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தமிழாலய�, 
232, ைபகிரா��� சாைல, ெச�ைன-600014. 
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அேசாக� கைதக
 
நாரா. நா�சிய�ப� 
 
பதி��ைர 
 
மாம�ன� அேசாக� இ)திய வரலா�றி+ ெப�,
ள இட� ெபாிய(. நா.க
 
பலவ�ைற% க�/யா!ட ெப$ ம�ன� எ�பேதா., க12க� ேபாாிேல அவ� 
ெகா!ட ெப$'த மனமா�ற�� 3/ அவ$%4� ெப$5சிற�ைப யளி'த(. 
 
மாம�ன� அேசாக� மனமா�ற� ெகா!ட பிற42 3ட அவ$ைடய ேபரர6 எ7வித% 
4ைற8� 4ைற9� அ�, விள2கிய( 4றி�பிட'த%க(. அத�4% காரண� 
அவ$ைடய மன% கவ��சியா�ற+ தா�! 
 
மாம�ன� அேசாகாி� 4ண�ப!ைப அ/�பைடயாக% ெகா!. தி$. நாரா 
நா�சிய�ப� �ைன)(
ள இ)த% க�பைன% கைதக
 6ைவமி%கைவ. இள5 
சி,வ�க;%4 ந+ல ப/�பிைன% கைதகளாக9�, ெபாியவ�க;%4� சிற)த 
இல%கியமாக9�, இ$ பய� ந+4� இ%கைதகைள� ெப$ைம8ட� 
ெவளியி.கிேறா�. 
 
--தமிழாலய� 
------------- 
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மாம�ன� அேசாக� ஆ�சி நட)(ெகா!/$)த கால� அ(. அேசாக� இனிேம+ 
ேபாேர நட'(வதி+ைல எ�, உ,தி எ.'(%ெகா!/$)தா�. ேபாாினா+ ம%க
 
அைட8� (�ப2கைள ேநாி+ க!டறி)( மன� மாறிய பி� அவ� இ7வா, உ,தி 
ெச<(ெகா!டா�. இ)த� ெச<தி பரத க!ட� �=வ(� பரவிய(. 
 
ஒ$ சி�,ாாிேல இ$)த ெபாியவ�க
 ஒ$நா
 இைத� ப�றி� ேபசி% 
ெகா!/$)தா�க
. 
 
"(�ப� அைட)தவ�கைள% க!டா+ அரச� அ�ப/ேய க!ணி� வி�. 
வி.கிறாரா�! யாராவ( ஏதாவ( கவைல எ�, ெசா�ன+ அைத உடேன 
தீ��பத�4 வழி ெச<கிறாரா�!அரச� அ/ேயா. மாறிவி�டா�" எ�றா� ஒ$ 
ெபாியா�. 
 
"உ!ைமதா�. ம�ற உயி�கைள' த� உயி�ேபா+ மதி%4� மன�பா�ைம 
ஒ$வ$%4 வ)(வி�டா+, அவ� எ+லா உயி�க;� இ���றி$%கேவ பா.ப.வா�. 
�'த ெப$மானி� வழியி+ தி$�பிய அேசாக ம�ன�, இர%க� ெகா!டவராக 
மாறியதி+ விய�பி+ைல” எ�றா� அ7@�� ப
ளி ஆசிாிய�. 
 
"கவிஞ� ஒ$வ� சா�பா�.%கி+லாம+ ப�/னியா<% கிட%கிறா� எ�, யாேரா 
ெத$வி+ ேபசி%ெகா!டா�களா�. மா,ேவட'தி+ ெச�ற மாம�ன� இைத% 
ேக
வி�ப�., உடேன உ!ைமைய அறி)(, கவிஞ� B�.%4 வ!/ வ!/யா<' 
தானிய2க
 அC�பி ைவ'தாரா�!" எ�, ெவளிDாி1$)( வ)த ஒ$ வணிக� 
3றினா�. 
 
இ�ப/ேய மாம�ன� அேசாகைர� ப�றி' தா2க
 ேக
வி�ப�டவ�ைற8� 
அறி)தவ�ைற8� 3றி� �கE)( ெபா=( ேபா%கி%ெகா!/$)தா�க
 அ)த ஊ�� 
ெபாியவ�க
. அவ�க
 ேபசியவ�ைறெய+லா� ஓ� இைளஞ� கவனி'(% 
ெகா!/$)தா�. 
 
அ)த இைளஞCைடய த)ைத ஒ$ ேபா� Bர�. அ)த� ேபா� Bர�, இைளஞ� சி, 
பி
ைளயா< இ$)த ேபாேத ஒ$ ேபாாி+ ெந5சி+ அ�� பா<)( இற)( ேபானா�. 
அ)த இைளஞைன அவCைடய தா< தா� வள�'(வ)தா
. அவ
 எ�ப/ேயா 
பா.ப�. அவைன% கவைலயி+லாம+ வள�'(வ)தா
. ஒேர பி
ைளயாைகயா+ 
அவ
 அவைன அட%கி வள�%கவி+ைல. 
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அ)த இைளஞ� சி, வயதி+ ஒ=2காக� ப
ளி%4� ேபாகவி+ைல. B�/+ 
சா�பி�.வி�. ெவளியி+ எ2காவ( ேபா<� 6�றிவி�. வ$வா�. அவ� வள�)த 
பிற4 அவ� தா< சிலசமய� அவைன% க/)(ெகா
;வா
. ப/%கவி+ைல 
எ�றாH� ஏதாவ( ேவைல பழகி%ெகா
ள% 3டாதா எ�, ேக�பா
. ஆனா+ 
அவ;ைடய ேப�ைசெய+லா� அவ� உதறி' த
ளிவி.வா�. தா� உைழ'(� 
ெப,� 31யி+ தா< அாிசி8� கா<கறி8� வா2கிவ)( அவC%4� ேசா, 
சைம'(� ேபா.வா
. ஒ$நாளாவ( அவ� வயதான த� தாயி� உைழ�பி+ தி�, 
தா� ேசா�ேபறியா< இ$)(ெகா!/$�ப( தவ, எ�, நிைன'(� பா�' தேத 
யி+ைல. 
 
கைடசியி+ ஒ$நா
 கா<�ச+ எ�, ெசா+1% ெகா!. அவCைடய தா< 
ப.'(வி�டா
. அவ
 ேநாயாக� ப.'(வி�டபி�, B�.� ெசல9%4% காேச 
கிைட%கவி+ைல. தா� ேபா< ேவைல பா�%க ேவ!.� எ�, அ)த இைளஞ� 
நிைன%கேவயி+ைல. எ2ேகா 6�றி வி�. வ)( "அ�மா என%4� ேசா, ேபா.!" 
எ�றா�. அவேளா, ப.%ைகைய வி�. எ=)தி$%க �/யாம+ கிட)தா
. 
 
த� தா< �/யாம+ இ$%கிறா
 எ�பைதேய சிறி(� க$தி� பாராம+, "அ�மா, 
வயி, பசி%கிற(. எ=)(வ)( ேசா, ேபா.” எ�, ேக�டா�. 
 
அவ
 அவேன அ$கி+ வ$�ப/ அைழ'தா
. 
 
"மகேன, எ2காவ( ேபா< ேவைல ெச<( நாH கா6 31 வா2கி% ெகா!. வா. 
நா� அாிசி வா2கி� ேசா, சைம'(� ேபா.கிேற�" எ�றா
. 
 
"நா� ேவைல ெச<வதா? என%4 ஒ$ ேவைல8� ெச<ய' ெதாியாேத!" எ�, 
ெசா+1வி�. அ)த இைளஞ� ேபசாம+ ப.'(வி�டா�. 
 
இர!. I�, நா�களாக அவC� ப�/னி; அவ� அ�மா9� ப�/னி; ம$)( 
வா2கி% ெகா.%காத தா+ அ�மாவி� ேநா< ��றிய(. ஐ)தாவ( நாேள அவ
 
இற)( ேபா<வி�டா
. 
 
அ%க� ப%க'தி+ இ$)தவ�க
 அ%த இைளஞைன' தி�/ன�க
. அவ�தா� த� 
தாைய% ெகா�, வி�டா� எ�, 4�ற� சா�/னா�க
. அத� பிற4� தா� 
உைழ'(� பிைழ%க ேவ!.� எ�, அ)த இைளஞ� நிைன%கேவயி+ேல. 
உறவின�க
 B.க;%4� ெச�, ஒ7ெவா$ B�/H� ஒ7ெவா$ ேவைளயாக� 
சா�பி�.வ)தா�. சில நா�க
வைர, உறவின�க
 இர%க�ப�.� ேசா, 
ேபா�ட�க
. பிற4, அவ�க
 அவைன' த2க
 B�. வாச�ப/ையேய மிதி%க% 
3டாெத�, 3றி விர�/ ய/'( வி�டா�க
. 



5 

 

 
அத� பிற4� அ)த� ைபய� உைழ'(� ெபா$
 ெபற ேவ!.ெம�, 
நிைன%கவி+ைல. B.Bடாக� ேபா<� பி�ைச எ.'தா�. 
 
பி�ைச%4� ெச+H�ேபா( சில சமய� ஏதாவெதா$ B�/+ அவC%4� சா�பாேட 
ேபா.வா�க
. சில சமய� ஒ7ெவா$ B�/+ ஒ$ ைக�பி/ ேசா,தா� 
ேபா.வா�க
. ப'(� பதிேன)( B�/+ பி�ைச ெய.'த பிற4தா� வயி�,%4� 
ேசா, கிைட%4�. சில சமய� B�.%கார�க
 "வராேத ேபா!" எ�, விர�/ 
ய/�பா�க
. 
 
ஊ�� ெபாியவ�க
 ேபசி% ெகா!/$)தைத% ேக�.% ெகா!/$)தேபா( அ)த 
இைளஞ� பி�ைச%காரனாக'தா� இ$)தா�. அ)த� ெபாியவ�களிட� ஏதாவ( 
கா6 பி�ைச ேக�கலா� எ�, ெச�றவ�தா� அ)த� ேப�6%கைள% கவனி'தா�. 
 
அேசாக ம�ன�, பிற� கவைலைய� ேபா%4பவ� எ�, ேக
வி�ப�ட9ட� 
அவC%4 மன'(%4
 ஒ$ தி�ட� உ$வாயி�,. அேசாக ம�னைர� பா�'(' த� 
(�ப'ைத எ.'(% 3றினா+, தன%4 நிைறய� பண� ெகா.%கமா�டாரா எ�, 
எ!ணினா�. ேநர� ஆக ஆக, அ)த� ெபாியவ�க
 அரசைர� �கE)( ேபச� ேபச, 
அவ� எ!ண� வH�ப�ட(. ஆகேவ எ�ப/8� அேசாகைர ேநாி+ பா�'( 
வி.வெத�, அவ� உடேன அ2கி$)( �ற�ப�டா�. 
 
தைலநகர� மிக' ெதாைலவி+ இ$)த(. அ7வள9 ெதாைல8� அவ� நட)(தா� 
ேபாக ேவ!/யி$)த(. ஒ$நா
 �=வ(� நட)த பிற4� தைலநகர� ெவ4 
ெதாைலவி+ இ$�பதாகேவ ேதா�றிய(. ேமH� ஐ)தா, நா�க
 நட)( 
ெச�றா+தா� அ24 ேபா<� ேசர�/8 ெம�, வழி�ேபா%க�க
 ெசா�னா�க
. 
 
ேபசாம+ தி$�பிவிடலாமா எ�, நிைன'தா�. ஆனா+, கவைலைய' தீ��பத�4 
எ�, ஒ$வ� இ$%4� ேபா( அவைர� பா�%காம+ இ$�ப( சாிய+ல எ�, 
ேதா�றிய(. எ�ப/8� அேசாக ம�னைர� ேபா<� பா�'(விட ேவ!.� எ�, 
�/9 ெச<( ெகா!டா�. 
 
ஒ$ �ைற உ,தியான �/9 ஏ�ப�ட பிற4 அவ� பி�வா2கவி+ைல. எ�ன தா� 
க.ைமயாக இ$)த ேபாதிH�, பசிைய8�, கைள�ைப8� ெபா,'(% ெகா!. 
அவ� வழி நட)தா�. 
 
வழி�ேபா%க�களி+ ஒாி$வ� அவ�மீ( இர%க�ப�. ஓாி$ �ைற த2க
 க�.� 
ேசா�றி+ சிறி( ெகா.'தா�க
. சில ேவைள அவ� அைர� ப�/னி யாக9�, சில 
ேவைளகளி+ �=�ப�/னியாக9� இ$%க ேநாி�ட(. வயி�ைற% கி
;� பசிைய� 
ெபா,'(% ெகா!., கா+வ1ைய� ெபா$�ப.'தா( அவ� நட)( 
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ெகா!ேடயி$)தா�. கா�.� சாைலகளிH�, ஊ�' ெத$%களிH� நட)(, பல 
ஊ�கைள8�, வய+ ெவளிகைள8� கட)( ஒேர ேநா%க'ேதா. 
ெச�,ெகா!/$)தா�. 
 
அவ� �ற�ப�ட ஐ)தாவ( நா
 சாைலயி� வழியி+ ஒ$ (றவிைய% க!டா�. 
காவி8ைட உ.'தியி$)த அ)த' (றவியி� ேதா�ற� எ.�பாக இ$)த(. சி2க� 
ேபா+ நிமி�)த பா�ைவ8�, ஒளிநிைற)த, க!க;�, �� சிாி�� ெநளி8� 
உத.கைள8ைடய வா8�, அ)த இைளஞைன எ�ப/ேயா கவ�)( வி�டன. 
 
"தைலநகர� இ�C� எ7வள9 ெதாைலயி$%கிற(?’’ எ�, இைளஞ� அ)த' 
(றவிைய% ேக�டா�. 
 
அ��கனி)த க�Kரமான 4ர1+ அவ� அ)த இைளஞைன� பா�'(, "த�K, 
தைலநகர'(%4 நீ எத�காக� ேபாகிறா<?" எ�, ேக�டா�. 
 
"அேசாக ம�னைர� பா�%க” எ�, சிறி(� தய2காம+ பதிலளி'தா� இைளஞ�. 
 
"த�K, பி�ைச%காரைன� ேபா+ இ$%4� உ�ைன அர!மைன� 6�,� 
�ற'திேலேய ெந$2க விட மா�டா�கேள! நீ எ�ப/ ம�னைர� பா�%க� 
ேபாகிறா<?" எ�, ேக�டா� (றவி. 
 
"ஐயா, நீ2க
 ெதாியாம+ ெசா+Hகிறீ�க
. அேசாக ம�ன� க$ைணேய 
உ$வானவ�. அவ� (�ப�ப.பவ�களி� (ய� தீ�%க� பிற)தவ� எ� 
கவைலகைள� ேபா%கி% ெகா
ளேவ நா� அவைர� பா�%க� ேபாகிேற�. எ�ப/8� 
அவைர� பா��ேப�. பலC� ெப,ேவ�!" எ�றா� இைளஞ�. 
 
அ)த' (றவி அவCட� ேப�6% ெகா.'( அவைன� ப�றிய �= விபர2கைள8� 
ெதாி)(ெகா!டா�. அவC%கி$)த கவைலெய+லா� ேசா�,% கவைல தா� 
எ�பைத8� ெதாி)(ெகா!டா�. 
 
தி$�ப9� அவ� ெசா�னா�: "த�K, நீ அேசாக ம�னைர� பா�'(வி�டா+ 
எ�ப/8� அவ� உ� கவைலகைள' தீ�'(வி.வா� எ�ப( உ!ைமதா�. ஆனா+, 
அர!மைன% காவல�க
, அேசாக ம�னைர�ேபா+ இ$�பா�களா? அவ�க
, 
பி�ைச%காரைன� ேபா�ற உ�ேன உ
ேள வி.வா�களா?" எ�, ேக�டா�. 
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"அைத8� தா� பா�'( வி.ேவாேம!" எ�, பதிலளி'( வி�. இைளஞ� ேமேல 
நட)தா�. 
 
"த�பி, ம�னைர� பா�%க �/)தா+ பா�. இ+லாவி�டா+ எ� மட'(%4 வா!" 
எ�, ெசா+1 அ)த' (றவி, தா� இ$%4� �'த மடாலய� ஒ�ைற அவC%4% 
கா!பி'தா�. 
 
'சாி' ெய�, ெசா+1வி�. அ)த இைளஞ� ெச�றா�. 
 
(றவி ெசா�னப/தா� நட)த(. தைலநக$%4
 Lைழ)த இைளஞ� அரச 
Bதி%4
 ெச+லேவ �/யவி+ைல. நக�% காவலாளிக
 அவைன அ)த Bதிைய 
வி�.' (ர'தினா�க
. 
 
