நா� எKவித� க��ைத> 
ெசA�த ��9�? சி�திர� கா,சி��� ெச�றா�, ேதவகியி� சி�திர�தா� எ� 
மன� க ��னா� ேதா���. மி�சார ச�தியி� அ6�த$கைள� கா,F� 
இட�5��� ெச�றா�, அ$ேக திGெர�� ேதவகிைய நா� பா��த உடேன எ� 
உட�பி� பா1?5 �A�கி� ேபா,ட மி�சார ச�திைய� தா� நிைன�5� 
ெகா�ேவ�. 
 
ஒ� வ�ஷமா? இர F வ�ஷமா? இ�ப�ைத?5 வ�ஷ�5��� பிற� அவைள 
நா� பா��ேத�. க�னி� ெப ணாக� 5�ளி� திாி?5 ெகா ��?தவைள ��� 
�ழ?ைதகளி� தாயாராக� பா��ேத�. ஆயிM�, பா��த த,சணேம அைடயாள� 
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ெதாி?5 ேபா1வி,ட5. ெகா"ச ந"ச� ச?ேதக� இ�?தாA�, ெச�க> சிவ?த அவ� 
க�ன�தி�, காதி� ஓர�தி� இ�?த அழகிய ம>ச� அ?த> ச?ேதக�ைத� ேபா�கி 
வி,ட5. 
 
ேதவகி9� எ�ைன அைடயாள� ெதாி?5 ெகா F வி,டா� எ�ப5 அவ� 
எ�ைன� பா��5� பிரமி�5 நி�றதிB�?5 ெதாி?த5. அவ� ைகைய� பி��5� 
ெகா F வ?த �ழ?ைத அவைள� பி��5 இQ�தைத� /ட� கவனியாமேல 
நி�றா�. 
 
எ� மன� ெகா?தளி�ைப ஒ�வா� சமாளி�5� ெகா F, "ெஹ,மா8ட� ெப  
ேதவகிதாேன?" எ�� நா�தQதQ�க� ேக,ேட�. 
 
"ஆமா�; நீ$க� கி,டாதாேன?" எ�றா� ேதவகி. 
 
"ஓேகா! இ�M� எ�ைன ஞாபக� ைவ�தி��கிறாேய?" எ�ேற�. 
 
"எ�ப� மற�க ��9�?... எ�ைற�காவ5 ஒ� நா� உ$கைள> ச?தி�ேபா� எ�கிற 
ந�பி�ைக எ� மனதி� இ�?த5. அ?த ந�பி�ைக இ�ேபா5 நிைறேவறிவி,ட5!" 
எ�� ேதவகி கனிDட� /றினா�. 
 
"அ�ப�யா? எ�ைன> ச?தி��� வி��ப� /ட உன�� இ�?ததா? அ5 
எ�Mைடய பா�கிய?தா�!... இ?த> ெச�ைன� ப,டண�தி� தா� நீ 
இ��கிறாயா? ஜாைக எ$ேக?... உ�Mைடய கணவ�... இ?த� �ழ?ைதகளி� 
தக�பனா�... அவ� இ$ேக வரவி�ைலயா?" எ�� தய$கி� தய$கி� ேக,ேட�. 
 
"),F�� வா�$க�! எ�லா� கைத9� சாவகாசமாக> ெசா�கிேற�!" எ�� ேதவகி 
/றிய வா��ைதகளிேலேய க ணீ� கல?தி�?ததாக� ேதா�றிய5. 
 
அவNைடய ),F விலாச�ைத� ெதாி?5 ெகா ேட�. பிற� பிாிய மனமி�றி� 
பிாி?5 ெச�ேற�. 
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அF�த ஞாயி6��கிழைம காைலயி� ),F�� வ��ப� ேதவகி ெசா�Bயி�?தா�.  
அ5 வைரயி� ஒKெவா� நாN� ஒKெவா� 9கமாக> ெச�� ெகா ��?த5. 
 
அ?த நீ ட 9க$கைள ெய�லா� பைழய ச�பவ$கைள ஒKெவா�றாக 
நிைனD�பF�தி� ெகா F கழி�ேத�. 
--------- 

2222    
 
ஏற��ைறய கா� Y6றா F�� ��னா� நட?த ச�பவ�. ஆனாA� ேந6� 
நட?த5ேபா� எ� ஞாபக�தி� இ��கிற5. ைஹ8/B� ஆறாவ5 பார� ப��5� 
ெகா ��?ேத�. எ� தக�பனாாி� மரண� காரணமாக நFவி� ��� வ�ஷ� 
எ� ப���� தைட�ப,��?த5. ஆைகயா� எ� வ��பி� வாசி�த ம6ற� 
பி�ைளகைள� கா,�A� என�� வய5 அதிக�. பதிேனQ ��?5 பதிென,டாவ5 
பிற?தி�?த5. ஆனா� ப�ளி�/ட� ேபாகாத ��� வ�ஷ�� நா� 3�மா இ�?5 
விடவி�ைல. ந�றாக� ப��தி�?ேத�. ஆைகயா� இ�ேபா5 வ��பி� 
ெக,��கார� ைபய� எ�� ெபய� வா$கியி�?ேத�. ப�ளி�/ட�தி� 
ஆசிாிய�க� எ�லா�� எ�ேபாி� பிாியமாயி��பா�க�. அ?த வ�ஷ�தி� �திதாக 
வ?தி�?த ெஹ,மா8ட� ப�மநாப ஐய$கா�� எ�னிட� மி�க 
அபிமானமாயி�?தா�. அவைர� கா,�A� அவ� மைனயாN�� எ�னிட� பிாிய� 
அதிக�. அ?த� த�பதிக� எ$க� ஊ��� வ?த �திதி� நா� அவ�கN�� மி�க 
ஒ�தாைசயாயி�?ேத�. �5� ���தன� ேபாFவத6� ேவ �ய சாமா�க� 
எ�லா� வா$கி� ெகா Fவ?5 ெகாF�ேத�. இதிB�?5 அ?த மாமி�� எ�ைன 
ெரா�ப� பி��5� ேபா1வி,ட5. தினசாி காைலயி� பலகார� கா�பி என�� 
ெஹ,மா8டாி� ),�ேலதா�. ஒ� நாைள�� நா� அவ�க� ),F��� 
ேபாகாவி,டா�, "கி,டா! ேந6ைற�� எ$ேக காேணா�? இ?த மாதிாி நீ 
'ஆ�ெஸ ,' ேபா,டா�, ெஹ,மா8டாிட� ெசா�B� பாீ,ைசயி� 'ைஸப�' 
ேபா,Fவிட> ெசா�ேவ�!" எ�� மாமி ச ைட பி��பா�. இ�ப�> சிலகால� 
ெஹ,மா8ட� ),F�� நா� ெச�ல� பி�ைளயாயி�?ேத�. அவ�க� வ?த �திதி� 
அவ�கNைடய ),�� அ?த� த�பதிகைள� தவிர ேவ� யா�� இ��கவி�ைல. 
 
பிற� ஒ� நா� ர$கநாயகி அ�மா� திGெர�� ஒ� ெச1தி ெசா�னா�. 
அவ�கNைடய �மாாி ேதவகி அF�த வார� ெச�ைன� ப,டண�திB�?5 
வர�ேபாவதாக> ெசா�னா�. அ5வைரயி� அவ�கN�� ஒ� �த�வி உ F 
எ�M� விஷயேம ெதாியாமB�?த5. எனேவ, அ?த> ெச1திைய� ேக,டDட� 
என�� விய�பாயி�?த5. விய�� ம,Fமி�ைல; காரண� ெசா�ல ��யாத ஒ� 
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பரபர�� உ டாயி6�. வர�ேபாகிற ேதவகிைய� ப6றி எ�லா விவர$கN� 
ெதாி?5 ெகா�ள ேவ F� எ�� ேதா�றி6�. மாமியிட� சா5�யமாக� பல 
ேக�விக� ேக,F� ெதாி?5 ெகா ேட�. ேதவகி�� வய5 பதிைன?5; நாலாவ5 
பார� பா8 ெச1தி�?தா�. அவைள எ$க� ஊ��� அைழ�5� ெகா F வர 
�தB� ப�மநாப ஐய$கா� இ�ட�படவி�ைல. எ$க� ஊ� ப,டண�திA� 
ேச�?ததி�ைல; ப,�� கா,�A� ேச�?ததி�ைல. இர F� ெக,ட ஊ�. 
ெப கN��� தனியாக ைஹ8/� கிைடயா5. ஆ  பி�ைளக� ைஹ8/� 
ம,F?தானி�?த5. ஆைகயினாேல ேதவகியி� ப��ைப� ெகF�க ேவ டா� 
எ�� ப,டண�தி� பா,� ),�ேலேய அவைள வி,F வி,F வ?தா�க�. ஆனா� 
அதிக கால� ெச�ல� ெப ைண� பிாி?தி��பத6�� தாயா� தக�பனா� இர F 
ேபராA� ��யவி�ைல. ஆைகயா� சில நாைள�ெக�லா� அவைள அைழ�5� 
ெகா F வர� தீ�மானி�தா�க�. அைழ�5� ெகா F வ?5 ��ஷ� பி�ைளகளி� 
ைஹ8/Bேலேய ேச��5விடD� ��D ெச1தா�க�. ர$கநாயகி அ�மா� இத6� 
ஆ,ேசபைணக� பல ெசா�லாமB�ைல. ஆனா� ப�மநாப ஐய$கா�, "நாேன 
ெஹ,மா8டராயி���� ேபா5 எ�ன கவைல? எ�ைன மீறி எ�ன நட?5விF�? 
கிண6�� த ணீைர ெவ�ள� ெகா Fேபா1 விFமா? யாராவ5 ஏதாவ5 உளறி� 
ெகா F ேபாக,F�. இ?த� கால�தி� ைவதிக �F�ப�5� ெப க� சாதி வி,F> 
சாதி க�யாண� ெச15 ெகா�கிறா�க�. க�பேலறி> சீைம��� ேபாகிறா�க�. 
வ�கீ� பாீ,ைச பா8 ெச15வி,F நாA ைக> ச,ைட ேபா,F� ெகா F 
ேகா�,�� வ?5 ேப3கிறா�க�. அவ�கைளெய�லா� யா� த�ளிைவ�5 
வி,டா�க�? எ� ெப  எ� ப�ளி�/ட�தி� ேச�?5 ப��பத6� எ�ன 
வ?5வி,ட5?" எ�� அ��5� ேபசினா�. 
 
அத� ேபாி� ர$கநாயகி அ�மாN� ச�மதி�தா�. எ$க� ெஹ,மா8டாி� மைனவி 
ெகா"ச� உலக� ேபா�ைக அறி?த ெப மணி. த� �த�வி ஆறாவ5 பார� 
வைரயிலாவ5 ப��தா�தா� ந�ல இட�தி� கBயாண� ஆ�� எ�ற எ ண� 
அ?த அ�மாளி� மனதி� இ�?த5. 
 
"நீேய ெசா�A, கி,டா! இவ��ேகா மாத� ச�பள� Y6ைற�ப5 Uபா1. கா�பி> 
ெசலD�ேக ஐ�ப5 Uபா1 ஆகிவிFகிற5. இ?த இல,சண�தி� பண$ கா3 எ�ப�> 
ேச��? ப�தாயிர�, இ�பதினாயிர� எ�� வரத,சைண ெகாF�5� கBயாண� 
ப ணி� ெகாF�க நம�� ேயா�யைத உ டா? �ழ?ைத��� ெகா"ச� 
ப��பாவ5 இ�?தா� தாேன, 3மாராக ந�ல இடமாக� பா��5� கBயாண� ெச15 
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ெகாF�கலா�?" எ�� ர$கநாயகி அ�மா� எ�னிட� ெசா�னத6� நா� ஒ��� 
பதி� ெசா�லவி�ைல. அ?த விஷயமாக எ� மனதி� அ>சமய� அபி�பிராய� 
ஒ��� ஏ6ப,���கவி�ைல. ஆனா� மாமி�� யாாிடமாவ5 த� மனதிB�?தைத> 
ெசா�B� தீ��க ேவ �யதாயி�?த5. ஆைகயா� எ�ைன� பி��5� ெகா டா�. 
 
"எ�னடா, கி,டா! ஒ��� பதி� ெசா�லாம� வாைய ��� ெகா ���கிறாேய? 
உ� அபி�பிராய� எ�ன? ேதவகியி� ப��ைப நி��த என��� 
இ�டமி�ைலதா�. ஆனா� இ?த ஊ� ெகா"ச� ப,��காடாயி��கிறேத எ�� 
பா��கிேற�. ��ஷ� பி�ைளக� ப���� வ��பிேலேய ேதவகிைய9� உ,கா�?5 
ப��க> ெசா�னா�, இ?த ஊ��கார�க� ஏதாவ5 வ�� வள��க மா,டா�களா?" 
எ�� ர$கநாயகி அ�மா� ம�ப�9� வ6���தி� ேக,டா�. 
 
"நீ$க� எத6காக� கவைல�பFகிறீ�க�, மாமி! ெஹ,மா8ட���� ெதாியாத 
விஷயமா? அவ� ெச19� ஏ6பாF சாியாக�தா� இ����" எ�� நா� ெசா�B 
ைவ�ேத�. 
 
"எ�னதா� அவ� எ�லா� ெதாி?தவராயி�?தாA�, இ?த விஷய� ந�றா1 
ேயாசி�5> ெச1ய ேவ �ய காாிய� அ�லவா? எ?த� ப�க� பா��தாA� த�ம 
ச$கடமாயி��கிற5. என��� சாி, அவ���� சாி, �ழ?ைதைய வி,F வி,F� 
பிாி?தி��க ��யவி�ைல. -$�வத6�� க ைண ��னா� ேதவகிதா� 
கனவிேல வ?5 நி6கிறா�. எ$க� விஷய?தா� இ�ப� எ�றா�, �ழ?ைத9� 'நா� 
வ?5 விFகிேற�' எ�� க�த�5�� ேம� க�தமாக எQ5கிறா�. 'ெப  க�வி' 
'ெப  க�வி' எ�� வா1 ெகா ட ம,F� எ�லா�� />ச� ேபாFகிறா�கேள? 
இ?த ஊாி� ெப கN�� எ�� ஒ� ைஹ8/� இ�ைல, பாேர�!" எ�றா� மாமி. 
 
"இ?த ஊாி� ெப கN�� ைஹ8/� ைவ�தா� எ�ன பிரேயாஜன�, மாமி? 
ெப"3கN� நா6காBகN?தா� ப��க ேவ F�. இ?த ஊ�� ெப க� யா�� 
நாலாவ5 வ����� ேம� தா �வ�வேதயி�ைல!" எ�ேற� நா�. 
----------- 
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ெஹ,மா8ட�� நாM� ேதவகிைய அைழ�5�ெகா F வ�வத6காக ரயி�ேவ  
நிைலய�5��� ேபாயி�?ேதா�. ெதாி?த மனித�கNட� ேதவகிைய� /,�, 
ரயிேல6றி அM��வதாக> ெச�ைனயிB�?5 க�த� வ?தி�?த5. ரயி� எ�ேபா5 
வர� ேபாகிற5 எ�� என�� ஒேர ஆவலாயி�?த5. கைடசியாக, ரயி� வ?த5. 
நா$க� நி�ற இட�5�� எதிாிேலேய ேதவகி இ�?த வ �9� நி�ற5. ரயிA�� 
ெவளிேய �க�ைத நீ,� ெஹ,மா8டைர� பா��5� ைகைய ஆ,�ய ெப ைண� 
பா��த5� அவ� தா� ேதவகி எ�� என��� ெதாி?5வி,ட5. ேகாண வகிF� 
3�,ைட மயி�� ����ெவ�ற �க�� க��பான ��வ�� க ணிைம9மாக� 
ேதா�றிய ேதவகியி� �க�ைத ரயி� ச,ட$கN�� நFவி� அ�ைற�� எ�ப�� 
பா��ேதேனா, அ�ப�ேய இ�ைற��� ஞாபக�5�� வ�கிற5. "அ�பா! 
வ?5வி,ேட�!" எ�� ெசா�ன அவNைடய �ரைல� ேக,ட5� எ� ெந"3 
ேமெலQ?5 ெதா ைடைய அைட�த5 ேபா�ற உண�>சி ஏ6ப,ட5. ரயிBB�?5 
ேதவகி கீேழ இற$கிய5� என�� எ�ன ேதா�றி6� ெதாி9மா? 
 
"மாமி 3�த� ைப�திய�! இ�ப� ர�ைப, ேமனைகெய�லா� ேதா6�� ேபா��ப� 
அழ� பைட�த ெப V��� கBயாண� ஆவைத� ப6றியா கவைல�பFவ5? 
இவN��� ப��� இ�?தா� தா� கBயாண� ஆ�மா? ப�தாயிர� இ�பதினாயிர� 
வரத,சைண இ?த� ெப V�கா ெகாF�க ேவ F�? ைப�திய�கார�தன?தா�! 
இவைள� கBயாண� ெச15 ெகா�Nகிறவ� அ�லவா இவைள� 
ெப6றவ�கN��� ப�தாயிர�, இ�பதினாயிர� பண� ெகாF�க ேவ F�? 
அ�ப�� ெகாF�தாA� அ5 இவN�� ஈடா�மா?" எ�� இ�ப�ெய�லா� எ� 
மன� நிைன�த5. 
 
ரயி�ேவ 8ேடஷனிB�?5 ெவளிேயறியேபா5 ேதவகியி� ெப,�ைய நா� -�கி� 
ெகா F ேபாேன�. அ�ப� அவNைடய ெப,�ைய� -�கிய5 என��� 
ெப�ைமயாயி�?த5. ஜ,கா வ �யி� �தB� ேதவகிைய ஏற> ெசா�Bவி,F 
ெஹ,மா8ட� ஏறி� ெகா டா�. பிற� எ�ைன9� ஏறி�ெகா�ள> ெசா�னா�. 
நா� தய�க�5ட� ஏறி உ,கா�?ேத�. வ � நகர� ெதாட$கிய5� ேதவகி, "இவ� 
யா� அ�பா?" எ�றா�. அ5வைரயி� யா�ேம எ�ைன� ப6றி அKவித� 
மாியாைதயாக� ேபசியதி�ைல. எ$க� ஊாி� சி� ெப க�/ட� ��ஷ� 
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பி�ைளகைள 'அவ�' 'இவ�' எ��தா� ெசா�வா�க�. ேதவகி என�� மாியாைத 
ெகாF�5� ேபசிய5 என�� அளவி�லாத ெப�ைமைய9� மகிH>சிைய9� 
அளி�த5. ப,டண�தி� வள�?த ெப களி� நாகாிக� எ�ப�9� உய�Dதா� 
எ�� எ ணி� ெகா ேட�. 
 
எ�ேபா5� சளசளெவ�� ேப3� பழ�க� உைடய என�� அ�ைற��, அ?த ஜ,கா 
வ �யி� ேபா��ேபா5, எதனாேலா ேபசேவ ேதா�றவி�ைல. தக�பனா�� 
மகN� ேப3வைத� ேக,F� ெகா F ெமௗனமாயி�?ேத�. நFவி� ஒ� தடைவ 
ேதவகி "இவ��� ெரா�ப ச$ேகாச� ேபாB��கிற5. ேபசாம� வ�கிறாேர?" 
எ�றா�. "அெத�லா� ஒ��மி�ைல; அ�பாD� ெப V� ேப3�ேபா5 நFவி� 
�றி�கிட ேவ டா� எ�� இ��கிறா�. உ� அ�மாD�� இவ� ெச�ல� பி�ைள. 
எத6ெகF�தாA� 'கி>சாமிைய அM��$க�!' எ�பா�. இவனா� என�� ),F 
விஷயமான கவைலேய இ�லாமB��கிற5!" எ�றா� ெஹ,மா8ட�. அவாிட� 
அ�ேபா5 என�� எ�ைல கட?த ந�றி உண�>சி உ டாயி6�. 
 
ெஹ,மா8ட� ��யி�?த ),�� வாசB� சில ம?தாைர, பவளம�B �தBய 
��ப> ெச�கN�� ம�தியி� ஒ� பைழய கால�5> சாதி ��ைல� ெகா�9� 
வள�?5 பட�?5 ;�5� ெகா,�யி�?த5. ஒ�?5 விQ?5 விFவாேளா எ�� 
ேதா���ப� ஒ�Bயான ேதக�5ட� ேதவகி அ?த ),F��� ��?தேபா5, 
ெப கைள� ';$ெகா�' எ�� ெசா�வதி� ெபா��த� என�� விள$கி6�. 
இ�ைற��� /ட நா� ேதவகிைய� ப6றி நிைன�தா�, அ?த சாதி 
��ைல�ெகா�9� அதி� ;�தி�?த மல�களி� மண�� ேச�?5 என�� ஞாபக� 
வ�கி�றன. 
---------- 

4444    
 
ேதவகி எ$க� ஊ��� வ?5 சில நா� வைரயி� எ� வாH�ைகேய �-கல 
மயமாயி�?த5. வழ�க� ேபாலேவ ெஹ,மா8ட� ),F�� அ��க� ேபா1 
வ?ேத�. அ�மாD�� உதவி ெச1த5 ேபாலேவ மகN��� உதவி �ாி?5 வ?ேத�. 
சில சமய� கண�� �தBய பாட$களி� ேதவகி ச?ேதக� ேக,டா� ெசா�B� 
ெகாF�ேப�. ேதவகி��� எ�ைன ெரா�ப� பி��5 வி,டதாக� ேதா�றிய5. 
அ�மாைவ� ேபாலேவ ெப V� ஒ� நா� நா� அவ�க� ),F��� 
ேபாகாவி,டா�, "எ$ேக ேந6�� காேணா�?" எ�� ேக,க� ெதாட$கினா�. 
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அவ�கN��� ஒ� வி�தியாச� எ�னெவ�றா�, தாயா� எ�னிட� பி�ைள �ைற 
பாரா,� எ�ைன ஏக வசன�தி� அைழ�பா�. �த�வி மாியாைதயாக 'வா$க�' 
'ேபா$க�' எ�� /�வா�. 
 
இKவித� சிலகால� நா� ஆன?த மயமான வாMலக�தி� ச"சாி�5 வாH?5 
வ?ேத�. திGெர�� அ?த வானி� க�ேமக� ஒ�� ேதா�றிய5. �தB� 
சிறியதாக� ேதா�றிய5 வர வர� ெபாிதாகி� பட�?த5. இ�9� மி�னA� �யA� 
மைழ9� ெதாட�?5 வ?தன. 
 
ேதவகி எ$க� ப�ளி�/ட�தி� ஐ?தாவ5 பார�திேல ேச�?தா�. வ��பி� எ�லா� 
பி�ைளகN� ெப"சிகளி� உ,கா�?தி��பா�க�. ேதவகி�� ம,F� ச6�� த�ளி 
ஒ� தனி நா6காB ேபாட�ப,�����. அதி� அவ� உ,கா�?5 ெகா�வா�. 
இைத� �றி�5> சில மாணா�க�க� ஒ� விதமாக� ேப3வ5 F எ�� என��� 
ெதாிய வ?த5. பராபாியாக� ேக�வி�ப,ேடேனய�றி, எ� காதி� அ�தைகய ேப>3 
எ5D� விழாம� ெகா"ச நா� வைரயி� இ�?த5. ஆைகயா�, மனதி6�� 
ஆ�திர�ப,ேடேன தவிர அைத� ப6றி நா� ஒ��� ெசா�ல ��யவி�ைல. 
கைடசியாக, ஒ� நா� எ� கா5பட� ேக,F வி,ேட�. ஆறாவ5 பார�தி� இர F 
வ�ஷ� ேதறாம�, ��றாவ5 வ�ஷ� ப��த ஒ� ைபய� இ�?தா�. அவ� ெபய� 
ைவ�தியநாத�. பண�கார ),F� பி�ைள. அக�பாவ� பி��தவ�. வ��� ேப>3� 
ேப3� வழ�க� ெரா�ப உ F. ஆசிாிய�கைள� ப6றி�/ட> சில சமய� 
க�னாபி�னா எ�� மாியாைத� �ைறவாக� ேப3வா�. அவேனாF நா� 
சகவாசேம ைவ�5� ெகா�வதி�ைல. 
 
ஒ�நா� நா� ெஹ,மா8ட� ),F��� ேபா1வி,F ஹா8டA��� தி��பி வ?5 
ெகா ��?தேபா5 ைவ�தியநாதM� இ�ெனா� ைபயM� சாைல ஓர�தி� நி�� 
ேபசி� ெகா ��?தா�க�. எ�ைன> 3,�� கா,� ைவ�தியநாத� ஏேதா 
ெசா�னா�. இ�ெனா� ைபய� 'ஓேஹா!' எ�� சிாி�தா�. அைத�/ட நா� 
ெபா�,பF�தவி�ைல. நா� பா,F��> சாைலயி� இ�ெனா� ஓரமாக� 
ேபாேன�. ஆனா� ைவ�தியநாதM�� அ�ைற�� ஏேதா பிசா3 பி��தி�?த5. 
ஆைகயா� எ� காதி� விQ�ப� அவ� ெஹ,மா8ட� ெப  ேதவகிைய� ப6றி� 
ேபசினா�. எ�ைன9� அவைள9� ேச��ேத ேபசினா�, எ�ன ேபசினா� எ�� 
இ$ேக எQதி எ� ேபனாைவ9� காகித�ைத9� கைற�பF�த நா� வி��பவி�ைல. 
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அைத� ேக,ேடேனா இ�ைலேயா, என�� ஆேவச� வ?5வி,ட5. அKவளD  
ைதாிய�� ேதகபல�� என�� எ�ப� அ>சமய� வ?தன எ�பைத நிைன�தா� 
இ�ேபா5 /ட விய�பாயி��கிற5. ஒேர பா1>சB� அவன�கி� ெச�� அவ� 
க�ன�தி� பளீ� எ�� ஒ� அைற வி,ேட�. ைவ�தி ந�ல த�ய�; '�,பா�' 
ந�றாக ஆFவா�. கா6ப?5 ஆ� ஆ�� காB� அவM�� ைவர� பா1?தி�?த5. 
எ�ைன ஒ� உைதவி,டா�. எ� �ழ$காB� ப,F� பிராணேன ேபா1வி,ட5. 
ஆயிM� நா� பணி?5 விடவி�ைல. இர F ேப�� சிறி5 ேநர� 5வ?த 9�த� 
ெச1ேதா�. )தியி� விQ?5 �ர ேடா �. ைவ�தி எ� கQ�ைத� பி��5 ெந��க 
ஆர�பி�தா�. என�� �>3� திணற ஆர�பி�5வி,ட5. ந�ல ேவைளயாக அ?த> 
சமய�தி� எ$க� ப�ளி�/ட ஆசிாிய� ஒ�வ� வ?தா�. ெஹ,மா8டைர� 
கா,�A� அவ� பி�ைளகளி� க,F�பா,ைட நிைல நி��5வதி� க ��பானவ�. 
அவ� எ$க� அ�கி� வ?5 அத,�ய5� இ�வ�� ச ைடைய நி��திேனா�. 
இ�வைர9� அவ� கFைமயாக� தி,�வி,F� ப�ளி�/ட� வ?த5� த ��க� 
ேபாவதாக> ெசா�னா�. ைவ�தி உடேன "எ� ேபாி� த�பி�ைல, ஸா�! நா� 
பா,F��> 3?தர�5ட� ேபசி� ெகா ��?தேபா5 இவ� தா� வA>ச ைட�� 
இQ�தா�. திFதிFெவ�� வ?5 க�ன�தி� பளீ� எ�� அைற?தா�. 3?தர�ைத 
ேவVமானா� ேக,F� பா�$க�!" எ�றா�. "3?தர�ைத� ேக,பெத�ன? 
இவைனேய ேக,கிேற�. ைவ�தி ெசா�வ5 உ ைமயா?" எ�� எ�ைன� பா��5 
ஆசிாிய� அத,�� ேக,டா�. நா� பதி� ெசா�லாம� திைக�5 நி�ேற�. ைவ�தி 
/றிய5 எ�னேவா உ ைமதா�. �தB� ைவ�தியி� க�ன�தி� அைற?தவ� 
நா� தா�. ஆனா� எத6காக? அ?த� காரண�ைத ெவளியி,F> ெசா�ல என�� 
இ�டமி�ைல. அைத> ெசா�வைத� கா,�A� ஆசிாியாி� த டைனைய� 
ெப�வத6�� ம6றவ�களிட� அவமான� பFவத6�� தாயாராயி�?ேத�. 
ேதவகிைய9� எ�ைன9� ேச��5 ைவ�தி ேபசிய ஆபாச வா��ைதகைள எ�ப� 
நா� தி��பி> ெசா�ேவ�? ெசா�னா� அ?த� ேப>3 ஊெர�லா� ஒ� நிமிஷ�தி� 
பரவி விFேம? அைதவிட எ� நாைவ� 5 ��5 விFவேத ேம� எ�� 
நிைன�ேத�. 
 
உதவி� தைலைம ஆசிாிய� ஜகதீச1ய� ெஹ,மா8டாிட� எ$க� ெத�> 
ச ைடைய� ப6றி> ெசா�Bவி,டா�. ெஹ,மா8ட� எ�ைன அைழ�5 
விசாாி�தா�. ைவ�தி9ட� வA> ச ைட��� ேபானத6�� காரண� ேக,டா�. 
நா� ெசா�ல ம��ேத�. ேவ� யாாிட� ெசா�னாA� அவாிட� ெசா�ல� 
/டாத�லவா? கைடசியி� "இ?த� தடைவ ம�னி�5வி,ேட�. இனிேம� 
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இ�ப�ெய�லா� ெச1யாேத!" எ�� எ>சாி�தா�. அ�5ட� அ>ச�பவ� 
��?5வி,டதாக� ேதா�றிய5. 
 
ஆனா� ெஹ,மா8ட� எ�ைன நட�திய �ைறயி� சீ�கிர�திேலேய 
வி�தியாச�ைத� க F ெகா ேட�. பைழய அபிமான�� ந�பி�ைக9� எ�னிட� 
இ�ைலெய�ேற ேதா�றிய5. அவ�கNைடய ),F�� நா� வ�வைத� /ட 
அKவளவாக அவ� வி��பவி�ைலெய�� காண�ப,ட5. அைத� கா,�A� 
��கியமாக, நாM� ேதவகி9� ேப3வைத� பா��தா� ெஹ,மா8டாி� �க� 
3�$கி6�. "ேதவகி! எ�ன )  ேப>3? ேபா1� பாட�ைத� ப�!" எ�பா�. 
இ5ம,Fம�லாம� எ�னிட� அவ� தனிைமயி� ேபச ேந��ேபா5 "கி��ணசாமி! 
ேதவகி�� ஒ� ந�ல வர� பா��5� ெகா ���கிேற�. நா� வாH�ைகயி� 
ெரா�பD� வ�ைமயா� க�ட�ப,டவ�. ேதவகிையயாவ5 ந�ல பண�கார� 
பி�ைள��� பா��5� ெகாF�5 விட வி���கிேற�. பண�கார� 
பி�ைளயாயி�?தா� ம,F� ேபாதா5; �ைற?த5 பி.ஏ. ப��தவனாயி��க 
ேவ F�. ெப�மாNைடய சி�த� எ�ப�யி��கிறேதா? உன�� யாராவ5 ந�ல 
வர� ெதாி?தி�?தா� ெசா�A!" எ�� /�வா�. 
 
இ?த வா��ைத எ� ெந"ைச வா� ெகா F அ��ப5 ேபாB����. என�� நாேன 
��தி ெசா�B� ெகா F ஆ�த� அைடய� பா��ேப�. "ேதவகி�� எ�ப�9� ஒ� 
நா� கBயாண� நட�க ேவ �ய5தாேன? ஆ8திபா8தி ஒ��ேமயி�லாத நா� 
அைத�ப6றி ேயாசி�5 எ�ன பய�? நம��� ப���� ெகா"ச�. பி.ஏ. வ��ைப 
எ,�� பா��கD� ��யா5. வய5� ெபா��த� /ட இ�ைல. பி�ேன, எத6காக� 
கவைல�பட ேவ F�? ெஹ,மா8ட� ெசா�வ5 நியாய?தாேன?" எ�� 
பலவிதமாக எ ணி ேயாசி�5 ��D ெச1ேவ�. ஆனாA� ேதவகி��� கBயாண� 
நட�க� ேபாகிற5 எ�ற எ ண� எ� மனதி� ஏேதா ஒ� ேவதைனைய� ெகாF�5� 
ெகா ��?த5. 
 
"ைவ�தி��� என��� ச ைட எQ?த காரண�ைத� ப6றி ெஹ,மா8ட���� 
ெதாி?தி���ேமா, ஒ� ேவைள 3?தர� ெசா�Bயி��பாேனா?" எ�� எ ணி 
எ ணி எ� உ�ள� த�தளி�த5. அ�ல5 ைவ�திேய ஒ�ேவைள ஏதாவ5 
உளறியி��கலா�; �6ற�ைத எ�ேபாி� 3ம�தியி��கலா�. ஆனாA� அைத�ப6றி 
யாாிட�� ேபசேவா, ேக,கேவா ��யவி�ைல. ச ைட��� பிற� ைவ�தி9� 
நாM� ேப3வேதயி�ைல. எ�ைன� ப6றி அவ� நா� இ�லாத சமய$களி� 
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ஏேதேதா ேகா� ெசா�B அவ-� ேபசி வ�கிறா� எ�� ெதாி?தி�?த5. ஆயிM� 
பைழய அ]பவ� காரணமாக அைத�ப6றி� காதிேலேய ேபா,F� ெகா�ளாம� 
இ�?5வி,ேட�. இர டாவ5 தடைவ அவேனாF ச ைட ேபாட என�� 
இ�டமி�ைல. 
 
இ�ப�யாக� கால� ேபா1� ெகா ��?த5. எ� வாH�ைகயி� ஏ6ப,��?த 
��5ண�>சி9� ஆன?த�� மைற?5வி,டன. கவைல9� ச?ேதக�� மனைத 
அாி�5� ெகா ��?தன. இKவளD�� மிைடயி� ேதவகி எ�ேபா5�ேபா� 
எ�னிட� பிாிய� கா,� வ?த5 ஒ��தா� ஒ�வா� தி��தி அளி�5 வ?த5. "ஏ� 
இ�ெபாQெத�லா� ),F�� வ�வதி�ைல?" எ�� ேதவகி எ�ைன� பா���� 
ேபாெத�லா� ேக,க� தவ�வதி�ைல. ஆனா� அவNைடய தக�பனா� நா� 
வ�வைத வி��பவி�ைலெய�� அவளிட� நா� எ�ப�> ெசா�ேவ�? 
ெசா�னா�தா� அதி� பய� எ�ன? 
------------ 

5555    
 
ஒ� நா� ர$கநாயகி அ�மா� எ�ைன� /�பி,F அM�பி, "கி,டா! ேகாவிA��� 
ேபா1 ெப�மாைள9� தாயாைர9� ேசவி�5 வி,F வரேவV�. நீ எ� /ட 
வ�கிறாயா?" எ�� ேக,டா�. மாமியி� அ���� மா� ெசா�ல ��யாம� 
ச�மதி�ேத�. மாமி9ட� நா� ேகாவிA��� ேபாவைத யாராவ5 ைபய�க� 
பா��தா�, "கி>சாமி ம�ப�9� ெஹ,மா8ட� ),F மாமிைய� கா�கா1 
பி��கிறா�!" எ�� ெசா�B� பாிகசி�பா�க� எ�ப5 ெதாி?5தானி�?த5. 
அைதெய�லா� நா� ெபா�,பF�தவி�ைல. ைதாியமாக� ;ைஜ சாமா�கைள 
எF�5� ெகா F மாமிைய� ெதாட�?5 ேபாேன�. வழியி� மாமி அ]தாப� 
நிைற?த �ரB�, "கி,டா! எ�னிட� நீ நிஜ�ைத> ெசா�BவிF. இவ��� - 
ேதவகியி� அ�பாD�� - உ� ேபாி� எ�ன ேகாப�? நீ எ�ன அ�ப��ப,ட 
�6ற�ைத> ெச15 வி,டா1? எ5வாயி�?தாA� எ�னிட� ெசா�B விF! நா� 
அவாிட� ேபசி> சாி�பF�5கிேற�!" எ�றா�. மாமியி� அ�� எ�ைன 
உ���வி,ட5. அழமா,டா� �ைறயாக நா� உ ைமைய> ெசா�Bவி,ேட�. 
உ ைம எ�றா�, ைவ�திய நாத� உளறியைத அ�ப�ேய ெசா�Bவிடவி�ைல. 
ஒ� மாதிாி அவMைடய வ��� ேப>ைச� ப6றி� �றி�பாக> ெசா�B, அதனா� 
ேந�?த ச ைடைய� ப6றி9� ெசா�ேன�. 
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இைத� ேக,ட மாமி, "அழகாயி��கிற5! இத6��தானா உ� ேபாி� எாி?5 
விQகிறா�? ஊாிேல நாA காலா�க� ஏதாவ5 ேபசி� ெகா Fதானி��பா�க�. 
இ�ப� நட�கலா� எ�� நா� எதி�பா��த5தாேன? 'இ?த� ப,��கா,F ஊாி� 
��ஷ� பி�ைளகளி� ப�ளி� /ட�தி� ேதவகிைய> ேச��கலாமா?' எ�� 
அ�ேபாேத நா� ெசா�ேன�. அைத� ேக,காம� ேச��5 வி,டா�. இ�ேபா5 உ� 
ேபாி� ேகாபி�5� ெகா F எ�ன பய�? ெஹ,மா8ட� எ�னேமா ெரா�ப 
ந�லவ� தா�. ஆனா� ேக,பா� ேப>ைச� ேக,�� 3பாவ� ெகா"ச� உ F. அ?த 
உதவி� தைலைம வா�தியா� ஜகதீச1ய� ஏேதா இ�லாத5� ெபா�லாத5� ெசா�B 
வ�தி ைவ�தி��கிறா�. நீ, பாவ�, எ� வயி6றி� பிற?த பி�ைள மாதிாி எKவளேவா 
வி3வாசமாயி�?தா1. ேதவகி�� உட� பிற?த த�பி, தைமய� ஒ�வ�� இ�ைலேய 
எ�ற �ைற என�� உ F. அ?த� �ைற தீ��ப� நீ அவNைடய /ட� பிற?த 
தைமய� மாதிாி பிாியமாக இ�?தா1. பாவ�! ஊாி� உ�ளவ�க� ேச�?5 உ�ைன 
ஆகெவா,டாம� அ��5வி,டா�க�. ஆனா� நீ ெகா"ச$/ட� கவைல�படாேத! 
நா� இவாிட� ெசா�B> சாி�பF�தி விFகிேற�. ெப�மா� ச?நிதியிA� தாயா� 
ச?நிதியிA� நா� இ�ைற�� உன�காகேவ ேவ �� ெகா�ள� ேபாகிேற�!" 
எ�றா�. இ?த அ�பான வா��ைதகளினா� எ� மன� ேமA� உ�கிவி,ட5. 
ெப�மாைள9� தாயாைர9� ேசவி���ேபா5 அ�ைற�� நாM� அKவிதேம 
ேவ �� ெகா ேட�. "ெஹ,மா8ட��� எ� ேபாி� இ�?த அ��� மதி��� 
�� ேபாலேவ ஏ6படேவ F�" எ�� பிரா��தி�ேத�. 
 
எ�Mைடய பிரா��தைன9� மாமியி� பிரா��தைன9� )  ேபாகவி�ைல. சில 
நாைள�ெக�லா� ெஹ,மா8ட� பைழயப� எ�ேம� பிாியமாயி��க� 
ெதாட$கினா�. இ5 என�� எ�ைலய6ற மகிH>சி த?த5. ஆயிM� நா� ஊ���� 
பய?5, அதாவ5 ம6ற� ைபய�களி� வ��� ேப>3��� பய?5, ெகா"ச� 
ஜா�கிரைதயாகேவ நட?5 ெகா ேட�. ��ேபா� தினசாி இர F ேவைள9� 
ெஹ,மா8ட� ),F��� ேபாவதி�ைல. அ�ேயாF ேபாகாம� இ��ப5மி�ைல. 
வார�5�� இர F ��� தடைவ ேபா1� பா��5� ேபசிவி,F வ�ேவ�. 
ேதவகியாவ5 மாமியாவ5 ேக,டா�, "இ?த வ�ஷ� எ8.எ8.எ�.சி. பாீ,ைச��� 
ேபாகேவ F� அ�லவா? பாட$க� க�டமாயி��கி�றன. சிர�ைதயாக� ப��க 
ேவ �யி��கிற5. ப��5 ந�ல மா�� வா$கி� பா8 ெச1தா� தாேன 
ப�ளி�/ட�5��� 'கிதா�' உ டா��? ெஹ,மா8ட���� ந�ல ெபய� 
ஏ6பF�?" எ�� பதி� ெசா�ேவ�. ஆனா� ெஹ,மா8டாிட�� அவ�ைடய 
�F�ப�தாாிட�� எ� மனதி� ஏ6ப,��?த அபிமான� ம,F� எ�ளளD� 
�ைறயவி�ைல. 
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இ�ப�> சில மாத$க� ெச�றன. அைர வ�ஷ� பாீ,ைச ��?5 கிறி85ம8 
விF�ைற9� கழி?த5. ைத மாத� பிற?த5. 'ைத பிற?தா� வழி பிற���' எ�� ஒ� 
பழெமாழி உ F அ�லவா? என��� ஒ� வழிபிற?த5. அதாவ5 ெஹ,மா8ட� 
),�� ��ேபா� ெந��கமான பழ�க� ஏ6பFவத6� ஒ� வழி பிற?த5. அ5, 
ேதவகி��� கBயாண� நி>சயமான ெச1திதா�! 
 
கிறி8ம8 விF�ைற�காக நா� கிராம�5��� ேபா1வி,F� தி��பிய5� இ?த> 
ெச1திைய அறி?ேத�. ெஹ,மா8ட�� அவ� மைனயாN� என�� ஆ�ேம� ஆ� 
வி,டா�க�. நாM� அவசரமா1 அவ�க� ),F��� ேபாேன�. "ேதவகி��� 
கBயாண� நி>சயமாகியி��கிற5" எ�கிற ெச1திைய� �-கல�5ட� 
ெசா�னா�க�. வரM� ெரா�ப ந�ல வர� எ�� ெதாி?த5. எ$க� ெஹ,மா8ட� 
மிக ந�ல மனித�; அவ�ைடய மைனயாேளா மகா உ�தமி. அ�ப��ப,ட 
த�பதிகNைடய ஆைச நிைறேவறாம6 ேபா�மா? "உ$கNைடய �ண�5���தா� 
இKவளD ந�ல வர� கிைட�த5" எ�� ெசா�ேன�. ைபய� ஒ� தாசி�தா�ைடய 
மக�. பி.ஏ. ப��5� ெகா ��?தா�. வரத,சைண /ட அதிக� 
ேக,கவி�ைலயா�. ெப ணி� அழைக9� சம��ைத9� பா��5 அதிக நிப?தைன 
ஒ��� ேபாடாம� கBயாண�5�� ஒ��� ெகா F வி,டா�களா�. 
 
��ேனெய�லா� 'ேதவகி��� கBயாண�' எ�ற ேப>3 என��� கிேலச�ைத 
அளி�த5 எ�� ெசா�ேன� அ�லவா! இ�ேபா5 கBயாண� நி>சயமாகி வி,ட5 
எ�� ெதாி?த5� என�� எ?தவிதமான கிேலச�� ஏ6படவி�ைல. எ� தைலயிேல 
இ�?த 3ைம9� இ�தய�ைத அ��கிய பார�� இற$கிவி,ட5 ேபா�ற உண�>சி 
உ டாகி� �-கல� ஏ6ப,ட5. ேதவகியி� சம��5��� அழ���� இKவளD 
ந�ல வரM��� கBயாண� ஆகேவ �ய5 நியாய?தா�. ப�மநாப ஐய$கா�-
ர$கநாயகி அ�மாளி� உ�தம �ண�5��, அவ�கN�� இ�ப��ப,ட மா�பி�ைள 
கிைட�க ேவ �ய5� நியாய?தா�. எ�லா� கடDNைடய க�ைண. 
ெப�மாைள9� தாயாைர9� ர$கநாயகி அ�மா� ேசவி�ததி� பல� ைகேம� 
கிைட�5வி,ட5. என��� ஒ� ெபாிய ெபா���� தீ�?த5. ெஹ,மா8டாிட� நா� 
ெகா ��?த ப�தி�� எKவிதமான கள$க�� ெசா�வத6� இனிேம� யா�� 
5ணியமா,டா�க� அ�லவா? 
 
இ�தைகய எ ண$களினா� நா� அளவிலாத உ6சாகமைட?5 கBயாண 
ஏ6பாFகளி� தீவிரமாக ஈFப,ேட�. ��ேபா� ெப��பாA� ெஹ,மா8ட� 
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),�ேலேய கால$கழி�க� ெதாட$கிேன�. ப?தைல அ�ப�� ேபாட ேவ F�, 
ேமள�5�� இ�னாைர> ெசா�ல ேவ F�, சைமயA�� இ�னாைர ஏ6பாF 
ெச1ய ேவ F�, இ�னி�ன சாமா�கைள இ�னி�ன இட�தி� வா$கி> ேசகர� 
ெச1ய ேவ F�, கBயாண� கFதாசி இ�ப� அ>ச��க ேவ F� எ�பைத� 
ப6றிெய�லா� இைடவிடாம� மாமி9ட� விவாதி�5 வ?ேத�. கBயாண 
ஏ6பாFக� ச�ப?தமாக எ�னா� இய�ற ஒ�தாைசகைள9� மாமி��> ெச15 
வ?ேத�. 
 
