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      (	.ைர  
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4.  �ேராகிதாி	 �ல�ப2 (/0யர� : 1939)  
5.  ெகா�கரேகா (ஆன5த விகட	 11-2-1934)  
6.  அவ� மிக* ெபா2லாதவ� (/0யர� 1939]  
7.  கேபாதி�ர� காத2 /0யர�. (12-11-1939 (த2 3-3-1940 வைர)  
-------------    


��ைர
��ைர
��ைர
��ைர    
    
'எ5த ேநா7�/� அ0*பைட� காரண�ைத� க�டறி5� ம,5� ெகா'�தா2தா	 
/ணமைட8�, /ண*ப'�� (	 ைவ�திய	 ெச7ய ேவ�0ய�� அ�தா	. 
ேநாயி	 9ல�ைதயறி5� ம,5� த,� ைவ�தியைன* ேபா	�தா	 நா(� நா ' 
ம�களி	 அவதி�/� அ2ல:�/� எ� 9ல�காரண�? எைவ அ0*பைட� 
ேகாளா�க� என (த42 க�டறி5� அவ)ைற* ேபா�கி ந2ல ச(தாய�திைன 
அைம�� வ,கிேறா�. இ5த (ய)சியி2 எ3கைள� தவிர, திராவிட இய�க�தவ,� 
�யமாியாைத� கார�க<மாகிய எ3கைள� தவிர, இ�வைர ஈ'ப டவ� ேவ� 
யா,ேம கிைடயா�' (அ�ணா - ஒளி விள�/)  
 
தமி?- ச(தாய அைம*பிேல காண*ப'� சீ�ேக'க�, சீரழி�/� 9டந�பி�ைகக�, 
சாதி ேவ)�ைம, பா�*பனீய� விைத���ள ந-�� க,���க�, ெபா,ளாதார ஏ)ற 
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தா?Cக�, கடC� ெபயரா2 நைடெப�� க,���/� - அறிC�/� ெபா,5தா 
சட3/க�, விழா�க� தமி? ம�கைள வா 0 வைத�� அவ�த� (	ேன)ற�தி)/ 
( '�க ைடகளாக அைம5� அD அDவாக உயி� /0�� வ,� ேநா7க� 
எ	பதைன� க�', அவ)ைற ஒழி��- ச(தாய� நல� ெபற அ�ணா ெச7த 
ம,��வ (ைறகளி2 ஒ	� கைதவழி க,�F ட2. தமி?நா ைட* பி0�த Gைடக� 
ஒழிய ேவ�'மாயி	 "ேநா7 நா0 ேநா7 (த2 நா0, அ� தணி�/� வா7நா0 
வா7*ப- ெசய2" எ	� வ�<வ� வ/�த ம,��வ (ைறைய� தய3கா� தமிழ� 
ைகயா<த2 ேவ�'� எ	ப� அ�ணாவி	 ெகா�ைக' எ	� ெசா24	 ெச2வ�, 
ேபராசிாிய� ரா. பி. ேச�* பி�ைள /றி*பி'� க,�� எ�ண�த�க�. உய�5த 
ஒ*ப)ற தமி?* ப�பா' உண����, தமி?* ப)H '�, நா '* ப)றளி�/�, 
இன*ப)ைற இதய�தி2 ேத�/� க,���கைள� கைத வழி, நாடக வழி த,� ேபா� 
ம�க� எளிதி2 ஏ)�� ெகா�வ� எ	� அவ� வழ3கிய இல�கிய- ெச2வ3க� 
எ�ணில. அவ)��, அவ� ெதாட�க கால�தி2 எIதிய பைட*�களி	 ெதா/*பாக 
அைமவ� இJேவ'. அ�ணா எIதிய (த2 சி� கைத ெகா�கரேகாC�, (த2 
/��� தின� ேகாமள�தி	 ேகாப(� (த	(தலாக K2வ0வி2 ெகா�' 
வர*ப '� தமிழறி5ேதா��/ வி,5தளி*ப� இ5 K4	 தனி- சிற*பா/�.  
 
ெகா�கரேகாெகா�கரேகாெகா�கரேகாெகா�கரேகா.... (11.2.1934). ெசௗமிய	 எ	.� �ைன* ெபயாி2 அ�ணா க2Mாி* 
ப,வ�தி2 எIதிய (த) பைட*�. ஆன5த விகட	 இதழி2 (மாைல : 9 : மணி 6.  
ப�. 55-59) ெவளியிட* ெப)ற�.  
 
பாிதாப�!... வார(� (ைற* ப�திாிைக நட�தி� ேதா2வியைட5�, பிற/ மாத-
மி,(ைற* ப�திாிைக ேபா ' 9ைள இழ5�, கைடசியி2 ைப�திய�காரனாகி� 
கீ?*பா�க�தி2 வசி�� வ,� விஷய� பிறேக ெதாிய வ5த�. (ப�. 59). எ	� 
(0வ� கைத.  
 
இத? நட�த ேவ�'� எ	.� அாி*��/ உ ப ', இ	ன2கைள ஏ)�, இ,5த 
ைக*ெபா,ைள8� இழ5�, இ�தியி2 அறிC நிைல கல3கி- ச(தாய���/� 
க,�F ட வ5தவ	 கதிய)ற ைப�தியமானவ	 ஓவிய� ெகா�கரேகா. இ�கைத 
ெவளிவ5த கால�தி2 இதி2 ைகயாள*ப '�ள இல�கிய� திற	 எவ,� 
ைகயாளாத ஒ	�. ைப�திய� த	 ந�ப.ட	 உைரயா'வ�, காவல� இ�தியி2 
அைழ��- ெச2வ�; அத	வழி அவ� நிைலயிைன� கைதயி�தியி2 Pறி* 
ப0*பவைர விய*பி2 ஆ?��வதா/�. இ�கைதயி	 உயி�*பான ப/தி இ�தி* 
ப�தி எ	பைத எவ,� உணர (08�. அ�ணாவி	 மைறவி)/* பி	 
ஆன5தவிகட	, இ�தி இ, ப�திகைள நீ�கி ெவளியி ட�. அ5த அைம*பிேலேய 
ெகாI�பி4,5� ெவளி வ,� தமிேழாைச8� பதி*பி�த�. 1979இ2 தமி?நா' அர� 
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ெச7தி� �ைற நட��� தமிழர� இதI� அJவாேற ெவளியி '�ள 
/ைறபா 0ைன� கைள5� இ�கைத 1934இ2 ெவளியிட* ெப)ற வ0வி2 
தர*ப'கிற� எ	பதைன� /றி*பி'வதி2 ெப,ைம ெகா�கிேற	.  
 
ேகாமள�தி� ேகாப	ேகாமள�தி� ேகாப	ேகாமள�தி� ேகாப	ேகாமள�தி� ேகாப	 : 'பரத	' எ	.� �ைனெபயாி2 /0 அர� இதழி2 16.7.39 
(த2 6.8.39 (0ய ெதாட� ஓவியமாக வ5த 'க)பைன- சி�திர�', இ� 16.3.75 (த2 
4.5.75 (0ய காQசி இதழி2 ம�பதி*பாக மல�5 த�. எனி.� K2 வ0வி2 
இ�நா� வைர தமி? ம�க<�/� கிைட�கவி2ைல. அ�/ைற ேபா�க*ப'கிற�.  
 
பா�*பனீய�தி2 ைக*ெபா,� இழ5�, ைகக 0* பணியா)�� P4யாகி, 
ேகாமள� எ.� பா�*பன�தியி	 ேமாக வைலயி2 சி�கி, ெகாைலகாரனாகி� 
ெகா'Qசிைற ெச	� வி'தைல ெப)� வ5த 43க�ைத- ச(தாய� த)ெகாைல 
ெச7� ெகா�ள� �ர��கிற�. சி3க*�ாி2 அவ	 உட	 பிற5தா� வி '- ெச	ற 
ஒ, ேகா0 ெச2வ�, 43க�ைத வாழ ைவ�கிற�. த	ைன* பழி�த பழிகாாி 
ேகாமள�ைத 43க� பழி�/* பழி வா3க, அவ� ெச2வ�, மதி*� இழ5�, 
விைலமகளாகிவி'� (0பிைன� கா 'வ� இ�கைத. ெபா,ைள8� ேபாக�ைத8� 
ெப)�� �7*பத)காக* பா�*பனீய� ெச78� R?-சிக� பட� பி0��� கா ட* 
பய	ப'வ� இ� க,� ேதாவிய�.  
 
43க� த)ெகாைல ெச7� ெகா�ள (ய)சி ெச78� கா சியி2 அவ	 ேப�� 
தனிெமாழியி	 நாடக* ப�� மனித உ�ள�திைன எI�தி2 வ0���த,� 
அ�ணாவி	 பைட*�� திறைன விள�/வதா/�. 'த)ெகாைல ெச7� ெகா�வேத 
ந2ல�, நா	 ஏ	 இ,�க ேவ�'�, ெபா,� இழ5ேத	, ெபா	 இழ5ேத	, 
ெப)ேறாைர இழ5ேத	, ெகாைல ெச7ேத	, சிைற �/5ேத	, இ	� சீ5�-
வாாி2ைல. ம� தி	� வா?வதா? பி-ைச எ'��* பிைழ*பதா? எ	 ெச7வ�, 
அைலயி2 அக*ப ட சி� /ழ5ைத, ெந,*பி2 விI5த �I, ஆ0� கா)றி2 சி�கிய 
பQ� ேபாலவ	ேறா என� நிைல இ,�கிற�. ஏ	 நா	 வாழ ேவ�'�? இற*பேத 
ந2ல�. இ	றிரேவ, இ5த- சாவ0ேய சாியான இட�. இேதா இ�கயிேற ேபா��, 
எ	 வைகய)ற வா?ைவ ஒ, (0C�/� ெகா�' வர. 
 
அவ	 உ�ள�தி2 ெபா3கி வ,� இ	ன4	 ெகா'ைமயிைன� ெதளிCப'�த, 
உவைமகைள அ'�கி� த,� அ�ணாவி	 ஆ)ற2 தமிI�/* ��வரC. இ� 
/��� தின�ைத* �தின� எ	� மய3/வ� தி,. ெம7 க�டா	.  
 
கேபாதி�ர� காத�கேபாதி�ர� காத�கேபாதி�ர� காத�கேபாதி�ர� காத� : 'பரத	' எ	ற �ைனெபயாி2 /0 அர� இதழி2 12.11.39 (த2 
3.3.40 (0ய ெதாட� ஓவியமாக வ5த /���தின�. இளைம நல(� மண(� கமI� 
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எழிலரசிைய- ச,காகிவி ட பI�த கிழ���/ மண(0��, அவ� காதைல� 
க,�/வேதா', விபசாாி ஆ�கி'� ��D)ற ச(தாய�ைத� க,��� 
க�D�ேளா� காண- ெச7வ� இ� கைத. க�ணிழ5த பி	ன(� காத2 ஒளி Sச, 
க)பிழ5தாெளனி.� காத4�/ வா?C த,� �ர சி* ெபாறி S��, க,���கதி� 
பர*�� பர5தாம	 வா?�ைக* பாைதைய வைரகி	ற� இ� /���தின�.  
 
த�க�தி� காதல�த�க�தி� காதல�த�க�தி� காதல�த�க�தி� காதல� : 9.7.39. /0 அர� இதழி2 வைரய* ெப)ற சி�கைத. 
க,�ெதா,மி�த காதல	 ேபால� க	னியைர� ைக*பி0��, ெபா,ளாைச ெகா�', 
ைக*பி0�த ெப�ைண� க'5�யாி2 9?கவி ', ைகயி2 /ழ5ைத8ட	 
கா*பா)ற �ைணயி	றி* ெபா7ேய �ைணயாக ெம7 ேவட� ேபா'� ேபா4 
உலக�ைத� க�' கல3/� நிைலயி2 வி ', ெச2வ� மகைள- ேச�5�, உ�ைம� 
காத:�/ ெகா�ளி ைவ�/� ெகா0ய நQ��ள� ெகா�டவைர நாடறிய- ெச7வ� 
இ�.  
 
'இ	ெனா,வ� அைம��� த,� பாைதயிேலேய நட5� நட5� நா� பழ�க*ப '* 
ேபாயி,�கிேறா�. காத2 பாைத எ	ப�, அவரவ�களி	 ெசா5த அைம*பாக 
இராம2 ெப)ேறா� /றி�த�, ேசாதிட� கணி�த� எ	பனேபா	� ஏ)ப ' 
வி'வதாேலேய, வா?�ைக- சி�க2 ஏ)ப'கிற�. சில� 'சகி*�� த	ைம' எ	ற 
ெகா�ைகயி	 ேபாி2 பார�ைத* ேபா ' வி'வ� சில�. 'அவ	 வி ட வழி' எ	� 
Pறிவி'வ�. சில� ம 'ேம, எ	 வா?�ைக சி�கல)றதாகC�, �ைவ8�ளதாகC� 
இ,�/� விதமாக அைம��� ெகா�<� உாிைம என�/ உ�' எ	� Pறி'வ� - 
காாிய(மா)�வ�. அவ�க� /)றவாளிகளா, அ2லவா, - தீ�*பளி*ப� 'உ3க� 
உாிைம' (அ�ணா -- காத2 பாைதயி2) ேமாகனா, ஏமலதா, சரசா 9வ,� காத2 
பாைத ேத0னவ�க� - காத2 பாைத அைம��� ெகா�டவ�க�. அவ�கைள 
இன3கா 0* ெப�ண0ைம ேபா�க (ய2வன வா4ப வி,5�, �ேராகிதாி	 
�ல�ப2, அவ� மிக* ெபா2லாதவ� எ	.� சி�கைதக�.  
 
அறிஞ� அ�ணா எ5த ேநா7க� தீ��க*பட ேவ�'� எ	� நா�ேதா�� எIதி8� 
ேபசி8� வ5தாேர அ5த ேநா7க� மீ�'� தமி?- ச(தாய�ைத* ப)றி'� ெகா'ைம 
ெதாிகிற�. எனேவ அ5 ேநா7கைள* ேபா�க இ5K2 ம,5F '� எ	ற 
ந�பி�ைகயி2 ெதா/�தளி�க ப'கிற�. க,��� ேகா*ைப உ3க� ைகயி2!  
அ�ணாவி	 இJவாிய பைட*�கைள� ெதா/�� (	.ைர8� வழ3/� 
வா7*பிைன ந2கிய ���கா� பிர�ர நி�வன�தா��/ எ	 அ	� கல5த ந	றி.  
 
ெச	ைன -28.     ப. ஆ�(க� /  ெதா/*பாசிாிய�  
-------------------  
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1111.... ேகாமள�தி� ேகாப	ேகாமள�தி� ேகாப	ேகாமள�தி� ேகாப	ேகாமள�தி� ேகாப	    
 
"வி'தைல! வ5�வி ட� த3க�தி)/! 43க�தி	 பா' ெகா�டா ட5தா�டா. 
இனி ேமேல அவ	 அவ	 தா	 ; நா�ப நா�பதா	."  
 
"ந�ைம எ2லா� மற5� வி டா:�, நாராயணைன மா�திர� மற�கமா டா	. 
அவ3க இர�' ேப,� வ5த நாளா ேஜா0 ேபா '�கி டா3க. எ	னேமா R� 
இ,�/."  
 
"நாராயண	 ம5திர�காரனா-ேச! ஏதாகி:� ம5திர� கி5திர� க)�� 
ெகா'�தி,*பா	." 
 
"ம5திரமாவ� த5திரமாவ�! ம5திர� ெதாி5தவ	. இ3ேக ேய�டா வ5� 
மா 0�கி ' க�பி எ�ணி�கி ' கிட�கிறா	" 
 
"இ3ேக	னா எ	னடா*பா! இ5ேத ெபாிய U' உ3க அ*ப3 கால�திேல 
க�ெடயா? ந�ம ராணிய�மா ச�திர�திேல மணிய0-சா ேசா� ; மயி� (ைள-சா 
ெமா ைட" 
 
 "த	னாேன தாென	ன  
  த	னான த	னாேன."  
 "சாைலயிேல ெர�' மர�  
  ச��கா, ைவ�த மர�..."  
 
வா�ட� ந�ப� 9, ெரா�ப (ர '* ேப�வழி "ைப2, ைப2" எ	� Pவினா2, 
எJவளC (ர '� ைகதி8�, ெப 0யி2 ேபா ட பா�� ேபால�தா	! அவ.� 
வ5தா	 ! நா� ேமேல தீ 0யப0 வ�பள5� ெகா�'�, பா0�ெகா�'மி,5த 
ைகதிக�, ேப-ைச நி��தி�ெகா�' சிமி 0 தி�ைண ேமேல சிவேன எ	� 
உ கா�5� வி டா�க�.  
சிைறயிேல எ2லா வா�ட,�, ைகதிக<� மனித�க� தாேன எ	றா எ�Dவா�க�. 
S'வாச2, /ழ5ைத / 0, ெப�'கைள வி '* பிாி5� தனி�� வ5� இ,*பவ� 
ஏேதா ேபசி* பா0 ஆ0, ெபாIைத* ேபா�க '� எ	� வி ' வி'வா�களா?  
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அதி:�, சீ* வா�டராக ேவ�'ெம	ற ஆைச 9-�/ அதிக�. ஆகேவ, ஏகதட�ட2. 
அதிகார�! ைகதிகைள மிக� க�0*பாக நட��வ� வா0�ைக.  
 
43க���/ அ	� வி'தைல! (�கா ேபா�0ேல ேப� விI5த�. ஐ5� வ,ட� 
த�டைன அவ.�/. உ�ேள வ5� 9	� வ,ஷமா-�. இர�' வ,ஷ-
மி,�/�ேபாேத ஒ, அதி�Wட�. வி'தைல! அ*பா! இனி Rாியைன8�, 
ச5திரைன8�, வான�ைத8�, ந ச�திர�ைத8� பா��கலா� ! Sதியிேல உலாவலா�! 
கைட Sதி ெச2லலா�. கீைர85த�'ேம 9	� வ,ஷமாக� க�' ச4��* 
ேபானவ	 இனி வா7�/ ,சியாக எைதயாவ� உ�ணலா�. ராஜா அவ	 இனி 
ேமேல! வி'தைல வ5� வி ட�. அேதா வ5� வி டா	 வா�ட�.  
 
"ேட 43க� ! எ3ேக எ' ப'�ைகைய �, '! க�பளிைய" எ	றா	 43க�. ஒ, 
ப'�ைகைய- �, 0னா	; /தி�தா	. க�பளிைய எ'��� ெகா�டா	. அவைன- 
�)றி:மி,5த ைகதிகைள ேநா�கினா	 ஒ, (ைற. அவ�க� தைலைய 
ஆ 0னா�க�. இவ	 ப2ைல� கா 0னா	.  
 
9ைலயி2 உ கா�5� ெகா�0,5த நாராயண	 த�ளா0 நட5� வ5தா	 
43க�திட�! நாராயண	. கிழவ	 பாப�. ெஜ	ம த�டைன! உ�ேள வ5� எ ' 
வ,ட�தி)/ ேமலாயி)�. உலக�ைத அவ	 மற5ேத வி டா	. 43க�திட� 
அவ.�/ ஒ, ஆைச. 43க���/� அ*ப0ேய.  
 
"43க� ! இனிேமேல ��தியா பிைழ. பா��தாேய. இ3ேக படறபா ைட" எ	றா	 
நாராயண	.  
 
43க� பதி2 ெசா2ல எ�ணினா	. ஆனா2 ��க� ெதா�ைடைய வ5� 
அைட��வி ட�.  
 
"வ,கிறவென2லா� இ*ப0�தா	 ேபாற*ெபா ��திேயா' இ,*பதா ேப�வா	! 
��தியாவ� வ,வதாவ�" எ	றா	 வா�ட�.  
 
'மா�-' என உ�திரவி டா	 9.  
9	� வ,ஷமாக வா�ட� எ�தைனேயா தடைவ, உ�திரவி 0,�கிறா	. 
அ*ேபாெத2லா� ேதா	றாத ஒ, �திய ச5ேதாஷ� இ5த உ�திரைவ� ேக ட�� 
வ5த�.  
 
மா�-! �ற*ப' ! ேபா ெவளிேய!  
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எ3ேக? உலக���/! சிைற�கதC திற5� வி ட�. P�ைடவி '� கிள��. ேபா 
ெவளிேய! பா� உலைக! நீ பல நா<� பா��கா� மன� ெவ5�, ம�ைண� தி	� 
ெகா�0,5தாேய, இனி உலக���/* ேபா! உ	 ம�கைள* பா� ! எ	ற2லேவா 
அ5த உ�தரC ெசா2:கிற�.  
 
பா��/�ேபாேத யம	 ேபால� ேதா	�� 9-� ந�ப� Pட அ	� 43க���/ 
ேதாழனாக� ேதா	றினா	.  
 
ெரா�ப /ஷாலாக�தா	 நட5தா	. வா�ட� ெபாI� ேபா�க ேவ�0, "ேட! 43க� 
யாராவ� வ5தி,*பா�களா ெவளிேய உ	ைன* பா��க" எ	� ேக டா	.  
 
43க���/ ��க� ெபா3கி)�! ைககா2க� ந'3கின. ேகாமள�ைத எ�ணினா	. 
க�களி2 நீ� த��பி)�.  
 
மாத- ச�பள�தி)/ மார0�/� அ5த வா�ட,�/ 43க� ெகாைல�ேகசி2 
ச�ப5த*ப ', 5 வ,ஷ� த�0�க*ப ட ைகதி எ	ப� ெதாி8ேம தவிர 43க�தி	 
உ�ள� எ	ன ெதாி8�? 43க�தி	 மனைத அ5த ேநர�தி2 கல�கிய அ5த 
ேகாமள�ைத* ப)றி�தா	 எ	ன ெதாி8�.  
 
உ3க<�/�தா	 எ	ன ெதாி8�? 43க� ஒ, ைகதி! ஆகேவ அவ	 ெவ��க*பட 
ேவ�0யவ	 எ	� வாதா'S�கேள தவிர, 43க� ஏ	 ைகதியானா	, எ� 
அவைன அ5த நிைல�/� ெகா�' வ5த� எ	ப� உ3க<�/ எ	ன ெதாி8�?  
எ	ன உலகமி�? ஏைழ�/ உலகமா? ஏைழயி	 மன� ��ப டா2, அைத ஆ)�� 
உலகமா? அ2ல! அ2ல! ஏைழயி	 �யைர*ப)றி எ�ள�தைன சி5தைன8� 
ெச7யா� ஏைழ மீ� ஏேத.� பழி �ம�த*ப டா:� "ஆமா� அவ	 �Wட	! 
ெச7�தா	 இ,*பா	" எ	� சாதி�/� உலகமா-ேச.  
#   #   #  
 
அ	�, ஒேர க,�க2! இ, 'ட	 ேமக�, அ0�க0 இ0, கா� ெசவி'ப'�ப0. 
மி	ன2 க�கைள� /��வ� ேபால. பி�பி�ெவன� Fற2. 43க� மா '� 
ெகா 0:�/* ப�க�திேல தன�ெகன விட*ப 0,5த அைறயிேல ப'��� F3கி� 
ெகா�0,5தா	. அ5த ேநர�திேல ேகாமள�ைத* ப)றி�தா	 கனC க�' 
ெகா�0,5தா	. இரC 12 ஆயி)�. அவ	 அைறயி	 கதC ெம�வாக� 
திற�க*ப ', க,*�� க�பிளியா2 த	ைன (I�� மைற��� ெகா�0,5த ஒ, 
உ,வ� உ�ேள Xைழ5த�. அ�தா	 ேகாமள�.  
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மி�. ேகாமள� சா�, மி� ேகாமள�. 43க�தி	 சி	ன எஜமானி! வ�கீ2 
வரதா-சாாியி	 ெசா5த� த3ைக ெரா�ப அழகி, மகா ைககாாி! R�வா� அறியாத 
43க���/ ேமாகெம.� அபினிைய நி�த நி�த�, சிாி*பா:�, சிமி டலா:� 
ஊ 0வ5தவ�.  
 
43க� ஒ, கால�தி2 அ5த ஊ,�ேக ெபாிய தன�காரராக இ,5த ம�0 மகாேதவ 
(த4யாாி	 மக	. ேகாமள�தி	 தக*பனா�தா	 (த4யா� S '�/* �ேராகித�. 
�ேராகித� ெச7� ேச��த பண5தா	, வரதா-சாாிைய வ�கீலா�கி)�. �ேராகித- 
ெசலCட	 �� சா�திர� க 'த2, ேகாதான� அளி�தா2, /�பாபிேஷக� ெச7த2 
(த4ய ைக3காிய3கைள 20 ஆ�' விடாம2 ெச7� தா	 ம�0 மகாேதவ 
(த4யா�, 10000 %பா7 ெசா��� இ,பதனாயிர� கட.�, மக	 43க���/ 
ைவ�� வி ' இற5தா�. ேபானா2 ேபாகிற� எ	� வ�கீ2 வரதா-சாாி, 
ேவைலயி	றி தி�டா0�ெகா�0,5த 43க���/ க '� F�/� ேவைல 
ெகா'�� த	 S 0ேலேய ேசா��, மா '� ெகா 0:�/ ம� அைறயி2 
அவ.�/ இட(� ெகா'�தா�. 43க�தி	 தா7, மக.ைடய நிைல, �ேராகித� 
மக.�/ ேபா�/வர�� ஆளாக மா�� வைர இ2ைல. அ5த அ�ைம அகிலா�ட 
நாயகியி	 அ.�கிரக�தா2 கணவ.�/ (	னதாகேவ இற5� வி டா�. 
அ*ேபா� Pட இ,ப� பிராமணா<�/ ேவW0 வா3கி தான� ெச7தா�. 
43க�தி	 தக*பனா�.  
 
உ�ேள Xைழ5த ேகாமள� ெம2ல த 0 எI*பினா� 43க�ைத ! எ*ப0 இ,�/� 
அவ.�/. தா	 க�' ெகா�0,5த கனவி2 அ�C� ஒ, ப/திதாேனா எ	� 
எ�ணினா	. மிரள மிரள விழி�தா	. க�கைள� �ைட��� ெகா�' பா��தா	. 
நிஜமான ேகாமள�, நிஜமாகேவ த	 எதிாி2 நி)க� க�டா	.  
 
43க���/ ேகாமள�தி	 மீ� அளவ)ற ஆைச! உைழ�� அ:�� ப'�க* ேபா/� 
ேநர�தி:� ேகாமள� '43க�' எ	� P*பி டா2 ேபா��; ஓ'வா	, அவ� எ	ன 
ேவைல ெசா	னா:� ெச7ய. 
 
(த4ேல அவ	, சினிமாவிேல ேதா	�� ெப�கைள* பா��� ச5ேதாஷ*ப'கிற 
அளC�/�தா	 இ,5தா	. ேகாமள(�, எ5த சினிமா�காாியி	 சாகச� 
ச2லாப�தி:� /ைற5தவள2ல.  
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'டா2' அ0�கிற� உட�பிேல எ	பா�கேள, அைத 43க� ேகாமள�திட� தா	 
க�டா	. "க�ணாேல மய3கி வி'வா�க� ெப�க�" எ	� 43க� கைதயிேல 
ப0�த�, ேகாமள�ைத� க�ட பிற/தா	 அவ.�/ உ�ைமயாக*ப ட�.  
 
ேகாமள�, சிவ5த ேமனிய� ! சி3கார உ,வ�! சிாி*�� /:�/� அவ<ைடய 
ெசா5த ெசா��! ேப-ேசா, மிக சா��ய� ! ஆைட அணிவதிேலா ஒ,தனி (ைற! 
ேகாமள�, 43க���/- சாியான மய�க ம,5ைத� ெகா'�� வி டா�. 43க(� 
எ டாத கனி எ	� (த4ேல எ�ணியவ	, "இ2ைல! இ2ைல! ேகாமள�தி)/ எ	 
மீ� ெகாQச� ஆைசதா	. இ2லாவி டா2 ஏ	 எ	னிட� அ0�க0 ெகாQ�வ� 
ேபா2 இ,�கிறா�. எ	ன இ,5தா:� நா	 எ	ன பர�பைர ஆ�0யா! பQச�� 
ஆ�0தாேன ' எ	� எ�ண� ெதாட3கினா	!  
 
அவ	 மீ� /)றமி2ைல ! அவ� மீ� Pட அJவளC /)றமி2ைல. ப,வ� ! அத	 
ேச ைட அ�! 43க���/ உலக� ெதாியா� பாப�. அதி:� ேகாமள�தி	 உலக�  
ெதாியா�!  
 
ேகாமள�தி	 உலக�, மிக ெபா2லாத�. ஆனா2 பா�*பத)/ ெஜா4�/�. எாிகிற 
ெந,*பிேல இ2ைலயா ஒ, ெஜா4*� ! விஷ*பா�பிேல தைலசிற5த ந2லபா��� 
இ2ைலயா ஒ, தனி வன*�! அைத*ேபால ேகாமள�தி	 உலக�.  
 
அவ� க� பா�ைவ, ஒ, மாய வைல. யா� மீ� விI5தா:� ஆைள அ*ப0ேய சி�க 
ைவ�/�. அதி:� 43க�தி	 மீ� ஒJெவா, நா<� எ�தைனேயா (ைற 
விI5தப0 இ,5த�. எ	 ெச7வா	 43க� ! ஏமா5தா	 அவளிட�.  
 
த	 காதைல*ப)றி ஒ, நாளாவ� ஒ, வா��ைதயாவ� அவளிட� ேபசிய�� 
கிைடயா�. அவ	 த	னிட� அ*ப0ேய ெசா�கி� கிட�கிறா	 எ	பைத� ேகாமள� 
ெதாி5� ெகா�ளாம:� இ2ைல. அதைன� த'�கC� இ2ைல. மாறாக, 
ேவ�'ெம	ேற அதைன வள��தா�. த	 அழைக� ெகா�' அவைன அறிவி4-
யா�கினா�. த	 பிரகாச�தா2 அவ	 க�கைள ம3க- ெச7தா�. அ0ைம 
ெகா�டா� அவைன. த	 இWட*ப0 ஆ 0 ைவ�தா�.  
 
ராJ பகF� ராமா.ஜா-சாாியா� ம '� இJவித� த	னிட� அ0ைம*ப 0,5தா2 
ேகாமள� ஏ	 பிற5த S 0ேலேய இ,�க* ேபாகிறா�. எ�தைனேயா ேப,�/ 
ஏ�க�ைத� ெகா'�த அவ� அழ/�, ச2லாப(�, அவ� கணவ	, 
ராமா.ஜா-சாாி�/ ஒ, மா)ற�ைத8� ெகா'�கவி2ைல. அவ� உ�', கீைத 
உ�', ெஜ�ம	 நி�ணாி	 Sாிய வி,�தி ம,5� ேக லா� உ�'.  
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ஊட44,5�, உ�ளப0 ச�ைடயாகி, பிரதிதின� ச�ைட என வ5�, "இனி உ	 
(க�திேலேய நா	 விழி�க மா ேட	 ேபா" என க�0*பாக- ெசா24வி ', S' 
வ5த ேகாமள�, ராJபகFைர பிற/ க�ெண'��� பா�*பதி2ைல. அவ,� 
ேயாக�தி2 இற3கிவி டா�. கீைதயி	 சார�தி2 9?கிவி டா�.  
#  #  # 
 
"43க�" எ	றா� ெம2ல, அ5த மா�. /ல ேதவைதைய ேநா�/வைத* ேபால* 
பா��தா	 43க�!  
 
"ேகாபமா? இ5த ேநர�தி2 இ3/ ஏ	 வ5ேத	 எ	�" என� ேக டா� ேகாமள�. 
"ேகாபமா! என�கா! வ,மா ேகா..." அத)/ ேம2 அவனா2 ேபச(0யவி2ைல ; 
நா�கிேல ஒ,விதமான பிசி	 வ5�வி ட�.  
 
"சாி! நா	 ஒ	� ெசா2கிேற	 ேக கிறாயா, ேக பாயா, மா டாயா?" எ	� 
ெகாQசினா� ேகாமள�.  
 
தைலைய அைச�தா	. த	ைன மற5த 43க�. காதிேல ம5திர� ஓ�வைத* ேபால 
ஏேதா ெசா	னா� மா�. 43க�தி	 (க�திேல ஒ, ம, சி ஏ)ப ட�. "ைப�யேம! 
பயமா?" எ	� �	சிாி*�ட	 ேக டா� ேகாமள�.  
 
அ5த �	சிாி*�, அவைன ஒ, Sரனா�கிவி ட�.  
 
"என�கா பய�?" என� Pறினா	, "நா	 ேபாக 'மா. அ�ணா எI5�வி'வாேரா 
எ	� பய�" எ	றா� ேகாமள�, 43க�தி	 தவைடைய� தடவி� ெகா�ேட.  
 
க�க� திற5தி,5�� 43க���/* பா�ைவ ெதாியவி2ைல.  
 
'ெச7" எ	� ஈன�/ர42 பதி2 ெசா	னா	. சேரெலன ேகாமள� ெவளிேய 
ெச	�வி டா�. 43க� ம�ப08� க�கைள� �ைட���ெகா�' பா��தா	, 
அJவளC� கனவா நிைனவா எ	�. தாைட ெசா24)� அவ.�/ நட5த� 
கனவ2ல, உ�ைமதா	 எ	�! அ5த� ெகா0 இைடயா� ேகாமள�, அவ	 
க	ன�தி2 ஒ, (�த� ெகா'��வி '* ேபானா�. அ5த (�திைர இ,5த� அவ	 
க	ன�தி:�; அைதவிட அதிக� ெதளிவாக அவ	 மனதி:�.  
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உலக� ஒ, �,�� இனி! ஆப�� ஒ, அD அவ.�/. ேகாமள�தி	 (�த� 
அவ.�/ ஒ, கவச� ! ஒ�0 ஆளாக இ,*பி.�, உலக� (Iவைத8� 
எதி��கலா� எ	ற தீர� வ5�வி ட�.  
 
ம3ைகயாி	 ைமய2, மனித.�/ உ�டா�/� மன மா)ற5தா	 எ	ேன!  
 
எ	ன ெசா24வி '* ேபானா� ெதாி8ேமா ேகாமள� ! தன� கணவைன 
எ*ப0யாவ� அ0��� ெகா	� விட ேவ�'ெம	� ெசா	னா�. ஏ	? 
ராJபகF� உயி2 எIதி ைவ�தி,5தா�; தன�/* பிற/ த	 ெசா��, ேகாமள���/ 
எ	�. ெசா�� கிட�கிற�; ஆனா2 ராJ பகF� ெச�தபா02ைல. ேகாமள� 
எ*ப0யாவ� அவைர ஒழி��வி டா2, பண� கிைட�/�. படாேடாபமாக வாழலா� 
எ	ப� ேகாமள�தி	 எ�ண�. அத)காக தன� கணவைன� ெகா2ல 43க�ைதேய 
க�தியாக உபேயாகி�தா�.  
 
"அவ� ஒ,வ� /���க� ேபா2 இ,*ப� தா	 நம�/� தைடயாக இ,�கிற�. அவ� 
ஒழிய '�; உடேன நா� உ2லாசமாக வாழலா�" எ	� Pறினா� ேகாமள�.  
 
43க� அ� ெகாைலயாயி)ேற. அைத- ெச7த2 தவறாயி)ேற, ஆப�தாயி)ேற 
எ	பைத* ப)றி எ� ணேவ யி2ைல.  
 
ேகாமள� மிக அழகி! த	ைன வி,��கிறா�. ஆகேவ அவ� ெசா2வைத- ெச7ய 
ேவ�'� எ	� ம 'ேம எ�ணினா	.  
 
ெகாைல! /ைல ந'3/� ெசா2லாயி)ேற! ஆமா�; ஆனா2 ேகாமளம2லவா 
ெசா	னா�, அ5த- ெசா2ைல! அதிேல பயெம	ன இ,�கிற�.  
 
"இJவளCதானா நீ! ைகயாலாகாதவேன! இேதா நா	 எ	ைன எ'��� ெகா� 
எ	� ெசா	ேன	. எ	ைன உ	னிட� வாழெவா டா� த'�/� ஒ, 
தைட�க2ைல நீ�/ எ	� ெசா	ேன	. அ� (0யவி2ைலேய உ	னா2! நீ8� ஒ, 
ஆ�பி�ைளயா" - எ	ற2லேவா ேகாமள� ேக பா�. அவ� ேப-சி	 '/�தைல'- 
ெசா2லவா ேவ�'�.  
 
ேகாமள�, நம�ேக	 இ5த� ெதா2ைல? ேபாZசி2 மா 0� ெகா�டா2 S� 
ெதா5திரCதாேன. நீ8� நா.� சி3க*�� ேபா7விடலாேம. அ3/ எ	 த3ைக 
�,ஷ	 ெபாிய பண�கார�. அவாிட� என�/ ேவைல கிைட�/�. நா� �கமாக 
இ,�கலாேம -- எ	� ேகாமள� திட� Pறேவ�'ெமன எ�ணினா	 43க�.  
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அைத எ�D� ேபாேத அவ.�/ ஒ, இ	ப�. நீல நிற� கட2! க*ப2 அைச5� 
ஆ0- ெச2கிற�! அவ.� ேகாமள(� சி3க*�� ெச2கிறா�க�. 43க� ேமாகன 
ராக� பா'கிறா	. ேகாமள� �	சிாி*�ட	 அவைன ேநா�/கிறா�.  
 
இெத2லா� அவ.ைடய மன�க� (	� ேதா	 றிய பட�கா சி. சாி! ஒ,(ைற 
ேகாமள�திட� இ5த ஏ)பா ைட- ெசா24* பா�*ப� எ	� எ�ணினா	. 
இ*ேபாேத ெசா2வ� என எ�ண� ேதா	றி)�. எI5தா	, ேநராக ேகாமள�தி	 
ப'�ைக அைற*ப�க� ெச	றா	.  
 
ேகாமள� சிாி�த ச�த� ேக ட�! மணி ஓைச ேபா	ற /ர2.  
 
"மா ட ைவ��வி டா7 43க�ைத" எ	� ம)ெறா, /ர2 ேப�வ�� ேக ட�.  
 
திைக�� அ*ப0ேய நி	�வி டா	 43க�. ப'�ைக அைறயிேல அ5த* பாதகி, 
பர5தாம	 எ	.� வ�கீ4	 ேமா டா� 0ைரவ,ட	 ெகாQ�கிறா�. "அ5த� 
கிழ�தி	மீ� இ5த� கி��கைன ஏவி வி ேட	. இவ.�/ தைல கா2 
ெதாியவி2ைல. அJவளC ஆைச இ5த� த0ய.�/ எ	 ேமேல. உன�/�தா	 எ	 
ேமேல அJவளC ஆைச கிைடயா�" எ	றா� ேகாமள�.  
 
"பாவி! பாதகி! பழிகாாி! /0ெக'�/� ேகாமள� - திற[ கதைவ -- ஐ7யா! 
வ�கீல7யா, எI5தி,3க�! வா,3க� ; இ3ேகவ5� பா,3க�, இ5த நாசகாாி 
ெச78� ேவைலைய. ேட7, பர5தாமா, வாடா ெவளிேய! ேமா டா� ஓ டறயா 
ேமா டா�. ேகாமள�! நா	 த0யனா, கி��கனா, ெவறியனா, திற கதைவ. ராJ 
பகFைர� ெகா2ல- ெசா	னாேய உ	 கI�ைத ஒ0��வி ' ம� ேவைல 
பா��கிேற	..." என 43க� ஆேவச� வ5தவ	 ேபா2 அலறினா	. S' �ராC� 
அம��களமாகி வி ட�. அ�ைட எதி�S '� கதCக� திற�க*ப டன. அைறைய� 
திற5�ெகா�' பர5தாம	 பய5� ெகா�ேட ெவளிேய வ5தா	. அ3ெகா, க ைட 
கிட5த�. F�கினான 43க� அதைன. ெகா'�தா	 ஒ, அ0 பர5தாம	 தைலேம2, 
இர�த� /Gெரன ெவளிேய வ5த�. ேகாமள� ேகாெவன� கதறினா�. வ�கீ2 
வாயிேல அைற5� ெகா�டா�. ெத, ம�க� P0வி டன�.  
 
ஆ! ஆ! எ	ன அநியாய� ! அேட 43க�, ெகாைல காரா! பி0, உைத, அ0! ேபாZ�, 
ேபாZ�!!  
 
எ2ேலா,� 43க�தி	 மீேத பா75தன�.  
#   #   # 
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"நா	 வி0ய)காைல ெவளிேய ேபாகேவ�'ெமன ேமா டா� 0ைரவைர இ3ேகேய 
இரC ப'�தி,�க- ெசா	ேன	 அவைன அநியாயமாக இ5த� த0ய	 அ0��* 
ேபா ' வி டாேன" எ	றா� வ�கீ2.  
 
"ந' இரவி2 எ	ைன வ5� எI*பி, தகாத வா��ைதக� ேபசினா	. நா	 
Pவிேன	; பர5தாம	 ஓ0 வ5தா	. இ5த* பாவி அவைன அ0�� வி டா	" 
எ	றா� ேகாமள�. 
 
பர5தாம	 ேகா� '�/ வர (0யவி2ைல. அ0ப ட 25 நாளி2 அவ	 அ5த 
ேலாக�' ேபா7வி டா	. 43க� ாிமா�02 இ,5தா	.  
 
வழ�/ (05த�. ஐ5� வ,ட� க'3காவ2 த�டைன கிைட�த� 43க���/. 
அ5த ேநர�தி2 ேகா� 02 வ5தி,5த ேகாமள�ைத அவ	 பா��த பா�ைவ அவைள 
அ*ப0ேய அலற ைவ��வி ட�.  
 
சிைறயினி	� ெவளிவ,� ேபா�, 43க� எ	ென	ன எ�ணினா	. அவ	 மன� 
இ,5த நிைல எ	ன எ	பைத*ப)றி விவாி*பெத	ப� (0யா�. அ� மிக மிக� 
கWட�. P�04,5� வி'ப ட கிளி, நீாி2 9?கி� கைர ஏறியவ	, சிைறயினி	� 
ெவளிவ5தா	 ஆகி ேயாாி	 மனநிைலைய* படெம'*ப� (0யாத காாிய�.  
 
கடM� 9	� ஆ�'க<�/� எ*ப0 எ*ப0 மாறி வி டேதா ! வ�கீ2 எ	ன 
ஆனாேரா! அ5த வ���கார� ேகாமள� எ	ன ஆனாேளா? பாப� ! பர5தாமனி	 
/'�ப� எ	ன கதியி2 இ,�கிறேதா? தன� ந�ப�க� எ	ன எ�Dகிறா�கேளா, 
ேப�வா�கேளா, ெகாைலகார	 ெஜயி:�/*ேபா7 வ5தவ	 எ	� த	னிட� 
ேபசC� ெவ க*ப' வா�கேளா எ	� எ�ணினா	.  
 
இனி பிைழ*பி)/ ேவ� மா��க� ேவ�'ேம. ஏதாவ� P4 ேவைல ெச7தாவ� 
பிைழ�க ேவ�'�. வய� ஒ	� இ,�கிறேத, எ	ன ெச7வ�. ஆனா2, யா�. 
ெகாைல ெச7த, ெஜயி:�/* ேபா7வ5த 43க�ைத ந�பி ேவைல�/ ைவ��� 
ெகா�ள (08�.  
 
ெச�த மனிதனா�கிவி டாேள பாவி. எ	 த5ைத த	 ெபா,ைள �ேராகித* 
�ர '�/ அIதா�, நா	 எ	 வா?ைவ இ5த* ெபா2லாத ேகாமள�தி	 ெபா, ' 
பாழா�கி� ெகா�ேடேன. அவ� பா�ைவேய என�/ நQசாகி வி டேத என 43க� 
எ�ணி எ�ணி* பரதவி� தா	, பாப� ! அவ	 நிைல தா	 உ�ளப0 எ	ன? 
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அ	� ெபாI� ேபாவத)/�, கடMைர ஒ, �)� �)றினா	. பல பைழய 
ந�ப�க� பா��தா	. ேசதிக� ெசா	னா�க�. ஆனா2 ஒ,வ�Pட, ேதாழைம 
ெகா�ளவி2ைல.  
 
"அேட! பாவி, 43க�. ெவளிேய வ5�வி டாயா? சாி! இனிேமலாகி:�, ஒ	�� 
த*� த�டா ெச7யாம2, ஏதாகி:� ேவைல ெச7� பிைழ" எ	��,  
 
"ஜா�ரைத 43க�, ஊாிேல இனி எ3ேக எ	ன நட5தா:� உ	பா'தா	 ஆப��. 
ேபாZசா� உ	 மீ� எ*ேபா�� ஒ, க� ைவ�தப0தா	 இ,*பா�க�" எ	��,  
 
"நீதா	 அ5த 43கமா ! மற5�வி ேட	. சாி! ெகாQச� ஜா4யாக நா	 ெவளிேய 
ேபாகிேற	. எ	 S '�/ ம '� வராேதய*பா' எ	��,  
 
"ேவைலயாவ�, கீைலயாவ�, மா' ேபாேல உைழ�கிேறென	றா:� ேவைல 
எ3ேகய*பா இ,�கிற�. எ	ைன* ேபா	றவ.�/ ேவைல கிைட�கவி2ைல 
எ	றா2 உ	ைன யா� P*பிட* ேபாகிறா�க�" எ	��, அவரவ� எ�ண�தி)/ 
ஏ)றப0 ேபசின�. ஒ, சில� கா� ெகா'� தன�. அ	ைறய* ெபாI� ேபாயி)�. 
தன� உ)றா� உறவின� (க�தி2 விழி�க அவ.�/� �ணிவி2ைல. அ	றிரC 
சாவ0யி2 ப'��� ெகா�', தா	 ேக ட ேசதிகைள எ�ணி* பா��தா	.  
 
எ	ன அ- ேசதிக�?  
 
வ�கீ2 வரதா-சாாி, எ3ேகா ெபாிய உ�திேயாக�தி)/* ேபா7வி டா�. ராJபகF� 
தம� ெசா�ைத ேகாமள���ேக எIதி ைவ��வி ' க�ண	 தி,வ0 ேச�5 தா�. 
ேகாமள�, தனி*ப3களா எ'��� ெகா�' எ3ேகா, ெச	ைனயி2 இ,*பதாகC�, 
ேகாமள�தி	 பட� அ0�க0 ப�திாிைகயிேல வ,வதாகC� ேசதி. பர5தாம	 
S டா� பாிதாப நிைலைமயி2 இ,*பதாகC� ேக�வி*ப டா	.  
 
அ	� இரC (Iவ�� �ர�' �ர�' ப'�தா	. மணி�/ மணி வா�ட� 
P*பி'வ� ேபா	ற கவன�.  
 
ெபாI� �ல�5த��, ேநராக பர5தாம	 இ,5த S 0)/- ெச	றா	.  
 
பர5தாமனி	 /ழ5ைதக� ெவளிேய �Iதியி2 �ர�' ெகா�0,5தன. அ5த 
ஏைழ� /ழ5ைதக<�/ அ�தா	 விைளயா '. கைடயிேல ெபா�ைமக<�, ஊ� 
/ழ:� இ,�கி	றன. ஆனா2 அ�மா கா� ெகா'�தா2 தாேன!  
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அ�மாைவ� கா� ேக டா2தா	 ேபா ' அ0�� த�ைம அழைவ��வி ' தா.� 
அIகிறா�கேள. கா� இ2லாத விைளயா '-சாமா	, க2:�, ம�D5தாேன! 
ஆகேவதா	 /ழ5ைதக� �Iதியி2 �ர�' விைளயா0	. பர5தாம	 இற5த பிற/ 
அவ.ைடய மைனவி மரகத� சி� பலகார�கைட ைவ��� ெகா�' கால5த�ளி 
வ5தா�.  
 
"அ�மா! யாேரா ஒ, ஐ7யா வ5தா3க" எ	� Pவினா	 /*ப	. அவ	தா	 
மரகத�தி	 9�த மக	.  
 
"யார7யா! எ	ன ேவ�'�? இ 04 Rடா இ,�கிற�" எ	� Pறி�ெகா�ேட 
ெவளிேய வ5த மரகத�, 43க�ைத� க�டா�. அ*ப0ேய �த�பி�� நி	றா� ஒ, 
விநா0. உடேன ேகாெவன ஆ�திர��ட	 க�தினா�. "ஆ! பாவி! எ	 (க�தி:� 
விழி�க வ5�வி டாயா! எ	 /0ைய� ெக'�தவேன. இ3ேக	 வ5தா7? ேட /*பா, 
சி	னா, சர�, அ3ேக ேபாக ேவ�டா�. அ5த� ெகாைல கார*பாவி, ந�ைம8� 
ஏேதா ெச7ய�தா	 இ3ேக வ5 தா	. ெஜயி4ேல இ,5� ஓ0வ5� வி டா	. 
P*பி' ேபாZைச" என� P�/ர4 டா�.  
 
43க� அ5த- ேசாக� கா சிைய� க�' தா.� அIதா	. பாவி நா	 ெச7த 
பாப�தி	 பயனாக, இ5த* பாைவ8� அவ� ம�க<� வா'கி	றனேர, எ	 
ெச7ேவ	! எ	ைன- சி�திரவைத ெச7தா:� த/ேம என எ�ணினா	 43க�. 
பிற/, மரகத�ைத ேநா�கி, "அ�மா! நா	 ெச7த� த*�தா	....." எ	� சமாதான� 
ெசா2வத)/�, மரகத�தி	 P-சைல� ேக ' அ3/ /�ப2 P0வி ட�. 
"இ3ேக�டா வ5தா7. எ	னா ைதாிய�டா இவ.�/. ேபாடா ெவளிேய. P*பி ' 
ேபாZ� கி ட ெகா'�கD�" எ	� பல� மிர 0னா�க�. 43க� பதி:�/ ஒ, 
வா��ைத ேபசவி2ைல. சில� அ0�தா�க�. பதி:�/� ைகைய� F�கCமி2ைல. 
அவ�க� �ர�த� �ர�த ஓ0னா	. அ5த இட�ைதவி ' ஓ0, பைழயப0 சாவ0யி2 
ப'�தா	. ப'�� க�க� சிவ�/மளC, தைல ப< வா/ ம '� த	 நிைலைய8�, 
த	னா2 பர5தாம	 /'�ப� பாிதவி*பைத8� எ�ணி எ�ணி அIதா	. அI� 
பய	 எ	ன? அவைன� ேத)ற யா� இ,�கிறா�க�. ஆ�! ஒேர ஒ, த3ைக, 
சி3க*�ாி2 சீமா 0யாக இ,�கிறா�.  
 
ெகாைலகார 43க���/, ஒ, த3ைக இ,*பைத� Pட உலக� ஒ*�ேமா 
ஒ*பாேதா! ேம:�, த3ைக மண� ெச7� ெகா�' சி3க*�� ேபான� (த2 S' 
வ,வ� மி2ைல. க0த� ேபா'வ�மி2ைல. தக*பனா� இற5த ேபா� ேசதி Pட 
அ.*ப*படவி2ைல. "ெதாியாம2 ஆ- சாரம)ற அ5த* பய:�/ கிளிைய வள���* 
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�ைனயிட� பறி ெகா'�தைத* ேபால� த5�வி ேட	. அவ.� எ	 (க�தி2 
விழி�க�Pடா�. அ5த* ெப�D� வர�Pடா�, எ	 பிண�த,ேம" எ	� 
Pறிவி ' இற5தவ� 43க�தி	 தக*பனா�. அவ,ைடய �ேராகித* பி��, 
சீ�தி,�த வாதியான �5தர���/* பி0�கவி2ைல. �5தர� மாமனாைர� க05� 
ேபசலானா	. 'ேபா�கிாி*பய2! எ	னேமா எ2லா� ெதாி5தவ	 ேபால* 
ேப�கிறா	!' எ	� மாம னா� ஏ�வா�; கா5தா பா' மிக� கWடமாகிவி'�. யா� 
ப�க� ேப�வ�. தக*பனா� P��ேபா�, த	 கணவ� /)ற� ெச7வதாக�தா	 
ேதா	�கிற�. கணவ� விஷய�ைத விள�/� ேபாேதா, தக*பனா� ெச7வ� ஆபாச� 
என� ெதாிகிற�. இ5த- சி2லைற- ச�ைட ()றி, கைடசியி2 ஒ,வ� (க�தி2 
ஒ,வ� இனி விழி*பதி2ைல எ	� ச�ைட ேபா '� ெகா�' �5தர�, த	 
மைனவி கா5தாCட	 சி3க*�� ெச	�, வியாபார� ெச7� ெப,� ெபா,� 
ேச��தா	. கைடசிவைர விேராத� நீ3கவி2ைல; அவ�க� தனியாகேவ வா?5தன�.  
 