"நா� ம�ன� ெப$மாைன� பா�%க வ)தி$%கிேற�: எ�ைன� ேபாகவி.2க
!” 
எ�, அவ� காவலாிட� எ7வளேவா ெக5சி� பா�'தா�.  
 
"ெபாிய அர!மைன அதிகாாி! அரசைர� ேப�/ காண வ)( வி�டா�! ேபாடா! 
இ+லாவி�டா+ உைத வி=�" எ�, அ)த தக�% காவல�க
 எாி)( வி=)தா�க
. 
 
இைளஞ� (யர� ேதா<)த �க'ேதா. தைலநகாி1$)( தி$�பினா�. 
 
வழியி+ (றவி கா�/ய மட� இ$)த(. அவைர� பா�'தாவ( ஆ,த+ அைடயலா�. 
�/)தா+ மட'(� ேசா, சிறி( கிைட%4மா எ�, பா�%கலா� எ�ற 
எ!ண'(ட� அவ� அ)த மட'(%4
 Lைழ)தா�.  
 
அ�� கனி)த அேத வசீகர� பா�ைவேயா. அ' (றவி அவேன வரேவ�றா�. "த�பி, 
அரச� ெப$மாைன� பா�'தாயா? ஏ� இ�ப/� ேசா�)( ேபாயி$%கிறா<?" எ�, 
4,5சிாி��ட� ேக�டா�. 
 
அ)த% 4,5சிாி��%4
ேள 4,��� இ$)த(. அைத இைளஞ� 
கவனி%கவி+ைல. 
 
"ஐயா, நீ2க
 ெசா�னப/ேயதா� ஆயி�,. எ�ைன அரச Bதியி+ ெச+ல%3ட 
காவல�க
 விடமா�ேட� எ�, த.'( வி�டா�க
. எ�ைன� ேபா�ற ஏைழ 
எளியவ�க;%4 எ�டாத இட'தி+ க$ைண8
ள ம�ன�க
 இ$)( எ�ன பய�?" 
எ�, உ
ள2 4�றி� ேபசினா� இைளஞ�. 
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"த�K, நீ ேப6வ( சாிய+ல. ம�ன�க
 உ�ைன� ேபா�ற பி�ைச%கார�கைள� 
பா��ப( எ�, ஆர�பி'தா+, பா�%க வ$� பி�ைச%கார�களி� எ!ணி%ைக 
க�.%கட2காம� ேபா<வி.�. ெசா+ல�ேபானா+, ஏதாவ( உதவி ெப,வத�காக 
எ+ேலா$ேம பி�ைச%கார� களாக ேவட� ேபா�.% ெகா!. வ)( வி.வா�க
!" 
எ�, (றவி ெசா+1% ெகா!. வ$�ேபாேத இைளஞ� இைடயி� ேபசினா�. 
 
"அ�ப/யானா+ நா� எ�ப/'தா� அேசாக ம�னைர� பா��ப(?" எ�, 
ேக�டா�. 
 
"இ)த நிைலயி+ நீ அவைர� பா�%க நிைன�பேத தவ,. உ�னா+ அவைர� 
பா�%கேவ �/யா(!" எ�றா� (றவி. 
 
"அ�ப/யானா+ எ)த நிைலயி+ நா� அவைர� பா�%க �/8�?" 
 
"நீ உ� நிைலைய உய�'தி% ெகா
ள ேவ!.�. சாதாரண� பி�ைச%காரனாக 
இ+லாம+ ஒ$ வசதி8
ள 4/மகனாக நீ மாற ேவ!.�" எ�றா� (றவி. 
 
"ஒ�,மி+லாத நா� எ�ப/ வசதி8
ளவனாக மாற �/8�?" 
 
"�/8�, ெகா5ச� பண� ேச�'(% ெகா!டா+!" 
 
"பண� எ�ப/� ேச��ப(?" 
 
"அத�4 ேவ!.மான+ நா� வழி ெசா+1' த$கிேற�" எ�றா� (றவி. 
 
"அ( எ�ன வழி?" எ�, ஆவேலா. ேக�டா�. 
 
"என%4' ெதாி)த ஒ$ த�ச� இ$%கிறா�. அவC%4 உதவியாக ஓ� ஆ
 
ேவ!.ெம�, ேக�டா�. நீ அவC%4 உதவியாக� சில ேவைலக
 ெச<( 
ெகா.'தா+, அவ� உன%4� பண� த$வா�. அ)த� பண'ைத� ேச�'( ைவ'( நீ 
வசதி8
ள மனிதனாக மாறி விடலா�" எ�றா� (றவி. 
 
"ேவைலயா? என%4 ஒ$ ேவைல8� ெச<ய' ெதாியாேத" எ�றா� இைளஞ�. 
 



9 

 

"ேவைலெய�றா+ ஒ�,� க/னமானதி+ைல. சாி, அேதா அ)த� Kட'ைத இ)த� 
ப%க'திேல எ.'(� ேபா.!" எ�றா� (றவி. 
 
அ)த இைளஞ� அவ� 4றி�பி�டப/ Kட'ைத' M%கி% ெகா!. ேபா< அவ� 
4றி�பி�ட இட'தி+ மா�றி ைவ'தா�. 
 
"த�K. இ�ெபா=( நீ எ�ன ெச<தா<?" எ�, ேக�டா� (றவி. 
 
"அ)த� Kட'ைத இட� மா�றி ைவ'ேத�" எ�றா� இைளஞ�. 
 
"இ( உன%4% க/தாக இ$%கிறதா?" எ�, ேக�டா� (றவி. 
 
"இ+ைல" எ�றா� இைளஞ�. 
 
"இ(ேபால நீ அ)த' த�சC%4 ஏதாவ( ேவைலக
 உதவியாக� ெச<தா+ அவ� 
உன%4% 31 த$வா�. அதி+ உ� சா�பா�.� ெசல9 ேபாக மீதிைய� ேச�'( 
ைவ'( உ� நிைலைய உய�'தி% ெகா
ளலா�. உ�ைன அ)த' த�சனிட� 
ேவைல%4� ேச�'(விடவா?" எ�, ேக�டா� (றவி. 
 
இைளஞC%4 ேவைலயி+ நா�டமி+ைல எ�றாH�, த� நிைலைய உய�'தி% 
ெகா!. அேசாக ம�னைர� பா�'(' த� கவைலைய� ேபா%கி% ெகா
ள 
ேவ!.� எ�ற ஆவ+ இ$)த(. 
 
(றவியிட� சாி எ�, ெசா+1வி�டா�. அவ$� அவைன ஒ$ த�சனிட� 
ேவைல%4� ேச�'( வி�டா�. 
 
த�ச� �த1+ அ)த இைளஞனிட� சி,சி, ேவைலக
 வா2கினா�. 
மர%க�ைடகைள' M%கி% ெகா!. வ$வ(, க$விகேள எ.'(% ெகா.�ப(, 
பலைககைள அ,'(% ெகா.�ப( ேபா�ற மிக எளிய ேவைலகைள இைளஞ� 
�த1+ ெச<தா�. நாளாக ஆக அவ� பா�%க ேவ!/ய ேவைலக
 விாி9 ெப�றன. 
உைழ��� அதிகமாயி�,. 
 
I�, மாத� ெச�றபி�, இைளஞ� ைகயி+ ஐ�ப( Nபா< ேச�)தி$)த(. அைத 
எ.'(%ெகா!. மட'(%4� ெச�ற�. ஆனா+ (றவி அ2கி+ைல. ஏேதா 
ெவளிD� ஒ�,%4� ெச�றி$�பதாக9�, அ2கி$)( பல ஊ�க;%4� ெச�, 
தி$�பிவர நா�ைக)( மாத2க
 ெச+H� எ�,� மட'தி+ இ$)த ம�ற (றவிக
 
3றின�க
. 
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இைளஞ� த�சனிட� தி$�பி� ெச�றா�. வழ%க� ேபா+ அவC%4 ேவைல 
பா�'தா�. L!ணிய தரமான ேவைலக
 அவ� பா�%க� பா�%க' த�ச� 
அவC%4% ெகா.%4� 318� உய�)த(. இைளஞ� த� சா�பா�.� ெசல9%4� 
ேபாக மி4)த பண'ைதெய+லா� ேச�'( ைவ'தா�. இைடயிைடேய (றவிைய' 
ேத/� ெச�றா�. அவ� அக�படேவயி+ைல. கைடசியாக ஓ� ஆ!.%4� பிற4 
அவ� ைகயி+ ஐO, Nபா< ேச�)தி$)த(. அ)த ஐO, $பா8ட� (றவிைய' 
ேத/ மட'(%4� ெச�றா�. அ)த �ைற (றவி மட'தி+தா� இ$)தா�. அவைன 
அ�ேபா. வரேவ�றா� அவ�. 
 
(றவி அவCைடய நல'ைத� ப�றி8�, வாE%ைக �ைற ப�றி8�, ேவைல ப�றி8� 
ஆதரவான �ைறயி+ விசாாி'தா�. எ+லாவ�,%4� பதி+ ெசா�ன அவ� "ஐயா! 
இ�ெபா=( எ�னிட� ஐO, Nபா< இ$%கிற(. ம�னைர� பா�%க� ேபா4� 
நிைல வ)(வி�டதா. நா� அவைர� பா�%க� ேபாகலாமா?" எ�, ேக�டா�. 
 
"தாராளமாக� ேபாகலா�?" எ�றா� (றவி. 
 
"எ�ப/� ேபாக ேவ!.�?" எ�, ேக�டா� அவ�. 
 
"இ�ேபா( உ
ள நிைலயிேலேய ேபாகலா�" எ�றா� (றவி. 
 
"�திய ஆைடக
 எ(9� அணி)( ெகா
ள ேவ!டாமா? இ)த நிைலயி+ இ)த 
ஆைடக;ட� எ�ேன% க!டா+ காவல� உ
ேள வி.வா�களா?" எ�, ேக�டா� 
இைளஞ�.  
 
"ஆைடக
 எ�ப/ யி$)தா+ எ�ன? நீ தா� நிைலயி+ உய�)( வி�டாேய!” 
எ�றா� (றவி. 
 
"நா� உய�)த( காவல�க;%4 எ�ப/' ெதாி8�?" எ�, ேக�டா� இைளஞ�. 
 
"ெதாி8�. அேசாக$ைடய காவலாளிக;%4 பி�ைச%கார� யா�, உைழ�பாளி யா� 
எ�, ந�றாக' ெதாி8�. அத�4 ஆைட ேதைவயி+ேல" எ�றா� அ)த' (றவி. 
 
(றவியிட� பழக�பழக அவ�ேம+ ஏேதா ஒ$ விதமான ந�பி%ைக8� மதி��� அ)த 
இைளஞC%4 ஏ�ப� /$)த(. ஆகேவ, அவ� ெசா+ைல அவ� தைலேம� 
ெகா!., ம,நா
 அேசாகைர� பா�%க% கிள�பினா�. 
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காைலயி+ எ=)( 4ளி'(, ந�4 (ைவ'( உலர ைவ'த எளிய ஆைடகைள 
அணி)( ெகா!. அவ� அர!மைனைய ேநா%கி� �ற�ப�டா�. 
 
அரச Bதி8
 Lைழ)தேபா(, யாராவ( காவலாளிக
 த�ைன விர�.வா�களா 
எ�, எதி� பா�'தா�. யா$� அவேன எ(9� ெசா+லவி+ைல. காவல�க
 சில� 
அ2க2ேக நி�றா�க
. சில� அ24மி24� ேபா<% ெகா!/$)தா�க
. யா$� 
அவைன% கவனி%க வி+ைல. க!டாH� ெந$2கி வ)( எ(9� ேக�க வி+ைல. 
 
அர!மைனைய ெந$2கினா�. கைடவாயி1+ இ$)த காவல�களி+ ஒ$வ�, 
"எ�ன ேவ!.�?" எ�, ேக�டா�. 
 
"மாம�னைர� பா�%க ேவ!.�!" எ�, இைளஞ� 3றிய9ட�, "இவேனா. 
ெச+H2க
” எ�, ஒ$ Bரைன% கா�/னா�. 
 
அ)த Bர� இைளஞ� ஒ$ ம!டப'தி�4 அைழ'(� ெச�, அ2கி$)த 
அதிகாாியிட� ஒ�பைட'தா�. அ)த அதிகாாி, பணி9� கனி9� கல)த 4ர1+, 
"ச�, இ2ேக அம�)தி$2க
. மாம�ன� வ$� ேநரமாகி வி�ட(" எ�, 3றினா�. 
 
இைளஞ� ஒ� இ$%ைகயி+ அம�)தா�. அ7வள9 ெபாிய ம!டப'ைத அவ� 
அத�4 �� பா�'ததி+ைல. அ7வள9 அழகிய க�/ட'ைத அவ� ��� எ24� 
க!டதி+ைல. விய��ண��சி8ட� அ)த ம!டப'ைத ��,� ஆரா<)தா�. கீேழ 
��றிH� சலைவ% க�க
 பதி%க�ப�/$)தன. ஆ2கா2ேக நி�ற ெபாிய ெபாிய 
பளி24' M!க
 ேம+ விதான'ைத' தா2கி நி�றன. ேம+ விதான'தி+ அழகிய 
சி'திர2க
 தீ�ட� ெப� றி$)தன. எ+லா� �தியைவ; எ+லா� அழகியைவ; 
ஆ2கா2ேக �'த� ெப$மானி� தி$வாசக2க;� எ=த� ெப�றி$)தன. 
ம!டப'தி� ந.வி+ நவமணிக
 இைழ'த ெபா� அாியைண ஒ�, இ$)த(. 
 
கணீ� எ�, மணிய/%4� ஒ1ெய=)த(. Bைணகளி� ெம+1ய இ�னிைச 
ெதாட�)த(. அ)த��ர'தி1$)( ெம+ல நட)( வ)த மாம�ன� அேசாக� 
க�Kரமான ேதா�ற'(ட� அ)த� ெபா� அாியைணயி+ வ)( அம�)தா�. சைபயி+ 
இ$)த அதிகாாிக;� பிற$� எ=)( நி�, வண%க� ெச<( வாE'(% 3றினா�. 
இைளஞC� அவ�கேளா. ேச�)( எ=)( நி�றா�. அவ�கேளா. ேச�)( அவC� 
வாயைச'( வாE'திைச'தா�. 
 
எ.��� ஏ�ற�� ெபா$)திய மாம�னாி� உ$வ'ைதேய அவ� பா�'(% 
ெகா!/$)தா�. அ)த% க!க
! அரச�%கரசாி� க!க
! அவ�றிேலேய அவ� 
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பா�ைவ பதி)த(. அ)த% க!க;%4� அவC%4� ��ேப எ2ேகா எ�ேபாேதா 
பழ%க� ஏ�ப�/$)த( ேபா+ ேதா�றிய(. 
 
மாம�ன� அேசாக� வ)( உ�கா�)த(� பா�ைவயாள�களி� ெபயைர ஓ� அதிகாாி 
ஒ7ெவா�றாக% 3ற அ)த)த மனித�க
 எ=)( தா2க
 வ)த ேநா%க2கைள 
எ.'(% 3றின�. மாம�ன� அவ�றி�4� பதி+ அளி'தா�. எ+லா 
நடவ/%ைககைள8� இைளஞ� கவனி'(% ெகா!/$)தா�. திPெர�, அதிகாாி 
இைளஞ� ெபயைர% 3றிஞ�. அவ� எ=)( நி�றா�. ஆனா+ ேபச வா< 
வரவி+ைல. அவ� ேசா�,% கவைலயா+ வா/யேபா(, அேசாகைர� ச)தி%க 
ேவ!.� எ�, ஆைச�ப�டா�. அவைர� ச)தி'(' த� 4ைறைய% 3றினா+ 
அைத' தீ�'( ைவ�பா� எ�, எதி�பா�'தா�. ஆனா+, இ�ேபா( அவC%4� 
ேசா�,% கவைல கிைடயா(. ேவ, கவைல எ(9� கிைடயா(. எைத% 3,வா� 
அேசாகாிட�? விழி'(% ெகா!. நி�றா�. 
 
ம�ன� ேபசின�: 
 
"த�K! எ�ன கவைல உன%4? ஏ� 3ற' தய24கிறா<? 3சாம+ ேப6!" எ�றா�. 
 
அ)த% 4ர+3ட அவC%4� பழ%கமான 4ர+ ேபா1$)த(. ஆனா+ ம�ன� 
ெப$மாC%4� தன%4� எ�ன பழ%க�! ஏேதா மன' ேதா�ற� எ�ெற!ணி% 
ெகா!டா�. 
 
“ம�ன� பிராேன! வண%க�! என%4 எ)த% கவைல8� கிைடயா(. த2கைள� 
பா�%க ேவ!.� எ�ற ஆைசதா� இ$)த(. பா�'( வி�ேட�. இனி என%4 எ)த% 
4ைற8� இ+ைல!" எ�, ெசா+1வி�.' தி$�பி� ேபாக� �ற�ப�டா�. 
 
