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நா' தனிேய 'தீப' இலகிய மாத இதைழ ெதாட*கிய பி' அதி எ1திய த
ச

க நாவ ெநறி க. இ2திய நா3 சராசாி உைழ4 பதிாிைகயாள64

(Working Journalist) எ2த அள7 8த2திர, உாிைம9 கிைடகி'றன எ'பைத
ஓரள7 இ2த நாவ$ேல ெசால ய'றி#கிேற'. ஒ# பதிாிைகயாளைன
பறிய தமி!< ச

க நாவ இ=. ஒ# பதிாிைகயாளனி' அக ேபாரா3ட*க>,

ற ேபாரா3ட*க> இதி வ#கி'றன. இதி ெநகி!<சிமயமாக வ2=
வாசககைள ெநகிழ ைவ4 பாதிர =ளசிதா'! 84ணைன கா3?
=ளசிதா' வாசககைள அதிக உ#க 9 எ'@ இ2த நாவ தீபதி நிைற7
ெபற ேபா= என4 வ2த ஏராளமான கத*களி$#2= ெதாி2த=. எ' மற
நாவகளி$#2= இ= பல அச*களி தனியாக விலகி நிகிற=. ஒ#
பதிாிைகயாள6ைடய கேணா3டதி தா' தமி! நா3A< ச

க வா!7 இ2த

நாவ$ ேநாகப3#கிற=. நாவைல பபவக> அைத மனதி
ெகாA பதா நல= எ'ற ேவAேகா>ட' இ2த '6ைரைய
கிேற'.

அ'ப'
நா. பாதசாரதி
--------------
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ெநறிக (ச

க நாவ)
நாவ),

அதியாய -1

"மனித64 உைமயான வ?7+ள க#வி கதி9 =பாகி9 அல.
த'6ைடய நிைன, ேப<8 ெசBைக9 ேநைமயானைவ எ'@ தன4+
தாேன நபி உண2= ெப#ைமபAகிற ெப#மித தா' அவ6ைடய ெமBயான
வ$ைம."
-84ண'

ெபா1= விகிற ேநர ெந#*கி ெகா#2த=. Cகிற Cவி' வாசைனைய
ேபா விகாைல 4ளிாி' இ*கிதமான D!நிைலயி யாேரா ேராஜா Cகைள ெவ@ ேராஜா Cகைளயல - பனிலராத ேராஜா Cகைள - ஒEெவா'றாக
பறி= பதி= ஒ# பிரமாடமான விசிறிைய தயாாி= ெமல Fசி
ெகா#ப= ேபால ெம'ைம9 4ளி# கல2தேதா கா@ எ*4 உலா வர
ெதாட*கியி#2த=.

வி9 ேநர=4 எேபா=ேம ஒ# தனி அழ4 உA. ப'னீாி ேதாB=
தாமைர Cைவ ெவளிேய எAப= ேபா உலக ஏேதா ஒ# 4>ைமயி
*கிெய12= ெவளிவ# இ2த மல<சிைய< 84ண' பல நா+ உண2= சி2தி=
அ6பவிதி#கிறா'. எதிேர நிமி2= பாதா பலகணி வழிேய ஒ# ம*கலமான
ைகபட ேபால கிழேக ெவ>4 வான ெதாி2த=. வ3ட வவ
ெப#*4ைடயாB ெவ3ட ெவளிெயன பர2= விாி2= கிட4 நீலவானி ெவ
ேமக பிசி@க+ அ*க*ேக மித2= ெகாA, நீ2தி ெகாAமி#2தன. ேம
ேநாகி ெதாட*கிய க பாைவ வானெவளிைய எ3ய ெதாைல7 ம3A
அவசரமாக அள2= வி3A கீேழ சாி2தா காறி ேமெல1வ=, தணிவ=,
அைலயைலயாக மவ=மாக கதி வா*காத விடைல ெநபயிகளி' வயெவளி
ப8ைம ெபா*கி ெகா#2த=.

ஜ'ன கபிக+ அ2த வய ெவளிகைள =A =டாக தினபதிாிைககளி'
நீள நீள பதிக+ ேதா'@வ= ேபா ெதாி9ப பிாி= ெகாA காபிதன.
இயைகயி' ப8ைமைய - எ*ேகா ெதாைலவிேல நிரபி கிட4 ப8ைமைய இ*ேக இேதா அ#கி$#4 இ2த ஜ'ன கபிக+ =A ேபா3A கா3Aவ=
Gட ஒ# த=வமாகதா' ெதாிகிற=. இயைக நாகாிகைத - இ# நாகாிக
G@ேபா3A அழி= விட யா= ேபானா? G@ ேபா3A பிாி= வி3ட=
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ேபால ஒ# பிரைமயான ேதாறைத உடாக கிறதலவா?

காைல ேவைளயி எைதபறியாவ= எபயாவ= சி2திப= எ'ப= பசி
ேவைளயி உண தவிப= ேபால அவ64 ஒ# தவிக யாத
பழகமாயி#2த=. நாைள4 வி2தா உயி ெவ+ள 8ழிேதாA ப3ன=
Fதிகளி 8ற ேவA. உ3கா2தி#4 இடைத< 8றி ெட$பிாிட ஓைச,
ைடைர3* ஒ$, ெட$ேபா' அலற, Hபிாி* கத7கைள திற2=

A சத,

நAேவ எேபாதாவ= மி'சார நி'@ ேபா4 ேபா= ெகாIச நிழ வ2= பவ=
ேபா'ற தகா$கமான அைமதி, - எலா விைரவாக நிைனவி4 வ2தன
அவ64.

விலகி வ2= எ*ேகா அைமதியாயி#4 இ2த விநாயி? த'6ைடய
வழகமான அ2த< D!நிைலைய ஒ# கண கபி= பாபேதா, பாவி=
ெகா+வேதா Gட< 8ைமைய ேபா கனத= அவ64. எEவள7 ெபாிய
கனைத9 8மகி'ற வ? அவ6ைடய மனதி4 ேதா+க>4 இ#2தன.
ெசாகபா ஜினாJயதி (உடபயிசிசாைல) காைல9 மாைல9 பயி'@
பயி'@ ேதறிய=. தவிர தாேன த' உடைப வசீகரமாக ைவ= ெகா+ள
ேவAெம'@ விநா4 விநா ஓ அ2தர*கமான 8யநலேதாA கைத9,
பர2த ெபா' நிற மாைப9, திரA ெசழித ேதா+கைள9 நிைல
கணாயி?, தனிைமயி? ேத ேத கA தி#திபAகிற விடைல
ப#வ= தவிேபாA அவ' சிரசாசன ேவ@ பல ஆசன*க> ைறயாக<
ெசBத= Gட உA.

ேவதா2திக> சிதக> உடைப ெவ@= எதைனேயா பாடகைள பா
தீ=வி3A ேபாயி#2தா? மனித64 ஒ# ப#வதி த' உடைப தாேன
காத$= வளக தவி4 தீவிரமான ஆைச இ#கதா' ெசBகிற=.

இ'6 Gட< 84ண6ைடய அ2தர*கதி அ2த 8யநல உA. உடபி'
8த தி3டேம, மனதி' ஒ1*44 காரண*களாக அைமவைத9 ெசா2த
அLபவதி அவ' உண2தி#கிறா'. ேதாைள வயிரைடயதாகி உடேசா7
- பிணி பல7 ேபாகி - அாிவாைள ெகாA பிள2தா? க3A மாறாத உட எ'@ பாடப3#4 அதைகய வ$ைமைய - வி#பி பயி'@ ேத
ேததா' அைட2தி#2தா' அவ'. கMரமாக எ12= நி'றா எதிராளிைய
Gசி 4@கி< சிறிதாகி விட< ெசB9 இ2த ேதாறைத உடதா' தன4
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அளிதி#கிறெத'ப= அவ6ேக ெதாி9. அவ6ைடய ேதா+க> ெநIச
அதிகமான கனைத< 8ம4 ஆற? வ$ைம9 உ+ளைவ எ'பதி
அவ6ேக ஒ#விதமான ெப#மித நபிைக9 உA. அ2த நபிைக9,
ெப#மித Gட இேபா= தள2= ேபாB =வA வி3டனேவா எ'ற
ச2ேதக இ'@ இ2த கணதி ேவெறா# காரணதா அவ6+ எ12த=.

உ+ள 4றைல தணி= ெகா+வதகாகேவா அல= மிக ெபாியேதா
உண<சி நNடதினா ஊைம அ1ைகயாக அழ ெதாட*கிவி3ட உ+ளதிட
அ1

Iசி தனைத ெகாடாடேவா இப இ2த கிராமா2தர= 'ராவலH

ப*களா' ைவ ேத வ2= இரA

'@ நா3கைள கழிதாயி@. இேதா

நாலாவ= நா> வி2= ெகா#கிற=. நகரதி ேநர பறகிற ெத'றா
கிராமதி அ= ெநாயகிற= ேபா?. எதிேர வய ெவளிக>4 அபா
Dாிேயாதய ெபா'ேனாைடயாக ெப#கி வ2= ெகா#2த=. நாைள4
வி9 ேபா= இப அச Dாிேயாதயைத - அச 1ைமேயாA பாக
யாெத'ப= ஞாபக வ2த=. ப3னதி ககாரைத பாேதா, தீராத
Qக திAதிெப'@ விழிேதா, அலார ஒ$ைய ேக3ேடாதா' Dாிய6
உதிதி#க ேவAெம'@ அLமானி= உணரலா. இ2த கிராமதிதா'
Dாிய' உதிப= Gட எதைன ெபாிய உைமயாக எதைன ெபாிய அழகாக
இ#கிற=.

காவிய பப= ேபா அைமதியாக ஆ!2= இரசிக தக இ2த கிராமதி'
அழ4கேளா, இத' நிைன7கேளா, நாைள4 ப3னதி4 தி#பிய= மற2=
ேபாகலா. ஆனா இ'ைற4 இ=தா' சா8வத. ந மனைத அதிேவகமாக
மயக வ#கிற ஒEேவா அழ4 அ2த விநாயி' ஒேர சா8வதமாக ந ' வ2=
நிப= தா' வழக. சா8வததி4 எைல காலதி' ெநAைமயிைல. ஒ#
விநா சதியமாக நி'றா? அ2த ஒ# விநா9 Gட ஒ# சா8வத தா'. இப
நிைனத ேபா= அ2த விநாவைர சிரமப3A மறக ய'@ ஓரள7 ெவறி9
க#2த =ளசியி' நிைன7 தவிக யாதப ஏப3ட= அவ64.

=ளசி எ2த ஒ# விநாயி அவ' ' - அல= அவ' நிைனவி' ' சா8வதமாக
நி'றாேளா - அ2த ஒ# விநா இ'@ ெபாBயாகியி#கலா. ஆனா அ= எ2த ஒ#
விநாயி நிகழ ெதாட*கியேதா அ2த ஒ# விநா உைமயாக தா' இ#க
9. கைழ9 - ெபா@ைப9 தா*4கி'ற ஆ9தமாB பழிைய9 கைழ9
நிணயிகிற சதியாB அவ' ைகயி$#கிற எ1=ேகாைல ேபா அவ'
நிைன7 அவ6+ ஒ# சா8வதேம.
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ஆனா இனி அப நிைனபதி? Gட ஓ அதமிைல. இ2த ேநரதி4+
அவ+ யா#ேகா ெசா2தமாகியி#பா+. Gத ேநர அதிகாைலயி ஐ2தைர
மணி4 ேம ஆேறகா மணி4+ ஏேதா ஒ# நாழிைக எ'@ தாேன தி#மண
பதிாிைகயி ேபா3#2த=? த' மனைத அS அSவாக அ@4 அ2த
நாளி அ2த தி#மண நிக!<சிய'@ ப3னதிேலேய இ#க Gடாெத'@தாேன
ஏேதா ெபாிதாக எ1தி 4வி= அ+ளிெகாA ேபாBவிட ேபாவ= ேபால ஒ#
ெபாBைய த' மன=4 தாேன கபி= ெகாA இ2த கிராம=4 ஓ
வ2தி#2தா' 84ண'?

எ*4 ஓ வ2தாெல'ன? நிைனபி$#2= எைத9 ெவளியிெலA= எறிய
வதிைலேய? உடைப விட ேவகமாக பிரயாண ெசB= நிைனத
இட=4 ேபாக கிற இ2த< சதி வாB2த மன சதிவாB2த சி2தைன9
தா' அவ6ைடய எ1தி' ஆற. ெசபிA விைதகாரனி' மாதிைர
ேகாைல ேபால நிைனதைத க' ெகாA வ2= நி@= சதி அவ'
எ1=4 இ#2த=. அேத நிைன7, சி2தைன9 =ளசிைய பறி நிைன4
ேபா= தன= இயைகயான சதிேயாA ேவகமாக பிரயாண ெசB=
ப3ன=4 ஓ 'ஆப3Hபாி' - எ'6 அ2த வாடைக அரமைனயி' வாச$
இ2த அதிகாைல ேவைளயி வாிைச வாிைசயாக அணிவ4= நி4 காகைள9,
ஓ அல*கார=காக பக$ேலேய CCவாக எாி9 பல வண விள4கைள9
கட2= உ+ேள மணேமைடயி யாேரா ஒ#வ6க#ேக அம2தி#4 வசீகரமான
மணேகால= =ளசிைய அவ+ அ2நியமாகி வி3ட ேவ@ைமைய9
ெபா#3பAதாம ெந#*4கி'றனேவ! ெசபிA விைதகாரனி' மாதிைர
ேகாைல ேபா நிைனத நிைன4 உடேன எதிாி உ#ெகாA4
84ணனி' கபைன ஆற - அவைன ேபா சதி வாB2த ெசாக>4, சதி
வாB2த சி2தைன4 ெசா2தகாரனான ஒ# வா$ப வய= பதிாிைகயாளனி'
ஆற - இ2த விநாயி =ளசி மண ப2த$ எப இ#பா+, யா யாைர
பா= எப எப 'னைக ாிவா+, யா யாைர எEவா@ வண*கி
ஆசிெப@வா+ - எ'ெறலா சி2தி= - அவ64 ேவடாதவைற9 ேவதைன
த#கிறவைற9 சி2தி= அவைனேய - உ#க7 உணர7 ைவத=. 'Word
Pictures' - எ'பாகேள அ=ேபா ஒ# வாைத9 அத' உ#வ ேச2ேத
நிைன7 வ#கிற சதி வாB2த சி2தைன அவ6ைடய=. இதைகய சதி வாB2த
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சி2தைனகைள இைண= தமிழி லா.ச. ராமாமி#த எ'கிற எ1தாள
அதமாB எ1=கிற கைதகைள அவ' அEவேபா= ேத வி#பி பப=A.

ஒ# ெசா?4 இரA )ப*க+ உA. ெசா தன4 தாேன ஒ# வவ.
இரடாவதாக< ெசா த'னா 4றிக பAவ= எ=ேவா அ=வாக மாறி
க#வியாக நி'@ அைதேய உண=வ= மெறா# வவ. பாக ேபானா
இ2த இரA வவ ேவ@ ேவறல. ஒ'ேற மெறா'@. ஒ'றி$#2=
மெறா'@; ஒ'றாயி#2த= மெறா'@ - அ#பாயி#2த= Cவாக Cபைத
ேபால. Cதபி' அ#பாயி#2த= எ'ப= ஞாபக. Cபத4 ' இனிC4
எ'ப= காாிய. 'அ#பாயி#கிற= - அதனா - இனி C4' எ'ப= காரண.
காரணதி4 காாியதி4 நAேவ ஞாபக எ'ப= ஒ# பால. ெசா?
ெபா#> அ# C7 ேபால அAதAத விைள7க+. '=ளசி' எ'@ நிைன4
ேபா= அ2த நிைன7 அ# - அைதயA= அேத ேவகதிேல 4மி சிாிட6
=@ =@ெவ'@ 4@தனமான அழ4ட6 அ2த வசீகர க 'word picture'
ேபால அவ' நிைனவி வ2= மலகிறேத; அ= C. அ2த C இெபா1=
அவ64 கிைடகாம ெவ4 ெதாைலவி ேபாB உதி2=வி3ட - அப
உதி2= வி3டதாேலேய அவைன ேவதைன பA=கிற C7 ஆ4.

சி2தைனயி? ெசய$? உசாகமி'றி மனித' தன4தாேன 8ைமயாக
உண2= ேவதைனேயாA பி= த+ளி த+ளி கட=வ= ேபா 8ழி4
அ2தமான நா3கைள ஓாிடதி பாரதி த' கவி< ெசாகளா 'டபA தின*க+'
டமாகிவி3ட நா3க+ எ'@ 4றிபைத ேபா =ளசியி' தி#மணைத மறக
ஓவ2= இ2த கிராமதி கழித நா3க+ 8ைமயாக நக2= நக2=
ேபானதாகதா' 84ண6 உண2தி#2தா'. பாரதியி' 1 1 கவிைதகளி
கவிைத த'ைமயி' சா2நிதிய ெகா? Fறி#ப= தவிர இப தனி தனி<
ெசாெறாடகளி? Gட கவிைத த'ைம ==க< ெசBதி#4
ெசா?யி< சாகஸைத ஓ உண<சிமிக - எ1தாள' எ'ற அ2தர*க
8திேயாA அவ' பலைற தன4 தாேன விய2தி#கிறா'.

த'6ைடய பதிாிைகயி' 'இலகிய ேமைட' - ேக+வி பதி ப4தியி 'கவிைத
எ'ப= எ'ன? 8#கமான - அத N9+ள பதி ேதைவ?' - எ'பதாக
ேக3கப3#2த ஒ# ேநயாி' ேக+வி4, 'மனிதனி' நாகாிக பாைஷ.
பாைஷயி' நாகாிக கவிைத' எ'@ தா' ' எேபாேதா பதி Gறியி#2தைத
இேபா= மீA நிைன7 G2தா' 84ண'. அ2த அழகான - இரதின<
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8#கமான பதி?காக அேபா= அவைன பல ேநாி? கத

லமாக7

பாரா3னாக+. ஏ'? =ளசி9 Gடதா' பாரா3னா+.

அவ+ சிாி4 ேபா= த சாய ககளி? - இரடாவ= சாய இத!களி?,
'றாவ= சாய ேமாக கனி2= ெவறிேயறி நி4 அ2த ேராஜா C
க'ன*களி?மாக மல#. அதாவ= அவ>ைடய கதி

'@ சிாிக+

உA. அ2த கக>, இத!க>, க'ன*க>, சிாிக< சிாிக அவ+ 'C
ெபாழி' காாியாலய அைறயி த'ைன ேதவ2= பாரா3வி3A ேபான
சிதிர அல= சிதிர நிைன7 - இ'6 அவ6+ காலதி' ப8ைமயாக
நிைற2தி#கிற=.

Cத Cவி$#2= Cகிற D3 ேவகமாக கிள# ந@மண=4 'ெவறி' எ'@
தமிழி ஒ# ெபய#A. ஒ# ெபணி' கனி2= நிகிற அழ4 சப2தமாக ஓ
ஆணி' மனதி ஏபAகிற ேவகமான கிள<சி4 இ2த பதைதேய இ2த
திய அதேதாA சி2தி= பாதா எதைன நயமாயி#4? இப
பத*கைள9 அதைத9 திய தைலைற ேகற திய ெபா#+கேளாA அல= பைழய தைலைற உண2= அ*கீகாிக தவறி வி3ட ஒ# திய
நயேதாA சி2திப= 84ண64 மிக7 வி#பமான காாிய. இப<
சி2திபதனாேலேய நா> =ைமயாB வள2தி#2தா' அவ'.

ஆயி@. ெபா1= ந'றாக வி2= வி3ட=. ெவயி$ பசிய வயெவளிக+
மேனாரமியமான மரகத பாள*களாக மி'ன ெதாட*கி வி3டன. இ'@
Gத நாளலவா? ஊாி$#2= த+ளியி#2த அ2த ராவH ப*களாவி?
வ2= ேக3கிறா ேபால எ*ேகா கிராம= கயாண F3 நாதHவர
இனிைமயாB ெபா*4கிற=. Cகளி' வாசைனயி? ச*கீததி' ஒ$யி?
மனித6ைடய பைழய ஞாபக*கைள இய4 ஏேதா ஓ ஆ2தாிக சதி உA
ேபா$#கிற=. இேத ேநரதிேலா, அல= இத4< சிறி= 'னாேலேயா
=ளிசியி' ெபா'நிற க1தி? யாேரா ஓ அ2நிய' நாதHவர ஒ$யினா
கி>கி>4 உசாகமான மன=+ளேலாA தா$ க3யி#பா'' - எ'@
எணியேபா= =கேமா, ஏமாறேமா, அல= இரAேம ேச2ேதா ஓ உரமான
உண<சி 84ணனி' ெநIைச கEவி அைடத=.

ப, ெநI8ர, எதைகய எதிைப< 8ம2= வ#கிற அபிராய*கைள9 த'
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' வ2த=, பாைவயாேலா, ேதாறதாேலா, ெசாலாேலா, அபேய Gசி
நிக< ெசB= விAகிற சதி - இைவெயலாமி'றி ெவ@ சி@
4ழ2ைதயாயி#2தா ெநIைச வ2= அைட4 அ2த உணைவ ெபா@=
ெகா+ள யாம அவ' அேபாேத ேகாெவ'@ கதறி அ1தி#பா'. 'ஏேதா ஓ
அவசரமான ஆைசயி பிறகிற மனிதகளி' காத சதிய*க+ ேவ@ ஏேதா ஓ
அவசரதி அல= அவசியதி எதைன விைரவாக ெபாBயாB விAகி'றன' எ'ெறணி 1*கிய= அவ' உ+ள. பாைலவன= தாகைத ேபா
தாக தவிேம மாறிலாத உண7களாB எதிேர சாதன எ=7 ெத'படாத
தனி ஏமாறேம அவ' ெநIசி அேபா= நிரபியி#2த=. அவ' மனககளி
அ2த கட'காாி =ளசி நி'றா+. உணவி' சதிய=4 வ3 தராம
ஏமா@கிறவக> கட'காாிக+தாேன?

=ளசியி' தி#மணத'@ அவ' ெத'படவிைல எ'ப= அத4 ேமலாக
அவ' அ'@ ஊாிேலேய இைல எ'ப= அ2த தி#மணதி4 அவ' வரேவ
இைல எ'ப= இத4+ எதைன ேப#ைடய வாBகளி எதைன விதமான
வகளாB 42= றப3#4ெம'@ தன4தாேன கைன ெசBய
ய'றா' அவ'. உண<சி நNட த'6ைடயதாயி#4 ேபா= எEவள7
சா=ாியமான 'ளேம3' ஆக இ#2தா? 8மா இ#2= விட யாெத'@
அவ64 ேதா'றிய=. யா#4 எ2த அள7 'ளமJ' ேதைவேயா
ேதைவயிைலேயா, ஒ# பதிாிைகயாள64 அ= அதிக அள7 அவசிய ேதைவ.
தன4 ஒ'@ நNடமிலாத=ேபா, தா' ஒ'@ பாதிகபடாத= ேபா
எலாைர9 ேபா, அவ6 அ2த க$யாண=4 ேபாB எேலாேராA
ேச2= எலா ேம? ெதளிகபAகிற ப'னீாி தா6 நைன2=, எலா#
ைகநைனகிற ச2தன 4பாவி தா6 ைகநைன=, எலா# எA=
ெகா+வ= ேபா C<ெசA ககA - ப3A படாம? இரA விரகளா
எA= ெகாA - வி#2= உA தாCல ைபேயாA தி#பி வ2தி#கலா
தா'. ஏேனா ெதாியவிைல, அப< ெசBய நிைனபைத Gட அவனா
ெபா@= ெகா+ள யவிைல. ஏ@ ெகா+ள7 இயலவிைல.

உலகைத ஏமா@வைத விட ேகவலமான காாிய த'ைன தாேன ஏமாறி
ெகா+வ=தா'. அைத< ெசBவத4 அவனா யாம ேபாBவி3ட=. மறவக+
ஏமா@ ேபா= ெத# விளைக அைணப= ேபா உலகதி' ெபா=வான
சதியைத தா' ஒளி4'ற< ெசBகிேறா. த'ைன தாேன ஏமாறி ெகா+>
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ேபாேதா ெசா2த மனைதேய இ#A ேபாக< ெசB= ெகா+கிேறா. ஓ
இைணயற கைலஞ' எ'ற ைறயி த'ைன தாேன ஏமாறி ெகாA அ2த
தி#மணதி4 ேபாக அவனா யா= தா' ேபாBவி3ட=.

உ+Vாிேலேய இ#2= ெகாA அத4 ேபாகாம$#2தி#க 9. ஆனா
ஏேனா அைத9 அப< ெசBய ேதா'றவிைல. அவசர அவசரமாக எ1C
இரயி நிைலய=4 ஓ வ2= இரயி றபAவத4 இ'6 பதிைன2=
நிமிஷ*கேள இ#4 எ'கிற சமயதி எ2த ேநாக எ2த அவசிய
இலாம அ2த இரயி நிகிற அ2தH=, ராவலH ப*களா7 இ#கிற ஒ#
4கிராமமாக ேத ஞாபக=4 ெகாண2= அ2த ஊ#4 ஒ# க3 வா*கி
ெகாA இப இ*4 வ2= ேச2தி#2தா' 84ண'.

=ளசியிட இEவள7 தாராளமாக பழகி இதைன Qர மனைத
பறிெகாAதி#க Gடாெத'@ இேபா= ஒ# விரதி ஞான அவ64
ேதா'@கிற=. ெப#பாலான ஞான*க+ நிைனவி' மயானதி - அ=
பாதிகப3ட பிற4 தாேன ேதா'ற 9? மனித' பாதிகப3ட பிற4 தா'
அவ6+ அச ஞானேம பிறக 9 ேபா$#கிற=. 'இ2= தைரம3டமாகி
ேபான அரமைனயி - உைட2த ெச*கக>கிைடேய ஒ# அரச2=ளிேரா;
அதிக'ேறா, ப82தைலைய நீ3 ேமெல1வ= ேபா மனித6ைடய ஞான
அவ6ைடய நபிைகயி' சிைத7க>கிைடேயயி#2= தா' ேதா'றலாேமா
எ'னேவா?' - எ'ெறணி - இப எSவ= ஓ அ14ணி த=வமாக
ேதா'றி உடேன - இவைறெயலா மறக7 ய'றா' 84ண'. ஒ1*காக
வாிைசபAதி நிைனக7 யாம - ஒ1*காக வாிைச பAதி மறக7
யாம அவ' மனதி' பலFனமான எைலயி நிைன7க+ == தவி=
ெகா#2தன அேபா=.

அவ6ைடய பல வணைனக>4 அவ>ைடய அழ4 ஒ# சா3சியாகேவா
QAதலாகேவா இ#2தி#கிறெத'பைத அவனாேலேய இேபா= மறகேவா
ம@கேவா யா=. உல44 ெதாி2ேதா ெதாியாமேலா அவ+ அவ6ைடய
எ1=4 QAதலாக7, எ1=ேபா= சா3சியாக7, எ1தி த பி'
ரJைகயாக7 இ#2தி#கிறா+. சி'ன சி'ன அாிசி ப வாிைசயி'
ெந#கமான அைமேபாA - எயி@ எ'@ பைழய தமிழி ெசா?கிறாகேள அதைகய பலழேகாA - அவ+ கW கWெர'@ சிாி= பாரா3ய
பாரா3Aக+ அவைன வசீகாித=, மி'6கிற க#ைமேயாA சிறைலயி3A
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கைற கைறயாக ர> அவ>ைடய ேமாகனமான G2த? - அ2த G2த$'
க#ைம4 காேதார ஒ# மா@ நிற ேபால< ெசவிகளி அவ+ அணி2தி#2த
ெபா' வைளய*க> - அ2த வைளய*கைள விட ெபா' நிறமான ெசவிக>,
ைகவிரகளா ெதா3A மதிபி3A பாக ேவA ேபா'ற அழகிய க1=, அவைன வசீகாிதன! 'ேதாழி' எ'ற த'6ைடய க! ெபற நாவ$ ' அவ'
ஒ# சி@ கவிைத எ1தியி#2தா'.

"கி?மி#> கல2=பி'
Aசாி2த க#*4ழலா+
=கி? ப3A ைன2=பி'
4யி? ேத6 இைண2=பி'
Gவி பதி2த ெசா$ைசயா+
ெவயி? ஒளி9 ெசெபா6
Fதமாக< சைமத ேமனியினா+ -"

எ'ற அ2த கவிைத4 அவ+ உடேப அவனறி2த சா3சி. பல அழகிய
சபாஷைணக+ அவளிட ேபசி ேபசிேய அவ64 கிைடதி#2தன. மிக
ெந#கமாக அம2= அவளிட இதமாக ேபசி ஒ#வ மன மறவ மனதி
கைரவ= ேபா ெநகி!2தி#2த சமயதி ஒ# நா+, "=ளசி நீ ஒ# மாைல..." எ'@
அவ' உண<சி ேம$3A அவைள பாரா3னா'.

"இ2த Fராி' அழகிய கMரமான ஜ*கைள இப அல*காிக 9மானா
நா' மாைலயாக இ#பைத பறி என4 எ2தவிதமான ஆ3ேசபைண9
இைல" - எ'@ அவ+ அ'@ அத4 ம@ெமாழி Gறியி#2தா+.

ஒ#வ மனதி மறவ மன கைரய - ஒ#வ நிைனவி மறவ நிைன7 பதிய,
ஒ#வ உணவி மறவ உண7 ேசர - ேசார - அவக+ பழகிய நா3க+ பல.
பழகிய வித*க+ பல. அவ+ ஓ அCவமான அழகி. ககளா சிாிபா+.
க'னதி நைக C4. இத!களா காSவா+. விழிகளா உSவா+.
ைககளா ேபசி உண#வா+. மன=4 நயமான வாதியைத எA= நாேம
வி#பி வாசிப= ேபா அவேளாA ேப8வேத ஒ# 8கமான அ6பவமா4.
அதைகயவைள இ'@ உண<சி Cவமாக மெறா#வனிட இழ2=
நNடப3ட= அவ64 ேபாிழதா'. ஆனா இ2த நNட Gட த'ைன
இ'6 தீரனாக மாற 9ேமா எ'பதாக7 ஓ அ2தர*க = அவ6+
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இ#2த=. ெபாகிணதி ஒளி நிழ பவ= ேபா க 1வ=
4@4@ெவன< சிாி4 அவ+ அழ4 அவைன ஏமாறி வி3A ேபானேத அவ64
இனி ஒ# ெபாிய QAதலாக7 ெசBயலா.

அைரதா, ந8கி வழிெதAதா வாசைன பிறபிகிற ச2தன க3ைடைய
ேபா கைலஞ6ைடய மனைத அைலதாேலா அைரதாேலா அ2த ேவதைன9
ஒ# கைல த'ைமையதாேன பிறபி4? கைலஞ6ைடய =க=4 Gட
கைலமதி உA தாேன?

அ2த அதிகாைலயி அ2த கிராமா2தர= அைமதியி 'நா6 இ#கிேற''
எ'ப= ேபா .பி. வாச$$#2த ேவபமரதி$#2= ஒ# 4யி இரA ைற
Gவிய=. எதிேர மர*க+ அணிவ4த சாைலயி விகாரமான ஓைசேயாA கடட
ெவ'@ ஒ# க3ைடவ, ெம=வாக அவசரமி'றி நக2= ெகா#2த=. அைத
அA=

<8 இைரக ெநகதி அ@த க3Aட' இரவிைக அணியாத நா3Aற

ெப ஒ#தி தைல 8ைமேயாA கள=4 விைர2= ெகா#2தா+. எ*ேகா
இறைவ கிணறி கவைல இைற4 ஓைச Qர= ேரேயா அIசைல ேபா
ேக3A ெகா#2த=. 84ண' எ12= நி'@ ேசாப றிதா'. வழக
ேபா ேமேல 8ழ'@ ெகா#2த மி'விசிறியி இ= விA அளவி4
ைகக+ உயர ேபாயின. சாதாரணமான உயர+ள மனிதகைள மாதிாியாக
ைவ=தா' இ2த .பி. க3டெமலா க3யி#பாக+ ேபா$#கிற=.

பா)மி தணீ நிரபியாகி வி3டெத'கிற ெசBதிைய .பி. வா3<ேம' வ2=
ெதாிவி= வி3A ேபானா'. அேதாA இ'ெனா# ெசBதிைய9 அவ'
சிரைதேயாA ெதாிவிதா'.

"சாய*கால தாசிதா கா வாரா#. அத4+ளாற... இடைத கா$
பணி3டா நல=*க" -

"க3டாய கா$ பணி விAேவ'. நீ கவைல படாேத. என4

'றைர மணி4

இரயி" - எ'றா' 84ண'.

"எHபிரH ெரA விநாக+ தா' இ*ேக நி4.

ைர4 ரயி?ணா

S மணிேக ரயிேடச64 ேபாயிடS*க..." - எ'@ கிராம=ேக உாிய
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அதிக சிரைதேயாA பதி வ2த= வா3<ேமனிடமி#2=.

சிரைத - அசிரைத - இரைட9 ேவகமாக கணி= 7 பSகிற கிராம=
மனபா'ைமைய அ2த வா3<ேமனிட கடா' 84ண'. தாசிதா வ#வதனா
அவ' அ*4 ேம? ெதாட2= த*கியி#பதி அசிரைத9, அவ'

'றைர

மணி இரயி?4 ேபாBவிட ேபாவ= 4றி= அதிக சிரைத9 காபித அ2த
வா3<ேமைன பறி< சி2தி= உ+Vற< சிாி= ெகாடா' 84ண'.
கணாைய கழறி ைவ= வி3A ெப3ைய திற2= 4ளிபதகாக<
ேசா =வாைல =A எAக ேபான ேபா= ேமலாக கிட2த =ளசியி'
க$யாண பதிாிைக கணி ப3ட=. ைகக+ தய*கின. அைதகA மன
ம@ப அழ ெதாட*கிய=.

...8பGத நிக!வதாB ெபாிேயாகளா நி<சயிகப3A, ேமப Gத
ெச'ைன ஆபH3பாியி நிக!வதா தா*க+ த*க+ ப2=மிதிரக>ட'
Gததி4 மாைலயி வரேவபி4..."

ேமேல பக யாம மன கனமாகிய=. ைகக+ தள2= ேசா2தன.
ேசாேவாA ேசாவாக ஒ#கண ர3Aதனமான பாவைன ஒ'@ ஏப3ட=.
இப ேகாைழயாக விலகி ஓவ2= மைற2= ெகா+ளாம எலாைர9 ேபா
அ2த க$யாணதி4 தா6 ேபாB =ணி<சலாக =ளசிைய9 அவ>4
கணவனாகிற யாேரா ஒ# எ.பி.பி.எH. டாடைரேயா, பி.இ. இIசினீயைரேயா அ2த மணமகைன9 - பா= க$யாண விசாாி= 4தலாக இரA வாைத
ேபசிவி3A வ2தி#2தா அவ>4 எப இ#2தி#4 எ'@ ஒ# 4)ரமான
கபைன அவ6+ எ12த=. அப< ெசB= அவைள வைதகாம இப
ஓவ2= தா' ஒளி2= ெகாட= தவ@ எ'@ அவ6ேக ேதா'றிய=. பாக
ேபானா இ2த இரA

'@ நா3களி அவ' ைகக+ பிரமாதமாக ஒ'@

எ1தி கிழி= விடவிைல. காகித வைர வ#வத4 Gட வ7 ஒ1*4
ெபறாம மனதிேலேய எ1தி மனதிேலேய கிழி2த= தா' அதிக. நாைள4
காைல எ1C ேபாB இற*கி தி#வ$ேகணி ெச'@ அைறயி ெப3
பAைகைய ேபா3A வி3A 4ளி=< சி@ = ெகாA
அ?வலக=4 ேபானா 'கேபாஸு4 ேம3ட உடா சா?' - எ'@
ஆவேலாA ேக3கவ# C ெபாழி அ<சக= ஃேபாெம' நமா!வா
நா9A74 எ'ன பதி ெசாவ=?

இ=வைர =ளசி4 அAதப 84ண' எ1= எ1=களி' த இரசிக இ2த
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நமா!வா நா9Aதா'. அவ' ேம? அவ' எ1=க+ ேம? ஒ# த2ைதயி'
பாசேதாA அ'ேபாA உாிைம ெகாடா ேப8கிற நாணயமான ெதாழிலாளி
அவ. 84ண' 'மிஷினி' ஏறி ெகா#கிற ஃபாரதி வ வயாக
'கெரZ'' ேபா3A ெகாAதா? நா9A74 ேகாபேம வரா=.

"இெத'னா <சா நப>4+ேள? வழக2தாேன சா" - எ'@ சிாி= ெகாேட
அவனிடமி#2= கெரZைன வா*கி< ெசவா நா9A.

எ1தி எ1தி 4விகிற காகித*கைள ப= பாரா3ட7, 'இப இ#2தா
நலாயி#4' எ'@ அபிராய ெசால7 =ளசி இனிேம வரமா3டா+.
பைழய காலதி அரமைனகளி அரசக+ உS உணைவ அவக+
உபத4 'பாகேவ உA #சிைய பறி த$ேயேய ேசாதி=<
ெசாவத4 'உA கா3க+' எ'பதாக ஒ#வைக ஊழியக+ இ#பாகளாேம;
அ=ேபால அவ6ைடய எ1தி' #சிைய< சாிபா= அவ6ேக ெசால
நபிைகயான ஆ+ இனி யா# இைல. இனிேம அவ64 ெபா@ அதிக.
த' எ1தி' தரைத விலகி நி'@ ெகாA தாேன பைடகிறவனாக7 தாேன
பகிறவனாக7 ேவ@ ேவ@ எைலகளி மாறி இ#2= அவ' தன4+
தீமான பணேவA. ஒEெவா# மனித6ைடய வா!ைகயி?, 'தன4
ேவ@ ஆதர7க> ேவ@ நபிைகக>, சா8வதமிைல - கைடசிவைர சா8வத
த'6ைடய ெசா2த நபிைக9, ெசா2த மனேம அ'றி ேவறல' - எ'@
இப உண#கிறா ேபால ஒ# நிக!<சியாவ= நி<சய வராம ேபாகாெத'@
இேபா= 84ண64 ேதா'றிய=.

4ளி=வி3A வ2த= - சி2தைன ேம? 8@8@பைட2= மனதி உைறகிற
மாதிாி - அவ>4 - அ=தா' அ2த கட'காாி =ளசி4 ஏதாவ=
எ1தேவAெம'@ 84ண64 ேதா'றிய=. ெவளிபாைவ4 அ= தி#மண
வா!ைத ேபா இ#2தா? - அவ+ ைகயி கிைடகிற ேபா= - அவ+ அைத
பகிற ேபா= அவ+ இதயைத< 8Aப அ= இ#க ேவA எ'@ தீமான
பணி ெகாடவனாக அ2த தீமானைத< சில விநாக+ Gட த+ளி
ேபாட ெபா@காத தீவிரேதாA உடேன வா3<ேமைன Gபி3A, 'உ+V
தபாலாMJ ேபாB 'கிாீ3*' ேபப# Hடா கவ#' - வா*கி வ#மா@ Gறி<
சிலைற ெகாAதா' 84ண'.
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அ2த வா3<ேம64 'கிாீ3* கவ' - எ'ற வாைத வாயி Lைழயவிைல.
ஆகேவ ஒ# =A தாளி அைத தனிேய எ1தி ெகாAக ேவயதாயி@.
பேத நிமிஷதி ைசகிளி ேபாB கிாீ3* கவ ேபப - Hடா வா*கி
வ2=வி3டா' வா3<ேம'. கிராமா2தர= தபா நிைலயமாைகயா நீட
நா3களாக யா# வா*காம ப1பைட2தி#2த கிாீ3* தா> கவ#.

தி#மண காைலயிேலேய 2தி#4ெம'றா இ2த வா!ைத 'ேந பாைவ4'
எ'@ உைறயி எ1தி அவ+ ேப#ேக அ6பினா இ= அவளிட ேநாி
கிைட4ெம'@ 84ண64 ெதாி9.

அவ+ F3 அவ>4< ெசல உாிைம9 அதிக. அவ+ ெபய#4 வ#கிற
கதைத அவைள தவிர ேவ@ யா# பிாிகமா3டாக+. அவ+ F3
இலாம ெவளிேய எ*காவ= =மணமான ேஜாயாB கணவேனாA சினிமா,
கடகைர எ'@ ேபாயி#2தா? அவ+ வ2த பி' அவேள கதைத பாபா+
எ'@ உ@தி ெசB= ெகாA, "Fரகளி' கMரமான ேதா+கைள அல*காிக
ேவய மணமாைலக+ ச2தபவசதா ேகாைழகளி' தள2த ைககளி
D3டப3A விAவ= உA ேபா?" எ'@ = தாக எ1தி கீேழ 84ண'
எ'@ ைகெய1= இ3A ேமேல 'மண வா!=' எ'@ தைல ேபா3A உ+ேள ைவ= உைறைய

 அIச தைல9 ஒ3 ஆதிர2ேதாய தபா?4

அ6பியேபா= - எேபாேதா இலகிய விவகார*களி த4தியற எைதயாவ=
பதிாிைகயி கAைமயான ெசாகளி 4தலாக< சா எ1தி கிற ேவைளயி
உடா4ேம ஒ# ேகாபமான மனநிைற7 - அ2த மாதிாி மன நிைற7 தா' இ'@
இ2த விநாயி அவ64 உடாகியி#2த=.

த'6ைடய ெசாக+ தா' நியமி= அ6பிய கAைமேயாA ேபாB
இ'ெனா#வைர தாகி ='@= எ'@ நிைனகிற ேபா=தா' மன=4
எதைன 8கமாயி#கிற=? சாய*கால அ2த கிராமதி$#2= த' கத எ2த
இரயி$ பயண ெசB9ேமா அேத இரயி$ ெச'ைன4 பிரயாணமாகிற ேபா=
இ2த தாமீக ேகாபேதாA Gய மனதி#திேய அவனிடமி#2த=.
--------------
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அதியாய -2

பழகப3A வி3ட மனிதனா #சிகளி எேபா=ேம ஏமாற வதிைல.
இ'ெனா#வ ேம நா ைவகிற நபிைக அல= இ'ெனா#வ ந ேம
ைவகிற நபிைக - பிாிய, அ', அLதாப, ஆதர7 - இைவெயலா Gட
வா!ைகயி மனித' கA வி3ட மனதி' உண<சி Cவமான #சிக+தா'.

நல ேவைளயாக ெத'னி2திய இரயி மாக*களி சில ப4தி இரயிக>4
'பாஸ பாஸIஜ' - எ'@ தெசயலாகேவ ஒ# ெபா#த காரண
அைம9ப ெபய ெகாAதி#கிறாக+. இ2த இரயி$ வ2தவகைளேயா,
வ#கிறவகைளேயா, பிரயாணைத பறி விசாாிதா Gட 'பாஸ$ வ2ேத'' எ'ேற ம@ெமாழி G@கிறாக+. இப< ெசாவதி ஒ# 4த அல=
இரயிேவகாரகைள நிர2தரமாக< சபி4 ஒ# சாப இ#பதாக ேதா'றிய=
84ண64. ெகாடைத9 ெகா+ளாதைத9 எபேயா அ+ளி திணி=
பாஸ ெசB= ெபா3டண க3Aவ= ேபாதா' இ2த இரயிகளி பிரயாணிக+
4ழ2ைதக> 43க>மாக திணி9A - இ9A வ#கிறாக+.

தா' றப3ட நிைலய=4 அAத நிைலயதிேலேய 4ழ2ைத 43கேளாA
42த ஒ# ெபாிய 4Aப=4 த' இடைத தியாக ெசB=வி3A நிக
ெதாட*கிய 84ண64< ெச'ைன எ1C நிைலய வ#கிறவைர ம@ப உ3கார
இட கிைடகேவ இைல.

ேபான ஆA ெச'ைனயி$#2= - ஜபா64 அ6பப3ட பதிாிைக
பிாிதிநிதிகளி' Q= ேகாNயி தா6 ஒ#வனாக ேபாயி#2த ேபா=
ேடாகிேயா74 ஒஸாகா74 மிைடேய பிரயாண ெசBத இரயி 8த
அழ4, ேநர தவறாத ேவக, பிரயாணிக+ உ3கா#வத4 தாராளமான
இடவசதி9, இ#2தைத இேபா= நிைன7 G2தா' 84ண'. அப நிைன7
G2தேபா= தா' பிரயாண ெசB= ெகா#2த இரயிைல9
வள<சியைடவதி ம2தகதி ேபாA த' ேதசைத9 சி2திகேவ ெகாIச
ெவ3கமாயி#2த= அவ64.

இ2திய இரயிேவயி பிரயாணிக>4, சாமா'க>4, தனிதனி கி*
ஆM8க+ இ#ப= ஒ'@ ம3Aதா' ெபாிய விதயாசமாக ேதா'றியேத தவிர,
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ேவ@ விதியாச*க+ எ=7 இ#பதாக ேதா'றவிைல. தீவிரமாக< சி2திக
பழகிவி3ட ஒ# பதிாிைகயாள' எ'ற ைறயி இவைற நிைனபதி$#2=
அவனா த'ைன தவி= ெகா+ள யவிைல. பாக ேபானா அவ'
க விழி= பிரயாண ெசBத ேநரதி இ2திய இரயிேவைய பறி9,
எேபாேதா ஜபா64 ேபாBவி3A வ2தைத பறி9, ேடாகிேயா இரயி
நிைலயதி, 'இ2த நிைலய=4+ வ# இரயிகைள9 இ*கி#2= றபA
இரயிகைள9 ெகாA உ*க+ ககாரதி ேநரைத< சாிெசB= ெகா+ளலா' எ'@ ஜபானியக+ ெப#ைமயாக< ெசா$ ெகா+வைத பறி9 நிைனத
ேநர மிக7 4ைற7தா'. அவ' அதிக ேநர மாறி மாறி நிைனத நிைனேவா
ேவெறா'றாயி#2த=.

நிக7 யாம உ3கார7 யாம பிரயாண ெசBத ேநரதி =ளசிைய
பறிதா' அதிக ேநர நிைனதி#2தா' அவ'. தா' ஏ' இனிேம? அவைள
பறி இப நிைனக ேவAெம'@ - அவைள நிைனபைத உடனயாக
தவிக =ணியாத த' மனதி' ேமேலேய ஆதிர வ2த= அவ64. இனி,
கா, ளி, உ இைவகைள ேபா அ' தவிக யாத #சிகளி
ஒ'றாக வா!வி இட ெபறி#கிற=. பழகப3A வி3ட மனிதனா #சிகளி
எேபா=ேம ஏமாற வதிைல. இ'ெனா#வ ேம நா ைவகிற நபிைக
அல= இ'ெனா#வ நேம ைவகிற - பிாிய, அ', அLதாப, ஆதர7 இைவெயலாGட வா!ைகயி மனித' கA வி3ட மனதி'
உண<சிCவமான #சிக+. இ2த நீடகால #சிகைள அதைன 8லபமாக
மனிதனா மற2= விட யா= ேபா$#கிற=! ெசாலேபானா நாவி'
#சிகைள விட இ2த மனதி' #சிக>4தா' மனித வா!வி தவிக யாத
இட உA எ'ப= நி#பணமான உைமயாக ேதா'றிய=.

மனித மனதி' இ2த #சிகளி எேபா= ேதைவயானைவ9 எேபா=
வி#பபAகிறைவ9மான சில நியாயமான #சிகைள ெபா#ளாக ெகாAதா'
உலக மகா கவிகளி' காவிய*க+ எலா பைடகப3#கி'றன. நாவி'
#சிக+ மனித வா!வி' ேதைவைய ம3Aேம பைடகி'றன. மனதி' #சிகேளா அைவ தா' மனித வா!ைவேய அ2த ெபய#4ாிய ெகௗரவ=ட' ெசைமயாக
உ#வா4கி'றன.

அ'பி?, க#ைணயி? #சிகA #சிகA வள2தவ' 84ண'. தா'
இ'ெனா#வைர< D1ேபாேத அ' ெவ+ளமாக ெந#*கி< D!2= ெப#க
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ேவAெம'@ நிைனகிற 8பாவ அவ6ைடய=. த'ைன< D!கிறவக>
அபேய DழேவAெம'@ நிைன= தவிகிற மலமன அவ6ைடய=.
கட2த சில நா3களாக அ2த மன ஏமாறதா இ@கி கAைமயாகியி#2த=.
ெகாதிபைட2தி#2த=. விரதி9றி#2த=.
*****

அ2த அதிகாைலயி எ1C நிைலயதி' பக>4 கீேழ எ2தவிதமான
மா@தேலா, சிறேபா விைள2= விடாம ெச'ைன வழக ேபா தானி#2த=.
தணீ அைல அைலயாக ஓAவத4 பதி நிைறய மனிதக> ரா'Hேபா3
பHக>, வாடைக காக>, ைசகி+க>, ாிZாக> நிதானமாக ஓAகிற
ஒ# மகாநதிைய கபைன ெசBதாேபா இ2த< ெச'ைன நகர= Fதிகைள
தன4+ பலைற கபைன ெசBதி#கிறா' அவ'. கிழி2த டயக> ேதா
=Aக>மாக தா' இ#4மிடைத அறிவிபத4 தமளவி தைரேம
உடாகிய ஒ# சிகனமான ேஷா# ேபா நாைல2= ெச#கைள ெகா?
ைவ=வி3A காதி#4 ெச# ெதாழிலாளிக>, ஆபி>4 =ணியா
=ைட= பா$N ேபாA ஆபி+ பழகைடகார#, யாேரா ஒ# கியமான
தைலவ ைகதாகி வி3ட ெசBதிேயாA இ#4 தினசாி வாேபாHடகைள
வாிைசயாக ெதா*கவி3#4 பதிாிைக Hடாக>மாக எ1C நிைலயதி'
எதிற தி#ப தி#ப ஒேர விதமாக அ<சத ஒ# தகதி' பக
ேபா$#2த=.

கா3டபA ேவகதினா?, பரபரபினா? மனிதக+ Lைழ2= ெவளிவ#
இரா3சத< 8@8@பினா? 'மீH ஃேபடாி' அல= 'ப' ஃேபடாி' எ'@
ெசாலதக இரெடா# கலகலபான ஓ3டக> எதிேர வழக ேபா
தானி#2தன. எதிறைத ஓாி# விநா நிதானமாக பா=வி3A மனதி
ேவய= ேவடாத=மான சி2தைனகேளாA டாJையேயா, ஆ3ேடா
ாிZாைவேயா எதிேநாகி நி'ற 84ண' எதிபாராத ச2தி ஒ'றி4
ஆளானா'. '=ளசி'யி' F3A ைரவ எதகாகேவா அ2த ேவைளயி அ*4
எ1C#4 வ2தி#2தா'. கா பாகி*கி பாத ேபா= எதைன காக>4
நAவி நி@த ப3#2தா? தனிேய அைடயாள ெதாியGய அ2த

4<

சைபயான 'ஓHவாக'' - கா# இேபா= 84ணனி' பாைவயி ெதாி2த=.
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"எ'னா சா? வாீ*களா? க$யாணத'னி4 காணேவயி$ேய... எ*கனா<8
ெவளி\ேல ேஜா$யா C3*களா?" - எ'@ விசாாிதா' அ2த ைரவ.

அவ6ைடய ேக+வியி எ1பப3ட ச2ேதக=4 மற2தா ேபால பாவி=
ெகாடவனாக ஒ# பதி? ெசாலாமேல - ெதாி2ேத ேவAெம'ேற ைக ந1வ
விAகிற ஒ# ெபா#ைள ேபால அ2த விஷயைத அபேய வி3A வி3A "இ2த
அதிகாைல ேநரதிேல எ1C#4 எ*ேக வ2தாB அபா? யாராவ= ரயிேல
வாரா*களா? அழ<8கி3A ேபாக வ2தி#கியா?" - எ'@ அவனிட ேவ@
ேக+விைய ேக3டா' 84ண'.

"இW*க. =சா க$யாணமான மாபி+ைள ஐயா7, =ளசி அமா7
ேகாைடகான?4 ஹனி

' ேபாறா*களா. ஐயா க3 ாிசE பணி3Aவர<

ெசா'னா#. அ=காகதா' வ2ேத'" - எ'றா' ைரவ.

அவ6ைடய இ2த பதி மனதி இ'ெனா# +ைள 4தினா ேபா$#2த=
84ண64. இரA

'@ விநாக+ தய*கிவி3A "வாாீ*களா சா? அைறயிேல

ெகாA வி3A பி3A ேபாேற'" - எ'@ ேக3ட ைரவ#4, "இேல! நா'
ேபாB ெகா+கிேற'. உ' காாியைத பா" - எ'@ க<சிதமாக பதி வ2த=
84ணனிடமி#2=.

பதிைன2= நிமிட*க+ சA4A விைளயாAவ= ேபால இ2த பக அ2த
பகமாக அைல2= ஓ3ட பி= மீட பி' டாசி கிைடத=. டாசியி
ேபா4 ேபா= ஏேதேதா நிைன7க+. அதாவ= ேபாக ேவய இடைத
டாJகார64< ெசால7 மற2=வி3ட அளவி4 நிைன7க+. டாசி
எ1Cாி$#2= ேந கிழேக ஓ இட= பக தி#பி பால ஏறி இற*கி
அற வல= ற

மாெக3, ெச'3ர ேநாகி ஓட ெதாட*கிய பிற4தா'

- பக*களி பா= பரபரேபாA பதறேதாA வழிமாறிவி3டைத உண2=
- ைரவ#4 அறிவிக ேதா'றிய=. அத' விைள7 - ேகா3ைட நிைலய ேபாB அற - ேபா நிைன7 க3ட (வா ெமேமாாிய) ெமாீனா எலா 8றி<
8*4வா ெத# வழிேய - தி#வ$ேகணி ெபாிய ெத#74 ேபாB நி'ற=
டாசி.

வாடைகைய கண4 தீ= டாசிைய அ6பிவி3A ெப3 பAைகேயாA
பேயறி மா4 ேபானா' 84ண'. ைகயி$#2த சாமா'கைள அவ' கீேழ
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ைவ= வி3A< சாவிைய எA= த' அைறைய திற2த ேபா= - பக=
அைறகார#4 தபாகார எHபிரH ெட$வாி கத ஒ'ைற ெகாA=
ைகெய1= வா*கி ெகா#ப= ெதாி2த=. இ'6 சிறி= ேநரதி
எ'6ைடய 'அ2த மணவா!= கத சாதாரண தபா$ - =ளசி4
கிைட4' - எ'@ நிைன= ெகாடா'. அவ' அவ>4 எ1தியி#4 அ2த
வாகிய*க+ ம@ப ஒEெவா# ெசாலாக அவ64 நிைன7 வ2த=.

'Fரகளி' ேதா+கைள அல*காிக ேவய மணமாைல ச2தப வசதா
ேகாைழகளி' ைககளி...'