அவ�கைள எ�ணினா	 43க�, அ5த- சாவ0யி2 ப'���ெகா�'.  
 
எJவளC ெபாிய மாளிைகேயா. எ	 த3ைக �,ஷ.�/ எ	ன அழகான 
ேமா டாேரா, எ�தைன /ழ5ைதகேளா, ஒ	�� என�/� ெதாிய மா��கமி2ைலேய! 
நா	 அ3/ ெச2லலாமா? ெச	றா2 எ	ைன� கவனி*பா�கேளா, அ	றி ெகாைல 
ெச7தவ.ட	 ேகா[�வரனான நா	 ேபச (0யா� எ	 �5தர� ெசா24வி டா2 
எ	ன ெச7வ� எ	�� எ�ணினா	.  
 
ேமேல பா��தா	 ஒ, கய� க 0� ெதா3கவிட* ப 0,5த�. அவைன8� அறியா� 
அவ	 ைகக� ெநQச,ேக ெச	றன.  
 
த)ெகாைல ெச7� ெகா�வேத ந2ல�. நா	 ஏ	 இ,�க ேவ�'�? ெபா,� 
இழ5ேத	, ெபா	 இழ5ேத	, ெப)ேறாைர இழ5ேத	. ெகாைல ெச7ேத	, சிைற 
�/5ேத	. இ	� சீ5�வாாி2ைல. ேவைலயி2ைல, வாழ வைகயி2ைல. மாியாைத 
கிைட*பதி2ைல. ம� தி	� வா?வதா! பி-ைச எ'��* பிைழ*பதா? எ	 
ெச7வ�? அைலயி2 அக*ப ட சி� /ழ5ைத, ெந,*பி2 விI5த �I, ஆ0� 
கா)றி2 சி�கிய பQ� ேபாலவ	ேறா என� நிைல இ,�கிற�. ஏ	 நா	 
வாழேவ�'�? இற*பேத ந2ல�. இ	றிரேவ இ5த- சாவ0ேய சாியான இட�. 
இேதா இ�கயேற ேபா��, எ	 வைகய)ற வா?ைவ ஒ, (0C�/� ெகா�' வர!  
ேகாமள�, ப3களாவிேல வாIகிறா�; அவ� F�' தலா2 ெக ட நா	 சாவ0யி2 
�ர<கிேற	.  
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பர5தாம	 ஏ	 அ0ப ' இற5தா	. அவ	 /'�ப� ப'�பா ைட* பா��தா2 
வயி� 'பகீெரன' எாிகிற�.  
 
வ�கீலா�, வ�கீ2. ேகாமள�தி	 ேச ைடகைள� ெதாி5�� க�0�கா� இ,5� 
வ5தா�. அவ,�/* ெபாிய உ�திேயாக� கிைட�ததா�. என�ேகா ேவைல யி2ைல.  
 
'நா	 ஒ, ெகாைலகார	 ! ெஜயி2 பறைவ! தீ�டா தா	. நைட*பிண� ! க�டவ� 
ெவ��க, கால5 த�<வதா? ஏ	 இ5த* பிைழ*�, இ	ேற (0��வி'கிேற	 எ	 
ேசாகமான வா?�ைகைய' எ	� தீ�மானி�தா	. விநா0�/ விநா0 அவன� உ�தி 
பல*ப ட�. வா?�ைகயி2 ெவ�*� அதிகாி�த�. அ� ம '� பக) ெபாIதாக 
இ2லாதி,5தா2, அவ	 அ*ேபாேத த)ெகாைல ெச7� ெகா�0,5தி,*பா	. 
பாழா7*ேபான Rாிய	 எ*ேபா� மைறவாேனா, எ	 வா?C� எ*ேபா� மைற8ேமா 
எ	� வா7வி '� Pறினா	. ப'��* �ர�டா	 சாவ0* �Iதியிேல. சிவ5த 
க�கைள� F�க� பி0�� ஆ 0ய�. நீ� த<�பிய க�களிேல நி�திைர �/5த�. 
அய�5� F3கிவி டா	, ��*பா�கியேம உ,ெவன வ5த 43க�.  
 
மணி பனிெர�'�/ ேமலாகிவி ட�. நாகாிக உைட அணி5த ஒ, ஆ� அ3/ 
வ5தா	. ப'��� கிட�/� 43க�ைத� த 0 எI*பினா	. க�கைள� திற5தா	 
43க�. தன� ந�ப�களிேல ஒ,வ.�, (	னா� த	ைன S '�/� 
வரேவ�டாெமன� க05�ைர�தவ.மான, Sர*ப	 சிாி*�ட	 நி)பைத� 
க�டா	.  
 
"43க�! எI5தி,. இ� எ	ன, �Iதியிேல ப'��* �ர<கிறாேய. இேதா பா� ! 
நா	 உன�ெகா, ந2ல ேசதி ெகா�' வ5தி,�கிேற	 ! இனி நீ ெபாிய சீமா	" 
எ	றா	.  
 
43க���/ அJவளC ேசாக�தி:� சிாி*��தா	 வ5த�. "இவ	 யாரடா பி�த	!" 
எ	� எ�ணினா	.  
 
"உ	 த3ைக �,ஷ� சி3க*�ாிேல இற5�வி டா ரா�. அத)/ இர�' மாத�தி)/ 
(	ேப உ	 த3ைக8� பிரசவ ேவதைனயா2 இற5�வி டதா�. ஒ, ேகா0 
%பா7�/ ேம)ப ட ெசா�ைத உன�/ எIதி ைவ�தி,�கிறா� �5தர� பி�ைள. 
இேதாபா�, ப�திாிைகைய" எ	� Sர*ப	 Pறினா	. ப�திாிைகைய* பி'3கி* 
பா��தா	 43க�.  
 
'உ�ைமதா	! Sர*ப	 ெசா	ன� நிஜேம!' எ	ப� விள3கி)�.  
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ஒ, ேகா0 %பா7�/ ேம)ப ட ெசா�� வ5� வி ட�, ைகதி 43க�தி)/! 
ெகாைலகார 43க� ேகா[�வர� இனி!  
 
பண�! பண�! பQைசயா7, பதரா7, பலரா:� F)ற*ப ', ப 0னி கிட5� 
ப'��* �ர�ட 43க� இனி பண�கார	. ஒ, ேகா0 %டா7! ஒ, (ழ3கயி)றா2 
உயிைர* ேபா�கி� ெகா�ள (0C க 0ய ேநர�திேல, ஒ, ேகா0 %பா7 வ,கிற�. 
கயி� ஏ	? கவைல ஏ	? ெவ�*� ஏ	? த)ெகாைல ஏ	?  
 
இேதா ஒ, ேகா0 %பா7. உலக� இனி உ	 கால0யி2. உ)றா� உறவின� இனி 
உ	 ெசா)ப0 நட*ப�. இேதா உ	ைன ஒ, நாைள�/ (	� ெவ��த Sர*பைன* 
பா� ! விஷய� அறி5த�� வ5�வி டா	, உ	ைன� ேத0� ெகா�'.  
 
எI5தி,! எI5தி, 43க�! நா	 இ,�கிேற	 உன�/� �ைண. இ5த நானில� 
(I�� இனி உ	 அ0ைம எ	� ேகா0 %பா7 ெசா2லாம) ெசா24)�.  
 
ேகா0 %பா7�/- ெசா5த�காரனான 43க� Sர*ப.ட	, சாவ0ைய வி '� 
கிள�பினா	.  
 
ஊரா� �ர�த*ப ' ஓ0வ5� சாவ0யி2 ப'�த 43க� ஒ, ேகா0 %பாயி	 
ெசா5த�காரனாகி, Sர*ப.ட	 சாவ0ைய வி '* �ற*ப ' Sர*ப	 மாளிைக 
ெச	றா	.  
 
Sர*ப	 S' ெச	ற 43க� அ3/ த3கியப0ேய, சி3க*�� ேசதியி	 (Iவிபர(� 
ெதாி5� ெகா�டா	. பிரபல வ�கீ2க� வ4ய வ5�, எ*ப0, அ5த ெசா�ைத 
எ'��� ெகா�வெத	பைத8�, எ	ன ெச7வெத	பைத8�, சிாி�த (க��ட	 
Pறின�. Sர*ப	, வ�கீைல அைழ��� ெகா�' தாேன சி3க*�,�/- ெச	� 
வ,வதாக- ெசா	னா	. சாி என ஒ*பினா	 43க�. ஆனா2 உடேன ஒ, 
ப�தாயிர� ேதைவ எ	றா	. ேச ஜி அைழ�க* ப டா�. "ப�தாயிர� ேபா�மா 
பி�ைளவா�, இ,பதினாயிர� தர 'மா" எ	� ேக டப0ேய, ஒேர ைகெயI�ைத* 
ெப)��ெகா�', ப�தாயிர� %பா7 த5தா	.  
 
ஆமா�! ஒ, ைகெயI�� எ	றா:� அ� ஒ, ேகா[�வராி	 ைகெயI�த2லவா?  
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Sர*பா, இனி மாத ெமா	��/ உன�/ 200 %பா7 ச�பள�. பர5தாம	 
/'�ப���/ மாதா மாத� 100 %பா7 தரேவ�'�. ேகா0 %பாேயா, இர�' 
ேகா0ேயா, எ5த இழேவா அ� என�/� ெதாியா�. அதைன ேமேன\ ெச7ய 
ேவ�0ய� நீ. நா	 ேக /� ேபா� என�/* பண� ேவ�'�," எ	� 43க� 
Pறினா	.  
 
Sர*ப.� ஒ, வ�கீ:மாக சி3க*�� ெச	றன�, ெச2வ�ைத� திர 0� ெகா�' 
வர.  
 
43க�, ப�தாயிர� %பாைய எ'��� ெகா�' ெச	ைன ெச	�, தனி வி'தியி2 
சைமய)கார	, ேவைல ஆ� அம��தி� ெகா�' வாழலானா	. ேமா டா� 
வா3கியாகிவி ட�.  
 
வா?�ைகயி	 இ	ப�தி)/ ேவ�0ய சாதன3க� எ2லா� இ,5தன. உ�ண 
உணC�, இ,�க இட(� இ	 றி� தவி�தவ	, ேகா[�வரனான�� அதிக ஆன5த� 
அைடவேத இய2� எ	ற ேபாதி:�, 43க���/ மேனா பாவ� அ*ப0யாக 
வி2ைல.  
 
அ0�க0 ெப,9-� வி'வ��, 'இ� எ	ன உலக�! மி	.வைத� க�' 
மய3/கிற�. ேமாச�கார� வைலயி2 இேலசாக விIகிற�. பா'ப'ேவாைர* 
பா�கா*பதி2ைல' எ	� (D(D*பா	.  
 
எ3ேக அ5த� ேகாமள�? அவைள� காண ேவ�'�. க�', பழி�/*பழி வா3கி, 
பாதகி எ	� ேக க ேவ�'�. பர5தாமனி	 மைனவியி	 பாத�தி2 இவ� விI5� 
ம	னி*� ேக க ேவ�'�.  
 
ஏ	 இைத- ெச7ய (0யா�? ேகா0 %பா7 இ,�/� ேபா� இ� Pடவா கWட�. 
பா��கிேற	 ஒ, ைக எ	� தீ�மானி�தா	 43க�.  
 
ஒ, தின�, வழ�க*ப0 43க� தன� அழகிய ேமா டா ாிேல மாைல� கா)� 
வா3க* ேபானா	. கா)றி:� க' ேவகமாக ேவெறா, ேமா டா� வ5த�. தன� 
ேமா  டாைர ெநா0யி2 தா�0)�. பா��தா	 43க�.  
 
"0ைரவ�, யா,ைடய கா� அ�?" எ	� ேக டா	. "அ� /மாாி ேகாமளாேதவி 
எ	பவாி	 கா�" எ	றா	.  
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"வி' ேவகமாக அத	 பி	னா2. உ�! சீ�கிர�" எ	� உ�திரவி டா	.  
 
ேகாமள�தி	 காைர� �ர�தி� ெகா�' ேகா[�வரனி	 ேமா டா� ஓ0)�. 
ேமா டா� 0ைரவ� அ:�கிற ேநர�திேல, ேகாமள�தி	 கா� ஒ, சாைல ஓரமாக 
நி	ற�. 43க�தி	 கா,� நி��த*ப ட�. ேகாமள�, காாி4,5� இற3கினா�. 
Pடேவ ஒ, /-� நா7 /தி�த�. ேகாமள� கீேழ இற3கிய உடேன �	னைகேயா', 
அ3/ மி3/� ேநா�கினா�.  
 
த	 ேமா டாாி2 அம�5தப0ேய 43க� அவைள* பா��தா	. 9	� ஆ�'க� 
அவ� அழைக8� அல3கார�ைத8� அதிக*ப'�தினைத� க�டா	. 9	� 
ஆ�'க� ஆயினேவ ெயாழிய அவ� ப,வ�திேல 9	� அ2ல; ப�� ஆ�'க� 
/ைற5தவ� ேபாலேவ காண*ப  டா�.  
 
கடMாி2 இ,5தைதவிட அதிக அல3கார�! /:�/ நைடயிேல விேசஷ 
அபிவி,�தி. ெகா0 ேபால வைள5� நி)பதிேல ஒ, �� (ைற க)�� 
ெகா�0,5தா� ேகாமள�. ேமா டா� கதவி	 மீ� சா75தப0 நி	றா�. அ5த /-� 
நா7, அவ<ைடய ெதாைட மீ� தாவி* பா75த�. 'சீ-சி, ேசா( ! கீேழ ப'. உ�.... 
ஜா�ரைத' எ	� ெகாQசினா� ேகாமள�. /-�நா7 ேம:� ஒ, /தி /தி�� அவ� 
(க�ைத� ெதா ட�.  
 
'ேசா( ! க�ணான ேசா(!' எ	� ம�ப08� ெகாQசி அதைன (�தமி டா� 
ேகாமள�.  
 
அேத ேநர�தி2, 43க� அவ� எதிாி2 வ5� நி	றா	!  
 
"ஒ, (�த� எ	ைன� ெக'�த� ேபால, ேசாைம8� ெக'��விட* ேபாகிற�" 
எ	� Pறினா	 சிாி��� ெகா�ேட. 
 
ேகாமள���/� F�கிவாாி* ேபா ட� ேபாலாகி வி ட�. நாைய� கீேழ 
ேபா 'வி ', மிரள மிரள 43க�ைத* பா��தா�.  
 
"யா�..! 43கமா.. நீயா....?' எ	� ேக டா�.  
 
"நாேனதா	 ேதவி! உ	 43க5தா	. உ	 அழகா2 மதிேமாச� ேபானவேன" எ	� 
�	சிாி*�ட	 43க� Pறினா	.  
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அவ	 மிர 0 இ,5தா2, ேகாபி��� ெகா�0,5தா2, அ0�க வ5தி,5தா2 Pட 
ேகாமள� பய5தி,�க மா டா�. ஆனா2 அவன� �	சிாி*� அவ<ைடய மனதிேல 
ஈ 0 ேபால* பா75த�. �ளி8� க'க'�கா�, மிக சாவதானமாக அவ	 ேபசிய 
ேப-� அவ<�/* ெப,� பய�ைத உ�டா�கிவி ட�. த	னா2 சிைற�/ 
அ.*ப*ப டவ	 த	மீ� சீறி விழா�, த	 எதிாி2 நி	� சிாி�/� ேபா� இ� 
43கமா? அவன� ஆவியா' எ	� ச5ேதகி�/�ப0 ேதா	றி)�.  
 
(க�திேல பய3கர(�, அச'� த 0)�. நா�கிேல நீாி2ைல. ெதா�ைடயிேல ஒ, 
வற சி. த	ைன8� அறியாம2 ைககா2க� ந'3கின.  
 
ேசா(, ேகாமள�தி	 கால0யி2 ப'�த�. ேசா( "எ	ைன* ேபாலேவ உ	னிட� 
மிக அட3கி இ,�கிறா	. பாப�! அவ.�/ எ	ன கதிேயா" எ	றா	 43க�.  
 
ேகாமள�தி	 க�களிேல நீ� த��பி)�. "/மாாி ேகாமளா ேதவி! வ,5தாேத 
இத)/�. நா	 உ	 காதல	 43கம2லவா! நா	 உ	.ைடய எ�தைனேயா 
காதலாி2 நா.� ஒ,வ	. எ	 ேப-� உன�/ கச*பாக இ,�கிறதா? இேதா பா�! 
எ	னிட� பண(� இ,�கிற�. உ	.ைடய நாகாிக வா?�ைக�/* பண� 
ேவ�டாமா! அத)/�தா	 எ	 ேபா	றவ�களிட� பண� வ5� ேச,கிற�. எ	ன 
ேவ�'� உன�/. ��ேமா�த� ேடால�/, ைவர�தி2 ேதைவயா? �னாகைர ப ' 
ேசைல ேவ�'மா? உத '�/ உ	னதமான சாய� ேவ�'மா, பாாி� நகர�� 
ெச� , ல�ட	 நகர�� ேசா*, ெஜ�மனி ேமா டா�, அெமாி�க ேதச�� அ�த�, 
எ� ேவ�'� ேகாமள�? (	� நா	 உ	 S ' ேவைல�காரனாக இ,5ேத	. 
எனேவ எ	 காத:�காக எ	 இதய�ைத, உைழ*ைப, உண�-சிைய உன�/ த�த� 
ெச7ேத	. இ	� நா	 பண�கார	. மாேன, ஒ, ேகா0�/ ேம2 எ	னிட� 
இ,�கிற�. ெகா 'கிேற	 உ	 கால0யி2. அத	 மீ� நீ தா�டவமா' . எ	 
மனைத மிதி�� எ	 வா?ைவ� �ைவ�த ேகாமள� இ	� நீ எ*ப0 /மாாி ேகாமளா 
ேதவியானாேயா அைத*ேபாலேவ ைகதியாக இ,5த நா.� ேகா[�வரனாகி 
வி ேட	. எ	 ேநச� ேவ�'மா உன�/ . ேநரமி,�/மா எ	ைன8� கவனி�க. 
இ�வைர எ�தைன ேபைர அ0ைம ெகா�டாேயா" எ	� அ'�கி� ெகா�ேட 
ேபானா	 43க�. ேகாமள� அIதா�. க�ணீ� தாைட வழியாக ஓ0 வ5த�.  
 
"அழாேத ேதவி! மாைல எJவளேவா கWட*ப ' (க�ைத நீ ெச7� ெகா�ட 
அல3கார� ெக 'வி'�. உ	 (க அல3கார�ைத ந�பி, இ3/ எ�தைனேயா ேப� 
வ,வா�க�. அவ�க� ந2ல கா சிைய* பா�*பைத� ெக'��விடாேத . க�கைள� 
�ைட�க 'மா?" எ	� கி ேட ெந,3க*ேபா/� சமய�, "ஹேலா ேகாமளாேதவி' 
எ	ற /ர2 ேக ட�. க�கைள அவசர அவசரமாக� �ைட�தப0ேய, ேகாமள� 
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தி,�பினா�. 43க(� பா��தா	! ஆ3கில உைட8ட	 வாயி2 சிகெர 'ட	, 
(க�தி2 �	னைக8ட	, 25 வய��ள சீமா	 S ' வா4ப	 நி)க� க�டா	.  
 
"ஏதாவ� இரகசியமா? நா	 ெக'��வி ேடனா?" எ	றா	 வா4ப	 ேகாமள�ைத 
ேநா�கி. எ*ப0ேயா �	சிாி*ைப வரவைழ��� ெகா�' ேகாமள�, "ஒ	�மி2ைல 
பா�க�, இேதா இவ� எ	 ந�ப�, மி�ட� 43க� எ	� வ5தவ.�/ 43க�ைத 
அறி(க*ப'�தி ைவ�தா�. "இவ�, சி3கார- ேசாைல ெஜமீ	தா� பா�க� ; என�/ 
ந�ப�" எ	� 43க�திட� Pறினா� ேகாமள�.  
 
"ெரா�ப ச5ேதாஷ�" எ	றா	 43க�. அ5த- ெசா2, ேகாமள�தி	 இ,தய�ைத* 
பிள5த�. பா�காி	 (க�ைத மா)றிவி ட�. சிறி� ேநர� 9வ,� ெமௗனமாக 
நி	றன�. தி[ெரன, 43க� உர�க- சிாி�தா	. இ,வ,� தி'�கி '* ேபானா�க�.  
 
"மி�ட� பா�க� ! நாைள மாைல பா��கிேற	. /மாாி ேகாமள�! நா	 
விைடெப)�� ெகா�கிேற	. உன�/� தா	 ெதாி8ேம நா	 'பழி�/*பழி ெகா 0' 
எ	ற நாவ2 எIதி� ெகா�0,�கிேற	 எ	�. தி[ெரன ஒ, க,�� வ5த�. 
உடேன ேபா7 அைத எIத ேவ�'�" எ	� Pறி வி ', அவ�கைள வி '* 
பிாி5�, காாி2 ஏறி� ெகா�டா	. ேமா டா,� அவ	 த3கியி,5த வி'தியி2 
ேபா7- ேச�5த�.  
 
ஒ, வார� வைரயி2, 43க�, பைழய ப�திாிைககைள* ப0*ப��, ஏேதேதா /றி*� 
��தக�தி2 எIதி� ெகா�வ�மாக இ,5தா	. யாராேரா அவனிட� வ5� ேபசி� 
ெகா�0,5தன�. ஒ, வார�தி)/* பிற/ சாி! இனி பழிதீ��/� படல� ந�ப� 1 
ஆர�பமாக ேவ�0ய� தா	 எ	� எ�ணினா	.  
 
அ	றிரC 10 மணி�/ ேம2 ஒ, (ர ' மனித	, 43க�ைத� ேத0� ெகா�' 
வ5தா	. இ,வ,� சிறி� ேநர� ேபசி� ெகா�0,5தன�. 100 %பா7 ெப)�� 
ெகா�' அவ	 ேபா7வி டா	.  
#   #   # 
 
கடMைர வி ' ெச	ைன�/ வ5த ேகாமள�, தன� கணவ	 ைவ��வி '* 
ேபான ெசா�ைத (தலாக ைவ���ெகா�' ஆட�பர அல3கார வா?C 
வா?வைத8� தன� த<�கா2 பல ெபாிய இட�� ைமன�கைள, ெஜமி	 தார�கைள 
மய�கி* பண� பறி�� ெப,� ெச2வ� ேத0� ெகா�டேதா', ெபாிய மனித�களி	 
பழ�க�தா2 ச(தாய�திேல மிக மதி�க*பட ேவ�0யவ�களிேல ஒ,�தியாக� 
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க,த*ப ', ப�திாிைக�கார�களா2 �கழ*ப ' அரசிய2 தைலவ�க�, 
பா3கி�கார�க�, ெபாிய வியாபாாிக� ஆகிேயா,ட	 சாிசமமான அ5த��ட	 
பழக� ெதாட3 கிய சாதாரண ேகாமள�, /மாாி ேகாமளா ேதவி என� ெகா�டாட*-
ப ' ச9க�தி	 மணியாக ெஜா4�கலானா� எ	பைத�தா	, 43க� அ5த ஒ, 
வார கால�தி2 பல ஆதார3கைள� ெகா�' க�' பி0�தா	. பல ஒ)ற�கைள 
ஏ)ப'�தி அவ<ைடய 9	� ஆ�' அ:வல�கைள8� திர 0 /றி�� ைவ��� 
ெகா�டா	. பைழய ப�திாிைகக� 9லமாக அவ� எJவளC மதி*��/ாியவளாக� 
க,த*ப டா� எ	ப�� ெதாியவ5த�.  
#  #  # 
 
வார5தவறா� அவள� பட� ! எ5த வி,5தி:� அவ<�/ இட� ! எ5த அரசிய2 
P ட�தி:� அவ<�/- ெச2வா�/.  
 
/மாாி ேகாமளா ேதவிதா	 ெச	ைன- சீமா 0க� ச3க�தி	 தைலவி, கலாபிமான 
ம�ட4யி	 காாியதாிசி, கீ?�திைச� கைல� க2Mாியி	 ெகௗரவ ஆசிாிைய, 'விழி 
மாேத' எ	.� ப�திாிைகயி2 உதவி ஆசிாிைய. ஆ�! அவ� இ2லாத இடேம 
இ2ைல. அவைள� ெகா�டாடாத ேப� வழியி2ைல .  
 
பர5தாமனி	 க�ள� காத4 43க�ைத சிைற�/ அ.*பிய காதகி, ெச	ைனயி	 
சீமா	க� - சீமா 0க� உலகிேல ெஜா4�கிறா�.  
 
43க�, அவ<ைடய உ�ைம உ,ைவ ெவளி*ப'� �வெத	பேத அசா�திய�. யா� 
ந��வா�க�. ெசா	னா2 இவ	 ஒ, பி�த	 எ	� Pறிவி'வா�க�. அJவளC 
உய�5த இட�தி2 த3கி நி	றா�, உ,வ�தா2 ெப�ணா கC�, உண�-சியா2 
ேபயாகC� வா?5� வ5த ேகாமள�.  
#   #   # 
 
அவ<ைடய ெச2வ(� ெச2வா�/� அழி�க*ப டா ெலாழிய, ேகாமள�ைத, 
எ	னா2 பழி�/*பழி வா3க (0யா�. எனேவ என� (த2 ேவைல, ேகாமள�தி	 
பண� ெகா ட�ைத அட�/வ�தா	.  
 
ஆ�! (�ைள (� ெகா�ேடதா	 எ'�க (08�. பண�ைத பண3 ெகா�ேட 
அட�க (08�. பா��கிேற	 ஒ,ைக. அவைள* பராாியா�கினா2 தா	 அவ� ஒ, 
பாதகி எ	ப� விள3/�. இ2ைலேய2 நா	தா	 பி�தெனன* ேபச*ப'ேவ	. 
எனேவ ெபா� மனேம ெபா� எ	� எ�ணி, ஒ, (0C�/ வ5தா	, வQச5 
தீ���� ெகா�ள ேவ�'ெமன ெச	ைன�/ வ5த 43க�.  
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என�/� அவ<�/� வய� எJவளேவா வி�தியாச5தா	! எ	ைனவிட� /ைற5த� 
10 ஆ�'களாவ� அவ� ெபாியவளாக�தா	 இ,*பா�. எ	றா:� என�ெக	 
னேவா அவ� மீ� ஆைச அJவளC இ,�கிற�.  
 
"எைத� க�' நீ ஆைச*ப டா7 த�பி!"  
 
"எைத� க�டா ? எ	ன அ*பேன, அ*ப0� ேக கிறா7? உன�/� 
க�ணி2ைலயா! அவ<ைடய பா�ைவ எ*ப0* ப ட�? வா 'கிறேத எ	ைன. 
அவ� ேமனி எ	 மனைத உ,�/கிறேத . அவ� நைடயழைக எ	ென	ேப	. உைட 
அழைக எ	ென	ேப	? உட)க ' உ�ள�திேல ெகா�ைள எ�ண�ைத� 
கிள*�கிறேத . அவ� ேப-� என�/� ேதனாக இ,�கிறேத. நீ ேபசி*பா�, 
அவேளா'. ெதாி8� உன�/ அ5த இ	ப�. ேவ�டா� ந�பா, ேபச�Pடா�. எ	 
க� எதிேர ேவ� ஆ<ட	 அவ� ேபச நா	 சகிேய	. க�கைள- ச)� /��கி� 
ெகா�' க,� �� திர�' வைள5��ள �,வ�ைத சிறிதளC அைச�த ப0 அவ� 
ேப��ேபா� நீ க�டா2 ெதாி8�, அ5த� கா சியி	 அழைக! எ	ைன அ5த- 
சி3காாி ெசா�க ைவ�� வி டா�."  
 
"ஆ�! அதிேல அவ� மகா ைககாாி!" 
 
 "ந�பா, அ*ப0- ெசா2லாேத! அவைள அைடய நா	 ப டபா' உன�ெக	ன 
ெதாி8�. இJவளC பழ�க� ஏ)பட நா	 எ�தைன நா க�, வார3க� கா��� 
ெகா�0,5ேத	 ெதாி8ேமா. மா	 / 0 ேபாலவ	ேறா அவ� ��ளி ஓ0னா�! 
நா	 (த	 (த2 அவ� ைகக ைள* பி0�� இI�தேபா� அைத எ�D�ேபாேத 
எ	 உ�ள� எ*ப0 இ,�கிற� ெதாி8மா?"  
 
"ேவதா5த� ேபசாேத ந�பா!'  
 
"ேவதா5த� அ2ல த�பி, அ.பவ�! நா	 ப ட பா'. உன�/ வர இ,�/� ஆப�� 
ேக� ேதாழா! அவைள ந�பாேத. அவ� சிாி*பிேல ெசா�கி S?5� சிைதயாேத, 
அவைள� தீ�டாேத . அவ� ஒ, விப-சாாி. விப-சாாியி	 த	ைமேயா' 
ெகாைலகாாியி	 மன� பைட�தவ� அவ�"  
 
பா�கர	, 'பளீ�' என ஒ, அைற ெகா'�தா	 43க�தி	 தாைடயி2.  
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"ேகாமள�ைத� /ைற P�� /�டேன. உ	ைன� ெகா2ேவ	. எ	 எதிாி2 
ேபசாேத ! இனி (க�தி2 விழி� காேத . ேபா ெவளிேய எI5�."  
 
43க� சிாி��� ெகா�ேட, பா�கர	 S 0னி	 �� ெவளிேயறினா	.  
 
நா	 P�0ேல ேபாவத)/ (	� இ,5த நிைலயி2 இ,�கிறா	 பா�கர	, 
இவனாவ� அ0�தா	 தாைட யி2. இ5த� ேகாமள�தி	 ைமயலா2 சி�கிய நா	 
ஆைள அ0��� ெகா	ேற வி ேடேன! பாதகி, அ*ப0�தா	 ஆைள அ0ேயா' த	 
அ0ைமயா�கி� ெகா�கிறா�. ஆட வ� அழியேவ அழைக* ெப)றா�" எ	� 
எ�ணினா	 43க�.  
 
பா�கர	 எ	ற சீமா	 S ' மக	, ேகாமள�ைத� க�' அவ� ைமய42 
சி�கியைத� கட)கைரயிேலேய க�ட 43க�, ஒ,நா�, பா�கர	 S '�/- 
ெச	� அவைன� த'�க எ�ணினா	. இ,வ,� ேபசிய ச�பா ஷைணேய ேமேல 
தர*ப ட�. ச�பாஷைணயி	 ேபா� ேகாமள�ைத* ப)றிய உ�ைமைய எ'��- 
ெசா	ன 43க�ைத�தா	, பா�கர	 அ0�தா	.  
#   #  # 
 
காதலா2 க,�ைத இழ5த காைளயி	 ேகாப�ைத� க�' 43க� வ,�த*பட-
வி2ைல. அவ.�ேக ெதாி8 ம	ேறா அ5த ஆ�திர�, ஆேவச� பர5தாம	 மீ� 
பா75த ேபா�, மன� இ,5த நிைல! எனேவ ேகாப� வரவி2ைல 43க���/; 
ேயாசைனதா	 வ5த�. எ	ன ெச7வ�, இ5த இைளஞ.�/ வர இ,�/� 
ஆப�ைத. எ*ப0 ேகாமள�தி	 நாகாிக* ேபா�ைவைய� கிழி�ெதறி5�, அவ<ைடய 
நாசகால� த	ைமைய� கா 'வ� எ	பதிேலேய 43க� தி	 ேயாசைன இ,5த�.  
#   #   # 
 
ேகாமள�தி	 ெச2வ�ைத- சிைத�தால	றி ெச2வா�ைக- சிைத�க (0யாெத	ப� 
43க���/ ந	/ ெதாி8�. பண5தாேன, பராாியாக பாIQச�திர�திேல உயிைர 
மா7��� ெகா�ள இ,5த த	ைன, ப 0ன���/* �� /ேபரனா�கி)�. 
43க���/* பண�தி	 ச�தியா ெதாியா�? எனேவ அ5த* பாதகி�/ பணெம.� 
பல� இ,�/� வைரயி2 அவைள* பைக�� ஒ	�� ெச7ய (0யா� எ	� 
எ�ணிேய ேவ� ஏ)பா'கைள- ெச7� ெகா�' வ5தா	. இைடேய பா�கரனி	 
கவைல வ5� வி ட�. பாப� பா�கர	 ! ேகாமள�ைதேய தன� உயி ராக 
எ�ணினா	. தன� /'�ப ெசா�� மிக விைரவா கேவ கைர��� ெகா�'� 
வ5தா	. இ5த ஆப�ைத� த'�க ேவ�'� எ	� எ�ணினா	 43க�. த	 
வா��ைத பா�கர	 காதி2 ஏ�ெமன எ�ணிேய அவ	 மாளிைக ெச	� 
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ம5திராேலாசைன Pறினா	. ஏ�மா இவ	 ெசா2! தைலயைண ம5திர� ஏறிய பிற/ 
பிறிெதா, ம5திர� ெச2ல இட((�ேடா ? ைதய4	 ைமய42 சி�கிய பிற/, 
ந�ப	 ெமாழி எ	ன ெச78�, ந2ேலா� வா��ைத எ��/! ம	மதனிட� 
ம�0யி ட பிற/ மேக�வரனா:� மீ க (0யாேத அ5த அ0ைமைய!  
#   #   # 
 
ஒ, (ர ' மனிதைன அைழ�� 100 %பா7 ெகா'�த.*பினா	 43க� என 
(5திய இதழி2 /றி*பி 0,5 ேதாம2லவா! அவ	 43க�தி	 ெசா)ப0 
ேகாமள�தி	 ேதா ட�காரனாக ேவைல�கம�5தா	.  
 
அவ	தா	 43க���/ ஒ)ற	. ேகாமள�தி	 S  02 நட�/� ஒJெவா	ைற8� 
விடா� கவனி�� ேசதி ெசா2பவ	. விநா0�/ விநா0 ேகாமள� எ	ன ெச7கிறா�, 
யாைர� கா�கிறா� எ	பெத2லா� 43க���/� ெதாி8�. ேகாமள� இைத 
அறியா�. 43க�திட� அவ <�/* பயமி,5த�. ஆனா2 த	 மீ� வQச� தீ���� 
ெகா�ள அவ	 வி,��வ� ம '� அவ<�/� ெதாியா�. அவ	 ம '� 'ஜாைட' 
கா 0 இ,5தா2 ேபா��, ேகாமள� அவ.ட	 P0�/லாவ� தயாராக இ,5தா�. 
அவ<�ெக	ன அ5த வி�ைத ெதாியாதா ? பழ�கமி2ைலயா! அழ/ இ,�கிற�, 
அைதவிட அதிகமாக 'சாகச�' இ,�கிற�. பாழா7* ேபான ப,வ� மாறிவி'கிறேத 
எ	ற கவைலதா	! அவ<�/ பCட,�, மி.�/� ைதல(� எ�தைன நாைள-
/�தா	 ப,வ�ைத மைற�� பாைவயா�கி� கா ட (08�? இளைம ம '� 
எ	�ேம இ,�/மானா2 இக�திேல இவ<�/ இைண யா,மி2ைல எ	� 
ஆகிவி'வா� ேகாம ள�. அJவளC ைககாாி! ஆனா2 43க� த	ைன அல சிய� 
ெச7வைத� க�டா�. ேம2விI5� ெச2ல ம '� பயமாக�தா	 இ,5த�. ேம:�, 
பா�கர	 இ,5தா	, பண��ட	, பி�த� தைல�ேகறி.  
#  #   # 
 
'ச�ேபா ! சதாசிவ�!' - எ	� உ,�கமாக� Pறி� ெகா�ேட, ஜைட(08ட	 
ெந)றியி2 நீ� �ல3க, நீ�ட ெதா, காவியாைட அணி5�, ஒ, சாமி, ேகாமள�தி	 
S' ெச	றா�. பி-ைச ேபாட ேவைல�காாி வ5தா�. அாிசிைய� ெகா 0னா� 
ைபயிேல. "அபைலேய! இ5தா அ,  பிரசாத�" எ	� Pறியப0, த	 ெவ�3ைகைய 
நீ 0னா� சாமி. ேவைல�காாி விழி�தா�. "ஏ	 விழி�கிறா7, திற வாைய' எ	றா� 
சாமி. திற5தா�. ைகைய வாய,ேக ெகா�' ேபானா�. எ3கி,5ேதா சீனி வ5த�. 
�ைவ�தா� ேவைல�காாி. சாமியி	 அ)�த�ைத ஓேடா0- ெச	� ேகாமள���/ 
Pறினா�. ேகாமள� சாமிைய நாட, சாமி பலவித அ)�த3கைள- ெச7� கா 0னா�.  
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"சாமி! த3க<�/ ேவ� எ	ென	ன ெதாி8�" எ	றா� ேகாமள�. "ஆ�டவனி	 
அ0ைம�/ அன5த� அ)�த� ெச7ய� ெதாி8�. ைகைலய3கிாியா	 கடா ச�தா2 
காணாத ெபா,ைள� க�ெட'*ேப	 - இ2லாத ெபா,ைள உ�டா�/ேவ	 - 
ஆகாத காாிய�ைத ஆக ைவ*ேப	 - ேபேயா 'ேவ	 - பி�த� ெதளிவி*ேப	 - 
இரசவாத� ெச7யC� வ2ேல	. ஆனா2 அைத ம '� அ0�க0 ெச7வதி2ைல - 
எ	� சாமியா� Pறினா�.  
 
"எ2லா- சாமிக<5தா	 இரசவாத� ெச7ய(08 ெமன� P�வ�. ஆனா2 
ஏமா)ற5தா	" எ	றா� ேகாமள�.  
 
"இ,�கலா� அண3ேக! எ	 ேப-� சாிேயா, த*ேபா! பிற/ பா�*ேபா�. நா	 இ	� 
ஒ, ஆ%ட� ெசா2கிேற	. நாைள வர-ெசா	ேன	. ஆ�டவ	றிய வ,கிேற	. 
நா	 ெசா	ன� நட�கிறதா இ2ைலயா எ	� பா,� அ*ேபா� எ	� சாமியா� 
ெசா	னா� .  
 
"ெசா2:�" எ	றா� ேகாமள�.  
 
"�க(� ��க(� மாறிமாறி வ,�. அ� இய)ைக அ�ைமேய! இ	� �கமாக 
இ,�/� உ	 தைமய	 நாைள ைக� ெச7ய*ப'வா	. இலQச� வா3கிய 
/)ற�தி)காக --" எ	றா	 சாமியா� எ	ன? எ	 அ�ணா ைக� ஆவதா?' எ	� 
திைக��� ேக டா� ேகாமள�.  
 
பாப� ! ெநQசிேல பய�. /ைல ந'�க�! மாதரசி மன� ெநா5�, "எ	ன பய�? 
நட*பன நட�/� நானில�திேல. இ�ேவ (ைற" எ	றா� சாமியா�.  
 
"�வாமி! எ	ைன ேசாதி�க ேவ�டா�" எ	� ெகQசினா� ேகாமள�. "மாேத! நா	 
ஏ	 ேசாதி�க ேவ�'�. ேசாேமச	 எ	ைனய	ேறா ேசாதி�கிறா�" எ	றா� 
சாமியா�.  
 
"எ	ன அ�?" எ	றா� ேகாமள�.  
 
"உ	 அ�ணைன� கா*பா)றி உ	 மனைத� /ளிர ைவ�க ேவ�'ெம	� ஒ, 
எ�ண(� எ	 உ�ள�திேல எIகி	ற�. அேத ேநர�திேல அடா� ெச7தவ� 
படாதபா' ப'வத	ேறா (ைற! நா� ஏ	 அதிேல /��கிட ேவ�' ெமனC� 
ேதா	�கிற�. ஆ�டவ	 எ	ைன ேசாதி� கிறா	" எ	றா� சாமியா�.  
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"�வாமி! எ*ப0ேய.� எ	 அ�ணாைவ� கா*பா)��. அவ� ஆப�திேல 
சி�கி�ெகா�ட ெத	னேமா உ�ைமதா	. எ	ன ெச7வ� அத)/' எ	றா� 
ேகாமள�.  
 
"மாேத! ஒ	� ெச7. உ	 அ�ணைன இ3/வர- ெசா2. நாைள நா� 9வ,மாக- 
ெச2ேவா�. இரC ப	னிர�' மணி�/ ேம2 இ'கா 02 எ� அ�ண2 
ஏகா5த.�/ ஒ, �ைஜ நட��ேவா�. அவ� கா*பா)�வா�. உம� அ�ண	 தா	 
இ�வைர ெச7த தவைற ஒ	� விடா� எIதி அைத இ43ேகச	 பாத�திேல 
ைவ�� வண3கேவ�'�. ஆ�டவ	 அ,� �ாிவா�" எ	� Pறிவி ' 
விைடெப)�� ெகா�' ேபானா� சாமியா� .  
#   #   # 
 
கவைல8ட	 உ�ேள ெச	ற ேகாமள�, தன� ப'�ைக யைறயி2 ஒளி5� 
ெகா�0,5த தன� அ�ண	 வ�கீ2 வரதா-சாாியிட� சாமியாைர* ப)றி- 
ெசா2ல, அவ.� ஏ)பா '�/ ஒ*பினா	.  
 
ம�நா� இரC 10 மணி�/ சாமியா� வ5தா�. வரேவ)� இ,வ,� வண3கின�. 
'எIதி வி [ேரா ஆ�டவ.�/ வி�ண*ப�ைத' எ	� ேக க, 'ஆ�' எ	� 
ெசா24 ஒ, க0த�ைத� ெகா'�தா�. வ�கீலாக இ,5த பிற/ ஒ, ெஜமீனி2 
திவானாக இ,5� க�ள� ைகெயா*ப�, இலQச� (த4ய பல ெச7�, விஷய� 
ெவளிவ5�விடேவ ெச	ைன�/ ஓ0வ5� த3ைகயிட� சர� அைட5த வரதா-சாாி. 
சாமியா� அைத வா3கி ப0���Pட* பா��கவி2ைல. சிறி� ேநர�, 9வ,� 
ஆ�டவைன� ெதாIதன�.  
 
மணி பனிெர�ட0�த�. 9வ,� �'கா' ெச2ல* �ற*ப டன�. S ' வாயிைல 
அைட5த��, எ3கி,5ேதா ேபாZசா� தி[ெரன� ேதா	றின�. வரதா-சாாிைய� 
ைக� ெச7தன�. சாமியிடமி,5த ைபைய8� பி'3கி� ெகா�டன�. அதிேல தா	 
வரதா-சாாி த	 /)ற� �ராைவ8� எIதி ைவ�தி,5த க0த� இ,5த�. வ,� 
ேபாZ� �ேடஷ.�/ அைழ��� ெச2ல*ப டன�. அ3/ ேபாZ� கமிஷனேர 
இ,5தா�.  
 
"மி�ட� 43க�! சபாW! சாியான ேவைல ெச7தீ�. ஆசாமி அக*படாமேல 9	� 
மாதமாக� தைல மைற5� கிட5தா	" எ	� Pறி சாமியாைர� த 0� ெகா'�தா�. 
ஜைட(08ட	 விள3கி சாகசமாக ேகாமள�ைத- வரதா- சாாிைய8� ஏ7�த 43க� 
சிாி�தா	. ெசா2ல ேவ�'மா ேகாமள�தி	 ேகாப�ைத. ேதா ட�காரனாக ந0�/� 
ஒ)ற	 9லமாக வரதா-சாாி மீ� பலவித /)றமி,*பைத� ேகாமள� ேக�வி*ப ' 
வ,5தின ேசதி8�, வரதா-சாாி த*� த�டா ெச7�வி ' தைல மைற5த ேசதி8�, 
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தி, '�தனமாக S' வ5த ேசதி8� ேக�வி*ப ', சாமிேவட� ��', 43க�, 
வரதா-சாாிைய- சி�க ைவ�தா	. ேகாமள�தி	 ெகா ட� அட3/� இனி எ	� 
எ�ணி மகி?5தா	.  
#   #   # 
 
வரதா-சாாியி	 வழ�/ ஆர�பமான��, ேகாமள�ைத� ெகா�டா0 வ5த P ட� 
ெகாQச3 ெகாQசமாக� /ைற5� வி ட�. அ�ணைன* ேபால�தா	 இவ<� 
இ,*பா� எ	� ேபசி� ெகா�டன�. பா�கர	 ம '�. அவைள8�, அவ<�காக 
வரதா-சாாிைய8� Pட* �க?5ேத ேபசினா	.  
 
வழ�/ காரணமாக, ேகாமள�தி	 பண� பQசா7 பற5த�. அைல-ச2, மன�கல�க�, 
எJவளC பண�ைத வாாி Sசி8� ஒ	�� பயனி2லாமேல ேபா7வி ட�. 
வரதா-சாாி�/ ஏI வ,ட� க'3காவ2 த�டைன விதி� க*ப ட�.  
#   #   # 
 
வழ�/ (05த ம�தின�...  
 
"/மாாி ேகாமளா ேதவியி	 அ�ண	 வரதா-சாாி�/ ேமாச0 /)ற�தி)காக 7 
வ,ட� க'3காவ2 த�டைன விதி�க*ப ட�" எ	ற �வெரா 0 ெச	ைன 
(Iவ�� ஒ ட*ப ட�. அத)காக 43க���/- ெசலC இ,K� %பா7. 
ஆனா:� இர�டாயிர� %பா7�/ ேமலாக- ெசலவி டா:� வராத அளC 
ஆன5த�. பழி தீ���� ெகா�ேடா�. இனி அவ� ெவளிேய தைல நீ ட (0யா�. 
ஒழி5த� அவ� பண�. மீதமி,*ப� அவ<ைடய ட�ப���/� காணா�; 
ெச2வா�/ அ)�வி ட�. ெச�தா� அவ� - எ	� எ�ணி எ�ணி மகி?5தா	.  
#   #   # 
 
இJவளC நட5�� பா�கரனி	 மன� மாறவி2ைல. (	ைனவிட ேமாக� 
அதிகாி�த�. ேகாமள(�, உலக� த	ைன இனி ெவ��� ஒ��/� எ	பைத ந	/ 
ெதாி5� ெகா�டதா2 பா�கரைன8� வி ' வி டா2 Sதியி2 தி�டாட ேவ�0 
வ,� எ	பைத� ெதாி5� ெகா�', அவனிட� அளவ)ற ஆைச ெகா�டவ� ேபால 
ந0�தா�. /'�பேமா ெப,��வி ட�. வரதா-சாாியி	 மைனவி, /ழ5ைதக�, 
ேகாமள�திட� வ5� வி டன�. இ5நிைலயி2 பா�கரனி	 த5ைத இற5�வி டா�. 
இ5த ��க- ேசதி ேகாமள���/ �திய ஆன5த�ைத� ெகா'�த�. ஏென னி2, 
பா�கர	 த5ைதயி	 கீ? பி�ைளயாக இ,5ததா2 அதிக தாராளமாக பண�ைத 
இைற�க (0யாதி,5தா	. த5ைத ேபானபி	, பா�கரேன ெஜமீ	தா�. எனேவ 
இனி ேகாமள� ஒ, ெஜமீ	 தாரணிய	ேறா ! பா�கர	 ேகாமள�ைத ாிஜி�த� 
மண� ெச7� ெகா�ளC� ஏ)பா' ெச7ய ஆர�பி��வி டா	. இ-ேசதி ேக ' 
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43க� �0�0�தா	. எ5த* பா'ப டாவ� இ5த மண� நட�க ஒ டா� த'�ேத 
தீரேவ�'� என� தீ�மானி�தா	. பா�கரேனா யா� வா��ைதைய8� 
ேக கமா டா	. த	ைன ஒ, பைகவனாகேவ க,திவ5தா	. எ	 ெச7வ�?  
 
ேகாமள�தி	 ெக ட கால� மாறி ம�ப08� அவ� சீமா 0யாக வா?வைத� 
க�ணா2 கா�பைதவிட, தா	 பைழயப0 பQைசயாகி* ேபாவேத ேம2 எ	� 
எ�ணினா	. ஆனா2 Sர*ப	, கண�/*ப0, எJவளேவா ெசலவி '�, 
43க�தி	 பண� /ைறயவி2ைல . Sர*ப	 43க�தி	 ெசா�ைத� ெகா�' 
ஆர�பி�த வியாபார� ந2ல லாப�ைத� த5த�. எனேவ பண���/* பQசமி2ைல! 
ஆனா2 பாதகி ேகாமள� ம�ப08� சீமா 0யாவதா. அ�தாேன Pடா� எ	� 
எ�ணி எ�ணி வா0னா	 43க�. அ5த பா�கர	 ம '� அவைள ைகவி டா2 
ேபா��, அவ� ெகா ட� அ0ேயா' அட3/�. அவேனா அவைள� க4யாண� 
ெச7� ெகா�கிறானாேம. இத) ெக	ன ெச7வ� எ	� ஏ3கினா	.  
#  #  # 
 
ஒ, நா� இரC ேதா ட�கார ஒ)ற	 ஓேடா0 வ5� ஏேதா ேசதி ெசா24வி '* 
ேபானா	. உடேன ேமா டாைர ஓ 0� ெகா�' 43க� நகாி	 ேகா0யி2 இ,5� 
ஒ, சி� ெத,C�/- ெச	றா	. ஒ, S 0.�ேள ேபானா	.  
 
ஒ, ந'�தர வய�ைடய மா� "வா3க7யா, உ  கா,3ேகா ! எ3கி,5� வ,கிறீ�. 
அ�மா, அ��ஜ� ஏேதா ெவ க*படாேத - தா��ல� எ'��வா" எ	றா�. அ� ஒ, 
தாசி S'. அ��ஜ� எ	ற ெப� தா��ல�ைத எ'�� வ5� ைவ��வி ' 
ெவ க*ப டா�. அ� அவ<ைடய வா?�ைக வி�ைதயிேல ஒ, (�கியமான பாக�.  
 
"அ�மா! நா	 வ5த விஷய� ேவ�. நீ3க� எ�Dவ� ேவ�. அ��ஜ�, நா 0ய� 
ஆ'ெம	� ேக�வி* ப ேட	. பிரபலமான கலா ம�டப�திேல பயி)சியாேம! 
என�/ நா 0ய� கைலயிேல ெகாQச� ஆைச" எ	றா	 43க�. நா 0ய� ஆ'�; 
ஆனா2 /ழ5ைத�/ இ*ேபா� ெகாQச� உட�� சாியி2ைல எ	றா� தா7.  
 
'கலா ம�டப�திேல ந2ல பயி)சிதாேனா?' - எ	� ேக டா	 43க�.  
 
'பயி)சிதா	' எ	� இI�தா)ேபா2 பதி2 Pறினா� அ��ஜ�.  
 
'ஆயிர� %பா7 இ*ேபாேத த,கிேற	 அ��ஜ�, கலா ம�டப�தி	 ம�ம�ைத 
என�/- ெசா2:. உ3க<�/ ஒ, ஆப��� வராதப0 நா	 பா���� ெகா�கிேற	. 
ேகாமள� ெச7த ெகா'ைமகைள ம '� ெசா2: என�/. நீ ேந)� அவ� S' 
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ெச	� அIதவைர�/� விஷய� ெதாி8�. ஆகேவ ஒ	ைற8� ஒளி�காேத. நா	 
உ	ைன சி�க ைவ�கமா ேட	; நட5தைத� P�' எ	� ேக டா	 43க�.  
 
ெவ/ ேநர� வைரயி2 விஷய�ைத� Pற அ��ஜ� ஒ*பவி2ைல. பிற/ 
ெசா24வி டா�.  
 
"அ5த* பாவி ேகாமள�, எ3கைள எ2லா� Sணாக வQசி��, ெபாிய ஆ க<�/ 
அ5த கலாம�டப�ைத விபசார வி'தியா�கி பண� ேச��தா�. இ*ேபா� அைத� 
கைல�� வி டா�. நா3க� கWட*ப'கிேறா�. அவ� அ�ம 'மா ெச7தா�. 
எ�தைனேயா ெப�கைள, எ3ேக வடநா 0ேல ஒ, ஊ� இ,�கிறதா�. அ3/ வி)� 
வ5தா�. அவ� ெச7த ெகா'ைம ெகாQசம2ல" எ	றா� அ��ஜ�.  
 
"என�/ ,ஜு ேவ�'ேம" எ	� ேக டா	 43க�.  
 
"இைத எ*ப0 ,ஜு ெச7வ�. ேந)� Pட இவளா2 வி)க*ப ட ெப� என�/ 
க0த� எIதியி,�கிறா�" எ	 றா� அ��ஜ�.  
 
"அ�ேவ ேபா�ேம! எ3ேக எ' அ�க0த�ைத" எ	 றா	 43க�.  
 