"த�K!" எ�, ஒ$ 4ர+ அைழ'த(. தன%4� பிைழ%4� வழி ெசா+1'த)த அ)த' 
(றவியி� 4ர+ ேபா�றி$)த(. 4ர+வ)த திைச ேநா%கி' தி$�பினா�. 
அாியைணயி+ இ$)த அேசாக மாம�ன�தா� "த�K!” எ�, அ��ட� அைழ'தா�. 
 
மாம�னேர (றவியாக வ)( த� கவைலைய� ேபா%க வழிகா�/யவ� எ�, 
அறி)தேபா(, அவC%4� ெப$ைம ெகா
ளவி+ைல. ஒ/� ெச�, ம�னாி� 
கால/யி+ BE)( அவ�ைற� ப�றி% ெகா!. க!ணீ� ெசாாி)தா�. 
--------------------  
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கைத இர�� கைத இர�� கைத இர�� கைத இர�� ----        ஐய� தீ���� ஆசா�ஐய� தீ���� ஆசா�ஐய� தீ���� ஆசா�ஐய� தீ���� ஆசா�    
 
அ( ஒ$ சி, கிராம�. 6�றிH� வய+க
 4E)( ஆ2கா2ேக சி,மர' ேதா�ட2க
 
நிைற)( அ)த% கிராம� அழகான ேதா�ற'(ட� விள2கிய(. அழகான கிராம� 
எ�பைத' தவிர அத�4 ேவ, ஒ$ சிற��� இ$)த(. 
 
பாட1 �'திர'தி1$)( �'தகயா ேபாவத�4�, காசியி1$)( ராஜகிாி 
ேபாவத�4� இைடேய அ)த% கிராம� இ$)த(. வழி� ேபா%க�க
 சநிதி'(% 
ெகா
;� ைமய ஊராக அ( விள2கிய(. 
 
அதனா+ உழ9' ெதாழிைல' தவிர அ)த% கிராம ம%க
 ம�ெறா$ ெதாழிH� 
ெச<( பிைழ'(% ெகா
ள வழியி$)த(. வழி�ேபா%க�க;%4 ேவ!/ய 
வசதிகைள� ெச<( ெகா.'(, அவ�க
 த$� பண'ைத� ெப�,% ெகா
வ( தா� 
அ)த' ெதாழி+. 
 
வி$)தின�கைள வரேவ�, உபசாி%க ேவ!.� எ�கிற ப!பாெட+லா� 
எ�ேபாதாவ( அ'தி R'தா� ேபா+ வ$கிற வி$)தின�க
 விஷய'தி+தா� 
ைகயாள �/8�. நா
ேதா,� வி$)தின� வ)(ெகா!ேடயி$)தா+ அெத+லா� 
நைடெபற% 3/ய காாியமா, எ�ன? அத�காக அ)த ஊ�%கார�க
 வ$கிற 
வி$)தின�கைள விர�/ய/'( விடவி+ைல. அவ�கேள உபசாி�பைதேய ஒ$ 
ெதாழிலாக மா�றி% ெகா!. வி�டா�க
. 
 
இ$%க இட�� உ!ண உண9� ேத/ வ$பவ�, அைவ அ/ேயா. 
கிைட%காவி�டா+தா� வ$'த�ப.வா�. கா6 ெகா.'(% கிைட%4ெம�றா+ 
ந+லதாக� ேபாயி�, எ�,தா� எ!ணி% ெகா
வா�. ��பி� 
ெதாியாதவ�களிட� பழ4கிற 3�ச� சிறி(� இ+லாம+ பழக �/8ம+லவா? இ)த 
மாதிாியான ேநர2களி+ கா6 ெச<கிற உதவி ெபாிய(தா�. 
 
அ)த ஊாி� �%கிய'(வ'ைத உண�)(தா� மாம�ன� அேசாக� அ2ேக ஒ$ 
ச'திர� க�.�ப/ ஏ�பா. ெச<தா�. 
 
ச'திர� ஏ�ப�ட பிற4 அ)த ஊாி� சிற�� ேமH� அதிகமாயி�,. 
வழி�ேபா%க�க;%4� ந+ல வசதியாயி�,. 
 
ச'திர'( அதிகாாிக
 வழி�ேபா%க�களி� தராதர'ைதயறி)( வாடைக 
வT1'தா�க
. வாடைகயி+ உய�9 தாE9 கிைடயா(. எ+ேலா$%4� ஒேர மாதிாி 
யான வாடைகதா�. ஆனா+ ஏைழகளாயி$)தா+ வாடைக ெகா.%க 
ேவ!/யதி+ைல. அவ�க
 ஏைழக
 தா� எ�, ச'திர'( அதிகாாிக
 தீ�மானி'( 
வி�டா+ ேபா(�. வணிக�க;� ம�ற ெதாழி+ ெச<பவ�க;� ச'திர'(%4 உ
ள 
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வாடைகைய% ெகா.'( விட ேவ!/ய(தா�. அ)த% கால'( ம%களிைடேய ஒ$ 
ந+ல ப!பா. இ$)த(. அைத நா� ெதாி)(ெகா
ள ேவ!/ய( 
இ�றியைமயாத(. உைழ'( நாH கா6 ச�பாதி%க% 3/ய வH9� திறC� உ
ள 
எவC� த�ைன ஏைழ ெய�, 3றி%ெகா
ள மா�டா�. அ7வா, 3றி% 
ெகா
வைதேயா, 3ற�ப.வைதேயா அவமான� எ�, க$(வா�. அற 
நிைலய2களிேல ேபா<% ைகேய)(வ( த� த4தி%4% 4ைறவானெத�, 
க$(வா�. தா� அCபவி'த வசதி%4ாிய 31ைய% ெகா.'த◌ுவி�டா+ தா� 
அவ� மன அைமதிேயா. இ$�பா�. 
 
எைத8� ச�மா ெபற%3டா( எ�ற எ!ண� அ)த% கால'( மனிதனி� 
ப!பாடாக விள2கி வ)த(. 
 
இ)த மாதிாியான சில ப!பா.க
 ம�.� இ+லாம+ இ$)தி$)தா+ அேசாகாி� 
அறெநறி ஆ�சி நிைல'தி$%க �/8மா எ�ன? 
 
அேசாக� க�/ய அ)த� ச'திர� அ�ப/ ஒ�,� ெபாியத+ல. ஆனா+ அவ� ம�ற 
நகர2களி+ க�/ய ெபாிய ெபாிய ச'திர2களி+ உ
ள எ+லா வசதிக;� இ)த� 
ச'திர'திH� இ$)தன. 
 
4திைரக
, ஒ�டக2க
 க�.வத�கான தனி'தனி' ெதா=வ2க
, ப6மா.க
 
க�.வத�கான க�.' (ைறக
 எ+லா� பி� ப%க'தி+ இ$)தன. 
ச'திர'ைதய.'த ந)தவன'தி+ 4ளி�பத�கான ஒ$ கிண,�, ம�$ெ◌$ Iைலயி+ 
4/ த!ணி�% கிண,� இ$)தன. 
 
ச'திர'தி� உ
ேள வழி�ேபா%க�க
 த2க
 உைடைமகைள ைவ'(% 
ெகா
வத�கான அைறக;� ப.'(ற24வத�கான 3ட2க;�, சைம'( 
உ!பத�தான க�.%க;� வசதியாக அைம)தி$)தன. 6வ�களி+ யாேரா ஒ$ 
சாதாரண� சி'திர%கார� �'த� ெப$மானி� வாE%ைக நிகE�சிக
 சிலவ�ைற 
வ!ண� பட2களாக எ=தியி$)தா�. அைவ தவிர, உ'திர2களி� மீ(�, ச'திர'( 
�க�பிH�, �'த� ெப$மானி� தி$வாசக2க;� அேசாக$ைடய ந+Hைரக;� 
எ=த� ெப�றி$)தன. 
 
ச'திர� க�/ �/'( ெவ4 நாளாகிவிடவி+ைல. �'த� �திதாக இ$)த அ)த 
ச'திர'தி�4 வ)த வழி� ேபா%க�க;%4 அ( ேதவேலாக� ேபா+ கா�சியளி'த(. 
பாட1�'திர'தி1$)( �'த கயாவி�4� கயாவி1$)( தைலநக$%4� ேபா4� 
வழி� ேபா%க�க
 ெப$�பாH� �'த� ச2க'ைத� ேச�)தவ�களாக9� 
பி�6%களாக9� இ$)தா�க
. காசி%4� ராஜகிாி%4� ேபா< வ)( 
ெகா!/$)தா�க
, வணிக�களாக9�, பிராமண�களாக9�, ேவ, பல 
ெப$)ெதாழி+ (ைறயினராக9� இ$)தா�க
. 
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யாராயி$)தாH� வரேவ�, இட2ெகா.%4� வழ%க� நைட�ைறயி+ இ$)த(. 
யா$%4� எ7வித ேவ�,ைம8� கா�ட�படவி+ைல. எ+ேலாைர8� சமமாக 
ேநா%4� த�ைமேய ச'திர'( அதிகாாிகளிட� காண�ப�ட(. எ+லா� அேசாக 
மாம�னாி� ேநா%க�ப/ேய யி$)த(. 
 
இ)த� ச'திர'(%4 ஒ$நா
 ஒ� இைளஞ� வ)( ேச�)தா�. அவ� உட+ 
அ2க2களிேல இளைமயி� Rாி��� க!களிேல �திய மிCமிC���, �க'திேல 
கவைலய�ற 4(ரக1��� அவ� கைடயிேல ஒ$ (/ (/��� காண�ப�டன. 
 
காசியி1$)( வ)த ஒ$ 3�ட'தினேரா. அவC� ச'திர'(%4 வ)( ேச�)தா�. 
வ)த9ட� அவ� ம�றவ�கைள� ேபாலேவ தன%4 இட'ேத/% ெகா
வதிH�, த� 
(ணிமணி ப.%ைககைள ஒ=24 ப.'(வதிH�, 4ளி�பதிH� உண9 ேத.வதிH� 
ஈ.ப�/$)தா�. மதிய உண9 �/'த பிற4 சிறி( ேகர� இைள�பாறி வி�., 
மா�. வ!/களி+ அவ�க
 ராஜகிாி ேகா%கி� �ற�பட இ$)தா�க
. 
 
ச'திர'தி+ பதிேவ�.%கார� அவ� ெபயைர% ேக�டேபா( மகா12க சா�திாி 
எ�, 3றின�. அ)த� ெபயைர% ெகா!.�, அவ� 3டவ)த ஆ�கைள� 
பா�'(� அவ� ஒ$ பிராமண இைளஞ� எ�, ெதாி)( ெகா
ள �/)த(. 
 
ச'திர'(� பதிேவ�/ேல ஊ� ேப�தா� 4றி%க� ப.ேம தவிர சாதி 4லெம+லா� 
4றி%க�படமா�டா(. எ+லா� ேதா�ற�, வழ%க�, ேப�6 வா�'ைதகைள� பா�'(' 
ெதாி)(ெகா
ள ேவ!/ய(தா�. 
 
மகா12க சா�திாி எ�ற அ)த இைளஞ�, 4ளிய+ �/'( ம�றவ�கேளா., 
ச'திர'த%4� ப%க'தி+ இ$)த ஒ$ பிராமண� B�/ேல ேபா<% கா6 ெகா.'(� 
சா�பா. �/'(%ெகா!. வ)தா�. ம�றவ�கேளா. ேச�)( ச'திர'( 
ெவளி'தி!ைணயிேல சிறி( சா<)( ஓ<9ெபற �ய�றா�. 
 
உ!ட மய%க� ெதா!ட$%4� உ!. எ�ற பழ ெமாழி ெபா<யாகாத வ!ண� 
3ட வ)த பிராமண�க
 4ற�ைடவி�.' M2கலான�க
. மகா12க சா�திாி 8� 
M2கியி$�பா�. ஆனா+, உ'திர2களிH�, 6வ�களிH� எ=தியி$)த அ)த 
வாசக2க
 அவ� க!கைள% கவ�)(வி�டன. 
 
ெம+ல எ=)( அ)த வாசக2கேள ஒ7ெவா�$க� ப/'(� பா�'(%ெகா!. 
வ)தா�. வாச�கதவ$கி+ வ)த ேபா( உ
ேள உ'திர2களி+ இ$)த எ='(%க;� 
ெத�ப�டன. உ
ேள Lைழ)( வாிைசயாக� ப/'(%ெகா!. வ)தா�. ேவக 
ேவகமாக� ப/'( அவ�ைற அவ� உடேன மற)(விடவி+ைல. 
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ஒ7ெவா$ வாசக'ைத8� ஒ$�ைற% கி$�ைற ப/'(, அவ�றி� ெபா$ேள 
மன'தி+ வர�ெச<(, அவ�ைற� ப�றி� சி)தி'(, உ
ள� ஒ7ெவா$ க$'ைத8� 
ஒ��%ெகா!ட பிற4தா� அவ� அ.'த வாசக'ைத� ப/%க� ெச�றா�. 
 

உ!ைமேய ேப6.  
ந+ெல!ண� ெகா
.  
ந�ெசா+ ேப6.  
ந�ெசய+ �ாி. உயி�க;% க�� ெச<.  
ஆைச யக�,.  
ம%க
 யாவ$� நிகேர.  
4ல ேவ,பா. ெகா
ளாேத. 

 
இ�ப/�ப�ட பல அற2 3, ெமாழிகைள அவ� ப/'தா�. காசியிேல 
ப!/த�களிட� தா� க�ற O+களிேல உ
ள நீதிெமாழிகேளா. இவ�ைற ஒ�� 
ேநா%கி� பா�'தா�. அ�ெமாழிக;%4� இ7வாசக2க;%4� உ
ள ேவ,பா�ைட 
ஆரா<)தா�. எைவ ஏ�க'த%கன எ�, மன'தி�4
ேள விவாதி'(% ெகா!டா�. 
இ(தா� சாி. இ(தா� ஒ�ப'த%க( எ�ற �/9%4� வ)தா�. அ�ப/ ஒ7ெவா$ 
வாசக'ைத8� ($வி ஆரா<)(, இ( உ!ைமதா� எ�ற �/9%4 வ)தபிறேக 
அவ� கா+க
 இட� ெபய�)தன. எ+லா வாசக2கைள8� ப/'( �/'த பிற4தா� 
அவ� ெவளி வாச� ப%க� வ)தா�. 
 
ஏ�ெகனேவ அ2கி$)தவ�ைற ெய+லா� ப/'( �/'( வி�டப/யா+ அவ� 
தி$�ப9� தா� ப.'தி$)த இட'ைத ேநா%கி� ெச�றா�. அ�ேபா(, Lைழ 
வாயி1+ கத9%4 ேமேல எ=தியி$)த எ='(%க
 �திதாக அவ� க!கைள% 
கவ�)தன. �த+ �ைற அவ� அ7வாசக'ைத% கவனி%கவி+ைல. இ�ேபா( 
ெகா�ைட எ='(%களி+ பளி�ெச�, அ)த வாசக� அவ� க! ��ேன 
ேதா�றிய(. அவ� அ)த வாசக'ைதேய தி$�ப' தி$�ப மன'தி�4
 ப/'( 
ெகா!டா�. 
 
எ'தைன �ைற ப/'(� அவ� க!க
 அ)த வாசக'ைத வி�. அகலவி+ைல. 
தி$�ப'தி$�ப அத� ெபா$ைள� சி)தி'(� பா�'(� அவ� மன� அைத - 
அ%க$'ைத - ஒ��%ெகா
ள ம,'த(. 
 
ம�ற எ+லா வாசக2க;� சாிெய�, அவ� மன� ஒ��% ெகா!. வி�ட(. �'த 
ெப$மானி� �'த� �திய �ர�சிகரமான அ)த% ெகா
ைகக
 அவCைடய இள� 
உ
ள'ைத% கவ�)த( விய��% 4ாியத+ல. 
 
ேந�ைமயான ெந5ச'ேதா. உ!ைமைய ஆரா8� அ)த இள� உ
ள'தி+ேல 
அைவ ஆழ� பதி)த( ஆ�சாி ய'தி�4 4ாியத+ல. 
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ஆனா+, மகா12க சா�திாியி� இள� உ
ள�, �'த ெப$மானி� �(% 
க$'(%கைள� ெபா�ேன ேபா+ ேபா�றி ஏ�,%ெகா!ட அ)த' Mய உ
ள� 
இ)த ஒ$ வாசக'ைத ம�.� ஏ�,%ெகா
ள ம,'த(. த� உ
ள� ஏ�,%ெகா
ள 
ம,'த அ)த வாசக� �'த ெப$மாCைடயதாக இ$%க �/யா( எ�, அவ� 
தி!ணமாக ந�பினா�. அ)த வாசக� அேசாக� தாமாக� ேச�'( எ=த� 
ெசா�னதாக இ$%கேவ!.� எ�,தா� அவ� எ!ணினா� 
 
�'த ெப$மானி� �(% க$'(%கைள ெய+லா� ஏ�,%ெகா!ட இ)த மாம�ன� 
ஏ� இ)த� பழ2 க$'ைத8� அவ�ேறா. ஒ�ப ைவ'(� பர�ப ��வர ேவ!.� 
எ�, அவ� மன� ேக
வி ெதா.'த(. 
 