காாியாலய கவாி4 எ1தாம அைற கவாிேக வழகமாக எ1= இரெடா#
ெந#*கிய நபகளி' கத*க+ கதவிA4 வழியாக ேபாடப3A கிட2தன.
அதி ஒேர ஒ# கத உைற ம3A தபா தைலேயா, திைரேயா, எ=7மிலாம
- கனத உைரயி' ேம '84ண' அவக+, அைற எ 9, கணபா லா3^,
ெபாிய ெத#, ெச'ைன - 5' - எ'@ 8தமாக தமிழி கவாி ைட ெசBய
ெபறதாயி#2த=. 'றேமா பி'றேமா அதி எ*4 அ6பியவ கவாிேயா
ேவ@ 4றிேபா எ=7ேம இைல. இ2த மாதிாி ேவைளகளி மனதி ேதா'@
ஒ# தெசயலான ஆனா அேத சமயதி பி'னா சாியாயி#க ேபாகிற ஓ
அLமானேதாA 'தா' அைறைய C3 ெகாA அவசரமாக இரயிேலறி
ெவளி\ ேபானபி' =ளசி யாாிடமாவ= இ2த கதைத அ6பியி#க GA'
எ'@ எணி பிாி= பாதா அLமான தவறாதப அ= =ளசியி'
கதமாகேவ இ#2த=.

த' ைகெய1தினா எ1த Gசிேயா, பய2ேதா - அவேள ஜாகிரைதேயாA,
பயேதாA, எ<சாிைகேயாA அ2த கதைத தமிழி ைட ெசBதி#2த=
அவ6+ இ'6 அதிகமாக ஆதிர

3ய=. ஒ# மனித6ைடய உறைவ

அைடவதி? வில4வதி? ெபS4தா' எதைன ஜாகிரைத? எதைன
'ென<சாிைக? எதைன சபிரதாயமான பய*க+? அவசர அவசரமாக
கைடசி தாைள விாி= ைகெய1ைத பாதா'. அ=7 அவ>ைடய ெசா2த
எ1தினா இைல. 'உ*க>ைடயவ+ - அபைல' எ'ற வாைதக> Gட ைட
ெசBயப3ேட இ#2தன. அத' ேம$#2த ஆதிர காரணமாக கத
எ1=வதெக'ேற தயாாிகப3ட பI8 ேபா'ற ெம$ய தாளி
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எ1தப3#2= அ2த இேல8 காகித*க+ Gட த' ைககளி கலாB
கனப=ேபா அேபா= உண2தா' 84ண'. இத4+ எதித அைறகார#
பக= அைறகார# 4சல விசாாிக வரேவ - அவகளிட ஒ4 ஏேதா ேபசி
அ6ப ேவயி#2த=. அவ>ைடய அ2த கதைத பகாம அசிரைத
ெசBய ேவA ேபா ெவ@பாக7 இ#2த=. உடேன அவசர அவசரமாக
அைத ப= வி3A ஆதிரபட ேவA ேபால7 இ#2த=. இ2த உண<சி
4ழபதி எ'ன ெசBவெத'@ தய*கி அவ>ைடய அ2த ைட ெசBயப3ட
கதைத அபேய தனியாக எA= ைவ= ெகாA தபா$ வ2= கிட2த
மற கத*கைள எA= பகலானா' 84ண'.

அ2த ஆA பி.இ.எ'. மகாநாA ெட$யி நடக ேபாவதாக7 அத4 அவ'
அவசிய வர ேவAெம'@ ெட$யி$#2= நப' மணி எ1தியி#2தா'.
இ2த ைற அகில இ2திய உைழ4 பதிாிைகயாளகளி' ெபடேரஷ'
ெச'ைனயி GAவத4 அவனா ேவய ஏபாAகைள< ெசBய 9மா?
எ'@ ககதாவி$#2= 'ேகாN' ேக3#2தா. இ'ெனா# கத கிராமதி
ஆசிாிையயாக ேவைல பா4 அவ6ைடய சேகாதாியிடமி#2= வ2தி#2த=.

ப= ெகா#2த கத*க+ எலா பகாம ஒ=கி ைவ=வி3ட ஒ#
கதைதேய பலமாக7 அவசரமாக7 நிைன7பAதி ெகா#2தன. ஒ#
காாியைத த$ ெசB=விAவ= எதைன ெபாிய சிரைதேயா அதைன ெபாிய
சிரைததா' 'அைத கைடசியி ெசBவதகாக தனிேய மீத ைவதி#கிேறா'
எ'@ ஒEெவா# வினா9 நிைனதபேய த$ ெசB9 மற காாிய*கைள
ேவகமாக< ெசBவ=. 1 வாகியதி' அத நாேம பாவைனயாக கபி=
அத' வி ேபா3A ைவகிற ஒ# கைடசி +ளியி ேபாB ைவ9 2=
வி3ட நி)பணைத9 ெப@வ= ேபா கைடசியாக< ெசBய ேவAெம'@
பிாி= ஒ=கி ைவபதாேலேய சில காாிய*க>4 த'ைம9 கிய
சிரைத9 உடாகி விAகிற=. =ளசியி' கததி4 இேபா= அப ஒ#
சிரைத தானாகேவ அவ' வி#பாவி6 உடாகியி#2த=.

அEவள7 ேநர அைணக3 நி@தியி#2த ஆவ மீறி ெப#க, அ2த கத
கைதைய ைகயிெலAதா' 84ண'. கததி' ேமற ேததி - ேநர மணி
நிமிட Gட ைட ெசBயப3#2த=. இர7 பதிேனா# மணி4 ேம த' அைற
கதைவ தாழி3A ெகாA இ2த கதைத இரகசியமாக 'ைட' ெசBதி#2தா+
அவ+.
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'எ'@ எ' வழிபா3A4ாிய ெதBவதி4' எ'@ = மிஷினி = ப<ைச
ாிப' மா3 அதாேபா ப<ைச நிற எ1=க+ த வாியாக தனிேய
எAகப3A காவியதி4 கட7+ வா!= ேபாலேவா, கா ேபாலேவா
அணிவ4= ' நி'றன. அ2த ஒ# வாிைய பத விநாயி ேமக மைழயாக
ெகா3 மைற2தா ேபா அவ+ ேம$#2த ஆதிர க#ைணயாக ெப#கி
மைற2த=. பாக ேபானா நீட வா!ைகயி' எ2த நிைலயி? எ2த
இடதி? ெப எ'பவ+ ஓ அபைலதா'. இ2த நிைலயி ஒ#தி
ச2தபவசதினா த'6ைடயவளாக யவிைல எ'பதகாக அவைள
ெவ@ப= எEவள7 8யநலமான=? அல= சி@பி+ைளதனமான=? - எ'@
இப எணியேபா= - த'ைன மண2= ெகா+ள யாம ேபாBவி3ட= எ'ற
ஒேர காரண=காக =ளசிைய உதாசீன ெசBவ= ப4வமான ெசயலாக
அவ6ேக படவிைல. தி_ெர'@ எதகாகேவா அவ+ ேமேல தா' ெபாிதாக
பாிதாபபட ேவA ேபால7 அ6தாபபடேவA ேபால7 மிக விைரவாக
அவ' உண<சி மாறிய=. அ2த கதைத அவ+ ெதாட*கியி#2த ஒ1*4,
மாியாைத, சிரைத, பய, அவ>ைடய 'னைகைய ேபா 8தமான அ2த
திய ப<ைச நிற ைட எ1=க+ - எலா ேச2= அவ' மனைத இளக<
ெசB=வி3டன. இ2த விநா அவ' மன ஒ# கவிஞனி' மிக ெம'ைமயான ச=வ
4ணேதா#2த=.

"எ'ைன தைய ெசB= - ெப#2த'ைமேயாA ம'னி= விA*க+. ெசாலாம
ெகா+ளாம எலா ஏபாA ெசB= =வி3A அபா இப எ'
அபிபிராயைதேயா ஆைசையேயா நா' ெவளியிட ஒ# மணி ேநர அவகாச Gட
தராம தி#மண எ'ற பிரமிபான காாியைத திAெம'@ என4 'னா
ெகாA வ2= நி@=வாெர'@ நா' எதிபாகேவ இைல.

'வா!ைக நா தி3டமி3டப எதிவ#வதிைல. அ= தா' தி3டமி3டப ந '
ேநகிற=' - எ'@ உ*க>ைடய "பாைலவன= Cக+" எ'ற நாவ$ நீ*க+
எ1தியி#கிற கைடசி வாகிய*கைள தா' நிைனகிேற' இேபா=. எ*க+
F3 என4 எEவளேவா உாிைம9, ெசல உA எ'@ ேப. ஆனா
இ2த தி#மண சப2தமாக ம3A ஏேனா எ'ைன ஒ# வாைத Gட ேக3காம
இப நிகதியாB வி3A வி3டாக+.

ஒ$யாக ெவளிப3A அபிபிராய*கைள9 அ*கீகார*கைள9 ேதடாம
மனதி6+ேளேய அட*கிவிA கபைனயாB ச*கீதைத ேபால இனி
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நிைனபி' எைலயிேலேய த*கி மாியாைத ெபற ேவய ெபா#ளாகிவி3ட=
ந காத.

எ'6ைடய இ2த ைகயாலாகாத வாகியைத பத= எ'ைன க'னதி
ஓ*கி அைறய ேவA ேபால ேகாப ஆதிர வ# உ*க>4. அப
உ*க+ ேகாபதி4, ஆதிரதி4 ெபா#ளானா Gட மகி!<சியாயி#4
என4. ஏென'றா நா' எ2த ேகாப=4 பாதிரமாகிேறேனா அ2த ேகாப
உ*க>ைடய=. நிதானமாக எ' நிைலைய< சி2திதீகளானா எ' ேம ேகாப
வ#வத4 பதி அLதாப தா' வ# உ*க>4. நா' உ*கேளாA ெந#*கி
பழகியைத9, உ*க+ எ1=களி' ேம ேமாக ெகாடைத9, பதிாிைகயி'
உாிைமயாள எ'ற ைறயி அபாைவ காபதகாக எ*க+ F3A4 நீ*க+
வ2த ேபாெதலா ேதைவகதிகமான உாிைம9, உற7 பாரா3 உ*கைள
ஓயா உசாகமாக உபசாிபைத9 ெவ@ இரசிக த'ைம எ'@ ம3Aேம
அபாவா எப< சாதாரணமாக நிைன= ஒ=கி விட 2தெத'ப= தா'
எனேக ஒேரயயாக விள*கவிைல. இ2த விஷயதி அபா இப எ'ைன
ைகவி3A விAவாெர'@ நா' நிைனகவிைல. இதி உ*கைள விட என4
தா' ேபாி.

நா' ெப. 'ெபக+ பிற4 ேபாேத 'ென<சாிைகேயாA Gட
பிற2தி#கிறாக+' - எ'@ நீ*க+ அக ெசாFகேள; அ2த
'ென<சாிைக Gட< சாியான சமயதி என4 இலாம ேபாB வி3ட=. நா'
தா' ந'றாக ஏமா2= ேபாேன'. எைத9 ெவளியி ெசால7 யா=
உ+ேளேய அ1= 1*க ேவA. உ+ேளேய ெநா2= ேவக ேவA. இ2த
ஏமாறேதாA வாழ7 ேவA. அல= வா!2= ெகாேட ஏமாற ேவA.
நீ*க+ ஆபி+ைள ஏமாறைத Gட விரதியாகேவா, ைதாியமாகேவா மாறி
ெகாAவிட 9. நா' தா' இதி ெபாிய பாவி. நாைள4 அத4 பி'
விய ேபாகிற ஒEெவா# தின இனி என4 ெபாிய 8ைம தா'. இ2த
விநாயி? Gட ெவ4ெட12= அபாவிட ேபாB "என4 இ2த
க$யாணதி சமதமிைல. நா' 84ண' அவகைள எ' நாயகராக வாி=
வி3ேட'. தையெசB= இேபாேத இ2த க$யாணைத9 இத' ஆரவார
ஆடபர தடடகைள9 உடேன நி@தி வி3A தி#பதிேகா தி#நீ
மைலேகா அைழ= ேபாB எ'ைன9 எ' 84ணைன9 இைண=
ைவ9*க+. எ*க+ அ'ைப ெகௗரவிப= ேபா எ*க+ தி#மண எளிைமயாக
நட2தா ேபா=" - எ'@ கைண கசகி கலக ெசBயலா. அப<
ெசBதா அத' விைள7 உ*கைள பாதி4. நீ*க+ ஏேதா எ'ைன< ெசா4
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ெபா ேபா3A மயகி எ' 4ழ2ைத மனைத ெகA= வி3டதாக மறவக+
அபாவிட ேகா+

3Aவாக+. உ*க+ ேம அநாவசியமாக அபா74

ஆதிர வ#.

இரA தினசாிகைள9 ஒ# வார பதிாிைக9 ஒ# மாத பதிாிைக9
உ3ெகாA விள*4 இ2த ெபாிய பதிாிைக நி@வனதி உ*க+ ேம
பைகைம9 ெபாறாைம9 உ+ளவக+ நிைறய இ#கிறாக+ எ'ப= நம4
ெதாியாததலேவ? ெவ4ெட12= 4றி இைத ம@பத4< ச2தப
உாிைம9 இ#2= Gட நிதானமாக< சி2தித பி' உ*க>காகேவ நா'
ஊைமயாேன'.

எ'6ைடய இழைப நா' உணகிேற'. அேத சமயதி உ*க+ வா!ைக
=ைணயாயி#க ேவயவெள'ற ைறயி உ*க+ எதிகால நலைன9 நா'
காக ேவயவளாயி#கிேற'. இ2த தாப - எ' ெநIசி' சைதைய
பிBெதA= ெகாA வ#கிறா ேபா'ற இ2த விம F ேபாகா=.
இ'ெனா# பிறவியிலாவ= ந நிைன7 ைகGA. 'சாதாரண மனிதகளி'
ேவதைன தா' அவக>4 தவ. எேலாரா? தவ ெசBய கா3A4
ேபாBவிட யா=. பல#4 அவக+ பAகிற ேவதைனக> =க*க>ேம
அைடய ேவயைத அைடகிற தவமாக இ#4' - எ'@ நீ*கேள
எ1தியி#கிறீக+. இனிேம இ2த கததி எ'ன எ1=வெத'@
ெதாியவிைல. எEவளேவா மைலமைலயாக எ1த மீதமி#பதாக7 எ' மன
கன= ேபாயி#கிற=. நீ*க+ இ2த க$யாணதி4 நி<சயமாக வரமா3_க+
எ'@ எ' மன ெசாகிற=. அைத ைவ= ெகாA வ ேப8வாக+.
உலக=காக எலாைர9 ேபா நீ*க> க$யாணத'@ தைலைய கா3
வி3A ேபாB விAவ= நல=. கயாணதி உ*கைள பாதா? என4
அ1ைக வ#. பாகா வி3டா? அ1ைக வ#. கைடசியாக ஒ# ேவAேகா+.
அ2தர*க 8தியான இ2த ேவAேகா>4 ேவெற2த அத கபி=
ெகா+ளாதீக+. மணேகாலதி எ'ைன ஒ# ைற ஒேர ஒ# ைறயாவ=
உ*க+ ககளா நிமி2= தாராளமாக பா#*க+. அ2த ஒ# விநாயிலாவ=
உ*க+ பாைவயி நா' மணமகளாேவ'. மறவக+ எ'ைன வ@தி உ3கார
ைவ= அப அல*காிபத4 எ'னளவி நா' உ+ள 4ளிர 9மானா
நீ*க+ எ'ைன கெணA= பாகிற அ2த ஒ# கணதி தா' அ= 9.
'யா#காகேவா இவ+ அல*காி= ெகாட அல*கார தாேன?' - எ'@ ம3A
நிைன= விடாதீக+. நா' எ'ைன அல*காி= ெகா+ளவிைல.
தி#மண=காக நா' அல*காிகபAேவ'. மணேமைடகாக நா' தயா
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ெசBயபAேவ'. 'தீ_ெர'@ எதைனேயா ேப எ'ென'னேவா வ2= இ2த
உலகைத வி3A ேபாBவிAகிறாகேள; அ= மாதிாி இ2த விநாயி ெச=
ெதாைல2= ேபாBவி3டா எதைன நிமதியாயி#4ெம'@ என4 இேபா=
ேதா'@கிற=. இ2த மாதிாி சமய*களி நிைனத ேபா= சாகிற சதி ம3A
மனிதக>4 இ#2=வி3டா?' - எ'@ எண ேதா'@கிற=.

நம4 ெதாி2தவைர இ2த மாதிாி< சாைவ வரபிரசாதமாக அைட2த ஒேர ஒ#தி
சிலபதிகார பாய' மைனவி ேகாெப#2ேதவி தா'. அவ+ பாகியசா$.
ப2த$ வாைழ மர ேதாரண க3Aவ= ேபா நா' வி#பினா?
வி#பாவி3டா? எ' ைககளி? க1தி? த*க, ைவரமாக நைககைள
க3 எ'ைன அல*காிக ேபாகிறாக+. உ*கைள ேபா ஆக+ ெகாA=
ைவதவக+. காத$ இழ2தா? அ1ைக வரா=. பரபைரயாக ஆ
4ல=ேக க மன. நா*கேளா காரணைத மைறக 2தா? கணீைர
மைறக யா=. எதி வ# இ'ெனா# பிறவி எதிலாவ= - இ2த ஞாபக
8வA நம4 நிைனவிலாவி? கட7+ நைம கணவ' மைனவியாக
இைணக3A. இ2த பிறவிைய - என4 பிகாம நா' தா$கயிறா
சிைறயிடபA இ2த வா!ைவ ஒ# ெக3ட ெசாபன ேபால அவசரமாக ஓ3 விட
ேவA ேபால இேபா= நா' பறகிேற'. நிைனபினா? பாவைனயினா?
நா' உ*க+ அைம. நீ*க+ தா' எ' இதயைத ஆ>கிறீக+. அைமக+
ஆ>கிறவக>4< சமாதான G@வ= அதிக பிரச*கி தனமாயி#4. எனேவ
திAெமன வ2த இ2த ேபாி4 ஒ# சமாதான Gற ேதா'றவிைல என4.
இனி ேவெற'ன எ1=வ=? பத= ஞாபகமாக இைத கிழிெதறி2= விA*க+.

இப4,
உ*க>ைடயவ+ - அபைல

இ2த கதைத பத7ட' உ+Vாிேலேய இ#2= =ளசியி' தி#மணதி4
ேபாயி#க ேவAெம'@ ேதா'றிய= 84ண64. அAத கணேம ேபாகாம
தா' ெவளி\ாி ேபாB தைலமைறவான= தா' சாிெய'@ ேதா'றிய=. அ2த
கத அவ6+ உடாகிய உண<சி 4ழபதி' காரணமாக நி<சயமாB
நிணயமாB அவனா எ2த உணவி? கா`'றி நிக யவிைல. அ2த
தி#மணதி4 அவ' வராதைத காாியாலயதி4 ேபான=, யா யா, எப
எப ேநராக7, 4தலாக7, விசாாிபாக+ எ'@ இேபாேத கபைன ெசBய
ய'றா' அவ'. அைத9 Gட அவனா ெதாட2= நிைனக யவிைல.
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'கதைத கிழிெதறி9*க+' - எ'@ எ1த =ணி2ததி$#2= அவ+ த'ைன
எEவள7 அ2நியமாக7, அவநபிைகயாக7 எணி பய2தி#க 9
எ'@ நிைனத ேபா= அப எ1திய அவ+ ேம அவ64 தா*க யாத
ேகாப வ2த=. கதைத, அவ+ எ1திய= ேபா கிழிகவிைல. பதிரமாக
ெப3யயி ைவ=வி3A 4ளிக ேபானா'. காாிய*க+ எேபா= ேபா
வழகமாக இய*கின.

மனைத திடபAதி ெகாA காாியாலயதி4 ேபாகிற வழியி அவ6ைடய
தலாளி9 - =ளசியி' த2ைத9மாகிய - மா#தி பளிேகஷ'H ) ஆஃ
மாகJ'H - அதிப - நாகசாமிைய - சா2ேதா ைஹேரா?+ள அவ F34
ேபாB கA, ப3A, படாம? க$யாணத'@ ஏ' வரவிைல எ'@ அவ
ேக3டத4 அவனா ஏேதா சா4 கபி=< ெசால 2த=. அ= Gட
அேபா= ெபா#தமாக7 ெசால இையபாக7 வ2த=. நல ேவைளயாக
அவ#ைடய F3 அவர= 'ற= அைறயிேலேய காாிய 2= வி3ட=.
உ+ேள ேபாக ேவய அவசியேமா =ளசிையேயா அவ+ கணவைனேயா பாக
ேவய நிப2தேமா ேநரவிைல. நாகசாமி க<சிதமாக ேபசி ஒ# 'ாி*4'
வரவைழ= ெகாA= தாCல ைபேயாA அவைன வழிய6பி ைவதா.

"உ+ேள ேபாB =ளசிைய9 பா=வி3A ேபா*கேள'. உ*க+ கைதகளி'
த ரசிைகயா<ேச?" - எ'@ விைட ெகாAகிற சமயதி அவ உபசாரமாக<
ெசா$ய வாைதைய,

"அதெக'ன அற பா= ெகாடா ேபாயி@. இ2த அவசரதி எத4?"
எ'@ 84ணனா நாDகாக த3 கழி=விட 2த=.

தாCல ைபேயாA வாச$ேலேய '6ண7ட' காக ைவதி#2த டாசியி
ஏறிெகாA "மா#தி பிரHஸு4 ேபா" - எ'@ ஊரறி2த ேபரறி2த இட
ெசா$யபி' நிதானமாக ைகயி$#2த தாCல ைபைய பா= அதி
எ1தியி#2த மணமகளி' ெபயைர அேபா= தா' திதாக பப= ேபா,
84ண' தன4 தாேன ஒ# ைற ப= ெகாடா'. ேதா+க+ விமி தணிய
ஒ# ெப#

<8 ெநIசயி$#2= எ12= சாி2த=.
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டாசி காாியாலய வாயி$ நி'ற=; கண4 தீ= அ6பிவி3A உ+ேள
பேயறினா - ெசா2த காைர தாேன ஓ3 ெகாA வ2= நி@தி வி3A
அவசர அவசரமாக அவைன பி' ெதாட2த அ3வHெம3 மாேனஜ
ர*கபாNய பி= ெகாடா.

"தி ஒ'$ ேநாடபி+ ஆெஸ'H இH 9வH!"

"அதெக'ன ெசBவ=? ஊாி ெராப கியமான காாிய. தவிக
யவிைல."

காாியாலதி ஒEெவா#வ# அவ' தி#பி வ2தா அவனிட இைததா'
ேக3கேவAெம'@ ெசா$ ேபசி ைவ= ெகாடா ேபால அேத
வாகியைத அேத ஆ*கிலதி இ1தா ேபால Gறி நி@தி அவ' கைத
பாகலானாக+. ேத2த பதிாிைகயாளாி' சாமதியேதாA 84ண'
ெபா@ைமயிழகாம ஒEெவா#வ#4 நிதானமாக பதி ெசா$ தன4
தாேன தி#திேயாA அ2த காாியைத< ெசB= ெகா+ள ேவயி#2த=.
த'6ைடய அைற4 ேபாB மி' விசிறிைய கத*க+ பற2= விடாம
அளவாக ேபா3Aவி3A நாகா$யி அம2தா - ெசா$ ைவத= ேபா
ஃேபா' மணி அத=. நாகசாமி தா' ேபசினா.

"நீ*க F3A4 வ2தி#2தபேவ ெகாAகS6 நிைன<ேச' மற2=ேபா<8.
4ழ2ைத கயாண ேபா3ேடா ஒS அ6பேற'! இ2த வார இN\விேலேய
ைர3 ஹா3 ைசேல வரமாதிாி த ஃபாரதிேலேய ஒ# அைரபக நல
பாடரா க3 ேபா3AA*க..."

டெக'@ - எதிபக ெட$ேபா' ைவகப3Aவி3ட ஓைசைய9 காதி#2=
ேக3ட பி'ேப - அவசரமிலாம ெபா@தி#2= வி3Aதா' த' பக
ெரaவைர ைவதா' 84ண'.

கத*க+, அ2த இரA

'@ நாளி வ2தி#2த கைதக+, க3Aைரக+, ெகாIச

ப#மனான க3டாக 4வி2தி#2த கவிைதக+ எலா தனிதனிேய அவ'
ேமைஜயி இ#2தன. ேமைஜ ேம இேலசாக ஒ# ெம$ய Qசி

3ட - விரைல

ைவதா அைடயாள பதிகிற மாதிாி பரவியி#2த=; அேபா= அ'@ அவ'
மன இ#2தைத ேபால. மணிைய அதா'. ைபய' வ2= ேமைஜைய
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=ைட=வி3A ேபானா'. பக= அைற அேத மா#தி பளிேகஷ'ைஸ< ேச2த
தினசாி இதழான காைல மலாி' ஆசிாிய அைற. இர4மிைடேய ஒ# தA
உA. அ*ேக ெட$பிாிட இய*க ெதாட*கி வி3டத4 அைடயாளமாக ஒ$
எ12த=. ெதாைலவி அேத காப7$#2= அ<சகதி' இய2திர ழக
ஜ'ன வழிேய ெமல ேக3A ெகா#2த=. கத*கைள பக எAத
84ண' யாேரா உ+ேள வ#வதகைடயாளமாக Hபிாி* கத7 கிாீ<சிடேவ
நமா!வா நா9A சிாி= ெகாேட உ+ேள Lைழ2தா.

"எ'ன*க இப< ெசBதி3_*க?"

"எைத எப< ெசBேத' நா9A?"

"அ=தா'... நம ஐயா ெகாழ2ைத கயாணத'னிகி பா= ெவளி\#4
எ*ேகா C3_*கேள சா! உ*க கைத'னா =ளசீமா74 உசீ. பாவ! நீ*க
வராத= அ=ேக Gட வ#தமாயி#2தி#4."

"எ'ன ெசBவ= நா9A? காாிய தவிக யாத=."

"நீ*க ஒ#த தா' வராத ஆ> சா..."

"....."

"எலா எ1தாள# Gட வ2தி#2தா*க... காவாசி நா> ெப*கV$ேய
கிடபாேர அ2த கவிஞ சா Gட வ2தி#2தா#'னா பா=4*கேள'..."

-84ண' '@வ ெசBய ய'றா'.

"சாி ேபா7=. ெகாழ2ைத கயாண பட இ2த இN\வி$ேய வரS. இேதா
ஐயா பட அ6பி<சி#கா#... ைசH ேபா3A ெகாA*க... ம*களகரமா
ெயேலா பாட க3டேற'. உ*க 'டமியிேல' Wட ஃபாரதிேலேய
பக வல= ற ேமலாக இ=4 அைர பக 4றி<84*க சா..."

ணா
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84ணனி' நீட விரகேளாA Gய அழகிய வல= ைக ஓ இய2திர ேபா
எ1பி ' நீA அ2த படைத வா*கிய=. நி<சலமான க=ட' த'
கதி4 தன= பாவைனேய க

யாகி ெகாடாேபால ஊA#7

ககளா அ2த ைகபடைத பாதா' அவ'. எலா கயாண
ைகபட*கைள ேபாலதா' அ=7 இ#2த=. படதி அவ+ Gட
தாராளமாக< சிாி= ெகாAதா' நிகிறா+.

"இ'னா சா! படதி ெகாழ2ைத ெராப நலா சிாி<சிகி3#கில?..."

"பிரமாதமாயி#கிற=..."

"ஏ' சா? ஊேலயி#2= வ2தற எ'னேவா மாதிாியி#கீ*கேள? எ'ன
விசய? உட4< 8கமி$யா?"

-84ண' இரடாவ= ைறயாக '@வ ாிய ய'@ இயலாம ேதாறா'.
ஆனா அைத< சா=ாியமாக மைற= ெகாA படதி' பி'ற ைசH அள7
4றி= வழக ேபா ைகெய1= ேபாட ேபனாைவ அ#கி ெகாA ேபாB
வி3A தி_ெர'@ மன மாறி,

'ைகெய1= இலா3தா' எ'ன?' - எ'@ படைத அபேய நா9Aவிட
நீ3னா'.

"பிளா பண அ6 நா9A! ஐயா Gட ெகாIச ேநர=4 'ேன ஃேபா'
பணினா..."

"சதா'! அற வ2= ேபசிகிேற' சா! நீ*க '

3'ேல இேல..." எ'@ ஏேதா

தன4 ேதா'றியைத Gறிவி3A ேபானா நா9A.

ம@ப ஃேபா' மணி அத=.

"நா' தா' =ளசி..."
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நீட ேநர விமி விமி அ1தபி' வ#கிற தள2த சாய$ ேசாக கீதமாB
ஒ$தன வாைதக+.

ஒ'@ ேபசாம ஃேபா6ட' அபேய இ#2தா' 84ண'.

"நா' தா' =ளசி..."

- இேபா= அவ+ அ1வேத ெதளிவாக ஃேபானி ேக3கிற=.

"க*ராஜுேலஷ'H! இேபா=தா' உ*க+ தி#மண ைகபடைத 'பிளா'
ெசBய அ6பி ைவேத'. பட ெராப ந'றாயி#கிற=" எ'@ 4தலாக<
ெசயைகயான= =ைமயான=மான மாியாைதேயாA அவைள விளி=<
ெசா$வி3A ப3ெட'@ ெட$ேபா' ெரaவைர ைவதா' 84ண'.
த'6ைடய வாைதக+ தா' நியமி= அ6பிய கAைமேயாA ேபாB அவைள
தாகியி#4 எ'ற தி#திேயாA ஆனா அ2த தி#திகாக
ெப#ைமபAவதி ஒ=ைழக ம@4 க#ைணமயமான அ2தர*க மனேதாA
சிறி= ேநர எ'ன ெசBய ேவA, என ஒ'@ேம ேதா'றாம எதிேர ெதாி9
Hேமா கிளாேஸாA Gய நAவாக மைற4 அ2த< சிறிய Hபிாி* கதைவ
பரா4 பாதா' 84ண'.

ம@ப ெட$ேபா' மணி.

சில விநாக+ எதிற 4ரேல இைல. பழகி ேபான 4ர?4ாியவளி' அழைக
ம3A ெதளிவாக ேக3கிற=. அ2த கட'காாியி' அ1ைக9
இனிைமயாகதா' ஒ$கிற=!

"இெத'ன ஒபாாி?"

"நா' உடேன உ*கைள பாகS..."

"....."
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"அ*ேக வ#கிேற'..."

"இ*ேகயா...? Gடா= ேவடேவ ேவடா..."

பதி இைல. எதிற =ளசி ெட$ேபாைன ைவதாகிவி3ட=. இ2த ைற
அவ+ 2தி ெகாடா+. அவ' எ'ன ெசBவெத'றறியாம திைகதா'.
----------------அதியாய -3

அபைலக+ மிகபல சமய*களி த*கைளேய காபாறி ெகா+ள வதிைல...
அEவாறி#4 ேபா=, அவக+ த*க+ வாைதகைள காப= எப?

ெசவியி ஏற ெசBதியி' பரபர அட*க< சில வினாகளாயின. உட
4ெப'@ ேவ= ஓB2த=. அவைள அ*4 எதிெகா+வதா அல= அவ+
வ#வத4+ேளேய அ*கி#2= றப3A விAவதா எ'ற ேக+வி9 - அ2த
ேக+விைய ஒ3ய உண<சி ேபாரா3ட 84ணனி' மன=+

டன.

தி_ெர'@ எைத9 சி2திக யாத ஒ# நிைல - ேமைஜ ேம 4வி2தி#2த எ2த
ேவைலகைள9 - ெதாடபாக< ெசBய யாத உண<சிக>ட6 தாப*க>ட6
அவ+ அ*4 வ2= த'ைன எதிெகா+ள ேபாகிறா+ எ'ற எண, அவைள
=ணி7ட6 நி<சலனமாக7 தா' எதி ெகா+வதா, ேவடாமா, எ'ற
4ழபமாக அ2த விநாயி அவ' இ#2தா'. அவைன< 8றி அவ6ைடய
உணவிேலா, ஞாபகதிேலா, உைறகாம, அ2த மிகெபாிய அ?வலக
வழகேபா இய*கி ெகா#2த=. அ?வலகதி' பேவ@ அைறகளி
ஒ$ப=, ஓBவ= மீA ஒ$ப=மாக ெட$ேபா' மணிக+, கW கWெர'@
ஊறி< சி$4 ஊ@ ேபா ேக3A ெகா#2தன. ேவகமாB ஆ3க+
அ*4 இ*4மாக மாறி மாறி நட4 கால ஓைச ஒ#ற, 'ைப*' ஆகி
ெவளி\#4 பாச ேபாகேவய பதிாிைகக+ அAகபA ஓைச ஒ#ற.
டய< சகர*கேளாA Gய நீள நீளமான க3ைட வகளி ேரா3 ேராலகைள
ேபா 'உ#ைள உ#ைள'யாக வ2= இற*4 நி\Hபிாி3 ேபக+
வகளி$#2= கீேழ த+ளப3A ேகாெடௗ64+ உ#3< ெசலபA
சத ஒ#ற, _9, காபி9மாக வ2= கா$யான= கலகல4 'கா_''
டவரா டபளகளி' ஒ$ ஒ#ற. ஆனா இைவ எலா 84ணனி' ெசவிகளி
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வழக எ'ற ேபாைவயினா

டப3ட பைழய பழகிய ஞாபக*களாB மற2=

ேபாயி#2தன.

வைளக+ க$' க$ெனன பாட ெம3க+ கிS* கிS*ெகன தாளமிட யாேரா
ஒ#தி அ*ேக த'ைன ேத வர ேபாவைத பறிேய 4ைம2= ெகா#2த=
அவ' ஞாபக. கட2த சில நா3களாக வராம$#2= வி3A இ'@ தா' த'
தலாக அ?வலக=4 வ2தி#பதா '=ளசி ச2திக வரேபாகிறா+' - எ'ற
ஒேர காரண=காக - அ?வலக=4+ வ2= உ3கா2த D3ேடாA அ*கி#2=
உடனயாக ெவளிேயற7 யா= ேபா$#2த=. ஒ'ைற9 ெசBய யாத
ஊைம 4ழபமாக அ'@ அவ' மனநிைல இ#2தா? ெசBய ேவய
காாிய*க+ எEவளேவா இ#2தன. அAத வார= Cெபாழி$ பிர8ாிபதகாக
வ2தி#4 ைகெய1= பிரதிகளி$#2= த4தியானவைற ேத2ெதA=
அ<8 ேகாபத4 ெகாAக ேவA. Cெபாழி$ அவ' தாேன எ1=கிற
ெதாடகைத ப4தியி அAத வார=கானவைற எ1தியாக ேவA.
இEவள7 ேவைலயி#2= ஒ# ேவைள9 ஓடவிைல. இைடேவைள
வ2=வி3டத4 அறி4றியாக பக= அைறயி ரா'JHட ேரேயா ஒ$க
ெதாட*கிவி3ட=. 'காைல மல' ஆசிாிய#4 இைடேவைளயி ெபா1=ேபா4
இ2த ரா'சிHட ேரேயாதா'. த'6ைடய மனதி' அ2தர*கமான
ேசாகதி4 உண<சியா ெம$ய ேசாக ேகாAக+ இைழப= ேபால
'மனவியாலகிIசரா' - எ'@ 'நளின கா2திைய' யாேரா ேரேயாவி பா
ெகா#2தாக+. பா3A உடேன எ*ேகா எ12= ேவகமாக ஓடேவA ேபால
அவ' உண<சிைய Aகி@.

ேமைஜ ேம$#2த ைகெய1= பிரதிக+, தக*க+, தி#=வதகாக வ2தி#2த
அ<8பக+, எலாவைற9 அப அபேய ராயாி அ+ளி திணி= வி3A
உடேன எ12= ஓவிட ேவA ேபா$#2த= 84ண64.

இதகிைடயி அ?வலக= கா_' ைபய' ேமைஜ ேம ேதநீைர ெகாA
வ2= ைவ= வி3A ேபானா'. ம@ப தாேன அவ>4 ேபா' ெசB= 'இ*ேக
வராேத! நாைள அல= நாள'ைற4 ேவெற*காவ= ச2திகலா' எ'@
ெசா$விட ைக =@ =@த=. 'இ*ேக வராேத' - எ'@ ம3A Gறினா, அப
ம@= G@வைதேய ஒ# தீவிர ேகாபமாக எA= ெகாA அவ+ க3டாய
வ2= விAவா+ எ'ெறணி அத4 ஒ# மாறாக தா' 'நாைள அல=
நாள'ைற4 ேவெற*காவ= ச2திகலா' - எ'@ அவ' Gற வி#பினாேன தவிர
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உைமயி இ'ெனா#வ6ைடைம ஆகிவி3ட அவைள< ச2திகேவா ேபசேவா
அவ' நி<சயமாக வி#பவிைல. அதகாக அவேள ேத வ# ேபா= அவ>ைடய த2ைதயி' ெசா2த காாியாலயதிேலேய 'உ+ேள Lைழயாேத'
எ'ேறா 'தய7 ெசB= ெவளிேய ேபா' - எ'ேறா அவளிட மாியாைத 4ைறவாக
நட2= ெகாA =ரத7 ெவ@க7 Gட அவனா யா=. அவ+ வ#கிற
ேபா= காாியாலய அைறயி தா' ம3A தனிேய இ#பைத விட ேவ@ யாராவ=
த'6ட' Gட இ#ப= நிைலைமைய< சமாளிபத4 வசதியாயி#4 எ'@
ேதா'றிய= அவ64. சில தின*க>4 'வைர த' அ'4,
அதிகாரதி4, எ1தாற?4 அைம ேபா மய*கி வசியமாயி#2த ஓ
அழகிைய இ'@ இ2த விநாயி த'னி$#2= அ2நியமாக7 ேவ@ைமயாக7
பிாி= நிைனபத4 எ'ன காரணெம'@ நிதானமாக< சி2திக Gட இேபா=
அவ' ெநIசி அவகாசமிைல.

அAத வார அ3ைட பட=4 எைத வைரயலா எ'@ கல2= ேப8வதகாக
சிதிரகார சிவ' வ2தா. அவ ேபசி ெகா#4 ேபாேத அவ+ அ*4
வ2= வி3டா நலெத'@ க#தியவைன ேபா அவைர நிைறய ேநர
உ3காதி ேபச ைவக ய'றா' 84ண'. அ=7 யவிைல. அைர மணி
ேநர ேபசி ெகா#2= வி3A ேவ@ ஏேதா காாியமி#கிற ெத'@
ேபாBவி3டா அவ.

இராயரதி எ*ேகா ஒ# வாசக சாைல ஆA விழா74 தைலைம வகிக வர
9மா எ'@ அ2த வாசக சாைல காாியதாிசி ஃேபா' ெசBதா. அவேராA
ஃேபா' ேபசி9 தாயி@. மற ேவைலகைள எலா நாைள4 வ2=
பா= ெகா+ளலா. றப3A ேபாBவிட ேவய=தா' எ'@ அவ'
=ணி2= அ*கி#2= றபட தயாராகி வி3ட சமயதி ெட$ேபா' மணி
அத=. காாியாலய கபி$#2த வரேவ அைறயி$#2= '=ளசீமா
வ2தி#கா*க... இேதா உ*க அைற4 வரா*க...' எ'@ ெட$ேபா' ஆபேர3ட
அறிவிதா+. அவ' ெட$ேபா' ெரaவைர ைவ= வி3A
தைலநிமிவத4+ளாகேவ அவ6ைடய அைறைய நAவாக மைற=
ெகா#2த Hபி* கத7களி' கீேழ ந?*கி3ட சிவ மைறயாத த2த
பாத*க+ இரA தய*4வ= ெதாி2த=. டைவயி' சாிைக கைர4 கீேழ த2த
வாகளாB ெதாி2த அ2த பாத*களி அைவ இேபா= ேவ@ யா#ேகா
ெசா2தெம'@ சிவ ைமயினா அ ேகா3A கா3னா ேபா ந?*4
இ3#2தாக+. பளி*கி' ெவைம நிற ெம#கினா மி'6 அ2த< சிறிய
பாத*க+ ெவணிற 2= ந?*4 இ3ட ெசபI8 4ழபி' தழ நிற
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அயாக ேகாA பறியி#2த இடதி ெம3ேயாA மனைத ெகா+ைளயிA
ஓ அழ4 லப3A ெதாி2த=. த'னி$#2= அ2நியமாகி வி3ட அ2த அழ44
மாியாைத ெசBவ= ேபா அவ' பாைவ பிாி2= விலகி நிமி2த=. ேநெரதிேர
Hபிாி* கதவி' ேம வைள2= ெநளி2= <8 ேபா'ற ேமாதிர அணி2த
ெம$ய அழகிய நீட ெபா'நிற விரக+ பறி அைத திற2தன. "உ+ேள
வரலாமா?"... அவ+ ேக3ட ேக+வியி உ+ள =யர 3 ெகாA நிப=
ெதாி2த=. பதி ெசாவத4 வி#பமிலாம அல3சியபA=வத4
=ணிவிலாம சில விநாக+ ெமௗன சாதிதா' 84ண'. தி#மண 2த
8வA நீ*காம - மணேகாலதி' அழ4 ெபா$7 அவைற விட ெபாிதாக
கதி? ககளி? வ2= ெதாி9 ேசாகமாக - அவ+ =வA நிபைத
கA ேகாப க#ைண9, ஒளி9 நிழ? ேபால மாறி மாறி ேதா'@
மனநிைலயி இப ஓ அச2தபைத த*க>4+ ஏபAதிய விதியி' ேம
ஆதிர ஆதிரமாக வ2த= 84ண64. இத4 'னா பல ைற =ளசி கW
கWெரன< சிாி= ெகாேட +ளி மானாக =+ளி 4தி= ஓ வ2=
உாிைமேயாA, 8த2திரேதாA த' அைற4+ Lைழ2தி#பைத9, இ'@
அவேள த' எைலைய தாேன பிாி= நி@தி ெகாடவைள ேபா தய*கி
நிபைத9 அ2த ஒ# விநாயி இைண= நிைனதா' 84ண'. ம@ப =யர
கன= ேபாB அ1ைக க'றியி#2த அவ+ 4ர அவ' ெசவிகளி ஒ$த=.

"உ+ேள வரலாமா?"

"ஆகா! தாராளமாக வரலா. உ*க>ைடய அ?வலக இ=. நீ*க+ இ*ேக
வரGடாெத'@ ெசால நா' யா?"... மிக7 8பாவமாக< ெசாவ= ேபா
ெசாலப3ட த'6ைடய இ2த வாைதக+ எதைன கAைமயாக, எதைன
ஆழமாக அவைள ேபாB தா4 எ'ப= ெதாி2= தா' அவ' இப
ேபசியி#2தா'. அவ+ ெமல நக2= - அவ' கைத ஏறி3A பா= பதி
ெசாவத4 ைதாியமிலாதவ+ ேபா உ+ேள Lைழ2= ஒ=*கி நி'றா+.
அவேளாA அவ+ உ+ேள Lைழ9 ேபாேத ம*கல நிைற2தெதா# ந@மண
உடனிக!<சியாக உ+ேள Lைழ2= நிைற2த=. மனைத மிக ேமாகனமான
நிைன7களி சார< ெசB= 8ழறி< 8ழறி மய4 ந@மண அ=. அ2த
ந@மண, உ+ேள Lைழவதகாக அவ+ நாைல2= ைற அெபய= ைவத
ேபா= 'கிணி*', 'கிணி*', எ'@ தாளமி3ட அவ+ கா ெம3களி' ஓைச9
இ'6 அவ' நாசியி? ெசவிகளி? நிைற2= வி3ட ஞாபகமாக நி'றன.
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இ#வ#4மிைடேய நிலவிய அ2த ெமௗனைத அவனாேலேய ெபா@= ெகா+ள
யவிைல.

"ஏ' நிகிறீக+? உ3கா#*கேள' இப" - எ'@ மிக7 8பாவமாக ேப8வ=
ேபா 8பாவமிலாத திய மாியாைதகைள அவ>4 வழ*கி அத'

லமாகேவ

ஓ அ2நிய பாவைத அவ+ அறி9ப ெசBதா' 84ண'. பதி ஒ'@
ெசாலாம அவெனதிேர வ2= ேபாகிற பாைவயாளக+ உ3கா#வதகாக
ேபாடப3#2த நாகா$யி உ3கார7 ெசBயாம ேமேல ேபாக வழியிலாத
இடதி 42=வி3ட C2ெத'ற ேபா அைல2= அைச2= ஒ=*கி நி'றா+
அவ+. ஒ# காலதி இ2த கைத QAதலாக ெகாA இ2த க#ைம
=@=@4 வA ககளி பாைவ கல2= - இவைற இரசித ேமாகேதாA
தா' பாய

ேகால கமதியி சி@நாண
4*4ம C< சிவ2=
நீல விழிமலாி சில ேகா
ெநIசி 6ைர 9வ2=
கால மள2திA சி@ேபாதி
காவிய மைன= நீயாகி

-எ'ற வாிக+ இேபா= நிைன7 வ2தன அவ64. வர2தர ேவய ேநரதி
ஏமாறி வி3ட ேதவைதைய உபாசி=வி3ட அபாவி பதனாக தா' இ#ப=
ேபா அவ64 ேதா'றிய=. எதிேர வ2= நி4 அவ+ ேம
ஆதிரேமபடேவா, இைறயேவா அவ64 வாB வரவிைல. காரண அவ+ வ2=
நிகிற அ?வலக அவ>ைடய த2ைதயி6ைடயெத'பேதா அவ+
இ'ெனா#வ#ைடய மைனவியாகி வி3டா+ எ'பேதா ம3A அ'@.
உண<சிைய9 மீறி அ2த விநா அவ6+ 8ர2த க#ைண தா' காரண.
'இலகியதி மிக உய2த 4ண க#ைண தா'. நதிகைள ேபா ெப#4
ேகாப, தாப, Fர, தீர, ஆைச, பாச எலா ேபாB< ச*கமமாகிற பர2த
இலகிய 4ண க#ைணயாகிய கடதா' எ'பைத உலக மகா கவிக+
எேலா# நி)பிதி#கிறாக+' - எ'@ பல இலகிய G3ட*களி தாேன
ேபசியி#ப= நிைன7 வ2த= அவ64. ேமேல அைலபாB2= ெபா*கினா?
அ\ைற ேபா 8ர4மிட ெதாியாம ெப#4 இ2த க#ைணைய த'னா
தவிக யவிைல எ'பைத அேபா= அவேன உண2தா'. ந?*4< சாய
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லராத அ2த ேமாதிர ைகயி$#2= கணீரா கச*கிய ஒ# 'கிாீ3* கவ' வ2=
அவ' ேமைஜ ேம உதி2த=.

"இைத விட அதிகமாக எ'ைன< சிதிரவைத ெசBவத4 ேவ@ வாைதக+ ஏ=
உ*க>4 கிைடகவிைல ேபா$#கிற=...?"

"ெவ@ வாைதகளி எ'ன இ#கிற=? இ2த உலகி யா அவைற
காபாறி மதி= மாியாைத ெசBகிறாக+? ேகவல - மறபத4< 8லப+ள
பலFனமான சதிய*க+ அைவ. வாைதகைள நா மதிபைத< ெசய$னா
ம3Aேம நி)பிக கிற உலக இ=? ெசய$னா நி)பிக யாதவக+
ெவ@ வாைதகைள பறி ேபசி எ'ன ஆக ேபாகிற=...?"

"அபைலக+ மிக பல சமய*களி த*கைளேய காபாறி ெகா+ள வதிைல.
வாைதகைள காப= எப? எலா ெதாி2த நீ*கேள எ' ேவதைன
ாியாம இப வாைதகளா எ'ைன வைதகலாமா?"

"உ*கைள வைதபத4 கைடசியாக எ'னிட மீதமி#கிற ஒேர ஒ#
ெகௗரவமான ஆ9த வாைத தா'."

"'=ளசி' எ'@ வாB நிைறய Gபிட மா3_களா? ஏ' இ2த 'உ*கைள', 'நீ*க+'
எலா ேபாAகிறீக+. நா' எ'ன பாவ ெசBேத'? ஏ' இப?"

"உ' மனைத ேக+! எ'ன பாவ ெசBதாB எ'பைத அ= ெசா? உன4."

- 84ண' எEவளேவா கAைமயாக இ#க ய'@ அவ' மனதி6+
அ\றாக< 8ர2த க#ைண அவைன ெவ'@ வி3ட= இைற. 'உ*க+
மனைத ேக>*க+' - எ'@ தா' கAைமயாக< ெசால நிைனதா' அவ'.
ஆனா, 'உ' மனைத ேக+' - எ'@ தா' ெசால வ2த=. அ2த ஒ# வினா
ெவறி அவ+ மனதி C<ெசாாி2தி#க ேவA. அத4 அைடயாளமாக
அதைன ேவதைனயி? அவ+ க ஒ# விநா மல2த=.
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ேமேல அவளிட ஒ'@ ேபச வி#பாதவைள ேபா ேமைஜ ேம அவ+
ைவதி#2த அ2த கிாீ3* கவைர எA= பிாி=, "Fரகளி' ேதா+கைள
அல*காிக ேவய -" எ'ற த'6ைடய அ2த வாசகைத யாேரா ஓ அ2நிய'
திதாக ப= பாப= ேபா மீA ஒ#ைற ப=வி3A அைத
அபேய ஏெழ3A =Aகளாக உைற9ட' கிழி= தன4 கீேழ இ#2த
4ைப ெதா3யி ேபா3டா' 84ண'. அதகாகேவ காதி#பவ+ ேபா
அவ+ சீற ெதாட*கினா+:-

"எ1திய வாைதகைள கிழிெதறி2= விAவ= 8லப. ஆனா இேபா= நீ*க+
கிழிபத4 'ேப அ= உ*க>4 மிக7 ேவய ஒ#தியி' ெம'ைமயான
மனைத 4தி கிழிதி#கிறெத'பைத நீ*க+ உணர ேபாவதிைல."

"ஓ இலகிய ஆசிாிய' எ'ற ைறயி நா' நிைனபைத9, பைடபைத9
ெவளியிட =ைண நி4 எ' ெமாழிைய தவிர என4 ேவயவக+
யா#மிைல. நா' இ2த வாகிய*கைள எ1= ேபா= எ' மன எEவள7
ப3A எ1திேன' எ'ப= தா' என4 இேபா= நிைனவி#கிறேத ஒழிய,
இ= யாைர ேபாB< ேச#ேமா அவக+ உண7களி' விைள7கைள பறி
நிைனகேவா, அLமானிகேவா என4 அவகாசமிைல! அவசிய Gட
இைல..."

"அEவள7 விதியாசமாக உ*களா இ#க 9மானா நீ*க+ ஆப3Hபாிேக
வ2தி#கலாேம?"

"எத4? உ' மணேகாலைத பாகதாேன? அ= என4 அதைன
அவசியமான காாியமிைல. நபிைக =ேராக ெசBகிறவக+ எ2த
ேகாலைத ைன2= ெகாடா? அதனா அழகாயி#க யாெத'@
என4 ெதாி9... =ளசி!"

"... இ= அபாட! எ2த நபிைக4 நா' =ேராக ெசBயவிைல. ஏேதா ஓ
அச2தபதினா எ'6ைடய நபிைகேய என4 =ேராக ெசB= வி3ட=.
இேபா= இEவள7 ேப#4 நAவி இ2த இடதி எ'ைன ெபா@க
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யாம கதறி அழைவக ேவAெம'@ உ*க>4 ஆைசயாயி#கிற=
ேபால ேதா'@கிற=. அதனாதா' இப எலா ேப8கிறீக+..."

"தவ@, என4 எ2த ஆைச9 கிைடயா=. உ'ைன மகி!விகேவா, உன4
ஆ@த?ைரகேவா எப என4 ஆைச கிைடயாேதா, அபேய உ'ைன
அழைவக7 என4 ஆைச கிைடயா=. அப ஆைச பட என4 உாிைம9
கிைடயா=. நம4+ இபெயலா ேபசி ெகா+ள இடமி#க ேவடா
எ'பதகாக தா' நீ ஃேபா' ெசBத ேபாேத உ'ைன இ*ேக வரGடாெத'@
கபாக< ெசா'ேன'..."

"எ'6ைடய கதைத பாத பி' உ*க>4 மன இளகவிைல?"

"உ' கத எ' அைறயி ேபாடப3ட தினதி நா' ெவளி\#4 ேபாBவி3ட
காரணதினா அ'@ அைத பா4 வாB என4 இைல. இ'@
காைலயி தி#பி வ2த பி'தா' நா' அைத பாேத'. நீ பல கைதக>,
நாவக> பதி#கிறாB? அ2த இலகிய அபியாச உன4 மன
உ#4பயாக ஒ# நல கதைத எ1த க@ ெகாAதி#கிற=."

"தைய ெசB= இப 4தலாக ேபசாதீக+! நா' வி#பி பத நாவக>
கைதக> உ*க>ைடயைவ தா'."

"அதகாக நா' ஏதாவ= ந'றி ெச?த ேவAெம'@ நீ எதிபாகிறாயா
=ளசி?"

"இEவள7 கAைமயாக ேக3டா நா' எ'ன பதி ெசாவ=? - 'ேகா'ெவ'@
கதறி அ1=விடலா. அைதGட இ*ேக ெசB=விட யா=. இ= 'உ*க+'
காாியாலய. இரசாபாசமாகிவிA. எ'ைன காபாறி ெகா+ளா வி3டா?
உ*கைள9 உ*க+ ெகௗரவைத9 காபாற ேவய= எ' கடைம..."

"காத$' ெகௗரவைதேய காபாற தவறியவகளா கடைமயி' ெகௗரவைத
அதைன 8லபமாக காபாறி விட 9மா எ'ன?"
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Hபிாி* கத7 கிாீ<சி3ட=. யாேரா உ+ேள வ#வதாக ேதா'றேவ 4ரைல
தணி= ேப<ைச நி@தினா' 84ண'. =ளசி9 ககைள =ைட=
ெகாA பதறேதாA தி#பினா+. ஃேபாெம' நமா!வா நா9A சிாி=
ெகாேட உ+ேள Lைழ2தா. அவ ைகயி ெமஷினி ஏ@வத4 தயாராக
'ேமக' ெசBயப3ட ஃபாரதி' அ<8 தா+க+ இ#2தன. தி_ெர'@ =ளசிைய
அ*ேக கட ஆ<சாிய அட*க இரA விநாக>4 ேம ஆயி@ நா9A74.

"வாமா 4ழ2ைத! ஏ' க$யாண=4 வரேல'6 சாைர ேக3யாமா? அைத
விட இவ#4 ேவேற அபி இ'னா தைல ேபாற காாியமி*கேற'?"

"நீ*கதா' ேக3கS நா9A..." எ'@ =ளசி ெசயைகயாக< சிாிக ய'றா+.
84ண' இவக+ இ#வைர9ேம ெபா#3பAதாத= ேபா நா9A ெகாA
வ2தி#2த அ<8தா+களி

!க ெதாட*கினா'.