அதிேல, 'பாவி ேகாமள� எ	ைன� ெக'��� / 0- �வரா�கி /0கார.�/ 
வி)�வி டா�. நா	 இ3/ தவி�கிேற	. அவ� எ	ைன க	னிைக எ	� ெசா24 
ஏமா)றி, 2000 %பா7�/ வி)� வி டாளா�. நா	 க	 னிைக அ2ல எ	� 
அவ.�/� ெதாி5� வி ட�. எ	ைன� ெகா2:கிறா	 /0கார	.'  
 
எ	� அ5த அபைல த	 கைதைய எIதியி,5தா�. ஆயிர� %பாைய� ெகா'��, 
அ�க0த�ைத வா3கி� ெகா�டா	 43க�. இனி தீ�5த� ேகாமள�தி	 வா?�ைக 
என /தி�தா	; S' வ5தா	.  
#   #   # 
 
"மி�ட� பா�க� ! ேப�வ� 43க�. அடேட, ெகாQச� இ,*பா. விஷய� 
(�கியமான�. ேகாபி�காேத! உன�/ எ*ேபா� க4யாண�."  
 
"உன�/ அைத- ெசா2ல ேவ�0ய அவசியமி2ைல" 
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"மி�ட� பா�க� ! இ	றிரC ேகாமள� எ	னிட� ெகாQசி விைளயா0 
(�தமி'வைத நீ க�டா2 எ	ன பாி� த,வா7..?"  
 
"�*பா�கியா2 அவைள8� உ	ைன8� ேச���- �'ேவ	." 
 
"�*பா�கி இ2ைலயானா2---"  
 
"விைளயாடாேத."  
 
"ேக� பா�க� ! நாைள இரC ப�� மணி�/, நீ இ3/ வர ேவ�'�. இ3/ நா	 சில 
கா சிகைள� கா ' கிேற	. பிற/ தாராளமாக� ேகாமள�ைத� க4யாண� ெச7� 
ெகா�ளலா�.  
 
"சாி! வ,கிேற	"  
 
இ5த ெட4ேபா	 ச�பாஷைண�/* பிற/, ….. 
 
"ேகாமள5தாேன ேப�வ�."  
 
"ஆமா�, நீ3க�."  
 
"பைழய காதல	 ......"  
 
"நா	ெச	�…." 
 
"உ	 க4யாண���/ ஏதாவ� பாி� தர ேவ�டாமா? 43க�தி	 பாி� வராம2 
க4யாண� நட�கலாமா ......"  
 
"எ	னிட� S� வா��ைத ேபச ேவ�டா�."  
 
"இேததா	 கலா ம�ட4 அ��ஜ�Pட- ெசா	னா�.'  
 
"எ	ன? அ��ஜமா? அ� யா�?"  
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"அவ� தா	 உன� கலா ம�டல ந ச�திர�. க2வி ம�டப�தி2 ெக டவ�. 
அவ<�/ நீ வி)ற ெப� க0த� எIதினா�. ஆயிர� %பா7�/ அைத விைல�/ 
வா3கிேன	. பா�கர.�/ அைத�தர* ேபாகிேற	. இ	றிரC 9 மணி (த2 10 
மணிவைர நீ எ	.ட	 தனி�தி,�க- ச�மதி�தா2 - க0த� ெகா<�த*ப'�. 
'இ2ைலேய2 ெகா'�க*ப'�. '43க� .... 43க� .... ஹேலா!'. ெட4ேபாைன� 
கீேழ ைவ��வி ' 43க� சிாி�தா	.  
#   #   # 
 
இரC 9 மணி�/ 43க�தி	 S' ேநா�கி ேகாமள� வ5தா�. எ	 ெச7வா� பாப�. 
அ5த ஒ, க0த� அவ<�/ எமன	ேறா ?  
 
மல�5த (க��ட	 வரேவ)றா	 43க�.  
 
அவ<�/ (க�தி2 ஈயாடவி2ைல . பய�, ந'�க�, க�களிேல நீ� த��பி)�. 
ேநேர இ,வ,� ப'�ைக அைற ெச	றன�. க0த�ைத* ப0��� கா 0னா	 
43க�. ேகாமள� அIதா�.  
 
"43க�! ேபாதாதா நீ எ	மீ� வQச5தீ���� ெகா�வ�? இ5த உதவி ெச7. 
க0த�ைத� ெகா<�தி வி'. பா�கரைன நா	 மண�காவி டா2 எ	 வா?C பாழாகி 
வி'�.  
 
"ேகாமள�! உன�/ பா�கர	 மீ� காதலா?" எ	� ேக டா	 43க�.  
 
"ஆ�! தைடயி2லாம2 . கைடசிவைர ெக டவளாகவா இ,*ேப	. என�/ ��தி 
வ5�வி ட�" எ	றா� ேகாமள�.  
 
"அைத* ேபாலேவ உ	மீ�� என�/ ஆைச வ5� வி ட�. அேதா உ	 அழகிய 
உத' எ	ைன அைழ�கிற�. (�த� ேவ�'� ேகாமள� ! 9	� (�த3க� ெகா', 
இ�க0த�ைத உ	னிட� ெகா'�� வி'கிேற	" எ	றா	 43க�.  
 
"நிஜமாகவா! உ�ளப0 எ	 (�த� உம�/ ேவ�'மா" எ	� ேக டா� ேகாமள�.  
 
"ஆமா�; ெகா'! ஆைச8ட	 ெகா'!" எ	� ஆேவச� வ5தவைன*ேபால� 
ேக டா	 43க�.  
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அவ	 மீ� பா75� விI5தப0 ேகாமள�, ஒ	�, இர�', 9	� நா	/ ஐ5� என 
(�த3கைள ெகா'�த வ�ணமி,5தா�.  
 
"ேபா�ம0 உ	 (�த�" எ	� Pறியப0 பா�கர	 அவ� மயிைர* பி0�� 
இI�தா	. 43க� சிாி�தா	. ேகாமள�தி	 ேகாப�, எ*ப0�தா	 இ,5தெத	� 
யாரா:� ெசா2ல(0யா�. வாயி2 வ5தப0 தி 0� ெகா�ேட ஓ0வி டா	. 
பா�கர	. "என�/ நீதா	 /," எ	� 43க�தி	 அ0 பணி5தா�.  
 
ேகாமள�தி	 வா?�ைக, கி'கி'ெவன� கீேழ வ5� வி ட�. கைடசியி2 அவ� 
பகிர3கமான விபசாாியாகி விபசார ச ட�தி	ப0 த�0�க*ப டா�.  
 
43க� தன� வியாபார�ைத8�, ெசா�ைத8�, ஒ, ப/தி பர5தாம	 
/'�ப���/�, ம)ெறா, ப/தி விபசாாிக� மீ � ச3க���/� ஒ��கி 
ைவ��வி ' தன� ந�ப�களிட� விைட ெப)��ெகா�' தானாக* ெபா,� ேதட 
சி3க*�� ெச	�வி டா	.  
--------------   

2222.... த�க�தி� காதல�த�க�தி� காதல�த�க�தி� காதல�த�க�தி� காதல�    
 
"எ	.ைடய ஜாதி எ3ேக ெதாிகிற�? காதலேர! நீ� எ	 க�களிேல ஏேதா உம� 
உ�ள�ைத உ,�/� ஒளிைய� கா�பதாக- ெசா2கிறீ�. எ	 உத ைட� ேகாைவ� 
கனி என� P�கிறீ�. பவளவா7! (��* ப)க� ! ப�� ெபா	ேமனி! சி3கார நைட! 
ேகாகில /ர2! ேகாமளவ24! எ	� ெகாQ�கிறீ�. அ*ேபா� எ	 ஜாதி 
எ3ேகயாவ� உம� க�களி2 ெத	ப டதா? எ	 அழ/� அைதவிட எ	 
இளைம8� உ	 க�க<�/* ப டேத தவிர எ	 ஜாதி எ3ேக ெதாி5த�. நீ� 
எ	ைன� காத4�தீ�. நா	 அ5த�க 0ேல அக*ப ேட	. ஏேதேதா ப0�தவ�! 
ஆகேவ, உம� காதைல ரசமாக* ேபசினீ� . என�/* ப0*� அJவளவாக இ2ைல. 
ஆகேவ, நா	 உ�ைம எJவளC காத4�கிேற	 எ	பைத எ'��� Pறவி2ைல."  
 
"ஆ�; நா	 ேபசவி2ைலேய தவிர, எ	 க� பா�ைவ அைத விள�கவி2ைலயா ! 
உ�ைம ேநா�/�ேபா� அ5த� க�க� எJவளC பசிேயா' உ�ைம* பா��தன. 
உ�ைம� க�டCட	 பசி எJவளC விைரவி2 தீ�5�வி ட�. நீ� எ	 மீ� கா 0ய 
பிேரைமைய� காD�ேபா� எ	 ெநQ� எJவள� �0�த� ! எ	 மா�� எJவளC 
படபடெவன அ0��� ெகா�ட�.  
 
'உன� �	னைக என�ெகா, �5ேதா*பாகவ	ேறா இ,5த� ! உம� ெமாழி 
என�/� க)க�டாக இ,5த�. உம� �பாிச� எ	ைன களி*�� கட42 ெகா�' 
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ேபாய2லவா ஆ?�தி)�. காத2 எ.� �ைவைய என�களி�த க�ணாளா ! நீேய 
என�/� காதைல8� த,கிறா7. எ	ைன� தIவிய கர3க� இனி எ	 
பிண�ைத�தா	 தIC�. அ�C� ஊரா� அ.மதி�தா2 எ	ைன க 02 மீ� F�கி* 
ேபா ' கலகலெவன நைக�த நீ�, இனி எ	ைன- சவ� /ழியி2 த�ளி, சரசெரன 
ம�ைண� Fவ ேவ�'�.  
 
உ�மா2 தா	 உலைக� க�ேட	. உ�மாேலேய உலைக இழ�கிேற	.  
 
 இ*ப0�/  
 உம� காத4யாகேவ கைடசிவைர இ,5த, இற5த,  
 த3க�.  
 
க0த�ைத* ெபா	ன�பல�, சாியாக�Pட* ப0�� (0�கவி2ைல . அவ	 
க�களிேல நீ�� �ளிக� ஆ0ன. ெந)றியிேல விய�ைவ! ெநQசிேல பைத பைத*�! 
நிைல கல3கினா	 இைளஞ	. நா)கா4ேயா' கீேழ சா75தா	. மய�கமானா	.  
 
அவ.�/ அ	�தா	 மணமாயி)�. ெபாிய�/0 ெப� ெகாQச� அழ/� Pட. 
அைதவிட அதிகமான ெச2வ�! அவைன சீைம* ப0*��/ அ.*ப, பண� தர* 
ெப� S டா� (	வ5தன�. ெபா	ன�பல� பி. ஏ. இனி மி�ட� ெபா	ன�பல� 
ஐ.சி.எ� ஆகேவ�'� எ	ப�� க5தசாமி, பி�ைளயி	 மக� கத�ப� கெல�டாி	 
மைனவியாக ேவ�'� எ	ப�� ெப� S டாாி	 எ�ண�. அவ�க<�/* 
ெபா	ன�பல�, த3க� எ	ற உபா�தியாயினிட� ேநசமா7 இ,5த� ெதாி8�. 
த3க�, கத�ப�ைத� கா 0:� அழகி எ	ப� ெதாி8�. ெபா	ன�பல� யா� எ	ன 
ெசா	னா:�, த3க�ைத�தா	 மண� ெச7� ெகா�வா	 எ	� அவ�க� பய5த 
கால� உ�'. த3க� இவ�க� ஜாதி அ2ல; அவ� ஒ, அபைல. யாேரா 
ெப)றா�க�! யாேரா வள��தா�க�. எ*ப0ேயா ஏைழ வி'தியி2 ேச�5� ப0�� 
உபா�தியாயினி ஆனா�. ஏேனா ஆ�டவ	 அவ<�/ அJவளC அழைக - ெபா	 
ேபா	ற /ண� பைட�த ெபா	ன�பல�ைத�Pட மய�கி விட� P0ய அJவளC 
அழைக� ெகா'�தா	.  
 
ெபா	ன�பல� கால� ெச	ற தா�டவராய பி�ைளயி	 ஒேர மக	. மிரா�தார�, 
ஊ� �ராவி)/� அவ� S' ச�திர� ேபா2 இ,5த�. ெபா	ன�பல� ப0��� 
ெகா�0,�ைகயி2, ப,வ�தி	 ேச ைடகளி2 ஈ'படாம2 தா	 இ,5தா	. 
உண�-சிேயா, ச5த�*பேமா இ2லாததா2 அ2ல! ஊரா� த�மிட� ைவ�தி,�/� 
'மதி*�' ெக ' வி'ேம எ	பத)காக உண�-சிைய� Pட அட�கி� ெகா�' 
இ,5தா	. ஏதாவ� மனைத மய�/� கா சிக� காண ேநாி டா:� 'ேசைல க 0ய 
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மாதைர ந�பலாகா�' எ	ற பா ைட உ-சாி��� ெகா�ேட த	 வழிேய ேபா7 
வி'வா	.  
 
இவ.ைடய பி.ஏ. வ/*பி	 ேபா�தா	 த3க�, அ5த ஊ� ெப� ப�ளியி2 
ஆசிாியராக வ5த�. எ*ப0ேயா இ,வ,� ச5தி�க ேநாி ட�. அ	� எ	னேமா 
ெபா	ன�பல�தி)/ வழ�கமாக வ,� பா ' வரவி2ைல. அவ	 த3க�ைத* 
பா��தா	. அவ� க�கைள� க�டா	! ஏேதா ஒ,வித உண�-சி மய�க� வ5த�. 
த3க� த	 வழி ெச	றா� பய��ட	. அவ<�/ ெபா	ன�பல�ைத� ெதாி8�. 
ஆகேவதா	, ஊரா� எ	ன ெசா2வா�கேளா எ	ற அ-ச�. ப�ளி�Pட�திேலேய, 
ஆசிாிையக� அத)/� த3க�ைத* ப)றி* ெபாறாைம ெகா�0,5தா�க�.  
 
"த3க� த<�/�காாி! P5தைல* பா�, எ�தைன ேகாண2!" எ	பா� ஒ, ஆசிாிைய.  
 
"ேகாண2 அ2ல0 ேகாமள�! க�2� (curls) மாட�	 ேபஷ	 Modern Fashion 
எ	பா� பிறிெதா, மா�. உ�ைமயி2 அ� க�2:ம2ல, ேபஷ. ம2ல! 
இய)ைகயாக வள�5�, க,��, மி.�கி, �,�', அட�5த P5த2 த3க���/! 
அைத�க�' ம)ற ெப�க� க�ணா0 (	 நி	� ெகா�' ைகவ4�க சீவி�தா	 
பா��தா�க�! அ5த '�,� அழ/' அவ�க<�/ வரவி2ைல ; அ5த வயி)ெறாி-சலா2 
வ�� ேபசலாயின�.  
 
த3க(� இவ)ைற ந	/ அறிவா�. த	 அழைக பாிமளி�க- ெச7ய பண� இ2ைல 
எ	ப��, த	ைன- ச9க�தி2 அறி(க*ப'�தி ைவ�க ந2ல 'ஜாதி' தன�/ இ2ைல 
எ	ப�� ெதாி8�. ஆகேவ, த3க� ச)� ஒ�3கிேய வா?5� வ5தா�. மாத� (*ப� 
%பா7 கிைட�த� ப�ளியி2. (னிய�மா எ	ற 9தா 0 S '� காாிய3கைள 
கவனி��� ெகா�டா�.  
 
த3க�தி	 ெபா2லாத ேவைளேயா, எ	னேமா இேத (னிய�மா� தா	 
ெபா	ன�பல�ைத� F�கி வள��� வ5தா�. அ5த� கால�தி2 அவ� 
ெசா24�தா	 த3க�தி)/* ெபா	ன�பல�ைத* ப)றி� ெதாி8�.  
 
"ஆயா, நா	 ெப� ஜாதி" எ	� த3க� P�வா�. 'யா,�/ – ெபா	ன�-
பல�தி)காக?' எ	� /�தலாக� கிழவி ேக பா�. ேக ட�� அவ<ைடய ெபா�ைக 
வாைய* பி0�� இ0*பா� த3க� �	சிாி*�ட	.  
 
ஒ,(ைற ச5தி�� பிற/, பல(ைற ச5தி�தாகி வி ட� இ,வ,�. �	னைகக� 
அ3கி,5� இ3/�, இ3கி,5� அ3/� ேபா7 ேபா7 வ5தன. க�க� தம� 
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கடைமைய /ைறவற- ெச7�வி டன. காத2 ()றிவி ட�. மன� உ�டானா2 
மா��கமா உ�டாகா�. த3க�தி	 அழ/, ெபா	ன�பல�தி)/ பாைதைய� 
கா 0வி  ட�. இ,வ,� Sைண8� நாத(� ஆயின�. கைரயி2லா களி*� ! 
எ2ைலயி2லா இ	ப� ! ஈ02லா மகி?-சி! த3க(� - ெபா	.� ஒ	�தாேன . 
இ,வ,� ஒ,வராயின�.  
 
ஊ� ஒ	� இ,�கிறேத, வ�பள�க! "எ	ன சா�, ந�ம ெபா	ன�பல�, அ5த 
வா�தியா� ெப� இ,�காேள, அ5த Sதி வழியாக அ0�க0 ேபாகிறா�" எ	� 
ஆர�பமான வ�பள*�, "யா� எ	ன ெசா	னா:� ேக கமா ேட	" எ	கிறானா�. 
த3க�ைத� தீ�0ய ைகயா2 இ	ெனா,வைள� ெதாடமா டானாேம! அவ� 
க�*ப3Pடவா� !!" எ	� வ5� (05த�.  
 
உ�ளப0 ெபா	ன�பல�தி)/ உ�தி அJவளC இ,5த�. காத2 உலகி2 /0ேயறி 
இ,வ,� ஒ,வைர ஒ,வ� பிாிவேத இ2ைல எ	ற (0வி)/�தா	 வ5தன�. 
அவ�களி	 காத2 கனி5த�. த3க� க�*பவதியானா�. இ	.� ஒ, மாத�தி2 
காத4	 விைளC, களி*பி	 உ,வ� பிற�க* ேபாகிற�. அ5த நிைலயி2 தா	 
ெபா	ன�பல�தி)/, ெப� ெகா'�க வ5� ேச�5தா� க5தசாமி பி�ைள. அவ� 
ெபா	ன�பல�தி	 மாம	! /'�ப�தி	 ஆ� தி�/!  
 
ெபா	ன�பல� ஏேதேதா ெசா	னா	 (ைற�தா	; மி'�கினா	! த3க� க�*பவதி 
எ	பைத�Pட ெசா24 வி டா	. க5தசாமி*பி�ைள ஒ	ைற�Pட காதி2 வா3கி� 
ெகா�ளவி2ைல.  
 
"ஏேதா நட5த� நட5� வி ட�. நீ ெரா�ப ந2ல பி�ைள எ	�தா	 நா	 
எ�ணியி,5ேத	. எ*ப0ேயா அ5த* ெப� உ	ைன மய�கி வி டா�. ேபாக '�. 
அவ<�/ ஒ, ஆயிர� %பா7 ெகா'�� வி'கிேற	. அ'�த ஊ� ப�ளி�/ மா)றி 
வி'கிேற	" எ	� க5த சாமி பி�ைள Pறினா�.  
 
'(0யா�' எ	றா	 ெபா	ன�பல�. மாம	 த	 மீைசைய (��கினா	. ஒ, சிாி*� 
சிாி���ெகா�ேட ஒ, க0த�ைத நீ 0னா	 ெபா	ன�பல�திட�. வா3கி 
ப0�த��, ெபா	ன�பல�தி	 (க� க,�� வி ட�. பய3கரமான ந'�க� 
ஏ)ப ட�. ேபச நா எழவி2ைல . மாமைன ேநா�கிப0ேய நி	றா	.  
 
"எ	ன ெசா2:கிறா7 ? ச�மத5தாேன!" எ	� மாமா ேக டா�. ஆெமன� 
தைலயைச�தா	, ஆப�தி2 சி�கிய ெபா	ன�பல�.  
 



39 

 

மண� நட5த�. த3க(� அ	�தா	 ஒ, ெப� மகைவ ெப)றா�. அ� த3க�தி	 
வயி)றி2 உதி�த 'ைவ^ாியமா 'க* பிரசாசி�த�. ஒ, க0த�ைத எIதி, (னிய�மா 
9ல� ெபா	ன�பல�தி)/ அ.*பினா� த3க�. அ5த� க0த5தா	 ேமேல 
தீ ட*ப ட�. அைத* ப0�ேத ெபா	ன�பல� 9�-ைசயாகி கீேழ S?5தா	. 
க0த�ைத� த5�வி '- ெச	றா� கிழவி. த3க� பிணமாக� ெதா3/வதாக� 
க�டா�. ஒ, (ழ� கயி�, த3க�தி	 அழைக, இளைமைய, வா?�ைகைய 
அ*ப0ேய பாழா�கிவி ட�. பாழா7* ேபான கயி)��/� க�ணி2ைல - 
த3க�தி	 அழைக8�, இளைமைய8� ேநா�க! அ5ேதா இற5தாேள இளம3ைக! 
காத2 பாைதயி2 ெச	றவ�. காத2 எ.� /ழியி2 விI5தா�.  
 
"ேல0� அ�' ெஜ	02ேம	! இ	ைறய தின� நா� இ5த ஊாி2 எத)காக� 
P0யி,�கிேறா�? இ5த விப-சார தைட- ச ட�ைத- சாியானப0 அ(2 நட�த 
ேவ�'� எ	பத)காகC�, அைத* ெபா�ம�க�, பிரபல�த�க� ப0�தவ�க� ஒ, 
கமி 0யாக இ,5�, தம� கடைமைய- ெச7ய ேவ�'� எ	� நா	 உ3கைள� 
ேக '� ெகா�கிேற	 (ைகத ட2) ைகத 0 வி டா2 ம '� ேபாதா�. நா� 
காாிய�தி2 கா ட ேவ�'�" எ	� கெல�ட� ெபா	ன�பல� அழகாக பிரச3க� 
ெச7தா�. P ட�தி)/ வ5தி,5த ஜாிைக� தைல*பாைகக� எ2லா�, கெல�ட� 
த3கைள* பா��/�ேபா� ைகத ட ேவ�'� எ	பத)காக� தயாராக ைககைள- 
ேச��� ைவ��� ெகா�டப0ேய இ,5தன�.  
 
இ� இ,ப� வ,ஷ3க<�/* பிற/! ெபா	ன�பல� இைடயி2 சீைம�/* ேபா7 
ஐ.சி.எ�. ேதறி, பல இட3களி2 கெல�டராக இ,5�வி '� தைலமயி� Pட ச)� 
நைர��வி ', தQசாUாி2 கெல�டராக வ5த சமய�தி2, விபசார ச ட�ைத 
அ(:�/� ெகா�'வர, நகர பிர(க�கைள� ெகா�ட ஒ, கமி 0 நி�வ*ப ட�. 
அ5த� P ட�தி2 தைலைம வகி��தா	 கெல�ட� ெபா	ன�பல� இைத* 
ேபசினா�.  
 
விபசார�தா2 வ,� ேக', ச9க�தி2 அதனா2 விைள8� ஆப�� எ	பைத* ப)றி* 
பல� ேபசின�.  
 
அவ�களிேல அேநக� அ	றிரேவ தம� ைவ*பா 0. மாாிட� விபசார�தி	 
ேக ைட* ப)றி8�, அைத� தா3க� ஒழி�க� க3கண� க 0� ெகா�டைத* 
ப)றி8� ேப�வா�க� எ	பெத	னேமா நி-சய�.  
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பல� ேபசி (05த பிற/, ஒ, இளம3ைக எI5தா�. அவ� அழகாக இ,5த�ட	 
ச)� அவசர�காாி ேபாலC� ேதா	றினா�. ஆ3கில� ப0�த மா� எ	ப��, ச)� 
ந2ல நிைலயி2 இ,*பவ� எ	ப��, நைடயி:� உைடயி:� விள3கின.  
 
"தைலவ� அவ�கேள! ெபாிேயா�கேள! விபசார� ஏ	 ஏ)ப ட� எ	பைத* ப)றி 
ேயாசி�� ஆரா75தா ல	றி அதைன ஒழி�க (0யா�. விபசார� நட�/� இட�ைத 
ம '�தா	 மா)ற (08�. விபசார� உ�டாவத)/� காரண� ஏ?ைம (தலாவ�. 
ஆனா2, அ� ம '� தா	 எ	� எ�ண ேவ�டா�. பண ஆைசPட விபசார� 
ெச78�ப0� F�'�. அ�ேதா', ஆடவாி	 ஆணவ- ேச ைடக� தா	 விபசார� 
உ)ப�தி�ேக காரண�. இைத� P�� ேபா� ம)றவ�க<�/ வ,வைதவிட, 
தைலவ� அவ�க<�/ அதிக ேகாப� வரலா�. ஆமா�! ��மா எ	ைன விைற��* 
பா��காதீ�க�. காத2 மண3க� நிக?5�, ேஜா0க� சாியாக அைம5�, காத:�/ 
ஜாதிேயா - Gதிேயா ம)ற ஏேதாதைடயா7 இ2லாதி,*பி	, உ�ளப0 நா 02 
விபசார� வளரா�.  
 
மண� ெச7� ெகா�வ� மா' பி0*ப� ேபால இ,�/�வைர, வா?�ைகயி2 �ரா 
இ	ப�ைத8� Xகர (0 யா�. அதனா2 காத2 இ	ப� �ைவ�தறியாத ஆடவ,�, 
ெப�0,�, காம- ேச)றி2 �ர�கிறா�க�. அதி2 விைள8� ( �தேர விபசார�.  
 
ஜாதி சனியைன� க�' மிர�ட எ�தைனேயா ேப� தம�/ உக5தவைர மண� 
�ாி5� ெகா�ளா�, அவ�க� வா?ைவ� ெக'��, அவ�கைள விபசாாிகளா�கின�. 
தைலவ� அவ�கேள! உம� த3க�தி	 மக� அ*ப0ேய ஒ, விபசாாியானா�. எ	 
ெச7வா� அ5த அபைல? உ�மா2 காத4�க*ப ' மண� ெச7� ெகா�ளா� 
பிணமா�க*ப ட த3க�தி	 மக�, நீ� சீைம ெச	� நா ைட ஆ<� வி�ைதைய 
க)�� ெகா�0,5த கால�தி2 ஒ, விபசாாியிட� வள�5தா�. ஆட2, பாட2, 
க)றா�. அவைள ஒ, பிர(க� காத4��� கல5� வா?கிறா�. அவைள மண�க 
ம��கிறா�. ேபாக� ேவ�'மா� அவ,�/ ! ெபா�*� ம '� Pடாதா�; இ	� நீ� 
ேபா'� கமி 0 ஜ%ராக ேவைல ெச7தா:� அவைள அைச�க (0யா�. ஏ	? 
�5தாி எ.� அ5த ம3ைகைய ைவ*பா 0யாக ைவ��� ெகா�0,*ப�. நீ� 
நி�வி8�ள கமி 0யி	 தைலவ� தி,மைலசாமிதா	! ஆகேவதா	, அவ� அக*பட  
மா டா�. உம�/ அ5த நா� கவன� வ,கிற� ேபா:� ! த3க� எ	ன ஜாதிேயா 
எ	பதா2, ம,�' யா� ேப-ைசேயா ேக ' மய3கி த3க�ைத* பிணமா�கினீ� . 
ஆ�! இ	� நீ� ேப�கிறீ�, ெபா	ேபா	ற ெமாழிகைள!" எ	� ஆ�திர��ட	 
அ5த* ெப� ேபசினா�.  
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"அ�மா! எ	ைன� ெகா2லாேத! நா	 பாதக	. எ	 த3க�ைத இழ5ேத	. ஆனா2 
ஜாதிைய*ப)றி கவைல*படவி2ைல. எ	 மாம	 கா 0ய Gதி�/�தா	 பய5ேத	" 
எ	றா� கெல�ட�. "ெதாி8ேம என�/ அ�C� த3க� ஒ, கிறி��வ மா�. அவைள 
மண� ெச7� ெகா�டா2 /'�ப- ெசா�தி2 காலணாC� ெபற (0யாதப0 உம� 
தக*பனா� உயி2 எIதி ைவ�தா�. அைத� கா 0�தாேன உம� மாம	 உ	ைன 
மிர 0னா�. ெசா��* ேபா7வி'� எ	ற உடேன நீ� ேசா�5� வி [ேர ! த3க� 
உம�/- ெசா�தாக� ெதாியவி2ைலேயா" எ	றா� அ5த ம3ைக.  
 
"மாேத! எ	ைன மீ�'� ெகா2லாேத. நா	 அ	� ஜாதி*ேபயிட� சி�கிேன	. 
அதனாேலேய எ	 இ	ப�ைத இழ5ேத	" எ	� Pறி கெல�ட�, "த3க�ைத* 
ப)றி8�, எ	ைன* ப)றி8� இJவளC ெதாி5� ெகா�'�ள நீ யா�?" எ	� 
ேக டா�.  
 
"நா	தா	 �5தாி!" எ	றா� அ�ம3ைக. "ஆ! எ	 மகேள! த3க� த5த மணிேய! உ	 
தா7 என�/ இ	ப� த5தா�. நீ என�/ அறிC த5தா7" எ	� Pறி, மகைள அ,கி2 
அைழ�� உ கார ைவ��� ெகா�டா�, கெல�ட� ெபா	ன�பல�. அ'�த 
வார�தி2 மி�. �5தாி�/�, மி�ட� தி,மைலசாமி�/�, கெல�ட� ெபா	ன�பல� 
�யமாியாைத� தி,மண� நட�தி ைவ�தா�.  
-------------------   

3333.... வா�ப வி���வா�ப வி���வா�ப வி���வா�ப வி���    
 
வ�0�கார வரத	 ேவைலயினி	� நீ�க*ப டா	. கண�/* பி�ைள க5தசாமி 
S'ேபா7- ேச�5தா	. ேதா ட�காரனி	 /'�ப� கைல5த�. அவ	 மாைல வைர 
ேவைல ெச7�வி ', S' ெச	� விடேவ�'�. ச5தான கி,Wண ஐய� இJவளC 
'0�மி�' ஆ�ட� ேபா டத)/� காரண�, ெபய,�ேக)றப0 அ	றி, அவ,�/� 
/ழ5ைதேய பிறவாததா2, (த2 மைனவிைய தா7 S 0)/� �ர�திவி ' ேமாகனா 
எ.� இைளய மைனவிைய� ேத0� ெகா�ட�தா	. அ5த- சி3காாி ப3களா-
C�/� Xைழ5த�� S 0ேல ேவைல�கி,5தவ�களிேல, வா4ப* ப,வ மானவ� 
நீ�க*ப டன�. த0த0யாக ஆ�கைள நட மாட வி 'வி ', பிற/ ெப� 
ெக 'வி டா2 தைலமீ� ைகைவ��� ெகா�<� சில ைப�திய3க� ! பா�� 
�)றிேல ைகவி டா2 '��' எ	� ெவளிவ5� க0�க�தா	 ெச78�. ேமாகனாேவா 
அழ/� இளைம8� தIவி� ெகா�0,5த த3க�ெகா0! அவ� உலC� இடேம, 
�க5த� S��. அ5த வாைடைய* ெப)�* ெப)�, பி�த� தைல� ேகறினா2 
த0*பய2க� எஜமானாி	 மைனவியா-ேச எ	� ேயாசி�கCமா டா�க�. 
எவனாவ� இளி*பா	. ஏேத.� ஒ	� ேநாி 'வி டா2, பிற/ கால���/� 
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தைல/னி5� வாழேவ�'�. கிளி வளர*ேபா/� இட�திேல �ைனகைள 
உலவவி'வதா? ேமாகனாவி	 உாிைம யாள�, உ2லாச �ாியா�கினா� S ைட. 
ேர0ேயா ஒ, �ற�; ம)ேறா� �ற�திேல அ5த வார� ெவளியான கிராம ேபா	 
பிேள 'க�, நிைல�க�ணா0க�, ேந��தியான நா)கா4க�, ேசாபா�க�, ேமைஜ 
(த4யன . அழகிய பட3க� �வைர அல3காி�தன. ஹா4ேல கீேழ விாி�க* 
ப 0,5த ஜம�காளேம, �ெபஷலாக, காWமீாி4,5� வரவைழ�க*ப ட�!  
 
இ5த- சி3கார ேஜாடைனயிேல, அ5த ெசா/��காாி சி)பிக� சி5தைனைய8� 
கவிகளி	 க,�ைத8� கிளறிவி'� அழ/ட	 உலவினா�. ஐயாி	 ஆன5த�தி)/ 
அளவி2ைல. 'ேமாகனா!' எ	� (�(ைற P*பி'வா�, 9	� �தாயியி2 ! அவ� 
ஒ, (ைற �	(�வ2 ��த�� �ாி��- ேசாபாவி2 சா7வா�. இ, வாி	 இ	ப 
வா?C இர�டா�'க� த3/ தைடயி	றி நைடெப)� வ5த�. ஆனா2 இளைம 
ெம,/� எழி2 மண(� Sசிட அவ� உலவினா�. இவ� கால�தா2 கச�க*ப ', 
(�ைம எ	.� ()ற�திேல கிட5தா�. ஐய,�/ ம '� அ�ப� ேவ4 நில(�, 
அைர இல ச� ெரா�க ேலவாேதவி8� இ2லாவி டா2, இ5த* ேப�தி, 
ெப�டாகியி,�க (0யா�. ேமாகனாC�/� த	 �,ஷனி	 (�ைம, த	 இளைம 
இைவக� ேதா	றவி2ைல. அவ� உ�', ஆன5த� உ�'. அJவளCதா	! ேவ� 
அறியா� அ5த வனிைத. வா?�ைக எ	றா2 இ�தா	 எ	� எ�ணினா�. 
மனதிேல அைல ேமாதாத நிைல! க,��� க�D� க '�கட3கிய கால� ! அைத� 
ெகா'�த ஐய,�/ வ5த� ஜுர�. ஜுர� க�டCடேன. ந2ல டா�டராக 
வரவைழ�கவி2ைல. எவ	 வ,வாேனா எ	ற ச5ேதக�தா2 ஜுர ேவக�தா2 க� 
திற�க (0 யாத நிைலயி:�, கWட*ப ' விழி��� ெகா�0,*பா�, 
ேமாகனாைவ� F3க- ெச78�வைர.  
 
பிற/ ஒ, (ைற அவளழைக* பா���, ெப,9-�வி ' வி ', 'ெகா0 ர�மியமாக 
வள�கிற�. மர� வைளகிற�, வேயா திக�தா2' எ	ற நிைன*� ெநQைச உ��த, 
கவைல ெகா�' க�ைண 9'வா�; F�க� வரா�. இதனா2 சாகாரண ஜுர� 
ைடபாயி  ஜுரமாகி, டா�ட� ர/ராம	, சிகெர '� சிாி*�� உடனி,�க, உ�ேள 
Xைழ5� ஐயாி	 ேநாைய� தீ��க ம,5��, அவ<�/ ேநா` ட பா�ைவ* பா/� 
த,� நிைல வ5�வி ட�. டா�ட� ர/ராம	 ைவ�திய� க2Mாியிேல க)ற 
எ�தைனேயா பாட3கைள மற5�வி டா	. ஒ	� ம '� மற�கவி2ைல. அ�தா	 
நா��காக இ,*ப�, ேப�வ�. அைத ேமாகனா அ�வைர க�டதி2ைல! 
அ�வைரயிேல ஐய� வாயா2 ேபசினைத� க�டாேள தவிர க� ேப�வைத� க�ட 
தி2ைல. டா�ட� ர/ராமனி	 க�க� ஏேதேதா ேபசலாயின!  
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"ஐய�வா� ! ஒ, ஆ�மாத� ஓ7வாக இ,�க ேவ�'�. வயதாகிவி ட� பா,3க�" 
எ	றா	.  
 
வயதாகிவி ட�! ேமாகனாவி	 சி5தைன�/* �� ேவைல கிைட��வி ட�. 
கிழவ�, ந� கணவ� எ	ற ெச7தி அவைள- ேசாக�திலா?�த� ெதாட3கி)�.  
 
"ஓ7வாக�தாேன இ,�கிறா�, அவ,�ெக	ன /ைற? ஆ� அ�� இ2ைலயா, ேவைல 
எ	ன இ,�/?" எ	� பதி:ைர�தா� ேமாகனா.  
 
டா�ட� ர/ராம	 சிாி��வி ', "விைளயா '* ப,வ�. ஒ	�� �ாியவி2ைலய�மா 
உ3க<�/" எ	றா	. விைளயா '* ப,வ� ! ஒ	�� �ாியவி2ைல! ேமாகனாவி	 
சி5தைன�/ ேவைல அதிகாி��வி ட�. வயதாகிவி  ட�, விைளயா '* ப,வ� 
எ	ற இ,வாசக3க<� மாறி மாறி மனதிேல தா�டவமா0ன.  
 
டா�ட�  "வய��ேக)ற ேவைல ெச7யேவ�'�. இர�த ஓ ட�தி)/ ஏ)றவிதமாக 
வா?�ைக இ,�க ேவ�'�. ஐய� தம� உட�ைப ெரா�ப அல 0� ெகா�' 
வி டா�. கா7-ச:�/� காரணேம அ�தா	. /'�ப பார�ைத� தா3/� ச�தி 
ேவ�'ேம" எ	றா	.  
 
ேமாகனா ஓரளC �ாி5� ெகா�டா�. ேநாயி	றி இ,5தா2 பிரதிதின� (க- 
aவர� நட�/�; நைர (க�ைத நாசமா�கா�; ('�காகேவ நட*பா�; (தியவ� 
எ	பைத சிைத�க, ஒI3காக உ'�தி� ெகா�வா�. வா4ப வாைட Sச '� எ	�. 
ப'�த ப'�ைகயாக இ,�கேவ, இ5த 'ேம�க*' ெச7� ெகா�ள (0யவி2ைல. 
வேயாதிக� ேமாகனாவி	 க�க<�/ ந	/ ெதாி5த�. ஐய,� அைத எ�ணி 
ெநா5தா�. வயதாகிவி ட� பா,3க�! எ	ற அ5த இ	ெஜa	, ேமாகனாC�/ 
டா�ட� ர/ராமனா2 தர*ப ட� அ2லவா! அதி ேவைல ெச7ய� ெதாட3கி)�. 
"இெத2லா� ஏன0! ேமாகனா! இ5த� கிழ3க� இ*ப0�தா	 ெசா2:�. 
விள�ேக)ற ேவD�, விரத� இ,�க ேவD� எ	�. ேகாயிேலா அ,கி2 இ2ைல. 
9	� ெத, தா�0* ேபாகேவ�'�. நா)ப� நா� நீ ேபா7 விள�ேக)ற 
ேவ�'ெம	றா2 சிரம�. யாராவ� ேவைல�காராிட� ெசா2லலா�" எ	� 
�,ஷனி	 ஆ8� வி,�தி�காக ேதவி ேகாவி:�/ நா)ப� நா� தி,விள�/ ஏ)ற 
ேவ�'ெம	� யாேரா ெசா	னைத� ேக '� ெகா�', அ�ேபாலேவ ெச7ய 
ேவ�'ெம	� Pறிய ேமாகனாைவ ேவ�டா� எ	� த'��விட ஐய� ேபசினா�; 
(0யவி2ைல. ேமாகனா ைகயிேல, ��Pைட8ட	 ேதவி �ைஜ�/* ேபா7வர� 
ெதாட3கினா�. ேமாகனா தாிசன���/* ேபா7வர� ெதாட3கினா�. ேமாகனா 
தாிசன���/, 9	� ெத,�களி:�, ேகாயி4:� ப�த�க� P0வி டன�. 



44 

 

ேதவியி	 தி,வ,� கிைட�/(	ன�, ேமாகனாC�/ ப�த�க�, பா�ைவ* 
பிரசாத�, அ�-சைன க�கனிC ஆகிய பலவைககைள� தரலாயின�. நா)ப� 
நா க<�/� இ5த 'ரச�' ேமாகனாC�/ ஒ,விதமான �� இ	ப�ைத� 
ெகா'��வி ட�. ேமாகனா எ	ன, ேதவிைய* ேபா2 க2:,வா ! கா5தி8ட	 
P0ய மா�!  
 
ெகாQச நா க<�/* பிற/, ச5தான வி,5தி�/- Rரண� த5தா� சி�த ைவ�திய� . 
ேமாகனா ேவ�டாெமன ம��தா�. அவ� வ)���தி- சா*பிட ைவ�தா�. பசி�த 
உ�ள�, பய� நிைற5த க�க�, ப,வ ெக,வ(�ள அ3காதிக� ! அ* பாைவ�/ 
Rரண�, ச5தான���/ உதவி ெச7யவி2ைல. ஆனா2 ஆைள உ,�க ஆர�பி�த�. 
ேமனியி	 ெம,/ ம3க� ெதாட3கி)�. எ:��� ேதா:மானா� ேமாகனா. 
ேமாகனாC�/- ச5ேதக� வ:��வி ட�. ஐய� இ2லாத ேநர�திேல, ஒ, 
ெபா டல� Rரண��ட	 டா�டாிட� ெச	� த	 பய�ைத� Pறினா�. டா�ட� 
அவள� நா0ைய* பி0��* பா��தா�. க�கைள திற5�, இர�த� சாியாக ஓ'கிறதா 
எ	� கவனி�தா�. ஆைச த��பி� கிட5த அளC, அ5த� க�களிேல இர�த ஓ ட� 
இ2ைல! க	ன�ைத� தடவினா�. ெப,9-ெசறி5தா�. தனி அைற! அவள� ேநா7 
டா�ட,�/� ெதாி5�வி ட�. ம,5� அ��வமான�. அவாிட� இ,5த�. ஒ, 
'ேடா�' ெகா'�தா�. க 0 அைண�� ஓ� (�த� ! விாி5த இதIட	, ஆ-சாிய* 
பா�ைவ8ட	. ேமாகனா டா�டைர* பா���, "இெத	ன அ�ரம�" எ	� ேக டா�. 
ஆனா2 அவ� (க�திேலா ெதானியிேலா ேகாப� இ2ைல. 'உ	 ேநா7 ேபாக இனி 
இ�தா	 ேமாகனா ம,5�' எ	� ெகாQசினா� டா�ட�. Rரண�ைத� கா 0, இ� 
ஊம�ைத கல5த�, ெம�ள ெம�ள- சாக0�/�. உன�கி,�/� வா4ய 
உண�-சிைய* ேபா�க எவேனா ஒ, நா ' ைவ�தியனிடமி,5� இைத* ெப)றா�, 
உ	 கணவ�. உ	ைன� ெகா2ல ம,5தி டதாக� ேக�ெதா'�தா2 ப�தா�'க� 
ெஜயி2 கிைட�/�" எ	�ைர�தா�. அவ� பய5ேத ேபானா�. "விஷமா ! கிழ '* 
பாவி எ	ைன� ெகா2லவா �ணி5தா	. டா�டேர! எ	ைன நீ�தா	 கா*பா)ற 
ேவ�'�" எ	� ெகQசினா�. "உ	ைன இனி நா	 ைகவிட* ேபாவதி2ைலேய" 
எ	� டா�ட� ெகாQசினா�. க�பC�ட,�/ அ	� ZJ தர*ப ட�. டா�ட� 
ெவளிேய ேபாயி,�கிறா� எ	ற ேபா�' ெதா3கவிட*ப ட�.  
 
ஐய�, அ:�� S'வ5தா� ! ேமாகனா காண*பட வி2ைல. ேதா ட� ெச	� 
பா��தா�. அ�ைட அய2 S'களி2 விசாாி�தா�. கிைட�கவி2ைல. அ-ச� பிற5� 
வி ட�. டா�ட� மீ� தா	 கவன� ெச	ற�. அவசர அவசரமாக அ3/ ெச	றா� . 
வாயி)ப0யிேல கா2 ைவ�/� ேபாேத உ�ேள இ,5� ஒேர சிாி*�, சரச*ேப-�, 
காதிேல நாராச� ேபால விI5த�. ஆ�திர� உ�ேள ேபாக� F�0)�. ெவ க(�, 
எ	ன ேந,ேமா எ	ற பய(�, ெவளிேய ேபா7வி'! இனி நீ ேமாகனாைவ மீ க 
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(0யா�' எ	� Pறி)�. ெகாQச ேநர� �த�பி�� ேமாகனாவி	 /ர2! ஐய� 
ஓ0வி டா� S '�/ - ெவ கி, விய���, ம,�'!  
 
அவ� ெந'ேநர� கழி�� வ5தா�. "எ3ேக ேபாயி,5தா7 இJவளC ேநர�?" எ	� 
அதிகார��ட	 அவ� ேக டா�. "டா�ட� S '�/" எ	� அவ� �ணிவாக* பதி2 
Pறினா�. 'ஏ	?' எ	� ேக க அவ,�/� ைதாிய� பிற�கவி2ைல.  
 
இ5த- ச�பாஷைண பிற/ பிரதி தின(� நட�க ஆர�பி�த�. வா4ப வி,5ைத 
அவ� ரசி��� ெகா�0,5தா�! வேயாதிக� எ	ன ெச7வா� ?  
------------ 

4444.... �ேராகிதாி� �ல	ப��ேராகிதாி� �ல	ப��ேராகிதாி� �ல	ப��ேராகிதாி� �ல	ப�    
 
�ேராகித� ��ணியேகா[�வர கனபா0க<�/* பிரம�ர�திேல அபாரமான மதி*�! 
ெக�Gரமான உ,வ� - இன�தி	 இல சண*ப0! உலக� உ,�ைட 
வ0வெம	பைத விள�/� ெதா5தி! க டா5தைரயிேல இர�ேடா� �)க� 
(ைள��� கா75� கிட*ப� ேபா	ற ைவதீக� /'மி, பQச க-ச�, ப ைட வி�தி, 
ச5தன* ெபா ', சாிைக உ�தாி8�, ெம,கிடாத ெபா	ேமனி, ஆைச த���� 
க�க�, விாி5த ெசவிக�, P�ைமயான நாசி - சா(�ாிகா இல சண� இ�. 
/ணாதிசயேமா, /ல த�ம�தி	ப0 அைம5தி,5த�. �	சிாி*�� தவ?5தப0 
இ,�/�. எவாிட(� தம�/* பிாிC இ,*பதான பாவைனைய* ேப-சா:� 
ெப,9-சா:� கா 'வா�. வழியி2 ெத	ப'ேவாைர� /சல� விசாாியாம4ரா�. 
/றி�த ேததி*ப0, திதி வைககைள� கவன*ப'�த� தவறமா டா�. இைடயிைடேய, 
"இளநீ� ஒ, ஆ��, இQசி ெகாQச(�, வாைழ�க-ச2 கிைட�/மானா2 அ�C�, 
ச�பாேவா சி�மணிேயா இர�' மர�கா2 சா�தியமாக� ேதைவ" எ	பைத8� 
P�வா�. பல ேக '- சில ெப�வா�. வ5தவைரயி2 பகவ�கடா  ச5தாேன எ	� 
P�வா�. /ளி�5ததாக� கா 0�ெகா�வா�. (P��த� /றி��� ெகா'*பதி:�, 
சட3/ ச�பிரதாய�ைத அைம*பதி:� வா0�ைக�காராி	 வி,*ப5தா	 அவ,�/ 
ேமஷ�, ாிஷப�, மி�ன�. 
 
"(த4யா� வா� ! ேகா� '�/* ேபாக ேவ�டாமா ! காைலயிேல ப�� மணி�/� 
காாிய�ைத (0��வி'கிேற	. காி நா� எ	� ெசா2வா, அ� ஒ	�� ெச7யா�. 
ஏ	 ெதாி8மா? (த4யா,ைடய ஜாதகமி,�கிறேத அ� அ*ப0*ப ட�. சனிPட 
��கிர காாிய� ெச78�" எ	பா� சமய�ைத� ெதாி5�. ைவதீக* பி�தாிட� 
ெச	றாேலா, நா� ெச7வைத ந2லவா� ெச7யமா டா	. ெபாியவா SD�கா 
ெசா	னா�. விஷ�க0 ேவைள Pடா� பா,3ேகா. த,ம��ர�, ெசா�க டா	 ஆட 
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உ கா�5தாேர ச/னி8ட	, அ5த ேவைள எJவளC ெபா2லாத� ெதாி8ேமா ! சனி 
பா�ைவ பா��தா	! த,மாி	 ரா\ய�, ெசா��, திெரௗபதி சகல(� ேபா-�. 
ச/னியா ெச7தா	. சனிய	 ேவைல. வி0ய)காலேம தா	 (P�� த�! ஜா� 
ஜாெமன இ,�/�' எ	� P�வா�.  
 
ஒJேவா� ரக���/� இWடமான ரக� கனபா0க<�/� ெதாி8�. 
அத)ேக)றப0தா	 நா�, கிழைம, ந ச�திர�, சட3/ ஆகியைவக� அைம*பா�. 
ஆகேவ, பிரம�ர�திேல அவ,�/ ெச2வா�/ இ2லாவி டா2, �ேராகிதாி	 ஏக 
��திாி ஏமலதாைவ ஒ, எQசினியாி	 மக.�/� க4யாண� ெச7� ைவ��, சீ� 
ச�பிரமமாக- ெச7த�ட	, எ2. எ�. பி. ப0�க, கனபா0க� பண� த5தி,�க 
(08மா? ஏமலதா, ஆமதாபா� ேசைல8�, ஆ�க�0 ஜா�ெக '�. ெக�� வைள8�, 
ப-ைச 9�/�தி8�, ைவர ேலாலா�/� ேபா '�ெகா�', வா4ப�களி	 
விழிக<�/ வி,5தாக இ,5தி,�க (08மா? அவ� ைவதீக�. ஆனா2, அ� 
வா டமா அவ,�/� த5த�? ேதா ட(� �றC�, நில �ல	க<� த5த�. அவ� ஏ	 
பி	� அைதவிட* ேபாகிறா�?  
 
அவ,ைடய /)றம2ல, எ2. எ�. பி. மா*பி�ைள தி[ெர	� இற5�வி ட�. 
அதனா2 ஏமலதாவி	 அழெகா	�� ேபா7விடவி2ைல. அம3கைலயானாேள 
எ	� அ*பாC�/ வ,�த5தா	. பாவ�, அ5த ம3ைக8� ஒ, �க(� காணாம2 
9ைலயி2 உ கா�5தி,�க 'விதி' ேநாி ட�. ேவதைனதா	 த5த�. தா8� இ2ைல, 
அ5த சா75த தளி,�/! ெப�ணி	 ப,வ வள�-சி8� எழி4	 வள�-சி8�, 
கனபா0க<�/, அவ<�/� தா4 ம '� இ,5�வி டா2 பரமான5தமாக 
இ,�/�. அம3கைல அழகாகC�, இளைமயாகC�, நாகாிகமாகC� இ,5தா2 
அ*பாC�/ அ-ச5தாேன! இ-ைசதா	 ெபா2லாத ந-சர வாயி)ேற! எ5த* �)றிேல 
எ5த* பா�� இ,�/ேமா யா� க�டா�க�. கால� ெக '* ேபா-� எ	� பல 
எ�ணி* �ல�பினா� கனபா0க�. அவேளா எ�ணி வி�மினா� சில கால�. பிற/ 
Sதிவழிேய ெச2:� "க� சிமி 0க�, ேபாேலா கால�க�, �	சிாி*�* பாண 
Sர�க�, ��* பா�ைவயின�" ஆகிேயாைர� க�' கால5 த�ளினா�. க�ட�� 
ெக ட எ�ண� ெகா�' விடவி2ைல. அவைர* பா��தா2, எ	 ஆ���கார� 
ேபாேல இ,�/; அேதா அேத மாதிாி கால�தா	 அவ� ேபா'வா�' எ	� தா	 
(த4ேல எ�ணினா�. பிற/, அ5த* ெபா2லாத உண�-சி இ,�கிறேத அ� ஆ சி 
ெச7ய ஆர�பி�த�. அ5த* ேபைத அத)/ அ0ைமயானா�.  
 
கனக�5தர� க ' இ2லாத காைள. ெப)ேறா� சி� பிராய�திேல இற5�வி டன�. 
எ*ப0ேயா, ப0�� யாைரேயா அ'��, ஒ, ப�ளியி2 ஆசிாியராக அம�5தா	. 
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சா*பா ' வி'தியிேல ஜாைக. அ5த ஜாைகயி	 ஜ	ன2 ைவதீக�தி	 ெக ட 
காலேமா எ	னேமா ஏமலதாவி	 ேதா ட���/ ேநராக இ,5த�. (த4ேல 
ல\ைஜ; பிற/ ஒ,விதமான ச5ேதக� ! அத)க'�தப0 ஒ, வைகயான ச5ேதாஷ�! 
பிற/ க�ட�� (கமல�-சி; காணாவி டா2 கவைல. பிற/, க� க0த�. பி	ன� 
க0தேம �ற*ப 'வி ட�, அம3கைல ஏமலதாC�/�, வா4ப	 கனக�5தர.�/�! 
பாழா7*ேபான ப�ளி� Pட� ஒ	� இ2ைலயானா2 ஜ	ன:� அவ.� இைண* 
பிாி5தி,�கமா டா�க� ! ஜல� ெமா�<� ேவைல ஏமலதாC�/ எ*ேபா�� 
இ,5தப0ேய இ,�/�. 
  