ஆனா� இ?த� கBயாண ஏ6பாFகளிA� ேப>3 வா��ைதகளிA� ெகா"ச$/ட 
உ6சாக$கா,டாமB�?தா� ேதவகி. "என��� கBயாண�5�� இ�ேபா5 எ�ன 
அவசர�? அ�மாD�, அ�பாD� ைப�திய� பி��5 அைலகிறா�க�! ெகா"ச$/ட 
என��� பி��கவி�ைல!" எ�� ேதவகி அ��க� ெசா�னா�. சாதாரணமாக� 
க�னி� ெப க� எ�லா�ேம கBயாண� ேப>3 வ?தா� இ�ப�� பி��காத5 
ேபால� கா,�� ெகா�வ5 F. ேதவகி9� அKவித?தா� ெவளி��> 
ெசா�Aகிறா� எ�� �தB� நிைன�ேத�. அவ� அ�ப�� ேப3�ேபாெத�லா� 
பாிகசி�5> சிாி�ேத�. ேபாக� ேபாக, ேதவகி உ ைமயாகேவ கBயாண�ைத 
ஆ,ேசபி�கிறாேளா எ�ற ச?ேதக� உதி�த5. அ�ேபா5 அவளிட� எதி��க,சி 
ேபசி� ��திமதி9� ெசா�ேன�. "உ� தாயா� தக�பனா��� நீ ஒேர ெப . 
உன��� காலா கால�தி� கBயாண� ப ணி� பா��க ேவ F� எ�� 
அவ�கN�� ஆைசயாயிராதா? அைத நீ ஆ,ேசபி�5 எ�ன லாப�? இ?த மாதிாி 
வர� தா� 3லப�தி� கிைட��மா? ைபய� பி.ஏ. ப��கிறானா�!..." எ�� வரைன� 
ப6றி வ�ணி�க� ெதாட$கிேன�. அத6�� ேதவகி, "பி.ஏ. எ�றா� அKவளD 
அதிசயமா? எ�தைனேயா ஆயிர� ேப�க� பி.ஏ. ப��கிறா�க�. கBயாண� ெச15 
ெகா�ள என�� இ�ட� இ��க ேவ டாமா? இ?த� கால�தி� 'ெப க� 
விFதைல' எ���, அ5ெவ���, இ5ெவ��� ேப3கிறா�கேள? நா� 'கBயாண� 
ேவ டா�' எ�� ெசா�A�ேபா5 எ�ைன நி��ப?த� பF�5வ5 எ�ன நியாய�? 
எ�லா� ெதாி?த எ$க� அ�பாேவ இ�ப�> ெச1கிற5தா� என�� 
அ��தமாகவி�ைல! நீ$களாவ5 எ� அ�பா - அ�மாவிட� ெகா"ச� என�காக� 
ேப3)�க� எ�� நிைன�ேத�. நீ$கN� அவ�கNைடய க,சி ேப3வ5 என�� 
ஆ>சாியமாயி��கிற5!" எ�றா�. இைத� ேக,ட5� என�� உ ைமயாகேவ 
ெகா"ச� தய�க� உ டாகிவி,ட5. ஒ� ேவைள ேதவகி�� இ�டமி�லாத 
ைபயM�� அவைள� பலவ?தமாக� கBயாண� ெச15 ெகாF�5விட� பிரய�தன� 
ெச1கிறா�கேளா எ�ற கவைல ஏ6ப,ட5. 
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"ஆமா�, ேதவகி! அ?த� ைபயைன உன�� உ ைமயாகேவ பி��கவி�ைலயா, 
எ�ன? அ�ப�யானா�..." எ�பத6��, ேதவகி, "அ�ப�யானாAமி�ைல, 
இ�ப�யானாAமி�ைல. அ?த� ைபயைன என��� பி��கிறதா, இ�ைலயா எ�ற 
ேக�வி எ$ேக வ?த5? சா�பாேட இ�ைலெய�� ெசா�A�ேபா5 'இைல 
ெபா�த�' எ�� �கா� ெசா�ன கைதயாக அ�லவா இ��கிற5? என��� 
கBயாண� ப ணி� ெகா�ளேவ இ�டமி�ைல. பி.ஏ., எ�.�., பா8 ெச15வி,F 
'G>ச�' உ�திேயாக�5��� ேபா1> 3த?திரமா1 வாழேவ F� எ�� என�� 
வி��பமாயி��கிற5. மா�பி�ைளைய� பி��தி��கிறதா, இ�ைலயா எ�� 
எ�ைன� ேக,டா� எ�ன பிரேயாஜன�? எ�ைன� பா��க வ?த ைபயைன நா� 
�க� எF�5� பா��கேவயி�ைல. பி�ேன, எ�ப�� பதி� ெசா�ல ��9�?" 
எ�றா�. இதிB�?5 ேதவகியி� ஆ,ேசபெம�லா� ெவளி�பைட���தா� எ�� 
நா� தீ�மானி�5� ெகா ேட�. பிற� "இ?த மாதிாிெய�லா� அச?த��பமா1� 
ேபசாேத! கBயாண� ப ணி� ெகா�ளாம� 'ந�னாி'யி� ேச�?5 விFவெத�லா� 
ஐேரா�பிய�கN��> சாி; ஹி?5�களாகிய நம��> சாி�பFமா? அ?தமாதிாி 
எ ண�ைத அ�ேயாF மற?5விF! அ�பா அ�மா ெசா�கிறப� ேகN!" எ�� 
அQ�தமா1� ��திமதி ெசா�ல� ெதாட$கிேன�. "இ�ேபா5 இ�ப��தா� 
'கBயாண� ேவ டா�' எ�� ெசா�B� ெகா ���பா1. நாைள��� கBயாண� 
ஆகிவி,டா� எ�ைனெய�லா� தி��பி�/ட� பா��க மா,டா1. 'கி,டா' எ�� 
ஒ�வ� இ��கிறா� எ�பைதேய மற?5ேபா1 விFவா1!" எ�� சில சமய� 
பாிகாச�� ெச1ேத�. 
 
இ?தமாதிாி நா$க� ேபசி� ெகா ����� சமய�தி� ெஹ,மா8டேரா அ�ல5 
மாமிேயா வ?5வி,டா�, உடேன ேதவகி ேப>ைச நி��திவி,F ேயாசைனயி� 
ஆH?5 விFவா�. அவ� அ�ப� எ�ன ேயாசைன ெச1தா� எ�ப5 அவN��� 
அவள5 அ?தரா�மாD��?தா� ெதாி9�. பா6கடB� ப�ளி ெகா ����� அ?த 
பர?தாமM��� ஒ� ேவைள ெதாி?தி��கலா�. 
------------ 
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கBயாண� ேததி �றி�பி,டாகிவி,ட5. ப?த�கா� �/��த� நட?5, கBயாண�  
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கFதாசி அ>சிடD� ெகாF�தாகிவி,ட5. கBயாண�5�� ேவ �ய சாமா�களி� 
பாதி��ேம� ேசகர� ெச1தாகி வி,ட5. மண� ெப V�� நி>சயதா��த� 
�டைவ9� மா�பி�ைள�� �/��த ேவ��9� /ட வா$கியாகிவி,ட5. 
இKவளD ஏ6பாFகN� ஆன பிற�, திGெர�� 'ெஹ,மா8ட� ெப ணி� 
கBயாண� நி�� ேபா1 வி,ட5' எ�ற வத?தி ஊாி� பரவிய5. 
 
எ� தாயாைர� பா��பத6காக இர F நா� நா� கிராம�5��� ேபாயி�?5 
தி��பி வ?ேத�. தி��பி வ?தDடேன அ?த> ெச1தி காதி� விQ?த5. எ�னா� 
ந�பேவ ��யவி�ைல. உ ைமைய அறி?5 ெகா�வத6காக அவசர அவசரமாக 
ெஹ,மா8ட� ),F��� ேபாேன�. ),F வாசB� கBயாண�5�காக� 
ேபா,��?த ப?தைல ஆ,க� அ�ேபா5தா� பிாி�5� ெகா ��?தா�க�. இ?த� 
கா,சி எ� மனதி� ெசா�ல ��யாத ேவதைனைய உ F ப ணிய5. 
),F���ேள ேபாேன�. ெஹ,மா8டராவ5, அவ� மைனவியாவ5 அ$ேக 
காண�படவி�ைல. ேதவகி ம,F� /ட�5 ஊ"சB� உ,கா�?5 ஆ�� 
ெகா ��?தா�. ச?திரபி�ப� ேபா�ற அவNைடய �க� வா� வத$கியி�?த5. 
அவNைடய தைல மயி� அவிH?5 ெதா$கிய5. க�ன$களி� க ணீ� 
வழி?ேதா�யதி� அைடயாள$க� காண�ப,டன. 
 
"ேதவகி! இ5 எ�ன? ப?தைல ஏ� பிாி�கிறா�க�? நா� ேக�வி�ப,ட5 
உ ைமயா?" எ�ேற�. 
 
"ஆமா�, கி,டா! உ ைமதா�. கBயாண� நி�� ேபா1வி,ட5. நா� 'ேவ டா� 
ேவ டா�' எ�� அ��5� ெகா ேடேன, அைத இவ�க� ேக,டா�தாேன? 
அ�ேபா5 நா� ெசா�னைத� ேக,கவி�ைல; இ�ேபா5 ந�றா1 அவமான� 
ப,டா�க�. இவ�கN�� ந�றா1 ேவ F�! இ5D� ேவ F�; இ�ன�� 
ேவ F�!" எ�றா�. ேதவகியி� இனிய �ரB� அKவளD �ேராத� எ�ப� வ?5 
��?த5 எ�� ஆ>சாிய�ப,ேட�. 
 
"எ�ன காரண�? கBயாண� ஏ� நி�ற5?" எ�� ேக,ேட�. 
 
"எ�ன காரணேமா! எ�ைன� ேக,டா�, என�� எ�ன ெதாி9�? அ�பாD� 
அ�மாD� எ�ைன� பிF$கி எF�ப5 ேபாதா5 எ�� நீ ேவேற ேக�வி ேக,பத6�  
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வ?5வி,டாயா?" எ�றா� ேதவகி. 
 
ேகாப�திA� ஆ�திர�திA� மாியாைத /ட� தவறிவி,டா�! ஆயிM� அத6காக 
அவைள� �6ற� ெசா�ல எ� மன� இட� ெகாF�கவி�ைல. 
 
இ?த> சமய�தி� ),F வாசB� ெஹ,மா8டாி� �ர� ேக,ட5. 
 
"ஏ டா! இ�Mமா ப?தைல� பிாி�தாகவி�ைல? சீ�கிர� பிாி�5 எறி?5 வி,F� 
ெதாைல9$களடா!" எ�� ப�மநாப ஐய$கா� ச�தமி,F� க�தினா�. அ5 
ெஹ,மா8டாி� �ர�தானா? ஆமா�, அவ�ைடய �ரேலதா�! ெஹ,மா8டாி� 
�ர�தா� அKவளD க�ணகdரமாகியி��கிற5! 
 
பாவ�! ெஹ,மா8ட��� மனதி� எKவளD தாப� ஏ6ப,���க ேவ F� எ�ப5 
ஊகி�க� /�ய5 தாேன? அவ��� ஆ�த� ெசா�ல ேவ F� எ���, எ�ன 
விதமாக ஆ�த� ெசா�Aவ5 எ��� ேயாசி�ேத�. ேயாசி�5� ெகா ேட ),F 
வாச6�ற� ேபாக நாA அ� எF�5 ைவ�ேத�. இத6�� ப�மநாப ஐய$கா� 
உ�ேள வ?5 வி,டா�. வ?தவ�, எ�ைன� பா��தா�. ஐேயா! அ?த� பா�ைவ! 
சிவெப�மா� ெந6றி� க ைண� திற?5 பா��5� திாி�ர�ைத எாி�5வி,டா� 
எ�பதி� என��> சிறி5� அதிசய� கிைடயா5! ஆனா� அ�ைற��� ேதவகியி� 
தக�பனா� எ�ைன� பா��த பா�ைவ எ�ைன ஏ� எாி�கவி�ைல எ�பைத� 
ப6றிய அதிசய?தா� இ�ன�� என��� தீரவி�ைல. 
 
ச6� ேநர� தீ எQ� க களா� எ�ைன� பா��5� ெகா ேடயி�?தவ�, 
ச,ெட�� நிதானி�5> சமாளி�5�ெகா F, "ஓேகா! நீ ேவ� 5�க� விசாாி�க 
வ?5 வி,டாயா! சாி! இ$ேக வா!' எ�� சமி�ைஞ9� கா,�வி,F அவ�ைடய 
ெசா?த அைற��� ]ைழ?தா�. உடெல�லா� பதற, ெந"3 படபடெவ�� அ��5� 
ெகா�ள நாM� உ�ேள ேபாேன�. இத6�� அவ� நிதானி�5� ெகா F 
வி,டதாக� ேதா�றிய5. �ரB� அKவளD கFைமயி�ைல; சாவதானமாக�தா� 
ேபசினா�. ஆனா� அவ� /றிய விஷய� எ�ைன� கதி கல$க அ��5வி,ட5. 
 
"கி��ணசாமி! நா� ெசா�வைத> சாியாக வா$கி� ெகா�. பதி� ேபசாேத! 
இனிேம� நீ இ?த ஊாி�, எ�Mைடய ப�ளி�/ட�தி�, ப��க> ெசௗகாிய�படா5. 
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நியாயமாக உ�ைன ப�ளி�/ட�திB�?5 '�8மி8' ெச1யேவ F�. அத6� 
ேவ �ய �கா?தர� இ��கிற5. ஆனா� நீ தக�பனி�லாத ஏைழ� ைபய�. நீ 
எ�ேப��ப,ட ெபாிய தீ$� ெச1தி�?தேபாதிA� உ�ைன அ�ேயாF ெகF�5விட 
என�� வி��பமி�ைல. நாைள��� ப�ளி�/ட� வ?தாயானா� உன�� 
'�ரா�8ப� ச��பிேக,' ெகாF�5 விFகிேற�. எ�ப�9� இ?த வ�ஷ� ேபான5 
ேபான5தா�. அF�த வ�ஷ�தி� ேவ� எ?த ஊ� ைஹ8/Bலாவ5 ேச�?5ப�, 
இ$ேக ெச1த5ேபா� அேயா�கிய�தன� ெச1யாம�, ேயா�கியமாக நட?5ெகா�! 
எ�னா� உ�ைன ம�னி�க ��யா5. கடDளிட� ம�னி��� ேக,F�ெகா�. 
கடDளி� க�ைண எ�ைலய6ற5. அவ� ஒ� ேவைள உ�ைன ம�னி�தாA� 
ம�னி�க� /F�!" 
 
ேம6/றிய வா��ைதகைள அ�ப�ேய ெஹ,மா8ட� /றியதாக நா� உ�தி 
ெசா�ல ��யா5. இ�மாதிாி ேதாரைணயி� ேபசினா� எ��தா� ெசா�லலா�. 
ஏ6ெகனேவ கல�க �6றி�?த எ� மனதி� அவ� /றிய வா��ைதக� அKவளD 
ெதளிவாக� பதியவி�ைல. எ�லா� ஒேர �ழ�பமாயி�?த5. ஆயிM� விஷய� 
எ�னெவ�ப5 விள$கிவி,ட5. நா� ஏேதா ம�னி�க ��யாத ெபாிய �6ற� 
ெச15 வி,ேட�. அதனா� அ?த ஊ�� ப�ளி�/ட�தி� இனி நா� ப��க��யா5. 
அ?த வ�ஷ� ேவ� ஊ�� ப�ளி�/ட�தி� ேபா1> ேச�?5 ப��கD� ��யா5. ஒ� 
வ�ஷ� ேபான5தா�! 
 
ப��ைப�ப6றி அKவளவாக நா� கவைல� படவி�ைல; வாHநாளி� ஒ� வ�ஷ� 
எ�ன பிரமாத�? ஆனா� ெஹ,மா8ட� எ� விஷய�தி� அKவளD ெகாdரமாக 
நட?5 ெகா ட5தா� ெசா�ல ��யாத 5�ப�ைத அளி�த5. அ�ப��ப,ட 
த டைன ெப�வத6� நா� �6ற� எ�ன ெச1ேத�? '�6ற� எ�ன?' '�6ற� 
எ�ன?' எ�� எ� உட�பி� உ�ள ஒKெவா� அVD� 5�5��5� ேக,ட5; 
ஒKெவா� நர��� அலறி அQ5 ேக,ட5. 
 
தய$கி� த,F� தFமாறி எ� நாD�, "ஸா�! நா� எ�ன �6ற� ெச1ேத�? எத6காக 
எ�ைன� ப�ளி�/ட�திB�?5 த�Nகிறீ�க�?" எ�� ேக,ட5. 
 
"அட அேயா�கியா! ேக�வி ேவ� ேக,கிறாயா? ேபா! எ� க  �� நி6காம� 
ேபா1� ெதாைல! இனி எ� �க�திேலேய விழி�காேத! இ$ேக நி�றாேயா 
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உ�ைன� ெகா�� விFேவ�. ேமேல ஒ� வா��ைத ேபசினாA� உ�ைன 
'�8மி8' ெச15 விFேவ�! ெக, அD,!" எ�� ெஹ,மா8ட� />சB,டா�. 
 
ேமேல நா� அ$� நி�றா�, எ�ைன அவ� ெகா�வ5 ஒ��ற மி��க,F�; வர�� 
மீறிய ேகாப�தினா� அவ�ைடய உயி��ேக ஏதாவ5 ஆப�5 ேந�?5விF� எ�� 
ேதா�றிய5. வி�மி� ெகா ேட அ?த ),�B�?5 ெவளிேயறிேன�. ப?தB� 
இ�?த கீ�5கைள ெய�லா� இத6�� பிாி�5� கீேழ ேபா,��?தா�க�. க��க� 
ம,F� நி�றன. ேபாகிற ேபா�கி� அ?த� க��களி� ஒ�ைற� பிF$கி� கிேழ 
தடாெர�� ேபா,F வி,F� ேபாேன�. )தியி� நட?தேபா5 எ,F� திைசகN� 
3ழ�றன. [ாிய� இ� F ப,ட�பக� ந�ளிரவாயி6�. வான� இ�?5 எ� 
தைலயி� விQ?5 அ��கி �>3விட ��யாம� திணற> ெச1த5. இ?த நிைலயி� 
எ�ப�ேயா த,F� தFமாறி� த�ளா� எ�Mைடய அைற��� ேபா1> ேச�?ேத�. 
----------- 
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கQ��� ��கி� ேவ���� எ�� ஒ� பழெமாழி உ F. சமீப�தி� எ$ேகயாவ5 
இைர கிைட�பதாயி�?தா� கQ��� ��கி� ேவ���மா�! ைவ�தி��� 
3?தர�5��� அ�ப�ேய ��கி� ேவ���� ேபாB��கிற5. நா� வ?தி��பைத9� 
எ�Mைடய மேனா நிைலைய9� ெதாி?5 ெகா F அவ�க� எ�Mைடய அைற�� 
வ?5 ேச�?தா�க�. அKவளவாக நா� அவ�கNட� பழ�க� ைவ�5� 
ெகா�வதி�ைலெய�� ெசா�Bயி��கிேற�. ஆயிM� விஷமிகN�� ெவ,க� 
ஏ5? எ�ைன� ேத� வ?5 ேச�?தா�க�. 
 
என�� ஏ6ப,��?த 5�க�ைத9� அவ�க� ேபாி� வ?த ேகாப�ைத9� ெவ� 
பிரயாைச� ப,F நா� அட�கி� ெகா ேட�. ெகா"ச� நா� 
ெபா�ைமயாயி�?தா�, ேதவகியி� கBயாண� தைட�ப,ட காரண�ைத 
அவ�களிடமி�?5 ெதாி?5 ெகா�ளலா� எ�� எ�Mைடய உ�Nண�>சி 
ெசா�B6�. 
 
"எ$ேக அ�பா வ?தீ�க�? எ�ன விேசஷ�!" எ�� ேக,ேட�. 
 
"எ�ன விேசஷமா? ஊெர�லா� ஒேர அம��களமாயி��கிற5; 'எ�ன விேசஷ� 
எ�� ெம�ள� ேக,கிறாேய? ெஹ,மா8ட� ெப ணி� கBயாண� நி��  
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ேபான5 உன��� ெதாியாதா?" எ�றா� ைவ�தியநாத�. 
 
"அ5 ெதாியாம� இ���மா? ெதாி9�. அத6காக நா� எ�ன�ைத> ெச1வ5?" 
எ�ேற� நா�. 
 
"எ�ன�ைத> ெச1வதாவ5? ஏ�? ேபஷாக> ெச1யலா�. ந�மி� யாராவ5 ஒ�வ� 
ேதவகிைய� கBயாண� ெச15 ெகா�ளலா�. 'ேபா,ட ப?தைல� பிாி�க ேவ டா�' 
எ�� ெஹ,மா8டாிட� ெசா�லலா�" எ�றா� 3?தர�. 
 
"ேபஷான ேயாசைனதா�. இைத நீ ெஹ,மா8டாிட� ெசா�B� பா��ப5தாேன? 
எ�னிட� ெசா�B எ�ன பிரேயாஜன�?" எ�ேற�. 
 
"ெஹ,மா8டாிட�� அவ�ைடய �F�ப�தாாிட�� நீ ேதவதா வி8வாச� 
ைவ�தி�?தாேய எ�� உ�னிட� ெசா�ேனா�. நீ எ�னடா எ�றா�, ஏேனா 
தாேனா எ�� ேப3கிறா1. அ5 ேபானா� ேபாக,F�. கBயாண� ஏ� நி�ற5 
எ�பைத� ப6றி உன��� ெதாி?தி���ேம?" எ�றா� ைவ�தி. 
 
"என��� ெதாியா5, அ�பா, என�� ஒ��� ெதாியா5." 
 
"3�மா> ெசா�கிறா1! உன��� ெதாியாம� இ���மா?" 
 
"ச�தியமா1 என��� ெதாியா5. உ$கN��� ெதாி?தி�?தா�, ெசா�A$க�! 
ேக,கிேற�." 
 
"உன�ேக ெதாியா5 எ�றா�, எ$கN�� எ�ப�� ெதாி9�? ஆனா� ஊாி� அைத� 
ப6றி� பலவிதமா1� ேபசி� ெகா�கிறா�க�." 
 
"ஊாி� எ�ன ேபசி� ெகா�கிறா�க�?" 
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"ச�ப?தி ),டா��� ஏேதா ஒ� ெமா,ைட� க�த� இ?த ஊாிB�?5 ேபானதாக> 
ெசா�B� ெகா�கிறா�க�." 
 
"அ�ப� அ?த ெமா,ைட� க�த�தி� எ�ன எQதியி�?ததா�. கBயாண� நி�� 
ேபா��ப�?" 
 
"ேதவகி ேவெறா� ைபய� மீ5 காத� ெகா ���பதாக அ?த� க�த�தி� 
எQதியி�?ததா�." 
 
"இ5 எ�ன �,டா�தன�? ஒ� ெமா,ைட� க�த�ைத ந�பியா கBயாண�ைத 
நி��தி விFவா�க�? அ?த ச�ப?திக� அKவளD �,டா�களா?"  
 
"இ�ைல, அ�பா! அதி� இ�ெனா� [,3ம� இ��கிற5. அ?த ெமா,ைட� க�த� 
கBயாண� ெப  ேதவகி எQதிய5 ேபாலேவ எQதியி�?ததா�. அதி� அ?த� 
ெப , தா� காதB�ப5 இ�னா� எ�� /ட எQதியி�?தாளா�..." 
 
எ� ெந"3 இ�ேபா5 தட�, தட� எ�� அ��5� ெகா�ள ஆர�பி�த5. ேமேல 
ைவ�தி எ�ன ெசா�ல� ேபாகிறா� எ�பைத� ெதாி?5 ெகா�ள அKவளD 
ஆவலாயி�?த5. 
 
"அ��ற�?" எ�ேற�. 
 
"ேதவகி யா� ெபயைர� �றி�பி,���பா� எ�� நீதா� ெசா�ேல�, பா��கலா�." 
 
"என�� எ�ப�� ெதாி9�? க�த�ைத நா� பா��கவி�ைலேய?" 
 
"பா��காவி,டா� எ�ன? உன��� ெதாியாமலா இ����?" 
 
"ெதாியேவ ெதாியா5. ெமா,ைட� க�த�ைத� ப6றிய ெச1திேய இ�ேபா5 நீ$க� 
ெசா�B�தா� என��� ெதாி9�." 
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"ஆமா�, அ�பா, ஆமா�! உன�� ஒ��ேம ெதாியா5. நீ பா� மண� மாறா� 
பாலக�. நா� ேக�வி�ப,டைத> ெசா�கிேற�. இத6காக எ� ேபாி� ேகாபி�5� 
ெகா�ளாேத! அ?த� க�த�தி� ேதவகி உ�Mைடய ெபயைர� �றி�பி,F உ�ைன 
அவ� காதB�பதாக ெவ,ட ெவளி>சமா1 எQதியி�?தாளா�!" 
 
"சிவ சிவா! ெபா1! 3�த� ெபா1!" எ�ேற� நா�. ஆயிM� எ� ெந"3 ஏ� அ�ப� 
வி�மி ேமெலQ?த5? எ� தைல��� ஏ� அKவளD ெபாிய அைலக� ��றி 
ேமாதின? 
 
3?தர� ேமA� /றினா�:- "இ�ெனா� விஷய$/ட ஊாி� ேபசி� ெகா�கிறா�க�, 
கி,டா! உன��� ெதாி?தி��ப5 ந�ல5 எ�� ெசா�கிேற�. உ ைமயி� ேதவகி 
அ?த� க�த�ைத எQதவி�ைலெய���, ேதவகி எQதிய5 ேபால, அவNைடய 
எQ�ைத 'ேபா�ஜாி' ெச15 ேவ� யாேரா எQதிவி,டா�க� எ��� ெசா�கிறா�க�." 
 
"ஐேயா! இ5 எ�ன அநியாய�? அ�ப� யா� ெச1தி��பா�க�?" 
 
"எ�னடா அ�பா, பரமசா5ைவ� ேபா� ேப3கிறாேய? நீ தா� அ?த� 'ேபா�ஜாி'� 
க�த� எQதினா1 எ�ற�லவா ஊாி� ேப>சாயி��கிற5?" 
 
என�� வ?த ேகாப�5��� ஆ�திர�5��� அளேவயி�ைல. எ� ெபா�ைம அத� 
எ�ைல�� வ?5 வி,ட5. கைடசியாக ஒ� ெப��ய6சி ெச15 "ைவ�தி! 3?தர�! 
நீ$க� எ�ேனாF ச ைட பி��பத6காக வ?தி��கிறீ�களா? அ�ப�யானா� 
ெசா�BவிF$க�. தைலைய> 36றி ��ைக� ெதாFவாேன�?" எ�� ேக,ேட�. 
 
"ேச>ேச! அெத�லா� ஒ��மி�ைல, அ�பா! உ�ேனாF ச ைட பி��5 எ$கN�� 
இ�ேபா5 எ�ன ஆகேவV�? இ5 ந�லவ�கN��� கால� இ�ைல. ஏேதா நீ 
எ$க� 'கிளா8-ேம,' ஆயி6ேற, ெவளிேய ேபசி� ெகா�வைத உ� காதிேல ேபா,F 
ைவ�கலா� எ�� வ?தா�, நீ இ�ப�> 'ச ைட�� வ?தி��கிறீ�களா?' எ�� 
ேக,கிறா1. அழகா1�தானி��கிற5. நா$க� ேபாகிேறா�!" எ�� ெசா�Bவி,F 
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இ�வ�� ேபா1� ெதாைல?தா�க�. அைற�� ெவளியி� ேபான5� அவ�க� 
சிாி�5� ெகா Fேபான ச�த� எ� காதி� விQ?த5. 
----------- 

8888    
 
ைவ�தியநாதM� 3?தர�� ேச�?5 சிாி�த சிாி�பி� ஒB எ�ைன ெந��பாக� 
தகி�த5. அவ�கNைடய சிாி�பி� இ� விழ,F� எ�� சபி�ேத�. எ� உ�ள�தி� 
அKவளD ேப�� �யைல அவ�க� உ F ப ணிவி,F� ேபானா�க�. அவ�க� 
/றியைதெய�லா� ஒKெவா�றா1 எ ணி� பா��ேத�. அவ6றி� எKவளD -ர� 
உ ைம இ��கலா� எ��� சி?தி�ேத�. மா�பி�ைள ),டா��� ெமா,ைட� 
க�த� ேபான5 உ ைமயாக�தா� இ��க ேவ F�. கBயாண� தைட�ப,டத6� 
ஏேதM� காரண� இ�?5 தீரேவ F� அ�லவா? 
 
ஆனா� அ?த� க�த� எQதிய5 யாராயி����? ேதவகிேய எQதினா� எ�ப5 
உ ைமயாயி���மா? அதி� எ� ெபயைர� �றி�பி,��?த5� நிஜமாயி��க 
��9மா? - அைத எ V� ேபாேத என�� உட�ெப�லா� சிB��த5. ஆனா� 
ெகா"ச� நிதானி�5 ேயாசி�5 அ5 உ ைமயாயி��க ��யா5 எ�ற ��D�� 
வ?ேத�. எ�ைன� ப6றி� ேதவகி அ�ப� எQதியி���� ப,ச�தி� ச6� ��னா� 
எ�ைன அ�மாதிாி வரேவ6றி��க மா,டா�. அKவளD அல,சியமாகD� 
ெவ��பாகD� ேபசியி��க மா,டா�. எ�னிட� அவ� காத� ெகா ���கிறா� 
எ�ப5 ம,F� உ ைமயாயி���� ப,ச�தி�, ெஹ,மா8ட� காBேல விQ?5 
ெக"சி� ேக,F� ெகா�ளலா�. ேதவகி��� த�?த கணவனாவத6� நா� ெப�� 
பிரய�தன� ெச1வதாக வா���தி அளி�கலா�. அவைள நா� மண?5 
ெகா�வத6� அவ� /�� எ�லா நிப?தைனகைள9� ஏ6�� ெகா�ளலா�. 
 
ஆனா� அ5 உ ைமயாயி��க ��யா5. ேதவகி அ�தைகய க�த� எQதியி��க 
��யா5. பி�, யா� எQதியி��க�/F�? ஏ�? இ?த அேயா�கிய சிகாமணி 
ைவ�தி9� 3?தர�� ெச1த ேவைலயாக இ��கலா�. ஒ� ெப ணி� 
வாH�ைகைய� ெகF�5 எ�ைன9� அவமான�பF�தி ச?தி சிாி�கைவ�பத6� 
அவ�க� இ?த> [H>சி ெச1தி��கலா�. 
 
ச,ெட�� ஒ� விஷய� என�� ஞாபக� வ?த5. ேதவகி வியாச$க� எQதிய ேநா, 
��தக�ைத ஒ� தடைவ நா� எ� அைற�� எF�5 வ?தி�?ேத�. அவள5 வியாச� 
ஒ�ைற� தி��தி� ெகாF�பத6காக�தா�. அேத சமய�தி� ைவ�தி9� எ� 
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அைற�� வ?தி�?தா�. அ?த ேநா, ��தக�ைத எF�5� �ர,�� பா��5� 
ெகா ��?தா�. ஏேதா அைத�ப6றி� 'கி�த�'காக� /ட� ேக,டா�. அ��ற� 
அ�ைற�� அ?த ேநா, ��தக�ைத� காணாம� நா� ேத�ய5�, அைத� ப6றி� 
கவைல� ப,ட5�, திGெர�� ம�நா� அ?த ேநா, ��தக� எ� அைறயி� வ?5 
�ைள�தி�?த5� ஞாபக�5�� வ?தன. அ?த� கண�தி�, �6றவாளி யா� எ�ப5 
எ� மன�தி6� ஐயமற விள$கிவி,ட5. அ?த அேயா�கிய� ைவ�தியிMைடய 
ேவைலதா�. இைத�ேபா1 உடேன ெஹ,மா8டாிட� ெசா�B எ� ேபாிA�ள 
ச?ேதக�ைத9� த�ெப ண�ைத9� ேபா�கி� ெகா�ளேவ F�. �6றவாளி யா� 
எ�ப5 �3வாகிவி,டா�, பிற� நி��ேபான கBயாண�ைத� தி��பD� ேபசி 
���5 நட�தி ைவ�ப5 /ட> சா�தியமாகலா� அ�லவா? 
 
இ�ப�ெய�லா� ஆகாச�ேகா,ைடகைள� க,��ெகா F ம�ப�9� 
ெஹ,மா8டாி� ),F�� விைர?5 ெச�ேற�. அடடா! அ$ேக என�� எKவளD 
ெபாிய ஏமா6ற� கா�தி�?த5? 
 
நா� எKவளேவா அ��� மதி��� ைவ�5 எ�Mைடய இ�தய�திேல ேகாயி� 
க,�� ;ைச ெச15 வ?த ெத1வமாகிய ேதவகி இ�ப� எ� ேபாி� அபா டமான 
ெப�� பழிைய� ேபாFவா� எ�� நா� எ�ப� எதி�பா��தி��க ��9�? 
 
ஆனா� அவ� ேபாி� �6ற� ெசா�AவதிA� பயனி�ைலதா�. அவ� எ�ன 
ெச1வா�, பாவ�? ச?த��ப$களி� ேச��ைக அ�ப� அவ� /ட எ�ேபாி� 
ச?ேதக�பF�ப�யாக> ெச15 வி,ட5. 
 
நா� ெஹ,மா8டாி� ),F��� ��?த ேபா5 ேதவகி விசி�5 அQ� ச�த� 
ேக,F� ெகா ��?த5. ெஹ,மா8ட� இைர9� ச�த�� அவ�ைடய மைனவி த� 
ெப V��� பாி?5 ஏேதா ெசா�A� ச�த�� /ட� ேக,ட5. இ?த> சமய�தி� 
நா� உ�ேள ேபா1 உ ைமைய ெவளி�பF�தி� ேதவகிைய அவNைடய 
த?ைதயி� ேகாப�திB�?5 மீ,க ேவ F� எ�ற ஆைச9ட� தட�டலாக� 
பிரேவச� ெச1ேத�. ஆைச அதிகமாகிற ெபாQ5 அறிD மQ$கிவிF� எ�ப5 
எKவளD உ ைமயான வா��ைத! 
 
நா� உ�ேள ெச�ற5� அ?த ��� ேப�� ;ைச ேவைளயி� கர� �க� 
க டவ�க� ேபா� மிர F விழி�5 எ�ைன� பா��தா�க�. 
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ெஹ,மா8ட� எ�ைன� பா��த5� ஏேதா ெசா�ல வாெயF�தவ�, ேபசேவ 
��யாதவரா1, திற?த வா1 திற?தப� நி�றா�. 
 
மாமிேயா க ணீ� த5�பிய க கேளாF எ�ைன� பா��தா�. 'பாவ�! இ?த> 
சமய�திலா நீ வ?5 ேசர ேவ F�?' எ�� மாமியி� க க� க�ைணேயாF 
/றின. 
 
ேதவகிதா� �தB� வாைய� திற?5 ேபசினா�, அடடா! எKவளD க�ண கdரமான 
வா��ைதக� அவNைடய வாயிB�?5 ெவளி வ?தன? ேதவகியி� �ரைல� 
�யிB� �ரேலாF� அவNைடய ேப>ைச� கிளியி� மழைலேயாF� ஒ�பி,F� 
பா��5 இ�மா?தி�?த எ�ைன அவNைடய ெகாFைமயான வா��ைதக� எ�ப�� 
� பF�தி ேவதைன ெச1தன? 
 
"எ�ைன� ேபா,F ஏ� பிF$கி எF�கிறீ�க�, அ�பா! உ$க� அ�ைம> சி�ய� 
கி>சாமி, இவ� தா� எ�Mைடய வியாச ேநா, ��தக�ைத எF�5� ேபா1> சில 
நா� ைவ�தி�?தா�. இ?த� த�ய� தா� எ�Mைடய எQ�5 மாதிாி எQதி அ?த� 
ெபா1� க�த� ேபா,���கேவ F�!" எ�றா� ேதவகி. 
 
அKவளDதா�; ெஹ,மா8ட� ெரௗ�ராகாரமைட?5 எ�ைன ேநா�கி நட?5 
வ?தா�. "அடபாவி! ச டாளா! எ�Mைடய ��ைய� ெகF�5வி,F ம�ப�9� 
எ�ன ைதாியமா1 இ?த ),F��ேள ]ைழகிறாயடா!" எ�� அலறி�ெகா ேட 
எ�ன�கி� வ?5 எ� கQ�ைத� பி��5 ேவகமாக ஒ� த�N� த�ளினா�. 
 
த�ளிய ேவக�தி� எதிாிேலயி�?த 3வாிேல ேபா1 �,�� ெகா ேட�. ஒ� 
நிமிஷ� எ� ெபாறி கல$கி6�. 
 
"ஐையேயா! உ$கN��� ைப�திய� பி��5 வி,டதா, எ�ன? அ?த� பி�ைள 
ேபாி� உ$க� ேகாப�ைத� கா,Fகிறீ�க�?" எ�� மாமி பாி?5 /றிய5 
கிண6����ளி�?5 ேபசிய5ேபா� எ� காதி� விQ?த5. மாமியி� �ர� ேக,F� 
ெகா ����� ேபாேத ),ைட வி,F ெவளிேயறிேன�. பிற� அ?த ),F��� 
]ைழயேவ இ�ைல. 
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அ�றிரேவ அ?த ஊைர வி,F� கிள�பி வி,ேட�. ப�ளி�/ட�தி� '�ரா�8ப� 
ச��பிேக,' வா$�வத6காக� /ட� தாமதி�கவி�ைல. ம�ப� ெஹ,மா8ட� 
�க�தி� விழி�கேவ நா� வி��பவி�ைல. அ�றிரD கிள�பியவ� தா�; பிற� 
அ?த ஊாி� எ�ைலைய� /ட இ�� வைரயி� நா� மிதி�கவி�ைல. அ�ைறய 
நிகH>சி, - அ�� என�� ேந�?த அதி�>சி, - எ�Mைடய வாH�ைகயி� 
ேபா�ைகேய மா6றி அைம�க காரணமாயி�?த5. 
 
கிராம�5��� ேபா1 அ�மாவிட� ெசா�B� ெகா F க�க�தாD��� 
பிரயாணமாேன�. க�க�தாவி� எ�Mைடய -ர�5 உறவின� ஒ�வ� இ�?தா�. 
ெபாிய க�ெபனியி� அவ� மாேனஜ� உ�திேயாக� பா��தா�. அவைர அ � 
�தB� அவ�ைடய ),�� சைமய� ேவைல ெச1ேத�. பிற� அவ�ைடய 
க�ெபனியி� �மா8தாவாேன�. நாளைடவி� ெபா����ள ெபாிய 
உ�திேயாக$க� கிைட�தன. கைடசியி� ெச�ைனயிேலேய ேம6ப� க�ெபனியி� 
கிைள ஆXஸு�� மாேனஜராேன�. பண�� பல வசதிகN� எ�ைன� ேத�� 
ெகா F வ?தன. 
 
பல வ�ஷ கால� மண� ெச15 ெகா�ளாமேல இ�?ேத�. எ� ��பதாவ5 வயதி� 
வாH�ைகயி� தனிைமைய� ெபா��க ��யாம� கBயாண� ெச15 ெகா ேட�. 
எ�Mைடய இ�வாH�ைகைய� ப6றி� �ைற ஒ��� ெசா�வத6கி�ைல. ந� 
நா,�� ெப��பாேலா�ைடய இ�வாH�ைகைய� ேபா� எ� �F�ப வாH�ைக9� 
ேலாகாபிராமமாக நட?5 வ�கிற5. 
 
எ�ேபாதாவ5 சில சமய$களி�, ெஹ,மா8ட� ெப  ேதவகிைய� ப6றி நா� 
நிைன�5� ெகா�வ5 F. அவைள மண?தி�?தா� எ�Mைடய வாH�ைக 
எKவளD ஆன?தமயமாயி�?தி���� எ�� அச,F� கனDக� கா ப5 F. 
அ�ெபாQெத�லா�, கைடசி> ச?தி�பி� அவ� எ�ேபாி� 3ம�திய அநியாய� 
பழிைய நிைன?5 அவ� ேபாி� ெவ��ைப ேவ Fெம�� வ�வி�5� 
ெகா�ேவ�. ஆயிM�, அ5 எ�ன அதிசயேமா, ெதாியவி�ைல! எKவளD 
�ய�றாA� ேதவகிைய� ப6றி ெவ��பாக எ�னா� நிைன�க ��வதி�ைல. 
அவ� எ$ேக இ��கிறாேளா, அவNைடய வாH�ைகயி� 3க 5�க$க� எ�ப�ேயா, 
- எ�� நிைன��� ேபா5 ஒ� தனி�ப,ட அ]தாப உண�>சி ஏ6பF�. ேதவகிைய� 
ப6றிய சி?தைனயி� நா� ஆH?தி����ேபா5 யாராவ5 ஏதாவ5 ேக,டா� எ� 
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காதிேலேய ஏறா5. 3ய ஞாபக� வ?த5� "எ�ன ெசா�னீ�க�? ஏேதா ஞாபகமா1 
இ�?5வி,ேட�!" எ�ேப�. 
 
ெபா�, கா,சி ைமதான�தி� ேதவகிைய� திGெர�� பா��ததிB�?5 அவ� 
விஷயமான அ]தாப உண�>சி ஒ���� Y� மட$காயி6�. அவNைடய 
ேதா6ற�ைத9� ஆைட ஆபரண$கைள9� பா��தா� அKவளD ெசழி�பான 
நிைலயி� அவ� இ��க�/F� எ�� ேதா�றவி�ைல. �ழ?ைதகைள� 
பா��தாA� அ�ப�ேயதானி�?த5. பாவ�! எ�ன க�ட� பFகிறாேளா, 
எ�னேமா? அவN�� நா� ஏேதM� உதவி ெச1வ5 சா�தியமானா�, அைத� 
கா,�A� என�� மகிH>சி தர�/�ய5 ேவ� ஒ��ேம இரா5. 
 
அ5 ம,Fம�ல; ேதவகி9� அவNைடய த?ைத9� எ�ேபாி� ெகா ட ச?ேதக� 
ஆதாரம6ற5 எ�பைத எ�ப�ேயM� நிUபி�க ேவ F�. அ�ப� எ� ேபாி� 
அவ�க� அநியாய� பழி 3ம�தியத6காக ெவ,க�பF�ப�9� ெச1ய ேவ F�! - 
இ?த ஒ� காாிய� நிைறேவறினா� பிற� எ� வாH�ைகயி� �ைறபFவத6ேக இட� 
ஒ��மிரா5. அ5 நிைறேவ�கிற வைரயி� எ� உ�ள�தி� �ைற9� ேவதைன9� 
இ�?5 ெகா Fதானி����. 
 
ெஹ,மா8ட� ப�மநாப அ1ய$கா��, அவNைடய உ�தம ப�தினியான 
ர$கநாயகி அ�மாN� உயிேராF ெசௗ�கியமாயி��கிறா�களா? அைத�/ட� 
ேதவகியிட� ேக,F� ெதாி?5 ெகா�ளாம� ேபா1வி,ேடேன? எ�றாA�, 
பாதாகமி�ைல; எ�லா� வ�கிற ஞாயி6��கிழைம காைலயி� ெதாி?5 ேபாகிற5! 
--------- 

9999    
 
ஞாயி6�� கிழைம ெபாQ5 வி�?த5. காைலயி� நா� விழி�5 எQ?த5� எ� 
மனதி� உ டான �த� நிைனD, அ�ைற��� ேதவகியி� ),F��� ேபாக 
ேவ F� எ�ப5தா�. 
 
ெபாQ5 வி�?தDடேனேய, காைர எF�5� ெகா F ேதவகியி� ),F��� ேபாக 
ேவ F� எ�� ேதா�றிய5. அ?த எ ண�ைத� பலவ?தமாக� க,F�பF�தி� 
ெகா ேட�. அKவளD சீ�கிரமாக� ேபானா�, யாராவ5 சிாி�பா�க�. ேமA� 
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அ�ேபா5 பனி�கால�. காைல ஏQ மணிவைரயி� �Fபனி ெகா,�� 
ெகா ��?த5. சில )Fகளி� அத6�� எQதி��க� /ட மா,டா�க�. அதிA� 
ஞாயி6�� கிழைமகளி� நி>சயமாக ேநர$கழி�ேத எQ?தி��பா�க�. காைல எ,F 
மணி வைரயி� பனியி� சிA சிA�� இ�?த5. ெபாQ5 வி�?5 எQ?தி�?5 
காைல� கட�கைள ���5� கா�பி சா�பிட அவகாச� ெகாF�க ேவ Fம�லவா? 
 
கைடசியாக, எ,டைர மணி��� �ற�ப,ேட�. ேதவகி ெகாF�தி�?த விலாச� 
சி?தாதிாி�ேப,ைடயி� ஒ� ச?5. அ?த> ச?ைத� க F பி��5, ),F ந�பைர9� 
க F பி��பத6��, மணி ஒ�ப5 ஆகிவி,ட5. ஆனா� நா� எ ணிய5 ேபா� 
)F அKவளD ேமாசமாயி�ைல. அ5 ஒ� ம>3 )F. கீH� க,�A� ேம� மா�யிA� 
பல அைறக� உ�ள விசாலமான )F. 
 
காைர� ெகா F ேபா1 நி��திய5� யாராவ5 ),F���ளி�?5 வ?5 
விசாாி�பா�க� எ�� நிைன�ேத�. யா�� ெவளிேய வ�கிற வழியாக இ�ைல. 
),F வாசB� ப�க,�� நி��, "ஸா�! ஸா�!" எ�ேற�. கீH�க,�B�?5 பதி� 
ஒ��� வரவி�ைல. ேமேலயி�?5, ஒ� கFைமயான ��ஷ� �ர�, "யா� அ$ேக?" 
எ�� ச�தமி,ட5. ஒ� விநா� "இ5 எ�ன வ��? ஒ� ேவைள விலாச� சாியாக� 
ெதாி?5 ெகா�ளாம� ேவ� யா� ),F�காவ5 வ?5 வி,ேடா மா?" எ�� 
நிைன�ேத�. 
 
வாச6 ப��க,�B�?5 )தியி� இற$கி அ ணா?5 பா��ேத�. ேம� மா� 
அைறயி� ஜ�ன� கதைவ யாேரா பG� எ�� சா�தினா�க�. 
 
ேம� க,�� ேவ� யாராவ5 ��யி��கலா� எ�� எ ணி� ெகா F ம�ப�9� 
வாச6ப� ஏறி� கதவ ைடயி� வ?5 "ஸா�! ஸா�!" எ�ேற�. அத6�� பதி� 
இ�லாம6 ேபாகேவ, ைதாிய�ைத� ைகயி� பி��5� ெகா F, கதைவ இர F 
த,� "ேதவகி! ேதவகி!" எ�ேற�. பிற�, பாதி சா�தியி�?த கதைவ� திற?ேத�. 
 
உ�ேள �6ற�தி� ெகா,�� ெகா ��?த த ணீ�� �ழாய ைட ஒ� 
ேவைல�காாி பா�திர� 5ல�கி� ெகா ��?தா�. ஒ� �ழ?ைத �ழாய ைட நி�� 
�ழாயிB�?த த ணீாி� ைகைய ைவ�5 விசிறி அ��5� ெகா ��?த5. 
 
அ?த� �ழ?ைதைய� பா��த5� எ� மன� நி�மதியைட?த5. அ?த� �ழ?ைத  
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ெபா�, கா,சி ைமதான�தி� ேதவகி9ட� நா� பா��த �ழ?ைததா�. ஆகேவ, இ5  
ேதவகியி� )F எ�பதி� ச?ேதகமி�ைல. ஒ� ேவைள உ�ேள சைமய6க,�� 
ேதவகி இ��கலா�. �ழாயிB�?5 த ணீ� ெகா,�� ெகா ேடயி��பதா� நா� 
ெம5வா1� /�பி,ட5 காதி� விழவி�ைல ேபாA�. 
 
எ�Mைடய இர F ைகைய9� பலமாக� த,டேவ ேவைல�காாி நிமி�?5 
எ�ைன� பா��தா�. ைகைய அல�பிவி,F ஏேதா �V�V�5� ெகா ேட எ� 
அ�கி� வ?தா�. "எ�னா$க, சாமி!" எ�றா�. 
 
"ேதவகி அ�மாைள� பா��பத6காக வ?ேத�. அ?த அ�மாளி� )F இ5தாேன?" 
எ�ேற�. 
 
"அ�மா அF�த )தி��� ேபாயி��கா$க. ஒ� சிேநகிதி அ�மாளி� �ழ?ைத�� 
ஆ F நிைறD� கBயாண�. அத6காக� ேபாயி��கா$க!" எ�றா� ேவைல�காாி. 
 
"எ�ேபா5 தி��பி வ�வா�க�?" 
 
"ெதாியா5$க. அேனகமாக இ�பேவ வ?தாA� வ?5Fவா$க!" 
 
இெத�ன ெதா?தரD எ�� நிைன�5� ெகா F, "),�ேல ேவ� யா�மி�ைலயா! 
அ?த அ�மாளி� ��ஷ�?..." எ�ேற�. 
 
ேவைல�காாி ெகா"ச� திைக�5 நி��வி,F, "அவ$க ெவளி^���� 
ேபாயி��கா$க! இ�M� தி��பி வரவி�ைல$க!" எ�றா�. 
 
அவNைடய திைக�பி� காரண� அ�ேபா5 என��� �ாியவி�ைல. பி6பாF 
ெதாி?த5. 
 
"ேதவகி அ�மாளி� தக�பனா� ப�மநாப ஐய$கா� இ��காரா?" எ�� ேக,ேட�. 
 
"அவ� இ��கா�! அேதா அ?த� காமரா அைறயிேல எ,�� பா�$க!" எ��  
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ெசா�Bவி,F ேவைல�காாி த�Mைடய ேவைலைய� பா��பத6�� ேபா1  
வி,டா�. 
 
ேவைல�காாி 3,�� கா,�ய அைறயி� கதD சா�தியி�?த5. ச6� ேநர� 
உ,கா�?தி��கலா� எ�றா� ஒ� ெப"சியா, நா6காBயா ஒ��� கிைடயா5. 
ேமA�, அ?த ேவைல�காாி காமரா உ�N��� எ,�� பா��க> ெசா�னதி� 
அ��த� எ�ன? 
 
அ?த அைற ஜ�னB� கீH�பாதி� கதDக� சா�தியி�?தன. அ�கி� ெச�� 
ேம6ப�தி வழியாக எ,�� பா��ேத�. உ�ேள நா� பா��த கா,சி ஒ� நிமிஷ� 
எ�ைன� பிரமி���ப� ெச15 வி,ட5. 
 
ஒ� வயதான மனித� அ?த அைறயி� 3வ� ஓரமாக� தைலகீழாக நி�� 
ெகா ��?தா�. அவ�ைடய தைலைய ஒ� தைலயைணயி� ைவ�5� 
ெகா ��?தா�. கா�கைள> 3வ� மீ5 சா�தியி�?தா�. மிகD� ச$கட�ப,F� 
ெகா F நி�றா� எ�ப5 ெதளிவாயி�?த5. ஆனா� அவ�ைடய �க� என��� 
ெதாியவி�ைல. எனிM� அவ� ெஹ,மா8ட� ப�மநாப ஐய$காராக இ��கலா� 
எ�� ேதா�றிய5. �க�ைத� பா��தா� நி>சயமா1> ெசா�B விடலா�. 
 