"அடேட! இெத'னமா நி'6கி3ேட இ#கிேற - உ3கா# ெசாேற'..." - =ளசி
அ=வைர நி'றைத விய2தப ஒ# நாகா$ைய அவள#ேக ஒ=கினா நா9A.

"பரவாயிைல நா9A! நா' உ3கார ேபாவதிைல. உ*க சா நா' இ*ேக
உ3கா#கிற மாதிாி இட*ெகாA= ேபசவிைல..."

"இவ கிடகிறா#. காைலேல#2= ஒ# மாதிாி தா' இ#கா#..."

இேபா= 84ண' தைலநிமிரேவ இைல.

"உ' க$யாண ேபா3ேடா வ2தி#4= 4ழ2ைத! சா கி3ட ெகாA= 'ைசH'
Gட ேபா3A வா*கியா<8. இ2த வாரேம Cெபாழிேல ேபாட ேபாேறா.
அைத ெகாடார3Aமா? பாகிறியா?"

=ளசி ஒ# விநா தய*கினா+. அவ+ கதி மல<சி மைற2த=. பி'
நிதானமாக நா9Aவிட Gறினா+: -
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"... ெகாடா*க..." நா9A ஓனா.

- ஐ2ேத நிமிட*களி நா9A படேதாA வ2தா. =ளசி அைத ைகயி வா*கி
ைவ= ெகாடா+.

"நா' அபாவிட ெசா$ ேவேற பட வா*கி தேர' நா9A! இ= அEவள7
நலாவாயி#4?" - எ'@ அவ+ வாைதகைள இ1த ேபா=,

"அ=ெக'னமா உ' இNடப ெசBயி" எ'றா அவ. ப= பதிைன2=
நிமிட*களி அவ 84ண6ைடய அைற4 வ2த காாிய 2= வி3ட=. அ<8
தா+கேளாA அவ தி#பி வி3டா. தி#பி ேபானவ மீA உடேன தி#பி
வ2= கதைவ திற2=, "பட நலதா உன4 பி<சதா பா=< சீகிர
அ6பிA 4ழ2ைத! இ2த வாரேம வ2தாகS?" எ'@ ம@ப9 =ளசியிட
ஞாபகபAதி வி3A ேபானா. அவ ேபான ம@கணேம 84ண' த'ைன
கவனி= ெகா#4 ேபாேத அவ' கக>4 'பாகேவ அ2த
ைகபடைத ெவ@ேபாA ஆதிரேதாA 8க 8கலாக கிழி= அவ'
காலயி$#2த 4ைப ெதா3யி Fசினா+ =ளசி.

"இ= தவ@ =ளசி! இ*4 வ#கி'ற எைத9 பிர8ாிகேவா, நிராகாிகேவா
கிழிெதறியேவா ஆசிாிய#4 தா' உாிைம உA..."

"நிராகாிபத4 Gட ஓ உாிைம ேவA ேபா$#கிற=."

"....."

84ணனா இத4 பதி ெசால யவிைல.

"இேபா= உ*க>4 தி#திதாேன?"

"எ'6ைடய தி#தி அதி#திகைள இ'ெனா#வ சப2தப3ட உண7களாக
இனிேம? நா' விடேவய அவசியமிைல =ளசி! நீ ெசBவெதலா உனேக
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ந'றாயி#கிறதா? பைழயப 4ழ2ைத தனமாக தனிேய றப3A நீ இப
இ*ேக எ'ைன பாக வரலாமா? வ2த= தா' வ2தாB! எEவள7 ேநர இப
இ*ேக தனியாக விவாதி= ெகாA நிப=? இேதா பா! இ= நா' காைலயி
உ' F3A4 வ2= உ' த2ைதைய கA க$யாண விசாாித பி' வா*கி
ெகாA வ2த தாCலைப. அ*4 வ2தி#2த ேபா= காைலயி நா' ஏ'
உ'ைன பாகவிைல? இனிேம நா பழ4வத4 எைலக+ உA. அ=
என4 ாி2= வி3ட=. உன4 ாிய ேவA. இனி நீ ெதாட*கியி#4
வா!7 தா' உன4 ஞாபகமி#க ேவAேம ஒழிய இப அக எ' '
வ2= நா' இழ2த வா!ைவ என4 ஞாபகபA=வ= உனேக நியாயமாக
பAகிறதா =ளசி?" - இைத< ெசா? ேபா= 84ண64 4ர உைட2=
ெதாைட கரகரத=. ேப<ைச நி@தி ஒ# கண ேந@ வைர ெசல
4ழ2ைதயாக =+ளி 4தி= வி3A இ'@ ெவளிேய வாB வி3A 4ைற
ெசாலேவா Qறேவா யாத ஓ உண<சி நNடதினா திைக= ேபாB
நி4 அ2த காத அநாைதைய பாிேவாA பாதா' 84ண'. அ2த ஒ#
கணதி அவ+ அநாைதயாவத4 காரணமாக அவளி$#2= பிாிகப3ட
மேறா அநாைத தா' எ'ப= அவ64 நிைனவிைல. இ2த விதமான
கதாபாதிர*களிட இயைகயாகேவ ேமெல1 எைலயற ெப# பாி7டேன
ஒ# கதாசிாிய' எ'ற ைறயி அவைள பாதேபா= அவ' மன ெநகி!2=
இளகியி#2த=. அதைன தவிபி? ேசாகதி? Gட மண ேகாலதி' ெபா$7
நீ*காதெதா# சாய அவளிட இ#2த=. இ'6 அவ+ உ3காரவிைல.
ஒ=*கினா ேபால நி'@ ெகாAதா' இ#2தா+. 84ண64 மனதி6+ ஒ#
தயக உடாயி@.

'=ளசி வ2ததி$#2= இ*ேகேய நி'@ எ'னிட ேபசி ெகா#கிறா+. ஏேதா
தி#மணமான பி' அ?வலகதி எலாைர9 பா= ேபசிவி3A ேபாக
வ2த= ேபா தமி! நாளித! காைல மல ஆசிாியாிட ப= நிமிட, மாத இத!
ம$ைக ஆசிாியாிட ப= நிமிட, ஆ*கில தினசாி 'ெம3ேரா பா$ட' ைடH'
ஆசிாியாிட ப= நிமிட எ'@ எேலாாிட ேபசிவி3A இ2த வரைவ
ெபா=வாக7 சாதாரணமாக7 ெசB=வி3A ேபாகலா இவ+. இ*ேகேய நி'@
எ'னிட ம3Aேம ககைள கசகி ெகாA உ#கினா நாைள4 இவக+
GG வ ேபச இ=7 ஒ# நிக!<சியாகி விAெம'ப= ஏ' தா' இவ>4
ாியவிைலேயா?" எ'ெறணி வ#2தினா' 84ண'.

'ெப இயைகயாகேவ ேபைத. மன பலFனமாயி#கிற ேவைளகளி அவ+
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இ'6 அதிக தAமாற+ள ெப# ேபைதயாகி விAகிறா+' எ'பைத தவிர
அேபா= ேவெற2த 74 அவைள பறி அவனா வர யவிைல.
ஏெகனேவ அவ' =ளசியி' தி#மணத'@ ெவளி\ ேபாB வி3டைத ைவ=
ெகாA அத4 தனியாக ஏேதா ஓ அத கபிக ய?கிறவகைள ேபா
'ேநாடபி+ ஆெஸ'H' - எ'@ அவனிடேம அளகிறவகளா அவ' ஊ
தி#பிய த நா+ காைலயிேலேய =ளசி அ?வலக=4 அவைன ேத வ2=
க கல*கி நி'றா+ எ'பைத வ?வான ெசBதி ஆதாரமாக ைவ= ெகாA
எ'ென'ன ெவலாேமா ேபச9ேம! இைத நிைன= அவ' தய*கினா'
எ'றா? ஏேதா ேவடாத ெபா#ைள பி= ெவளிேய த+>வைத ேபா
=ளசிைய வ?வி ெவளிேய அ6ப7 க2= ேபச7 Gட அவ64
=ணிவிைல. இப அவ' எணி ெகா#4 இேத ேவைளயி =ளசியி'
மனதி6+> இேத விதமான நிைன7க+ நிலவியி#2தன ேபா?. அ= அவ+
ேபசிய வாைதகளி$#2= ெதாி2த=. த'6ைடய அ2த ேவAேகாைள மிக மிக
விநயமாக அவனிட ெவளியி3டா+ அவ+.

"தய7 ெசB= ஒ# ப= நிமிஷ என4 அ6மதி தா#*க+. நா' இ'@ இ*ேக
வ2த= எலா#4 ெதாி9. காைல மல சமாைவ9, ைடH நாயைர9,
ர*கபாNய சாைர9 இரரA நிமிஷ பாததாக ேப பணி வி3A
வ2= விAகிேற'. F வ4 இட ைவபாேன'?" எ'@ =ளசி Gறிய ேபா=
அவ> தா6 நிைனவி Gட ஒ'றாயி#பைத எணி உ+Vற மகி!2தா'
அவ'. 'ந3பி?, காத$? இரA ேப ஒ'றாக நிைனகிேறா' - எ'ற
உணேவ ெப#மித த#கிறெத'@ ேதா'றிய= அவ64. ஆயி6 அவ>4
அவ' Gறிய பதி த' ேகாபைத வி3A ெகாAகாம இ#2த=.

"நா' யா உன4 அ6மதி ெகாAபத4? இரA நிமிஷ தா' ேபசிவி3A
வரேவAெம'@ க ஒ'@மிைலேய. நீ எEவள7 ேநர
ேவAமானா? ேபசலா. யாேராA ேவAமானா? ேபசலா."

"நா' யாெர'@ 8லபமாக ேக3Aவிட 9 உ*களா. நா' ெப. அதைன
8லபமாக எலாவைற9 மற2= நா' எ'ைன பிாி= ெகாA விட யா=.
ஏேதா ஒ# விததி உ*க>4 க3Aப3#பதாக எS உண<சிைய
இ'6 வி3Aவிட யாத காரணதாதா' உ*களிட அ6மதி ேக3கிேற'.
என4 அவகைளெயலா பா= ஆக ேவய= ஒ'@மிைல. இ*ேக இ'@
நா' வ2த= உ*கைள பாக ம3Aதா'. இைத எ' இதய அறி9. நீ*க>
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அறிFக+. ஆனா மறவக+ இைத ைவ= ெகாA வ ேப8வாக+
எ'பதா எ'6ைடய இ2த வரைவ ஒ# ெபா= காாியமா4வ= ேபா கடேன
எ'@ அவகைள9 பாக ேவயி#கிற=. பா= வி3A ம@ப9 இ*4
உ*களிட வ#ேவ'."

"எ'னிட எத4? இ'6 இ*4 எ'ன மீதமி#கிற=?" - 84ணனி' இ2த
ேக+வி =ளசிைய க கல*க ைவத=.

'தி_ெர'@ எ'ேம உ*க>4 இதைன உதாசீன பிறபாேன'? ெகாIச
ஆதரைவ பி<ைசயிட மா3_களா?' - எ'@ ேக3பவ+ ேபா கல*கிய
கக>ட' அவ' கைத ஏகேதாA பாதா+ அவ+.

"நீ*க+ கபாக இ*4 இ#க ேவA. கா மணி ேநரதி ம@ப9 நா'
உ*க+ அைற4 வ#ேவ'. உ*களிட என4 இ'6 ெகாIச ேபச
ேவA."

"ேபசி எ'ன ஆகேபாகிற= =ளசி? இப 4ழ2ைத ேபா ககல*காம இ#க
உன4தா' இனிேம நிைறய மேனா திட ேவA."

"உ*கைள ேபா தி_ெர'@ பழகியவகைள ெவ@க7 உதாசீன ெசBய7
=ணிகிற அள7 அதைன மேனாதிட என4 இைலதா'..."

"ஏ' இைல? பபயாக எலா வ#! உைமயி பாக ேபானா இ2த
ஏமாறேமா, ேசாகேமா எ' ' பிழிய பிழிய அ1வைத விட ேவ@ எ2த விததி
உ'ைன பாதிதி#கிற= =ளசீ? பாக ேபானா ேகாைடகான?4
'ஹனி

'' ேபாக ஏபாA ெசBவைத Gட பாதிகாத ேசாக இ=."

இப ெசா$ 4தி கா3ய7ட' தா' ெசBத= தவ@ எ'ப= ேபா
உத3ைட க= ெகாடா' 84ண'. அவ+ க அைத ேக3A வாய=.
அ2த க வாய விதைத பாத=, தா' ஆதிரதி அவசரப3A
வி3டைத< 84ண' உண2தா'. அவேளா மிக நிதானமாக அ2த வ#தைத
அ*கீகாி= ெகாA ஏேதா ஒ# 74 வ2தவைள ேபா 84ண6ைடய
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ேமைஜயி இ#2த ெட$ேபாைன எAதா+. அ2த ேமைஜயி$#2த இரA
ெட$ேபா'களி ஒ'@ காாியாலய 'எHேசI8'ட' இைண2த=. மெறா'@
ேநேர அ*கி#2ேத 'டய' ெசBய 2த தனி ெட$ேபா'. அ2த தனி
ெட$ேபாைன ைகயிெலA= த' F3A எS4 டய ெசBதா+ =ளசி.
இப< ெசB9 ேபா= ெசயைகயாக வரவைழ= ெகா+ளப3ட ஒ#வைக
மல<சி9 சிாி அவ+ கதி ெத'ப3டன. 84ண' அவ>ைடய
உைரயாடைல கவனி= ேக3பதி$#2= அ2த நிைலயி அ2த இடதி த'ைன
விலகி ெகா+ள யவிைல.

"அமாவா? நா' தா' =ளசி ேப8கிேற'. அபா இ#2தா ெகாIச
Gபிேட'..."

"....."

அபா வ2= ேபாைன எAதி#க ேவAெம'@ அLமானிதா' 84ண'.

"நா' தா' =ளசி. இ*ேக நம Cெபாழி ஆMசி$#2= ேபசேற' அபா.
காைலயிேல ேகாைடகான?4 க3 வா*க< ெசா$யி#2தீகேள; அைத
உடேன கா'ஸ பணிட6..."

"....."

"இேல! கபா யா=. 'அவாி'ட நீ*கேள எபயாவ= எA=<
ெசா$விட ேவA. தி_ெர'@ உ*கைளெயலா வி3Aவி3A தனியாக
ேபாக பிகைல. என4 எ'னேவா ேபா$#4! மாபி+ைளயிட ப4வமாக
அவ ேகாபி= ெகா+ளாம நீ*க தா' இைத< ெசாலS."

"....."

"ளீH. தய7 ெசB= நா' ெசாறபேய ேக>*க அபா..." இ2த கைடசி
வாைதைய ேப8கிறவைர அவ+ கதி இ#2த சிாி மல<சி9 மைற2=
ம@ப அவ+ க இ#ட=.
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=ளசி ஃேபாைன ைவ=வி3A அவ' பகமாக தி#பி "இேபா= உ*க>4
தி#தி தாேன?" எ'@ ேக3டா+.

"எ'6ைடய தி#திைய பறி எ'ன? எ'6ைடய தி#தி அதி#திகைள
இ'ெனா#வ சப2தப3டைவகளாக இனிேம? நா' வி3Aவிட யா=
எ'@தா' 'ேப ெசா'ேனேன?"

"ெசா?*க+! ந'றாக< ெசா?*க+. அதனா எனெக'ன? உ*க>ைடய
தி#தி அதி#திகைள நா' இ'6 மதிகிேற'. அவ@காக பயபAகிேற'.
அவறா எ' மன பாதிகபAகிற=. உ#கி< சாகிறவ+ நா' தாேன?
உ*க>ெக'ன வ2த=? அAதவக+ மனேவதைனைய ாி2= ெகா+ள
ெதாியாம உதாசீன ெசBவ=, ெவ@ப= தா' மிக உய2த இலகிய 4ண
எ'@ நீ*க+ நிைனகிறீகேளா எ'னேவா?..." எ'@ வாைதகளா அவைன<
சாவி3A... இரA கண ெமௗனமாக நி'@ - பி' மீA, "இேதா வ2=
விAகிேற'"... எ'@ Gறி வி3A ககைள =ைட= ெகாA, 'காைல மல'
சமாைவ காண< ெச'றா+ =ளசி. தா' ம@ெமாழி Gற யாதப அவ+ சாய
வாைதக+ இ'6 84ணனி' ெசவிகளி ெநIசி ஆ!2= உைறபனவாB
ஒ$தப இ#2தன.
--------------அதியாய -4

'கட7ேள! மன எ'பைத ஏ' இதைன இரகசியமாக7 இதைன LSகமாக7
பைடதாB? ஒ#வ மன இ'ெனா#வ#4 C3டாக7, ஒ#வ நிைன7
இ'ெனா#வ#4 திராக7 ஏ' பைடதாB?'

"உ*க>4 எ'ன வ2த=? அAதவக+ மன ேவதைனைய ாி2= ெகா+ள
ெதாியாம உதாசீன ெசBவ= ெவ@ப= தா' இலகிய 4ண எ'@ நீ*க+
நிைனகிறீகேளா? எ'னேவா?" -
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-=ளசி அைறயி$#2= ெவளிேயறி< ெச'ற பி' நீட ேநர இ2த ேக+வி
84ணனி' ெசவிகளி? மனதி? ஒ$= ெகாேட இ#2த=.

-'இவைள நா' மறக ேவA. அல= இவ+ எ'ைன மறக ேவA! இ2த
பாழாBேபான மனித வா!ைகயி சில உண<சிகளி ஏமாறினாேலா,
ஏமாறப3டாேலா, அ2த உணைவ9 அதிலைட2=வி3ட ஏமாறைத9
மறபத4 ேவ@ மா@ணேவ கிைடபதிைல. அதி காத? ஒ'@ ேபா?' எ'@ இப அவ' எணி ெகா#2தேபா= ஃேபாெம' நமா!வா நா9A
இ'6 சில அ<சக= ஊழியகேளாA வ2= எதிேர நி'றா.

எைதேயா ேவ, ஏேதா ஒ'ைற எதிபா= வ#கிற நிைலயி இேபா=
அவக+ வ2= நிபதாக ேதா'றிய= 84ண64. சில சமய*களி ஏதாவ= ஒ#
G3டதி4 தைலைம வகிக ேவAெம'ேறா ெசாெபாழி7 ெசBய
ேவAெம'ேறா ேக3க வ#கிறவக+ இபப3ட தயகேதாAதா' வ#வ=
வழக.

84ண', நா9Aவி' கைத பாதா'. ேபச வ2தைத ேபசலாேம எ'@ எதிேர
நிபவாி' ெசாைல வரேவப= ேபா'ற '@வெலா'@ அவ' இத!களி
மல2த=.

"ெகாழ2ைத றப3A ேபாயி<8*களா?" எ'@ =ளசிைய பறி விசாாிதா
நா9A.

இ2த ேக+விைய ெபாிதாக இல3சியபAதி பதி? ெசால வி#பாம
ஒேரயயாக அல3சியபAதி பதி ெசாலாம$#க7 வி#பாம, 'பக=
அைற4 ேபாயி#கிறா+' எ'@ ெசாவ= ேபா 'காைல மல' சமாவி'
அைறபகமாக ைகைய< 83 காபிதா' அவ'. நா9A அேதாA
விடவிைல. ேம? ேக3டா.

"ெகாழ2ைத ம@ப இ*ேக வ#*களா?"

"வரேவய அவசியேமா காாியேமா ஒ'@மிைல. ஆனா வ2தா? வரலா."
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சிறி= ேநர தயகதி4, ெமௗன=4 பிற4 நா9A மீA ெமல
ேப<ைச ெதாட*கினா.

"உ*க கி3டதா' ஒ# காாியமா வ2ேதா சா..."

"ெசா?*க... எ'ன காாிய?"

"ெகாழ2ைத4, மாபி+ைள4 வர ஞாயி@ கிழைம சாய*கால நா*க பிரH
ஒகH எலா# உ3ல3சிேல ஒ# வி#2= ெகாAகலா6
எணியி#ேகா..."

"ெராப சாி! ெசBய ேவய=தா'..."

"அ=4..."

"அ=4...?..."

"நீ*க தா' தைலைம வகிகS."

இ2த ஒேர வாகியைத - இ2த ஒேர ேவAேகாைள நா9AேவாA Gட வ2தி#2த
எலா#ேம ேச2= 'ேகாரH' பாAவ= ேபா ஒ'றாக< ெசா$ ேவனாக+.

ம@ப9 ம@ப9 நா' விலக வி#பிய வழிேக த'ைன இ1= ெகாA
ேபாக வ#கிற மனிதகைள9 நிக!<சிகைள9 அ2தர*கமாக< சபிதவாேற அ2த
ெவ@பி' காரணமாக ஒ'@ பதி ெசால ேதா'றாம மைல= ேபாB
ெமௗனமான =யர உ+ேள ெவ=ப, அ= ெவளிேய ெதாி2=விடாம மைறக
ய'றப அவக+ கைத ஒEெவா'றாக ஏறி3A பாகலானா' 84ண'.

அ2த காாியாலய அ<சகதி' கேபாJ* (அ<8 ேகாத), ராஸH
(பிளா4க+ தயாாித), ைப* ஆகிய எலா பிாி7களி? த'ைம
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பணியாளகளாயி#2த எலா ஃேபாெம6 நமா!வா நா9AேவாA இதகாக
அவைன அைழக வ2தி#கிறாக+.

ெவளிபைடயான அறி4றிகேளா பழகவழக*கேளா இலாம இ#வ
மனதளவி மல2த காத க#கினா அ2த வா3ட ஏமாற Gட இ2த
உலக=4 ெதாிவதிைல. ெவ@ கதாசிாியனாக7, கலகலபாக பழகGய
நவநாகாிக ெபகளி' G3டதி$#2= ஒ# ெவ@ இரசிைகயாக7 அவ6
அவ> பழகின= ேபால பாவி= ெகாA அலவா அவ>ைடய தி#மண
பாரா3A வி#2தி4 அவைனேய தைலைம தா*க அைழகிறாக+?

'கட7ேள! மன எ'பைத ஏ' இதைன இரகசியமாக பைடதாB? ஒEெவா#
மனிதனி' மனதி? ஒ# ெபாிய C3A ெதா*4கிற=. ஆனா அ2த கனமான
C3ைட திற2= பா4 சாவி ேவ@ எ*ேகா இ#கிற=. C3ைட
ெகா#பவ ஒ# ற, திற7ேகாைல9ைடயவ ஒ# றமாக பிாிவ=
வில4வ= வா!ைக Fதியி இயபாயி#கலா. ஆனா அ2த C3ய
மனைத மறவக+ உைட= பாக வ#வ= தா' ேவதைனயான காாிய'
எ'பைத< 84ண' அ2த ேவைளயி மிக ந'றாக உண2தா'.

"தி#மண வி#2=தாேன இ=? வி#2தி4 தைலைம தா*க Gட ஒ#வ அவசிய
தானா நா9A?" எ'@ அவ' ேக3டைத அடகதினா? விநயதினா?
அவனிடமி#2= ெவளிவ2த வாைதகளாக அவக+ எA= ெகாA ேம?
அவன= சமதைத எதிபா= வ@தி தய*கி நி'றாகேள ஒழிய உ+ேள
அவ' மன பA ேவதைனைய அவகளா உணர யவிைல. வி#2=
2த= மாைல ேபாAவ= மாைல ேபா3A 2த= நவநாகாிக C<Dடலாகிய
வாைத மலகைள< ெசாெபாழி7களாக ெதாA= ேப8வ= தவிக
யாதைவ எ'பைத அவ' அறிவா'. ஆயி6 தன4 ேவதைன தரGய அ2த
வாBைப த3 கழிக ய? யசியினாேலேய அவ' அப ேபசினா'.
அவகேளா விடவிைல. கைடசியாக இ'ெனா# சாைக< ெசா$ தபிக
ய'றா' அவ'.

"இ2த மாதிாி வி#2=4, தி#மண வா!=4 ேவ@ யாராவ= வயதானவக+
தைலைம வகிதா ந'றாயி#4ேம? நீ*க+ 'காைல மல' ஆசிாிய சமாைவேயா
'ைடH' நாயைரேயா Gபி3டா எ'ன" -
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"அெதப*க? நா*க+ உ*கைளதா' Gபிடேறா. நீ*கேள வ2தாதா'
நலாயி#4."

சமதிபைத தவிர ேவ@ வழியிலாத நிைலயி$#2தா' 84ண'. இத4 ேம?
பிவாதமாக அதி$#2= தப ய?கிற ேகாைழதனைத அவ' ெசBயவிைல.
தி#மண வி#2=4 தைலைம வகிபதாக ஒ ெகாA அவகைள
அ6பினா'. அவக+ றப3A ேபான சிறி= ேநரதிெகலா
காாியாலயதி பாக ேவயவகைள பா=வி3A ம@ப அவ' அைற4
வ2தா+ =ளசி. வ2தவ+ ஆவேதாA அவனிட ஒ'@ ேவனா+:

"உ*க+ ெதாடகைதயி' அAத வார ப4தி ைகெய1= பிரதியாயி#2தா?,
அ<சான ஃபாரமாயி#2தா? உடேன என4 பக ேவA..."

"ெவளிவர ேவய பார அ<சாகிவி3ட=. ஆனா அ<சான பார இ*4 எA=
ைவகவிைல. அத4 அAத வார= கைத ப4திைய நாேன இ'6
எ1தவிைல.

"இெத'ன? எேபா= இ2த _ டவராைவ ெகாA வ2= ைவதாக+? 4கேவ
இைலயா? மற2= வி3டதா?" எ'@ அவ' ேமைஜ ேம கவனிகபடாம ஆறி
ேபாயி#2த ேதநீைர காபி= ேக3டா+ =ளசி.

"மற2தி#4! அதனா எ'ன இேபா=?" எ'@ அல3சியமாக அ2த டவராடளைர எA= ஜ'ன வழிேய, ஏேதா ஒ# ெவ@ேபாA அதி$#2= ேதநீைர
ெவளிேய ஊறினா' <4ண'. அவ6ைடய அ2த< ெசயைல பா=
ெகா#2த அவ+ ேக3டா+.

"கா_' பகமாக ேபாB ைபயைன< Dடாக ேவ@ ேதநீ ெகாA வர<
ெசால3Aமா?"

"என4 ேவயதிைல. ஒ#ேவைள உன4 ேதைவயானா Dடாக
வரவைழ= ெகா+ளலா..."
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"இேபா= என4 ேதைவ ேதநீ அல. உ*க+ ெதாடகைதயி' ெவளிவர
ேபா4 ப4தி தா' ேவA..."

"ஃேபாெமனிட ேக+! த#வா."

'ெபலா அ<சான த ஃபாரைத அவ>காக அவ' எA= ைவ=
ெகாAப= வழக. இ'@ அப< ெசBயவிைல. அவேள விைர2= ேபாB
ஃேபாெமனிட வா*கி வ2தா+. அேபா= மாைல மணி ஐ2= இ#4. அவ+
F34 ேபாB வ#வதாக விைடெபற ேபா= அவ' அைமதியாக விைட
ெகாA= அ6பினா'. எேபா= ஆதரவாக வாச வைர - கா கத7 வைர
ேபாB அ6வ= வழக. இ'@ அைத9 ெசBயவிைல. ெசBய யா=,
ெசBவ= ந'றாயிரா=. ஆனா ெசB9ப ஒ# நிப2த வ2= ேச2த=. அவ+
அ*கி#2= நக2த=ேம அவ' அைறயி ெட$ேபா' மணி அத=. "=ளசி
இ#2தா சீகிர F3A4 வர< ெசா?*க+. அவ+ கணவ ஏேதா சினிமா74
த ஆ3ட க3ைட வா*கி ைவ= ெகாA காதி#கிறா" - எ'@ அவ+
த2ைத நாகசாமி ஃேபா' ெசBதா.

84ண' உடேன காாியாலய கவைர விைர2= ேபாB அ*ேக காாி றபட
தயாராயி#2த =ளசியிட ைகைய காபி= காைர நி@தி அைத அபேய
ெதாிவிதா'. கணவ' சினிமா ெக3ேடாA F3 காதி#பதாக அவ' வ2=
ெதாிவிதைத ேக3A ஒ'@ ேதா'றாம இரA கண Hயாி*கி ைக
ைவதபேய இ#2தா+ அவ+. பிற4 கீேழ இற*கி ஒ# கண நி'றா+.

84ணேனா தகவைல ெதாிவி= கடைம 2= வி3ட= ேபால விைர2= உ+ேள
தி#பி வி3டா'. ச2திகாம$#2த சில நா3கைள விட இ'@ ச2தித பி'ேப
இ#வ#4 இைடேய அதிக ெதாைல7 பிாி7 பிற2= வி3ட= ேபா'ற
உண7ட' இ#வ# பிாி2தன.

கா தி#பியேபா= உ+ேள ேவகமாக விைர9 அவ' உ#ைவ அவ+ ஒ# வினா
பாதா+. ககளி நீ பனித=. ஓ இய2திர ேபா அவ+ கா இய*கி ேவக
விைசைய ெமல அ1திய=. கா நகர அவ> ெச'றா+.
ஐ2தைர மணியளவி 84ண6 காாியாலயதி$#2= தி#வ$ேகணியி
அைற4 றப3A வி3டா'.
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த நாளிர7 இரயி$ உறக விழி= பயண ெசBததனா மிக7 ேசாவாக
இ#2த=. மனதி' ேசா7க> உட$' ேசா7க>மாக இ#A ேச2=
அவைன வா3ன. ஒEெவா# நா> அ?வலக 2= மாைலயிேலா, இரவிேலா
அைற4 தி#பிய=, இரடாவதாக ஒ# ைற 4ளிப= அவ' வழக. கA*
ேகாைடகாலமாக இ#2= ெவப அதிகமாக வா3னாேலா நAபக
இைடேவைளயி' ேபா= Gட 4ளிபதகாகேவ அைற4 வ2=
தி#வ=A. உடபி ெவைமேயா, ேவைவேயா, கசகசகைள ேபாகி,
ந@மண கம1 ஈர< ச2தனைத ேபா 4ளிர 4ளிர ைவ= ெகா+வ=
அவ64 மிக வி#பமான காாிய. அ'ேறா 4ளிக ேவAெம'@ நிைனப=
Gட< ேசாவாயி#2த=. பலாயிர ேத+க+ ஒேர சமயதி ெகா3Aவ= ேபால
மனதி ஏேதா ஒ# L3பமான வ$ இசிெவA= ெகா#2த=. ஆனா?
வழக பAதி ெகாAவி3ட நெலா1க*களி' ேம அவ6கி#2த
பிவாததி' காரணமாக அைற4 வ2த= த ேவைலயாக 4ளி= வி3A
வ2தா'.

அதிக வசதிக+ இலாத அ2த< சிறிய அைறைய QBைமயாக7 ைவ=
ெகா+வதி 84ண64 பிாிய அதிக. ஊ=வதி 4ழ$ மீதமி#2த கைடசி
ஊ=வதி9 ெகா>திவி3A பாைய விாி= கீேழ அம2= ெசா2தமாக
வ2தி#2த சில கத*க>4 பதிெல1தலானா'. பி.இ.இ'. மகாநா34
ெட$ வ#மா@ கத ேபா3#2த நப' தவமணி4, அகில இ2திய
உைழ4 பதிாிைகயாள ெபடேரஷ6காக ககதாவி$#2= ேகாN
எ1தியி#2த கத=4 பதி எ1தி த பிற4, 'ஓBவி#4 ேபா=
கிராம=4 வ2= த'ேனாA சில நா3க+ த*கிவி3A ேபாக ேவAெம'@' எ1தியி#2த சேகாதாி4 ம@ெமாழி வைர2தா'. அAத வார Cெபாழி
'இலகியேமைட' ேக+வி - பதி ப4தி4 வ2தி#2த ேக+வி கத*கைள ஒ'றாக
அAகி க3 எA= வ2தி#ப= ஞாபக வ2த=. அவைற எA= சிலவறி4
பதி எ1தினா'. மன தனிைமயாக, எலாவறி? விAப3A தள2த= ேபா
உண# ேவைளகளி நிைற கத*கைள எ1தி த= ேபால ேதா'@.

மிக7 4@கலான ெபாிய ெத# எ'ற சிறிய Fதியி இர7 மனிதக> கவி2=
உலாவ ெதாட*கி வி3டன.

நா? FA த+ளியி#2த ெமHJ4 ேபாB இர7 உணைவ = ெகாA
அவ' அைற4 தி#பினா'. அைற4+ வசதிக>4 பIசமானா?
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கா@4 பIசமிைல. பAைகயி ரடப நீட ேநர எைத எைதேயா
ெதாடட6 ெதாடபி'றி9 சி2தி= ெகா#2= வி3A அய2= உற*கி
ேபானா' 84ண'.

ம@நா> அதகAத நா>, பதிாிைக ேவைலகளி

!கினா' அவ'. நAவி,

'பட*க+ சாியாக விழாததனா தி#மண ைகபட*க+ எைத9 ேபாட
ேவடாெம'@' =ளசிேய அபிராயபAவதா அபேய வி3A விAவ=
நலெத'@, பதிாிைக அதிப நாகசாமி அவ64 ஃேபா' ெசB= ெதாிவிதா.
அவ>ைடய தி#மண படைத த பகதி பாட க3 ேபாட
ேவAெம'@ அவ தன4 க3டைளயி3ட ேபா= கடைமைய ஏ@ எப
அைத வரேவ@< ெசயப3டாேனா, அேத ேபால இேபா= படைத ேபாட
ேவடாெம'ற இ2த< ெசBதிைய9 கடைம9ணேவாA ேக3A ெகாடா'
அவ'. ஆனா இெதலா =ளசி தன= மன ேவதைனைய தவிபதகாக<
ெசB9 காாிய*க+ எ'ப= அவ6ேக ாி2=தானி#2த=. அவ+ அ?வலகதி
தன4 'ேப படைத கிழிெதறி2த ேபா=, ேவ@ நல பட த#வதாக
ஃேபாெம' நா9Aவிட ெபாB Gறிய ேபா=ேம - இ= இபதா' நட4ெம'@
அவ' அLமான ெசBதி#2தா'. கைடசியி அ= அபேய நட2த=.

=ளசி9, மாபி+ைள9 ேகாைடகான ேபாB இரA

'@ நா3க+ த*கி

வி3A< சனி இர7 அ*கி#2= றப3A ஞாயி@ காைலயி தா' ெச'ைன
வ#வதாக ேக3Aவி3A ஞாயி@ மாைல வி#2=4 ஏபாA ெசBதி#2தாக+
அ<சக ஊழியக+. இேபா= அவக>ைடய ேகாைடகான பயண நி'@
ேபான தகவ ெதாி2த= ெவ+ளிகிழைம மாைலேய வி#2=4 ஏபாA ெசB=
வி3டதாக7 அ'ேற அவ' தைலைம வகிக ேவAெம'@ ேவ
ெகாடாக+. 84ண' அத4 ம@கவிைல. =யரேமா, ஏமாறேமா,
த'ைன ேகாைழயாக ெசB=விட Gடாெத'@ த' மன=ேக ஒ# க3AபாA
ேபா3A ெகாA தி#மண பாரா3A G3ட=4 ேபாBவர ஒ
ெகா#2தா' அவ'.

த'ைன ேவAெம'ேற மிக மிக வIசகமான ைறயி பழிவா*4வதகாகேவ
அவ' அ2த G3ட=4 தைலைம தா*க ஒ ெகாA வ2தி#கிறாேனா
எ'@ =ளசி4 உ+Vற ஒ# பய ேதா'றினா? ேதா'றலா. அவ6ைடய
கைதகளி ஆ!2த ஈAபாA ெகாட சில அ'பகளி' தி#மண*க>4 தைலைம
தா*க அவ' ேபாயி#கிறா'. அைத ேபாலேவ இைத9 ஒ# ேமைட நிக!<சியாக

53

நடதி ெகாA= வி3A த' அ2தர*க உண<சிகைள மனதி4+ேளேய
ைத= ெகாA வ2=விட அவனா 9. ஆனா இதி மிக மிக
பாிதாப=4ாியவ+ =ளசி தா'. வி#2தி அவ' சாதாரணமாக ேப8வெதலா
Gட அவைள 4தி கா3 ேப8வ= ேபா அவ>4 ேதா'றலா. அவ'
ஒ'@ேம ேபசாம இ#2தாேலா அ=7 ஒ# விகபமாகேவ ேதா'@. த$
அ<சக ஊழியக+ அளி4 அ2த வி#2தி4 அவ' தைலைம வகிக ேபாகிறா'
எ'பேத அவ>4 ெபாிய அதி<சியாயி#4. அைத ைவ= ெகாA அவ+
எ'ென'னேவா நிைனகலா. கபைன ெசBயலா. ஆனா இவைற எலா
நிைன= அவ' தய*கேவா, தளரேவா, அவசியமிைல.

'ச

க வா!வி ஆக>4< சில ெபா= வசதிக+ இ#கி'றன. எ2த இடதி?

எ2த நிைலயி? க சிவக நாணாம, Gசாம, பயபடாம நிக ஆS4 ஒ#
வசதி இ#கிற=. 'ெப#ைம9 வ$ைம9 ஆைம4 உாியன; அ<ச மட
நாண ெபைம4 உாியன' எ'@ இவ@4 4ண எைல வ4த பைழய
இலகண ஆசிாியக+ எதைன கவனமாக எதைன நி<சயமாக எலா
கால=4 ெபா#2=ப அ2த இலகணைத வ4தி#கிறாக+!' எ'@
அவகைள ஒ# கண சி2தைனயி நிைன= விய2தா' 84ண'.

ெவ+ளிகிழைமய'@ மாைல நா'4 மணிேக அ?வலகதி$#2= அைற4
றப3A ேபாB வி3டா' 84ண'. 4ளி= உைட மாறி ெகாA
அைறயி$#2= ேநேர உ3ல384 வ2= விAவதாக அவ' மறவகளிட
ெசா$யி#2தா'. வி#2= 2த= மணமகைள பாரா3 சமா, ைடH
நாய இ'6 சில அ<சக ஊழியக+ உ3பட ெமாத எ3A ேப
ெசாெபாழிவாற இ#பதாக ஃேபாெம' நா9A 'ேப 84ணனிட
ெதாிவிதி#2தா. இதைகய நிக!<சிகளா தி#மண*Gட ஒ# ெவளி பக3A<
சட*காகி விAவைத அவ' உண2= ச$தி#2தா? இ2த தி#மண வி#2தி
அ2த< ச$ைப Gட அவ' ெவளிபைடயாக கா3 ெகா+ள
யாம$#2த=.

ஆ@ மணி4 ஒ# டாJயி ேபாB உ3ல3J இற*கி வி#2= நட4
ப4தி4+ Lைழ2த ேபா= =ளசி9 அவ+ கணவ6 உ3பட எலா#ேம வ2=
Gயி#2தாக+. =ளசிேயாA அவ+ கணவேனாA, நாய#, சமா7,
ஃேபாெம' நா9A7 அ#கிலம2= ஏேதா சிாி கலகலக ேபசி
ெகா#2தாக+. 84ண' அ#கி வ2த= அவைன மாியாைத ெசB=
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வரேவ4 பாவைனயி =ளசி எ12= நி'றா+. ஃேபாெம' நா9A7 எ12=
வரேவறா. ைறைய9 ெபா= நாகாிகைத9 வி3A ெகாAக யாம
=ளசி த' கணவைன அவ64 அறிக ெசB= ைவதா+. அவ நீ3ய ைகைய
ஏமாறவிடாம அவ6 '@வேலாA பறி 4?கினா'. அேபா= அவ'
நிைனதா':

'கட7ேள! மன எ'பைத ஏ' இதைன இரகசியமாக பைடதாB?'

எலா# இ#ைககளி அம2த பி' சில விநாக+ வைர ஒ#வ# ஒ'@
ேபசி ெகா+ளவிைல.

"சா தா' தமிழி நம =ளசிேயாட ஒேர ஃேபவாி3 ஆசிாிய" எ'@ எைதயாவ=
ேபச ேவAெம'பதகாக< ெசா?பவ ேபா 4@கி3A Gறினா சமா.

மனதி' சதிய ஆழதி$#2= பிறகாம ெவ@ நா4 Lனியி$#2= உதி2த
அ2த ேபா$ க! வாைதக+ 84ணனி' ெசவிகளி அபHவரமாக ஒ$தன.
'=ளசியி' ஃேபவாி3 ஆசிாிய'' -அவ' தா' எ'ப= உைமயாயி6 சமா
அைத ெவளியி3ட வித அ2த< D!நிைலயி ேபா$யாக ஒ$த=. வி#2=காக
வாிைச வாிைசயாB நாகா$க+ ேபாட ப3A அவக+ அம2தி#2த திற2த
ெவளியி$#2= ேமேல ெதாி2த வானதி அேபாேத மி6மி6க
ெதாட*கிவி3ட ஏேதா ஒ# ந3சதிரைத பரா4 பாகலானா' 84ண'.

சிறி= ேநரதி வி#2= ெதாட*கிய=. ேமைடயி கியமான நA இடதி
=ளசி9 அவ+ கணவ6 பிரதம வி#2தினகளாக அம2த பி' அவக>4
வல= பக 84ண6, இட= பக சமா, நாய த$யவக> அம2=
ெகாடாக+. அ<சக ஊழியக+, உைழ4 பதிாிைகயாளக+, யா எ2த
வி#2ேதா G3டேமா நடதினா? அத4 பதிாிைக அதிப நாகசாமி சில
காரண*களா வ#வ= வழகமிைல எ'ப= ந'றாக ெதாி2=, "அபா
வர$யாமா?" எ'@ =ளசியிட சபிரதாயமாக ஒ# ேக+வி ேக3A ைவதா
சமா. வரவிைல எ'பத4 அைடயாளமாக தைலயைசதா+ =ளசி.

வி#2= ெதாட*கிய=. அ2த அ#ைமயான வி#2தி இரசி=< சாபிட
யாதவக+ இ#வ இ#2தன. ஒ#தி =ளசி, இ'ெனா#வ' 84ண'.
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தி3டமிடாம ேச2த இயைகயாB =ளசியி' வல= ற 84ண6, 84ணனி'
இட= ற =ளசி9மாக அம2தி#2ததா ஒ#வ நிைலைய மெறா#வ ந'றாக
உணர 2த=. அவ>ைடய G2த$' ம$ைக அவன#ேக மண2த=.
அவ>ைடய சாீரதி' இ*கிதமான நளின ந@மண*க+ அவ64 மிக அ#ேக
கிள2தன. அவ>ைடய ைககளி' வைளக+ அவ64 மிக அ#ேக ஒ$தன.
ெவெணB திரடா ேபா'ற அவள= அ2த பளி*4 ழ*ைக அவ64 மிக
அ#ேக இய*கிய=. ஆயி6 அவ' எ*ேகா கSெக3ய வான

ைலயி

மி'னிய ஒ# ந3சதிரைத பா= ெகா#2தா'. அ2த ேவைளயி
=ளசியி' Fைண 4ர ஒ$த=.

"எ'ன இ=? ஒ'@ேம சாபிடாம எ*ேகா பாரா4 பாகிறீக+?"

"வர வர #சிேய ேபாB வி3ட=..." - எ'@ ஏேதா நைக<8ைவயாக பதி ெசாவ=
ேபா அவ' Gறிய வாைதக+ அவைள< சி2திக ைவதி#க ேவA. அ2த
வாைதகளி அ9A வி12த அவ+ இரA விநா ெமௗனதி4 பி' பதி
ெசா'னா+:

"அெதப? நீ*க+ தைலசிற2த கதாசிாிய! எலா நல #சிக> உ*க+
ேபனாவி$#2=தா' பிறக ேவAெம'@ எ'ைன ேபா'றவக+ எலா
தவ கிடகிேறா. உ*க>ேக #சி ேபாBவி3டெத'றா..." எ'@ ெசா$ வி3A
அ2த< ெசாகளி' ஆழைத

 மைறக ேமலாக ஒ# 'னைக9 ாி2தா+

=ளசி.

அ2த வாைதகைள ேக3A அவ+ பகமாக தி#பி ககைள< சிலகண
அவ+ கதி ஊ'றி ஒ# பாைவ பாதா' 84ண'. அ2த பாைவ அவ+
ேப<ைச9 சிாிைப9 அபேய க3AபAதி நி@தி வி3ட=.

வி#2= 2த=. ஃேபாெம' இரA ெபாிய ேராஜா C மாைலகைள அவ'
ைகயி ெகாA வ2= ெகாAதா. அ2த மாைலகளி ஒ'ைற =ளசியி'
ைககளி?, மெறா'ைற மாபி+ைளயி' ைககளி? ெகாA= அவகேள
ஒ#வ#ெகா#வ மாைல மாறி ெகா+>ப ெசBதா' 84ண'.

=ளசியி' ெம$ய விரக+ அ2த மாைலைய த' ைககளி$#2= வா*க
நA*4வைத அவ' கவனிதா'. அைத த' ைககளி$#2= வா*4 ேபா= அவ+
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க1= ேதா+க>, தைல9 ஏ' அப 4ைழ2= 4னி2= தய*கின?
அவைள9 அறியாம அவனிடமி#2= அ2த மாைலைய த' க1திேலேய ஏ@
ெகா+ள அவ+ சாீர இயைகயாக 4ைழகிறதா? சில Cக+ ெத'ற
உராB2த= மல#வ=டாேம! இ'6 சில Cக+ ைகக+ ப3டா
மல#வ=டாேம!

'பா1 கட7ேள! மன எ'பைத ஏ' தா' இதைன இரகசியமாக7 இதைன
LSகமாக7 பைடதாB! ஒ#வ மன இ'ெனா#வ#4 C3டாக7 ஒ#வ
நிைன7 இ'ெனா#வ#4 திராக7 ஏ' பைடதாB!'

மாைல மாறிய ைககேளாA கதி இ#2த சிாி C<ைச ேமலாக
பிாிெதA=வி3A அயி$#2த அச ேசாகைத ம3Aேம காண 2தா
ேபா'ற கேதாA =ளசி பதறி நிைகயிேல, "நா' ஆப3Hபாிேக வ2= உ'
தி#மணதி கல2= ெகா+ளவிைல எ'ற 4ைற இனிேம உன4 இ#காேத
=ளசி?" எ'@ சவ சாதாரணமாக நைக<8ைவேயாA ேக3ப= ேபா அவைள ஒ#
ேக+வி ேக3டா' 84ண'. அைத எலா# - மாபி+ைள9 Gட< சிாி=
ைகத3 வரேவறாக+.

=ளசியி' கதிேலா அ2த ேக+விைய அவ' ேக3ட ேபா= ஏெகனேவ இ#2த
C<8< சிாி மைற2= வி3ட=. அ2த கதி இ#2= ெபா=வான
மகி!<சிைய9 =ைடெதறி2=வி3ட= அவ6ைடய அ2த ேக+வி.

ேமைடகளி ேபசி ேபசி பழகிய அ6பவ, =ணி7, அவைன அ2த தி#மண
வி#2= Gடதி ந'றாக நாடக ஆட ைவதன.

தி_ெர'@ த'ைன எலாாி? மிகமிக

தவனாகி ெகாA, "'ம*கல எ'ப

மைனமா3சி மறத' ந'கல' ந'மக3 ேப@' எ'@ 4ற+ G@கிற=. 4Aப
ஆரபமாவ= இ#வ அ'பி. வளவ=

'றாவ= அ'ைப பைடபதகாக.

இEவா@ பபயாக அ'ைப வள4 ஒ# பைணேய நம= பாரத நா3A
இலற வா!7. இ2த இ#வ அ'பி ஒ# தியாகமயமான = தி#பைத
உடா4வ= மக3ேப@. 4ழ2ைதக+ பிற4' கணவ' மைனவி ேம?,
மைனவி கணவ' ேம?ேம மாறி மாறி அ'ைப< ெச?=வத4 9. இ2த
காத ஓரள7 8யநலமான=. த*கைள பறிய=. இ2த அ'ேப 4ழ2ைதக+ பிற2த
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பி' ச

க நலமான ெபா= அ'பாக மாற 9. 4Aப வா!வி' த=வேம

F3டளவி ஓ அ'ைப வள= அ2த அ'ைப நா3டளவி ஒ# ச

க<

ெசாதா4வதி தா' இ#கிற=. அதைகய சீாிய 4Aப வா!7 நா இ'@
பாரா3A இ2த மணமக>4 கிைடக ேவAெம'@ மனமார வி#வைத
விட ேவெற2த ெபாிய வா!=கைள9 இவக>4 நா த2=விட யா=!
அAத நம= நி@வனைத< ேச2த காைல மல நாளித! ஆசிாிய சமா அவக+
சில வாைதக+ ேபசி மணமகைள வா!=வா" - எ'@ உசாகமாக
தைலைம9ைர Gறிவி3A இடதி அம2தா' 84ண'.

அம2தவ' =ளசியி' பகமாக தி#பியேபா= அவ+ ககளி நீ
8ர2தி#பைத கடா'. ஆயி6 அைத காணாத= ேபா இ#2= விAவைத
தவிர அேபா= அவனா ெசBய 2த= ேவெறா'@மிைல. அவ+ மன
பட ேவAெம'@ அவ' எைத9 ேபசவிைல. அவ' ேபசிய எைதயாவ=
அவ+ த'ைன 4தி கா3Aவதாக எA= ெகா#2தா அத4 அவ'
எ'ன ெசBய 9? எனேவ அவ' =ளசியி' பக பாபைத தவி=
ேபச ெதாட*கியி#2த சமாவி' பக த' கவனைத< ெச?தினா'.

சமா நைக<8ைவ =S4கைள ெபாழி2= G3டதி இ#2தவகைள<
சிாிபிலா!தி ெகா#2தா. சமா74 ஒ# பலசர4 ஞான. ச*கீத,
சைமய, சாபாA, சினிமா, ெட'னிH, பரதநா3ய எலாவறி? 'வைக4
ெகாIச ஞான உA'. கைடசி ப3சமாக பதிாிைக ெதாழி$? ெகாIச
ெதாி9. ெகாIச2தா'! அவ ேப8வதி?+ள ஹாHய*க>4< சிாிபைத விட
ேபச யாமேலா, ேபச< சாியான வாைத வராமேலா ேமைடயி அவ,
தவிபைத9 தAமா@வைத9 பாேத G3டதி அைலயைலயாக< சிாி
ெபா*4. ெச'ைனயி ெப#பாலான தக ெவளிc3A விழாக+, ச*கீத
சபாகளி' க<ேசாிக+, நாடக*களி' அர*ேகற*க+, இலகிய G3ட*க+,
ஆகியவறி நிர2தரமாக அவ#4 ஓ இட உA. அதாவ= ந'றி G@வ=. ஒ#
G3டதி4< சமா ேபாயி#2தா அ2த G3ட வி ந'றி G@ ெபா@
அவ#ைடயதாகதா' வ2= ேச#. இதனா ெபா= இட*களி அவைரபறி
4றிபிA ேபாேதா ேப8 ேபாேதா காைல மல ஆசிாிய சமா எ'@ ெசாலாம
"யா? நம 'ந'றி சமா'ைவயா ெசாகிறீக+!" - எ'@ 4றிபிAகிற அள7
அவ#ைடய ந'றி க! பரவியி#2த=.

அவ#ைடய ேப<சிேலா ந'றியிேலா ஒ# சிற அல= சிறபி'ைம (நீ*க+
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எப ைவ= ெகா+கிறீகேளா அப) எ'னெவ'றா ேபச ெதாட*கிவி3ட
ேப<ைசேயா Gற ெதாட*கிவி3ட ந'றிையேயா எ2த இடதி, எEவள7
ேநரதி, எப ப= எ'@ ெதாியாம அவ தவி= தAமா@வ= தா'.
ப= ேபா வ#வா! க ெதாியாம ேவ@ விஷய=4 தாவி ம@ப
அ*கி#2= இகைத4 வர ெதாியாம விழி= ெகாA நிபா. இப
இவைர ேமைடயி நி@தி இவ காெமய' மாதிாி தவி= தி#தி#ெவ'@
விழிபைத ேவைக பாபதகாகேவ இவைர பல G3ட*களி ேபச அல=
ந'றி Gற அைழகிறாகேளா எ'@ Gட< 84ண' சில சமய*களி
ேவைகயாக நிைனதி#கிறா'. ஆனா அப9 ேவைகயாக நிைன=
விட யா=. 'ந'றி சமா'74 மயிலாC, மாபல, அைடயா@
'Hநா'களினிைடேய நல ெசவா4 உA. இ2த ெசவா44 பய2= தா'
காைல மல ஆசிாியராக அவைர ைவதி#2தா நாகசாமி. 'இல3சிய =+ள
திய தைலைற இளவ3ட எ'ற ைறயி 84ணனிட சமா74 ெகாIச
பய உA. அவைன எதிகேவா அவனிட ரபடேவா அவ ஒ# ேபா=
=ணியமா3டா.

மணமகைள வா!தி சமா அ'@ நிைறய ேநர ேபசினா. அவ#4 பி'
இ'6 ஐ2தா@ ேப ேபசினாக+. இ@தியி ஃேபாெம' நா9Aைவ ந'றி Gற
அைழபத4 ', "இ'@ ந'றி G@ சா'H நம= சமா சா#4 இைல. சமா
சா தய7 ெசB= எ'ைன ம'னி= விட ேவA. இேபா= நா9A ந'றி
G@வா" எ'@ 84ண' அறிவித ேபா= G3டதி அைல அைலயாக< சிாி
எ12த=. சமா Gட வி12= வி12= சிாிதா. ஒ#தி கதி ம3A
ஈயாடவிைல. அவ+ தா' =ளசி.

மன*களி' இரகசிய ேவதைனகைள ற ககளா காண யாத இ2த உலகி
அபாவி நா9A எைத எைதேயா நிைன7பAதி ந'றி Gறி ெகா#2தா.

"நா' இ2த G3ட=4 நப 84ண' ஐயாைவ தைலைம தா*க< ெசா'ன=4
ஒ# காரண உA. =ளசிமா74 நப 84ண' ஐயா கைத ேமேல உசி.
பதிாிைக ைபடாகி ெவளிவர வைர4* Gட அவ*களாேல ெபா@=க
யா=. எ*கி3ட வ2= அ<சான ஃபாரைதேய வா*கி3A ேபாB ெதாடகைத
ப<சிAவா*க. சில சமய 'சா' கி3டேவ ைகெய1= பிரதிைய ேக3A வா*கி
ப<சிA. கைத4 இ'னா பட வ#='6 ஆ3HA*க கி3ட Gட ேபாB
பாதி3A வ2திA. அதினி ஆவ. அதினி ஆைச."
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மைழ நீாி' கன தா*காம தா!2= சா9 C<ெச ேபா 84ணனி' தைல
தா!2த=. இ2த விநாயி =ளசியி' இதயதி இரத கணீ வ9 எ'ன
ெசBவ=? இ2த மாதிாி ச2தப*களி ெவளி ந< ெசBய ஓ ஆ மகனா
9. அ2த நைபதா' 84ண6 இேபா= நயமாக7 நாடகமாக7
ெசB= ெகா#2தா'. =ளசிேயா தவி= ெகா#பா+. த'ைன பழி
வா*4வதகாக< 84ணேன இப ஒ# G3டதி4 ஏபாA ெசBதாேரா எ'@
Gட அவ+ கபைன ஓடலா.

