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பதி��ைரபதி��ைரபதி��ைரபதி��ைர    
 
பிறெமாழி�பைட��கைள� தமி/	 ெகா�-வர ேவ�-� எ�ற 
��ைம�பி�த� பதி�பக�தி� ேநாகேம - ஜா ல�டனி� கானக�தி� 	ர�' 
எ�ற இ�த நாவ�. இ�2� 1958 - ேலேய தமிழி� ெமாழிெபய�க�ப+- 
ெவளிவ�� பரவலாக� ேபச�ப+ட�. எனி3�, இ�ைறய காலக+ட�தி4�, 
பதி�பிக� த	தி5�, ேதைவ5� உைடயதாக இ#�பதா� இ�நாவைல ம7பதி�� 
ெச8�9ேளா�. 
 
மிக(சிற�த எ/�தாள� பலைர� ேபாலேவ தன� நா:ப� வயதிேலேய மரண�ைத� 
த/வியவ� ஜா ல�ட�. இவர� பைட��க9 அெமாிகா ம+-மி�றி ஐேரா�பிய 
நா-களி4� மி	�த �க<ெப:றி#�தன. ர=ய மகளா� வி#�ப ட� 
ஏ:7ெகா9ள�ப+ட ஒ#சில அெமாிக� பைட�பாள�களி� ஜா ல�ட� 
 கியமானவ�. 
 
'கானக�தி� 	ர�' எ�ற இ�த நாவ� 'ப' எ�ற நாயி� கைதைய� ப:றி� 
ேப&கிற�. இ�ைறய( @ழA� வாசி	� ேவைள இ� நாயி� கைத ம+-�தானா 
எ�ற ச�சய�ைத ஏ:ப-��கிற�. த� ஆதி	ண�ைத மற�� அைமதியாக வா/� 
ஜீவ�, இைடயி� மி	�த ெதா�ைலகC	�, ெகாDரமான அட	  ைறகC	� 
ஆ+ப-�ேபா�, ஜீவ மரண�ேபாரா+ட�தி� நாைளய வா<E நி(சயமி�ைல எ�ற 
நிைல  �னி:	� ேபா�, அ�த ஜீவ� தவி�க இயலாம� மீ�-� த� 
ஆதி	ண�ைத மீ+ெட-க ேவ�Fய க+டாய� ஏ:ப-கிற�. இGவைகயி� 
இ�நாவ� இ�ைறய தமிழின( @ழA� ஒ# 	றி,+- நாவ� ேபாலேவ 
ேதா�7கிற�. 
 
ஆதி	ண� எ�ற இைழ எ�ேபா�� அ7ப+-� ேபாவதி�ைல ேபால : கா4கFயி� 
உணர F5� சரHவதி நதி ேபால - அ� @+&மமாக ந� 9 ஓFெகா�ேடதா� 
இ#கிற�. 
 
எ/�ைதேய ெதாழிலாக ெகா�டதா� ஏராளமா8 எ/தி	விக ேவ�Fய 
க+டாய�திA#�த ஜா ல�டனி� தைலசிற�த பைட�� இ�த கானக�தி� 	ர�'. 
இ�நாவைல மிக அ:�தமாக ெமாழிெபய��தி#	� அமர� ெப. �ர� அவ�களி� 
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பJகளி�� எ�நாC� நிைல�தி#	�. தமி/	� ெதா�- ெச8ேவா� 
சாவ��ேடா? 

- ச�தியா நடராஜ� 
--------------------- 
 

ஜா
 லட�ஜா
 லட�ஜா
 லட�ஜா
 லட�    
 
ஜா ல�ட� எ�பவாி�  /�ெபய� ஜா� கிாி�பி� ல�ட� எ�ப� ஆ5& 1876-
1916. ஜனன� ஸா� பிரா�LHேகாவி� நாேடாFயாக ேஜாசிய� பா���� திாி�த 
வி�Aய� ெஹ�ாி எ�பவ#	� பிற�தவ�. ஜால�ட3� தக�பனா#ைடய 
நாேடாF	ண�ைத� ெப:றி#�தா�. இவ#	 ெஜ�ம� சி�தா�திகளான 
நீ+ேஷயிட � மா�Lட � அபார பதி. அவர� க#��க9 யாE� நீ+ேஷ5�, 
மா�ஸு� மனசி� ஏ:றிய ெபௗரஷ சி�தா�தJக9, வா<E ெகா-�த ைக�� ஆகிய 
இர�F� மல�(சி. சதி உபாசக�, அமா3=ய உபாசக� எ�7 ெசா�ல 
ேவ�Fய நீ+ேஷ, சகல த�மJகC� கவ�த ப�த�தினFயாகேவ பிற�தைவ எ�7 
ெசா�4� மா�H, நீ+ேஷ ஆகியவ�கேள நாேடாFயி� மனசி� த�மHதாபக�க9 
என நி�ணயமான� இய��. 

- ��ைம�பி�த� 
------------------ 

ெமாழிெபய��பாளாி� �க�ைரெமாழிெபய��பாளாி� �க�ைரெமாழிெபய��பாளாி� �க�ைரெமாழிெபய��பாளாி� �க�ைர    
 
நா8 எ�றா� அைனவ#	� பிF	�. அ� மிகE� வி&வாச 9ள பிராணி. அதி� 
எ�தைனேயா இனJகC�-. அவ:றி� ஓாின�ைத( ேச��த ஒ# நாைய�ப:றிய 
கைத இ�. உ9ள�ைத கவ#� கைத. ஜால�ட� த� ெசா�த அ3பவ�ைத 
ெகா�ேட இைத க:பைன ெச8தி#கிறா�. 
 
கனடாவி� வடேம:	 ேகாFயிேல அலாHகாவி� அ#கி� Qகா� பிரேதச� 
இ#கிற�. அதிேல கிரா�ைட� மாவ+ட� எ�ப� அலாHகாவி� எ�ைலயி� 
உ9ள�. அJேக பா8கிற பல ஓைடகளி� தJக��9 கிைட�பைத 1896-� 
அறி�தா�க9. அதனா� உலகி� எ�லா� ப	திகளிA#��� மக9 அJேக 
விைர�ேதாFனா�க9. தJகெம-க( ெச�ற சில� ெபாிய ெச�வ�களானா�க9. 
ஆனா� பல� க-J	ளிரா4� ேநாயா4� உயிாிழ�தா�க9. 
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ஆ�F ப	தியி49ள த+பெவ�ப நிைலேய கிளா�ைடகி4� இ#கிற�. 
அதனா� ஆ�F� ஏ/ மாதJகC	 அJேக க-J	ளிராக இ#	�. தைரயி� 
உைறபனி RFயி#	�. ேம மாத�தி� ம�தியிA#�� ஆகH+  த� வார� 
வைரயி� அJேக 24 மணி ேநர � பகலாகேவ இ#	�. ந-நிசியிேல @ாியைன� 
பா�கலா�. 
 
இ�த� ப	தியிேல தJக�ைத� ேதF Sணாக அைல�தவ�களி� ஜா ல�ட3� 
ஒ#வ�. அதனா�தா� அவ� இகைதைய மி	�த &ைவேயா- எ/த  F�தி#கிற�. 
உைறபனி�பிரேதச�திேல நா8க9 அ�ல� மா�க9 T+Fய வ�Fயி�தா� 
பிரயாண� ெச8வா�க9. வ�F5� தனி�ப+ட அைம�ேபாF#	�. 
 
தJக� ேதF� பலேப� அ�த� ப	தி	( ெச�றதா� அவ�கC	� ேதைவயான 
ெபா#9கைள அJ	 ெகா�- ெச�லேவ�Fய அவசிய� ஏ:ப+ட�. ேம4� 
அவ�கCைடய கFத�ேபா	வர��	 ேவ�Fய வசதிைய கனடா அரசாJக� 
ேம:ெகா�ட�. தபா�வ�Fகைள இ/கE�, தJக� ேதF( ெச�பவ�க9 
வ�Fகளி� ெச�லE� ஏராளமான நா8க9 ேவ�Fயி#�தன. அதனா� நா8 
வாணிக� ஓJகி:7. நா8கைள� தி#F ெகா�- வ�� வி:ப�� பண� பறி	� 
வழிகளி� ஒ�றாயி:7. அ�த வழியிேல பனி�பிரேதச�தி:	 வ�த�தா� இ�த 
கைதயி� நாயகமாக விளJ	� நா8. அத� கைத மி	�த &ைவ59ள�. 
 
ஜால�ட� கைத ெசா�4வதிேல இைணய:றவ�. அவ� எ/திய கைதகளி� 
பகி� மிக(சிற�த�. இைத ஆJகில�திேல ல+சகணகான மக9 பF�� 
மகி<�தி#கிறா�க9. ஐேரா�பிய ெமாழிக9 பலவ:றி4� இைத ெமாழி-
ெப��தி#கிறா�க9. தமி< மகC� இைத� பF�� மகிழ ேவ�-� எ�ற 
ேநாக�ேதா- இ� தமிழி� ெமாழிெபய�க�ப+F#கிற�. இைத� பF�தவ�க9 
ஜா ல�ட3ைடய ம:ற கைதகைள5� பFக ஆ�வJ ெகா9Cவா�க9 எ�பதி� 
ஐயமி�ைல. 

--- ெப.�ர� 
------------------------- 
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�க�ைர�க�ைர�க�ைர�க�ைர    
 
ஜா ல�ட� ��ைம5� பழைம5� ேச��த க:பைனயி� (Romance) மி	�த 
வி#�ப ைடயவ�. அவ#ைடய ப�ைப5�, வா<ைகைய5�, 2�கைள5� 
அறி�� ெகா9வத:	 இ�த வி#�பேம சாியான சாதனமா	�. அவ#ைடய 
வா<ைகயி� ேபா	, சRகெகா9ைகக9, ெபா#ளி4�, �கழி4� அவ#கி#�த 
நா+ட�, அவ#ைடய 2�களி� ெபா#9, த�ைம ஆகிய இைவயைன��ேம 
அவ#ைடய வா<ைகைய கவ��த ேவக� மி	�த மேனாபாவைனயிA#�ேத 
வAைம ெப:றன. 
 
ஜா ல�ட� சா�பிராசிHேகாவி� 1876ஜனவாி ப�னிர�டா� ேததி பிற�தா�. 
அவ#ைடய ெப:ேறா�க9 ம�திய ேம:	� பிரேதச�திA#�� கAேபா�னியாE	 
வ�தவ�க9. அவ#ைடய த�ைத அெமாிக உ9நா+-� ேபாாி� கல�� ெகா�டவ�. 
அதி� ஏ:ப+ட காயJகளிA#�� அவ�  :றி4� 	ணமைடய ேவயி�ைல. உட� 
நல� 	�றி5�, வய�  தி��� மி#�த த�ைதைய�தா� ஜா அறி�தி#�தா�. 
ஜா		 	ழ�ைத� ப#வ�திேல ைவ�த ெபய�ஜா� கிாி�ப� ல�ட� எ�ப�. 
ஆனா� 'ஜா' எ�ற ெபயாி� அவ#	 மி	�த வி#�பமி#�தபFயா� அேத ெபயைர 
அவ#ைடய ஆசிாிய�கC� ஏ:7ெகா�டா�க9. அவ� எ/த� ெதாடJகிய 
ெபா/� அ+லா�F மாசிைக , எ�ற ப�திாிைக ஆசிாிய�கC� அவ#ைடய 
ெபயைர மா:7�பF ெச8ய  Fயவி�ைல. தா� இளைம�ப#வ�தி� அ3பவி�த 
க=டJகைள� ப:றி�பி�னா� ஜா ல�ட� ச:7 மிைக�ப-�தி Uறி59ளா� 
எ�7 ேதா�7கிற�. க:பைனயிேல நா+ட ைடய அவைர�ப:றி இத:காக� 
தவறாக எ�ணUடா�. உடைல வள��பத:	 ேவ�Fய உணE கிைட�த�. 
ஆர�ப�ப9ளியி� பF�பத:	� அவ#ைடய 	-�ப�தி� வ7ைம நிைல 
தைடயாயி#கவி�ைல. அவ#ைடய ெப:ேறா�க9 கா8கறி பயி� ெச8தா�க9 
இ�3� அைத� ேபா�7 ேவ7 ெதாழி�கC� ெச8� வ�தா�க9 ஆனா� 
	-�ப�தி� ெபா#ளாதார நிைலைம ேமாசமாகிெகா�ேட வரேவ அவ�க9 தJக9 
உடைமகைள வி:7வி+- ஓலா�தி� 	Fேயறினா�க9. 
 
ஜா ல�ட3ைடய 	-�பநிைல இGவா7 வ7ைமயிA#� தா4� ஜா		� 
பFகE�, பக:கனE காணE� ேநர� கிைட�த�. வா<ைக(ச�பவJக9 எGவளE 
உ�ைமயாக இ#�தனேவா அGவளE உ�ைமயாகேவ எ+- வயதாக இ#�த 
அவ#	� ��தககைதகC� ேதா�றின. Sடா (Ouida) எ/திய சினா எ�ற 
கைதயி� பிரதி ஒ�7 அவ#	 	ழ�ைத� ப#வ�திேலேய கிைட�த�. இ�தாAய 
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உழவ3ைடய ைபய� ஒ#வ� இைச கைலயிேல உ�னதமான சிற�பைட�தைத� 
ப:றி அதிேல எ/தியி#�த�. அ�த� ��தக�தி� கைடசியி� சில பகJக9 
இ�லாததா� அவ� எ�பF அGவளE சிற�பைட�தா� எ�பைத� ெதாி�� ெகா9ள 
 Fயவி�ைல. இ#�தா4� அ�த கைதைய� தன	� பF�� கா�பி	�பF 
அவ� தமைகைய ேக+-ெகா�டா�. பி:கால�தி� அவேர அைத� தி#�ப� 
தி#�ப� பF�தா�. Sடா எ/திய இ�த க:பைனகைதேய அவ#ைடய 
வா<ைகைய உ#வா	வதி� ேவ7 எ�லாவ:ைற5� விட அதிகமாக உதவி 
ெச8ததாக அவ� பி:கால�தி� ெசா�வ��-. - ஷா5 (Duchaillu) எ/திய Tம�திய 
ேரைக ஆ�பிாிக ஆரா8(சி5�, �ணிகர( ெசய�கC� எ�ற 24� அவ#	 
கிைட�த�. அவ#ைடய மன�ேபா		 அ�E� உக�ததாயி#�த�. இ�விJ 
எ/திய அ�ஹா�பிரா எ�3� சிற�த மேனாபாவைனகைத அவ#ைடய 
உ9ள�ைத� ெபாி�� கவ��த�. இைவய�லாம� நா� பF�தைவ  கியமாக 
மAE விைல நாவ�கேள; அவ:ைற இரவ� வாJகி� பF�ேப�. கைடகளி� 
சாமா�க9 வி:	� 
 
ஏைழ�ெப�கைள�ப:றிய கைதகைள விவாி	� ெச8தி�தா9கைள நா� 
பF�ேப�" எ�7 Uறி59ளதாக சா�மிய� ல�ட� எ�3� அவ#ைடய 
இர�டாவ� மைனவி ெசா�4வ��-. ஜா ல�டனி� த�ைத தம� நில�ைத 
வி:7வி+- ஓலா��	( ெச�ற பிற	 பல இலவச 2� நிைலயJகளி� பFக 
ஜா		 வசதி ஏ:ப+ட�. அ�ெபா/� அவ#	 வய� ப��. Hமாெல+, வி�கி 
காA�H  தலான மேனாபாவைனகைதயாசிாிய�கC�, ஆ< கட: 
பிரயாணகார�கC�, ேதச ஆரா8(சிகார�கC� எ/திய 2�கைளெய�லா� அவ� 
ஆ�வ�ேதா- பF�தா�. ஒ�றிர�- ஆ�-களி� இலகிய வானிேல ர+யா�- 
கி�ளிJ �கேழா- ேதா�றினா�. அவாிட�திேல ஜா		 ஆ�வ� நிைற�த ப:7த� 
ஏ:ப+ட�. அ�த� ப:7த� அவ#ைடய வா<ைக  /�� நீF�தி#�த�. 
 
ஜா ல�ட� எ�ெபா/�� ��தக � ைக5மாக ம+-� இ#கமா+டா�. 
காைலயி4�, மாைலயி4� அவ#	 ேவைல5�-. ப9ளி�பF��  F�த�� 
அவ#	� த� உ9ள�ைத கவ��த கடA� ேம:ெச�ல அவகாச� கிைட�த�. 
சா�பிரா�சிHேகா வைள	டாவி� பதினா�கF நீள 9ள ஒ# ேதாணிைய( 
ெச4��வதி� அவ� ெப#�ெபா/ைத கழி�தா�. அ�த( சமய�தி�தா� அவ#	� 
�திய சிேநகJக9 ஏ:ப+டன. பதினா�	 வய�( சி7வ� ஒ#வ3�, அபினிைய� 
தி#+-� தனமாக கட��கி�ற ஒ#வ3� திமிJகல ேவ+ைடகார� ஒ#வ3� 
அவ#ைடய உ9ள�ைத கவ��தா�க9. 
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விைரவி� அவ� ெபா#9 ேதF உைழக ேவ�Fயதாயி:7, தகர ட�பிக9 ெச85� 
ெதாழி:சாைலெயா�றி� அவ� பல மாதJக9 ேவைல ெச8தா�. எ�திரJகC	 
அFைமயாக ேவைல ெச8வ� அவ#	� பிFகவி�ைல. அ�த ேவைலயிேல 
க:பைனயி�ைல; �ணிகரமான ெசய�கC	 இடமி�ைல; ஆ�வ�ைத வள��பத:	 
��-ேகா� எ�Eமி�ைல. அதனா� ெதாழி:சாைல5� அ�த� ெதாழி:சாைலைய 
ஓ� அJகமாகEைடய வா<ைக ைறைய5� அவ� ெவ7கலானா�. அவ� அ�த 
ேவைலைய வி+- வி+- ஆளி(சி�பிகைள (Oyster) ெகா9ைளயF�பதி� 
ஈ-ப+டா�. அவ� தம� நீேராெசவிA�தாயிட�  �W7 டால� கட� வாJகி 
அைதெகா�- ஒ# ஒ:ைற பா8மரக�ப� வாJகினா�. அதி� ஏறி(ெச�7 
சா�பிரா�சிHேகா வைள	டாவி� ஆளி(சி�பிக9 ெப#கி வா/� இட�தி:	( 
ெச�7 அவ:ைற ெகா9ைளயF கலானா�. அ�ேபா� அவ#	 வய� பதினா4. 
க�பைல( ெச4��வதி4�, ச�ைடைய எதி��� நி:பதி4� வ�லவராக இ#�தா�. 
 
�ைற க�தி49ள உணE வி-திகளி� &:றி�திாிபவ�கC�, சிறிய பட	களி� ஏறி 
வைள	டாவி� ெச�4கி�ற மா4மிகC�, 	:றவாளிகC� அவ#ைடய 
ேதாழ�களாயி#�தா�க9. இ�பF ெகா9ைள அF�� வா/� வா<ைகயி� 
அவ#	 விைரவி� சA�� ஏ:ப+- விடேவ ஜா திXெர�7 மீ�காவ:பைடயி� 
ேச��� ெகா�டா�. அ�பF( ேச��� ெகா�-  �� அவ�தா� ெச8த� ேபால 
ெகா9ைள அF�பவ�கைள� �ர�தி�பிF	� பணியி� ஈ-ப+டா�. இGவா7 
ஒ�7ெகா�7 ேந�மாறான அ3பவJகைள� ெப7வதி� அவ#	 மி	�த 
ஆ�வ�. நீதிெநறிைய� ப:றிய எ�ணேம அதிA�ைல. ஒ/க 	ைறE�, 
ெப#J	F5� அவ#ைடய க+டான உட47திைய5� 	ைல�� அவ#ைடய 
ஆேராகிய�தி:	 ேக- விைளவி�தன. அவ� தம� பதிேனழா� பிற�த நாள�7 
கட�நா8 ேவ+ைட க�ப� ஒ�றி� ேவைல ெச8வதாக ஒ��ெகா�- ஜ�பா� 
 தAய ப	திகC	� �ற�ப+டா�. 
 
இ�த� பிரயாண� அவ#	 ந�ைமயாக  F�த�. கடA� ெச�4�ேபா� பல 
நா+கC	 மி	�த ேவைல இ#	�; �ைற கJகளி� தJ	�ேபா� அவ� 
இ=ட�பFெய�லா� திாிவா�. ஓலா��	 அவ� தி#�பிய ெபா/� அவ#ைடய 
	-�ப�தின� அவைர நிர�தரமாக ஏதாவெதா# ேவைலைய ஏ:7ெகா9Cமா7 
Uறினா�க9. ஜா ஒ# சண� ஆைலயி� ேவைல பா�கலானா�. ஆனா� அ�த 
ேவைல அவ#	� பிFகவி�ைல. பிற	 ரயி� எ�திர சாைலயி� காித9C� 
ம:ெறா# ேவைல5� அவ#	 மி	�த ெவ7�பளி�த�. 1894- � ஆ�F� ெக�A 



9 

 

எ�ப#ைடய ைக�ெதாழி:பைட தன� நீ�ட யா�திைரைய� ெதாடJகி:7. 
சா�லHெக�A எ�பவைர� தைலவராக ெகா�- ேவைலயி�லாத மக9 
இGவா7 வாஷிJடைன ேநாகி� �ற�ப+டா�க9. சா�பிரா�சிH ேகாவிA#�� 
அ727 ேப� யா�திைர ெதாடJகினா�க9. அ�த� பைடயி� ேச#வத:காக வ�த 
ஜா ல�ட3	 ஓலா�தி� ரயி� தவறிவி+ட�. ஆனா� அவ� விடா�பிFயாக� 
�ணி�� ெச�7 ஓமஹா எ�ற இட�தி� அ�பைடேயா- ேச���ெகா�டா�. �யர� 
நிைற�த ச�பவJகைளெய�லா� க:பைன ெச8� அவ� வழி  /�� U7வா�. 
இளகிய ெந%&9ள மJைகய� அவ:ைற ேக+- மி	�த பாிE ெகா�- அவ#	 
ேவ�Fய உணE ெகா-�பா�க9. ஒமஹா வைரயி� யா�திைர�பைட	 மி	�த 
உ:சாக � ெவ:றி5� இ#�தன. ஆனா� காL எ�ற தளக��த#ைடய  ய:சி 
வாஷிJடனி� ேதா�வி அைடயேவ இ�த�பைடயி� க+-�பா- 	ைலய 
ஆர�பி�த�. க+-�பா+F� 	ைலவி:	 ஜா	� காரணமா8 இ#�தா�. 
ெக�Aயா� அ�த� பைடைய ஒ/J		 ெகா�-வர  Fயவி�ைல. ஜாகி:	 
அ�த இயக�தி� ேமA#�த ப:7த�  :றி4� ேபா8வி+ட�. ஹனிபா� எ�ற 
இட�தி� அவ� அ�த� பைடைய� �றகணி��வி+- ம�திய ேம:	 கிழ	� 
பிரேதசJகைள( &:றி�பா�க( ெச�றா�. 
 
நாேடாFயாக அைல�த 	:ற�தி:காக அவ#	 R�7 மாத சிைற�த�டைன 
கிைட�த�. பிற	 ஓலா�� ேச��தா�. தம	� த�டைன விதி�த� நியாயம�ல-
ெவ�7 அவ� எ�ணினா�. ேசாஷAசெகா9ைகைய ேநாகி அவ� மன� 
ெச�றத:	 அ�E� ஒ# காரணமாக இ#�த�. இGவா7 வா<ைக நட��வதி� ஒ# 
பய3மி�ைல எ�பைத5� அவ� அ�த� த�டைனயா� உண��தா�. அதனா� 
S+-	� தி#�பிய�� அவ� தமைகயிட� பண� கட� வாJகிெகா�- 
ஓலா�� உய�நிைல�ப9ளியி� ேச��� பFகலானா�. க�Yாி	( ெச�ல 
ேவ�-ெம�ப� அவ#ைடய ேநாக�. 
 
ப�பா+ைட வி#�பி அவ� க�Yாியி: ேசர  யலவி�ைல. எ/�தாளராக ேவ�-� 
எ�ப� அவ#ைடய வி#�ப�. ஒ�றிர�- ஆ�-கC	  �� அவ� 
@றாவளிைய� ப:றி ஒ# ப�திாிைக	 க+-ைர எ/தி� பாி& ெப:றி#�தா�. அ�த 
ெவ:றி அவ#ைடய உ9ள�தி� பதி�தி#�த�. க:பைனகைதக9 எ/தேவ�-� 
எ�ற ஆவ� அவைர� ப:றிெகா�ட�. இைசயா� �க< ெப:ற சினாைவ�ேபா� 
அவ� எ/�தா� �க< ெபற வி#�பினா�. உட� நலJ	�றிய கிழ�த�ைத	�, 
தமைக	� தம� எ/��வ�ைமயா� ெப#%ெச�வ� ேதF ெகா-க அவ� 
ஆவ� ெகா�டா�. இ�த கனைவ நனவாக அவ� அர& உய�நிைல�ப9ளியிேல 
மி	�த சிர�ைதேயா- பF�தா�. பிற	 ஒ# தனி�ப9ளியிேல ேச��� இ�3� 
ேவகமாகக:க  :ப+டா�. இGவா7 இர�டா�-க9 பF�த பி� அவ� 
கAேபா�னியா ப�கைலகழக�தி� ேச��தா�. அவ#	 அJ	 நைடெப:ற 
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ேபாதனா ைற பிFகவி�ைல. கைதக9 எ/�வதி� பயி:சிைய அவ� நாFனா�. 
அத:	 யா#� உதவி ெச8யவி�ைல. ேம4� அவ� ைகயிA#�த பண � 
தீ���வி+ட�. அதனா� க�Yாியி� ஓரா�-  F�த�� அவ� ஒ# 
சலைவ(சாைலயி� ேவைல ெச8ய�ெதாடJகினா�. 
 
இத:	 ம�தியி� அவ� தம� அ3பவJகைள5� பF�ைப5� பய�ப-�தி 
க+-ைரகC�, சி7கைதகC�, ெச859கC� எ/தி 	வி��ெகா�F#�தா�. 
ஒGெவா# ப�திாிகாசிாியைர5� நாFயைல�தா�. பய� ஒ�7� ஏ:படவி�ைல. 
ஏேதா ஒ�றிர�- சி7 க+-ைரக9 ம+-� உ9Z��ப�திாிைகயி� ெவளியாயின. 
சலைவேவைல ெச8ய� ெதாடJகிய பிற	 மி	�த உைழ�பா� அவ#	 எ/தE� 
 Fயவி�ைல. 
 
கிரா�ைட மாவ+ட�தி� தJக� கிைடகிறெத�கிற ெச8தி அ�ெபா/� வ�த�. 
ஜா தம� ைம��னேரா- ேச��� ெகா�- வட	� பனி�பிரேதச��	� 
�ற�ப+டா�. அவ#ைடய ைம��ன� இவைரவிட வயதி� மிகE� R�தவராதலா� 
அவ� பாதி வழியிேலேய தி#�பிவி+...ர�. ஜா ம+-� ெதாட��� ெச�லலானா�. 
ஆனா� அவ#	� தJக� அக�படவி�ைல. ெசாறி ேநாயா� [Fக�ப+- S- 
தி#�பினா�. கைத எ/�வத:	 ேவ�Fய பல 	றி��க9 ம+-� கிைட�தன. 
 
S- வ�த�� மி	�த உ:சாக�ேதா-� ந�பிைகேயா-� எ/தலானா�. 
அைர�ப+Fனியாக இ#�� ெகா�ேட ஏராளமாக எ/தினா�. நாேடாF வா<ைக 
கைதக9, கட:கைதக9, மீ�காவ: பைட கைதக9, கிரா�ைட கைதக9, 
க+-ைரக9, கவிக9, நைக(&ைவ��\	க9 எ�றிGவா7 எ/தி� த9ளினா�. 
ஐ�� மாதJகC	� பிற	 சா�பிரா�சிHேகாவி� ெவளியா	� சிற�த ச%சிைக 
ஒ�றி� அவ#ைடய கைதெயா�7 ெவளியாயி:7. அ-�த மாத�தி� ம:ெறா# 
கைத5� வ�த�. அ� அவ� எ/திய சி7 கைதகளி� மிக( சிற�த�. அவ#	 
கிைட�த ச�மான� மிக( சிறிேத எ�றா4� அவ� ெதாட��� எ/தலானா�. 
ஓரா�F:	� பிற	 அ+லா�F ச%சிைகயி� அவ� கைத பிர&ரமாயி:7. 
அதிA#�� அவ#ைடய �க< ஓJகிய�. 
 
கிரா�ைடகிA#�� தி#�பிய இர�டா�-கC	� பிற	 அவ#ைடய 
கைதகைள( &லபமாக� ப�திாிைகக9 ஏ:7 ெகா9ளலாயின. ஓரளE வ#வா5� 
ஏ:ப+ட�. அவ#ைடய சி7 கைத� ெதா	திக9 இர�-�, சி7வ�கCகான 2� 
ஒ�7� நாவ� ஒ�7� ெவளியாயின. 
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1903-� ஜா ல�ட3	 மி	�த �க< ஏ:ப+ட�. கானக�தி� 	ர� (The Call of the 
Wild) எ�ற இ�த கைதேய அத:	 காரண�. இைத� பல#� வி#�பி� 
பF�தா�க9. ஏராளமான பிரதிக9 வி:பைனயாயின. அறிவாளிகC� இைத 
ஆேமாதி�தன�. இத:	9 அவ#	 க�யாணமாகிவி+ட�. ஒ# ெப� 	ழ�ைத5� 
பிற�த�. தாயா�  தAயவ�கைள கா�பா:ற ேவ�Fய ெபா7�� அவ#	 
ஏ:ப+ட�. ஜா ல�ட� தி+டமி+- நா9ேதா7� ஆயிர�  த� நாலாயிர� 
வா��ைதக9 வைரயி� எ/தி வ�தா�, வா��ைத	� ப�� ெச�-�, பி�னா� 
பதிைன��, இ#ப�ைத�� ெச�-� அவ#	 கிைடகலாயி:7. ஆனா� 
பண�தி:காக எ/�வ� அவ#	 ஒ# ெதா�ைலயாக� ேதா�றி:7. அைத 
நிைன���தா� மா�F� ஈட� எ�ற அவ� நாவA� கதாநாயக� ஓ� எ/�தாளனாக 
ெவ:றியைட�த�� த:ெகாைல ெச8�ெகா9கிறா�. 
 
மேனாபாவைனயி� ஈ-பா-ைடய அவ#	 இ�த நிைலைய பிFகவி�ைல. ஒேர 
மாதிாியான தினசாி எ/�� ேவைல கச�த�. அ�த வா<ைகைய அவ� நீ�ட நா9 
சகிக Fயவி�ைல. 
 
ஆதலா� 1902 ஜூைலயி� ெத�னா�பிாிகாE	 விேசஷ நி#பராக( ெச�4மா7 
அைழ�� வரேவ ஆ�வ�ேதா- அைத ஏ:7ெகா�டா�. ேபாய� 5�த�ைத� ப:றி( 
ெச8தி அ3��வத:காக அேசாசிேய+ட+ பிரH அவைர நியமி�த�. ஆனா� 
நிQயா� ேச#� ேபாேத சமாதான� ேப(& நைடெப7 வதாக( ெச8தி கிைட�த�. 
இ#�தா4� ஜா ெதாட��� பிரயாண� ெச8தா�. மாமி�ல� க�ெபனியா� 
ல�ட� நகர��( ேசாி வா<ைகயி� நிைலைம ப:றி ஓ� ��தக� எ/த� 
பணி�தா�க9. அவ� ல�டனி� ஏ/ வாரJகளிA#�� கவனி�தத� பயனாக 
ஆ<	ழியி� வா/� மக9 (The children of the abyss) எ�ற 2ைல எ/தினா�. S- 
தி#�பியபி� சில நா+களி� மைனவிைய வி+-� பிாி�தா�. அ-�த வச�தகால�தி� 
ஜ�பா3	� பயணமானா�. ர=ய - ஜ�பா� 5�த�ைத� ப:றி எ/த நி#பராக( 
ெச�றா�. 
 
மீ�-� S- ேச��த�� பைழயபF சா�பிரா�சிHேகா வைள	டாவி� க�ப� 
ஓ+Fனா�. ேசாஷAH- க+சியி� சா�பாக ஒலா�� ேமய� பதவி	� 
ேபா+Fயி+டா�. கிெள� எ�ல3	� பக�தி� 129 ஏக� பர��9ள ஓ� 
ப�ைணைய வாJகினா�. ெசா:ெபாழிE நிக<�திெகா�- பல இடJகC	( 
ெச�7 வ�தா�. ம7பF5� க�யாண� ெச8� ெகா�டா�. இைவெய�லா� 1905-
ஆ� ஆ�Fேலேய நட�தன. அ-�த ஆ�F� அவ� ேம:கி�திய� தீEகC	( 
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ெச�7 வ�தா�. பிற	 ப�ைணைய அபிவி#�தி ெச8வத:காக( ெசலEமிக ெபாிய 
தி+டJக9 வ	�தா�. அவ:றி:	 ம�தியிேலேய அவ� ஓ� ஐ�பதF நீள 9ள 
படகிேல உலக�ைத( &:றிவர ஏ:பா-கெள�லா� ெச8� வ�தா�. ப�ைணைய 
அபிவி#�தி ெச8யE�, அதி� ஒ# மாளிைக க+டE�, பட	 ஒ�7 உ#வாகE� 
ேவ�Fய பண�தி:காக அவ� சதா எ/திெகா�F#�தா�. 
 
'Hநா�' எ�ற படைக க+F உலக�ைத( &:றி வர� �ற�ப+டா�. ஆனா� 
பாAசீனியாவிேல அ�த� பிரயாண�ைத ைகவிட ேவ�Fயதாயி:7. ஜா 
ல�ட3	 ஏேதா ஒ# விதமான ேநா8 ஏ:ப+F#�த�. க�பA� ெச�றதா� அ�த 
ேநா8 அதிகாி�த�. அதனா� ஒ�றைர ஆ�-கC	� பிற	 பிரயாண�ைத 
ைகவி+- வி+- சி+னியி� படைக வி:7 வி+டா�. பிற	 ஈவடா�, பனாமா, 
வழியாக ஆ7 மாத�தி� தி#�பி S- வ�� ேச��தா�. இ�த� பிரயாண� பல 
&ைவயான ச�பவJகC� �ணிகர( ெசய�கC� நிைற�த�. அவ:ைற� ப:றி 
எ�லா� அவ� மைனவி சா�மிய� ல�ட� எ/திய 2A4�, அவேர எ/திய 
Hநா� க�ப� பிரயாண� எ�ற 2A4� காணலா�. ஜா சதா எ/திெகா�ேட 
இ#�தா�. இ�த� பிரயாண�தி� ேபா� ஆ7 ��தகJகC�, ேம4� ஒ�றிர�- 
��தகJகளாக UFய கைதகC�, க+-ைரகC� எ/தினா�. 
 
ஜா ல�டனி� இ7தி ஆ7 ஆ�-களி4� இ�பF�ப+ட நிக<(சிகேள 
நிைற�தி#�தன. பசிபி ச �திர கைரேயார� தி49ள பிரேதச�தி� நா�	 	திைர 
T+Fய வ�Fயி� பிரயாண� ெச8தா�. ஹா�� பிரேதச�தி:	� 
ெமLேகாE	� ஹவா8 தீEகC	� ெச�7 வ�தா�. அவ#ைடய ப�ைண 
அ�ெபா/� 1,300 ஏக� ெகா�டதாக இ#�த�. அதி� அவ� ந�ல ப�ைண� 
பிராணிகைள வள��தா�. 75 ஏகாி� திரா+ைசெகாF பயி� ெச8தா�. ஒ# ல+ச� 
க:Tர�ைதல மரJகைள ைவ�தா�. இ�3� பல வைகயான அபிவி#�திகC� 
ெச8தா�. அேத சமய�தி� இைடவிடா� எ/திெகா�-மி#�தா�. அவ� தம� 
நா:பதாவ� வயதி� 1916 நவ�ப� 22� ேததிய�7 காலமானா�. அவ#ைடய 
வா<ைக( சாித�ைத எ/திய அவ#ைடய மைனவி U7வ� ேபா� மி	�த 
அ4�பினாேலேய உயி� நீ�தா�. அவ#ைடய �க< பல நா-களி4� பரவிய�. 
ர=யாவி� அவ#	 மி	�த �க< உ�-. 1918-	  �னாேலேய அவ#ைடய 
2�க9 அைன�தி:	� இர�- பதி��க9 அJ	 ெவளியாயின. பிரா�L4� 
அேத மாதிாி அவ#ைடய 2�கைள மக9 பF�தா�க9. அவ#ைடய  கியமான 
2�க9 ஐேரா�பாவி� உ9ள ெப#�பாலான ெமாழிகளிெல�லா� ெபய�க� 
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ப+-9ளன. அவ� ஒ# சராசாி அெமாிக� எ�7 பிற நா+Fன� மதி�தன�. 
அெமாிக நா+-� தனி�த�ைமக9 அவாிடமி#�தன. 
 
ச�பவJக9 நிைற�த வா<ைகயி� இைடயிேலேய அவ� த��வசாHதிர�ைத� 
பFகE� ேநர� க�டா�. பர�த க#��களி4� எ�லாவ:ைற5� விளக  :ப-� 
த��வ  ைறகளி4� அவ#	 மி	�த ஆ�வ �-. எைத5� அறி��ெகா9ள 
ேவ�-ெம�ற ஆைச5� அவ#	�-. ஆனா� �லைம	 ேவ�Fய ெபா7ைம 
அவ#கி�ைல. உ9ள�தி� எ/�த ஆ�வ�ைதேய அவ#ைடய க#��க9 
ெப#�பா4� அF�பைடயாக ெகா�F#�தன. ஆதலா� அவ� த��வ 
சாHதிர�தி� ஆ<�த �லைம எ8தவி�ைல. 
 
நSன இலகிய�தி� அவ#	9ள  கியமான Hதான�ைத அவ�த��வ சாHதிாி 
எ�ற  ைறயி� ெபறவி�ைல. அவ� பிற�பிேலேய க:பைன ஆ�வ ைடயவ�. 
ஆ<�த த��வ சாHதிாியாகேவா வி%ஞானியாகேவா அவைர க#�வ� சாிய�ல. 
ஜா ல�ட3ைடய 2�கெள�லா� மேனாபாவைன கைதகளாகேவ 
இ#கி�றன. அ�த வைகயிேலதா� அவ:ைற மதி�பிட ேவ�-�. 
 
ஜா ல�ட� கைத ெசா�4வதி� மிக வ�லவ�. இ�தா� அவைர� ப:றி 
 கியமாக Uற ேவ�Fய விஷய�. அவ� கைதகைள( சிற�த  ைறயி� 
ெசா�வத:காகேவ பிற�தவ�. 'Hநா� க�பA� பிரயாண� ெச8தெபா/� இ�திய 
ச �திர� தீEகC9 ஒ�றி� அவ� தJக ேவ�F ஏ:ப+F#�தா� அJ	 கைதக9 
ெசா�A அவ� மி	�த கீ��தி ெப:றி#�பா�. ஆதா� பிற�பி:	  �னாேலேய அவ� 
பிற�தி#�பாரானா� அ�பழJகால�தி� இ#�த சைடமனித�கC	� �ணிகர( 
ெசய�க9 மி	�த கைதகைள( ெசா�A அவ�கைள Hத�பி	மா7 ெச8தி#�பா�. 
கவன�ைத ஈ�	�பFயாக கைத ெசா�4� திறைம5�, கைத�ேபாகி� தைட 
ஏ:படாம�, ெதளிவாக வ�ணி	� திற3�, நாடகபாணியி� நிக<சிகைள 
அைம	� சதி5� ேச��� ஜா ல�டனி� ெப#�பாலான 2�கC	 
தனி�ப+ட கவ�(சிைய அளிகி�றன. 
 
அவ#ைடய 2�கெள�லா� ஒேர தரமாக இ�ைல எ�பைத யா#� ம7க 
மா+டா�க9. கட� ெதா�ைலைய� தவி�கேவ ெப#�பாலான 2�கைள அவ� 
எ/தினா� எ�7 அவ#ைடய கFதJகளிA#�� அறியலா�. சாதாரணமான 2�க9 
பலவ:ைற� தா� எ/�வதாக அவ� த� ட� ெந#Jகி� பழகியவ�கC	 மீ�-� 
மீ�-� Uறியி#கிறா�. அ�பFயி#�தா4� அவ� எ/தியவ:றி� மிக�பல 2�க9 
சிற�தைவேய. அவ:றி� ஒ#சில எ�7� நிைல�தி#	� மதி�� வா8�தைவ. 
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திறைம வா8�த ெப#�பாலான கைதயாசிாிய�க9 தJக9 அ3பவJகைள கைதக9 
பலவ:றி� �	��வா�க9. தா� எ�ற உண�(சி மிக ஜா ல�ட� தன� 2�க9 
பலவ:றி� தம� வா<ைக( சாி�திர�ைதேய Uறி59ளா�. மா�+F� ஈட� எ�ற 
2A� எ/�தாளரான ஜா ல�ட� ேதா�7கிறா�. அவ#ைடய நாேடாF 
வா<ைக அ3பவJக9 சாைல (The Road) எ�ற 2A� Uற�ப+-9ளன. 
அவ#ைடய ம�பான அ3பவJக9 ஜா பா�Aகா� எ�ற 2A� ெவளியாகி�றன. 
இ�த 2� ம� உ:ப�திைய5� ம� வி:பைனைய5� அறேவ வில	�பF 
வ:�7��கிற�. Hநா� க�ப� பிரயாண� எ�ற 2A� அவ#ைடய பிரயாண 
அ3பவJக9 பதிE ெச8ய�ப+-9ளன. சி7வ�கCகாக எ/திய 2�கC�, 
சா�பிரா�சிHேகா வைள	டாவி� அவ#ைடய வா<ைக நிக<(சிகைளேய 
விவாிகி�றன. அவ#ைடய ப�ைண அ3பவJகைள அF�பைடயாக ெகா�ட� 
ம:ெறா# 2�. அவ#ைடய க+-ைரகC� ெசா�த அ3பவJகைளேய U7கி�றன. 
 
அவ#ைடய நாவ�களி� வ#� கதாநாயக�கைள� தம� வா<ைக அ3பவ�ைத 
ெகா�ேட சி�தாி�தி#�தா4�, அவ� ேவ7 சிற�த பா�திரJகைள5� சி#=F 
ெச8தி#கலா�. ஆனா� ப எ�ற நாைய� தவிர ேவ7 சிற�த கதாநாயக� 
ஒ#வைன5� அவ� உ#வாகவி�ைல. 
 
கைதகான நிலJகைள5� பி�னணிகைள5� ஜா ல�ட� அேநகமாக 
எ�ெபா/�� மிக ந�றாக அைமகிறா�. சில சமயJகளி� அைவ மிக அ:�தமாக 
அைமகி�றன. கைத� ேபா		� தைட ஏ:படாதவா7 இய�பாகேவ 
அைம�தி#�பதா� அைவ ெபாி�� பய3ைடயதாக இ#கி�றன. இ�த  ைறயி� தீ 
R+-த� (To build a fire) எ�ப� இைணய:ற�. மிக( சிற�த அெமாிக( 
சி7கைதகளி� இ� ஒ�றா	�. 
 
ஜா ல�ட3ைடய கைதகளி� ெபா#ைள� ப:றி5�, க#ைவ� ப:றி5�  �ேப 
Uற�ப+-9ள�. த��வசாHதிர�தி� அவ#கி#�த ஆ�வ� அவ#	 எ�ண:ற 
கைத�ெபா#9கைள அளி�த� ; ஒேர ெபா#ைள� தி#�ப� தி#�ப� 
பய�ப-��வைத5� அவ� ெவ7கவி�ைல. அவ#ைடய மிக� பலவான வா<ைக 
அ3பவJக9 அவ#	 கைத க#��கைள ஏராளமாக� த�தன. கைத ெசா�4� 
அவ#ைடய திறைமயி� ஒ# ப	தியாக அைம�தி#�த நாடக� பாணி அவ#ைடய 
கைதகC	� தனி( சிற�பாக அைம�த�. 
 



15 

 

இ�த 2A� Uற�ப+-9ள கைத எGவா7 எ/�த� எ�பைத� ப:றி( &#கமாக  
இ�ெபா/� பா�கலா�. 1903- மா�( 11 - � ேததிய�7 அவ� தம� ந+�	ாிய 
ஆனா H+ர�Hகீ எ�பவ#	 எ/திய கFத�தி� கானக�தி� 	ர� எ�ற 
கைதைய� ப:றி U7கிறா�. ப+டா�- எ�ற என� நா8கைத உJகC	 
நிைனவி#கலா�. அேதா- ெதாட��9ள கைதயாக இைத எ/த� ெதாடJகிேன�. 
ஆனா� இ� நாலாயிர� வா��ைதகளி� அடJகாம�  �ப�திர�டாயிர� 
வா��ைதகC	 ஓFவி+ட�. ப+டா�- எ�ற கைதயி� ஒ# தீய நா8	�, ஒ# தீய 
மனித3	-மிைடேய R�ட பைகைமைய� ப:றி U7கிறா�. அ�த� 
பைகைமயா� நா5�, மனித3�  Fவி� இறகிறா�க9. இ�த 2A� மிக( சிற�த 
நாைய� ப:றி அவ� U7கிறா�. ப எ�ப� உ�ைமயாகேவ வா<�த ஒ# நாயி� 
ெபய�. சா�டா கிளாராவி� உ9ள ஒ# ப�ைணயி� அைத பா�+ எ�ற நீதிபதி 
வள��தா�. நீதிபதியி� மகனான Yயி பா�+ எ�பவ� அைத Qகா� 
பிரேதச��	 ெகா�- ெச�றா�. டாஸனி� அவ� ஜா ல�ட3	� 
பழகமானா�. பா�+ ெகா�- வ�தி#�த நாைய ஜா மிகE� வி#�பினா�. 
ஐ�தா�-கC	� பிற	 அ�த நாேய கானக�தி� 	ர� எ�ற 2A�  கிய 
பா�திரமாக அைம�த�. 
 
ஜா ல�ட� இற��  �ப�� R�7 ஆ�-க9 ஆகி�றன. அவ� எ/திய ஐ�ப� 
2�களி� ெப#�பாலானவ:ைற மக9 மற��வி+டா�க9. திறனா8வாள�கC9 
காலேம சிற�த�. அ� �Jகாம� ேவைல ெச8� மதி�பி-கி�ற�. கால�ேபாகி� 
பல 2�கைள மக9 மற��வி+டா4�, கானக�தி� 	ர�, கட� ஓநா8, மா�+F� 
ஈட� ேபா�ற 2�கC�, இ#ப�  �ப� சி7கைதகC� எ�7� அவ�க9 
நிைனவி� இ#	�. இ#பதா�-களி� ஐ�தா7 சிற�த 2�கைள எ/தியி#�தா� 
அ�ேவ எ�த எ/�தாள3	� சிற�த ெவ:றியா	�. ேமேல 	றி�பி+ட 
2�கெள�லா� ஜா ல�ட3ைடய வா<ைகயி�  :ப	தியான &மா� 
ப�தா�-களி� எ/த�ப+டைவ. அவ:றி� காண�ப-� திறைம5�, சதி5�, 
உ:சாக �, Hநா� பிரயாண�தி:	� பி�� எ/த�ப+ட 2�களி� 	ைற�� 
காண�ப-கி�றன. மேனாபாவைன� திறைமயா4� கைத5� க#��கC� தJ	 
தைடயி�றி( ெச�4�பF அைம	� ஆ:றலா4� கைதைய க:பைன ெச8வத:	 
ேவ�Fய இய:ைக� திறைமயா4� ஜா ல�ட3	 இகால அெமாிக 
இலகிய�தி� ஒ#  கியமான Hதான� கிைட��9ள�. 

- �ராJ Yத� மா+ 
------------------ 
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1. 1. 1. 1. ஆதிநிைலஆதிநிைலஆதிநிைலஆதிநிைல    
 
ப ெச8தி�தாைள� பF�ததி�ைல; பF�தி#�தா� தன	 ம+-ம�ல. த�ைன� 
ேபா�ற உட:க+-� அட��த உேராம � உைடய அ�த வ+டார�� 
நா8கCெக�லா� ெதா�ைல உ#வாகிெகா�F#கிற� எ�பைத� ெதாி�� 
ெகா�F#	�. பனி மயமான ஆ�F இ#+-�பிரேதச�திேல எ�பFேயா 
_ைழ�� அJேக தJக� கிைட�பதாக மனித� க�-வி+டா�. க�ப� 
க�ெபனிகC�, ம:ற ேபா	வர��( சாதன நிைலயJகC� தJக9 லாப� க#தி 
இ�த( ெச8திைய எJ	�  ழகின. வட	� பனிநா+ைட ேநாகி 
ஆயிரகணகான மக9 விைர�� �ற�படலானா�க9. அவ�கC	 நா8க9 
ேவ�-�. எஃ	 ேபா�ற தைசநா#�, உைறபனி	 இைளகாத உேராமக+-� 
உ9ள திடமான ெபாிய நா8க9 அவ�கC	 ேவ�-�. 
 
கதிரவ� ஒளி ெகா%&கி�ற சா�டா கிளாரா[1]. ப9ள�தாகி� ஒ# ெபாிய 
மாளிைகயிேல ப வா<�த�. மாளிைக நீதிபதி மி�ல#	( ெசா�த�. அ� 
சாைலைய வி+- உ9ேள த9ளியி#�த�.  �னா� மரJக9 ஓJகி வள��தி#�தன. 
அவ:றா� மாளிைக பாதி	ேம� மைறக�ப+F#�த ேபாதி4� அத� நா�	 
பகJகளி4மி#�த அகலமான தா<வார�ைத ெவளியிA#�ேத ஓரளE காணலா�. 
மாளிைகயி�  ��ற�திேல ப&���ெவளிகC�-. பி��ற�திேல இ�3� 
விசாலமான இடமி#�த�. 
 
ெபாிய லாயJகC�, திரா+ைச ெகாFக9 பட��� ஊழிய�S-கC�, வாிைச 
வாிைசயாக ஒ/Jகாக அைம�த �றS-களாகிய வி-திகC�, கா�நைடகCகான 
ேம8(ச� நிலJகC� பழமரகா-கC� அJேக இ#�தன. இைவகேளா- அJேக 
ெபாJகிெய/� ஊ:7கிண:றிA#�� நீ� இைறக எ�திர அைம��கC�, 
அவ:றி� பக�திேல நீதிபதி மி�லாி� 	மார�க9 காைலயி4� மாைலயி4�  /கி 
விைளயா-வத:காக சிெம�டா� க+Fய 	ள � கா+சியளிகி�றன. 
 
இ�த� பர�த நில�ப	தியிேல ப அதிகார� ெச4�திய�. அ� அJேகேய பிற�� 
அJேகேய நா�கா�-க9 வா<�தி#கிற�. ேவ7 எ�தைனேயா நா8க9 அJேக 
உ�- எ�ப� ெம8தா�. இGவளE ெபாிய இட�திேல ேவ7 நா8கC� 
இ�லாமA#க  F5மா? இ#�தா4� அைவெய�லா� ஒ# ெபா#+F�ைல. 
எ�தைனேயா நா8க9 வ#�, ேபா	�. ஏேதா சில கால�தி:	 நா8�ப+Fயிேல ஒ# 
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Rைலயிேல யா#ைடய கவன�தி4� படாம� இ#	�. ஜ�பா� ேதச�ைத( ேச��த 
ஒ# வைக ெமா�ைண R	 	9ள ஜாதி நாயான D+H, உேராமமி�லாத 
ெமசிேகா நா+- ம/Jைக நா8 இசெப� ஆகியைவெய�லா� அ�பF�தா�. 
அவ:ைற� பய 7��� ேவ7 வைக நா8கC� ப�� இ#பெத�றி#�தா4� 
அவ:ேறா- பைக( ேச��� எ�ண  Fயா�. 
 
ப ெவ7� S+- நாய�ல; ப+F நா5� அ�ல. அத:	 நீதிபதியி� இடெம�லா� 
ெசா�த�. 	ள�திேல அ�  /கி களி	�. நீதிபதியி� மகேளா- ேவ+ைட	( 
ெச�4�. அ�தி�ெபா/தி4�, அதிகாைலயி4� நீதிபதியி� 	மாாிகளான மாA , 
ஆAH இ#வ#� உலாவ(ெச�றா�, அவ�கC	� �ைணயாக� �ற�ப-�; 	ளி� 
கால�திேல இரE ேவைளகளி� நீதிபதியி� காலFயி� அவ#ைடய 2லக�திேல 
ெகா/�� வி+ெடாி5� கண��	  �னா� ப-�தி#	�. நீதிபதியி� 
ேபர�பி9ைளக9 அத�  �கி� சவாாி ெச8வா�க9. அவ�கேளா- ப 
ப&���ெவளிேய உ#�- விைளயா-�. லாயJகC	 அ#கிேலா, 
பழமரU+டJகளி� இைடயிேலா அவ�க9 �ணி�� ேபா	�ேபா� அவ�கC	 
காவலாக நி:	�. ம:ற நா8களி� ம�தியி� அ� க�[ரமாக நைட ேபா-�. D+H, 
இசெப� ஆகிய நா8கைள அ� க�ெண-��� பாரா�. நீதிபதி மி�லாி� 
இ#�பிட�தி:	 அ�தாேன ராஜா? ஊ�வன, பற�பன எ�லாவ:றி:	� ராஜாவாக 
அ� விளJகிய�. மகCJUட அத:	 அடக�தா�. 
 