அ5த ப-ைச நிற* ப�திாி�ைக8� அவ.�/� கிைட��வி ட�. க 'கைள 
அ��ெதறி, சிைறைய வி ' ெவளிேய வா, நா டாாி	 9ட ஏ)பா ைட நீ மதியாேத 
எ	ெற2லா� ஒ, கிழவ� Pறினா2, ஒ, காைள�/ உண�-சி ெபா3காமலா 
இ,�/�? க0த��ட	 ேச���� /0 அர�� க 'ைரகைள8� அ.*பலானா	. 
காத:ட	 கால� க�ணா0ைய8� ெபறேவ ஏமலதா காத2 உ�ள��ட	 
அ-ச�ைத� �ைட�த அண3/ மானா�. இைளய உலகி2 நட�/� இைவ. கிழ 
ைவதீக கனபா0�/� ெதாியா�. விதைவ�தன� அவளிட� த3கி வி ட� எ	� 
ந�பினா�. அவ� அ5த- சிைறைய வி '� த*பி���ெகா�' ெச2ல- சிற/கைள 
அ0��� ெகா� 0,�/� கிளி எ	ப� அவ,�/� ெதாியா�. "ச�ேபா ! மகாேதவா! 
என�/ சகல ச�ப��� த5தா7. ஒேர ஒ, /ைறைய ம '� த5�வி டா7 ேதவா! 
ஏமலதாவி	 கதிைய எ�ணினா2, எ	 ெசா�� �க� எ2லா� �' ெந,*பாகிறேத! 
ச�ேவ�வரா! ஏேனா என�கி5த த�டைன!" எ	� Pறி ஆயாச*ப'வா�. 
ஏமலதாவி	 அல3கார3கைள� க�டா2 அவ,�/- ச5ேதக� வள,�. எ	 
ெச7வா� ?  
 
ச5தியாவ5தன�ைத (0�க* ேபா/� சமய� த	ைன ேநா�கி ஒ, வா4ய	 
வ,வைத� க�ட��, திற5த க�கைள ம�ப08� 90� ெகா�டா� ��ய 
ேகா[�வர�. அ� அவ� (ைற! தியான�திேல ஐய,�/ எJவளC அ�கைர 
ெதாி8ேமா எ	� ஊரா� ேபசி� ெகா�ட� அ5த� த5திர�தி	 பயனாக�தா	. வ5த 
வா4ப	 ப�� நிமிட3க<�/ ேம2 ஐய� எதிாிேல நி	ற பிற/, "பரேம�வரா! 
தயாநிேத" எ	ற ேப-�ட	, க�கைள� திற5தா� கனபா0க�. வா4பைன� 
க�டா�. ��(க� அவ,�/! இ,5தாெல	ன. �� வா0�ைக பி0�க ேவ�'ேம! 
அத)காக வாQைச8ட	 வா4பைன ேநா�கினா�.  
 
"அ'�த கிராம� நா	 வசி*ப� . நாைள�/ (P��த�. என�/�தா	. ெப� 
எ	ைனவிட உய�5த ஜாதி. அவ� எ	ைன� காத4�கிறா�. என�/� இWட5தா	. 
ஆனா2, சா�திர ச�மதமாகாேத எ	பத)காக- சQசல* ப'கிேற	. (P��த� 
உ3கைள� ெகா�ேட நட�த ேவ�'ெம	� எ	 ெப)ேறா� ேபசி� ெகா�டன�. 
அைத� ேக ' நா	 ஓேடா0 வ5ேத	. நீ3க� இ5த- சா�திர ச�மதம)ற 
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க4யாண���/ வர�Pடா� எ	� ேக '� ெகா�ளேவ இ3/ வ5ேத	. கி,ைப 
ெச7ய ேவD�" எ	றா	 வா4ப	.  
 
கனபா0 ேயாசி�தா�! "அ'�த கிராமமா! யா� S'?" எ	� ேக டா�. 
இட���ேக)றப0தாேன அவ,ைடய (P��த�, சட3/ எ2லா�!  
 
"நா3க� ெச	ைன! இ3ேக வ5� ஒ, வார5தா	 ஆகிற�. எ	 அ*பாC�/ 
வியாபார�. ஆ�டவன சகல ச�ப��� ெகா'�தி,�கிறா	. ப3களா, ேமா டா�, 
சி	ன ஜமீ	, இJவளC� உ�'' எ	�ைர�தா	 வா4ப	. ஐய,�/ ெநQசிேல 
நைம-ச2 ஏ)ப 'வி ட�. ெபாிய இட��� க4யாண�, த சைண ச	மான� 
ஏராளமாக� கிைட�/ேம எ	ற எ�ண�.  
 
"இ*ப0 உ கா� த�பி ! சா�திர விேராத�, த�ம விேராத�, ஆசார விேராத� 
ஆகியைவக� பாப� கி,� தறிய5தா	. ஆனா2 அைவக<�/* பிராய-சி�த(� 
உ�', நிவ��தி8� உ�'. ெகாQச� ெசலவா/�. ஆனா:� பாதகமி2ைல ! பகவ� 
பிாீதி ஏ)ப 'வி'�. ேம:� அ5த* ெப� உய�5த ஜாதி எ	கிறா7. காத:�/ 
ஜாதி ஏ�! ச5த.வி	 சரச���/- ெசா5தமான �5தரா3கி மீ	 பி0*ேபா� /ல�. 
ம-சக5திேய பிற/ பாிமள�க5தி யாகிவிடவி2ைலயா! ெப�D�ேக)ற� 
ஆD�/5தா	. ஆைகயா2 நீ ஆயாச*படாேத' எ	� கனபா0க� 
சா�திேரா�தமான பதிேல Pறினா�. வா4ப	 �ாி*�ட	 "ம)�ேமா� விேசஷ� ! 
எ3க<�/� கா5த�வ விவாக(� நட5�வி ட�" எ	� ெசா24� தைல 
/னி5தா	. கனபா0க� "பேல! ைககார ஆசாமிதா	! / 083 ெக 0� காாிதா	! 
இ	ன(� சா�திர(� கீ�திர(� /��ேக நி)பாேன	? அைத நா	 சாி ெச7� 
வி'கிேற	. 150 %பா7 பி0�/�. இ3ேகேய ெச7ய (0யா�. S 0ேல தா	 ெச7ய 
ேவD�" எ	றா�. வா4ப	 ேநா '�கைள� த5தா	. கனபா0 களி*ேபா' S' 
ெச	றா�. வி0ய)காைல 9	� மணி�/ (P��த�! ஐய� இர�' மணி�ேக 
எI5�வி டா�. ஏமலதா ெவ5நீ� தயாராக ைவ�தி,5தா�. ஐய� /ளி�தா�. 
ேபா��ேகால� ��டா�; �ற*ப டா�. "�ற�கைட� கதC�, ெத,� கதC� தா� 
ேபா '�' இ, அ�மா ! எ ' மணி�/ வ5� வி'கிேற	" எ	� ஏமலதாவிட� 
Pறிவி '� க4யாண S' ெச	றா�.  
 
க4யாண S 0ேல ஆன5த� ! �ேராகித,� அதிேல கல5� ெகா�டா�. அைர மணி 
ேநர�தி)/* பிற/, ேமா டாாி2 ெப�D� மா*பி�ைள8� வ5� இற3கின�. 
"சாிதா	! ஏ)ெகனேவ கா5த�வ� நட5தவ� ! இ*ப0 வ,வ�தா	 (ைற. ேம:� 
ேந)றிரC நா	 இத)ெக2லா� ேச��ேத பிராய-சி�த� ெச7�வி ேட	" எ	� 
கனபா0 Pறினா�. ேமள� கா� ெசவி'பட� கிள�பி)� .  
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"இJவளC நாகாிகமாக� க4யாண� ெச7யறவா, மா*பி�ைள�/�, ெப�D�/� 
இைடேய திைர ேபா'வாேன	? ��த க�நாடக ம	ேனா !" எ	� கனபா0ேய 
சீ�தி,�த� ேபசலானா�. "அ� எ3க� /ல த�ம�" எ	� க4யாண S டா� 
Pறினா�. க4யாண S 0ேல கனபா0க<�/� ெதாி5தவ�க� பல� இ,5தன�.  
 
"கால� ேபாகிற ேபா�கி	ப0 ெச7ய (	வ5தீ�. இ�தா	 (ைற" எ	��, 
"ஜாதிேபத� ஒழிய�தாேன ேவ�'�. கல*� மண� பரவேவ�'�. கனபா0கேள 
இத)/- ச�மதி�த பிற/, ஒ, ைவதீகனாவ� இனி வா7 திற�க (08மா" எ	��, 
"ஆைச�/�தாேன சா� நாயகி, ஆசார���காக ேவ�0 ஒ, அI9Qசிையயா க 0� 
ெகா�வ�" எ	��, பல,� கல*� மண�ைத �வ�கி ைவ�க (	வ5த 
கனபா0கைள* பாரா 0ன�. 150 %பா7 கிைட�த�. இ*ேபா� 10 %பாயாவ� ப'� 
எ	ற கண�கி2 கனபா0 களி�தா�. ஓம�, மணம�க� மனதிேல ெகாI5� 
வி ெடாி8� காத2 ஜுவாைலைய* ேபால கிள�பி)�. இராகபாவ��ட	 
ம5திர3கைள� Pறினா� �ேராகித�. மா3க2யதாரண� நட5த�. ெக 0 ேமள� 
நட5த�. திைர8� நீ3கி)�. மண*ெப� "அ*பா! நம�காி�கிேற	" எ	� 
Pறினா�. 'ஆ! யா� ? ஏ(வா? எ	� அலறினா� �ேராகித�; மய�க()றா�. 
 
'அ*பா! அ*பா!' எ	ற அ	� ெமாழி8�, மாமா! மாமா!' எ	ற கனிவான ெமாழி8�, 
/ளி�5த நீ� ெதளி�க* ப டபி	 �ேராகித� எI5தா�. நட5தைத நிைன�தா�. ெநQ� 
ெந,*��Pடாயி)�. நீ� ெப,/� க�க<ட	, "பாதகி! க2ைல* ேபா டாேய 
தைலயிேல! உ	ைன* ேபால விதைவக� இ*ப0யா காாிய� ெச7கி	றன�? இைல 
மைற காயாக ஏேதா நட*ப��'. இ*ப0 விவாகமா ! அத)/ நா	 �ேராகிதமா! 
எ	ன �ணிC! எJவளC அ�ரம� ! எ	 மதி*� எ	ன ஆவ� ! மத� எ	ன ஆவ�! 
பிைழ*�� ேபா-ேச0 ேபைதேய! இ5த� த0*பய2 150 %பா7 ெகா'�� எ	ைன 
மய�கிவி டாேன! இத)/ உட5ைதயா! ம�ைடைய உைட��� ெகா�' 
இ3ேகேய சாகிேற	! நா�ைக* பி'3கி� ெகா�கிேற	" எ	� �0�தா�. |  
 
"சா�திேரா�தமாக நீேர இ,5� திJவியமாக� தி,மண� நட5�வி ட�. இனி 
விசன*ப'வாேன	! உைட5த பா�ட� எ	� எ�ணி� ெகா�<3க�" எ	ப தாக- 
சமாதான3 Pறின�.  
 
அத)/ அவ�, "ேபா�கிாிகேள! �Wட�கேள! எ	ைன ஏ7�� வி [�கேள, நா	 
விடமா ேட	. ஏமலதாC�/ நட5த� விவாகம2ல!" எ	� கதறினா�.  
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"கா5த�வ மண� (த4ேல! இ*ேபா� அ�னி சா சியாக, பிரம�ர��* பிரபல 
�ேராகித� (	னிைலயி2 தி,மண� நட5ேதறிய�" எ	றா	 மா*பி�ைள கனக 
�5தர�. மண*ெப� ஏமலதாேவா, "இனி� கிண)ற3 கைர�/* ேபாவ�� 
வ,வ�மாக இ,�க� ேதைவயி2ைல. க�D�/� க,���/� இைச5த 
க�ணாள	 கிைட�தா	 ; /லத�ம� ெக 'வி டா2 /0யா (Iகிவி'�, இய)ைக 
த�ம� நிைல�த�" எ	� எ�ணி மகி?5தா�.  
 
"நீ யாரடா, எ	 /0 ெக'�தவ	?" எ	றா� ேகாப��ட	 கனபா0. மன� ேபா2 
மா3க2ய� கிைட�ததா2 மகி?5த ஏமலதா, "ந�ம ஊ� ப�ளி�Pட��� தமி? 
வா�தியார*பா அவ�. இ,ப� %பா7 ச�பாதி�கிறா�. (த4யா� வ/*�. ேவ� 
ம.ஷா கிைடயா�" எ	றா�.  
 
"வா�தியா ! இ,ப� ச�பளமா! அடபாவி! ஜமீ	 இ,�/, ப3களா இ,�/, ேமா டா� 
இ,�/ எ	றாேய. அ�C� இ2ைலயா ! பQைச*பயதானா?" எ	� Pறி* 
பிரலாபி�தா�. "ெப� ேபா-�! பிைழ*� ேபா-� ! மதி* �* ேபா-� ! பண(� இ2ைல 
இ5த* பய4ட�" எ	� Pறி அIதா�.  
 
"பண�தி)/ /ைற ஏத*பா! ந�மிட� இ2ைலயா?" எ	� ஏமலதா Pறினேபா� 
கனபா0யி	 இ,தயேம ெவ0��வி'� ேபா4,5த�.  
 
"ஒ, கா� காணமா [�க� ! எ2லா� ஈ�வர	 ேகாயி:�/ எIதி ைவ��வி'ேவ	, 
ஜா�கிரைத" எ	� மிர 0னா� கனபா0க�.  
 
"இர�' ஜீவ	க<�/� இ,ப� %பா7 ேபா��" எ	றா	 கனக�5தர�.  
 
"அட! பாவி*பயேல! எ	 மான�ைத வா3க ேவ�டா�. இ5த ஊைர வி ' 
இவைள8� இI��� ெகா�' எ3காவ� ெதாைல. இ,K� %பா7 த5� 
வி'கிேற	. இ5த aண� ேபா7விடேவ�'�. நா	 சிவேன எ	� இ3ேகேய 
கிட�கிேற	. எ	 மகேளா' தி,*தி அைட மான�ைத8� பறி�காேத. பிராமண	 
நா	; உ	னிட� ெகQ�கிேற	" எ	றா� கனபா0.  
 
"அ*ப0ேய ெச7கிேற	 மாமா! ேமா டா� அத)காக�தா	 ஏ)பாடாகி இ,�கிற�. 
ேந)� மாைலேய �ேராகிரா� ேபா 'வி ேடா�. ெப3கb� ேபாகிேறா�" எ	றா	 
மா*பி�ைள.  
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"இ,K� %பா7 ேவ�டாம*பா. என�காக நீ3க� ெச7�ைவ�த நைகக� 2000 
தா<ேம! அ� ேபா��" எ	றா� மக�. "அ�C� ேபா-சா!" எ	� அIதா� 
�ேராகித�. அவர� �ல�பைல யா� ேக கிறா�க�? ஊ� (Iவ�� வ�பள*��தா	! 
அவ�க� ெப3கbாி2 சரச மாக வா?5� வ5தன�.  
 
அ*பாC�/ அ0�க0 க0த� ேபா'கிறா� ஏமலதா. கனபா0க<� வழ�க*ப0, 
�ேராகித� ெச7கிறா�. ேபர	 பிற5தா	 எ	� ேக '� �ாி�தா� . ேச,கிற ெசா�� 
யா,�/ ! எ2லா� அ5த* ைபய.�/�தாேன ! ேபர* பி�ைளைய* பா��க 
ேவ�'� எ	ப� கனபா0களி	 வி,*ப�, யா,� அறியாம2 ேபா7* பா��க 
ேவ�'� எ	� எ�ணினா�.  
 
ெப3கbாி2 /ழ5ைதைய� ெதா 04 ', ஏமலதா தாலா '� ேபா�, "தா�தா 
வ,வா� ! த3கம2லவா F3/! உன�/ ப சண� வா3கி� த,வா�, ப '- ெசா�கா 
எ'�� வ,வா� ! த3க- ச3கி4 ேபா'வா�" எ	� ெகாQ�கிறா�.  
 
��ணிய ேகா[�வராி	 �த2வி ெப3கbாி2 இ,*ப� ப)றி, யாேர.� 
�'�/�தனமாக* ேபசினா2, �ேராகித�, "அவ தைலெயI�� அ�ேபா4,5தா, 
யாராேல த'�க (08�" எ	� சமாதான� P�வா�. மனதிேல எ	னேவா 
தி,*திதா	.  
 
சீ�தி,�த* பிரசார� பலமாக நட�க ஆர�பி�த�. �ேராகித* �ர ', மத ஆபாச�, 
ெபா,5தா மண�, விதைவ மண�தி	 அவசிய� ஆகியவ)ைற* ப)றி* பலமான 
பிரசார� நட5த�. அ� �ேராகிதாி	 மனைத* ��ணா�கி)�. "கால� எJவளC 
ெக ' வி ட� பா��ேதேளா ! ஆசார� ெக '* ேபா-�! மத�தி	 மதி*� ேபாகிற�. 
ஜாதி உய�C தா?C ப)றிய ச�பிரதாய� ேபாயி�0,�/! க4யி	 P��" எ	� 
Pறி* �ல��கிறா�. ெப3கb� நிைன*� வ5தா2 ம '� �	னைக.  
-----------   

5555.... ''''ெகா�கரேகாெகா�கரேகாெகா�கரேகாெகா�கரேகா''''    
 
ஒ,நா� மாைல. நா	 கட)கைர (	� க�90 ெமௗனியாக உ கா�5� 
ெகா�0,5ேத	. க� 9'வ��, ெமௗனியாவ��, கனC கா�ப�� சகஜ5தாேன!  
 
"ைவ�ராைய* பா��தாேயா, இ2ைலேயா?" எ	� ேக '� ெகா�ேட யாேரா எ	 
(�கி2 ஒ, த '� த டேவ, க�விழி��� தி,�பி* பா��ேத	. பல மாத3களாக 
எ	 க�களி2 ெத	படாதி,5த எ	 ந�ப	 �5தர� சிாி���ெகா�ேட நி	றா	.  
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"இ2ைல, �5தர�. நீ பா��தாேயா?" எ	� நா	 வினவிேன	.  
 
"அவ� எ	ைன* பா��காம2 Pட இ,*பாரா? ேபானவார�தி2 Pட 'Sர� 
வி243ட	' எ	� (த2 தரமான தைலய3கெமா	� எIதிேனேன, ெதாியாதா?" 
எ	றா	.  
 
என�/� F�கி வாாி* ேபா ட�. �5தர� 0*0 கெல�டராக இ,*பதாக- 
ெசா	னா2 Pட நா	 ந�ப� தயா�. ஆனா2 ப�திாிகாசிாியராக இ,*பதாக- 
ெசா	ன ேபா� ெகாQச3Pட ந�ப (0யேவ இ2ைல.  
 
"தைலய3க� யா� எIதின�?" எ	� நா	 வினவிேன	.  
 
"அெரேர! சமாசாரேம ெதாியாதா?" எ	� G0ைக ேபா '� ெகா�', �5தர� த	 
�யசாிைதைய� ெதாட3கினா	. அத)/� என�/ அறி(கமான ஒ, ேப�வழி 
அJவழிேய ேபாக, நா	 அவ,�/ ஒ, சலா� ேபா '� ெகாQச� ப)கைள ெவளிேய 
கா 0ேன	.  
 
"யா� அ5த ஆசாமி?" எ	� ேக டா	 �5தர�.  
 
"கர	சி ஆGசி2 600 %பா7 ச�பள�தி4,�கிறா�. அவ� ெபாிய ேப�வழி" எ	ேற	.  
 
"உW! இவ�கைள* பா��தாேல என�/* பி0*பதி2ைல" எ	� Pறி� ெகா�ேட, 
அ5த உ�திேயாக�த� ேபான தி�ைக ேநா�கி- �5தர� காறி உமி?5தா	.  
 
"ெகா'�� ைவ�த ஆசாமிக� ! அ5த� கால�திேல �லபமாக அக*ப ட ேவைலயி	 
பயனாக இ	� ெகாI�த ச�பள� வா3/கிறா�க�. இ5த� கால�திேல ேவைல ஏ�? 
ெவ 0 ஏ�? இ,�/� பண�ைத8� ப0*பி)/ அ�*பண� ெச7� வி ', வர ' 
நில� (ர ' மைனவி8ட	 கால  ேaப� ெச7வ� எJவித� எ	ற கவைல என�/ 
உ�டாயி)�. ெவ/ேநர� ேவதைன*ப '� கைடசியி2 ப�திாி காசிாிய� ஆகலா� 
எ	� தீ�மானி�ேத	."  
 
�5தர� இ5த இட�தி2 த	 சாித�ைத- ச)� நி��தி வி '� ெகாQச� ெபா0 
ேபா '� ெகா�டா	. அவ	 தி[ெர	� எ*ப0 ேமதாவியானா	 எ	� நா	 
ேயாசி��� ெகா�0,5ேத	. ம�ப0 ஆர�பி�தா	 கைதைய.  
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"எJவளேவா ப�திாிைகக� ! எ3ேக தி,�பினா:� ப�திாிைகக�. இ,5தா:� எ	 
ப�திாிைகயி	 ெபயைர� ேக டா:ேம ேபா��. உ	னா2 அைத வா3காம4,�க 
(0யா�. ந2ல �பதினமாக* பா��� அைத ஆர�பி�ேத	. தாளி	 தைலயிேல ஒ, 
ேசவ2! அத	 வாயினி	 �� வ,கிற� 'ெகா�கரேகா' எ	.� ச*த�. அ�ேவ 
ப�திாிைக�/� ெபய�. ச*த- �ைவ ஒ, ப�க� கிட�க '�. அதி2 ெவளியா/� 
விஷய3களி	 ெபா, �ைவயி	 நய�ைத எ	னா2 ெசா2ல (0யா�."  
 
"�5தர�, ஒ, ேக�வி. அ� எ	ன, மாத* ப�திாிைகயா .... வார* ப�திாிைகயா, 
அ2ல� தினசாியா?" எ	� நா	 ேக ேட	.  
 
"அைத நா	 ஏ	 Pற ேவ�'�? விஷய� (Iவைத8� ேக ' வி '* பிற/ நீேய 
ெசா2:. ம)ற* ப�திாிைக ஆசாமிகைள*ேபால, ாிச�வ பா3கி மேசாதா, ெவ�ைள� 
காகித� தி ட�, பிாி 0W சா�ரா\ய�, சா�திாியா� சாசன� எ	ெற2லா� நா	 
எI�வ� கிைடயா�. 'ெகா�கரேகா' வி2 ெவளிவ,� (�கியமான விஷய3க� 
எ	னெவ	றா2, தி'�கி'� ச�பவ3க�, ஆேவச�ைத தர�P0ய ஆ-சாிய 
ம�ம3க�, விேநாத விசி�திர3க� தா�. ஆனா2 ஓெரா, சமய� பல சி�கலான 
பிர-ைனகைள*ப)றி� Pட நா	 விவாதி*ப��'.  
 
"உதாரணமாக மனித.�/ ஒ, தைல ேபா�மா?" எ	ற தைல*பி	 கீ? ஒ, ரசமான 
க 'ைர எIதியி,5ேத	. இJவிஷயமாக இ�வைர ஒ,வ,� கவனியா� இ,*ப� 
��த* பிசெக	��, அறிC�ேளா� இத	 உ�ைமைய ெதாி5� ெகா�', 
பாமர,�/� Pற ேவ�'ெம	��, ெரவர�' ரா�சிமி� பிரச3க� ெச7ததாக 
எIதிவி ேட	. அJவளCதா	. அ5த வார� �ராC� அைத*ப)றி வி,�தி 
உைரக<�, வியா�கியான3க<�, ஆரா7-சிக<� 'ெகா�கரேகா' வி2 ெவளிவ5தன. 
பிற/ ..."  
 
"ஆமா� �5தர�, ரா�சிமி� யா�?" எ	� நா	 ேக ேட	.  
 
�5தர� கைத ெசா2:� உ)சாக�தி2 எ	 ேக�விைய� கவனி�கேவயி2ைல. ேமேல 
ெசா24� ெகா�ேட ேபானா	.  
 
"ம�வார� ம	னி�கC�" எ	ற தைல*பி	 கீ?, "ரா�சிமி� மனித.�/ ஒ, தைல 
ேபா�மா?" எ	ற பிர-ைனைய� கிள*பேவ இ2ைலெய	��, 'மனித.�/ இ,�/� 
ஒ, தைலேய ேபா��. இைத அறிC�ேளா� கவனி��* ெபா� ம�க<�/� P�வ� 
நல�' எ	� ம 'ேம அவ� PறினதாகC� ெவளியி ', த*பாக- ெச7தி அ.*பின 
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நி%பைர ேவைலைய வி ' வில�கி வி டதாக� 'ெகா�கரேகா'வி2 பிர�ர� 
ெச7ேத	."  
 
என�/- சிாி*� ெபா3கி)�. �5தர� அJவளC சாம��தியமாக� காாிய3கைள- 
ெச7வா	 எ	� நா	 எதி�பா��கேவ யி2ைல.  
 
"ேபW! ேபW!" எ	� ெசா24� ெகா�ேட, அவ	 (�ைக� த 0� ெகா'�ேத	 . 
'த 'வ� பிற/ ஆக '� ச3கரா! விஷய�ைத� ேக�' எ	� �5தர� கைதைய 
ேமேல ெசா2ல� ெதாட3கினா	.  
 
"த�தி விைளயா0, /ழ5ைத* ப,வ�ைத� கட5�, 'ெகா�கரேகா' வா4ப* ப,வ�ைத 
யைட5த�. ப2லாயிர� கண�கான ஜன3க� 'ெகா�கரேகா'ைவ* பா��காம2 
F3/வதி2ைல. நா.� விேநாத விஷய3கைள ெவளியி ட வ�ணமாகேவ 
இ,5ேத	. அத)காக நா	 ெச7த 8�திக� எJவளC ! ஒ, தின� வி5ைதயான 
விஷய� ஒ	�� அக*படவி2ைல. ஒ, ப�க3Pட அ-சாகவி2ைல. மணிேயா 
9	�, நா	/ எ	� வள�5� ெகா�ேட ெச	ற�. ஐ5� மணி�ெக2லா� 
ப�திாிைக அ-ச0�தாக ேவ�'�. எ	 நிைலயி2 நீ இ,5தா2 எ	ன 
ெச7தி,*பா7?" எ	� �5தர� ேக டா	. ஆனா2 ந2ல காலமாக எ	 பதி2 
வ,(	னேமேய த	 சாித�ைத ஓ 0னா	.  
 
"ேக� ச3கரா! �)றி வைள��* பா��ேத	. தி[ெர	� ஒ, 8�தி கிள�பி)�. 
எ'�ேத	 ேபனாைவ. 'ஹி ல� ப லரானா2?' எ	� ேக�வி ஒ	� கிள*பிேன	. 
ம�தின� என� சி�திர�காரைர� ெகா�', ஹி ல,�/* ப ல� ேவஷ� ேபா ', 
அவ� ஐேரா*பாவி)/- சா*பா' எ'��� ெகா�' ேபாவ� ேபாலC�, சா*பா '* 
ப�ட3க�, �*பா�கி, பா�, �ைக (த4யைவகேளா'�, ஒ, பட� பிர�ர� 
ெச7ேத	.  
 
"வி)பைன பல�த�. 32 பி. ஏ�கைள நி,ப�களாகC� பா�ச2 /மா�தா�களாகC� 
ைவ��� ெகா�ேட	. நீ8� வ,வதானா2 33 பி.ஏ�க<�/ நா	 
தைலவனா�/ேவ	. எ	 மைனவி மரகத� ெப�க� ப/திைய ெவ/ திறைம யாக 
நட�தி� ெகா�' வ5தா�. ஓ� அழகிய சிறிய ப3க ளாைவ விைல�/ வா3கி அதி2 
/0ேயறிேன	. அ'�த ப3களாவி2, கா��திேகய	 அ0யா� P ட� தைலவ,�, 
க3காணிக� ச3க��* ெபா�கிஷதார,மான cமா	 க,ண*பி�ைள, த	 மைனவி 
கமலா�பிைக8ட	 P0 வசி�� வ5தா�. பல(ைற நா	 அவைர அDகி, 'எ	 
ப�திாிைகைய*ப)றி உ� அபி*பிராய� எ	ன? அத)/ ஏதாவ� விஷய� தர� 
Pடாேதா?' எ	� ேக '� ேக ' எ	 பா' ேபா�ெம	றாகி வி ட�. எ�தைனேயா 
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ெபாிய ஆசாமிக� விஷயதான� ெச7தி,�கிறா�க�. இ5த� க, ைண* பி�ைள�/ 
ம '� ஏ	 க'களC க,ைணயாவ� இ,�க�Pடாெத	� எ�ணி ஏ3கிேன	. 
ஆனா2 வி  ேடனா ஆசாமிைய! மரகத(� நா.� கல5� ேயாசி�� அவைர� 
த�0�க ஓ� ஏ)பா' ெச7ேதா�.  
 
"ஏ)பா 0	ப0 கமலா�பிைகைய எ	 மைனவி சிேநக� ெச7� ெகா�டா�. ஒ, 
தின� இ,வ,� வழ�க� ேபா2 ச5தி�� வ�பள5� ெகா�0,5தன�. இ,5தா) 
ேபா4,5� மரகத� விI5� விI5� சிாி�தா�. கமலா�பி ைகயி	 (க�தி2 அச' 
த 0)�. 'ஏ	 சிாி�கிறா7? கார ண�ைத- ெசா24வி '- சிாி�க� Pடாேதா?' 
எ	� ெகQசினா�. மரகத� சிாி*ைப நி��திவி ', ஒ	�மி2ைல எ	 S '�கார� 
எ	னிட� அதிக அ	��ளவ�. நா	 ெசா2வைத� த 'வேத கிைடயா�. ேந)� 
நா	 ேவ�' ெம	ேற அவ,ைடய அ	ைப- ேசாதி�க எ�ணி, ஒ, பாவாைடைய� 
க 0� ெகா�' நடன� ெச7ய- ெசா	 ேன	. அவ,� தைட ெசா2லா� ஆ0னா�. 
ெரா�ப தமாஷாக இ,5த�. அைத நிைன��� ெகா�' தா	 சிாி�கி ேற	' எ	� 
Pறினா�.  
 
"அ	� மாைல நா	 ஆGசி)/- ெச2லா�, க,ைண* பி�ைள S '� ேதா ட�தி2 
காமிராCட	 ஒளி5� ெகா�0,5ேத	. அவ,� அவ� மைனவி8� ேதா ட� தி)/ 
வ5தன�.  
 
"இ� எ	ன ( டா� தன�! ஆைசயி,5தா2 ஆட ேவ�'மா?" எ	� பி�ைள 
ேக டா�. கமலா�பிைக க�கைள* பிைச5� ெகா�ேட 'ஆமா�. ஆ' எ	றா2 
ஆட�தா	 ேவ�'�. பா' எ	றா2 பாட�தா	 ேவ�'�; ப�க�� S ' ஆசிாிய� 
( டாளா? அவ,ைடய மைனவி அவைர ஆட- ெசா	னா�. அவ� ஆ0னா�. 
ெகா'�� ைவ�த ��யவதிக<�/ மன3ேகாணா� நட�/� �,ஷ�க� 
வா7�கிறா�க�' எ	� Pறி� ெகா�ேட வி�மி வி�மி அழ ஆர�பி�தா�.  
 
"சாி" எ	� ெசா24� க,ைண* பி�ைள ஒ, பாவாைட தாி�� வ5� நடன� 
ெச7தா�.  
 
"நடன� மிக அ)�தமாக இ,5த�. க,��* ெப,�த உ,வ�, உ,�ைட� ெதா5தி, 
ெமா ைட� தைல - நடன� ந	றாக�தாேன இ,5தி,�/�! நா	 மைற5தி,5� 
அவ� ஆ0யைத* ேபா ேடா பி0��� ெகா�' பிற/ அவ� எதிாி2 தி[ெர	� 
வ5ேத	.  
 
"பரத நா 0ய�ைத* ப)றி� த3க� அபி*பிராய� எ	ன?" எ	� நா	 ேக ேட	. 
ஆ� அ*ப0ேய �த�பி��* ேபா7வி டா�. அ	ைறய 'ெகா�கரேகா'வி2 ----  
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 க,ைண*பி�ைள ந��தன�  
 பரதநா 0ய� ஒ, பழ3கைல  
 
எ	� தைல*�*ேபா ', க,ைண*பி�ைளயி	 ேபா ேடாைவ8� பிர�ர� 
ெச7ேத	. அ	� எ	னேமா என�/ ஒ, வி5ைதயான ஆைச ஏ)ப ட�. நம� 
ப�திாிைகைய நாேம வி)க ேவ�'ெம	� ேதா	றி)�.  
 
உடேன மா� ேவட� ��', பிரா ேவ (ைனயி2 நி	� ெகா�', 'ெகா�கரேகா - 
காலணா' எ	� Pவி� Pவி வி)ேற	."  
 
"�5தர� ! நி���, நி���. உ	 சாித� கிட�க '�; அ5த மாதிாி* ப�திாிைகைய 
நா	 பா��தேதயி2ைலேய, ேக�வி*ப ட� Pட இ2ைலேய" எ	� நா	 
ேக ேட	.  
 
"நீ எ*ப0 பா��தி,�க (08�? இ5த ஊாி2 ேபா டா2தாேன, உன�/� ெதாிய* 
ேபாகிற�?' எ	றா	 �5தர�.  
 
"இ5த ஊாி2 ேபாடவி2ைலயா? எ5த ஊாி2 ேபா'கிறா7?' ' எ	� நா	 
வினவிேன	.  
 
"உ3க<�/� ெதாியாதா கீ?*பா�க� ப�திாிகாசிாியைர?" எ	� பி	னா2 ஒ, 
/ர2 ேக ட�. தி,�பி* பா��ேத	. ஒ, ேபாZ�கார	 எ	 ந�ப	 கர�ைத* 
ப)றி� ெகா�டா	. எ	ைன* பா���- சிாி��வி ' அவைன இI��� ெகா�' 
ேபானா	.  
 
"ச3க� ! ைவ�ரா7 ஏேதா ேபச ேவ�'ெம	� P*பி ட.*பி இ,�கிறா�. நா	 
ேபா7வி ' நாைள மாைல உ	ைன* பா��கிேற	. இ	ைறய 'ெகா�கர ேகா'ைவ 
அவசிய� ப0' ' எ	� Pறினா	 �5தர�.  
#   #   # 
 
பாிதாப� ! எ	 ந�ப	 �5தர�, இர�' தர� வார (�(ைற* ப�திாிைக நட�தி� 
ேதா2வியைட5�, பிற/ மாதமி,(ைற* ப�திாிைக ேபா ' 9ைள இழ5�, 
கைடசியி2 ைப�திய�காரனாகி� கீ?*பா�க�தி2 வசி�� வ,� விஷய� என�/* 
பிறேக ெதாிய வ5த�.  
----------------   
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6666.... அவ� மிக� ெபா�லாதவ�அவ� மிக� ெபா�லாதவ�அவ� மிக� ெபா�லாதவ�அவ� மிக� ெபா�லாதவ�    
 
"சரசா மிக* ெபா2லாதவ� ! ப0�த ெப�! ஆகேவ, அ�மா - எைத- ெசா	னா:� 
/)ற3 க�' பி0�கிறா�" எ	� அ5த ஊ� /ள�த3கைரயி2 /*ப�மா� 
Pறினா�.  
 
"ஆனா2, சரசா, ந2ல அழ/ ! த3க*ப�ைம ேபா	றவ�! தா7�/ ஒேர மக� ! 
தக*ப.மி2ைல, பாவ�! அவ�க� ெசா�ைத* பா���� ெகா�ள, சரசாவி)/* 
�,ஷ	 எ5த- சீைமயி4,5� வ,வாேனா ெதாியவி2ைல" எ	றா� அ	ன�மா�.  
 
சர�வி	 க�கைள* பா��/� ேபாெத2லா� என�/ சினிமாவிேல, யார�, அ5த 
ேதவிகாராணிேயா எ	னேமா ேப� ெசா2கிறா�கேள, அேத கவன� வ,கிறத0" 
எ	றா� ெசா�ண�.  
 
"ேதவிைகேயா, ேரDகா�பாேவா, என�/ எ	ன ெதாியற�, அ5த இழெவ2லா�. 
ெசா�ண�, ெகாQச� ப0-சவ." 
 
"இவ<�/� ெதாி8�" எ	றா� /*ப�மா�.  
 
"எ	ைற�காவ� சரசா, /ள���/ வ5தா2, என�/ ஒ, பா ' கவன���/ 
வ,வ��'" எ	றா� ெசா�ண�.  
 
'அ� எ	ன பா ட�மா, ெகாQச� ெசா2ேல	" எ	� எ2ேலா,மாக� ேக டன�.  
 
ெசா�ண�, "தாமைர ��த /ள�தினிேல (க� தாமைர ேதா	றிட வ5தவேள!" எ	� 
பாட ஆர�பி� தா� !  
 
"பா ைட* பா��தியா, ெரா�ப ,சியா இ,�கிறேத" எ	றன� யாவ,�.  
 
"ஆமா�, ஆமா�! சீ�கிர� S' ேபானா2 தா	 S 0ேல சா*பா' ,சியாக இ,�/�. 
எ'3க� /ட�ைத. ேபாேவா�. சரசா ேப-ைச* ேப�வெத	றா2 ெபாI� ேபாவேத 
ெதாியா�" எ	� அ	ன� Pறிட எ2ேலா,மாக /ட3கைள எ'��� ெகா�' 
S 0)/- ெச	றன�.  
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உ�ளப0ேய சரசாவி	 ேப-ைச யா� ேபச ஆர�பி�தா:� அ	ன� Pறியப0 
ெபாI� ேபாவேத ெதாியா�.  
 
ந'�தர உயர�! க� கவ,� சிக*�! கா�வைர நீ�' ெசJவாி பட�5த சி3கார� 
க�க� ! க	ன3க�, க�ணா0; �,வ3கேளா, மதன	 வி2ேல-ெய	னலா�! 
ெகாJைவ இத? ! அ�ேகாமளவ24�/, (��* ப)க� அைவ எ* ேபாேதா சில 
சமய3கேள ெவளிேய ெதாி5� கா�ேபாைர மய�கிவி ', மாயமாக மைற5�வி'�!  
 
இ	ப�தி	 உ,வ� ! இய)ைகயி	 சி�திர�! ஆன5த ஒளி! எ	ெற2லா� சரசாைவ* 
ப)றி* ேபசி* �கழாதவ�கேள இ2ைல எனலா�.  
 
அ5த சி)H,�/, சரசாதா	 தா\மகா2.  
 
அவ�க� /'�ப�தி	 ேகாகிd� சரசாேவ. சரசா வி)/ வய� 18. இ,�/�. 
தக*பனா� சரசா சி� ெப�ணாக இ,�/�ேபாேத இற5�வி டா�. தா7 சரசாைவ� 
க�' க�' �ாி�� த	 வா?ைவ� த�ளி வ5தா�.  
 
சரசாவி	 அழ/ வள�5� ெகா�ேட வ5த� ேபாலேவ, அறிC� வள�5� ெகா�ேட 
வ5த�. அறிC எ	றா2, அ24 அரசாணி மாைல8�, ந2லத3கா� �ல�ப:�, 
அ5தகைன மண5த அ)�த வ�ளியி	 கைத8� ப0*ப� எ	ற2ல ப/�தறிC!  
 
பாைவ ெபா	ேபால இ,5தா� ! அவ<ைடய அறிC, ைவர� ேபால மி	னி� 
ெகா�0,5த�. தா7 அ5த� கால�� நட�ைத, பழ3கால* ேப-� ேபசிவ,வா�. 
மக�, சி� நைக8ட	, 'அ�மாேவ அ�மா ! எ3க� அ�மா கிேரதா8க�திேல பிற5� 
வள�5தவ�க�. ஏன�மா! அ�ைட S ' அகிலா�ட�, எ5த அரச மர�ைத 
�)றினா�க�. என�/ கா டமா [�களா? ப�க�� S ' பால�மா, �)��/ பா2 
ஊ)றேவ ஒ, மா' வா3கேல எ	� ேக ' ேக4 ெச7� சிாி*பா�, சரசா.  
 
"நீ ேபா0 அ�மா ! ேபா�கிாி! அரசமர�, ஆலமர� இெத2லா� எ	ன எ	� 
உன�ெக	ன0 ெதாி8�. பCட,�, ாி*ப.� வாராத கால�திேல, ேவ*ப மர��* 
ெப,ைம எ2ேலா,�/� ெதாி5�தா	 இ,5த�. உ3க அ*பா, இ,�க-ேச, இ5த 
S', ேகாயி2 மாதிாி இ,�/� ெதாி8மா ! நீ பிற5�தா	 அவைர8� உ, 0வி ேட. 
யா,� இ*ேபா இ3ேக வர�Pட* பய*ப'கிறா�க�. ெவலா� த�ம	 ேகாயி2 
�ஜாாி, ேந�� நீ F3கி� ெகா�0,�/� ேபா� வ5தா	. இளநீ� அபிேஷக� 
ெச7யDமா�, அ�மாC�/" எ	றா	.  
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"ெகா'�த.*பினாயா அ�மா! ப�தா, ஐ5தா? எJவளC %பாய�மா ெகா'�தா7' ' 
எ	பா� சரசா.  
 
"சரசா, ெபா2லாத ெப�. அ� எ	ென	னேமா ��தக� ப0��வி ', எ��/ 
பா��தா:� காரண� ேக கிறா�" எ	� சரசாவி	 தாயா�, �ேராகித� �*ப7யாிட� 
ெசா2வ��'.  
 
�*ப7ய�, அ5த ஊ� �ேராகித�. அ5த வ டார�திேல இ,5த எ2லா பண�கார� 
/'�ப(�, அவ,ைடய பQசா3க�தி.�ேள �, 0 மட�கி ைவ��� 
ெகா�0,5தா�. எ� ேட  விஷய� (த)ெகா�', S 0ேல எ,ைம வா3/கிற 
விஷய� வைரயிேல, �*� சா�திாிைய� கல�காம2 ஒ, காாிய(� நட*பதி2ைல. 
ஐய,�/ அJ வளC ெச2வா�/.  
 
காைலயிேல /ளி��வி ' வி�தி �சி, க க�திேல பQசா3க� க ைட ைவ��� 
ெகா�' ஐய� ெவளிேய கிள�பினா2 S' தி,�பி வ,� ேபா� 12- மணி�/ ேமேல 
ஆ/�. ம0யிேல இர�ேடா 9ேணா பண(� இ,�/�.  
 
"கமல�! அ0 அ�மா கமல�! F3கி டேயா ' எ	� கதைவ� த 'வா�, 
இ,ப�ைத5� வயதான, அவ<ைடய ஒேர மக� - விதைவ. ெகா டாவி வி '� 
ெகா�ேட வ5� கதைவ� திற*பா�.  

#   #   # 
 

சரசாைவ*ப)றி, சி3கார ேவ:*பி�ைள ேக�வி* ப 0,�கிறா�. 
பா���மி,�கிறா�. ச5ைத* ேப ைட ெஜமீ	தார�, சி3கார ேவல,�/ சரசாவி	 
ேப-ைச எ'�தாேல, காயக2ப� சா*பி ட� ேபால இ,�/�. எ*ப0 யாவ� 
சரசாைவ� க4யாண� ெச7� ெகா�ள ேவ�' ெம	ப� அவ� எ�ண�. மைனவி 
ைவRாியா2 மா�' ேபான நா� (த)ெகா�' அவ� இேத எ�ண�தி2 இ,5தா�. 
அவ,�/ ேவதவ24 ைவ*�! இ,5தா:� ேவதவ24�/ வய� நா)பதாகிவி ட�!  
 
சரசாைவ*ேபால சி	னQசி� / 0, தன�/ மைனவியாக இ,5தா2, இ5திர 
ேலாக�தி:� இ2லாத ஆன5தமாக இ,�கலா� எ	� அவ� எ�ணினா�. 
வழ�க*ப0 இைத �ேராகிதாிட(� ெசா	னா�.  
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"/ 0 ெரா�ப அழ/தா	! ஆனா2, ெபா2லாத / 0. எ	 தைலைய� க�ட��. 
வ5தார�மா �ேராகித� ! வாைழ�ேகா, ெவ�ைட�கா7�ேகா எ	� ேக4 ெச78�. 
அவ, அ�மாC�/ ந2ல ப�தி. திதி திவச�தி	 ேபா� மன3 /ளிர த,ம� ெச7வா�. 
ேநமநிWைட தவ�வதி2ைல. அவ அ�மாகி ட நா.� ஏ)கனேவ ெசா248-
மி,�கிேற	. உ�ம ஜாதக(� இ*ப ந	னா இ,�/! உம�/ ஒ, �� ெப�ணாவ�, 
�� மாடாவ�, �� ேவW0யாவ�, இ	.� ெகாQச நாளிேல தானா வ5� 
ேசரD�" எ	� �ேராகித� சி3கார ேவல,�/ ேத	 ெமாழி Pறிவ5தா�.  
 
"சாமி! அ5த அ�பிைகைய நா	 இ5த ஐ�ப� வ,ஷமா மற5ததி2ைல. 
/�பாபிேஷக� ஒ, தடைவPட ெச7யா� வி ட�மி2ைல. பா�*ேபா�, 
அ�பிைகயி	 அ,� எ*ப0 இ,�/ெம	�" எ	பா�.  
 
"நாைள�/ நா.� உ�ம ேப,�/ ஒ, இல சா�- சைன ெச7யற�	. 
நிைன-��ேட இ,�ேக	" எ	 பா� �ேராகித�.  
 
கண�/* பி�ைளைய� P*பி ', "ஐய,�/ ேவ�0யைத� ெகா'" எ	� 
சி3காரேவ: பி�ைள Pறிவி ' ந2ல நைரமயி� க,�/� ைதல� எ3/ வி)கிற� 
எ	ற ஆரா7-சியிேல இ,*பா�.  
 
எ*ப0யாவ� இ5த இர�' /'�ப3கைள8� பிைண�� வி டா2 த	பா', 
ெகா�டா ட� எ	ப� சா�திாிகளி	 எ�ண�. இர�' /'�ப�தி)/� 
ஏஜ�டாகவ2லேவா அவ� இ,*பா�.  
 
ஒ,நா� மாைல சா�திாியா�, சரசாவி	 தாயா,�/ Fப� ேபா '� 
ெகா�0,5தா�. ஜாதக* பலைன* ப)றி சரமாாியாக� Pறி� ெகா�0,�ைகயி2, 
ெபா2லாத சரசா வ5�வி டா� அ3ேக.  "உம� ஜாதக� கணித�தி2, கமலா, 
க4யாணமான இர�டா� மாத� தா4 அ�*பா� எ	ப� ெதாியாம2 ேபானேத	?" 
எ	� இ0�தா�. சா�திாிக�, ப-ைச- சிாி*�ட	, "விதிவச� அ�மா ; ஆ�டவ	 
P)�" எ	றா� . "உம� மக<�/ நட�கவி,5த விய�ைதேய உ�மா2 க�' பி0�க 
(0யாதேபா�, எ	 ஜாதக* பலைன* பா���- ெசா2ல வ5� வி [ேர" எ	� 
/�தலாக� Pறினா� ம3ைக.  
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"எ	னேமா! நட5த� நட5�வி ட�. எ	 மக� கமல�, இ*ேபா� ஏேதா, 
ஆ�டவைன� �தி��� ெகா�', சிவேன எ	� கால5த�<கிறா�. அவ� 
ெகா'�� ைவ�த� அJவளCதா	" எ	� ச)� வ,�த��ட	 Pறினா� சா�திாி.  
"பாப�! கமலாைவ*ப)றி எ�ணினா2 என�/ ��க� ெதா�ைடைய அைட�கிற�. 
ெப�ணி	 /ண�தி)ெக	ன! %ப�தி)ெக	ன! எ:மி-ச� பழ� ேபால இ,�கிற� 
/ழ5ைத ' எ	றா� சரசாவி	 தா7.  
 
சரசா, �	சிாி*�ட	, "அ*�ற�, இ	ன� ெகாQச� வ�ணி83க�, கமலாைவ*ப)றி. 
அவ� க�ட� இ� தாேன." எ	றா�.  
 
"ேபா0, ேபா�கிாி சி��கி! கமலா எJவளC ஆ-சார அ.Wடான� தவறா� 
இ,�கிறா� பா�! ஒ, நாளாவ� இவ� ேகாயி2 ேபா7 �ைஜ ெச7யா� 
இ,�கிறாளா? நீ நா	 அ5த ச3க�தி)/* ேபாகிேற	 ! இ5த ேசாி�/* ேபாகிேற	" 
எ	� /ல�ைதேய ெக'��� ெகா�' வ,கிறா7" எ	றா�.  
 
"கமலா, எ	 ேதாழி! அவ� விஷய�தி2 உ3க<�/ இ,*பைதவிட என�/ அ�கைர 
அதிக�. நாைள மாைல 9	� மணி�/, நா	 உ3க<�/ ஒ, 'கா சி' கா ட* 
ேபாகிேற	 சா�திாிவா�. நீ� இரC (I�� /�� விள�க0யி2 உ கா�5� 
ெகா�' உம� பQசா3க� க ைட எ2லா� �ர 0* �ர 0* பா��தா:�, நாைள 
எ	ன கா ட*ேபாகிேற	 எ	பைத� க�' ெகா�ள (0யா�. 'கமலா, அழகி! 
கமலா ஒ, 8வதி! கமலா, ஒ, விதைவ! அவ� எ	 அ,ைம� ேதாழி! அவைள நீ3க� 
()�� ெதாி5� ெகா�ளவி2ைல. நா	 ெதாி5� ெகா�ேட	 இ	� ேபா7, நாைள 
வா,�! உம� மன� (த42 ம,�' பிற/ /ளி,� கா சிைய� கா�G�' எ	� 
சரசா Pறி வி ', ெப�க� (	ேன)ற ச3க�தி)/* ேபா7 வி டா�.  
 
"இேதா பா,3க� ! க* சி*" எ	� இ5த அைறயி2 இ,�க ேவ�'�. நா	 
அைறைய ெவளி*ப�க� � 0 விட*ேபாகிேற	" எ	� Pறி சரசா சா�திாிகைள 
ஒ, அைறயி2 � 0 வி டா�. ம�நா� மாைல சா�திாிக<�/ ெகாQச� பய�, 
இ5த* 'ேபா�கிாி*ெப�' எ	ன R� ெச7வாேளா எ	�. சிறி� ேநர�தி)/* பிற/ 
ப�க�� அைறயி4,5� இ, ம3ைகக� மகி?-சி8ட	 சிாி�/� ச�த� ேக ட�. 
உ)�� ேக டா� . ஆ�! ச5ேதகமி2ைல. த	 மக� கமலாவி	 சிாி*�தா	. 
இ�வைர, கமலா அ*ப0 சிாி�த�, அவ� ேக டதி2ைல. விதைவ�/ சிாி*��, 
களி*�� ஏ�?  
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"க�ேண சரசா, நா	 இ	ேற பா�கியசா4யாேன	. உ	ைன நா	 எ	�� 
மறேவ	" எ	றா� கமல�.  
 
"எ	ைன மற5தா:� மற*பா7 கமலா! 'எ�/ல கா�ேபாதி'ைய மற*பாேயா" 
எ	றா� சரசா.  
 
"ேபா, கமலா உன�/ எ*ேபா�� ேக4 ெச7வ� தா	 ேவைல. எ3களவ�, "எ�/ல 
கா�ேபாதி" ஆலாபன� ெச7வைத ஒ, (ைற ேக ட யா�தா	 மற5�வி'வா�க�" 
எ	றா� கமலா.  
 
"பிேள 0ேல ெகா'�� விட- ெசா2: . அவ� ெவளியிேல ேபா7 வி டா:�, நீ 
ேபா '� ேக '� ெகா�ேட இ,�கலா�" எ	றா� சரசா.  
 
