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பரபர�, 0ைறயாம�, அ3த பரபர�,-0 எ'4 நிக56சிகைள* ெதா�-காம�, 

ஆபாசமி�லாம�, ஏராளமான கதாபா*திர�கைள உ!வா-கி, அப*த� கைள- 

ெகா8டாம�, �த� வாியி9!3� கைடசி வாி வைர வி4வி4�ைப- 0ைற-காம�, 

நிக56சி ேம� நிக56சியாக உ!வா-கி, ,*திசா9*தனமாக, சா�யமாக 

கதாபா*திர�கைள� ேபச வி8� , ச� தாய*தி� இ!-0
 ஒ<ெவா! மனித=
 

எ�ப> எ�லா
 நட3� ெகா.ள- ?டா�.... ேபா'ற அ+,த மான தகவ�கைள6 

ெசா�@
 நாவ�க.தா' வ� � �ைரசாமி ஐய�காாி' நாவ�க.. இவ!ைடய 

கைதகளி� காத� கா8சிA
 வ!
, ேகா8 சீ=
 வ!
, ேபாC� நடவ>-ைககD
 

வ!
, ம!*�வாி' ேசைவA
 வ!
 - இ�ப> அேநகமாக எ�லா* தர�, 

மனிதகளி' ேம'ைமைய� ப+றிA
 ெசா�வா. 

 

அேத சமய*தி�, இேத ச�தாய*தி� ந�லவ க. ம*தியி� வாE
 வ-ர ,*தி  
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உ.ளவகைள� ப+றிA
 ெசா�9 , அ�ப>�ப8டவகைள எ�ப> எ�லா
 அட-கி 

ஆளலா
 எ'பைத� ப+றிA
 ெசா�9யி!�பா. இவ!ைடய எE*�-களி� சிாி� 

,-0� பFசமி!-கா�. கைதகளி� நில)
 க>ன மான G5நிைலையA
, ப� 

சாதாரணமாக- ைகயா  >!�பா. சி-கைலA
 உ!வா-கி, அ3த சி-க9 9!3� 

வி�ப�
 வழிையA
 ெசா�வா. வ�� �ைரசாமி ஐய�கா எEதிய நாவ�கைள� 

ப>* தா�, ெபாE� ேபாவ� ம8�ம'றி, பல விஷய� கைள* ெதாி3� 

ெகா.ளலா
. 

 

தமிழி� ெந��கைத அ�ல� நாவ� ேதா'றிய ஆர
ப கால க8ட*தி� வ�� 

�ைரசாமி ஐய�கா இ3த நாவ�கைள எEதிA.ளா. அ3த காலக8ட* தி� 

இவ!ைடய நாவ�கைள� ப>-காதவ எவ!
 இ!3தி!-க �>யா�. மிக)
 

பிரபலமாக� ேபச� ப8ட திக
பர சாமியா' இவ!ைடய பா*திர� பைட�,. திக
பர 

சாமியாாி' அறி) அளவிட �> யாத�. மிக)
 ,*திசா9யானவ. த'=ைடய ஒ< 

ெவா! ேப6I வா*ைதயி@
, ெசய9@
 ப�லா யிர-கண-கான அ*த�கைள 

Jகி-க ைவ�பா. இவ!ைடய ஒ<ெவா! நாவ@
, ஒ'ைற ஒ'4 மிFசி நி+கிற�. 

 

'இ<வள) வ!ட�க. ஆகி வி8டேத! ேபா அ>-காதா?' எ'4 வாசகக. �ளி?ட 

எ ண ேவ டா
. இைத நா�க. வியாபார ேநா-கி� ெசா�லவி�ைல. 

உ ைமயி� இ3த நாவ�கைள எ�லா
 நா�க. ப>*�� பா*த பிற0தா' ெவளி 

யி�கிேறா
. ேநர
 ேபாவேத ெதாியாம� சரளமான தமி5 நைடயி�, கைத ேபா0
 

ேபா-ேக மிக மிக ந' றாக உ.ள�. 

 

வ�� �ைரசாமி ஐய�கா இ�ப>�ப8ட நாவ�கைள எEதியதா� ஏராளமான 

ந+சா8சி� ப*திர�கைளA
, த�க ெமட�கைளA
 ெப+4 உ.ளா. இெத�லா
 

சாதாரண விஷயம�ல. இ3த நாவ�கைள* தமி5 ம-க. ப>-க ேவ �
, ேபா+ற 

ேவ �
, நா�கD
 நிைறய ,*தக�கைள வி+க ேவ �
. இெத�லா
 

வாசககD-0* ெதாி யாமலா இ!-0
? இ3த� ,*தக�கைள வா�0
 

அைனவ!ேம ,*திசா9க.தா'. 

 

இ3த நாவ�கைள ெவளியி�
 �ய+சியி� எ�கD-0 மிக)
 உதவியாக எ�கள� 

நீ ட நா. ந பரான, ைசவ சி*தா3த L+பதி�,- கழக*தி' தைலவரான தி!. 

இரா. �*�-0மாரசாமி-0
, L9' பைழய பிரதிகைள- ெகா�*� உதவிய (காFசி 



4 

 

,ர
 ) அ'பகD-0
, ேம@
 இ3த L�கைள, அ3த- கால*திேலேய ஏராளமாக 

வி+பைன ெசM�, ெப!
 பணியா+றி த+ேபா� எ�கD-0 உாிைமைய வழ�கிய 

இர*தின நாய-க அ � ச'� உாிைம யாள தி!. பாலகி!"ண' அவகD-0
 

வாசக க. சாபி� எ�கள� மனமா3த ந'றிைய* ெதாி வி*�- ெகா.கிேறா
. 

 

வ�� �ைரசாமி ஐய�கா L�க. மீ �
 வ!மா? மீ �
 வ!மா?' எ'4 

ஏ�கி- ெகா  >!-0
 வாசகக. இ�ேபா� மகி56சி அைட வாக.. இ3த 

L�கைள ,/�' பா*�- ெகா  >!-0
 ேபாேத, பல வாசகக., 'ப/�' ப>-க 

வி�ைல எ'றா� ?ட� பரவாயி�ைல, தாமத�ப�* தாம� உடேன ெவளியி��க. 

எ'4 ?றினாக.. 

அ'4 007 இ'4 ேஜ
�பா � – ஆனா�  

அ'4
 இ'4
 எ'4
 "திக
பர சாமியா'' 

 

          அ�லய'� Nநிவாஸ' 

------------------ 

வ	
� ேகவ	
� ேகவ	
� ேகவ	
� ேக. . . . �ைரசாமி ஐய�கா��ைரசாமி ஐய�கா��ைரசாமி ஐய�கா��ைரசாமி ஐய�கா�    

 

வ�� �ைரசாமி ஐய�கா : 1880-1942. தFைச மாவ8ட ம'னா0> வ8ட
. 

த3ைத கி!"ண ஐய�கா. பி.ஏ. ப8ட
 ெப+4 தாசி�தாராக விள�கி, எE*�6 

ெச�வா-கா� ேவைலைய வி8ட வ. த
 நாவ�கைள* தாேம அ6சிட ஓ அ6சக�
 

'மேனாரFசனி' எ'ற மாத இதE
 ெதாட�கி மாத
 ஒ! கைத L� என எEதி- 

0வி*தவ. கைலமக. க
ெபனி, வி+பைன நிைலயமா0
. 

 

ந�*தர உயர
, ஒ�9யான உட�, க!*த ேமனி , கE*� வைர ெபா*தா' ேபா8ட 

ேகா8�, அ�க வ�திர
, பFசக6ச
, தைலயி�, 0�லா, கா9� க8 ஷூ, ைகயி� 

த>, ெந+றியி� எ�ேபா�
 தி! ம , வாM நிைறய ெவ+றிைல (ெபாிய வாM), ,ைக 

யிைல, தின�
 த�க ப�ப
 சா�பி�வா இளைம ேயா>!-க. ெமா*த*தி� ைக 

நிைறய ச
பாதி*த கவைல இ�லாத உ�லாச மனித. இவ மா>-0 ேஜ.ஆ. 

ர�கராஜு, ஆரணியா, ப
ம� ச
ப3த �த9யா, ைவ. �. ேகா., எ�. எ�. வாச' 

வ3� ேபாவ. 
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மைனவி நாமகிாி அ
மா.. ம-க. விஜயராக வ', ர�கநாயகி, கி!"ணசாமி. S*த  

மக' மைனவி ,"பவ�9; ,��ேப8ைட கா�பேரஷ' ப.ளி ஆசிாிையயாக 

இ!3� ஓM); ஒ! ெப T
 பி.ைளA
 ர�கநாயகி-0 நா'0 மக.கD
, ஒ! 

பி.ைள ர0)
 ேநவியி� கா�ட', வ��ராாி' நUன
 'ைமன ராஜாமணி' 

சினிமாவாக வ3� திைர யி8ட�
 ஒ! சSக*ைத இழி) ெசMவதாக வழ-0 

ெதாட3� நி4*த�ப8ட�. இ3த அதி6சி, அவ மான
 தா�கா� 0!தி- 

ெகாதி�பா� மா டா! 

 

இ3த L+றா >' ெதாட-க 30 ஆ �களி� ெதாட3� ப�லாயிர-கண-கான 

ம-கைள* த
 ��பறிA
 கைதகளா� பிணி*தவ. ,*தக
 ப>- 0
 பழ-க*ைத 

ஏ+ப�*தி, பர3த ஓ வாசக உல கிைன� பைட*�- ெகா ட ெப!ைமய Reynolds 

ேபா'ற நாவலாசிாியகைள* தEவி எEதியேதா�, ெசா3தமாக)
 பைட*�.ளா. 

இவ பைட�பி� சிற3ததாக ேமனகா, 0
பேகாண
 வ-கீ� 0றி� பிட*த-கன; 

படமாக)
 வ3தைவ. வாசககளி' நா>* �>�பறி3� ஈ-0
 இனிய வசன�
 

அழ0 வ!ணைனகD
 அைனவைரA
 அ.ளின. 

 

திைக�&8�
 தி!�ப�க., Iைவமி0 நிக56சி க., ஆவைல* W �
 

வி4வி4�,
, ப>-க� ப>-க மகி5�8�
 நைடA
, நைக6Iைவ ெநளிய ந�ல 

ந�ல நUன�கைள� பைட*�.ளா. 

 

ெவ4
 மம நாவ� என ஒ�-க �>யாத அள )-0 ைவணவ* தல�கைளA
, 

ேவ+4 மத*தின !
 ?> வாE
 வைகA
, சSக- 0ைற நீ-க�
 ெகா �
 

விள�0கி'றன. திக
பர சாமியா ��பறிA
 பா*திர
 நிைனவி� நி+0
. நாவ� 

வர லா+றி� Iவ� பதி*தவ வ��ரா எ'பைத யா!
 மற-கேவா, ம4-கேவா 

�>யா�. 

- ந'றி - தமி5 இல-கிய வரலா4 

          (ம�.ச. விமலான3த
) 

------------------- 
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இல�கிய சாதைனயாள�இல�கிய சாதைனயாள�இல�கிய சாதைனயாள�இல�கிய சாதைனயாள�    

 

��ப�களி@
 நா+ப�களி@
 க�கி எ'கிற எE*தாள தமி5 வாசகக. 

எ ணி-ைகைய அதி காி-க ஆவன ெசMத� ேபால இ!ப�களி� தமி5 வாச கக. 

பர
பைரைய உ!வா-க �ய'றவக. எ'4 ேஜ.ஆ. ர�கராஜு எ'பவைரA
 

வ�� �ைரசாமி ஐய�கா எ'பவைரA
 ெசா�ல ேவ �
. 

 

இ3த விஷய*ைத- க�கி ெதாி3� ெசMதா எ' 4
, �'னி!வ!
 தா�கD
 

அறியாமேல வாசக ெப!-க*�-0- காரணமாக இ!3தாக. எ'4
 ெசா�ல 

ேவ �
. 

 

ேஜ.ஆ. ர�கராஜுவி' ஐ3தா4 நாவ�கD
 இர � ஆ �கD-0 ஒ'றாக 1916 

�த� 1923 வைர யி� ெவளிவ3தன. பிர� ெசா3த-காரரான ர�கராஜு ப*தாயிர
 

பிரதிகைள அ6சி8� ஒ<ெவா! ஐL4 பிரதி கைளA
 ஒ! பதி�பாக- 0றி�பி8� 10 

பதி�,க. வைர த' நாவ�கைள ெவளியி8டா. ராஜா
பா., ராேஜ3திர', 

ச3திரகா3தா, ஆன3தகி!"ண' எ'4 ஒ<ெவா! நாவ@
 ெவளியா0
 ேபா� 

மிக)
 பர பர�பாக வாசகக. வா�கி� ப>*தன. வரதராஜ' எ'4 இர � 

பாக�க. ெவளிவ!
 வைரயி� ஒ'4
 தட�க� இ�ைல. வரதராஜனி' பல 

ப0திக. இல- கிய* தி!8�' எ'4 ேக� ேபா8�, ேமேல எ�)
 எEதி� 

பிரIாி-க- ?டா� எ'4
, ஆ4 மாத
 ெஜயி� வாச
 அ�ல� ஆயிர
 /பாM 

அபராத
. எ'4
 ேகா8 அவ!-0* த டைன விதி*த� எ'4 எ Tகிேற'. 

ெஜயி9� இ!3� வி8� எE�வைத நி4*தி வி8டா ர�கராஜு இவைர எE*தாள 

ச�க
 ஒ'4 40களி' ஆர
ப*தி� க�கி தைலைமயி� ஏ+ப8ட ேபா� �த� 

?8ட*�-0 வரவைழ*� நா' ச3தி*தி!-கிேற'. தா> வள*�- ெகா � நாம
 

ேபா8�- ெகா � (ைவ"ணவ நாA� அவ எ'4 எ Tகிேற') பா�பத+0- 

க
Xரமாக இ!3தா. 

 

ர�கராஜு)-0 அ�*� வாசககளி' கவன*ைத அதிகமாக- கவ3தவ எ'4 

வ�� �ைரசாமி ஐய� கா எ'பவைர6 ெசா�ல ேவ �
. 1923, 24 �த� 27 

வைரயி� தFைசயி� க�யாண I3தர
 ைஹ�?9� நா' ப>*�- ெகா >!-0
 

ேபா� ப6ைச, மFச., சிவ�, அ8ைடயி� ெடமி ைசZ� அவக. நாவ�க. 

ஒ<ெவா'றாக அ�பா)-0* ெதாியாம� ெரயி�ேவ �ேடஷ' ஹி-கி'பாத
Z� 

வா�கி� ப>*த நிைனவி!-கிற�. ப>*�வி8� U8�-0 எ�*�� ேபானா� அ�பா 
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ச ைட பி>�பாெர'4 அ�ேபா� ேமல Uதியி� ெத+0- ேகா>யி� இ!3த ஒ! 

ைல�ர ாி-0 இனாமாக� ,�தக*ைத- ெகா�*� வி�ேவ'. இ�ப>� ப>*த 

நாவ�க. எ'4 கனகா
,ஜ
 அ�ல� க.வ=
 விைலமகD
, வஸ3த ேகாகில
, 

&ரண ச3திேராதய
, விலாஸவதி, திக
பர சாமியா, ேமனகா இைவ நிைன)-0 

வ!கி'றன. ஒ! நாவ� கைல� பிர-ைஞAட', Iலபமாக� ப>-க- ?>ய 

நைடAட', விரஸமான விஷய�கைளA
 ?ட அதிக விரஸ
 த8டாம� எE�வதி� 

சிர*ைதAட' எEதிய வ��ரா உ ைமயிேலேய இல-கிய� பிர-ைஞ உைடயவ 

எ'பதி� ச3ேதக*�-கிடேமயி�ைல. 

 

ெரயினா�8Z' ம8டமான நாவ�கைள* தEவி எEதினா ெப!
பா@
 

எ'றா@
 அவ வி-ட \Jேகாவி' Les Miserables எ'கிற நாவைல அ+,த 

மாக* தமிழி� தEவி எEதியி!-கிறா. �தLைல� ேபாலேவ கனகா
,ஜ
 அ�ல� 

க.வ=
 விைலமக D
 எ'கிற நாவ� அைம3தி!�பதாக6 ெசா'னா� அதி� 

தவறவி�ைல. அேத ேபா� கிேர-க ,ராண- கைதயான Eros and Psyche கைதைய 

வஸ3த ேகாகில
 எ'கிற நாவலாக6 ெசMதி!-கிறா. 

 

இ'4 தமிழி� சாி*திர நாவ�க. ஏராளமாக எEத�ப�கி'றன. அவ+4-ெக�லா
 

�'ேனா> யாக- க�கிைய- க!�வ� வழ-கமாக இ!-கிற�. ஆனா�, இேத 

அளவி� இ'4 எEத�ப�கிற சாி*திர நாவலாசிாியகD-0 �'ேனா>யாக 1924-� 

ெவளி வ3த வ��ராாி' விலாஸவதி எ'பைத*தா' ெசா�ல �>A
. அ� 

ெவளிவ3த சமய*தி� மிக)
 பரவ லாக� ேபச�ப8ட�ட' ப>-க)
 ப8ட�. 

S'4 ஆ �களி� ஐ3� பதி�,க. வ3ததாக ஒ! தகவ� ப>*தி!-கிேற'. 

 

வ��ராாி' ஆர
ப- கால*திய நாவ�க. எ� லா
 மாதா3திர� ப*திாிைகயாக 

ெவளிவ3த மேனாரF சித
 (அ�ல� மேனாரFசனியா?) எ'கிற ப*திாிைக யி� 

ெவளிவ3ததாக6 ெசா�வாக.. இ3த� ப*திாி ைகைய� பா*தி!�பதாக என-0 

நிைனவி�ைல. அ3த� ப*திாிைகைய �'மாதிாியாக- ெகா �தா' ைவ.�. 

ேகாைதநாயகி அ
மா. தன� ஜக' ேமாகினி நாவ� ப*திாிைகைய* 

ெதாட�கியதாக)
 ெசா�வாக.. 

 

இ'ெனா! விஷய�
 அ�ேபா� பரவலாக� ேபச�ப8ட விஷய
 நிைன)-0 

வ!கிற�. ைவ.�. ேகாைதநாயகியி' �த� நாவலான ைவேதகியி' �த� பாதிைய 

வ��ரா எEதி, �'மாதிாியாக* த3த தாக)
 அைத� பி'ப+றி �>*� வி8� 
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ெவ+றிகர மாக ைவ.�.ேகா. ��பறிA
 நாவ�களி9!3� அவ தனி பிரா டான 

சSக நாவ�கD-0 நக3தா எ'4
 ெசா�@வாக.. 

 

1930-� எ'4 எ Tகிேற'. ைபகிரா�8� ேரா� ேகா>யி� மாினா ப� 

�டா >+0 எதிேர ேவ�கடர�க
 பி.ைள ெத! ைபகிரா�8� ேராைட6 

ச3தி-கிற இட*தி� இ!3த U8ைட வா�கி வ��ரா ,��பி*� வ�� ஹ)� 

எ'4 ெபயாி8� கிரஹ� பிரேவச
 நட*திய ேபா�, மாைலயி� பா 8 வாசி*�- 

ெகா >!-0
 ேபா� நா' ெச'ைனயி� இ!3ேத'. U8ைட� பா*� ைவ*�- 

ெகா � ஒ! வார
 கழி*�, அவைர� பா-க� ேபாேன'. அ3த ஒ! தடைவ 

ம8�ேம அவைர நா' ச3தி*தி!-கிேற'. 

 

எ'ன ேபசிேனா
 எ'4 நிைனவி�ைல. ஆனா�, ேப6I &ரா)
 த' ப-க*தி� 

அவ நாவ�கைள� ப+றி A
, அவ!ைடய தEவ� �ைறகைள� ப+றிA
 அவ 

நைடைய� ப+றிய வைரயி@
தா' எ'4 நா' நிைன) ?கிேற'. த' 

நாவ�களி� ெப!
 ப0தி தEவ�க.தா' எ'4 அவ ஏ+4- ெகா டா. ஆனா�, 

ேமனகா)
 திேலா*தைம எ'4 ஒ! ஐ3� அ�க நாடக�
 த' ெசா3த எE*� 

எ'4 ெசா�9 என-0 திேலா*தமா ஒ! பிரதி அ'பளி�பாக அளி* தா. அைத 

ெவ0நா. நா' ப*திர�ப�*தி ைவ*தி!3ேத'. 

 

அைத* தவிர அவ ேபசிய விஷய�களிேல �-கியமானதாக ஒ'4 நிைன)-0 

வ!கிற�. எகி� தி� தைல�ைற தைல�ைறயாக ஃபாேரா-க. எ'கிற ெபய!ட' 

அரசா ட ம'னக. ெத'னா8>9!3� எகி�� எ'கிற மிசிர ேதச*�-06 ெச'ற 

வடகைல அMய�காக.தா' எ'4 அைச-க �>யாத !I இ!�பதாக)
, 

அைதெய�லா
 ெசா�9* தா' ஒ! L� எEதி- ெகா >!�பதாக)
 ெசா'னா. 

இ3த6 சாி*திர உ ைமயி� இ!3த அவ!ைடய அைச-க �>யாத ந
பி-ைகயி' 

காரணமாக ஆ�கில*தி� Long Missing Links எ'4 ஒ! 900 ப-க L� எEதி அைத* 

த' ெசா3த6 ெசலவிேலேய அ6சி8� வி+க �ய'றா. ,�தக
 வி+கவி�ைல. 

அ6I-0
, ேப�ப!-0
 ஆன கடைன ,�சாக வா�கிய U8ைட வி+4 அைட*� 

வி8�, ேபசாம� கிராம*�-0� ேபாMவி8டா எ'4 எ Tகிேற'. இ3த� 

,�தக�
 எ'னிட
 ெவ0 நா. இ!3த�. 

 

கா�கிர� கமல
' அ�ல� ஆெண'4 அைணய அக�ப8ட ெப  ,ைதய�' எ'கிற 

நாவைல Iேதச மி*திரனி� ெதாடராக எEதி ெவளியி8டா. இ�தா' பைழய வ�� 
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பாணியி� அவ கைடசி �ய+சி எ'4 எ Tகிேற'. அத+0� பிற0 அவ 

��ப�களி� பைழய ேவக*ைதேயா சாதைனையேயா எ8டவி�ைல. மாச*�-0 ஒ! 

நாவ� எ'4 எEதி, நாவ@-0 L4 /பாM எ'4 ?9 வா�கி- ெகா � ஏெழ8� 

ஆ � க. இ!3� பிற0 இற3� வி8டா எ'4 எ Tகிேற'. 

 

ேசல
 ப8�- கைர ேவ">A
, காதி� டா� UI
 ைவர- க�-க=
, ெந+றியி� 

ஒ! சிவ�, N Gண- ேகா�மாக)
 நா' பா*த வ�� �ைரசாமி ஐய�காைர 

எ'னா� இ'4 ?ட நிைன)?ர �>கிற�. தமிE-0 அவ ேசைவ சாியானப> 

கணி-க�பட வி�ைல; ,ாி3� ெகா.ள�படவி�ைல எ'4தா' ெசா�ல ேவ �
. 

 

- ந'றி - இல-கிய6 சாதைனயாளக. – 

          க.நா.I. 

------------------------ 

தமி� நாவ�� ேதா�ற!" வள�#சி$"தமி� நாவ�� ேதா�ற!" வள�#சி$"தமி� நாவ�� ேதா�ற!" வள�#சி$"தமி� நாவ�� ேதா�ற!" வள�#சி$"    

 

ஆரணி 0�,சாமி �த9யாைர* ெதாட3� அவ பாணியி� தEவ�களாக 

எEதியவ வ�� �ைரசாமி ஐய�கா. தEவ� நாவ�களாயி!3தேபாதி@
 

தமி5நா8� இட� ெபய, ம-க. ெபயகைள ைவ*ேத ஜனரFசகமாக எEத�-

ப8டதா�, இவர� நாவ�க.தா' தமி5நா8>� ஒ! பர3த வாசக உலக*ைத6 

சி!">*� ைவ*தன. ,*தக
 ப>-0
 பழ-க
 இ3த நாவ�களா� ஏ+ப8ட� ஒ! 

,ற மி!-க, க டேமனி-0 கைத எE�
 எE*தாளகைள உ+ ப*தி ெசMய- 

காரணமாM இ!3த�
 வ��ரா நாவ�க. தா'. ஆக, அ-கால6 G5நிைலைய ஒ! 

விமசக பி'வ! மா4 எ�*�- கா8�கிறா: 

 

அ6I� ெபாறி ம93� காகித வ*தக
 ெப!கி வ!
 இ-கால*தி� நாவ�கD
 

,+றீச� ேபா� ேதா'றி* ெதாட�கி வி8டன. ம-களி' ஆசார�க. சீ ெபற)
, 

பாைஷ வள6சி Aற)
 நாவ�க. ெபாி�
 உதவி ,ாிA
 எ'ப� உ  ைமேய. 

ஆனா�, த>ெய�*ேதாெர�லா
 ேவ8ைட-கார எ'றப> தமி5 உலக*திேல 

இறேகா8>கெள�லா
 நாவ லாசிாியகளாM �'வ3தி!�பதா� த+கால நாவ�க. 

ெப!
பாலானவ+றா� விைளA
 தீைமக. அ+ப ெசா+ப ம'4. ரகர 'ற'கர�கைள6 

சாியாM வழ�க அறியாதவ கD
 தமி5 எE*தாளராக* �ணி) ெகா.வ�
 தமி5 

ெமாழியி' சனி திைசெய'ேற ?ற ேவ �
. ஒ'ேறா இர ேடா விட ,!ஷக., 
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இர ேடா S'ேறா நாண ம+ற க'னியக., ஒ! ��பறிA
 ேகாவி3த' அ�ல� 

ேகாபால', ஒ! ஆகாவழி ஜமீ3தா - தமி5 நாவ� &*தியாகி வி�கிற�. 

த+கால*தி� ��பறிA
 நாவ�கெள� லா
 பிற நா8�� பழ-க வழ-க�கைளA
 

மேனாபாவ� கைளA
 தமிழக*தி� பர�பி* தமி5 ம-கைள அனாசார� ப�0ழியி� 

தைலகீழாக U5*�கி'றன. நாவ�களி' த'ைம இ'னெத'றறியாத தமி5 

ம-கD
 இ3த நாவ� ,+றீச�கைள- ேகாழி விE�0வ�ேபா� விE�கி* தி!�தி 

அைடகி'றன (ல^மி, ெசM. 1924, �*� மீனா8சி நாவ @-0 மதி�,ைரயி�). 

 

வ�� �ைரசாமி ஐய�கா ெரயினா�8� ேபா'ற ஆ�கில நாவலாசிாியகளி' 

கைதகைள* தEவி எEதிய ேதா� நி'4 விடாம� தமி5நா8>' சமகால ச� 

தாய*ைத6 சி*திாி-0
 ெசா3த நாவ�க. பலவ+ைறA
 எEதியி!-கிறா. 

இவ!ைடய ெசா3த �ய+சிகளி� சிற3 தைவ ேமனகா, 0
பேகாண
 வ-கீ� 

எ'பைவயா0
. ைகயி� எ�*தா� ,*தக*ைத- கீேழ ைவ-காம� ெதாட3� 

ப>-0
 ரசைன மி03த கைதகைள எEதிய வ�� �ைர சாமி ஐய�கா பி'ன 

க�கி ேபா'றவகளி' கைதகைள� ப>-க* தயாரான ஆயி-கரண-கான 

வாசககைள* ேதா+4 வி*த �'ேனா>யாகேவ விள�கினா. இ3த� ெப!ைமைய 

ஆரணி 0�,சாமி �த9யா!
, ர�கராஜு)
 பகி3� ெகா டன. 

 

�ைரசாமி ஐய�காாி' மிக� பிரசி*தமான ேமனகா எ'ற நாவ9' �த� 

ப-க*திேலேய ஓ அ>- 0றி�, காண�ப�கிற�:  ‘ச
பசிைவய�கா, ேமனகா 

எ'பைவ உ ைம� ெபயகைள மைற-0
 ெபா!8� ைவ-க�ப8ட க+பைன� 

ெபயக. எ'4 அ3த- 0றி�, விள-0கிற�. இ'ைறய நாவ�களி� வ!
 

'ெபயகD
 ச
பவ�கD
 க+பைனேய. உ ைம மனிதகைளA
 ச
பவ�கைளA
 

0றி�பி�பைவ அ�ல' எ'ற ச8ட அ>�பைடயி� �'?8>ேய விள-க
 ெசா�9- 

ெகா.வ� நட�பிய� சி*திர�களி� இ'றியைமயாத நிப3தைனயாக அைமவத+0 

மாறாக, வ��ராாி' 0றி�,, ேமனகா கைத உ ைம நிக56சிகளி' அ>�பைடயி� 

எE3த க+பைன எ'பைத உண*�கிற�. மம�கD
 ��பறித@
 _ைற3த இ3த 

நாவ9� வாசக மனைத ஈ-0
 ச
பவ�க. பல ைகயாள�ப8>!-கி'றன. 

உண6சி களி' உ6ச நிைலைய* ெதா�
 ச
பவ�கD-0
 0ைற வி�ைல. பல 

அ�ல�கD-08ப�
 ேமனகா, ஒ! ��9
 ெப ணி' உதவியினா� த' 

கணவைன மீ �
 அைட வ� ல8சிய கைத மா3தகளி' ெசய9' விைளவாக 

அைம கிற�. தமி5நா8>' ப�ேவ4 நகர�களி' சமகால6 G5 நிைல 1920களி� 

எEத�ப8ட இ3த நாவ9� த*/பமாக விள�0கிற�. 
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வ�� �ைரசாமி ஐய�கா நாவ�களி� ேமனகாைவ அ�*� மிக� பிரசி*தி 

ெப+ற� 0
பேகாண
 வ-கீ� அ�ல� திக
பர சாமியா எ'ப�. பல மம�கD
, 

தி�-கி�
 ச
பவ�கD
 நிைற3த இ3த நாவ9� தFைச� பிரா3திய* தி� அ'4 

நிலவிய G5நிைல வ!ணி-க�ப�கிற�. கைத யி' ஆர
பேம பி'வ!மா4 

அைம3தி!-கிற�: 

 

தி!-க ணம�ைக எ'=
 சி+` தFைச ஜி�லா வி@.ள மி-க இரமணியமான 

ஒ! �தல
. அ<�ாி� எ-கால*தி@
 ஓயா� 0யி9ன�க. தம� தீ�0ரல�ைத6 

ெசாாி3� ெகாFசி- 0லாவி- 0Wகலமாக வதி3த ெத'னFேசாைலகD-கிைடயி�, 

அ6சி+`ாி' ேவளாள ர� ெத! அைம3தி!3த�. அ*ெத!வினிைடயி9!3த ஒ! 

ெப!*த ம6I U8>' ?ட*தி� ��ப*ைத3� வய�.ள ஒ! �திாீ ெத'ன�கீ+4 

�ைட3� ெகா >!3தா.. அவ ள� ைகக. எ<வள) I4I4�பாக ேவைல ெசM� 

ெகா  >!3தனேவா அ<வள) I4I4�பாகேவ அவள� வாயி9!3� ெசா+கD
 

ெவளி�ப8� ப-க*� அைறயி� வாைழ� &ைவ அாிவா.மைணயி� ைவ*� 

ந4-கி- ெகா >!3த ஓ அழகிய ெப மணியி' ெசவிகளி� தா-கி- 

ெகா >!3தன.' 

 

இ<வா4 அழகாக சில கா8சிகைள வ!ணி-0
 �ைரசாமி ஐய�கா எE*திேல 

வாசகைர- கவ!
 உ*தி எ�0
 சிற3� நி+கிற�. க�கி-0 �' அ<வள) ெதளி 

)ட=
, அழ0ட=
 வசன
 எEதியவக. வ��ராைர* தவிர ேவ4 யா!மி�ைல 

எ'4 ெசா�9 விடலா
..... தமி5 வாசககளி' நா>ைய� பி>*�� பா*� அறி3� 

எEதியவகளி� கால*தா� �த'ைமயானவ வ�� �ைரசாமி ஐய�கா...' 

எ'ப� க.நா. I�பிரமணிய*தி' மதி�X� (ப>*தி!-கிறீகளா?-2). 

 

வ�� �ைரசாமி ஐய�காாி' ெச�வா-ைக� பய' ப�*தி, 0�
ப6 G5நிைலைய 

ைவ*�, ஜனரFசகமான நாவ�கைள எEதியவ ைவ.�. ேகாைதநாயகி அ
மா.. 

 

ந'றி : தமி5 நாவ9' ேதா+ற�
 வள6சிA
 

          சி8>, சிவபாதI3தர
. 

------------------- 
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தமி�% திைரயி&தமி�% திைரயி&தமி�% திைரயி&தமி�% திைரயி&... ... ... ... !த& நாவ&!த& நாவ&!த& நாவ&!த& நாவ& 

 

,ராண- கைதகD
, இதிகாச- கைதகD
, ராஜா ராணி- கைதகD
 படமாக 

எ�-க�ப8ட தமி5* திைரயி' ெதாட-க கால*தி�.... �த' �தலாக நாவைல 

அ>�பைடயாக- ெகா � எ�-க�ப8ட பட
 ேமனகா. 

 

அ3நாளி' ,க5 &*த எE*தாள வ�� �ைர சாமி ஐய�கா எEதிய நாவ� இ�. 

திைர�படமாக எ�-க�ப�வத+0 �', ேமனகா நாவ�, நாடகமாக)
 

வ>வைம-க�ப8� பல தடைவ ேமைடேயறி ,க5 ெப+ற�. அ�ேபா�, ந>க எ
. 

ேக. ராதாவி' த3ைதயா எ
. க3தசாமி �த9 யா, ேமனகா நாடக*தி+0 வசன
 

எEதினா (>.ேக. ச �க
 சேகாதரக.தா' இ3நாடக*ைத* தயா ாி*� 

வழ�கியவக.). 

 

1935-இ� ேமனகா நாவைல� படமா-கிய ெபாE� அதி� >.ேக. பகவதி, >. ேக. 

ச �க
, எ'.எ�. கி!"ண ', >.ேக. ச�கர', எ�.வி. சக�ரநாம
, ேக. ஆ. 

ராமசாமி, டைன. சிவதாT ஆகிேயா ந>*தன. இவக. அைனவ!-0
 இ�ேவ 

�த� பட
 எ'ப�
 0றி�பிட* த-க ெசMதி. எ
. எ�. விஜயா, ேக.>. !-மணி 

ஆகிேயா!
 ந>*த இ� பட*ைத இராஜா சா ேடா இய-கினா. பாரதி யாாி' 

பாட� �த' �தலாக ஒ9*த பட
 எ'ற வர லா+4� ெப!ைமA
 ேமனகா 

பட*ைதேய ேச!கிற�. 

 

ந'றி - பதி�,* ெதாழி� உலக
, ஜூைல 2004 

----------------- 

ேமனகா ேமனகா ேமனகா ேமனகா ::::        அதிகார" அதிகார" அதிகார" அதிகார" 1. 1. 1. 1. 1 1 1 1 ----    சா"பசிவ ஐய�கா�சா"பசிவ ஐய�கா�சா"பசிவ ஐய�கா�சா"பசிவ ஐய�கா�    

 

",*தியி�லாதவ=-06 Iகமி�ைல; எ'ன ெசMகிற� 08>6 Iவைர�ேபால 

வயதான ஒ! கிழ
 ெசா�@கிறேத, அைத- ேக8கேவ �ேம எ'கிற மதி�, 

ெகாFசமாவ� இ!3தா� இ3த க"டெம�லா
 ஏ' உ டாகிற�?" எ'4 எ.D
 

ெகா.D
 ெவ>-க* த03த க�க�*த �க*ேதா� கனக
மா. தன-0*தாேன 

ெமாழி3� ெகா � சைமயலைறயி9!3� ?ட*� அைற-06 ெச'றா.. 
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?ட*தி� ேபாட�ப8>!3த சாMமான நா+கா9யி� சாM3� தம-ெகதிாி� இ!3த  

சிறிய ேமைஜயி' மீ� கா�கைள நீ8> வி8>!3த >�> கெல-ட சா
பசிவ 

ஐய�கா தம� இட-கர*தா� ெந+றிைய� ,ைத*�- க கைள S>யவ ண
 

அைசவ+றி!3தா. அவ!ைடய அ'ைன கனக
மா. அ�ேபாைத- க�ேபா� 

ெகா�*த ?ைமயான ெசா�ல
,க. அவ!ைடய ெசவிகD-0. _ைழ3� 

�ைள*தனவாயி=
 அவ உண) ெபறாம+ I
மா வி!�பேத Iக ெம'றி!3தா. 

--------- 

0றி�,:- சா
பசிவ ஐய�கா. ேமனகா எ'பைவ உ ைம� ெபயகைள மைற-0
 

ெபா!8� ைவ-க�ப8ட க+பைன� ெபயக.. 

 

நாம>� ,டைவA
, நைர*த சிைகA
, �ளசி மணி மாைலA
, இளைம வ>வ�
, 

&ைன- க T
, ெபா-ைக� ப�@
, ெவ.ளி6 ெச
,
, ெதா.ைள-கா�
 

பளபளெவன மி'ன* தி!
பி வ3த கனக
மா., "ஒ! தரமா! இர � தரமா! 

கிளி�பி.ைள-06 ெசா�வைத� ேபா� இல8ச3தர
 ப>*�� ப>*�6 ெசா'ேன'. 

பி.ைள-0
 ெப T-0
 ெபா!*த மி!-கிறதா இ�ைலயா ெவ'4 பா*� 

க9யாண*ைத6 ெசMய6ெசா'ேன'; அ� காதி� _ைழயாம� ேபாMவி8ட�" எ'4 

?றி-ெகா ேட தி!
ப )
 சைமயலைற-0. ெச'றா.. 

 

U8>� மைனவியிட
 ேகாப*ைதA
 ஆ*திர*ைதA
 கா8>, 0 �6ச8>யி+ 

0திைர ேயா8>, ெவளியி� யாவாிட*தி@
 இனிைமேய வ>வாM யாவ!-0
 

ந�லவராM ஒEகி வ!
 எ*தைனேயா மனிதைர உலக
 க >!-கிற�. ஆனா�, 

தFைசயி' >�> கெல-டரான நம� சா
பசிவ ஐய�காேரா ஊ!-ெக�லா
 ெப!*த 

,9, U8>+0 மா*திர
 எ9; பிறைர- ெக�-க ேவ �ெம'=
 ெபா�லா 

மன�ைடயவ ர'றாயி=
, அவ தம� �' ேகாப*தா@
, அவசர,*தியா@
 

தம-0- கீழி!3த தாசி�தாக., ாிவி'J இ'�ெப-டக., 0மா�தா-க., கிராம 

அதிகாாிக., ேசவகக. �த9ேயா யாவைரA
 தி8> வி�வா. ேசவக �த9ய 

சி�ப3திகைள அ>�ப�
 வழ-கமாக ைவ*தி!3தா. ஒ!நா. அவ I+4� 

பிரயாண
 ெச'4 வ�லெம'=
 ஊாி� ஒ! சாவ>யி� த�கினா. காைலயி� 

ெவளியி+ ெச'4 தம� அ@வ�கைள �>*� வி8� பக+ ப'னிர � மணி-0 

சாவ>-0 வ3� ேபாஜன
 �>*தா. சாதாரண ஜன�க. தம-0 ஒழி3த கால*தி@
, 

தா
 இ',+றி!-0
 கால*தி@
 தம� 0ழ3ைதகைள ெய�*�- க8>யைண*� 

�*தமி8� சீரா8>� பாரா8>, அவ+றி' மழைல ெமாழிகைள- ேக8� அவ+4ட' 
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ெகாFசி 0லா)த� வழ-கம'ேறா ; அ<வா4 ,� நாகாீக*தி+ பழகிய அதிகாாிக. 

ஒழி3த ேவைளயி�, தம� ைபைச- (Bicycle) கி@-0 �க3�ைட*� எ ெணM தடவி 

சீவி6 சி�காாி*� ெபா8>8� ைமயி8�- கா+றாகிய பா� ,க8> அதனா� ஆ*ம 

தி!�தியைடத� ெப!
பா'ைமA
 காண�ப�கிற�. நம� சா
பசிவ ஐய�கா!
 

அவகளி� ஒ!வராதலா�, ேபாஜன*தி' பிற0 தம� இய+ைகயி' ப> இர8ைட6 

ச-கர வ >யி' இட*தி+ ெச'றவ, அ<வ >யாகிய 0ழ3ைத-0 அ'4 ஒ! 

ேநாM க >!3தைத அறி3தா. அவ ெவளியி+ ெச'றி!3த த!ண*தி� 

அவ!ைடய சைமய+கார' மாதவ' அதி� �ர8டா8டமாக ஏறி ெந�3Wர
 ெச'4 

அைத ஒ>*� ைவ*தி!3தா'. அைத-க ட சா
பசிவ
 தம� ெந+றி-க ைண* 

திற3தா. வைச மாாிைய6 ெசாாி3தா; பிர
ைப- ைகயிெல�*தா; எதிாி� 

ந�ந��கி நி'ற டேபதா ெர�கராஜுவி' மீ� சீறி� பாM3தா. "நாேய! நீ இ�ேக 

எத+காக இ!-கிறாM? உ'=ைடய டா9 டவா9கைள- கழ+றி- கீேழ ைவ*�வி�; 

எ' �'னா� நி�லாேத; ஓ>�ேபா கEைத; உன-0 எத+காக6 ச
பள
 ெகா�*�� 

பி ட�
 ெகா8> U8>� உ8காரைவ*தி!-கிற�?" எ'4 தா4மாறாM* 

தி8>னா. அவ!-0 �'ன வ3தி!3த >�> கெல-டகளிட*தி� அ*தைகய 

அவமதி�ைப ெப+றறியாத ெர�கராஜு வி' �க
 சின*தினா� சிவ-க, இர*த
 

ெதறி*த�. அவ' த'ைன அட-கி-ெகா �, “இ�ெல சாமி! சைமய-கார ஐய! 

ஏறி-கி8�� ேபானா!; என-06 ச�கதி ெதாியா��க!" எ'4 பணிவாக 

ெமாழி3தா'. ெப!F சீ+ற*தினா� தம� மதிைய இழ3த நம� !*ர S*தி, 

"அ3த�பய� இைத* ெதா�
ேபா� யா!-0 சிைற*�-ெகா � இ!3தாM? 

ேபா-கிாி நாேய! 0+ற*ைத6 ெசM� வி8� எதி*�� ேபIகிறாயா?" எ'4 பிர
ைப 

ஓ�கி அவைன இர � அ>க. அ>*� வி8டா. மானிA
 �ர8� மனித=மாகிய 

ெர�கராஜு உடேன த'ைன மற3தா'. அவர� ைகயி9!3த பிர
ைப� பி��கி- 

ெகா � வ8>A
 �த@மாக அ>ைய* தி!�பி-ெகா�*� அவ!ைடய ேகாப
 

தணிA
ப> ெசM� வி8டா'. அத' பிற0 ெர�கராஜு பல நா8க. வைரயி� த' 

ேவைல ேபாMவி8ட ெத'ேற நிைன*� ெவ+றிைல� பா-0- கைட ைவ-க 

ஏ+பா�க. ெசM� ெகா >!3தா'. ஆனா� >�> கெல-டேரா சிறி�
 

கள�கம+ற இ!தய
 உைடயவராதலா�, அ3த நிக56சிைய அ'ேறா� மற3� 

வி8டா. அவைன* தம� U8ைடவி8� மா+றாமேல வழ-க�ப> அ'ைபA
, 

ேகாப*ைதA
 மாறிமாறி- கா8> வ3தா. இ*தைகய 0ண�ைடயவ தம� -- 

U8>� மா*திர
 அட�கி ஒ��கி அ'ைனயி' மனதி+0 விேராதமி'றி நட3� 

வ3தா. 
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�+ ?ற�ெப+றவா4 ேகாப*ேதா� சைமயலைற-0. ெச'ற கனக
மா. 

தி!
ப)
 ெவளியி� வ3தவ., "ஜாதக*ைத ந'றாக பாரடா பாரடாெவ'4 

தைலயில>*�- ெகா ேட'; ஏேதா கா-ைக, 0!வி க*�கிறெத'4 நிைன*தாேன 

ெயாழிய- ெகாFசமாயி=
 அைத- காதி� வா�கினானா?" எ'றா.. 

 

அைத- ேக8ட சா
பசிவ ஐய�கா ெபா4ைமயாக, "ஆமா
; ெவ.ைள-காரக-

ெள�லா!
 ஜாதக
 பா*�*தா' க9யாண
 ெசMகிறாகேளா? அவகளி� �திாீ 

,!ஷ ச ைடயி�லாம� அ'ேபா� ஒ+4ைமயாM வாழவி�ைலயா? அெத�லா
 

ைப*திய3தா'. ெநா > வழியா� �ய� ேபாMவி8டதா-0
" எ'4 ெம�வாக 

�T�T*தா. 

 

கனக
 :- ெவ.ைள-காரைன� பா*�� பா*�*தாேன அநியாயமாM ந
�ைடய 

ேதசேம நாசமாM� ேபாM வி8ட�. ஆனா� அ� அவ=ைடய 0+றம'4; 

உ�கDைடய�. நா
 அவ=ைடய வழ-க*ைத� பி'ப+றினா�, �+றி@
 அைதேய 

ெசMத� ேவ �
. இ�ைலயாகி�, ந
�ைடய பழ-கவழ-க*ைத விட-?டா�; 

ெவ.ைள-கார' ஜாதக� ெபா!*த
 பா�பதி�ைல; ஆைகயா�; அைத நீ�கD
 

ெசMய �ய@கிறீக.; ஆனா� அவக. ப-0வமைட3த ெப ைணA
, 

பி.ைளையA
 ஒ!வேரா� ஒ!வ ஐ3தா4 மாதகால
 பழ0
ப> வி�*� 

அவகDைடய மன�
, 0ண�
 ெபா!3�கி'றனவா ெவ'4 பா-கிறாகேள! 

அ�ப> ஏ' நீ�க. ெசMகிறதி�ைல? உ�கDைடய காாியேம எ�ேபா�
 

பாதி-கிண+ைற* தா �வ�தாேன. நா
 பா9ய விவாக
 ெசMவ� நலெம'4 

ைவ*தி!-கிேறா
; ெப T
 பி.ைளA
 ஒ+4ைமயாM வா5வாகளா ெவ'பைத 

அ�ேபா� அ=பவ*தி� அறிய �>யாதாைகயா� ஜாதக*தி' Sலமாக அறிய 

�ய�கிேறா
. அவகD-0 ஜாதக*தி� ந
பி-ைக கிைடயா�; ெப கைளA
 

ப-0வமைட3த பிறேக மண
 ெசMவி-கிறாக.. ஆைகயா�, ைக�, ணி+0- 

க ணா> எத+0? ஏ8>' SலமாM அறிதைல விட அ=பவ*திேலேய வி�*�� 

பா*� வி�கிறாக.. அ�)
 ந�ல ஏ+பா�தாேன; இ�லற வா5-ைக எ'ப� 

கணவ', மைனவி ெய'=
 இர � மா�களா� ஒ+4ைமயாக இE*� 

நட*த�ப�
 வ > ய�லவா? ந
மிட�.ள மா�
 நா
 ,திதாM- ெகா.ள�ேபா0
 

மா�
 ஒ!மண�ப8� உைழ-கி'றனவா எ'பைத அறிய நா
 அவ+ைற வ >யி+ 
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&8>� பா�பதி�ைலேயா? மனெமா*� வா5வத+ 0ாிய காாியம�லவா? நா
 

ந
�ைடய ெப ணி' மீ� ஆ  கா+4 UIத� ?டாெதன நிைன-கிேறா
. 

ெவ.ைள-காரக. நீ>*த ெப!*த லாப*ைத- க!தி அ+ப- ேக8ைட� 

ெபா!8ப�*தவி�ைல; ஒ! ெப  தன-0- கணவனாக வாி-க�ப�
 மனிதேனா� 

ெசா+பகால
 ஒ!மி*�� பழ0வதினா� எ'ன ெக�தி ச
பவி-க� ேபாகிற�? அவ. 

ஒ!வனிட
 தி!�தியாக நட-க* தவறி=
, அவனிட*தி+ க+ற பாட*ைத 

இ'ெனா!வாிட*தி லாயி=
 ஒE�காக ஒ�,வி�பா ள'ேறா ? அவக. 

காாியவாதிக.. நீ�கேளா இர >@
 ேசராம� அதி� ெகாFச
 இதி� ெகாFச
 

ேச*�-ெகா � திாிச�0வி' Iவ-க*தி9!-கிறீக.. 

 

*சா-0ேல ெகாFச
, ேப-0ேல ெகாFச
 எ'றவ=ைடய அறியாைம-0
 - 

உ�கDைடய அறியா ைம-0
 வி*தியாசமி�ைல. நா�க. ெசா'னா� உ�கD- 

ெக�லா
 S-கி' ேம� ேகாப
 வ3�வி�
. நீ�க. எ�லாமறி3த ேமதாவிக.; 

நா�க. இ�கிC" பாைஷ ப>*தறியாத �8டா.க.. பைழய Sட ந
பி-ைககைள 

விடாத ப8டவ*தன
; கநாடக
. ,� நாடகமா�
 உ�கD-ெக�லா
 இ<வித 

உப*திரவ�க. வ!வேத'? ஆனா� உ�கD-ெக'ன வ!*த
? நீ�க. ெசMA
 

விஷ�பாி8ைசயினா� ஒ'ைறAமறியாத ேபைத� ெப க. வைத�ப8� 

அழிகிறாக. - எ'றா.. 

------------ 

* 0றி�, - ஒ!நா. க'னட பாைஷ ேபI
 பிராமணக. சில த�கD-0 மா*திர
 

ஒ! வி!3� ெசM� ெகா டாகளா
. க'னட பாைஷ யறியாத ஒ! தமிழ' 

அவகைள� ேபால ேவஷ
 ேபா8�- ெகா � ேபாஜன*தி+0 உ8கா3தானா
; 

வாைழ-காM கறிA
, பாவ+காM கறிA
 ெகாண3� பாிமாறியவ' தமிழ=-0- 

ெகாFச
 பாிமாறி வி8� “சா-கா?""ேப-கா?" எ'றா'. அைவ "ேபா�மா?" 

"ேவ �மா?' எ'ற அ*த*ைத- ெகா ட க'னட ெமாழிக.. அவ+ைற அறியா' 

தமிழ', அைவயிர �
 இர � கறிகைள �ைறேய 0றி*தன ெவ'4 நிைன*த 

தமிழ', "சா-0ல ெகாFச
 ேப-0ல ெகாFச
 " எ'றானா
. உடேன அவைன 

பி>*� உைத*� ெவளி�ப�*தினாக. எ'4 ஒ! வரலா4 உ �. 

--------- 

 

சா
பசிவ ஐய�கா சிறி� ேகாப�ெகா டா. எனி=
 அைத- கா8டாம�, "அ
மா!  
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எ'ன ைப*திய
 இ�! எ�லா
 அவரவகDைடய தைலவிதி�ப>தாேன நட-0
. 

ந
மா+ ெசMய-?>ய ெத'ன இ!-கிற�? ஆயிர
 �ைற ஜாதக*ைத� பா*ேதா 

அ�ல� அ_ேபாக*தி� வி�*ேதா க9யாண
 ெசMதா@
 U8�-0 U� 

வாச@ �; கணவ=-0
, மைனவி-0
 ச ைடயி�லாத Uேட�. ஒ! U8>� 

ெசா+ப ச ைட இ!3தா� இ'ெனா! U8>+ ெப!*த &சலா யி!-கிற�. ஏைழ- 

0�
ப�களி� ,!ஷ' வழ-க*தி+0 மாறாக சிறி� தாமதமாM U8>+0 வ3தா�, 

அவ' ேவ4 எ3த �திாீேயா� ேபசி வி8� வ3தாேனா ெவ'4 நிைன*� அவ' 

மைனவி எாி6ச@
 ெபாறாைமA
 ெகா � அவ=-06 சா�பா� ேபாடாம� 

ேகாபி*�- ெகா � 0�,ற� ப�*� வி�கிறா.. ெபாிய மனித U8>ேலா தா' 

இ�லாத கால*தி� த' மைனவி பாிசாரகேனா� தி!8� ந8,- ெகா டாேளா 

ெவ'4 கணவ' ஐA4கிறா'. இ�ப> த-க �கா3தர
 இ'றி ஒ!வ!-ெகா!வ 

ச ைட யி�த@
 ஒ!வ மீெதா!வ ெவ4�ைப- ெகா.Dத@
 மனித இய+ைக; 

எ'றா@
 இவ' ெசMத காாிய*ைத�ேபால இ3த உலக*தி� எவ=
 ெசMய* 

�ணிய மா8டா'; இ3த �8டா. எ'ைன எ<வள) அவமதி*� நிைன*த வித
 

ைவ� அவமான� ப�*தினா' ெதாிAமா? இ�ப>6 ெசMதவ' ெப T-0 எ'ன 

தீ�ைக*தா' ெசMயமா8டா'! அ ைட U8�-காரக. எ'ைன- க ட)ட' 

க ணீ வி8� அழாத 0ைறயாக இவ' ப�*திைவ*த பா8ைட-ெய�லா
 

ெசா'னாக.. அடடா! எ'ன �ரதி!"ட
! நம-கி!�ப� ஒேர ெப  0ழ3ைத 

ெய'4 அத' ேம� நம� ஆைசைய ெய�லா
 ைவ*�, கிளிைய வள�பைத� 

ேபால எ<வளேவா அ!ைமயாக வள*� இ�கித
 அறியாத எ!ைம-கடா 

வினிட*தி+ ெகா � ேபாM* த.ளிேனாேம! ந
�ைடய ,*தியி� ஆயிர
 தர
 

ெச!�பா� அ>*�- ெகா டா@
 அ� ந
�ைடய மடைம-0
 ேபாதா�'' எ'றா. 

 

கனக
 :- ஆமடா அ�பா! க9யாண*தி+0� ெப ணி!�பதாக� ப*திாிைகயி� 

விள
பர
 ெசM� ,!ஷைன* ேத>� பி>*தாய�லவா! அத+0* த-க மாியாைதைய 

நீ ெபறேவ டாமா? இ3தமாதிாி அதிசய*ைத எ�க. அ�ப', பா8ட' கால*தி� 

ேக8டேதயி�ைல. இ� ெப!*த ?*தாக*தா' இ!-கிற�. இ3த உபாய*ைத 

நீ�க. எவாிட*தி+ க+4- ெகா bகேளா! உ�க. 0!வாகிய ெவ.ைள-காரக. 

?ட இ�ப>� ப*திாிைகயி� விள
பர
 ெசMவதி�ைலயாேம? வியாபார*தி+0� 

ெப ணி!- கிறெத'4 எEத உ�கD-0 ெவ8க
, மான
 �த9யைவ ?டவா 

இ�லாம+ ேபாகேவ �
! சாமா'கைள விைல-0- ெகா.வைத� ேபால 

வியாபார
 ெசMதா� இ
மாதிாியான �'ப3தா' ச
பவி-0
. இ�ப>- க9யாண
 

ெசMவைதவிட மா�பி.ைளைய வி. பி. தபா9� அ=�,
ப> விள
பர
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ெசMUகளானா�, அ� இ'ன
 Iலபமா யி!-0
. த�கமான ெப ைண �'பி' 

க �
 ேக8� மறியாத ஒ! ைப*திய*தினிட
 ெகா �ேபாM* த.ளி அவைள 

மீளாத ேவதைன-0 ஆளா-கினீக.. இர � ெக8ட � ைடகD
 நாசமாM� 

ேபாக; எ' வயிெறாிகிற மாதிாி அவகDைடய வயி4 எ�ேபா� எாிAேமா? 

இராவண' 0>ைய- ெக�-க ஒ! G�பனைக வ3தா.; இ3த� ைப*திய*தி' 

0>ைய- ெக�-க இர � G�பனைகக. வ3தி!-கிறாக.. அவக. இ!-கிற 

வைரயி� அ3த- 0�
ப
 உ!�பட�ேபாகிறதி�ைல. ந
�ைடய 0ழ3ைதA
 

Iக�பட� ேபாகிறதி�ைல எ'றா.. 

 

சா
பசிவஐய�கா:- இனிேம� எ' உயி ேபானா@
 ெப ைண அ�ேக அ=�ப 

மா8ேட'. இர � ,9களி' ந�வி� ஒ!மா' அக�ப8�- ெகா � வி�பட 

வழியறி யாம� வ!3�வைத� ேபால அ3த* �"டகளிட
 இவளி!3� ஒ!நா. 

வாழ �>யா�. இவ. இனி இ�ேகேய இ!3� விட8�
, பா9ய*திேலேய 

விதைவயாM� ேபானதாக நிைன*�- ெகா.ேவா
; ெப க. Iக�ப�
 ெபா!8� 

,!ஷ' U8�-0� ேபாவ� வழ-க
. �'ப�க. அ=பவி-க யா அ=�,வாக.? 

க9யாண*�-0 Sவாயிர
 /பா ெகா�*ேதா
. சா3தி �?*த*தி+0 

இர டாயிர
 /பா ெப4மான�ைடய சிற�,கைள6 ெசMேதா
. நா' ஒ'4
 

ெசMயவி�ைல எ'4 நா*திமா இ!வ!
 Wஷி�ப�
 இ>*தி>*�� ேபIவ�
 

கண-0 வழ-கி�ைலயா
. ஒ! பி> அாிசிெய�*� பி6ைச-கார=-0- 

ேபா8�வி8டாளா
; அைர�ப> அாிசிைய� ேபா8�வி8டா ெள'4 அவக. அ3த� 

ைப*திய*�-06 ெசா�9- ெகா�*தாகளா
. அ3த �E�8டா. இ!
,- 

கர >- கா
ைப� பE-க- காயைவ*�- ைகயி+ I8�வி8டானா
. இைத- 

ேக8ட)ட' எ' மன
 ப8டபா8ைட எ'னெவ'4 ெசா�ேவ' ! மான*�-0 

அFசி� ேபசாம� வ3�வி8ேட'. 

 

கனக
 :- ஆகா! ெபா4ைமயி� &மாேதவி எ'ேற ந
�ைடய 0ழ3ைத ேமனகாைவ 

மதி-க ேவ �
. இ*தைன அ-கிரம�க. நட3தி!3�
, இவ. த' ,!ஷ' மீ�
, 

நா*திமாகளி' மீ�
 எ<வித 0ைறA
 ெசா�ல வி�ைலேய! G�ப8ட தE
ைப- 

க ட ேபா� என-0 ச3ேதக
 உதி*த�; எ'ன ெவ'ேற'. ெந!�,*தண� 

தவ4தலாக- ைகயி� விE3� வி8டதாக6 ெசா'னாேள ேமனகா! ஆகா! 

இவDைடய ந+0ண�
, ெப!ைமAேம அவகைள அவசிய
 அ>*�வி�
. 

ெகாைல ெசMய-?ட அFசமா8டாக. பாதகக.. நைககைள ெய�லா
 பறி*� 

அட0 ைவ*� வாயி+ ேபா8�-ெகா � 0ழ3ைதைய பிற3த ேமனியாக வி8ட� 

ேபாதாெத'4, இ�ப> அ>*�
, I8�
, ைவ�
 உப*திரவி�பாகேளா! 
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ந
�ைடய ெப T-காக*தாேன நா
 இ<வள) ெபா!ைள வாாி-ெகா�*ேதா
. 

ந
�ைடய ெபா' மா*திர
 வி!�பமாயி!-கிறேதா? பிற ேத�
 ெபா!ளி� 

இ�ப>� ேபராைச ெகா டைலA
 நாMகD-0 ெவ8கெம'ன? மானெம'ன? 

ெபௗரஷெம'ன? ஆணவெம'ன? அடடா! அவக. U� 08>6 IவராM*தா' 

ேபாMவி�
 - எ'றா.. 

 

சா
ப - எ'ைன- க ட)ட' அ3த� ைப*திய
, "ஏனடா இ�ேக வ3தாM? 

அேயா-கிய� பயேல!" எ'4
, ''உ.ேள _ைழ3தா� காைல ஒ>*� 

வி�ேவ"ென'4
 எ'=ைடய ேசவககD-0 எதி+ ெசா'ன வா*ைதைய நா' 

மற�ேபனா! - எ'றா. 

 

சைமயலைறயி9!3த கனக
மா. ஆ*திர� ெப!-கி� த' ைகயி9!3த ெப!*த 

கீைர*த ைட-ைகயி+ பி>*த வ ணேம >�> கெல-ட!-ெகதிாி� ேதா'றின 

கா8சி, அ3த- கதாAத*தா� அவைர அ>-க வ3தைத�ேபா� இ!3த�. அ
மா. 

ஆ*திர*ேதா� ைகைய நீ8>, ''உன-0 ெதாியா த�பா! அ3த � ைடக. ம!3� 

ேபா8� வி8டாகளடா! க9யாண*தி+0� பி' இ<வள) காலமாக அவ' 

இ�ப>யா இ!3தா'! வரவர அவகDைடய �ேபாதைனA
, ம!3�
 ஏறிவி8டன 

வ�பா! அவ' இைத*தானா ெசMவா'? இ'ன�
 ஆயிர
 ெசMவா'. அவ' ேம+ 

0+றமி�ைல. எ4
&ற- க�@
 0ழி3� ேபாகாதா! ஓயாம+ ேபாதி*�� ேபாதி*� 

மனதி� விஷ*ைத ஊ8>- ெகா ேட வ3தா�, கைரயாத மன�
 கைர3� 

ேபாகாதா?" எ'றா.. 

 

சா
பசிவ ஐய�கா, "அவ' கைடசியி� எ'ன ெசMதா' ெதாிAமா? நா'  

ெப ைண அைழ*�� ேபாக ேவ � ெம'4 அவனிட*தி+ ெசா'ேன'. உடேன 

அவ' ெச!�ைப எ�*�-ெகா � எ'ைன அ>-க வ3தா'. ந�ல ேவைளயாக 

ந
�ைடய ேசவக ெர�கராஜு அவைன* த�*� மைற*�- ெகா டா'. 

இ�லாவி8டா�, மிக)
 அவமான
 ேநாி8>!-0
" எ'றா. 

 

கனக
மா. விசன*ேதா� , "சாிதா'; மாமனா!-0* த03த மா�பி.ைளதா'. 

உன-0- கீழி!�பவைர அ>-காேத, ைவயாேத ெய'4 நா' எ*தைன தடைவகளி� 

ெசா�9* தைலயி� அ>*�- ெகா �
 நீ ேகளாம+ ெசMகிறா ய�லவா, அ� 
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UணாM� ேபா0மா? நம-0- க T-0- க ணான 0ழ3ைதேம�, உ' 

பாபS8ைட வ3திற�கி வி8டதா-0
. உ
; எ�லா
 தைலவிதிய�பா! காைச- 

ெகா�*�* ேதைள- ெகா8ட வி8�- ெகா டைத� ேபால� பண*ைதA
 ெகா8>, 

அ!ைமயாM வள*த த�க*ைதA
 தாைர வா*ேதா
. எ'ன ெசMகிற�? 

பா*திரமறி3� பி6ைசயிட ேவ �
. அ3த �"ட � ைடகளா� உப*திரவ
 

உ டா0 ெம'ப� என-0 ஆர
ப*திேலேய ெதாிA
. �' பி' ெதாியாத இட*தி 

ெல�லா
 ச
ப3த
 ெசM� ெகா டா� அ� இ�ப>*தா' �>A
. ேபான� 

ேபாக8�
; ந
�ைடய 0ழ3ைதைய அைழ*�-ெகா � வ3தாேய , அ�ேவ 

ேபா�
, அவ. இ�ேகேய இ!-க8�
. ந�ல கால
 வராம+ ேபாகா�. அவ=-0 

எ�ேபா� ந�ல ,*தி வர�ேபாகிறேதா , பா-கலா
" எ'ற வ ண
 த' 

ஆ*திர*ைத அட-க வ�லைம அ+றவளாM- க T� க ணீ!மாM- கனக
மா. 

கீைர*த ேடா� சைமயலைற- 0. ெச'றா.. �யரேம வ>வமாM உ8கா3தி!3த 

சா
பசிவ ஐய�கா, ேம'மா>யி� எவேரா விரைல ெம�வாM6 ெசா�-கி* தம-06 

ைசைக கா8>யைதAண3� ேமேல நிமி3� பா*தா. அழேக வ>வாM* 

ேதா'றிய ெபா+ெகா> ேபா'ற ஒ! ெப மணி அ�கி!3த வ ண
 த' சிர*ைத 

மா*திர
 ஒ! பலகணியி' வழியாக நீ8>னா.. அவDைடய க க. அவைர 

வ!3தி அைழ*தன. 

 

"ச+ேற ப!*த தனேம 0@�க* தரளவட3 

�+ேற யைசய- 0ைழJசலாட* �வ ெகா. ெச<வாM 

ந+ேற ெனாEக நடன சி�கார நைடயழகி' 

ெபா+ேறாி!-க* தைலயல�கார
 ,ற�ப8டேத." 

 

எ'ன* ேதா'றிய அ
�க*ைத ேநா-கிய >�> கெல-டாி' �யர�
, �க 

வா8ட�
 பற3� ேபாயின; இ'ப மயமானா. ப*தைர மா+4� ைப
ெபா'ைன� 

பழி*த அ� &�ெகா>யி' ேமனி நிற*ைத அவளா� உ�*த� ெப+ற ேமகவ!ண� 

ப8டாைடA
 இைடைய அல�காி*த த�க ஒ8>யாண�
 ஆயிர மட�0 

வன�பி*தன. வயிர- க
ம�, வயிர S-0� ெபா8� �த9ய உயதர இைழக. 

அவள� வதன*தி+ Iடவி8 ெடாி*தன; க4F சா3�* திலகேம க  ெகா.ளா6 

சி�காரமாM- கா ேபா மனதி+ காம* தீைய வள*த�. அவD-0 ��ப� வய� 

நிர
பியதாயி=
, அவள� ேதா+ற
 அவD-0 வய� பதிேனேழெய'4 

ெபாMAைர*�� பிரமாண
 ெசMத�. அதிக உயர�
 04க@ மி'றி ந�*தர 
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உயர*ைதA
, மி-க ப!ம=
 ெம9) மி'றி உ!8சி திர8சிைய- ெகா ட உ'னத 

ேமனிையA
 ெப+றி!3த அவளிட*தி� ப-0வ கால*� ெயௗவன மடமயிலா-0 

உாிய விவாி*த+காிய வசீகர* த'ைமA
, கா ேபா க ைணA
 மன*ைதA
 

ஒ!�ேக கவ!
 அ'றல3த அரவி3த*தி' தள தள�,
, ெம'ைமA
 ம+ெற�லா 

நல'கD
 ெகா.ைளயாM� ெபா93தன. யாெதா! மகைவA
 ெபறாத ,திய 

ேசாபன� ெப ைண� ேபால ஒளி3� அFIக
 ேபால- ெகாFI
 அ< வFசி-0* 

த�க
மா. எ'4 ெபய G8>ய� எ*தைகய ெபா!*த
! ெகா>ய 0ண*ைதA
 

க>ய மனைதA� ெகா ட கர>, ,9, சி�க
 �த9ய வில�0கD
 த
 ேப�கைள- 

க டா� அட�கி ஒ��கி* தம� ெச!-ைக யிழ3� அைவகளி' கால>யி� U53� 

அைவகைள நாவினா� ந-கி- ெகா�*� ைந3திள0 ெம'றா�, யாவமீ�
 

ேகாப�ெகா.D
 சா
பசிவ ஐய�கா அழ0- 0வியலாM- காண�ப8ட த
 

மைனயா8>ைய- க � ெவ ெணைய�ேபா� இளகி இ'பமாM நி'ற� 

வி3ைதயாேமா? ேம'மா>யி 9!3த கா3த
 >�> கெல-டாி' சிைகைய� பி>*� 

உ@-கி ேமேல இE*த�. அ�*த ெநா>யி� அவ ேமேல ெச'4 அ3த 

வ>வழகியி' ப-க*தி+ ப�9ளி*� நி'றா. 

***** 

அதிகார" அதிகார" அதிகார" அதிகார" 1. 1. 1. 1. 2 2 2 2 ----    இரா(இரா(இரா(இரா(, , , , ேக�ேக�ேக�ேக�, , , , சனீ*வர�சனீ*வர�சனீ*வர�சனீ*வர�    

 

ெச'ைன, தி!வ�9-ேகணி* ெதாளசி�க�ெப!மா. ேகாவி� ெத!வி@.ள ஒ! 

சிறிய இ�ல*தி' ?ட*தி� ஊFச� பலைகயி' மீ� 0Wகலமாக ஒ! ெயௗவன 

விதைவ உ8கா3� ஆ>-ெகா >!3தா.. அவD-06 ச+ேறற- 0ைறய 

பதிென8� வயதி!-கலா
. அவDைடய சிர*தி' உேராம�
, ஆபரண�கD
 

வில-க�படாம9!3தன. அவDைடய க கD
, க'ன�கD
 0ழி3தி!3தைம 

யா@
, மன*தி' வன�,
, மFசளி' வன�,
 இ�லாைம யா@
 அவ. 

ேபாM-ெகா டவைள� ேபால காண� ப8டா.. தைச� ப+4* �!
, ேபா9!3த 

அவDைடய ேமனி, அவ. Gனிய-காாிேயா ெவ'=
 ஐய*ைத உ டா-கிய�. 

ம ெவ8>யி' இைலைய� ேபா9!3த அவDைடய ப+கைள* திற3� அவ. 

அ�ேபாைத-க�ேபா� நைக*தேபா�, இைள-காதி!3த ப+கD
, I!�கி� 

ேபாயி!3த �க�
 �ரணி விவகார* ேதா+ற*ைத A டா-கின. அவ. சிவ�,* 

ேதா@
, வFசக ெநFச�
, ெபாறாைம6 ெசா+கD
, அ+ப,*திA
 ெப+றவ.. 

விசன�
, மகி5)
, அEைகA
, நைக�,
, ேகாப�
, அ',
, பைகைமA
, 

ப8ச�
 அவD-0 நிைன*தா @ டா0
; நிைன*தா� மைறA
. 
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அவD- ெகதி6Iவாி' ஓர*தி� உ8கா3� இ'ெனா! விதைவ அ�பள
 ெசM� 

ெகா >!3தா.. வFசைனயி'றி வள3த ஒதிய�க8ைடைய�ேபால- காண�ப8ட 

அவ., ெமா8ைடய>*� �-கா>8>!3தா. ஆயி=
 ��ப� வ!ஷ�கைளேய 

க டவளாயி!3தா.. யாைன இ��,
, பாைன வயி4
, 04கிய தைலA
, 

ெப!கிய கா�
, கிளியி' S-0
, ஒளியி�லா ப�@
, உ! ட க'ன�
, திர ட 

உத�
, 04
ைப* தைலA
, தி!
பா- கE*�
 ெப+ற அ3த அ
மா. தன� 

08ைட-ைககD
, ெமா8ைட தைலA
 0@�க- 0@�க அதிவிைரவாக அ�பள
 

ெசMத கா8சி அ+,தமாயி!3த�. அவD
 மகி5ேவ வ>வமாM- ?6ச98� நைக*� 

ஊFச99!3த த' த�ைக ேகாமள*ேதா� உைரயா>- ெகா >!3தா.. 

 

ேகாமள
 :- ஏன> அ-கா.! வரவர உ' ைக ேதறி வி8டேத! இ�ேபா� 

ெசM�ைவ*த அ�பள
 ந
�ைடய வராகசாமியி=ைடய சா3தி �?*த*தி� >�> 

கெல-ட அக*தி� (U8>�) ெபாறி*த அ�பள*ைத� ேபா9!-கிறேத! - எ'4 ?றி 

நைக*�� பாிகாச
 ெசMதா.. அைத- ேக8ட ெப!3ேதவிய
மா., 

"ந'றாயி!-கிற�! அ3த பிண�கD-0 மான
 ெவ8க
 ஒ'4மி�ைல; பண
 

ஒ'4தா' பிரதான
; அ3த6 சபி >-0 >�> கெல-ட உ*ேயாக
 எ'ன 

ேவ >யி!-கிற�! ஆ , ெப  அட�க@
 நி*திய தாி*திர
. அவகDைடய 

�க*தி� விழி*தா@
, அவகDைடய தாி*திர
 ஒ8>-ெகா.D
" எ'றா.. 

 

ேகாமள
 :- ஏன> அ-கா.! அ�ப>6 ெசா�@கிறாM? அவ=ைடய அக�ைடயா. 

த�க
மா.. தாயா கனக
மா. (கனக
 எ'றா� த�க
) இர � த�க மைலக 

ளி!-க, >�> கெல-டைர தாி*திர ெம'கிறாேய! - எ'றா.. 

 

ெப!3ேதவி:- (நைக*�) ஆமா
. 0>-க- ?ழி�லாதவ. ச
&ரண ல8Iமி 

ய
மாெள'4 ெபய ைவ*தி!�பைத� ேபா9!-கிற�. ந
�ைடய வராகசாமி-0 

ேசாபன �?*த*தி' ேபா� >�> கெல-ட இர டாயிர
 /பா ெகா�*தாேன; 

அத+0� பதிலாக த�க*ைதயாவ�; கனக*ைதயாவ� சீராக அைழ*� 

வ3தி!-கலாேம. >�> கெல-ட!
 இர டாயிர
 /பா லாபமாவைத நிைன*� 

இ!வாி� ஒ!*திைய ச3ேதாஷமாக அ=�பி யி!�பாேன. 

 

ேகாமள
 :- ந
�ைடய வராகசாமியா ஏமா4கிறவ'. அவ' த�க
மாைள*தா'  
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ேக8>!�பா' - எ'4 ைகெகா8> நைக*� ஊFசைல விைசயாக ஆ8>னா.. 

 

ெப!3ேதவி சிறி� ெவ4�ேபா�, “ஆமா
; சி'ன Xைட வ3� 0�
ப
 நட*தி*தா' 

0�ைப ெகா8> வி8டாேள. ெபாிய Xைட வ3�வி8டா� அ-கா. வாச3தா'. 

U8�-0 Sேதவி ெப*த
மா. ேவ4 ேதைவயி�ைல" எ'றா.. 

 

ேகாமள
:- இ3த� ெப ைண வாைலA
, தைலையA
 கி.ளிவி8� எ�ப>*தா' 

வள*தாகேளா! I*த ம3தியா யி!-0ேமா! ெப ணாM� பிற3தவ. பா
ைப� 

ேபால� பரபர�பாM- காாிய�கைள6 ெசM� ெகா � எ.ெள' பத+0. 

எ ெணயாM நி'றால�லவா ச3ேதாஷமா யி!-0
! ேசா
ேபறி� பிண
; ந'றாக 

ஒ'றைர�ப> யாிசி� பி ட*ைத ஒேர வாயி ல>*�-ெகா �, ஒ! கவளி 

ெவ+றிைலைய� ேபா8�-ெகா � , ெம*ைதைய வி8�- கீேழ இற�காம+ சாM3� 

ஹாேமானிய
 வாசி*�- ெகா � ஓயாம� அவேனா� தனியாக விைளயா>- 

ெகா >!3தா� அ� ேபாதாேதா? ெபாிய மனிதகளி' U8�� ெப கD-0 

இ<வள) தா' ெதாிA
; அ3த ��ப8>- கைலய-க8ட!
 அைத*தா' க+4- 

ெகா�*தி!�பா'. 

 

ெப!3ேதவி :- அ3த ெமா8ட6சி வள*த � ைட எ'ன> ெசMவா.! தாைய* 

த ணீ* �ைறயி� பா*தா� ெப ைண U8>+ பா-க ேவ �வதி�ைல. 

U8>9!-கிற தாM பா8> �த9ேயாாி' நட*ைத எ�ப> இ!-கிற�? த�க*தி' 

ேயா-கியைதைய நா' பா-கவி�ைலேயா? சா3தி �?*த*தி' ேபா� அ<வள) 

?8ட*திேல, அக�ைடயா' வ3� கால>யி� நி+0
 ேபா�, காைல 

நீ8>-ெகா � ப�*�- ெகா >!3த த>6 சி4-கிதாேன அவ.. அ3த 08ைடயி� 

ஊறிய ம8ைட எ�ப> இ!-0
!- எ'றா.. 

 

அ�ேபா� வாச+ கதைவ யாேரா இ>*�, “ெப!3ேதவி ெப!3ேதவி!" எ'4 அைழ*த 

ஓைச உ டாயி+4. ச3ேதாஷ*தா� �க மல6சி ெப+ற ெப!3ேதவி, "அ>! சாமா 

வ3தி!-கிறா'; கதைவ* திற!" எ'றா.. உடேன ேகாமள
 எE3� 0தி*�- 

ெகா ேடா> வாயி+ கதைவ* திற3� விட, அ�*த U8�6சாமா ஐய ஆ>யைச3� 

ஆட
பரமாக உ.ேள _ைழ3தா. ��கி@
, கE*தி@
, ைககளி@
, மாபி@
 

வாசைன ச3தன*ைத ஏராளமாM� &சி- ெகா �, வாயி� தா
&ல
, ,ைகயிைல 



24 

 

�த9யவ+றி' அழ0 வழிய� ,' �4வ� ெசMதவராM- ?ட*தி+0 வ3தா. 

வாயி+ கதைவ* தாளிடாம+ சா*திவி8�- ேகாமள�
 அவைர* ெதாட3� உ.ேள 

வ3தா.. அவ இ!ப*தா4 அ'றி இ!ப*ேதE வயதைட3தவ. அவ நிலவள�.ள 

இட*தி� உ டான உ!ைள- கிழ�ைக� ேபால உ! � திர ட சிவ3த 

ேமனிைய- ெகா >!3தா. அவ!ைடய I!8ைட* தைல மயிாி' ேஷா-0 �>6I 

ஒ! ேத�காயளவி!3த�. அவ மி-க வசீகரமான ேதா+ற*ைதA
 எ�ேபா�
 

நைக�ைப ய'றி ேவெறா'ைறA
 அறியாத வதன*ைதA
 ெகா >!3தா. 

அவ!ைடய கE*தி� த�க-ெகா>A
, த�க �க�, ைவ*த ஒ+ைற உ!*திரா8ச�
, 

காதி� ெவ.ைள- க�-க=
 இ!3தன. இைடயி� ��9யமான ம� �ணிA
, 

கE*தி+ ,�6 ேசாி� ப8� உ!மாைலA
 அணி3தி!3தா. அவ ெப!3ேதவி-

ய
மாைள� பா*� ,'னைக ,ாி3த வ ண
 ேதா'றி ஊFச+ பலைகயி� 

அம3தா. 

 

பி'னா� வ3த ேகாமள
, "அ> அ-கா. ! இேதா சாமாைவ� பார>, ஊாிேல 

க9யாண
, மாபிேல ச3தன
 " எ'4 ?றிய வ ண
 ச+4 Wர*தி� தைரயி� 

உ8கா3தா.. 

 

தா
&ல
 நிைற3த வாைய ந'றாக* திற3� ேபச மா8டாம� சாமாைவய வாைய 

S>யவாேற , "அழி! ெப!3ேதவி! ந�ல வழ' வ3திE-கிழ� ; ஒேழ ெப ; ெழ � 

ெல8ச
 EபாM-கி6 ெசா*திE-கிழ�, ந�ல Iயமாசாழிக.; க9யாண
 

ெசMகிழாயா?" எ'4 வா*ைதகைள வழவழ ெகாழெகாழெவ'4 ெவ ைட- காM� 

ப6ச>யா-கி� ெப!3ேதவி-0� பாிமாறினா. வாைய* திற-க மா8டாைமயா�, 

"அ>"ெய'ப� “அழி"யாயி+4. ம+ற6 ெசா+களி@.ள "ர"கர�கெள�லா
 

"ழ"கர�களாயின. அ� சாியான தமிழி�, "அ> ெப!3ேதவி! ந�ல வர' 

வ3தி!-கிற�; ஒேர ெப ; இர � ெல8ச
 /பாM-06 ெசா*தி!-கிற�. ந�ல 

Iய
 ஆசாாிக.; க9யாண
 ெசMகிறாயா?" எ'4 ஆன�. 

 

அைத- ேக8ட ேகாமள
 0தி*ெதE3�, "ஏனடா சாமா! ெப  சிவ�ேபா , க!�ேபா ? 

எ'ன வயI? அக*�- காாிய ெம�லா
 ெசMAமா? ெப T-0* தாயா ச ைட- 

காாியா?" எ'றா.. 
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சாமா:- ெப  மாநிற3தா'. வய� ப'னிெர டாகிற�. S-0
 �ழிA
 பேல 

ெசா0சா யி!-கிற�. U8>+0 வ3� ஆ4 மாச*தி+ பி.ைளைய� ெப+4 வி�
. 

அவக. த�கமான மனிதக.. 

 

ேகாமள
 :- அேட சாமா! நீ எ�ேபா�
 உ' 04
ைப வி�றதி�ைலேய! நாைள-0 

உ' த
பி-0 ெபா டா8> வ!
ேபா�, ைகயி� 0ழ3ைதேயாேடேய 

வர�ேபாகிறா. ேபா9!-கிற�. 

 

ெப!3ேதவி:- (சிறி�) அேட சாமா! இ� இ!-க8�
 அவக. எ3த ஊரடா? 

 

சாமா:- அவக. 0
பேகாண*�- க�*த ேகாடா9- க!�&; பி.எ�. பாி8ைச 

ேதறிய பி.ைள-0* தா' ெப ைண- ெகா��பாகளா
. ைகயி� ெரா-கமாக� 

பதினாயிர
 /பா ெகா�-க� ேபாகிறாக.. அத+0 ேம� சீ சிற�,க. எ�ப> 

இ!-0ேமா நீேய பா*�-ெகா.. ந
�ைடய வராகசாமி-0 இ3த� ெப  

அக�ப8� வி8டா�, ந
�ைடய க9 நீ�கி� ேபா0
, 08�� ப8டா@
 ேமாதிர- 

ைகயா+ 08��பட ேவ �
. இ� வ�லவா ச
ப3த
! ெப ணி' தக�பனா அ3த 

ஊ!-ேக அதிபதி ; ேகாbIவர; ஒேர ெப  - எ'றா. 

 

ெப > இ!வ!
 விய�பைட3� வாைய� பிள3தன. 

 

ேகாமள
 :- (ெப!மகி56சி கா8>) ெப ணி' ெபயெர'னடா- எ'றா.. 

 

சாமா:- ப�கஜவ�9யா
. 

 

ெப!3ேதவி :- (ச3ேதாச*ேதா�) ந�ல அழகான ெபய. ேமனகா வா
 ேமனகா! 

Xனிகாதா'. ெதாைட�ப-க8ைட Xைட ந
ைமவி8� ஒழி3� ேபான� ந�ல�தா'. 

இைதேய �>*� வி�ேவா
; இ3த ஊ!-0 இ�ேபா� அவகளி� யாராயி=
 

வ3தி!-கிறாகளா? 

 

சாமா:- ெப T-0 அ
மா' வ3தி!-கிறா. அவைர இ�ேக இ'4 ரா*திாி 

அைழ*� வ!கிேற'. அத+0. உ' த
பி வராகசாமிA
 க6ேசாியி9!3� வர8�
; 

அவ=ைடய அபி�பிராய*ைத- ேக8ேபா
. 
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ெப!3ேதவி :- அவ' எ'ன ெசா�ல� ேபாகிறா'? நா
 பா*� எவைள- 

க9யாண
 ெசM� ைவ*தா@
 அ� அவ=-0* தி!�திதா'. இ�ேபா� �த9� 

பதினாயிர
 /பா வ!கிற�. ஒேர ெப  ; பி', ஆ�தி �Eவ�
 வ3� ேச3� 

வி�
. இ3த ச
ப3த
 கச-0ேமா! அவ' எ'ன ஆ8ேசபைன ெசா�ல� ேபாகிறா'. 

நீ எைத� ப+றிA
 ேயாசைன ெசMய ேவ டா
; இைதேய �>*�விட�பா. இ3த 

ஆனி மாச*�-0. �?*த
 ைவ*� வி�. 

 

சாமா:- ஆகா! எ<வள) I!-0! க9யாண ெம'றா� உ�க. U8�- 

கி.D-கீைரேபா9!-கிற�. இதி� பல இைடFச�க. இ!-கி'றன. ெப T-0 

அ
மா' எ'ைன- ேக8ட �த+ ேக.வி எ'ன ெதாிAமா? உ�கD-06 

ெசா3த*தி� U>!-கிறதா' ெவ'4 ேக8டா. 

 

ெப!3ேதவி:- (ஆவேலா�) இ!-கிறெத'4 ெசா�@கிற�தாேன. 

 

சாமா:- ஆ
; அ�ப>*தா' ெசா'ேன'. ெசா�@வ� மா*திர
 ேபா�மா? U� 

ேவ டாமா? நா
 அவகD-0 எ�லா விஷய*தி@
 சாி சமானமாக இ�லாம+ 

ேபானா@
 ஒ! Uடாவ� நம-0 அவசிய
 இ!-க*தா' ேவ �
. இ'ெனா! 

�-கியமான விஷய
; வராகசாமி-0 �'ெனா! க9யாண
 ஆயி!-கிற ெத'ப�
, 

அ3த� ெப  உயிேரா� இ!-கிறா. எ'ப�
 அவகD-0* ெதாி3தா�, அவக. 

ெப ைண- ெகா�-கமா8டாகேள; அத+0 எ'ன ேயாசைன ெசா�@கிறாM? 

 

ேகாமள
 :- அ� இவகD-0 எ�ப>* ெதாிய� ேபாகிற�? ேக.விA டானா� 

இ�ைலெய'4 ெசா�9 வி8டா+ ேபாகிற�. 

 

சாமா:- (கலகலெவ'4 சிாி*�) ேகாமள*தி' ,*தி உல-ைக- ெகாE3�தா'. �E� 

&சனி-காைய ேசா+றி� மைற-க �>Aமா? அெத�லா
 ப9யா�; க9யாண
 

�>வானபி' இரகசிய
 ெவளியானா+ கவைலயி�ைல ; அத+0 �' ெவளியானா+ 

0> ெக8�� ேபா0
. க9யாண
 நி'4 ேபாMவி�
. 

 

ெப!3ேதவி :- ஊ!-ெக�லா
 வா3தி ேபதி வ!கிற�; இ3த� Xைட-0 வரமா8ேட  
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ென'கிறேத; இ�ேக இ!3� ேபாM ஒ! வ!ஷமாMவி8ட�. நானாயி!3தா� 

இ3தமாதிாி அவமான�பட ேந3தா�, உடேன நா-ைக� பி��கி- ெகா � உயிைர 

வி8>!�ேப'. ,!ஷ' த.ளி வி8டாென'4 ஊ �Eவ�
 ஏளனF ெசMவைத- 

ேக8� எ3த மான�ெக8ட நாMதா' உயிைர ைவ*தி!-0
. 

 

சாமா - அவைள* ெதாைல�பத+0 வழி �த9ேலேய ெசா'ேன'. நீ�க. 

கவனி-கவி�ைல. த�பி*�- ெகா � ேபாMவி8டா.. இ�ேபா� எ'ன ெசMகிற�? 

 

ெப!3ேதவி :- ஆமடா சாமா! அ� ந�ல ேயாசைனதா'. அைத6 ெசMதி!3தா� 

இ�ேபா� காாிய
 ந'றா யி!-0
. 

 

ேகாமள
 :- எ'ன ேயாசைன? என-06 ெசா�ல வி�ைலேய; விஷ*ைத- ெகா�*�- 

ெகா'4 வி�கிறேதா? 

 

சாமா:- ேச6ேச! இ�ைல இ�ைல. அெத�லா
 வ
பாM �>A
. ந
�ைடய தைல-0 

வ3� ேச!
. 

 

ெப!3ேதவி:- ேகாமள
! அ� உன-0* ெதாியா�. சாமா)-0
 என-03தா' 

ெதாிA
. 

 

ேகாமள
 :- (�க*ைத6 Iளி*�- ெகா �) என-06 ெசா�ல� படாேதா? சாமா 

மா*திர3தா' உன-0 உறவா-0
? 

 

ெப!3ேதவி :- அ� வராகசாமி-0* ெதாி3தா� 0> ெக8�� ேபா0
; ம ைடைய 

உைட*� வி�வா'. நீ 0ழ3ைத ,*தியினா� அவனிட
 ெசா�9 வி�வாேயா 

ெவ'4 பய3� ெசா�லாம9!3ேதா
. ேவெறா'4 மி�ைல; ந
�ைடய சாமாவி' 

�தலாளி ைநனா �க
ம� மர-காய னி!-கிறாேன; அவ' த' த
பிைய இ�ேக 

ேவைல பா-க ைவ*�வி8� சி�க�&ாி@.ள த' வியாபார*ைத� பா*�- 

ெகா.ள� ேபாகிறானா
. அவ' மாமிச
 சா�பி�வதி�ைலயா
. மர-கறி 

ேபாஜனேம ெசMபவனா
. அவ=-0� பிராமண!ைடய ேபாஜன*தி� மிக)
 

ஆைசயா
. ஆைகயா�, சைமய@-காக அவ=-ெகா! பிராமண �திாீ ேவ �மா
. 

ந�ல அழகான சி4 ெப ணாயி!3தா� /பா. 5,000 ெரா-கமாக* த!கிேற ென'4 
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சாமா விட*தி� ெதாிவி*தானா
; ந
�ைடய ேமனகாைவ ரகசியமாM- ெகா � 

ேபாM* த.ளிவி8�� பண*ைத வா�கி- ெகா � வ3�வி8டா� அ3த6 சனிய=
 

ந
ைமவி8�* ெதாைல3� ேபா0
; அதனா� ெப!*த ெசா*�
 கிைட*�வி�
; 

இைத*தா' சாமா எ'னிட
 ெசா'னா'. ஆனா� என-0 மனமி�ைல; இ�ப> 

ேவெறா!வனிட
 ெகா � ேபாM* த.Dவைதவிட விஷ*ைத- ெகா�*�- 

ெகா'4வி�வ� ந�லெத'4 நா' ெசா�9 வி8ேட'. 

 

ேகாமள
 :- அவ. �@-க=-0 ந'றாM� ெபா�கி� ேபா�வாேள! ஒ!நாD
 

அவ. அத+0 இண�கமா8டா.. 

 

சாமா:- நிஜ3தா'. அவ. எ�ேகயாவ� கிண+றிேலா கட9ேலா விE3� 

உயிைரயாவ� வி8� வி�வாேளய'றி அவ=-0 ஒ!நாD
 சைம*�� ேபாட 

மா8டா.. அ3த- கவைல நம-ெகத+0? மர-காயனிட
 நா
 பண*ைத- கற3� 

ெகா � வ3� வி�ேவா
. அவ. அவனிட*தி� உயிைர வி8� விட8�ேம! நா
 

அவைள- ெகா'ேறாெம'ப� இ�லாம� ேபா0ம�லவா? 

 

ெப!3ேதவி :- ஆமடா சாமா! நீ ெசா�வ� ந�ல ேயாசைனதா'. அவைள நா
 

ெகா�@வேத'? பாவ
! �@-கனிட*தி� அக�ப8�- ெகா டா� அவ. தாேன 

உயிைர மாM*�-ெகா.Dகிறா.; அ�ப>ேய �>*� விட�பா! 

 

ேகாமள
 :- அவ' ஒ! வ!ஷ*தி+0 �' ெசா�9 யி!-கிறா' ேபா9!-கிற�. 

இ�ேபா� ேவ4 யாைரயாவ� ஏ+பா� ெசM� வி8டாேனா எ'னேவா? 

 

சாமா:- இ�ைல இ�ைல, ேந+4?ட அவ' ெசா'னா'. 

 

ெப!3ேதவி:- >�> கெல-ட?ட� ெப ைண அைழ*�- ெகா.D
ப>, 

தFசா�!-0 ேபான ெர�காசாாியா SலமாA
, சடேகாபாசாாியா SலமாA
 

ெசா�9 ய=�பினாேன. நா
 இராஜி யாவைத�ேபால பாசா�0 ெசM� ெப ைண 

அைழ*� வ3� ஏெழ8� நா8க. ைவ*தி!3� பண*ைத வா�கி- ெகா � 

த3திரமாக அவைள* ெதாைல*�வி8� ஒ'ைறA
 அறியாதவைர� ேபா9!3� 

வி�ேவாேம. இ� இர டா� க9யாண*�-0 நிர
ப)
 அ_?லமாA
 

ேபா0ம�லவா? 
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ேகாமள
 :- மர-காய' சி�க�&!-0� ேபா0�' அவ. அவனிட
 இ!�பைத 

யாராவ� க �வி8டா� எ'ன ெசMகிற�? 

 

சாமா:- அவ=ைடய U� ெப!*த அர மைனைய� ேபா9!-கிற�. அத+0. 

ேபாMவி8டா�, பிற0 ெவளியி� வழிேய ெதாியா�. ேகாஷா-க. இ!�பதா� 

உ8,ற*தி� எவ!
 ேபாக-?டா�; அ3த மாளிைக-0. எ*தைனேயா மைறவான 

இட�கD
, ரகசியமான வழிகD
 இ!-கி'றன. அத+0. யா இ!-கிறாக. 

எ'பைத அவ' ஒ!வ' அறிவாேனய'றி, ம+றவ!-0 ஒ'4ேம ெதாியா�. 

அைத�ப+றி- கவைலயி�ைல. 

 

ெப!3ேதவி :- வராகசாமி-0 அவ. ேம9!-0
 ெவ4�ைப மா+றி, அவைள* 

தி!
ப அைழ*�- ெகா.வத+0 அவ' இண�0
ப>6 ெசMயேவ �
. 

அ�வைரயி+ க4�& ச�கதிைய நா
 ெசா�ல-?டா�. ெப ணி' அ
மானிட
 

நா�க. இ'ன
 பதிைன3� நா8களி� க4�&!-ேக வ!வதாM6 ெசா�9 

அ=�பிைவ- எ'றா.. 

 

அ�ேபா� எவேனா வாச+கதைவ இ>*�, "ேபா�� ேபா��" எ'4 உர-க- 

?வினா'. ேகாமள
 0தி*�- ெகா ேடா> ஒ! க>த*ைத வா�கி-ெகா � 

தி!
பி வ3தா.. அ� வராகசாமி ஐய�கா!-0 எEத�ப8>!3த�. அத' உைறைய 

ெம�வாக திற3� ெகா ேட வ3த ேகாமள
, ''அ> ேமனகா த' அக�ைடயா=-0 

எEதியி!-காள>! ஒ! வ!ஷமா யி�லாம� இ�ேபா� ,!ஷ=-0 எ'ன 

எEதியி!�பா.?" எ'றா.. உடேன ெப!3ேதவி த' ேவைலைய நி4*திவி8�, 

"அ>! சீ-கிர
 வாசி, வராகசாமி வ3� வி�வா''' எ'4 �ாித�ப�*த, ேகாமள
 

உடேன க>த*ைத� பிாி*�� ப>*தா.. 

----------------------- 

அதிகார" அதிகார" அதிகார" அதிகார" 1.1.1.1.3 3 3 3 ----    பைழய (,-பைழய (,-பைழய (,-பைழய (,-! ! ! ! கதைவ% திறகதைவ% திறகதைவ% திறகதைவ% திற((((வவவவ))))----!!!!    

 

"0ழ3ைத ஒ! வ!ஷமாக அநாைதைய� ேபால- கிட�ப�, க ணி� ப8டா� தாேன. 

த' க6ேசாி� ெப!ைமA
, தா' தீமான
 எE�கிற ெப!ைமA
, எஜமானி-

ய
மாேளா� ச-கிJ8 (I+4� பிரயாண
) ேபாகிற ெப!ைமA
, தா' அல�கார
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ெசM� ெகா.D
 ெப!ைமA
, த' ைபைசகிளி' ெப!ைமAேம ெப!ைம; 0ழ3ைத 

ெச*தாெல'ன! வா53தாெல'ன! இ� &ேலாகேமா ைகலாசேமா எ'றி!-கிற�. 

இ<விதமான க>ன மனI- கார!-ெக�லா
 ெப  ஏ' வ3� பிற-கிற�? அவ. 

வயI- கால*திேல ந�லைத� ெபா�லாதைத அ=பவி*� ,!ஷேனா� Iகமா 

யி!-கேவ � ெம'=
 நிைனேவ இராேதா? ெநFசி+ ெகாFச�
 இர-கம+ற 

பாவிகள�பா! �க*தி� விழி*தா@
 பாவ
 வ3� ேச!
 " எ'4 >�> 

கெல-ட!ைடய ெசவியி+ப�
 வ ண
 கனக
மா. தன-0* தாேன ெமாழி3� 

ெகா டா.. 

 

ஒ! வ!ஷ*தி+0 �' ேமனகா ெச'ைனயி9!3� வ3த ேபா�, அவ. ,-கக*தி� 

ப8ட பா�கைளெய�லா
 ெசா�ல- ேக8டதனா� கனக
மா. ெபாி�
 ஆ*திர�
, 

அ6ச�
, ெவ4�,
 அைட3தவளாM அவைள இனி-கணவ' U8>+0 அ=�ப- 

?டாெத'=
 உ4திைய- ெகா டா.. அவைள- கீேழ விடாம� அவD-0* 

ேதைவயானவ+ைற* தாேன ெசM� க ைண இைமக. கா�பைத� ேபால அவைள 

ேம' மா>யிேலேய ைவ*�� பா�கா-க* ெதாட�கினா.; அவ. இ'ன 

விட*தி9!-க ேவ �
, இ'ன ப�-ைகயி� சயனி-க ேவ �
, இ'ன 

பா*திர*தி� ப!க ேவ �
, இ'ன ,�தக�கைள� ப>-க ேவ �
, இ'ன 

காாியF ெசMய ேவ �
 எ'ற ஏ+பா�கைள6 ெசM� வி8டா.. ஆனா� அவைள- 

க ணா� காT
ேபாெத�லா
 கனக
மாD-0 விசன
 வ3� வி�
; க ணீ 

வி8டEதவளாM, " எ'ன>ய
மா ெசMகிற�! பாவிகளாகிய எ�க. வயி+றி� நீ 

வ3� பிற3தாM. நா�க. ந�ல &ைஜ ெசMய வி�ைல. உ'ேனா� பிற3தவக 

ெள�லா
 0 � 0 டாM- 0ழ3ைதகைள� ெப+4- ெகா � ,!ஷ' U8>� 

வா53� எ<வளேவா சீராக இ!3� அதிகார�க. ெசM� வரவி�ைல? எ�ெக�ேகா 

கிட3தவகெள�லா
 இ�ேபா� எ�ப>ேயா தைல கா� ெதாியாம� ெப!ைம 

ய>*�- ெகா.கிறாக.. உ' தைல ெயE*� இ�ப>யா யி!-க ேவ �
! 

உ'ைன ந�ல நிைலைமயி� பா-க இ3த- க க. ெகா�*� ைவ-க வி�ைல " 

எ'பா.. 0>கார' மனதி� அவ' 0>-0
 ேபா� எ3த நிைன) டாகிறேதா 

அேத நிைனேவ அ'4 �E�
 இ!�ப� ேபால- கனக
மாD-0 ேமனகாவி' 

நிைனேவ ஓயா நிைனவா இ!3த�. ேமனகா அEதா� கனக
மா. அவைள- 

கா8>@
 அதிகமாக அEவா.. �'னவ. நைக*தா� பி'னவD
 அ�ப>ேய 

ெசMவா.. இ<வா4 கனக
மா. ேமனகா விஷய*தி� அச@-06 சாியான 

நகலாகயி!3தா.. 
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>�> கெல-டேரா த
�ைடய ,*திாி விதைவயாM� ேபாMவி8டதாக மதி*�  

அவD-0* ேதைவயான , ணிய சாித�கைள ஏராளமாக வா�கி அவDைடய 

அைறயி� நிைற*� அதனா� Iவ-க*தி+0� ேபா0
 வழிைய அவD-0- 

கா8>வி8டதாA
 அவைள இ<)லக விஷய�களி9!3� மா+றி அ3த வழியி� 

தி!�பி வி8டதாA
 நிைன*�- ெகா டா. ேமனகாவி' உபேயாக*தி+காக 

இர � நாம>� ,டைவகைள உடேன அ=�,
ப> அவ அ
மாேப8ைட கிராம 

�'சீ�,-0* தா-கீ� அ=�பிவி8டா; அவ. ெஜப
 ெசMய* �ளசி மணி மாைல 

ஒ'4 வா�கினா; அவ. ம>யாக� ப�*�-ெகா.ள ேவ � ெம'=
 

க!*�*ேதா� , இர � மா' ேதா�க. ேவ � ெம'4 ம!�கா,ாி ேபாC� 

இ'�ெப-ட மைல �E�கி மகாேதவ ஐய!-06 ெசMதி அ=�பி வி8டா; 

 

அவDைடய பலகார*தி+0* ேதைவயான ,E�கலாிசி, ப6ைச� பய4, ெவ�ல
 

�த9யைவகளி� அ<வா4 S8ைடக. அ=�,
 ப> தைலகாFசப8> ாிவி'J 

இ'�ெப-ட தா டவராய பி.ைளயிட
 ஆைள அ=�பினா; இைவகளா� 

எ<வித- 0ைற) மி'றி ந�ல நிைலயி� தம� ,*திாிைய* தா
 ைவ*�* த
�ைடய 

கைடைமைய �+றி@
 நிைறேவ+றிவி8டதாக)
, தம� ,*திாி ச3�">யான 

பதவியி9!-கிறா. எ'4
 நிைன*�-ெகா டா; அ�ேபாேத த
�ைடய 

சிரமீதி!3த பDவான S8ைடைய- கீேழ ேபா8டவைர� ேபால இ',+றா; இனி 

தம� உ*திேயாக*ைத U8>' கவைலயி'றி� பா-கலாெம'4 நிைன*�* தம� 

,*திசா9* தன*ைத� ப+றி* தாேம ெப!ைம பாரா8>- ெகா டா; இனி, தம� 

மைனயா8>A
 தா�
 எ*தைகய இைடJ4 மி'றி- ெகாFசி- 0லாவி யி!-கலா 

ெம'ெற ணி அளவளாவினா; இனி� ெப ணி' நிமி*த
 சீம3த
, 

பி.ைள�ேப4, ம!மக�பி.ைளைய வண�0த� �த9ய அநாவசியமான 

உப*திரவ�கD-0 ஆளாகாம� தா
 த�பி*� வி8டதாM நிைன*� மகி53தா. 

ெபா�லா- 0ண�ைடய ம!மக�பி.ைளைய� ெப+4, வி�ப�
 வழியறியாம� க  

கல�க வ!3�
 ெப+ேறா!-0 நம� >�> கெல-ட எ*தைகய 04-0 வழிைய- 

கா பி*தா! ம!மக�பி.ைள ஏதாவ� �'ப
 ெகா�*தா� உடேன அவைர- 

ெகா'4 வி�தேல காாிய ெம'4 கா8�கிறா. எ�ப> ெகா�@கிற�? தம� 

,*திாிைய விதைவயா-கி U8>� ைவ*�-ெகா.Dதேல அவDைடய கணவைன- 

ெகா'4தைல� ேபாலா0ம�லவா? ஆனா� இ3த* த3திர
 இவ!ைடய Sைளைய* 

தவிர, ேவ4 எவ!ைடய Sைள-0
 ேதா'றியேத ெப!*த வி3ைத. 
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இ<வா4 சில மாத�க. கழி3தன. >�> கெல-ட! ைடய காாிய�க ெள�லா
 

ெப ணி' கவைலயி'றி நைடெப+4 வ3தன. எஜமான!
, எஜமானிய
மாD
 

I+4�பிரயாண
 ேபாவ�
, அவ!ைடய ைபைச-கிD-0 ஆசார உபசார�க. 

நட�ப�
, ேகா8 0மா�தா ேகாபாைலய எஜமானனிட
 ந�ந��கி� ப�9ளி*� 

நி+ப�
 , ஆட9 அ ணாமைல பிரா� ம=- ?�பி� வ�
, ேபாC� 

இ'�ெப-ட ெபா'ன
பல நாடா ெபாM- ேக� ெகா � வ!வ�
, 

க டாேகா8ைட கண-க' மகைள6 I டாேகா8ைட ெஜமீ'தா க+பழி*�- 

க6ேசாி-0 வ!வ�
, பFசா�க
 0�,சாமி ஐய!ைடய பIமா8ைட நFசா�ப8>- 

காளி�கராய' பி>�ப�
, வ�ல
 கிராம �'சீ�, ெச�ல�ைபய >�> 

கெல-ட!-0 வாைழ*தா4கைள அ=�,வ�
, ெக�கா ெர8> எ'=
 ேசவக' 

ப�காைவ இE*�- ெகா ேட W�கி விEவ�
, ப8டாமணிய
, 

ச8ைடநாதபி.ைள ச-கா பண*ைத வ8>-0- ெகா��ப�
, தா@கா 0மா�தா 

த�கேவ@� பி.ைள ெதா8> தைலயாாிகைள ஆ8> ைவ�ப�
, அவ மைனவி 

உ ணா�ைலய
மா., " எ ணி-ெகா." எ'4 ஒ'ப� மாத*தி+ெகா! 

பி.ைளைய ஒE�காM� ெப4வ�
, தாசி�தா தா3ேதானிராய ப!�, சா
பாாி� 

நீ3தி தின
 ெத�ப உ+சவ
 ெசMவ�
, ேகா> U8�- 0�ப
மா. ெத!Dவ�
, 

ஊைளS-06I�ப=-0 உபநயன
 நட*�வ �
, ச�ைப-கா� க3த=-0 சா3தி 

க9யாண
 நட*�வ�
, உள!வாM ஜானகி-0 ஊவல
 நட*�வ�
, எதிU8� 

நாக
மா. எமேலாக
 ேபாகிற�
, பிாி3ேதா ?�வ�
, ?>ேனா பிாிவ�
 

ஒE�காM நைடெப+4 வ3தன. 

 

ஆனா� கணவ' உயி!ட' இ!-ைகயிேலேய, விதைவயா-க�ப8ட &�ெகா>யான 

ேமனகா த'=ைடய நாயகைன வி�*� வ3த பிற0 ைப*திய� ெகா டவைள� 

ேபால- காண�ப8டா.. உ பைத வி�*தா.; �யி�வைத ஒழி*தா.; 

ந�@ைடகைள ெவ4*தா.; நைககைள அக+றினா.; அழேக வ>வாக- காண�ப8ட 

தன� அளகபார*தி+0 எ ெணA மிடாம� சைடயாM6 ெசM� வி8டா.; நைகய+ற 

�க*ைதA
, மகி5வ+ற மனைதA
 ெகா டவளாM* த' சி3ைதைய ஓயாம� 

ேவறிட*தி� ைவ*தவளாM வா> வத�கி* �!
பாM ெம93தா.. 

 

''�யிெலன-க களிைம*த@ �கி5*த@3 �ற3தா. 
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ெவயி9ைட*த3த விள-ெகன ெவாளியிலா ெமMயா. 

மயி9+0யி' மழைலயா  மானிள
 ேபைட 

அயிெலயி+4ெவ
 ,9-0ழா* தக�ப8ட த'னா..'' 

 

எ'றப> �வ � இர ெடா! மாத*தி� எE3தி!-0
 திறன+றவளாM அய3� 

த.ளா>னா.. அவDைடய எ சா  உட
,
 ஒ! சானாM- 0'றிய�. 

ஹாேமானிய
 �த9ய வா*திய�களி' இ'ெனா9 அ ைட U�களி9!3� 

ேதா'றி அவDைடய ெசவியி� ேமாதினா�, ஆயிர
 ேத.க. அவள� ேதக*தி� 

ஒேர கால*தி� ெகா8�தைல�ேபால வைத�ப8டா.. மFச., மலக. �த9ய 

ம�கல6 சி'ன�கைள அறேவ ஒழி*தா.. தன� உட
ைப ஒ! சிறி�
 

கவனி-காம@
, பிற ெமாழிவத+0 ம4ெமாழி ?றாம@
, 

 

“விEத� வி
�த� ெமMAற ெவ�
,த� ெவ!வ� 

எEத ேல�0த 9�0த 9னியைன ெய ணி* 

ெதாEத� ேசா!த @ற�0த4ய!ழ3 �யி*த� 

அEத ல'றிம+ றயெலா'4 ெசM0வ தறியா..'' 

 

எ'ற வ ண
 ஓயாம� அEதைலேய அ@வலாM6 ெசM� ெகா >!3தா.. 

த'=ைடய ெசா3த இடமாகிய த ணீைர வி�*� ெவளிேய+ற�ப8ட மீ' 0FI 

தைரயி� கிட3� அைசவ+4 ெசயல+4 உயிைர அTவTவாM� ேபா-கி 

அழிவைத� ேபால* த' கணவ=ைடய இட*ைத வி�*� வ3த பிற0 அவD-0 

உலகேம உயிர+4� பா5*� இ!ளைட3� ேபானதாM* ேதா'றிய�. 

ெப ம-கD-0- கணவைன� பைகைம காரணமாக வி�*�� பிாிதைல- கா8>@
 

ெகா>ய விப*�
, �ய!
 ேவ4 உ ேடா ? ?ாிய ,*திையA
 கவாிமானி=
 

அதிகாி*த மான*ைதA
 ெகா ட அ'ன� ேபடாகிய ேமனகா ேவட' அ
பா� 

அ>ப8�- கிட-0
 பறைவகைள�ேபால� , ெப+ற மன*ேதா� ேசா3� 

கிட3தா.. 

 

ஆர
ப*தி� அ3த நிைலைமைய ேநா-கிய கனக
மா., ேமனகா த' கணவ' 

U8>� தன-0 ேந3த �'ப�கைள ெய ணி அ<வா4 வ!3�கிறா. என 

நிைன*தா.. ஆனா� ெசா+ப கால*தி� அ<ெவ ண
 தவெறன உ4தியாயி+4. 

அவ. தன� நாத' மீ� ெகா ட ஆைசயா@
; அவன� பிாிவா+றாைமயா@
 

அ<வா4 அலம!கி'றா. எ'பைத- க டா.. அ*தைகய நிைலைமயி� அவைள* 

தம� U8>ேலேய எ<வா4 ைவ*�- ெகா.வ ெத'பைத� ப+றி� ப'னா8க. 
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ேயாசைன ெசMதா.; அவைள* த'னா� இய'றவைர ேத+றி, அவD-0ாிய 

ேதைவகைள6 ெசM� அவைள- களி�பி-க �ய'றா.. அவ. அவ+ைற6 சிறி�
 

கவனி*தாள'4. இர)களி+ பா8>யி' அ ைடயி� ப�*தி!-0
 ேமனகா தன� 

�யி9� கணவைன� ப+றி� பித+றியைதA
, தி�-கி8 ெடE3� அவைன நிைன*� 

அEதைதA� க ட கனக
மாD-0 அ�ேபாேத உ ைம நி6சயமான�. 

கனக
மாளின� மன�
 உடேன மாறிய�. வராகசாமியி' மீ� அவ. அ� வைரயி� 

ெகா >!3த ெவ4�, விலக, அவ' மா*திர
 ந+0ண�ைடயவனாM அவDைடய 

அக-க ணி+0* ேதா'றினா'. எ�பா� ப8டாயி=
 அவைள- கணவனிட
 

ெகா � ேபாM வி�தேல ஒE�ெகன அவ. நிைன*தா.; சா
பசிவ ஐய�காாிட
 

உ ைமைய* ெதாிவி*தா.. அவ!ைடய உ*திேயாக மேகா*சவ*தி� அ3த ெமாழி 

அவ!ைடய ெசவியி� ஏறவி�ைல. அ
மா. ேவைள-0 ேவைள ம*தள
 

தாள*ேதா� அேத பா8டாM பா> அவ!ைடய ெசவிகைள* �ைள-க ஆர
பி*தா.. 

அவ. த
ைம எ<வள) ெகா*தினா@
, த
 ம!மக� பி.ைளயிட
 ெப+ற மாியாைத 

அவ!-க�லேவா ெதாிA
! அவ அைத அ<வளவாக ச8ைட ெசMயாம� இ!3தா. 

 

அவDைடய உப*திரவ�க. ஒ'4-0� ப*தாM� ெப!கின. அவ. ஈ8>, Gல
, 

அ
,, ேதாமர
, �த9ய ஆAத�கைள Wர*தி9!3ேத எறி3� �த9� A*த
 

ெசMதா.. பிற0 வாAவா�திர
, அ-கினி யா�திர
, வ!ணா�திர
 

�த9யவ+ைற- ெகா � ேபா ெசMதா.; கைடசியாக அ!கி� ெந!�கி 

��>A*த
 ,ாிய*ெதாட�கினா.. அவ எ'ன ெசMவா? ெச'ைன யி9!3� 

வ3த சில மனிதாிட
, ம*திய�த
 ெசMA
ப> அவ அைரமனேதா� ெதாிவி-க, 

அவக. அத+0 இண�கி6 ெச'றன. பிற0 ெச'ைனயி 9!3� இர ெடா! 

க>த�க. வ3தன; அதனா� பய= டாகாதைத- க ட கனக
மா. இ3த 

அதிகார* ெதாட-க*தி� ?றியவித
 க�F ெசா+கைள உபேயாகி*தா.. "ஒ! 

நாளா? இர � நாளா? 0ழ3ைத வ3� ஒ! வ!ஷமாகி வி8ட�. இெத�லா
 எ' 

க  ெசMத பாவ
! இைத ெய�லா
 பா-0
ப> அ3த� பாE3 ெதMவ
 ெசM� 

வி8டேத! யா!-0 யா எ'ன வி!-கிற�? பி.ைளயா
 பி.ைள! அணி�பி.ைள 

ெத'ன
பி.ைள!" எ'4 S6I விடாம@
, �+4� ,.ளி ைவ-காம@
 

கனக
மா. ப-க
 ப-கமாM� ேபசி- ெகா ேட இ!3தா.. வழ-க*தி+0 மாறாக6 

சிறி� ேகாப
 ெகா ட ,*திர சிகாமணி, "நா' எ'ன ெசMேவ'? அ3த� 

ைப*திய*தி' காைல� பி>*�- ெகா.ள6 ெசா�@கிறாேயா? நா=
 பல மனித 

SலமாM6 ெசா�9 அ=�பிேன'. அ3த பிர, அைத காதி� வா�கினாெல'ேறா? 
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எ'=ைடய ேசவக' அவைன அ'னிய!-0 எதிாி� பி>*�- ெகா டானா
. 

அதனா� ேமாச
 வ3�வி8டதா
" எ'றா. 

 

கனக
 :- அவ' உ'ைன அ>-க வ3தேபா� ேசவக' அவைன� பி>*�- 

ெகா.ளவி�ைலயாேம, நீ ெப ைண அைழ*தேபா� வராகசாமி 04-கி� வ3� 

மறி*தானா
; அ�ேபாேத ேசவக'பி>*�- ெகா டானா
. அ�ப> ய�லேவா 

அவ' ெசா�@கிறா'. 

 

சா
ப :- அெத�லா
 �E�,D0. 

 

கனக
 :- எ'ன இ!3தா@
 அவ' ந
�ைடய 0ழ3ைதயி' ,!ஷ'. அவைன6 

ேசவக' பி>*�- ெகா.Dவெத'றா�, அ� அவமானமாக*தாேன இ!-0
. 

அைத�ப+றி ந
�ைடய ேமனகாேவ வ!*த� ப�கிறாேள. அவ=-0 எ�ப> இரா�! 

ேபான� ேபாக8�
; அவ'தா' U  பி>வாத
 ெசMகிறா'; நா�
 அ�ப>ேய 

ெசMதா� யா!-0 ந"ட
? வாைழயா>னா@
, வாைழ-06 ேசத
, �.ளா>னா@
 

வாைழ-06 ேசத
. இதனா� நம-0*தா' �'பெம�லா
. அEத க T
, சி3திய 

S-0 மாM� ெப ைண நா
 எ*தைன நாைள-0 ைவ*தி!-க �>A
? ஏதாவ� 

அவமான
 வ3�வி8டா� பிற0 நம-0*தாேன தைல0னி). 