ஆயிM� தைலகீழாக நி�� ெகா ���கிறவாிட� எ�ப�� ேப3வ5? ஜ�ன� 
ஓரமாகேவ நி�� கா�5� ெகா ��?ேத�. 
 
ஒ� நிமிஷ�5�ெக�லா� அ?த மனிதாி� கா�க� கீேழ வ?தன. அவ� எQ?5 
நி�றா�. அைற��� ம$கலான ெவளி>சேம யி�?த ேபாதிA� அவ� ப�மநாப 
ஐய$கா� தா� எ�ப5 ெதாி?5வி,ட5. 
 
இ5தா� சமய� எ�� "ஸா�! ஸா�!" எ�ேற�. 
 
ஐய$கா� எ� ப�க� ச,ெட�� தி��பி� பா��5� கFகF�பான �க�5ட� "யா� 
அ5, 3�த நி^ெஸ�8! இ?த ),�� ஒ� நிமிஷமாவ5 'பிைரவ'' எ�பேத 
கிைடயா5!" எ�றா�. 
 
"ம�னி�கேவ F� ஸா�! நா� தா� உ$க� பைழய மாணா�க� கி>சாமி! எ�ைன  
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ஞாபக� இ�ைலயா?" எ�ேற�. 
 
உடேன ெஹ,மா8டாி� �க� மல�?த5. "அேட ேடேடேட! ந�ம த டா$ேகாைர 
கி>சாமியா? வா! வா! ேதவகி /ட> ெசா�னா�, நீ வ�வா1 எ��. நா� தா� 
மற?5வி,ேட�. வா! உ�ேள வா!" எ�� ெசா�B� ெகா ேட வ?5 அைறயி� 
கதைவ� திற?தா�. உ�ேள ேபான5� தாM� உ,கா�?5 எ�ைன9� ஒ� 
நா6காBயி� உ,கார> ெசா�னா�. 
 
���� க ணா�ைய� ேபா,F� ெகா F எ�ைன ந�றா1 உ6�� பா��5 
வி,F, "ஆமா�, நீ கி>சாமிதா�! ஆனா� எ�ப� மாறி� ேபாயி��கிறா1? ஷ�,F, 
ேகா,F, ைகயிேல ாி8,வா>3, ைபயிேல பா��க� ேபனா எ�லா� 
பிரமாதமாயி��கிறேத; வாசB� நி6கிற கா� /ட உ�Mைடய5 தானா���! 
ேஜாரான 8d� ேப�க� கா� அ�லவா? ேதவகி ெசா�ன5 சாிதா�. ந�ல பண� 
ச�பாதி>3,ேட ேபாB��கிற5. எ�லா� ெப�மாNைடய அ��. ெரா�ப 
ச?ேதாஷ�. ஆனாA� எ�ப� மாறி� ேபாயி��கிறா1? எ�Mைடய '8dட ,' 
கி>சாமி நீதா� எ�� ந��வேத க�டமா1� தானி��கிற5. இ�ேபா5 எ$ேக 
இ��ேக? எ�ன ெச1யேற? எ�லா� சவி8தாரமா1> ெசா�A பா��கலா�?" 
எ�றா�. 
 
"பி'ன8 ெச15 ெகா ���கிேற�, ஸா�! ஏேதா உ$க� ஆசீ�வாத�தினாேல 
இ5 வைர எ�லா� ெசௗ�கியமாகேவ இ�?5 வ�கிற5. தியாகராஜ நகாிேல வசி�5 
வ�கிேற�. தா$க� இ$ேக வ?5 ெரா�ப வ�ஷ� ஆகிவி,டேதா?" 
 
"ஏ�? ாிைடய� ஆனதிB�?5 இ$ேகதா� இ�?5 வ�கிேற�. ேவ� எ$ேக 
ேபாகிற5? இ5 எ� பிதிரா�ஜித )F." 
 
"அ�ப�யா? ெரா�ப ச?ேதாஷ�! உ$கைள நா� பா��5� கி,ட�த,ட 
இ�ப�ைத?5 வ�ஷ� இ���ேம? ஆனா� உ$கNைடய ேதா6ற�தி� ம,F� 
மா�தேல இ�ைல. அ�� மாதிாிேய இ�ைற��� இ��கிறீ�க�, ஸா�!" 
 
"நீ ெசா�கிற5 உ ைம. வய5 என�� இ�ேபா5 75 ஆகிற5. ஆனா� நா� இைத>  
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ெசா�னா� ஒ�வ�� ந��வதி�ைல. எ�லா�� அ�ப5 வய5தா� 
மதி�பிFகிறா�க�. எதனாேல இ�ப� இ��ேக� ெதாி9மா! எ�லா� 
ேயாகாசன�தி� மகிைமதா�. நீ வ�கிறேபா5 /ட ஆஸன?தா� ெச15 
ெகா ��?ேத�. நீ ேவVமானா� பா�! நா� Y� வய5 இ��க� ேபாகிேற�. 
நா� 3ர� தைலவB எ�� பF�5 இ�ைற�� வ�ஷ� பதிைன?5 ஆக�ேபாகிற5." 
 
"எ?த வ�ஷ�திேல, ஸா�, நீ$க� ாிைடய� ஆனீ�க�? ாிைடய� ஆனவைரயி� 
த டா$ேகாைரயி� தா� ெஹ,மா8டராயி�?தீ�களா!" 
 
"ஆமா�, கி,டா, ஆமா�! ேவ� எ$ேக நா� ேபாகிற5? த டா$ேகாைரயிேல அ?த 
நா,கைள நிைன�தாேல என��> ச?ேதாஷமாயி��கிற5. அ5D� நீ$க� எ�லா� 
ப��5� ெகா ��?த ேபா5, எ�ேப��ப,ட ந�ல ெஸ,? நீ$க� எKவளD 
சிர�ைதயா1� ப��தீ�க�! உபா�தியாய�களிட� எKவளD 
மாியாைதயாயி�?தீ�க�! - இ?த� கால�5� பி�ைளக� அ�ேயாF ெக,F� ேபா1 
வி,டா�க�! ப��கிறதி�ைல, பாீ,ைச� ேப�பைர� தி�ட�பா��கிற5; அ�ப�� 
தி��� பாீ,ைச� ேப�ப� �Q5� ெதாி?தி�?தாA�, பாீ,ைசயிேல சாியாக� பதி� 
எQதி மா�� வா$க ��கிறதி�ைல! இ?த� கால�5 மாணா�க�க� ெரா�ப ெரா�ப 
ம,டமானவ�க�. அடாடா! நீ$க� எ�லா� ப��தேபா5 எKவளD ந�றாயி�?த5? 
அ�ேபா5 வ���கN�� வ�வேத ஒ� ச?ேதாஷ�!" 
 
"என��� /ட அ?த நா,கைள நிைன�5� பா��தா� எKவளேவா 
ச?ேதாஷமாயி��கிற5, ஸா�! உ$களிட� ப��த பிற� ேவ� யாாிட�� ப��க நா� 
இ�ட�படவி�ைல." 
 
"ஆமா�, ஆமா�! நீ �ரா�8ப� ச��பிேக, வா$கி� ெகா�ள� /ட வரவி�ைல 
பாவ�! உ�ைன )ணாக..." 
 
"அதனா� எ�ன, ஸா�! ஒ��� �ைறவி�ைல. அ�ப�ேய ப��ைப வி,F வி,F� 
ேபா1 'பி'ன8' 5ைறயி� ேச�?ததினாேலதா� இ�ைற�� நா� 
ந�றாயி��கிேற�. எ�Mைடய ஆX'� என��� கீேழ ��ப5 'கிராஜுேவ,'Fக� 
�மா8தா ேவைல பா��கிறா�க�, ஸா�!" 
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"ெரா�ப ச?ேதாஷ�. நா� ஆதியிB�?5 எ� கீH ப��த மாணா�க�கN�ெக�லா� 
இைத�தா� ெசா�B� ெகா ��?ேத�. 'உ�திேயாக� உ�திேயாக� எ�� 
ஆலா1� பற�காதீ�க�! ஏதாவ5 வியாபார�, ைக�ெதாழி�, பா$கி$�, - இ�ப�� 
பா��5� ��?5 ெகா�N$க�' எ�� ப��5� ப��5> ெசா�ேவ�. நீ 
ஒ�வனாவ5 எ�Mைடய வா��ைதைய மதி�5 நட?5 இ?த மாதிாி ந�ல 
நிைலைம�� வ?தி��கிறாேய, அைத� ப6றி என�� எKவளேவா 
ச?ேதாஷமாயி��கிற5. ஆனா�, பாவ�, உ� மாமிதா� க ைண �� வி,டா�. 
எ�ைன� பாிதவி�க வி,F� ேபா1வி,டா�. இ�ைறய தின� அவ� 
உயிேரா��?5 நீ 'ஜ�' எ�� '8d� ேப�க�' காாி� வ?5 இற$கியைத� 
பா��தி�?தா� அ�ப�ேய ;ாி�5� ேபாயி��பா�. அவN�� உ� ேபாி� 
அலாதியான பிாிய�. எ�தைனேயா மாணா�க�க� எ�னிட� ப��தி��கிறா�க�. 
அவளிட�� ப�தி9ட� பழகியி��கிறா�க�. ஆனா� உ�னிட� அவN�� ஏ6ப,ட 
பாச�ைத� ேபா� ேவ� யாாிட�� ஏ6படவி�ைல. த டா$ேகாைரயி� �5� 
���தன� ேபா,ட ேபா5 நீ ெச1த உதவிகைள� ப6றி அவ� ெசா�லாத நா� 
கிைடயா5. எ�னிட� /ட அவN�� ெரா�ப� ேகாப�. உ� ேபாி� நா� 
அநியாயமா1� பழி ேபா,F� 5ர�திவி,ேட� எ��. ஆனா� அ?த நிைலைமயி� 
நா� எ�ன ெச1தி��க ��9�, கி>சா! நீேய ெசா�A!" 
 
"ஆமா�, ஸா�! நீ$க� எ�ன ெச1தி��க ��9�?" எ�ேற� நா�. ர$கநாயகி 
அ�மா� காலமாகி வி,டா� எ�M� ெச1தி எ�ைன� 5யர�தி� ஆH�திவி,ட5. 
மாமி கைடசி வைர எ�ைன நிைனD ைவ�5� ெகா ��?தா� எ�ப5 எ� மனைத 
உ��கி வி,ட5. 
 
இேத சமய�தி� வாசB� கலகலெவ�� ேப>3� �ர� ேக,ட5. அF�த நிமிஷ� 
ேதவகி த�Mைடய ��த �ழ?ைதக� இ�வ�டM� ),F���ேள வ?தா�. 
 
எ�ைன� பா��த5�, "ஓேகா! கி,டாவா? வாசB� நி6�� ேமா,டா� கா� 
உ$கNைடய5 தானா? யா�ைடயேதா எ�� பா��ேத�. நீ$க� இ�ைற�� 
வ�கிறதாக> ெசா�னைதேய மற?5 ேபா1 வி,ேட�. ந�லேவைள! ஆ F நிைறD 
நட?த ),�� சா�பி,F வி,F�தா� ேபாக ேவ F� எ�� வ6��தி9� த,�� 
கழி�5 வி,F வ?ேதேன? அ5ேவ நலதா1� ேபாயி6�!" எ�றா�. 
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8திாீகளி� சபல சி�த�ைத� ப6றி எ�னெவ�� ெசா�வ5? இ�ைற�� எ�ைன  
அவ� தா� வ��ப� ெசா�னா�. ஆனா� நாேன வ�கிேற� எ�� ெசா�னதாக 
இ�ேபா5 ெசா�கிறா�. அ5 ம,Fம�லாம�, எ�ைன வர> ெசா�Bவி,F, அைத 
அ�ேயாF மற?5� ேபா1 வி,டா�! நாேனா ��� நாA நாளா1� கனவிேல /ட 
அேத நிைனவாயி�?ேத�. ந�றாயி��கிறத�லவா, கைத? 
------------ 

10101010    
 
ேதவகி உ�ேள வ?5 உ,கா�?த5� ெஹ,மா8ட� "பா��தாயா, ேதவகி? ந�ம 
த டா$ேகாைர கி>சாமி எ�ப� ேஜாரா1 '8d� ேப�க�' கா� ைவ�5� ெகா F 
இ��கிறா�, பா��தாயா? ச6ேற நீ இவMட� ேபசி� ெகா ��. நா� 8நான� 
ெச15 வி,F வ?5 விFகிேற�" எ�� ெசா�B� ேபானா�. 
 
ேதவகி த� �ழ?ைதகைள ஒKெவா�வரா1� /�பி,F, "இேதா உ$க� சி�தியா 
வ?தி��கிறா�. நம8கார� ப V!" எ�றா�. (ைவ�ணவ�க� சி�த�பாைவ> 
'சி�தியா' எ�� ெசா�வ5 வழ�க�.) "இவ� எ$க� சி�தியாவா? இ�தைன நா� 
எ$கைள ஏ� வ?5 இவ� பா��கவி�ைல?" எ�ற5 ஒ� �ழ?ைத. அத6�, 
"இ�ேபா5தா� உ$க� சி�தியாD�� தயD வ?தி��கிற5. அத6� நா� எ�ன 
ெச1கிற5?" எ�றா� ேதவகி. இத6�� பதி� ெசா�லேவ என��� ெதாியவி�ைல. 
 
�ழ?ைதக� நம8கார� ெச15வி,F அவரவ�கN� ைகயி� ஒ� �8தக�ைத 
எF�5� ெகா F ேபா1வி,டா�க�. 
 
"அ?த நாளி� நீ ப��பிேல ெக,�காாியாக இ�?த5 ேபாலேவ உ� �ழ?ைதகN� 
இ��கிறா�க�" எ�ேற� நா�. 
 
"ேபா5�, ேபா5�. நா� ப��த இல,சண�ைத நீ$க� தா� ெம>ச ேவ F�. 
எ8.எ8.எ�.சி. பாீ,ைச�ேக ேபாகாம� ப��ைப நி��திவி,ேட�. ஆனா� அ5 
உ$கN�� எ�ப�� ெதாி9�? நீ$க� தா� திGெர�� ஒ�வாிட�� ெசா�B� 
ெகா�ளாம�, ச��பிேக,' /ட வா$கி� ெகா�ளாம�, மாயமா1� ேபா1 
வி,G�கேள?" எ�றா�. 
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இKவளD சீ�கிர�தி� அ?த விஷய�ைத� ப6றி� ேபச என�� இ�டமி�ைல. 
கைடசியி� ேதவகியிட� விைட ெப6��ெகா F ேபா��ேபா5 அ?த 'ேபா�ஜாி' 
க�த�தி� உ ைம ெவளியாயி6றா எ�� ேக,க நிைன�ேத�. ஆர�ப�திB�?5 
அைத� ப6றி� ேக,F� ேப>ைச விரஸமா��வாேன�? 
 
ஆைகயா�, ேப>ைச ேவ� ப�க� தி��ப வி��பி, "ேதவகி! உ� தாயா� காலமாகி 
வி,டாளாேம? இ�ேபா5தா� ெஹ,மா8ட� ெசா�னா�!" எ�ேற�. 
 
உடேன ேதவகி கட� மைட திற?த5ேபா� த� தாயாைர� ப6றி� ேபச 
ஆர�பி�தா�. அ�ைனயி� அ�ைம ெப�ைமகைள� ப6றி9� அ6�த �ண$கைள� 
ப6றி9� வ�ணி�5� ெகா ேடயி�?தா�. என��� மாமிைய� ப6றி� ேக,க� 
பிாியமாயி�?த5. ஆனா� அைத� ப6றிெய�லா� இ$ேக ெசா�B� கைதைய 
வள��த நா� வி��பவி�ைல. ேமேல விஷய�5��� ேபாகிேற�. 
 
திGெர�� ேதவகி, "அ�மாைவ� ப6றி� ேபச ஆர�பி�தா� என�� ேநர� ேபாவேத 
ெதாிவதி�ைல. இனிேம�தா� அF�� �,�� தளிைக ெச1தாக ேவ F�. நா� 
ேபாக,Fமா? அ�பா சீ�கிர� வ?5 விFவா�!" எ�றா�. 
 
"என��� ேபாக ேவ �ய5தா�. ேநரமாயி6�. ஆனா� உ� ��ஷைன� ப6றி நீ 
ஒ��� ெசா�லவி�ைலேய, ேதவகி! அவைர� பா��5� ெதாி?5 ெகா�ளலா� 
எ��தா� நா� ��கியமாக வ?ேத�. அவ� ),�� இ�ேபா5 இ�ைலயா? ஒ� 
ேவைள ஊாிேலேய இ�ைலயா?" எ�� ேக,ேட�.  
 
ேதவகி அ?த� பைழய நா,களி� சில சமய� திGெர�� சி?தைனயி� ஆH?5 
ேபசாமB��பா� எ�� ெசா�ேன� அ�லவா? அ?தமாதிாி இ�ேபா5� இ�?தா�. 
திGெர�� அவNைடய பிராய�தி� இ�ப5 வய5 �ைற?5 பைழய க�னி� ெப  
ேதவகியாக மாறிவி,டதாகேவ ேதா�றிய5. ேயாசைனயி� ஆH?தி�?த அ?த 
நிமிஷ�தி� அவNைடய �கபாவ� அ�ப�யி�?த5. 
 
"ேதவகி! இ�ப�ைத?5 வ�ஷ�தி� நீ ெகா"ச� /ட மாறவி�ைல" எ�� நா� 
ெசா�ன5�, அவ� திF�கி,F� பக6 கனவிB�?5 விழி�5� ெகா டவாளா1,  
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"எ�ன ேக,G�க�?" எ�றா�. 
 
"உ�Mைடய ��ஷைர� ப6றி�தா� ேக,ேட�; அவைர� பா��க ��யாதா?" 
எ�ேற�. 
 
ேதவகி சிறி5 ேநர� உ>சிேமா,ைட� பா��5� ெகா ��?5வி,F, "ஆ�, அவைர� 
பா��க ��யா5. அ5 ெபாிய கைத. இ�ேபாேத ெசா�ல ேவ Fமா?" எ�றா�. 
---------- 
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ேதவகி த�Mைடய கணவைன� ப6றி "இ�ேபாேத ெசா�ல�தா� ேவ Fமா?" 
எ�� ேக,டேபா5, அவNைடய �ரB� எ�ைலயி�லா> ேசாக� ெதானி�த5. நா� 
எதி�பா��தப�ேய அவNைடய இ�லற வாH�ைக 5��பா�கிய வாH�ைகதா� 
ேபாA�! 
 
எ� இ�தய� கனி?5 உ�கி6�. க ணி� க ணீ� வ?5விF� ேபாB�?த5. 
ஒ�வா� சமாளி�5� ெகா F, "உன�� அ5 க�ட� த�வதாயி�?தா�, இ�ேபா5 
ெசா�ல ேவ டா�. இ�ெனா� சமய� பா��5� ெகா�ளலா�!" எ�ேற�. 
 
"இ�ைல, இ�ைல! அைத இ�ேபாேத ெசா�B விFவ5தா� ந�ல5. அ?த விஷய� 
ஒ�� மனதி� பாரமா1 இ��பாேன�?" எ�� ேதவகி ெசா�Bவி,F� த�Mைடய 
வாH�ைக வரலா6ைற ஒ�வா� /றினா�. அத� 3��க� வ�மா�:- 
 
ேதவகி�� �தB� நி>சயி�க�ப,ட கBயாண� நி�� ேபான ��� வ�ஷ�5��� 
பிற� ேவ� வரM��� கBயாண� ஆயி6�. கBயாண� ஆன5� �F�ப� 
ெச�ைன��� வ?5 வி,ட5. ேதவகியி� கணவ� ைவ�திய� க�வி ப��5� ேதறி 
டா�ட� ஆனா�. ைஹதராபா� சம8தான�தி� டா�ட�கN�� ந�ல வ�மான� 
எ�� ேக�வி�ப,F இ�வ�� அ$ேக ேபானா�க�. எதி�பா��த ப�ேய அ$� ந�ல 
வ�மான�� வ?த5. பல வ�ஷ கால� அவ�கNைடய இ�லற வாH�ைக 
ச?ேதாஷமாக நட?5 வ?த5. 
 
பிற�, ைஹதராபா�5��> சனிய� பி��த5! ரஸா�கிய�களி� ெகாdர ஆ,சி அ?த  
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நவா� சம8தான�தி� ஏ6ப,ட5. அ�5ட� க�^னி8Fகளி� ெதா�ைல9� 
ேச�?5 ெகா ட5. ைஹதராபா�தி� வசி�த ஜன$க� எ�லாைர9� ேபா� 
ேதவகி9� அவ� �F�ப�தா�� எ�ேபா5� எ�ன ஆப�5 ேந�ேமா எ�� 
கதிகல$கி� ெகா F வாH�ைக நட�தி வ?தா�க�. 
 
ஒ�நா� இரD ப�5 மணி�� யாேரா சில� அவ�கNைடய ),F வாசA�� வ?5 
தடதடெவ�� கதைவ இ��தா�க�. கதைவ� திற?த5� க��� �க�� அணி?த 
ஐ?தா� த�ய�க� ),F��� ��?தா�க�. டா�டைர அவ�ைடய ம�?5� 
ெப,�ைய9�, ம6ற அவசியமான க�விகைள9� எF�5� ெகா�ள> ெசா�னா�க�. 
'ஏேதா ைவ�திய�5��� தாேன /�பிFகிறா�க�?' எ�� எ ணி டா�ட� 
அவ�கNட� ெச�றா�. வாசB� ேபாW8 வ �ைய� ேபா�ற / F ேமா,டா� 
வ � ஒ�� நி�ற5. அதி� டா�டைர ஏ6றி அைழ�5� ேபானா�க�. அ�ைற��� 
ேபானவ� அ��ற� தி��பி வரேவயி�ைல. எKவளேவா பிரய�தன� ெச15� அவ� 
இ���மிட�ைத� க F பி��க ��யவி�ைல. ேதவகி த� �ழ?ைதகைள 
அைழ�5� ெகா F ெச�ைன�� வ?5 த� த?ைதயி� ),�� த"ச� ��?தா�. 
அ5 �த� அ�பாவி� ஆதரவி� இ�?5 வ�கிறா�. எKவளேவா ப�திாிைககளி� 
விள�பர� ெச15 பா��5�, ைஹதராபா� ச��கா��� மM� ேபா,F� பா��5�, 
ேதவகியி� கணவைன� ப6றி நாள5 வைரயி� தகவ� ஒ��� ெதாியவி�ைல! 
 
இ?த� 5யரமான, Xதிகரமான வரலா6ைற� ேதவகி ெசா�Bவி,F, க களி� 
5ளி�த க ணீைர� �டைவ� தைல�பினா� 5ைட�5� ெகா F "நா� ),F 
ேவைலைய� பா��க� ேபாக,Fமா? இ�M� ெசா�ல ேவ �ய5, ேபச 
ேவ �ய5 எKவளேவா இ��கிற5! இ�ெனா� நா� ெசா�கிேற�" எ�றா�. 
 
அவ� ேபாவத6காக எQ?5 நி�ற5� என�� ஏதாவ5 ெசா�ல ேவ F� எ�� 
ேதா�றிய5. 
 
"ேதவகி! எ�னிட� நீ ெகா"ச� /ட> ச$ேகாச� பட�/டா5. உன�� ஏதாவ5 
எ�ேபாதாவ5 எ�னா� ஆக�/�ய உதவியி�?தா� உடேன ெசா�ல ேவ F�. 
அ�ப� உன�� உதவி ெச1ய� /�ய ச?த��ப� கிைட�தா� அைத� ெப�� 
பா�கியமாக� க�5ேவ�" எ�ேற�. 
 
ேதவகி சில கண ேநர� ேயாசைன ெச15வி,F, "ஆமா�; நாேன ஒ� உதவி 
உ$கைள� ேக,கலாெம��தானி�?ேத�. நாைள மாைல இ�ெனா� தடைவ 
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ெபா�,கா,சி��� ேபாகேவ F� எ�� �ழ?ைதக� ஆைச�பFகிறா�க�. 
ப8'� இவ�கைள அைழ�5� ெகா F ேபா1 வ�வ5 ெரா�பD� 
க�டமாயி��கிற5. உ$களிட� தா� ெபாிய ேமா,டா� வ � இ��கிறேத! நாைள 
சாய$கால� 3மா� நாA மணி�� வ?5 எ$கைள� ெபா�,கா,சி�� அைழ�5� 
ேபாக ��9மா?" எ�� ேக,டா�. 
 
"இ5 எ�ன பிரமாத�? ேபஷாக வ?5 அைழ�5� ேபாகிேற�!" எ�� 
உ6சாக�5ட� ெசா�ேன�. 
 
ேதவகி சைமய� உ�N��> ெச�ற5�, நாM� ெவளி� கிள�பலா� எ�� 
ய�தனி�ேத�. அ>சமய� ெஹ,மா8ட� 8நான அைறயிB�?5 வ?5வி,டா�. 
"எ�ன, கி��ணசாமி! �ற�பFகிறாயா?" எ�றா�. 
 
"�ற�பட ேவ �ய5தா�; உ$களிட� விைட ெப�வத6காக�தா� 
கா�தி��கிேற�!" எ�ேற�. 
 
அவ�ைடய அைற��� ேபான5� "ச6ேற உ,கா�, அ�பா, கி��ணசாமி! அவசர� 
ஒ��� இ�ைலேய? ெகா"ச� கழி�5� ேபாகலா� அ�லவா?" எ�றா�. 
 
அத�ப�ேய நா� உ,கா�?ேத�. ஏெனனி� எ�Mைடய ச?ேதக�ைத இ�M� 
நா� நிவ��தி ெச15 ெகா டபா��ைல. ேதவகியி� ைகெயQ�5� ேபா� 
எQதியி�?த அ?த 'ேபா�ஜாி' க�த�ைத எQதிய5 யா� எ�M� உ ைம 
அவ�கN��� பி6பாF ெதாி?ததா? �6றவாளி நா� இ�ைல எ�பைத அவ�க� 
அ��றமாவ5 ெதாி?5 ெகா டா�களா? இைத அறி?5 ெகா�ள ேவ F� எ�� 
என�� ஆ�வ� அதிகமாயி�?த5. ஆனா� அ?த� ேப>ைச எF�பத6�> 
ச$ேகாசமாயி�?த5. 
 
நா� உ,கா�?5� ெஹ,மா8ட� "ேதவகி உ�னிட� எ�ன ெசா�னா�? எ� 
ேபாி� ஏதாவ5 �கா� ெசா�னாளா? நா� ேயாகாசன� ெச1வ5 ப6றி� �ைற 
ெசா�Bயி��பாேள?" எ�� ேக,டா�. 
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"அெத�லா� இ�ைல, ஸா�! உ$கைள� ப6றி ேதவகி ஏ� �கா� ெசா�ல�  
ேபாகிறா�? பாவ�, அவN�� ேந�?த க�டகால�தி� நீ$களாவ5 த"ச� 
ெகாF�பத6� இ�?தீ�கேள? ேதவகியி� ��ஷMைடய கதிைய� ப6றி� 
ேக�வி�ப,ேட�. நிைன�க நிைன�க ெரா�ப வ��தமாயி��கிற5!" எ�ேற�. 
 
"ஓேஹா! ��ஷைன� ப6றி9� ெசா�B வி,டாளா? எ�ன ெசா�னா�?" எ�றா� 
ெஹ,மா8ட�. 
 
"ைஹதராபா�தி� நட?தைதெய�லா� ெசா�னா�. ஒ� நா� இரா�திாி க��� 
�க�� ேபா,F� ெகா F ஐ?தா� ேப� வ?5 டா�டைர அைழ�5� ெகா F 
ேபானைத� ப6றி> ெசா�னா�. அ��ற� அவ� தி��பிேய வரவி�ைலயாேம?" 
 
"அைத உ�னிட�� ெசா�B வி,டாளா? கி��ணசாமி! நா� ெசா�கிேற�, ேக�! 
ேதவகி எ�Mைடய ெப தா�. இ�?தாA� அவ� சில சமய� ெச1கிற5 என��� 
பி��கிறதி�ைல. இ?த மாதிாி வ�கிறவ� ேபாகிறவ�களிட� எ�லா�..." எ�� 
ெஹ,மா8ட� /றிய5� நா� ���கி,ேட�. 
 
"எ�ன, ஸா�, அ�ப�> ெசா�கிறீ�க�? எ�ைன வ�கிறவ�, ேபாகிறவ�கேளாF 
ேச��5 வி,G�கேள? ஏேதா பைழய வி3வாச�ைத நிைன�5 எ�னிட� த�Mைடய 
க�ட�ைத> ெசா�லலா� எ�� எ ணி�தா� ேதவகி ெசா�னா�. அத6காக 
நீ$க� ேதவகிைய� ேகாபி�5� ெகா�ள ேவ டா�!" எ�ேற�. 
 
ெஹ,மா8ட� த��ைடய பிசைக உண�?தவ� ேபா�, "ஆமா�, கி��ணசாமி, 
உ�னிட� ெசா�னா� தவறி�ைலதா�. ஆனாA� நா� தா� க�ட�பFகிேறா� 
எ�றா�, ந�ைம> ேச�?தவ�களிடெம�லா� ந��ைடய க�ட$கைள> ெசா�B 
அவ�கைள9� அநாவசியமாக� க�ட�பF�த� /டா5 அ�லவா?" எ�றா�. 
 
"சிேநகித� எ�ப5 பி� எத6காக? ந��ைடய க�ட$கைள> ெசா�B� 
ெகா�வத6�� சமயா சமய$களி� உதவியாயி��பத6�?தாேன? எ�ைன ேவ6� 
மனிதனாக நீ$க� நிைன�க� /டா5. அ5 இ��க,F�... உ$கN�� எ�ன 
ேதா��கிற5? அ?த� க��� �க�� தாி�தவ�க� ரஸா�கிய�களாயி��பா�களா? 
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அ�ல5 க�^னி8Fகளாயி��பா�களா? ைஹதராபா�தி� என��� ெதாி?த 
வ��த�க�, - ெச�வா�� உ�ளவ�க�, - சில� இ��கிறா�க�. உ$க� 
மா�பி�ைளைய� க F பி��பத6� நா� ஏதாவ5 �ய6சி ெச15 பா��க,Fமா?" 
எ�� ேக,ேட�. 
 
"ேபஷாக �ய6சி ெச15 பா��கலா�; ஆனா� பல� ஒ��மிரா5!" எ�றா� 
ெஹ,மா8ட�. 
 
அவ� இKவித� /றிய ெதானி எ� மன அைமதிைய� ெகF�த5. 
 
"ஏ� அ�ப�> ெசா�கிறீ�க�? நீ$க� எ�லா� பிரய�தன$கN� ெச15 பா��5 
வி,G�களா?" எ�� ேக,ேட�. 
 
"நா� ஒ� �ய6சி9� ெச1யவி�ைல!" எ�றா� ேதவகியி� த?ைத. பிற� எ� 
அ�கி� வ?5 ெம�Bய �ரB�, "கி��ணசாமி! ேதவகியி� 3பாவ� இ�M� 
உன��� ெதாியவி�ைலயா? பாவ�! உ�ைன அவ�, ஏமா6றி வி,டா�. அவ� 
வா��ைதைய நீ ந�பேவ ந�பாேத அKவளD� க,F� கைத. ேதவகியி� கணவ� 
இ?த ஊாிேலதா� இ��கிறா�!" எ�றா�. 
 
இைத� ேக,ட5�, என�� எKவளD திைக�� ஏ6ப,����ெம�பைத வாசக�கேள 
ஊகி�5 அறி?5 ெகா�ளலா�. 
 
"ேதவகி அKவளD ெபா1 �ைன 3�,F> ெசா�Aவா� எ�� நா� 
எதி�பா��கவி�ைலதா�. அ�ப�யானா� உ$க� மா�பி�ைள இ?த ஊாி� தா� 
இ��கிறாரா? இ?த ஊாி� எ�றா� எ$ேக?" எ�ேற�. 
 
"ைப�திய� பி��தவ�க� எ$ேக இ��பா�கேளா, அ$ேகதா�!" 
 
"எ�ன, எ�ன?" 
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"ஆமா�, கி��ணசாமி! ஒ� நா� உன�� உ ைம ெதாியாமBரா5. இ?த அச,F� 
ெப  அைத மைற�5 ைவ�க �ய�வதா� எ�ன பய�? எ� மா�பி�ைள��� 
ெகா"ச� ைப�திய�. ெகா"ச� எ�ன? ஒேர �6றின ைப�திய�. அ5D� சில 
நாளா1..." எ�� நி��தினா�. 
 
அத6� ேமேல ேக,பத6� என��� வி��ப� இ�ைல. மன� ஒேரய�யா1� �ழ�பி 
வி,ட5. ேதவகியிட� ��ைன� கா,�A� அதிக அ]தாப� ஏ6ப,ட5. அவ� 
எ�னிட�தி� ெபா1 ெசா�ன5 ப6றி என��� ெகா"ச�� ேகாபேமா 
மன8தாபேமா ஏ6படவி�ைல. த� ��ஷ� ைப�திய�கார ஆ8ப�திாியி� 
இ��கிறா� எ�� எ?த 8திாீதா� தய�கமி�றி> ெசா�வா�? ��ஷைன� ப6றி� 
ேக,ட5� ேதவகியி� �க�தி� ஏ6ப,ட மா�த�க� என�� நிைனD வ?தன. 
பாவ�! அவைள� ேபா1� ேக,க� ேபாேனேன? � ணிேல �>சிைய எF�5� 
��5வ5 ேபால. ெஹ,மா8ட� இKவித� ெசா�ன பிற�, அ?த� பைழய 'ேபா�ஜாி' 
க�த�ைத� ப6றி� பிர8தாபி�க� /ட என�� மன� வரவி�ைல. அத6� இ�ேபா5 
எ�ன அவசர�? பிற� ேக,F� ெகா டா� ேபாகிற5. 
 
"சாி, ஸா�! ேபா1வி,F நாைள வ�கிேற�! �ழ?ைதகைள� ெபா�,கா,சி�� 
அைழ�5� ேபாவத6காக� ேதவகி நாைள சாய$கால� வர> ெசா�Bயி��கிறா�" 
எ�� /றிவி,F� கிள�பிேன�. 
 
அேத சமய�தி� அ?த ),�� ேம� ம>சிB�?5 ஒ� பய$கரமான ச�த� ேக,ட5. 
அ5 எ�ன ச�த� எ�� ெசா�ல ��யா5. சி�ம�தி� க�ஜைன, �Bயி� உ�ம�, 
ஓநாயி� ஊைள, - இவ6ைறெய�லா� விட அ?த> ச�த� பய$கரமாயி�?த5. 
கைதகளிேல நா� ப��தி���� ரா,சத�க� ஒ�ேவைள அ�ப��தா� 
ச�தமிFவா�க� ேபாA�. 
 
எ� உட�பிA� ஒKெவா� ேராம�� ��தி,F நி�ற5. எ�Mைடய கா�க� கீேழ 
நிைல�5 நி6க ��யாம� நFநF$கின. 
 
"ஸா�! ஸா�! இ5 எ�ன?" எ�� ேக,ேட�. 
 
"எ5 எ�ன எ�� ேக,கிறா1? அF�த ),�� ஏேதா ��ஷ� ெப டா,� ச ைட  
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ேபாB��கிற5! அைத� ப6றி நம�� எ�ன?" எ�றா� ெஹ,மா8ட�. 
 
அ?த ),�B�?5 நா� கிள�பி> ெச�ற ேபா5 ேரழி நைடயி� ைவ�தி�?த 
ைச�கிளி� கா� தF�கி6�. க,ைட விரB� காய� உ டாயி6�. 
 
ஆனா� காய�ப,ட5 எ�பதாக என�� அ�ேபா5 ெதாியேவயி�ைல. )F ெச�ற 
பிற�தா� ெதாி?த5. 
 
வாசB� நி�ற ேமா,டாாி� நா� ஏறி உ,கா�?5 காைர> ெசA�திய ேபா5 
'8�யாி$'கி� ைவ�த எ� ைகக� நF$கின; 'ஆ�'ேலட'ாி� ைவ�த எ� காA� 
நF$கி6�. 
 
ேமா,டாைர விFவத6� ��னா� த6ெசயலாக அ?த ),�� ேம� மா�� ப�க� 
பா��ேத�. திற?தி�?த ஜ�ன� வழியாக ஒ� பய$கரமான மனித உ�வ� எ�ைன 
ேநா�கி� ெகா ��?த5. அ?த உ�வ�தி� �க�தி� ைப�திய� எ�� எQதி 
ஒ,�யி�?த5! 
------------- 

12121212    
 
அ�ைற��� ம�நாN� என�� ேதவகியி� நிைனவாகேவ இ�?த5. ஆனாA� 
அவைள� ப6றி எ�ன அபி�பிராய� ெகா�வ5 எ�� ெதாியவி�ைல. அவNைடய 
கணவைன� ப6றிய உ ைம எ�ன? ைஹதராபா� �ழ�ப�தி� ேபா5 அவைன 
ரஜா�க�க� ெகா F ேபானா�க� எ�ப5�, பிற� அவ� தி��பி வரேவயி�ைல 
எ�ப5� உ ைமயா? அ�ல5 ேதவகியி� தக�பனா� /றியப� அவM��� 
ைப�திய� பி��5� ைப�திய�கார ஆ8ப�திாியி� இ��கிறா� எ�ப5 
உ ைமயா? அ�ல5 எ� க ணாேல பா��தப�, அேத ),�� ேம�மா�யி� 
அ?த� ைப�திய� பி��த கணவைன அைட�5� ேபா,���ப5 உ ைமயா? 
 
எ�லாவ6ைற9� ேச��5 ேயாசி�5� பா����ேபா5 கைடசியி� நா� க ணா� 
க டேத உ ைமயாயி��கலா� எ�� ேதா�றிய5. ேதவகி9� அவ� 
தக�பனா�� /றிய ெபா1கN��> 3லபமாக� காரண� க F பி��கலாம�லவா? 
பாவ�! ேதவகி��� த�Mைடய கணவைன� ப6றிய உ ைமைய> ெசா�வ5 
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க�டமாக�தாேனயி����? அதிA� எ�னிட�? அ?த ேவைல�காாி �தB� பதி� 
ெசா�ல� தய$கிவி,F� பிற� எ$ேகேயா ேதவகியி� கணவ� ேபாயி��பதாகD� 
தி��பி வரவி�ைலெய��� ெசா�னா�, அ�லவா? �திய மனித�களிட� அ?த 
மாதிாி ெசா�A�ப�யாக� ேதவகி அவN��� க,டைளயி,���க ேவ F�. 
ேதவகியி� தக�பனா���� பாவ�, அKவளD �Q� ெபா1 ெசா�ல வி��பமி�ைல. 
அவ� பாதி உ ைமைய> ெசா�னா�. ேதவகியி� கணவM��� ைப�திய� எ�� 
ஒ��� ெகா டா�. ஆனா� அேத ),F மா�யி� ேதவகியி� கணவைன அைட�5 
ைவ�தி��கிற5 எ�� ெசா�ல அவ��� மன� வரவி�ைல. அதனாேலேய 
ைப�திய�கார ஆ8ப�திாியி� இ��பதாக> ெசா�னா�. 
 
இைதெய�லா� எ ணி எ ணி� பா��த ேபா5 ஒ� ப�க�தி� என�� எKவளேவா 
பாிதாபமாயி�?த5. ேதவகி�� இ?த� கதியா வரேவ F�? இ�ப��ப,ட ��ஷனா 
அவN�� வா1�க ேவ F�? அடடா! ெஹ,மா8ட� எ�ப�ெய�லா� ெசா�பன� 
க F ெகா ��?தா�? எ�ென�ன ஆகாச� ேகா,ைடகைள� க,�னா�? 
ெகா"ச�� ச$ேகாசமி�லாம� எ� �க�5�� ேநேர ேதவகி��� பண�கார� 
கணவனாக வர� பா��கிேற�; உன�� அவைள� ெகாF�க ��யா5; அ?த 
எ ண�ைத வி,F விF!" எ�� ப>ைசயாக> ெசா�னாேர? இ�தைன��� நா� 
அைத� ப6றி ஒ� வா��ைத/ட அவாிட� பிர8தாபி�கேவயி�ைலேய? யாேரா 
காB�பய�க� ெசா�னைத� ேக,F� ெகா F� ஊ� வத?திைய ைவ�5� 
ெகா F� எ� ேபாி� எாி?5 விQ?தாேர? எ� மீ5 அபா டமான பழி9� 
3ம�தினாேர? இ�ேபா5 எ�ன ஆயி6�? ேதவகி�� எ�ப��ப,ட கணவ� 
வா1�தா�? கடDேள! எ�ைன� பரமேயா�ய� எ�� அ5கா�� நா� நிைன�5� 
ெகா ��?ேத�. அ�ேபா5தா� எ� மனதி� ஆழ�தி� ஒளி?தி�?த தீய பிசாசி� 
வBைம ெதாி?த5. ேதவகி அ�ப��ப,ட 5��கதிைய அைட?தி��க� க ட5 
ெவளி�பைடயாக எ� மனதி� பாிதாப�ைத உ டா�கிய ேபாதிA� உ�N���ேள 
ஒ�வித தி��திைய9� உ டா�கி6�. அ�5ட�, அ�தைகய பாிதாப கதி�� 
உ�ளான ேதவகி�� எ�னாலான உதவிகைள> ெச1ய ேவ F� எ�M� ஆ�வ�� 
�� வ?5 நி�ற5. 
 
இ?த எ ண�ேதாF /ட ேதவகிைய� ப6றிய தாHவான ஒ� எ ண�� எ� 
மனதி� உதி�க� க ேட�. சீ>சீ! ைப�திய�கார� ��ஷைன ேம� மா�யி� 
அைட�5� ேபா,Fவி,F இவN��� ெபா�,கா,சி ேவ��ைக எ�ன 
ேவ ��கிட?த5? அF�த )தி ஆ F நிைறD� க�யாண�5��� ேபாக எ�ப� 
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மன� வ?த5? எKவளD க�ன ெந"3 அவN��? ஒ� தடைவ ேபான5 ேபாதா5 
எ�� இ�ெனா� நாN� ெபா�, கா,சி��� ேபாக ேவ Fமாேம? அடாடா! ஒ� 
கால�தி� நா� இவைள ேதவ க�னிைக எ�� நிைன�5� ேபா6றிேன� அ�லவா? 
இவNைடய பணிவிைட�காக எ� வாணாைளேய அ��பண� ெச1ய� 
தயாராகயி�?ேத� அ�லவா! சீ! 
 
ஆனா� ெகா"ச� நிதானி�5� பா��தா�, அவ� ேபாி� அKவளD நி�dர� 
ெசா�வத6� இட� எ�ன இ��கிற5? எ�ப�9� ��� �ழ?ைதகN��� தாயா�. 
அ?த� �ழ?ைதகைள> ச?ேதாஷமாக ைவ�தி��க ேவ �ய5தாேன அவசியம? 
��ஷM�� ஏேதா 5��கதி ேந�?5 வி,ட5 எ�பத6காக� �ழ?ைதகைள9� 
க�ட�பF�5வ5 நியாயமா�மா? நாA இட$கN�� அைழ�5� ெகா F ேபா1� 
கா,�னா�தாேன �ழ?ைதக� த?ைதயி� நிைலைய மற?5 ச?ேதாஷமாயி��க 
��9�? 
 
இ�ப� ��M��� பி� �ரணான எ ண$களா� எ� உ�ள� கல$கி� 
ெகா ��?த5. எ� மனதி� ேதா�றிய ேக�விகN�� நாேன சமாதான� க F 
பி��5� தி��தியைடய� பா��ேத�. ஆயிM� ;ரண தி��தி ஏ6படவி�ைல. 
 
ம�நா� தி$க,கிழைம, நா� ஆXஸு��� கிள�பி� ேபானேபா5 வழியி� 
பா��டDனி� 'டா�ட� 3?தர� எ�.ஐ.எ�.' எ�� ேபா,��?த ேபா�F எ� 
க கைள� கவ�?த5. ஏ6ெகனேவேய சில சமய� நா� இ?த ேபா�ைட� 
பா��5வி,F� க,�ட�ைத9� உ6�� பா��தி��கிேற�. 3?தர� எ�� ெபய��ள 
எ�தைனேயா ஆயிர� ேப� நா,�� இ��கிறா�க�. ஆயிM� இ?த 'டா�ட� 3?தர�' 
ேபா�F என��� த டா$ேகாைரயி� எ�Mட� ைஹ8/B� ப��த 3?தர�ைத 
நிைனb,�6�. அத6� ஒ� காரண�� இ�லாம6 ேபாகவி�ைல. இர ெடா� 
தடைவ அ?த ஆ9�ேவத ம�?5� கைடயி� ஜ�ன� வழியாக ஒ� �க� ெதாி9�. 
அ?த �க� ஏேதா எ�ேபாேதா என��� ெதாி?த �க� ேபால� ேதா���. பல 
தடைவ இைத� ப6றி ேயாசி�5, 'ஆமா�; இவ� அ?த� த ட$ேகாைர 
3?தரமாயி��க� /F�' எ�� தீ�மானி�ேத�. காாிேல அ?த வழியாக� ேபா1� 
ெகா ���ைகயி� ஏ6ப,ட மி�ன� எ ண$க� இைவ. ேமா,டாைர நி��தி 
விசாாி�பத6� ேவ �ய அ�கைற அ�ேபாெத�லா� என�� ஏ6படவி�ைல. 
எத6காக விசாாி�க ேவ F�? விசாாி�5 அ?த 3?தரமாயி�?தா� தா� எ�ன 
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பய�? இவMைடய சிேநக�ைத� �5�பி�5� ெகா F இ�ேபா5 என�� ஆக 
ேவ �ய5 எ�ன? ஒ��மி�ைல! 
 
ஆனா� நா� இ?த� தி$க,கிழைமய�� அ?த வழியாக� ேபானேபா5, காைர 
நி��தி அவ� த டா$ேகாைர 3?தர�தானா எ�� விசாாி�பத6�� தF�க 
��யாத ஆ�வ� ெகா ேட�. காைர வாசB� நி��திவி,F உ�ேள ேபாேன�. 
3?தர� மாதிாிதா� இ�?த5. ஆனா�, அவM�� எ�ைன அைடயாள� 
ெதாியவி�ைல. 
 
அவனிட�, ைவ�திய� பா��5� ெகா�ள வ?தவ�க� யா�� அ�ேபா5 அ$� 
இ��கவி�ைல. நா� அவ� ேமைஜ�ெகதிேர கிட?த ெப"சியி� உ,கா�?த5�, 
"உ$கN�� எ�ன உட��? எ$ேக, ைகைய� கா,F$க�!" எ�� ைவ�திய 
பாிசீலைன ெச1ய� தயாரானா�. 
 
நா� ெகா"ச� தய$கிேன�. 
 
"சீ�கிர� ெசா�A$க�. என�� இ�ைற��> சீ�கிர� �8ெப�ஸாிைய> சா�தி� 
ெகா F ேபாகேவ F�" எ�றா�. 
 
"நா� உட�� பா��5� ெகா�ள வரவி�ைல. என�� உட�� ஒ��மி�ைல. 
ேவெறா� விஷய� விசாாி�பத6காக வ?ேத�. ஒ� ேவைள நீ$க� எ� பைழய 
சிேநகிதனாயி��கலா� எ�� நிைன�ேத�. டா�ட�! நீ$க� த டா$ேகாைர 
ைஹ8/B� எ�ேபாதாவ5 ப��த5 டா?" எ�� ேக,ேட�.  
 
அவ� எ�ைன அதிசய�5ட� உ6�� பா��5, "ஆமா�, ப��தி��கிேற�. நீ$க� 
யா�? ஒ� ேவைள... ஒ� ேவைள ... அேடேட! ந�ம கி>சாமி ேபாB��கிறேத!" 
எ�றா� . 
 
"ஆமா�, 3?தர�! நா� அ?த கி��ணசாமி தா�!"  
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"பேல! பேல! ந�ம 'ேசா�பளா$கி' கி��ணசாமியா? ம�னி�5� ெகா�! அ�ேபா5, 
நா� ப�ளி�/ட�தி� ப��தேபா5, நீ யாேராF� ச ைட�� வரமா,டாய�லவா? 
யாராவ5 உ�ேனாF ச ைட�� வ?தாA� நீ பி�வா$கி� ேபா1விFவாய�லவா? 
அதனா� உ�ைன நா$க� 'ேசா�பளா$கி கி>சாமி' எ�� ெசா�ேவா�. உ� 
காதிA� விQ?தி��கலா�. ஆனா� அைத� ப6றிெய�லா� இ�ேபா5 எ�ன? கா�, 
கீ� ைவ�5� ெகா F ேஜாரா1 இ��கிறா� ேபாB��கிறேத! எ�ன ெச15 
ெகா ���கிறா1?" 
 