அத� த�ைதயி� ெபய� எ�ேமா. ெசயி�+ ெப�னா- [2] எ�ற ெபாிய இன�ைத( 
ேச��த மிக� ெபாிய நா8. அ� வா<�த கால�திேல நீதிபதி	 அ� இைணபிாியாத 
ேதாழ�. இ�ெபா/� ப த�ைதயி� Hதான�ைத எ+F�பிF	� 
ப	வ�திA#�த�. எ�ேமாைவ�ேபா� ப அ�தைன ெபாியத�ல. எைட 2:7 
நா:ப� ரா�த� இ#�தா4� ச:7( சிறிய�தா�. அத� தாயி� ெபய� ெஷ�. அ� 
Hகா+லா�� ேதச���ப+F நா8 வைகைய( ேச��த�. சீராக வள��� 
எ�ேலாரா4� சீராக� பாரா+- ெப:றதா� ப		 ஒ# தனி மி-	�-. அதனா� 
அ� அரச ேதாரைணயி� நட�� வ�த�. எ�லா வித�தி4� மனநிைறE ெப:ற 
கனவாைன�ேபா� அ� 	+F�ப#வ�  த� நா�கா�-க9 வா<�� வ�த�. 
த�ைன�ப:றி அத:	� தனி� ெப#ைம5� உ�-. தன	 மி%சியவ� அ�த� 
பக�திேல இ�ைலெய�ற காரண�தா� ெச#கைட5� நா+-��ற( சீமாைன� 
ேபால அ� ெகா%ச� அக�பாவ � ெகா�F#�ததாக( ெசா�லலா�. ஆனா� 
ெச�லமாக வள��� ெகா/�� ெக+-�ேபான S+- நாைய� ேபால அ� ெக+-� 
ேபாகவி�ைல. ேவ+ைடயா-வ��, அைத� ேபா�ற விைளயா+-கC� ப 
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ெகா/���ேபாகாம� த-�தேதா- அத� தைசநா�கைள வ4வைடயE� ெச8தன. 
நீ� விைளயா+- அத� உட� நல�ைத ந�றாக� பா�கா�த�. 
 
கி.பி. 1897-ஆ� ஆ�Fேல ப இ#�த நிைல இ�வா	�. அ�த( சமய�திேலதா� 
தJக� கிைடகி�றெத�ற ஆைசயா� மக9 த�ணீ� உைற�� பனி�பாைறயாக 
கிட	� வட	� பிரேதச�ைத ேநாகி விைரயலானா�க9. ப ெச8தி�தாைள� 
பF�ததி�ைல. அத:	 மா3ெவA� ேச�ைக வி#�ப� தகத�ல எ�ப�� 
ெதாியா�. ேதா+டகார3	 உதவி ெச85� பணியா+கC9 ஒ#வ�தா� 
மா3ெவ�. அவனிட� ஒ# ெபாிய 	ைற உ�-. @தா+ட�திேல அவ3	� 
ைப�திய�. ஆனா� அதிேல அவ3	 எ�ெபா/�� ேதா�விதா�. S+Fேல 
மைனவிேயா- பி9ைள 	+Fக9 நிைறய இ#�தா�க9. அவ�கைள கா�பா:றேவ 
அவ3	 கிைட	� ஊதிய� ேபாதா�. 
 
 �திாி�பழ� பயி� ெச8ேவா� சJக�தி� U+டெமா�7 ஒ# நா9 மாைலயி� 
நட�த�. அத:	 நீதிபதி ேபாயி#�தா�. ைபய�க9 உட:பயி:சி( சJக� ஒ�ைற 
நி7Eவதிேல ஈ-ப+F#�தா�க9. மா3ெவA� �ேராக( சி�தைன	 ந�ல சமய� 
கிைட�த�. பைக அைழ��ெகா�- அவ� பழமரU+ட�தி� வழியாக� 
ேபாவைத யா#� பா�கவி�ைல. ெகா%ச �ர� &:றிவி+- வ#வத:காகேவ 
�ற�ப+F#�பதாக ப எ�ணி ெகா�F#�த�. காேலb பார எ�ற ெபய#ைடய 
சிறிய ரயி�நிைலய� உ�-. ெகாF கா+Fனா� தா� அJேக ரயி� நி:	�. 
அGவிட�திேல ஒ# மனித� மா3ெவைல� தனியாக( ச�தி�� எ�னேவா 
ேபசினா�; அவ3	� பண � ெகா-�தா�. 
 
"சரைக ந�லா க+Fெகா-" எ�7 அ�த மனித� உ7மினா�. ஒ# தF�பான 
கயி:ைற ெகா�- பகி� க/��� ப+ைடகFயிேல க/�ைத( &:றி மா3ெவ� 
இர+ைடயாக க+Fனா�. 
 
"இ�த கயி:ைற இ7கினா� R(&திணறி�ேபா	�" எ�றா� மா3ெவ�. அ� சாி' 
எ�7 ம7பF5� உ7மினா� அ�த மனித�. 
 
க/�திேல கயி:ைற க+Fயைத� ப ஆ+ேசபிகாம� அைமதியாக 
ஏ:7ெகா�ட�. இ�மாதிாி  �� யா#� க+Fயதி�ைல. இ#�தா4� பழகிய 
மனித�களிட�திேல அத:	 ந�பிைக உ�-. ஆனா� மா3ெவ� கயி:ைற அ�த� 
��மனித� ைகயி� ெகா-�தEடேன ப பயJகரமாக உ7மலாயி:7. தன	 
அ�த( ெச8ைக பிFகவி�ைல எ�பைத 	றி�பாக அ�பF கா+Fய�. அ�த 
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	றி�ேப ேபா�� எ�ப� அத3ைடய எ�ண�. ஆனா�, கயி7 தன� க/�ைத 
ெநாிக� ெதாடJகியைத அ� எதி�பா�கவி�ைல. அத:	 R(& திணறிய�. 
��மனித� ேம� ப ேகாப�ேதா- பா8�த�. அத� க/�ைத�பிF�� அவ� 
அ/�தினா�. அேத சமய�தி� திXெர�7 அைத ம�லா�� வி/மா7 
த9ளிவி+டா�. உடேன கயி7 ேம4� 	cரமாக க/�ைத இ7க� ெதாடJகிய�. 
ப ஆ�திர�ேதா- திமிறி�பா��த�;  Fயவி�ல; அத� நா	 ெவளிேய 
ெதாJகிவி+ட�. R(&விட  Fயாம� ெந%& �F�த�. அத� வா<ைகயிெல ஒ# 
கால�தி4� யா#� இ�பF ெகா-ைமயாக நட�தியதி�ைல. இ�ெபா/� அத� 
உ9ள�தி� 	 றி ெகா�F#	� ேகாப�ைத� ேபா� ெபாிய ேகாப� அத:	 
எ�த கால�தி4� வ�ததி�ைல. ஆனா� அத� பலெம�லா� ஒ-Jகிவி+ட�. 
க�க9 ேசா��தன. ரயிைல அJேக நி7�திய��, மா3ெவ4� அ��� மனித3� 
R+ைட  F(& வ�Fயிேல அைத� �கி� ேபா+ட�� ப		� 
ெதாியேவயி�ைல. அ� நிைனவிழ�� கிட�த�. 
 
அத:	 நிைனE வ�தேபா� அத� நாகிேல ேநாெவ-�பைத5�, ஏேதா ஒ# 
வாகன�திேல ஆF 	4Jகி( ெச�7 ெகா�F#�பைத5� ெம�வாக உண��த�. 
ரயி� எ%சி� Sறி+- க�தியேபா�தா� அத:	 நிைலைம �லனாயி:7. 
நீதிபதி5ட� அ� பல தடைவ ரயிA� ேபாயி#�த�. அத:	 R+ைட  F(&� 
ெப+Fயி� அ3பவ�  �ேப உ�-. 
 
ப க�கைள� திற�த�. பலவ�தமாக கட�தி( ெச�ல�ப-கி�ற ஒ# அரச3	 
வ#கி�ற க+-கடJகாத ேகாப� அத� க�களி� ெகா/��வி+ட�. ��மனித� 
அத� க/�ைத� பிF�� அ/�த�பா8�தா�. ஆனா� ப  �தி ெகா�ட�. 
அவ� ைகைய கGவி� பிF�� கF�த�. ம7பF5� R(&திணறி நிைனE 
த�பிவி/� வைரயி� அ� அவ� ைகைய விடேவ இ�ைல. க/�தி49ள கயி7 
மீ�-� அத� R(ைச� திணற ைவ��வி+ட�. 
 
அ�த� ெப+Fயி49ள R+ைட  F(&கைள க�காணிக ஒ#வனி#�தா�. 
அJேக ஏ:ப+ட ேபாரா+ட� அவ� கவன�ைத இ/�த�. �� மனித� காய :ற 
த� ைகைய மைற�� ெகா�-, "இத:	 அFகF வA�� வ#�. அதனாேல ஸா� 
பிரா�சிH ேகாE	  தலாளி ெகா�- ேபாக( ெசா�னா�. அJேக ஒ# டாட� 
இத:	 ம#�� ெகா-�பாரா�" எ�7 அவனிட� விளக� Uறினா�. 
 
அ�த இரா�பிரயாண�ைத� ப:றி அவ� அ-�த நா9 ஸா� பிரா�சிHேகாவி� ஓ�  
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உணEவி-தியி� பி��ற�திA#�த ெகா+டைக	9 உ+கா��� ெகா�- 
பிரமாதமாக� ேபசி ெகா�டா�. 
 
'இ�தைன சிரம��	� ஐ�ப� டால�தானா? ைகயிேல ெராகமாக ஆயிரJ 
ெகா-�தா4� இனிேம� இைத( ெச8ய மா+ேட�" எ�7 அவ�  \ \�தா�. 
அவ� ைகயி� க+Fயி#�த ைக	+ைட ர�த� ேதா8�� கிட�த�. அவ3ைடய 
கா4ைடயி� வல� பக�திேல ஒேர கிழிச�. 
 
"அ�த� பய4	 எ�தைன கிைட�த�?" எ�7 வி-திகார� ேக+டா�. 
 
"27 டால�. அதிெல ெகா%ச�Uட 	ைறக  Fயவி�ைல " வி-திகார� 
கண	 ேபாட� ெதாடJகினா�. 
 
'அ�ேபா ெமா�த� 2:ைற�ப� டால� ; பரவாயி�ைல; அ�தவிைல ெப7�." 
 
தி#F வ�தவ� த� ைகயி� &:றியி#�த �ணிைய ெம�வாக அவி<���பா��தா�. 
'நா8கFயாேல என	 ெவறி பிFகாமA#�தா�..." 
 
"உன	 எத:	 ெவறி பிFகிற�? நீதா� �கிேல சாக� பிற�தி#கிறாேய!" 
எ�7 ெசா�Aவி+- வி-திகார� சிாி�தா�. "சாி, ெகா%ச� என	 உதவி	 
வா." 
 
உ9ள�தி� ஒேர திைக��; க/�தி4� நாகி4� ெபா7க  Fயாத வA; உயிேரா 
பாதி ேபா8வி+ட� - இ�த நிைலயிேல கிட�த ப அGவி#வைர5� எதி��� நி:க 
 ய�ற�. ஆனா� தி#�ப� தி#�ப கயி:ைற  7கி அைத� திணற ைவ�தா�க9. 
R(& த�பி வி/�பF ெச8தா�க9. இ�பF( ெச8� அத� க/�திA#�த 
பி�தைள�ப+ைடைய அர�தா� அராவி எ-�� வி+டா�க9. பிற	 கயி:ைற5� 
அவி<��வி+- பைக( ச+டJகளF�த ஒ# U�F:	9 அைட�தா�க9. 
 
ேகாப�ேதா-�, த� ெப#ைம 	ைலE:றேத எ�7 ஆ�திர�ேதா-� ப அத:	9ேள 
இரெவ�லா� ப-�� கிட�த�. அத:	 ஒ�7� �ாியவி�ைல. இ�த மனித�களி� 
ேநாக�தா� எ�ன? இ�த U�F:	9ேள எத:காக அைத அைட�� 
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ைவ�தி#கிறா�க9? ஏேதா தன	� தீJ	 வர�ேபாகிற� எ�7 ம+-� அ� 
உண��� ைந�த�. இரவிேல பல தடைவகளி� அ�த( சாைளயி� கதE திற�ப� 
ேபால( ச�த� ேக+	� ேபாெத�லா� நீதிபதிையேயா அ�ல� அவ� 
ைபய�கைளேயா எதி�பா���� ப �9ளிெய/�த�. ஆனா� ஒGெவா# 
தடைவ5� ெம/	வ��தியி� மJகலான ெவளி(ச�திேல வி-திகாரனி� உ�பிய 
 க�தா� க�ைண உ7�திய�. ஒGெவா# தடைவ5� பகி� ெதா�ைடயிேல 
�F�த மகி<(சி	ர� பயJகர உ7மலாக மாறி ெவளி�ப+ட�. 
 
வி-திகார� அைத� தனிேய வி+-வி+-� ேபா8வி+டா�. காைலயி� யாேரா 
நா�	 ேப� வ�� ச+டU�ைட� �கினா�க9. அவ�கCைடய க�த� 
உைடைய5� 	cர� பா�ைவைய5� க�ட�� அவ�கC� தன	� ெதா�ைல 
ெகா-க வ�தவ�கேள எ�7 ப தீ�மானி�த�. ச+ட U�F49ள க�ைபகளி� 
வழியாக அ� ேகாபாேவச�ேதா- 	 றிய�. அைத க�- அவ�க9 சிாி�தா�க9. 
U�F:	9 தFகைள நீ+Fனா�க9. ப அவ:ைற� ப�லா� கFக  ய�ற�. 
அ�பF அ� கFக ேவ�-� எ�ேற அவ�க9 வி#��கிறா�க9 எ�பைத� ப ச:7 
ேநர�தி� உண���ெகா�- ச+டU�F� ந-வி� உ� எ�ற  க�ேதா- 
ப-��ெகா�ட�. அவ�க9 U�ைட� �கி ஒ# வ�Fயி� ைவ�தா�க9. 
 
பிற	 அ�த U�- பல ைகக9 மாறலாயி:7. வ�Fயி4�, நீராவி�படகி4�, 
எHபிரH ரயிA4மாக� ப பிரயாண� ெச8த�. 
 
இர�- நா9 இரE, பகலாக ரயி� ஓF:7. அ�த இர�- நா+கC� ப உணைவ� 
ெதாடேவ இ�ைல; த�ணீ� Uட 	Fகவி�ைல. எHபிரH ரயிA49ள 
பணியா+க9 அத:	� பல வைககளி� ெதா�ைல ெகா-�தா�க9. ச+ட 
U�F49ள க�ைபகளி� வழியாக ப ேகாப�தா� வாயி� _ைர த9ள�த9ள� 
பா5� ேபாெத�லா� அவ�க9 உர��( சிாி�தா�க9. அவ�கC� நா8கைள� ேபால 
உ7மி5� 	ைர��� ேகA ெச8தா�க9. அைத க�- ப ேம4� ேம4� 
ேகாபJெகா�ட�. தன� அ�தH�	� பJக� ஏ:ப+-வி+டதாக உண��� 
	 றி:7. வயி:7�பசிைய அ� ெபா#+ப-�தவி�ைல. ஆனா� தாக� வா+Fய�; 
அத� ேகாப�ைத உ(சநிைல	 ெகா�- ெச�ற�. ப _+பமான 
உண�(சிகேளா- UFய நாயாைகயா�, இ�த ெகா-ைமகெள�லா� ேச��� அத� 
உடைல ெகாதி�ேபற( ெச8தன. வற�- SJகி�ேபான நாE�, க/��� இ�த 
ெகாதி�ைப ேம4� அதிக�ப-�தின. 
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அத:	 ஒ# வைகயி� ெகா%ச� ஆ7த�; க/�திேல கயி7 இ�ைல. அதனா�  
அ�லவா அவ�க9 அைத மடகிவி+டா�க9? இனிேம� அவ�கைள ஒ# ைக 
பா�கலா�. இனி யா#� அத� க/�தி� கயி:ைற க+ட  Fயா�. அத:	 இட� 
ெகா-�பதி�ைல எ�7 அ� உ7தி ெகா�ட�. இர�- நா9 இரE பகலாக அ� 
ப+Fனி ; த�ணீ� Uட 	Fகவி�ைல. அ�த இர�- நா+களி4� அ�ப+ட 
ெதா�ைலகளா� அத� உ9ள�திேல க-% சீ:ற� ெகா�தளி�� ெகா�F#�த�. 
யாராவ� இனி அத:	� ��ப� ெகா-க வ�தா� அவ�க9 கதி அேதாகதிதா�. 
அத� க�க9 இர�த� ேபால( சிவ�தன. ப ெகாதி�� 	 7� அரகனாக 
மாறிவி+ட�. அ�த நிைலயிேல நீதிபதி Uட அைத அைடயாள� க�- ெகா9ள 
 Fயா�. சீய+ட� [3] எ�ற இட�திேல அைத ரயிAA#�� இறகிவி+ட��, 
எHபிரH பணியாள� கC	 ஒ# ெப#� பார� நீJகிய� ேபா� இ#�த�. 
 
ரயிAA#�� ச+டU�ைட வ�Fயிேல எ-��( ெச�றா�க9. பிற	 அைத 
நா�	 மனித�க9 ெவ7�ேபா- ஒ#  :ற�தி:	� �கி(ெச�றா�க9. சிவ�� 
ேமலJகியி+ட ஒ# தFய� அ�த U�ைட ஏ:7ெகா�டா�. அ-�தபFயாக� 
த�ைன வைதக�ேபாகிறவ� அவ�தா� எ�7 ப ஊகி��ண��� ெகா�ட�. 
அ� ச+டU�F49ள க�ைபகளி� வழியாக உ7மிெகா�- அவ� ேம� 
R�க�ேதா- பாய  ைன�த�. அ�த மனித� க-க-�த  க�ேதா- சிாி�தா�; 
ைகேகாடாி ஒ�ைற5�, ெபாிய தF ஒ�ைற5� அவ� ெகா�- வ�தா�. 
 
'அ�த நாைய U�FA#�� ெவளிேய விட� ேபாகிறாயா?" எ�7 U�ைட� 
�கி வ�தவ�களி� ஒ#வ� ேக+டா�. 
 
'ஆமா�" எ�7 ெசா�Aெகா�ேட அ�த மனித� ைகேகாடாியா� 
ச+டU�ைட உைடக� ெதாடJகினா�. 
 
U�ைட� �கி வ�த நா�வ#� உடேன ேவகமாக ஓF  :ற�ைத( &:றியி#�த 
உயரமான &வாி� ேம� ஏறி ெகா�டா� க9. அJகி#�� எ�ன நடகிறெத�7 
பா�கலானா�க9. 
 
ேகாடாி வி/கி�ற இட�ைத� பா���� பா���� ப உ7மிெகா�-�, 
சீறிெகா�-� பா8�த�. சிவ�� ேமலJகிகாரைன� தாக அத:	 ஒேர ஆ�திர�. 
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ப ெவளிேய வரUFய அளE	( ச+டU�F� அவ� வழி ெச8�வி+டா�. 
அேத சமய�தி� அவ� ேகாடாிைய எறி�� வி+-� தFைய ைகயி� 
எ-��ெகா�டா�. 
 
சிவ�த க�கேளா- ப ஒ# ேப8 ேபால கா+சியளி�த�. அத� உேராம� சிA��� 
நி�ற�. ேகாப�தா� வாயி� _ைர த9ளிய�. சிவ�த க�களிேல ஒ# ெவறி 
பளி(சி+ட�. சீ:றேம உ#வாக� தன�  /�பல�ேதா- ப அவ� ேம� பா8�த�. 
இர�- நா9 இரE பகலாக அத� உ9ள�திேல 	 றிெகா�F#�த ேகாபாேவச� 
அத� பா8(ச4	 ஒ# தனி ேவக� ஊ+Fய�. ஆனா� அ�த மனித� ேம� பா8�� 
கGEவத:	  �னா� அத:	 ஒ# ெபாிய அதி�(சி ஏ:ப+ட�. அத� திற�த வா8 
தானாக RFெகா�ட�. ம7கண� ப தைரயி� ம�லா�� வி/�த�. இ�வைர 
அத� வா<ைகயிேல அைத யா#� தFயா� அF�ததி�ைல. அதனா� அத:	 
ஒ�7� விளJகவி�ைல. சீறிெகா�-�, Sறி+-ெகா�-� அ� ம7பF5� 
எ/�� நி�7 பா8�த�. ம7பF5� அேத ேபரதி�(சி. ப ேசா��� தைரயி� 
S<�த�. தன	 ஏ:ப-� அதி�(சி	 அ�த� தFதா� காரணெம�7 
அ�ெபா/�தா� அத:	� ெதாி�த�. ஆனா�, அத� ேகாப� ெவறியாக 
மாறிவி+ட�. எைத5� ெபா#+ ப-�தாம� அ� ப���ப�னிர�-  ைற விடாம� 
தாகிய�. ஒGெவா#  ைற5� தFைய ெகா�- அவ� அைத� தாகி கீேழ 
S<�தினா�. 
 
பலமாக ஒ# தடைவ ஓ� அF S<�த�. பகி� உண�E கலJகி:7. அத� Rகி4�, 
வாயி4�, கா�களி4� இர�த� வழி�ேதாFய�. உட�ெப�லா� இர�தகைற. ப 
த-மாறி ெகா�- எ/�� நி�ற�. அ�த( சமய�தி� அவ� அத� Rகி� ேம� 
பயJகரமாக ஓJகி அF�தா�. அ� வைரயி� பகி:	 ஏ:ப+ட வAெய�லா� 
ேச��தா4� அ�ெபா/� ஏ:ப+ட வA	 ஈடாகா�. ப R�க�ேதா- சிJக� 
ேபால க�ஜி�� ெகா�- அவ� ேம� பா8�த�. அ�த மனித� பகி� 
	ர�வைளைய� தன� ைகயா� பிF�� அைத ேம4� கீ/மாக� தி#கினா�. 
தைலகீழாக� ப வி/மா7 அைத� பிF�� உ�தினா�. 
 
மீ�-� ஒ#  ைற ப பா8�த�. சாியான இட� பா��� அ�த மனித� கைடசி 
 ைறயாக ஓJகி அF�தா�. பகி� உண�E ஒ-Jகிவி+ட�;  :றி4� நிைனE 
த�பி அ� நில�தி� சா8�த�. 
 
&வாி� ேம� உ+கா��� பா���ெகா�F#�த ஒ#வ� "நாைய� பழகி 
வச�ப-�த இவைன� ேபா� யா#மி�ைல எ�7 உ:சாகமாக Uவினா�. 
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ம:ெறா#வ� அவ� ெசா�னைத ஆேமாதி�தா�. பிற	 அ�நா�வ#� வ�Fயி� 
ஏறிெகா�- ேபா8வி+டா�க9. 
 
ெம�வாக பகி:	 நிைனE வ�த�. ஆனா� அத� உட�பிேல பல� சிறி�மி�ைல. 
வி/�த இட�திேலேய அ� அ�பFேய ப-��கிட�த�. ப-��ெகா�ேட சிவ�� 
ேமலJகிகாரைன கவனிகலாயி:7. 
 
ச+டU�ைட� ப:றி5�, அதி� அைடப+F#	� நாைய� ப:றி5�, 
உணEவி-திகார� எ/தியி#�த கFத�ைத 	றி��� அவ� எ�ணமி+- 
ெகா�F#�தா�. இ�த நா8	� ப எ�7 ெபயரா�. 'ேட8, ப, நா� ச�ைட 
ேபா+ட� ேபா��; இனி அைத மற��வி-ேவா�. நீ ந�ல விதமாக நட�� 
ெகா�டா� எ�லா� சாியாக நட	�. இ�லாவி+டா� ேதாைல உாி�� வி-ேவ�, 
ெதாி%&தா?" 
 
இ�பF( ெசா�Aெகா�ேட அவ� ெகா%ச � அ(சமி�லாம� பகி� தைலயி� 
ேம� த+Fெகா-�தா�. அவ� ைகப+ட�� பகி� உேராம� சிA��த�. 
இ#�தா4� ப எதி��� கா+டவி�ைல. அவ� த�ணீ� ெகா�- வ�� ைவ�தா�. 
அ� ஆவேலா- 	F�த�. பிற	 அவ� ப(ைச இைற(சி���-கைள நிைறய� 
ேபா+டா�. ஆவேலா- அவ:ைற அ� வி/Jகி:7. 
 
ந�றாக அFப+F#�த ேபாதி4� ப மன ைட�� ேபாகவி�ைல. தF	  �னா� 
அத� வ�லைம பAகா� எ�7 அ� ெதளிவாக� ெதாி�� ெகா�ட�. இ�த� 
பF�பிைனைய அ� தன� வா<ைகயி� எ�7� மறகேவயி�ைல. அ�த� தF ஒ# 
ெபாிய உ�ைமைய� �ல�ப-�தி:7. கா+-�தனமான ஆதி நிைலயி� ெகாFய 
ஆ+சிைய அ� கா+Fய�. வா<ைக அ�  த� 	cரமான ேதா:றெம-�த�. 
அைத� ப அ(சமி�லாம� எதி��� நி:கலாயி:7. அத39ேள மைற�� கிட�த 
அத� இய�பான @<(சி�திறைமகெள�லா� ேமெல/�தன. நா+க9 ெச�ல( 
ெச�ல( ச+டU�-களி4�, கயி:றி� க+ட�ப-� ேவ7 பல நா8க9 வ�� 
ேச��தன. சில நா8க9 அடகமா8 இ#�தன. சில உ7மிெகா�-�, சீறி 
ெகா�-� வ�தன. அைவெய�லா� அ�த( சிவ�� ேமலJகிகார3ைடய 
அதிகார�தி:	� பணி�� ேபாவைத� ப கவனி�த�. 
 
ஒGெவா# தடைவ5� தFயF நட�த ேபா� ஒ# விஷய� அத� மனதி� ந�றாக� 
பதி�த�; தFைய ைவ��ெகா�F#	� மனித� இ+ட�தா� ச+ட�. அவனிட� 
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அ�� ெகா9ளாவி+டா4� அவ3	 கீ<பF��தா� ஆக ேவ�-�. ஆனா�, 
அFப+ட பல நா8க9 பி�னா� அவனிட�தி� வாைல 	ைழ��ெகா�-�, 
அவ� ைகைய நகிெகா�-� அ�� கா+-வைத� பா��த பிற	 ப அவனிட� 
அ�� கா+-� 	:ற�ைத( ெச8யவி�ைல. �திதாக வ�த நா8களி� ஒ�ேற ஒ�7 
அவனிட�திேல அ�� கா+டாதேதா- அவ3	 கீ<�பFயE� ம7�த�. அ� 
கைடசியி� ெகா�ல�ப+டைத5� இ�த� ேபாாி� ெவ:றி யா#	 எ�பைத5� ப 
பா��த�. 
 
அGவ�ேபா� பல �திய மனித�க9 வ�தா�க9; சிவ�� ேமலJகிகாரனிட� எ�பF 
எ�பFேயா ேபசினா�க9. அவனிட� பண � ெகா-�தா�க9; தி#�பி� 
ேபா	�ெப/� ஒ�றிர�- நா8கைள5� ெகா�- ேபானா�க9. அ�த நா8க9 
எJ	 ேபாயினெவ�7 ெதாியாம� ப ஆ(சாிய�தி� R<கிய�. அைவ தி#�பி 
வரேவயி�ைல. எதி�கால�ைத� ப:றி அத:	� ெபாிய பய� ஏ:ப+ட�. ஒGெவா# 
தடைவ5� த�ைன யா#� ேத��ெத-காதைத� ப:றி அத:	 மகி<(சிதா�. 
ஆனா� கைடசியி� அத�  ைற5� வ�த�. ெகா(ைச ெகா(ைசயாக� 
ேபசிெகா�-, ஒ+Fய க�ன � உல��த ேமனி5மாக ஒ# சிறிய மனித� வ�� 
ேச��தா�. பகி� ேம� அவ� நா+ட� வி/�த�. 
 
"ேட8, இ�த� ேபாகிாி விைல எ�ன?" 
 
" �27 டால�. ெகா9ைள மAE' எ�7 உடேன ெசா�னா� சிவ�� 
ேமலJகிகார�. அரசாJக� பண�தாேன, ெபேரா�+? அைத� ப:றி உன	 
எ�ன�தி:	� தயக�?" 
 
ெபேரா�+ ப�ைல கா+Fனா�. நா8கC	 எ�7மி�லாத கிராகி; அதனா� 
விைல மிக மிக ஏறிவி+ட�. அைத நிைன��� பா��தா� இGவளE ந�ல நா8	 
 �27 டால� அதிகமி�ைல. கானடாேதச�� அரசாJக�தி:	 அ� எ�த 
வைகயி4� ந+டமாகா�; அரசாJக கFதJக9 விைரவாக( ெச�4வத:ேக அ�த 
நா8 சாதகமா	�. ெபேரா�+-	 நா8கைள� ப:றி� ெதாி5�. ப ஆயிர�தி� 
ஒ�7 எ�7 அவ� க�- ெகா�டா�. 'ப�தாயிர�தி� ஒ�7 எ�7� 
ெசா�லலா�" எ�7 அவ� எ�ணி ெகா�டா�. 
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பண� ைகமாறியைத� ப பா��த�. க�Aைய5�, பைக5� அ�த( சிறிய மனித� 
பிF��ெகா�டா�. க�A நிQபE�- லா�� நா8; ந�ல &பாவ ைடய�. 
 
சிவ�� ேமலJகிகாரைன அத:	 ேம� ப எ�7ேம பா�கவி�ைல. ந�வா� எ�ற 
க�பA� ேம�த+F� அ�த நா8க9 நி�றன. சீய+ட� ெம�வாக மைறயலாயி:7. 
மிதெவ�பமான ெத:	�பிரேதச வா<ைக5� அ��ட�  F�த�. 
 
பைக5� க�Aைய5� ெபேரா�+ கீ<�தள�தி:	 ெகா�- ேபானா�. அJேக 
Tத� ேபால� பிரா�&வா அம��தி#�தா�. ப		 இ�த இர�- ேப#� ��மாதிாி 
மனித�க9. அவ�கைள� ேபா�ற பல �திய மனித�கைள இனி அ� பா�க� 
ேபாகிற�. அவ�களிட�திேல அத:	 அ�� பிறகவி�ைலெய�றா4� அவ�களிட� 
அத:	 உ�ை◌ை◌மயான மாியாைத ஏ:ப+ட�. ெபேரா�+-�, பிரா�&வாE� 
ந�லவ�க9; நியாய� வழJ	வதிேல அைமதி5� ந-நிைலைம5� உைடயவ�க9; 
நா8களா� அவ�கைள ஏமா:ற  Fயா�. இ�த விபரJகைள� ப விைரவி� ெதாி�� 
ெகா�ட�. 
 
ந�வாA� கீ<�தள�திேல ப	� க�A5� ேவறிர�- நா8கCட� ேச��தன. 
அவ:றி� ஒ�7 மிக�ெபாிய�; உைற பனி ேபால ெவ�ணிறமான�. நா�ேவ 
ேதச��	 வடேக ஆ�F ச �திர�தி49ள Hபி+Hப�க� தீE U+ட�ைத( 
ேச��த�. திமிJகல ேவ+ைடயா-பவ�களி� தைலவ� ஒ#வ� அைத  தA� 
ெகா�- வ�தா�. பிற	 அ� �வியிய� ஆரா8(சி ெச8கிறவ�களிடமி#�த�. 
 
அ� சிேநகமாக�தா� இ#	�; ஆனா�, அேத சமய�தி� அத� மன�திேல 
வ%சைன இ#	�; ெவளி�ேதா:ற�தி:	( சிாி�ப� ேபாA#�தா4� மன�திேல 
ஏதாவ� @<(சி ெச8� ெகா�F#	�.  த� தடைவயாக அ�த நா8கெள�லா� 
UF ஓாிட�திேலயி#�� உணE ெகா9Cகிறேபாேத அ� பகி� பJகிA#�� 
தி#Fவி+ட�. அைத� த�Fக ப பா8கி�ற அேத சமய�தி� பிரா�&வாவி� 
சா+ைட ஓைசயி+ட�; 	:ற� ெச8த அ�த நா8	� த�டைன கிைட��வி+ட�. 
ப		( சிரமமி�லாம� எ4�����- தி#�ப கிைட�த�. பிரா�&வா 
ேந�ைம59ளவ� எ�7 ப தீ�மானி�த�. அ�  த� ப		 அவனிட� மதி�� 
உயரலாயி:7. 
 
�திய நா8களி� ம:ெறா�7 சி-R%சி;  க�ைத உ�ெம�7 ைவ��  
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ெகா�F#	�; ெந#Jகி� பழகா�. க�A அதன#கி� ேபானேத 
அத:	�பிFகவி�ைல. தனியாக இ#கேவ அத:	� பிாிய�. ேடG எ�ப� அத� 
ெபய�. உணE கிைட	�ேபா� அ� உ�\�; பிற	 �J	� ; இைடயிைடேய 
ெகா+டாவிவி-�. அத:	 எதி4ேம அகைறயி�ைல. 	S� ஷா�ல+ சE�- [4] 
எ�ற கட:ப	திைய க�ப� கட	� ேபா� ஏ:ப+ட ேபயா+ட�ைத Uட அ� 
கவனிகவி�ைல. ப	� க�A5� க�பA� ஆ+ட�ைத க�- பய�� 
பரபர�பைட�தன. ஆனா� அ�ேவா ச:7� தைலைய� �கி� பா��� ஒ# 
ெகா+டாவி வி+- வி+- ம7பF5� உறJக� ெதாடJகி:7. 
 
இரE பகலாக க�ப� ஓFெகா�F#�த�. ஒ# நாைள� ேபாலேவ ம:ெறா# 
நாC� இ#�தெத�றா4�, 	ளி� அதிகமாகிெகா�- வ#வைத� ப ந�றாக 
உண��த�. கைடசியாக ஒ#நா9 காைலயி� க�ப� நிைல ேச��த�. உடேன எJ	� 
ஒ# பரபர��. நா8கைள வாாிேல க+F� பிF��ெகா�- பிரா�&வா க�பA� 
ேம� தள�தி:	 வ�தா�. ப அJேக அF ைவ�தEடேன ஏேதா மண� ேபா�ற 
ெபா#C	9ேள கா� �ைத�த�. உH எ�7 சீறிெகா�- அ� �9ளி 	தி�த�. 
உைறபனி எJ	� வி/�� ெகா�F#�த�. ப த� உட�ைப 	4கிய�; ஆனா� 
ேம4� ேம4� பனி வி/�த�. ஆ(சாிய�ேதா- ப அைத  க��� பா��த�; பிற	 
நாகா� நகி�பா��த�. &ாீ� எ�7 நாகிேல 	ளி� ஏறி:7. வாயி� கGவிய ஒ# 
சி7 பனி���ைட அ-�த கண� காேணா�. ப திைக�த�. ம7பF5� 
பனிக+Fைய வாயி� ேபா+-� பா��த�. மீ�-� அேத அ3பவ�தா�. பைக 
கவனி�� ெகா�F#�தவ�க9 அைனவ#� வா8வி+- உர��( சிாி�தா�க9. ப 
நாண�தா� [Fக�ப+ட�; உைறபனிைய� ப:றி அத:	 அ�ேவ  த� அ3பவ�. 
------- 
[1] இ� அெமாிக ஐகிய நா+F� ஒ# ப	தியான காAேபா�னியாவி� உ9ள� 
[2] ெசயி�- ெப�னா�- கணவா8 எ�ப� ஐேரா�பாவி� ஆ��H மைலயி� 8000 
அF	 ேம:ப+ட உயர�தி� அைம�த�. அJ	9ள ஓ� இன�ைத( ேச��த நா8	 
ெசயி�- ெப�னா�- நா8 எ�7 ெபய�. அ� ந�ல உட:க+-�. ெபாிய ேதா:ற �, 
மி	�த அறிE� உைடய�. பனி�பிரேதச�தி� வழி த�பியவ�கைள க�- பிFக 
அைத� பய�ப-��வ� 
[3]. அெமாிக ஐகிய நா+F� வாஷிJடனி� உ9ள நகர�; பசிபி �ைற கJகளி� 
ஒ�7 
[4] இ� வா�Uவ� தீவி� வடகிழ	�ப	திைய கானடாவிA#�� பிாிகிற� 
--------- 
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2. 2. 2. 2. ேகாைர�ப�ேகாைர�ப�ேகாைர�ப�ேகாைர�ப�, , , , ���த� ஆ சி���த� ஆ சி���த� ஆ சி���த� ஆ சி    
 
ைடேய[1] கட:கைரயிேல  த� நா9 ப		 ெவ	 பயJகரமாக கழி�த�. 
ஒGெவா# மணியி4� �திய அதி�(சிக9. நாகாிக�தி� ம�தியிA#��, அநாகாிக 
ஆதிநிைலயி� ம�தியிேல திXெர�7 ப �கி எறிய�ப+-9ள�. ேவைல 
ஒ�7மி�லாத கதிரவ� ஒளியிேல ேசா�பி� திாி5� வா<ைக இJேகயி�ைல. 
இJேக அைமதிேயா, ஓ8ேவா, பா�கா�ேபா கிைடயா�. எ�லா� 	ழ�ப� ; 
எ�ேபா�� ேவைல; ஒGெவா# கண � உயி#	� உட4	� ஆப��. இJேக 
எ�ெபா/�� உஷாராக இ#க ேவ�-�. ஏென�றா�, இJேக உ9ள நா8க9, 
நகர�� நா8க9 ேபால அ�ல. இJ	9ள மனித�கC� நகர�� மனித�க9 
ேபாA#கவி�ைல. நா8க9 ெகாFயைவ; மனித�கC� ெகாFயவ�கேள. இJ	 
ேகாைர�ப�4� 	7�தF5� ஆ+சி �ாி�தன. 
 
இGவிட�திA#�� ஓநா8 ேபா�ற நா8க9 ஒ�ேறாெடா�7 ேபா+- 
ெகா�F#�த ச�ைடைய� ேபால( ச�ைடைய� ப பா��தேத இ�ைல.  த� 
அ3பவேம எ�7� மறக  Fயாத பF�பிைனைய அத:	 ெகா-�த�. அ� 
ெசா�த அ3பவம�7. ெசா�த அ3பவமாக இ#�தா� அ� உயிேராF#க 
 Fயா�. க�A	 ஏ:ப+ட அ3பவ� அ�. மரக+ைடகைள அ-கியி#�த ஒ# 
கைட	� பக�திேல  கா� ேபாட�ப+F#�த�. இய�பான தன� சிேநக-
பாவ��ட� க�A ஒ#  ர+- எHகிேமா நாயின#ேக ெச�ற�. அ�த நா8 ஓ� 
ஓநாயி� அளவி#	�; ஆனா�, க�Aயி� ப#மனி� பாதி Uட இ�ைல. மி�ன� 
ேவக�தி� அ� திXெர�7 க�Aயி� ேம� பா8�த�. நற நறெவ�7 ப�லா� 
கF�த�. ம7கண�தி� அேத மி�ன� ேவக�தி� அ� எ+F� தா�F ஓFவி+ட�. 
க�A இைத எதி�பா�கேவ இ�ைல. 
 
தா	வ��, தாகியEட� தாவி 	தி�ேதா-வ��தா� ஓநா8( ச�ைட. 
அ� ைறைய அ�த நா8 பி�ப:றிய�.  �ப� நா:ப� எHகிேமா நா8க9 ஓFவ�� 
ச�ைடயி+- ெகா�F#�த அ�த இர�- நா8கைள5� &:றி வைள�� 
ெகா�- ெமௗனமாக நி�றன. அைவக9 U��� கவனி�பைத5� ஆவேலா- 
நாவினா� கைடவாைய நகிெகா9வைத5� பகா� �ாி�� ெகா9ள 
 Fயவி�ைல. எதிாியி� ேம� க�A பா8�த�; ஆனா� அ�த எHகிேமா நா8 
மீ�-� தாகிவி+-� தாவிேயாFய�. அ-�ததடைவ க�A பாய வ#�ேபா� அ� 
தன� மா�பா� த�திரமாக க�Aைய� த-�� கீேழ வி/�பF( ெச8த�. 
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இத:	�தா� ம:ற நா8க9 கா�தி#�தன. க�A கீேழ வி/�த�தா� தாமத�, &:றி 
நி�ற எHகிேமா நா8கெள�லா� அத� ேம� சீறிெகா�-�, 	ைர��ெகா�-� 
வி/�� தாகின. �யர�தாJகாம� க�A Sறி+- க�தி:7. 
 
எதி�பாராத விதமாக எ�லா� ஒ# கண�தி� நட��வி+ட�. ப		 எ�ன 
ெச8வெத�7 ெதாியவி�ைல. Hபி+H[2] சிாி�ப� ேபால� தன� சிவ�த நாைக 
நீ+Fெகா�- நி�ற�. ஒ# ேகாடாிைய ஓJகி Sசிெகா�- பிரா�&வா அ�த 
நா8U+ட�தி:கிைடேய 	தி�தா�. அவ3	 உதவியாக R�7 மனித�க9 வ�� 
அ�த நா8கைள� தFயா� அF�� விர+Fனா�க9. க�A கீேழ வி/�த இர�- 
நிமிஷJகC	9ேள அ�த எHகிேமா நா8கைள ஓ+Fவி+டா�க9. இ#�தா4� 
அத:	9ேள க�A உயிர:7� பிணமாகிவி+ட�. அத� உட�� தா7மாறாக 
கிழிப+- ர�த� ேதா8�த பனியிேல கிட�த�. இ�த கா+சி அFகF பகி� 
�க�தி4� ேதா�றி� ெதா�ைல ெகா-�த�. இ�ேவ இJ	 வா<ைக ைற. 
ஞாய� எ�ப� கிைடயா�. கீேழ வி/�தா� உயி#ேக ஆப��. ப இைத� ெதாி�� 
ெகா�ட�; கீேழ வி/வதி�ைல எ�7� தீ�மானி��ெகா�ட�. Hபி+H நாைக 
நீ+F ம7பF5� சிாி�த�. அ�  த� ப அதனிட�தி� மாறாத ெவ7�� ெகா�ட�. 
 
க�A உயிாிழ�ததா� ஏ:ப+ட அதி�(சிைய( சமாளி�பத:	9 பகி:	 ம:ேறா� 
அதி�(சி உ�டாயி:7. பிரா�&வா அத�  �கி� ேதா�ப+ைடகைள5�, 
வா�கைள5� இ/�� க+Fனா�. 	திைரகC	 இGவா7 ேசண� ேபா-வைத 
அ� க�ட��-. 	திைரக9 ேவைல ெச8வ� ேபால இ�ெபா/� ப ேவைல 
ெச8ய ேவ�-�. பனிக+Fயி� மீ� வ/கி வ/கி( ெச�4� ச7	 
வ�Fயிேல பிரா�&வாைவ கா+F:	 இ/��( ெச�லேவ�-�. அJகி#�� 
விற	க+ைடைய5� ஏ:றி ெகா�- தி#�ப ேவ�-�. இGவா7 
வ�Fயி/�பதா� தன� அ�தH�	� பJக� ஏ:ப-வைத ப உண��த�. 
இ#�தா4� அ� எதி��� கலக� ெச8யாம� அடகி நடகலாயி:7. த�னா� 
இய�றவைர அ� உ7திேயா- சிரம�ப+- வ�F இ/�த�. 
 
பிரா�&வா க�F�பானவ�. அவ� வி#�ப�பF உடேன நட�தாக ேவ�-�. 
அ�பF நடக ைவ�பத:	 அவ� ைகயிA#�த சா+ைட உதவி ெச8த�. 
ச7	வ�Fயி/�பதி� ேடE	� பழக �-. ப சாியானபF பாைதயி� 
ேபாகாத சமய�திெல�லா� அ� பகி� பி��ற�திேல கF�த�. Hபி+H 
தைலைம�பதவி வகி��  �னா� ெச�ற�. அத:	 வ�Fயி/��� பழக �-. 
ப தவ7 ெச85� ேபாெத�லா� அ� உ7மி:7. ப &லபமாக� பழகிெகா�ட�. 
அ�த இர�- நா8களி� உதவியா4� பிரா�&வாவி� உதவியா4� அ� மிகE� 
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 �ேன:றமைட�த�. ேஹா' எ�றா� நி:க ேவ�-�, 'ம=' எ�றா� ேபாக 
ேவ�-� எ�7� அ� ெதாி�� ெகா�ட�. 
 
'R\� ந�ல நா8க9. அ�த ப இ#	ேத அ� பிசா& மாதிாி இ/	�. ச+ெட�7 
எ�லா� அ� பழகி	�" எ�7 பிரா�&வா ெபேரா�+Fட� ெதாிவி�தா�. 
 
கFதJகைள எ-��ெகா�- �ற�பட ேவ�-� எ�7 ெபேரா�+ அவசர� 
ப+டா�. மாைல ேநர�தி:	9 அவ� பி�A, ேஜா எ�7 ேம4� இர�- 
நா8கைள ெகா�- வ�தா�. அைவக9 இர�-� உட�பிற�தைவ; எHகிேமா 
நா8க9. ஒேர தா8	� பிற�தைவயானா4� இரE� பக4� ேபால அைவ 
	ண�தி� மா7ப+F#�தன. பி�A மிக மிக ந�ல &பாவ� உைடய�. ேஜா இத:	 
ேந�மாறான�. அ� எ�ெபா/�� ெவ-ெவ-�பாக இ#	�. சதா சீ7�. அத� 
க�களி� தீய சி�தைன 	Fெகா�F#	�. 
 
அ�த இ# நா8கைள5� ேதாழைம பாரா+F� ப வரேவ:ற�; ேடG அவ:ைற 
கவனிகேவ இ�ைல. பி+H அவ:ைற� தனி� தனியாக� பா8�� கFக� 
ெதாடJகிய�. சமாதான�ைத நாF பி�ைல வாைல	ைழ�த�. அ� 
பய�படாம:ேபாகேவ ஓ+ட� பிF�த�. Hபி+L� U�ைமயான ப:க9 
விலா��ற� பதியேவ க�த� ெதாடJகிய�. ஆனா� Hபி+L� திறைம 
ேஜாவிட�தி� பAகவி�ைல. அ� எ�தைனேயா தடைவ ேசாைவ( &:றிவ�த�. 
அ�பF வ�தேபாதி4�, ேஜா அைதேய ஏறி+-� பா��பத:	 வசதியாக� த� 
உட�ைப ம+-� தி#�பிெகா�- ஒேர இட�திA#�த�. அத� பிடாி மயி� 
சிA��த�. கா�க9 பி��றமாக மF�தன. உத-க9 ெநளி�தன. பல தடைவ வாைய 
கF��ெகா�- சீறி:7. ப�ைல கா+F உ7மி:7. பயேம உ#வமாக அ� 
ேதா�றிய�. அத� ேதா:ற� மிக� பயJகரமாக இ#�ததா� அைத� தன	� பணிய 
ைவக ேவ�-� எ�ற எ�ண�ைத Hபி+H ைகவிட ேவ�Fயதாயி:7. ஆனா� 
தன� ேதா�விைய மைற�பத:காக பி�Aயி� ேம� ம7பF5� பா8�� அைத 
 காமி� எ�ைலேக �ர�திவி+ட�. 
 
மாைல ேநர�தி:	9 ெபேரா�+ ம:ெறா# நாைய5� வாJகிவ�தா�. அ� வயதான 
எHகிேமா நா8. ஒ�Aயான நீ�ட உட4�, ச�ைட த/�ேபறிய  க � உைடய�. 
அத:	 ஒ# க�தா� ெதாி5�. அ�த க�ணிேல அத� வ�லைம ஒளிவி+ட�. 
அைத� பா��தாேல ம:ற நா8க9 பய�ப-�. அ�த நாயி� ெபய� ேசாெலH. 
ேசாெலH எ�றா� ேகாபகார� எ�7 ெபா#9. ேடைவ� ேபா� அ�த நா5� 
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எைத5� எதி�பா�கவி�ைல. அ� ெம�வாக நா8களி� ம�தியிேல 
நைடேபா+-ெகா�- வ�த ெபா/� Hபி+H Uட ெமௗனமாக இ#��வி+ட�. 
க�பா�ைவ இ�லாத பகமாக வ�தா� ேசாெலஸு	� பிFகா�. அைத� 
ெதாி�� ெகா9ளாம� ப ஒ# தடைவ அ�த� பகமாக( ெச�7வி+ட�. ேசாெலH 
ச+ெட�7 தி#�பி அத� ேம� பா8�� அத�  � கா� ச�ைபயி� R�றJ	ல 
நீள�தி:	 கF�� வகி���வி+ட�. அ�  த� அத� 	#+-க� பகமாக� ப 
ெச�4வேத இ�ைல. எனேவ மீ�-� ேசாெலஸா� அத:	 எGவித� ெதா�தரE� 
ஏ:படவி�ைல. ேடைவ�ேபா� அ�E� த�ைன யா#� ெதா�தரE ெச8யாம� 
தனியாக வி+-விட ேவ�-� எ�7 தா� ஆைச ெகா�F#�பதாக  தA� 
ேதா�றிய�; ஆனா� அ�த இர�- நா8கC	� ம:ெறா#  கியமான ஆைச 
இ#�தெத�பைத� ப பி:கால�தி�தா� அறியலாயி:7. 
 
அ�றிரE பகி:	 ஒ# ெபாிய பிர(சிைன உ�டாயி:7. எJேக உறJ	வ�? 
ெவ9ைள� பனி RFய அ�த நில�பர�பிேல Uடார� ேபாட�ப+F#�த�. 
அத:	9ளி#�� ெம/	வ��தியி� ஒளி ேதா�றிய�. ஆனா� ப 
Uடார�தி:	9ேள _ைழ�த ேபா� ெபேரா�+-�, பிரா�&வாE� அைத 
அத+Fனா�க9. சைமய� ேவைலகான சில க#விகைள எ-�� அத� ேம� 
Sசினா�க9. அ� பய�� ெவளிேய க-J	ளி#	9ேள ஓ+டெம-�த�. 	ளி��த 
கா:7 Sசி:7. பகா� அைத� தாJக  Fயவி�ைல. அத�  �னJகாA� 
ஏ:ப+F#�த காய�தி� 	ளி�கா:7 ப+-� ெபா7க  Fயாத வA எ-�த�. 
பனியி� ேம� ப-�� ப �Jக  ய�ற�. ஆனா� உைறபனி வி/�� அைத 
ந-கி:7. கீேழ ப-கேவ  Fயவி�ைல. ஆறா� �யர�ேதா- அ� 
UடாரJகளினிைடேய &:றி( &:றி�திாி�த�. எ�த இட�தி4� ஒேர 
க-J	ளி�தா�. அJ	மிJ	� கா+- நா8க9 திாி�தன. அைவக9 பகி� ேம� 
பாயவ�தேபா� பகின� பிடாிமயிைர( சிA��� ெகா�- சீறி:7. அ�பF 
ெச8�தா� அைவகளிடமி#�� த�ப  F5� எ�7 ப ெதாி�� ெகா�F#�த�. 
அ�த உபாய � ந�ல பயனளி�த�. 
 
கைடசியி� ப		 ஓ� எ�ண� ேதா�றிய�. த�3ட� இ#�த ம:ற நா8க9 
எ�ன ெச8கி�றன எ�7 பா�கலாெம�7 தி#�பி வ�த�. ஆனா� அைவகளி� 
ஒ# நாைய Uட காண Fயவி�ைல. எ�லா� எJேகேயா மைற�� வி+டன. 
Uடார�  /வ�� அைவகைள� ேதF ப அைல�த�. அைவக9 Uடார�தி:	9 
இ#கி�றனவா? இ#க  Fயா�. அைவ அJகி#�தா� பைக ம+-� ெவளியி� 
�ர�தியி#க மா+டா�க9. பிற	 அைவ எJேக இ#க F5�? வாைல மF�� 
ெகா�- ந-	� 	ளிாிேல Uடார�ைத( &:றி(&:றி ஒ# ேநாக � இ�லாம� ப 



32 

 

வ+டமி+- ெகா�F#�த�. ஓாிட�திேல அ� த�  �னJகா�கைள 
ைவ�தேபா� திXெர�7 கா�க9 தைரயி� �ைத�தன. அJேக பனி இளகியி#�த�. 
அத� கா�கCகFயி� ஏேதா ஒ# பிராணி ெநளியலாயி:7. அைத க�- பய�� 
ப சிA���ெகா�-� சீறிெகா�-� பி�னா� தாவிய�. ஆனா� 
தைர	9ளி#�� சிேனகபாவ��ட� ஒ# நாயி� 	ர� ேக+கேவ அ� தி#�பி( 
ெச�7 பா��த�. ப��ேபால &#�- அ�த� பனிகFயிேல பி�A ப-�தி#�த�. 
பி�A தன� அ�ைப� பல வைககளிேல ப		 கா+ட  ய�ற�. 
 
ம:ெறா# பF�பிைன, பனியிேல ப-��றJக அ�தா� வழியா? ப ஓாிட�ைத� 
ேத��ெத-�� எ�பFேயா ஒ# 	ழி ேதா�F ெகா�- அதி� ப-�த�. ெகா%ச 
ேநர�தி� அத� உட�பி� உ9ள உ=ணேம அ�த 	ழி  /வ�� பரவிவி+ட�. ப 
உறக�தி� ஆ<�த�. அ�த நா9  /வ�� எ�தைனேயா சிரமJக9. ஆைகயா� 
அத:	 ந�ல �க� வ�தெத�றா4�, பலவைகயான கனEகைள க�- 
�க�திேலேய உ7மி ெகா�-� 	ைர��ெகா�- மி#�த�. 
 