 

சா
ப:- அத+காக எ'ன ெசMய6 ெசா�@கிறாM? எ'னா� ஒ'4
 ஆகா�. 

 

கனக
 :- ந'றாயி!-கிற�! நா
 எ�ப>யாவ� நய3� தா' ேபாகேவ �
. நா
 

ெப ைண- ெகா�*தவக.; அவ=ைடய ைக ேமலதா'; நம� ைக ஒ!ப> 

இற-க3தா'. இ'ன
 ஆயிர
 இர டாயிர
 ெகா�*�*தா' ஆக ேவ �
. 

அட0 ைவ*த நைககைளA
 மீ8�- ெகா�-க ேவ �
; ஒ! நைக?ட இ�லாம� 

ெப  மர
ேபால இ!-கிறாேள; எ'ன ெசMகிற�? 

 

சா
ப:- அ3த �"ட � ைடகளிட
 இவ. ேபானா� �'ப3தா' ச
பவி-0
. 

இனி IகமாM வாழ�ேபாகிற தி�ைல. �றி3� ேபான பா� ந�ல பாலா0ேமா? ஒ! 

நாDமி�ைல. 

 

கனக
 :- (ஆ*திர*ேதா�) சாிதா'; வாழமா8டா. வாழமா8டா ெள'4 ம�கள
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பா>-ெகா ேட இ!; அ�தா' உ�கDைடய ஆைச ேபா9!-கிற�. நீ�க. 

இர � ேப!
 Iகமா யி!�க.. அ� S*த தார*தி' 0ழ3ைத! அ� எ�ப>யாவ� 

அழி3� நாறி� ேபாக8�
. உன-0� பண6 ெசல) ெசMவெத'றா� ஒ'4
 

ேதைவயி�ைல. நீ ஒ'றி+0
 உ' ைகைய அ4*�- ெகா.ள ேவ �வதி�ைல. 

எ'=ைடய மFச+காணிைய இ'ைற-0 வி+றாகி@
 ஐயாயிர
 /பா கிைட-0
. 

அைத வி+4� ெப ைண அ=�பிவி�. இ�லாவி8டா�, அவ. இ
மாதிாி 

க"ட�பட நா' இனி ஒ! dண�
 பா*�- ெகா >!-க மா8ேட'; ேபசாம� 

எ�ேகயாவ� தைலயி� �ணிைய� ேபா8�-ெகா � ேபாMவி�கிேற'. என-0 

பி.ைளA மி�ைல , 08>Aமி�ைல ெய'4 ெசா�9வி8�� ேபாM வி�கிேற' - 

எ'றா.. அEைக ேம98� அவDைடய ெநFைச அைட*த�. உத� �த9யைவ 

படபடெவ'4 �>*தன. க களி� க ணீ வழி3த�. அவ. யாவ+ைறA
 �ற3� 

U8ைட வி�*� அ�ேபாேத ேபாவத+0* தயாரா யி!�பவளாக* ேதா'றினா.. த
 

அ'ைன அத+0 �' அ<வள) வ!3தியைத� பா*தறியாத சா
பசிைவய�கா 

ஒ!வா4 பணிைவ அைட3தா. 

 

சா
ப:- அ
மா! அ3த எ!ைம மா8>னிட
 நா' இனி ேபாக மா8ேட'. நீதா' ேபாக 

ேவ �
. அவ' ேக8கிற பண*ைத* ெதாைல*� வி�கிேற'. நீேய ெகா�*� வி� 

எ'றா. 

 

கனக
 :- எ�லாவ+றி+0
 அ3த அ�*த U8� சாமா இ!-காேன, அவ=-0 ஒ! 

க�தாசி எEதிய=�,; எ'ன ெசா�@கிறா' பா-கலா
. /.2000
 ெகா��பதாA
, 

அட0 ைவ*தி!-0
 நைககைள மீ8�* த!வதாA
, இனி ெப ைண அ'ேபா� 

நட*த ேவ � ெம'4
 எE�. 

 

சா
ப:- சாி; நா' ச
பாதி-கிற� அவ=-0- ெகா�-க*தா' சாியா� ேபா0
. 

ெப ைண அ>*தா+ பண
 வ3� வி�
 எ'4 க டவ', பண* ேதைவ உ டான 

ேபாெத�லா
 அ>*�- ெகா �தா' இ!�பா'; நா=
 பண*ைத6 ெச@*தி 

ெகா ேடதா' இ!-க ேவ �
. ெப ைண அ>�பதி� அவகD-0 

இய+ைகயிேலேய ச3ேதாஷ
 அதிக
; இ'ன
 அ� கஜானாவி� ெச- மா+4வைத� 

ேபாலானா� பிற0 அ>�ப�தா' வ-கீ� உ*திேயாகமாக6 ெசMவா'. சாி! 

அ�ப>ேய ஆக8�
. க>த
 எE�கிேற'- எ'4 காகித*ைதA
, இறைகA
 ைகயி� 

எ�*தா. 

***** 
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அதிகார" அதிகார" அதிகார" அதிகார" 4 4 4 4 ----    மனதி�(க.த ம�மத�மனதி�(க.த ம�மத�மனதி�(க.த ம�மத�மனதி�(க.த ம�மத�    

 

வராகசாமி-0 வய� இ!ப*திர டாயி+4. அவ' ந�*தரமான உயர�
, சிவ3த 

ேமனிA
, வசீகரமான வதன�
 ெப+றவ'. அவ' த' சிரசி� அைரயணா 

வ8ட*தி+ 0�மிைவ*தி!3தைமயா�, உேராம*தி+0� பதி� ஒ! எ9யி' வாேல 

சிரசி9!3த�. அவன� ேதக*தி� I4I4�ெபா'ேற காண�ப8டேதய'றி தைச� 

பி>�ப ெத'பேத காண�படவி�ைல. அவ' மி-க ?ைமயான ,*திைய� 

ெப+றி!3�
, அ� ஏ8�6Iர-காேயய'றி, அவ=-0 உலக*தி' அ=பவ
 

சிறி�
 கிைடயா�. அவ' 0ழ3ைத� ப!வ*திேலேய தன� த3ைதைய இழ3�, 

விதைவயான த' தாயினாேலேய வள-க�ப8� வ3தா'. ேபாதா-0ைற-0 

இர � சேகாதாிமாகD
 விதைவ நிைல அைட3� U8>+0 வ3� ேச3தன. ஒ! 

ைக
 ெப டா8>யா� வள-க�ப8டா� மனித' கEைதயாக மாறிவி�வா-

ென'றா�, S'4 , ணியவதிகD
 த
�ைடய விேவக*ைத6 ெச@*தி 

ஆளா-கிய வராக சாமிைய� ப+றி அதிக
 ?ற ேவ �வ� ேடா ? அவ=-0 

அவக. எ3த விஷய*தி@
 Iய,*திேய இ�லாம+ ெசM�வி8டன. அவ' 

நட3தா+ கா� ேதM3� ேபா0
; அவ' த ணீாி� நைன3தா� உ�, S8ைடயாகிய 

அவ' ேதக
 கைர3� ேபா0
; அவ' U8ைடவி8� ெவளியி+ ெச'றா� அவைன 

&த
 விE�கிவி�
 எ'4 நிைன*� அவ' எ3த- காாிய
 ெசMதா@
 அதனா� 

அவ=-0� ெப!*த �'ப� டா0
 எ'4 அவைன ெவ!8> வ3தன. 

 

ஒ! ஊாி� ெப!*த தனிக' ஒ!வ' இ!3தா'. அவ' ச�கீத*தி� மகா நி,ண'. 

ேதா> ராக
 எ'றா� W-0 எ'ன விைல எ'பா'. ப�லவி எ'றா� ப> எ*தைன 

ைபசா எ'பா'. அவ' U8>� ஒ! க9யாண
 ேந3த�. அத+காக அ'றிர) 

ஊவல
 வர நிைன*�, அத+0 ேமள-காரைன ஏ+பா� ெசM� அவ=-0 L4 

/பாM �' பண
 ெகா�*த=�பினா'. அ
ேமள-கார' அ'4 பக9� ேவெறா! 

ஊவல*தி� ேமள
 வாசி*�-ெகா � வ3தா'. அைத- க ட நம� தனிக=-0 

அட-க�>யாத ேகாப
 பிற3த�. ேமள-காரைன வரவைழ*� "நாேய!" எ'4
, 

"கEேத!" எ'4
 ைவ�வி8� சீறி விE3தா'. த'னிட
 ெப+ற �' பண*ைத கீேழ 

ைவ*� அ�பா+ ேபா0
ப> உ*தர) ெசMதா'. ேமள-கார' உ ைமைய அறிய 

மா8டாம� ந�ந��கி* தி!டைன�ேபா� விழி*�* தா' எ<வித� பிைழA
 

ெசMயவி�ைல எ'றா'. அைத- ேக8ட தனிக', "அேட ேமள-கார ேபா-கிாி� 

பயேல! யாைர ஏமா+ற� பா-கிறாM? இ�ேபா� வ3த ஊவல*தி� நீ ேமள
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வாசி-கவி�ைலயா? �E� &சணி-காைய6 ேசா+றி� மைற-கவா பா-கிறாM?" 

எ'றா'. 

 

ேமள-கார' :- ஆ
; நா' ேமள
 வாசி*த� உ ைம தா'. அ� எ�ப> 0+றமா0
? 

- எ'றா'. 

 

தனிக' :- ஆகா! இ'ன�
 எ'ைன �8டாெள'4 மதி-கிறாM? இ�ேபா� 

0ழாயி@.ள பா8�-கைள ெய�லா
 ஊதிவி8� இரவி� ெவ4� 0ழாேயா� வ3� 

இ!ளி� எ�கைள ஏமா+றவா பா*தாM? நானா ஏமா4கிறவ'? பண*ைத- கீேழ 

ைவயடா �8டா� பயேல! எ'றா'. ேமள-கார' ெபா�கி ெயE3த தன� சிாி�ைப 

மிக)
 பா�ப8� அட-கி- ெகா டா'. அ*தைகய Sட சிகாமணியிட*தி� ேமள
 

வாசி-காம� இ!�பேத ேம'ைம ெயன நிைன*�, தா' வா�கிய �' பண*ைத* 

தி!�பி- ெகா�*�வி8�� ேபானானா
. 

 

அைத�ேபால வராகசாமி அதிகமாM� ேபசிவி8டா�, அவ=ைடய ெதா ைட-

யி@.ள ெசா+க. ெசலவழி3� ேபாவதனா� ெதா ைட கா9யாM ேபாM 

வி�ேமாெவன அFசியவைர� ேபா� விதைவக. அவைன ெமௗன0! சாமியா-கி 

ைவ*தி!3தன. அதனா� அவ=-0 பிற!ட' ேபI
 திறைமA
, வா-0வாத
 

,ாிA
 வ'ைமA
 இ�லாம+ ேபாயி+4. 

 

அவ=-0* ேதைவயான ஒ<ெவா! விஷய*ைதA
 விதைவயேர கவனி*� 

வ3தாக.. ஆத9', அவ=-0 எைத- 0றி*த கவைலA
 நிைன)
 இ�லாம+ 

ேபாயின. அவ' கைட-0� ேபாM ஒ! ெந!�,� ெப8>A
 வா�கியறியா'. 

எ�ேபாதாயி=
 வில-க-?டா வைகயி� அவ' கைட-0� ேபாக ேந3தா�, ,ளி 

வராகனிைட எ'ன விைல ெய'4
, ஜ<வா� Uைச எ'ன விைல ெய'4
 

ேக8பா'. இ
மாதிாி வள-க�ப8� வ3தைமயா�, அவ' ப>�ப ெதா'றிேலேய 

த' �E நிைனைவA
 ைவ*� வ3தா'. அதனா� அவ=-0� ெப!*த ந'ைமA
 

பல தீைமகD
 உ டாயின. அவ' எ3த� ,�தக*ைதேய=
 ஒ!தர
 

ப>�பானாயி', கிராமேபா (Gramaphone)ைன� ேபால� ,�தக*தி@.ள 

விஷய�க. யா)
 அ�ப>ேய அவ' மனதி+ பதி3� ேபா
. 
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�த99!3� �>) வைரயி� மன�பாடமாM� ப-க�களி' இல-க
, ப*திக., 

வா-கிய�க., �+4� ,.ளிக., ைம� ,.ளிக. �த9யவ+ைறA
 மறவாம� 

ஒ�,வி�பா'. அவ' ஒ<ெவா! பாி8ைசயி@
 ெச'ைன இராஜதானி-ேக �த+ 

ைபயனாக* ேதறி வ3தவ'. எ
.ஏ., பி.ஏ., பி.எ�., �த9ய எ�லா� பாீ8ைசகளி@
 

அ<வாேற �த'ைம யைட3தா'. ெவளி�ைடயான அ3த6 சிற�ைப- க � 

மகி53ேத ந
 சா
பசிைவய�கா அவ=-0 ேமனகாைவ மண
 ,ாிவி*தா. 

 

ஆனா� மா�பி.ைள (மண�பி.ைளயி' உ ைம* திறைம அவைன U8>+ 

பா*தவ!-ேக ந'0 விள�0
. "அேட வராகசாமி! இ��,*�ணி அவி53� ேபாM 

வி8டதடா!" எ'4 ெப!3ேதவிய
மா. ெசா'னால'றி, அவ=-0 த' 

இைடயி9!3த �ணி ெந�3Wர
 பிரயாண
 ெச'ற� ெதாியா�. "சா�பி8� நிர
ப 

நாழிைக யாயி+4, உன-0� பசி-0
, எE3�வா!" எ'பா. அ'ைன. அவ=-0 

உடேன பசி வ3�வி�
! எE3� உணவ!3த� ேபாவா'. அத+0. 

ெப!3ேதவிய
மா., "அேட! பக9� நீ அதிகமாM சா�பி8டதினா� இ�ேபா� ?ட� 

,ளி*த ஏ�ப
 வ3தேத; தி!
ப)
 இ�ேபா� சா�பி8டா� அஜீரண
 அதிகமாM 

வி�
 ேபசாம+ ப�*�-ெகா.!" எ'பா.. உடேன அவ=-0 பசியட�கி�ேபா
. 

அஜீரண�
 இ!�பதாM* ேதா'4
, உடேன ப�-ைக-0� ேபாM வி�வா'. 

 

நா8 ெச�ல6 ெச�ல அவ' ப>�பதிேலேய த' ,*திைய6 ெச@*தி6 ெச@*தி� 

பழ-க
 அைட3தா' ஆைகயா�, அவ=ைடய நிைன) அவனி!3த இட*திேலேய 

இ!3ததி�ைல. அவ=ைடய ேதக ச
ப3தமான காாிய�க. யா)
 இய3திர*தி' 

இய-க*ைத� ேபால� பிற!ைடய �ய+சியினா� தாமாM நிைறேவறி வ3தன. அவ' 

U8ைடவி8� ெவளியி� ெச'றா�, அவ' மன� ேராம,ாிைய ஆ ட சீசாி' 

சாி*திர*தி+ ெச'றி!-0
. மனதி� நட-0
 நாடக*தி+ கிைசய- ைகவிர�க. 

அபிநய�க. கா8>- ெகா �
 யாதாயி=
 எE*�-கைள எEதி-ெகா �
 

இ!-0
.உத�க. ெசா+களா� அைச3த வ ண
 இ!-0
. அவ' ெவளி� 

பாைவ-0 உ' ம*தைன�ேபால காண�ப�வா'. அதனா� அவ=-0� பல 

�'ப�க. அ>-க> ேந3� வ3தன. ேமா8டா வ >களி@
, >ரா
 

வ >களி@
 தின3தின
 அவ' உயி த�பி ம4 ெஜனன
 எ�*� வ3தா'. வ > 

ேயா8�ேவா மணிைய ய>*�- 0ழாயா� ஊதி எ<வளேவா ?6ச9�வாக.. 

அவ' �E6 ெசவிடைன�ேபால ேபாM-ெகா >!�பா'. அவக. வ >கைள 

நி4*தி வி8� அவைன வாயி� வ3தவித
 தி8�வாக.. அ ைடயி+ ெச�@
 

மனித அவ=ைடய உட
ைப� பி>*� இE*� வி�வாக.. 
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அவ' ஒ!நா. இர) 7 1/2 மணி-0- கட+கைரயி9!3� தி!
பி U8>+0 

வ3தா'. த' U8>' வாயி9� வ3தவ' அத+0. _ைழயாம�, மறதியாக ேம@
 

ெந�3Wர
 ெத!ேவா� ேபாM அ�0 த' U8ைட ேபால* ேதா'றிய ேவெறா! 

U8>+0. _ைழ3தா'. காைலயல
பி- ெகா � உ.ேள _ைழவ� அவ=ைடய 

வழ-க
 ஆைகயா�, எதிாி� ைவ-க�ப8>!3த ெச
ைப- ைகயி� எ�*தா'. 

?ட*தி9!3த அ<U8�� ெப b அவைன- க.வெனன மதி*�- "? ? தி!ட' 

தி!ட''' என- ?வி ஆரவார
 ெசMதன. அ ைட U8டா!
 ெத!வி+ 

ெச'ேறா!
 த>கேளா� உ.ேள _ைழ3� ெச
ைப* தி!>ய க.வைன� பி>*�- 

ெகா டன. வராகசாமி அ�ேபாேத தா' ெசMத தவைற உண3�, உ ைமைய- 

?றினா'. அைத எவ!
 ந
பாம� அவைன� ேபாC� �ேடஷ=-0- ெகா � 

ேபாயின. ஐய�கா, ஆ� தி!>ன க.ளைன�ேபால* தி!8� விழி விழி*� ெசMய 

ேவ �வ தறியாம� தவி*� நி'றா. அ�கி!3த ச� இ'�ெப-ட சீதாராமநாA� 

அவ=ட' ப>*தவ ராதலா� அவைன- க ட)ட', "அேட வராகசாமி! எ'னடா 

இ�? எ�கடா வ3தாM?" எ'றா. ஐய�கா உ ைமைய6 ெசா'னா. அவ 

விE3� விE3� சிாி*� ஜன�கைள அத8> ய=�பி வி8�* த' ந பன� 

மான*ைத- கா�பா+றி அவைன U8>+0 அ=�பினா. 

 

இ'ெனா!நா. க6ேசாி-0� ,ற�ப�
 அவசர*தி�, ச8ைடைய� ேபாட மற3� 

தைல�பாைகைய மா*திர
 அணி3� ெகா � U8ைட வி8� ெந�3Wர
 

ேபாMவி8டா. ெத!வி9!3ேதா யாவ!
 அ3த அவதார*ைத- க � விய�,+4- 

ைகெகா8> நைக*தன. ேகாமள
 ஓ>வ3� உட
பி� ச8ைடயி�ைல ெய'பைத 

நிைன�&8>னா.. 

 

அவ' உணவ!3த இைலயி� உ8கா3�, சாத
 பாிமாற�ப� �' பாிேஷசன
 (நீ 

I+4த�) ெசMத� மாத
 ��ப� நா8களி@
 நைடெப4
. 

 

ேமனகா U8>+0 வ3த சில மாத�களி� அவ=ைடய தாM இற3தா.. அவD-0� 

பதிலாக அ�*த U8� சாமாைவய S'றா
 விதைவயி' ப8ட*தி+0 வ3� 

ேச3தா. வராகசாமி த' ெயளவன மைனவி யிட*தி� அதிக வி!�ப
 

ைவ*�வி8டா� த
�ைடய அதிகார
 0ைற3� ேபா0ெமன நிைன*த ெப!3ேதவி 

�த9ேயா அவ' அவ.மீ� ெவ4�ைபA
 பைகைமA
 ெகா.D
ப> ெசM� 

வ3தன. அவ' இய+ைகயி� இர-க
, தயாள
, அ',, ந�ெலாE-க
 �த9ய 
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0ண�கைள- ெகா டவ'. பிற!-0 தீ�0 நிைன�பவன'4. பிற கா9� �. 

ைத*தா� அைத- காண6 சகியாதவ'. எ'றா@
, அவ' சேகாதாிமாாி' 

ெசா+கD-0 அதிக மதி�, ைவ*தி!3தைமயா�, ேமனகா விஷய*தி� மா*திர
 

மி-க ெகா>யவனாM நட3� வ3தா'. அவக. அ>-க> அவ. மீ� ேகா. ெசா�9 

அவ=-0* Wப
 ேபா8�- ெகா ேடயி!�பாக.. அவ' தைல, கா� பாராம� 

அவைள அ>*� வி�வா'. இர � S'4 �ைற ைகயி@
 பிறவிட�களி@
 G� 

ேபா8� வி8டா'. 

 

த'=ைடய க9யாண
 சா3தி �?*த
 �த9யவ+றி� அவDைடய த3ைத 

தன-0* த-க மாியாைதகD
, சீ!
 ெசMயவி�ைல ெய'4 சேகாதாிமா அவனிட
 

அ>-க> உபேதசி*� வ3தன. ேமனகா 0ண*தழ0
, க�வியழ0
, ேமனியழ0
, 

நட*ைதயழ0
, ேவைல*திறைமA
, ,*தி _8ப�
 ெப+ற மாத திலகமாயி!3தா. 

ஆயி=
, அவ. எ<வித- 0+ற� ?4த+0
 வழியி'றி ஒEகி வ3தா. ஆயி=
, 

எவரா@
 ேகாயி9� ைவ*� ெதMவெமன வண�க* த03த உ*தமியாயி!3� 

வ3தா. ஆயி=
, அவக. அவ. மீ� ெபாM- 0+ற�கைள நிமாண
 ெசM� 

Iம*தி ஒ<ெவா! நாD
 அ>வா�கிைவ�பாக., அவ=
 அவD
 ஐ3� 

நிமிஷேம=
 தனிைமயி+ ேபசவிடமா8டாக.. அ3த மைனவிேய தன-0* 

ேதைவயி�ைல ெய'4 அவ' அவைள ெவ4-0
ப> ெசM�வி8டன. 

அவDைடய த3ைதயி' மீ�
 பைகைமைய உ டா-கி ைவ*தன. 

 

ெப!3ேதவி ய
மா. அ�வைரயி+ ேச*த பண*ைத ெய�லா
 300 - ப)'களாக  

மா+றி அைத ஒ! சிறிய S8ைடயாக- க8>, அ
 S8ைடைய* த' இைடயி� 

,டைவ-0. ைவ*�6 Iம3� வ3தா.. அ*�டேன நீரா8ட
, ேபாஜன
, நி*திைர 

�த9ய யா)
 நைடெப+றன. அ3த இரகசிய*ைத எவ!
 அறியவி�ைல. 

சாமாைவய!ைடய ?ாிய நாசி அைத எ�ப>ேயா ேமா�ப
 பி>*�வி8ட�. அவ. 

Uணி+ Iம3தி!3த அ3த� பDைவ* தா' ஏ+4- ெகா � அவD-0 உதவி ,ாிய 

ேவ �
 எ'பேத சாமாைவயாி' அ3தர�க நிைன). அத+காகேவ அவ 

அவகDட' ந8,-ெகா � அ'னிேயா'னியமாM� பழகி வ3தா; அவ. 

ஊதியத+0* த03தவா4 அவ ம*தள3 த8> வ3தா. 

 

அவ விதைவகேளா� தனிைமயி� இ!-ைகயி�, ெப!3ேதவி ெசா�வேத 

சாிெய'பா. வராகசாமிேயா� இ!-ைகயி� அவ' ெசா�வேத சாிெய'பா. 



42 

 

இ!வ!
 இ!-ைகயி�, "இ�)
 சாி அ�)
 சாி; வராகசாமி மகா ,*திசா9; அவ' 

வ-கீ� ; ம+ற எ3த- ேகா8�* தீமான*தி' ேம@
 அவ' அ�X� ெசMயலா
. 

அ-கா. தீமான*தி+0 அ�X� கிைடயா�'' எ'4 ேகா�8> சா8சியாக நயமாக6 

ெசா�9வி�வா. 

 

ேமனகா த' தக�ப' U8>+0� ேபாM ஒ! வ!ஷகாலமாயி=
, வராகசாமி 

தன-ெகா! மைனவி இ!3தா. எ'பைத நிைன*தாேனா இ�ைலேயா கட)D-ேக 

ெதாிA
. ஆனா� ம3திாிமா Sவ!
 அவ=-0 ெப ைண மண
 ,ாிவி-க 

ேவ �ெம'4 ப'�ைற ?றிய கால*தி� அவ' அைத�ப+றி எ<வித 

ஆேdபைனA
 ெசா�லவி�ைல. இ<வா4 அவ' அவகளா� G*திர� 

பாைவைய� ேபால ஆ8ட�ப8� வ3தா'. 

 

சாமாைவய!
, விதைவமா!
 �'ெனா! அதிகார*தி� தம-0. ேபசி* தீமான
 

ெசM�ெகா ட பிற0 அவக. அவ=ைடய மனைத ெம�ல மா+றி, ேமனகாவி' 

மீ� அவ' வி!�ப
 ெகா.D
ப> ெசா+கைள- ?றி வ3தன. 

 

அவ' க6ேசாி-0� ேபாகாம� U8>9!3த ஒ! ஞாயி+4- கிழைம ெப!3ேதவி-

ய
மா. அவ' மனதி+0� பி>*த சி+4 >க. �த9யவ+ைற6 ெசM� அவைன 

உ பி*தா.. அவ' தா
&ல3தாி*� ஊFச+பலைகயி� உ8கா3தி!3தா'. 

அ�*த U8� சாமாைவய!
 தம� இய+ைக யல�கார*ேதா� வ3� ஊFச+ 

பலைகைய அழ0�ப�*தினா. யாவ!
 உ�லாசமாக ஊ வ
,கைள� ேபசிய 

வ ண
 இ!3தன. அ�ேபா� சாமாைவய ெப!3ேதவிய
மாைள எதி*� வாத
 

ெசMபவைர� ேபா� ந>*� , "ெப!3ேதவி உன-0- ேகாப
 வ3தா� வர8�
; நீ 

இதனா� எ'ேனா� ேபசாவி8டா@
 பரவாயி�ைல. நீ எ�ேகதா' ேத>- 

க9யாண
 ெசMதா@
 ேமனகாைவ� ேபா'ற ந�ல 0ணவதி உன-0- கிைட�ப� 

க>ன
. இ-கைர-0 அ-கைர ப6ைச ெய'4 நீ�க. நிைன-கிறீக.. ம+ற 

U�களி� நா8�� ெப க. இ!-0
 ஒE�ைக� பா*தா� இவைள நா
 

ேகாயி9� ைவ*ேத &ைஜ ெசMயேவ �
. அ+ப�கெள�லா
 தைலகா� 

ெதாியாம� �.ளி விE3� ேபாகி'றன. அவ!ைடய தக�பனா உய3த 

உ*திேயாக*தி� இ!-கிறாேர எ'கிற அக
பாவ
 சிறிதாயி=
 உ டா ? அவ. 

காாிய
 ெசMA
 திறைமA
, அவDைடய பணி)
, அட�கிய ெசா�@
, நாண�
 

யா!-0 வ!
?” எ'றா. 
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எதிபாரா அ
ெமாழிகைள- ேக8ட வராகசாமியின� மன
 ஒ!வா4 கல-க
  

அைட3�, அத+0 இ'னவித
 பதி� ெசா�வெத'பைத அறியாம� அவ' 

ேபசாம9!3தா'. சாமாைவயாி' ெசா� அவன� மனதி� ஒ!வித ஆ*திர*ைத 

உ டா-கிய�. ஆனா@
 விஷய
 உ ைமயாகேவ ேதா'றிய�. அ�ேபா� 

ெப!3ேதவி, ''அ� நிஜ3தா' எ'னேவா அவDைடய அ�ப' ேலாபி*தன
 

ெசMகிறா' எ'கிற ஒ! ெவ4�ைப* தவிர ேவெற'ன இ!-கிற�? அவ. ேபாி� 

நம-ெக'ன வம
? அவ. த�கமான ெப , அவDைடய ெபா4ைம- 0ண
 ஒ'4 

ேபா�ேம! பாவ
 நா
 அயலா ெப ணி' ேம� U பழி Iம*தினா� ெபாM 

ெசா'ன வாM-0 ேபாஜன ம+4�ேபா
" எ'றா.. 

 

சாமா:- அவDைடய தக�பனா ந
�ைடய விஷய*தி� எ'ன ேலாபி*தன
 

ெசMதா? அவ!ைடய 0�
ப- கவைலக. ஆயிரமி!-0
. தம� 

ெசா3த-காாிய*தி� அவ ெச8�-காரரா யி!-கலா
. அத+0
 நம-0
 எ'ன 

ச
ப3த
? ந
�ைடய காாிய�கைள ெய�லா
 அவ ெசா'னப> ஒ! 

0ைற)மி'றி6 ெசM�வி8டா அ�லவா? நம-0 ேவெற'ன ேவ �
? 

 

ேகாம:- த�க3தா ென'ன ெபா�லாதவளா? அவ. ந
மிட*தி� எ<வள) அ3தர�க 

வாFைசேயா�
 கபடமி�லாம@
 ேபIவா.? அவ. �க*தி� ேகாப�
 வாயி+ 

ெகா�ைமயான ெசா�@
 ேதா'றியைத நா' அறிேய'. 

 

சாமா - பா8> கனக
மாD-0 அ�,ற3தா' ம+றவக.. அவDைடய பிாிய*�-0  

ம+றவகDைடய� உைற ேபாட- காணா�; வராகசாமி! வராகசாமி! எ'4 

இவைன- கீேழ விடமா8டாேள! அ�ேப�ப8ட அ!ைமயான மனிதகளிட
 நம-0 

மன�தாப
 உ டான� தா' என-0 வ!*தமாக இ!-கிற�. எ'னேவா 

ந
�ைடய ேவைள� பிசகினா� இ�ப> நட3� வி8டேத ெயாழிய யா ேபாி@
 

0+றமி�ைல - எ'றா. 

 

அ
Sவ!
 ?றிய ெசா+கைள- ேக8ட வராகசாமியி' மனதி� த' மைனவி 

�த9ேயா மீ� உ டாயி!3த ெவ4�, �+றி@
 ஒ! ெநா>யி� அக'ற�. அவ' 

,ாி3த ெகா�ைமகைள- 0றி*� ஒ! வித கழிவிர-க
 ேதா'றி அவைன வ!*த 

ஆர
பி*தன. 
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அவ=ைடய �க-0றிைய உண3த ெப!3ேதவி அ�ேவ சமயெமன நிைன*�, 

''ஆகா! ேமனகாவி' க>த*ைத� பா*த� �த� எ' மன
 ப�
பா8ைட எ�ப> 

ெவளியி�ேவ'! ெசா�9' அழ0
, க!*தி' உ!-க�
 எ'ைன� பி>*� உ@-கி 

வி8டன. கைடசியி� அவ. உயிைர வி8�விட� ேபாகிேற' எ'ற�லவா 

எEதியி!-கிறா.! அேட சாமா! அ3த- க>த*ைத எ�ேக ைவ*தீக.? அைத 

இ'ெனா! தர
 ப>-க ேவ �
 ேபா� ஆைசயா யி!-கிற�" எ'றா.. 

 

சாமா:- அ> ேகாமாளி நீதாேன அைத வராகசாமி-0- கா8>வி8� ெப8>யி� 

ைவ*�� &8>னாM. அைத எ� - எ'றா'. 

 

அவ. உடேன க>த*ைத எ�*� வ3� அ>யி� வ!வா4 ப>*தா..  

 

"பிராண நாத தி!வ>* தாமைரகளி� அ>யா. ேமனகா ெத ட' சம�பி*� 

எEதிய வி-ஞாபன
 : 

 

இ<விட*தி� ம+றவ யாவ!
 ேdம
. அ<விட*தி� ேதவாீ!ைடய தி!ேமனியி' 

ேdம லாப*ைத� ப+றிA
, அ-கா. த�ைக �த9ேயாாி' ேdம*ைத� ப+றிA
 

N�க
 தைய ெசMத=�ப� பிரா*தி-கிேற'. ேதவாீைர வி�*�� பிாி3தி!-0
 

�பா-கிய*ைத நா' அைட3த இ3த ஒ! வ!ஷ காலமாக எ' மன
 ப8ட 

பா8ைட* ெதாிவி�பத+0 இ3த6 சிறிய க>த
 எ�ப> இட3தர� ேபாகிற�! 

எ*தைனேயா நா8கD-0 �'னேமேய க>த
 எEதி அ=�ப எ' மன
 எ'ைன* 

W >ய�. ைகA
 �>*த�. ேதவாீ!-0 எ' மீதி!3த ெவ4�,
, ேகாப�
 

தணியா தி!-0
 ேபா�, மகா பாவியாகிய எ'=ைடய எE*� க ணி� ப8டா� 

ேகாப�
 ெவ4�,
 அதிகாி-0ேமா ெவ'4
, க>த*ைத� பிாி*�� பாராமேல 

எாி*� வி�Uகேளா ெவ'4
 அFசி எ' ஆைசைய அட-கி� ெபா4*�� 

ெபா4*�� பா*ேத'. கைடசியி�, ேதவாீ!ைடய மனேசா� ஒ'4 ப8�� ேபச 

அவா- ெகா � �>-0
 எ' மனைச இனி ஒ! ெநா>A
 த�-க வ�லைம 

அ+றவளாM, இைதய=�ப* �ணி3ேத'. dமி-க ேவ �
. 

 

நா' அ�கி!3த ேபா� ஒ<ெவா! ெநா>A
, ஒ<ெவா! நாழிைகA
, இரவி@
, 

பக9@
, �யி9@
, விழி�பி@
 ேதவாீ!ைடய தி!).ள*தி+0 ச3ேதாஷ 

கரமாக)
, இ'ப S8�
 விதமாக)
 நட3� ெகா.வைதேய பாடமாக� ப>*�, 
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அைதேய எ'=ைடய ஓயா- கவைலயாக- ெகா �, அ<விஷய*திேலேய 

எ'=ைடய �E மனைதA
, ேதக*ைதA
, நா' அ�பண
 ெசM� வ3�
, 

எ'=ைடய ெபா�லாத ேவைளயி' பயனாக நா' உ�கDைடய ெவ4�ைப� 

ெப+ேற'. நா' யாெதா! தவைறA
 ெசMயவி�ைல ெய'4 ெசா�லவி�ைல. 

ேபதைம எ'ப� மாத-கணிகல' அ�லவா? நா' எ<வள) தா' ஒE�காM நட-க 

�ய'றா@
, எ'ைனA
 மீறி யாதாயி=
 பிைழ ேந!த� ?�
. எ'=ைடய 

உயி!-0யிராகிய ேதவாீ எ' விஷய*தி� dைமA
, தையA
 கா8டாவி8டா� 

என-0 ேவ4 யா கதியி!-கிறாக.? காாிைகயா!-0- கணவ' ச'னிதானேம 

,க9ட
. அ>�ப�
 உ�க. ைக; அைண�ப�
 உ�க. ைக, ெப+ேறா 

எ<வள)தா' பா�ப8� ேதக ேபாஷைண-0- 0ைறயி'றி எ'ைன� 

பா�கா-கி=
, அவகளா� எ' மன ேநாM-0 ம!3� ெசMத� ?�ேமா! 

அத+0ாிய ைவ*திய தா�கள'ேறா ? எ' ஆ*ம ரdக ேதவாீேரயா0
. 

ப8>னியாக வ!3தி* தவி-0
 எ' மனI-0
 ஆ'மா)-0
 ேபாஷைண ெசMய 

அவகளா� எEேமா? அத+0ாிய வ.ள� ேதவாீேர ெய'பைத6 ெசா�ல)
 

ேவ �ேமா? 

 

இ<ெவா! வ!ஷமாM ேதவாீ எ'ைன அகல வில-கிய ேபாதி@
, எ' மனைச 

வி8� அைர ெநா>A
 ேதவாீ அகல நா' விடவி�ைல. ஆனா�, இதனா� எ' 

உண), �யி� �த9யைவ மா*திர
 விலகி வி8டன. எ'=ைடய உயி ெகாFச� 

ெகாFசமாM �-கா+ பாக
 ேபாMவி8ட�. இ'ன
 ெசா+ப பாக
 வி ணி+0
 

ம ணி+0மாக ஊசலா>-ெகா >!-கிற�. அைத� ேபா-கேவா, அ�ல� நி+க 

ைவ-கேவா வ�லைம ெப+ற ஒ! தனி�பிர, இ<)லகி� ேதவாீ ஒ!வேர, அ- 

காாிய
 ஈIவரனா@
 ஆகா�. 

 

எ'ைன* ேதவாீ எ<வள)தா' அ>*தா@
, ைவதா@
 அ� அ�ேபா� எ' 

ேதக*�-0* �'பமாM* ேதா'றினா@
 அ�*த dணேம ேதவாீைர� ப+றிய 

நிைன) எ'ைன வ!*தி வ3த�. எ' ைகயி@.ள G8�* தE
,கைள- 

காT
ேபாெத�லா
 எ' மன
 வ!3தி* தவி-கிற�. G8ைட� ெப+றத+காக 

வ'4, எ'ைன உ�கDைடய உாிைம� ெபா!ளாக மதி*� �*திைர ேபா8ட 

ேதவாீ இ�ேபா� எ'ைன உாிைம ய+றவளா-கி வில-கியேத எ' மனைச- 

கல-0கிற�. நிமிஷ*தி+0 ஒ! G8ைட� ெப+றா@
, ேதவாீ!ைடய ச'னிதானேம 
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என-0 இ'பமாM* ேதா'4 ம'றி, ேவறிட
 Iக �ைடய தாேமா? ப'னிர � 

மாத�களாM வாைன-காணா� பயிைர� ேபால வா> வத�கி- கிட-0
 இ3த அ+ப� 

பிராணிைய- ைகW-கிவி�Uகெள'4 ஒ<ெவா! நிமிஷ�
 எதி பா*ேத'. 

இ'ன�
 எ' ெபா�லாத ேவைள அகல வி�ைல. ேதவாீைர வி�*�� பிாி3� 

இ<வாறி!3� இ3த6 சாீர
 இனி எ'ன பயைன அைட�ேபாகிற�? இ'ன
 சில 

நா8களி� நா' இ<)ட
ைப* �ற3�வி�ேவ' எ'ப� நி6சய
. அத+0. ஒ! 

தரமாவ� ேதவாீ!ைடய தி!ேமனிைய- க � தாிசி*தால'றி எ' க8ைட 

கைட*ேதறா�; எ' மன�
 ேவகா�. 

 

ெகா டவரா� ெவ4*� வில-க�ப�
 ெப >!-0- 0ள�கD
, கிண4கDேம 

ேப!பகாாிகளாயி!3� ைக ெகா�*� உத)த� வழ-க
. இ<�ாி� சாம3தா'0ள
, 

ஐய'0ள
 எ'4 இ! 0ள�கD
 இத+காகேவ இ!3� உதவி ,ாி3� வ!கி'றன. 

எ*தைனேயா தடைவகளி� அைவகைள ேநா-கி நா' நட3ேத'. எ' உயிைரA
 

மனைசA
 ெகா.ைள ெகா ட ேதவாீ!ைடய �காரவி3த*ைத ஒ! தரமாவ� 

காணாம� ேபாக எ' மன
 சகி-க வி�ைல; எ' ெசMேவ'! இனி ேவ4 எ<வித
 

எE�ேவ'? அபய
 அபய
 கா*த!ள� ேவ �
. அ>யா. ேமனகா.'' 

 

எ'4 ேகாமள
 மி-க உ!-கமாக)
, ேக8ேபா மன� இள0மா4
 ப>*தா.. 

அ-க>த*தி' க!*ைத அ�ேபாேத ஊ'றி- ேக8டறி3த வராகசாமியின� 

க கD
, மன�
 கல�கின. அ� கனக
மாளி' W ட9னா� எEத� 

ப8டதாக)
, �E�
 பக8ெட'4
 நிைன*� அவ' அைத அ�வைரயி� 

ந'றாM� ப>-கவி�ைல. அ�ேபாேத அதி� எEத�ப8>!3த ஒ<ெவா! ெமாழிA
, 

அ3தர�க அவாவினா� மன�&வமாக எEத�ெப+றதாக அவன� ெசவிகளி� கணீ 

கணீெர'4 ஒ9*த�, அவன� சிர*தி' ஒ<ெவா உேராம*ைதA
 பி>*� 

உ@-கிய�. �'ேப கனி3தி!3த அவ=ைடய மன� எளிதி+ கல�கி �+றி@
 

ைந3� அவன� �க*ைத விகார�ப�*திய�. க களினி'4 க ணீ* �ளிக. 

ெவளி�ப8டன. அ�கவ�திர*தா� அவ' க கைள* �ைட*�- ெகா டா'. 

ந�ல பாிI*தமான மனைதA
, அ'ைபA
, க�வியறிவிைனA
 ெப+ற 

ெப மணியான தன� ேபைத மைனயா8>ைய* தா' 0>காரைன�ேபா� 

அ>*த�
, ைவ*�
, I8ட�
 நிைன)-0 வ3தன. அவ' த'ைன* தாேன 

ெவ4*� ைவ� ெகா டா'. அவன� அ�ேபாைதய மன நிைலைய-க ட 

அ<வFசக, அ�ேவ சாியான பா0பத ெம'4 நிைன*தன. 
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ெப!3ேதவி, " எ'னேவா ேபான� ேபாக8�
; இ�ேபா� அவ இ'ெனா! 

இர டாயிர
 /பாA
, நைககைள மீ8க /. 800
 த!வதாA
, நா
 க>த
 

எEதினா� அவைள அைழ*� வ3� வி�வதாA
, சாமா)-0 எEதியி!-கிறா. 

ஏனடா வராகசாமி! அைழ*�- ெகா � வ!
ப> எE�ேவாமா? பாவ
! ந�ல 

வயI- கால*தி� ெப  அ�ேக இ!3� பா9ய*ைத ஏ' Uணா-க ேவ �
? 

0ள*தி� கிண+றி� விE3� ெச*� ைவ*தாளானா�, பாவ�
, பழிA
 நம-0 வ3� 

ேச!
. எ'னேவா ேகாப
 பாப
 ச டாள
, அ�பா! நீ ேகாப*ைத மனசி� 

ைவ-காேத!" எ'றா.. 

 

சாமா:- வராகசாமி-0*தா' அவ. ேம� அ<வள) ேகாபெம'ன? இவ' மனI 

த�கமான கள�கம+ற மனI. பிற கா9� �. ைத-க இவ' சகி-க மா8டாேன! 

ேமனகாைவ நிர3தரமாM வி8�விட இவ=-0* தா' மன
 வ!மா? எ'னேவா 

இவ=ைடய மாமனாதா' ,*தியி�லாம� ெப ைண அைழ*�- ெகா � 

ேபானா. எ*தைன நாைள-0� ெப ைண* தக�ப' U8>� ைவ*�- ெகா.ள 

�>A
? - எ'றா. 

 

உடேன வராகசாமி வி
மி வி
மி அEதவனாM* தன� மன ெவE6சிைய 

அட-கி-ெகா �, "உ�கD-0 எ� ச
மதேமா , அ� என-0
 ச
மத3தா', 

சாமாேவ பதி� எEத8�
" எ'றா'. 

 

சாமா:- இ�ைலய�பா! அவ உ'=ைடய ைகயா� பதிைல எதிபா-கிறா. 

ஏென'றா�, பி', ஒ!கா� நீ ச ைட ேபா�வாேயா எ'கிற அ6ச
 

ேபா9!-கிற�. இ� ெபாிய காாிய
. அ'னியனாகிய நா' எEதினா� அவ!-0 

வ!*த
 உ டா0
. நீேய ஒ! வாி எEதிவி�. 

 

ெப! :- வராகசாமி! உன-0* ெதாியாத� ஒ'4மி�ைல ; கைடசியி� அவ யா? 

உ'=ைடய மாமனாதாேன? மாமனா தக�பனா!-06 சமான
. இதனா� உன-0 

ஒ! 0ைறA
 வ3� விடா�. நீேய ஒ! வாி எEதிவி�. 

 

வராக :- எ'னெவ'4 எE�கிற�? 
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சாமா:- ேவேற ஒ'4
 அதிகமாக எEதேவ டா
. “விஷய�க. ஏேதா கால 

வி*தியாச*தா� இ�ப> ேந3�வி8டன. இ! திற*தா!
 ஒ!வேம� ஒ!வ 

வ!*த
 எ'பைதேய ைவ-காம� யாவ+ைறA
 மற3� வி�ேவா
. ேதவாீ 

சாமாைவய!-0 எEதிய� எ' மனI-0 ச
மதமாயி!-கிற�. எ�ேபா� ேதவாீ!-0 

ெசௗகாியேமா அ�ேபா� ெசளபா-கியவதி ேமனகாைவ அைழ*�வ3� வி8�� 

ேபாகலா
. இனி ந
மி! 0�
ப*தா!
 பா@3ேத=
 ேபால இ!�ேபா
 எ'ப� 

எ'=ைடய மன�&வமான ந
பி-ைக" எ'4 எE�, ேவெறா'4
 ேவ டா
 - 

எ'றா. 

 

வராகசாமி �த9� சிறி� நாணி* தய�கினா'. த' மாமனாாிட
 தா' 

தா4மாறாM� ேபசிய ெசா+க. நிைனவி+0 வ3தன. எனி=
, ேமனகாவி' 

கபடம+ற 0ளி3த வதன
 அவ=ைடய மன-க ணி� ேதா'றி அவனிட
 

ம'றா>ய�. அவ' உடேன க>த
 எEத, அைத சாமாைவய எ�*�� ேபாM தபா+ 

ெப8>யி� ேபா8� வ3தா. 

ம4நா. தFைசயி9!3� த3தி ெயா'4 வ3� ேச3த�. வராகசாமி பைத*� 

அைத� பிாி*�� பா*தா'. >�> கெல-ட!
 ேமனகா)
 அ'றிரேவ ,ற�ப8� 

ம4நா. 

ெச'ைன-0 வ!வதாக அதி� எEத�ப8>!3த�. 

-------------------- 

அதிகார" அதிகார" அதிகார" அதிகார" 1.1.1.1.5 5 5 5 ----    பா/வத� !�பா/வத� !�பா/வத� !�பா/வத� !�    ப��(த&ப��(த&ப��(த&ப��(த&    

 

ேமனகா தி!
ப)
 த' மணாளன� இ�ல*ைத அைட3� அ'றிர) தனிைமயி� 

அவேனா� ேபசிய பி'னேர - இ!வ!
 ஒ! வ!ஷ காலமாக மனதி� ைவ*தி!3த 

விஷய�கைள ஒ!வ!-ெகா!வ ெவளியி8ட பி'னேர - அவDைடய மன�பிணி 

அக'ற�. ம�கி- கிட3த உயி ஒளிைய� ெப+ற�. எம=லகி' அ!கி+ ெச'றி!3த 

அவDைடய ஆ'மா அ�ேபாேத தி!
பிய�. வா>ய உட@
 தளி*த�. ெந>ய 

காலமாM மகி5 ெவ'பைதேய க டறியாத வதன
 ,'னைகயா� மல3த�. 

விசன
 எ'=
 �கி� Gழ� ெப+றி!3த அழகிய �க*தி� இ'ப* தாமைர &*த�. 

 

''ெப ேணா ெவாழியா பகேல ,0தா 

ெத ேணா தவிரா இரேவா வி>யா 

� ேணா ஒழியா உயிேரா வகலா 

க ேணா �யிலா வி�ேவா கடேன.'' 
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எ'ன* ேதா'றி, நீ�காம� வைத*� வ3த அவDைடய விசன- 0'4 தீயி' 

�'ன இள0
 ெவ ெணெயன* த' கணவன� கள�கம+ற உ ைம 

அ'பினா� இளகி இ!3தவிட
 ெதாியாம� பற3த�. ஒ! வ!ஷ*தி+0 �' அவ. 

தFைச-06 ெச'ற தின*தி+0 �3தய நாளி� I!8> ைவ*த ெவ�ெவ8� 

ெம*ைதைய அ�ேபாேத பிாி*தா.. அவDைடய ேதக
 அ'ைற-ேக 

ப8��,டைவைய- க ட�. சைடயாக� ேபாயி!3த அவDைடய அழகிய ?3த�, 

ெச'ைன-0� ,ற�ப� �'னேர எ ெணையA
, ,"ப*ைதA
 

ஏ+4-ெகா ட�. அவ. ஒ! வ!ஷமாக ஊ  உற-கமி'றி கிட3� ெம93� வா> 

இ!3தா. ஆதலா� அவள� ேதக*தி� இளைம, ந'னிைலைம, ேதக�,"> 

�த9யவ+றா� உ டா0
 தளதள�,
, ெகாEைமA
, உ'னத வாம�
 அவளிட
 

காண�படவி�ைல ஆனா@
, த' கணவைன அைடய� ேபா0
 ெப!
 

பா-கிய*ைத A'னி அவ. அைட3த மன- கிள6சிA
, ெப! மகி5)ேம அவைள 

தா�கி- ெகாண3தன. 

 

ெந��காலமாM பிாி3தி!3த த' மணாள அ'றிர) த'னிட
 தனிைமயி� வ3� 

ேபIவாேரா, ேபசினா@
 எ<வித
 ேபIவாேரா எ'4 ெபாி�
 கவைல ெகா � 

அவ. உ.eற மனமா5கியி!3தா.. அத+0 �' நட3தைவகைள 

மற3�வி�வதாக- க>த*தி� எEதி இ!3தவா4 அவ யாவ+ைறA
 மற3� 

த'ேனா� உ ைம அ'ேபா� ெமாழிவாேரா அ'றி ம4ப>A
 யா)
 பைழய 

கைதயாM �>Aேமா ெவ'4 அவ. பலவா4 நிைன*� நிைன*� இரவி' 

வ!ைகைய ஆவேலா� எதிபா*தா.. அ*தைகய சகி*தலா+றா 

மனநிைலைமயினா�, அவள� ெம�9ய ேமனி ஜுர ேநாM ெகா � 

ெவ�பமைட3த�; &-கேளா ேமா�ப-0ைழA
; &ைவயாி' வதனேமா த
மணாளர� 

ெகா>ய ேநா-கா� 0ைழA ம'ேறா ? அவ. அத+0 �' தன� நாயகனிட
 ஒ! 

நாD
 இ',+றி!3தவ. அ'4. ஆத9', இனி* த' எதிகால வா5-ைக 

எ�ப>யி!-0ேமா ெவ'4 அவ. கவைல ெகா � ஏ�கினா.. 

 

கழி3த ஒ! வ!ஷ*ைத- கா8>@
 அ3த ஒ! பகேல ஒ! Aக
 ேபால வள3� 

வ!*தி- கைடசியி� அக'ற�. இரவி� யாவ!
 உணவ!3தி* த*த
 சயன*தி+0� 

ேபாயின. ேமனகா தன� ப�-ைகயைறயி9!3த வ ண
 த' கணவ' அ'4 

த'=ட' தனிைமயி� ேபச வ!வாேரா ெவ'4 வழிேம� விழி ைவ*�- 

கா*தி!3தா.. கைடசியாக அவ த' அைற-0. வ3� த'=ட' ேபசாம� 
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சயனி*தைத- காண, அவள� மன
 ஏ�கிய�. அ�ேபா�
 அவ!ைடய ெவ4�,
, 

ேகாப�
 தணியவி�ைலேயா ெவன அவ. ஐய �+றா.. ஆயி=
, அவ சயன 

அைற-0 வ3ததி9!3� அவ!-0* த' மீ� ெசா+பமாயி=
 அ', பிற3தி!-க 

ேவ �ெம'4 நிைன*தா.. 

 

ஆனா�, அவ �த9� த'ேனா� ேபIவாெர'4 தா' எதி பா�ப� தகாெதன 

மதி*தா.; ெப பாலாகிய தாேன �த9� பணிவாக நட-க ேவ �ெம'4 

எ ணினா.. ஆனா� எைத�ப+றி அவாிட
 ேபIவ ெத'ப� அவD-0* 

ேதா'றவி�ைல. சிறி� ேயாசைன ெசMதா.. �த9� அவ!-0 

மகி5) டா-0
ப> தா' ேபசேவ � ெம'4 நிைன*தா.. தா' �த9� 

ம'னி�,- ேக8ப� ேபால)
 இ!*த� ேவ �
; தாேன �த9+ ேபசியதாA
 

இ!*த� ேவ �
 எ'4 நிைன*�6 சிறி� தய�கி, கவி3த தைலேயா� நாணி 

நி'றா.; பிற0 ெம�ல அவ=ைடய கால>யி+ ெச'4, தன� ெம'ைமயான 

கர�களா�, தாமைர இதழா� தட)தைல� ேபால அவ=ைடய காைல இ'பகரமாM 

வ!>னா.; அ'4 அவ ேபசாவி>=
, தா' அவர� காைல* தீ >யத+காக- 

ேகாப�ெகா � த'ைன உைத*தா@
 அைதA
 ெப!
 பா-கியமாக- ெகா.ள* 

தயாராக இ!3தா.. அவ' அ�ேபா�
 அவளிட
 ேபசாம@
, எ<வித தைடA
 

ெசMயாம@
 அைசவ+ றி!3தா'. அ<வித
 இ!வ!
 இர ெடா! நிமிஷ 

ெவ8க*தினா@
, பர�பர அ6ச*தினா@
 ெமௗன
 சாதி*தன. இனிA
, தா' 

ேபசாம� இ!3தா� ?டாெதன நிைன*த ேமனகா, வ!>யவாேற தன� ைகயா� 

அவ=ைடய மாைபA
 கர�கைளA
 தடவி� பா*�, "ஆகா! எ'ன இ<வள) 

இைள�,! �'னி!3த உட
பி� அைர�பாக� ?ட இ�ைலேய!” எ'றா.. 

 

அவள� உ.ள*தின>யி9!3� ேதா'றிய அ< வினிய ெமாழிக. ,�லா�0ழ9' 

இ'ெனா9ைய� ேபால அவன� ெசவிகளி+ பட பFைச� ேபா'ற 0ளி3த 

அவDைடய ெம�9ய கர
 உட
பி+ பட- கணவ' ஆன3த பரவச
 அைட3�, 

அவள� ப-க
 தி!
பி, அவைள ஆைசேயா� இE*�* தன-க!கி� உ8கார6 

ெசMதா'. ஆனா� அவ' அ�ேபா�
 வாைய* திற-கவி�ைல. அவ' 

ேபசாைமயா� ேமனகாவி' மன
 �'னி@
 அதிக
 �>*த�. "ஆகா! இ'ன�
 

ேகாபமா? இ3த� பாவிேயா� ஒ!வா*ைத ெசா�ல-?டாதா? இ<வள) நாழிைக 

ேபசாம9!3� எ'ைன* த >*த� ேபாதாதா?" எ'றா.. 
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சாமாைவய!
, ெப!3ேதவி அ
மாD
 ேபாதி*� ேபாதி*� அவ=ைடய மனைத 

மா+றி ேமனகாவி' மீ� ந�ெல ண*ைதA
 அ'ைபA
 உ டா-கியி!3தன 

ஆதலா@
, க�ைலA
 கைரய6 ெசMA
 த'ைம வாM3த அவDைடய அ', 

த�
பிய க>த*ைத- க � அவ' கழி விர-க�
, மன� இள-க�
 

ெகா >!3தா' ஆதலா@
, அவ' அவள� விஷய*தி� தா' ெபாி�
 தவ4 

ெசMததாM நிைன*� அத+காக அவளிட
 அ'4 ம'னி�,� ெபறேவ � ெம'4 

வ3தவ' ஆதலா@
, அவDைடய ெசய@
, ெசா�@
 அவன� மன*ைத �+றி@
 

ெநகிழ6 ெசMதன. உ.ள
 ெபா�கி� ெபா!மி ெயE3த�. அவ' இ'பேமா , 

�'பேமா , அEைகேயா , மகி5ேவா ெவ'ப� ேதா'றாவா4 U�கிய 

மனெவE6சிைய- ெகா டா'. கனவி+ க.வைர- க � அFசி ேயாட �ய�ேவா 

கா�க. தைரயினி'4 எழாைமயா� வ!3�தைல� ேபால அவ' ெசா�ல வி!
பிய 

ெசா+க. ெதா ைடயினி'4 ெவளிவராைமயா� அவ' வ!3தி6 சிறி� ேநர
 

தவி*தா'. "ேமனகா! உ'=ைடய ந�ல 0ண*ைத உ.ளப> அறி3� ெகா.ளாம� 

SடனாM நா' உ'ைன எ<வளேவா வ!*திேன'! நா' ெசMத ெகா�ைமகைள 

நிைன-க எ' மனேம பத4கிற�! எ<வள) ப>*தா@
 எ'ன பய'? மா+றி�லா 

மணியான மைனவிைய அ'பாக நட*�
 திறைமய+ற ெப!3 த>யனாேன'. 

உ'னிட*தி� அழகி�ைலயா? 0ணமி�ைலயா? ந'னட*ைத யி�ைலயா? நீ க+பி+ 

0ைற3தவளா? காாிய
 ெசMA
 திறைமய+றவளா? நீ எதி� 0ைற3தவ.? 

 

உ'ைன நா' ஏ' இ<வித
 ெகா�ைமயாக நட*த ேவ �
? உ'=ைடய 

ெப+ேறாைரA
 உ'ைனA
 இ�ப> ஏ' �'ப சாகர*தி� ஆ5*த ேவ �
? சகல 

Iக*ைதA
 காமேத=ைவ� ேபால* த!
 ெதMவ ர
ைபயாகிய உ'ைன நா' 

இ<ெவா! வ!ஷமாக நீ-கி ைவ*த� எ'=ைடய �பா-கியேம ெயாழிய 

ேவறி�ைல. பாவியாகிய என-0 ந+ெபா!. ெதாியவி�ைல. தாேன ேத>வ!
 

இ'ப*ைத அ=பவி-க� பா-கிய
 ெபறாத அதி"ட ஹீனனாேன'. ேபான� 

ேபாக8�
; உ' விஷய*தி� நா' இ� வைரயி� ல8ச
 தவ4க. ெசM� உ'ைன 

வைத*�
 ைவ�
 க>ன மன*தனாM* �',4*திேன'. அைவகைள ெய�லா
 நீ 

இ'ேறா� மற3�வி�. இனிேம�, உ' மன
 வ!3�
ப> நா' எ3த- காாிய�
 

ெசMவதி�ைல. இ� ச*திய
” எ'றா'. அ�ேபா� அவ=ைடய க களினி'4 

க ணீ தாைர தாைரயாக வழி3த�. அவைள அவ' அ'ேபா� இ4க- க8> 
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அைண*�- ெகா டா'. அவD
 ஆன3த*தி� ஆ53தி!3தா. ஆனா@
, 

அவDைடய ைக மா*திர
 அவைன வ!>ய வ ண
 இ!3த�. 

 

அ3த-கர*ைத� பி>*�� பா*த வராகசாமி, "ஆகா! இர-கம+ற பாவியாகிய நா' 

I8ட வ�வ�லவா இ�! அ> ேமனகா! இ<வள) ெகா�ைம ெசMத �"டனாகிய 

எ'ைன- ெகாFச�
 ெவ4-காம� நீ எ<வள) அதிகமாக வி!
,கிறாM! Iக*ைத- 

க!திய ெப க. தம� கணவாிட
 வாFைசைய ைவ-கி'றன. ஓயா* �'ப*ைத 

அ=பவி*�
, நீ எ'=ட' இ!�பைத வி!
,கிறாM! ஆகா! காத9' மகிைமைய 

எ'ன ெவ'4 ெசா�வ�! G8ைட� ெப+ற உ' ைக எ'ைன வ!> என-0 இ'ப
 

ெகா��பைத- கா பேத என-0� ேபா�மான த டைனயாM வி8ட�. 

நட3தவ+ைற நிைன-க எ' மன
 பத4கிற�. இ�ேபா� நா' அ=பவி-0
 மன 

ேவதைனைய� ேபால நா' எ' ஆAI கால*தி� அ=பவி*த�
 இ�ைல ; இனி 

அ_பவி-க� ேபாவ�
 இ�ைல" எ'றா'. 

 

அ3தர�கமான அ'ேபா� ெமாழி3த ெசா+க. பIமர*� ஆணிேபால ேமனகாவி' 

மனதி+ ,03தன. அ�வைரயி� அவ. அ=பவி*த எ ணிற3த �'ப�களி' 

நிைன) �+றி@
 அவDைடய மனைத வி8� அறேவ ஒழி3த�. நிக53தைவ யா)
 

கனவாக* ேதா'றின. &ாி*�� ,ளகா�கித
 அைட3தா.; மனெவE6சி� ெப!-கா� 

ெபா!மினா.. ஆ3த- க ணீ அ!விேபால� ெபா�கி வழி3� ஆைடகைள 

நைன*த�. அ�வைரயி+ க �
 ேக8�
 அறியாவா4 அவ' அ'4 த'னிட
 

அைணவாக)
 உ!-கமாக)
 அ3தர�க அ'ேபா�
 த'ைன கன�ப�*தி 

ெமாழி3தைத- க ட ேமனகா இ'ப சாகர*தி� ஆ53� அவ=ைடய 

ஆ9�கன*தி9!3� த'ைன விடாம� ந'றாக இ4க- க8>� பி>*�- 

ெகா டா.. ஆகா! இ<வள) ஆ53த பிாிய*ைத எ'ேம� ைவ*�.ள உ�கைள 

வி8� நா' எ' உயிைர ெயாழி-க �ய'ேறேன! அ3த விஷய*தி� நா' ெப!*த 

அபராதியாேன'. நீ�க. எ' பிைழகைள ெய�லா
 இ'ேறா� ம'னி*� 

விடேவ �
. இனி எ'=ைடய நட*ைதயா� உ�கDைடய �E� பிாிய*ைதA
 

ச
பாதி*�- ெகா.D
 வித*தி� நா' நட-கிேற'. இனி நீ�க. அ>*தா@
, 

ைவதா@
, I8டா@
 எ' தக�பனா!ைடய U8ைட- கனவி@
 

நிைன-கமா8ேட'. நா' இற3தா@
 உ�க. பாத*த>யிேலேய இற-கிேற'" 

எ'றா.. 

 

வரா:- எ<வளேவா ெச�வ*தி� இ!-0
 >�> கெல-ட!ைடய ஒேர ெப ணான நீ 

அட-க ஒ�-க
, பணி), ெபா4ைம �த9ய அாிய 0ண�கD-0 இ!�பிடமா 
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யி!-கிறாேய! ஆகா! நா' எ<வள)தா' ேத> அைல3தா@
 உ'ைன� ேபா'ற 

ந+0ண�.ள ெப மணிைய நா' ஒ! நாD
 காணமா8ேட' - எ'றா'. 

 

இ<வா4 அ<வி! ெயௗவன� ப!வ*தின!
, அ<ெவா! வ!ஷ*தி� நிக53த 

விஷய�கைள� ப+றி ேபசியவ ண
 அதிக- கிள6சி அைட3� மாறி மாறி 

ஒ!வைர ெயா!வ ,க5வ�
, மகி5வ�
, ெமாழிவ�
, அEவ�மாM* ெதவி8டாத 

இ'ப
 அ=பவி*தி!3தன. அ� இரெவ'ப�
, தா
 �யில ேவ �ெம'ப�
 

அவ கDைடய நிைனவி+ேக ேதா'றவி�ைல. அ<வா4 அ'றிர) �Eவ�
 

கழி3த�. அவகDைடய ஆைசA
 ஆவ@
 ஒ! சிறி�
 தணிவைடயவி�ைல. 

ம+றவ எE3� இற�கி யைதA
, Gாிய' மி-க உயர*தி+ கிள
பிவி8டைதA
 

உண3த பிற0, ஒ!வா4 அ6ச�ெகா � அவக. ெவளியி� வ3தன. அ<விர) 

கா� நாழிைக ேநர*ைத� ேபால- கழி3� ேபானைத- காண அவக. ஏ-க
 

ெகா டன. 

 

விசன*தி' Iைமயா� தன� உட
பி' I4I4�ைப இழ3� மிக)
 தளவைட3� 

ேதா'றிய ேமனகா அ'4 ,��ெப ணாக மாறிவி8டா.. அவDைடய ேதக
 

பDவ+4 இேலசாM* ேதா'றிய�. ச3ேதாஷ*தா� அவDைடய உ.ள�
, ேதக�
 

&ாி*தன. வதன*தி+ ,திய ஒளி fவ9*த�. தா' அ�0 மி�0
 ெச'ற 

த!ண�களி� தன� மணாள' த'ைன ஒளிமைறவாM- கைட-கணி*�� 

,'�4வ� ெசMதைத- காண, அவ. ெப!மகி5வைட3� நிகர+ற ேபாி'ப
 

அ=பவி*தா.. அ<வா4 அவக. ஐ3� நா8க. அ'றி� பறைவகைள� ேபால 

இைணபிாியாதி!3�, ெகாFசி- 0லாவி, எ*தைகய &ச@
 கவைலAமி'றி இ'ப- 

கட9லா> Iவ-க ேபாக
 அ=பவி*தாக.. இர)கைள ேபசிேய கழி*தன. 

ெப!3ேதவி �த9ேயா அதனா� மி-க மகி5வைட3ேதா ேபால� பாசா�0 ெசM� 

அவக. இ6ைச�ப> வி�*� அவகD-0 அ_?லமாயி!3� வ3தைமயா�, 

அவக. அ<ைவ3� நா8களி@
 நிகர+ற இ'ப
 அ=பவி*தன. ெப!3ேதவியி' 

W �த9னா� அவ' மாைல ேவைளகளி� ேமனகாைவ வ >யி� ைவ*�- 

கட+கைர-0
, வி-ேடாாியா ப�ளி- ஹா9� நட3த நாடக�கD-0
 அைழ*�6 

ெச'றா'. அவகDைடய விைளயாட�கைள ெய�லா
 கவனி-காதவ ேபால* 

ேதா'றி ஒ<ெவா'ைறA
 ெச<வேன கவனி*� வ3த விதைவக. இ!வ!
 

ெபாறாைமயா� வயி4 ெவ>-க உ.eற வ!3தின. ஆனா@
, தம� 

சதியாேலாசைன-0 அ� அ_?லமானெத'4 நிைன*� அவக. வாளாவி!3தன. 
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இைளேயா இ!வ!
 சயன அைறயி� தனிைமயி� இ!-ைகயி� விதைவக. 

தம-0. க ைண6 சிமி8> உத8ைட� பி�-கி ஏளனமாM� ேபசிA
, தம� விரைல 

அைற�ப-க
 நீ8>� ெபௗரஷ
 ?றிAமி!3�, அவக. ெமாழி3த ெசா+கைள 

ெய�லா
 உ+4- ேக8� வ3தன. ஒ!வ மீெதா!வ!-0- காத@
, அ',
 

நிமிஷ*தி+0 நிமிஷ
 மைலயாM� ெப!கியைத- க ட விதைவகD
, 

சாமாைவய!
 த
�ைடய வFசக ஆேலாசைனைய அதி சீ-கிர*தி� நிைறேவ+ற 

உ4தி ெகா டன. அவகDைடய எ ண
 நிைறேவ4வத+0 அ_?லமாக ஒ! 

ச
பவ
 நிக53த�. 

 

ஆறா
 நா. ஒ! ெப!*த ெகாைல-ேகசி' ெபா!8� வராகசாமி ேசல*தி+0� ேபாக 

ேந3த�. அவ' எ3த வ-கீ9' கீ5 ேவைல ெசM� வ3தாேனா அவ!ட' அவ=
 

அவசிய
 ேபாகேவ >யதாயி+4. அைத �'னாேலேய அறி3தி!3த அ
S'4 

சதிகார!
, அ'றிரேவ தம� காாிய*ைத நிைறேவ+றி விட* தீமானி*தன. ஆறா
 

நா. வராகசாமி உணவ!3தி எ8� மணி வ >-0� ,ற�பட ஆய*தமானா'. 

U8ைட வி�*� ெவளி�ப��' அவ' ேமனகா)ட' தனிைமயி� தன� சயன 

அைற-0. ெச'4 "ேமனகா! இ3த ஐ3� நா8களாM ஒ! நிமிஷ�
 பிாியா-

தி!3ேதா
. இ�ேபா� உ'ைன வி8�� ேபாக மனேம இ�ைல. ஏேதா எ' மனசி� 

ஒ! வித சFசல
 ேதா'றி வைத-கிற�. காெலழவி�ைல. மனI
 சகி-க வி�ைல. 

எ'ன ெசMேவ'!" எ'4 க கல�க மனதிளக உ!-கமாக ைந3� ?றினா'. 

ேமனகா க ணீ வி�*� வி
மி வி
மி அE� தன� �க*ைத அவன� மாபி� 

,ைத*�, "அ�ேக எ*தைன நா. இ!-க ேவ �
?" எ'றா.. 

 

வரா:- ேவைலெய�லா
 அேநகமாM நாைள-0 �>3� ேபா
. நாைள நி'4 

ம4தின
 காைலயி� அவசிய
 வ3�வி�ேவ'. நீ அ�வைரயி� மனைச* 

ேத+றி-ெகா � கவைல�படாம9! - எ'4 ?றி அவைள இE*� இ4க* தEவி 

�*தமி8�- க ணீைர* �ைட*� வி8டா'. அவ=ைடய ஆ9�கன*தி9!3� 

வி�பட மனம+றவளாM அவைன இ4க� பி>*�- ெகா �, "இ'றிர)! 

நாைள�பக�! நாைளயிர)! அ<வள) கால
 நீ�க. இ�லாம� எ�ப>- கழிA
? 

நா=
 ?ட வ3தா� எ'ன?" எ'4 ெகாFசிய ெமாழியா+ ?றினா.. "ஒ! 

நாைள-காக இ�கி!3� அைழ*�� ேபாM உ'ைன அ�ேக ைவ�பத+0 ந�ல 

வசதியான இட
 அக�படா�. நீ ெபாி�
 வ!3த ேவ > வ!
" எ'றா' 

வராகசாமி. 

 

ேமனகா , "ஆ பி.ைளக ெள�லா
 மகா ெபா�லா தவக.. அ<வள) ெபாிய  
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ஊாி� ஒ! ெப பி.ைள ஒ!நாைள-0 இ!-க வசதியான இட�ெகா�-காத அ3த 

ஊ�,!ஷைர எ'னெவ'4 ெசா�வ�! அ3த ஊாி@.ளவ த�க. மைனவி 

மாகைளயாவ� வசதியான இட*தி� ைவ*தி!-கிறாகளா? அ�ல�, அவகைள 

ெய�லா
 அ�ேக இடமி�ைல ெய'4 அவரவகDைடய தாM U8>ேலேய 

வி8�!-கிறாகளா?" எ'4 பாிகாசமாக- ?றி� ,'னைக ெசMதா.. 

 

வரா:- நீ இ�ேக ஒ! 0ைற) மி�லாம� ெசௗ-கியமா யி!�பைத வி8� வ >யி� 

க  விழி*� அ�ேக வ3� ஏ' �'ப�கைள அ=பவி-க ேவ �
? ஒ! நா. ஒ! 

ெநா>யி� கழி3� ேபா
. கவைல� படாேத! 

 

ேமனகா:- நீ�க. அ<வித வ!*த�கD-0 ஆளா0
 ேபா� நா' மா*திர
 உயவா? 

வ!*த ெம�லா
 உ�கD-0, Iகெம�லா
 எ�கD-ேகா? நா�க. மா*திர
 

ெவயிைலேய அறியாம� நிழ9ேலேய இ!-க� பிற3தி!-கிேறாமா? நா=
 வ3தா� 

�'ப
 ஆD-0� பாதியாM� ேபா0ேம - எ'றா.. 

 

வரா:- எ�கD-0 அ<வள) �'ப
 ேதா'றா�. நா�க. ேபாஜன சாைலயி� L4 

ஆ  பி.ைளகDட' உ8கா3� சா�பி�ேவா
; நிைன*த இட*தி� ப�-ைகைய 

விாி*� வி�ேவா
. �திாீகD-0 அ� சாி�ப�மா! பாதக மி�ைல. நீ இ!; 

வ!*த�படாேத; வ >-0 நாழிைக யாகிற�. நா' ேபாM வி8� வ!கிேற' - எ'4 

அவைள இ'ெனா!�ைற ஆ9�கன
 ெசMதா'. அவ. அவைன* தி!
ப)
 

இ4க� பி>*�-ெகா �, "நா' உ�கைள விடமா8ேட'. 0+றவாளிேய த' 

ேகைச எ�*�6 ெசா�9- ெகா.ள8�
. அவ=ைடய நியாய
 அவ=-0* ெதாியா 

வி8டா� அத+காக நானா இ�ேக �'ப� ப�கிற�?'' எ'4 ேவ>-ைகயாக 

நைக*�- ெகா ேட ெமாழி3தா.. 

 

வரா :- (அ3த இ'ப*ைத வில-க மா8டாதவனாM மதி மய-கமைட3� நைக*த 

�க*ேதா� நி'4) ஐேயா பாவ
! நா' ேபாகாவி8டா� �ைர ந
�ைடய 

க8சி-காரைன* த >*� வி�வா'. பண*ைத வா�கி-ெகா � வ-கீ� 

வரவி�ைல ெய'4 க8சி-கார' ம ைண வாாி இைற�பா' - எ'றா'. 

 

ேமனகா:- ம ைண வாாி இைற*தா� அ� இ3த ஊ வைரயி� வரா�; 

எறி3தவ=ைடய க ணி� தா' ப�
. அ3த*�ைர-0 ஏ' ,*தியி�ைல ? அவைன  
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ஏ' நா
 �த9� த >-க- ?டா�? 

 

வரா -(,'னைகேயா�) எத+காக அவைன* த >-கிற�? 

 

ேமனகா:- ெகாைல- 0+ற*�-காக. 

 

வரா:- (திைக*�) அவ' யாைர- ெகாைல ெசMதா'? 

 

ேமனகா:- உயிராகிய உ�கைள உடலாகிய எ'னிட மி!3� பிாி*� வி�வ� 

ெகாைல- 0+றம�லவா! அவக. கிழவிைய- க9யாண
 ெசM� ெகா.கிறவக.. 

அ3த �ைரA
 ஒ! பா8>ைய- க9யாண
 ெசM� ெகா >!�பா'. அதனா� நா
 

அ=பவி-0
 Iக
 அவ=-0 எ�ப> ெதாிய� ேபாகிற�. இள3த
பதிகைள நாேம' 

பிாி-கேவ �
 எ'ற இர-க
 இ�ைலேய அவ=-0 - எ'4 ேபசி ெம'ேம@
 

உ�லாஸமாக� ேபசி- ெகா ேட இ!3தா.. 

 

வராகசாமி ஆன3த மயமாM* ேதா'றி* தன� மைனயா8>யி' ம�ரமான 

விைளயா8�6 ெசா+கைள- ேக8� மன� ெகா.ளா மகி5ைவ அைட3தா'; அவைள 

வி�*�� பிாிய மனம+றவனாM* த*தளி*�* தய�கினா'; ஊ!-0� ேபாகாம� 

நி'4விட நிைன*தா'. 

 

அ�ேபா� சாமாைவய, "அேட வராகசாமி! 0திைர வ > வ3� வி8ட�. நாழிைக 

யாகிற�" எ'றா. 

 

ெப!3ேதவிய
மா. க ைண6 சிமி8>- ெகா �, "ஏனடா சாமா! வ > வ3தா� 

எ'னடா? நி+க8�ேம; எ'ன அவசர
? ஊ!-0� ,ற�ப�வ ெத'றா� ெசா�ல 

ேவ >யவகளிட
 ெசா�9-ெகா �, பணேமா காேசா எ�*�-ெகா � தாேன 

வரேவ �
. வ >-கார=-0 �'னா� உன-0 அவசரமாடா! எ8� மணி 

ரயி@-0 இ�ேபாேத எ'ன அவசர
? மணி ஏேழகா� தாேன ஆகிற�'' எ'4 

வராகசாமியி' காதி+ப�
 வ ண
 ?றினா.. 

 

சாமா:- (,'சிாி�ேபா�) வ >-கார=-காக அவசர�ப�*த வி�ைல. நாழிைக 

ஆMவி8ட�; ரயி� தவறி� ேபானா� ேக� பாழாM� ேபாM வி�
. உன-ெக'ன 
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கவைல ய
மா! U8>+0. இ!�பவ.. ேகZ' அவசர
 உன-ெக�ப> ெதாிய� 

ேபாகிற�! - எ'4 உர-க- ?வினா. 

 

உடேன ேமனகா , "சாி ச
ம' வ3� வி8ட�. ேபாM வி8� வா!�க.. ரயி� 

தவறி�ேபானா�, ேசல
 0+றவாளிேயா� நா=
 இ'ெனா! 0+றவாளி ஆகி 

வி�ேவ'. ேபாM வி8� வா!�க.; வ!
ேபா� என-0 எ'ன வா�கி வ!Uக.?" 

எ'றா.. அ<வா4 அவ. ச9�பாக ெமாழி3த�
 ஓ அழகாM* ேதா'றிய� 

வரா:- ேசல*தி� �த� தரமான ம�ேகாவா மா
பழ
 இ!-கிற�. அதி� ஒ! ?ைட 

வா�கி வ!கிேற' - எ'4 கைடசியாக அவைள இE*� ஆ9�கன
 ெசM� 

�*தமி8டா'. 

 

அ�ெப மணி ெகா> ேபால அவைன* தEவிய வ ண
, " எ3த ம�ேகாவா)
 

இ3த6 Iக*�-0 இைண யா0ேமா! இைத- ெகா � வ3தா� ேபா�
" எ'றா.. 

 

வரா :- எைத? 

 

ேமனகா:- தா�க. எ'ேம� ைவ*தி!-0
 அ'பாகிய பழ*ைத வ8>A
 �த@மாக 

ஒ! வ >யள) ெகா � வா!�க.. ஒ! ?ைடயள) ேபாதா� - எ'4 ெம�வாக 

அவைன வி�*� நக3� அவ' ேபாவத+0 இைடJறி'றி விலகி நி'றா.. 

 

அ�*த நிமிஷ
 வராகசாமி ெவளியி� வர, அவ=
 சாமாைவய!
 வ >யி� ஏறி- 

ெகா டன. வ > ,ற�ப8� ெச'>ர� �ேடஷைன ேநா-கி6 ெச'ற�. 

***** 

 

இர) ஒ'ப� மணியாயி+4. ஒ! ெப8> வ >யி� வ3� வாச9� இற�கிய 

சாமாைவய ெப!3ேதவிைய- ?வியைழ*�- ெகா ேட உ8,ற
 _ைழ3தா. 

 

ெப!3ேதவிய
மா., "ஏனடா! வ > அக�ப8டதா?" எ'றா.. 

 

தன� கணவ' தி!
பி வ3� விட-?டாதா ெவ'4 நிைன*� இ'ப- கன) 

க �ெகா ேட இ!3த ேமனகா சாமாைவய!ைடய 0ரைல- ேக8�- கதவ>யி� 

மைற3� நி'4 அவ!ைடய ெசா+கைள- கவனி*தா.. ேகாமள
 ஒ! Sைலயி� 

ப�*�� ெபாM* �யி9 9!3தா.. 
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சாமா:- நீ�கெள�ேலா!
 சா�பி8� வி8bகளா? - எ'றா. 

 

ெப!:- ஆMவி8ட�; எ'ன விேசஷ
 ? எ'றா.. 

 

சாமா:- சாி! அ�ப>யானா� ,ற�ப��க.. ேகைஸ ேவ4 ேததி-0 மா+றி வி8டதாக* 

த3தி வ3� வி8ட�. வராகசாமி ேபாகவி�ைல. வி. பி. ஹா9� இ'ைற-0 , 

"ச03தலா"நாடக
, வராகசாமி உ�க. SவைரA
 அைழ*� வர6 ெசா'னா' 

எ'றா. 

----------------- 

அதிகார" அதிகார" அதிகார" அதிகார" 1.1.1.1.6 6 6 6 ----    வைலயி�ப0ட மடவ�ன"வைலயி�ப0ட மடவ�ன"வைலயி�ப0ட மடவ�ன"வைலயி�ப0ட மடவ�ன"    

 

அைத- ேக8ட ேமனகா உ.eற� ெப!மகி56சி ெகா டா.. அத+0�' அவள� 

கணவ' அவைள நாடக
 பா-க அைழ*�� ேபாயி!3தைமயா�, அைத� ப+றி6 

சிறி�
 ச3ேதக� ெகா.ளாம� சாமாைவய!ைடய ெசா+கைள அவ. உ ைமயாக 

மதி*தா.. ெப!3ேதவி ேகாமள*ைத ெயE�பி விஷய*ைத* ெதாிவி-க, அத+0 �' 

தம-0. �>) ெசMய�ப8>!3த அ3தர�க ஏ+பா8>'ப> ேகாமள
, " என-0* 

W-க
 வ!கிற�; எ'ன சா03தலா ேவ >யி!-கிற�? எ*தைனேயா தர
 

"பிைழ-03தலா"ைவ� பா*தாM வி8ட�. S'ேற �-கா� நாடக*ைத 

ைவ*�-ெகா � ��ப� வ!ஷமாM ஆ>னைதேய ஆ>யா>6 ெசா'னைதேய 

ெசா�96 ெசா�9 அE� காைத* �ைள-கிறாக.. நா' வரவி�ைல, நீ�க. ேபாM 

வி8� வா!�க.. நா' அக*ைத� பா*�- ெகா >!-கிேற'" எ'றா.. அைத- 

ேக8ட ெப!3ேதவி, "அ>! சாிதான> வா>; எE3தி!3� வ >யி� உ8கா3தா� 

W-க
 ேபாM வி�கிற�. நீ வராவி8டா� நா�கD
 ேபாக மா8ேடா
. ேமனகா! 

இவD-0 நீ ெசா�ல>!" எ'றா.. 

 

ேமனகா:- நீ�க.தா' ெசா�@கிறீகேள; அத+0ேம� அதிகமாக நா' எ'ன 

ெசா�ல�ேபாகிேற'? சி'ன-கா! வா!�க., ேவ>-ைகயாக� ேபாMவி8� 

வ!ேவா
 - எ'4 நயமாக- ?றினா.. 

 

ேகாமள
:- இ�ைல இ�ைல. என-0* W-க
 சகி-க-?ட வி�ைல.  



59 

 

?*தா>களிட*தி� Uணாக� பண*ைத- ெகா8>- ெகா�*�வி8�, அ�ேக வ3�  

சாமியா> விE3� ப-க*தி9!�பவகளிட
 வச)
 இ>A
 ஏ' ெபற ேவ �
. 

நீ�க. ேபா�க.. நா' வரவி�ைல - எ'4 ம4ெமாழி- கிடமி'றி உ4தியாக6 

ெசா�9 வி8டா.. ெப!3ேதவிய
மா. ஐ3� நிமிஷ*தி+0. அைறகைள� &8>- 

ெகா � ேமனகா)ட' ,ற�ப8டா.. இ!வ!
 வ >யி' உ8,ற*தி� 

உ8கா3தன. சாமாைவயெவளியி� வ >-காரேனா� அம3தா. 

 

ெப! :- அேட சாமா! வ > கட+கைர� பாைதயி' வழியாக� ேபாக8�
 - எ'றா.. 

 

வ > அ<வாேற கட+கைர� ப-கமாக* தி!
பி6 ெச'4 அ�கி!3த அழகான 

சாைலைய அைட3த�. ேமனகா தன� ஆைச மணாளைன- காண�ேபா0
 

நிைனவினா� மனெவE6சிA
 மகி5)
 ெகா >!3தா. ஆனா@
 ஒ!வித 

சFசல
 அவள� மனதி' ஒ! Sைலயி� ேதா'றி அவைள வ!*தியவ ண
 

இ!3த�. அ�0 ேதா'றிய கட+கைரயி' அ+,த வன�ைப- காண, அவள� 

மன�
, நா8ட�
 அத'ேம+ ெச'றன. அ3த� பா8ைடயி� அ�ேபாைத-க�ேபா� 

இர ெடா! மனிதைரA
, யாதாயி=ெமா! ேமா8டா வ >ையA� க டன. 

நில) பகைல� ேபால எ�0
 தவ53தி!3த�; மி-க அழ0பட6 சமWர�களி� 

அைம-க�ெப+றி!3த க
ப�களி� காண�ப8ட மி'சார விள-0களி' வாிைச 

நிலமகளி' கE*தி� அணிய�ெப+ற ைவர மாைலைய� ேபால- காண�ப8ட�. 

 

நிலமகளி' ெந+றி* திலக*ைத� ேபால* தன� ெம'ைமயான ச3திர பி
ப
 ப'னீ 

ெதளி�பைத� ேபால தன� ெம'ைமயான கிரண�களா� அ�த*ைத வாாி 

Uசி-ெகா >!3த�. கட9னி� உ டான 0ளிகா+4 ஜி@ ஜிெல'4 Uசி 

மனிதைர� பரவச�ப�*தி ஆன3த* தாலா8� பா>ய�. பாைதயி' I*த�
 

தீப�களி' வாிைசA
, கட+பர�பி' க
Xர�
, ம3தமா!த*தி' Iக�
, வி ணி� 

நா8>யமா>ய த மாமதிய*தி' இனிைமA
 ஒ'4 ?> விவாி�பத+0 இயலாத 

ஒ!வித� பரமான3த*ைத உ டா-கின. தா=
 த'னாயக=
 அ�ேபா� அ�0 

தனிைமயி9!3தா� அ� எ<வள) இ'பமா யி!-0
 எ'4 ேமனகா நிைன*தா.. 

த' கணவனி'றி* தா' மா*திர
 அ*தைகய அ+,த- கா8சிைய அ=பவி*த� 

தகாெதன நிைன*� அவ. அ<வி'ப*தி� ெச'ற தன� மனைத- க >*� 

வழிமறி*தா.; அதிசீ-கிர
 தா' தன� கணவைன- காணலாெம'4 இ'ப- கன) 

க � ெகா ேட ெச'றா.. ெப!3ேதவி அவளிட*தி� ஓயாம� மகி5வான 

வா*ைதகைள6 ெசா�9யவா4 இ!-க, வ > ேகா8ைடைய- கட3� 

ைஹ-ேகா8�� ப-க
 தி!
பி அ�க�ப நாய-க ெத!வி+0. _ைழ3த�. 
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ேமனகா அ� எ<விடெம'4 ெப!3ேதவி யிட*தி� ேக8க, அவ. அைத ந'றாக 

அறி3தி!3தாளானா@
 உ ைமைய மைற*� அ� வி. பி. ஹா@-0 சமீபெம'4
 

ெதாிவி*தா.. 

 

�'ெனா! நா. தா=
 தன� கணவ=
 ெச'றேபா� இ! ப-க�களி@
 இ!3த 

க8>ட�கெளா'4
 அ�ேபா� காண�படவி�ைல; தவிர அதி� அைர�ப�0 

நாழிைகயி� தா
 இ!வ!
 வி. பி. ஹாைல அைட3� வி8டதாக)
 ேதா'றிய�. 

எனி=
, அவக. ேவ4 வழியாக� ேபாகிறாக. எ'4 ேமனகா நிைன*தா.. 

ேமனகா அத+0 �'ன த'ைன- கணவ' ெகா�ைமயாக நட*திய நா8கைளA
, 

அ3த �ைற தா' வ3த பிற0 த'ைன நட*திய வித*ைதA
 நிைன*�, தன-0 ஏேதா 

ந�ல காலேம தி!
பி யி!�பதாக எ ணி உ.eற� &ாி�பைட3தா.. தா' 

எ*தைனேயா தடைவகளி� கிண+றி� விE3� விட �ய'றைதA
, ெபா4*தா 

&மியா.வா எ'றப> தா' த' மனதி' உ4தியா� யாவ+ைறA
 

சகி*தி!3தைமயா� அ�ேபா� நிகர+ற Iக
 அ=பவி*ததாA
 நிைன*�* 

த+ெப!ைம பாரா8>- ெகா டா.; த' மணாள இனி எ�ேபா�
 த'ைன 

அ'பாகேவ நட*�வாெர'4
, த'ைன�ேபா'ற பா-கியவதிக. எவ!
 இ!-க 

மா8டாகெள'4
 நிைன*தா.. அ�*த ெநா>யி� பா
, க>*� மாி-க�ேபா0
 

ஒ! மனித' நில
 வா�க)
, ெம*ைத U� க8ட)
, இ'ெனா! மைனவிைய 

மண-க)
 நிைன�பைவேபால ேமனகா தன� கால>யி+ கிட3த வFசக� பா
ைப� 

ப+றி6 சிறி�
 ச3ேதகி-காம� மன-ேகா8ைட க8> மகி56சி ெகா >!3தா.. 

அ3த* ெத!வி� ெந�3Wர
 வ3� வி8டைத� ப+றி தி!
ப)
 ஐய�+ற ேமனகா , " 

எ'ன இ�? நா
 இ�ேபா� எ�கி!-கிேறா
? வி.பி. ஹா� எ<வள) Wர*தி� 

இ!-கிற�?" எ'றா.. 

 

ெப!:- இேதா வ3�வி8ட�. நா
 04-0 வழியாக வ3தி!3தா� இ<வள) 

நாழிைகயி� ேபாயி!-கலா
, கட+கைர வழியாக ெம�ல வ3தைமயா� Wர
 ேபால 

இ!-கிற� - எ'றா.. 

 

இர ெடா! நிமிஷ*தி� வ > ஒ! ெப!*த மாளிைகயி' வாச9� வ3� நி'ற�. 

ெத!வி� ஆ�கா�0 மி'சார விள-0க. ந8ச*திர மணிக. ேபால6 Iடவி8� 

எாி3�ெகா >!3தன. அ3த மாளிைகயி' வாச9� இர � விள-0க. இ!3தன. 

வ > நி'ற)ட' ேமனகா, “இ� வி. பி. ஹாைல ேபால இ�ைலேய!" எ'றா.. 
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ெப!3ேதவி, "சாமா! வ >ைய �'ப-க*�-0- ெகா � ேபாகாம� பி' 

ப-க*தி� ஏ' நி4*தினாM?" எ'றா.. 

 

சாமா:- வராகசாமி இ<விட*தி� நம-காக கா*தி!�பதாA
, பி'ப-கமாக உ.ேள 

ேபானா� �'ேன ந�ல இட*தி� உ8காரலாெம'4
 ெசா'னா'. அவ' இ�ேக 

எதிாி� இ!�பா', இற�0�க. - எ'றா. 

 

உடேன ெப bாி!வ!
 வ >ைய வி�*திற�கின. சாமாைவய!
 இற�கினா. 

மாளிைகயி' வாச99!3த ஒ! மக
மதியைன� பா*த சாமாைவய, "பிJ'! ஐயா 

எ�ேக?'' எ'றா. அவ', ''உ.ேள இ!-கிறா; ேபா�க.' எ'4 மாியாைதயாக 

ம4ெமாழி ?றினா'. 

 

சாமா:- சீ-கிர
 வா!�க.; நாழிைகயானா� கதைவ6 சா*தி வி�வாக. - 

எ'றவ ண
 உ8,ற
 _ைழ3தா. ெப bாி!வ!
 அவைர* ெதாட3� 

உ8,ற
 _ைழ3தன. அவக. உ8,றமி!3த சில அக'ற அைறகைள- கட3� 

ெச�ல, எதிாி� ேம' மாட� ப>க. ேதா'றின. அவக. அவ+றி' வழியாக 

ஏறி6ெச'றன. எ�0
 மனிதேர காண�படவி�ைல. அவக. ேம'மாட*ைத 

அைட3தபி' அ�கி!3த பல ெந!-கமான அைறகைள- கட3� ெம'ேம@
 

நட3தன. ஒ<ேவா அைறயி@
, மி'சார விள-0க. ந'றாக� பிரகாசி*�- 

ெகா >!3தன. பளபள�பான ,திய நா+கா9கD
, அழகிய ேசாபா-கD
, நிைல- 

க ணா>கD
, &*ெதா8>கD
, எ�0
 நிைற3� காண�ப8டன. அழகான 

உய3த இர*தின க
பள�க. தைர 

�Eவ�
 விவாி-க�ப8>!3தன. 

 

சாமாைவய, "ெப!3ேதவி! இ�தா' ேவஷ
 ேபா8�-ெகா.D மிட
. இ� 

எ<வள) அழகா யி!-கிற� பா*தாயா? எ�ேலா!
 ேவஷ
 ேபா8�- ெகா � 

�'னா� ேபாMவி8டாக.'' எ'றா. 

 

ெப! :- ?*தா>க. அ�*த அைறயி9!�பாக.. இ�ப>ேய வர என-0 நிர
ப)
 

ெவ8கமாக இ!- கிறத�பா; நா=
 ேமனகா)
 வாச� ப-கமாக வ!கிேறா
 - எ'4  
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?றிய வ ண
 அ�ப>ேய நி'றா.. 

 

சாமா:- சாி; அ�ப>யானா� நீ�க. இ<விட*திேலேய இ!�க., நா' 

வராகசாமியிட
 ேபாM >-க8�கைள வா�கி வ!கிேற'. நா
 �'ப-கமாகேவ 

உ.ேள ேபாகலா
 - எ'றா. 

 

ெப!:- அ�ப>யானா� சாி, சீ-கிரமாக வா - எ'றா.. 

 

சாமாைவய அவகைள அ<விட*தி� வி�*� எதிாி 9!3த அைற-0. _ைழ3� 

மைற3� ேபானா. 

 

கா� நாழிைக கழி*�, உ8,ற*தி� ஹாேமானிய வா*திய*தி' இ'ேனாைச 

ெயE3த�. அவக. வFசகமாக ந>-கிறாகெள'4 கனவி@
 ச3ேதகியாதி!3த 

ேமனகா, தன� கணவைன விைரவி� காண� ேபாவதாக நிைன*�* �>*� 

நி'றா.. 

 

ெப!:- ேமனகா! இ3த இட
 எ<வள) ெசா0சா யி!-கிற� பா*தாயா! ஆகா! இ3த 

இட
 நம-0- கிைட*�வி8டா� எ<வள) Iகமா யி!-0
 - எ'றா.. 

 

ேமனகா:- ந
�ைடய அக*தி� இ!�பைதவிட இ�ேக அதிகமான Iக
 எ'ன 

இ!-கிற�? எ�லாவ+றி+0
 மனIதா' காரண
. ெபாிய க ணா>களா� எ'ன 

உபேயாக
? ந
ைம நாேம ந'றாக� பா*�- ெகா.ள ஈIவர' ெகா�*த 

க ணி!-க அத+0 நிைல-க ணா>யி' உதவி எத+0? ந
�ைடய சாதாரண 

விள-கி9!3� உ டா0
 ெவளி6ச*தி� ந
�ைடய காாிய
 ஆக வி�ைலயா? 

எ3த� ெபா!. ந
�ைடய க ணி+ படாம� மைற3தி!-கிற�? �' ேதா'றாத 

வ�� ஏதாயி=
 மி'சார விள-கினா� நம� க T-0� ,ல�ப�கிறதா? 

ஒ'4மி�ைல. இதனா� க ைண*தா' ெக�*�- ெகா.கிேறா
. என-0 

இெத�லா
 பி>-கிறதி�ைல. ஒ! 0�
ப*தின ஒ!வாிட ெமா!வ அ3தர�க 

அ'ேபா� நட3�வ3தா�, ஒ! 0>ைச வாசமானா@
 அ� ெப!*த Iக3தா'. 

இ�ைலயானா�, அர மைனயி� பFசைணயி� நட3தா@
 Iகமி�ைல - எ'றா.. 
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ெப!:- எ'னb இ3த சாம*த>ய' ேபானவைன- காேணாேம! அவ=-0 யாராவ� 

ெகாFச
 ,ைகயிைல ெகா�*�வி8டா� அவ' உலக*ைதேய மற3�வி�வா'. 

ெப பி.ைளகைள இ�ேக அ3தர*தி� நி4*தி ைவ*� வி8� எ�ேகேயா ேபாM 

உ8கா3� ெகா டாேன க8ைடயிேல ேபாவா'! எ'4 ஆ*திரமாக ெமாழி3தா.. 

 

''உ�க. த
பிைய- காணாம� ?8ட*தி� ஒ!ேவைள ேத> அைலகிறாேரா 

எ'னேவா!" எ'றா. வFசக*ைத அறியாத வFசி. 

 

''ஆ
 ஆ
. அ�ப>*தானி!-0
. அ�*த அைறயி� அவனி!-கிறானா ெவ'4 நா' 

எ8>�பா-கிேற'" எ'4 ெசா�9ய வ ண
 ெப!3 ேதவிய
மா. எதிாி9!3த 

அைறயி' நிைல�ப>ய ைடயி� ேபாM அத' கதைவ6 சிறி� திற3� அ�,ற
 

எ8>�பா*த வ ண
, "ஏனடா சாமா! நா�க. எ<வள) நாழிைகயடா இ�ேக 

நி+கிற�? எ�ேக >-க8�? இ�ப>- ெகா�!'' எ'4 ேக8�-ெகா ேட கதவி+0 

அ�,ற
 நட3தா.. அவ. >-க8ைட வா�கி-ெகா � தி!
பி வ!வாெள'4 

நிைன*� ேமனகா அ�ப>ேய சிறி� ேநர
 நி'றா.. ஆனா�, அ�,றF ெச'ற 

ெப!3ேதவிய
மாளி' 0ரலாகி@
, சாமாைவயாி' 0ரலாகி@
 பிற0 உ டாக 

வி�ைல. அ<விதேம ேமனகா ஒ'ைறA
 அறியாதவளாM-கா� நாழிைக நி'றா.. 

 

எவ!
 இ�லாத இட*தி� தா' தனிைமயி� நி'றைத� ப+றிA
, ேபானவக. 

தி!
பி வராதைத� ப+றிA
, அவ. ஒ! வித- கவைலA
 அ6ச�
 ெகா � 

த*தளி*� நி'றா.. அைர நாழிைக யாயி+4. அவDைடய மேனாேவதைன 

�'னி@
 அதிகாி*த�. இ'னெத'4 விவாி*த+0 இயலாத ஒ! வித �'ப�
 

ச3ேதக�
 வைத-க ஆர
பி*தன. தா' �'னா� ெச'4 எதிாி� ேதா'றிய 

அைற-0. எ8>� பா-கலாமா எ'=
 ஒ!வித எ ண
 மனதி� உதி*த�. 

ஆனா� காெலழவி�ைல. அவ. ெம�ல நட3� எதிாி9!3த வாசைலயைட3� மி-க 

அ6ச*ேதா� உ8,ற
 எ8>� பா*தா.. அ3த அைறA
 விசாலமாM- 

காண�ப8ட�. 

 

அத+0.D
 மனித காண�படவி�ைல. தா' ெசMய* த-க ெத'ன எ'பைத 

அறியாம� அவ. மன-0ழ�ப
 அைட3தா.. �த9� நி'ற அைறயிேலேய நி+பதா, 

அ'றி எதிாி� ேதா'றிய அைற-0. _ைழ3� பா�பதா ெவ'=
 நிைன) டா-

யி+4. எ<வித �>)-0
 வரமா8டாம� அவ. த�மாறி* திைக*� அ<விதேம 

ஐ3� நிமிஷ ேநர
 நி'றா.. மன
 ேமேல ெச�ல* W >ய�. நாண
 காைல� 

பி',ற
 இE*த�. அ<வா4 கல-க�ெகா ட நிைலயி� எதிாி9!3த அைற-0. 
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ெம�ல _ைழ3தா.; அத+க�பா� எ�0 ெச�வெத'பைத அறியாம� மய�கி 

நி'றா.. எ�ப-க*தி@
 கத)க. Sட�ப8>!3தன. அ�,ற
 ெச�ல வழி 

ேதா'றவி�ைல. அ<வா4 த*தளி*� நி'ற த!ண*தி�, அவ. எ3த- கதைவ* 

தா > அ3த அைற-0. வ3தாேளா அ3த- கதைவ யாேரா சா*தி ெவளியி� 

தாளி8டைத உண3தா.. அவ. ? >� அைட-க�ப8ட கிளிைய� ேபால� 

ெபாி�
 ேகாப�
, அ6ச�
 அைட3தவளாM- ைகைய� பிைச3� ெகா �, 

"இெத'ன ெப!*த �'பமாM� ேபாMவி8டேத! ேபானவக. தி!
பி 

வரவி�ைலேய! அ�ேக எ'ன ச
பவி*தேதா ெதாிய வி�ைலேய! ஒ!ேவைள 

பிராணபதி-0 ஏதாவ� �'ப
 ச
பவி*தி!-0ேமா? அ'றி, அவைர- காணாம� 

இவக. ேத�கிறாகேளா? யாராவ� வ3� நா' இ<விட*தி� தனியாக 

நி+பைத�ப+றி ேக8டா� நா' எ'ன ம4ெமாழி ெசா�@ேவ'? ஐேயா! ெதMவேம! 

இ'4 எ'ன ஆப*ேதா ெதாியவி�ைலேய! ஈIவரா! நீேய �ைண" எ'4 பலவா4 

எ ணமி8� ஆ+4 மண9� ெவயி+ கால*தி� கிட3� �>-0
 ,Eைவ� ேபால* 

�>*�- ைகைய�பிைச3� ெகா � நி'றா.. 

 

அ<வா4 ஒ! நாழிைக கழி3த�. அவள� மன
 ப8ட பா8ைட எ�ப> விவாி�ப�! 

ேம@
 ெச�லலா
 எ'=
 க!*ேதா� அவ. கத)கைள அE*தி அE*தி� 

பா*தா.. எ�லா
 அ�,ற
 தாளிட� ெப+ேறா &8ட� ப8ேடா இ!3தன. 

சாமாைவய!
, ெப!3ேதவிய
மாD
 எ�0 ெச'றாகேளா? வழியி�லாதி!-க 

அவக. எ�ப> ேபானாகேளா? அவகள� கதி எ'னவானேதா? எ'4 நிைன*� 

நிைன*� அவ. வ!3தினா.. அ�ேபா�
 அவD-0 அவகளி' மீ� எ<வித 

ஐய�
 ேதா'றவி�ைல. 0ழ
பிய மன�
 பைதபைத*த உட
,மாக ேமனகா 

நி'றா.. 

 

அ3த அைற ஒ! சயன அைறேபா� மி-க அ+,தமாக அல�காி-க�ப8>!3த�. 

க3தவ!� ப�ைமக. ,"ப� கைள6 ெசாாிதைல�ேபா'ற உ!வ�களி' ைகயி+ 

ெபா!*த�ப8ட மி'சார விள-0க. நவர*தின- க+கைள� ேபால)
 நd*திர6 

Iடக. ேபால)
 பல வ!ண�களி+ காண�ப8டன. ஒ! �ழ உயர
 காண�ப8ட 

ெவ�ெவ8� ெம*ைத, தி �க., தைலயைணக. �த9யவ+ைற- ெகா ட ஒ! 

த3த- க8>� இ!3த�. அத' மீ� அழகிய ெவ.ைள நிற- ெகாIவைலA
, 

ெம*ைதயி' மீ� ெம�9ய வEவE�பான ப8�� ேபாைவA
 காண�ப8டன. 

மி'சார விசிறிகளி' Iழ+சியா� 0ளி3த இனிய கா+4 உட
பி� தா-கிய 

வ ணமி!3த�; எ�0
 நி!வாணமான ம�ைகயி' பட�கD
 விகாரமான 
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பட�கD
 காண� ப8டன. யாவ+ைறA
 ேநா-கிய ேமனகா அ� ஒ!கா� 

நாடக*தி' கா8சியாM (சீனாக) இ!-0ேமா ெவ'4 நிைன*� மய�கினா.. அ3த 

அைறயி� இ!3த ெபா!8கைள- காண அவDைடய ேதக
 0'றிய�. அ�கி!3த 

ஒ! க>கார*தி' ைகக. ப*� மணி ேநர*ைத6 I8>ன. 

 

அ3த மகா பய�கரமான நிைலைமயி� ஒ! கத) திbெர'4 திற-க�ப8ட�. ேமனகா 

தி�-கி8� யா வர�ேபாகிறாகேளா ெவ'4 அ3த� ப-க*ைத� பா*தா.. அ�*த 

ெநா>யி� ேமனகாைவ� பா*�� ,'னைக ெசMத வதன*ேதா� ஒ! ெயௗவன� 

ப!வ மக
மதிய' உ.ேள _ைழ3தா'. அவைன- க ட ேமனகாவின� மன
 

பைத*த�. ேதக
 �>*�� பற3த�. அவ. ெந!�பி' மீ� நி+பவைள� 

ேபாலானா.. அவDைடய சிர
 Iழல ஆர
பி*த�, அறி) த.ளா>ய�. உயி 

�>*த�. அ� கனேவா நிைனேவா ெவ'4 நிைன*� �+றி@
 திைக*�- 

க�லாM6 சைம3� நி'றா.. 

---------------- 

அதிகார" அதிகார" அதிகார" அதிகார" 1.1.1.1.7 7 7 7 ----    கா0சி த.� மைற.தேத� காத�ேயகா0சி த.� மைற.தேத� காத�ேயகா0சி த.� மைற.தேத� காத�ேயகா0சி த.� மைற.தேத� காத�ேய!!!!    

 

S'றாவ� நா8 காைலயி� ேசல*தி9!3� தி!
பி வ3த வராகசாமி அதிவிைரவாக 

U8>+0. _ைழ3தா'. ம�ேகாவா மா
பழ
 நிைற3த ஒ! S�கி+ ?ைடைய* 

தா�கி� பி'னா� வ3த வ >-கார' அைத ைவ*� வி8�* தன� ?9ைய� 

ெப+4 ெவளியி+ ெச'றா'. அத+0 �' இர � நா8களாM ேமனகா ேமனகா 

ெவ'4 தியான
 ெசMதி!3த வராகசாமி அ3த மடவ'ன*ைத- காண)
, 

அவேளா� தனிைமயி� ேபச)
 ேபராவ� ெகா >!3தா'. ஆதலா�, அவைள* 

ேத> ஒ<ெவா! அைறயாக _ைழ3தா'. �>�>*�* ேதா'றிய அவன� க க. 

அ<U8>' ஒ<ெவா! Sைலயி@
 _ைழ3� அ3த� ெபா+பாைவைய* ேத> 

யைல3தன. த' ச8ைட �த9ய உைடகைள- கழ+றி அவ+ைற ைவ-க6 ெச�பவ' 

ேபால அவ' த' ப�-ைகயைற-0. ெச'4 அ<விட*தி� ேத>னா'. அவ. 

எ�0
 காண�பட-வி�ைல ; ேகாமள�
, ெப!3ேதவிA
, மகி5வ+ற 

வதன*ேதா�
, அவனிட
 ெவ4�ைப- கா8>A
, அவ' வ3தைத� ெபா!8 

ப�*தாம@
 ஏேதா அ@வ� இ!�பவைர�ேபால� பி*தைள� பா*திர�கைளA
 

அ
மி- 0ழவிையA
 உ!8> ஓைச ெசMதவ ண
 இ!3தன. ஒ!-கா� தன� 

பிாிய நாயகி மாதவிடாM ெகா � U8>+0 ெவளியி� ெச'றி!�பாேளாெவன 

ஐய�+4 அவ' உடேன ெவளியி+ ெச'4 தி ைணயி9!3த சிறிய அைறைய 

ேநா-கினா'. அத' கத) ெவளி�,ற
 தாளிட� ெப+றி!3த�. எ'ன ெசMவா'? 

ேதக
 பதறிய�. ஆவேலா அதிகாி*த�. சேகாதாிமாாிட
 த' மைனவி ெய�ேக 
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ெய'4 ேக8பத+0
, ஒ!வித ெவ8க
 வ!*திய�. அ*தைகய நிைலயி� உ.ேள 

வ3� ஊFச+ பலைகயி� உ8கா3�, “ேகாமாளீ ” எ'4 ெம�வாக6 சிறிய ேபைய 

அைழ*தா'. அவ. வர) மி�ைல; ஏென'4 ேக8க)மி�ைல. அவ=ைடய 

விய�,
, ேவதைனA
, ஆவ@
 அபாரமாM� ெப!கின. 

 

அ�ேபா� சாமாைவய கவைல ெகா � வா>ய வதன*�ட' வ3� ேச3தா. 

எ�ேபா�
 ,'னைக ெகா ட ச3ேதாஷமான �க*ேதா� ேதா'4
 அ<)�லாச 

,!ஷ அ'4 வழ-க*தி+0 விேராதமாக அ<வா4 ேதா'றியைத- க �, தா' 

இ�லாத சமய*தி� U8>� ஏேதா விபாீத
 ச
பவி*தி!�பதாக வராகசாமி ஒ!வா4 

ச3ேதகி*தா'. 

 

உ.ேள வ3த சாமாைவய நிர
ப)
 ஆவேலா�, ''அேட! வராகசாமி! ச�கதிகைள 

ெய�லா
 ெப!3ேதவி ெசா'னாளா?" எ'றா. 

 

அைத-ேக8� தி�-கி8ட வராகசாமி, “இ�ைலேய! எ'ன நட3த�?" எ'றா'. 

சாமா:- ெப!3ேதவிைய அைழ*�- ேக.. அb ெப!3ேதவி! இ�ேக வா - எ'றா. 

சைமயலைற- கதவி' மைறவி� ஆA*தமாக நி'றி!3த S*த அ
மா., " எ�லா
 

நீேய ெசா�. என-0 இ�ேக ைகயி� காாியமி!-கிற�" எ'றா.. 

 

வராக :- சாமா! நீதா' ெசா�லடா; எ'ன விைளயா�கிறீக.? எ'ன நட3த�? - 

எ'4 ெப!*த ஆவேலா� ேக8டா'. 

 

சாமாைவய உடேன கைன*�* தம� ெதா ைடைய6 சாிப�*தி- ெகா டா; 

�க*தி� அதிகாி*த விசன- 0றிைய உ டா-கி- ெகா டவராM, "அ�பா 

வராகசாமி நா' எ'ன ெசா�ேவ'! �3தா நா. நா
 ,ற�ப8� ரயி@-0- ேபான 

பிற0 உ'=ைடய மாமனா ஒ! ெப8> வ >யி� வ3தாரா
. வ > வாச9� 

நி'றதா
. அவ வ >ைய வி8 >ற�காம� ஒ! ேசவகைன உ.ேள 

அ=�பினாரா
. அவ' உ.ேள வ3� >�> கெல-ட வாச9� ெப8> வ >யி� 

இ!3ததாக)
, ேமனகாைவ- ?�பி8டதாக)
 ெசா'னா னா
. உடேன ேமனகா 

ெவளியி� ேபாM வ >யி' ப-க*தி� நி'4 அவேரா� அைரநாழிைக வைரயி� 

ேபசி- ெகா >!3தாகளா
. பிற0 >�> கெல-ட வ >யி' கதைவ* திற-க, 

அவD
 ஏறி வ >-0. உ8கா3தாளா
. உடேன வ > ேபாMவி8டதா
. 
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அவ அவைள எ�ேகயாவ� அைழ*�- ெகா �ேபாM வி8�* தி!
ப)
 

ெகாண3� வி�வாெர'4 இவக. நிைன*தாகளா
. அவ' தி!
பி வரேவ 

இ�ைல. ேந+4 �Eவ�
 பா*ேதா
; இ'ன�
 வரவி�ைல. ஊ!-0 

அைழ*�-ெகா � ேபாMவி8டா ேபா9!-கிற�. உன-0* த3தி Sல
 ெதாிவி-க 

நிைன*ேதா
. நீ எ<விட*தி� த�0கிறாM எ'ப� ெதாியா� ஆைகயா�, எ3த 

விலாச*�-0 அ=�,வ ெத'=
 ச3ேதக*தினா� அ�ப>6 ெசMய- ?டவி�ைல. 

�3தா நாளிர), ேந+4 �Eவ�
, >�> கெல-ட!-0 ேவ >ய இடெம�லா
 

ேத>� பா*ேதா
. அவக. எ�0
 காண�படவி�ைல ! அவ அவைள 

ஊ!-0*தா' அைழ*�-ெகா � ேபாயி!-க ேவ �
. ஆனா�, அவ உ.ேள 

வராம@
 எவாிட*தி@
 ெசா�லாம@
 ெப ைண அைழ*��ேபான�
, ேமனகா 

அ�ப>ேய வ >யி� ஏறி� ேபான�ேம வ!*தமாக இ!-கிற�'' எ'றா. 

 

அைத- ேக8ட வராகசாமி-0 அட-கெவா ணா ேகாப�
, ஆ*திர�
 உ டாயின. 

அவ=ைடய ேதக
 பதறிய�. " எ'ன ஆ6சாிய
! ஏெழ8� நா8கD-0 �' 

வ3தவ', இ�ேக அ'னிேயா'னியமா யி!3� வி8�� ேபாயி!-கிறா'. இத+0. 

அவ=-0 எ'ன கி4-0 வ3�வி8ட�! ஏன> அ-கா! அவ. உ�களி� 

யாாிட*தி@
 ெசா�9- ெகா.ளா மலா ேபாMவி8டா.?" எ'4 ேக8டா'. 

 

அைத- ேக8ட ெப!3ேதவி மன*தா�கலாக, "அவேள' ெசா�@வா.? நா�க. 

அவD-0 இல8சியமா? நாைய- 0ளி�பா8> ந� U8>� ைவ*த மாதிாி ஊாி� ஒ! 

வ!ஷமாக நாறி- கிட3த தாி*திர*ைத* தி!
ப அைழ*� வ3� ந�ல பதவியி� 

ைவ*ேதாம�லவா! அவDைடய பக8ைட- க � அத+0. நீA
 மகி53� 

ேபாMவி8டாM. அதனா� அ3த நாM-0 உ6சி 0ளி3� ேபாMவி8ட�. உ'=ைடய 

தயைவ� &*தியாக6 ச
பாதி*�- ெகா டவD-0 எ�கDைடய தய) எத+0? 

எ�களிட
 ஏ' ெசா�@வா.?" எ'றா.. 

 

அைத- ேக8ட வராகசாமி-0 >�> கெல-ட மீ�
, ேமனகாவி' மீ�
 

அட-க�>யாத ேகாப
 ெபா�கி ெயE3த�. அவக. யாராயி=
 அ�ேபா� 

எதிாி9!3தா� அவ' அ�ப>ேய கச-கி6சா4 பிழி3தி!�பா'. அவ=ைடய 

க ணி� தீ�ெபாறி பற3த�. "இ3த� Xைடகளி' உற) இ'ேறா� ஒழி3த�. இனி 

ெச*தா@
 நா' இவகDைடய �க*தி� விழி�பதி�ைல ! சனிய' ஒழிய8�
" 
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எ'4 அவ' உ4தியாக- ?றினா'. எ<வளேவா சிபாI ெசM� சில நா8கD-0 

�'னேர ெப ைண- ெகாண3� வி8டவ', ஒ! வார*தி� யாெதா! 

காரண�மி'றி அைழ*�� ேபாக ேவ >யெத'ன ெவ'பேத அவன� மனைத� 

ெபாி�
 வ!*திய�. U8>9!3� ெவளிேய ேபாக ஆர
பி*தா'; இ'ன 

இட*தி+0� ேபாகிேறா
; எ<வள) ேநரமாக அைலகிேறா
 எ'பைத அறியாம� 

பல ெத!-களி' வழியாக� ைப*திய� ெகா டவைன� ேபால அைல3� 

கைடசியி� கட+கைர-0� ேபாM6 ேச3தா'. த ணீாி' ஓரமாக நட3� 

ெந�3Wர
 ெச'றா'. தா=
 ேமனகா)
 அத+0 �' வ3� உ8கா3தி!3த 

இட*தி+0 அ!கி� ெச�ல, அவDைடய ேவ>-ைகயான ெசா+கD
, அFI 

க*ைத� ேபால அவ. ெகாFசி- 0லாவி* த'ேனா� ெசMத விைளயாட�கD
, 

அவ. த'ைன உயி!-0யிராM நிைன*� அைத6 ெசய�களி� கா8> வ3தைதA
, 

அ<விட
 நிைன� &8>ய�. அவDைடய அாிய 0ண�
, ஆ53த காத@
 

நிைனவி+0 வ3தன. அ3 நிைன)க. அவன� மனைத� ெபாி�
 வ!*த* 

ெதாட�கின. 