நா� நட�5� ெதாழிைல� ப6றி> 3?தர�திட� ெசா�ேன�. அவM� த�ைன� 
ப6றி 3��கமாக> ெசா�னா�. த டா$ேகாைரயி� எ8.எ8.எ�.சி. ���த பிற� 
இ?த ப,டண�5�� வ?5 ஆ9� ேவத கலாசாைலயி� ேச�?5 ��� வ�ஷ� 
ப��5 எ�.ஐ.எ�. ப,ட� ெப6� டா�ட� ஆனானா�. ைவ�திய� ெதாழிBA� 
ம�?5 வி6பைனயிA� மாத� �?Y�, நாh� Uபா1 அவM�� இ�ேபா5 
வ�மான� வ�கிற5 எ�� அறி?ேத�. 
 
"உ$க� ),�� யா��காவ5 ஏதாவ5 வியாதி எ�றா�, ேநராக இ$ேக வ?5விF. 
ம�?5க� எ�லா� நாேன சா8திாீயமா1> ெச1கிேற�. ைடபா1F 3ர�5�� ஒ� 
ம�?5 க Fபி��தி��கிேற�. இ$கிW� ைவ�திய�தி� ைடபா1F 3ர�5�� 
ம�?ேத கிைடயா5 எ�� ெதாி9ம�லவா! உ� �க� /ட அKவளD ந�றாயி�ைல. 
ஒ� மாதிாி ெவN�5� ேபாயி��கிற5. ஆ� மாத� நீ சியவன�பிராஸ ேலகிய� 
விடாம� சா�பி,டா� �ண� ெதாி9�. அ��ற� அைத விடேவ மா,டா1. 
இ�ெனா� நாைள�� வா, ம6ற ம�?5கைள� ப6றி விவரமாக> ெசா�Aகிேற�. 
இ�ைற��� ெகா"ச� என�� அவசர ேவைலயி��கிற5. ேபாக,Fமா?" எ�� 
எQ?தா�. 
 
"ெகா"ச� உ,கா�, 3?தர�! இ�ெனா� நாைள�� அவசிய� வ?5 உ�னிட��ள 
ம�?5களிெல�லா� ரக�5��� ெகா"சமாக வா$கி� ேபாகிேற�. ஒ� ��கியமான 
விஷய� உ�ைன� ேக,கலா� எ�� இ�ைற�� வ?ேத�. அைத ம,F� 
ெசா�Bவி,F� ேபா! நா� ப��த ேபா5 ெஹ,மா8ட� ப�மநாப ஐய$கா� எ�� 
இ�?தாேர? அவைர� ப6றி9� அவ� �மாாி ேதவகிைய�ப6றி9� உன�� ஏதாவ5 
ெதாி9மா எ�� ேக,க வ?ேத�. ெதாி?தா� ெசா�A!" 
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3?தர� எ�ைன ஒ� நிமிஷ� உ6�� பா��5 வி,F, "அவ�கைள� ப6றி எ�ன 
ேக,கிறா1? உன�� எ�ன ெதாிய ேவ F�?" எ�றா�. 
 
"அவ�க� எ$ேக இ��கிறா�க� எ�� உன��� ெதாி9மா?" 
 
"இ?த ஊாி�தா� எ$ேகேயா இ��கிறா�க� எ�� ேக�வி. நா� /ட இர ெடா� 
தடைவ பா��தி��கிேற�. சி?தாதிாி� ேப,ைடயிேலா ேகாமளீ3வர� 
ேப,ைடயிேலா இ��கிறா�க� ேபாB��கிற5. நீ எத6காக� ேக,கிறா1?"  
 
"ஆமா�. அவ�க� சி?தாதிாி� ேப,ைடயிேல தா� இ��கிறா�க�. அவ�க� 
இ���� )F /ட என��� ெதாி9�. ேந6� அவ�க� ),F��� ேபா1 வ?ேத�." 
 
"அ�ப�யா! ெரா�ப சாி! நீதா� ேபா1 வ?தி��கிறாேய, எ�ைன எ�ன 
ேக,கிறா1?" 
 
"ஒ��மி�ைல. ேதவகியி� ��ஷைன� ப6றி உன�� ஏதாவ5 ெதாி9மா எ�� 
ேக,ேட�!" 
 
"ேதவகியி� ��ஷைன� ப6றி உன�� எ�ன இKவளD கவைல?" 
 
"இ�ைலய�பா! அவ� ��ஷைன� ப6றி� பலவிதமாக� ேக�வி�ப,ேட�. 
ஒ�ேவைள உ ைம உன��� ெதாி?தி��கலாேமா எ�� எ ணி� ேக,ேட�. 
ேவெறா��மி�ைல!" 
 
"பலவிதமாக அ�ப� எ�ன ேக�வி� ப,டா1?" 
 
ேந6�� காைல ேதவகியி� ),�� நட?தைதெய�லா� 3?தர�திட� ெசா�ேன�. 
ேதவகி ெசா�ன5�, அவ� தக�பனா� ெசா�ன5�, நா� பா��த5� 
ஒ���ெகா�� �ரணாயி�?தைத9� ெசா�ேன�. 
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"அKவளD� ெபா1! உ�ைன ந�றா1 ஏமா6றிவி,���கிரா�க�!" எ�றா� 
3?தர�. 
 
"அKவளD� ெபா1யா? பி� எ5தா� உ ைம? உன��� ெதாி9மா?" எ�ேற�. 
 
"அவ� ��ஷ� எ�ேபாேதா 'கயா'வாகி வி,டா�! உன�� விதவா விவாக� ெச15 
ெகா�வதி� அபி�பிராய� இ�?தா�..." 
 
"சீ>சீ! இ5 எ�ன 3?தர�? அப8மாரமா1� ேப3கிறாேய? என��� ெப டா,� 
பி�ைள�,� எ�லா�� இ��கிறா�க�." 
 
"ெரா�ப சாி! அ�ப�ெய�றா� ேப>ைச வி,FவிF!" 
 
"எ�ைன ஏமா6றி வி,டா�க� எ�� ெசா�னாேய? அ5 எ�ன எ�� ம,F� 
ெசா�B விF! பாவ�! அவ�கைள� பா��தா� என��� பாிதாபமாயி�?த5!"  
 
"பாிதாபமா? அ?த நீB ந�றாக�தா� உ�ைன மய�கி வி,���கிறா�. எ�ைன� 
ேக,டா� அவ� வசி��� ),F� ப�கேம ேபாகாேத எ�ேப�. ேதவகியி� 
கணவைன ரஸா�க�க� ெகா F ேபாகD� இ�ைல; அவM��� ைப�திய� 
பி��கD� இ�ைல. ஆசாமி -��� ேபா,F� ெகா F ெச�5� ேபா1வி,டா�!" 
 
"ஐேயா! எ�ேபா5? எத6காக?" 
 
"எ�ேபா5 எ�� என��� ெதாியா5. சில வ�ஷ� ஆயி6� எ�� ேக�வி. 
எத6காக� த6ெகாைல ெச15 ெகா டா� எ�றா ேக,கிறா1? எ�லா� அ?த� 
பரேதவைத ேதவகியி� ெதா�ைலைய� ெபா��க ��யாம� தா�! கி>சாமி! நீ /ட 
அ?த நாளி� ேதவகிைய� கBயாண� ெச15 ெகா�ளலா� எ�� எ ண� 
ைவ�தி�?தாய�லவா?" 
 
"கிைடயேவ கிைடயா5! அ?த� ெபா1� கைதைய� க,� வி,டவ�க� நீ9� 
ைவ�தி9?தா�." 
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"அ�ப�ேய யி��க,F�. நீ ேதவகிைய� கBயாண� ெச15 ெகா�ளாத5 உ� 
அதி��ட?தா�. அதனாேலதா� நீ இ�ைற��� பிைழ�தி��கிறா1. 
இ�லாவி,டா� அவ� ��ஷ� ெச1த5 ேபா� நீய�லவா த6ெகாைல ெச15 
ெகா ���பா1! ேபாக,F�. நா� �ற�பட,Fமா?" எ�� ேக,F� ெகா ேட 
3?தர� எQ?5 நட?5 ேரழியி� நி��தியி�?த ைச�கி� வ �ைய> சாிபா��க 
ஆர�பி�தா�. நாM� காாி� ஏறி� ெகா F �ற�ப,ேட�. 
 
3?தர� /றிய5 இ�M� எ� �ைளைய� �ழ�பி வி,ட5 எ�� ெசா�ல 
ேவ �யதி�ைலய�லவா? அவ� ெசா�னேத ஒ� ேவைள உ ைமயாயி���ேமா 
எ��� சி?தி�க ஆர�பி�ேத�. எ5 எ�ப�யி�?தாA� ேதவகியிட� ஒ�5� 
ெகா டப� இ�� சாய$கால� அவ� ),F��� ேபா1 அவைள9� 
�ழ?ைதகைள9� ெபா�,கா,சி�� அைழ�5� ேபாக ேவ �ய5. பிற� எ�ப� 
உசிதெம�� ேதா��கிறேதா, அ�ப� நட?5 ெகா டா� ேபாகிற5. 
 
இKவித� எ ணமி,F� ெகா ேட )F ெச�ேற�. ஆனா� விவரமாகாத ஏேதா 
ஒ� விஷய� எ� மனைத உ��தி� ெகா ��?த5. அ5 எ�னெவ�� ஆனம,F� 
ஞாபக�பF�தி� ெகா F பா��ேத�. ஆனாA� அ5 ஞாபக�5�� வரவி�ைல. 
'ெதா ைடயிB��கிற5 வாயி� வரமா,ேடென�கிற5' எ�� சில சமய� 
ெசா�Aகிேறாம�லவா? அ?த மாதிாி எ� உ�ள�தி� ெதளிவி�லாத ஒ� விஷய� 
ஞாபக�5�� வ�வ5 ேபா� ேதா�றி, ஆனா� ஞாபக�5�� வராம� 
ெதா�ைல�பF�திய5. 
----------- 

13131313    
 
அ�� மாைல நா� சி?தாதிாி�ேப,ைடயி� ேதவகியி� )F ெச�ற ேபா5 
�ழ?ைதக� ��� ேப�� அழகாக '�ர8' ப ணி� ெகா F ெபா�,கா,சி��� 
�ற�பட> சி�தமாயி�?தா�க�. வாசB� எ� ேமா,டா� ேபா1 நி�ற5� அவ�க� 
"அ�மா! சி�தியா வ?5 வி,டா�!" "தா�தா! கா� வ?5 வி,ட5!" எ�� ேகாஷமி,ட5 
எ� காதி� விQ?த5. எ�ைன� பா��த5� ெஹ,மா8ட�, "வ?5 வி,டாயா, 
கி��ணசாமி! இவ�கNைடய ேப>ைச நா� ந�பவி�ைல. நீ வ�வா1 எ�ேற 
எதி�பா��கவி�ைல. வ �9ட� வ?தவைரயி� விேசஷ?தா�!" எ�றா�. 
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ேதவகி சிாி�த �க�5ட� வ?5 எ�ைன வரேவ6றா�. ேதவகியி� இனிைமயான 
ேதா6ற�ைத9� டா�ட� 3?தர� அவைள� ப6றி� /றியைத9� எ� மனதி6�� 
ஒ�பி,F� பா��ேத�. அவ� /றிய5 ேபா� இவ� ெபா�லாத நீBயாக இ��க 
��9மா, இவNைடய ெதா�ைலைய� ெபா��காம� இவ� கணவ� -��� 
ேபா,F� ெகா ���க ��9மா எ�� விய?ேத�. அவNைடய கQ�தி� எ� 
கவன� ெச�ற5. இர F ெம�Bய ச$கிBக� அவ� கQ�ைத அல$காி�தன. 
ஆனா� அவ6றி� மா$கBய� இ��கிறதா, இ�ைலயா எ�பைத� ெதாி?5 ெகா�ள 
��யவி�ைல. 
 
ேதவகி எ�ைன வரேவ6ற பி�ன� அவNைடய த?ைதைய� பா��5, "அ�பா! நா� 
ெசா�ேனேன, பா��தீ�களா? இவ� ஒ� நாN� வரமா,டா� எ�� நீ$க� 
ெசா�னீ�கேள? யா�ைடய வா��� பB�த5? ேபாக,F�; நீ$க� இ�� 
நாடக�5�� வர�ேபாகிறீ�களா, இ�ைலயா? ஐ?5 நிமிஷ�5��� வராவி,டா� 
உ$கைள வி,F வி,F நா$க� �ற�ப,F� ேபா1 விFேவா�!" எ�றா�. 
 
"இேதா வ?5 வி,ேட�, ேதவகி! நா� இ�ைற�� நாடக�5�� வராவி,டா� 
அ��ற� இ?த ),�� இ��க ��9மா? எ�லா�� ேச�?5 எ� பிராணைன 
வா$கிவிட மா,G�களா? ெகா"ச� ெபா�$க�! இேதா �ர8 ப ணி� ெகா F 
வ?5 விFகிேற�!" எ�� ெசா�Bவி,F� த��ைடய அைற� கதைவ� படா� எ�� 
சா�தி� ெகா டா�. 
 
நா� ேதவகிைய� பா��5 "உ�Mைடய அ�பாD�� எ� ேபாி� உ�ள ேகாப� 
எ�லா� ேபா1வி,டதா?" எ�� ேக,ேட�. 
 
"எ�ன ேகாப�?" எ�� ேதவகி விய��ட� ேக,டா�. 
 
"த டா$ேகாைர ப�ளி�/ட�தி� ப��த ேபா5 எ� ேபாி� அ�பா ஒ� நா� 
ெரா�ப� ேகாபி�5� ெகா டாேர, ஞாபக� இ�ைலயா?" 
 
"அழகா1�தானி��கிற5. அைதெய�லா� அ�பா மற?5 ேபா1 எKவளேவா நா� 
ஆயி6�. உ$க� ேபாி� அ�பாD�� ெரா�ப அபிமான�. அ�பா அ�மா இர F 
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ேப�� ெகா"ச நா� வைரயி� உ$கைள� ப6றி அ��க� ேபசி� 
ெகா ���பா�க�. அடாடா! நீ$க� எ�லா�� அ?த நாளி� உபா�தியாய�களிட� 
எKவளD ப�தி வி3வாச�5ட� இ�?தீ�க�? எ�னிட�திேல /ட�தா� எKவளD 
மாியாைதயாக இ�?தீ�க�? இ?த� கால�5� பி�ைளகN� இ��கிறா�கேள? 
ெகா"ச�� ம,F மாியாைத இ�லாதவ�க�! ெகா"ச நாைள�� ��� �)� 
ேமாி8 காேலஜி� நட?த கா�னிவ� ெகா டா,ட�தி� ஆ  பி�ைள 
மாணா�க�க� எKவளD ேகவலமாக நட?5 ெகா டா�க� எ�பைத� ப6றி� 
ேக�வி�ப,���X�கேள! இவ�கN??தா� விQ?5 விQ?5 இ$கிW� 
ப��கிறா�க�! இ$கிW� கைதகளி� 'ஷிவ�ாி'ைய� ப6றி எKவளெவ�லா� 
இ��கிற5? அைதெய�லா� இவ�க� ப��5 எ�ன பய�? ஏ,F> 3ைர�கா1தா�! 
ந��ைடய மMத�ம சா8திர�தி� ெசா�Bயி��கிறப�யாவ5 இவ�க� 
8திாிகளிட� ப�தி வி3வாச�5ட� நட?5 ெகா�கிறா�களா? அ5D� இ�ைல. 
இ?த� கால�5 மாணா�க�கN�� இ$கிW� நாகாிக�� வரவி�ைல; ந��ைடய 
பைழய த�ம�� பய�படவி�ைல. இர �A� உ�ள தீைமக� ம,F� இவ�கN�� 
வ?தி��கி�றன. இைத� ப6றி அ�பா அ��க� ெசா�B� ெகா ���பா�. 
த டா$ேகாைர ைஹ8/B� நீ$க� எ�லா�� அ?த நாளி� எ�னிட� எKவளD 
மாியாைதயாக நட?5 ெகா G�க� எ�� அ��க� பாரா,�� ேப3வா�!..." 
 
இ�ப�யாக ேதவகி கட� மைட திற?த5 ேபா� பிரச$க� ெச15 ெகா ேட 
ேபானா�. �>3 விடாம� ேப3� அவNைடய 3பாவ� இ�ன�� அ�ப�ேயதா� 
இ�?த5 எ�� ெதாி?5 ெகா ேட�. ஆனா� அவ� /றியெத�லா� 
உ ைமெய�� எ� மன� ஒ�பவி�ைல. ஏ�? நா� ப��த கால�திேல /ட� 
ெப களிட� மாியாைத9ட� நட?5 ெகா�ள� ெதாியாத காB� பச$க� இ��க� 
தா� ெச1தா�க�. ைவ�தியநாதM� 3?தர�� இ��கவி�ைலயா! அைதெய�லா� 
மற?5 வி,F இவ� பிரமாதமா1� ேபசி� ெகா ேட ேபாகிறாேள! ேபானா� 
ேபாக,F�! என�� எ�ன வ?த5? அ?த� க�த�ைத� ப6றிய உ ைமைய ம,F� 
எ�ப�யாவ5 ெதாி?5 ெகா�ள வி��பிேன�. ஆைகயா� ேதவகியி� ேப>சி� 
பலவ?தமாக� ���கி,F, "அெத�லா� இ��க,F�, ேதவகி! அ?த� க�த�ைத� 
ப6றிய உ ைம அ��ற� ெதாி?ததா?" எ�ேற�. 
 
"எ?த� க�த�?" எ�� ேதவகி தைலைய� ேகாணலாக ைவ�5� ெகா F ேக,டா�. 
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"எ?த� க�தமாவ5? உன�� நி>சய� ெச1தி�?த �த� கBயாண�ைத� தைடெச1த 
க�த?தா�!..." 
 
"அ5வா?" எ�� ேக,Fவி,F� ேதவகி கWெர�� சிாி�தா�. என�ேகா ேகாப� 
ெபா$கி� ெகா F வ?த5. அ?த� க�த�தினா� நா� அைட?த 5�ப�தா� 
எ�தைன? இ�ேபா5 நிைன�தாA� மன� ெவ,கி ேவதைன அைடகிற5! ஆனா� 
இவ� அைத� �றி�5> சிாி�கிறா�! 
 
சிாி�ைப> ச,ெட�� நFவி� நி��திவி,F, "ஆமா�; அ�ப�யானா� அ?த� 
க�த�ைத நீ$க� எQதவி�ைலயா?" எ�� ேக,டா�. 
 
"ச�தியமா1 எQதவி�ைல!" எ�� நா� ஆ�திரமா1� /றிேன�. 
 
"அேட அ�பா! அைத�ப6றி இ�ேபா5 எ�ன�5�� இKவளD ஆ�திர�? ேபான5 
ேபா1வி,ட5. நீ$க� அைத எQதவி�ைல ெய�ப5 என��� ெதாி9�. உ$கN�� 
அKவளD ைதாிய� இ�ைலெய�ப5� என��� ெதாி9�. ஆைகயா� நாேன 
எQதிவி,ேட�!" எ�� ேதவகி ஒ� அV� ைட� ேபா,டா�. 
 
"நீ எQதினாயா! நீயா எQதினா1? அ�ப�யானா� எ� ேபாி� பழி ெசா�னாேய, 
ஏ�?" எ�� ேமA� ஆ�திர�5ட� ேக,ேட�. 
 
"அ5 ஒ� காாிய�5�காக எQதிேன�. ஒ� காாிய� எ�ன? உ ைமைய> ெசா�B 
விFகிேறேன! என�� அ�பா நி>சய� ெச1தி�?த கBயாண� பி��காததா� 
எQதிேன�. அ�பா ேகாபி�5� ெகா ட ேபா5 உ$க� ேபாி� பழிைய� ேபா,F 
ைவ�ேத�. அ?த> சமய�5�� அ�ப�> ெசா�ல ேவ �யி�?த5. அ��ற� 
அ�பாவி� ேகாப� தணி?த பிற� உ ைமைய ஒ��� ெகா ேட�. அத6�� 
நீ$க� ேபாேய ேபா1 வி,G�க�. அத6� நா� எ�ன ெச1கிற5!" எ�றா� ேதவகி. 
 
எ� மன� அ�ேபா5 ஒ� ப�க� ேகாப�தினாA� ஒ� ப�க� ப>சா�தாப�தினாA� 
�ழ�ப� அைட?த5. அ?த� கBயாண� பி��கவி�ைலெய�றா�, ேவ� 
யாாிடமாவ5 இவNைடய மன� ெச�றி�?ததா? அ5 ஒ�ேவைள நானாகேவ 
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இ���மா? அவசர�ப,F மன� ெவ��5 ஊைர வி,F� ேபானதினா� எ� 
வாணாைளேய பாழா�கி� ெகா ேடனா? 
 
அ�ப� எ ணியேபா5 ேதவகிைய மண� ெச15 ெகா�ளாத5 எ� அதி��ட?தா� 
எ�� டா�ட� 3?தர� /றிய5 நிைனD வ?த5. இவ� யாேரா ஒ�வைன� 
கBயாண� ெச15 ெகா F தாேன இ��க ேவ F�? அவ� யா�? அவMைடய 
கதி எ�ன? டா�ட� 3?தர� ெசா�ன5ேபா� அவ� -��� ேபா,F� ெகா F 
இற?தானா? அ�ல5 அ?த ),F மா� ஜ�ன� வழியாக� பா��த ைப�திய?தா� 
இவNைடய ��ஷனா? ��ஷMைடய நிைலைம அ�ப�யி����ேபா5 இவ� 
ெபா�,கா,சி�� நாடக� பா��க� �ற�பFகிறாேள? இைத எ�னெவ�� 
ெசா�வ5? இவ�தா� இ�ப� எ�றா�, இவ� தக�பனா�� அ�லவா ஒ�5�� 
ம�தள� ேபாFகிறா�! 
 
அவNைடய ��ஷைன� ப6றி9� அ?த ),F மா�ேம� உ�ள ஆைள� ப6றி9� 
ேதவகிைய� ேக,பத6� மனைத� திட�பF�தி� ெகா ேட�. ஆனா� அ?த> 
சமய�தி� ெஹ,மா8ட� ேகா,F, தைல�பாைக �தBயைவ அணி?5 ெகா F 
�ற�பட� தயாராக வ?5 வி,டா�. எனேவ ஒ��� ேக,க ��யவி�ைல. 
 
வாசB� காாி� ஏறி உ,கா�?த பிற� எ� க க� ம,F� ேமேல ம>3 ஜ�னைல 
உ6� ேநா�கின. அ$ேக இ�ேபா5 அ?த� பய$கர �க�ைத� காணவி�ைல.  
 
பாவ�! அ?த� ைப�திய�ைத உ� அைறயி� ேபா,F� ;,� வி,டா�கேளா, 
எ�னேமா? அ�ல5 அதனா� ெதா?தரவாயி��கிறெத�� ைப�திய ஆ8ப�திாி�� 
அ��ற� அM�பி வி,டா�கேளா, எ�னேமா! இ�?தாA� இ?த� ேதவகிைய� 
ேபா� இ�தயம6ற 8திாீைய உலக�திேலேய காண ��யா5! இவNைடய 
வைலயி� நா� விழாம� த�பிய5 நா� ெச1த � ணிய?தா�. சீ>சீ! இ5 எ�ன 
ேகவலமான எ ண�! 5��பா�கியசாBயான ேதவகிைய நா�� ேச�?5 நி?தி�க 
ேவ Fமா? இவN�� ேந�?த க�ட$கN�ெக�லா� ஒ� ேவைள நாேன 
காரணமாயி�?தி��கலா�. அ�ப� அவசர�ப,F� ெகா F த டா$ேகாைரைய 
வி,F நா� �ற�படாதி�?தா�, இவNைடய வாH�ைகேய ேவ� 
விதமாயி�?தி��கலா� எ�Mைடய வாH�ைக9$ /ட�தா�!... 
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இ�தைகய எ ண$க� எ� மன�ைத அைல�5� ெகா ேடயி��ைகயி� 
ெபா�,கா,சி9� வ?5வி,ட5. ேதவகி �தBயவ�க� காாிB�?5 அவசர 
அவசரமாக இற$கினா�க�. நாடகேமைட ைமதான�5��� ேபாவதி� 
அவ�கN�கி�?த பரபர�ைப> ெசா�B ��யா5. 
 
நா� வ �யிB�?5 இற$காமB��பைத� க ட ேதவகி "நாடக� பா��க நீ$க� 
வர வி�ைலயா?" எ�� ேக,டா�. 
 
"நீ$க� ேபா1 இட� பி��5� ெகா F உ,கா�$க�. என��� ெகா"ச� காாிய� 
இ��கிற5. பா��5 வி,F� பிற� வ?5 விFகிேற�!" எ�ேற�. 
 
"தி��பி ),F��� ேபாவத6� எ$கைள� தி டாட வி,F விடாதீ�க�!" எ�றா� 
ேதவகி. 
 
"அ�ப�ெய�லா� ெச1ேவனா? க,டாய� வ?5 உ$கைள அைழ�5� ேபாகிேற�!" 
எ�ேற�. 
 
"அவசிய� நீ$க� வ?5 நாடக�ைத9� பா��க ேவ F�. இ�� நாடக� ெரா�ப 
ந�றாயி���மா�!" எ�� ெசா�B� ெகா ேட ேதவகி விைரவாக நட?தா�. 
அவைள� ெதாட�?5 ம6றவ�கN� ேபானா�க�. 
----------- 

14141414    
 
என�� நாடக�, 'னிமா எ�றாேல அKவளவாக� பி��பதி�ைல. அதிA� 
அ�ைற�� எ� மேனா நிைலைம நாடக� பா��5 ர'�பத6� அM/லமாக 
இ�ைல. உ ைமயாகேவ காாிய�� ெகா"ச� இ�?த5. அைத ���5வி,F இரD 
ஏழைர மணி��� தி��பD� ெபா�,கா,சி ைமதான�5��� ேபாேன�. நாடக� 
இ�M� நட?5 ெகா ��?த5. அைத� பா��க ஏராளமான /,ட�. அ�தைன 
ஆயிர� ேப�� நாடக� ைப�திய� பி��தவ�க� எ�ற எ ணேம என�� விய�� 
அளி�த5. அ?த� ெப�$ /,ட�தி� ஒ� ஓர�தி� நி�� நாடக ேமைடைய� 
கவனி�ேத�. 
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அ>சமய�தி� நாடக ேமைடயிA� ஒ� ைப�திய� நி�� ெகா ��?த5! ேகாரமான 
�க�5டM� ேகாரணிகNடM� அ?த� ைப�திய� ஏேதேதா பய$கரமாக� க�தி� 
ெகா ��?த5. அ?த� க�தB� ேகாரமான5 ஒBெப��கியி� �ல� வ?தேபா5 
இ�M� அதிக ேகாரமா1 ஒB�த5. �தB� ச6� ேநர� என�� ஒ��ேம 
�ாியவி�ைல. அ��ற� ச6�� �ாி?த5. நாடக ேமைடயி� ஒ� பாழைட?த ),�� 
நி�� அ?த� ைப�திய�கார� ச�த மி,டா�. அ?த ),�� ஒ� கால�தி� 
வசி�தி�?த அவMைடய மைனவி ம�கைள எ ணி� �ல��வதாக� ேதா�றிய5. 
 
ேதவகி9� அவ� தக�பனா�� �ழ?ைதகN� /,ட�தி� எ$ேக இ��கிறா�க� 
எ�� பா��ேத�. நாடக ேமைட�� ெவ� சமீப�தி� அவ�க� காண�ப,டா�க�. 
கடDேள! இவ�கNைடய ��திைய எ�னெவ�� ெசா�வ5? ),�ேலேய ஒ� 
ைப�திய�ைத ைவ�5� ெகா F இ$ேக நாடக�திA� ைப�திய�ைத� பா��க 
இவ�க� வ?தா�கேள? இ?த இல,சண�தி� என���/ட "ெரா�ப ந�ல நாடக�; 
பா��க� தவற ேவ டா�!" எ�� எ>சாி�தா�கேள! இவ�கNைடய க� ெந"ைச9� 
ரா,சத �ண�ைத9� எ�ன ெவ�� ெசா�Aவ5? 
 
பிற� நாடக ேமைடயி� நட?த 5ாிதமான ச�பவ$க� என�� ேமA� ேமA� 
விய�ைப அளி�தன. 
 
அ?த� ைப�திய�கார� அ?த� பாQ� ),�� வி,ட�தி� ஒ� கயி6ைற மா,� 
அதி� -�கி,F� ெகா�ள �ய�றா�. அ�ேபா5 வி,ட� திGெர�� �றி?5 
அவ� தைலயி� விQ?த5! அ>சமய� யாேரா ஒ� 8திாீ தைல ெதறி�க ஓ� வ?5 
கீேழ கிட?த ைப�திய�காரைன� க,�� ெகா F அQதா�. இ�5ட� அ� கா,சி 
��வைட?த5. 
 
அF�த கா,சியி� அ?த� ைப�திய�கார� ஒ� ஆ8ப�திாி� பF�ைகயி� 
கிட?தா�. அவM��> 3ய� பிர�ைஞ வர� ேபாகிற5 எ�� டா�ட� ெசா�னா�. 
பிர�ைஞ வ?த5� அவ� ��ேபா� ைப�திய� ேபா� />சBடாம� சாவதானமாக� 
ேபசினா�. அவ� அ�கி� இ�?த 8திாீ "இ�ேபா5 ைஹதராபா�தி� ரஸா�கிய� 
ஆ,சி இ�ைல. ைநஜா� ராPய� 3த?திர இ?தியாேவாF ேச�?5 வி,ட5!" எ�� 
ெசா�னா�. உடேன அவ� பF�ைகயி� எQ?5 உ,கா�?5 உ6சாகமாக� 
ேபசினா�. அவM� அ?த 8திாீ9� சிறி5 ேநர� ெகா"சி� �லாவினா�க�. 
 
பிற� நாடக ேமைடயி� இ�ப5 ��ப5 ேப� /,டமா1 நி��, 
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"க�லா���� க6றவ���� களி�ப�N� களி�ேப!" 
 
எ�� பா�னா�க�. பிற� திைர விQ?த5. நாடக�� ��?த5. 
 
இெத�லா� எ� மனதி� எKவளD �ழ�ப�ைத உ டா�கியி���� எ�� ெசா�ல 
ேவ �யதி�ைலய�லவா? ேதவகி �தBயவ�க� எ�னிட� ெசா�னத6�� இ?த 
நாடக நிகH>சிகN��� இ�?த ெபா��த� எ�ப� ஏ6ப,ட5? த6ெசயலாக 
ஏ6ப,டதா? அ�ல5... அ�ல5... 
 
ேயாசி�க ேயாசி�க� �ழ�ப� அதிகேமயாயி6�. அ?த� �ழ�ப�5�கிைடேய 
ேதவகி9� அவNைடய �ழ?ைதகN� நி�ற இட�ைத� க F பி��5 அ$ேக 
ேபா1> ேச�?ேத�. நாடக� பிரமாத� எ�பதாக> சிலாகி�5� ேபசி� ெகா ேட 
அவ�க� எ�ைன� பி� ெதாட�?5 வ?5 காாிA� ஏறி� ெகா டா�க�. எ�னிட� 
அவ�க� அபி�பிராய� ேக,டேபா5 நாM� "நாடக� ந�றாயி�?த5!" எ�� 
ெசா�B ைவ�ேத�. ),F��� ேபான5� எ�லா> ச?ேதக$கைள9� அவ�களிட� 
ேக,F� ெதாி?5 ெகா F விFவ5 எ�� தீ�மானி�ேத�. 
 
ஆனா� )Fவ?5 ேச�?5 அவ�க� எ�லா�டM� நாM� உ�ேள ேபான5� 
ஒ��ேம ேக,க என�� மன� வரவி�ைல. எ�ன�ைத� ேக,ப5? எ�ப�� 
ேக,ப5? எ5 ேக,டாA� அச,F� ப,ட� என�� வ?5 ேச�� எ�� ேதா�றிய5. 
 
ஆகேவ விைடெப6�� ெகா F ேபாக எ ணி, "நா� ேபா1 வர,Fமா?" எ�ேற�. 
 
"ந�றாயி��கிற5. அத6��ேள ேபாகிறதாவ5? இவ�கNைடய அ�பா இ�M� 
சிறி5 ேநர�தி� வ?5விFவா�. அவைர9� பா��5வி,F> சா�பி,F வி,F� 
ேபாகலா�!" எ�றா� ேதவகி. 
 
"இவ�கNைடய அ�பாவா? அ5 யா�?" எ�� ேக,ேட�. 
 
"இ�M� உ$கN��� ெதாியவி�ைலயா, எ�ன? ெதாி?5ெகா F வி,G�க� 
எ�ற�லவா இ�?ேத�? இ�� நாடக�தி� 'ஹீேரா'வாக ந��தவ�தா�!" எ�றா� 
ேதவகி. 
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"அ�ப�யா? �?தாநா� நா� ேக,டேபா5 ஏேதா ைஹதராபா�தி� நட?ததாக> 
ெசா�னாேய?" 
 
"ஆமா�; அ5D?தா� நாடக�தி� வ?தேத! நா� ெசா�னப�ேய அவைர� க��� 
�க�� அணி?த ரஸா�க�க� வ?5 அைழ�5� ேபானா�கேள?" எ�றா� ேதவகி. 
 
"அ�ப�யானா� �?தாநா� இ?த ),F ம>3ேம� இ�?தவ�?..." 
 
"அவேரதா�! �?தாநா� நீ$க� வ?தி�?தேபா5 ம>3ேம� கைடசி ஒ�திைக நட?5 
ெகா ��?த5. ேவஷ� /ட� ேபா,F� பா��5� ெகா டா�க�. அதனாேலதா� 
உ$கைள இவரா� பா��5� ேபச ��யவி�ைல. 'யா���� ெசா�ல� /டா5' எ�� 
க ��பாக உ�தரD ேபா,��?தா�! நா� ெசா�னைத ெய�லா� நீ$க� நிஜ� 
எ�ேற நிைன�5� ெகா G�களா, எ�ன?" 
 
என�� அளவி�லாத ேகாப� வ?த5. ெபா19� ெசா�Bவி,F அைத ந�பியத6காக 
எ� ேபாி� �6ற�� அ�லவா ெசா�கிறா�? அழகாயி��கிற5 காாிய�! 
 
இ?த> சமய�தி�, உ�ேள உF�ைப� கழ6றி ைவ�பத6காக� ேபாயி�?த 
ெஹ,மா8ட� வ?தா�.  
 
"அ�பா! இவாிட� �?தாநா� நீ$க� உ ைமைய> ெசா�லவி�ைலயா?" எ�� 
ேதவகி ேக,டா�. 
 
"ெசா�லாம� எ�ன? ��காேல ��� )ச� உ ைமைய�தா� ெசா�ேன�. உ� 
��ஷ� ைப�திய�கார ஆ8ப�திாியி� இ��பதாக> ெசா�ேன�. இ?த )F 
ைப�திய�கார ஆ8ப�திாியி�ைலெய�� யா� ெசா�Aவா�க�? இ�லாவி,டா� 
இ�ப��ப,ட அழகான நாடக�ைத� ேபாட உ�Mைடய ��ஷM��� 
ேதா�றியி���மா!" எ�றா� ப�மநாப ஐய$கா�. 
 
அவ� ெசா�னப� இ?த )F ைப�திய�கார ஆ8ப�திாிேயா, எ�னேமா! ஆனா�  



211 

 

இ$� வ?ததி� பல� எ�ைன இவ�க� ைப�தியமாக அ��5 வி,டா�க� எ�ப5 
நி>சய�! எ�Mைடய இ?த அபி�பிராய�ைத உ�தி� பF�5வத6� அ�ேபா5 
இ�ெனா� ச�பவ� ேந�?த5. வாசB� ைச�கி� மணி> ச�த� ேக,ட5. 
 
"அ�பா வ?5வி,டா�!" எ�� �ழ?ைதக� �தி�தா�க�. 
 
ஆ�; அF�த நிமிஷ� அவ�கNைடய அ�பா ),F��� பிரேவசி�தா�. அ?த அ�பா 
யா� எ�� நிைன�கிறீ�க�? பிரபல ஆ9�ேவத ைவ�தியரான டா�ட� 3?தர� 
எ�.ஐ.எ�. அவ�க�தா�! 
 
அ�� காைலயி� டா�ட� 3?தர�தி� ம��5வ சாைலயி� அவைன வி,F� பிாி?த 
ேபா5 ஏேதா ஒ�ைற ஞாபக�பF�தி� ெகா�ள �ய��� ஞாபக�தி6� 
வரவி�ைலெய�� ெசா�ேன� அ�லவா? அ5 எ�னெவ�� இ�ேபா5 பளீ� 
எ�� நிைனD வ?த5. அ?த ),F ேரழியி� �?தா நா� எ� காB� தF�கி� 
காய�பF�திய அேத ைச�கி� தா� டா�ட� 3?தர�தி� ம��5வ சாைலயிA� 
இ�?த5. அேசாக ச�கர�ெகா� இர �A� இ�?த5 எ�ப5 இ�ேபா5 
நிைனD�� வ?த5. 
 
டா�ட� 3?தர� எ�ைன� பா��த5�, "ஹேலா! கி��ணசாமி! இ?த ),F� ப�கேம 
வராேத எ�� ெசா�ேனேன, அைத உ ைமயாக எF�5� ெகா F விFவாேயா 
எ�� பய?5 ேபாேன�. நீ வ?த5 ப6றி ெரா�ப ச?ேதாஷ�. நாடக� எ�ப� 
இ�?த5? உன��� பி��தி�?ததா?" எ�� ேக,டா�. 
 
நா� பதி� ெசா�வத6�� �ழ?ைதக� "ெரா�ப ந�றாயி�?த5, அ�பா!" எ�� 
/>சB,டா�க�. 
 
ேதவகி 3?தர�ைத� பா��5, "ேபா5�, ேபா5�! இ?த மாதிாி அச?த��ப நாடக�ைத 
இனிேம� நீ$க� ேபாடேவ ேவ டா�. என��� ெகா"ச�� பி��கவி�ைல. 
நீ$க� ைப�தியமாக ந��தேபா5 உ ைமயிேலேய உ$கN��� ைப�திய� 
பி��5 வி,டேதா எ�� என��� பயமா1� ேபா1வி,ட5. அ��ற� யாேரா ஒ� 
த�ய� �டைவைய� க,�� ெகா F வ?5 உ$கைள� 'பிராண நாதா!' எ�� 
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அைழ�தேபா5 என��> சகி�கேவயி�ைல. இ?த மாதிாி நாடக� 
ேபாடவி�ைலெய�� யா� அQதா�க�?" எ�றா�. 
 
அ�ேபா5 3?தர� ேதவகியி� தக�பனாைர� பா��5, "பா�$க�, மாமா! இ?த 
அழகான கைதைய� க6பைன ெச15 ெகாF�தேத இவ�! இ�ேபா5 எ� ேபாி� 
�6ற� ெசா�கிறா�! இத6� நா� எ�ன ெச1கிற5?" எ�றா�. 
 
இ?த> சமய�தி� நா�, "ஆமா�; உ� மைனவி�� அ?த நாளிB�?ேத இ5 
வழ�க?தாேன? தா� ெச1த காாிய�5��� பழிைய� பிற� தைலயி� ேபாFவ5?" 
எ�ேற�. 
 
3?தர� எ�ைன� பா��5� ��னைக �ாி?தா�. "ஓேகா! அ?த ேபா�ஜாி க�த�ைத� 
ப6றி> ெசா�கிறாேயா? அ5 ேதவகி ம,F� ெச1ததி�ைல; அவN� நாM� ேச�?5 
ேயாசைன ெச15 ப ணிய காாிய?தா�. அைத இ�M� நீ மற�கவி�ைலயா?" 
எ�றா�. 
 
"விஷயேம என�� இ�ேபா5தாேன ெதாி?த5? இனிேம� மற?5விடேவ �ய5 -
தா�" எ�ேற�. 
 
ெஹ,மா8ட� அ�ேபா5, "3?தர�! நியாயமாக நீ9� ேதவகி9� கி��ணசாமியிட� 
ம�னி��� ேக,F� ெகா�ள ேவ F�. நீ$க� எ�ைன ஏமா6றியதாவ5 
ேபாக,F�. ேதவகி�� இ�டமி�லாத இட�தி� கBயாண� நி>சய� ெச1த5 
எ�Mைடய பிச�. அதனா� நா� அைட?த ெதா?தரD�� உ$கைள� �6ற� 
ெசா�B� பயனி�ைல. ஆனா� கி��ணசாமியி� ேபாி� பழிைய� ேபா,G�கேள? 
அ5 ெரா�ப அநியாய�! எ�தைன வ�ஷமாகி9� அ5 இ�M� அவ� மனதி� 
உ��தி� ெகா ���கிற5! நீ$க� அவனிட� ம�னி��� ேக,F� 
ெகா�ளாவி,டா� உ$கN�காக நா� ம�னி��� ேக,F� ெகா�ள 
ேவ �ய5தா�!" எ�றா�. 
 
"இெத�லா� ஒ��� ேவ �யதி�ைல, ஸா�! யா� யாைர ம�னி�கிற5?" எ�ேற� 
நா�. ெஹ,மா8டாி� வா��ைதக� எ�ைன உ��கிவி,டன.  
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"ஆமா�, அ�பா! அவ� அ�ப�ெய�லா� மனதி� ஒ�ைற ைவ�5� ெகா�கிறவ� 
அ�ல, அவ�ைடய ந�ல 3பாவ� அ�ேபாேத நம��� ெதாி9ேம?" எ�றா� ேதவகி. 
 
"மனதி� ேகாப� ைவ�5� ெகா�கிறவனாயி�?தா� இ�ைற�� இ?த> ச?5 
),ைட� ேத� வ?தி��பானா? நா� அKவளD அவைன� 
பய���தியி�?5$/ட!" எ�றா� 3?தர�. 
 
"3?தர�! ம6ற எைத�ப6றி9� என��� ேகாப� இ�ைல. ஆனா� ேதவகியி� 
ெதா�ைலைய� ெபா��காம� அவNைடய ��ஷ� -���ேபா,F� ெகா டா� 
எ�� ெசா�னாேய, அைத ம,F� நா� மற�க ��யா5!" எ�ேற�. 
 
"ஆ�, அ�பா, கி��ணசாமி! உ�னிட� ெசா�னைத நிைறேவ6றலா� எ��தா� 
பா��ேத�. -��� ேபா,F�ெகா�ள �ய�ற ேபா5 வி,ட� �றி?5 எ� தைலயி� 
விQ?தா� அத6� நா� எ�ன�ைத> ெச1கிற5? எ� ேபாி� வ"சைன இ�ைல!" 
எ�றா� 3?தர�. 
 
"ேபா5� இ?த� ேப>3! �க�தி� இ�M� ெகா"ச� ைப�திய� கைள இ��கிற5! 
�ழாய���> ெச�� �க�ைத ந�றா1 ேசா��� ேபா,F� ேத1�5 அல�பி வி,F 
வா�$க�! அத6�� நா� இைலைய� ேபாFகிேற�" எ�றா� ேதவகி. 
 
"இ�ைற�� இ?த ),�� சா�பாF/ட உ டா? தளிைக யா� ெச1தா�க�!" 
எ�றா� 3?தர�. 
 
"நாடக�தி6�� �ற�பFவத6� ��ேப தளிைக ெச15 ைவ�5 வி,F�தா� 
கிள�பிேன�. �ளிேயாதைர ெச1தி��கிேற�. கி��ணசாமி! உ$கN��� /ட� 
�ளிேயாதைர பி���ேம? அ�மா ெச15 ேபா,டா� ஆைசேயாF சா�பிF)�கேள!" 
எ�றா� ேதவகி. 
 
அ�ேபா5 ேதவகியி� தாயா� ர$கநாயகி அ�மாைள�ப6றிய ஞாபக$க� எ� 
மனதி� ெபா$கி எQ?தன. அடாடா! எ�தைன அ��! எKவளD அபிமான�! அ?த 
அ�மா� ைகயினா� பாக� ெச1த �ளிேயாதைர, தி��க ண�5 �தBயைவகைள  
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எKவளD ஆைசேயாF அ?த நாளி� சா�பி,���கிேற�! 
 
"என��� �ளிேயாதைர பி���� எ�ப5 வா8தவ?தா�. ஆனா� இ�ைற�� 
ேவ டா�. ),F��� ேபாகேவ F�" எ�� ெசா�B� ெகா F கிள�பிேன�. 
 
"அ�ப�யானா� இ�ெனா� நா� சா�பிFவத6�� க,டாய� வரேவ F�" 
எ�றா� ேதவகி. 
 
"ஆ�, அ�பா! பைழய சிேநக�ைத மற?5 விடாேத! அ��க� வ?5 ெகா ��!" 
எ�றா� 3?தர�.  
 
அவMைடய அைழ�ைப ெஹ,மா8ட�� ஆேமாதி�தா�. "கி��ணசாமி! 
இ�ெனா� நா� வ?தா� உன�� ேயாகாசன�ைத� ப6றி எ�லா� ெசா�கிேற�!" 
எ�றா�. 
 
"அவ� ெசா�வ5 ஒ�ைற9� நீ ந�பாேத! ேயாகாசன�தி� மகிைமைய� ப6றி அவ� 
பிரமாதமாக� பிரச$க� ெச1வா�. அவ�ைடய அலமாாியி� பா��தா� ஐ?தா� வித 
ேலகிய� ைவ�தி��பா�. நீ ஒ�நா� எ�Mைடய �8ெப�ஸாி�� வா! ஆ� மாத� 
சியவன�பிராஸ ேலகிய�ைத> சா�பி,F� பா�!" எ�றா� 3?தர�. 
 
"அவ� கிட�கிறா�! நீ$க� ம�?5� கைட��� ேபாக ேவ டா�. இ$ேக 
வா�$க�!" எ�றா� ேதவகி. 
 
�ழ?ைதக�, "சி�தியா! நாைள�� வ?5 எ$கைள� காாி� ஏ6றி� ெகா F X>3�� 
அைழ�5� ேபா$க�!" எ�றன.  
 
"ஆக,F�! இ�ெனா� நா� அவசிய� வ�கிேற�!" எ�� ெசா�Bவி,F� 
�ற�ப,ேட�.  
 
காாி� ஏறி உ,கா�?த5�, "இ?த> சி?தாதிாி�ேப,ைட� ப�கேம இனிேம� 
தைலகா,Fவதி�ைல!" எ�� எ ணி�ெகா ேட�. 
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எ�லா�மாக> ேச�?5 என�� அச,F� ப,ட� க,�� ைப�தியமாக அ��5 
வி,டா�கேள? 
 
ேபானா� ேபாக,F�! எ�ப�யாவ5 அவ�க� ெசௗ�யமாக இ�?தா� சாி. ேதவகி9� 
அவNைடய கணவM� ச?ேதாஷமாக இ��கிறா�க�. அ5தா� ேவ �ய5. 
ெஹ,மா8ட�� உ6சாகமாக இ��கிறா�. ேவ� எ�ன ேவ F�? 
 
ெவ�ளிய நிலD பிரகாசி�5� ெகா ��?த5. பனியினா� உலகேம �ளி�?தி�?த5. 
 
பைழய நிைனDக� ��றி� ெகா F வ?தன. கைடசியாக, இ?த> 3?தரமா 
ேதவகிைய� கBயாண� ெச15 ெகா டா�? எ�ைன9� ைவ�தியநாதைன9� 
அ��க� ச ைட �,� வி,F இவ� பரம சா5ைவ� ேபா� ந��தவ� அ�லவா? 
அ?த ந���� திறைமதா� இ�ைற�� அவனிட� பிரகாசி�கிற5! ெபா�லாத 
அ��க�! 
 
ஏேதா ேபாக,F�! ேதவகி த� மன5�ெகா�த ��ஷைன மண?5 தி��தியாக 
இ��கிறா� அ�லவா? அ5தா� ேவ �ய5. 
 
அ�� வைர நா� அறியாத மன நி�மதிைய அ�� க ேட�. 
 