ம7நா+காைலயி�  காமிேல ஏ:ப+ட ஆரவார�ைத ேக+	� வைரயி� ப 
விழிகவி�ைல.  தA� அத:	� தா� இ#	� இடேம ெதாியவி�ைல. 
இரெவ�லா� பனி வி/�� 	ழிைய ந�றாக RFவி+ட�. நா�	 பகJகளி4� 
பனி(&வ�க9 அத� உட�பி� ேம� அ/�தலாயின. வைலயி� அக�ப+- 
ெகா�ட� ேபா� அத:	 ஒ# ெபாிய பய� பிF�த�. அ� மிகE� நாகாிகமைட�த 
நா8. அத:	 வைலயி� அக�ப-� அ3பவ� ஏ:ப+டேத கிைடயா�. இ#�தா4� 
அ�த பய� உ�டாயி:7. அத:	9ேள மைற�� கிட�த அத� Rதாைதய�களி� 
பயJகர அ3பவ� எ�பFேயா ேமெல/�� வி+ட�. அத� உட�பி49ள 
தைசநா�கெள�லா� தாமாகேவ �F�தன. அத� க/�தி4� ேதா9களி4� உ9ள 
ேராம� சிA��த�. ப R�கமாக( சீறிெகா�- �9ளி 	தி�த�. அைத( 
&:றியி#�த உைறபனி நாலாபக � ெதறி�� வி/�த�. 
 
ப �9ளி	தி�� நி�றேபா� எதிாி� இ#�த  கா� அத� க�ணி� ப+ட�. 
அ�ெபா/�தா� அத:	� தா� இ#	மிட� எ�ெவ�7 �லனாயி:7. 
மா3ெவேலா- ெவளிேய �ற�ப+ட�  த� பனியிேல 	ழிேதா�F� ப-�த� வைர 
நட�த நிக<(சி கெள�லா� அத� நிைனவி:	 வ�தன. 
 
பைக� பா��த�� பிரா�&வா உரக Uவினா�. "இ�த� ப சீகிர� எ�லா� 
பழகிெகா9C� எ�7 நா� ெசா�ன� சாிதாேன?" எ�7 அவ� ெபேரா�+ைட 
ேக+டா�. 
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ெபேரா�+ தைலைய அைச�� ஆேமாதி�தா�. கனடா அரசாJக�தி�  கியமான 
கFதJகைள எ-��(ெச�கி�றவ� எ�ற  ைறயிேல ந�ல நா8கைள� 
ேதF�பிFக ேவ�-ெம�7 அவ� கவைல ெகா�F#�தா�. ப கிைட�தைத� 
ப:றி அவ3	� தனி�ப+ட மகி<(சி. 
 
ஒ#மணி ேநர�தி:	9ேள ேம4� R�7 எHகிேமா நா8க9 அ�த ேகா=Fயி� 
ேச�க�படேவ ெமா�த� ஒ�ப� நா8களாயின. கா� மணியிேல அவ:றி:ெக�லா� 
வா��ப+ைட களா� ேசண� ேபா+டாயி:7. அைவக9 ைடேயகான� எ�ற 
இட�ைத ேநாகி உைறபனி�பாைதயிேல ச7	 வ�Fைய இ/��ெகா�- 
�ற�ப+டன. அ�த இட�ைதவி+-� ேபாவதி� ப		 மகி<(சிதா�. வ�F 
இ/�ப� கFனமாக இ#�தா4� அைத அGவளவாக ெவ7கவி�ைல. அ�த 
ேகா=FயிA#�த நா8களிைடேய உ:சாக � ஆவ4� காண�ப+டன; ப		� 
அைவ தாமாகேவ ஏ:ப+டன. ேடG, ேஸாெலH இர�-� இ�ெபா/�  :றி4� 
மாறிவி+டைத க�- ப ஆ(சாிய :ற�. ேசணமணி�தEட� அைவ 
��நா8களாக ஆகிவி+டன. யாெதா# ெதா�தரEமி�லாம4�, எைத5� 
கவனிகாம4� தனியாக கிடக ேவ�-ெம�ற அவ:றி� வி#�பெம�லா� 
மைற��வி+ட�. அைவகC	( &7&7��� ேவைலயி� ஆ�வ � வ��வி+டன. 
வ�F இ/�பதிேல ஏதாவ� இைட%சேலா, தாமதேமா ஏ:ப+டா� அைவ 
சினமைட5�. உைற பனி�பாைதயிேல ச7	வ�F இ/��(ெச�வ�தா� 
அவ:றி� வா<ைகயி� ேநாக� ேபாலE�, அ�த� பனியிேலதா� அவ:றி:	 
இ�ப� ேபாலE� ேதா�றின. 
 
ச7	வ�Fயி� T+Fயி#�த வாிைசயி� ேடGதா� எ�லா நா8கC	� பி�னா� 
இ#�த�; அத:	  �னா� ப. அத:	  �னா� ேஸாெலH; எ�லாவ:றி:	� 
 �னா� தைலைம Hதான�தி� Hபி+H. 
 
பைக� பழ	வத:காகேவ ேடE	� ேஸாெலஸு	� ம�தியி� அைத� 
T+Fனா�க9. ப ந�ல மாணவ�. ேடE�, ேஸாெலஸு� க:7ெகா-�பதி� 
ேத��தைவ. ப தவ7 ெச85�ேபாெத�லா� தம� Uாிய ப:களா� க�F�� அைவ 
அைத� பழகின. ேடG நியாய 9ள�; ந�ல அறிE� வா8�த�. காரணமி�லாம� 
அ� த�Fகா�; அவசியமான இட�தி� த�Fகாம4� விடா�. ேடவி:	� 
பகபலமாக� பிரா�&வாவி� சா+ைட5� அத� ேவைலைய( ெச8த�. ஆதலா� 
எதி���� ேபாரா-வைதவிட� த�ைன� தி#�தி ெகா9வேத ந�ல� எ�7 ப 



34 

 

க�- ெகா�ட�. ஒ# தடைவ ஓாிட�திேல ச7	வ�F ெகா%ச ேநர� தயJகிய 
ேபா� வ�Fைய இ/க� பய�ப-� அ9ைளவா�களான திராH வா�களி� ப 
சிகலாக மா+Fெகா�ட�. அதனா� �ற�ப-வத:	� தாமதமாயி:7. ேடE�, 
ேஸாெலஸு� பகி� ேம� பா8�� ந�ல த�டைன வழJகின. அதனா� இ�3� 
சிக� அதிகமாயி:7. ஆனா� அ�  த� திராH வா�கைள ஒ/Jகாக ைவக� ப 
க:7ெகா�ட�. அ�த நா9  Fவத:	9 ப தன� பணிைய மிக ந�றாக� பழகி 
ெகா�டதா� த�டைன	ாிய ச�த��பJக9 	ைற��வி+டன. பிரா�&வாவி� 
சா+ைடS(&� ஓயலாயி:7. அ�ைறய ேவைல  F�தEட� ெபேரா�+ பகி� 
கா�கைள� �கி காயேம:ப+F#கிறதா எ�7 பாிேசாதி��� பா��தா�. 
ந�றாக ேவைல ெச85� நா8	�தா� இ�த மாியாைத கிைட	�. 
 
நா9  /வ�� கFனமான ஓ+ட�. உைற�த ஆ7கைள� தா�F5�, கா:றா� 
உ�டாக�ப+ட பனிக+F�திட�கC	 இைடயி4மாக( ெச�ல 
ேவ�Fயி#�த�. அவி�� ேபான எாிமைலகளி� வா8களி� சJகிA�ெதாட�ேபா� 
ஏ:ப+F#�த பல ஏாிகைள கட�� ெச�லேவ�Fயி#�த�. இரவாகி� பல மணி 
ேநர�தி:	� பிற	 ெப�ன+ ஏாியி� அ#கிேல ஒ# ெபாிய Uடார� அைம�தா�க9. 
ஆயிரகணகான தJகேவ+ைடகார�க9 அ�த இட�தி� வச�தகால�ைத 
எதி�பா���� பட	க9 க+F ெகா�F#�தா�க9. ந�ல ேவைல ெச8� 
கைள���ேபாயி#�த ப பனியிேல ஒ# வைள ேதா�F ெகா�- ப-�� 
நி�மதியாக உறJகி:7. ஆனா� அதிகாைலயிேலேய இ#+- பிாியாத  �ேப 
நா8கைள அத+F எ/�பி அவ:றி:	 மீ�-� ேசண� ேபா+டா�க9. 
 
பாைத ந�றாக இ#�ததா� அ�7 நா:ப� ைம� ேபாக  F�த�. ஆனா� அத:	 
அ-�த நாC�, அைத� ெதாட��� பல நா+கC� அGவா7 ேபாக Fயவி�ைல. 
பனிக+Fயிேல �திதாக� பாைத அைம��ெகா�- ெச�லேவ�Fயி#�த�. 
அதனா� வ�F இ/�ப�� சிரமமாயி:7. சாதாரணமாக நா8கC	  �னா� 
ெச�7 அைவ &லபமாக( ெச�4வத:	� த	�தவா7 ெபேரா�+ பனிைய 
ஒ/J	ப-��வா�. பிரா�&வா ச7	வ�Fயிலம��� அைத( ெச4��வா�. 
எ�ெபா/தாவ� ஒ# சில சமயJகளி� அவ�க9 தJக9 ேவைலைய மா:றி 
ெகா9வா�க9. விைர�� ெச�ல ேவ�-ெம�7 ெபேரா�+ அவசர�ப+டா�. 
பனிக+Fைய� ப:றி தன	9ள அறிைவ 	றி�� அவ� ெப#ைம 
ெகா9வ��-. இ� ேபா�ற பிராயண�தி:	 அ�த அறிE மிக அவசிய�. அ�த( 
சமய�தி� ேலசாக�தா� பனிக+F வி/�தி#�த�. ேவகமாக� த�ணீ� ஓF 
ெகா�F#	மிட�தி� பனிக+Fேய இ�ைல. 
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 Fவி�லாம� பல நா+க9 ப உைழ�த�. ந�	 இ#+Fய பிறேகதா�  கா� 
ேபா+-� தJ	வா�க9. விF5� அறி	றிக9 ெத�ப-� ேபாேத ம7பF5� ேவைல 
ெதாடJகிவி-�. இ#+Fேல UடாரமF�த பி�� நா8கC	 மீ� ��-க9 
உணவாக கிைட	�. அவ:ைற� தி�7வி+- அைவ பனியிேல வைள ேதா�F� 
ப-��றJ	�. பகி:	 அடக  Fயாத பசி. @ாிய ெவ�ப�தி� உல��திய ஒ�றைர 
ரா�த� மீ� அத:	� தின � உணவாக கிைட�த�. வயி:7	9ேள அ� 
மாயமாக மைற��வி-�. ேபா�மான உணE கிைடகாததா� அ� சதா பசியா� 
வாFய�. ம:ற நா8களி� ஒGெவா�றி:	� ஒGெவா# ரா�த� மீ�தா� கிைட�த�. 
இ#�தா4� அ�த நா8களி� ப#ம3� எைட5� 	ைறவாைகயா4�, அ�த மாதிாி 
வா<ைககாகேவ அைவ பிற�தைவயாைகயா4� அ�த உணைவ ெகா�ேட 
அைவ இைளகாம� ந�ல நிைலயி� இ#�தன. 
 
நாகாிகமாக( &ைவ ேத��� சா�பி-� பைழய வழக�ைத ப விைரவி� 
இழ��வி+ட�. அ� ெம�வாக உணைவ( &ைவ��( சா�பி+- ெகா�F#	� 
ெபா/� ம:ற நா8கெள�லா� விைரவிேல தJக9 பJைக  F��வி+- அத� 
பJகிேல தி#ட� ெதாடJகின. இைத� த-க  Fயவி�ைல. ஏதாவ� இர�- 
R�7 நா8கேளா- ச�ைடயி+-� �ர��வத:	9 ம:ற நா8க9 அத� உணைவ 
ெகா9ைளயி+-வி-�. அதனா� ப	� ம:ற நா8கைள� ேபா� ேவகமாக( 
சா�பிடலாயி:7. பசியி� ��-தலா� அ�E� தன	( ெசா�தமி�லாத 
உணைவ� தி#டE� தயJகவி�ைல. அ� ம:ற நா8கைள கவனி��� பா���� 
பழகி ெகா�ட�. �திய நா8களி� ஒ�றான ைப தி#-வதி� சாம��திய 9ள�. 
ெபேரா�+ ஏமா�தி#	� சமய� பா��� அ� ஒ# ��- ப�றி இைற(சிைய� 
த�திரமாக� தி#Fெகா�டைத� ப பா��த�. அ�த நாயி� வழிைய� பி�ப:றி 
அ-�த நா9 ப ஒ# ெபாிய ��ைடேய தி#Fவி+ட�. அைத	றி��  காமி� ஒேர 
அம�கள� ஏ:ப+ட�. ஆனா� யா#� பைக( ச�ேதகிகவி�ைல. ட� எ�ற 
ெபய#ைடய நா8 த-மா:ற�தா� ஏதாவ� தவ7 ெச8� அக�ப+-ெகா9C�. ப 
தி#Fயத:காக ட� அ�7 த�டைன ெப:ற�. 
 
	ளி� மி	�த அ�த வட	� பனி� பிரேதச�திேல பிைழ�பத:	� ப த	தி 
உைடய�தா� எ�ப� அத�  த� தி#+Fேலேய ெவளியாயி:7. மா7கி�ற 
நிைலைம	�தகவா7 அ3சாி�� நட�� ெகா9ள அத:	� திறைமயி#�த�. 
அ�த� திறைமயி�லா வி+டா� விைரவிேல சாE நி(சய�. ஆனா� அத� 
ந�ெலா/க� சித7�ட�. அ�த ெகாFய வா<ைக� ேபாரா+ட�திேல 
ந�ெலா/கேம ஒ# 	ைறபாடாக� ேதா�றிய�. பிற#ைடய உைடைமைய 
அபகாிகUடா� எ�ப��, பிற#ைடய உண�(சிகC	 மாியாைத ெகா-க 
ேவ�-� எ�ப�� அ��� ேதாழைம5� ஆ+சி ெச85� ெத:	�பிரேதச�திேல 
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சாி�ப-�; ஆனா� ேகாைர�ப�4� 	7�தF5� ஆ+சி ெச4��� வட	� பனி� 
பிரேதச�திேல அவ:ைற க#�பவ�  +டாளாக ேவ�-�; அவ�  �ேனறி வாழ 
 Fயா�. 
 
ப இவ:ைறெய�லா� சி�தி��  FE ெச8யவி�ைல. த�ைன அறியாமேலேய அ� 
�� ைற வா<ைக	 ஏ:றவா7 த�ைன� த	தியாகிெகா�ட�. 
வா<ைகயிேல அ�  �ெப�லா� ச�ைட	� பய�� ஓFயதி�ைல. ஆனா� 
சிவ�� ேமலJகிகார3ைடய அF அத:	� �தியெதா# த#ம�ைத க:7�த�த�. 
நாகாிக வா<ைகயிேல அ� ஞாய�தி:காக� ேபாராF உயி� விடE� தயாராக 
இ#	�. ஆனா� இ�ெபா/� தனேக:ப-� ��ப�ைத� தவி��பத:காக அ� 
ஞாய�ைத கவனிகாம� ஓட� தயாராக இ#�த�. தி#-வதிேல அத:	 
மகி<(சியி�ைல; ஆனா� அத� வயி7 கா8�த�. வயி:றி� ெகா-ைமைய� தாJக 
 Fயவி�ைல. 	7�தF	� ேகாைர�ப�4	� அ%சி அ� ெவளி�பைடயாக� 
தி#டாம�, த�திரமாகE� ரகசியமாகE� தி#F:7. இ�த காாியJகைள ெய�லா� 
ெச8� அJ	 வா<வ� &லப�. ெச8யாம� வா<வ�தா� கFன�. அதனாேலேய ப 
அவ:றி� ஈ-ப+ட�. 
 
இ�பFயாக பகி�  �ேன:ற� (அ�ல� பி:ேபா	) ேவகமாக நைடெப:ற�. 
அத� தைசநா�க9 எஃ	 ேபால வ4வைட��வி+டன. சாதாரணமான வAெய�லா� 
அத:	� ேதா�றாதவா7 அத� உட�� மர���ேபா8வி+ட�. எதி4� சிகனமாக 
இ#க அ� ெதாி�� ெகா�ட�. ஏதாவ� ஒ# ப�ட� எ�தைன அ#வ#க�-
தகதாக இ#�தா4�, ஜீரணிக  Fயாததாக இ#�தா4� அ� தி�ன� 
தயJகவி�ைல. அ�பF� தி�றEட� அத� வயி:றி� &ர	� ஜீரணநீ�க9 
எ�பFேயா அதிA#�� கிைடக UFய ஒ#சி7 உணE( ச�ைத5� விடாம: 
கவரலாயின. அ�த( ச�ைத உட�பி� எ�லா பாகJகC	� ர�த� ெகா�- 
ெச�ற�; உ7திமிக தி&க9 உட�பிேல உ#வாயின. பா�ைவ5� ேமா�ப� 
பிF	� திற3� மிக U�ைமயாகி வி+டன. உறக நிைலயிேலUட மிக( சிறிய 
ச�த � அத:	 ேக+	�பF ெசவி��ல3� அGவளE _+பமாகிவி+ட�. 
ச�த�ைத ேக+	� ெபா/ேத அதனா� தீJ	 ஏ:ப-மா அ�ல� ந�ைம விைள5மா 
எ�7 Uட க�- பிFக� ெதாி�� ெகா�ட�. கா�விர�கCகிைடயிேல 
பனிக+F ேகா��� ெகா9C� ேபா� வாயா� அைத கF��� த9ளE� அ� 
க:7ெகா�ட�. தாகெம-�தா� நீ�நிைல	 ேமேல RF59ள பனிக+Fைய� 
தன�  �னJகா�களா� இF��� த9ளிவி+-� த�ணீ� 	FகE� அ� 
பழகிெகா�ட�. கா:ைற ேமா�ப� பிF�� ஓ� இரE	  �னதாகேவ பி�னா� 
ஏ:ப-� காலநிைலைமைய� ப:றி� ெதாி�� ெகா9C� சதி அத:	� 
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தனி(சிற�பாக அைம�த�. அ� இரE ேநர�திேல எ�த இட�தி� வைள ேதா�F� 
ப-�தா4� அ�த வைள கா:றF	� திைசயிA#�� ஒ�Jகேவ இ#	�. வைள 
ேதா�-� ேபா� கா:7 ெகா%ச� Uட அFகாமA#�தா4� பி�னா� 
வர�ேபா	� கா:றி� திைசைய அ� சாியாக� ெதாி��ெகா9C�. 
 
அ3பவ�தா� ம+-� அ� எ�லா� க:7 ெகா9ளவி�ைல. அத:	9ேள மைற�� 
ேபானைவ ேபால கிட�த இய�TகJக9 ம7பF5� உயி�ெப:றன. மனிதேனா- 
பழகி நாகாிக வா<ைக நட�திய அத�  �ேனா�களி� வா<ைக ைற 
அதனிடமி#�� மைறயலாயி:7. ஆதி கால�திேல கானக�திேல U+ட� U+டமாக 
&:றி�திாி�� தJக9 இைரைய� ேதFய அ�த கா+- நா8களி� வா<ைக 
 ைறயி� வாசைன ெம�வாக அத:	 நிைனவி:	 வ�த�. ஓநா8 ேபால� 
தா	வைத5�, தி#�பி ஓ-வைத5� க:7ெகா9வ� அத:	� ெபாிய காாியம�ல. 
மற�� ேபான அத� ஆதிRதாைதக9 இ�பF�தா� ச�ைடயி+டன. 
பார�பாியமாக� பதி�தி#�த இ�த� பைழய வா<ைக ைற5�, பைழய 
த�திரJகC�  ய:சியி�லாமேலேய ேமெல/�தன. 	ளி� மி	�த அைமதியான 
இரEகளி� ந+ச�திரJகைள ேநாகி ெகா�- ஓநாைய� ேபால�ப ஊைளயி-� 
ேபாெத�லா�, பல 2:றா�- கC	  �னா� வா<�� மைற�� 
ம�ணா8�ேபான அத� Rதாைதகேள அத� Rலமாக ஊைளயி+டன. அத� 
	ரAேல அ�த( சமய�தி� ெதானி	� உண�(சிகெள�லா� அத� Rதாைதக9 
	ளிைர5� இ#+ைட5� க�- ப+ட ��ப�தி� உண�(சிகேளயா	�. 
 
வா<ைக ஒ# ெபா�மலா+ட� எ�பத:	 அறி	றியாக ப�ைடகால� பழைம 
உண�(சிக9 அத:	9ேள ெபாJகி எ/�தன. ப பைழய T�Sக வா<ைக நிைலைய 
எ8தி:7. வட	� பனி�பிரேதச�திேல தJக� கிைட�பைத மக9 அறி�தன�. 
ேதா+டகார3	 உதவியாக� பணி ெச8த மா3ெவA� UA அவ� 
மைனவிைய5�, பி9ைள 	+Fகைள5� கா�பா:ற� ேபா�மானதாக இ�ைல. 
இ�த காரணJகளி� விைளவா8 பகி� வா<ைகயி� இ�தைகய மா7த� 
ஏ:ப+ட�. 
------------- 
[1] ைடேய எ�ப� Hநாேவ	 வடேம:கி� உ9ள�. அJகி#��தா� உைறபனி� 
பாைதயி� டாஸ3	� �ற�ப-வா�க9. டாஸ3	 ேவ�Fய ெபா#9கC� 
அJகி#�ேத ெச�4� 
[2] Hபி+Hப�க� நா8 
-------- 
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3. 3. 3. 3. "�#க வில%�ண�'சி"�#க வில%�ண�'சி"�#க வில%�ண�'சி"�#க வில%�ண�'சி    
 
T�Sகநிைலயிேல59ள விலJ	ண�(சி பகினிட�திேல மிக வAைமேயாF#�த�. 
பனி�பாைதயிேல ச7	 வ�Fயி/	� க-ைமயான வா<ைக ஏ:ப+டதா� அ�த 
உண�(சி ேம4� ேம4� வள��த�. ஆனா� அGவள�(சி மைற கமாகேவ 
நைடெப:ற�. அதனிட�திேல �திதாக� ேதா�றி59ள த�திர உண�(சியா� அத:	 
வா<ைகயிேல ஒ# சமநிைல5�, க+-�பா-� பிற�தன. �திய வா<ைக	� 
த�ைன� ப	வ�ப-�திெகா�F#�த ப ச�ைட	� ேபாவைத அறேவ 
விலகிய�; தானாகேவ ச�ைட வ�� ேச��தா4� U-மான வைரயி� அைத 
எ�பFயாவ� தவி�கேவ  ய4�. அத� ேபாகிேல ஒ# நிதான� தனி�ப�பாக 
அைமயலாயி:7. அவசர�ப+- அ� எைத5� ெச8� விடா�. அத:	� 
Hபி+ஸு	மிைடயிேல வள��தி#�த க-ைமயான ெவ7�பினா:Uட அ� 
ெபா7ைமயிழ�� 	:றமான ெசயெலா�7� �ாியவி�ைல. 
 
தைலைம�பதவியிேல தன	� ேபா+Fயாக, ப ேதா�றி59ளெத�பைத 
Qகி��ெகா�- , Hபி+H ஒGெவா# ச�த��ப�தி4� ேகாப�ேதா- தன� 
ப�ைல கா+ட� தவறா�. ேவ�-ெம�ேற அ� ப		� ெதா�ைல ெகா-க 
 ய4�; எ�பFயாவ� அத3ட� ச�ைடயிட ேவ�-ெம�7 பா�	�. அ�பF( 
ச�ைட உ�டா	மானா� அைவகC9 ஒ�7 சாவ� நிகய�. 
 
பிரயாண�தி� ெதாடகநிைலயிேலேய அGவிர�F:	� ச�ைட R�F#	�. 
ஆனா� எ�7ேம ஏ:படாத ஒ# �திய ச�பவ�தா� அ�த( ச�ைட 
தைடப+-வி+ட�. அ�ைறய� பக�  Fவைடயேவ 'ல பா�b' எ�ற ஏாியி� 
கைரயி� தJக ேவ�Fயதாயி:7. பனிக+F ேவகமாக வி/�� ெகா�F#�த�. 
Uாிய க�திைய�ேபால 	ளி�கா:7 உட�பிேல பா8�த�; இ#C� @<�� 
ெகா�ட�. இ�த நிைலயிேல  கா� ேபாட இட�ேதFனா�க9. ஏாிைய வி+- 
ம7�ற� தி#�பினா� &வ�ேபா� ஒேர ெசJ	�தான 	�7 நி�ற�. அதனா� அ�த 
ஏாியி� ேம� RFயி#�த பனிக+Fயி� ேமேலேய ெபேரா�+-�, பிரா�&வாE� 
ப-க ேவ�Fயதாயி:7. வ�Fயிேல பார� அதிகமி�லாதி#�பத:காக அவ�க9 
Uடார�ைத ைடேயனியிேலேய ேபா+-வி+- வ�தி#�தா�க9. பனிக+F Rடாத 
கால�தி� த�ணீாி� மித�� வ�� ஒ�க�ப+F#�த 	(சிக9 அJ	 கிட�தன. 
அவ:ைற ெகா�- அவ�க9 தீR+Fனா�க9. ஆனா� தீ R+Fய இட�தி� 
ெகா%ச ேநர�தி� பனிக+F உ#கியதா� 	(சிகC�, தீ5� ஏாி	9ேள 
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 /கிவி+டன. ெபேரா�+-� பிரா�&வாE� இ#+Fேல தJக9 உணைவ 
 F��ெகா9ள ேவ�Fயதாயி:7. 
 
பக�திேல 	�றி� அF�பாக�தி� ஓ� ஒ�கான இட�தி� ப வைள ேதா�F� 
ப-�த�. அ�த வைள மிக வசதியாகE�, ெவ�ெவ��பாகE� இ#�ததா� அ�ைறய 
மீ� உணEகாக பிரா�&வா அைழ�தேபா� ப		 அைதவி+-(ெச�ல  தA� 
மனமி�ைல. பிற	 அைரமனேதா- ெச�7 தன� பJைக� தி�7வி+-� தி#�பி 
வ�த�. அத:	9 வைளைய ேவெறா# நா8 தன	( ெசா�தமாகி ெகா�ட�. 
சீ7கி�ற அத� 	ரைல ேக+ட�� அ� Hபி+Hதா� எ�7 ப ெதாி�� 
ெகா�ட�. இ�வைரயி4� ப த� விேராதி5ட� ச�ைடயி-வைத� 
தவி���வ�த�. ஆனா� இ�ெபா/� Hபி+L� ெச8ைக வர�� கட��வி+ட�. 
அதனா� பகி� ெகாFய விலJ	ண�(சி க�ஜி�ெத/�த�. அ� எ�7மி�லாத 
R�க�ேதா- Hபி+L� ேம� பா8�த�. அத� சீ:ற� ப	ேக விய�பாயி#�த�. 
Hபி+ேஸா அைத க�- திைக��வி+ட�. உ#வ�தி� ெபாியதாக இ#�பதா� 
தா� ப ம:ற நா8கைள மிர+F ெகா�F#�ததாக Hபி+H எ�ணியி#�த�. 
அத:	 அ�தைன Sர �ெட�7 Hபி+H க#தவி�ைல. 
 
அைவ ஒ�றி� ேமெலா�7 பாய  ய�வைத� பிரா�&வா பா��தா�. பகி� 
ேராச�ைத க�- அவ3ேக ஆ(சாிய�. அ�த( ச�ைடயி� காரண�ைத அவ� 
ெதாி�� ெகா�டா�. அ�த� தி#+-�பய4	 ந�லாெகா-, ந�லா ெகா-", 
எ�7 அவ� பைக� பா��� Uவினா�. 
 
ஸபி+ஸு� பAவாJக� தயாராக இ#�த�. அடJகா ேகாப�ேதா- அ� க�தி:7. 
 �3�பி�3� அ� வ+டமி+-� பகி� ேம� பாய ஒ# ந�ல ச�த��பைத 
எதி�பா��� ெகா�F#�த�. ப	� ச�ைடயி� மி	�த ஆ�வJகா+F:7. 
அ�E� எ(சாிைகேயா-  �3� பி�3� வ+டமி+-� தன	 அ3Uலமான 
சமய�தி:காக கா�தி#�த�. அ�த ேவைளயி�தா� எ�7� நிகழாத அ�த( ச�பவ� 
நிக<�த�.  த�ைம Hதான�தி:காக அ�த இ# நா8களிைடேய ஏ:ப+ட அ�த� 
ேபாரா+ட� அதனா� தைட�ப+- வி+ட�. பல நா+கC	� பிற	தா� 
அ(ச�ைட ம7பF5� நட�த�. 
 
திXெர�7 ெபேரா�+ ேகாப�ேதா- Uவினா�; எ4���ேதா4மாக கிட�த ஒ# 
நாயி�  �கிேல தFயF வி/கி�ற ச�த � எ/�த�. அF ெபா7காம� அ�த நா8 
Sறி+ட�. ம7கண�திேல  காமி� ஒேர U(ச4� 	ழ�ப மாக இ#�த�. பசியா� 
வயிெறா+F�ேபான எ/ப� எ�ப� எHகிேமா நா8க9  காமிேல �	��வி+டன. 
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சிவ�� இ�திய� வா/� ஏேதா ஓ� ஊாிA#�த அ�த நா8க9 அ�த  காமி#�பைத 
ேமா�ப� பிF�� க�- ெகா�டன. ப	� Hபி+ஸு� ச�ைடயி+- 
ெகா�F#	� சமய�தி� அைவ ெம�வாக  கா 	9 வ��வி+டன. 
 
ெபேரா�+-� பிரா�&வாE� ெபாிய தFகைள எ-��ெகா�- அவ:றினிைடேய 
பா8�த ேபா�, அைவ ப�ைல கா+Fெகா�- ச�ைடயிட  ைன�த�. 
உணவி� வாசைன அைவகC	 ஒ# ெவறிையேய உ�டாகி வி+ட�. 
உணE�ெப+F	9 ஒ# நா8 தைலைய வி+-ெகா�F#�பைத� ெபேரா�+ 
கவனி�தா�. அத� விலா எ4�பி� ேம� வி/மா7 அவ� தFயா� ஓJகி 
அF�தா�. உணE�ெப+F கவி<�� வி/�த�. அ�த கண�திேலேய 
ெரா+Fைய5� ப�றி இைற(சிைய5� நாF ஒ�றி� ேம� ஒ�7 ேமாதிெகா�- 
ப�� இ#ப� நா8க9 பா8�தன. தFயFைய அைவக9 ெபா#+ப-�தேவ இ�ைல. 
சரமாாியாக வி/� அFயா� அைவக9 ஊைளயி+- க�தினா4�, 
உணE�ெபா#9களி� ஒ# ��- Uட விடாம� வி/J	� வைரயி� அ�த 
இட�ைதவி+- அைவ நகரவி�ைல. 
 
இத:	9 வ�Fயி/	� நா8க9 தJக9 வைளகைள வி+- ெவளிேயறின. 
பைடெய-�� வ�த அ�த R�கமான நா8க9 அவ:ைற� தாக�ெதாடJகின. அ�த 
மாதிாி நா8கைள� ப பா��தேதயி�ைல. அவ:றி� உட�பி� உ9ள எ4��க9 
ேதாைல� ெபா��ெகா�- வ��வி-ேமா எ�7 ெசா�4� பFயாக இ#�தன. 
ேதாலா� ேலசாக� ேபா��த�ப+ட எ4�� U-கேள எ�7 அ�த நா8கைள( 
ெசா�லலா�. அவ:றி� க�க9 தீைய� ேபா� ஒளிவி+டன. பசிெவறியா� 
அ�நா8க9 பயJகர� ேதா:றமளி�தன. அவ:ைற எதி��� நி:ப� சா�தியமி�ைல. 
 த� பா8(சAேலேய அைவ ச7	 வ�F நா8கைள( ெசJ	�தான 	�றி� 
பகமாக விர+FயF�� வி+டன. R�7 நா8க9 பைக� தாகின. ெநாF� 
ெபா/தி:	9 பகி� தைலயி4�, ேதாளி4� நீ�ட காயJக9 ஏ:ப+டன. 
 
அ�த( சமய�தி� அJேக ஒேர பயJகர ஆரவாரமாக இ#�த�. வழக�ேபா� பி�A 
அலறி:7. ேடE�, ேஸாெலஸு� பக� பகமாக நி�7 ைதாியமாக� ேபாாி+டன. 
அவ:றி� உட�பி� ஏ:ப+F#�த ப�தி#ப� காயJகளிA#�� ர�த� 
ெசா+Fெகா�F#�த�. ேஜா பிசா& ேபால கGவி கF�த�. எHகிேமா 
நாெயா�றி�  �னJகாைல அ� கGவியEட� எ4��  றி5�பF கF�� 
வி+டன. ெநா�Fயான அ�த நாயி� ேம� ப பா8�� க/�ைத கGவி வைள�� 
 றி�த�. வாயி� _ைர த9ளிெகா�F#�த ஒ# நாயி� க/�ைத� பிF�� ப 
கF�த�. பகி� ப:க9 அத� க/�திேல59ள ர�த	ழாயிேல பதி�த ெபா/� 
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ர�த� [றி+- பகி� உடெல�லா� ெதறி�த�. வாயிேல ஏ:ப+ட ர�த( 
&ைவயினா� ப ேம4� R�கமைட�த�. பிற	 அ� ம:ெறா# நாயி� ேம� 
பா8�த�. அேத சமய�தி� அத� க/�திேல ப:க9 பதிவைத5� அ� உண��த�. 
பகவா+டாக வ�� வ%சமாக Hபி+H அைத� தாகிவி+ட�. 
 
ெவளி நா8கைள� தJக9  காமிA#�� விர+Fய பிற	 ெபேரா�+-� 
பிரா�&வாE� தJக9 வ�F நா8கைள கா�பா:7வத:காக விைர�� வ�தா�க9. 
அவ�கC	  �னா� அ�த எHகிேமா நா8க9 எதி��� நி:க  Fயாம� 
பி�னைட�தன. ப த�ைன எதிாிகளிடமி#�� வி-வி�� ெகா�ட�. ஆனா� ஒ# 
கணேநர�தி:	�தா�. ெபேரா�+-� பிரா�&வாE� உணE� ெபா#9கைள 
கா�பா:7வத:காக மீ�-�  காமி:	 ஓடேவ�Fயதாயி:7. அைத க�- 
அ�த� பைக நா8க9 வ�F நா8கைள� தாக� தி#�பிவ�தன. பி�A	� 
பய�தாேலேய ஒ# ைதாிய� பிற�த�. வ+டமி+- வைள��ெகா�F#�த அ�த 
ெகாFய நா8களினிைடேய பா8�� அ� பனிக+Fயி� ேம� ேவகமாக 
ஓடலாயி:7. அைத� ெதாட��� ப	� ட��� ஓFன. ம:ற வ�F நா8கC� 
அவ:ைற� பி�ெதாட��தன. அவ:ேறா- பா8�� ெச�ல ப தயாரா	� சமய�தி� 
த�ைன கீேழ S<��� ேநாக�ேதா- Hபி+H த�ேம� பா8 வ#வைத அ� 
கைடக�ணா� பா���வி+ட�. அ�த எHகிேமா நா8களி� ம�தியி� கீேழ 
வி/�தா� அத� கதி அேதாகதிதா�. அதனா� அ� தயாராக நி�7 Hபி+L� 
பா8(சலா� ஏ:ப+ட அதி�(சிைய( சமாளி�� ெகா�ட�. பிற	 அ� ம:ற 
வ�Fநா8கைள� ேபால ஏாியி� ேம� பF�தி#�த பனிக+Fகளி� வழியாக 
ஓ+டெம-�த�. 
 
ெவ	 ேநர�தி:	� பிற	 வ�Fநா8க9 ஒ�ப�� கானக�திேல ஒ�7ேச��� 
அJேகேய தJக இட� ேதFன. அ�ெபா/� அவ:ைற� �ர�திெகா�- பைக 
நா8க9 வரவி�ைல ெய�றா4� அவ:றி� நிைல பாிதாபமாக இ#�த�. 
நா�ைக�� இடJகளி� காய றாம� ஒ# நா5� த�பவி�ைல. சில நா8கC	� 
பல�த காய�. ட�பி� பி�னJகா� ஒ�றி� ஆழமான காய�. ைடேயவி� வ�� 
ேச��த டாA எ�ற எHகிேமா நாயி� ெதா�ைட கிழி�� ேபாயி:7. ேஜா ஒ# 
க�ைண இழ��வி+ட�. ந�ல &பாவ ைடய பி�Aய� காைத ஒ# பைக நா8 
ெம�7 பல ��-களாக கிழி��வி+ட�. அதனா� இரE  /வ�� பி�A 
ேத�பிெகா�-� க�தி ெகா�-மி#�த�. ெபா/� விF�த�� அ�த நா8க9 
ெநா�F ெநா�F  கா 	� தி#�பின. பைக நா8க9 ேபா8வி+டன. 
ெபேரா�+-�, பிரா�&வாE� ேகாப�தி� உ+கா��தி#�தா�க9. உணE� 
ெபா#9களி� பாதி ேபா8வி+ட�. ச7	வ�F வா�கைள5�, கி�தா� 
உைறகைள5� எHகிேமா நா8க9 பல இடJகளி� கF��� தி�7வி+டன. 
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தி�பத:	  F5� எ�7 ேதா�றிய எ�த� ெபா#C� அைவகளிடமி#�� 
த�பவி�ைல. பனிமா� ேதாலா� ெச8த ெபேரா�+F� பாதர+ைசகைள5� கF�� 
தி�7வி+டன. வ�Fயி� திராHவா�கைள5� கF��� தி�7வி+டன. அைத� 
ப:றி விசன�ேதா- சி�தைன ெச8� ெகா�F#�த பிரா�&வா காயJகேளா- 
தி#�பிய நா8கைள கவனிகலானா�. 
 
"அடடா! உJகCெக�லா� ெவறி பிF�தா4� பிF��வி-�. ெபேரா�+, அைவ 
எ�லா� ெவறிநா8கேளா எ�னேவா - நீ எ�ன நிைனகிறா8?" 
 
ெபேரா�+ ஐய�ேதா- தைலைய அைச�தா�. டாஸ�[1] எ�ற நகர�தி:	� ேபா8( 
ேசர இ�3� நாW7 ைம� பிரயாண� ெச8யேவ�-�. அ�பFயி#க நா8கC	 
ெவறி பிF�தா� அவ� நிைலைம தி�டா+டமாக  F5�. 
 
இர�- மணிேநர� சிரம�ப+-( ேசணJகைள ஒ#மாதிாி சாி�ப-�தினா�க9. பிற	 
காய�தா� ஏ:ப+ட வAைய( சகி�� ெகா�- நா8க9 ஓடலாயின. பாைத5� 
மிக கFனமாக இ#�த�. அ�த இட�திA#�� டாஸ�வைர பனி�பாைதயி� 
ெச�4வ� மிகE� சிரம�.  �ப�ைம� ஆ7 எ�3� ெபய�ெகா�ட ஆ7 மி	�த 
ேவக ைடய�. உைறபனி அதி:பதிய  Fயவி�ைல. த�ணீ� &ழி�ேதா-� 
இடJகளி4�, ேதகமாகE9ள இடJகளி4ேம பனிக+F RFயி#�த�. ஆதலா� 
அ�த  �ப� ைம�கைள கடக ஆ7 நா+க9 அ4�ைப� பாராம� உைழக 
ேவ�Fயி#�த�. ஒGேவா� அF எ-��ைவ	� ேபா�� நா8	� மனித3	� 
அJேக மரண� ேநரலா�. அ�பF ஆப�� நிைற�த வழி அ�. பாலJக9 ேபால 
கிட�த பனிக+Fயி� மீ� வழிபா���ெகா�-  �னா� நட�� ேபா	� ேபா� 
ப��� ப�னிர�- தடைவ காலFயி49ள பனிக+F அமி<�ததா� ெபேரா�+ 
த�ணீ#	9 R<கிவி+டா�. இ�பF�ப+ட ப	திகளி� நட	� ேபா� அவ� ஒ# 
நீளமான கழிைய� த� மா�ேபா- ேச��� 	7காக� பிF�� ெகா9Cவா�. 
அவ� த�ணீாி� R<	� ேபாெத�லா� அ�த கழி &:றி59ள பனிக+Fயி� 
ேம� 	7காக வி/�� அவ�  :றி4� உ9ேள ேபா8விடாம� உயிைர 
கா�பா:றிய�. அGவா7 உயி� த�பினா4� த�ணீாி� 	ளி�(சிைய� தாJ	வ� 
மிககFன�. அ�த( சமய�திேல ெவ�பநிைல Tbய�தி:	� கீேழ ஐ�ப� Fகிாிவைர 
ெச�7வி+ட�. அதனா� ஒGெவா# தடைவ த�ணீாி� R<கிெய/� ேபா�� தீ 
உ�டாகி 	ளி�காய ேவ�Fயதாயி:7. 
 
ெபேரா�+ எத:	� அ%&பவன�ல. அ�பF அ%சாெந%ச� ெகா�F#�ததா�தா� 
தபா�கைள ெகா�- ெச�4� அரசாJக ேவைல	 அவைன� 
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ேத��ெத-�தா�க9. அதிகாைலயிA#�� இ#+டா	� வைரயி� அவ� ஓயாம� 
உைழ�தா�; உைறபனியி� ஏ:ப-� எ�லாவிதமான ஆப��கைள5� 
உ7திேயா- எதி���(ெச�றா�. ஆ:றி� கைரஓரJகளி� ம+-� பF�தி#�த 
பனிக+Fயி� ேம4� அவ� வ�Fைய( ெச4�தினா�. பல தடைவகளி� பார� 
தாJகாம� அ�பனிக+F உைட��  /கலாயி:7. ஒ#தடைவ ச7	வ�F ேய 
த�ணீாி� அமி<��வி+ட�. ேடE�, ப	� அத3ட� R<கிவி+டன. அவ:ைற 
ெவளியி� இ/�பத:	9 அைவ 	ளிாினா� விைற�� ந-Jகின. உடேன தீ 
உ�டாகி�தா� அைவகைள கா�பா:ற  F�த�. அவ:றி� உட�ெப�லா� 
பனிக+F ேபா��தியி#�த�. ெபெரா�+-� பிரா�&வாE� தீைய( &:றி(&:றி 
அவ:ைற ஓடைவ�தா�க9. அ�ெபா/�தா� பனி உ#கி அவ:றி� உட�பி� 
உ=ண� ஏற�ெதாடJகிய�. அ�ேபா� அைவ தீ	 ெவ	 சமீப�தி� ெச�றதா� 
ேதா� ெபா&Jகிவி+ட�. 
 
ம:ெறா# தடைவ Hபி+H R<கிவி+ட�. பைக5� ேடைவ5� தவிர ம:ற நா8க9 
எ�லா� அத3ட� R<கின. ப	� ேடE� பலJெகா�ட ம+-� பி��றமாக( 
சா8�� நி:க  ய�றன. அவ:றி� கா�க9 பனிக+Fயி� வ/கின. பிரா�&வா 
வ�Fயி� பி�னா� நி�7 அைத இ/��� பிF�� நி7�த� த� பல�ைத எ�லா� 
ேச���  ய�7 ெகா�F#�தா�. ஒ# தடைவ வ�F	  �னா4� 
பி�னா4மி#�த பனிக+Fக9 சிதறி�ேபா8வி+டன. அதனா�  �ேனறி( 
ெச�லE�  Fயவி�ைல.பி�வாJகி� தி#�பE�  Fயவி�ைல. ஒ# பக�திேல 
ஆ7. ம:ெறா# பக�திேல 	�7. அ�த 	�றிேலறி த��வைத� தவிர ேவ7 
வழியி�ைல.  தA� ெபேரா�+ அ�த 	�றி�ேம� ஏறினா�. அவ� ஏறியைத ஓ� 
அ:�த(ெசய� எ�ேற ெசா�லலா�. ேசண�தி49ளவ�கைள ெய�லா� எ-�� 
ஒ�ேறாெடா�7 இைண�� நீளமான கயிறாக( ெச8தா�க9. அ�த கயி:றி� 
உதவியா� நா8கைள ஒGெவா�றாக 	�றி� உ(சி	 ஏ:றினா�க9. பிற	 
ச7	 வ�Fைய ேமேல ஏ:றிவி+- கைடசியாக பிரா�&வா ேமேல ஏறினா�. 
பிற	 கீேழ இறJ	வத:	 வசதியான இட�ைத� ேதFனா�க9. கய:றி� உதவிைய 
ெகா�ேட  Fவி� கீேழ இறJக  F�த�. இGவளE சிரம�ப+-( ெச�7� அ�7 
இரE ேநர� வைரயி4� அவ�க9 கா� ைம� �ரேம  �ேனறியி#�தா�க9. 
 
ஹூ+ட A�	வா ேபா8( ேச#வத:	9 ப  :றி4� அ4��� ேபாயி:7. ம:ற 
நா8கC� அேத நிைலயி� தா� இ#�தன. ஆனா� இ�வைரயி� ஏ:ப+ட 
தாமத�ைத ஈ- ெச8வத:காக� ெபேரா�+  ய�றா�. அதிகாைலயிேலேய 
�ற�ப+- இரவி� ெவ	ேநர� வைர பயண�ைத விடா� நட�தினா�.  த� நா9 
 �ப�ைத�� ைம� ெச�7 ெபாிய சா�ம� ேச��தா�க9. ம7நா9 ேம4� 
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 �ப�ைத�� ைம� ெச�7 சிறிய சா�ம� ேச��தா�க9. R�றா� நா9 நா:ப� 
ைம� பிரயாண� ெச8தா�க9. 
 
எHகிேமா நா8களி� பாதJகைள� ேபால, பகி� பாதJக9 உ7தியாக 
இ#கவி�ைல. அத�  �ேனா�க9 மனிதேனா- பழகி�பழகி நாகாிகமாக வாழ� 
ெதாடJகியதா�, அவ:றி� பாதJக9 கFன�த�ைமைய இழ��வி+டன. பகி� 
பாத� ெம�ைம வா8�த�. நா9  /வ�� அ� வAேயா- ெநா�F ெநா�F( 
ெச�ற�.  கா� ேபா+-� தJகிய உடேன அ� உயிர:ற� ேபா� ப-��வி-�. 
மி	�த பசியாக இ#�தா4� மீ� உணைவ� ெப:7ெகா9ள அ� எ/�� வரா�. 
பிரா�&வாதா� உணைவ அதனிட� ெகா�-வர ேவ�-�. அவ� ஒGேவா� 
இரவி4� தா� உணவ#�திய பிற	 பகி� பாதJகைள அைர மணி ேநர�தி:	 
ந�றாக� ேத8��வி-வா�. பனிமா� ேதாலா� ெச8த அவ3ைடய 
பாதர+ைசகளி� ேம� பாகJகைள அ7�� அவ� ப		( சிறிய பாதர+ைசக9 
ெச8� க+Fனா�. அதனா� ப		 மி	�த ஆ7தேல:ப+ட�. ஒ#நா9 காைலயி� 
ப		 இ�த� பாதர+ைசகைள அணிய� பிரா�&வா மற��வி+டா�; ப த� 
கா�கைள ேமேல �கிெகா�- ம�லா�� ப-��வி+ட�; பாதர+ைசக9 
இ�லாம� �ற�பட ம7�த�. அ� பாதர+ைசகைள ேவ�F ம�லா�� ப-�� 
கிட�பைத க�- ெபேரா�+ Uட� ப�ைலகா+Fெகா�- சிாி�� வி+டா�. 
நாளாக நாளாக� பகி� பாதJக9 பனி�பாைதயி� ஓFேயாF ந�	 உ7தி 
அைட�� வி+டன. அதனா� ேத8�� ேபான அத� பாதர+ைசகைள� �கி எறி�� 
வி+டா�க9. 
 
ஒ#நா9 காைல, ெப�A[2] எ�ற ஆ:றி� அ#கிA#�� �ற�ப-வத:காக 
நா8கC	( ேசண� ேபா+- ெகா�F#�தா�க9. டாA	� திXெர�7 ெவறி 
பிF�� ெகா�டன. அ� ஓநாைய�ேபா� நீ�ட ேநர� உ9ள� உ#	�பF 
ஊைளயி+-� தன	 ெவறி பிF�தி#�பைத ெவளி�ப-�தி:7. பய�தா� 
ஒGெவா# நா5� ெம8சிA��த�. டாA பகி� ேம� பாய வ�த�. ெவறிபிF�த 
நாைய� ப பா��த�மி�ைல. அைத க�- பய�த�மி�ைல. இ#�தா4� 
எ�பFேயா அத:	� பயேம:ப+ட�; [திேயா- அ� ஓ+ட� பிF�த�. 
 
ெப#R(& வி+-ெகா�-�, வாயி� _ைர த9ளி ெகா�-� டாA �ர�தி:7. ப 
பா8�� பா8�� ெச�ற�. அத:	 ஒேர கிA. டாA5� விடாம� �ர�தி வ�த�. 
அத:	 ஒேர ெவறி. அ�த� தீவி� ம�தியிA#�த கா-களி� வழியாக� பா8�ேதாF , 
ப கீ<ேகாFைய அைட�த�. அJகி#�� பனிக+F நிைற�த ஒ# கா�வாைய 
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கட�� ேவெறா# தீE	 ஓF:7. அைதவி+- ம:ெறா# தீE	� பா8�த�. 
ப		 ந�பிைக 	ைலயலாயி:7. அ� &:றி வைள�� மீ�-� ஆ:றி:ேக வ�� 
அைத கடக விைர�த�. அ� தி#�பி� பா�கேவ இ�ைல. இ#�தா4� அைத� 
�ர�திெகா�- மிக அ#கிேலேய டாA வ#வைத அத� உ7மAA#�� அறி�� 
ெகா�ட�. கா�ைம� ெதாைலவிேல பிரா�&வா நி�7 பைக அைழ	� 	ர� 
ேக+ட�. அவ�தா� த�ைன கா�பா:7வா� எ�ற ந�பிைகேயா- ப 
R(&திணற� திணற� தி#�பி� பா8�ேதாF:7. பிரா�&வா ேகாடாிைய ஓJகி 
ெகா�- நி�றா�. ப அவைன� தா�F ஓடேவ ெவறிபிF�த டாA5� 
பி�ெதாட��த�. அத� தைலயிேல ேகாடாி பலமாக வி/�� உயிைர வாJகிய�. 
 
ஒேர கைள��ட� ப ச7	வ�Fய#ேக த-மாறி� த-மாறி( ெச�7 நி�ற�. 
அதனா� R(&விடேவ  Fயவி�ைல. Hபி+ஸு	 அ�ேவ ந�ல சமய�. அ� 
பகி� ேம� பா8�த�. இர�-  ைற அத� ப:க9 பகி� உட�பிேல ந�	 
பதி�� ெவளியிேல எ4�� ெதாி5�பFயாக( சைதைய கிழி��வி+டன. பகா� 
எதி���� ேபாராட  Fயவி�ைல. அ�த நிைலயிேல பிரா�&வாவி� சா+ைட 
	7கி+ட�. Hபி+ஸு	 அ�ெபா/� கிைட�த சா+ைடயFைய� ேபால அ�த 
வ�F நா8களி� ேவெறா�7	� எ�7ேம கிைட�ததி�ைல. ப அைதக�- 
தி#�தி5:ற�. 
 
"அ�த Hபி+H ஒ# பிசா&. ஒ# நாைள	 அ� பைக� தீ���வி-�" எ�றா� 
ெபேரா�+ 
 
"ப ம+-� ேலச�ல. அ� ெர+ைட�பிசா&. ஒ# நாைள	 அ� ெபா�லாத 
ேகாபJெகா�- அ�த Hபி+ைஸ ெம�7 ��பி�ேபா-�. என	 நி(சயமா8� 
ெதாி5�" எ�7 பிரா�&வா பதி� அளி�தா�. 
 
அ�த நா9  த� Hபி+ஸு	� ப		� ஒேர ேபா�. வ�F இ/	� ேபா� 
Hபி+H  தAட� வகி�த�. ம:ற நா8க9 அைதேய தைலவனாக ஏ:7� பணிக9 
நட�தன. ெத�பிரேதச�� நாயான பகா� அ�த� தைலைம	� பJக� 
ேநரலாயி:7. ெத�பிரேதச நா8க9 பலவ:ைற Hபி+H பா��தி#கிற�. 
 காமி4�, பிரயாண�தி4� அைவகளி� ஒ�றாவ� தி#�தியளி�ததி�ைல. 
உைழ��	�, உைறபனி	�, பசி	� விைரவிேல அைவ இைரயாயின. ப இ�த 
விதி	 இலகாக இ#�த�. அ� ம+-� எ�லாவ:ைற5� சகி��ெகா�- உட� 
வள � ெப:7 வ�த�. பல�தி4�, ெகா-ைமயி4�, த�திர�தி4� அ� எHகிேமா 
நா8கC	 இைணயாக விளJகி:7. ேம4� அத:	 ஆதிக� ெச4��� 
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த�ைம5� இ#�த�. சிவ�� ேமலJகிகாரனிட� தFயF ப+டதிA#�� அ� 
க�RF� தனமான ஆ�திர�ைத5�, அவசர�ைத5� வி+-வி+ட�. தைலைம வகிக 
ேவ�-� எ�ற ஆைசயா:Uட அ� நிதான�ைத இழகா மA#�ததா� தா� 
அைத� ப:றி� பய�பட ேவ�Fயி#�த�. அ� மிக ந�ல த�திரசாA; ஏ:ற கால�ைத 
எதி�பா��� மி	�த ெபா7ைமேயாF#�த�. 
 