 

அ<வாறி!3தவ. தா' இ�லாத கால*தி� எதிபாரா வைகயி� நட3தத' 

காரணெம'ன எ'பைத�ப+றி எ*தைனேயா �ைற ேயாசி*� உ ைமைய 

அறியமா8டாத வனாM* த�மாறினா'. ெச'ற ஒ! வார*தி� அவ. நட3� 

ெகா ட வித�
 , அவளா� தா' அைட3த Iவ-க ேபாக�
 அவ=ைடய மனதி� 

த*/பமாM* ேதா'றின. அவ. மீ� அவ' ெகா ட ேகாப�
 ெவ4�,
 ஒ!வா4 

தணிவைட3தன. தா' அ<வள) விைரவாக அவகளி' மீ� ெவ4�ைபA
 

ேகாப*ைதA
 ெகா � அவகDைடய உறைவ அறேவ வில-கிட நிைன*த� 

பிசெகன* ேதா'றிய�. நட3த� எ'ன எ'பைத உ.ளப> உணராம� அவக. மீ� 

தா' பைகைம பாரா8�த� ஒE�க'4 என நிைன*தா'. த' மைனவியி' அழ0
, 

ஆைசA
 மா�ாிய 0ண�
 ப>�ப>யாக அவைன ேம+ெகா.ள ஆர
பி*தன. 

 

உடேன அவ' ஒ! விதமான உ4தி ெகா � தி!
பி தி!வ�9-ேகணி 

தபா+சாைல-0 விைரவாக நட3� ெச'4 >�> கெல-ட!-0 அவசரமான த3தி 

ெயா'ைற அ=�பிவி8�* தி!
ப* தன� U8>+0 வ3தா'; ெப!*த இழ) 

விE3த U8>+0. _ைழபவைன�ேபால* �யர� ெகா டவனாM _ைழ3� த' 

ப�-ைகயைற-0. ெச'4, �ணியா� �க*ைத S>- ெகா � ப�*தா'. ஒ! 

நிமஷ*தி� அவன� மன*தி� ேகா> எ ண�க. உதி*தன. ெதாட-க �த� 

த'னிட
 மாறாத அ',ட' மனதி+0க3த விதமாM ஒEகி வ3த ேமனகாவி' 
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வ>வ
, அ�ேபாேத இத5கைள விாி*� நைக-0
 தாமைர�ேபால , அவள� 

ெசா+கD
, ெசய�கD
, தி!
ப* தி!
ப அவன� நிைனவி� ேதா'றின. Iவாி� 

மா8ட�ப8>!3த அவDைடய ,ைக�பட*ைத� பா*தா'. உடேன அைத எ�*� 

அ!கி� பா-கேவ �
 எ'=
 ஆைச உ டாயி+4, அைத எ�*� அ!கி+ 

பி>*� உ+4 ேநா-கினா'. மனதி9!3த விசன*ைத �க*தி' ,'னைகயா� 

மைற�பதாக* ேதா'றிய அ<வ>வ*தி' வதன*ைத- க ணிைம�பி'றி 

ேநா-கினா'. 

 

அைறயி' ெவளியி9!3த த' சேகாதாிமா த'ைன� பா-கிறாகேளா எ'4 

தி!
பி� பா*� ஆராM6சி ெசM� அ3த� பட*தி+0 ஒ! �*த
 ெகா�*தா'. 

''ஆகா! உ'ைன அ'ேபா� நட*தாம� வ!*�கிேறேன எ'4 நீ விசன�ப8ட 

கால*தி� எ�*த படம�லவா இ�! நீ எ<வள) தா' மைற-க �ய'றா@
 உ' 

விசன
 ந'றாM* ெதாிகிற�. நா' உ'=ைடய மனதி' ேநாைய மா+ற �ய@
 

சமய*தி� நீ எ'ைன வி8�� ேபாMவி8டாேய! இனிேம� உ'ைன நா' எ�ப> 

அைழ*�- ெகா.ேவ'? " எ'4 பலவா4 எ ணமி8� அவ' வ!3தி- கிட3த 

சமய*தி�, "வர0சாமி அMய வர0சாமி அMய !" எ'4 U8>' வாச9� எவேனா 

உர-க- ?விய ஓைச உ டாயி+4. அவ' தி�-கி8ெடE3� ெவளியி+ ெச'4 

பா-க, ேசவகெனா!வ' ஒ! த3திைய நீ8>னா'. 

 

வராகசாமி ைகெயE*�6 ெசM� அைத வா�கி மி03த ஆவேலா� திற3� ப>*தா'. 

அதி� அ>யி� வ!மா4 விஷய
 எEத�ப8>!3த� :- ''ஆ6சாிய*தி@
 ஆ6சாிய
! 

நா' ெச'ைன-0 வர)மி�ைல; ெப T
 இ<விட*தி� இ�ைல. 0ள�க. 

�த9ய எ�லா இட�களி� ந'றாM* ேத>� பா-க)
; ேபாCசி@
 பதி) 

ெசMய)
, நா=
 உடேன ,ற�ப8� நாைள-0 அ<விட
 வ!கிேற'. அவசர
; 

அச8ைடயாயி!-க ேவ டா
. ெப  அக�ப8டாெள'4 ம4 த3தி வ3தால'றி 

இ�ேக ஒ!வ!-0
 ஓM)மிரா�; ஒ! ேவைலயி@
 மன
 ெச�லா�'' எ'றி!3த 

ச�கதிைய� ப>*தா'. அவ=ைடய ெநFச
 த�மாறிய�, 0ழ
பிய�. ேகாப
 

ெபா�கி ெயE3த�. எ'ன ெசMவா'? யா ெசா'ன� உ ைம ெய'பைத எ�ப> 

அறிவா'? உடேன ''அ-கா! அ> அ-கா!" எ'4 அத8>ய 0ர9� ெப!3ேதவிைய 

அைழ*�- ெகா ேட U8>+0. _ைழ3தா'. 

------------------------ 
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அதிகார" அதிகார" அதிகார" அதிகார" 1.1.1.1.8 8 8 8 ----    ("பி	" க2ள�("பி	" க2ள�("பி	" க2ள�("பி	" க2ள�    

 

நம-0 ந'ைமகைள அளி-0
 வி"T, சிவ' �த9ய ெதMவ�கைளA
 நா
 

ேகாயி9� ைவ*� வண�0கிேறா
; தீைமகைள* த!
 கா8ேடறி, பிடாறி, ம�ைர 

Uர' �த9யவ+ைறA
 ேகாயி9� ைவ*�- 0
பி�கிேறா
. ஆனா@
, தீைமைய6 

ெசMA
 ெதMவ�களிட*தி� நம-0.ள அ6ச�
, மதி�,ேம மி-க அதிக
. 

தீ�க+ற�
, நம� உணவி+0� பய' ப�வ�மான ,டல�காைய நா
 ஒ! 

ெபா!8டாக எ Tவ�
 இ�ைல; அைத வண�0வ�
 இ�ைல. ஆலகால 

விஷ*ைத வாயி+ெகா � ந
ைம- ெகா�ல ஆய*தமாக இ!-0
 நாக�பா
ைபேய 

நா
 ெபாி�
 ந'0 மதி-கிேறா
; அத' ,+றி� பா� ெதளி*� அைத 

வண�0கிேறா
; அைத- க � அFசி ஓ�கிேறா
. அ<வாேற தFைசைய 

ஆ டதாசி�தா தா3ேதானி ராய!ைடய அ!ைமயான ,கைழ நா
 இனிA
 

பாடா� இ!�ேபாமானா�, அவ!-0 ந
மீ� ேகாப
 பிற-0
. ஆதலா�, அவைர� 

ப+றிய விவர*ைத நா
 சிறி� அறி3� ெகா.ேவா
. 

 

அவ எ3த விஷய*தி@
 எதிமைறயான ெகா.ைக கைள- ெகா டவ; 

�ர கD-ேக இ!�பிடமானவ. அவ ேதா+ற*தி� ஒ! விதமாA
, உ ைமயி� 

ேவ4 விதமாA
 இ!�பவ. அவ வயதி� ��ைமயைட3தவ அ�ல; ஆனா�, 

தைலயி' உேராமேமா �+றி@
 ெவD*தி!3த�. அவ!ைடய ேமனி பற�கி�பழ
 

ேபால6 சிவ3தி!3த�; மனேதா களா�பழ*தி@
 அதிகமாM- க4*தி!3த�. 

ெசா+கேளா ேத=
 பா@மாM ஓ>ன ; ெசய�கேளா எ8>�பழ�களாM உதி3தன. 

அகேமா ஆழ3ெதாியா அகழியாM இ!3த�; �கேமா க கைளA
, மனைதA
 

0ளிர6 ெசM�, கவ!
 வ ண 
 அ3த அகழியி' மீ� மல!
 தாமைர� &ைவ 

ெயா*தி!3த�. வாயி� வ!வ� இ'ெசா�; ெநFசி� மைற3தி!�ப� வFச
; ,ாிய 

�ய�வ� ெபா�லா�0. கைடவாயி� காலேகா> விஷ*ைத ஒளிய ைவ*�.ள 

நாக�பா
, பரம ப-தைன�ேபால ெந+றியி� தி!நாம
 அணி3தி!�பைத நா
 

கா கிேறா
 அ�லவா. அ<வாேற தா3ேதானிராய!ைடய கE*தி� உ*திரா8ச
, 

ெந+றியி� வி&தி, 0�0ம
, அ8சைத �த9ய ப-த அல�கார
; அதிகாைல 

ெதாட�கி பக� ப'னிர � மணிவைரயி� சிவ&ைஜ, காதி� வி�வ�ப*திர
, 

ஆனா� Iவாமி ைவ-க�ப8>!-0
 ெப8>ைய ேநா-கி, அ6சைன நிேவதன
 , 
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�ேதா*திர
 �த9யைவ ெசMA
ேபாேத இ�,ற
 த' மைனவிைய� பா*�- க  

சிமி8>* தா
 ஈIவரனிட
 பாசா�0 ெசM� அவைன ஏமா+4வதாM6 ைசைக 

கா8ட-?>ய மன�பா'ைம உைடயவ. 

 

அவ!ைடய ைகக. பிறாிட
 ெப4தைல அறிAம'றி ெகா�*தைல அறி3தனவ'4. 

அவ!ைடய நாவி+0� பிற U8�6 ேபாஜன*தி� வி!�ப
 அதிகம'றி* தம� 

U8�6 ேசா+றி�, ஆைசயி�ைல. அவ!ைடய மன� ெபா�வாக ஆ பாலாிட
 

அ!வ!�ைபA
 ெப பாலாிட
 வி!�ைபA
 ெகா ட�. கா� �த� தைல 

வைரயி� ைவர�கைளA
, ப8டாைட கைளA
 அணி3� எழிைல ஏ3தி &�ெகா
, 

ேபால இ!�பவD
, ல8�, ஜிேலபி, ஹ�வா �த9யனேவ என- க ேடா வாயி� 

ேதg4
 வ ண
 இனிைம* திரளாக* ேதா'4
 மயி9யலாDமான அவர� 

மைனயா8>யி' மீ� அவ!-0 �+றி@
 ெவ4�, ; S'4காத Wர
 �ைடநா+ற
 

கமE
 தைலயாாி எ�ல�ப=ைடய தைலகாM3த மைனவி �ளிய
மாளி' மீேத 

அவ!ைடய காத@
 க ேணா-க�
 பி>வாதமாக6 ெச'றன. ெவளிJகளி� 

I+4� பிரயாண
 வ!
 தாசி�தாகெள�ேலா!
 ஊ!-0. ஆ பாலா 

இ!-0மிட*தி� �கா
 ெசMவ; தா3ேதானிராயேரா , அ<� மகளி த ணீ 

ெர�-க)
, நீராட)
 வ!
 0ள
, ஆ+4* �ைறக., கிண4க. �த9ய வ+றி+0 

அ!கிேலதா' க6ேசாி ெசMவ� வழ-க
. உலகி� பிற யாவ!
 அவாிட
 உ ைம 

ெயா'ைறேய ேபIத� ேவ �
; ந�ெலாE-க
, ந+0ண
 �த9யவ+ைற 

உைடயவராயி!*த� ேவ �
; ஆனா�, அ3த விதி அவைர மா*திர
 

க8��ப�*தா�, பிற எவ!
 எ*தைகய Iக*ைதA
 அ=பவி*த� ?டா�; 

அத+0� பிற3தவ அவ ஒ!வேர. அவ!ைடய ேமலதிகாாிக. எைத-0றி*�
 

அவைர- க >*த@
, அவ மீ� 0+ற� ?4த@
 தவ4; அவ தம-0- 

கீழி!3ேதாைர மா*திர
 நிைன*த வித
 ேபசலா
; எ ணிய வித
 ஏசலா
. 

 

அ�கா4
 அவ ெபாிய கெல-ட க6ேசாியி� சிர�தா உ*திேயாக*தி� இ!3� 

மகா பய�கரமான பிேள- ேநாைய� ேபால* த
ைம ந��0
ப> அ3த ஜி�லாவி� 

எ�ேலா ைரA
 ஆ8> வ3தவ. க8ைட விர� ப!மனி!3த அக�திய தம� 

வயி+றி� எ8டாவ� கட@-0
 இடமி!-கிறேத, கட9�ைலேய எ'4 

ஏ�கினாரா
. அைத� ேபா� எ*தைனேயா கெல-டகைள விE�கிய தம� 

ெசா-கா� ைபயி� இ'ன
 இடமி!-கிறேத எ'4 தா3ேதானிய�ப ஏ�கினா. 

இல�ைகைய ஆ ட இராவண' U8>� வாAபகவா' விசிறி ெகா � Uசினா'; 

அ-கினி பகவா' அ��ெபறி*தா; Gாிய பகவா' விள-ேக+4
 ேவைல ெசMதா'; 
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வ!ண பகவா' த ணீ 0டெம�*தா'. நவகிரக�கேள ஜாதக
 கணி*தன. 

அ<வாேற நம� சிர�ததாரான தா3ேதானி ராய U8>� அற3தா�கி* தாசி�தா 

�ற3தா�கி� ,ைட*தா. தி!ைவயா+4 ேபாC�தா திாிைக பி>*தைற*தா. 

ப8�-ேகா8ைட* தாசி�தாக8ைடகைள� பிள3தா. ம'னா0>* தாசி�தா 

ெவ3நீ தயாாி*தா. 0
பேகாண
 தாசி�தா ெச
, தவைல கEவினா. 

வல�கிமா' ேபாC�தா பாைய� பிாி*தா. 

 

அ3த ஜி�லாவி9!3த எ�லா உ*திேயாக�தகளி' 0�மிA
 அவ!ைடய 

ைகயி9!3த�. அவக. ெசMத ந+காாிய�க. யாவ+ைறA
 ராய மற3� வி�வா. 

எவனாயி=
 அவ!ைடய ேகாப*தி+0 இல-கானா�, ஒ! வார*தி+0. 

அவ=ைடய தைல6சீ8� கிழிப8��ேபா
. ைதய� இைலயி' ேகாணைல நிமி*த- 

க�9ய3திர*ைத� பார
 ைவ*தைல� ேபால, அவ' தைலைய* W-கா வ ண
, 

அவைன� பாதாள*தி� ஆ5*தி அவ' மீ� பார
 ைவ*� வி�வா. அ*தைகய 

உ'னத பதவியான சிர�*தா ேவைலயி9!3� தFைசயி' தாசி�தா ேவைல-0 

வ3தவ ராதலா�, தா3ேதானி ராய இ'ன�
 பைழய ேம'ைமைய விடாம� 

பாரா8> வ3தா. அத+0 �' தம� U8>� தFைசயி' தாசி�தா மFச. 

அைர*தைத மற3�, தைல கா� ெதாியாம� அதிகார�
 ஆட
பர�
 ெசM� தாசி� 

ேவைல பா*� வ3தா. 

 

சில வ!ஷ�கD-0 �'ன பி.ஏ., பி.எ�., �த9ய பாட�கைள� ெப+ற ஒ!வ 

ேதச*தி� தாசி�தாராக நியமி-க�ப8டா. அவ மகா ,*திமா'. ஆனா�, கீழி!3த 

சி�ப3திகைள மிர8> இர-கம+ற மனேதா� ேவைலவா�க அறியாதவ. 

ேமலதிகாாிகைளA
 வசிய�ப�*த அவ க+க வி�ைல. இர ெடா! வ!ஷ�களி� 

அவ தம� உ*திேயாக*ைத வி8�விட ேந3த�. அ�ேபா� அவ த
 ந ப 

ஒ!வ!-0 அ>யி� வ!மா4 க>த
 எEதி அ=�பினா. "தாசி� உ*திேயாக*தி+0- 

க�விA
 ேதைவAமி�ைல. SைளA
 ேதைவAமி�ைல. மாத
 இ! L4 /பாைய 

U  ெசல) ெசM� ஒ! மனிதைனA
, அ3த ேவைல-0 ைவ-கேவ �வதி�ைல. 

பய�கரமான ஒ! ேதா+ற*ைத- ெகா ட ஒ! நாைய� பி>*� அத+06 ெசா-காM, 

தைலபாைக �த9யவ+ைற அணிவி*� நா+கா9யி� உ8கார ைவ-க ேவ �
. 

ப-க*தி� ஒ! டேபதா நி+க ேவ �
. எதிாி� வ!
 ெரவி'J இ'�ெப-ட, 

தா@-கா 0மா�தா-க., கிராம �னிசீ�,க., கண-0� பி.ைளக. �த9ேயாைர- 

க � அ3த நாM ந'றாM- 0ைல*�- க>-க� ேபாவைத�ேபால� பாய ேவ �
. 
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அேத கால*தி� கெல-ட �த9ய ேமலதிகாாிகைள- க டா�, அ'னமி�ேவாாி'  

பி'ன வாைல- 0ைழ*�6ெச�@
 நாMகைள�ேபால, அ3த தாசி� நாM உடேன 

ெசMயேவ �
. இ<வா4 ஒ! நாM இர � தா@-கா-களி' தாசி� ேவைலைய* 

திறைமேயா� ெசMA
” எ'4 எEதினா. அவ ெபாறாைமயா� அ<வா4 

?றினாேரா அ'றி அ� உ ைமேயா ெவ'பைத அ3த இலாகாவி� இ!�பவகேள 

ந'கறிவ. ஆனா�, தா3 ேதானிராய விஷய*தி� இர ெடா! விஷய�க. 

மா*திர
 உ ைமயா யி!3தன. அவ கீழி!3தவ விஷய*தி� சாதாரண நாைய� 

ேபா� நட-கவி�ைல; ைப*திய� ெகா ட நாைய� ேபா9!3தா. ேம+க ட 

க>த*தி�, "0ைல*�- க>-க� ேபாவைத� ேபால பாயேவ �"ெம'4 

ெசா�ல�ப8>!-கிற�. ஆனா�, நம� தா3ேதானி ராய உ ைமயிேலேய U53� 

க>*�வி�வா. அவ!ைடய ஆDைகயி� கீழி!3த அதிகாாிக. ர*த-க ணீ 

வி�*தன. ஆனா�, அவ ேமலதிகாாிகளான �ைரகைள மய-0வதி� ெயௗவன� 

,!ஷைர மய-0
 ேவைசயைர- கா8>=
 ெப!3 திறைம வாM3தவ. அவ 

ஆணாM� பிறவாம� ெப ணாM� பிற3தி!3தா�, ஐேரா�பா- க டேம அவர� 

கால>யி� U53� கிட-0ேமா ெவ'4 பலர� மனதி� ஐய
 ேதா'றலா
. அத+0 

நா
 எ'ன ெசMவ�? அ� அவ!ைடய பா-கிய
. 

 

ெபாிய கெல-ட �ைரயி' &ரணமான தயைவ அவ ெப+றி!3தைமயா�, >�> 

கெல-ட �த9ய சிறிய அதிகாாிக. அவ!-0 அதிகாாிகளாM* ேதா'றவி�ைல. 

மைலைய விE�0
 மகாேதவ சாமி-0- கத) ஒ! அ�பளமா ெம'ப நம� 

ெப b. தா3ேதானிராய நம� சா
பசிவ ஐய�காாிட*தி� ெவளி-0 மா*திர
 

பணி)
 அ',
 ெகா டவைர� ேபால ந>*�� பக8> வ3தா; உ ைமயிேலா 

சா
பசிவ ஐய�கா �' ேகாப*தா� அ�ேபாைத-க�ேபா� தி8>ய�
 க>3� 

ெகா ட�
 ஈ8>யா+ 0*�தைல� ேபால தா3ேதானி ராய!ைடய மனதி� 

ைத*தைமயா�, அவாிட
 உ.eற ெவ4�,
, பைகைமA� ெகா >!3தா. 

தா3ேதானி ராய ெபாிய கெல-டாிட
 ெச'றா�, அவ தாசி�தா!-0 ஆசனமளி*� 

அவைர உ8காரைவ*த� வழ-க
. நம� சா
பசிவேமா உ8கார6 

ெசா�@வ�மி�ைல. 

 

சா
பசிவ*தி+0
, தா3ேதானி-0
 பல ேவ4பா�க. இ!3தன. சா
பசிவ ஐய�கா 

இளகிய மன*தினராயி=
 �'ேகாப�
, க>3த ெசா�@�ைடயவ; அதனா� 

பைகவ பலைர� ெப+றவ. தா3ேதானிராய ெகா>ய மன*தின ஆனா@
 இனிய 
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ெசா�9ன; ஏமா+4
 திறைம உைடயவ; ஆைகயா� அவாிட
 பல 

ந*தியைல3தன. சா
பசிவ
 தம� அ@வைலA
, தம� கடைமகைளAேம மி-க 

மதி�பவ அ'றி மனிதைர� ப+றி- கவனி�பதி�ைல. அவ!-0* தம� மனித=-0 

ஒ'4 பிறமனித=-0 ஒ'4 எ'=
 நியாய
 கிைடயா�. ேமலதிகாாிகD-0 

அFசிேயா , அ'றி அவகளி' வி!�பி'ப>ேயா , நீதி தவறி நட�பவர�ல. 

தா3ேதானி ராய கா+4 எ3த� ப-க
 UIகிறேதா அ3த� ப-க
 தி!
பி வி�வா. 

அவ!ைடய காைல ஒ!வ' ந'றாM வ!>வி8டா� அவ=-0- கண-0� பி.ைள 

ேவைல-06 சிபாI ெசM� வி�வா. ப!�, ஸா
பாைர மி-க மா�ாியமாக6 

ெசMபவ=-0� ப8டா மணிய
 ேவைல ெகா�-க எEதி வி�வா. தா
 ஒE�காM 

ேவைல பா�பவ எ'பைத� ெபாிய கெல-டாிட
 த3திரமாக- கா8>- ெகா.வா. 

ஆனா�, அவ!ைடய காாியெம�லா
 ஊழலாகேவ இ!-0
. ஆ4 மாத�கD-0 

�'ன வ3த தபா�க. உைடபடாம� ஒ! Sைலயி� 0வி3� கிட-0
. 

0மா�தா-க. எEதி அவர� ைக ெயE*�-காக ைவ*த அஜிக. மைலயாM- 

0வி3� கிட-0
. ேமலதிகாாிகளிடமி!3� ஏதாவெதா! விஷய* தி+0 ம4ெமாழி 

வரவி�ைல ெய'4 0மா�தாவி' மீ� சீறி விEவா. அவ' அவ!ைடய 

ைகெயE*தி+0 ஆ4மாத* தி+0 �'னேர அ=�பிவி8ேட' எ'பா'. அ� 

த
மிட
  வரேவயி�ைல ெய'4 அவ �ணிைய� ேபா8� தா >6 ச*திய
 ெசM� 

வி�வா. அ3த 0மா�தாவி' மீ� விேராதமாக எEதிவி�வா. 

 

சா
பசிவ ஐய�கா யாவைரA
 ��கி� அ>�பா; தா3ேதானிராயேரா வயி+றி� 

அ>�பா. சா
பசிவ
 பிற U8>� த ணீ ?ட- 0>*தறியா. பிற' ெபா!ைள 

விஷமாக மதி*தவ, தா3ேதானிேயா பி6ைச-கார=ைடய அாிசி S8ைட ெபாியதா 

யி!3தா�, அவ=-0 வ!மான வாி ேபா�வதாM� பய�4*தி, அவனிட
 அ<வாிசி 

S8ைடயி@
 ஒ! ப�0 வா�கி வி�வா. இ!வ!
 பண6 ெசல) ெசMவதி� 

ெச8�-0ண
 உைடயவகேள. சா
பசிவ
 எ3த6 ெசல) இ'றியைம யாதேதா 

அைத6 ெசMவா. எ� அவசியமி�லாதேதா அைத6 ெசMயமா8டா. ஆனா�, 

அவ!ைடய ெச8�* தன
 க ணிய*தி+0- 0ைற) ெசMயாத�. 

தா3ேதானிராய!ைடய ெச8�*தன
 பிற மனதி� அ!வ!�ைப உ டா-க- 

?>ய�. அவ ெவளிJகளி� I+4�பயண
 வ!
ேபா�, அவைர6 

ச3ேதாஷ�ப�*த நிைன*�- கண
 ாிவி'J இ'�ெப-ட �த9ேயா ந�ல 

வி!3� தயா ெசM� அவ!-0� பாிமாறினா�, ஒ8டக
 ஆ4 மாத�கD-0* 

ேதைவயான த ணீைர வயி+றி� ேசகர
 ெசM� ைவ*�- ெகா.வைத� ேபால, 

அவ பல நா8கD-0� பசியா தி!-0
ப>6 சா�பி�வா. ஆனா� பாிமா4
 

கண-0� பி.ைளயி' மைனவி மீதி!-0
 நைககைளA
, அ3த வி!3தி' 
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சிற�ைபA�க �, அவ' லFச
 அதிகமாக வா�0கிறவென'4 நிைன*�, 

அவைன ேவைலயி9!3� ெதாைல-க உ4தி ெகா.வா. 

 

காலணாவி+0- கீைர வா�0வதி@
 தாசி�தா உ*திேயாக*தி' அதிகார*ைத6 

ெச@*தி நாலணா கீைர வா�கிவி�வா. அவ எ�ேபா�
 அ
ப8ட=-0 

�-காலணா ெகா��ப� வழ-க
; அவாிட
 இ!3த� ஒ! அணா நாணயமாக 

இ!3தா�, அைத- ெகா�*�வி8�, அதி� அதிகமாக இ!-0
 காலணாவி+0* 

தம� மைனவியி' தைலையA
 சிைற*�� ேபாக6 ெசா�ல-?>ய அ+ப 0ண*ைத 

உைடயவ. இ*தைகய எ ணிற3த 0ண ேவ4பா�களினா� தாசி�தா!-0 >�> 

கெல-ட மீ� ெப!*த பைகைம உ டாMவி8ட�. அவைர எ<வைகயா@
 

ெக�*� அவ!ைடய ேவைலைய* ெதாைல*�விட ேவ �ெம'=
 உ4தி 

ஏ+ப8� வி8ட�. தாசி�தா ெபாிய கெல-ட �ைரயிட*தி� பரம ேயா-கிய*ைத� 

ேபா� நட3� அவ!ைடய ந'மதி�ைபA
 அ'ைபA
 ெப+றி!3தா. அ3த ந8ைப 

இழ-காம� கா�பா+4வத+காக அவ ேவ4 எ*தைகய அ8hழிய
 ெசMய)
 

பி'வா�கமா8டா. ஒ<ெவா!நாD
 அவ காைலயி� ெபாிய கெல-டாி' 

ப�களாவி+0� ேபாவா. �த9� அ
ம' ச'னிதி-0 ெவளியி� நி'4 �ைரசானி 

ய
மாD-0* தி!�ப.ளிெயE6சி பா> �ேதா*திர
 ெசM� காைல வ3தன
 

சம�பி�பா. அ
மாDைடய ேதக ெசௗ-கிய*ைத விசாாி�பேதா� நி�லாம�, 

அ
மாDைடய ேபாஜன*தி+காக வள-க�ப8� வ!
 ஆ�க., ேகாழிக., 

வா*�-க., அ
மாDைடய நாM, அ
மா. ப�-0
 க8>� ெம*ைத �த9யவ+றி' 

Iக*ைத� ப+றிA
 அ3தர�க அ'ேபா� ேக8பா. தின
 ஒ<ெவா! &மாைல 

ெகா � ேபாM அ
மாளி' நாM-06 சா*தி, அத' ந+0ண
, ேம'ைம0ண
 

�த9யவ+ைற� ப+றி அ
மாD-0 �' ஒ! அ*தியாய
 தி!�,க5 ப>�பா. அத' 

உட
பி� ஓ�
 சீைல� ேபைன எ�*� நI-0வா. அவ+ைற- க ட �ைரசானி 

ெப!மகி56சிA
 ,'னைகA
 ெகா.வா.. அைத எவ!-0
 கிைட-கா� ெப!
 

பா-கியமாக மதி�பா தா3ேதானியா ப�களாவி� எ*தைகய ேதைவA
 

உ டாகாம� தாசி�தா பா*�-ெகா.வா. அவமீ� �ைர, �ைரசானி ஆகிய 

இ!வ!-0
 ப8ச
 ெப!கி வ3த�. 

 

அவ ப�களாவி+0 வ!
 ேபாெத�லா
 எைத மற-கி=
 தம� பைகவரான 

சா
பசிவ ஐய�காைர மா*திர
 மறவாதி!3தா. அவைர� ப+றி� ெபாிய கெல-ட 

மனதி� ெக8ட அபி�பிராய*ைதA
, அ!வ!�ைபA
, பைகைமA
 உ டா-கி 

வ3தா. 
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வராகசாமி தன� மைனவி ேமனகா காணாம+ ேபானைத�ப+றி* தFைசயி� த'  

மாமனா!-0* த3திய=�பிய தின
 காைலயி� ெபாிய கெல-ட, ெச'ைன 

கவன!-0 ஒ! �-கியமான விஷய*தி� அஜி தயாாி*� அ=�பேவ > 

யி!3த�. அதி� தம-0� ப-க*�ைணயா யி!-0
 ெபா!8� கெல-ட, 

தா3ேதானியாைரA
, சா
பசிவ*ைதA
 காைல ஒ'ப� மணி-ேக வ!
ப> 

க >�பாM உ*தர) ெசMதி!3தா. தா3ேதானிராய தக�ப=ைடய திதிைய 

வி�*தா@
 வி��பா. ெபாிய �ைரயி' உ*தரைவ மீறேவ மா8டா. அவ 

வி>ய+கால
 ஐ3� மணி-ேக U8ைடவி8�� ,ற�ப8டா. வழ-க�ப> �த9� 

அ
பாளி' ச'னிதி-0 வ3தா. அவ. எE3தி!-க வி�ைல. அ�கி!3த நாM, 

ஆ�க. �த9யவ+ைற* தடவி-ெகா�*த பிற0, Iவாமி ச'னிதி-06 ெச'றா. 

 

தா5வார*தி' ப-க*தி� சா,� ப3த9!3த�, அதி� ஏ+றிவிட�ப8>!3த 

ச
ப�கி-ெகா> உ8,ற*ைத ந'றாM மைற*�-ெகா >!3த�. அத' மைறவி� 

நி'4 உ8,ற*தி� �ைர எ'ன ெசMகிறா எ'பைத உண!
 ெபா!8� 

ஒ8டக*ைத� ேபால* தைலைய நீ8> நீ8>� பா*தவ ண
 நி'4 த*தளி*தா. 

ெபா8ல அ3ேதானி ஓைச ெசMயாம� ப�களாவி+0. _ைழவ�
, ெவளி�ப�வ� 

மாயி!3தா'. அவனிட
 பரம ந பைர� ேபால அ',
 ,'னைகA
 கா8> �ைர 

எE3� வி8டாேரா எ'4 தைலயைச�பா+ ேக8டா. அ3த மாத*தி+0 தாசி�தா 

அவ=-0� பண
 ெகாடா தி!3தைமயா� அவ' அவ!-0 �க� ெகாடாம+ 

ேபாMவி8டா'. அ�*த நிமிஷ
 உ8,ற
 �ைரயி' 0ர� உ டாயி+4. அ� 

ேகாப-0ரலாM* ேதா'றிய�. �ைரமா ப�-ைகைய வி8ெடE�' ேத*த ணீ 

0>*ேத எEத� வழ-க
. அ<வாேற, தி >� சாM3தவ ண
 �ைர 

ேத*த ணீைர� ப!க �ய'றா. W-க மய-க*தி� க ணிைமக. இ'ன
 

S>-ெகா >!3தன. அ�ப>ேய ேத*த ணீ பா*திர*ைத வாயி� ைவ*தா. 

அதி� ச!-கைர அதிகமாM� ேபாட�ப8>!3த�. �ைர-0 ெப!*த ேகாப
 S � 

வி8ட�. உர*த 0ர9� அ3ேதானிைய அைழ*தா. அ� தாசி�தா காதி� 

தா3ேதானிெய'4 த
ைம அைழ*ததாக� ப8ட�. உடேன தாசி�தா 0�0ெட'4 

உ.ேள ஓ>- க8>ல ைடயி� நி'றா. �ைர இ'ன�
 க கைள* 

திற-கவி�ைல. தா3ேதானிராய "காைல வ3தன
"?ற வாைய* திற3தா. 

 

அ�ேபா� �ைரயி' வாயி9!3த ேத*த ணீ ெவளி�ப8� தாசி�தாாி', 

வாயி@
, S-கி@
, �க*தி@
 உைடகளி@
 வ!ணா�திர
 ேபால ேமாதி 

அபிேஷக
 ெசMத�. �ைர அேத கால*தி� "கEைதயி' மகேன! எ�*�-ெகா. 

உ' ேத*த ணீைர. Sைளயி�லா மி!கேம!" எ'4 தாசி�தாைர அ'ேபா� 
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உபசாி*தா. எதிபாராத அ3த ப8ச*ைத- க ட தாசி�தா சிறி� ேநர
 திைக*�- 

க�லாM நி'றா. அவ!ைடய விைலAய3த ஆைடக. ெக8�� ேபாயின. எ'ன 

ெசMவா; ஒ! வைகயான அ6ச*ைதA
, திைக�ைபA� ெகா டா. ேத*த ணீ 

அள) கட3� தி*தி�பாயி!3ததா�, �ைர த
ைம ெபா8லெரன நிைன*� அ<வா4 

ெசMதாெர'4 ஒ!வா4 Jகி*தா. சிறி� �ணி3�, "�ைரகேள! காைல வ3தன
. 

நா' தாசி�தா எ'ேம� ேத*த ணீ படவி�ைல '' எ'றா ராய. 

தாசி�தா!ைடய 0ரைல உண3த �ைர தி�-கி8�- க கைள* திற3� பா*தா. 

உடேன விைர3ெதE3� மி03த விசன*ேதா�, "தாசி�தாேர! ம'னி-க ேவ �
, 

ெபா8லெர'4 நிைன*� இ�ப> ெசM�வி8ேட'. தி!
ப)
 உ
�ைடய 

ம'னி�ைப- ேக8கிேற'” எ'றா. அ�கி!3த த ணீ பா*திர
, �வாைல, ேசா� 

�த9யவ+ைற- ெகாண3� தாசி�தா!ைடய �க*ைத6 I*தி ெசMய �ய'றா. 

தா
 அறியாம� ெசMதைத ம'னி-க ேவ � ெம'4 ெம'ேம@
 ?றி மனதார 

வ!3தினா. 

 

"அதிக
 படவி�ைல ; பாதமி�ைல; நாேன �ைட*�- ெகா ேட'. �ைரயவக. 

இைத�ப+றி வ!3த ேவ டா
” எ'4 தாசி�தா!
 தா டவமா>னா. அவ மீ� 

ெபாி�
 இர-க�
, அ',�ெகா ட �ைர, அவ ேக80
 வர*ைத- ெகா�-க* 

தயாராக இ!3தா. அ3த- 0றி�ைபயறி3த தா3ேதானியா தம-0 ஒ<ெவா! நாD
 

அ<வித
 &ைஜ கிைட-க ேவ �ெம'4 ஈ�வரைன ேவ >னா. 

 

அைர நாழிைக-0� பிற0 அ<வி!வ!
 தா
 எEத- க!திய அஜிைய* தயாாி-க 

உ8கா3தன. அ�ெபாE�
 சா
பசிவ
 வரவி�ைல. மணி ப*தாயி+4; �ைர 

ெபா4*�� ெபா4*��பா*தா. "தாசி�தாேர! ஏ' >�> கெல-ட வரவி�ைல ? 

இ� அவசரமான காாியெம'4 நா' எ<வள) வ+,4*தி- ?றி தவறாம� ஒ'ப� 

மணி-ேக வர6 ெசா'ேன'. அவ ெகாFச�
 மதி-க வி�ைலேய" எ'றா �ைர. 

 

தாசி�:- த�கDைடய உ*தரேவ இ
மாதிாியானா�, எ�கDைடய கதிைய�ப+றி* 

�ைரயவகேள ேயாசி-க ேவ >ய� தா'. நா�க. நாயி=
 கீழாகேவ 

மதி-க�ப8� வ!கிேறா
. ஆனா�, அவ எ�கDைடய ேமலதிகாாி. அவ மீ� 

ேவ � ெம'4 ேகா. ெசா'ன� ேபாலா0
. கவெம டா!-0� ேபாகேவ >ய 

அவசர அஜி விஷய*தி� நா' எ' உயி ேபாவதாயி!3தா@
 வராம� இ!-கேவ 

மா8ேட'. என-0 எ'=ைடய கடைமேய ெபாித'றி ம+ற� ெபாித�ல - எ'றா. 
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�ைர:- இ3த விஷய
 இ!-க8�
. அவ லFச
 வா�0
 விஷய
 எ�ப> 

இ!-கிற�? 

 

தாசி�:- அைத�ப+றி ச3ேதக� ?டவா? அ� ஒE�காக நட3� வ!கிற�. 

அவ!ைடய ைம*�னைன அவ எத+காக வரவைழ*� U8>� ைவ*�- 

ெகா >!-கிறா. அவ' Sலமாகேவ லFச
 வா�க�ப8� வ!கிற�. அவ' 

ைவ*�-ெகா >!-0
 தாசி-0 மா*திர
 மாத
 ஆயிர
 /பா ச
பள
 

ெகா�-கிறானா
. அவ=-0 ேவ4 வ!மான
 இ�ைல. நில
 �த9ய எ<வித 

ஆ�திAமி�ைல. >�> கெல-ட மைனவியி' உட
பி� மாத
 இர டாயிர
 

/பாM-0 நைக ஏ4கிற�. அவ!ைடய ச
பள
 /.400. இ<வள)
 எ�கி!3� 

வ!
? பண*ைத- ெகா�*தவகளி� பல வ3� ேகஸு
 த
 ப8ச
 ெஜயமாக-

வி�ைல ெய'4 ெசா�9 எ'னிட
 அEதாக.. நா' எ'ன ெசMகிற�! 

ேமலதிகாாியி' ச�கதி - எ'றா. அைத-ேக8ட�ைர உ.eற ஆ*திரமைட3தா. 

மீைச �>*த�. ஆனா� த
ைம ந'றாM அட-கி-ெகா டா. "இ3த அஜி 

விஷய*தி� அவ ெசMதைத ேநாி� �ைர*தன*தா!-0 எE�கிேற'. தவிர நீ!
, 

ேபாC� இ'�ெப-ட ,D0மைல� பி.ைளA
 லFச
 வா�0
 விஷய*ைத� 

ப+றி இரகசியமாக விசாரைண ெசM� சா8சிய�கைள ேசகர
 ப T�க.. லFச
 

வா�கின ேக�கைளA
 விசாரைண-0 எ�*�- ெகா.ேவா
 எ'றா. 

 

தாசி� - அதி� இ'ெனா'றி!-கிற�. அவ ேமலதிகாாி. உ ைமைய அறி3தவக. 

அவ!-0� பய3� இரகசிய*ைத ெவளியிட� பி' வா�0கிறாக.. ஆைகயா�, ஒ! 

காாிய
 ெசMதா� நலமாயி!-0
; ஆனா� அ� எ' மனதி+0� பி>-கவி�ைல. 

அவைர ேவைலயி9!3� ம4 உ*தர) வைரயி� நீ-கி (ச�ெப � ெசM� ) 

ைவ*தா�, யாவ!
 உ ைமைய6 ெசா�@வாக., லFச
 வா�கின 

ேக�கெள�லா
 பிற0 ெவளியா0
 - எ'றா. 

 

�ைர :- இ!-க8�
; அைத�ப+றி நா' ந'றாக ேயாசைன ெசM� ேமேல எEதி 

அவைர நீ-கி ைவ-கிேற' - எ'றா. 

 

அத+0. சலா
 ெசM� டேபதா உ.ேள வ3� ஒ! க>த*ைத� ெபாிய கெல-டாிட
 

ெகா�-க, அவ அைத வா�கி� பா*தா. 
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அ� >�> கெல-டாிடமி!3� வ3தி!3த�; அைத� பிாி*� அ>யி� வ!மா4 

ப>*தா: 

 

"ஐயா!  ெச'ைன-0 நா' மி-க அவசரமான ெசா3த விஷய*தி' ெபா!8� 

ேபாகேவ > யி!�பதா�, என-0 இ'4 �த� நா'0 நா8கD-0 ரஜா- 

ெகா�-க- ேகா!கிேற'.'' 

 

எ'4 எEத�ப8>!3த க>த*ைத� ப>*த)ட' �ைர தாசி�தாாி' �க*ைத� 

பா*தா. அவ ,'னைக ெசM�, “ெச'ைன-0 இரா*திாி 7-மணி-க�லவா ரயி� 

,ற�ப�கிற�. அவ இ�ேபா� வ3� வி8�� ேபாவத+0* தைட ெய'ன?" எ'4 

?றி எாிகி'ற க8ைடைய* த8> வி8டா. 

 

�ைர:- டேபதா! இைத யா ெகா � வ3தவ? 

 

டேப - >�> கெல-ட!ைடய ைம*�ன கி8ைடய எ'றா'. உடேன �ைர 

ேவெறா! காகித*ைத எ�*� அதி�, “ரஜா- ெகா�-க�பட மா8டா�" எ'4 எEதி 

ம>*� ஒ! உைறயி� ேபா8� ஒ8>டேபதாாிட
 ெகா�-க, அவ' அைத 

வா�கி ெவளியி+ ெச'றா'. 

 

�ைர:- அ<வள) அவசரமான காாிய
 எ'ன வி!-0
? 

 

தாசி� :- எ'ன Gேதா ெதாிய வி�ைல. ஏதாயி=
 லாப*ைத உ*ேதசி*ததாகேவ 

யி!-0
. எ�லாவ+றி+0
 நா' த3தி ஆXஸு-0� ேபாM >�> கெல-ட!-0 

ஏதாயி=
 த3தி வ3ததா ெவ'4 ேக8� உ ைமைய அறி3� ெகா � அவ!ைடய 

U8>+ேக ேபாM த3திரமாக விஷய*ைத அறி3� ெகா � வ!கிேற' - எ'றா. 

 

�ைர:- சாி; அ�ப>ேய ெசMA
 - எ'றா. 

 

உடேன தா3ேதானிராய 0னி3� சலா
 ெசM�வி8� த3தி ஆXI-0� ,ற�ப8டா. 

----------------- 
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அதிகார" அதிகார" அதிகார" அதிகார" 1.1.1.1.9 9 9 9 ----    காணாம� ேபானாேயா க4காணாம� ேபானாேயா க4காணாம� ேபானாேயா க4காணாம� ேபானாேயா க4மணிேயமணிேயமணிேயமணிேய????    

 

ேமனகா காணாம+ ேபானைத� ப+றி* தம-0- கிைட*த த3திைய� ப>*த 

சா
பசிவ�
, அவ!ைடய தாA
, மைனவிA
 ெப!*த திைக�ைபA
, அ6ச*ைதA
, 

கவைலA
 ெகா டன. எதிபாராத வைகயி� ேகாைட கால*தி� உ டா0
 

ேபாி>ைய� ேபால* ேதா'றிய அ3த விப*ைத அவக. எதிபா*தவர�ல. ஒ! 

வ!ஷகால
 �யகட9� ஆ53� வ!3தி- கிட3த தம-0
, தம� அ!ைம� ெப  

ேமனகாவி+0
 அ�ேபாேத ந�ல கால
 தி!
பியதாக மதி*�- கவைல6Iைமைய 

அக+றி, உ�' ெஸ'4 உ8கா3த த�கைள விதி எ'=
 ெகா>ய நாக
 இ'ன�
 

�ர*தியதாM நிைன*�* தளவைட3தன. வழ-க*தி+0 மாறாக* தம� ம!மக� 

பி.ைள த
மிட
 அ'ைபA
 வண-க*ைதA
 கா8>யைத நிைன*� சா
பசிவ
, 

இனி ேமனகா �',றாம� IகமாM வா5-ைக ெசMவா. எ'4 நிைன*�� ெப! 

மகி5) ெகா >!3தா. அத+0 �' தா
 தம� ம!க�பி.ைளைய� ப+றி- 

ெகா >!3த அ!வ!�ைப மா+றி அவ' மீ� �'னி@
 ப' மட�0 அதிகாி*த 

வாFைசைய ைவ*தா. அ3த �ைற ம!க�பி.ைள த
மிட
 கா8>ய 

ந'னட*ைதைய� ப+றி* தாM, மைனவி �த9ேயாாிட
 ப' �ைற ?றி 

அவகைளA
 மகி5வி*தா. இ! L4 /பாயி� ம!மக� பி.ைள-0* த�க6 

ச�கி9 க>யார
 �த9யவ+ைற வா�கி ைவ*தி!3தா. 

 

மனித' எ*தைகய இைடFச@மி'றி தன� இ6ைச�ப> தன� வா5-ைகையA
 

தன� நிைலைமையA
 ெச<ைவ� ப�*தி-ெகா.ள)
 நீ�காத Iக
 

அ=பவி-க)
 வ�லைம உைடயவனாயி!�பானாயி' அவ=-0 உ டா0
 

ெச!-கி+0
 இ4மா�பி+0
 அளவி!-0ேமா! பிற0 அவ' கட). ஒ!வ' 

இ!-கிறா' எ'பைத நிைன�பானா! த'ைனேய கட)ளா ய'ேறா மதி�பா'. 

எவ=
 பிறைன மதியா'. இர � மனித!-0 இைடயி@.ள ந8,, சா,, அ',, 

உதவி, பணி) �த9யைவ சிறி�
 இ�லாம� ேபாMவி�
; உலகேம கல-க*தி+0 

இ!�பிடமாM நாசமைடAம'ேறா ? அதனா�தா' கட). விதி ெய'பைத நியமி*� 

ந
�ைடய நிைன)களி� தைலயிட6 ெசM� நம� சி4ைமைய நம-0 ஓயாம� 

அறி)4*தி வ!கிறா. நம� வா5-ைகயாகிய கா8ைட நா
 எ<வள) தா' ெவ8> 

அழ0� ப�*தினா@
, அதி� விதிெய'=
 ,9A
, சி�க�
, பா
,
, ேதD
, 

�8கD
, க+கD
 ேம'ேம@
 காண�ப�கி'றன. விதி-0- கெல-டரானா@
, 

கவனரானா@
 ஒ! ெபா!8ேடா? ஆைசேயா� ேமா-க நிைன*த ேராஜா�&-

விதழி� க 0*தி நாக
 மைற3தி!3தைத- க டவைர�ேபால நம� சா
பசிவ
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ெப!3திைக�,
 மன- 0ழ�ப�
 அைட3� எ'ன ெசMவெத'பைத 

அறியமா8டாதவராM* தம� சாMமான நா+கா9ையேய சரணாகதியாக அைட3தா. 

அ'4 காைலயி� ப�களாவி+0 வ!
ப> �ைர தம-0 உ*தர) ெசMதி!3தைதA
 

மற3� ைப*திய
 ெகா டவைர� ேபால உ8கா3� வி8டா. 

 

கனக
மாD-0 மா*திர
 ேமனகாவி' நா*திமாகளி' மீேத ச3ேதக
 உதி*த�. 

அவக. ெசMத �'ப�கைள� ெபாறாம� கிண+றி� 0ள*தி� U53� ேமனகா 

உயி �ற3தி!�பாேளாெவ'4 ஐய�+றா.. அ!ைம- க மணி யான 

ேமனகாைவ* தா
 இனி- கா ேபாேமா காண மா8ேடாேமா ெவ'4 ெபாி�
 

ச3ேதகி*தா.. அவDைடய ேதக
 பைதபைத*� ஓாிட*தி� நிைல*� நி�லாம� 

�>*த�. �யர�
 ஆ*திர�
 ேகாப�
 ெபா�கி ெயE3தன. அவDைடய ெமMA
 

மன�
 க8�-கட�கா நிைலைமைய அைட3தன. எ*தைகய அ@வ@
 

காரண�மி'றி அ�0மி�0
 தி டா>-ெகா >!3தா.. ேமனகாைவ* 

ேத�கி'றாேளா அ'றி ெச'ைன-0� பற3� ேபாக இர � இற0கைள* 

ேத�கி'றாேளா ெவ'ன* ேதா'4
ப> அைறயைறயாM� ,03� ,ற�ப8டா.. 

ேமனகாவி' நா*திமா இ!வ!
 தன� க �'ன நி+பதாக� பாவி*� ெவ+4 

ெவளிைய ேநா-கி� ப�ைல- க>*� ைவ� க6சி*தா.; காண�ப�ேவாாி' மீ� 

சீறி விE3தா.. 

 

தன-0*தாேன ,ல
பினா., அEதா., கதறினா., பதறினா., அய3தா., 

ேசா3தா., த�மாறினா., ஏ�கினா., த.ளா>னா., வாMவி8� ைவதா., 

வயி+றி+ ,ைட*தா., ெதMவ�கைள ெய�லா
 ெதாEதா., "எ' ேமனகா எ�0 

ேபானாேளா? எ' ெச�வ
 தவி-கிறேதா? எ' த�க
 பசியா� �>-கிறேதா! எ' 

மணி�,றா கைள*�- கிட-கிறேதா? எ' மாணி-க-க8> எ�0 மைற3� 

ேபாMவி8டேதா? எ' பFசவ!ண- கிளி எ3த- 0ள*தி� மித-கிறேதா? ஐேயா! எ' 

வயி4 ப+றி எாிகிறேத! ஈIவரா! உ' இ>கைள அ=�பி அ3த� பாழாM�ேபான 

� ைடகளி' ம ைடைய உைட-க மா8டாயா? ெதMவேம! உ' ச-கராAத*ைத 

அ=�பி அ3த- ெகா>ய வFசகாி' ெநFைச� பிள-கமா8டாயா?" எ'4 

சரமாாியாக எ�ைக ேமாைனகேளா� பித+றி6 ெசா+கைள வாாி வாாி Uசினா.. 

அர+றி� ெபா!மினா.. 

 

அவDைடய வதன
 ெகா�ல' உைலைய� ேபால- காண�ப8ட�. பE-க- காM3த 

இ!
பி9!3� தீ*திவைலக. ெதறி*தைல� ேபால- ேகாைவ� பழமாM6 சிவ3த 

க களினி'4 தீ�ெபாறி பற3த�. அவ. அ>-க> வி�*த ெந� S6I இ!8ைட* 
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�!*தி-ெகா � கா+ைற வி�தைல�ேபா9!3த�. வாயி' ெசா+க. ச
ம8> 

அ>கைள� ேபால, "S6Iவி��'ேன �'g4, நாg4 ஆ6ெச'றா� ஐ3L4 

மாகாதா" எ'றப> ெச*ேதா
 பிைழ*ேதா
 எ'4 ஓ>வ3� ெகா >!3தன. 

ெசா+களி' க!*தி+ கிண�க ைககைளA
 உட
ைபA
 அைச*� அபிநய� கா8> 

எ ெணயி� ைத ைத ெய'4 0தி-0
 அ�ப*ைத� ேபால நிைல ெகா.ளாம� 

ஆ>* தவி*தா.. வாயி�லா ெஜ3�-களான பா*திர�க. உண)�ெபா!8க. 

�த9யவ+றி+0ேம அ3த நா. விசனகரமான நாளாM �>3த�. அ*தைகய 

நிைலயி� U8>' காாிய�கைள* தா' ெசMவதாக அவD-0 நிைன) ; 

இ�கி!3தைத அ�0 ைவ*த�; அ�கி!3தைத இ�0 ைவ*த�, அ<வள) காாிய
 

U� �+றி@
 அல�ேகால
. ேமனகா த' கணவ' U8ைடவி8�� பிரயாண
 

ேபானைமயா� அ'4 சா
பசிவ*தி' U8>9!3த ெபா!8கD-ெக�லா
 த*த
 

இ!�பிட*ைத வி8�� பிரயாண
. அவDைடய அபி நய�கD- கிண�க� 

பா*திர�க. யா)
 ப-க வா*தி ய�களாM �ழ�கின. அ
மி-0ழவி "திமி திமி ைத 

தா" ெவ'4 நா8>யமா>ய�. 

 

ெச
,க. உ! � ேபாM* தவைலகளிட
 �ைறயி8டன. தவைலக. த-காளி� 

பழமாM நI�கி� ேபாM6 Iவாி� �8> அைத* த8> ெயE�பின; Iவகேளா தா
 

நியாயாதிபதியான >�> கெல-ட U8>9!3�
, அ
மாளி' ெசMைக-0 

அ�X9�ைலேய எ'4 வ!3தி வாMவி8டா+றின. அ��,க. இ>3தன. ���,க. 

ஒ>3தன, அைறக., ஜ'ன�க. �த9யைவ அவ. நட3த அதி6சியா� ந�-0 

ஜுர� ெகா � ந��கின. அாிசிA
 ப!�,
 சிதறி ேயா>ன. ''பாE
 வயி+றி+0 

இ'ைற-0-?ட� பி டமா?" எ'4 நிைன*த அ
மா. அ��பி� த ணீைர 

வா*� அத+0 நீரா8ட
 ெசM� ைவ*தா.. மைற3� ெகா.ள இடமி�லாம� 

ஓ8>' மீ� அFசி நி'ற &ைன-?8>, அ
மா. அ��பி+0 அ'4 வி��ைற நா. 

ெகா�*தைதயறி3�, அவD-0* ெதாியாம� அத+0. மைற3� அ
மா. 

வ!கிறாேளா ெவ'பைத அறிய இர8ைட* தீெவ8> ேபா8டைத� ேபால க க. 

மி'ன உ+4� பா*தி!3த�, அ�&ைன-08>ைய- கா8>@
 அதிகாி*த 

அ6ச*ைதA
, ெப ைண�ப+றிய விசன*ைதA
 ெகா ட >�> கெல-டாி' 

மைனயா8> த�க
மா., ேமனகா காணாம+ேபான� ெபாM, தா' காணாம+ 

ேபான� நிஜெம'4 ெசMய நிைன*தவைள� ேபால- க8>9+க>யி� மைற3� 

��ப8>யா� தைல �த� கா�வைரயி� S>� ப�*� >�> கெல-ட த'ைனA
 

ேத�
ப> ெசMதா.. அ3த� ெப!
,யைலA
 மைழையA� க � அதி9!3� த�ப 
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நிைன*த ெர�கராஜு தன-0 வயி4 வ9-கிறெத'4 எதிாி@.ள I!8�-க8ைட 

இராம6ச3திராவிட
 ெசா�9 வி8�- க
பி நீ8>னா'. 

 

" எ'ன ஆ6சாிய
 இ�! நா' ப8டண*தி+0� ேபாேனனா
! அவகளிட
 

ெசா�லாம� ெப ைண அைழ*� வ3�வி8ேடனா
! ெஜகஜால� ,ர8டா 

யி!-கிறேத! இ3த* த3திைய ேவ4 யாராயி=
 அ=�பி யி!�பாகளா? இ�0.ள 

ந
�ைடய விேராதிகளி' W �த9னா� நட3தி!-0மா? ெப!*த அதிசயமாM 

இ!-கிறேத!" எ'4 சா
பசிவ
 தன-0 எதிாி9!3த க
ப*ேதா� ேபசினா. அைத- 

ேக8ட தாM "ேபாடா! ைப*திய-காரா! ந
�ைடய த3தி ேபாM6 ேச3� இர � 

நாழிைகயாயி!-0ேம. ெபாM* த3தியா யி!3தா� உடேன ம4 த3தி அ=�பி 

யி!-கமா8டானா? இ
மாதிாி ெபாM* த3தி அ=�,வதா� யா!-0 லாப
? 

ஒ'4மி�ைல. நிஜமாM*தா' இ!-0
. அ3த � ைடக. ெகாைல ெசMய)
 

அFசமா8டாகேள; அ3த� ைப*திய
 U8ைட வி8�� ேபாயி!-ைகயி� 

ெப ைண ெவ8>- ெகா�ைல யி+ ,ைத*�வி8�, அவனிட
 இ�ப>� ெபாM 

ெசா�9 யி!�பாகளா!'' எ'4 ஆ*திர�
 �>�>�,� ெகா � ?றினா.. 

 

சா
ப - அவகD-0 ந
�ைடய 0ழ3ைதயிட*தி� அ<வள) பைக-ெக'ன 

காரணமி!-கிற�? அ�ப> ெவ4�பவக. இ�கி!3தவைள அைழ*�� ேபாக 

ேவ >ய த' காரணெம'ன? - எ'றா. 

 

கனக
 - உ'ைன�ேபால ப>*த �8டா. ஒ!வ=
 இ!-க மா8டா'. பண*தாைச 

எைத*தா' ெசMயா�? அவ. உட
பி9!3த நைகக. Sவாயிர
 ெப4ேம, 

அைவகைள எ�*�-ெகா.ளலா
 அ�லவா? அத+கா க*தா' இ!-கலா
. 

எ'னேவா எ�லா
 நாைள-0- காைலயி� விள�க� ேபாகிற�. இ'ைறய பக@
 

இர)
 ேபாகேவ �ேம! பாழாM�ேபான ரயி� சாA�கால* தில�லவா 

ப8டண*தி+0� ,ற�ப�கிற�. நீ அ�ேக ேபான)ட' அவசர* த3தி அ=�ப 

ேவ �
. ேபசாம 9!3� விடாேத - எ'றா.. 

 

சா
ப:- கெல-ட இ'4 காைலயி� ஒ! காாியமாக எ'ைன வர6ெசா�9 யி!3தா. 

நா' வரவி�ைலெய'4 அவ!-0- ேகாப� டாயி!-கலா
. ரஜா- ெகா�- 

கிறாேரா இ�ைலேயா ெதாியவி�ைல, ெகா�-காவி8டா� எ'ன ெசMகிற�? 
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கனக
:- இ3த அவசர*தி+0 இ�லாம�, ேவ4 எத+காக*தா' ரஜா இ!-கிற�? ேச!  

ெபாிய �ைர ந�லவராயி+ேற! அவசரெம'4 நீ எEதி இ!-0
 ேபா�, நீ 

வரவி�ைல ெய'4 ஏ' ேகாபி-கிறா'? அவ' அ<வள) அ+ப*த'ைம 

உைடயவன�ல'. உ'ைன�ேபால)
 உ'=ைடய தா3ேதானிராயைன�ேபால)
 

நட�பா ென'4 பா*தாேயா? �ைரக. அறியாைமயா� ஏதாயி=
 தவ4 

ெசMவாக.. நீ�கேளா ேவ � ெம'4 ெசMபவக.. �ைர ஒ! அ> ைவ*தா� 

நீ�க. ஒ'பத> பாMகிறீக.. தக�ப=-0* திதி ெய'4 ேகாபாலசாமி அMய 

ரஜா- ேக8டத+0* �ைர, "ஏ' ஞாயி+4-கிழைம சாவகாசமாM ைவ*�-ெகா.ள- 

?டாதா?" எ'4 அறியாைமயா� ேக8டா'. தா@கா 0மா�தா தனேகா>� பி.ைள 

தன-0 சா3தி �?*த
 எ'4 இர � நாைள-0 ரஜா- ேக8டேபா�, ேவ4 

ஏெஜ'� ைவ*� அைத ஏ' நட*த- ?டா� எ'4 ேக8டா'. ெவ.ைள-காரைர 

ந
பலா
; உ�கைள ந
ப-?டா� - எ'றா.. 

 

அ�ேபா� கி  கி ெண'4 ைபைசகிளி' மணிேயாைச உ டாயி+4. அ�*த 

நிமிஷ
 தடதடெவ'4 ைசகிைள உ.ேள உ!8>-ெகா � வ3த கி8ட' அைத 

ெயா! ,றமாக நி4*தி வி8� ேநராக6 சா
பசிவ*தினிட
 ெச'4 தன� ச8ைட� 

ைபயி9!3த ஒ! க>த*ைத ெய�*� ேமைஜ மீ� ைவ*தா'. அவ மி03த 

ஆ*திர*ேதா� பாM3� க>த*ைத எ�*�� பிாி*தா. கனக
மாD
 ரஜா- 

கிைட*தேதா இ�ைலேயா எ'பைத அறிய ஆவ� ெகா � �> �>*� நி'றா.. 

 

அவ க>த*ைத� ப>�பத+0. நா
 அைத- ெகாண3த கி8டைன� ப+றிய 

விவர*தி� சிறிதறிேவா
. அவ' த�க
மாளி' த
பி எ'பைத6 ெசா�வ� 

மிைகயா0
. அவ' இ!ப*திர � வயதைட3தவ'. அழகிய சிவ3த ேமனிையA
 

வசீகரமான ெப  �க*ைதA
 ெப+றவ'. அவ' தைலயி' 0�மிைய நீ-கி 

�'மயி வள*� அைத இர டாM வகி3� வி8>!3தா'. அவ=ைடய 

ெந+றியி� சா3�* திலக�
, வாயி+ ,ைகயிைல அட-கியதா� உ டான க'ன� 

,ைட�,
 எ�ேபா�
 0'றி' ேம� விள-காயி!3� அவ' �க*தி+0 அழ0 

ெசM� ெகா >!3தன. அவ' க�வி க+0
 ெபா!8�� ப.ளி-?ட*தி+0� பல 

வ!ஷ�க. ெச'4 ,ைகயிைல ேபா�த�, ெபா> ேபா�த� �த9ய இர � 

பாி8ைசகளி@
 �த� வ0�பி� ேதறிவ3தா'. 

 

அவ=ைடய த3ைத ெசா+பமான நில*தி' வ!மான*தி� ஜீவன
 ெசM� வ3தவ. 

,*திர' க�வி க+க6ெச'றவ' ஆதலா� நில6சா0ப> ெசMதைல- க+கவி�ைல. 
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நில6சா0ப> ெசMத@
 இE-கான ெதாழிெலன அவ' மதி*தா'. 0மா�தா, 

கண-0� பி.ைள �த9ய உ*திேயாக
 அவ!ைடய ெப!ைம-0- 0ைறவான�. 

அவ+றி@
 ெபாிய உ*திேயாக�கைள6 ெசMய* ேதைவயான உய3த 

பாி8ைசகளி� அவ' ேதறவி�ைல. ஆைகயா�, அவ=-0* த03த உ*திேயாக
 

உலக*தி� ஒ'4மி�ைல. இ*தைக ேயா!-0 சா
பசிவ*ைத� ேபா'ற மனித 

U8>� வ3தி!3� அதிகார
 ெசM� சா�பி�தேல உ*திேயாக
. அவ=ைடய 

ெக8ட பழ-க வழ-க�கைள- க � அவ=ைடய த3ைதA
 அவைன அ>-க> 

க >*தா. தவிர, அவ=-0* ேதைவயான கா�பிA
 பலகார�கD
 ேவைள-0 

ேவைள அ�0 கிைட-கவி�ைல. ஆைகயா�, சா
பசிவ*தி' U8>� சவாதிகாாியா 

யி!*த� அவ=-0� பரமபதமாM இ!3த�. அவ' தன� தக�ப' U8>� 

ேசா+4-0 ம�@-க8>னா'. அ-கா. U8>ேலா இ��பி+0 ம�@- க8>னா'. 

உட
பி� பிளான� ஷ8, ேதாளி� ப8� உ!மாைல, தைலயி� மக
மதிய தாி-0
 

நீ ட அரபி- 0�லா, ைகயி� ெவ.ளி �க�, ைவ*த சிறிய பிர
, �த9யைவகேள 

அவ' மனதி+0 உக3த ஆைடயா பரண�க.. இ*தைகய அல�கார*ேதா� அவ' 

ெவளி�ப�வானாயி', ப'னிர � நாம�க. தாி*த ைவதிகரான அவ=ைடய 

த3ைத அவ' தம� ைம3தெர'4 ச*திய
 ெசMதா@
, அவர� ெசா�ைல எவ!
 

ந
பா. 

 

தவிர, அவ' தம� ,*திர' எ'பைத அவேர க �பி>*த� �>யா�. ஆனா� G�, 

கபட
, வFச
 �த9யவ+ைற அவ' அறியாதவ'. �கவசீகர
 ெப+றவ'. 

அவ=ைடய கபடம+ற ேதா+ற�
, 0ழ3ைத6 ெசா+கD
, அவ' மீ� யாவ!
 

வி!�ப�ெகா.ள6 ெசMதன. சா
பசிவ
 தம� மைனவியி' மீ� காத� 

ெகா >!3தா. கி8டா' மீேதா ேமாக� ெகா >!3தா. த�க
மா. 

சா
பசிவ*ைத- காணாம� ஒ! பக� சகி�பா.; தம� ெச�ல* த
பியான 

கி8டைன- காணாம� ப*� நிமிஷ�
 சகி*திரா.. U8>' விஷய�களி� 

அ<வி!வ!
 அவ' ெசா�ைல மி-க மதி*� அத'ப>ேய நட3� வ3தன. 

U8>+0* ேதைவயான சாமா'கைள வா�0த9ேலா ம+ற ேதைவகைள- 

கவனி*த9ேலா அவ' எஜமா', அவ' சி*தேம ம3திாி. அவ=-0� 

பலவைக�ப8ட மனிதெர'=
 ேவ4பாேட கிைடயா�. த
 U8�- 0திைர- 

காசாாிேயா�
 சேகாதர உாிைம பாரா8> அவேனா� க8>� ,ரDவா'. வாச+ 

ெப!-கி நாக
மாளி' ெவ+றிைல பா-0� ைபைய� பி��கி அதி9!3� 

,ைகயிைல எ�*�� ேபா8�-ெகா.வா'. அவ' மனதி� ஒ! இரகசிய
 

நி+பதி�ைல. ெப!*த ெகாைல, ெகா.ைள �த9ய ேக�களி� சா
பசிவ
 �த� 
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நாேள தீமான
 எEதிவி�வா. கி8ட' அைத ேவ>-ைகயாக� ப>*�� 

பா*�வி8� இரகசியமாக ேசவககளிட ெம�லா
 ெசா�9வி�வா'. அவக. 

அ3த6சர-ைக ைவ*�-ெகா � தம� திறைம-0* த03தப> வ*தக
 ெசM� 

>�> கெல-ட ெபயைர6 ெசா�9 ெப!*த ெபா!. த8> வி�வாக.. அதனா� 

>�> கெல-டலFச
 வா�0கிறா எ'4 ெப!*த வத3தி கிள
பி ஊெர�லா
 

அ>ப8ட�. அவமீ� ஆ*திர� ெகா டவ யாவ!
 அைத ஒ'றி+0- ேகா>யாM 

வள*�� ேபசி வ3தன. 

 

இ*தைகய 0ண ெவாE-க�கைள- ெகா ட ெயௗவன� ,!ஷனான கி8ட' 

ெகா�*த க>த
 ெபாிய கெல-ட �ைரயிட*தி9!3� வ3த� எ'பைத- ?4த� 

மிைகயா0
. அைத� ப>*த சா
பசிவ*தி' �க
 மாறிய�. ேகாப*தினா� ேதக
 

�>*த�. ெபாிய கெல-ட அ�கி !3தா� அவ!ட' ைக-0*�6ச ைட-0� 

ேபாயி!�பா. எ'ன ெசMவெத'=
 0ழ�ப�
 ேகாப�
 ஒ'4 ?> அவைர� 

ெபாி�
 வைத*தன. மதிமய-க� ெகா � தி!
ப)
 தம� நா+கா9யி� சாM3� 

வி8டா. ரஜா- ெகா�-க�படவி�ைல எ'4 உண3த கனக
மாளி' நிைலைமைய 

வ!ணி*த� எளிய காாியம'4. 0ர�0 இய+ைகயி� I4I4�பான�. அ� 

மர*திேலறி க.ைள- 0>*� வி8ட�. உ6சியி9!3த ேபெயா'4 0ர�ைக� 

பி>*�-ெகா ட�. கீேழ இற�0ைகயி� ேதெளா'4 அைத- ெகா8> வி8ட�. 

அ*தைகய நிைலைமயி� அ-0ர�0 எ<வித ஆட
பர
 ெசMAேமா அ<வா4 

கனக
மா. காண�ப8டா.. அவDைடய ேகாப�
, ஆ*திர�
 0தி�,
 ஆயிர
 

மட�0 ெப!கி� ெபாிய கெல-ட மீ� தி!
பின. அவ=-0 சக�ரநாம (1000- 

ெபயகளா�) அ!6சைன ெசMய* ெதாட�கினா.. அ� ேபாி> மி'ன�கDட' ஏE 

ேமக�கD
 ஒ'4 ?> அ3த மாளிைக-0. ெபாழி3தைத ெயா*த�. 

 

அ�ேபாேத அ3த மைழ-0 அFசி அதி� நைனயாம� இ!-க �ய�பவைன� ேபால 

Iவேரார*தி� ப��கி, இைடயி� அணி3த வ�திர*ைத ேமேல W-கி- க8>- 

ெகா � ெம�ல ஒ! ேசவக' >�> கெல-ட இ!3த இட*தி+0 வ3தா'. 

அவைன- க ட சா
பசிவ
 ேகாப*ேதா� உர*த 0ர9�, "ஏனடா! எ'ன ச�கதி?" 

எ'4 அத8>- ேக8டா. மைழயி� நைன3தவ=-0 ந�-க
 உ டாதைல�ேபால 

, அவ=ைடய ைக, கா�க. அ6ச*தினா� ெவடெவெட'4 ந��கின. �ணி3� 

அவன� வாM வைரயி� வ3த ெசா�, தி!
பி* ெதா ைட-0. ேபாMவி8ட�. அவ 

ேம@
 இ=ெனா!�ைற �'னி@
 ஓ�கி அத8>- ேக8க, அவ' "சி'ன 

எஜமா'; சி'ன எஜமா'" எ'4 ைகைய� பி',ற
 க8>னா'. 
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கி8டைன ேவைல-கார யாவ!
 சி'ன எஜமா' எ'4 0றி*த� வழ-க
.  

ஆதலா� கி8ட' மீ� ஏேதா ேகா8 ெசா�ல அவ' வ3தா' எ'4 நிைன*த 

சா
பசிவ
, "ஏனடா கEைத! அவ' ேம� எ'னடா ெசா�ல வ3தாM? ெச!�பால> 

நாேய! இ�தா' சமயெம'4 பா*தாேயா? ேபா-கிாி- கEேத! ஓ� ெவளியி� எ'4 

?றிய வ ண
 எE3� அவைன அ>-க� பாM3தா. அவ' ெந!�பி' மீ� நி'4 

�>�பவைன� ேபால த*தளி*�* தன� ப+கைள ெய�லா
 ஒ'ைறA
 மைறயாம� 

ெவளியி+கா8>, "இ�ைல எஜமா'! ராய எஜமா' வ3தி!-கிறா" எ'றா'. 

 

''அவ' யாரடா ராய'? எ3த- கEைதையA
 இ�ேபா� பா-க �>யா�! ேபா 

ெவளியி�” எ'றா. 

 

த' மீ� அ>விE3தா@
 ெபற* தயாராக நி'ற ேசவக' ேம@
, “தா@கா எஜமா' 

வ3தி!-கிறா" எ'றா'. 

 

அைத- ேக8ட சா
பசிவ*தி' ேகாப
 உடேன தணிவைட3த�. "யா? தாசி�தாரா 

வ3தி!-கிறா? உ.ேள அைழ*�வா!” எ'றா. 

 

உ8,ற*தி� நட3த அழகிய ச
பாஷைணைய �+றி@
 ேக8>!3த நம� 

தா3ேதானிராய ெபாி�
 ெவ8கினா; அவ!ைடய ேதக
 0'றிய�; எ'றா@
 

அ- 0றிகைள மைற*�, ஒ'ைறA
 ேகளாதவைர� ேபால எ*தைகய சலன�
 

இ�லாத �க*ேதா+ற*ேதா� உ.ேள _ைழ3தா. >�> கெல-டாிட*தி� அ3தர�க 

அ'ைபA
, மாியாைத ையA
, பணிைவA
 ெகா டவெர'4 அவ!ைடய �க� 

கா8>ய�. "காைல வ3தன
 ஐயா!"(Good Morning Sir) எ'=
 ஆ�கில6 ெசா+க. 

அவ!ைடய வாயி9!3� வ3தன. அேத கால*தி� இ3� மத- ெகா.ைகயி'ப> 

ைககைள- 0வி*தா. 

 

அவ ஒ'ற+ ெகா'4 ெபா!3தா- காாிய�கைள6 ெசMA
 மனித ஆத9' 

அவாிட
 விழி�பாயி!-க ேவ � ெம'4 அவ!ைடய வ3தனேம >�> கெல-டைர 

எ6சாி*தைத� ேபால இ!3த�. 

------------------ 
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அதிகார" அதிகார" அதிகார" அதிகார" 1.1.1.1.10 10 10 10 ----    ேவட#சிறா�ைக மாட��றாேவட#சிறா�ைக மாட��றாேவட#சிறா�ைக மாட��றாேவட#சிறா�ைக மாட��றா    

 

ெச'ைன அ�க�ப நாய-க' ெத!வி� ேமனகா இ!3த அைற-0. _ைழ3த 

மக
மதிய=ைடய வய� ச+ேறற-0ைறய இ!ப*ேதE இ!-கலா
. சிவ�, 

நிற*ைத- ெகா ட நீ � ெம93த சாீர*ைத உைடயவ'. அவ' �க*தி� 

சிறிதள) மீைச மா*திர
 வள*தி!3தா'. தைலயி' மயிைர ஒ! சாணள) ெவ8> 

வி8>!3தா'. ஆத9' அ� நாM வாைல�ேபால �ைன மட�கி அவ=ைடய 

கE*ைத6 I+றி� பரவி �க*தி+0 அழ0 ெசMத�. க!ைமயாM6 ெசழி*� அட3� 

வள3தி!3த இர � ,!வ�கD
 இைடெவளியி'றி இய+ைகயிேலேய ஒ'றாM6 

ேச3தி!3தைமயா@
, க களி� ைம தீ8ட�ப8>!3தைமயா@
 அவ=ைடய 

�க
 ெப ைம ையA
 ஆ ைமையA
 ஒ!�0?8> மி-க வசீகரமாM* 

ேதா'றிய�. வாயி� ெவ+றிைல அணி3தி!3தா'. உட
பி@
 உைடகளி@
 

பாிமளக3த
 கம53� ெந�3Wர
 பரவிய�. அவ=ைடய இைடயி� ப8�- 

ைக9A
, உட
பி� ப)' ெபா*தா'கைள- ெகா ட ம�9' ச8ைடA
, ேதாளி� 

ஜாிைக உ!மாைலA
 அணி3தி!3தா'. ைகயி+ பல விர�களி� ைவர
, ெக
,, 

ப6ைச �த9யைவ பதி-க�ெப+ற ேமாதிர�க. மி'னின. 

 

அ<வித அல�கார*ேதா� ேதா'றிய ைநனா�க
ம� மர-காய', ேமனகா)ட' 

ெந��காலமாM ந8,- ெகா டவைன�ேபால அவைள ேநா-கி மகி5)
 

,'�4வ@� கா8>, “ேமனகா! இ'ன�
 உ8காராமலா நி+கிறாM? இ<வள) 

ேநர
 நி'றா� உ' கா� ேநாகாதா? பாவ
 எ<வள) ேநரமாM நி+பாM! அ3த 

ேசாபாவி� உ8கா. இ� யா!ைடய Uேடா எ'4 ேயாசைன ெசMயாேத. இ� 

உ'=ைடய U�. எஜமா8> நி+கலாமா? எவேனா �கமறியாதவ' எ'4 

நிைன-காேத. உ'=ைடய உயி!-0 உயிரான ந பனாக எ'ைன மதி*�-ெகா. 

எ'றா'. 

 

அவ' தன� ெபயைர6ெசா�9 அைழ*த�
, ஆ53த அ'ைப- கா8>ய�
, 

அவ=ைடய ம+ற6 ெசா+கD
, அவன� காமா�ர* ேதா+ற�
 அவD-0- கனவி� 

நிக5வன ேபால* ேதா'றின. அ� இ3திர ஜால*ேதா+றேமா அ'றி நாடக*தி� 

நைடெப4
 ஏதாயி' கா8சிேயா எ'=
 ச3ேதக*ைதA
 மன- 0ழ�ப*ைதA
 

ெகா � த*தளி*�, அைசவ+46 ெசா�ல+4- க+சிைல�ேபால நி'றா.. 

நாண�
 அ6ச�
 அவDைடய மனைத வைத*�, அவள� உட
ைப- 0'ற6 

ெசMதன. அ'றல3த தாமைர மல கா
ெபா> ப8டைத� ேபால �க
 வா>- கீேழ 
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கவி53த�. ேவெறா! தி-ைக ேநா-கி* தி!
பி ெமௗனியாM நி'றா.. சிர
 

Iழ'ற�. வைல-0. அக�ப8ட மாட�,றா , த'ைன எ�-க ேவட' வைல-0. 

ைகைய நீ8�வைத- க � உட� ந�-க�
 ேபர6ச�
 ெகா � 

விழி�பைத�ேபால, அவ. ,கல+4 நி'றா.. அ3த ெயௗவன� ,!ஷ' ேம@
 

த'னிட
 ெந!�கி வ3தைத- கைட-க ணா� க டா.. ெநFச
 பதறிய�. 

அ�க
 �>*த�. அ!கி+ கிட3த க8>9+0 அ�பா� திbெர'4 விைர3� ெச'4 

நி'றா.. ெப!� ?6ச� ,ாியலாேமா ெவ'4 நிைன*தா.. 

 

அ6ச*தினா� வாைய* திற-க- ?டாம� ேபாயி+4. அத+0. அ3த6 சி�கார� 

,!ஷ' க8>9+0 எதி,ற*தி9!3த ஒ! ேசாபாவி� உ8கா3�, "ேமனகா! நீ ஏ' 

Sட� ெப கைள�ேபால இ�ப>� பிண�0கிறாM? உ'=ைடய உய3த 

,*திெய'ன! அ!ைமயான 0ணெம'ன! ேமலான ப>�ெப'ன! நீ இ�ப>6 

ெசMவ� ஆ6சாியமாக இ!-கிற�! நா=
 ஒ! மனித' தாேன! ேபய�ல ; பிசாச�ல; 

உ'ைன விE�கிவிட மா8ேட'. அFசாேத! அ�ப> அ3த- க8>9' ேம� 

உ8கா3�ெகா.. உ' U8>9!3� இ<வள) Wர
 வ3� இ�ேக நிர
ப 

நாழிைகயாM நி'றதனா� கைள*�� ேபாயி!-கிறாM! அேதா ேமைஜயி' ேம� 

தி' ப ட� கD
, பழ�கD
 ஏராளமாM நிைற3தி!-கி'றன ேவ >யவ+ைற 

எ�*�6 சா�பி8�- கைள�பா+றி-ெகா.. ச3ேதாஷமாக எ'=ட' ேபI. நீ இ�ப> 

வ!3தி நி+பைத- காண எ' மன
 �>-கிற�. கவைல�படாேத. விேராதியி' 

ைகயி� நீ அக�ப8�- ெகா.ளவி�ைல. உ'ைன* த' உயிாி=
 ேமலாக மதி*�, 

த' இ!தயமாகிய மாளிைகயி� ைவ*� தின
 தின
 ெதாE� ஆ டவைன�ேபால 

வண�0
 0ண�ைடய மனிதனாகிய எ'னிட
 நீ வ3த பிற0 உ'=ைடய க9ேய 

நீ�கிவி8ட�. 

 

நீ எ�0 ெச'றா� உன-0� ெபா!*தமான Iக*ைதA
 இ'ப*ைதA
 நீ 

அைடவாேயா அ�0 உ'ைன ஆ டவ' ெகாண3� ேச*�வி8டா'. நீ உ' 

U8>� அைடவைதவிட இ�0 ஆயிர
 ப�0 அதிகாி*த ெச�வா-ைக அைடயலா
. 

உன-0 ,9�பா� ேதைவயா? வாM திற3� ெசா�; உடேன உன-ெகதிாி� வ3� 

நி+0
; ஆகா! உ' �க*தி� வியைவ ஒE0கிறேத! ைக-08ைடயா� 

�ைட-க8�மா? அ�ல� விசிறிெகா � Uச8�மா?" எ'றா'. அைத- ேக8ட 

ேமனகாவி' உயி �>*த�. ேகாப�
, ஆ*திர�
 கா8டா+4 ெவ.ளெமன 

வர
பி'றி� ெபா�கி ெயE3தன. தா' ஏேதா ேமாச*தி� அக�ப8�- ெகா டதாக 

ந'றாக உண3தா.. இ'ன�
 தா' நாண*தினா� ெமௗன� ெகா >!3தா�, 
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த' க+பி+ேக விப*� ேந3� வி�
 என நிைன*தா.. பிற உதவியி'றி 

தனிைமயி� விப*தி� இ!- ைகயி� ெப b நாணெமா'ைறேய க!தி', மான�
, 

க+,
 நி�லாெவன எ ணினா.. ,9யி' Uர*ைதA
, �ணிைவA
, வ@ைவA
 

ெகா டா.. தன� சிர*ைத உய*தி, "ஐயா! இ� எ3த இட
? எ'ைன 

அைழ*�வ3த மனித எ�0 ேபாயின? நீ யா? எ'ைன இ<விட*தி� தனிைம� 

ப�*தியதி' காரண
 எ'ன? தய) ெசM� இவ+ைற* ெதாிவி*தா�, நீ இ�ேபா� 

ெசMத உபசரைணகைள- கா8>@
 அ� பதி'மட�0 ேமலான உதவியா0
" 

எ'றா.. 

 

ைநனா �க
ம� �'னி@
 அதிகாி*த மகி56சி ெகா �, "பேல! இ<வள) 

அழகாM� ேபIகிறாM! உன-0 Uைண வாசி-க*ெதாிA
 எ'4 நா' 

ேக.வி�ப8ேட'. நீ ேபIவேத Uைண வாசி�பைத� ேபா9!-கிறேத! இ'ன
 

Uைண வாசி*�� பா>னா� எ�ப> இ!-0ேமா! Sட�ெப கைள- க9யாண
 

ெசM�, பிண*ைத- க8> அEதைல�ேபால ஆயிர
 வ!ஷ
 உயி வா5வைதவிட 

மகா ,*திசா9யான உ'னிட
 ஒ! நாழிைக ேபசியி!3தா@
 ேபா�ேம! இ3த6 

Iக*�-0 ேவ4 எ3த6 Iக�
 ஈடா0ேமா! ேமனகா! நீ ேக80
 ேக.வி ஆ6சாியமா 

யி!-கிற�; இ�ேபா� இ�0 வ3த உ'=ைடய தாA
, அ ண=
 உ'ைன /பா 

பதினாயிர*�-0 எ'னிட
 வி+4வி8ட� உன-0* ெதாியாதா? அவக. 

உ�கDைடய U8>+0� ேபாMவி8டாகேள! அவக. உ ைமைய உ'னிட
 

ெசா�9யி!3�
 நீ ஒ'ைறA
 அறியாதவைள� ேபால� ேபIகிறாேய! 

ெப கD-0ாிய நாண*தினா� அ�ப> ேபIகிறா ெய'ப� ெதாிகிற�. நீ ெபாM 

ெசா�வ�
 ஒ! அழகாM*தா' இ!-கிற�! பாவ
 இ'ன�
 நி+கிறாேய! 

�த9� உ8கா3�ெகா.. பிற0 ேபசலா
. நி+பதனா� உ' உட
, த.ளா�வைத- 

காண, எ' உயிேர த.ளா�கிற�. அ3த ெம*ைதயி' மீ� உ8கா. எ' ெபா!8� 

இ� வைரயி� நி'4 வ!3திய உ' அ!ைமயான கா�கைள வ!> இ'ப� 

ெகா�-க8�மா? அேதா ேமைஜமீ� கா�பி, ஷப*, 0�க3�, ம�ேகாவா, 

ெச<வாைழ, ஆ�பி., ஹ�வா, ேபா8� ஒயி', 0ழ
,�பா� �த9யைவ 

ஏராளமாM இ!-கி'றன. நா' எ�*� வாயி� ஊ8ட8�மா! எ' ராஜா*தி! 

பிண�காேத; எ�ேக; இ�ப> வா! உன-0 ெவ8கமா யி!3தா�, நா' எ' க ைண 

S>-ெகா.கிேற'; ஓ>வ3� ஒ! �*த�ெகா�. அ�ல� நீ க ைண S>-ெகா.; 

நா' வ!கிேற'" எ'றா'. 
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அவ=ைடய ெமாழிக., அவ. ெபா4-க-?>ய வர
ைப- கட3� வி8டன.  

ஒ<ெவா! ெசா�@
 அவDைடய ெசவிையA
, மன*ைதA
 தீM*த�. இ! 

ெசவிகைளA
 இ4க S>-ெகா டா.; ேகாப�
, ஆ*திர�
 அைண 

ெபய-க�ப8ட ஆ+4 ெவ.ளெமன� ெபா�கி ெயE3தன; ேதக
 ெந!�பாM� ப+றி 

எாி3த�. ேகாபS8ட�ெப+ற சி4 &ைனA
 ,9யி' S-க*ைதA
 வ@ைவA
 

ெகா.D ெம'பத+0 இண�க அவ. ஒேர பாM6ச9� பாM3�, அவ=ைடய 

தைலைய உட9னி'4 ஒேர தி!காM* தி!கி ெயறி3� அவ' அத+0 ேம� ேபசாம� 

ெசM�விட நிைன*தா.. அவ' ?றிய ச�லாப ெமாழிகைள- ேக8டதனா� 

அவDைடய மனதி� உ டான ெப!Fசீ+ற
 அவள� இ!தய*ைதA
, 

ேதக*ைதA
, அவைனA
, அ3த மாளிைகையA
 இர டாக� பிள3ெதறி3� 

விட-?>ய உர*ேதா� ெபா�கிெயE3த�. உ!8> விழி*� ஒேர பாைவயா� 

அவைன எாி*�6 சா
பலா-கி* தா' சா
பசிவ*தி' ,த�வி ெய'பைத- கா8ட 

எ ணினா.. அவ' உபேயாகி*தக'னகhரமான ெசா+கைள- கா8>=
, 

ெப!3ேதவிய
மாD
, சாமாைவய!
 த'ைன வி+4வி8டாக. எ'=
 

ச�கதிேய ெப!*த விய�ைபA
, திைக�ைபA
 உ டா-கிய�. அவ. 

ைப*திய�ெகா.D
 நிைலைமைய அைட3தா.. எ'றா@
, அபைலயான தா', 

அ'னிய' U8>� அவ=ைடய வ@ைவ அறியாம� ேதகபல*தினா� மா*திர
 

த'ைன- கா�பா+றி-ெகா.ள நிைன*த� தவெறன மதி*தா.. ேம@
, எ'ன 

நட-கிற ெத'4 அறிய நிைன*� தன� ேகாப*ைத ஒ! சிறி� அட-கி-ெகா டா.. 

த' கணவைனA
 த' 0�
ப6 ெதMவமான Nநிவாச� ெப!மாைளA
 நிைன*� 

மனதி+0. �ேதா*திர
 ெசMதா.. 

 

இனி* த' கணவ=-0
 தன-0
 உற) ஒழி3த� நி6சயெம'4 மதி*தா.. அ3த� 

பிற�பி� தா' கணவ=ட' வா5-ைக ெசMத� அ*�ட' அ+4�ேபாM வி8ட� 

நி6சயெம'4 எ ணினா.. எ�பா� ப8டாயி=
 த' உயிாி=
 அாிய க+ைப 

மா*திர
 கா*� அ<விட*ைத வி�*� ெவளியி+ ேபாM- கிண+றி� U53� உயி 

�ற3�விட* தீமானி*தா.. அவனிட
 �த9� நயமான ெசா+கைள- ?றி அவ' 

மனைத மா+ற நிைன*�, "ஐயா! நீ ப>�ைபA
 ,*திசா9*தன*ைதA
 பாரா8>� 

ெப!ைம� ப�*�வதி9!3ேத, நீ!
 ப>*த ,*திமா' எ'4 ேதா'4கிற�. நா' 

அ'னிய ,!ஷ=ைடய மைனவி. நாென'ன உ�பா ,ளியா? எ'ைன வி+க)
 

வா�க)
 யா!-0 அதிகார
 இ!-கிற�? எ'ைன வி+க எ'=ைடய ,!ஷ=-0- 

?ட அதிகாரமி�ைலேய! அ�ப> இ!-க, நீ வFசகமாக எ'ைன- ெகாணவ�
, 
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எ'னா� ச3ேதாஷ மைடய நிைன�ப�
 ஒE�க�ல. நீ ந�ல ஐIவாிய வ3தனாM* 

ேதா'4கிறீ. உ�கDைடய ஜாதியி� ,!ஷ பல ெப கைள உலக
 அறிய 

மண-கலா
. எ'ைன� பா-கி@
 எ<வளேவா அழகான ெப க. 

அக�ப�வாக.. அவகைள மண3� உ
�ைடய ெபா!ளா-கி- ெகா டா� உம� 

இ6ைச� ப> அவக. நட�பாக.. க�வி, Uைண �த9யவ+ைற- க+4- 

ெகா�*த� அாிய காாியம�ல. பண*ைத6 ெசலவி8டா�, இர � S'4 

வ!ஷ�களி� அவ+ைற- க+4- ெகா�*�விடலா
. பிற0 நிர3தரமாM நீ 

Iக�படலா
. இ3த அ+ப- காாிய*தி+காக� பிற' மைனவிைய வFசகமாM- 

ெகாண3� சிைற6சாைல-0� ேபா0
 0+ற
 ெசMயலாமா? இ� ,*திசா9*தன
 

ஆ0மா? இ�ேபா�
 உம-0 மைனவிமா இ!-கலா
. அவக. இ!-க ேவ >ய 

இடம�லவா இ�? 

 

ேபான� ேபாக8�
. நீ சி4வயதி' அறியாைமயா� ெசMத இ3த- காாிய*ைத நா' 

ம'னி*� வி�கிேற'. இைத�ப+றி நா' ேவ4 எவாிட*தி@
 ெசா�லமா8ேட'; 

நி6சய
. தய) ெசM� எ'ைன உடேன ெவளியி� அ=�பிவி�
. உலக*தி� 

எ�லா� ெபா!ளி@
 ெப கேள ம9வான ெபா!.. ம+ற ெபா!8கைள� பண
 

ெகா�*ேத ெகா.ள ேவ �
. ெப கைள� பண
 ெகாடாம@
 ெபறலா
. 

ெப கைள- ெகா.வத+காக� பண�
 ெபறலா
 ஆைகயா�, நீ உலகறிய� 

ெப கைள மண3� ெகா.ளலா
. அதி� வி!�ப
 இ�ைலயாயி', ேவைசயைர* 

ேத> ைவ*�- ெகா.ளலா
. அவகD
 உ
மீ� ஆைச கா8�வாக.. நா' 

அ'னிய ,!ஷ=ைடய மைனவி. ெசா3த- கணவைனய'றி ம+றவைர நா' 

விஷெமன ெவ4�பவ.. எ'னிட
 நீ ஆைசையA
, அ'ைபA
, இ'ப*ைதA
 

ெபற நிைன*த�, ெந!�பினிட
 0ளி6சிைய எதிபா�பைத� ேபா'ற� தா'. 

உ
�ைடய நிைன) எ'னிட
 ஒ! நாD
 ப9யா�. எ'ைன அ=�பிவி�
. 

உம-0� , ணிய� �" எ'4 நய�
 பய�
 கல3� ெமாழி3தா.. 

 

ைநனா �க
ம� ,'னைக ெசM�, "உ'ைன- ெகாFI
 கிளி�பி.ைள 

ெய'றா@
 த0
. நீ ேகாபி*�- க>3� ெகா.வ�
 காதி+0 இனிைமயாM 

இ!-கிற�. நா' எ*தைனேயா ெப கைள� பா*தாMவி8ட�. எ�ேலா!
 

�த9� இ�ப>*தா' ெசா'னாக.. ெகாFச ேநர*தி� எ�ப> மாறினாக. 

ெதாிAமா? நா' அவகைள வி8� ஒ! நிமிஷ
 பிாிவதாயி=
 அ�ேபாேத அவக. 

உயிைர வி8�வி�வாக.. அ*தைகய க மணிகளாயின. அ�ப>ேய நீA
 

ெசMய�ேபாகிறாM. ெப கெள'றா� இ�ப>*தா' �த9� பிண�கேவ �
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ேபா9!-கிற�. என-0 உ'மீ� ஆ53த காத� இ!-கி'றதா எ'4 பா*த� 

ேபா�
. நா' அ�லா ஹு*தாலா மீ� ச*திய
 ெசMகிேற'. இனி நீேய எ' உயி. 

நீேய எ' நாயகி. நீேய எ' ெச�வ
. நீேய நா' ெதாE
 ஆ டவ'. இ3த உட� 

அழி3தா@
 நா' உ'ைனய'றி ேவ4 ெப கைள- க ணா� பா�பதி�ைல; 

உ' மீ� என-0.ள ஆைசைய நா' எ�ப> விாி*�6 ெசா�ல�ேபாகிேற'! நா
 

L4 வ!ஷ
, ஆயிர
 வ!ஷ
, ேகா> வ!ஷ
 , இ3த உலக
 அழிA
 வைரயி@
, 

ஒ'றாM- ?>யி!3� இ'ப
 அ=பவி*தா@
 அ� ெதவி8�ேமா? எ' ஆைச 

0ைறAேமா? நா' இற3தா@
 "ேமனகா" எ'றா� எ' பிண
 எE3� உ8கா!
, 

எ' உட
, ம ேணா� ம ணாக மாறி=
, ேமனகா வ!கிறா. எ'றா�, 

அவDைடய பாத
 ேநா0ேமா எ'4 அ3த ம  ெநகி53� தாமைர இதழி' 

ெம'ைமைய* த!
" எ'றா'. 

 

ேமனகா:- பா*திரமறி3� பி6ைசயிட ேவ �ைமயா; இ<விட*தி� உதவியி'றி 

அக�ப8�-ெகா ேட' ஆைகயா�, உ
ைம நா' ஒ! மனிதனாM மதி*� 

மாியாைத ெசM� ம4ெமாழி த!கிேற'. இ*தைகய அடாத காாிய*ைத6 ெசMத நீ, 

என-0 உதவி கிைட-0
 ேவறிட*தி� இ!3தீரானா� உ
ைம நா' மனிதனாகேவ 

மதி*திேர'. ேகவல
 நாயி@
 கைடயாM மதி*� த-க மாியாைத ெசMத=�பி 

யி!�ேப'. அ<வா4 உ
ைம அவமதி-0
 எ'னிட
 நீ ஆைச ெகா.வதனா� 

பயென'ன! உலக*தி� எ'=ைடய கணவ' ஒ!வேன எ' க ணி+0� 

,!ஷன'றி ம+றவ அழகி�லாதவ, 0ணமி�லாதவ, ஆ ைம யி�லாதவ, ஒ'4 

ம+ற பதக.. உ
ைம- ெகா>ய பைகவனாக மதி*� ெவ4-0
 எ'ைன ெவளியி� 

அ=�,தேல உம� ெகௗரவ*�-0 அழக'றி, எ'ைன நீ இனி க ெண�*�� 

பா�ப�
 ேப>*தன
. 

 

ைநனா:- (,'னைக ெசM� ) எ' ஆைச நாயகி ய�லவா நீ! நீ எ<வள) 

ேகாபி*தா@
 என-0 உ' மீ� ேகாப
 உ டா0
 எ'4 சிறி�
 நிைன-காேத. 

ஒ! நிமிஷ*தி� நீ எ'=ைடய உயிைரA
, மனைதA
, ஆைசையA
 ெகா.ைள 

ெகா �வி8டாM. உ' ,!ஷ' உ'ைன எ<வள) ைவ� அ>*�6 I8�* 

�',4*தினா@
 நீ அவைனேய வி!
,கிறாேய. அ�ப> நீ எ'ைன இழிவாM� 

ேபIவ�
, க>3� ெவ4�ப�
 என-0 இ'ப*ைத* த!கி'றனவ'றி �'பமாக* 

ேதா'றவி�ைல. Uணி� பி>வாத
 ெசMயாேத; நீ எ<வள) த3திரமாக� 

ேபசினா@
, அ�ல� ெவ4*�� ேபசினா@
 நா' உ'ைன விட�ேபாகிறதி�ைல. 

எ' ப�-ைக-0 அ!கி� வ3த ெப மயிைல நா' வி� ேவனாயி' எ'ைன- 
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கா8>@
 பத எவ=
 இ!-க மா8டா'. நீ எ�ப>A
 எ'=ைடய 

ஆ9�கன*தி+0 வ3ேத தீர ேவ �
. அைத நீ ெவ4�ேபா� ெசMவைதவிட 

வி!�ேபா� ெசMவேத உன-0
 ந'ைமயான�; என-0
 ந'ைமயான�. 

உ�கD-0 ஒேர ,!ஷ' மீ�தா' வி!�ப
 எ'பெத'ன? எ�களிட
 

ெவ4�ெப'ன? அ3த ஆைச எ' மீ�
 உ டா0
 எ'பைத நா' உன-0- 

கா8�கிேற'. ஆர
ப*தி� இ�ப>*தா' இ!-0
. அைத� ப+றி- 

கவைல�படாேத. மா+றமி�லாத த�கம�லவா நீ! இ<வள) பா�ப8�- ெகாண3த 

உ'ைன வி8� விட எ' மன
 சகி-0மா? இ'ைற-0 நா' உன-க!கி@
 

வ!வதி�ைல. நீ ஏதாயி=
 ஆகார
 ெசM�வி8� IகமாM� ப�*�-ெகா.. 

இர ெடா! நாளி� நீேய எ'ைன வி!
,வாM. 

 

ேமனகா:- (ேகாப*ேதா�) உம-ேக' அ<வள) U  பிரயாைச? இ!�பைத 

மா+ற)
 இ�லாதைத உ டா- க)
 உ
மா� ஆ0மா? நாயி' வா� ஏ' 

ேகாணலாM இ!-கிறெத'4 நீ ேக8க �>Aமா? அ�ல� அைத நிமி-க உ
மா� 

ஆ0மா? மனித' ேசா+றி� க�9!-கிறெத'4 அைத நீ-கிவி8� ஏராளமாக� 

ேபா ேபாராM அக�ப�கிறெத'4 ைவ-ேகாைல* தி'ப� டா? எ' ,!ஷ' 

எ'ைன- ெகா�ைமயாM நட*�கிறா. நீ ெகா.ைள ெகா.ைளயாM ஆைச 

ைவ-கிறீ. அதனா� எ'=ைடய உயி!-0யிரான நாதைன நா' வில-க �>Aமா? 

அ� ஒ! நாD
 ப9-க- ?>ய காாியம�ல. நீ எ'ைன இ�ப> வ!*�த� 

சாிய�ல; வி8� வி�
. உ
�ைடய ேகாஷா மைனவிைய ேவ4 ஒ!வ' 

அபகாி*��ேபாM* தன-0 ைவ�பா8>யாயி!-க வ+,4*தினா� அ� உம-0 

எ�ப> இ!-0
? இ� ஒE�க�ல, ேவ டா
; வி8� வி�
. இ�கா4
 நீ 

உ
�ைடய மைனவியிட*தி� அ=பவி-காத எ<விதமான ,திய Iக*ைத நீ 

அயலா' மைனவியிட
 அைடய� ேபாகிறீ? இ3த Uணான ைப*திய*ைத வி�
. 

 

ைநனா:- (,'சிாி�ேபா�) நீ வ-கீ9' ெப டா8> ய�லவா! வ-கீ�க. இர � 

க8சியி@
 ேபIவாகேள. நீ இ� வைரயி� உ' ,!)' க8சிைய* தா-கி� 

ேபசினாேய. இ�ேபா� எ' க8சிைய- ெகாFச
 ேபI. நீ ெசா�@
 ஒ<ெவா! 

ெசா�@-0
 ஆயிர
 /பாM X� (?9 ) த!கிேற'. நா' உ' ,!ஷ' க8சிைய� 

ேபIகிேற'. நீ எ'னிட
 வ3� வி8டப>யா� உ' ,!ஷ' ெப சாதி 

இ�லாைமயா� வ!3�வா'. உன-0� பதிலாக எ'=ைடய மைனவிைய அ=�பி 

வி�கிேற'. கவைல�படாேத. நீ இ�ேக இ!3� வி�; எ<வளேவா ப>*த நீ உ�க. 

,ராண*ைத ப>-கவி�ைலயா! �' கால*தி� திெரௗபதி ஐ3� ,!ஷைர மண3� 
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தி!�தி அைடயாம� ஆறாவ� ,!ஷ' ேவ �
 எ'4 ஆைச�ப8டாேள. அவைள 

பதி விரைதகளி� ஒ!*தியாக* தாேன நீ�க. நிைன-கிறீக.. எ'ைன* தவிர நீ 

இ'ன
 நா'0 ,!ஷ வைரயி� அைடயலா
. அத+0 அ�,றேம நீ பதிவிரத*ைத 

இழ3தவளாவாM; அ�வைரயி� நீ பதிவிரைததா'. கவைல�படாேத. 

 

உ'=ைடய கணவ' அறியேவ நீ இைத6 ெசMயலா
. ேகாபி-காேத. நா' அ!கி� 

வ3� உபசார
 ெசMயவி�ைல எ'4 வ!*த
 ேபா9!-கிற�! அ�ப> நா' 

ெகௗரைத பாரா8�கிறவ' அ'4; இேதா வ!கிேற'; நா' உன-0 இ'4 �த� 

ேசவக'. இேதா வ3� வி8ேட'. எ'ன ெசMய ேவ �
 ெசா�; �*த� 

ெகா�-க8�மா? உ' கணவ' ெகா�-0
 �*த*ைத� ேபால இ!3தா� 

ைவ*�-ெகா.. கச�பா இ!3தா� அைத* தி!�பி- ெகா�*� வி�" எ'4 

மகி56சிைய அ'றி- ேகாப*ைத6 சிறி�
 கா8டாம� ேவ>-ைகயாக� ேபசிய 

வ ண
 எE3� அவைள� பலா*கார
 ெசMA
 எ ண*�ட' 

காமவிகார�ெகா டவனாM அவைள ேநா-கி நட3தா'. அவன� ேநா-க*ைத- 

க ட ேமனகாவி' உட
, உ6சி �த� உ.ள�கா� வைரயி� கி�கிெட'4 

ஆ>ய�. உட
ெப�லா
 விய*த�. உேராம
 சி9*த�. மயி-கா ெல�லா
 

ெந!�பாக எாி3த�. கைடசியான விப*�- கால
 ெந!�கிவி8டதாக நிைன*தா.. 

அ3த* W*தன� ைகயி� அக�படாம� எ�ப>* த�,வெத'பைத அறியாம� 

கல�கினா.. 

 

அவ' தன-0 அ!கி� வ!�' தன� உயிைர� ேபா-கி- ெகா.ள வழியி!3தா�, 

அ3ேநர
 அவ. பிணமாM விE3தி!�பா.. ஆனா�, எ'ன ெசMதா.? 

ெப �களி' ஆAதமாகிய ?-0ர� ெசMதைல* ெதாட�கினா.. "ஐேயா! ஐேயா! 

இ3த இட*தி� யா!மி�ைலயா! இ3த அ-கிரம*ைத* த��பா இ�ைலயா! ஐேயா! 

ஐேயா! வா!�க. வா!�க., ெகாைல விEகிற�'' எ'4 ெப!
 ?6ச98டவளாM 

பைதபைத*� அ�பா� நக3தா.. ைநனா �க
ம� அல8சியமாக நைக*�, "இ3த 

இட
 ெப8>ைய� ேபால அைம-க�ப8ட�. நீ எ<வள) ?6ச98டா@
, ஓைச 

ெவளியி� ேக8கா�. ஏ' U பா� ப�கிறாM? 0யிேலாைசைய� ேபால இ!-0
 

உ' 0ரலா� பா> என-0 இ'ப
 ெகா��பைத வி8� ஏ' 0ரைல இ�ப> 

விகார�ப�*தி- ெகா.கிறாM! ேபசாம� அ�,ற
 தி!
பி நி�; உன-0* ெதாியாம� 

நா' பி'னா� வ3� க8>- ெகா.கிேற'" எ'4 ?றிய வ ண
, க8>@-0 

அ�பா� இ!3த ேமனகாைவ ேநா-கி ேவகமாM நட3தா'. அவ. ெபாி�
 சீ+ற�
 

ஆ*திர�
 ெகா � அவைன ைவ�ெகா ேட க8>ைல6 I+றிவர* 
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ெதாட�கினா.. "ஆ  பி.ைளயாM� பிற3�, எவ=
 இ�ப>- ெகாFச�
 

ெவ8க
, மான
, G�, Iரைண ஒ'4
 இ�லாம9!-க மா8டா'. எ�லா
 �ற3த 

மி!க
! அ!கி� வா ! ஒ! ைக பா-கலா
. நா' உதவிய+ற ெப ெண'4 

நிைன*தாேயா நாைவ� பி��கி-ெகா � எ' உயிைர வி8டா@
 வி�ேவ ன'றி, 

எ' உண) இ!-0
வைரயி� இ3த உட
, உ' வச�படா�" எ'4 பலவா4 

W+றி ெபௗரஷ
 ?றி ேமனகா �'னா� ஓட, மர-காய=
 விைரவாக� ெப8ைட-. 

ேகாழிைய* �ர*�
 ேசவைல�ேபால- க8>ைல6 I+றி6 I+றி� பிரத8சண
 

ெசMய* ெதாட�கினா'. 

 

ேமனகா அவ' சி4வென'4 அல8சியமாக மதி*�, அவைன அ<வாேற அ'றிர) 

�+றி@
 ஏமா+றி, அவ=ைடய வி!�ப
 நிைறேவறா வித
 ெசMய நிைன*தா.. 

உ ைமயி� அவ' ஆ  சி�க
 எ'பைத அவ. அறியவி�ைல ; அவDைடய 

அ+,தமான அழகி� ஈ�ப8� ைந3திளகி அவளிட
 ேகாப*ைதA� கா8ட 

மனம+றவனாM அவ' அ� கா4
 அ'பான ெமாழிகைளேய ெசா�9 வ3தா'. 

அவ. ெந� ேநரமாக ஒேர பி>வாதமாM� ேபசி* த'ைன அல8சிய
 ெசMதைத- 

காண, கைடசியி� அவ=ைடய ெபா4ைமA
 விலகிய�. ஒ! ெப பி.ைள-0 

இ<வள) பி>வாதமா! இேதா ஒ! நிமிஷ*தி� இவைள எ' வச�ப�*�கிேற' 

எ'4 தன-0. நிைன*� உ4தி ெசM� ெகா �, "ேமனகா! உ' மன� 

ேகாண-?டா-ெத'4 நா' இ�வைரயி� தா8சணிய
 பா*ேத'. உ'ைன� 

பி>-க�>யாெத'4 நிைன*தாயா? இேதா பா; அ�*த நிமிஷ
 உ' மா,
 எ' 

மா,
 ஒ'றாM ேசர�ேபாகி'றன'' எ'றா'. 04-0 வழியாM- க8>9' மீேதறி 

அவைள� பி>-க� பாM3தா'. அவ. அ�ேபாேத த'=யி ேபாMவி8டதாக 

மதி*தா.. 

 

கைடசி �ய+சியாக க8>ைலவி8�, அத+க�பா� தி'ப ட�க. 

ைவ-க�ப8>!3த ேமைஜ-க�,ற
 விைர3ேதா>னா.. அ�ேபா� த+ெசயலாM 

அவDைடய ?ாிய விழிக. ேமைஜயி' மீதி!3த ெபா!8கைள ேநா-கின. 

மா
பழ�கைள ந4-0வத+காக அதி� ஒ! க*தி ைவ-க�ப8>!3தைத- க டா.. 

அ� ஒ'றைர6 சாணள) நீ �, பள�பள�பாM- ?ைமயாM- காண�ப8ட�; 

க ணிைம� ெபாEதி� அவ. அ3த- க*திைய- ைகயிெல�*�-ெகா � Iவைர 

அைட3�, ��ைக6 Iவாி� சா*தி, அவனி!3த ப-க
 தி!
பி நி'4 தன-0., 

''ஈIவரனி�லாமலா ெபாE� வி>கிற�! ந�ல சமய*தி� இ3த- க*திைய- 
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ெகா�*தா'. அவ' அனாைத ர8சகன�லவா. மனித!-0 அவ=ைடய பா�கா�ேப 

கா�ப'றி, அரச=
 ச8ட�
 இ3த அ-கிரம*ைத* த�*த� ?�ேமா? ஒ!கா@ேம 

இ�ைல ” எ'4 நிைன*�, “ஐயா! நீ இனி வரலா
. ந�ல சமய*தி� இ3த- க*தி 

என-0 உதவி ெசMய வ3த�. நீ எ'ைன* தீ � �' இ3த- க*தியி' 

�E�பாக�
, எ' மாபி� ,ைத3�ேபா
. பிற0 எ' பிண*ைத நீ உம� 

இ6ைச�ப> ெசMA
 எ'றா.; க*தியி' பி>ைய வல� ைகயி� இ4க�பி>*�* 

தன� மாபி+0 ேநராக விைர3� உய*தி-ைகயி' �E நீள*ைதA
 நீ8>னா.. 

 

அ3த விபாீத6 ச
பவ*ைத- க ட ைநனா �க
ம� ேபர6ச
 ெகா டவனாM 

உடேன நயமான உர*த 0ர9� ?வி, "ேவ டா
, அ�ப>6 ெசMயாேத, நி4*�, 

நா' ெவளியி� ேபாMவி�கிேற'. இனி உ'ைன* �',4*�வதி�ைல. உ'ைன 

உடேன ெகா � ேபாM உ' U8>� வி8�வி�கிேற'. கவைல�படாேத" எ'ற 

வ ண
 அவைள வி�*� ெந�3Wர*தி+0 அ�பா+ ேபாM நி'4, "ெப மணி! 

நா' உ'ைன சாதாரண� ெப ணாக மதி*�, அறிவி�லாதவனாM இ�ப>6 

ெசM�வி8ேட'. ம'னி*�- ெகா.. உ'ைன� பதிவிரைதகD-ெக�லா
 

ர*தினமாக மதி-க ேவ �
. இ�ப>�ப8ட மைனவிைய அைட3த வ=ைடய 

பா-கியேம பா-கிய
! எ' பண
 ேபானா@
 ேபாகிற�. நீ IகமாM உ' கணவாிட
 

ேபாM6 ேச. இேதா சாமாைவயைர அைழ*� வ!கிேற'" எ'4 ெசா�9 ஒ! 

கதைவ* திற3� ெகா � அ�பா+ ேபாM- கதைவ* தி!
ப)
 S>* தாளி8�6 

ெச'றா'. 

 

ேமனகா)-0 அ�ேபாேத S6I ஒE�காM வர* ெதாட�கிய�. ேபயா> ஓM3� 

நி+பவைள�ேபால அவ. அ�ப>ேய Iவாி' மீ� சாM3தா.. அவ' கைடசியாM6 

ெசா'ன ெசா�ைல நிைறேவ+4வாேனா அ'றி அ� வFசகேமா ெவ'4 

ஐய�+றா.. தன-0 தி!
ப)
 எ'ன ஆப*� ேந!ேமா ெவ'4 நிைன*� ேம@
 

எ6சாி- ைகயாகேவ இ!-க ேவ � ெம'4 உ4தி ெகா டா.. உயிைரA
 வில-க 

நிைன*தவ. அ3த- க*திைய* த' ைகயி9!3� வில-0வாளா? க*தி �த9யைவ 

ெகா>ய ஆAத�கெள'4 இழிவாM மதி-க�ப�கி'றைவ அ'ேறா! அ� அ�ேபா� 

அக�படாதி!3தா�, அவDைடய கதி எ�ப> �>3தி!-0
! பதிவிரதா 

சிேராமணியான அ
மடம� ைகயி' க+ேபா, அ�ல� உயிேரா, இ�ல� இர �ேமா 

அழி3தி!-0
 எ'ப� நி6சய
. இதனா�, ஒ! �"டைன அட-0
 ெபா!8ேட 

கட). இ'ெனா! ெபாிய �"டைன� பைட-கிறா எ'ப� ந'0 விள�கிய�. 
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கட)ளி' பைட�, ெவளி* ேதா+ற*தி+0 அைர0ைறயாM- காண�ப>=
, அ� 

எ<வித- 0+றம+ற அ+,த- களFசியமாM இ!�பைத நிைன*த ேமனகா கட)ளி' 

ெப!ைமைய- ெகா டா>னா.. எ'றா@
, அ<வள) _8பமான அறிைவ- 

ெகா ட அ�ெப மணி சாமாைவ யைர அவ' அ=�,வா' எ'4 அ�ேபா�
 

மடைமயா� நிைன*தவளாM ஒ<ெவா! கதவி@
 த' விழிைய ைவ*� ேநா-கிய 

வ ண
 இ!3தா.. அ3த- ெகா>ய காம�ரன� U8ைடவி8� ெவளியி� எ�ேபா� 

ேபாேவா
 எ'4 ெபாி�
 ஆவ� ெகா � வைதப8டா.. சாமாைவய �க*தி� 

இனி விழி�ப�
 பாவெம'4 நிைன*தா.. சாமாைவய, எ'=
 ெபய அவள� 

காதி+ ப�
 ப�
 ேபாெத�லா
, ெந!�, அவ. உட
ைப6 I�தைல ேபால* 

ேதா'றிய�. அ3த மக
மதியனி@
 அவேன மகா பாவெமன மதி*தா.. 

சாமாைவய' மாமைவயனாவேனா எ'4 விய�,+றா.. எ'றா@
 �.ைள 

�.ளா� வில-0த� ேபால6 சிறிய வFசக' U8>9!3� ெவளி�பட� ெபாிய 

வFசகன� உதவிைய* ேத�த� தவற�ல எ'4 நிைன*தா.. அ<வா4 ெந�ேநர
 

ெச'ற�. கா*�-கா*�- க க. &*தன. மக
மதிய=
 வரவி�ைல. 

மாமாைவய=
 வரவி�ைல. எதி6Iவாி� மா8ட� ப8>!3த க>யார*ைத� 

பா*தா.. மணி ப'னிர டாM இ!3த�. அ<வள) ேநரமாயி+றா ெவ'4 

விய�,+றா.. க>யார
 ேபாகாம� நி+கிறேதா ெவ'4 அைத உ+4 ேநா-கினா.. 

அதி� >-ட- >-ட- ெக'ற ஓைச வ3� ெகா >!3த�. மக
மதிய' ெசா'ன� 

ெபாMெய'4 நிைன*தா.. அவ' த'ைன ெவளியி� அ=�பமா8டா' எ'4
, 

தி!
ப)
 அவ' வ3� த'ைன வ+,4*�வா' எ'4
 அவ. உ4தியாக 

நிைன*தா.. இனி தா' அவ' �க*தி� விழி*தா� த'னி@
 ேகவலமான 

இழிபர*ைத ஒ!*திA
 இ!-க மா8டா. எ'4 மதி*தா.. 

 

அ'றிர) கழிA�' தா' அ<விட*ைத வி8� ெவளியி+ ேபாMவிட ேவ �
 

இ�ைலயாயி', அ3த வாளா� தன� கE*ைத அ4*�- ெகா � உயிைர 

வி8�விட ேவ �
; எ'4 ஒேர �>வாக* தீமான
 ெசM� ெகா டா.. 