8#கமாக நா9A ந'றி Gறி =வி3டா. அ<சக ஊழியக+ பல
மணமக>4 ஏேதேதா பாி8க+ வழ*கினாக+. அதி ெப#பாலான பாி8க+
84ணனி' 'பாைலவன= Cக+' எ'ற நாவ$' விைல9ய2த பாி8 பதிபாக
இ#2தன. F3A4 றபA' அவ+ 84ணனிட விைடெபற வ2தா+.
வாைதகைள ேபச நா எழாத நிைலயி வ#கிேற' எ'@ ெபாைமேபா
தைலயைசதா+. 84ணேன ெசயைக '@வேலாA அவளிட அவ+
கணவனிட ேச2ேத இரA வாைதக+ கலகலபாக ேபசி விைட
ெகாAதா'.

"4Aப வா!ைக எப த$ F3A அ'ைப9 பிற4 நா3A அ'ைப9
வளபத4 ஏற ைறயி இ2த ேதசதி வ4கப3#கிற= எ'பைத
விளகி ஒ# க#ைத< ெசா'னீ*கேள அ= ெராப ெராப நலாயி#2தி<8*க"
எ'@ அவைன க!2தா நா9A.

"எ'னBயா=? தி_6 ந'றி G@கிற சா'H இ'@ சமா74 இைல'6!
எ'ைன பி<8 வபிேல இ1= வி3Aபி3_ேர?" எ'@ சமா அவன#கி வ2=
4ைழ2தா.

"அ= உ*க+ பிறாிைமயாயிேற! அதனா நீ*க+ ேகாபி= ெகா+Fகேளா
எ'@தா' அப< ெசா'ேன'" எ'@ Gறினா' 84ண'. ம@ப9
8றியி#2தவகளிைடேய சிாி ெபா*கிய=. இதைகய பாரா3A G3ட*களி
எலா ஆரபதி? வி?, இப< ெசா$ சில ெவ@< சிாிபைலக+
ெபா*க, நAேவ எ*ேகா சில மன ப3A அ1= 1*4வ= தா' ப3ன=
நாகாிக. மனித6ைடய சதிய=4 மேனாதம=4 சாய Cசி ஏமாறி
விAகிற ெபாB வணமான இ2த< சிாி எ'கிற தர4ைறவான - ம*கலான
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வண தா' இ'ைறய நகர*களி' பல ெபா= நிக!<சிகளி பரவலாக Cசப3A
விAகிற= எ'@ நிைன= உ+ மனதி தவிதா' 84ண'.

=ளசி அ2த G3டதி$#2= ேபா4ேபா= க1= வைர 3ட 3ட
அழேவய =யரேதாA கன= ேபாயி#கிறா+ எ'@ அவ' மன=4
ாி9. ஒ# காலதி அவ+ இ#2த மன அ=! இேபா= அவ+ அ*4
இைலெய'@ ெசா$ தீ=விட யா=. இ#பதாக பகிர*கமாக<
ெசா$ ெகா+ள7 யா=. அ= ஒ# LSகமான ேவதைன.

வி#2=4 வ2தி#2த எலாாிட ேபசி விைட ெப@ ெகாA அவ'
அைற4 தி# ேபா= இர7 பதைர மணி4 ேம$#4. அ2த ேநரதி?
ேவைவ அட*க இ'ெனா# ைற 4ளிக ேவA ேபா$#2த=. உடபி
அSவள7 ேவைவ இ#2தா? அவ64 உற*க வரா=. Q*4வைத Gட<
8தமான உடேபாA ெசB= பழகியாயி@. இதனா இரயி$ ேபா4ேபா=
வசதியான ெமைத இட ஆகியவேறாA த வ4பி ேபானா Gட அவனா
உற*க யா=. சிறி= ஓைச Gட அவ' Qகைத கைல= விA. ப$
8வாி ஊகிற ஓைசயி அல= கி8கி8கிற ஓைசயி பலைற நA இரவி
விழி= ெகாA எ12தி#கிறா' அவ'. இதைன LSகமான உண7க+
இ#பதாதா' அ2தர*கமாக உண<சி நNட*கைள9 ஏமாற*கைள9
தா*கி ெகா+ள இயலாத தவிைப அைடகிேறாேம எ'@ Gட தன4 தாேன
சிலைற இைத ஒ# பலFனமாக Gட பாவி= ெகாA சி2திதி#கிறா'
84ண'. ேமேலா3டமான உண7கேள உ+ள பல#4 நAேவ ஆழமான
உண7க+ உ+ளவனாக மனதினா விலகி வா!வ= ஒ# பலமா அல=
பலFனமா எ'பைத பல சமய*களி அவனா 7 ெசBய இயலாமேல
ேபாயி#கிற=.

தி#வ$ேகணி ெபாிய ெத# கணபா லா3^ எ'ப= ெச'ைன நகாி
பிரமசாாிகைள அைட= ேபா3A வாடைக வா*4கிற (அ) தம சதிர*களி
ஒ'@. அைறக>4 எலாவ@4மாக கிழ4 ேகாயி நா'4 ெபா=
4ளியலைறக> நAGடதி ஒ# ெபா= ெட$ேபா6 Gட உA. எலா
அைறகாரக>4 வ#கிற ஃேபா' காகைள வ2= ெசால ஒ# ைபய'
லா3ஜி இ#கிறா'. அைறயி$#2த யாராவ= ெவளிேய ேபா' ெசBய
யாதப ெப#பாலான ேநர*களி ெட$ேபானி ளிய*ெகா3ைட
ப#ம64 ஒ# சிறிய C3A ெதா*4. லா3^ நட=கிறவ#4 'ைக$' ஏ@மதி
வியாபார. இல*ைக, மேலயா74 ைக$, ?*கி ஏ@மதி ெசBவ= அவ
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ெதாழி. அைறகளி ஒ'@ தி#வாள கணபா அவகளி' ைக$ ஏ@மதி
அ?வலகமாக இ#2த=.

ைக$க>ட' சமயாசமய*களி கடதலாக வ#கிற சி*கC ைகககார*க+,
ெச3 வைகக+, ெடாி$' ஷ3* =ணிக+, ரா'சிHடக+ வியாபார
இரகசியமாக உA. இ2த கடத ேவைலயி ஈAபA அ1கைட2த பைழய
காக+ நாைல2= 'லா3ஜி'' கீேழ ெத#வி ஓரமாB வாிைசயாB நி4. அதைன
காகைள9 காணவிைலயானா க+ளிேகா3ைடேகா, ம*கV#ேகா,
ேவதாரணிய=ேகா, சிதபர=4 அ#கி கவரப3A எ'ற கடகைரேகா,
சர4 கடதிவர அதைன 'ரத*க>' றப3A ேபாயி#பதாக அத.
இ2த க+ளகடத ரத*கைள9 இவறி' இரகசிய ேபா4வர7
இயக*கைள9 நடத< சீவாத தைலமயி#ட' $தைல9, பா, ேத>,
Cரா6, தைல9, ைச' ேபா3ட ைக$கைள க3 ெகாA ஐ2தா@ மம
மனிதக> அவாிட உA. க3டதி' கீ!ப4தியி கணபா அவகளி'
மேறா உபெதாழிலான 'அழ4 ராணி பதிபக' இ#2த=. தி#

லமானிவ

தி#வாவA=ைற அரசமரதயி தவமி#2= d@ ஆAக>4 ஒ# தி#ம2திர
சிரமப3A அ#ளிய= ேபாலலாம இலகிய சாதைனைய இ'6 ெகாIச
ேவகமாக மாறி ஆA4 ஒ# d@ =பறி9 மம நாவக+ Fத ெவளியி3A
அவைற9 ைக$ேயாA இல*ைக4 மேலயா74 ஏறி அ6வ= ராணி
பதிபகதி' தைலயாய பணிகளி ஒ'றாக இ#2த=.

தமி!நா3A சினிமா ந3சதிர*களி' வ#டா2திர காலட ஒ'ைற விதவிதமான
வணபட*கேளாA ெவளியி3A இல*ைக, மேலயா த$ய நாAகளி
'மாெக3' அப= கணபாவி' ெதாழி இரகசிய*க+. இ'6 'இலற
இ'ப வித*க+' - 'காத$க எ1பதிரA வழிக+' - 'இ'ப இ*ேக' எ'ப=
ேபால _கைடயி? Mகைடயி? Gட விைலேபா4 சில மாய (மா9)
பிர8ர*க+ எலா Gட உA. அைரக _ைய நா? ேபராக ப*4 ேபா3A
4=வி3A இமாதிாி அமர இலகிய*கைள பைட= ெகாA= அ'றாட<
ெசலவி4 இரA

'@ வா*கி ெகாA கணபா74< சலா ேபா3A

வி3A ேபாகGய ெரேம3 எ1தாளக+ நாைல2= ேப# அழ4 ராணி
பதிபகதி உA. இதி சில 'எ1= சீஸ'' டலாயி#4 ேபா= ேத+,
Cரா', பாட' Gய கல ைக$ைய க3 ெகாA கடத ேகாNயி?
Gட ேபாB ஐகியமாவ=A.
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மாயி 'லா3^' அைறக+ நிைற2த ஹா$, தி_ தி_ெர'@ நA இரவி
ப'னிரA மணி4 ஒ# மணி4 ெட$ேபா' மணி அ4. அ2த
ேவைளயி? அைத எAபத4 கணபாவி' ஆ+ ஒ#த' அதன#கிேலேய
பழி கிடபா'. க+ள கடத சப2தமான சாதக பாதக< ெசBதிகைள அறிய
கணபா74 அ2த ெட$ேபா' தா' ஒ# ேக2திரமான ெசBதி க#வி. ேபா
காகளி வயெலH ேரேயா74+ள அதியாவசிய இ*ேக இ2த
ெட$ேபா64 உA. ஏேதா ஒ# நா+ இர7 ஒ'றைர மணி4 ெட$ேபா' மணி
விடாம அத=. அத4 காவலாக பழிகிடக ேவய கணபாவி' ஆ+
அ'@ இரவி இரடாவ= ஆ3ட பட பாக ேபாBவி3டதா, உறக
தைடப3ட 84ண' அைறயி$#2= Gட=4 வ2= மணி அபைதயாவ=
நி@தலா எ'கிற எணதி ெட$ேபாைன எAதா'. எதிற
'கி#Nணகிாியி$#2= ர*கா' எ'@ ெதாிவிகப3ட=. அைதயA= ஒ#
ர3A 4ர கரகரபான ெதானியி 'நப 8866 கி#Nணகிாி4 ேசல=4
நAேவ பIசராயி நி'6 ேபா<8' எ'@ ஒேர வாகியைத இரA

'@ ைற

ெசா$ வி3A ெட$ேபாைன ைவ=வி3ட=. ம@நா+ காைலயி கணபாவி'
ஆ3க> அைற9 பரபரபாயி#2த அல*ேகாலதி தா' 8866 எS+ள கா
கடத பட*க>ட' வ#ேபா= பிப3ட ெசBதிேய அப Cடகமாக
Gறப3டதாக உண2தா' 84ண'. அப பல இரகசிய வாகிய*க+ க+ள
கடத உலகி உடா.

அ'@ =ளசியி' தி#மண வி#2தி$#2= தி#பி வ2= நீரா த பி'
உறக வராம ஏேதா தக ப= ெகா#2தா' 84ண'. அேபா=
மணி பதிெனா'றைர ஆகியி#2த=. ெவளிேய வழக ேபால ெட$ேபா' மணி
கிSகிSத=. 'சாிதா' கணபாவி' கடத ரத*களி ஏேதா ஒ'@ ஏேதா
ஒ# வழியி சிகிவி3ட ெசBதி வ#கிற=' எ'@ எணியப 84ண' ஒ# கண
தன4தாேன சிாி= ெகாA தகைத ேமேல பக ெதாட*கினா'.

ஆனா எ'ன ஆ<சாிய? ஃேபானயி வழகமாக பழிகிட4 கணபாவி'
ஆ+ ஓவ2=, "சா உ*க>4 ஃேபா' வ2தி#4=" எ'றா'.

அ<சகதி பதிாிைககாக இர7 ெமஷினி ஓA ஃபாரதி ஏதாவ= அ<8பிைழ
அல= ச2ேதக, அல= கெரZனி ஓவ எAக யாம ேபாகிற ெசBதிைய
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ெதாிவிக< சில சமய _\யி உ+ள ஃேபாெம' அவைன ஃேபானி
GபிAவ= வழக. இ'@ அப ஏதாவ= ச2ேதக வ2தி#4 ேபா?
எ'ெறணியப அ'@ ெமஷினி ஓAகிற ஃபாரதி' விஷய*கைள
நிைன74 த2=ெகாேட எ12= வ2= ெட$ேபாைன எAதா' 84ண'.

"=ளசி ேப8கிேற'. த$ இ2த அத ராதிாி ேவைளயி ெதா2தர7
ெகாAபதகாக ம'னிகS."

"சாி..."

"உ*கைள ஒ'@ ேக3கS. எEவளேவா அடகி9 எ மன8 ெபா@காம
ஃேபானி Gபி3ேட'..."

"அதெக'ன ேகேள'?"

"வி#2= G3டதி எ' ைகயி மாைலைய ெகாA=வி3A 'ஆப3Hபாிேக
வ2= உ' கயாணதி கல2= ெகா+ளவிைல எ'கிற 4ைற இனி உன4
இ#கா= =ளசி' எ'@ சிாி= ெகாேட Gறினீகேள, அத4 எ'ன அத?"

"எ'ன அத எ'@ G@வைத விட, எ'ன அத இைல எ'@ GறிவிAவ=
இேபா= என4< 8லபமாயி#4 =ளசி?"

"எ'ன!"

"விேசஷமாக எ2த அத இைல எ'ப= தா' அ=."

"இைல? நி<சயமாக நீ*க+ எ'ைன ஏமாற பாகிறீக+. நீ*க+
சாதாரணமான அததி அ2த வாைதகைள அ*ேக ெசாலவிைல;
உ*க>ைடய வாைதக> அத*க> என4 ந'றாக ெதாி9..."

"அபயானா எ'னிட ேக3க ேவய அவசியேம இைலேய! அ=தா'
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உனேக ெதாிகிறேத..."

எதிற 4ர ேதB2= வி8ப ஒ$ எ12த=. அ1வைத ேபா'றேதா ேசாக
இனிைம ஃேபானி ெப#கி இைழ2த=.

"அச3A ெபேண! Fணாக மனைத அல3 ெகா+ளாேத" எ'@ Gறிவி3A,
அவ>ைடய பதி?4 காதிராம ெட$ேபாைன ைவ=வி3டா' 84ண'.
Fைண வாB பைட= அ1வைத ேபா'ற அ2த இனிய 4ரைல இ'6 ெகாIச
ேக3கேவAெம'@ ஆைசயாயி#2= ஒ# பிவாதைத காபாற ய?
ஆைமயி' க3Aபா3ேடாA மனமி'றிதா' ேபாைன ைவதி#2தா' அவ'.
அத4 பிற4 நாைல2= நா+ =ளசிைய அவ' பாகவிைல. 84ண64 எ1த
ஓB7 அவசிய இ#2த=. நிைறய எ1தினா'.

அ'@ வியாழகிழைம மாைல ராயவரதி 'ேப ஒ ெகா#2த அ2த
வாசகசாைல G3டதி4 ேபானா' 84ண'. அ'@ காாியாலயதி நிைறய
ேவைல இ#2ததனா ஐ2ேத கா மணி4ேமதா' அ*கி#2= அைற4
தி#ப 2த=. காாியாலயதி$#2= அைற4 வ2த டாசிையேய
'ெவயி3*'கி நி@தி ைவ=வி3A, அவசர அவசரமாக 4ளி= உைட மாறி
ெகாA அ*கி#2= அேத டாசியி ராயவர=4 விைர2தா' அவ'. ஏேதா ஒ#
4@கலான ச2தி Lைழ2= 42= ஒ=4றமாக இ#2த அ2த வாசகசாைலைய
ேத ேபாக ேவயி#2த=. வழகேபால யாேரா ஒ# ம2திாி அ2த விழா74
வ#வதா ெத#வி பத4 ஒ# ேபாWHகார Fத நி'றி#2தாக+. அதனா
விழா நட4 இடைத கAபிப= 8லபமாயி#2த=.

ம2திாி வாசகசாைலயி க3டப3#2த '=பிளா' க3டெமா'ைற திற2=
ைவ=வி3A ப= நிமிட ேபசிய பி' தம4 ேவ@ எ*ேகா மெறா#
G3டமி#பதாக Gறி வி3A ேபாBவி3டா. 84ண' விழாைவ ேமேல நடத
ேவய ெபா@ைப ஏ@ ெகாA ேமைட ேம அம2= கீேழ வாிைசயாக
மட4 நாகா$களி உ3கா2தி#2தவகைள ஒ# ேநா3ட வி3ட ேபா=
=ளசி9 அவ+ கணவ6 'பக வாிைசெயா'றி நAவாக வ2=
உ3கா2தி#பைத கA விய2தா'.

'=மண தபதிக+ கடகைர4, சினிமா74, உலாச பயணதி4
ேபாவைத காப=A. இவ+ எ'னடா எ'றா என= ேப<ைச ேக3க
ேவAெம'பதகாக கணவைன9 வ@தி இ*ேக அைழ=
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வ2தி#கிறாேள' எ'@ எணினா' 84ண'. அவ+ ெசBதி#ப= ெபாிய
அநியாயமாக ேதா'றிய= அவ64. ராயவரதி எ*ேகா 4@கலான ச2தி
ஒ=4றமான

ைலயி ெத#ைவ வைள= 2த ம3A ப2த ேபா3A<

ேச@ சகதி9மான அ2த ெத#விேலேய மட4 நாகாைலகைள வாிைசயாக
ேபா3A நட=கிற அ2த வாசகசாைல ஆA விழாவி தா' ேபச ேபாவைத
இவ+ ேக3A எ'ன ஆக ேபாகிற=? அபாவி ெப! இப ெதாட2= பல
அச3A காாிய*கைள< ெசB= கணவனிட ெக3ட ெபய சபாதி= ெகா+ள
ேபாகிறாேள எ'@ அவ>காக7 மன இர*கிய=.

G3ட நிக!<சி ெதாட*கிய=. அவ' அவக+ வ2தி#பைத மற2= காாிய*கைள
கவனிக ேவயதாயி@. அவேன தைலைம9ைர ேபச எ12= 'சேகாதரகேள!
சேகாதாிகேள!...' எ'@ ேபச ெதாட*கியேபா= ம3A 'இ'@ G3டதி நா'
கணவ#ட' வ2தி#பைத பா= ெதாி2= ெகாA, ேவAெம'ேற
எ'ைன 4திகா3Aவதகாக தாேன 'சேகாதர சேகாதாிகேள' எ'@ ேபச
ெதாட*கினீக+?' எ'பதாக =ளசி ஃேபா' ெசB= அ'றிரேவ அரற ெதாட*கி
விAவாேளா? எ'@ விேநாதமாக ஒ# ச2ேதக எ12த= அவ64+.

மனதி பய 4ற உண7, தா!7 நிைன7 வ2= 8ம2=வி3டாேல பி'
எலா விகபமாகதா' ேதா'@. ஆனா இ2த தயக ஒ# கண தா'.
அற ஆெறா14 ேபா ஒேர நிைலயாக அவ' ேப<8 ேமேல வள2த=.
G3ட ெத#வி$#2தா? அைமதியாக எலா# ேக3A ெகா#2தாக+.
அ2த வாசகசாைல4 அக ந'ெகாைட த#கிறவேரா எ'னேமா ஒ# பிரபல
நக நAG3டதி வ2= ' பகமாக அம2= ேப<சி' கவனதி$#2= நீ*கி
எேலா# சில நிமிட*க+ த'ற தி#ப< ெசBதா.

84ண64 இ2த நக ேம ஆதிர

ட=.

'ம2திாிக+ G3டதி பாதியிேலேய ேபாB விAவாக+. நகக+ பாதி4 ேம
தா' வ#வாக+. அபப3ட விேநாதமான வி<திரமான நா3 நா
வா!கிேறாெம'ப= உ*க>4 ஒEெவா# கண நினவி#க ேவA' எ'@
ேப<சினிைடேய 4தலாக இரA வாகிய*கைள ெதாA= வி3டா' அவ'.
அEவள7தா'. உடேன G3டதி சில ப4திகளி ெமல ஒ# சலசல
கிளபிய=.
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--------------அதியாய - 5

ஒ#வ4 மெறா#வ அபணமாகி விAகிற நி<சயமான காத எ'ப=
னிவகளி' தவ<சாைலகளி பதி சிரைதேயாA அைணயாம காகபA
ேவ+வி தீைய ேபா எ'@ அவியாம உ+ேளேய கனிகிற=.

"இ2த dறா' இ2த தைலைறயி காரண காாிய*கைள< சி2திகாமேல
வி# ெவ@களி அ12தி நிகிற ெக3ட வழக தமி! மகைள எபேயா
எேபாேதா ேநாB ேபால பறி ெகாAவி3ட=. அவசரமாக ெவறி ெகாட=
ேபா ேம வி12= வ$ய வி#கிறாக+. அேத அவசரேதாA ெவறிெகாட=
ேபா ேம வி12= வ$ய ெவ@கிறாக+. வி# ெவ@க>4 அபைட
நியாய ஒ'@ கிைடயா=. ெவ+ள ெப#கி ததளிபவக+ ைக4
கிைடபைத அவசரமாக பறி ெகா+வ= ேபா நிப2த காரணமாக ஏேத6
ஒ'ைற ெகா+ைகயாக பறி ெகா+கிறாகேள தவிர நியாயமாக< சி2தி=<
ெசய பAகிற ெகா+ைக நிதானைத காேணா" - எ'@ மன ெகாதி
தணியாம ேம? ஆேவசமாக வள2த= அவ' ேப<8.

அவ6ைடய ேப<சி$#2= அ1த ஆேவச =ணிவி' உ@தி ெதானி4
4ர? G3டதி' சலசலைப அட*க< ெசBதன. யாேரா ஒ#வ நAவி =A<
சீ3 ேக+வி எ1தி ெகாAத6பினா. ேக+வி அ2த< ச2தபதிேகா அேபா= அவ' ேபசி ெகா#2த ேப<சிேகா ெபா#தமிலாம$#2த=ட'
தனிப3ட ைறயி அவைன வ4 இ1பதாக7 அைம2தி#2த=.
நகைர9, அரசியவாதிைய9 பறி< ெசாெபாழிவி' ெதாடகதி அவ'
4றிபி3ட உைமகைள ெபா@= ெகா+ள யாம அவ அ2த
ேக+விைய ேக3#பதாக ேதா'றிய=. அவ அ2த 4றிபி3ட
நக#காகேவ உயி வா1 விசிறி ேபா$#கிற=.

'பதிாிைக தலாளியி' வி# ெவ@க>4 ஏறப மனிதகைள கழ7,
ெவ@க7 பழகி ெகாAவி3ட ஒ# நி@வனதி வயி@ பிைழைப நட=
நீ*க+ இல3சிய ேப8வ= உ*க>ேக ேவைகயாக இைலயா?' - எ'ற
ேக+வி4 கீேழ 'G3டதி ஒ#வ'' - எ'@ எ1திவி3A அ2த ேக+விைய
ேக3டவ த'ைன தபி= ெகா+ளேவா, மைற= ெகா+ளேவா
ய'றி#2தா.
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"இ2த ேக+விைய ேக34 ைதாியசா$ நா' தா' எ'@ த' ெபயைர Gட
ெதாிவி= விட வி#பா= ஒ# ேக+விைய ேக3#பதா இத4 பதி
ெசா$விட ேவய= அவசிய எ'@ எSகிேற'" - என இப ெதாட*கி
அவ' ம@ெமாழி Gறிய ேபா= G3டதி உசாகமான ைகத3ட ஒ$ எ12த=.
உ+Vற< 84ண' சில சமய*களி இ2த விதமான ெபா= G3ட*கைள9,
ெசாெபாழி7கைள9, தவிக வி#பினா'. பசிைய9, சபல*கைள9 ேபா
மனித' நிர2தரமாக விட யாத பலFன*களி ஒ'றான க! தா' இேபா=
இ2த ெபா= ேமைடகளி எலா ம$வாக< ெசலவழிகபAகிற=. தைலவ
ேப<சாளைர க!வ=, ேப<சாள தைலவைர க!வ=மாக ெப#பாலான
ேமைடக+ ஒ# சபிரதாய< சட*காக அைமவைத கA பலைற தன4+ மன
ெவ=பியி#கிறா' 84ண'.

'பசி வ2திட ப= பற2= ேபா4' - எ'ற பழெமாழிைய இனிேம மாறி
ெகா+ள ேவய=தா'. பேதாA பதிெனா'றாக அ2த பசிைய9 பற2=
ேபாக< ெசB=விAகிற = பசி ஒ'@ இ#கிறேத? க!பசி! வயி@ பசிதவக+
பணபசி பி= அைலகிறாக+. பண பசி தீ2தவக+ க!பசி பி=
அைலகிறாக+. வயி@ பசி தீ2= ைகயி வசதிபசி பித= க!பசி
ேகாரமாக வாைய திறகிற=. இ2தியாவி' நகர*களி ெசௗகாிய+ள
மனிதக>4 இேபா= க!பசிதா' பி= ஆ3Aகிறெத'@ ேதா'றிய=.
சிலைர க!வதகாகேவ பல G3ட*க+ ஏபாA ெசBயபAகி'றன. 8த2திர
ேபாரா3ட காலதி G3ட G< ெசயலாற ேவய அவசிய இ#2த=. அ2த<
8த2திர இல3சிய ைகGய பிறேகா, மனிதக+ தனிதனியாக7 அ2தர*க
8திேயாA இ'@ நா3A4 கடைமயாற ேவயி#கிற=. G3ட*க+
அ2த தனி தனி கடைம9ண<சிைய மறக< ெசB= விAவதாக ேதா'றிய=
84ண64. அ'@ அ2த G3ட 2த= 84ணனி' மனதி இதைகய
உண7கேள ேமேலா*கியி#2தன. யாேரா ஒ# நகாிட நிைறய ந'ெகாைட
வா*கி ெகாA அவைர கழ ேவய க3டாய=காகேவ அவக+ அ2த
வாசக சாைல ஆA விழாைவ நடதியி#பதாக இேபா= உண2தா' அவ'.

G3ட 2த= =ளசி9 அவ+ கணவ6 ேமைடய#ேக வ2தாக+.
ேமைடய#கி ஆக+ G3ட அதிகமாக இ#2ததனா =ளசி சிறி= ெதாைலவி
ஒ=*கிேய நி'@ ெகா+ள ேவயதாயி@. அவ+ த' கணவனிட ஏேதா
ெசா$ ேமைட4 அ6பினா+. =ளசியி' கணவ' ேமைடேயறி வ2=
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'@வேலாA த'ைனதாேன மீA அறிக ெசB= ெகாA 84ணைன<
ச2திதா'. 84ண6 அ2த இள நபைர '@வேலாA வரேவறா'.
"உ*கைள தி#வ$ேகணியி 'ரா' ெசB=வி3A ேபாகிேறா. இ'@
உ*க+ ேப<8 மிக ந'றாயி#2த=. இைத எப9 தவறவிடாம ேக3Aவிட
ேவAெம'@ எ' மைனவி ஆைசப3டா+. அவ+ ஆைச நிைறேவறிய=ட'
இனிேம உ*க+ ெசாெபாழி7கைள ஒ'@விடாம ேக3க ேவAெம'@
என4 இ'@ ஒ# திய ஆைச உடாகியி#கிற=" - எ'ற ெபா#ளி
ஆ*கிலதி Gறினா' =ளசியி' கணவ'.

'மனிதனி' மனைத அவனறியாமேல திறபத4 பிற பய'பA=கிற 8லபமான
க+ள< சாவி இ2த விதமான கம' வாைதக+ தா'' - எ'ெறணியவனாக
தன4தாேன சிாி= ெகாடா' 84ண'. கதி கலகேமா, =யரேமா
ெதாியாம பிளாHகி வாெதAத= ேபா நகர*களி' க`ாி
ககளி?, திேய3ட வாயி$? திாி9 ெசவ 4Aப= இைளஞக+
பலாிடமி#4 நாகாிக ேப<8 சிாி =ளசியி' கணவனிட இ#2தன.
ஆணி' மனமிலாதேதாA ெபணி' க+ள பல இைளஞக+ அ*க*ேக
நகர*களி க`ாிகளி?, அ?வலக*களி? ெத'பAவாகேள - அவகளி
ஒ#வைன ேபாலதா' எதிேர நி'ற =ளசியி' கணவ6 அேபா=
ேதா'றினா'.

ேதச கவைலேயா, F3A கவைலேயா இலாம உய தர உதிேயாக*கைள9,
ெசா4சான காத வா!ைவ9 கன7 காணGய இ2த விதமான இைளஞக+ அதாவ=, ெச`லாB3 ெபாைமகைள ேபா சாதாரணமான
காரண*க>காகேவ உைட2=விட Gய ஆைமயற இைளஞக+ பல இ2த
dறா எ*4 அதிகாிதி#பைத< 84ண' பலைற பல இட*களி கA
மன ெநா2தி#கிறா'.

இ'ைறய இ2தியாவி' வ@ைமகைள பறிேயா, நாைளய இ2தியா எதிெகா+ள
ேவய =யர*கைள பறிேயா, நிைனேபா, கவனேமா, கவைலேயா இலாம
- த'ைனேய ைமயமாக ைவ= திைரபட கைதைய ேபா ஒ# ெசாபன
வா!ைகைய கன7 காS இமாதிாி இைளஞக+ ெப#க ெப#க இ2தியா
ஆைமயி வ@ைமயைடகிற= எ'@ ேதா'றிய=. இதைகய இைளஞகைள
பறி 'மீைச ைளத ெப பி+ைளக+' - எ'@ 84ண' ' =ளசியிடேம
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ச2தப ேந# ேபாெதலா ேக$ ெசBதி#கிறா'. '$ நக பதித த*க<
ச*கி$ அணி2= ெகா+>த', '8#+ 8#ளாக  வளத', இைவ தவிர ெபாிய
ேதசிய இல3சிய*க+ எ=7 பதியாத விடைல மனேதாA க`ாி பகளி$#2=
கீழிற*4 இ= ேபா'ற இைளஞகளி$#2= மனவ$ைம மிகவகளான
இராமகி#Nணேரா, கா2திேயா, மனவ$ைமேயாA உட வ$ைம9
மிகவகளான சிவாஜிேயா, ேநதாஜிேயா, ம@ப இ2தியாவி ேதா'றி வர
9மா? - எ'@ விேநாதமாக தன4தாேன அக ஒ# ேக+வி ேக3A
பா= ெகா+வ= அவ' வழக.

'இப ஓ அபாவி இைளஞ' தன4 கணவனாக வரேவAெம'@ =ளசி
கனவி Gட நிைனதி#க மா3டா+. எ' எ1=கேளாA எ'ேனாA
எதைன அ2தர*கமாக பழக 9ேமா அதைன அ2தர*கமாக பழகி இலகிய
#சிகைள உண2த மனபா*4டேன வா!ைகைய எதிபா= ெகா#2தவ+
=ளசி. ெபேண ஓ அழ4. அவளிட ஞானேமா, கவிேயா, ச*கீதேமா, நடனேமா,
ேச2தி#2தா அ= அவ>4 மேறா அழகாகி விAகிற=. அழகி' பேவ@
#சிகைள9 #சிகளி' பேவ@ அழ4கைள9 பழகி ெகாA வி3ட =ளசிைய
ேபா'ற இள ெப ஒ#தி - 'ெசா4சாக வா!வ=' - எ'பைத தவிர ேவ@ #சிக+
எைத9 எதிபாராத ஒ#வேனாA வா!வி எEவள7 Qர ைக ேகா= ெகாA
நட2= ேபாக 9?

=ளசியி' நிைல சி2திபதேக ேவதைன த#வதாக இ#2த=. இப வா!வி
எதிபாதைத அைடயாம ஏமாறிய ஓ அழகிய ேபைத ெபைண
கதாபாதிரமாக ெகாA எ1த ேந2தா அ2த கதாபாதிரதினிட
84ண64 எதைன பாி7 ெப#4ேமா அதைன பாி7 இேபா= இப<
சி2தி4 ேவைளயி ம3A =ளசியினிட ஏப3ட=.

=ளசியி' அ2த கைதயி பாதிகப3ட மெறா# கதாபாதிர தாேன எ'பைத
மற2=வி3A நிைனதாேலா மன க#ைண மயமாக மாறிய=. தா' நி4
எைலைய தனிேய தவி= ெகாA மறவைற எலா விலகியி#2=
பாதா கபைனயாளனி' மன தா' எEவள7 ெப#2த'ைம9ைடய
தாயி#கிற=? இ2த எைலயி நி'@ பாகிற ேபா= ம3A அவ64
=ளசியி' ேம ேகாபேம வரவிைல. காவிய*களி' மிக உய2த 4ணமான
க#ைண அவ' உ+ளேத ெப#கி நிைற2த=. அ'@ அ2த G3ட வி
அநாவசியமாக =ளசியி' மனைத பAத வி#பவிைல அவ'.
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ம@காம அவக+ இ#வ#ட6ேம காாி ேபாB தி#வ$ேகணியி இற*கி
ெகாடா'.

காாி ேபா4 ேபா= 84ண' அதிக ேபசவிைல. =ளசி ஆவமட*காம ேக3ட
இரெடா# ேக+வி4 ம3A 8#கமாக பதி ெசா'னா'. =ளசியி' கணவ'
காைர ஓ3 ெகாA வ2ததனா பி'ற கத7க+ திறக யாத ஒ# பக
கத7+ள அ2த 'ஓHவாக'' காாி 84ண' 'ற ஏறி ெகாடா'. =ளசி
பி'ற தனிேய சிைற ைவகப3ட= ேபா ஏறி ெகா#2ததனா அவ+
கைத Gட< 84ணனா சாியாக பாக யவிைல. தி#வ$ேகணி
ெபாிய ெத#வி - அைற4 நா? வி3A 'பாகேவ இ#2த ெமH வாச$ேலேய
அவ' இற*கி ெகாட ேபா= =ளசி காாி$#2= கீேழ இற*கி அவ64 விைட
ெகாAக ேவAெம'@ ஒ# ேவைள எணியி#கலா. ஆனா ஒைற கத7
பிர<ைனயா அ=7 யாம ேபாயி@.

ெமHJ சாபாA கிற ேநர. அத4 'னறிவி சாபா ரச ேபால7
(தணீ ெப#கி), ரச சாபா ேபால7 (அவட வைர வறி) ஆவ= தா'.
ஏற4ைறய அப ஆகிற ேநர வ2தி#2த=. காBகறிக+ நிைறய கA4
மயமாக7, ப# மயமாக7 ெவளிவ2தன.

த'ைன நிைன= தவி= ெகாA ேபா4 ஒ#தியி' ஞாபக உ+ேள 8A
ேவதைனயி உணைவ< 8ைவயிலாம உA = வி3A அைற4 ேபாB<
ேச2தா' 84ண'.

ஒ#வைர ஒ#வ ாி2= ெகாA ஒ#வ4 மெறா#வ அபணமாகி விAகிற
நி<சயமான காத எ'ப= னிவகளி' தவ<சாைலகளி பதி சிரைதேயாA
அைணயாம காகபA ேவ+வி தீைய ேபா உ+ேளேய கனிகிற=. வா!வி'
ேசா7களி அ= அைணவதிைல. நீ@ ம3Aேம Cகிற=.

மனைத ஒ# கபA=வதகாக ஏேத6 நல தகைத எA= பகலா
எ'@ தக அலமாாிய#ேக ேபானவ' நீட நா3களாக அ*ேகேய
கவனிகபடாம கிட2த ஒ# ைகபட ஆபதினா கவன கவரப3A அைத
த$ எAதா'. ஒ# காலதி அவ' கல2= ெகாட நிக!<சிகளி' பட*கைள
எலா =ளசி அதி பதிரமாக ஒ3 அல*காி= அழ4பAதி ெகாA
வ2தா+. அவ' ெவளிநாA ெச'@ வ2த காலதி எAத ைகபட*க> அதி
இ#2தன. ஒ#ைற விமான நிைலயதி ககதாவி$#2= பதிாிைகயாள
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ெபடேரஷ' காாியமாக வ2தி#2த நப ேகாைஷ தி#ப வழிய6ப அவ'
ேபாயி#2த ேபா= =ளசி9 Gட வ2தி#2தா+. அேபா= தெசயலாக
ேவ@காாியமாக அ*4 வ2தி#2த 84ண64 மிக7 ேவய ைகபடகார
ஒ#வ அவைன9, =ளசிைய9 இ#வ# அ#க#ேக ெந#*கி நி'ற ேநரதி
அவகேள அறியாதப ஒ# பட பி=வி3டா. இரA நா3க>4 பிற4
அ2த ைகபடகாரரான நி#ப மிக ந'றாக வ2தி#2த அ2த படைத
ெகாA வ2= காபித ேபா= தா' 84ண6ேக அ= ெதாி9. பட=காக
நிகிேறா எ'ற எ<சாிைக9 ஏபாA இலாம இ#வ#ேம தெசயலாக
இயபாB< சிாி= ேபசி ெகாA நி4 ேபா= எAகப3ட படமாைகயினா
அ= மிகமிக அழகாயி#2த=.

படதி =ளசி ெகா= ெகாதாக C= 4?*4 CIெசைய ேபா
ெபா$7ற< சிாி= ெகா#2தா+. எேபா=ேம இனிைமயாயி#கிற
இராக*களி எேபாதாவ= சில சமய*களி திய கபைனக>, ச*கதிக>
பிபAகிறா ேபா அ2த படதி அவ+ இய4 அதிகமாகேவ
அழகாயி#பதாக< 84ண' அவளிட அ'@ Gறிய ேபா= அவ+ அைத ம@தா+.

"எ'ைன விட நீ*க+ தா' அதிக அழகாயி#கிறீக+ இ2த படதி" - எ'@
அவ+ அேபா= அவைன ம3Aேம விய2தி#2தா+.

"ஒ#வ ேம இ'ெனா#வ சதியமான பிாிய ைவ=வி3டா ெசா2த ஆழ4
சப2தமான தெப#ைம Gட ேபாB விAகிற= பாதாயா =ளசி? இ2த படதி
நீதா' அழகாயி#பதாக என4 ேதா'@கிற=. நா' தா' அழகாயி#பதாக நீ
ெசாகிறாB. எEவள7 8லபமாக, எEவள7 னிதமாக, எEவள7 நபிைகயாக,
எEவள7 சதியமாக ஒ#வ மெறா#வ#காக வி3A ெகாAகிேறா பாேர'"
எ'@ தா' அ'ைற4 மன ெநகி!2= அவளிட ெசா$ய= Gட இேபா=
84ண64 நிைன7 வ2த=.

ஞாபக*கைள9, அவைற பசிதவ' பழ*கண4 பாப= ேபா ம@ப
காண வி#கிற ைநபாைசைய9 தவிக யாம அ2த ஆபைத எA=
பிாி= விமான நிைலயதி எAக ெபற பைழய பட இ#2த பகைத
விாிதா' 84ண'. ேமைஜ விளகி' ஒளியி அ2த பட பளீெர'@
பிரகாசமாக ெதாி2த=. ' அ2த படைத ஆபதி ைவ4 ேபா= Gட,
'அைத ஆபதி ைவகலாமா Gடாதா' எ'ப= பறி =ளசி4 அவ64
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இைடேய ஒ# சிறிய விவாத நட2தி#கிற=. அைத ஆபதி ைவக
Gடாெத'@ அவ' வாதானா'. 'அபதா' ைவேப'' எ'@ அவ+
பிவாத பி= அைத ைவதி#2தா+. அ2த படதி' பி'ற அேபா=
அவ+ ஏேதா எ1தியதாக Gட அவ64 நிைனவி#2த=. நா'4 ஓர பட
ெசா#க பAவதகாக அைம2தி#2த மகளி$#2= CெகாBவ= ேபா
படைத ெமல விAவி= பி'ற பாதா' அவ'.

"உவைம9 ெபா#> ேபா ஒ#மன இ#வவ" - எ'@ எ1தியி#2த=. =
தாக =ளசியி' ைகெய1= தா' அ=. தி_ெர'@ ஒ# விநா உ+ேள எ12த
சினதீயி' அன$ - அ2த படைத அபேய கிழிெதறி2= விட ேவA
ேபா ைக ==த=. ஆனா அAத விநா அப< ெசBய7 மன
வரவிைல.

ஒ# காலதி' ஞாபகைத இ'ெனா# காலதி கிழிபதா தா' எ'ன பய'?
பட*கைள பதிர பA=வேதா, ேச= ைவபேதா அவ64 வழகமிைல.
=ளசிதா' Cெபாழி ஃேபாெமனிட ெசா$ அழகிய ஆபெமா'@ ைபA
ெசB= வா*கி எலா பட*கைள9 ேசகாி= இப ஒ3 அவ' அைறயி
ெகாA வ2= ைவதி#2தா+. ஒ# காலதி இரA ேப# ஒேர
ஞாபகமாயி#2தாக+. இேபா= தனிதனி ஞாபக*களாகி வி3டா? பைழய
ஒ#ைமைய மறக7 யவிைல; தவிக7 யவிைல.

எEவள7 ேவகமாக அ2த ஞாபக*கைள வரவைழ= ெகா+ள ய'றாேனா
அEவள7 ேவகமாக உடேன அவைற மற2= ேவெறைதயாவ= நிைனக ேவA
ேபால ஆறாைம9 வ2த=. ஆபைத Qகி ைவ=வி3A ஏேதா தக=ட'
ம@ப நாகா$யி வ2தம2தா'. தகதி மன ெசலவிைல. எதைனேயா
பல நா3களி எதைனேயா பல சமய*களி எ1=வதகாக அவ' வி#பிய
தனிைம இ'@ இ2த விநாயி ேவதைன த#வதாயி#2த=. ெசா2த
நிைன7கேளாA தனிேய இ#4 அ2த நிைலேய விேராதிேயாA தனிேய
விடப3ட= ேபா'ற உணைவ ெகாAத= அவ64. எ*காவ= ெவளிேய
ஓேபாB 'இ= ெபாிய உலக - இ*4 பயமிைல' - எ'ப= ேபா மனிதகேளாA
ஒ3 ெகா+ள ேவA ேபால தாபமாயி#2த=. அைறகதைவ C3
ெகாA ஏேதா நிைன= ெகாடவனாக கடகைர4 றப3டா'
84ண'.
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மாநில க`ாிய#ேக ைபகிரா3H ேராA கடகைர< சாைல9 கல4மிடதி
தமி! தாதாவி' சிைல கடைல ேநாகியப இ#3 எைதேயா ெமௗனமாக
பா= ெகா#ப= ேபா ெதாி2த=. ம*கிய நீல வணதி ேமக
நைனவ= ேபா இதமான ஒளி9ட' கடகைர விள4க+ ெத'ப3டன. மண$
இற*கி உ3றமாக ெத4 ேநாகி< ெச? சாைலயி காறாட நடகலானா'
84ண'. கடகா@ உட$ப3A தடவிய= ஏேதா ஒ# =ண<சி பிற2த=.
வியாபாரெமலா 2= இரவி 4Aப சகித காாி வ2= கா@ வா*4
ெசௗகாேப3ைட த*கசாைல ெத# ேச3க+, ெசௗகக+, கடகைரயி
கா#ட6, ைககளி பாA ரா'சிHட ேரேயாக>ட6 ெத'ப3டன. ஒ#
ைலயி ஓ ஆ*கிேலா இ2திய ெபைண த1வினா ேபால பா3 Hலா
அணி2த இைளஞ ஒ#வ நடனமாக நட2= ேபாB ெகா#2தா. அவ'
ேபாB ெகா#2த சாைலயி அவ64 ேநெரதி திைசயி அவைன கட2=
விைர2த ெபாிய கா ஒ'றி$#2= ஒ# கண காேறாA வ2= பாB2த உயதர
ெச3 வாசைன, ம$ைகC மண, கடகைர ேமக 4விய$ அட*கி
ெதாி9 சிறிய நில7, ெதாைலவி ரா'சிHடாி$#2= ேக34 லதா
ம*ேகNகாி' நளினமான 4ர எலாமாக< ேச2= ஏேதா ெபாிதாக கபைன
ெசBய ேவA ேபால அவ' மனைத கிளர< ெசBதன. 4வத4 உட
கிைடகாத ஆவிைய ேபா அ2த கபைன ேபயாB அைல2தேத ஒழிய
இ'னெத'@ ஒ# வவி வ2= உ#வாகவிைல.

நட2= ெகாேடயி#2தவ' - தெசயலாக எதிேர வ2த மெறா# காாி' ேம
பாைவ ெச'ற=ேம திAெமன தைல4னி2= விலகினா'. =ளசி9, அவ+
கணவ6 அதி வ2= ெகா#2தாக+. =ளசி காைர ைரE ெசB=
ெகா#2தா+. அவ+ கணவ' அ#ேக அம2தி#2தா'. அவ+ G2த$ ஒ#
Gைட C<சாி2= ெகா#2த=. விள4 ெவளி<சதி எதிேர நA<சாைலயி
தனிேய நட2=வ# அவைன அவ+ பா= வி3#க ேவA. கா அவன#ேக
வ2= நி'@விAேபா அதைன ெம=வாக ேவக 4ைற2த=. ச3ெட'@
சாைலயி$#2= விலகி மண$ இற*கி விைரவாக இ#ளி நடபத'

ல

அைத தவிதா' 84ண'. அ2த நிைலயி அவ' ெநI8 ேவகமாக அ=
ெகாட=. காக+ மண$ ேசா2தன. எனி6 அவசரமாக விைர2= அேபா=
அவைளேயா அவ+ கணவைனேயா ச2தி= விடாம தபிக ேவAெம'ற
ஆவ? பரபரேம காகைள உ2தின. அவ' ெசBத= ேபாலேவ அவக>
F34 ேபாB உணைவ = ெகாA ேவ@ ெபா1= ேபாகாம
கடகைர4 றப3#க ேவA. நல ேவைளயாக ேவக 4ைற2=
ெம=வான கா ஒ# விநா அ*4 நி'றபி' ம@ப வட4 ேநாகி விைர2=
வி3ட=.
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அ2த இரவி அ2த நிைலயி =ளசிைய9, அவ+ கணவைன9 ச2தி= அவக+
தனிைமைய பாழகேவா, த' மனைத ேவதைன பAதி ெகா+ளேவா
அவ64 வி#பமிைல. மாைலயி ராயர வாசகசாைல G3டதி4 அவ+
த' கணவேனாA வ2= உ3கா2தி#2தேத அவ64< சாியாக படவிைல.
=ளசியி' ேபதைம அவ64 பிதெத'றா? இனி9 அவ+ ேபைதயாக
இ#பதனா அவைள மண2= ெகாட அ2த இ'ெனா#வ பாதிகபடலா
எ'6 உணேவ அவைன இப எண ைவத=. இர7 ஒ'ப= மணி4 ேம
=ளசி 8மா இ#2தா? அவ+ அமாேவா, அபாேவா Gட, "ஏனமா =ளசீ!
மாபி+ைளைய அைழ= ெகாA கடகைர பகேமா ஏதாவ= சினிமா7ேகா
ேபாBவி3A வாேய'! எ=4 இப இ2த நாகா$ேய சதெம'@ தகைத
க3 ெகாA அ1கிறாB?" - எ'@ தைலயி C ைவ= அல*காி=வி3A
Qயி#கலா. வா!ைக அப QடபAவ=தா'. திதாக
மணமானவக+ ேம எேலா# காபிகிற ெபா=க#ைண அல=
ெப#2த'ைம இ=தா' எ'பைத அவனா உணர 2த=.

காைர ஓ3 ெகாA வ2த =ளசி த'ைன பா= வி3டாெள'@தா'
அவ64 ேதா'றிய=. அேபா= அ*ேக த'ைன பாதேத அவைள கல*கி
நிைல4ைலய< ெசBதி#4ெம'@ எணினா' அவ'. கணவ' ஒ'@ ேக3க
அவ+ ஒ'@ பதி ெசால நிைன7 ஒ#ற உட ஒ#றமாக அAத சில மணி
ேநர*க+ அவ+ ததளிபதாக அவனா கபைன ெசBய7 2த=. அவ>4
அ2த நிைலைமைய உடாகியதகாக த'ைன தாேன க2= ெகாடா'
அவ'.

'எEவள7 8லபமாக எEவள7 னிதமாக எEவள7 நபிைகயாக எEவள7
சதியமாக ஒ#வ மெறா#வ#4 வி3A ெகாAகிேறா; பாேர'?' - எ'ற த'
வாகியைத நிைன7 G2தா' அவ'. இ'6 அதிக ப3சமாக இ'6
ெப#2த'ைமயாக இ2த ேவதைனைய மற2= அைமதியைடகிற அள7 வி3A
ெகாA4 ப4வ தன4 வரேவAெம'@ அவ64 ேதா'றிய=.
'ேமாகைத ெகா'@விA; அலா எ'

<ைச நி@திவிA' - எ'@ பாரதி

பாயி#ப= எதைன ெபா#தமாயி#கிறெத'@ இ2த விநாயி விய2தா'
அவ'. ேமாகைத ெபா@த வைரயி அ= ஒ# 8கமான நபிைக. அ2த நபிைக
மனிதனிடமி#2= அழிய7 ேநரலா. ஆனா அ=ேவ மனிதைன அழிக வி3A
விட Gடா=தா'. எ$ய3H ேராA கா2தி சிைலப4தி கடறகைர வைர நட2=
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வ2தாகி வி3ட=. ம@ப வ2த வழிேய தி#பினா =ளசிைய< ச2திக ேந#ேமா
எ'ற பயதி கா2தி சிைலய#ேக ேமேல ஏறி கடகைர< சாைலயி தி#பி
நட2தா' 84ண'. கடகைரைய வி3A நீ*கி விைரவி அைற4 தி#பினா
ேபா= ேபா மனதி விைர7

#2த=. 'யாைர தவிக வி#கிேறாேமா,

அவகைளேய ம@ப ம@ப ச2திக ேநகிற அள74 இ2த உலக எதைன
சிறியதாயி#கிற=' - எ'@ உலைக எணி விய2தப அவ' அைற4 ேபாB<
ேச2தா'. 84ண64 த' மனதி' ேவதைனைய எதிலாவ= ெகா3ட ேவA
ேபா$#2த=. எைத எ1தினா? அதி மனேவதைனதா' 8#தி ேச# ேபா ஒ#
தவி உ2திய=. அைமதியான இரவி 'கடகைர தாழC' - எ'ற ெபயாி ஒ#
கவிைத எ1தினா' அவ'.

C= ெபா$2தி#2தாB - ந@Cேவ
ெபா'னி' ெம#ேகறி
ெபா$ மி'னி' ஒளிேயறி
கீ@ ெவதி#2தாB - மணெம'6
கா@ ேதேரறி
க'னிைம கனி2தி#2தாB
ேந@ மல2த= நீயறிவாB - உ
ெநA*கட தானறி9
உவகைர மணலறி9
ேவ@ மனிதக+ யாரறிவா - ஒ#
ேவதைன ேபசிA
உ+ள மணமானா
சாற பிறாிைல - ேபாB<
சார கரமிைல
சாிய ேதாளிைல
ஏ@< Dட 4ழ$ைல - ெசா
எA= ெமாழிய கவியிைல
இைண= ெமாழிய பதமிைல
ேபாற யா காதேபா - உயி
ேபாவைர ேவ ெநIச
ேவவைர ேபா நிைன7
நாறி ம9 பயிேபால - ெவ@
நாற கட?+ சி@மடலாB
நா6 நீ9 உதி2திAேவா!
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நிைனபி' தெசயலான வாபி கவிைத எப வ2தேதா அபேய அைத
எ1திவி3A அவ' உற*க< ெச'ற ேபா= மணி பதிெனா'றைர4 ேம
ஆகியி#2த=. சில இட*களி பத*கைள மாறி< ெசா ெம#4 ெபா#+ ெம#4
ெகாA= ஓைச நயைத< ெசபனிட ேவAேபா ேதா'றினா? அேபா=
அைத< ெசBய இயலாம ேசா7 வ2= தAத=. காைலயி அைத< ெசB=
ெகா+ளலா எ'@ எணி< 84ண' கவிைதைய அபேய வி3#2தா'.
Q*க ெதாட*கியேபா= மணி எ'ன இ#4 எ'@ நிைனவிராத ஏேதா ஒ#
d$ைழ விநாயி Qக அவைன பறி ஆ#2த=. ஆனா ஒ# விநாதா'
Q*கி 2த= ேபா$#2த=. அத4+ ேவகமாக ெபா1= வி2=வி3ட=. அ2த
கண ேநரைத ேபா'ற ஆ!2த Qகதி? அவ' ஒ# கன7 க#2தா'.
'கடகைர தாழC' எ'ற கவிைத Cெபாழி$ ெவளிவ2= அைத =ளசி9
ப=வி3A அவனிட வ2= ேகாபேதாA ஏேதா ஒ# ேக+வி ேக3ப= ேபா'ற
ெசாபன அ=.

'சாற பிறாிைல - ேபாB<
சார கரமிைல
சாிய ேதாளிைல'

எ'ற வாிகைள எ'ன அததி அவ' எ1தியி#க 9? எ'@
அவனிடமி#2ேத அறி2= ெகா+ள ய?கிறா+ =ளசி. அவ' அத4 பதி
ெசாவத4+ உறக கைல2= விழி= விAகிற=. அ'@ காைலயி எ12தி#2த
ேபாேத அவ64 மிக7 தள<சியாக இ#2த=. அவ' நீரா தைல =வ3
ெகாA தி#பிய சமயதி எதிபாராம பதிாிைக அதிப நாகசாமியிடமி#2=
அவ64 ஃேபா' வ2த=. அவ6ைடய அைற எS4 அவ ஃேபா' ெசBவ=
எேபாதாவ= அCவமாக இ#4. அவசர ஆதிரதி4 GபிAவதகாக
அவ' த' லா3^ ெட$ேபா' எைண9 அைற எைண9 அ?வலகதி
ெகாAதி#2தா'. நாகசாமி9 அைத அ?வலகதி$#2= தா' விசாாி=
ெதாி2= ெகா#க 9. யாேரா ஒ# கியமான உதிேயாக பிரக
$யி$#2= த' F34 வ2தி#பதாக7, அவைர அவ6 ச2தி=
அறிக ெசB= ெகா+வ= நலெத'@ Gறினா அவ. சாியாக காைல
ப=மணி4< சா2ேதாமி$#4 தம= ப*களா74 அவைன வ2=விட< ெசா$
உதர7 ேபா3டா அவ. அ*ேக ேபானா அவைர< ச2தி=வி3A அற
அபேய காாியால=4 ேபாகதா' ேநர சாியாயி#4. காைல< சி@
காபிைய = ெகாA ஒ'பதைர மணி4 ஒ# டாJ பி= அவ'
றப3டா'. டாJ நாகசாமியி' ப*களா காப7A4+ Lைழ2த ேபா=
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'ற மரத  ெவளியி =ளசி9, அவ+ கணவ6 அம2= ேபசி
ெகா#ப= ெதாி2த=. தி#மண வி#2தி'ேபா= அ<சக ஊழியக+ அவ>4
அ'பளிபாக வழ*கிய 84ணனி' நாவக+ சில அவள#ேக கிட2தன. அவ+
அ2த தக*கைள காபி= த' கணவனிட ஏேதா ெசா$
ெகா#2தா+. இத4+ டாJ அவக+ அம2தி#2த இடைத கட2=
ப*களாவி' ேபாேகா74+ ேபாB நி'@வி3ட=. அ2த இடதி ம@ப
காாியாலய தி#வத4< 8லபமாக வாடைக வாகன*க+ எைவ9 அ#கி
கிைடக வழியிைல எ'பதா வ2த டாJையேய ெசா$ நி@தி ைவ=வி3A
உ+ேள ேபானா' 84ண'. நாகசாமி9, அவ#ைடய நப# ' ஹா$ேல
அம2தி#2தன. நாகசாமி 84ணைன உசாகமாக வரேவ@ அ2த நப#4
அறிகபAதி ைவதா.