தைலைம� பதவிகாக� ேபாரா+ட� ேந�வைத� தவி�க  Fயாததாயி:7. ப 
அைத வி#�பிய�. பகி� த�ைம அ�தைகய�. பனி�பாைறயிேல வ�F 
இ/�பதி�  தAட� ெபற ேவ�-� எ�7 ஏேதா ஓ� இன�ெதாியாத ஆ�வ� பைக 
ந�றாக� ப:றிெகா�ட�. அ�த ஆ�வ�தா� ��ட�ப+ேட பல நா8க9 தம� 
கைடசி R(& வைர உைழகி�றன. அ�த ஆ�வ�தாேலேய ேசண�ேதா- சாவதி� 
அைவ மகி<(சியைட கி�றன. இனிேம�, வ�Fயி/க� த	திய:றைவ எ�7 
அைவ த9ள�ப-� ேபா� உ9ள� 	ைலகி�றன. அ�த ஆ�வேம ேடைவ5�, 
ேசாெலைஸ5� வ�Fயி/�பதி� மி	�த உ:சாகJகா+ட( ெச8த�. வ�F 
இ/�பதி� தவ7 ெச85� நா8கைள5�, காைல ேநர�தி� ேசண� ேபா-� ேபா� 
வராம� மைற�� திாி5� நா8கைள5� த�F	�பF அ�த ஆ�வேம Hபி+ைஸ� 
��Fய�. 
 
Hபி+L� தைலைம�பதவிைய� தக�க ப ெவளி�பைட யாகேவ  :ப+ட�. 
கடைமைய( ெச8ய� தவறிய நா8கைள Hபி+H த�Fக  ய4� ேபா� அ� 
	7கி+ட�. ேவ�-ெம�ேற அ� அGவா7 ெச8த�. ஒ# நா9 இரE பனி 
மி	தியாக� ெப8த�. ம7நா9 காைலயிேல ப த� வைளையவி+- வ�� 
ேசரவி�ைல. ஓ� அF ஆழ�தி:	� பனியா� RFகிட	� வைளயிேல அ� 
ப�திரமாக� ப�Jகியி#�த�. பிரா�&வா அைத U�பி+- U�பி+-� 
பா��தா�; ேதF5� பா��தா�. அ� அைசயேவயி�ைல. Hபி+H ேகாப�ேதா- 
சீறிய�;  கா�  /வ�� ேதF:7. பனி�பர�ைப  க��� பா��� உ7மி 
ெகா�ேட பல இடJகளி� ேதா�F�பா��த�. அத� உ7 மைல ேக+- ப 
ந-Jகியெத�றா4� அ� ெவளியி� வரேவயி�ைல. 
 
ஆனா� கைடசியி� அைத� ேதF க�-பிF�தன�. உடேன Hபி+H அைத� 
த�Fக அத� ேம� பா8�த�. அ�த இ# நா8கC	மிைடயிேல ேகாப�ேதா- ப 
பா8�த�. Hபி+H இைத எதி�பா�கவி�ைல. ேம4� ப மிக( சாம��தியமாக� 
பா8�ததா� Hபி+H பி�னா� சா8��வி/�த�. தைலைம நா8	 எதிராக 
இGவா7 கலக� R�டைத க�ட��, ந-Jகி ெகா�F#�த ப		� ைதாிய� 
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வ��வி+ட�. அ� Hபி+L� ேம� பா8�த�. இைத க�- பிரா�&வா உ9Zர 
நைக�தா�. ஆனா�, நீதி வழJ	வதி� தவறாத அவ� பைக� த� சா+ைடயா� 
ஓJகி அF�தா�. ப சா+ைடயFைய( ச+ைட ெச8யவி�ைல. அதனா� பிரா�&வா 
சா+ைட�தFைய� தி#�பி அF�தா�. அ�த அFயா� அதி�(சி5:7 ப 
பி�னைட�த�. ேம4� ேம4� அத:	( சா+ைட அF கிைட�த�. அேத சமய�தி� 
பைக Hபி+H ந�றாக த�Fகலாயி:7. 
 
டாஸ3	 அ#கி� வர வர ப ெதாட��� கலக� ெச8� ெகா�ேடயி#�த�. 
	:ற� ெச8த நா8கைள Hபி+H த�Fக  ய4�ேபாெத�லா� அ� 
	7கி+ட�. ஆனா� பிரா�&வா அ#கி� இ�லாத சமய� பா���� த�திரமாக 
	7கி+ட�. இ�மாதிாி ப மைறவாக கலக� ெச8ததா�, தைலவ3	� பணி5� 
த�ைம எ�லா நா8களிட � 	ைற�� எதி���ண�(சி வள��த�. ேடE�, 
ேசாெலஸு� ம+-� எ�7� ேபா� இ#�தன. ம:ற நா8களி� நட�ைத 
ேமாசமா8 ெகா�ேட வ�த�.  �ேபால எ�லா� ஒ/Jகாக நடகவி�ைல. 
ெதாட��� ச(சரE� U(ச4� எ/�தன. எ�ெபா/�� ஏதாவ� ஒ# ெதா�தரE 
ஏ:ப-�. அத:	 ப தா� அF�பைடயான காரணமாக இ#	�. Hபி+ஸு	� 
ப		� ெபாிய ச�ைட விைரவி� R�-வி-� எ�7 பிரா�&வா சதா பய�� 
ெகா�F#�தா�. இரE ேநரJகளி� ம:ற நா8க9 தம	9 ச�ைடயி+- 
ெகா9வதா� ஏ:ப-� ச�த�ைத ேக+- ப	� Hபி+ஸு�தா� ச�ைடயி+- 
ெகா9வதாக எ�ணி, அவ� பல ைற ப-ைகையவி+- எ/��வ�தா�. 
 
ஆனா�, அ�த� ெபாிய ச�ைட	( சமய� வா8கவி�ைல. கைடசியி� ஒ#நா9 
மாைல ேநர�தி� அவ�க9 டாஸ� வ�� ேச��தா�க9. அJேக பல மனித�க9 
இ#�தா�க9; எ�ண:ற நா8கC� இ#�தன. அ�த நா8கெள�லா� ேவைல 
ெச8�ெகா�F#�தன.  கியமான ெத#களி� U+டJ U+டமாக 
வ�Fயி/��ெகா�- அ�த நா8க9 நாெள�லா� ேபாவ�� வ#வ�மாக 
இ#�தன. இரவி4� அவ:றி� க/�தி� உ9ள மணிகளி� ஓைச ேக+- 
ெகா�F#�த�. ெவ+- மரJகைள5�, விற	க+ைடகைள5� அைவ இ/��( 
ெச�றன. சா�டா கிளாராவி� 	திைரக9 ெச8த எ�லா ேவைலகைள5� இJேக 
நா8க9 ெச8தன. ெத�பிரேதச�� நா8க9 சிலவ:ைற� ப ச�தி�த�. ஆனா�, 
அJேகயி#�த நா8களி� ெப#�பாலானைவ ஓநா8 இன�ைத( ேச��த எHகிேமா 
நா8கேள. ஒGேவா� இரவி4� ஒ�ப� மணி	�, ப�னிர�- மணி	�, R�7 
மணி	� அைவ தவறாம� ஒ#விதமாக ஊைளயி+- Uவின. ப	� அவ:ேறா- 
ேச��� மகி<(சிேயா- Uவி:7. 
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இரவிேல அ�பிரேதச� ெவ�ைமயான பனியா� Rட�ப+- உண�(சிய:7 
கிட	�. அ�த( சமய�தி� வி/கி�ற உைறபனியிWேட ந+ச�திரJக9 
U�தா-வ�ேபால� ேதா�7�. வான�திேல ஒ# விேநாதமான ஒளி சில இரEகளி� 
ேதா�7�. இவ:ைற க�- அ�த எHகிேமா நா8க9 தJக9 வா<ைக நிைலைய 
	றி�� அ/வ� ேபாலE�, ேத��வ� ேபாலE� ெந-ேநர� ஊைளயி+டன. 
இGவா7 ஊைளயி-� பழக� ஆதிகால�திA#�ேத ஏ:ப+F#கிற�. உலக�திேல 
�திதாக உயிாினJக9 ேதா�றிெகா�F#�த அ�த கால�திேலேய இ� 
ஏ:ப+டதா	�. எ�ணிைகயி� அடJகாத பல தைல ைறகளி� ��ப 
உண�(சிகெள�லா� இதி� ெபாதி�தி#கி�றன. ஊைளயி-வைத ேக+	� ேபா� 
பகி� உ9ள�திேல �தியேதா� உண�(சி ஏ:ப+ட�. ப �ல��� ேபா��, 
ஊைளயி-� ேபா�� கா+Fேல திாி�த அத� ஆதி �ேனா�க9 	ளிைர5�, 
இ#+ைட5� க�- அ%சி அ3பவி�த பைழய ��பJக ெள�லா� அத� 	ரA� 
ெவளியாயின. அ�த 	ரAேல, ப		� �திய உண�(சி உ�டானதிA#�� தன� 
நாகாிக வா<ைகைய மற�� ெகா-ைம நிைற�த பைழயகால வா<ைகைய 
எ8திெகா�F#�த� எ�ப� ந�றாக� ெதாி�த�. 
 
டாஸைன அைட�� ஏ/ நா+களாயின. பிற	 ைடேயE	� தி#�பி�ேபாக 
ஆய�தமானா�க9. ெபேரா�+ அJ	 ெகா�- வ�� ேச��த கFதJகைளவிட 
அவசரமான கFதJகைள எ-��( ெச�ல ேவ�Fயி#�த�. �ாிதமாக� பிரயாண� 
ெச8வதி� வ�லவ� எ�ற த:ெப#ைம5� அவ3	�-; அதனா� மிக விைரவி� 
இ�த  ைற பயண�ைத  Fக� தி+டமி+டா�. பல விஷயJக9 அவ3	( 
சாதகமாக இ#�தன. ஒ# வார� ஓ8E கிைட�தைமயா� நா8கெள�லா� அ4�� 
தீ��� வAைம ெப:7� �Fயாக இ#�தன. வ#�ேபா� அவ�க9 உ�டாகிய 
உைறபனி�பாைதயிேலேய பி�னா� பல� பிரயாண� ெச8ததா�, அ�பாைத ந�	 
இ7கி வசதியாக அைம�தி#�த�. வழியிேல இர�- R�7 இடJகளி� 
மனித�கC	�, நா8கC	� ேவ�Fய உணEக9 கிைட	மா7 ேபாeஸா� 
ஏ:பா- ெச8தி#�தன�. அதனா� அதிகமான உணE�ெபா#9கைள வ�Fயி� 
ஏ:றி( ெச�லாம� பார�ைத 	ைறக  F�த�. 
 
 த� நா9 ஐ�ப� ைம� பிரயாண� ெச8தா�க9. இர�டா� நா9 ெப�A ஆ:ைற 
எ+F�பிF	� அளE	 வ�தன�. இGவளE ேவகமாக வ�தா4� வ�Fைய( 
ெச4��� பிரா�&வாE	� பல ெதா�ைலகளி#�தன. ப ெதாடJகிய கலக�தி� 
விைளவாக இ�ெபா/� நா8க9 அைன��� ஒ:7ைமயாக ேவைல ெச8வதி�ைல. 
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அைவ ேச��� ஒ�றாக இ/�ப� கிைடயா�. ப ஊ+Fய ைதாிய�தா� ம:ற 
நா8க9 சி�லைற	7��க9 ெச8ய� ெதாடJகின. அைவகC	 
Hபி+Lட�திA#�த பய� நீJகிவி+ட�. அதனா� அத� ஆதிக�ைத எதி�க 
அைவக9 உரJெகா�டன. ஓ� இரE Hபி+L� பJகிA#�� ஓ� அைர	�- 
மீைன� ைப தி#F வி/Jகிவி+ட�. ப அத:	 காவலாக நி�ற�. ம:ேறா� இரE 
ட��� ேஜாE� 	:ற� �ாி�தேதாட�லாம�, அவ:ைற� த�Fக வ�த Hபி+ைஸ 
எதி���� தாகின. இய�பாகேவ ந�ல &பாவ ைடய பி�A Uட இ�ெபா/� 
அ�பFயி#கவி�ைல.  �ைன�ேபால அ� வாைல 	ைழ�த� அ�� 
கா+டவி�ைல. Hபி+ஸு	� பக�தி� வ#�ேபாெத�லா� ப சீறிெகா�-�, 
உேராம�ைத( சிA���ெகா�-மி#�த�. எளியவாிட� ெகா-ைமயாக நட�� 
ெகா9Cகிறவைன�ேபால அ� Hபி+L� க�\ெகதிாி� ெப#மித��ட� 
ேம4� கீ/� நடகலாயி:7. 
 
இGவா7 க+-�பா- 	ைல�� ேபாகேவ, நா8கC	9ளி#�த ெதாட��� 
சீ�ெக+-வி+ட�. அைவக9 ஒ�ைறெயா�7 எதி���  �ைனவிட அதிகமாக( 
ச�ைடயிடலாயின.  காேம ச�ைட5� U	ர4மாக மாறிவி+ட�. ேடE� 
ேசாெலஸு� ம+-�, மாறாம� பைழயபF இ#�தன. இ#�தா4� அைவக9 ம:ற 
நா8கC	9 ஏ:ப-�  Fவி�லாத ச(சரEகளா� எாி(சலைட�தன. பிரா�&வா 
வா8	வ�தபFெய�லா� தி+Fனா�; ேகாப�தா� ெகாதி�தா�. சடா� சடா� எ�7 
சா+ைடயி� S(& எ�ெபா/�� ேக+ட�. ஆனா� அதனா� அதிக�பல� 
உ�டாகவி�ைல. பிரா�&வாவி� கவன� ேவ7 பக� தி#�பிய�� நா8க9 
மீ�-� ச�ைடயிடலாயின. அவ� Hபி+L� சா�பாக� த� சா+ைடேயா- 
நி�றா�. ம:ற நா8களி� சா�பாக ப நி�ற�. இ�த� ெதா�ைலகCெக�லா� 
பேக அF�பைடயான காரண� எ�7 பிரா�&வாE	� ெதாி5�. அவ3	� 
ெதாி5ெம�7 ப		� ெதாி5�. அதனா� அ� மீ�-� ேநாிைடயாக அக�ப+- 
ெகா9ளாதவா7 த�திரமாக ேவைல ெச8த�. வ�F இ/�பதி� அ� ச:7� தவ7 
ெச8யவி�ைல. அ�த ேவைலயிேல அத:	� ெபாிய மகி<(சி ஏ:ப+F#�த�. 
ஆனா�, அ� சாம��தியமாக ம:ற நா8களிைடேய ச�ைட R+F வி+-� திராH 
வா�களி� சிக4�டா	�பF ெச8த�. 
 
டாகீனா ஆ:றி�  க��வார�தி� ஒ#நா9 இரE தJகினா�க9. உணE  F�த�. 
அ�த( சமய�தி� ஒ# ெவ�ைமயான பனி யைல க�- ட� அைத�பிFக 
 ய�ற�. ஆனா� பனி ய� அத�பிFயி� அக�படாம� த�பிேயாF:7. 
ம7கண�தி� வ�F நா8கெள�லா� அைத� �ர�திெகா�- பா8�தன. 
வடேம:	� பிரேதச ேபாeHகார�க9 27 கஜ�தி:	 அ�பா� 
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 காமி+F#�தா�க9. அவ�களிட� ஐ�ப� நா8களி#�தன. அைவகC� 
ேவ+ைடயி� கல��ெகா�டன. ஆ7 ஓ-� திைசயிேலேய பனி ய� 
தாவிேயாFய�. பிற	 ஒ# சிறிய ஓைட�பக� தி#�பி அத� ேம� பF�தி#�த 
பனிக+Fயி� வழியாக ஓF:7. பனி�பர�பி� மீ� ஓ-வ� அத:	 எளிதாக 
இ#�த�. ஆனா� அைத�பிFக வ�த நா8கC	 அ� அGவளE எளிதாக 
இ#கவி�ைல. அ7ப� நா8கC	  �னா� ப ேவகமாக வ�த�. ஆனா� 
 யைல அ\க  Fயவி�ைல. தாவி� தாவி ப பா8�த�. மJகிய நிலவி� 
ெவ�ெணாளியிேல அத� க+டான உட� அழகாக� ேதா:றமளி�த�. ஏேதா ஒ# 
R-பனி 	றளிேபால� பனி ய�  �னா� ஓF:7. 
 
ப+டணJகைளவி+- கா+-	( ெச�7 ��பாகி 	�-கைள� ெபாழி��, 
விலJ	கைள5� பறைவகைள5� ெகா�7 	விக ேவ�-� எ�ற ர�தெவறி 
மனித3	� பல சமயJகளி� ேதா�7கி�ற�. அ� பழைமயான இய�Tக�தி� 
ேவகமா	�. அ�த ேவகேம இ�3� அதிகமான வAைமேயா- பைக� ப:றி 
ெகா�F#�த�. உயிேரா-  �னா� ெச�4� அ�த இைரைய� தன� 
ப:களாேலேய கF�� ெகா�7 ெசJ	#திைய வாயி� &ைவக ேவ�- ெம�7 
ப எ�லா நா8கC	�  �னா� தாவி� தாவி(ெச�ற�. 
 
ஒ# பரமான�த� வா<ைகயி� சிகரமாக ஏேதா ஒ# ேவைளயி� ஏ:ப-கி�ற�. 
அத:	ேம� வா<ைக உய�வைடய  Fயா�. �F�F��, உ வைகயி� த�ைன 
மற�தி#	� நிைலயிேலேய அ�த� பரவச� பிறகி�ற�. திைர(சீைலயிேல 
உ#வாகி ெகா�F#	� உண�(சியா� ெபாJ	� ஓவிய�திேல, உ9ள�ைத� 
பறிெகா-�தி#	� கைலஞ3	� த�ைன மற�த நிைலயிேல அ�த 
கழி�ேப#வைக வா8கி�ற�. ப-கள�தி� ேபா�ெவறிேயா- நி:	� Sர3	 அ� 
கி+-கி�ற�. நிலெவாளியிேல ப%சா8� பற	� பனி  யைல� �ர�தி ெகா�- 
எ�லா நா8கC	�  �னா� ஓநா8ேபால 	ர� ெகா-��� பா8கி�ற ப		� 
அ�த� பரவச உவைக பிற�த�. காலக#வி� உ#வான விலJ	ண�(சிைய, தன	 
 � த� இன�தி� ேதா�றிய ெகாFய த�ைமைய ப ஆழ� பா��த�. அ�த 
உண�(சி ேமெல/வைத அறி�த�. உயி�ேவக� அத:	9ேள ெகா�தளி�ெத/�த�. 
ேமேல ேதா�7� ந+ச�திரJகC	� கீேழ விாி�� கிட	� அைசவ:ற 
சட�ெபா#ளான பனி�பர��	� இைடயி� ஆ�வ�ேதா- பா8�� ெச�4� 
பகினிட�திேல உ7தியான தைசநா�களி� �F���, வAைமெய�லா� ெப:79ள 
வா<வி� எகளி��� ெவளி�ப+டன. 
 
ஆனா� கிள�(சி மி	�த கால�தி4� தி+டமி+- காாிய� ெச85� இய�� ெகா�ட  
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Hபி+H ம:ற நா8கைள வி+-வி+- ேவெறா# 	7	வழியி� பா8�� ெச�ற�.  
ஒ#நீ�ட வைளைவ( &:றிெகா�-  ய4�, அத� பி�னா� ப	� 
வ#வத:	9, Hபி+H 	7	வழியி�  �னா� ெச�7 மடகி ெகா�ட�. 
ப		 இ�த 	7	 வழி ெதாியா�. ெவ�	றளி ேபால(ெச�4�  ய4	 
 �னா� ேதா�றி அத� ேம� பா8வத:	� தயாராக நி:	� ம:ெறா# ெபாிய 
	றளிேபால Hபி+H நி:பைத அ� க�ட�.  யலா�  �ேனறி�ேபாகE� 
 Fயவி�ைல. பி�னா� தி#�பி ஓடE�  Fயவி�ைல. Hபி+L� ெவ�ைமயான 
ப:க9 அத�  �கிேல பா8�தேபா� அ� அFப+ட மனிதைன�ேபால Sறி+- 
க�தி:7. சாவி� பிFயிேல அக�ப+ட அ�த� பிராணியி� கீ(& 	ரைல 
ேக+ட�� பைக� ெதாட��� அத� பி� ஓFவ�த நா8கெள�லா� 
ெகா-Jகளி�ேபா- 	ர� ெகா-�தன. 
 
ஆனா� ப அ�பF 	ர� ெகா-கவி�ைல. இ�வைர வ�த  / ேவக�ேதா-� 
அ� Hபி+L� ேம� பா8�த�. ேவக� மிக அதிகமாக இ#�ததா�, பகினா� 
Hபி+L� க/�ைத� ப:ற  Fயவி�ைல. இர�- நா8கC� பனி�பர�பி� மீ� 
பல தடைவ உ#�டன. கீேழ விழாத� ேபால Hபி+H ச+ெட�7 எ/�� நி�7 
பகி� ேதாளிேல வகி���வி+- அ�பா� தாவி(ெச�ற�. அ� ந�ல வசதியான 
இட� பா��� நி:பத:காக( சீறிெகா�-� ப:கைள கF��ெகா�-� ச:7 
பி�னா� நக��த�. 
 
இ7தி(ச�ைட	 இ�ேவ த#ண� எ�பைத ப ஒ# கண�திேல ெதாி�� 
ெகா�ட�. உயி�ேபா	� வைரயி� ெச8ய ேவ�Fய ச�ைட அ�. 
சீறிெகா�-�, கா�கைள� பி�னா� மF��ெகா�-�, ந�ல வசதியான 
ச�த��ப�ைத நாF அைவகளிர�-� &:றி( &:றி வ�த ேபா�, அ�த� ேபா� ைற 
ப		 மிகE� பழகின� ேபா� ஓ� உண�(சி உ�டாயி:7. ெவ9ைள�பனி 
ேபா��த மரJக9, ெவ9ைள�பனி ேபா��த நில�பர��, ெவ9ைள நிலெவாளி, 
ச�ைடயி� கிள�(சி - இைவெய�லா� அத:	 ந�றாக நிைனவி� வ�தன. எJ	� 
ஒேர ெவ�ைம ; எJ	� நிச�த�. இவ:றினிைடேய பயJகரமான ஓ� அைமதி. 
கா:7Uட அைசயவி�ைல. ஓ� இைல Uட ஆடவி�ைல. ந�	 பழக�படாத 
ஓநா8க9 ேபா�ற எHகிேமா நா8க9 பனி யைல ஒ# ெநாFயி� தீ���வி+- வ�� 
வ+டமாக( @<�� ெகா�டன. அைவகC� ெமௗனமாக இ#�தன. அவ:றி� 
க�க9 ம+-� ஒளிவி+டன. உைறபனியிேல அைவ வி-கி�ற R(& �ைகேபால 
ேமெல/�த�. இ�த� ப�ைடகால கா+சியான� ப		� �தியதாக� 
ேதா�றவி�ைல. நைட ைறயி� எ�ேபா�� உ9ள�தாேன இ� எ�7 
ேதா�றிய�. 
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ேபாாி-வதி� Hபி+ஸு	 ந�ல அ3பவ� உ�-. Hபி+Hப�க9, ஆ�F 
ச �திர�, கானடா ஆகிய எ�லா இடJகளி4� பல வைகயான நா8கேளா- அ� 
ேபாாி+- ெவ�றி#கிற�. அத:	 இ�ெபா/� க-Jேகாப�தா�; ஆனா� அ� 
	#+-�தனமான ேகாபம�ல. எதிாியி� உடைல கிழி�� உதறி ெகா�ல 
ேவ�-� எ�7 அத:	 ஆ�திரமி#�தா4� த� எதிாி	� அ�தைகய 
ஆ�திரமி#கிற-ெத�பைத அ� மறகவி�ைல. எதிாியி� பா8(சைல( 
சமாளி�பத:	 ஆய�த� ெச8� ெகா�ட பிறேக அ� பாய  ைன�த�. எதிாியி� 
தா	தைல� த-�பத:	 ஆய�தமான பிறேக அ� தாகலாயி:7. 
 
அ�த� ெபாிய ெவ9ைள நாயி� க/�திேல தன� ப:கைள� பதிய ப எGவளேவா 
 ய�7� பய�படவி�ைல. அத� ேகாைர�ப:க9 க/�த#ேக ெச�4� 
ேபாெத�லா� Hபி+L� ேகாைர�ப:க9 எதி�க�ப+டன. ப:கC� ப:கC� 
ேமாதின. உத-க9 கிழி�� ர�த� ஒ/கி:7. எதிாியி� த:கா�ைப� பகா� 
	ைலக  Fயவி�ைல. பிற	 அ� Hபி+ைஸ &:றி(&:றி ேவகமாக வ�� 
பா8�த�; உைறபனி ேபா�ற ெவ9ைள க/�ைத கGவி�பிFக அFகF 
 ய�ற�. ஒGெவா# தடைவ5� Hபி+H அைத காய�ப-�திவி+-� த�பி�� 
ெகா�ட�. பிற	 Hபி+L� க/�ைத ேநாகி� பா8வைத� ேபால� பல தடைவ 
பா8�� திXெர�7 அத� ேதா9ப+ைடயி� ேம� சாF அைத கீேழ த9ள ப 
 ய�ற�. ஆனா� ஒGெவா# தடைவ5� Hபி+H பகி� ேதாைள வகி���வி+- 
லாவகமாக அ�பா� தாவிவி+ட�. 
 
Hபி+L� ேம� ஒ# சி7 காய � இ�ைல. பகி� உட�பிA#�� இர�த� 
ெப#கி:7. அத� R(& மிக ேவகமாக வ�த�. ச�ைட ேம4� பலகலாயி:7. எ�த 
நா8 கீேழ வி/�தா4� அைத� தீ���க+ட எHகிேமா நா8க9 தயாராக 
வ+டமி+- ெமௗனமாக கா�தி#�தன. 
 
ப		� ெப#R(& வாJகி:7. அைத க�- Hபி+H எதி���� பாய� 
ெதாடJகிய�. நிைலயாக� தைரயி� கா�கைள ஊ�றி நி:க  Fயாம� ப 
தவி�த�? ஒ#தடைவ ப தைலகீழாக விழ�ேபாவ� ேபா� ேதா�றிய�. 
அைத�பா��த�� வ+டமி+F#�த அ7ப� நா8கC� அத� ேம� பாய 
எ�தனி�தன. ஆனா�, தைரயி� வி/வத:	  �ேப ப சமாளி��ெகா�- 
கா�கைள ஊ�றி நி�ற�. கா�தி#�த நா8 வ+ட� ேம4� கா�தி#கலாயி:7. 
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உய�வைடவத:	 ேவ�Fய  கியமான ஒ# த�ைம ப		 உ�-. அ�தா� 
க:பைன�திறைம. இய�Tக�தி�பF அ� இ�வைர ச�ைடயி+ட�. ஆனா� அ� 
தன� Rைளைய ெகா�-� ச�ைடயிட வ�ல�.  �� ேதா9ப+ைடயிேல சாட 
 ய�ற� ேபால இ�ெபா/� அ� பா8�த�; ஆனா� கைடசி ெநாFயி� தைரேயா- 
பF5�பF கீழாக( ெச�7  �னா� தாவி:7. இ�த 5திைய Hபி+H 
எதி�பா�கவி�ைல. Hபி+L� இட�  �னJகாA� பகி� ப:க9 ஆழமாக� 
பதி�தன. எ4��  றி�� ெநா7J	� ச�த� ேக+ட�. ெவ9ைளநா8 இ�ெபா/� 
R�7 கா�களி� நி�7தா� ேபாாிட ேவ�Fயதாயி:7. அைத கீேழ 
த9Cவத:	� ப R�7  ைற  ய�ற�. அ�த  ய:சிக9 பய�ெபறாம: 
ேபாகேவ ச:7  � தாவிய� ேபால� தைரேயா- பF�� தாவி Hபி+L� வல� 
 �னJகாைல5� ஒF��வி+ட�. Hபி+ஸு	 மி	�த வA ஏ:ப+ட�. அதனா� 
ச�ைடயிடE�  Fயவி�ைல. இ#�தா4� அ� பி�னிடாம� நி:பத:	� 
ெப# ய:சி ெச8த�. வ+டமி+- நி:	� நா8களி� க�களி� ஒளி S&வைத5�, 
அவ:றி� நா	க9 ஆவேலா- ெதாJ	வைத5�, அவ:றி� R(& ெவ��ைக 
ேபால ேமேல கிள��வைத5� அ� பா��த�; அ�த நா8க9 &:றி ெந#Jக 
 ய�வைத5� கவனி�த�. அ�பF ெந#J	வைத அ� பல தடைவ க�ட��-. 
அ�ெபா/ெத�லா� அ�த எதிாியி� ேம� விழேவ அைவ ெந#J	�. ஆனா� 
இ�ெபா/� ேதா�வி தனேத; த� ேம� விழேவ அைவ ெந#Jகிெகா�F#�தன. 
 
இனி, அத:	 ந�பிைக இ�ைல. இரகமி�றி� ப தாகி ெகா�ேடயி#�த�. 
இரகJகா+-வெத�லா� அ�த� பிரேதச�தி:	 ஏ:றத�ல. நாகாிக வா<ைக 
நட��� ெத� பிரேதச��	 அ� ஏ:றதாக இ#கலா�. இ7தி�பா8(ச4காக� 
ப ந�ல வசதி பா��� ெகா�F#�த�. நா8 வ+ட� மிக அ#கி� ெந#Jகிவி+ட�. 
எHகிேமா நா8க9 த�ைன( &:றி R(& வி-வைத� ப ந�றாக உண��த�. 
Hபி+L� ேம� வி/வத:	� தயாராக நி�7 அைவக9 பகி� இ7தி�பா8(சைல 
எதி�பா��தி#�தன. ஒ#கண� அJ	 அைசேவ இ�ைல. க�லாக( சைம�தைவ 
ேபால அ�த நா8க9 நி�றன. Hபி+H ம+-� �F��ெகா�-�, சீறிெகா�-�, 
உேராம�ைத( சிA��� ெகா�-� சாைவேய எதி��� விர+FயF�ப� ேபால 
கா+சியளி�த�. ப மாறிமாறி� பா8�த�. கைடசியி� ேதாேளா- ேதா9 ேமாதி:7. 
நிலE ெவ9ள�திேல  /கியி#�த பனி�பர�பி� மீ� வ+டமி+- கா�தி#�த 
நா8க9 ைமய�தி:	� தாவின; அைவகCகிைடயிேல Hபி+H மைற��வி+ட�. 
ெவ:றி Sரைன�ேபா� ஒ# �ற�தி� நி�7 ப பா��� ெகா�F#�த�. T�Sக 
விலJ	ண�(சி தைலேகறி, ெகா�வதிேல 	ண�ைத க�ட�. 
-------------- 
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[1] Qகா� பிரேதச�தி� தைல நகர�, கிளா�ைட ஆ7 Qகா� ஆ:7ட� 
கல	மிட�தி:க#கி� உ9ள� 
[2] இ� கானடாவி� Qகா� பிரேதச�திA#கிற�. இ� YயிH எ�ற ஆ:7ட� 
கல�� Qகா� ஆறாக மா7கிற� 
------ 

4. 4. 4. 4. தைலைம�பதவிதைலைம�பதவிதைலைம�பதவிதைலைம�பதவி    
 
ேட8, நா� ெசா�னெத�பF? அ�த ப ெர+ைட� பிசா&தாேன?" 
 
Hபி+H மைற�தைத5�, ப உட�ெப�லா� காய :றி#�பைத5� க�ட 
பிரா�&வா இGவா7 ம7 நா+ காைலயி� Uறினா�; பைக� தீக#கி� பிF��( 
ெச�7 அத� காயJகைள கவனி�தா�. 
 
பகி� ேமேல ெத�ப+ட ப-காயJகைள ேநாகிய ெபேரா�+, Hபி+H சாியான 
ச�ைட ேபா+F#கிற�" எ�றா�. 
 
"ப ம+-� ச�மா வி+டதா? ெர+F��(ச�ைட ேபா+F#கிற�. சாி. இனி நா� 
ேவகமாக( ெச�லலா�. Hபி+H ேபா8வி+ட�. அதனா� ெதா�ைல5� ேபா(&" 
எ�றா� பிரா�&வா. 
 
ச7	வ�Fயிேல ெபேரா�+ Uடார(சாமா�கைள ஏ:றி ெகா�F#�தா�. 
பிரா�&வா நா8கC	( ேசணமி+- வ�Fயி� T+ட�ெதாடJகினா�. 
தைலைம�பதவியி� Hபி+H நி:கUFய இட�தி:	 ஓF ப நி�ற�. அைத 
கவனியாம� அ�த இட�தி:	 பிரா�&வா ேசாெலைஸெகா�- வ�தா�. 
ேசாெலHதா� இனி� தைலைம�பதவி	 மிகE� ஏ:ற� எ�ப� அவ� எ�ண�. 
ப ேகாப�ேதா- ேசாெலL� ேம� பா8�� அைத விர+Fவி+-  தAட�தி� 
நி�ற�. 
 
பிரா�&வாகளி�ேபா- ெதாைடைய� த+Fெகா�-, ஆஹா, அ�பFயா? 
Hபி+ைஸ ெகா�7வி+டதா� அத� இட� உன	 ேவ\ெம�ற நிைன�பா?" 
எ�7 Uவினா�. 
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"உH, எ+ட�ேபா " எ�7 அவ� அத+Fனா�; ஆனா� ப அைசயவி�ைல. அத� 
க/�ைத� பிF�� அவ� இ/�� ெகா�- ேபானா�. ப உ7மி அ(&7�த 
 ய�ற�. ஆனா�, பிரா�&வா அைத ஒ# �றமாக இ/��வி+- வி+- 
ேசாெலைஸ  தAட�தி:	 ெகா�- ேபானா�. வய�  தி��த அ�த நா8	 
அ� வி#�பமி�ைல. பகிட� அத:	9ள பய�ைத அ� ெவளி�பைடயாக 
கா+F:7. பிரா�&வா தன�  ய:சியி� விடா�பிFயாக இ#�தா�. ஆனா� அவ� 
ச:7 ம7பக� தி#�பியEட� ேசாெலைஸ� �ர�திவி+- ப  தAட�தி� நி�7 
ெகா�ட�. வி+-ெகா-க ேசாெலஸு� தயாராகேவ இ#�த�. 
 
பிரா�&வா ேகாபJெகா�டா�. "அ�பFயா சJகதி? இ�ேபா பா�" எ�7 அவ� 
ைகயி� தFெய-�� வ�தா�. 
 
சிவ�� ேமலJகிகாரைன ப நிைன���பா��த�; உடேன அ�த இட�ைதவி+- 
ெம�வாக� பி�வாJகிய�. ம7பF5� ேசாெலைஸ  தAட�தி� T+Fய ேபா�� 
அத� மீ� ப பாய  யலவி�ைல. ஆனா� தF	 அக�படாம� எ+டேவ 
வ+டமி+-ெகா�- ேகாப�ேதா- சீறிய�. தFைய Sசிெயறி�தா4� த� ேம� 
படாதவா7 அ� எ(சாிைகேயாF#�த�. தFயி� விஷய� அத:	 ந�	 
ெதாி5ம�லவா? 
 
பிரா�&வா த� ேவைலயி� ஈ-ப+டா�. ம:ற நா8கைள� T+Fவி+- ேடE	 
 �னா� பைக� T+ட அைத அைழ�தா�. ப இர�- R�றF பி�னா� 
நக��த�. பிரா�&வா ெகா%ச �ர� அத� அ#கி� வ�தா�. அைதக�- ப 
ேம4� பி�னா� ெச�ற�. பிரா�&வா இGவா7 சில தடைவ அத� அ#ேக வர 
 ய�7� அவ� க#�� நிைறேவறவி�ைல. அF கிைட	ெம�7 பய��தா� ப 
பி�னைடகி�றெத�7 நிைன��, அவ� தFைய கீேழ ேபா+-வி+டா�. ஆனா� 
ப அவைன ெவளி�பைடயாகேவ எதி��� நி�ற�. தFயF	� த�ப 
ேவ�-ெம�7 அ�ல; தைலைம Hதான�ைத அைடயேவ அ� வி#�பி:7. அ�த 
Hதான�ைத� ெபற அத:	 உாிைம உ�-. தாேன உைழ��( ச�பாதி�த Hதான� 
அ�. அதனா� அைத� ெபறாம� ப தி#�தியைடயா�. 
 
ெபேரா�+-� வ�� ேச��தா�. &மா� ஒ# மணி ேநர� வைரயி� அவ3� 
பிரா�&வாE� பைக� �ர�தினா�க9; தFக9 அத� ேம� Sசினா�க9. ப 
த�திரமாக� த�பி ெகா�ட�. அவ�க9 அத� மீ� வைசமாாி ெப8தா�க9. அத� 
ெப:ேறா�கC�, Rதாைதய#�, அத:	 இனிேம� பிறக�ேபா	� 	+FகC� Uட 
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அவ�கCைடய சாப�தி:	� த�பவி�ைல. ப அ�த( சாப�தி:	� பதிலாக( 
சீறிெகா�- அவ�க9 ைக	 அக�படாம� எ+F நி�ற�. அ�த இட�ைதவி+- 
ஓF�ேபாக அ�  யலவி�ைல; ஆனா�  கா� ேபா+ட இட�ைத( &:றி( &:றி 
வ�த�. இத� Rல� அ� த� வி#�ப� நிைறேவறினா� பைழயபF ஒ/Jகாக 
வ�Fயி/க ஆய�தமாக இ#�பதாக விள�பர� ெச8த�. 
 
பிரா�&வா கீேழ உ+கா��� தைலைய( ெசாறியலானா�. ெபேரா�+ கFகார�ைத� 
பா���ெகா�- சீறினா�. கால� Sணாக� பற��ெகா�F#�த�. ஒ# மணி 
ேநர�தி:	  �ேப அவ�க9 �ற�ப+F#க ேவ�-�. பிரா�&வா ம7பF5� 
தைலைய( ெசாறி�தா�. அவ� தைலைய ஆ+Fெகா�- ெபேரா�ைட� பா���� 
ப�ைல இளி�தா�. ேதா�வி( சி�னமாக� ெபேரா�+-� ேதா9கைள 
	4கினா�.  தAட�திA#�த ேசாெலஸு	� பக�தி� ேபா8 நி�7 ெகா�- 
பிரா�&வா பைக அைழ�தா�. ப நா8(சிாி�� சிாி�த�. ஆனா� அ#கி� 
வரவி�ைல. ேசாெலைஸ அவி<�� அத:	ாிய பைழய இட�தி� பிரா�&வா 
T+Fனா�. பைக� தவிர ம:ற நா8கெள�லா� ஒ/Jகாக வ�Fயி� T+ட�ப+-� 
�ற�பட� தயாராக இ#�தன.  தAட�ைத� தவிர ப		 இ�ெபா/� ேவ7 இட� 
கிைடயா�. ம7 ைற5� பிரா�&வா பைக அைழ�தா�. ம7 ைற5� ப 
சிாி��ெகா�- எ+Fேய நி�ற�. 
 
'தFைய கீேழ ேபா+-வி-" எ�7 ெபேரா�+ ஆைணயி+டா�. 
 
பிரா�&வா தFைய எறி�தா�. உடேன ெவ:றி(சிாி�� சிாி��ெகா�ேட ப ஓF 
வ��  தAட�தி� நி�7வி+ட�. அ9ைளவா�கைள� T+Fனா�க9. வ�F 
�ற�ப+- ஆ:7�பாைத வழியாக ஓடலாயி:7. 
 
ப மிக ந�ல நா8 எ�7 பிரா�&வா மதி�தி#�தா�. ஆனா� அவ� அத:	 
ெகா-�தி#�த மதி�ேப 	ைறE எ�7 க#��பFயாக அ� ந�	 நட�� ெகா�ட�. 
தைலைம Hதான�தி:	ாிய கடைமகைளெய�லா� அ� ஒேரயFயாக ேம:ெகா�- 
வி+ட�. விைரவிேல சி�தி��  FE	 வ#வதி4�, விைரவிேல காாிய� 
ெச8வதி4� சாியான தீ�மான� ெச8வதி4� Hபி+ைஸவிட அ� ேம�ப+- 
நி�ற�. 
 
ஒ/J	 ைறகைள உ�டா	வதி4�, அவ:ைற� தவறாம� பி�ப:றி ம:ற 
நா8க9 நட	மா7 ெச8வதி4� ப த� திறைம கா+F:7. தைலைம�பதவியி� 
ஏ:ப+ட மா7தைல ேடE� ேசாெலஸு� ெபா#+ப-�தவி�ைல. அ�த கவைல 
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அைவகC	 இ�ைல. வ�Fயி/�பதி� உ:சாகமாக இ#�ப�தா� அைவகளி� 
ேவைல. அதிேல இைடQ7 ஏ:படாமA#	� வைரயி� அைவக9 ம:ற 
நிக<(சிகைள� ப:றி கவைல ெகா9ளவி�ைல. Hபி+L� இ7தி நா+களி� ம:ற 
நா8க9 க+-�பா+ைட மீறிெகா�F#�தன; அவ:ைறெய�லா� சாியானபF ப 
த�F�� ஒ/J		 ெகா�-வ#வைத க�- ேடE� ேசாெலஸு� மிகE� 
ஆ(சாிய�ப+டன. 
 
ப		� பி�னா� ைப T+ட�ப+F#�த�. அ� த� பல�  /வைத5� 
உபேயாகி�� இ/கா�; ேம� ேபாகாகேவ ேவைல ெச85�. இத:	 இ�ெபா/� 
ந�ல த�டைன கிைட�த�. அதனா�  த� நா9  Fவத:	9 அ� ேதா9 
ெகா-�� ந�றாக இ/கலாயி:7. ேஜாைவ� த�Fக Hபி+ஸா�  Fயேவ 
இ�ைல. ஆனா�  த� நா9 இரE  காமி+டேபாேத ப அைத( சாியானபF 
த�F��வி+ட�. பத�  /�பல�ைத5� ெகா�- தாகேவ ேஜா பணி�� 
சி\Jக� ெதாடJகிவி+ட�. 
 
நா8கC	9ேள இ�ெபா/� ஒ/J	� க+-�பா-� ஏ:ப+- வி+டன. எ�லா 
நா8கC� ேச��� பைழயபF ஒ#மன�ேதா- ேவைல ெச8தன. 
 
வழியிேலேய ஓாிட�தி� X, Uனா எ�ற ெபய#ைடய இர�- எHகிேமா 
நா8கைள5� �திதாக வாJகி ேச��தா�க9. அ�த நா8கைள� ப ெவ	 சீகிர�தி� 
பழகியைத க�- பிரா�&வா Hத�பி��� ேபானா�. 
 
"பைக�ேபா� நாேய கிைடயா�; கிைடயேவ கிைடயா�. அத:	 ஆயிர� டால� 
ெகா-கலா�. ெபேரா�+, நீ எ�ன ெசா�4கிறா8?" எ�7 அவ� உ:சாகமாக 
Uவினா�. 
 
அவ� க#�ைத� ெபேரா�+ ஆேமாதி�தா�. எதி�பா��தைத விட� பிரயாண� 
ேவகமாக நட�த�. ஒGெவா# நாC� ேவக� அதிக�ப+ட�. பாைத5� ந�றாக 
இ7கி இ#�த�. �திதாக� பனி விழாததா� ஒ# ெதா�தரE� இ�ைல. 	ளி#� மிக 
க-ைமயாக இ#கவி�ைல. ெவ�பநிைல Tbய�தி:	 கீேழ ஐ�ப� Fகிாியி� 
மாறாம� இ#�த�. பிரா�&வாE�, ெபேரா�+-� வ�Fைய ஓ+-வ��, 
வ�F	  �னா� ஓ-வ�மாக மாறி மாறி ேவைல ெச8தா�க9. அFகF 
நி:காம� வ�F ஓFெகா�F#�த�. 
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 �ப�ைம� ஆ7 எ�ற ஆ:றி:	 வ�� ேச��தா�க9. அத�ேம� பனிக+F ந�	 
பF�தி#�த�. அதனா� ஒேர நாளி� அைத கட�� வி+டா�க9. வ#�ேபா� 
அைத கட�பத:	� ப�� நா+க9 பிF�தன. ல பா�b ஏாியிA#�� ஒேரயFயாக 
அ7ப� ைம� ெச�ல  F�த�. பல ஏாிகளி� வழியாக அவ�க9 மிக ேவகமாக( 
ெச�றதா� வ�F	  �னா� ஓ-கி�ற  ைற யா#	 வ�தா4� அவ3ைடய 
சிரம� அதிகாி�த�. அதனா� அவ� வ�Fயி� பி�னா� த�ைன கயி:றா� 
பிைண�� ெகா�- நா8கேள த�ைன5� இ/��( ெச�4மா7 ெச8� 
ெகா�டா�. இர�டா� வார�தி� கைடசி நா9 இரவிேல அவ�க9 
கட:கைர�ப+Fனமான Hகாேவ[1] வ�� ேச��தா�க9. 
 
இ�வைரயி4� யா#� அGவளE ேவகமாக வ�ததி�ைல. நாெளா�7	( சராசாி 
நா:ப� ைம� Sத� அவ�க9 பதினா�	 நா+க9 பிரயாண� ெச8தி#கிறா�க9. 
ெபேரா�+-� பிரா�&வாE� Hகாேவயி�  கிய Sதிகளி� R�7 நா+க9 
வைர தைலமி��� ெப#ைமேயா- உலாவினா�க9. பல ேப� அவ�கைள வி#��	 
அைழ�தா�க9. அவ�கCைடய நா8கைள( &:றி எ�ெபா/�� ஒ# U+ட� நி�7 
அவ:ைற� �க<�த�. 
 
இ�த நிைலயிேல அரசாJக�திA#�� �திய உ�தரEக9 வ�தன. பிரா�&வாE� 
ெபேரா�+-� அ�த ேவைலயிA#�� மா:ற�ப+டா�க9. பிாிவத:	  �� 
பிரா�&வா பைக� த�ன#ேக அைழ�தா�. அைத ைககளா� அைண�� 
ெகா�- க�ணீ� வF�தா�. அத� பிற	 பிரா�&வாைவ5� ெபேரா�+ைட5� 
ப பா�கவி�ைல. ம:ற மனித� ெதாட�ைப� ேபாலேவ அவ�கCைடயெதாட��� 
அத3ைடய வா<ைகயிA#�� நீJகிவி+ட�. 
 
Hகா(& மக9 இன�ைத( ேச��த ஒ#வ� இ�ெபா/� ெபா7�ேப:றா�. ப�� 
ப�னிர�- ச7	வ�Fக9 டாஸ3	� �ற�ப+டன. அவ:ேறா- இ�த 
வ�F5� ேச���ெகா�ட�. 
 
இ�த� தடைவ பிரயாண� அGவளE எளித�ல. ேவகமாகE� ேபாக  Fயா�. 
வ�Fயி� பார� அதிக�. தபா� R+ைடக9 மி	தியாக இ#�தன. வட�#வ�தி� 
அ#கிேல தJக� ேதFெகா�F#கிறவ�கC	 உலக�தி� எ�லா� 
ப	திகளிA#��� கFதJகைளெகா�- ெச�ல ேவ�-�. அதனா� ஒGெவா# 
நாC� சிரம�ப+- உைழக ேவ�Fயி#�த�. 
 
ப		 அ�த ேவைலயி� ஈ-பா- கிைடயா�. இ#�தா4� ேடைவ5� 
ேசாெலைஸ5� ேபா� வ�Fைய ேவகமாக இ/�பதிேல அ� ஒ# தனி�ெப#ைம 
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அைட�த�. ம:ற நா8கC� தJக9 பணிகைள ஒ/Jகாக( ெச85மா7 அ� 
கவனி��ெகா�ட�. ஒேர மாதிாியான ேவைலைய எ�திர� ேபா� 
ெச8யேவ�-�. ஒ#நா9 ேபாலேவ எ�லா நா+கC� சாியாக இ#	�. 
அதிகாைலயிேலேய 	றி�பி+ட ேநர�தி� சைமய�கார�க9 தீ R+-வா�க9; காைல 
உணE நட	�. பிற	 சில� UடாரJகைள கைளவா�க9; சில� நா8கC	( 
ேசணமி-வா�க9. ெபா/� ந�	 விF5 �ேப பிரயாண� ெதாடJகிவி-�. 
இரவிேல மீ�-�  கா� ேபாட ேவ�-�. சில�  ைளயF�பா�க9. சில� விற	 
ெவ+-வா�க9. சில� ப-ைககாக� ைப� மர�தி� சி7கிைளகைள ெவ+F 
வ#வா�க9. ம:7� சில� சைமய4	 ேவ�Fய த�ணீ� ெகா�- வ#வா�க9. 
த�ணீ� உைற�� கிட�தா� பனிக+Fகைள எ-�� வ#வா�க9. நா8கC	 
உணE ெகா-�பா�க9. இ� ஒ�7தா� அைவகC	 ெகா%ச� இ�பமளி	� 
நிக<(சியா	�. இ�E� மீைன� தி�ற பிற	 &மா� ஒ# மணி ேநர�தி:	 
நா8கெள�லா� ேச��� &:றி�திாி5�. அ�த� பிரயாணU+ட�திேல 2:7	� 
ேம:ப+ட நா8களி#�தன. அவ:றி� சில ச�ைட	� ேப� ேபானைவ. ஆனா� 
R�7 ெவGேவ7 ச�ைடகளிேல ப எ�லா  ர+- நா8கைள5� அடகிவி+ட�. 
அதனா� அ� ப�ைல கா+F உேராம�ைத( சிA�	� ேபா� ம:ற நா8க9 
பணி�� ஓடலாயின. 
 
தீயி� அ#கிேல  �னJகா�கைள நீ+Fெகா�- ப-�� ெகா9வதி� ப		 
மி	�த வி#�ப�. தைலைய நிமி��திெகா�- அ� ப-�தி#	�. 
தீெகா/��கைள� பா��தவாேற ஏதாவ� நிைன��ெகா�F#	�. கதிரவனி� 
ஒளி ெகா%&� சா�டாகிளாராவி� உ9ள நீதிபதி மி�லாி� ெபாிய மாளிைகைய� 
ப:றி( சிலேவைளகளி� அ� நிைன	�. சிெம�டா� க+Fய நீ(ச� 	ள � 
ெமசிேகா நா+- நாயான இசெப4�, ஜ�பா� நா+- -+ஸு� அத� நிைனE	 
வ#�. ஆனா� சிவ�� ேமலJகிகாரைன�தா� அ� அFகF நிைன�� 
ெகா9C�. க�A இற�த ச�பவ �, Hபி+ஸுட� நட�த ெப#� ேபா#� மன�திேல 
ேதா�7�.  �� உ�ட &ைவயான உணEகளி� நிைன��� உ�ண 
ேவ�-ெம�7 தன	 வி#�பமாகE9ள உணEகளி� நிைன��� ேமெல/�. 
மி�லாி� மாளிைக	� தி#�பி�ேபாக அத:	 ஆைசயி�ைல. ெவ�பமான 
ெத�பிரேதச� எJேகா இ#கிற�. அைத� ப:றிய ஞாபக� அைத கவரவி�ைல. 
பார�பாியமாக வ�த மிக� பழைம நிைனEக9தா� மி	�த சதிேயாெட/�தன. 
வா<ைகயிேல க�டறியாத விஷயJகைள5� இ�த� பைழய நிைனEக9 அத:	� 
பழகமானைவேபா� ஆகிவி+டன. அத�  �ேனா�களி� வா<ைக 
அ3பவJகC�, பழகJகC�, நிைனEகC� அத� இய� 
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Tகளாகஅைம�தி#�தனவ�லவா? மன�திேல மைற�தி#�த அைவகெள�லா� 
���யி� ெப:7 ேமெல/�தன. 
 