இ7வள9 சி)தைன%4 இல%காகி8� அவ� மன� ஒ��% ெகா
ள ம,'த அ)த 
வாசக� இ(தா�. 
 
I'ேதாைர� ேபா�, 
 
உய�)ேதாைர� ேபா�, எ�ேறா, ெபாிேயாைர� ேபா�, எ�ேறா, அ)த வாசக� 
அைம)தி$)தா+, க+வியா+ உய�)ேதாைர� ேபா�, எ�ேறா, அறிவி� 
ெபாிேயாைர� ேபா�, எ�ேறா, அCபவ'தா+ �தி�)ேதாைர� ேபா�, எ�ேற 
ெபா$;ைர'(% ெகா
ளலா�; மன அைமதி ெபறலா�! ஆனா+ I'ேதாைர� 
ேபா�, எ�றா+ வயதி+ ெபாியவ�கைள� ேபா�ற ேவ!.� எ�பைத' தவிர ேவ, 
எ�ன ெபா$
 ெகா
ள �/8�? 
 
அ)த வாசக'ைத� பா�%க� பா�%க இைளஞC%4 ஒ$விதமான அ$வ$�� 
வள�)த(. மாம�ன� அேசாக� ச�,� ெபா$'தம�ற இ)த வாசக'ைத8� ம�ற 
வாசக2கேளா. இைணயாக ஏ� எ=தின� எ�,3ட நிைன'தா�. அ)த 
வாசக'ைத� ப/'ததா+ ஏ�ப�ட அதி$�தி அவCைடய �க'திேல ெவளி�ப�ட( 
ம�. ம+லாம+ வா<� ெசா�களாக9� ெவளி�ப�ட(.  
 
"ச�,� ெபா$'தம�ற வாசக�! Iட'தனமான வாசக�!" எ�, வா<வி�.' 
தன%4
 ேபசி% ெகா!டா�.  
 
"த�K. எ)த வாசக'ைத� ெசா+கிறா<?" எ�, பி�னா1$)( ஒ$ 4ர+ ேக
வி 
எ=�பிய(. 
 
இைளஞ� மகா12க சா�திாி தி$�பி� பா�'தா�. 
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4/யானவைர� ேபா�ற உைட யணி)தி$)த ஒ$வ� தி!ைண' M! ஒ�றிேல 
�(ைக ைவ'(� சா<)( ெகா!/$)தா�. அவ$ைடய உைடதா� அவைர ஒ$ 
4/யானவ� ேபா+ கா�/யேத தவிர, அவ$ைடய வைளயாத உடH� நிமி�)தக�ற 
மா��� ேந� ெகா!ட பா�ைவ8� எ+லா� ஒ$விதமான க�Kர'ைத உ$வா%கி% 
கா�/ன. அவ$ைடய க!களிேல ேதா�றிய அ)த ஒளி இைளஞனி� உ
ள'ைத 
எளிதாக% கவ�)த(. 
 
இைளஞ� மகா12க சா�திாிேயா இர!. இதிகாச2க
, நா�4 ேவத2க
, ஆ, 
சா'திர2க
, பதிென�.� �ராண2க
, அ,ப'( நா�4 கைலஞான2க
 
அ'தைன8� ஆசா� Iலமாக� பாட2ேக�ட ஒ$ வி'(வா�. அ)த மனிதேரா ஒ$ 
சாதாரண 4/யானவ�. இ$)தாH� அவாிட� த�ேனவிட ஏேதா ஒ� ஆ�ற+ மிக� 
ெபாிய ஆ�ற+ 3.தலாக அைம)தி$�பதாக இைளஞC%4' ேதா�றிய(. 
 
"அேதா எ=தியி$%கிறேத, 'I'ேதாைர� ேபா�,' எ�,, அ)த வாசக'ைத'தா� 
ெசா+கிேற�" எ�, இைளஞ� இ)த% 4/யானவ$%4� பதி+ 3றின�. 
 
"அதிேல எ�ன தவ, க!டா<?" தி$�பி% ேக�டா� அவ�. 
 
"ஐயா, அறிவாேலா அCபவ'தாேலா ெபாியவ�கைள� ேபா�, எ�றா+ 
ெபா$ளி$%கிற(. வயதா+ I'தவ�கைள� ேபா�, எ�ற ெபா$ைள ம�.� 
த$கி�ற இ)த வாசக'தி+ எ�ன சிற�� இ$%கிற(? வயதி+ I'தவ�கைள 
ெய+லா� இைளஞ�க
 ேபா�றி% ெகா!/$)தா+, Iட'தன'ைத ஆராதி�பைத' 
தவிர ேவ, எ�ன பய� காண�/8�? நாC� எ'தைனேயா O+க
 
க�றி$%கிேற�. அவ�றி+ எதிH� இ� மாதிாியான அச�.% க$'ைத நா� 
பா�'ததி+ைல. ஒ$ 4/யிேல பல� பிற)தி$)தாH�, அவ$
ேள I'தவைன வ$க 
எ�, வரேவ�ேபா� ஒ$வ� 3ட இ$%கமா�டா�க
; அறி9ைடயவைன'தா� 
அரசC� வழிப�. ஒ=4வா� எ�ெற+லா� அறிஞ�க
 எ=திைவ'த O+க
 
�ழ24கி�றன. ஏ�.� 6ைர%கா< கறி%4 உதவா( எ�, ெசா+1 நீ2க
 எ� 
க$'ைத ம,'( விடலா�. எ� சிறிய வாE%ைக அCபவ2 3ட இ)த% க$'(%4 
மாறானதாகேவ யி$%கிற(” என◌், 3றினா� மகா12க சா�திாி. 
 
"த�பி, உ�Cைடய வாE%ைக அCபவ'ைத% ெகா5ச� ெசா+Hகிறாயா?" எ�, 
ேவ!/% ெகா!டா� ெபாியவ�. 
 
மகா12க சா�திாி, த�C
 அைம)த ஏேதா ஒ$ T'திர'ைத' த�/வி�டா� 
ேபா�ற உண��சி8ட� ��பி� ெதாியாத அ)த% 4/யானவாிட� த� பிற�� 
வள��ெப+லா� எ.'(% 3ற' ெதாட2கி வி�டா�. 
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"ஐயா, ராஜகிாியிேல மகா ப!/த� சா�பசிவ சா�திாிைய� ப�றி நீ2க
 
ேக
வி�ப�ட(!டா? அவ$ைடய மக�தா� நா�. எ�Cட� 3ட� பிற)தவ�க
 
-அதாவ( என%4 �)தி� பிற)தவ�க
-Iவ�. எ� இன� ேச�'( நா�4 ேப�. எ� 
அ!ண�மா� Iவைர8� ப�றி நா� ெசா+1வி�டாேல இ)த வாசக� 
ெபா$ள�ற( எ�பைத� �ாி)( ெகா
ளலா�.  
 
"எ� த%ைத பல ராஜ சைபகளிH� வி'வ சைபகளிH� பா/� ெப�ற பாி6க
 
பல�பல. ெபா�னக9� ெபா$ளாக9�, Bடாக9�, நிலமாக9� அவ� த� கைல 
ஞான� ஒ�ைற% ெகா!ேட ஏராளமான ெசா'( ேச�'தி$)தா�. 
 
"எ� �த+ அ!ண�, ப
ளி%4 ஒ=2காக� ேபாகாம+ ஊ� 6�றியாக9� 
Tதா/யாக9�, தகாத ந�பினேரா. ேச�)( 6�றி% ெகா!/$)தா�. அவைன' த� 
க!ணிேலேய விழி%க ேவ!டா� எ�, விர�/ய/'( வி�டா� எ� த)ைத. 
ஆனா+ அவ� இற)த B�/�4 அ!ண� அ=(ெகா!ேட ஓ/ வ)தா�. இற)த 
B�/�4' (�ப'ேதா. வ$பவைன விர�/ய/%கவா �/8�? (%க B�/+ 
Lைழ)தவ�, தாேன I'தவ� எ�, வழ%கா/ எ� த)ைத%4% ெகா
ளி 
ைவ'தா�. பிற4 ெகா
ளி ைவ'த உாிைமைய% கா�/ வழ%கா/ எ+லா� 
ெசா'(%க;%4� தாேன நி�வாகியாகி வி�டா�. பி�னா+ ெசா'தி+ ப24 
ெகா.%க �/யாெத�, 3றி எ2க
 Iவைர8� B�ைட வி�. விர�/ய/'( 
வி�டா�. 
 
"எ� இர!டாவ( அ!ண� ஒ$ ேசா�,% க�ைட. க+வி அறி9� கிைடயா(; 
இய�ைக அறி92 கிைடயா(; I'த அ!ண� விர�/ய/'த பிற4, B�ைட வி�. 
ெவளிேயறி% காசி%4� ேபா< அ24 ஒ$ சா�திாி B�/+ சைமய+ ேவைல ெச<( 
சா�பி�.% ெகா!/$%கிறா�. 
 
"I�றாவ( அ!ண� ஒ$ ைப'திய�. அவைன% க!டா+ எ� தா<%4 அறேவ 
பி/%கா(; எ� த)ைத% 4� பி/%கா(. எ� த)ைத இ$%4�ேபாேத அவ� அைர� 
ைப'தியமாக இ$)தா�. பி�ன+ அவ� இற)( I'த அ!ண� எ+ேலாைர8� 
விர�/ய/'த பிற4 இ�ேபா( �=� ைப'தியமாகி வி�டா�. 
 
"எ� தாேயா, �'த அ!ணC%4� சாதகமாக� ேபசி எ+லா� ெசா'(%கைள8� 
அவேன ஆ%கிரமி'(% ெகா
ள உதவியாக இ$)தா
. அவ� கைடசியி+ த� 
மைனவியி� ெசா+ ேக�. அவேள8� அ/'( விர�/ வி�டா�. அவ
 B�. 
ேவைலக
 ெச<( ெகா.'(� பிைழ'(% ெகா!/$%கிறா
. 
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"நா� எ� த)ைதயி� வழிைய� பி�ப�றி% காசியி+ ஒ$ ப!/தாிட� ெச�, க+வி 
க�, வ$கிேற�. இ�ேபா( ராஜகிாி%4 எ� தாைய� பா�'(வர'தா� ேபாகிேற�. 
 
"இ�ேபா( ெசா+H2க
. எ� அ!ண�மா� I�, ேப$� எ�ைனவிட வயதி+ 
I'தவ�க
தா�. இவ�களி+ யா$%காவ( கா� மாியாைத கா�.�ப/யாக 
இ$%கிறதா? யா$%4 நா� மாியாைத ெச<( ேபா�ற ேவ!.� எ�, 
ெசா+Hகிறீ�க
? எ2கைள ேமாச� ெச<( B�ைட வி�. விர�/ய I'த 
அ!ணC%கா? ேசா�,� பி!டமாக' திாி8� எ� இர!டாவ( அ!ணC%கா? 
அ+ல( ைப'தியமாக வி.தியி+ அைட ப�.% கிட%4� எ� I�றாவ( 
அ!ணC%கா?” 
 
இைளஞ� ேக
வி%4 அ)த மனித� உடேன பதி+ ெசா+லவி+ைல. அவ� வா< 
திற)( ேபச�� மகாவி2க சா�திாி மீ!.� அவைர% ேக
வி ேக�டா�. 
 
"எ� வாE%ைக அCபவ'ைத அறி)த பி�C� நீ2க
 இ)த வாசக'ைத ஏ�,% 
ெகா
ள� ெசா+Hகிறீ�களா? அேசாக� இ�ப/�ப�ட ெபா$ள�ற க$'(%கைள� 
பர�ப% 3டா(!"  
 
மகா12க சா�திாியி� இ� ெசா�கைள% ேக�ட அ)த% 4/யானவ� �க'தி+ ஒ$ 
��சிாி�� உதி'த(. 
 
"நீ2க
 இ�C� எ� க$'ைத ஏ�,% ெகா
ள வி+ைல ேபா1$%கிறேத!" எ�, 
இைளஞ� ம,ப/8� ேக�டா�. 
 
இ7வள9 ெசா+18� அ)த மனித$%4 அறிவி+ படவி+ைலேய எ�ற எ!ண� 
அவ� மன'தி+ ேதா�றவி+ைல. ேவ, யா$மாயி$)தா+ அவ�கைள� ப�றி இேள 
ஞ� அ�ப/'தா� எ!ணியி$�பா�. ஆனால, அ)த% 4/யானவாிட� ஏேதா ஒ$ 
ெபாிய ஆ�ற+ இ$�ப( ேபா+ அவC%4' ேதா�றிய(. அவ� த� க$'ைத ஏ�,% 
ெகா!. வி�டா+, தா� ஒ$ ெபாிய சாதைன ெச<த பல� கி�.� எ�ப( ேபா�ற 
ஓ� உண�9 அவைனயறியாம+ அவ� மன'தி+ ேவN�றி யி$)த(. 
 
"த�K. எ�மீ( உன%4 ந�பி%ைக உ!டாகிறதா?” எ�, சிாி'(% ெகா!ேட 
ேக�டா� அவ�. 
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"ஐயா இத�4 �� நா� உ2கைள� பா�'தேதா, பழகியேதா கிைடயா(. ஆனா+, 
இ�, உ2கைள� பா�'த உடேனேய, என%4 உ2க
 மீ( ஒ$ ந�பி%ைக உ!டாகி 
வி�ட(" எ�றா� இைளஞ�. 
 
"அ( ேபா(�! நா� இ7வள9 ேநர�� நீ 3றியவ�ைற% ேக�.% ெகா!.தா� 
இ$)ேத�; அ7வள9� ேக�ட பிற4 என%4' ேதா�றிய( இ(தா�: உ� 
வாE%ைக அCபவ� மிக� சிறிய(, அேசாக$ைடய அCபவ� மிக� ெபாிய(. நீ 
வாE%ைகயி� ஒ$ ப%க'ைத ம�.�தா� க!/$%கிறா<; அேசாக� வாE%ைகயி� 
இ$ ப%க'ைத8� க!டவ�. அவ� �=%க �=%க அCபவி'( அறி)த 
உ!ைமகைள'தா� நாெட2 4� பர�பி வ$கிறா�. அவ$ைடய வாசக'தி� 
உ!ைமைய உண�)( ெகா
ள நீ இ�C� அCபவ� ெபற ேவ!.�. அத�4 நீ 
உ�ைனேய தியாக� ெச<( ெகா!. ேசாதைனயி+ ஈ.பட ேவ!.�. 
 
அவ$ைடய ெசா�க
 அ='தமாக இ$)தன. அைவ இைளஞ� மன'தி+ ஆழமாக� 
பதி)தன. அவ$ைடய ெசா+ எைத8� மீறி� ேபச ேவ!.ெம�, அவC%4' 
ேதா�றேவயி+ைல. 
 
த�K, நா� உன%ெகா$ வழி ெசா+Hகிேற�. அ)த �ைறயி+ நீ ேசாதைன ெச<( 
பா�. இ)த� ேசாதைனக;%காக நீ I�, ஆ!.க
 ஒ(%கினா+ ேபா(�. எ� 
ெசா+ைல ந�பி நீ உ� வாE%ைகயி+ I�, ஆ!.க
 ெசலவிட �� 
வ$கிறாயா?” எ�, அவ� ேக�டா�. 
 
�� அறி�க மி+லாதவராக இ$)தாH� அவைர ந�ப ேவ!.� எ�, ஒ� 
உ
;ண��சி 3றிய(. 
 
"ெசா+H2க
" எ�றா� மகா12க சா�திாி. 
 
"�த1+ உ� ைப'திய%கார அ!ணைன� ேபா<� பா�. ைப'திய%கார 
வி.தியி1$)(, நீ இ$%4� இட'தி�4 அவைன அைழ'(% ெகா!. வ)(வி.. 
அவைன உன%4 ேமலானவனாக மதி'( மாியாைத ெச<. அ�� கா�.. ஆதாி'(% 
கா�பா�,. ஓ� ஆ!.%4� பிற4 சி'திைர மாத'( �த+ ெவ
ளி%கிழைமய�, 
இேத இட'தி+ எ�ேன வ)( பா�. அ�ேபா( நா� அ.'த ேசாதைனைய� ப�றி% 
3,கி�ேற�" எ�றா� அ)த% 4/யானவ�. 
 