ெவளியி+ ெச�வத+0 ஏதாயி=
 வழி இ!-கிறேதாெவ'4 அ<வைற �EைதA
 

ஆராய* ெதாட�கினா.. கத)கைள அE*தி அE*தி� பா*தா.. யா)
 ெவளியி� 

தாளிட�ப8ேடா &8ட�ப8ேடா இ!3தன. ெவளியி+ ெச�வத+0 எ*தைகய வழிA
 

காண�படவி�ைல. எ'ன ெசMவா. அ�ேபைத? ஓாிட*தி� க+சிைல ேபால 

நி'றா.. த' நிைனைவA
 விழிகைளA
 ஒ! நிைலயி� நி4*தி எ ணமிட-

லானா.. "நா' ெவளியி� ேபானா�, எ<விட*தி+0� ேபாகிற�? நா' கணவனிட
 

ேபாகாவி>� என-0 ெவளியி� எ<வித அ@வ@மி�ைல. கணவனிட
 ேபாM6 

ேச3தா�, நிக53தவ+ைற மைறயாம� அவாிட
 ெசா�லேவ �
. �திாீகDைடய 
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க+பி' விஷய*தி� ,!ஷ!-0� ெபாறாைமA
, ச3ேதக�
 அதிக
 ஆைகயா� 

அவ ஏ+4-ெகா.வாேரா அ'றி W+றி வில-0வாேரா? நா' எ' இ!தய*ைத 

அ4*� உ.ளி!-0
 உ ைமைய- கா8>னா@
 அ� ெஜகஜால வி*ைதேயா 

ெவ'4 அவ ச3ேதகி�பா. நா' ஒ! சிறி�
 மாச+றவளாM இ!�பி=
, அவ 

எ' மீ� த
 மனதி+0.ளாயி=
 ெவ4�ைபA
 ஐய*ைதA
 ெகா.வா. 

அ3தர�கமான அ',
 மனமா3த ெதாட,
 இ�லாம+ேபானபி', ேவ டா 

ெவ4�பாM வா5-ைக ெசMவைதவிட, நா' உயிைர வி�தேல ேமலான�. 

 

பாவியாகிய எ'னா� ெப+ேறா!-0
 பழி�,. கணவ=-0
 தைல0னிேவா� 

ஓயா6 ச3ேதக
; ஒழியா ேவதைன. என-0
 மான-ேக�. மான
 அழி3த பி' 

வாழாைம �'னினிேத எ'றன ந
 S*ேதா. இ*தைன தீைம-0
 நா' உயிைர 

வி�தேல ம!3�. நா' காணாம� ேபானைத�ப+றி அவக. இ�ேபா� �',4த� 

நி6சய
. நா' தி!
பாம� ேபாMவி8டா�, அவகDைடய �'ப
 ஒேர �'பமாM6 

சிறி� கால*தி� ஒழி3� ேபா
; எ'=ைடய கள�க*ேதா� நா' தி!
பி6 

ெச'றா�, அவக. யாவ!-0
 அ� மீளா ேவதைனயாM �>A
" எ'4 பலவா4 

ேயாசைன ெசMதா.. தா' மக
மதிய' U8ைட வி8� ெவளியி+ ேபானா@
 

இற-க ேவ >யேத �>). ெவளியி+ ெச�ல வழியி�லாத9' அ3த- காம�ர 

மக
மதிய' �க*தி� இ'ெனா! தர
 விழி�பதி@
 ெபாி�
 �ணிைவ- ெகா � 

அ3த- க*தியா� தன� கE*ைத அ4*�-ெகா � உயி வி�தேல தீமானமாM- 

ெகா டா.. நிர
ப)
 ஆ ைம வாM3த மகா Uரைன�ேபால மேனா உ4திA
 

அFசா ெநFச�
 விர-திA
 ெகா டா.. பளபள�பாM மி'னிய வாைள- 

ைகயிெல�*தா.. ேபாாி� ேதா+ற I*த Uர' தன� பைகவ' ைகயி� அக�ப8� 

மான
 இழ-காைம க!தி இற-க நிைன*�� பைகவாி' 0 � வ!
 ேபா� 

அத+ெகதிாி� தன� மாைப விாி*� நி'4 அைத ஏ+பவ' எ*தைகய 

மேனாதிட*ைத- ெகா.வாேனா அ*தைகய �ணிைவ- ெகா டா.. இ� 

வி3ைதயான ெசயேலா? 

 

உ ைமைய- கா-0
 ெபா!8� அரசிய�, ெச�வ
, நா� �த9ய வ+ைறA
 

நாயக', ,த�வ' �த9ேயாைரA
 ேபா-கிய ம�ைகய-கரசியான ச3திரமதி, 

இ4தியி� அத' ெபா!8� தம� சிர*ைத நீ8>னார'ேறா. அ*தைகய உ*தம 

மகளி தி!வவதாி-க உதவிய ,னிதவதியான ந
 &மகளி' வயி4 மலடாM 

ேபானேதா? அ�ல� இனி ேபா0ேமா? ஒ!-கா@
 இ�ைல. எ*தைனேயா சீைதக., 

சாவி*திாிக., ச3திரமதிக., ம ேடாதாிக., தமய3திக., க ணகிய தின3தின
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இ�&மாேதவி' மணி வயி+றி� ேதா'றி- 0�ைபயி+ &*த தாமைர மலைர� ேபால 

ஏ5ைமயி@
 தா5ைமயி@
 இ!3� த
 ,க5 ெவளி�படாவைகயி� அ* 

தி!வயி+றி+0* தி!
பி� ேபாM6 ேச3த வ ண
 இ!-கி'றன. அவகளி' 

சாித*ைத� பா�வத+0 வா'மீகிகD
, க
பகD
, ,கேழ3திகD
 ேபாதிய 

அளவி� எ�கி!3� கிைட-க�ேபாகி'றன! பதிவிரதா த!ம*தி+ேக இ!�பிடமான 

இ�, ணிய உ!)
, க+பி' திரDமாM* ேதா'4
. இ!ப*ெதா! தைல�ைறயி� 

அவகDைடய �'ேனா இய+றிய மகா பா*திர�கெள�லா
 ெதாைலய அவக. 

,னித
 எM�வ எ'ப� �-கா@
 தி ண
. 

 

அ*தைகய ,கைழ நம� நா8>+0 உத)
 ெப  மணிகளி� ஒ!*தியான ேமனகா 

எ'ன ெசMதா.? வாைள- ைகயி� எ�*தா.. ெவ8�ேவா' ெவ8ட�ப�ேவா' 

எ'=
 இ!வாி' காாிய*ைதA
 ஒ!�ேக அவேள ெசMவதான அாிதி=
 அாிய 

Uர6ெசயைல �>-க ஆய*தமானா.. க*திைய ேநா-கினா.. அதனிட
 ஒ!வைக 

ஆதர)
 ந'றியறி)
 அவ. மனதி+ Iர3தன. "ஆ! எ' அ!ைம- க*திேய! எ' 

ஆ!யி ந பேன! நீ ந�ல சமய*தி� ெசMத ேப!தவிைய நா' எ*தைன ெஜ'ம
 

எ�*தா@
 மற�ேபனா? எ' உயி*தனமாகிய க+ைப- ெகா.ைள ெகா.ள வ3த 

ெகா>ய க.வைன ெவ!8> ஓ>ய மகா உபகாாி ய�லவா நீ! இ3த ஆப*தி� எ'ைன 

கா-க எ' கணவனி�லாதைத அறி3�, திbெர'4 ேதா'றி உதவி ,ாி3த 

உ*தமனாகிய உ'ைன நா' கணவனி@
 ேமலாக மதி*�- கைடசி- கால*தி� எ' 

மாைப நீ தீ ட வி�கிேற'. நீ எ' மாபி' ெவளி�,ற*ைத மா*திர
 தீ �த� 

ேபாதா�. அத' உ8,ற*தி@
 _ைழ3� அத+0.ளி!-0
 எ' இ!த ய*ைதA
 

இர டாக� பிள3� அத+0. நிைற3தி!�ப� எ'னெவ'4 பா. அ�0 

நிைற3தி!-0
 எ' கணவ' உ!ைவ மா*திர
 ஒ! சிறி�
 வ!*தாேத; வாேள! 

ஏ' தய�0கிறாM? உ' மான*ைத- கா�பா+றிய�, உ'ைன- ெகா�வத+0*-

தாேனா எ'4 ேக8கிறாேயா? அ'றி, "எ' இ!தய*ைத� பிள3� வி8டா�, பிற0 

எ' கணவ' வ>வ*தி+0 இ!�பிட
 இ�லாம� ேபாகிறேத எ'4 

நிைன-கிறாேயா?" எ'4 பலவா4 க*திேயா� ெமாழி3தா.. 

 

அ�ேபா� அவDைடய கணவன� வ>வ
 அக- க ணி+0* ேதா'றிய�, ெநFI 

இளகி ைந3த�. இ!�பி=
 எஃகி=
 வ9யதாM* ேதா'றிய அவDைடய மனதி' 

உ4தி தள வைட3�, அவ' மீ� ைவ*த காத@
 வாFைசA
 தி!
பின. க களி� 

க ணீ வழி3த�. எ'ன ெசMவா.? ''ஆ! எ' பிராணநாதா! எ' மனதி+0க3த 

மேனாகர வ>ேவ! இைணய+ற இ'ப
 பாM3த எ' ம'மத �ைரேய! உ�களிட
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இ3த ஐ3� நா8களாM நா' அ=பவி*த Iவ-கேபாகமாகிய ேபரான3த Iக
 

ஈIவர=-0- ?ட6 ச
மதி இ�ைல ேபா9!-கிற�. நா' இ3த உயிெர�*� 

இ<வள) கால
 இ<)லகி� வா53தத+0 இ3த ஐ3� நா8கேள ந�ல நா8க.. 

இைவகேள பய' ப8ட Iபதின�க.. ம+ற நா8க. யா)
 சா
ப9� வா*த 

ெநMேபால, அவமா-க�ப8ட நா8க. தா
. இனி நா' உ�கைள எ�0 

காண�ேபாகிேற'? ச-கைர� ப3த9� ேத' மைழ ெபாழி3த� ேபா'ற 

உ�கDைடய ெசா�ல�ைத இனி எ' ெசவி எ�ேபா� அ.ளி� ப!க�ேபாகிற�? 

அதனா� எ' உட
, இனி ஒ! தரமாயி=
 &ாி*�� ,ளகா�கித
 அைடய� 

ேபாகிறேதா? இ3த Iக
 நீ>*� நி+0
 எ'ற�லேவா பாவியாகிய நா' 

நிைன*ேத'! ெதMவ
 எ' வாயி� ந'றாக ம ைண� ேபா8� வி8டேத! நா' 

தFைசயி9!3த ஒ! வ!ஷ*தி� இற3� ேபாயி!-க- ?டாதா? அ�ேபா� 

உ�கD-காயி' வ!*தமி�லாம+ ேபாயி!-0ேம. இ�ேபா� உ�கD-0 நீ>*த 

விசன
 ைவ*�வி8ேட'. 

 

ஆனா�, என-0 உ டான இ
மான- ேக8ைட நீ�க. ேக8� மீளா 

ேவதைன-கட9� ஆ5த9=
, சாதாரணமாக எ'ைன இழ�பத' �யர
 நீ>*� 

நி�லாம� விைரவி� தணி3� ேபா
. தFைசயிேலேய உயிைர மாM*�-ெகா.ள 

நிைன*த நா' உ�கைள வி�*�6 ெச�ல மனம+4* தவி*ேதேன! இ�ேபா� 

உ�களிட
 வ3� எவ!-0
 கிைட-காத ெப!
 ேபறான உ�கDைடய 

அ3தர�கமான வா*ச�ய*ைதA
, உ ைமயான காதைலA
 ெப+றபி' உ�கைள 

வி�*�� பிாி3� ேபாவத+0 எ' மன
 இண�0ேமா? எ' நாதா! எ' நிதிேய! எ' 

உலகேம! எ' பா-கியேம! எ' Iகேம! எ' உயிேர! எ'! ெதMவேம! உ
ைம 

வி�*�� பிாிய மன
 வ!ேமா? நா' வாளா� எ' கE*ைத அ4*�- ெகா டா@
 

உ�களிட
 Iக
ெப+ற இ<)ட
ைப வி8� எ' உயி ேபா0ேமா? எ'க8ைட தா' 

ேவ0ேமா? எ' மன3தா' சா0ேமா? எ' ெச�வேம ! உ�கைள வி8� எ�ப> 

பிாிேவ'? உ�கDைடய ெபா!ளாகிய க+ைப� பறிெகா�-க மனம+4 எ' 

உயிைரேய ெகா�-க இண�கிவி8ேட'. இனி சாகாம� த�,வ� எ�ப>? நா
 

இ!வ!
 ஒ'றாயி!-க- ெகா�*� ைவ*த� இ<வளேவ. நீ�க. எ' ெபா!8� 

வ!3தாம� ெசௗ-கியமாக இனி ேவெறா! ம�ைகைய மண3� இ',+4 

வாE�க.. அைத�ப+றி நா' வ!3தவி�ைல �ைரேய! ேபாகிேற'. ேபாகிேற'. 

ப8ச
 மற-க ேவ டா
. அ'ைப* �ற-க ேவ டா
. நா' ெப b யாவாி@
 

ஏைழ. கணவ' Iக*ைத நீ>*� அைடய� பா-கிய
 ெபறாத பர
 ஏைழ. �' 

ெஜ'ம*தி� எ*தைனேயா பிைழகைள6 ெசM� ஈIவர=ைடய ேகாப*தி+0� 
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பா*திரமான மகா பாதகி! நா' எ' மடைமயா@
 ெப ைமயா@
, உ�க. 

விஷய*தி@
 எ*தைனேயா பிைழகைள6 ெசMதி!�பேப'. 

 

"க�லா�பிைழA� க!தா�பிைழA� கசி3�!கி 

நி�லா�பிைழ நிைனயா� பிைழA நி'னFெசE*ைத6 

ெசா�லா� பிைழA
 �தியா�பிைழA3 ெதாழா�பிைழA 

ெம�லா� பிைழA
 ெபா4*த!.வா ெய'றனா!யிேர?" 

 

உ�கDைடய ,திய ந8பி� ,திய மைனவா5-ைகயி� வ!ஷ*தி+0 

ஒ!�ைறேய=
 எ'ைன நிைன�Xகளா? பாவியாகிய எ' ெபா!8� த�க. மன
 

ஒ! ெநா> வ!3�மாயி', நா' கைட*ேதறி வி�ேவ'. உ�க. க  எ' ெபா!8� 

ஒ! �ளியள) க ணீ வி�மாயி' எ' ெஜ'ம
 சாப�யமாM வி�
. உ*தர) 

ெப+4-ெகா.கிேற'. எ' உயி நிைலேய! ேபாM வ!கிேற'. எ' ெதவி8டாத 

ெத.ள�ேத! ேபாMவ!கிேற'. ேதவாீ ெபா+பாத கமல�களி� ஆயிர
 �ைற 

ெத ட
 சம�பி*ேத'. ேதவாீ பாதேம என-0* �ைண. ேதவாீர� ஆசீவாத
 

நீ�காம� எ'மீ� இ!�பதாக" எ'றா.. �*�மாைல கீேழ விEதைல�ேபால- 

க ணீ வழி3� பாைவைய மைற*த�. அ�ப>ேய ைந3� இளகி உ!கி அ',- 

0வியலாM ஆைசமயமாM- க கைள S> ஒ! நிைலயி9!3�, த' கணவ' 

வ>வ*ைத அக-க ணி+ெகா � அதி� ஈ�ப8� ெந-0 ெந-0!கி6 சலனம+ற 

ெதவி8டாத ஆந3தவாாியி� ேதாM3� அைசவி'றி ஓM3� உலக*ைத மற3� 

மேனாெமMகைள உணராம� நி'4 அைச3தா>னா.. 

 

அ<வா4 கா� நாழிைக ேநர
 ெச'ற�. அ3த சமாதி நிைல சிறி� சிறியதாM விலக* 

ெதாட�கிய�. தானி!3த அைறயி' நிைன)
, த' விப*தி' நிைன)
, தா' 

ெசMயேவ � வதான காாிய*தி' நிைன)
 மனதி� தைலகா8ட ஆர
 பி*தன. 

தி!
ப)
 தன� ைகயி9!3த வாைள ேநா-கினா.. அவDைடய உர*ைதA
 

�ணிைவA
 ெகா டா.. "க*திேய! வா இ�ப>; நா' இ3த உலக*தி9!3த� 

ேபா�
. கள�க*ைத� ெப+ற நா' இனி அதிக ேநர
 இ<)லகி� தாமதி*தா�, எ' 

கணவன� ஆ'மாவி+0 அ� சகி-க ெவா ணா- கா8சியா0
. ஆைகயா�, உ' 

ேவைலைய6 ெசM" எ'றா.. தா' ெப  எ'பைத மற3தா.. உயிைர* �!
பாக 

மதி-0
 Uராதி Uரைன�ேபால க*திைய- ைகயி� எ�*தா.. த3த* தக8ைட� 

ேபால மி'னி க கைள� பறி*� மனைத மய-கி அழேக வ>வமாM* ேதா'றிய 

அவள� மாபி� அ3த வா. வ@வாக _ைழA
ப> அத+0 விைசJ8ட நிைன*� 

தன� ைகைய ந'றாக நீ8> இல-0� பா*தா.. அத+0. அவD-0 மிக)
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அ!கி9!3த ஒ! கத) பbெர'4 திற3த�; மி'ன� ேதா'4தைல� ேபால* 

திbெர'4 ஒ!வ!ைடய கர
 ேதா'றி அ3த- க*திைய ெவ�-ெக'4 அவ. 

கர*தினி'4 பி��கிவி8ட�. "ஐேயா! மக
மதிய' க*திைய� பி��கிவி8டாேன! 

இனி எ'ன ெசMேவ'?" எ'4 நிைன*�� ேபர6ச
 ெகா � பதறி- கீேழ U53� 

S6சி*தா.. 

***** 

 

ச+4 ேநர*தி+0 �'ன அவைள* தனிேய வி�*�� ேபான ைநனா�க
ம� 

மர-காய' நிைன*தவ+ைறA
 ெசMதவ+ைறA
 நா
 ந'றாறிய ேவ �ம'ேறா? 

சாமாைவயாி' SலமாM அவைள அவDைடய U8>+0* தி!�பி 

அ=�பிவி�வதாக அவ' ெசா'ன� �+றி@
 வFசக
; அ3த அழகிய ெயௗவன 

மடமாைத* தன� ெப!*த ெச�வேம ேபாயி=
, த' உயிேர அழியி=
 தா' 

அ=�ப-?டாெதன உ4தி ெசM� ெகா டா'; அவைள வி�*� ெவளியி+ 

ெச'றவ' ேவெறா! அைற-0. _ைழ3� ஒ! சாMமான நா+கா9யி� சாM3தா'; 

ேகாப*தினா@
 அவமான*தினா@
 அவ=ைடய ேதக
 �>�>*� விய*த�; 

அவ=ைடய ேமாகாேவச
 உ6சநிைலயி9!3த�; 

 

"�Fசா தயேவா �யி ேசாதரெவ' 

நFசா விழிேவ ெலறிந'=தலா
 

பFேசர>யா யிைழபா @ைறA 

ெநFேச ெயைன நீA நிைன3திைலேயா?'' 

 

எ'ன, அவ=ைடய மன�
 உயி!
 அைற-0.ளி!3த ெபா+பாைவயிட*தி� 

இ!3தனவ'றி, அவன� ெவ+4ட
, மா*திர
 அவ=ட' இ!3த�; ேவ4 

�ைணய+4, �+றி@
 த' வய*தி9!3த ேகவல
 ெம�9யவளான ஒ! ெப  

த'ைன அ'4 ஏமா+றியைத நிைன*� ெந�S6ெசறி3தா'; ந�ல த!ண*தி� 

க*திெயா'4 04-கி8� தன� எ ண*தி� ம ைண� ேபா8டைத நிைன*� 

மனமா5 கினா'. எ�ப>யாயி=
 அ'றிர) கழிA�'ன
 அவைள* த' 

வய�ப�*த உ4தி ெகா டா'. அ<வள) பா�ப8ட அ�ெப , அ'றிர) �E�
 

விழி*தி!-கமா8டா ெள'4
, அவ. ெந� ேநர
 விழி*தி!-க �ய9=
, இர � 

S'4 மணி ேநர*திலாயி=
 ேசா)
, �யி@
 அவைள ேம+ெகா.Dெம'4
, 
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அ�ேபா� அவD-க!கி� இ!-0
 கதைவ*திற3� ெகா � ெம�ல உ8,ற
 

ெச'4 அவ. கர*தி9!3த க*திைய பி��கி வி8டா�, அவDைடய ெச!-0 

ஒழி3� ேபாெம'4
, தன� எ ண
 அ�ேபா� நிைறேவறி�ேபா ெம'4
 

நிைன*� மன�பா� 0>*தா'. 

 

உர9� அக�ப8ட ெபா!. உல-ைக-0* த�,த@ ேடா ? எவ!
 க டறிய--

?டாத த' சயன அைறயி� வ3� அக�ப8�.ள ெப  இனி த�பி� 

ேபாவ� ேடா! ஒ!நாD
 இ�ைலெய'4 நிைன*தா'. அவDைடய அ+,த 

வ>வ�
 இளைமA
 க8டழ0
 கா3திA
 இனிய ெசா+கD
 அவ' மதிைய மய-கி 

ைமயைல S8> அவைன உைல*� வைத*� வா8>ன. தன-0. ஐ3� ல8ச
 

/பாM ெப4மான �.ள ெச�வெம�லா
 அவ. ெபா!8� அழி3தா@
 

கவைலயி�ைல. அ*�ட' தன� உயி ேபாவதாயி=
 இல8சியமி�ைல. 

அ�ெப மணிைய* தன� ைக-ெகா � தீ >னா� ேபா�
 எ'4 பலவா4 

நிைன*� மேதா'ம*தனாM- காமா�ரனாM ஜூரேநாM ெகா � இ!-ைக 

ெகா.ளா ெமMயினனாM* த*தளி*� உ8கா3�
 நி'4
 நட3�
 அய3�
 

சிறி� ேநர
 வ!3தி� ேபா-கினா'. 

 

இைரைய விE�கின மைல�பா
ைப� ேபால நகரமா8டாம9!3த ெபாE�
, 

கா�களி� ,  ெப+றேதா ெவ'ன ெம�ல நக3த�. மணி 11, 12, 1, 2 ஆயி+4. 

ெம�ல எE3தா'. ஓைசயி'றி* தன� காைல� ெபய*� ைவ*� நட3� ேமனகா 

கைடசியாக க*திேயா>!3த இட*தி+0 மிக)
 அ!கி� இ!3த ஒ! கதைவ 

அைட3தா'. அதி� காண�ப8ட சிறிய இ�-கி� க ைண ைவ*� உ8,ற
 ?3� 

ேநா-கினா'. க*திேயா� கைடசியாM நி'றவிட*தி� அவ. காண�படவி�ைல. 

கால> ேயாைசேய=
 ேவ4 ஓைசேய=
 உ டாகவி�ைல. அ3த இ�-கி' 

வழியாக அைறயி' ம+ற� பாக*ைத ேநா-க-?டவி�ைல. அவ. எ�கி!-கிறாேளா 

, விழி*தி!-கிறாேளா �யி@கிறாேளா ெவ'4 ஐய�+றா'. அ�கி!3� 

த�பி�ேபாக எ*தைகய வழிA
 இ�லாைமயா� அவ. எ�ப>A
 உ8,ற*தி 

ேலதா' இ!*த� ேவ �ெமன உ4தி ெகா டா'. 

 

ெம�ல ஓைசயி'றி ெவளி*தாைள நீ-கி- கதைவ* திற3தா'. அவ=ைடய ேதக
 

பதறி ந��கிய�. உ8,ற*தி� தன� சிர*ைத நீ8>னா'. க ணிைம-0
 

ெபாEதி� அவ=ைடய விழிக. அ3த அைற �EைதA
 ஆராM3�, இர*தின பி
ப
 

ேபால* ேதா'றிய ெப மணிைய- க �வி8டன. அவ. எ�கி!3தா.? 

தைரயி9!3தாளா நா+கா9 ேசாபா-களி� இ!3தாளா? இ�ைல. அ� ந
ப-?டாத 
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வி3ைதயா யி!3தைமயா� அவ' ெபாி�
 விய�ைபA
 திைக�ைபA
 அைட3தா'. 

ச+4 �' த'ைன- ெகா>ய நாகெமன நிைன*� விலகிய ெப மணி அ�ேபா� 

அவள� 0ண*தி+0 மாறான காாிய*ைத6 ெசMதி!3த ைத-காண, அவ' தன� 

க கைள ந
பாம� அவ+ைற- கச-கி வி8�* தி!
ப)
 ேநா-கினா'. அ� 

ெபாMேயா ெமMேயா காமேநாM ெகா ட த' மன*தி' மகேவா எ'4 திைக*தா'. 

ஒேர ேஜாதியாM- காண�ப8ட மி'சார விள-கி' ஒளியி� பளபளெவ'ன மி'னிய 

அவ=ைடய க8>9' மீ�, ெவ  ேமக�களினிைடயி� தவE
 S'றா
 பிைற6 

ச3திரைன�ேபால, அ3த வ>வழகி ப�*தி!3தா.. இ'ன�
 அவேளா� ேபாராட 

ேவ �ேமா ெவ'ன� ெபாி�
 அ6ச�ெகா � வ3த தன-0- 0
பிட�ேபான 

ெதMவ
 04-கி8டைத� ேபால த' வி!�ப
 எளிதி� நிைறேவறியி!*தைல- 

க � ேப!வைக ெகா டா'. ெபா+ ப�ைமேயா ெவ'ன* ேதா'றிய ேமனிA
, 

உய3த ப8�� ,டைவA
, ைவர ஆபரண�கD
 ஒ'4 ?> மி'சார ெவாளியி� 

க ெகா.ளா6 ேசைவயாM fவ9*தன. அ� ெதMவேலாக- கா8சிேபால)
 அவ. 

க3த!வ �திாீைய� ேபால)
 ேதா'ற- க ட ெயௗவன� ,!ஷ' காத� ெவறிA
 

க8>லட�கா ேமாகாேவச�
 ெகா டா'. 

 

ஒேர பாM6சலாM� பாM3� அவைள அைண-க நிைன*தா'. அவ. ஒ!கா� 

த'ைன- க*தியா� 0*தி-ெகா � இற3� கிட-கிறாேளா ெவ'4 உ+4 

ேநா-கினா'. உதிர�
 சவ*ேதா+ற�
 காண�படவி�ைல. இத5கைள S>6 

சாM3தி!-0
 தாமைர மலைர�ேபால அவ. �வ � கிட3த ேதா+ற
 அவள� 

�யிைல6 I8>ய�. அவ. தன� �க*ைத அ�,ற
 தி!�பி ெம*ைதயி� 

மைற*தி!3தா.. "ஆகா! நாண*தினா� அ�லவா �க*ைத மைற*�- 

ெகா >!-கிறா.. கட9' ஆழ*ைத- க டா@
 காணலா
; ெப களி' 

மன*ைத- க � பி>-க எவரா@
 ஆகா�; இவD
 எ' மீ� வி!�ப*ைத- 

ெகா ேட எ'னிட
 இ<வள) ேநர
 ேபாரா>� பக8ெட�லா
 கா8>யி!-கிறா.. 

ஆ  பி.ைளகேள எளிதி� ஏமா4
 Sடக.. எ' மனைத6 ேசாதி�பத+க�லேவா 

இவ. இ3த நாடக
 ந>*தா.. நா' த'னிட
 உ ைம அ'ைப- 

ெகா >!3ேதேனா, ெந��கால
 த'ைன ைவ*� ஆ.ேவேனா, அ'றி ேமாக
 

��ப� நா. ஆைச அ4ப� நாெளன சிறி� கால*தி� வில-கி வி�ேவேனா ெவ'4 

ஆராM3தி!-கிறா.. ஆகா! எ' க மணி ! உ'னா� நா' எ*தைகய ேபாி'ப 

Iக*ைத அைடய� ேபாகிேற'! உ'ைன நா' வி�ேவனா? எ' உயி உட99!3� 

பிாிA
ேபாேத நீA
 எ'னிடமி!3� பிாிவாM; க மணிைய இைமக. 

கா�பைத�ேபால உ'ைன நா' எ' ஆைச ெய'=
 ேகா8ைட-0. ைவ*� 

அ=தின�
 பா�கா�ேப' அFசாேத" எ'றா'. 
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ெம�ல அ>ேமல> ைவ*�- க8>9+0 அ!கி� ெந!�கினா'. அவ=ைடய 

காம*தீ SைளையA
, ேதக*ைதA
 ப+றி எாி*த�. அட-க ெவா ணாத 

தவி�ைபA
 ஆ*திர*ைதA
 ெகா டா'. அழ0* திரளாகிய அ3த அமித சFசீவி 

கிட3த தடாக*ைத* தா' அ�*த நிமிஷ*தி� அைட3� தன� ஐ
,ல'கD
 

மன�
 ஆ'மா)
 களிெகா.ள, அ3த இனிைம�பிழ
ைப அ.ளி� ப!0ேவ' 

எ'=
 உ4திA
 ஆவ@
 ெகா � க8>ைல அைட3தா'. அ�ெப மணி தன� 

,டைவயா� கா�க., ைகக., தைலயி' உேராம
 �த9யவ+ைற S>� 

ப�*தி!3த� அதிகாி*த நாண*ைத- கா8>ய�. அவ. உட
பி� விலா�ப-க*தி� 

சிறி� பாக�
, க'ன*தி� சிறி� பாக�ேம அவ=ைடய க ணி+ப8டன. 

 

அ ைட� பாைவ-0 அ� ெப க. நாயக*தி' ேதக*தி� அழ0 வழி3த�; ஒ! 

சிறி� மாIம+ற த3த�ப�ைம ேபால)
 வாைழயி' ெம�9ய ெவ 0!*ைத� 

ேபால)
 அவDைடய ேமனி ேதா'றிய�. ைககா�க. அ6சி� கைட3ெத�-க� 

ப8டைவ�ேபால- கரைணகரைணயா- காண�ப8டன. ேபரதிசயமாM* ேதா'றிய 

அ3த அ+,த- கா8சியி� அவ' மன� ஈ�ப8�* ேதாM3த�. ெம�ல அ!கி� 

உ8கா3� ைகைய அவ. மீ� ைவ*தா'. த'ைன- 0*�
 எ ண*�ட' அவ. 

க*திைய இ'ன
 ைவ*தி!-கிறாேளா ெவ'4 ைககைள ேசாதைன ெசMதா'. க*தி 

காண�படவி�ைல. அவன� ெப!�கவைல ெயாழி3த�. �ணி) டாயி+4. த' 

�E ஆ*திர*ைதA
 ேமாக*ைத�கா8> அவைள- க8> அைண*� அவDைடய 

I3தரவதன*ைத� பி>*�* த' ப-க
 தி!�ப �யல, அவ. ந'றாM- 

0�,ற�ப�*�* த' �க*ைத அE*தமாக ெம*ைதயி� மைற*�- ெகா டா.. 

 

"ஆகா! நா' எ*தைனேயா உயதர ம�ைகயாி' நாண*ைத- க >!-கிேற'! 

இவைள�ேபா'ற ெப  மாைன நா' க டேத இ�ைல! ெதா�வத+0. 

வ!தைலவிட இ<வா4 நாTத@
 வசீகரமாM*தா' இ!-கிற�. இ�ேவ ப*மினி 

ஜாதி�ெபா களி' இய�ெபன நா' ெகா-ேகாக சா�திர*தி� ப>*தி!-கிேற'. 

ஆகா! நாேன அதி"டசா9! எ'ன பா-கிய
! ஆ டவ' ெபாியவ' அ�லாஹு* 

த�லாவி' அ!ேள அ!.. எ<வள) அ!ைமயான இ3த நிதி-0வியைல என-0 

அளி*தா'! எவ-0
 கிைட-காத இ3த ஆந3தேபாக*ைத என-களி-0
 

ஆ டவைன நா' எ�ப>* �தி�ேப'? இவ. W�காம� எ' வரைவ ஆவேலா� 

எதிபா*த'ேறா வ!3தி- கிட-கிறா.. நா' எ' மடைமயா� இ3ேநர
 வராம� 

உ8கா3தி!3� வி8ேட'; எ' க ேண ! எ' இ'ப- களFசியேம! ேமனகா! 

எ'னிட
 இ'ன�
 ெவ8கமா? இ�ப>* தி!
,; ேராஜா�&ைவA
 ெவ�@
 உ' 
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�க*ைத என-0- கா8ட- ?டாதா? எ' ஆைச- க ணா8>; இ�ப>* தி!
,; 

ேசாதைன ெசMத� ேபா�
. நா' இனி உ' அ>ைம ; இ� ச*திய
. எ'=ைடய 

ெபா!ைளA
, எ'ைனA
 உ' பாத*த>யி� ைவ*� வி8ேட'. உ' வி!�ப�ப> 

ெபா!ைள� பய'ப�*தி எ'ைன ஏவலா
; இனி நீேய எ' ெதMவ
! நீேய இ3த 

மாளிைகயி' சீமா8>. ேகவல
 கEைதயி@
 தா53தவளான எ' மைனவி உ' 

கா9� ஒ8>ய Wசி-0
 நிகராக மா8டா.. அ3த Sட மி!க*ைத நா' இனிேம� 

கனவி@
 நிைன�பதி�ைல. இ� ச*திய
. 

 

அவைள நாைள-ேக அவDைடய தாM U8�-0 அ=�பி வி�கிேற'. அ�ல� 

விஷ*ைத- ெகா�*� அவைள- ெகா'4வி�கிேற'. ,!ஷ=ைடய 

மனதி+கிைச3த வித
 அவ=-0 Iக
 ெகா�*� அவைன இ',4*த அ3த 

மி!க*�-0* ெதாியா�. நா' ேவ4 �திாீேயா� ேபசினா� ஆ*திர�
 

ெபாறாைமA
 எாி6ச@
 உ டாMவி�
. தா=
 Iக� ெகாடா.; பிறாிட
 

ெப4வைதA
 த��பா.. அவளிட
, நா' ேவ4 ெப  �க*ைதேய 

பா*தறியாதவ' எ'4 ஆயிர
 ச*திய
 ெசM� தின
 ஒ<ெவா! ,திய ம�ைகைய 

அ=பவி*�வி8ேட'. நீ யாவாி=
 ேம
ப8டவளாக இ!�பதா�, இனி நீேய 

என-0 நிர3தரமான ப8டமகிஷி. நா' இனி உ'ைன ய'றி பிற �க*ைத- 

க ெண�*�
 பா�பதி�ைல. எ' மைனவிையA
 நாைள-ேக ஒழி*� 

வி�கிேற'. உ'=ைடய கா3திய�லேவா கா3தி Lஜஹா' (ெஜகfேஜாதி) எ'4 

எ' ெப ஜாதி-0 ைவ*தி!-0
 ெபய உன-க�லேவா உ ைமயி� 

ெபா!3�கிற�! அ3த எ!ைமமா8ைட இனி நா' பா�பேத இ�ைலெய'4 அ�லா 

அறிய6 ெசா�@கிேற'" எ'4 தன� மைனவிைய இக53�
, ேமனகாைவ* 

�தி*�
, நிைன*த வித
 பித+றி அ�ெப மணியி' அ!கி� தைலயைணயி� 

சாM3� �ர8டா8டமாM அவைள இ4க- க8> அவDைடய �க*ைத* தன� ப-க
 

தி!�பி விைரவாக* தன� ஆ*திர*ைத ெய�லா
 ஒ'றாM6 ேச3� அவ. �க*தி� 

�*தமி8டா'. அதனா� வில-க �>யாத இ'ப*ைத- ெகா ட அ
 ம�ைக 

அ!வ!*த ,'னைக கா8> ெந�S6ெசறி3� தன� க கைள ந'றாக* திற3தா.. 

அ*தைனA
 ெபாறி* த8�தைல� ேபால ஒ! ெநா>யி� நிக53தன. 

 

பI*ேதா9� மைற3தி!3த ,9ைய� ேபால, அ
 �க
 அவ=ைடய மைனவி 

Lஜஹானி' �கமாM ேபாMவி8ட�. அவ. ேமனகா வ'4; அவ=ைடய மைனவி 

Lஜஹாேன அ<வா4 ப�*தி!3தவ.. தி' ப ட
 ைவ-க�ப8>!3த 

பா*திர*தி� ைகையவிட, அதி9!3� நாக�பா
, ,�ெஸ'4 படெம�*�- 
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கிள
,த� எ<வாறி!-0
? அைத� ேபால அ3த- கா8சி ேதா'றிய�. அவ=ைடய 

வFசக*ைத இ'ெனா! வFசக
 ெவ'4வி8ட�. அவ. அ�0 எ�ப> வ3தா., 

ேமனகா எ�ப> ேபானா. , ேமனகாவி' ,டைவ, இரவி-ைக, ஆபரண�க. 

�த9யைவ அவ. மீ� எ�ப> வ3தன எ'4 பல விதமான ச3ேதக� ெகா � 

திைக*தா'. இ>ேயாைசைய- ேக8ட நாக
 ேபால� ேபர6ச
 ெகா � ேப6I 

S6ச+4 அ�ப>ேய மய�கி* தைலயைணயி� சாM3தா'. த ணீாி� ஆ5*த�ப8ட 

ெகா.ளி-க8ைடைய� ேபால , அவ=ட
ைப- ெகாD*திய காம*தீ தணி3� இ!3த 

இட
 ெதாியாம� பற3த�. அ� கா4
 த' மைனவியிட
 தன� விபசார�கைள 

மைற*�*தா' பரம ேயா-கிய ென'4 ந>*� அவைள வFசி*த� அ�ேபா� 

ெவ8ட ெவளி6ச மாயி+4. அவைள நிைன*த வித
 W+றியைவ யா)
 அவ=ைடய 

நிைனவி+0 வர அவ' ந�ந��கி S6சி*�- கீேழ U53தா'. 

--------------------- 

அதிகார" அதிகார" அதிகார" அதிகார" 1111....11 11 11 11 ----    ேமனகாவி� க2ள� �,ஷ�ேமனகாவி� க2ள� �,ஷ�ேமனகாவி� க2ள� �,ஷ�ேமனகாவி� க2ள� �,ஷ�    

 

அ-கா.! அ> அ-கா.!' எ'4 ெபா�கி ெயE3த ஆ*திர*ேதா� ெப!3ேதவிைய- 

?வி அைழ*தவனாM- ைகயிேல3திய த3திAட' உ8,ற
 _ைழ3த வராகசாமி 

ேநராக சைமயலைற-0. ெச'4, "அவ. தFசா�ாி� இ�ைலயாேம!" எ'4 

ெபாி�
 விய�,
 திைக�,
 ேதா'ற- ?றினா'; அவ=ைடய உட
, 

படபட�ைபA
, ெசா+க. பைத பைத�ைபA
, �க
 அக*தி' �'ப*ைதA
, 

க க. , ப�
 மன*ைதA
 யா)
 ெப!*த ஆவைலA
 ஆ*திர*ைதA
 

கா8>ன. பா
ைப- க � நா
 அFசி ந��0கிேறா
. பா
ேபா ந
ைம- க � 

பய3ேதா�கிற�. வராகசாமி தன� சேகாதாிமாாிட
 அ6ச*ைத- கா8>யைத� 

ேபா�, 0+ற�.ள மன*தினரான அ<வி! ெப >!
 அ<விட*தி� உ.eற� 

ெப!
 பய*ைத- ெகா >!3தன எ'றா@
, அைத ெவளியி+ கா8டாம� மிக)
 

பா�ப8� மைற*�, �க*தி� அ!வ!�ைப-கா8> ஏேதா அ@வைல6 ெசMதவராM 

அவைன� ெபா!8ப�*தாம� இ!3தன. ேமனகா)-0 அவ' ெகா�*த 

ெச�ல*தினா� அவக. ெபாி�
 தா5)
 அவமான�
 அைட3தவைர� ேபால* 

ேதா'றின. 

 

ெப!3ேதவி மா*திர
 ெம�ல �T�T*த 0ர9�, "தFசா�ாி� இ�லாவி8டா� 

இ'ெனா! தி!வா/ாி� இ!-கிறா.. U8ைட வி8� ெவளி�ப8ட கEைத எ3த- 

0�ைப ேம8>� கிட3தா ெல'ன? அவDைடய அ�ப' அவைள எ�ேக ெகா � 
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ேபானாேனா? யா!-0* ெதாிA
? அ3த� Xைடயி' ேப6ைச இனி எ' காதி� 

ேபாடாேத ய�பா; நீயா6I உ' மாமனாரா6I; எ�ப>யாவ� க8>- 

ெகா டா��க.'' எ'4 மி-க நிதானமாக)
 அE*த
 தி!*தமாக)
 தா8ச ய
 

பாராம@
 ?றினா.. 

 

வராகசாமியி' மேனாநிைலைம எ�ப> இ!3த�? எ�லா
 0ழ�ப ெம'4 ஒேர 

ெசா�லா� 0றி�பத'றி, விவரமாM எைத6 ெசா�வ�? எைத வி��ப�? உலகேம 

தைல கீழாக மாறி* தா டவமா�வதாA
, அதி@.ள ஒ<ெவா! ெபா!D
 

Iழ�வதாA
, தா=
 த' U8�ட', சேகாதாிமா சேமதராM, இறகி'றி 

ஆகாய*தி� கிள
பி- கரண
 ேபா�வ� ேபால* ேதா'றிய�. தா' ெசMவ� இ'ன 

ெத'ப�
, தன� அ-கா. ெசா'ன� இ'ன ெத'ப�
 ேதா'ற� ெபறானாM* 

தன� ெத.ளிய உணைவ இழ3�, ஆ*திரேம வ>வாM* �யரேம நிைறவாM நி+க, 

அவ' வாயி� மா*திர
 அவனறியாம� ெசா+க. தாமாM வ3தன. �க*தி� க க., 

நாசி, உத�, ,!வ
, க'ன
 �த9ய ஒ<ெவாாிட*தி@
 0ழ�ப
 0ழ�ப
 0ழ�ப
 

எ'பேத ெப!*த எE*தி� எEத�ப8ட விள
பர
 ேபால- காண�ப8ட�. " எ' 

மாமனா ப8டண*�-ேக வரவி�ைலயாேம?" எ'றா'. மைழ* Wறைல- 

கா+றான� கைல�பைத�ேபால ேகாப�
 �-க�
 ெபா�கி ேமாதி அவ=ைடய 

அFசிய ெசா�ைல* த�*தன. மைல ேபால இ!3த மைனயா8> எ�ப> மைற3� 

ேபானா. எ'பைத அவDட' ?ட இ!3தவ உ.ளப> ெசா�ல மா8டாம� 

தா4மாறாM� ேபசியைத- காண, அவன� ேதக�
 க8>லட�காம� �>*தன. 

 

,�ைமயாM- காண�ப8ட அவ=ைடய நிைலைம ைய- க ட ெப!3ேதவி உ.eற 

ம! � வி8டா.. எனி=
, அதி3த ெசா�லா� வாய>ய>*ேத த�பேவ � 

ெம'4 நிைன*� அவைன6 சிறி�
 ச8ைட ெசMயாத வைன� ேபால இ!3தா.. 

�த�தர வாM�ப8>யான ெப!3ேதவிேய விழி-0
 ேபா� ேகாமள*ைத� ப+றி6 

ெசா�வ� மிைகயா0
. த ணீாி� S50
 நிைலைமயி� இ!�பவ' 

ைவ-ேகாைல� பி>*�- ெகா.வைத� ேபால அவ., காிேயறிய 

தவைலெயா'ைற-0�,ற*த.ளி, அ� வாMவி8� ஓலமி�
ப> ேதM*�* 

தி!வா5*தா' க4�, நாைய ெவ.ைள நாயா-க �ய'றைத�ேபால எ*தைன 

நாைள-0* ேதM*தா@
 அ� ெவD-0
 எ'=
 அ6ச
 சிறி�
 இ�லாம�, 

ஆட
பர
 ெசMதவளாM* தன� �க*ைத6 Iளி*�, S-ைக வைள*�, உத8ைட� 
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பி�-கி, வாயா� , "G"வி8� "ந'றாயி!-கிற�! ஒMயார- ெகா ைடயா
 

தாழ
&வா
, உ.ேள இ!-0மா
 ஈ!
 ேப=
. மாமனாரா
 மாமனா ! இ3தமாதிாி 

ஆயிர
 மாமனாைரA
 ெப டா8>ையA
 ச3ைதயி� வா�கலா
. ெவளி-0 

மா*திர
 ெபாிய மனித; உ.ேள பா-க� ேபானா� அ+ப,*தி; அ<வள)
 ஊழ� ; 

ஊாி� கழி-க�ப8ட பிண�க. நம-கா வ3� வாM-க ேவ �
; ெபாிய Uெட'4 

பி6ைச-0� ேபானா@
, காிைய வழி*� �க*தி� தடவினானா
 எ'ற கைதயாM 

�>3த�'' எ'4 ேகாமள
 தன� கE*தி� ID-0 டானா@
 கவைலயி�ைல-

ெய'4 நிைன*� அ!வ!�ேபா� தன� கE*ைத ஒ! தி!�,* தி!�பினா.. 

 

ஆர
ப ந�-க*தி9!3� ேதறி* �ணிவைட3த ெப!3ேதவி , " எ'னடா! 

�E�&சணி-காைய6 ேசா+றி� மைற-கிறாM? அவ' ெப8> வ >யி� வ3� 

வாச9� இ!3தா'. ெவ.ளி வி�ைல ேபா8>!3த அவ=ைடய ேசவக' உ.ேள 

வ3� , >�> கெல-ட எசமா' வாச9� இ!-கிறா; மகைள- ?�பி�கிறா' எ'4 

ெசா'னா' இவ. உடேன 0�0ெட'4 ஓ>னா.; அ�ப>யி!-க அவ' 

வரவி�ைலெய'4 எ3த � ைடயடா உன-06 ெசா'னவ.?" எ'4 தன� 

0!
ைப* தைலைய- க
Xரமாக உய*தி* தா5*தி 08ைட- ைககைள நீ8> 

மட-கி இல�கணி அவதார
 கா8> அத8>- ?றினா.. அைத- க � ஒ!வா4 

அ6ச
 ெகா ட வராகசாமி , "அவேர இேதா த3திய=�பி யி!-கிறா. வாசி-கிேற' 

ேக. :- ஆ6சாிய*தி@
 ஆ6சாிய
! நா' ெச'ைன-0 வர)மி�ைல; ெப T
 

இ<விட*தி� இ�ைல. 0ள�க. �த9ய எ�லாவிட�களி@
 ந'றாM* ேத>� 

பா-க)
. ேபாCசி@
 பதி) ெசMய)
. நா=
 உடேன ,ற�ப8� நாைள-0 

வ!கிேற'. அவசர
. அச8ைடயா யி!-க ேவ டா
. ெப  அக�ப8டாெள'4 

ம4த3தி வ3தால'றி இ�ேக ஒ!வ!-0
 ஓM)மிரா�; ஒ! ேவைலயி@
 �ணி3� 

மன� ெச�லா�" எ'4 த3திைய� �+றி@
 ப>*�வி8டா' 

 

அைத- ேக8�� ெபாி�
 ஆ*திர�ெகா ட அ-கா., ''ந'றாயி!3த� நாய-கேர 

நீ வாைல-0ைழ*� ஊைளயி8ட� எ'றப> இ!-கிறேத த3தி! அவ' மகா 

ேயா-கிய'; அவ=-0 நீ த3திய=�பினாேயா! அ3த நாற-?E-0* த03த அEக� 

மா�காMதா' நீ! அவ' ந
ைம- ெகாFச�
 மதியாம� த'=ைடய அதிகார*தி' 

மமைதயா� ெப ைண அைழ*�-ெகா � ேபாயி!-கிறா'; நீ அவ=-0* த3தி 

அ=�பினாேயா? இ�ப>6 ெசMதவ' �க*தி� எ3த மான�ெக8டவனாயி=
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விழி�பானா? அ�ல� அவ=-0*தா' எE�வானா? இ3த ஆ4நாளி� உ' ,*தி 

எ�ப>யாMவி8ட�! நீ எ��பா ைக- 0ழ3ைததாேன! எ8�
 இர �
 

இ<வளெவ'பைத அறியாத ஒ! சி4-கி, பி.ஏ., பி.எ�., பாி8ைச ெகா�*தவைன, 

ஒ!நா. ேபா8ட ெசா-0�ெபா>யி� 0ர�ைக� ேபால ஆ8> ைவ�பாளானா�, அ� 

யா!ைடய Sட*தன*ைத- கா8�கிற�! எ�களிட
 ெசா�9-ெகா.ள ேவ டா
; 

க8>ன ,!ஷனிடமாவ� மாியாைத-0 ஒ! வா*ைத ெசா�9வி8�� ேபாகேவ � 

ெம'4 நிைன*தாளா! இ�ப>6 ெசMதவைள ஆ ைமA.ள எ3த� ,!ஷனாவ� 

மானமி�லாம� ெப டா8>ெய'4 ெசா�9-ெகா. வானா! உ'னிட
 அட�கி- 

கிட-க ேவ >யவD-ேக நீ இல8சியமி�லாத ேபா�, அவைள� ெப+றவ=-0 நீ 

ஒ! ெபா!8டா? ந�ல இளி6சவாய' (இளி*தவாய') எ'4 க டா'. உ' 

தைலயி� வழவழ ெவ'4 மிளகாM அைற*� வி8டா'" எ'4 ச
ப3தா-

ச
ப3தமி'றி6 ெசா+கைளA
, ைககைளA
, உட
பி' சைத ம>�,கைளA
 

உ@-கினா.. 

 

வராகசாமி சி4 வயதி9!3ேத சேகாதாிமாாிட
 ஒ!வித அ6ச*ைதA
 மாியாைதA
 

ெகா >!3தவ'. ஆத9', அவகளிட
 எதிவாத
 ெசMதறியா'. எ'றா@
, 

?ைமயான ப0*தறிைவ- ெகா டவ'. ஆத9', அவக. ெபா!*தம+ற 

ெசா+கைள6 ெசா�ல- ேக80
 ேபாெத� லா
 ெவளி�பைடயாM ம4*�-?4
 

�ணிவி'றி* த' மனதி� அ� தவெறனேவ ெகா �, ேபானா+ ேபாகிற ெத'4 

வி8� வி�வா'. 

 

ேமனகாவி' மீ� அவக. அவ' மனதி� ெந�� காலமாக� பைகைமA
 

ெவ4�ைபA
 உ டா-கி வ3தி!3தன. ஆயி=
, அவைள* தி!
ப)
 அைழ*�- 

ெகா.D
 ப> ெசMய அவ' மனைத அவகD
 சாமாைவய!
 கைல*� அவ. 

மீ� உ டா-கிய ஆைச நிர3தரமாM அ�ப>ேய அவ' மனதி� ேவ/'றி வி8ட�. 

அவ' மனைத உE� ப ப�*தி க+கைள வில-கி அவக. ந8ட காத� விைத 

�ைள-க, அைத அ<ைவ3� நா8களி� ேமனகா தன� ஆ53த வா*ச�யமாகிய 

உர*ைத� ெபM�, இரமணீய 0ணமாகிய நீைர�பாM6சி, இனிய ஒE-க ெம=
 

பா�கா�பினா� ெச>யா-கி மரமா-கி வி8டன.. அ-காத� மர*தி� ஆைசA
, 

அ',
, ப8ச�
, இர-க�
, தையA
 &-களாM� &*தன. ஒ<ெவா! ெகா*தி@
 

பழ�க. ெவளி�பட* தவி*�-ெகா >!3தன. ஆத9', அவ. விஷய*தி� அவ' 

மனதி� அைச-க--?டாத ந
பி-ைகA
 அ3தர�கமான வாFைசA
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உ டாயி!3தன. அவ. த'=ைடய அ=மதியி'றி த3ைதAட' ெச'றிரா. 

எ'4 உ4தியாக நிைன*தா'. >�> கெல-ட அ=�பிய த3தி உ ைமயான� 

எ'4
, அவ அவைள அைழ*�� ேபாகவி�ைல ெய'4
, அவ அவைள 

அைழ*�� ேபாயி!3� ெபாM ெசா�வ� அவ!-0- ேகா8ைடய'றி ந'ைமைய* 

தரா� ஆைகயா�, அவ அ<வித
 ெசா�ல ேவ >ய �கா3தரமி�ைலெய'4
 

நி6சயமாக நிைன*தா'. ஆனா�, ேமனகாேவா ேவ4 எவ!ட=
 தனிேய 

ேபாகிறவள'4; அ-காேளா ெபா!*தமி�லாத ெசா+கைள அE*தமாM6 ெசா�9 

அத8�கிறா.. ேமனகா காணாம+ேபான வைகதா' எ'ன எ'4 பலவா4 

நிைன*� மன-0ழ�ப
 அைட3� நி'றவனாM, “அவ இ3த ஊ!-ேக வரவி�ைல 

ெய'4 ெசா�@கிறாேர! அைத நா
 எ�ப> ெபாMெய'4 நிைன-கிற�? அவ 

சாதாரண மனிதர�ல. ச-கா உ*திேயாக*தி� இ!�பவ. அவ ரஜா வா�கினாரா 

இ�ைலயா எ'பைத� ப+றி தFசா�ாி� ந
�ைடய சிேநகித யா!-காயி=
 எEதி 

உ ைமைய ஒ! நிமிஷ*தி� அறி3� விடலாேம. இ3த� ெபாM நிைல-காெத'ப� 

அவ!-0* ெதாியாதா? அவ வ3தி!-கமா8டாெர'ேற ேதா'4கிற�" எ'றா'. 

 

அைத-ேக8ட ெப b இ!வ!
, ச ைடேபா�
 ெபா!8� �.ள
ப'றிக. 

தம� உட
பி@.ள �8க. சி9-க� பதறி நி+பைத�ேபால இ!3தன. 

ெப!3ேதவி, "ஓேகா! அவ' ெபாM ெசா�லாத அாி6ச3திர மகா ராஜாேவா? 

அ�ப>யானா� நா�க. ெசா�வ� ெபாMேயா? சாிதா' இ�ப>�ப8டவ' எ'பைத 

அ�பாவி அறி3� ெகா �தாேன அவ=
 அவD
 இ�ப>6 ெசM� வி8டாக.. 

தி
மாஜி ப >தெர'ப� �க*திேலேய ெதாியவி�ைலயா? அவ' ரஜா 

வா�கினானா இ�ைலயா ெவ'பைத நீ அறி3�விட�>Aேமா? அவ' இரகசியமாக 

ரஜா வா�க நிைன*தா� தFசா� �Eதி@
 த�ப>*� வி8�*தா' 

வா�0வாேனா? ெபாிய கெல-ட!-0 ஒ! க>த
 எEதி ேசவகனிட
 அ=�பினா�, 

அவ=
 அத'  ேபாிேலேய பதி� எEதி அ=�பிவி�கிறா'. இ3த மாதிாி அவ' 

உ'=ைடய க9யாண*தி� ரஜா வா�கினைத நீ மற3தா@
 நா' மற�ேபேனா? 

அெத�லா
 உ'=ைடய 0+றம�ல. உ.ேள _ைழ3� ெகா >!-0
 ம!3தி' 

ேவைலயா-0
 இ�. அவக. அ3த* ேதவ>யா நாாிைய இ�ேக எத+காக 

அ=�பினாக.? ம!3ைத உ.ேள ெச@*த*தாேன அ=�பினாக.. இனிேம� 

உன-0 அவக. ெசா�@வ�தா' நிஜமாயி!-0
. இFசி தி'ற 0ர�கி' 

�க*ைத� ேபால உ' �கேம நிஜ*ைத6 ெசா�@கிறேத! ம!3� ேபஷான ம!3�! 

பா8>ய
மா. இேலசானவளா! ம!மக. ேப*தி எ�ேலா-0
 தாM-கிழவி ய�லவா 

அவ.! ெபாறி* த8�வைத� ேபால உ'ைன ஒ! நிமிஷ*தி� அவDைடய 
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மா*திைர- ேகாலா� ,� மனிதனா-கி வி8டாேள! கிழவி சாக)
 மா8டா.; 

ெச*தா@
 எமைனA
 எ*தி வி�வா.; ப+றி எாிA
 ெந!�ைபA
 மய-கி 

வி�வாேள! 

 

ேகாமள
:- ஏன> அ-கா.! அவ. வ3த ம4நாேள நா' ெசா'ேன'; அ�ேபா� 

எ!ைம மா8ைட� ேபால� ேபசாம9!3� வி8� இ�ேபா�, "ப�ப8> ப�ப8>" 

எ'4 அ>*�- ெகா.Dகிறாேய! வராகசாமி-0 நா' ெகா � ேபான கா�பிைய 

எ' ைகயி9!3� அவ. பி��கி- ெகா � ேபானாெள'4 நா' உடேன 

ெசா'ேனேன நீ காதி� வா�கினாயா? அதி� தாேன ம!3ைத� ேபா8டா.. 

அ�ேபாேத ைகA
 ெமMAமாM� பி>*�-ெகா டா� காாிய
 இ<வள)-0 

வ!மா? அவDைடய ஜாலெம�லா
 ப9-0கமா? இ�ேபா� ப�; உன-0 

ேவ �
. 

 

ெப!3ேதவி :- நானா அைத கவனி-க வி�ைல ? நீ அ�ப> நிைன*�- 

ெகா >!-கிறாM! நா' நட3தைத ெய�லா
 கவனி*ேத'. அவ. கா�பிைய உ' 

ைகயி9!3� பி��கி-ெகா � ேபான�
 ெதாிA
. ப�-ைகயைற யி9!3த 

த'=ைடய >ர�0� ெப8>ைய* திற3த�
 ெதாிA
. அதி9!3� ஏேதா ம!3ைத 

ெய�*�- கா�பியி� ேபா8ட�
 ெதாிA
. அ�ேபா� ,� ேமாக
 தைல-ேகறி 

யி!3த�. நா
 ெசா'னா� ஐய�காவாD-0� ெபாMயாக இ!-0
. எ�ப>யாவ� 

இர � ேப!
 ஒ'றாயி!3� Iக�பட8�
. நா' ஏ' அைத* த�-கேவ � 

ெம'4 ேபசாம9!3� வி8ேட'; இ3த மாதிாி அ>ம>யி� அவ. ைகேபா8ட� 

இ�ேபா� தாேன ெதாிகிற�. 

 

ேகாமள
 :- இ�வைரயி� வராகசாமி நம-ெகதிாி� அவளிட
 ெந!�கி� ேபச)
 

?6ச�ெகா.வா'. இ3த ஐ3� நாளி@
 அவைள ஒ! நிமிஷ�?ட விடாம� 

அவDைடய ,டைவ* தைல�ைப� பி>*�-ெகா ேட அைல3தாேன! Iய 

,*திேயா� இ!-கிற ஒ! ஆ பி.ைள இ�ப>*தானா ெப8ைடேமாகினி 

பி>*தைலவா'? அவ. 0ளி-க� ேபானா� அ�ேக இவ' அவDட' இளி-க 

வ3�வி�வா'. ,டைவ உ�*தி-ெகா.ள அவ. மைறவி+0� ேபானா� நா' 

ஆ பி.ைள அ�லெவ'4 ெசா�பவைன�ேபால இவ=
 அ<விட*தி� ஆஜ. 

மி8டாயி- கைடைய- க ட ப8>-கா8டா' எ'பாக.. அ�ப> ய�லவா இவ' 

ேத' 0>*த நாி மாதிாி ஆM வி8டா'. இ3த* தடைவ எ�லா
 அதிசயமாகேவ 

நட3த�. �'ேனயி!3த ேமனகா தாேன இவ.? �'காணாத எ<வித� ,�ைமைய 
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இவ' இ�ேபா� க � வி8டா'? வித விதமான சேகாதாிக. நா
 இ!-கிேறாேம 

ெய'கிற லfைஜ இவ=-0
 இ�ைல, அவD-0
 இ�லாம+ ேபாMவி8டேத! 

 

ெப!3ேதவி:- சீைம6 சர-0 சீனா
 பர*�- க+க �- க8>ய� அ�! த�க*ைத- 

?ட மா+4� பா�பத+0 உைற�பாக.. இவ. அபரFசி* த�க*தி@
 உய); 

கீேழ விடாம� தைலேமேலேய ைவ*தி!3தப>யாேல தா', ந'றாM 

ஏமா+றிவி8டாக.. நா=
 பா*ேத'; ,!ஷ=
 ெப டா8>A
 இ�ப> 

மான�ெக8� அைல3தைத நா' பா*தேத யி�ைல. எ'னேவா சி'ன வயசி� 

ேவ>-ைக பா-க8�ேம ெய'4 ஒ! நா. வாM தவறி , "நாடக
 பா-க 

அைழ*�-ெகா � ேபாடா" எ'4 ெசா�9 வி8ேட'. அைத ஒேர பி>யாM� 

பி>*�-ெகா டாேன! �ைர �ைரசானிக. எ'ேற நிைன*�- ெகா � 

வி8டாக.. கட+கைர-0� ேபாவ�
, நாடக*தி+0� ேபாவ�
, 0�
ப 

�திாீகD-0* த0மா? இவ' தா' ?�பி8டா� அ3த- ெகாE�ெப�*த கிடாாி-0 

மான
 ெவ8க
 ஒ'4
 இ�லாமலா ேபாக ேவ �
? இவக. கட+கைரயி� 

ெசMதைத எதிU8� ஈIவாிய
மா. நா8��ெப  ெசா�96 ெசா�96 சிாி-கிறா.. 

என-0 நா-ைக� பி��கி- ெகா.ளலா
 ேபால இ!3த�. 

 

கட+கைரயி� இவகைள எ�ேலா!
 பா*�� ,ரளி ெசMA
ப> ஒ!வ!-ெகா!வ 

க8>- ெகா.வதா
; �*த மி�வதா
. இ3த- க9கால- ?*� உ டா ! அ>*தா� 

?ட அழ* ெதாியாத வராகசாமிA
 இ�ப>6 ெசMவானா எ'4 ெசா�96 ெசா�9 

ஆ6சாிய�ப8�� ேபாகிறாகளா
. என-0 உயிேர ேபாMவி8ட�. 

 

சிறி� ேநர
 ச
ப3தம+ற அவDைடய ெகா>ய ெசா+கைள- ேக8க மனம+றவனாM 

நி'ற வராகசாமி, "எ'ன> ய-கா. காாிய*ைத வி8� எ'னேமா ேபIகிறாேய! 

அவ அைழ*��ேபாயி!3தா� அவ. அ�ேக இ�ைல ெய'4 எத+காக6 

ெசா�லேவ �
. ெப ைண மைற*� ைவ*�-ெகா.ள �>Aமா! அ�ப> 

மைற*� ைவ*�- ெகா.வதினா� அவகD-0 எ'ன லாப
? எவராயி=
 தாேம 

தம� க கைள அவி*�- ெகா. வாகளா? எ<வித
 ெசMபவரா யி!3தா� /பா. 

3000 ெசலவழி*� ஒ! வார*தி+0 �' அவைள இ�ேக அைழ*� வ!வாரா? 

அவகD-0 ேவ4 ேவைல இ�ைலயா? அவகDைடய பண*�-0* தா' ெசல) 

ெசMய வழியி�ைலயா?” எ'றா'. 
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ெப!: இ� ெதாியவி�ைலயா உன-0? ஆதாய மி�லாத ேகா�8> ஆ+ேறா� 

ேபாவானா? அ�ல� ேசாழிய' 0�மி I
மா ஆ�மா? ேவ4 எத+காக வ3தா'? 

உன-0 ெசா-0� ெபா> ேபாட*தா'. அவக. Sட கெள'4 பா*தாேயா? 

நாேம Sடகளாேனா
; உ'ைன மய-கி ைகவசமா-கி* தனிைமயி� அைழ*�- 

ெகா டா� உ'ைனA
, ெப ைணA
 எ�காவ� தனி- 0>*தன
 ெசMய 

அம*தினா� பிற0 தா
 அ>*த� ஆ8டமா யி!-கலா
 அ�லவா! இ3த இர � 

ெமா8ைட � ைடகDைடய இைடFச� இ�லாம� ெப  த'னரசாM வாழலா
 

அ�லவா! அ�-காக*தா' ம!3� ேபாட அவைள அ=�பினாக.. வ3த காாிய
 

Iலப*தி� ைக ?>வி8ட�. நீA
 தாசா=தாசனாM வி8டாM! தி!
பி� 

ேபாMவி8டா.; ெப டா8>யா*ேத ெபாியா*ேத எ'4 நீ அவைள* ேத>- 

ெகா � தFசா�!-0 ஓ> வ!வாM எ'ப� அவகD-0 ந'றாM* ெதாிA
. நீ 

அ�0 வ3தா� அவக. ெசா+ப> தாேன ெசMகிறாM. அ
மா., ''கரண
 ேபா�" 

எ'றா� “இேதா ேபா�கிேற' எ ணி-ெகா." எ'4 ெசMகிறாM. “நா' 

ப8டண*தி+0 வரமா8ேட'. நீ இ�ேக வ-கீ� பலைகைய* ெதா�கவி�" எ'பா.. 

"சாி" எ'கிறாM; ேமனகா இெத�லா
 அ3த Gனிய-கார- கிழவியி' ேயாசைனயடா; 

உன-ெக'னடா ெதாிA
? ெவD*த ெத�லா
 பா� க4*த ெத�லா
 நீ! அ>*தா� 

உன-0 ஒE�காக அழ-?ட* ெதாியாேத - எ'றா.. 

 

அைத-ேக8ட வராகசாமியி' மேனா நிைலைய எ'ன ெவ'4 ெசா�வ�? பா
, 

க>-க� ெப+றவ' ப>�ப>யாM* தன� ெதளிவான அறிைவA
 உணைவA
 

இழ3� மய�கி* த�மா4தைல�ேபால அவ=ைடய நிைலைம ேம'ேம@
 

பாிதாபகரமாக மாறிய�. அ� கன) நிைலேயா அ�ல� நிைன) நிைலேயா 

ெவ'ப� ச3ேதகமாM� ேபான�. ேமனகா ேபான� கனவா, அ'றி அ-கா. 

ெசா�வ� கனவா எ'ப� ேதா'றவி�ைல. ேமனகா காணாம+ேபான�
 

உ ைமயாM* ேதா'றிய�. அ-கா. ெசா'ன�
 நிஜமாM* ேதா'றிய�. அ�*த 

நிமிஷ
 இர �
 ெபாMயாக* ேதா'றின. அ-காDைடய Jக*தி+0
 த3தி-0
 

சிறி�
 ெபா4*தமி�ைல ெய'ப� அவ' மனதி� ந'றாM� ப8ட�. அவ=ைடய 

மனதி� ேவ4 எ*தைனேயா ச3ேதக�க. உதி*தன. அவ=-0 இய+ைக யிேலேய 

அ-காDைடய ெசா�9� ந
பி-ைகA �. ஆைகயா�, அ�ேபா�
 அவ. 

ெசா'னைத அச8ைட ெசMய அவன� மன� �ணியவி�ைல. >�> கெல-ட 

அ=�பிய ெசMதிA
 ெபாMய�லெவ'4 ேதா'றிய�. அ� நிஜமா அ�ல� இ� 

நிஜமாெவ'பைத நி6சயமாM அறிய மா8டாதவனாM* த�மாறினா'. 
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"அதி!-க8�
 ெப  தம� U8>9!3தா� ேபாCசி� பதி) ெசMA
ப> நம-0 

எE�வாேரா? பி', அ� அவ!-0*தாேன உப*திரவமாM �>A
” எ'றா'. 

 

ெப! :- அெத�லா
 ெவளி-0 ஆ�
 நாடகம�பா; நா' அ>�ப� ேபால 

அ>-கிேற' நீ அEவ� ேபால அE எ'=
 கைதய�பா; அ� எ�கD-காக 

எEதிய=�பின ச�கதி ய�லவா; நீ ேபாCசி� பதி) ெசMய மா8டா ெய'ப� 

அவ!-0 ந'றாM* ெதாிAேம; நா' ேந+ைற மனித; அவக. எ<வள) கால*�� 

பழ
 ெப!6சாளிக.! எ*தைன ஊ I+றினவக.! எ*தைன மனிதைர அப-ெக'4 

வாைழ� பழ*ைத �E�0வைத� ேபால வாயி� ேபா8�-ெகா ட ஜா
,வ3தக.! 

" எ' ெப டா8>ைய எவேனா அைழ*�-ெகா � ேபாMவி8டா"ென'4 எ3த 

மான� ெக8டவ' ேபாCசி� எEதி ைவ�பா'? உ' மாமனா!-0 இ� ெதாியாதா? 

அவ எமைன� பலகார
 ப Tகிறவ அ�லவா! கனக
மாேளா ெகா-ேகா! - 

எ'றா.. 

 

வராக :- அவ நாைள-0 வ!கிேறென'4 எEதியி!- கிறாேர; எ*தைனேயா 

ேவைலகைள வி8� எத+காக அவ ஓ>வ!கிற�? நா' தா' அ�ேக 

வ!ேவென'4 எதிபா* தாக. எ'றாேய. 

 

ெப! :- நீ தா' ேபாகாம� த3திய=�பி வி8டாேய; ெசMதைத �E�
 ெசM�விட 

ேவ டாமா? அத+காக அவேர வ!கிறா. இ�ேக வ3� எ�கேளா� க8> 

யE�வி8� உ'ைன* தனியாக அைழ*��ேபாM உ' காதி� மா*திர
 ஓதினா� நீ 

சாிதா' எ'கிறாM. 

 

வராக :- அ�ப>யானா�, அ'ைற-0 வ3தவ அவேர ெய'ப� சாிதானா? 

ெப!:- தைடெய'ன! கிழவிைய� பா8> ெய'4 ெசா�ல ச3ேதகெம'ன! ெவ.ளி 

வி�ைல ேபா8ட அவ!ைடய ேசவக' வ3� >�> கெல-ட மகைள- 

?�பி�கிறாெர'4 ெசா�9 இவைள அைழ*தா'. அ� இ�ேபா�தா' எ' க  

�'னா� நட�ப� ேபால இ!-கிற�! - எ'றா.. 

 

"நீ அவைர உ' க ணா� பா*தாயா?" எ'ற ேக.வி அ�ேபா� ?ட*தி9!3� 

உ டா+4. இ�ைலயாயி', அேத ேக.வி வராகசாமிA
 அவளிட
 ேக8>!�பா'. 

அ3த- 0ர� யா!ைடய�? வராகசாமிA
, சேகாதாிமா!
 சைமயலைறயி� 
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இ!3தன எ'4 �'னேர ெசா�ல� ப8டத�லவா! அவ' த3திைய U8� வாச9� 

ேசவகனிட*தி9!3� வா�கி-ெகா � ஆ*திர*ேதா� உ.ேள _ைழ3� 

சைமயலைற-0 ெச'ற ேபா� அ�*த U8� சாமாைவய!
 ஓைசயி'றி உ.ேள 

வ3�, ஊFச9� உ8கா3� உ8,ற
 நட3த ச
பாஷைணைய ஒ! சிறி�
 விடாம� 

ேக8>!3தா. அவேர ேம+0றி-க�ப8ட ேக.விைய- ேக8டவ. தன� சாபாக 

சாமாைவய பாி3� ேபIகிறா எ'பைத- க ட வராகசாமி, உடேன ெவளியி� 

வ3� ஊFச9� உ8கா3�, "அேட சாமா! நீ�க. எ'னேவா கைத ெசா'னீகேள! 

இ3த த3திைய� பா" எ'4 ?றி காகித*ைத நீ8>னா'. "த3தி இ!-க8�
. நீ�க. 

ேபசியைத ெய�லா
 நா' ேக8�-ெகா �தா' இ!3ேத'. உ' மாமனா 

வ3தைத இவக. ேநாி� பா*தாகளா? அவக. உ8,ற*தி� அ�லவா 

இ!3தாக.?" எ'4 சாமாைவய வ-கீ� X� (?9) இ�லாம� வராகசாமியி' 

க8சிைய எ�*�� ேபசினா. 

 

ெப! :- சாமா! நீ ேகா�8> சா8சியாM� ேபச வ3� வி8டாேயா? அவைன நா�க. 

ேநாி� பா-க ேவ �மா? ெவ.ளிவி�ைல ேபா8ட ேசவக' வ3� ெசா'னாேன. 

அவ' ெபாM ெசா�வானா? அ3த ம ைடயிேல ,E*த மகா ெபாியவ உ.ேள 

வராம� அம*தலாM� ெப8> வ >யி� இ!3� ெகா ேட ேசவகைன 

அ=�,
ேபா� நா�க. ெவளியி� ேபாM Wபதீப
 கா8> ெவ+றிைல பா-0 &ரண 

0
ப
 ேமள
 தாள
 �த9ய உப6சார*ேதா� அ3த எ6சி+க�ைல� பிர,ைவ ேநாி� 

பா-கவி�ைல எ'கிறாேயா? அவ' >�> கெல-டராயி!3தா� அ� அவ' 

ம8>ேல; அ3த அதிகாரெம�லா
 அவ=ைடய ேசவகாிட* திேல கா8டேவ �
. 

நம-ெக'னடா அவ=ைடய தய)? ந
�ைடய வராகசாமியி' காைல� பி>*�� 

ெப ைண- ெகா�*தவ' தாேன அவ'; அவ' மாியாைத ெகா�*தா�, நா�
 

அவைன மாியாைத� ப�*�ேவா
. அ�கி�லா வி8டா� இ�0
 இ�ைல. அவ' 

வாச9� நி'றா� நா' ெகா�ைலயி+ ேபாM நி+ேபா
 - எ'றா.. 

 

வராகசாமியி' க ைண- க8> கா8>� விட�ப8ட வைன� ேபால ஒ'ைறA
 

அறிய மா8டாதவனாM* த*தளி*� நி'றா'. அவ' மனேதா ேமனகாைவ� ப+றி 

கவைல ெகா � �>*த�. அ-கா. ெசா'ன� அவ=-0 ஒ! சிறி�
 மன 

அைமதிைய உ டா-க வி�ைல. >�> கெல-ட ெப ைண அைழ*�� 

ேபாகவி�ைல ெய'4 எEதியி!- ைகயி�, அவேர அைழ*�� ேபானவெர'4 

நிைன�ப� ெபா!*தம+ற ெத'4
 தவறான விஷயெம'4
 எ ணிணா'. 
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அவைள அவ அ�ப> அைழ*��ேபாக- ?>ய Sட' அ�ல என உ4தியாக 

நிைன*தா'. 

 

அவ' இய+ைகயி� ந+0ண
 உைடயவ' ஆதலா@
, அவ' தன� 

சேகாதாிமாாி' மீ� ைவ*த ந
பி-ைகயா@
, "ெபாMAைட ெயா!வ' 

ெசா�வ'ைம யினா� ெமMேபா@
ேம" எ'றப> ெப!3ேதவிA
, ேகாமள�
 

வாய>ய>*� உடாM*தைமயா@
 அவ=-0 அவக. மீ� எ<வித6 ச3ேதக�
 

ேதா'றவி�ைல. ேமனகா ேவ4 எ<வித
 காணம+ேபாயி!�பாேளா ெவ'4 

நிைன*� நிைன*� ெப!� 0ழ�பமைட3� திைக*�� ேப6IS6ச+4 உ8கா3� 

வி8டா'. அவைன� ேபாலேவ 0ழ�ப�கைள- ெகா � ஒ'ைறA
 

அறியாதவைர� ேபால ந>*த சாமாைவய, "அவ. மைற3� ேபான� ெசா�பனமாக 

வ�லேவா இ!-கிற�! அவ இ�ப>A
 அைழ*�� ேபாவாேரா? ந�ல ெபாிய 

மனிதரான அவ!-0* ெதாியாத காாிய
 உ டா ? ெப  இனிேம� ,!ஷ=ட' 

வாழேவ டாமா? அவ ந�ல ப>�பாளி; க ணிய
 ெபா!3திய மனித; அவ 

இ<வித
 அைழ*�� ேபாயி!�பாரா ெவ'பேத என-0� ெப!*த ச3ேதக*ைத* 

த!கிற�'' எ'றா. 

 

ெப!3ேதவி ெபாி�
 ஆ*திரமைட3�, "ேபாடா; நீ மகா ,*திசா9 ! ெபாிய 

மனிதைனA
, ப>*த மனிதைனA
 நீதா' க டவ'! ெபாிய மனிதெர�லா
 

ேயா-கியக.; சி'ன மனிதகெள�லா
 அேயா-கியகேளா? ைப*திய- காரா ேபா; 

ம+றவகD-0 நீதி ேபாதி-க)
, ம+றவைர இகழ)
 ெபாிய மனிதகD-0 

ந'றாM* ெதாிA
. த
�ைடய Iபகாாிய
 மா*திர
 வழவழ*தா'; அவக. ம+ற 

எ�லா!-0
 ,*தி ெசா�@வாக.. உலக*ைதேய மா+ற �ய@வாக.. த
�ைடய 

ெப டா8>ைய சீராக� பய'ப�*தாம� வி8� ஊாி9!-0
 விதைவகD-0 

எ�லா
 க9யாண
 ெசMயேவ � ெம'4 ெசா�@ வாக.; ெதMவேம ெய'4 

த
 பா8>� ஒE�காயி!-0
 விதைவக. மனதி� ,!ஷ=ைடய ஆைசையA
 விரக 

ேவதைனையA
 உ டா-கி ந�லவைர- ெக8டவரா-கி வி�வாக.. ந
�ைடய 

வராகசாமியி=ைடய ெபாிய வ-கீ� இ!-கிறாேர; அவைரவிட உய3த ெபாிய 

மனித=
 ேமதாவிA
 சி�காரமாM� ேபIகிறவ=
 ேவேற இ�ைல. �த9� 

அவ!ைடய காாிய*ைத�பா. வி>ய+கால
 ஐ3� மணி-0 எE3� ப�ேதM-க)
 

ேநரமி'றி உ8கா3 தாரானா�, க8சி-காரகD
, தர0-கார!
, தபா+கார=
, 

நைக-கார=
. ,டைவ-கார=
, பி6ைச-கார=
, வ ணா=
, அ
ப8ட=
, 
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பி.ைளயா ேவஷ
, க8>ய-கார' ேவஷ
, இராஜா ேவஷ
, ம3திாி ேவஷ
 

�த9ய ேவஷ�கைள� ேபா� ஒ!வ' ேம� ஒ!வனாM அ3த Iவாமியி' 

தாிசன*�-0 வ3� விEகிறாக.. ெபாியவ அவகD-0 ந�வி� ,ைதப8� 

அ"டாவதான
 ெசMகிறா. 

 

ேமைஜயி' ேம� பாிசாரக' ைவ*த காபியி� அைத க8சி- காரகளான ஈ-க. 

ெமாM*�- ெகா.கி'றன. அ� அவ!ைடய வயி+ைற அைடய* தவ
 ,ாி3� 

ஆறி�ேபாM அ�ப>ேய கிட-கிற�. ப*� மணி-0 எE3� 0�0� ெவ'4 

ெகா8�கிறா'. இ'ெனா!வ' அவ தைலயி� ஒ! ச)-க*தா� ேவ�க8> 

வி�கிறா'. பி.ைளயா!-0� ேபா8� ைவ�பைத� ேபால ேவெறா!வ' 

ச3தன*ைத ெந+றியி� அ>-கிறா'. அ�ப>ேய இைலயி� உ8கா3� ைக Iட வாM 

Iட இர � கவள*ைத வாாி வாயி� அ>*�- ெகா.கிறா. எ<வளேவா 

அ+,த�கைள உலக*தி� சி!">*த ஈIவர', வயி+றி' ேம� ஒ! சிறிய வாச@
 

கத)
 ைவ*தி!3தா�, வாயி' வழியாக- ெகாFச
 ெகாFசமாக அைர நாழிைக 

வைரயி� சா�பி�
 ெதா�ைல யி�லாம� �E ஆகார*ைதA
 அ�ப>ேய வயி+றி� 

ைவ*�- கதைவ6 சா*திவிடலாேம; ஈIவர=-0 ,*தியி�ைலேய; அவ=-0 

வ-கீ9' அவசர
 ெதாிய வி�ைலேய ெய'4 அவ அ>-க> ெசா�@கிறாரா
. 

எE3த)ட' பாிசாரக' ைக யல
பி வி�கிறா'. அவ!ைடய ெப ேணா ச8ைட 

தல�பாைக �த9யவ+ைற ஏ3�கிறா.. தடதடெவ'4 க6ேசாி-0 ஓ�கிறா. 

அ�ேக ஆ8ைட* W-கி மா8>� ேபா8� மா8ைட* W-கி ஆ8>� ேபா8�, 

நாM-0ைல*� நாியாM ஊைளயி8�, நியாயாதிபதியி' �' நா8>யமா>, 

நாிைய�பாியா-கி பாிைய நாியா-கி, ந8�வ*தி+0* த03தப> ெபாM ெசா�ல- 

?டாெத'=
 உ4தியா� நா� , நகர
, அரI ெபா!., மைனவி, பி.ைள 

�த9யவ+ைறA
 இழ3த அாி6ச3திரைன �8டாளா-கி அவ=ைடய நாடக*ைத* 

தைழகீழாக ஆ�கிறா. 

 

க8சி-கார=-0 ெஜயேமா அவெஜயேமா, அவ!ைடய க8சி எ'ைற-0
 ெஜய
. 

ெஜயி@-0. ேபா0
 க8சி-கார' அவ!ைடய பண*ைத- ெகா�*�வி8�*தா' 

ேபாகிறா'. சாA�கால
 அ�கி!3�, �ைரமா ப3தா�மிட�கD-0� ேபாM 

அவகDைடய ந8ைப வள*�-ெகா � தி!
பி U8>+0 வ3தா� சமாசார� 

ப*திாிைக எதிாி� நி+கிற�. அத' பிற0 அ�*த நாைள-0 ஆடேவ >ய 

நாடக*தி' ஒ*திைக மனதி� நட-கிற�. இரா*திாி ப'னிர � மணி-0 ப�-ைக. 

வி>ய+காைலயி� எE3த� �த� ரா*திாி க  S�
 வைரயி� அவ!ைடய 

ேதக*தி+0
 மனதி+0
 ஓயா ேவைல ஒழியா- கவைல. அவ!ைடய ச
சார
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கமலா)-0 எ'ன உ*திேயாக
? இனிைமயான க8>�, ெவ�ெவ8� ெம*ைத, 

ேமேல ெகாIவைல, மி'சார விசிறி, ஊ�வ*தி வாசைன, இ3த ைவபவ*தி9!3� 

எE3தி!�ப� காைல ஒ'ப� மணி-0. ப� ேதM-க ெவ'னீ ப+ெபா>Aட' 

பாிசாரக' எதிாி� பிரச'ன
. ெவ.ளி- கி ணியி� உ�,மா)
 Iட6Iட- 

கா�பிA
, தா
&லாதிகD
 ேமைஜயி�, “வா! வா!"ெவ'4 அைழ-கி'றன. 

 

கா� பி>-க ேவைல-காாி, எ ெணM ேதM-க ெவ.ளா8>, 0ளி�பா8ட 

இ'ெனா! பா8>, ,டைவ ேதாM-க வ ணா*தி, 0ழ3ைத ெய�-க 0சினி-காாி, 

பா�ெகா�-க ெசவி9*தாM, காலா� இ8டைத* தைலயா� ெசMய ஒ! ப8டாள
; 

சி+4 >யான)ட' ஹாேமானிய
 வாசி*த�, Uைண தட)த�, பக9� 

�த�தரமான ேபாஜன
; பிற0 மFச*தி� சி4�யி�; இர � மணி-0 ம4ப>A
 

Iட6Iட- காபி, ல8� ஜிேலபி �த9ய ஏராளமாக தி ப ட�க.. பிற0 காதல' 

காத9ைய- 0றி*த தமி5நாவ9' இ'ப
. மாைலயி� ேகா6Iவ >யி� 

கட+கைர-0� பவனி ேபாத�. அ�கி!3� வ3த)ட' 7 1/2 மணி-0 மா�ாியமான 

சா�பா�, 9 மணி-06 சயன உ*சவ
. அ<வளேவ அ
மாளி' உ*திேயாக�
, 

உைழ�,
. இவ+றா� ேதக*தி+0
, மனதி+0
 ஏதாயி=
 உைழ�, டா? 

ஒ'4மி�ைல. அவDைடய சாீர
 க�லா, க8ைடயா? மனித சாீர3தாேன 

அவDைடய�! அைத� பய'ப�*தாம� ேசா
ேபறி*தனேம 0>ெகா.ள வி�*� 

ச�கீத
, இனிய ேபாஜன
, ந�ல கா+4 �த9யவ+றா� Iக*ைதA
 திமிைரA
 

ஊ8> ேவைலேய இ�லாம� உ8கார ைவ�ப� தவெற'4 அ3த� ெபாியவ 

அறி3� ெகா டாரா? அ4ப� நாழிைகA
 நாM ேபால அைல3� ேபMேபால 

உைழ*� ஓMேவ ெபறாம� பா�ப8�* தம� உட
ைபA
, மனைதA
 வ!*தி வ!
 

அ3த மனிதேர தாசி U8>+0
 ேவசி U8>+0
 ேபாக ஆைச�ப�கிறாேர; அவ 

கமலாைவ எ�ப> ைவ*தி!- ேறா
 எ'பைத நிைன-கிறாரா? அவைள இ�ப> 

ெக��ப�தா' அ!ைம பாரா8�வ� ேபா9!-கிற�. >�> கெல-ட!
 இ�ப>* 

தாேன ச ைட-காக வள-க�ப�
 ஆ8�-கிடாைவ� ேபால* த�க*ைத- 

ெகாE-க ைவ*தி!-கி'றா'; ெபாிய மனிதனா
, ந�ல ெபாிய மனித'! இனிேம� 

ெபாிய மனிதென'றாயானா�, நா' பிற0 தா4மாறாM ஆர
பி*� வி�ேவ'. 

ப>-கிற� பகவ*கீைத; 0>-கிற� 0ட-க." எ'றா.. 
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சாமா:- G! உளராேத; ெபாிய இட*�6 ச�கதி. உ' நா8��ெப ைண ைவ*� ஆள 

உன-0* திறைமயி�ைல; ஊராைர ெய�லா
 Wஷி-கிறாேய! உ'ேனா� ?ட 

இ!3தவைள எ�ேகேயா பறி ெகா�*�வி8டாM. எ'ன ெவ'4 ேக8டா�, 

ம!3தா
 மாயமா
; ெசா�லாம� ெப ைண அைழ*�-ெகா � ேபானா�, 

வராகசாமி தனியாக வ3� வி�வானா
; ெகா-கி' தைலயி� ெவ ெணM 

ைவ�பதா? நீ ெசா�வ� எ�ப> இ!-கிற� ெதாிAமா? ெச'ன� ப8டண*தி� 

க'ன
 ைவ-க சீர�க� ப8டண*தி9!3� 0னி3� வ3த கைதயாக இ!-கிற�. 

வராகசாமிைய* தனியாக அைழ*�- ெகா � ேபாக ேவ �மானா� ெப  

இ<விட*திேலேய இ!3� இவ' மனைத- ெகாFச
 ெகாFசமாM- கைல*�* 

த'=ைடய ெசா+ப> நட-க6 ெசM� ெகா � தனிைமயி� அைழ*� ேபாவ� 

Iலபமா! நீ ெசா�வ� Iலபமா! �' பி' ெச*தி!3 தால�லவா உன-06 I�கா� 

ெதாிA
. உ' அக�ைட யா=-0 நீ இ�ப>*தா' ம!3� ேபா8டாM 

ேபா9!-கிற�. இ� S-ைக ேநாி� பி>-காம� தைலைய6 I+றி� பி>�பைத� 

ேபா9!-கிற�. 

 

ேகாமள
 - சபி > தி'றவ' இ!-0
ேபா�, ெச*த� ெபாMெய'ப� ேபால� 

ேபIகிறாேய சாமா! மைலேபால இ!3த ெப டா8> U8ைடவி8�� ேபான� க  

�' ந'றாM* ெதாிகிறேத. அவDைடய அ�ப' அைழ*�- ெகா � ேபாகா 

வி8டா� அவ. எ�ப> மாயமாM மைற3தா.? அவெள'ன ச!-கைர-க8>யா? 

நா�க. அவைள- கா�பியி� ேபா8� கைர*�6 சா�பி8� வி8ேடாமா? அ3த- 

ெக8ட கEைதA
, அவDைடய அ�ப=
 இ�ப>6 ெசMதா� எ�கைள எ'ன 

ெசMய6 ெசா�@கிறாM? காரண*ைத ெய�லா
 அவகளிட
 ேபாM- ேக.. 

அவகDைடய Gெத�லா
 எ�கD-0 எ�ப>* ெதாிA
? 

 

ெப!3ேதவி:- அவ. த'=ைடய >ர�0� ெப8>யி 9!3� எைதேயா எ�*�- 

கா�பியிேல ேபா8டைத நா' க ணா ர� பா*ேத'. அத+0* த03தா+ ேபால, 

இவ=ைடய ,*திA
 மாறி� ேபாயி!-கிறேத. இனி 08>6 Iவாி� �8ட 

ெவ.ெளE*தா? அ+ப=-0 வா5) வ3தா� அ*த ரா*திாியி� 0ைட பி>�பானா
. 

அைத�ேபா� தன-0*தா' அ!ைமயாக ஒ! >ர�0�ெப8> வ3� வி8டெத'4 

��ப� நாழிைகயி� �'g4 தர
 திற3� பா�ப�
 &8�வ�ேம ேவைல. 

 

ேகாமள
: - மகா அ+ப மனிஷி! அ3த* திற)ேகாைல எ�ேகயாவ� ஆணியி�  
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மா8>னா� நா�க. ெப8>ைய* திற3� அதி9!-0
 அவDைடய ஆ�திைய  

எ�*�- ெகா.ேவாமா
. ெப8>ைய* திற-0
 ேபா� ?ட தா96சர8>9!3� 

திற)ேகாைல ேவறாM எ�-கமா8டா.; அ�பா! எ'ன சாம*திய
! - எ'றா.. 

 

சேகாதாிமா இ!வ!
 ஒேர பி>வாதமாM ேமனகா தன-0 ம!3� ேபா8�வி8டா. 

எ'4 ?றியைத அவ' சிறி�
 ந
பாவி>=
, அவDைடய ெப8>ைய* திற3�, 

அத+0. ச3ேதகநிவ*தி-0ாிய 0றி ஏதாயி=
 இ!-கிறதா ெவ'பைத� பா-க 

அவ' மனதி� ஒ!வித ஆைச உதி*த�. அவ' உடேன, "அ>ேகாமள
! 

அ3த�ெப8>ைய இ�ேக எ�*�-ெகா � வா , அைத* திற3� பா�ேபா
. அதி� 

வசிய ம!3ைத- கா8��க." எ'றா'. 

 

ெப!:- ம!3�தா' உ' வயி+4-0. ேபாMவி8டேத; உ' வயி+ைற* திற3� பா. 

ெப8>யி� மி0தி இ!-கிறேதா இ�ைலேயா. 

 

ேகாமள
 : - திற)ேகா�தா' அவDைடய தா96 சர8ேடா� சவாாி 

ேபாயி!-கிறேத; ெப8>ைய நா
 எ�ப>* திற-கிற�. &8� உ4தியான�. ம4 

சாவியா� திற-கேவ 

�>யா�. 

 

வராக :- திற)ேகா9�லாவி8டா� &8ைட உைட*� வி�ேவா
 ; ெப8>ைய 

எ�*�-ெகா �வா. 

 

சாமாைவய :- (நயமாக) ேச6ேச! அ�ப>6 ெசMயாேத. ந�ல உய3த ெப8> ; 

UணாM- ெக8��ேபா0ம�பா! உன-0� ெப8> எ'ன ெசMத�? ேமனகா அத+0. 

ஒளி3� ெகா >!-கிறாளா ெவ'4 பா-க�ேபாகிறாயா? ெப �க. 

0ழ3ைதைய� ேபால� பலவிதமான விைள யா8�6 சாமா'கைளA
 

ஆைடயாபரண�கைளA
 பிற3த U8>9!3� ஆைசேயா� ெகாண3� மைற*� 

ைவ*தி!� பாக.. அைத நா
 பா-க-?டாத�பா! உன-0* ெதாியா�; 

ேவ டா
; அ�ப>6 ெசMயாேத. 

 

ெப!3ேதவி - (ஒ!வித அ6ச*ேதா�) ஆமா�பா! அவ. பி'னா�, அைத வைத*ேத' 

இைத வைத*ேத' எ'4 பழி ேபா8� எ�க. தைலைய உ!8> வி�வா.. அைத 
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உைட-க ேவ டா
. நீ ெசMவ� எ�க. ேபாி� வ3� ேச!
. தானி�லாத கால*தி� 

இர � ெமா8ைட � ைடகD
 உட' பிற3தானிட
 இ�லாதைதA
 

ெபா�லாதைதA
 ெசா�9, ெப8>ைய உைட-க6 ெசா'னாகெள'4 ம ைண 

வாாி* W+4வா.. ேகாமள
! நீ ெப8>ைய* ெதாடாேத - எ'றா.. 

 

அேத கால*தி� அ�,ற3 தி!
பி- ேகாமள*ைத� பா*� க சிமி8>� ெப8>ைய- 

ெகா �வ!
ப> ைசைக ெசMதா.. 

 

அவ. உடேன ெப8>ைய- ெகாண3� ைவ*� வி8டா.. அைத* திற�பத+0* 

ேதைவயான ஒ! உளி, 0 �-க�, ஆணி �த9யைவகD
 வ3� ேச3தன. 

 

ேமனகா தன-0 ம!3தி8டா. எ'பைத அறிவத+0 அ_?லமாக ஏதாயி=
 0றிக. 

அதி� ெத'ப�ேமா ெவ'4 பா-க ஆவ� ெகா ட வராகசாமி, உளியா� அத' 

&8ைட உைட*�� ெப8>யி' S>ைய* திற3தா'. தFைசயி9!3� வ3தேபா� 

வா�கிய தாழ
&வி' மண
 0Xெர'4 கிள
பி எ�0
 இனிைமயாM Uசிய�. 

அ3த� ெப8> மிக)
 அக'4 நீ �
 இ!3த�; இைடயி� ெபா!*த�ப8ட ஒ! 

தக8> னா�, அத' உ8,ற
 இர � பாக�களாM* த�-க� ப8>!3த�. 

அைவகளி� பல வைக�ப8ட சாமா'கD
 ஆைடயாபரண�கD
 ெகா@ 

ைவ-க�ப8டவா4 அல� காரமாM- காண�ப8டன. அத' ேதா+ற*தி9!3� அவ. 

நாகாீகமானவ. எ'ப�
, மகா ,*திசா9ெய'ப�
 ந'0 விள�கின. ெப8>யி' 

ஒ! ப0தியி� அவDைடய ஆைடக. ைவ-க�ப8>!3தன. இ'ெனா! ப0தி-0. 

இ!3த ெபா!. எ'ன ெவ'ப� ேதா'றாவா4 அத'ேம� ஒ! சிறிய ப8�* �ணி 

மைற*�- ெகா >!3த�. S>ைவ- க�ப�
 ெபா!ைள� பா-க ஆவ� 

ெகா.Dதேல மனிதாி' இய+ைக. ஆதலா�, வராகசாமி, ஒ! ப0திைய S>- 

ெகா >!3த ப8ைட வில-கினா'. அதி� ஏேத=
 விேசஷ
 இ!3ததா? 

அ�ப>ெயா'4
 காண�படவி�ைல. ப8�- கயி+றா� அழகாக- க8ட�ப8ட ஒ! 

,�தக-க8� ஒ! ,ற*தி� இ!3த�. இ'ெனா! ,ற*தி� 20, 25 அழகான விைல 

உய3த ப8� இரவி-ைகக. ஒ! க8டாM- க8> ைவ-க�ப8>!3தன. 

 

அவDைடய இரவி-ைகைய* ெதாட)
 ஒ!வைகயான அ!வ!�ைப- ெகா ட 

வராகசாமி அ3த- க8>� எ'ன ,�தக�க. இ!-கி'றன ெவ'பைதA
, 

அதி9!3� அவDைடய மன�ேபா-0 எ<வாறி!-கி'ற� எ'பைதA
 அறிய 

ஆவ�ெகா � அத' க8ைட அவி5*தா'. அதி� க
பராமாயண
, தி!வாM 
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ெமாழி, தாAமானவ பாட�, பாரத
, பாகவத
, பதா*த0ண சி3தாமணி, சாீர 

த*�வ சா�திர
, ைவ*திய சா�திர
, ம!*�வ
, பாகசா�திர�
, Iகாதார 

விள-க
 �த9ய ,�தக�கD
, ஒ! நாவ� ,�தக�
 இ!3த�. நம� ,ராதன� 

பழ-க வழ-க�களிேலேய பயி+ற�ப8ட ேமனகா நாவ@
 ைவ*தி!3தாேளா 

ெவ'=
 ச3ேதக
 சில!-0 உதி-கலா
. ஆனா�, த+கால*தி� நம-0 ஒE-க
 

பயி+4
 நாவலாசிாியகளா� எEத�ப�
 நிகர+ற நாவ�க. எைதA
 அவ. 

ைவ*தி!-க வி�ைல. தம� Iய�,லைமயா� ெப!*த ப >தகளா� எEத�ப8� 

ஏராளமான சா+4-கவிகDட' பிைழயற* ேதா'4
 நாவ�களி� எைதA
 அவ. 

ைவ-கவி�ைல. ேதா'றா* �ைணயாயி!3� உத)
 கட)ளி' அ!.வா-காM 

அைம3�.ள கமலா
பா. சாி*திரேம அதி�காண�ப8ட�. வராகசாமி அ<வா4 

அவDைடய ,�தக�கைள� பாி8ைச ெசMததி� அவ=ைடய அ!வ!�, 

அதிகாி-கவி�ைல. அவ' அவ. மீ� எ<விதமான 0+ற�
 ?4த+0 

இடமி�லாம� ேபாயி+4. ,�தக�கைள �'ேபால- க8> ெவளியி� ைவ*தா'. 

ெப8>யி� ,�தக-க8� �த9� இ!3தத+0 அ>யி� ெப!*த அ+,தமான த3த� 

ெப8> ெயா'4 காண�ப8ட�. அத' ேவைல* திற�
, அழ0
 அவ=ைடய 

க ைண� பறி*தன. அ3த�ெப8>ைய ெம�ல ெவளியி� எ�*தா'. அ� 

&8ட�ப8>!3தா@
 அத' திற)ேகா� அத' ப-க�களி9!3த வைளயெமா'றி� 

க8ட� ப8>!3த�. அைதெய�*�� ெப8>ைய* திற3தா'. 

 

அ�கா4
 ம+ற Sவ!
 வாM ேபசாம� அ!கி� நி'4 கவனி*தன. அ�ேபா� 

ெப!3ேதவி, "அேட அைத ெய�லா
 திற-காேத; அதனா� U  மன�தாப
 வ3� 

விைளA
; பண-கார' U8�� ெப ; விைல உய3த சாமா'க. இ!-கி'றன. 

ஏதாவ� ேபா0
 0ைறA
; அ3த வ
, நம-ேக'? ேபசாம� ைவ*�வி�!" எ'4 

ெசா�9 வி8� சாமாைவயைர� பா*தா.. அவ சிறி� ,'னைக ெகா � 

த
�ைடய இர டாவ� சதியா ேலாசைனA
 தா
 நிைன*தப>ேய நிைறேவறி� 

ேபா0
 எ'பைத ஒ!வா4 கா8>னா. 

 

அைத- கவனியாத வராகசாமி த3த� ெப8>ைய* திற3தா'. அதி9!3� அ*த, 

ஜ<வா�, �த9யவ+றி' மண
 Uசிய�. அத+0. எ'ன இ!3த�? விைல உய3த 

ெபா!. ேவெறா'4மி�ைல. தபா+ காடளவி� ,ைக�பட ெமா'4 காண�ப8ட�. 

அ3த�பட
 எ3த� , ணிய ,!ஷ=ைடயேதா, அ3த மனித' �' ெஜ'ம*தி� 

எ'ன &ைஜ ப ணினவேனா ெவ'4 க ேடா நிைன-0
ப> ெப8>யாகிய 

பஜைன மட*தி� அ3த� பட
 ேகாலா கலமாM ந4மலகளா@
 �ளப*தா@
 

அல�காி-க�ப8� விள�கிய�. ெவ� ெவ8>னா� ைத-க�ப8ட சிறிய பFI 
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ெம*ைதயி' ேம@
 அழகிய தி � தைலயைண களினிைடயி@
 அ�பட
 

காண�ப8ட�. அத+0� &ைஜ, Wப
, தீப
, ைநேவ*திய
, அல�கார
, பஜைன 

�த9யைவ ெப!*த உ*சவ*ைத� ேபால நட*த� ப8>!3தன ெவ'ப� ந'றாM 

விள�கிய�. 

 

ேமனகா எ3த Iவாமிைய அ<வா4 ைவ*� வழிப8� வ3தா. எ'பைத அறிய ஆவ� 

ெகா ட வராகசாமி ேமேலயி!3த ,"ப�கைள வில-கி அ�பட*ைத 

எ�*��பா*தா'. அ� த'=ைடய பட
 எ'பைத-க டா'. ஒேர ெநா>யி� 

அவ=ைடய உட
, &ாி*த�; மயி சி9*த�; இ'பமாM நிைற3தா'. க களி� 

க ணீ* �ளிக. ஆந3த
 ஆந3த
 பிர
மா ந3தெம'4 நா8>யமா>-ெகா � 

ெவளி� ப8டன. "ஆகா! எ'ன ேமனகாவி' ைப*திய
! எ'ன இவDைடய 

அறியாைம! இவ. ஏதாயி=
 ெதMவ*தி' பட*ைத ைவ*� வண�காம� ஒ! 

மனித=ைடய வ>வ*ைத ைவ*�� &ஜி�பாளா!" எ'4 நிைன*தா'. “இ�0 

இவளி!3தேபா� எ'ைன ேநாி� இ<வித
 ெதMவமாக* தாேன மதி*� 

யாவ+ைறA
 ெசM� வ3தா.. ஒ!-கா� இ� இவ. தFைசயி9!3த கால*தி� 

ெசM� வ3த காாிய
 ேபா9!-கிற�. ஆகா! இவைள� ேபா'ற மைனவி நா' 

எ*தைன ெஜ'ம
 எ�*� எ' ஆA8கால
 �E�
 தவ
 ,ாி3தா@
 

கிைட�பாேளா! எ' பா-கியேம பா-கிய
 " எ'ெற ணி அ', மயமாக இளகி 

அய3தா'. ம+றவ �க�கைள� பா*தா'. அவகD
 அைத-க � ஒ! வித 

இள-கமைட3தவகளாக* ேதா'றின. 

 

"இ*தைகய க மணிைய� பறிெகா�*ேதேன! அவ. எ�0 ேபாயி!�பாேளா! 

எ�ப> மைற3தி!�பாேளா!" எ'4 நிைன*� ஏ�கினா'. "அ� நிஜேமா? அ-கா. 

ெசா�வ� நிஜேமா? அ�ல� இர �
 உ ைமேயா ? எ'ைன அவ. இ<வா4 

ெதMவமாக மதி*தி!�பதனா� எ'ைன* த' வசமா-க அவ. தன� மடைமயா@
 

பா8> �த9ேயாாி' �ேபாதைனயா@
 என-0 ஏ' ம!3தி8>!*த� ?டா�? 

அ-கா. ெசா�வ� ெமMயாகேவ இ!-கலா
. அவ. என-0 ம!3தி8>!3தா@
 

அைத நா' 0+றமாக ெகா.வ� தவ4. இ!-க8�
 நாைள-0 அவ எ�ப>A
 

வ!வா. உ ைமைய அறி3� ெகா � நாேன ேநாி� தFைச-0� ேபாM, 

அவD-0 ந�ல அறி�8>, அவ. இ�ேக இ!3தா@
 அவைள6 ெச�வமாக)
 

சீராக)
 ைவ-கிேற ென'4
, அ'ேபா�
 ஆைசேயா�
 நட-கிேறென'4
 

உ4தி ெசM� ெகா�*� வி8�, அைழ*� வ3� வி�கிேற''' எ'4 �>) ெசM� 

ெகா � த3த� ெப8>ைய* தன-க!கி� ைவ*�-ெகா டா'. ேமேல ஆராM6சி 

ெசMதைல நி4*தி விட நிைன*தா'. அ3த உ*தமியி' மீ� எ<வித ஐய�
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ெகா.வதனா� தன-0� ெப!*த பாவ
 ச
பவி-0
 எ'4 அவ' மன� ?றிய�. 

அவ. த'ைன� ப+றி இ'=
 எ'ன ,�ைமகைள6 ெசM� ைவ*தி!-கி'றாேளா 

எ'பைத- காண ஒ!வைக அவா ேதா'றி அவைன வைத*த�. தா' ேசாதைன 

ெசMத ப0தியி' ம+ெறா! ,ற*தி9!3த ரவி-ைககளி' க8ைடெய�*� 

அவி5*தா'. ஒ<ெவா'4
, /பா 10, 15 ெப4மான�.ள 20, 25 அழகிய 

இரவி-ைகக. (க6Iக. ) க ைண� பறி*தன. ஒ'ைற ெய�*�� பிாி*தா'. 

உடேன அவDைடய எழி� வழி3த ைககD
, ��0
, மா,
, கE*�
 

அவ=ைடய அக-க ணி+0- க  ?டாக* ேதா'றி அவ' மதிைய மய-கின. 

"ஐேயா! எ' இனிைம வ>ைவ எ�ேபா� ேநாி� காண� ேபாகிேற'?" எ'4 

நிைன*� ஏ�கினா'. அ3த- க6I S8ைடைய அ�ப>ேய வாாி- க களிேல ஒ+றி- 

ெகா � �*தமிட நிைன*தா'. அ ைடயி� மனித இ!*தைல ெய ணி* 

த'ைன அட-கி- ெகா டா'. 

 

க6I S8ைடயி' கீ5 ேவைல�பா�க. அைம3த சாய�ெப8>க. பல 

காண�ப8டன. வ8ட வ>வமாM* ேதா'றிய ஒ! ெப8>ைய எ�*�* திற3தா'. 

ைவர�கD
 சத�ைககD
 நிைற3த அவDைடய த�க ஒ8>யாண
, ''ெபாMேயா 

ெய=மிைடயா"ளான த�க. ெச�வ6 சீமா8>ைய- காேணாேம ெய'4 ஏ-க
 

ெகா � அதி� ப�*தி!3த�. அைரமனேதா� அைத- கீேழ ைவ*தா'. 

யாவ+றி@
 ெபாியதாM- காண�ப8ட இ'ெனா! ெப8>ைய* திற3தா'. 

ெவ.ைள, சிக�,, ப6ைச �த9ய நிற�களி� விைதகைள- ெகா ட மா�ள
 

பழ*ைத� பிள3தவா4 ஏராளமான ஆபரண�க. அதி� ேதா'றி Iடவி8 

ெடாி*தன. அவ+ைற அவ' அ�கா4
 பா*தவேன ய'4; அவ. அவ+ைற ஒ! 

நாளி@
 அணி3தைத- க டானி�ைல. தம� ,த�வியி' ெபா!8� அ<வா4 

எ<வளேவா ெபா!8 ெசல) ெசM�.ள அவDைடய ெப+ேறா அவள� 

வா5-ைகைய- ெக�-க நிைன�பாேரா? ேச! அ�ப> நிைன�ப� Sட*தன
 எ'4 

எ ணினா'. ஏராளமான ெவ.ளி ைம6சிமி5கD
, சா3� ைவ*த ெவ.ளி- 

கி ண�கD
, த3த6 சீ�,கD
, �க
 பா-0
 க ணா>கD
 Sைல 

��-0களிெல�லா
 நிைற3� இ!3தன. அைவகைள� பா*த)ட', அவ=ைடய 

அக-க ணி9!3த ேமனகாவி' காதள) ஓ>ய ைம தவ5 க கD
, 

ெந+றியினிைடயி9!3� அழ0ெப+ற க�Wாி* திலக�
, I! ட க!� ?3த9' 

ஒளிA
 அ�ப>ேய த*/பமாM* ேதா'றி அவைன வைத*தன. இ'ெனா! ெப8> 

நிைறய� ப)'கD
, /பாMகD
 இ!3தன. அ*�ட' ஒ! ப0தியி' ேசாதைனைய 

நி4*திவி8� அ�*த ப0திைய ஆராM6சி ெசMதா'. அதி� ஒ<ெவா'4
 200, 250 
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/பாM ெப4மான �.ள 7, 8 ெப�கD ப8�� ,டைவக. ஒE�காக அ�-கி 

ைவ-க�ப8>!3தன. அ�ெப8>யி9!3த ஒ<ெவா! ெபா!D
 அவDைடய 

ஒ<ெவா! அ�க*ைத நிைன�&8> அவைன� ெபாி�
 வ!*தி �யர- கட9� 

ஆ5*திய�. ,டைவகளி' கீ5 ெவ.ளியினா@
, த�க*தினா@
 ெசMய�ப8ட 

அழகான பலவிைளயா8�6 சாமா'க. காண�ப8டன. யாவ+ைறA� க ட 

வராகசாமி ேமனகாைவ நிைன*� ெந�S6ெசறி3� க ணீ வி�*தா'. 

 

"எ' கி.ைளேய! நீ இ<வள) ெப!*த ெச�வ*ைத அைட3தி!3�
 ந+0ண
, 

ந�ெலாE-க
, அழ0 �த9ய யாவ+ைறA
 ெப+றி!3�
 சாியான ,!ஷைன 

மண3� அவ=ட' இ'ப
 அ=பவி-க- ெகா�*� ைவ-காம+ ேபானாேய! உ' 

ேயா-கியைத-0
 ேம'ைம-0
 ஒ! சிறி�
 தகாத அதமனி@
 அதமனான 

எ'ைன நீ மண3� ேத
பி* தவி-0
ப> ஆனேத உ'கதி! இ�வைரயி� ேபான� 

ேபாக8�
, இனி உ'ைன நா' அ'ேபா� நட*தி இ',4*�ேவ' எ'4 உன-0 

உ4தி ?றிேன'! அ<வா4 நட-க வி�ைலயா? நீ ஏ' இ�ப>* திbெர'4 

ெசா�லாம� ேபாMவி8டைன? நா' உ'ைனA
 ேசல*தி+0 அைழ*�� 

ேபாகவி�ைல ெய'ற ேகாபமா? ஜ8ஜி�ைரைய- ெகாைல- 0+ற*தி+காக ஏ' 

த >-க- ?டா ெத'றாேய! அ*தைகய மகா சாம*திய சா9யான உ'ைன நா' 

மைனயா8>யாக அைட3த� ப+றி அ�ேபா� எ' ேதக
 எ�ப>� &ாி*த� 

ெதாிAமா! அ�ேபா� நா' ெகா ட ெப!ைம, நா' பி.எ�. பாீ8ைசயி� ேதறி 

வி8ேட' எ'4 ேக8ட ேபா� ?ட என-கி�ைலேய! இனி நா' I8டா@
, 

அ>*தா@
, ைவதா@
 தக�ப' U8ைடேய நிைன� பதி�ைல ெய'4 உ4தி 

?றினாேய! அ�ேபா� ெசா'ன� ெபாMயா? அ'றி இ�ேபா� ெசMத� ெபாMயா?" 

எ'4 பலவா4 நிைன*� நிைன*� ஏ�கினவனாM அவDைடய ெபா!8கைள 

ெய�லா
 தி!
ப)
 �' ேபாலேவ ைவ-க* ெதாட�கினா'. அவ=ைடய 

�யர*ைத- க ட ம+ற Sவ!
 தா�
 அவைன� ேபாலேவ �க*ைத மா+றி- 

ெகா டன ஆயி=
, “இ'ன�
 த'=ைடய எ ண
 �+றி@
 

ப9-கவி�ைலேய” எ'4 வ!3தி யி!3தன. 

 

யாவ+ைறA
 ெப8>-0. ைவ*த வராகசாமி தன� படமி!3த த3த� ெப8>ைய 

எ�*தேபா� மிக)
 கல�கினா'. உ6சி �த� உ.ள�கா� வைரயி� அவ=ைடய 

சைத ஆ>ய�. “ெப  பிற3தா@
 இ�ப>ய�லவா பிற-கேவ �
! உலக*ைத-

யாD
 மகாராஜா-கD
 என� பா-கிய*ைத- க � ெபாறாைம ெகா.ள* த03த 
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இ3த� ெப ணரசி என-0 வ3� வாM*�
, இவளிட
 Iகமைடய- ெகா�*� 

ைவ-காத மகா பாவிய�லேவா நா'. ஆகா ேகவல
 எ'=ைடய பட*தி+0 

இ<வள) ெப!ைமயா! ெப!ைம�ப�*த8�
. &ைஜ ெசMய8�
. அத+0 ெம*ைத 

ெய'ன? தி �க. தைலயைணக ெள'ன? அ>! ேபைதயி@
 ேபைதேய! 

இத+காக, க >�பதா அ'றி க8>யைண*� �*தமி�வதா! நீ இ!3த ேபா� நா' 

இ3த ேவ>-ைகைய� பா-காம� ேபாேனேன! பா*தி!3தா�, - ஆகா! உ'ைன 

இைத� ேபால உ8காரைவ*�� &ைஜ ெசMதி!�ேபேன! பய�படாேத; இனி எ' 

ஆA8கால ெம�லா
 எ' இ!தய கமல*திேலேய உ'ைன ைவ*�� &ஜி-கிேற'. 

இ� �-கா@
 ச*திய
” எ'4 தன� உ.ள* தினி'4 ெமாழி3த வ ண
, தன� 

பட*ைத- கீேழ ைவ*� வி8� அதி9!3த &-க., தி �, தைலயைணக. 

�த9யவ+ைற ஒ<ெவா'றாM எ�*� விய�ேபா� ஆராM6சி ெசMதா'. பிற0 

யாவ+றி+0
 அ>யி9!3த ெசா0சான ெம*ைதைய� பா-க ஆைச ெகா � அைத 

ெம�ல� ெப8>ைய வி8� ெவளியி� எ�*� அத' அழைக ெந� ேநர
 பா*�� 

பரவசமைட3த பி', அைத வைக-க� ேபாைகயி� அ3த� ெப8>யி' அ>யி� 

இ'ெனா! ெபா!. காண�ப8ட�! ெம*ைதைய ம>யி� ைவ*�-ெகா � அைத 

எ�*தா'. அவ' அைத எ�*த ேபா� ம+ற Sவ!ைடய ேதக�கD
 ஒேர கால*தி� 

ஒ!வித அ6ச*தினா� ந��கின. எ'றா@
, ஒ'ைறA
 அறியாத வைர� ேபால 

�க*தி� எ*தைகய மா4பா�
 இ'றி �'ேபால இ!3தன. அ� எ*தைகய 

ெபா!.? அ� ஒ! ப8�*�ணியா� க8> ைவ-க�ப8>!3த�. அத+0. இ!3த� 

எ'ன எ'பைத அறிய ஆவ� ெகா ட வராகசாமி அைத ஆ*திர*ேதா� 

அவி5*தா'. ப8�*�ணி-0. ஒ! த>*த காகித*தி� அ3த வ�� 

க8ட�ப8>!3த�; காகித*ைதA
 பிாி*தா'. யாவ!
 இைமெகா8டாம� அைதேய 

பா*தி!3தன; அத+0. இ!க>த�கD
, ஒ! ,ைக�பட�
 இ!3தன. ெபாி�
 

திைக�ைபA
 விய�ைபA
 அைட3த வராகசாமி பட*ைத� பா*தா'. க>த�களி� 

ஒ'ைற எ�*� யா!-0 யாரா� எEத�ப8ட� எ'பைத� பா*தா'. உடேன 

அவ=-0 ஒ! ெப!*த ச3ேதக
 உ டாயி+4. தா' ேசாதைன ெசMத� 

ேமனகாவி' ெப8>யா அ'றி பிற!ைடயதா எ'=
 ச3ேதக
 ேதா'றிய�. தன� 

க கைள ந
பாம� தி!
ப)
 ஊ'றி க>த�கைளA
 பட*ைதA
 மாறிமாறி� 

பா*தா'. அத+0. ெப!3ேதவி, ''எ'னடா! அ�? மைற-கிறாேய? எ'ன 

இரகசிய
 அ�? அக�ைடயா. ல8ச
 ப*� ல8ச*தி+0 ேநா8�க. 