சில ேவைளகளி� &ட�வி+- எாி5� தீ	  �னா� ப-�� ெகா�- ஏேதா 
கனEலக�தி� இ#�ப� ேபா� அ� ேதா�7�. அ�த( சமய�தி� அ�த� 
தீெகா/��க9 ஏேதா பைழய கால�தி� R+Fய தீயிA#�� எ/வ� ேபா� 
அத:	� ேதா�7�.  �னா� அம��தி#	� சைமய�கார3� ேவெறா# 
மனிதனாக அத� க�களி� கா+சியளி�பா�. அ�த மனித3ைடய கா�க9 
	+ைடயாயி#�தன. ைகக9 நீ�F#�தன. தைசநா�க9 ஒ/Jகாயிராம�  F(& 
 F(சாக இ#�தன. அ�த மனிதனி� தைலமயி� நீளமாகE� சைட வி/��� 
இ#�த�. ேமேல ேபாக� ேபாக ெந:றி பி�னா� சா8�தி#�த�. அவ� 
விேநாதமாக� பல 	ர�கைள எ/�பினா�. இ#+ைட க�- அவ� மிகE� 
பயமைட�தா�. ஒ# கழியி� _னியிேல ெபாிய க�ைல க+F அைத ைகயி� 
ைவ��ெகா�- அவ� இ#+-	9ேள உ:7� பா��� ெகா�F#�தா�. 
அவ� அேநகமாக நி#வாணமாகேவ இ#�தா�. தீயா� பல இடJகளி� 
ெபா&க�ப+ட ஒ# க�ைதயான ேதா� அவ�  �கிேல ஒ# ப	திைய மைற�� 
ெகா�F#�த�. அவ� உட�பிேல உேராம� ெசறி�தி#�த�. ெந%சி� மீ��, 
ேதா9களி� மீ��, ைககளி� ெவளி�ப	திகளி4�, �ைடகளி� பி��ற�தி4� 
உேராம� நீ�- வள��� சைடயாக இ#�த�. அவனா� ேநராக நிமி��� நி:க 
 Fயவி�ைல. இ-��	 ேம� உட��  �னா� சா8�தி#�த�. 
 ழJகா�கC	� பக�தி� கா�க9 வைள�தி#�தன. Tைன ேபால எளிதி� தாE� 
சதி அவனிட�திேல இ#�த�. க�\	� ேதா�7� ெபா#9களிட�தி4� 
ேதா�றாத ெபா#9களிட�தி4� எ�ெபா/�� அ(ச� ெகா�F#�ப வைன�ேபால 
அவனிட�திேல எ(சாிைக5� �F��� காண�ப+டன. 
 
ேவ7 சில சமயJகளி� அ�த( சைட மனித� தீ	  �னா� அம��� தன� 
தைலைய கா�கCகிைடயிேல ைவ�� ெகா�- உறJகினா�. அ�த( 
சமயJகளிெல�லா� மைழநீைர ைககளி� வழியாக கீேழ வழிய( ெச8கி�றவ� 
ேபால அவ� தன�  ழJைககைள  ழJகா�களி� மீ� ஊ�றி ைககைள� 
தைல	 ேம� ேகா��ெகா�F#�பா�. ெகா/��வி+- எாி5� ெந#��	 
அ�பா� @<�தி#	� இ#ளிேல ேஜாFேஜாFயாக( &ட�வி-� க�கேளா- ெபாிய 
ெகாFய விலJ	க9 இைரைய நாF கா�தி#�பைத5� ப பா��த�. 
�த�கCகிைடேய அைவக9 பா8வதா� சடசடெவ�7 ஏ:ப-� ச�த �, அைவக9 
இரவி� எ/��� ஓைசகC� பகி� கா�களி� ஒA�தன. Qகா� ஆ:றி� 
கைரயிேல தீ	  �னா� ப-��ெகா�- தீைய�பா��� ெம�வாக க�கைள( 
சிமி+Fயவாேற இGவா7 கனE கா\� ேவைளயி� ேதா�றிய ெதா� உலக 
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கா+சிகC�, ஒAகC� ேச��� பகி� உட�பி49ள உேராம�ைத( சிA�க 
ைவ	�. ப ெம�வாக சி\J	�, அ�ல� உ7 �. அைத ேக+-( 
சைமய:கார�, "ேட8, ப, �Jகாேத எ/�தி#' எ�7 க��வா�. உடேன அ�த� 
பைழய உலக� மைற��வி-�; உ�ைமயாக அ�79ள உலக� க�  �� 
ேதா�7�. ப எ/�� நி�7 ெகா+டாவி வி-�. �Jகி எ/�த� ேபால உட�ைப 
ெநளி�� Rளி  றி	�. 
 
தபா� R+ைடகைள எ-��( ெச�4� அ�த� பிரயாண� மிக( சிரமமானதா8 
இ#�த�. நா8கெள�லா� அ4��� ேபாயின. டாஸ� ேச��த ேபா� அைவக9 
இைள�� ேமாசமான நிைலயி� இ#�தன. ப�� நா9 அ�ல� ஒ# வார ஓ8வாவ� 
அைவகC	 அவசிய� ேவ�-�. ஆனா�, ெவளிQ�கC	( ெச�4� கFத 
R+ைடகைள( &ம�� ெகா�- இர�ேட நா+களி� அைவக9 தி#�பி� �ற�பட 
ேவ�Fயதாயி:7. நா8க9 கைள�தி#�தன. வ�Fைய( ெச4��பவ�கC� 
 \ \�� ெகா�F#�தா�க9. நிைலைமைய இ�3� ேமாசமா	வத:	� 
தின � உைறபனி விழலாயி:7. அதனா� பாைத ெக+-வி+ட�. வ�F	 
 �னா� ஓ-பவ�கC	 ேவைல அதிகமாயி:7. நா8கC� அதிக சிரம�ப+- 
வ�Fைய இ/க ேவ�-�. இ#�தா4� வ�F ஓ+-பவ�க9 நா8கC	 
U-மான வைர உதவி ெச8தா�க9. 
 
ஒGேவா� இரவி4�  தA� நா8கைள�தா� கவனி�தா�க9. அைவகC	  தA� 
உணE ெகா-�தா�க9. நா8களி� பாதJகைள ஆரா8�� சிகி(ைச ெச8யாம� 
யா#� உறJக( ெச�லவி�ைல. இGவா7 ெச8�� நா8க9 சதி இழ��ெகா�ேட 
வ�தன. பனிகால� ெதாடக�திA#�� அைவ ஆயிர�� எ�f7 ைம�க9 
வ�Fைய இ/��ெகா�- பிரயாண� ெச8தி#கி�றன. உர� மி	�த நா8கC� 
ஆயிர�ெத�f7 ைம�க9 பிரயாண� ெச8தா� ேசா��� ேபா	�. ப ஒ#வா7 
சமாளி�� வ�த�; ம:ற நா8க9 ஒ/J	 தவறாம� ேவைல ெச8வைத5� கவனி�� 
ெகா�ட�; இ#�தா4� அ�E� கைள���ேபா8வி+ட�. ஒGேவா� இரவி4� 
�J	� ேபா� பி�A தவறாம� க�திெகா�-� சி\Jகி ெகா�-� இ#�த�. 
ேஜா  �ைனவிட அதிகமாக( சி-சி-�� ெகா�ட�. ேசாெலைஸ ம:ற நா8க9 
அ\கேவ  Fயவி�ைல. 
 
ஆனா�, ேடGதா� ம:ற நா8கைளவிட அதிக� வ#�தி:7. ஏேதா ஒ# ேகாளா7 
அத:	 ஏ:ப+-வி+ட�. எாி�� வி/கி�ற அத� த�ைம5� சி-சி-��� 
அதிகமாயின.  காமிட� ெதாடJகிய�� அ� வைள ேதா�F� ப-��வி-�. அ�த 
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வைள	( ெச�7தா� அத:	 உணE ெகா-க ேவ�-�. ேசண�ைத 
கழ:றியEட� அ� ப-��ெகா9C�. அ-�த நா+காைலயி� மீ�-� ேசண� 
ேபா-� வைரயி� அ� எ/�திரா�. சில சமயJகளி� வ�F திXெர�7 நி:கி�ற 
ேபா��, நி�ற வ�Fைய� பலமாக அைச�� இ/க� ெதாடJ	கி�ற ேபா�� 
அ� வA தாJகாம� அல7�. ேடைவ� பாிேசாதி��� பா��ததி� எ�தவிதமான 
ேகாளா7� ெத�படவி�ைல. ச7	 வ�Fகைள ஓ+-பவ�கெள�லா� அத� ேம� 
கவன� ெச4�தினா�க9. உணE ேவைளகளி� ப-��றJக� ேபா	 � ஓ8வாக 
UFயி#	� ேபா� அைத�ப:றி� ேபசிெகா�டா�க9. ஒ#நா9 இரE 
அைனவ#J UF ஆேலாசி�தா�க9; ேடைவ அத� வைளயிA#�� பிF�� வ�� தீ 
ெவளி(ச�திேல ந�றாக� பாிேசாதி�தா�க9. உட�ைபெய�லா� அ/�தி5�, 
	�தி5� பா��தா�க9. அ� பல தடைவ க�தி:7. உட��	9ேள ஏேதா ேகாளா7 
ஏ:ப+F#கிற�. ஆனா�, அ� இ�னெத�7 க�- பிFக  Fயவி�ைல. 
எ4�ெபா�7�  றி�தி#க வி�ைல. 
 
கா�Lய� பா� எ�ற இட�ைத அைடவத:	9 அ� மிகE� பலSனமைட�� 
வ�Fயி: T+Fயி#	� ேபாேத பல தடைவ கீேழ வி/��வி+ட�. தபா�வ�F� 
ெபா7�ைப ஏ:ற Hகா(& இன�தா� வ�Fைய நி7�தி ேடைவ அவி<��வி+- 
அத� Hதான�தி� ேசாைலைஸ� T+Fனா�. வ�F	� பி�னா� ேடG 
பாரமி�றி( &�மா வரேவ�-� எ�ப� அவ� க#��. ேநாயினா� ��ப�ப+- 
ெகா�F#�தா4� ேடG இைத வி#�பவி�ைல. வ�FயிA#�� அவி<	� 
ேபாேத அ� உ7மிெகா�-� சீறிெகா�-மி#��, ேசாெலைஸ அத3ைடய 
இட�தி� T+Fயைத க�ட�� மன�ைட�� அ� சி\Jகிய�. தீராத ேநா8வா8� 
ப+F#�பி3� அத3ைடய Hதான�தி� ம:ெறா# நா8 ேவைல ெச8வைத அதனா� 
தாJக Fயவி�ைல; வ�Fயி/�பதிேல அத:	 அ�தைன உ:சாக � 
ெப#ைம5மி#�தன. 
 
வ�F �ற�ப+ட�� அ� பகவா+Fேல ஓF ேசாெலL� மீ� பா8�� 
கFகலாயி:7. ேசாெலைஸ ம7பக�திேல த9ளவி+-� தன	ாிய இட�திேல 
திராH வா�கCகிைடயிேல �	�� ெகா9ளேவ�-� எ�ப� அத3ைடய 
ேநாக�. இ�த ேநாக�ைத நிைறேவ:ற  ய:சி ெச8� ெகா�F#	� ெபா/ேத 
அ� ேநா8 தாJகாம� 	ைர�� ெகா�-� சி\Jகிெகா�-மி#�த�. Hகா(& 
இன�தா� அைத� த� சா+ைடயா� அF�� விர+ட  ய�றா�. அ� 
சா+ைடயFைய� ெபா#+ப-�தேவயி�ைல. அைத� பலமாக� தாக அவ3	� 
மன� வரவி�ைல. வ�Fயி� பி�னா� பாைதயிேல ெச�வ� எளி�; ஆனா� ேடG 
அ�பF( ெச�ல ம7�த�. பாைதயி� பகJகளிேல ஒ/Jகி�லாம� கிட�த 
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பனிக+Fகளி� மீ� ஓFெகா�ேட அ� தன� Hதான�ைத ைக�ப:ற 
 ய�ற�. அதனா� அ� மிகE� கைள�பைட�� �யர�ேதா- ஊைளயி+- 
ெகா�- கீேழ சா8��வி+ட�. ச7	 வ�Fகெள�லா� அைத கட�� 
ெச�7வி+டன. 
 
அத� உட�பிேல எ%சியி#	� ஒ# சிறி� பல�ைத5� பய�ப-�தி ேடG 
த-மாறி� த-மாறி எ/�� ஓFய�. வ�Fக9 மீ�-� ஓாிட�திேல தJகியேபா� 
அ� அJேக வ�� ேச���வி+ட�. உடேன அ� ேசாெலH இ#�த இட�தி� ேபா8 
அதன#கி� நி�ற�. ச:7 ேநர�தி:	�பி� பயண�ைத� ெதாடJ	வத:காக 
நா8கைள அத+Fனா�க9. நா8க9  �னா� &லபமாக� தாவின. ஆனா� வ�F 
நகரவி�ைல. எ�ேலா#	� ஒேர ஆ(சாிய�. ேசாெலL� பக�திேல59ள 
இர�- திராH வா�கைள5� ேடG கF�ெதறி��வி+- அத:	ாிய Hதான�தி� 
ேபா8 நி�7ெகா�F#�த�. 
 
தன	ாிய இட�திA#�� ேவைல ெச8ய அ3மதிக ேவ�-� எ�7 
ெக%சிேக+ப�ேபால அ� ேதா�றிய�. அத� க�களிேல ெக%&� பா�ைவ 
இ#�த�. வ�Fேயா+-பவ3	 எ�ன ெச8வெத�7 ெதாியவி�ைல. உயிைர 
வாJ	கி�ற ேவைலயாக இ#�தா4� அ�த ேவைலைய ெகா-க ம7�தா� 
நா8க9 எGவா7 மன ைட�� ேபாகி�றன எ�பைத� ப:றி அவ3ைடய 
ேதாழ�க9 ேபசலானா�க9. வய�  தி��� தள�(சி5:ற பல நா8கC�, 
ஊனமைட�த பல நா8கC� த�ைம வ�Fயி� T+-வைத நி7�தியEட� 
மன ைட�� இற�� ேபான ச�பவJகைள� ப:றிெய�லா� அவ�க9 எ-�� 
Uறினா�க9. ேடG எ�பF5� சாக�ேபாகிற�, அ� நி�மதியாக( சாக 
ேவ�-மானா� அைத வ�Fயி� T+-வேத ந�லெத�7 அவ�க9 
எ�ணினா�க9. அதனா� அத:	 ம7பF5� ேசண� ேபா+டா�க9. உ9ேளயி#�த 
ேகாளாறா� ேடG பல ைற த�ைனயறியாம� அலறினா4� அ� ெபா7ைமேயா- 
வ�Fைய இ/��ெகா�- ெச�ற�. அFகF அ� கீேழ வி/�த�; வ�Fேயா- 
அைத5� ேச��� இ/��ெகா�- ம:ற நா8க9 ெச�றன. 
 
ஒ# தடைவ வ�F அத� ேமேலேய ஏறிவி+ட�. அதனா� அத� பி�னJகா� 
ஒ�றி� அFப+ட�. ேடG ெநா�F ெநா�F( ெச�லலாயி:7. 
 
அ-�த  கா� வைரயி� அ� எ�பFேயா சமாளி��வி+ட�. வ�F ஓ+-பவ� 
அைத� தீயி� அ#கிேலேய ப-க ைவ�தா�. அ-�த நா+ காைலயி� அ� மிகE� 
ேசா���வி+ட�. அதனா� இனி� பிரயாண� ெச8ய Fயா�. இ#�தா4� ேசண� 
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ேபா-கிற சமய�தி� அ� வ�Fேயா+-கிறவனிட� ஊ��� ெகா�ேட ெச�ற�. 
ந-Jகிெகா�ேட அ� எ/�� நி:க  ய�ற�; ஆனா� த+-� த-மாறி வி/�த�; 
பிற	 தவ<�� ெகா�ேட ம:ற நா8களிட� ெச�லலாயி:7.  �னJகா�கைள அ� 
ெகா%ச�  �னா� நக����; பிற	 உட�ைப அைச��  �னா� இ/	�; 
இ�பFேய அJ	ல� அJ	லமாக நக��த�. ஆனா�, அத� சதிெய�லா� 
ேபா8வி+ட�. அ� R(&திணறி பனியிேல வி/�� கிட�த�. ம:ற நா8க9 
வ�Fைய இ/��ெகா�- �ற�ப+டன. அவ:ைற ஆவேலா- பா��� ெகா�- 
ேடG ெசயல:7 கிட�த�. ெவ	�ர� வைரயி� அத� ��ப	ர� ேக+ட�. 
ஆ:7 ெவளியிேல இ#�த மர U+ட�தி:	� பி�னா� வ�F மைறயலாயி:7. 
 
அJேக வ�Fைய நி7�தினா�க9. Hகா(& இன�தா�  கா� ேபா+F#�த 
இட�ைத ேநாகி� தி#�பி�ேபானா�. ம:ற மனித�க9 நாெவா-Jகியி#�தா�க9. 
&ழ� ��பாகியி� ேவ+-( ச�த� ேக+ட�. Hகா(& தி#�பி ேவகமாக வ�� 
ேச��தா�. சா+ைடக9 ஒA�தன; மணிக9 ஓைசயி+டன; வ�Fக9 
பனி�பாைறயிேல நறநறெவ�7 ச�தமி+-  �ேனறின. மரU+ட�தி:	� 
பி�னா� எ�ன நட�தெத�ப� ஒGெவா# நா8	� ெதாி5�. ப		� ெதாி5�. 
----------------- 
[1] Qகா� பிரேதச�தி� ஒ# நகர�. கிளா�ைட தJக ேவ+ைட கால�தி� மி	�த 
 கிய��வ� ெப:றி#�த� 
-------- 

5. 5. 5. 5. வா() வழி*)வா() வழி*)வா() வழி*)வா() வழி*)    
 
டாஸைன வி+-� �ற�ப+ட  �ப� நா+களி� தபா� Hகாேவ வ�� ேச��த�. 
ப	� ம:ற நா8கC� அ4��( ேசா��� வி+டன. பகி� 2:7 நா:ப� 
இரா�த� எைட 2:7� பதிைன�தாக 	ைற�� ேபாயி:7. எைட 	ைறவாயி#�த 
ம:ற நா8க9 மிக ேமாசமாக இைள�� வி+டன. வ%சக ெந%&9ள ப பல 
தடைவகளி� த� காA� காய� ஏ:ப+- வி+ட� ேபா� பாசாJ	 ெச8� ஏமா:7�; 
இ�ெபா/� அ� உ�ைமயாகேவ ெநா�Fெகா�F#�த�. ேசாெலஸு� 
ெநா�Fய�. ேதா9ப+ைட� தி#கி�ேபானதா� ட� ��ப�ப+ட�. 
 
எ�லா நா8கC	� பாத�தி� ஒேர வA. எ+F�தாவேவா தி#�பி 	திகேவா 
அவ:றா�  Fயவி�ைல. பாத�ைத ெம�வாக எ-�� ைவகE�  Fயவி�ைல. 
அதனா� பிரயாண� ெச8வ� ெப#���பமாக இ#�த�. மிகE� 
அ4���ேபானேத இ�த நிைலைம	 காரண�. ெகா%ச ேநர�தி� அவசர� 
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அவசரமாக அதிக ேவைல ெச8வதா� வ#� அ4�பாயி#�தா�, அ� ஒ# சில மணி 
ேநர�தி� தீ���வி-�. ஆனா� இ�ேவா மாதகணகாக உைழ�பதா� சி7க( 
சி7க� பலெம�லா� 	ைற�� ேபா8 ஏ:ப-� ெபாிய அ4��. இ�த அ4�� 
நீJ	வத:	 உட�பிேல ெத�பி�ைல; சதி5மி�ைல. சதிெய�லா� உைழ�பிேல 
பய�ப+- வி+ட�. ஒGெவா# தைசநா#�, ஒGேவா� இைழ5�, ஒGேவா� 
உயிர\E� கைள���ேபாயி:7. அத:	 காரண� உ�-. பிரயாண� ெதாடJகி 
ஐ�� மாதJகC	9 அைவ இர�டாயிர�ைத�27 ைம�க9 ெச�றி#கி�றன. 
கைடசி ஆயிர�ெத�f7 ைம�க9 பிரயாண� ெச85Jகால�தி� அைவகC	 
ஐ�� நா+கேள ஓ8E கிைட�த�. Hகாேவைய அைட5� ேபா� அைவகளி� 
கா�க9  :றி4� ஓ8�� ேபாயின. திராH வா�கைள� தளரவிடாம� நா8களா� 
வ�Fைய இ/க  Fயவி�ைல. பாைத சாிவாக இ#	� ேபா� வ�F தானாக 
ேவகமாக  �னா� நக#�; அ�த( சமய�தி� வ�F	9 அக�ப+- ெகா9ளாம� 
 �னா� ஓ-வேத அைவகC	( சிரமமாக இ#�த�. 
 
Hகாேவயி�  கியமான Sதியி� வழியாக� ேபா8 ெகா�F#�தேபா� 
வ�Fேயா+F, "ேபாJக9, ேபாJக9 இனி உJகC	 ெரா�ப நா9 ஓ8E 
கிைட	�" எ�7 அவ:ைற உ:சாக�ப-�தினா�. 
 
நீ�ட ஓ8E கிைட	ெம�7தா� வ�Fேயா+Fக9 ந�பிைகேயா- 
எதி�பா��தா�க9. அவ�க9 ஆயிர�தி#27 ைம�க9 பிரயாண� 
ெச8தி#கிறா�க9; இைடயி� இர�ேட நா+க9 ஓ8E கிைட�த�. அதனா� 
அவ�க9 உ�லாசமாக( &:றி�திாி�� அ4�ைப� ேபாகிெகா9ள� பல நா+க9 
ஓ8E எ-க ேவ�Fய� நியாயமா	�. ஆனா�, எ�தைனேயா ேப�க9 
கிளா�ைட பிரேதச��	� தJக�ேதF ஓFயி#கிறா�க9. அவ�கCைடய 
காதAகC�, மைனவிகC�, உ:றா� உறவின#� அவ�கேளா- வரவி�ைல. Uட 
வராதவ�களிடமி#�� கFதJக9 வ�� மைலயாக 	வி�� ெகா�F#கி�றன. 
அரசாJக உ�திரEகC� பிற�தன. ேசா��� ேபான நா8கைள நீகிவி+-� �திய 
ஹ+ஸ�	டா நா8கைளெகா�- வ�Fக9 விைரவி� �ற�பட ேவ�-�. 
பயன:ற நா8கைள வி:7விடலா�. தபா� வ#மான�தி:	  �னா� நா8க9 ஒ# 
ெபா#+ட�ல. 
 
R�7 நா+க9 கழி�தன. ப	� ம:ற நா8கC� கைள��ட3� பலSன��ட3-
மி#�தன. நா�கா� நா+காைலயி� அெமாிக ஐகிய நா-களிA#�� வ�த இ#வ� 
அைவகைள( ேசண�  தAயவ:ேறா- ேச��� மிக 	ைற�த விைல	 
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வாJகிெகா�டா�க9. அவ�களி� ஒ#வ� ெபய� ஹா�; ம:றவ� சா�லH. 
சா�லH ந-�தர வய�ைடயவ�. அவ3ைடய மJகிய க�களி� எ�ேபா�� 
க�ணீ� ஒ/	வ� ேபால� ேதா�7�. அவ� மீைசகைள  7கிவி+- 
ெகா�F#�தா�. ஹா� இைளஞ�; அவ3	� ப�ெதா�ப� இ#ப� 
வய�தானி#	�. ெபாிய &ழ���பாகி ஒ�ைற5� ேவ+ைட க�தி ஒ�ைற5� 
அவ� த� இ-��க(ைசயி� ெச#கியி#�தா�. ேதா+டாக9 க(ைசயி� 
வாிைசயாக இ#�தன. அ�த க(ைச ஒ�7தா� அவனிட�திேல விேசஷமான 
அ�ச�. அவ� அ3பவ� சிறி�மி�லாதவ� எ�பைத அ� ந�	 விள�பர�-
ப-�திய�. அவ�க9 இ#வ#� தாJக9 ேம:ெகா�F#	� காாிய�தி:	( ச:7� 
த	திய:றவ�க9. அவ�கைள� ேபா�றவ� ஏ� வட	� பனி�பிரேதச�தி:	� 
�ணி�� �ற�ப-கிறா�க9 எ�ப� அறிய  Fயாத ம�மமாயி#கிற�. 
 
அவ�க9 ேபர� ப�\வைத5�, அரசாJக அதிகாாியிட� பண� ெகா-�பைத5� 
ப கவனி�த�. ெபேரா�+, பிரா�&வா ேபாலE�, அவ�கC	  �னா� ேவ7 
சில� மைற�த� ேபாலE�, இ�ேபா� தபா�வ�Fேயா+FகC�, Hகா(& 
இன�தவ3� த� வா<ைகயிA#�� மைறய�ேபாகிறா�க9 எ�பைத அ� 
உண��த�. பைக5� அத� �ைணநா8கைள5� அ�த� ��மனித�க9 தJக9 
 காமி:	 அைழ��( ெச�றன�. அJேக Uடார� தா7மாறாக கிட�த�. 
த+-க9 க/வ�படாம� கிட�தன. எதி4� ஒ/Jைக அJேக காண  Fயவி�ைல. 
அJேக ஒ# மJைக இ#�தா9. ெம�LFH எ�7 அவைள அைழ�தா�க9. அவ9 
சா�லL� மைனவி. ஹாA� சேகாதாி. ஒ# சிறிய 	-�பமாக அவ�க9 
�ற�ப+F#கிறா�க9. 
 
Uடார�ைத எ-��( &#+F அவ�க9 வ�Fயி� ேம� ஏ:றினா�க9. அைத 
கவனி�த ப		� திகி� ஏ:ப+ட�. அவ�க9 மி	�த பிரயாைச எ-��ெகா�- 
காாிய� ெச8தா�க9. அ3பவமி�லாததா� அதி� ஒ/Jேகயி�ைல. Uடார�ைத( 
சாியாக மF��( &#+ட� ெதாியாததா� அ� R�7 மடJ	 ெபாிய R+ைடயாக 
கா+சி அளி�த�. தகர�த+-கைள க/வாமேலேய க+Fைவ�தா�க9. ேவைல 
ெச85� அ�த இ# ஆ�களிைடேய ெம�LFH ஓயாம� 	7கி+- எதி�வாத� 
ெச8�ெகா�-�, ஆேலாசைன Uறிெகா�-� இ#�தா9. �ணிR+ைட ஒ�ைற 
அவ�க9 வ�Fயி�  �ப	தியி� ைவ�த ேபா� அைத� பி� ப	தியி�தா� 
ைவக ேவ�-ெம�7 அவ9 ெசா�னா9. அவ9 ெசா�னவா7 பி�ப	தியி� 
ைவ��, அத� ேம� ேவ7 இர�- R�7 R+ைடகைள5� ேபா+- வி+டா�க9. 
இ�3� சில சாமா�க9 R+ைடயி� ேசராம� வி+-�ேபானைத அ�த 
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சமய�தி�தா� அவ9 க�-பிF�தா9. அ�த� �ணிR+ைடயி� தவிர அைவகைள 
ேவ7 எJ	� ேபாட  Fயா�. அதனா� மீ�-� அவ�க9 R+ைடகைள எ�லா� 
இறக ேவ�Fயதாயி:7. 
 
அ�ைடயி� இ#�த ம:ெறா#  காமிA#�� R�7 மனித�க9 ெவளிேய வ�� 
இJ	 நட�பைத எ�லா� பா���( சிாி�� ெகா�-� க�ைண( சிமி+F 
ெகா�-மி#�தன�. 
 
அவ�களி� ஒ#வ�, 'உJக9 வ�Fயிேல பார� அதிக�. எ�ைன ேக+டா� அ�த 
Uடார�ைதெகா�- ேபாக ேவ�டா� எ�7 ெசா�ேவ�" எ�7 ெசா�னா�. 
 
'Uடாரமி�லாம� நா� எ�ன ெச8ய  F5�? அைத எ�னா� நிைனகேவ 
 Fயவி�ைல " எ�7 ெம�LFH தன� அழகிய ைககைள விாி��ெகா�- 
ேபசினா9. 
 
"இ� வச�த கால� ; இனிேம� 	ளி� இ#கா�" எ�7 அவ� பதி� Uறினா�. 
 
அவ3ைடய ஆேலாசைனைய நி(சயமாக ஏ:7ெகா9ள  Fயா� எ�7 
ெம�LFH தைலைய அைச�தா9. மைல ேபால கிட�த &ைமகளி� மீ� 
சா�லஸு�, ஹா4� அ�E� இ�Eமாக கிட�த ஏேதேதா சாமா�கைள� �கி� 
ேபா+டா�க9. 
 
அ�ைட  காமிA#�� வ�த ஒ#வ� "இ�த( &ைமகேளா- வ�F ேபா	மா?" 
எ�7 ேக+டா�. 
 
'ஏ� ேபாகா�?' எ�7 சா�லH ச+ெட�7 தி#�பி ேக+டா�. 
 
"ஓ, அ�சாி, அ�சாி, எனெக�னேவா ெகா%ச� ச�ேதகமாக இ#�த�. 
அGவளEதா�. தைல�பார� ெகா%ச� அதிகெம�7 என	� ப+ட�" எ�7 
அவ� தா<�த 	ரA� ெசா�னா�. 
 
சா�லH ம7பக� தி#�பி வாிகயி7கைள இ7கினா�. ஆனா� அவ� சாியாகேவ 
க+டவி�ைல. 
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"இ�த� பார�ேதா- நா9  /வ�� நா8க9 வ�Fைய இ/	மா?" எ�7 
ம:ெறா#வ� வினவினா�. 
 
"நி(சயமாக இ/	�" எ�றா� ஹா�. அவ� 	ரAேல ேபாA மாியாைத 
ெதானி�த�. அவ� த� ைகயிA#�த சா+ைடைய ஓJகிெகா�- "ம=, ம=" 
எ�7 Uவினா�. 
 
நா8க9 தJக9 மா�ைப ெகா-��� பலJெகா�ட ம+-� ெகா%ச ேநர� இ/��� 
பா��தன. பிற	 அ�த  ய:சிைய ைகவி+- வி+டன. வ�Fைய அைவகளா� 
அைசக  Fயவி�ைல. 
 
"ேசா�ேபறிக/ைதக9. எ�பF இ/க ேவ�-� எ�7 இ�ேபா� 
கா�பிகிேற�" எ�7 அவ� Uவிெகா�ேட சா+ைடயா� அFக  ைன�தா�. 
 
ெம�LFH 	7கி+டா9. "ஹா� அFகாேத" எ�7 ெசா�A, அவ9 சா+ைடைய 
அவ� ைகயிA#�� பி-Jகி ெகா�டா9. "ஐேயா பாவ�, அவ:ைற� 
���7��வதி�ைல எ�7 என	 நீ வா	 ெகா-கேவ�-�. இ�லாவி+டா� 
நா� Uட வரமா+ேட�." 
 
"உன	 நா8கைள� ப:றி எ�ன ெதாி5�? நீ ேபசாம� இ#. அைவக9 
ேசா�ேபறிக9. அF ெகா-�தா�தா� ஏதாவ� ேவைல ெச85�. அைவகCைடய 
த�ைம அ�. நீ யாைர ேவ�-மானா4� ேக+-�பா�. அேதா அ�த மனித�களிட� 
ேவ�-மானா� ேக+-�பா�" எ�7 த�பி Uறினா�. 
 
நா8கைள ம�றாF ேக+-ெகா9C� பாவைனயி� ெம�LFH பா��தா9. 
��பகா+சிைய காண( சகிகாதவ9 அவ9 எ�பைத அவCைடய அழகிய  க� 
ெதளிவாக கா+F:7. 
 
அைவக9 மிகE� இைள�� கிடகி�றன. ஓ8E அைவகC	 அவசிய�" எ�றா� 
ஒ#வ�. 
 



69 

 

"ஓ8வா? அ� நாசமாக� ேபாக+-�" எ�றா� ஹா�. அைத ேக+- ெம�LFH 
மன� வ#�தினா9. 
 
ஆனா� அவC	 உறE�ப:7 அதிக�. அதனா� உடேன த� த�பியி� சா�பாக� 
ேபசலானா9. "அ�த மனித� ெசா�வைத� ப:றி நீ ெபா#+ப-�த ேவ�டா�. 
நீதா� வ�Fேயா+-கிறா8. உன	 எ� ந�லெத�7 ேதா�7கிறேதா அ�பFேய 
ெச8." 
 
மீ�-� நா8களி� மீ� சா+ைடயF வி/�த�. அைவ மா��� ப+ைட வா�கைள 
உ�தி கா�கைள� பனியி� பதிய ைவ��ெகா�- பலJெகா�ட ம+-� 
இ/�தன. நJUர� பா8(சிய� ேபால( ச7	வ�F அைசயாமA#�த�. இர�- 
 ைற அGவா7 ெப# ய:சி ெச8� இைள�ெப-�� நா8க9 நி�7வி+டன. 
சா+ைடயF பளா� பளாெர�7 வி/�� ெகா�ேடயி#�த�. மீ�-� ெம�LசிFH 
	7கி+டா9. ப		  �னா� அவ9 ம�Fயி+- அம��� அத� க/�ைத� த� 
ைககளா� க+F அைண��ெகா�- க�ணீ� வF�தா9. 
 
"ஐேயா பாவ�, நீJக9 ந�றாக இ/கUடாதா? அ�பF இ/�தா� இ�த( 
சா+ைடயF விழாேத" எ�7 அவ9 அJகலா8�தா9. ப		 அவைள� 
பிFகவி�ைல. இ#�தா4� அவ9 ைககளிA#�� விலக அத:	� ேபாதிய 
பலமி�ைல. 
 
இவ:ைறெய�லா� பா��� ெகா�F#�தவ�களி� ஒ#வ� இ�வைர 
ெமௗனமாக� ப�ைல கF��ெகா�F#�தா�. அவ� இ�ெபா/� ேபசலானா�: 
 
'உJக9 பா- எ�பFயானா4� அைத�ப:றி என	( ச:7� அகைற இ�ைல. 
இ#�தா4� அ�த நா8கCகாக நா� ஒ�7 ெசா�ல வி#��கிேற�. வ�Fயி� 
ச7	வ+ைடக9 பனியிேல அ/�தி கிடகி�றன. &:றி4� பனி 
உைற��வி+ட�. ஒ# கழியா� ெந�பி  தA� வ+ைடகைள ேமேல எ/��Jக9." 
 
R�றாவ�  ைறயாக அவ�க9 �ற�பட  ய�றா�க9. அ�த மனித� ெசா�ன 
ேயாசைன�பF ஹா�  தA� வ+ைடகைள� பனியிA#�� ேமெலழ( ெச8தா�. 
தாJக  Fயாத &ைமகேளா- ச7	 வ�F �ற�ப+ட�. சா+ைடஅF ெபாழிய� 
ெபாழிய ப	வம:ற நா8கC�  கி  கி இ/�தன. 27 கஜ�தி:க��ற� 
பாைதயி� ஒ# தி#�ப� இ#�த�. அ�த இட�தி� பாைத மிகE� சாிவாக( ெச�ற�. 
ந�ல அ3பவ� இ#�தா�தா� தைல�பார� அதிக 9ள ச7	 வ�Fைய அ�த 
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இட�தி� கவிழாம� ஓ+ட  F5�. ஹா4	 அ�த அ3பவமி�ைல. வ�F தி#��� 
ேபா� 	ைட கவி<�� வி+ட�. சாியானபF வாி��க+டாததா� வ�FயிA#�� 
R+ைடகளி� பாதி கீேழ வி/��வி+டன. நா8க9 நி:காம� ஓFன. 	ைட கவி<�த 
வ�F5� கவி<�தவா7 ஆF	4Jகி( ெச�ற�. ெபாிய பார�ைத 
ைவ�தைமயா4� ெகா-ைமயாக நட�தினைமயா4� நா8கC	 ேகாப�. ப 
சீறி ெகா�F#�த�. அ� ேவகமாக ஓடலாயி:7. ம:ற நா8கC� அைத� 
ெதாட��� ஓFன. 'ஓ... ஓ..." எ�7 ஹா� க�தினா�. ஆனா� அைவக9 அைத 
காதி� வாJகி ெகா9ளவி�ைல. ஹா� வ�F	  �னா� ஓF அைத நி7�த 
 ய�றா�; ஆனா� கா� த-கி வி/�தா�. 	ைட கவி<�த வ�F அவ� ேம� 
ஏறி(ெச�7வி+ட�. நா8க9 ெபாிய Sதியி� வழியாக ஓFன. மீதியி#�த 
சாமா�கC� ஆJகாJேக சிதறி விழலாயின. Hகாேவ மக9 அ�த கா+சிைய 
க�- வி/�� வி/�� நைக�தா�க9. 
 
இரக 9ள சில ேப� நா8கைள� த-�� நி7�தின�; சிதறிகிட�த சாமா�கைள5� 
எ-�� வ�தன�. அவ�க9 ந�ல ஆேலாசைன5� Uறினா�க9. டாஸ� ேபா8(ேசர 
ேவ�-மானா� பாதி(&ைமைய 	ைற��விடேவ�-�. அ�த நா8கைள�ேபால 
இ�3� அ�தைன நா8கைள வ�Fயி� T+ட ேவ�-� எ�7 அவ�க9 
ெசா�னா�க9. ஹா4� அவ� தமைக5�, அவ9 �#ஷ3� அவ�க9 U7வைத 
ேவ�டாெவ7�பாக ேக+- ெகா�டா�க9; எ�ெத�த( சாமா�கைள 
எ-��விடலா� எ�7 பா��தா�க9. ட�பிகளி� அைட�த உணE�ெபா#9கைள 
 தA� த9ளி ைவ�தா�க9. அ�த ட�பிகைள க�ட�� UFயி#�த மக9 
சிாி�தா�க9. ஏென�றா� பனி�பாைதயி� ெச�4கி�ற யா#� அவ:ைற எ-��( 
ெச�லமா+டா�க9. சிாி�� ெகா�F#�தவ�களி� ஒ#வ� அவ�கC	 உதவி 
ெச8ய  �வ�தேதா-, இ�தைன க�பளிக9 எத:	? இவ:றி� பாதிேய அதிக�. 
அ�த Uடார�ைத5� எறி��வி-Jக9. அ�த� த+-கC� ேவ�டா�; அவ:ைற 
யா� க/வி ைவ�பா�க9" எ�7 Uறினா�. 
 
இ�தவிதமாக� ேதைவயி�லாத பல சாமா�க9 கைள�ெதறிய�ப+டன. தன� �ணி 
R+ைடக9 தைரயி� கிட�பைத� பா��த�� ெம�LFH அழ�ெதாடJகினா9. 
ேவ�டாெம�7 ஒGெவா# சாமானாக� த9ளிய ேபா�� அவ9 அ/�ெகா�ேட 
யி#�தா9. 
 
அவ�கCைடய நிைலைய 	றி�ேத ெபா�வாக அவC	 அ/ைக வ��வி+ட�. 
சாமா� ஒGெவா�ைற� த9C�ேபா�� அேத அ/ைகதா�. அவ9 மன ைட�� 
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ேபா8  ழJகா�களி� ைககைள ேகா��ெகா�- உ+கா��தி#�தா9. ப��� 
ப�னிர�- சா�லHக9 ேச��� ேவ�Fனா4� தா� அ�த இட�ைதவி+-� 
�ற�பட  Fயாெத�7 அவ9 Uறினா9. இரக� கா+-மா7 அவ9 எ�ேலாைர5� 
ேக+-ெகா�டா9. கைடசியி� அவ9 த� க�கைள� �ைட��ெகா�- 
எ/�தா9. பிற	 அவேள தன	 அவசியமான உைடகைள5� ேவ�டாெம�7 
எ-�ெதறியலானா9. அவCைடய ஆ�வ�திேல தன� உைடகளி� பலவ:ைற 
எறி�த�ம�லாம� தன� கணவ� த�பி ஆகியவ�களி� �ணிகைள5� 
எ-�ெதறிய� ெதாடJகினா9. 
 
ஒ#வா7 சாமா�களி� பாதிைய 	ைற�� வி+டா�க9. மீதி59ளைவ சாியான 
&ைமதா�. சா�லஸு� ஹா4� மாைல ேநர�தி� ேபா8 ேம4� ஆ7 நா8க9 வாJகி 
வ�தா�க9. பைழய நா8க9 ஆ7 ; X, Uனா ஆகிய நா8க9 இர�-; �தியைவ 
ஆ7; ஆக� பதினா4� ேச��� ஒ# ேகா=Fயாயின. ஆனா�, �திய நா8க9 ஆ7� 
அதிக� பயனி�லாதைவ. அைவகளி� R�7 நா8க9 	7கிய ேராம� உைடயைவ. 
ஒ�7 நிQபE�-லா�� நா8. ம:ற இர�-� இன�ெதாியாத கல��நா8க9. 
அைவகC	 ஒ�7ேம ெதாியா�. ப	� அத� �ைணநா8கC� அவ:ைற 
ெவ7�ேபா- பா��தன. அவ:ைற� பழக ப விைரவி�  ைன�த�. 
எ�னெவ�லா� ெச8ய Uடாெத�பைத அைவகC	 க:பிக அதனா� 
 F�த�. ஆனா� எ�ன ெச8யேவ�-� எ�பைத அைவகC	 க:பிக 
 Fயவி�ைல. வ�Fயி/�ப� அவ:றி:	� பிFகவி�ைல. கல�பினநா8க9 
இர�ைட5� தவிர, ம:றைவ திைக���ேபா8வி+டன. 	ளி� மிக 
பனி�பிரேதச(@<நிைல5�, எஜமான�களி� ெகா-ைம5� ேச��� அவ:ைற 
உ9ள ைடய( ெச8தன. கல�பின நா8 இர�F:	� எGவித உ:சாக � 
கிைடயா�. 
 
�திய நா8க9 பயன:றைவ; ெதாட��� ெச8த இர�டாயிர�� ஐ�27ைம� 
பிரயாண�தா� பைழய நா8க9 அ4�தி#�தன. அதனா� இ�த� பிரயாண�தி:	 
உ:சாக� ெகா-கUFயதாக ஒ�7ேம அைம�தி#கவி�ைல. ஆனா� சா�லஸு� 
ஹா4� உ:சாகமாக இ#�தா�க9. அவ�கC	� த:ெப#ைம5� இ#�த�. 
பதினா�	 நா8க9 T+Fய வ�Fயி� அவ�க9 ேபாக� ேபாகிறா�க9. டாஸ3	� 
�ற�ப-� வ�Fக9 பலவ:ைற அவ�க9 பா��தி#கிறா�க9. அJகி#�� வ#� 
வ�Fகைள5� பா��தி#கிறா�க9. பதினா�	 நா8க9 T+Fய வ�F அவ:றி� 
ஒ�7 Uட இ�ைல. ஆ�F பிரேதச�பிரயாண�தி� பதினா�	 நா8க9 T+Fய 
வ�F இ#கUடா�; ஏென�றா�, அ�த வ�Fயிேல அ�தைன நா8கC	� 
ேவ�Fய உணEகைள ஏ:றி( ெச�ல  Fயா�. சா�லஸு	� ஹா4	� இ�த 
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விஷய� ெதாியா�. அவ�க9 பிரயாண�தி+ட�ைத காகித�தி� எ/தி 
கணகி+-� பா��தா�க9. காகித கண	( சாியாக வ�த�. இ�தைன நா8கC	 
இ�தைன நா+கC	 இGவளE உணE ேவ�-ெம�7 கண	 ேபா+டா�க9. 
அவ�க9 ேபா+ட கணைக ெம�LFH ஆேமாதி�தா9. எ�லா� &லபமாக� 
ேதா�றிய� அவ�கC	. 
 
அ-�த நா+காைலயி� பகி� தைலைமயி� அ�த நீ�ட நா8 ேகா=F 
�ற�ப+ட�. நா8கC	 ஒ#வித உ:சாக � இ�ைல. அ4�ேபா- அவ�க9 
�ற�ப+டன. அ�த இட�தி:	� டாஸ3	� இைடேய59ள பாைதயி� வழியாக 
நா�	  ைற ப பிரயாண� ெச8தி#கிற�. அ4��� இைள��� இ#�த ப		 
அேத பாைதயி� ம7பF5� பிரயாண� ெச8வ� கச�பாக இ#�த�. அத� உ9ள� 
அ�த ேவைலயி� ஊ�றவி�ைல. ம:ற நா8களி� உ9ளJகC� அGவாேற 
இ#�தன. �திய நா8க9 ம#�- கிட�தன. பைழய நா8கC	 அவ:றி� 
எஜமான�களிட�தி� ந�பிைக ஏ:படவி�ைல. 
 
அ�த மனித�கைள5�, மJைகைய5� ந�பி ேவைல ெச8ய  Fயா� எ�7 ப 
உண��த�. எ�பF காாிய� ெச8வெத�ேற அவ�கC	� ெதாியவி�ைல. 
அ3பவ�தா� அவ�க9 க:7ெகா9ளE� மா+டா�க9 எ�ப�� நா+க9 ெச�ல( 
ெச�ல� ெதளிவாயி:7. அவ�களிட� ஒ/Jேகா க+-�பாேடா கிைடயா�; எைத5� 
ெம�வாக( ெச8தா�க9.  காமி-வதிேலேய அவ�க9 பாதி இரைவ கழி�தா�க9. 
 காைம கைல��� �ற�ப-வத:	 காைல ேநர�தி� பாதி ேபா8வி-�. 
வ�Fயி� சாமா�கைள ஒ/Jகி�லாம� அ-	வதா� அவ�க9 பல தடைவ 
வ�Fைய நி7�தி( சாி��வி/� சாமா�கைள மீ�-� மீ�-� ந�	 அ-க 
ேவ�Fயி#�த�. சில நா+க9 அவ�க9 ப�� ைம� Uட� பிரயாண� 
ெச8யவி�ைல. இ�3� சில நா+களி� அவ�களா� பிரயாண�ைத� ெதாடJகேவ 
 Fயவி�ைல. நா8கC	 ேவ�Fய உணைவ� ப:றி கணகி+ட ெபா/� 
அவ�க9 தின � பிரயாண� ெச8வதாக எதி�பா��த �ர�தி� பாதி	ேம� 
ஒ#நாC� அவ�களா� ெச�ல  Fயவி�ைல. 
 
அதனா� நா8கC	 ேவ�Fய உணE &#Jகிவி+ட�. ெதாடக�தி� நா8கC	 
உணைவ அதிகமாக ெகா-��� தீ���வி+டா�க9. வயி:7	� ேபாதிய 
உணைவ ெகா-க  Fயாத நிைலைம5� பி�னா� வ�த�. அ�த� பிரேதச�� 
உணE  ைற �திய நா8கC	� பழகமி�ைல. அைவகC	 எ�ேபா�� 
அடJகா�பசி. அ4���ேபான எHகிேமா நா8க9 ெம�வாக இ/�பைத க�- 
வழகமாக அJ	 நா8கC	 ெகா-	� உணவி� அளE ேபாதாெத�7 ஹா� 
தீ�மானி�தா�. அ�த அளைவ�ேபா� இர�- மடJ	 உணைவ அவ� 
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ெகா-�தா�. நா8கC	 இ�3� அதிகமாக ெகா-	�பF ெம�LFH த� 
அழகிய க�களி� நீ� ெப#க ெக%சினா9. ேம4� ேம4� ெகா-க அவ� ஒ�� 
ெகா9ளாதேபா� அவேள மீ�கைள� தி#+-�தனமாக எ-�� வ�� நா8கC	� 
ேபா+டா9. ப		� எHகிேமா நா8கC	� ேவ�Fய� அதிக உணவ�ல; 
அைவகC	 ேவ�Fய� ஓ8E. பிரயாண� ெம�வாக நட�தா4� வ�Fயி� பார� 
அதிகமாக இ#�ததா� நா8க9 அைத இ/��, உ9ள சதிைய5� இழ��வி+டன. 
 
பிற	 உணைவ 	ைறக ேவ�Fய நிைலைம வ�த�. நா8கCகான உணவி� 
பாதி தீ���வி+ட�. பிரயாண�தி� கா�பாக�தா�  F�தி#கிற�. இைத ஹா� 
ஒ#நா9 திXெர�7 க�-பிF�தா�. பண� ெகா-�ேதா அ�ல� ேவ7 வைகயிேலா 
நா8கC	 உணE வாJகE� வழியி�ைல. அதனா� வழகமாக அைனவ#� 
ெகா-	� உணவி� அளவி� பாதிைய�தா� அவ� நா8கC	 
ெகா-கலானா�. அேத சமய�தி� பிரயாண கால�ைத5� அதிக�ப-�தினா�. 
அவ� சேகாதாி5�, சா�லஸு� அவ3ைடய ஏ:பா+ைட ஆேமாதி�தா�க9. &ைம 
அதிகமாக இ#�ததா4�, அவ�கCைடய அ3பவ	ைறவா4� இ�த ஏ:பா+F� 
ஏமா:றேம உ�டாயி:7. நா8கC	 உணைவ 	ைற�ப� எளி�; ஆனா� 
அைவகைள அதிக ேவக�தி� ஓ-�பF ெச8வ�  Fயாத காாிய�. காைல ேநர�தி� 
அவ�களா� விைரவி� �ற�பட  Fயவி�ைலயாதலா�, அவ�க9 பல மணி ேநர� 
பிரயாண� ெச8யE�  Fயவி�ைல. அவ�கC	 நா8களிட� ேவைல வாJகE� 
ெதாியவி�ைல. தாJகC� எ�பF ேவைல ெச8ய ேவ�-ெம�ப�� ெதாியவி�ைல. 
 
 தA� ட� பAயாயி:7. த-மாறி� த-மாறி அ� காாியJக9 ெச8� அFகF 
த�டைனைய ெப:7ெகா�F#�ததாயி3� ேவைல ஒ/Jகாக( ெச8� வ�த�. 
அத� ேதா9ப+ைட தி#கி� ேபா8 வி+டத�லவா? அத:	( சிகி(ைச5� 
நடகவி�ைல ; ஓ8E� கிைடகவி�ைல. அதனா� வA அதிகமாகி� ெபாி�� 
���:ற�. அத� நிைலைம ேமாசமாகி ெகா�ேட வ�தா� கைடசியி� ஹா� 
அைத� &ழ���பாகியா� &+-ெகா�7வி+டா�. �திய நா8களான ெவளிநா+- 
நா8கC	 எHகிேமா நா8கC	 ெகா-	� அ�த உணைவெகா-�தாேல பசி 
அடJகா�. அ�பFயி#க, அ�த உணவி� அளE பாதியாக 	ைற�ததா�, 
அைவகெள�லா� பசி தாJகாம� இற�தன. நிQபE�-லா�� நா8  தA� 
க�ைண RF:7. 	+ைடேராம� உைடய R�7 நா8கC� பிற	 இற�தன. 
கல�பின நா8க9 இர�-� ெகா%ச நா9 உயிைர�பிF�� ெகா�F#�தன. பிற	 
ேம4� அைவகC� இற�தன. 
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ெத�பிேதச�� மகளான அ�த R�7 ேபாிட�தி4� இ#�த ெம�ைம5�, நய �  
இத:	9 மைற��வி+டன. ஆ�F பயண�தி� ேமA#�த ஆ�வ � உ:சாக � 
ேபா8வி+டன. அ�த� பிரயாண� அவ�கCைடய சதி	 மீறியதாக இ#�த�. 
நா8கCகாக இரக�ப+- அ/வைத ெம�LFH நி7�தி வி+டா9. த�3ைடய 
நிைலைமகாக அ/வத:	�, கணவ3ட3�, த�பி5ட3� ச(சரவி+- 
ெகா9வத:	ேம அவC	( சாியாக இ#�த�. ச�ைடயி+- ெகா9வதி� ம+-� 
அவ�கC	( சA�ேப ஏ:படவி�ைல. நிைலைமைய( சமாளிக  Fயாததா�, 
அவ�கC	 ேகாப �, எாி(ச4� அதிகமாகி ெகா�ேட வ�தன. பனி�பாைதயி� 
சிரம�ப+- ேவைல ெச8வதா4�, பல ��பJகைள அ3பவி�பதா4� ஏ:ப-கி�ற 
தனி�ெபா7ைம அவ�கC	 ஏ:படவி�ைல. அ�பF�ப+ட ெபா7ைம அவ�களிட� 
ெகா%சJUட இ�ைல. அவ�க9 உட�பி� ேநாE; எ4�பி� ேநாE; உ9ள�தி4� 
ேநாE. அதனா� அவ�க9 கார�ேதா- ேபசலானா�க9. காைல  த� இரE வைரயி� 
க-%ெசா:கேள அவ�க9 வாயி� வ�தன. 
 
ெம�LFH ச�த��ப� ெகா-�த ேபாெத�லா� சா�லஸு� ஹா4� ச(சரவி+- 
ெகா�டன�. ஒGெவா#வ3� தாேன அதிகமான ேவைல ெச8வதாக க#தினா�. 
இ�த க#�ைத ஒGெவா# சமய�தி4� ெவளியிட அவ�க9 இர�- ேப#� 
தயJகவி�ைல. ெம�LFH சில ேவைளகளி� கணவேனா-�, சில ேவைளகளி� 
த�பிேயா-� க+சி ேச��தா9. அத� விைளவாக ஓயாத 	-�பகலவர�. தீ 
R+-வத:	 யா� விற	 ெவ+F வ#வ� எ�ப� ப:றி வா	வாத� ெதாடJ	�. 
அ� சா�லைஸ5� ஹாைல5� ெபா7�த விஷய� எ�றா4�, அ� அவ�கேளா- 
 Fயா�. 	-�ப�ைத( ேச��த த�ைத, தா8, மாம�, ைம��ன�, உ:றா�, 
உறவின� எ�ேலாைர5� ச�தி	 இ/�� வி-�. ஆயிரகணகான ைம�கC	 
அ�பா49ளவ�கC�, ெச���ேபானவ�கC� Uட� த�ப மா+டா�க9. தீ R+ட 
நாைல�� 	(சிகைள ெவ+F வ#வத:	� கைலைய� ப:றிய ஹாA� 
அபி�பிராயJகC	� அ�ல� அவ3ைடய தா8மாம� எ/திய சRக 
நாடகJகC	� எ�ன ச�ப�தெம�7 யாரா4� ெதாி�� ெகா9ளேவ  Fயா�. 
இ#�தா4�, விவாத� அவ:ைறெய�லா� சா-�; சா�லL� அரசிய� வி#�� 
ெவ7��கC� ச�தி	 வ#�. Qகா� பிரேதச�தி� தீ R+-� விஷய�தி� 
சா�லL� தJைக ேகா9 R+-வைத�ப:றி� ேப&வத:	� எ�ன 
ெபா#�தமி#கிறெத�7 ெம�LFஸு	� தா� ெதாி5�. அவ9 அைத� ப:றி� 
த� உ9ள�திேல ெசறி�� கிட�த க#��கைளெய�லா� ெவளிேய 
ெகா+Fவி+டா9; அேத சமய�தி� த� கணவனி� 	-�ப�தி� ம+-� 
கா\�பFயான ஒ#சில வி#�ப�தகாத த�ைமகைள� ப:றி5� 	றி�பி+டா9. 
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இ�பF( ச(சரEதா� நட	�; தீைய யா#� R+டமா+டா�க9. Uடார� பாதி 
அF�த� ேபால கிட	�. நா8க9 வயி7 வா-�. 
 