"இவதா' மிHட ச2திரDட', ஐ.சி.எH. ெட$யிேல ெட ெசெர3டாியாக
இ#கிறா. என4 மிக7 ேவயவ. சமீபதி அரசா*க காாியமாக
ஐேராபிய அெமாிக நாAகளி 8@ பிரயாண ெசB=வி3A வ2தி#கிறா.
'$3டேரசாிேல' Gட ெராப ஈAபாA உA" எ'@ நாகசாமி ெசா$ ெகாேட
வ2தேபா= ைபபி ைக= ெகா#2த அ2த ஐ.சி.எH. அதிகாாி ைபைப
வாயி$#2= எA= வி3A, "தமிழி நா' அதிக ப<சதிைல. ம'னிகS.
'$3டேரச6' நாகசாமி ெசா'னைத இ*கிWN எ'@ ம3A தா' எA=
ெகா+ள ேவA நீ*க+" - எ'@ 4@கி3டா.

"அபயா! மிக மகி!<சி" எ'@ ஒ4 பதி ெசா$ ைவதா' 84ண'.
அவ6காக நாகசாமி வரவைழத காபிைய 4=வி3A அவ' தைலநிமி2த=
ஐ.சி.எH. அதிகாாி அவனிட ஒ# ேக+வி ேக3டா.

"தமிழி Hடாடடா இ=வைர ஒSேம வரேல ேபா$#ேக? நீ*க எ'ன
நிைனகிறீ*க... மிHட 84ண'...?"

84ண64 கAைமயான ேகாப வ2த=. ஆனா அைத அடகி ெகாA,
"HடாடA'னா நீ*க எைத அள7ேகாலாக ைவ=< ெசாகிறீக+? அல=
அLமானிகிறீக+?" எ'@ ேக3டா'.
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"இைல! என4 ெதாி2த ம3தா' ெசாகிேற'."

"உ*க>4தா' தமிழி அதிக பாி<சய இைலெய'@ நீ*கேள த$
ெசா$வி3_கேள?" எ'@ அ2த ேக+வியி' கAைம எதிராளி4 ெதாி2=
விடாதப சிாி= ெகாேட அவைர ேக3டா' 84ண'. அ2த விவாதைத
தவிக வி#பிய நாகசாமி நAவி 4@கி3A, "அதி#க3A! இேபா= ந
ச2திரDட' ஒ# காாிய ெசBதி#கிறா. அவ 8றி பாத நாAகைள பறி
ஆ*கிலதி மிக அதமாக ஒ# பிரயாண க3Aைர ெதாட எ1தியி#கிறா.
அைத நா ஏதாவ= பய'பAதி ெகா+ள ேவAெம'@ என4 ஆைச" எ'றா
நாகசாமி. இைத< ெசா$ய அளவி ச2திரDட' ஐ.சி.எH. க மல2தா.
84ண' பாிதாபமாக நாகசாமி ேம? எ'ன ெசால ேபாகிறாேரா எ'பதகாக
அவ கைத பாதா'.

"ாிய$... இ3 இH ெவாட... மிHட 84ண'" எ'@ அ2த பிரயாண
க3Aைர ெதாடைர பறி மீA 4றிபி3டா நாகசாமி. 84ண' ஒ'@ பதி
ெசால ேதா'றாம இ#2தா'. தமி!நா3 ெமாழி9ண7, தரமான இலகிய
உண7 ெப#காதத4< ச

கதி அதிக வசதி9+ள ெச'ற தைலைற உய

வகதா#, மிக 4ைற2த வசதி9+ள அம3டதா#ேம காரணமாயி#பதாக
அவ64 ேதா'றிய=. உய வகதா தமிைழ இல3சிய ெசBவதிைல. அ
ம3டதா#4 வயிைற க17வைத தவிர ேவெறைத9 இல3சிய ெசBய
ேநரமிைல. ஏேதா சில நAதர வகதா தா' ெமாழி9ணைவ9 த*க>ைடய
பல சிரம*களிைடேய க3 காக ேவயி#கிற=. 'ச2திரDட' ஐ.சி.எH.
தாBெமாழி பறிலாம ஆ*கிலதி எ1தி ெகாA= தமிழி அைதேய த'
ெபயாி வர< ெசBய கிற=. ெமாழிைய9 இலகியைத9 பறி கவைலேய
இலாம நாகசாமி பல பதிாிைககைள நடத கிற=. அ= த+>கிற
பதிாிைக காகித*கைள விக எ*ெக*ேகா ஏஜAக+ இ#ப= ேபா தியி'
ஏஜAகளாக இவகளிட எ'ைன ேபா சில ஆசிாிய 41வி சிகி
ெகா+கிேறா. அEவள7தா'!' - எ'@ ேவதைனேயாA சி2திதா' 84ண'.
=ளசிைய9, ஃேபாெம' நா9Aைவ9 ேபா திய தைலைறயி' வள<சிைய
ாி2= ெகாA சில இரA வகதி$#2=ேம இ2த பக கவரபடலா.
ஆனா பல இ'6 கவரபடவிைல எ'ப= மனைத வ#ததா' ெசBத=.
ெசா2த ேதசதி' இலகிய பாரபாிய, ெசா2த ெமாழியி' அழ4க+, ெசா2த
நா3' ெப#மித*க+, இவைற எலா அல3சியபA=கிறவகைள< ச2திக
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ேந# ேபா= அவ' மன இ'@ ேபா இபதா' பலைற 4றி 4றி
அட*கியி#கிற=.

இேபா= நாகசாமி எத4 Gபி3ட6பியி#கிறா எ'ப= 4றிபாக
அவ64 ாி2= வி3ட=. ச2திரDட6 அவ#ைடய ஐ.சி.எH. ப3ட ேச2=
பைடத ஆ*கில பிரயாண க3Aைர ெதாடைர தா' ெகாA ேபாB
தமிழாகி அழ4பAதி அவ ெபயாி Cெபாழி$ வர< ெசBய ேவA
ேபா$#கிற=. இ2த dறா இ2த இட மாறிய ஆைசக+ மனிதக>4
மிகமிக< சாதாரணமாக வ#கி'றன. 'டாட#4< சினிமாவி நக ஆைச.
நக#4 அரசிய தைலவராக ைநபாைச. ஓ3டகார#4< ச*கீத பாட
வி#ப' எ'@ ைகயி$#கிற கடைமைய9 சாியாக< ெசBயாம, ஆைசபAகிற
காாிய=4 ேபாதிய த4தியிலாம பல வா!ைகைய 4ழபி ெகா+வைத
அவ' G2= கவனிதி#கிறா'. ச2திரDட6காக அLதாபப3A ெகாேட
நாகசாமி எA= ெகாAத அ2த ைட ெசBத ஆ*கில கைதைய வா*கி
ெகாடா' அவ'. மெறா# ெபாிய அ3ைட ெப3யி ஒ# வ
ெவளிநா3A ைக பட*கைள9 அ+ளி ேபா3A எA= ெகாAதி#2தா
ச2திரDட'.

"ஒ# ப= வார வ#மிைலயா?" எ'றா நாகசாமி.

"வரலா. பாகிேற' சா..."

"எப9 பா= ேபா3AடS... நலா தானி#4..." எ'@ ம@ப9
அ1தினா நாகசாமி.

"ஐ தி*..." எ'@ ச2திரDட' ேவ@ 84ணனிட ஏேதா ேபச ெதாட*கினா.

"ஐ வி ேகா ) தி Hகிாி3, இ'பா \ சா..." எ'@ அவ' அவ ேப<ைச
கதாித வித அவ#ேக ச*கடைத உA பணினா? அவைன ேநாகி
வாய கேதாA '@வ Cக ய'றா ச2திரDட'. 84ண' அப
ேப<ைச ெவ3ய= நாகசாமி4 Gட பிகவிைல. அவ க சேற
வாய=. இத4+ =ளசி9 அவ+ கணவ6 Gட ேதா3டதி$#2= உ+ேள
வ2= வி3டாக+. அவ+ ைகயி$#2த 84ணனி' நாவ தக*கைள
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தெசயலாக கவனித ச2திரDட' ஐ.சி.எH. அவைற அவளிடமி#2= ேக3A
வா*கி அல3சியமாக பக*கைள ர3னா.

"இ2த இரைட9 பதிேனழாவ= ைறயாக இப பகிேற' மாமா..." எ'@
=ளசி அ2த ஐ.சி.எH.காராிட ஆவமட*காம ெசா$யேபா=,

"ச< எ... கிெரJ ைர3*..." எ'@ ஏேதா சில ஆ*கில வாைதகைள ெம'@
1*கினா அவ. 84ண' அ*4 வ2தி#பைத தா' அறி2த இ2த கணேம
ம@ப தா' அ2த வரைவ ெகாடாட வி#பியவைள ேபால, "சாபிட ஏதாவ=
ெகாA வ#கிேறேன? ஜூH, காபி, _, ஏதாவ=...?" எ'@ அவன#ேக வ2= க
மல2தா+ =ளசி.

"ஆயி@..." எ'@ 8#கமாக7 அடகமாக7 பதி வ2த= 84ணனிடமி#2=.
அவ' விைட ெப@ ெகாட ேபா= =ளசி ம3A வாயிவைர வ2=
வழிய6பினா+. டாJ நக#வத4 ' ஒ# விநா கா கதவ#ேக ெந#*கிய
=ளசி, "இப அகாலதி எதகாக கடகைர மண$ கா வ$க<
8@கிறீக+? Qக ெக3டா உட எ'னதிகா4?" - எ'@ ெம$ய
4ர$ விசாாித ேபா=, "நா' எ*ேக கடகைர4 வ2ேத'? ேந@ அைறைய
வி3A நா' எ*4ேம ேபாகவிைலேய?" எ'@ தி3டமி3A ெபாB ெசா'னா'
அவ'. =ளசியி' க பி'னா மைற2த=. டாJ விைர2= வி3ட=.
டகைரயி த நாளிர7 தா' பாத= அவ' தானா இைலயா எ'@
ெதாி2= ெகா+ள =ளசி இ2த ேக+விைய மிக7 சா=ாியமாக ேக3#2தா+.
அவ+ அைத ெதாி2= ெகாடா Fணாக மனைத அல3 ெகா+வாேள
எ'பதகாக அவ' ெபாB தா' ெசா'னா'. 'நா பாத= 84ணனிைல பாவ! ேவ@ யாேரா ேபா$#கிற=' - எ'@ நிைனதாவ= அவ+ நிமதி
ெபற3Aேம என எணிேய அவ' அைத மைறதா'. 'தா' கணவேனாA காாி
உலாசமாக கடகா@ வா*க வ2ததாக' - அவ' எணி ம@4வாேனா என
நA*4 அவ+ உ+ள=4 அ2த நAகைதேய ேம? வள4 பதிைல தா'
ெதாிவிகலாகா= எ'ற காத ெப#2த'ைமைய அ2த கணதி 84ண'
காபாறினா'. காத எ'ப= பி'ேவ@ எ*4 தா' இ#கிற=? 'அவ'
அகாலதி கடகைர மண$ அநாைத ேபா காேதய< 8றி திாிகிறாேன?'
என அவ+ இ'6 உ#4கிறா+. 'அ= அவ>4 ெதாியாம$#2தா அவ+ மன
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படாேத' எ'@ அவ' அவ>4 இர*கி ெபாB ெசா?கிறா'. அச
காத$ தா' எப எப தியாக ெசBகிறாக+ மனிதக+? எEவள7
சதியமாக ஒ#வ#ெகா#வ வி3A ெகாAகிறாக+? த'6ைடய
நபிைககைள ஒ#வனிட Cரணமாக ஒபைட= வி3ட ஒ#தியி' உடைப
அற ேவ@ யா மண2= ெகாடா தா' எ'ன? உைமயி அ2த
நபிைககைள ஆ+கிறவ' அலவா அவ+ மனைத ஆ+கிறா'? உட மிக
மிக< சிறிய உைமயாகி விAகிற அள7 காத$ மன ெதாடபான இரகசிய
தியாக*க+, ஆதர7 அபிமான அ2தர*க*க+ மைலமைலயாக எEவளேவா
இ#கி'றனேவ! காாியாலயதி4 ேபாகிற வழிெயலா டாJயி இ2த
நளின நிைன7கேள அவ' மனதி ஓன. =ளசியி' ெம'ைம அவைன உ+Vர
அவ>காக இர*க< ெசBத=. ேபைதகைள ம'னிக தயாராயி#பவ' தா'
ஆ மகளிேலேய தீரனாக இ#க 9ெம'@ இேபா= அவ' நபினா'.
=ளசிைய கட2த சில நா3களி சில ெசாகளி சில வாகிய*களி சில
ச2தப*களி தா' பAதினா ேபா நட2= ெகாடதகாக Gட அவ'
மன இேபா= தன4 உ+ேளேய வ#2தி அ1த=. நரகளி @4
தள2த= வாதிய*களி' இைசயி இனிைம 4ைறவ= ேபா உடைப
க3யா> காத$ நாத க3A 4ைல2= அப8வர வி1கிற ேநர வரலா.
மனைத க3யா> காத எ'@ 8#தி ேபதமிலாத= எ'பத4 உவைமேய
ேதட ேவயதிைல என அவ' எணினா'.

அவ' காாியாலயதி4+ Lைழ2த= Lைழயாத=மாக சமா அவ6ைடய
அைற4 ேத வ2தி#2தா.

"84ண'! உ*ககி3ட நாகசாமி ச2திரDட' ஐ.சி.எH.ேஸாட 'ராவ எHேஸH'
ஏேதா ெகாAதி#காராேம!"

"ஆமா! அதெக'ன வ2த= இேபா=?"

"ஒS வரேல! இபதா' அ2த விவரைத என4 ஃேபா' பணி<
ெசா'னா..."

"எ'ன ெசBய< ெசா'னா உ*கைள?"
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சமா இத4< சாியாக பதி ெசாலாம ம1பினா. நாகசாமியிட ஒ# ெக3ட
4ண. ஒேர காாியைத ஒேர சமயதி ப= ேபாிட ெசா$ ைவபா.
அதனா ப= ேப#4 அ2த காாியதி' ேம சிரைத வரா=. அவைர
ேபா மனிதக+ ேம அவநபிைகபA பிறவி உலகி ேவெறா'@ இ#கேவ
யா=. த'ைன Gபி3A அைத ெகாA=வி3A அத4 ேம?
அவநபிைகேயாA நாகசாமி அேத விஷயைத< சமா74 ஃேபா'
ெசBதி#பைத அவ' வி#பவிைல. சமாேவா ேம? ேம? அவைன
=ைளதா.

"க3Aைர எப இ#4? ஏதாவ= ேத@மா?"

"பக= சகபவனி சாியாக எ1த பக ெதாியாத ேடபி+ கிளீன
ைபய'க+ சில சமய நீ# நா6 காபி 4கிற ேபா= பதிாிைகயி ேபாட<
ெசா$ தமிழி கவிைத எ1தி ெகாAபாக+ இைலயா? அபதா'
இ#4 இ2த ஐ.சி.எH. காராி' எ1=" - எ'@ சமா74< 8ட<8ட பதி
ெகாAதேதாA, அ2த கைதைய அவாிடேம Qகி ெகாA= வி3டா' 84ண'.
சமா ெகாடா3டேதாA அைத வா*கி ெகாA ேபானா. இ2த விதமான
ெபாிய மனிதகைள பழகபAதி ெகா+வதகாக< சமா எைத9 ெசBவா.
அவ#ைடய எ'ைசேளாMயாவி ெஜன$ச (பதிாிைக ெதாழி) எ'பதேக
ெபாிய மனிதகைள பழகபAதி ெகா+> ஒ# க#வி எ'பதாகதா'
அத. எனேவ அைத தமி! பA= ெபா@ைப அவாிடேம வி3A வி3டா'
84ண'. ெகாIச ேநரதி ஃேபாெம' நா9A வ2தா. தன= 'கடகைர தாழC'
கவிைதைய< ெசபனி3A அவாிட அ<84 ெகாAதா' அவ'. நா9A
நக2த= ெட$ேபா' மணி அத=. d@ =பறி9 நாவக>4 ேம எ1திய
'தைல சீவி' எ'6 ைனெபய#4ாிய எ1தாளாி' 4ர ெட$ேபானி
84ணனிட இைர2த=.

"எ'ன சா இ=! அநியாயமா இ#4=. நப நாவ 'ஏாிகைர பAெகாைல'ைய
ாிE\74 அ6பினா அ=4 நீ*க இபதா' ம3டமா மதிைர எ1தறதா?"

"எப எ1தியி#கிற=? எ*ேக ப9*கேள'; ேக3கலா..." ேவAெம'ேற
அவ வாயாேலேய அைத ஒ#ைற பக< ெசBய ேவAெம'@ 4@
தனமாக< 84ண' வி#பினா'. அவ அைத ஃேபானி பதா.
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"ம'னிக7! இ2நாவைல ஏகனேவ ஆ*கிலதி ஆத கான'டாயி எ'பா
எ1தியி#கிறா. ஆத கான'டாயி எேபா= தமி!நா3 தி# அவதார
ெசB= 'தைலசீவி' எ'@ ைனெபய# D ெகாடா எ'ப= நம=
காாியாலயதா#4 இ'6 விள*கவிைல..."

"இபியா எ1=வா*க...?"

"ேவ@ எப எ1த ேவA ெசா?*கேள'?"

-எதிற ேகாபேதாA ெட$ேபாைன ைவ= வி3டா தைலசீவி. 84ண6
சிாி= ெகாேட ெட$ேபாைன ைவ=வி3A காாியாலயதி4 வ2தி#2த
தபாகைள கவனிக ெதாட*கினா'. கத7 திறகெப@ எதிேர நிழ
த3ய=. அவ' தைல நிமிவத4+ அ2த ெம'ைமயான 4ர அவ' ெசவிகளி
ஒ$த=.

"ம'னிக7; உ+ேள வரலாமா?" - எ'@ ேக3டப ைககளி தக அA4ட'
தய*கி நி'றா+ ஒ# ெப. பாதா ஏேதா க`ாியி பகிற ெப மாதிாி
ேதா'றினா+ அவ+.

"வா#*க+! உ*க>4 எ'ன ேவA?"

"நா' ேந@தா' உ*க>ைடய 'பாைலவன= Cக+' எ'ற நாவைல ப=
ேத'. உடேன உ*கைள பாக ேவAெம'@ ேதா'றிய=. வ2ேத'."

"உ3கா#*க+..."

- அவ+ உ3கா2தா+. அவள= 4ர$ மைலயாள மழைல ெதானித=.

"உ*க>4 ஊ?"
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"பாலகாA! இ*ேக ஹாHட$ த*கி பகிேற'. உ*க+ நாவ ேநறிர7
1வ= எ'ைன அழ ைவ= வி3ட=. அைத பத பிற4 எ' மனதி
ணாக உைற2= ேபாயி#4 சில நிக!<சிகைள உ*களிட ெசா$ ஆ@த
ெபறலாெம'@ ேதா'றிய=..."

"இ'ைற4 நீ*க+ க`ாி4 ேபாகவிைலயா?"

"காைலயி W7 ெசா$வி3A வ2தி#கிேற'. மதியான ேபாகேவA..." அவ+ 4ர$ ஏேதா ஒ#விதமான ேசாக இட@வைத< 84ணனா உணர 2த=.
அவ+ கைத G2= ேநாகினா' அவ'.
-------------அதியாய - 6

"ெநI8 4ழியி$#2= தணீ தாக எAப= ேபா, மனித ஆ'மா74+ ஒ#
தாக உA. அ= தா' சதியதாக-"

கைதயி ='பபAகிறவகைள பைட= பைட= அ6பவ அைட2தவனா
Gட அச வா!ைகயி ='ப பAகிறவகைள ேநேர கAவி3டா ஓாி#
கண*க+ திைக= ேபாவைத தவிர, ேவெறா'@ ெசBய வதிைல. அப
ஒ# திைகட' தா' அ2த ெபைண எதி ெகாடா' 84ண'.
காாியாலய= அைறயி 'பி' அறிகமிலாத ஒ# ெப த'6ைடய
நாவகைள ப= அவறி ஈAப3ட ஈAபா3ைடேய அறிகமாக க#தி ேத
வ2= க கல*க அம2தி#பைத அவ' உணவ= ேபாலேவ பாகிற எலா#
உணவாகெள'@ ெசால யா=. பேவ@ இரசிகக>, இைளஞக>,
க`ாி மாணவக>, மாணவிக> அக அவைன ேத காாியாலயதி4
வ#வ= வழக தாென'றா?, 8றியி#பவக>4 அ= எ2த விததி
பிகவிைல எ'பைத9, எ2த காரணதா அைத கA அவக+ உ+Vற
அDையபAகிறாக+ எ'பைத9 அEவேபா= அவ' அLமான ெசB=
ெதாி2= ெகா+ள தவறிவிடவிைல. நAநAேவ அ1ைக9 உண<சி ெப#4
4@கிAவைத தவிக யாம அவனிட த'ைன பறி< ெசா$ ெகாA
வ2தா+ அவ+. அ2த கதி எேபாேதா எதனாேலா வ2= த*கிவி3ட ேசாகைத
நீகிவி3A பாதா 4@4@பான அழ4 நிைற2த க
அவ>ைடயெத'பைத கடா' 84ண'. அ2த ெப ெசால தய*கிய
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அல= Gசியவைற பறி அதிகமாக =ைள= =ைள= ேக+விக+
ேக3காம 4றிபாக உணர ேவயவைற 4றிபாக உண2=, ேக3ேட அறிய
ேவயவைற ேக3A அறி2=, எ2த விநாயி? அவைள தமச*கடமான
நிைலயி ைவகாம உைரயானா' 84ண'. ேராஜா Cகளி' இத!க+
ஒ'ேறாெடா'@ எEவள7 வ?வாக அல= வ?விலாம ெபா#2தியி#கி'றனேவா அபதா' ெபணி' ெசாக>, மெறா#வ#ைடய பதி
வாைத, அைத தீA ேபாேதா எதிெகா+> ேபாேதா ெம'ைம தவறினா
அ= உதி2= விAகிற= அல= 4ைல2= விAகிற= எ'ப= 84ணனி' க#=.
வாதிய*களி 8#தி ேசப= ேபா ெபகளிட நளினமாக ேபசேவA
எ'@ அLபவதி உண2தி#2தா' அவ'. பைழய தைலைறயி தIைச
மாவ3டதிைன< ேச2த= இ2த தைலைறயி பாலகா3னதாக
ஆகிவி3ட=மான ஒ# 4Aபதி ஓ3ட சைமயகாரரான ஓ ஏைழ த2ைதயி'
பதிெனா# ெபகளி ஒ#தியாக அவ+ பிற2ததாக< 84ண' அறி2=
ெகாடா'. த' 4Aபதி' பய*கரமான ஏ!ைம< D!நிைலைய9
பிறவைற9 ெசா$ =வி3A< சில கண*க+ தய*கியவளாக அA= தா'
ெசால இ#பைத எப ெதாட*4வெத'@ த' ேப<84 க ெசBய
ெதாியாம இ#2தா+ அவ+. சிறி= ேநர தயக=4 பி' ெபக>ேக உாிய
எதிபாராத சாமதியேதாA அவ+ த' ேப<ைச ெதாட*கினா+.

"'கிழி2த டைவ9 எெணB காணாத தைல9 தள2த நைட9 இAபி
4ழ2ைத9மாக இ2த ேதசதி' ெபாிய நகர*களி' Fதிகளி அ*க*ேக
பி<ைச4 திாி9 அபைல ெபகைள காS ேபாெதலா 'வ2ேத மாதர' எ'@ ெசால எ' வாB தய*4கிற= உைமயான பாரதமாதா இ2த அபைல
ெபகளிட அலவா இ#கிறா+! இவக>ெகலா சாியான சதாய மதி
கிைடகிற வைர எ' பாரத தாB நா' ெசB9 வணகைத உைமயாக
ஏபாளா எ'@ என4 பயமாயி#கிற=. சேகாதாிகைள பி<ைச4 அைலய
வி3Aவி3A நா' தாைய வண*4வதி அதேமா மாியாைதேயா எப இ#க
9?'- எ'@ நீ*க+ 'பாைலவன= Cகளி' எ1தியி#கிறீக+. அப
எ1தியி#கிறவாிட நா' மன வி3A ேப8வத4 தய*கGடா=. ஆனா?
Gட நா' ேக3க ேவயைத ேக3க என4 தயகமாயி#கிற=. எ'
சேகாதாிகளி

தவக+ நா? ேப#4 கயாணமாகி வி3ட=. அAத

'@

ேப ஊாிேலேய ப+ளிGட _<சராக7 அ?வலக*களி ைடபிHAகளாக7
உதிேயாக பா= 4Aப ேதைர இ1=< ெசவதி த2ைத4
=ைணயாயி#கிறாக+. இ'6

'@ ேபக+ 4ழ2ைதக+. ப+ளிGட*களி

பகிறாக+. நா' தா' க`ாிைய எ3 பாதி#கிேற'. சேகாதாிகளி'
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சபாதியதி$#2= மாதா மாத ஏேதா என4 ெகாIச பண வ#. ஆனா
ஹாHட க3டணதி4 க`ாி க3டணதி4 அ= பறா=. இ*4
ைமலாCாி எ*கV டாடரமா+ ஒ#தி இ#கிறா+. நா' க`ாி விAதியி'
8வக>4+ேள சிைறப3A விடாம ெவளிேய தனிப3டவகளா
ெபக>ெக'@ நடதபA ஒ# ேசவாதள ஹாHட$ த*கியி#பதா
காைல, மாைல - விAைற நா3களி ெவளிேய ேபாக வர வாB உA.

காைல9 மாைல9 விAைற நா3களி? அ2த டாடரமா+ F3
ேநாயாளிகளி' மாதா2தர ஃMH பி ேபாAவ= ஆHபதிாி ேதைவகைள
அEவேபா= வா*கிைவப=, Hேடா ) ெபா@ ஆகியவைற கவனி=
வ2ேத'. மாத d@ )பாB ெகாA= ெகா#2தாக+. நா6 ஓரள7
ெசௗகாியமாகேவ காலைத கடதி ெகா#2ேத'. ஆக+ நாணயமாக7
சதாய ெபா@ட6 நட2= ெகா+ள தயாராயி#2தா தா' ெபக+ எ2த
இடதி? எ2த நிைலயி? உதிேயாக பாகலா. ஆனா பல இட*களி
அப இ#பதிைல. காவாசி ேநர ெவளியி 'விசி3'க>4, பிரசவ
பா4 டாடரமா+ எ'பதா சில சமய*களி அகாலமான இர7 ேநர*களி
Gட ெவளிேய 8ற ேபாக ேவயி#4 அ2த அமா>4. அவ>ைடய
கணவ..." எ'@ ெசா$யவ+ சிறி= தய*கிவி3A, "அவ ெபயைர நா' இ*ேக
ெசால ேவடாெம'@ நிைனகிேற'. ஊரறி2த பிரக அவ.
பதிமா'க>4 நAேவ நிர2தரமான ஆHதிகராக7 அ*கீகாிகப3A வி3டவ.
தனிைமயி எ'னிட ேநைம 4ைறவாக நட2= ெகா+ள ய'றா எ'ற நா'
ம3Aமறி2த உைமைய உலக=4< ெசால யவதா ஒ# பய6மிைல.
உலக அைத அEவள7 விைரவாக நபிவிட ேபாவ= இைல. வசதியறவக+
உரத 4ர$ எ12= நி'@ உைமைய Gறினா? அ= நபபAவதிைல.
வசதி9+ளவக+ ெம$ய 4ர$ இ#2த இடதி$#2ேத ெபாBைய Gறினா?
அ= இ2த ச

கதி உடேன நப பAகிற=. வசதிகைள9 வா!ைகைய9

சாியான உயர=4 - அதைன ேப# கவனிகிற நிைல எ=ேவா அ2த நிைல4 வள= ேமைட ேபா3A ெகாடா தா' அற உைமைய9,
ெபாBைய9 அ= உைமயாகேவா ெபாBயாகேவா ஒ ெகா+ளபAகிறா
ேபால ேபச 9 ேபா$#கிற=. இ2த நிைலயி எ'ைன ேபா'ற அபைல
ெப ேவெற'ன ெசBய 9? ேதைவகாக< சபாதிபைத விட நா' எ'ைன
அழி2= ேபாB விடாம காபாறி ெகா+வ=தா' கிய. எ' நிைலைம
இரA*ெக3டானாகி வி3ட=. 'அமா! உ*க+ கணவ இபப3டவராக
இ#4 ேபா= நா' இ*ேக ேவைல4 வ#வ= யாத காாிய' எ'@ அ2த
டாடரமாளிட நா' ெசால Gட யவிைல. அப< ெசா'னா அ=
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அவக+ 4Aப வா!வி கலகைத உடாகலா. எனேவ நா' ெசாலாம
ெகா+ளாம ேவைலயி$#2= நி'@ வி3ேட'. இ'@ காைலயி அ2த
டாடரமா+ ஹாHட?4 ஃேபா' ெசB= எ'ைன Gபி3A, 'ஏ'
வரவிைல?' - எ'@ ேக3டா+.

'ஃைபன வ#டமாயி#பதா ப அதிகமாக இ#கிற=. உ*களிட
ெசாவத4 பயமாயி#2த=. அதனா ெசாலாமேல நி'@ வி3ேட'.
ம'னி= ெகா+>*க+ அமா!' - எ'@ ஒ# விதமாக பதி ெசா$ ம1பி
வி3ேட'. ேமேல எ'ன ெசBவெத'@ தா' ெதாியவிைல. அ2த d@ )பாB
இலாவி3டா இ*ேக ெச'ைனயி கால த+ளி பப= எ'ப= யாத
காாிய. பைப நி@தி வி3A ஊ#4 தி#பிவிடலாெம'@ நிைனகிேற'.
இரA

'@ வ#ட பைப< சிரமப3A த+ளிய பி' கைடசி< சமயதி

இப ஒ# ேசாதைன வ#கிறேத எ'@ எS ேபா= பைப நி@தி வி3A
தி#ப7 தயகமாயி#கிற=. ='ப நிைற2த இ2த< D!நிைலயி தா'
உ*க>ைடய 'பாைலவன= Cக+' நாவைல நா' பக ேந2த=. அைத
ப= த=ேம இ2த நிைலயி நா' அறி7ைர ேக3க ேவய மனித நீ*க+
தாென'@ எ' மன=4 ேதா'றிய=. நா' இப ைதாியமாக ேத வ2த=
உ*க>4 வியைப அளிகலா. ஆனா உ*க+ எ1= எ'ைன உ*களிட
பாிCரணமான நபிைக ெகா+ள< ெசBகிற=. எ'ைன ேபா ='பபAகிற
அபைல ெபகைள பறி தாேன நீ*க+ பாைலவன= Cகளி
எ1தியி#கிறீக+?" -

இ2த விநா வைர அவளிட 4@4 ேக+விக+ ேக3கேவா, வினாகைள
ெதாAகேவா ெசBயாத 84ண' இேபா=தா',

"தைய ெசB= உ*க+ ெபயைர நா' அறி2= ெகா+ளலாமா?" எ'@ ெமல
வினாவினா'.

"எ' ெபய கமல. த2ைத9 சேகாதாிக> 'கம$' எ'@ ெசலமாக
அைழபாக+" -

"உ*கைள ேபா'ற திய தைலைற ெபகெளலா ஒ# விஷயைத
அபைடயாக ாி2= ெகா+ள ேவA மிH. கமல! ெபணி' வா!7
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F3A பகளி' உ+ேளேய தி#தியாக நடக 2த தைலைறயி இ'@ நா
வாழவிைல. திய தைலைற ெப F3A4 இபா ெவளிேயறி9 வாழ
ேவயி#கிற=. பழ4 இட*க> வா1 எைலக> ெப#க ெப#க
ெப 'ேன@கிறா+ எ'பைத விட த'ைன பா=கா= ெகா+>
ெபா@ைப மிக பல சமய*களி தாேன நிவகிக ேவயவளாகிறா+
எ'ப=தா' ெபா#தமாயி#4. உ*கைள ெபா@தவைரயி இ=வைர
எலா ெபா@ைப9 நீ*க+ சாியாகதா' நிைறேவறியி#கிறீக+. ெசா2த
ஊைரவி3A இEவள7 ெதாைலவி?+ள மெறா# நகரதி தனியாக பக
வ#கிறவக+ த*கைள காபாறி ெகா+>கிற ெபா@+ளவகளாயி#பேத
இ2த காலதி அCவமாயி#கிற=. நபிைக9 நாணயமிலாத
ேகாைழதனமான சில இைளஞகைள காத$= ஏமா@கிறவக+ சில.
உ*களிட ைற தவற ய'ற டாடரமாளி' கணவைர ேபா'ற
ஆஷாடCதிகளிட சிகி< சீரழிகிறவக+ சில. இராவணைன ேபா ெபகைள
Qகி< ெச'@ சிைற ைவகிற காலமிைல இ=. அேத சமயதி Qகி
ேபாகாம? சிைற ைவகாம?ேம ெபக>4 ெகAத ெசBய Gய நாகாிக
இராவணக+ - இராமகைள ேபா'ற பா=காபான பாவைனயி திாிகிற ச

க

இ=. இராவணவக> Gட இராமைன ேபா ேதா'றி, ந= பிறைர நப<
ெசBகிற ேகால ெகாA திாிவதா தா' இ'@ மனிதகைள நலவக+
ெக3டவகளாக பிாி= இன*கAபிப= அ#ைமயாயி#கிற=. வா!ைக
எ2த

ைலயிேலா அ1கியி#ப= ேபா ேதா'@கிற=. ஆனா எ2த

இடதி$#2= அ1க ெதாட*கியி#கிற= எ'ப=தா' சாியாக ெதாியவிைல.
அரசிய$லா, சக பிர<ைனகளிலா, மததிலா, ஒ1கதிலா, எ*4 அ1க
ெதாட*கியி#கிற ெத'ப= ம3A ெதளிவாக விள*கவிைல. ஆனா ஒ'@
ம3A உைம. இ2த அ1க எ2த இடதி ெதாட*கி இ#கிறேதா அ2த
இடேதாA அபேய நி'@விடா=. அ1க 1வ= பரவினா தா' ெகAத
எ'பதிைல. அ1க ஆரபி= வி3ட= எ'பேத ெகAத தா'. இ2த அ1கைல
பா= மன ெகாதி=< ச

கதி' ஒEெவா#

ைலயி$#2= நியாயைத9

உைமைய9 அSக ேவAெம'@ எ'ைன ேபா'றவக+ அறி7
ெதாழிலாளிேக உாிய நகீர ைதாியேதாA எ12= நி'@ 4றினா அத4
எதிராக ெநறி கைண திறக யாராவ= ஒ# வ$ைம மிக மனித அல=
மனித G3ட வ2= ேச#கிற=. ச

கதி ஒEேவா உைம4 எதிராக அ2த

உைமயா பாதிகபAகிற ஒ# வ$ைமயான மனிதனி' அல= மனிதகளி'
ெநறி க திற2= அ2த உைமைய உைரதவைன< 8டேவா, ெவ=பேவா
தயாராயி#கிற=. அ2த ெநறிக தா' இ'ைறய ச

கதி நியாயைத<

சி2திபவ' அல= ெசாபவனி' ெபாிய எதிாி. அ2த டாடரமாளி' கணவ
யா எ'@ நீ*க+ ெபய ெசாவத4 Gட பயபAகிறீகேள; அத4 எ'ன
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காரண? நைம அறி2ேதா அறியாமேலா, உண2ேதா உணராமேலா, இ2த
கAைமயான கபாைவ4 நா பயபAகிேறா."

"பயபடாவி3டா அத' காரணமாக ந வா!ைக நி<சயமாக பாதிகபAகிறேத
சா!"

"ஒ ெகா+கிேற' மிH கமல! அவக>ைடய பாைவ நைம< DAவ=
நைடய பாைவ அவகைள< 8ட யாத= தா' அத4 காரண" எ'றா'
84ண'.

அவ' Gறியவைற ஆ!2= சி2தி= வியபவ+ ேபா அவ+ சிறி= ேநர ஒ'@
ேபசாம அைமதியாக இ#2தா+. சிறி= ேநரதி4 பி',

"உ*க>ைடய பய6+ள காலைத அதிக ேநர Fணாகி வி3ேட' சா! தய7
ெசB= இ'@ இ2த நிைலயி என4 ஏதாவ= அறி7ைர Gற 9மா நீ*க+...?"
எ'@ ஒEெவா# வாைதயாக நி@தி தய*கி தய*கி ெதாA= ேக3டா+
அவ+.

"உைமயாகேவ ='பபAகிறவக>4 ெவ@ அறி7ைரைய ம3A வழ*கி
பயனிைல எ'@ க#=கிறவ' நா'. உ*க>4 ஆ3ேசபைணயிைலயானா
எ' உதவிைய நீ*க+ ஏ@ ெகா+ளலா. நீ*க+ பைப ெதாட#வத4
எ'னா 2தவைர நா' உதவ 9. பி' உ*களா எேபா= 9ேமா
அேபா= நீ*க+ என4 தி#பி ெகாAதா ேபா=..."

"இ2த உதவிைய ேக3கேவா ஏ@ ெகா+ளேவா Gட என4 பயமாயி#கிற=
சா! பாவ உ*க>4 உ*க+ 4Aபதி எதைன சிரம*கேளா?"

"4Aபமா? எனகா? இ'@ இ2த ேதசதி இப உ*கைள ேபா
கNடபAகிற சேகாதாிக+ எலா# எ' 4Aப தா'. இ'@ வைர ேவ@ 4Aப
பார எனகிைல" எ'@ ெசா$ அவைள ேநாகி '@வ Cதா'
84ண'.
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"எ'னா உ*க>4 அநாவசியமான சிரம..."

"சிரம எ'ன இ#கிற= இதி? ஏேதா இ'@ நா' உதவGய
நிைலயி$#கிேற'. நாைள எபேயா? உதவ Gய நிைலயி$#கிற ேபா=
தா' இ'ெனா#வ#4 உதவி ெசBகிற மகி!<சிைய9 ெப#மிதைத9 நா'
அைடய 9."

"உ*கைள ேபா வா!ைகைய இதைன க#ைண மயமான ககேளாA
பாகிறவக+ அCவ சா..."

"தய7 ெசB= உ*க>4 உத7வைத என= ஒ# கடைமயாக எணி தி#திபட
விA*க+. நீ*க+ எ'னிடேம அைத வியகேவா கழேவா ெசBவ= என4
பிகாத காாிய. சேகாதாிக+ தைமயனிட ெப@கிற உதவிைய எ*காவ=
க!வ=டா மிH கமல?"

கமல ககளி நீ ெநகிழ அவைன ேநாகி ைகGபினா+. அ*4 வ2த
நாளி$#2= இலாத அCவ வழகமாB அ'@ த' தலாக ஆMH கணகி
ஒ# வ7<ச எ1தி ெகாA= இ#d@ )பாB த' கணகி அ3வா'H வா*கி
அவ>4 ெகாAதா' 84ண'. அ2த )பாB ேநா3Aகைள அவனிடமி#2=
வா*கி ெகா+>ேபா= கமலதி' தளி விரக+ பயபதியினா நA*கின.

"ஒ#வைர ஒ#வ பழகி அறி2த பி'னா Gட நப ம@4 இ2த ப3னதி
இப நகிறீகேள; இ= எதைன ெப#2த'ைம?" - எ'@ ந'றி ெப#4
4ர$ நாத1த1க ஏேதா ெசால ெதாட*கிய அவைள இைடமறி=,

"இப தி#ப தி#ப வியப= தா' எ'ைன அெகௗரவபA=வத4<
சாியான வழி மிH கமல!" - எ'@ ெசா'னா' 84ண'. அவ+ விைடெப@
ெகாA ேபாவத4 ', "எேபாதாவ= எ' உதவி ேதைவப3டா இ*ேக
காாியாலய=காவ= எ' அைறகாவ= ஃேபா' ெசB9*க+" எ'@ Gறி
காாியாலய எைண9 அைற விலாசேதாA ெட$ேபா' எைண9 4றி=
ெகாAதா' 84ண'. அவ+ தைல மைற2த= அAத அைறயி$#2= சமா ஓ
வ2=, "43 யா#?" எ'@ த வயதி4 தா அப9 விசாாிகலா எ'ப=
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ேபா'ற உாிைம9ட' அ2த சமயதி வழகமான விஷம ெதானிக ேக3டா.
அவாிட+ள ெக3ட பழக*களி இ=7 ஒ'@. 84ண6ைடய அைற4
தியவகளாக யா ேத வ2= வி3A ேபானா? அகைறயாக அைத கவனி=
ைவதி#2= வ2தவக+ தைல மைற2த=ேம அைத ேக3A ெதாி2=
ெகா+ளாவி3டா மைட ெவ=விA ேபா'ற பரபரட' அ*4 வ2=
விசாாிபா அவ. பல சமய*களி அவ#ைடய இ2த< ெசயைல உ+Vற
ெவ@தி#கிறா' 84ண'. இ'@ அவ வ2= விசாாித வித விசாரைண
ெசBத வாைதக> அவ64< சிறி= பிகவிைல. ஆதிரேதாA பதி Gற
நிைன= வி அவைர த'னிட ம'னி ேக3க ைவ4 பயான
பதிலாக அைத Gறினா' 84ண'.

"ஒ'@ வி3ட ெபாியபாவி' ெப. என4 த*ைக ைற ேவS" - எ'@
அவ' உற7 ெசா'ன7ட',

"ம'னிகS! எபேயா விசாாி= வி3ேட'" - எ'@ வாைதகளி?,
கதி?, அசA வழிய நி'றா சமா. அவ#ைடய விசாரைணயி$#2த
அநாகாிகமான வாைதகைள ேக3A 4றிய காரணதினா அவைர Gச<
ெசBய ேவAெம'ற ைனடேன தா' ேவAெம'@ இப ஓ உறைவ
கபிதா' 84ண'. இ2த ெப கமலைத ேபா எதைனேயா அபைலக+
பாரத ேதச எ*4 நகர ெத#களி அைல2= திாி2= ெகாA இ#ப= ேபா
ஒ# பிரைம அ'@ அவ' மனதி ேதா'றிய=. அத' காரணமாக மன
வ$த=. ச

கதி தன4 கிைட= ெகா#பைத விட அதிகமான

ெகௗரவ=4 ேபராைசபA அ2த ஐ.சி.எH. அதிகாாிைய9, ச

கதி தன4

நியாயமாக கிைடக ேவய ெகௗரவ=ேக ேபாராA இ2த ெபைண
ேபா'ற அபைலைய9 ேச= நிைனதா இ2த ரபா3ைடேய
அபைடயாக ைவ= இ'6 நிைறய< சி2திக ேவA ேபால மன கனத=
84ண64.

"கமலைத ேபா'றவகளி' 4#= ப#வ= வா!ைவ இ2த வ@ைம9 வசதி
4ைற7 எப எப வா3 விA?" - எ'பைத மறவக+ உணர வைத
விட< 84ணனா அதிக உணர 2தத4 காரண இளைமயி க`ாி
பபி' ேபா= காைல மாைல ேவைளகளி ஒ# மாவாாி கைடயி கணெக1தி<
சபாதி=தா' =ய#ற அLபவ*க+ அவ64 இ'6 மறகவிைல.
தகப' சபாதி= க3ய ப*களாவி? காாி? ேகாயி காைளயாB< 8@
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பல உலாச இைளஞக>4 நAேவ க மலரேவா, சிாிகேவா Gட த4தி9
உசாகமிலாத= ேபா பய2= GசிGசி வா!2த தன= அ2த மாணவ
வா!ைகைய அவ' ஒ# நா> மற2= விட யா= தா'. தா6 ெக3A
ெகாA த'ைன< 8றி ஒ# ப= ப'னிெரA விடைலக>4 காபி
சி@ வா*கி ெகாA= அவகைள9 ெகA= வா1 மாணவக+ சிலைர
அேபா= அவ' க#2தா'. இேபா= கA ெகா#2தா'. மாணவ
ப#வதிேலேய ஒ# ெகா1த மிரா8தா மனபா'ைமேயா அல= ஜமீ'தா
டாMகேமா இபப3டவக>4 வ2= விA. த'ைன< 8றி எேபா= ஒ#
ப= மாணவக+ இ#க ேவAெம'பதகாக இவக+ தட< ெசல7
ேவAமானா? ெசBவாக+. இவகளா ஒ# விநா Gட தனியாயி#க
யா=. தனியாக எைத9 எதிெகா+ள7 இவக>4 =ணிவிரா=. காபி
4கேவா, சினிமா பாகேவா, கடகைர4 ேபாகேவா, எத4 அ2த ப=
ேப Gட வர ேவA. ெகா+ைள G3ட றபAவ= ேபா ேச2= G<ச$3A
அர3ைடய= ெவ< சிாி< சிாி= பாைதேயாA ேபாகிற நா? ெபகைள
ேக$ ெசB= ெகாA ேபாக ேவA. க`ாி வ4பி ஐ2= 'Mாிய3' எ'றா
ஐ2= MாியA4 அைற4 ேபாB ஐ2= தர தைலவாாி ஐ2= தர ச3ைட
மாறி ெகாA வ44 வர ேவA. இப ஊ ேமBகிற இைளஞகைள
பா= பய2= Gசி, 'நாைளய நவாைக உைமயி இவக>4தா'
ெசா2தேமா? நா இபேய ஏ!ைமயி ந8*கி அழிய ேவய=தானா?' எ'@
அவநபிைக ப3A ெகாேட விலகி இ#2= சிாிக பய2= உலாசமாக<
8ற நாணி ஒ=*கி பத த' பைழய நா3கைள நிைனதா' 84ண'. அ'ைறய
அ2த வா!வி ஒ# தாக த'6+ இ#2தைத இ'@ அவனா நிைன7 Gற
2த=. அ'@ ெதாட*கிய அ2த தாக தா' இ'@ இ2த நகீர ைதாியமாக
மாறியி#கிறேதா எ'@ Gட அவ' தன4 தாேன சி2தித=A. நகீர
ைதாியதினா வா!ைகயி ேசாதைனக> எதிக> தா'
அதிகமா4ெம'@ அவனா உணர 2= எ'ன காரணதினாேலா அ2த
ைதாியைத ம3A அவனா வி3Aவிட யவிைல. ெநI8 4ழியி$#2=
தணீ தாக எAப= ேபா மனித ஆ'மா74+ ஒ# தாக உA. அ=தா'
சதியதாக. சதியதாக+ளவ' வா!வி' 8க*கைள அைடய யா=
ேபாகலா. ஆனா அவ6ைடய அ2த தாகேம அவ64 ஒ# ெபாிய 8க
எ'பைத அவ' ம3Aேம உணவா'. அப ஒ# தாகதி 8கைத
அLபவிதவ' அைத விடேவ யா=. 84ணனா? அ2த< 8கைத விட
யவிைல.

அவ' இப< சி2தி= ெகா#2த இேத ேவைளயி தெசயலாக<
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8பாவமான அ2த< சதிய தாகைத9, நகீர ைதாியைத9 காபிக ேவய
ச2தபெமா'@ அ2த காாியாலயதி ேநாி3ட=. எ'ன காரணதினாேலா
அ'@ காைலயி நாகசாமிைய9 அ2த ஐ.சி.எH. அதிகாாிைய9 ச2தித
விநாயி$#2ேத இ2த தாக 4றிய=. அ2த ெப கமல வ2= Gறிய
='ப*க+ அைத வள= வி3#2தன. இேபா= Cெபாழி
அ3வH3ெம3 மாேனஜ ர*கபாNய வ2= ம@ப9 அ2த தாகைத
ெப#கினா. 84ண64 ர*கபாNய=4 அக இப தகரா@க+ வர
வாB உA. ஆனா பதிாிைகயி' இலகிய தரைத9 அத'
உ+ளடகதினா அத4 கிைடகிற ெப#ைமைய க3 காக ேவய
ஆசிாியாி' ெபா@ைப9 84ண' ஒ# ேபா= ெநகி!தேவா, வி3A
ெகாAகேவா, இண*கியேத இைல. சராசாி இ2திய பதிாிைகயி' தலாளிக+
எலா# ெசBவைத ேபாலேவ பதிாிைகயி' தி சப2தமான காாிய*க>4
உைமயி ெபா@பாயி#பவ' யாேரா அவ64 ெவ@ சபளைத ம3A
Fசி எறி2=வி3A, 'ஆசிாிய# அ<சிAபவ# ெவளியிAபவ#' எ'@ பதிாிைக
தலாளிேய எலாவ@4மாக< ேச= த'6ைடய ேபைர ேபா3A
ெகா+கிற வழக தா' நாகசாமியிட இ#2த=. இைத பறி உைழ4
பதிாிைகயாளகளி' G3ட*களி இரெடா# ைற ேப8ேபா=, 'ஆசிாிய#
அ<சிAபவ#, ெவளியிAபவ#' - எ'பேதாA ேச= 'விபவ#' எ'@ Gட
ேபா3A ெகா+ளலாேம எ'@ 4தலாக ேபசியி#2தா' 84ண'. நாகசாமி4
பதிாிைக ெதாழி$' ெகௗரவைத பறிேயா, தரைத பறிேயா ஒ'@ேம
ெதாியா=. 84ண' =ளசியிடேம பலைற ேக$யாக7 கAைமயாக7, 'உ'
அபா பதிாிைககளா நட=கிறா? நிைறய7 விதவிதமான கலாி? ேபப
அ= த+>கிற ஒ# ெபாிய ேபப மி நட=வதாக அலவா நிைன=
ெகா#கிறா?' எ'@ சிாி= ெகாேட ெசா$யி#கிறா'. நிவாக
ஊழகைள ெதாட2= அLமதிப=, பதிாிைகயி' தர=4 உயி
நாயாயி#2= அைத காபாற ேவய எ1தாளகைள 4ைறவாக
நட=வ=, இ<சக ேப8வைத9 அசி*கமாக கH=தி ெசBவைத9ேம
ெதாழிலாக ெகாட விளபர மாேனஜகைள9, ச4ேலஷ'
மாேனஜகைள9 பதிாிைகயி' உயி நாகளாக நிைனப= நாகசாமியி'
வழக*களாக இ#பைத உ+Vற அவ' ெவ@தா'. நாகசாமி மறவகளிட
ேப8ேபா= வாBதவறி< ெசா'னா Gட 'F ஆ ர'னி* எ பிJனH' - எ'@
ெசா?வாேர ஒழிய 'F ஆ ர'னி* எ ேமகa'' - எ'@ Cெபாழிைல பறிேயா
தம4< ெசா2தமான இ'ெனா# பதிாிைகைய பறிேயா ெசாலேவ மா3டா.
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அ3வH3ெம3 மாேனஜ ர*கபாNயேமா பாவ*களி' அவதார.
அவ#ைடய கதி நAெநறியி சிவ கீறாக ெநளி9 அைடயாள உ+ேள
நிைற2தி#4 அபாய*க>4, ஒ1க ேகAக>4 'ென<சாிைகயாக
கதி ஒ# சிவ ேகாA ேபா3A கா3னா ேபால< 84ண64
ேதா'@ேம ஒழிய பவிதிரமான ைவணவகளி' சமய< சி'னமாக அவைர
ெபா@தவைரயி ம3A அ= ேதா'றேவ ேதா'றா=. அவ#ைடய 'ேனாக+
அனிேஹாதிர, அனிச2தான, ஔபாசன, எலா ெசB= அச
ேவதியகளாக வா!2த ஒ# க!ெபற 4Aபைத< ேச2தவகெள'@ 84ண'
ேக+விப3#2தா'. இவேரா தா 42=வி3ட =ைற4 தவிக யாத
ேதைவ எ'@ தாமாகேவ கபி= ெகாAவி3ட 4, G=, மாமிச எ'@ சகல
=ைறகளி? ஈன நிைல4 ேபாB வி3#பைத< 84ண' கவனிதி#கிறா'.
சாதாரணமான ேதைவக>காக கீழிற*கி விAகிற மனிதகைள அவனா
மனதா? Gட ம'னிக யாம$#2த=. இதைன D!நிைலக>கிைடேய9
அ2த நி@வனைத< ேச2த ெவளிcAகளி' '4)' பி 'Cெபாழிைல' 2தவைர
த' ெபா@பி தரமாக நடதி ெகா#2தா' அவ'. இEவள7 சீரழி74
பிற4 எேபாதாவ= யாாிடமாவ= 'நா' சனிகிழைம ராதிாி பலகார சா!
'3ெவ' இயஸா' இைத ம3A தவறவிடறதிேல...' - எ'@ ர*கபாNய
ெப#ைமயாக ேபசி ெகா#பைத ேக3டா அவ64< சிாிதா' வ#.
காாியாலய ைறகாக ஓரள7 க3Aபா3Aட' ஒ= ேபாவைத தவிர நாகசாமி,
ர*கபாNய ேபா'றவகைள அவனா மனமார மதிக யாம$#2த=.
அவகளிடமி#2த ஊழகைள பா4 ேபா= த'6ைடய நகீர ைதாியேதாA
நிமி2= நி'றி#கிறா' அவ'. இ'@ ர*கபாNய அவைன அவ6ைடய
அைற4 ேத வ2த= அ?வலக ேவைலயாகதா' எ'றா? ேவடா
ெவ@பாக அவைர வரேவறா' அவ'.

"மிHட 84ண'! இ2த< சமயதி நீ*க+ தா' ெபாிய மன8 பண ேவS.
Cெபாழி$ வரேபாகிற இதழி உ*க+ 'டமி' (மாதிாி ஃபார அைம) ப
ப= பக 'ாீ* ேம3ட#' ஆ@ பக விளபர

'றாவ= பாரதி

ேபா3#கிற=. அைத எபயாவ= ஆ@ பக ாீ* ேம3டராக7 - ப= பக
விளபரமாக7 மாறி ெகாAதா நல=..."