ப�க�� அைறயிேல இ,5த சா�திாியா,�/ ஒ	�ேம விள3கவி2ைல. ந ச�திர 
பல	, நாழிைக� கண�/, த�*ைபயி	 மகிைம ெதாி8ேம தவிர, எ�/ல கா�ேபாதி, 
எ	ன ெதாி8�?  
 
எ	னடா சனிய	, எ�/ல கா�ேபாதி! எ3களவ� கிராமேபா	 பிேள  எ	� எைத 
எைதேயா / 0க� ேப�கி	றனேவ எ	� எ�ணி� திைக�தா�.  
 
"சரசா, எ	 விஷய�, எ2லா ேப*பாி:மா ேபா ' வி'வா�க�" எ	� ேக டா� 
கமல�! "தைடயி2லாம2! பிரபல சா�திாியி	 மக� cமதி கமல�தி)/�, சிவ	 
ேகாயி2 நாத�வர வி�வா	 �*பிரமணிய* பி�ைள�/� சீ�தி,�தமண�. cமதி 
சரசாவி	 (ய)சியா2 இனி� நட5ேதறிய�. அதி2 ஜி2லா (	சீ*, ேதாழ� 
கதிேரச	 அவ�க� தைலைம வகி�தா�." என� ெகா ைட எI�தி2, ேபா ேடாCட	 
ெவளிவ,�" எ	� சரசா Pறி (0*பத)/�, சா�திாிக�, 'அ0பாவி! 
/0ெக'�தாேய! நா	 எ	ன ெச7ேவ	. கமலா, எ	ன ேவைலய0 ெச7தா7" எ	� 
ஓெவன அலறினா�.  
 
"ஒ	�மி2ைல! பய*படாேத கமலா! உ3க அ*பா, சீ�தி,�த�ைத� க�' பய5� 
அல�கிறா�. அJவளC தா	. ெகாQச ேநர� ெச	� சாியாகிவி'�. ச ட*ப0 
உ	ைன ஒ	�� ெச7ய (0யா�" எ	� சரசா Pறினா�. ப�க�� அைறயி2 
கதைவ, பேட� பேட� என உைத�தா� சா�திாிக�. 'நாசகார* ெப�ேண, திற 
கதைவ . நாத�வர�காரைன� க 0� ெகா�டாயா! இத)/�தானா நா� தவறாம2 
நீ சிவ	 ேகாயி2 ேபானா7. நாசமா7* ேபானவேள! எ3காவ� /ள�திேல, 
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/ ைடயிேல விI5� சாக�Pடாதா! ெகா�'வ5� ைவ�தாேய எ	/'�ப�தி2 
ெகா�ளிைய" எ	� ேகாெவன� கதறினா�.  
 
"சா�திாியாேர! சா5தமைட8�. எ2லா� ஆ�டவ	 ெசய2' எ	றா� சரசா.  
 
"ேபா��மா, உ	 ேப-�. நீ ெரா�ப ந2லவ�. பிற5தாேய இ5த ஊாி2, எ	 /0 
ெக'�க" எ	றா� சா�திாியா�.  
 
"ஓ7 சா�திாியாேர, உம� மக� ெச7ததி2 எ	ன தவ� க�'வி [�? அவ� ேவ� 
ஜாதியாைள மண5� ெகா�டத)காக இ3/ ம2:�/ நி)கிறீேர, உம� ச3க� 
எ	ன! கமலாC�/� ெதாியா� - என�/மா ெதாியா� எ	� எ�Dகிறீ�. எ3க� 
ச3க�� ேவCகாராிட� உம� "ஜாதக�' அ�தைன8� இ,�கிற�. ேப�வ�, ேவத  
ேவதா5த�! ேவஷேமா, சனாதன�. நட�ைத எ*ப0? ஏ	 சா�திாிகேள, உம� 
ைவ*பா 0 வ�ளி, யா�, எ5த இன�! ெசா2ல 'மா கமலாC�/!" எ	� 
ேகாப��ட	 ேக டா� சரசா. சா�திாியா�, "சிவ! சிவ! ச�ேபா மகாேதவா! உன�/ 
எ	ன அபசார� ப�ணிேனேனா, எ	 தைலயிேல இ*ப0 இ0 விIகிறேத" எ	� 
அIதா�.  
 
"சாி, ேக<�, ேம:� சில ேசதிைய. கமலாC� �*பிரமணிய(� இ	றிரேவ 
�ற*ப ' ெச	ைன ேபாகிறா�க�. அ3ேகதா	 /0 இ,*பா�க�. நா.� 
அ'�தவார� அ3ேக ேபாகிேற	" எ	றா� சரசா.  
 
"ஏ�0, சர�! இ� எ	ன0 ெபாிய வ�பாகிவி ட�' எ	� Pறி� ெகா�ேட, 
சரசாவி	 தாயா�, சா�திாியாைர அைறைய வி ' ெவளி ஏ)றினா�. கமலாைவ 
தி,�பி�Pட பா��கா�, அவ� S' ெச	றா�.  
 
அ	றிரேவ கமலாC� அவ<ைடய காத) கணவ	 �*பிரமணிய(� ெச	ைன 
ெச	றன�.  
 
சரசா �	சிாி*�ட	, தாைய ேநா�கினா�. "ஏன�மா, விதைவ�/ மண(0�� 
ைவ�கிற திறைம என�/ இ,�/� ேபா�, எ	ைன ஒ, கிழவ.�/� ெகா'�க, 
ஏ)பா' ெச7தாேய" எ	� ேக4 ெச7�வி ', "இேதா பார�மா பட�ைத ! 
இவைர�தா	 நா	 அ'�த வார� மண� ெச7� ெகா�ள* ேபாகிேற	" எ	� 
Pறி� ெகா�ேட, ஒ, 'ேபா ேடா' ைவ� கா 0னா�.  
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சரசாவி	 தா7, அைத* பா��தா�. "பட�! ஒ, வசீ கரமான இைளஞ.ைடய�! 
நாகாிகமான உைட! ந2ல ேதா)ற�. " 
 
"யார�மா இ�? எ	ன ஜாதி" எ	றா� தாயா�.  
 
"இவ� தான�மா என�/ கணவராக வர*ேபாகிறவ�. ஜாதி, ஆ� ஜாதிதா	 -- 
என�/ அJவளCதா	 ெதாி8�" எ	� Pறி� ெகா�ேட தாயி	 க	ன�ைத 
அ	ேபா' கி�ளினா�.  
 
"நீ ெச7வ� என�ெகா	�� பி0�கேவ யி2ைல. /ல�ைத� ேகா�திர�ைத எ2லா� 
ெக'�கிறா7" எ	றா� தா7.  
 
"எைத� ெக'�ேத.� நா	 ச5ேதாஷமாக இ,�க ேவ�'ெம	ப�தாேன அ�மா 
உ	 ஆைச ' எ	� ெகாQ சினா� சரசா.  
 
தாயாரா2 ஒ	�� பதி2 ெசா2ல (0யவி2ைல.  
 
"ேபா0 ெபா2லாத சி��கி! நீ எ*ப0ேயா �கமாக இ,. பா��� மகி?கிேற	 நா	" 
எ	� Pறினா� தாயா�.  
--------------    

7777.... கேபாதி�ர� காத�கேபாதி�ர� காத�கேபாதி�ர� காத�கேபாதி�ர� காத�    
 
ஜ2 ஜ2 ஜ2 ! ஜ2 ஜ2 ஜ2 ஜல!  
 
"உ�! ெகாQச� ேவகமா நட. ேவகற ெவ7யி2 வ�ர��/�ேள ஊ� ேபாேவா�."  
 
ஜ2 ஜ2, ஜ2 ஜல, ஜ2 ஜ2, ஜல ஜல.  
 
"��மா ேபாகமா டாேய, நீ. உ	 வா0�ைகேய அ�தா	 ! சC�க0 ெகா'�தா2 
தாேன ேபாேவ உ�....."  
 
"ேவ�டாம*பா, பாவ�, வாயி2லாத பிராணி, ெவயி2 ேவைள. ேபாக '� ெம�வா. 
அ0�காேத" எ	� ேவதவ24 ெசா	னா�, மா ைட சC�கா2 �ாீ2 என அ0�� 
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வாைல* பி0�� ஒ0�� வ�0ைய ஓ 0யவைன* பா���. மணி காைல 
பதிெனா	� ஆகிற�. ஒ, சாைல ஓரமாக வ�0 ேபாகிற�. வ�0யிேல இ, மாத�', 
தா8� மக<�, தைல� / ைட8�, ச5தன* ெபா '�. ெபா0 ம ைட8ட	 ஒ, 
ஆடவ� . ேவதவ24யி	 �,ஷ� Sராசாமி* பி�ைள. ஆக 9வ,� ெச2:கி	றன�. 
வ�0 மா' ெசவி4 நிற�. ஓ 'கிற ஆ<� சிக*� . மீைச க,�/ வி '� 
ெகா�0,�கிற ப,வ�. 'எ	னேமா�மா; நீ3க பாவ ��ணிய�ைத* பா��கறீ3க! 
மா ைட அ0-� ஓ டாேத. ெசா2றீ3க. சில ேபைர பா��கDேம, 'எ	னடா, மா' 
நக,�, அ0-� ஓ ேட	. ெகா'�கிற� காசா ம�ணா' எ	� ேகாபி*பா�க�" 
எ	றா	 வ�0� கார	.  
 
"சிலேப, அ*ப0�தா	. ஓ ட(� நைட8மா ேபானா Pட, பனிெர�' 
மணி�/�ேள ேபாயிடலாேம! மாாி�/* ப���/ உ-சி ேவைள �ைஜ�/* ேபா7- 
ேச�5�ட லாேம" எ	� ேவதவ24 Pறினா�.  
 
"அ��/�ேள ேபஷா ேபாகலா�. அ0-� ஓ 0னா அைர மணியிேல ேபாகலா�. 
எ�C� அ*ப0�தா	. அ0-சி ஓ டாத மா'�, ப0-சி வழி�/ வராத பி�ைள8� 
எ��/ உதவ* ேபாC�. எ	 ேசதிைய� ேக டா சிாி சிாி	. சிாி*G3ேகா! நா	 
ப0-ச�� பிைழ-ச�� அ*ப0" எ	றா	 வ�0 ஓ 0.  
 
"நீ ப0�கேவ யி2ைலயா*பா" எ	� ேக டா� ேவதவ24. "ப0-ேச	, ஆறாவ� 
வைரயிேல. அ��/ ேமேல ஆ டெம2லா� ஆ0ேன	. இ*ேபா மா ' வ�0 
ஓ டற ேவைலதா	 கிைட-��. அ�C� ந�ம சிேநகித� ஒ,வ� கா 0னா�. இ5த* 
பிைழ*ைபயாவ�. உ�! எ2லா� இ*ப0�தா	. அ5த சினிமாவிேல Pட பாட 
றா3கேள, 'நாடகேம உலக�. நாைள .... எ	� ெம24ய /ர4ேல பாடைல* 
பா0னா	 பர5தாம	 - அ� தா	 அவ	 ெபய�. 'நாடகேம உலக�தி4,5� ... மாய* 
பிரபQச���/ வ5தா	. அதி4,5� 'ராேத உன�/� ேகாப� ஆகாத0' 
ஆர�பி�தா	. Sரசாமி*பி�ைள கைன�தா�. 'த�பி பா ' பிற/ நட�க '�; ஓ ' 
வ�0ைய' எ	றா�. ேவதவ24, 'ராதா ! எ	ன�மா மய�கமா இ,�கா ' எ	� த	 
மகைள� ேக டா	.  
 
அ*ேபா�தா	 பர5தாம.�/� ெதாி5த�, Sராசாமி* பி�ைள கைன�தத)/� 
காரண�. தம� ெப�ணி	 ெபய� ராதா! வ�0�கார	, ராேத உன�/� ேகாப� 
ஆகாத0 பா0னா2, ��மா இ,*பா�களா? தன�/� தாேன சிாி��� ெகா�டா	 
பர5தாம	.  
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ெகாQச ேநர� ெச	ற�� வ�0�/�ேள ேநா�கினா	. சாரதா, ேவதவ24யி	 
ேதா� மீ� ேசா�5� ப'��� ெகா�0,5தா�. ஒ,(ைற அவைள� க�டா	; 
ஓராயிர� தடைவ, 'ராேத உன�/� ேகாப� ஆகாத0.' எ	� பாடலாமா எ	� 
ேதா	றி)�. பர5தாம	 உ�ள�ைத அ5த* பாைவ ெகா�ைள ெகா�டா�. க�க� 
90�தா	 இ,5தன; ஆனா:� அதி:� ஒ, வசீகர� இ,5 த�. கா)றினா2 
அ3/மி3/மாக அைல5த�. க,*� ெபா ' அ5த சிக*�- சி3காாியி	 ெந)றியிேல 
விய�ைவயி2 /ைழ5� ஒ,�ற� ஒIகிவி ட�. ஆனா2 அ�C� ஒ, தனி 
அழகாக�தா	 இ,5த�. "மாேத உன�/- ேசாக� ஆகாத0" எ	� பாட 
எ�ணினா	. ேசாகி��- சா75தி,5த அ5த ெசா�ண %Gைய ேநா�கி, "ஆ! நா	 
வ�0ைய ஓ 'பவனாக வ	ேறா இ,�கிேற	. என�/ இவ� கி 'வாளா?" எ	� 
எ�ணினா	; ஏ3கினா	. மா' த�ளா0 நட5த�. பர5தாம.�/ அைத� த 0 
ஓ ட (0யவி2ைல. இWட3Pட இ2ைல. அ5த ரமணி எJவளC�ெகJவளC 
அதிகமாக வ�0யி2 இ,�கிறாேளா, அJவளC ஆன5த�. வ�0ேயா 'கிற 
ேவைளயி:� இ*ப0*ப ட ச�பவ� இ,�கிறத2லவா எ	� Pட எ�ணினா	.  
 
ரயி2ேவ �ேடஷனி4,5� ஆறாவ� ைம42 மாாி� /*ப� ! அ3/ ஆ0 
ெவ�ளி�கிழைமயிேல, /றி ெசா2வ��, பிசா� ஓ 'வ��, /ளி-ச� க 'வ��, 
(I�/* ேபா'வ�� வழ�க�. �)�* ப�க�� ஊாி4,5� திரளான P ட� வ,�. 
மாாி�/*ப� ேகாயி2 �சாாி, மா0 S' க 0ய��, அவ	 மக	 மதறாசிேல 
மளிைக�கைட ைவ� த�� அ5த மகமாயி தயவாேல தா	. எ�தைனேயா ஆயிர� 
/ளி-ச� க 0யி,*பா	 �சாாி. அவைன� ேத0 எ�தைனேயா ஆயிர� ேப� 
வ5தி,*பா�க�. எJவளேவா ேபைர* பா��தவ	. எ�தைனேயா பிசாைச 
ஓ 0னவ	. அ5த* ேப�வழிைய� காணC�, ராதாC�/ அ0�க0 வ,கிற ேசாக�, 
ஏதாவ� கா�� ேசWைடயாக இ,�கலா�. அ�ேபாக ஒ, /ளி-ச� வா3கி* 
ேபாகலாெம	�� தா	 ஐ�ப� அ�ப� ைம2 தா�0 அழகா�ாிைய வி ' 
Sராசாமி*பி�ைள மைனவிைய8� மகைள8� அைழ��� ெகா�' வ5தா�.  
 
ஆவணியிேல ராதாC�/� க4யாண� நி-சயமாகிவி ட�. ந2ல ெபாிய இட�திேல 
ஏ)பா'. K� ேவ4�/ நில� ; ஆ'� மா'�, ஆ<� அ���, வ�0 8� அதிக�. 
அ5த அழகா�ாி�ேக அவ�தா	 ஜமீ	தா� ேபால . வய� ெகாQச� அதிக�தா	. 
அ�ப� எ	� ெசா2:வா�க�. ஆனா2 ஆ� ந2ல உயர�, ப,ம	, மீைச மயி2 
ராவண.�/ பட�திேல இ,*ப� ேபால. ஆசாமி ேபசினா2 இ0 இ0�த மாதிாிதா	. 
அழகா�ாி யிேல மாாிய* பி�ைள எ	றா2 ேபா��; கி'கி'ெவன ந'3/வா�க�. 
அவ,�/ 9	றா5தாரமாக, ராதா ஏ)பாடாகிவி ட�. ராதாC�/ வய� 
பதினா�Pட நிர�ப வி2ைல . அவ� அழ/, அழகா�ாி�ேக அழ/ ெச7த�. ந2ல 
பQசவ�ண�கிளி எ	றா:� ேசாைலயி2 பற�க வி'கிறா�களா? த3க� P�0ேல 
ேபா '�தாேன அ��ட	 ெகாQ�வா�க�. அைத* ேபால�தா	 ராதாC�/, 
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மாாிய*ப பி�ைள P�'. அவ,ைடய பண� ேப�ேம தவிர வயதா ேப��? அதி:� 
Sராசாமி* பி�ைள வற சி�கார ஆசாமி. கட	 ப '* ப '� ெக டவ�. இ5த 
ச�ப5த�தினா2 தா	 ஏதாவ� ெகாQச� தைல எ'�க (08�. ேவதவ24�/� 
ெகாQச� கச*��தா	. இ,5தா:� எ	ன ெச7வ�?  
 
ராதாC�/� ெதாி8�, தன�/* ெப)ேறா�க� ெச7கிற விபாீத ஏ)பா'. அதைன 
எ�ணி எ�ணி ஏ3கினா�, வா0னா�. மாாிய*ப பி�ைளைய மனதாேல 
நிைன�தாேல பயமாக இ,5த�, அவ<�/. எ�ணாத எ�ணெம2லா� 
எ�ணியதா2 உட2 இைள�க லாயி)�. ஐேயா அ5த ஆ�*பா ட�கார� 
கிழவ.�/ வா?�ைக*ப ' நா	 எ�கதியாவ�? எ	� எ�ணி ந'3கினா� 
அ5த* ெப�. தன� /'�ப�தி:�ள கWட(� அ5த� கWட�ைத* ேபா�கி� 
ெகா�ளேவ, த	ைன கிளிைய வள��� �ைனயிட� த,வ�ேபால, மாாிய*ப 
பி�ைள�/ மண� ெச7� ெகா'�க� �ணி5த��, அவ<�/� ெதாி8�. தன� 
/'�ப� கWட�ைத* ேபா�க ேவ�' ெம	பதிேல ராதாC�/� தி,*திதா	. 
ஆனா2 கிழவ.�/* ெப�டாக ேவ�'ேம எ	ெற�D� ேபா�, /'�பமாவ� 
பாழாவ�- எ3ேக.� ஒ, /ள�தி2 விI5� சாகலாேம எ	� ேதா	��. இ� 
இய)ைகதாேன!  
 
இ*ப0*ப ட ெபா,�தமி2லாத ேஜா0கைள- ேச�*பத)காக யா� எ	ன 
ெச7கிறா�க�? ஊரா� ேக4யாக* ேபசி� ெகா�வா�கேளெயாழிய, இJவிதமான 
வைகய)ற காாிய� நட�கெவா டா� த'�கவா ேபாகிறா�க�. க2ெல	றா:� 
கணவ	, �2ெல	றா:� �,ஷ	 எ	� பழெமாழி இ,�க, க2ேலா, �2ேலா 
அ2லாத மாாிய*ப பி�ைளக� ராதாைவ மண(0��� ெக'�கா� இ,*பா�கேளா!  
 
அதி:� மாாிய*ப பி�ைள ஒ, ஏைழயாக இ,5தா2 கிழவ.�/ எJவளC கி��/ 
பா��தீ�களா! கா' வாவா எ	கிற�; S' ேபா! ேபா! எ	கிற�; கிழவ	 சாியான 
சி�/ 0 ேவ�'ெம	� அைலகிறாேன. கால� க4கால ம2லவா எ	� ேக4 
ெச7வா�க� . மாாிய*ப பி�ைளேயா பண�கார�. எனேவ அ5த ரமணி, ராதா, 
ச9க�தி2 வள���விட*ப ட பழ�க���/� தன� அழைக8� இளைமைய8� ப4 
ெகா'�க* ேபாகிறா�. இJவித� அழி5த அழ/க�' எJவளC! ேத75த இளைம 
எ��ைண? அ5ேதா ! அறிவ)ற மண3க�, எ�தைன நட�கி	றன.  
 
ராதாC�/* பிசா� பி0��� ெகா�ட� எ	� அவளி	 ெப)ேறா� எ�ணினா�க�. 
அவ<�கா பிசா� பி0�த�? அ2ல! அ2ல! மாாிய*ப பி�ைள பி0��� ெகா�ள* 
ேபாகிறாேர எ	ற பய� பி0��� ெகா�ட�. பாைவ அதனாேலேய பாகா7 
உ,கினா�. அைத�தவிர ேவ� எ	ன ெச7ய (08�? அவ� �ர சி* ெப�ண2ல; 
���லக ம3ைகய2ல!  
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மாாி ேகாயி:�/ மா ' வ�0 வ5� ேச�5த�. அ�ம	 தாிசனமாயி)�. அ5த* 
�சாாி, ஏேதா ம5திர� ெச7தா	. ம0��� ெகா'�தா	 மாாி பிரசாத�ைத  வார�தி)-
ெகா,(ைற (I�/, ஒ, ேவைள உணC, ஒ, நாைள�/ ஒ	ப� (ைற அரசமர� 
�)�வ�, எ	� ஏேதேதா நிப5தைன' ேபா டா	. ேகாயி42 வி)ற ேசா)ைற� 
தி	றா�க�. மி-ச� ெகாQச� இ,5த�. 'பாப�! வ�0�கார பி�ைளயா�டா-
.�/* ேபாட லாமா' எ	றா� ேவதவ24. ஆமா�, பாப�" எ	றா� ராதா.  
 
ஒJெவா, உ,�ைடயாக உ, 0 வ�0ேயா '� பி�ைளயா�டா	 ைகயிேல, 
ராதா ெகா'�தா�. அ5 ேநர�திேல அவ� த5ைத ெவ/ �வாரசியமாக* �சாாி 8ட	 
ேபசி� ெகா�0,5ததா2, அ�C� நட�க (05த�. அவ� ம '� அைத* 
பா��தி,5தா2, ஒ, (ைற*�; ஒேர கைன*�; உடேன ராதா ந'ந'3கி* 
ேபாயி,*பா�.  
 
ராதா, வ�0ேயா 0�/- ேசா� ேபா டதாக அவ	 க,தவி2ைல . அமி,த� 
ெகா'�தா� எ	ேற க,தினா	. அ5த ம3ைகயி	 ைகயா2 கிைட�த உணC, 
அவ.�/ அJவளC இ	பமாக இ,5த�. அவ<� அவ.�/ ெவ�� சாத�ைத* 
ேபாடவி2ைல. ஒJெவா, பி0யி:�, தன� காத2 ரச�ைத� கல5� பிைச5� 
த5தா�. இவைர* ேபா	ற	ேறா எ	 �,ட	 இ,�கேவ�'� எ	� 
எ�ணினா�. அ5த எ�ண� தி[ெரன� ேதா	றியதா2 �ணிC� ஏ)ப ட� அ5த� 
ைதய:�/ . எனேவ அவ.�/ சாத� ேபா '�ெகா�ேட �	சிாி*பாக அவைன* 
பா���- சிாி�தா�. �5ேதா ட�தி	 வாைட ேபால அ5த* �	சிாி*� பரவி)�. 
வா4ப	 நா0 அ�தைனயி:� அ� �/5த�. இ5த� காத2 கா சிைய� 
கைட�க�ணா2 க�டா� ேவதவ24 ; ெப,9-�வி டா�.  
 
மாாி பிரசாத� ெப)றா� ராதா ! இனி ேநா7 நீ3/ ெமன Sராசாமி* பி�ைள 
எ�ணினா�. ராதா (	ேபா2 (க�ைத- �ளி��� ெகா�ளாம2, ச)�- சிாி�த 
(கமாக இ,*பைத� க�', Sராசாமி* பி�ைள த� மைனவி ேவத வ24ைய 
அ,ேக அைழ��, "ேவத�! பா��தாயா ெப�ைண ! �சாாி ேபா ட ம5திர� ேவைல 
ெச7கிற�. (க�திேல ெதளிC வ5�வி ட� பா�" எ	� Pறினா�. ேவதவ24�/� 
ெதாி8�, ராதாவி	 களி*��/ காரண�. �சாாி8ம2ல, அவ	 ம5திர(ம2ல; ஆனா2 
�திதாக� ேதா	றிய பர5தாம.�, அவ	 ஊ 0ய காத:�, ெப�ணி	 
உ�ள�திேல ஆன5த�ைத� கிள*பிவி ட ெத	ப�.  
 
ம�ப0 அவ�க�, அேத வ�0யிேலறி ரயில0�/ வ5தன�. வ�0ேயா 0யிட� 
Pறிவி ', ரயிேல�� சமய�, ேவதவ24, பர5தாமைன* பா���, 'ஏ	 த�பி, எ3க 
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ஊ,�/ வாேய	 ஒ, தடைவ" எ	� அைழ�தா�. ராதா வாயா2 அைழ�கவி2ைல. 
க�ணா2 P*பி டா�. ேவதவ24 வாயா2 P*பி ட�, பர5தாம	 ெசவியி2 
�கவி2ைல. ராதாவி	 க�ெமாழி, அவ.ைடய நர�� அ�தைனயி:� �/5� 
/ைட5த�. 'மாடாவ�, வ�0 யாவ�, மாாி�/*பமாவ�, ேபசாம2 ராதாைவ* பி	 
ெதாட�5� ேபாகேவ�0ய� தா	 எ	� நிைன�தா	! "எைன�கண� பிாிய மன� 
வ5தேதா? நீ எ3/- ெச	றா:� உ	ைன வி'ேவனா, ராேத' எ	ற பா ைட 
எ�ணினா	.  
 
மணி அ0��வி டா�க� ! Sராசாமி* பி�ைள கைள��வி டா�. ேவதவ24 
உ கா�5தாகிவி ட�. ராதாவி	 க�க�, ப5தாமைன வி ' அகலவி2ைல. 
பர5தாம	, ப�ைமேபா2 நி	றா	.  
 
வ�0 அைச5த�. ராதாவி	 தைல8� ெகாQச� அைச5த�. அவ<ைடய ெச5நிற 
அதர3க� ச)� அைச5தன. அல3கார* ப)க� ச)� ெவளிவ5தன. அவைள8� 
அறியாம2 �,வ� வைள5த� க� பா�ைவயிேல, ஒ,விதமான �� ஒளி 
காண*ப ட�. வ�0 ச)� ஓட ஆர�பி�த�. பர5தாமனி	 க�களி2 நீ� 
த��பி)�. வ�0 ரயில0ையவி '- ெச	�வி ட�. பர5தாம	 க	ன�தி2 இ, 
�ளி க�ணீ� �ர�' வ5த�. ேநேர, வ�0�/- ெச	றா	. ைவ�ேகா2 ெம�ைத 
மீ� ப'�தா	. �ர�டா	. ராதாைவ நா	 ஏ	 க�ேட	? கல3/வ� ஏ	? எ	� 
மனைத� ேத)றினா	.  
 
ராதா, நீ ஏ	 அJவளC அழகாக இ,�கிறா7? எ	 க�கைள ஏ	 கவ�5�வி டா7 
அழகி! எ	 மனைத� ெகா�ைள ெகா�டாேய, எ	ைன* பா��தேதா' வி  டாயா? 
என�/ அமி�த� அளி�தாேய . ரயி2 �ற*ப'� ேபா� எ	ைன� க�' சிாி�தாேய. 
ேபா7வ,கிேற	 எ	� தைலைய அைச�� ஜாைட ெச7தாேய. நீ யா�? ஏ	 இ3/ 
வ5தா7 ? வ�0ேயா '� என�/ ஏ	 நீ . எைத எைதேயா எ�D�ப0- 
ெச7�வி டா7. ராதா! உ	ைன நா	 அைடய�தா	 (08மா? எ�ண�தா	 
ப'ேமா? எ	� எ�ணினா	. இர�' நா க� பர5 தாம.�/ ேவ� கவனேம 
இ,*பதி2ைல. எ3/� ராதா! எ2லா� ராதா! எ5த- சமய�தி:� ராதாவி	 நிைன*� 
தா	! இைளஞன படாதபா'ப டா	. பQசி2 ெந,* ெபன காத2 மனதி2 �/5� 
அவைன வா ட ஆர�பி�� வி ட�. அதி:� ைகP'� காதலா? வ�0ேயா '� 
பர5தாம	 அழகா�ாி (தலாளி மாாிய*பபி�ைள�/ வா?�ைக*பட இ,�/� 
ராதாைவ அைடய (08மா?  
 
அழகா�ாி வ5� ேச�5த அழகி�/, பர5தாம	 நிைன*�தா	! பர5தா0னி	 வா ட� 
ராதாC�/ வர ம) ேபாகவி2ைல. ராதாவி	 கவைல பர5தாமைனவிட அதிக�. 
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பர5தாம.�ேக.� ராதா கிைட�கவி2ைலேய இ	ப� வராேத - எ	ற கவைல 
ம 'ேம8�'. ராதாC�/ இ, கவைல. பர5தாமைன* ெபற(0யாேத; இ	ட� 
வா?C இ2ைலேய எ	ப� ஒ	�. ம)ெறா	� மாாிய*ப பி�ைளைய மண�க 
ேவ�'ேம - �	ப���/ அ0ைம*பட ேவ�'ேமெய	ப�. எனேவ ராதாவி	 
ேசாக�' /ைறய வி2ைல ; அதிகாி�த�.  
 
மாாிய*ப பி�ைள�/ ஆ�திர� அதிகமாகிவி ட�. 'ஆ-�! ஆவணி பிற�க* 
ேபாகிற�. இ5த* ெப�, ேசாக�, ேசாக�' எ	� ப'�தப0 இ,�கிறா�. இவ� 
ேசாக� எ*ேபா� ேபாவ�? எ	 ேமாக� எ*ேபா� தணிவ�?' எ	� ேகாபி��� 
ெகா�டா�.  
 
அழகான ெப�ணாக இ,�கிறாேள எ	� பா��தா2 இ*ப0 'சீ�' ேப�வழியாக 
இ,�கிறா�. உட2 க ைட ம '� கவனி�தா2, உ, 0 எ'�த கிழ3/க� ேபா2 
இ,�கி	றன' எ	� கவைல*ப டா	. ராதாC�/ ைவ�திய�தி	 ேம2 ைவ�திய�. 
ஒ, ம5திரவாதி உபேயாக மி2ைல எ	� ெதாி5த��, ம)ெறா, ம5திரவாதி எ	� 
சிகி-ைச நட5�வ5த�. ஆனா2 அவ<ைடய மனேநா7 மாறினா2 தாேன �க*ப'�.  
 
Sராசாமி* பி�ைள�/ விசார�! ேவதவ24�/ விஷய� ெவளிேய ெசா2ல (0யா�. 
ஒ, நா� ெம�வாக ராதாவிட� மாாிய*ப பி�ைளைய மண5� ெகா�டா2 
ப0*ப0யாக ேநா7 /ைற5�வி'� எ	� Pறினா�. "யா� ேநா7 /ைற8ம�மா? 
அ*பாவி�/�ள பணேநா7 /ைற8�. அ5த� கிழவ.�/ ஆ�திர� /ைற8�" எ	� 
அலறி- ெசா	னா� ராதா. பிற/ அவ<�ேக ஆ-சாியமாக இ,5த�. தன�/ 
எ3கி,5� இJவளC ைதாிய� வ5த� எ	�. ேநா7 தானாக*ேபா/�. 
க4யாண���/ நா� /றி*பிடேவ�0ய�தா	 எ	� மாாிய*ப பி�ைள Pறி 
வி டா�. நா� ைவ��வி டா�க�. க4யாண ேநா [�க� அ0�க*ப ', 
உறவின,�/�, ெதாி5தவ�க<�/� அ.*ப*ப டன. இர�ேட நா க� தா	 
இ,�கி	றன க4யாண���/. அ5த ேநர�தி2 தா	 மாாிய*ப பி�ைள�/, தன� 
ேபர.�/ அைழ*� அ.*�வதா ேவ� டாமா எ	ற ேயாசைன வ5த�. ஆகேவ, 
தம� காாிய�த� க,*ைபயாைவ அைழ��� ேக டா�.  
 
"ஏ! க,*ைபயா! அ5த* பய:�/� க4யாண* ப�திாிைக அ.*பலாமா, 
ேவ�டாமா?"  
 
"யா,�/ எஜமா	?" எ	றா	 க,*ைபயா. 
 
 "அதா�டா அ5த த�தைல, பர5தாம.�/" எ	றா� மாாிய*ப பி�ைள.  
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"ஒ�D அ.*பி�தா	 ைவ�கிற�! வர 'ேம" எ	� ேயாசைன ெசா	னா	 
காாிய�த	.  
 
இ5த- ச�பாஷைணகைள� ேக '� ெகா�0,5த Sராசாமி* பி�ைள, 
ேம)ெகா�' விசாாி�கலானா�. அ*ேபா� ெசா	னா�, மாாிய*ப பி�ைள தன� 
��ேவா� திர�ைத.  
 
"என�/ 15 வயதிேலேய க4யாண� ஆகிவி ட�. ம� வ,ஷேம ஒ, ெப� பிற5த�. 
ஐ5� ஆ� வ,ஷ��� ெக2லா� எ	 (த2 தார� எ	னிட� ச�ைட ேபா ' வி ' 
/ழ5ைத8ட	 தா7S' ேபானா�. நா	 ேவேற க4யாண� ெச7� ெகா�ேட	. 
எ	 ெப� ெபாியவளானா�. அவ<�/ 12 வயதிேலேய க4யாண� ஆயி)�. நா	 
அத)/* ேபாகேவயி2ைல. அவ�க<� அைழ�கவி2ைல. அ5த* ெப� 
ம�வ,ஷேம ஒ, பி�ைளைய* ெப)� ஜ	னிக�' ெச�தா�. ேகா� 02 
ஜீவனா�ச� ேபா டா�க�. அவ�களா2 வழ�காட (08மா? எ	னிட� நட�/மா? 
ஏேதா ெகாQச� பண� ெகா'�� வி'தைல* ப�திர� எIத வா3கிவி ேட	. 
இ*ேபா� அவ	, அ5த ஊாிேல ஏேதா கைடைவ��� ெகா�0,�கிறா	 எ	� 
ேக�வி" எ	� Pறிவி ' மாாிய*ப பி�ைள, "க,*ைபயா ! ைபய.�/ இ*ேபா 
எ	ன வயதி,�/�" எ	� ேக டா� ஏற�/ைறய 20ஆவ� இ,�/�" எ	� 
Sராசாமி* பி�ைள பதி2 Pறினா�. "உன�ெக*ப0 ெதாி8�?" எ	றா� மாாிய*ப 
பி�ைள . "அ5த* பி�ைள யா�டா	 மாாி� /*ப���/ நா3க� ேபானேபா� 
வ�0ைய ஓ 0�ெகா�' வ5தா	" எ	றா�, Sராசாமி* பி�ைள. பிற/ ேவ� 
விஷய3கைள* ேபசிவி ', Sராசாமி*பி�ைள S' வ5தா�. ேவதவ24ைய� 
தனிேய அைழ�� விஷய�ைத- ெசா	னா� . ராதா காதி2 விI5தா2 அவ� ஒேர 
பி0வாத� ெச7வா�. க2யாண���/ ஒ*பேவ மா டா�. ெசா2ல ேவ�டா�. 
எ	� ேவதவ24 ேயாசைன Pறினா�. எனேவ ராதாC�/� தா	 மண�க* ேபாவ� 
த	 காதலனி	 தா�தா எ	ப� ெதாியா�. விசார��ட	 மாாி/*ப���/� ரயி2ேவ 
�ேடஷ.�/� இைடேய வ�0ேயா 0� ெகா�' வா?5� வ5த பர5தாம.�/� 
ெதாியா�. த	 காத4ேய தன�/* பா 0 ஆனா� எ	ப� ெதாி5தா2 அவ	 மன� 
எ	ன பா'ப'� !  
 
"எ	னடா பர5தாமா! ெரா�ப /ஷியாக இ,�கிறா7? ச�பா�திய� ெரா�ப 
ஜா�தியா?" எ	� ம)ற வ�0�கார�க� பர5தாமைன� ேக டன�.  
 
"நா	 அழகா�ாி�/* ேபாக* ேபாகிேற	. அ3ேக ஒ, க4யாண�. ேட7, யா,� 
சிாி�க� Pடா�. எ3க தா�தாC�/� க4யாண� . கா�' வ5த� வர- ெசா24"  
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எ	றா	 பர5தாம	.  
 
"பேல! ேபW! சாியான ேப-� ேபசினான*பா பர5தாம	! தா�தாC�/� 
க4யாணமா�. ேபர	 ேபாகிறானா�!" எ	� ெசா24- சிாி��� ேக4 ெச7தா�க�.  
 
பர5தாம.� Pடேவ சிாி�தா	. அவ.�/ உ�ளப0 மாாிய*ப பி�ைள�/ 
அ�பதா� க4யாண� நட�க ேவ�0 இ,�க, நிஜமான க4யாணேம ெச7� 
ெகா�ள* ேபாவதாகC�, அத)/ வ,�ப08�, காாிய�த	 க,*ைபயா கா�' 
ேபா டைத� க�டதி4,5� சிாி*�தா	! அழகா�ாியிேலதாேன அ5த ராதா 
இ,�கிறா�. க4யாண சா�கிேல, அவைள� காணலாேம எ	� எ�ணி�தா	, த	 
தா�தா க4யாண���/* ேபாக (0C ெச7தா	.  
 
விஷய�ைத- ெசா	னாேல, எ2ேலா,� சிாி�கிறா�க�! எJவளேவா ெசா	னா	. 
விI5� விI5� சிாி�தா�கேள தவிர, ஒ,வ�Pட ந�பவி2ைல . கைடசியி2, ம0யி2 
ைவ�தி,5த கா�ைட எ'�� ேவ� ஆளிட� ெகா'��* ப0�க- ெசா	னா	. 
பிற/தா	 பர5தாம	 ெசா2வ� உ�ைம என� ெதாி5த�. உடேன சிாி*� 
ேபா7வி ட�. ஒJெவா,வ,�, க�டப0 ேபசலாயின�. "எ	ன கி��/டா 
கிழவ.�/? க2:* ��ைளயா� ேபால* ேபர	 இ,�க-ேச 9ணா� தார� 
ெச7கிறானாேம" எ	� ஒ, வ.�, 'இதா�டா*பா க4கால�' எ	� 
ம)ெறா,வ.�, "ேச! எ	னா இ,5தா:� இ5த மாதிாி அநியாய� Pடா�" எ	� 
பிறிெதா,வ,� Pறி, எ2ேலா, மாக, 'நீ ேபாகேதடா, அ5த� க4யாண���/" 
எ	� ெசா	னா�க�. "நா	 ேபாற� அ5த� க4யாண���/ மா�திரமி2ைல; ேவ� 
ெசா5த ேவைல ெகாQச� இ,�கிற�" எ	� பர5தாம	 ெசா	னா	.  

#   #   # 
 
F�க� ெதளியாத ேநர�! (P��த� அ5த ேவைளயி2 தா	 ைவ�க*ப 0,5த�! 
ேகாழி Pவி)�. Pடேவ வா�திய� (ழ3கி)�. ராதா ! க�களிேல வ5த நீைர 
அட�கி� ெகா�' "க4யாண ேச0களிட� தைலைய� ெகா'�தா�! அவ�க� ைதல� 
�சினா�க� ! சீவி (0�தா�க� ! ேராஜாC� ம248� R 0னா�க� ! ��தாைட 
த5தா�க� ! ெபா	 ஆபரண� � 0னா�க�! (க�ைத அல�ப- ெச7தா�க�. 
ெபா ' இ டா�க�! �ற*ப' எ	றா�க� ! மாாிய*ப பி�ைள�/ மா*பி�ைள 
ேவட�ைத� காாிய�த� க,*ைபயா ெச7� (0�தா� ! ேமள� ெகா 0னா�க�, 
மண*ப5த:�/ ராதா வ5தா�. பர5தாம	 அ3ெகா, ப�க� உ கா�5தி,*பைத� 
க�டா�. அவ� கா2க� பி	னி� ெகா�டன. க� ம3கிவி ட�. ேசாக� 
ேம4 ட�. �,�' கீேழ விI5� வி டா�. எ2ேலா,� 'எ	ன, எ	ன?' எ	� 
ேக '� ெகா�' ஓ0னா�க� ராதா அ,கி2, பர5தாம	 உ கா�5தவ	 
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உ கா�5தவ	தா	. அவனா2 அைசய� Pட (0யவி2ைல. அJவளC திைக*�! 
எ	 ராதா மண* ெப�! எ	 காத4யா, இ5த� கிழவ.�/ ! பா 0யாகிறாேள எ	 
பாைவ! இ5த� ேகால�ைதயா நா	 காண ேவ�'� எ	� எ�ணினா	.  
 
அவனா2 ஏ�� ெச7ய (0யா� தவி�தா	. யாாிட� ேப�வா	! எ	ன ேப�வ�! 
யா� இவ	 ேப-ைச� ேக பா�க�! எ*ப0 இவனா2 த'�க (08�, ெம�ள எI5� 
ராதா ப'�தி,5த ப�கமாக- ெச	றா	. ேவதவ24 க�கைள* பிைச5� 
ெகா�ேட, "த�பி, ேபா7 ஒ, விசிறி ெகா�'வா!" எ	றா�. விசிறி எ'��� 
ெகா�' வ5தா	. "S�" எ	றா� ேவதவ24. Sசினா	. சில நிமிட3களி2 ராதா 
க�கைள� திற5தா�. S�வைத நி��திவி டா	. இ,வ� க�க<� ச5தி�தன. 
ேபச ேவ�0யைவக� யாC� தீ�5�வி டன! ெம2ல எI5தா� ம3ைக! Fர 
நி	றா	 பர5தாம	. வா�திய3க� ம�ப0 ேகாஷி�தன. �ேராகித� கதறலானா�. 
க,*ைபயா வ5தவ�கைள உபசாி�தப0 இ,5தா�. 'பலமாக ேமள�' எ	றன�. 
ப�க�தி2 அம�5தி,5த ப�ைம ேபா	ற ராதாC�/, பர5தாமனி	 பா ட	, அவ	 
க� (	பாகேவ, தா4 க 0னா	. எ2ேலா,� 'அ சைத' மணம�க� மீ� 
ேபா டன�!  
 
பர5தாம.� ேபா டா	! ேபா'�ேபா� பா��தா	 ராதாைவ! அவ� க�களி2 நீ� 
த��பியப0 இ,5த�.  
 
"�ேராகித� ேபா ட �ைக க�கைள� கல�கி வி ட�" எ	றா� ேவதவ24. "அ2ல, 
அ2ல! பாI� ச9க� ெகா'ைம, அ5த� ேகாமள�தி	 க�கைள� கல�கி வி ட�," 
எ	� எ�ணினா	 பர5தாம	.  
 
ஆ�! ராதாைவ அவ	 காத4�தா	. அவ<� வி,�பினா�. அவேள, அவ	 
பா 08மானா�. எ	 ெச7வா	 ஏ3/� இைளஞ	?  

#   #   # 
 
ராதாவி	 ேசாக�, பர5தாமனி	 ெநQச� பதறின�. ேவதவ24யி	 வா ட� -- 
இைவகைள*ப)றி மாாிய*ப பி�ைள�/� கவைல ஏ	 இ,�க* ேபாகிற�?  
 
S 0:�ள கWட�தினா2 - கI�தி2 அணி8� நைகைய வி)�வி டா2, 
வா3/கிறவ�க�, வி)றவ�களி	 வா ட�ைத எத)காக� கவனி�க* ேபாகிறா�க�. 
அ5த நைகைய� தா3க� அணி5� ெகா�டா2 அழகாக இ,�/� எ	ற எ�ண� 
ம '5தாேன இ,�/�. அைத*ேபாலேவ ம3ைக மனவா ட� ெகா�டா:�, 
தன�/ மைனவியானவள2லவா அ�தா	 மாாிய*ப பி�ைள�/ வ5த எ�ண�. த� 
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இர�டா� மைனவி இற5தேபா� காாிய�த	 க,*ைபயா ேத�த2 P�� ேபா� 
"எ2லா� ந2ல��/�தா	; வ,�த* படாதீ�க�" எ	� Pறினா	.  
 
அ	றல�5த ேராஜாவி	 அழ/ ெபா,5திய ராதாைவ அைடய�தா	 ேபா:�, அ5த 
விப�� ேநாி ட� எ	� Pட எ�ணினா� மாாிய*ப பி�ைள, க4யாண� (05�. 
வி,5� (05�, மாைலயி2 நட�கேவ�0ய காாிய3க� (05� ஒ,நா� 'இ	ப�' 
���தியாயி)�. அ	றிரC ேவதவ24, வி�மி வி�மி அI� ராதாC�/, எ	ன 
ெசா24 அட�/வ� எ	� ெதாியா� விழி�தா� . பர5தாம	 பைதபைத�த 
உ�ள�தினனா7 ப'��* �ர�டா	.  
 
ம�தின�, ராதாC�/� கா7-ச2 வ5�வி ட�. இரC (I�� அI� அI� க�க� 
சிவ5�வி டன. இ,ம:� சளி8�, /ளி,� கா7-ச:மாக வ5�வி ட�. ம�நா� 
நட�க ேவ�0ய சட3/க� (05�, உறவின� க� ஒJெவா,வராக விைட ெப)�� 
ெகா�' ேபாயின�. பர5தாம.�/� ேபாக எ�ண5தா	. ஆனா2 ராதா C�/� 
கா7-ச2 வி ட பிற/ ேபாகலா�. கா7-சலாக இ,�/�ேபாேத ஊ,�/* 
ேபா7வி டா2, எ*ப0 இ,�கிறேதா, எ	ன ஆயி)ேறா எ	� கவைல*பட�தாேன 
ேவ�'� எ	� எ�ணியதா2, அவ	 அ3ேகேய த3கி வி டா	.  
 
மாாிய*ப பி�ைள மகி?-சியி	 ேம4 டா2 பர5தாமைன, "ேட7 பயேல! அ3/ 
ேபா7�தா	 எ	ன ெச7ய* ேபாகிறா7. இ3ேகேய இ,*ப�தாேன . ப��* 
ேபேரா'பதிெனா	றாக இ,. இ3ேக கிைட�கிற Pேழா த�ணிேயா, /0��வி ' 
கால�ைத� த�<. ஏேதா வய2 ேவைலைய* பா���� ெகா�. வ�0 � ட, ஓ ட 
ஆ� ைவ�தி,�கிேற	. அவைன8� ஒI3காக ேவைல வா3/. இ, இ3ேகேய" 
எ	� Pறினா�. காாிய�த	 க,*ைபயாC�, இ5த ேயாசைனைய ஆதாி�தா	. 
ேவதவ248� இ� ந2ல ேயாசைன எ	றா� . பர5தாம	, "சாி, பா�*ேபா�" எ	� 
Pறினா	. அவ.�/� தா	 காத4�த ராதா, ஒ, கிழவனி	 மைனவியாக 
இ,*பைத� க�ணாேல பா���� ெகா�0,�க இWடமி2ைல. ராதாC�/ உட�� 
சாியா/ம '� இ,5�வி ', ஊ� ேபா7- ேச,வ� எ	� (0C ெச7தா	.  
 
ராதாC�/ ஒ, நா ' ைவ�திய� ம,5� ெகா'�� வ5தா�. ஜுர� /ைறயவி2ைல.  
 
இர�' நா க<�/* பிற/தா	 ஜுர� வி ட�. ஆனா2 கைள*��, இ,ம:� 
அதிகமாக இ,5த�. அ	� ம,5� வா3கி� ெகா�' வர, பர5தாமைனேய 
அ.*பினா�க�. ைவ�திய� S ைட விசாாி���ெகா�' வ5� ேச�5தா	. 
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ைவ�திய�, ச)� ெவறியி2 இ,5தா�. அவ� ெகாQச� "த�ணீ�" சா*பி'� ேப� 
வழி. எனேவ, அவ� கி�டலாக* ேபசினா�. இ� பர5தாம.�/* பி0�கவி2ைல.  
 
"வா7யா, வா! எ	ன, ம,5��/ வ5தாயா! யா,�/, ராதாபா7�/�தாேன' எ	� 
ஆர�ப�திேலேய கி�டலாக* ேபசினா	.  
 
'ஆமா� ைவ�தியேர, பாவ� க4யாணமான�� கா7-ச2 இ*ப0 வ5�வி ட� 
ராதாC�/" எ	றா	 பர5தாம	.  
 
"ஏன*பா வரா�, ஏ	 வரா�? ெசா2:! ெப�ேணா ப�ைமேபால ஜி: ஜி:	. 
இ,�கிறா�. ப,வேமா ேஜாரான ப,வ�. �,ஷனாக வ5த ஆேளா ஒ, கிழ�. 
இைத� க�ட ெப�D�/ வ,�த� இ,�காதா?" எ	றா	 ைவ�திய	. 
"இெத2லா� நம�ேக	 ைவ�தியேர. எ2லா� ஆ�டவ	 எIதி ைவ�தப0தாேன 
நட�/�" எ	றா	 பர5தாம	. ஆ�டவைன ஏன*பா இ5த ேவைல�/ அைழ�கேற. 
அவ� த	 வைர�/� சாியாக�தா	 ெச7� ைவ��� ெகா�டா�. பா�வதி பரமசிவ	 
ேஜா0�/ எ	ன /ைற? ல �மி -விWD இ5த ேஜா0தா	 எ	ன இேலசானதா? 
சாமிகெள2லா� பேல ஆசாமிகள*பா ! அவ�க� ேபைர- ெசா24� ெகா�' 
நா�தா	 இ*ப0 இ,�கிேறா�" எ	� ைவ�திய	 ெசா	னா	.  
 
பர5தாம.�/ இ5த ேவ0�ைக* ேப-� சிாி*ைப உ�டா�கிய�. பர5தாம	 
சிாி�த��, ைவ�திய,�/ ேமேல ேப-� ெபா3கி)�. உ�ேள8� "அ�" ெபா3கி)� !  
 
"ேகள*பா ேக< ! இ5த மாதிாி ேஜா0" ேச��தா2 காாிய� ஒI3காக நட�கா�. 
எ	னேமா, மாாிய*ப பி�ைள�/* பண� இ,�கிறேத எ	� ஆைச*ப ', அ5த 
ேவதவ24 இ5த மாதிாி (0-�*ேபா 'வி டா�. பணமா ெபாி� ! ந2ல 
ஒ7யாரமான / 0 ராதா . அவைள ஒ, ஒ05� விI5� ேபாகிற கிழவ.�/* 
ெப�டா�கினா2, அ5த� /'�ப� எ*ப0யாவ�? உன�/ ெதாியா� விஷய�. 
மாாிய*ப பி�ைள, ஆ� ெரா�ப ('�காக� தா	 இ,*பா, . ஆனா2, இ5த 
ெபா�பைள' விஷய ெம	றா2, நா�கிேல த�ணி ெசா '�, அ5த ஆ<�/. ெரா�ப 
சபல�, ெரா�ப சபல�! எ*ப0ேயா பா���, ேபா ' டா	 சாியான ெப�ைண, த	 
வைலயிேல எ	றா	 ைவ�திய	.  
 
பர5தாம	 பா��தா	 ; ேமேல ேப-� வளர ஆர�பி�கிற�; ைவ�திய� ெரா�ப 
வாயா0 எ	ப� ெதாி5� வி ட�. "ேநரமாயி)�. ம,5� ெகா' ைவ�தியேர, 
ேபாகிேற	" எ	� ேக டா	. ைவ�திய�, "ம,5� ெகா'�கிேற	. ஆனா2 ம,5� 
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ம '� ேவைல ெச7தா ேபாதா�. அ5த ெப�D�/ மேனாவியாPல� 
இ,�க�Pடாேத . அ��காக எ	ன ம,5� தர(08�. நா	 ஜுர� தீர ம,5� 
த,ேவ	. /ளி�ேபாக /ளிைக ெகா'*ேப	. கா7-ச2 ேபாக கஷாய� த,ேவ	. 
ஆனா2, ராதாவி	 மனவியாதிைய* ேபா�க நா	 எ5த ம,5ைத� ெகா'*ப�. த�பி, 
சாியான ேஜா0 நீதா	. ராதாC�/ ம,5�� நீேய" எ	றா	 ைவ�திய	.  
 
த	 ராதாைவ* ப)றி இJவளC கி�டலாக ஒ, ைவ�திய	 ேப�வதா? அதி:� த	 
எதிாிேல ேப�வதா எ	� ேகாப� வ5�வி ட� பர5தாம.�/. ஓ3கி அைற5தா	 
ைவ�தியைன.  
 