ைவ*தி!-கிறா. ேபா9!-கிற�? பா8> ெகா�*தி!�பா.. எ�கD-06 

ெசா�ல�படாேதா?" எ'4 மன*தா�கலாக� ேபசினா.. அவDைடய ெசா�, 

ப6ைச�, ணி� மிளகாM விEைத அ�,தைல� ேபால இ!3த�. அவ=ைடய 
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�க�
, ேதக�
 படபட*�* ேதா'றின. க க. �>�>*� ேகாைவ�பழமாM6 

சிவ3தன. க>த�களி� ஒ'ைற� ப>-க �ய'4 இர ெடா! வாிகைள 

வாM-0.ளாகேவ ப>*தா'. "ெப மணிA
, எ'னி! க மணிA
, எ' மனைத- 

ெகா.ைளெகா ட வி மணிAமான எ' அ!ைம- காத9 ேமனகா)-0 

மனேமாகன மாயா >�பி.ைள -" எ'ப� வைரயி� ப>*தா'. அத+0 ேம� 

அவனா� ப>-க-?டவி�ைல. Sைள Iழ'ற�. அறி) மய�கிய�. ைகயி9!3த 

காகித�கD
 பட�
 கீேழ விE3தன. அ!கி� IவேராரமாM6 I!8> 

ைவ-க�ப8>!3த ெம*ைதயி� க S>6 சாM3� வி8டா'. 

 

" எ'னடா அ�? எ'னடா அ�?" எ'ற மி03த ஆவ@ட' ேக8�-ெகா � 

ெப!3ேதவிய
மா. ெப8> ய ைடயி� ெந!�கினா.. அத+0. ேகாமள
 ஒேர 

பாM6ச9� பாM3� பட*ைதA
 க>த�கைளA
 ைகயி ெல�*� பட*ைத� 

பா*தா.. சாமாைவய வராகசாமியி' ப-க*தி� உ8கா3� ஒ'ைறA
 

அறியாதவைர� ேபால* திைக*தா. பட*ைத� பா*த ேகாமள
, "ைமG 

மகாராஜாவி' படம�லவா இ�! இ3த� பட
 ஊாி� சிாி�பாM6 சிாி-கிறேத! இத+0 

இ<வள) ஜா-கிரைத ெய'ன? இரகசியமாM ைவ�பெத'ன? அ-கா! இ3த� 

பட*ைத� பார>!" எ'4 ?றி� ெப!3ேதவியிட*தி� கா8ட, அவ., "அ> உல-ைக- 

ெகாE3ேத! ேபா; இ�தா' ைமG மகாராஜாவி' படேமா? அைத நா' ந'றாக� 

பா*தி!- கிேறேன! அ� இ<வள) அழகாAமி�ைல. இர �-0�.ள வி*தியாச
 

ெபா8ைடயா=-0 ?ட*ெதாிA
" எ'றா.. அத+0. சாமாைவய, " எ�ேக 

எ'னிட*தி� ெகா��க.; பா-கலா
'' எ'4 ேக8� அைத வா�கி� பா*�, "பட
 

எ<வள) அழகாM இ!-கிற� பா*தாயா ெப!3ேதவி? �கவசீகர�
, கைளA
 

எ�ேலாைரA
 மய-0கி'றனேவ! எ'ன அல�கார
! எ'ன ஆைடக.! இவ' 

ேம9!-0
 உ��, மா*திர
 பதினாயிர
 /பாM ெப4
 ேபா9!-கிறேத! 

நைகெய�லா
 ைவர
 ேபா9!- கிறேத" எ'றா. 

 

ேகாமள
 :- கE*தி� காIமாைல இ!-கிறேத! ஆ பி.ைள காIமாைல 

ேபா8�-ெகா.வ� ேடா? 

 

ெப!3ேதவி:- ராஜா-கD
, ெதMவ�
 எ3த ஆபரண*ைதA
 அணியலா
. 

சாமா:- ேச6ேச! காIமாைலயா அ�? இ�ைல இ�ைல. த�க ெமட�கைள 

மாைலயாக� ேபா8>!-கிறா. இவ யாேரா மகாராஜாைவ� ேபா9!-கிறா. 
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ஏேதா ஒ! விஷய*தி� மகா நி,ண ேபா9!-கிற�. ெமட�க. ெப+றி!-கிறா. 

அதி!-க8�
. க>த*ைத� ப> - எ'றா. 

 

உடேன க>த�களி� ஒ'ைற ெய�*த ேகாமள
 அ>யி+ க டவா4 ப>*தா. : 

 

"ெப மணிA
 எ'னி! க மணிA
 எ' மனைத-ெகா.ைள ெகா ட 

வி மணிAமான எ' அ!ைம- காத9 ேமனகா)-0 மனேமாகன மாயா >� 

பி.ைள எE�
 க>த
 -" 

 

ெப!3ேதவி - (திைக*�) எ'னடா இ�! கிண4 ெவ8ட� &த
 ,ற�ப8ட 

கைதயாயி!-கிறேத! - எ'றா.. 

 

சாமாைவய அ3த அதிசய6 ெசMதிைய* தா�க மா8டாம+ 0ழ
பி�ேபான தன� 

தைலைய* தடவி- ெகா�*� ெமௗன
 சாதி*தா. 

 

ேகாமள
 ேம@
 ப>-கிறா. : 

 

" எ' காத+ க ணா8>! எ' அ!ைம� ெப!மா8>! எ' ஆைச6 சீமா8>! ப6ைச 

மட மயிேல! பவளவாM� ைப�கிளிேய! எ' மனதி@.ள விஷய*ைத உன-0 

எ�ப>* ெதாிவி-க�ேபாகிேற'. நா�க. தFசா�!-0 வ3த இ3த எ8�மாத கால
, 

நாமி!வ!
 ஒ! நா. தவறாம� ச3தி*�- ?> அ=பவி*த ேபாி'ப Iக
 

எ�ேபா�
 நீ>*தி!-0
 எ'ற�லவா நிைன*ேத'; பாவியாகிய என-0 நீ ஏ' 

�த9� கா8சி த3� எ' மனைதA
 உயிைரA
 ெகா.ைள ெகா டாM? இ3த 

ஊாிேலேய இ'ன
 நாைல3� மாத
 இ!3� நாடக
 ஆ>� பிற0 ெச'ைன-0� 

ேபாேவாெம'4 நா' எ�கDைடய க
ெபனி* தைலவாிட
 ெசா�9 எ'னா� 

?>யவைரயி� வ+,4*தி� பா*ேத'. இ3த ஊாி� உ டான 

ந"ட*ைதெய�லா
 ெச'ைனயி� உடேன ச
பாதி*�, கட'கைள 

அைட-காவி8டா� ப�*தா-க. �த9யைவ வி+க�ப8�� ேபாெம'4
, 

ஆைகயா� உடேன ெச'ைன-0� ேபாக ேவ �ெம'4
, அவ பி>வாதமாக6 

ெசா�9வி8டா. 

 

அவ!-0 இ3த ஊாி� ஏராளமாக ந"ட
 உ டான� உ ைம. ஆதலா�, அவைர  
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இ'ன�
 வ+,4*�வ� த!மம�ல. எ'றா@
, என-0 உட
, ெசௗ-கிய  

மி�ைலெய'4
, நா' மா*திர
 இர � S'4 மாதகால*தி+0 பி' வ!கிேற' 

எ'4
 ெசா�9� பா*ேத'. எ'ைன�ேபால ராஜா ேவஷ
 ேபா�வதி� அ<வள) 

சாம*திய
 உ.ளவ ேவ4 எவ!
 இ�ைல. ஆதலா�, நா' வரா வி8டா�, அவ 

தம� க
ெபனிைய- கைல*� வி8� எ�லாவ+ைறA
 I!8>- ெகா � 

இரா*திாிேய காைர-கா@-0 ஓ>� ேபாவேத �>ெவ'கிறா. அவ!ைடய நிைல 

ைமA
 பாிதாபமாக இ!-கிற�. நா' உ'ைன வி8�� பிாி3� ேபாவேதா 

பாிதாப*தி=
 பாிதாபமாக இ!-கிற�! இ3த எ8� மாத கால*தி� எ ணாயிர
 

ேகா> �*த� ெகா�*� அFIக
 ேபா+ ெகாFசி- 0லாவி எ'ைன எ*தைனேயா 

�ைற இ'பசாகர*தி� ஆ8>ய எ' காம-களFசியமான உ'ைன வி8�� பிாிய 

என-0 மன
 வ!ேமா? �3திய நாளிர) நாமி!வ!
 ச3தி*�� ேபசியேபா�, நீ 

ெசா'ன விஷய
 நிைனவி+0 வ!கிற�. உ'ைன ெச'ைனயி@.ள உ' ,!ஷ' 

U8>+0 அ=�ப உ' த3ைத �த9ேயா �ய'4 ெகா >!�பதாக)
, உ'ைன 

அைழ*�- ெகா.ள உ' கணவ' இண�கவி�ைலெய'4
, அவ' எ�ேபா�
 

உ'ைன அைழ*�-ெகா.ளாமேல இ!3� விட ேவ � ெம'4 Nநிவாச� 

ெப!மாைள� பிரா*தி*� வ!வதாA
 ெசா'னாேய; நீ ஒ! த3திர
 ெசM, நீேய 

உ' கணவ=-0 அவ' மன� இள0
ப> ஒ! க>தெமEதி அவ' உ'ைன 

அைழ*�- ெகா.D
 நிைலயி� ைவ�பேதா�, அவ=-0 ஏதாயி=
 பண
 

ெகா�-0
ப> பா8>யி' Sலமாக ஏ+பா� ெசM� நீ ?>ய சீ-கிர
 ெச'ைனயி� 

உ' ,!ஷ' U8>+0 வ3�வி�. நா' அத+0. ெச'ைனயி� ஈIவரனா@
 

க �பி>-க-?டாத இரகசியமான ஒ! இட*ைத வாடைக-0 அம*தி 

ைவ*�வி8� உன-0 ஆ. Sலமாக6 ெசMதி அ=�,கிேற'. நீ அ�ேபா� 

எ'னிட
 வ3� விடலா
. அத' பிற0 நா
 இ!வ!
 இரதிA
 ம'மத=
 ேபால- 

?>6 Iகி*தி!-கலா
. எ' க ெகா.ளா எழி� வ>ேவ! எ' உயி நிைலேய! 

"அ�ப>ேய ஆக8�"ெம'=
 உ'=ைடய ம4ெமாழிைய� ெப+றால'றி நா' 

,ற�பட மா8ேட'. இ� சா*திய
. நீ தாமதமி'றி ெச'ைன-0 வ3�விட 

ேவ �
. நாைளயதின
 இ�ேக ப8டாபிேஷக ெம'பைத நீ அறிவாM. நா' 

தனிைமயி� வாடைக-0 ைவ*தி!-0
 U8>� நா', நாடக
 �>3த)ட' வ3� 

உ' வரைவ ஆவேலா� எதிபா*தி!�ேப'. நீ U8>+0� ேபா0�' அ�0 வ3� 

என-0- கைடசி �ைறயாக இ'ப� ெகா�*�� ேபாவாெய'4 ந
,கிேற'. அ� 

ேபா� யாவ+ைறA
 ேநாி� ேபசி- ெகா.ேவா
. 

 

இ�ப>-0 உ' அ>ைம, 

மனேமாகன மாயா >�பி.ைள" 
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எ'4 ஒ<ெவா எE*�
 கணீெர'4 ெதளிவாக வராக சாமியி' காதி� 

ஒ9-0
ப> ேகாமள
 ப>*� �>*தா.. யாவ!
 ேப6I S6ச+ற சி*திர� 

ப�ைமகைள� ேபால* ேதா'றின. ேகாமள
 விைரவாக இ'ெனா! க>த*ைதA
 

எ�*� அ>யி� வ!மா4 ப>*தா.. 

 

" எ' மா�0யிேல! மடவ'னேம! நா' உ'=ைடய U8>+0 அ=�பிய ேவைல- 

காாியி' Sலமாக உன� விஷய�கைள அறி3ேத'. உ'=ைடய சாம*திய�
, 

இனிய 0ண�
 ேவ4 எவ!-ேக=
 வ!ேமா? நீ ,!ஷ=-0- க>த
 எEதி 

அவைன ஏமா+றிய�
, இ�0 வ3தபி' அவ=ட' ெகாFசி- 0லாவி அவ' 

ச3ேதகமைடயா வைகயி� நட3� அவ' மதிைய மய-கிய�
 ேக.வி�ப8ேட'. 

இ'றிர) உ' கணவ' ேசல*தி+0� ேபாகிறா' எ'பைத- ேக.வி� ப8ேட'. 

இ'றிர) என-0 அ
பா. தாிசன
 கிைட-க� ேபாவைத- 0றி*� நா' அைடA
 

ஆந3த*ைத எ�ப> உன-0 நா' ெதாிவி�ேப'? இ'ைற-0 ரா*திாிேய நா' 

உ'ைன அைழ*�- ெகா.கிேற'. இ'ேறா� நம� க9 நீ�க� ேபாகிற�. ரா*திாி 

ஒ'ப� மணி-0 நா=
 எ' சைமய+கார=
 ஒ! வாடைக� ெப8> வ >யி� 

வ!ேவா
. 

 

நாடக*தி� ேசவககD-0� ேபா�
 ெவ.ளி வி�ைல, ச8ைட �த9யவ+ைற 

அவ=-0 மா8>வி8� அவைன ஒ! ச-கா ேசவகைன� ேபால6 ெசM� 

உ'=ைடய U8>+0. அ=�,கிேற'. வாச9� ெப8> வ >யி� உ' 

தக�பனாைர� ேபால* தைல�பாைக �த9யவ+4ட' நானி!-கிேற'. உ' 

தக�பனா ?�பி� கிறாெர'4 எ' ேவைல-கார' உ'ைன அைழ�பா'. நீ 

உடேன வ3தா� ச3ேதக*தி+0 இடமி'றி சிறி� ேநர
 ேபசிவி8� உடேன 

வ >யி� ஏறி� ேபாM வி�ேவா
. சமய
 சாி�ப8டா�, உ' ெப8>ையA
 எ�*� 

வா , சாி�படாம+ ேபானா� ெப8> ேதைவயி�ைல. ேவ >ய 

ஆைடயாபரண�கைள� ,தியனவ னாM வா�கி-ெகா.ேவா
. இ<வள) சாம* 

திய
 ெசMத மகா ,*திசா9யான நீ, இைதA
 நிைறேவ+4 வாயானா�, நா
 இனி 

எ'ைற-0
 நீ�காத நி*தியாந3த Iக
 அைட யலா
. தய�காேத க மணி! 

 

கைடசியாக� ப8டாபிேஷக*த'4 நா
 ச3தி*த அ3த இரவி' நிைனேவ எ'ைன 

ஒ<ெவா! ெநா>A
 ஓயாம� வ!*�கிற�; உ' கி.ைள ெமாழிக. எ' ெசவிகளி� 

இ'ன�
 ஒ9*� நி+கி'றன. உன� ெந+றியி9!3த க�Wாி திலக�
, 



133 

 

�ைடயி@.ள அழகிய ம6ச�
 எ' மனதி� அ�ப>ேய பதி3� நி'4 எ' உயிைர- 

0>-கி'றன. எ'ன ெசMேவ'? காமேநாM ப+றி எ'ைன எாி-கிற�. உ'ைன 

இ'றிர) க � உ'னிட*தி� ஆ9�கன Iக
 ெப+றால'றி நா' ப�*த 

ப�-ைகயாM விE3� வி�ேவ' எ'ப� நி6சய
. உ'=ைடய நா*திமாகளான 

ெமா8ைட � ைடக. இ!வ!
 ஓயாம� உ'ேனா� ?ட இ!�பதா� எ'=ைடய 

ேவைல-காாி உ'=ட' அதிகமாM� ேபச �>யவி�ைல எ'4 ேக.வி�ப8ேட'. 

ஆைகயா�, யாவ+ைறA
 க>த*தி� எEதிய=�பி யி!-கிேற'. க ேண ! 

தவறாேத, 

 

உ' அ>ைம 

மனேமாகன மாயா >�பி.ைள 

 

எ'4 இர டாவ� க>த�
 அE*த3 தி!*தமாM ப>-க� ப8ட�. ெபாி�
 

ேகாப�ெகா ட ெப!3ேதவி அ�0
 இ�0
 தா >- 0தி*�, "அேட நாடக-கார 

நாேய! பாழாM� ேபான ேதவ>யா. மகேன! உன-0 வ3த ேகெட'னடா! ெமா8ைட 

� ைடகளாேம! நா�க. உ' �ழிைய� பி��கிேனாமா! இ3த- ெகாD�-

ெப�*தவD-0 வ3த ேகெட'ன! அவ=ைடய இ4மா�ெப'ன! இ�ப>A
 

நட-0ேமா! அடாடா! வராகசாமி! உ' தைல விதி இ�ப>யா �>3த�! 

ந�லகால*தி+காகவா இ3த ச
ப3த
 நம-0 வ3� வாM*த�! அ3த வ-கீ9' 

ெப டா8> ?*தா>ைய� பி>*�-ெகா � ஓ>வி8டா. , இ3த� ெபாிய மனித' 

ெப  எ�ப8� ஓ> வி8டா." எ'4 ெசா�ல- ேக8>!3ேத'. அ� நம-கா வ3� 

ேசரேவ �
? பாவி வயி+றி� ந�ல ெப கD
 பி.ைளA
 வ3� பிற3ேதா
. 

நா�களாயி=
 சி4வயதி� விதைவகளாேனா
. அ� எ'னேவா தைலவிதி; அ� 

அவமானமாகா�. இ3த அவமான
 ஏேழE தைல�ைற-0
 நீ�காேத; வராகசாமி! நீ 

வ!*த�படாேத! எ!ைம6சாணி ேஹாம*தி+0 ஆகா�. வி8�*ெதாைல கEைதைய" 

எ'4 மகா ஆ*திர*ேதா� ?றினா.. 

 

ேகாமள
:- எ'ன ஆ6சாிய
! இ3த� &ைனA
 இ3த� பாைல- 0>-0மா 

எ'றி!3தவ. எ<வள) ெப!*த காாிய
 ெசMதி!-கிறா.! அேட ய�பா! எ'ன 

சாகஸ
!! எ'ன ேவஷ
!!! ஒ! 0ைறAமறியாத மகா பதிவிரைதைய� ேபால வ�லவா 

நட3� ெகா டா.! வராகசாமி இவேளா� தனியாக இ!3தா� விஷமி8ேட 

இவைன- ெகா'றி !�பா.. இ�ேப�ப8டவ. �க*தி� �ழி*தா@
 ெப!
 பாவ
 

வ3� ேச!
. கபடேம அறியாத 0ழ3ைதைய� ேபா9!-0
 ந
�ைடய 

வராகசாமி-0 இ3த ெகா� நீ9, �ேராகி, சாகZ, த8�வாணியா வ3� 
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ேசரேவ �
! அேட சாமா! எ�ேபா�
 அவDைடய க8சிைய கீேழ விடாம� 

தா�கி� ேபசினாேய நீ! இ�ேபா� ஏனடா வாைய* திறவாம� ஆ� தி!>ன 

க.ளைன�ேபா� �ழி-கிறாM? - எ'றா.. 

 

சாமாைவய நிர
ப)
 விசன-0றிகைள- கா8>னா. ஒ'ைறA
 ெசா�ல 

மா8டாதவைர� ேபால- கைன*�
, எ6சிைல விE�கிA
, வாயி9!3த ,ைகயிைல 

சாமா'கைள ஒ!,ற
 ஒ�-கி வழி ெசM� ெகா �
 சிறி� த�மாறி, "நா' 

ெவளி�பாைவயி9!3� ெசா'ேனன
மா! ெப � களாகிய நீ�க. இரகசியமாM6 

ெசMA�காாிய�கைள நா' பா*�-ெகா டா இ!-கிேற'. என-0 மா*திர
 இ� 

கனவாM* ேதா'4கிறத'றி இ'ன�
 இ� உ ைம ெய'4 எ' மன� 

ந
பவி�ைல. >�> கெல-ட!ைடய த3தி நிஜமா யி!-க ேவ � ெம'4 நா�க. 

ெசா'னைத ம4*� ஏேதேதா தா4மாறாM உளறினீகேள! இ�ேபா� பா* 

தீகளா? எ�ப> �>3த�?" எ'றா. 

 

ெப!3ேதவி :- அவ. இ�ப> ேபாகாம� >�> கெல-ட!ட' ேபாயி!-க ?டாதா 

ெவ'4 இ�ேபா� ேதா'4கிற�. அ�ப>யானா� அவைள நா' இ'ன�
 

ந
�ைடய ெபா!ெள'4 ெசா�9-ெகா.ளவாகி@
 இட� �. ேவ �மானா� 

க >*ேதா த >*ேதா அவைள அைழ*�- ெகா.ளலா
. இ�ேபா� �த@-ேக 

ேமாச
 வ3� வி8டேத! 

 

சாமா:- (கைன*�-ெகா �) அவைள இ�ப>ேய வி8� வி�கிறெத'4 

நிைன*தாயா? நா
 இைத�ப+றி உடேன ேபாCசி� ெதாிவி-க ேவ �
. அவக. 

உடேன அ3த நாடக-காரைன� பி>*�6 சிைற� ப�*�வாக.. நா
 ேமனகாைவ 

உடேன அைழ*�-ெகா � வ3� விடலா
. 

 

ெப!3ேதவி:- அ�ப>யானா� நீ உடேன ேபாM அ3த- காாிய*ைத� பா. 

ேமனகாைவ அைழ*� வ!வைத யாராவ� பா-க�ேபாகிறாக.; வ >யி� ஒ! 

திைர க8> மைற*� அைழ*�-ெகா � வ3�வி� - எ'றா.. 

 

சாமாைவய அ!கி9!3த வராகசாமிைய அ'ேபா� தடவி-ெகா�*�, "அ�பா 

வராகசாமி! விசன�படாேத! எ'னேவா ேவைள�பிச0 இ�ப> நட3� வி8ட�; விதி 

யாைர வி8ட� அ�பா! ஒ! காாிய
 நட-0 �', அ� நம-0* ெதாியாம�, நா
 அ� 

நடவாம� த�*�விடலா
. இ�ேபா� நட3� ேபானதி� நா' எ'ன ெசMகிற�? 
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அைத* த�-க �>யாவி8டா@
 அ� ேம@
 ெகடாம� நா
 அைத ந�ல வழி-0* 

தி!�ப ேவ �
. கவைலைய வி8�வி�. நா' ேபாC� �ேடஷ=-0� ேபாM 

எEதி ைவ*� ேம� நடவ>-ைக நட*த6 ெசM� ேமனகாைவ அைழ*� வ3� 

வி�கிேற'” எ'றா. 

 

இர � க>த�கைளA
 ப>*த� �த� தீ*தண9� ,ைதA � கிட3தவைன� 

ேபா9!3த வராகசாமி-0 அ
Sவ ேபசிய�
 கிண+றி+0.ளி!3� ேபIதைல� 

ேபால* ேதா'றிய�. எ'றா@
 அ
 Sவ!
 ேபசிய ெசா+களி' க!*�
 

சாமாைவய ெசMத �>வி' க!*�
 அவ' மனதி� ஒ!வா4 ப8டன. ேபாC� 

�ேடஷ=-0� ேபாகேவ டா ெம'=
 உ4தி ேதா'ற, வராகசாமி 

சாமாைவயாி' ைகைய� பி>*� இE*� ைசைக ெசMதா'. 

 

அைத உண3த ெப!3ேதவி, “ஆமடா சாமா! ேபாCசி� ெசா�ல ேவ டா
. அ� 

அவமானமாM� ேபா0
. நீ ஒ! காாிய
 ெசM; நீேய ேநாி� ேபாM அ3த� பய� எ3த 

நாடக- க
ெபனிைய6 ேச3தவ' எ'பைத- க �பி>*� ெம�ல அவ=ைடய 

இ!�பிட*ைத அறி3�ெகா.. அவனிட
 ேபாM ேபாC�காரைன அைழ*� வ3� 

சிைறயிலைட�பதாM மிர8> அவைள மா*திர
 இரகசியமாM அைழ*� வ3�வி�. 

ஒ!வ!-0
 ெதாியாம+ ேபா0
. இ
மாதிாி ஓ>�ேபான ெப கைள எ*தைனேயா 

ேப அைழ*�வ3� ப3தியி� ஏ+4- ெகா.ள வி�ைலயா? வராகசாமியிட
 ஒ'4
 

ேக8காேத. அவ' அ�ப>*தா' த��பா'; நீ ேபாM அவைள அைழ*�-ெகா � 

வ3�வி�. 

 

சாமாைவய:- ேபான� வ3த� ெதாியாம� அவைள-ெகா � வ!வ� எ' 

ெபா4�,; அைத�ப+றி நீ கவைல�படாேத. நா' ேபாகிேற'. நீ�க. யாாிட*தி@
 

விஷய*ைத6 ெசா�லாேதA�க.. ேகாமள
! உ'=ைடய ஓ8ைட வாM ஜா-கிரைத - 

எ'4 ெசா�9- ெகா � எE3தா. வராகசாமி அ�ேபா�
 சாமாைவயைர விடாம� 

ஒேர உ4தியாM* த�*தா'. 

 

ெப!3ேதவி :- அேட சாமா! வராகசாமி-0- ெகாFச
 ேகாப
 தணிய8�
. அத+0 

ேம� இவ=ைடய ேயாசைனயி' ேம� ெசMய ேவ �வைத6 ெசMேவா
. நீ 

உடேன இவ=ைடய ெபாிய வ-கீ9ட
 ேபாM, இவ=-0 உட
, சாியாக இ�ைல. 

ஆைகயா�, இ'ைற-0 இவ' க6ேசாி-0 வர �>யவி�ைல ெய'4 ெசா�9வி8� 

வா - எ'றா.. 
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உடேன சாமாைவய எE3� ெவளியி+ ேபாM ந�ல S6சாM வி8�-ெகா � 

த
�ைடய U� ேச3தா. வராகசாமி எE3� க>த�கைளA
 பட*ைதA
 

எ�*�-ெகா � த' சயன அைற-0. _ைழ3� கதைவ S>வி8�* த' க8>9� 

ப�*தா'. 

------------- 

அதிகாரஅதிகாரஅதிகாரஅதிகார" " " " 1111....12 12 12 12 ----    பி#ைசெய	%த� ெப,மா2பி#ைசெய	%த� ெப,மா2பி#ைசெய	%த� ெப,மா2பி#ைசெய	%த� ெப,மா2; ; ; ; பி	�கி%தி�ற� அ7மா�பி	�கி%தி�ற� அ7மா�பி	�கி%தி�ற� அ7மா�பி	�கி%தி�ற� அ7மா�....    

 

அவ' மனதி� அ�ேபாைதய நிைலைமைய அ+ப வ�லைமAைடய மி-க பய=ைடய 

ெசா+களா� ேக8டறித9=
 அைத மனதா� பாவி*தேல மி-க பய=ைட*தா
. 

அ'4 அவ' ேசல*தி9!3� வ3� U8>� _ைழ3த �த� அ�வைரயி� தா' 

அய3த �யி99!�பைதA
 அதி� மகா பய�கரமான கனைவ- க � 

ெகா >!�பதாA
 நிைன*தாேனய'றி எதிபா-க* தகாத அ*தைன ,திய 

விஷய�கD
 தன-0 அ<வள) ெசா+ப கால*தி� உ ைமயி� நிகழ- ?>யைவ 

அ'4 என மதி*தா'. அவ' உலக*ைதA
 அத' G�கைளA
 வFசைனகைளA
 

தீைமகைளA
, ஒ! சிறி�
 அறியாதவ'. ஆத9', அவ' மனதி� உ டான ,திய 

உண6சிகD
 அ=பவ�கD
 மி-க உரமாM எE3� அவ' ேதக*ைதA
 

மனைதA
 க8>+0- க8>+0 அட�காம� ெசM�வி8டன. 

 

க'ைற� பிாி3த தாெயன� ெபாி�
 கனி3� இர�கிய மனேதா� ேமனகாைவ- 

காண ஆவ� ெகா � ஓ> வ3தவ=-0 அவைள- காணாத ஏ-க
 �தலாவ� 

இ>யாக அவ' மனைத* தா-கிய� ; அ3நிைலைமயி� த*தளி*தி!3தவ=-0 

அவ. ெசா�லாம� த3ைதேயா� ேபாMவி8டா. எ'ற ெசMதி ேக8ட� 

இர டாவ� இ>யான�. பிற0 அவ. தன-0 ம!3தி8டா. எ'ற�
 S'றாவ� 

வி3ைதயாM இ!3த�. அவDைடய ெப8>ைய* திற3தேபா� த' பட
 

ைவ-க�ப8>!3த நிைலைமைய- க ட� நா'காவ� அதி6சியாக �>3த�. 

கைடசியாக ெவளியான ?*தா>யி' விஷய
 ம+ற யாவ+றி@
 ெகா>ய 

ேபாி>யாக* ேதா'றி அவ' ந�@ணைவ6 சிதற அ>*�வி8ட�. கா8டா+4 

ெவ.ள*தி� அக�ப8டவ' மைலA6சியி9!3� பாதாள*தி� U5*த�ப�வ�
, 

ம�களி@
 Iழ�களி@
 ,ற8ட� ப�வ�
, க+பாைறகளி� இளநீைர�ேபால 

ேமாத� ப�வ�
, �8களி@
, ,த+களி@
 ெசா!க�ப�வ�
, ெவ.ள*�ட' 

வ!
 க4ேவல மர�களி' கிைளகD-0. அக�ப8� அத=ட' மாறிமாறி உ8,ற
 

ஆ5*த�ப�வ�
, ெவளியி� எறிய�ப�வ�மாM* த*தளி*�6 சி*தரவைதயாக6 

சி4க6 சி4க உயிைரA
, உணைவA
 இழ�பைத� ேபால வராகசாமி-0 உ டான 
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அ*தைன மேனாபாவ அதி6சிகளினா� அவ' நிைலைம பாிதாப*தி=
 

பாிதாபகரமாக இ!3த�. 

 

அவ. நாடக-காரேனா� ந8,-ெகா � ஓ>வி8டா. எ'பைத நி6சயெம'4 

அவ' மன� ஏ+4-ெகா � வி8டதாயி=
, உ ைமA
, அ',
, 

ந'னட*ைதAேம ஒ'றாM* திர � உ!�ெப+4 வ3த� ேபால இ!3த அவ. 

அ*தைகய ெப!*த இழிவி+0 இண�கினா. எ'ற �ரணான ெசMதிேய அவ' 

மனதி� இர � மத�ெகா ட யாைனக. ஒ'ேறாெடா'4 ேமாதி� ேபா 

ெசMதைத ெயா*த�. அ'னிய மனித' மீ� த' ஆைச �EைதA
, காத� 

�EைதA
 ைவ*�.ள ஒ! ெப  த' கணவ=ட' ெகாFசி- 0லாவி6 சிாி*� 

விைளயா>- 0ழ3ைதைய� ேபால- கபடேமயி'றி இ!*த� எ�ப>- ?�
? 

உலக*தி@.ள எ�லா வி3ைதகளி@
 இ� ேமலான அ+,தமாக அ'ேறா இ!3த�! 

காத@
 ேகாப�
 கைர,ர � எE3�, "நாேன ெபாியவ' நாேன ெபாியவ'" 

எ'4 ஒ<ெவா'4
 த' த' ,கைழ� பா> ஆதார�கைள- கா8> த' த' க8சிேய 

உ ைமயான� எ'4 வாதா>ய�; வராகசாமியி' மன� ஒ! நியாய �தல*ைத 

ெயா*தி!3த�. அதி� ேமனகாவி' வ-கீலாகிய அ', அவDைடய உ ைம- 

காதைலA
, மாச+ற 0ண*ைதA
 உ4தி� ப�*�
 ெபா!8� மி-க பா�ப8� 

அ�ேபாைத-க�ேபா� அவ. ெசMத அாிய ெசMைககைளA
, ெசா'ன இனிய 

ெசா+கைளA
 ஒ<ெவா'றாM விாி*�� ேபசி, அவகD-0. நட3த 

எ ணி-ைகய+ற அ3த�,ர ரகசிய�கைள ெய�லா
 அவ' மனதி+0- ெகாண3�, 

"அேட! வராகசாமி! இவ. த�கமான ெப ணடா! இவைள� ேபா'ற உ*தமி 

உன-0- கிைட-க மா8டாளடா? உ'ைனேய உயிராM மதி*தவளடா! இவ. 

உன-0 இர டக
 ெசMவா. எ'4 எ�ப>யடா நிைன�ப�?" எ'4 உ!-கமாக� 

ேபசி அவ' மனைத- கல-கி, அவன� ேகாப*ைத* தணி*�வி8ட�. எதிக8சி 

வ-கீலான ேகாப
 இர-கம+ற பய�கரமான �க*ேதா� கைன*ெதE3�, “அேட 

வராகசாமி! நீ ெப!*த �8டாளடா! அ'ெப=
 இ3த� ைப*திய-கார வ-கீ� 

உளறியைத- ேக8� நீ ஏ' இ�ப>* த�மா4கிறாM? 0+றவாளி இத+0 �' 

ேயா-கியமானவ. எ'பைத�ப+றி இவ ெசா'னாேரய'றி இ�ெபாE� எE*� 

Sலமாக உ4தி�ப8�.ள 0+ற*ைத அவ. ெசMயவி�ைல ெய'பத+0 எ'ன 

ஆதார
 க8>னா? இ�ேபா� அக�ப8�.ள க>த�களா� அவDைடய �3திய 

நட*ைதக. ெபாMெய'ப� நி6சயமாகிற� அ'றி �3திய நட*ைதகளா� 

இ-க>த�க. ெபாMயாக�படவி�ைல. மனித!ைடய மன�
 0ண�
 எ'ைற-0
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மாறாத ெபா!8களா? இ'ைற-0 ந�லவராM இ!�பவ நாைள-0- ெக8டவராM� 

ேபாகி'றன. ஒ!நா. 0+ற
 ெசMகிறவ', பிற3த �தேல 0+றF ெசM� 

ெகா >!�பவனாக அவசிய
 இ!-க ேவ �
 எ'பதி�ைல அ�லவா? ேமாக
 

ெபா�லாத�. நாடக*திேலா காண�ப�வெத�லா
 ேவஷ�
 ெவளி மய-க�மா
. 

ப>*த ேமதாவிகD
, உ4தியான மனைத- ெகா டவகDமான எ*தைனேயா 

,!ஷ நாடக
 பா�பதனா� மதிமய-க�ெகா � அதி� ந>-0
 பர*ைதய 

வைலயி+பட வி�ைலயா? சில வ!ஷ�கD-0 �' 0
பேகாண*தி9!3த ச�ஜ8ஜி 

ஒ!வ, நாடக*தி� ெப ேவஷ
 தாி*� ந>*� வ3த ஒ! ஆ பி.ைளயி' மீ� 

ேமாக� ெகா � /பாM ஆயிர
 ெகா�*� அவைன� ெப ேவஷ*ேதா� தம� 

U8>+0 வரவைழ*� ஒ!தர
 க8> ஆ9�கன
 ெசMத=�பினாரா
; அவ!ைடய 

பா-கிய
 எவ!-ேக=
 கி8�மா? 

 

?*தா>க. காம*ைத உ டா-0
 இனிய பாட�கைள� பா> �திாீ ,!ஷ 

இரகசியமாக நட*�
 காாிய�கைள எ�லா
 நாடக ேமைடயி' மீேத ந>*�- 

கா8>னா�, எவ மன�தா' தி!
பா�? ஆT
 ெப Tம�லாத அ9 ந,Fசக' 

�த9ேயா!
 அ3த- கவ6சிைய வில-க-?�ேமா எ'ப�
 ச3ேதக
. 

அ�ப>யி!-க, ேமனகா ?*தா>யி' மீ� ஆைச ெகா ட� ஒ! வி3ைதயா! அவ' 

மீ� ஆைச ெகா.ளாவி>� அவ. உ'மீ� ஆைச ெகா.ள ஒ! சிறி�
 

நியாயமி�ைல. எ'னிட
 இ!�பைதA
 எ'ைன- காத9�பைதAேம அவ. 

ேபராந3த IகமாM நிைன*தவளாயி+ேற, எ'4 நீ ெசா�@கிறாM. அ>*�
, 

தி8>A
, க>3�
, I8�
, வ!*�
 மனிதனாகிய உ'னிட*தி� சி+றி'ப
 

அ=பவி�பேத அவD-0 அ<வள) இ'பமாM* ேதா'றினா�, "க ேண" எ'4
 

"�*ேத'' எ'4
 கால>யி� ம >யி8�- ெகFசிA
 ெகாFசிA
, பா>A
, 

பக8>A
, �தி*�
 உ!கிA
, ஓM3�
 தன� தயைவ நாட-?>ய ஒ! மனித' - 

இராஜாைவ� ேபால� பளபள�பான ஆைடக. அணி3� அழேக வ>வாM* 

ேதா'4
 - ஒ! மனித' அவ. மனதி+0 உ'ைன- கா8>@
 எ*தைன ேகா> 

மட�0 உயவானவனாM* ேதா'4வா'; உ'னிட
 ெப4
 இ'ப*ைதவிட 

அவனிட
 ெப4
 இ'ப
 Iவ-கேபாகமாக அ�லேவா அவ. மனதி+0* 

ேதா'4
. ஆைகயா�, ேமனகாவி' வ-கீ9 =ைடய வாத
 உபேயாகம+ற�. 

ெச�ல*த-க�
 அ�ல. கைடசியாக எE*� SலமாM ெவளியானேத உ ைம ; 

அைத எவ!
 அைச-க�>யா�. ஆைகயா� தீ�, எ' ப-க
 

ெசா�ல�படேவ �
" எ'4 ?றிய�. அ<வாேற இ3த வ-கீ9' ப-க
 தீமான
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ெசMய�ப8ட�; அ� ேமனகா)-0� பிரதி?லமாயி+4. எ'ன ெசMவா.! அத+0 

ேம� அ�X� ெசMய வழியி�ைல; தீமான�
 நிைற ேவ+ற�ப8� வராகசாமியி' 

மனதி9!3த ேமனகாவி' ெபா!ளான காத� �+றி@
 ஜ�தி (பறி�த�) 

ெசMய�ப8�� ேபான�. அ*தைகய நிைலைமயி� வராகசாமியி' மனதி� 

அட-கெவா ணா� ெப!� ேகாப
 ெகா3தளி*�-ெகா >!3த�. 

 

மைலகைள� ெபய*�- கட9� U8>, கடைல வாாி ஆகாய*தி� எறி3�, உலக 

ம டல�கைள ெய�லா
 அ
மாைன- காMகளாக Uசி, அ ட*ைதA
, 

பகிர ட*ைதA
, நில*ைதA
, நீைரA
, மைலையA
, மர�கைளA
 ஒ'றாM6 

ேச*�- கத
ப
 ெசMய*த-க ச டமா!த
 ஒ! சிறிய Uச
 ப> உழ-கி+0. தன� 

�Eவ�லைமையA
 கா8�தைல� ேபால அவ' மனதி� ெப!� ேகாப
 

S ெடE3� விவாி*த+0 ஏலா* �'ப
 ெசMத�. த' மனைத வி8� ஒ! 

ெநா>ேய=
 அகலாம� பி>வாதமாM எதிாி� வ3� நி'ற ேமனகாவி' கபடம+ற 

க9யாண 0ண
 ஒளி3த இனிய I3தரவதன*ைத- காண-காண அவ=ைடய 

ஆ*திர
 ெப!கி- க8>லட�கா நிைலைய அைட3த�. அ3த வ>வ*ைத ேநா-கி� 

ப�ைல நறநற ெவ'4 க>*� உ!8> விழி*� ஒேர அ>யி� அவDைடய 

ேதகமாகிய வFசக� பா ட*ைத உைட*�� ெபா>யா-கி- கா+றி� ஊதிவிட 

நிைன*தா'. தாயி' ம>மீதி!-0
 0ழ3ைத, அவ. பா-0
 �க-க ணா>ைய 

ேநா-கி அத+0. த' தாயி!*தைலயறி3� க ணா>யி' பி' ,ற*ைத* தடவி� 

பா*தைல� ேபால அவ=ைடய அக-க ணி� ேதா'றிய வ>வேம அவ=-0 

உ ைம ேமனகாைவ* ேதா'றிய�. 

 

"அ> வFசகி! பரம ச டாளி! �ேராகி" எ'ன காாிய
 ெசMதாM; உ' ,*தி 

இ�ப>யா ேபான�! ேச! எ'�' வராேத; ேபா அ�பா� Xைடேய! �க*ைத� பா. 

சிாி�ெப'ன? ெகாFசெல'ன? யாாிட*தி� இ3த� பக8ெட�லா
? உ'=ைடய 

ேமாச*ைத- க �ெகா.ள- ?டாத எ'=ைடய �8டா. தன*ைத* க � 

சிாி-கிறாேயா? ப�ைல- கா8டாேத. ப�ைல- கா8>- கா8> எ' உயிைர- 

ெகா.ைள ெகா ட� ேபா�
. ?*தா>ைய- க8>- ெகா � அழ நிைன*தா�, 

தFசா�ாிேலேய அவ=ட' ெதாைல3� ேபாகாம� இ�ேக வ3� உ' வFசக 

வைலைய Uசி எ' மதிைய மய-கி எ'ைன� பி*தனா-கிவி8�*தா' ேபாக 

ேவ �ேமா? அ� எ'=ைடய Sட*தன*தி+காக உ'னா� ெகா�-க�ப8ட 

ச'மானேமா? ராஜா ேவஷ-காரைன� பி>*ேதாேம, அவ=-0 சாியாக �திாீ 

ேவஷ
 ேபாட நம-0* திறைம இ!-கிறதா' எ'பைத எ'னிட
 பாீ8ைச 
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பா*தாேயா? அ> ெகாைல பாதகி! எ'ன ஜால
! எ'ன சாகஸ
! உயிைர- ெகா� 

எ'றா� ெகா�*�வி�ேவ' எ'ற�லேவா எ'னிட
 பாசா�0 ெசMதாM! 

அ�ப�பா! நீ ெப ணா அ�ல� ேபயா? உ' ேதக
 தைசயாலானதா? அ�ல� 

விஷ*தாலானதா? இ3த* தடைவ தFசா�ாி9!3� நீ வ3த பி'ேப ,� 

மாதிாியாகவ�லேவா நட3�ெகா டாM. இத+0 �' நீ இ�ப>யா வ3தாM? 

இ�ப>யா ந>*தாM? இ<வள) சாகஸமா ெசMதாM? இதி� ஏேதா Gதி!-கிற� 

எ'பைத அறியாம� ஏமாறி� ேபாேனேன; நீ ெசMத இ<வள)
 எ' 

Sட*தன*தி+0 ேவ >யேத; தFசா�ாி9!3� வ3த தின*த'4 இரவி� ஆகா நீ 

ெசM� ெகா >!3த அல�கார�
, நீ கா8>ய தD-0
 எ�ப> இ!3தன 

ெதாிAமா? 

 

"பFசிெயாளி விFI0ளி� ப�லவ ம=�க6 

ெசFெசவிய கFசநிமி சீர> யளாகி 

அFெசா9ள மFைஞெயன அ'னெமன மி'=
 

வFசிெயன நFசெமன வFசமக. வ3தா." 

 

எ'றப> ய�லவா இ!3த�. எ�லா
 எ'ைன மய-0
 ெபா!8� ஆ>ய நாடக
 

எ'ப� இ�ேபாேத ந'றாM* ெதாிகிற�. கEைத6 சாதிைய6 ேச3த உ'ைன நா' 

ப�மினி ஜாதி� ெப ெண'4 நிைன*ேதன�லவா ; அத' ெபா!8� எ' ,*தியி� 

ஆயிர
 தர
 ெச!�பா� அ>*�-ெகா.ள ேவ �
; காைலயா பி>*� வி�கிறாM? 

அ�ப>ேய மா, வைரயி� தடவி� பா-கிறாேயா? கE*ைத� பி>�பத+0 இ'ன
 

ெகாFச3தா' இ!-கிற ெத'4 கா8>னாேயா? - உன-0 எ' உட
, இைள*�� 

ேபாM வி8டெத'4 எ<வள) வ!*த
! �'னி!3த உட
பி� அைர�பாக�?ட 

இ�ைலயா
! அடடா! எ<வள) விசன
!! எத+காக விசன
? ெகாE*த கடாைவ� 

ேபா9!-0
 ?*தா>-0- கா� பி>*� விடாம� இவ=-0� பி>-கிேறாேம எ'ற 

விசனம�லவா அ�! ெதாி3த�. இ�ேபா� ெதாி3த�. நீ உட
பி' �E�
 

வFசக*ைத- ெகா ட பர
பைரெய' பைத அறியாம� நா' ேசல*தி+0� ,ற�ப� 

�' உ'ைன ஆ9�கன
 ெசMேதேன; அைத இ�ேபா� நிைன*தா@
 எ' மனதி� 

அ!வ!�, உ டாகிற�. உ'ைன* தீ >ய எ' ேதக*ைத அ�ப>ேய ெந!�பி� 

ேபா8�- காியா-கினா@
 எ' அI*த
 விலகா�. அைண*�-ெகா ட எ'ைன 

விடமா8ேட' எ'4 ெசா�@கிறாM! இ'ன
 அைர நாழிைகயி� உ'ைன வி8� 

எ' ராஜ�ைரயி' ஆ9�கன*தி+0� ேபாM வி�ேவேன, அைதயறியாம� எ'ைன 
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அைண*�- ெகா.கிறாேய எ'4 I8>- கா8>னாேயா? அ�ல� மனதி� 

அவ=ைடய உ!வ*ைத ைவ*�-ெகா � அவைன நிைன*�- க8>- 

ெகா டாேயா? எ' பட*ைத ைவ*�� &ைஜெசMபவ. ேபால ெவளி-0- கா8> 

உ ைமயி� ?*தா>யி' பட*ைத ைவ*�� &ைஜ ெசMதவள�லவா நீ! நீ 

எைத*தா' ெசMயமா8டாM; ைமைய� &சிய தி!8�- க களா� எ'ைன 

மய-0கிறாேயா? எதிாி� நி�லாேத! நி'றா� கE*ைத� பி>*�* த.Dேவ'. இனி 

நா' ஒ! நாD
 இ�ப> ஏமா4ேவ' எ'4 நிைன-காேத! இ!
, �.ளா� 

0ரவைளயி� 0*தி இE-க �ய@
 W >+கார' மா�ாியமான மாமிச*ைத- 

கா8> மீைன வFசி�பைத� ேபால ஒ<ெவா'4-0
 0ழ3ைதைய� ேபால- 

ெகாFசி- ெகாFசிய�லேவா ஏமா+றினாM! அ
ம
மா ! யாைர ந
பினா@
 

ந
பலா
, ,!ஷனிட
 சாதாரணமாM நடவாம�, அநாவசியமான பாசா�0 ெசM� 

ெகாFசி� ேபசி ஒ<ெவா! காாிய*ைதA
 நிைறேவ+றி-ெகா.D
 ெகா� நீ9யைர 

மா*திர
 ந
பேவ ?டாத�பா! நீ எைதA
 ெசMய* �ணிவாM. நா' நீ ட கால
 

ஊைர வி8� எ�0
 ேபாகாம9!3தா� இ3த- ?*தா>யி' ெவறியா� எ'ைன- 

ெகா'4விட)
 நீ �ணிவாM. ேச! எ'ன உலக
! எ'ன வா5-ைக ! எ�லா
 

ேமாச
! எ�லா
 நாச
! எ�0
 விபசார
! ஈIவர' �த+ெகா � ,E� 

&6சிகளி@
 விப6சார
! ஆயிர
 �திாீகளி� ஒ!*தி I*தமானவ. எ'ப�
 

ச3ேதக
. எவ!
 ெகாFச�
 ச3ேதக�படாத வித*தி� எ<வள) அபாரமான 

காாிய�கைள6 ெசMதி!-கிறாM! உ'=ைடய சாம*திய
 அ�லவா சாம*திய
! 

தாசி ேவசிகெள�லா
 உ'னிட
 பி6ைச வா�க ேவ �
 ேபா9!-கிறேத! 

?*தா>க. எ�லா
 உ' சாகஸ*ைத- க+க உ' கால>யி� தவ
 ,ாிய 

ேவ �ேம! ெப8>யி� சாமா'கைள நாடக- கா8சி ேபால அ�லேவா ெகா@ 

ைவ*தி!3தாM! உ' ெப8>ேய அைத- க � சகியாம� உ' இர டக*ைத 

ெவளி�ப�*தி வி8டேத! அ� என-0
 ந�லதாகேவ �>3த�. இ�ைலயானா� 

உ'=ைடய தி!8ைட அறியாதவனாM நா' பர*ைதயாகிய உ'ைன இ'ன�
 

ேத�
ப>யான U  இழி) உ டாயி!-0
 அ�லவா! இ�ேபா� அ� இ�லாம+ 

ேபான�. >�> கெல-டரா
! ைகயாலாகாத � ட
. ,!ஷ' U8>9!3� 

வில-க�ப8� வ3த ெப ைண எ3த �8டாளாயி=
 U8ைடவி8� ெவளியி� 

அ=�,வானா? த' U8>� நட-0
 இ3த� ெப!3தி!8ைட அட-க அறியாத 

Sட', ஊராாி' உாிைமகைள- கா�பா+ற� ேபாகிறாேனா! தைல�ைற 

தைல�ைறயா யி�லாம�, இ3த* �ணி)
 நிைன)
 உ டா0ேமா? தாயி' 

0ணேம ெப ணிட
 இ!-0
 எ'4 ெசா�வ� ெபாMயாகா�. இவ. ஒ! 

?*தா>ைய� பி>*�- ெகா டா�, இவDைடய தாM ஒ! 0ர�கா8>ைய 

ைவ*�-ெகா >!�பா.. ஈIவரா! கம
! கம
! நம-0 வாM*த ச
ப3த
 

இ�ப>யா இ!-க ேவ �
? இ3த- ?8>- ெகா�-0
 பய@-0 ெகௗரைத எ'ன 
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ேவ >யி!-கிற�? அதிசாரெம'ன ேவ >யி!- கிற�? எ�லா6 ெச�வ*தி@
 

ேமலான மைனவியி' க+,6 ெச�வ
 தன-கி�லாத மனித' மனிதனா? அவ' 

உயிைர ைவ*�-ெகா � நைடபிணமாM உலக*தி� ஏ' திாிய ேவ �
! இ3த- 

0
பேல ப8>- 0
ப� ேபா9!-கிற�! 0ல
 ேகா*திர
 �த9யவ+ைற 

விசாாி-காம� பண*ைதA
 உ*திேயாக*ைதA
 மா*திர
 க � ஆ*திர�ப8�6 

ெசMத க9யாண
 அ�லவா! நம-0 ேவ �
; ேச! இனி என-0 ஆA8கால
 

�Eவ�
 ெப டா8>ேய ேவ டா
. ேபா�
 நா' ெப டா8>ைய அைட3� 

தி டா>* ெத!வி� நி'ற�. ெப  எ'பேத ேபM வ>வ
! நாண
 எ'=
 ஒ! 

வFசக� ேபாைவயணி3� ெகா � ஆ பி.ைளகைள ெய�லா
 ஏமா+4
 

விபசார வ>வ
. இதனாேல தா' ெப8>ைய அ<வள) ஜா-கிரைதயாக� &8>A
 

திற)ேகாைல- கE*ைதவி8� நீ�காம@
 ைவ*தி!3தாேயா! ஆகா! நீ இ�ேக 

இ!3த கால*தி� இ3த- க>த�க. அக�ப8>!3தா�, உ'ைன உயிேரா� &மியி� 

,ைத*தி!�ேப'. த�பி*�-ெகா ட�லவா ேபாM வி8டாM!" எ'4 அ'4 பக� 

ெந�ேநர
 வைரயி� ஆ*திர*ேதா� பித+றி- ெகா �
 ெவ+4 ெவளிைய ேநா-கி 

நறநற ெவ'4 ப�ைல- க>*�- ெகா �
 ,ர � ,ர � ெவயி9+ ,E* 

�>�பைத�ேபால வ!3தினா'. அவ' எ<வள) அத8>A
, ைவ�
, இக53�
, 

ெவ4*�
 ேபசினா'. ஆயி=
 ேமனகாவி' வ>வ
 இனிைமயான ,'னைக 

தவ53த �க*ேதா� அவன� அக- க ைண வி8� அகலாம� நி'4 

ெகா >!3த�. அ3த வ>வ*ைத வில-க அவ' ெசMத �ய+சியா�, அ� 

�'னி@
 அதிகமாக மனதி� ஊ'றி நி'ற�. அவ. வFசகி, விபசாாி ெய'ப�
, 

?*தா> ேயா� ஓ> வி8டா. எ'ப�
 அவ=ைடய ப0*தறிவா� உ ைமெய'4 

ஒ�,-ெகா.ள�ப8�� ேபாயி!3�
, 'அவ. அ�ப>A
 ெசMவாேளா" எ'=
 ஒ! 

விய�, மா*திர
 இ'ன�
 அவ' மனதி� ேதா'றி- ெகா >!3த�. 0ழ9=
 

யாழி=
 மி-க இனிைமயாM மழைல மிழ+றி- ெகாFசி விைளயா>* தளநைட 

நட3� U8>+ேகா இளFGாியைன� ேபால விள�கி, மகி56சியாகிய 

கிரண�கைள� பர�பி* தா=
 இ'பமயமாM இ!3� த'ைன- கா ேபா-0
 

இ'ப
 பய*� மேனாகர வ>வமாM விள�கி ேம'ேம@
 வள3� 

வாழ-?>யதாM* ேதா'றிய ேநாய+ற S'4 வய�- 0ழ3ைத, திbெர'4 ஜ'னி 

ெகா � ஒேர இE�பி� உயிைர வி�மாயி', அத' ெப+ேறா அ� இற3தைத 

ந
,வாேரா! அ� ேப6I S6ச+4- க ணி+0 எதிாி� கிட-கி=
 அ� �யி�வதாM 

நிைன�பா அ'ேறா ! அ� ேபI
, அ� எE3தி!-0
, அ� உட
ைப அைச-0
 

எ'4 ேபதைமயா� எ ணி- கைடசி வைரயி�, அ� இற3த� எ'பைத ந
பா 

அ'ேறா! அ<வாேற வராகசாமியி' நிைலைமA
 இ!3த�. யா)
 கனவாM� 
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ேபாக- ?டாதா , ேமனகா சைமயலைற யி9!3� வ3� விட-?டாதா எ'4 

நிைன*தா'; Iவாி� மா8ட� ப8>!3த பட
 கா+றி� அைச3தா� ேமனகா தா' 

வ3� வி8டாேளா எ'ற எ ண
 அவ' மனதி� உதி-0
. இ<வா4 ேமனகாவி' 

உயிர+ற வ>வ*�ட' அவ' ேபாரா> மாறி மாறி அவ. மீ� ஆ*திர�
, ெப!
 

ேகாப�
, இர-க�
 ெகா டவனாM6சி*த- கல-கமைட3� பித+றி- கிட3தா'. 

 

ெப!3ேதவி, ேகாமள
 ஆகிய இ!வ!
 �-க�
 ெவ8க�
 அைட3தவ ேபால 

ந>*� அ'4 பக+ ெபாEதி+0. S'ேற �ைற ேபாஜன
 ெசM� வி8�, �த� 

நா. தயாாி*த சீைடயி� தைல-0 ஒ! S8ைட ம>யி+ க8>-ெகா �, �-க*தி' 

Iைமைய* தா�கமா8டாமேலா , தம� வயி+றி' Iைமைய* தா�க மா8டாமேலா, 

அ'றி சீைட S8ைடயி' Iைமைய* தா�க மா8டாமேலா ேசா வைட3தவராM 

சாவகாசமாM அ3த சீைடகD-0 வழி ெசா�லேவ �
 எ'=
 க!*ேதா� 

இர � Sைலகளி� உ8கா3� வி8டன. ஆகா! அவக. அைட3த விசன*ைத 

எ'ன ெவ'4 ெசா�வ�! அவக. வாயி� ேபா8�- ெகா ட சீைடகெள�லா
 

கைர3� உ!கி* தாமாM, உ.ேள ேபாM-ெகா >!3தன ெவ'றா�, 

அவகDைடய �யர*தி+0 ேவ4 0றிA
 ேதைவயா? ேமனகாவி' ெபா!8� 

சீைடகD
 ம ைடைய உைட*�-ெகா � விE3� ெநகி5தைல உண3த 

அவகDைடய க க. ஆந3த- க ணீ வி�*தன. ேமனகா ேமாச
 ெசM� வி8� 

ஓ>�ேபானைத- 0றி*� வராகசாமியி' ெசவிகளி� ப�
 வ ண
 அவக. 

அ>-க> வாயி� வ3த வித
 பித+றின. பிர
மா டமான ஒ! ேத கீேழ கவி53� 

ேபாக- ?>யதாM விைர3� ஓ�தைல� ேபால அவகDைடய ேகாப�
 ஆ*திர�
 

ெபா�கி எE3� ெந�3Wர
 ெச�@
 ; உடேன சீைடகளாகிய �8�-க8ைடகைள- 

ெகா�*� அ3த* ேதைர நி4*�வாக.. விசன*ைத- 0றி*த ெசா+கைள வாாிவாாி 

UIவாக.. சீைடக. இைட இைடயி� �+4� ,.ளிகளாக)
, ேக.வி- 

0றிகளாக)
 , நி4*த� 0றிகளாக)
 இல-கண� பிைழயி'றி* ேதா'றி அழ0� 

ப�*�
. 

 

அவமான*தினா@
, ெவ8க*தினா@
, ம>யி9!3த சீைட S8ைடகளி' ேதக
 

அ>-க> 0'றி- 04கி�ேபான�. எ'ன ெசMவாக.! ெபா4ைம� 

ெபா4*தவக.; அ@�ைப� பாராம� ஒ<ெவா! தடைவA
 சீைட பா*திர
 இ!3த 

இட*தி+0� ேபாM ம>ைய நிர�பி- ெகா � வ!வாக.. சா�பா8�-0 வ!
ப> 
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ெந�ேநரமாக� ெப!3ேதவி வராகசாமிைய அைழ*�
, அவ' அைத- கவனியாம� 

இ!3� வி8டா'. 

 

ெப!3ேதவிய
மா., "அ3த- ெகாE� ெப�*த ல > ஒ! த>�பயைல* 

ேத>-ெகா � ஓ>னா� அத+காக நீ ஏனடா ப8>னியாM- கிட3� சாகிறாM? 

இ�ேப�ப8ட ெப டா8> ேபானைத� ப+றி விசன�ப�வ� ?ட� பாவமடா? 

எE3� வா!" எ'4 க�ைமயாக அE*தி Lறா
 �ைற ?றினா.. 

 

வராகசாமி அைத- ேக8க� ெபாறாம�, " என-0� பசியி�ைல, நீ�க. சா�பி��க.. 

பசி உ டா0
 ேபா� வ!கிேற'" எ'4 அ!வ!�பாக ம4ெமாழி ?றினா'. 

 

ெப!3ேதவியா அவைன உயிேரா� வி�கிறவ.? "காைல �த� கா�பி ?ட சா�பிட 

வி�ைல; மணி இர டாகிற�. இெத'ன ெப!*த வைதயாயி!-கிறேத! பசி-க 

வி�ைலயாேம! இ<வள) நாழிைக பசியாம9!-க நீ எைத6 சா�பி8டாM? 

ேசல*தி9!3� பசியா வர
 வா�கி-ெகா � வ3தாயா? கிட-கிற� எE3�வா; 

ெகாFசமாக சா�பி8� வி8�� ேபாM ப�*�- ெகா.கிற� தாேன? உ'ைன யா 

விசன�பட ேவ டா
 எ'4 ெசா�கிறாக.?” எ'4 அ'ேபா� அத8> 

ெமாழி3தா.. 

 

வராக :- அ-கா.! எ'ைன Uணாக ஏ' உப*திர வி-கிறாM? என-0 இ�ேபா� 

சா�பா8>� மன
 நாட வி�ைல. இரா*திாி ேவ �மானா� பா*�-ெகா.ேவா
. 

 

ேகாமள
 :- இரா*திாி வைரயி� உபவாசமி!3தா� ேபானவ. வ3�வி�வாளா? 

அ�ல� இ3த ஒ! ேவைள� ப8>னிேயா� இ3த அவமான
 நீ�கி� ேபா0மா? 

 

ெப!3ேதவி :- இனிேம� அவ. ஏ' வ!கிறா.? அவ. வ3தா@
 நா
 அவைள6 

ேச*�-ெகா டா� ந
�ைடய U8>� நாM ?ட* த ணீ 0>-காேத (ைகைய 

ேமாவா ேயா� ேச*� விய�,-0றி கா8>) அ> எ'ன சாகஸம>! எ'ன 

சாம*தியம>! அ3த* த>யைன >�> கெல-டைர� ேபால வர6ெசா�9 இ3த� ப8> 

� ைட மகா த3திரமாM� ேபாM6 ேச3� வி8டாேள! என-0 இ�ேபா� ந'றாM 

ஞாபக
 உ டாகிற�; இ3த ஒ! வாரமாக நா' கவனி*ேத'. ெகா.D 
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ெகா.ெள'4 இ!மி-ெகா � ஒ! கிழ8� � ைட ந
�ைடய வாச� 

தி ைணயி� அ>-க> உ8கா3தி!3தைத நா' க >!-கிேற'. இ3த இ!ம� 

இவைள ெவளியி� வ!
ப> அைழ*த ஜாைட ேபா9!-கிற�. 

 

ேகாமள
:- ஆமா
! என-0- ?ட இ�ேபா� ஞாபக
 உ டாகிற�. வராகசாமி 

ேசல*தி+0� ேபான அ'ைற-0 ம*தியான
 எ6சிைல எ�*�� ேபாM வாச9� 

எறிய�ேபான ேமனகா அவDட' எ'னேவா ெம�வாM� ேபசி- ெகா >!3தா.. 

எ'ைன- க ட)ட' உ.ேள வ3�வி8டா.. நா' ேபாM, "நீ யார>?" எ'4 

ேக8ேட'. "நா' ?9 ேவைல ெசMகிறவ.. கைள*�� ேபாM 

உ8கா3தி!-கிேற'. தாக*�-0 ஜல� ேக8ேட'; இ�ேபா� உ.ேள ேபான 

அ
மா. ஜல� ெகா�*தா� ேசஷமாM� ேபாM வி�
" எ'4 ெசா�9 வி8டாக.. 

''உயி ேபாகிற�; நீ�க.தா' ெகாFச
 ஜல
 ைகயி� வா!�க." எ'றா.. 

"நா�க. ெகா�-க- ?டா�" எ'4 ெசா�9 வ3� வி8ேட'. அவ. தா' 

W�வளாயி!-க ேவ �
; பக� ேவைளயிேலதா' அவ. வ!கிற வழ-க
. அவ. 

நாைள-0 வ3தா� பி>*�� ேபாCசி� அைட*� உ.ளைத6 ெசா�@
ப> 

நI-கினா� உடேன எ�லா
 ெவளியாகிற�. 

 

ெப!:- அ> ைப*திய-காாி ! ேபா; அவD-0 இனி இ�ேக எ'ன ேவைல 

இ!-கிற�? அவ. வ3த காாிய
 �>3� ேபாM வி8ட�. (வ!*தமாக) அேட 

வராகசாமி! உட
, ெக8�� ேபா0மடா; இதி� உன-0 ம8�3தானா விசன
? 

எ�கD-0 விசனமி�ைலயா? எ<வளேவா அ!ைமயான மனித ஐ3� நிமிஷ*தி� 

வா3தி ேபதியி� ேபாகிறதி�ைலயா? அ3த மாதிாி நிைன*�- ெகா.; எE3� வா; 

இ�லாவி8டா� நா' சாத*ைத ெவ.ளி� பா*திர*தி� பிைச3� உ.ேள ெகா � 

வர8�மா? 

 

வராக :- (ஆ*திர*ேதா�) அ-கா.! ஏ' எ'ைன UணாM- ெகா�@கிறாM? என-0 

இ�ேபா� சாத
 ேவ டா
; சா�பிடாததனா� நா' ெச*��ேபாயிட மா8ேட'. 

ேபசாம9! - எ'றா'. 

 

அவ. ஓயாம+ ெசா'ன உபசார வா*ைதக. அவ=-0� ெப!3ெதா�ைலயாM 

இ!3தன. ேமனகா)
 தா=
 நிகர+ற இ'ப
 அ=பவி*தி!3த சயன*தி� 

இ!3த�
 நரக ேவதைனயாM* ேதா'றிய�. அ3த இட*ைதவி8� எ�ேகயாயி=
 

ேபானா� த' மன*தி' 0ழ�ப�
 ெகாதி�,
 ேவதைனA
 தணிவைடயலா
 எ'4 
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நிைன*� எE3� ?ட*தி+0 வ3�, "நா' ேஹா8ட9� கா�பி சா�பி8� வி8� 

வ!கிேற'" எ'4 ெசா�9- ெகா ேட ெவளியி+ ேபாMவி8டா'. 

 

ெப!:- (ேகாமள*ைத ேநா-கி) இ'ைற-0 இ�ப>*தா' இ!-0
; எ�லா
 இ'ன
 

நாைல3� நாளி� சாியாM� ேபாகிற�. பைழய ெப டா8> ேபானா� ,�� 

ெப டா8> வர� ேபாகிறா.. விசனெம'ன? ,தியவளா� ெபாிய ஆ�தி கிைட-க� 

ேபாகிற�. நாைள-ேக U� வா�க� ேபாகிேறா
. அ3த ந'ைம ெய�லா
 இவ=-0 

இ�ேபா� ெதாியா�; பி'னா� Iக�ப�
 ேபா� ேமனகா ேபான� ந�ல� எ'ப� 

விள�0
. 

 

ேகாமள
:- அ�ேபா�! நிஜ*ைத நா
 இவனிட
 ெசா'னா+ ?ட, இவ' ேகாபி*�- 

ெகா.ள மா8டா'. 

 

ெப! :- ேச6ேச! நிஜ*ைத நா
 ஒ!நாD
 இவனிட
 ெவளியிட- ?டா�. 0> 

ெக8��ேபா
; இவ' இ�ேபா� �'மாதிாி இ!-க வி�ைல. 

சா பி.ைளயானா@
 ஆ பி.ைள ய�லவா! நா
 ஏேதா ஒ! ெப!*த ந'ைமைய 

உ*ேதசி*� அவைள வி+4வி8ேடா
. இனிேம@
 இவனிட
 அேயா-கிய*தனமாM 

நட3� ெகா டா� ந
ைம ஓ8> வி�வா'; ச3ேதக*தி+0 இடமி�லாம� நா
 

ஒE�காக நட3� வரேவ �
 - எ'றா.. 

 

அ�ேபா� அவDைடய சீைடS8ைடA
 0ைற3� ேபாயி+4. அ>-க> அைத 

நிர�,வத+0 எE3� ேபாவ�
 ெதா�ைலயாயி!3த�. வராகசாமி-0 அ>-க> வாM 

உபசார
 ெசா�@
 �'ப�
 தீ3த�. ஆைகயா�, சீைட� பா*திர*ைதேய எ�*� 

வ3� ப-க*தி� ைவ*�-ெகா � உ8கா3தா.. 

 

அ�ேபா� சாமாைவய கைன*�-ெகா � ஆ> அைச3� மதயாைனைய� ேபால 

நட3� உ.ேள வ3தா. Sவ!
 ,' சிாி�பா� தம� ெவ+றிையA
 மகி56சிையA
 

கா8>- ெகா டன. 

 

ெப! :- அேட சாமா! சீைட ெகாFச
 எ�*�- ெகா.ளடா! ந'றாயி!-கிற�. வாயி� 

ேபா��' கைர3� ேபாகிற�. 
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சாமாைவய:- (ச3ேதாஷ நைக நைக*�) உ' காாிய*தி+06 ெசா�ல ேவ �மா 

அ
மா! என-0� ப*� எ8� ெகா��ப� ேபாதா� ; ஒ!ப> நிைறய ெகா�-க 

ேவ �
. 

 

ெப!:- ேதைவயான� இ!-கிற�. இர � ப> ேவ �மானா@
 சா�பி� - 

எ'றா.. 

அத+0. ேகாமள
 ஒ! ெவ.ளி- கி ணியி� சீைடைய நிர�பி அவாிட
 நீ8ட, 

அவ அைத ைவ*�-ெகா � ஊFச+ பலைகயி� உ8கா3� அைத உ.ேள 

உ!8> விட* ெதாட�கினா. 

 

சாமா:- வராகசாமி எ�ேகேயா ேபாகிறாேன! எ�ேக ேபாகிறா'? 

 

ெப!:- சா�பிடேவ மா8ேடென'கிறா'. கா�பி சா�பிட ேஹா8ட@-0� 

ேபாகிறா'. 

 

சாமா:- எ�லா
 இர � S'4 நாளி� சாியா� ேபாகிற�. அவ. ம!3� 

ேபா8டாெள'4 நீ ஆயிர
 உ4தி ெசா'னாேய; இவ' ந
பினானா பா*தாயா! 

க>த�கைள- க ட)டேன ந
பி வி8டாேன. எ'=ைடய ேயாசைன எ�ப> 

ேவைல ெசMத� பா*தாயா? 

 

ெப!:- ஆமா
; ந�ல ேயாசைனதா'. 

 

சாமா:- (இ4மா�பாக) இதனா�தா' எ�லாவ+றி+0
 எ' ேயாசைனைய- ேக8�6 

ெசMA�க. எ'4 ெசா�வ�. இ'ெனா! �-கியமான விஷய
. அேநக U�க. 

பா*ேத'. சிறிய ப'றி 0>ைசகD- ெக�லா
 நாலாயிர
 ஐயாயிர
 

ேக8கிறாக.. ஒ'4
 சாி�படவி�ைல. ைமலா�&ாி� ஒ! ப�களா இ!-கிற�. 

கைரேயார
, பேல ெசா0சான இட
, இ!3தா@
 அ3த இட*தி� இ!-க ேவ �
. 

ஓயாம� கட� கா+4. ஒ! ப-க
 ,"ப* ேதா8ட
, இ'ெனா! ப-க*தி� வாைழ, 

பா-0, ெத'ைன, மா, மா�ைள, எ@மி6ைச, பலா, கமலா �த9ய மர�களி' 

பழ�க. 0@�0கி'றன. அவ+றி� கிளிக. ெகாFIகி'றன. ஒ! ப-க*தி� 

தடாக
; மர�களிெல�லா
 ஊFச� ; உ8கார எ�0 பா*தா@
 சலைவ-க� 

ேமைடக.; எ�0
 மண� தைர; ெப!*த ப�களா; அத' மண� கைரைய- 
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காT
ேபா� வயதான கிழவகD-0-?ட அதி� ஓ> விைளயாட ேவ � 

ெம'=
 ஆைச உ டா0
. 0!ட' ?ட இ!பதினாயிர
 ெகா�*� வி�வா'. 

ேதாதாக வ3தி!-கிற�. ந
�ைடய ைநனா �க
ம� இ!-கிறா ன�லவா; அவ' 

சி+ற�ப=ைடய ப�களா இ�. அவ' நாைக�ப8>ன*தி� க�ப� வியாபாாி; இ� 

அவ=-0 இல8சியேம இ�ைல. இைத வ3த விைல-0 வி+4 வி�
ப> 

எEதியி!-கிறா'. Iலப*தி� த8>விடலா
. இ� கிைட*�வி�மானா� ந�ல 

அதி"ட3தா'. 

 

ேகாமள
 :- �டவ' ெகா
,* ேத=-0 ஆைச�ப8ட மாதிாிதா'. 

 

ெப! :- இ!பதினாயிர
 /பாM-0 நாெம�கடா ேபாகிற�? வி+பத+0 இ'ன
 

S'4 ேமனகா-க. ேவ �ேம? 

 

சாமா:- அெத�லா
 ஒ'4
 ேவ டா
. அவ=-0 இ3த ஊாி' விைலேய+ற
 

ெதாியா�. இ� ப'னிெர  டாயிர*�-0 ேம� ேபாகாெத'4 நா' அவ=-0 

�'ெனா! க>த
 எEதிேன'. ேவ4 யா!-காயி=
 ேவ �மானா@
 அ3த 

விைல-0 வா�கி- ெகா�*� விடலா
. நா' என-ேக ேவ �ெம'4 ெசா'னா�, 

அவ' என-0 இர டாயிர* ைத3L4 /பாM 0ைற*� வி�வா'. எ'ன 

ெசMகிற�? ந
�ைடய தாி*திர
 ைகயி� பணமி�ைல. ைநனா�க
ம� ெகா�*த 

ஐயாயிர�
 எ'னிட
 ப)'களாக இ!-கிற�. இ'=
 நாலாயிர* ைத3L4 

/பாM ேவ �
. அதாவ� இ'ன
 300 ப)'க. ேச*� எ�லாவ+ைறA
 

ப)'களாக- கலகலெவ'4 ெகா8>னா� மர-காய' மFச. காIகைள- க � 

வாைய� பிள�பா'. நா
 ப�களாைவ உடேன அ>*�விடலா
. 

 

ெப! :- அ�ப>யானா� ப�களா இ!பதினாயிர
 ெப4மா? அ<வள) உயவானதா? 

சாமா:- நீ அ�0 வ3� அத+0. _ைழவாயானா�, அ�,ற
 இ3த U8>+ேக 

வரமா8டாM! ாிஷி ஆசிரம
 ேபால இ!-கிற�. பா-கியல8Iமி தா டவ 

மா�கிறா.. நீ ெகா�*த பண*தி+0 அதி� உ டா0
 ஒ8� மா
பழ
 மா*திர
 

இர � வ8>-0- க8>-ெகா.D
. ம+ற� பழ�க., ேத�காM �த9யைவ 

இ!-கி'றன. 0>யி!-0
 இட
 ேவ4 இ!-கிற�. நா
 ேபா�
 �த� பணேம 

நா@ வ!ஷ*தி� வ3�வி�
. 

 

ேகாமள
 :- ேகாடா9- க4� &ரா' ப�களாைவ� பா�பானானா� ேத' 0>*த  
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நாிைய�ேபால மய�கிவிட மா8டானா? 

 

ெப!:- உ'ேபாி�தா' U8ைட வா�கேவ �மா? 

 

சாமா:- /பாM ப'னிர டாயிர
 ெகா��பதானா� உ' ேபாி� வா�க* 

தைடயி�ைல. எ' ேபாி� வா�கினா� இர டாயிர*ைத3L4 0ைறA
. 

ெப!:- அ�)
 நம-0 இ�ேபா� அ_?லமான காாிய3தா'. இ�ேபா� திbெர'4 

எ' ேபாி� இ<வள) ெபாிய ப�களாைவ வா�கினா� வராகசாமி ச3ேதக� 

ப�வா'. நீேய வா�கினதாக இ!-க8�
. அதி� நீ எ�கைள இனாமாக 

0>ைவ�பதாக இ!-க8�
. ேவ4 க9யாண
 ஆ0
 வைரயி� அ�0 நாமி!-க 

ேவ �
 எ'4
, அ� எ�கDைடய� எ'4 ெசா�9- ெகா.D
 ப>-0
 

வராகசாமியிட
 ெதாிவி*தா�, அவ' ச3ேதக�பட மா8டா'. நட-க நட-க ேமேல 

ேயாசைன ெசM� ெகா.ேவா
. 

 

ேகாமள
:- (சிாி*�- ெகா �) ேதா8ட
 நிைல*த�லவா ெத'ன
 பி.ைளைவ-க 

ேவ �
. �த9� பண
 ேவ �ேம. இ'=
 �'g4 மFச. காI ேவ டாமா? 

அத+0 யா U8>� க'ன
 ைவ-கிற�? 

 

சாமா - ெவ.ைளய�ப' இ!3தா� தா' எ�லா
. இ�லாவி8டா� ச!-கைர 

ச!-கைரெய'4 ெசா�9 ெவ4
 வாைய6 ச�பி-ெகா >!-க ேவ >ய�தா'. 

ெப! :- (சிறி� ேயாசைன ெசMகிறா.) சாி. அைதேய �>*�வி�. மி0தி�பண
 நா' 

த!கிேற'. உன-0 300 ப)'களாகேவ த!கிேற'. இ'ைற-ேக த3திய>*� 

மர-காயைன வரவைழ*� நாைள-0� ப*திர*ைத �>*� அைத- ெகா � வ3� 

எ'னிட
 ெகா�. 

 

சாமா:- சாி , பணமி!3தா� ஒ! ெநா>யி� �>*� வி�கிேற'. அவ' ேகாbIவர'; 

இ�ேக வரமா8டா'. நா' ேநாி� ேபாM அ�ேகேய ப*திர*ைத �>*�-ெகா � 

வரேவ �
. நீ இ�ேபா� பண*ைத- ெகா�*தா@
, நா' இ'4 ரா*திாி 

ெமயி9� ேபாM நாைள-ேக காாிய*ைத �>*�-ெகா � நாைள ம4தின
 

ப*திர*�ட' வ3� வி�கிேற' - எ'றா. 

 

அைத- கவனியாதவ. ேபால* ேதா'றிய ெப!3ேதவி எE3� உ.ேள ேபாM* தன� 

இைடயி� ேசைல-0. மைற*�- க8>* ெதா�கவி8>!3த ப)' S8ைடைய 
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எ�*�- ெகா � ெவளியி� வ3தா.. "இேதா இ!-கிற� �'g4 ப)' 

எ�*�-ெகா.. உடேன காாிய*ைத �>' எ'றா.. 

 

சாமா:- (ஆ6சாிய மைட3�) ெப!3ேதவியி' சம*� யா!-0 வ!
? இ*தைன 

வ!ஷமாக நா' சிேனகமா யி!-கிேற'; தா' பண-காாி ெய'பைத- ெகாFச�
 

இவ. கா8>- ெகா.ளேவ இ�ைலேய! 

 

ேகாமள
:- (ெப!*த ஆ6சாிய*ேதா�) நா' இரா*திாி� பக� இவDட' ?டேவ 

இ!-கிேற'. இைத என-ேக கா8டவி�ைலேய! அ-கா. மகா ெக8>- காாியடா 

சாமா! 

 

சாமா:- அ> ெப!3ேதவி! இெத'ன Xதா
பைரய ஜாலமா? இ�லாவி8டா� 

நிஜமான ச�கதியா? ேகாமள
! இவ. இ<வள) இரகசியமாக மைற*� 

ைவ*தி!3தைத ெவளியி� ெகா �வ!
ப> நா' ெசMேத' பா*தாயா? இவைள 

விட நா' ெக8>-காரனி�ைலயா? - எ'4 ச3ேதாஷ நைக நைக*தா. 

 

அ<வி! ெப b!
 ெப!மகி56சி ெகா � அவ!ட'?ட நைக*தன. 

 

சாமா:- ப�களா வி+0� ேபான)ட' க9யாண*ைதA
 �>*�விடேவ �
. 

ெப ணி' அ
மா' �', வ3தாேர, அவ இ'=
 ஒ! வார*தி� வ!கிறா. 

வ3த)ட' காாிய*ைத �>*�வி�ேவா
. அத+0. வராகசாமிைய6 

சமாதான�ப�*தி அவ' மனைத* தி!�ப ேவ �
. 

 

ெப!:- ேபா�ம�பா! �', ேமனகாைவ அைழ*� வ!கிறத+காக அவ' மனதி� 

ஆைசைய உ டா-கிேனா
, அ� இ�ேபா� ஆப*தாM �>3த�. தைலவ9 ேபாக* 

தி!0வ9 வ3த�. அவ=-0 இ�ேபா� அவDைடய ைப*தியேம ெப!*த 

ைப*தியமாM� பி>*�-ெகா ட�. இ�ேபா� அைத மா+4வ� க>னமாM 

இ!-0ெம'4 ேதா'4கிற�. 

 

சாமா:- நா
 ,��ப�களாவி+0� ேபானா� ?>ய சீ-கிர
 அவைன6 சாி�ப�*தி 

விடலா
. நா' இ'4 ரா*திாிேய ேபாM- காாிய*ைத �>*� வி�கிேற'. 

வராகசாமிைய நா
 இ�ேபா� ெவளியி� அதிகமாக விட-?டா�. நா' ேபாM* ேத> 

அவைன அைழ*� வ!கிேற' - எ'4 ெசா�9வி8� ப)ைன எ�*�� ைபயி+ 
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ேபா8�- ெகா � ெவ.ளி�பா*திர*தி� இ!3த சீைடகைள வயி+றி� ேபா8� 

நிைற*�-ெகா � ஒMயார நைடநட3� தா
 அ*தைன வ!ஷ�க. 

பா�ப8டத+0- ?9 அ3த S'4 நா8களிேலதா' கிைட*தெத'4 நிைன*�� 

ேப!வைக ெகா � த
ைம மற3� தம� U� ெச'றா. 

 

திbெர'4 தம-0� ெப!*த ெதாைகக. கிைட-க* தா
 பண-காரராM வி8டைத 

தம� மைனவி மீனா8சியிட
 ெசா�ல)
, ப)ைனேய க டறியாத அவD-0 

அ*தைன ப)'கைளA
 கா8ட)
 ெபாி�
 ஆவ� ெகா டா. அவ!ைடய 

க8�-கட�கா ஆ*திர*தி� அவளிட
 விஷய*ைத6 ெசா�ல)
 அவைள* 

தனிைமயி� வா எ'4 ?�பிட)
 மன
 ெபா4-க வி�ைல; தா5வார*தி� நி'ற 

ெப டா8>ைய 0ழ3ைதைய* W-0வைத� ேபால IலபமாM* W-கி-ெகா � 

அைற-0. ேபாMவி8டா. 

-------------- 

அதிகாரஅதிகாரஅதிகாரஅதிகார" " " " 1111....13 13 13 13 ----    வா/ �ளி%தேதாவா/ �ளி%தேதாவா/ �ளி%தேதாவா/ �ளி%தேதா? ? ? ? மா�கா/ �ளி%தேதாமா�கா/ �ளி%தேதாமா�கா/ �ளி%தேதாமா�கா/ �ளி%தேதா????    

 

தி!வ�9-ேகணி ெபாிய ெத!வி9!3த ஒ! U8� வாயி9' சிறிய தி ைணயி� 

ேசா
ப மகா சைபயி' தின�ப>- ?8ட
 ஒ'4 அ'ன-காவ>யா பி.ைள 

எ'=
 ஒ! ெபாிய பிர,வி' அ-கிராசன*தி' கீ5 நைடெப+ற�. காாியதாிசியாகிய 

திக
பரைமய தம� வல-கர*தி� இ3�� ப*திாிைக ெயா'ைற 

ைவ*�-ெகா >!3தா. ெபா-கிஷ தாரரான ச) >ய�ப �த9யா த
�ைடய 

ைகயி9!3த ெசாறி சிர�0கைள- கண-0� பா*�* தணி-ைக ெசM� 

ெகா >!3தா. அ�க*தினரான சா�பா8� ராைமய�கா ம  ேதா >ைய- 

கவி5*தவா4 உ! � திர � உட
ைப வி8� ெந�3Wர*தி� தனிைமயி� 

உ8கா3தி!3த ெச�ல- 0ழ3ைதயாகிய தம� ெதா3திைய* தடவி- 

ெகா�*தவ ண
 நா8>' வள�ப*ைத� ப+றி� ேபசி-ெகா >!3தா. சா�பா8� 

ேவைளக. நி+க, ம+ற ேவைளகெள�லா
 அவக. நா�வ!
 அ3த* 

தி ைணயிேலேய காண�ப�வாக.. ெஜமானியாி' ச ைட , இராஜா�க 

விஷய�க. �த9யவ+ைறA
, ஊ வ
,கைளA
 ேபசி, ஆ53த ேயாசைனகைள6 

ெசM�, "அ�ப>6 ெசMதா� ந'றாயி!-0
", "இ�ப>6 ெசMதா� ந'றாயி!-0
" 

எ'4 ேமலதிகாாிகளி' காாிய�களி� 0+ற� 0ைறகைள- க � பி>*�- 

ெகா �
, சிாி*�-ெகா �
, த!-க
 ெசM� ெகா �
, ?-0ர� ெசM� 

ெகா >!�பா. அ3த6 ச�க*தினாி' காாிய
 அ
ம8ேடா� நி+கவி�ைல. 

அவக. அ3த* ெத!ைவ ஒ! நாடக ேமைடயாக)
, அத' வழியாக6 ெச�@
 

ஆ  ெப  பாலா யாவைரA
 நாடக*தி� பிரச'னமா0
 ந>க, 
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ந>ைககளாக)
, த
ைம, அ3த நாடக*ைத� பா-க வ3�.ள சைபேயாராக)
 

மதி*�, காைல �த� மாைல வைரயி� ேசாவி'றி அ3த இ'பகரமான ேவைலயி� 

உைழ*� வ3தன. அ�ேபாைத-க�ேபா� ெவளியா0
 நாவ�க. �த9ய 

L�களி' 0ண ேதாஷ�கைள�ப+றி ப*திாிைகக. மதி�,ைர எE�தைல� ேபால 

இ3த6 சைபயா ெத!வி+ ெச'ற ஒ<ெவா!வ!ைடய வ>வ
, அழ0 நைட உயர
, 

ப!ம', ஒE-க
, க+, �த9ய யாவ+ைறA
, ந'றாக ஆராM6சி ெசM� 

தீமான�க. ெசா�9-ெகா � வ3தன. �-கியமாக ெப  பாலா 

விஷய*திேலேய அவக. தம� ,*திையA
, நா8ட*ைதA
 ?ைமயாக6 

ெச@*தின. 

 

ஒ! நா. பி+பக9�, இய+ைகயிேலேய ெபாி�
 நாண�ெகா ட ஒ! ெயௗவன 

மட3ைத தன� க8ைட விரைல� பா*த வ ண
 அ3த U8�வாயி9' வழியாக 

ெச'றவ., தி ைணயி9!3த ேசா
ப மகா சைபயாைர- கைட-க ணா� 

த+ெசயலாக� பா*�வி8டா.. அவக. நா�வாி' க!ணாகடா8ச�
 த' மீ� 

வி53தி!3தைத அவ. உண3� வி8டா.. அவDைடய ெவ8க
 மைல ேபால� 

ெப!கிய�. ,*தி 0ழ
பிவி8ட�. தைல Iழ'ற�, ெத!)
, U�கD
, "வி"ெர'4 

ஆகாய*தி� கிள
பியதாக* ேதா'றின. அ3த- 0ழ�ப*தி� அவDைடய ேசைல 

ஒ!,ற
 ெநகி53� ெந�3Wர
 பிரயாண
 ெச'ற�. தைல இ'ெனா! ப-கமாக* 

தி!
பி* தன� �தான*ைத வி8�� ேபான�. கா�க. பி'ன+ ேகாலா8ட
 

ேபா8டன. ைககD
, விர�கD
 ைவயாளி பாM3தன. ஏெழ8� U�கD-0 

அ�பா9!3த த' ?� ஒ! காத வழிைய� ேபால* ேதா'றிய�. அைத எ�ப>6 

ேபாM6 ேசர�ேபாகிேறாெம'4 கவைல ெகா � ேவகமாM நட3தா.. தைலயி' 

ஆ8ட
 அதிகாி*த�. அ3த அவசர- ேகால*ைத- க ட அ-கிராசன 

அ'ன-காவ>யா பி.ைள திக
பரைமயைர பா*� பாிகாசமாக- க  சிமி8>, 

"அேட அேட பா!டா ேஜா-ேக, உட
, எ�ப> ெநளிAைதயா! கா� &மியிேலேய 

நி-க�9ேய! அேட ெசௗ >ய�பா! ஒ' ?*தியா இ<வள) ேஜா-கா நட�பாளா 

பா!டா!" எ'4 அந3த பரவச
 அைட3தவராM- ?றினா. அைத- ேக8ட 

திக
பரைமய, "அேட ய�பா கா-கா , "க"ெர'ற ,!ஷைன அ�பாடா'= க8>- 

கி டாளா
” எ'4 சா�பா8� ராைமய�காைர� பா*�- க ைண6 சிமி8>, 

நாவா� ெநா8ைடயி8டா. அ'ன-காவ>யா பி.ைள , "அேட திக
பர
! நீ 

எ�ேபா�
 ஒ' 04
ைப மா*திர
 விடமா8டாேய? சா�பா8� ராம' 

ெதMவெம'4 03தியி!-கிறா'. அவ=-0
 அவD-0
 எ'னடா �>6I� 
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ேபாடேற? ஏ டா சா�பா8� ராமா! ஆசாமி ஆ!டா இ�? தி!8�� பயேல! 

ெநச*ைத6 ெசா�9 வி�” எ'றா. 

 

அைத- ேக8ட ஐய�கா, "அேட! அேட! திக
பர
! ஒ�கU8�� ப-க*திேலேய 

சர-ைக ைவ6சி-கி �, எ3த ஊ6 சர-ெக'4 எ'ென- ேக8கிறிேயடா? அேட 

எ'ைனயா ஆழ
 பா-கிேர? அேட அ'ன-காவ>! இவ' ெபாிய S8ட- கார டா 

!" எ'றா. 

 

திக
பரைமய ,'சிாி�,ட', ''அேட! ச*தியமா என-0* ெதாியாத�பா! எ�க 

U8�-0 ப-க*� U8>ேல இவ இ!-கா. அ�தா' ெதாிA
; பேல ஆசாமியா
; 

பாைவயிேலA
 அ�ப>*தா' இ!-கிற�" எ'றா. 

 

அ�ேபா� அ�0 வ3ததான ��பா-கிய*ைத�ெப+ற அ3த அ
மா. த' கா9' 

ெவ.ளி ெம8> கழ'4 பாைதயி� விE3தைதA
 எ�-காம� ெச*ேத' 

பிைழ*ேதென'4 U� ேபாM6 ேச3தா.. மகா சைபேயா!-0 �'னா� அ�ேபா� 

ேவ4 �திாீ ெத!வி� நட3தா.. அ'ன- காவ>யாபி.ைள, "அ�ேபானா�ேபா)� 

கDேத; இைத� பா!டா எ'ன 0@-0? எ'ன தD-0? இ3த* தி!வ�9-ேகணி� 

பச�கD-0*தா' இ3த* ேதவி>யா நா8>ய ெம�லா
 ஆ!டா க*�- 

0�-கறா�க?  எ'ன க ணா>! எ'ன வாMெவ8�! அ3த� ,!வ வி�@ எ
. ஆ. 

சி. ரயி� ைககா8> மர
 ேபால ைககா8> அெழ-கி�டா" எ'றா. 

 

அ�ேபா� ச) >ய�ப �த9யா சிர�0கைள- கண-கி8ட பிற0 இர � 

ைககைளA
 ெகா � கைண-கா� இர*த ெவ.ளமா0
ப> விடாம� ெசாறி3� 

த6ச' இைழ�,ளி ேபா8�மர*ைத இைழ�ப� ேபால6 ெசாறி3த Iக*தினா� தாேன 

திற3� ெகா ட வாயி9!3� ேமேல வ>3த இ'பரச*ைத* �ைட-க)
 

மனம+4* தம� ேவைலைய� பா*தா. 

 

திக
பரைமய, “இவ. சாியா ஆற> உயிர
 இ!- கிறாேள; இவ. ,!ஷ' 

இர ேட �-கா� அ> உயர3தாேன இ!-கிறா'. இவDைடய காதி� ஏதாவ� 

ரகசிய
 ெசா�ல ேவ �மானா ஏணி வ6I ஏறி இவDைடய ேதா.ேமேல அவ' 

உ8கா3�ெகா.வாேனா?" எ'4 ?றி- கலகலெவ'4 தாேம சிாி*�-ெகா டா. 
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அ'ன-காவ>யா பி.ைள:- “இ�ேலடா; இவ. கீேழ ப�*�-0வா; அவ' 

நி'=கி8ேட ேபIவா'. U8� ம6Iேமேல ஏதா6I
 சாமா' எ�-கிற�-0 ேவேற 

ஏணி ேதைவயி�லடா! இவெள- க8>-கி8டவ=-0 அ� ஒ! லாப டா! ஏணி 

வா�க ேவ >யதி�ைல"- எ'றா. 

 

அ3த �திாீ-0 உ ைமயிேலேய நீ ட கா�களி!3த� அ�ேபா� அ_?லமாM 

�>3த�. அைவகளி' உதவியா� அவ. சீ-கிர
 அ�பா� ேபாMவி8டைமயா�, 

அவகள� மதி�,ைர ேம@
 நீளவி�ைல. 

 

அத' பிற0 ெத!வி� வ3தவ' ஒ! ஆ பி.ைள. சைபேயாாி' மதி�,ைரைய� 

ெப4
 பா-கிய
 அவ=-0 வ3த�. 

 

அ'ன-காவ>யா பி.ைள - அேட! ெதா3தி�ைபயா! இேதா ேபாறாேன, 

இ3த�ைப*திய*�-0
 ஒன-0
 ெசா3தமாடா? - எ'றா. அவ இ�ைலெய'றா; 

உடேன திக
பரைமய, “ஏ டா! இ3த ைப*திய
 எ�ப>டா வ-கீ� ேவைல 

ெசMகிறா'? அ�தா' ெதாிய�ேல! எ9வாைல� ேபால 0>மிA
, ேதா@ாி6ச ேகாழி 

மாதிாி உட
,
 ேகாமாளி அழ0 வழிகிறத�பா!" எ'றா. 

 

சா�பா8� ராைமய�கா:- இவ' ெப டா8>ைய நீ�க பா*ததி�ைலேய! 

கிளிகிளிதா'. ந,' சக' ைகயிேல ர
ைப அக�ப8ட மாதிாி வ3� வாM6சி!-க 

அச8�-0 ஐ�கல
 காம
 எ'பைத�ேபால, 0!8� நாM-0 �E* ேத�காM 

அக�ப8ட மாதிாி அக�ப8�-கி டா! அவ தFசா� >�> கெல-ட ெபா ணா
. 

த�க வி-கிரக மி'னா@
 த0
" எ'4 இரச
 ஒE0
 ப> ?றினா. உடேன 

திக
பரைமய, "ஆமா! தா9 க8>ன*தினாேலேய அவ இவ=-0� 

ெப டா8>யாM வி�வாளா! அவபேல ைககாாியா6ேச அ� தFசா� மரா8>ய 

U8>ேல ெய�லா
 ேமFச மாடா6ேச அவD-0 இவ' மFச. அைர6I- 

ெகா�-க* தா' ஓத) வா'. இவேன மதி6I- ?ட அவ ேபசற9�ைலேய" எ'றா. 

 

அ'ன-காவ>யா பி.ைள :- அேட ஆமாடா; என-0* ெதாியாத ச�கதி மாதிாி 

ெசா�@றீ�கேள. தFசா�!ேல ஒ! மரா8>யைன வ6சி!-கி= ஒ! வ!சமா இவ' 

கி8ட வரமா8ேட'னாளாேம! அவதாேனடா? அ3த மர-காய' ஊ8�ேல 

கண-ெகDத+ பா�பார� ைபய' சாமா இ!-கிறாேன; அவ3தாேனடா இ3த 

வராகசாமி அ-காைளA
 த�க6சிையA
 0*தைக-0 எ�*தி!- கிறா'.- எ'றா. 
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உடேன திக
பரைமய, "ெமாக*ைத� பா!டா! Sணா
 ேப�� மாதிாி. ஆ4 மாச
 

ப8>னி இ!3தவ' ேபால இ!-கா டா ! வ-கீ� ேவைலயிேல ேசா*�-ேக தாள
 

ேபாேல இ!-0�. ேமேல �ணி இ�ைல. இ��,* �ணி ெசா-கா ெர ேடாேட 

ெவளியிேல வ3�8டா' பா!டா” எ'றா. 

 

இ3த அ'ன-காவ> சைபயின த�கள� வழ-க�ப>�ேபசி-ெகா ேட 

இ!-க8�
. தனிைமயி+ ெச�@
 நம� வராகசாமிைய� பி'ப+றி நா�
 

ெச�ேவா
. த�கDைடய அ-காளி' உப*திரவ�கைள6 சகி-க மா8டாதவனாM 

U8ைடவி8� ெவளி�ப8ட வராகசாமி பரேதசிேயா அ�ல� ைப*திய-காரேனா 

ெவ'4 கா ேபா நிைன-0
 வ ண
 ெமM
மற3� ேசாவைட3� எ*தைகய 

காாிய காரண�கD
 இ'றி ெத!*ெத!வாM அைல3� திாி3தா'. ேஹா8ட9� 

கா�பி அ!3த� ேபாவதாM- ?றி வ3தவ' ேஹா8டைலA
 மற3தா'; 

கா�பிையA
 மற3தா'. மனேமாகன மாயா >�பி.ைளயி' க>த�களி� இ!3த 

ெசா+கேள இ'ன�
 அவ=ைடய ெசவிகளி� ஒ9*�- ெகா >!3தன. 

அவ+றி9!3� உண3த விஷய�கைள, த'=ைடய மன*தி9!3� வில-0வத+0 

அவ' எ<வள) �ய'4
 அ
 �ய+சி ப9தமாகவி�ைல. ேசா
ப மகாசைபயி' 

ெகௗரவ அ�க*தினகளான நா�வ மன�-கD
 எ<வா4 I4I4�பாக ேவைல 

ெசMதனேவா அைவகளி@
 அதிக ஊ-க*ேதா� வராகசாமியி' மன� ேவைல 

ெசMத�. ,+றி9!3� ஈச�க. கிள
,தைல�ேபால அவ' மனதி� எEப*திர � 

ெவ.ள
 நிைன)க. இராமபிரா=ைடய வானர ைசனிய�கைள� ேபால*ேதா'றி 

ஆ�பாி*தன. "ேச! எ'ன க>த
! அச�கயி*தி@
 அச�கிய
; ஆபாச*தி@
 

ஆபாச
! அைத ஏ' எ' காதா+ ேக8ேட'? நிைன-0
 ேபாேத எ' ேதக
 0'றி� 

ேபாகிறேத! மன
 ?Iகிறேத! ேகவல
 இழிவி@
 இழி)! ?*தா>� பய@ைடய 

க>த
 எ'ப� சாியாM� ேபாMவி8ட�. அவ' 0ண
 எ�ேக ேபா0
? ல8ச
 

ஜன�கD-ெகதிாி�, மான�ெக8ட காாிய�கைள6 ெசMகிற உண6சியி�லா 

மி!க�பய� க>த*தி� எைத*தா' எEதமா8டா'? மான
 ெவ8க
 க ணிய
 

�த9யவ+ைற உைடய மனித' இ3த- க>த*ைத- ைகயா@
 ெதாடமா8டா'. 

பா*த க ைணA
 த ணீ வி8� அல
,வா'. எ'ன எ' ��பா-கிய
 

ஈIவரா! இ3த �"ட � ைட ஒழி3�ேபான �'ப*ேதா� எ'ைன வி8� 

விட-?டாதா? அவ. யா!-0 எ'ன வித*தி� உபேயாகி-க�ப�கிறா. எ'பைத- 

?ட நா' விவரமாக அறிய ேவ �மா? அடாடா! எ'ன எ' தைலவிதி! இ3த 

மாதிாியான எ'ென'ைற-0
 அழியாத அவமான
 அைடவத+0 இ3த உலக*தி� 

நா'தானா த03தவென'4 ெபா4-கி ெய�*தாM ெதMவேம? எ'ன ெஜ'ம
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எ�*ேத'! இைத- கா8>@
 மனித=-0 உ டாக- ?>ய �'ப
 ேவ4 டா? 

ெதாியா* தன*தினா� ,லவக. தாி*திர- ெகா�ைமேய எ�லாவ+றி@
 

ெகா>ெத'றன. எ�லா விஷய�கைளA
 ந'றாM6 ெசா'ன ெபாMயா ெமாழி� 

,லவரான தி!வ.Dவ ?ட இ3த விஷய*தி� தவறி� ேபாMவி8டா. அவ, 

"இனிைமயி னி'னாத �யாெதனி னி'ைமயி னி'ைமேய யி'னாத�'' எ'றா. 

&ேலாக*தி� தாி*திர- ெகா�ைமேய எ�லா* �'ப�களி@
 ெபாிெத'றா. 

அவ!ைடய மைனவி ந�ல பதிவிரைதயா யி!3� வி8டைமயா�, தாி*திர- 

ெகா�ைம ெயா'ேற அவ!-0� ெபாிதாM� ேபாMவி8ட�. அவ ெசா+ப> நட-க 

ேவ �ெம'4, நீ வி8ட பைழய சாத*ைத விசிறி- ெகா � விசிறினாள�லவா? 

பாதி- கிண4 வைரயி� இE*த பா*திர*ைத, அவ த'ைன- ?�பி8டைமயா�, 

அ�ப>ேய வி8�வ3தாள�லவா; அவ!-0 அ3த இ4 மா�,, அவ. சாதாரணமாக 

இற3த ேபாேத, 

 

"அ>சி+ கினியாேள! அ',ைடயாேள! 

ப>ெசா+ றவறாத பாவாM! அ>வ!>� 

பி'`�கி �'ெனE
 ேபைதேய! ேபாதிேயா? 

எ'`�0 ெம'க ணிரா?'' 

 

எ'4 வாயி@
 வயி+றி@
 அ>*�-ெகா � அEத வராயி+ேற! மைனவி 

அசாதாரணமாக� ,!ஷைன வி�*�� பிாிதைல� ேபா'ற �'ப
 ேவறி�ைல 

ெய'ப� அவ!-0* ேதா'றவி�ைலேயா? அவ மகா'. அவ!-0* 

ேதா'றவி�ைலெய'ப� தகா�. அவ கால*தி� ேமனகா-கD
, மாயா >�-

பி.ைளகD
 இ�லாைமேய காரணமாகலா
. அவ!-0 எ*தைனேயா L+றா � 

கD-0� பி' வ3த க
பராவ� இைத� ப+றி6 ெசா'னாரா? இ�ைல; க
ப 

கால*தி@
 இ�லாைம* �'பேம ெப!3�'ப
. 

 

அ�ேபா� பணமி�லாைமயா� கட' வா�0த� வழ-கி� வ3� வி8ட� 

ேபா9!-கிற�! மனித!-0 உ டா0
 அதிகாி*த �'ப*ைத- க
ப எ�ப> 

வ!ணி*தா, ''கட'ெகா டா ெநFச
 ேபால- கல�கினா' இல�ைக ேவ3த'" 

எ'றா. ,லவ!-0 எ�ேபா�
 தாி*திர- ெகா�ைமேய ெப!� ெகா�ைம ேபா@
! 

இராவண', சீைதயி' மனதி+0 விேராதமாக, அவைள வ+,4*தி* W-கி6 

ெச'றத+ேக , இராமைன- க
ப அழ ைவ*தாேர! எ'=ைடய விஷய*திேல இ3த 
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இராdசிேய ச
மதி*� அ�லேவா காாிய
 நட*தி இ!-கிறா.. இராமாயண
 

இைத� ேபால இ!3தா�, க
ப பா8��பா�வத+0 �' தாேம விE3� ,ர � 

அEதி!�பா! அவக. ேபாி� 0ைற ெசா�வேத'? அவகDைடய ெப �க. 

ஒE�காயி!3� வி8டன; இ�ப> அயலாேனா� ஓடவி�ைல, ஆைகயா�, 

அவகD-0 இ3த* �'பேம யாவ+றி@
 ெபாிெத'ப� ேதா'றவி�ைல. 

எவ!-0
 கிைட-காத இ3த� பா-கிய
 என-கா கிைட-க ேவ �
? நா' �' 

ெஜ'ம�களி� இத+காகவா தவ
 ெசMேத'? எ'ன ெஜ'ம
 எ�*ேத'! நா' 

பி.எ�., பாி8ைசயி� ேதறிவி8ேட' எ'4 ெபாறாைம� ப8ட பய�களா! 

வா!�களடா ெவளியி� ; ஏக ,*திாியான >�> கெல-ட!ைடய அழகான 

ெப ைண- க9யாண
 ெசM� ெகா ேட' எ'4 ெப! S6I வி8bகேள? 

இ�ேபா� ெப!ைமைய- க � ெபாறாைம�பட ஏ' ஒ!வ!
 வரவி�ைல ? இ3த� 

ெப!ைமைய6 சிறி�
 நா' எ�*�-ெகா.ளாம� அ�ப>ேய ெகா�*� வி�கிேற'; 

 

யாராயி=
 வா�கி-ெகா.Uகளா? ,�ெல'றா� வாைய* திற�ப�, க>வாள 

ெம'றா� வாைய S>- ெகா.வ�; ஆ
; அ�தா' உலகநீதி. எ' ெஜ'ம
 

இ�ப>யாேகவல
 ,Eவி@
 தா53ததாM, யாவரா@
 காறி உமி53� நீசெம'4 

,ற-கணி-க* த-கதாM� ேபாக ேவ �
! இ3த� பக� ெவளி6ச*தி� எ' U8ைட 

வி8� ெவளியி� வ3ேத'! மனிதாி' �க*ைத� பா�பத+ேக ெவ8கமாயி!-கிறேத! 

எ�ேலா!
 எ'ைன� பா*�� ,ரளி ெசM� எ'னேவா ேபசி-ெகா.கிறாகேள! 

U8>� ஒ! Sைலயி� விE3� கிட-காம� ஏ' ெவளியி� வ3ேத'! ஆ3ைத, 

ேகா8டா', சா00!வி �த9யைவ இரவி� தாேன ெவளியி� வ!கி'றன. 

அைவகDைடய ேஜா>கD
 ேவ4 அழகான பறைவகைள� பி>*�- ெகா � 

ேபாMவி8ட தனா� ெவ8கி� பக9� ெவளி�ப�கிறதி�ைல ேபா9!- கிற�" எ'4 

பலவா4 நிைன*�� ெபாி�
 வ!3தி* �யேர வ>வாM ச3� ெபா3�களி� எ�லா
 

_ைழ3� ெச'றா'. த'=ைடய ேகவல நிைலைமைய� ப+றி நிைன-0
 

ேபாெத�லா
, அவைன அறியாமேல க ணீ வழி3த�. இைடயி9!3த 

வ�திர*தி' தைல�பா� க கைள* �ைட*�- ெகா டா'. "ேச! அவமான
 

பி��கி* தி'கிறேத! ஐேயா அEைக வ!கிறேத! �"ட- க கேள! ஏ' இ�ப>- 

க ணீைர6 சி3� கிறீக.? பாE� க கேள! எ' க8>� நி�லாம� 

அEகிறீகளா? உ�கD-0 ெவ8கமி�ைலயா? ேகவல
 ச டாளியாக மாறி�ேபான 

ஒ! �"ைடயி' ெபா!8� நீ�க. அழலாமா? இனி அEUகளானா� உ�கைள 
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எ' ைகயா� தி!கி எறி3�வி�ேவ'. ேபா�
 நி�@�க.. ஓேகா! அவD-காக 

அழவி�ைல, என-0 வ3த இ3த இழி)-காக அEகிறீகேளா? நீ�க. உயி!ட' 

இ!3தா� அ3த மகாபாவிைய இனி எ�ேபாதாயி=
 காணேந!ேமா எ'4 அFசி 

ெவயி9� கைரA
 பனி-க8>ைய� ேபால �+றி@
 நீராM- கைர3� 

ஓ>�ேபாMவிட நிைன-கிறீகேளா? க கேள! ெசMA�க.; ெசMA�க.; அE�க. 

அ�தா' சாி" எ'4 பி*தைன� ேபால� பித+றி- ெகா � _ைழ3த 

ெத!-களிேலேய தி!
ப* தி!
ப6 ெச'றவனாக நட3தா'. அவ=-0 

ஆகாரமி'ைமயா� க க. இ! டன. கைள�, S8>ய�, ஆ*திர
 ஒ'ேற 

தணியாம� அவைன அ�0
 இ�0
 க8> இE*த�. Gாியைன�பா*த க T-0 

உலகெம�0
 ேகாடா= ேகா> Gாியகேள ேதா'4தைல�ேபால , அவ=-0 

உலக*திய ெப பால யாவ!ேம விப6சாாிகளாM* ேதா'றின. அ3த வ0�பாேர 

தன-0� ெப!
 பைகவெரன மதி*தா'. எதிாி� அவன� க ணி� ப8ட ஒ<ெவா! 

மாதாி' வதன*தி@
 ஒ<ெவா! க.ள நாயக' ஒளி3�ெகா >!3தைத வராகசாமி 

மா*திரேம க டா'. ந�ல ெயௗவன� ெப b தம� U8>' வாயி9� நி'றா�, 

மனித பிேள- வியாதி க ட U8>+0 ெந�3 Wர*தி+0 அ�பா+ ெச�வைத� 

ேபால, எதி U8>' ப-கமாக)
, அவகைள� பாராம@
 நட3தா'. அ�ேபா� 

ெத!விேலேய அவ=-0 எதிாி� எவராயி=
 ெப b வ3�வி8டா�, அவ' வ3த 

வழியாகேவ தி!
பி6 ெச'4 ேவெறா! ெத!வி+0� ேபானா'. அ�0 ெச'றா� 

அ<விட*தி� ேவெறா! மா� ஹாேமானிய
 வாசி*� 0யிைல� ேபால� பா>- 

ெகா >!-க- க டா'. "ேச! Xைடகளா! எ�ேக ேபானா@
 கE*ைத 

அ4-கிறீகளா? ச�கீத
 எ'ன ேவ >யி!-கிற�! மான�ெக8ட ெஜ'மேம! 

நாடக*தி+0* தயாராகிறாேயா! ேமனகா)-0 மாயா >� பி.ைள அக�ப8டா'. 

உன-ெகா! ேபயா >�பி.ைள அக�ப�வா'; சி*தமாக இ!; நட-க8�
; நா' 

இ3த ஹாேமானிய ஓைசைய- ேக8டேத பாவ
" எ'4 நிைன*�, ெசவிகளி� 

ைகைய ைவ*� S>-ெகா � அ�*த இ'ெனா! ெப!*த ெத!வி� _ைழ3� 

அைர�பாக
 ெச'றா'. அ<விட*தி� ெப களி' ைஹ�?� இ!-கிற� 

எ'பைத மற3� அ<விட*தி+0� ேபாM வி8டா'. அவ' ெந�3Wர*தி� 

வ3தேபாேத, ப.ளி-?ட
 வி�வத+0 மணிய>-க�ப8ட�; அவ' அ3த வாயி@-0 

வ3தேபா� ஏராளமான மட3ைதய ,+றி9!3� ஈச�க. ,ற�ப�தைல�ேபால 

தபதபெவ'4 ெவளி�ப8� வி8டன. யா வ!
 ப*� �த� பதிென8� வயதைட3த 

ெப பாைவயராகேவ இ!3தன. அவக. அ+,த அல�கார*�ட' ெவளியி� 

ேதா'றி, 
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''மானின
 வ!வேபா'4
, மயி9ன
 திாிவேபா'4
, 

மீனின
 மிளிவேபா'4
, மி'னின
 மிைடவேபா'4
, 

ேதனின
 சில
பியா�ப6, சில
பின
 ,ல
பெவ�0
, 

&நைன ?3த'மாத ெபா
ெமன� ,03� ெமாM*தா " 

 

எ'றப> ெத!�+றி@
 நிைற3தன. திbெரன* ேதா'றிய அ3த6 சகி-கலா+றாத 

கா8சிைய- க ட வராகசாமி மி-க விைரவாக* தி!
பி, வ3த வழிேய ஓட 

�ய'றா'. அ�0 அ�*த�*தி!3த இர � U8� வாயி�கD
 ப.ளி-?ட*� 

வாயி�களாதலா� பி',ற*தி@
 ெயௗவன� ெப bரா� Gழ�ப8ட 

வராகசாமியி' மேனா நிைலைமைய ஊகி*�- ெகா.வேத த0தியி'றி அைத 

விவாி�ப� ப9யா �ய+சியா
. 

 

அ3த* ெத!ேவ அ�ேபா� மகா அழ0ைடயதாM விள�கிய�. க ெகா.ளா 

அல�கார�கDட' பிரகாசி*த ம�ைகய யாவ!
 ,'னைகA
, சிாி�,
, 

மிழ+ற@
, மழைலA0*த@
, 0ழைலA
 யாைழA
 பழி*த 0ர9� ேத' த�
ப 

ெமாழித@
 ெசM� ெகா � தாமைர* தடாக*தி+ ெசறி3த அ
,ஜ மலக. 

ேபால)
, ேராஜா வன*தி' &�ெகா
,களி� அட3� நி'றைசA
 ேராஜா 

மலகைள�ேபால)
 ேதா'ற, �' ெஜ'ம*தி� மக*தான , ணிய
 ெசM�.ள 

அ3த* ெத!வான� உயி� ப�ைமகளா� ெகா@ைவ-க� ெப+ற ஒ! ெப!*த 

தபா ம டப*ைத� ேபால விள�கிய�. ஆனா�, வராகசாமியி' ேதக
 ஒ! 

சாணளவாM- 0'றிய�. நீ3த அறியாதவ' நீெவ.ள*தி� த*தளி�பைத� 

ேபாலானா'. அவன� மனதி' ஆ*திர
 மைலயாM� ெப!கிய�; அவனைட3த 

அ!வ!�ைப எ'னெவ'4 ெசா�வ�? நா+ற
 ெந�3Wர
 UI
 மாமிச�கD
, 

மீ'கD
 ைவ*� வி+க�ப�
 கைட-0. தவ4தலாM _ைழ3த ைவதீககைள�-

ேபால)
, அ3நிய� ,!ஷர� ?8ட*தி' ந�வி� அக�ப8�- ெகா ட பதிவிரதா 

�திாீைய� ேபால)
, ,9-0ழா*தி� அக�ப8ட மா' க'ைற�ேபால)
; அவ' 

த�மாறி* தவி*தா', க கைள இ4க S>-ெகா டா'. ஒ'ைறA
 ெசMய-

மா8டாதவனாM அ�ப>ேய நி'4 வி8டா'. “ெதMவேம இ� எ'ன ேசாதைன? 

அ�*த ெத!வி� வ3த ஒ!*தி-0 பய3� இ�0 வ3ேத'. இ�ேக L4 ேபக. 

வைள*�-ெகா டாகேள! நாடக-காரேனா� ஓ>�ேபான விப6சாாி-கா இ*தைன 

ேப!
 பாி3� எ'ைன* �ர*�கிறாகளா! எ'ன ேக�கால
! (ப�ைல 
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நறநறெவ'4 க>*�) Xைடகளா! நா' எ�0 ேபானா@
 �ர*�கிறீகளா? 

என-ெக'ன பயி*தியெம'4 நிைன*�-ெகா bகளா? 

 

“�8ட+ற மFசைள ெய ெணயி+ ?8> �கமி=-கி 

ெம8>8�� ெபா8>8�� பி*தைள ேயாைலைய விள-கியி8� 

ப8ட� பக9� ெவளிமய-ேக ெசMA
 பாைவயேம 

98ட*ைத நீதவி�பா யிைறவ க6சிேயக
பேன.'' 

 

எ'4 ப8>ன*��பி.ைள ஒேர பா8>� உ�கDைடய சாய*ைத இற-கியி!3�
 

உ�கDைடய ஜாதி- 04
, ேபாகவி�ைலயா? நீ�க. நாடக*தி' ேவஷ�களா 

அ�ல� நா8>ய- 0திைரகளா? இ�லற த!ம*ைத நட*�
 ,!ஷ=-0 நீ�க. 

அ=சரைணயாயி!3� ந�வழியி+ பய'ப�
 ெபா!8� ேதக
 எ�*�.ள 

பதிவிரைதகளா? அ�ல� இ
மாதிாி ேவஷ
 ேபா8� ெத!*ெத!வாM அைல3� 

0@-கி மி=-கி- காT
 ,!ஷ மனதிெல�லா
 காம*தீையA
 

கபடநிைனைவA
 உ டா-கி* திாிவேத ெப!*த ,!ஷா*தமாக6 ெசMவத+0 

ெஜ'ம எ�*தீகளா? உ�க. ேம� 0+றமி�ைல. உ�கைள ெவளியி� அ=�,
 

�8டா. பய�க. அ�லேவா வழி ெசா�ல ேவ �
. ச�கீதமா
, ப.ளி-?டமா
, 

�திாீ Iத3திரமா
, இ�வைரயி� சிைறயி9!3� வ!
 ெப bைர மீ8க� 

ேபாகிறாகளா
. எ�லா
 வால43த நாியி' கைததா'. இவக. ,�தக 

S8ைடகைள மாபி� அைண*�� ேபாவ� தா
 ெப+ற 0ழ3ைதகைள அைண*�� 

ேபாவைத� ேபால அ�லேவா இ!-கிற�. உ�க. மா,
 ைககD
 0ழ3ைதகைள 

அைண�பத+ேக த03தைவ எ'ப� இதனா� ந'றாக விள�0கிற�. 