“சாி” எ�றா� இைளஞ�. அ)த� ெசா+ைல அவ� கா�பா�,வா� எ�ற ந�பி%ைக 
அ)த% 4/யானவ$%4 இ$)த(. அவ� 4/யானவைர� ப�றி எ(9� விசாாி'(% 
ெகா
ளவி+ைல. உட� வ)த பிராமண�கெள+லா� M2கி எ='தபி� அவ�கேளா. 
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�ற�ப�.� ெச�றா�. ேபா4�ேபா( 4/யானவாிட� "ேபா< வ$கிேற�" எ�, 
ெசா+1 விைடெப�,% ெகா!டா�. 
 
சாியாக ஓரா!. கழி)த(. �'தா!. பிற)த(. சி'திைர மாத� �த+ 
ெவ
ளி%கிழைம வ)த(. மகா12க சா�திாி அ�, ந!பக+ ேநர'தி+ அ)த% 
கிராம'(� ச'திர'(%4
 Lைழ)தா�. அவைன எதி�பா�'(% ெகா!. அ)த% 
4/யானவ� கா'தி$)தா�. 
 
அவ� அ$கி+ ெச�ற9டேனேய அவ� தானாக� ேபச' ெதாட2கின�. 
ஆன)த'ேதா. "ஐயா, எ� அ!ணC%4� ைப'திய� ெதளி)(வி�ட(!" எ�, 
3றினா�. 
 
"எ�ப/?" எ�, ேக�டா� 4/யானவ�. 
 
"எ� தா<%4 I'த அ!ண� ேம+ ப�, அதிகமாயி$)த(. எ� த)ைத%4 
இர!டாவ( அ!ண�ேம+ பாச� அதிகமாயி$)த(. எ� I�றாவ( 
அ!ணC%4 யா$ைடய அ��� கிைட%கவி+ைல. அ)த ஏ%க� அவைன வா�/% 
ெகா!/$)த(. நா� பிற)த பி�, தா< த)ைத இ$வ$ேம கைடசி� பி
ைளயான 
எ�னிட� மி4)த அ�� ெசH'தின�க
. அ)த நிைலயி+ எ� I�றாவ( அ!ண� 
��றிH� ஒ(%க�ப�டவYகி வி�டா�. அ��%காக ஏ2கி ஏ2கி அவC%4� 
ைப'திய� பி/'( வி�ட(. 
 
"ெச�ற ஆ!. நா� எ� தாைய� பா�%க� ேபானேபா( த2க
 க$'(�ப/ 
அ!ணைன எ�Cட� அைழ'( வ)( ைவ'(% ெகா
ள� ேபாவதாக� 
ெசா�ேன�. "அவ� ைப'தியமாயி�ேற, ேவ!டா�" எ�, �த1+ ம,'தா
. 
பிற4 நா� ஒேர பி/வாதமாயி$)ததா+ ஒ��% ெகா!டா
. அவ;� என%4' 
(ைணயாக B�/+ வ)தி$)( அ!ணைன% கவனி'(% ெகா
ள �� வ)தா
. 
நா� அ!ணைன� ைப'திய%காரனாக% க$தாம+ அ��� மாியாைத8� கா�/ 
நட)( ெகா!ேட�. இைத% க!. எ� தா8� அவனிட� அ�பாக நட)( 
ெகா!டா
. பி
ைள�பாச� அ�ேபா(தா� அவ;%4 ஏ�ப�ட(. எ2க
 அ�� 
கிைட%க' ெதாட2கியபி�, அ!ணCைடய ைப'திய� சிறி( சிறிதாக' ெதளிய 
ஆர�பி'த(. இ�ேபா( அவ� ��றிH� ெதளி)தவனாகி வி�டா�. ராஜகிாியி+ 
உ
ள ஒ$ ேகாயி+ மட�ப
ளியி+ அவ� ேவைல பா�'( வ$கிறா�” எ�, 
ெசா+1 �/'தா� இைளஞ�. 
 
"சாி, அ.'த ேசாதைனைய நா� இ�ேபா( ெசா+Hகிேற�. நீ8� உ� I�றாவ( 
அ!ணC� இ�ேபா( உ2க
 இர!டாவ( அ!ணைன� ேபா�றி நட%க 
ேவ!.�. ஓரா!.%4� பிற4 இேத ச'திர'தி+ சி'திைர மாத'( �த+ 
ெவ
ளி%கிழைமய�, எ�ைன வ)( பா�" எ�றா� 4/யானவ�. 
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"சாி, அ�ப/ேய ெச<கிேற�" எ�றா� அ)த இைளஞ�. அ�, பக+ அவ� 
ச'திர'திேலேய ம�றவ�கேளா. சா�பி�டா�. தனி� சா�பா. ேத/� பிராமண� 
B�.%4� ேபாகவி+ைல. �'த ெப$மா� ெகா
ைககளி+ அவC%4� ப�, 
ஏ�ப�/$)த(. மாைலயி+ தி$�ப9� ராஜகிாி%4� �ற�ப�.� ெச�றா�. 
 
ம,ப/8� ஓரா!. கழி)த(. சி'திைர மாத'( �த+ ெவ
ளி%கிழைம ச'திர'(' 
தி!ைணயி+ அ)த% 4/யானவ� அவC%காக% கா'(% ெகா!. 
உ�கா�)தி$)தா�. அவC� உாிய ேநர'தி+ வ)( ேச�)தா�. 
 
"ஐயா, கா2க
 இ�ேபா(தா� இ�பமாக, 4.�பமாக வாEகிேறா�. எ� 
அ!ண�மா� இ$வ$� எ� ேம+ மி4)த அ�� ைவ'தி$%கிறா�க
. எ� தா8� 
எ2க
 Iவைர8� தா� ெப�ற ெச+வ2க
 எ�, க$(கிறா
. ஒ$வ� மீ( ஒ$வ� 
அ�� ெகா!. வாEகிேறா�. ெபாிய அ!ண� 3ட இ+ைலேய எ�ற ஒ$ 
4ைறைய' தவிர ேவ, எ(9� இ+ைல. இர!டாவ( அ!ண� இ�ேபா( எ=த� 
ப/%க' ெதாி)( ெகா!டா�. சைமய�கைல ப�றி ‘பாக சா�திர�' எ�ற ெபய ாி+ 
அவ� எ=திய �'தக'(%4 ராஜகிாி ம�ன� பாி6 ெகா.'(� சிற�பி'தி$%கிறா�" 
எ�, மகிE�சிேயா. 3றினா� மகா12க சா�திாி. 
 
"இ)த% 4.�ப� பிைண�� ஏ�பட% காரண� எ�ன ெவ�, நிைன%கிறா<?" எ�, 
ேக�டா� 4/யானவ�. 
 
"அேசாக$ைடய ெபா�ெமாழி8�, அைத� பி� ப�றி� பா�%க ேவ!.ெம�ற 
த2க
 M!.தH� தா� காரண�" எ�, இைளஞ� பதிலளி'தா�. 
 
"இ�C� ஒேர ஒ$ ேசாதைன. இ( சிறி( க.ைமயான ேசாதைனதா�. இைத8� 
ெச<( பா�'(வி." எ�றா� 4/யானவ�. இைளஞ� கவனமாக அவ� 3றியைத% 
ேக�டா�. 
 
"த�பி, இ�ேபா( நீ2க
 I�, ேப$� உ2க
 ெபாிய அ!ண� B�.%4� 
ெச+H2க
. பண� எ(9� ேவ!டா� எ�,�, உ2க;%4 ஏதாவ( ேவைல 
ெகா.'( வயி�,%4� ேசா, ேபா�டா+ ேபா(� எ�,� ேக;2க
. அவ� 
B�.%4 உ2க
 தாைய �த1+ 3�/� ெச+ல ேவ!டா�. B�/+ நீ2க
 இட� 
ெப�ற பிற4, உ2க
 அ!ணனிட� ம�.ம+லாம+ அ!ணியிட�� மாியாைதயாக 
நட)(ெகா
;2க
" எ�, ேசாதைனயி� விவர'ைத% 3றின� 4/யானவ�. 
 
வழ%க�ேபா+ அ.'த ஆ!. சி'திைரமாத� �த+ ெவ
ளி%கிழைமய�, த�ைம 
வ)( ச)தி%4�ப/ அவ� ெசா+ல' தவறவி+ைல. 
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ஒரா!.%4� பிற4 இைளஞ� அவைர� ச'திர'தி+ ச)தி'தா�. 
 
"அேசாக� வா%4 அ�த வா%4! ஐயா, இ�ேபா( எ2க
 அ!ண� தானகேவ 
எ2க;%4� பல வசதிக
 ெச<( ெகா.'தி$%கிறா� வாணிப'தி+ வ$� லாப'ைத 
எ2க
 ஒ7ெவா$வ� ெபய$%4� நில� வா2க% 3ட� பய� ப.'தியி$%கிறா�” 
எ�, மகா12க சா�திாி மகிE�சிேயா. 3றினா�. 
 
"த�K. இ)த மா,தH%4% காரண� எ�னெவ�, நிைன%கிறா<?" 
 
"அ�மா அதிக� ெச+ல� ெகா.'ததா+ அவ� தா�ேதா�றியாக வள�)தா�. 
அ�பாவி� அள9%4 மி5சிய தி�டமான க!/�� அவ�மீ( ெவ,�ைப' 
M!டேவ அவ� க�.�பாட�ற த,தைலயாக மாறி வி�டா�. நா2க
 யாவ$� 
அவைன மதி%காம+ இ$%கேவ அவ� எ2கைள� பைகவராக% க$தி B�ைட 
வி�.' (ர'தி வி�டா�. இ�ேபா( நா2க
 எ+ேலா$� அவைன மதி'(� ேபா�றி 
நட)தைத� பா�'(�, எ2க;%4
ேள நில9� அ�ைப% க!.� அவC� மன� 
மாறி வி�டா�. ஐயா, உ2க
 ேப�ைச% ேக�டதா+ எ2க
 4.�பேம �( வாE9 
ெப�,வி�ட(" எ�, 3றின� இைளஞ�. 
 
"இனி� ேசாதைன எ(9� ேதைவயி+ைல. அேசாக� எ='(� ெபா$
  
ெப�,வி�டத+லவா?" எ�, 3றி� சிாி'தா� 4/யானவ�. 
 
"ஐயா, அேசாகைர ேநாி+ பா�%கேவ!.� எ�ற ஆைச என%4 ஏ�ப�/$%கிற(" 
எ�றா� இைளஞ�. 
 
"அேசாகைர யா$� எளிதாக� பா�%கலா�. தைலநக$%4� ேபானா+ 
அர!மைனயி+ அவைர� ேப�/ காணலா�. சாதாரண 4/யானவைன எ�னிட� 
ேப6வ( ேபாலேவ அவாிட� எ)த� பிர�சிைன ப�றி8� ேபசலா�" எ�, 3றின� 
4/யானவ�. 
 
மகா12க சா�திாி அ�ேற தைலநக$%4� �ற�ப�டா�. அத�4 ேவ!/ய 
ஆய'த2கேளா.தா� அவ� ராஜகிாியி1$)( �ற�ப�. வ)தி$)தா�. 
 
அர!மைனயி+ மாம�னைர� பா�%க அவC%4 எளிதாக அCமதி கிைட'த(. 
மணி ம!டப'தி+ அரச� வ$ைக%காக% கா'தி$)த பலேரா. அவC� 
கா'தி$2தா�. கணீ� எ�ற மணிேயாைசைய' ெதாட�)( எ=)த Bைணயி� 
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ெம+1ய நாத'(ட� அரச� ம!டப'திC
 Lைழ)தா�. அாியைணயி+ அவ� 
அம�)தபி� எ+ேலா$� எ=)( வண2கி நி�றன�. 
 
மகா12க சா�திாி மாம�னைர% காண வி$��வதாக அர!மைன அதிகாாி 
3றினா�. இைளஞ� எ=)( நி�றா�. அவ� வா< திற%4�� அேசாகேர 
ேபசினா�: 
 
"அைம�ச�கேள, மகா12க சா�திாிைய நா� ந�4 அறிேவ�, அவ� 
இைளஞராயிC�, ெபாிய ப!/த�, அவ$ைடய பணி ந� அர6%4 
இ�றியைமயாத(. அவைர நா� கம( மாவ�ட நீதிபதிகளிேல ஒ$வராக 
நியமி%கிேற�. இ)த ஆ!.�த+ அவ� ஒ$ பிரேதச மகாம)திரராக� பதவி ஏ�, 
நம( அர6%4� பணி�ாிய ஆைணயி.கிேற�" எ�, 3றினா�. 
 
அவ$ைடய 4ரH� ேதா�ற�� அவ� யா� எ�பைத இைளஞC%4' 
ெதளிவா%கிவி�டன. 4/யானவ� உ$வ'தி+ வ)( த�ைன% கவ�)(ெகா!ட 
ெப$மா� அவ�தா� எ�, அறி)( மகா12க சா�திாி ஆன)த ெவ
ள'தி+ 
மித)தா�. 
----------------  
 

கைத �� கைத �� கைத �� கைத �� ----        அ�� வள���� அ�ண அ�� வள���� அ�ண அ�� வள���� அ�ண அ�� வள���� அ�ண     
 
அ)த% கா. ந+ல அட�'தியான கா., க2ைக நதி% கைரயிேல உ
ள கா. ேவ, 
எ�ப/யி$%4�! வாCறேவா2கி வள�)தேதா. ெந$2கி அட�'தி$)த மர2க
, 
அ)த% கா�/+ பகலவ� ஒளி பாயாம+ ெச<தன; ஒேர இ$�. மயமாக' 
ேதா�,�ப/ ெச<தன. .  
 
அ)தகார� நிைற)த அ)த% கா�/ேல, அத� த�ைம%4 ஏ�பேவ பல ெகா/ய 
மி$க2க
 நிைற)தி$)தன. அ)த% கா�.� பாைதயி+ ெகா
ைள%கார�க
 3ட� 
ேபாக� பய�ப.வா�க
. அவ�க
 அ2ேக ேபாகேவ!/ய ேவைலேய இ+ைல. 
யாராவ( ம%க
 ேபா4� இடமாக இ$)தா+தாேன அவ�க;%4 அ2ேக 
ேவைலயி$%4�! 
 
இத�காக அ)த% கா�ைட மனித நடமா�டேம இ+லாத கா. எ�, ஒ(%கிவிட 
�/யா(. அ2ேக மனித நடமா�ட�� இ$%க'தா� ெச<த(. எ�ப/ ெய�றா+, 
இளவரச�க;�, ேவ�ைட Bர�க;� ேபாாி+லாத நா�களிேல த2க
 Bர 
விைளயா�.%கைள நட'தி� பா�%க அ2ேகதா� ேபாவா�க
. 
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சீறி� பா8� சி2க'தி� வாைய� பிள%க Bரவாைள எ�ப/ Bச ேவ!.�? 
ப(2கியி$)( பா8� �1ைய ஒ(2கியி$)( அ�ெப<( உயிைர� ேபா%4வ( 
எ�ப/? கா�ெட$(%4� சின'ைத I�/, அத� ஓ�ட'தி+ ேவக'ைத% 3�/, 
ேவெல<(, விலா��ற'ைத� �!ணா%4வெத�ப/? ேகா�ைட வாயி1ேல 
க�/ைவ%க, தனி'( வ$� யாைனைய� பி/'(வ$வ( எ�ப/ ? அர!. மிர!., 
இ$!. கிட%4� �த�களி� பி�ேன ப(2கியி$%4� மானின2கைள% 
கைல'(வி�. அைவ பய)( பா<)ேதா.� ேவக'ேதா. ேபா�/ ேபா�.� 
ெச+H�ப/ காணி�'( அ�ெப<( அவ�ைற BE'(வ( எ�ப/? இ�ப/�ப�ட 
விைளயா�.%க;%காக அ2ேக Bர�க
 வ$வா�க
. 
 
அ�ப/�ப�ட Bர�களிேல ஒ$வ�தா� காசி இளவரச� ஈ6வர நாத�. இளவரச� 
ஈ6வர நாத� க�Kரமான ேதா�ற�ைடயவ�. Bர�� ஆ!ைம8� மி%4ைடயவ�. 
 
காசி அ�ேபா( மாம�ன� அேசாகாி� ஆ�சி%4 உ�ப�/$)த(. காசி ம�னைன 
அேசாக� த� அரச� பிரதிநிதியாக நியமி'தி$)தா�. அேசாக� த� கீE உ
ள 
அரச�கைள, எ�,� தாEவாக மதி'ததி+ைல. அவ$ைடய வாEவிேல �னிதமான 
மா�ற� ஏ�ப.வத�4 ���3ட, த�மிட� க�ப� க�/வ$� சி�றரச�கைள அவ� 
ெகா.ைம� ப.'தியேதா, இழிவாக நட'தியேதா கிைடயா(. அேசாக� �திதாக� 
ேபா$%4 எ=)ததி+ைல; அவ$ைடய ��ேன�க
 Bர� ேபாாி�.� ேச�'த 
நா.கைள அவ� சிதறி�ேபாகாம+ திறைமயாக' த� ேநாிய ஆ� சியி+ பிைண'( 
ைவ'தி$)தா�. 
 