"நலெத'றா யா#4 நல=? உ*க>கா, எனகா? வாசகக>கா?" எ'@
சிாி= ெகாேட ெகாIச அதலாகேவ அவைர ேக3டா' 84ண'.
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ர*கபாNய ெகாIச எாி<ச

3Aகிறா ேபாலேவ பதி Gறினா!

"உ*க>4மிைல! என4மிைல! பதிாிைக4தா'."

"அப நீ*க+ நிைனகலா. நா' நிைனக யா=.

'றாவ= பாரதி

ப= பக அள7 வ#கிறா ேபால< சிற2த எ1தாள ஒ#வாி' அ#ைமயான
கைத ஒ'@ ெவளிவர இ#கிற=. அ2த கைதைய நா? பக 4ைற= ஆ@
பகமாக 'எ3' ெசBதா கைத சீரழி2= உ#4ைல2= ேபா4. கைதைய இ2த
இதழி ேபாடாம அAத இத14 மாறி விடலாெம'@ பாதா அத4 வழி
இலாதப அ2த கைத இ2த இதழி ெவளிவ#ெம'@ ெச'ற இதழிேலேய
அறிவி< ெசBதாயி@. ஒEேவா இதழி? பதிாிைகயி' ெமாத
பக*களான d@ பக*களி

'றி ஒ# ப*காக ப=

'@ அல=

அதிகப3சமாக பைத2= பக*க+ விளபர=4 ஒ=க ேவAெம'@
காாியாலய நைடைற இ#கிற=. இ2த இதழி பைத2= பக
விளபர=காக வி3#கிேறா. அப இ#2= நீ*க+ இமாதிாி வாதிAவ=
ந'றாயிைல. கைதகைள கடப உ#4ைல= ேபாAவ= நாணயமான
காாியமிைல. நா' ஓ எ1தாள', அதனா மற எ1தாளகளி' மன<
சா3சிைய எ'னா றகணிக யா=."

"ஆனா ஒ'ைற நீ*க+ ந'றாக ாி2= ெகா+ள ேவA மிHட 84ண'!
எ1தாளக>4 நா பண ெகாAகிேறா. விளபரதாரகேளா நம4 பண
ெகாAகிறாக+" - எ'@ ேகாப 4றேலாA ர*கபாNய இைர2த 4ர$
ஆ*கிலதி ெசா$ வி3A எ12தி#2த ேபா=,

"மிHட ர*கபாNய! ளீH கீ 9வ $மி3H. ஐ ேடா3 வாA HகH
வி\" - எ'@ ெதளிவான 4ர$ மனதி' ஒேர வ$ைமயாகிய நகீர
ைதாியேதாA இ#2த இடதி இ#2தபேய அவ#4 பதி Gறினா' 84ண'.

"ஐ வி ேட திH ேம3ட A தி ேநா3_H ஆஃ தி மாேன^ெம3..." - எ'@
ேகாபமாக அவனிட இைர2= கதிவி3A ெவளிேயறினா ர*கபாNய.

"அைத பறி என4 கவைலயிைல" எ'@ அவைர< சா அ6பினா'
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84ண'. ெசா$ ைவதாேபா ர*கபாNயதி' தைல மைற2த ம@கணேம
சமா 84ணனி' அைறயி தைல நீ3னா.

"அவனிட ஏ' F வ ைவ= ெகா+கிறீக+ 84ண'? ெபாிய
ெரௗயா<ேச?" எ'@ 84ண64 அLதாபபAகிறவ ேபா ர*கபாNயைத ஏக
வசனதி ேபசினா சமா.

"ெரௗயாயி#2தா ரயிேவ பிளா3பாரதி திாிய ேவA. தி9+ளவகளி'
அறி7 இயகமாகிய பதிாிைக காாியாலயதி4+ வரGடா=" எ'@
சமாவிட சீறினா' அவ'. தன4 ேவயவ ேபா இப இ*ேக வ2=
அ6தாபபAகிறா இவ. தா' ெசா$ய இேத கAைமயான வாகிய*கைள<
சாய*கால ர*கபாNயதிட ேபாB< ெசாகிற ெக3ட 4ண சமா74
உA எ'ப= 84ண64 ெதாி9. அவ ேபாB< ெசா'னா?
ெசால3Aெம'@ தா' ேபசியி#2தா' அவ'. அசதியமயமாக வா!கிற யாைர
எதிேர ச2திதா? இ2த இ#ளின#ேக அவ' மனதி' சதியதாகமாகிய ஒளி
ெப#கி ேதா'@. சமாவி' ற ேப8 இழி 4ண ெதாி2தி#2= அவ கா=
ேக34பயாகேவ, 'ெரௗயாயி#2தா ரயிேவ பிளா3பாரதி திாிய ேவA'
எ'@ ர*கபாNயைத 4றி= அவ' ேபசியத4 காரண உ+ேள
அநியாயைத கA 4றி அளவ@ ெப#கிய நகீர ைதாிய தா'.
த'மான ேநைம9+ள ஒEெவா#வ6ைடய இரததி? இப ஒ# நகீர
ைதாிய ெப#கி ஓAவைத தவிக யா= எ'பைத< 84ண'
உண2தி#2தா'. ஈர ப3A நம= ேபாகிற தீ4<சி ேபா மனிதக>ைடய
சதிய எ'ற ெந#பி வா!ைக பய ஈரமாக ெப#கி நைன2= ேபாகாம
நிமி2= நிகிறவ' யாேரா அவெனலா இ2த நகீர ைதாியைததா' நாகாிக
Fரமாக ேபாறி பா=காக 9. பதிாிைகயாளனி' அல= அறி7
இயகைத< ேச2தவனி' ஒேர ெப#மித இ2த நகீர ைதாிய தா' எ'பைத
பல மற2= விAகிறாக+. ெச'ைன ப3ன= ெத#களி காகித ஆைலகளாக
நட4 பல ெபாிய பதிாிைக நி@வன*களி உதவி ஆசிாியகளாக7, பிைழ
தி#=பவகளாக7, இ#கிற பல =4 வா!ைகைய பறிய
நபிைகக> வைள2= Gனி ேபாB, "ஏேதா கால2த+ளSேம சா" - எ'@
ெராப7 அசதியாக வா!வைத பா= 4றியி#கிறா' 84ண'. ஒ# ைற
அகில இ2திய உைழ4 பதிாிைகயாளக+ ச*கைத< ேச2த ேகாN வ2தி#2த
ேபா= 84ண6 ேவ@ சில த'மானமிக பதிாிைகயாளக> தனிேய
கடகைரயிலம2= உைரயா ெகா#2த ேவைளயி, 'இ'@ பண
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தைலகளா நடதபA ெபாிய ெபாிய பதிாிைககளி உைமயாக
வசதிகைள9 ெசா48கைள9 அ6பவிபவக+ யா ெதாி9மா?' எ'@ ேக3க
ப3ட ேபா= "அகா* A ைம HடாHH ேமாH3$ ேத ஆ ேலாஃபH
அ3 ைஹய ெலவ பிH..." எ'@ ேகாN ெகாதிேபாA பதி Gறியி#2தைத
இேபா= நிைனதா' 84ண'. இ2த =ைறைய பறிய கசபான உைமக+
84ண64 ெதாி2தி#2தத' காரணமாகேவ இதி அவ' உ+ள பயம@
திடமாக இ@கி =ணிேவாA எ2த ெபாBைய9 எதி= நிக தயாராயி#2த=.
ேபா Fரனி' ைதாிய ேவ@, அறிவாளி4 ேதைவயான ைதாிய ேவ@.
அறிவாளியி' ைதாிய சதியைத அபைடயாக ெகாட மட*காத
ைதாியமாயி#க ேவA. ச

கதி' எ2த

ைலயி$#2= யா#ைடய

ெநறிக ெகாfரமாக திற2= ெவ=பினா? '4ற 4றேம' எ'@ நிமி2=
நி'@ ெசா?கிற ைதாியேம அறிவாளியி' ைதாிய. இ2த ைதாிய
அறிவாளியிடமி#2= 4ைறய 4ைறய உலகதி' அறிவியகேம ேபா$யாகிவிA.
ேபா Fரனி' ைதாியைத விட தி Fரனி' ைதாிய பல வித*களி உல44
அவசியமான=. தி Fரனி' ைதாிய பபயாக 4ைறய 4ைறய ேபா
Fரனி' ைதாிய 4ைற2= விA எ'ப= நீட சி2தைன4 பி' 84ணனி'
வாயி#2த=. ஆனா தி Fரகளாயி#க ேவய பதிாிைகயாளக+
எப இ#க ேவAெம'@ நிைனத D3ேடாA இ*4 எப இ#கிறாக+
எ'பைத9 நிைனதாேலா ெநIசி இரத வகிற=. சினிமா ந3சதிர*க+
காBகறி ந@4வைத9, ைசகி+ விAவைத9 பட பி= ேபாAவதகாக
அவக>4 பி'னா 8றி ெகா#கிற சில#, ம2திாிக+ ெபயாி
க3Aைர எ1தி ெவளியி3A அவக>4 த*க+ திைய அட4 ைவகேவா,
இரவ ெகாAகேவா ெசBவத'
ச

ல ேசார ேபாகிறவக+ சில#மாக<

கதி' ஒளியற ப4திகளி எ*ெக*ேகா எப எபேயா திாிய

ேவயவக+ எலா ச2தப வசதினா னிதமான - Fரமான பதிாிைக
ெதாழி$ 42= அ2த ெதாழி?4 ேவய - எ2த ெநறிக திற2தா?
அசதிய=4 அIசாத நகீர ைதாிய சிறி=மி'றி இ#கிறாக+. "நகீர
ைதாியதினா ேபா$ ெபாிய மனிதகளி' ேகாப=4 ச

கதி'

சாப=4 ஆளாக ேநாிடலா. ஆனா? அ2த ைதாிய தா'
பதிாிைகயாளாி' ேசம நிதி. அைத காபாறி ெகா+ள யாதவ'
பதிாிைகயாளனாB இ#பதேக த4தியிைல" - எ'@ சில G3ட*களி
உண<சி வசமாக 4றி ேபசி ேபசி அத' காரணமாக< சில#ைடய
விேராதைத9 84ண' சபாதி= ெகாட=A.

ஃேபாெம' அ'@ மாைல

'@ மணி4 ேம அA= வ#கிற வார=
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Cெபாழி$'

'றாவ= ஃபாரைத ேமக ெசB= ெகாA வ2= ெகாAத

ேபா= அதி தா' வி#பிய பேய ப= பக கைத9 ஆ@ பக விளபர
ம3Aேம வ2தி#பைத< 84ண' கடா'. ர*கபாNய த'ைன மீறி எ=7
ெசBயவிைல எ'ப= அவ64 ாி2த=. இ#2தா? த'6ைடய நியாயமான
ெவறிைய9 அவ#ைடய சாியான ேதாவிைய9 அவ ைகபடேவ உ@தி
ெசB= ெகாAவிட ேவAெம'@ 84ண64 ேதா'றிய=. அ2த ஃபாரதி'
ேம அைத அபேய ஒ ெகா+வ= ேபா ர*கபாNயதிட ஒ# ைகெய1=
வா*கி ெகாA வ#மா@ ெசா$< சிாி= ெகாேட அைத எA=
நா9Aவிட ெகாAதா' 84ண'. நா9A ஃபாரைத எA= ெகாA
ர*கபாNயதி' அைற4< ெச'றா. இ2த< ெசய ர*கபாNயதி'
ஆதிரைத கிள@ எ'@ ெதாி2தி#2= - அப கிளறினா? பரவாயிைல த' ெவறிைய எதிாியி' ைகபடேவ ஒ ெகா+ள< ெசB=விட ேவAெம'ற
தீரனி' 8பாவேதாA நா9Aைவ அ6பியி#2தா' 84ண'. ஆனா
ர*கபாNயைத பறி அவ' அLமான ெசBத= றி? தவறாக
ேபாBவி3ட=. ஐ2= நிமிட*க>4 பிற4 நா9A ஃபாரேதாA தி#பி வ2த
ேபா= ஆவேலாA அைத வா*கி பாதா, 'ஓ.ேக.' எ'@ ஆ*கிலதி எ1தி
அத4 கீேழ 'இ'ஷிய' ேபா3A ைஸ' ெசB= ஒ ெகா#2தா
ர*கபாNய. அவ#ைடய இ2த பணிவிேலேய ஒ# ெபாிய விேராததி4 ஆரப
இ#ப= ேபால ெதாி2த=. ஆ3AகிடாB சைடயி வ'ம+ள எதிாி ஆA பி'
வா*கினா இ'6 ேவகமாக ' வ2= 3ட ேபாவதாகதா' அத. இைத
நிைனதபேய அவ#ைடய அ2த ைகெய1ைத பா=< 84ண' '@வ
Cதா'.

"ஒS ெசாலW*க... ேமேல9 கீேழ9 ஏற இற*க பா=பி3A உடேன
ைகெய1= ேபா3A3டா#" - எ'@ நா9A Gறிய ேபா=, "ட3 ஃெபேலாH"
எ'@ 84ணனி' உதAக+ S S= ெகாடன. ர*கபாNய ெபாிய
'ளேம3' எ'ப= அவ64 ெதாி9. யாைர9 வாக விேராதி=
ெகா+ளாத= ேபால ந= வி3A ேதைவயான விேராத*கைள யாைன ேபால
ஞாபக ைவ= ெகாA பி'னா எேபாதாவ= சாியாக பழி வா*கி
க#வ@பா அவ எ'ப= அவ64 ெதாி9.
--------------
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அதியாய - 7

"இ'ெனா#வ ேம மனCவமாக அ' ெசBவதா?, இ'ெனா#வரா
மனCவமாக அ' ெசBயபAவதா? தா' மனிதக+ நிமி2= நடக
கிற=."

ர*கபாNய ைகெய1தி3A அ6பிய அ2த ஃபாரைத தி#தி< சாி ெசB=
நா9Aவிட ெகாA=வி3A அ'@ மாைல நாலைர மணி4 ம73 ேரா3
ச*க க3டதி4+ உைழ4 பதிாிைகயாளக+ \னியனி' ெசய41
G3ட இ#பதைன நிைன7 G2தவனாக அத4 றப3டா' 84ண'.
ெசய41வி அவ6 இ#2ததனா ேபாB ஆகேவA எ'ற கடைம தவிர7
அ'@ ஒ# கியமான தீமான ெகாA வரபட இ#2த=. அ2த
தீமானதி4 உதிேயாக பயதி' காரணமாக< சில#ைடய எதி இ#2த=.
ஆனா 84ண6 அவைனெயாத ேபாகான எணைடய சில#
தீமானைத எப9 நிைறேவறி விAவெத'@ க*கண க3
ெகா#2தன. சில பதிாிைக காாியாலய*களி நிவாகிக+ உைழ4
பதிாிைகயாளகைள ேநரயாகேவா மைறகமாகேவா மாியாைத 4ைறவாக
நட=வதாB காக+ நிைறய வ2தி#2தன. ஒ# பதிாிைக காாியாலயதி
உதவியாசிாியக>4 பிைழ தி#=ேவா#4 காாியாலய ேநரதி
ெவளியி$#2= யா எEவள7 கியமான காாியமாக ஃேபா' ெசBதா? தகவ
ெதாிவிகேவா ேபசேவா அ6மதி ம@கப3#2த=. இ'ெனா# காாியாலயதி
பதிாிைக தலாளி - எ2த உதவியாசிாியைர த அைற4 Gபி3A
ேபசினா? அவைர விட வயதானவக>4 Gட உ3கார a3 ெகாAகாம
நி@தி ைவ= ேப8வதாக பல 4ைறப3A ெகாA \னியனி
ெதாிவிதி#2தாக+. இவைறெயலா தவிக 'நிவாகிக+ மாியாைதயாக
நடக ேவA' - எ'ப= ேபா'ற வாசக அட*கிய 'பா3^' ஒ'ைற< சில நா3க+
ெதாட2= உைழ4 பதிாிைகயாளக+ காாியாலய=4 அணி2= ெசல
ேவA எ'ற தீமான தா' அ'@ ெசய 41வி வர இ#2த=. 84ண6ைடய
அ'ைறய மனநிைலயி இ2த தீமானைத பறி அதிகமாக அகைறகா3ட
ேவAெம'ற = கபான ஞாபக வ2தி#2த= அவ64.
ெசய41வி சில தீமானைத எதிதாக+. இ2த 'பா3^' அணி2=
ெசகிறவக+ யாெர'@ கவனி= ைவதி#2= நிவாகிக+ அவகைள பழி
வா*கினா எ'ன ெசBவெத'@ வினாவினாக+ சில. "அப பழி வா*4வ=
யாத காாிய. அப யாராவ= பழி வா*கினா \னிய' அவக+ ேம த42த
நடவைக எA4" - எ'@ எEவளேவா எA=< ெசா$9 பயபAகிறவக+
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பயபடதா' ெசBதாக+. தீமான எ'னேவா 84ணைன ேபா =ணி7
த'மான+ள இள2தைலைற பதிாிைகயாளகளி' ெப#வாாியான
ஆதரவினா நிைறேவறிவி3ட=. அ= நிைறேவறிய மகி!<சிேயாA ஏ1 - ஏேழகா
மணி4 G3ட 2= அவ' அைற4 தி#பிய ேபா= =ளசி9 அவ+
கணவ6 அவைன ேத வ2=வி3A அைறயி அவைன காணாம காாி
றப3A ெகா#2தவக+ அவ' வ#வைத பா=வி3A ம@ப9
கீழிற*கினாக+. ஏேதா ஒ# நவநாகாிக ஓ3ட$' ெபயைர< ெசா$ அதி ')ஃ
காடனி' ஏபாA ெசBயப3#4 விேசட 'ன#4

'@ க3

வா*கியி#பதாக7 அத4< 84ண6 வரேவAெம'@ =ளசியி' சாபி
அவ+ கணவ' ேவனா'. தா' ேவ ெகா+வ= நியாயமாயி#கா=
எ'பதகாகேவ =ளசி த' கணவைன வி3A அைத ெதாிவிக< ெசBதா+.
எ'றா? எ*ேக அவ' ம@=விAவாேனா எ'ற தவி ஆவ? அேபா=
அவ+ கதிதா' அதிகமாக ெதாி2தன. சில மாத*க>4 ' வைர
84ண6 அவ> அேத நவநாகாிக ஓ3ட?4 எதைனேயா )ஃ காட'
'ன சாபிடேபாB வ2தி#கிறாக+. அ2த ஞாபகைத தவிக யாம
தா' அவ+ த' கணவைன வி3A த'ைன Gபிட< ெசா$ Qயி#க
ேவAெம'@ அவனா ாி2= ெகா+ள 2த=.

"நீ*க+ ஆMJ$#Mகேளா எ'@ ஆ@ மணி4 நா6 இவ# அ*ேக
ேபாேனா. அ*ேகயி#2= நா? மணிேக றப3A வி3டதாக நா9A ெசா'னா.
அற இ*ேக வ2ேதா. இ*ேக9 காணவிைலேய எ'@ வ#தேதாA
றப3ட ேபா= 4பிட ேபான ெதBவ 4@ேக வ2த= ேபா நீ*கேள
வ2=வி3_க+" - எ'@ அவ' ம@=< ெசாலேவா த3 கழிகேவா அவகாச
ெகாA=விட வி#பாதவைள ேபா விைர2= ெகI8வ= ேபா ெதானி4
4ர$ ேப<ைச ெதாட*கினா+ =ளசி.

'இவராேம இவ? ெபக>4தா' எதைன விைரவாக எதைன 8லபமாக
உாிைம9 உற7 ெகாடாட வ2= விAகிற=?' - எ'@ உ+Vற நிைன=
நைக= ெகாடா' 84ண'. அ'@ அவ' 'ன#4 ேபாகிற
மனநிைலயி$ைல.

"இ'@ நா' ெராப கைள= ேபாயி#கிேற'. எ'ைன தய7 ெசB=
வி3AவிA*க+. இ'ெனா# நா+ க3டாய வ#கிேற'" - எ'@ =ளசியி'
கணவனிட நாDகாக ம@தேபா=, "=ளசி4தா' ெப#த ஏமாறமாயி#4
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சா! அவ+ தா' வ#தபAவா+. எ'ன இ#2தா? உ*க+ இரசிைக4 நீ*க+
இEவள7 ெபாிய ஏமாறைத அளிகGடா=" - எ'@ நிவிகாரமான மனேதாA
=ளசிைய9 கைடகணா பா=< சிாி= ெகாேட ம@ப 84ணைன
வ@தினா' =ளசியி' கணவ'.

"தய7 ெசB= எ'ைன ம'னி9*க+..." எ'@ 84ண' மீA ம@தேபா=
=ளசியி' க ஒளிய@< ேசாைப ம*கிய=. ககளி? உதAகளி? மல<சி
மைற2= வா3ட வ2= ப2த=. அவ+ ெந3Aயிதா+. வாB வி3A அழ யாத
4ைறயாக மீA மீA ெந3Aயிதா+.

எ2த நிைலயி? =ளசியி' க வாAவ= 84ண64 அ2தர*கமாக
பிகா=தா'. ஒ# ெசல 4ழ2ைதைய பாசேதாA கவனிப= ேபா
பிாியதி' எைல வைர ெச'@ அவ+ ேம அ' ைவதவ' அவ'.
அவ>ைடய உட கிைடகவிைல எ'பதனா அ2த அ' இ'@ அழி2=
ேபாBவிடா=. ஒ#ைற ஏேதா கவன 4ைறவினா =ளசி த' ைககளி
நக*கைள கதி கதியாக வளர வி3#2தா+. அவ>ைடய Cேபா'ற
ெம'ைம9 ச2தன ேபா'ற 4ளி<சி9 ெபா#2திய விரக>4 அ2த
நக*களி' வள<சி ெபா#2தாம$#2த=. அவ+ த'6ைடய தி#வ$ேகணி
அைற4 வ2தி#2த ஒ# சமயதி 84ணேன சிாிதப எ12=ேபாB த'6ைடய
'ெநயி க3டைர' (நக ெவ3A க#வி) எA= வ2=, "=ளசி! இ2த C ேபா'ற
ைகக+ எ'6ைடயைவ. நா' ெகா+ள ேவயைவ. இைவ ெபா$வறி#பைத
எ'னா சகிக யா=" - எ'@ ெசா$யபேய அழகாக ஒைற ேமாதிரமணி2த
அவ+ வல= ைக விரகைள பறி நக*கைள கதிாிகலானா'...

"இெத'ன? நீ*க+ என4 இப எலா பணிவிைட ெசB= ெகாA?... தய7
ெசB= ைகைய விA*க+. நா' அலவா உ*க>4 பணிவிைட ெசBய
ேவA" - எ'@ ேபா$ ெவ3கேதாA உைமயி அ2த பியி மகி!2=
ெகாேட அவ+ ைகபியி$#2= திமிற யவ= ேபா நதா+ =ளசி.

"நிலா கதிகளி' ேம ந3சதிர வி12= கிடப= ேபா இ2த ஒைற ேமாதிர
தா' உ' ைக4 எதைன அழகாயி#கிற= =ளசி?" - எ'@ அேபா= அவைள
விய2தி#2தா' 84ண'. அத4 அAத வார எ1திய 'ேமாதிர விர' எ'6
கவிைதயி,
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'தீயினி தளிதேதா - ெபா
ெச1* ெகா12ெதனேவ
மாய ைகவிரலா+ அதி
ம'மத' ெசாகிA
ேகால ேமாகன< சி@
ேமாதிர ெமா'@ைடயா+'

எ'@ சில வாிக+ வ2தன. "இப நீ*க+ ஒEெவா'ைற9 எ1=வதாயி#2தா
இனிேம உ*க+ 'னா த3A பAவதேக பயபட ேவA
ேபா$#கிறேத" - எ'@ இ2த வாிகைள ப=வி3A பாதி ெவ3க பாதி
ேகாபமாக =ளசி அவைன ேக3டா+.

"எ'ன ெசBவ= =ளசி என4 ேவெற2த ெபகளி' ைககைள பறி9
ெதாியாேத?" - எ'@ ெசா$ நைகதா' 84ண'. அ2த ெப#ைமயி அவ>
மலராக மல2= 4ைழ2தா+. அபப3டவ+ க வாAப இ'@ வி#2=4
வரமா3ேடென'@ ம@4 ேபா= அவ' மன அைத< ெசBேத ஆகேவய
நிப2தேதாA, ேவதைனேயாA தா' ெசBத=. ஏமாற எ'ற உணவி'
ஒ#ற தவி, ம@ற ஏகமாக =ளசி கணவேனாA காாி றப3டா+.
ேபா4ேபா=, 'ேபாB வ#கிேற'' - எ'@ வாB திற2= வாைதகளா ெசா$
ெகா+வத4 Gட ெதபிலாம கணீ 3 பளபள4 விழிகைள
அைச= தைலைய< சாB= 'வ#கிேற'' எ'ப=ேபா பாவைன ெசBயதா'
அவளா 2த=. 'இ'ெனா#தியி' உ+ளதி தா' தவிபாகேவா,
ஏகமாகேவா இ#2= அ2த உ+ளைத த'ைனயறியாமேல வைத=
ெகா#கிேறாேம' - எ'@ உண# ேபா= உ+Vற எதைன ேவதைனயைடய
9ேமா அதைன ேவதைனைய9 விட அதிகமான ேவதைனேயாAதா'
அேபா= மாபேயறி அைற4 ேபானா' 84ண'.

'ஆழமாக ேவ)'றி விAகி'ற ெசைய ேபா, நபிைக வாB2த ெப, ஆ
பி+ைளயி' ேம ைவ= விAகிற பிாிய தா' எதைன நிைலயாக
ஊ'றிவிAகிற=?' - எ'பைத நிைன4 ேபா= அ2த அ'ைப நிமி2= பா=
விய2த= அவ' மன. மனிதக+ த*க+ உட$ இரத Dேடறி ஓAவதா
ம3A நிமி2= நடகவிைல. உைமயி ஒEெவா#வ#ைடய வா!வி?
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எ*ேகா ெகாIச ஒ3 ெகா#கிற அச அ'பினாதா' நிமி2=
நடகிறாக+ ேபா$#கிற= எ'@ நிைனக ேதா'றிய=.

'இ'ெனா#வ ேம மனCவமாக அ' ெசBவதா? இ'ெனா#வரா
மனCவமாக அ' ெசBயபAவதா? தா' மனிதக+ நிமி2= நடக
கிற=' - எ'@ சி2தித ேபா= அ2த< சி2தைன அழகாக7 நபிைக4
உாியதாக7மி#2த= அவ64. நீரா உைட மாறி ெகாA அவ'
ெமHJ4< சாபிட றப3டேபா=... அைற வாச$ அவ' மாப
இற*4வத4 இ#2த ேவைளயி ைப2தமி! நாவல பா.பாAர*கனா

<8

இைரக இைரக த கனத உடைல< 8மக யாம 8ம2= பேயறி ேமேல
வ2= ெகா#2தா. மாபயி எதிேர ேந#4 ேந ச2தி4ப
ஆகிவி3டதனா 84ணனா பாAர*கனாாிடமி#2= தபி ஓட யவிைல.
தபி= ஓட வழி இ#2தா பாAர*கனா#4 ' தைலைய கா3டாம
நி<சயமாக தபியி#பான அவ'. அ2த மனிதாிட யா சிகி ெகாடா? சிகி ெகாடவ#4 எதைன கியமாக ேவ@ அவசர காாிய இ#2தா?
'@ -

'றைர மணி ேநர 'ேபார'காம விடேவ மா3டா. 84ண'

அவரறியாம அவ#ேக 'ேபா மாHட ெஜனர' (Bore Master General) எ'@
ெபய D3யி#2தா'. ெச'ைனயி ஏேதா ஒ# க`ாியி தமி!
ேபராசிாியராயி#2= ஓB7 ெபறவெர'@ அவைர பறி ேக+விப3#2தா'
84ண'. க`ாியி$#2= அவ ஓB7 ெபறாரா அல= அவாிடமி#2= அ2த
க`ாி ஓB7 ெபறதா எ'ப= ச<ைச4ாிய பிர<ைனயா4. ஓB7 ெபற பி'ன
தாகா$கமாக அவ ெசB= ெகா#2த காாிய ஆகாசவாணியி அ#+வா4
உைரப=. 8கமாக7, கவைலய@ விகிற அதிகாைலயி' இ'பைத
ெகAப= ேபா'ற க3ைட 4ர$ அ#> இலாம வா4 இலாம
எைதயாவ= ெசா$ 'ேரேயா' ேக3பவகளி' வயிெறாி<சைல நா+ தவறாம
ெகா3 ெகா#2தா இ2த ைப2தமி! நாவல. 'இ2த 4றைத< ெசBபவ
இ'னா' எ'ப=ேபா 'அ#+வா4' உைர நிக!=பவ எ'@ 'னா ெபய
ெசாவேதாA நிகாம உைர 2த= மக+ த*க+ ேகாபைத யா ேம
கா3Aவெத'ற தவிடனி#4 ேபா= - 'இ2த 4றைத< ெசBதவ
இ'னாதா'' எ'@ ச2ேதக=கிட ைவகாம பி'னா? ெபயைர< ெசா$
விAவாக+. 'அ#+வா4' எ'ற உபேதச ெதாழிைல அபேய 4தைக4
எAதவ ேபா தின2ேதா@ பாAர*கனாேர அைத< ெசB= ெகா#2தைத
கA அவைர ேபாலேவ ஓB7 ெபற வி=வா'க>, உபேதச ெசBவைதேய

104

ெதாழிலாக ெகாடவக>, ேரேயாகாரகளிட 'அ#+வா4 ஒ#வ#ேக
ெசா2தமானதா?' எ'@ சைட4 ேபாகேவ அவக+ ஒ# த2திர ெசBதாக+.
த நா+ அ#+வாகி' ேபா= பா. பாAர*கனா எ'@ தமிழி
தெல1ைத< ெசா$ ெபயைர அறிவிதா ம@நா+ அ#+வாகி' ேபா= பி.
பாAர*கனா எ'@ ேவ@ ெபய ேபா ேதா'@ப ஆ*கிலதி
தெல1ைத< ெசா$ அறிவிதாக+. இதைன4 ேமலாக தி#.
பாAர*கனா#4 Cெபாழிைல ேபால தரமான இலகிய பதிாிைக
ஒ'றி ெதாட2= க2த ராணைத பறிேயா பிர$*க Wைலைய பறிேயா
ஓ அ@ப= வார=4 எ1தி த+ளிவிட ேவAெம'ப= ஆைச. அதகாகேவ
84ணைன< 8றி< 8றி வ2= ெகா#2தா அவ. பாAர*கனா#4
தமிைழ9 இலகியைத9 விட அதிகமாக ெதாி2த கைல, இ'ெனா#வைர
ப<ைசயாக க!வ=. கH=தியி ம'ன'. இவறி4 அLசரைணயான=
எ2த ெகாபைன9 உடேன வசபAத Gய=மான உபெதாழி ைகேரைக
பாப=. ேவதா2திக+ சில இட*களி 'மாைய' தா' கவ<சி மி42த=
எ'கிறாகேள, அ= ேபா பாAர*கனாைர ேபா'ற மனிதக+ தா'
ெச'ைன ப3ன= மாையக+. இ2த மாையகளி' கவ<சிேயா, ெசவாேகா,
கேழா ப3னதி ஒ# நா> 4ைறயாெத'பைத உ@தியாக நபலா எ'@
ேதா'றிய= 84ண64. சமீபதி சிறி= காலமாக நாகசாமியி' ைக
பாAர*கனாாிடமி#2த=. அதாவ= பாAர*கனா அக நாகசாமிைய
ேத< ெச'@ அவ#4 ைகேரைக பாக ெதாட*கியி#2தா.

"ஊாி எ=ைனேயா ேபா$க+ ைகேரைக பாபதாக பாமர மகைள ஏமாறி
திாிகி'றன. யா அEவா@ ெசBவதிைல. 'ெச#மானிய' நா3A (ெஜமனி
எ'பத4 பாAர*கனாாி' தமிழாக) அறிஞெரா#வ எ1தி9+ள சிற2த
இேரைக d$ைன ெகாA யாமறி2த உைமகைள< ெசா$ வ#கி'ேறா" எ'@ தனிதமிழி - தைடய ெதாழி திறைமைய எA=< ெசா?வ= அவ
வழக. பாAர*கனாாிட சில அபாரமான திறைமக>, சாமதிய*க>
உA. நாகசாமிைய ேபா ெதாழிலதிபக+, ெபாிய மனிதக+ யாைரயாவ=
பாதா, "இரA நா3க>4 ' தா' ந தலைம<சைர பா= ேபசி
ெகா#2ேத'. அேபா= த*கைள பறி9 ஏேதா ேப<8 வ2த=. அவ அ2த
ேப<ைச மிக7 வி#பேதாA ேக3ட=மிலாம த*கைள பறி எ'னிட
அ'ேபாA விசாாிதா. நா6 த*கைள பறி அவாிட நிைறய<
ெசா$யி#கிேற'" - எ'@ நAவாக நா? வாைதக+ ெசா$ ைவபா.
ெபாிய மனிதக+, ெபாிய மனிதகைள ேபா'றவக+, பிரகக+,
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பிரககைள ேபா'றவக+, - க14 ஏ*4கிறவக+, பண=4
ஏ*4கிறவக+ - எலா#ைடய பலFன அவ#4 நிைறய ெதாி2தி#2த=.
'தலைம<ச த'ைன பறி பாAர*கனாாிட எதகாக விசாாிக ேந2த=? பாAர*கனா த'ைன பறி அவாிட நிைறய எA= G@வத4 எ'ன
இ#கிற=?' எ'பைதெயலா ேயாசிகேவ யா#4 அவகாசமிரா=.

'ஆகா! இ2த பாAர*கனா#4தா' எதைன ெப#2த'ைம? தா'
தலைம<சைர பாக< ெச'ற ேபா= Gட நைம நிைன7 ைவதி#2=
மற2=விடாம அவாிட நைம பறி நிைறய ேபசியி#கிறா' - எ'@
பாAர*கனாாிட எைலயற வி8வாச ெப#4பயாக அவ நட2=
ெகா+வா. இEவள7 சாமதியமி#2= 84ணைன ம3A அவரா ஏமாற
யவிைல. அவ' அவைர உ+> ற அள2= ைவதி#2தா'. அவைர9
அவைர ேபா'றவகைள9 பா= எ2த விதமான கவ<சி9 ஏபடாதேதாA ேமேல ப3Aவி3டா அாிகGய ஒ# கபளி C<சிைய பாப= ேபா பல
சமய*களி அ#வ# ம3A ஏப3#கிற= அவ64. ஒ# சமய ெபாிய
மா7மி தலாளிெயா#வ#4 அ@பதாA நிைற7 வ2த=. ெச'ைனைய
ேபா'ற ெபாிய நகர*களி யா யா#4 எேபா= மணிவிழா ெகாடாட
ேவA? யா யா#4 எேபா= ஊவல விட ேவA - எ'@ கவனி=
கணெகA= +ளி விவர ேபா3A ைவ= ெகாA - ஏபாAக+ ெசB=
ஒ$ெப#கி தி#விழா ஒ'ைற அல= கH=தி ெகாேய@ பாரா3A
பிரேமாசவெமா'ைற நட=வதகாகேவ காதி#பாக+ சில. அ2த மா7 மி
தலாளி4 அப ஒ# பிரமாடமான மணி விழா நட2த=. எலா
பதிாிைகக> அவ#ைடய படைத ேபா3A 'இ2திர', ச2திர', இைளஞாி6
இைளஞராக நமிைடேய 8@ 8@பாB உலா7 இ'னா#4 அ@பதாA
நிைற2=வி3டெத'பைத நபேவ யவிைல' - எ'ெறலா எ1தியி#2தன.
அ2த மா7 மி தலாளியி' மணிவிழா74 ஒ#வார இ#4ேபா= ஒ#நா+
பக$ தி_ெர'@ பரபரபாக Cெபாழி காாியாலய=4 வ2= 84ணைன<
ச2தி=, "ந Cெபாழி அதிப நாகசாமி அவக>4 ெந#*கிய நப#,
பி.எH.ேக. ஃபிளவ மிJ' உாிைமயாள#மான ஞானசபாபதி4 மணிவிழா
வ#கிற=. அ2த< சமயதி நம= Cெபாழி இதழி ெவளியிட ஏறவா@ ஒ#
ெசB9+ ைன2=+ேள'" - எ'@ ெசா$ ெகாேட ெசB9+ எ1தெபற
தாைள எA=< 84ணனிட சிரைதேயாA ெகாAதா பாAர*கனா. அ2த<
ெசB9ைள ேவடா ெவ@பாக ைகயி வா*கினா' 84ண'.
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பணியார பைச9டேன ப'ெரா3
பலபலவாB< ெசBவத4 8Aவத4
சாியான மா7வைக த#கி'றாB
சாிதேத நி'க!தா' நி'@லா7
ெபாிேயாB க!ெகலா ாிேயாB
ெப#ைமமி4 பி.எH.ேக. ஃபிளவமிJ'
தி#வா2த ெசயலதிப ெபா#3ெசவா நீ
சீரா# மணிவிழாக+ பல7@கேவ!

எ'@ த4தி9 காரண ேநாகாம 4#3A வி8வாசேதாA பாடப3#2த
அ2த 'கவிைதைய' அ#வ#ேபாA ேமைஜ ேம ைவ=வி3A அைத பாய
பாவ=4< ெசா2தகாரரான பாAர*கனாைர நிமி2= பாதா' 84ண'.
அேபா= அவன= ெவ@ைப9, அ#வ#ைப9 சிறி= Gட ாி2=
ெகா+ளாதவராB, "இ2த பாட$ ஒ# சிேலைடைய9 இ#ெபா#+ அல*காரமாக
ைவதி#கிேற'. 'மா7 வைக த#கி'றாB' - அதாவ=

'றா அயி - 'சாியான

மா7 வைக த#கி'றாB' - எ'கிற இடதி - மா7 + வைக எ'@ ஒ# ெபா#+. மா
- ெபாிய, உவைக - மகி!<சி, ெபாிய மகி!<சிைய ெகாAகிறாB (மா உவைக
த#கி'றாB) எ'@ ஒ# ெபா#+. சிேலைட எதைன நயமாக வ2=
வி12தி#கிற= பாதீகளா 84ண'?" - எ'@ விளக உைர ேவ@ Gற
ெதாட*கிவி3டா பாAர*கனா. 84ண6ைடய மனதிேலா அ2த<
ெசB9ைள9 பாAர*கனாைர9 அ#வ#பாக ேநா4ேபாேத அத'
ம@றமாக உ+ேள ஒ# =ணி7 நகீர ைதாிய Gட ெப#கின.

"ஐயா! இ2த மாதிாி தனி மனிதகைள ேதைவகதிகமாக க1 க!<சிைய<
ெசB9ளாக ேவ@ எ1த ேவய அவசியெம'ன? பதிாிைகயி இைத
பிர8ாிபதனா இ2த பாட$ கழபAகிற மாவைரபவ# அவ#4
ேவயவக> தி#திபடலா. இலகிய ரசைனகாக பதிாிைக
வா*4கிறவக>4 இதனா பதிாிைகயி' ேம அவநபிைக9, ஏமாற
அலவா ஏபA?" - எ'@ 84ண' அவைர வினாவிய ேபா=, அவ அசA வழிய<
சிாிதப, "ஹி ஹி அதகிைல... இEவா@ பய' மர நா< ெச? பறைவக+
ேபா வ+ளகைள நா க!த லவ மர" - எ'@ மரைப< சா3சி4
அைழதா.
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"ெராப நல=! இ2த மாதிாி 'பய' மர நா< ெச? பறைவக+' - 'லவ மர'
- ேபா'ற வாகிய*கைளெயலா ஏதாவெதா# தமி! =ைணபாட d$
எ1=*கேள'. Fணாக இப க! பாAத$ இற*காதீக+ ஐயா!" - எ'@
சிாி= ெகாேட அவ#4 பதி ெசா$வி3A அ2த 'கவிைத'ைய9
தி#பி ெகாA= அ6பியி#2தா' 84ண'. இ2த நிக!<சி4 பிற4 சிறி=
கால பாAர*கனா 84ணைன பாக வ#வத4 =ணிவி'றிேயா
எ'னேவா - வரேவயிைல. அத4 பிற4 'ஆகாச வாணியி' காைல ேவைளயி
அவ#ைடய க3ைட 4ர$ அ#+ வா4 ஒ$பைத ெத#வி ேபா4ேபாேதா
கணபா லா3ஜி' எதிF3A மாயி அதிகாைல ேரேயா அல@ ேபாேதா,
ேக3க ேந#ைகயி கபளிC<சி அாிப= ேபால பாAர*கனாாி' ஞாபக
இேலசாக வ2= ேபா4. இேபா= இ2த 'னிரவி' 8கமான ேவைளைய எலா
பாAர*கனாாி' 'ேபாாி' சிகி கழிக ேவயி#4ேமா எ'@ 84ண'
வ#2தினா'. அ'ேபாA, பிாியேதாA, ')ஃகாடனி' வி#2=ண அைழத
=ளசியி' அைழைப றகணி= ம@த6பிய பாவ தா' இப உடேன
ப$= பாAர*கனாாி' வ#ைகயாக ேந2= வி3டேதா எ'@ Gட
எணினா' அவ'.

"வ2த காாியைத< 8#கமாக< ெசா?*க+ ஐயா! எ*ேக இேபாெதலா
இ2த பகதி ெத'பAவேதயிைல? அைம<சக+, எ.எ.ஏ., எ.பிக+,
ெட ெசகெர3டாிக+, எலா# நிைறய நபகளாகிவி3டாக+
ேபா$#கிற=. அதனா தா' சாதாரணமானவக>ைடய ககளி படேவ
மா3ேடென'கிறீக+?" - எ'@ 4தலாக ேக3டேபா= அவ6ைடய அ2த
ேக+விைய அவ எ2த விததி? 4தலாகேவா ைநயாயாகேவா எA=
ெகாA தய*கேவயிைல; ெப#ைம9டேனேய பதி ெசா'னா.

"அைதேய' ேக3கிறீக+? 'ைப - எலZனி' - அதாவ= =ைண ேதத$
நி'றா ெவறியா, ேதாவியா எ'@ அறி2= ெகா+வதகாக - உதக
மடல=ேக அைழ= ெகாA ேபாBவி3டா ஒ# நப. அ*ேக ஒ# தனி
ப*களாவிேல

'@ நா+ ைகேரைக எலா பா= உ@தியாக நிகலாெம'@

ெதாிவித பி'தா' அ2த நப#4 ேதத$ நிபதேக =ணி7 வ2த=..."

"ேதத$ேல ெவறி ெபற ைகேரைக பாபைத விட ெபா= மகளி'
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நபிைக9 வி8வாச யா பகமி#கிறெத'@ பாபதலவா கிய?" எ'@ 84ண' ேக3ட ேக+வி4 அவ ம@ெமாழி Gறவிைல. ேவ@ எைதேயா
ேபச ெதாட*கினா.

"அதி#க3A! நா' இேபா= ேவ@ ஒ# காாியமாக உ*களிட வ2ேத'.
தி#வ$ேகணி 'ைப2தமி! ம'றதி'' சாபி வ#கிற ஞாயி@கிழைம
மாைலயி 'பபதிாிைக காவல' நாகசாமிைய பாரா3 ெபா'னாைட
ேபா= விழா ஒ'@ நடக ஏபாடாகி வ#கிற=. அைம<ச தைலைம
தா*4கிறா. காைல மல சமா அவக+ வரேவ 41 தைலவராயி#கிறா.
நீ*க> அ2த விழாவி நாகசாமிைய பாரா3< ெசாெபாழி7 ஆற ேவA.
ம@காம அவசிய ஒ ெகா+Fகெள'@ நிைனகிேற'."

"ெசாெபாழிவா@வ= இ#க3A ஐயா! அெத'னேவா 'பபதிாிைக காவல' எ'@ நாகசாமியி' ெபய#4 'னா ஏேதா ஓ அைடெமாழி Gறினீகேள;
அதெக'ன அத?"

"அ=வா? விழா நிக1 நாளி நாகசாமி அவக>4 ெபா= மக+ சாபி
நா*க+ ஒ# சிற ப3டமளிக ேபாகிேறா. அப3டேம 'பபதிாிைக
காவல' - எ'ப="

"ெசாவத4 எ'னேவா ேபா$#கிறேத! 'க ைவத

4தி' - எ'ப= ேபா

நீ*க+ அவசரமாக< ெசா$ய ேபா= எ' காதி இ= வி12த=. அதனா தா'
இரடா தடைவயாக ேக3ேட'. ம'னி= ெகா+>*க+" - எ'@ ெசா$
பிாிவத4 அைடயாளமாக ைகைய9 Gபி வி3A< 84ண' அவாிடமி#2=
விைடெப@ ெமHஸு4< ெசல ய'ற ேபா= அவ அவைன அEவள7
8லபமாக விடவிைல.

"ெசாெபாழி74 எ'ன ெசா?கிறீக+? நிக!<சி நிர$ உ*க+ ெபயைர9
ேச= அ<சி3A விAகிேறேன..."

"ெசாெபாழிைவ பறி எ'ன? நா*கெளலா நாகசாமியி' நி@வனதிேலேய
இ#பவக+. நா*கேள நா' 2தி நீ 2தி எ'@ அவைர க!வ= ந'றாயிரா=.
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க!கிற காாியைத அ#கிேலேய இ#2= பா= பழகியவகளிட ஒபைடபைத
விட பாகாத தியவகளிட ஒபைடப= தா' பதிரமான=..." - எ'@
ெசா$ ெகாIச விஷம தனமான '@வ?டேனேய அ2த ேவAேகாைள
அவாிட ம@தா' 84ண'.

"இைல! இைல! அவசிய நீ*க+ உைரயாற ேவA" - எ'@ ம'றானா
ைப2தமி! நாவல.

"எ'னேவா நா' ெசால ேவயைத< ெசா$ வி3ேட'. அற உ*க+
வி#ப" எ'@ நாDகாக அவாிடமி#2= அவ விைட ெகாAபத4 'ேப
வ$ய கதாி= ெகாA ெமHைஸ ேநாகி நட2= வி3டா' 84ண'.

மனCவமாக ஒ ெகாA ெசாெபாழிவாற இண*கிட7 யாம,
கபாக யா= எ'@ ெசா$ ம@க7 யாம அவ' தய*4பயான
ேவAேகாைள அவனிட விAதி#2தா பாAர*கனா. 'எ'னா
ேபசயா=, மா3ேட'' எ'@ ேநரயாக ம@= வி3டா, 'உ*க+ விழாவி
நா? வாைத ேபச< ெசா'ேன'. ம@=வி3டா' - எ'@ நாகசாமியிடேம ேபாB
தீ

3Aவா பாAர*கனா. ேப8வதேகா அவ64 வி#பமிைல.

நி@பத4 ஒ# சாதைன9மிலாம மறவகளி' சாதைனகைள த' ெபயாி
பண ெகாA= வரவைழ= ெகாA அதகாக ெவ3கபடாம நிமி2=
நடகிறவகைள< 8யநல=காக< சில பாரா3Aவ= ப3ட ெகாAப=
ேபா$யான காாியெம'@ அவைற ெவ@தா' அவ'. நாகசாமிகாக
நைடெப@ இ2த பாரா3A விழாவிகான சகல ெசல7கைள9 பாAர*கனா
ந'ெகாைட எ'ற ெபயாி நாகசாமியிடேம வD ெசBதி#பா எ'ப=
இரகசியமாக அவ64 ெதாி9. இப நிக!<சிகைள9, இப
மனிதகைள9 ச2தி4 ேபா= அல= ேக+வி பAேபா= ச

க எ2த

ைலயிேலா அ1கியி#கிற= எ'ற அேத எணதா' அவ6+ உ@திப3ட=.
இ2த ேபா$கைள எதி= உரத சதமி3A ப3ன 1வ= ேக34ப ெபாிய அபாய< ச*4 ேபா'ற 4ர$ உைமைய ெபாிதாB ழ*கி Gற
ேவAெம'@ அவ6+ ஒ# ைதாிய 4றிய=. அேத சமய அ2த ைதாிய=4
எதிராக எ*ெக*கி#2= ெநறிகக+ திற4ெம'@ சி2தித ேபா=
தயகமாக7 இ#2த=.

ம@நா+ காைல அவ' அ?வலக=4+ Lைழ2= அைறயி ேபாB அம2த=ேம
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ர*கபாNய மான, ெவ3க எலாவைற9ேம அறேவ =ைடெதறி2= வி3ட=
ேபா'ற ஒ# வியாபார '@வேலாA, "ெல3 அH ஃபெக3 தி பாH3... நா'
ஏதாவ= தபாக ேபசியி#2தா ம'னி<8A*ேகா... நீ*க> பதிாிைகயி'
ந'ைமகாகதா' பாAபடேற+. நா6 அ=காக தா' சிரமபடேற'.
நம4+ேள சைட Gடா=" எ'@ வ2= 4ைழ2தா. அவ#ைடய இ2த
4ைழ74 அதேம இைல எ'ப= 84ண64 ந'றாக ெதாி9. எதிாியி'
மனதி பைகைய அறேவ அகிவி3A எதிாி 'ென<சாிைகேயா, பா=காேபா
அறி#4 ேபா= அவ' ேம 1பைகேயாA ைவரேதாA பாBவ=
ேபா'ற அ2தர*க 4ேராததி ர*கபாNய ெக3கார. யாாிட
ெவளிபைடயாக 'அ'பாலராகி' ெக3ட ெபயெரAகGடா= எ'@ நிைனகிற
விளபர மன அவ#ைடய=.

"எப இதி நிைனபத4 ஒ'@மிைலேயா அபேய மறபத4
ஒ'@மிைல... உ*க+ காாியைத நீ*க+ ெசBகிறீக+, எ' கடைமைய நா'
ெசBகிேற'" எ'@ 8#கமாக அவ#4 பதி ெசா$ அ6பினா' 84ண'.

ஒ#வைன ேநரயாக எதிகேவா, பைக= ெகா+ளேவா Gட திராணியிலாத
ேகாைழதனமான ெக3டவக+ தா' ப3டணதி நிைறய இ#கிறாக+ எ'@
ேதா'றிய=. நபைன ேபால7, ேவயவைன ேபால7 பழக வசதி ெசB=
ெகாA - அ2த வசதியி' மைறவி உ+ேளேய இரகசியமாக பைகைய வள=
தி_ெர'@ ஆைள F!= சில ெகாய ேநாBகைள ேபா உ#வா4 நாகாிக
எதிாிகேள எ*4மி#பதாக ேதா'றிய= 84ண64. ர*கபாNயதி'
விேராதைத அவ' எப ெபா#3பAதி மதிகவிைலேயா அபேய
சமரசைத9 ெபா#3பAதி மதிகவிைல. ர*கபாNய எEவள7 ெக3கார
எ'ப= அவ வ2= வி3A ேபான ப= நிமிஷ*க>4+ேளேய ெதாி2த=. த
நா+ நிக!<சிைய பறி 4றிபிடாம, ஆனா த நா+ நிக!<சியி'
விைளவாகேவ வ2த= ேபா நாகசாமியி' ைகெய1தி3A ஒ# 8றறிைக
வ2தி#2த=. அதி ஆசிாிய 41ைவ< ேச2தவக+ விளபர இலாகாைவ<
ேச2தவகேளாA மாியாைதேயாA கணியேதாA ஒ=ைழ=
காாியாலயதி' விளபர வ#வாB ெப#4வத4 உதவி ெசBய ேவAெம'@,
விளபர இலாகாேவாA ஒ=ைழக ம@= ரபAகிறவக+ ேம நடவைக
எAக காாியாலயதா#4 உாிைம உெட'@ 4றிபிடப3#2த=.
பதிேனா# மணி4 ர*கபாNய 84ண6ைடய அைறயி வ2= சமரச ெசB=
ெகா+வ= ேபா ேபசிவி3A ேபாயி#2தாெர'றா பதிெனா'றத பதாவ=
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நிமிஷதி ர*கபாNயதி4< சிறி= இதி சப2தேம இலாத= ேபா
நாகசாமியிடமி#2= இ2த அறிைக வ2தி#2த=. இ2த அறிைகைய தயா ெசB=
அ6ப நாகசாமியிட ேயாசைன Gறி Q எலா ெசB=வி3A தன4
இதி சப2தேம இலாத= ேபால7 தா' யாைர9ேம பைக= ெகா+ள
வி#பாத - பய2த 8பாவ+ள அபாவி ேபால7 வ2= ம'னி ேக3Aவி3A
ேபான ர*கபாNயதி' கைத ம@ப9 நிைன7 Gற ய'றா' அவ'.
அப ய'ற ேபா= அ2த கதி ப8ேதா விலகி ஓ ஓரமாக $யி'
ெகாAைம இேலசாக ெதாி2த=.

'மனிதகளி' ஒேர திறைம 'சாகஸதா'' எ'ற உைம ப3ன=4 எEவள7
ெபா#தமான மதிMA!' எ'ெறணினா' அவ'. ைதாிய, தி, ேநைம,
சதிய எலா மனித 4ண*க+ எ'ற நிைலைம மாறி ேபாB எ'ன 4ண எ'@
ெசால யாத - நலதா ெக3டதா எ'@ உைற= பா= மா@ கA
பிக யாத சாகஸ தா' நாகாிக மனிதனி' ெபா= 4ணமாயி#பதாக உணர
2த=. இ2த< 'சாகஸேம' இபப3ட நகர*களி மனிதனி' ஒயவற
'திறைமயாக' கழபAகிற= இ2த சாகஸதி வலவகளாயி#கிற
அரசியவாதிக+, கவிஞக+, எ1தாளக+, பிரகக+, வியாபாாிக+ எலா#
ப3டணமாகிய கைடFதியி நல 'ேஷாேகJ' ைவ= விகபAகிறாக+.
மறவக+ விைலயாவதிைல. மறவக>ைடய அச திறைம9 அச
உைழைப9 இ2த< சாகஸ*கைள ேபா விைர2= கவ<சி ெசBவதிைல எ'@
சி2தி= மன ெநா2தா' 84ண'. திறைம ேதா@ ெவ@ சாகஸ ம3Aேம
ெவகிற ச

க எEவளவி4 அ1கியி#க 9ெம'ப= எணியேபா= அ2த

அ1கைல அளவிட யா= ேபா ேதா'றிய= அவ64. ர*கபாNய,
நாகசாமி9, பாAர*கனா#, ச2திரDட' ஐ.சி.எH.ஸு க+ள கடத
கணபா7 இ2த விதமான சாகஸ*களி' ேவ@ ேவ@ உ#வாக நி'@
ச

கைத மய4 கைலயி ேத2=வி3டவகளாக அவ64 ேதா'றினாக+.