,9ைய�பா*� &ைன G� ேபா8�- ெகா டைத�ேபால அய� நா8டாைர� 

பா*� நம� ெப கD
 ப-0வகால
 அைட3த பிற0 ப.ளி- ?ட�கD-0
, 

ெபா�-?8ட�கD-0
 ேபாவதா
. அ'னிய ,!ஷ!-கிைடயி� அ!வ!�பி'றி 

பழ0வதா
, ,!ஷ!-கிைடயி� எE3� பிரச�க
 ெசMவதா
, நாண
, மட
, அ6ச
, 

பயி�, எ'=
 ெப களி' ஆபரண�கைள- கா+றி� W+றிவி8�, அய� நா� 

மாதைர�ேபால ��-0, �ணி) , தா' எ'=
 ஆணவ
, அட�காைம, பணியாைம, 

�த9ய �"ட 0ண�கைள� ெப4வதா
. பா9ய ,!ஷக. அவDைடய அழகி� 

ஈ�ப8�- ைகெகா8> ஆ�பாி� பதா
; அ3நிய நா8� மாதைர�ேபால 

இ<விட*தி@
 �திாீகைள* த
 வி!�பி' ப> ெசMய வி8� விட ேவ �மா
. 

இ�வைரயி� இ!3தி!3த நம� �திாீக. ெசMயாத ெபாிய காாிய�கைள ,� 
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நாகாீக� ெப க. - சாதி*� விட� ேபாகிறாகளா
. நிைன*த வித
 விப6சார
 

ெசMயலா
 எ'=
 எ ண*ைத- ெகா ட காமா�ர� பய�களி' 

ெகா.ைகய�லேவா இ�. இ�ப>6 ெசா�@ கிறவ' த' ெப டா8> ெப கைள 

மா*திர
 அ'னிய ,!ஷேரா� பழக வி�வதி�ைல , தா' மா*திர
 உலக*தி� 

ேவ4 எ3த �திாீேயா�
 பழகேவ �மா
. எ*தைனேயா AகAகமாM அ=பவ*தி� 

ஆராM3� பா*� ந
 �'ேனா க � பி>*த உ ைமகைள இ3த- காமா�ர 

ேமதாவிக. மா+ற� ேபாகிறாகேளா? ெப  வ>வேமா இய+ைகயிேலேய மனிதைர 

மய-0
 ேநா-க
 உைடய�. மகளி தாயாகவி!3� ,!ஷைர வள*� தாரமாக 

வ3� உயி 0>-0
 இ!வித நட*ைத உ.ளவக.. ,!ஷ!-0� ெப >ேர 

இய+ைக� பைகவ. உலக�ப+ைற நீ-கி� பிறவி-கடைல- கட3� மனித 

ேமாd*தி+06 ெச�ல �>யாம� பி.ைளகெள'4
, ெப ெண'4
, அவ+றி' 

ெபா!8� Uெட'4
, ெபா!ெள'4
 பல ஆைசகைளA
, ப+4-கைளA
 

உ டா-கி, அவ' தைலெய�-கா வித
 ெசMA
 ேமாகினி அவதார
 ; 

த ணீ-0. ஆ5*த�ப�
 க8ைட ெவளியி� வரா வ ண
 கீேழேய இE*�- 

ெகா >!-0
 ெபா!8� பிைண-க�ப�
 க+க �கைள� ேபால, மனித' 

இற�, பிற�பாகிய கட99!3� ேமேல ேபாகாம� அத+0.ேளேய கிட-0
ப> 

பி>*திE*�- ெகா >!-0
 வில�0க. அ�லவா ெப b. ப8>ன* தா 

ந'றாM6 ெசா'னா: 

 

"காெத'4
 S-ெக'4
 க ெண'4
 கா8>ெய' க ெணதிேர 

மாெத'4 ெசா�9வ! மாையதைன மற9 வி8ட 

Wெத' ெற ணாம+ Iகெம'4 நா�மி* �+,*திைய 

ஏெத' ெற�*�ைர�ேப னிைறவா க6சி ேயக
பேன!" 

 

எ'றா. 

 

U8>+0. இ!3தவ ணேம எ<வள) அந*த� கைள6 ெசMA� 0ண�ைடய 

இவகைள- க டாேல மனித' உ!-0ைல3� ேபாகிறாேன! ஊம*த�காMக. 

தி'பவ=-ேக ைப*திய*ைத உ டா-0கி'றன; �திாீகைள- க ணா� 

பா*தாேல மனித' உ'ம*தனாM வி�கிறா'. காம*தினா� தன� 

ஒE-க*ைதவி8� ெகாைல கள) �த9யவ+ைற� ,ாிய* �ணிகிறா'; 

இ�ப>�ப8ட ஊம*த�காMகD-0 ேம� நா8டாைர�ேபால ேதவ>யா. 

அல�கார�
 ெசM�, ச�கீத
 க�வி �த9யவ+ைறA
 க+பி*�, ப-0வமான பிற0, 

அவ. நிைன*த ,!ஷேனா� அைலA
ப> வி8� வி8டா� உலக
 அழகாயி!-0
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அ�லவா? வால4 ப8ட ஒ! நாியி' ேப6ைச- ேக8� எ�லா நாிகD
 வாைல 

அ4*�- ெகா டைத� ேபாலா0
. ேக�கால
 ெந!�கிவி8ட�. இ!ப� ��ப� 

வ!ஷ� கD-0 �'னி!3த கிழவக. யாவ!
 L4 வய�, ெதா i4 

வயதி+0- 0ைறயாம� திட சாீர�கேளா� இ!3தவக.. அத' காரண
 எ'ன? 

�திாீகளி' விஷய*தி� ந
மவ அ=">*த க8��பாேட காரண
; �'னவாி� 

,!ஷ ��ப�, ��ப*ைத3� வயதி+ேக மண3தன, சி�க-08>கைள� ேபா'ற 

0ழ3ைதகைள ஈ'றன. இ�ேபா� ,!ஷ பதிைன3� வயதி+ேக மனதி� 

ெப ணாைச ெகா � உ!கி உ!-0ைல3� ேபாகி'றன. காரண
 எ'ன? 

அ'னிய நா8டாாி' பழ-கேம இத+0 �-கிய காரணமாகிற�, அவகDைடய 

�திாீகD
 ,!ஷ!
 க9யாணமாகா மட3ைதய!
, அவகைள மண-க நிைன-0
 

காதல!
 ேஜா> ேஜா>யாக6 ேச3� தனிைமயி� அைல3�, பிறமனித 

இ!�பைத� ப+றி சிறி�
 லfைஜ� படாம� க8> �*தமி8� அைண*�6 சரச 

ச�லாப
 ெசMதைல ந
 சி4வ காணி�, அவ I
மா இ!�பாேரா? 0ழ3ைதக., 

சி4வ �த9ேயா எ�ேபா�
 பிற ெசMவைத�ேபால6 ெசMய வி!
,தேல 

Iபாவமாக உைடயவ; இ3த� ெபா�லா உதாரண
 ெதா+4 வியாதிைய� ேபால� 

பரவி வ!தேல �த+ காரணமாகிற�. பிற பாைஷகளி� உ.ளைவA
,ந
 

பாைஷகளி� ெமாழி ெபய*�.ளைவAமான காதல காத9யாி' கைதகைள ந
 

சி4வ வர
பி'றி� ப>*த� இ'ெனா! �கா3திரமாகிற�; நாடக ேமைடகளி� 

?*தா>க. ேக8பாாி'றி ெசM� கா8�
 அச�கிய�கைள ந
 சி4வ பா�ப� 

S'றாவ� காரணமா0
. அவ+றா� பிFI�ப!வ*திேலேய ெப  ேமாக
 

ெகா � சி4வ பE*�� ேபாகி'றன. தவிர, ஏராளமான சி4வ ப>�பி' 

ெபா!8�
, உ*திேயாக*தி' ெபா!8�
, ெப+ேறா, ெபாிேயா �ைணயி'றி* 

த'னரசாக விட�ப8� அ<விட�களி� இ*தைகய �நட*ைதகைள- க � 

ெக�தேல ெப!
பாலதாM� ெப!கிவி8ட�. இதனா� ந
 ேதச*திய மனித 

இ40�' க8�* தளவைடேவாராA
 பலஹீனராA
, அ+ப ஆAைள- 

ெகா டவராAமாM வி�கி'றன. இ*தைகய நிைலைமயி� ந
�ைடய ெப bைர 

ெய�லா
 அ'னிய நா8டாைர� ேபால வி8� வி8டா� அ3த அந*த*ைத 

எ'னெவ'4 ெசா�வ�? இ3த விஷய*தி� மக
மதியேர யாவாி=
 ேமலான 

,*திசா9க.. அவக. எ<வள) பலசா9களா யி!-கி'றன! அவகளி� ப*� 

வய�� ைபய=-0.ள Uர�
, பல�
 நம� ��ப� வய� ஆ பி.ைள-0 

இ�ைலேய! இத+0 அவகDைடய ேகாஷா �ைறேய காரணமாகிற�. அவரவ 

த*த
 ெப bைரய'றி அய� U8��ெப bைர� பா�பத+0
 ச3த�ப
 



163 

 

இ�ைல ஆைகயா� அவகDைடய ேதகபல�
 ேதக-க8�
 தளவைடவ�
 

இ�ைல; உ!-0ைலவ�
 இ�ைல. அவகDைடய �'ேனாேர ெப bர� 

அைம�பி' க!*ைத உ.ளப> அறி3� அத+0* த03த ம!3ைத- க � பி>*த 

ேமதாவிக.; அவகளி� ெப b ப>-க வி�ைலயா? ,*திசா9களாக இ!-க 

வி�ைலயா? U8>' காாிய�கைள நட*தவி�ைல? U8>+0. இ!3� ப>�பைத 

யாேர=
 த�-கிறாகேளா! ேச! உலக
 இ�ப>A
 ெக�மா? எ*தைனேயா 

Aக�களாக அர�க*ைத- கா8>@
 அ3தர�க* வி�திேய சிற3ததாக)
 ெபா!. 

,க5 �த9ய ெச�வ*ைத- கா8>=
 க+,6 ெச�வ*ைதேய சிற3த அழகாக)
 

நிதியாக)
 மதி*� உயவைட3�.ள ந8ச*திர�களாகிய நம� நா8>' ெப b 

தம� உ'னத பதவிைய இழ3� கீேழ ெச�ல நிைன�பாேரா? நம� ஆ பால 

நாகாீக
 Iத3திரெம'=
 ேபாைவைய ந
 ெப bாி' மீ� ேபா*தி அவைர 

விப6சாரமாகிய ேச+றி@
 உைளயி@
 இE*�வி8� ஆ  ெப பாலராகிய 

இ!திற*தா!-0
 �ாிதமான அழிைவ* ேத�வாேரா! சீ* தி!*த�க. ெசMய 

�ய@
 ேமதாவிகேள! �த9� நம� ெப bாி' ேதக பாிI*த*ைதA
, 

நட*ைதையA
, அழைகA
 பா�கா*�, அவகைள ெவளியி� விடாம� மான*ைத- 

கா�பா+றி- ெகா.D�க.; நீ�க. ெக8��ேபாM வி8bகெள'4 நிைன*� 

உலக*ைதA
 ெக�-க �யலாதீக.!" எ'4 வராகசாமி ெப!*த ஜனாசார6 

சீதி!*த விஷய*ைத� ப+றி த' மனதி+0. நீ ட ெதா! உப3நியாச
 ெசM� 

ெகா � நாைல3� நிமிஷ ேநர� கழி*� க ைண* திற3� பா*தா'. 

ப.ளி-?ட6 சி4மிய யாவ!
, அவ' ெசா�வ� ந�ல நீதி ெய'4 க!தி 

அத+கிண�கி U� ெச'றவைர� ேபால மாயமாM மைற3� த*த
 U8>+0. 

_ைழ3�வி8டன. வராகசாமி ந�ல S6சாக வி�*�-ெகா � அ3த* ெத!ைவ 

வி8� விைர3� ெச'4 இ'ெனா! ெத!ைவ அைட3தா'. 

 

அ�0 சிறி� Wர
 ெச�@�' அ<விட*தி� பா � (Band) வா*திய*�ட' ஒ! 

அல�கார
 ேதா'றிய�. ந�ல ேவைளயாக அ� ெப ணல�காரம�ல. 

பலநிற�கைள- ெகா ட காகித�களா+ ெசMய�ப8ட ேதாரண�க. மாைலக. 

�த9யவ+ைற� ெப+ற ஒ! 0திைர வ > வ3த�. அத+0. பா � வா*திய
 

வாசி-க�ப8ட�. அதி9!3த ஒ!வ' ஏேதா ஒ! � � விள
பர- காகித�கைள- 

ெகா�*�-ெகா ேட இ!3தா'. வ > ெச'ற வ ண
 இ!3த�. அத' பி' 

,ற*தி�, விள
பர*தி+காக இ!ப� ��ப� சி4வ சி4மிய ேமாதிய>*�- 

ெகா � வ >Aட' ஓ>ன. இ!ப-க�களி@
 U8>' தி ைணகளி� இ!3த 

ெப b சி4வகைள அ=�பி விள
பர-காகித�க. வா�கி வ!
ப> ெசMதைத 

வராகசாமி கவனி*தா'. வ >- ? >' இ! ,ற�களி@
 இர � ெப!*த 
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S�கி� த8>க. இ!3தன. அவ+றி� காகித
 ஒ8ட�ப8�, நாடக*திைரகைள� 

ேபால சி*திர�க. எEத�ப8>!3தன. அைவ எ<விதமான சி*திர
 எ'பைத 

வராகசாமி கவனி*தா'. அதி� ஒ! ,!ஷ' நா+கா9யி� உ8கா3தி!3தா'. ஒ! 

அழகிய ெப  அவ=-0 அ!கி� நி'4 அவ' சிர*தி� எ ெணM ேதM*�- 

ெகா >!3தா.. அ<வி! சி*திர� ப�ைமகD-0
 ேம+ ,ற*தி�, தாரா சா�க
, 

எ'ற ெசா+க. ெப!*த எE*�-களி� எEத�ப8>!3தன. 

 

"ட�>� ம*தா�, I3தாி �E நி!வாண*ேதா� எ ெணM ேதM�ப� யாவ!
 

க � ஆந3தி-க- ?>ய அ+,த- கா8சி! இ3த அதி"ட சமய*ைத இழ-காதீ. 

ேபானா� வரா�.'' 

 

எ'4 எEத�ப8>!3த விள
பர*ைத� ப>*த)ட' வராகசாமி-0 ெரௗ*திரா-

காரமாM- ேகாப
 ெபா�கி ெயE3த�. ப+கைள நறநறெவ'4 

க>*�-ெகா டா'. வ >யி� இ!3த பய�கைள வ >ேயா� W-கி, 

விள
பர*ைத ஆவேலா� வா�கி� ப>*த Sட� ெப bாி' ம ைட மீ� ஒ! 

அ>யாக அ>*� இ!திற* தாைரA
 ெகா'4விடவ�லைமA
, அதிகார�
 தன-0 

இ�ைலேய எ'4 ஏ�கி* �>*தா'. அவன� மன*தி@
 வாயி@
 ேகாடா= 

ேகா> வச)க. ஒ! நிமிஷ*தி� எE3தன. S-கி' மீ� விரைல ைவ*�- ெகா � 

க�லாM நி'றா'. "ெப!*த ?8ட*தி+0 �'ன ஆைடயி�லாம� ஒ! �திாீ 

வ!வ� ஆந3தமா
! அ+,தமா
! அதி"டமா
!! ேபானா� வராதா
!!! இைத- 

கா8>@
 அதிகமான ேபா-கிாி*தன
 ேவ4 ேடா ? ேகவல
 இழி3த மி!க�களி' 

நிைலைமைய அைடவ� அ<வள) அ!ைமயான ேமா8ச பதவி ேபா9!-கிறேத! 

ஆைடயி�லாம� வ3� ந>-0
 �திாீைய விட அ�0 ?�
 பிர,-கேள மான� 

ெக8டவக.; யாவ+ைறA
 �ற3த ேபமானிக. �ணிகளி' விைல ஒ'4-0 

நா'காக உய3தி!-0
 இ3த� பFச கால*தி� ஏைழ ஜன�க. தம� உட
ைப 

S�வ� ெபாிதாக நிைன�பைத வி�*�
, அத' ெபா!8� ேதக*ைத வ!*தி� 

பா�படாம9!3� வ�திர�கைள நீ-கிவி8� எளிதி� இ3த ஆந3த நிைலைமைய 

அைட3� விடலாேம! �8டா. ஜன�கேள! நீ�க. இ3த- ?*தா> நாMகளிட*தி� 

பாட
 க+4-ெகா.D�க." எ'4 சரமாாியாக* W+றி-ெகா ேட ேம@
 

நட3தா'. ஊ!-0.ளி!3� இ*தைகய இழிவான கா8சிகைள- கா ப� அவ=-0 

மிக)
 �'பகரமாக இ!3த�. மி-க விைரவாM நட3� கட+கைர-0� ேபாM6 

ேச3� ஜன�க. இ�லாத ஓ இட*தி� கிட3த க8� மர�களி' இ�-கி� 

ப�*�-ெகா டா'. கட+கைரயி' மாைல- கா8சி நிர
ப)
 மேனா-கியமாக 

இ!3த�. ந+0ண ந�ெலாE-க
 உைடேயா, தம� இனிய ெசா+களா@
, 
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ெசய�களா@
, த
மிட*தி� ெந!�0 ேவாாி' மனைத- கவதைல�ேபால, கட9' 

0ளி கா+4 ந�லவ எ'4
 தீயவ எ'4
 ப8சபாத
 கா8டாம� ஜி@ஜிெல'4 

Uசி, யாவைரA
 மகி5வி*� இ'பமயமா-கி எ*தைகய தீராத மேனா ேவதைன 

ெகா ேடா!
 ஒ! சிறிேத=
 தம� �'ப*ைத மற-0
ப> ெசMத�. இராமபிரா' 

சீதா ேதவியாைர இழ3த பி'ன, அவைர- கா ேபனா ெவ'4 ெபாி�
 ஏ�கி, 

வானர ைசனிய�கைள நா'0 தி-0களி@
 வி�*�* ேதட6 ெசM� மன�ைட3� 

ந
பி-ைக ய+றி!3த கால*தி�, "க ேட' ஜானகியாைர" எ'4 ஆFசேநய 

திbெர'4 ேதா'றி- ?றியைத� ேபால, “இ<வள) தானா இ3த உலக*தி' 

இ'ப
! வா5-ைக !சிய+றதாக� ேபாMவி8டேத! எ*தைனேயா அ டபி ட 

சராசர�கைளA
 பைட*த எ�லா
 வ�ல ஈச' மனித நீ>*� அ_பவி-0
ப> 

ெதவி8டாத ஒ! Iக*ைத� பைட-க வி�ைலேய!" எ'4 நிைன*� ந
பி-ைகய+4 

அ!வ!�பான வா5-ைக ெசM� வ!
 விேவகிகைள� பா*�, "ேச! பய�படாேத-

A�க.; இ3த உலக*தி' அ+பமான இ'ப�கைள* தவிர உயவான இ'ப
 ஒ'4 

இ!-கிற�; நா' அ3த ேபாி'ப உலக*தி9!3�தா' வ!கிேற'; ஆசா-

பாச�களாகிய இராவண=ட=
 அவ=ைடய I+ற*தா!ட=
 ேபா ெசM� வ3� 

உ�கDைடய Iக*ைத அைடA�க." எ'4 ம3தமா!த
 ெம�9ய 0ர9� 

ஒ<ேவா!வ ெசவியி@
 ெசMதி ெசா�9ய�. காத9மா, தம� காதல!-0 

அ=�,
 இரகசியமான க>த�கD-0 வாசைன J8> அ=�,த� ேபா�, 

WதாMவ3த கட+கா+றி� இனிைம கம53த�. சி4வக. ைப*திய� ெகா டவைர� 

ேபால* த
ைம மற3� 0தி*தா>ன. சிறிேயா!
 ெபாிேயா!
 அைலக. ேமா�
 

இட�களி� மிக)
 �ணிவாக நி'4, அைலக. வ!
ேபா� பி'னா� ஓ>A
, 

அைவக. ேபா0
 ேபா� �ர*திA
 Gர�,9களாM ேதா.த8> நி'றன. அ�ேபா� 

தைர-0.ளி!3� இரத�கைள�ேபால அ�0 ,ற�ப8ட ந �க. அவகைள- 

க � பாிகாச
 ெசMவன ேபால அைலக. வ!
ேபா�
 மனித வ!
ேபா�
 

ம ணி+0. ப��கிA
, ேபான பி' ெவளியி� வ3�
 ஏளன
 ெசMதன. 

ஆ பால!
 ெப பால!
 எ�0
 0
ப� 0
பலாக நி'4 ெகா � அவரவக. 

மனதி+0 உக3தவ+றி� கவன*ைத6 ெச@*தின. இள�காதல' உலகெம�லா
 

த' மைனவியிட*திேலேய இ!-கிறெத'4 நிைன*� இ4மா�பைட3� நட3தா'. 

அவன� காத9ேயா கைட-க ணா� தன� கணவைன� பா*�� பா*� அவேன 

க+க � மைலெயன நிைன*�, அட-கிய ,'னைக தன� �க*தி� தவழ 

ெப!விரைல ேநா-கி நட3தா.. 0ழ3ைதகளி' நா8டேமா விைளயா8>@
, அ�0 

வி+க�ப8ட கமலா�பழ*தி' மீ�
 ெச'ற�. காமா�ரன� நா8டேமா அயலா' 

மைனவியி' மீ� ெச'ற�. தி!டன� நிைன) மனித!ைடய இைடகைள 
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ஆராM3த�. மீ' தி'பவன� நிைன), எ<விட*தி� வைலய' தன� க8� 

மர*ேதா� கைரேய4கிறா' எ'4 கவனி*த�. S-0� ெபா> ேபா�கிறவ' ஒ! 

தடைவ-0* ேதைவயான ெபா>ைய� ெப4
 ெபா!8� ,திய மனிதாிட
 ந8,� 

பாரா8> ேயாக ேdம
 விசாாி*�- ெகா >!3தா'. 

 

காமாைல ெகா டவ=-0 உலகேம மFச. நிற�ைடயதாM* ேதா'4தைல�ேபால 

ஒ<ெவா! வ=-0
, அவனவ=ைடய மனதி' அளேவ உலகமாM* ேதா'றிய�. 

Sைலயி� ப�*தி!3த வராகசாமி-ேகா க ணி+ப�
 ெப பால யாவ!
 

ேமனகா-களாக)
, ,!ஷ யாவ!
 மாயா >� பி.ைளகளாக)
 ேதா'றின. 

ஜன�க. இ!3த ப-க�கைள� பா*தாேல அவ=-0* தைலேநாவாM இ!3த�. 

கட+ப-க
 தன� பாைவைய6 ெச@*தினா'. கட� மகா ேகாப*�ட' அைலகைள 

ெவளியி� த.ளி வி�தைலA
, அைலக. ெவ8கமி'றி* தி!
பி* தி!
பி- கட9+ 

ேபாM6 ேச!தைலA
 கவனி*தா'. தாMமா 0ழ3ைதகளிட*தி� மன
 நிைற3த 

அ'ைபA
 ஆைசையA
 ெகா >!3�
, விைரவி� எE3� மைறA
 

�'ேகாப*தா� 0ழ3ைதகைள அ>*� அ�பா� த.Dத� ேபால)
, அ- 

0ழ3ைதக. அE�ெகா ேட ஓ>�ேபாM தம� தாயிடேம ச@ைக ெசா�9- 

ெகா.Dத� ேபால)
, விE3ததனா� த
 மீ� ப>3த ம ேணா� தாைய 

அைண*�-ெகா.வ� ேபால)
 இ!3தன. "ஆ
! ஆ
! நா' எ<வள) ைவதா@
, 

அ>*தா@
 எ'ைன விடமா8ேட ென'4 க8>- ெகா டா. அ�லவா! 

அைலகேள! அவ. இரகசிய*தி� ெசMதைத ெவளியி� கா8> எ'ைன அவமான� 

ப�*�கிறீகேளா! ெசMA�க. ெசMA�க. என-0� ,*தி வ3த�. இனிேம� நா' 

அவைள மா*திரம�ல; மனித� ,E-கைளேய எ'ைற-0
 ந
ேப'. வFசக�
 

விபசார�ேம நிைற3த மனித சSக*தி9!3� வா5த9@
 நி!மா_="யமான 

கா8>+06 ெச'4, இ3த ஆைசெய�லா
 ஈச' மீ� தி!�, ேவனாகினா�, எ' 

ெஜ'ம
 ஈேடறி�ேபா0
, இனி நா' U8�-ேக தி!
,வதி�ைல; அ-கா. 

�த9ேயா வைத�ப�
 ேபா�
; ந பகD
 அ ைட அயலா!
 பழி�ப�
 

ேபா�
. நாைள-0 இ3த த8�வாணி, நாடக*தி� ேவஷ
 ேபா8� ஆட)
 

ெதாட�0வா.. அ3த ேம'ைமையA
 அைட3� நா' உயி வாழேவ �மா? ேச! 

இ3த நா8>@
 இ!*த� தகா�! காசி-0� ேபாM ச3நியாச
 வா�கி-ெகா � எவ 

�க*தி@
 விழி-காம� இமய மைல-0� ேபாMவி�கிேற'. அ�தா' சாியான 

காாிய
" எ'4 தன-0. ஒ!வா4 உ4தி ெசM� ெகா டா'. அவன� மனதி� 

ஒ!வித ஆ53த விர-தி உ டான�. அவ' ெதMவப-தி உ.ளவ'. ஆதலா�, 

ஈIவர* தியான
 ெசMயேவ �
 எ'=
 ஆவ� அட�கா ேவ8ைகயாக அவ' 
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மனதி� உதி*த�. தா' பா*த இடெம�லா
 கட). இ!�பதாக அவ=-0* 

ேதா'றிய�. அ�0 ேதா'றிய ஒ<ெவா! ெபா!D
 தன-0 ஒ<ெவா! ெசMதி 

ெசா�@வதாக மதி*தா'. அக டாதீத பாி&ரண வ��)
 சா3தநிைற)மான 

ச6சிதாந3த� ெபா!ேள சலனம+ற அ3த ஆ53த கட9� பிரதி பி
பி*�* 

ேதா'4வதாக நிைன*தா'. _ைரயி' ெவ ைம நிற�
, நீாி' க4நிற�
 கல3த 

ேதா+ற*ைத- ெகா ட ெப!*த அைலக. தைரயி� ேமா�வ�
 அேத நிற*ைத- 

ெகா ட பிரமா டமான மைல� பா
,க. �வார பாலககைள� ேபாலவழிமறி*�, 

''மனிதகேள! நீ�க. பாவிக.; ஈIவர=-க!கி� வராதீக.'' எ'4 ேகாபி*� சீறி- 

க>-க வ!தைல� ேபால இ!3த�. கட99!3� உ டான "ேஹா" எ'=
 ஒ9 

"ஐேயா! நா=
 அைலகD
 ஆதிய3த
 இ�லாம� Aக�க. Aக�களாக இ�கி!3� 

உ�கD-0 எ<வளேவா ,*திமதி ெசா�9A
 அவ+றி'ப> நட3� பிைழ*�� 

ேபாகாம� மதிம3தராகேவ இ!3� இற3� இற3� பிற3� பிற3� ெகா ேட 

இ!-கிறீகேள! எ*தைனேயா தடைவகளி� நா' பா*தி!-கிேற'. நீ�க. 

வ!
ேபா ெத�லா
 எ'ைன அறி3� ெகா.ளாம� ,� மனிதைர� ேபால- 

காண�ப�கிறீகேள! உ�கD-06 ெசா�9- ெகா�-0
 ,*திமதிைய இ�ப> 

மற3� பிற3� ெகா >!-கிறீகேள!" எ'4 கட� ஓலமி8� அE
 

ஓைசைய�ேபால இ!3த�. அைலகளி� அக�ப8ட சிறிய க8ைடகD
, ேத�காM 

ம8ைடகD
 அைலகDட' கைர-0 வ!வ�
 தி!
பி6 சிறி� Wர
 வைரயி� 

த ணீாி� ெச�வ�மாM அைவ அEகி நாசமாM� ேபா
வைரயி� தவி*த� எ<வித
 

இ!3த�? 

 

ஈசைன அைடய வி!
,ேவா வழிதவறி, ைசவெம'4
, ைவணவெம'4
, 

ெத'கைல ெய'4
, வடகைலெய'4
, இ3� ெவ'4
, �க
மதிய ெற'4
 

இ'ன
 ேவ4 பலவிதமாA.ள ேவ4பா�களான இைடJ4களி@
, 04கிய 

ெகா.ைககளி@
 அக�ப8�- ெகா � ெந�3Wர
 ெச�ல மா8டாம� இற3� 

பிற3� வாச� ப>யிேலேய த*தளி�பைத�ேபால இ!3த�. அ3த மண� பர�பி+0 

அ!கி� ெச'ற பாைதயி' இர � தி-0களி@
 க காT3Wர
 வைரயி� 

நி4*த�ப8>!3த க
ப�கD
, அவ+றி� அழகாM விள�கிய மி'சார விள-0கD
 

உலக3ேதா'றிய �த�, அ�ேபாைத-க�ேபா� அவதாி*� ம+ற மனிதாி@
 

அறிவா� உய3� அவகD-0 வழிகா8>யாM எ�ேபா�
 அழிவி'றி நி+0
 

ஆ5வாகD
, நாய'மாகD
, நX-கD
, ஏைனய மகா'கD
 சாதாரண 

ஜன�களா� க �பி>�பத+0 ஏலாத கட)ைள-க ட தம� ஞான மாகிய 

Wரதி!">- க ணா>ைய �க*தி� அணி3� நி+பைத� ேபால இ!3தன. 

ெந�3Wர*தி+0 அ�பா9!3த ைஹேகா8 >' மீ� ஆகாய*ைத அளாவிய 
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க
ப*தி' உ6சியி� இ!3த திைச கா8�
 விள-0 மாறிமாறி பிரகாசமாக)
, 

ம�கிA
 ேதா'றிய� வராகசாமி-0 எ<வா4 இ!3த�? ேஜாதி �வ/பமான 

பர
ெபா!., மாையெய'=
 ேபாைவயா� மைற3�
 ேதா'றிA
 காண�ப8�, 

பிறவி-கடைல- கட�ேபா!-0 , "இேதா இ!-கிேற', இேதா இ!-கிேற'; எ'ைன 

எ�ெக�ேகா ேத�கிறீகேள; &ேலாக*திய உய3த நியாய �தல*�-0 

ேமல�லேவா நா' இ!-கிேற', வா!�க. எ'4 ைககா8> அைழ�ப� 

ேபா9!3த�. கட+ கைரேயார*தி� ஏராளமாக- கிட3த க8�மர-க8ைடக., 

பாவ-கடைல �+றி@
 கட3� அ-கைர ெச'4 கட)ைள அைடA
 வ�லைம 

ெப+ற ெபாMயான சமய L�கைள� ேபால எ ணி-ைக ய+4- கிட3தன. 

ஏராளமான அ3த- க8ைடக. ெச
படவ, கட9� சிறி� Wர
 ெச'4 அதி@.ள 

நீ வாைழ- காMகைளA
, ,டல�காMகைளA
 ெகாM� பிற!-0 வி+4� ெபா!. 

ேத�த+0� பய'ப�த� ேபால சமய L�க. ேகாயி+ &ைன ெதMவ*தி+0 

அFசாெத'ன, ந
 பாகவதகD
, ஆசா'கD
 பிரச�கி*�, த
 வயி+ைற 

நிர�,த+0 உபேயாக�ப�த� நிைன�&8ட� ப8ட�. கட� �கமாM நீ8> ைவ-க� 

ப8>!3த க8ைடக. ஈசைன அைடய உபேயாக�ப�
 ேதாணிகேளா அ'றி, 

மனிதைர* த�*�� ேபா,ாிA
 ெபா!8� ேகா8ைட மதி9' மீ� 

அணிவ0-க�ப8ட Xர�கிகேளா ெவ'4 ஐA4
 வ ண
 காண�ப8டன. 

 

இ<வா4 வராகசாமியி' மனதி� விர-தி� ெப!-கா� விபாீதமான எ ண�கD
 

ேதா+ற�கD
 உதி*தன. தா' உடேன எE3� ேபாM ரயி9� ஏறி காசி-0� 

ேபாவேத �>ெவ'4 தீமானி*�- ெகா டா', தன� ச8ைட� ைபயி9!3த 

சிறிய பண�ைபைய எ�*� ஆராM3தா'. அதி� ஐ3�, ப*� ேநா8�கD
 

சி�லைரகD
 இ!3தன. உ+காசக*ேதா� எE3� மண� பர�பி� நட3தா'. 

ேசா)
 கைள�,
 ேம98� அவைன- கீேழ த.ள� பா*தன. க க. இ! டன. 

சிறி� ேநர
 நி'4, த' மேனா)4தி யா� த'ைன* திட�ப�*தி-ெகா � ேம@
 

நட3� பாைதைய அைட3தா'. ேமா8டா வ >கD
, சார8�கD
 ேபாவ�
 

வ!வ�மாM இ!3தன. மனித பல கா� நைடயாக6 ெச'4 ெகா >!3தன. 

வராகசாமியி' ேதா+றேமா மி-க பாிதாபமாக இ!3த�. தன� அல�ேகால 

நிைலைமைய- க � ஜன�க. ஏதாயி=
 நிைன*�- ெகா.வாகேளா 

ெவ'பைதA
 மற3� பா8ைட� ப-க
 விைரவாக நட3� சிறி� ேநர*தி� ெச'ைன 

�ைர*தன*தாாி' கலா சாைல-க!கி� வ3தா'. அவன� ேநா-க
 எதிாி� வ3த 

வ >களி+ ெச'ற�. அ�ேபா� ெந�3Wர*தி+ க�பா� ெம�ல வ3த ஒ! 

ேமா8டா வ >ைய- க டா'. அதி9!3த மனிதைர அச8ைடயாக� பா*தா'. 
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அதி� Sவ இ!-க- க டா'. �',ற*தி� இ!3த ஒ! மக
மதிய' அைத 

ஓ8>னா'. உ8,ற*தி� ஒ!வ உ6சி �த� உ.ள�கா� வைரயி� ஒ! திைரயா� 

த
ைம மைற*�-ெகா �
, �க*தி� ஒ! �கS> அணி3� ெகா �
 இ!3தன. 

அவ ஆேணா ெப ேணா எ'ப� ேதா'றாதவா4 உைற ந'றாக 

S>-ெகா >!3த�. இ'ெனா!வ யா எ'பைத அவ=ைடய க  ஆராM3த�. 

அவ. அழ0 ெபா!3திய ஒ! ெயௗவன� ெப மணி; ெவ�ெல8� தி �க. 

தைலயைணக. �த9ய வ+றினிைடயி� அவ. சாM3தி!3தா.. வா>-கிட-0
 

ேராஜா ,"ப*ைத�ேபால அவள� ேதா+ற
 ேநாM ெகா ட ேதா+றமாக இ!3த�. 

Wர� பாைவ-ேக அவDைடய �க
, அவ=-0 அறி�கமானதாM* ேதா'றிய�. 

வ3தவ. ேமனகா ெவ'=
 நிைன) அவ' மனதி� உ டாயி+4. வ > அ!கி� 

ெந!�க, ெந!�க, அவ=ைடய ஆ6சாிய�
, ேகாப�
 அதிகாி*�-ெகா ேட 

வ3தன. அவ' தன� க கைள ந
பாம� மய�கி உ+4 ேநா-கினா'; வ > 

அ!கி� வ3� வி8ட�. தன� க கைள S>-ெகா � தி �களி� 

சாM3தி!3தவ. த' மைனவியான ேமனகாதா' எ'பைத நி6சயமாக- க டா'. 

திைரயா� S>- ெகா >!3த� மாயா >�பி.ைள ெய'4
, அவ=
 

ேமனகா)
 கட+கா+4 வா�க உ�லாசமாக வ3தி!�ப தாக)
, அ<வள) 

ெசா0சாக தி �களி� சாM3� வ3தவ. த'ைன- க ேட அ<வா4 க கைள 

S>� பாசா�0 ெசMவதாA
 நிைன*தா'. அவ=-0 உடேன அட�கா- ேகாப�
, 

பைதபைத�,
 உ டாயின. தா' அவள� �க*திேலேய இனி விழி*த� ?டாெதன 

நிைன*� ஊைரவி8� ஓ>�ேபாக நிைன*�� ேபா0
 ேபா�
 அவ. 

க.ள�,!ஷேனா� ேசாதைனயாக எதி�ப8ட� தன-0 அபச0ணமாக)
, தா' 

எ�0 ெச'றா@
 அவ. தன� க ணி� ப8�-ெகா �தா' இ!�பா. எ'4
 

அவ' மனதி� ஒ! எ ண
 உ டாயி+4. அவ. உயிேரா� இ!-0
 வைரயி� 

தன-0 அவமான�
, ேகாப�
, �யர�
 இ!3� ெகா ேட இ!-0ெம'4 

நிைன*தா'. ஆைகயா�, அவைள- ெகா'4வி�வேத யாவ+றி+0
 ம!3� என 

நிைன*தா'. அவைள-ெகா'றபி' தா=
 நியாய �தல*தி+0� ேபாM- 

ெகா�ல�ப8�� ேபாவேத ,கEைட* ெத'4
, ெசயல+ற ேபைத ேபால அFசி 

காசி-0� ேபாM ச3நியாச
 ெப+4 ஒளி3� திாிவதி+ பயனி�ைலெய'4
 ஒ! 

dண*தி� தீமான
 ெசM� ெகா டா'. கீேழ 0னி3� அ�0 மி�0
 

ேநா-கினா'. ச+4 Wர*தி� ஒ! ேத�காM� ப!மனி!3த ஒ! க!�க�ைல- 

ைகயி� எ�*�- ெகா டா'. அத+0. ேமா8டா வ > அவைன* தா >* 

ெத',ற*தி� ப*�� பதிைன3� கஜWர
 ேபாMவி8ட�. ைகயி� க�@ட' 

அவ=
 தி!
பி வ >ைய ேநா-கி விைசயாக ஓ>னா'. அ3த ேமா8டா 

வ >யி' பி',ற*தி9!3த ஒ! தக8>� காைல ைவ*ேதறி, அ!கி� காண�ப8ட 
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ேமனகாவி' தைலயி� அ3த- க!�க�ைல ஓ�கி ேமாதி ம ைடைய உைட*� 

அவைள- ெகா'4வி8� இற�கிவிட நிைன*தவனாM விைர3� ஓ>னா'. வ > 

ெம�ல� ேபானதாயி=
, அ� ஒ! ஆளி' ேவக
 இ!3ததா�, அவ' அைத 

ெந!�க ெந�3Wர
 ெச�லேவ >யி!3த�. கைள�ைபA
 பாராம� த' �E 

வ@ைவA
 ெச@*தி ஓ>னா'. வ >A
 ெச'ற�. அ<வா4 ஐ
ப� கஜWர
 

ெச'றா'. அ�*த நிமிஷ
 அவ' ேமா8டாைர ஒ! ைகயா+ பி>*�-ெகா �, 

கீழி!3த தக8>� ஏறியி!�பா'. இ'ெனா! ெநா>யி� ேமனகாவி' அழ0 வழி3த 

�க*ைத இர*த ெவ.ள
 வழி3� மைற*தி!-0
 க!�க� அவDைடய சிர*ைத 

உைட*�6 சி'னா பி'னமா-கி இ!-0
. �கS> ேபா8>!3த மனித!
 

ெத'�கமாM ேமனகா)ட' இ!3தைமயா�, பி'னா� ஓ>வ3த வராகசாமிைய 

அவ!
 பா-கவி�ைல. அ3த6 சமய*தி�, ெதMவ6 ெசயலாக ஒ! ச
பவ
 

நிக53த�. U8�-0� ேபாக ேநரமாM வி8டதாைகயா�, விைரவாக� 

ேபாகேவ �
 எ'=
 நிைன) �கS> ேபா8>!3தவ மனதி� உ டான�; 

அவ வ >ைய ேவகமாM ெச@*�
ப> வ >-காரனிட
 ?றினா. அ�ேபா� 

எதிாி� மி-க அ!கி� இ'ெனா! ேமா8டா வ > வ3� ெகா >!3த�. இவக. 

இ!3த வ >-கார' தன� வ >ைய6 ச+4 கிழ-0�ப-க
 விைசயாக ஒ�-கி 

ேவகமாM ��-கிவி8டா'. அைத எதிபாராத வராகசாமி, தன� ைக�பி> வ >-0 

எ8டாம� தவறி�ேபானைமயா�, பேடெர'4 க!�க�@ட' பா8ைடயி� 0�,ற 

விE3தா'; நா+,ற�களி@
 Wர*தி9!3த மனித அைத- க �, "ஐேயா! 

ஐேயா!"ெவ'4 ெப!*த ?-0ர� ெசM� ஓ>வ3தன. எதிாி� வ3த ேமா8டா 

வ > நி+பத+0 ேபா�மான சாவகாச மி�லாைமயா� வராகசாமியி' உட
பி� 

ஏறி�ேபாM வி8ட�. ஜன�க. ெபாி�
 ?-0ர� ெசM� ஓ>வ3� ேச!�' 

வ >க. இர �
 மாயமாM� பற3� ேபாM வி8டன. ெபாி�
 அ6சமைட3தவராM 

இர � வ >-காரகD
 வாAேவக மேனாேவகமாM வ >கைள 

ஓ8>-ெகா � ேபாயின. ஓ>வ3� அ�0 ?>ய ஜன�க. உணவ+றவனாM 

இர*த ெவ.ள*தி� ேதாM3� கிட3த வராகசாமிைய* W-கி ெய�*தன. அ3த- 

?8ட*தி9!3த சாமாைவய பைதபைத*தவராM, அ�ேபா� வ3த இ'ெனா! 

ேமா8டா வ >ைய நி4*த6 ெசM�, அதி� வ3த மனிதைர நய3� ேவ > அதி� 

வராகசாமிைய ைவ*�, இராய�ேப8ைட ச-கா ைவ*தியசாைல-0 ஓ8ட6 

ெசMதா. 

-------------- 
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அதிகார" அதிகார" அதிகார" அதிகார" 1111....14 14 14 14 ----    பா8�(� காவ& 9ைன�(. ேதாழ�பா8�(� காவ& 9ைன�(. ேதாழ�பா8�(� காவ& 9ைன�(. ேதாழ�பா8�(� காவ& 9ைன�(. ேதாழ�    

 

ஒ'பதாவ� அதிகார*தி' இ4தியி� தாசி�தா தா3ேதானிராய, >�> 

கெல-ட!ைடய U8>+0. வ3� அவ!-0- காைல வ3தன
 ெசMதா எ'ப� 

ெசா�ல� ப8ட� அ�லவா! உடேன சா
பசிவ
 தம� ேகாப*ைதA
, மனதி' 

�'ப*ைதA
 சட-ெக'4 மைற*�- ெகா ட வராM, "ராயேர! வா!
; உ8கா!
" 

எ'ற ?றிய வ ண
 எதிாி9!3த ஒ! நா+கா9ைய6 I8>- கா8>னா. 

அச3த�பமான அ3த ேவைளயி� தாசி�தாத
மிட
 வ3த�, சா
பசிவ*தி' 

மன*தி+0� ெப!*த �'பமா யி!3தா@
, தம� U8ைட* ேத> வ3த ஒ! ெபாிதய 

மனிதைர உபசாியாம� இ!�ப� மாியாைத- 0ைறவான காாியெம'4 நிைன*�, 

அவ!-0 ஆசன
 அளி*�* தா�
 தம� சாMமான நா+கா9யி� உ8கா3தா. 

கனக
மாD
 இ!3தவிட
 ெதாியாம� பற3� ேபாMவி8டா.. >�> கெல-ட மீ� 

அ3தர�க அபிமான� ெகா டவைர� ேபால ந>*�* தா டவமா>ய 

தா3ேதானிராய நாடக*தி� ேசாகரச� கா8�வைத� ேபால தம� �க*தி� விசன- 

0றிகைளA
, அ_தாப- 0றிகைளA
 வரவைழ*�- கா பி*தவராM மிக)
 

தய�கி, ஒ! நா+கா9யி� உ8கா3�
, உ8காராம� நி'4
, ''அெத'ன �ைர 

�ESடனா யி!-காேன! அவசரமாக� ப8டண
 ேபாகேவ �ெம'4 நீ�க. 

க>த
 அ=�பிய ெத'ன! ரஜா ெகா�-க�பட மா8டா� எ'4 எEதிய=�பி 

வி8டானாேம?" எ'4 தD-காக ஆர
பி*தா. 

. 

சா
ப:- (மா4தலைட3த �க*�ட') ஆ
; எ'ைற-0
 ேக80�' ரஜா- 

ெகா�-கிற �ைர, இ'4 ந�ல சமய*தி� இ�ப>6 ெசM� வி8டாேர; 

காரணெம'ன? நீ அ�ேபா� அ�0தாேன இ!3தீ? 

 

தா3ேதா:- இ3த ெவ.ைளயகெள�லா
 0ர�0க.; ேபென�*தா@
 எ��பாக., 

காைத அ4*தா@
 அ4�பாக.; நீ�க. வரவி�ைலெய'4 ேகாபி*�- ெகா ேட 

இ!3தா'. உ�கDைடய க>த*ைத டேபதா ெகா � வ3� ெகா�*தா'. அ� 

உ�கDைடய� எ'ப� அ�ேபா� என-0* ெதாியா�. அவ' ேகாப6 சிாி�,6 

சிாி*�-ெகா �, ஏேதா பதி� எEதி டேபதாாிட
 அ=�பிய பி', எ'னிட
 

விஷய*ைத* ெதாிவி*�, தா' ஏேதா ெப!*த ெஜயமைட3� வி8டதாக ெப!ைம 

பாரா8>-ெகா டா'. என-0 அைத- ேக8க நிர
ப)
 வ!*தமாக இ!3த�. 
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எ'ன அவ=ைடய பா8ட' U8� ெசா*ைத நீ�க. எ�*�-ெகா ட�. 

வர-?டாத அவசரெம'றா�, அத+0 யா தா' எ'ன ெசMவாக.? நா'தா' 

இ!-கிேறேன! எ'ைன ைவ*�- ெகா � அஜிைய அ=�,கிற�தாேன? அ�ல� 

அ� நாைள-0*தா' ேபாக8�ேம. மனித!-0 ஆப*ெத'றா�, அத+காக நா-ைக� 

பி��கி- ெகா.வதா? இவ'தா' திbெர'4 மா � ேபாகிறா'; அ�ல� 

இவ=ைடய �ைரசானி-0* தா' வா3தி ேபதி வ3�வி�கிற�. அ�ேபா� அஜி 

எ�ப>� ேபா0
? த'ைன� ேபால� பிறைரA
 பா-க ேவ �
. அ�தா' இ3த� 

பய�களிட
 கிைடயா�. உ ைமயி� அவசரமான காாிய
 இ�லாதி!3தா�, 

தா�க. அ<வித
 எEத மா8bகெள'4 நா' ெசா'ேன'. அவ அவசரமாக 

உ�கைள வர6ெசா�9யி!3தானா
. நீ�கேள ேநாி� வ3� ரஜா- 

ேக8கவி�ைலயா
. இ'ன விஷயெம'4
 க>த*தி� 0றி-க வி�ைலயா
. எ�லா
 

தா' எ'கிற அக
பாவ
; ேவெறா'4ம�ல. 

 

சா
ப:- (ஆ*திரமாக) ந'றாக இ!-கிற�! க>த*தி� எE�
 காாிய�
 உ �, 

எEதாத காாிய�
 உ �. நா' ேநாி� வ3தா� எ'ன வராவி8டா� எ'ன? 

எ'=ைடய ஆப*�- கால*தி� அைத� பாரா8டாம� அட-கி- ெகா � இவாிட
 

ேபாவ�தா' இவ!-0 மாியாைத ெசMவ� ேபாலேவா? அழகாயி!-கிறேத! 

தா3ேதானி :- (,'சிாி�ேபா�) நா' அவைன எளிதி� விடவி�ைல. அவ' தய) 

என-0 எத+காக? ம>யி� கனமி!3தால�லவா வழியி� பய
? இ�ேபா� நீ�க. 

ெசா'ன மாதிாிேய நா' அவனிட
 ெசா'ேன'. அவ=ைடய பி>தா' 0ர�0 

பி>யாயி+ேற; தா' பி>*த �ய@-0 S'ேற கா� எ'றா'. அவ=ைடய S-க
 

தணிவைடய8�
 எ'4 ேபசாம� வி8�வி8ேட'. இ3த அ-கிரம*ைத- க � எ' 

மன� சகி-க வி�ைல. த�களிட
 வ3�, இ<விட*திய ச3த�ப*ைத அறி3�, 

அத+0* த03தா+ப> நட3� ெகா.ளலா
 எ'4 இ�0 வ3ேத'. மிக)
 

அவசரமாக* தா�கேள அவசிய
 ப8டண
 ேபாக ேவ >ய காாிய
 

ேபா9!-கிற�? - எ'4 தணிவான 0ர9� நயமாக- ேக8டா. அ�, எ'ன அவசர 

காாியெம'4 ேக8பைத� ேபா9!3த�. 

 

அைத- ேக8ட சா
பசிவ
 உடேன விைட தராம� தய�கி ேயாசைன ெசMதா; 

த
�ைடய ெப  காணாம+ ேபாMவி8டாெள'4 ெசா�வ�, ெப ணி' 

க+ைப�ப+றி அவ ச3ேதகி-க இட�ெகா�-0
 எ'4
, பல இழிவான Jக�கைள 

உ டா-0
 எ'4
, அ� தன-0 அவமானமாM �>A
 எ'4
 நிைன*தா. 
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கைடசியாக, ஒ! சிறிய ெபாM ெசா�லேவ �
 எ'4 தீமானி*�- ெகா டா. 

அ3த� ெபாMயினா� பிற!-0 எ<வித* �'ப�
 உ டாவதி�ைல ெய'4
, 

தம� மான*ைத- கா�பத+ேக ெசா�ல�ப�கிற� எ'4
 நிைன*த சா
பசிவ
, 

"ஆமா
! நாேன ேபாக ேவ >ய அவசர3தா'. எ'=ைடய ெப T-0 உட
, 

மிக)
 அெசௗ-கியமாக இ!-கிறதா
. உடேன வ3தா�தா' ெப ைண� 

பா-கலா
 எ'4 த3தி வ3த�. அ3த விசன*தினா� இ'4 என-0� ப�களா)-0 

வர� பி>-கவி�ைல. இ'4 காைல �தேல ரஜா ேவ �ெம'4 எEதிேன'" 

எ'றா. 

 

த3தி ஆXசி� �'னேமேய உ ைமைய யறி3� வ3தி!3தவரான தா3ேதானிராய, 

'நீ ெபாM ெசா�லாத அாி6ச3திர எ'4 எ�களிட
 ஆட
பர
 ெசMபவன�லவா! 

இ�ேபா� ெபாM ெசா�@கிறாேயா! இ!-க8�
” எ'4 தம-0. நிைன*�- 

ெகா �, மிக)
 விசன*ேதா�, "அ�ப>யா! 0ழ3ைத ேமனகா)-கா? இ�ேபா� 

சமீப கால*தி� தாேன இ�கி!3� ,ற�ப8�� ேபானா.? இ�கி!3த வைரயி� 

உட
பி� ஒ! ெக�த@
 இ�ைலேய? இ�ேபா� திbெர'4 எ'ன வ3த�?" 

எ'றா. 

 

சா
ப:- (சிறி� தய�கி) இ'ன வியாதி எ'=
 விவர
 எEத�படவி�ைல. நா' 

அவசிய
 இ'ைற-0� ேபாேய தீரேவ �
. அ<வள) அவசர
. �ைர இ�ப> 

ேமாச
 ெசM� வி8டாேர. இனிேம� நாேன அவாிட
 ேநாி� ேபாவத+0
 எ' 

மனதி+0� பி>-கவி�ைல. அவ ஏதாவ� தா4மாறாM� ேபசினா� என-0 

நிர
ப)
 ேகாப
 வ3� வி�
. அதனா� Uணி� காாிய
 ெக8��ேபா
 - எ'றா. 

 

தா3ேதானி :- (மிக)
 �யரமைட3�, சா
பசிவ*தி+0 வ3த �'ப*ைத* 

த'=ைடயதாக மதி*தவராM ேவஷ
 ேபா8�) ஐேயா! எ'ன த!
 ச�கடமா 

யி!-கிறேத! �ைர இ'ைற-06 ெசMத� I*த அேயா-கிய*தன
; மனித!-0 

உயி!-0 மிFசிய ஆப*� ேவெற'ன இ!-கிற�? நீ�க. வரவி�ைலெய'4 

ேகாப
 உ டானா�தா' எ'ன? எ'ன காரண*தினா� இ<வள) அவசரமாக 

ரஜா ேக8க�ப�கிற� எ'பைத ஆராM3� பா*த�லவா காாிய
 ெசMயேவ �
. 

I*த* த>ய>-கார' ேவைலயாM இ!-கிறேத. இ3த �ரட' ைகயி� ஒ! 

ஜி�லாைவேய ஒ�,வி*�வி8டாகேள! நா' எ*தைனேயா கெல-டகைள� 

பா*தி!-கிேற'; எ�கைள� ேபா'ற சி'ன ேவைல-காரகளிட
 க�ைம 
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கா8>னா�, த�கைள� ேபா'ற சம அ3த��.ள ெப!*த அதிகாாி களிட*தி� 

நிர
ப)
 மாியாைதயாக நட3� ெகா.வ� வழ-கமா
. அவக. க ணியமான 

மனைத- ெகா டவக.. இவ' யாேரா அ+ப பய�; இவ' சீைமயி� ஒ! 

அ
ப8ட=ைடய மகனா
. இ3த� பய� இ�ேக இ<வள) ஆட
பர
 ெசM� தாேன 

ராஜா ெவ'4 நிைன*�- ெகா � ந
ைம ெய�லா
 ஆ8> ைவ-கிறாேன. இவ' 

ேபான வ!ஷ
 ஆ4 மாச
 ரஜா வா�கி-ெகா � சீைம-0� ேபாயி!3தா' 

அ�லவா? அ�ேபா� நம� ெவ�க�ப8> ெஜமீ3தா Uராசாமி வா ைடயா!
 ஒ! 

வியா6சிய*தி' ெபா!8� சீைம-0� ேபாயி!3தாரா
. வா ைடயா இ3த 

�ைரைய த+ெசயலாக பா*தாரா
. �ைர த'=ைடய அ�ப=-0* தைல சிைர*�- 

ெகா >!3தானா
. U� ஒ! ைகயகல
 மா8�-ெகா8>� மாதிாி இ!3ததா
. 

வா ைடயாைர உ8கார- ?ட ெசா�ல இடமி�ைலயா
. அ<வள) 

ேகவலமானவ' இ�ேக வ3� இ�ப> நாடக*தி� வ!
 ராஜாைவ�ேபால ேவஷ
 

ேபா�கிறா'. இ�ப>�ப8ட ெதாழிைல6 ெசMபவ=-0* தயாள�
 நீதிA
 

எ�கி!3� உ டா0
? 

 

சா
ப :- அ�ப>யா! அதனாெல'ன? ஏைழகளாயி!3 தாெல'ன? ேகவல* ெதாழி� 

ெசMபவராM இ!3தா� எ'ன? உ ைமயி�, அவகD-0*தா' ப6சாதாப�
, 

இர-க�
, அதிகமாக இ!-0
. இவ யா!ைடய பி.ைளயாM இ!3தா� 

நம-ெக'ன? அத+0
 நம-0
 எ'ன ச
ப3த
? எ*தைனேயா விஷய�களி� 

இவேர க ணியமாக)
, ெப!
 ,*திைய- கா8>A
 நட3� ெகா.ளவி�ைலயா? 

அ�ல� ெபாிய பிர,-களி' பி.ைளகெள'4 வ!கிறாகேள அவக. எ�ேலா!
 

இ�ப>�ப8ட அ-கிரம
 ெசMவதி� ைலயா? அ+ப*தனமான காாிய
 

ெசMவதி�ைலயா? இைத ெய�லா
 ஒ! ெபா� விதியாக ைவ*�-ெகா � 

Wஷி-க�படா�. என-0 இவ மீ� ேவ4 எ<வித வ!*த�
 இ�ைல. இ�வைரயி� 

நா' அறி3தவைரயி�, இவ எ' விஷய*தி@
 ம+றவ விஷய*தி@
 

ஒE�காகேவ நட3� ெகா > !-கிறா. இவ ந�ல த�கமான 0ண�ைடயவ 

எ'ேற ெசா�லேவ �
. ஆனா�, இ'4 இவ ெசMத� மா*திர
 ஏேதா த�பான 

எ ண*தி' மீ� ெசMய� ப8>!-கிற�. இைத ந
�ைடய ேவைள�பிச ெக'ேற 

ெசா�லேவ �
. அவசரமாக வரேவ �ெம'4 இவ ெசா�9 யி!3தப> நா' 

ேபாக வி�ைல. அைத- 0றி*�- ேகாப
 உ டாவ� மனித Iபாவ3தா'. இ�ப>6 

ெசM� வி�வாெர'4 நா' ச3ேதகி*� எ'=ைடய தாயாாிட
 ெசா�9- 

ெகா >!3ேத'. காாிய
 அ�ப>ேய �>3�வி8ட� - எ'4 க >*த ெசா+களாக 

நயமாக 0ர9� ?றினா. 
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அைத- ேக8ட ராய!ைடய �க
 சி4*த�. அவமான�
 அைட3தா. எ'றா@
 

அைத� பாரா8டாம�, சா
பசிவ*தி' ேநா-க
 ேபால தம� ேப6ைசA
 தி!�பி- 

ெகா டா. 

 

"ஆ
 நீ�க. ெசா�@வ� சாியான வா*ைததா'. இ3த ஒ! விஷய*திேல தா' 

�'ேகாப*தினா� இவ இ�ப>6 ெசM� வி8டா. Iபாவ*தி� த�கமான 

0ண�ைடயவதா'. ,*திA
 ெப!
,*திதா'. அைத�ப+றி ச3ேதகமி�ைல. 

எ'றா@
, தம-0 சம அ3த�தி@.ள த�கD-0 அவசரேம இ�லாத 

காரணமாயி!3தா@
 ரஜா- ெகா�-க ேவ >யி!-க, இ<வள) அவசர சமய*தி� 

ேமாச
 ெசMததனாேலதா' வா ைடயா ெசா'னைத6 ெசா�@
 ப> ேந3த�. 

எ�கைள� ேபால இ!3தா@
 பாதகமி�ைல. விற0 க8�-கார=-0 பிளைவ 

,ற�ப8டா�, விற0 க8ைடயா� அ>�பேத ம!3�. நா�க. எ�ப>யாவ� 

சமாளி*�- ெகா.ேவா'' ெம'4 ேந*தியாக� ேபசினா ராய. அைத- ேக8ட 

சா
பசிவ*தி+0 �'னி@
 அதிகாி*த அ!வ!�, உ டாயி+4. பேளெரன- 

க'ன*தி� அ>� பவைர�ேபால ேபசலானா. 

 

"ேச6ேச! அ� சாியான ேப6சாகா�. அவசர
 எ'றா� ெபாிய மனித!-0
 

அவரச3தா'; சி'ன மனித!-0
 அவசர3தா'. ெபாிய மனித!-0 மா*திர
 ரஜா- 

ெகா��பெத'ன? சி'ன மனித!-0 இ�ைலெய'ப ெத'ன? கா-ைக-0 த' 

0FI ெபா' 0FI. என-0 எ' ெப ைண� ப+றி எ<வள) விசன
 இ!-கிறேதா, 

அ<வள) விசன
 சி'ன மனித!-0
 தம� ெப  விஷய*தி� இ!-0
 

உ ைமயி� அவசரமான காாிய மி!3தா�, எ�ேலா!-0
 ரஜா- ெகா�*� 

அ_தாப
 கா8ட ேவ �
. ெபாMயான க>தமாயி!3தா�, என-0 

ரஜா-ெகா��ப� தவறா0
. ெபாM ெசா'னத+காக த >-கேவ �
. >�> 

கெல-டரான என-0 விேசஷ மாியாைத கா8டவி�ைல ெய'4 �ைர மீ� 

0+ற�?4வ� ஒE�க�ல. ஏேதா த�பான எ ண*தா�, எ'=ைடய அவசர*ைத- 

கவனியாம� ரஜா- ெகா�-க ம4*த ெதா'ைற� ப+றி*தா' நா' 

விசன�ப�கிேற'" எ'றா. தம� சாம*தியமான தD-0 ெமாழிகைள- ேக8� 

ஏமா4வா எ'4 நிைன*த தா3ேதானிராய!ைடய ெசா+கைள சா
பசிவ
 

சி'னாபி'னமா-கி, அவ!ைடய த�பான க!*ைத அவ!ைடய �க*திேலேய 

அ>�பைத� ேபால ெமாழி3தா. தா3ேதானிராய ெபாி�
 ெவ8கி, இFசி தி'ற 
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0ர�ைக� ேபால விழி*� ஏேதா ேயாசைன ெசMபவைர�ேபால- கீேழ 0னி3� 

ெகா டா. அவ!ைடய க க. தைரைய ேநா-கின. 

 

அ�ேபா� நா+கா9- கால>யி� கிட3த ஒ! சிவ�,- காகித
 அவ!ைடய க களி� 

ப8ட�. அ�ேவ ெச'ைனயி9!3� சா
பசிவ*தி+0 வ3த த3தி; அ�0 

கனக
மாளா@
 சா
பசிவ*தா@
 நட*த�ப8ட ஆரவார*தி� அச8ைட 

ெசMய�ப8ட த3தி கா+றி� பற3� கீேழ விE3� நா+கா9 அ>யி� கிட3த�. 

தா3ேதானிராய த+ெசயலாM அதிேலேய உ8கா3� ெகா டா. இ�ேபா� கீேழ 

0னி3தேபா� அைதேய க டா. “ஆகா! எ'ைன அவனமான� ப�*தி- கீேழ 

0னிய6 ெசMதாய�லவா! இேதா உ'ைன அவமான
 ப�*�
ப> உ'=ைடய 

த3திேய எ'னிட
 வ3� ேச3த� பா" எ'4 த
 மனதி� நிைன*�-ெகா ட 

ராய, ெம�ல அைதெய�*�-ெகா.ள நிைன*தா. சா
பசிவ*தி+0 எதிாி� ேமைஜ 

மைற*தி!3 தைமயா�, அவ காகித*ைத� பா-கவி�ைல. எ'றா@
, 

தா3ேதானிராய ஒ! த3திர
 ெசMதா; த
�ைடய ைகயி9!3த ைக-08ைடைய 

எ�*�* தம� �க*ைத* �ைட�பவேபால6 ெசM� அ3த த3தி- காகித*தி' ேம� 

விE
ப> அைதவி8டா. உடேன கீேழ 0னி3� ைக-08ைடையA
, அத' கீழி!3த 

த3திையA
 ஒ'றாM6 ேச*ெத�*�* தம� ச8ைட� ைப-0. ெசா!கி- 

ெகா டா. சா
பசிவ
 க �பி>*�- ேக8டா@
 காகித
 தவ4தலாM 

ச)-க*ேதா� வ3� வி8டதாக6 ெசா�ல* தீமானி*�- ெகா டா. அ3த� 

Xதா
பைரயஜால
 கா� நிமிஷ*தி+0. நிைறேவறிய�. உடேன, விய�ைப- 

கா8>ய �க*ேதா� சா
பசிவ*ைத ேநா-கி, "ஆகா! த�கDைடய 0ணம�லேவா 

0ண
! எ�ேபா�
 ேம'ம-க. ேம'ம-கேளதா' இ3த அவசர*தி� எ�கD-0 

ரஜா- ெகா�-காம� �ைர இ�ப>6 ெசMதி!3தா�, எ�கD-0 மிக)
 S-கமான 

ேகாப
 பிற3தி!-0
. வாயி� வ3தவித
 ெபா!*தமி�லாம� W+றி யி!�ேபா
. 

�'ப6 சமய*தி@
 நீ�க. ந� நிைலைம தவறவி�ைல. அவகDைடய 

ேயா-கியைத-0* த03த பதவி தா' கிைட*தி!-கிற�. உ�கD-0 ஈIவர' 

ஒ!நாD
 0ைற) ைவ-கமா8டா'" எ'4 சா
பசிவ*ைத� ,கழ ஆர
பி*தா. 

 

சா
ப:- (,'சிாி�ேபா�) இ�ேபா� ெசா'ன நீதி ந
�ைடய �ைர-0
 

ெபா!3�ம�லவா? கெல-ட பதவி-0 அவ த03தவெர'4தா' நா
 மதி-க 

ேவ �
 - எ'றா. 

 

தா3ேதானிராய எ'ன ெசMவா? அவ எ<வித
 ேபசினா@
 சா
பசிவ
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அத+0ேம� ஏதாயி=
 ெசா�9 வைள*�-ெகா.கிறா. அவாிட
 எதி*�� 

ேபIவத+0
 அ� சமயம�ல. தா' க!தி வ3த காாிய
 நிைற ேவறேவ �
. 

ஆைகயா� ராய �>வான காாிய*ைத* �வ-கினா. " என-0 ஒ! ேயாசைன 

ேதா'4கிற�. அ� தா�க. மனதி+0� பி>-0ேமா எ'னேவா?" எ'றா. 

சா
பசிவ
, " எ'ன ேயாசைன?" எ'றா. தா3ேதானிராய, "ேவெறா'4மி�ைல; 

�ைர �த9� ஆ*திர*தி� எ*தைனேயா விஷய�களி� ெசMத உ*தர)கைள பிற0 

நிதானமான ேயாசைன ெசM� மா+றியி!-கிறா. 

 

விஷய
 உ ைமயி� அவசரமானெத'4
, தா�க. இ'4 அவசிய
 

ப8டண*�-0� ேபாக ேவ �ெம'4
, தய)ெசM� ம4ப> ஆேலாசைன ெசM� 

ரஜா- ெகா�-கேவ � ெம'4
 ஒ! க>த
 எEதி எ'னிட
 ெகா��க.. நா' 

ேநாி� ேபாM உ ைமயான விஷய�கைள* ெதாிவி*�, நீ�க. மி03த மேனா 

சFசல*தினா� இ'4 காைலயி� வரவி�ைல ெய'4 ?றி, அவாிட
 ரஜா� 

ெப+4-ெகா � வ!கிேற'. எ'ைன அவ இ'4 மாைல நா'0 மணி-0 

வர6ெசா�9யி!-கிறா. நா' அ�ேபா� இ3த- காாிய*ைத �>-கிேற'. நா' 

ேக8�-ெகா ட எ3த ேவ � ேகாைளA
 �ைர இ�வைரயி� ம4*ததி�ைல. 

நி6சயமாக ரஜா- கிைட-0
. நீ�க. ஊ!-0� ேபாக6 சி*தமாக இ!�க.” எ'றா. 

 

அைத- ேக8ட சா
பசிவ
 கீேழ 0னி3� ேயாசைன ெசMதா. தம-0- கீ5 

உ*திேயாக�தரான தாசி�தா Sலமாக- க>த
 எEதி- ெகா�*� அ<வித
 

சிபாI ெசMய6 ெசா�வ� அவ!-0 இழிவாக* ேதா'றிய�. தவிர, அ3த உதவிைய 

தாசி�தா ெபாிதாக மதி*�-ெகா.வா. உ*திேயாக �ைறயி� ேமலதிகாாியான 

தா
, பிற0 அவைர எ<விஷய*தி@
 க >*த� �>யாம+ ேபா0ெம'4
, 

அதனா� தா
 தம� கடைமயி+ பிைழெசMய ேந!ெம'4
 நிைன*தா. நி+க, 

ெபாிய கெல-ட!
 த
�ை◌ப+றி இழிவான அபி�பிராய� ெக.வாெர'4 

எ ணினா. அவ இ<வா4 சி3தி*தி!-ைகயி�, உ8,ற*தி9!3த ப>ேய, இ�0 

நட3தவ+ைற- கவனி*தி!3த கனக
மா. சா
பசிவ*ைத ேநா-கி உ.ேள வ!
ப> 

ைசைக ெசMதா.. 

 

சா
ப:- அ
மா. ?�பி�கிறா., எ'னெவ'4 ேக8�வி8� வ!கிேற'. ெகாFச
 

இ!
 - எ'4 ?றி-ெகா ேட உ.ேள ெச'றா. ெபா�கிெயE3த தன� 

ஆ*திர*ைதA
, விசன*ைதA
 ெசா+களா@
 அபிநய� களா@
 அத+0 �' 
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ெவளி�ப�*தி-ெகா >!3த கனக
மா., தாசி�தாைர- க ட)ட' ஒ��கி 

உ8,ற*தி� உ8கார ேவ >ய� க8டாயமாM�ேபான�; அவ. ெபாி�
 

�>�>*தவளாக உ8கா3� ெவளியி� நட3த ச
பாஷைணைய ந'றாக- 

கவனி*�-ெகா >!3தா.. உ.ேள வ3த சா
பசிவ*ைத ேநா-கி, ''அேட! ேவற 

வழியி�ைல; இ�ேபா� மீன ேமஷ
 பா*�- ெகா >!3தாயானா�, 

அநியாயமாக� ெப  நம-கி�லா ம� ேபாMவி�
; இ3த உ*திேயாக
 ேபானா� 

ேபாக8�
; ேவ4 எ3த ேவைல ெசMதாயி=
 பிைழ*��ேபாகலா
. த�க 

வி-கிரக*ைத� ேபால� பதினா4 வயதள) வள*த 0ழ3ைத ேபானா� ஒ!நாD
 

வரா�. ேயாசைன ெசMயாேத; க>த
 எEதி-ெகா�. ஆப*� ேவைளயி� கீ5 

உ*திேயாக� த=ைடய உதவிையA3தா' நாடேவ �
; U  ெகௗரவ*ைத� 

பாரா8டாேத. வயி4 வ9-கிறெத'4 ைவ*தியாிட
 ேபாM ம!3� வா�கி வ!
ப> 

ேசவக ெர�கராஜுைவ அ=�பினாேய; அ� ஒE�கா? அைத� ேபால இைதA
 ஒ! 

வயி+4 வ9யாக நிைன*�-ெகா.; இ3த ஆப*� ேவைளயி� எ<விதமான 0ைற) 

வ3தா@
 பா-க�படா�" எ'4 உ4தியாக- ?றினா.. 

 

சா
பசிவ
 வாM திறவாதவராM உடேன தி!
பி வ3தா. "ராயேர! அ
மா. ?ட நீ 

ெசா�@
 ேயாசைன� ப> ெசMயலாெம'4 ெசா�@கிறா.. நா' அ�ப>ேய 

எEதி-ெகா�-கிேற'. தய)ெசM� எ�*�-ெகா � ேபா
" எ'4 ெசா�9ய 

வ ண
 ஒ! க>த
 எEதி- ெகா�*தா. அைத� ெப+4- ெகா ட ராய, "நா' 

நா'0 மணி-0 �ைரயிட
 ேபாகிேற'; உடேன அவ!ைடய உ*தரைவ 

வா�கிவி�கிேற'. எ'ைன சீ-கிர
 அவ அ=�பிவி8டா� நாேன இ<விட*தி+0 

ேநாி� வ!கிேற'. தாமசமா0
 ேபா9!3தா�, ஒ! ேசவகனிட
 ெசா�9 

ய=�,கிேற'; நீ�க. பிரயாண*�-0 ஆய*தமாக இ!�க." எ'4 அ'ெபாEக� 

ேபசிவி8� விைட ெப+4-ெகா � தா3ேதானிராய ெவளியி� நட3தா. 

 

அ'4 பக� �E�
 சா
பசிவ*தி' U8>� எ�ேலா!
 ப8>னி கிட3தன. 

அவ!
, அவ!ைடய தாயா!
, மைனயா8>A
 , "ரஜா கிைட-0ேமா கிைட-காேதா 

, கிைட-கா வி>� எ'ன ெசMவ�" எ'4 நிைன*� ெபாி�
 மன-கவைல ெகா � 

ஏ�கி* தவி*த வராM , தா3ேதானிராயர� வரைவ ஆவேலா� எதிபா* தி!3தன. 

ஈ'4 வள*த ெப+ேறா ெபாிேயா!-க'ேறா தம� 0ழ3ைதகளி' அ!ைம 

உ.ளப> ெதாிA
. மல8� மனிதரான ெப!3ேதவிய
மா. சாமாைவய �த9ய 

பFைசகD-0 ஒ! கா@
 ெநFI இளகா� அ�லவா! 
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சா
பசிவ*தி' ைம*�னனான கி8டா' தன� அ-கா. மக. ேமனைகைய* தன-0 

மண3� ெகா�-க வி�ைல ெய'ற ஒ!வைகயான அதி!�திைய ெந��காலமாM* 

த' மனதி� ைவ*தி!3தா' ஆயி=
, அவைள* த' உயி!-0யிராM மதி*� 

வ3தி!3தவ'. ஆத9', அவD-0* �'பமிைழ*த ெப!3ேதவி �த9ேயாைர ஒேர 

0*தி� ெகா'4வி�வதாக6 ெசா�9- ெகா �
, ெப!
 �யைரA
 ேகாப*ைதA
 

ெகா � இ!3தா'. ஆயி=
 அவ=-0 மா*திர
 பசி தா�க- ?டவி�ைல. அவ' 

ேஹா8ட9+0� ேபாM ெசா+பமாக ேபாஜன
 ெசM�வி8� வ3தா'. அவக. 

பி+பக� 4 1/2 மணி ேநர
 வைரயி� ெபா4*தி!3தன. அத+0ேம� I
மா வி!-க 

அவகளா� இயலவி�ைல. கி8டைன தா3ேதானிராய U8>+0 அ=�ப 

நிைன*தன. அ�ேபா� ஒ! ேசவக' திbெர'4 உ8,ற
 _ைழ3� வி�லாக 

உட
ைப வைள*� சா
பசிவ*ைத வண�கினா'. சா
பசிவ
, " எ'னடா ச�கதி? 

எ�கி!3� வ!கிறாM?" எ'4 ெபாி�
 ஆவேலா� ேக8டா. சா
பசிவ*தினிட
 

ெந!�0வத+0
 அவாிட
 ேபIவத+0
 ேசவககD- ெக�லா
 நிர
ப)
 அ6ச
 

ஆதலா�, அவ=ைடய உட
, ந��கிய�; வாM 0ழறி�ேபாயி+4. "கெல-ட 

எசமா' - இ�ைல எசமா'! தா@கா எசமா'” எ'4 ஏேதா ெசா�ல ஆர
பி*தவ', 

தா' ஏேதா தவ4தலாக6 ெசா�9வி8டதாக நிைன*� த'ைன* தி!*தி- 

ெகா டா'. அத+0ேம� ேபச மற3� ேபாM வி8டா'. அைத-க � 

ேகாப�ெகா ட சா
பசிவ
, “எ'னடா 08>6Iவேர! விழி-கிறாM? சீ-கிர
 

ெசா�9* ெதாைல. இ3த அ+ப ச�கதிைய6 ெசா�ல மா8டாம� தவி-கிறாேய! 

தாசி�தாாிடமி!3� தாேன வ!கிறாM?" எ'றா 

 

ேசவக' :- ஆமா எசமா'! சா�கிச' ஆயி�ேபா6I'= ராய எசமா' ெசா�ல6 

ெசா'னா�க - எ'றா'. 

 

சா
ப:- அவ எ�கடா இ!-கிறா? – 

 

ேசவ: - ெதாேர ப�களா)ல அவ!-0 ேவைல இ!-0தா
. உ.ளற இ!3தவ�க 

ெவளிேல அவசரமா வ3� எ'ைன- ?�பி8�, இ3த6 ச�கதிைய ஒடேன ஓ>யா3� 

எசமா�கி8ட ெசா�9�,8� வர6 ெசா'னா�க; ஒடேன உ.ள ேபாயி8டா�க - 

எ'றா'. 

 



180 

 

அைத- ேக8ட சா
பசிவ*தி' �க*தி� ச3ேதாஷ
 fவ9*த�. அ'4 காைலயி�  

எE3த� �த� அ�ேபாேத அவ மன
 �த' �தலாக ஒ! சிறி� மகி56சி 

அைட3த�. 

 

"அ�ப>யா? க>த
 ஒ'4
 ெகா�-க வி�ைலயா?" எ'றா சா
பசிவ
. 

 

ேசவ: - இ�ைல எசமா'! சா
ப: - ேவெறா'4
 ெசா�லவி�ைலயா? 

 

ேசவ:- ப8டண
 ேபாவலா
; சாி�ப8டா, எசமா' ரயி@-0� ேபாற*�-0 

�'னாேல, அ)�க வ3� பா-கிேற'= ெசா'னா�க; அ<வள)தா'. 

 

சா
ப:- அ�ப>யானா� சாி; நீ ேபா - எ'றா. 

 

உடேன ேசவக' ெவளியி� வ3� “ெச*ேத' பிைழ*ேத"ென'4 ஓ8ட
 பி>*� 

இர � நிமிஷ�களி� தாசி�தா U8>+0. _ைழ3� அவ!-ெகதிாி� வ3� 

நி'றா'. 

 

தாசி� :- ஏனடா ெசா'னாயா? 

 

ேசவ :- ெசா�98ேட'. 

 

தாசி� :- எ'ன ெசா'னா? 

 

ேசவ :- ஒ T
 ெசா�ல�C�க; சாிதா' ேபா'னா�க; வ3�8ேட'. 

 

தாசி� :- ேசவக� ப-கிாி எ�ேக ? 

 

ேசவ :- >�> கெல-ட! ஊ8� வாச�ேல ெர�கராI-கி8ட ஒ-காரவ6சி8� 

வ3தி!-கிேற'. 
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தாசி� :- சாி; அவ' வ3த)ட' உ.ேள அைழ*�வா, எ�ேகA
 ேபாMவிடாேத - 

எ'4 ெசா�9 அவைன வாச� தி ைண-0 அ=�பினா. 

 

மாைல ஆ4மணி சமயமான�; ேசவக� ப-கிாி ,'னைக ெசMதவனாM உ.ேள 

வ3தா'. 

 

தாசி� :- (,'னைக ெசM� ெகா �) எ'ன ச�கதி? 

 

ப-கிாி :- >�> கெல-ட!
, ெபாிய
மா)
 ேபாவ� ேபாறா�க , ர�கராI 

ேபாவ�ேல , >-கி8� வா�க� பண�ெகா�*�8டா�க. அவ' 6.45 மணி-0 

ரயி@-0� ேபாயி >-கி8� வா�க� ேபாறா'. அ)�க ெர � ேப!
 சாியா 7 

மணி-0 ரயி@-0� ேபாறா�க. 

 

தாசி� :- ப8டண*� ரயி� சாியாக எ*தைன மணி-0� ,ற�ப�கிற� உன-0* 

ெதாிAமா? 

 

ப-கிாி :- ஏE மணி இ!வ� நிமிஷ*�-0� ெபாற�ப�தா
. 

 

தாசி� :- சாி; நி ேநராக� ேபாC� இ'�ெப-ட ,D0 மா�பி.ைள U8>+0� 

ேபாM, நா' ரா*திாி எ8� மணி-0 அவ U8>+0 வ!கிேறென'4 ெசா�9வி8� 

வா - எ'றா. 

 

அவ' "அ�ப>ேய ெசMயேற'" எ'4 ெசா�9 வி8� ெவளியி+ ேபாMவி8டா'. 

தா3ேதானிராய த
ைம உடேன ந'றாக அல�காி*�- ெகா � ெவளி�ப8� 

ெபாிய கெல-ட!ைடய ப�களாைவ அைட3� ெவளியி9!3த ட ேபதாாிட
 

கெல-ட எ'ன ெசMகிறா எ'4 ேக8டா. �ைரA
, �ைரசானிA
 ெவளியி� 

உலாவ� ,ற�ப�
 சமய
 எ'4
, சார8� தயாராக நி+கிறெத'4
 ?றினா'. 

�ைர வ >யி� ஏ4 �' அவைர- க � அவ உலாவ�ேபாவைத நி4*திவிட 

ேவ � ெம'4 எ ண� ெகா டவராM தாசி�தா 0�0� ெவ'4 உ.ேள 

ஓ>னா. தா5வார*தி� ஏறி� ப��கி ஒ��கி நி'றா �ைரைய- க ட)ட' 

0னி3� சலா
 ெசM� ,'�4வ� கா8>, "ம'னி-கேவ �
; உலாவ� ேபா0
 

சமய
 ேபா9!-கிற�" எ'றா. 
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�ைர அவைர- க ட)ட' ,'னைக ெசM� அ'பாக, ''எ'ன தாசி�தா? எ'ன 

ச�கதி? எதாவ� அவசரமான காாிய� டா ?" எ'றா. தாசி�தா மிக)
 

பணிவாக, "ஆ
; இ!-கிற�; ஆனா�, �ைரசானி அ
மா. ெவளியி� ேபாக கா*�- 

ெகா >!�பாகேள எ'4 தா' கவைலயாக இ!-கிற�” எ'றா. 

 

�ைர, "நா'தா' தின
 உலாவ� ேபாகிேறேன. அவசர காாிய
 இ!3தா� நா' 

ேபாகாம� நி'4 வி�கிேற'. �ைரசானிைய மா*திர
 அ=�,கிேற'" எ'ற 

வ ண
, தம-0� பி'னா� நி'ற �ைரசானியிட
 தி!
பி, " என-0 அவசரமாக 

ெசMயேவ >ய ேவைல வ3� வி8ட�; நீ மா*திர
 ேபாMவி8� வா!" எ'4 

ெசா�ல, அவ. ,ற�ப8� வ >யி� ஏறி-ெகா � ேபாMவி8டா.. 

 

�ைரA
 தாசி�தா!
 உ8,ற
 ெச'4 நா+கா9யி� உ8கா3� ெகா டன. 

தா3ேதானிராய த
�ைடய ச8ைடயி9!3த த3திைய எ�*� கெல-டாிட
 

நீ8>னா. �ைர அைத வா�கி ஆவேலா� ப>*தா. �த9� விஷய*ைத� 

ப>-காம�, அ� யாரா� யா!-0 அ=�ப�ப8ட� எ'பைத- கவனி*�� பா*தா. 

அ� ெச'ைனயி9!3� யாேரா ஒ!வாிட*தி9!3� >�> கெல-ட!-0 வ3ததாக 

அறி3தா; பிற0 விஷய*ைத� ப>*தா. த3தி அ>யி� வ!மா4 எEத�ப8>!3த�. 

"ேந+ைற-0 �3திய நாளிர), நா' ேசல*தி+0 ேபாயி!3த கால*தி�, நீ இ�0 

வ3� உ
�ைடய ெப ைண அைழ*�-ெகா � ேபானதாக எ' சேகாதாிக. 

ெசா�@கி'றாக.. ெப ைண ஒ! வார*தி+0 �' ெகாண3� வி8ட நீ 

இ<வள) சீ-கிரமாக)
 எவாிட�
 ெசா�லாம@
, எ�கDைடய ச
மதியி�லா 

ம@
, அைழ*��ேபான காரணெம'ன? உடேன த3தி ய=�ப)
" எ'4 

எEத�ப8>!3த த3திைய� ப>*� �>*த பி'ன �ைர, " எ'ன ஒ'4
 ந'றாக 

விள�க வி�ைலேய! வர0சாமி எ'4 ைகெயE*�6 ெசMய� ப8>!-கிறேத! அ3த 

மனித யா?" எ'றா. 

 

தாசி�:- வர0சாமி ய�ல. அ� வராகசாமி. அவ' >�> கெல-ட!ைடய ெப ணி' 

,!ஷ; அவ=-0� ப8டண*தி� வ-கீ� உ*திேயாக
. 

 

�ைர:- அவ இ�லாதேபா� இவ ேபாM ெப ைண அைழ*� வ3த  
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காரணெம'ன? 

 

தாசி�:- அ�தா' என-0
 விள�கவி�ைல. அதிேல தா' ஏேதா Gதி!-கிற�. 

அைத பி'னா� ேயாசி�ேபா
. ேந+ைற-0 �' தின
 இவ!-0 தா�க. ரஜா- 

ெகா�*தீகேளா? 

 

�ைர:- இ�ைலேய! ஒ! வார*தி+0 �', த
�ைடய ெப ைண� ,!ஷ' U8>� 

ெகா �ேபாM விடேவ � ெம'4 ரஜா ேக8டா. ெகா�*ேத'. அ� ந'றாக 

நிைனவி!-கிற�. இ3த நாைல3� நாளாக அவ ரஜாேவ வா�க வி�ைலேய! - ஆ
 

இ'4 அவ!ைடய I+4� பிரயாண6 ெசலவி' ப8>ைய (Travelling Allowance Bill) 

அ=�பியி!-கிறா. அ� எ' ெப8>யி9!-கிற�; அைத� பா-கிேற'. 

(ெப8>ைய* திற3� பா-கிறா) ஐ3� நா8களாக அ
பாச�*திர
 �த9ய 

ஊகளில�லேவா I+4� பிரயாண
 ெசMததாக எEதி /.35 ெப+4- 

ெகா >!-கிறா. 

 

தாசி� :- (,'னைக ெசM�) பா*தீகளா �E� ,ர8ைட? �3திய நா. இவ 

ப8டண*தி� இ!-கிறா. இ�ேக கிராம�களி� ச-கா ேவைல ெசMததாக எEதி 

பண
 வா�கியி!-கிறா. 

 

�ைர:- (அட-கிய ேகாப*ேதா�) இ'4 காைலயி� நீ ேபான ேபா�, அவ 

இைத�ப+றி எ'ன சமாதான
 ெசா'னா? 

 

தாசி�:- நா' ேபா0
 ேபாேத த3தியா Xசி+0� ேபாM இ
மாதிாி த3தி 

வ3தி!�பதாக அறி3�ெகா ேட'. பிற0 அவாிட
 ேபாேன'. ஆனா�, ஏ' 

அவாிட
 ேபாேன' ஆMவி8ட�. அவ இ<வள) ெக8ட மனிதெர'4 நா' இ'4 

தா' க ேட'. இ*தைன நாளாக அவ எ�கைள* தா4மாறாக ைவவ� வழ-க
; 

இ'4 ரஜா ெகா�-க வி�ைல ெய'4 அவ �ைரயவகைளA
, �ைரசானி 

ய
மாைளA
 ைவத வச)கைள வாயா+ ெசா�ல �>யா�. என-0 வ3த ஆ*திர*தி� 

ேவ4 யாராவ� மனிதனா யி!3தா�, கா9� கிட3தைத எ�*ேத அ>*தி!�ேப'? 

எ'னடா ேமலதிகாாிைய� ப+றி இ�ப>6 ெசா�@கிறேன எ'4 �ைரயவக. 

நிைன-க�படா�. அவ த�கைள* Wஷி*த� அ<வள) அச�கியமாக இ!3த�. 
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�ைர:- (மிக)
 ஆ*திரமாக) எ'னெவ'4 தி8>னா. 

 

தாசி� :- தய) ெசM� ம'னி-க ேவ �
. நா' ெசா'னா� �ைரயவகD-0 

வ!�ேகாப*தி�, எ'ைன- ?ட அ>*�வி�Uக.. 

 

�ைர:- அவ ெசா'னத+காக உ
மிட
 ேகாபி�பேத', பாதகமி�ைல; ெசா�@
. 

 

தாசி� :- (மிக)
 தய�கி) தா�க. அ
ப8ட=ைடய பி.ைளயா
; சி'ன ஜாதி� 

பயலா
; அ+ப*தன
 உ.ளவகளா
! 0ர�கி' ைகயி� &மாைலைய- ெகா�*த 

மாதிாி உ�களிட
 இ3த ஜி�லாைவ ஒ�,வி*� வி8டா களா
. தா�க. ெச'ற 

வ!ஷ
 நீ டகால ரஜாவி' ேம� சீைம-0� ேபாயி!3த கால*தி� ெவ�க
ப8> 

வா ைடயா உ�கைள சீைமயி� பா*தாரா
; அ�ேபா� நீ�க. உ�கDைடய 

அ�ப=-0* தைல சிைர*�- ெகா >!3தீகளா
. உ�க. U�, 0�ைப*ெதா8> 

ேபா9!3ததா
. அவைர உ8காரைவ-க இட�?ட இ�ைலயா
; இ�ேபப8ட 

கீ56சாதி நாM-0 மனதிர-க
 உ டாகாதா
. அவ ெசா'ன ஆபாசமான 

வா*ைதகைள வாயி� ைவ*�6 ெசா�வ� ?ட அவமான
 ; இ�ப>�ப8ட மனித 

நாைள-0 தா
 ஒ'4
 ெசா�ல வி�ைலேய ெய'4 ெசா'னா@
 

ெசா�9வி�வா. எ'னேவா இ3த மனித!-0 ெக8��ேபா0
 கால
 

கி8>வி8டெத'4 நிைன*� நா' பதி� ேபசாம9!3� வி8ேட' - எ'றா. 

 

அைத- ேக8ட �ைர-0 Uராேவச
 ெபா�கிெயE3� ைக, கா�, மீைச �த9யைவ 

�>*தன. க க. ேகாைவ� பழமாக6 சிவ3தன. அ�வைரயி� அவ அ*தைகய 

இழிவான ெசா+கைள- ேக8டறியாதவ. ஆைகயா� அ� சகி-க-?டாத 

அவமானமாயி!3த�. அவ த
�ைடய படபட�ைப அட-கி-ெகா.ள ப*� நிமிஷ 

ேநரமான�. ெவ�க
ப8> வா ைடயா அவைர6 சீைமயி� க ட� உ ைம. 

ஆைகயா�, சா
பசிவ
, அ<வா4 நி6சயமாக6 ெசா�9யி!�பா எ'4 �ைர 

எ ணி-ெகா டா. 

 

�ைர :- சாி; Wஷி*தைத வி�*� ேமேல நட3த விஷய*ைத6 ெசா�@
; அவ!-0 

எத+காக ரஜா ேவ �ெம'4 ேக8டாரா
? 

 

தாசி� :- அவ!ைடய ெப T-0 உட
, ஆப*தான நிைலைமயி� இ!�பதாக)
,  
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அவ உடேன வ3தா� �க*தி� �ழி-கலா
 எ'4
 த3தி வ3தி!�பதாக எ'னிட
 

ெப!
 ,DகாM� ,Dகினா. கா+றி� பற3� வ3� அவ U8>� �+ற*தி� கிட3த 

இ3த* த3திைய நா' த+ெசயலாக- க ேட'. உ�கD-0- கா8டலா
 எ'4 

எ�*� வ3ேத'. 

 

�ைர:- ெப ைண*தா' இவ இ�ேக அைழ*� வ3�வி8டாேர, ெப  ேநாM 

க >!-கிறா. எ'4 ெசா�9 ரஜா வா�கி-ெகா � ப8டண
 ேபாவேத'? 

என-ெகா'4
 விள�கவி�ைலேய? 

 

தாசி� :- இ� சாதாரணமாக உலக*தி� நட-க-?>ய விஷயமாயி!3தா� எளிதி� 

விள�கியி!-0
. இ� அசாதாரணமான காாிய
; ேவ4 எ�0
 நட-காத அநியாய
. 

ேசவகக. இைத�ப+றி மிக)
 இழிவாக� ேபசி- ெகா >!3தாக.; அ�ேபா� 

அவக. ெசா'னைத ந
பாம�, அவகைள- க >*ேத'. அ� இ�ேபா� 

நிஜமாM� ேபாMவி8ட�; இ3த மனித எ<விதமான பFசமா பாதக�கD-0
 

�ணி3தவராக இ!-கிறா. இ�ேப�ப8ட மனிதகளாேலேய பிரா
மண ஜாதி-0 

ஒ! இழி) உ டாMவி8ட�. இைத6 ெசா�ல வாM ?Iகிற�. 

 

�ைர:- (ஏளனமாக) இ3த� ெபாிய மனித!ைடய ேயா-கியைதைய6 ெசா'ன�தா' 

ெசா'னீ. �Eவ�
 ெசா�@
; ேக8� ச3ேதாஷ�ப�ேவா
. ெப  இ�ேபா� 

இ�ேகதாேன இ!-கிறா.? 

 

தாசி� :- ெப ைண நா' பா-க �>யவி�ைல. ேசவககளிட
 விசாாி*ேத', 

அவக. ெப  இ�ேக வரவி�ைல ெய'4 ெசா�@கிறாக.. உ ைமயான 

விஷய*ைத உ�கD-06 ெசா�ல* தைடெயா'4மி�ைல. இ3த� ெப  

அ&வமான அழ0ைடயவளா
. அவ!-0 இவ. ஒேர 0ழ3ைத. ஆதாலா�, இவைள 

வி�*� அவ ஒ!நிமிஷ�?ட பிாிகிறதி�ைலயா
; இர � வய� �த� இவ 

அவைள* த
�ைடய ப�-ைகயிேலேய வி�*�- ெகா � ப�*�-ெகா.வ� 

வழ-கமா
; இவ. இர � வ!ஷ*தி+0 �' ,"பவதியானாளா
; ,"பவதியான 

பிற0
 இவ அ�ப>ேய ெசM�வ3தாரா
. ஒ! வ!ஷமான பிற0 ,!ஷ' U8டா 

ெப ைண அ=�,
ப> ேக8டாகளா
. ம!மக' இ�ேகேய வ3தி!3� வ-கீ� 

ேவைல ெசMய8�
 எ'4 இவ ெசா�9வி8டாரா
 ; பிற0 இவ!ைடய தாM 

மைனவி அ ைட அயலா �த9ேயாாி' ெதா�ைல-0� பய3�, ெப ைண 
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,!ஷ' U8�-0 அ=�பினாரா
. ெப  அ�0 ெச'4 ஐ3தா4 மாச�க. 

இ!3தபி', ,!ஷ' த'ைன அ>*� வ!*�வதாக தக�ப=-0 ஒ! க>த
 

எEதினா.. அைத இவ ஒ! ெப!*த ஆதாரமாக ைவ*�- ெகா � ேசவக 

ெர�கராஜு �த9ேயாாி' ப-க பல*ேதா� ப8டண
 ேபாM ம!மக� பி.ைளைய 

அ>*�வி8� ெப ைண� பலவ3தமாக அைழ*�வ3� வி8டா. ெச'ற ஒ! 

வ!ஷகாலமாக ெப  இ�ேகேய இ!3த�. அத+0. ரகசிய
 ந'றாM ெவளியாகி 

வி8ட�. விஷய
 இ'னெத'4 நா' விாிவாக6 ெசா�ல ேவ �வதி�ைல ெய'4 

நிைன-கிேற'. அவ I+4� பிரயாண
 ேபா0
 ேபா ெத�லா
 அவ!
 

ெப Tேம ேபாவ� வழ-க
. U8>9!3தா@
 ெவளியி+ ெச'றா@
, 

அவ!-0
 ெப T-0
 ஒ! ப�-ைகதா'. ேசவகக., கிராம அதிகாாிக., 

கிராம*� ஜன�க. யாவ!
 இைத- க � காாி* ��,கிறாக.. ெப  

U8�-கார, வ!ைடய U8>@.ள தாயா, மைனவி �த9ய யாவ!
 இவைர 

வ+,4*தி Wஷி*தைமயா� இ! வார*தி+0 �' ெப ைண- ெகா � ேபாM 

வி8டா. இர � நாைள-0 �' இவ எ'ன நிைன*�-ெகா டாேரா எ'னேவா 

இரகசியமாM� ேபாM ெப ைண அைழ*� வ3தி!-கிறா; ஆனா�, ெப ைண 

U8>+0 அைழ*�வரவி�ைல. ேவ4 எ<விட*திேலா இரகசியமாக 

ைவ*தி!-கிறா. ம!மக� பி.ைளயி' த3திைய� பா*த)டேன தம-ெகா'43 

ெதாியாெத'4
, தா
 ப8டண*தி+0 வரவி�ைல ெய'4
, ெப  இ<விட*தி� 

இ�ைல ெய'4
 பதி� த3தி அ=�பி வி8டா. த
�ைடய தாயா!
, தா�
 

ேபாM� ப8டண*தி� ம!மக�பி.ைளேயா� க8>யE� வி8� வர உ*ேதச
 

ேபா9!-கிற�. அத+காகேவ ரஜா ேக8>!-கிறா - எ'றா. 

 

அ3த வரலா+ைற ேக8ட �ைர ெபாி�
 விய�பைட3� க�லாM6 சைம3� ேப6I 

S6ச+4 உ8கா3�வி8டா; தாசி�தா ெசா'ன� த3தி-0� ெபா!*தமாக 

இ!3த�. ம!மக� பி.ைள இ�லாத சமய*தி�, அவகDைடய அ=மதியி'றி >�> 

கெல-ட தம� ெப ைண அைழ*� வ3� வி8டதாக எE*� Sலமான சா8சி 

ஏ+ப8>!3த�. தா
 அவசரமாக� ப8டண
 ேபாக ேவ �ெம'4 அவ 

காைலயி� எE*� Sலமாக ரஜா- ேக8>!-கிறா. அத+0 �' ெப  ஒ! 

வ!ஷமி!3� ஒ!வார*தி+0 �'னேம தா' ெகா �ேபாMவிட�ப8டா.. 

அவ+ைற ெய�லா
 ந'றாக ேயாசி*த �ைர, தாசி�தா ெசா'ன� நிஜெம'4 

ந
பினவராM S-கி� விரைல ைவ*� , " எ'ன ஆ6சாிய
! இ� ேகவல
 மி!க
 

ெசMய-?>ய காாியேம ெயாழிய மனித ெசMய* த03தத�ல. இவ' எ'=ைடய 

மாமனாராக மா*திர
 இ!3தானானா�, இவைன* ��பா-கியா� I8�- 

ெகா'றி!�ேப'. இவ' லFச
 வா�கினைத- ?ட நா' இ�வைரயி� ந
பாம� 
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இ!3ேத'. இ�ேபா� பா*தா� இ3த மனித' எ3த- 0+ற*ைதA
 ெசMய- 

?>யவனாக இ!-கிறா'. ேச! இ'4 சாA�கால
 இ3த6 ச�கதியா எ' காதி� 

விழேவ �
! பாவ
! பாவ
!!" எ'4 ?றி விசனி*தா. 

 

தாசி�:- இேதா� நி+கவி�ைல. நீ�க. ரஜா ெகா�-க மா8ேடென'4 உ*தர) 

ெசMதீகேள! அவ அைத மதி*தாரா? இேதா 7 1/2 மணி-0� ப8டண
 ேபாகிறா. 

இவ!
 இவ!ைடய தாயா!
 ேபாகிறாக.. I+4� பயண
 ேபாவதாக6 

ெசா�9வி8�� ப8டண
 ேபாகிறா. இ�ேபா� 6 1/2 மணியாகிற�. �ைர யவக. 

இ�ேபா� ரயி@-0 வ3தா� அைதA
 !ஜு�ப�*தி வி�கிேற' எ'றா. 

 

�ைர :- சாி, அைதA
 பா*�வி�கிேற'. எE3தி!
 ேபாகலா
 - எ'4 ?றி 

எE3தா. 

 

இ!வ!
 உடேன ,ற�ப8� அைர-கா� ைம� Wர*தி9!3த ரயி� �ேடஷ=-0 

வ3� ேச3தன. அ�ேபா� மணி ஆேற �-கா� ஆயி!3த�. இ!வ!
 >-க8� 

ெகா�-க�ப�
 இட*தி+0� ேபாM, அ<விட*தி� நி'ற ேசவக ெர�கராஜுைவ- 

க டன. இவகைள- க ட ெர�கராஜு தி�-கி8� ந��கி �ைர-0
, 

தாசி�தா!-0
 0னி3� சலா
 ெசMதா'. 

 

தாசி� :- எ�கடா வ3தாM? 

 

ெர�க:- எசமா' ஊ!-0 ேபாறா!, >-ெக8� வா�க வ3ேத'. 

 

தாசி� - எ3த ஊ!-0? 

 

ெர�க :- ப8டண*�-0. 

 

தாசி� :- யாயா ேபாகிறாக.? 

 

ெர�க :- எசமா=
 அ)�க அ
மா)
. 

 

தாசி�:- எ'ன விேஷச
? 
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ெர�க :- எசமா=ைடய மகD-0 உட
, அெசௗ-கியமா
, அ�-காவ ேபாறா�க. 

தாசி� - ப8டண*தி� எசமா=ைடய ம!மக�பி.ைள எ3த* ெத!வி� 

0>யி!-கிறா? 

 

ெர�க :- ெதாளசி�க� ெப!மா. ேகாவி� ெத!விேல - எ'றா'. 

 

அ�ேபா� �ைர, "ப8டண*�-0 இ�ேபா� எ<வள) /பா க8டண
?" எ'றா. 

 

அ3த- 0றி�ைப அறி3த தா3ேதானிராய , "அேட! >-ெக8�-0 எ<வள) பண
 

ெகா�*தாM? எ�ேக >-ெக8ைட- ெகா�" எ'4 ?றி, இர � >-ெக8� கைளA
 

அவனிடமி!3� வா�கி �ைரயினிட*தி� ெகா�-க, அவ அைவகளி� ப8டண
 

எ'=
 ெபய இ!-கிறதா எ'பைதA
 அவ+றி� இ!3த இல-க*ைதA
 பா*�- 

ெகா � தி!�பி- ெகா�*�வி8டன. 

 

தாசி�:- எசமா' இ�ேக வ3�வி8டாரா? 

 

ெர�க:- இ'னமி�ைல, 7- மணி-0 வ!வா�க- எ'றா'. 

 

அத' பிற0 இ!வ!
 அவைன அ<விட*திேலேய வி�*� அ�பா+ ெச'4 ஒ! 

மைறவி� நி'4 பா*�- ெகா >!3தன. சிறி� ேநர
 கழி3த�; >�> 

கெல-ட!
, கனக
மாD
 வ >யி� வ3� இற�கினாக.. ெர�கராஜு த' 

ைகயி� ைவ*தி!3த இர � >-ெக8�கைளA
 சா
பசிவ*தினிட
 ெகா�*தா'; 

அவ வா�கி- ெகா டா. Sவ!
 உ.ேள ேபானாக.. இர ெடா! நிமிஷ 

ேநர*தி� ெச'ைன-0� ேபா0
 வ >A
 வ3த�. சா
பசிவ�
, கனக
மாD
 

வ >யி� ஏறி-ெகா டன. யாவ+ைறA
 மைறவி9!3த கெல-ட ேநாி� 

பா*தா. 

 

தாசி�:- பா*தீகளா மனித!ைடய ேயா-கியைதைய? ரஜா ெகா�-க �>யாெத'4 

நீ�க. உ*தர) அ=�பியி!-கிறீக.. அைத மீறி-ெகா � ேபாகிறா. 

ெர�கராஜுைகயி� >-க8�கDட' நி'றேபா�, நா
 க � ெகா டப>யா�, 
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அவ' உ ைமைய6 ெசா'னா'; இ�லாவி>� I+4�பிரயாண
 ேபாயி!�பதாக* 

தா' அவ=
 ெசா�@வா'; இவ ப8டண*�-0� ேபாM* தி!
பி வ3�, 

எ�ேகயாவ� I+4� பிரயாண
 ேபானதாக எEதி பண
 வா�க� ேபாகிறா; 

பா!�க. - எ'றா. 

 

நிக53தைவ யா)
 கனேவா ெவ'4 ஐய�+4 �ைர திைக*தா. சா
பசிவ
 

எ<விஷய*தி@
 அேயா-கிய தனமாக நட-க-?>யவ ெர'4
 எ*தைகய 

இழிவான காாிய*ைதA
 ெசMய� பி'வா�காதவ எ'4
 நிைன*�, அவ 

விஷய*தி� எ'ன ெசMவெத'பைத ப+றி ேயாசைன ெசM� தா3ேதானியாாிட
, 

“நா
 இ�ேபா� எ'ன ெசMயலா
?”- எ'றா. 

 

தாசி�:- அவ இர � நாைள-0 �'ன ரஜா இ�லாம� ப8டண
 ேபாM, 

உ*திேயாக �ைறயி� அ
பா. ச*திர
 �த9ய இட�கD-0� ேபானதாக பண
 

வா�கி, ச-காைர ஏமா+றியி!-கிறத+0 எE*� Sலமான !ஜூவி!-கிற�. 

அைத- ெகா � அவைர* த டைன ெசMவி-கலா
. தவிர, இ�ேபா� ரஜா 

இ�லாம� தி!
ப)
 ப8டண
 ேபாகிறா. இ� ேவைலயினி'4 நீ-க�பட* த-க 

0+ற
. இவ+ைற* தவிர, லFச
 வா�கின விஷய�க. இ!-கி'றன. இ�ேபாேத 

நாெமா'4 ெசMயலா
; ப8டண*தி� இ!-0
 ேபாC� அதிகாாி-0 ஒ! த3தி 

ெகா�*�, ெதாளசி�க� ெப!மா. ேகாவி� ெத!வி� இ!-0
 வ-கீ� வராகசாமி 

அMய�கா U8>+0, தFைச >�> கெல-ட இ'னா நாைள காைலயி� வ!கிறா 

எ'4
, அவைர அ�ப>ேய ைகதி (Arrest) ெசMயேவ �
 எ'4
 உ*தர) 

அ=�,�க.. அவ ப8டண*தி� ரஜா இ�லாம� இ!3தத+0
, அ� சா8சியா0
 - 

எ'றா. 

 

அைத- ேக8ட �ைர கா� மணி ேநர
 ேயாசைன ெசMதா. அ!கி9!3த த3தியா 

Xசி� ஒ! த3தி-காகித
 வா�கிவர6ெசM� அதி� ஏேதா விஷய*ைத எEதி, 

ெச'ைன ேபாC� கமிஷன!-0 அைத உடேன அவசரமாக அ=�,
ப> ெசா�9- 

ெகா�*தா. அ<வாேற த3தி உடேன அ=�ப�ப8�� ேபான�. 

--------------- 
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அதிகார" அதிகார" அதிகார" அதிகார" 1111....15 15 15 15 ----    க4ட�" ெபா/ வி4ட�" ெபா/க4ட�" ெபா/ வி4ட�" ெபா/க4ட�" ெபா/ வி4ட�" ெபா/க4ட�" ெபா/ வி4ட�" ெபா/    

 

ப*தாவ� அதிகார*தி' �>வி�, ைநனா �க
ம� மர-காய', க8>9' மீ� 

ப�*தி!3த ெப மணிைய ேமனகா ெவ'4 நிைன*� அவைள� ,க53�
 தன� 

மைனவிைய* W+றிA
 அ!கி� ெந!�கி அவள� �க*ைத வ@வாக* தி!�ப , த' 

மைனவி Lஜஹாேன அ<வித
 ப�*தி!3தவ. எ'4 அறி3� தி�-கி8� 

அ6ச�ெகா � மய�கி U53� வி8டா' எ'ப� ெசா�ல�ப8டத�லவா. 

 

Lஜஹா' எ'ற ெப ணரசியி' அ�ேபாைதய மேனா நிைலைமைய உ.ள வித
 

அறி3� ?ற யாேர வ�லவ மனித �த� வில�0 பறைவ ,E �த9ய இழி3த 

ெஜ3�-க. வைரயி@.ள ஆ'மா-க. எ�லா
 எைத� ெபா4-கி=
 ெபா4-0
, 

ஆனா� அதனத' ேஜா> அத' க �'னாகேவ இ'ெனா'4ட' விப6சார
 

ெசMவைத மா*திர
 ெபா4*�6 I
மாவி!-க இயலாத காாியம�லவா? அதனா� 

உ டா0
 ேகாப�
, பைகைமA
, S-க�
 அளவிற3தனவா0
; உடேன 0*�, 

ெவ8�, ெகாைல �த9ய ெகா>ய ெசMைகக. உ டாத� நி6சய
. அ�ப>ேய 

தன� கணவ=ைடய க'ன கhரமான ெசா+கைளA
, ெசMய*தகாத ெசயைலA
, 

அ'றிர) ஆர
ப
 �த� ேக8�
 க �மி!3த Lஜஹானி' மனதி� எE3த 

ேகாப�
 ெபாறாைமA
 ஒ! ச டமா!த*தி+0 இணயாக இ!3தெத'4 ?4வ�
 

0'ற- ?றியதா0
. "ேம@
 எ'ன நட-0ேமா பா-கலா
" எ'4 நிைன*� 

நிைன*� அவ. மிக)
 பா�ப8� த
 மன*தி' நிைலைமைய ெவளியி+ 

கா8டாம� அட-கி- ெகா >!3தா.. அ'4 நிக53தைவ யா)
 கனேவா அ'றி 

உ ைமேயா எ'4 ஐய�+றா.. அ�கா4
 த'னிட*தி� பர
 ேயா-கியைன� 

ேபால)
 ந>*� வ3த தன� கணவ', த'னிட
 வ!
 ேபாெத�லா
, "க ேண !" 

எ'4
 ''�*ேத!" எ'4
 ெகாFசி- 0லாவி, ''உ'ைன ஒ! ெநா> வி�*தா@
 

உயி வா5ேவனா" எ'4 ெசா�9 வFசி*�* த' மனைதA
 காதைலA
 ஒ!�ேக 

ெகா.ைள ெகா ட கணவ' - த' க ெணதிாி� அ�ப>6 ெசMதைத உ ைம 

ெய'4 அவ. மன� எளிதி� ந
பவி�ைல. அவD-0 யா)
 விய�ைபA
 

திைக�ைபA
 ெகா�*தன. சி*த�பிரைம ெகா டவைள� ேபால உ!8> உ!8> 

விழி*தா.. அவள� மன*தி� எE3த உண6சிகD
 எ ண�கD
 ,ய+ கால*தி� 

கட� ெகா3தளி�, ஆ�பாி*தைல� ேபால இ!3தன. ஆனா�, திைக�, எ'=
 

&8>னா� வாயி' ெசா+க. &8ட�ப8� ெவளி�படாம� தைடப8� நி'றன. 
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அவ. ஒ! ெபாிய 0�
ப*தி� உதி*த உ*தமி ; ந+0ண ந�ெலாE-க*தி+0 

இ!�பிடமானவ.; தமி5 நா8�� ெப ணாைகயா� அவ. இ3��தானி 

பாைஷயி+ ேபIத� மா*திர
 அறிவா.. தமி5 ஆ�கில
 �த9ய இர � 

பாைஷகளி@
 ந�ல பா >*திய
 ெப+றவ.; அ<விர � பாைஷகளி@
 கவிக. 

பா�
 திறைம வாM3தவ.; அழகி@
, ,*தியி@
 சிற3தவ.; இய+ைக அழ0
 

0ண�
 வாM3த அவ., க�வி ேக.விக. நிர
ப� ெப+4 ப8ைட தீ8ட�ெப+ற 

ைவர-க�ைல� ேபால, தனி6IடராM விள�கினா.. அவDைடய த3ைத ெச'ைன 

கவனாி' நி!வாக சைபயி� ஒ! அ�க*தின; அவ ெச�வா-0
, ெச�வ�
 

நிர
ப உைடயவ. அவர� அ!ைம� ,*திாியாயி!3�
 அவ. ெச!-ெக'பேத 

அ+றவளாM, ெப கD-ெக�லா
 ந+ெபய!
 ேம
பா�
 ேத>- ெகா�-0
 

ச8டகமாM விள�கினா.. அவள� நைடஉைட ேதா+ற
 யா)
 மி!�* 

த'ைமையA
, ெபா4ைமையAேம I8>ன. அவ. தமி5� பாைஷயி@.ள இதிஹாச 

,ராண�க., நீதி L�க., சமய L�க. �த9யவ+ைற ந'றாக� ப>*தவ. 

ஆத9' இ3�-களி' சேகாதர வாFைசையA
 மனமா3த அ'ைபA� 

ெகா டவ.. பாிI*தமான பழ-க வழ-க�கைள உைடயவ.. கணவனிட
 ப-திA
, 

ந
பி-ைகA
 நிர
ப-ெகா டவ.; அவேன தன� உயிெரன மதி*தவ.. அ*தைகய 

கபடம+ற �திாீ ர*ன
 த' விஷய*தி� ைநனா �க
ம� அ3தர�க*தி+ ெசM� 

வ3த வFசக�கைள அறி3�, அத+0� ேபாதிய !ஜுைவA
 க ணி+0 

எதிேரகா பாளாயி', அவ. மன� எ�பா�தா' படா�? மாயா >� பி.ைளயி' 

க>த�கைள- க ட ேபா� வராகசாமியி' மன
 எ�பா� ப8டேதா, ேமனகாைவ� 

ப+றி எ<வைகயான எ ண�கD
 உண6சிகD
 ெகா டேதா அவ+ைற- 

கா8>=
 பதி'மட�0 அதிகாி*த அ�லைலA
 ஆ*திர*ைதA
 Lஜஹான� 

மன
 ெப+ற�; அவ. ,!ஷனாக)
, ைநனா�க
ம� மைனவியாக)
 இ!3தா�, 

த' க  �'ேன க ட விபசார நட*ைதயி' ெபா!8� ைநனா �க
மைத- 

க*தியா+ 0*தி சி*தரவைத ெசM� க ட� டமா-கியி!�பா.. அ�ல� 

ைநனா�க
ம�வி' க  காண அவ' மைனவி அ<விதமான தீய ெசயைல� ,ாிய 

�ய'றி!3தா�, அவ=
 அ�ப>ேய ெசMவா' எ'பத+0 ஆ8ேசபைனயி�ைல. 

ஆனா�, ெப  ேபைதயாகி அவ. அவைன அ<வா4 த >*த� ?�மா? கணவ' 

மீ� அதிகாரம+ற அபைலயி' மனதி� எ<வள) Uராேவச
 ேதா'றினா@
 

அதனா� யா� பய'? கணவ' மைனவி எ'=
 ச
ப3த*தி� பலவா' க8சிேய 

நீதியானதாக வ�லேவா இ!3� வ!கிற�. Lஜஹா' யா� ெசMதா.? 
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ஆ ம-கைள� ேபால ெகா�ல ேவ �
 எ'=
 நிைனைவ- ெகா டாளா? 

இ�ைல; தன� ஆ!யி- கணவன� ேதக
 - தன-ேக உாிய ெபா!ளாகிய த' 

கணவன� - ேதக
 அ'னிய மாதரா� தீ ட�-ப�வதா ெவ'=
 ெபாறாைம 

ஒ'ைறேய ெகா டா.. அவன� ேதக*தி' மதி�, அவ. மதி�,-0 �'னி@
 

ேகா> மட�0 உய3� ேதா'றிய�. பிற மாத மீ� சிதறி6 ெச'றி!3த அவன� 

ஆைச �E�
 த'மீ� தி!
பிவிட, இ3த உலக*ைத அவ. ெகா�-க- ?�மாயி', 

அ�ப>ேய ெசM�வி�வா.. கணவைன* த >-க ேவ �ெம'=
 வி!�ப*ைத 

அவ. ெகா.ளாவி>=
 அவ' விஷய*தி� ெபாி�
 அ!வ!�,
, ஆ*திர�
 

அைட3தா.. உடேன எE3� அவைன வி�*� அ�பா+ ேபாMவிட ேவ �-

ெம'=
 பைதபைத�, மா*திர
 ேதா'றிய�. ப�*தி!3தவ. I!-ெகன எE3� 

உ8கா3தா.. 