ெம�LFஸு	� தா� ெப� எ�கிற  ைறயி� ஒ# தனி 	ைற5� இ#�த�. 
அவ9 அழ	� ெம�ைம5� வா8�தவ9; இ�வைர அவைள எ�ேலா#� அ��ட3� 
தனி(ச4ைக5ட3� நட�தினா�க9. இ�ெபா/� அவCைடய கணவ3� த�பி5� 
நட�திய� அத:	  :றி4� மாறாக இ#�த�. த�னா� இயலா� எ�7 U7வ� 
அவC	( சகஜ�. அைத 	றி�� இ�ெபா/� அவ�க9 	ைற Uறினா�க9. 
ெப�ைம	� தனி5ாிைமயான அ�த இய�ைப�ப:றி அவ�க9 க�Fகேவ 
அவ�கCைடய வா<ைகைய( சகிக  Fயாத நரகமாகினா9. அவC	 
இ�ெபா/ெத�லா� நா8கைள� ப:றி அ3தாபேம கிைடயா�. அவ9 மிகE� 
கைள���ேபானதா�, வ�Fயி� ஏறி( ெச�ல ேவ�-ெம�7 வ:�7�தினா9. 
அவ9 அழ	� ெம�ைம5� வா8�தவ9தா�; இ#�தா4�, அவ9 2:றி#ப� 
இரா�த� ஆயி:ேற! இைள���, ப+FனியாகE� கிட	� நா8கC	 
வ�Fயி49ள &ைமேய அதிக�. சில நா+க9 அவ9 வ�Fயி� ெச�றா9. நா8க9 
வ�Fயி� T+Fயவாேற கீேழ விழலாயின; கைடசியி� வ�Fேய நி�7வி+ட�. 
ெம�LFைஸ கீேழ இறJகி நட�� வ#மா7 சா�லஸு� ஹா4� பல வைகயாக 
ேவ�Fெகா�டா�க9. அவேளா அ/� ெகா�-�, அவ�க9 த�ைன 
ெகா-ைமயாக நட��வைத எ-��(ெசா�A கடEளிட�ேத  ைறயி+- 
ெகா�-மி#�தா9. 
 
ஒ#தடைவ அவைள வ�FயிA#�� பலவ�தமாக கீேழ இறகிவி+டா�க9. 
ஆனா� ம7பF5� அவ�க9 அGவா7 ெச8யவி�ைல. பிFவாத� பிF	� 
ெச�ல	ழ�ைத ேபா� அவ9 ேவ�-ெம�ேற க�டயிடJகளி� காைல இF�� 
ெகா�- ெநா�டலானா9; பிற	 நடக  Fயாதெத�7 பாைதயி� உ+கா��� 
வி+டா9. அவ�க9 அவைள கவனியாதவ�க9 ேபால( ெச�றா�க9. அைத 
க�-� அவ9 அைசயேவ இ�ைல. R�7 ைம� �ர� ேபான பிற	 அவ�க9 
வ�Fைய நி7�தி( சாமா�கைளெய�லா� இறகிைவ��வி+- ெவ7� 
வ�Fேயா- அவளிட� தி#�பி வ�தா�க9; அவைள வAய� �கி வ�Fயிேல 
ைவ��ெகா�- ேபானா�க9. 
 
தாJக9 ப-கி�ற அவHைதயி� மி	தியா� அவ�க9 நா8களி� ��ப�ைத� 
ப:றி க#தேவயி�ைல. சிரமJகைள( சகி��� தி�ைமயைடய ேவ�-� எ�ப� 
ஹாA� ெகா9ைக. அத� ெகா9ைகைய அவ� ம:றவ�கC	� பிரேயாகி�தா�; 
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சேகாதாி	�, ைம��ன3	� அைத� ேபாதிக� ெதாடJகினா�. அவ�களிட� 
அதிேல அவ� ெவ:றியைடயாம: ேபாகேவ நா8கC	 அைத� த� தFயி� Rல� 
க:பிகலானா�. வழியிேல ஓாிட�தி:	 வ�� ேச#வத:	9 நா8கC	 ேவ�Fய 
உணE  /வ�� தீ���வி+ட�. ப�A�லாத கிழவ� ஒ#வ� 	திைர� ேதாைல� 
பனிக+FயிA+- உணவாக� பத�ப-�தி ைவ�தி#�தா�; ஹாA� இ-�பிேல 
ேவ+ைடக�திேயா- �ைணயாக கா+சியளி�த &ழ���பாகிைய ெகா-�தா� 
	திைர�ேதாA� ெகா%ச� ெகா-�பதாக Uறினா�. வயி7 வ:றிகிட�த 
	திைரகளி� ேதாைல எ-�� அவ� ஆ7 மாதJகC	  �னா� ப	வ� 
ப-�தியி#�தா�. அ� ேப#	 உணவா	ேம அ�லாம� சாியான உணவாகா�. 
��தநாக� Tசிய இ#�����- ேபால அ�த� ேதா� ேதா�றிய�. நா8க9 
அத3ட� ம�4க+F எ�பFேயா ெம�7 வி/Jகின. ஆனா� அ� 
வயி:7	9ேள ேபா8 வா�களாகE�, சி7சி7 உேராம 	%சJக9 ேபாலE� 
பிாி�� சீரணிக  Fயாம: ேபானேதா- வயி:7வAைய5� உ�டாகி:7. 
 
இ�தைன அவHைதகைள5� தாJகிெகா�-, ஏேதா கனEலக�திேல 
ேபாவ�ேபால ப ம:ற நா8கC	  �னா� த9ளாF� த9ளாF( ெச�7 
ெகா�F#�த�; இ/க  F�தேபா� இ/�த�; இ/க  Fயாத ேபா� நில�தி� 
வி/�� கிட�த�. சா+ைடயF5�, தFயF5�தா� அைத மீ�-� எழ( ெச8தன. 
உேராம� அட��த அத� உட�பிA#�த பளபள��� க+-� மைற�தன. உேராம� 
சைடயாக� ெதாJகிய�. ஹாA� தFயFப+- காயமான இடJகளி� ர�த� ஒ/கி 
உல��� கிட�த�. தைசநா�க9 நA��  F(& வி/�த கயி7க9 ேபாலாகிவி+டன. 
உட�பிA#�த சைத�ப:7� மைற�ெதாழி�த�. ேதா� &#Jகி� பல இடJகளி� 
மF�தி#�த�. உட�பி49ள எ4��கெள�லா� &#Jகிய ேதா4கFயி� ந�றாக� 
ெதாி�தன. பா��பவ�க9 உ9ளேம உைட�� ேபா	�பFயாக ப கா+சியளி�த�; 
ஆனா� அத� உ9ள� ம+-� உைட�� ேபாகவி�ைல. அத� உ9ள�தி� 
தி�ைமைய( சிவ�� ேமலJகிகாரேன க�Fகிறா�. 
 
பகி� நிைலைமைய� ேபாலேவ ம:ற நா8களி� நிைலைம5மி#�த�. அைவக9 
ஊ��� ெச�4� எ4�� U-களாக மாறிவி+டன. பைக5� ேச��� ஏ/ நா8க9 
இ#�தன. ெப#���ப� உழ�ற அைவக9 சா+ைடS(&	� தFயF	� தF��� 
ேபாயின. எJேக அF வி/�� வAகிற மாதிாி அைவகC	 ம�தமான 
உண�(சிதா� ஏ:ப+ட�. பா��பனE� ேக+பனE� அGவாேற ம�தமாக� 
�லனாயின. அைவகC	 அைரஉயி� Uட இ�ைல; கா� உயி#� 
இ�ைலெயனலா�. அைவக9 எ4�� R+ைடக9; உயி�ெபாறி மJகலாக 
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ஊசலாFெகா�F#	� எ4�� R+ைடக9. ஏதாவ� ஓாிட�தி� தJ	� ேபா� 
அைவ வ�Fயி� T+FயபFேய உயிர:றைவேபால வி/�� கிட�தன. அ�த 
நிைலயிேலேய உயி�ெபாறி மJகி மைற�� வி-� ேபால� ேதா�றிய�. பிற	 
சா+ைடயFேயா தFயFேயா வி/�ேபா� அ�த�ெபாறி ெகா%ச� அைச�� 
ேமெல/�; நா8க9 த+-� த-மாறி எ/�� நி�7 த9ளாF� த9ளாF  �ெச�4�. 
 
ந�ல &பாவ ைடய பி�Aயி� இ7தி நா9 வ�த�. அ� ஓாிட�தி� கீேழ வி/�த�; 
பிற	 அதனா� எ/�தி#க  Fயவி�ைல. &ழ���பாகிைய வி:7வி+டதா�, 
ஹா� ேகாடாிைய எ-�� அத� தைலயி� ேம� தாகினா�; பிணமான பி�Aைய� 
பிற	தா� வ�FயிA#�� அவி<�� ஒ#�றமாக இ/�ெதறி�தா�. ப இைத� 
பா��த�; ம:ற நா8கC� பா��தன. இேத கதி தJகC	 விைரவி� ேநர� 
ேபாகிறெத�7 அைவக9 உண��� ெகா�டன. அ-�த நா9 Uனாவி� வா<ைக 
 FE:ற�. மீதி ஐ�� நா8களி#�தன. நிைலைம மிக ேமாசமாகி வி+டபFயா�, 
���7�தேவா அ(&7�தேவா ேஜாவி:	� திராணியி�ைல. ெநா�Fயா8�ேபான 
ப		� தீயைவ நிைனக உண�(சிேய இ�ைல. ஒ:ைறக� ேசாெலH 
ஒ/Jகாக வ�Fயி/க இ�3�  ய�றெத�றா4� உட�பிேல வ4வி�ைமயா� 
�க�ப+ட�. பனிகால�திேல இ�த  ைற X அதிகமாக� பிரயாண� 
ெச8யவி�ைல. எனேவ, அ� ச:7� �-காக இ#�த�. அதனாேலேய அத:	 
அதிகமாக அF கிைட�த�. ப இ�3� தைலைம� பதவியிேலேய  �னா� 
ெச�ற�; எ�றா4� அ� ம:ற நா8க9 ஒ/Jகாக ேவைல ெச8ய ேவ�--
ெம�பதி� கவன� ெச4�தவி�ைல. பலSன�தா� அத� பா�ைவ மJகி:7. 
கா�களா� பாைதைய� ெதா+-� பா���ெகா�ேட அ� ெச�ற�. 
 
வச�தகால� அழகாக கா+சியளி�த�. ஆனா�, அத� அழைக மனித இன�ைத( 
ேச��த Rவ#� அறியவி�ைல ; நா8கC� அறி�� ெகா9ளவி�ைல. ஒGெவா# 
நா+காைலயி4� கதிரவ�  த� நாைளவிட( ச:7  �னதாகேவ உதிக� 
ெதாடJகினா�; மாைலயி� அவ� மைற5Jகால � பி�த9ளிெகா�ேட 
ேபாயி:7. காைலயி� R�7 மணிேக விF��ேபா	�. இரவிேல ஒ�ப� மணி 
வைரயி� அ�தி ஒளி பரவியி#�த�. நீ�F#	� நா9  /வ�� பகலவனி� 
ெபா:கிரணJக9 &ட�வி+டன. பனிகால�தி� பயJகர ெமௗன� கைல��, �திய 
உயி�ேதா�7� வச�த�தி� ெம�ெலாA எ/�த�. வா<வி� எகளி��� 
ெபாதி��9ள எ�லா நில�ப	திகளிA#��� இ�தெம�ெலாA கிள�பி:7. 
உைறபனி RFய பல நீ�ட மாதJகளாக அைசவி�றி உயிர:றைவ ேபாலகிட�த 
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எ�லா� பிராணிகளிடமி#��� தாவரJகளிடமி#��� இ�த ஒA எ/�த�. ைப� 
மரJகளி� மீ�-� உயி�(ச�� ேமெல/�பி� �திய உயி� த�த�. வி�ேலா , 
ஆH�ெப�  தAய பனி�பிரேதச மரJக9 �திய அ#��கைள5�,  ைககைள5� 
தாJகி நி�றன. �த�கC�, திரா+ைசெகாFகC� �தியெதா# ப&ைம ேபா��தன. 
இராகாலJகளிேல பா(ைசக9 அரவமி+டன. பக� ேவைளகளிேல ஊ�வனE�, 
நக�வனE� @ாிய ஒளியிேல நடமாFன. ெகௗதாாிக9 உர�த 	ர� ெகா�- Uவின ; 
மரJெகா�திக9 ெகா�ேதாைச கானக�தி� எ/�த�. அணி�க9 கீ(சி+டன. 
பறைவக9 பாFன. ெத:கிA#�� ேகாண வFவாக வ�த கா+-�தாராகளி� 
Uேவாைச வானிேல மித�த�. 
 
மைல(சாிEகளிேல மீ�-� சி:ற#விக9 பாய� ெதாடJகின; க�\	� ெதாியாத 
அ�த அ#விகளி� இ�னிைச ெம�ல வ�த�. பனிக+Fயி� க+-�- கிட�த 
Qகா�[1] ஆ7 இ�ெபா/� அ�த க+ைட உைட�ெதறிய  ய�ற�. 
பனிக+Fயி� அF�பாக�ைத அ� தக��த�; கதிரவ� ேம� பாக�ைத� தக��தா�. 
பனி�பர�பி� ��டJக9 ஆ:றி� மித�� ெச�றன. ெம�Aய அரவெம/��� 
இளJகா:றிWேட ெபா�ெனாளி ெபாJ	� பகலவ3ைடய உதவியா� 
விழி��:ெற/�த �திய உயி� வா<ைகயி� �F�பி� ம�தியிேல அ�த இ# 
ஆடவ�கC� ஒ# மJைக5� சாைவ ேநாகி(ெச�4� வழிேபாக�க9 ேபால� 
த9ளாF� த9ளாF( ெச�றன�. 
 
நா8க9 ஒGெவா�றாக� த-மாறி விழE�, ெம�LFH �ல�பிெகா�- வ�Fயி� 
வரE�, ஹா� Sணாக( சபி�� ெகா�F#கE�, சா�லL� க�களி� 
நீ�வFயE� அவ�க9 த+-�த-மாறி ெவ9ளா:றி�  க��வார�தி� ஜா� 
தா��ட� ேபா+F#�த Uடார�ைத அைட�தன�. அF�� ெகா�ல� ப+டைவ 
ேபால நா8க9 வி/�தன. ெம�LFH க�கைள� �ைட��ெகா�- ஜா� 
தா��டைன ேநாகினா9. ஒ# மர���F� ேம� சா�லH ெம�வாக அம��தா�. 
அம#� ேபா� கா�க9 மடக  Fயாம� வAெய-�தன. ஹா�தா� ேபச� 
ெதாடJகினா�. ஜா� தா��ட� த� ேகாடாி	 ஒ# ைக�பிF ெச8� 
 F��ெகா�F#�தா�. ேவைல ெச8� ெகா�ேட அவ� ஹாA� ேப(ைச( 
ெசவியி� வாJகிெகா�டா�; ஒ# வா��ைத இர�- வா��ைதகளி� பதி� 
ெகா-�தா�; அவ3ைடய ஆேலாசைனைய ேக+டெபா/� அைத5� மிக( 
&#கமாகேவ ெசா�னா�. ஹாைல�ேபா�ற மகளி� இய�ைப அவ� 
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ந�கறிவா�. தா� U7கி�ற ஆேலாசைன ஏ:7 ெகா9ள�பட மா+டா� எ�ற 
நி(சய�ேதாேடேய அவ� ேபசினா�. 
 
அF�பாக� உ#கி இளகிெகா�F#	� பனிக+Fயி� ேம� பிரயாண� ெச8வ� 
ஆப�� எ�7 தா��ட� எ(சாிைக ெச8தா�. அைத ேக+ட ஹா�, அJேக5� 
இ�பF�தா� ெசா�னா�க9; பாைதயி� பF��9ள பனிக+Fயி� அF�பாக� 
இளகி� தள��� ெகா�F#கிற�. அதனா� இ�ேபா� பிரயாண� ெச8யாம� 
இ#�ப�தா� ந�ல� எ�றா�க9; ெவ9ளா:ைற அைடய  Fயா� எ�றா�க9. 
ஆனா� இேதா நாJக9 ெவ9ளா7 வ�� ேச���வி+ேடா�" எ�7 ெவ:றி( 
ெச#ேகா- வா��ைதயாFனா�. 
 
"அவ�க9 ெசா�ன�தா� சாியான ேயாசைன. ஆ:றி� ேம� பF�தி#�த 
பனிக+Fயி� அF�பாக� எ�த கண�தி4� இளகி� த�ணீாி�  /கிவிடலா�. 
அF +டாளாக இ#�தா� தா� இ�த( சமய�தி� பிரயாண� ெச8வா�. நா� 
ெவளி�பைடயாக( ெசா�4கிேற�, அலாHகாவி49ள அ�தைன தJக � 
கிைட�பதானா4� நா� இ�ேபா� பயண� ெதாடJக மா+ேட�" எ�7 தா��ட� 
பதி� Uறினா�. 
 
"ஏென�றா� நீ அ�பF  +டா9 அ�ல, அ�பF�தாேன? எ�றா� ஹா�. 
இ#�தா4� நாJக9 டாஸ� ேபாக�தா� ேபாகிேறா�." 
 
ஹா� சா+ைடைய எ-�தா�. 'ப, எ/ எ/ , ம= ம=, �ற�ப-." 
 
தா��ட� ேகாடாி�பிFைய( ெச�க� ெதாடJகினா�.  +டாC	� அவ3ைடய 
 +டா9தன�தி:	� இைடேய 	7கி-வ� S�ேவைல எ�7 அவ3	� 
ெதாி5�. உலக�திேல இர�- R�7  +டா9க9 அதிகமாக இ#�பதனாேலா 
	ைறவாக இ#�பதனாேலா ஒ�7� மாறிவிட� ேபாவதி�ைல எ�ப�� அவ3	� 
ெதாி5�. 
 
ஹாA� ஆைணைய ேக+- நா8க9 உடேன எ/�தி#கவி�ைல. அ�ேபா� 
அைவகளி#�த நிைலைமயி� அF ெகா-���தா� அவ:ைற எ/�ப  F5�. 
சா+ைட பளீ� பளீெர�7 அJ	மிJ	மாக� த� ெகா-�ெதாழிைல நட�தி:7. ஜா� 
தா��ட� உத+ைட கF�தா�.  தA� ேசாெலH எ/�� நி�ற�. X அைத� 
பி�ப:றிய�. வA ெபா7காம� க�திெகா�- ேஜா அத� பிற	 எ/�த�. 
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எ/�� நி:க ப ெப# ய:சி ெச8தத�. பாதி எ/�த நிைலயி� அ� இ# ைற 
அ�பFேய வி/��வி+ட�. R�றாவ�  ய:சியி� அ� எ�பFேயா எ/�த�. ப 
எ/�� நி:க  யலேவ இ�ைல. அ� ப-�த இட�திேலேய அைசவ:7 கிட�த�. 
சா+ைட பளீ� பளீெர�7 மீ�-� மீ�-� உட�பி� தாகி:7. ப க�தEமி�ைல; 
எ/�� நி:க  யலE� இ�ைல. தா��ட� பல  ைற ேபச வாெய-�தா�; ஆனா� 
ேபசவி�ைல. அவ� க�களி� க�ணீ� த��பி:7, சா+ைடயF ேம4� ெதாட��� 
விழேவ எ�ன ெச8வெத�7 தீ�மான� ெச8ய  Fயாம� அவ� எ/�� 
அJ	மிJ	� நடகலானா�. 
 
ப எ/�திராம� கிட�த�. இ�தா�  த� தடைவ. அதனா� ஹா4	 ேகாப� 
ெபாJகிெகா�- வ�த�. அவ� சா+ைடைய எறி��வி+-� தFைய எ-�தா�. 
ெகா-ைமயாக� தFயF ெபாழி�தேபாதி4� ப எ/�� நி:க ம7�த�. ம:ற 
நா8கைள� ேபாலேவ அத:	� எ/�� நி:க( சதியி�ைல. ஆனா� அைவ 
எ�பFேயா ெப# ய:சி ெச8� எ/�� நி�றன. எ/வதி�ைலெய�ேற ப 
உ7தியாக இ#�த�. வர�ேபாகிற ேபராப�ைத அ� ஒ#வா7 உண��� ெகா�ட�. 
ஆ:றி� ேமேலயி#�த பனி�பாைதைய வி+- கைரைய வ�தேபாேத இ�த 
உண�(சி அத:	 ந�	 ஏ:ப+ட�; அ� இ�3� நிைல�தி#�த�. அ�7 பயண� 
ெச8தேபா� த� கா�கCகFயிேல பனிக+F உ#கி இள	வைத அ� க�ட�. 
அதனா� ேம:ெகா�-� அ�த� பாைதயி� ேபானா� விைரவி� ஆப�� ேந#� 
எ�7 அ� ெதாி�� ெகா�ட� ேபா4�. அ� அைசய ம7�த�. இ�வைரயி� அ� 
அ3பவி�த �யர� மிக� ெபாி�. அ�த� �யர�தி� எ�ைலயிேலேய தFயF அத:	 
அதிகமான வAைய� தரவி�ைல. தFயF ெதாட��� நட�தேபா� அத� உயி� 
ேபாவ�� வ#வ�மாக இ#�த�. பிற	 உயி�ேபா	� நிைலேய வ��வி+ட�. 
ப		 உண�E மJகலாயி:7. எJேக அF வி/கிற� ேபா� அத:	�ப+ட�. வA 
எ�கிற உண�(சி5� மைறய� ெதாடJகிய�. �ல� உண�(சிேய மJகலாயி:7. 
உட�பி� ேம� தF ேமா�வ� ேபால ம+-� ெசவியி� ஓைச வி/�த�. அ�த 
உட��� த�3ைடயத�ல, அ� எJேகா கிட	� ேவ7 உட�� எ�7, இGவா7 
அத:	 உண�(சி5�டாயி:7. 
 
பிற	 திXெர�7 யா#� எதி�பாராதவிதமாக ஜா�தா��ட� ஏேதா ஒ# விலJ	 
ேபால க�திெகா�- ஹாாி� ேம� பா8�தா�. அF சா8�� வி/கி�ற 
மர�தினா� ேமா��டவைன� ேபா� ஹா� பி�னா� சா8�தா�. ெம�LFH 
அலறினா9. நீ� வF5� க�கைள� �ைட�� ெகா�- சா�லH அம��தி#�தா�; 
கா�களி� ஏ:ப+F#�த பிF�பா� அவ� எ/�தி#கவி�ைல. 
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பைக மைற��ெகா�- நி�ற ஜா� தா��ட� த�39ேள ெபாJகி 
	 7கி�ற ேகாப�ைத அடக  ய�7 ெகா�F#�தா�. 
 
கைடசியி� ஒ#வா7 சமாளி��ெகா�- அவ�, "இ�த நாைய ம7பF5� 
அF�தா� உ�ைன ெகா�7 தீ��� வி-ேவ�" எ�7 Uவினா�. 
 
ஹாA� வாயிA#�� ர�த� கசி�த�. அைத� �ைட�� ெகா�- அவ�, அ� 
எ�3ைடய நா8. அைதவி+- விலகி�ேபா; இ�லாவி+டா� உ�ைன� பA 
வாJகிவி-ேவ�. நா� இ�ெபா/� டாஸ3	� �ற�பட ேவ�-�" எ�றா�. 
 
பைகவி+-� தா��ட� வில	வதாக காேணா�. ஹா� தன� ேவ+ைடக�திைய 
உ#வினா�. ெம�LFH அலறினா9; Sறி+டா9; சிாி�தா9; ேப8பிF�தவ9 
ேபால� ேதா�றினா9. ஜா� தா��ட� ேகாடாி� பிFயா� ஹாA� ைககளி� ேம� 
த+Fனா�. ஹாA� ைகயிA#�த க�தி கீேழ வி/�த�. அைத அவ� எ-க 
 ய�றேபா� மீ�-� தா��ட�  ளிகளி� ேம� அF�தா�. பிற	 அவேன 
க�திைய எ-�� பகி� திராHவா�கைள அ7�ெதறி�தா�. 
 
அ�ெபா/தி#�த நிைலயி� ஹா� ச�ைட	� தயாராக இ�ைல. ேம4� அவ� 
த� தமைகைய ைககளா� தாJகி ெகா�- அவைள கவனிக 
ேவ�Fயி#�த�. 	:7யிரா8 கிட	� ப	� வ�Fயி/க இனி� பய�படா�. 
ஆதலா� அைத வி+-வி+- Rவ#� �ற�படலாயின�. ஆ:றி� ேம� பட��தி#�த 
பனி�பாைதயி� வ�F ெச�ற�. ப தைலைய� �கி�பா��த�. 
தைலைம�பதவியி� ைப ெச�ற�; அத� பி�னா� ேஜாE� X	� ெச�றன; 
நா�காவதாக( ெச�ற� ேசாெலH. ெந�Fெகா�-� த-மாறிெகா�-� 
அைவ எ+- ைவ�தன. ெம�LFH வ�Fயி� அம��தி#�தா9. ஹா� வ�Fைய( 
ெச4�தினா�; சா�லH வ�Fயி� பி�னா� இடறி இடறி(ெச�றா�. 
 
அவ�கைள� ப பா���ெகா�F#	� ேபா�, தா��ட� அத� உட�ைப� 
தடவி�பா��தா�. ஏதாவ� எ4��  றி�தி#கிறதாெவ�7 அவ� ஆரா8�தா�. 
எ4�� ஒ�7�  றியவி�ைல; காயJக9தா� நிைறய இ#�தன. ப+Fனியா� ப 
�#�பாக இைள��கிட�த�. 
 
கா�ைம� �ர�திேல வ�F க�\	� �லனாயி:7. பனிக+Fகளி� ேம� அ�  
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ஊ��� ெச�4வைத� ப கவனி�த� தா��ட3� பா��தா�. வ�Fயி� பி�ப	தி 
	ழியி� இறJகிய� ேபா� திXெர�7 மைற�த�; அேத சமய�தி� ஹா4� 
பனியினFயி� மைற�தா�. ெம�LFH Sறி+- அலறிய 	ர� ேக+ட�. சா�லH 
தி#�பி� த�பி ஓட காெல-�� ைவ�தா�. ஆனா�, அ�த( சமய�தி� 
ெப#�ப	தியான பனிக+F�பர�� ஆ:7	9ேள அமி<��வி+ட�. 
வ�Fேயா-�, நா8கேளா-� Rவ#� ஆ:றி� அமி<�� மைற�தா�க9. 
பனி�பாைதயிேல அ�த இட�தி� ஒ# ெபாிய உைட���தா� ேதா:றமளி�த�. 
 
ஜா�தா��ட� பைக� பா��தா�; ப அவைன� பா��த�. 
 
'ஐேயா, பாவ�" எ�றா� தா��ட�. ப அவ� ைகைய அ�ேபா- நகி:7. 
---------------- 
[1] இ� Qகா� பிரேதச�தி� உ9ள ஆ7; ெப�A, YயிH எ�ற ஆ7க9 ேச��� 
உ�டாவ�. 
----- 

6. 6. 6. 6. மனித�ப,�மனித�ப,�மனித�ப,�மனித�ப,�    
 
ெச�ற Fச�பாிேல 	ளிாி� ெகா-ைமயா� ஜா� தா��ட3ைடய கா�க9 
உைற�� ேபா8 ேநா5:றன. ெவ9ளா:றி� ேம:ப	தி	� �ற�ப+ட அவ3ைடய 
U+டாளிக9 அவைன அJேகேய வி+-(ெச�றா�க9. ஓ8E ெப:7 அவ� 
	ணமைடய ேவ�-ெம�ப� அவ�கCைடய எ�ண�. ெவ9ளா:றி� 
ேம:ப	தியிA#�� அ7�� மரJகைள ஓட�தி� ஏ:றிெகா�- அJேக வ�� பிற	 
அ�மரJகைள வி:க டாஸ3	 ஓாிட�திேலேய ெச�வா�க9. பைக கா�பா:ற 
வ�த சமய�தி4� தா��ட� ெகா%ச� ெநா�F ெகா�- தானி#�தா�. ஆனா� 
	ளி� நீJகி ெவ�ப� ச:7 அதிகாிகேவ அவ�  :றி4� 	ணமைட�தா�. 
வச�தகால�தி� நீ�ட பக:ெபா/திேல ஆ:றி� கைரயி� ப-��ெகா�- ஓ-� 
த�ணீாி� வன�ைப5�, பறைவகளி� கீத�ைத5�, இய:ைகயி� இனிைமைய5� 
ப ப#கிெகா�F#�த�. அதனா� அ� மீ�-� த� பைழய வAைமைய� 
ெப:ற�. 
 
Rவாயிர� ைம�க9 பிரயாண� ெச8த பிற	 கிைட	� ஓ8வி� &கேம &க�. 
ேவைலெயா�7மி�றி ப &:றி�திாி�த�. அத� காயJக9 ஆறின; அத� 
தைசநா�க9 �ைட�ெத/�தன; உட�பிேல எ4�ைப மைற��( சைத�ப:7 
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மி	�த�. தா��டேனா- ப	�, Hகீ+-�, நி	� உ�லாசமாக உலாவின. அ7�� 
மரJகேளா- ஓட� அJ	 வ�� ேச��த�� டாஸ3	� �ற�பட� தா��ட� 
தயாரா8 இ#�தா�. Hகீ+ எ�ப� அய�லா�� நா+-( சிறிய நா8. அ� பகினிட� 
அ�ேபா- பழக  �வ�த�. சாக� ேபாவ� ேபால கிட�த ப அைத எதி���� 
பய 7�தவி�ைல. ேநாயா� ���7கி�ற நா8கC	 உதவி ெச85� த�ைம ஒ# 
சில நா8கC	 உ�-. Tைன தன� 	+Fகைள நாவினா� ந(கி( &�த�ப-��வ� 
ேபால, ெப� நாயான Hகீ+ பகி� காயJகைள நாவினா� நகி( &�த�ப-�திய�. 
ஒGெவா# நாC� ப தன� காைல உணைவ  F	� சமய�தி� Hகீ+ அதனிட� 
வ�� இ�த� பணிைய( ெச85�, தா��ட3ைடய உதவிைய எதி�பா��ப� 
ேபாலேவ சில நா+களி� Hகீ+F� உதவிைய5� ப எதி�பா�கலாயி:7. நி 
ேவ+ைடநா8 இன�ைத( ேச��த�. அ� க#ைம நிற� வா8�த�. அத� க�கைள� 
பா��தாேல அ� மிக ந�ல &பாவ ைடய நா8 எ�7 ெதாி5�. அ�E� பகினிட� 
அ�ேபாF#�த�. 
 
அ�த நா8க9 இர�-� த�னிட� ெபாறாைம ெகா9ளாதைத க�- ப ஆ(சாிய� 
அைட�த�. ஜா� தா��டைன�ேபாலேவ அைவகC� பர�த மன�பா�ைம5� 
அ��� உைடயனவாக� ேதா�றின. பகி� உட�பிேல பல� ஏற ஏற அ�த நா8க9 
அத3ட� பல வைகயாக விைளயாFன. தா��ட3� அ�த விைளயா+F� ேச��� 
ெகா9Cவா�. இGவாறாக பிணிெய�லா� தீ��� ப ஒ# �திய வா<ைகைய� 
ெதாடJகலாயி:7.  த�  ைறயாக இ�ெபா/�தா� அத� உ9ள�திேல ஆ<�த 
அ�� ேதா�றிய�. கதிரவ� ஒளி ெகா%&� சா�டாகிளாராவி� நீதிபதி மி�லாி� 
மாளிைகயி� இ#�தெபா/�� அத:	 இ�தைகய அ�� பிறகவி�ைல. நீதிபதியி� 
��திர�கேளா- உலாவி� திாி�தேபா��, ேவ+ைட	( ெச�ற ேபா�� 
U+டாளிகேளா- ேச��� ேவைல ெச8வ� ேபா�ேற அ� நட�� ெகா�ட�. 
நீதிபதியி� ெபய�கC	 அ� கா�பாள� ேபாA#�த�. நீதிபதியி3ட3� அ� ஒ# 
வைகயான ெப#மித ந+ேப ெகா�F#�த�. கா8(சலா8 கா5� காத� 
அவ�களிட� அத:	 உ�டாகவி�ைல. பதி�பி�� எ�7 U7�பFயான 
அGவளE ஆ<�த அ�ைப எ/�ப ஜா� தா��ட� ேவ�Fயி#�த�. 
 
அவ� அத� உயிைர கா�பா:றினா�. அ�ேவ ஒ# விஷய�. ேம4� அவ� 
எஜமானனாக இ#க எ�லா வைககளி4� த	தி ெப:றி#�தா�. தJக9 
ெசா�தகாாிய�தி� ெபா#+-�, ஒ# கடைமயா8 க#தி5� ம:றவ�க9 தாJக9 
ைவ�தி#	� நா8களி� நல�ைத கவனி�தா�க9. ஆனா� தா��ட� தன� 
	ழ�ைதகைள கவனி�ப� ேபால, நா8கைள கவனி�தா�. அவ� நா8கேளா- 
உ:சாகமாகE�, அ�பாகE� வ�� ேப&வதி� தவறேவ மா+டா�; அ�பF� 



84 

 

ேப&வதி� மி	�த மகி<(சி5� அைட�தா�. அவ� தன� ைககCகிைடேய பகி� 
தைலைய ந�	 அ/�தி�பிF��ெகா�- அத� ேம� த� தைலைய ைவ�� 
 �3� பி�3� அைச�தா-வா�; அேத சமய�தி� பைக ைவவ� ேபால� 
ேப&வா�. அ�த� ேப(சி� உ9ள அ�ைப� ப உண��� ெகா�ட�. ைககளா� 
அ/�தி அைண�� ெகா�F#�பதா4�, ெச�லமாக� தி+F� ேப&வதா4�, 
 �3� பி�3� அைச�தா-வதா4� ப மிக�ெபாிய உவைக அைட�த�. அ�த� 
ேப#வைகயா� அத� உ9ளேம ெவF�� வி-ேமாெவ�7 ேதா�றிய�. 
அைண�பிA#�� அவ� வி+டEட� அ� தாவி எ/�� நி:	�. அத� வாயிேல 
சிாி��ட� 	றி ேதா�7�. க�களிேல அத� அ��  /வ�� ெவளியா	�. அத� 
	ர�வைளயிேல ேப(ெசாAயாக உ#ெவ-காத அ��ண�(சிக9 த����. அ�த 
உண�(சி�ெப#கா� அ� அைசயாம� நி�7 ெகா�F#	�. அைத க�- 
ஜா� தா��ட�, கடEேள! உன	� ேபச�தா�  Fயவி�ைல" எ�7 
பயபதிேயா- U7வா�. 
 
தா��ட3ைடய ைகைய கF�பைத�ேபால ப வாயினா� ெகௗவி�பிF	�. 
அ�ைப ெவளியி-வத:	 அைதேய அ� சிற�த வழியாக ெகா�ட�. அ� 
ந�றாக கGவி�பிF�பதா� ைகயிேல ப� பதி�த� ேபால அைடயாள� ெத�ப-�. 
தா��ட� தி+F� ேப&வைத அவ3ைடய ெகா%சலாக� ப க#திய� ேபாலேவ, 
பகி� இ�தைகய ேபாAகFைய� தா��ட� அத� அ�பி� அரவைண�பாக 
உண��� ெகா�டா�. 
 
தா��ட� அைத� ெதா-� ேபா��, அ�ல� அத3ட� ேப&� ேபா�� அ� 
ெப#மகி<((சியிேல R<கி�திைள�த ெத�றா4�, தா��ட� இGவா7 த�னிட� 
அ�� கா+ட ேவ�- ெம�7 அ� நாடவி�ைல. தா��ட3ைடய ைகயி� 
அFயிேல Hகீ+ தன� Rைக ைவ��ெகா�-, ைகைய� த9ளி� த9ளி 
கா�பி	�. த�ைன� தடவிெகா-க ேவ�-ெம�7 அ� அGவா7 ெச85�. 
தா��ட3ைடய  ழJகாA� ேம� நி தன� ெபாிய தைலைய ைவ��ெகா9ள 
ஆைச�ப-�. ஆனா� ப இGவாெற�லா� ெச8யாம� �ர�திேல த9ளி நி�7 
தா��டைன அ�ேபா- பா���� ேபா:7வதி� தி#�தி அைட5�. தா��ட3ைடய 
பாதJகC	 அ#கி� ஆவேலா-�, ஆ�வ�ேதா-� மணிகணகாக அ� 
ப-�தி#	�. அ�பF� ப-��ெகா�- அவ�  க�ைதேய பா�	�; பா��� 
அதி� ேதா�7கி�ற ஒGேவா� உண�(சிைய5� மா7தைல5� மிக U��� 
கவனி	�; சில ேவைளகளி� அவ3	� பக�திேலா அ�ல� பி�னாேலா ச:7 
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�ர�தி� ப-��ெகா�- அவ3ைடய உட�பி� ஒGேவா� அைசைவ5� 
கவனி��ெகா�F#	�. 
 
இGவா7 ப மிக U��� அவைன கவனி�பதா�, தா��ட� தானாகேவ பல 
சமயJகளி� த� தைலைய� தி#�பி அைத ேநா	வா�. அGவளE ெந#Jகிய 
ெதாட�� ப		� அவ3	� ஏ:ப+F#�த�. அவ� ேநா	� ேபா� பகி� 
அ��9ள� அத� க�களி� ெவளி�ப+- பிரகாசி�த� ேபாலேவ, அவ3ைடய 
உ9ள � அவ3ைடய க�களி� ெவளியாயி:7. 
 
தா��ட� த�ைன கா�பா:றியதிA#�� பல நா+க9 வைரயி� அவ� தன� 
பா�ைவைய வி+- விலகியி#�பைத� ப வி#�பவி�ைல. Uடார�ைதவி+- அவ� 
ெவளியி� �ற�ப+-�ேபாவ�  த� தி#�பி வ#� வைரயி� ப அவைன� 
பி�ெதாட��ேத ெச�4�. வட	�பிரேதச�தி:	 வ�ததிA#�� பல எஜமான�க9 
அைதவி+-� பிாி�ததா�, எ�த எஜமான3� நிர�தரமாக இ#கமா+டா� எ�ற 
பய� அத:	 ஏ:ப+ட�. ெபேரா�+-� பிரா�&வாE�, Hகா(& இன�தவ3� த� 
வா<ைகயிA#�� பிாி�த� ேபால�தா��ட3� பிாி��வி-வாேனா எ�7 அ� 
அ%சி:7. இரE ேநரJகளி4�, கனவி4� இ�த அ(ச� அைத� [F�த�. அ�த 
ேவைளகளி� அ� உறக� கைல�� எ/�� ெம�வாக Uடார�தி:	 அ#கி� 
ெச�7 தா��ட� R(&வி-� ச�த�ைத உ:7ேக+	�. 
 
வா<ைகைய� ப�ப-��� இ�த� ெபாிய அ�� ஏ:ப+F#�தேபாதி4� வட	� 
பிரேதச அ3பவJக9 அத� உ9ள�திேல எ/�பிய T�Sக வா<ைகயி� 
உண�(சி5� ேமேலாJகி நி�ற�. Uைரயி� கீ< தீய#கிேல வா<�த வா<ைகயா� 
அத:	 வி&வாச� ஏ:ப+F#�த�. அேத சமய�தி� கா+- வா<ைகயி� 
ெகா-ைம5�, த�திர � 	F ெகா�F#�தன. நாகாிகமைட�த பல தைல ைறகளி� 
ப�பா+ைட ெகா�-9ள ெத:	�பிரேதச நாயாக அைத க#�வைத கா+F4� 
ஜா�தா��ட� வள��த ெந#�பி� அ#ேக அம��தி#க வ��9ள கா+- 
விலJகாகேவ அைத க#த ேவ�-�. தா��டனிட�தா� ெகா�-9ள ேபர�பி� 
காரணமாக அவனிட�திA#�� எைத5� அ� தி#டா�. ஆனா� ேவெறா#  காமி�, 
பிறாிடமி#�� எைத5� தி#-வத:	 அ� ஒ# கண � தயJகா�. மிக� த�திரமாக� 
தி#-வதா� யா#� அைத க�-பிFகE�  Fயா�. 
 
பல நா8களி� ப:க9 ப+- அத�  க�தி4� உட�பி4� த/��க9 இ#�தன. ப 
 �ேபாலேவ R�கமாகE�  �ைனவிட சாம��தியமாகE� ச�ைடயிடலாயி:7. 
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Hகீ+-�, நி	� மிக ந�ல &பாவ� உைடயைவயாைகயா�, அைவ ச�ைடயிடா. 
ேம4� அைவ5� ஜா� தா��ட3ைடய நா8கேள. ஆனா� மி	�த ைதாிய �, மிக 
ந�ல இன�ைத( ேச��த�மான நா8 எதி��ப+டா4� அ� விைரவி� ப		� 
பணி�� வி-�. அ�பFயி�லாவி+டா�, அத� உயி#ேக ஆப��தா�. ப சிறி�� 
இரக� கா+டா�. ேகாைர�ப� 	7�தF ஆ+சிைய அ� ந�	 க:7 
ெகா�F#�த�. சாகFக  ைன�த பி� ஒ# விேராதிைய அ� விடேவவிடா�. 
Hபி+H, ேபாeH நா8க9, தபா� நா8க9 ஆகியவ:றிடமி#�� அ� நிைறய 
க:7ெகா�F#�த�. அைர	ைறயாக எைத5� வி+-விட Uடாெத�7 அ� 
ெதாி�� ெகா�F#�த�. தா� ெவ�ல ேவ�-� அ�ல� ேதா:க ேவ�-�. 
இரக� கா+-வ� பலSன�. ெகா-ைமயான கா+- வா<ைகயிேல இரக� 
எ�ப� இ�லேவயி�ைல. இரக� ேதா�றினா� அ� அ(ச�தி� அறி	றியாக 
ெகா9ள�ப-�. அ� சாவிேல ெகா�- வ�� ேச�	�. ெகா�ல� அ�ல� 
ெகா�ல�ப-த�; தி�ன� அ�ல� தீனியாத� - இ�ேவ விதி. அனாதிகாலமா8 
ஆைண ெச4��� இ�த விதிைய அ� பி�ப:றிய�. 
 
இ�த உடைலவிட அத� T�Sக அ3பவ� நீ�டதாக இ#�த�. அ�த நீ�ட 
இற�தகால�ைத� ப நிக<கால��ட� பிைண�த�. கடA� ஏ:றவ:றJகC�, 
ப#வகாலJகC� மாறி மாறி வ#வ� ேபால பகி� Rலமாக அ�த அனாதிகால� 
�F��� தாளமி+- ெகா�தளி�த�. அக�ற மா��, ெசறி�த உேராம�, 
ெவ�ைமயான ேகாைர�ப� - இவ:7ட� அ� தா��ட� வள��த தீக#கி� 
ப-�தி#�த�. ஆனா�, அத:	� பி�னணியி� எ�தைனேயா வைகயான நா8களி� 
நிழ�க9 நி�றன. அவ:79 இைடெவ+-கC�, ெகாFய ஓநா8கC� இ#�தன. 
அவ:றி� உண�(சிக9 பகி� உ9ள�ைத உ�தின. அ� உ�\� உணைவ 
அைவ &ைவ�தன; அ� 	F	� த�ணீைர அைவ விைழ�தன; அத3ட� ேச��த 
கா:ைற ேமா�ப� பிF�தன; கா+F49ள ெகாFய விலJ	க9 உ�டா	� 
ஓைசகைள அத:	 அறிE7�தின; அத� மன�ைத( ெச4�தின; ெசய�கைள 
நட�தின; அ� ப-	� ேபா� அத3டேன ப-�� உறJகின; அத3ட� ேச��� 
கனE க�டன; அத� கனவி� கைதயா8 மாறின. 
 
இ�த நிழ�க9 ஆதிக�ேதா- அைத அைழ�தைமயா� நாளாக நாளாக மனித 
இன �, அத:	( ெச8ய ேவ�Fய கடைமகC� பைகவி+- மைறயலாயின. 
கானக�தி� ம�தியிA#�� அைத ஒ# 	ர� அைழ�த�. ம�மமா8 ஒA��, த� 
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உ9ள�ைத ஈ��த அ�த 	ரைல ேக+	� ேபாெத�லா� அ� தீைய5� மிதி�ப+ட 
தைரைய5� �றகணி�� வி+- கானக�தி:	9ேள �	�� &�தலாயி:7. எJ	 
ெச�வெத�ேற அத:	� ெதாியா�; ஏ� ெச�ல ேவ�-� எ�ப�� ெதாியா�. 
அவ:ைற� ப:றி ேக9வி5� எழவி�ைல. கானக�தி� ம�தியிA#�� த� மீ� 
ஏகாதிப�திய� ெச4��� அ�த 	ரெலா�ைறேய ேக+ட�. ஆனா�, 
கானக�தி:	9 �	�� அத� மி#�வான ம�ைண5� ப&ைம இ#ைள5� 
அைட5�ேதா7� அத:	 ஜா� தா��ட3ைடய நிைனE ேதா�7�. அவ� 
ேம49ள அ�பி� வAைம அைத மீ�-� Uடார�தி:	 இ/��வி-�. 
 
தா��ட�தா� அைத க+Fைவ�தி#�தா�. அவைன� தவிர ம:ற மனித இன�ைத 
அ� ெபா#+ப-�தவி�ைல. அ�த� பகமாக வ#கி�ற பிரயாணிக9 அதனிட� 
அ�� கா+டலா�; அைத� தடவி ெகா-கலா�. ஆனா� இவ:ைறெய�லா� அ� 
மதிகவி�ைல. மிக ஆ�வ�ேதா- எவ#� அைத அ\கினா� அ� எ/�� அ�பா� 
ெச�7வி-�. தா��டனி� U+டாளிகளான ஹா�ஸு�, [+-� பல 
நா+கC	�பிற	 படகிேல தி#�பி வ�தேபா� அவ�கைள� ப க�ெண-��� 
பா�கேவயி�ைல; அவ�க9 தா��ட3	 ேவ�Fயவ�க9 எ�7 ெதாி�த 
பிற	தா� அவ�கைள ஓரளE சகி��ெகா�ட�; அவ�க9 ெகா-	� 
ப�டJகைள ஏ:7ெகா�ட�. அவ�கC� தா��டைன� ேபாலேவ ம�\	 
அ\க�; எளிய சி�தைன5�, ெதளிவான ேநாக � உைடயவ�க9. டாஸனி� 
உ9ள மர அ7�� எ�திர சாைல	� பக�திேல ஓட�ைத( ெச4�தி 
நி7��வத:	9 அவ�க9 பைக� ப:றி5�, அத� இய�ைப� ப:றி5� அறி�� 
ெகா�டா�க9; அதனா� Hகீ+, நி ஆகிய நா8கேளா- ெந#Jகி�பழ	வ�ேபால 
அத3ட� பழக  ைனயவி�ைல. 
 
தா��ட� மீ� உ9ள அ�� ம+-� பகி� உ9ள�திேல வள��� 
ெகா�ேடயி#�த�. ேகாைடகால�தி� பிரயாண� ெச85�ெபா/� அவ� 
ஒ#வனா� தா� பகி�  �கி� ேம�&ைம ஏ:ற F5�. தா��ட� 
ஆைணயி+டா� ப எைத5� ெச8ய� தயாராக இ#	�. ஓாிட�தி� ெகா�- வ�த 
மரJகCகாக கிைட�த பண�ைத எ-��ெகா�- அவ�க9 டாஸைன வி+- 
டனானாவி�  க��வார�தி:	( ெச�றா�க9. ஒ#நா9 அவ�க9 ஒ# 	�றி� 
உ(சியி� நா8கேளா- அம��தி#�தா�க9. அ�த உ(சியி� ஒ#�ற�  �27 அF 
உயர�தி:	 ஒேர ெசJ	�தாக இ#�த�. ஜா� தா��ட� அ�த( ெசJ	�தான 
ப	திக#கி� உ+கா��தி#�தா�. அவ� ேதாள#கி� ப நி�ற�. தா��ட3	 
ஒ# விைளயா+டான எ�ண� உதி�த�. அ�த எ�ண�ைத பாிேசாதி	�  �, 
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அவ� ஹா�ைஸ5�, [+ைட5� தா� ெச8ய� ேபாவைத கவனி	�பF 
ெச8தா�. பைக ேநாகி, த� ைகைய Sசி, ஆ<�த ப9ள�ைத கா+F, ப, அJேக 
	தி பா�கலா�' எ�7 க+டைளயி+டா�. அ-�தகண�திேல அவ� பைக 
இ/��� பிF�� நி7�த ேவ�Fயதாயி:7. அ�த� பாதாள�தி� விளி�பிேல 
பைக� த-�� நி7�த அவ� திணறி ெகா�F#�தா�. ஹா�ஸு�, [+-� 
ேச��� ெப# ய:சி ெச8� தா��ட3�, ப	� ப-	ழியி� S<�� மFயாம� 
கா�பா:றினா�க9. 
 
ெகா%ச ேநர� யாரா4� ேபச  Fயவி�ைல. பிற	 [+, "இ�பF5மா ெச85�!" 
எ�7 Uறினா�. 
 
தா��ட� தைலைய ஆ+Fனா�. 'இ�ைல; இ� அ:�த� ம+-மி�ைல; 
பயJகர �தா�. பகி� வி&வாச�ைத நிைன�தா� என	( சில சமயJகளி� பய� 
உ�டாகிற�" எ�றா� அவ�. 
 
"அ� பக�தி� இ#	� ெபா/� உ� ேம� ைக ைவகிற ேப�வழி நா� இ�ைல , 
அ�பா" எ�7 தீ�மானமாக Uறி ெகா�ேட பைக�பா���� தைலைய ஆ+F 
ெகா�F#�தா�. 
 
'அ� நா3� இ�ேலடா, அ�பா!" எ�7 ஹா�ஸு� Uறினா�. [+ பய�த� 
சாிேயெய�7 அ�த ஆ�-  Fவத:	9ளாகேவ ெவளியாயி:7. அவ�க9 ச�கி9 
சிF எ�3� இட�தி:	( ெச�றி#�தன�. அJேக பா�+ட� எ�ற தீயவ� ஒ# 
ம�பானகைடயிேல ஓ� அ�பாவி5ட� ச�ைடயி+- ெகா�F#�தா�. 
தா��ட� 	7கி+- சமாதான�ப-�த  ய�றா�. ஒ# Rைலயி� ப தன� 
 �னJகா�களி� ேம� தைலைய ைவ��� ப-��� தா��டைனேய U��� 
கவனி��ெகா�F#�த�. எதி�பாராத விதமாக திXெர�7 ப�+ட� தா��ட� 
ேம� ேமாதி அF�தா�. த-மாறி கீேழ விழ� ேபானா� தா��ட�. ஆனா�, ந�ல 
ேவைளயாக ஒ# க�ப�ைத� பிF��ெகா�- அவ� கீேழ விழாம� சமாளி�� 
நி�றா�. 
 
அJகி#�தவ�க9 காதிேல, நா8 	ைர	� 	ரA�ைல, சி�ம க�ஜைன ஒA�த�. 
பதாவி எ/�� பா�+டனி� க/�ைத ேநாகி� பா8வைத5� அவ�க9 பா��தன�. 
ப�+ட� த� ைககைள நீ+F நாைய� த-க  ய�றா�. அ�த  ய:சியிேல அவ� 
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ம�லா�� கீேழ வி/�தா�. ப அவ� ேமேல ஏறி நி�ற�. ைககளி4� க/�தி4� 
மாறி மாறி அ� கF�த�. அவ� ெதா�ைட கிழி�� ேபாயி:7. அத:	9 
அJகி#�தவ�க9 எ�ேலா#மாக( ேச��� பைக� பிF�� இ/��� �ர�தி 
வி+டா�க9. ரண ைவ�திய� ஒ#வ� காயJகளிA#�� ர�த� ஒ/காதவா7 
சிகி(ைச �ாி�தா�. ப சீறிெகா�-� உ7மிெகா�-� மீ�-� மீ�-� 
கைட	9ேள _ைழய  ய�ற�. பல� தFகைள Sசிெகா�- த-�ததா�தா� அ� 
உ9ேள வராம� நி�ற�. &ரJககார�களி� U+ட� ஒ�7 உடேன அJேக 
UFய�. எஜமானைன� தாகியதா�தா� ப ேகாபமைட�� ப�+ட� ேம� 
பா8�த� எ�7�, அத� ேம� தவறி�ைல எ�7� U+ட�தி� தீ�மானி�தா�க9. 
பகி� கீ��தி அ�7  த� ஓJகிய�. அலாHகாவி� உ9ள ஒGெவா#  காமி4� 
பைக� ப:றி� ேபசிெகா�டா�க9. 
 