இவகைள எதி4 பாமரகளி' சதிய Gட இவகள= அசதியைத ஒ'@
ெசBய யா= ேபா$#கிறேத எ'@ எணியேபா= அ2த ஆறாைம
எணைதேய ஏ@ ஒ ெகா+ள யாம? அவ' மன ெகாதித=.
-------------

112

அதியாய - 8

ச

க வா!வி ஏெகனேவ எ3Aபக+ ஏறிவி3ட 4Aப*க>4தா'

ஒ'பதாவ= ப அ#கி$#கிறேத ஒழிய த பயி Gட ஏற யாத
4Aப*க+ இ'6 அபேய தானி#க கிற=.

84ண64 ர*கபாNய=4 பைக ஏப3ட பி' ஓ இரA மாத கால
காாியாலய வா!ைகயி மிக7 கசபான அ6பவ*க+ நிக!2தன. 8த2திரமான
மனபா*4 த'னபிைக9 உ+ள ஒ#வ' மறவக>4 அட*கிேயா
க3Aப3ேடா நடப= எEவள7 சிரமமான காாிய எ'பைத இ2த
அ6பவ*களா 84ண' ந'றாக உணர 2த=. 84ணைன ')ஃ காட''
வி#2=4 அைழக வ2தி#2த தின=4 ஒ# வார கழி= =ளசி த'
கணவேனாA தி_ெர'@ ெட$4 றப3A ேபாக ேவய நிப2த
ேந2தி#2த=. ச2திரDட' ஐ.சி.எH. அவகளி' சிபாாிசினாேலா அல=
தயவினாேலா =ளசியி' கணவ64 $யி ஒ# ெபாிய இ'ஜினியாி*
கெபனியி இரடாயிர )பாB4 ேம மாத< சபள வ#கிறா ேபால
உதிேயாக ஒ'@ கிைடதி#2த=. இ2த உதிேயாக கிைடபதகாகதா'
நீட நா+ நபரான ச2திரDட' ெவளிநா3A பயண 2= தெசயலாக<
ெச'ைன வ2தி#2த ேபா= அவைர Gபி3A 4லாவி வி#2= ெகாA=
அவ#ைடய ெவளிநா3A அ6பவ*கைள க3Aைர ெதாடராக ெவளியிAவதாB
வாகளி=, எலா ெசBதி#2தா நாகசாமி. ஏைழக> மதியதர
4Aபதின# பிரதிபல' பாராம அ'காக7, உபசார=காக7
மனிதகைள ேபாற7, வி#2= ைவக7, கழ7 ெசBகிறாக+.
பணகாரக>, வியாபாாிக>ேமா, காாியமிலாம எைத9ேம ெசBவதிைல.
காாியைத< சாதி= ெகாAகிற சதியிலாதவக>4 எைத9ேம அவக+
ெசBவதிைல. ெசBவைத ேநரயாக< ெசBயாம நாDகாக< ெசBவத4
அவக>4தா' ெதாி9 எ'பைத< 84ண' மிக அ#கி$#2= க#2தா'.
எனேவ நாகசாமி நிைனத கணதிேலேய த' மாபி+ைள4 இEவள7 ெபாிய
உதிேயாக ேதட 2தைத பறி< 84ண' சிறி= ஆ<சாியமைடயவிைல.
அவரா இ= யாம ேபாயி#2தாதா' அவ64 ஆ<சாியமாயி#2தி#4.
ச

க வா!வி ஏெகனேவ எ3Aபக+ ஏறிவி3ட 4Aப*க>4 தா'

ஒ'பதாவ=ப அ#கி$#கிறேத ஒழிய த பயிGட ஏற யாத 4Aப*க+
அபேய தானி#க கிற=. ஏெகனேவ எ3Aப ஏறிவி3ட ெசௗகாிய+ள
4Aப*களி' அAத தைலைற இைளஞக+ கழிசைடகளாகேவ இ#2தா? ெமக காேல^ அ3மிஷ', எ'ஜீனியாி* காேல^ அ3மிஷ', ெபாிய
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உதிேயாக, ெவளிநா3A பிரயாண வசதி, எலாேம எ3டாவ= பயி
நிபவ64 ஒ'பதாவ= பேபா மிக அ#கிேலேய இ#கி'றன. ஆனா த
ப4 கீேழ இ#4 சைமயகார< சமாவி' பி+ைள 82=, ேதா3
6சாமியி' மக' 4, அபளமிA அமா>வி' ெப அல, ேபா'றவக+
இரடாவ= பயி Gட< சாியாக ஏற வதிைல. இ2திய ச

க வா!வி

ேசாஷ$ச எ'கிற சமதம மல<சி Gட எ3Aப ஏறியவக>4தா'
பய'பAகிறேத ஒழிய த பயி$#2= ஏ*4கிறவக>4 ேமேல ஏற வசதியி'றி
இ#பைத எணி< 84ண' அக மனதி ெவ=பியி#கிறா'. இ2த<
சமதம மல<சி வியாபகமாக7, ந'றாக7 Cரணமாக7 ஏபAவத4 எ'ன
வழி ெசBய 9 எ'ன வழி ெசBய ேவA எ'ப= அவ' சி2தைனயி ஒ#
தாகமாகேவ இ#கிற நிைலைய ெபறி#2த=. த2ைதயி' பண =ளசியி'
கணவைன 'எ'ஜீனியாி*' ப பக ைவகிற அள7 வசதி ெசBத=. பி'
மாமனாராகிய =ளசியி6ைடய த2ைத த ெசவாகினா இரடாயிர )பாB4
ேம மாத வ#மான வ#கிறாேபா உதிேயாக ேத ெகாA= வி3டா.
இப இரA ெசவா4க>4 நAேவ இ#கிற பி+ைளக+ தா' சராசாி
இ2திய ச

க வா!வி ெசௗகாியைத அைடய கிறெத'@ ேதா'றிய=.

84ண64 இ#2த காாியாலய ேவதைனகளி? கசபான அ6பவ*களி?
=ளசியி' கணவ64 உதிேயாக கிைட= வி3டெத'ற இ2த< ெசBதி Gட
ெதாி2தி#க நியாயமிைல. =ளசிேய ஒ#நா+ அதிகாைலயி இத< ெசா$வி3A
ேபாவதகாக அவைன ேத அைற4 வ2தி#2தா+. அேபாதி#2த மனநிைலயி
அவனா அவைள மல<சிேயாA வரேவ@ ேபச யவிைல. அவளா? அவ'
' மல<சிேயாA நி'@ ேபச யவிைல. ெசால வ2தைத ேப8வத4<
ெசாகைள ேத நிபவ+ ேபா அவ+ தய*கினா+. ேதய ெசாக+ வராம
அ1ைகதா' ெபா*கி ெகாA வ2த= அவ>4. அவ>ைடய அ1ைக ெசவியி
ஒ$பத4 ' கீேழ தைலைய 4னி2தவா@ ெமௗனமாயி#2த 84ண', அ2த
நிக!<சி4 மன இர*கி ெமல தைல நிமி2=,

"வி2த= வியாத=மாக இ*ேக வ2= இப அ1வத4 எ'ன வ2=வி3ட=
இேபா=?" எ'@ ெமல வினவினா'.

"அவ#4 ெட$யி உதிேயாக ஆகியி#கிற=."

"அவ#4 எ'றா எவ#4?"
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இ2த 'அவ#4' அவ6+ எாி<ச`3யி#க ேவA ேபா ஒ$த= அவ'
ேக+வி. அ2த ேக+வியி' ெதானி ாியாம அத4 எ2த விததி ம@ெமாழி
G@வெத'@ தய*கினா+ =ளசி. பி' 'அவ#4 உதிேயாகமாகிவி3ட'ெத'@
வாகியதி' மகி!<சியி வி#பாகேவா, ெவ@பாகேவா த'ைன<
சப2தபAதி ெகா+ள வி#பாதவைள ேபால, "அ=தா'... அபாவி'
மாபி+ைள4 ெட$யி உதிேயாக ஆகிவி3ட=..." எ'@ தய*கி தய*கி<
ெசா'னா+. அவ+ அப Gறிய உடேன 84ண6 த' கAைமைய விடாம,
"அபாவி' மாபி+ைள4 எ'றா? ஓ... ாிகிற=? அதாவ= 'உ' கணவ#4'
ெட$யி உதிேயாகமாகிவி3டெத'@ எ'னிட ெசா$வி3A ேபாக
வ2தி#கிறாB இைலயா?" எ'@ 4தலாக வினவினா'. ஒ'@ ெசால
யாம... ெசால ேதா'றாம - 'இப நீ*க+ ேம? ஒ# வாைத
ேபசினா Gட இனி எ'னா தா*க யா=. நா' அ1=விAேவ'' எ'ப=
ேபா ஏகேதாA அவைன பாதா+ =ளசி. அவ6 அைமதியாக அவ+
கைத ஏறி3A பாதா'. இைடயி நிலவிய ெமௗனேம அேபா= இ#வ
உண7கைள9 ேபசிய=.

"அவ தா' த$ ேபாகிறா. நா' இரA வார கழி= ேபாக
ேவயி#4. ெட$யி 4யி#க இடெமலா கிைட= அவாிடமி#2=
த2தி வ2த= அபா எ'ைன ெகாA ேபாB விட ஏபாடாகியி#கிற=..."

"பரவாயிைல இதகாக எலா இனி நா' கவைல பட யா= =ளசி. இ=
உ' வா!ைகயி' ெசா2த காாிய."

"இ'6 என4 வா!ைகேய ஏபடவிைல. அத4 காாிய*க> ெசா2தமாக
இைல. நா' நிைனத வா!7 எ' மனதிேல க#கிவி3ட=."

"இ#கலா! ஆனா இனிேம உலக=4 எA=< ெசால யாத ஊைம
ஏமாற இ=. இைத நீ மற2=விட பழகி ெகா+வ= நல=..."
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"ஆ@தலாக இரA வாைத ெசாலமா3டாகளா? இப கAைம4
உதாசீன=4 நா' பாதிரமிைல. இவைற எ'னா தா*கி ெகா+ள
யா=...!"

அவ' பதி ேபசாம இ#2தா'.

"தய7 ெசB= ஏதாவ= ஆ@தலாக< ெசா$ என4 விைடெகாA*க+."

ேமைஜ ேம கிட2த அைர காகித ஒ'ைற எA= அதி எைதேயா எ1தி
ெமௗனமாக அவளிட நீ3னா' 84ண'. அவ+ அைத வா*கி பதா+.

"Fரகளி' கMரமான ேதா+கைள அல*காிக ேவய மணமாைலக+ ச2தப
வசதா ேகாைழகளி' தள2த ைககளி D3டப3A விAவ= உA" எ'@
அதி எ1தியி#பைத ப= வி3A நீ திைரயி3A மகி மைற4 விழிகளா
அவைன ஏகேதாA பாதா+ அவ+.

"இ=தா' மீA உ*க+ பதிலா?"

அவ' ஆமா எ'ப= ேபா ெமௗனமாக தைலைய அைசதா'. அவ+
நைடபிணமாக ெவளிேயறினா+. சில கண*களி வாயி$ கா றபA ஓைச
ேக3ட=. அவ' எ12= ஜ'ன பகமாக தி#பி கணாைய கழறி வி3A
உ+ேள விழிகைடயி அ#பியி#2த கணீைர =ைட= ெகாடா'. ஏேதா
ேதா'றி மா வரா2தா வைர வ2= அவ' ெத#வ#ேக பாத ேபா= அவ>ைடய
கா கபாைவ4 ெத'படாம மைற2தி#2த=. ெப#

<8 வி3டப

அைற4 தி#பி வ2= உ3கா2தா' 84ண'. இத4 பி' சில மணி ேநர*க+
அவ64 ஒ# ேவைல9 ஓடவிைல. =ளசி4 அவ>ைடய வா!வி'
ெபா@ைப9 நிைலைய9 உணதேவ அவ' அப கAைமயாக நட2=
ெகாடா'. அவைள ேபாலேவ அவ6 உ#கி ஏ*கி ேபசி ெகா#2ததா
இ#வ#ைடய ேப<84 ஒ# ேவ இரா=. அப ேபசினா அத' பி'
அவளா? ஆயிர ைமக>4 அபா ெட$யி ேபாB நிமதியாக இ#க
யா=. உண<சி மயமாக7, பிாிெதAக யாதப9 த'ேம பிாிய
ைவ=வி3ட அவ>4 அவ>ைடய திய நிைலைமைய உணத ேவய
கடைம அவ64 இ#2த=. அவ+ த'ைன< 8றி 8றி திாிவைத தவிக
ேவய ெபா@ அவ+ மீதி#2த அதிக அ'பி' காரணமாகேவ அவ64
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வ2தி#2த= இேபா=. அ2த கடைமைய அவ' ெசBதா'. அவ+ அைத ாி2=
ெகா+ள யா= - ாி2= ெகா+ள7 ேவடாெம'ப= தா' அவ' க#=.
த$ தனிேய அவைன< ச2திக வ2த இரA தின*க>4 பி' ம@ப9 த'
கணவேனாA ஒ#ைற வி3A ெகாAகாம உட' வ2தவ+ ேபால
ேதா'றினா+ அவ+.

"த$ இேபா= நா' ம3A தா' றப3A ேபாவதாயி#2த=. அற
மாமா யாேரா ெதாி2தவ

ல 4யி#க இட=4 Gட ஏபாA ெசB=

வி3டா. அதனா =ளசி9 இேபா= எ'6டேனேய வ#கிறா+" எ'றா'
=ளசியி' கணவ'. =ளசி ஒ'@ ேபசவிைல. ஏேதா ெபாைம ேபால உட'
வ2தி#2தா+.

"க*ராஜுேலஷ'H விN\ ஆ... சஸH" எ'@ =ளசியி' கணவனிட ஒ#
ைறகாக மகி!<சி ெதாிவிதா' 84ண'. =ளசி ஒ'@ேம ேபசாம$#பைத
கட அவ+ கணவ', "எ'ன =ளசி? நீ ஒ'@ேம ேபச மா3ேடென'கிறாேய?"
எ'@ அவைள ேக3ேட வி3டா'.

அ2த விதியாச அவ' மனதிேல ெபாிதாகி விடாம ஒ4 ஏேதா ேபச
ய'றா+ =ளசி. அ2த ேப<சி மன இைல. உணவி' பிரதிப$ இைல.
விைடெப@ ேபா= கணவனி' ெசாகேளாA ேசேத அவ+ ெசாக>
இைண2= ஒ$4ப ஏேதா ெசா'னா+. அவ6 வாச வைர ெச'@ கா
கதவ#ேக நி'@ வழிய6பினா'. ம@நாேளா அதகAத நாேளா இர7
விமானதி கணவேனாA ெட$4 றப3A வி3டா+ =ளசி. நா3க+ யாேரா
ம2திர ேபா3A ஓட< ெசா'னா ேபால ஓவி3டன. ெபைண9
மாபி+ைளைய9 ெட$யி 4ைவபதகாக உட' ெச'றி#2த நாகசாமி
ச2திரDட' ஐ.சி.எH. அவகளி' பிரயாண க3Aைர ெதாடைர உடேன
பிர8ாிக ஏபாA ெசB9மா@ அ*கி#2ேத 84ண64 ஒ# 'எHபிரH ெட$வாி'
ெல3ட# எ1திவி3டா. கதைத அபேய காைலமல சமா74
ெகாAத6பி வி3டா' 84ண'. க3Aைரெதாடைர அAத வாரேம
ெவளியிAவதாக அறிவி ேபாட ேவAெம'@ 84ணைன வ@தினா.
க3Aைரெதாட அAத வாரேம ெவளிவ#ெம'@ அதிக ஆவேதாA சமா
நாகசாமி4 த2தி9 ெகாA= வி3டா. Cெபாழி இதழி ெவளியிட த4தி
உடா இைலயா எ'@ நிணயி4 ெபா@ைப அ2த பிரயாண க3Aைர
விஷயதி 84ண' ேமெகா+ள வி#பவிைல. அ= நாகசாமியி' காாிய ஆைச
எ'ேறா, சமாவி' ேபராைச எ'ேறா க#தி வி3A வி3டா'. ஏெகனேவ சமா
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நாகசாமியிட 'ச2திரDட' ஐ.சி.எH.J' க3Aைரகைள ெவளியிAவதி
84ண64 அEவளவாக வி#பமிைல' எ'@ ெசா$ ேகா+

3யி#பா

ேபா$#2த=. அத4 பிற4 நாகசாமி இரெடா# ைற 84ணனிட
அ1தமாக7 வ'ைமயாக7 ேபசியதி$#2= இ= ெதாி2த=. ர*கபாNய, சமா
இ#வ#ேம த'ைன பறி நாகசாமியிட ேகா+

3 ெந# ைவ= வ#வதாக

அவனா அLமானிக 2தி#2த=. அ2த க3Aைர ெதாடைர பறிய
உைம க#ைத இேபா= அவ' ெதாிவிதா, 'க3Aைரைய ெவளியிட<
84ண64< சமதமிைல' எ'ேற மீA இரகசியமாக நாகசாமி4 கத
எ1தினா? எ1தி விAவா சமா. நாகசாமிைய காைக பிபதி சமாதா'
அ2த காாியாலயதி த பாி8 வா*க த4தியானவ. நாகசாமி எ'ைற4
பிற2தா, அவ#ைடய பிற2த நா+ எ2த மாத எ2த ேததியி எ2த ந3சதிரதி
வ#கிறெத'@ 84ண6ேகா ைடH நாய#ேகா ெதாியா=. ஆனா சமா74
இமாதிாி விஷய*களி அதிகமான கவன உA.

நாகசாமியி' பிற2த நா+ எ'ைறேகா அ'ைற4 அதிகாைலயிேலேய ேராஜாC
மாைல9 ைக9மாக சா2ேதாமி அவ#ைடய ப*களா வாச$ ேபாB நிபா.
இப காாிய*களா நாகசாமிைய< சாியாக 4ளிபா3 ைவதி#பவ அவ.
84ணேனா இ= ேபா'ற ெசயகைள அசி*கமாக க#=பவ'. 'பாரதியா பிற2த
தினைத ேபாலேவா, விேவகான2த கா2தியக+ பிற2த தின*கைள
ேபாலேவா' நாகசாமிைய ேபா'ற ேசாேபறி பணகாரகளி' பிற2த தினைத9
ெகாடாAவ= அசி*க எ'ப= அவ' க#=. பிற2த தினைத ெகாடாA
பயாக இ2த< 8யநலவாதிக+ ேதச=4 எ=7 ெசBவதிைல எ'@
நிைனபவ' அவ'. இவக+ 8யநல=காக பண ேசப= ெசவா4<
ேசப= ச2ததிக>4< ெசா= மீத பAதி ைவ= வி3A ேபாவ= தவிர
இவக+ ேதச=4< ெசB9 ெதாA ஒ'@மிைல எ'ெறணி இவகைள
ெவ@தா' அவ'. பதிாிைக ெதாழிைல பறி 'ஃேபா எHேட3' எ'@
'ேபனா Fரனி' சதிய 9த' எ'6 இல3சியவாதிகளி' தக*களி
வாசி=, ெசாெபாழி7களி ேக3A இளைமயிேலேய அதி நா3ட
ெகாடவ' அவ'. அ2த ெதாழி$ Lைழ2= பாத பி' இேபாேதா
த'னபிைக இலாதவக>, இலகிய உண<சிேய அ@ ேபானவக>
அறிவி'ைமயினா தியிேல ேபைம ப3A ேபானவக>மாக சமாைவ
ேபா பல அதி நிைற2தி#பைத பா= ெநா2= ேபாயி#2தா' அவ'.
'திலக#, பாரதியா#, சதிய ேவ3ைகேயாA பதிாிைக நடதிய ேதசமா இ=?'
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எ'@ அவ6ேக ச2ேதகமாயி#2த=. எனி6 இ2த< D!நிைலைய பா=
அவ6ைடய நகீர ைதாிய ெப#கியேத ஒழிய< சிறி= 4ைறயவிைல. ஒ#
பதிாிைகயாள64 கியமான ேதைவ நிைறய< சபளேமா, ேபாக வர காேரா,
ெட$ேபா' ப*களா வசதிகேளா அல; த'னபிைக4 அழி7 வ# ேபா=
இவைறெயலாேம =<சமாக மதி= ெகாA நிைலைமைய 'Q' எ'@ த+ளி
வி3A ெகா+ைகேயாA சதியேதாA நிமி2= விலகி நிகிற ைதாிய தா'
ேவA எ'பைத ஆணிதரமாக உண2தி#2தா' அவ'. ச2ைதயி மீ' கைட
ைவதி#பவக>+ இ#பைத ேபா'ற கீ!தரமான ெப#2த'ைம Gட இ*ேக
இைலேய எ'@ உ+Vர வ#2தினா' அவ'.

=ளசி9 ெட$4 ேபாBவி3ட பிற4 அவ' த' பாசைதேயா அ'ைபேயா,
க#ைணையேயா ெச?=வத4 த4தியான மனிதக+ யா#மிைல. =ளசியிட
4தலாகேவா ஆதிரமாகேவா ேபசினா Gட அ2த ேப<சி' ம@றமாக அவ'
மனதி க#ைண9 பிாிய நிரபியி#4. இேபாேதா காாியாலய
அLபவ*க>, ர*கபாNய மைறகமாக அவ64< ெசBத ெகAதக>
அவைன மிக7 கAைமயாக7 கா`'றி நி'ற தீைமைய எதி= ேபாாிA
சதிைய ெபற ெகா+ைக மறவனாக7 ஆகியி#2தன. யா எதைன
உயரதி$#2= ெநறி கைண திற2தா? 4ற 4றேம எ'@ அ1தி<
ெசா? - அ=< ெசா? ெநI8ரைத9, ெசா?ரைத9, ெகா+ைக
மற*களாக ேபாறினா' அவ'. இ2த மா@தகளா?, இேத சமயதி அவ'
Cெபாழி$ எ1தியி#2த ஒ# காரசாரமான தைலய*கதினா?, அகில இ2திய
உைழ4 பதிாிைகயாள மகாநா3ைட< ெச'ைனயி நடதி உைழ4
பதிாிைகயாள தைலவகளாகிய ேகாN த$யவகைள வரவைழ=
பதிாிைகயாளகைள அவமதி4 ெப# பதிாிைக தலாளிக>4 எதிராக< சில
தீமான*கைள நிைறேவறியதா? - நாகசாமி அவைன த எதிாியாக க#த
ெதாட*4கிற D!நிைல பபயாக மிக< சில வார*களிேலேய உ#வாகிவி3ட=.

அ2த< சமயதி ' ேதசிய இயக காலதி பல ைற சிைற ெச'றவ# பாரதி
பாடக>4 தைட இ#2த காலதிேலேய அைத ெத# ெத#வாக பா<
ெச'றவ#மாகிய மகாேதவ' எ'ற அச தியாகி ஒ#வ தைடய சிறிய
தW3ைட ைவ= 'ேநஷன ைடH' - எ'ற ஆ*கில ேதசிய வார இத! ஒ'ைற
ெச'ைனயி$#2= ெதாட*கியி#2தா. பி' நாளைடவி அ= தினசாியாகிய=.
அ2தர*க 8திேயாA உைம ேதசிய உண7ட6 அவ ெதாட*கியி#2த
அ2த பதிாிைக4 'நி\H பிாி3' காகித ேபா=மான அள7 கிைடகவிைல.
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காகிதைத வா*கி பதிாிைக அக அவாிட வசதியிைல. இ2த நிைலைமைய
ஒ# நா+ 84ணனிட ெசா$ வ#2தினா தியாகி மகாேதவ'. 84ண64 இ=
வியைப அளித=. சினிமா ந3சதிர*களி' பட*கைள அ<சி3A பக
ஒ'@மிலாம பாக ம3Aேம பதிாிைக நட=பவக>4 Gட ட' ட'னாக
நி\H பிாி3 வழ*4 அரசா*க ேதசிய இல3சியைத ' ைவ= பதிாிைக
நட= ஒ# நலவ#4< சாதாரண வசதிைய Gட தராதைத கA வ#2திய
அவ' 'விகிற பிரதிக>4 ேம பல மட*4 அதிகமாக ெபாB கண4 கா3
நி\H பிாி3 காகிதைத ம$வி ஏராளமாக வா*கி ெப#ப4தியான மீதைத
மிக அதிகமான க+ள விைல4 விகிற பலைர வாழவி3A இமாதிாி
நலவக>4 அரசா*க உதவாதைத க= ெபா=வாக ஒ# தைலய*க
Cெபாழி$ எ1தியேதாA அகில இ2திய உைழ4 பதிாிைகயாள \னிய'
ெவளிcடான 'தி வாBH ஆஃ ஒகி* ஜன$H3'?, இ= பறி ஒ# கடன
கத ெவளியிட ஏபாA ெசBதி#2தா'. இத' பலனாக 4ைறபாA
உாியவகளி' கவன=4 ெகாA வரப3A தியாகி மகாேதவ64 நி\H
பிாி3 கிைடக வழி பிற2த=. தாேம இரகசியமாக< ெசB= ெகா#கிற ஒ#
காாியைத க= த பதிாிைகயிேலேய தைலய*க வ2தைத நாகசாமி
அEவளவாக இரசிகவிைல. ேம? நாகசாமிைய ஒத ெப# பதிாிைக
தலாளிகளான பண தைலக+ சில# இ2த தைலய*கைத க= Gறி
நாகசாமிைய ெந#கினாக+. நாகசாமி ஆதிரமைட2தா. உடேன 'மா#தி
பளிேகஷ'H' 4) ெவளிcடான எ2த பதிாிைகயி' ஆசிாிய# நிவாகைத
கல2= ெகா+ளாம எைத9 எ1தலாகாெத'ற 8றறிைக நாகசாமியி'
ைகெய1தி3A எலா#4 வ2த=. ெகAபிக+ அதிகமாயின.

'F எ3 எேடாாிய கா'ஃபர'H' எ'ற ேபாி வார இ@தியி சனிகிழைம
தவறாம ஆசிாிய 41வி' G3ட ஒ'ைற ஏபAதி அதி யாைர9
ேபசவிடாம வாயைட= நாகசாமி ெகAபிக+ ெசBதா. பதிாிைககளி
தைலய*க*க+ எலா அவ 4ரலாகேவ ெவளிவ2தன. எைத ேக3டா?,
"நா*க+ சபள ெகாAகிேறா. நீ*க+ ேவைல ெசBகிறீக+" எ'@ பதி
Gறப3ட=. 84ண' தானாக மன ெவ@= அ*கி#2= ெவளிேயறி விட
ேவA ேபால காாிய*க+ எலா நட2தன. 'இ 3ாீ3ெம3' எ'6
அவமாியாைத பAத ெமல ெமல ேவAெம'ேற9, தெசயலாB நடப=
ேபால7 ெசBயப3ட=. ஒ#நா+ காாியாலய உபேயாக=காக இரA ைர3*
ேபA - ஒ# கல ெப'சி? ேவAெம'@ வழக ேபால ஒ# =A தாளி
4றி= ெகாA= 'விளபர நிவாகி HேடாH இ'சா^' ஆகிய
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ர*கபாNய=4 அ6பினா' 84ண'. ர*கபாNய அ2த =A தாைள
வா*கி ைவ= ெகாA அைத எA=< ெச'ற 84ணனி' ஊழியனிட,
"எ'னபா இ=? தின தின கலெப'சி?, ேநா34 ேக3கிறா*க!
இெத'ன ஆMஸா, தம சதிரமா?... கல ெப'Jைல9 ேநா3ைக9
ெவளியிேல எ*ேகயாவ= ெகாA ேபாB வியாபார பறா*களா எ'ன? ெபாிய
நி\ஸ'ஸா இல ேபா<8. சாி! சாி அற இ#2தா பா= அ6பேற'6
ேபாB< ெசா?..." எ'@ நாகாிகமிலாம ேபசினாரா. அ'ைற4<
சாய*காலேம ஏேதா காாியமாக அேபா= தயாராகி ெகா#2த அAத
வார= Cெபாழி$' 'ேமஅ ெசBத பார' - ஒ'ைற வா*கி வ#மா@ த' ஆ+
ஒ#வைன< 84ணனிட அவ' அைற4 அ6பியி#2தா ர*கபாNய.

"ஃபார ேக3கிற=4 - இவ யா#டா? கட கட மைடய'லா எேடாாிய$
தைலயிடற ம3டமான ஆMஸா ேபா<8 இ=! ஃபாரைத அவ*கேள
பா=4வா*களா6 ேபாB< ெசா?..." - எ'@ மிக மிக கAைமயாக அ2த
ஆளிட பதி ெசா$ அ6பிவி3டா' 84ண'. வழகமாக இப<
ச2தப*களி ேத வ2=, 'ெல3 அH ஃபெக3" - (நா இைத மற2=விAேவா)
ெசா? ர*கபாNய அ'@ வரேவ இைல. கல ெப'J?, ைர3* ேபA
ம3A ம@நா+ காைலயி அவ' காாியாலய=4 வ2த ேபா= அவ'
ேமைஜேம தயாராக ெகாA வ2= ைவகப3#2தன. பதிாிைகயி அ'@
அ<சாக ேவய ப4தி4ாிய விஷய*களி சினிமா விமசன இ#2த=. சினிமா
விமசனைத வழகமாக எ1=கிறவ இரA வார Wவி ேபாயி#2ததனா
84ணேன அ2த வார விமசன=4ாிய படைத பாபதகாக பக
கா3சி4 ேபாB வ2தா'. பக கா3சி 2= திேய3ட#4 அ#கி$#2த
சி@ விAதியி காபிைய9 = ெகாA அவ' காாியாலய=4
தி#ப7 வ2த ேபா= மாைல 6 மணி ஆகியி#2த=. ஆ@ மாத*க>4 ' ெவளி
வ2த ஆ*கில பட ஒ'றி$#2த உதிகைள9, அேத சமயதி ெச'ைனயி
மாபலதி ஒ# திேய3டாி பக கா3சியாக வ2த வ*காளி பட ஒ'றி'
கைதைய9 தி# அவைற தமிழி எ2த அள74 ெகAக 9ேமா அ2த
அள74 ெகA= இ2த படைத எA= தம= ெசா2த கபைன எ'@
டமாரம= ெகா#2தா இத' தயாாிபாள.

"தமிழி இEவள7தா' ெகAக 9 ேபா?" - எ'ற தைல ேபா3A
அத4 ஒ# விமசன எ1தி ஃேபாெமனிட ெகாA= கேபாH ெசBய
ெசா$வி3A மாைலயி அைற4 றப3A வி3டா' அவ'. விமசன
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அவ6ைடய கAைமயான தா4தகேளாA அAத வார= Cெபாழி$?
ெவளிவ2= வி3ட=.

பதிாிைக ெவளியான தினத'@ காைல பதிெனா# மணி4 அவ'
அ?வலக=4+ Lைழ2த= "சா நீ*க வ2த= உடேன F3A4 ஃேபா'
பண< ெசா$ ஐயா ெசா$யி#கிறா..." எ'றா+ ெட$ேபா' ஆேரட.
அைற4+ ேபாB நாகசாமி4 ெட$ேபா' ெசBதா' 84ண'. நாகசாமி ேபசினா.
4ர மிக7 கAைமயாயி#2த=.

"இ2த வார சினிமா ெரE\ எ1தியி#கிற= யா#?..."

"ஏ'? நா' தா' எ1திேன' சா..."

"ஐ ஆ ெவாி ஸாாி மிHட 84ண'! என4 ெதாி2தி#2தா இ2த விமசன
வ2தி#கேவ விட மா3ேட'. J... வி ஆ... ர'னி* எ பிJனH. பிJனH
Mபிைள பைக<8கறாபல எ1திடற= 8லப. ஆனா பதிாிைக4 அ=
எEவள7 ெகAதைல உடா46 உ*க>4 ெதாி9ேமா?"

"என4 நியாய எ'@ ப3டைததா' எ1திேன'."

"இ= நியாயேம இைல! இல3ச இல3சமாக< ெசலவழி<8 பட எAதவ64
ெபாிய இ'ஜHH! வ#ஷ=4 எ1பைதயாயிர )பாB அ3வHெம'3
இ2த 'பா3'யிடமி#2= ம3A நம4 வ#கிற= எ'ப= உம4 ெதாி9ேமா!
இைலேயா? வர வர உ*க ேபா4 ஒS சாியாபடைல என4. சமா7
ர*கபாNய உ*கைள பதி நிைறய< ெசா$யி#கா. அெதலா
நிஜ6தா' நா' இப நிைனக ேவயி#4. ேவெற'ன ெசBயற=?" எ'@
ெகாதிேபாA வினாவிவி3A அவ' பதிைலேய எதி பாராதவராக ெட$ேபாைன
'ட' எ'@ கதி அைற2தா ேபா ைவ= வி3டா நாகசாமி. 84ண'
எதைனேயா விதமாக< சி2தி= பா= அ2த பட 4ைறயற நல பட
எ'@ விமசன எ1த வழிேய இ#பதாக ேதா'றவிைல. மன<சா3சிேயாA
தா' த' கடைமைய நிைறேவறியி#பதாக அவ' உண2தா'. அதனா
நாகசாமியி' ேகாப=4 அவ' பயபடவிைல. அவ#4 ேகாப

3 Q

விAகிறவகைள பறி9 அவ' கவைலபடவிைல. ஆனா அ'றி$#2=
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காாியாலயதி அவ64 மைறக அவமாியாைதக+ அதிகமாயின. இரA நா+
கழி= ஒ# நா+ காைலயி அவ' காாியாலய=4 வ2= அைற4 Lைழ2த
ேபா= ெட$ேபா' இலாகா ஊழியக+ உ+ேள ஏேதா ெசB= ெகா#2தாக+.
எ'னெவ'@ விசாாித ேபா=,

"இ2த லயைன எA=ட< ெசா$ ஆட#*க. இ2த )4 ெட$ேபா'
ேதைவயிைல'6 ெசா$3டா*க. ர*கபாNய சா#4 இ'ெனா#
ெட$ேபா' இ#க3A6 இைத அவ ேடபி>4 'ஷி3' பண<
ெசா$3டா*க" எ'@ பதி கிைடத=. ேக3க எ'னேவா ேபா$#2தா?
84ண' இைத ெபா#3பAதவிைல. இதனா எலா ஒ# பதிாிைகயாளனி'
உ+ேள ^வ$= ெகா#கிற ெநIசகன அைண2= விAெம'@ நாகசாமி
நிைனப= தா' ைபதியகாரதனமாக ேதா'றிய= அவ64.
ெசௗகாிய*கைள இழக ைவ= அவமானபA=வத'

ல அைத<

ெசBகிறவக+ த*கைள தா!தி ெகா+கிறாகேள ஒழிய அ2த< ெசௗகாிய*கைள
இழ4 தீரைன அவகளா தா!திவிட யாெத'@ நபினான அவ'.
அவ6ைடய அைறயி ெட$ேபாைன அகறி ெகா#த அேத ேவைளயி
பக= அைறயி சமா ரா'JHடைர ைவ= உசாகமாக பா3A ேக3A
ெகா#2தா. உ+ேளயி#2தவக+ ெட$ேபாைன நீகி எA= ெகாA
வ#கிறவைர அவ' ெவளிேய நிக ேவயதாயி@.

அவக+ ேபான=ம அவ' அைற4+ ேபாB அம2தா'. கேபாஸு4 ெகாAக
ேவயவைற எA=< சாிபா= தி#திய பி' - அைத எA= ெகாA
ேபாவதகாக ஃேபாமைன அைழகலாெம'ற நிைனவி ஏேதா ஞாபகமறதியாக
ஃேபா' இ#2த இடைத நாய ைக ஏமாறேதாA மீட=. ைபைன Gபி3A
ெகாAகலாெம'@ - நீட நா+ உபேயாகிகாம உ+ேள ராயாி கிட2த
ேமைஜ மணிைய எA= ேமைஜ ேம ெட$ேபானி#2த இடதி ைவ=
த3னா'. மணி ஓைச4 பதி இைல. எ12தி#2= ெவளிேய வ2= ைபயைன
ேத9 அவ' அகபடவிைல. 84ண' இEவா@ ைபயைன ேத ெகாA
நி'ற ேபா= சமா அAத அைறயி$#2= ெவளிவ2=,

"எ'ன ேதடேற+? ைபயைன இ*கி#2= ச4ேலஷ' பா3ெமA4
மாதி3டதாக ேக+விப3ேடேன?" எ'@ 4ரைல தய*கினா ேபால இ1=
ேபசினா.
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"நானாவ= இ2த பா3ெம3ேலதா' இ#ேகனா? இைலயா? எ'ைன9
எ*ேகயாவ= என4 ெதாியாமேலேய மாறியி#க ேபாகிறாக+?" எ'@
சிாிதபேய சமாவிட ேக3A வி3A அ<84 ெகாAக ேவயவைற தாேன
ைகயிெலA= ெகாA ஃேபாெமைன ேத அ<சகைத ேநாகி நட2தா'
அவ'. ஃேபாெம' நமா!வா நா9A அவைன பாத= ஏேதா தயகேதாA
சிாிப= ேபால< சிாிதா. அவ' ைகெய1= பிரதிகைள அவாிட நீ3ய ேபா=,
"ஒ# நிமிஷ ெபா@=4*க சா! உ*ககி3ட ஒ# விஷய ெசாலS..." எ'@
ைசைக காபி= யா# இலாத ஒ#

ைல4< 84ணைன அைழதா நா9A.

84ண' நா9Aைவ பி' ெதாட2தா'.

"சா எ'ைன தபா நிைன<8காதி*க. நீ*க எ2த 'ேம6Hகிாி3' ெகாAதா?
நா' கேபாஸு4 வா*க படாதா. ெகாAகிற ேம6Hகிாிைட ப=
பா=< சமா சா# ர*கபாNய சா# 'அ)E' பணி ைகெய1=
ேபா3#2தா தா' நா' அைத கேபாஸு4 எA=கSமா. இைத ஐயாேவ
ஃேபா'ேல எ*கி3ட< ெசா'னா#" எ'@ நா9A Gறிய ேபா= 84ணனி' மன
ெகாதித=. ச

கதி' த 'ெநறி க' தன4 மிக அ#கி$#2ேத த'ைன

ெவ=ப திற2தி#பைத அவ' உண2தா'. ஆனா அதி ெவ=பி
வி12=விட அவ' ஒ#கா? தாயாராயிைல. 'ெநறி கைண ெந#பாக
திற2தா? 4ற 4றேம' எ'@ உர= Gறி வி3A அ*கி#2= எ12= நடக
தயாராயி#2தா' அவ'.

"எ'ைன ெராப ம'னி<சிA*க சா! எ' ேமேல ஒS தபிைல. நா'
4ழ2ைத 43கார'" எ'@ 4ைழ2தா நா9A. ர*கபாNயைத9, சமாைவ9
ேபா எலா ெகAதகைள9 மைறவாக உடனி#2ேத ெசB= ெகாA ேநாி?
சிாி=< சிாி= ேப8கிறவகைள விட காதி ேக3டைத அபேய ெசா$
ம'னி ேக34 ஃேபாெம' நமா!வா நா9A நாகாிகமான மனிதராக
ேதா'றினா 84ண64. அ<சகதி$#2= ேநேர அ?வலகதி$#2த த'
அைற4 தி#பிய 84ண' அ*4 ஓ ெகா#2த மி' விசிறிைய9
பக$ேலேய எாிகிற விளைக9 நி@திவி3A நிமி2த நைடேயாA ெவளிேய
றப3டா'.
-----------------
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அதியாய - 9

"ந மனைத நா எேபா= அதிகமாக பிற#4 ஒளி= விட யகிேறாேமா
அேபா=தா' அ= அவக>4 ந'றாக ெதாி2= விAகிற="
84ண' அ2த காாியாலயதி$#2= ஒ# திடமான 74 வ2தவனாக
எ12தி#2= ெவளிேய@ ேபா= ைக இடறி ேமைஜ ேம$#2= ேடபி+ மணி கீேழ
வி12= உைட2த=. அைத ம@ப எA= ைவக 4னி2தவ' - அ= ந'றாகேவ
உைட2= அ2த உைடத$' காரணமாக< ெசவி ெபா@க யாத க3ைட ஓைசயி
அ= ஒ$தைத ேக3A - அ2த அபHவரைத ெபா@க யாம அபேய
4ைப ெதா3யி ேபா3Aவி3A றப3#2தா' 84ண'. வழகமாக
இபப3ட நா3களி 4ழ2ைதைய9 கி+ளி வி3A வி3A ெதா3ைல9
ஆ3Aகிறவ ேபா - சமா7 உட' வ2= அLதாபமாக ேப8 பாவைனயி
அவ' வாைய கிள@வ= உA. அவ#ைடய காைல மல - தினசாி4 ெவளி\
எஷ' 'ேப^ ேளாJ*' (தினசாி பதிாிைகயி ெசBதிகைள ஒ1*4பAதி
பிர8ர=4ாியவைற வாக நிணயி4 ஒ# ேநர) ஐ2= மணி4.
84ணேனா

'@

'றைர மணிேக றப3A வி3டா'. நாய#ைடய

'ெம3ேராபா$ட' ைடH'
தினசாியாைகயா

'றைரேக தயாராகிவிA. அ= மாைல

'@ மணிேக 'ேப^ ேளாJ*' எலா 2= விA.

அதனா அவ' றபA ேபா= உட' றப3ட நாய காாியாலயதி
அவ64 ஏப3ட கசபான அLபவ*க+ பறி அைர4ைறயாக காதி
வி12ததாக7 அவறிகாக தா வ#2=வதாக7 8#கமாக Gறினா.
காாியாலய கபி$#2= 'கா பாகி*' வைரதா' அவேனாA Gட நட2= வ2தா
நாய. அற அவைன9 காாிேலேய தி#வ$ேகணி வைர ெகாA ேபாB
'ரா' ெசB= வி3A ேபாவதாக அவ Gறியைத அவ' ஏகவிைல. அவ#ைடய
உதவி4 ந'றி Gறிவி3A நட2தா' அவ'. அேபா= அவ6ைடய மனதி
பலாயிர உன7க+ 4றி ெகா#2தன. 'கிாிேயE ைர3டராக' - அதாவ=
பைடபிலகிய ஆசிாியனாக இ#கிற ஓ 'ஒகி* ஜன$H3'' வா!வி
இப எலா ஏபAவ= இய தா' எ'@ ேதா'றிய= அவ64. நாகசாமி
ஏதாவ= G3டதி உளறினா Gட அைத த பகதி எ3Aகால தைல
ேபா3A ெவளியிAவத'

ல அவ#ைடய தயைவ< சபாதி=விA காைல மல

சமாைவ ேபாலேவா, 'பிJனH ைல' ஆக கால2த+> 'ைடH' நாயைர
ேபாலேவா த'னா கால2த+ள யாத= சாி எ'ேற அவ' சி2தைன ெச'ற=.
அவக+ பதிாிைகயி ெவளியிட ேவயவைற ெட$பிாிட# நி#பக>
த2திக> ெமாழி ெபயக>ேம அவக>4 த2= விAகி'றன. நாேனா
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எலாவைற9ேம சி2தி=< ெசBய ேவயி#கிற=. க#விகளி$#2= ைவ
எதிபாகிறவ64

ைளயி$#2= 7 ெசBய ேவயவ64

இைடேய9+ள ேவ@பா3ைட இேபா= அவ' ெதளிவாக உண2தா'.
றபAேபா= கீேழ வி12= உைட2த ேமைஜ மணியி' ஞாபக வ2த=
அவ64. அ2த மணியி' நாதக3A அைத உைடத= எப< சீ4ைல2=
ேபாBவி3டேதா அபேய இ2த பதிாிைக காாியாலய உற7 இனி<
சீ4ைல2= ேபாவைத தவிர ேவ@ வழி இைல எ'ப= ேபா அவ64
ேதா'றிய=. த'மானைத மதிக ெதாியாதவகைள அவ' மதிக
வி#பவிைல.

'பதிாிைக ெதாழி விள4< 8டைர ேபா'ற=. எ3ட இ#2= அைத பாகிற
வைர ஒளிமயமாக7, கவ<சி நிைற2ததாக7 ேதா'@. அ#ேக ெந#*கினா
8A. அ2த< 8டாிேலேய கல2= வி3டாேலா வி3ைல ேபால க#கி விழ
ேவய= தா'' எ'@ காைல மல சமா - அக ஓ ஆஷாடCதி
த=வைத< ெசா?வா. பதிாிைக ெதாழி?4 திதாக எ2த இைளஞக+
வ#வ= சமா74 பிகாததாைகயினா அவ எேபா= இபேய G@வ=
வழக.

"நீ*க+ இ2த ெதாழி$ேலேய பழ2தி'@ ெகா3ைட ேபா3A ெவறிகரமாக
வா!2= ெகாேட இப மறவக>4 உபேதச ெசBய ெவ3கமாயிைலயா
உ'க>4?" எ'@ சிாிதபேய அவ மனதி ைத4ப அவைர
அேபாெதலா எதி= ேக3#கிறா' 84ண'. அத4 ம@ெமாழி Gறாம
ெமௗனமாக அவைன ஏறி3A பாதப சமா விஷம< சிாி< சிாிபா.
'எ'ைன ேபா இப இ#2தா பதிாிைக ெதாழி$ ெவறி ெபறலா தா''
எ'@ அவ 4றிபாக பதி G@வ= ேபா'ற ெமௗனமாக அைத< 84ண' ாி2=
ெகா+வ=A. 'எணதி பிற4 எாிேய சதி' எ'@ பாரதி Gறியி#ப=
ேபா, மனதி4+ DA 8ரைண உ+ளவக+ சமாைவ ேபா வாழ
யாெத'பைத9 அவ' உண2தா'. த'மானைத இழ2= ெகாA உட?
மன க#கி வா!வைத விட த' மானேதாA மன க#க விடாம தவ=
நலெத'@ ேதா'றிய= அவ64. மன மான க#கிதா' சமாைவ
ேபா'றவக+ அ*4 வா!2= வ#கிறாக+. ர*கபாNய, சமா ேபா'றவக+
வயி@ பிைழகாக பல ஈன< ெசயகைள< ெசBவைத அவ' அறிவா'.
நாகசாமி, ர*கபாNய, காைல மல சமா ஆகியவக+ தி_ தி_ெர'@ ச2திர
கலசாபிேஷக, ஸுரபாத தாிசன, ர3டாசி சனிகிழைம எ'@ த*க>4
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ேவய ேவ@ பதிாிைக தலாளிக+ சில#ட6, விளபர ஏெஜ'J
நிவாகிக>ட6, நாைல2= ெபாிய ெபாிய காகளி தி#பதி4 றப3A
ேபாவாக+. ெச'ைனயி?+ள பணகாரக>4 தி#பதி ேபாவெத'ப= 'F
எ3 ெராிேயஷ'' மாதிாி எ'@ எணியி#2தா' 84ண' - நெலண
க#ைண9மிலாம மன க#கி ேபானவக+ ெதBவ பதி9+ளவகளாக நக
யவ= ஏ' எ'பைத ம3A அவனா விள*கி ெகா+ள யாம$#2த=.
'தீபாவளி மல' ேபா3டா Gட த பிரதிைய ெவ*கடாசலபதி பாத*களி
ைவ= அ<சைன ெசBய ேவAெம'@ எA= ெகாA ஓAகிறவக+ - அ2த
மலைர உைழ= பாAப3A மலர< ெசBத உதவியாசிாிய6ேகா அ<8
ெதாழிலாளிேகா நாலணா அதிக தர ம@4 அள7
ெகாயவகளாயி#கிறாகேள எ'@ சி2திதா இதைன பதி9 இதைன
ெகாAைம9 ஒேர மனதி ேச2= இ#க 9மா எ'ப= தா' அவ' ச2ேதக.
ஒ'@ பதி ெபாBயாயி#க ேவA அல= மெறா'@ ெபாBயாயி#க
ேவA. மெறா'@ ெபாBயிைல எ'ப= உ@தியாக ெதாி2த பி'ேபா
பதிதா' ெபாBயாயி#க ேவAெம'@ ேதா'றிய=. ஒ# சமய காாியாலய
கா ைரவ ஒ#வ'

ல 84ண64 இ2த தி#பதி மம விள*கிய=. அ2த

கா ைரவ 84ணனி' எ1=களினாேல கவரப3A அவனிட ேபர'
ைவதி#2தா'.

"இ= ேவேற ச*கதி*க! பதி4 இ=4 சப2தேம இைல. 'ெப*கV
ேபாகிேறா' - 'தி#வன2தர ேபாகிேறா'6 றப3டா - இவ*க 'அ*ேக
எ=காக ேபாறா*க''6 ேக3கிறவக>4 ஒ# ச2ேதக வ#. 'தி#பதி
ேபாேறா'6 ெசா'னா அபி< ச2ேதக எ=7ேம வரா=*க. அ2த னித
ேப#4 அபி ஒ# சதி ஏப3A ேபாயி<8. அ2த ேபைர ேபாைவயாB
ேபாதிகி3A ேபாயி - எ*க ேபானா? இவ*க வழகமா பணGய
அ3fழிய*கைள பணி3A வர=4 வசதியாயி#4*க. கெபனிகளி'
விளபர நிவாகிகைள - அவக+ த*க+ பதிாிைகேக நிைறய விளபர*கைள
ெகாAக ேவAெம'பதகாக 'தணீ' - ெதளி<8 ேபாக ேபாகிய*களி
4ளிபா3 ெகாேடயி#பா நாகசாமி. அ2த விளபர நிவாகிகைள9,
தன4 பய'பட Gய மதவ*கைள9 தி#பதி மாதிாி ணிய
ேZதிர*க>4 அைழ= ேபாB அவ*கேளாA இரA

'@ நா3க+

4ளிகாம, ப ேதBகாம உ3கா2= சீ3டாAவ=, 4ப= ேவ@
ேகளிைகக>4 ஏபாA ெசB= ெகாAப=மாக எலா நட4*க.
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உ*க>4தா' ெதாி9ேம, நப நாகசாமி ஐயா74 'ெப*கV
ெரரஸ'E'6 ஒ#த' இ#காேன! நா*க இ*கி#2= காேல, தி#பதி4
றபடற இேத சமயதிேல அ2த ெப*கV ஆ> அ*கி#2= ெரA காாிேல
தி#பதி4 றபAவா'. ஒ# காேல இவ*க>4 ேவய 'பா3க+'லா
இ#4. இ'ெனா# காேல. யா# இ#பா*க'6 நீ*கேள ெதாிIசிகலா*க.
யாேரா 'ஒம கயா'6 ஒ# கவி பாயி#கா6*களால. 'ம=7 ம*ைக9'6
அ2த கைத தா'! னித ேZதிரதி' னித Gட இபி ஆ>*க
ேபாற=னாேல 43<8வரா ேபாயிA*க. இவ*க ேபாற இட
தி#பதியாயி#கிற=னாேல இபெயலா*Gட நட4'6 யா#ேம நிைனக
யா=*க. அட! இ=தா' ேபாக3A*க+. ெட$ேல#காேர ெம3ட அ3
அய' கெபனி அ3வHெம3 மாேனஜ 4சாமி - அ2த 4சாமிேயாட
ைம=னி பிரசவ=காக இ*ேக ெம3ராH வரா'னா - உடேன ஏேபா3Aேகா
- ெச'3ர Hேடஷ6ேகா - நாகசாமி கா அ6றா#. மதவ*க>4 வசதி
பணி ெகாA= இ*ேக வசதிைய அைட9றா*க*கற=தா' சாி*க..." - எ'@
அ2த கா ைரவ ஒ# ைற 84ணனிட மன திற2= ேபசிய ேபா=
Gறியி#2தா'. நாகசாமி, சமா, ர*கபாNய ஆகியவகைள பறி நிைனத
ேபா= இ2த ேவைளயி? அ2த ஞாபக*கெளலா அவ' மனதி எ12தன.

84ணனி' மனேதாA இரடற கல2= உைற2= ேபாயி#2த த'மான=4
8ய மாியாைத4 காரண காலIெச'ற அவ' த2ைத அவைன வளதி#2த
D!நிைல தா'. அவ64 ஆ@ வய=, சேகாதாி4 இரA வய= நட2=
ெகா#2த ேபா= அதிக நிைன7 ெதாியாத ப#வதிேலேய தாைய இழ2= பி'
த2ைதயி' ககாணிபி அவக+ வள2= ெபாியவகளானாக+. அவ6
அவ' த*ைக9 ப+ளி ப த க`ாி ப வைர ேகாைவயி
கழிதாக+. அேபா= அவக+ த2ைத ேகாயQ கிழ4 ப4தியி ேபாWH
ச-இ'Hெபடராக இ#2தா. நாணயைத9, ஒ1கைத9, 8யமாியாைதைய9 ேபா@வதி ெந#பாயி#2தவ அவ' த2ைத. 84ணனி' தாB இற2த
பிற4 அவ இரடாவ= மணைத பறி நிைனக7 இைல. ேதச 8த2திர
ேபாரா3ட உ<ச நிைலயி$#2த சமயதி மகாமாவி' ெகா+ைகக+ ேம
ஏப3ட அபிமானதா? - அ2நிய ஆதிகதி' கீ! அபணி2= உதிேயாக
பாக வி#பாததா? ேவைலைய உதறி த+ளிவி3ட ெப#ைம9 அவ#4
இ#2த=. 4ழ2ைதகைள9 அேத நாணயேதாA, 8யமாியாைதேயாA,
க3Aபா3ேடாA வளதி#2தா அவ. G$ ேபா கிைட4 சபள=காக<
ெசா2த ேதசதி' ெசா2த சேகாதரக+ ேபா'ற ேதச பதகைள த
ைககளாேலேய அ= ெநா@க ேநவைத வி#பாம தா' ச-இ'Hெபட
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ேவைலைய உதறியி#2தா அவ. அ2த ேவைலைய உதறிய பி' 84ணைன9
அவ' த*ைகைய9 க`ாி கவி வைர பக< ெசB= ஆளா4வதகாக
CFக< ெசா= 1வைத9 அவ பணய ைவக ேவயி#2த=. அ=7
ேபாதாம - 4ழ2ைதகைள பக ைவ= ஆளா4வதகாக 4மாHதா
ேவைலயி$#2= ைடபிH3 ேவைலவைர கிைடத ேவைலகைளெயலா
பா= ெபா#+ ஈ3யாக ேவய சிரம அவ#ைடய =ைம கால வைர
அவ#4 இ#2த=. ஆனா? அ2த< சிரம*கைள எலா ெபா#3பAதாம
4ழ2ைதகைள அதிக ='ப ெதாியாம வளதா அவ. க`ாி நா3களிேலேய
எ1தாளனாக தமி1ல44 அறிகமாகிவி3ட 84ண' ப 2த=
ச3டக`ாியி ேசர ேவAெம'@ த2ைத வி#பினா. 84ணேனா
நாகசாமிைய நபி அவ#ைடய ஆைச வாைதக>4 பி'னா$#2த ேபா$
த'ைமைய ாி2= ெகா+ளாம பதிாிைக ெதாழி$ 42தா'. அவ6ைடய
சேகாதாி ஆசிாிய பயிசியி ேச2= ேதறி ேகாைவ4 அ#கி$#2த சிg
ஒ'றி?+ள ெபக+ ப+ளியி ஆசிாிையயானா+. மக6, மக>
உதிேயாக=4 ேபாB ேபா3 ேபா3A ெகாA த2ைத4 மாதா மாத
பண அ6பி அவைர ெகாடாA ஆைசேயா#ைகயி அ2த இனிய
அLபவ*கைள அைடய ெகாA= ைவகாம 'எ' கடைம 2த=. நா' ேபாB
வ#கிேற'' எ'ப= ேபா ேபாBவி3டா அவ. F3A4 ம#மக6 ம#மக>
வ2= பாகேவAெம'ற அவ#ைடய ெசா2த ஆைச Gட நிைறேவ@வத4+
கால' அவ உயிைர பறி= ெகாA வி3டா'. 84ண64+ நிைற2= கிட2த
ைதாிய=4 த'னபிைக4 காரண, அவ' த2ைத அவைன வள=
ஆளாகிய ைறதா'. இைத< 84ணேன தன4+ அ2தர*கமாக நிைன7
Gவ=A. அவ6ைடய த*ைக9, ைதாியதி? நபிைகயி?
ேதறியி#2தா+. அவ>4 மணமாகவிைல. எ2த ெபக+ உயநிைல
ப+ளியி அவ+ ஆசிாிையயாயி#2தாேளா அேத ப+ளிைய< ேச2த விAதி4
வாடனாக7 இ#2= அ*ேகேய வசி= வ2தா+ அவ+. ஓB7 ஒழிவிலாத
பதிாிைக காாியாலய ெபா@களா 84ண' சேகாதாிைய< ச2திக
அவ>ைடய கிராம=4 ேபாBவர யாம$#2த=. அவ' அவைள பா=
ஒ# வ#டதி4 ேமலாகியி#4. ேபான வ#ட த'னிட பகிற ெப
4ழ2ைதகைள 'எHகஷ'' அைழ= ெகாA அவ+ ெச'ைன4
வ2தி#2தா+. அேபா= அவளாக வ2= 84ணைன< ச2திதி#2தா+. அத' பி'
அவ+ ேவைல பா= வ2த கிராம=4 ஒ#ைற ேபாB வர ேவA எ'@
அவ' பலைற தி3டமி3A அப ேபாBவர யாம த3 ெகாேட
இ#2த=. த*ைகைய பா=வர ஆவ$#2= அவகாசமிலாதி#2த=.
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இேபா= Cெபாழி காாியாலய ேவைலைய வி3A விடலாெம'ற தீமான=4
வ2த= - வி3A விAதைலயாகி< சி3A 4#விைய ேபா - ெவளிேயறலாெம'ற
அ2த மனநிைலயி - உடேன த*ைகைய ேபாB பாக ேவAெம'@
ேதா'றிய= அவ64. இ'றிர7 அல= நாைள காைலயி ஓBவாக உ3கா2=
நாகசாமி4 ஒ# கத எ1தி அேதாA த' இராஜினாமாைவ9 அ6பி
விAவெத'ற 74 வ2தி#2தா' அவ'. காாியாலயதி$#2= ெவளிேயறி
ெமயி' ேராA4 வ2= 'பH' பி= தி#வ$ேகணியி அைற4 வ2=
ேச#கிற வைர - இப பல நிைன7க+ ஓன. அவ' அைற4 ேபாB< ேச2த
ேபா= அ2த பாலகா3A ெப கமல அ*ேக அவைன எதிபா=
காதி#2தா+.