"படவா! ம,5� ேக க வ5தா2 வ��5���மா ேப�கிறா7. யா� எ	� எ	ைன 
நிைன�தா7" எ	� தி 0னா	.  
 
ைவ�திய	, ெவறி ெதளி5� "அேட த�பி! நா	 ேவ0�ைக ேபசிேன	. ேகாபி�காேத. 
இ5தா ம,5�" எ	� ெசா24வி ' ம,5� ெகா'�க- ெச	றா	.  
 
ைவ�தியைன ேகாப�திேல பர5தாம	 அ0�� வி டாேன தவிர, அவ.�/ 
ந	றாக� ெதாி8�, ைவ�திய	 ெசா	னதிேல �ளிPட தவ� இ2ைல எ	�. 
ராதாவி	 ேநா7 மனவியாதிதா	 எ	பதிேல ச5ேதகமி2ைல. அ� அவ.�/� 
ெதாி5த�தா	. பிற� ெசா2:�ேபா� தா	 ேகாப� வ,கிற�. அதி:� ராதாைவ� 
கி�ட2 ெச7வ�ேபால� காண*படேவதா	 ேகாப� மிக அதிகமாகிவி ட�. 
ஆ?5� ேயாசி�/�ேபா�, அ5த ைவ�தியா� ம 'ம2ல, ஊாி2 யா,� 
அ*ப0�தாேன ேப�வா�க�. ேநாி2 ேபச பய5� ெகா�' இ,5�வி டா:� 
மைறவி2 ேப��ேபா� இைத*ப)றி� ேக4யாகC�, கி�டலாகC5தாேன 
ேப�வா�க� எ	� எ�ணிய பர5தாம	, "ஆ! இ5த அழகி ராதாC�/ இ*ப0*ப ட 
கதி வ5தேத! ஊ� (Iவ�� இனி இவைள* ப)றி�தாேன ேப�வா�க�. எ	னிட� 
ைவ�திய	 கி�டலாக* ேபசியேத என�/� கWடமாக இ,5தேத. ராதாவி	 காதி2, 
இ*ப0*ப ட ேக4 வா��ைதக� விI5தா2, மன�, எ	ன பா'ப'ேமா! பாவ� 
எ3ெக3/ இேத ேவைளயி2 கிழவைன மண5தா� எ	� ேக4 ெச7ய*ப'கிறேதா, 
எ�தைன கணவ	மா�க�, தம� மைனவியிட� "நா	 எ	ன மாாிய*ப பி�ைளயா?" 
எ	� கி�டலாக* ேப�கிறா�கேளா ! எ�தைன உண�-சி8�ள ெப�க�, "நா	 
/ள�தி2 / ைடயி2, விI5தா:� விIேவ	; இ*ப0*ப ட கிழவைன� 
க4யாண� ெச7� ெகா�ள மா ேட	" எ	� ேப�கி	றனேரா? ேச-ேச! எJவளC 
ேக4 பிற�/�; கி�ட2 நட�/�. இJவளைவ8� எ	 பQசவ�ண�கிளி, எ*ப0* 
ெபா���� ெகா�ள (08�. நா	 அவ� க,�ைத* ேபா�க எ	ன ெச7ய (08�. 
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என�ேகா அவ� பா 0!" எ	� எ�ணி* பர5தாம	 வா ட��ட	 S' வ5�, 
ேவதவ24யிட� ம,5ைத� ெகா'�தா	.  
 
"த�பி! நீேய இ5த ேவைள, உ	 ைகயாேலேய ம,5ைத� ெகா'. நீ ெகா'�கிற 
ேவைளயாவ�, அவ<�/ உட�� /ணமாக '�" எ	� Pற ம,5� ெகா'�க 
பர5தாம	, ராதா ப'��� ெகா�0,5த அைற�/- ெச	றா	.  
 
ந2ல அழகான ப ' ெம�ைத ! அத	 மீ� ராதா ஒ,�றமாக- சா75� ெகா�' 
ப'�தி,5தா�. அவ� ப'��� ெகா�0,5த ப�கமாக, தைலயைண, சிறிதளC 
நைன5� கிட5த�, க�ணீரா2 ! "ராதா ! க�ேண ! இேதா இ*ப0� தி,�� . இேதா 
பா� ! பர5தாம	 ம,5� எ'�� வ5தி,�கிறா�" எ	� ேவதவ24 Pறி� ெகா�ேட, 
ராதாைவ எI*பினா�.  
 
ராதா, தாயி	 /ரைல� ேக '� தி,�பினா�. க�கைள� திற5தா� ; பர5தாம	, 
ம,5�ட	 எதிாி2 நி)பைத� க�டா�. அ5த ஒ, விநா0* பா�ைவ, ராதாவி	 
உ�ள�தி2 �ர�' ெகா�0,5த க,���க� அ�தைனைய8� கா 0 வி ட�. 
ைகந'�க��ட	 ம,5�� ேகா*ைபைய* பி0���ெகா�' பர5தாம	 நி	றா	. 
"ேவத� ! ேவத�" எ	� ெவளிேய ேவதவ24யி	 �,ஷ� P*பி'� ச�த� ேக ட�. 
ேவதவ24, "இேதா வ5ேத	" எ	� Pறி� ெகா�ேட ெவளிேய ேபானா�. காத2 
ேநாயா2 க 02 மீ� ப'���ள ம3ைக8�, அவைள� காத4��� கிைட�க* 
ெபறா� வா0ய பர5தாம	, ைகயி2 ம,5�ட.� இ,வ,ேம அ3/ இ,5தன�.  
 
அ5த அைற ஒ, தனி உலக�.  
 
அ3/ இ	ப�தி)/� தைட இ2ைல! க ' இ2ைல! காவ2 இ2ைல! ெப�' 
ெகா�ேட	 என அதிகார� ெச:�த மாாிய*ப பி�ைள இ2ைல. 'மகேள, எ	ன 
ேவைல ெச7கிறா7' எ	� மிர ட ேவதவ24 இ2ைல ; கைன�� மிர ட ராதாவி	 
தக*ப	 இ2ைல.  
 
காவல)ற, க ட)ற உலக� ! காதல� இ,வ� ம  'ேம இ,5த உலக�.  
 
"ம,5ைத� /0, ராதா" எ	றா	 பர5தாம	.  
 
ராதா வாைய� ெகாQசமாக� திற5தா�. ம,5� ெந0யினா2 (க�ைத- �ளி�தா�. 
க 02 ஓர�தி2 உ கா�5தா	 பர5தாம	. "ராதா, திற வாைய, இேதா ம,5� 
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/0��வி'" எ	� ம,5ைத ஊ)றிவி ' வாைய� �ைட�தா	. அ5த� 'தீ�'த2' 
ராதா அ�வைர க�டறியாத இ	ப�ைத அவ<�/� த5த�. (க�திேல ஒ,வித 
ெஜா4*�, க�' ெகா�டா	 பர5தாம	. /னி5�, அவ<ைடய ெகாQ�� 
உத'களி2 ஒ, (�த� ெகா'�தா	.  
 
"ஆ ! எ	ன ேவைல ெச7தாய0 க�ளி! எ	ன ேவைலயடா ெச7தா7 மைடயா" எ	� 
க�ஜி�தா�, மாாிய*ப பி�ைள வாயி)ப0யி2 நி	� ெகா�'.  
 
"மைடயா!" எ	ற ெசா2 காதி2 விI5த உடேன, பர5தாம	, காத2 உலைக வி '- 
சேரெலன� கிள�பி, சாதாரண உல/�/ வ5தா	. மணமான ராதாைவ, கணவ	 
காD�ப0, (�தமி ட��, ேபர	 ெச7த ெசயைல* பா ட	 க�ட�� அவ� 
நிைனC�/ வ5த�. அவேனா, ராதாேவா, ேம)ெகா�' எ�ணேவா, எழேவா 
ேநரமி2ைல! 'மைடயா!' எ	� க�ஜி��� ெகா�ேட மாாிய*ப பி�ைள, எ,� 
ேகாப�தி2 பா7வ�ேபால, பர5தாமனி	 மீ� பா75தா�. அவ	 கI�ைத* 
பி0�தா�. அவ	 க�க� சிவ5தன. மீைச �0�த�. ைககா2க� ெவடெவட�தன.  
 
மாாிய*ப* பி�ைளயி	 பி0யினா2, பர5தாமனி	 க�க� பி�3கி ெவளி வ5� 
வி'வ� ேபாலாகிவி ட�. பரபரெவன* பர5தாமைன இI�� எறி5தா�. மாாிய*ப 
பி�ைளயி	 கர���/* பர5தாம	 எ�மா�திர�! அ0ய��த மர� ேபால, �,�' 
�வாி2 ேமாதி� ெகா�டா	 பர5தாம	. /Gெரன ம�ைடயி4,5� ர�த� 
ெப,கி)�. ஐேயா! எ	� ஈன�/ர42 அலறினா� ராதா! 'எ	ன! எ	ன!' எ	� 
பரபர*�ட	 ேக '�ெகா�ேட ேவதவ248�, அவ� �,ஷ.�, க,*ைபயாC� 
வ5தன�.  
 
பர5தாம	, இர�த� ஒIக நி)பைத8�, ராதா க�ணீ� ெப,க ந'3/வைத8�, 
ேகாப�தி	 உ,வெமன, பி�ைள உ,மி� ெகா�0,*பைத8�, க�டCட	 
வ5தவ�க<�/ விஷய� ஒ,வா� விள3கி)�.  
 
"நடடா, நட! உ�ட S '�/ இர�டக� ெச78� பாதகா! நட! இ3/ நி)காேத" 
எ	� மாாிய*ப பி�ைள Pறி�ெகா�ேட பர5தாமனி	 தைலமயிைர* பி0�� 
இI�� அைறையவி ' ெவளிேய ெகா�' வ5தா�.  
 
"எஜமான,�/�தா	 ெசா2கிேற	. இJவளC உர�க� Pவாதீ�க�. அ�ைட 
அயலா� காதி2 ேக க* ேபாகிற�" எ	� க,*ைபயா Pறினா	.  
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"ேக பெத	ன, ெச7வெத	ன, எ	 ேபாறாத ேவைள ஒ, ெவ க3ெக ட 
சி��கிைய� ேத0* பி0� �� க 0� ெகா�ேட	. எ	 ேசா� தி	�வி ' ேசார� 
ெச7கிறா�, இ5த� க�ளி. இ	� இ,வ,� ெகாைல! ஆமா� ! விடமா ேட	! 
எ'��வா, அாிவாைள! இர�' ��டாக இ5த* பயைல8� ��' ��டாக 
அ5த� க�ளிைய8� ெவ 0* ேபா'கிேற	. வி', க,*ைபயா! ைகைய வி'. ேட கிழ 
ரா�க2! ந2ல ெப�'டா! எ	 எதிேர யா,� நி)க ேவ�டா� ! யா� நி	றா:� 
உைத, /��, ெவ ', ெகாைல! ஆமா� ! விடமா ேட	" எ	� மாாிய*ப பி�ைள, 
இ0 (ழ�க� ேபால� க�தினா�. அவ� ஆ8ளி2, அைத*ேபால, அவ� க�தியதி2ைல.  
 
காாிய�த	 க,*ைபயா விடவி2ைல. அவ� கர3கைள, "எஜமா	! எஜமா	 ! ச)� 
எ	 ேப-ைச� ேக<3க�. ஊ�, நா' ெதாி5தா2 நம�/�தாேன இழிC. ேட, 
பர5தாமா ேபா7வி'டா ெவளிேய! ேவத�மா! நீ3க<� ேபா3ேகா" எ	� மிக- 
சாம��தியமாக� Pறி�ெகா�ேட �0��� ெகா�' ெகாைல�/� தயாராக நி	� 
ெகா�0,5த மாாிய*ப பி�ைளைய, ெம�வாக� ேதா ட� ��/ அைழ��- 
ெச	�வி டா�.  
 
மாாிய*ப பி�ைள ேபான உடேன, ேவத�தி	 �,ஷ�, பர5தாமைன, ைநய* 
�ைட��. "பாவி! ஒ, /'�ப�தி	 வாயிேல ம� ேபா டாேய" எ	� அIதா	.  
 
"�ற*ப 0! ேபா�கிாி- சி��கி. ேபா�� உ	னாேல என�/ வ5த பவி�" எ	� 
ராதாைவ க 044,5� பி0�� இI�� 9வ,மாக� தம� S' ேபா7- ேச�5தன�.  
 
பர5தாம	, இ	ன� ெச7வெத	� ேதா	றா� ஊ�� ேகா0யி2 இ,5த பாழைட5த 
ம�டப�தி2 �/5� ெகா�டா	. அ	றிரC ஊாி2 ேலசாக வத5தி பரவி)� ! "ராதா 
S டா,�/�, அவ� கணவ.�/�, ெப,�த தகறாரா� ! ராதாைவ� கணவ	 
S ைடவி ' �ர�திவி டா�களா�" எ	� ேபசி� ெகா�டன�.  
 
S' ெச	ற ராதா, நட5த கா சிகளா2, நா0 தள�5�, ேசா�5� ப'�� வி டா�. 
ஜுர� அதிகாி�� வி ட�. ம,5� கிைடயா�. ப�க�தி2 உதவி�/ யா,� 
கிைடயா�. அவ� ப�க� ேபானா2 உ	 ப)க� உதி�5� வி'�; இ'*� 
ெநா�3கிவி'�" எ	� ேவத���/ அவ� கணவ	 உ�தரC.  
 
எனேவ தா4 க 0ய �,ஷ	 ேதா ட�தி2 தவி�க, காத4�த க டழக	 ம�ைட 
உைட*ப ', பா?ம�ட ப�தி2 ப�3கி� கிட�க பாைவ ராதா ப'�ைகயி2 
�மரைணய)�� கிட5தா�.  
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இரC 12 மணி�/ேம2, ெம�ள ெம�ள, நாைல5� ேப�, பர5தாம	 ப'�தி,5த 
ம�டப�தி2 வ5� ப�3கின�. ச5ேதக�ைத� ெகா'�த�. வ5தவ�களிேல ஒ,வ	, 
ெம�வாக, பர5தாம	 அ,ேக வ5� தீ�/-சிைய� ெகா<�தி (க�ைத* பா��தா	. 
பர5தாம	 க�கைள இ�க 90� ெகா�0,5தா	.  
 
"எ�ேவா, பரேதசி க ைட ேபா4,�/" எ	� ேசாதி�த ேப�வழி, ம)றவ�க<�/� 
Pற வ5தவ�க� 9ைலயி2 உ கா�5� ெகா�' கQசா பி0��� ெகா�0,5தன�. 
அ5த ெந0 தா3கமா டா� பர5தாம	 இ,மினா	. வ5தவ�க� /�/�ெவன* 
ேபசின�.  
 
அேத ேநர�தி2, 'டா�- ைல ' ெதாி5த�. "ஆ! ேமாச� ேபாேனாமடா (�தா. சி	ன 
9 ைடைய ம0யிேல ைவ��� ெகா�. ெபாிைச அ5த* பய2 ப�க�திேல ேபா '', 
�ற*ப', பி	 ப�கமாக," எ	� Pறி�ெகா�ேட ஒ,வ	, ம)றவ�கைள அைழ��� 
ெகா�', இ05தி,5த �வைர ஏறி�/தி�� ஓ0னா	. பர5தாம	 பா', ெப,�த 
பயமாகிவி ட�. ஓ0னவ�க�, க�ள�க� எ	ப��, ச)� ெதாைலவிேல டா�- ைல  
ெதாிவ��, ேபாZசாாி	 ஊ�/ழ2 ச�த� ேக ட��, �4யிடமி,5� த*பி 
�த�திட� சி�கி வி ேடா�' எ	� பய5� எ	ன ெச7வெதன� ெதாியா� 
திைக�தா	. க�ள�கேளா ஒ, 9 ைடைய� த	 ப�க�திேல ேபா ' வி '* 
ேபாயின�. அ� எ	ன எ	�Pட பா��க ேநர மி2ைல. டா�- ைல  வரவர கி ேட 
ெந,3கி� ெகா�ேட வரேவ ேவ� மா��கமி	றி தி,ட�க�, �வேரறி� /தி�தைத* 
ேபாலேவ தா.� /தி�� ஓ0னா	. க�ள�க� தன�/ (	னா2 ஓ'வைத� 
க�டா	. அவ�க� ெச2:� பாைத வழிேய ெச	றா	. அ� ஒ, அட�5த சC�/ 
மர�ேதா*பிேல ேபா7 (05த�. க�ள�க� எ*ப0ேயா �/5� ேபா7வி டன�. 
பர5தாம	 சC�/� ேதா*பி2 சி�கி� ெகா�' விழி�தா	. அ�வைரயி2 
ேபாZசாாிட� சி�கா� த*பினேத ேபா�ெம	� தி,*தி ெகா�டா	. த	 
நிைலைமைய* ப)றி- சிறிதளC எ�ணினா	. அவைன8� அறியாம2 அவ.�/- 
சிாி*� வ5த�.  
 
"எ	 பா 0�/ ஜுர�. நா	 அவ<�/ ம,5� ெகா'*பைத வி ' (�த� 
ெகா'*ப�, பா ட	 எ	 ம�ைடைய உைட*ப�, அவ,�/* பய5�, பாI� 
ம�டப���/ வ5தா2 க�ள�க� ேச,வ�, அவ�க� கிட�க '� எ	� இ,5தா2 
ேபாZசா� �ர��வ�, அதைன� க�' அலறி ஓ0வ5தா2 சC�/� ேதா*பி2 சி�கி� 
ெகா�வ�, நாி ஊைளயி'வைத� ேக ப�, ந2ல பிைழ*� எ	 பிைழ*�!" எ	� 
எ�ணினா	. சC�/ மர�தி4,5� ஒ, சி� கிைளைய எ'��� தயாராக ைவ��� 
ெகா�டா	 ைகயி2 . ஏெனனி2, Fர�தி2 நாிக� ஊைளயி'வ� ேக ட�. 
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அைவக� வ5�வி டா2 எ	ன ெச7வ� எ	�தா	. சC�/ மலா� ைவ��� 
ெகா�' உ கா�5தப0 இ,5தா	. ஒ, மணி ேநர�தி)/* பிற/ அவ	 க�கைள 
தானாக 90� ெகா�டன. அவ	 F3கி வி டா	 அ:��.  
 
அேத ேநர�தி2 கணவ.�/� ெதாியாம2, ேவதவ24 ெம�வாக எI5� ராதா 
ப'�தி,5த அைற�/- ெச	றா�. ராதாவி	 ெந)றியி:�, கI�தி:� விய�ைவ 
(�� (�தாக- ெசா 0� ெகா�0,5த�. ஜா�ெக  �ராC� விய�ைவயி2 
நைன5�வி ட�. ஜுர� அ0�த ேவக� /ைற5� விய�ைவ ெபாழிய 
ஆர�பி�தி,*பைத� க�ட ேவத�, த	 மகளி	 பாிதாப�ைத எ�ணி, க�ணீ� 
ெப,கி� ெகா�ேட த	 (5தாைனயா2 ராதாவி	 (க�ைத8�, கI�ைத8� 
�ைட�தா�. ராதா க�கைள� திற5தா�. ேபச நாெவ'�தா� ; (0யவி2ைல. 
ெநQ� உல�5� ேபாயி,5த�. உத' க,கிவி 0,5த�. ஓேடா0- ெச	� ெகாQச� 
ெவ5நீ� எ'�� வ5தா�. அ5ேநர�தி2 அ�தா	 கிைட�த�. அைத ஒ, (I�/ 
ராதாC�/ /0*பா 0னா� . ராதாC�/ பாதி உயி� வ5த�.  
 
த	னா2 வ5தவிைன இ�ெவன� ெதாி8� ராதாC�/. ஆகேவ அவ� தாயிட� ஏ�� 
ேபசவி2ைல . தா8� ஒ	�� ேக கவி2ைல. ேவ� இரவி�ைகைய* ேபா '� 
ெகா�டா�. "எ	 ெபா	ேன! உ	 ெபா2லாத ேவைள இ*ப0 ��தி ெகா'�தத0 
க�ேண" எ	� அIதா� ேவத�. ராதா ப'�ைகயி2 சா75�வி டா�. தாயி	 
கர�ைத* ப)றி�ெகா�', அ�மா! நா	 எ	ன ெச7 ேவ	? நா	 எைத அறிேவ	. 
எ	 நிைல உன�/ எ	ன ெதாி8�" எ	� ெம24ய /ர42 Pறினா�. தா7 த	 
மகைள� ெதா '* பா���வி ', "காைலயி2 ஜுர� வி 'வி'�. இ*ேபாேத 
விய�ைவ பி0�க ஆர�பி�� வி ட�,' எ	� Pறினா�.  
 
"எ	 ஜுர� எ	ைன� ெகா2லாதா! பாவி நாேன	 இனி8� உயி,ட	 இ,�க 
ேவ�'�? ஊரா� பழி�க, உ)றா� நைக�க, ெகா�டவ� ேகாபி�க, ெப)றவ� 
ைகவிட, நா	 ஏ	 இ	ன(� இ,�கேவ�'�? ஐேயா ! அ�மா! நா	 மாாி 
ேகாவி42 க�ட நா� (த2, அவைர மற�க வி2ைலேய; என�/ அவ�தாேன 
மணவாள	 என நா	 எ	 மனதி2 ெகா�ேட	. எ	ைன அவ,�/ நா	 அ	ேற 
அ�*பண� ெச7�வி ேடேன! அவ,�/- ெசா5தமான உத ைட நீ3க�, 
ேவெறா,வ,�/ வி)க� �ணி5தீ�க�. அவ� ேக டா�, அவ� ெபா,ைள ; நா	 
த5ேத	, அJவளCதா	. உலக� இைத உணரா�; உலக� பழி�க� தா	 பழி�/�. 
எ	ைன* ெப)றதா2 நீ3க� ஏ	 இ* பா' படேவ�'�. அ5ேதா மாாியாயி, 
மேக�வாி, நீ ச�தி வா75தவளாக இ,5தா2 எ	ைன அைழ���ெகா�. நா	 
உயி,ட	 இேர	, இேர	, இேர	" எ	� Pறி அIதா�.  
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நா க� பல கட5தன. வார3க� உ,�டன. மாத3க<� ெச	றன. ராதாவி	 ஜுர� 
ேபா7 பி ட�. ஆனா2 மேனா வியாதி நீ3கவி2ைல. அவைள� கணவ	 S '�/ 
அைழ��� ெகா�ளவி2ைல. பர5தாம	 மன� உைட5� ெதாழிைலவி '* 
பரேதசியாகி ஊ%ராக- �)றினா	. ராதாவி	 தாயா�, தன� ம,மக* பி�ைளைய- 
சாி* ப'�த எJவளேவா (ய	�� (0யவி2ைல.  
 
இ5நிைலயிேல, ராதாைவ*ப)றி ஊாிேல பழி��� இழி��� ேபச� 
ெதாட3கினா�க�. இ�C� அவ� காதி2 விI5த�. அவ� கவைல அதிகமாகி 
வி ட�.  
 
கைடசியி2, காாிய�த	 க,*ைபயாதா	 ைக ெகா'�� உதவினா	. ெம�ள 
ெம�ள, ம5திர� ெஜபி*ப�ேபால ெஜபி��, "ஏேதா சி� பி�ைள�தன�தி2, 
�'�/�தன�தி2 நட5�வி ட�. இனி ஒ	�� நடவா�. ராதாைவ அவ� 
S 0ேலேய வி 'ைவ�தா2 ஊரா� ஒ, மாதிாியாக* ேப�கிறா�க�" எ	� 
ெம�வாக ராதாவி	 �,ஷனிட� Pறினா	. ராதாவி	 கணவ	 உ�ளப0 
வ,5தினா	. வ,�த� ேபாக ம,5� ேத0னா	. அவ.�/ அபி	தி	.� பழ�க� 
க)�� ெகா'� க*ப 'வி ட�! மாைலயி2 அபிைன� தி	�வி ' மய3கி 
விI5�வி'வா	. இரC� கால�தி2 கவைலய)�� கிட�க, அபிேன அவ.�/ 
உதவி)�.  
 
க,*ைபயாவி	 (ய)சி ெகாQச� ெகாQசமாக* ப4�க ஆர�பி�த� . 'ஊாி2 
தி,விழா வ5த�. தி,விழா� கால�தி2 உறவின�க� வ,வா�க�. அ5த ேநர�தி2 
ராதா S 02 இ2லாவி டா2, ேக4யாக* ேப�வா�க�," எ	� Pறினா	. ஆனா2 
'நீேய ேபா7 அவைள அைழ�� வா' எ	� Pறினா	. காாிய�த	 க,*ைபயா 
ராதாைவ அைழ��வ5� S 02 ேச��தா	. ராதாC� மிக அட�க ஒ'�கமாக* 
பணிவிைடக� ெச7� ெகா�' வ5தா�. �,ஷ.�/ மைனவி ெச7ய ேவ�0ய 
(ைறயி2 �ளி8� வIவா� நட5தா�.  
 
ராதா S' �/5த��, S 0)ேக ஒ, �� ேஜாதி வ5�வி ட�. சைமய2 
ேவைலயிேல ஒ, �� ரக�. S' ெவ/ ��த�. ேதா ட� மிக அல3காரமாக இ,5த�. 
மா' க	�க� ந	/ பராமாி�க*ப டன. ப�ட3கைள* பாழா�/வேதா, S ' 
ேவைலயா களிட� S� வ�� வள�*பேதா, ராதாவி	 �பாவ�திேலேய கிைடயா�. 
ராதாவி	 நடவ0�ைகைய� க�ட அவ� �,ஷ	, இJவளC ந2ல �பாவ(�ள 
ெப�, அ	� ஏ	 அJவிதமான �'�/�தன� ெச7தா�. எJவளC அட�க�, 
எJவளC பணிC, நா	 நி	றா2 உ கார மா ேடென	கிறா�. ஒ, /ர2 
P*பி ட��, ஓேடா0 வ,கிறா�. S '� காாியேமா, மிகமிக ஒI3காக- 
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ெச7கிறா�. இ*ப0* ப டவ� அ5த* பாவியி	 �'�/�தன�தா2 ெக  டாேள 
தவிர, இவ� �பாவ�தி2 ந2லவ�தா	," எ	� எ�ணினா	.  
 
ஆனா2 ராதா ெவ�� ய5திரமாக�தா	 இ,5தா�. ேவைலைய ஒI3காக- 
ெச7தா�. ஆனா2 ப)ேறா பாசேமா இ	றி வா?5தா�. வா?�ைகயி2 அவ<�/ 
இ	ப� எ	பேத ேதா	றவி2ைல. �,ஷ.�/ அட3கி நட*ப�தா	 மைனவியி	 
கடைம எ	பைத உண�5� அJவித� நட5தாேள தவிர �,ஷனிட� அவ<�/ அ	� 
எழவி2ைல . பய� இ,5த�! மதி*� இ,5த�! கடைமயி2 கவைல இ,5த� ! காத2 
ம '� இ2ைல! காதைல�தா	 அ5த� க�ள	 பர5தாம	 ெகா�ைள ெகா�' 
ேபா7வி டாேன! அவ� தன� இ,தய�ைத, ஒ, (�த���காக, அவ.�/� த�த� 
ெச7�வி டா�.  
 
சிாி�� விைளயா0- சி3காரமாக வா?5த ராதா ேபா7வி டா�. இ5த ராதா ேவ�. 
பய5� வாI� பாைவ. இவ� உ�ள�திேல, காத2 இ2ைல. எனேவ வா?�ைக ரச� 
இ2ைல .  
 
இைத இவ� கணவ	 உணரவி2ைல. எJவளC� ெகJவளC அட�கமாக 
இ,�கிறாேளா அJவளC அ	� எ	� எ�ணி�ெகா�டா	. உலகி2 இ�தாேன 
ெப,�பா:� ெப�க� கடைம எ	��, �,ஷ.�/� ெப�'�/� இ,�க 
ேவ�0ய அ	� (ைற எ	�� க,த*ப ' வ,கிற�.  
 
"ெப� மகா ந2லவ�; உ�தமி. நா: ேப� எதிேர வரமா டா�. நா�தி மாமி எதிேர 
சிாி�க மா டா�. சமய)க ைடவி ' ெவளிவரமா டா�. �,ஷைன� க�டா2 
அட�க�. உ�ேள ேபா7வி'வா�. க�டப0 ேபசி� ெகா�0,�கமா டா�' எ	� 
ெப�ணி	 ெப,ைமைய* ப)றி* ேபச*ப'வ��'. அ5த* ேபைதக�, 
வா?�ைகயி2 ரசம)ற ச�ைககளாக இ,*பைத உண,வ தி2ைல. ெவ�� 
இய5திர3களாக� /றி*பி ட ேவைல கைள, /றி�தப0 ெச7� (0�/�, /'�ப 
இய5திர� அ5த* ெப�க�. ஆனா2 காத2 வா?�ைக�/ அ�வ2ல மா��க�.  
 
ெச0யி2 மல� சி3காரமாக இ,�கிற�. அதைன* பறி��� கச�கினா2, ெக'�. 
வ�' ஆன5தமாக ாீ3கார� ெச7கிற�! அதைன* பி0��* ேபைழயி4 டா2 கீத� 
கிள�பா�. கிளி, P�04,�/� ேபா�, ெகாQ�வதாக� P�த2, நம� மய�கேம 
தவிர ேவறி2ைல. கி�ைள ெகாQச ேவ�'மானா2, ேகாைவ� கனி8�ள 
ேதா*பிேல ேபா7� காணேவ�'�. மழைல- ெசா2 இ	ப�ைத ம)றதி2 
காண(0யா�. அ�ேபா	ற இய)ைகயாக எI� காத2, தைட*ப'�த* படாம2, 
அத)/- �வ� ேபாட*படாம2, அ� தா�டவமா'� ேபா� க�டா2, அத	 
ெப,ைமைய� காண (08ேம தவிர ேவ� வித�தி2 காண (0யா�.  
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நம� /'�ப* ெப�களிேல எJவளேவா ேப� த3க� மன விவகார�ைத மா)ற 
(க�தி2 மQச� �சி, /3/மமி ' வாIகி	றன�. எ�தைன ெப�க�, 
வா?�ைகயி	 இ	ப� எ	றா2, சமய)க 02 அதிகார� ெச:��வ��, 
க 0லைறயி2 விள�ேக)�வ��, கல� �டைவ க2க�தா வைளய2, ம3கb� 
/3/ம�, மயி2 கI�� ஜா�ெக  ஆகியைவகைள* ப)றி* �,ஷனிட� ேப�வ��, 
ெதா 0லா 'வ�5தா	 எ	� க,தி�ெகா�' வாIகி	றன�. ரசமி2லாத 
வா?�ைக, பாவ�!  
 
அ*ப0*ப ட வா?�ைகதா	 ராதாC�/. �,ஷேனா அபி	 தி	� ஆன5தமாக 
இ,5தா	. இ5நிைலயி2 தா	 காாிய�த	 க,*ைபயாC�/ ராதாவி	 மீ� க� 
பா75த�. ராதாவி	 த)கால வா?C�/� தாேன காரணெம	ப�� அவ.�/� 
ெதாி8�. அ�ம 'ம2ல! ராதாைவ� த	 வைலயி2 ேபா'வ�� �லபெமன 
எ�ணினா	. நாளாவ ட�தி2, ேப-சி:� நட�ைதயி:� த	 எ�ண�ைத, 
ராதாC�/ உண��த ஆர�பி�தா	.  
 
தாகமி2லாத ேநர�தி:�, ஒ, ட�ள� த�ணீ� ேவ�'� எ	பா	. ஓ7C கிைட�/� 
ேநர�தி2 வ4ய- ெச	� ேப�வா	. ேதா ட��* �ைவ*பறி�� வ5� 
ெகா'*பா	. விதவிதமான ேசைல வைககைள* ப) றி* ேப�வா	. ராதாவி	 
அழைக அவ�க� �க?5தா�க�, இவ�க� �க?5தா�க� எ	� P�வா	.  
 
"உ	 அழைக� காண இ, க�க� ேபாதாேதா" எ	� பா'வா	. ராதாைவ� 
க�ட�� ஒ, �	சிாி*�  
 
இவ.ைடய ேச ைடக� எ�C� ராதாவி	 �,ஷ.�/� ெதாியா�. ராதா உண�5� 
ெகா�வத)ேக, சில நா க� பி0�தன. உண�5த பிற/ திைக�தா�. விஷய�ைத 
ெவளியி2 ெசா2லேவா பயமாக இ,5த�. "மகா ேயா�கிய�திதா	 ேபா0! 
க4யாணமான உடேன, எவைனேயா க 0 (�தமி டா7. பாவ�, அ5த காாிய�த	 
உன�காக எJவளேவா பா'ப ', கணவ.ட	 ேச��� ைவ�தா	. இ*ேபா� 
அவ	 மீ� பழி ேபா'கிறா7," எ	� த	ைனேய F)�வா�க� எ	� ராதா 
எ�ணினா�. அ�ம 'மா ! காாிய�தைன� ேகாபி��� ெகா�டா2, த	 
கணவனிட� ஏதாவ� Pறி, அவ� மனைத� ெக'��வி'வா	 எ	� பய5தா�. இ5த 
பய�ைத ராதாவி	 தா7 அதிகமாக வள���வி டா�. எனேவ க,*ைப யாவி	 
ேச ைடைய (ைளயிேலேய கி�ளிவிட, ராதாவா2 (0யவி2ைல. க,*ைபயா பா' 
ெகா�டா டமாகிவி  ட�. "சாி! சாியான / 0 கிைட��வி டா�," எ	� அவ	 
தீ�மானி��வி டா	.  
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அவ.ைடய ெவறி வினா0�/ வினா0 வள�5த�. ராதா "ந�ைம� கவனி�க 
மா டாேய, தயC இ2ைலேய" எ	� ேக டா	, சிாி��� ெகா�ேட. "எ	ன 
ேவ�'� க,*ைபயா, ெசா2ேல	," எ	பா� ராதா. க,* ைபயா ெப,9-� 
வி'வா	, "ெகாQச� தாக5தீர, உ	 ைகயா2 த�ணீ� ெகாட�மா" எ	பா	. ராதா 
விசார��ட	 நீ� த,வா�. "ஏன�மா (க� வா டமாக இ,�கிற�" எ	பா	. 
"ஒ	�மி2ைலேய" எ	� P�வா� ராதா . "அ�மா! நீ (க�ைத ஒ, மாதிாியாக 
ைவ��� ெகா�டா2, எ	 மன� படாதபா'ப'கிற�" எ	� த	 அ�கைரைய� 
கா 'வா	 காாிய�த	.  
 
"உ	.ைடய சிக*� ேமனி�/ அ5த நீல*�டைவ க 0� ெகா�', ெவ�ைள 
ஜா�க  ேபா '�ெகா�', ஜJவா� ெபா ' ைவ�� நி)/� ேபா�, அச2 
ரவிவ�மா பி�ச� ேபால இ,�கிற� எ	 க�க<�/" எ	பா	.  
 
இJவிதமாக, க,*ைபயா, மிக விைரவி2 (	ேனறி� ெகா�ேட ேபானா	. ஆனா2 
ஜாைட ெச7�, ராதாைவ* பி0�க அதிக நா களா/� எ	பைத� ெதாி5� ெகா�', 
வா7திற5� ேக 'வி'வேத ேம2 என எ�ணினா	. அத)/� ஒ, சமய� 
வா7�த�.  
 
(தலாளி ப�க�� ஊ,�/* ேபானா�. ஒ, பாக* பிாிவிைன ம�திய�த���காக . 
வர இர�' நா க� பி0�/�, அ5த இர�' நா களி2 காாிய�ைத எ*ப0யாவ� 
(0��விட� தீ�மானி�� வி டா	, க,*ைபயா.  
 
மாைல ேநர� ! ேதா ட�திேல ராதா �*பறி��� ெகா�0,5த சமய�தி2, 
க,*ைபயா அ3/* ேபானா	. ராதாCட	 ேபச ஆர�பி�தா	. ச)� ைதாியமாகேவ 
"ராதா! நீ ந2ல சாம��தியசா4" எ	றா	.  
 
"நானா! உ�! எ	ன சாம��திய� க,*ைபயா, எ	 சாம��திய� ெதாியாதா! எ ' 
மாத� சீ5�வார)�� கிட5தவ�தாேன"  
 
"சீ5�வார)றா! அ*ப0- ெசா2லாேத ! உ	 அழைக� க�டா2 அ�ட சராசர�தி2 
யா�தா	 ெசா�கிவிட மா டா�க�."  
 
"ேபா, க,*ைபயா, உன�/ எ*ேபா�� ேக4தா	" 
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"ேக4யா இ�! நீ க�ணா0 எ'�� உ	 (க� ைத� க�டதி2ைலயா?"  
 
"சாி! சாி! நாடக� ேபா2 நட�கிறேத."  
 
"ஆமா� நாடக5தா	. காத2 நாடக�."  
 
"இ� எ	ன விபாீத* ேப-� க,*ைபயா. யா� காதிலாவ� விழ* ேபாகிற�"  
 
"நா	 ச)� (	 ஜா�ரைத உ�ளவ	. ேதா ட�கார (னியைன, நா: மணி�ேக 
அ.*பிவி ேட	 கைட�/."  
 
"நீ ஏேதா த*� எ�ண� ெகா�0,�கிறா7, க,*ைபயா. தயC ெச7� அதைன 
வி 'வி'. நா	 அ*ப0* ப டவள2ல." 
 
"ராதா ! நா	 இனி மைற�க* ேபாவதி2ைல. உ	ைன எ*ப0யாவ� Pட 
ேவ�'ெமன நா	 தவ3கிட5� வ5ேத	. இ	�தா	 த�க சமய�."  
 
இ*ப0 Pறி� ெகா�ேட ராதாவி	 கர�ைத* பி0��� ெகா�டா	. ராதா 
திமிறினா�. ��Pைட கீேழ விI5த�. மல�க� சிதறின. ராதாவி	 க�களிேல நீ� 
ெப,கி)�, க,*ைபயாவி	 கர3க� அவ� உடைல� க 0* பி0��� ெகா�டன. 
அவ.ைடய உத'க�, அவ� க	ன�தி2 பதி5தன. அ5த (�த3களி	 ஓைச ேக ', 
பறைவக� பற5தன. ராதா, க,*ைபயாவிட� சி�கி வி டா�.  
 
"ராதா, ெஜ	ம� இ*ேபா�தா	 சாப2யமாயி)�. அ0 ைப�தியேம, ஏ	 இJவளC 
ந'3/கிறா7? பய* படாேத. இ5த க,*ைபயாைவ- சாமா	யமாக எ�ணாேத. 
நா	 இ5த இ	ப���காக எJவளC பா'ப ேட	. எ�தைன நா� கா��� 
ெகா�0,5ேத	 ெதாி 8மா? ேதேன! நா	 இத)காக�தாேன உ	ைன தா7 
S 04,5� இ3/ வ,�ப0 ெச7ேத	" எ	� களி*பா7, க,*ைபயா Pறினா	. 
ராதாவி	 ஆைடைய*ப)றி இI�தா	. க	ன3கைள� கி�ளினா	. ஒேர ஒ, 
(�த� இ	ன� ஒ	� - ஆ�! இ*ப0, பேல ேபW", எ	� ெகாQசினா	.  
 
ராதா மய�க�தி2 ஈ'ப டவ� ேபால, அவ	 இWட*ப0 நட5தா�. அ	� 
ேதா ட�தி2 ராதா தன� 9	றாவ� பிற*�* ெப)றா�.  
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அவ<ைடய க	னி* ப,வ� காதைல� க�ட�; அ� க,விேலேய மா�ட�. 
அவ<ைடய இர�டா� பிற*�, கணவ.�/ மைனவியாக வா?�ைகயி2 ரச மி	றி, 
இய5திர� ேபால இ,5த�. அ	� ேதா ட�தி2 சாகச�கார க,*ைபயாவிட� 
சி�கியதா2 அவ� 9	றா� பிற*�. ெவளி�/� க)��கரசியாகC�, மைறவி2 
பிற,�/* ெப�டாகC� இ,�/� வா?ைவ* ெப)றா�.  
 
கணவ.�/� அவ<�/� மணமாயி)� எ	பைத� தவிர ேவ� பிைண*� இ2ைல. 
அவ	, அவ� கI�தி2 தா4ைய� க 0னாேன தவிர, மனதிேல அ	� எ	ற 
(�திைரைய* பதியைவ�கவி2ைல. எனேவ அவ� கணவனிட� கல5� வா?வைத� 
தன� கடைம, உலக� ஏ)ப'�திய க ' என� ெகா�டாேள தவிர, அ�ேவ த	 
இ	ப� எ	� ெகா�ளவி2ைல.  
 
பர5தாமைன மண5தி,5தா2, அவைள* பைத�க* பைத�க ெவ 0னா:� பாI� 
கிண)றி2 த�ளினா:� பய*படமா டா�. பிற,ைடய மிர ட:�/� கால0யி2 
ேகா0 ேகா0யாக* பண�ைத� /வி�தா:�, நிமி�5� ேநா�கியி,�கமா டா� 
ம)ெறா,வைன. அவ� காத) ெச2வ�ைத* ெபறவி2ைல. இவ� இ	ப� ேகணியி2 
�கவி2ைல. எனேவ அவ� வா?�ைகயி2 இவனிட� எளிதி2 வI�கி விI5தா�.  
 
உலக� த	 /)ற�ைத� ெதாி5� ெகா�ளாதி,�/ ம '� கவைல இ2ைல எ	� 
எ�ணினா�.  
 
"இனி, இ5த உலகி2, ேஜாராக வாழேவ�'�. ெசா/சாக உ'�தி ந2ல ந2ல நைக� 
ேபா '� ெகா�' கணவ� ெகா�டாட, ஆன5தமாக வாழேவ�'�. அத)/� 
காாிய�த	 தயவி,5தா2, கணவைன- சாி*ப'�த (08�. காாிய�தேனா த	 
கால0யி2 கிட�கிறா	. இனி� தன�ெக	ன /ைற!" எ	� எ�ணினா� ராதா. ராதா 
�� உ,ெவ'�தா�. உைடயிேல, ேத0� ேத0 அணி5தா�. நைகக� �திதாக* 
ேபா டா�. ஒ, நாைள� /* ப�� (ைற (க�ைத அல��வா�, நிமிட�தி)ெகா,  
(ைற க�ணா0 (	 நி)பா�. வ4ய-ெச	�, �,ஷனிட� ெகாQ�வா�. அவ� 
சரஸ� �ாிய� ெதாட3கினா�. கிழ�கணவ	, அவ� வைலயி2 S?5தா	. 
ேக டைத� த5தா	. ராதாேவா க�க�ட ெத7வ� எ	றா�. ஆனா2 அவ	 
அறியா	, பாப�, அவ� க)ைப இழ5த சி��கியானா� எ	பைத !  
 
மயி:� மாத,� தம� அழைக* பிற� காணேவ�' ெம	ற எ�ண��ட	 
இ,*பதாக� கவிக� P�வ�. மயி4	 ேதாைக அJவளC வன*�ட	 இ,�/� 
ேபா� அ� பிற� க�க<�/� ெதாியாம2 மைற5� கிட*பி	 பய	 எ	ன? 
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க�ேடா� மனதி2 களி*ைப உ�டா�/� ஒ*ப)ற பணிைய அழ/ ெச7கிற�. அ5த 
அழ/, அ	றல�5த �வி:�' ! அ5தி வான�தி:�'. அதர�தி2 தவI� 
அல3கார* �	சிாி*பி:�', கிளியி	 ெகாQ� த42, /யி4	 PCத42, மயி4	 
நடன�தி2, மாதாி	 சாய42 உ�' ! சி)ப�தி2 உ�'. ஆனா2 அத	 சிற*ைப 
(Iவ�� காணவ2லா� மிக-சிலேர. ஆனா2 மா5தாி	 எழி2 அ�தைகயத	�. அ� 
க�டவைர உடேன களி�கைவ�/� த	ைமய�. "கா)� S��ேபா� /ளி�-சி 
த,கிேற	 பாாீ�" என� PCமா? அத	 ெசய2 நம�/ அ5த இய)ைகயான 
எ�ண�ைத உ�டா�/�. அ� ேபாலேவ, எ5த மா�� எ	 அழைக� க�டாேயா' 
என� ேகளா�. ஆனா2 த� அழைக* பிற� க�டன�, களி� தன�, எ	ப� 
அவ�க<�/� ெதாி8�. அதிேல �ாி*��, ெப,ைம8� அைடயாத ெப�க� மிகமிக- 
ெசா)ப�.  
 
ஆனா2, அழ/, களி*பத)/ எ3ஙன� உதCகிறேதா அைத*ேபாலேவ பிறைர 
அழி�கC� ெச7கிற�; எனேவதா	, �லவ�க�, மாத�களி	 விழியிேல அமி�த(� 
உ�'; நQ�� உ�' எ	றன�.  
 
இைச5த உ�ள�ைத எ'���கா '� விழி, அமி�த�ைத அ�ளி அ�ளி ஊ '�! 
'இ2ைல ேபாடா ! 9டா! எ ட நி2!' எ	ற இ,தய���/ ஈ 0 ேபா	ற பதிைல� 
த,� விழிக�, நQ�த,�! ஆ�! அமி�த� உ�' ஆன5த*ப டவ�க<(�'. நQ� 
க�' ந45தவ�க<(�'! ஒேர ெபா,�, இ,வைகயான, ெசய:�/* 
பய	ப'கிற�! ஆனா2 ராதாவி	 க�க�, அமி�த�ைத8� ஊ டவி2ைல, 
நQைச8� தரவி2ைல! இய)ைகயாக எI� எ�ண�ைத அட�கி மட�கி, மா)றி� 
கா ட அவள� க�க� க)�� ெகா�டன!  
 
உ�ைமயான அ	� கனி5தி,5தா2 அ�காாிைக, த	ைன� காதல	 ேநா�/� 
ேபா�, தைல/னி5� நி)பா� ; பளி3/* ேபைழயி	 90ைய ெம�வாக� திற*பா�. 
க� சேரெலன* பா8� காதல	 மீ�! ெநா0யி2 90� ெகா�<� ! இைடேய ஒ, 
�	சிாி*� - மி	னெலன� ேதா	றி மைற8� !  
 
காதல)�, ேவ� எதனாேல.�, ெபா,� காரணமாகேவா, ேவ� ேபா�/ இ2ைல 
எ	ற காரண�தாேலா, க '*ப ட காாிைக, த	.ட	 பிைண�க*ப '�ளவ	 
த	ைன� காD�ேபா�, உ�ள�தி2 களி*� இ,*பி.� இ2லா� ேபாயி.�, 
ப)கைள ெவளிேய கா 08�, அவ	 அ*�ற� ெச	ற��, (க�தி2 ெம,/ அ)� 
ேசா�வ�� உ�', தானாக மல�5த மல,�/�, அ,�ைப எ'�� அகல 
விாி�தத)/� உ�ள வி�தியாச� இ3/� உ�'.  
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ராதா, மலராத மல� ! அ,��! (�ேவ4யி2 கிட5த�. க,*ைபயா, அதைன அகல 
விாி�தா	! அவ	 ஆன5தமைட5தா	. ராதா ஆன5தமைட5ததா� ந0�தா� ! 
அ5ந0*ேப அவ.�/ ந2லெதா, வி,5தாயி)�! ந0*�� ஒ, கைல தாேன!  
 
க,*ைபயாC�/� ராதாC�/� க�ள ந � ெப,கி வ,வைத� கணவனறியா	. ந2ல 
ேதா ட�, அழகான மா' க	� இ,*ப� க�'�, ெப 0ைய� திற5த�� பண� 
நிர�பி இ,*பைத* பா��த�� ெப,ைம அைட வைத* ேபாலேவ த	 அழகிய 
மைனவி ராதாைவ� க�' ெப,ைம அைட5தா	.  
 
"எ	 ராதா /ளி��வி ', P5தைல� ேகாதி (0�கா� ெகா�ைடயா�கி, /3/ம* 
ெபா 0 ', ேகாயி2 ேபா/�ேபா� ல �மிேயா, பா�வதிேயா எ	� ேதா	�கிற�. 
�ஜா பல	 இ2லாமலா என�/ ராதா கிைட�தா�" எ	� அவ� கணவ	 
எ�ணினா	.  
 
அ5த ல �மி தன� ெச2வ�ைத, இ	ப�ைத, க,*ைபயாC�/� த,வைத அவ	 
அறியா	. அறியா ெவா டா� அபி	 த'�த�. நா<�/ நா� அபினி	 அளC� 
அதிகாி�த�. க�ள ந �� ெப,கிவ5த�. இJவளC ேசதி8� பர5தாம	 ெசவி 
�கவி2ைல.  
 
அவ	 ெசவியி2,  
 
"காயேம இ� ெபா7யடா! ந2ல கா)றைட�த ைபயடா," என, க,ணான5தேயாகீ�ர� 
ெச7�வ5த கானேம, பர5தாம	 ஒ, பாலச5யாசியாக� கால5த�ளி வ5தா	. 
காதைல* ெபற(0யவி2ைல. க,�தி4,5� ராதாைவ அக)ற (0யவி2ைல. அ	� 
ம,�', ஊைர வி ேடா0, பாI� ச�திர�தி2 ப'��* �ர�', க�ளைர� க�' 
கல3கி, க'கி நட5�, ேதா*��/� �/5� �யி	ற நா� ெதா ', பர5தாம	 ஊ� 
ஊராக அைல5தா	 ! காவி க 0யவ�கைள எ2லா� அ'�தா	! "சா5தி ேவ�'� 
�வாமிகேள ! உலக மாையயினி	�� நா	 வி'பட அ,<� எ	 ஐயேன! உ�ைம 
ெநறி எ� ெவன� P�� ேயாகிேய" எ	� ேக டா	 பலாிட�.  
 
க,ணான5த ேயாகீ�ர�, "தம� சீடராக இ,*பி	, சி	னா களி2, ைகைலவா? 
ஐயனி	 கா சி8� கா 'ேவா�" என� Pறினா�. பர5தாம	, சிைக வள��தா	. 
சிவ5த ஆைட அணி5தா	. தி,ேவா ைட� ைகயிெல'�தா	.  
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'ச3கர ச3கர ச�ேபா . சிவ ச3கர ச3கர ச�ேபா எ	� கீத� பா0யா0, கிராம3 
கிராமமாக ேயாகீ�ர,ட	 ெச	றா	.  

#   #   # 
 
"ராதா! ஒ, விேசஷ�!"  
 
"எ	ன விேசஷ�!"  
 
"ந� S '�/ வி,5தாளிக� வ,கி	றன� நாைள�/!"  
 
"யா� வ,கிறா�க�!"  
 
"ெச	ைனயி4,5� என� உறவின� ஒ,வ� வ,கிறா�. சி3காரேவல� எ	ப� அவ� 
ெபய� . அவ,ட	 ேகாகில� எ	ற அவ� த3ைக வ,கிறா�. அவ�க� மகா 
நா��கான ேப� வழிக�. ெபாிய ஜமீ	 /'�ப�."  
 
"வர 'ேம, என�/� ெபாI� ேபா�காக இ,�/�."  
 
"ேகாகில�ைத நீ க�டா2 உடேன உ	 சிேநகிதி யா�கி� ெகா�வா7. ந	றாக* 
ப0�தவ� ேகாகில�."  
 
"ப0�தவளா ! சாி, சாி ! என�/ அ24யரசானி மாைல தவிர ேவ� எ	ன ெதாி8�? 
எ	ைன* பா��த�� அ5த�மா�, நா	 ஒ, ப 0�கா '* ெப�" எ	� Pறி 
வி'வா�க�."  
 
"க 0� க,�ேப! நீயா ப 0�கா '* ெப�" எ	� Pறி�ெகா�ேட ராதாவி	 
ர�மியமான. க	ன�ைத* பி0��� கி�ளினா	 கணவ	.  
 
"இ�தாேன உ3க� வழ�க� ! இ� எ	ன தவைட யார*ப� ப5தா, இ*ப0* பி0��� 
கி�<வத)/. வர '� அ�மா, ெசா2:கிேற	, நீ3க� ெச7த ேவைலைய ....." 
எ	� ெகாQசினா� ராதா.  
 
"அடடா! பாப� ! க	ன� சிவ5�வி டேத ! ராதா, கி�ளினத)ேக இ*ப0- 
சிவ5�வி டேத ...."  



91 

 

 
"ேபா�� நி���3க� விைளயா ைட. நா	 �*பறி�க* ேபாக ேவ�'�" எ	� 
Pறிவி ', ராதா, த	 கணவ	 த	னிட� வசிய*ப ' இ,*பைத எ�ணி* 
ெப,ைம அைட5தப0ேய ேதா ட���/- ெச	றா�. அ3/� க,*ைபயா கா��� 
ெகா�0,5தா	.  
 