அ�த ஆ�F� இைல5தி� கால�திேல தா��ட3ைடய உயிைர� ப ேவெறா# 
வைகயி� கா�பா:றிய�. ேவக� மிக அதிகமாகE9ள ஓ� ஆ:7�ப	தியிேல ஒ# 
நீ�ட படைக( ெச4�த ேவ�Fயி#�த�. படகி� க+Fயி#�த ஒ# கயி:ைற� 
பிF��ெகா�- ஹா�ஸு� [+-� தைரயி� ேம� ெச�றன�. பக�தி49ள 
மரJகேளா- கயி:ைற( ேச���� பிF��� படகி� ேவக�ைத அவ�க9 	ைறக 
 ய�றா�க9. தா��ட� படகிA#�� ெகா�- ஒ# க�பி� உதவியா� அைத 
ஒ/Jகாக( ெச4�தி ெகா�F#�தா�. கைரயி� வ#கி�ற U+டாளிக9 எ�ன 
ெச8யேவ�-ெம�7� அவ� உர�த 	ரA� ெசா�A ெகா�F#�தா�. பட		 
ேநராகேவ ப கைரயி� நட��வ�த�. தா��ட3	 ஆப�� ேநரUடாெத�7 
அத:	 கவைல ; அதனா� அவைனேய பா���ெகா�- நட�த�. 
 
ஓாிட�திேல பல பாைறக9 கைறயிA#�� ஆ:7	9 �#�திெகா�- 
நீ�ம+ட�தி:	 ேமலாக நி�றன. அதனா� ஹா�ஸு� [+-� கயி:ைற� 
தள��திவி+- வி+டா�க9. தா��ட� த� ைகயி49ள ேகாலா� படைக( 
ெச4�தினா�. அ�த� பாைறகைள கட�த�� ஆ:7ெவ9ள� மிக� பயJகரமாக� 
பா8�த�. அ�த� ப	தி	� பட	 வ�த�� ஹா�ஸு� [+-� ம7பF5� 
கயி:றா� அத� ேவக�ைத க+-�ப-�த� திXெர�7  ய�றன�. அதனா� 
படகி� ேவக� ச+ெட�7 	ைறயேவ தா��ட� படகிA#�� ெவ9ள�தி� 
வி/�தா�. ெவ9ள�தி� இ/�� அதிேவகமாக உ9ள ப	திைய அவ� 
அைட��வி+டா�. அ�த� ப	தியிேல நீ�தி உயிேரா- கைர ேச#வெத�ப� 
இயலாத காாிய�. 
 
ப ெவ9ள�திேல தாவி�பா8�த�. ெகா�தளி��( &ழி�ேதா-� ெவ9ள�திேல 
 �27 கஜ� நீ�தி அ� தா��டைன அைட�த�. தா��ட� அத� வாைல� 
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பிF�தா�. உடேன ப கைரைய ேநாகி த�  / பல�ேதா- நீ�தலாயி:7. ஆனா� 
கைரைய ேநாகி ெகா%ச �ர� ேபாவத:	9 ெவ9ள� ெவ	�ர� கீேழ அF��( 
ெச�ற�. கீேழ ெகா%ச �ர�திேல பலமான அரவ� ேக+ட�. அJேக பல பாைறக9 
நீ�ம+ட�தி:	 ேமேல தைலைய நீ+F ெகா�F#�தன. அவ:றிேல ெவ9ள� 
ேவகமாக ேமா�வதா� ெபாிய ஓைச எ/�த�. ெவ9ள�ைத எதி��� நீ�தி கைர 
ேச#வெத�ப� இயலாத காாியெம�7 தா��ட� க�-ெகா�டா�. அதனா� 
அவ� ஒ# பாைறைய� பிF�� அத� ேம� ஏற  ய�றா�. ஆனா� அைத�பிFக 
 Fயவி�ைல. ெவ9ள� அவைன ம:ெறா# பாைதயி� ேமாதி:7; பிற	 ேவெறா# 
பாைறயி4� சாF ேமெல�லா� காய�ப-�திய�. அ�த� பாைற வ/கலாக 
இ#�தா4� அைத எ�பFேயா பிF��ெகா�- தா��ட� பகி� வாைல 
வி+டா�. சாF ேமா�� ெவ9ள�தி� ச�த�தி:	 ேமலாக அவ� 	ரெல/�பி, "ப , 
கைர	� ேபா, ேபா கைர	' எ�7 க+டைளயி+டா�. 
 
ெவ9ள� பைக அF��ெகா�- ேபாயி:7. பகா� நீ�தி� தா��டைன அைடய 
 Fயவி�ைல. அைத கைர	� ேபா	மா7 தா��ட� தி#�பி� தி#�பி Uவேவ 
ப அவ� க+டைளைய� பணிேவா- ஏ:7ெகா�- அவைன ஒ# ைற - கைடசி 
 ைறயா8 - ஏெற-��� பா���வி+- கைரைய ேநாகி நீ�தி:7. ெவ9ள� 
பயJகரமாக ேமா�� இட�ைத அைடவத:	  �னா� அ� கைரேயார�ைத 
ெந#Jகிவி+ட�. ஹா�ஸு� [+-� அைத�பிF�� இ/�� கைரேய:றினா�க9. 
 
வ/கலான பாைறைய� பிF��ெகா�- அ�த ெவ9ள�திேல ெவ	 ேநர� நி:க 
 Fயா� எ�ப� அவ�கC	� ெதாி5�. அதனா� அவ�க9 தா��ட 3	 உதவி 
�ாிய கைரேயாரமாக ஓFனா�க9. அJகி#�� ெகா�- பகி� க/�தி� நீ�ட 
கயி:ைறக+F அைத ஆ:7	9 ேபாக( ெச8தா�க9. கயி:றி� ஒ# _னிைய 
அவ�க9 பிF�� ெகா�டன�. ப ெவ9ள�தி� நீ�தி� தா��டைன அைட�தா� 
பிற	 கயி:ைற� பிF��ெகா�ேட அவ3� நா5� கைர ேச��� விடலா�. இ�த 
எ�ண�ேதா-தா� அவ�க9 கயி:ைற� பகி� க/�தி� க+Fவி+டா�க9. ப 
அைத� �ாி�� ெகா�- ைதாியமாக நீ�தி( ெச�ற�. ஆனா�, அ� ஆ:றி� 
	7ேக ேநராக( ெச�லாம� ச:7 கீ<ேநாகி( ெச�றதா� ெவ9ள� அைத� 
த9ளி ெகா�- ேபான ேவக�தி�, அ� தா��டைன அைடய  Fயாம: ேபாயி:7. 
ஆ:றிேல தா��ட3	 ேநராக ப வ�தேபா� அத:	� தா��ட3	� 
இைடயிேல பல கஜ �ர� இ#�த�. அJகி#�� ெவ9ள�ைத எதி��� நீ�தி� 
தா��டைன அைடவெத�ப�  Fயாத காாிய�. 
 
ஹா�H உடேன கயி:ைற இ/�தா�. படைக இ/�ப� ேபால பைக5� இ/��  
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கைரேச�க அவ�  ய�றா�. கயி:ைற இ/��� பிFகேவ ெவ9ள� பைக  
அF��ெகா�- ேபாகாம� கைரைய ேநாகி� த9ளிய�. ஹா�ஸு� [+-� 
பைக கைரேய:7வத:	9 அத:	� பாதி உயி� ேபா8வி+ட�. அ� 	F�தி#�த 
த�ணீைரெய�லா� ெவளிேய:றி அ� ந�	 &வாசி	மா7 அவ�க9 ெச8தா�க9. 
ப எ/�� நி:க  ய�7 த-மாறி வி/�த�. தா��ட3ைடய 	ர� ஆ:7 
ெவ9ள�தி� ெம�வாக ேக+ட�. அவ� உயி#	 ம�றாFெகா�F#கிறா 
ென�ப� ெதளிவாக� ெதாி�த�. எஜமான3ைடய 	ர� பகி� ெசவிகளி� 
மி�சார� ேபா� �	�� ெபாிய அதி�(சிைய உ�டாகி:7. அ� தாவி எ/�� 
ஆ:றி� எதிராக கைரயி� ஓF:7; க/�தி� கயி:ேறா-  �னா� ஆ:றி:	9 
பா8�த இட�தி:	( ெச�7 நி�ற�. ஹா�ஸு� [+-� அைத� பி�ெதாட��� 
ேவகமாக வ�தா�க9. 
 
ம7பF5� அத� க/�திேல கயி:ைற க+Fனா�க9. ப ெவ9ள�திேல பா8�த�. 
இ�த� தடைவ ஆ:றி� 	7ேக ேநராக அ� நீ�தி( ெச�ல  ய�ற�.  �னா� 
ஒ# ைற அ� தவறிவி+ட�. ம7 ைற தவ7மா? ஹா�H கயி:ைற வி+- 
ெகா�ேட இ#�தா�. [+ &#ைணயிA#�� கயி:ைற ஒ/Jகாக� பிாி��வி+டா�. 
ப நீ�தி நீ�தி� தா��ட� இ#	மிட�தி:	 ேமலாகேவ சாியாக( ெச�ற�. 
அவேனா- ஒேர ேந�ேகா+F� இ#�பைத க�- ப மி	�த ேவக��ட� 
தா��டைன ேநாகி ெவ9ள�ேதாேடேய ெச�ற�. தா��ட3� அைத 
கவனி�தா�. ெவ9ள�தி� ேவக�தா� ப தா��ட� ேமேலேய ேமாதி:7. 
தா��ட� பாைறைய வி+- வி+- பகி� க/�ைத� த� இ# ைககளினா4� 
ேகா�� பிF�� ெகா�டா�. ஹா�H ஒ# மர�தி� கயி:ைற( &:றி�பிF�தா�. 
அதனா� பைக5�, தா��டைன5� ெவ9ள� கைரைய ேநாகி� த9ளி:7. 
R(&திணறி5� பாைறகளி� ேம� ேமாதி5� நாயி� ேம� மனித3� மனித� ேம� 
நா5மாக� �ர�-� கைடசியாக� தா��ட3� ப	� கைரைய அைட�தன�. 
தா��டைன ஒ# ெபாிய மரக+ைடயி� ேம� 	��ற� ப-க ைவ�� ஹா�ஸு�, 
[+-�  �3� பி�3மாக ேவகமாக 	4கின�. அவ3	 ந�4ண�E 
பிற�த�� பைக� ப:றி�தா�  தA� கவனி�தா�. அ� உயிர:ற� ேபால 
கிட�த�. அைத க�- நி ஊைளயி+ட�. Hகீ+ அத�  க�ைத5�, RFய 
க�கைள5� நாவினா� நகி:7. தா��ட3	� பல இடJகளி� 
காயேம:ப+F#�த�. அவ:ைற� ெபா#+ப-�தாம� அவ� பகி� உட�ைப 
ந�றாக� தடவி�பா��தா�. அத� விலா எ4��க9 R�7  றி�தி#�தன. பிற	 
ெம�வாக� ப &ய உண�E ெப:ற�. 'நா� ெகா%ச நா+கC	 இJேகேய  கா� 
ேபா+டாக ேவ�-�" எ�7 தா��ட� Uறினா�.  றி�� ேபான விலா எ4��க9 
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ம7பF5� ஒ�7UF ப ந�றாக� பிரயாண� ெச8ய UFய நிைலைமைய எ8�� 
வைர அவ�க9 அJேகேய தJகினா�க9. 
 
அ-�த மாாிகால�தி� அவ�க9 டாஸனிA#�தேபா� ப ம:ேறா� அாிய 
காாிய�ைத( சாதி�த�. அ�த( ெசய� Sர� ெசறி�ததாக இ�லாவிF3� ப		� 
மி	�த �கைழ� த�த�. அதனா� R�7 U+டாளிகC� மி	�த மகி<(சி 
அைட�தன�. அத� Rலமாக அவ�கCைடய ெந-Jகால ஆைச நிைறேவற 
லாயி:7. &ரJககனிகைள நாF யா#� இ�வைரயி� கிழ	� பிரேதச�தி:	( 
ெச�லவி�ைல. அJேக ேபாவத:	 அவ�கC	 அதனா� வசதி ஏ:ப+ட�. 
 
எ�டராேடா உணEவி-தியிேல பல ேப� ேபசி ெகா�F#� தா�க9. 
ஒGெவா#வ#� தன	� பிF�தமான நா8கைள�ப:றி ெவ	வாக� �க<�� 
ேபசின�. பைக 	றி��� அJேக ேப(ெச/�த�. தா��ட� அைத� ெபாி�� 
ஆதாி��� ேபசலானா�. அைர மணி ேநர� இGவா7 ேபசிெகா�F#�த பிற	 
ஒ#வ� த�3ைடய நா8 ஐ27 ரா�த� &ைமேயா- ச7	 வ�Fைய 
இ/��ெகா�- ேபா	� எ�7 Uறினா�. ம:ெறா#வ� த�3ைடய நா8 
அ727 ரா�த� &ைமைய இ/	� எ�7 ெப#ைம அF�தா�. ம:ெறா#வ� 
த�3ைடய நா8 எ/27 ரா�த� &ைமைய இ/	� எ�றா�. 
 
'ேச, இGவளEதானா? ஆயிர� ரா�த� &ைமைய வ�Fயி� ைவ�� நி7�தினா� ப 
அைத இ/��ெகா�- ேபா8வி-�" எ�றா� ஜா� தா��ட�. 
 
"நி:	� வ�Fைய அ� அைச�� நக��திவி-மா? ேம4� 27 கஜ�தி:	 அ�த 
வ�Fைய இ/��ெகா�-� ேபா	மா?" எ�7 ம�ேத5ஸ� ேக+டா�. அவ� 
'ெபானா�ஸா' ராஜா - அவ� ெதா+டெத�லா� தJகமா	�. அவ�தா� 
த�3ைடய நா8 எ/27 ரா�த� &ை◌ை◌மைய இ/	� எ�7 Uறியவ�. 
 
ஓ! நி:	� வ�Fைய அைச�� நக��தி 27 கஜ�தி:	 இ/�� ெகா�- 
ேபா8வி-�" எ�7 ஜா� தா��ட� அைமதியா8 Uறினா�. 
 
"அ�பFயா? ப அ�பF இ/க  Fயாெத�7 நா� ஆயிர� டால� ப�தய� 
க+-கிேற�. இேதா பண�" எ�7 ம�ேத5ஸ� எ�ேலா#� ேக+	�பFயா8 
நிதானமாக அ/�த� தி#�தமாக( ெசா�னா�; அGவா7 ெசா�Aெகா�ேட ஒ# 
சிறிய தJக��9 R+ைடைய எ-��  �னா� ேபா+டா�. 
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யா#� ேபசவி�ைல. தா��ட� ெசா�ன� ெவ7� கைததா�. வாயி� வ�தவா7 
ச:7� ேயாசியாம� அவ� ேபசிவி+டா�. ஆயிர� ரா�த� &ைம உைடய வ�Fைய 
இட�வி+- நக��தி ப இ/	மா எ�7 அவ3	� ெதாியா�. ஆயிர� ரா�த�க9! 
அ�த� பார�ைத நிைன	� ேபாேத அவ3	� திகி� உ�டாயி:7. பகி� 
வ�லைமயி� அவ3	  / ந�பிைக உ�-. அGவளE ெபாிய &ைமைய5� அ� 
நக��தி இ/	� எ�7 அவ� பல தடைவ நிைன�த�� உ�-. ஆனா�, அGவளE 
ெபாிய பCைவ இ/க ேவ�Fய நிைலைம ஏ:ப-� எ�7 அவ� எதி�பா��த-
தி�ைல. ப��� ப�னிெர�-ேப� ெமௗனமாக நி�7 அவைன உ:7�பா��� 
ெகா�F#�தன�. ேம4�, அவனிட�திேல ஆயிர� டால�க9 கிைடயா�; ஹா�H, 
[+ ஆகிய இ#வாிட � கிைடயா�. 
 
“ஐ�ப� ரா�த� நிைறE9ள மாE R+ைடக9 இ#ப� எ� ச7	 வ�Fயிேல 
இ#கி�றன. வ�F ெவளிேய நி:கிற�. அதனா� அைத�ப:றி இைட%ச� 
இ�ைல" எ�7 ம�ேத5ஸ� உைட��� ேபசினா�. 
 
தா��ட� பதி� Uறவி�ைல. அவ3	 எ�ன ெசா�வெத�7 ெதாியவி�ைல. 
சி�தனாசதிைய இழ�� அைத ம7பF5� ெப7வத:	  ய�கிறவ� ேபால அவ� 
ஒGெவா#வ#ைடய  க�ைத5� பா��தா�. மாHேடாட� ராஜாவாகிய ஜி� 
ஓ�ாிய� எ�பவ� தா��ட3	� பழைமயான ேதாழ�. அவ� அJேக நி:பைத� 
தா��ட� க�டா�. அவைன� பா��த உடேன தா��ட3	 எ�ன ெச8வெத�7 
உதயமாயி:7. 
 
"என	 ஆயிர� டால� கட� ெகா-�பாயா?" எ�7 அவனிட� ெம�வாக 
ேக+டா�. 
 
"க+டாய� ெகா-�ேப�. உ�3ைடய நா8 இ�த காாிய�ைத ெச8ய  F5� எ�ற 
ந�பிைக அதிக� இ�லாவி+டா4� உனகாக ெகா-கிேற�" எ�7 
ெசா�Aவி+-, ம�ேத5ஸ� ைவ�த R+ைட	� பக�திேல ஓ�ாிய3� ஒ# ப#�த 
R+ைடைய ைவ�தா�. 
 
இ�த� ப�தய�ைத� பா�க ம�பானகைடயிA#�த அைனவ#� Sதி	 
விைர�தா�க9. பல கைடகார�கC�, ம:றவ�கC� அJேக UFனா�க9. 
அவ�கC	9ேள ப�தய� க+ட� ெதாடJகினா�க9. ச7	வ�Fைய( &:றி4� 
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க�பளி உைட அணி�த 2:7கணகான மக9 நி�றன�. இர�- மணி ேநரமாக 
ம�ேத5ஸ3ைடய ச7	 வ�F ஆயிர� ரா�த� &ைமேயா- Sதியி� 
நி�7ெகா�F#�த�. அ�த( சமய�தி� 	ளி� மிக அதிக�. ெவ�பமானி 
Tbய�தி:	� கீேழ அ7ப� Fகிாி கா+Fய�. அதனா� வ�Fயி� ச7	 
வ+ைடக9 ந�றாக இ7கிவிடேவ அவ:ைற( &:றி59ள பனிக+Fக9 ந�றாக 
இ7கிவி+டன. அ�த வ�Fைய பகா� நக��தேவ  Fயா� எ�7 பல� ப�தய� 
க+Fனா�க9. வ�Fைய நக���வெத�றா� பனிக+FயிA#�� வ+ைடகைள 
ேமேல எ-��வி+ட பிறகா அ�ல� பனிக+Fயி� பதி�� இ#கிற ேபாேத 
நக���வதா எ�பைத� ப:றி வா	வாத� ஏ:ப+ட�. பனிக+FகளிA#�� 
வ+ைடகைள வி-வி�த பிற	தா� பைக வ�Fயி� T+F அைத நக��தி இ/க( 
ெச8ய ேவ�-� எ�7 ஓ�ாிய� வாதாFனா�. வ+ைடக9 பனிக+Fகளி� 
பதி�தி#	� ேபாேத வ�Fைய ெவளிேய:றUடா�' எ�7 ம�ேத5ஸ� 
வ:�7�தினா�. அJ	 UFயி#�த மகளி� ெப#�பா�ைமேயா� ம�ேத5ஸ� 
சா�பாகேவ தீ��பளி�தா�க9. அதனா� நிைலைம அவ3	( சாதகமாயி:7. 
ப		 எதிராக� ப�தய�பண � அதிகமாக� ெதாடJகிய�. ப ெவ:றியைட5� 
எ�7 யா#� நிைனகவி�ைல. அதனா� அத� சா�பாக� ப�தய� ைவ�பவ�கC� 
இ�ைல. மி	�த ச�ேதக��டேனேய தா��ட� ப�தய�தி� இறJகினா�. ப�� 
நா8க9 T+Fய அ�த( ச7	 வ�Fைய பா��த�� அைத நக��த  Fயாெத�ேற 
அவ3	� ேதா�றிய�. ம�ேத5ஸ3	 உ:சாக� ெபாJகி ெகா�F#�த�. 
 
"ஒ�7	 R�7 - நா� ப�தய� ைவகிேற�. இ�3� ஆயிர� டால� ைவக நா� 
தயா� - நீ எ�ன ெசா�4கிறா8?" எ�7 அவ� தா��டைன ேக+டா�. 
 
தா��ட3ைடய ச�ேதக� ெவ+ட ெவளி(சமாக இ#�த�. அவ3	 ேராச� 
பிற��வி+ட�. ேதா�விைய� ப:றி க#தாம� அவ� ப�தய�தி� 
 ைனயலானா�. ஹா�ைஸ5�, [+ைட5� அவ� அ#கி� வரவைழ�தா�. 
அவ�களிட� பண� ெகா%ச�தா� இ#�த�. Rவாிட � உ9ள பண�ைத( ேச���� 
பா�க இ#27 டால�க9 கிைட�தன. அைவதா� அவ�கCைடய Rலதன�. ச:7� 
தயJகாம� அவ:ைற� பணய� ைவ�தா�க9. ம�ேத5ஸ� அ727 டால� 
ைவ�தா�. 
 
ச7	வ�Fயி� T+Fயி#�த ப�� நா8கைள5� அவி<��வி+- வி+- பைக 
அதி� T+Fனா�க9. அத:	� உ:சாக� ெபாJகி:7; ஜா� தா��ட3காக� 
ெபாியெதா# காாிய� ெச8ய ேவ�-� எ�7 எ�பFேயா அ� உண��� 
ெகா�ட�. அத� ேதா:ற�ைத க�- எ�ேலா#� �க<�� ேபசினா�க9. அ�த( 
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சமய�தி� அ� ந�ல க+-7திேயாF#�த�. அத� உட�பிேல அனாவசியமான 
ஊைள(சைத ஓாிட�தி4� கிைடயா�. அத� எைட இ�ெபா/� 2:ைற�ப� 
ரா�த�. அ�த எைடயிேல Sணாண ப	தி ஒ# சிறி�� இ�ைல. உட��  /வ�� 
 7ேகறிய தைசநா�கC� சதி5� நிைற�தி#�தன. அத� உட�பி� ெசறி�தி#�த 
உேராம� ப+- ேபா� பளபள�த�. க/�தி4� ேதா9களி4� பாதி சிA��த� 
ேபால� ேதா�றிய உேராமவாிைசயிேல அத� சதி ெபாJகி வழிவ� ேபால 
காண�ப+ட�. அக�ற மா���, உ7தியான  �னJகா�கC� அத� உட��	� 
தகவா7 ந�	 அைம�தி#�தன. எஃ	 ேபா�ற அத� தைசநா�கைள� ெதா+-� 
பா��த பிற	 ஒ�7	 R�றாக இ#�த ப�தய� பண� ஒ�7	 இர�டாக 
	ைறயலாயி:7. 
 
"எ�f7 டால� விைல ெகா-�� இ�த நாைய நா� வாJக� தயா�. ப�தய�தி:	 
 �னாேலேய என	 ெகா-Jக9" எ�7 HU	� ெப�(' ராஜா விைல ேபச 
 �வ�தா�. 
 
தா��ட� தைலைய அைச��� பைக வி:க ம7�தா�; பிற	 பகி� அ#கிேல 
ெச�றா�. 
 
"நீ த9ளி நி:க ேவ\�; அ�தா� நியாய�" எ�7 ம�ேத5ஸ� 	7கி+டா�. 
 
U+ட� ச:7 விலகி ெமௗனமாக நி�ற�. பணய� ைவகிறவ�க9 ம+-� ஒ�7	 
இர�- எ�7 Sணாக Uவிெகா�F#�தன�. ப மிகE� வAைம59ள நா8 
எ�7 எ�ேலா#� ஒ��ெகா�டா�க9; இ#�தா4�. ஐ�ப� ரா�த� R+ைடக9 
இ#�பைத ெகா�ட வ�Fைய இ/�ப�  Fயாத காாிய� எ�7 அவ�க9 க#தி� 
பணய� ைவக வி#�பவி�ைல. 
 
தா��ட� பகி� அ#கி:ெச�7  ழJகாA+- அம��தா�. இர�- ைககளா4� 
அத� தைலைய� பிF��ெகா�- அத� க�ன�ேதா- க�ன�ைத ைவ�� 
ெகா�டா�. வழக� ேபால அவ� தைலைய�பிF�� ஆ+டவி�ைல; ெச�லமாக� 
தி+டEமி�ைல. ஆனா� 'எ�ேம� உன	 அ���ட�லவா? ப, 
அ���ட�லவா?" எ�7 காேதா- காதாக ேக+டா�. அைத ேக+ட�� 
ஆ�வ�ேதா- ப  \ \�த�. 
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இைத அJ	 நி�றவ�க9 ஆ(சாிய�ேதா- கவனி�தன�. ஏேதா ம�திர� ஓ�வ� 
அவ�கC	� ேதா�றிய�. தா��ட� எ/�� நி�ற�� ப அவ� ைககைள 
வாயினா: கGவி�பிF�த�. பிற	 ெம�வாக ைகையவி+ட�. இGவா7 
ெமளனமாக அ� த� அ�ைப ெவளி�ப-�தி:7. பிற	 தா��ட� எ+ட� த9ளி 
நி�7 ெகா�டா�. 
 
"ப இனி நீ �ற�பட ேவ�-�' எ�றா� அவ�. 
 
திராHவா�க9 ெக+Fயாக நிமி#�பF ப  �னா� ெச�7, பிற	 ெகா%ச� 
அவ:ைற� தளரவி+ட�. நி:	� வ�Fைய நக���வத:	 அ�தா� ந�ல  ைற 
எ�7 ப க�F#�த�. 
 
&:றி4� ஒேர நிச�த�. அ�த நிச�த�ைத� பிள�� ெகா�- தா��ட 3ைடய 	ர� 
ஓJகி ஒA�த�. "ஜீ �ற�ப-." 
 
வல� பகமாக� தி#�பி ஒ# �ற��� திராHவாாி� ம+-� தன�  / பல�ைத5� 
ெகா-�� ப  �னா� தாவி� பா8�த�. வ�FயிA#�த R+ைடக9 ச:7 
அைச�தன. வ+ைடகளி� இ7கியி#�த பனிக+Fக9 உைட�� ெநா7J	� அரவ� 
ேக+ட�. 
 
"ஹா" எ�7 Uவினா� தா��ட �. 
 
இ�ெபா/� இட� பக��� திராHவாாி� தன� சதிைய( ெச4�தி மீ�-� ப 
 �னா� தாவி�பா8�த�. பனிக+Fக9 ேம4� ெநா7Jகின. ச7	வ+ைடக9 
ேமெல/�தன. இ7கிய பனிக+Fகைள வி+-வ�F இட�ெபய���வி+ட�. 
UFயி#�த மக9 R(& விடாம� பா��தி#�தன�. 
 
"ம=, இ/" எ�7 ேம4� Uவினா� தா��ட�. 
 
��பாகி ெவFேபால அவ3ைடய 	ர� ஓJகி ஒA�த�. ப  �னா� பா8�த�. 
அத� உட�ைப 	7கி நி�7 அ� ெப# ய:சி ெச8த�. தைசநா�க9 
 7ேகறின; பளபள�பான உேராம�தி:கFயிேல அைவக9 உ#�- திர�டன. 
பகி� அக�ற மா�� தைரேயா- தைரயாக� பF�த�. கா�க9 பரபரெவ�7 
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பனி	9ேள ஊ�றி உ�தின; அவ:றி� ேவக�தா� ெபாிய ப9ளJக9 ேதா�றின. 
ச7	 வ�F ஆFய�. அைச�த�.  �னா� நக�வ� ேபால� ேதா�றிய�. பகி� 
ஒ# கா� வ/கிவி+ட�. ம7பF5� அ�  ய�ற�. யாேரா ஒ#வ� திணறி� 
ெப#R(&வி+டா�. 	4Jகி 	4Jகி வ�F நகரலாயி:7. அைர அJ	ல�... ஓ� 
அJ	ல�... இர�டJ	ல�... இ�பF வ�F நக��த�. பிற	 	4Jகி நக#வ� மாறி 
வ�F ஒ/Jகாக  �னா� ெம�வாக( ெச�ல� ெதாடJகிய�. அ�த ேவக�ைத 
வி+-விடாம� ப வ�F இ/�த�. வ�F5� ஒ/Jகாக( ெச�லலாயி:7. 
 
R(&ேப(சி�லாம� அJ	 UFயி#�த மக9 இ�ெபா/� தாராளமாக 
R(&விடலாயின�. வ�Fைய� ெதாட��� ேபா8ெகா�ேட தா��ட� ப		 
உ:சாகமளி	� வைகயி� ஏேதேதா Uவினா�. 	றி�பி+ட இட�ைத ேநாகி 
வ�F ெச�ல(ெச�ல உ:சாகமான ேகாஷJக9 எ/�தன. 27 கஜ �ர�ைத5� 
வ�F கட�த�� ஒேர R(சாக எ�ேலா#� ஆரவார� ெச8தன�. ஒGெவா#வ3� 
ஆன�த U�தாFனா�. ம�ேத5ஸ3� அ�த உ:சாக�தி� பJ	 ெகா�டா�. 
ெதா�பிக9 வானிேல பற�தன. ஒ#வ� ைகைய ஒ#வ� பிF�� 	4கினா�க9. 
யா� ைகைய 	4	வெத�7 Uட யா#� ேயாசிகவி�ைல. அ�தைன உ:சாக�. 
எJ	� பா��தா4� ஒேர மகி<(சி ஆரவார� ; அ��தJக�- ெகா9ள  Fயாத 
ேப(ெசாA. 
 
தா��ட� பகி� அ#கிேல அம��தா�; அத� தைலேம� த� தைலைய ைவ�தா�; 
அ�பFேய அைச�தாFனா�. அவ� பைக( ெச�லமாக� தி+-வைத5� 
அ#கிA#�தவ�க9 ேக+டா�க9. 
 
'HU	� ெப�(' ராஜா ம7பF5� விைல ேபச� ெதாடJகினா�. "ஆயிர� டால� - 
ஐயா ஆயிர� டால�. இ�ைல , ஆயிர�� இ#27' எ�றா� அவ�. 
 
தா��ட� எ/�� நி�றா�; அவ� க�களி� க�ணீ� நிைற�� தாைரதாைரயாக 
வழி�த�. 'பைக வி:க  Fயா�; நீ வ�த வழிைய� பா�கலா�" எ�7 அவ� 
ெசா�னா�. 
 
ப அவ� ைகைய வாயி� கGவி�பிF�த�. தா��ட� பேகா- ேச���  �3� 
பி�3� அைச�தாFனா�. UFயி#�தவ�க9 இட�வி+- விலகின�. 
தா��ட3	� ப		� உ9ள அ�பி:	 இைடயிேல 	7கிட அவ�க9 எ�ன 
மதிய:றவ�களா? 
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------------- 
7. 7. 7. 7. அைழ��அைழ��அைழ��அைழ��    

 
ஐ�� நிமிஷJகளி� ப ஜா� தா��ட3	 ஆயிர�� அ727 டால� 
ச�பாதி��ெகா-�த�. அைத ெகா�- அவ� தா� ெகா-க ேவ�Fய சில 
கட�கைள ெகா-��வி+-� த� U+டாளிகேளா- கிழ	�பிரேதச�ைத 
ேநாகி��ற�ப+டா�.  �னா� அJேக ஒ# தJக(&ரJக� இ#�ததாக ஒ# கைத 
நீ�ட காலமாக வழJகி வ�த�. அைத நாF� பல ேப� ெச�றா�க9. ஆனா� யா#� 
அைத க�- பிFக  Fயவி�ைல. அைத� ேதF( ெச�றவ�களி� பல� தி#�பி 
வரேவயி�ைல. அ�த� தJக(&ரJக� ஒ# ம�மமாக இ#�த�.  தA� அைத யா� 
க�-பிF�தா�க9 எ�7 ஒ#வ#	� ெதாியா�. க�ணபர�பைரயாக வ#� 
கைதயி4� அதைன� ப:றி ஒ�7� ெதாியவி�ைல. ெதாடக�திA#�ேத அJ	 ஒ# 
பாழைட�த மரS- இ#�த�. சா	�த7வாயி� Uட� பலேப� அைத� ப:றி( 
ெசா�Aயி#கிறா�க9. ெசா�வேதாட�லாம� வடநா+F� எவ#� க�டறியாத 
உய��த மா:7�தJகக+Fகைள( சா�றாக ைவ��(ெச�றன�. 
 
ஆனா� யா#� அதன#ேக ெச�7 தJக(&ரJக�ைத க�- பிFக  Fயவி�ைல. 
அ�த  ய:சியி� இற�தவ�கேள பலராவ�. இGவா7 பல�  ய�7 ேதா�வி 
அைட�தி#�ததா4� ஜா� தா��ட3�, [+-�, ஹா�ஸு� அ�த  ய:சியி� 
ஈ-ப+- கிழ	�பிரேதச�ைத ேநாகி( ெச�லலானா�க9. ப	�, ேவ7 ஆ7 
நா8கC� அவ�கCட� ெச�றன. Qகா� ஆ:7	 எதி�� திைசயி� அவ�க9 
ச7	வ�Fயிேல எ/ப� ைம� பிரயாண� ெச8தா�க9; பிற	 இட� பகமாக� 
தி#�பி, HDவ�+ ஆ:றி� ேமலாக அத� உ:ப�தி Hதான�ைத ேநாகி( 
ெச�றா�க9. 
 
ஜா� தா��ட3ைடய ேதைவக9 ெசா:பேம. ெகாFய கானக�ைத க�- 
அவ3	( ச:7� பயமி�ைல. ைகயி� ெகா%ச� உ�ைப5�, ஒ# ��பாகிைய5� 
எ-��ெகா�- அவ� கானிேல �	�� இ=ட� ேபா� திாிவா�. பிரயாண� 
ெச8�ெகா�ேட அவ� உணைவ நாF ேவ+ைடயா-வா�; உணE கிைடகா 
வி+டா4� அ� விைரவி� கிைட	� எ�ற ந�பிைகேயா- – ெசGவி�தியைன� 
ேபால - பிரயாண�ைத� ெதாட��� நட��வா�. இGவா7 கிழ	�பிரேதச�திேல 
அவ� பிரயாண� ெச8தா�. வ�Fயிேல ��பாகி	 ேவ�Fய ேதா+டாகC�, 
ம:ற க#விகCேம இ#�தன. எ�ைலய:ற எதி�கால�ைத ேநாகி� தி+ட� ஒ�7� 
இ�றி அவ� பிரயாண� ெச8� ெகா�F#�தா�. 
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ேவ+ைடயா-வ��, மீ�பிF�ப��, பழகமி�லாத இடJகளி� &:றி அைலவ�� 
ப		 அளவ:ற களி�ைப உ�டாகிய�. சில வாரJகC	 அவ�க9 
நா9ேதா7� பிரயாண� ெச8� ெகா�F#�பா�க9; சில வாரJகC	 
அJ	மிJ	�  காமி+-� தJ	வா�க9. அ�த( சமய�தி� நா8க9 ேவைலயி�றி� 
திாி5�. U+டாளிக9 Rவ#� உைறபனியி� ேம� தீ உ�டாகி, அத� உதவியா� 
எ�ணிைகய:ற த+-கைள க/வி( &�த� ெச8வா�க9. ேவ+ைட ந�றாக 
கிைட�தா� வயி7 �ைடக� தி�பா�க9; ேவ+ைட கிைடகாவி+டா� ப+Fனி 
கிட�பா�க9. 
 
ேகாைடகால� வ�த�. R+ைடகைள நா8க9  �கி� &ம�� ெச�லலாயின. 
U+டாளிகC� சில சாமா�கைள  �கி� &ம�� ெச�றா�க9. நீலநிறமான மைல 
ஏாிகளி� படகி� ெச�றா�க9. ெபய� ெதாியாத பல ஆ7களி� ேம4� கீ/மாக� 
ேதாணியி� ெச�றா�க9. அ�பF( ெச�4வத:	 ேவ�Fய ேதாணிகைள 
கானக�தி� உ9ள மரJகைளெகா�- க+F ெகா�டா�க9. 
 
பல மாதJக9 கழி�தன. யா#� �	�தறியாத பிரேதசJகளிேல அவ�க9 
அJ	மிJ	மாக( ெச�7 ெகா�F#�தா�க9. ேகாைடயி� S&� 
உைறபனி��யA4� அவ�க9 ெச�றா�க9. ந-நிசியி� ேதா�7� கதிரவைன� 
பா���ெகா�-� மைல  க-களி� ஏறி(ெச�றன�; 	ளிரா� ந-Jகின�; 
ஈகC�, ெகா&கC� நிைற�த ப9ள�தா	களி4� ெச�றன�; பனியா7களி� 
அ#கி4� ெச�றன�. இைல5தி�� ப#வ�திேல அவ�க9 ஓ� ஏாி�பிரேதச�ைத 
அைட�தன�. அ�த� பிரேதச� ஒேர நிச�தமாக இ#�த�; �யர�தி� 
	Fயி#�பதாகE� ேதா�றிய�. கா+-�தாராக9 அJேக எ�ெபா/ேதா 
வ�த��-. ஆனா�, அவ�க9 ெச�ற சமய�தி� அJேக உயி��பிராணிகளி� 
அறி	றிேய ெத�படவி�ைல. க-ைமயான 	ளி� கா:7 Sசிெகா�F#�த�. 
ஒ�கான இடJகளி� பனிக+Fக9 உ#வாகிெகா�F#�தன. நீ�நிைலகளிேல 
கைரைய ேநாகிவ#� சி:றைலகளி� அரவ� �யர� நிைற�த� ேபால காதி� 
வி/�த�. 
 
ேம4�, ஒ# 	ளி�கால�  /வ�� அவ�க9 &:றி அைல�தா�க9.  �னா� 
அ�ப	தி	 வ�த மனித�க9 பனி�பர�பிேல உ�டாகிய பாைத ஒ�7ேம 
ெதாியவி�ைல. பழ�பாைத ஒ�7 கானக�தி� வழியாக( ெச�வைத அவ�க9 ஒ# 
சமய�திேல க�டா�க9. பாழைட�த மர S- அத� பக�தி� தா� இ#	ெம�7 
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ேதா�றிய�. ஆனா�, அ�த� பாைத எJேக ெதாடJ	கிற� எ�7 ெதாியவி�ைல; 
எJேக  Fகிற� எ�7� ெதாியவி�ைல. அைத யா� உ�டாகினா�க9, எத:காக 
உ�டாகினா�க9 எ�பைவெய�லா� ெபாிய ம�மமாக இ#�தன; அவ:ைற� 
ேபாலேவ அ�த� பாைத5� ஒ# ம�மமாக இ#�த�. ம:ெறா# சமய� அவ�க9 ஒ# 
பாழைட�த ேவ+ைட	Fைசைய க�டா�க9. அJ	 கிட�த ஒ# க�தலான 
க�பளி� ேபா�ைவயி39ேள ஒ# ெவFம#��� ��பாகி இ#�தைத ஜா� 
தா��ட� க�-பிF�தா�. வடேம:	� பிரேதச�திேலா  த�  தA� மக9 
�	�த ேபா� ஹ+ஸ� வைள	டா க�ெபனியா� அ�பF�ப+ட ��பாகிகைள� 
பய�ப-�தினா�க9 எ�7 அவ3	� ெதாி5�. அ�த கால�தி� அ�த� ��பாகி 
மதி�� அதிக�. அ� எGவளE உயர� இ#கிறேதா அGவளE உயர�தி:	 
நீ�நா8களி� ேதா�கைள அடகி அத:	 விைலயாக ெகா-கE� மக9 தயாராக 
இ#�தன�. அ�த� தனி இட�திேல ேவ+ைட 	Fைசைய க+F, பிற	 அதிேலேய 
க�பளி� ேபா�ைவ	9 ��பாகிைய வி+-(ெச�ற மனித� யா� எ�7 
அறி��ெகா9ள ஒ#	றி5� ெத�படவி�ைல. 
 
மீ�-� வச�தகால� வ�த�. பல நா9 &:றி�திாி�த பிற	� அவ�க9 தJக9 
ேக9வி�ப+ட பாழைட�த மரS+ைட க�-பிFகவி�ைல. ஆனா� அவ�க9 ஓ� 
அக�ற ப9ள� தாகிேல தJக� ெபாFக9 கல�த மண� நிைற�த ஓ� ஓைடைய 
அைட�தா�க9. கல�தி� அ�த மணைல இ+-� த�ணீைர வி+- அாி�ெத-�தா� 
தJக�ெபாF அFயிேல தJகிய�. அவ�க9 அJேகேய தJகலானா�க9; தின � 
ஓயாம� உைழ�தா�க9. ஆயிரகணகான டால� மதி��9ள தJக��C�, சி7 
க+FகC� அவ�கC	 கிைட�தன. அவ:ைறெய�லா� பனிமா� ேதாலா� 
ெச8த ைபகளி� நிைற�தா�க9. ஒGெவா# R+ைடயி4� ஐ�ப� ரா�த� 
இ#	�பF க+F அவ�க9 தJ	வத:காக அைம��ெகா�ட மர	Fைச	 
அ#கி� அ-கி ைவ�தா�க9. TதகணJக9 ேபால அவ�க9 ேவைல ெச8தா�க9. 
கனE ேபா� நா+க9 ேதா�றி மைற�தன. அ-க-கான R+ைடக9 உய��� 
ெகா�F#�தன. 
 
தா��ட� ேவ+ைடயாF ெகா�4கி�ற பிராணிகைள இ/�� வ#வைத� தவிர 
ேவ7 ேவைல இ�ைல. தீயி� அ#கி� ப-��ெகா�- சி�தைனயி� ஆ<�� ப 
ேநர�ைத� ேபா	�. 	+ைடயான கா�கC�, உட�ெப�லா� அட��த உேராம � 
உைடய மனித3ைடய ேதா:ற� இ�ெபா/� ேவைலயி�லாத காரண�தா� 
அFகF அத:	 வ�த�. தீயி� அ#கிேல ப-��ெகா�ேட ப அ�த மனிதேனா- 
ேவேறா� உலக�திேல ச%சாி�� ெகா�F#�த�. 
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அ�த உலக�தி�  கியமான அ�ச� பய�. தீவி� அ#கிேல அ�த( சைடமனித�  
உ+கா��� தன�  ழJகா�கC	 ம�தியி� தைலைய ைவ��ெகா�-�, 
தைல	 ேம� ைககைள ேகா��ெகா�-�, உறJ	� ேபா� திX� திXெர�7 
தி-கி+- விழி�ெத/வைத5� ப கவனி�த�. அ�பF எ/�த�� அவ� &:றி( 
@<�தி#�த இ#+-	9ேள பய�ேதா- U��� ேநா	வா�; பிற	 ஏராளனமான 
விற	க+ைடகைள� தீயி� ேபா-வா�. கட:கைரயிேல நட	� ேபா� சி�பி 
மீ�கைள அவ� ேதF எ-�� அ�பFேய உ�பா�. அ�த( சமய�தி� ஏதாவ� 
ஆப�� வ#ேமாெவ�7 பய�� அவ� க�க9 &:7 :7� U��� பா��� 
ெகா�F#	�; அவ� கா�க9 ஓ+ட� பிF�பத:	� தயாராக இ#	�. அ�த( 
சைடமனித� கானக�தி� உ9ேள சிறி�� ச�தமி�றி� �	�� ெச�4வா�; ப	� 
அவ� அ#கிேலேய ெச�4�. அ�த( சைடமனித� மரJகளிேல தாவி ஏ7வா�; 
நில�திேல ெச�4வைத�ேபாலேவ ேவகமாக ஒ# மர�ைத வி+- ம:ெறா# 
மர�தி:	( ெச�4வா�; ஒ# ைகயா� மர�தி� ஒ# கிைளைய5�, ம:ெறா# 
ைகயா� ப���ப�னிர�- அF �ர�தி:க�பா49ள ம:ெறா# கிைளைய5� 
எ+F� பிF�பா�. அவ� அதி� தவ7வேத இ�ைல. நில�திA#�ப� எGவளE 
வசதியாக இ#கிறேதா அGவளE வசதியாகேவ அவ3	 மர�தி� தJ	வ�� 
இ#�த�. மரகிைளகைள� பிF��ெகா�- இரE ேவைளகளி� அ�த மனித� 
உறJ	�ேபா� மர�தி:கFயி� இ#�� காவ� கா�த நிைனE� பகி:	 வ�த�. 
 
சைட மனித� ேதா�7வத:	� கானக�தி� ம�தியிA#�� அைழ��	ர� 
வ#வத:	� ெந#Jகிய ெதாட�பி#�த�. அ�த 	ர� பகி� அைமதிைய 
	ைல�த�; அத:	 விேநாதமான ஆைசகைள5� உ�டாகி:7. ஏேதா 
ஒ#விதமான களி�ைப5� அ� ெகா-�த� ; பகி� உ9ள�திேல இன�ெதாியாத 
கிள�(சிகC�, ஆவ�கC� எ/�தன. சில சமயJகளி� ப அ�த 	ரைல� ேதF 
கானக�தி:	9ேள ெம�வாக 	ைல�� ெகா�-�, எதி���ண�(சிேயா- 
உ7மிெகா�-� ேபா8 பா�	�; த�ெண�றி#	� மரகாளா�களிேலா, 
நீ�ட �� வள#� க#ைமயான ம�ணிேலா Rைக ைவ���பா�	�. ெசழி�த 
தைரயிA#�� எ/கி�ற பலவிதமான வாசைனகைள  க��� களி�ேபா- �9C�; 
ம�ணி� சா8�� Tசண� T��கிட	� மரJகளி� அF�பாக�தி� 
மணிகணகாக மைற�� ப-��ெகா�- சிறிய அைசEகைள5� U��� 
பா�	�. சிறிய அரவJகைள5� ெசவியி� வாJகிெகா9C�. �ாி�� ெகா9ள 
 Fயாத அ�த 	ரA�  �னா� திXெர�7 ேபா8நி:க க#தி அ� அGவா7 
ப-�தி#�த� ேபா4�. ஆனா�, அ� ெச8கி�ற பல காாியJகைள எத:காகேவ 
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ெச8கிறெதன அத:ேக ெதாியவி�ைல. ஏேதா ஒ�7 அவ:ைற( ெச85மா7 அைத� 
��Fெகா�F#�த�. அைத� ப:றிெய�லா� ப ஆேலாசி��� பா�கவி�ைல. 
 
அடக  Fயாத ��-த�க9 அைத� ப:றிெகா�டன. பகA� ெவ�ப�திேல 
அ� Uடார�தி:	9 ப-�� அைமதியாக உறJகிெகா�F#	�. திXெர�7 அ� 
தைலைய �	�; கா�கைள மF�� எைதேயா U��� கவனி�� ேக+	�; 
பா8�ெத/�� கானக��9C� திற�த ெவளிகளி4� மணிகணகாக &:றி� 
திாி5�. நீ� வ:றிய ஓைடகளி� வழியாக ஓF கானக�தி� வா/� 
பறைவயினJகைள ெம�வாக அ\கி அவ:ைற கவனி�பதி� அத:	 
வி#�பமதிக�. ெகௗதாாிக9 க��வைத5�, மி-காக நட�பைத5� கவனி�� 
ெகா�- அ� நா9  /வ�� சி7 �த�களிேல ப-�தி#	�. ேகாைடகால 
ந-நிசியிேல ேதா�7� மJகலான அ�தி ஒளியிேல ஓF�திாி�� கானக�தி� 
எ/கி�ற அடகமான அரவ�ைத ேக+பதிேல அத:	� தனி�ப+ட ஆைச5�-. 
அ�பF ேக+- அ�த அரவ�தி� Rல� த�ைன உறக�தி4�, விழி�� 
நிைலயி4�, எ�ெபா/�� "வா வா" எ�7 அைழகி�ற அ�த 	ரA� ெபா#ைள 
உண���ெகா9ள  ய4�. 
 
ஓ� இரE அ� தி-கி+- எ/�� நி�ற�. அத� க�க9 உ:7 ேநாகின. ேமா�ப� 
பிF��ெகா�- நாசி��வாரJக9 �F�தன. க/�தி49ள ேராம� அFகF 
சிA��ெத/�த�. கானக�திA#�� அ�த அைழ��  �ைனவிட� ெதளிவாகE� 
தி+டமாகE� வ�த�. நீ�- ஊைளயி-வ� ேபா�ற 	ர� ேக+ட�. அைத 
ஊைளயி-வெத�7Uட( ெசா�ல  Fயா�. எHகிேமா நா8க9 உ�டா	� 
ச�த ம�ல. ஏேதா ஒ#கால�தி� பழகமாக ேக+ட 	ர� ேபால ப		� ப+ட�. 
உறJகிகிட	�  காைமவி+- யாெதா# ச�தF5� ெச8யாம� கானக�தி:	9ேள 
தாவி� பா8�த�. 	ர� எ/�த இட�ைத அ\க அ\க அ� ெம�வாகE� 
எ(சாிைகயாகE� நடகலாயி:7; அGவா7 நட�� மரJகCகிைடயிேலயி#�த 
ஒ# ெவ+ட ெவளிைய அைட�த�. அJேக ஓ� ஒ�Aயான ஓநா8 	�தியம��� 
வான�ைத� பா��� ெகா�F#�பைத அ� க�\:ற�. 
 
ப ஒ#விதமான அரவ � ெச8யவி�ைல ; இ#�தா4� அ�த ஓநா8 
ஊைளயி-வைத நி7�திவி+- ப அJகி#�பைத உண��� ெகா9ள  ய�ற�. 
ப�Jகிெகா�-�, உட�ைப  7ேக:றிெகா�-�, வாைல உய��தி 
ெகா�-�, கா�கைள மிக கவனமாக ைவ��ெகா�-� ப ெவ+டெவளி	9 
ெச�ற�. அத� ஒGேவா� அைசவி4� பய 7�த4�, ந+பி� ஆைச5� கல�� 



103 

 

ேதா�றின. இைர ேதF�திாி5� கா+- விலJ	க9 ச�தி	� ேபா� இGவா7தா� 
பாி(சய� ெச8�ெகா9ள  ய4�. ஆனா� பைக க�ட�� அ�த ஓநா8 
பய�ேதாFவி+ட�. அைத அ\க வி#�பி ப பி� ெதாட��த�. சி:ேறாைடயி� 
ப-ைகயிேல அைவ ஓFன. ஓாிட�திேல ஓைட திXெர�7  F��வி+ட�. அத:	 
ேம� ேபாக வழியி�லாம� மரJக9 அட��தி#�தன. அதனா� அ�த ஓநா8 
உ7மிெகா�-�, சிA��� ெகா�-�, ப:கைள கF��ெகா�-� ச+ெட�7 
தி#�பி வரலாயி:7. 
 
ப அைத எதி���� தாகவி�ைல; ஆனா� சிேநகபாவ�ேதா- &:றி வைள�� 
வ�த�. ஓநா8	� பய �, ச�ேதக � உ�டாயின. அைத�ேபால R�7 மடJ	 
ப#ம39ள� ப. ேம4� பகி� ேதாC	 Uட அத� நிமி��த தைல 
எ+டவி�ைல. சமய� பா��� அ� திXெர�7 ம7பF5� ஓ+டெம-�த�. ப 
பி�ெதாட��த�. ஓநா8 ெமA�தி#�ததா� அைத� பல ைற ப &:றி 
வைள��ெகா�-  �ேபாலேவ ந+� கா+ட� ெதாடJகி:7. ப அ#கி� வ#� 
வைரயி� ஓநா8 ஓF�பா�	�; பிற	 திXெர�7 தி#�பி எதி��� கா+-வ�ேபால 
நF��வி+- ம7பF5� ஓட� ெதாடJ	�. 
 
ஆனா�, ப விடா�பிFயாக  ய�றதா� கைடசியி� அத:ேக ெவ:றி கிைட�த�. 
அ� தீJெகா�7� நிைனகவி�ைல எ�7 ஓநா8	� �ல�ப+-வி+ட�; அதனா� 
ஓநா8 பகி� Rேகா- R	 ைவ�� அ�� கா+Fய�. பிற	 இர�-� 
ேநச�பா�ைமேயா- விைளயாFன; கா+- விலJ	க9 தJக9 ெகா-�த�ைமைய 
மைற��ெகா�- விைளயா-வ� ேபால விைளயாFன. ெகா%ச ேநர�தி:	�பிற	 
ஓநா8 எJேகா ேபாக க#திய� ேபால� �ற�ப+- ெம�வாக ஓடலாயி:7; ப	� 
அத3ட� வரேவ�-� எ�ப� அத� வி#�ப� எ�பைத5� ெதளிவாக 
ெவளி�ப-�திய�. மJகிய ஒளியிேல அைவயிர�-� பக� பகமாக ஒேர 
வாிைசயி� ஓFன; ஓைடயி� எதி���றமாக அத� உ:ப�தி Hதான�ைத 
ேநாகி(ெச�7 ஒ# சி7 	�றி� ேம:ப	திைய அைவ அைட�தன. 
 