அ?த நி�மதிைய� �ைல�5� ெகா�ள நா� வி��பவி�ைல. ஆைகயினாேலேய 
சி?தாதிாி�ேப,ைட�� அ��ற� நா� ேபாகவி�ைல. இ?த வ�ஷ�5� 
ெபா�,கா,சி��� /ட� ேபாகவி�ைல. 
 
ேதவகியி� வாH�ைக இ�ப�ேய நீ��5> ச?ேதாஷமாயி����ப� ெப�மா� அ�� 
�ாிய,F�. 
 
க�கி வார இதH 
12-5-50 - 12-3-50 
--------------- 
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59. 59. 59. 59. பால ேஜாசிய*பால ேஜாசிய*பால ேஜாசிய*பால ேஜாசிய*    
1111    

 
பிரசி�தி ெப6ற பால ேஜாசிய� ப,டாபிராம� பி.ஏ.ைய� ப6றி அேநக� 
ேக�வி�ப,���கலா�. அவMைடய ேஜாசிய விள�பர$கைள9� ப�திாிைககளி� 
பா��தி��கலா�. ப,டாபிராம� ந�ல ��திசாB; �ணவா�; ேயா�ய�; 
3�3����ளவ�; யா���� ெகFத� நிைன�காதவ�; எ�லா�� ஒ�றாயி��க 
ேவ Fெம�� நிைன�க� ப,டவ�. இெத�லா� உன�ெக�ப�� ெதாி9� எ�� 
நீ$க� ேக,கலா�. என��� ெதாிவத6�� காரண� இ��கிற5. ஏெனனி� அ?த� 
பிரசி�தி ெப6ற பாலேஜாசிய� ப,டாபிராம� எ�ப5 அ�ேய� தா�! 
 
இ?த� கால�தி� சில ேப� "ேஜாசிய�" எ�� ெபய� ைவ�5� ெகா F ஊைர 
ஏமா6றி� பிைழ�கிறா�கேள, அ?த மாதிாி ேமாச�கார� /,ட�தி� ேச�?தவ� 
நான�ல. உ ைமயாகேவ ேஜாதிட சா8திர�தி� அறிைவ> ெசA�தி ெவ�வாக 
ஆரா1>சி ெச1ேத�. அ?த சா8திர�தி� உ ைம� த�5வ� இ��கிற5 எ�பைத 
ஐயமி�றி உண�?ேத�. எ�Mைடய ஆரா1>சி அறிைவ ந�� பய� பF�தி, 
ஜாதக� �தBயைவ ந�� பா��5�தா� ம6றவ�கN��� பல� ெசா�B வ?ேத�. 
"ஆமா� இெத�லா� ஏ� இற?த கால�தி� ெசா�கிறா1?" எ�� நீ$க� 
ேக,க�/F�. வா8தவ�; இற?த கால�தி� தா� ெசா�கிேற�. ஏெனனி� 
ேஜாசிய� ெதாழிைல நா� வி,F வி,ேட�. எ� ேஜாசிய விள�பர$கைள நீ$க� 
ப�திாிைககளி� இனிேம� பா��கமா,G�க�. எ� ெசா?த விஷய�தி� நா� 
ந�பி�ைக இழ?த ஒ� சா8திர�ைத ம6றவ�க� விஷய�தி� உபேயாக�பF�தD�, 
அத� �ல� பண� ச�பாதி�கD� என�� வி��பமி�ைல. எ� மன>சா,சி அத6� 
இட$ெகாF�கவி�ைல. 
 
ேஜாசிய�தி� நா� ந�பி�ைக இழ?த5 எ�ப�? அைத> ெசா�வத6��தா� �� 
வ?தி��கிேற�. ஆனா�, ேஜாசிய�தி� நா� ஏ� ந�பி�ைக இழ?ேத� எ�� 
ெசா�வத6� ��னா�, அதி� என�� ந�பி�ைக வ?த5 எ�ப� எ�பைத> ெசா�ல 
ேவ F�. 
 
ப�ளி� /ட�திA� சாி கலாசாைலயிA� சாி, ப��பி� நா� �த�ைமயாகேவ 
இ�?5 வ?ேத�. எ�லா� பாீ,ைசகளிA� ந�ல மா���க� வா$கி வ?ேத�. பி.ஏ. 
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வ��பி� ப��த ேபா5 என�� வாH�ைகயி� மிக� ெபாிய 5�க� ேந�?த5. எ� 
தக�பனா� திGெர�� கால" ெச�றா�. அவ� தாAகா �மா8தா 
உ�திேயாக�திB�?தவ�. தம5 ெசா6ப ச�பள�தி� பண� மீ�5 எ�ைன� ப��க 
ைவ�5 வ?தா�. சி� பிராய�திேலேய தாயாைர இழ?த 5ரதி��டசாB நா�. 
ஆகேவ, தக�பனா� தா� என�� தாயாகDமி�?5 எ�ைன� கா�பா6றி வ?தா�. 
அவ�ைடய மரண� எ�ைன� கல$க> ெச15வி,ட5. பாீ,ைச�� ஒ� மாத� 
இ���� ேபா5 அவ� இற?தப�யா�, அ?த வ�ட� நா� பாீ,ைச��� ேபாக 
��யவி�ைல. அF�த ெச�ட�பாி� பாீ,ைச��� ேபாேன�. அ5 வைர��� 
எ�லா� பாீ,ைசகளிA� �த� வ��பிேலேய ேதறி வ?த நா�, பி.ஏ. பாீ,ைசயி� 
��றா� வ��பி� தா� ேதறிேன�. 
 
அத6�� பிற� எ�ன ெச1வெத�� கவைல உ டாயி6�. ச,ட கலாசாைலயி� 
ப��கலாெம�� ��னா� எ ணமி�?த5. இ�ேபா5 அ5 ��யாத 
காாியமாயி6�. பண�5�� எ$ேக ேபாவ5? ஏதாவ5 உ�திேயாக� ேதFவைத� 
தவிர ேவ� வழியி�ைல. ெச�ைன� ப,டண�5�� வ?5 உ�திேயாக� ேதட� 
ெதாட$கிேன�. எKவளேவா �ய6சிக� ெச15� என�� ேவைல கிைட�க வி�ைல. 
��ப5 Uபா1 ச�பள?தா� நா� ேத�ய5. அ5 /ட� கிைட�கவி�ைல. 
எ�ைனவிட� �ைற?த ப����ளவ�கN�ெக�லா� கிைட�த5. என�� ம,F� 
கிைட�கவி�ைல. "அவ�க� அதி��ட�கார�க�, நம�� அதி��டமி�ைல" எ�� 
எ ண� ெதாட$கிேன�. 
 
அ�ேபா5 நா� அறி?த இ�ெனா� ெச1தி அதி��ட�தி� ேம� என�� அதிக 
ந�பி�ைக உ டா�கி6�. எ�Mட� ைஹ 8/B� நாலாவ5 பார� �த� 
ேகாபாலகி��ண� எ�ற ைபய� ப��5 வ?தா�. மா��� வா$�வதி� 
அவM��� என��?தா� ��கியமான ேபா,�. ஆனாA�, அேநகமாக நா� தா� 
அவைனவிட அதிக மா��� வா$�ேவ�. எ� தக�பனாாி� மரண�தினா� நா� 
பாீ,ைச��� ேபாக ��யாத வ�ஷ�தி� அவ� பி.ஏ. �த� வ��பி� ேதறினா�. 
அவMைடய ெக,��கார�தன�ைத� க ட மயிலா�;� வ�கீ� ஒ�வ�, த� 
ெப ைண அவ� க�யாண� ெச15 ெகா�ள ேவ Fெம�ற நிப?தைனயி� 
ெபாி�, அவைன ஐ.சி.எ8. பாீ,ைச��� ப��க அM�பியி��கிறா� எ�� 
அறி?ேத�. இைத� ப6றி அவMைடய சிேநகித�க� சில� பாிகாச� ெச1தா�க�. 
"ஐ.சி.எ8. உ�திேயாக�5�காக அ�ைம ஒ�ப?த� எQதி� ெகாF�5வி,டா�" 
எ�� ெசா�னா�க�. ஆனா�, இ5 ெபாறாைமயா� எQ?த ேப>3 எ�பைத நா� 
அறிேவ�. இ�� இ�ப� பாிகாச� ெச1கிறவ�க�, நாைள�� அவ� ஆயிர� Uபா1 
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ச�பள�தி� ஸ� கெல�டராக வ?த5�, அவனிட� ேபா1� ைகைய� க,�� ெகா F 
நி6பா�க�. அ5வைர என�� ேவைல கிைட�காவி,டா� நாM� அவனிட� 
ேபானாA� ேபாேவ�. ஒ�ேவைள, அவ�, "இ�ேபா5 பா��க��யா5" எ�� 
டவாB> ேசவகனிட� ெசா�B அM�பிவிFவா�. எ�ைன� பா��பத6� அவ� 
மன�வ?5 ச�மதி�தாA�, உ�திேயாக� எ�� ெசா�ன5�, "உ�திேயாக�5�� 
நா� எ$ேக அ�பா ேபாேவ�? �� கால�திேல ேபால இ�ேபா5 கெல�ட�கN�� 
அதிகார� ஏ5? ப�ளி� ஸ�வி8 கமிஷ� அ�லவா நியமன� ெச1கிற5? 'க�^ன� 
ெராேடஷ�' ேவ� இ��கிற5" எ�பா�. 
 
இைத நிைன�க நிைன�க, வாH�ைகயி� விசி�திர�ைத� ப6றி என�� ேமA� 
ேமA� விய�� டாயி6�. ேகாபாலகி�ஷண� எ�ைனவிட எ?த வித�திA� 
��திசாB அ�ல; ஆனாA�, அவ� ஏ� கெல�டராக ேவ F�? நா� ஏ� இ�ப� 
ேவைல��� தி டாட ேவ F�? இத6� அதி��ட� காரணமி�லா5 ேவ� எ�ன 
இ��க ��9�? இ�M�, உலக�ைத நா� 36� �6�� பா��5, வாH�ைக 
விசி�திர$கைள� கவனி�க� ெதாட$கிேன�. ெகா"ச�� லாய�கி�லாதவ�க� 
எ�லா� ெபாிய ெபாிய பதவிகளி� உ,கா�?5 ெகா F அதிகார� ெசA�தினா�க�. 
��திசாBகN� �ணசாBகN� ஜீவேனாபாய�5�ேக தி டா�� 
ெகா ��?தா�க�. எதி�பாராத வித�தி� சில� திGெர�� பண�கார�க� 
ஆனா�க�; அேத மாதிாி எதி�பாராத வித$களி� சில� திGெர�� ஏைழகளானா�க�. 
 
நா� உ�திேயாக� ேத� அைல?த ேபா5, இ�மாதிாி விசி�திர$க� பலவ6ைற 
அறி?ேத�. இவ6ைறெய�லா� பா��க� பா��க, "ந��ைடய சாம��திய�தினாA� 
�ய6சியினாA� ம,F� ஒ��� நட�பதி�ைல. மM�யMைடய காாிய$கைள 
நட�5� ேவ� ச�திக� இ��கி�றன" எ�ற உ�தி பல�ப,F வ?த5. இ?த உலக 
வாH�ைகயி� ெவ6றியைட?தவ�க� எ�லா�� த$க� சாம��திய�தினாேலேய 
ெவ6றியைட?5 விடவி�ைல; ச?த��ப$க� அவ�கN�� உதவி ெச1தி��கி�றன. 
ேதா�வியைட?தவ�க� எ�லா��, த$க� �,டா�தன�தினாேலேய 
ேதா�வியைட?5 விடவி�ைல. ச?த��ப$க� உதவி ெச1யாதப�யினாேலேய 
ேதா�வியைட?தா�க�. 
 
இKவா� ஒ� மMஷM��> ச?த��ப$க� உதவி ெச1வ5� ெச1யாத5�, 
��,F�தனமாக நட��� காாியமா? அ�ல5, ஏதாவ5 ஒ� நியதியி�ப� 
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நட�கிறதா? அதாவ5 அதி��ட� எ�பெத�லா� ��,F அதி��ட?தானா? 
அ�ல5 காரண காாிய�கிரம� உ டா? 
 
ஒ�வMைடய வாH�ைகயி� ஏ6பF� ஏ6ற� தாHDக� எ�லா� அKவ�ேபா5 
த6ெசயலாகேவ உ டாகி�றனவா? அ�ல5, பிற���ேபாேத, இ?த ஜீவM�� 
இ?தி?த� கால�தி� இ�னி�ன மாதிாி நட��ெம�� ஏ6ப,F விFகி�றதா? 
 
இ�தைகய சி?தைனகளி� எ� மன� அ��க� ஈFபட� ெதாட$கிய5. அத� 
பயனாக, "மனித வாH�ைகயி�, எ�லா� ��னா� நியமி�தப�தா� நட�கிற5" 
எ�ற ஒ� ந�பி�ைக எ� உ�ள�தி� பலமாக ேவU�றிவி,ட5. எ�லா� ��னா� 
நியமி�தப�ேய நட�கி�றனெவ�றா�, அ�ப� நட�க� ேபாவைத ��னதாகேவ 
அறி?5 ெகா�வ5 சா�தியமா? "இ5 சா�திய�" எ�பதாக ேஜாதிட சா8திர� 
ெசா�கி�ற5. அதி� உ ைம இ���ேமா? 
 
ஒ� மனிதMைடய பிற?த ேவைளைய ைவ�5� ெகா F அவMைடய 
வ�$கால�ைதெய�லா� நி�ணயி�ப5 சா�தியமாயி���ேமா? கிரகச"சார�ைத� 
ெகா F மனிதMைடய வாHைவ நி�ணயி�க ��9ேமா? இKவா� ேஜாசிய�தி� 
எ�Mைடய ��தி பிரவ��தி�த5. 
-------- 
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ஒ� நா� மாைல ஐ?5 மணி இ����. எ�Mைடய அைற��� ஒ� சி� ைபய� 
வ?தா�. அவM��� ப�5 வயதி��கலா�. �க� ����ெவ�� கைள வ�?5 
ெகா ��?த5. அவ� வாH�ைகயி� மிக ேமலான நிைல�� வர� ேபாகிறா� 
எ�� ேஜாசிய� ெசா�வத6� ஜாதக� பா��க ேவ �யதி�ைல; �க�ைத� 
பா��ேத ெசா�Bவிடலா�. 
 
"ஸா�! ேஜாசிய� நீ$க� தானா, ஸா�?" எ�� ேக,டா�. அவ� �ரB� ஒ� கனிD 
இ�?த5. 
 
"ஆமா�, அ�பா! உன�� எ�ன ேவV�?" எ�ேற�. 
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"அ�மாD�� உட�� சாியாயி�ைல; உ$கைள� /,�� ெகா F வர>ெசா�னா�" 
எ�றா�. 
 
அவMைடய �க�தி� ேதா�றிய ேசாக� �றி���, �ரB� ெதானி�த கனிD��� 
என��� காரண� ெதாி?த5. ஆனாA�, அவ� அ�மாD�� உட�� 
சாியி�லாதத6காக நா� ேபா1 எ�ன பிரேயாஜன�? 
 
"நா� ைவ�தியனி�ைலேய, அ�பா!" எ�ேற�. 
 
"ைவ�திய�5�காக இ�ைல, ஸா�! ஏேதா ஜாதக� பா��க ேவVமா�; 
அத6காக�தா�. உ$கைள அவசிய� வ?5வி,F� ேபாக> ெசா�னா�, ஸா�!" 
எ�றா�. 
 
உடேன நா� அ$கவ8திர�ைத எF�5� ேபா,F� ெகா F அ?த� ைபயMட� 
கிள�பிேன�. 
 
")F எ$ேக இ��கிற5, த�பி!" எ�ேற�. 
 
"கி,ட�தா� ஸா�, இ��கிற5. நா� அைழ�5� ெகா F ேபாகிேற�" எ�றா� 
ைபய�. 
 
சாைலயி� நட?5 ெகா ேட "),�� அ�பா இ�ைலயா, த�பி?" எ�� ேக,ேட�. 
 
"எ$க அ�பா ெச�5� ேபா1,டா�, ஸா�! ஆ� வ�ஷ� ஆ>3" எ�றா�. 
 
ச6�� ெபா��5, "உன�� அ ணா இ��கிறாரா?" எ�� ேக,ேட�. 
 
"இர F அ ணா இ��கா, ஸா�! ஒ��த� தா�, ஆகாச� பைடயிேல 
ேச�?தி��கா�. உ$கN��� ெதாியாதா, ஸா�?" எ�றா�. அவMைடய �ரB�  
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பய�ேதாF ெப�ைம9� கல?தி�?த5. 
 
எQ�;ாிB�?5 ஒ� ைபய� 'ஏ� ைபல,டாக> ேச�?தி��கிறா� எ�� நா� 
��னேம ேக�வி�ப,��?ேத�. பி6பாF அவ� சீைம�� 'ராய� ஏ� ேபா�'�' 
ேச�வத6�� ேபாயி��கிறாென��� ெசா�னா�க�. அவMைடய த�பி தா� 
இவ�. அவ� தாயாைர�தா� பா��க� ேபாகிேறாெம�ற5� என�� ஒ�வித� 
ெப�ைம உ டாயி6�. 
 
ஜன நடமா,ட� அதிகமி�லாத ஒ5����றமான சாைலயி� அவ�க� )F இ�?த5. 
வாசB� மதி� 3வ� தா �ய5� ஒ� சி�ன"சி� ேதா,ட�, அத6�� பி�னா� 
)F. ),F வாசB� சி�ன� தாHவார� இ�?த5. நா$க� ),ைட அைட?த5�, 
ைபய�, "இேதா நா� ேபா1 அ�மாவிட� ெசா�கிேற�, ஸா�!" எ�� /றிவி,F 
உ�ேள ேபானா�. ெவளி� தாHவார�தி� கிட?த நா6காBயி� நா� உ,கா�?ேத�. 
அF�த நிமிஷ� உ�ளி�?5 யாேரா வ?த ச�த� ேக,F� தி��பி� பா��ேத�. ஓ� 
இள� ெப  எ� ��னா� நி�றா�. �க ஜாைடயிB�?5, அவ� ைபயMைடய 
த$ைகெய�� ஊகி�5� ெகா ேட�. ஆ>சாிய� நிைற?த த� ெபாிய க கைள 
அகல விாி�5 அவ� எ�ைன ேநா�கினா�. எ�Mைடய ெந"ைச எ�னேமா 
ெச1த5. இ�ப� ஓ� இள� ெப Vட� ேந��� ேந� பா��5� ேபசி என�� 
வழ�க� கிைடயா5. எனேவ, கல�க�5ட� எQ?5 நி�ேற�. 
 
"நீ$க� தா� பால ேஜாசியரா?" எ�� அ?த� ெப  ேக,டா�. 
 
உடேன, ெகா"ச� ைதாிய� வ?5, "ஆமா�" எ�ேற�. 
 
அவNைடய இதHகளி� ஒ� விஷம> சிாி�பி� ேரைக காண�ப,ட5. 
 
"பால ேஜாசிய� எ�றா�, ப>ைச� �ழ?ைதயாயி��X�களா��� எ�� 
நிைன�ேத�!"  
 
நா� ெகா�ெல�� சிாி�5வி,ேட�. 
 
அவ� ச,ெட�� த� வாைய� ெபா�தி� ெகா ட5� எ� சிாி�� நி�ற5. அவ�  
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இரகசிய� ேப3� �ரB�, "எ$க அ�மாD�� உட�� சாியாயி�ைல. அவN�� மன  
வ��த� உ டா��ப�யாக நீ$க� ஒ��� ெசா�ல�/டா5. உ$கைள ெரா�பD� 
ேக,F� ெகா�கிேற�" எ�றா�. 
 
எ�ைன� /�பி,ட காரண� ஒ�வா� என��� �ல�பட� ெதாட$கிய5. 
 
ம�ப�9� அவ�, "எ$க� அ ணா ஆகாச� பைடயி� ேச�?தி��கிறா�, 
ெதாி9ேமா, இ�ைலேயா? அவ� ஜாதக�ைத� பா��க> ெசா�வா�. ஒ��� ஆப�5 
இ�ைல எ�� நீ$க� ெசா�Bவிட ேவV� ெதாிகிறதா?" எ�� ம�றாF� �ரB� 
ெசா�B, எ�ைன ஏறி,F� பா��தா�. அவNைடய க களி� நீ� 5ளி�தி��பைத� 
க ேட�. அ?த� க ணீ�� 5ளிக� எ� ெந"ைச� பிள?தன. 
 
ைபய� உ�ேளயி�?5 ஓ� வ?5, "அ�மா வர> ெசா�கிறா�, ஸா�!" எ�றா�. 
 
உ�ேள ேபாேன�. இத6�� மணி ஆ� ஆகிவி,டப�யா� ெவளி>ச� ெவ�வாக 
ம$கியி�?த5. அ5 பைழய நா� �ைறயி� க,� )F. �6ற�, தாHவார�, /ட� 
இ�ப�யி�?த5. /ட�தி�, ஒ� நாடா� க,�� ேபா,��?த5. அதி� ஒ� அ�மா�, 
பF�தி�?தவ�, எ�ைன� க ட5� எQ?5 உ,கா�?தா�. அவ��� வய5 3மா� 
ஐ�ப5 இ����. அவைர� பா��த5� என�� ஒ�வித பயப�தி உ டாயி6�. 
(அ��க� "ஒ�வித" எ�� ெசா�கிேறனி�ைலயா? இ?த உண�>சிகெள�லா� 
என�� �6�� �தியைவயானப�யா� அ�ப�> ெசா�ல ேவ �யி��கிற5.) 
 
நா� அ�கி� ெச�ற5�, "நீ$க� ஏ� அ�மா எQ?தி��கிறீ�க�? பF�5� 
ெகா�N$க�" எ�ேற�. 
 
"பாதகமி�ைல; நீ$க� உ,கா�$க�" எ�� அ?த அ�மா� /றினா�. 
 
கீேழ விாி�தி�?த பாயி� நா� உ,கா�?த5�, அ?த அ�மா�, "ஒ� ஜாதக� 
பா��பத6காக உ$கைள� /�பி,டM�பிேன�. என�� உட�� சாியாயி�ைல. 
இ�லாவி,டா� நாேன வ?தி��ேப�" எ�றா�. 
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"அத6ெக�ன, மாமி! என�� வ�வத6� ஒ� ஆ,ேசபைண9� இ�ைல" எ�ேற�. 
 
அ?த அ�மா� த� தைலமா,�B�?5 ஒ� சி� ைக�ெப,�ைய� திற?5, 
அத6��ளி�?த ஒ� ஜாதக�ைத எF�தா�. 
 
"பாலா! உ�ேள ேபா1 ஹாிேக� லா?த� ஏ6றி வா$கி� ெகா F வா!" எ�றா�. 
 
அ?த ),F�� மி�சார விள��� ேபாடவி�ைல எ�பைத அ�ேபா5தா� 
கவனி�ேத�. 
 
"),F�காரனிட� நா$க� எKவளேவா ச ைடபி��கிேறா�, இ�ன�� ைல, 
ேபாட மா,ேடென�கிறா�" எ�றா� அ?த அ�மா�.  
 
"அதனாெல�ன, மாமி! ஹாிேக� ெவளி>சேம ேபா5�" எ�ேற�. 
 
லா?த� வ?த5�, ஜாதக�ைத வா$கி� பா��ேத�. வாசB� என��� 
ெகாF�க�ப,ட எ>சாி�ைக ந�றா1 ஞாபக�திB�?த5. ஜாதக� எ�ப�யி�?தாA� 
அைத� ப6றி ஒ��� ெகFதலா1> ெசா�வதி�ைலெய�� தீ�மானி�5� 
ெகா ேட�. ஆனா�, எ�ன ஆ>சாிய�! அ?த ஜாதக�தி� ெகFதலாக 
ஒ��ேமயி�ைல! எKவளேவா கவனமாக ஆரா1?5 கண��� ேபா,F� பா��ேத�. 
அ5 ஒ� சாதாரண ஜாதக�. ந�ைமேயா, ெகFதேலா, பிரமாதமாக ஒ��மி�ைல. 
��கியமாக, இ?த வ�ஷ�தி� விேசஷ ச�பவ� எ5D� ஜாதக ாீதி�ப� 
ேந�வத6கி�ைல. 
 
என�� இ�ன5 ெசா�வெத�� ெதாியவி�ைல. உ�ள5 உ�ளப� 
"ஒ��ேமயி�ைல" எ�றா�, அ?த மாமி�� ந�பி�ைக உ டாகா5. என�� ஒ��� 
ெதாியா5 எ�� தீ�மானி�5� ேபாக> ெசா�B விடலாம�லவா? அவ� எ�ைன� 
ப6றி அ�மாதிாி அபி�பிராய$ ெகா�வைத நா� வி��பவி�ைல. ஆகேவ, ெகா"ச� 
ேயாசைன ெச15 'ெரா�ப உய�?த ஜாதக� அ�மா! இ?த மாதிாி ஜாதக� 
சாதாரணமா1� பா��க ��யா5. இ?த வ�ஷ�திேல ஒ� க ட� இ��கிற5. 
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ஆனா� ஆப�5 ஒ��� வரா5, நி>சய�. 3பகிரஹ$களி� ச�தி பலமா1 
இ��கிற5" எ�ேற�. 
 
எ�Mைடய ேப>சி� பாதியிேலேய அ?த அ�மாளி� �க�தி� ��னைக 
ஏ6ப,டைத� பா��ேத�. நா� ேபசி ���த5� அ5 சிாி�பாக மாறி6�. 
பல)ன�தினா�, சிாி�� இ�மB� ��?த5. 
 
என�� ஒ��ேம �ாியவி�ைல. ஏேதா த��� ப ணி வி,ேடா � எ�� ம,F� 
உண�?ேத�. 
 
"இ�ப��தா� நீ$க� எ�லா�ைடய ஜாதக�� பா��5> ெசா�கிறதா?" எ�� அ?த 
மாமி ேக,டேபா5, நா� பதி� ெசா�ல� ெதாியாம� சிாி�5 மQ�ப� பா��ேத�. 
 
அவ� விடவி�ைல "வாசB� வ?5 ப�மா உ$களிட� எ�ன ெசா�னா�? ஒ��� 
ஆப�தி�ைலெய�� ெசா�ல> ெசா�னாளா? அவ� அ$� அவசரமா1 ஓ� 
வ?தேபாேத என��� ெதாி9�" எ�றா�. 
 
நா� ெமௗனமாயி�?ேத�. 
 
"ப�மா! இ$ேக வா!" எ�� மாமி /�பி,டா�. ப�மா, ெவ ெண1 தி��ய 
கி��ண� �க�ைத� ேபால �க�ைத ைவ�5� ெகா F வ?தா�. "ஏ� அ�மா" 
எ�� பாிவாக� ேக,டா�. 
 
"உன�� எ�தைன வய5 இ�ேபா5?" 
 
"��ஷ�களி���� ேபா5 8திாீக� வயைத> ெசா�லலாமா அ�மா?" எ�றா� ப�மா 
����> சிாி��ட�. 
 
"பாதகமி�ைல, ெசா�A!"  
 
"பதிேனQ வய5." 
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"என�ெக�தைன வய5?"  
 
"ஐ�ப�திர F வய5." 
 
"உ�ைன விட என�� ��ப�ைத?5 வய5 அதிகமாயி6ேற! எ�ைன� கா,�A� 
சம�5 நீெய�� நிைன�5� ெகா F காாிய� ெச1யலாமா?" எ�றா�. 
 
ப�மா எ�ைன� ேகாபமா1� பா��தா�. 
 
"அவ� ேபாி� �6றமி�ைல, ப�மா! சாம��தியமா1�தா� ெபா1 ெசா�ல� பா��தா�. 
ஆனா� ஜாதகேம ேவேறயாயி�?தா�, அவ� எ�ன ெச1வா�? உ� அ ணா 
ஜாதக�ைத� பா��க இவைர� /�பிடவி�ைல, ப�மா! அைத� பா��5 இ�ேபா5 
எ�ன ஆக� ேபாகிற5? உ� க�யாண�5�காக வ?தி���� வர� ஜாதக� இ5" 
எ�றா�. 
 
என��� -�கி வாாி� ேபா,ட5. ப�மாைவ� பா��ேத�. அவ� தைலைய� �னி?5 
ெகா ��?தா�.  
 
மாமி ம�ப�9�, "நீ ேபா, ப�மா!" எ�றா�. 
 
ப�மா மா�� ப�களி� ேம� �தி�5� ெகா F ஏறினா�. அவ� ேபாவைதேய நா� 
பா��5� ெகா ��?ேத�. மா�� தி��ப�தி� ச6� நி�� தி��பி� பா��தா�. 
க கைள ஒ� தடைவ சிமி,F, தைலைய நாA தடைவ இ�ப�9� அ�ப�9� 
அைச�தா�. பிற� ஓ�� ேபானா�. அ?த தைலயைச�தA�� எ�ன அ��த�? 
"ஜாதக� ெபா��த� சாியாயி�ைல" ெய�� ெசா�ல> ெசா�கிறாளா? 
 
பிற� நா� ப�மாவி� அ�மாைவ� பா��5, "நா� ஏமா?5தா� ேபாேன�. 
உ$கைள9� ஏமா6ற� பா��ேத�. தயD ெச15 ம�னி�க ேவ F�" எ�ேற�. 
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"இ�ேபா5 சாியா1� பா��5> ெசா�A$க�" எ�றா� ப�மாவி� தாயா�. 
 
இதி� ஒ��� என��� க�ட� ஏ6படவி�ைல. ��னேம நா� ெசா�ன5ேபால, 
அ?த ஜாதக� ெரா�ப சாதாரண ஜாதக� விேசஷ� ஒ��ேம கிைடயா5. ப�மாைவ 
நா� பா��5 அைர மணி�� ேம� ஆகவி�ைலெயனாA�, "அவN��� த�?த 
வரனி�ைல" எ�� மனதி6�� எ ணி� ெகா ேட�. அ�ப�� ப,டவ��தனமா1 
அவ� தாயாாிட� ெசா�லவி�ைல. �றி�பாக� ெதாிய�பF�திேன�. ேமA�, "இ?த 
ஜாதக�தி6� இ?த வ�ஷ� க�யாண� ஆ�ெம�� ேதா�றவி�ைலேய" எ��� 
ெசா�B ைவ�ேத�. 
 
இ?த ஆரா1>சியி� ேபா5, ப�மாவி� தாயா��� ேஜாசிய�, ஜாதக� பா��த� 
�தBயைவகைள� ப6றி ந�ல பாி>சய� ெட�� ெதாி?த5. இ�M�, அவ� 
உய�?த ப����, உலக ஞான�� உ�ளவெர��� ெதாி?5 ெகா ேட�. 
 
"எ� தைலயி� இ?த� ெபாிய ெபா��ைப> 3ம�திவி,F அவ� ேபா1 வி,டா�. 
இவNைடய தைமய�க� தைல�� ஒ� ேபா�காயி��கிறா�க�. என�ேகா நாN�� 
நா� உட�� ந�றாயி�ைல. இ?த� ெப V�� எ�ப�யாவ5 ஒ� க�யாண�ைத� 
ப ணி ைவ�5வி,டா�, எ� மன� நி�மதியைட9�. த�?த வர� 
கிைட�கமா,ேடென�கிற5. ஒ�� சாியாயி�?தா�, இ�ெனா�� சாியாயி�ைல" 
எ�� அ?த அ�மா� ெசா�B� ெப��>3 வி,டா�. 
 
"உ$கNைடய ெப V�� த�?த வரனா1� கிைட�ப5 க�ட?தா�" எ�� நா� 
ெசா�ேன�. ெசா�னDடேன, ஏதாவ5 பிசகா1> ெசா�B வி,ேடா ேமா எ�� 
ச?ேதக� வ?5வி,ட5. 
 
"இ�M� ஏதாவ5 பா��க ேவVமா, நா� ேபாகலாமா, மாமி!" எ�� ேக,ேட�. 
 
"இ�ைற�� நாழிைகயாகிவி,ட5. இ�ெனா� நா� வ�கிறீ�களா? எ� 
பி�ைளகளி� ஜாதக�ைத9� கா,Fகிேற�" எ�றா�. 
 
"க,டாய� வ�கிேற�" எ�� ெசா�Bவி,F, நா� எQ?5 ெச�ேற�. 
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நா� வாச� ப�க� ேபா1, மதி� 3வைர� தா �ய5�, பி�னா�, "ஸா�, ஸா�" 
எ�� ச�த� ேக,ட5. பால� நி�� ெகா ��?தா�. "ெகா"ச� இ��க> 
ெசா�கிறா, ஸா�!" எ�றா�. தி��பி� ேபாேன�. அத6�� ப�மா வ?5 த� 
ைகயிB�?த ஏேதா ஒ�ைற� பாலனிட� ெகாF�5, எ�னிட� ெகாF�க> 
ெசா�னா�. அ5 ஒ� ஐ?5 Uபா1 ேநா,F. நா� அைத வா$கி ம�ப�9� 
பாலMைடய ச,ைட� ைபயி� ேபா,Fவி,F, "இ�ெனா� நாைள�� 
வர�ேபாகிேற�. அ�ேபா5 வா$கி� ெகா�கிேற�" எ�� ெசா�Bவி,F� 
ேபாேன�. ம�ப�9� மதி� வாசைல� தா F� ேபா5 தி��பி� பா��ேத�. ப�மா 
எ�ைனேய பா��5� ெகா ��?தா�. 
 
அ��ற� நா� தி��பி� பா��காமேல ெச�ேற�. ஆனா�, ப�மாவி� க கN�, 
�க�� எ� மன�ைத வி,டகலவி�ைல. இ5 என�� ஒ� �திய அ]பவமாயி�?த5. 
ஒ� ெப ணி� க கN�� அKவளD ச�தி உ ெட�� அத6� �� நா� 
நிைன�தேதயி�ைல. 
---------- 
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ம�நா� அ?த� �F�ப�ைத� ப6றி அ�க� ப�க�தி� விசாாி�ேத�. ப�மாவி� 
தக�பனா� ெபாிய உ�திேயாக�தி� இ�?தாெர���, ஐ?5 வ�ஷ�5�� ��னா� 
இற?5 ேபானாெர��� அறி?ேத�. அத6�� பிற� பாகீரதி அ�மா� எQ�;ாி� 
இ?த ),ைட வாடைக�� எF�5� ெகா F ெச,டாக� ���தன� ப ணி, 
�ழ?ைதகைள9� ப��க ைவ�5 வ?தா�. ைபய�க� இர F ேப�� பி.ஏ.பாீ,ைச 
ேதறினா�க�. ஒ�வ� ஆகாச விமான� ஓ,ட� க6�� ெகா F சில மாத$கN�� 
���தா� 800 Uபா1 ச�பள�தி� 'ைபல,' ேவைலயி� அம�?தா�. அ�ேபா5 
ஊெர�லா� அவMைடய சாம��திய�ைத9� அதி��ட�ைத9� �கH?5 
ெகா டா�க�. பிற� 9�த� வ?த5. ேக. ராம8வாமி பிாி,�� ஆகாச� பைட��� 
ேத�?ெதF�க�ப,டதா9�, சீ�கிர� சீைம��� ேபாகிறதா9� ப�திாிைககளி� 
ெகா"ச நாைள�� �� பிர3ரமாகியி�?த5. அவMைடய சேகாதர� கி��ணசாமி 
ஏேதா ஒ� அெமாி�க வியாபார� க�ெபனியி� '�ராவB$ ஏெஜ ,' எ�� 
ெதாி?த5. 
 
இ?திய�கN��� ஆகாச� பைடயி� ேச�?தவ�க� அ�ேபா5 ெவ�  
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சிலேரயாதலா�, ேம6ெசா�ன விவர$க� எ�லா� அேநக� ேப���� 
ெதாி?தி�?தன. 
 
இ�ப�யாக� பிரசி�தி ெப6றி�?த �F�ப�திேலதா� என�� அறி�க� ஏ6ப,ட5. 
இர F நா� கழி�5 ஒ� நா� சாய$கால� ம�ப�9� அவ�க� ),F��� 
ேபாேன�. வாச6ப�யி� வழி பா��5 நி�றவ� ேபா� ப�மா நி�றா�. "எ$க� 
அ�மாD�� எ�னேமா உ$கைள ெரா�ப� பி��5� ேபாயி��கிற5. �?தா நாN� 
ேந6�� நீ$க� ஏ� வரவி�ைலெய�� ேக,F� ெகா ��?தா�. இ�� 
ம�ப�9� பாலைன அM�பலாமா எ�� ேயாசி�5� ெகா ��?தா�" எ�றா�. 
 
உ�ேள ெச�ேற�. பாகீரதி மாமி �� ேபாலேவ நாடா� க,�B� பF�5� 
ெகா ��?தா�. எ�ைன� க ட5� எQ?5 உ,கார �ய�றா�. "ஏ�, மாமி நீ$க� 
எQ?தி��கிறீ�க�? பF�5� ெகா�N$க�. உ$கN�� இ�M� உட�� 
சாியாகவி�ைலயா? யாராவ5 டா�ட� வ?5 பா��கிறாரா?" எ�� ேக,ேட�. 
 
"எ� வியாதி மேனா வியாதிதா�. அைத எ?த டா�டராA� தீ��க ��யா5. இ?த� 
ெப V�� ஒ� க�யாண�ைத� ப ணிவி,ேடனானா�, மன5 ெகா"ச� 
நி�மதியைட9�" எ�றா�. 
 
அ�ேபா5 ப�மா, "ேபா, அ�மா! உன�� எ�ேபா5� இ5தா� ேவைல. இ?த� ேப>3 
என��� பி��கேவயி�ைல" எ�றா�. 
 
"உ�ைன யா� இ$ேக /�பி,டா�க�? நீ ேபா மா���" எ�றா� பாகீரதி மாமி. 
 
"பாலா, வாடா நா� மா���� ேபாகலா�. அ�மா ஏதாவ5 உளறி F கிட�க,F�" 
எ�� ப�மா ெசா�Bவி,F, பாலனி� ைகைய� பி��5 இQ�5� ெகா F 
மா���� ேபானா�. 
 
மாமிைய� பா��5, "அ�ைற�� உ$க� பி�ைளகளி� ஜாதக�ைத� கா,Fவதா1> 
ெசா�னீ�க� அ�லவா?" எ�ேற�. 
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அவ� ைக�ெப,�ைய திற?5 ஒ� ஜாதக�ைத எF�5� ெகாF�தா�. அைத�  
கவனமாக ஆராய� ெதாட$கிேன�. ஆர�ப�திேலேய எ� ெந"3 5V�ெக�ற5. 
அ5 ஒ� விேசஷ ஜாதக?தா�. இ�ப5 வயதி� பளி>ெச�� ஒ� பிரகாச� 
உ டாயி6�. இ�ப�திர டாவ5 வயதி� அ5 திGெர�� ம$கி அ�ேயாF 
மைற?த5. 
 
பாகீரதி மாமியி� �க�ைத நிமி�?5 பா��கேவ என��� பயமாயி�?த5. ஒ�வா� 
சமாளி�5� ெகா F அவைர� பா��5, "ஆகாச� பைடயி� ேச�?தி��கிறாேன, 
அ?த� ைபயனி� ஜாதக?தாேன இ5?" எ�ேற�. 
 
"ஆமா�." 
 
நா� மி�?த தய�க�5ட�, "க ட� பலமா1� தானி��கிற5. ஆனாA� 
பயமி�ைல. ஆ9�காரக� ந�ல இட�தி� இ��கிறான�லவா?" எ�ேற�. 
 
"அ5 எ�ப�?" எ�� ேக,டா�. 
 
நா� ஏேதேதா ெசா�B� பா��ேத�. அத6ெக�லா� அவ� ஆ,ேசபைண ெசா�B 
வ?தா�. கைடசியி�, நா�, "இதிெல�லா� எ�ன அ�மா இ��கிற5? யா� அKவளD 
சாியாக ஜாதக� கணி�5 ைவ�தி��கிறா�க�? சா8திர�ைத� தா� நா� எ�ன 
;ராD� க F வி,ேடா ேமா? ேஜாதிட� ெபாிய ச��திர�. ஒ� விநா�ைய ஒ�ப5 
அ�சமாக� பிாி�தா�, ஒKெவா� அ�ச�தி� பிற?தத6�� தனி� தனி� பல� உ F 
எ�� சா8திர� ெசா�கிற5. அ�ப�ெய�லா� பிற?த ேவைளைய நி�ணயி�5 யா� 
ஜாதக� கணி�கிறா�க�?" எ�ேற�. 
 
பிற� அவ� கவன�ைத ேவ� விஷய�தி� தி��பலாெம�� "ஆமா�, உ$கN�� 
இ�ெனா� பி�ைள இ��கிறா� அ�லவா? அவ�ைடய ஜாதக� இ��கிறதா?" 
எ�� ேக,ேட�. 
 
"அவM��� இேத ஜாதக?தா�" எ�றா�. 
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ஒ� நிமிஷ� என��� திைக�பாயி�?த5. அ��ற�, ஒ� எ ண� ேதா�றேவ, 
"எ�ன ெசா�கிறீ�க�? இர F ேப��..." எ�� தய$கிேன�. 
 
"ஆமா�, ரா�D� கி��ணM� இர,ைட� பி�ைளக�. இர F நிமிஷ� �� 
பி�னாக� பிற?தா�க�" எ�றா� பாகீரதி மாமி. 
 
என��> ெசா�ல ��யாத ஆ>சாிய� உ டாயி6�. ஏேதா ஒ� ஆ�தA� 
ஏ6ப,ட5. அ?த விஷய�ைத நிைன�5� பா��க� பா��க, பைழய மன>ேசா�D 
மாறி, உ6சாக� வள�?த5. 
 
"பா��தீ�களா அ�மா! இதிB�?ேத ெதாியவி�ைலயா ந��ைடய ேஜாசிய 
ஆரா1>சிெய�லா� எKவளD அைர �ைறயானெத��? இர F ேப���� ஒேர 
ஜாதக�. ஆனாA� இர F ேப�ைடய ேபா��� �Q5� 
வி�தியாசமாயி��கிறத�லவா? ஒ�வ� 9�த கள�5��� ேபாக, இ�ெனா�வ� 
இ$ேக ெசௗ�யமாயி��பாேன�? இவ� எ�ேபா5 இ$ேக 
ெசௗ�கியமாயி��கிறாேனா, அவM� ெசௗ�யமாக� தி��பி வ?5 ேச�வா�. 
ஜாதக�ைத� ெகா F )ணாக மன�ைத� க�ட�பF�தி� ெகா�ளாதீ�க�. பகவா� 
அ�ப�ெய�லா� உ$கைள> ேசாதி�க மா,டா�" எ�ேற�. 
 
எ�Mைடய அMதாப� நா� எதி�பா��தத6� ேந� எதி�விதமான பலைன அளி�த5. 
அவ�ைடய க களி� க ணீ� த5�பி6�. ந�ல ேவைளயாக, இ>சமய�தி� 
மா�யிB�?5 பால�, "அ�மா! அ ணா வ�கிறா�" எ�� /வி� ெகா F கீேழ 
ஓ� வ?தா�. மாமி ச,ெட�� க ணீைர� 5ைட�5� ெகா டா�. பால� 
வாச6�ற� ஓ�> ச6� ேநர�5�ெக�லா� அ ணாவி� ைகைய� பி��5� 
ெதா$கி� ெகா F வ?தா�.  
 
"கி��ணா! வா!" எ�றா� மாமி. 
 
கி��ணசாமி ஸு,F தாி�5, ெதா�பியணி?5 ெகா ��?தா�. ெதா�பிைய 
எF�5> 3வாிB�?த 8டா �� மா,�வி,F, ஊ"ச� பலைகயி� உ,கா�?தா�. 
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"ஏன�மா, உட�� இ�M� சாியாகவி�ைலயா? டா�டைர அைழ�5� 
கா,டலாெம�றா�, ேக,கிறதி�ைல. தன�காகD� ெதாியா5. ெசா�னாA� 
ேக,பதி�ைலெய�றா�, அ�ப��ப,டவ�கNட� எ�ன ெச1கிற5" எ�� ஒ� 
பிரச$க� ெச15வி,F, ச,ெட�� எ�ைன� பா��5, "இ?த� ேப�வழி யா�? 
யாராவ5 �5 ேஜாசியேரா?" எ�� ேக,டா�. 
 
அத6� மாமி "ஆமா�, கி��ணா! இவ� ேஜாசிய� தா�. பால ேஜாசிய� 
ப,டாபிராம� பி.ஏ. எ�� ப�திாிைகயி� விள�பர� வ?த5. நா� /ட ஒ� நா� 
ேபசி� ெகா ��?ேதாம�லவா?" எ�றா�. 
 
கி��ணசாமி எ�ைன அ�வ���ட� பா��தா�. "ஏ� சா�! உ$கN�� ேவ� 
ேவைல ஒ��� கிைட�கவி�ைலேயா? ேஜாசிய�தி� ��?தீ�க�?" எ�றா�. 
 
என��� ேகாபமா1 வ?த5. ஆனாA�, மாமியி� ந�ல �ண�ைத நிைன�5� 
ேகாப�ைத அட�கி� ெகா ேட�. ேவ��ைகயாக� பதி� ெசா�ல எ ணி, "ேப�! 
எ�ைன விட� ெபாிய ேஜாசியராயி��கிறீேர நீ�? ேவ� ேவைல ஒ��� 
கிைட�காதப�யா�தா� உ ைமயி� நா� ேஜாசிய� ெதாழி� ஆர�பி�ேத�. 
இ�ேபா5 ேவைல நிைறய இ��கிற5" எ�ேற�. 
 
கி��ணசாமி சிாி�5� ெகா F, "நிஜ� ெசா�கிற ேஜாசியைர நா� இ�ேபா5தா� 
�த� தடைவயாக� பா��கிேற�" எ�றா�. 
 
பிற�, "ேபா,F�! இ?த 9�த� எ�ப� ��9�. ெசா�A� பா��கலா�. உம5 
ேஜாசிய�தி� அ5 வ�கிறதா?" எ�� ேக,டா�. 
 
"இ$கிW�கார� தா� ஜயி�பா�" எ�ேற� நா�. 
 
"எ�ப�> ெசா�கிறீ�? இ$கிலா?தி� ஜாதக� உ�மிட� இ��கிறேதா?" 
 
"என�� மM�ய�கNைடய ஜாதக?தா� பா��க� ெதாி9�. ேதச$களி� ஜாதக�  
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பா���� வி�ைத இ�M� க6�� ெகா�ளவி�ைல. ப�திாிைககளி� வ�� 
ெச1திகைள� பா��5�தா� ெசா�கிேற�." 
 
"ெரா�ப அழ�தா�. ப�திாிைககளி� வ�� ெச1திக� எ�லா� ேவதவா�� எ�� 
நிைன�5� ெகா ���கிறீ� ேபாB��கிற5" எ�� ெசா�B வி,F, மாமிைய� 
பா��5, "ரா� சீைம��� ேபா1வி,டாேன, ெதாி9ேமா இ�ைலேயா, அ�மா!" எ�� 
ேக,டா�. 
 
"ெதாி9�. த?தி வ?த5. ப�திாிைகயிA� பா��ேத�" எ�றா� மாமி. 
 
"உN�5� ேபான இ?த பிாி,�� சா�ராPய�ைத இவ� ேபா1�தா� கா�பா6ற� 
ேபாகிறா�!" எ�றா� கி��ணசாமி. இத6��, ப�மாD� மா�யிB�?5 கீேழ வ?5 
ேச�?தா�. அவ� ரா�வி� க,சி ேபச� ெதாட$கினா�. இ$கிW�கார�க� தா� 
ந�லவ�க� எ��� அவ�க� தா� ஜயி�கேவ Fெம��� ெசா�னா�. இதனா� 
கி��ணசாமியி� ேகாப� அதிகமாயி6�. பிாி,�� ஏகாதிப�திய�தி� ேமA� 
அத6� ேசைவ ெச1ய� ேபாயி���� ரா�வி� ேமA� தன���ள 
ேகாப�ைதெய�லா� ெகா,�� தீ��தா�. இைடயி�, "நீ� எ�ன கத� 
க,�யி��கிறீேர, கா$கிர8 வாதிேயா?" எ�� ேக,டா�. நா� "இ�ைல" ெய�� 
ம��த5�, கா$கிர8கார�கN�ெக�லா� "ேடா 8" ெகாF�க ஆர�பி�தா�. 3�த� 
ேகாைழக�, பய$காளிக�, உ�திேயாக�5�� ஆைச�ப,F ஜா� ��B� காB� 
விQகிறவ�க� எ�ெற�லா� தி,�னா�. இ?தியா ேதச�5�� ேமாZ� இ?த� 
ைகயாலாகாத கா$கிர8 தைலவ�களா� வர� ேபாகிறதி�ைலெய���, அத6� 
ேவைல ெச1கிறவ�க� ேவேற இ��கிறா�கெள���, அவ�க� த�க சமய�தி� 
ெவளி� கிள�பி� �ர,சிைய நிைல நா,Fவா�கெள���, 'மா��aய'�தினா� தா� 
உலக�5�ேக விேமாசன� வர�ேபாகிற5 எ��� சரமாாியாக� ெபாழி?தா�. 
 