 

அத+0., �த� பய*தி9!3�
 மன அதி6சியி 9!3�
 ெதளிவைட3த ைநனா 

�க
ம� சிறி� �ணிைவ� ெப+றா'. அவ' தன� சபல ,*தியினா@
 த'ேனா� 

பழ0
 ம+ற ,!ஷாி' ெக8ட நட*ைதைய- க �
 விப6சார*தி� வி!�ப
 

ெகா டவனாயி=
, அவ' த' மைனவியி' பா >*திய
, ,*திசா9*தன
, 

ந+0ண
 �த9யவ+ைற- க � அவளிட
 உ.ளா3த அ6ச� ெகா டவ'; 

ெச�வா-ைகA� க!தி, அவளிட
 ெப!*த மதி�,
 ைவ*தி!3தவ'. ஆைகயா� 

அவ' அவைள- ேகவல
 தன-0.ளட�கிய மைனவி தாேன என அச8ைட ெசMய* 

�ணியவி�ைல. அவ. ெவளியி+ ேபாM தன-0 எ<விதமான தீ�ைக6 ெசMவாேளா , 

விஷய*ைத அவDைடய த3ைத அறிவாரானா�, அவ எ<விதமான �'ப
 

இைழ�பாேரா எ'4
 ெபாி�
 அ6ச�
 கவைலA
 ெகா டா'. அவளா� 

ேமனகா வி�வி-க�ப8�� ேபானா. எ'பைத உடேன Jகி*�-ெகா டா'. 

ஆத9', ேமனகா த' கணவனிட
 ெச'4 நிக53தைத* ெதாிவி�பாளாயி' 

அதனா� தன-0 எ<வைகயான ெபா�லா�0 ச
பவி-0ேமா எ'4 ஒ! ,ற*தி� 

கல�கினா'; ேமனகா எ�0 ெச'றா. எ'பைத இவளிட
 அறி3�, ேமனகா 

இ'ன�
 த' U8>� இ!3தா�, த'ைன- கா8>- ெகாடாம9!-க Lஜஹா' 

Sலமாக ஏ+பா� ெசMய நிைன*த�
 அ'றி, த' மைனவியி' ேகாப*ைதA
 

தணி*� அவDைடய அ'ைப* தி!�ப)
 நிைன*தா'; இ<விர � காாிய�கD
 

மிக)
 எளிதி� சாதி-க- ?>ய விஷய�கள�லவா! அ<ெவ ண
 மைலைய 

விE�கினவ' அைத ஜீரண
 ெசM� ெகா.ள I-0- கஷாய
 0>-க நிைன*த� 

ேபா9!3த�! எE3� உ8கா3த த' மைனவியி' கர*ைத அவ' ெம�ல� 
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பி>*தா'. ஆல கால விஷ*ைத- ெகா ட ெகா>ய நாக
 தன� ைகயி' ேம� 

ப8டைத�ேபால மதி*த Lஜஹா', தன� ைகைய அ�பா� இE*�-ெகா � 

விைர3� க8>ைல வி8�- கீேழ இற�கினா.. அவ=
 எE3� பாM3� அவைள 

இ4க- க8>� பி>*தா'. Lஜஹா=-0 அட-க �>யா ஆ*திர�
, அEைகA
, 

அ!வ!�,
 மி03த உர*ேதா� ெபா�கி ெயE3தன. அவைன- கா பத+0
 

அவள� க க. ?சின ; த' I3தர வதன*ைத அ�,ற
 தி!�பிய வ ண
 

பைதபைத*தவளாM* த'ைன வி�வி*�- ெகா � ேபாMவிடேவ �
 எ'=
 

ஆவேலா� நி'றா.. ைநனா �க
ம� அவைள �ர8டா8டமாக இE*�- க8>9� 

உ8காரைவ*�, தா=
 அவD-க!கி� உ8கா3� அவள� ேமாவாைய த' 

வல-கர*தா� தா�கி �க*ைத* த' ப-க
 தி!�பி நயமாக, "அ�பாடா! எ<வள) 

ேகாப
! எ<வள) ேராஷ
 நீ ஆ  பி.ைளயாக மா*திர
 இ!3தா� இ3ேநர
 

எ'பா� தி டா8டமாயி!-0
" எ'4 மிக)
 ெகாFசிய 0ரலா� ேபசி, தன� 

�க*ைத அவDைடய �க*தி+0 அ!கி� ெகாண3�, "க ேண! இ<வள)தானா 

உ',*தியி' ேம'ைம! இைதெய�லா
 உ ைம ெய'4 நிைன*�- 

ெகா டாயா? ஆகா! நீ பிராமண�ெப ைண� ேபாலேவ இ!-கிறாேய! இ
மாதிாி 

உைடதாி-க நீ எ�0 க+4- ெகா டாM? இ3த உைடயி� உ' அழேக 0ைற3� 

ேபாMவி8டேத! இைத நீ சீ-கிர
 வில-கி வி8டா�, அத' பிறேக எ' 

க ணா8>யான Lஜஹா' த' இய+ைக அழகி� விள�0வா.. இைதெய�லா
 

உ ைம ெய'4 நிைன-காேத!" எ'4 ேத' ேபால ெமாழி3� �க*தி� �*தமிட 

�யல, அவ. மகா அ!வ!�ேபா� தன� �க*ைத அ�பா� இE*�-ெகா �, " 

எைத ெய�லா
?" எ'4 ேக8டா.. 

 

ைநனா�க
ம�, " எ'ன ஒ'ைறA
 அறியாதவைள� ேபால- ேக8கிறாேய! 

நட3தைதெய�லா
 நா' தி!
ப6 ெசா�ல ேவ �ெம'4 ஆைச�ப�கிறாயா? 

அதி!-க8�
, இ3த�ெப  எ�கி!-கிறா.? இ�ேகேய இ!-கிறாளா? த'=ைடய 

U8�-0� ேபாMவி8டாளா? அைத* ெதாிவி! ேகாபி-காேத! எ' சீமா8>ய�லவா! 

"ஆ4வ� சின
" எ'4 தின3தின
 ப>*�- ெகா ேடயி!�பாேய; அைத 

நிைன*�-ெகா.. இத' உ ைமையெய�லா
 நா' உன-0� பி'னா� 

விாிவாM6 ெசா�@கிேற'. அ�ேபா� நா' 0+றம+றவ' எ'4 நீ நி6சயமாக 

அறிவாM. �த9� அவ. எ�கி!-கிறா. எ'பைத* ெதாிவி" எ'4 த3திரமாக 

ெமாழி3தா'. 
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Lஜஹா' ஒ'ைறA
 அறியாதவைள� ேபால, "ெப ணா ! எ3த� ெப ?" 

எ'றா.. ைநனா �க
ம� ,'சிாி�ைப- கா8>, "ஆகா எ'ன ேவஷ
 இ�? 

அவைள உன-0* ெதாியாதா? ெகாFச ேநர*�-0 �' இ�கி!3 தாேள அவ. 

தா'; இேதா உ' ேம9!-0
 உைட-0 எவ. ெசா3த-காாிேயா அவ.தா'” 

எ'றா'. 

 

Lஜஹா' ைப*திய� ெகா டவைள�ேபால உ!8>�பா*�, " எ'ன ஆ6சாிய
! 

இெத�லா
 கனவி� நட-கிற� எ'ற�லேவா நிைன*ேத'! உ ைமயாக 

இ<விட*தி� ேவெறா! ெப  வ3தாளா? அவளிட
 ெசா�ல�ப8ட வா*ைத-

ெய�லா
 உ�களா� ெசா�ல� ப8ட� தானா?" எ'றா.. 

 

அவ. ெப!�ெகாதி�ைப த' மனதி� அட-கி- ெகா � அ<வா4 ேக8கிறா. 

எ'பைத உண3� எ<விதமாயி=
 அவைள6 சா3த�ப�*தாம� விட-?டா ெதன 

உ4தி ெசM� ெகா � அவ' �'னி@
 இள-க�
 உ!-க�
 கா8>, 

"Lஜஹா'! எ' த�கேம! எ'ைன6 ேசாதி*த� ேபா�
, காாிய
 இ�ப> 

விபாீத*�-0 வ!ெம'4 �'னேம ஒ!வைகயான ச3ேதக
 உதி*த�. இைத நீ 

த�பாக நிைன*�-ெகா.வாM எ'4 எ ணிேன'; அ�ப>ேய ெசM� வி8டாM. 

ேகாபி-காம� ெகாFச�
 ெபா4ைம ேயா� நட3�ெகா.. நீ அ!ைமயான உய3த 

0ண� ைடயவ. எ'பைத இ3த6 சமய*தி� நீ அவசிய
 கா8ட- கடைம�ப8டவ.. 

இதிேலதா' உ'=ைடய ேம'ைம இ'ன�
 உயர�ேபாகிற�. ஒ'ைறA
 

அறியாத அச8�� ெப கைள�ேபால , நீA
 இ�ப> ஆ*திர
 அைடவைத- காண 

எ' மன
 வ!3�கிற�. உ'=ைடய உ ைம- காதைல ேசாதைன ெசMயேவ இ3த 

நாடக*ைத நா' ஆ>ேன'. இ� நிஜமான ெசMைகய�ல. இதி� உ'=ைடய 

காத9' ெப!ைமைய உ.ளப> அறி3ேத'. ஆனா�, இதனா� உ'=ைடய 

உ ைம- காதைல மா*திர
 நா' அறி3ேத' அ'றி உ' மீ� என-0.ள காதைல 

நீ ச3ேதகி-0
ப> ெசM�ெகா ட� மா*திர
 ஒ! Sட*தன
. நா' இ�ப> 

விஷ�பாி8ைச ெசMதி!-க-?டா�. எ' காதைல உன-0 நா' இ'ெனா! �ைற 

நா'றாக ெமM�பி-கிேற'. அ�வைரயி� ெபா4ைமேயா� இ!, இ�ேபா� 

ெப!3த'ைமேயா� நட�பாயானா�, இதனா� உன-0 ஒ! 0ைற)
 வரா�. 

நாமி!வ!
 இனி உயி!
 உட@ெமன ஒ'4 ப8� வாழலா
" எ'4 ?றி, 

அ'ேபா� அவைள- க8> ஆ9�கன
 ெசMதா'. 
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0"ட ேநாM ெகா டவைர- க � மனித அ!வ!�பைட3� அFசி 

வில0தைல�ேபால, அவ. அவன� ஆ9�கன*தி9!3� த'ைன வி�வி*�- 

ெகா � அ�பா� நEவி, " எ'ன இ� மற3�வி8bகளா? கEைதயி@
 தா53த 

மி!கம�லவா! நா' த�கைள�ேபா'ற மனித� பிற�பின எ'ைன- ைகயா@
 

ெதாடலாமா! ேச! இெத'ன ேகவல
, இழிவான காாிய
! இ3த எ!ைம மா8ைட இனி 

பா�பேத இ�ைல ெய'4 இ�ேபா�தாேன ெசா'னீக.! நீ�க. மற3தா@
 நா' 

மற-கமா8ேட'. த�க. உ*தர)�ப> நட-க நா' கடைம�ப8டவ.. நா' 

ேபாMவ!கிேற'. இ�ேவ நா' த�கைள- கைடசியாக� பா�ப� ; உ*தர) 

ெப+4-ெகா.கிேற'" எ'4 ?றி-ெகா � எE3� விைசயாக இர ேடா 

அ>க. ைவ*தா.. ெபாி�
 ெவ8கி அவமான
 அைட3த அவ', வழிமறி*�- 

04-கி� நி'4, "கைடசியாக� பா�பதா ! எ�ேக ேபாகிறாM? உ'ைன வி8�� 

பிாி3� நா' ஒ! நிமிஷ�
 உயி!ட' இ!�ேபனா? எ' சீமா8>! ேகாபி*த� 

ேபா�
; உ8கா3�ெகா.; இ3த ந�ரா*திாியி� எ�ேக ேபாகிறாM? இ�ப>ேய 

ப�*�-ெகா." எ'றா'. 

 

Lஜ :- எ�ேக ேபாகிேறனா! நா' ேமனகாவி' U8�-0� ேபாகேவ டாமா? 

மற3�வி8bகளா? 

 

ைநனா - (அ'பாக) ேச! நீ ேபாகேவ டா
; நாேன ெப8> வ >யி� ைவ*� 

அவைள- ெகா � ேபாM அவDைடய U8>� வி8� வ!கிேற'. இத+காக நீ ஏ' 

ேபாக ேவ �
? 

 

Lஜ:- இ�ப> �'=-0�பி' விேராதமாக நீ�க. ேபசினா� நா' எைத6 

ெசMகிற�? ேமனகா)-0� பதிலாக அவDைடய ,!ஷனிட
 எ'ைன 

அ=�,கிேற' எ'4 ெசா'னீகேள! அ� ஞாபகமி�ைலயா? த�கDைடய 

வி!�ப*ைத� &*தி ெசMயாம� அ>ைமயாகிய நா' ேவ4 எத+காக இ!-கிேற'? 

உ*தர) ெப+4- ெகா.கிேற' எ'4 ேம@
 நட3தா.. ?ைமயான அ
பா� 

அ>-க�ப8ட பறைவைய�ேபால ைநனா�க
ம� ஒ! நிமிஷ
 த*தளி*�* 

த�மா+ற
 அைட3தா'! த'=ைடய பிைழைய மைற-க� ,'னைக ெசMதா'. 

ஆனா�, �க*தி� அச� வழி3த�. 0+ற�.ள மனதாைகயா� த' விைன 

த'ைனேய I8ட�. எ'றா@
 அ6ச*தினா� W ட�ப8டவனாM விைர3 

ேதா>னா'. வாயி+ ப>ைய- கட3� ெகா >!3த Lஜஹானி' இைடயி� 
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ைகைய-ெகா�*�- 0ழ3ைதைய எ��ப� ேபால* W-கி-ெகாண3� க8>9' 

ேம� பலவ3தமாக உ8காரைவ*�, "Lஜஹா'! எ'ன இ�? எ'ைற-0
 எ' 

மன
 ேபா� நட�பவ. இ'ைற-0 இ�ப>� பி>வாத
 பி>-கிறாேய! இ� 

ஆ6சாியமாகேவ இ!-கிற�! நா' கபடமாக அவளிட
 ேபசியைத நீ உ ைம 

ெய'4 நிைன*� இ�ப> ேகாபி-கிறாேய! உ'ைன அ'னிய ,!ஷனிட
 அ=�ப 

நா' ேப> ெய'4 நிைன*தாயா? ேவ>-ைகயாக6 ெசா�@
 வா*ைதகைள 

ெய�லா
 நிஜமாக நிைன*�-ெகா.ளலாேமா? எ<வளேவா ப>*த ,*திசா9யான 

நீ இ�ப>� பிண�0வ� சாிய�ல" எ'4 ?றி- ெகFசி ம'றா>னா'. 

 

Lஜ:- இ�ேபா�
 த�கDைடய ெசா+ப>தாேன ெசMய�ேபாகிேற'. ஏ' எ'ைன 

இ�ப> �ர8�*தனமாக க8டாய� ப�*�கிற�? ஆ பி.ைளயாகிய உ�கD-0 

உட
பி� பல
 அதிக
; அபைலகளாகிய ெப � பி.ைள கைள- கா�பா+4
 

ெபா!8� ஆ பி.ைளகD-0 ஆ டவ' அதிக பல*ைத- ெகா�*தி!-கிறா. 

நீ�க. ெப � பி.ைளகைள வFசி*�* த
மி6ைச�ப> வ+,4*� வத+0 அ3த� 

பல*ைத உபேயாகி-கிறீக.. உ�கD-0 அதிக பலமி!-கிற� எ'4 அத' 

உதவியா� உ�க. வி!�பேம ச8டமாக6 ெசMகிறீக.. நீ�க. எ�கள� க ணி+0 

எதிேர விப6சார
 ெசMதா@
 நா�க. அத+0 அ_சரைணயாக இ!3� காதலராகிய 

உ�க. இ!வைரA
 ஆசீவதி-க ேவ �
; ஆனா�, நா�க. மா*திர
 மிக)
 

பாிI*தமாக இ!-க ேவ �
. இ� எ'ன நியாயேமா ெதாியவி�ைல. இ� வ@- 

க8டாயமான நியாய ம'றி மனித!ைடய ப0*தறி)-0- ெகாFச�
 ெபா!3தாத 

நியாய
. அ'னிய ,!ஷனிட
 ெப டா8>ைய அ=�,
 ேப>யா நா' 

எ'கிறீகேள? நீ�க. ஒ<ெவா! தின�
 ஒ! அ'னிய �திாீைய அபகாி*� 

வ!வதாக6 ெசா'னீகேள; அவகDைடய ,!ஷகெள�லா
 ேப>கெள'4 

நிைன*தீகளா? நீ�க. ஒ!வேர உலக*தி� ேப>*தன
 இ�லாதவக. 

ேபா9!-கிற�? அவகDைடய ,!ஷ அறியாம� தி!8�*தனமாக- ெகாண3� 

�ைணய+ற இட*தி� ைவ*�-ெகா � ெப கைள வ+,4*�வ� Gர*தன
 

ேபா9!-கிற�! அவகDைடய ,!ஷக. தா
 ேப>களாயி+ேற. அவகD-0 

�'னா� ேநாி� ேபாM இ3த- காாிய*ைத ஏ' ெசMய-?டா�? இ!-க8�
; இ3த 

விஷய*ைத நியாய �தல*தி+ேக ெகா � ேபாM எ� Gர*தன
 எ'பைத அறி3� 

ெகா.ேவா
! 

 

இ'4 வ3த ேமனகா இ3ேநர
 த'=ைடய U�ேபாM6ேச3தி!�பா.. நாைளய 

தினேம நியாயாதிபதி இட*தி� வழ-0 ெதாட!வதாக6 ெசா�9 இ!-கிறா.. இ�0 
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நட3த நா=
, எ' அ-காD
, ம+4
 ேவைல-கார!
 ேநாி� பா*தி!3ேதா
. 

அவDைடய க+ைப அவள� கணவ=-0 !ஜு�ப�*த ேவ �
 அ�லவா! 

அத+காக எ�கைள ெய�லா
 அவ. சா8சியாக- ேகார� ேபாகிறா.. நியாயாதிபதி, 

0ராைன ைவ*�- ெகா � ச*திய
 ெசMய6ெசா'னா�, நா�க. உயி 

ேபாவதானா@
 ெபாM ெசா�லமா8ேடா
; நட3த வ+ைறேய ெசா�ேவா
. 

அ�கி!3� இ3த Gர�,9 த�பி வ3தா� இனி ேம@
 தின3தின
 ஒ! அ'னிய� 

ெப ைண- ெகா �வரலா
; ஆனா�, ேமனகாவி' ,!ஷ=-0 எ'ைன- 

ெகா�*� வி8டா�, பிற0 தின
 தின
 இ�0 வ!
 ெப களி' ,!ஷகD-0- 

ெகா�-க அ*தைன Lஜஹா'கD-0 எ�ேக ேபாUக.? இத+காக*தா' 

தனியாக இ3த சயன அைறைய ைவ*�- ெகா >!-கிறீகேளா? அடாடா? 

எ'ைன எ<வளேவா அ!ைமயாக வள*த எ' த3ைத இ!3தி!3� எ'ைன ந�ல 

,!ஷ!-0 ெகா�*தா! எ' தைலவிதி இ�ப>யா இ!-க ேவ �
! நா' அவாிட
 

ேபாM எ�லாவ+ைறA
 ெசா�@கிேற'; அவ இைத- ேக8� மிக)
 ச3ேதாஷ-

மைடய8�
. ேபாM வ!கிேற'. இனி உ�க. �க*தி@
 விழி�ேபென'4 

நிைன-க ேவ டா
; எ'ைன வி��க." எ'4 ?றி* திமிறி-ெகா � எE3தா.. 

 

அவ' அவைள விடாம� பி>*�-ெகா � எE3�, "ேச! எ'ன பி>வாத
 இ�? 

உன-0 நா' உ ைமயி� வFச
 ெசMேவ' எ'றா நிைன*தாM? எ'ன �8டா. 

தன
 இ�! உ' மனைத� பாி8ைச ெசMேதென'4 நா' எ<வள) ெசா�9A
 நீ 

ந
பமா8ேட' எ'கிறாேய? உன-0 எ'மீ� அ3தர�கமான காத9!�பதாக 

இதனா� நா' உண3� வி8ேட'. எ'ைன� பா-கி@
 பா-கியவா' ஒ!வ=
 

இ!-கமா8டா'. நா' இ�ேபா� அைடA
 ஆந3த*தி+0 அளவி�ைல. அைத 

Uணாக நீ ெக�-காேத!" எ'4 நய3� ெகFசி- ?*தா> அவைள அைண*� சரச 

ச�லாப
 ெசMய* ெதாட�கினா'. அ� கா4
 த'=ைடய ஆ*திர*ைத மிக)
 

பா�ப8� அட-கி-ெகா >!3த Lஜஹா' தன� ெபா4ைமைய இழ3�, ேகாப
 

S8ட�ப8ட சி�க*ைத� ேபாலானா.. 

 

மகா ஆ*திர*ேதா�
 க
Xரமாக)
 தன� கணவ' �க*ைத� பா*�, "இ� யாைர 

ஏமா+4
 வி*ைத? நா' ஒ'ைறA
 அறியாத �8டா. எ'4 மதி-க ேவ டா
. 

இ�வைரயி� என-0* ெதாியாம� எ'ைன �8டாளா-கிய தி9!3�, 

எ�லாவ+ைறA
 நா' அறி3த பிற0
 எ'ைன ஏமா+ற நிைன*தீகளா! அ� 

ஒ!நாD
 ப9-கா�. இ3த நியாய*ைதA
 க6ேசாியி� ெசா�9- ெகா.ேவா
' 
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எ'4 ?றி* தன� �Eபல*ைதA
 ெச@*தி அவைன மீறி* த'ைன 

வி�வி*�-ெகா � விைர3ேதா>னா.. எதிபாராத அ3த அ
, பாM3ததனா� 

தளவைட3� சிறி� தய�கியபி' எைதேயா நிைன*�- ெகா � அவைள* �ர*தி 

ஓ>னா'. அவ. அ3த அைறைய வி�*� அ�பா+ ெச'றா.. அவ=
 விடாம� 

ெதாட3தா'. 

 

இர ெடா! அைறகைள- கட3த)ட' அவ., “அ-கா! அ-கா!” எ'4 உர-க- ?வ, 

ச+4 Wர*தி9!3�, "ஏ' அ
மா! இேதா வ3ேத''' எ'4 இ'ெனா! 0ர� 

ேக8ட�. அைத- க ட ைநனா �க
ம� தய�கி நி'4வி8டா'. அ<U8>� 

இர � நா8களாக வ3தி!3த Lஜஹா=ைடய அ-கா. ேகாஷா �திாீயாதலா� 

அவைள ைநனா�க
ம� பா*த� ?டா�; ஆைகயா�, தா' ெசMயேவ �வ� 

எ'னெவ'பைத அறியாம� த*தளி*�- கல�கினா'. அ6ச
 ேம+ெகா � 

அவைன� ெபாி�
 வைத*த�. நி+க)
 வ@வ+றவனானா'; அவக. எ'ன 

ெசMவாகேளா , ேமனகா எ�கி!-கிறாேளா , அவ. தன� U8>+06 ெச'றா� 

அதனா� எ'ன �'ப
 ச
பவி-0ேமா, அைத* த' மாமனா உண3தா� அதனா� 

எ'ன விபாீத
 ேந!ேமா ெவ'4 பலவா4 நிைன*�- கல�கினா'. எ'றா@
, 

த' மைனவி த'ைன எ<வித
 ேகாபி*�- க>3தா@
 த' மீ�.ள ஆ53த 

அபிமான*தினா� த'ைன- கா8>-ெகா�-க மா8டா. எ'4 ஒ! அ3தர�கமான 

0ர� அவ' மனதி� ?றிய�. மிக)
 கைள�பைட3தவனாM* தன� சயன 

அைற-0.ளி!3த க8>9� ப�*� நி*திைரயி'றி வ!3தி- கிட3தா'. 

----------------- 

அதிகார" அதிகார" அதிகார" அதிகார" 1111....16 16 16 16 ----    திாிச�( ெசா��க"திாிச�( ெசா��க"திாிச�( ெசா��க"திாிச�( ெசா��க"    

 

ேமனகா காணாம+ேபான தின*தி+0 நா'கா
 நா. காைல ஏEமணி சமய
, 

சாமாைவய, ெப!3ேதவிய
மா., ேகாமள
 ஆகிய Sவ!
 வழ-க�ப> 

வராகசாமியி' U8�- ?ட*தி� உ8கா3தி!3தன. அத+0 �த� நா. 

மாைலயிேல தா' வராகசாமி ேமா8டா வ >யி' கீ5 அக�ப8�- ெகா டா' 

ஆைகயா�, அவகDைடய �க
 மிக)
 கவைலைய* ேதா+4வி*த�. 

ெப!3ேதவிய
மா. சாமாைவயைர� பா*�, "ேமனகா ேபான விஷய*ைத� ப+றி 

ேபாC� இ'�ெப-ட உ'னிட
 ேக8டா எ'றாேய! அவ!-0 இைத யா 

ெசா�9 இ!�பாக.? ஒ! ேவைள ேமனகா மர-காய' U8>9!3� 

த�பி*�-ெகா � தFசா�!-0� ேபாயி!�பாேளா? அ�கி!3� அவDைடய 
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அ�ப' இ3த ஊ ேபாCஸா!-0 இைத�ப+றி எEதியி!�பாேனா? காாிய
 அ�ப> 

நட3தி!3தா� ந
�ைடய பா� தி டா8ட3தா'" எ'றா.. 

 

உ+சாகம+றவராM இ!3த சாமாைவய, "ந'றாM6 ெசா'னாM! நீ மர-காய' 

U8�-0. வ3� பா*தி!3�
 இ3த6 ச3ேதக
 உன-ேக'? அவ' மாளிைக-0. 

இரகசியமான அைறக. எ*தைனேயா இ!-கி'றன. அவ+றி� ஒ! அைற-0. 

ேமனகாைவ வி8� &8> யி!-கிறாேன! அவ. இனி ெவளியி� வ!வ� எமேலா 

க*�-0� ேபான உயிமீDவைத� ேபால*தா'. இ3த விஷய*தி� மர-காய' மகா 

ெக8>-கார' அ�லவா; அவ=-0* ெதாியாத த3திரேம இ�ைல. அவ' U8>� 

நா=
, இ'=
 எ*தைனேயா 0மா�தா-கD
, ஏராளமான ேவைல-காரகD
 

ேவைலபா*� வ!கிேறாேம! அவ' U8>� நட3த இ3த விஷய
 யா!-காவ� 

ெதாிAமா? ஒ!வ!-0
 ெதாியா�; கா�
 கா�
 ைவ*த மாதிாி இ� நட3� 

ேபாயி!-கிற�. அவ' ஒ'ைறA
 அறியாதவைன� ேபால)
, ஏேதா வியாபார 

நிமி*த
 ேபாகிறவ' ேபால)
, நாைக�ப8டண
 ேபாMவி8டானா
. அவைளA
 

நாைக�ப8டண*தி+0- ெகா � ேபாM ப3ேதாப�தாக ைவ*தி!-கிறாேனா, 

அ�ல�, அவ=-0 அ3தர�கமான ஒ! ேவைல-காாி இ!-கிறா., அவ. வச
 

ேமனகாைவ ஒ�,வி*�� ேபாயி!-கிறாேனா ெதாியவி�ைல. எ3த வைகயி@
 

அவ. அவனிடமி!3� த�பி� ேபாயி!-க �>யா�" எ'றா. 

 

ெப!:- அ�ப>யானா� >�> கெல-டேர ேந+4 நம-0 ெகா�*த த3திேயா� 

ேபாCசா!-0
 த3தி ெகா�*தி!-க ேவ �
. 

 

சாமா:- அ�ப> யி!-கலா
. 

 

ேகாமள
 :- அவ. மர-காய=ைடய U8>9!3� ெகா ேட ேபாCசா!-காவ�, 

அவDைடய அ�ப=- காவ�, வராகசாமி-காவ� க>த
 எEதி; நாேம �@-கனிட
 

அவைள வி+றவகெள'4 ெதாிவி*�வி8டா�, ேபாCசா அவைன� பி>*�- 

ெகா.வாகேள! தா' த�,
 ெபா!8� அவேன ந
ைம- 

கா8>-ெகா�*�வி8டா�, நா
 எ'ன ெசMகிற�? 
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சாமா:- ைப*திய3தா'; அவ. க>த
 எEதி நா-ைக வழி*�-ெகா.ள ேவ >ய�-

தா'; அ3த- க>த*ைத ெவளியி� யா எ�*�-ெகா � ேபாM தபா9� 

ேச-கிற�? �த9� அவD-0 அ�ேக காகித
 யா ெகா�-க� ேபாகிறாக.? 

அைத�ப+றி- கவைலேய யி�ைல. அவ=ைடய தைல ேபாவதாயி=
, அவ' 

ந
ைம ஒ!நாD
 கா8>- ெகா�-க மா8டா'. அவ' U8>+0. ேபாCசா 

திbெர'4 _ைழ3�விட �>Aேமா? உ.ேள இ!-0
 ேகாஷா� ெப �க. 

அ�,ற
 ேபாக சாவகாச
 ெகா�*த பிறேக ேபாCசா உ.ேள _ைழய ேவ �
. 

அத+0. ேமனகா &மி-0.ளி!-0
 அ3தர�க அைற-0. வி8�� &8ட�ப�வா.. 

அ3த இட*ைத எவ=
 க � பி>-க �>யா�; அ3த6 சாம*திய
 இ�லாம� 

ேபானா�, அவ' �ணி3� இதி� இற�0வானா? 

 

ேகாமள
 :- அவ=ைடய U8�-0. இ!-0
ேபா� அவைள- க �பி>-க 

�>யா�. அ� சாிதா'. அவ. அ�கி!-0
 ேவைல-காாி-0 லFச
 ெகா�*� 

ெவளியி� வ3� வி�வதாக ைவ*�-ெகா.ேவா
. அ�ேபா� நீ எ'ன ெசMவாM? 

 

ெப!:- அ> �8டாேள! ேபா; அவ. ெவளியி� வ3தா� அதனா� நம-ெக'ன 

ெக�த�? மாயா >�பி.ைள தா' க>த
 எEதியி!-கிறாேன! மாயா >�பி.ைள 

அவைள* த.ளிவி8டா'; அவனிடமி!3�தா' வ3தி!-கிறா. எ'4 நா�க. 

ெசா�9வி�கிேறா
. அத' பிற0 அவ. ஆயிர
 ெசா�ல8�ேம. அவDைடய 

ெசா�ைல யா ந
,வாக.? ந
மீ� ெசா�ல அவD-0 எ'ன சா8சி இ!-கிற�? 

அவ. எைத*தா' ெசா�9- கர>யாM- க*திய ேபாதி@
 சாி; நாேம அவ. 

விஷய*தி� பாி3� ேபசி சிபாாிI ெசMதா@
 சாி; வராகசாமி இனி த' 

உயிேபாவதானா@
 அவைள ஒ! நாD
 அைழ*�-ெகா.ள மா8டா'. ஓ>� 

ேபானவைள அைழ*�-ெகா டா' எ'=
 Wஷைண-0 அவ' ஒ!நாD
 

இண�கமா8டா'. அைத�ப+றி- ெகாFச�
 கவைலயி�ைல. இ3த அச� ேபாM 

ேமா8டா வ >யி� விE3� அைறப�ேமா; ப8ட�பக9� க  அவி3தா 

ேபாMவி8ட�! இ�வ�லேவா சகி-க- ?டாத க"டமா யி!-கிற�. ேந+4 �த� 

இ'ன�
 க ைண-?ட* திற-கவி�ைலயாேம! அவ' கதி எ'னவா0ேமா ெதாிய 

வி�ைலேய! ந
ைம அ�ேக இ!-கவிடமா8ேடென' கிறாகேள! வழியி� 

ேபாகிறவகD-0 ந
ைம�பா-கி@
 அதிக- கவைலேபா9!-கிறேத!" 
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சாமா :- ேச! அ�ப>6 ெசா�லாேத; நா
 அ�ேக இ�லாவி8டாெல'ன? அவக. 

எ<வள) கவைலேயா�
 உபசார
 ெசM� பா*�-ெகா.Dகிறாக. ெதாிAமா! 

மணி- கண-0�ப> ய�லவா ஒ<ெவா! காாிய�
 ெசMகிறாக.. அவைன 

இ�ேபா� பா*�வி8ேட இ�ப> ந��0கிறாேய, ேந+4 சாA�கால
 கட+கைரயி� 

அவ' பய�கரமாக விE3� கிட3தேபா� பா*தி!3தா� எ'ன ெசா�ல-

மா8டாேயா! பாவ
 தைர �E�
 இர*த
 சிறிய 0ள*ைத� ேபால ேத�கி உைற3� 

ேபாM- கிட3த�. வ > �ழ�கா9' ேம� ஏறி�ேபாMவி8டதா
; அ�ேக ஒ! 

எ@
, �றி3� ேபாயி!�பதாக* ெதாிகிறதா
; ெபாிய டா-ட �ைர யதனா� தா' 

மிக)
 பய�ப�கிறாரா
. அவ' பிைழ*தா� பைழயப> எE3� நட-க ஒ! 

மாச*�-0 ேமலா0
. 

 

ெப!:- ேஹா8ட9� கா�பி சா�பிட� ேபாகிேறென'4 ெசா�9வி8�� ேபானவ' 

கட+கைர-0 ஏ' ேபாக ேவ �
! இவ' ேபாகாம� அ�ேக எ'ன மகா காாிய
 

ெக8�� ேபாMவி8ட�! ெப டா8> ேபாMவி8டா�, கட+கைரயி� எ'ன 

தி டா8ட
 ேவ >யி!-கிற�! இ� வைரயி� இ�லாத அ!ைம� 

ெப டா8>ைய இ�ேபா ெத'ன க �வி8ட�. 

 

சாமா:- நா' ேந+ைறய தினேம ெசா'ேன'; அவைன ேபா� தனிைமயி� ெவளியி� 

விட- ?டா� எ'ேற'. அ� நிஜமாM �>3த�. இதனா� எ'=ைடய நாைக� 

ப8டண� பிரயாண�?ட UணாM நி'4 ேபாM வி8ட�. நா' U8>� பண*ைத 

ைவ*�வி8� ெவளியி� ேபாM ெத!*ெத!வாM அைல3� ேத>�பா*ேத'; அவ' 

எ�0
 காண�படவி�ைல. ஒ!ேவைள கட+கைர-0� ேபாயி!�பாேனா எ'4 

ஒ!வித ச3ேதக
 உதி*த�. பா*தசாரதி ேகாயி@-0 எதிாி@.ள ச3தி' வழியாக 

ச�*திர- கைர-0� ேபாM மண9� Sைல ��-ெக�லா
 ேத>ேன'. அத+0. 

ஜன�க. ?-0ர� ெசM� ெகா � பா8ைட-0 ஓ>ன. அ� எ'னேவாெவ'4 

அFசி நா=
 ஓ>ேன'. ஓ>� பா-கிேற'. இவ' விE3�கிட-கிறா'. எ'ன 

ெசMகிற�! எ' ேதக
 அ�ப>ேய பதறி� ேபாMவி8ட�. ந�ல ேவைளயாக அ�ேக 

அ�ேபா� ஒ! தனிக!ைடய ேமா8டா வ > வ3த�. அவ பவழ- கார* ெத!வி� 

இ!�பவரா
; அவ ெபய �*ைதய' ெச8>யாரா
; எ�ேகேயா அவசர 

காாிய*தி' ேம� ேபானவ, இ3த ேகாரமான கா8சிைய- க � மனவிர-க� 

ெகா �, அதி� வராகசாமிையA
, எ'ைனA
 ைவ*�-ெகா � ேபாM 

ராய�ேப8ைட ைவ*தியசாைலயி� வி8��ேபானா. 
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ெப! :- அவ ந�ல தயாள 0ண�.ள மனித ேபா9!-கிற�! எ�லா� ெபாிய  

மனிதகD
 இ�ப> இ!-க மா8டாக.. இ�ப> எவனாவ� விE3தி!-க- 

க டா�, அவக. இ'ெனா! ப-கமாக �க*ைத* தி!�பி-ெகா � 

ேபாMவி�வாக. - எ'றா.. 

 

அ�ேபா� >->-ெக'ற கால>ேயாைசAட' நைடயி� வ3த யாேரா ஒ!வ 

"சாமாைவய!" எ'4 ?�பி8டா. அ3த- 0ரைல- ேக8ட இவக. Sவ!
 

தி�-கி8� வாச+ ப-க
 ேநா-கின. அ�*த ெநா>யி� ேபாC� இ'�ெப-ட 

சமயசFசீவி அMய உ8,ற
 _ைழ3தா. அவ!ைடய க!ட� பாைவA
 க
Xர* 

ேதா+ற*ைதA
 இராஜேவஷ நைடையA
 க ட அ
மா.க. இ!வ!
 ந�ந��கி, 

எE3� நாணி-ேகாணி சைமயலைற-0. ,03� மைற3தன. சாமாைவய 

விைரவாக* தம� ஆசன*தி9!3� எE3�, "வா!�க. அ ணா ! இ�ப> 

வா!�க.; ஊFச+ பலைகயி� உ8கா3� ெகா.D�க.'' எ'4 ைகைய- கா8> 

நா8>யமா>, அவைர ?ட*தி+0 அைழ*� வ3� ஊFச9� உ8காரைவ*தா. 

 

ேபாC�:- உ8கா!வ� இ!-க8�
; எ�ேபா�3தா' உ8கா3� ெகா ேட 

இ!-கிேறா
; வ3த காாிய*ைத� பா�ேபா
. இ3த U8>� யா யா 

இ!-கிறாக.? வராகசாமி அMய�காாி' அ-கா., த�ைக ஆகிய இ!வைர* தவிர 

ேவ4 ஒ!வ!
 இ�ைலேய? 

 

சாமா:- ஆ
; ேவ4 ஒ!வ!
 இ�ைல. 

 

ேபாC� :- அ'ைற-0 ரா*திாி எ'ன நட3த�? அவ!ைடய தம-ைகைய இ�ப>- 

?�பி�
; அ3த அ
மாDைடய வா-0Sல
 வா�க ேவ �
 - எ'றா. 

 

உடேன சாமாைவய சைமயலைற�ப-க
 தி!
பி, “ெப!3ேதவிய
மா! இ�ப> வா. 

அ'ைற-0 ரா*திாி நட3தைத6 ெசா�” எ'றா. 

 

கதவி' மைறவி� நி'ற ெப!3ேதவிய
மா., “நீதா' ெசா�ேல'. எ' வாயா�தா' 

வரேவ �மா" எ'றா.. 
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சாமா:- க6ேசாியி� உன-0� பதிலாக நா' சா8சி ெசா�ல �>Aமா? நீதா' ெசா�ல 

ேவ �
; அ'ைற-0 நட3த� என-0* ெதாிAமா? உன-0*தாேன ேநாி� 

ெதாிA
. 

 

ெப! :- அ'4 ரா*திாி 7 1/2 மணி-0 நீA
 வராகசாமிA
 ரயி@-0� ,ற�ப8�� 

ேபானபிற0 நா�க. S'4 ேப!
 சா�பி8�- ைகயல
பிேனா
. ேகாமள
 

பாைய�ேபா8�� ப�*�- ெகா டவ. அைர நாழிைக-ெக�லா
 W�கி வி8டா.. 

நா=
 ேமனகா)
 ேபசி-ெகா >!3ேதா
. Iமா 8, 812 - மணி இ!-கலா
. 

அ
மா! அ
மா!! ெவ'4 ?�பி8�- ெகா � உ.ேள ஒ!வ' வ3தா'. "யாரடா?'' 

எ'ேற'. "நா' தFசா� >�> கெல-ட!ைடய ேசவக' ெர�கராஜு; எஜமா' 

வாச9� ெப8> வ >யி� இ!-கிறா; மகேளா� ேபசேவ �மா
; ?�பி�கிறா" 

எ'றா' அவ'. உடேன ேமனகா ,ற�ப8� ெவளியி� ேபானா.. வாச9� நி'ற 

ெப8> வ >யி9!3த மனிதேரா� ேபசி- ெகா � ெகாFச நாழிைக நி'றா.. 

பிற0 அவ ெப8> வ >யி' கதைவ* திற3தா. அவD
 ஏறி உ.ேள உ8கா3� 

ெகா டா.. உடேன வ > ேபாMவி8ட�. நட3த� இ<வள)தா' - எ'றா.. 

 

ேபாC� :- அ3த6 ேசவக' சாதாரணமான உைட தாி*தி!3தானா? அ�ல� 

ேசவகைன� ேபால ச-கா உ��,� ேபா8>!3தானா? 

 

ெப! :- ஆ
, தைல�பாைக, நீ ட ச8ைட, ெவ.ளி வி�ைல �த9ய 

அல�கார*�ட' வ3தா'. 

 

ேபாC� :- அத+0�' அவ' எ�ேபாதாவ�, >�> கெல-ட!ட' 

வ3தி!-கிறானா? அ�ல� வ3தவைன� ேபாலாகி@
 இ!3தானா? 

 

ெப!:- ஒ! வ!ஷ*�-0 �', அவேரா� இர � ேசவகக. வ3தாக. என-0. 

அ<வளவாக ஞாபகமி�ைல. வ' அவகளி� ஒ!வனாக இ!-கலா
; ஆனா�, நா' 

வைன அ<வள) ந'றாக- கவனி-கவி�ைல. 

 

ேபாC�:- ெப8> வ >யி� இ!3தவ >�> கெல-ட தாேன? அைத�ப+றி 

ச3ேதக
 இ�ைலேய? 
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ெப! :- நா' சமீப*தி� ெந!�கி� பா-கவி�ைல. �+ற*தி� நி'4ெகா � 

ெப8>வ >ைய� பா*ேத'. தைல�பாைக, ச8ைட, தி!ம  �த9யவ+4ட' 

ஒ!வ வ >யி� இ!3தா. அவ >�> கெல-ட எ'ேற அ�ேபா� நிைன*ேத'. 

அவ இ�லாவி8டா� ேமனகா நி'4 ேபசமா8டா. ஆைகயா� வ3தவ அவதா' 

எ'4 நி6சயமாக நிைன*ேத'. 

 

ேபாC�:- அ3த� ெப  பிற0 இ�வைரயி� தி!
பி வர வி�ைலயா? 

 

ெப!:- இ�ைல. 

 

ேபாC�:- இத+0 �' அவ ெப ைண எ�ேபா� இ�ேக ெகாண3� வி8டா? 

 

ெப! :- ஒ! வார*தி+0 �'. 

 

ேபாC�:- அ�ப>யானா�, இ<வள) சீ-கிரமாக ம4ப>A
 வ3� அைழ*�� 

ேபாக- காரணெம'ன? 

 

ெப! :- அ�தா' எ�கD-0* ெதாியாைமயா� தவி-கிேறா
. அைத�ப+றி 

அவைரேய ேக8கேவ �
; ேக8� உ ைமைய எ�கD-0* ெதாிவி�Xகளானா� 

உபகாரமா யி!-0
 - எ'றா.. 

 

ேபாC� இ'�ெப-ட, "சாி; அ�ப>ேய ெசM கிேறா
" எ'4 ஒ!வா4 ,ரளியாக- 

?றிவி8� , "சாமாைவ யேர! இதி� உம-ெக'ன ெதாிA
?" எ'றா. 

 

சாமா:- நா' வராகசாமிைய- ெகா �ேபாM ரயி9� ஏ+றி வி8� வ3ேத'. 

அ�ேபா� மணி ஒ'ப� இ!-கலா
. இ�ேக வ3த)ட' வாச9� உ8கா3தி!3த 

ெப!3ேதவி ய
மா. எ'ைன- ?�பி8� இ�ப> நட3தெத'ற விவர
 

ெதாிவி*தா.; ேமனகா ?ட த'னிட
 ெசா�9- ெகா.ளாம� ேபாMவி8டாேள 

எ'4 வ!*த� ப8டா.. ஒ!ேவைள அவ எ�ேகயாவ� அறி�கமான இட*�-0 

அவைள அைழ*�-ெகா � ேபாயி!�பா எ'4
, தி!
ப)
 ெகாண3� 

வி8�வி�வா எ'4
, கவைல� படேவ டா
 எ'4
 ெசா�9வி8� நா' எ' 
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கிரக*�-0� ேபாMவி8ேட'; ேமனகா பிற0 இ�வைரயி� வரேவ இ�ைல - 

எ'றா. அவக. இ!வாி' வா-0Sல�கைளA
 காகித*தி� எEதி-ெகா ேட 

வ3த இ'�ெப-ட அ>யி� அவகDைடய ைகெயE*ைத வா�கி-ெகா � 

,ற�ப8�� ேபானா. சாமாைவய தி!
ப)
 விதைவ கேளா� 

ேபசி-ெகா >!3தா. 

 

ெவளியி+ ெச'ற இ'�ெப-ட தம� ைக- க>கார*ைத� பா*தா; எ8� மணி 

ஆகியி!3த�. வாச99!3த இர � ெஜவா'கைளA
 அைழ*�- ெகா � அவ 

எதி*த U8>' தி ைண-0� ேபாM உ8கா3� ெகா டா. அ3த S'4 

ெச3தைல� &6சிகைளA
 க ட அ<U8� மனித தம-0 எ*தைகய �'ப
 

ேநர�ேபாகிறேதா ெவ'4 ெபாி�
 அ6ச�ெகா � ந� ந��கி, ெசMய 

ேவ �வைத அறியாம�, உ.ேளேய உ8கா3� வி8டன. அ ைட 

U8�-காரக. யாவ!
 ஒ'4?> மகா,*திசா9*தனமான பல Jக�கைள6 

ெசMயலாயின. ேபாCசா உ8கா3தி!3த U8>+0. ஏேதா தி!8�6 

ெசா*தி!�பதாக)
, அ3த U8ைட� ேபாCசா ேசாதைன ேபாட�ேபாகிறாக. 

எ'4
 அ3த U8>� உ.ேளாைர- ைகதி ெசM� வில�கி8�- ெகா �ேபாக� 

ேபாகிறாக. எ'4
 பலவா4 ?றி� ,ரளி ெசMதி!3தன. எவ!
 த
 த
 

ேவைலைய- கவனி-கேவ மனம+றவராM, அ<விட*தி� நட-க�ேபாவ ெத'ன 

எ'பைத� பா-க ஆவ�ெகா � உ8கா3தி!3தன. 

 

கா�மணி ேநர
 கழி3த�. அ�ேபா� ஒ! 0திைரவ > ஜ� ஜ� ஜ� எ'4 

சத�ைகேயாைச ெசM�ெகா � வ3த�; ஆட
பர
 மா*திர
 அதிகமா யி!3தேத 

ய'றி, 0திைரேயா மாத
 காதவழி மயமாM� பற-0
 நீலேவணி- 0திைர; அத' 

வய� ெசா+பேம. அ� உயிவிட ேவ >ய �>)கால
 ஆனபிற0 ேமேல 

ெகாச!-0 S'4 நா'0 வ!ஷ�கேள ஆயி!-கலா
. உட
, �+றி@
 �க*தி@
 

எ@
,க. மா*திர
 இ!3தைமயா�, அ� 0திைரைய� ேபால)
 இ!3த�. 

கEைதைய� ேபால)
 இ!3த�. ஒ<ெவா! க ணி@
 எEமி6ச�காM அள) 

ைகயள) ெவ ெணM திர >!3த�. சத�ைக ெயா9-06 சாியான பி' ,ற-கா� 

ஒ'ேறாெடா'4 ேமாதி த*ேதா
 தகேதாெம'4 தாள
 ேபா8� பஜைன ெசMதன; 

அத+0 வ!ஷ
 �'g+4 அ4ப*ைத3� நா8கD
 விரத தின�க.; வயதான 

ெஜ3�வாதலா� அ<வா4 பஜைன ெசM� ப8>னி கிட3� அ�*த உலக*�-0* 

த'ைன* தயா ெசM�ெகா � வ3த�. ஆனா�, �கெம�லா
 ப8�- 0Fச�க. 

அழ0 ெசMதன. உட
, �E�
 இைழ*தி!3ததாயி=
, அத' வா� மயி!
, அைத 
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ஒ8>ய சாயி,வி' தா> மயி!
 ெகாFசேம=
 இைள-காம�, இர � 

சாமர�களாM அைச3� 0திைரயி' எ ணிற3த , களி� ெமாM*த ஈ-கைள ஓ8ட 

உதவியா-யி!3தன. அ3த வ >-0. வ!பவ யாவெர'4 ேபாC� 

இ'�ெப-ட உ+4 ேநா-கினா. வ > அ�*த நிமிஷ*தி� வ3� வராகசாமியி' 

U8� வாச9� நி'ற�. 

 

அத+0.ளி!3� கீேழ இற�கிய சா
பசிவ
, கனக
மா. ஆகிய இ!வ!
 

அ<வ >யி' 0திைரைய� ேபால உயிர+றவைர� ேபால கா ேபா இர-க� 

ெகா.D
 வ ண
 பாிதாபகரமான நிைலயி� இ!3தன. எ�ேபா� ப8டண
 

வ!ேவா
, எ�ேபா� தம� ெப ணி!3த இட*ைத- க � உ ைமைய அறிய� 

ேபாகிேறா
 எ'4 ஆவ� ெகா � இர) �E�
 க  Sடாம� �த� நா8 

காைலயி9!3� த ணீ!
 அ!3தாம� ெப!*த ேவதைன அைட3� தவி*� 

வ3தன ஆத9', அவகDைடய உட
பி� உ+சாக
 எ'ப� ஒ! சிறி�
 

காண�படவி�ைல. அதிகாைலயி� தன� இள�க'ைற வி�*��பிாி3த பI 

மாைலயி� க'ைற� பா-க ஆவ@
 இர-க�
 ெகா � ஓ> வ!தைல� ேபால 

வராகசாமியி' U8ைட- க ட)டேன அவகDைடய உ.ள
 ெபா�கி எE3� 

பதறிய�. ேமனகா இ!-கமா8டாேள எ'4 அவகDைடய மன� ந
பவி�ைல. 

உ.ேள _ைழ3த)ட' அவைள- காணலா
 எ'=
 Sடந
பி-ைக ெகா டவராM, 

வ >யி9!3� இற�கி உட,ற
 விைர3� ெச'றன. 

 

வ >-கார' வ >ைய ஓ8>6 ெச�லாம�, அ<விட*திேலேய அைத 

நி4*தி-ெகா >!3தா'. எதி*த U8>' தி ைணயி� உ8கா3தி!3த ேபாC� 

இ'� ெப-ட ைசைக ெசM� வ >-காரைன அைழ*தா. அவ' 

இ'�ெப-டாிட
 ப'�ைற G� டவ' ஆத9', எமைன- க ட உயிைர� 

ேபால, அவ' ந�ந��கி ஓ> வ3�, எ  சா' உட
ைபA
 ஒ! சாணாM- 04-கி- 

0னி3� சலா
 ெசMதா'. 

 

மகா க
Xரமாக)
 அல8சியமா)
 அவைன� பா*த இ'�ெப-ட, “அேட 

தா>மியா'! எ'னடா ேஜாேமேல ஓ8�கிறாM? இர8ைட- 0திைர சவாாிேயா ? 

சிவ�,- 0திைர ேமேல வ >; ெவ.ைள- 0திைரேமேல நீ! ந�ல ேவ8ைட 

தாேனா? எ�கி!3� வ!கிறாM? ?9 ஒ! /பாயாவ� இ!-0மா ?" எ'றா. 
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வ >-கார=-0 அ> வயி+றி� ெந!�, விE3த�. தா' வ >ைய மிதமிFசிய 

விைசயி� ஓ8>னதாக அவ எEதி தன-0 ப*� இ!ப� அபராத
ேபா8� 

ைவ�பாேரா ெவ'4 நிைன*� அ6ச�ெகா டவனாM, "இ�ேல நாயனா! 

ஏேளேமேல ேகாவ
 ைவ-காதி�க நாயனா! ந
பிD-0 ,.ேள 08b�ேகா ப*� 

பதினFI இ!-கா', பFசகால
 நாயனா! ஒ�க கா@-0 ந
ப சலா
 ெசMயறா' 

நாயனா! மனIேல ேகாவ
 ைவ-கேவணா
 நாயனா! வ > எD
&ாிேல யி!3� 

வ3தி6I நாயினா! வ >யிேல வ3தவ! தFசா�!��ப8> கைலய-க8டரா
 

நாயனா! இ'ேன-கி �D-க வ > ேபசியி!-கா' நாயனா ெர ேட /வாதா'; 

அதிக மி�C�ேகா நாயனா" எ'ற தன� ப+கைள- கா8>- கா8>- ெகFசி- 

?*தா>னா'. 

 

அைத-ேக8ட ேபாC� இ'ெப-ட விய�ைப- ெகா டவைர�ேபால- கா8>' 

“ஓேகா! தFசா� >�> கெல-டரா வ3தி!�பவ ! இவ!ட' நா' அவசரமாக� 

ேபசேவ �
. ந�ல� நீ ஒ! ேவைல ெசM; இவ ம4ப>A
 வ >யி� ஏறிய)ட' 

இவாிட
 ெசா�லாம� வ >ைய ந
�ைடய �ேடஷ' வாச@-0- ெகா �வா. 

நா�க. ேபசிய பிற0 நீ அவ ேபாக6 ெசா'ன இட*�-0 ஓ8டலா
, ெதாிAமா? 

நா' ேபாகலாமா? இ3த ெஜவா'கைள இ�ேக ைவ*�வி8�� ேபாகிேற'; வராம� 

தவறி ஓ8>- ெகா � ேபாவாயானா� ��0 ேதாைல உாி*� வி�ேவ', 

ஜா-கிரைத" எ'றா. 

 

வ >-கார' 0னி3� 0னி3� சலா
 ெசM�, "அ�பி>ேய ஆவ8�
 நாயனா! 

ந
பேளாட ேரா-கிய
 இ�ல பா! நாயனா! நா
ப �ச�மா' நாயனா! ந
ப 

வாயிேல ெபாM வரமா8டா' நாயனா! நீ�க ேபாவலா
 நாயனா'' எ'றா'. 

 

உடேன ேபாC� இ'�ெப-ட ெஜவா'களிட
 ஏேதா இரகசியமாக� ேபசிய பிற0 

அவகைள அ<விட*தி ேலேய உ8காரைவ*� வி8� த
�ைடய �ேடஷ=-06 

ெச'றா. வ >-கார' வராகசாமி U8� வாசைலயைட3� அ'ைற� ெபாE� 

அபராத
 இ�லாம� ந�ல ெபாEதாM� ேபாகேவ �ேம ெய'4 அ�லாைவ* 

ெதாE� ெகா >!3தா'. 

 

சா
பசிவ
 �'=
 கனக
மா. பி'=மாக இ!வ!
 உ8,றF ெச'றன. 

?ட*தி� நி'4ெகா >!3த சேகாதாிமா இ!வ!
 அவகைள- க ட)ட' 

ெபாி�
 அ!வ!�ைப- கா8>ய �க*ேதா�, "வா!�க. !" எ'4 ஒ! உபசார 
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வா*ைத ?ட6 ெசா�லாம� அைச3தா>-ெகா � அல8சியமாக சைமயலைற-0. 

நட3தன. ஊFச+ பலைகயி� இ!3த சாமாைவய மா*திர
 தி�-கி8ெடE3� 

>�> கெல-ட!-0 மாியாைத ெசM� , "வா!�க. அ ணா ! வா!�க. 

பா8>ய
மா!" எ'4 அ'ேபா� இ!வைரA
 வரேவ+4 உபரசைண ெசMதா. 

 

ச3திர பி
ப
 ேபால இனிைமேய வ>வாக* தம� ெப மணி ேமனகா த
�' 

ேதா'4வாேளா ெவ'4 நிைன*� மன�பா� 0>*தவராM வ3த அவகD-0 அ3த 

U� இழ) U53ததனா� பா5*��ேபான U8ைட�ேபால* ேதா'றிய�. 

ெப!3ேதவி ேகாமள
 இ!வ!
 எ3த நாளி@
 அவகDட' 

அ'னிேயா'னியமாக� ேபசி� பழகிேயா அ�ல. எ'றா@
, வ!
 ேபா� 

"வா!�க.'' எ'4 ெசா�வ� மா*திர� �. அ3த வாAபசரைணA
 இ�ேபா� 

இ�லாம+ ேபான�. தம� ெப  ேபானைமயா� அ3த மாியாைதA
 அவDட' 

ேபாயி!�பதாக அவகளி!வ!
 நிைன*� அைத�ப+றி6 சிறி�
 மனவ!*த� 

ெகா.ள வி�ைல. அவகDைடய மன
 ெப ைண� ப+றிய கவைலயா� ெபாி�
 

உைல�ப8� அவைள�ப+றி எ<விதமான ெசMதிைய- ேக8ேபாேமா ெவ'4 

கைரகட3த ஆவ� ெகா � த*தளி*த�. அவகD-0 ஒ<ெவா! ெநா>A
 

ஒ<ெவா! AகமாM* ேதா'றிய�. அ<வி!வ!
 எதிாி9!3த த ணீ- 0ழாயி� 

கா�கைள அல
பி- ெகா � ?ட*தி+ ,03தன. சா
பசிவ
 ஊFச+ பலைகயி� 

உ8கா3தா. கனக
மா. ஒ! க
ப*த!கி� நி'றா.. அத+0. சாமாைவய!ைடய 

�க
 �+றி@
 மா4த� அைட3த�; மன
 கல�கிய�. அவகளிட
 எ<விதமாக� 

ேபIவெத'பைத அறியாம� த�மா+ற
 அைட3தா. எ'றா@
 ஏதாயி=
 

ஒ'ைற6 ெசா�லேவ � ெம'4 நிைன*�, "ேபா8ெமயி9� தாேன வ3தீக.?" 

எ'றா. 

 

அைத- ேக8ட சா
பசிவ
, "ஆ
; ேவ4 வ > ேய�? எ�ேக மா�பி.ைளைய- 

காேணாேம? ெபாிய வ-கீ� U8�-0� ேபாயி!-கிறாேரா?" எ'றா. 

 

உடேன சாமாைவய ெபாி�
 விசன*ேதா� சிர*ைத- கீேழ கவி5*தா; 

இர ெடா! நிமிஷேநர
 ெமௗன மாயி!3தா. பிற0, "அைத ஏ' ேக8கிறீக.! 

ப8டகா9ேல ப�
; ெக8ட 0>ேய ெக�
 எ'ப� ேபால எ�லா ஆப*�
 நம-ேக 

வ3� ேச!கிற�" எ'றா. எதிபாராத அ3த� பய�கரமான ெசா�ைல- ேக8க 

அவகDைடய பைத பைத�, ஒ'4-0 LறாM� ெப!கிய�. சா
பசிவ
 

சாமாைவய!ைடய வாயி9!3� எ'ன விபாீத சமா6சார
 ெவளி�ப�ேமாெவ'4 
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அFசினா; அவ!ைடய வாையேய ேநா-கி வ ண
, " எ'ன விேசஷ
 ?" எ'4 

ஆவேலா� ேக8க, சாமாைவய, "ேந+4 காைலயி� ேசல*தி9!3� வராகசாமி 

தி!
பி வ3தா'. வ3த)ட', ேமனகா காணாம+ ேபானைத� ப+றி- ேக.வி� ப8� 

நிர
ப)
 விசனமைட3தா'; ஜலபான
?ட6 ெசMயாம� ைப*திய
 

பி>*தவைன�ேபால பித+றி- ெகா >!3தா'. சாA�கால
 எE3� ஒ!வ!-03 

ெதாியாம� கட+கைர-0� ேபாMவி8டா' ேபா9!-கிற�. அத+க�,ற
 

த+ெசயலாக நா' இ�ேக வ3ேத'. வராகசாமி எ�ேக எ'ேற'. ேஹா8ட9� 

கா�பி சா�பிட�ேபாவதாக6 ெசா�9 வி8�� ேபானா' எ'4 இவக. 

ெசா'னாக.. நா' உடேன அவைன* ேத>-ெகா � ெத!*ெத!வாM 

அைல3ேத'. அவ' எ�0
 அக�படவி�ைல ; கைடசியாக கட+கைர-0� 

ேபாேன'. அ�ேக அ�ேபா� ஒ!வ' ேம� ேமா8டா வ > ஏறிவி8டைத- க � 

ஜன�க. ஓ>னாக.; நா=
 ஓ>�ேபாM பா-கிேற'! வராகசாமி கீேழ 

கிட-கிறா'!" எ'4 ெபாி�
 விய�ேபா� ?றினா. 

 

அைத- ேக8�* �>�>*த கனக
மா. ைகைய� பிைச3� ெகா �, "ஐேயா! அவ 

இ�ேபா� எ�கி!-கிறா? உயி!-0 ேமாசமி�ைலேய?" எ'4 சகி-கமா8டாத 

ஆவேலா� ேக8டா.. அவகD-0 அ3த ஒ! ெநா>A
 ஒ! ேகா> வ!ஷ�களாM* 

ேதா'றிய�. வராகசாமி உயி �ற3தி!�பாேனா ெவ'=
 ச3ேதக
 உ.eற 

அவகைள வைத*� வா8>ய�. 

 

சாமா:- உயி!-0 ஆப*தி�ைல. ராய�ேப8ைட ச-கா ைவ*தியசாைலயி� 

இ!-கிறா' - எ'றா. 

 

அ�ேபாேத கனக
மா. சா
பசிவ
 இ!வ!-0
 உயி வ3த�; சாியான S6சாக 

வி�*தன. 

 

சா
ப:- காய
 அதிகேமா? 

 

சாமா:- வ > �ழ�கா9� ஏறிவி8ட�; அதி� ஒ! எ@
, ெகாFச
 ஒ>3�ேபாM 

வி8டதா
. இர*த6 ேசத
 இ<வள) அ<வளெவ'4 ெசா�ல�>யா�! அபார
! 

அவ' இ'ன
 க ைண* திற-கவி�ைல. ேந+4 ரா*திாி �E�
 ம!3� 

ெகா�*தாக.; இ'4 காைலயி� நா�க. �'4 ேப!
 ேபாM வி8� இ�ேபாேத 
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தி!
பி வ3ேதா
. ெபாிய டா-ட மிக)
 கவைல� ப�கிறா; அ�ேக எ�ேலா!
 

?>-ெகா >!3தா� சீ-கிர
 0ண� படாெத'4 ெசா�9, எ�கைள 

அ=�பிவி8டா - எ'றா. 

 

அ3த� ,திய இடய� ெப+ற அவகDைடய மன
 ஆ> அலம3த�; அவகள� 

ேதக�க. ம ணி� நிைல*� நி�லாம� வி ணி� பற3தன. அவகDைடய 

உ.ள
 ப8டபா8ைட எ'னெவ'4 ெசா�வ�! அவக. அ�ப>ேய திைக*�� 

ேபாயின. 

 

கனக
மா., “ெப  இ�ேபா� இ�0தாேன இ!-கிறா.?" எ'4 மி-க 

�'பகரமான அ3த �-கிய விஷய*ைத ெம�ல ேக8டா.. அ3த- ேக.விைய- 

ேக8காதி!-க)
 அவD-06 சகி-கவி�ைல ; அைத- ேக8ட)டேன, "அவ. 

இ�ைல" எ'=
 ம4ெமாழி வ3� வி�ேமாெவ'4 தய�கி, கைடசியி� அைத- 

ேக8� வி8டா.; சாமாைவய எ'ன ெசMவா? ைகA�கள)மாக பி>ப8ட 

க.ளைன�ேபால விழி*�6 சிறி� ேநர
 தவி*தா; பிற0, "ெப  இ�கி!3தா�, 

வராகசாமி-0 ஏ' இ3த ஆப*� வ!கிற�? ெப  ேபானவிட3தா' ெதாியவி�ைல " 

எ'றா. 

 

கனக
மா. இ'ன�
 அைத ந
பாம�, “ஆனா� அவ. இ�ேபா� உ.ேள 

இ�ைலயா?” எ'4 ேபைதைம� ெப!-கா� ம4ப>A
 வினவினா.. 

 

சாமாைவய “இ�ைல” ெய'4 விைட ?றினா. ஆகா! அவகDைடய மனதி' 

0ழ�ப
 ெப!� 0ழ�பமாயி+4! அவக. தீ*தண9' ேம� விட�ப8ேடாைர� 

ேபாலாயின. ெப T-0
 மா� பி.ைள-0
 ஒேர கால*தி� �'ப
 ச
பவி*த 

விஷய
 ஒ! நிமிஷ*தி� அவகDைடய ேதக*ைத6 சீ0ைல*�, ெநFைச� பிள3�, 

இ!தய*ைத6 சி'னாபி'ன மா-கிவி8ட�. ேபசமா8டாம@
, எ<வித 

ேயாசைனA
 ெசMய மா8டாம@
 அ�ப>ேய ேசா3� அைசவ+46 சாM3� 

வி8டன. ஒ! நிமிஷமான பிற0 சா
பசிவ
, "அ�ப>யானா� நா' இ�ேக வ3� 

ேமனகாைவ அைழ*�� ேபாேனென'4 இவக. மா�பி.ைளயிட
 ெசா'னதாக 

என-0* த3தி வ3தேத! அெத'ன ச�கதி? அ3த* த3திைய யா ெகா�*த�?” 

எ'றா. 
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சாமா:- அைத வராகசாமிதா' ெகா�*தானா
. நா'கா
 நா. வராகசாமி ஒ! 

ேகZ' விஷயமாக ேசல
 ேபானா'. ரா*திாி 8 மணி வ >-0 நா=
 அவ=ட' 

ேபாM அவைன ரயி9� ஏ+றிவி8� ஒ'ப� மணி-0* தி!
பி வ3தவ', 

வராகசாமி-0 ரயி� கிைட*�வி8டெத'4 இவகளிட
 ெசா�9வி8� U8�-0� 

ேபாக நிைன*� இ�ேக வ3ேத'. 

 

அ�ேபா� ேகாமள
 W�கி- ெகா >!3தா.; ெப!3ேதவிய
மா. மிக)
 வ!*த* 

ேதா� உ8கா3தி!3தா.; எ'னெவ'4 ேக8ேட'. அத+0- ெகாFச நாழிைக-0 

�' நீ�க. ஒ! ெப8> வ >யி� வ3� வாச9� வ >யிேல இ!3� ெகா �, 

ெவ.ளி வி�ைல தாி*த ஒ! ேசவகைன உ.ேள அ=�பி, ேமனகாைவ அைழ*� 

வர6ெசா'னதாக)
, உடேன ேமனகா ெவளியி� ேபாM ெப8> வ >-க!கி� 

நி'4 உ�கேளா� ெகாFச நாழிைக ேபசி-ெகா >!3� வி8� அவD
 

வ >யி� ஏறி-ெகா டதாக)
, பிற0 வ > ேபாMவி8டதாக)
 ெப!3ேதவி 

எ'னிட
 ெதாிவி*தா.. ேமனகா த'னிட
 ெசா�9-ெகா.ளாம+ ேபானைத�ப+றி 

ெப!3ேதவிய
மா. வ!*த�ப8�-ெகா டா.. நீ�க. எ�ேகேயா அறி�கமான 

இட*�-0 ேமனகா)ட' ேபாMவி8�* தி!
பி வ3�வி�Uகெள'4 இவD-0 

சமாதான
 ெசா�9வி8� நா' ேபாMவி8ேட'. ம4நாD
 நீ�க. வராைமயா�, 

உ�கD-0 அறி�கமானவ U8>ெல�லா
 ேபாM நா�க. விசாாி*�� 

பா*ேதா
. ஒ! ெசMதிA
 கிைட-கவி�ைல. ேந+4 வராகசாமி வ3தா'; உடேன 

உ�கD-0* த3தி ெகா�*தா' - எ'றா. 

 

அைத- ேக8ட சா
பசிவ
 சகி-கெவா ணா ஆ6சாிய*ைதA
, திைக�ைபA� 

ெகா � , " எ'ன க க8� வி*ைதயா யி!-கிறேத! நானாவ� இ�ேக வரவாவ�! 

அ'ைறயதின
 நா' அ
பா. ச*திர*தில�லவா �கா
 ெசMதி!3ேத'; இ�0 வர 

என-0 ரஜா ஏ�? ரஜா இ�லாம� நா' இ�0 வர�>Aமா? ஒ! வார*�-0 

�'னா� தாேன நா' இ�ேக ெப ைண- ெகா � வ3� வி8ேட'. அத+0. 

இவகDைடய அ=மதி யி�லாம� அவைள அைழ*�� ேபாேவேனா! எ'னெக'ன 

ைப*தியமா? இ� ேக5வரகி� ெநM ஒE0கிற ெத'=
 ச�கதியா யி!-கிறேத!" 

எ'4 ?றி ேம@
 ேபசமா8டாம� மதிமய-க
 ெகா � சாM3தா. 
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மிக)
 பைதபைத*� நி'ற கனக
மா., “இைத� ேபாCZ� எEதி ைவ*தீகளா?” 

எ'றா.. 

 

சாமா:- வராகசாமி எEதிைவ-க ேவ டாெம'4 ெசா�9 வி8டா'. 

 

சா
ப:- ஏ'? - எ'றா. 

 

அத+0ேம� பதி+ ெசா�லமா8டாம� சாமாைவய தய�கினா; கைன*�- 

ெகா டா; இ!மினா; எ6சிைல விE�கினா; அ�,ற
 தி!
பினா; ஆகாய*ைத� 

பா*தா; &மாேதவிைய- கடா8சி*தா; சைமயலைறைய- கைட- கணி*தா; 

கைடசியாக ெமளன
 சாதி*தா. சா
பசிவ
 அ*�ட' வி�பவர�ல; "ேபாCசி� 

பதி) ெசMA
 ப> நா' த3தியி� ?ட ெதாிவி*ேதேன; அைத6 ெசMயாத 

காரணெம'ன?” எ'4 அேத ேக.விைய- ேக8டா. 

 

சாமா:- உ�கDைடய த3திைய� பா*த)ட' அ'ைற-0� ெப8> வ >யி� 

வ3த� நீ�கள�ல ெவ'4 நி6சயி*ேதா
. ஆனா�, ேமனகா எ�ப>*தா' ேபாயி 

!�பா. எ'பைத� ப+றி வராகசாமி எ ணாதெத�லா
 எ ணி�பா*தா'. 

அ�ேபா� அவ=-0 ஏேதா ச3ேதக
 உதி*த�. ேமனகாவி' >ர�0� ெப8>ைய 

உைட*�� பா*தா'; அதி� ஏேதா இர � க>த�க. அக�ப8டனவா
. அைத� 

பா*த)ட', அதி� பல இரகசிய�க. ெவளி�ப8டனவா
. அத'ேம� , அவ' 

ேபாCZ� எEதிைவ-க ேவ டாெம'4 நி4*திவி8டா' -எ'றா. அைத-ேக8ட 

அ<வி!வாி' ைப*திய�
, ஆவ@
 உ6ச நிைலைய அைட3தன, சிர
 Iழ'ற�; 

அ3த Uேட கி!கிெர'4 I+றி ேமேல கிள
,வதாM* ேதா'றிய�. ,*தியி' 

ெதளிைவ இழ3� ேமேல ேக8கேவ �வ ெத'ன எ'பைத அறியாம� ேசா3தன. 

 

சா
ப:- எ'ன க>த�க.? யா!-0 யாரா� எEத�ப8ட க>த�க.? அதி� அ�ப> 

எ'ன பரம இரகசிய*ைத- க bக.? எ�ேக அ3த- க>த�க.? நா' ப>*�� 

பா-கிேற' - எ'4 அ!வ!�ேபா�
 அட-கிய ேகாப*ேதா�
 ேக8டா. 

 

சாமா:- (மிக)
 பணிவாக) அ ணா ! அைத மா*திர
 நீ�க. எ'னிட
 

ேக8கேவ டா
; க>த�க. வராகசாமி யிட*தி� ைவ*தியசாைலயி� இ!-கி'றன. 
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ேநாிேலேய பா*�-ெகா.D�க.; இ3த விஷய*தி� மா*திர
 தய) ெசM� 

எ'ைன ம'னி-க ேவ �
 - எ'றா. 

 

சா
ப:- (ெபா�கிெயE
 ஆ*திர*ேதா�) எ'ன ஐயா! இ<வள) Wர
 ெசா'னவ 

பாதி- கிண+றி� வி8டைத� ேபால �-கியமான இட*தி� மைற-கிறீேர! எ�க. 

மன
 தவி-கிற� உம-0- ெகாFச�
 ெதாியவி�ைலயா? Uணாக இ'ன�
 

ேவ>-ைக பா-கேவ டா
. மி0தி விஷய*ைத A
 ெசா�@
. எ�ப>A
 அைத 

நா�க. அறி3� ெகா ேட தீரேவ �
. நட3தைத6 ெசா�ல உம-ெக'ன 

ேயாசைன? அதனா� உ
மீ� யா எ'ன 0+ற
 ெசா�ல� ேபாகிறாக.? 

பாதகமி�ைல , ெசா�@
; அ� எ�வாக இ!3தா@
 இ!-க8�
 - எ'றா. 

 

சாமாைவய ப+கைள- கா8>- ெகFசி, "இ�ைல அ ணா. அைத மா*திர
 நீ�க. 

ம+றவகளிட*திேலேய ேக8�-ெகா.D�க.. அைத வாயி� ைவ*�6ெசா�ல)
 

என-0 மனமி�ைல; இ�ேபா� இ'ன
 ஐ3ேத நிமிஷ*தி� நா
 ராய�ேப8ைட 

ைவ*தியசாைல-0� ேபானா� க>த�கைளேய நீ�க. பா-கலா
" எ'4 

பி>வாதமாக� ேபச அவக. மி03த ஆயாச�
, ஆ*திர�
 அைட3தன. 

அவகள� ஆவ� மகா உ-கிரமாக எE3� அவகள� ெநFைசA
 ேதக*ைதA
 

பbெரன- கிழி*� வி�ேமா ெவ'ன*த03த விைசையA
 ப!மைனA
 அைட3த�. 

ேகாப
 ேதக*ைதேய ெந!�பாM� ப+றி எாி*த�. ஆனா�, அைத யா மீ� 

கா8�வ�? சாமாைவய அ'னிய மனித; வராகசாமியி' U8>� , ணிய*தி+0 

உைழ�பவ. ஆைகயா�, அவைர ேம@
 வ+,4*த சா
பசிவ*தி+0 மனமி�ைல. 

இர � ைககDம+ற மனித' �">A*த
 ெசMய நிைன*தைத� ேபால அவ!ைடய 

அட�கா- ேகாப
 Uணி� fவ9*த�. “சாி; அ�ப>யானா�, ேபாேவா
 

எE3தி!
" எ'றா சா
பசிவ
. இ!வ!
 எE3தன. 

 

அத+0. கனக
மா. சைமயலைற�ப-க
 ேபாM உ.ேள எ8>�பா*�, 

“ெப!3ேதவிய
மா! எ'ன ெசMகிறாM? இ�ப> வா அ
மா! எ'ன இ� ?*தாக 

இ!-கிறேத! ெப ைணயா அைழ*�- ெகா � ேபான�? நீ�க. ஒ!வ!
 

பா-கவி�ைலயா? அ3த6 ேசவக' யா? விவரமாக6 ெசா�ல
மா!" எ'4 தன� 

ஆ*திர*ைத ெய�லா
 அட-கி-ெகா � நயமாக- ேக8டா.. 

 

ெபா4�பத+0 இயலாத �நா+ற*ைத-க � �க*ைத6 Iளி*�- ெகா.பவ.  
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ேபால ெப!3ேதவிய
மா. தன� �க*ைத விகார�ப�*தி-ெகா � அ!வ!�பாக, 

"ஆ
; ?*�தா'! அ� எ�கD-0 எ�ப>* ெதாிய� ேபாகிற�? ?*ைத� பா-கிற-

வகD-0
 ?*தா>கைள� பா-கிறவகD-03தா' நிஜ
 ெதாிA
; 

எ�கD-ெக'ன ெதாிA
" எ'4 ஒ'ப� �ழ
 நீ8>� ேபசினா.. அவDைடய 

�க�
 உத�கD
 ைககD
 யா)
 நீ டன. ''வா, உ8கா" எ'ற மாியாைதA
 

இ�லாம+ ேபானத'றி த' U8>� வ3� அ�ல� ெகா�-0
 பி6ைச-காரைர 

அவமதி*�� ேபIபவைள� ேபால ெமாழி3தா. ெப!3ேதவிய
மா.. 

 

கனக
மா. த�கDைடய ெபா�லாத கால*ைத நிைன*�* தன� ஆ*திர*ைத 

அட-கி-ெகா �, " எ'ன இ�? நீ ெசா�வெதா'4
 விள�கவி�ைலேய! 

நட3தைத விவரமாக6 ெசா�ல
மா! ெப ைண அைழ*�� ேபான� யா? ஏேதா 

க>த
 அக�ப8டதாேம; அ� எ'ன க>த
?"எ'4 தி!
ப)
 நயமாக- ேக8டா.. 

 

ெப!3ேதவி �'னி@
 அதிகாி*த எாி6சைல- கா8>, "ெப  ச�கதிதா' ஊ 

சிாி-கிறேத! அவளா�, நா�க. எ�ேலா!
 S> �-கா>8� உ.ேள உ8கா3� 

ெகா >!-0
ப> ஆMவி8டேத! வராகசாமி இைத- ேக8� த+ெகாைல ெசM� 

ெகா.ள*தாேன ேமா8டா வ >யி' கீ5 த'=ைடய கE*ைத- ெகா�*தா'; 

அ�ப>ய�லேவா ெசM� வி8டா.! ெப ணி!3தா@
 இ�ப>*தா' இ!-க 

ேவ �
! இ3த� ெப ைண� ெப+ற வயி+றி� பிர ைடைய ைவ*�- 

க8>-ெகா.ளலா
. இ�ப>�ப8ட ெப ணி!3தா� ஏேழE தைல�ைற-0
 

ேபா�
. அடாடா! இ!3தி!3� ந�ல இட*தி� ச
ப3த
 ெசM�ெகா ேடா
! இனி 

எ�க. U8>� நாM ?ட த ணீ 0>-கா�. அநியாயமாக எ�க. 0>ைய- 

ெக�*�வி8டா. ெகாE�ெப�*த � ைட” எ'றா.. 

 

அ3த6 ெசா� உ!-கிய இ!
ைப� ெபMதைலேபால, கனக
மா., சா
பசிவ
 ஆகிய 

இ!வாி' ெசவிகளி@
 _ைழ3த�. அவகள� ேதக
 க8�-0 அட�காம� 

பைதபைத*த�. ஒேர அ>யி� ெப!3ேதவியி' ம ைடைய I-க. I-கலாக 

உைட-க-?>ய S-க*ைத அைட3தன. ேகாபS8ட�ெப+ற ,9கைள� ேபால 

நி'ற கனக
மா., "ெப!3ேதவிய
மா! எ'ன தா4மாறாக� ேபIகிறாM? யாாிட
 

ேபIகிறாM எ'பைத-?ட மற3�வி8டாேய! நட3த விஷய*ைதA
 ெசா�லமா8ேட-

ென'கிறாM; நிைன*தவித
 எ�கைள Wஷி-கிறாM! இதனா� உ�கD-0 

மா*திரேம �-க�
 ெவ8க�ெம'4 நிைன*�-ெகா >!-கிறாM ேபா9!-கிற�! 
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அ!ைமயாக வள*த எ�கDைடய 0ழ3ைத ேபாMவி8ட�; எ�க. மா�பி.ைளயி' 

உயி!-0 ஆப*� வ3தா�, அதி� எ�கD-0 விசன
 இ�ைலயா? உ�கDைடய 

விசன*�-0 எ�கDைடய� 0ைற3த ெத'4 நிைன*�-ெகா டாயா? நீ எ�கைள 

எதிாிகைள�ேபால நிைன*� ஆ*திரமாM� ேபIவேத'? 0ழ3ைத எ�0 

தவி-கிறாேளா! அவைளய�லேவா நா
 இ!வ!
 ேச3� க � பி>-க ேவ �
; 

இ3த6 சமய*தி� நீA
 நா=
 ேச3� ச ைடயி�வதா அழ0? - எ'றா.. 

 

ெப!3ேதவி மி03த அ!வ!�ைப- கா8> வல� ைகயா� ேமாவாயி� விய�,- 

ெகா-கி மா8>, ''0ழ3ைதயாேம 0ழ3ைத! ந�ல 0ழ3ைத! வாயி� விரைல ைவ*தா� 

அ3த- ேகா3ைத-0- க>-க- ?ட* ெதாியா� பாவ
! அ3த- ேகா3ைத 

தவி-கிறேதா? ந�ல த>�பய ேலாேட உ�லாசமாக� ெபாE� ேபா-கி* 

தவி-கிறேதா? அவ. ேபான இட
 ெதாியாேதா? தFசா�ாி� ஒ! வ!ஷ
 ைவ*�- 

ெகா � நாடக-கார=-0- ?8>-ெகா�*த உ�கD-0 அவ. ேபான இட
 

ெதாியாேதா? கா-ைக பி>-கிற ைப*திய-காாிைய�ேபால, எ'ைன- ேக8க 

வ3�வி8டாேயா? அ�பா! ெபா�லா- 0
ப�! மகா ப8>-0
பெல'4 ெதாி3� 

ெகா.ளாமல�லவா மதி ேமாச
 ேபாேனா
" எ'4 ஏE ேமக�கD
 ஒ'4?> 

கி�டாயமான இ>கைள உ!8> வி�தைல�ேபால ெமாழி3தா.. அ3த 

க'னகhரமான ெசா+கைள- ேக8ட சா
பசிவ
 Uராேவச� ெகா � த
ைம 

�+றி@
 மற3� பாM3� எதிாி� கிட3த அ
மி- 0ழவிைய- ைகயிெல�*�- 

ெகா � சைமயலைற-0. _ைழய, சாமாைவய 04-கி� விE3� மைற*� 

அ
மி-0ழவிைய வா�கி அவைரA
 ?ட*தி+0 இE*� வ3தா. ெந!�,- கட9� 

நீ3திய கனக
மா. அE*தமாக, "அ> ெப!3ேதவி! நா-ைக உ.ேள ைவ*�� ேபI; 

தா4மாறாக உளறாேத; எ'ன நட3தெத'4 ேக8ேடா
. ஒE�காக6 ெசா�ல 

மனமி!3தா� ெசா�; இ�லாவி8டா�, ெசா�ல மா8ேட ென'4 ெசா�9வி�; 

நா�க. அறி3�ெகா.D
 வித*தி� அறி3தெகா.Dகிேறா
. உன-0*தா' 

வாயி!-கிறெத'4 ேப6ைச ஓ8டாேத"- 

எ'றா.. 

 

அத+0. க8�-கட�காத ேகாப*ைத- ெகா ட ெப!3ேதவிய
மா., "அ>யாேம 

அ>! உ�க. U8� ேசவக' ெப டா8>ெய'4 நிைன*�-ெகா டாேயா> 

நாற� ைட ! யாைர� பா*� அ> எ'கிறாM? அத+0. அ3த- க8ைடயிேல 

ேபாவா', ெமா8ைட6சி மாதிாி அ
மி-0ழவிைய* W-கி-ெகா � ஓ> 
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வ!கிறாேன! ேபா�க. ெவளியி�; ஜாதிெக8ட பிண�களா! உ�கைள யா இ�ேக 

பா-0 ைவ*� அைழ*த�? ேப*திைய நாடக-கார� பய@-0- ?8>-ெகா�*த 

தாM-கிழவி � ைட-0 இ<வள) அக�காரமா! U8ைடவி8� மாாியாைதயாக 

ெவளியிேல ேபாகிறாயா? ச3தனாபிேஷக
 ப ண8�மா?" எ'4 ?றி 

ைததாெவ'4 தா >- 0தி*� இல�கணி அவதார
 எ�*தா.. 

 

அ3த விபாீத*ைத- க � மிக)
 அ6சமைட3த சாமாைவய ந�வி� விE3�, 

''அ ணா ! வா!�க. ெவளியி� ேபாேவா
; இ� I*த அச�; இவேளா� 

ச ைடயி�வ� நம-0*தா' அவமான
; அ
மாைவ- ?�பி��க.. ந
�ைடய 

அக*�-0� ேபாேவா
, வா!�க. பா8>ய
மா! இ� ந'றாக இ�ைல; வா!�க. 

ெவளியி� ேபாேவா
" எ'4 வ+,4*தினா. ஆகாயேமா &ேலாகேமா ெவ'ப� 

ெதாியாம�, த
ைம �+றி@
 மற3� நி'ற சா
பசிவ
, அ
மாDைடய ைகைய� 

பி>*� அைழ-க, அவ. கைடசியாக, "ெப!3ேதவிய
மா! கட�பாைரைய 

விE�கிவி8� I-0- கஷயா*தா� அைத ஜீரண
 ெசMய� பா-கிறாயா! அ� 

எ�களிட
 ப9-கா�; இ ; இேதா ஒ! நிமிஷ*தி� உ' Gைத- க � பி>-கிேறா
" 

எ'4 ெசா�9 வி8� வர, Sவ!
 U8>+0 ெவளியி� வ3தன. 

 

அ�ேபா� சாமைவய, "அ ணா ! இவDைடய 0ண
 உ�கD-0 எ�ேபா�
 

ெதாி3த�தாேன. நீ�க. இைத� பாரா8> மனவ!*த� படேவ டா
; நா
 பாைல� 

பா�பதா பாைனைய� பா�பதா? வராகசாமியி' ெபா!8� நீ�க. இைத dமி-க 

ேவ �
; வா!�க. ந
�ைடய அக*�-0� ேபாேவா
. இ'ன
 நீ�க. 

கா�பி-?ட சா�பிடவி�ைலேய! �த9� கா�பி ெகாFச
 சா�பி8�வி8� பிற0 

ேம� ேயாசைனைய6 ெசMேவா
” எ'றா. 

 

அவ!ைடய ெசா+க. சா
பசிவ*தி' ெசவிகளி� _ைழயவி�ைல. அவ!ைடய 

மன�
 ேதக�
 ேகாப* தா@
, ஆ*திர*தா@
, அவமான*தா@
, �யர*தா@
 

படபட*த�. அதிவிைசயி� I+றி-ெகா >!3�
 அைசவ+றி!�ப� ேபால* 

ேதா'4
 ப
பர*ைத� ேபால இ!3தன. உட
ெப�லா
 வியைவ ஒEகிய�; 

க க. கல�கின. தா
 ஒ! ெப ைண� ெப+றதனா� அ<வா4 ேகவலமாக 

நட*த�பட ேந3தத�லவா எ'4 சா
பசிவ
 நிைன*� உ!கி ஓM3� ேபானா. 

அ�கா4
 அ*தைகய பழி�ைப� ெபறாம�, எ<விட*தி@
 பணிைவA
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மாியாைதையA
 ெப+றவராத9', ெவ8க�
, �-க�
, அEைகA
 

ெபா�கிெயE3தன ; க களி� �ளி3த நீைர* �ைட*�- ெகா டா; இ'ன�
 

தா
. வ3த காாிய
 �>யாைமயா�, அத+0. தா
 அ<வா4 ேசாவைடத� 

?டாெதன நிைன*தவராM, "சாமாைவயேர வ >யி� ஏ4
; ேநராக ைவ*திய 

சாைல-0� ேபாேவா
" எ'றா. அவ!ைடய ெசா�9' உ4திைய- க ட 

சாமாைவய , அைத ம4-க மா8டாதவராM உடேன அத+கிண�கி வ3� வ >யி� 

உ8கா3�, இ'ன இட*தி+0� ேபாக ேவ �ெம'4 வ >-காரனிட
 

ெசா'னா. அத+0. சா
பசிவ
, கனக
மா. ஆகிய இ!வ!
 ஏறி வ >யி� 

உ8கா3� ெகா டன. அதிேவகமாM ஓ8�
ப> சா
பசிவ
 க >*� உ*தர) 

ெசMதா. வ > அ�ப>ேய ,ற�ப8ட�. வ >-கார சாA,வி' ைககD
, சா8ைட 

வா!
, சத�ைககD
, வாA
 அதிகேவகமாM ேவைல ெசMதனேவ ெயாழிய 

0திைரயி' ஓ8ட*தி� எ<வித மா4பா�
 உ டாகவி�ைல. அ>க. அதிேவகமாக 

பட�பட 0திைரயி' நைட தள3த நைடயான�. 

 

கிழ-0 திைரயி' ��கி� அவ' இ'ன
 சிறி� தாராளமாக அ>கைள6 

சம�பி*தி!3தா� 0திைர ஈIவரைன- 0றி*�* தவ
 ெசM� இ'ன
 அதிகமான 

பல*ைதA
 பா9ய*ைதA
 ெப+4 வர அ�*த உலக
 ெச'றி!-0
; எதி*த 

U8� தி ைணயி9!3த ேபாC� ெஜவா'கD
 வ >யி� பி' ெதாட3� 

வ3தன. 

 

வ >-0.ளி!3த தாA
 பி.ைளA
 அ�ப>ேய பிரமி*� வாM திற-க)
 

மா8டாம� உ8கா3தி!3தன. ேமனகாவி' விஷய
 அவகD-0 இ'னெத'4 

ந'றாM விள�கவி�ைல. ெப!3ேதவிய
மாளி' Wஷைணயி9!3� அவDைடய 

க+பி+0- 0ைறவான விஷய
 ஏேதா ெவளிவ3தி!�பதாக மா*திர
 ஒ! சிறி� 

ெதாி3த�; ேமனகாவி' ந+0ண ந�ெலாE-க*ைதA
, க+பி' உ4திையA
, 

ேம'ைமயான மன�ேபா-ைகA
 அவக. ந'றாக அ=பவ*தி� 

உண3தவராத9', அ� I*த- க8�- கைதயாகேவ இ!-க ேவ � ெம'4 

நிைன*தன. ேமனகாைவ�ப+றி அ�ப> அவWறாக நிைன-க அவகDைடய மன
 

�ணியவி�ைல. மகா ,னிதவதியான அ3த- ேகாமளா�கியி' க+ைப6 

ச3ேதகி*தா�, ச3ேதகி� ேபாாி' சிர*தி� இ>ேய U53� அழி*� வி�ெம'4 

நிைன*தன. அவக. அ<வா4 எ ண மி8>!3த த!ண*தி� வ > ேம'ேம@
 

ெச'ற�. ெதாளசி�க� ெப!மா. ேகாயி� ெத!வி' ெதாட6சியான 

சா*தானி*ெத!ைவ- கட3� அ�பா� ேம+0 �கமாM தி!
பி X8ட சாைலயி+ 
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ெச�ல ஆர
பி*த�. அ�*த நிமிஷ*தி�, அ�ேக இட� ப-க*தி9!3த ேபாC� 

�ேடஷ' வாயி9� திbெர'4 நி'ற�. சாமாைவய, "சாயி,! ஏ' வ > நி'4 

வி8ட�?" எ'றா. 

 

உடேன சாயி, ஒ'ைறA
 அறியாதவைன�ேபால, “இ�ேல ஸாமி! எ�க ஊ� 

இ�ேக இ!-கிறா'; அ�-காகவ 0திேர எட-0� ப'றா�ேகா; இேதா ஆ6I 

ஓ8டேற' ஸாமி! ேராசைன ப ண வாணா
 ஸாமி!" எ'4 ?றி- 0தி*�, 

0திைரயி' க>வாள வாைர� பி>*� நட*�பவ' ேபால6 ெசM�, வ >ைய 

�ேடஷ' வாச9' ஓரமாக நி4*தினா'. உடேன ,+றி9!3த ஈச�க. 

கிள
,தைல�ேபால, ஐ3தா4 ேபாC� ெஜவா'க. ேதா'றி, வ >யி' 

நா+,ற�களி@
 G53�ெகா டன. ேபாC� இ'�ெப-ட பி'ப-க*தி� 

திbெர'4 ேதா'றி பைனமர*ைத� ேபா'4 விைற*� நி'4 சா
பசிவ*தி+0 

தி!"> ேதாஷ
 கழி�பவைர�ேபால வல� ைகைய W-கி-கா8> ஒE�காக சலா
 

ெசM� தம� ைகைய* �ைடயி� ேச*� நி'றா. எதிபாராத அ3த-கா8சிைய- 

க � தி�-கி8ட சா
பசிவ*தி' நிைலைம எ�ப> இ!3த� எ'றா�, பாசி நிைற3த 

0ள*தி� ஒ! க�ைல� ேபா8ட)ட' பாசி விலகி நா+,ற�களி@
 அைல நக3�, 

இைடயி� ெதளிவான இட*ைத- கா8�தைல�-ேபால, அவ!ைடய ஏைனய 

�'ப�கD
, உண6சிகD
 தி�-ெக'4 அவ!ைடய மன*தி' �',ற*தி9!3� 

பி' ,ற*�-0 ஒ��கின; அவ Iய உணைவ� ெப+4 தம� இய+ைகயான 

ெகௗரவ* ேதா+ற*ைத- ெகா �, தம� �க*தி� ச3ேதக
 ேதா'ற, “யா நீ�க.? 

இ3த >விஷ' ேபாC� இ'� ெப-டேரா? இத+0 �' எ'ைன� 

பா*தி!-கிறீகேளா?" எ'றா. 

 

சமய சFசீவி அMய த
�ைடய �க*ைத* தாமைர� &ைவ� ேபால� ,'னைகயா� 

மல*தி- கா8>, "ஆ
; தா�க. தFசா�>�> கெல-டவா. அ�லவா?" எ'றா. 

 

சா
ப:- ஆ
; நா'தா' - எ'றா. 

 

ேபாC� :- அ�ப>யானா� தா�க. ஒ! நிமிஷ ேநர
 �ேடஷ=-0. தய) 

ெசMயேவ �
 - எ'றா. 

 



219 

 

0திைரயி' இட-கினா� வ > நி'ற)ட' இ'�ெப-ட அைத� பா*� 

ெவளியி� வ3ததாக)
, வ >யி� தா
 இ!3தைத- க ட)ட' பைழய 

அறி�க*தா�, த
ைம அ<வா4 சலா
 ெசMதா எ'4
 சா
பசிவ
 �த9� 

நிைன*தா. பிற0 இற�கி ஒ! நிமிஷ
 வ!
ப> மாியாைத- 0ைறவாக*த
மிட
 

அவ ெசா�லேவ, சா
பசிவ
 ஒ! சிறி� திைக�பைட3தா. அ� காைல 

ேவைளயாதலா�, ஒ! கா� தம-0 பழ
, கா�பி, �த9ய சி+4 >க. ெகா�*� 

உபசாி-க அைழ-கிறாேரா ெவ'4 நிைன*தா; எ'றா@
 த
�ைடய அவசர*ைத 

நிைன*�, "�ேடஷ=-0. எ'ன விேசஷ
? நா' மிக)
 அவசரமாM� 

ேபாக ேவ �
" எ'4 ?றினா. 

 

ேபாC�:- �ேடஷனி� அதிக தாமத�ப�*த-?>ய ேவைல ஒ'4மி�ைல. ேபாC� 

கமி"ன வ3தி!-கிறா. அவ த�ேளா� மிக)
 அவசரமாக இர ெடா! 

வா*ைதக. ேபச வி!
,கிறா. உடேன தி!
பி வ3� விடலா
; தய) 

ெசMயேவ �
 - எ'4 நயமாக)
 அதிகார*ேதா�
 ?றினா. அைத-ேக8ட 

சா
பசிவ*தி+0 அ� உ ைம உலகேமா அ�ல� தா
 கன) நிைலைமயி� 

இ!-கிேறாேமா எ'=
 ச3ேதக
 உதி*த�; ெபாி�
 ஆ6சாிய*ேதா�, " எ'ன 

ஐயா! நா' வ >யி9!-கிேற' எ'பைத இ�ேபா� தா' நீ�க. பா*தீக. 

கமிஷன எ'ேனா� ேபசேவ �ெம'4 எ�ேபா� ெசா'னா? எ' வரைவ 

�'னதாகேவ எதிபா*தி!�பவைர� ேபால� ேபIகிறீகேள! �த9� நா' இ3த 

ஊ!-0 வ3த�தா' உ�கD-0 எ�ப>* ெதாிA
? இ�ேபா� இ3த வழியாக நா' 

வ!ேவ' எ'ப�தா' எ�ப>* ெதாிA
; அத+0* த03தா+ேபால, இ<விட*தி� 

வ >A
 தானாக நி'ற�
 ஆ6சாியமாக இ!-கிற�!" எ'றா. 

 

ேபாC�:- இ3த விவர�கைள ெய�லா
 அவேர த�களிட
 ேநாி� தி!�திகரமாக6 

ெசா�வா; கா*தி!-கிறா, தய) ெசMA�க. - எ'4 ேம'ேம@
 வ+,4*தி னா. 

சா
பசிைவய�கா!ைடய மனதி� ேகாடா= ேகா> எ ண�க. உ டாயின; தா
 

ெச�@
 இட�களி ெல�லா
 ேபாCஸா த
�ட' ெதாட3� ெகா ேட 

வ!கிறாகேளா ெவ'4
, அவக. அ<வா4 ெசMய ேவ >ய �கா3திர
 

எ'னெவ'4
 நிைன*� நிைன*� எ<வித நி6சயமான �>ைவA
 அைடய- 

?டாதவராM தய�கினா. தா
 அத+0�' பா*�
 அறியாத ேபாC� கமிஷன 

த
மிட
 எ'ன அவசரச�கதிைய- ?ற�ேபாகிறா எ'4
, அ� எ*தைகய ,திய 

�'ப*ைத6 ெசMய- கா*தி!-கிறேதா ெவ'4
 கவைல ெகா � தவி*தா. 
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ெப ணி' விஷய�
 , ம!மக�பி.ைளயி' விஷய�
 இ'ெனா! ,ற*தி� 

வைத*த�. "நி+கேவ டா
 பர)
 பற)"ெம'4 அவைர* W >-ெகா ேட 

இ!3தன. அ3த நிைலயி� இ!தைல- ெகா.ளி எ!
, ேபாலான சா
பசிவ
 அைர 

மனேதா� கீேழ இற�கி �ேடஷ=-0. _ைழ3தா. 

 

அ�0 நட3த ச
பாஷைணைய- கவனி*தி!3த கனக
மாDைடய மன� 

இ'னெத'4 விவாி-க இயலாத ஒ! வைகயான சFசல*ைத அைட3த�. 

இ'�ெப-ட!ைடய 0ரைல- ேக8டேபாேத ேகா8டா' சா0!வி �த9யவ+றி' 

அவ0ரைல- ேக8பைத� ேபால இ!3த�. சா
பசிவ*தி+0 ஏேதா ெப!*த விப*� 

ேநர- கா*தி!�பதாக நிைன*த அ
மா. வ >யி9!-க மனம+றவளாM- கீேழ 

இற�கினா.. சாமாைவய!
 ?ட* ெதாட3தா. அவக. இ!வ!
 

�ேடஷ=-0. _ைழ3தன. அவகD
 வ3தைத ேபாCஸா ஆ8ேசபி-கவி�ைல. 

சா
பசிவ
 உ.ேள ெச'4, எதிாி� ஓ ஆசன*தி� உ8கா3தி!3த ஒ! 

ெவ.ைள-கார அதிகாாிைய- க டா. அவ நம� சா
பசிவ*ைத- க ட)ட', 

அ'பான 0ர9� மாியாைத யாக, ">�> கெல-டேர! வரேவ �
; இேதா இ3த 

ஆசன*தி� உ8கா!�க." எ'றா. சா
பசிவ
 அ�ப>ேய உ8கா3தா; 

எ'றா@
, விஷய
 இ'னெத'ப� ெதாியாைம மா*திர
 அவ!-0 மி03த 

ஆவைல- ெகா�*த�. சா
பசிவ
 ெம�வாக, "தா�கைள நா' பா*ததி�ைல; 

ேபாC� கமி"ன தா�க.?'' 

 

�ைர, "ஆ
; நா'தா'; ச�கதி ேவெறா'4மி�ைல. ேந+றிர) என-0* தFசா� 

கெல-ட �ைரயிடமி!3� ஒ! அவசர*த3தி வ3த�. அைத உ�கD-0* ெதாிவி-க 

வி!
பிேய உ�கைள* த!வி*ேத'" எ'றா. 

 

தி�-கி8�� ெபாி�
 விய�பைட3த சா
பசிவ
, "ேந+4 சாA�கால
தாேன நா' 

அ�கி!3� ,ற�ப8� வ3ேத'. இத+0. எ'ன அவரசமான ச
பவ
 

ேந3�வி8ட�?” எ'றா. 

 

�ைர, “இேதா ப>-கிேற'; ேகD�க.. இதி� �த� பாதிபாக
 உ�கD-0 

ச
ப3தமான�, பி+பாதி பாக
 எ�கD-06 ச
ப3தமான�. ஆைகயா�, 

உ�கD-06 ச
ப3த�ப8ட �த� பாக*ைத� ப>-கிேற' ேகD�க. : 
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ெச'ைன ேபாC� கமிஷன அவகD-0 :- 

 

தFசா� >�> கெல-ட சா
பசிைவய�கா இ'4 மாைலயி� இ�கி!3� 

,ற�ப8� ப8டண
 வ!கிறா. காைலயி� எE
&ாி� இற�0வா. பிற0 

தி!வ�9-ேகணி ெதாளசி�க� ெப!மா. ேகாவி� ெத!வி9!-0
 வ-கீ� 

வராகசாமி அMய�கா அவகள� U8>+0 வ!வா. அவைர- க � அவாிட
 

அ>யி� எEத�ப8ட என� உ*தரைவ- ெகா�*�, அத+0 சா8சியாக நீ�கேள 

அவ!ைடய ைகெயE*ைதA
, ெப!விர� ேரைக அைடயாள*ைதA
 ெப+4- 

ெகா.ள- ேகா!கிேற'. அவ ரஜா இ�லாம� இர � தடைவகளி� த
�ைடய 

அதிகார எ�ைலைய வி�*� ெவளிJகD-0� ேபாயி!-கிறா. அ�ப>� ேபான 

ஒ! சமய*தி�, தா
 த
�ைடய உ*திேயாக �ைறயி� த
�ைடய அதிகார 

எ�ைல-0.ளி!-0
 கிராம�களி� �கா
 ெசMததாக ெபாMயான ெசல)� ப8> 

தயாாி*�, ச-காைர ஏமா+றி� பண
 வா�கி- ெகா >!-கிறா. தவிர, அவ 

பலாிட
 லFச
 வா�கினதாக அ=மானி-க பல சா8சிகD
 இ!-கி'றன. 

இவ+றா� அவ உ*திேயாக*தினி'4 நீ-க� பட*த-க�
, நியாய�தல*தி� 

த டைன ெபற* த03த� மான பல0+ற�கைள6 ெசMதி!�பதாக நிைன-க 

இடமி!-கிற�. அவ+ைற�ப+றி நா
 ெசMய�ேபா0
 விசாரைண �>A
 வைரயி�, 

அவைர ேவைலயி9!3� நீ-கி ைவ*தி!-கிேறா
. த
மிடமி!-0
 ச-கா 

ச
ப3தமான காகித�க. சீ��க �த9ய யாவ+ைறA
 இ3த உ*தரைவ அவ 

ெப+ற இர � நா8கD-0. தFைச கஜானா >�> கெல-டாிட
 ஒ�,வி-க 

ேவ >ய� : 

 

எ'4 கமிஷன �+ப0திைய� ப>*�- கா8>னா. அைத- ேக8ட சா
பசிவ*தி' 

மேனாநிைலைமைய மனித Jகி*த� ேவ �ேமய'றி, அைத உ.ளவா4 

விாி*ெதEத* ேதைவயான அறிவா+ற� இ3த எE� ேகா@-0 இ�ைலெய'4 

ெசா�வ� ெபாMயாகா�. அவ மிFசிய விய�,
 திைக�,
 ெகா � 

ேபசமா8டாம� அ�ப>ேய க�லாM6 சைம3� ேபானா. அவமான*தா� அவ!ைடய 

ேதக�
 மன�
 0'றி�ேபாயின. �க*ைத- கீேழ கவி*�-ெகா டா; உட
, 

பைதபைத*த�. விழிகளி� தீ�ெபாறி பற3த�. அ� ேவ4 எவராேலா அ=�ப�ப8ட 

ெபாM* த3தியா யி!-க ேவ �ெம'4 நிைன*தா. தா
 எ*தைகய 0+ற�
 

ெசMயாதி!-ைகயி�, கெல-ட த
மீ� ெபாM-0+ற
 Iம*தி, ேவைலயினி'4
 

நீ-கியி!-கிறா எ'பைத அவ!ைடய ெசவிக. ந
பவி�ைல. அ� 

உ ைமயாயி!-0ேமா ெவ'4
, அ� யா!ைடய விஷமேமாெவ'4
 ேயாசி*தா. 

ஒ'43 ேதா'றவி�ைல. சாமாைவய ஆ�கில பாைஷ சிறி� உண3தவராதலா�, 
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அவ அ�0 நட3த ச
பாஷைணயி' க!*ைத அறி3� ெகா டா. கனக
மா. 

விஷய
 எ'னெவ'பைத ெம�ல சாமாைவயாிட
 ேக8க, அவ உட=-0டேன 

அ3த ச
பாஷைணைய ெமாழிெபய*� வ3தா. கனக
மாளி' மன�
 ெமMA
 

ஆ*திர*தினா@
, விய�பினா@
 அவமான*தினா@
 படபட*� நி'றன. 

 

சா
பசிைவய�கா கமிஷனைர� பா*�, " எ'ன ஆ6சாிய
! இ3த உ*தர) 

என-06 ச
ப3த�ப8ட� தானா? ந'றாக� பா!�க.. இ3த- 0+ற�களி� எைதA
 

நா' ெசMயவி�ைலேய!" எ'றா. கமிஷன �ைரேய=
 ம+ற ேபாCஸாேர=
 

அவ ெசா'ன ெசா�ைல6 சிறிேத=
 மதி-கவி�ைல. ைகA�கள)மாக� பி>ப�
 

தி!ட'?ட தா
 0+ற
 ெசMயவி�ைலெய'4 ெசா�வைத- ேக8�� பழகிய 

ேபாCஸா ,*தி-0 சா
பசிவ
 அேத ேவஷ3தா' ேபா�வதாக* ேதா'றிய�. 

ஆைகயா�, கமிஷன அவைர� ெப!*த அேயா-கிய சிகாமணியாகேவ 

மதி*தாராயி=
, ெவளி-0 மா*திர
 மாியாைத கா8>, "கெல-ட ெசா�வ� 

ெபாMேயா , >�> கெல-ட ெசா�வ� ெபாMேயா; அ� தாேன பி'னா� 

விள�0கிற�. என-0 அவ ெகா�*த ேவைலைய6 ெசMய நா' கடைம� ப8டவ'. 

இேதா த3திைய நீ�கேள பா!�க.!" எ'4 ?றியவ ண
 த3தியி' கீ5பாக*ைத 

மைற*�-ெகா � �+ப0திைய- கா8>னா. அ� உ ைம* த3தியாகேவ 

காண�ப8ட�; தFசா� கெல-டாிட*தி9!3ேத வ3தி!3த�. அத'த' வாசக�
 

கமிஷன ப>*தப>ேய இ!3த�; சா
பசிவ
 சிறி� ேயாசைன ெசMதவராM, "உ
 

நட-க8�
; எ�லா
 காலவி*தியாச
; எ'ென'ன ச
பவி-கிறேதா பா-கலா
. 

இ�ேபா� உ�கD-0 நா' எ'ன ெசMய ேவ �
?" எ'றா. 

 

�ைர அவ!ைடய ேவதா3த� ேப6ைச- ேக8�� ,ரளியாக� ,'னைக ெசM�, “இ3த 

�+பாதியி' நக� ஒ'4 ேவ4 காகித*தி� தயா ெசMய�ப8>!-கிற�. அதி� 

எ'=ைடய ைகெயE*�
 ெசMதி!-கிேற'. அைத� ெப+4-ெகா.D�க.. 

ெச'ைன ஐ� ஹ)� ேபாC� �ேடஷனி� நாேன ேநாி� கமிஷனாிட
 இத' �+ 

ப0தியான உ*தரைவ� ெப+4-ெகா ேட'' எ'4 த3தியி' பி',ற*தி� எEதி- 

ைகெயE*�6 ெசM� அதி� உ�கDைடய ெப!விர� ேரைகைய அE*��க.; 

அ<வளேவ, ேவெறா'4மி�ைல. அத'பிற0 உ�கD-0 வி!�பமான இட*�-0 

நீ�க. ேபாகலா
" எ'றா. 

 

அைத- ேக8ட சா
பசிவ
 த
ைம மற3த நிைலைமயி�, கமிஷன ெசா'னப>  
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ெசM�வி8�; உ*தர)- காகித*ைத- ைகயிெல�*�-ெகா �, �ைரயிட
 

ெசா�9-ெகா.ள ேவ �ெம'=
 மாியாைதையA
, தம� ேதக*ைதA
 

�+றி@
 மற3� ேநராக ெவளியி+ ேபாM வ >யி� ஏறி-ெகா டா. வ > 

ஓ8ட�ப8ட�. S'4 உலக� கைளA
 எாி*த ஈசன� ேகாப*ைதேய, அ<வி!வாி' 

ேகாப*தி+0 இைணெசா�லேவ �
. அ'றி, ேவ4 எ3த ேகாப�
 அ3த6 

சமய*தி� இைணெசா�ல* த03தத�ல. தா�க. வ >யி+ ெச�வதாக 

அவகD-0* ேதா'ற வி�ைல. ஆகாய*தி� பற�பதாகேவ நிைன*�- 

ெகா டன. அவகDைடய மனதி9!3� ெபா�கிெயE3� உலக*ைத ெய�லா
 

S>ய உண6சிைய- ேகாப
 எ'பதா , �யர
 எ'பதா , விப*� எ'பதா எ'ன 

ெவ'ப�? யா)
 இ!3தன ெவ'ேற ெசா�லேவ �
. மிதமிFசிய ெகாதி�பி� 

அவகDைடய நிைலைம க8�-கட�காம� ேபாயி+4, வாM திற3� ேபச)
 

வ@வ+றவராM� ேபாயின. ஐ3� நிமிஷ ேநர*தி� வ > ைவ*திய சாைலயி' 

வாச9� நி'ற)ட', சாமாைவய "இற�0�க.'' எ'ற பிறேக, அ<வி!வ!
 தம� 

உணைவ� ெப+4- கீேழ இற�க, Sவ!
 உ8,ற
 _ைழ3தன. அ�ேபா� 

அகாலமாM� ேபானைமயா�, பிணியாளிகளிட
 ேபாக- ?டாெத'4 ேசவக' 

அவகைள* த�*�வி8டா'. எ'ன ெசMவ� எ'பைத�ப+றி சா
பசிவ
 

ேயாசைன ெசMதா. ம+றவைர ெவளியி� இ!-க6 ெசM� தா
 மா*திர
 ெபாிய 

டா-ட �ைரயிட
 ேபாM, தா
 தFசா� >�> கெல-டெர'4
, வ >யி� 

அ>ப8�- கிட-0
 தம� ம!மக� பி.ைளைய அவசரமாக� 

பா-கேவ �ெம'4
 ?ற, அவ இர-க�ெகா �, ேபாM� பா-க அ=மதி 

ெகா�*தா. ஆனா�, வராகசாமிAட' ேபசி, அவைன அல8ட-?டா-ெத'4
, 

பதிைன3� நிமிஷ*தி+0 ேம� இ!-க- ?டாெத'4
 நிப3தைன ?றி அ<வா4 

அ_மதி*தா. 

 

உடேன Sவ!
 ேநாயாளிக. க8>�களி+ ப�*தி!3த ஒ! அைற-0. ேசவகனா� 

நட*த�ப8டன. வராகசாமி ப�*தி!3த இட*ைத சாமாைவய அறிவா ஆத9', 

அவ ம+ற இ!வைரA
 அ<விட*தி+0 அைழ*�� ேபானா. ஆனா�, க8>9� 

ப�*தி!3த மனித' வராகசாமிதானா ெவ'=
 ச3ேதக
 அவகள� மனதி� 

உதி*த�. அ<வள) அதிகமாக அவ' உ!மாறி�ேபாM, க கைள* திறவாம� 

�+றி@
 உணவ+4 தளவைட3� உயிர+றவ' ேபால* �வ � கிட3தா'; 

உட
பி� ஏராளமாக* �ணி-க8�க. காண�ப8டன. அவ' அ*தைன காய�கைள 

அைட3தா' எ'பைத அவ+றி9!3� Jகி*�ண3த)ட' அவகள� உயிேர 
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கி�கிெட'4 ஆ>* த*தளி*த� ; 0ைலந�-க
 எ�*த�; மயி சி9*த�; 

க களி� க ணீ ெபா�கி- கடகடெவ'4 க'ன�களி� வழி3த�. அவகள� 

மன
 ெகாதி*த�; வயி4 ப+றி எாி3த�; இ!வ!
 அ3த நிைலைமயி� எ'ன 

ெசMவ? அ3த� பிணியி9!3� அவைன மீ8பத+0* த�கள� உட� ெபா!. ஆவி 

S'ைறA
 ெகா�*�விட)
 தயாராக இ!3தன. அ3த� பாிதாபகரமான 

ேதா+ற*ைத- காண, அவகDைடய �3திய விசன�க. யா)
 ,9யி' �' 

&ைன- 08>க ெள'ன ஓ> ெயாழி3தன; அவகள� மன
 ைந3திளகி ஏ�கிய�. 

இ!வ!
 க8>@-க!கி� நி'4 மாறிமாறி காய�கைளA
 �க*ைதA
 உ+4 

ேநா-கின. 

 

ஒ<ெவா! காய�
 எ<வள) ெபாிதாயி!3த ெத'=
 விவர*ைத சாமாைவய 

ெசா�ல6 ெசா�ல, அவக. வி
மி வி
மி அEதன; தம� �3தாைனயா� வாைய 

S>- ெகா � ெபா!மி யE�, க ணீைர* �ைட*�- ெகா டன. சிறி�
 

அைசவி'றி வராகசாமி சவ
ேபால- கிட3தா'. உடேன சா
பசிவ
 மன)!-க
 

அைட3�, "ஐேயா! ஏழைர நா8டா' எ�லாைரA
 ஒேர கால*தி�தானா 

ஆ8>ைவ-கேவ �
? என-காயி=
 உ*திேயாக
 ேபானேதா� நி'ற�; 

உம-0* ேதக*�'பமா ேநரேவ �
! பாவியாகிய என-0 ந'ைமேய 

நிைல�பதி�ைல. ப*� நா8கD-0 �' ேமனகாைவ நீ மிக)
 அ'பாக நட*தி 

அைர ெநா>A
 அவைள வி8�� பிாியா� வாFைசைய- கா8>யைத-க � எ' 

மன
 எ<வள) &ாி*த�. உன-0
 இ<வள) ச3ேதாஷமா எ'4 ெதMவேம அைத- 

க � ெபாறாைம ெகா � எ' வாயி� ம ைண� ேபா8� வி8டேத! எ'=ைடய 

தி!"> ேதாஷேம உ�க. இ!வைரA
 இ�ப> அல�ேகால�ப�*தி உ�க. 

வாழ-ைகைய6 சி'னா பி'னமா-கி யி!-0ேமா! அ�ப>�ப8ட�"ட- க  

இ�ேபா� ஏ' விசன�ப�கிற�'' எ'4 பலவா4 தம-0. நிைன*� உ!கினா. 

கனக
மா. வராகசாமியி' �க*த!கினி� 0னி3� அ', த�
ப, ''மா�பி.ைள; 

மா�பி.ைள!" எ'4 இர � S'4 �ைற ?�பி8டா.. அவ' அைத 

உண3ததாக* ேதா'ற)மி�ைல; சிறி�
 அைசவ+4
, க திறவாம@
 

�'ேபாலேவ கிட3தா'; கனக
மா., அ�ேபா� அவ=-0 எ<வித உபசரைண 

ெசMவெத'பைத அறியமா8டாம� தவி*தா.. 