அத� ம7�ற�திேல சமதைரயான ஒ# பிரேதச�தி� ெபாிய ெபாிய கா-கC�, பல 
ஓைடகCமி#�தன. மணிகணகாக அைவயிர�-� அ�த கா-களி� வழியாக 
ஓFன. @ாிய� வானி� உய��� ெகா�F#�தா�; பகA� ெவ�ப � 
அதிகாிகலாயி:7. ப		� ெப#Jகளி��. கானக�திA#�� வ��ெகா�F#�த 
அைழ�ைப ஏ:7, அைத நாF� தன� கானக�� உட�பிற�ேபா- ேச��� 
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ெச�வதாக அ� உண��த�. பைழய நிைனEக9 எ�லா� ேவகமாக ேமெல/�தன. 
 �ெப�லா� த�ைன( &:றியி#	� உலக வா<ைக	 ஏ:றவா7 உ9ள�திேல 
அ� கிள�(சி ெப:ற� ேபாலேவ இ�ெபா/� அ�த வா<ைகயி� நிழ�களா யி#�த 
பைழய நிைனEகளா� கிள�(சி ெப:ற�. பைழய நிைனEகளிேல மJகலாக� 
ேதா�றிய உலக�திேல அ�  �ெனா# கால�தி� ஓF�திாி�தி#கிற�. அக�ற 
வான�தி:கFயிேல க+ட:ற ம�ணிேல அ� இ�ெபா/� மீ�-� ஓF 
ெகா�F#கிற�. 
 
த�ணீ� ஓ-கி�ற ஓ� ஓைடைய க�ட�� அைவக9 தாக�ைத� தணி�� 
ெகா9ள நி�றன. உடேன ப		� தா��டனி� நிைனE வ�த�. அ� கீேழ 
அம��த�. அைழ�� வ�த இட�ைத ேநாகி ஓநா8 ஓF:7; ெகா%ச �ர� 
ெச�றபி� தி#�பி வ�� பகி� Rேகா- R	 ைவ�� அைத5� த�3ட� 
வ#�பF ��F:7. ஆனா� ப ம7�ற� தி#�பி வ�த வழியிேலேய ெம�வாக( 
ெச�ல� ெதாடJகிய�. &மா� ஒ# மணி ேநர� வைரயி� ஓநா8 அத3டேனேய ஏேதா 
 \ \�� ெகா�ேட வ�த�. பிற	 அ� தைரயி� அம��� வாைன ேநாகி 
ஊைளயிட� ெதாடJகிய�. �யர� நிர�பியதாக அத� 	ர� ஒA�த�. ப அJேக 
நி:காம� தி#�பிவ�� ெகா�ேட இ#�த�. ஓநாயி� �யர	ர� �ர�திேல 
ெம�வாக 	ைற�� கைடசியி� ெசவிகCேக எ+டாம: ேபாயி:7. 
 
இரE ேநர�தி�  கா 	9 ப _ைழ�தேபா� ஜா� தா��ட� உணவ#�தி 
ெகா�F#�தா�. அ�பி� ேவக�தா� ��ட�ப+- ப அவ� ேம� பா8��, 
அவைன கீேழ விழ(ெச8�, அவ3ைடய  க�ைத நக�ெதாடJகி:7; வழக� 
ேபா� ைகைய�பிF�� கFகE� ெச8த�. ஜா� தா��ட� அைத( ெச�லமாக� 
தி+Fெகா�ேட அத� தைலைய� பிF��  �3� பி�3� ஆ+ட� 
ெதாடJகினா�. 
 
இர�- நா9 இரE� பக4� ப  காைமவி+- ெவளியேறEமி�ைல; 
தா��ட3ைடய பா�ைவயிA#�� அ�பா: ெச�லEமி�ைல. அவ� ேவைல 
ெச85� ேபா�� உணவ#��� ேபா��, இரவிேல க�பளியா� ேபா���ெகா�- 
உறJ	� ேபா�� உறJகி எ/�தி#	� ேபா�� அவன#கிேலேய இ#�த�. 
ஆனா� இர�- நா+கC	�பிற	 கானக�திA#�� மீ�-� அ�த 	ரA� 
அைழ��  �ைன கா+F4� க�[ரமாக ஒA�த�. ப மீ�-� அைமதிைய 
இழ�த�. ஓநாயி� நிைனE�, கா-களி� வழியாக ஓநாேயா- ஓFெகா�F#�த 
நிைனE� சதா வரலாயின. மீ�-� அ� கானக�தி:	9 �	�� திாிய� 
ெதாடJகிய�; ஆனா� அ�த ஓநா8 மீ�-� அதனிட� வரவி�ைல. ப எGவளேவா  
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U��� கவனி��� ஓநாயி� �யர	ர4� காதி� விழவி�ைல. 
 
 காைமவி+- நீJகி�ெதாட��� பல நா+க9 ெவளியி� &:றி�திாியE�, இரவிேல 
ெவளியிேல உறJகE� அ� ெதாடJகிய�. ஒ# தடைவ அ� மீ�-� அ�த 
	�ைற கட�� அத� ம7�ற�தி49ள ஓைடகளி� அ#கி4� கா-களி� �	��� 
&:றி:7. அ�த ஓநாைய� ேதF அ� ஒ# வார� வைரயி4� Sணாக அைல�த�. 
அ�பF அைல5� ேபா� எதி��ப+ட பிராணிகைள அ� த� உணவி:காக 
ெகா�ற�. கடA: ெச�7 கல	� ஒ#ெபாிய ஓைடயிேல அ� சா�ம� மீைன நாF 
ேவ+ைடயாF:7. அ�த ஓைடயிேல மீைன நாF வ�த ஒ# ெபாிய க#JகரFைய 
ஆயிரகணகான ெகா&க9 @<��ெகா�- அத� க�கைள மைறகேவ, அ� 
ெச8வைதயறியாம� பயJகரமாக சீறிெகா�- கா+F� வழியாக ஓ+ட 
ெம-�த�. அைத� ப ெகா�7வி+ட�. அ�பF ெகா�வத:	  �னா� 
அத3ட� பல�த ச�ைடயிட ேவ�Fயி#�த�. அ�த( ச�ைடயிேல பகி� 
R�க�தனெம�லா� ெவளி�ப+ட�. தா� ெகா�ற கரFைய� தி�பத:காக 
இர�- நா+க9 கழி�� ப மீ�-� அ�த இட�தி:	 வ�த�. அJேக 
ப���ப�னிர�- சி7பிராணிக9 கரFைய கF�� தி�பத:காக� தம	9 
ச�ைடயி+- ெகா�F#�தன. அவ:ைறெய�லா� ப ஒ# ெநாFயி� 
சிதறியF�த�. அவ:றி� இர�- அJேகேய பிணமாயின. 
 
ப		 இர�தெவறி  �ைனவிட அதிகாிக� ெதாடJகிய�. அ� இ�ெபா/� 
தனியாக நி�7 தன� பல�தா� ம:ற பிராணிகைள ெகா�ற�; பசிெய-�தேபா� 
அவ:ைற� தி�ற�. வAைமயாேலேய வாழUFய அ�த( @<நிைலயிேல அ� 
ெவ:றிேயா- வா<�த�. அதனா� அத:	� த�ைன�ப:றிேய ஒ# ெப#மித� 
ஏ:ப+ட�. அ�த� ெப#மித� அத� உட�பி� எ�லா� பாகJகளி4� 
ெவளியாயி:7. அத3ைடய அைசEகளி4�, அத� தைசநா�களி� ெநளிEகளி4� 
அத� மி-கான ேதா:ற�தி4� அ�த� ெப#மித� ேதா�றிய�. அத� 
உட�பி49ள பளபள�பான உேராம(ெசறிவி:	�, அ� மி	�த பிரகாச�ைத� 
த�த�. அத� Rகி:க#கி4�, க�கC	 ேம4� ேதா�7� ப/�� நிற �, 
ெந%சி� ந-�ப	தியிேல உ9ள ெவ�ைமயான உேராம�தாைர5� 
இ�லாவி+டா� அைத ஒ# மிக�ெபாிய ஓநா8 எ�ேற க#த ேவ�-�. ெசயி�+ 
ெப�ேனா- இன�ைத( ேச��த த�ைத வழியாக அத:	� ப#ம3�. கன � 
கிைட�தன. ப+F நாயான அத� தா8 வழியாக அ�த� ெபாிய உட�பி:	 ந�ல 
ேதா:ற� அைம�த�. ஓநாயி�  க�ைத� ேபால அத�  க� நீ�F#�த�; ஆனா� 
எ�த ஓநாயி�  க � அGவளE ெபாியதாக இ#கவி�ைல. அத� தைல5� 
ஓநாயி� தைலைய� ேபாலேவ இ#�பி3� அளவி� ெகா%ச� ெபாிய�. 
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ஓநா8	9ள த�திர � அத:	�-. ப+F நாயி� ��தி U�ைம5�, ெசயி�+ 
ெப�ேனா- நாயி� ��திU�ைம5� ேச��� அத:	 அைம�தி#�தன. 
மிக�பலவான அத� அ3பவJகC� இவ:ேறா- ேச��� அைத மிக� 
பயJகரமானதாக( ெச8�வி+டன. ந�ல ப(ைச இைற(சிைய� தி�7 ெகா�- அ� 
த� வா<ைகயி� சிற�த ப#வ�திேல &7&7���, Sாிய �, ஆ�ைம5� ெபாJக 
விளJகி:7. Rைள5�, உட���, நர��கC�, தைசநா�கC�, உட�பி� 
எ�லா�பாகJகC� சாியான உர� ெப:றி#�தன. உட�பி� எ�லா� 
ப	திகC	மிைடயி4� ஒ# சம நிைல5�, ெபா#�த � இ#�தன. க�ணி� 
ேதா�7� கா+சிக9, ெசவிகளி� �லனா	� ஒAக9, உடேன கவனிக ேவ�Fய 
ம:ற நிக<(சிக9 ஆகிய அைன�தி:	� ஏ:றவா7 அ� மி�ன� ேவக�தி� 
ெசய��ாி�த�. ம:ெறா# பிராணி எதி���� தா	�ேபா� த�ைன 
கா��ெகா9ளE�, அ�ல� தாேன எதி���( ெச�லE� எHகிேமா நா8 எGவளE 
ேவகமாக� பா5ேமா அைத�ேபா� இர�- மடJ	 ேவக�தி� அ� பா8�த�; 
ேவெறா# நா8 ஒ# கா+சிைய கா�பத:	� அ�ல� ஒ# ச�த�ைத காதி� 
வாJகி ெகா9வத:	� எ-�� ெகா9C� ேநர�ைத விட மிக(சிறிய ேநர�தி� அ� 
அவ:ைற அறி�� ெகா�டேதா- எ�ன ெச8வெத�7 தீ�மானி��( ெசய��ாி5�. 
பா��ப��, தீ�மானி�ப��, ஏ:ற ெசய��ாிவ��, ெதாட��� நட	� R�7 
தனி�ப+ட ெசய�களாயி3� ப அவ:ைற ெவ	 விைரவி� ெச8�  F�பதா� 
அைவ ஒேர கண�தி� நிக<வன ேபால� ேதா�றின. அத� தைசநா�களிேல 
உயி�(சதி த��பிய�. அதனா� அ�தைச நா�க9 எஃ	( &#9க9 ேபால 
ேவகமாக( ெசயA� ஈ-ப+டன. வா<ைக( சதிேய அத:	9 ெப#ெவ9ளமாக� 
பா8�� ெகா�F#�த�. அ�த( சதி அத39ளி#�� ெவளி�ப+- உலகெம�லா� 
பரEேமா எ�7 ெசா�4�பFயாக அGவளE கிள�(சிேயாF#�த�. 
 
ஒ#நா9 ப  காைமவி+- ெவளிேய கிள��� ேபா� U+டாளிக9 Rவ#� அைத 
கவனி�� ெகா�F#�தா�க9. "இைத� ேபால ஒ# நா5� கிைடயா�" எ�7 
தா��ட� ெசா�னா�. 
 
"பைக உ#வாகிய�� அ�த அ(ேச உைட�� ேபாயி#க ேவ�-�" எ�7 [+ 
Uறினா�. 
 
“நா3� அ�பF�தா� நிைனகிேற�" எ�7 அ7தியி+- Uறினா� ஹா�H. 
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 காைமவி+- அ� ெவளிேயறியைத அவ�க9 பா��தா�க9. ஆனா� கானக�தி� 
மைறவிட�ைத அைட�த�� அதனிட�தி� உ�டா	� பயJகரமான மா7தைல 
அவ�க9 க�டதி�ைல. கானக� ெச�ற�� அ� கா+- விலJகாக மாறிவி-�; மர 
நிழ�கCகிைடயி� மைற���, ெவளி�ப+-� Tைன ேபால அ� ெம�வாக( 
ெச�ல�ெதாடJ	�. ஒGெவா# சிறிய ஒளியிட�ைத5� எ�பF� பய�ப-�தி 
ெகா9வெத�7 அத:	� ெதாி5�. பா�ைப� ேபால மி%சினா� ஊ��� ெச�லE� 
பா�ைப� ேபாலேவ தாவி� தாகE� அத:	� ெதாி5�. சி7 பறைவைய அத� 
U+FA#�ேத பிF��வி-�; உறJ	� 	ழி யAட� ெம�வாக( ெச�7 அைத 
ெகா�4�; மர�ைத ேநாகி� தாவிேயா-வதி� சிறி� காலதாமத� ெச8�வி+ட 
பனி�பிரேதச அணி�கைள அைவ தாE� ேபாேத ப:றிெகா9C�. ஏாிகளி49ள 
மீ�கC� அத:	� த��வ� அ#ைம; ச�தமி�றி( ெச�7 அைண க+-� நீ� 
நா8கைள5� பா8�� பிF	�. அ� Sணாக ெகா�லா�; பசிைய ஆ:றி 
ெகா9ளேவ ெகா�4�. தாேன ெகா�ற பிராணிகைள� �சிகேவ அ� வி#�பி:7. 
சில சமயJகளி� அணி�கைள� பிF�ப� ேபால( ெச�7 பிற	 வி+-வி-�; 
அணி�க9 பய�தா� கீ(&கீ(ெச�7 ஒAெய/�பி ெகா�- மர�தி� உ(சி	 
ஏ7�. ப		 இ� ஒ# விைளயா+-. 
 
இ�த ஆ�F� இைல5தி� கால�திேல 	ளி�கால�தி� ெகா-ைமைய� தவி�க 
பனிமா�க9 ஏராளமாக கீ<�ப	தியி49ள ப9ள�தா	கC	 வ�தன. ச:7 
 தி��த பனிமா� க�ெறா�ைற  �ேப ப ேவ+ைடயாF S<�தியி#கிற�. 
ஆனா� ெபாிய பனிமாைனேய ேவ+ைடயாட ேவ�-ெம�ற ஆைச அத:	. 
ஓைடயி� ேம:ப	தியி� உ9ள பாைறயி� ஒ#நா9 அத:	 ஒ# ச�த��ப� 
கிைட�த�. ஓைடகC�, கா-கC� நிைற�த நில�ப	திைய வி+- இ#ப� 
பனிமா�க9 ஒ# U+டமாக அJ	 வ�தன. அைவகC9  கியமான� ஒ# ெபாிய 
கடாவா	�. ஆறF உயர�தி:	� ேம:ப+-� ேதா�றிய அ� மி	�த ேகாப�ேதா- 
இ#�த�. ப		( சாியான எதிாிதா� அ�. ைகைய விாி�� ைவ�த� ேபால 
விாி�தி#	� ெபாிய ெகா��கைள அ� ஆ+F ெகா�F#�த�. ெகா��களிேல 
பதிநா�	 கிைளகளி#�தன. அவ:றி� _னிகCகிைடயிேல ஏழF �ரமி#�த�. 
அ�த கடாவி� சிறிய க�க9 ெகாDரமான ஒளிேயா- பிரகாசி�தன. பைக 
க�ட�� அ�த கடா சீ:ற�ேதா- க�ஜி�த�. 
 
அத� விலா��ற�தி� பா8�தி#�த ஓ� அ�பி� பி�ப	தி ெவளிேய நீ+F 
ெகா�F#�த�; அ�த அ�� பா8�தி#� பதா� தா� கடாE	 அ�தைன ேகாப�. 
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ஆதி உலக�திேல ேவ+ைடயாF� ெப:ற இய�Tக� ��டேவ, ப அ�த 
கடாைவ ம+-� மா� U+ட�திA#�� பிாிக  தA�  ய�ற�. அ� எளிதான 
காாியம�ல. கடாவி� ெகா��கC	� ஒேர உைதயி� உயிைர வாJகUFய 
அக�ற 	ள��கC	� சிகாத �ர�தி� ப நி�7 ெகா�- ஆF 	ைல	�. 
அத� ேகாைர�ப�4	� பய�� கடாமா� ம7பக� தி#�பி�ேபாக  Fயாம� 
மி	�த சீ:றJெகா9C�; பகி� மீ� பாயவ#�. த�பிேயாட  Fயாம� தவி�ப� 
ேபால� பாசாJ	 ெச8� ெகா�- ப த�திரமாக( ச:7� பி�வாJகி( ெச�7 
த�ைன எதி��� வ#�பF கடாE	 ஆைச கா+-�. ஆனா� அGவா7 அ�த� 
ெபாிய கடா ம:ற மா�கைள வி+-( ச:7� பிாி�தEடேன இர�- R�7 
இளJகடாக9  �வ�� பைக� தாக  �வ#�. அ�த( சமய�தி� ெபாிய கடா 
ம:ற மா�கேளா- ேச���வி-�. 
 
கா+- விலJ	களினிைடேய ஒ# வைகயான ெபா7ைம இ#கிற�. சீவைன� 
ேபாலேவ அ�த� ெபா7ைம5� கைள�பறியாத�; பிFவாத ைடய�. அ�த� 
ெபா7ைமயா� க+-�ேட சில�தி�T(சி அைசயாம� பல மணி ேநர� தன� U+F� 
இ#கி�ற�; பா�� &#�- ப-�தி#கி�ற�; சி7�ைத��A ஒளியிட�தி� 
ப�Jகி இ#கி�ற�. உணEகாக� பிராணிகைள ேவ+ைடயா-� 
உயிாினJகCேக இ�த� ெபா7ைம தனி(சிற�பாக அைமகி�ற�. ப		� 
இ�த� ெபா7ைம இ#�த�. அ� மா�U+ட�தி� அ9ைள� பகமாக( ெச�7 
மா�கைள  �ேனறி( ெச�ல ெவா+டாம� த-�த�, இளJகடாகC	 எாி(ச� 
உ�டாகிய�. ஓரளE வள��த 	+FகCட� UFய ெப�மா�கைள� 
���7�திய�; அ�� பா8�தி#�த கடாE	 க-Jேகாப�தா� ெவறிேய 
உ�டா	மா7 ெச8த�. இGவா7 பாதிநா9 வைரயி4� ெதாட��� நட�த�. எJேக 
அைவ தி#�பினா4� ப காண�ப+ட�. @றாவளி ேபால மா�U+ட�ைத( &:றி 
வ�� எ�லா� பகJகளி4� தாகி:7; மா�U+ட�ேதா- ேச��� ெகா�ட ெபாிய 
கடாைவ மிக விைரவி� தனியாக� பிாி�த�; இ�பF ெச8� அ�த மா�களி�� 
ெபா7ைமையேய ேசாதிகலாயி:7. உணவாக வி/� பிராணிகளி� ெபா7ைம 
அதிகேம; ஆனா� அைத விட அதிக� அ�பிராணிகைள� தி�3� விலJ	களி� 
ெபா7ைம. 
 
பக� ேத8�� ேபா8( @ாிய� வடேம:கிேல வி/�த பிற	 இளJகடாக9 அ�த� 
ெபாிய கடாவி� உதவி	 வ#வதிேல அதிக வி#�ப� கா+டவி�ைல. வள��� 
வ#� 	ளி�காலமான� மா�கைள கீ<�பிரேதசJகC	� ேபா	�பF �ர�தி 
ெகா�F#�த�. சA�பி�லாம� தாகிெகா�F#	� பைக உதறி� த9ளிவி+- 
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அைவக9  �ேனாகி( ெச�ல Fயா ெதன� ேதா�றிய�. ேம4� பகினா� 
மா�U+ட��ேகா, இளJகடாகCேகா ஆப�தி�ைல. அ�த U+ட�தி� ேச��த 
ஒ# மானி� உயி�தா� ஆப�திA#�த�. தம� உயிைர� பா�கா�� ெகா9வதி� 
உ9ள ஆ�வ� ம:ேறா� உயிைர கா�பதி� ஏ:படவி�ைல. அதனா� கைடசியி� 
ெபாிய கடாைவ வி+-ெகா-க அைவக9 �ணி��வி+டன. 
 
அ�த ஒளி ேதா�றிய ெபா/� ம:ற மா�கெள�லா� ேவகமாக ஒ-வைத அ�த� 
ெபாிய கடா பா��த�. தா� ந�கறி�த ெப� மா�கC�, தா� ெப:ற 	+FகC� 
தன	� பணி�தி#�த ம:ற கடாகC� த�ைன வி+- ஓ-வைத அ� க�ட�. 
அவ:ைற� பி� ெதாட��� அதனா� ேபாக  Fயவி�ைல. அத�  �னா� தாவி 
ேகாைர�ப:கைள� பயJகரமாக கா+F ெகா�- ப அைத� ேபாக விடாம� 
த-�த�. அைர ட�3	 ேம� R�7 அ�த� அதிகமாகேவ மானி� எைடயி#�த�. 
பல ச�ைடக9 ெச8� ெவ:றிேயா-. அ� நீ�ட வா<ைக வா<�த�. ஆனா� 
கைடசியி� தன�  ழJகா� உயர�தி:	 Uட வராத ஒ# பிராணியி� ப�A� அ� 
சாைவ க�ட�. 
 
அ�த� ெபாிய கடா தனியாக� பிாிக�ப+ட�  த� அ�4� பக4� ப அைதவி+- 
நீJகாம� அ#கிேலேய இ#�� அத:	 ஒ# கண � ஓ8E கிைடகாதவா7 
ெச8த�; இள�தளி�கைள5� தைழகைள5� தி�னவிடாம� த-�த�. இர�-� சி7 
சி7 ஓைடகைள கட�� ெச�றன. அவ:றி� மா� தன� தீராத தாக�ைத� 
தணி�� ெகா9ள  ய�றதா� ப அத:	 இடJெகா-கவி�ைல. காய�ப+ட 
அ�த கடா மி	�த �யர�ேதா- பல சமயJகளி� ேவகமாக ஓட� ெதாடJ	�. 
அ�ெபா/ெத�லா� ப அைத� த-�� நி7�த  யலாம� அத� பி�னாேலேய 
ஓ-�. மா� எJகாவ� அைசயாம� நி:க� ெதாடJகினா� ப அத:க#கிேலேய 
தைரயி� ப-�� ெகா9C�; ��ைல ேமயேவா, த�ணீ� 	Fகேவா மா� 
 ய�றா� அ�ெபா/� அைத R�க�ேதா- தா	�. 
 
மரமா8 கிைள�த ெகா��கைள� தாJக  Fயாம� கடா த� தைலைய ெதாJக 
விடலாயி:7. அத� ஓ+ட � 	ைற�த�. Rைக� தைரயி� ைவ��ெகா�-�, 
கா�கைள( ேசா�ேவா- ெதாJகவி+-ெகா�-� நீ�ட கால� ெதாட��� 
நி�ற�. பகி:	 நீ� அ#�தE�, ஓ8E ெகா9ளE� இ�ேபா� அதிக ேநர� 
கிைட�த�. சிவ�த நாைக� ெதாJகவி+- ெகா�-�, கடாவி� மீேத 
பா�ைவைய( ெச4�தி ெகா�-� இ#�த அ�த ேவைளகளி� எJ	� ஏேதா ஒ# 
மா7த� ஏ:ப-வ� ேபால ப		� ேதா�றிய�. நில�ப	தியிேல ஒ# �திய எ/(சி 
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உ�டாவைத அ� உண��த�. பனிமா�க9 அJ	 வ�த� ேபாலேவ ேவ7 
வையான உயிாினJகC� வரலாயின. அவ:றி� வ#ைகயா� கானக �, ஓைட5�, 
வானெவளி5� �திய �F�� ெகா�டன. பா��ேதா, ஒAகைளேக+ேடா, ேமா�ப� 
பிF�ேதா இ�த விஷயJகைள ப உண��� ெகா9ளவி�ைல; ேவெறா# விதமான 
_+பமான �ல3ண�(சியினா� இைவ ப		� ெதாியவ�தன. ப எைத5� 
காதா� ேக+கவி�ைல ; க�ணா4� பா�கவி�ைல; இ#�தா4� ஒ# மா7த� 
ஏ:ப+-9ளைத அ� அறி�� ெகா�ட�. �திய நிக<(சிக9 உ#வாகி�றன; 
பரEகி�றன' எ�7 அ� உண��த�. கடாைவ ஒ# வழியாக  F�தபிற	 
அவ:ைறெய�லா� ஆராயேவ�-� எ�7 ப தீ�மானி�த�. 
 
கைடசியி�, பதினா�கா� நா9  Fவி� ப அ�த� ெபாிய பனிமா� கடாைவ 
S<�திவி+ட�; ஒ# பக4� ஓ� இரEமாக அைத� தி�ப��, அத� அ#கிேல 
ப-��றJ	வ�மாக கழி�த�. வயிறாற உ�-, உறJகி �திய பல�ெப:7 அ� 
ஜா� தா��டைன நிைன��  காைம ேநாகி� தி#�பி:7. மணிகணகாக அ� 
ெம�வாக ஓF:7. பழகமி�லாத பிரேதச�திேல வழி க�- பிF��� தி#�பி( 
ெச�4வதி� அத:	 ஒ#வித சிர மி#கவி�ைல. திைசயறி க#விைய ைகயி� 
ைவ�தி#	� மனித3� அத� சதி	 நா\�பF அ� சாியாக வழிக�- 
ெச�ற�. 
 
அ�பF� தி#�பி( ெச�7 ெகா�F#	� ேபா� நில� ப	தியிேல 
உ�டாகியி#	� �திய கிள�(சிைய ப ேம4� ேம4� உணரலாயி:7. 
ேகாைடகால  /வதி4� இ#�த வா<ைக  ைற மாறி� �திய வா<ைக ைற 
ஏ:ப+F#�த�. மன� ேபால இ�த மா7த� ம�ம � _+ப மான வைகயி� 
�ல�படாம� இ�ெபா/� ெவளி�பைடயாகேவ �ல�படலாயி:7. பறைவக9 
அைத� ப:றி 	ர� ெகா-�தன; அணி�க9 கீ(சி+டன; S&கி�ற இளJகா:7� 
அைத� ப:றி  \ \�த�. பல தடைவ ப நி�7 நி�7 காைல இளJகா:ைற 
 க��� பா��த�; �திய ெச8திைய ேக+ட�ேபால ேவகமாக ஓட� ெதாடJகிய�. 
ஏேதா ஒ# தீJ	 ேநாி+- ெகா�F#�பதாகேவா, அ�ல� ேந��� வி+டதாகேவா 
ஓ� உண�(சி ேதா�றி, அத� உ9ள�ைத அ/�திய�. ஓைட உ:ப�தியா	� 
பாைறைய கட�� ப9ள�தாகி� வழியாக( ெச�ல ஆர�பி�த�� அ� மிக 
எ(சாிைகேயா- ஓட� ெதாடJகிய�. 
 
ப9ள�தாகி� R�7 ைம� வ�த�� அ�த� பகமாக( சமீப கால�தி� யாேரா  
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ெச�79ள� ேபால� �திய பாைதெயா�7 ெத�ப+ட�; அைத க�ட�� பகி� 
க/�� மயி� சிA��ெத/�த�. ஜா� தா��ட3ைடய  காைம ேநாகி அ�த� 
பாைத ேநராக( ெச�ற�. ஒGெவா# நர�பி4� �F�ேபற ப ேவகமாகE�, 
ப�Jகி� ப�Jகி5�  �ேனறி(ெச�ற�. அJ	 காண�ப+ட ப:பல 	றிக9 ஏேதா 
ஒ# கைதைய Uறின; ஆனா� அத�  FE ெதாியவி�ைல. அ�த� �திய 
பாைதயிேல  �னா� ெச�றவ�கைள�ப:றி அ� த� Rகி� உதவியா� ேமா�ப� 
பிF�� அறிய� ெதாடJகி:7. கா+Fேல ஒ# சி7 ஒA5� இ�றி அைமதி 
நிலEவைத5� அ� கவனி�த�. பறைவயினJகைளேய அJ	 காேணா�. 
 
அணி�க9 ஒளி�� மைற�� வி+டன. கா8�� ேபான சிறிய மரகிைள ஒ�றி� 
ம+-� அFப+-� த+ைடயாக ெநா7Jகி�ேபான ஓ� அணி� மர�பிசி� ேபால 
ஒ+F ெகா�F#�த�. 
 
நிழ� ேபால ப ெம�வாக ஊ��� ெச�4�ெபா/� ஏேதா ஒ# வAைமயான சதி 
அத� Rைக ஒ# பக�தி� இ/�த� ேபால� ேதா�றிய�. அ�த� �திய 
ேமா�ப�ைத� பிF�� ெகா�ேட அ� ஒ# �த#	9ேள ெச�ற�. அJேக நி 
உயிர:7 கிட�த�. அத� உட�பிேல ஓ� அ�� ஊ-#வி� பா8��  ைன ஒ# 
பக�தி4� அF�பாக� ஒ# பக�தி4மாக காண�ப+ட�. உட�பிேல அ�� 
பா8�த பிற	 நி எ�பFேயா த-மாறி அ�த� �த#	9 வ�� ேச��தி#கிற�. 
 
27 கஜ�தி:	 அ�பா� ச7	வ�F நா8களி� ஒ�7 கிட�த�. தா��ட� அ�த 
நாைய டாஸனி� வாJகினா�. �திய மனித�க9 வ�த பாைதயிேல ப-�� அ�த நா8 
சா	� த7வாயி� உயி#	 ம�றாF ெகா�F#�த�. அ�த இட�தி� நி:காம� 
ப ேமேல ெச�ற�.  காமிA#�� பல 	ர�க9 ேலசாக எ/�தன. இ/�� இ/�� 
ஏேதா ஒ# பா+ைட�பா-வ�ேபால பல 	ர�க9 ேமெல/��� தா<��� ேக+டன. 
மர%ெசFகைள ெவ+F ஒ�கிய ெவளியிட�தி:	 அ#கிேல ப த� மா�பிேலேய 
ஊ��� ெச�7 பா��த�. அJேக ஹா�H கிட�தா�.  9ள�ப�றியி� உட� 
ேபால அவ� உடெல�லா� அ��க9 பா8�தி#�தன. அேத சமய�தி� ப 
மர	Fைச இ#�த இட�ைத U��� ேநாகி:7. அJ	 க�ட கா+சி அத� 
க/�தி4� ேதாளி4� உ9ள ேராம�ைத ேநராக நி:	�பF சிA�க( ெச8த�. 
அடக  Fயாத ெகா-% சீ:ற� @றாவளி ேபால அத� உ9ள�திேல எ/�த�. அ� 
த�ைனயறியாம� வா<ைகயிேல கைடசி  ைறயாக ெகா-% சீ:ற� அத� 
த�திரசதிைய5�, ��திவ�ைமைய5� உதறி� த9ளிவி+- ேமெல/�த�. ஜா� 
தா��ட� மீ�9ள ேபர�பினா� அ� த�ைனேய மற�� வி+ட�. 
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அழி�� கிட�த மர	Fைசைய( &:றி ெசGவி�திய�களி� இன�ைத( ேச��த ஈஹ+  
எ�ற அநாகாிக கா+- மக9 நடனமாF ெகா�F#�தா�க9. அவ�க9 காதிேல 
ஒ# பயJகரமான க�ஜைன ேக+ட�. அவ�க9 இ�வைர பா��தறியாத ஒ# விலJ	 
அவ�களி� ேம� பா8�த�. ெகா-% சீ:ற( @றாவளிேபால ப அவ�கைள 
ெகா�ெறாழிக ேவகமாக� பா8�த�;  தA� ஈஹ+-களி� தைலவ� ேம� அ� 
பா8�த�. அவ3ைடய 	ர�வைளைய கF�� கிழி�த�. ஊ:றிA#�� 
நீைர�ேபால அவ3ைடய க/�தி49ள ர�த	ழா8களிA#�� ர�த� 
[றி+ெட/�த�. பிற	 அவைன� ப:றி நிைனயாம� ப ம:ெறா# மனித� ேம� 
பா8�� அவ� 	ர�வைளைய5� கF�� கிழி�த�. யாரா4� அைத� த-க 
 Fயவி�ைல. அ� அவ�கC	9ேள மி	�த ேவக�ேதா- பா8�� பா8�� 
பலைர கF���, ெகா�7� அத� ெச8� ெகா�F#�த�. அ� மி	�த 
ேவக�ேதா- ெவGேவ7 பகJகளி� பா8�ததா� அவ�க9 வி+ட அ�� அத� ேம� 
பாயவி�ைல. நிைனகE�  Fயாத ேவக�ேதா- அ� இட� வி+- இட� ெபய��� 
ெகா�F#�ததா4�, அ�த கா+- மனித�க9 ெந#கமாக UFயி#�ததா4� 
ப		 யாெதா# தீJ	� ேநரவி�ைல. அ�த மனித�க9 வி+ட அ��க9 
அவ�களிேலேய பல� ேம� பாயலாயி:7. இைளஞ� ஒ#வ� ஒ# 	�தீ+Fைய� 
பகி� ேம� Sசி எறி�தா�. அ� ம:ெறா# ஈஹ+F� மா�பிேல பா8��  �கிேல 
ெவளி�ப+-� ேதா�றி:7. இ�த நிைலயி� ஈஹ+-கைள ஒ# ெபாிய [தி பிF�� 
ெகா�ட�. ஏேதா ஒ# �=ட�ேப8 அJேக ேதா�றியி#�பதாக Uறிெகா�- 
அவ�க9 [திேயா- கா+-	9ேள பய�ேதாFனா�க9. 
 
ேபேய உ#ெவ-�� வ�தா:ேபால ப அவ�கைள� �ர�தி ெகா�- ெச�7 
மாைன S<��வ� ேபால அவ�களி: பலைர S<�தி:7. ஈஹ+-கC	 அ� ஒ# 
ெபா�லாத நாளா	�. அவ�க9 நா�	 திைசகளி4� ெவ	 �ர�தி:	( சிதறி 
ஓFனா�க9. த�பி� பிைழ�தவ�க9 ஒ# வார�தி:	� பிற	தா� கீ<�ப	தியி� 
உ9ள ஒ# ப9ள�தாகிேல ஒ�7 UF யா�யா� இற�� ேபானா�க9 எ�7 கண	 
பா�கலானா�க9. அவ�கைள� பி�ெதாட��� ெச�ற ப ெவ	�ர� ஓF 
கைள�பைட�� மீ�-�  காமி#�த இட�தி:	� தி#�பிய�. எதி�பாராத 
நிைலயி� தாகி ெகா�ல�ப+ட [+F� உட� க�பளி� ேபா�ைவ	9ேள 
கிட�பைத அ� க�ட�. தா��ட� தனியாக நி�7 ச�ைடயி+டத� அறி	றிக9 
அJ	� தைரயி� ந�றாக� ேதா�றின. ப அவ:ைற கவனமாக ேமா�ப� 
பிF��ெகா�ேட ெச�7 ஓ� ஆழமான 	+ைடைய அைட�த�. தைல5� 
 �னJகா�கC� த�ணீ#	9 பF�தி#க, Hகீ+ 	+ைடயி� விளி�பிேல 
உயிர:7கிட�த�. கைடசி R(&வைரயி4� அ� வி&வாச�ேதாF#�தி#கிற�. 
கலJகி5� நிற� மாறி5மி#�த 	+ைட. அத:	9ேள கிட�பைத  :றி4� 
மைற��வி+ட�. அத:	9ேள ஜா� தா��ட� அமி<�� கிட�தா� ேமா�ப� 
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பிF�� ெகா�ேட ப த�ணீ#	9 ெச�ற�. ஆனா�, தா��ட� 	+ைடைய 
வி+- ெவளிேயறி�ேபானதாக ஓ� அறி	றி5� ெத�படவி�ைல. 
 
நா9  /வ�� ப 	+ைடக#கிேலேய ேசா�ேவா- ஆ<�த சி�தைனயிA#�த�; 
 காைம( &:றி அைமதியி�றி� திாி�த�. அைசE	  FE, ஓ8E, மைறE , 
உயி�பிாிE - இ�ேவ சாE எ�7 அத:	� ெதாி5� ; ஜா� தா��ட� இற�� 
வி+டா� எ�பைத5� அ� ெதாி�� ெகா�ட�. ஏேதா ஒ�ைற இழ�� வி+டைத 
அ� உண��த�. அதனா� அத� உ9ள�திேல ெபாிய ெவ:றிட� ஏ:ப+ட�. தீராத 
பசிைய� ேபால அ� மீ�-� மீ�-� ���7�திய�. ஆனா�, உணைவ 
ெகா�- அ�த பசிைய� ேபாகி ெகா9ளE�  Fயா�. ஈஹ+-களி� 
பிேரதJகளி� அ#கி� ெச�7 பா�	� ேபா� அ���ப� ஒ#வா7 மைற�த�. 
அ�ெபா/ெத�லா� அத:	 எ�7மி�லாத ஒ# தனி�ெப#மித� ஏ:ப+ட�. 
ேவ+ைட	ாிய உயிாினJகளிேல மிக( சிற�� விளJ	� மனிதைனேய அ� 
ெகா�7வி+ட�. 	7�தF, ேகாைர�ப� ஆ+சிைய எதி��� அ� மனிதைன 
ெகா�றி#கிற�. பிேரதJகைள அ� ஆ(சாிய�ேதா-  க��� பா��த�. அவ�க9 
மிக எளிதிேல சாEகிைரயானா�க9. அவ�கைள ெகா�4வைதவிட ஓ� 
எHகிேமாநாைய ெகா�4வ� கFனமான காாிய�. அ��கC�, ஈ+FகC�, 
தFகC� இ�லாவி+டா� அவ�க9 ஒ# ெபா#+ேட அ�ல. அ��கC�, ஈ+FகC�, 
தFகC� அவ�க9 ைகயிேல இ�ைலெயனி� இனிேம� அ� அவ�கைள க�- 
பய�படா�. 
 
இரE வ�த�. வானிேல மரJகC	 ேமேல  /நிலா எ/�த�. மJகிய பக� ேபால� 
ேதா�7� அத� ஒளியிேல உலக� R<கி கிட�த�. இரE வ�ததிA#�� 
	+ைடயின#கிேல ஆ<�த சி�தைனயிA#�த ப கானக�தி� ேதா�றி59ள �திய 
வா<ைகயி� வள�(சிைய உணரலாயி:7. ஈஹ+-க9 உ�டாகிய �திய 
வா<ைகய�ல அ�. உ:7 ேக+- ெகா�-�, ேமா�ப� பிF��ெகா�-� ப 
எ/�� ெச�ற�. ெவ	 �ர�திேல ஏேதா ஒ�7 	ைர	� ச�த� ேலசாக ேக+ட�. 
அ�த 	ரைல� ெதாட��� அைத� ேபா�ற பல 	ர�க9 எ/�தன. ெகா%ச 
ேநர�தி� அ�த 	ர�க9 அ�ைமயி4�, உர��� ேக+டன. தன� நிைனவிேல 
நிைல ெப:றி#�த பைழய உலக�திேல ேக+கி�ற 	ர�க9 ேபால அைவ ப		� 
ேதா�றின. ெவ+டெவளியி� ைமய�தி:	( ெச�7 ம7பF5� உ:7 ேக+ட�. 
அேத 	ரA� அைழ��தா�.  �ைனவிட மி	�த கவ�(சிேயா-�, 
வ:�7�தேலா-� அ�த அைழ�� ஒA�த�. அ�த அைழ�பி:	( ெசவிசா8க 
இ�ெபா/� ப தயாராக இ#�த�. ஜா� தா��ட� இற�� வி+டா�. அவேனா- 
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மனித உலக�தி� கைடசி�ெதாட��� அ7��வி+ட�. மனித3� மனித உாிைம5� 
இ�ெபா/� அைத க+-�ப-�தவி�ைல. 
 
�திய இடJகைள நாF வ#� பனிமா�கைள ஈஹ+-க9 ேவ+ைடயா-வ� ேபால 
ேவ+ைடயாFெகா�- , ஓைடகC� கா-கC� நிைற�த பிரேதச�ைத கட�� ப 
இ#�த ப9ள�தாகி:	 ஓநா8U+ட� ஒ�7 வ�� ெகா�F#�த�. நிலெவாளி 
ெபாழி�� ெகா�F#	� ெவ+டெவளி	 அ�த ஓநா8க9 வ�� ேச��தன. அத� 
ைமய�திேல சிைல ேபால அைசயாம� ஓநா8களி� வ#ைகைய எதி�பா��� 
ெகா�- ப நி�ற�. அ�ெபாிய உ#வ� அைசவ:7 நி:பைதக�- அைவ 
திைக�தன. ெகா%ச ேநர�தி:	� பிற	 அைவகளிேல மிகE� ைதாிய 9ள ஓ� 
ஓநா8 பைக ேநாகி  �னா� தாவி வ�த�. மி�ன� ேவக�தி� ப அத� மீ� 
ேமாதி அத� க/�ைத ஒF�த�. பிற	  �ேபால அைசயாம� நி�ற�. அF�ப+ட 
ஓநா8 அத� பி�ேன வி/�� வA ெபா7காம� �ர�- ெகா�F#�த�. பிற	 
ஒ�ைற ஒ�7 ெதாட��� R�7 ஓநா8க9 பைக எதி��தன. 
 
அைவக9 ஒGெவா�7� இர�த� [றி+-ெகா�-�, 	ர�வைள5� ேதா9கC� 
கிழிப+-� தி#�பி ஓFன. இைத க�ட�� அ�த ஓநா8U+ட�  /வ�� 
ஒ�றி� ேம� ஒ�7 வி/�� ெகா�- ெந#கமாக  �வ�� பைக� தாக 
ெதாடJகி:7. பகி� அ:�தமான ேவக �, &7&7��� இ�த( சமய�தி� ந�	 
உதவின. பி�னJகா�கைள� ப ந�றாக ஊ�றிெகா�- எ�லா� பகJகளி4� 
&:றி( &:றி ேவகமாக� பா8�� பா8�� தாகிய�. மிக விைரவிேல அ� ஒGெவா# 
பக � தி#��வதா� ஒேர சமய�தி� அ� எJ	� இ#�பதாக� ேதா�றிய�. 
தன	� பி��ற�திேல ஓநா8க9 வ�� @<�� ெகா9ளாமA#�பத:காக அ� 
ெம�வாக� பி�னா� நக��� ெகா�- 	+ைடயி� கைரைய5�, ஓைடைய5� 
கட�� உயரமாக நி�ற ஒ# சரைளக� பாைற வைர ெச�ற�. சரைளக� 
பாைறயி� &ரJக� ைவ�� ெசJேகாண வFவ�திேல ஒ# ப	திைய யாேரா 
உைட�தி#�தா�க9. பி��றமாகேவ நக��� அ�த இட�தி:	( ெச�7 அJகி#�� 
ெகா�- ப ஓநா8கைள எதி�கலாயி:7. பாைறயி� ஏ:ப+F#�த ேகாண 
அைம�பா�  ��ற�ைத� தவிர ம:ற R�7 பகJகளிA#��� பைக� தாக 
 Fயா�. 
 
அ�த இட�திA#�� அ� ந�றாக எதி��� நி�றபFயா� அைரமணி ேநர�தி:	9 
ஓநா8க9 ேதா�வி5:7� பி�வாJகின. அைவக9 கைள�பா� நாைக� 
ெதாJகவி+-ெகா�- R(&வாJகின. அவ:றி� ெவ�ைமயான ேகார�ப:க9 
நிலெவாளியிேல 	cரமாக� ேதா:றமளி�தன. சில ஓநா8க9 தைலைய உய��தி 
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ெகா�-�, கா�கைள  �னா� மF�� ெகா�-� ப-�தி#�தன. ேவ7 சில 
ஓநா8க9 	+ைடயிேல த�ணீ� 	F��ெகா�F#�தன. நீ�ட, ஒ�Aயான ஒ# 
சா�ப� நிற ஓநா8 சிேநகபாவ�ேதா-�, எ(சாிைகேயா-�  �னா� வ�த�. ப 
அைத உடேன ெதாி�� ெகா�ட�. அ�த ஓநாேயா-தா�  �� ப ஓ� இரE� 
பக4மாக கா+-� பிரேதச�திேல ஓFெகா�F#�த�. அ�த ஓநா8 ெம�வாக 
	ர� எ/�பி:7. ப	� 	ர� எ/�பி:7. இர�-� Rேகா- Rைக ைவ�� 
ெகா�டன. 
 
பல ச�ைடகளி� த/� ேபறிய ஒ�Aயான  திய ஓநா8 ஒ�7  �னா� வ�த�. 
சீற� ெதாடJ	வ�ேபால ப உத+ைட மF�த�; ஆனா� பிற	 அ�த  திய ஓநாயி� 
Rேகா- R	 ைவ�� ேமா�ப� பிF�த�. அைத க�ட�� அ�த  திய ஓநா8 
தைரயி� அம��� நிலாைவ� பா���ெகா�-, நீளமா8 ஊைளயிட லாயி:7. 
அைத�ேபாலேவ ம:ற ஓநா8கC� அம��� ஊைளயி+டன. இ�ெபா/� மீ�-� 
ெதளிவான 	ரAேல ப		 அைழ�� வ�ததாக� ேதா�றிய�. அ�E� தைரயி� 
அம��� ஊைளயி+ட�. ஊைளயி+-  F�த�� பாைறயி49ள ேகாண�ைதவி+- 
அ�  �னா� வ�த�. ஓநா8க9 அைத( &:றிெகா�- ந+� ைறயி4�, கா+- 
விலJகி�  ைறயி4� அைத  க��� பா�கலாயின. அ�த U+ட�திேல தைலைம 
வகி	� ஓநா8க9 ஒ# வைகயாக 	ர� ெகா-��ெகா�- கா+ைட ேநாகி 
ஓFன. ம:ற ஓநா8கC� அேதமாதிாி 	ர� ெகா-��ெகா�- பி�னா� ஓFன. 
 �ேப பழகி59ள ஓநா8	� பக�திேல ப	� 	ர� ெகா-��ெகா�- 
அைவகேளா- ஒ�றா8 ஓடலாயி:7. 
 
பகி� கைத இ��ட�  FE7வதாக க#தலா�. சில ஆ�-கC	9 ஓநா8களி� 
வ�க�திேல ஒ# �திய மா7தைல ஈஹ+-க9 க�டா�க9. சில ஓநா8களி� 
தைலயி4� Rகி4� ப/�� நிறமான �9ளிகC�, மா�பிேல ெவ�ைமயான 
உேராம� தாைரகC� இ#�தன. ஓநா8களி� தைலைமயிேல ேப8நா8 ஒ�7 
வ#வதாகE� ஈஹ+-க9 Uறிெகா�டா�க9. அ�த� ேப8 நாயிட�திேல 
அவ�கC	 மி	�த பய�. ஏென�றா� அவ�கைள கா+F4� அ� அதிக� த�திர� 
உைடயதாக இ#�த�. க-ைமயான 	ளி�காலJகளிேல அ� அவ�கCைடய 
 கா�களிேல �	�� தி#-கிற�; அவ�க9 ைவ	� வைளகைளேய 
�கிெகா�- ேபா8வி-கிற�. அவ�கCைடய நா8கைள ெகா�7வி-கிற�. 
அவ�களிேல மி	�த ைதாிய 9ள ேவ+ைடகார�கைள5� ெபா#+ப-�தாம� 
எதி�கிற�. 
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இைவ ம+-ம�ல; அத� அ+டகாச� இ�3� ேமாசமாயி:7. பல  
ேவ+ைடகார�க9  கா�கC	� தி#�பாமேல மைற�� வி-கிறா�க9. சில 
ேவ+ைடகார�க9 	ர� வைள கிழிப+-� பனி�பர�பிேல கிட�பைத5�, 
அவ�கைள( &:றி ஓநா8 அFகைளவிட� ெபாிய பாதJகளா� ஏ:ப+ட 
&வ-களி#�பைத5� பல ேப� காணலானா�க9. இைல5தி� கால�திேல 
பனிமா�கைள� ெதாட��� ேவ+ைடயாட( ெச�4� ஈஹ+-க9 ஒ# 
ப9ள�தா		9 ம+-� _ைழயமா+டா�க9. ஏேதா ஒ# �=ட�ேப8 அ�த� 
ப9ள�தாகி:	 வ�� தJகி அJேகேய 	Fயி#�பதாக ஒGெவா#  காமி4� 
ேப(ெச/�த�. அைத ேக+-� ெப�கெள�லா� மன� ேசாரலாயின�. 
 
அ�த� ப9ள�தா		 ேகாைடகால�திேல ஒ# பிராணி வ#வைத ஈஹ+-க9 
அறியா�க9. ெசறி�த, பளபள�பான உேராம க+-ைடய ஓநா8 அ� எ�7 
Uறலா�. ஆனா�, அ� ஓநா8களிA#�� மா7ப+ட�. ெசழி�� விளJ	� 
கா+-�ப	திைய வி+- அ� தனியாக மரJகCகிைடயி� உ9ள திற�த ெவளி	 
வ#�. அ�த இட�திேல ைந�� ேபான பனிமா� ேதா�R+ைடகளி� வழியாக 
ஒ#ம%ச9 நிறமான ஓைட ஓF� Tமியிேல மைறகி�ற�. அJேக நீ�ட ��4�, 
ெசFகC�, �த�கC� தைழ�� அத� ம%ச9 நிற�தி� ேம� @ாியகிரணJக9 
படாதவா7 மைறகி�றன. அ�த� பிராணி அJ	 வ�� நி�7 ஆ<�த 
சி�தைனயிA#	�; பிற	 அ�த இட�ைத வி+-� �ற�ப-வத:	  � மி	�த 
�யரமான 	ரA� ஒ# தடைவ ஊைளயி-�. 
 
ஆனா� அ� எ�ெபா/�� தனி�தி#கா�. நீ�ட 	ளி�கால இரEக9 வ�த�� 
கீ<�ப	திகளி� உ9ள ப9ள�தா	களிேல இைரைய நாF� �ற�ப-கி�ற 
ஓநா8U+ட�தி� தைலைமயிேல அ� மJகிய நிலெவாளியிேல எ�லா 
ஓநா8கைளவிடE� ெபாிய உ#வ�ேதா-  �னா� தாவி( ெச�வைத காணலா�. 
அத� ெபாிய ெதா�ைடயிA#�� அ�த ஓநா8U+ட�தி� கான� - ெயௗவன 
உலகி� கான� - ஒA��ெகா�F#	�. 

----------------------------------------------------------------------------------------    *** *** *** *** ------------------------------------------------------------------------    
 

ஜா
 லட�ஜா
 லட�ஜா
 லட�ஜா
 லட�    
 
ஜா ல�ட� கைத ெசா�4வதி� மிக வ�லவ�. இ�தா� அவைர�ப:றிய 
 கியமாக Uற ேவ�Fய விஷய�. அவ� கைதகைள( சிற�த  ைறயி� 
ெசா�வத:காகேவ பிற�தவ�. 
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கவன�ைத ஈ�	�பFயாக கைத ெசா�4� திறைம5�, கைத�ேபாகி� தைட 
ஏ:படாம�, ெதளிவாக வ�ணி	� திற3�, நாடகபாணியி� நிக<சிகைள 
அைம	� சதி5� ேச��� ஜா ல�டனி� ெப#�பாலான 2�கC	 தனி�ப+ட 
கவ�(சிைய அளிகி�றன. 
 
ஜா ல�ட� இற��  �ப�� R�7 ஆ�-க9 ஆகி�றன. அவ� எ/திய ஐ�ப� 
2�களி� ெப#�பாலானவ:ைற மக9 மற��வி+டா�க9. திறனா8வாள�கC9 
காலேம சிற�த�. அ� �Jகாம� ேவைல ெச8� மதி�பி-கி�ற�. கால�ேபாகி� 
பல 2�கைள மக9 மற��வி+டா4�, கானக�தி� 	ர�, கட�, ஓநா8 , மா�+F� 
ஈட� ேபா�ற 2�கC�, இ#ப�  �ப� சி7கைதகC� எ�7� அவ�க9 
நிைனவி� இ#	�. இ#பதா�-களி� ஐ�தா7 சிற�த 2�கைள எ/தியி#�தா� 
அ�ேவ எ�த எ/�தாள3	� சிற�த ெவ:றியா	�. ேமேல 	றி�பி+ட 
2�கெள�லா� ஜா ல�ட3ைடய வா<ைகயி�  :ப	தியான &மா� 
ப�தா�-களி� எ/த�ப+டைவ. அவ:றி� காண�ப-� திறைம5�, சதி5�, 
உ:சாக �, Hநா� பிரயாண�தி:	� பி�� எ/த�ப+ட 2�களி� 	ைற�� 
காண�ப-கி�றன. மேனாபாவைன� திறைமயா4� கைத5� க#��கC� தJ	 
தைடயி�றி( ெச�4�பF அைம	� ஆ:றலா4� கைதைய க:பைன ெச8வத:	 
ேவ�Fய இய:ைக� திறைமயா4� ஜா ல�ட3	 இகால அெமாிக 
இலகிய�தி� ஒ#  கியமான Hதான� கிைட��9ள�. 

      - �ராJ Yத� மா+ 
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