அ�றிரD என�� ந�றா1� -�க� பி��கவி�ைல. அ?த அதிசயமான �F�ப�ைத> 
ேச�?த ஒKெவா�வைர9� ப6றி மாறி மாறி எ ணமி,F� ெகா ��?ேத�. 
ஆனா�, அவ�கN���ெள�லா� ப�மாவி� �-கல�� ����� நிைற?த 
�க?தா� அதிகமாக எ� மன� க  �� வ?5 ெகா ��?த5. அ?த அழகிய 
�க�தி� க ணீ� ெவ�ளமா1� ெப��� கால� அKவளD சீ�கிர�தி� 
வர�ேபாகிறெத�� நா� எதி�பா��கேவயி�ைல. 
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இ�ெனா� நா� சாய$கால� பால� வ?5 எ�ைன அ�மா அைழ�5 வர> 
ெசா�னதாக� /றினா�. உடேன நா� கிள�பிேன�. அ�ேபா5 ந�றா1 
அ8தமி�5வி,ட5. வான�தி� ;ரண ச?திரைன� க ட கடைல� ேபா� எ� 
உ�ள�� ெகா?தளி�த5. ப�மாைவ� பா��க� ேபாகிேறாெம�ற எ ண?தா� 
அத6� காரணெம�� ெசா�ல ேவ �யதி�ைலய��வா? 
 
அ�� மாமி க,�B� பF�தி��கவி�ைல. கீேழ தைரயி� உ,கா�?தி�?தா�. 
 
"உட�� ெகா"ச� ேதவைல ேபாB��கிறேத!" எ�ேற�. 
 
"ெகா"ச� 3மாராயி��கிற5" எ�றா� மாமி. 
 
"இ?த ),�� இ�M� ஏதாவ5 மா�த� இ��கிறதா, பா�$க�" எ�றா� ப�மா. 
 
36��6�� பா��ேத�. �திதாக மி�சார விள�� ேபா,��?த5 ச,ெட�� 
ெதாி?த5. 
 
"ஓேகா! விள��� ேபா,���கிறேத!" எ�ேற�. 
 
ப�மாD� பாலM�, />ச� ேபா,F� ெகா F, விள��கைள ஏ6றி9� அைண�5� 
விைளயாட� ெதாட$கினா�க�. 
 
"நீ$க� எ�ன ப>ைச� �ழ?ைதகளா? 3�மா இ�$க�" எ�றா�, அவ�கNைடய 
தாயா�. பிற� எ�ைன� பா��5, "உ$கைள ஒ� காாிய�5�காக அைழ�5 வர> 
ெசா�ேன�. ஒ� ேர�ேயா ேவ F�. பா��5 ந�ல ெஸ,டாக வா$கி� தர 
ேவ F�. ல ட� ெச1திக� ந�றா1� ேக,�� ெஸ,டா1 இ��க ேவ F�" 
எ�றா�. 
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மாமி அ��க� ),F�� மி�சார விள��� ேபாடவி�ைலேய எ�� �ைற�ப,டத�  
காரண� அ�ேபா5தா� என��� ெதாி?த5. ேர�ேயா ைவ�க ேவ Fெம�� 
அவ��� ஆைச. அ?த ஆைசயி� காரண�� என��� �ல�படாம� இ�ைல. 
பி�ைள சீைம��� ேபாயி��கிறப�யா�, அKவிட�5> ெச1திகைள உடM��ட� 
ெதாி?5 ெகா�ள ேவ Fெம�� அவ� வி��பினா�. 
 
"அத6ெக�ன? ேபஷாக� பா��5 ந�ல ெஸ,டா1 வா$கி� ெகா F வ�கிேற�. 
நா� /ட அ��க� வ?5 ேக,கலாம�லவா?" எ�ேற�. 
 
"/டேவ /டா5" எ�றா�, -ர�திB�?5 ப�மா. "நீ$கேள எ�லாவ6ைற9� 
ேக,Fவி,டா�, பிற� நா$க� எ�ன�ைத� ேக,கிற5?" எ�� விஷமமாக> 
ெசா�னா�. 
 
"அவ� கிட�கிறா�. நீ$க� க,டாய� வர ேவ F�. தின? தின� வ?5, 9�த> 
ெச1திகைள� ேக,F என��� தமிழி� ெசா�ல ேவ F�" எ�றா� மாமி. 
 
பிற� எ�லா�� மா���� ேபா1, ெவ ணிலாவி� உ,கா�?5 ேபசி� 
ெகா ��?ேதா�. பாகீரதி மாமி த��ைடய பி�ைளகைள� ப6றிேய ேபசினா�. 
ேப>3 ேவ� எ?த� ப�க� ேபானாA�, ம�ப�9� தம5 பி�ைளகளிடேம அவ� 
ெகா F வ?5 வி,டா�. �ழ?ைத வயதி� அவ�க� எKவளD சம�தாயி�?தா�க� 
எ�� ெசா�னா�. இர,ைட� பி�ைள ெப6ற5 ப6றி ஊரா� த�ைம� பாிகாச� 
ெச1தைத9�, தா� ெவ,க�ப,டைத9�, ஆனா� �ழ?ைதகைள> ேச�?தா6ேபா� 
பா����ேபாெத�லா� த� மன�தி6�� உ டான ச?ேதாஷ�ைத9� ெசா�னா�. 
சி�ன வ���களி� அவ�க� ஒேர ப�ளி� /ட�தி� ஒேர வ��பி� ப��5 
வ?தா�களா�. ெகா"ச� வயதான பிற� அவ�கN�� ெவ,க� உ டாகி 
ெவKேவ� ப�ளி� /ட$கN��� ேபா1 வி,டா�களா�. ப��பி� 
ெக,��கார�களாயி�?த5 ேபாலேவ, எ�லா� காாிய$களிA� ெக,��கார�களா�. 
வாைய� ேபா� ைகயா�. 
 
"ஆனா� பி�வாத� ம,F� ெரா�ப அதிக�. அவரவ�க� பி��தைதேய 
சாதி�பா�க�. யா� எ�ன ெசா�னாA� ேக,க மா,டா�க�. அ�� மாதிாிதா� 
இ��� எ� வயி6ெறாி>சைல� ெகா,�� ெகா�கிறா�க�" எ�� அ?த அ�மா� 
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ெசா�B� ெப��>3 வி,ட ேபா5, என�� அ?த� பி�ைளக� மீ5 ெவ� ேகாப� 
வ?த5. 
 
"எ�தைகய ���க�க�! இ�ப��ப,ட தாயாைர ச?ேதாஷமா1 ைவ�தி��க அவ�க� 
ெகாF�5 ைவ�கவி�ைலேய! ெப6ற மன� பி�5, பி�ைள மன� க�A' எ�M� 
பழெமாழி எKவளD சாியாயி��கிற5!" எ�� எ ணிேன�. 
 
ம�நாேள ந�ல ேர�ேயா ெஸ,F ஒ�� வா$கி அவ�க� ),�� ெகா F ேபா1> 
ேச��ேத�. ேர�ேயா� க�ெபனியிB�?5 ஆ,க� வ?5, 'ஏாிய�' �தBயைவ 
அைம�5 வி,F� ேபானா�க�. 
 
"ரா� ம,F� இ�?தா�, இெத�லா� அவேன ெச15 விFவா�. ஆைளேய /�பிட 
மா,டா�" எ�றா� மாமி. அ�ப�> ெசா�A� ேபாேத அவ�ைடய ெதா ைடைய 
அைட�5� ெகா ட5. தாயி� அ�� எ�ப5 எKவளD மக�தான5 எ�ப5 என�� 
ேமA� ேமA� ந�றா1� ெதாி?த5. தாயி� அ�ைப அறியாத எ�Mைடய 
வாH�ைக எKவளD [�யமான5 எ��� உண�?ேத�. 
 
ேர�ேயா ைவ�த5 �த�, நா� தின?ேதா�� மாைல ேநர�தி� அவ�க� ),F��� 
ேபாக� ெதாட$கிேன�. பாதி நா� அ$ேகேய சா�பி,F விFேவ�. இரா�திாி 
9.30�� ல ட� ேர�ேயா> ெச1திக� ேக,F மாமி��> ெசா�Bவி,F� பிற�தா� 
தி���ேவ�. 
 
இ�ப� ���, நாA மாத$க� ெச�றன. நா� ேபாவேத ெதாியவி�ைல. எ� 
வாH�ைகயி� இKவளD ச?ேதாஷமாக இத6� �� நா� இ�?த5 கிைடயா5. 
உலகேம ேமாகன� ெப6� விள$கிய5. ச?திர� �திய ஒளி9ட� பிரகாசி�தா�. 
ெத�ற� �திய இனிைம9ட� )சி6�. அ?தி வான� ��ென�ேபா5மி�லாத அழ� 
ெப6� விள$கி6�. ந,ச�திர$க� ஒKெவா��� எ�ைன� க  சிமி,�� 
/�பி,F� த$க� காத� கைதகைள எ�னிட� அ?தர$கமாக� /றின. 
��ப$களி� ஸுக?த� எ�ைன� பரவச�பF�தி6�. ப,சிகளி� கான� 
அ�தகீதமாக எ� ெசவியி� பா1?த5. மMஷ�க� யாைர� பா��தாA�, 
ந�லவ�களாகD� சிேநக�5�� உாியவ�களாகD� ேதா�றினா�க�. 
 
ஆனாA�, இ�தைகய ஆன?த� நிைல�தி��க ேவ F� எ�ற பய� ம,F� என��  
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அ��க� ேதா���. ஏேதா ஒ� ெபாிய விப�5 வர�ேபாகிறெத�� திகிAட� /�ய 
உண�>சி உ�ள�தி� அ�வார�தி� இ�?5 ெகா ேடயி�?த5. 
 
ேர�ேயாவி� தின� ல ட� ெச1திக� ெதாட$��ேபா5, மாமியி� �க�தி� 
ஆவ� த5�பி� ெகா �����. ெச1திக� ��?த5� அ?த �க�தி� ஏமா6ற� 
காண�பF�. மாமி எ�ன எதி�பா��தா�! ேர�ேயாவி� பி�ைளைய� ப6றிய> ெச1தி 
வ�ெம�றா? இ5 எ�ன ைப�திய�கார ஆைச! இ�ப� எ ணிய நா� 
சீ�கிர�திேலேய எ� அபி�பிராய�ைத மா6றி� ெகா�ள ேவ �யதாயி6�. ஒ� 
நா� ல ட� பி.பி.'. ெச1தி அறிவி�பி� கைடசியி�, "நாைளய தின� ஒ� விேசஷ 
ச�பவ�. வழ�க� ேபா� ெச1திக� ��?த5�, ராய� ஆகாச� பைடைய> ேச�?த 
இ?திய விமானி ஒ�வ� தம5 அ]பவ$கைள> ெசா�வா�" எ�� அறிவி�க�ப,ட5. 
இ5 என�ேக ஒ�வித� பரபர�ைப அளி�த5. மாமி��� ேக,கவா ேவ F�? 
இரவி�, அவ� -$கேவயி�ைலெய���, ப�மாைவ அ��க� எQ�பி, "ஒ�ேவைள 
ரா� ேப3வாேனா?" எ�� ேக,F� ெகா ��?ததாகD� ம�நா� அறி?ேத�. 
 
அ�� மாைல மாமி ஒKெவா� நிமிஷ�� ஒKெவா� 9கமாக� கழி�கிறா� எ�� 
ந�� ெதாி?த5. கைடசியாக, 9.30 அ��த5. ல ட� ெச1தி9� ஆர�பமாயி6�. 
ப�5 நிமிஷ� ெச1திக� ப��தான5�, "இ�ேபா5 இ?திய ஆகாச விமானி ேப3வா�" 
எ�� அறிவி�க�ப,ட5. உடேன, ெதா ைடைய� கைன�5� ெகா F, ஓ� 
இ?திய இைளஞனி� �ர� ேபச� ெதாட$கிய5. ஆகா! அ�ேபா5 மாமியி� 
�க�ைத� பா��கVேம! 'க�றி� �ரைல� ேக,F� கனி?5 வ�� ப3�ேபால' எ�ற 
பா,�� அ��த� அத6� ��னா� என�� விள$கியேதயி�ைல. அ�ேபா5தா� 
விள$கி6�. 
 
ேப>3 ��9� வைரயி� மாமி க  ெகா,டாம� ேர�ேயாைவேய பா��5� 
ெகா ��?தா�. அ?த உயிர6ற க�வியி�, பி�ைளயி� �க�ைதேய அவ� பா��த5 
ேபாB�?த5. ேப>3 ��?த5�, க களி� த5�பிய க ணீைர� 5ைட�5� 
ெகா F, தழதழ�த �ரB�, "�ழ?ைத எ�ன ெசா�னா�?" எ�� ேக,டா�. நா� 
ெசா�ேன�. �தB� ல ட� நக� மீ5 ெஜ�ம� விமான$க� வ?5 க ட 
இட�தி� � F ேபாF� அ�கிரம�ைத அவ� விவாி�தா�. பிற�, ல ட� 
ஜன$க� 8திாீகN� �ழ?ைதகN� உ�பட எKவளD தீர�5ட� அைதெய�லா� 
ெபா��5� ெகா ���கிறா�க� எ�� /றினா�. மகாபாரத 9�த�ைத� ேபா� 
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இ5D� த�ம 9�த� தாென��� ெசா�B, இ�ேப��ப,ட 9�த�தி� ப$� எF�5� 
ெகா�ள� தன��� கிைட�த பா�கிய�ைத� பாரா,�னா�. /�ய சீ�கிர�தி� 
பைகவ�கNைடய நா,F��> ெச�� பழி��� பழி வா$�� வி��ப� தன�� 
அபாிமிதமாக இ��பதாகD�, அைத நிைறேவ6�� ச?த��ப�ைத எதி�பா��5� 
ெகா ���பதாகD� /றினா�. கைடசியாக, இ?திய ம�க� எ�லா�� 
த$கNைடய ெசா?த ச ைட ச>சரDகைளெய�லா� மற?5 வி,F மனித 
நாகாிக�ைத� கா�பத6காக� ேபாராF� பிாி,டM��� ;ரண ஒ�தாைச 
ெச1யேவ Fெம�� ேவ �� ெகா F ேப>ைச ���தா�. 
 
இைதெய�லா� நா� ெதாிவி�தேபா5, மாமி, ப�மா, பால� எ�லா�� ரா�ைவேய 
ேநாி� பா��ப5ேபா� எ�ைன� பா��5� ெகா ��?தா�க�. பிற�, ச6� ேநர� 
ெமௗன� �� ெகா ��?த5. 
 
ப�மா, திGெர��, "ஏன�மா, இ?த� ேப>ைச� கி��ணசாமி ேக,���பானா, 
அ�மா!" எ�றா�.  
 
மாமி பதி� ெசா�லவி�ைல. 
 
"ேக,��?தா� கி��ணசாமி���/ட மன�� மாறி� ேபாயி����" எ�றா� 
ப�மா. 
 
ம�நா� தா� அவ�க� ),F��� ேபான ேபா5, மாமி நாடா� க,�B� 
பF�தி��பைத� க ேட�. பைழயப� அவ��� உட�� அெசௗக�ய� எ�� 
ெதாி?த5. 
 
"அ ணாவிடமி�?5 வ?த க�த�ைத வாசி�5� கா,F" எ�� ப�மாவிட� 
ெசா�னா�. 
 
"எ?த அ ணா?" எ�� ேக,ேட�. 
 
"ரா� அ ணாவிடமி�?5தா�. இ�ைறய� தபாB� வ?த5. ஆனா� ேபா8F 
ப ணி ஒ� மாத�5�� ேமலா>3" எ�றா� ப�மா. 
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பிற�, க�த�ைத வாசி�தா�. கி,ட�த,ட ேர�ேயாவி� ேபசிய5 ேபாலேவ 
க�த�தி� �6ப�தி இ�?த5. கைடசியி�, பி�வ�மா� உ��கமாக 
எQதியி�?தா�. 
 
"அ�மா! /�ய சீ�கிர�தி� நா� பைகவ�கNைடய ேதச$கN�� விமான�தி� 
ெச�ேவ�. ஒ� நாைள��� தி��பி வராம� ேபானாA� ேபாேவ�. ச��கா� 
உன�� சமாசார� ெதாிவி�பா�க�. 
 
தாயா���� பி�ைள ெச1யேவ �ய கடைம ஒ��� நா� ெச1யவி�ைல. 
இ�?தாA�, உலக�தி� த�ம�ைத9� நாகாிக�ைத9� கா�பா6�வத6காக உ� 
பி�ைள உயிைர வி,டா� எ�றா�, அ5 உன��� ெப�ைம இ�ைலயா, அ�மா? 
 
ெதாி?ேதா, ெதாியாமேலா உன மன5�� வ��த� டா��ப�யான காாிய$க� 
எKவளேவா நா� ெச1தி��ேப�. அத6காகெவ�லா� எ�ைன நீ ம�னி�5 விட 
ேவ F�. 
 
சி� பிராய�தி� எ�Mைடய பி�வாத$கைளெய�லா� நீ ெபா��5� ெகா F 
எ�ைன� கா�பா6றி வள��தா1. இ�ன�� நா� உன��� �ழ?ைததாேன? 
இ�ேபா5� எ�Mைடய பி�வாத�ைத ம�னி�5 விF. 
 
கி��ணசாமி, ப�மா, பால� எ�லா���� எ�Mைடய அ�ைப� ெதாிய�பF�5, 
நா� அவ�கNைடய ஞாபகமாகேவ இ��கிேற�. அவ�கN�� நா� ெகாF�த 
ெதா?தரDகைளெய�லா� மற?5 ம�னி�5விF�ப� ெசா�A. 
 

இ�ப��� 
உ� பி�வாத�கார� பி�ைள 
ரா�. 

 
ப�மா இ�ப� வாசி�5 ���தேபா5, அவ�க� ��� ேப�கNைடய க ணிA� 
ஜல� தN�பி6�. 
 



239 

 

"பி� �றி�ைப9� வாசி!" எ�� மாமி ெசா�னா�. 
 
"நா� மா,ேட�" எ�� ப�மா நாண�5ட� /றினா�. 
 
"அ�ப�யானா� க�த�ைத அவாிட� ெகாF" எ�றா� மாமி. 
 
ப�மாவிடமி�?5 க�த�ைத வா$கி� பா��ேத�. அதி� ைகெயQ�5��� பிற� 
பி�வ�மா� எQதியி�?த5. 
 
"ப�மாD��� க�யாணமாகி� �ழ?ைத பிற��� ேபா5, �தB� பிற��� ஆ  
�ழ?ைத�� எ� ெபயைர ைவ�க> ெசா�A - ரா�" 
 
ப�மா க�த�ைத எ�னிட� ெகாF�தDடேனேய பாலMட� மா���� ேபா1 
வி,டா�. அவ� ெவ,க�ப,ட5 இய6ைகேயய�லவா? 
 
பிற�, மாமி எ�ைன� பா��5, "உ$கைள �தB� அைழ�5 வர> ெசா�ன5 எத6� 
எ�� ஞாபகமி��கிறதா?" எ�� ேக,டா�. 
 
"ஞாபகமி��கிற5. ப�மாD�� வர� ஜாதக� பா��க" எ�ேற�. 
 
"அ�ேபா5 ஒ� ஜாதக�ேதாF நி��தி வி,ேடா �. இ�M� சில வர�களி� ஜாதக� 
இ�� பா��கலாமா? ப�மாD��� க�யாண� ஆகி வி,டா�, எ� மனதிB�?5 
ெபாிய பார� நீ$��. எ5 எ�ப�யி���ேமா?" எ�றா�. 
 
நா� ச6� ேயாசி�5, "அ�மா, நா� ஒ� சமாசார� ெசா�ல,Fமா?" எ�ேற�. 
 
மாமி ேபசாம� எ� �க�ைத� பா��தா�. 
 
"ேவ� ஜாதக$க� எ�ன�தி6காக� பா��க ேவ F�? நாேன ப�மாைவ� 
க�யாண� ப ணி� ெகா�கிேற�. உ$கN�ெக�லா� ச�மதமாயி�?தா�"  
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எ�ேற�. 
 
மாமியி� �க�தி� அ�ேபா5தா� ெகா"ச� மல�>சிைய� பா��ேத�. அவ� ச6� 
நிதானி�5, "என��� ;ரண ச�மத�. ஆனா�, உ$கைள> ேச�?த ப?5�க� - 
ெபாியவ�கைள� ேக,க ேவ டாமா?" எ�றா�. 
 
"என�� ஒ�வ�ேமயி�ைல. நீ$க� தா�" எ�ேற�. 
 
"அ�ப�யானா�, ப�மாைவ ம,F?தா� ேக,கேவ F�. அவைள நீ$கேள ேக,F 
விF$க�. இ?த� கால�திேலெய�லா� அ�ப��தா� வழ�கமாயி��கிற5" எ�றா�. 
 
"நா� அKவளD நாகாிக�கார� இ�ைல, மாமி! நீ$க� தா� ேக,F> ெசா�ல 
ேவ F�" எ�ேற� நா�. 
 
இர F நா� கழி�5 ஒ� நா� காைலயிேலேய பால� வ?5 /�பி,டா�. 
கி��ணசாமி அ ணா வ?தி��பதா1> ெசா�னா�. நா� ),F��� ]ைழ9� 
ேபாேத, "வா�$க�, மா�பி�ைள!" எ�� கி��ணசாமி அைழ�த5� என��� 
-�கிவாாி� ேபா,ட5. 
 
நா� ேபா1 உ,கா�?த5� மாமி, "கி��ணசாமியிட� சமாசார�ைத> ெசா�ேன�. 
அவM��� ;ரண ச�மதெம�கிறா�" எ�றா�. 
 
அ�ேபா5, கி��ணசாமி, "ப�மாD��� த�?த வரனா எ�� அ�மா ேக,டா�. 'ந�ம 
ப�மாD�� த�?த வர� ஒ� நாN� கிைட�க� ேபாவதி�ைல. யா� 
ப ணி�கிேற�M வராேனா அவ� கQ�திேல க,� விF' எ�� 
ெசா�B ��?ேத�. அத6�� நீேர வ?5வி,G�" எ�றா�. 
 
"ஒ��மி�ைல - அவ���� த�?த ெப  கிைட�கிற5தா� க�ட�" எ�றா� 
ப�மா. 
 
இ�ப�� ப�மா என��� பாி?5 ேபசிய5 எKவளேவா என�� ச?ேதாஷமளி�த5. 
ஆனா�, கி��ணசாமி�� எ� ேபாிB�?த அ�வ��� நீ$கி அவ�  
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க�யாண�5��> ச�மதி�த5 அைதவிட மகிH>சியளி�த5. 
 
"ப�மாD��� த�?த வர� கிைட�ப5 க�ட?தா�. நீ$க� தைமய�மா�க� 
பா��5� க�யாண� ப ணி ைவ�க ேவ F�. ெச1யாத5 உ$க� தவ�தாேன?" 
எ�ேற�. 
 
"ஆமா�, மா�பி�ைள, ஆமா�! எ$க� த���தா�. ஆனா� எ$கN�� 
இத6ெக�லா� சாவகாச� ஏ5? நா� ேதச�ைத� கா�பா6ற� ேபாகிேற�. ரா� 
உலக�ைதேய கா�பா6�வத6�� ேபாயி��கிறா�!" எ�றா� கி��ணசாமி. பிற�, 
ரா�வி� ேர�ேயா� ேப>ைச� ப6றி தி,F தி,ெட�� தி,ட� ெதாட$கினா�. 
 
கைடசியி�, "இ�� ரா�திாி நா� ம�ப�9� ேகாய��-�, மைலயாள� ப�க� 
ேபாகிேற�. வ�வத6� ஒ� மாத� ஆ��. அத6�� க�யாண�5�� �/��த� 
ைவ�தா�, என��� த?தி அ�9$க�. எ$க� ஆX'� ேக,டா�, விலாச� 
ெசா�வா�க�. ஒ�ேவைள நா� வராம6 ேபானாA�, க�யாண�ைத 
நட�திவிF$க�. எ�Mைடய 8-ல சாீர� வராவி,டாA� [gம சாீர�தி� அ�� 
உ$கNட� இ��ேப�" எ�றா� கி��ணசாமி. 
 
எ$க� க�யாண� நி>சயமாகி, �/��த� ேததி9� ைவ�க�ப,ட5. தி�வா�மி^� 
ேகாவிB� க�யாண�ைத நட�5வெத�� தீ�மானமாயி6�. 
 
இத6�� பிற� நாைல?5 நா� பாகீரதி மாமி ெவ� உ6சாகமாக இ�?தா�. 
க�யாண�ைத அ�ப�> ெச1ய ேவ F�, இ�ப�> ெச1ய ேவ Fெம��, தி,ட� 
ேபாடD� சாம�கிாிையக� வா$கி> ேச��கD� ஆர�பி�தா�. 
----------- 

5555    
 
ஒ� நா� பால� திFதிFெவ�� எ� அைற�� ஓ� வ?தா�. அவ� வி�மி� 
ெகா ேட, "அ�மாD�� உட�� ஜா8தியாயி��கிற5; ேபச மா,ேடென�கிறா�" 
எ�றா�. நா� அவைன� பி�னா� வி,F வி,F அதி ேவகமாக> ெச�� அவ�க� 
),ைட அைட?ேத�. 
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மாமி ��>ைசயைட?5 கிட?தா�. ப�க�தி� ப�மா நி�� ேஹாெவ�� அQ5 
ெகா ��?தா�. சைமய6கார அ�மா� ைகைய� பிைச?5 ெகா F நி�றா�. 
அ?த மாதிாி அைர மணி ேநரமா1� கிட�பதாக> ெசா�னா�. 
 
நா� நF�க�5ட� மாமியி� ைகைய� பி��5� பா��ேத�. நா� அ��5� 
ெகா ��?த5. ��கி� �>3� வ?5 ெகா ��?த5. ெகா"ச� ைதாியமைட?5, 
�க�தி� இேலசாக ஜல�ைத ெதளி�ேத�. விசிறி ெகா F வ?5 விசிறிேன�. அவ� 
க ைண� திற?5 பா��தா�. ெகா"ச� ெகா"சமாக 8மரைண அைட?தா�. "என�� 
ஒ��மி�ைல; ஏ� அQகிறீ�க�?" எ�� ப�மாைவ9� பாலைன9� ேத6றினா�. 
 
நா� ேக,டத6�, "எ�னேமா திGெர�� உட�பி� ஒ� அதி�>சி ஏ6ப,ட5. மா�ைப 
அைட�தா6 ேபாB�?த5. அ��ற� ஒ��� ெதாியவி�ைல" எ�றா�. 
 
அ�� �த�, மாமியி� உ6சாகெம�லா� ேபா1வி,ட5. க�யாண ஏ6பாFகைள� 
ப6றி� /ட அவ� ேபசவி�ைல. பிரைம பி��தவ� ேபால உ,கா�?தி�?தா�. 
ேக,டா�, "உட�ைப எ�னேவா ெச1கிற5. மா�� படபடெவ�� அ��5� 
ெகா�கிற5" எ�றா�. ஆகார�� ெரா�ப� �ைற?5வி,ட5. 
 
நா� பி�வாத� பி��5 ஒ� டா�டைர அைழ�5� ெகா F வ?ேத�. அவ� 
பா��5வி,F, "ேதக� பல)னமாயி��கிற5. ேவெறா��மி�ைல" எ�� ெசா�B, 
டானி� எQதி� ெகாF�5வி,F� ேபானா�. 
 
மாமி�� ேதக�தி� உபாைதைய விட மேனா ேவதைன அதிகமாயி�?ததாக� 
ெதாி?த5. தின?தின� "இ�ைற��� தபா� ஒ��� வரவி�ைலயா?" எ�� ேக,F� 
ெகா ��?தா�. கைடசியி�, தபா� வ?த5. ெவ�? தபாலாக வரவி�ைல. தைலயி� 
விQ� இ�யாக வ?த5. 
 
அ5 ெச�ைன அரசா$க�தி� ��திைரயி,ட தபா�. கவ�னாி� அ?தர$க� 
காாியதாிசி எQதியி�?தா�. 'ைபல,' ராம8வாமி அ�� ெப�� தீர> ெசய�க� பல 
�ாி?த பிற�, விமான� ேபா� ஒ�றி� உயி� நீ�ததாகD�, அவ�ைடய )ர மரண� 
இ?தியா ேதச�5�ேக �கH தர� /�யெத��� அதி� எQதியி�?த5. அ?த )ர� 
�த�வாி� தாயா���� கவ�ன� ெப�மானி� மனமா�?த அ]தாப�� 
ெதாிவி�க�ப,��?த5. 
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தபா� வ?தேபா5 நா� இ�?ேத�. நா� தா� �தB� க�த�ைத� ப��ேத�. 
ப��5வி,F, "ஐேயா, அ�மா! இ�ப� இ� ேபால ெச1தி வ?தி��கிறேத!" எ�� 
கதறிேன�. 
 
மாமி, "ரா�!" எ�� ஒ� ெபாிய ச�த� ேபா,டா�. உடேன ��>ைசயாகி விQ?தா�. 
 
�� தடைவயி� ேபாலேவ, அைர மணி ேநர� கழி�5 அவ��� ��>ைச ெதளி?த5. 
க�த�ைத வா$கி� பா��5� ெகா ேடயி�?தா�. நா�, த,F� தFமாறி, "அ�மா! 
கி��ணசாமி��� த?திய��5வி,F வர,Fமா?" எ�ேற�. மாமி பதிேல 
ெசா�லவி�ைல. 
 
"இ?த> ெச1திைய அவM��� ெதாிய�பF�தவி�ைல. உடேன வர>ெசா�B ம,F� 
த?திய��கிேற�" எ�ேற�. 
 
மாமி இத6�� ேபசாமB�?தா�. அவ���> ச�மத?தா� எ�ெற ணி உடேன 
கிள�பி> ெச�ேற�. 
 
கி��ணசாமியி� அ�ேபாைதய விலாச� ெதாி?5 ெகா�வத6காக அவ� ேவைல 
ெச1த க�ெபனிைய ெடBேபானி� /�பி,F� ேக,ேட�. அ$கி�?5 ேபசியவ� 
�தB� "இேதா விசாாி�5> ெசா�கிேற�" எ�றா�. ச6� ேநர$ கழி�5 வ?5, 
"ஸா�, நீ$க� யா�?" எ�� ேக,டா�. 
 
"நா� அவ�கNைடய �F�ப சிேநகித�" எ�ற5�, "ஏேதா ��கியமான சமாசார� 
இ��கிறதா�, உ$கைள மாேனஜ� ேநாி� வர> ெசா�கிறா�" எ�றா�. 
 
எ� இதய� தி�தி�ெக�� அ��5� ெகா�ள� ெதாட$கிய5. அ?த� க�ெபனியி� 
காாியாலய�5��� ேபாேன�. மாேனஜ� எ�ைன� பா��த5ேம, "ெரா�ப 
5�ககரமான சமாசார�, ஸா�" எ�றா�. பிற�, அவ��� க�ளி� ேகா,ைடயிB�?5 
வ?த க�த�ைத எF�5� கா,�னா�. 
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கைதைய வள��5வாேன�? ேம6�� கட6கைர ஜி�லா�களி�, அதிகாாிகளி� 
உ�தரைவ மீறி ஒ� நா� பல இட$களி� /,ட$க� நட?தனவ�லவா? அ?த 9�த 
க டன� /,ட$களி� ஒ�றி� கி��ணசாமி9� இ�?தா�. அ�� ேபாW8 
5�பா�கி� பிரேயாக�தி� மா F ேபானவ�களி� கி��ணசாமி9� ஒ�வ�. 
 
இ?த> ெச1தியினா� எ� உ�ள� எ�ன நிைலைம அைட?தெத�� விவாி�க நா� 
�யலவி�ைல. அைத� கா,�A�, மாமியிட� இ?த> ெச1திைய எ�ப�� 
ெதாிவி�ப5 எ�M� எ ணேம என�� அதிக ேவதைனைய9� Xதிைய9� 
அளி�த5. ேபா�� ேபாெத�லா�, ெச1திைய மைற�5விடலாமா, ெகா"ச நா� 
கழி�5> ெசா�லலாமா எ�ெற�லா� எ ணி� ெகா F ேபாேன�. 
 
),F��� நா� ]ைழ?த5�, மாமி எ�ைன ெவறி�5 ேநா�கி, "எ$ேக 
கி��ணசாமி! இ�M� வரவி�ைலயா?" எ�� ேக,டா�. உடேன எ�Mைடய �� 
ேயாசைனெய�லா� பற?5 ேபா1வி,ட5. "ஐேயா! அ�மா! ஜாதக� இ�ப�� 
பB�5� ேபா1வி,டேத!" எ�� கதறிேன�. 
 
ப�5 தின$க� ஆயின. இ?த� ப�5 நாN� எ�ப�> ெச�றெத�� என�ேக 
ெதாியா5. ப�மாD� பாலM� ஓயாத க ணீ�� க�பைல9மாக�தா� இ�?தா�க� 
அவ�கN�� ஆ�த� ெசா�வ5தா� என�� ேவைலயாயி�?த5. ஆனா� மாமி 
அழவி�ைல. அவ� க ணிB�?5 ஒ� ெசா,F� த ணீ� /ட வரவி�ைல. பிரைம 
பி��தவைர� ேபா� உ,கா�?தி�?தா�. ஆகார�� கிைடயா5 -�க�� கிைடயா5. 
 
�தB� அவ� ��>ைசயாகி விQ?த அ�� தா�, ரா�, கி��ணசாமி இர F 
ேப���� மரண� ச�பவி�த5. அத6� ��னா� மாமிைய� பா��தவ�க� இ?த� 
பதிைன?5 நா,கN��� பிற� பா��தா� அைடயாளேம க Fபி��க ��யா5. 
அ�ேபா5 அவ�ைடய தைலமயி� பQ�� வ�ணமாயி�?த5. இர ெடா� நைரதா� 
காண�ப,ட5! இ?த� பதிைன?5 நா,களி� தைல 5�ைப� ;�ேபால 
ெவN�5வி,ட5. ��ேன அவைர 45 வய5தா� ெசா�ல� ேதா���. இ�ேபா5 
பா��தாேலா, 65 வய5. அKவளD வி�தியாச� ஏ6ப,F வி,ட5. ஆனா� 
இதிெல�லா� என�� ஆ>சாியேம கிைடயா5. அவ� எ�ப� உயிைர ைவ�5� 
ெகா ��?தா� எ�ப5தா� என��� ெப�� ஆ>சாியமளி�த5. 
 
"ப�மாD��� க�யாண� ஆகவி�ைல; அவைள இ�ப� அநாதியா1 வி,Fவி,F�  
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ேபாக� /டா5" எ�ற எ ணேம அவ�ைடய உயி��� அKவளD பல� அளி�5� 
கா�பா6றியி��க ேவ F�. 
 
��னா� நி>சயி�த �/��த� ேததியிேலேய தி�வா�மி^� ேகாவிB�, 
எ$கN��� க�யாண� நட?த5. அ?த மாதிாி அதிசயமான க�யாண�ைத நீ$க� 
பா��தி��க மா,G�க�. மண�ெப  அ�ைற�ெக�லா� அQ5 
ெகா ேடயி�?தா�. "அழாேத, ப�மா! கி��ணசாமிதா� வா���தி 
ெகாF�தி�?தாேன, [gம சாீர�திலாவ5 வ?5 ேச�ேவென��? அவ� 
வ?தி��பா�" எ�� நா� அவN�� ஆ�த� ெசா�B� ெகா ��?ேத�. 
 
கBயாண� ஆகி ப,டண�5��� தி��பி வ?5 மாமி�� நம8கார� ப ணிேனா�. 
மாமி, எ�Mைடய தைலைய த� கர�தினா� ெதா,F, கனிD நிைற?த �ரB�, 
"8வாமி எ�Mைடய இர F பி�ைளகைள அைழ�5� ெகா டா�; ஒ� 
பி�ைளைய� �திதா1� ெகாF�தா�" எ�றா�. பிற�, ப�மாைவ� க,�� ெகா F 
உ>சிேமா?தா�. அவ�ைடய க களி� ஜல� த5�பி வழி?த5. பி�ைளக� இற?த 
ெச1தி வ?த பிற� அவ� இ��தா� �த� �த� க ணீ� வி,டா�. அைத� பா��க 
என��� ெப�� ஆ�தலாயி�?த5. 
 
அKவளDதா� எ$க� கைத. இ�M� ஒேர ஒ� விஷய� தா� ெசா�வத6� 
பா�கியி��கிற5. "ேஜாசிய�தி� ந�பி�ைக ேபா1வி,டதாக> ெசா�னீேர அ5 
எ�ப�? ேஜாசிய�தி� ந�பி�ைக உ டா��ப�யான காாியம�லவா 
நட?தி��கிற5?" எ�� நீ$க� ேக,கலா�. இ5 உ ைமேய. ஆனா� என�� 
ேஜாசிய�தி� ந�பி�ைக ேபா1 வி,ட5� உ ைமதா�. ேஜாசிய�தி� ஒ�வ��� 
ந�பி�ைக இ�?தா�, வாH�ைகயி�, எ?த� காாிய�தி� அ?த ந�பி�ைகைய� 
பய�பF�த ேவ F�? ஒ� மனிதMைடய வாHவி� க�யாண�ைத� கா,�A� 
��கியமான ச�பவ� எ�ன இ��கிற5? அத6க�லவா அவசியமாக ேஜாசிய� 
பா��க ேவ F�.  
 
எ$க� க�யான�5�� நா� ேஜாசிய�தி� உதவிைய நாடவி�ைல. ஜாதகேம 
பா��கவி�ைல. மாமி9� "ஜாதக�" எ�ற ேப>ைசேய எF�கவி�ைல. 
 
ஆ�. ேஜாசிய�திA� ஜாதக�திA� எ$கN�� ந�பி�ைக ேபா1வி,ட5. இ�ேபா5 
எ$கNைடய ந�பி�ைக பகவானிட�திேலதா�. அவ�ைடய சி�த�தி� ப� எ�லா� 
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நட�கிறெத��தா� ந�பி� ெகா ���கிேறா�. வாH�ைக� ெப�� 5�ப$கைள� 
கட�க அ?த ந�பி�ைகையேய 5ைணயாக� ெகா ���கிேறா�.  
 
-1930 ஆன?த விகட� தீபாவளி மல� 
------------- 

60. 60. 60. 60. மாட$ேதவ� (ைனமாட$ேதவ� (ைனமாட$ேதவ� (ைனமாட$ேதவ� (ைன    
��3ைர ��3ைர ��3ைர ��3ைர     
 
ராமநாத�ர� ஜி�லாவி� நைடெபறவி�?த ஓ� ஆ F விழாD�காக நா� ரயி� 
ஏறி� பிரயாண� ெச1ய ேந�?த5. அ�ேபா5 நாெட$�� த டவாள� நக�?5 ரயி� 
வ � கவிH?த5 ப6றி> ெச1திக� வ?5 ெகா ��?த கால�. எனிM� நா� ஏறிய 
அேத ரயிB� ஒ� கன� ம?திாி9� ஏறியி��கிறா� எ�ற ைதாிய�தி� ேபாி� 
கவைலய6றி�?ேத�.  
 

'-$காைம க�வி 5ணிDைடைம இ�����  
நீ$கா நிலனா� பவ���.' 

 
எ�M� தி�வ�Nவாி� தி�வா�ைக� கைட�பி��5 ந� ம?திாிமா�க� 
உற�கமி�றி, ேதச நி�வாக�தி� ஈFப,���கிறா�க� அ�லவா? அவ�க� விழி�5� 
ெகா ����� சமய�தி� எ?த அர�க� வ?5 த டவாள�ைத� ெதா,F விட 
��9�? யம� தா� அVகி வ?5 விFவானா? 
 
இர F ப�க�� காடாயி�?த பிரேதச�தி� ரயி� நி�ற5. கா,F�பா�க� 
8ேடஷM�� அ�பா� சிறி5 -ர�தி� நி6பதாக அறி?ேத�. காரண� எதிாி� வ?5 
ெகா ��?த ஒ� வ � த டவாள�திB�?5 நQவி வி,ட5தானா�. ந�ல 
ேவைளயா1� ேபா>3. எ�லா� கடDNைடய ெசய�தா�! எதி� ப�க� வ?த 
ரயிA�� ேந�?த5 இ?த ரயிA�� ேந�?தி�?தா�?.. இKDலகி� ந�மா� ஏேதா 
ெபாிய காாிய$க� நிைறேவற ேவ Fெம�ப5 கடDNைடய வி��ப� ேபாA�! 
அ�ைற�� 'லா�, கிைளK' எ�M� மகா )ர� த�ைன�தாேன 5�பா�கி� 
� டா� 3,F� ெகா�ள �ய�றேபா5 அவைன> சாகாம� கா�பா6றிய 
கடD�தா� ந�ைம9� கா�பா6றி இ��க ேவ F�! உலகி� எ?த� பாக�தி� எ?த 
சா�ராPய�ைத நா� 8தாபி�க ேவ Fேமா, அ�ல5 அழி�தாக ேவ Fேமா, யா� 
க ட5? 
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கா,F�பா�க�5�� அ�கி� நாலைர மணி ேநர� கா�தி�?த பிற� எ$க� ரயி� 
கிள�பி6�. அ��ற�� ெகா"ச� சாவகாசமாகேவ ெச�ற5. அத� பல� 
எ�னெவ�றா�, காைல எ,F மணி�� ம5ைர��� ேபாக ேவ �ய ரயி� 
ம�தியான� 12-30�� ேபா1> ேச�?த5. (அ$� இற$கி விசாாி�தேபா5, கன� 
ம?திாி அவ�க�, எQ�;� 8ேடஷனி� -$க ஆர�பி�தவ�, தி F�க�B�தா� 
விழி�5� ெகா டா� எ�� அறி?ேத�! ந�ல ேவைள, ம?திாிைய ம,F� 
ந�பியிராம� கடDைள9� ந�பிய5 எKவளD ந�லதா1� ேபாயி6�!) 
 
�றி�பி,ட ஆ F விழாD��� ேபா1> ேசர ேவ Fமானா�, பா�கி� 
பிரயாண�5�� ரயிைல ந�பி� பயனி�ைல எ�� ஏ6ப,ட5. எனேவ ம5ைரயி� 
ஒ� ேமா,டா� கா� பி��5� ெகா F �ற�ப,ேடா �. வழியி� காாி� இ�ஜி� 
ெகா"ச� ெதா?தரD ெகாF�த5. �� ப�க�5� 5வார� வழியாகD�, பி� ப�க�5 
ஓ,ைட வழியாகD� பிரமாதமான �ைக கிள�பிய5. "ேவெறா��மி�ைல; 
வ �யி� எ�ஜி� ெகா"ச� த ணீ� ேக,கிற5" எ�றா� �ைரவ�. 
 
"இ?த வற ட ஜி�லாவி� மனித�கN��� பிராணிகN��ேம த ணீ� கிைட�ப5 
அாிதாயி6ேற! ேமா,டா� எ�ஜி� ேவ� த ணீ� ேக,டா�, த ணீ� எ$ேக 
கிைட�க� ேபாகிற5?" எ�� நா� எ� கவைலைய� ெதாிவி�5� ெகா ேட�. 
 
"சீ�கிர�தி� மாட�ேதவ� 3ைன வ��. அதி� எ�ப�9� த ணீ� இ����" 
எ�றா�, /ட வ?த பா �ய நா,F ந ப�. 
 
மாட�ேதவ� 3ைன வ?த5. அ5 சாைல��� ப�க�தி� இ�?த ஒ� �,ைடயான, 
க��பான, ப>ைச நிறேம காணாத பாைறயி� உ>சியி� இ�?த5. அ?த� பாைறயி� 
அ�வார�தி� ஒ� பைழய ேகா,ைட ஒ� கால�தி� இ�?5, பி�னா� இ�?5 
தக�?5 ேபாயி��க ேவ F� எ�பத6� அறி�றிக� காண�ப,டன. ேகா,ைட> 
3வாி� ஒ� சி� ப�தி /ட உ��ப�யாக இ�ைல. ேகா,ைடயி� அ8திவார$க�, 
தக�?5 உ� F கிட?த சி6சில ப�திக� ம,Fேம காண�ப,டன. 
 
அ�தைகய காிய பாைறயி� உ>சியி� 36� வ,டார�தி� ெவ� -ர�5�� வற F  
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கிட��� பிரேதச�தி�, அ?த இனிய ெதளி?த நீ�>3ைன எ�ப� ஏ6ப,ட5 எ�ப5 
ஒ� ெபாிய ம�மமாகேவ ேதா�றிய5. இ$ேகதா� இய6ைகயி� அதிசயமான 
ச�திைய� கா கிேறா�. 3ைனைய� பா��5 அதிசயி�த பிற�, அத� கைரயி� 
ெச$��தாக நி��தியி�?த ஒ� க�$க�B� மீ5 எ� கவன� ெச�ற5. க�A�� 
அ�கி� ஒ� சிறிய ேவ� நா,ட�ப,��?த5. க�A��� ேவA��� ;ைஜ 
நட�ப5 F எ��, ச?தன�, �$�ம�, ��ப�, வழி?ேதா�யி�?த எ ெண1 
இவ6றிB�?5 ெதாி?5 ெகா ேட�. 
 
"மாட�ேதவ� 3ைன"ைய� ப6றி ஏேதM� ஒ� கைத இ��க ேவ F� எ�பதி� 
ச?ேதகமி�ைல. ஆனா� 3ைனயி� கைதைய� ப6றி விசாாி�க அ�ேபா5 அவகாச� 
ஏ5? ஆ F விழா அேகாரமான �ரB� எ$கைள அைழ�5� ெகா ��?த5. 
ேமா,டா� வாகன�தி� தாக� தீ�?த5� �ற�ப,F> ெச�ேறா�. 
 
பிறிெதா� சமய� அKவிட�5��> ெச�� அ�க� ப�க�தி� விசாாி�5� ெதாி?5 
ெகா ட கைதைய� கீேழ எQதியி��கிேற�. ெகா"ச� கா5, ��� 
ைவ�தி��கிேற�; அKவளDதா�. கா5 ��� உ$கN��� பி��காவி,டாA� 
கைத பி��தி�?தா� சாிதா�. 
------------ 

1111    
 
Y6ைற�ப5 ஆ FகN�� ��னா� அ?த இனிய 3ைனைய� ெப6��ள 
அ�>3ன� ��றி� அ�வார�தி� ஒ� சிறிய ேகா,ைட இ�?த5. ஒ� சமய� 
அ�>3ன� ெத�னி?தியாவி� தீ��த யா�திைர ெச1தேபா5 இ?த� ��றி� ேம� 
ஏறி நி�� தவ� ெச1தானா�. அ�ேபா5 அவM��� தாக� எF�5 வி,டதா�. 
அ�>3னனி� த?ைதயான இ?திர� த� மகMைடய தாக�ைத� தீ��பத6காக� 
ேதவேலாக�திB�?5 ஒ� �ட� த ணீைர� ெகா,�னானா�. அதி� அ�>3ன� 
���த5 ேபாக மி>சமி�?த த ணீ� 3ைனயாக நி�� வி,டதா�. 
ஆைகயினாேலேய அத6� அ�>3ன� ��� எ�� ெபய� வ?ததா�. இ5 பைழய 
கைத; ������ ெபய� வ?த கைத. 'மாட�ேதவ� 3ைன' எ�M� ெபய� எKவித� 
ஏ6ப,ட5 எ�பைதய�லவா இ�ேபா5 நா� பா��க ேவ F�? 
 