 

,9�பா� ேதைவெய'றா@
, உடேன த!வி-க)
, அவன� உயி எமேலாக*தி' 

வாச+ப>யி� இ!3தா@
, அ�0 ெச'4 எம=ட' �">A*த
 ெசM� அவ' 



225 

 

உயிைர மீ8�வர)
 த-க திறைம வாM3த கனக
மா., அ�ேபா� எ�பா� 

ப�வதாயி=
, வராகசாமியி' நிைலைமயி� சிறிய மா4பா�
 ேதா'ற 

வைகயி�ைல; ம+ற �'ப�களாகிய இ>கைள* தா�கிய கனக
மா. அைத- க � 

சகி-கமா8டாம� பைதபைத*தா.; தா' ஒ'ைறA
 ெசMயமா8டாம� I
மா 

நி+ப� அவD-0* �'பமயமாக இ!3த�. அ', எ'=
 ெப!
 ேபM 

மனதி+0.ளி!3� ஓயாம� இ>*� இ>*� அவைள ஊ-கி-ெகா ேட இ!3த�. 

க'4-0- கனி3திற�0
 பIைவ�ேபால உ.ள
 உ!கிநி'4, த' வல� ைகைய 

நீ8> அவ=ைடய க'ன*ைத ெம�ல*தடவி, "மா�பி.ைள! மா�பி.ைள!" எ'றா.. 

திbெர'4 வராகசாமியி' க க. திற3� ெகா டன. ஆனா� விழிக. 

பய�கரமாக இ!3தன. பாைவ அ�0 நி'றவகளி' மீ� விழவி�ைல. அவ' 

ேவ4 ெவளிைய� பா*தா'; அவ=ைடய Sைள ந'றாM- 0ழ
பி� 

ேபாயி!�பைதA
, அவ' ேதக�+றி@
 ப6ைச�, ணா யி!�பைதA
 அவ' 

விழியி' 0ழ�ப�
, ஒளியி'ைமA
 ெதளிவாக- கா8>ன. அ�*த நிமிஷ*தி� 

க களி� அய) ேதா'ற, இைமக. தாேம S>-ெகா டன. அ�ேபா� அ�0 

வ3த �ைரஸானியாகிய தாதி ெயா!*தி, "ச3த> ெசMயாம� பா*�வி8�� 

ேபா�க.. அவ!ட' ேபச-?டா�" எ'4 இ�கிC" பாைஷயி� கீ6I-0ர9� 

அதிகார*ேதா� ?றினா.. அைத- ேக8ட கனக
மா. அட�கி� பி'வா�கினா.. 

 

அத+0. சாமாைவய வராகசாமி-0� ப-க*தி� கழ+றி ைவ-க�ப8>!3த, 

அவ=ைடய ெசா3த உைடைய ெம�ல எ�*� அதி9!3த க>த�க. இர ைடA
 

பட*ைதA
 எ�*� சா
பசிவ*தினிட
 ெகா�-க அவ மி03த ஆலேலா� அவ+ைற 

வா�கி பட*ைத உ+4 ேநா-கினா. அைத- க ட கனக
மாD
 அ!கி� ெந!�கி 

அைத� பா*தா.. விஷய
 இ'னெத'ப� அவகD-0 உடேன விள�கவி�ைல. 

மதிமய-க� ெகா ட சா
பசிவ
 ஒ! க>த*ைத எ�*�� ப>*தா; பிற0 

இ'ெனா'ைற� ப>*தா. கனக
மாD
 அவ!ட' ?டேவ அவ+ைற� 

ப>*�வி8டா.. இ!வாி' �க�கD
 சட-ெக'4 மாறிவி8டன; பிேரத-கைள 

ேதா'றிய�; ,*தி 0ழ
பிய�; சிர
 கி!கி!ெவ'4 Iழ'ற�; ெந!�பா+றி� நீ3தி* 

த*தளி�ேபாைர� ேபாலாயின. ைவ*தியசாைலA
, வராகசாமிA
,அவ=ைடய 

காய�கD
, க8�கD
 அவகDைடய ேநா-க*தினி'4 இ3திரஜாலேமாெவ'ன 

ெநா>யி� மைற3தன. 

 

மாயா >� பி.ைள ேமனகா)ேம அவகள� அக-க ணாகிய நாடகேமைடயி�  



226 

 

ேதா'றி- ?*தா>ன. தம� உட
ைபA
 தா
 எ�கி!-கிேறா
 எ'பைதA
 

மற3� பதறி�ேபாM அ�ப>ேய W கைள� ேபால நி'4வி8டன. யா எ'ன 

ெசா�@வ� எ'பைத அறியாம� Iவாி� தீ8ட�ப8ட சி*திர� ப�ைமகைள� ேபால 

அைசவ+றி!3தன. அ�ேபா� தாதியி' கீ6I-0ர� தி!
ப)
 உ டாயி+4. 

"பதிைன3� நிமிஷ
 �>3� ேபாMவி8ட�; ேபாகலா
" எ'ற ச3ேதாஷ ச�கதிைய 

சிறி�
 மன� ?சாம� அவ. ெதாிவி*தா.. அத+0. சாமாைவய, "அ ணா ! 

நாழிைகயாM வி8டதா
; நா
 ெவளியி+ ேபாக ேவ �
; க>த�கைள �'ேபால 

ைவ*�வி�ேவா
. �ைரயி' அ=மதி யி�லாம� நா
 எைதA
 எ�*�- ெகா � 

ேபாக-?டா�'' எ'றா. அைத- ேக8ட சா
பசிவ
 க>த�கைளA
 பட*ைதA
 

�'ேபால உைட-0. ைவ*�வி8� ெவளியி� நட3தா. அவ!ைடய 

நிழைல�ேபால- கனக
மாD
 ?டேவ ெச'றா.. Sவ!
 ைவ*தியசாைல-0 

ெவளியி� வ3தன. அ�0 0திைர வ >Aட' சாய�, தயாராக இ!3தா'. 

வ >யி� &8ட�ப8�, வி�ப�
 வழியறியாம� த*தளி*� நி'ற 0திைரA
, 

சா
பசிவ
 கனக
மா. ஆகிய இ!வ!-0
 ேந3� வ!
 ெபா�லா�0கைள- 

க � அEவைத�ேபால- க ணீ ெசாாி3� த' விதிைய நிைன*� 

அE�ெகா � நி'ற�. 

 

ெவளியி� வ3த)ட', சா
பசிவ
 வ >-க!கி� ெந!�காம� ச+4 Wர*திேலேய 

நி'றா. ம+ற இ!வ!
 வ3தன. இரணியன� 0டைல� பி��கி மாைலயாM* 

தாி*�-ெகா.D
 எ ண*�ட' மகா ேகாப*ேதா� ேதா'றிய உ-கிர 

நரசி
மS*தி Wணி+0.ளி!3� ேகாப நைக ெசMதைத�ேபால, அ�கி!3ேதா 

ந��0
ப> சா
பசிவ
 கலகலெவ'4 சிாி*தா. க>த�களி� காண�ப8ட விஷய
 

�+றி@
 �E�,ர8டான க+பைன ெய'4 அவ �'ேப உ4தி ெசM�ெகா டா. 

ேமனகா தFைசயி9!3த ஒ! வ!ஷ கால*தி� கணவன� பிாிவா+றாைமயா� ப8ட 

பா8ைடA
 ஊTற-கம+4
 ேம'மா>ைய வி8�- கீழிற�காம@
 கிட3� ஏ�கி* 

�!
பாM ெம93� த'ைன வைத*�- ெகா டைதA
 ந'றாக அறிவா ஆத9', 

அவகD-0 விபசார ேதாஷ
 க+பி�ப�, மகா பாபமான காாியெம'4 

எ ணினா. அவைள� ப+றி மனதா@
 அ<வா4 நிைன�ப� ெகா>ய 

பாதகெம'4 உ4தியாக நிைன*தா. மகா உ*தமியான அவ. விஷய*தி� 

எ*தைகய தகாத நிைன)
 ெகா.ள அவ!ைடய மன� ?சிய�. 

 

தம� விஷய*தி� த3தியி� அபா டமான ெபாM 0+ற�க. Iம*த� 

ப8>!-ைகயி�, தம� ெப  விஷய*தி@
 இ�ப>- க+பைனயான 0+ற
 

Iம*த�ப�வ� ஒ! ெபாிய விய�பாகா� எ'4
, ஒ'4 எ�ப> �+றி@
 ,ர8ேடா , 
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அ<வாேற ம+ற�
 ,ர8டான� எ'ேற நி6சயி*தா. க>த விஷய
 

நா*திமாகளாேலேய உ+ப*தி ெசMய�ப8டெத'4
, கனக
மா. �த�நா. 

?றியப> அவக. ேமனகாைவ- ெகா'ேற இ!-கேவ �
 எ'4 நிைன*தா. 

அவக. ேபாCZ� பதிய ைவ-காைமA
, அ3த நிைனைவேய உ4தி�ப�*திய�. 

தம� அ!ைம�ெப ைண தா
 இனி கா ேபாமா, அவைள எ�ப>- ெகா'றி!� 

பாகேளா எ'ற எ ண�க. உதி-க உதி-க அவ!ைடய உட
, அ�ெபாEேத 

ெவடெவடெவ'4 �>*த�. 

 

உடேன ேபாCZ� பதியைவ*�, வராகசாமியி' U8ைட6 ேசாதைன ேபா8� 

விதைவக. இ!வைரA
 ைக� ெசM� ந'றாக விசாரைணைய* ெதாட-க 

ேவ �ெம'4 நிைன*தா. தன� சேகாதாிகைள அவமான�ப�*தியைத�ப+றி 

வராகசாமி த�க. மீ� ேகாப�ெகா.ள- ?�மாயி=
, தா
 அ<வா4 ெசMேத 

தீரேவ � ெம'4 உ4தியாக ெவ ணினா. ஆனா�, அத+0. அவ மனதி� 

இ'ெனா! நிைன) உ டாயி+4. ெச'ற ப*� மாத�களாக தFைசயி� நாடக
 

நட*திய Uராசாமி நாA� க
ெபனியி� மனேமாகன மாயா >� பி.ைள ெய'ற 

,க5ெப+ற ஒ! ராஜ ேவஷ-கார' இ!3ததாக)
, அவ' ஏராளமான 0�
ப 

�திாீகைள� ைப*திய�ெகா டைலA
 ப> ெசM� அவகைள- ெக�*�வி8டா' 

எ'4
, அ3த- க
ெபனி சமீபகால*தி� ெச'ைன-0 வ3த� எ'4
 அவ 

தFைசயிேலேய நாளைடவி� ேக.வி�ப8>!3தா. Uரா6சாமி நாA�)
 

வ!மானவாி ேபா�
 விஷயமாக தம� க6ேசாியி� ஒ!தர
 விசாரைண-0 

வ3ததாக)
 அவ!-0 நிைன) டாயி+4. ஆைகயா� உடேன நாடக- 

ெகா8டைக-0� ேபாM, Uராசாமி நாA�ைவயாவ� மாயா >�பி.ைளையயாவ� 

க � க>த*தி� எEத�ப8>!�ப� ெபாMெய'பத+0 அவகDைடய சா8சிய�
 

கிைட-0
ப> தயாப�*தி வி8�வ3� அத' பிற0 ேபாCZ� பதி) ெசMவேத 

பலமான �ைறெய'4 நிைன*தா. 

 

சாமாைவயைர ேநா-கி, "சாமாைவயேர! Uரா6சாமி நாA�வி' க
ெபனி எ3த- 

ெகா8டைகயி� ஆ�கிற�?" எ'றா சா
பசிவ
. மாயா >� பி.ைள இ!3த 

க
ெபனி விஷய*ைத அறி3தவைர� ேபால� ேபசியைத- க � தி�-கி8� உ.eற 

ந��கினா. ஆனா� அைத ெவளியி+ கா8டாம� மைற*�-ெகா � 

“ெச�கா�கைட- ேகா8ைடயி� ஆ�கிற�” எ'றா. 

 

''சாி; அ�ேக ேபாMவி8� வ!ேவா
, வா!
” எ'றா சா
பசிவ
. அவ!ைடய  
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அ3தர�க நிைனைவ உணராத கனக
மா. அவ ேமனகாவி' க+, விஷய*தி� 

ச3தேதக�ப�கிறா எ'4 நிைன*� அைத� ெபாறாம�, " எ'னடா இ�? இ3த� 

ெபாM- க�தாசிைய எ�*�-ெகா � நாடக- ெகா8டைக-0� ேபாக ேவ �மா? 

08>6Iவாி� �8>-ெகா.ள ெவ.ெள E*தா? இ3த ெமா8ைட � ைடகேள 

க8�-கைத எEதி ைவ*� வி8� நீ இ�ேக ரஜா இ�லாம� வ3ததாக கெல-ட!-0
 

எEதியி!-கிறாகளடா! அ�ேக எத+காக� ேபாகிற�? அ�ேக ேபாM, "ஏனடா 

மாயா >� பி.ைள! நீ எ' ெப ைண அைழ*�-ெகா � வ3�வி8டாயா?" 

எ'4 ேக8கிறதா? அெத�லா
 ேவ டாம�பா! நீ ேபசாம� ேபாCZ� எEதி ைவ; 

� ைடக. தாமாக வழி-0 வ!கிறாக.” எ'றா.. 

 

சா
பசிவ
 பணிவாக, “அ
மா! உ ைம ெய'ன ெவ'ப� என-0* ெதாியாதா? 

இ!3தா@
 ெகா8டைக-0 நா
 ேபாவதி� ெகாFச
 அ=?ல
 இ!-கிற�. நா
 

ேபாMவி8� வர ஒ! மணி ேநர*தி+0 ேமலாகா�. அ�,ற
 உடேன ேபாCZ� 

பதிய ைவ�ேபாேம! ேபாC� எ�ேக ஓட�ேபாகிற�?” எ'4 மாியாைதயாக- ?ற, 

கனக
மா., ''அ�ப>யானா� வ >யி� ஏ4�க." எ'றா.. 

 

உடேன Sவ!
 வ >யி� ஏறி-ெகா டன. வ >ைய6 ெச�கா-கைட* 

ெத!வி+0 விைரவாக ஓ8�
ப> சாமாைவய வ >-கார=-0 உ*தர) 

பிற�பி*தா. எ�ேபா�
 I4I4�ைபA
 �ாித*ைதAம'றி ேசா3த நிைலைமைய- 

கா8டாத வ >-காரபா6சாமியா' சாA,வி' வாயி� “இேதா ஆ6I ஸாமி” எ'ற 

ெசா�ேல எ�ேபா�
 தவறாம� வ3த�. அத+கிண�க 0திைரயி' சத�ைககD
 

ஜ� ஜ� ஜ�ெல'4 ஓைச ெசMதன. அவ+றா� உ8,ற
 இ!3தவ வ > 

ேவகமாகேவ ஓ8ட�ப�வதாக நிைன*�-ெகா � தி!�தியைட3தன. ஆனா�, 

உ ைமயி� �'னி@
 விைச 0ைற3� ெகா ேட வ3தத'றி அதிகாி-க வி�ைல. 

தமய3தியி' இர டாவ� Iய
வர*தி+0� ேபா0
 ெபா!8� சார*திய
 ெசMத 

நளமகராஜைன�ேபால பா6சாமியா' சாய�, க>வாள வாைர- க
Xரமாக ைகயி� 

ஏ3தினா'. வ > ,ற�ப8ட�. 

 

ஒ'பதைர மணி-0 ைவ*தியசாைலயி9!3� கிள
பிய வ > மிக)
 சீ-கரமாக, 

பி+பக� ஒ! மணி-0 ெச�கா�கைட* ெத!ைவ அைட3� (S'4 மயி� Wர
) 

Uரா6சாமி நாA� எ<விட*தி� ஜாைக ைவ*�- ெகா >!-கிறா' எ'4 

சாமாைவய விசாாி-க, அவ' நாகமணி* ேதா8ட* ெத!வி� 0>யி!-கிறா' 



229 

 

எ'ப� ெதாி3த�. வ > அ<விட
 ெச'ற�. அ� பர*ைதய வசி-0
 

ெத!வாதலா�, அ�0 எ�ேபா�
 இரவாகேவ யி!3த�. U8>' கத)க. 

திற-கவி�ைல; மனித!
 காண�படவி�ைல. பிேள- வியாதி ெகா டதினா� கா9 

ெசMய�ப8ட ஊைர�ேபால, அ3த இட
 மிக)
 பய�கரமாக- காண�ப8ட�; 

Gாிய=
 அ3த* ெத!வி� தன� கிரண�கைள வி�வத+0 அFIபவ' ேபால* 

தனிைமயி� நி'4 ேம+0� ,ற*தி9!3த ெத!வி+0 ஓட� பா*தா'. ஆ3ைத, 

ேகா8டா', ?*தா>க., பர*ைதய, க.வ, ெகாைலஞ, அெமாி-க ேதச*திய 

ஜன�க. �த9யா ஒ! 0�
ப*ைத6 ேச3தவ ராத9', நம� பக� அவகD-0 

இரவ�லவா? அதனா�, அ3த* ெத!வி� யாவ!
 ப�-ைகயி� இ!3தன. 

 

Uராசாமி நாA� எ3த U8>� இ!-கிறா எ'பைத6 ெசா�ல-?>ய மனித' 

எவ=
 அ�0 காண�படவி�ைல. சாமாைவய!
 வ >-கார=
 கீேழ இற�கி 

U�ேதா4
 ெச'4 கதைவ* த8>ன; ஒ! U8>� பதிேல இ�ைல. இ'ெனா! 

U8>� அ�ேபாேத பய�கரமாக ெகா8டாவி வி�*�- ?6ச� ெசM� விழி*�- 

ெகா ட ஒ! மனித' இ'ன�
 தன� உணைவ� ெபறாம� "ஆ""ஊ" எ'ற 

ம4ெமாழிேய ெகா�*தா'. இ'ெனா! U8>� அைர* W-க*தி9!3த ஒ! கிழவி 

"ஆழ�? இ�ேக ஒE*தEமி�ேல! ேபாழா!" எ'4 0ழறி-ேபசி அத8>னா.. 

அ<வா4 அவக. U  பா�ப8�-ெகா ேட ெச�ல, அ�ேபா� ெதMவ6 

ெசயலாக அ�0 ஒ! வழி�ேபா-க' வ3தா'. அவ' Uரா6சாமி நாA�வி' 

U8ைட- கா8>னா'. சாமாைவய, சா
பசிவ
, கனக
மா. ஆகிய Sவ!
 அ3த 

U8ைட அைட3தன. சாமாைவய கதைவ* த8>னா. பதி� இ�ைல. ேம@
 ஓ�கி 

இ>*தா. அ�ேபா�
 பதி� இ�ைல; ைக ஓயாம� ஒ! நாழிைக வைரயி� கதவி� 

தம� �">ைய உபேயாக�ப�*தினா. அத' பிற0 ஒ!வ' கதைவ6 சிறிதள) 

திற3� அைத- ைகயி� பி>*�-ெகா � வழிமைற*� நி'4 மிக)
 நிதானமாக 

சா
பசிவ
 �த9ேயாைர ஏற இற�க� பா*�வி8� இE�பான 0ர9�, “நீ�க 

எ�ேகயி!3� வறீ�க?" எ'றா'.  உடேன சாமாைவய, “Uராசாமி நாA� 

இ�ேகதாேன 0>யி!-கிறா?" எ'4 ேக8டா. 

 

கதைவ* திற3த மனித', " எ'ன ச�கதி? நீ�க எ�கயி!3� வறீ�க" எ'4 

தி!
ப)
 ேக8டா'; அவ' அவகைள- க � பய3� வி8டா' எ'ப� ந'றாக  

விள�கிய�. 
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சா
ப:- தFசா�ாி9!3� வ!கிேறா
. நாA� ெதாி3தவ; அவைர� பா*�வி8�� 

ேபாகேவ �
 - எ'றா. 

 

அைத- ேக8ட அ3த மனித' ம4ெமாழி ெயா'4� ?றாம� கதைவ* தி!
ப S> 

உ8,ற
 தாளி8�-ெகா � ேபாM வி8டா'; ெவளியி9!3த Sவ!-0
 அவன� 

நட*ைத விய�ைப உ டா-கிய�; அவ' வ!வாேனா மா8டாேனா , Uராசாமி 

நாA� அ3த U8>� இ!-கிறாேனா இ�ைலேயா, ம4ப>A
 கதைவ இ>�பதா 

?டாதா ெவ'4 பலவா4 எ ணமி8�-ெகா � அைரநாழிைக ேநர
 ெவளியி� 

நி'றன. அ�ப> நி'ற� சா
பசிவ*தி+0 மிக)
 அவமானமாM* ேதா'றிய�; 

ேதகேம ?சிய�. எ'ன ெசMவா? அ� ெப ைண� ெப+றத' பலென'4 

நிைன*� நி'4 வ!3தி-ெகா >!3தா. ந�ல ேவைளயாக அவ' தி!
ப)
 

கதைவ* திற3தா'. அவ' எ'ன ெசா�ல� ேபாகிறாேனாெவ'4 Sவ!
 அவ' 

வாைய ேநா-கின. 

 

அவ', "அ)�க, இ�ப*தா' எ3தி!6சா�க; அ�பி> ஒ-கா!�க; ெமாக� 

கEவி-கின ேபாறவால உ.ளற ேபாவலா
" எ'4 ெசா�9வி8�* தி!
ப)
 

தாளி8�- ெகா � ேபாMவி8� ஒ! நாழிைக-0� பிற0 வ3� கதைவ* திற3�, 

"வா�க உ.ளற" எ'றா'. Sவ!
 உ8,03தன. பல தா5வார�க., ?ட�க., 

அைறக. �த9யவ+ைற- கட3� S'றா� க8�-0. _ைழ3தன. க டவிட 

ெம�லா
 கிழி3த திைரகD
, ஒ>3த நா+கா9கD
, ப�9ளி*த ப-க� 

ப�தா-கD
, இ��ெபா>3த கா8சிகD
, S�கி�கD
, கயி4கD
, 0�ைபA
, 

ெச*ைதA
, ,ைகயிைல* த
பல�கD
, கிழி-க�ப8ட தீ-06சிகD
, 0>*� 

மி03த சிெகர8�கD
, வா>�ேபான ெவ+றிைலகD
 கிட3தன. ஆ கD
, 

ெப கD
 Sைல��-0களி ெல�லா
 அல�ேகாலமாM� ப�*�- 0ற8ைட 

வி8�* W�கின. �க*தி� &ச�ப8ட அாிதார
 பாதி கைலயாம@
, கடவாைய� 

ெப!கவி8�
, உைடகைள இழ3�
 தா4மாறாM- கிட3தன. எ�0
 �+நா+ற
 

G53� வயி+ைற� ,ர8>ய�. 

 

சா
பசிவ
, கனக
மா. இ!வ!
 �ணியா� S-ைகA
 வாையA
 S>-ெகா � 

விைரவாக அ�,ற
 நட3தன. “ஆகா! இ3த அழைக- க �தானா ஜன�க. ஏமாறி 

ேமாகி�ப�! இத' ெபா!8டா ஜன�க. ஒ<ெவா! நாD
 ஆயிர
 இர டாயிர
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/பாM விரய
 ெசMகிறாக.! இ3த விகார�கைள- க �தானா 0ல�திாீக. தம� 

உயிராகிய க+ைபA
, இ
ைம வா5-ைகையA
, தம� ெப+ேறாைரA
, 

உ+றாைரA
 இழ3� தி டா>* ெத!வி� நி+ப�? இவகைள� பா*த க கைள* 

த ணீ வி�*தல
பி=
 அ!வ!�,* தீரா�! ேகார
! ேகார
 !" எ'4 நிைன*�- 

ெகா ேட S'றா� க8>� _ைழ3தன. அ�கி!3த தனியான ஓரைறயி� பாM 

தி � �த9யவ+றி' மீ� Uராசாமி நாA� உ8கா3தி!3 தா'. ஒ! Sைலயி� 

கா�பி* த ணீ!
 க!*த ஆ�ப�
 ைவ-க�ப8>!3தன. இ'ெனா! ,ற*தி� 

ெவ+றிைல பா-0 ,ைகயிைல சிகெர8� �த9ய நிேவதன
 ைவ-க�ப8>!3தன. 

ேவ4 யாேரா வர�ேபாகிறாகெள'4 நிைன*� அம*தலாக- கா�ேம� கா� 

ேபா8� உ8கா3தி!3த Uராசாமி நாA� சா
பசிவ*ைத- க ட)ட' தி!-கி8�* 

தன� க கைள ந
பாம� வாாி6 I!8>-ெகா � எE3� அட�கி ெயா��கி 

0னி3� ைக0வி*�, "Iவாமி! நம�கார
; வரேவ �
" எ'4 அ'ேபா� 

வரேவ+4, நா+கா9-காக அ�0மி�0
 தா >- 0தி*தா'. ஒ'4
 

அக�படாைமயா�, எதிாி9!3த ஒ! க
பளிைய எ�*�- கீேழ விாி*� உ8கா!
ப> 

ேவ >னா'. அவ தFைச >�> கெல-டெர'ப� அவ=-0 ந'றாகேவ 

நிைனவி!3த�; அவ=ைடய அ3தர�கமான விIவாச*ைத- க ட சா
பசிவ*தி' 

அ!வ!�, ஒ! சிறி� தணி3த�; அவ!
 ,'னைக கா8>, "நா' உ8கா!வத+0 

ேநரமி�ைல; ந� W-க*தி� உ
ைம நா�க. எE�பிவி8ேடா
. ரா*திாி ெய�லா
 

க  விழி*தி!�Xக.. ப-க*தி@.ள நா8�� பி.ைளயா ேகாயி� ெத!)-0 ஒ! 

காாியமாக வ3ேதா
; நீ இ�ேக இ!�பதாக- ேக.வி�ப8� உ
ைமA
 

பா*�வி8�� ேபாகலாெம'4 வ3ேதா
. ேவெறா'4
 விேசஷ மி�ைல; 

ெசௗ-கிய3தாேன?" எ'றா. 

 

நாA�:- (ைக0வி*�) த�க. தயவினா� ெசௗ-கி ய3தா'; ஏேதா இ!-கிேற'. 

இ3த ஏைழைய மதி*� தா�க. இ<வள) Wர
 தய) ெசMத� எ'=ைடய 

பா-கிய3தா' - எ'றா'. ஆனா�, அவ=ைடய மன� மா*திர
 ஒ!வா4 

அ6ச�ெகா ட�. அவ தம-0 அதிகாி*த வ!மானவாி விதி-0
 ெபா!8� 

உளவறிய வ3தி!�பாேரா ெவ'4 ஒ!வைகயான ச3ேதக
 உதி*த�. ஆைகயா�, 

அவ' தன� ேதக ெசௗ-கிய*ைத--?ட� &*தியாக* ெதாிவி*�- ெகா.ளாம� 

இE�பாக- ?றினா'; தா' ெசௗ-கியமாக இ!-கிறதாக அவ' ெசா'னா�, 

அதனா� அவ=-0 ந�ல வ!மான
 வ!கிறெத'4 நிைன*� வாி விதி-க- ?>ய 
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ச-கா அதிகாாிகD
 இ!�பதா�, அவ' தன� ேdம*ைத* ெதாிவி�பதி� ?ட 

I�க
 பி>*தா'. 

 

சா
ப:- உ�கD-0* தFசா�ாி� ந"ட
 வ3தெத'4 ெசா�9-ெகா டாகேள! 

இ�ேக எ�ப> இ!-கிற�? - எ'றா. 

 

நாA�வி' ச3ேதக
 நி6சயமான�. உடேன S-கா� அழ*ெதாட�கினா'. “ஆமா
! 

இராேமIவர
 ேபானா@
 சநீIவர' விடாெத'கிறமாதிாி த'னிழ� த'ேனா� 

தாேன வ!
. அ�ேக ந"ட�ப8ேட'; இ�ேக ெபா!ைள வாாி எ�-க வ3ேத'. 

இ�ேக ெபாிய அவ-ேக� ச
பவி*த�; எ'ன ெசMகிற�? அதி"டமி�ைல ” 

எ'றா'. சா
பசிவ
 மிக)
 அ_தாப�கா8>, "அடாடா! எ'ன அவ-ேக� வ3த�? 

ெசா�ல-?>ய�தாேன?" எ'றா 

 

Uரா:- எ�களிட*தி� மாயா >�பி.ைள ெய'4 ஒ! ,க5 ெப+ற ராஜா 

ேவஷ-கார' இ!3தா'. அவ' திbெர'4 ஒ! வார*தி+0 �' எ�ேகேயா 

ஓ>�ேபாMவி8டா'. அவ' ேபான� ம8�மி'றி ஐ3L4 /பா ெப4மான 

உ��,கைளA
, நைககைளA
 எ�*�-ெகா � ந�ல சமய*தி� ேபாMவி8டா'. 

ேவ4 சாியான ராஜா ேவஷ-கார' இ�லாைமயா�, பண வGேல கிைடயா�; 

ேசா+4-0
 தி டா8டமாM வி8ட� - எ'றா'. 

 

சா
ப:- ஐேயா பாவ
! அவ' ஏ' ேபாMவி8டா'? ச
பள
 0ைறெவ'4 

ேபாMவி8டாேனா? 

 

நாA� :- அ�ப> ெயா'4மி�ைல. அவ=-06 சா�பா� ேபா8� மாத
 இ!L4 

/பா ெகா�*ேத'. நா' அதி� 0ைற) ைவ-கவி�ைல; இ�கி!3தா� அவ=
 

பிைழ*�� ேபாகலா
; நா�கD
 தைலெய��ேபா
. தைல6Iழி யாைர வி8ட�. 

 

சா
ப:- அ�ப>யானா�, அவ' ஏ' ஓ>னா'? 

 

நாA�:- ேவ4 எத+காக ஓ�கிறா'? எ�லா
 �திாீ விஷய3தா'. அவ' 

I
மாவி!3தா@
, நாடக
 பா-க வ!
 ெப �க. அவைன வி�கிறதி�ைல. 
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அவ' தFசா�ாி9!3தேபா� யாேரா ஒ! ெபாிய மனித!ைடய ெப ைண* 

தி!8�*தனமாக ைவ*�-ெகா >!3தானா
. அவ. மகா அழ0 I3தாியா
; 

அவDட
பி� ஐயாயிர /பா நைக யி!3ததா
. அ�கி!3� நா�க. இ�ேக வ3த 

பிற0, அவD
 ஏேதா த3திர
 ெசM�, த' ெப+ேறா ,!ஷ' �த9ேயாைர 

ஏமா+றிவி8�, இவனிட
 வ3�வி8டாளா
. அவD
, அவ=
 எ�ேகேயா 

இரகசியமாM ஓ>�ேபாM வி8டாக., ெர�?' சி�க�& �த9ய அ-கைர 

ேதச�கD-0� ேபாM அவக. இ!வ!
 நாடக- க
ெபனி ஏ+ப�*தி 

ஆட�ேபாகிறதாக- ேக.வி�ப8ேட'. அவ' ேபான ேததி �த� எ�கD-0* 

�'ப3தா' - எ'றா'. 

 

அைத- ேக8ட சா
பசிவ
 கனக
மா. ஆகிய இ!வாி' �க�கD
 

மா4தலைட3தன. விஷய
, கிண4 ெவ8ட &த
 ,ற�ப8டைத�ேபால 

�>3தைத�ப+றி- ெபாி�
 கல-க மைட3தன. ேமனகா தFைசயி� தம� 

U8>9!3த ஒ<ெவா! நிமிஷ�
 கனக
மாளி' க ணி� ப8�-ெகா ேட 

இ!3தா. ஆத9', இதி� ச
ப3த� ப8டவ. ேமனகா அ'ெற'ப� நி6சயமாக* 

ெதாி3ததா யி=
 க>த*தி+0
, அ3த விவர*தி+0
 ஒ+4ைம யி!�பதா�, 

ஒ!-கா� அவேள அ<வா4 ெசMதி!�பாேளா ெவ'=
 ச3ேதக�
 அவகDைடய 

மனதி� அFசி அFசி* தைலைய* W-கிய�. அவகDைடய 0ழ�ப
, 

ெப!�0ழ�பமாM, �+றி@� 0ழ�பமாM �>3த�. 

 

நாA�:- பிராமண ஜாதியா
! 

 

சா
ப:- ைவ"ணவ ஜாதியா? �மா*த ஜாதியா? 

 

நாA�:- அைத நா' ேக8கவி�ைல. யாேரா ஒ! ெபாிய மனித!ைடய ெப ணா
. 

மகா சாகஸ
 ெசM� த�க. U8டாைர ஏமா+றிவி8� வ3�வி8டாளா
. 

 

சா
ப:- பாவ
! யா!ைடய ெப ேணா ெதாியவி�ைல. சாி; நா' தFசா� 

ேபான)ட' அ3த� ெப ணி' ெப+ேறா எ'னிட
 வ3� பிரா� 

ெசா�9-ெகா � அEவாக.; அவ=ட' ?ட இ!3த உ�கD-ேக அவ' ேபான 

இட
 ெதாியவி�ைலேய! நா' இதி� எ'ன ெசMய�ேபாகிேற'! சாி; நாழிைக 

யாகிற�; நா�க. ேபாM வி8� வ!கிேறா
. நீ ஒ! உதவி மா*திர
 ெசMA
; 
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மாயா >�பி.ைள எ�கி!-கிறா' எ'ப� உம-0 இனிேம� ெதாியவ3தா�, 

தFைச-0 எ' ெபய!-0 ஒ! க>த
 எEதி விவர*ைத* ெதாிவி-க ேவ �
; அைத 

நா' அ3த� ெப ணி' ெப+ேறாாிட
 ெசா'னா� அவக. ேபாM ெப ைண 

அைழ*�வ!வாக.; அ�ேபா� அவ=
 இ�ேக உ�களிட
 தி!
பி வ3� 

வி�வா''' எ'றா. Uராசாமி நாA�)-0
 அ� அ_?லமான காாியமாக* 

ேதா'றிய�; " எஜமா'களி' தய) மாறாம� ஏைழேம� எ�ேபா�
 இ!-க 

ேவ �
" எ'4 ப'�ைற ேவ >- ெகா டா'. உடேன Sவ!
 ெவளியி� 

வ3தன. 

 

தி ைணயி� உ8கா3தி!3த பா6சாமியா' சாய�, எE3� ேபாM வ >யி' 

ேம� த
 சி
மாசன*தி� திbெர'4 உ8கா3தா'. நி'றப>ேய W�கி ஆ> 

விE3� ெகா  >!3த 0திைர எதிபாராத அ3த அைச�பா� மர-கிைளயி 9!3� 

ைந3� விE
 பழ
 ேபால ெபா*ெத'4 கீேழ விE3�வி8ட�. சாய,)
 0திைரயி' 

��கி' ேம� 0�,ற விE3தா'. ஆனா�, அவ=ைடய மீைசயி� ம  ப��' 

எE3�வி8டா' எ'றா@
, த'=ைடய 0திைர அ�ப>6 ெசM� த'ைன 

அவமான�ப�*திய� அவனா� சகி-க- ?டாத காாியமாக இ!3த�. அதிகாி*த 

ேகாப*தினா� அவ=ைடய தா> மயி ஒ<ெவா'4
 ஒ<ெவா! ஈ8>ைய� ேபால 

நீ � நி'ற�; ப�*தி!3த 0திைரயி' �க*த ைட அவ' வ3� கீேழ உ8கா3� 

அத' இர � கா�கைளA
 இர � ைககளி@
 பி>*�-ெகா டா'; அவ' 

ஒ!-கா� அத' காதி� ஏேத=
 இரகசியமான ம3திர
 ெசா�9 அைத எE�ப� 

ேபாகிறாேனா ெவ'4 பிற ச3ேதகி-க* த-கதாக அ3த நிைலைம காண�ப8ட�. 

 

ஆனா�, அவ' 0திைரயி' இர � கா�கைளA
 இ4க� பி>*�-ெகா �, 

பாைறயி� ம8ைடைய உைட-க இளநீைர ேமா�த� ேபா� ஓ�கி அத' �க*ைத* 

தைரயி� ஏெழ8� �ைற ேமாத கிழ-0திைர U எ'4 கதறி-ெகா ெடE3த�. 

அத' உட
பி� விபாீதமான I4I4�, டாயி+4. ேமாவாA
, உத�கD
, 

ப+கD
, வாயி9!3த க>வாள�.D
, இர*த� ெப!-0
 ஒ'4 ேச3� த-காளி� 

பழமாM நI�கி உ!வம+4 ஒேர ெமா*ைதயாக* திர � காM3த ேபாீ6ச
 பழ
 

ேபாலாயின; 0திைர சாக)
 மா8டாம�, சகி-க)
 மா8டாம� தவி*� மரண 

ேவதைன�ப8ட�. தா' வ >யி� ஏ4
 ேபா� W�கிய ெப!
 பிைழ-காக 

0திைரைய* தா' த-கப> த >*� வி8டதாக நிைன*�* தன� மாைப 

ெப!ைமேயா� பா*�-ெகா ட சாய�, SவைரA
 ேநா-கி, "ஏ4�க ஸாமி! 
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ேபாகலா
" எ'4 மாியாைதயாக அைழ*தா'. சாமாைவய!
, ெபாி�
 

கைள�பைட3� த
ைம �+றி@
 மற3தி!3த ம+றி!வ!
 வ >யி� 

ஏறி-ெகா டன. 

 

அத+0. அ3த* ெத!வி� இர ெடா! U8� வாயி�க. திற-க�ப8>!3தன. 

எதி*த U8�* தி ைணயி� நாைல3� ேசா
ேபறிக. உ8கா3� சிகெர8�� 

பி>*�-ெகா �
 சிாி*�-ெகா �
 இ!3தன. அவக. நா�வ!
 இ!ப� 

�த� ��ப� வய� வைரயி� அைட3த ெயௗவன� ,!ஷக.. அவக. அ3த* 

ெத!வி@.ள பர*ைதய ஒ<ெவா!வ!-0
 ஒ<ெவா! நாD
 ,!ஷைர* 

ேத>வ3� பிைழ�,-0 வழி ெசMA
 ேப!பகாாிக.. அவகDைடய 

அல�கார�கேளா, அவக. மி-க க ணியமான ெபாிய மனிதக. எ'பைத6 

I8>ன. ஆனா�, உ ைமயி� அவகைள-கா8>@
 இழிவான மனிதைர 

&மாேதவி இ� கா4
 ெப+றிரா.. 

 

சா
பசிவ
, கனக
மா., சாமாைவய ஆகிய Sவ!
 Uராசாமி நாA�வி' 

U8�-0.ளி!3� வ3தைத- க ட)ட' அ3த* தரகக. ,ரளி ெசM� 

அவகைள� பழி-க* ெதாட�கினாக.. அவரவ மனதி9!�பேத அவரவ 

வாயி@
 ெசய9@
 ேதா'4
 எ'பத+0 இண�க, அ3த� ெபாிய மனிதகD-0 

உலக*தி@.ள எ�ேலா!
 ?8>- ெகா�-0
 தரகராM* ேதா'றின. அவக. 

சா
பசிவ
 �த9ேயாைர- க ெண�*�
 பாராமேல Iவைர�பா*� உர*த 

0ர9� ேபச*ெதாட�கினாக.. ஆனா�, அவகள� ஒ<ெவா! ெசா�@
 கணீ 

கணீெர'4 இ
Sவ ெசவியி@
 ப8ட�. எ'றா@
, த
ைம ஏ' அ�ப>� 

பழி*�� ேபIகிறாக. எ'4 சா
பசிவ
 ேக8பத+0 வழியி'றி, அ3த6 

ேசா
ேபறிக. தம-0. ேபசி- ெகா.ேவாைர� ேபால6 சாம*தியமாக� 

ேபசினாக.. 

 

ஒ!வ', "அேட பா�பா'!" எ'றா'. இ'ெனா!வ', “அேட 0
பேகாண*�� 

பா�பா'!" எ'றா'. 

 

S'றாவ� மனித', “இ�ேலடா! அ-காேள! மாயா >� பி.ைளைய* 

ேத8றா டா! அ-காேள இவ=-0 மக இ!�பாடா! மாயா >�பி.ைள தா' 

ஆ டவனா6ேச; அ3த ஆ டவ=-0 எ�ேலா!
 08>�கைள இ8டா3� 

நிமி*திய
 (நிேவதன
) ப ண வாரா�கடா!" எ'றா'. நா'காவ� மனித' , 
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"அ-காேள! இ3த பா�பார நாயி�க ெக8டமாதிாி ஒ!*த=� ெகட�ேலடா! 

அ-காேள அ)�க எ3த ேவைல-0ேம ேபாவ8�ேம; எ�ேலாைரA
 

ெக96I�,8றா�கடா! க.D- 0>-க8�
; அைத நா
ப ெமா3ைத, ெமா3ைதயாக- 

0>6சா அவ�க ெமாடா ெமாடாவா �E�கி�,8றா�க, ப.ளி- ?ட*திேல ப>6சா , 

அவ�கதா' ெமாத�ல ேதறா�க. க6ேசாி ேவேல ெசFசா ஒ!*த' நா@ேப! 

ேவைலைய6 ெசMறா'. அ)�க ெபாிய ரா-சச� பய@�கடா; ேபான வ!ச
 

ெக)ண! ப�களா)ேல ஒ! வி!3� நட3தி6சா
! அ�ேல ஒ! பா�பா=
 ST 

தமிள=
 ஒேர ேமேசேல ஒ-கா3தா=வளா
. மீ' 0FேசெநMயிேல ெபாாி6I 

ஆD-0 ஒ! த8� வ6சா�களா அ-காேள! அ3த� பா�பா' நா@ த8ைடA
 

ெபா8ல! ைகயிேல யி!3� ,>�கி- ெகா8>-கி= தாேன �'=8டானா
. 

அ�பாேல இ'ன
 எ8�* த8�- ெகா டார6 ெசா�9* �'னானா
; அ-காேள! 

அவ�க ஆ
பிெள�கD
 அ�ப>*தா' ெபா
பிெள�கD
 அ�ப>*தா'. 

ெபா
பி.ெள�க, நாடவ
 பா-க வ3தா நாடவ-காரைன� பி>6I-கிறா�க - 

எ'றா'. 

 

�த� மனித':- (ப�ைல- க>*�-ெகா �) பாடா? அ-காேள! ெவ8க
, மான
, 

G�, ெசாரைண, ஒ Tமி�லாம ப8ட�பக�ேல , ஒ! ெகௗவிையA
 இ8�-கி= 

நாடவ-கார' ஊ8�-0 வ3�8டா'; பா-கற�-0 மகாெபாிய மனிசைன� ேபால 

இ!-கறா டா! ஒேதடா அ-காேள! - எ'றா'. 

 

இ'ெனா!வ', "அ-காேள! 0�டா சா-கேட ஹ�வா" 

 

த�கைள*தா' அவக. அ<வா4 W+4கிறாக. எ'பைத சா
பசிவ
 அறி3� 

அ3த� ப-க
 தி!
பி உ+4 ேநா-கினா; அ�ேபா� அவக. ஒ'ைறA
 அறியாத 

பர
 சா�-கைள� ேபால- காண�ப8டன. அவகளி� ஒ!வ' எE3� மிக)
 

மாியாைதயாக)
 அ'பாக)
 ந'ைமA
 ,'னைகA
 fவ9*த �க*ேதா�
, " 

எ'ன நாயனா பா-கறீ�க? யாைர* ேத8றீ�க; ெசா'னா-க நா�க கா8டேறா
 

நாயனா!" எ'4 உபசாரமாக- ேக8� அேத கால*தி� தணி3த 0ர9� ஒ<ெவா! 

ெசா�@-0
 பி'னா�, "அ-காேள அ-காேள' எ'4 தி8>னா'. சா
பசிவ
 

ப8டண*�6 ேசா
ேபறிகளி' 0ண*ைத ந'றாM அறி3தவராத9' ேபசாம� 

வ >யி� ஏறி- ெகா டா. 
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ம+றவ!
 ஏறி-ெகா.ள, வ > ,ற�ப8� ெத!வி' கைடசியி+ ேபாM நி'ற�.  

வ >ைய எ<விட*தி+0 ஓ8�வெத'4 வ >-கார' ேக8க, சாமாைவய!
 

கனக
மாD
 சி3தைன ெசMயலாயின. அத+0. சாமாைவய, "இ�ேபா� மணி 

S'றி!-கலா
. நா
 ேநராக எ'=ைடய U8>+0� ேபாேவா
. அ�,ற
 

ம+றைத6 ெசMேவா
. நீ�க. ேவ4 யா U8>@
 இற�கேவ டா
" எ'றா. 

ேவ4 இடமி�லாைமயா� அவக. அத+0 இண�கினாக.. ெதாளசி�கெப!மா. 

ெத!வி+0 வ >ைய ஓ8�
ப> சாமாைவய வ >-காரனிட
 ெசா�ல, அவ' 

அ�ப>ேய வ >ைய நட*தினா'. 

 

சா
பசிவ�
 கனக
மாD
 ேமேல ெசMயேவ �வ ெத'ன ெவ'பைத� ப+றி 

எ ணமிடலாயின. Uராசாமி நாA�வி' நாடக- க
ெபனியி' விவர�க., 

மாயா >� பி.ைளயி' காாிய
 �த9யவ+ைற நி6சயமாக அறி3� ெகா � 

ேபாCZ� பதிய ைவ-க நிைன*த சா
பசிவ*தி' ச3ேதக
 தீரா6 ச3ேதகமாM 

�>3த�. அவகDைடய மன- 0ழ�ப�
 மைலயாM� ெப!கிய�. 

மாயா >�பி.ைளைய* ேத>6 ெச�வதா? அ�ப>யானா� எ�0 ேத>6ெச�வ�? 

ெர�?=-0� ேபாவதா , ெச'ைனயிேலேய ேத�வதா எ'4 ஒ'ற' ேம� ஒ'றாக 

எ ணி-ைகய+ற நிைன)கD
, ச3ேதக�கD
 மனதி� உதி*தன. �த� நா8 

காைலயி9!3� அ'ன
 த ணீாி'றி ஓயாம� அல8ட�ப8டதனா� அவகள� 

ேதக
 க8�-கட�காம� தள3� ேபாMவி8ட�. மயிகெள�லா
 

ெந!�பாM� ப+றி எாி3த�. �த� நாளிர) �யிலாைமயா� க க. அ>-க> 

இ! டன; Sைள கல�கிய�; அ>-க> மய�கி வ >- ? >� சாM3தன. �க
 

விகார* ேதா+ற
 அைட3த�. தம-0 ஏ+ப8ட பலவைகயான விப*�-கைளA
 

ஒ'ற'பி' ஒ'றாக நிைன*� நிைன*� அவக. மன� எ<வித �>வி+0
 

வர-?டாம� Iழ'4 ெகா ேட இ!3த�; அ� கா4
 ேமனகாவி' உ4தியான 

க+ைபேய ஒ! வ@வாக- ெகா �; அதனா� எ*தைகய மனிதைரA
, 

�'ப�கைளA
 ெபா!8ப�*தாம� வ3த அவகD-0 அ3த வ@ ஆ+றி� 

இற�கிய ம  0திைரயி' வ@ைவ�ேபால* ேதா'றேவ, அவகDைடய 

ெப!ைமA
, ஆப*தி@
 ஒ��காத மேனாதிட�
 ேசாவைடய ஆர
பி*தன. ேமேல 

எ�0 ெச�வ�? எைத6 ெசMவ�? பிைழ�பாேனா சாவாேனாெவ'=
 

ஐய3ேதா'ற- கிட-0
 ம!மக� பி.ைளைய� ப+றி- கவைல ெகா � அவைன� 

பிைழ�பி-க வழிேத�வதா? அ'றி, காணாம+ேபான ெப ைண* ேத�வதா? 

இர � நா8கD-0. தFசா� ேபாM* தம� உ*திேயாக*ைத ஒ�,-ெகா�*� 

வி8� அ�0 நட-0
 விசாரைணைய- கவனி�பதா எ'4 எ ணாதன ெவ�லா
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எ ணி ஏ�கி* தவி*தன. அவக. இ!வ!
 வாM ேபசா ெமௗனிகளாM- 

காண�ப>=
 அவகள� மன�
 ேதக�
 எாிமைலயி' உ8,ற
ேபால, எ�லா
 

உ!கிய ெந!�,- 0ழ
பாயி!3தைமயா�, தாேம எாி3� ப� மீகரமாM� 

ேபாMவிட*த-க நிைலயி� இ!3தன. 

 

அவகDைடய நிைலைமைய- கா8>@
 ேகா> மட�0 அதிகாி*த ேவதைனைய 

அைட3� சா03 த!ண*தி9!3த 0திைர இைடவழியி� திbெர'4 கீேழவிE3� 

ப�*�வி8டைமயா�, ஆ�கா�0 வ > அைர நாழிைக, ஒ! நாழிைக நி'4 

ேபாயி+4. அதனா� உ.ளி!3ேதா!
 ஒ!வ ேமெலா!வ விE3� ,ர �, 

ெமா*� ட�
, வ >யி' நி4*த�கD
, சா
பசிவ
 கனக
மா. இ!வாி' 

ேயாசைனகD-0 �+4� ,.ளிகளாக)
, விய�,-0றிகளாக)
 

வினா-0றிகளாக)
 விள�கின. த
ைம� பி>*த சனிய' இ'ன�
 

ஒழியவி�ைலேய ெய'4
, ேம@
 எ'ென'ன �'ப�க. ச
பவி-0ேமா 

ெவ'4
 அவகள� ெநFச
 கல�கிய�. அ*தைகய நிைலைமயி� வ > மாைல 

ஐ3தைர மணி-06 சாமாைவயாி' U8ைட அைட3த�; Sவ!
 இற�கி உ8,ற
 

ெச'றன. சா
பசிவ
 நைட*தி ைணயி� "உ�'' எ'4 உ8கா3தா; 

வாயி+கதைவ அைர�பாக
 S>வி8� அத' மைறவி� கனக
மா. கீேழ 

உ8கா3�ெகா டா.. சாமாைவய தடதடெவ'4 உ.ேள ஓ>னா. 

 

உ8கா3த இ!வ!-0
 கைள�, வ3� ேம98ட�; ேதக*தி' அ�க�க. யா)
 

ஈய0 �கைள�ேபால� ெப!F Iைமகளாக அE*தின. உ8கா3த 

மா*திர*திேலேய அவக. பிர
மாந3த ேபாக அ=பவி�பவைர�ேபால ஒ*தன. 

ஆனா�, அவகள� மனெமா'ேற ேம+ ெசMய ேவ �வைத�ப+றி* �>�>*த�. 

உ.ேள ஓ>ய சாமாைவய ஐ3� நிமிஷ ேநர*தி+0. கா�பிA
 உ�,மா)
 

தயாாி-0
ப> தம� மைனவியிட
 ?றிவி8� அ�கி!3த சைமய+ பா*திர�கைள- 

ெகாண3� �+ற*தி9!3த கிண+ற>யி+ ேபா8�வி8� நைட-0 வ3�, 

"பா8>ய
மா! எE3� வா!�க.; சாA�காலமாMவி8ட�. பா*திர�ைள தயாராக 

ைவ*தி!-கிேற'. எE3� ெகாFச
 சைமய� ெசM� ெகா.D�க.. ரா*திாி �த� 

ப8>னிய�லவா? வா!�க. கா�பி தயாராகிற�; சைமயலாவத+0. அ ணா 

ெகாFச
 கா�பி சா�பிட8�
" எ'4 ?றிவி8� உ.ேள ஓ>னா. அத+0. 

அவகDைடய ேதக
 அைச-க)
 வ�லைமய+4 ஓM3� ேபான�. அவகDைடய 

உயி எ3த உலக*தி9!3தேதா ெவ'ப� அவகD-ேக விள�க வி�ைல. மனேமா 
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ேமனகா வராகசாமி தFைச கெல-ட ஆகிய Sவாிட*தி@
 ெச'4 ெச'4 மாறி 

மாறி� பிரத8சண
 ெசM� ெகா >!3த�. 

 

சா
பசிவ
, "அ
மா! எ�லாவ+றி+0
 நீ ெகாFச
 ஆகார
 தயா ெசM. ேமேல பல 

இட�கD-0� ேபாM பா-கேவ >யி!-கிற�. உ'னா@
 இனி ேம� பசி 

தா�க�>யா�" எ'றா. அ
மா. அ!வ!�ேபா�, " என-0 ஆகார�
 ேவ டா
, 

ஒ'4
 ேவ டா
. �நான
 ெசMதா�, கைள�, தீ3� ேபா0
, அைத 

மா*திர
தா' ெசMய�ேபாகிேற'; நீ கா�பிைய6 சா�பி�” எ'4 ெசா�9 வி8� 

எE3� கிண+ற>-06 ெச'4 நீராட* �வ�கினா.. அத+0. சாமாைவய 

?ஜாவி� கா�பிA
 ஒ! த8>� உ�,மா)
 எ�*�-ெகா � ஓ>வ3� 

நைட*தி ைணயி� ைவ*� வி8�, வாயி+கதைவ S>* தாளி8� வி8�, அவ+ைற 

நிேவதன� ெகா ட!D
ப> சா
பசிவ*ைத ேவ >னா. அவ தம-0 

"ேவ டா
 ேவ டா
" எ'4 ம4-க, சாமாைவய, “இ�ைல, இ�ைல; ெகாFச
 

ஆக8�
, ஆக8�"ெம'4 வ+,4*தினா; சா
பசிவ
, “என-0 உட
ெப�லா
 

அIசியா இ!-கிற�. �நான
 ெசMத பிற0 பா*�-ெகா.ேவா
" எ'4 ?றிவி8� 

கா�பிைய மா*திர
 அ!3�
 எ ண*�ட' எE3� த ணீ 0ழாய ைடயி� 

ெச'4 இைடயி' வ�திர*ைத நைன*�-ெகா � �நான
 ெசMய* 

ெதாட�கினா. பாதிவழி Wர
 கீேழ நட3�, தாேன 0திைரையA
 

இE*�-ெகா � வ3த ப6சாமியா' வ >யி� &8ட�ப8>!3த 0திைரைய 

அவி5-காமேல ேவகைவ-க�ப8ட ெகா. நிைற3த ைபைய அத' வாயி+ 

க8>வி8�, வ >யி' ெப8>-0. வி!3த ஒ! ெரா8>ைய எ�*�- க>*� 

இE*�, அதி9!3� ெகாFச�
 பிM-கமா8டாம� ைக-0
 வாM-0
 ெப!*த 

தகரா4 உ டா-கிவி8டா'. அ3த ெரா8> அவ' மனைத- கா8>@
 அதிகமாக 

இ4கி�ேபாயி!3த�. 

 

அ�ேபா� சைமயலைற-0.ளி!3த சாமாைவய!ைடய மைனவி மீனா8சிய
மா. 

ஏேதா ஒ! அவசரமான விஷய*ைத நிைன*�- ெகா டவளாM அைத* தன� 

கணவாிட
 ெதாிவி-க நிைன*�- ெகா � ?ட*தி+0 வ3தா.. சாமாைவய 

தா5வார*தி� நி'4 ெகா � ேவ4 ப-க*தி� தம� கவன*ைத6 

ெச@*தியி!3தா. சா
பசிவ
 �த9ய அயலா இ!3தைமயா�, மீனா8சிய
மா. 

த' கணவைன- ?�பிட ெவ8கியவளாM G G ெவ'4 SFG4 க*�வைத�ேபால 

உத8டா� ஓைச ெசMய, அைதAண3த ஐய அவளிட
 ெச'றா. மிக)
 சா3தமாக 

அவ. அவ!ைடய ெசவியி�, "காைல 4 மணி-0 ஒ! த3தி வ3ததா
. அைத� 
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ெப!3ேதவிய
மா. ெகா�*�வி8��ேபானா.; அைத வா�கி� ,ைரயி� 

ைவ*தி!-கிேற'" எ'4 ?றிவி8� விள-ெக ெணM வழி3த ஒ! மாட*ைத- 

கா8>னா.. சாமாைவய விைர3� ெச'4 மாட*தி� எ ெணயி� நைன3� கிட3த 

ஒ! த3திைய எ�*� ேம� விலாச*ைத� பா*தா. 

 

''ெச'ைன தி!வ�9-ேகணி ெதாளசி�க�!ெ◌மா. ேகாவி� ெத!வி9!-0
 

வ-கீ� வராகசாமி U8>� வ3தி!-0
 தFைச >�>கெல-ட 

சா
பசிவஐய�காரவகD-0" எ'ற ேம� விலாச
 அத' ேம� காண�ப8ட�. 

தFைச கெல-டாிட*தி9!3� அ� வ3தி!-கலாெம'4 நிைன*த சாமாைவய, 

அைத எ�*�-ெகா � 0ழாய ைடயி� ஓ>, அ ணா! உ�கD-0* 

தFசா�ாி9!3� ஒ! த3தி இ'4 காைலயி� வ3ததா
. வா�கி ைவ*தி!-கிறா.'' 

எ'4 ?றி உைற S>-ெகா >!3த த3திைய- கா8ட, அைத எதிபாராத 

சா
பசிவ
 தி�-கி8�, "யா!-0? என-கா? எ�கி!3� வ3தி!-கிற�? இ�ப>- 

ெகா�
" எ'4 பைதபைத*தவராM, பாதி நைன3�
 நைனயாத�மாயி!3த இைட* 

�ணிேயா� பாM3� வ3� அைத வா�கி உைட*� அ� யாாிட*தி9!3� வ3த� 

எ'பைத �த9� பா*தா. "கி8ட'" எ'4 ைகெயE*� ெசMய�ப8>!3த�. 

உடேன அவர� மன� எ ணாத ெத�லா
 எ ணிய�. அ3த ஒ! நிமஷ�
 நா'0 

Aக�களாM* ேதா'றிய�. அவ விஷய*ைத� ப>*தா. அ� அ>யி� வ!மா4 

எEத�ப8 >!3த�. – 

 

"நீ�க. ப8டண
 ேபானபி', "ேந+4 ரா*திாி ப'னிர � மணி-0 ந
�ைடய 

U8>+0. தீெவ8>- ெகா.ைளயக. ��ப� ேபக. _ைழ3� எ'ைனA
 

அ-காைளA
 அ>*�� ேபா8� வி8� நைகக., பண�க., �ணிக., பா*திர�க. 

ெப8>க. ேமைஜ நா+கா9க. �த9ய எ�லாவ+ைறA
 எ�*�- ெகா � 

ேபாMவி8டாக.. என-0 ஒ! ேகாவண�
 அ-காD-0 ஒ! சிறிய கிழி3த ,டைவ* 

� ட�
 ெகா�*�வி8� ஒ! �!
, விடாம� எ�*�-ெகா � 

ேபாMவி8டாக.. அ-கா.ேம� இ!3த நைககைள� பி��கியதி� கா� S-0 

�த9யவ+ைற அ4*�வி8டேதா� ப6ைச� ,ளிய3த>யா� அவைள அ>*� 

வி8டன. அவ. ெச*தவ. ேபாலேவ கிட-கிறா.. பிைழ�ப� க>னெம'4 டா-ட 

ெசா�@கிறா. நீ�க. உடேன வராவி8டா� அவைள- காண�>யா�. த3தி-0� 

பண�
 க8>-ெகா.ள* �ணிகD
 ேசவக ெர�கராஜு ெகா�*தா'" எ'4 

எEத�ப8>!3த த3திைய சா
பசிவ
 ப>*தா. எதிபாராம� Xர�கி 0 � 

மாபி� பாM3� அவ!ைடய உட
ைபேய தக*� சி'னாபி'னமா-கிவி8டைத� 

ேபால தம� மன*தி� எE3த விசன*ைதA
 ஆ*திர*ைதA
 தா�கமா8டாம� 
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ைப*திய�-ெகா டவைர�ேபால ஆகாய*தி� �.ளி-0தி*தா. பல U�கD-0 

ஓைச ேக80
ப> "அ
மா"ெவ'4 Uாி8�-க*தினா. 

 

அ3த விபாீத- ேகால*ைத- க ட கனக
மா. தி-பிரைம ெகா � த ணீ ஒEகிய 

வ�திர*ேதா�
 உட
ேபா�
 " எ'ன! எ'ன!"ெவ'4 ேக8�-ெகா ேட 

ஓ>வ3தா.. சா
பசிவ
 த3தியி' க!*ைத இர ெடா! வா*ைதயி� ெதாிவி*� 

வி8� ெவளியி� ஓ> மிக)
 அவசரமாக இரயி@-0� ேபாக ேவ �
 எ'4
, 

வ >ைய* தயாாி-0
ப>A
 சாA,விட
 ?றிவி8� உ.ேள ஓ>வ3� 

அ
மாைளA
 அைழ*�-ெகா � ெவளி�ப8டா; ேமனகாைவA
, 

வராகசாமிையA
, தம� உ*திேயாக*ைதA
, உலக*ைதA
 மற3தா. 

 

சாமாைவயைரA
 நைடயி9!3த கா�பிையA
, இைடயி� பிழி படாைமயா� ஜல
 

ெசா8>ய வ�திர*ைதA
 கவனி-காம�, இ!வ!
 ெவறி ெகா டவைர�ேபால ஓ> 

வ >யி� உ8கா3� ெகா �, " எE
&!-0 ஓ8�" எ'றன. மிக)
 தயாளமான 

மன*ைத- ெகா ட சாய�, அவகள� ேகால*ைத- க � ேவ4 ப-க*தி� தன� 

�க*ைத* தி!�பி கலகலெவ'4 சிாி*தவனாM வ >யிேலறி-ெகா டா'. 

அ<வளேவா� அவக. த'ைன வி8� வி�வாகெள'4 நிைன*� வ >ைய 

ஓ8ட ஆர
பி*தா'. ெகா.ளி!3த ைப, வாைய வி8�� ேபாM வி8டேத எ'4 

ஏ-க� ெகா ட நம� நீலேவணி- 0திைர தி!
ப)
 ,ற�ப8ட�. ஒ'ைறA
 

அறியாம� திைக*த சாமாைவய ெவளியி� ஓ>வ3தா; அத+0. வ > 

ெந�3Wர
 ேபாMவி8ட�. 

-------------- 

அதிகார" அதிகார" அதிகார" அதிகார" 1111....17 17 17 17 ----    அண�ேகாஅண�ேகாஅண�ேகாஅண�ேகா? ? ? ? ஆ/மயிேலாஆ/மயிேலாஆ/மயிேலாஆ/மயிேலா????    

 

S6ைச யைட3� இர) ப'னிெர � மணி-0- கீேழ U53த ேமனகா ம4நா8 

காைல எ8� மணி-ேக தன� உணைவ ஒ! சிறி� ெப+றா.. அ<வள) நீ ட 

ேநர
 வைரயி�, அவள� ேதக
 உணவ+4, உயி�ப+4, அைசவ+4, ஓM3�, 

ஜட*த'ைம யைட3� இ<)லைகA
, த'ைனA
 மற3� சவ
 ேபால- கிட3த�. 

அவள� ஜீவேனா ம ணி@ மி'றி வி ணி@மி'றி அ3த* ேதக*ைத வி8�� 

பிாி3தேதா பிாியவி�ைலேயா ெவ'=
 ச3ேதக நிைலைம யி� எ<விட*திேலா 

மைற3� கிட3த�. 
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ெம�9ய மலக. S-கி+க!கி� வ!தலா� வா>-0ைழ3� ேபாதைல�ேபால  

உ*தம ஜாதி� ெப களி' மன�
 ேதக�
 காமாWரர� ெசா�லா� 0ைழ3� 

க!கி�ேபா0ம�லவா! அ<வாேற ேமனகா ெவ'=
 ெம�9யலா. எதிபாராத 

ெப!*த விப*தி+ ப8� அ'றிரவி� ெந� ேநர
 வைரயி� ைநனா �க
ம� 

மர-காய=ட' ேபாராடேவ , அவள� மன�
 ெமMA
 அள)கட3� அல8ட�ப8� 

ெநகி53� ேபாயின. உயிாி@
 அாியதான தன� க+ைப , அ3த- க.வ' அபகாி*� 

வி�வாேனாெவ'ற சகி-கெவா ணா அ6ச�
 ேபராவ@
 ெபா�கிெயE3� 

அவைள வைள*�- ெகா டன. கணவன� Iக*ைத� ெபறாம� ெந>ய காலமாM 

ெப!3�'ப
 அ=பவி*� அலமா3� கிட3த த'ைன* தன� ஆ!யி- கணவ' 

கைடசியாக வரவைழ*� ஒ�ப+ற அ'ைப- கா8> இ'ப- கட9லா8>ய கால*தி�, 

அைத ஒ! ெநா>யி� இழ3�விட ேந3தைத- 0றி*�� ெபாி�
 ஏ�கினா.. தன� 

பிராணநாதைன இனி காண� ?�ேமா ?டாம+ ேபா0ேமா ெவ'ற ெப!3�யர�
 

ேபர6ச�
 உரமாக எE3� வைத*தன. 

 

ைநனா �க
ம�வி' காமாWரமான ேதா+ற�
 ேமாகாேவச- 0றிகD
 வர
, 

கட3த க'னகhரமான ெசா�ல
,கD
 பIமர*தாணிேபால அவள� உ.ள*தி� 

ைத*� ஊ�!வி� பாM3� அைத ச�லைட- க ணாM* �ைள*�� , ப�*திய 

தாத9', த*தளி*� மய�கி த+ெகாைல ,ாி3� ெகா.ள ெவ ணி, தன� ெம�9ய 

இய+ைக-0 மாறாக மிக)
 வ+,4*தி வ@ைவA
 மேனா உ4திையA
 

வ!வி*�* தன� ேதக*தி+0
 மனதி+0
 ஊ8>, வி ெண'4 I!தி ?8ட�ப8ட 

Uைணைய� ேபால இ!3த த!ண*தி� த3திய!தைல�ேபால, அவள� கர*தி9!3த 

க*திைய யாேரா பி��கி-ெகா.ளேவ அவள� Uராேவச�
, மனதி' உர�
, 

உ4திA
 ஒ! ெநா>யி� உைட3� ேபா0
 நீ-0மிழிைய� ேபால, இ!3தவிட3 

ெதாியாம+ ேபாகேவ, அவDைடய அ�க
 �+றி@
 தளவைட3� நிைல 

த�மாறி�ேபான�. தன� க*திைய� பி��கினவ' அ3த மக
மதியேன ெய'=
 

அ6ச�
, இனி தன� க+, நிைலயாெத'=
 அ6ச�
 ெப!
 ேபM அைறதைல� 

ேபால, அவDைடய மன*ைத* தா-கேவ, அவள� SைளA
, அறி)
 சிதறி� 

ேபாயின. சிர
 கி!கிெர'4 Iழ'ற�. ஒ! விநா>-0. அவ. ேவர+ற மர
ேபால- 

கீேழ பேடெர'4 U53� S6சி*தா.. �க
 ெவD*�� பிண-கைள ெப+ற�. 

நி*திைர-0 அ�பா@
 மரண*தி+0 இ�பா@மான இ! ட நிைலைமயி� 

ெந�ேநர
 வைரயி� அவள� உண) ஆ53� கிட3த�. 
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ேம+?ற�ப8டப> ம4நா8காைல எ8� மணி-ேக &3ேதா�க. ேபா'ற அவள� 

அழகிய இைமக. சிறி� விலகின. ெவD*தி!3த வதன*தி� இர*த ஓ8ட
 

காண�பட, ேராஜா இதழி' நிற
 தைல கா8>ய�. ஆனா�, அவள� விழிக. தம� 

ெதாழிைல6 ெசMயாம� ெவ4
 விழிகளாயி!3தன. ெவளியி9!3த எ3த� 

ெபா!ைளA
 அ<விழிக. உ8,ற*தி+0- கா8டவி�ைல. ஆனா�, அைவக. 

உ8,ற*தி' த'ைமைய மா*திர
 ந'றாக ெவளியி� ேதா+4வி*தன. Sைளயி' 

0ழ�ப�
, உணவி'ைமA
 நிதாிசனமாக விள�கின. அ<வா4 பிள)ப8ட 

இைமக. இர ெடா! நிமிஷ ேநர*தி� ேசாவைட3� ேச3� ெகா டன. அவ. 

தி!
ப)
 சவ
 ேபாலானா.. மி-க பய�கரமாக இ! ட இர)களி� எ�ேபா� 

இர) ெதாைலAெம'4
 எ�ேபா� ெபாE� ,ல!ெம'4
 மனித வ!3� ைகயி� 

ெந�ேநர*தி+0 �'னேர ேகாழி ?வி ெபாE� வி>Aெம'=
 ந
பி-ைக 

உ டா-0தைல�ேபால ேமனகாைவ நாகபாசெமன- க8> அE*தியி!3த இ!. 

வில0ெம'பைத அவள� இைமக. �'னா� அறிவி*தன. அதனா�, அவள� 

உட
, மா*திர
 இ'ன�
 அைசவ+ேற கிட3த�; காணாம+ேபான மனிதைர* 

ேத>யைழ*� வர ேவ)காரைர அ=�,தைல� ேபால, மற3� ேபான அவள� 

உணைவ* ேத>-ெகா � வ!
 ெபா!8� அ'றிர) �த� காைல வைரயி� 

உ.ேள ெச@*த�ப8ட ம!3�க. தம� அ@வைல மிக)
 திறைமேயா� ெசM�, 

எம=லக
 வைரயி+ ெச'4 �"> A*த
 ெசM�, அைத* தி!
பி- ெகாண3�, 

அவDைடய உட
ைப இ4க அE*தி- ெகா >!3த இ!
,- கத) ேபா'ற 

உணவி'ைமைய உைட*� அதி� ஒ! சிறிய �ைள ெசM�, உ8,ற*தி� உயிைர� 

ெபMதன. அவள� உயிராகிய விள-0 ந'றாM� பி>*�-ெகா � Iடவி8� எாிய 

ஆய*தமாM ,ைகய ஆர
பி*த�. அவள� மனதி� உடேன ஒ! சிறி� உண6சி 

உதயமான�. அ<)ண6சியி� ஒேர 0ழ�ப�
 உட
, �+றி@
 ஒேர 

இரணகாயமா யி!�ப�
 ெதாி3தனவ'றி, தா' யாவெர'ப�
, தானி!3த இட
 

எ�ெவ'ப�
, தன-0 ேந3த �'ப�க. இ'னி'ன ெவ'ப�
 மனதி+ 

,லனாகவி�ைல. இ'ன�
 ேதக�
 மன�
 சலன�ப8� இய�காம� 

ஜட*த'ைமயான நிைலைமயி� இ!3தன. ேம@
, கா� நாழிைகயி� ,ைகயி' 

ந�வி� ெம�9ய Iட எEதைல�ேபால அவள� உயி!
 உண)
 சி4க6சி4க 

வ@வைட3� ெப!கின. தா' ேமனகா ெவ'பைத அ�ேபாேத அவ. உண3தா.. 

தா' தன� இ�ல*தி� ப�*�* �யி�வதாA
, அதி� பய�கரமான கன) க � 

ெகா >!�பதாA
 ஒ! எ ண
 அவள� மனதி� உதி-க ஆர
பி*த�. 
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தன� நா*திமாகD
, அவகள� �� ேபாதைனயா� தன� கணவ=
 த'ைன- 

ெகா�ைமயாM நட*திய�
, அவக. ெசா'ன ெசா+கD
, ,ாி3த ெசMைகயா@
 , 

தா' பிற0 ஒ! வ!ஷகால
 தFைசயி� தவி*�- கிட3த�
, அ�ேபாேத நிக5வன 

ேபால- காண�ப8டன. தா' இ'ன�
 தFைசயி� இ!�பதாக* ேதா'றிய�. 

அவள� உண) ேம@
 அதிகாி-க அதிகாி-க, �+றி@
 சிதறி- 0ழ
பி-கிட3த 

மன� ெதளிவைடய* ெதாட�கிய�. தா' தன� கணவனிட
 தி!
பி வ3த�
, 

அவ=ட' ஐ3� நா8க. ,திய வா5வாக வா53� ேபாி'ப6 Iகமைட3த�
 

ேதா'றின. கைடசியி� தன� கணவ' ேசல*தி+0� ேபான அ'றிர) சாமாைவய 

த'ைனA
 ெப!3ேதவிய
மாைளA
 நாடக
 பா-க அைழ*�6 ெச'ற நிைன) 

ெம�ல மனதி� தைலகா8>ய�. அத'பிற0 தா' மக
மதிய' U8>� தனிைமயி� 

விட� ப8ட�
, அ�0 ஒ! ெயௗவன மக
மதிய' ேதா'றிய�
, அத'பிற0 ேந3த 

விஷய�கD
 ஒ'ற' பி' ஒ'றாக அவள� நிைனவி� நாடக- கா8சிகைள� 

ேபால* ேதா'றின. �>வி�, தா' க*தியா� 0*தி-ெகா � த+ெகாைல ,ாிய 

�ய'ற�
, அ�ேபா� திbெர'4 ஒ!வ ேதா'றி- க*திைய� பி��கி- 

ெகா ட�
 ெதளிவாக விள�கின. க*தி பி��க�ப8ட பிற0 நட3த ெத'ன 

ெவ'ப� அவD-0* ெதாியவி�ைல. அத' பிற0 எ8� மணிேநர
 இைடேவைள 

கழி3தெத'பைத அவ. அறி3தவேளய'4. அ� இ'ன�
 இரெவ'4
,�3திய 

நிமிஷ*திேலதா' க*தி பி��க�ப8டெத'4
 எ ணினா.. அ'றிரவி� நிக53த 

விஷய�க. யா)
, உ ைமயி� ச
பவி-க-?டாத அசாதாரணமானைவக.. 

ஆதலா�, அைவக. நிஜ*தி� நட3தனெவ'4 அவ. மன� ந
பி-ைக 

ெகா.ளவி�ைல. தா' கன) கா பதாகேவ அவ. உ4தியாக நிைன*தா.. 

 

ஆனா�, அ� எ� �த� எ�வைரயி� கனெவ'பைத நி6சயி�பேத ?டாம� 

0ழ�ப*ைத உ டா-கிய�. தா' நாடக
 பா-க� ேபான�
 அத' பி'ன 

நட3தைவகD
 கனவா, அ'றி, தா' தக�ப' U8>9!3� தி!
பிவ3த�
, 

இ',+4 வா53த�
, பிற)
 கனவா, அ'றி, தா' தFைச-0� ேபான�
, 

அ<விட*தி� ஒ! வ!ஷமி!3த� �த9ய)
 கனவா, அ'றி, த'ைன* தன� 

கணவ' �த9ேயா ெகா�ைமயாM நட*திய� கனவா எ'4 அவDைடய 0ழ�ப
 

ெப!�0ழ�பமாMவி8ட�. "உலகேம ெபாM; அதி@.ள ெபா!8க. ெபாM; எ�லா
 

மாைய; ெபா!8கேள கிைடயா� எ'4 மாயா த*�வ*ைத�ப+றி வாதி�ேபா!-0, 

தம� ேதக�
, தா
 ேபIவ�
, தா
 நிைன�ப�
, தா
 உணவ�
 எ�லாேம 

ெபாMயாக* ேதா'4தைல�ேபால, ேமனகாவி' மனதி+0 அ�ேபா� எ�லா
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ெபாMயாக)
, ெமMயாக)
 ேதா'றிய�. பாவ
 மனித!-0 உண) எ'=
 அ3த 

ஒ�ப+ற ஒ! வ�� தன� ந'னிைலைமைய இழ3�வி�மானா�, அ�,ற
 அவக. 

மனிதர�ல. ெயௗவன
 க8டழ0 கா3தி �த9ய எ*தைகய உய)கD
 அ!ைம 

ெப!ைமகD
 இ!�பி=
 அைவ சிறி�
 மதி�ப+றைவயா
. அ�ஙனேம ஆன� 

அவள� நிைலைம. தா' ேமனகாதானா , தா' >�> கெல-ட!ைடய ெப தானா 

எ'=
 ெப!*த ச3ேதக
 ேதா'றிய�. 

 

க கைள* திற3� தன� உட
ைப� பா*� அ3த6 ச3ேதக*ைத* தீ*�-ெகா.ள 

நிைன*தவளாM, ந93த தம� ேந*திர�கைள* திற3� தன� ேமனிைய உ+4 

ேநா-கினா.; எ'ன ஆ6சாிய
! தன� உட
, ேமனகாவி' உட
பாக* ேதா'ற 

வி�ைல! �
ைப�&வி@
 அதிகமான ெவ ைம நிற*ைத- ெகா ட ெம�9ய 

ம�9' �ணிெயா'4 தன� ேதக*தி� ஒ! I+றாக அன விைலAய3த 

ேமகவண� ப8டாைட, பா�, , ெகா@I, காIமாைல, அ8>ைக �த9யைவ தன� 

ேதக*தி� காண�படவி�ைல. அவ+ைற தன� ேதக*தி9!3� எவ!
 

வில-கியதாக)
 அவD-0 நிைன) டாகவி�ைல. 

 

த'=ைடய கர*தி9!3த க*திைய மா*திர
 யாேரா ச+4 �'ேன பி��கிய� 

நிைன) டாயி+4. தா' க ைண S>* திற�பத+0. அ*தைகய மா4த� தன� 

ேதக*தி� வ3தி!�பெத'ன வி3ைத! அ� இ3திரஜால
 மேக3திர ஜாலேமா? ேச! 

எ�லா
 தவ4! எ�லா
 ெபாM! தா' கா ப� கனேவ! எ'4 நிைன*த அவள� 

ேபைத மன
 �+றி@
 0ழ
பி6 ேசாவைட3� ேபாயி+4. மன*தி ெலE3த 

எ ணிற3த ச3ேதக�களி' Iைமைய* தா�க மா8டாம� மன
 தவி*� மE�கி 

ஓMைவ அைட3� வி8ட� ஆைகயா�, க ணிைமக. S>-ெகா டன! அவள� 

மன
, த' 0ழ�ப*தா�, த'ைனேய ஏமா+றி-ெகா ட�. ெவ.ைள வ�திர*ைத 

விதைவகேள அணிபவ. தா', ஒ!நாD
 ம�9' �ணிைய அணி3ததி�ைலேய. 

தானறியாவைகயி� அ� அ�ேபா� தன� உட
பி� எ�ப> வ3த�? தா' 

ேமனகாவ'4; ேவ4யாேரா ஒ!*தி எ'4 நிைன*� எ ணாதெத�லா
 எ ணி 

மய-க�
 0ழ�ப�
 அைட3தா.. 

 

ேம@
 அைர நாழிைக ெச'ற�. ஊ+4- க களி9!3� ெதளி3த நீ ஊ4தைல� 

ேபால, அவDைடய உண) ெப!கி ெதளிைவ� ெபற� ெபற, விஷய�க. யா)
 

உ ைமயாகேவ ேதா'றின. தா' ேமனகாதா' எ'=
 நிைன) இய+ைகயாக)
, 
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உ4தியாக)
 அவள� மனதி� எE3� மா4படாம� நிைல*� நி'ற�. தா' கன) 

காணவி�ைல ெய'ப�
 ெதளிவாக* ெதாி3த�. அ�ப>யானா�, தானறியாம�, 

த'=ட
பி� ேவ4 வ�திர
 எ�ப> வ3த�, தன� ப8�* �கிைல எவ 

கைள3தவ எ'ற ச3ேதக�கேள இ�ேபா� உரமாக எE3� வைத*� அவ. மனதி� 

ேவ4 பலவித பய�கரமான Jக�கD-0 இட� ெகா�*தன. ெப!*த ேவதைன 

உ டாயி+4. தன� ைகயி9!3த க*திைய� பி��கி- ெகா ட மக
மதியேன 

தன� ஆைடைய மா+றினவ ென'4
, அவ' தன� க+ைப பி��க�+ப8டேபா� 

தா' மய�கி- கீேழ தைரயி� விE3ததாக கனைவ� ேபால ஒ! ஞாபக
 

உ டாயி+4. உ ைம அ�ப> இ!-க, தா' இ�ேபா� விைலAய3த 

உ'னதமான க8>9�, மி-க இ'பகரமான ெவ�ெவ8� ெம*ைதயி' மீ� 

ப�*தி!�பத' �கா3தரெம'ன ெவ'பைத நிைன*தா.. தன� க+, ஒழி3�ேபான 

ெத'பைத தன� சயன
 உ4தி�ப�*திய�. எ'ன ெசMவா.! அவள� 

தளவைட3த மன� பதறிய�. ேவதைனA
 வியா0ல�
 ெப!*த ேகாப�
 மகா 

உர*ேதா� எE3� மனதி+ 0>ெகா டன. அவள� ேதகேமா அவD-06 சகி-க 

இயலாத அ!வ!�ைப* த3த�. தன� உட
ைப� பா�பத+ேக க  ?சிய�. 

மக
மதியைன* தி!
ப)
 பாராம� த+ெகாைல ,ாி3� ெகா.ள �ய'ற தன� 

எ ண*தி� ம விE3� ேபானைத நிைன*� ெப!3�யர�
 ஆ*திர�
 

அைட3தா.. 

 

கள�க மைட3�ேபான தன� இழிவான ேதக*ைத உடேன சா
பலாக எாி*� 

அழி*�விட தன-0 வ�லைம யி�ைலேய எ'4 நிைன*�� பைத*தா.. அ<வள) 

நாழிைக தன� ேவைச6 சாீர*ைத6 Iம3தி!�பைத�ப+றி ஆறா* �யரமைட3தா.. 

க8>9' மீ� தன-க!கி� யாேரா ஒ!வ உ8கா3தி!3த� அவ. மனதி� 

அ�ேபாேத ,லனாயி+4. அ� த'ைன- ெக�*த மக
மதியேன எ'4 நிைன*தா.. 

அவ. மனதி� ெரௗ*திராகாரமாM- ேகாப
 ெபா�கி எE3த�. 

 

அ3த அச�கியமான ப�-ைகயி�, அ'னிய ,!ஷ=-க!கி� தானி!�பதாக 

நிைன*�, தா' ெரௗரவாதி நரக*தி� இ!�பதாக எ ணி� பதறினா.. 

அ<விட*ைத வி8ெடE3� அ�பா+ ெச�ல நிைன*� மிக)
 வ+,4*தி �ய'4 

பா*தா.. அவள� மன� மா*திர
 �>*தத'றி, ேதக
 ஒ! சிறி�
 அைசA
 

வ�லைம அ�ேபா� இ�லாதி!3த�. தா' நிைன*த வித
 க கைள* திற3� 

ேநா-க)
 இய+ைகயான திற= டாகவி�ைல. ேதக
 ஜட� ெபா!ளாM- கிட3த�. 

ேதகவ@வ+றவ!-0 ம+ைறேயாாி@
 ேகாப�
, ஆ*திர�
 அதிகெம'ப� 

யாவ!
 அறி3த விஷயமா
. அத+கிண�க, ெசயல+4- கிட3த ேமனகா த' மனதி� 
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ெபா�கி எE3த சீ+ற*ைத- கட)' மீ� தி!�பினா.. நிரபராதியான ெஜகதீசைன 

நிைன*த வித
 Wஷி-கலானா.. "ஆ பாE3 ெதMவேம! உ' ேகாவி� இ>யாதா? நீ 

நாசமாM� ேபாக மா8டாயா? எ'ைன இ�ப>- ெக�*� சீ0ைல*�- க ணார� 

பா-க ேவ �ெம'4 எ*தைன நாளாM நிைன*தி!3தாM! எ' வயி4 ப+றி 

எாிகிறேத! மன
 பைத-கிறேத! உயி�>-கிறேத! ெதMவேம, நீ க!ணாநிதி ெய'4 

அைழ-க�பட- ெகாFச�
 ேயா-கியைத உ.ளவனா நீ! �+கால*தி� நீயா 

திெரௗபதியி' மான*ைத- கா*தவ'! எவேனா ,Dக' எEதி ைவ*தா' மகா 

பாரத*ைத! சதிகார ேதச*தி+0 ெகாைலகார' அரசனா
 எ'பைத� ேபால 

உ'=ைடய மகிைம இ!-கிற�. உ'=ைடய பைட�,
, உ'=ைடய நியாய�
 

ந'றா யி!3தன! இ3த� பாE
 உலக*தி� க+பா
! நீதியா
! ேச! Sட*தன
!" எ'4 

கட). மீ�
, உலக*தி' மீ�
, தன� ேதக*தி' மீ�
 ெபாி�
 ஆ*திர�
 

ெவ4�,
 ெகா � Wஷி*�* தி!
ப)
 அநாசார
 பி>*த அ3த ெம*ைதைய 

வி�*� எE3� அ�பா� ேபாM, ெநா>ேய=
 தாமதியாம� தன� உயிைர 

மாM*�-ெகா.ள நிைன*தா.. அவள� மன
 ப
பர
ேபால6Iழ'ற�. ஆனா�, 

அவள� ேதக
, ஒேர ப6ைச , ணாக)
, இரண- 0வியலாக)
, அைசவ+4 

க8>+கட�கா� கிட3த�. மன� மா*திர
 ,திதாM� பி>*�- ? >� 

அைட-க�ப8ட கி.ைள� ேபால படபட*� தவி*த�. 

 

அ3த நிைலைமயி� அவD-0 அ!கி� ெம*ைதயி� உ8கா3தி!3தவ தம� 

கர*தா� அவள� �க*ைத* தடவி- ெகா�*ததாக அவDைடய உணவி� 

,லனாயி+4. அ3த- ைக ஆ பி.ைளயி' �ர8� ைகயாக* ேதா'றவி�ைல. அ� 

&விதைழ�ேபால மி!�வாA
, 0ளி6சியாA
 இ!3த�. ப6ைச- க+&ர
, 

0�0ம�&, பனி-க8> �த9யைவ கல-க�ப8ட ச3தன
, ஜூர ேநாM 

ெகா டவன� உட
பி� &ச�ப�தைல�ேபால, அ� அள) கட3� இனிைமயாM* 

ேதா'றிய�. உடேன "ேமனகா! அ
மா ேமனகா!" எ'ற ஒ! 0ர�, அ!கி� 

உ டாயி+4; அ3த- 0ர� 0யிைலA
, 0ழைலA
, யாைழA
, பாைகA
, 

ேதைனA
 பழி*ததாM, ச�கீத கான
 ேபா'றதாM , அ�த* �ளிகைளA
 

0ளி6சிையA
 ஒ!�ேக ெசாாி3� ெசவிகளி� இனிைமைய� ெபMவதாM 

கணீெர'4 I*தமாM ஒ9*த�. 

 

எதிபாராத அ3த- 0ரைல- ேக8�* திைக*த ேமனகா, அ� ேதவகானேமா 

சாமகானேமா ெவ'4 ச3ேதகி*� விய�,+றா.. அ� ஒ! ெப மணியி' 



248 

 

0ரெல'ப� ச3ேதகமற விள�கிய�. த'ைன அபகாி*� வ3த மக
மதியன� 

0ர@-0
 இ3த- 0ர@-0
 ெப!*த ேவ4பா� காண�ப8ட�. ஒ'ைற� 

பைறேயாைச-0 ஒ�பி8டா� இ'ெனா'ைற Uணா கான*தி+ேக ஒ�பிட� 

ேவ �
. ஆத9', இ�ேபா� டான� அ3த மக
மதியன� 0ரல'4 எ'ப�
, 

இ� ஒ! ெப பாைவயி' இனிய 0ரெல'ப�
, எளிதி� விள�கி வி8டன. தன-0 

அ!கி� இ!�ப� மக
மதியன�ல' எ'4
, அ� அவன� பணி� 

ெப ணாகேவ=
 அ�ல� உறவினளாகேவ=
 இ!-க ேவ �
 எ'4
 

Jகி*�- ெகா டா.. தன� உண) அறிய தா' அ'னிய ,!ஷைன* 

தீ >யதான இழி)
 பாவ�
 இ�லாம+ ேபானைத- 0றி*�� ெபாி�
 

மகி5வைட3தா.. ஆனா�, அ3த அ+பமான இ'ப�
 ஒ! நிமிஷேம மனதி� 

நிைல*� நி'ற�. ஏெனனி�, தன� க+ைப ஒழி3த� நி6சயேம எ'ற அ!வ!�, 

நிைனவி� தி!
பேவ அவள� மன-களி�, ைக�பாக மாறிய�. தா' க கைள* 

திற3� தன-க!கி9!3த அ3த மாைத, ெவ8க மி�லாம� பா*� எ�ப> அவ. 

�க*தி� விழி�ப� எ'4 நிைன*� ேமனகா மனமா5கினா.. அவள� ேதக
 

0'றிய�. அவ. க ைண* திறவாமேல இர ெடா! நிமிஷேநர
 கிட3தா.. 

�'னேர அறியாத அயலா U8>�, அ�)
, அவன� க8>9' ேம�தா' 

எ<வள) ேநர
 அ<வா4 க ைண S>� ப�*தி!*த� ?�ெம'4
, அ�ப> 

யி!�பதா� இழிேவ ய'றி தன-0 யா� பயென'4
, தா' அ<வா4 கிட�ப� 

ஒE�க�ல ெவ'4
 நிைன*தா.. ெம�ல தன� க ைண* திற3தா.. 

 

அவ. ஒ! ,றமாக* தி!
பி� ப�*தி!3தவளா ைகயா�, அ!கி� இ!3தவைள 

�த9� பா-கவி�ைல. அவள� அக'ற I3தரவிழிக. ஒ! ெநா>யி� அ3த 

அைறைய ந'றாக ஆராM3தன. உடேன ஒ! விஷய
 எளிதி� விள�கிய�. அ�, 

தா' மக
மதியேனா� தனிைமயி9!3த அைறய�ல ெவ'ப� நி6சயமாயி+4. தா' 

ஒ! அைறயி9!3� இ'ெனா! அைற-0 வ3தைதA
, தன� ேதக*தி9!3த 

ஆைடயாபரண�க. வில-க� ப8டைதA
, தா' அறியா� ேபான� எ'ன மாயேமா 

எ'4 திைக*தா.. அ�ேபா� தா' �யி'றாேளாெவ'4 ச3ேதகி*தா.. அ�ல� 

மய-க3த!
 ம!3ைத, அ3த மக
மதிய' தன� வFசக*தா�, த' உட
பி� 

ெச@*தி வி8டாேனா ெவ'4 எ ணாத ெத�லா
 எ ணினா.. அ3த இட�
 

மி-க அழகாக அல�காி-க�ப8ட ஒ! சயன அைறயாM- காண� ப8ட�. எ�0
 

அழகிய மலகைளA
, இைலகைளA
 ெகா ட ெதா8>கD
 ச
ப�கி- 

ெகா>கD
, ேராஜா ெச>கD
, நிைல- க ணா>கD
, பட�கD
, ப�ைம கD
, 
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நா+கா9கD
 ேசாபா-கD
, பிற)
 நிைற3 தி!3தன. தானி!3த க8>@
 அத' 

மீதி!3த ெம*ைதA
, தி �, தைலயைணகD
, ஏராளமான ெம�9ய ப8�� 

ேபாைவகD
, ப8�* ��ப8>கD
, சா�ைவகD
, ெகாI வைலகD
 விைல 

மதி�ப+றைவ யா)
, ஒ! சிறிய மாIம+றைவயாA
 இ!3தன. 

 

மனிதர� பFேச3திாி ய�கD-0
 Iக
 தர*த-க ெபா!8க. யா)
 அ3த 

அைறயி� காண�ப8டனவாயி=
, மிக)
 ேம
ப8ட மகா ராஜ=
, அ�கி!3த 

இனிய ேபாக*தி� ஆ53� ஈ�பட ஆவ� ெகா.ள* த-கனவாM அைவ 

காண�ப>=
, ேமனகா தா' தீ*தண�க., ேத.க., பா
,க. �த9யவ+றி' மீ� 

கிட�பதாக எ ண� ெகா � அ!வ!�பைட3� வ!3தினா.. அவள� விழிக. 

அ3த அைறைய ஆராM3த ேபா� இ'ெனா! ,�ைம அவள� கா8சியி� ப8ட�. 

க8>9+0 அ!கி9!3த ஒ! நா+கா9யி� ெவ.ைள-கார �ைரசானி 

உ8கா3தி!3தைத- க � தி�-கி8டா.. அவள� வய� ச+ேறற-0ைறய 

��ப*ைத3தி!-கலா
. ெம93த�
 க
Xரமாக நீ ட�மான அழகிய ேதக*ைத- 

ெகா ட அ3த மா�, தன� இட-கர*தி� ஒ! சிறிய ேதா� ைபையA
, வல-கர*தி� 

ைவ*திய பிணியாளாி' மாபி� ைவ*� நா> பா-0
 0ழாையA
 

ைவ*தி!3தா.. அ3த �ைரஸானிைய தா' அ>-க> பா*தி!�பதாக உடேன 

ேமனகா)-0 நிைன) டாயி+4. தா' அவைள- க ட� எ<விட*தி� எ'4 

ேமனகா ேயாசைன ெசMதா.. தன� கணவ' வசி*த ெதாளசி�க� ெப!மா. 

ேகாவி� ெத!வி@.ள U�களி� ெப பால!-0 ைவ*திய
 ெசMய அவ. அ>-க> 

வ3� ேபானைத* தா' க டதாக எ ணினா.. அவ. தன� க ைண* திற3� 

,�ைமயான அ*தைன விஷய�கைளA
 க டதனா� மிக)
 ேசாவைட3தா.. 

இைமக. தி!
ப)
 S>-ெகா டன. 

 

கா� நாழிைக வைரயி� அயவைட3� உண வ+4 உற�கினா.. ம4ப>A
 தன� 

உணைவ� ெப+றா.. தி!
ப)
 மன� ேவைல ெசMய* ெதாட�கிய�. 

தன-க!கி� �ைரஸானி உ8கா3தி!�பதி 9!3�, தன-0 ஏேதா ேதக 

அெசௗ-கிய
 உ டான ெத'4
, அத' ெபா!8� அவ. வ3தி!�பதாக)
 

Jகி*�-ெகா டா.. தன-0 எ<விதமான ேநாA டான� எ'பைத�ப+றி 

நிைன*�� பா*தா.. ஒ! கா� தா' த'ைன- க*தியா+ 0*தி- ெகா டதனா� 

இரண
 ஏ+ப8டேதா ெவ'4 ஐய�+றா.. தன� ேதக*தி� எ3த இட*தி� 

ேநா) டாகிற� எ'பைத அறிய தன� ேதக நிைலைமைய ஊ'றி அக-க ணா� 

ேநா-கினா.. ெபா�வாக ேதக
 �+றி@
 மர*�� ,  ெப+4 அைசவி'றி* 

ேதா'றியேத ய'றி ஏதாயி=
 0றி*த விட*தி� எ*தைகய பிணி இ!�பதாக)
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,ல�படவி�ைல. ஆதலா� அவ. அ<விஷய*தி� எ*தைகய �>வி+0
 

வர-?டாம+ ேபான�. 

 

அ�ேபா� பக� ேநரமா யி!3தைத உண3தா.. தா' இர) ப'னிர � மணி-ேக 

த+ெகாைல ெசM� ெகா.ள �ய'ற� எ'ப�
, அ�ேபாேத க*தி பி��க�ப8ட� 

எ'ப�
 நிைனவி+0 வ3தன. இைடேவைளயான அ<வள) நீ ட கால
 தா' 

உணவ+ேறா �யி'ேறா இ!3தி!-க ேவ � ெம'ப�
, அ�ேபாேத உைட 

மா+ற�ப8ட ெத'ப�
 ஒ!வா4 விள�கின. தன� ெபயைர6 ெசா�9 அ'ேப 

நிைறவாக அைழ*த ெப மணி யாவ. எ'பைத அறிய ஆவ� ெகா டவளாM, 

மிக)
 பா�ப8�* தன� வதன*ைத6 சிறி� இ�,ற
 தி!�பி தன-க!கி� 

இ!3தவைள ேநா-கினா.. 

 

அ!கி� உ8கா3தி!3த ெயௗவன ம�ைக அ3த- 0றி�ைப யறி3�, தி!
ப)
 

�'ேபாலேவ அ'பாக அைழ*�, "அ
மா ! உட
, இ�ேபா� எ�ப> இ!-கிற� 

ெதாிவி; நா�க. யாேரா அ'னிய எ'4 நிைன-காேத; நா�க. உ' விஷய*தி� 

அ3தர�கமான அபிமான
 உ.ளவக.'' எ'4 மி-க உ!-கமாக- ?றி, தன� 

கர*தா� அவள� க'ன
 கர
 �த9ய விட�கைள அ'ேபா� மி!�வாக 

வ!>னா.. வி�ப�
 வழியி'றி ெகா>ய நரக*தினிைடயி� கிட3� தவி-0
 

ஒ!வன� வாயி� ஒ! �ளி ேத' சி3தியைத�ேபால, அ*தைன �'ப�களி' 

இைடேய அ<வள) மனமா3த உ ைம அ'ைப ஒ!வ தன-0- கா8ட- 

கிைட*தைத நிைன*த ேமனகா ஒ! நிமிஷ
 த'ைன மற3� ஆந3த� பரவச
 

அைட3தா.. அழேக வ>வாM &ரண ச3திேராதய ெம'ன ெஜகfேஜாதியாM 

க3த!வ மாைத� ேபால தன-க!கி� உ8கா3தி!3த ெப மணியி' கபட ம+ற�
, 

ெம'ைம , உ*தம 0ண
, ெப!3தைகைம �த9ய அாிய சிற�,கைள- 

கிரண�களாM6 ெசாாி3த�மான அழகிய வதன*ைத- காண ேமனகாவி' மனதி� 

ஒ! வைகயான ந
பி-ைகA
, ஆ4த@
 இ'ன�
 ேதா'றின. காண- கிைட-காத 

அ3த அ+,தமான கா8சி உ ைமயானேதா அ'றி ெபாM* ேதா+றேமா ெவ'4 

உடேன ஐய�+றா.. மகா பய�கரமான நிைலயி9!3� தா', இரமணீயமான அ3த 

நிைலைமையயைட3த பா-கிய*ைத நிைன*� நிைன*� ெப!மகி5வைட3தா.. 

அ3த இ'பகரமான நிைலயி� அவள� ,ல'க. ெதாM3� எளிதி� ெதவி8>� 

ேபாயின. மனதி@
, உணவி@
 அ3த மேனாகரமான அ+,த- கா8சி எளிதி� 

பதி3த�. அத+0 �', த'ைன ஒ! நாD
 க டறியாத அ� ெப பாைவ தன- 
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க!கி� உ8கா3�, தன-0ாிய உபசரைணகைள6 ெசMத�
, த' மீ� அ<வள) 

ஆ53த அபிமான
 கா8>ய�
, தன� ெபயைர6 ெசா�9 யைழ*த�
 ேமனகாவி' 

மனதி� ெப!*த விய�ைப உ டா-கின. 

 

அவள� நட*ைத ெய�லா
 வFசக நட*ைத ய�ல ெவ'ப�
, அவ. மகா உ*தம 

ஜாதி �திாீ ெய'ப�
, அவள� �க*திேலேய fவ9*தன. அவ. யாவ.? �த� 

நா. இர) த'ைன வ+,4*திய மக
மதிய=-0 அவ. உறவினளா? 

பணி�ெப ணா ? அ�ல� அவ=-0
 அவD-0
 எ*தைகய ச
ப3த�
 

இ�ைலயா? அ� �த� நாளிரவி� தானி!3த U�தானா? அ�ல� ேவறிடமா? க*தி 

தன� ைகயினி'4 பி��க�ப8ட பிற0 தன-0 எ'ன ேந3த�? எ'பன ேபா'ற 

எ ணிற3த ச3ேதக�கைள- ெகா � அவ+ைற ெவளியிட)
 வ�லைம ய+4, 

ெபாி�
 கல-க�
, �'ப�
 அைட3� தி!
ப)
 ேசா3� கா
 ெபா>ப8ட 

ேராஜாைவ�-ேபால- க கைள S>-ெகா � தைலயைணயி� சாM3� வி8டா.. 

பிற0 ெந�ேநர
 வைரயி� அவ. இைமகைள* திற-க)மி�ைல. அவள� ேதக
 

அைசய)மி�ைல. அவ. தி!
ப)
 உணவ+ற நிைலைமயி� U53� வி8டா.. 

S6ைசயி9!3� ேமனகா ெதளிவைட3தைதA
, அவள� வதன
, ேதக
 

�த9யவ+றி' மா4பா�கைளA
 மிக)
 ஆவேலா�
 சிர*ைதேயா�
 கவனி*� 

உண3த �ைரஸானிய
மா., "Lஜஹா'! நா' ைவ*திய சாைல-0� ேபாக 

ேநரமாMவி8ட�. இனி இ3த அ
மாைள�ப+றி- கவைல�பட* ேதைவயி�ைல; 

மிக)
 விைரவி� ந�ல நிைலைமைய யைட3� வி�வா.. நா' ேபாM வி8� 

மாைலயி� தி!
ப)
 வ3� பா-கிேற'. 

 

இவேள க விழி*�� ேபசினா� பதி� ெசா�; அ�ேபா�
 இவள� மனைத 

அல8டாம� பா*�-ெகா., ெப!*த பய*தினா� உ டான மன அதி6சி இவள� 

நர
,கைள வர
, கட3� தள*தி வி8ட�. நர
,க. மிக)
 தாமதமாகேவ தம� 

Iய நிைலைமைய யைடய ேவ �
; நா
 இ'ன
 சிறி� தாமதமாM ம!3� 

ெகா�*தி!�ேப மானா� இவ. இ�வைரயி� பிைழ*தி!�பேத அாிதாM� 

ேபாயி!-0
; அேத ம!3ைத S'4 மணி ேநர*தி+ெகா!�ைற மாபி� 

தடவி-ெகா ேட இ!; S-கினா� உ.,ற
 ெச@*�
 ம!3ைத இனி S-கினா� 

வா-க ேவ டா
. இவ. விழி-0
 ேபா� அைத வாயினாேலேய 
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இர ெடா!�ைற ெச@*தினா� �+றி@
 0ண� டாMவி�
; நா' ேபாMவி8� 

வ!கிேற' எ'4 இ�கிC" பாைஷயி� ?றினா.. 

 

Lஜஹா' கவைலேயா�; "இனி உயி!-0� பயமி�ைலேய?" எ'றா.. 

 

�ைரஸானி :- இ�ைல, இ�ைல. இனி அைத�ப+றி கவைல�படாேத; 

ச3ேதக�பட-?>ய 0றிக. ஏதாவ� இனி ேதா'றினா� உடேன என-06 

ெசMதிய=�,. பக� பதிெனா'றைர மணி ேநர
 வைரயி� நா' இராய�ேப8ைட 

ைவ*தியசாைலயி� இ!�ேப'. அத' பிற0 எ'=ைடய ப�களாவிேலேய 

இ!�ேப'. இவDைடய ,டைவையA
, நைககைளA
, இ�ேபா� அணிவி-க 

ேவ டா
; அைவக. மா*திர
 வில-க�படாம 9!-0மாயி', தைட�ப8ட இர*த 

ஓ8ட
 இ<வள) விைரவி� தி!
பியிரா�. இ3த ம�9ேன உட
பி� இ!-க8�
; 

இைத நாைள-0 மா+றலா
. 

 

L :- சாி; அ�ப>ேய ெசMேவா
; ந�ரா*திாி �த� நீ�க. இ�கி!3� ப8ட 

பா8>+0 நா' எ<வித
 ந'றி ெச@*த�ேபாகிேற'! தவிர, இ3த விஷய
 

இ�ேபா� எவ!-0
 ெதாித� ?டா�. இரகசியமாக இ!-க ேவ �
; எ'=ைடய 

கணவன� மானேமா அவமானேமா உ�கDைடய ைகயி9!-கிற�. 

 

�ைரஸானி :- Lஜஹா'! அைத�ப+றி- கவைல ெகா.ளாேத. எ�ப>�ப8ட 

இரகசியமானா@
, நா' அைத ெவளியிட மா8ேட'. ைவ*தியக. அைத 

ெவளியி�த� ?டா�. எ<வளேவா அ3தர�கமான வியாதிகD-ெக�லா
 நா�க. 

சிகி6ைச ெசMகிேறா
. அவ+ைற ெவளியி�வதனா� எ�கDைடய ெதாழிேல 

ெக8��ேபா0ேம; இரகசிய*ைத- கா�பா+4தேல இ3த* ெதாழி9' நாணய
; 

இைத�ப+றி நீ ேயாசைன ெசMயாேத. நா' ேபாM வி8� வ!கிேற' - எ'றா.. 

 

L:- சாி; நீ�க. மாைலயி� வ!வத+0. இவ. ந'றாக விழி*�-ெகா டா�, 

இவD-0 எ<விதமான ஆகார
 ெகா�-கிற�? இவ. பிராமண�ெப  எ'பைத 

பாைவயிேல நீ�க. அறி3� ெகா >!-கலா
. அத+0* த03த வித
 ஆகார
 

ெகா�-க ேவ �
. நா�க. தயாாி*த ஆகார*ைத- ெகா��பதாM6 ெசா�9, ஒ! 

பிராமண பாிசாரகைன அைழ*� வ!
ப> ஆள=�பியி!-கிேற'. இ3த� 

ப�களாவி� நா�க. வசி-0
 இட*தி+0
 இத+0
 இைடயி� ெந�3Wர
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இ!-கிறெத'ப� உ�கD-0* ெதாிA
. விஷய*ைத ெய�லா
 நா' எ'=ைடய 

தக�பனாாிட
 ெசா�ல ேவ டாெம'4 நிைன*ேத'. எ'=ைடய அ-கா. 

அ�ப>6 ெசMவ� தவெற'4 நிைன*� அவாிட
 ெசா�9வி8டா.. அவேர 

பாிசாரகைன அைழ*� வ!
ப> ஆைள அ=�பினா. ஒ! மனித அவசிய
 

வ!வா. ஒ!வ!
 அக�படாவி8டா�, நா
 எ'ன ஆகார*ைத- ெகா�-கிற�? - 

எ'4 ேக8டா.. 

 

�ைரஸானி :- இ�ேபா� எ<விதமான ஆகார�
 ெகா�-க ேவ டா
. உ8,ற
 

ெச@*த�ப�
 இ3த ம!3திேலேய ேதக ,">-0ாிய ம!3�
 

கல-க�ப8>!-கிற�. ஆைகயா�, இ'4 மாைல வைரயி� பசிேய ேதா'றா�; 

ஒ!-கா� இவேள பசிெய'4 ெசா'னா� ச-கைர கல3� பா9� சிறிதள) 

ெகா��ப� ேபா�
. இ'றிர) பா9 (Barley) அாிசி-கFசி ெகா�-கலா
. அத+0. 

நா' தி!
ப)
 வ!கிேற' - எ'4 ?றியவ ண
 அைறைய வி8� ெவளியி+ 

ெச'4 தன� ேமா8டா ைச-கி9� ஏறி-ெகா � ேபாMவி8டா.. 

 

அவைள அ=�பிவி8�* தி!
பி வ3த Lஜஹா' ப-க*தி9!3த ம!3ைத எ�*� 

ேமனகாவி' மாபி� தடவி வி8�, �'ேபாலேவ அ!கி� உ8கா3� ெகா � 

பாிதாபகரமாக- காண�ப8ட அவள� கள�கம+ற �க*ைத� பா*த வ ண
 

இ!3தா.. தன� கணவ!
, பிற!
 ெசMத சதியினா�, ஒ! GைதAமறியாத அ� 

ெப ேபைத அைட3த நிைலைமைய� ப+றி நிைன*� நிைன*� வ!3தினா.. 

அவைள* தி!
ப)
 அவள� கணவனிட
 ேச*�, அவ' அவள� க+பி' 

விஷய*தி� எ<வித ஐய�
 ெகா.ளாதப> தி!�தியைட3� அவைள 

ஏ+4-ெகா.D
ப> எ�ப>6 ெசMவெத'=
 ேயாசைனேய ஓயாம� அவள� 

மன*தி� எE3� ெப!FIைமயாக அE*திய�. அைத- 0றி*� எ<விதமான 

�>வி+0
 வர-?டாைமயா� தாமைர இைல* த ணீைர� ேபால* த*தளி*தா.. 

அவள� �E வரலா+ைறA
, அவ. வாM Sலமாக எ�ப� அறிவெத'பைத- 

0றி*� மிக)
 ஆவ� ெகா டவளா யி!3தா.. அ�கா4
 தன� கணவ' பரம-

ேயா-கியென'4 நிைன*� அவேன உயிெரன மதி*�* தன� பா-கிய*ைத- 

0றி*�� ெப!ைம யைட3தி!3தெத�லா
 ஒ! ெநா>யி� ஒழி3� ேபானைதA
, 

அவ' ேகவல
 இழி0ண�ைடய வனாM, ேவைச�பிாியனாM, சமய*தி+ேக+ற வித
 

ெபாMெமாழி ?றி வFசி-0
 அேயா-கியனாயி!3தைதA
 ஓயாம� சி3தி*தா.. 

 

அைத�ப+றி நிைன-0
ேபா� �-க�
 ெவ8க�
 அEைகA
 அவ. மனதி� 

ெபா�கிெயE3� ெநFைசயைட*தன. க கD
 மன�
 கல�கின. அ�ேபாைத- 
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க�ேபா� க ணீ* �ளிக. ேதா'றின. ெந�S6ெசறி3தா.. மனித ெவளி�-

பாைவ-0 அழகாA
, உ8,ற*தி� அ<வள) மி!க*த'ைமைய- ெகா �
 

இ!�பாேராெவ'4 நிைன*� அவ. ெபாி�
 விய�,+றா.; த' கணவ' எE*� 

வாசைனயறியாத �8டாள'4; அ�ப> இ!3�
, ெகாFச�
 ந�ெலாE-க�
 மன 

உ4திA ம+றவனாA
, நிைறயி� நி�லாத சபல,*திA.ளவனாA
 இ!�பைத- 

0றி*� வ!3தினா.. அவ=-0
 தன-0�.ள உற) இனி ஒழி3த ெத'4
, 

அவன� �க*திேல இனி விழி�பதி�ைல ெய'4
 அவ' இனி தன� U8>+0 

வராம� த�*�விட ேவ �
 எ'4
, தன� இ�லற வா5-ைக அ3த இரேவா� 

ஒழி3� ேபாMவி8டெத'4
 உ4தியாக நிைன*� மனமா5கினா.. தன� ெசா3த 

விசன*ைத- கா8>@
 ேமனாவி' நிைலைமA
, அவ. கள�கம+றவெள'பைத 

!ஜு�ப�*தி அவDைடய கணவனிட
 அவைள எ�ப> ேச�ப� எ'=
 

க>னமான காாிய�
, அவ. மனதி� அதிகமாக ேவ/'றி வைத*தன. அதிேலேய 

அவ. தன� �E மனைதA
 ெச@*தி, தனிைமயி� சி3தைன ெசM� கல-க 

மைட3� மன�!கி- க ணீ ெப!-கி உ8கா3தி!3தன.. 

 

மிக)
 சி�காரமாக அல�காி-க�ப8>!3த அ3த அைறயி� சிறிய மாI
, WசிA
 

ேதா'றாத ,திய ெம�9ய ப8�� ேபாைவக., ��ப8>க., தி �, 

தைலயைணக., �த9யவ+றி னிைடயி� ேமனகா அழேக வ>வாM- கிட3த�
, 

அவD-க!கி� இரதிேதவிேயாெவ'ன தன-0* தாேன நிகராM ேதேஜாமயமாக 

Lஜஹா' உ8கா3 தி!3த�
 ெதMவ�கD
 காண- கிைட-காத க ெகா.ளா 

அ+,த- கா8சியாக வி!3தன. அ< வி!வாி� எவ. அழகி+ சிற3தவ. எ'பைத- 

க � பி>�ப� எவ!-0
 ப9யா- காாியமாயி!3த�. ேமனகாைவ� பா-ைகயி�, 

அவள� அழேக சிற3ததாA
, இ!வைரA
 ஒ'றாக� பா-ைகயி� இ!வ!
 

இர � அ+,த ேஜாதிகளாக)
, ஒ!*தி-0 இ'ெனா!*திேய இைணயாக)
 

ேதா'றின. ஒ!*திைய ஜாதி ம�9ைக மல!-0 உவைம ?றினா� ம+றவைள 

ேராஜா மல!-0 உவைம ?4த� ெபா!3�
. ஒ!*தி ெவ தாமைர மலைர� 

ேபா'றவெள'றா�, ம+றவ. ெச3தாமைர மலைர ெயா*தவெள'ேற 

ெகா.ளேவ �
. ஒ!*திைய இல8Iமிேதவி எ'றா�, இ'ெனா!*திைய6 

சரIவதி ேதவிெய'ேற மதி-க ேவ �
. இ!வர� அைம�,
 அழ0
 ஒ�,யவ+ற 

தனி�ேபறா விள�கினவ'றி அவகைள- காT
 ஆடவ மனதி� காமவிகார*ைத 

A டா-காம�, அவகளிட
 ஒ! வைகயான அ6ச�
, அ',
, ப-திA
 

உ டா-க* த-க ெதMவா
ச
 ெபா!3திய ேம
ப8ட அைம�பாக)
 அழகாக)
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இ!3தன. சி!">யி' ெச�வ- 0ழ3ைதகளாA
, கட)ளி' ஆைச- 

0ழ3ைதகளாA
 காண�ப8ட அ<வி! மடமயிலா வசி�பதான பா-கிய
 ெப+ற 

இ�ல*தி�, மனித காைலயிெலE3த)ட' அவகள� தாிசன
 ெப4வாராயி' 

அவகள� மன-கவைலகD
 �'ப�கD
 அக'4ேபா
. அ3த உ*தமிகைள� 

பா*தாேல பசி தீ!
. 

 

அ<வா4 Lஜஹா' �யரேம வ>வாக இர ெடா! நாழிைக உ8கா3தி!3தா.. 

அத+0. ேமனகாவி' மாபி� இர � �ைற ம!3ைத* தடவினா.. அ�ேபா� 

Lஜஹானி' அ-கா. திbெர'4 உ.ேள _ைழ3�, "அ
மா பாிசாரக' வ3� 

வி8டா. ஏதாவ� ஆகார
 தயாராக ேவ �மா? இ�ேபா� உட
, எ�ப> 

இ!-கிற�?" எ'4 ேக8டா.. 

 

L :- ச+4 �' க ைண* திற3� ந'றாக� பா*தா.. இனி பயமி�ைல ெய'4 

�ைரஸானிய
மா. ெசா�9 வி8டா.. இ�ேபா�
 ஆகார
 ேக8க மா8டாளா
. 

எ�லாவ+றி+0
 பாைல மா*திர
 காM6சி ைவ-க8�
 - எ'றா.. 

 

அ9மா:- சாி; அ�ப>ேய ெசMேவா
; உன-0- கா�பிA
 சி+4 >A
 

இ<விட*தி+ேக ெகா � வ!கிேற'. நீ அவ+ைற6 சா�பி�; ேவ டாெம'4 

ெசா�லாேத. - எ'றா.. 

 

L:- இ�ைல அ-கா! என-0 இ�ேபா� ஒ'4
 ேவ டா
. ெப!*த விசன*தினா� 

என-0 ஒ'43 ேதா'றவி�ைல. பசி உ டானா� பா*�-ெகா.ேவா
. தய) 

ெசM� எ'ைன வ+,4*த ேவ டா
. - எ'4 நய3� 

ேவ >னா.. 

 

அைத- ேக8ட அ9மா , ப8ட மனேதா>!-0
 தன� சேகாதாிைய ேம@
 

வ!*த மனம+றவளாM, "அ�ப> யானா� இ'ன
 ெகாFசேநர
 ஆக8�
; அ�,ற
 

வ!கிேற'" எ'4 அ'ேபா� ?றிவி8� அ<வைறைய வி�*�6 ெச'றா.. 

 

ேம@
 ஒ! நாழிைக ேநர
 கழி3த�. Lஜஹானா� பிரேயாகி-க�ப8ட ம!3� 

ந'றாக ேவைல ெசM� ேமனகாவி' உணைவ* தி!�பிய�. தன-க!கி� ஓ 

அழகிய ெப பாைவ யி!3தைத* தா' கைடசியாக- க ட நிைன)
 

அ<)ண6சிேயா� தி!
பிய�. அ3த நிைனவினா� அவள� அ�ேபாைதய 
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மனநிைல ஒ! சிறி� இ'பகரமாA
, ந
பி-ைக தர*த-கதாA மி!3த�. அ3த� 

ெப  யாவெள'பைதA
, ம+4
 எ�லா விவர�கைளA
 அ3த� ெப மணியிட
 

ேக8டறி3� ெகா.ள ேவ � ெம'=
 வி!�ப�
 ஆவ@
 உ டாயின. அ3த 
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