காசி8� அவரா+ ெவ+ல�ப�டத+ல. ஈ6வர நாதCைடய பா�ட� இற)தபி�, 
அேசாக� அவCைடய த2ைதைய' த� சி�றரசராக ஏ�,%ெகா!., த� அரச� 
பிரதிநிதியாக அதிகார� ெகா.'(% காசி நா�/� ஆ�சிைய அவ� ைகயி+ 
ஒ�பைட'தி$)தா�. ஈ6வரநாதனி� த)ைத8� அேசாகாிட� வி6வாசமாக 
நட)(ெகா!டா�. ஆனா+ ஈ6வரநாத� விவகார� அ�ப/�ப�டத+ல. 
 
அரச பர�பைரயிேல பிற)த ஈ6வரகாத� தீவிரமான 6த)திர உண��சி8
ளவ�. 
அ'ேதா. அவன( இளைம� ப$வ� அவC%4� 6த)திர ஆேவச'ைதேய 
ஊ�/யி$%த( எ�, ெசா+லேவ!.�. அவ� மன'(%4
ேளேய த� த)ைதயி� 
ேபா%ைக ெவ,'தா�. 
 
த� பா�ட�தா� ேபாாிேல ேதா�றா� எ�றா+, த%ைத ஏ� த� ஆ!ைமைய% 
கா'(%ெகா!/$%க% 3டா(? ஏ�, த� நா�ைட� ேபாாி�. 
மீ�.%ெகா!/$%க%3டா(?-எ�, அவ� மன'தி�4
ேளேய (/�பா�. த� 
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கால'திலாவ( ம9ாிய�களி� ஆ�சியினி�,� காசிைய மீ�.விட ேவ!.� எ�ற 
எ!ண� அவ� மன'தி�4
ேள க$வாகி உ$வாகி வள�)( ெகா!/$)த(. 
 
காசி இளவரச� ஈ6வரதாத� த� ேதா
வ1ைய� ெப$%கி% ெகா
வத�காக9�, 
அரசிய+ �ைறகைள8�, இராஜத)திர% ேகா�பா.கைள8� 
அறி)(ெகா
வத�காக9� தீவிரமாக �ய�,வ)தா�. அவCைடய ஆ�வ'ைத8� 
ேவ�ைகைய8� க!ட அவCைடய த)ைத அவC%4� ெப$� ெபா,��%கைள% 
ெகா.'(� பாதி அரசா2க ேவைலகைள அவைன%ெகா!ேட �/'(% ெகா!டா�. 
 
அரசா2க ேவைலக
 இ+லாத ஓ<9ேநர'திேல ஈ6வர நாதைன8� அவCைடய 
ேதாழ�கைள8� ேவ�ைட% கா�/ேலதா� பா�%கலா�. 
 
அ�, ஒ$ நா
 வழ%க�ேபால ேவ�ைட% கா�.%4 ஈ6வரனாதC� ேதாழ�க;� 
ெச�றி$)தன�. வழ%க' தி�4 மா$க அ�, ஒ$ பய2கர நிகE�சி நட)த(. 
 
ஈ6வரகாதC%4 ேந� எதிராக ஒ$ சி2க� வ)( வி�ட(. 
 
3ட வ)த ேதாழ�க
 எ�ன ெச<வெத�, ெதாியாம+ திைக'( நி�, வி�டா�க
. 
இளவரசைன வி�. வி�. ஓ.வதா? அ�ப/ேய ஒ.வெத�றாH� அத�4% 3ட 
அ�ச'தா+ அவ�க
 கா+க
 நகரவி+ைல. ஈ6வர நாதC� சி2க�� ேந$%4 ேநேர 
நி�றா�க
. 
 
அ)த� சி2க� மி4)த பசிேயா. இைர ேத/% ெகா!. �ற�ப�. 
வ)தி$)த(ேபாH�. வாைல' M%கி% ெகா!., எதிேர நி�ற ஈ6வரநாதைன 
ேநா%கி� பா<)( வ)த(. ஈ6வரநாத� இைம ெகா/%4� ேநர' தி�4
ளாக 
எதி�'(� ேபாாிட ஆய'தமாகிவி�டா�. வாைள உ$வி% ெகா!. சி2க'ைத 
எதி�'(' தா%கி னா�. அ( த�மீ( பா<)தேபா( ச�ெட�, விலகி% ெகா!டா�. 
பா<)த ேவக'தி+ அ( பPெர�, தைரயி+ வி=)த(. அ( தி$�ப எ=வத�4
 
ஈ6வரநாத� அத� �(கி� ேம+ பா<)( விலாவி+ த� வாைள� பா<�சி 
வி�டா�. மி4)த ஆரவார'ேதா. சி2க� இளவரச� ப%கமாக' தி$�பிய(. அத� 
விலாவி+ பா<)த வாைள உ$வி� 6ழ�றி� 6ழ�றி அத� �க'தி+ பல காய2கைள 
உ!டா%கினா� இளவரச�. கைடசியி+ சி2க� வாைய� பிள)( ெகா!. 
அவைன% க/'(% 4தறிவிட �� வ)த(. த� வாைள அத� ெதா!ைட% 4ழி%4
 
பா<�சி% ெகா�, வி�டா� ஈ6வர நாத�. 
 
ேதாழ�க
 ஆரவார �ழ%க2க
 எ=�பி% ெகா!. ஈ6வர காதைன� TE)( 
ெகா!டா�க
. தனிெயா$வனாக நி�, சி2க'(ட� ேந$%4 ேந� ேபாரா/ அைத% 
ெகா�ெறாழி'த அவ� Bர'ைத� பலபட� பாரா�/ன�க
. இர!. Bர�க
 அ)த� 
சி2க'ைத ஒ$ மர% ெகா�பிேல ெதா2கவி�.' த2க
 ேதா
களிேல அ)த 
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மர%ெகா�ைப' தா2கி% ெகா!டா�க
. ெவ�றி% களி�ேபா. அவ�க
 நக� 
ேநா%கி' தி$�பினா�க
. 
 
தி$��� வழியி+, அவ�க
 வ$� ஓைச ேக�.� �த$%4
ேள ஒளி)தி$'த மா� 
ஒ�, த�பி ஓ.வத�காக ெவளி�ப�.� பா<)ேதா/ய(. 
 
"இளவரேச, த2க
 ெவ�றி வி$)(%4 இ)த மா� பய�ப.ேம" எ�, ேதாழ� 
ஒ$வ� 3றினா�. 
 
அவ� 3றி �/�பத�4 ��னா+ மா� அ��ப�. BE)த(. ஈ6வரனாத� 
அ7வள9 விைரவாக நாேண� றி% 4றி பா�'( அ�ெப<( ஒ.� மாைன� சா<'( 
வி�டா�. அ)த மாைன8� ேதாழ�க
 M%கி% ெகா! டா�க
. வழி �=வ(� 
ேதாழ�க
 இளவரசைன� ேபா�றி� �கE)( ெகா!ேட நட)தா�க
. 
 
நக$%4
 அவ�க
 Lைழ)தேபா(, அவ�கைள� 6�றி ஒ$ சி, 3�டேம 
3/வி�ட(. சி2க'ைத% க!. விய�ேபா$�, சி2க'ைத% ெகா�ற 
இளவரசCைடய Bர'ைத� பாரா�.ேவா$�, அவ�க
 ஊ�வல'ைத ேவ/%ைக 
பா��ேபா$மாக% 3�ட� 3/ வி�ட(. அ)த% 3�ட'தின� இளவரச� 
4=வினைர அர!மைன வாயி+ வைரயி+ ெதாட�)( ெச�றன�. பி�� கல)( 
ெச�, வி�டன�. 
 
இளவரச� ஈ6வரகாத� ெவ�றி% களி�ேபா. அர!மைனயிC
 Lைழ)தா�. 
வ)( ேச�)த சிறி( ேநர'தி�4
 அ24 தா� வ$��னேர வி$)( ஏ�பா.க
 
நைடெப�,% ெகா!/$�பைத அறி)( விய�பைட)தா�. 
 
இ)த' திP� வி$)( யா$%காக எ�, அறிய அவ� மன� அவா% ெகா!ட(. 
 
அத�4
 அவ� த)ைதேய எதி��ப�. அவ� ேக
வி%4 விைடயளி'( வி�டா�. 
 
மாம�ன� அேசாக� காசி%4 வ$கிறாரா�. �'த ச2க கி�மாண'தி�காக வ$� அவ� 
ஒ$ ேவைள அர!மைனயி+ வி$)(!ண ஒ��% ெகா!/$%கிறாரா�. 
அவ$%காக'தா� வி$)( ஏ�பா.க
 நைடெப,கி�றனவா�. மாம�ன� 
அேசாகைர ஈ6வரநாத� அத�4�� ேநாி+ பா�'த( கிைடயா(. அ�, அவைர 
ேநாி+ பா�%க� ேபாகிேறா� எ�ற மன%கிள��சி ஒ$ �ற�. அவ$%4 வி$)( 
ைவ�பத�காக' தன%4 அ)த மா� சி%கியேதா எ�ற எ!ண� ஒ$�ற�. இ�ப/� 
பல திற�ப�ட எ!ண2கேளா. உலவினா+ ஈ6வரகாத�. 
 
மாம�ன� அேசாகைர� ப�றி அவ
 நிைறய% ேக
வி�ப�/$%கிறா�. அவCைடய  



29 

 

த)ைதேய அவ$ைடய சிற)த 4ண2கைள� ேபா�றி� பல�ைற ேபச% 
ேக�/$%கிறா�. 
 
யா$� எ�ேபா(� அேசாகைர� ப�றி% 4ைறவாக� ேபசியேத கிைடயா(. உலக 
�=வ(� ேபா�,� அவ$ைடய ெப$ைமகைள% ேக�.% ேக�., தாC� 
அவைர�ேபா+ ெப$ைம%காளாக ேவ!.ெம�ற ஓ� ஆைச அவ� உ
ள'தி� 
அ/யிேல ஊறிய(. எ+லாவ�,%4� �தலாக அவ� த� கா�ைட அேசாகாி� 
ஆ�சியி1$)( வி.வி%க ேவ!.� எ�, �/9 ெச<தி$)தா�. த� ஆ�சியி+ 
நா. வ$�ேபா(, நி�சயமாக அ/ைம' தைளைய உைட'ெதறி)( 6த)திர ஆ�சிைய 
நிைலநா�ட ேவ!.ெம�, அவ� Bர உ
ள� (/'(% ெகா!/$)த(. த� 
கா�ைட அ/ைம�ப.'தி யி$�பவ� எ�ற �ைறயி+ அவC%4 அேசாக� மீ( 
ஒரள9 ெவ,�� இ$)தேபாதிH�, அவ$ைடய �கைழ% ேக�. ேக�. அவைர' 
த� இல�சிய நாயகராக அவ� ஏ�,% ெகா!/$)தா�. அ)த இல�சிய நாயகைர% 
காண� ேபாகிேறா� எ�ற நிைன�பி+ அவ� மன� கிள�% ெத=)த( 
விய�பி�4ாியத+லேவ! 
 
அேசாக� வ$� ேநர'ைத எதி�பா�'( அவ� ஆவேலா. கா'தி$)தா�. அவ� 
ெகா!. வ)த மா� அ�, சிற�பான கறியாக� சைம%க�ப�/$)த(. 
 
மாைல உண9%4'தா� அேசாக� வ$வதாக இ$)தா�. எனேவ அ)தி� ெபா=( 
ெந$2க ெந$2க அர!மைனயி+ எ+ேலா$� 6,6,�பாக9� பரபர�பாக 9� 
ேவைலகைள% கவனி%கலானா�க
. ேகா�ைட வாயி1ேலேய, ம�ன� மாம�னைர 
எதி� ெகா!. வரவைழ%க ஆய'த� ெச<ய�ப�ட(. 
 
கதி� மைறய இ�C� ஒ$ காழிைக� ெபா=( இ$)த(. 
 
Bர�ரச� அதி�)த(. 
 
ெதாட�)( கணகணெவ�ற மணிேயாைச எ=)த(. 
 
�'த� சரண� க�சாமி ! 
த$ம� சரண� க�சாமி ! 
ச2க� சரண� க�சாமி ! 
 
பி�6%க
 Tழ அேசாக மாம�ன� அர!மைன வாயி1C
 Lைழ)தா�. காசி 
ம�ன� அவைர வண2கி வரேவ�றா�. த� பாிவார2க
 Tழ மாம�னைர8� உட� 
வ)த (றவிகைள8� அர!மைனயிC
 அைழ'( வ)தா�. 
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ம=2க வழி'த தைல8� காவி8ைட8மாக% கா�சி யளி'த O, பி�6%களி� 
ந.விேல, ஒளிமணி �/8� கனி)த அ$�பா�ைவ8�, க�Kர� ச�,� 4ைறயாத 
தி$�க�� பைட'த மாம�ன� அேசாக� நட)( வ)த கா�சி, O, நில9களி� 
இைடேய ஒ$ பகலவ� ேதா�றி ஒளி Bசி%ெகா!. நக�)( வ$வ( 
ேபா�றி$)த(. 
 
ஒ$ மாம�னைர வரேவ�க ஒ$ சி�றசர� �ைறயாக எ�ென�ன ஏ�பா.க
 
ெச<யேவ!.ேமா அ'தைன ஏ�பா.க;� 4ைறவற� ெச<தி$)தா� காசி ம�ன�. 
ேவைலயா�க
 த2க
 கடைமகைள நிைறேவ�ற, 6ழ�, 6ழ�, ஓ/ ஒ/� 
பணி�ாி)தன�. 
 
வரேவ�� ம!டப'திேல எ+ேலா$� உ�கா�)தி$)தா�க
. காசி ம�னேரா. 
அரசிய+ ப�றி� சிறி( ேநர� அேசாக� உைரயா/% ெகா!/$)தா�. அ�ேபா( 
திPெர�, அவ� பா�ைவ இளவரச� ஈ6வரநாத� மீ( பதி)த(. 
 
"த2க� ைம)த�தாேன?" எ�, அேசாக� ேக�டத�4 ஒ$ ��னைகைய� பதிலாக 
அளி'(� ேபசாம1$)தா� காசி ம�ன�. 
 
"ஈ6வரநாதா, உ� Bர சாகச'ைத� ப�றி% ேக
வி� ப�ேட�. சி2க'ைத ெவ+H� 
ஒ$ சி2க'ைத' த� மகனாக� ெப�ற காசி ம�ன� ெப$� பா%கியசா1தா�!” எ�, 
மாம�ன� 3றின�. 
 
ஈ6வரகாதனி� உ
ள� �=வ(� இ)த� பாரா�.ைரயா+ மகிE�சி ெவ
ள� 
நிைற)( வழி)த(. அவனி �=வ(� வைள'தா;� ஒ$ மாம�ன�-உலக� 
ேபா�,� ஒ$ ெபாிய சீல நாயக� த�ைன ேநாி+ நி�, ேபா�றி� �கE)( 
ேப6கிறா� எ�C�ேபா( எ)த இைளஞ� உ
ள�தா� எ%களி�பைடயாம+ 
இ$%4�! 
 
�'த ச2க� அைம%கவ)த அேசாக� த� Bர� ெசயைல எ7வா, அறி)தா�! 
அர!மைனயி+ இ$�பவ�%ேக ச�, �� தா� அ�ெச<தி ெதாி)த(. அ( நிகE)( 
இர!. நாழிைக� ெபா=(3ட ஆகியி$%கா(. அத�4
 அேசாக$%4 எ�ப/' 
ெதாி)த( எ�, அவC%4 விய�பாக இ$)த(. 
 
வி$)( ஆய'தமாகிவி�டதாக� பணி�ெப!க
 வ)( 3றின�. உடேன காசி 
ம�ன� யாவைர8� வி$)( ம!டப'தி�4 அைழ'(� ெச�றா�. 
 
வி$)(!Y�ேபா( அேசாகாி� அ$கி+ காசி ம�ன$� ஈ6வரகாசC� 
அம�)தி$)தா�க
. அவ�க;%4 இ$�ற'திH� வாிைசயாக� �'த பி�6%க
 
அம�)தி$)தா�க
. 
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வி$)( மிக� சிற�பாகேவ தயாராகி யி$)த(. அர!மைன� சைமய�கார�க
 
மி4)த கவன'ேதா.� திறைமேயா.� உண9வைககைள� பாக� 
ப!ணியி$)தா�க
. ஆனா+, அ)த வி$)( ஈ6வரநாதC%4 
ஏமா�றமளி'(வி�ட(. அவ� ேவ�ைடயா/% ெகா!.வ)த மா� கறி அ�, 
வி$)தி+ பாிமாற�படவி+ைல. 
 