அ�>3ன� தவ� ெச15 சில ஆயிர� ஆ FகN��� பிற�, அ?த� ��றி� சாரB� 
பா �ய ம�ன� ஒ�வ� ஒ� ேகா,ைட க,�னா�. அ?த� ேகா,ைட 
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நாளைடவி� பQ5ப,F நம5 கைத நட?த கால�தி� இ�?5 தக�?த 
நிைலயிேலதா� இ�?த5. ஆைகயா� அ?த� ேகா,ைடைய� ப6றி யாவ�� 
அKவளவாக� கவனி�கவி�ைல. பா"சால��றி>சி )ரபா �ய� 
க,டெபா�மைன� -�கிB,ட ேபா5, பா �ய நா,�A�ள பாைளய�கார�களி� 
ேகா,ைடகைளெய�லா� தக��5விட ேவ Fெம�� ��பினி�கார 
ெவ�ைளய�க� க,டைளயி,டா�க�. ஆனா� இ?த� ேகா,ைடைய இ��க 
ேவ F� எ�� அவ�க� க,டாய� பF�தவி�ைல. ஏ6கனேவ அ�ேகா,ைட 
ேவ �ய ம,F� இ�?5 தக�?5 இ�?த5. எ?தவிதமான ச ைட��� அைத 
உபேயாக�பF�தி� ெகா�ள ��யா5. அதிக� ேப� அதி� த$கியி��ப5 
அசா�தியமான காாிய�. 
 
அ>சமய� அ�ேகா,ைடயி� க��ைபயா ேச�ைவ எ�ற கிழவM�, அவMைடய 
ெச�ல� �த�வி ேவல�மா� எ�பவN� வாH?5 வ?தா�க�. ெவ� கால�5�� 
��� அ?த� பாைற��� ப�க�தி� க�ள� பய� அதிகமாயி�?த கால�தி� 
வழி�ேபா�க�கN��� பா5கா�பாக அ�ேகா,ைட க,ட�ப,ட5. சிவக$ைக� 
பாைளய�கார� அ$ேக க��ைபயாைவ� �F�ப�5ட� ��ேய6றி ைவ�தா�. 
அத6காக அவ��� மானிய�� கிைட�5 வ?த5. இள� வயதி� க��ைபயா ெபாிய 
)ர தீரனாயி�?தா�. ைகயி� த�ைய எF�5� ெகா F கிள�பினா� ப�5� 
க�ள�கைள அவ� ஒ�வனாகேவ சமாளி�5 விFவா�. பிரயாணிக� இரD 
ேநர$களி� அ?த� ேகா,ைடயி� த$�வ5 F. அ�ப�� த$கியத6காகD�, 
க��ைபயா த$கN�� அளி��� பா5கா���காகD� பிரயாணிக� அவM��� த�க 
ச�மான� ெகாF�5வி,F� ேபாவா�க�. 
 
அெத�லா� பைழய கால�. ��பினி�கார�க� வ?5 ஆ��கா,F நவா���காக வாி 
வ[B�க� ெதாட$கியதிB�?5 எ�லா� ஏ�மாறாக� ேபா1வி,ட5. 
க��ைபயாD��� கிைட�5 வ?த மானிய� நி��வி,ட5. அவMைடய அ�ைம 
மைனவி அவைன9� சி�ன"சி� ேவல�மாைள9� அநாைதயாக வி,F வி,F� 
காலமாகி வி,டா�. இ�ேபாெத�லா� அ?த� ப�க�தி� க�ள� பய�� அதிக� 
கிைடயா5. ��பினி�கார�களி� பைடகேள ப,ட� பகB� எ�லா� 
ெகா�ைளைய9� நட�தி வ?தப�யா�, க�ள�க� யாைர� ெகா�ைள அ��பா�க�? 
அவM� அவMைடய மகN� வாH�ைக நட�5வ5தா� எ�ப�? 
 
இ�தைகய நிைலைமயி� அ�>3ன� ��றி� உ>சியிB�?த 3ைன நீ� தக�பM� 
மகN� ஜீவி�தி��பத6� ெகா"ச� உதவியாயி�?5 வ?த5. அ?த> 3ைனயி� 
சாதாரணமாக மைழ� கால�திA� �ளி� கால�திA� த ணீ� த5�பி� 
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ெகா �����. அதிB�?5 ஒ� சிறிய அ�வி ேகா,ைட���ேள ��?5 ஒ� 
ப�க�5> 3வ� ஓரமாக ஓ�> ெச�� ெவளியி� வ?5 கீேழ அ�வார�5��> 
ெச�A�. அKவித� ��றி� அ�வார�5�� வ�� 3ைன அ�வி நீைர உபேயாகி�5 
ஒ� வாBப� பயி�� ெதாழி� ெச15 ெகா ��?தா�. அவ� ெபய� மாட�ேதவ�. 
சில சமய� அவ� ேகHவர� பயி� ெச1வா�. சில சமய� ெவ�ளாி�கா1 
ேபாFவா�. ந�ல உைழ�பாளி. ஆைகயா� அவMைடய ேதா,ட� எ�ேபா5� 
�N�Nெவ�றி����. அ?த� ப�கமாக> சாைலயி� பிரயாண� ெச1கிறவ�க� 
ச6� நி�� அ?த� ேதா,ட�ைத� பா��5வி,F�தா� ேபாவா�க�. அவ�களி� 
சில� மகிH>சி9ட� பா��பா�க�; சில� ெபாறாைம9டM� பா��பா�க�. 
 
அKவா� ெபாறாைம9ட� பா��தவ�களி� க��ைபயா ேச�ைவ9� ஒ�வ�. 
மாட�ேதவMைடய உைழ�பினா� அவMைடய காணி நில� நாN�� நா� 
ெசழி�பைட?5 வ?த5 க F கிழவ� மன� �Q$கினா�. அ�மாதிாி தாM� 
ெச1யலாெம�றா� ைககளி� ேபாதிய வBைம இ�ைல. ����, வ�ைம9�, 
ம5D� ேச�?5 இ��� ேபா�ற உட�ைப� பல)ன�பF�தியி�?தன. தன��� த� 
மகN��� அ�றாட� பசி தீ�வேத ெப�� பாடாயி����ேபா5 அவMைடய 
க ெணதிேர, �திதாக வ?5 ��ேயறியவ� ஒ�வ� நாN�� நா� 
ெசழி�பாயி�?தா� மன� க�ட�பட�தாேன ெச19�? எனேவ 3ைன� த ணீ� 
ச�ப?தமாக� கிழவ� தகரா� ெச1ய ஆர�பி�தா�. த�Mைடய ேகா,ைடயி� 
வழியாக> ெச�A� 3ைன அ�வி� த ணீைர� தF�5 நி��தி விFவதாக> 
ெசா�னா�. இத6� மாட�ேதவ� பய�படவி�ைல. "3ைன நீ� உ�Mைடயதா? 
அ�ல5 ேகா,ைடதா� உ�Mைடயதா? 3ைன நீ� கடD� அளி�த5; இ?த� 
பாழைட?த ேகா,ைடேயா சிவக$ைக� பாைளய�கார�ைடய5. நீ ம,F� 3ைன 
நீைர� தF�5 நி��5 பா��கலா�. நா� பாைளய�காராிட� ேபா1 உ�தரD வா$கி 
வ�கிேறனா, இ�ைலயா பா�!" எ�றா� அ?த வாBப�. 
 
"பாைளய�காரM�� இ$ேக எ�ன அதிகார�? அவ� என��� ப� அள�கிறானா? 
அ?த� கால� மைலேயறிவி,ட5. ஆனான�ப,ட )ரபா �ய� க,டெபா�மைன� 
��பினி�கார ெவ�ைளய�க� �ளிய மர�திேல ெதா$கவி,F வி,டா�க� இ?த� 
பாைளய�கார� எ�ைன எ�ன ெச15விட ��9�? ேகா,ைட எ�Mைடய5. நா� 
இ�ட�ப,டா� அ�விைய� தF�ேப�!" எ�� கிழவ� க�வினா�. 
 
இைதெய�லா� ஒ,F� ேக,F� ெகா ��?தா� அவMைடய மக� ேவல�மா�. 
அ�� மாைல மாட�ேதவMைடய ேதா,ட�தி6�� ேபானா�. ஒ�வைரெயா�வ� 
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பா��5� ெகா F சிறி5 ேநர� நி�றா�க�. ேப>3 எளிதி� வ�வதாயி�ைல; 
ேவல�மாளி� ெந"ைச அைட�த5. அவNைடய க களி� க ணீ� 5ளி��த5. 
அ�ேபா5 ;ரண ச?திர� கீH� திைசயி� உதயமானா�. ச?திர கிரண$க� 
ேவல�மாளி� க ணீ�� 5ளிகைள> 3ட�விF� ��5�க� ஆ�கின.  
 
அைத� பா��த நிமிட�திேலேய மாட�ேதவ� ேவல�மாளி� ெகா�த�ைமயானா�. 
 
"ெப ேண! இ?த ேநர�தி� இ$ேக தனியாக ஏ� வ?தா1? உ� அ�ப� பா��தா� 
எ�ன ெசா�வா�?" எ�றா�. 
 
ஏ6கனேவ அவ�க� ஒ�வைரெயா�வ� பா��5� ெகா ட5 F. எ,ட நி�� 
ேபசிய5� உ F. ஆனா�, மாட�ேதவனி� ேதா,ட�5��� ேவல�மா� 
பிரேவசி�ததி�ைல. 
 
மாட�ேதவ� இ�ேபா5 ேக,டத6� "உ�னிட� ஒ�� ெக"சி� ேக,F� 
ெகா�வத6காக வ?ேத�!" எ�றா� ேவல�மா�. 
 
"ெக"ச ேவ டா�; உ�தரD ேபாF!" எ�� /றினா� மாட�ேதவ�. 
 
"எ� தக�பனா��� வயதாகி வி,ட5. த�ளாைம வ?5வி,ட5. இ�M� சில 
கால?தா� உயிேரா���பா�. அவ� இ��கிறவைரயி� இ?த இ�?த ேகா,ைட9� 
மைல ேமA�ள 3ைன9� அவ�ைடய உைடைமகளாகேவ இ��க,F�. அவ� 
ேபா�� ேபா5 இைதெய�லா� ெகா F ேபாக� ேபாவதி�ைல. அவ���� பிற� 
நா� இ$ேக தனியாக இ��க மா,ேட�. அ��ற� நீேய இைதெய�லா� ைவ�5� 
ெகா�. நா� ேபா,��� வரவி�ைல. ெகா"ச நா� ெபா��5� ெகா ��!" 
எ�றா�. 
 
"ெப ேண! ேகா,ைட, 3ைன, இ?த� ேதா,ட�, ��ைச எ�லா� உ�Mைடய 
உைடைம; நா� உ�Mைடய அ�ைம. நீ எ�ைன இ$ேக இ��க> ெசா�னா� 
இ��கிேற�. இ�லாவி,டா� ம�ப�9� ேபா1� ��பினி�கார� ப,டாள�தி� 
ேச�?5 விFகிேற�" எ�றா� மாட�ேதவ�.  
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"��பினி�கார� ப,டாள�தி� ேச�வதா? பா"சால$�றி>சி )ரபா �யைன  
-�கிேல ேபா,ட ச டாள�கNைடய பைடயிேல ேச�வதா? அ?த� ேப>ைச  
இ�ெனா� தடைவ ெசா�லாேத! இ$ேகேய இ�. உ ைமயி� அ�பாD�� உ� 
ேபாி� ெரா�ப� பிாிய�. ெகா"ச� ந�லப�யாக அவ�ட� ேபசி� பா��தா�, 
இர F ேப�� அ�ேயா�யமாகி விF)�க�!" எ�றா� ேவல�மா�. 
 
ேவல�மாNைடய ேயாசைனைய ம�நாேள மாட�ேதவ� ைகயா F பா��தா�. 
க��ைபயா ேச�ைவயிட� ெச�� "மாமா! அ��ற� நா� ேயாசி�5� பா��ேத�. 
உ$கNட� ச ைட� பி��த5 த�� எ�� ெதாி?த5. நாேனா அனாைத; உ6றா� 
உறவின� யா�மி�லாதவ�. இ?த அ�க� ப�க�திA� ந�ைம� தவிர யா�� 
கிைடயா5. உ$கN�� நா� 5ைண; என�� நீ$க� தா� 5ைண. நா� எத6காக> 
ச ைட ேபா,F� ெகா�ள ேவ F�? என�� ஒ� ேயாசைன ேதா�றிய5. உ$க� 
ேகா,ைட வழியாக வ�� அ�வி� த ணீைர நா� ெவ�ளாைம�� 
உபேயாகி�கிேற� அ�லவா? அத6�� பதிலாக, எ�Mைடய நில�தி� விைளவதி� 
நாளி� ஒ� பாக� ெகாF�5 விFகிேற�. எ�ன ெசா�கிறீ�க�?" எ�றா�. 
 
"த�பி! அ�ப� வா வழி��! இ?த அறிD உன�� ��னாேலேய ஏ� இ�லாம� 
ேபாயி6�?" எ�� க��ைபயா ேச�ைவ ெப�மித�5ட� /றினா�. 
 
"ேபான5 ேபாக,F�, மாமா! இனிேம� நட�க ேவ �யைத� பா��கலா�. ஒ� நா� 
எ�Mைடய ேதா,ட�5�� வ?5 தா� பா�$கேள�!" எ�� மாட�ேதவ� 
ஆவேலாF /றினா�. 
 
"அத6ெக�ன, வ�கிேற�. எ�ேபாதாவ5 உன�� /டமாட ஒ�தாைச ெச1ய 
ேவ FமானாA� ெசா�A; நாM� ேவல�மாN� எ$களா� ��?த ஒ�தாைச 
ெச1கிேறா�. எ� மக� எ�ேப��ப,டவ� எ�� உன��� ெதாியா5. அவ� க  
பா��தைத அவ� ைக ெச19�" எ�றா� கிழவ�. 
 
"ந�றாயி��கிறா5, மாமா! த�ளாத கிழவராகிய உ$கைள9� உ$க� மகைள9� 
நா� எ� ேதா,ட�தி� ேவைல ெச1ய> ெசாலேவனா? நீ$க� எ�ேபாதாவ5 வ?5 
எ�ைன பா��5� ெகா ��?தாேல ேபா5�. நா� தா� ஏகா$கி எ�� 
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ெசா�ேனேன? நீ$க� எ�Mட� சிேநகமாயி�?தா� அ5ேவ என��� ெபாிய 
உதவி!" எ�றா� மாட�ேதவ�. 
 
கிழவM� மகN� அ�ைற�ேக மாட�ேதவMைடய ேதா,ட�5��� ேபானா�க�. 
அதி� நாB� ஒ� ப$� ெவ�ளாைம தன�� எ�� ஏ6ப,டதிB�?5 கிழவM��� 
ெபாறாைமெய�லா� ேபா1வி,ட5. ேதா,ட� ந�றாயி��பைத� பா��5� பா��5 
மகிH?தா�. ேதா,ட�ைத இ�M� ந�ல ெசழி�பாக> ெச1வத6� ேயாசைனகN� 
ெசா�னா�. 
 
"நீ எ�ைன ேவைல ெச1ய�/டா5 எ�� ெசா�னாA� நா� ேக,கமா,ேட�. 
எ�ைன இ�M� ைககாைல �ட�கி� ேபா,F விடவி�ைல. த ணீ� பா1>3கிற5, 
கைள பிF$�கிற5 எ�லா� ெச1ேவ�. ேவல�மாN���தா� எ�ன? ெகா"ச� 
பழகி வி,டா� எ�லா ேவைலகைள9� ெச1வா�. எ�Mைடய �ல�தி� ெப  
பி�ைளக� ெவளிேயறி ேவைல ெச15 வழ�கமி�ைலதா�. ஆனா� 
அ�ப�ெய�லா� பா��தா� சாி�பFமா? கால� மாறிவி,ட5. ஆ களாக,F�, 
ெப களாக,F� பிைழ�க ேவ F� அ�லவா? ைக�பாF பFவதி� ேகவல� 
ஒ��� இ�ைல...!" 
 
மாட�ேதவ� இ�ேபா5 ���கி,F, "மாமா! உ$க� மக� ேதா,ட ேவைல ெச1ய 
ேவ �ய அவசியேம இ�ைல. நா� இர F ேவைள9� ைகயினா� ெபா$கி� 
தி�ன ேவ �யி��கிற5. அ?த ேவைலைய மி>ச� ெச1தாேல எKவளேவா என�� 
உதவியாயி����!" எ�� ெசா�னா�. 
 
கிழவMைடய மன� ;ாி�த5. அேநக� தடைவ இ?த மாதிாி க��ைபயா ேச�ைவ 
எ ணமி,ட5 F. ேவல�மாைள இ?த� ைபயM��� க,�� ெகாF�5வி,டா�, 
எ�லா� கவைல9� தீ�?5விF�. ேவல�மாைள ெவளி^��� அM�ப 
ேவ �யதி�ைல. தா� சா�� வைரயி� அவேளாேடேய இ�?5 விடலா�. 
மாட�ேதவனி� ெவ�ளாைமயி� நாB� ஒ� ப$���� பதி� நில� �Qவ5ேம 
தன�� உாிைமயாக� ேபா1விF�! அ��ற� தா� ைவ�த5 தாேன ச,ட�? - 
இ�மாதிாி எ ணினா� அ?த� ேபராைச�கார� கிழவ�. ஆனா� ெவளியி� 
ெகா"ச� பி�வாகேவ ேபசினா�. 
 
"அெத�லா� அKவளD சீ�கிரமா1 ��D ெச1ய� /�ய காாியமா, த�பி! அ5  
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விஷய�தி� ேவல�மாளி� இ�ட?தா� ��கிய�. அவ� இ�ட�5�� விேராதமாக 
நா� எ5D� ெசா�லமா,ேட�" எ�றா�. 
 
ேவல�மா� அவ�கNைடய ேப>சி� ெவளி�பைடயான ெபா�ைள ம,F� எF�5� 
ெகா F, "இ5 எ�ன அ�பா, பிரமாத�? இர F ேப���> சைம�பத6�� பதி� 
��� ேப���> சைம�பதி� எ�ன க�ட�? இவ� ேவ Fமானா� தின� ந� 
),F�� வ?5 உ�ேனாF சா�பிட,Fேம? இவ���� ேச��5> சைம�பதி� 
என�� ஒ� க�ட�� இ�ைல" எ�றா�. 
 
"உன��� க�ட� இ�ைலெய�றா� என�� எ�ன ஆ,ேசபைண?" எ�றா� 
கிழவ� க��ைபயா ேச�ைவ. 
--------- 

2222    
 
பிற� சில தின$க� கழி�5 அ?த ��� ேப�ைடய வாH�ைக9� மிக உ6சாகமாக 
நட?5 வ?த5. ேவல�மாைள எ�தைன ேநர�, எ?ெத?த விதமாக� பா��தாA� 
மாட�ேதவMைடய க களி� தாக� தணிவதி�ைல. ேவல�மாN��� 
அ�ப�ேயதா�. அவNைடய க கN�� வான��, ;மி9� �திய வ�ண$கைள� 
;சி� ெகா F �திய �திய அழ�கNட� விள$கின. அவ� கா6றிேல மித?தா�; 
வானெவளியி� பற?தா�; நிலா� கதி�கைள அ�?தி, ந,ச�திர$கNட� 
உறவா�னா�. இ�?த பாQ$ேகா,ைட, ம�ன�க� வசி��� மணி மாட 
அர மைனயாயி6�. மைல> 3ைன ெபா6றாமைர� �ளமாக� திகH?த5. அத� 
கைரயிA�ள ெவ�ேவல மர� க6பக வி�,சமாக மாறிவி,ட5. இ?திரM� 
ச?திரM� அவNைடய அ�பணி?5 அவN�� ஆைட �ைன?5 அல$கார$க� 
ெச15 வி,டா�க�. கா,F ம�Bைக� ; ேதவேலாக�5 ம?தார ��ப� ஆயி6�. 
ேகHவர�� /H ேதவா�தமாக �சி�த5. 
 
இ�ப� நா,க� ஆன?தமயமாக� ேபா1� ெகா ���ைகயி� அவ�கNைடய 
வாH�ைகயி� ச$கடமான ச�பவ� நிகH?5 வி,ட5. ஒ� நா� ��பினி�கார�களி� 
பைட அ?த வழிேய ேபாயி6�. பைடயி� ��னணியி� �திைர ேம� ஏறி ஒ� 
ெவ�ைள�கார ேமஜ� வ?தா�. மாட�ேதவMைடய ெவ�ளாி�கா1� ேதா,ட�தி� 
மீ5 அவMைடய ெகா�ய ஆைச� பா�ைவ விQ?த5. அ>சமய� ேதா,ட�தி� 
ேவைல ெச15 ெகா ��?த மாட�ேதவைன� ைகயா� சமி�ைஞ ெச15 "க� ஹிய� 
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ேம�, க� ஹிய�!" எ�� அைழ�தா�. மாட�ேதவ� அத� க��ைத� ெதாி?5 
ெகா F ேமஜ� 5ைரயி� ப�க�தி� வ?தா�. 
 
"ெவ�ளாி�கா1 இ��கிறதா, ேம�? காஸு�� எ�தைன?" எ�� ேக,டா�. 
 
"ெவ�ளாி�கா1 இ�ைல, 5ைரேய!" எ�றா� மாட�ேதவ�. 
 
ேமஜ� எ,�� பா��5, "இ��கிற5, ேம�! ஏ� ெபா1 ெசா�Aகிறா1?" எ�றா�. 
 
"நிஜமாக இ�ைல, எஜமா�! எ�லா� பி"3க�; �6�வத6� ஒ� வார� பி����!" 
 
"பி"சா1 இ�?தா� ெம�த ந�ல5, ேம�! காையவிட� பி"3 ந�லாயி����! ப�5 
டஜ� பறி�5� ெகா F வா! ஜ�தி!"  
 
"பி"ைச� பறி�க� /டா5, எஜமா�! பறி�ப5 பாவ�. ெச1த ேவைலெய�லா� 
)  ேபானதா��!"  
 
"^ டா�! நா� ஆ�ட� ேபாFகிேற�. நீ மா,ேட� எ�றா ெசா�கிறா1... ஜேமதா�! 
க� ஹிய�!" 
 
ஜேமதா� ேமஜ� 5ைரயி� அ�கி� வ?தா�. அவனிட� ேமஜ� ஏேதா ெசா�னா�. 
உடேன ஜேமதா� பதிைன?5 சி�பா1கைள அைழ�5� ெகா F ெவ�ளாி�கா1 
ேதா,ட�தி� ��?தா�. ;�பி"3 உ�பட எ�லா ெவ�ளாி� கா1கைள9� அவ�க� 
பறி�தா�க�. அேதாF /ட ெவ�ளாி� பா�திகைள9� ெகா�கைள9� க�னா 
பி�னாெவ�� மிதி�5� 5ைவ�தா�க�. அவ�கைள� தF�கலாமா எ�� �தB� 
மாட�ேதவ� நிைன�தா�. அதி� பய� ஒ��மி�ைலெய�� பிற� நிதானி�5� 
ெகா டா�. அவ�கNைடய அ,dழிய$கைள� பா��5 வயிெறாி?5 நி�றா�. 
 
ேதா,ட�ைத� 5வ�ச� ெச15வி,F> சி�பா1க� ெவளிேயறியேபா5 மாட�ேதவ�, 
ேமஜ� 5ைரயி� அ�கி� ெச��, "எஜமாேன! இ5 த�மமா? இ?த அநியாய� 
கடDN��� ெபா���மா?" எ�றா�. 
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"டா� 9வ� கடD�, ேம�! நீ இ?த ெவ�ளாி� ேதா,ட� ேபா,���கிறாேய, 
இத6காக� ��பினி�� வாி ெகாF�தி��கிறாயா?" 
 
"வாியா? வாி யா�� எ�ைன� ேக,கD� இ�ைல; நா� ெகாF�கD� இ�ைல." 
 
"ேக,கவி�ைல ெய�ப5 ெபா1 சா�சா��. ேபானா� ேபாக,F�. நா$க� 
இ�ேபா5 பறி�5� ெகா ட ெவ�ளாி�காயி� விைலைய நீ ெகாF�க ேவ �ய 
வாி�காக வரD ைவ�5� ெகா�கிேற�!" 
 
இKவித� ெசா�Bவி,F ேமஜ� 5ைர சிாி�தா�. ம6�� பல சி�பா1கN� 
சிாி�தா�க�. சிாி�5� ெகா ேட ேமேல நக�?தா�க�. 
 
இ�?த ேகா,ைட�� அ�கி� வ?த5� ேமஜ� "இ?த� ேகா,ைடைய ஏ� இ�M� 
தைரம,டமா�க வி�ைல? Xர$கிைய இத�ேம� தி��பலாமா?" எ�� ேக,டா�. 
ப�க�திேல வ?த ஜேமதா�, "இ?த� ேகா,ைடயி� ஒ��ேம இ�ைல. பாQ� 
�,�>3வ�க� தா� இ��கி�றன. Xர$கி ம�?5 )ணாவ5 தா� லாப�!" 
எ�றா�. 
 
"இதி� யா�� ��யி�லயா?" 
 
"ஒ� கிழவM� அவ� மகN� இ��கிறா�க�. அவனிட� ேவ,ைடயாFவத6� ஒ� 
பைழய 5�பா�கி9�, ஈ,�9�, வாN� இ�?தன. அவ6ைறெய�லா� ��னேம 
பிF$கி� ெகா F வி,ேடா�." 
 
"அ?த ஓ�F ேம� அேதா நி�� பா��கிறாேன, அவ� தாேன! அவMைடய மக� 
எ�ப� இ��பா�? அழகாயி��பாளா?" எ�� ேமஜ� ேக,டா�. 
 
"இ��பா�; அDரா$ அDடா$ைக� ேபா� அழகாயி��பா�!" எ�� ஜேமதா� 
ெசா�ன5� 5ைர கடகடெவ�� சிாி�தா�. சில நிமிஷ�5�ெக�லா� ேமஜ�� 
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ஜேமதா�� ம6ற> சி�பா1கN� அ�>3ன� ��ைற� தா � அ�பா� ெச�� 
மைற?தா�க�. 
 
அ�ெற�லா� க��ைபயா ேச�ைவ, ேவல�மா�, மாட�ேதவ� ஆகிய �வ�� 
��பினி�காராி� அ�கிரம$கைள� ப6றிேய ேபசி� ெகா ��?தா�க�. 
 
"நாM� இர F வ�ஷ� ��பினியாாிட� ேவைல பா��ேத�. அவ�க� ெச19� 
அ�கிரம� சகியாம� தா� தி��பி வ?5வி,ேட�" எ�றா� மாட�ேதவ�. 
 
"நீ வ?த5 ந�லதா1� ேபாயி6�. இ�ப��ப,ட பாவிகளிட� யாராவ5 ேசவக� 
ெச1வா�களா?" 
 
"இவ�கNைடய அதி அ�கிரம�ைத ஒழி��� கால� வ?5வி,ட5. ேந6��தா� 
நா� ஒ� ெச1தி ேக�வி�ப,ேட�. ஆயிர�கண�கான ம�க� திர F ெச�� 
பாைளய$ேகா,ைட> சிைறைய உைட�5 வி,F ஊைம�5ைரைய9� அவ�ட� 
இ�?த )ராதி )ர�கைள9� விFதைல ெச15 வி,டா�களா�. ஊைம�5ைர9� ஒ� 
ெப�� பைட திர,� வ�கிறாரா�. ��பினி�கார� இ��5� தைரம,டமா�கிய 
பா"சால$�றி>சி� ேகா,ைடைய ஒேர வார�தி� ம�ப� க,� வி,டா�களா�. 
நீ$க� இர F ேப�� உ�தரD ெகாF�தா� நா� /ட� ேபா1 ஊைம�5ைரயி� 
பைடயி� ேசரலா� எ�� பா��கிேற�" எ�றா� அ?த வாBப�. 
 
இைத�ேக,ட கிழவ� க��ைபயா ேச�ைவ பய?5 ேபானா�. "அெத�லா� 
ேவ டா�, த�பி! ஊைம�5ைரயி� காாிய� எ�ப� நட�கிற5 எ�� பா��5� 
ெகா�ளலா�. இ?த ெவ�ைள�கார�க� இ��கிறா�கேள இவ�க� பாதாள 
உலக�திB�?5 வ?த ரா,சத�க�. இவ�கைள ஒழி�5� க,Fவத6� [ரப�மைன� 
ெகா�ற ��க� ம�ப�9� அவதார� எF�தாக ேவ F�. எ�லாவ6���� 
ெகா"ச நா� ெபா��தி�. ேமேல எ�ன நட�கிறெத�� பா��5� தீ�மானி�கலா�" 
எ�றா�. 
 
ேவல�மா� அ�� மாட�ேதவைன� தனியாக> ச?தி�தேபா5, 'அ�பா ெசா�னைத 
நா� ஒ��� ெகா�ளவி�ைல. அ�னிய ெவ�ைள�கார ��பினிைய எதி��5> 
ச ைட ேபாட ேவ �ய5 தா�. ஆனா� ஒ� விஷய?தா� கவைலயாயி��கிற5. 
எ� தக�பனா� சபல ��தி9�ளவ�. நீ ெவளியி� ேபான5�, யாராவ5 ஒ�வMைடய 
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கQ�தி� எ�ைன� பலவ?தமாக� பி��5� க,� வி,டா� எ�ன ெச1கிறெத�� 
பயமாயி��கிற5. நம��� ஒ� கBயாண ப?த� ஏ6ப,ட பிற� நீ ேபானா� 
பாதகமி�ைல" எ�றா�. "நீ ெசா�வ5 உ ைமதா�. ைத மாத� பிற?த5� ஒ� ேததி 
பா��5� கBயாண�ைத ���5 விFேவா�. பிற� அ�ேபா5�ள நிைலைம��� 
த�?தா6ேபா� ேயாசி�5> ெச15 ெகா�ளலா�!" எ�றா� மாட�ேதவ�. 
 
அ�னிய�களாகிய ��பினி�கார�கைள எதி��5� ேபாராட ேவ �ய5 
அவசிய?தா�; ஆனாA� ேவல�மாைள� பிாி?5 ெச�வ5 இேலசான காாிய� 
அ�ல. ேவல�மா� இ�ெனா�வைன� கBயாண� ெச15 ெகா�வ5 எ�பைத 
நிைன�தேபா5 மாட�ேதவMைடய உட�ெப�லா� ப6றி எாி?த5. ெவ�ளாி�கா1, 
;D� பி"3மாக� பறிேபானேபா5/ட அவM�� அKவளD ஆ�திர� 
உ டாகவி�ைல. எனேவ ஊைம�5ைரயி� பைடயி� ேச�� ேயாசைனைய� 
த�ளி� ேபா,டா�. 
------------ 
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சில நாைள�ெக�லா� ��ைன� கா,�A� மி�க 5யரகரமான ெச1தி வ?த5. 
ஊைம�5ைரயி� பைட��� ��பினியி� பைட��� ேகாரமான 9�த� நட?த5 
எ���, பா"சால$�றி>சி� பைட / ேடா F ைகலாசமாக� ேபா��கள�தி� 
மா F ம�?5 வி,டெத��� ஜன$க� ேச�� இட$களி� எ�லா� ேபசி� 
ெகா டா�க�. இைத� ேக,ட ேவல�மா� க ணீ�வி,F அQதா�. மாட�ேதவ� 
க�லா1> சைம?5 உ,கா�?தி�?தா�. க��ைபயா ேச�ைவ அவ�கN�� ஆ�த� 
ெசா�னா�. ஆயிM� அதிகமாக அவ� ஆ�த� ெசா�ல ேவ �ய அவசிய� 
ஏ6படவி�ைல. ெயௗவன� பிராய�தி� எ�லாவித� 5யர$கN� சீ�கிர�தி� பற?5 
ேபா1 விFகி�றன. அதிA� �தி5 �திதாக� காதB� �Hகியி��பவ�கைள� ப6றி� 
ேக,க ேவ Fமா? மாட�ேதவM� ேவல�மாN� த$கNைடய வ�$கால 
வாH�ைகைய� ப6றிய நிைனDகளி� ெவளி உலக�5 நிகH>சிகைள மற?5 
வி,டா�க�. 
 
கBயாண�5��� ேததி ைவ�ப5 ப6றி மாட�ேதவ� க��ைபயா ேச�ைவயிட� 
இர F ��� தடைவ பிர8தாபி�தா�. கிழவM�, "ஆக,F�; �லெத1வ�5��� 
;ைச ேபா,Fவி,F� ேததி ைவ�5 விFேவா�" எ�� ெசா�னா�. 
 
இ?த நிைலயி� ஒ� நா� மாட�ேதவMைடய ஆகாச� ேகா,ைடக� எ�லா�,  
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��பினியாாி� Xர$கிகளா� தக��க�ப,ட பாைளய�கார� ேகா,ைடகைள� ேபா�, 
தக�?5 விQ?5 ம ேணாF ம ணா1� ேபா��ப� ேந�?த5. 
 
ஒ� நா� அவ� சிவக$ைக��� ேபாயி�?தா�. அ$ேக தன�� ேவ �ய சில 
சாமா�கைள வா$கி� ெகா டா�. பிற� நைக� கைட��� ேபானா�. 
ேவல�மாN��� கBயாண�தி� ேபா5 ேபாFவத6காக� ைக��� த$க� கா��, 
கQ�5��� த$க� ெகா� இைவப6றி விசாாி�தா�. எைத வா$கலா� எ�� 
நி>சயி�க அவனா� ��யவி�ைல. ேவல�மாைளேய ஒ� நா� அைழ�5 வ?5 
வா$க ேவ F� எ�� தீ�மானி�5� ெகா F தி��பி வ?தா�. இைத� ப6றி> 
ெசா�லலாெம�� உ6சாக�5ட� அவ� ேகா,ைட�� வ?த ேபா5, அ$ேக 
கிழவைன9� அவMைடய மகைள9� தவிர ��றாவ5 ஆ� ஒ�வ� இ��பைத� 
க டா�. அ?த� �5 மனித� ஒ� -ணி� சா1?தி��க, ேவல�மா� ஒ� அF��� 
பாைனயி� ெவ?நீ� ைவ�5� ெகா F அவ� காB� வி,F� கQவி� 
ெகா ��?தா�. க��ைபயா ேச�ைவ ப�க�தி� உ,கா�?5 ஏேதா ேபசி� 
ெகா ��?தா�. 
 
இ?த� கா,சிைய வாச6ப�யி� நி�றப�ேய சிறி5 ேநர� மாட�ேதவ� பா��தா�. 
அவ� வ?5 நி�றைத அ?த �வாி� ஒ�வ�� கவனி�கவி�ைல. ச�த�பF�தாம� 
தி��பி� ேபா1வி,டா�. 
 
ெவ�ளாி�கா1� ேதா,ட�தி� அ�� மாட�ேதவM�� ேவைல ஒ��� ஓடவி�ைல. 
உட�ெப�லா� ெவலெவல�தி�?த5. அ��க� இ�?த ேகா,ைடைய9� மைலேம� 
இ���� 3ைனைய9� பா��5� ெகா ��?தா�. ேவல�மா� ைகயி� �ட�5ட� 
3ைன��� ேபாவ5 ஒ� தடைவ ெதாி?த5. உடேன ��றி� மீ5 பா1?ேதறி> 
ெச�றா�. அவ� ��றி� உ>சிைய அைட?தேபா5 ேவல�மா� இF�பி� 
�ட�5ட� �ற�ப,F� ெகா ��?தா�. மாட�ேதவ� அவ� எதிாி� ேபா1 வழி 
மறி�ப5 ேபா� நி�� �ைற�5� பா��தா�. 
 
"எ�ன$கேற�? ஏ� இ�ப� வி�தியாசமா1� பா��கிறா1?" எ�� ேவல�மா� 
ேக,டா�. 
 
"ஆமா�; எ�ைன� பா��தா� இனிேம� உன�� வி�தியாசமா1�தானி����!" 
எ�றா� மாட�ேதவ�. 
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"நீ ெசா�Aகிற5 ஒ��� என�� �ாியவி�ைல" எ�றா� ேவல�மா�. 
 
"அ5 எ�ப�� �ாி9�?" எ�றா� மாட�ேதவ�.  
 
"சாி, �ாியா5 ேபானா� ேபாக,F�. வழிையவிF என�� ேவைல இ��கிற5" 
எ�றா� ேவல�மா�.  
 
"தாராளமா1� ேபா! நானா ேவ டா� எ�� வழி மறி�கிேற�?' எ�� /றி 
மாட�ேதவ� வழிைய வி,F விலகி� ெகா டா�. 
 
ேவல�மா� ேமேல ெச�றவ� இர ெடா� தடைவ தய$கி� தய$கி நி�றா�. 
மாட�ேதவ� அவைள பா��காம� எ$ேகேயா பா��5� ெகா F நி�றா�. 
 
ேவல�மா� ஆ�திர�5ட� �V �V�5� ெகா F விF விF எ�� நட?5 
ேபா1வி,டா�. 
 
அ�� ம�தியான� மாட�ேதவ� வழ�க�ேபா� அவ�க� ),F��> சா�பிட� 
ேபாகவி�ைல.  
 
ேதா,ட�தி� ேவைல ெச1யD� அவனா� ��யவி�ைல. அ$�மி$�� 
அகாரணமா1 அைலகிற5� தன���தாேன ேபசி� ெகா�கிற5மாயி�?தா�. 
 
சாய$கால� ெபாQ5 சா1கிற சமய�தி� ேவல�மா� ஒ� பா�திர�தி� ேசா� 
எF�5� ெகா F ேதா,ட�5�� வ?தா�. 
 
அவ� வ�வ5 ெதாி?த5�, மாட�ேதவ� அவைள பா��காம� ேவ� ப�க� தி��பி> 
3�3��பாக> ெச�கN�� கைள ெகா�தி� ெகா ��?தா�. 
 
ேவல�மா� அவ� எதிராக வ?5 நி��, "ம�தியான� ஏ� சா�பிட வரவி�ைல?" 
எ�� ேக,டா�. 
 
"இ�டமி�ைல, வரவி�ைல! நீ எத6� இ$ேக வ?தா1?" எ�றா� மாட�ேதவ�. 
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"உன��> ேசா� ெகா F வ?ேத�. அ�பா ெகா F ேபா1� ெகாF�5வி,F வர> 
ெசா�னா�." 
 
"என��> ேசா� ேவ டா�. உ$க� ),F��� �5 வி�?தாளி வ?தி��காேன, 
அவM�ேக, எ�லா> ேசா6ைற9� பைட9$க�." 
 
ேவல�மா� ச6�� திைக�தவ� ேபா� நி��வி,F, "வி�?தாளி வ?தி��ப5 
உன��� ெதாி9மா?" எ�றா�. 
 
"ஏ� ெதாியா5! உ$கN���தா� - அ�பM��� மகN��� - �5 வி�?தாளி 
வ?தி���� மD'� க  ெதாியாம� ேபா1வி,ட5. என��� /ட க  
ெதாியவி�ைல எ�� நிைன�தாயா?"  
 
"ஓேகா! உன��� க /ட� ெதாி9மா? நீ ��F எ�ற�லவா நிைன�5� 
ெகா ��?ேத�?" 
 
"நா� ��F தா�. இ�லாவி,டா� கQைதைய� �திைர எ�� எ ணியி��ேபனா? 
�ேதவிைய ல,3மி எ�� ெகா டா�யி��ேபனா?" 
 
"எ�ன ெசா�னா1? யாைர� கQைத எ��� �ேதவி எ�� ெசா�னா1? உன��� 
ைப�திய� தா� பி��தி��கிற5. ேசா6ைற இேதா ைவ�5வி,F� ேபாகிேற�. 
ேவ Fெம�றா� சா�பிF. இ�லாவி,டா� ப,�னி கிட?5 ெச�5� ேபா!" எ�� 
ெசா�Bவி,F ேவல�மா� ேசா6�� பா�திர�ைத� கீேழ ைவ�தா�. 
 
"உ� ேசா�� ேவ டா�. ஒ��� ேவ டா�! இ$ேக ைவ�காேத! எF�5� 
ெகா F ேபா1 எ?த நா1�காவ5 ேபாF!" எ�� ெசா�Bவி,F மாட�ேதவ� 
ேசா6�� பா�திர�ைத� காலா� உைத�தா�. பா�திர�� உ� F, ேசா�� சிதறி 
விQ?த5. 
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ேவல�மா�, "இனி இ?த� ப�க� நா� வ�கிேறனா பா�!" எ�� ெசா�Bவி,F  
வி�மி� ெகா ேட அ$கி�?5 ேபானா�.  
---------- 
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அ�றிரேவ மாட�ேதவMைடய ேதா,ட� ��ைசயி� அF��� �ைக கிள�ப 
ஆர�பி�5 வி,ட5. பைழயப� 3ய�பாக� ெச15 சா�பிட� ெதாட$கினா�. 
 
ம�நா� க��ைபயா ேச�ைவ மாட�ேதவைன� ேத�� ெகா F வ?தா�. 
 
"த�பி ேந6ெற�லா� உ�ைன� காேணாேம? எ$ேக ேபாயி�?தா1?" எ�� 
ேக,டா�. 
 
"நா� எ$�� ேபாகவி�ைல, உ$கN���தா� க  ெதாியவி�ைல. �5 வி�?தாளி 
வ?தி��கிறா� அ�லவா? அ?த மD'� �Qகியி�?தீ�க�!" 
 
"அ5 உ ைமதா�, ),F�� �5 வி�?தாளி வ?தா� உபசாி�க ேவ �ய5 
நியாய?தாேன! அவேனா உட�ெப�லா� � Vட� வ?தி��கிறா�. அவ� யா� 
எ�� ெதாி9மா? ேவல�மா� ெசா�னாளா?" 
 
"அவேளாF இ$ேக யா� ேபசினா�க�?" 
 
"ேந6�> சாய$கால� உன��> ேசா� ெகா F வ?தாேள? ெசா�லவி�ைலயா?"  
 
"ெகா F வ?தா�. நா� ேசா� ேவ டா� எ�� ெசா�Bவி,ேட�..." 
 
"நா� தா� அவைள இ�M� ஐ?தா� நாைள�� உன��> ேசா� ெகா F வ?5 
இ$ேகேய ெகாF�5 விF�ப� ெசா�ேன�. �5 ஆ� வ?தி��கிறாேன, அவ� எ� 
அ�காவி� மக�. உ�ைன� பா��தா�, நீ யா� இ�னா� எ�� ேக,பா�. எத6காக 
)ணா1 இ?த வ��?" 
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"இ�தைன நாN� இ�லாம� இ�ெபாQ5 அ�கா மக� திGெர�� வ?5 �தி�5 
வி,டானா?" 
 
"அதி� எ�ன அதிசய�? இ?த� கால�தி� அ$க$ேக பைட திர,Fகிறா�க�; 
பைடைய� கைல�கிறா�க�. இ�ைற�� ஒ� பாைளய�கார� ராஜா$க� 
ெசA�5கிறா�. நாைள�� அவ� �ளியமர�தி� ெதா$�கிறா�. நீ /ட இர F 
வ�ஷ�5�� ��னா� திGெர��தாேன இ$ேக வ?5 �தி�தா1?" 
 
"அைத�ப6றி இ�ேபா5 எ�ன? என�� ேவைல இ��கிற5. )  ேப>3 ேபச ேநர� 
இ�ைல. நீ$க� ேபா1 உ$க� வி�?தாளிைய� பா�$க�." 
 
"அKவளD பத,ட�படாேத, த�பி! வ?தி��பவ� ந�ல ெசா�5�கார�. அதிக நா� 
உயிேரா���க மா,டா�. இ��கிறவைரயி� அவைன� ெகா"ச� கவனி�5� 
ெகா டா� அவMைடய ெசா�5 நம�� வ��. அ��ற� உன��� 
ேவல�மாN��� ஒ�விதமான கவைல9மி�ைல! ஆ9� �Qவ5� நீ$க� 
உ,கா�?5 சா�பிடலா�." 
 
"அ�ப��ப,ட ெசா�5 என�� ேவ டா�. நீ$கN� உ$க� மகNேம ைவ�5� 
ெகா�N$க�. என��� ைக�பாF ப,F� பிைழ�க� ெதாி9�!" எ�� ெசா�B 
மாட�ேதவ� வி�ெர�� நட?5 ேதா,ட ேவைலைய� பா��க� ேபானா�. 
 
கிழவ�, "இ?த பி�ைள�� வ?த கி��ைக� பா�!" எ�� ெசா�B� ெகா ேட 
ெவளிேயறினா�. 
 
பிற� நாைல?5 நா,க� விேசஷ� ஒ��மி�லாம� கழி?தன. மாட�ேதவMைடய 
உ�ள�தி� ம,F� எாிமைல ஜுவாைல வி,F� ெகா ��?த5. ெவளிேய 
தீ��ழ�ைப� க��வத6�> ச?த��ப�ைத எதி�ேநா�கி� ெகா ��?த5. அ?த> 
ச?த��ப�� வ?த5. 
 
ஒ� நா� மாைல த6ெசயலாக மாட�ேதவ� மைல உ>சியி� 3ைன இ���� 
இட�ைத ேநா�கினா�. அ?த> 3ைன�கைரயி� தாM� ேவல�மாN� எ�தைனேயா 
நா� மாைல ேநர$களி� உ�லாசமாக� ெபாQ5 ேபா�கியெத�லா� நிைனD 
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வ?த5. இ�வ�மாக> ேச�?5 க,�ய ஆகாச� ேகா,ைடகைள நிைன�5� ெகா F 
ெந�ய ெப��>3 வி,டா�. அைத� ப6றி நிைன�த ேபாெத�லா� அவMைடய 
ெந"ைச வB�த5. அ?த> 3ைனய�கி� ேபானா� ஒ�ேவைள த� மன�தி� தாப� 
தீ�ேமா எ�� எ ணி ஆ�வ�5ட� ேநா�கினா�. அ�ேபா5 மைல��� பி�னா� 
மைற?5 ெகா ��?த அ8தமன [ாியனி� ம"ச� ெவயி� ப,F ஒ� மனிதனி� 
உ�வ� காிய ெந�ய சிைலேபால அ$ேக நி�ற5. ச6� ேநர�5�ெக�லா� ஒ� 
ெப  உ�வ� வ?5 அ?த ெந�5ய�?த மனிதனி� ப�க�தி� நி�ற5. இ�வ�� 
3ைன�கைரயி� இ�?த ெவ�ேவல மர�த�யி� உ,கா�?த5� ெதாி?த5. இைத� 
பா��த5� மாட�ேதவMைடய உ�ள� ��றிய5. அட�கி ைவ�தி�?த 
ேகாபெம�லா� ெகாதி�5 ெவளிவ?த5. மி�க ஆ�ேராஷ�5ட� ��றி� மீ5 
பா1?5 ஏறினா�. அவ� அ$ேக ேபா1> ேச�?தேபா5 அ?த� ெப  உ�வ�ைத� 
காேணா�. இ�?த ேகா,ைட��� ேவல�மாளி� பணிவிைட��� உாியவனாயி�?த 
மனித� ம,F� அ?த ெவ�ேவல மர�தி� சா1?5 ெகா F உ,கா�?தி�?தா�. 
ேம6�� திைசைய ேநா�கி அவ� ஆவேலாF பா��5� ெகா ��?தப�யா� 
மாட�ேதவ� வ?தைதேய அவ� கவனி�கவி�ைல.  
 
மாட�ேதவ� ��றி� ஏற� ெதாட$கிய ேபா5 ேதா,ட�5�� ேவB எF�5� 
ெகா ��?தா�. ஆைகயா� அவMைடய ைகயி� ெகா"ச� நா�� கயி� இ�?த5. 
ம�யி� ெச�கியி�?த க�தி9� இ�?த5. தனியாக உ,கா�?தி�?த ஆைள� 
க ட5� அவMைடய �ைளயி� ச,ெட�� ஒ� ேயாசைன உதயமாயி6�. 
பி��றமாக> ெச�றா�. கயி6ைற )சி எறி?5 அ?த மனிதைன> 36றி மர�ேதாF 
ேச��5� க,�னா�. க,� ��>3� ேபா,Fவி,F எதி��ப�க�தி� வ?தா�. 
ம�யி� ைவ�தி�?த க�திைய எF�5� பி��5� ெகா டா�, "அடபாவி! 
ச டாளா! நீ யா�, எத6காக இ$ேக வ?தா1 எ�� ெசா�BவிF. என��� 
ேவல�மாN��� ���ேக எ�ப� நீ வரலா�? அவN��� என��� கBயாண� 
நட�ப5 ஒ��தா� பா�கியாயி�?த5. அ�ப� இர F உடA� 
ஒ�யி�மாயி�?ேதா�. எ$க� வாH�ைகைய� பாழா�க நீ வ?தா1. எத6காக 
வ?தா1? உ�Mைடய மனதி� எ�ன எ ணியி��கிறா1? உ ைமைய> 
ெசா�BவிF. தி��பD� அவைள� பா��காம� இ�ப�ேய ஓ�� ேபாவதாக> 
ச�திய� ெச15 ெகாF; ச�திய� ெச15 ெகாF�தா� உ�ைன ம�னி�5 
வி,FவிFகிேற�. இ�லாவி,டா� இ?த� க�தியா� ��தி� ெகா�� ேபாFேவ�. 
இ5 நி>சய� நா� ெசா�னப� ச�திய� ெச1ய� ேபாகிறாயா, இ�ைலயா?" எ�� 
மாட�ேதவ� சரமாாியாக� ெபாழி?தா�. 
 