"ஏ� ெரா�ப /ஷிதா	 ேபா4,�/!" எ	� Pறி� ெகா�ேட, ராதாவி	 கர3கைள* 
பி0�� இI�தா	. "இ� எ	ன வ��! வி' க,*ைபயா, அவ� வ5�வி டா2 எ	ன 
ெச7வ�" எ	� Pறி ைகைய இI��� ெகா�டா�. அ5த ேவக�தி2 வைளய2 
உைட5த�, கீறி� ெகா�டதா2, ெபா	னிற ேமனியி2, ெச5நிற இர�த� �ளி8� 
வ5த�.  
 
"பா�! நீ ெச7த ேவைலைய" எ	� கர�ைத� கா 0னா�.  
 
"R ம5திர�காளி ! ஓ0*ேபா" எ	� Pறி�ெகா�ேட, க,*ைபயா, அ5த� கர�தி)/ 
(�தமி டா	. அவ	 அறி5த ம5திர� அ�!  
 
"ஒ, ச3கதி! க,*ைபயா, நாைள�/ வி,5தாளிக� வ,கிறா�க�, நா� ச)� 
ஜா�ரைதயாக நட5� ெகா�ள ேவ�'�. யாேரா ஜமீ	தாரா� ! அவ� த3ைகயா�! 
இ,வ,� வ,கிறா�களா�" எ	� எ-சாி�தா�.  
 
அ	றிரC ராதாC�/ நாைள�/ எ5த� கல��டைவ உ'�தி� ெகா�டா2 அழகாக 
இ,�/�. கா�' கல�- ேசைலயா, ாி*ப	 பா�ட� ேசைலயா, மயி2 கI��� கலரா, 
மா�ள� பழநிற- ேசைலயா, ஜJவா� இ,� கிறதா, தீ�5�வி டதா எ	ற 
ேயாசைனதா	.  
 
மா�ள�பழ நிற- ேசைல க 0� ெகா�டா2 தா	 ந	றாக இ,�/� என (0C 
ெச7தா�. உடேன (க� மாறி)�. ஆ�! (த	 (த42 பர5தாமைன� காD� ேபா� 
மா�ள� பழ நிற- ேசைல தா	 க 0� ெகா�0,5தா� ராதா!  
 
பைழய நிைனCக�, ேதாணி ஓ ைடயி2 நீ� �/வ� ேபால விைரவி) �/5தன. 
ேதாணி கட42 அமி?வைத* ேபால, அவ� ��க�தி2 ஆ?5தா�. தைலயைணயி2 
நீ�. க�க� /ளமாயின! அவள� வாசைன திரவிய* �-�ேவைல ேசறாகிவி ட�. 
ராதா தன� உ�ைம� காதைல நிைன�� உ�ள� கசி5தா�. உற�கம)றா� ! 
ம�நா� காைல (கவா ட��ட	 வி,5தாளிகைள வர ேவ)றா�.  
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சி3காரேவ:�/, அ5த (க வா டேம ஒ, �� ேமா�த�, அழகாக� ெதாி5த�. 
ேகாகில�, க�தாி*�� கல� ேசைலதா	 ராதாC�/ ஏ)ற� எ	� ேயாசைன 
Pறினா�. வி,5தாளிக� வ5� ஒ, மணி ேநர�தி)/� ராதாவிட� வ,ஷ�கண�கி2 
பழகினவ�க� ேபா2 நட5� ெகா�டன�. ஒேர ேப-� ! சிாி*� ! ேகாகில�தி	 
/ 0� கைதக<�, சி3காரேவலனி	 ஹா�ய(�, ராதாC�/* �தி�! அைவக� 
அவ<�/* �தியெதா, உலைக� கா 0)�. அதி:� அ5த ம3ைக �/5தா�.  
 
ஒ,(ைற வழி தவறிவி0	 பிறேகா எJவளேவா வைளCகளி2 �/5தாக�தாேன 
ேவ�'�.  
 
அ�தைகய ஒ, வைளC! சி3காரேவல�-- ேகாகிலா பிரேவச�!  
 
ேகாகிலா அழகிய2ல! ராதா அைத� ெதாி5� ெகா�டா�. எ	றா:�, ேகாகில�தி	 
நைட உைட ேப-சி2 ஒ, தனி வசீகர� க�டா�. ேகாகில�தி	 க�க� சில மணி 
ேநர3களி2 ராதா க,*ைபயா ந ைப� க�'வி டன. அவ� வா7, ஒ, ெநா0யி2 
விஷய�ைத- சி3கார ேவல,�/� Pறிவி ட�. அவன� 9ைள உடேன �� 
��*பாக ேவைல ெச7ய ஆர�பி��வி ட�.  
 
சி3காரேவல,�, ேகாகில(� ெச2வ�/0 பிற5ேதா�. ெச2வ�ைத S� ஆ ட�தி2 
ெசலவி '* பிற/, உ2லாச� க�ளராயின� ! ேகாகில� த� கணவ	 S '�/ 
வரேவ Pடா� என� க�0*பாக உ�தரவி ' வி டவ�! சி3காரேவல� (த2 
மைனவி பிாி5த ��க�ைத மைற�க (08மா எ	பவ� . தாரமிழ5தவ�, இ,வ,மாக 
பைழய ஜமீ	 ெப,ைமைய�Pறி, ஊைர ஏ7*ப�� உலCவ� மாகேவ இ,5தன�.  
 
ராதா க,*ைபயா உறC ந2லெதா, த3க- �ர3க� எ	� சி3காரேவல	 
எ�ணினா	. அவ.ைடய சி5தைனயி2 R�வைல உடேன வள�5த�; 
ேகாகில�திட� கல5தா	.  
 
"ேபஷான ேயாசைன அ�ணா! சாியான ேயாசைன!"  
 
"ந� ேயாசைன எ� சாியானதாக இராம) ேபா7 வி ட� ேகாகில�?"  
 
"இ5த வி'(ைற வியாபார ேதாரைணயி2 நம�/ மிக- சிற5த�."  

"ஆமா�! நா� ேபாட*ேபா/� '(த2 ெதாைக' மிக- ெசா)ப�. ேகாடா� நாதனி	 
க,ைணயா2, நம�/� /ைறேவ ஏ)படா�" எ	றா	 சி3காரேவல	.  
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ேகாகில� அ�ணனி	 சம��ைத எ�ணி- சிாி�தா�.  
 
அ�ண.� த3ைக8மாக- சிாி�/� ேநர�திேல, ராதா, அ3/ வ5தா�. "சிாி�/� 
காரண� எ	னேவா?" எ	� ேக டா�.  
 
"நா3களா ! சிாி*பதா ! ஏ	 அ�ணா நா� எத)காக- சிாி�ேதா�" - எ	� ேகாகில� 
ேக டா�. அவ� ேக ட ேக�வி8�, ேபசிய வித(�, ராதாC�/� சிாி*ைப 
உ�டா�கிவி ட�.  
 
9வ,மாக, விI5� விI5� சிாி�தன� ! "ேபைத* ெப�ேண, சி�கினாயா" எ	� 
சி3காரேவல	 எ�ணினா	!!  
 
"/ 0 மகா ெக 0�காாியாக இ,�கிறா�. எ3ேக நம� க�க<�/ விஷய� 
ெதாி5�வி'கிறேதாெவ	� மிக ஜா�ரைதயாக நட5� ெகா�கிறா�. அவனாவ� 
பரவாயி2ைலெய	� எ�ணி�ெகா�' சில சமய3களி2 அவைள ேநா�கி- 
சிாி�கிறா	, ெகாQ�கிறா	. இ,வ,� ைக*பி0யாக� கிைட�கேவ�'�. அ� 
ேபா ேடா எ'�க*பட ேவ�'�. அ�தா	 எ	 பிளா	. சமய� வா7�க 
வி2ைலேய' எ	றா	 சி3காரேவல	, ேகாகில�திட�.  
 
"அ�ணா! ெப�க� எ*ேபா�� நிைற/ட� ேபா	றவ�க�. உண�-சிைய� 
த��பவிடமா டா�க�. ஆ�க� அ*ப0ய2லேவ, நிழலைச5தா:�, அவ� 
அைச5தா� எ	� எ�ணி� ெகா�' அவதி*ப'வா�க�. இ� இய)ைகதாேன" 
எ	றா� ேகாகில�.  
 
"அ� எ*ப0யாவ� ெதாைலய '�. நம�/ ேவ�0ய� நட�க ேவ�'ேம" 
எ	றா	 ேவல	. "இ� ஒ, பிரமாதமா! நாைள மாைல, ராதா, க,*ைபயாவி	 
ேதாைள* பி0�திI�� (�தமி'� கா சிைய நீ3க� ேபா ேடா எ'�கலா�. அ5த� 
கா சிைய நா	 ைடர�' ெச7கிேற	" எ	றா� ேகாகில�.  
 
சி3காரேவல	 (க� ச)�- �ளி�த�. ேகாகில� சிாி���ெகா�ேட, "ஏ	 அ�ணா, 
உம�/� ராதா மீ� ...." எ	� ேக4 ெச7தா�.  
 
"F! F! நா	 ெப�க� மீ� ஆைசைவ*பைத வி ' வ,ஷ3களாகிவி டன" 
எ	றா	 ேவல	.  
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"சாி! நா	 நம� சினிமா கா சி�/ ேவ�0ய ஏ)பா' ெச7கிேற	" எ	� 
ெசா24வி '� ேகாகில� க,*ைபயாைவ� ேத0� ெகா�' ேதா ட���/- 
ெச	றா�.  
 
"க,*ைபயா ! நாைள�/ நா3க� ஊ,�/* ேபாகிேறா� ' எ	� ச�பாஷைணைய� 
�வ�கினா�.  
 
"ஏன�மா ! எ3க� ஊ� பி0�கவி2ைலேயா ", எ	� க,*ைபயா ேக டா	.  
 
"பி0�கவி2ைலயா ! சாிதா	, ெரா�ப அதிகமாக* பி0��வி ட�. இ	.� 
ெகாQசநா� ேபானா2 எ	 அ�ண.�/* பி�த� பி0��வி'� ேபா2 இ,�கிற�" 
எ	றா� ேகாகில�.  
 
"நீ3க� ெசா2வ� என�ெகா	�� விள3கவி2ைலேய" எ	றா� க,*ைபயா.  
 
"க,*ைபயா, நீ எ3/� ெவளிேய ெசா2ல� Pடா�. மிக ரகசிய�. ெவளிேய 
ெதாி5தா2 தைல ேபா7வி'�" எ	றா� ேகாகில�.  
 
"எ	ன இரகசிய�?" எ	� ேக டா� க,*ைபயா.  
 
ேகாகில�, அவ	 காதி2 '/�/�' ெவன ஏேதா Pறினா�. க,*ைபயாவி	 க�களி2 
தீ*ெபாறி பற5த�.  
 
"அதனா2தா	 க,*ைபயா, வ�� வள,வத)/� நா3க� ேபா7வி'கிேறா�. 
அவேளா பாவ�! கிழவனி	 மைனவி! எ	 அ�ணேனா, மகா ேஷா� ேப�வழி. பQ� 
அ,ேக ெந,*ைப ைவ��வி ', ப)றி எாிகிறேத எ	� பிற/ ெநா5� ெகா�வதி2 
எ	ன பய	." எ	� ேவதா5த� ேபசிவி ', விஷய�ைத எ3/� 9-�விட�Pடா� 
எ	� ேகாகில� ேக '� ெகா�டா�. க,*ைபயாC�/� கவைல அதிகாி�� 
வி ட�. 'அடடா! ேமாச� வ5� வி'� ேபா4,�கிறேத,' எ	� கல3கினா	. ராதா 
மீ� அளC கட5த ேகாப� அவ.�/. '��மா விட�Pடா�; ேக '� தீரேவ�'�. 
சி��கி இJவளC Fர� ெக ' வி டாளா!' எ	� எ�ணி ஏ3கினா	.  
 
ேகாகில���/ தா	 9 0வி ட கலக� ேவைல ெச78ெம	� ெதாி5�வி ட�. த	 
சாகச*ேப-சி2 க,*ைபயா ேபா	ற கா டா	 ஏமா�வ� �லப5தாேன என எ�ணி, 
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அ�ணனிட� த	 ெவ)றிைய� PறC�, ராதாC�, க,*ைபயாC� தனியாக- 
ச5தி�/� ேநர�தி2, ரசமான கா சி நட5ேத தீ,ெமன- ெசா2லC� ெச	றா�.  
 
ெச2வ� ஒ,வ,�/ இ,5� ம)ெறா,வ,�/ இ2லா� ேபாவ� அJவளC 
அதிகமான ெபாறாைமைய� கிள*�வதி2ைல. அ� ெகா'�� ைவ�தவ�", 
"ஆ�டவ	 அ,�", "��வ ெஜ	ம ��ய பல	" எ	ற சமாதான3களா2 
சா5தியாகிவி'�. ஆனா2 காத2 ெச2வ�தி	 விஷய� அ3ஙன� அ	�.  
 
'உ,கி, உட2 க,கி, உ�ளீர2 ப)றி வி'�' காத2, ச�மத� க�ெணாளியா2 
தணி�க*ப ', காத2 விைள யா 'களா2 சா5தியா�க*ப ' இ	ப ெவ�ள�தி2 
9?கி இ,�/� ஒ,வ,�/� த	 காத42 பிறெனா,வ	 �கேவா, ெக'�கேவா 
க�டா2, ேகாப(�, ெகாதி* �� உ�ள�தி	 அ0வார�தி4,5� கிள���.  
 
பசியினா2 கைள��* ப'��� �யி:� �4யி	 வாைல ேவ�'மானா:� 
வைள�� ஓ0�கலா�. ஆனா2 காத2 ேநாயி2 சி�கி� ெகா�டவைன� ெதா5தரC 
ெச7தா2, அவ	 �4யி.� சீ�வா	; எ�CQ ெச7வா	, எவ��/� அQசா	, 
எைத83 க,தா	. ஆ�! இ	ன(� மனித	 மாட மாளிைக Pடேகா�ர�ைதவிட, 
ம3ைகயி	 அ	ைபேய ெபாிெதன எ�Dகிறா	. ெபா	மணி ெபா,ைளவிட� 
தன� பிாிையயி	 �	சிாி*ேப ெபாிெதன� க,�கிறா	. எைத8� இழ*பா	; 
காதைல இழ�க� �ணியா	. எ� இ2லாம) ேபா7வி0.�, இ�தா	 ந� நிைல, 
எ	 ெச7வ�," என� த	ைன�தாேன ேத)றி� ெகா�வா	. ஆனா2 மனதி2 
/ளி�-சி ஊ  '� மேனாகாி ஒ,வ� இ2ைலெயனி2 அவ	 ெச�த வா?C 
வா?வதாகேவ க,�வா	. ப,வ(�, பழ�க மி/தியா2 வ,� ச4*�� ஒ, சிறி� 
இ�/ண�ைத� /ைற�கலா�. அ0ேயா' மா)�வெத	பேதா, அ5த� /ணேம 
வரெவா டா� த'��வி'வெத	பேதா (0யாத ெசய2 ஆ/�. கிைட�காவி டா2 
கிேலச*ப'� உ�ள�, கிைட�தைத� ெக'�க யாேர.� ()ப டா2, அவ�கைள� 
கால0யி2 ேபா ' மிதி��� �ைவ��விடேவ எ�D�.  
 
க,*ைபயா அ5நிைலயி2 தா	 இ,5தா	. அவ	 ெகா�ட ந �, க�ள�தன-
மான�தா	. �ேராக�தி	 மீ� ேதா)�வி�க*ப ட�தா	 ; ம,�ட இளமனைத 
மிர 0* ெப)ற�தா	 எ	றா:� 'தா	 ெப)ற இ	ப�' பிற.�/- ெச2வெத	றா2 
அவமான� ெபா��க வி2ைல. சி3காரேவல.�/� ராதாC�/� ஏேதா 
நட�/�ேபால� ேதா	�கிற� என� ேகாகில� கயி� திாி�தா�. அ� 
க,*ைபயாவி	 மனைத� கல�கிவி ட�.  
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ம�நா� மாைல! ேதா ட�தி2 ேகாகில� /றி*பி டப0ேய ஊட2 கா சி 
ஆர�பமாயி)�. க,*ைபயா க,��, விய��/� (க��ட	 ெப,9-� வி '� 
ெகா�', ேவ4ைய- சாி*ப'�தி� ெகா�0,5த ேநர�தி2 ராதா வ5தா�. அவ� 
ேகாகில� ெச7�வி '* ேபான / 0� கலக�ைத8� அறியா�. ேகா0யி2 மர 
மைறவி2 ேகாடா� /ட	 ஒளி5� ெகா�' சி3கார ேவல	 இ,*பைத8� 
அறியா�. அ	ெற2லா� க,*ைபயா (க�ைத� ேகாணலா�கி� ெகா�'�, சி'சி' 
ெவன* ேபசி� ெகா�'� இ,5த� க�' ஒ	�� �ாியா� த�தளி�தா�. அதைன 
விசாாி�கேவ அ3/ வ5தா�.  
 
"க,*ைபயா " 
 
பதி2 இ2ைல .  
 
"க,*ைபயா ...... " 
 
"க5த	 ஒ, ேவைல8� சாியாக- ெச7ய மா ேட	" எ	கிறா	. ஆமா� அவ.�/ 
நிைலைம மாறிவி ட�. �� கிரா�கி" எ	� ேதா ட�கார� க5தைன சா�காக 
ைவ��� ெகா�' க,*ைபயா ேபசினா	. ராதாC�/ அ*ேபா�தா	 க,*ைபயா 
ஏேதா த	 மீ� ச5ேதக3 ெகா�0,�கிறா	 எ	ப� ெதாி5த�. உடேன ேகாப(� 
வ5த�. இ,வ,� ேகாபி��� ெகா�ேட இ,5தா2 எ	ன ெச7ய(08�! அதி:� 
அவ� ஒ, ெப�! வழி தவறி நட5த ெப�!! எனேவ, பணி5� ேபாக ேவ�0யவ� 
தாேன என எ�ணினா�.  
 
அ5த ஒ, விநா0யி2 அவ� மன�க� (	�, தன� (	னா� நிைலயாC� 
படெம'�த� ேபா2 ேதா	றி)�.  
 
ஒ,(ைற தவறினா� - ெப)ேறா�க� தவறவி டா� க� - அ�(த2 ச,�/ மர�தி2 
ெச2வ� ேபால, நIவி நIவி, வI�கி வI�கி கீI�/ வ5�, கைடசியி2 
தி, '�தனமாக* ெப)ற ஒ, (ர ' ஆ<ட	, ெகாQச ேவ�0ய நிைல8� 
வ5தத2லவா. காரணமி	றி அவ� ெகா�ட ேகாப���/� சமாதான� Pற ேவ�0 
வ5த த2லவா - எ	� எ�ணிய�� ராதாவி	 க�க� தானாக� கல3கின.  
 
ெம�ள நட5� க,*ைபயாைவ அDகினா�. அவ� அ3/ மரெமன நி	றா	. 
"ெசா2: க,*ைபயா! எ	 மீ� ஏ	 உன�/� ேகாப�. நா	 எ	ன ெச7ேத	" எ	� 
S ' எஜமானி ராதா காாிய�த	 க,*ைபயாைவ� ேக டா� - காதலா2 
க '*ப ' அ2ல, அவனிட� க�(0�தன�தா2 க '�ட காரண�தா2.  
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"என�ெக	ன�மா உ3க� மீ� ேகாப�. நீ3க� S ' எஜமானிய�மா. நா	 கண�/ 
எIதி கால5த�<. பவ	" எ	� எாிகிற ெந,*ைப ஏற�த�ளினா	 க,*ைபயா.  
 
"இேதா, இ*ப0*பா�. விஷய�ைத- ெசா2:. Sணாக எ	 மன�ைத* 
��ணா�காேத" எ	றா� ராதா, க,*ைபயாவி	 ேதாைள* பி0�� இI��� 
ெகா�ேட. 
 
ேகா0யி2 இ,5த சி3காரேவல	, ப�3கியப0- ச)� அ,கி4,5த மர�தி	 
பி	�ற� நி	� ெகா�', ேகாடா�ைக- சாி*ப'�தி� ெகா�டா	.  
 
"மன� ��ணா/மா! மகராஜி நீ. நா	 இ3/ மாத- ச�பள���/ இ,*பவ	. எ	 
ேகாப� உ	 மனைத* ��ணா�/மா" எ	றா	 க,*ைபயா. 
 
"விஷய�ைத- ெசா2:கிறாயா? நா	 விIவத)/ /ள� / ைட ேதட 'மா" எ	� 
உ�தி8ட	 ேக டா� ராதா .  
 
"ஐேயா! அ�மா! அ*ப0 ஒ	�� ெச7�விடாேத! சி3காரேவல,�/ யா� சமாதான3 
P�வ�" எ	� கி�ட2 ெச7தா	 க,*ைபயா.  
 
ராதாC�/ விஷய� விள3கிவி ட�. தன�/� சி3காரேவ:C�/� ஏேதா ெதாட�� 
ஏ)ப டதாக எ�ணி� ெகா�'தா	 க,*ைபயா ேகாபி�தா	 எ	ப� ெதாி5� 
வி ட�. அவைள8� அறியாமேல சிாி*� வ5த�.  
 
"க,*ைபயா! விஷய� ெதாி5� ெகா�ேட	. நீ நிைன*ப� தவ�. ஆ�டவ	 
அறிய� P�கிேற	. சி3காரேவ:C�/� என�/� �ளி8� ேநச� கிைடயா�. நீ 
இதைன ந��. S� ச5ேதக� ேவ�டா�' எ	றா� ராதா உ�தி8ட	. 
 
�ளி8� த '� தட3க4	றி நிதானமாக ராதா Pறியைத� ேக ட க,*ைபயாC�/ 
பாதி ச5ேதக� ேபா7 வி ட�.  
 
"ேகாகில� ெசா	னாேள ...." எ	� ஆர�பி�தா	.  
 
"ேகாகில� /����/- ெசா24 இ,*பா�" எ	� Pறி�ெகா�ேட, ராதா, 
க,*ைபயாவி	 இ, ேதா� ப ைடகைள8� பி0��� ெகா�ேட அவ	 (க�ைத 
ேநா�கியப0, "க,*ைபயா! நா	 ஏேதா இ*ப0� ெக 'வி ேடேன தவிர, நா	 
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�பாவ�தி2 ெக டவள2ல" எ	றா�. க,*ைபயாவி	 மன� இளகி)�; ராதாவி	 
தைலைய� தடவினா	.  
 
"ராதா ! க�ேண, உ	ைன நா	 இழ�க மா ேட	. உயி� என�/ நீதா	" எ	� 
ெகாQசினா	. ராதா சிாி�தா�. க,*ைபயா அவைள அ,கி4I�� (�தமி டா	.  
 
"கட�" எ	ற ச*த(�, 'சபாW' எ	ற ேப-�� ேக ' இ,வ,� தி'�கி '� தி,�பி* 
பா��தன�. ைகயி2 காமிராCட	 சிாி�தப0 சி3காரேவல	 நி)க� க�டன�.  
 
"ஆ ! ஐேயா ."  
 
"எ	ன! நீயா?"  
 
"பதற ேவ�டா�."  
 
ெப,9-�ட	 க,*ைபயா நி	றா	. உட2 �0�க ராதா நி	றா�. சிாி��� 
ெகா�ேட சி3கார ேவல	 நி	றா	.  
 
"நா	 உ2லாச* பிரயாண� ெச7வேத, இJவித மான அழ/ த���� கா சிகைள 
ேபா ேடா எ'*பத)/� தா	. இய)ைகயி	 அழ/க� என�/ ெம�த* பிாிய�. 
அதைனவிட உண�-சித,� உ2லாச� கா சிக� எ	றா2 நா	 விடேவமா ேட	. 
மல� அழ/தா	. ேபா ேடா எ'�தா:� அழகாக�தா	 இ,�/�. ஆனா2 அ5த 
மலாிட� வ�' பற5� ெச	� ேத	 உ�' களி�/� கா சி இ,�கிறேத, ஆ! நா	 
எ	ன ெசா2ேவ	, அத	 ர�மிய�ைத ..." எ	� ேவல	 பிரச3க� ெச7ய 
ஆர�பி�தா	.  
 
சிவ�ைசயி2 கர0 �/5த�ட	, கவி ேவ� பா0னா2 எ*ப0 இ,�/�!  
 
"ராதா, இ5த ஒ, ேதா ட� கா சி�/ ம '�, நி` திேய ட�சா�, ப�தாயிர� 
ெகா'*பா�க�. கதாநாயகைன�தா	 மா)றேவ�'�. கா சியி2 /)றமி2ைல; நீ 
மிக அழ/ பட ந0���ளா7? திைக�கேவ�டா�. க,*ைபயா, ( டா<�/ (�� 
கிைட�தைத*ேபால உன�/ இ5த ம3ைக கிைட�தா�. நீ அதி,Wடசா4தா	. 
ஆனா2 உ	ைனவிட அதி�Wடசா4 நா. உ�மாேத . ஊரா� அறி8�ப0 இ5த* 
பட�ைத ெவளியி டா2 உ	 கதி எ	னா/�? இ5த உ2லாசியி	 நிைல எ	னா/�?  
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"க*சி*!! இ3ேக நி)கேவ�டா�. அேதா யாேரா வ,� கால0-ச�த� ேக கிற�. 
இ	� இரC 12 மணி�/ ராதா, நீ எ	 அைற�/ வரேவ�'�. ேவ�டா�, 
ேவ�டா�! நீ வரேவ�டா�; உ	ைன நா	 தனியாக- ச5தி�க மா ேட	. 
க,*ைபயா, நீ வா, சில நிப5தைனக� P�கிேற	. அத	ப0 நீ3க� நட�க 
ேவ�'�" எ	� க�0*பாக� Pறிவி '- சி3காரேவல	 ேபா7வி டா	.  
 
ராதாC� க,*ைபயாC� ஒ,வ� (க�ைத ஒ,வ� பா��தன�.  
 
"விதிேய! தைலவிதிேய!" எ	� ராதா வி�மினா�.  
 
"ராதா ! யாேரா வ,கிறா�க�. கவைல*படாேத. நா	 பா���� ெகா�கிேற	" எ	� 
Pறினா	 க,*ைபயா.  
 
"எ	ன0! ெம�த த<�/� கா 'கிறா7" எ	� இனிய /ர42 இைச���ெகா�ேட 
ேகாகில� அ3/ வ5� ேச�5தா�.  
 
இரC க,*ைபயா, சி3காரேவல	 அைற�/- ெச	றா	. ம0யி2 Pரான 
ஈ 08ட	, ராதாவி	 மான�ைத8� த	 மாியாைதைய8� வா?ைவ8� அழி�க� 
P0ய அ5த ேவலனி	 உயிைர* ேபா�கிவி'வ� எ	ற (0Cட	.  
 
ஒ, ெகாைல ெச7வத)/ ேவ�0ய அளC உ�தி அவ	 (கஜாைடயி2 
காண*ப ட�.  
 
ேவல	, "வா க,*பா! ெசா	னப0 வ5�வி  டாேய" என� �ளி8� த'மா)றமி	றி 
ேபசினா	.  
 
க,*ைபயாவி	 கர�, ம0யி2 ெசா,கி ைவ�க*ப 0,5த ஈ 0 மீ� ெச	ற�.  
 
ேவலனி	 Pாிய பா�ைவ, ஏேதா ஆப�� இ,�கிற� எ	பைத உண��தி)�. 
ஆனா2 அவ	 �ளி8� அைசயவி2ைல; ப'�ைக மீ� உ கா�5தப0ேய ஒ, 
(0C�/ வ5தா	.  
 
சாம��தியமாக க,*ைபயாைவ ஏமா)ற ேவ�'�.  
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"ஓ! ேகாகிலா, வாேய	 உ�ேள ' ' எ	� Pறினா	. ேகாகில� வ,வைத*ேபால 
பாசா3/ ெச7� ெகா�ேட.  
 
(ர '� க,*ைபயா, சேரெலன� தி,�பினா	. கதC* ப�க�. ேவல	 �4ேபால 
அவ	 மீ� பா75� ம0 யி2 இ,5த ஈ 0ைய* பி'3கி� ெகா�டா	.  
 
ச ைட கிழி5�வி ட� க,*ைபயாC�/. தா	 ( டா� தனமாக நட5� 
ெகா�டைத எ�ணினா	.  
 
ேவல	 இளி�தா	. "க,*ைபயா! நா	 ெசா2வைத� ேக�. எ	னிட� உ	 
(ர '�தன� ப4�கா�. 9' கதைவ . இ*ப0 உ கா�" எ	� க டைளயி டா	.  
 
ெப 0யி4 ட பா�ெபன அட3கிய க,*ைபயா மிக* பாிதாப��ட	, "ஐயா, 
எ	ைன* ப)றி�Pட கவைலயி2ைல. அ5த* ெப�ணி	 மான�, அைத� 
கா*பா)��. அவசர*ப ' எ�C� ெச7யேவ�டா�" எ	� ெகQசினா	.  
 
"க,*ைபயா, நா	 அவசர*ப'கிற வழ�கேம கிைடயா�. ேதா ட�தி2 உ3க� 
ச2லாப�ைத� காண எJவளC ேநர� ெபா�ைமயாக இ,5ேத	 ெதாி8மா? 
இ	�5தா	 எ	ன, ஈ 0(ைன�/ எதிாி2 Pட நா	 அவசர* படவி2ைலேய 
எ	றா	 ேவல	.  
 
"அ5த* ேபா ேடா - அதைன� ெகா'��வி'. உன�/� ேகா0 ��ணிய� உ�' . 
உ	 பி�ைள� / 0க<�/* ��ணிய�. ஒ, /'�ப�ைத� ெக'�காேத" எ	� 
க,*ைபயா ேவ�0னா	. "உளறாேத க,*ைபயா ! /'�ப�ைத நானா ெக'�ேத	" 
எ	� ேகாபி�தா	 ேவல	.  
 
க,*ைபயா, ேவல	 கா42 விI5தா	. ேவல	, "சாி. சாி, ச�வம3கள� 
உ�டாக '�! எI5தி, . நா	 ெசா2வைத� ேக�. (0யா� எ	� ெசா2ல� 
Pடா�. நாைள� காைல�/� என�/ ஆயிர� %பா7 ேவ�'�. ெகா'�தா2 
நா3க� ேபா7வி'கிேறா�. இ2ைலேய2 நீ8� ராதாC� ேபாக ேவ�0ய 
இட���/* ேபாக�தா	 ேவ�'�" எ	றா	 ேவல	.  
 
"ஆயிர� %பாயா ... எ	னிட� இ,*பேத ெகாQச5 தாேன," எ	றா	 க,*ைபயா.  
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"கிைட�த)காிய ெச2வ�ைத* ெப)ற நீயா ஒ, ஆயிர� %பா7�/ அQ�வ�," 
எ	றா	 ேவல	.  
 
"சாி," என ஒ*�� ெகா�டா	 க,*ைபயா. ஆனா2 ஆயிர� %பா7 த5த�� 
ேபா ேடாைவ� (ெநக0Cட	) த	னிட� த5�விட ேவ�'ெமன* ேபர� 
ேபசினா	.  
 
"அ� (0யா�. ஆயிர� %பா7, நா	 ெவளிேய ேபாவத)/ ! பட�ைத நா	 
ெவளியிடாதி,*பத)/, மாதா மாத� 200 %பா7, தவறாம2 எ	 ெச	ைன 
விலாச���/ அ.*பி� ெகா�' வரேவ�'�. நா	 க�0*பான ேப�வழி. 
ஒ,(ைற பண� வ,வ� தவறினா:�, பட� ெவளிவ5தா2, எ	ன ஆ/� எ	ப� 
உன�ேக ெதாி8�. ராதா க�*பவதிய2லவா! அவ� பி�ைள ெத,வி2 அைலய 
ேவ�0�தா	 வ,�" எ	� ேவல	 க�0ஷ	க�" ேபா டா	.  
 
"ஐயா! உன�/� க,ைண இ2ைலயா" எ	� ெகQசி னா	 க,*ைபயா.  
 
"க,ைண இ,5த� சில வ,ஷ3க<�/ (	�. இ* ேபா� க,ைண இ2ைல. 
இ*ேபா� உலக(� உ2லாச(� எதிேர இ,�கிற�," எ	றா	 அ5த உ2லாச� 
க�ள	.  
 
ேவ� வழியி	றி க,*ைபயா ஒ*�� ெகா�டா	.  
 
ம�தின� ஆயிர� %பா7. (பா3கியி2 அவ	 ேபா ' ைவ�தி,5த பண� அ�தா	) 
ெகா'�தா	.  
 
உ2லாச� க�ள�க�, S 02 எ2ேலாாிட(� விைட ெப)��ெகா�', ஊ,�/* 
பிரயாணமாயின�.  
 
ேவலேனா, ேகாகிலேமா, ேப-சிேலா, நடவ0�ைகயிேலா, ராதா க,*ைபயா, ம�ம� 
காதைல* ப)றி� க�' ெகா�டதாக, ராதாவி	 �,ஷ.�/� கா 0� ெகா�ளேவ 
யி2ைல.  
 
"க�ேண ராதா, ேபா7வர 'மா? ஆ� /ழ5ைத பிற5தா2 பிரபாகர	 எ	� 
ெபயாி'; ெப� பிற5தா2 பி,5தா ! கவனமி,�/மா," எ	� ெகாQசினா� 
ேகாகில� ராதாவிட�.  
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ராதாவி	 �,ட	, வி,5தாளிகைள மிக மாியாைத8ட	 அ.*பிைவ�தா�. பி	 
உலகி2 அைல8� அவ,�/ ம�ம ச�பவ3க� எ	ன ெதாி8�, பாப�!  

#   #   # 
 
க,*ைபயாC�/�, ராதாC�/� மாதாமாத� 200 %பா7 ேசகாி*ப� தவிர ேவ� 
ேவைல கிைடயா�.  
 
க,*ைபயா ஓ75த ேவைளயி2 எ2லா�, எ5த� கண�ைக எ*ப0 மா)�வ�, எ*ப0 
R� ெச7வ� எ	ற ேயாசைனயிேலேய இ,5தா	.  
 
S 02 த	 �,ஷனி	 பர�பைர- ெசா���கைள� ெகாQச3 ெகாQசமாக 
கணவ.�/� ெதாியாம2 தி,0� தி,0 க,*ைபயாவிட� த5� வ5தா� ராதா.  
 
ெச�/ இI�� இI�� மா'ெகட, எ�ெணைய� தடவி� தடவி* பிற� 
மி.�/வைத* ேபால ராதாC� க,*ைபயாC� பா'ப ', தி,0, R�, R?-சி 
ெச7� பண� ேச���- ேச��� அ.*பி அதைன ைவ��� ெகா�' ஆன5தமாக 
வி�கி8� பிரா5தி8� வா3கி� /0��- சிாி�தா	 சி3காரேவல	.  
 
"இ*ப08� என�/� ெதா2ைல வ,மா? நீ ெச7த ேவைலதாேன! பாவி! உ	னா2 
தாேன நா	 இ*பா'ப'கிேற	. தி,'கிேற	 ! அவ� எ	ைற�ேக.� 
க�'வி டா2, எ3ேக ப-ைச�க2 பத�க� எ	� ேக க ஆர�பி�தா2 நா	 எ	ன 
ெச7ேவ	" எ	� சி5ைத ெநா5� க,*ைபயாைவ� ேக பா�. அவ	 பல(ைற 
சாதகமாகேவ பதி2 Pறினா	. சQசல(� ச4*�� அவ.�/� ஆ�திர�ைத 9 0 
வி'ம2லவா? "சாி ! எ	ைன*ப)றி� கவைல*பட ேவ�டா�. அவ	 பட�ைத� 
கா 0 விட '�. நா	 ஒ	�� ச5நியாசி அ2ல! உன�/�தா	 ஆப��. 
ஓடேவ�0ய�தா	 நீ S ைட வி '" எ	� மிர 0னா	.  
 
"ப'பாவி! எ	ைன� ெக'�த�மி	றி, மிர 08மா பா��கிறா7. நீ நாசமா7* ேபாக; 
உ	 /0(Iக", எ	� ராதா F)றினா�.  ஆனா2, மாத� (0கிற� எ	ற��, 
இ,வ,� தகரா�கைள வி 'வி ', பண�ைத- ேச��� அ.*�வதிேல 
அ�கைரயாக இ,*பா�க�. ஏ	! வயி)றி:�ள /ழ5ைத வா?�ைகயி2 
இழி-ெசா2ேலா' இ,�க�Pடாேத ! அத)/�தா	!  
 
"பாவி, பட�ைத�கா 0, எ	 (ர '� கணவ	 எ	ைன� �ர�திவி டா2 எ	 
/ழ5ைதயி	 கதி எ	னவா/�. க�டவ� ஏ�வா�கேள! அேதா, அ5த* பி�ைள 
S ைடவி ' ஓ0வி டாேள ராதா, அவ� பி�ைள," எ	�தாேன F)�வா�க�.  
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"நா	 ெச7த /)ற�, எ	 /ழ5ைதயி	 வா?�ைகைய� ெக'�/ேம' எ	� 
எ�D�ேபா� ராதாவி	 ெநQ� "பகீ�" எ	றா/�. மாத3க� ஆ� பற5தன. மாத� 
தவறா� பண� ேபா7- ேச�5த�. ஒ, ஆ� /ழ5ைத8� ராதாC�/* பிற5த�. 
க,*ைபயாவி	, கண�/* �ர '�க<�, ராதாவி	 தி, 'க<� அதிகாி�தன. 
இ,வ,�/� இைடேய ச-சரCக� அதிகாி�த�. இவ�களி	 ந2ல கால�தி)/ 
அைடயாளமாக, ராதா �,ஷனி	 அபி	 தி	.� வழ�க� அதிகமாகி� ெகா�ேட 
வ5த�.  
 
இேத ேநர�தி2 க,ணாந5த ேயாகீ�ர,�/�, பர5தாம.�/� ச-சரC வள�5த�. 
மனேசாக�ைத மா)ற காவியணி5த ேயாகியி	 ேசைவைய நா0ய பர5தாம	 காவி 
��' க,ணாந5த	, காசாைச பி0�த கயவ	 எ	பைத உண�5தா	. அவ.�/� 
த	 நிைலைமயி2 ெவ�*� ஏ)ப ட�.  
 
ேயாகிைய� க�0�க� ெதாட3கினா	. 'ஊைர ஏ7�க, உ,�திரா சமா? க�டவைர 
மய�க காவியா? வி�தி �சி� ெகா�', விபாீத- ெசய2 �ாிவதா?' எ	� ேக க 
ஆர�பி�தா	. ேயாகி ஒ, தி, ' ேபாகி எ	ப� பர5தாம.�/� ெதாி5தா:� 
இ*ப0*ப டவனிட� சி�கி, வா?�ைகைய� ெக'��� ெகா�ேடாேம, SD�/ 
உைழ�ேதாேம' எ	� வ,5தினா	.  
 
நா	 எ	 நிைலைமைய* ப)றி ம 'ேம கவனி�ேத	. எ	 �க� மன ஆ�த2! எ	 
அைமதிைய* ப)றி அ�கைர ெகா�ேடேனய	றி, எ	னிட� காத2 ெகா�' 
க 'களி2 சி�கி� கல3கிய காாிைகயி	 கWட�ைத* ேபா�க நா	 எ	ன 
ெச7ேத	. அவ� எ�கதியானா�? அவ� ப�க�தி2 அ2லவா நா	 நி	� 
பா�கா�தி,�க ேவ�'�? அ�தாேன Sர.�/ அழ/. நா	 ஒ, ேகாைழ! 
எனேவதா	, ேகாண2 வழி �/5ேத	" எ	� மன3 கசி5தா	.  
 
நாளாகவாக, பர5தாம.�/� க,ணா ந5த ேயாகியினிட� ெவ�*�� ேகாப(� 
வள�5த�. உலகி	 (	 அவைன இI�� நி��திவிட ேவ�'ெம	� 
எ�ணினா	.  
 
இ5நிைலயி2, ெச	ைன வ5� ேச�5தா� க,ணா ந5த� . தம�ெகன* �திதாக� 
தயாாி�க*ப 0,5த மட�தி2 த3கினா�.  
 
ெச	ைன, நாகாிக�தி:� ப0*பி:� மிக (	ேனறிய நகரமாயி)ேற, இ3/ 
ேயாகியி	 த5திர� ப4�கா� எ	� பர5தாம	 எ�ணினா	. ஆனா2 
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ெச	ைனைய* ேபால க,ணாந5த,�/ ஆதரC த5த ஊேர இ2ைலெயனலா�. 
அJவளC ஆதரC த5�வி ட� ெச	ைன.  
 
சீமா	கெள2லா� சீட�களாயின�. ேமனா '* ப0*பி2 ேதறியவ�க�, க2Mாி 
ஆசிாிய�க�, ப�திாிைக� கார�க� யாவ,� சீட�களாயின�.  
 
க,ணாந5தாி	 ேதாழெரா,வ�, ஒ, பிரபல ப�திாிைகயி2 இ,5தா� . அவ� 
ேயாகியி	 /ணாதிசய3கைள* ப)றி, க 'ைரக� ெவளியி டா�. அவ,ைடய 
'த��வேம உலகி2 இனி ஓ3கி வள, ெம	றா�. அவ� ச�வ மத சமாஜ�ைத 
உ�டா�/வா�' எ	� Pறினா�க� பல�.  
 
'அவ,ைடய ெகா�ைக�/�, அரவி5த� ெகா�ைக�/� அதிக வி�தியாசமி2ைல' 
எ	� ேவெறா,வ� Pறினா�.  
 
மட�தி	 வாயி42 மணி தவறா� ேமா டா�க� வ,�. விதவிதமான சீமா	க� 
அவ,ைடய ப�தி மா��க�ைத� ேக ' ஆன5தி*ப�.  
 
பர5தாம	 தி'�கி '* ேபானா	. ெச	ைனயி	 நாகாிக� அத	 க டட3களி:�, 
ம�க� உணவி:� உ2லாச வா?வி:� காண*ப டேதய	றி, உ�ள�திேல மிக மிக 
/, '� ெகா�ைககேள இ,*பைத� க�டா	. உலைக ஏமா)�� ஒ, 
வQசகனிட� "வர�" ேக க பல� வ,வ� க�' சி5ைத மிக ெவ5தா	.  
 
! ஆ ! பக ' ேவஷ���/* பாI� உலக� இ*ப0* ப4யாகி- சீரழிகிறேத' எ	� 
வா0னா	. இனி இ5த வQசக நாடக�தி2 தா	 ப3/ ெகா�ள�Pடா� எ	� 
தீ�மானி�தா	. நா� (Iவ�� அ�தீ�மான� வள�5� வ:*ப ட�. ஒ,நா� 
ந'நிசியி2 பர5தாமனி	 உ�ள� பைதபைத�த�.  
 
ேநேர ேபாகியி	 அைற�/- ெச	�, எ-சாி��வி ' மட�ைதவி ' விலகிவி'வ� 
எ	� (0C ெச7� ெகா� டா	.  
 
ேகாப��ட	 எI5தா	! ெகா��-சாவிைய எ'�தா	. ெப 0ைய� திற5தா	. 
இர�' ெவ�ைள ேவ 0கைள எ'��� ெகா�டா	. காவிைய� கைள5� 
Sசினா	. ெவ�ைள ேவ 0கைள� க 0� ெகா�டா	. உ,�திரா ச மாைலகைள 
எ'�ெதறி5தா	.  
 
ேநேர ேயாகி ப'��ற3/� அைற�/- ெச	றா	. கதC சா�த*ப 0,5த�. ஆனா2 
கதவி'�கி2 ெவளி-ச� ெதாி5த�.  
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அ0ேம2 அ0 எ'�� ைவ��, கதவ,ேக ெச	� உ�ேள நட*பைத ேநா�கினா	.  
 
ேயாகி, ம3ைகெயா,வ<ட	 ச2லாபி��� ெகா�0,*பைத� க�டா	.  
 
"ேகாகிலா ! நீ உ	ைன உதவா�கைர எ	� ஒ��கி� த�ளினாேய பா� இ*ேபா�" 
எ	� ேயாகி Pறிட, 'இJவளC சம��� உம�/ இ,*பைத� காணேவ நா	 உ�ைம 
(	ன� ெவ��ேத	" எ	� ேகாகில� எ	� அைழ�க* ப ட ெப� Pறினா�.  
 
பர5தாம.�/ ஆ�திர� ெபா3கி)�. கதைவ� காலா2 உைத�� உ�ேள ெச	� 
ேயாகியி	 க	ன�தி2 அைறயலாமா எ	� ேதா	றி)�. "ெபா�, மனேம ெபா�" 
எ	� நி	றா	.  
 
"அழகா�ாி உம�/� ெதாி8ேமா" எ	றா� ேகாகில�.  
 
"அ3ேக எ	ன அதிசய�" எ	றா� ேயாகி.  
 
"அ3ேக, ராதா எ	ெறா, ெப� ..." எ	� ேகாகில� Pறலானா�.  
 
த	 காத4 ராதாவி	 ெபய� உ-சாி�க*ப டCட	 பர5தாம	 மிக ஜா�ரைதயாக 
உ�ேள எ	ன ேப�கிறா�க� எ	பைத உ)�� ேக க� ெதாட3கினா	. ேயாகியி	 
ம0 மீ� சா75தப0ேய, அவ� ராதாவி	 ரச(�ள கைதைய� Pறலானா�.  
 
ேகாகில�, ராதாவி	 ேசதி �ராைவ8�, ஒ	� விடா� Pறினா�. ஒ, "ேபா ேடா" 
9ல� த	 அ�ண	, அவைள மிர 'வைத� Pறியேபா�, 'இ� ஒ, பிரமாதமா? 
இ,*பைத� கா 0 உ	 அ�ண	 மிர 'கிறா	. யாரவ�, ராதாவா, க டழகி" 
எ	� ெகாQசினா	 ேயாகி ேவட� ��ட ேபாகி. 
 
"உ	 சம��ைத உைர�க ஒ, நா�/� ேபாதாேதா" எ	� இைச�தா� ேகாகில� 
கி�டலாக.  
 
"ேக� ேகாகிலா! இ,*பைத� க�' மிர�வ� இய2�. இ2லாதைத� க�' 
மிர�வைத எ	ென	ேப	 ேபைத ம�களிட�  
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 பி0*பா	, அ0*பா	, க0*பா	, உைத*பா	  
 ேபசினாயா நம-சிவாயா. எ	பா	  
 �சிைனேயா தி,நீ� என�ேக பா	.  
 
எ	� ேக ', ப)கைள நறநறெவன� க0��, மீைசக� படபடெவன� �0�க, அ5த 
நரகேலாக� Fத�க�, சிவ ப�தி அ)றவனி	 சிர�தி2 / 0, கர�தி2 ெவ 0, எாிகிற 
ெகா*பைரயி2 எறி5�, �'கி	ற மண42 உ, 0, ெச5ேத� க,5ேத� வி '� 
ெகா டைவ�� சி�திரவைத ெச7வா�. எனேவ ெம7ய	ப�கேள.  
 "ம5திரமாவ� நீ�; வானவ� ேமல� நீ�"  
எ	ற மணிெமாழி*ப0, வி�தி ,�திரா ச மணி5� வி2வா பிேஷகைன ேவ�0ட 
ேவ�'�" என நா	 நரகேலாக கா சி ப)றி பிரச3கி�/� ேபா� அ டா, இ5த 
ம�க� தா	 எJவளC ந��கிறா�க�. எ�தைன* பய�! இைத விட ராதாவி	 
பய�ைத நா	 க�' ஆ-சாிய*ப ேட	' - எ	றா	 ேயாகி.  
 
"அ�CQ சாிதா	" எ	றா� ேகாகில�.  
 "ஆகேவ நீ எ	ைன அைண�திட வா0.  
 அைண�திட வா0 ஆன5த� ேதா0 பா0"  
எ	� ேயாகி ஜாவளி பா0னா	; சரசமா0னா	; ஜைடைய* பி0�திI�தா	. அவ� 
இவ	 ,�திரா ச மாைலைய* பி0�திI�தா�. ெபா ைட� கைல�தா	 இவ	. 
அவ� தி,நீைற� �ைட�தழி�தா�. கி�ளினா	! கி�ளி னா�; ெந,3கினா	! நி2 
எ	றா�. சிாி�தா	! சீ� வ�ேபா2 ந0�தா�. எI5தா	! அவ� ப'�தா�.  
 
எ 0 உைத�தா	 கதைவ* பர5தாம	, ஆ�திர� தாளமா டா�!! "ம 0 மைடயா!" 
என� தி 0னா	. மா� ேகாகில� ம,�டா� . மான�ைத* பறி�தி'ேவ	, உ	 
R� மா��க�ைத அழி�தி'ேவ	, ஊைர இேதா எI*பி'ேவ	, உ	 ேசதி 
உைர�தி'ேவ	" எ	� ேகாப��ட	 Pறினா	 பர5தாம	.  
 
"பர5தாம	 ! ெபா� ெபா�! பதறாேத! ஏேதா நட5த� நட5�வி ட�. இவ� எ	 
ெசா5த மைனவி ேகாகில� ! Pற0 உ�ளைத. நா	 /'�ப� நட�த (0யா� 
திைக�ேத	; பா'பட (ய)சி�ேத	. உலக� ஏ)�� ெகா�ளவி2ைல. எனேவ 
இJேவட� ��ேட	. எ	 மான�ைத� கா*பா)�. உ	 கால0 விIேவ	" எ	� 
க,ணாகர	 அIதா	.  
 
மட���ெகன வ,� காணி�ைகைய எ�ணினா	! "ஐேயா, அ� வராவ�ண� 
இ*பாவி* பர5தாம	 ெச7தி'வாேன, எ	 ெச7வ�" எ	� பய5தா	.  
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"ேமாச�கார ேவடதாாிேய ேக� ! இனி உ	 (0C கால� கி 0வி ட�. நீ பிைழ�க 
ேவ�'மானா2, அ5த ராதா ேபா ேடாைவ எ	னிட� த5�விட ஏ)பா' ெச7. 
இ2ைலேய2 உ	ைன, க,���ளி, ெச���ளி /�தி� கIைத மீ� ஏ)றி ஊ�வல� 
வ,�ப0- ெச7ேவ	, உஷா�" எ	றா	 பர5தாம	.  
 
"ராதாவி	 ேபா ேடாவிேல எ	ன ரச� க�[�" என- சாகஸமாக� ேக டா� 
ேகாகில�..  
 
" அதிரச�" எ	� அல சியமாக* பதிலளி�தா	 பர5தாம	.  
 
ேயாகி, ம3ைகயி	 மலர0 ெதாIதா	. அவ� (த42 ம��தா�. பிற/ திைக�தா�. 
கைடசியி2 அ�ணனிடமி,5� அ*பட�ைத� தி,0� ெகா�' வ,வதாக� 
Pறினா�.  
 
"�ற*ப'" எ	றா	 பர5தாம	.  
 
"ேபாேவா�" எ	றா� ேகாகில�.  
 
ந�ளிரC! ேகாகில(� பர5தாம.� ெம�ள, சி3காரேவல	 ஜாைக ெச	றன�.  
 
ேகாகில�, பட�ைத அத	 "ெநக0J" உ�பட, தி, '�தனமாக எ'��, 
பர5தாமனிட� ெகா'�� வி ', "நீ மிர 0னத)காக நா	 இதைன� த,வதாக 
எ�ணாேத . (	னாளி2 நீ ராதாவிட� ெகா�ட காத2 இJவளC கால���/* 
பிற/� அைணயாதி,*ப� க�', மகி?5ேத இதைன� த,கிேற	. நா	 அறிேவ	 
உ	 ேசதி யாC�. அ	ெறா,நா� ேதா ட�தி2 அவ� எ2லா� எ	னிட� Pறினா�. 
ஆனா2 நா	 நீ காத2 இழ5த�ட	, ேவ� வா?வி2 �/5தி,*பா7 எ	ேற 
எ�ணிேன	. இ	�தா	 க�ேட	, அ	� அவ� தீ 0ய சி�திர� இ	ன(� 
இ,*பைத" எ	� மி/5த வாQைச8ட	 Pறினா�.  
 
பர5தாமனி	 க�களி2 பல �ளி நீ� சேரெலன வ5த�.  
 
"ஐையேயா! �ளிய மர�ைத* பா,டா ெபா	னா" எ	� அலறினா	 ெபா�ம	.  
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"பிண� ெதா3/ேதடா, பி0டா ஓ ட� தைலயாாி S '�/" எ	� Pறினா	 
ெபா	ன	. காியா, வராதா கா�தா, (�� என� P�/ர2 கிள�பி)�. அமி�த�, 
கமல�, ஆ-சி, அகிலா�ட� எ	கிற பைடக� வ5தன. மர�திேல ெதா3கிய பிண�, 
கா)றிேல ஊசலா0)�. அைத� க�டவ�களி	 /ட2 பய�தா2 ந'3கி)�.  
Pவாேத ! கி ேட ேபாகாேத!' எ	றன� சில�.  
 