�'த ெப$மா� உயி�களிட'தி+ அ�� ேவ!.� எ�,தா� ெசா+1யி$)தா�. 
�'த ச2க'தி+ ேச�)தவ�க
 ெகா+லாைம ேநா�ைப% க�டாயமாக% கைட� 
பி/%கேவ!.� எ�ப( விதியாக'தா� ெந.நா
 இ$)(வ)த(. 
 
இைடயிேல யாேரா கைத க�/ வி�/$)தா�க
. 
 
�'த ெப$மான ஒ$ ேபைத ேபா<% க!டானா�. அவC%4� �'த ெப$மா� 
உயி�கைள% ெகா+ல% 3டா( எ�, ேபாதைன �ாி)தாரா�. அ)த� ேபைத 
உண9%காக% ெகா+ல% 3டாதா எ�, ேக�டானா�. உண9%காக9� ெகா+ல% 
3டா( எ�, அ='த% தி$'தமாக� பதிலளி'தாரா� ெப$மா�. ேமH� ஒ$ 
ச)ேதக� எ�, ேக�டான� ேபைத. எ�ன? எ�, ேக�/$%கிறா� �'த ெப$மா�. 
 
"தானாக� ெச'(�ேபான உயி�களி� உடைல' தி�னலாமா?' எ�, அவ� 
ேக�டானா�. 
 
"அைத ேவ!.மான+ தி�னலா�, ெகா+Hவ( பாப�. ெச'(% கிட�பைத' தி�ப( 
பாவமி+ைல" எ�, �'த ெப$மா� 3றினரா�. 
 
இ)த% கைதைய% க�/வி�டவ�களி� ேநா%க� நிைறேவறி�,. 
 
ெகா+Hவ( பாவ�; �லா+ தி�Cவ( பாவமி+ைல எ�ற ேபா1% ெகா
ைக �'த 
ெப$மானி� விள%க� எ�ற ெபயாிேல நாெட24� பரவிவி�ட(. நாளா வ�ட'தி+ 
ெச'தைத' தி�னலா� எ�ற ெகா
ைக ேபா<' தா� ெகா+லாத எைத8� 
தி�னலா� எ�ற க$'( எ24� பரவிவி�ட(. ெகா+Hவத�ெக�,� ெகா�ற 
பாப'ைத ஏ�,% ெகா
;வத�ெக�,� ஒ$ வ4�பின� ேதா�றின�க
. அவ�க
 
பாவ'ைத� ப�றி அ%கைற ெகா
ளாம+, த2க
 ேபாக ேபா%கிய2கேளேய ெப$� 
பா%கியமாக% க$தி� �லா+ கைடகைள' திற)தா�க
. ம�றவ�க
 தி�Cவ( 
பாவமி+ைல எ�ற ெகா
ைகயி+ தாராளமாக� �லா+ தி�ன' ெதாட2கினா�க
. 
 
இ)த% ெகா
ைகக
 �'த ச2க'தினாிைடேய8� பரவிவி�டன. �'த பி�6%கேள 
�லா+ தி�Cவ( பாவமி+ேல எ�ற க$'ைத ஏ�, நட%க'ெதாட2கி வி�டா�க
. 
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எ+ேலா$� �'த ெப$மானி� க$'(%4 மா,பா/+லாம+ தா2க
 நட�பதாக% 
க$தி%ெகா!டா�க
. 
 
அேசாக� �'த ச2க'தி+ ஈ.பா. ெகா!ட பி�ன�தா� �'த ெப$மானி� 
உ!ைமயான த'(வ2க
 மீ!.� நைட�ைற%4 வ)தன. �'த ச2க'தின� 
உயி�கைள% ெகா+ல9� 3டா(; �லா+ உ!ண9� 3டா( எ�ற க!/�பான 
விதி ஏ�ப�ட(. அேசாக� த� வாEவி+ இ)த ஏ�பா�ைட உ!ைமேயா. 
அCசாி'( வ)தா�. ேமH� அவ� க12க� ேபாாி+ மனமா,தலைட)தபி� �'த 
த$ம% ெகா
ைகயி+ க$'(ா�றி அவ�ைற' த� வாEவி+ அCசாி'( வ)தா�. �'த 
த$ம2கைள வாEவி+ ைக%ெகா
ள% ெகா
ள, அவ$%4 ஒ$ விதமான 
மன�சா)தி8� இ�ப�� ஏ�ப�. வ)தன. 
 
அேசாக� �லா+ உ!பதி+ைல எ�பைத அவ$ைடய ஆ�களி� Iல� 
அறி)(ெகா!ட காசி ம�ன�, த� பாிசாரக�க;%4� ெசா+1-�லாHண9 
வைககைள அ/ேயா. நி,'திவிட� ெச<தா�. வி$)தி+ �லாைல� பைட'( 
அேசாகாி� மன� �!படாம+ ெச<(வி�ேடா� எ�ற மன அைமதி8ட� அவ� 
இ$)தா�. 
 
சி2க'ைத' தா� எதி�'( நி�, ேபாரா/யைத வ1ய வ)( பாரா�/ய மாம�ன�, 
மா� கறியி� 6ைவைய8� பாரா�/� ேப6வா� எ�, ஈ6வரகாதனி� உ
ள� 
எதி�பா�'த(. ஆனா+ மா� கறிேய பைட%க� ெபறவி+ைல எ�பைத அறி)தேபா( 
அ)த இள உ
ள� ஏமா�ற மைட)த(. பி�னா+ காரண'ைத அறி)த ேபா(, 
ஈ6வரநாத� �'த ச2க'ைத� ப�றிேய அல�சிய எ!ண� ெகா
ள' 
ெதாட2கிவி�டா�. உ!Y� உணவிெல+லா� பா4பா.க
 ெச<வ( Iட 
ந�பி%ைககளி� வைகைய� சா�)த( எ�, அவ� க$தலானா�. 
 
ஒ7ெவா$ மனிதC%4� ஒ7ெவா�றி+ வி$�பி$%4�; ஒ7ெவா�றி+ 
ெவ,�பி$%4�. உண9, மர%கறி எ�,� �லா+ எ�,� இ$வைக� ப�ட(. இதி+ 
மன� வி$�பியைத அவனவ� உ!ண ேவ!.ேம ெயாழிய இ�ன(தா� உ!ண 
ேவ!.� எ�, ச�ட� வ4�ப( தகா( எ�, அவ� க$தினா�. 
 
ம%கைள ந+வழி�ப.'(வத�ெக�, சமய2கைள வ4%கி�ற ெபாியா�க
 இ�ப/� 
சில Iட ந�பி%ைககைள8� �4'திவி.கிற�கேள எ�, அவ� எ!ணினா�. 
அேசாக� ேபா�ற ேபரா�ற+ வா<)த மாம�ன�க
 இ( ேபா�ற ெகா
ைககைள% 
க!ைண I/%ெகா!. பி�ப�,கிறா�கேள எ�, அவ� ச1'(% ெகா!டா�. 
வா<��% கிைட'தா+ மாம�ன$ட� ேபசி அவ$ைடய இ)த% 4$�.% 
ெகா
ைகைய நீ%க ேவ!.� எ�,� உ,திெகா!டா�. �� பி� பழ%கமி+லாத 
நிைலயி+, அ�ேபாேத தா� மாம�ன$ட� வாதி.வ( சாிய+ல எ�ற நிைன�பி+ 
அவ� அ�, எ(9� ேபசவி+ைல. 
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வி$)( �/)த9ட�, மா�ன� காசியரச$ட� அரசிய+ ப�றி� சிறி( ேநர� ேபசி% 
ெகா!/$)( வி�.� �ற�ப�டா�. 
 
ெந.நா� கழி'( ஈ6வரநாதC%4 ஒ$ வா<��% கிைட'த(. அேசாக மாம�ன$ட� 
3ட இ$)( பழ4� ஓ� அாிய வா<��- அவCைடய இல�சிய நாயகைர 
அYகி�பழ4� கிைட'த�காிய சிற)த வா<��, அவ� எதி�பாராமேல கிைட'த(. 
 
அேசாக� �னித மன மா�ற� அைட)த பிற4 �'த ச2க'தி+ ேச�)(, அ��� 
அறெநறி8� பரவ� பா.ப�டா�. உ!ைம8� ஒ=%க�� ஒ7ெவா$ மனித� 
வாEவிH� அரசிய1H� 3ட நிைல%கேவ!.ெம�, ெப$ ��சி8ட� தளரா( 
உைழ'தா�. அத�காக, �'த ச2க% ெகா
ைககளிேல த� மன'ைத 
ஈ.ப.'தியத�காக, அரசிய+ ேவைலகளி+ கவன� ெசH'தாம+ 
இ$)(விடவி+ைல. 
 
அேசாக$ைடய ெப$� ேபரர6, அவ$ைடய கால'தி+ சிதறாம+ 4ைலயாம+ க�/% 
கா%க�ெப�, வ)த(. இத�4 அவ� இர'தெவறி மி4)த ேபா��ைறையேயா, 
அநாகாிகமான ேந�ைமய�ற இராஜ த)திர �ைறகைளேயா ைகயாளவி+ைல. 
ஒ7ெவா$ ெசய1H� அவ� உ!ைமைய8� அ�ைப8� க$விகளாக% ெகா!. 
அறவழிைய நிைலநா�.வதி+ ெவ�றி க!டா�.  
 
ஈ6வரநாதனி� மன�ேபா%ைக8� அவ� ெகா!/$)த 6த)திர எ!ண2கைள8� 
ஒ�ற�க
 Iல� அேசாக� ெத
ள' ெதளிவாக அறி)( ைவ'தி$)தா�. ஈ6வரநாத� 
அேத எ!ண2க;ட� ேமH� ெபாியவனாக வள�)( வ)தா+, த� ேபரர6%4 
எ7வள9 சீ� 4ைல9 ஏ�ப.� எ�பைத8� அவ� கண%கி�. ைவ'தி$)தா�. 
ேபாெர�, எ=)தா+, ஈ6வரகாத� ெபா/யாகி� ேபாவா� அேசாகாி� மாெப$� 
பைட%4 ��C+ எ�ப( உ!ைமதா�. ஆனா+ ேபா� �ாி தி+ைல எ�, உ,தி 
ெகா!/$)த அேசாகைர எதி�'( அ)த இைளஞ� கலக� ெச<தா+ அ( எ'தைகய 
தீய விைள9கைள உ!டா%4�! 
 
காசி இளவரச� கலக� ெச<தா�; அேசாக$ைடய ஆ�சி கலகல'(வி�ட( எ�ற 
நிைல ஏ�ப�டா+, ம�ற சி�றரச�க;%4�, இ(ேவ எ.'(%கா�டாகி வி.�. 
தா2க;� காசி இளவரசைன� பி�ப�றி� 6த)திர� ெபற ஆர�பி'(வி.வா�க
. 
 
இ)த� TEநிைல த� ேபரரசி+ உ$வாகாம+ த.%க ேவ!.� எ�, அேசாக� 
�/9 ெச<தி$)தா�. அத�4 காசி இளவரசCைடய மன� மாறியாக ேவ!.�. அ)த 
மா�ற� அவ� உ
ள'திேல த�ைன யறியாமேல நிகE)தாக ேவ!.�. 
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மா,கிேறா� எ�, அவ� சிறி(� எ!ணி� பாராத நிைலயிேல மன மா�ற� 
உ!டாக ேவ!.�. 
 
இ�ப/'தா� அேசாக� த� இராஜ த)திர'ைத நிைறேவ�ற எ!ணினா�. 
ஈ6வரகாத� 6த)திர ெவறி ம�.ேம ெகா!/$)தவனாக இ$)தி$)தா+, அேசாக 
$%4 இ)த ேவைல எளிதாக இ$)தி$%கா(. அவ� அேசாகைர' த� இல�சிய 
நாயகராக9� ெகா!/$)ததா+ அ( மிக9� எளிதாக நிைறேவற வசதியாயி�,. 
 
அ)த நிகE�சி இ�ப/'தா� கட)த(. 
 
ஒ$ நா
 காசி ம�ன$%4 மாம�னாிடமி$)( ஒ$ தி$�க� வ)த(. த� 
அைம�ச�களி+ ஒ$வ� �(ைம8�, ஓ<9 ெப�,வி�டப/யா+, அ)த 
ேவைலகைள அேசாகேர ேம�ெகா
ள ேவ!/யி$)த(. ேவ, ஒ$வைர அ)த� 
பதவியி+ அம�'(�வைரயி+ மாம�ன� தாேம அைத% கவனி%க ேவ!/யி$)த(. 
தம%4' (ைணயாக இளவரச� ஈகவரநாதைன� சில நா�க
 அC�பி ைவ'தா+ 
நலமாக இ$%4� எ�, மாம�ன� த� ைக�பட எ=தியி$)தா�. 
 
காசி ம�ன� ம,'(ைர%க எ!ணேவயி+ேல. மகேன அைழ'(� '�ற�ப.’ எ�, 
க�டைளயி�.வி�டா�. அேசாக� ேவைல%4 எ�, அைழ'தி$%தா+ ஈ6வர 
நாதனி� 6த)திர உ
ள� அைத உதறி' த
ளி யி$%4�. தம%4' (ைணயாக 
ஒ'தாைச இ$%கேவ அைழ%கிறா� எ�ற நிைன�பி+ அவ� ெப$)த�ைமேயா. 
த� த)ைதயி� க�டைள%4% கீE�ப/'தா�. ம, நாேள பாட1�'திர'தி�4� 
ேபா<� ேச�)தா�. 
 
அேசாக� அவைன அ��� ஆ�வ�� ெபா2கி' த(�ப வரேவ�றா�. அவ� 
நல'ைத8� அவ� தா< த)ைதய� நல'ைத8� அ%கைறேயா. விசாாி'தா�. த� 
அைழ��%4 இண2கி உடேன �ற�ப�. வ)தைம%காக' த� பாரா�.த+கைள% 
3றின�. பி� அவனிட� பா�%க ேவ!/ய ேவைலகைள ஒ�பைட'தா�. ஈ6வர 
நாதனிட� ஒ�பைட'த ேவைல, சி�றரச�களி� நிைலைய% க!காணி�பதா4�. 
அேசாக� த� ேபரர6 சீ� 4ைலயாம+ கா�ப�ற - சி�றரச�கைள% 
க!காணி�பத�காக ஒ$ தனி' (ைறேய உ!டா%கி, அத�4 �தி�)த அCபவ� 
வா<)த ஓ� அைம�சைரேய நியமி'தி$)தா�. அ)த� ேபரறிஞாி� ேவைலைய' தா� 
ஈ6வரகாத� ெதாட�)( பா�%க ேவ!/யி$)த(. நா
 ேதா,� மாம�ன� தாேம 
��வ)( அைர நாழிைக� ெபா=( அ7ேவைலயி+ ஈ.ப.வா�. 
 
ஈ6வரா◌ாத� ேவைலைய ஒ��%ெகா!. க$'M�றி� பா�%க' ெதாட2கினா�. 
அேசாகாி� அரசா�சி �ைறைய8�, இராஜத)திர வழிகைள8� தாC� க�,' 
ெதாி)(ெகா
ள ேவ!.ெம�ற ஆ�வ'ேதா.தா� ஈ6வரா◌ாத� அ)த ேவைலயி+ 
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அம�)தா�. ஆனா+ ேபாக� ேபாக அவC%4 அேசாகாிட� இ$)த மதி�� 
அதிகாி'த(. அவ� மீ( அ��� ேதா�றி வள�)த(. 
 