அ?த� க,F ட மனிதேனா இ�தைன��� அதிசய� த5�பிய க களா�  
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மாட�ேதவைன உ6� பா��5� ெகா ��?தாேன தவிர, ஒ� வா��ைத9� பதி� 
ெசா�லவி�ைல ஏேதா ெசா�ல� ேபாகிறவ� ேபா� அவMைடய உதFக� ஒ� 
தடைவ அைச?தன... ஆனா� வா��ைத ஒ��� ெவளி வரவி�ைல. 
 
"அேட! ஏ� ஆF தி��ன க�ளைன� ேபா� விழி�5� ெகா ���கிறா1? பதி� 
ெசா�வத6� எ�ன? வாயி� ெகாQ�க,ைடயா அைட�தி��கிற5? உ�ைன 
இ�ப�ேய க,�� ேபா,F� ெகாைல ெச1ேவ� எ�� நிைன�காேத! நீ எ�ேனாF 
க�தி எF�5> ச ைட ெச1வதாயி�?தா� ெசா�A! அவிH�5 வி,FவிFகிேற�. 
ஆனா� த�பி�5 ஓ� விடலா� எ�� ம,F� நிைன�காேத! ேகா,ைடயி� ஒளி?5 
ெகா�ளலா� எ�� மன�பா� ���காேத! அ?த� பாQ$ ேகா,ைடயி� ம�ம 
வழிக�, �ைல �F��க� எ�லா� என��� ெதாி9�. நீ எ$ேக ஒளி?5 
ெகா டாA� விடமா,ேட�" எ�� மாட�ேதவ� க�ஜி�தா�. 
 
அத6�� க,F ட மனித� 3�மா இ�?தா�. 
 
மாட�ேதவM�� வ?த எாி>சைல> ெசா�ல ��யா5. "நா� எKவளD ேநரமாக� 
ேபசி� ெகா ���கிேற�. நீ ஏ டா 3�மாயி��கிறா1? உன��� ேபச� 
ெதாியாதா? நீ ஊைமயா?" எ�றா�. 
 
அ�தைன ேநர�� விய�� ம,F� ேதா�றிய �க�தி� இ�ேபா5 ஒ� ��னைக 
ேதா�றி� பரவிய5. அ?த� ��னைக மிக விசி�திரமாயி�?த5. ஆனா� அத� 
ெபா�� மாட�ேதவM�� விள$கவி�ைல. எாி>ச� அதிகமாயி6�. 
 
"எ�னடா சிாி�கிறா1? நா� ெசா�வெத�லா� உன�� ேகBயாக இ��கிறதா? 
பாிகாசமா ெச1கிறா1? இேதா பா�! உ�ைன ஒேர ��தா1 ��திவிFகிேற�. எ� 
ஆைச� காதBைய எ�னிடமி�?5 பறி�தவM�� இ5தா� த டைன!" எ�� 
க�திைய ஓ$கினா�. 
 
அ>சமய� க,F ட மனிதMைடய பா�ைவ மாட�ேதவM��� பி��ற� ெச�ற5. 
அேத கண�தி� யாேரா ேவகமாக ஓ�வ�� கால�> ச�த� ேக,ட5. 
 
"அட�பாவி! நி�A! நி�A! எ�ன காாிய� ெச1ய� ேபாகிறா1?" எ�ற 
ேவல�மாளி� பதறிய �ர� ஒB ேக,ட5. 
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மாட�ேதவ� தி��பி� பா��தா�. அவMைடய உ�ள� ெகாதி�� இ�ேபா5 அன� 
ஜுவாைல ஆயி6�. 
 
"அ� பாதகி! நானா பாவி? ைகய��5� ெகாF�த ச�திய�ைதெய�லா� மற?5 
என��� 5ேராக� ெச1ய� 5ணி?த நீ எ�னவா�? �தB� உ�ைன� 
ெகா��வி,F அ��ற� உ� ஆைச நாயகைன� ெகா�கிேற�!" எ�� மாட�ேதவ� 
க�தி�ெகா ேட ேவல�மாைள ேநா�கி� க�திைய ஓ$கினா�. 
 
"ஐேயா!" எ�� ேவல�மா� )ாி,டா�. அேத சமய�தி� மாட�ேதவM��� 
பி�னா� படபடெவ�� ச�த� ேக,ட5. அ5 எ�ன ச�த� எ�� தி��பி� 
பா��பத6�� அவMைடய க�தி பி��த ைகைய இ�ெனா�வMைடய ைக பி��5� 
ெகா ட5. ம�கண� ம6ெறா� ைக9� அKவித� ெக,�யாக� ப6ற�ப,ட5. அ5 
சாதாரண� பி�யா? இ���� பி�! அவைன� பி��த ைகக� வPர�தினாலான 
ைககளாகேவ இ��க ேவ F�. மாட�ேதவMைடய உ>ச? தைல �த� உ�ள$கா� 
வைரயி� அ?த� பி�யி� ேவக�தினா� நர��க� �ைட�5� ெகா டன; 
அவMைடய உட�� ெவட ெவடெவ�� நF$கி6�. 
 
மாட�ேதவ� ச6�� தி��பி� பா��தா�. மர�தி� ேச��5� க,�யி�?த கயி�க� 
3��>3�காக அ�ப,��?தன. க,ைட அ��5� ெகா ட அ� மனிதMைடய 
�க�தி� �� ேபாலேவ ஒ� அதிசயமான ��னைக தவH?த5. அவ� உதFக� 
5��தன. 
 
"அட பாவி! அவ� யா� எ�� ெதாியவி�ைலயா? உ� ம ைடயி� �ைல 
இ�ைலயா? உ� �க�தி� க  இ�ைலயா?" எ�� ேவல�மா� அலறினா�. 
 
உடேன, மாட�ேதவMைடய �ைளயி� ஒ� நர�� அைச?த5. அ?த நர�� 
வானெவளியிB�?5 ஒ� ெச1திைய ஏ6� அவ� �ைளயி� நிர�பி6�. 
அவMைடய உட�� �Qவ5� �ளகா$கிதமைட?5 ��லாி�த5. ேகாப�தினா� 
�ைட�தி�?த நர��க� தள�?தன. ைகயி� இ�?த க�தி9� சாி?5 கிேழ விQ?த5. 
 
உடேன, அ?த இ���� ைககN� பி�ைய வி,டன.  
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"ேவல�மா! இவ�தா� ஊைம5ைரயா?" எ�� ேக,டா� மாட�ேதவ�. 
 
"அ5 உன�� இ�தைன ேநர� ெதாியவி�ைலயா? உ� ��தி� /�ைமைய 
எ�னெவ�� ெசா�ல!" எ�றா� ேவல�மா�. 
 
"சாமி! 5ைரேய!" எ�� மாட�ேதவ� பாைறயி� ெநF"சா  கைடயாக விQ?5 
ஊைம�5ைரயி� கா�கைள பி��5� ெகா டா�. 
 
"ெதாியாம� நா� ெச1த �6ற�ைத ம�னி�க ேவ F�. ��பிட� ேபான ெத1வ� 
���ேக வ?த5 எ�� ெசா�வா�க�. நா� ��பிட� �ற�பFவத6� ��னாேலேய 
எ� ெத1வ� எ�ைன� ேத� வ?5 வி,ட5. 5ைரேய! இ?த ச டாள� பாவி 
ேவல�மா� இ��கிறாேள, இவளிட� நா� ெகா ட ேமாக?தா� எ� க கN��� 
திைர ேபா,F மைற�5 வி,ட5. இவளாவ5 ��னாேலேய என�� 
ெசா�ல�/டாதா? ெசா�லாம� 5ேராக� ெச15 வி,டாேள!" எ�றா�. 
 
ஊைம�5ைர ம�ப�9� ��னைக ெச1தா�. ெகா�னி� ெகா�னி இ?த 
வா��ைதகைள> ெசா�னா�. "த-த-த�பி! இ?த> 3-3-3�� வாைள� பா�! இைத ஒ-
ஒ-ஒ� தடைவ )சி...ஏ-ஏ-ஏQ தைலகைள ெவ,�யி��கிேற�. உ�Mட� ச-ச-
ச ைட ேபாட> ெசா�கிறாயா!" இKவித� ெசா�B ஊைம�5ைர த� ம�யிB�?5 
கீேழ விQ?5 கிட?த 3��வாைள எF�5 ஒ� )>3 )சினா�. இ��ற�� /�ைடய 
அ?த> 3��வா� 3மா� பதினா� அ� -ர� மி� ெவ,ைட� ேபா� பாய?5 தி��பி 
வ?5 3� F ெகா ட5. அைத அKவித� விசிறிய ேபா5 நாக� பா�� சீ�வ5 
ேபா�ற சீற� ச�த� ேக,ட5. 
 
மாட�ேதவ� அைத� பா��5வி,F "சாமி! நா� இ?த> 3�� வாN��� 
பய�படவி�ைல. இேத 3�� வா� உ$க� விேராதியிட� இ�?தா� எ� சிறிய 
மட��� க�திைய ைவ�5� ெகா ேட ஒ� ைக பா��ேப�. ஆனா� உ$கNட� 
நா� ச ைட இFேவனா? உ$கைள இ?த ஜ�ம�தி� பா��க� ேபாகிேறனா எ�� 
தவ� கிட?ேத�. நீ$க� ேபா��கள�தி� இற?5 )ரெசா��க� ெச�றீ�க� எ�� 
ேக�வி�ப,F மன�ைட?5 ேபாயி�?ேத�. இ�ேபா5 தா� என��� �திய உயி� 
வ?த5. நீ$க� காலா� இ,ட ேவைலைய� தைலயா� ெச1ய� கா�தி��கிேற�. 
உ$க� கால�யி� எ� உட� ெபா�� உயிைர அ��பண� ெச1ய� தயா�. என��� 
க,டைள இF$க�!" எ�றா�. 
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ஊைம�5ைரயி� க ணி� அ�ேபா5 க ணீ� 5ளி�த5. இைதெய�லா� பா��5� 
ேக,F� ெகா ��?த ேவல�மாN� ஆன?த� க ணீ� வி,டா�. அவ�க� ��� 
ேப�மாக> 3ைன� கைரயிB�?5 �ற�ப,F இ�?த ேகா,ைட��� தி��பி� 
ேபானா�க�. 
------------ 
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ேகா,ைட��� ஒ� தனி அைறைய மாட�ேதவ� ேக,F வா$கி� ெகா ��?தா�. 
அதி� த�Mைடய த,F �,F> சாமா�கைள9� ெப,� ேபைழகைள9� ேபா,F 
ைவ�தி��பதாக� க��ைபயா ேச�ைவயிட� ெசா�Bயி�?தா�. ஊைம�5ைரைய 
அ?த அைற�� அைழ�5� ேபா1� ;,ைட� திற?5 கா,�னா�. அைற���ேள 
சில ெப,�கN� சா�� �,ைடகN� இ�?தன. அைவ எ�லாவ6றிA� 
க�ன$காிய ெவ� ம�?5 இ�?த5. ப�க�தி� சில 5�பா�கிகN� ஈ,�கN� 
க�திகN� �வி�5 ைவ�க�ப,��?தன. "சாமி! இ?த ஆ9த$கைளெய�லா� 
உ$கN�காக�தா� ேச��5 ைவ�தி��கிேற�. இவ6ைற உபேயாக�பF�த ம,F� 
வழி ெசா�A$க�!" எ�றா� மாட�ேதவ�. 
 
பி�ன�, ஏெழ,F� தின$க� மாட�ேதவ� மிக> 3�3��பாயி�?தா�. 
ஊைம�5ைர ெசா�னப� பல இட$கN��� ேபா1� பலைர� பா��5> 
ச$ேகதமாக> ெச1தி ெசா�Bவி,F வ?தா�. கைடசியாக ஊைம�5ைர மிக 
��கியமான ேவைல ஒ�ைற அ?த வாBபனிட� ஒ��வி�தா�. சிவக$ைக�� 
அவ� ெச��, சிவக$ைக� பாைளய�காராி� த�பியான சி�னம�5 ேச�ைவ 
எ$ேக இ��கிறா� எ�� விசாாி�5 ெதாி?5 ெகா�ள ேவ �ய5; 
சி�னம�5ைவ� க F, ஊைம�5ைர இ���மிட�ைத� ெதாிவி�காம� அவ� 
உயிேரா���கிறா� எ�� ம,F� ெசா�ல ேவ �ய5. ம�5வி� மனைத அறி?5 
ெகா F, "ஊைம�5ைர9ட� ேச�?5 ெவ�ைள� ; ைட இ?த நா,�B�?5 
அ�ேயாF ஒழி��� �ய6சி�� உதவி ெச1ய� தயாரா?" எ�� ேக,F 
வரேவ �ய5 - இ?த ��கிய விஷய�ைத ஊைம�5ைர இர F ��� தடைவ 
ப��5� ப��5> ெசா�னா�. மாட�ேதவM� ந�றா1 ேக,F� ெகா F 
உ6சாகமாக� கிள�பினா�. சிவக$ைக��� ேபா1 விசாாி�தா�. சி�னம�5 
ேச�ைவ சி�வய� எ�ற ஊாி� தனி அர மைன க,�� ெகா F வசி�பதாக� 
ெதாிய வ?த5. பிற� சி� வயA��� ேபா1> சி�ன ம�5ைவ� ேப,�� க டா�. 
ஊைம�5ைர உயிேரா���ப5 அறி?5 அவ� அளவிலாத மகிH>சி அைட?தா�. 
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உடேன த�Mைடய அர மைன�� வ?5 ேச��ப�9�, பதிைன?5 நாளி� 
இ�பதினாயிர� பைட வைரயி� திர,� விட� த�மா� ��9� எ���, )ராதி 
)ரரான ஊைம�5ைர தைல வகி�5 நட�தினா� ெவ�ைள� ; ைட அ�ேயாF 
இ?நா,�B�?5 ஒழி�5� க,� விடலா� எ��� ெசா�B அM�பினா�. 
 
இ?த உ6சாக� ெச1தி9ட� மாட�ேதவ� இ�?த ேகா,ைட�� விைர?5 வர� 
ெதாட$கினா�. ஆனா� வ�� வழியி� ஒ� இைட^� ஏ6ப,ட5. ஒ� சிறிய 
��பினி� பைட அ$ேக திர F இற$கியி��பைத� பா��5, மாட�ேதவ� 
ஒ5$கி� ேபாக நிைன�தா�. அ5 பB�கவி�ைல. நாைல?5 சி�பா1க� அவைன� 
பி��5� க,�� பாசைறயி� நFவி� இ�?த /டார�5��� ெகா F ேபானா�க�. 
/டார�தி� அவைன� -ேணாF ஒ�றாக> ேச��5� க,�னா�க�. 
 
இ?த நிைலைமயி� ப�க�5� /டார�தி� நட?த ச�பா�ைணயி� ெகா"ச� அவ� 
காதி� விQ?த5. ஒ� கிழ� �ர�, 'ஊைம�5ைர இ���மிட� என��� ெதாி9�. 
கா,�� ெகாF�கிேற�' எ�� ெசா�Bய5. அத6காக� ��பினி� 5ைர�தன�தா� 
ெகாF�பதாக> ெசா�Bயி�?த ஐயாயிர� Uபா1 பண�ைத9� ெகாF���ப� அேத 
�ர� ேக,ட5. 
 
"ஆக,F�! ஊைமய� பி�ப,ட5� பாி3� ெதாைக ெகாF�க�பF�!" எ�றா� ேமஜ� 
5ைர. 
 
"ஜேமதா�! இ�ேபாைத�� இ?த� கிழவM�� ந�ல பைழய �,�> சாராய� ஒ� 
கிளா8 ெகாF!" எ��� அ?த ேமஜாி� �ர� ெசா�B6�. 
 
"அதிக� ேப� ேவ டா�. /,டமாக வ?தா� அவ� த�பி�5 ஓ�� ேபா1 விFவா�. 
நாைல?5 ேபைர ம,F� - ைதாியசாBகளாக - எ�Mட� அM��$க�. பி��5� 
ெகாF�காவி,டா� எ� ெபய�... அ�ல மா6றி ைவ�5� ெகா�கிேற�" எ�ற5 
கிழ� �ர�. 
 
இைதெய�லா� ேக,F மாட�ேதவ� 5�5��5� ெகா ��?தா�. க,F�கைள� 
பலா�காரமாக அ��ெதறி9� ச�தி தன�� இ�ைலேய எ�� வ��த�ப,டா�. 
இத6�� ேமஜ� 5ைர அவைன� க,� ைவ�தி�?த /டார�5�� வ?தா�. 
 



270 

 

"ஓ! இ?த� ைபயைன நா� பா��தி��கிேறேன! இவMைடய ேதா,ட�தி�தாேன 
நிைறய ெவ�ளாி�கா1 கிைட�த5!" எ�றா� ேமஜ�. 
 
"ஆ�, எஜமாேன! எ�ைன எத6காக இவ�க� பி��5� க,� ைவ�தி��கிறா�க� 
எ�� ெதாியவி�ைல" எ�றா� மாட�ேதவ�. 
 
"எ�னேம�! ��பினியி� பைடயி� நீ ேச�?5 விFவ5தாேன? ந�ல ச�பள� 
கிைட���!" எ�றா� ேமஜ� 5ைர. 
 
"எஜமாேன! நா� ஒ� சமய� ஆ��கா,F நவாபி� பைடயி� இ�?ேத�. எ�ைன� 
ேபா��� உபேயாகமி�ைல ெய�� ேபாக> ெசா�B வி,டா�க�. இ�ேபா5 
ேச�?5 ம,F� எ�ன பிரேயாஜன�? ந�ல ெவ�ளாி�கா1 பயி� ேசமி�5 
ைவ�கிேற�. நீ$க� அ?த ப�க� வ��ேபா5 ெகாF�ேப�. ��பினி� பைடயி� 
ச�பள�5�� ஆைச�ப,F> ேசர ல,ச� ேப� வ�வா�க�. ஆனா� ெவ�ளாி�கா1 
பயி� ெச1ய எ�லாராA� ��9மா?" எ�றா� மாட�ேதவ�. 
 
இ?த� பதி� ேமஜ��� மிகD� பி��தி�?த5. "நீ ெசா�கிற5 ெரா�ப> சாி. 
ெவ�ளாி� ேதா,ட� ந�றா1� ேபா,F ைவ! ம��ைற வ��ேபா5 கி8தி�காக 
வரD ைவ�5� ெகா�ள மா,ேட�. கா3�� நாA)த� ெகாF�5 வா$கி� 
ெகா�ேவ�!" எ�றா�. 
 
ேமஜ� 5ைரயி� உ�தரD�ப� மாட�ேதவ� க,ைட அவிH�5 வி,டா�க�. 
 
"வ?தன�, 5ைரகேள!" எ�� ெசா�Bவி,F மாட�ேதவ� அ$கி�?5 விைர?5 
ெச�றா�. ஓ,ட�� நைட9மாக� ேபா1 அதிசீ�கிர�தி� இ�?த ேகா,ைடைய 
அைட?தா�. 
------------- 
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மாட�ேதவ� அ�>3ன� ��ைற அைட?த ேபா5 ஊைம�5ைர9� ேவல�மாN� 
ேகா,ைட> 3வ� மீ5 உ,கா�?5 ெகா F ஆவேலாF வழி பா��5� 
ெகா ���பைத� க டா�. அவ�க� ேக,பத6காக� /ட இவ� 
கா�தி��கவி�ைல.  
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"சாமி! நா� ேபான காாிய� பழ?தா�. உ$கைள உடேன �ற�ப,F வர> 
ெசா�னா�. கிள��$க�! ஒ� விநா�� /ட� தாமதி�க� /டா5! ேவல�மா! 
சாமிைய� தனியாக அM�ப� /டா5! நீ சி�வய� வைரயி� ெகா F வி,Fவி,F 
வா!" எ�றா�. 
 
அவசர�தி� காரண�ைத அறியாத ேவல�மா� ஊைம�5ைரைய� பா��தா�. 
ஊைம�5ைரயி� �க�தி� ம�ப�9� ஒ� ��னைக தவH?த5, அவ� �தி�5 
எQ?5 �ற�பFவத6� ஆய�தமானா�. 
 
"இ-இ-இவ� வரேவ டா�! நா-நா-நா� ேபாகிேற�; வ-வ-வழி ெதாி9�" எ�� 
ெசா�னா�.  
 
"இ�ைல, 5ைரேய! உ$கைள� காB� விQ?5 ேக,F� ெகா�கிேற�. நீ$க� 
க,டாய� இவைள அைழ�5� ேபாகேவ F�. ேவல�மா! ஏ� தய$�கிறா1? 
உன�� விஷய� �ாியவி�ைல ேபாB��கிற5. வழியி� ��பினி� பைடைய� 
பா��ேத�. இ�M� ெகா"ச ேநர�தி� இ$� வ?5 விFவா�க�. ���� வழியி� 
சீ�கிரமாக> சாமிைய� ெகா F ேபா1> சி� வயB� வி,Fவி,F வா!" எ�றா�. 
 
இைத� ேக,ட5� ேவல�மாN�� அவMைடய பரபர�பி� காரண� 
ெதாி?5வி,ட5. ஆனாA� சிறி5 தய$கினா�. 
 
"நீ9� - அ�பாD�... எ�ன ெச1)�க�?" எ�றா�. 
 
"எ�ைன நா� கா�பா6றி� ெகா�ேவ�. உ� அ�பைன� கடD� கவனி�5� 
ெகா�வா�. ��க� ேம� ஆைண! உடேன �ற�பF!" எ�றா�. 
 
இ�வ�� கிள�ப ஆய�தமானா�க�. 
 
"சாமி! ச6�� ெபா�$க�!" எ�� ெசா�Bவி,F மாட�ேதவ� ேகா,ைட��� 
ஓ�னா�. ஒ� நிமிஷ�5�ெக�லா� ஒ� 5�பா�கிைய எF�5� ெகா F வ?5,  
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"இைத எF�5� ேபா$க�!" எ�றா�. 
 
ஊைம�5ைர உத,ைட� பி5�கி "ஹு�" எ�றா�. த� ம�யி� ைவ�தி�?த 3�� 
க�திைய எF�5 ஒ� விசி� )சினா�.  
 
"என�� இ-இ-இ5 ேபா5�! அ-அ-அைத நீேய ைவ�5� ெகா�!" எ�� 
ெசா�Bவி,F அ$கி�?5 கிள�பினா�. 
 
ஊைம�5ைர9� ேவல�மாN� ெகா"ச -ர� ெச�றா�க�. ������ பி�னா� 
அவ�க� மைறய ேவ �ய சமய� வ?த5. ேவல�மா� ஒேர ஓ,டமா1� தி��பி ஓ� 
வ?தா�. மாட�ேதவMைடய கQ�ைத� க,�� ெகா டா�. 
 
"எ� ேபாி� ச?ேதக�ப,டாேய? இ�ேபா5 சாமி9ட� எ�ைன அM��கிறாேய?" 
எ�றா�. 
 
"ெப ேண! ச?ேதக�ைத� ப6றி� ேபச இ5 தானா சமய�?" எ�� மQ�பினா� 
மாட�ேதவ�. 
 
"ஆனா� உ� ேபாி� என��> ச?ேதகமாயி��கிற5?" எ�றா� ேவல�மா�. 
 
"இ5 எ�ன ைப�திய�?" எ�றா� மாட�ேதவ�. 
 
"நீ எ� உயிைர� கா�பா6�வத6��தா� இ�ேபா5 ேபாக> ெசா�கிறா1, 
இ�ைலயா?" "அ�ப��தா� ைவ�5� ெகா�ேள�, உ� உயி� என��� 
பா�தியைத� ப,டதி�ைலயா?" 
 
"ஈேரQ ஜ�ம�5��� பா�தியைத� ப,ட5. ஆைகயா� நா� தி��பி வ��வைரயி� 
நீ உயிேரா���பதாக> ச�திய� ெச15 ெகாF! அ�ப�> ச�திய� ெச1தா�தா� 
ேபாேவ�!"  
 
"ெப ேண! அ�ப�ேய ச�திய� ெச1கிேற�. அைத நிைறேவ6�வ5 ��கMைடய  
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ெபா���!"  
 
"��கைன நா� ேவ �� ெகா�கிேற�. நீ கவைல�படாேத!" எ�� ேவல�மா� 
ெசா�B, த� இ� காிய விழிகளாA� ஒ� தடைவ மாட�ேதவ� �க�ைத� ப�கி 
விFபவ� ேபால� பா��தா�. பிற� அவMைடய கQ�ைத வி,F வி,F ஓ,ட� 
பி��தா�. 
 
மாட�ேதவ� த�Mைடய ��ைச��� ேபானா� அதிB�?த சில ஆ9த$கைள9� 
த,F �,F> சாமா�கைள9� எF�5� ெகா டா�. பிற� ெந���� �>சிைய� 
கிழி�5� ��ைசயி� /ைரயி� ப6ற ைவ�தா�. தீ�பி��5� ெகா F ��ைச எாிய 
ஆர�பி�த5� ேகா,ைடைய ேநா�கி> ெச�றா�. ேகா,ைட> 3வ� ேம� ஏறி ஒ� 
வசதியான இட�தி� ைகயி� 5�பா�கி9ட� உ,கா�?5 ெகா டா�. 
 
ச6� ேநர�5�ெக�லா� ��ைச எாி?த தீயி� ெவளி>ச�தி� ஏெழ,F� ேப� 
சாைலேயாF வ�வ5 ெதாி?த5. அவ�க�, எாி9� ��ைசயி� அ�கி� நி�� ச6� 
ேநர� பா��5� ெகா F நி�றா�க�. பி�ன�, அவ�களி� நாA ேப� பிாி?5 
��னா� வ?தா�க�. 
 
மாட�ேதவ� 5�பா�கியி� விைசைய இQ�தா�. �X� எ�ற ச�த�5ட� � F 
பா1?த5. வ?தவ�களி� நாA ேப�� 5�ளி நக�?5 ெகா டா�க�. ஒ�வ� ேமA� 
� F பாயவி�ைல. 
 
மாட�ேதவ� பிற� இர F ��� தடைவ 3,ட5� விய��தமாகேவ ேபாயி6�. 
 
பிற� அ?த மனித�க� எ�ேலா�� ஓாிட�தி� /� ஆேலாசி�தா�க�. அவ�களி� 
ஒ�வ� ம,F� வ?த வழிேய தி��பி> ெச�றா�. 
 
ம6றவ�க� சாைலயி� 5�பா�கி எ�ைல�� ெவளிேய ஓாிட�தி� உ,கா�?5 
ெகா டா�க�.  
 
திGெர�� அவ�களி� ஒ�வ�, "ேவல�மா! மகேள ேவல�மா!" எ�� 
/வி�ெகா F ேகா,ைடைய ேநா�கி ஓ� வ?தா�. அவ� க��ைபயா ேச�ைவ 
எ�ப5 மாட�ேதவM��� ெதாி?த5. /டார�தி� க,ட�ப,��?தேபா5 ப�க�5� 
/டார�திB�?த வ?த கிழவனி� �ர� க��ைபயா ேச�ைவயி� �ர�தா�. ஆனா� 
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அவ� எத6காக இ�ேபா5 அ�ப� அலறி� ெகா F ஓ� வ�கிறா�? இ5D� ஒ� 
[H>சிேயா? 5�பா�கியி� பா�கியி�?த ஒ� � ைட அ?த� 5ேராகியி� மீ5 
ெசA�தலாமா எ�� மாட�ேதவ� ஒ� கண� ேயாசி�தா�. ஆனா� அத6� 
அவசிய� ஏ6படவி�ைல. ஏெனனி� பி�னா� உ,கா�?தி�?தவ�களி� ஒ�வ� 
அ?த ேவைலைய> ெச15 வி,டா�. கிழவ� ')�' எ�� ச�தமி,F�ெகா ேட 
கீேழ விQ?தா�. 'கிழவMைடய 5ேராக�5��� பல� கிைட�5வி,ட5' எ�� 
எ ணி மாட�ேதவ� மகிH?தா�. ஆனா� இ�ப� அவ� ெச1த 5ேராக�ைத�ப6றி 
ேவல�மா� ெதாி?5 ெகா�ளாத5 எKவளD ந�லதா1� ேபாயி6�? ெதாி?தி�?தா� 
ேவல�மா� அைத நிைன�5 எKவளD ேவதைன�ப,���பா�! 
 
கிழவMைடய 5ேராக> ெசயBனா� ஊைம�5ைர�� ஆப�5 ஏ6படாம� அவைர 
எ>சாி�5 அM�பிய5 /ட அKவளD ெபாிய காாிய� இ�ைல. அவ��� வழி 
கா,Fவ5 எ�ற காரண�தி� ேபாி� ேவல�மாைள அM�பிய5 எKவளD ந�ல 
ேயாசைன? 
 
அ5வைரயி� மாட�ேதவMைடய ேயாசைன ெவ6றிகரமாக ��?5வி,ட5. இனி 
எ�ன ெச1வ5 எ�ப5தா� ெதாியவி�ைல. வ?தவ�க� 5ணி?5 ேகா,ைட��� 
வ�வா�க�. ஒ� ைக பா��5விடலா� எ�� எ ணியி�?தா�. ஆனா�, அவ�க� 
அ�கி� ெந�$�கிற வழியாயி�ைல. ஊைம�5ைர இ$கி��பதாகேவ அவ�க� 
நிைன�5� ெகா ���கிறா�க�. அ?தவைரயி� ந�ல5தா�. ேநர� ஆக ஆக, 
ஊைம�5ைர சி�வய� ேபா1> ேச�வத6� வசதி ஏ6பF�. இ?த� பF �,டா�க� 
இ$ேகேய கா�5� ெகா ���க,F�! ஊைம�5ைரயி� 3�� வாைள நிைன�5� 
பய?5 சாக,F�!... 
 
இKவா� இ� தர�பிA� கா�தி���� ேபா,� நட?த5. ந�ளிரD வைரயி� அ?த� 
ேபா,� நட?த5. மாட�ேதவM��� -�க� /ட வர ஆர�பி�5வி,ட5. இள� 
பிராய� அ�லவா? க ைண> 3ழ6றி� ெகா F வ?த5. அ?த> சமய�தி�, 
வட�ேகயி�?5 வ?த சாைல வழியாக ஒ� காிய க,ெட���� /,ட� சாாி ைவ�5 
வ�வைத� க டா�. 
 
இ�ைல, இ�ைல! அைவ க,ெட���க� அ�ல. ��பினி� ப,டாள�தா� வ�கிற5. 
அ�ப�பா! எ�தைன ேப�? இ�Y�, ஐ?Y�, ஆயிர� ேப� இ���� ேபா� 
ேதா��கிறேத? அ�தைன ெபாிய பைட�� ��னா� தா� ஒ�வ� எ�ன ெச1ய 
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��9�? ஆனாA� ஒ� ைக பா��5விட ேவ F�. பா"சால$�றி>சி� 
ேகா,ைடயி� ��பினி� ப,டாள சி�பா1க� ��?தேபா5, ேகா,ைட���ேள 
இ�?த ஒKெவா� )ரM� எ�தைன� ேபைர� ெகா���தீ��தா�? அைத� ேபா� 
தாM� ெச15வி,F, )ர ெசா��க� அைடய ேவ �ய5தா�. ஆனா�, பாவ�, 
ேவல�மா�. அவN��> ெச15 ெகாF�த> ச�திய� எ�ன ஆகிற5? அைத�ப6றி 
ேயாசி�5 எ�ன பய�? அவ� தா� ��க� ேபாி� பார�ைத� ேபா,���கிறாேள? 
��கேன ச�திய�ைத நிைறேவ6ற,F�! நம�� எ�ன கவைல? 
 
இ�ப�> சாஹஸ> ெசய�க� �ாிவ5ப6றி மாட�ேதவ� எ ணமி,F� 
ெகா ���ைகயி� ��பினி� பைடெந�$கி வ?5வி,ட5. அ5 எ�ன? பைட�� 
நFவி� நீளமாக வ � ஒ�� வ�கிறேத! அ?த வ �யி� எ�ன வ�கிற5.  
 
ப,டாள வாிைச, ��னா� வ?த )ர�க� நி�ற இட�திேலேய நி�ற5. ஏேதா 
ஆேலாசைனக� நட?தன. பிற�, அ?த� காிய நீ ட வ �ய�கி� நி�� ெகா F 
சில )ர�க� எ�னேமா ெச1தா�க�. ஓேகா! அ5 Xர$கி வ �ேபா� அ�லவா 
இ��கிற5? Xர$கியி� ம�?5 ேபா,F� ெகா,�யி��கிறா�களா? 
 
மாட�ேதவ� சிறி5 திF�கிட�தா� ெச1தா�. Xர$கி வ�� எ�� அவ� 
எதி�பா��கவி�ைல. Xர$கியிB�?5 � F ேபா,F� ேகா,ைடைய அ�ேயாF 
நாசமா�க� பா��கிறா�க� ேபாA�! ஆனா� அதிகமாக� � F ேபாFத� 
ேதைவயாயிரா5. Xர$கியி� ேவைல மிகD� எளிதா1 ேபா1விF�. �,ைட 
�,ைடயாக ெவ� ம�?ைத� தி��� ெகா F வ?5 மாட�ேதவ� ேகா,ைடயி� 
அைற ஒ�றி� ேபா,F ;,� ைவ�தி�?தா� அ�லவா? அ?த அைறயி� � Fவிழ 
ேவ �ய5தா�! தீ�?த5 ேகா,ைட! தீ�?த5 த� உயி��! ேவல�மா! ந�றாக 
��க� ேபாி� பார�ைத� ேபா,டா1! ��பினி� ப,டாள�தி� Xர$கியி� 
��னா� ��க� எ�ன ெச1வா�? 
 
ஓேகா!...கிழவ� அலறி ஓ� வ?தத� காரண�� இ�ேபா5 ெதாி?த5. Xர$கி 
ெகா F வ?5 ேகா,ைட ேம� 3ட� ேபாகிறா�க� எ�� அறி?த5� கிழவM�� 
மகைள� ப6றிய கவைல வ?5 வி,டதா���!... 
 
��ைச� தீ ��னேம அைண?5 வி,ட5. நாலா ப�க�� காாி�� [H?தி�?த5.  
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அ?த இ�ைள� பிள?5ெகா F Xர$கி �க�பி� ஒ� மி�ன� ேஜாதி ெத�ப,ட5. 
அF�த கண� பய$கரமான Xர$கியி� �ைர��> ச�த� ேக,ட5. Xர$கி 
ச�த�திேலேய அ?த� பய$கர�திேலேய அ?த� பைழய ேகா,ைட> 3வ�க� 
அதி�?தன. ம� விநா� � F வ?5 ேகா,ைட��� விQ?த5. ஆயிர� ேபாி� ஏக 
கால�தி� இ��தா6 ேபால ஒ� பய$கர ெவ�> ச�த�; ஒ� ெபாிய அக டமான 
ெந��� ஜுவாைல; பிற� சட சட, பட படெவ�� வான� இ�?5 விQ?த5. ���� 
ேகா,ைட> 3வ�கN� தக�?5 விQ?தன. மாட�ேதவM� உ� F விQ?தா�. 
விQ?த கண�திேலேய நிைனைவ இழ?தா�. 
 
மாட�ேதவM�� ம�ப� நிைனD வ?தேபா5, காB� சகி�க ��யாத ெகா�ய வB 
ெதாி?த5. �>3 விட� திணறிய5� ெதாி?த5. உட�ெப�லா� ெசா,ட விய��5 
நைன?தி�?த5. ஒேர இ�,டா9� இ�?த5. அ?த இ�,ைட� ேபா�ற இ�,ைட 
அவ� அத6� �� க டேதயி�ைல. ஒ�ேவைள த� க  ெபா,ைடயாயி6ேறா 
எ�� நிைன�தா�. இ�ைல; க ணி� ஒ� ேகாளா�� இ�ைல. ைகயினா� தடவி� 
பா��ேத�. ேமேல சி�B,ட பாைற; ப�க�திA� சி�B,ட பாைற. கீேழ ம,F� 
க�A� ம Vமான தைர, அ�பா� இ�பா� நக�வத6� இட� இ�ைல. 
இடமி�?தாA� நகர ��யாதப� காB� ஏேதா ெப�� பார� அ��கிய5. ெபா��க 
��யாத வB9� ேச�?தி�?த5. 
 
யாேரா சில� ேபசி� ெகா ட �ர�க� பாதாள�திB�?5 ேக,ப5 ேபால� ேக,டன.  
 
"பா��தாயா? ஊைமய� ம�ப�9� �மி�கி ெகாF�5 வி,டா�!"  
 
"ந�றாக� ேத�� பா��தாகி வி,ட5. இனி� ேதFவத6� இடமி�ைல." 
 
"Xர$கி வ�வத6� ��னாேலேய அவ� க�பி நீ,�யி��க ேவ F�." 
 
"ஊைம�5ைரைய ஊ� ஜன$க� இ?திரஜி�த� எ�� ெசா�வ5 சாிதா�." 
 
"எ�ப�9� அக�படாமலா ேபாகிறா�? நாலா�ற�� ஆ,கைள� பிாி�5 அM�பி� 
ேதட> ெச1யலா�!"  
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"சிவக$ைக��� ேபாயி��பா�." 
 
"இ�ைல, க�தி� ேகா,ைட��> ெச�றி��பா�." 
 
"கா,�ேல ஒளி?5 ெகா ��?தாA� இ��பா�." 
 
"அ?த� ��கார� கிழவ� ந�ைம ேவ Fெம�� ஏமா6றினானா? அ�ல5 தாேன 
ஏமா?5 ேபானானா?" 
 
"�,டா�கேள! அவைன> 3,F� ெகா�� வி,G�கேள! ம6றவ�கN�� 
உதாரணமாக� -�கி� அ�லவா ெதா$கவி,���க ேவ F�?" 
 
கிழவ� மர�தி� ெதா$�� கா,சிைய மாட�ேதவ� மன� க ணா� பா��5 
மகிH?தா�. அ?த> ச டாள� 5ேராகிைய அ�ப�> ெச1தி�?தாA� த��. ஆனா� 
ேவல�மா� பா��தா� எKவளD� க�ட�பFவா�? ேவல�மா! ேவல�மா! உ�ைன 
இனி நா� காண� ேபாவதி�ைல. இேதா ம�ப�9� என�� மய�க� வ�கிற5. 
எ�Mைடய உயி� இேதா பிாி?5 ேபாகிற5... 
----------- 
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மாட�ேதவMைடய உயி� ெவ� ெக,�யாக அவMைடய உடைல� 
ப6றி�ெகா ��?த5. ம�ப�9� அவM�� நிைனD வ?தேபா5 அைத 
உண�?தா�. இ�ேபா5 சிறி5 ம$கலாக ெவளி>ச� /ட� ெதாி?த5. ேமேல9� 
ப�க�திேல9� உ6�� பா��தா�. ேகா,ைட> 3வாி� ஒ� ெப�� பாள� 
எ�க>ச�கமாக த� ேபாி� விQ?தி��கிற5 எ�பைத உண�?தா�. த� தைலயிA� 
உட�பிA� படாம� சா1வாக அ?த� பாள� ேவெறா� க�Bனா� �,F� 
ெகாF�க�ப,F நி6கிற5. ஆனா� காB� ேம� ம,F� ஒ� ெபாிய � F பாைற 
விQ?தி��க ேவ F�. கா� எA�ேப �றி?5 ேபாயி��க ேவ F�. 
இ�லாவி,டா� இKவளD ெபா��க ��யாம� வB��மா? 
 
ேநர� ஆக ஆக� ப�க�5� பாைறக� 3ட ஆர�பி�தன. [ாியMைடய ெவயி� 
அ��5> [டாகி வ�கி�றன ேபாA�. வரவர> [F அதிகமாயி6�; தாக� 
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ெதா ைடைய வா,�ய5; பசி9� எF�த5. தா� இ�ப�ேய கிட?5 பசியினாA� 
தாக�தினாA� பாிதவி�5> சாக ேவ �ய5தானா? ேகா,ைட> 3வ� தைலயி� 
விQ?5 ஒேரய�யாக� ெகா�றி��க� /டாதா? ��கா! ேவல�மா� 
பிரா��தைனயி� பயனா இ5? 
 
எ$ேகேயா ெவ� -ர�திB�?5 அதல பாதாள�திB�?5, ஆழமான �ைகயிB�?5, 
"��கா, ��கா" எ�� ஒ� தீன��ர� ேக,ட5. 
 
"��கா! எ� கணவ� எ$ேக? நா� ஆைச ைவ�த ��ஷ� எ$ேக? உ�னிட� 
ஒ��வி�5� ேபான எ� ராஜா எ$ேக?" எ�� �ல�பிய �ர� ெவ� ெவ� 
தீன8வர�தி�, ஆனா� ெதளிவாக� ேக,ட5. 
 
அத6�� பதி� ெசா�ல மாட�ேதவ� �ய�றா�. "ேவல�மா!" எ�� அவ� 
அைழ�த �ர� அவM�ேக ேக,கவி�ைல; அவN�� எ�ப�� ேக,��? ஐேயா 
��கா! ��பினி> சி�பா1க� எ�ைன� பா��காம� ேபான5ேபா� ேவல�மாN� 
ேபா1 விFவாேளா? 
 
இ�ைல; ��க� அKவளD க�ைணய6றவன�ல�. ேவல�மா� இேதா ெந�$கி 
ெந�$கி வ?5 ெகா ���கிறா�. அவNைடய �ர� ேமA� ேமA� ெதளிவாக� 
ேக,கிற5! மாட�ேதவ� த�Mைடய ச�திையெய�லா� பிரேயாகி�5, "ேவல�மா, 
ேவல�மா! இேதா இ��கிேற�!" எ�� க�தினா�! 
 
"எ� ராஜா!" எ�� கதறி� ெகா F ேவல�மா� ஓ� வ?தா�. அவ� காB� ேம� 
கிட?த � F பாைறைய ��கி �னகி அ��ற�பF�தினா�. அதனா� அவN�� 
ஏ6ப,ட இைர�� நீ$�வத6�� மாட�ேதவனி� காைல� பி��5 அவைன 
ெவளியி� இQ�தா�. "அ� பாவி! கா� �றி?தி��கிறத�! வB ெகா�Aகிற5! 
எ�ைன� ெதாடாேத! இ�ப� இQ�காேத..." 
 
மாட�ேதவ� பாைற���ளி�?5 ெவளி�ப,ட5� ேவல�மா� அவ� மீ5 விQ?5 
க,�� ெகா F அQதா�. மாட�ேதவ� பலா�காரமாக அவNைடய �க�ைத� 
த�ளி� பி��5� ெகா F தா� தாக�தினா� தவி�பைத ஜாைடயினா� 
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ெதாிவி�தா�. அவைன உடேன வாாி அைண�5� -�கி� ெகா F 3ைன� 
கைரயி� ெகா F ேபா1> ேச��தா�. நாA ைக த ணீ� எF�5 அவ� வாயி� 
வி,ட5� மாட�ேதவM��� ேபான உயி� தி��பி வ?த5. 
 
"ேவல�மா! உன��� ெகாF�த ச�திய�ைத நிைறேவ6றிேன� பா��தாயா? ஆனா� 
கா� ம,F� ேபா1வி,ட5!" எ�றா�. 
 
ேவல�மா� அவMைடய காைல� பா��5� பா��5 வி�மி அQதா�. 
 
"என�காக அழாேத, ேவல�மா! உ� அ�பM�காக அQ! நா� கா� இழ?தாA� 
உயிேராF இ��கிேற�. அவ� ெச�ேத ேபா1வி,டா�. ஆனா� அவM�காக� 
தா� ஏ� அழேவ F�? )ர> சாD அைட?தவM�காக அழ�/டா5. ேந6� 
இரா�திாி உ� அ�ப� எ�ேனாF நி�� ��பினி�கார�கேளாF ச ைடயி,டைத� 
பா��தி�?தாயானா�... ஆகா! )ரபா �யM� ஊைம�5ைர9� /ட 
அதிசய�ப,���பா�க�!" 
 
ேவல�மா� அQைகைய நி��திவி,F, "அ�ப� உ ைமயி� அ�ப� உ�ேனாF 
நி�றானா? ேவ� விதமாக நா� ச?ேதக�ப,ேடேன!" எ�றா�. 
 
"ச?ேதக�ப,டாயா? நா� ச?ேதக�ப,டத6� ம,F� அKவளD பிரமாதமாக� 
ேகாபி�5� ெகா டாேய? ச?ேதக� ெபா�லாத5 ேவல�மா!" 
 
"ஆமா� ச?ேதக�பட�/டா5தா�. ச6� ��னா� நா� ��க� ேபாி� /ட> 
ச?ேதக�ப,ேட�. ஆனா� ��க� உ�ைன என��� கா�பா6றி� ெகாF�தா�!" 
எ�றா� ேவல�மா�. 
 
��க� க�ைணயினாA� ேவல�மாளி� பணிவிைடயினாA� மாட�ேதவ� 
பிைழ�5 எQ?தா�. ஆனா� கா� ேபான5 ேபான5தா�. கா� இ�லா 
�டவனாகேவ அவ� வாH?5 வ?தா�. 
 
�டவைன� க,�� ெகா டத6காக ேவல�மா� சிறி5� வ��த�படவி�ைல. 
அைத� ப6றி� ெப�ைமேய ெகா டா�. அவேள ெவ�ளாி� ேதா,ட� ேபா,F 
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ெவ�ளாி�கா1 வி6� வ?த காைச� ெகா F �F�ப� நட�தினா�. கணவைன9� 
கா�பா6றினா�. 
 
ஏQ வ�ஷ� அவ�க� இ�ப வாH�ைக நட�தினா�க�. பிற� மாட�ேதவ� இற?5 
ேபானா�. 
 
இற��� வைரயி� ேவல�மாளி� தக�ப� ெச1த 5ேராக> ெசயைல� ப6றி 
மாட�ேதவ� அவளிட� ெசா�லவி�ைல. ��பினி� பைட9ட� )ர�ேபா� �ாி?5 
அவ� உயி� வி,டதாக> ெசா�B வ?தா�. 
 
ேவல�மாN� ஒ� இரகசிய�ைத இ�திவைரயி� மனதி6��ேளேய ைவ�தி�?5 
இற?தா�. ஊைம�5ைர�� வழிகா,ட அவைள மாட�ேதவ� ேபாக> ெசா�ன 
இரவி�, ெகா"ச ேநர�திேலேய ஊைம�5ைரயிட� விைடெப6�� ெகா F அவ� 
தி��பி வி,டா�. 3ைன�கைரயி� மர�தி� பி�னாB�?5 அ$ேக நட?த5 
எ�லாவ6ைற9� பா��5� ெகா ��?தா�. த� தக�ப� ெச1த சதி> ெசயைல9� 
அறி?5 ெகா ��?தா�. ஆனா� அைத�ப6றி� பிர8தாபி�கவி�ைல. 'உன�� 
எ�ப�� ெதாி?த5?' எ�� ேக,டா� எ�ன பதி� ெசா�வ5? 'ஊைம�5ைரைய 
நFவி� வி,F வி,F வ?ேத�' எ�� தாேன ெசா�லேவ F�? 
 
இ?த அதிசய� த�பதிகNைடய வாH�ைகைய� ப6றி அறி?த ப�க�5� 
கிராமவாசிக� )ர� மாட�ேதவMைடய நிைனD�காக> 3ைன�கைரயி� ஒ� க� 
நா,�னா�க�. அவைன� கா�பா6றிய ��கM�காக ஒ� ேவைல9� ந,டா�க�. 
அ?த> 3ைன�� நாளைடவி� 'மாட�ேதவ� 3ைன' எ�� ெபய� வ?த5. 
 
இ�ேபா5� அ?த� ப�கமா1� ேபாகிற கிராம�5 ஜன$க� மாட�ேதவ� க� மீ5� 
அ�கி� உ�ள ேவ� மீ5� 3ைன ஓர�5 அரளி> ெச�யிB�?5 ;�பறி�5� ேபா,F 
வண$கிவி,F� ேபாகிறா�க�.  
------------------ 
   