"அ0 ஆ�மாத� க�*ப�காாி. அகிலா�ட� இைத* பா��க� Pடா�," எ	� ��தி 
�க 0னா� ஒ, மா�.  
 
"ஐையேயா! இ� எ	 அ�கா �,ஷனா-ேச' ' எ	� அலறினா� ேவெறா, Sாி.  
 
"ஆமா�! ஆமா�! க,*ைபயாதா�டா ! அடடா! இ� எ	னடா அநியாய�?" எ	றா	 
ெபா�ம	.  
 
தைலயாாி வ5தா	. ஊ� P0)�. க,*ைபயாவி	 மைனவி8�, ம�க<�, மா�பி:�, 
வயி)றி:� அ0��� ெகா�' P0வி டன�.  
 
க,*ைபயா �ளியமர��� கிைளயி2 பிணமாக� ெதா3/வ� ேக ட ராதாவி	 (க� 
ெவ<��வி ட�.  
 
அவ� �,ஷ	 அIேதவி டா	.  
 
ஊ� (Iவ�� ஒேர அம��கள5தா	.  
 
ஏ	 க,*ைபயா த)ெகாைல ெச7�ெகா�டா	 எ	பைத ஊ� அறியா�.  
 
வ,ட (0வி2, S '�கண�/* பா�*பா�. அதிேல ஆயிர���/ ேமேல ��' 
விI5�வி ட�. த	 ேமாச� ெவளி�/ வ,�. த	பா' பிற/ நாச5தா	. 
இ5நிைலயி2 மாத� க*ப� க ட� தவறிவி ட�. ம, 0 உ, 0� க0த� வ5த�. 
ராதா ைக�/ எ*ெபா,<� சி�கவி2ைல. இ,வ,�/� ச�ைடேயா நி)கவி2ைல. 
ராதா, ச)� க'ைமயாக* ேபசிவி டா�. க,*ைபயாவி	 சி�த� கல3கிவி ட�. 
"ஒ, (ழ� கயி��/* பQசமா. ஊாி2 ஒ, மர(� என�கி2ைலயா" என ராதாவிட� 
ெவ���� Pறினா	. அ*ப0ேய ெச7�� வி டா	. பிணமானா	! இர�ெடா, 
மாத�தி2 �ளிய மர��* பிசா�மாவா	.  
 
ராதாவி	 நிைலைமதா	 எ	ன! சி3காரேவலனி	 மிர ட2 க0த� அவைள- 
சிைத�க� ெதாட3கி)�.  
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ஊ��ேகா0யி2 ஒ, மா5ேதா*�. அதி2 உ�ள கிண� ஆழ(�ள�. அ�தா	 
தன�/� �ைண என (0C ெச7தா� ராதா. அ5த (0C ெச7த� (த)ெகா�' 
அவ� (க�தி2 ேவதைன தா�டவமா0)�. விதி எ	ைன இ*ப08� வா 'ேமா 
எ	ெற�Dவா�. ேவதைன�ேகா நா	 ெப�ணா7* பிற5ேதேனா எ	பா�. 
கணவ	 த	 மைனவியி	 கல�க�ைத அறியா	; அவ� உட2 இைள* ப� க�', 
ம,5� ெகா'�தா	.  

#  #  # 
 
பர5தாம	 ேபா ேடாைவ எ'���ெகா�' அழகா �ாி�/* �ற*ப டா	. இரC 
ேநர�தி2 ஊ,�/� �/5தா	. இ08� மைழ8� இைணபிாியா� அழகா�ாியி2 
அவதி த5த�. /ள� / ைட நிர�பி வழி5� ஓ0)�. ெப,3கா)� அ0�த�. சாைல 
ேசாைலைய அழி�த�. மர3க� ேவர)� S?5தன. ம��வ�க� இ05தன. மா' 
க	�க� ம05தன . ெவ�ள� ெப,�ெக'�� ஓ0)�. ஊ� த�தளி�த�. வ5��ள 
ெவ�ள�, த	ைன� ெகா�ைள ெகா�' ேபாகேவ�'� என ராதா மாாிைய 
ேவ�0னா�.  
 
இ, '� வைர ஊ�*�ற�ேத ஒளி5தி,5�, பிற/ ெம�ள நட5� ராதாவி	 
தா7S ைட அைட5தா	 பர5தாம	.  
 
நைர�� நைட தள�5�ேபான அ�மா�, விதைவ� ேகால��ட	 இ,5தா�.  
 
க,�� மிர '� க' மைழயி2 "எ3கி,5� த�பி நீ வ5தா7" எ	றா�. "வ5ேத	 ஒ, 
(�கியமான ேவைலயாக. நா	 ராதாைவ* பா��க ேவ�'�," எ	றா	 பர5தாம	.  
 
"ராதாைவயா? நீ பைழய ராதாெவன எ�ணாேத ய*பா . அவ� எ	 மக� தா	. 
ஆனா:� ெபாிய பாவியானா�. அவ� (க�தி2 நா	 விழி*பேத இ2ைல. ஊ� 
சிாி��வி ட�" எ	� ச4*�ட	 தா7 Pறினா�.  
 
"ராதா எ	ன ெச7தா�?" எ	றா	 பர5தாம	  
 
"எ	ன ெச7தாளா? ந2ல ேக�விதா	!" எ	� ெவ���� Pறினா� தா7.  
 
"இேதா, இைத*பா�. இைத�தாேன நீ P�கிறா7 எ	� Pறி�ெகா�ேட, 
ேபா ேடாைவ� கா 0னா	 தாயிட�.  
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'ஆ! பட(� எ'�தா�களா!" எ	� திைக�தா� தா7.  
 
"பய*படாேத அ�மா, இதைன� கா ட�தா	 நா	 ராதாைவ* பா��க ேவ�'�" 
எ	றா	 பர5தாம	 "அநியாய�! நீயாவ� இ5த* பட�ைதயாவ� அவளிட� 
கா 'வதாவ�, ெவ க�ேக'" எ	றா� தா7  
 
"அ�மா! நீ விஷயேம�மறியா7. இ5த* பட�ைத ஒ, ேபா�கிாி ைவ���ெகா�', 
ராதாைவ மிர 0� ெகா�0,5தா	. பாவ�, ந� ராதா, எJவளC பய5தாேளா, 
பைத�தாேளா, அIதாேளா, நம�ெக	ன ெதாி8�. எ	னிட� இ� த)ெசயலாக- 
சி�கி)�. இதைன ராதாவிடேம ெகா'��வி டா2 அவ� மன� நி�மதியா/�!" 
எ	றா	 பர5தாம	.  
 
"த�பி, பர5தாமா! உன�/�தா	 அவ� மீ� எJவளC ஆைச. உ�! உ	ைன� க 0� 
ெகா�0,5தா2 அவ<�/* பா'� இ2ைல, பழி8� இ2ைல " எ	றா� தா7.  
 
"ஆமா�! என�/ ராதா கி டா� ேபானதா2 தா	 வா?Cமி2ைல, வைக8மி2ைல' 
எ	� அIதா	 பர5 தாம	.  
 
"நாைள� காைலயி2 நா	 ேசதிவி'��, அவைள இ3/ வரவைழ�கிேற	. நீ 
உைடைய� கைள��வி ', ேவ� ��' உ'�தி�ெகா�' ப'��ற3/" எ	� 
ேவதவ24 ய�ைம Pறினா�.  
 
"ஆக '�" எ	றா	; ஆனா2 அIத க�க<ட.� நைன5த ஆைட8ட.� ப'��* 
�ர�டா	. அைல-சலா:�, அைடமைழயி2 நைன5ததா:�, மன மிக 
ெநா5ததா:�, பர5தாம.�/� கா7-ச2 வ5�வி ட�. க� திற�கC� (0யாதப0 
கா7-ச2. ஊாி2 மைழ8� நி)க வி2ைல. உட42 �ர(� நி)கவி2ைல . ஆ�க� 
பால3 கைள உைட��� ெகா�' ஓ0ன! வய2க� /ளமாயின. ெசய2 மற5� 
ப'�தி,5தா	 பர5தாம	.  
 
ஜுர� ()றி)�. உட:� தி[ெரன சிவ5த�. ேவத வ24 தன�/� ெதாி5த சி2லைர 
ைவ�தியெம2லா� ெச7� பா��தா�. ஒ	��/� ஜுர� ேக கவி2ைல.  
 
பர5தாம	 அலற ஆர�பி�தா	. ேவத� அI� ெகா�0,5தா�. ராதாC�/- 
ெசா24 அ.*பி* பயனி2ைல. 'எ*ப0 நா	 அவ� (க�ைத* பா�*ேப	' எ	� 
இ05� ேபானா� ராதா. பர5தாம.�/ ஜுர� /ைற5த� ேபா2 காண*ப ட�. 
ஆனா2 அ�ைம வா���வி ட�. சிவ5த அவ	 ேமனியி2 சிவ*�- சி�திர3க� பல 
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K� ஆயிர� தி[� தி[ெரன� ேதா	றின. மய�க(�, ம, சி8� அதிகாி�தன. 
/ளற:� /ைட-ச:� ஆர�பமாயி)�. �ர�' �ர�' ப'�ததா2 அ�ைம 
/ைழ5�வி ட�. பா��கேவ பய3கரமாக இ,5த� பர5தாமைன.  
 
ேவதவ24 ேவ*பிைல8� ைக8மாக அவ	 ப�க�தி2 S)றி,5தா�.  
 
அ�ைமயி	 ேவக� அதிகாி�க அதிகாி�க, பர5தாமனி	 நிைல ேமாசமாகி� 
ெகா�ேட வ5த�. ேவதவ24 ேவ*பிைல ெகா�' Sசி, உபசார� ெச7தா�. 
மாாிேயா ேக கவி2ைல; பர5தாமனி	 ேமனியி2 �ளி இட3Pட* பா�கி இ2ைல. 
எ3/� சிக*�* ெபா 'க�, �ாி��� ெகா�0,5தன. பர5தாமனி	 உட2 எாி-ச2 
ெசா2 :5தரம	�. அவ	 அ�ைம� தI��கைள� ேத7�� வி'வா	, தI��க� 
/ைழ5�வி'�. ேவதவ24 "ஐேயா அபசார�, அபசார� மாாி ! ேகாபி�காேத- மக	 
மீ� சீறாேத. மாவிள�/ ஏ)�கிேற	" எ	� ேவ�'வா�. மாாி�/ எ	ன கவைல.  
 
இரC ப�� மணி�/, ஒ, உ,�ைட அபிென'� தா� ராதா. பா42 கல�கினா�. 
ேநேர ப'�ைகயைற ெச	றா�. பாதி மய�க�தி2 ப'�தி,5த அவ� கணவ	 'ராதா! 
என�ேக�0 க�ேண இJவளC பா2! நீ ெகாQச� சா*பி டா2 தா	" எ	� 
Pறினா	 ; ெகQசினா	. "ேவணா(3ேகா, ெசா2றைத� ேக<3க. நா	 
இ*ேபாதா	, ெபாிய ட�ள� நிைறய பா2 சா*பி ேட	' எ	� சா�/� Pறினா� 
ராதா.  
 
அ5த ேநர�திேல அவ.�/ ஏேதா /ஷி! விைளயாட ேவ�'ெம	� 
ேதா	றிவி ட�.  
 
"நீ /0�தா2 தா	 நா	 /0*ேப	" எ	� Pறி வி டா	.  
 
"பா2 ஆறி*ேபா7 வி'கிறேத"  
 
"ஆற 'ேம, யா,�ெக	ன?" 
 
"விைளயாட இ�தானா சமய�."  
 
"சரச���/- சமய� ேவ�'ேமா"  
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"சி	ன பி�ைளேபா2 விைளயாட ேவ�டா�. என�/� F�க� வ,கிற�. நீ3க� 
பா2 /0��வி டா2 ப'��� F3கலா�."  
 
"F3க ேவ�'மா! ஏ	 நா	 ஆராேரா ஆராாிேரா பாட 'மா ! ெதா 04ேல ப'�க 
ைவ�க 'மா" எ	� Pறி�ெகா�ேட ராதாைவ� F�க ஆர�பி��வி டா	, 
கணவ	. ராதாC�/� த	ைன8� அறியாமேல ஒ, சிாி*� வ5�வி ட�.  
 
"ஐையேயா! இேத� இJவளC சரச�. எ	ன ச3கதி! பா2ய� தி,�பிவி டேதா" 
எ	� ேக '� ெகா�ேட "இேதா பா,3க� இ*ப0. எ	 மீ� உம�/ ஆைச தாேன' 
எ	றா�.  
 
தைலைய ேவகமாக� கிழவ	 அைச�தா	.  
 
"ச�தியமாக, ஆைசதாேன" எ	� ேக டா� ராதா. 
 
 "சா(�0 சா சியாக நிஜ�" எ	றா	 கிழவ	.  
 
"அ*ப0யானா2 நா	 ெசா2வைத� ேக க ேவ�'�. பாைல� /0��வி '* பிற/ 
ேப�3க�" எ	றா� ராதா.  
 
"ஊ... ஊ� நா	 மா ேட	. நீ ெகாQசமாவ� /0�க ேவ�'�" எ	றா	 கிழவ	. 
ெசா24� ெகா�ேட பா2 ெச�ைப, ராதாவி	 வாயி2 ைவ�� அI�தி�ெகா�ேட 
விைளயா0னா	. ெகாQச� பா2 உ�ேள8�, ெகாQச� அவ� ேமலாைடயி:� 
விI5த�.  
 
"இ*ேபா சாி! உ	 உத'*ப ட உடேன இ5த பா2 அமி�தமாகிவி ட�. இனி ஒ, 
ெசா '* பா2 Pட விட மா ேட	" எ	� கிழவ	 ெகாQ�ெமாழி� Pறி� 
ெகா�ேட பாைல� /0�தா	. ப�க�தி2 ப'�த ராதாைவ ேநா�கி- சிாி�தா	.  
 
"ஆலமர மற3க� / 0 அ0மர�தி2 வ�'ற3க, உ	 ம0ேமேல நா.ற3க. / 0 
எ	ன வர� ெப)ேற ேனா0" எ	� பாட� ெதாட3கினா	. ராதா, தன�/� F�க� 
வ,வதாக� Pறினா�. "பா��கலாமா ! யா� (த42 F3/வெத	�' எ	� ப5தய3 
க 0னா	 கணவ	.  
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இர�ெடா, விநா0களி2 ராதா /ற ைட வி டா�. அ� ெவ�� பாசா3/ . கிழவ	 
அவ� பாசா3/ ெச7வைத� க�' ெகா�டா	. அவ<ைடய காதி2 சி� �,�ைப 
Xைழ�தா	. அவ� சிாி���ெகா�ேட எI5� வி டா�!  
 
"எ	ைன ஏமா)ற (08ேமா / 0, எ	னிட� சா8 ேமா0 எ	� பா0னா	. 
இர�ெடா, விநா0யி2 /ற ைட வி டா	. பாசா3/ அ2ல! நிஜ�. பா42 
கல5தி,5த அபி	 ேவைல ெச7ய� ெதாட3கிவி ட�. ராதா, கணவைன* �ர 0* 
பா��தா�. எI5தி,�க வி2ைல. பிற/, அவ� ப'�ைகைய வி ' எI5�, ெபாிய 
ப-ைச சா2ைவெயா	ைற எ'��* ேபா��தி� ெகா�' �ற�கைட கதைவ� திற5� 
ெகா�', கழனி* ப�க� நட5தா�. இ, '! தவைளயி	 P-ச2 காைத� 
�ைள�த�. ேச,� நீ,� கல5த வழி! ெதாைல Fர�தி2 நாியி	 ஊைள. ஆ3கா3/, 
S '* �ற�கைடகளி2 க 0 ைவ�க* ப 0,5த மா'க� அைசவதா2 உ�டா/� 
மணி ஓைச, மர உ-சியி2 த3கி ஆ5ைத P-ச4 ட�. ராதா பய�ைத8� மற5� 
நட5தா�. கணவனி	 பி0வாத�தா2, பாைல� ெகாQச� ப,கியதா2, அபி	 
அவ<�/ மய�க�ைத� த5த�. அைத8� அவ� உண�5தா�. ஆனா2 
எைத*ப)றி8� கவைல*படாம2 நட5தா�. எ3ேக ? த	 தா7 S '�/ . ஏெனனி2 
பர5தாம	 பிைழ*பேத கWட�. அவ	 உயி� ேபா/� (	ன� ராதா வ5� 
பா���வி '* ேபானா2 தா	 ேபாகிற பிராணனாவ� ச)� நி�மதியாக* ேபா/� 
என ராதாC�/ அவ� தா7 ேசதி வி'�தி,5தா�. எனேவதா	 ராதா பைத��� 
கணவ.�/ அபி	 கல5த பா2 ெகா'��வி '* பற5தா�, த	 காதலைன� காண.  
 
"ராதா வரவி2ைலேய, ராதாC�/ எ	 மீ� ேகாபமா? ஆ�! நா	 அவ� வா?வி)ேக 
ஒ, ச/ன� தைடேபால வ5ேத	. ராதா எ	 மனைத� ெகா�ைள ெகா�ட ராதா" 
எ	� பர5தாம	 அலறி� ெகா�0,5தா	.  
 
க� இர*ைப மீ�� அ�ைம இ,5ததா2 பர5தாம .�/� க�கைள� திற*ப-
ெத	றா:� கWட�. திற5த�� வ4�/�. வ4�த�� 9'வா	. "வ5தாளா ராதா?" 
எ	� ேக பா	.  
 
"த�பி, வ,வா� ெபா�; ச)�� F3/" எ	 பா� ராதாவி	 தா7.  
 
"F�க� ! என�கா? அ�மணி நா	 ெசா2கிேற	. ராதா இ3/ வரமா டா�; நாேன 
அ3/ ெச2கிேற	."  
 
"ேபானா2 எ	ன! அவ� கணவ	 எ	ைன� ெகா2வானா! ெகா2ல 'ேம! நா	 
ெச��தா	 பல வ,ஷ3க ளாயி)ேற.  
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"என�/ இ2லாத ெசா5த� அவ.�கா?"  
 
"தா4 க 0யவ	 அவ	 தா	! ஆனா2 அவ<ைடய கI�தி	 கயி�தாேன அ�! 
நா	 அவ� இதய�தி2 எ	 அ	ைப* ெபாறி��வி ேட	. என�ேக அவ� 
ெசா5த�"  
 
"ஓ! ஊைர�ேக�, ராதா யா� எ	� எ	பாேனா! ஊைர� ேக டா2, ஊரா,�/ எ	ன 
ெதாி8�? உ�ள� ைத� ேக '* பா��க 'ேம! ஏேதா இ3ேக வா அ�மா இ*ப0. 
நீேய ெசா2, ராதா என�/- ெசா5தமா? அ5த� கிழவ.�கா ?"  
 
"யா,�க�மா ெசா5த� ! ெகா�'வா ராதாைவ! ஒ, aண� வி ' ைவ�க 
மா ேட	. எ	 ராதா, எ	னிட� வ5ேத தீரேவ�'�" எ	� பர5தாம	 
அலறினா	. க*ப2 (I/வத)/ (	�, கட2 நீ� அதிகமாக உ�ேள �/�. 
அ�ேபால, பர5தாம	 இற�க* ேபாகிறா	; ஆகேவ தா	 அவ	 எ�ண3க<� மிக 
ேவகமாக எIகி	றன என ேவதவ24 எ�ணி விசனி�தா�.  
 
ராதாைவ* ெப)றவ� அவ�. அவேள ராதாைவ கிழவ.�/� க4யாண� ெச7� 
ெகா'�தா� . பர5தாமேனா, 'ராதா யா,�/- ெசா5த� P�' என� த	ைனேய 
ேக கிறா	. ேவதவ24 எ	ன பதி2 ெசா2வா�?  
 
"கதைவ� த 'வ� யா�?"  
 
"அ�மா! நா	தா	 ராதா! " 
 
"வ5தாயா! க�ேண வா, வ5� பார0 அ�மா பர5தாமனி	 நிைலைய" எ	� Pறி, 
ராதாைவ ேவதவ24 அைழ�� வ5தா�.  
 
பர5தாமைன� க�டா� ராதா ! அவ� க�களி2 நீ� ெப,கி)�.  
 
உ�ள�, ஒ, ேகா0 ஈ 0யா2 ஏககால�தி2 /�த* ப ட� ேபா2 �0�த�. /னி5� 
அவைன ேநா�கினா�.  
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அ5த ேநர�தி2 பர5தாமனி	 எ�ண�, அ	ெறா, நா� ஜுரமாக இ,5தேபா� 
ராதாC�/ (�தமி ட கா சியி2 ெச	றி,5த�. அதைன எ�ணி* �	சிாி*�ட	, 
அவ	 மீ�'� உளறினா	. "ராதா! நா	 உ	ைன� காத4�க, நீ எ	 பா ட.�/* 
ெப�டானாேய, உ	ைன வி'ேவேனா ! ஒ, கய� உ	ைன எ	னிடமி,5� பிாி�� 
வி'மா ! எ	ைனவிட அ�கய� எ	ன பிரமாதமா? வா! ராதா ! வ5�வி'!" எ	� 
உளறினா	.  
 
"'த�பி பர5தாமா, இேதா இ*ப0* பா�. ராதா வ5தி,�கிறா�" எ	� ேவதவ24 
Pறின��, பர5தாம	, "யா� ராதாவா, இ3ேகயா" எ	� ேக '� ெகா�ேட 
க�கைள� திற5தா	, ராதாைவ� க�டா	. ப'�ைகயி4,5� தாவி, த	 
கர3களா2 ராதாைவ இI�தா	. ராதா தIதI�த /ர:ட	 க�களி2 நீ� த��ப, 
"ேவ�டா�, ேவ�டா� ! எ	ைன� ெதாடாதீ�க�" எ	றா�.  
 
பர5தாமனி	 விசன� அதிகமாகிவி ட�. கர3கைள இI��� ெகா�டா	. 
"மற5�வி ேட	 ராதா ! அ�ைம ெதா�� ேநா7 எ	பைத மற5�வி ேட	. எ	 
பிரைமயி	 பி�த�தி2, என�/ எ�தா	 கவன���/ வ,கிற�" எ	� ச4*�ட	 
Pறினா	. ராதா பைதபைத��, "பர5தாமா, த*பாக எ�ணாேத. நா	 உ	ைன� 
ெதா டா2 அ�ைம ேநா7 வ5�வி'ெம	பத)காக� Pற வி2ைல. நீ ெதா'� அளC 
பா�கிய� என�கி2ைல. நா	 ஒ, பாவி" எ	றா�. �	னைக8ட	 பர5தாம	 "நீயா 
பாவி? த*�, த*�. ராதா நா	 பாவி, நா	 ேகாைழ, எ	னா2 தா	 நீ �யாி2 
9?கினா7" எ	� Pறி�ெகா�ேட சி3காரேவலனிடமி,5� வா3கி�ெகா�' வ5த 
ேபா ேடாைவ ராதாவிட� ெகா'�தா	. ராதா சிறிதளC தி'�கி '* ேபானா� . 
பர5தாமைன* பா��� "இ5த* பட�ைத� க�ட பிற/மா, எ	 மீ� உன�/ 
இJவளC அ	�. நா	 ேசார� ேபானைத� கா  '� சி�திர3Pட உ	 காதைல 
மா)றவி2ைலயா" எ	� ேக டா� .  
 
"ராதா, க242 ெபய� ெபாறி��வி டா2, கா)� அதைன எ'�� Sசி எறி5� 
வி'மா!" எ	றா	 பர5தாம	. அவ.ைடய இ,தய ��வமான அ	� க�ட 
ராதாவா2 அIைகைய அட�க (0யவி2ைல. இJவளC அ	� கனி8� 
பர5தாமனிட� வாழா� வா?�ைகைய* பாழா�கி� ெகா�' வI�கி விI5தைத 
எ�ணினா�. ஆனா2 அவ� எ	 ெச7வா�?  
 
ச(தாய�தி2 ஆயிரமாயிர� ஆ�'களாக உ,�கி ஊ)ற*ப 0,�/� பழ�க 
வழ�க� ச9க�ைத ஒ, ச,�/ மரமா�கிவி ட�. அதி2 த�மிWட*ப0 ெச2ல 
வி,�பி- ச,�கி விI5� சா75தவ�, ேகா0 ேகா0! இதி2 ராதா ஒ,�தி.  
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"ராதா ஒேர ஒ, ேக�வி. எ	 மீ� ேகாபி*பதி2ைல யானா2 ேக கிேற	" எ	றா	 
பர5தாம	.  
 
"/ணசீலா, உ	 மீ� என�/� ேகாபமா வ,�? ேக�, ஆயிர� ேக�விக�" எ	றா�. 
 
"அ5த* பட�தி:�ள க,*ைபயாCட	 நீ காத2 ெகா�0,5தாயா?' எ	� ச)� 
வ,�த��ட	 ேக டா	 பர5தாம	.  
 
"க,*ைபயாவிட� காதலா ! வைல S�� ேவட	 மீ� ��ளிமா	 ஆைச ெகா�டா 
வைலயி2 விIகிற�" எ	றா� ராதா.  
 
"ெதாி5� ெகா�ேட	. ஆ�! நா	 எ�ணியப0 தா	 இ,�கிற�. நீ அவ	 மீ� 
காத2 ெகா�ளவி2ைல. அவ	 உ	 நிைல க�' உ	ைன� ெகா'�தா	. நீ எ	ன 
ெச7வா7? ப,வ�தி2 சிறியவ�' எ	� பர5தாம	 Pறி� ெகா�ேட ராதாவி	 
கர�ைத* பி0��� த	 மா�பி	 மீ� ைவ��� ெகா�', "ராதா! நீ இத.�ேள 
எ*ேபா �� இ,5� வ5தா7. அ	� உ	ைன (5திாி-ேசாைலயி2 க�டேபா� 
உ	 (�திைர எ	 இ,தய�தி2 ஆழ* பதி5த�. அதைன* பி	ன� அழி�க யாரா:� 
(0ய வி2ைல. நாெளா	��/ ஆயிர� தடைவ அரகரா சிவசிவா! அ�பலவாணா' 
எ	� ெசா24* பா��ேத	 . உ	 கவன� மாறவி2ைல. தி2ைல, தி,வாைன�-
காவ2, காQசி எ.� �தல3கெள2லா� ெச	ேற	. எ	 காத2 கைரயவி2ைல; 
எ*ப0� கைர8�? "உைம ஒ, பாக	' 'இல �மி நாராயண	' ' 'வ�ளி மணாள	 
(,க	" "வ2லைப ேலால	" எ	�தா	 எ3/� க�ேட	. நா	 ேத0ய உைம 
நீதாேன!' எ	� பர5தாம	 ேபசி� ெகா�ேட இ,5தா	.  
 
ேக க� ேக க ராதாவி	 உ�ள� ேத	 உ�ட�. ஆனா:�, க'ைமயான 
அ�ைமயி	 ேபா�, ேபசி, உட���/ ஆயாச� வ,வி��� ெகா�ள�Pடாேத எ	� 
அQசி, 'பர5தாமா ேபா��; பிற/ ேப�ேவா�. உ	 உட�� இ,�/� நிைலைம 
ெதாியா� ேபசி� ெகா�0,�கிறாேய" எ	� Pறி ராதா அவ	 வாைய 90னா�.  
 
"உட�� ஒ	�� ேபா7விடா�. ேபானா:� எ	ன! உ	ைன� க�டாகிவி ட�. 
உன�/ இ,5�வ5த ஆப�ைத* ேபா�கி8மாகி வி ட�. இனி நா	 நி�மதியாக .....' 
எ	� Pறி (0*பத)/� ராதா மீ�'� அவ	 வாைய 90, "அ*ப0*ப ட ேப-� 
ேபச�Pடா�. நா	 சாகலா�, ஆனா2 உ3க<�/ ஒ, ெக'தி8� ச�பவி�கலாகா�" 
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எ	� Pறினா�. ராதாைவ� க�ட ஆன5த� அவளிட� ேபசியதா2 ஏ)ப ட களி*� 
பர5தாமனி	 மனதி2 �/5 த�. அய�C /ைற5த�. ேபசி� ெகா�ேட க�கைள 
90னா	. அ*ப0ேய F3கிவி டா	.  
 
அவ	 ந	றாக� F3/� வைர ப�க�தி2 உ கா�5� ெகா�0,5தா� ராதா. 
ெம2ல /ற ைட வி டா	 பர5தாம	. ராதா ெம�வாக எI5தா�. தாைய 
அைழ�தா�. இ,வ,� சமயலைற ெச	றன�. அ'*பி2 ெந,*ைப 9 0ன�. 
பர5தாம	 த5த ேபா ேடாைவ எாி8� ெந,*பி2 ேபா  '� ெகா<�தி வி டன�. 
பி	ன� ராதா ெம2ல நட5� S' ெச	றா�. ப'��ற3/� கணவ	 ப�க�தி2 
ப'�தா� �ைன ேபா2, சில நிமிட3க� வைர ராதாவி	 கவன� (Iவ�� 
பர5தாம	 மீேத இ,5த�. தி[ெரன அவ� தி'�கி டா�. ஏ	? த	 கணவ	 
/ற ைடவி'� ச�தேம ேக கவி2ைல. எ	�மி2லாத அதிசயமாக இ,�கிறேத 
எ	� எ�ணி ெம�வாக� கணவ	 மீ� ஒ, ைகைய ைவ�தா� ! பனி�க 0 ேபால 
ஜி2ெலன இ,5த�. அலறி� ெகா�ேட, அவ� உடைல* பி0�� அைச�தா�. பிண� 
அைச5த�. அபி	 அதிக� ; மரண�.  
 
ராதா விதைவயானா�. /3/ம� இழ5தா� . P0ன ப5��க� தம� அ.தாப�ைத 
ெதாிவி�தன�. ேவதவ24 த	ைன* ேபாலேவ ராதாC� ஆன� க�டா�; மன� 
ெநா5தா�.  
 
ராதா விதைவயானா�; பர5தாம	 /,டனானா	. அ�ைமயி4,5� அவ	 
த*பி��� ெகா�டா	. ஆனா2 அவன� க�க� த*பவி2ைல. பா�ைவைய 
இழ5தா	, பர5தாம	. ராதாC�/ ேநாி ட விப�ைத� ேக டா	. மன� ெநா5தா	. 
ஏ	? ராதாC�/ இதனா2 மன�கWட� வ,ேம எ	பதனா2 . அ�ைம ேபாயி)ேற 
தவிர, எI5� நடமா'� பல� பர5தாம.�/ வ,வத)/ ஒ, மாத���/ ேம2 
பி0�த�.  
 
ஒ, மாத���/* பிற/ பர5தாம	 ராதாைவ� காண- ெச	றா	. க� இழ5தவ	 
கேபாதி . எனி.� அவைள� காண(08� அவனா2. க� இழ5தா	; க,�ைத 
இழ�கவி2ைலய2லவா!  
 
ராதா, தா4ைய இழ5தா� ; பிறரா2 பிைண�க* ப ட கணவைன இழ5தா�; த	 
வா?�ைகயி2 அதைன ஒ, விப�� என� ெகா�டா�. ஆனா2, அதனாேலேய த	 
வா?�ைகயி2 இ,5� வ5த இ	ப ஊ)� உல�5� வி டதாக� க,த (0யவி2ைல.  
 
��க� விசாாி�க வ5தவ�கெள2லா�, தன�/� மா�' ேபான த	 கணவ,�/� 
இ,5த ெபா,�த�, ஒ)�ைம, ேநச� (த4யைவகைள* ப)றி* ேபசின�. அ� 
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வா0�ைகயான ேப-��தாேன! யா,�/� ெதாி8� - த	 காதலைன� காண* ேபாக 
ேவ�'� எ	பத)காக� கணவ.�/ அபி	 ஊ ட, அ� அளC�/ மீறி* 
ேபானதா2, அவ	 இற5தா	 எ	ற உ�ைம.  
 
த	 கணவைன� தாேன ெகா	றைத எ�D�ேபா� ராதாC�/ இ,தய�தி2 ஈ 0 
பா7வ� ேபால�தா	 இ,5த�. நா	 அவ� ச)� F3க ேவ�'� எ	� அபி	 
ெகா'�ேதேன ெயாழிய அவ� இற�க ேவ�'� எ	றா ெகா'�ேத	. இ2ைல! 
இ2ைல! நா	 எைத- ெச7தா:� இ*ப0�தாேன "வ�பாக" வ5� (0கிற�. எ	 
எI�� ேபா:�" எ	� Pறி த	ைன�தாேன ேத)றி� ெகா�டா�.  
 
த	 S 0	 கடைன� தீ��க�தா	, ராதாவி	 தக*ப	 பண�கார.�/� த	 
ெப�ைண மண� ெச7� ெகா'�தா�. ேவதவ248� த	 மக�, ந2ல நைக 
ந 'ட	 நா: ேப� க�க<�/ அழகாக வாழேவ�'� எ	ற வி,*ப���-
காக�தா	 ராதாைவ மண� ெச7ய ஒ*பினா�. ஆனா2 அ5த மண� 
மரண�ைத�தா	 கணவ.� /� த5த�. எ	 ெச7வ�? ஓ ைட* படேகறினா2 கைர 
ஏ� (	ன� கவி?5தாக ேவ�'ம2லவா! ராதாC�/ அவ� ெப)ேறா�க� 
அைம��� ெகா'�த வா?�ைக* பட/ ஓ ைட8�ள�. அதி2 எ�தைன நாைள�/- 
ெச2ல (08�. அ5த ஓ ைட பட/�/ க,*ைபயா ஒ '* பலைக! ஆனா2 ஒ '* 
பலைகதா	 எ�தைன நாைள�/� தா3/�. அ�C� பி7��� ெகா�' ேபா7 
வி ட� ஒ,நா�. பிற/ படேக கவி?5�வி ட�. கண வேன மா�டா	! இனி ராதா 
கைரேச,வ� எ*ப0 (08�?  
 
"(08மா? (0யாதா?" 
 
 "நா	 எ	ன பதி2 P�ேவ	"  
 
"உ	 உ�ள�தி2 ேதா	�வைத, உ�ைமைய� P�. ஊரா� ......."  
 
"ஊரா� ! பாழா7*ேபான ஊரா,�/* பய5� பய5�தாேன நா� இ�கதி�/ 
வ5ேதா�. அ�ப டதா4, ெபா ைடயான க�, மர�தி2 ெதா3கிய பிண� இைவ க� 
ஊரா� ஊரா� என S� கி4 ெகா�டதா2 வ5த விைளCக� எ	ப� ஊரா,�/� 
ெதாி8மா? உ	 காாிய���/, ஊரா� ஒ,வைர8� பாதி�க (0யாதா? உ	 
காாிய�ைத நீ ெச7� ெகா�. உ	 உ�ள�, உன�/ அதிகாாியா, ஊராரா? 
ஊரா,�ெக	ன ராதா? இ� ஆ/மா அ'�/மா? தா4 அ��த (�ைட�/� க� 
இழ5த கேபாதியா?" எ	�தா	 P�வ�, ஏளன� ெச7வ�, எதி�*ப�. நீ ஏைழ* 
ெப�ணாக இ,5தா2, உ	ைன ச9க� பகிWகார� ெச7வ�. ஆனா2, அதைன* 
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ப)றி நீ ஏ	 கவைல ெகா�ளேவ�'�. ராதா, ேக� நா	 ெசா2வைத! நா	 
க�ணிழ5தவ	; ஆனா:�, உன�/* பா�ைவ ெதாி5த கால�தி2 நா	 க�ட 
கா சிக� இ5த- ச9தாய�தி	 சி�திர3க�. என�/* �க '� பாட� இ� தா	 ! 
ச9க� திட(ட	 யா� எைத- ெச7யி.� ெபா���� ெகா�<�. தய3கி* 
ப�3கினா2 அவ�க� மீ� பா75�, அவ�கைள* பைத�க ைவ�/�."  
 
"ராதா, கIைதயி	 பி	�ற� நி	றா2 உைத�/�; (	னா2 ெச	றா2 ஓ0வி'�."  
 
"பழ�கவழ�கெம.� ெகா'ைமைய� தீவிரமாக எதி��தா2 தா	 (08�" - என* 
பர5தாம	 ராதாவிட� வாதா0னா	, த	ைன ம�மண� ெச7�ெகா�<�ப0. 
 
ராதாC�/, ம�மண� - தா	 ேத0ய பர5தாமைன நாயகனாக* ெப�வ� எ	ற 
எ�ணேம அமி�தமாக�தா	 இ,5த�. அவ� மன�க� (	� எதி�கால இ	ப- 
சி�திர3க� அ'�க'�காக� ேதா	றின. அவ.ைடய அ	� த	ைன- R?5� 
F�கிவாாி இ	ப உலகி2 த	ைன இற�/வதாக� க�டா�. அவ.ைடய 
க,விழ5த க�களி2 காத2 ஒளி ெவளிவர� க�டா�. சி3கார� ேதா ட�தி2 அவ	 
ைக* பி0�� நட�க, கால0 ச�த� ேக ', மர�கிைளகளி2 அம�5தி,5த கிளி, 
ெகாQ�ெமாழி �க	�, பற�க� க�டா�. அவ� ஏேதேதா PறC� அைவ. 
அைண*�, அவ	 (�த�, அவ	 ெகாQ�த2, அவ	 P0வா?த2, அவ.ட	 
/'�ப� நட��த2 இைவ யாC�, அவ� மன�க� (	� ேதா	றின.  
 
"ராதா, இேதா உ	 உலக�. நீ ேத0� ெகா�0,5த ேத	 ஓ'� ேதச� ! நீ நட5� 
ெச	� வழி தவறி, ேசர (0யா� த�தளி�தாேய, அேத நா'. காத2 வா?�ைக, 
பர5தாம.ட	 இைண5� வாI� இ	ப�ாி . ேபா, அJ வழி அ5த நா 02! 
ஒ,(ைறதா	 தவறிவி டா7. அத)/� காரண� உ	 த5ைத. இ�(ைற 
தவறவிடாேத"  
 
"(	� நீ ேபைத* ெப�! உ	ைன அட�க மட�க ெப)ேறாரா2 (05த�. இ*ேபா� 
நீ உலைக� க�டவ�. இ�(ைற உண�-சிைய அட�காேத . நட இ	ப�ாி�/! 
ச�மத3ெகா', பர5தாம.�/. அவ	 உன�/* ���லக இ	ப�ைத ஊ 'வா	. 
அவ.�/ நீ ேதைவ ; உன�/ அவ	. நீ3க� இ,வ,� தனி உலகி2 வாI3க�. 
சாதாரண உலைக*ப)றி� கவைல ஏ	? பழி�/� �)ற� தா�, இழி��* ேப�� 
பைழய பி�த�க�, ேக4 ெச7 8� /�ட�க�, ேகவலமாக மதி�/� மைறேயா�, எ	 
ெசா2வாேரா எ	பைத* ப)றி நீ கவைல*படாேத."  
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"அவ	 கேபாதிதா	! ஆனா2 அவ.�/�தா	 ெதாி8�, உ	ைன இ	ப�ாி�/ 
அைழ��- ெச2ல. பி0� ��ெகா�, அவ	 கர�ைத. அவ	 /,ட	! எனேவ 
உலகி	 கா சிக� எ�C� அவ.�/ இனி� ெதாியா�. ஆனா2 உ	ைன ம '� 
அவ	 அறிவா	. பிறவ)ைற* பா��க ெவா டாதப0� த'�கேவ பா�ைவ அவைன 
வி '- ெச	�வி ட�" - என ராதாC�/ விநா0�/ விநா0 காD� கா சிக� 
யாC� உண���வி�தன.  
 
விதைவ ராதாC�/� விழியிழ5த பர5தாம.�/� மண� நட5ேதறிய�.  
 
Sதி 9ைலகளி2 Sண�க� வ�� ேபசின�. சைமய) க 'களி2 ெப�'க� சகல(� 
ெதாி5தவ�க� ேபால� ேக4 ெச7தன�. ைவதீக�க� வ5த� விபாீத� என� 
ைககைள* பிைச5தன�. உ)றா� உறவின� உ�மின�. ஆனா2 கேபாதி�ர� காதைல, 
இனி யாரா:� த'�க(0யா�. அவ�க� இ	ப�ாி ெச	� இ	ப��ட	 வா?5� 
வரலாயின�.  

------------------------------------xxxxxxxxxxxx----------------------------------------------------    
 

ேபரறிஞ" அ#ணாவி� வா%�ைக� &றி��க� ேபரறிஞ" அ#ணாவி� வா%�ைக� &றி��க� ேபரறிஞ" அ#ணாவி� வா%�ைக� &றி��க� ேபரறிஞ" அ#ணாவி� வா%�ைக� &றி��க� ::::    
 
15-9-1909  - ேதா)ற�: சி. எ	. அ�ணா�ைர  
த5ைத  :  நடராச	    
தா7  : ப3கா, அ�மா�  
சிறிய தாயா� (ெதா�தா) ராஜாமணி அ�ைமயா  
பிற5தக�  - சி	ன காQசி�ர�  
வா?�ைக��ைண    - இராணி அ�ைமயா�  
ெதாழி2  - நா '� ெதா�' - எI�தாள�  
�ைனெபய� :  ெசௗமிய	, Sர	, சமத�ம	, /றி*ேபா	, ச�ம 0, ஒ)ற	,  

சாவ0, ஆணி, பரத	  
1929-1934 -- ெச	ைன* ப-ைசய*ப	 க2Mாியி2 பி. ஏ . ஆன�� ப ட*ப0*�  
26-5-1933 - ேகாைவ மாவ ட� கா3ேகய�தி2 (தலாவ� ெச3/5த� இைளஞ� 

மாநா 02 தி,-சி சி. எ	. சீனி வாச	 தைலைமயி2 த5ைத 
ெபாி யா� �வ�க உைர ஆ)ற, அறிஞ� அ�ணா - மாணவ� 
அ�ணா�ைர ெசா)ெபாழிC நிக?�த, ேக ' விய*�)�, 
க�' ேபச த5ைத ெபாியா� (ய	� இயலா� ேபானைம  

 (/0 அர� 23-7-1933)  
11- 2-1934 -  (த2 சி�கைத "ெகா�கரேகா" ஆன5த விகடனி2 ெவளியிட* 

ப ட� 
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1-2-1936  -   ெச	ைன ப-ைசய*ப	 ம�டப� தி2 க2வி அைம-ச� /மாரசாமி 
ெர 0யா� தைலைமயி2 பா�*பன� அ2லாதா� இய�க(� 
கா3கிர�� ப)றி- ெசா)ெபாழிC.  

ஆக�' 1936 - த5ைத ெபாியா,ட	 வடா��கா' மாவ ட- �)�* பயண� ேம) 
ெகா�ள2  

1936 -  ெச	ைன மாநகரா சி� ேத�த42 நீதி�க சி உ�*பினராக நி)ற2.  
1937 -  நவ8க� ஆசிாிய�.  
3-1-1937 -  ெச	ைன� த	மான இய�க இைளஞ� ம	ற ஆ�'விழா� 

தைலைம ஏ)ற2  
11-4-1937 -  நீதி�க சி ெசய)/I உ�*பினராத2, நீதி�க சி பிர-சார� /I 

உ�*பினராத2.  
1937 -  வி'தைல, /0 அர� இத?களி2 �ைண ஆசிாிய� பணி ஏ)ற2.  
29-8-1937 -  (சிாி தா:�கா த	மான இய�க மாநா '� தைலைம உைரயா)ற2  
9-12-1937 -  (த)கவிைத, 'கா3கிர� ஊழ2' வி'தைலயி2  
2-9-1938 -  (த2 மட2 பரத	 பகிர3க க0த�', வி'தைல.  
26-9-1938 - இ5தி எதி�*�* ேபாரா ட�தி2 ம�கைள� F�0வி ட /)ற� 

சா 0 எI��� நீதிம	ற�தி2 நீதிபதி /	னி கி,Wணநாய� நா	/ 
மாத ெவ�3காவ2 த�டைன வழ3கினா�. இராணி அ�ைமயா� 
சிைற ெச2:� அ�ணாைவ வா?�திய வா?��- ெச7தி /0 அர�, 
வி'தைலயி2 ெவளி வ5த�.  

13-1-1939 -  தமிI�காக உயி�நீ�த நடராச	 இ�தி ஊ�வல நா� - அ�ணா 
இர3க) P ட�தி2 உைர.  

18-1-1939  -  தமிழ� தி,நா� - ெச	ைன உய� நீதிம	ற கட)கைரயி2 டா�ட� சி. 
நேடசனா� பட� திற5� ைவ�த2.  

10-2-39  --  ெச	ைன� கிறி��வ� க2Mாியி2 இ5தி எதி�*�- ெசா)ேபா�  
1939 -  (த2 /���தின� "ேகாமள�தி	 ேகாப�" ெதாட�க� - /0 அரசி2  
6-1-1940 -  ப�பாயி2 ெபாியா� அ�ேப�கா� உைரயாட2; ெமாழிெபய�*�  
23-3-1940 -  (த2 �தின�, ' 'S3கிய உத'" ெதாட�க� /0 அரசி2.  
2-6-1940 -  காQசியி2 திராவிட நா' பிாிவிைன மாநா'  
8-11-1940 -  வி'தைலயி2 தி. க. ச�(க� ந0�த "/மா�தாவி	 ெப�' நாடக� 

திறனா7C.  
7.3-1942 -  திராவிடநா' கிழைம இத? ெதாட� க�. தைலய3க� ' 

'ெகா5தளி*பி2 �ர சி� கவிஞ� 'தமிI�/ அ( ெத	� ேப�' எ.� 
பாட2 (க*பி2.  

14-3-1943 -  ேசல�தி2 நாவல� பாரதியா� உட	 அ�ணா க�பராமாயண- ெசா) 
ேபா�.  
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5-6-1943 -  ச5திேராதய�' நாடக� �ர சி� கவிஞ� பாரதிதாச	 தைலைமயி2 
நட�த2.  

19-8-1944 -  ேசல� நீதி�க சி மாநா' - அ�ணா �ைர� தீ�மான� - நீதி�க சி, 
திராவிட� கழக� என*ெபய� மா) ற� ெப)� ம�க� இய�கமாக 
மல�த2.  

15-12-1945 -  ெச	ைன ெசயி	  ேமாி ஆ42 சிவாஜி க�ட இ5�ரா\ய� நாடக 
அர3ேக)ற� - அ�ணா காக*ப டராக ந0�த2.  

13-1-46 -   "பண�ேதா ட�" க 'ைர.  
ேம 1946  -  க,Qச ைட*பைட மாநா' - த5ைத ெபாியா,ட	 க,�� மா�பா' 

(கி?*�.  
29-7-46 - நாவல� ேசாம�5தர பாரதியா� தைலைமயி2 பாேவ5த,�/* ெபா) 

கிழி அளி�த2.  
25-4-47 - "ேவைல�காாி' திைர நாடக�.  
1-6-47 - "நீதிேதவ	 மய�க�" நாடக�.  
15-8-47 - திராவிட நா 02 ஆக�' பதிைன5�' ' க 'ைர - த5ைத ெபாியா� 

'��கநா�' என2 ெபா,5தா� - அ� 'விழாநாேள' என� க,�� 
விள�க� த,த2 .  

29-8-47 - த5ைத ெபாியா� 69வ� பிற5த நா� விழா சிற*�� க 'ைர "இ* 
பைட ேதா)கி	 எ*பைட ெஜயி�/�."  

14-1-48  - 'ந2ல த�பி' திைரயிட2.  
4/18 4-48 -  திராவிட நா' க 'ைர க /� த�டைன % 3000. இத	 விைல 

9வாயிர�" Kலாத2.  
18-6-49 - த5ைத ெபாியா� மணிய�ைம தி, மண�. அ�ணா பிாி5� நி)ற2.  
10-8-49  மாைலமணி' - (த2 நாளித? ஆசிாிய�  
17-949 -  தி.(.க. ேதா)ற� "ஒ ' மாQ ெச0" தி.(.க. �வ�க உைர. 

ராபி	ச	 �3கா, ராய�ர�.  
18-9-49 - திராவிட நா' இதழி2 4, 18-4--48 இ2 வைர5த க 'ைர�காக 

வழ�/. நா	/ மாத- சிைற� த�டைன ஏ)ற2. எதி�*� க�' 
ப�தா� நா� வி'தனல .  

12-1-50 - நாெட3/� ெபா3க2 விழா - அ�வைட விழா - உழவ� விழா எ'�க 
அறி�ைக விட2  

1951  -  தி,-சி- சிைறயி2 'இல சிய வரலா�' எI�த2. 
1951 -   'ஆாிய மாைய' K:�/� தைட  
17-9-51 - திராவிட நா' பிாிவிைன நா� எ'�த2.  
13/16-12-51  - தி.(.க. (த2 மாநில மாநா', ெச	ைனயி2  
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1-8-52 - இ5தி எதி�*� அற*ேபா� - இ5தி எI���கைள அழி�த2.  
25-4-53 - தி,-சி மாவ ட மாநா 02 காத2 ேஜாதி' நாடக� அர3ேக)ற�.  
15-6-53 - 'ந�நா' ' நாளித? ெதாட�க�.  
18-7-53 - (�(ைன* ேபாரா ட� --(	 (ைன* ேபாரா ட� F�0ய 

/)ற� சா 0 9	� மாத� சிைறயிட2  
15-7-53 - (�(ைன* ேபாரா ட� - கழக� தைலவ�க� ெதா�ட�க� 

ைகதாத2.  
3-5-54 - ெமாழிவழி மாநில அைம*� அறி�ைக ெவளியிட2  
14-1-55 - ெசா��கவாச2 திைரயிட2  
20-2-55 - ேதவி/ள� G�ேம' இைண*��காக* ெபா�ேவைல நி��த�.  
29-4-57 - தமி?நா' ச டம	ற தி. (. கழக� தைலைம ஏ)�, எதி��க சி� 

தைலவ� ஆத2.  
9-6-57 - 'ஓ� ேல�' ஆ3கில� கிழைம இத? ெதாட3க2  
3-1358 - அ�ணா ைகதாத2 தி. 
2-3-58 - தி .(.கழக�திைன மாநில� க சியாகC� உதயRாிய	 

சி	னமாகC� இ5திய அர� ஒ*�த2 அளி�த2.  
24-4-59  -  அ�ணாவி	 த�பிய� ெச	ைன* ெப,நக� ம	ற ஆ சி* 

ெபா�*பிைன* ெபற2.  
1-8-60  - இ5தி எதி�*� மாநா' ெச3ைக யி2 அ�ணா தைலைம உைர 

நிக?�த2.  
1962  - 'ச�ப� ' விலக2 /றி�� அ�ணா வ,5தி அறி�ைக வைரத2.  
25- 2-62  - ச ட ம	ற�தி)/� த�பிய� ஐ�ப தி	ம� ெச2ல, அ�ணா, 

பாரா<ம	ற ேமலைவ உ�*பினராத2.  
2-8-62  - விைலவாசி உய�C* ேபா� - ேவM� சிைறயி2 ப�� வார�.  
7-1-63  - சீன*ேபா� /றி��- ெச	ைன வாெனா4யி2 ஆ3கில* ேப,ைர.  
17-11-63  - க டாய இ5தி - 17வ� ெமாழி* பிாிC ச ட� எாி�த2 - 16-11-63 

அ	ேற ைகதாகி, ஆ�மாத� சிைற�த�டைன ஏ)ற2.  
1-3-67  - தமி?நா '- ச ட ம	ற�தி2 த�பிய,ட	 138 ேப� அம�5திட, 

அ�ணா தமிழக (த2வ� ெபா�* ேப)ற2 (6-3-67)  
14-3-67  - (தலைம-ச� வாெனா4- ெசா)ெபாழிC  
14-4-67  - தமி?நா'' ெபயாி '* ெப,ைம தர2 –  
10-1-68  - இர�டாவ� உலக�தமி? மாநா' எ'�� உலக�தா� உ�ள��� 

எ2லா� நி)ற2.  
8-9-68 -  அ�ணாமைல* ப2கைல� கழக� ேபரறிஞ� அ�ணாC�/ டா�ட� 

ப ட� வழ3கி ெப,ைம ெபற2.  



124 

 

4-1-69  - கைலவாண� எ	. எ�. கி,Wண	 ந0க� சிைல திற*� விழாவி2 
ெபாழி5த சிற*�* ெபாழிC.  

2-2-69 -  தமி? ம�க� ேபரறிஞ� அ�ணாைவ இழ5� �	ப�கட42 9?க2  
------------  