ெபா(வாக' தைலவ�களாக விள24ேவாாிட� Mர'தி1$)( பழ4வேத சிற��. 
அவ�கைள� ப�றி நா� ெகா!/$%4� உ<�)த மதி��� க$'(� ெந$2கி� பழக� 
பழக% 4ைற)(வி.�. சில தைலவ�களிட� ெந$2கி� பழக� பழக, ஏ� இ)த 
மனிதாிட� பழகிேனா� எ�ற ெவ,��� ஏ�ப�. வி.�. ெப$�பாலான 
தைலவ�க
 நிைல இ�ப/'தா�. ஆனா+ அேசாக� நிைல இ�ப/� ப�டத+ல, 
ெந$2கி� பழக� பழக, அவ� மீ( நம%4 அ�ேப உ!டா4�. அவ$ைடய 
ெகா
ைகளி+ ஆE)த ப�ேற உ!டா4�. அத�4% காரண�, அவ$ைடய 
உ!ைமயான ெசயH�, உய�)த ஒ=%க�� சிற)த மன� ப!�ேமயா4�.  
6த)திர உண��சி8� மேகா�னதமான இல�சிய ேவ�ைக8� ெகா!ட 
ஈ6வரனாத�, த� இல�சிய நாயகரான அேசாகாிட� ெந$2கி� பழக� பழக 
அவ$ட� ஓ� அ��றவா+ பிணி��!டா� எ�றா+ அ( விய��% 4ாியத+ல. 
அ��ண��சி வள$மானா+ பைக8ண��சி க$கி ம/ய'தாேன ெச<8� ஈ6வரகாத� 
பாட1�'திர� வ)தபிற4 தாேன அேசாகரா<-அேசாகேர தானா< ஆன ஒ$ 
நிைலைய எ<திவி�டா�. அவ$ைடய ெகா
ைகக;� ேகா�பா.க;� 
மா6ம$வ�ற அவCைடய இள� உ
ள'திேல ேவN�றி வி�டன. �'த த$ம� 
அவCைடய வாEவி� இல�சியமாகி வி�ட(. அரசிய1ேல8� �'த த$மேம 
நிைலெபற ேவ!.ெம�ற க$'( அவC%4 உட�பாடாயி�,. 
 
ஒ$ �ைற ெப$� சி%கலான ஒ$ பிர�சிைன ஏ�ப�ட(. சி�றரச� ஒ$வ� அேசாக 
மாம�ன$ட� ேபா� ெதா.�பதாக அறிவி'( ஒைல அC�பியி$)தா�. 
ஒ�ற�களி� 4றி��� அவ� ேபா� ஆய'த2க
 ெச<( வ$� உ!ைமைய� 
�ல�ப.'தின. 
 
அ)த� சி�றரச� எ!ண� இ(தா�. அேசாக� ேபா� ெச<யவி+ைல எ�ற உ,தி 
R!/$%கிறா�. தா� ேபா$%4� �ற�ப�டா+, ேபாைர' தவி��பத�காக 
வி�.%ெகா.'( விடலா�. தா� எளிதாக 6த)திர அர6 ெப�,விடலா�. பிற4 
அேசாகாி� ேபரர6%4 ந.விேலேய த� வ1ைமயா+ ஒ$ 4�/� ேபரர6 3ட 
நி,விவிடலா�. 
 
சி�றரசனி� இ)த மன�ேபா%ைக� ெபா,�பி+ இ$)த ஈ6வரநாத� ந�4 
ெதாி)(ெகா!டா�. ஆனா+, அவCட� ஏ�பட% 3/ய ேபாைர எ�ப/' 
தவி��ப(? அவCைடய �ய�சிகைள� பி�னைடய� ெச<வ( எ�ப/? இத�4 
எ�ப/�ப�ட இராஜ த)திர'ைத% ைகயா;வ(? 
 
சி)தி'(� சி)தி'(� பா�'தா�. அவC%4 ஒ$ வழி8� �ல�படவி+ைல. இ)த� 
ெசய+ த� அCபவ'தி�4� அறி9%4� அ�பா�ப�டதாக� �ல�ப�ட(. 
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எ�ப/� ெசயலா�ற ேவ!.� எ�, அேசாகாிடேம ேக�. வி.வெத�, 
�ற�ப�டா�. 
 
அேசாக� அ2ேக இ+ைல. ேதா�ட'தி+ இ$�பதாக% 3றினா�க
. ேதா�ட'தி�4� 
ெச�றா�. 
 
அ2ேக அவ� க!ட கா�சி அவைன ெம<மற)( நி�க� ெச<த(. மாம�ன� 
அேசாக� ேதா�ட'தி� ந.ேவ ப6��+ தைரயி+ சாதாரணமாக உ�கா�)தி$)தா�. 
அவ$ைடய ம/யிேல ஒ$ மா� க�, ப.'( அைச ேபா�.% ெகா!/$)த(. 
அவைர� 6�றிH� மா� க�,க
 அ�சம�,� �+ ேம<)( ெகா!. நி�றன. 
�றா% 3�ட� ஒ�, அவைர� 6�றி இைர)( கிட)த தானிய மணிகைள� 
ெபா,%கி' தி�, ெகா!/$)த(. அவ� ேதாளிH� ம/யி+ கிட)த மா� க�றி� 
�(கிH� இர!ெடா$ �றா%க
 4)(வ(� பற�ப(மாக இ$)தன. தா2க
 அ)த 
மனித$%4� ச�ேறC� அ5ச ேவ!.வதி+ைல எ�ற எ!ண'(ட� அைவ 
அவைர ெந$2கி� பழ4வதாக' ேதா�றிய(. மனிதைர% க!டா+ அ5சி 
அர!ேடா.கி�ற மி$க2கைள8� பா<)( ெகா+ல �ைன8� ெகா. 
வில24கைள8ேம க!/$)த ஈ6வர நாதC%4 இ2ேக ச�,� அ�சமி�றி அ�� 
ெகா!. பழ4கி�ற உய◌ிாின2கைள% க!டேபா( விய�பாக இ$)த(, அ)த 
உயி�க;%4� மனித�க;%கி$�பைத� ேபாலேவ அ��ண�9� உற9 
மன�பா�ைம8� இ$%கி�றன எ�பைத அவ� ேநாி+ க!. ெகா!டா�. 
 
தா� வ)த( எத�ெக�, அவC%4 நிைன9 வர� சிறி( ேநர� பி/'த(. அ( 
நிைன9 வ)த9ட� அவ� தடதடெவ�, கட)( அேசாகைர ெந$2கினா�. அவ� 
ெந$2கி� ெச+H�ேபா( �றா%க
 படபடெவ�, இற%ைககைள அ/'(% 
ெகா!. ேமெல=�பின. மா� க�,க
 (
ளி� பா<)( ஓ/ன. அவ� அேசாகாி� 
எதிாி+ ேபா< கி�ற9ட� அைவ மீ!.� அ2ேக வ)( TE)( ெகா!டன. 
த�ைன8� அைவ த� அ��லகி+ ஏ�,% ெகா!. வி�டன ேபாH� எ�, 
மன'தி�4
 எ!ணி% ெகா!டா� ஈ6வரநாத�. 
 
அேசாக� அவேன ேநா%கி நிமி�)தா�. தா� வ)த காரண'ைத� சில ெசா�களி+ 
அவ� விள%கி% 3றினா�. 
 
"உடன/யாக% கவனி%க ேவ!/ய(தா�" எ�, 3றி% ெகா!ேட அேசாக� 
எ=)தி$)தா�. ஆனா+, அவ� இ� ெச<திைய% ேக�.� பரபரபேபா கலவரேமா 
அைட)ததாக' ெதாியவி+ைல. 
 
அHவ+மைன%4 வ)த9ட�, சி�றரசனி� ஒைலைய வா2கி� பா�'தா� அேசாக�. 
உடன/யாக' த�ைன வ)( ச)தி%4�ப/ அவC%4 ஒ$ க/த� அC��மா, 
ஈ6வரகாதனிட� 3றின�. Mத� Iல� க/த� அC�ப�ப�ட(. ஆனா+ ஆணவ�� 
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அச�.' ைதாிய�� ெதா!ட அ)த� சி�றரச� அேசாகைர வ)( காண ம,'( 
வி�டா�. ம,நாேள அ�ெச<தி கிைட'( வி�ட(. 
 
"ஈ6வரநாதா, நாைள நா� அ)த� சி�றரசைன� ச)தி%க� ேபாகிேற�. நீ8� 
வ$கிறாயா!" எ�, ேக�டா� அேசாக�. 
 
'வ$கிேற�!" எ�றா� ஈ6வரநாத�. 
 
இ$வ$� த2க
 அரச உைடகைள% கைள)( I�ைட க�/% ெகா!டா�க
. 
ஆ�/ைடய�கைள� ேபால ேவட� ெகா!., சி�றரசனி� ேகா�ைட%4
ேள 
Lைழ)தா�க
. பா+கார� ேபா+ ந/'( அர!மைன அ)த��ர'ைத அைட)( 
வி�டா�க
. அ2ேக ஒ$ மைறவான இட'திேல நி�, த2க
 அரச உைடகைள 
அணி)( ெகா!டா�க
. 
 
பைகயரசனி� அர!மைன. அரச உைடயி+ மாம�ன�. பி�னா+ இளவரச�. 
அேசாக� ச�,� கல2கவி+ைல. அவ� உட� ெச+H� ைதாிய'ேதா. ஈ6வரகாத� 
இ$)தா�. 
 
க�Kரமாக நட)( ெச�றா� அேசாக�. சி�றரச� ம)திராேலாசைன ம!டப'ைத 
அைட)தா�. திPெர�, மாம�னைர ேநாி+ க!ட அதி��சி காவல�கைள� பிரமி%க 
ைவ'த(. வாைள உய�'தி வண%க� 3றின�. "அேசாக� வ)தி$%கிறா� எ�, 
உ2க
 அரசனிட� ேபா<� ெசா+" எ�, 3றின� அேசாக�. ஒ$ காவல� ஒ/னா�. 
அேசாக� ஈ6வரநாத� பி� ெதாடர நட)தா�. 
 
அ)த� சி�றரச� ஓேடா/ வ)( வண2கி வரேவ�றா�, இ$வ$%4� உய�)த 
இ$%ைக த)( தா� கீேழ நி�றா�. அவCைடய அைம�ச�க;� எ=)( வண2கி 
நி�றன�. 
 
அேசாகாிடேமா, ஈ6வரநாதனிடேமா அ�ேபா( வாளி+ைல. ேவ, எ7விதமான 
ஆ8த�மி+ைல. ஆன+ அ)த� சி�றரச� ஏ� அ�ப/� பணிய ேவ!.�? வண2க 
ேவ!.�? 
 
சி�ன5சி, பி
ைள 3ட இத� காரண'ைத% 3றி விட �/8� வ5சகமாக, 
அேசாகாிட� அ)த� சி�றரச� நட)( ெகா!/$)தா+ அ)த� ெச<தி 
ெவளி�ப�ட9ட� அவC%4 எ�ன கதி ேநாி�/$%4� எ�, எ!ணி� பா�%க% 
3ட �/யா(. ம%களிைடேய அேசாக$%4 அ7வள9 மதி�பி$)த(; அ7வள9 
அ�ேபா. ம%க
 அேசாகைர ேநசி'தா�க
. இைத அ)த� சி�றரச� 
அறியாதவன+ல. ஆகேவ, அவ� எதி�பாராத விதமாக - ஆ8தம�,' த� 



38 

 

��னிைலயி+ தி.ெமன வ)( நி�ற அேசாகைர% க!ட9ட� விய��� திைக��� 
அைட)( வண2கி நி�ற( ஆ�சாிய'தி�4ாியத+ல. 
 
ஆனா+, ஒ$ பைகவ� ேகா�ைடயி+ (ணி)( Lைழ)( ைகயி+ எ7விதமான 
பைட%கலCமி�றி ெந56,தி ஒ�ேற (ைணயாக அவ��� நி�கி�ற த�ைம 
அேசாகைர ய�றி ேவ, யா$%4 வ$�? ஈ6வரநாத� அேசாகாி� ெந56,திைய% 
க!. பிரமி'தவாேற அவ� பி� நி�றா�. 
 
வண2கி நி�ற சி�றரசைன ேநா%கி அேசாக� சில ேக
விக
 ேக�டா�. அவ� 
பைடெய.'(% கலக� ெச<( 6க)திர� ெபற �ய�ற ெச<தி உ!ைம ெய�பைத 
அவ� வா< Iலமாகேவ அறி)( ெகா!டா�. பி� அவ� ேபச' ெதாட2கினா�. 
 
�த1+ அவ� அவCைடய 6த)திர உண��சிைய8� ேவ�ைகைய8� பாரா�/ன�. 
அவ� 6த)திர'ைத� பறி%க ேவ!.ெம�ப( த� 4றி%ேகாள+ல எ�பைத 
விள%கி% 3றின�. நா�. நிைலைமைய� பட� பி/'(% கா�/ன�, 6த)திரமாக 
அவ� தனியர6 ஏ�ப.'திய பி� பிற அரச�க;� ேபரரைச எதி�'(% கிள�)ெதழ% 
3.� எ�ற உ!ைமைய ஒளி9 மைறவி�றி அவC%4 எ.'(ைர'தா�. 
தனியர6க
 பல�பல ஏ�ப�டபி�, அவ�,
ேள வ1ைம மி%க ஒ�, ம�றவ�ைற 
அட%கியாள ��ப.� எ�ற பி� விைளைவ விள%கின�. அ�ேபா( மீ!.� அ)த� 
சி�றரச� ேவ, வழியி�றி ஒ$ ேபரர6%4 ஆ�பட ேநாி.� எ�பைத8� 
எ.'(ைர'தா�. எதி�'(� ேபாாிடாத அேசாகாிடமி$)( வி.தைல ெப�,, மீ!.� 
ெகா.ைமயான ேபா$%4 உயி��ப1 ெகா.'( அ/ைம' தன'ைத விைல%4 வா2க 
ேநாி.� எ�பைத அவ� அ)த� சி�றரசCைடய மன'தி+ பதி8�ப/ எ.'(% 
3றின�. இ'தைன மா,பா.க;%4� இைடயிேலேய நாெட2கிH� ஏ�பட% 3/ய 
4ழ�ப�, ெகா
ைள, கலக�, உயி�%ெகாைல, க�ட�, அழி9 எ'தைன, எ7வள9 
எ�பெத+லா� எ.'(ைர'தா�. 
 
கைடசியாக, அவ� த� அைழ�ைப மதி'( வர ம,'தைத% க!/'( வி�., த� 
ஆ�சியி+ அவ� 6த)திர'தி�ேகா, 6த)திர உண��சி%ேகா பாதகமாக தா� கட)( 
ெகா!/$%கிறாரா எ�, ேக�டா�.  
 
��ேனா�க
 ேபாாி�.� ேச�'த ேபரரைச% க�/% கா'(வ$வைத' தவிர அேசாக� 
எ)த அரசைர8ம இழிவாக நட'தியதி+ைல. எ+ேலாைர8� சிற�பாகேவ நட'தி 
வ)தா�. 4/ம%க
 எ7வா, அேசாகைர� ேபா�றி மதி'( வ)தா�கேளா அ7வாேற 
சி�றரச� அைனவ$� அவைர� ேபா�றி மதி'( வ)தா�க
. அவ�க
 அேசாகாி� 
ேபரர6%4 ஆ�ப�/$)தா�க
 எ�பைத' தவிர ேவ, எ7விதமான 4ைறபா.க;� 
அைடயவி+ைல. 
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அேசாக$ைடய ேப�6 அ)த� சி�றரசCைடய மன'ைத' ெதா�ட(. தா� 6த)திர 
அர6 நி,விய பி� த� சி�றர6%4 ேநாிட%3/ய கதிைய' த�ைன% கா�/H� 
அேசாக� ெதளிவாக அறி)தி$%கிறா� எ�பைத அவ� உண�)தா�. 
 
அ�� வழியி+ ஒ$ ேபரரைச நிைல நா�ட அேசாக� ெகா!/$%4� உ!ைமயான 
ேவ�ைகைய அவ� மன� ஆதாி'த(. 
 
ேபா� ெவறி%4� ெகாைல ெவறி%4� ஊேட த'தி' த.மாறி% ெகா!. நி�, 
த'தளி%4� 6த)திர'ைத% கா�/H�, ேபாரர�ற அைமதி வி$�பிய ஒ$ ேபரரைச, 
ேபா�/, ெபாறாைமய�ற ஓ� அ�� வழி� ேபரரைச, ஆதி%க ெவறிய�ற ஒ$ 
ந+லரைச நிைல நி,'த' தாC� உதவியாக இ$�ப( ெப$ைம% 4ாியேத எ�பைத 
அவ� ஏ�,% ெகா!டா
. த� ேபா� ஆய'த2கைள உடன/யாக% ைகவி.வதாக 
அேசாக$%4 உ,தியளி'தா�. அ)த� சி�றரசC%4 மனமா�ற� ஏ�ப�ட 
ெபா=திேலேய ஈ6வரனாதC%4� மனமா�ற� ஏ�ப�. வி�ட(. 
 
அேசாக மாம�னாி� ேபரரைச நிைல நி,'(வத�4' தாC� ெதாட�)(ைழ%க 
ேவ!.ெம�, அவ� த� மன'தி�4
ேளேய �/9 ெச<(ெகா!டா�. 
 
ேகா�ைடயி1$)( அேசாக� ெவளிேயறிய ேபா( அவ� அ/நிழைல ம�.ம�றி 
அவ� வழி �=வைத8� பி�ப�,� ஒ$ மனநிைல ெப�, ஈ6வரநாத� அவைர� 
பி�ெதாட�)( நட)தா�. 
 

!"�!"�!"�!"�    
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