"ஊாி$#2= ெகாIச பண மணியாட வ2த=. உ*க>4 நா' தரேவய
இ#d@ )பாயி d@ இேபா= ெகாA= விAகிேற' அணா" - எ'@ சிாி=
ெகாேட )பாB ேநா3Aகைள எணி ெகாAதா+ கமல. அேபாதி#2த
மனநிைலயி அ2த ெப 'அணா' எ'@ கனிவாக அைழத பாச உற7
அவ64 மிக7 இதமாயி#2த=. அLபவ*களா ஏபA கசக+ உற7களா
ஏபA உாிைமகளா மா@வ= வா!வி?+ள ஒ# ந'ைமயாக ேதா'றிய=. சில
நா3க>4 ' காாியாலய=4 ேத வ2= அவ+ த'னிட பண வா*கி
ெகாA ேபானைத த'6ைடய பல ேவைலக>4 நAேவ அவ' மற2தி#2தா'.
இEவள7 விைரவி அ2த மாணவி த'னிட பணைத தி#பி ெகாAக
வ#வா+ எ'பைத9 அவ' எதிபாகவிைல. த'6ைடய மனதி' உ+
ேவதைனகைள மைற= ெகாA அவளிட ேபசலானா' அவ'. ஆயி6
எபேயா அ2த ெப அவ6ைடய கதி$#2ேத அைத கAபி=
வி3டா+ ேபா$#கிற=.

"ஏ' அணா? எ'னேவா ேபா$#கிறீக+. உட4< ெசௗகாியமிைலயா?"
எ'ேற அவைன ேக3A வி3டா+ அவ+. 'ந மனைத எேபா= நா அதிகமாக
ஒளிக ய?கிேறாேமா அேபா= தா' அ= மறவக>4 ந'றாக ெதாிகிற='
எ'@ ேதா'றிய= 84ண64.

"அெதலா ஒ'@மிைல. ேவைல அதிக. அைல<ச? ெகாIச அதிக" எ'@
84ண' அவ>4 பதி ெசா$ தபி= ெகாடா'. கணபா லா3^
ைபயனிட ெசா$ காபி வரவைழ= கமல=4 ெகாAதா' அவ'.
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"இ*ேக ம3A HடE7 பாதிர மற வசதிக> இ#2தேதா நாேன ஒ#
ெநாயி உ*க>4 அ#ைமயான காபி தயா ெசB= ெகாA= விAேவ'
அணா" எ'றா+ கமல. ச

கதி' எ2த

ைலயி$#2தாவ= உைமைய

எதி= உகிரமாக திற4 ெநறி கணி' ெவப மி4திைய இப ஒ#
சிறிய க#ைண9 பாச Gட 4ளிக 9ெம'@ அவ' எதிபாதி#2த=
கிைடயா=. கமல அவனிட சிறி= ேநர ேபசி ெகா#2த பி' ஒ# வார*
கழி= ம@ப வ2= பாபதாக Gறி விைடெப@ ெகாA றப3டா+.

"இ*ேக அைறயிேலேய வ2= பா#*க+! Cெபாழி காாியாலயதி ேவடா" எ'@ ெபா=வாக அவளிட Gறி அ6பினா' அவ'. கமல அவனிட
விைடெப@ ெகாA ெச'ற ேபா= மாைல ஐ2தைர மணி4 ேமலாகியி#2த=.
தி#வ$ேகணி ெபாிய ெத# எ'ற 4@கலான ெத#விேல ஜனெவ+ள அைல
அைலயாக ெப#க ெதாட*கிவி3ட=. ெத# ைனகளி பிளா3பாரதி
ம$ைக9 சாதிC7மாக CGைடக> கைடக> பைழய தக
பதிாிைக பரபரக> ைள=வி3டன. மாைல ேவைள எ'கிற நகர உசவ
ஆரபமாகி வி3ட=. மனதி 8ைம9, சி2தைனக>, கன=வி3ட அ2த
விநாயி இதைன ல3ச மக+ நிரபிய இ2த< ெச'ைனயி - இ2த மன<
8ைமைய9 கனைத9 - ேக3A ேதா+ மாறி ெகா+ள 2த ஓ உைம
நபைன உடேன பாக ேவA ேபா தவிபாயி#2த= 84ண64.
பாைலவனதி தணீ தாக எAப= ேபா இப< சமயதி நல
மனிதைன ேத< ச2திக ேவAெம'ற தாக ஏப3A விAகிற=. மனேதாA
கலக 2தவராக - அ2த மனதி' 8ைமைய ேதா+ மாறி ெகா+ள
2தவராக யாைரேய6 உடேன அ2த கணேம பற2= ேபாB பா= விட
ேவA ேபா$#2த= அவ64. =ளசியி' நிைன7 ஒ# கண எ12=
உ+ேளேய ேகாபமாக மாறி அட*கி வி3ட=. ஒ# காலதி அவ+ தா'
அவ6ைடய மனதி' 8ைமகைள ேதா+ மாறி ெகாடா+. அ2த உைமயி
இனிைம9 அLராக Gட இ#2தன. இேபா= அைவ இைல. அ2த இடதி
விரதி9 ேகாப மீதமி#2தன. இேபா= =ளசிைய ேபா மனதி'
8ைமைய ேதா+ மாறி ெகா+ள அவ64 யா#மிைல. ஆனா ஓ உைம
நபைன எணி ேதய= அவ' மன. ஏேதா நிைன= ெகாேட வ2த
ேபா= ெகா+ைககளி?, சி2தைனகளி?, த'ேனாA க#ெதா@ைம9 ந3
உ+ளவரான 'ேநஷன ைடH' மகாேதவைன எணினா' 84ண'. அவ#ைடய
'ேநஷன ைடH' காைல பதிபாக ெவளியா4 ஆ*கில தினசாியாைகயினா
இர7 ப= மணி வைர காாியாலயதி இ#பா அவ. ேநஷன ைடH

131

காாியாலய த ெச3 ெத#வி ஒ# பைழய க3டதி'

'றாவ=

மாயி$#2த=. அேத க3டதி' கீ! ப4தியி அ<சக இ#2த=.

'கணபா லா3^' ைபயைன Gபி3A ஃேபானி$#2த C3ைட திறக<
ெசா$ ஃேபா' ேப8 க3டணமாக அவனிட சிலைறைய9 எணி
ெகாAத பி' ேநஷன ைடஸு4 ஃேபா' ெசBதா' 84ண'. மகாேதவ'
காாியாலயதி இ#2தா. உடேன அவைன9 வர<ெசா$ அ'ேபாA
அைழதா. 4ளி= உைடமாறி ெகாA றபA ேபாேத இர7<
சாபா3A4 ெமHஸு4 வ#வதாக உேதசமிைல அவ64. த< ெச3
ெத#விேலேய மகாேதவைன9 அைழ= ெகாA ேபாB எ*காவ= சபாதி9
பா? சாபி3A ெகா+ளலா எ'@ தீமானிதி#2தா'. மகாேதவனிட மன
வி3A ேபசினா நிைன7< 8ைம ேதா+ மா@ எ'ற நபிைக அவ64
இ#2த=. மகாேதவ' ெவ@ பதிாிைகயாள ம3Aமிைல. 8த2திரமான
பதிாிைகயாளனி' இல3சிய=4 அவேர ஒ# பதிைன2= வ#ட கால
இயகமாக திகழ2= வ2தா. அவ#ைடய பதிாிைக4< ச2தா க3ய
விவசாயிக>, ெநசவாளக>, ெதாழிலாளக> ஒ#

3ைட ேசாளமாக7, ஒ#

ேப ைகதறி =ணிகளாக7, சில மண*4 ப#திகளாக7, ெவலமாக7
Gட க3யி#2தாக+. ஆ*கில தினசாியானா? அவ#ைடய
8யமாியாைதைய9, த'மானைத9 ெகௗரவிபதகாக அ2த பதிாிைகைய<
சில பிவாதமாக வா*கினாக+. தாBெமாழி ம3Aேம அறி2தவக+ ஆ*கில
ெதாி2தவகளிட அ2த தினசாிைய வா*கி ெகாA= பக< ெசா$ ெமாழி
ெபய= ேக3A ெகாடாக+. தமி!நா3 ெப#பாலான
தினபதிாிைககளி அேபா= உதவியாசிாியகளாயி#2த பல ஒ# காலதி
மகாேதவனிட உதவியாசிாியகளாயி#2= ெதாழி பழகியவக+.
அவகெளலா உதிேயாக=4 வி3A ெகாA= பணவசதியினா
ெபாியவகளாகி9 அவ ம3A வசதிகைள வி3A ெகாA=
த'னபிைகைய ேபா@வதகாக 'ேநஷன ைடH' - எ'ற இல3சிய
இயகதி தாேன 1ைமயாக இற*கியி#2தா.

84ண' அவ#ைடய காாியாலய=4 ேபாB< ேச2த ேபா= ெட$பிாிடாி
வ2தி#2த த2தி ஒ'ைற தயாாி= தைல ெகாA= உ+V பதிகாக<
ெசBதியாகி ெகா#2தா அவ. அ2த காாியதி சிறி= ேநர அவ#4
உதவி ெசBதா' 84ண'. பி' ெபா=வாக இ#வ# சிறி= ேநர ேபசி
ெகா#2தாக+. ேப<சினிைடேய, "Cெபாழிைல வி3A நா' விலகிவிட
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ேபாகிேற' சா" எ'@ 84ண' அவாிட Gற ேந2த=. அவ அவ' கைத
G2= கவனி= வி3A வினவினா.

"ஏ'? எ'ன காரண?"

"காரண ஒ'றிைல. எதைனேயா இ#கிற=. எைத ேக3டா?, 'நா*க+
சபள ெகாAகிேறா. நீ*க+ ேவைல ெசBய ேவA' - எ'@ திைய<
சபள=4 அட4 பிப= ேபா'ற ெதானியி ேப8கிறா நாகசாமி. 'ாீ*
ேம3ட#4' (பகிற விஷய*க+) நAவி விளபர*க+ ேபாட ேவA
எ'பத4 பதி - 'விளபர*க>4 நல இட ேபாக மீதி உ+ள பக*களி
எைதயாவ= ேபா3A ெகாA ெதாைல9*க+' - எ'ப= ேபா ேப8கிறாக+.
அைத பறி விவாதிதா 'கைத க3Aைர த$ய 'ாீ* ேம3டக>4' நா
பண ெகாAகிேறா. விளபரதாரகேளா நம4 பண ெகாAகிறாக+' எ'@ 4தக ெசBகிறாக+."

"ெத#<8வராயி#2தா 1க 1க விளபரேம ஒ3 விடலா.
பதிாிைகயா<ேச? நAநAேவ பக7 ஏதாவ= இ#2தாலலவா ெத#<8வ#4
பதிாிைக4 க7ரமான கணியமான விதியாச ஒ'@ இ#க 9?"

"நீ*க+ ெசாவ= தா' சாி எ'@ என4 பAகிற= சா! ஆனா அவக+ அப
ஒ# விதியாசைத9 உணரவிைலேய? 8வாி ஒ3Aகிற விளபர*கைள அப
ஒ3டாம 'பி'' அ= தகமாக ைபA ெசBதா ேபா=ெம'@
நிைனகிறாகேள?"

"அபயானா சிரம தா'! 4ைச ெதாழி ேபா 4= விள4 ேபா பதிாிைகயாளகளாகிய உ*க+ மனதி? எ' மனதி? 8ட விAகிறேத ஒ# ல அகினி - அ2த அகினிதா' - இ2த ெதாழி$' பதினி த'ைமைய
வியாபாாிகளிடமி#2= எ'@ தனிேய பிாி= காக 9 84ண'!"

மகாேதவனிட காாியாலய நிக!<சிகைள எலா மன திற2= Gறினா' 84ண'.
எலாவைற9 ஆதரவாக7 அLதாபேதாA ெபா@ைமயாக ேக3டா அவ.
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"இ2த ேதசதி உ+ள ெபா=வான கNட இ=! ஒEெவா# நல ெதாழி? அ=
வள2= பல' த#கிற நிைலயி பண பS ஆைச ம3Aேம உ+ள சில ெவ@
வியாபாாிகளிட ேபாB< சிகிவிAகிற=" எ'@ Gறி ெப#

<8 வி3டா தியாகி

மகாேதவ'.

"பதிாிைக4 த ேபாAகிறவக+ நாளைடவி ெவ@ 'ேராகக+' ேபா
மாறி விAகிறாக+. பபாயி$#கிற ஒ# கெபனி அ3வHெம3 மாேனஜாி'
மைனவி4 காIசிர ப3Aடைவ பிகிறெத'@ ெதாி2தா இ*கி#2=
விமானதி ப3Aடைவைய வா*கி ெகாA= அ6பி அவைர< சாி
க3Aவதி?+ள சிரைத - பதிாிைகயி' மற விஷய*களி இவக>4
இலாம ேபாBவிAகிற=. பதிாிைககைள பகிறவக> விளபரதாரக>
பதிாிைககைள நாA ேபா= அவறி ெவளி வ#கிற விஷய*களி' தரைத
நி@= பா= நானா தா' இனியாவ= நல D!நிைல உ#வா4."

"இத4 அEவள7 விைரவாக வி7கால பிற2= விடா= 84ண'! நீட
நாளா4. இேபா= உ*க+ வைர நீ*க+ எ'ன ெசBயலா எ'@ பாேபா.
நீ*க+ Gறிய விவர*களி$#2= இனிேம 'மா#தி பளிேகஷ'H 4#
க'ஸனி' நீ*க+ இ#க யாெத'@ தா' என4 ேதா'@கிற=.
எதைனேயா ெவறி ேதாவிக>4 அபா? ஒ# நல பதிாிைகயாளனிட
மீதமி#க ேவய= அவ6ைடய 'ெசா2த அக*கார தா'' எ'@ இ2த
=ைறயி அLபவ மிக ஒ# ெபாியவ ெசாவ=A. இ2த 'அக*காரைத'
பதிாிைககார' எ2த நிைலயி? எ2த விைலயி? வி@ விடGடா=... ஆனா
ஒ# விஷய! இதி நீ*க+ எப 7 ெசBய ேபாகிறீகெள'@தா' என4
ாியவிைல. இேபா= நீ*க+ Cெபாழி$ எ1தி வ#கிற 'ெதாடகைத'ைய
எ'ன ெசBய ேபாகிறீக+? அதத அைர4ைறயாக நி@திவிட Gடா=.
ஆவேதாA பகிற நல வாசககைள அதி#திபA=வ= ந'றாயிரா=."

"அைதபறி கவைலயிைல சா! இயைகயாகேவ அ= வ#கிற வார 2=
விAகிற=. நா' அ*கி#2= விலகி விட நிைன4 'ேப தி3டமி3#2த 7
அ=. ெதாட*கி ஒ# வ#ஷ ஆகிற=. தானாகேவ கைத கிற ேநர தா'..."

"அபயானா உ*க+ 7 சாிதா'; ேமேல எ'ன ெசBய ேபாகிறீக+?
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நீ*க+ வி#பினா 'ேநஷன ைடJ'' கத7க+ எேபா= திற2தி#கி'றன.
ஆனா இ*ேக எ'னிட ஒ# கNட உA. எ'னிடமி#4 4ைற2த
ெசௗகாிய*கைள9 நிைற2த கNட*கைள9 ேச2ேத நீ*க+ ப*கி3A ெகா+ள
ேவயி#4. இைலயானா யாராவ= ெதாி2தவகளிட ெசா$ பி..ஐ.,
ேநப' எ*காவ= இடமி#கிறதா எ'@ விசாாிகலா. ஆரப காலதி பல
ெபாிய ெபாிய பதிாிைக தலாளிகளிட இ#2= அவக+ நைம ஆ3
பைடகிற ேவதைன ெபா@க யாம தா' நாேன 8த2திர பறைவயாேன'.
அதனா எ' நபக>4 இப நிைலயி 'உதிேயாகைத காபாறி
ெகா+>*க+' - எ'ப= ேபா ஒ# ேபா= நா' அறி7ைர G@வேத இைல.
பதிாிைகயாளனி' ஒேர ஆ9த நியாயமான ைதாிய. நிவாக=4 பய2=
ெகாேட அ2த ஆ9தைத அவ' பிரேயாகிக யாெத'ப=தா' எ' க#=..."
-----------------அதியாய - 10

வா!வி' =யர*க>4 ெவ@ ெநIசினா ம3A சா3சியாக நிகிற ஊைம
=ைணகளா ஒ# பய6மிைல.

"பதிாிைகயாள' எ'ற த4தி4 காரணமான =ணி7 எ=ேவா அ= ெதாழி
பயதி அவி2= ேபா4. எனேவ ெசா48 நாA 'ெதாழி பய2தா*ெகா+ளிக+'
யாராயி#2தா? அவக+ ைதாியேமயி'றி பதிாிைக ெதாழி எ'ற
ேபாகள=4 வரGடா=" எ'றா மகாேதவ'.

"அ2த ைதாிய=4 'நகீர ைதாிய' எ'@ ெபய D3டலாெம'@ என4
ேதா'@கிற= சா! ஏென'றா ச

க வா!வி நியாயமான ைதாியேதாA எ12=

நி'@ ெபாBையேயா, 4றைதேயா சாAகிற ஒEெவா#வைன9 ெவ=வத4
எ2த

ைலயி$#2= எபப3ட ெகாய ெநறி கக+ திற4 எ'@

கணகி3A< ெசால யாம$#கிற=."

"பைழய நகீர' ெநறி கணி ெவ=பி வி3டா'. ஆனா திய
நகீரகளாகிய நைம ேபா'ற பதிாிைகயாளகேளா எதைன ெநறி க
எEவள7 உயரதி$#2= திற2தா? DAப3A ெகாேட அநீதிைய< 83ெடாிக
ேவA! இ*ேக ைடJ ேச2= எ'ேனாA என= ெகாIச
ெசௗகாிய*கைள9 - அதிக கNட*கைள9 ப*4 ெகா+ள நீ*க>
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தயாராயி#கிறீகளா?" - எ'@ கைடசியி ெவளிபைடயாகேவ ேக3டா
மகாேதவ'.

"த$ எ' சேகாதாிைய பாக ேகாயQ ேபாBவர ேவAெம'@
இ#கிேற'. தி#பி வ2த= ம@ப உ*கைள ச2திகிேற' சா" - எ'றா'
84ண'. அவ# அத4 ேம அவைன வ@தவிைல. இ#வ# த<
ெச3 ெத#விேலேய இ#2த ஒ# வடகதி கைடயி சபாதி9 பா?
சாபி3A வி3A வ2= ம@ப9 சிறி= ேநர ேபசி ெகா#2தாக+. ேநர
அதிகமாகி வி3ட=. பH ேபா4வர7 Gட நி'றி#2த=. மகாேதவ64 FA 'ஐH
ஹ7H' பக இ#2த=.

"நீ*க+ இேபா= எ'ன ெசBய ேபாகிறீக+?" எ'@ அவைர ேக3டா'
84ண'.

"எ'ைன பறி கவைலயிைல. F3A4 ேபானா? ேபாேவ'. இ*ேகேய
'பைழய பாச' க3A ஒ'ைற தைல4 எA= ைவ= ெகாA பAதா?
பA= விAேவ'. ஒ'@ ேவAமானா ெசBயலா. நீ*க>
தி#வ$ேகணிேக ேபாக ேவயி#பதனா இரA ேப#மாக ேபசி
ெகாேட நட2= ேபாBவிடலா" - எ'றா மகாேதவ'. 84ண6 அத4<
சமதிதா'. மகாேதவனிட அவ64 பிதமான 4ண*களி இ=7 ஒ'@.
வா!ைகயி' ெசௗகாிய*க>4 த'ைன வைள= ெகா+ளாம த'6ைடய
அெசௗகாிய*க>4 ஏறப வா!ைகைய வைள= ெகாடவ அவ.
பHJ, ாிZாவி, சமய*களி நைடயி, அவசியமானேபா= டாJயி, எ'@
ேபா$ Hேட3டH எைத9 கபி= ெகாA சீரழியாம 2தப வா!கிறவ
அவ. அவ#ைடய இ2த எளிைமைய அவ' மிக7 வி#பினா'. த*கைள பல
பா= தா*க+ நட2= ேபாவைத பாிதாபமாக ேநா4வ= ேபால7 - எனேவ
தா*க+ மைண மிதி= நடகேவ Gடா= எ'ப= ேபால7 - ேபா$யாக
கபி= ெகாட 'Hேட3டH' பாவைனயினா ெச'ைன ப3ன=
பதிாிைகயாள சில வசதியற நிைலயி? கட' வா*கி காகளிேல பறபைத
பாதி#2தவ' அவ'. அேத ஊாி மகாேதவைன ேபா எளிைம ெகாடாA
சில பதிாிைக9லக மகாமாக> இ#ப= அவைன கவ2ததி வியபிைல.

அவகளி#வ# ேகா3ைட Hேடஷ' பாலதி ஏறி ம73 ேரா3Aகாக
ஐல3 கிர73 ேநாகி தி#பிய ேபா= உ<சி நிலா ஒளியி எதிேர ச தாமH
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ம'ேறாவி' 4திைர வா9 ேவகதி பாB2= வ#வ= ேபா அவசரமாக ஒ#
பிரைமைய உடாகிய=. ஒ# நிமிஷ நடபைத நி@திவி3A நி'@ கவனித
ேபா= ம'ேறாவி' 4திைர9 நி'@ வி3ட=. நிலா ஒளியி விசாலமான சாைலயி
ந3ட நAேவ அ2த 4திைர< சிைல மிகமிக வசீகரமாக ேதாறமளித=. அவ'
அ2த< சிைலைய G2= கவனிபைத9 அவ' மனதி ஓA சி2தைனைய9
அLமானிதவராக மகாேதவ' அவனிட Gறலானா.

பதிைன2= வ#ட*களாக இ2த< சிைலதா' எ' வா!ைகயி' 4#வாக இ#2=
வ#கிற= 84ண'! எதைனேயா ச2தப*களி எதைனேயா விதமான
மனநிைலகளி இ2த< சிைலைய நா' பாக ேந2தி#கிற=. ந+ளிரவி,
நAபக$, ெவயி விாியாத ைவகைறயி, 'னிரவி - எ'@ எதைனேயா
சமய*களி இ4திைர Fரைன பாதி#கிேற'. ைகநிைறய பணேதாA,
ைகயி பணேம இலாத ேபB வ@ைமேயாA, ேவ@ வழியிலாத காரணதா
த< ெச3 ெத#வி$#2= இர7 பதைர மணி4ேம இ2த பாைதயாக
தி#வ$ேகணி4 நட2= ேபா4 ேபா= - எதைனேயா ைற இ2த 4திைர
Fரனி' சிைலயி$#2= எ' வா!ைக த=வ*கைள ேதயி#கிேற' நா'.
நா நட2தா இ2த 4திைர9 அ2தரதி உயி ெப@ ேவகமாக நகவ=
ேபா$#4. நா நி'றாேலா இ=7 சிைலயாகிவிA. ைகயி வசதிேயாA நா
ேவகமாக வா!ைகயி' காாிய*க>4 ஓயா அைல2= ெகா#4 ேபா= இ2த< சிைல ேபாலேவ ப3ன 1வ= உசாகமாக ஓAவதாB ெதாி9.
ைகயி வசதியிலாம நா தய*கி மைல= நிகிற ேபா= இ2த< சிைல ேபாலேவ
ப3ன 1வ= சிைலயாக< சபிகப3A வி3ட= ேபா ேதா'@. நா
ஓனா உட' ஓAகிற சிைல இ=. நா நி'றா உட' நிகிற சிைல9 இ=தா'.
ப3னதி' வா!ைக த=வ இரகசிய - ஞான Dசைன - இ2த< சிைலயி
மைற2தி#பதாக என4+ எேபா= ஒ# 4ழ2ைததனமான அ*கீகார உA
84ண'" - எ'றா மகாேதவ'. அவ Gறியபேய பாகிறவ நி'றா சிைல9
நிபைத9 பாகிறவ நட2தா சிைல9 நகவ= ேபா ேதா'@வைத9
84ண' அேபா= G2= உண2தா'.

"இ2த< சிைலைய அைமத சிபிையவிட ப3ன= வா!74 இ*கிதமான
ஞான ெசா$ ெகாAபவ' ேவ@ யா# இைல" எ'றா மகாேதவ'.

"உைமதா'!" எ'@ வழி ெந3Aயிதா' 84ண'. மீA நட2தாக+
அவக+. ைபகிரா3H ேராA

ைலயி அவக+ ேவ@ ேவ@ திைசகளி
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விைடெப@ ெகாA பிாி2தாக+. அைற4 பேயறிய 84ணைன
பயிேலேய ஓ வ2= எதிெகாட 'லா3^' ைபய',

"இ'னி4 பா= எ*க ேபாயி3_*க... சா? உ*க>4 'ர*கா'
வ2தி#2த=. ெரA தர Gபி3A3டா*க. 'ெப*'ேல வ<சி#ேக'. வ2=
ேப8*க..." - எ'றா'. ைபய' Gறியைத ேக3A< 84ண' எ2த விதமான
பரபர அைடயவிைல. தன4 எ2த ஊாி$#2=, யாாிடமி#2=, 'ர*கா'
வ2தி#க 9ெம'பைத அவ' நபவிைல. ேவ@ யா#காவ= வ2த
'ர*காைல' தவ@தலாக ெதாிவிகிறாகேளா எ'@தா' த$
எணினா'. 'கணபா லா3^' - ைபயேனா, "உ*க>4 தா' சா?...
ச2ேதகேம இைல" - எ'@ நி<சயமாக< ெசா'னா'. உடேன 84ண'
ெட$ேபாைன எA= டய ெசB= 'ர* - எ'4யாீைஸ' Gபி3A
விசாாிதா'. விசாாித பி'ேபா ைபய' Gறிய=தா' உைம எ'@ ெதாி2த=.
$யி$#2= அவ64 'ர*கா' வ2தி#பதாக7, ம@ப இ'6 சிறி=
ேநரதி GபிAவதாக7 - ெவளி\ ெட$ேபா'க+ பறிய விசாரைண
பிாிவி$#2த ெப ெதாிவிதா+.

'$யி$#2= =ளசிைய தவிர ேவ@ யா த'ைன Gபிட 9!' எ'@
சி2தித ேபா= 'ஒ# ேவைள - பதிாிைகயாள ேவ^ ேபாA (சபள விகித) G3ட
சப2தமாகேவா, ெபடேரஷ' G3டதிகாகேவா 'ேகாN' ெட$ ெசல ேந2=
அ*கி#2= GபிAகிறாேரா' எ'@ ேதா'றிய= அவ64. $யி?+ள
இரெடா# ேபராசிாியக+, எ1தாளக+ ஆகிேயாாி' நிைன7 அவ6+
எ12ததாயி6, ெதாைலேபசியி GபிAகிற அள7 தன4 அவக>4
இைடேய எ2த அவசர அவசிய இைலெய'@ ேதா'றிய=. சி2தைனயி
இப பலவிதமாக 4ழபிய பி' '$யி$#2= GபிA க3AபAத
யாத இ2த ஆவ =ளசியி6ைடயதாகதா' இ#க 9ெம'@' அவேன
தன4+ ஒ# 74 வ2தா'. 'ெட$ேபா'' விஷயதி நாகசாமிைய ேபாலேவ
அவ மக> இ#பைத எணி உ+Vர< சிாி வ2த= அவ64. நாகசாமி ஒ#
ெட$ேபா' ெவறிய. அதாவ= 4ைற2த ப3ச நா+ ஒ'றி4 ப=
'ர*கா'களாவ= ேபா3A ேப8வா. ஒ# காாியமாவ= 'ர*கா$' ேபசி
க ேவய அவசர காாியமாக இரா=. தபா கா எ1தி ேபா3டா?
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நட2= விடGய காாிய=4 Gட 'ர*கா' தா' அவ#4. நா? Gைட
மாவA, ஊ@காBகாக அ6பி ைவக ேவAெம'@ - மாயவரதி?+ள ஒ#
நப#4 தி_ெர'@ அெஜடாக ஃேபா' ெசBவா. இரA டஜ' காC
மா=ைள வா*கி இர7 விமானதி ெகாAத6ப ேவAெம'@ ெட$4
யா#காவ= 'ர*கா' ெசBவா. அேத சமயதி 'மா#தி 4) ெவளிcA'கைள<
ேச2த அ?வலக*களி ேவைல பா4 ச4ேலஷ' நிவாகி, சHகிாிஷ'
நிவாகி, த$யவக>4< 'சிகனமாக ஆMH நடத ேவA' - எ'@ உபேதச
ெசB9 ேபாேதா, 'Gயவைர எலா ேபாH3 காேலேய எ1=*க+. தபா
ெசல7 நிைறய ஆகGடா=' - எ'@ அ=< ெசா?வா. அவைர பறி
நிைன= இப அவ' உ+Vர< சிாி= ெகா#2த ேபா= ெட$ேபா' மணி
அகலாயி@. ெட$ேபாைன எAதா' அவ'. ெட$ேபா' இலாகா ெபமணி
விவர ெசா$ய பி' எதிறமி#2= =ளசியி' 4ரதா' ம*கலாக ஒ$த=.

"கெபனி ேவைலயாக அவ ெஜBC ேபாயி#கிறா. நா' தா' F3 தனியாக
இ#ேக'. ெபா1ேத ேபாகவிைல. சாய*கால அபா74 'ர*கா'
ேபா3A ேபசிேன'. எேபா= யாாிட எைத பறி ேபசினா? எ' ஞாபக
உ*கைள< 8றிதா' இ#4. எ'னாேல உ*கைளேயா, உ*கைள பறிய
நிைன7கைளேயா மறக யேல. அபாவிட ேபசற ேபா= உ*கைள பறி
ெபா=வாக விசாாிேத'. நா' விசாாித ேபா= அவ உ*கைள பறி அEவள7
8கமாக பதி ெசாலைல. 'நா>4 நா+ எ*க>4+ேள மனHதாப
அதிகமாகி ெகாA வ#கிற= அமா! 84ண' இனிேம அதிக நா+ இ*ேக
இ#பாெர'@ ெசால யா=' எ'@ ேவ@ ெசா$ எ' கலகைத
அதிகமாகி வி3டா. அபாவிட ேபசி = ஃேபாைன கீேழ ைவத
வினாயி$#2= என4 ஒேர கவைலயாக இ#2த=. ஒ# ேவைல9 ஓடவிைல.
இர7 ஒ'ப= மணி4 ேம நீ*க+ எப9 அைற4 வ2= விAFக+ எ'@
எணி Gபி3ேட'. த$ இைல எ'றாக+. ெபா@ைமேயாA
ெட$ேபானயி காதி#2ேத'. இேபா=தா' கிைடதீக+. அ=சாி இர7
இEவள7 ேநர வைர எ*ேக ேபாயி#2தீக+?"

"காாியமி#2த=, ெவளிேய ேபாயி#2ேத'."

"அபா74, உ*க>4 ஆMJ அப எ'ன மனHதாப."
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"ஒ# தலாளி4 - ெதாழிலாளி4 இைடயி எதைனேயா மனHதாப*க+
இ#4..."

"நீ*க+ ெதாழிலாளியா... எ'ன?"

"எலாைர9 உ'6ைடய அபா அபதா' நட=கிறா. அவ சபள
ெகாAகிறா. அதனா நா*க+ ேவைல ெசBகிேறா! 8த2திரமாக அ*ேக நா*க+
ேவைல ெசB= விடGடா=!"

84ண' இப< ெசா$ ெகா#2த ேபா= ெட$ேபா' இலாகா ெபமணி
4@கி3A 'த

'@ நிமிட*க+' 2= வி3டதாக அறிவிதா+. அ2த

அறிவி 4ரைல அA= அவசரமாக7 பரபரபாக7 "தய7 ெசB= இ'6
'@ நிமிஷ 'எHெட3' (விாி7) ெசB9*க+" - எ'@ ேவெகா+>
=ளசியி' 4ர? ெட$ேபானி ேக3ட=.

"அபா 'ேகாபகாரதா'. ஆனா உ*கைள நிைனதாதா' என4
பயமாக7 கவைலயாக7 இ#கிற=..."

"எனகாக நா' கவைலபAவைதேய வி#பாதவ' நா'. நீ கவைலபAவ=
அநாவசிய. ஒ#வ#காக மறவ கவைலபAவ= தவிக யாத - அேத
சமயதி ெசாலாக7 ெவளிபடாத ெவ@ ெநIசி' சா3சி. வா!வி'
=யர*க>4 ெவ@ ெநIசினா ம3A சா3சியாக நிகிற ஊைம =ைணகளா
ஒ# பய6மிேல..."

"இ2த ஒ# விஷயதி ம3Aமிைலேய? பல விஷய*களி ெநI84 ெநI8
சா3சியாக ம3Aேம நி'றி#கிேறா நா."

"இ#கலா! ஆனா, இ'@ அைத எணி எ'ன ஆகேபாகிற= =ளசி?"

"ஆயிர ைமக>4 அபா$#2= உ*கைளேய நிைன= கவைலயா உ#கி
GபிAகிேற' நா'. ேப<சினா எ'ைன< சிரவைத ெசBகிறீக+ நீ*க+..."
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அவ>ைடய இ2த< ெசாக+ அ1ைக ேதாB2த 4ர$ ஒ$தைத ேக3ட ேபா=
84ண64 ேவதைனயாகதா' இ#2த=.

"நா' இலகிய ேசைவ ெசBய ஆைசபAகிேற'. உ' த2ைதேயா ெவ@ காகித
வியாபார ெசBய ஆைசபAகிறா. ேக3பா ேப<84 வசபAகிற ெக3ட 4ண
அவாிட இ#2த=. இ2த< D!நிைலயி என4 அவ#4 இனி எப ஒ=
வ#?"

"உ*க>ைடய சதி வாB2த எ1=களா? சி2தைன வள மி42த
நாவகளா? Cெபாழி?4 பலாயிர கணகான வாசககைள ேத
ெகாAத நீ*க+ அைத வி3A வி3A ெவளிேயறலாமா?"

"ேவ@ வழி இைல! ெவ@ அதிகார=4 க3Aப3A< சபள ெப@
G$யாக இ'6 சிறி= கால நா' அ*ேக தாமதிதா? எ2த எ1தி' சதிைய
நீ இேபா= ஆயிர ைமக>4 அபா$#2= க!கிறாேயா அ2த எ1தி'
சதிையேய நா' இழக ேநாி3A விA ேபா$#கிற=."

"எைத9 தீர ேயாசி=< ெசB9*க+..."

"இைத< ெசBத பிற4 இனி நாைள ேவெற'ன ெசBயலா எ'பைததா' இனிேம
தீர ேயாசிக ேவAேம ஒழிய - இதி தீரேவா ேயாசிகேவா - இனி
ஒ'@மிைல..."

"நீ*க+ இப< ெசால Gடா=! எ'ைன கவைலப3A அழிய விடாதீக+..."

ம@ப9

'@ நிமிட ய ேபாவதகான அைடயாள ஒ$ ெட$ேபானி

4@கி3ட=. பரபரேபாA ேம?

'@ நிமிட எHெட3 ெசBய ேவ

=ளசி ெகIசினா+. பி'னா நிைறய 'கா'க+ இ#பதா ேம? நீப=
சாதியமிைல எ'@ கபாக Gறி லயைன 'க3' ெசB= வி3டா+
ெட$ேபா' இலாகா ெபமணி. மனதி6+ ஏேதா ஓ அைர 4ைற உணேவாA
- ஆயிர ைமக>4 அபா தவி4 ஓ அ' உ+ள=காக உ+Vர
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ேவதைனேயாA ெட$ேபாைன ைவதா' 84ண'. இ2த தகவைல இEவள7
விைரவாக =ளசி அறிவத4 ஒ# வாB ேந# எ'@ அவ' எதிபாகேவ
இைல. த' ேம அவ>கி#4 அகைறயினா? ஆவதினா? ம@ப9
ெட$யி$#2= ஓ அவசர 'ர*கா'  ெசB= பாதியி நி'ற ேப<ைச
ெதாட*4வாேளா எ'ற பிரைமயி சிறி= ேநர ஒ# காாிய ஓடாம
ெட$ேபானயிேலேய உ3கா2தி#2தா' 84ண'. ம@ப அவ' எ12=
அைற4+ ெச'றேபா= மணி ப'னிரடைர4 ேம ஆகியி#2த=.
அேபாதி#2த மனநிைலயி உறக அவைன அSகவிைல. உட
ேசா2தா வ#கிற Qக மன விழிதி#2தா வரமா3ேடென'கிறேத!
நாகசாமி4 அ?வலக ைறப 8#கமாக ஓ இராஜிநாமா கத தனிப3ட
ைறயி விாிவானெதா# கத எ1தினா' அவ'. த'6ைடய ெதாட
கைதயி' கைடசி ப4திைய9 த'னிட அைர 4ைறயாயி#2த அ?வலக=
ேவைலகைள9 - இரெடா# தின*களி = அ6பி விAவதாக7 அ2த
கததி அவ#4 எ1தியி#2தா' அவ'. காாியாலய ஊழியக> ஃேபாெம'
நா9A சில# த'6ைடய ெவளிேயறைத பறி எ'ன நிைனபாக+ எ'@
கபைன ெசBவதி சிறி= ேநர கழி2த=. இப அவ' தானாகேவ இராஜினாமா
ெசBய QAவதகான காாிய*கைள எலா ெசBதி#2த நாகசாமி9
ர*கபாNய இைத வரேவ@ மகி!வாக+ எ'ேற அவனா நிைனக 2த=.

அத4 பி' அ'றிர7 =ளசி ம@ப $யி$#2= Gபிடேவயிைல. ஒ'@
ெட$ லயனி அதிக 'கா'களி' பிரஷ இ#2= அ= அவ>4 கிைடகாம
ேபாயி#க ேவA. அல= அவேள ம@ப GபிAகிற எணைத
ைகவி3#க ேவA. 84ண6 நீட ேநர விழிதி#2த பி' அதிகாைலயி
ேசா2= உற*கி ேபானா'. எ12தி#4 ேபா= வி2= அதிக ேநரமாகியி#2த=.
4ளி= வி3A< சி@ைய = ெகாA ேநேர தபாலாM84 ேபாB
நாகசாமி4 எ1தியி#2த கத*க+ இரைட9 த ேவைலயாக பதி7
தபா$ அ6பினா'. இரA

'@ நா3களி அ*4 றப3A வ#வதாக<

சேகாதாி4 ஒ# ' கத எ1தினா'. ம@ப9 அைற4 வ2த= த'
கடைமைய விைர2= தாக ேவAேம எ'ற உண7ட' ஏெகனேவ ெப#
ப4தி எ1தி9 4றி அைம= ைவதி#2த Cெபாழி ெதாட நாவ$'
இ@தி ப4திைய உ#வா4வதி ைன2தா'. மாைலயி த< ெச3
ெத#வி$#2த ேநஷன ைடH காாியாலய=4< ெசல நிைனதி#2ததனா பக$ேலேய Cெபாழி ேவைலைய = விட எணியி#2தா' அவ'. பக
சாபா3A4 Gட அவ' ெமHJேகா ேவ@ எ*4ேம ேபாகவிைல.
கணபா லா3^ ைபயைன 'பிளாH' நிைறய காபி வா*கி வர< ெசB= அ#கி
ைவ= ெகாA எ1= ேவைலயி

!கினா'. ேவைல 9 ேபா= ஐ2தைர
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மணி. அைத9 சாிபா= பதி7 தபா$ Cெபாழி?4 அ6பிவி3A ம73
ேரா$#2ேத அவ' த< ெச3 ெத#74 றபA ேபா= ஆறைர மணி4
ேமலாகியி#2த=. பHJ ேபா4 ேபா= விைரவாக பாைவயி ப3A மைற2த
ச. தாமH ம'ேறாவி' சிைல - த நா+ இர7 நப மகாேதவ' Gறிய
த=வைத நிைன7 Gற< ெசBத=. அ'றிர7 மகாேதவ6 அவ6 ெநAேநர
'ேநஷன ைடH' காாியாலயதி ேபசி ெகா#2தாக+. ெசBதிக>4
தைல ேபாAவ=, ெமாழி ெபய, )ஃ தி#த - ஆகிய சில உதவிகைள
அவ#4< ெசBதா' 84ண'. அ'@ மகாேதவ6, அவ6 'ைடH'
காாியாலயதிேலேய இரவி த*கிவி3டன. 'ைடJ'' ஸளிெம3 ஒ'@
ெவளிவர இ#2ததனா ெதாட2= சில இர7க+ ேவைல இ#2த=. மகாேதவ'
காாியாலயதிேலேய த*கினா. 84ண6 சில நா3க+ அவ#4 உதவியாக அ*4
அதிக ேநர ெசலவழிதா'. அதி மன நிமதி9 மகி!<சி9 மி4தியாயி#2தன.
அவ' நாகசாமி4 கத*கைள அ6பிய

'றா நாேளா, நா'கா நாேளா

அவ6ைடய இராஜிநாமாைவ எதிபாேத தயாராக எலா கண4 பா=
ைவதி#2த= ேபா 'ெச' இைண= - இராஜிநாமா ஒத கதேதாA பதி
அ6பியி#2தா நாகசாமி. பாAர*கனா - Cெபாழி$' ஆசிாியராக
நியமிகப3Aவி3டதாக அ'@ மாைலேய ேவெறா#வ

ல ேக+விப3டா'

84ண'. நாகசாமி4 'ப பதிாிைக காவல' ப3டமளி விழா நடதிய=
ேபா'ற காாிய*களி ' பாAர*கனா ஈAப3ட= Fேபாகவிைல எ'@
இெபா1= 84ண64 ேதா'றிய=. இ2த< சில நா3களி மகாேதவேனாA
பழகி உடனி#2= பாததி அவ#ைடய அLபவ, பதிாிைக=ைற ஞான,
த'னபிைக9, சி2தைன< 8த2திர அவைன ெவ4வாக கவ2தன. ஒ#
பதிாிைகயாள எ'ற ைறயி அவாிடமி#2த அறி7< ெச#4 அவ64
பிதி#2த=. 84ணனிட ேபசிய ேபா= அக,

'ஒ#ைம மகளிேர ேபால ெப#ைம9
த'ைனதா' ெகாெடா1கி' உA' -

எ'ற தி#4றைள Gறி இ2த 4றளி GறபAகிறைத ஒத ெப#ைம தா'
பதிாிைகயாளனி' ெப#ைம9 எ'@ வ@=வா மகாேதவ'.
பதிாிைகயாளனி' ெப#மிதைத கட' ஒபிAவா அவ. இ2த நா3
பதிாிைக ெதாழி ெவ@ வியாபாரமாகாம ேதசபதி9 - ேசைவ
மனபா'ைம9 நிைற2த இயகமாக ேவAமானா மகாேதவைன ேபா'ற

143

பதிாிைகயாளகளி' ைககைள பலபAத ேவAெம'@ 84ண'
நிைனதா'. அவ' Cெபாழி ேவைலைய வி3ட பி' ஒ#நா+ அதிகாைலயி
ஃேபாெம' நா9A அவைன அைறயி வ2= பா=வி3A ேபானா. அவ'
Cெபாழி$$#2= ெவளிேயற ேந2த= பறி9 வ#2தினா. காைல மல
சமாவி' ேமபாைவேயாA ைப2தமி! நாவல பா.பாAர*கனா
Cெபாழி$' திய ஆசிாியராக வ2= - க2தராண ெதாட க3Aைர எ1த
ஆரபிதி#ப= பறி9 ஃேபாெம' நா9A ெதாிவிதா. சிறி= ேநர ேபசி
ெகா#2=வி3A காாியாலயதி' அ<சக நபகைள பறி கனி7ட'
விசாாித பி' நா9Aவி4 விைட ெகாAதா' 84ண'. அ2த< சில நா3களி
மகாேதவேனாA பழகியதி அவ#ைடய பதிாிைகயாகிய இல3சிய
ேபாரா3டைத நட=வதகாக - அவ பA ='ப*கைள9 84ண'
க#2தா'.

ஹாபாி நி\H பிாி3 ாீக+ வ2= கிட4. பண க3 'கிளிய' ெசBய
யாததா உ+ேளேய 4ைம9 ஊைம ='பேதாA - அைத மறவகளிட
ெசா$ அவகைள9 ேவதைன பAதாம - தம4+ேளேய ைவ=
ேவதைனபA 8பாவ+ளவ மகாேதவ'. Cெபாழி காாியாலயதி$#2=
ெவளிேயறிய ேபா= தன4 கிைடத ெதாைகைய9, வழகமாக த'6ைடய
நாவகைள ெவளியிA ஒ# பதிபாளாிடமி#2= வா*கிய ெதாைக9மாக ஒ#
பதாயிர )பாB வைர அவ#4 உதவ ' வ2தா' 84ண'. மகாேதவ' த$
தய*கினா - ம@தா. தன4 கNடேம இைல எ'ப= ேபா 84ணனிட
சிாி= ேபசி ம1பினா. 84ண' மிக7 வ@திய பி' "சிேநகிதக>4+
ெகாAக வா*க ெப#பா? சிேநகிதைத பணய ைவகிற காாியமாக
2= விAகிற=. அதனா தா', பயபAகிேற'" எ'றா. அத4 84ண'
சாியானப பதி Gறினா':

"நீ*க> அபப3ட சிேநகிதாிைல; நா6 அபப3ட சிரம த#
சிேநகிதனாக மாறிவிட ேபாவதிைல. ஆகேவ தய*காம நா' த#வைத வா*கி
ெகா+>*க+. இைத வா*கி ெகா+ள தய*4கிறவைர எ'ைன உைம
நபனாக நீ*க+ அ*கீகாிகவிைல எ'@ தா' க#=ேவ'."

"இத4 அப அதமிைல 84ண'! என4 வ# சிரம*க>4 எ'
நபகைள ஒEெவா#வராக நா' பணய ைவக Gடா= எ'@ தா'
பாேத'. 'பா*க'களாக7 வதககளாக7+ள ெப# பதிாிைககளி'
தலாளிகேளாA க#= மா@ப3A ெவளிேயறி நா' ெசா2தமாக பதிாிைக
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நட=வதா - வதகக+ எ'ைன பழிவா*4வதகாக விளபர ஆதர7கைள
த#வதிைல. ெபா=மகேளா இ2த நா3 பழக=4 அைமயாகி
கிடகிறாக+. அவகைள தியத4 நலத4 பழகபAத அதிக யசி
ேவயதாயி#கிற=. 'க'ஸேவE' மனபா'ைம த1ேபறி ேபான
ேதசதி எண*கைள மாறேவ ெப# ர3சி ேதைவபAகிற=. நா'
சிரமபAவத4 அ=தா' காரண. இEவளவி4 எ' பதிாிைகைய
எனகாகேவ பல பிவாதமாக வா*4கிறாக+. பணமாக ெகாAக
யாதவக+ தானிய

3ைடகளாக7, பட*களாக7 Gட< ச2தாக3 எ'

பதிாிைகைய வா*4கிறாக+. ஆனா வா*4கிற இ2த< சி@பா'ைமயினைர விட
வா*காம எ'ைன தவிகவிA ெப#பா'ைமேயாைர நிைன= தா' நா'
ஏ*4கிேற' 84ண'..."

"உ*க+ ஏக நாளைடவி தீ2=விA சா! உ*கைள பிவாதமாக
ஆதாிகிறாக+ எ'@ Gறினீகேள, அ2த< சி@பா'ைமயினாி ஒ#வனாக எ'ைன9 எணி இைத ஏ@ ெகா+>*க+. இ= இேபா= உ*க+
காாிய=4 பய'பட3A. ம@ப என4 ேதைவயான ேபா= இைத உ*களிட
ேக3A வா*கி ெகா+கிேற'" - எ'@ ெசா$ அ2த ெதாைகைய அவாிட
ெகாAதா' 84ண'. ச

கதி எ2ெத2த வவி 4ற*க>, தீைமக>,

பிைழக> ம$2தி#கி'றனேவா - அ2த2த 4றைத அ*க*ேக எதி=
நி'@, இதி 4றமி#கிற= - எ'@ ெசால எ12தி#4 யாேரா ஒ#வைன
எதைன ெநறி கக+ திற2= ெவ=கி'றன எ'@ எணி பாகேவ
='பமாயி#2த= 84ண64. இப ெநறி ககளா ெவ=பி மன நம=<
சாபலாகிவிடாம =ணி2= ெவளிேயறியவ எ'ற ைறயி 'ேநஷன ைடH'
மகாேதவைன அவ64 மிக7 பிதி#2த=. மகாேதவ6ைடய யசி4
கிைடகிற ஆதர7 ெவறி9 இ2த நா3' 8த2திர சி2தைனயாள64
கிைடகிற த ஆதர7... த ெவறி9மாக அைம9ெம'@ அவ' நபினா'.
Cெபாழிைல வி3ட பி' 'ேநஷன ைடJ'' ஸளிெம3 ேவைலகளி?
மகாேதவேனாA உதவியாயி#பதி? அவ6ைடய ேநரதி ெப# ப4தி கழி2=
ெகா#2ததனா அவ' த'6ைடய அைறயி த*4வேத அCவமாயி#2த=.
அபேய அவ' அைற4 ேபானா? பதிெனா# மணி - ப'னிரA மணி
எ'@ அகாலதி தா' ேபாக 2த=. ம@ப அதிகாைலயி எ12= நீரா
வி3A த< ெச3 ெத#74 ேபாக ேவயி#2ததனா ெட$யி$#2=
மீA =ளசி Gபி3டாளா - இைலயா - எ'ற தகவைலGட அவ' ெதாி2=
ெகா+ள யாம$#2த=. அப இைடவிடாம அவ#காக உைழபதி
ஒ#விதமான ஆம தி#திைய9 நிைறைவ9 உண2தா' 84ண'.
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இப< 8@8@பாக அவ6ைடய நா3க+ கழி2= ெகா#ைகயி ஒ#நா+
அதிகாைலயி அதிசய ஆனா எதிபாதி#2த=மான ஒ# நிக!<சி நட2த=.
அதிகாைல ேநரதி சிறி= எதிபாராத ேவைளயி, எதிபாராத ெதாைலவி$#2=
=ளசி ேநேர அவைன< ச2திபதகாக அைற வாச$ வ2= இற*கினா+. ஒ#
டாJயி$#2= $ நாகாிக அவ+ ைகயி பிைணதி#2த 'வானி பா'4ட'
கீழிற*கிய =ளசிைய பாத7ட' 'அவ+ எேபா= $யி$#2= வ2தா+? ஏ'
டாJயி வ2= இற*4கிறா+? ஒ# ேவைள ேநேர விமானதி$#2ேத இ*4
வ#கிறாளா?' எ'ெறலா 84ணனி' மனதி ேக+விக+ எ12தன. அவ+
டாJயி$#2= கீழிற*கி வ2த ேபா= அவேனா அைறைய C3 ெகாA
ெவளிேய றப3A ெகா#2தா'. அவ>ேகா அவைன பாத= ேப<ேச
வரவிைல. ககல*கி அ1= விAவ= ேபா'ற =யர ேமான=ட' எதிேர வ2தா+
அவ+.

"ெசௗகியமா? ஏ= இப தி_ெர'@ ெச'ைன பக?" - எ'@ அவ' தா'
2தி ெகாA அ2ேயா2ய ெதாியா= ேவ@ைம 4ர$ அவைள விசாாிதா'.

"தி_ தி_ெர'@ எலா காாிய*க> நடகிற ேபா= இ= அப எ'ன ெபாிய
காாிய?" எ'@ ேகாபேதாA ஆரபிதா+ அவ+. அவ>ைடய அ1ைகையேயா
ஆதிரைதேயா ெத#வி ைவ= உைரயா ெகா+ள யாத நிைலயி ம@ப
ேமேல ேபாB அைற கதைவ திற2= அவைள உ+ேள வ#மா@ அைழதா'
84ண'.

"ெட$ேபானி ேபசிய ம@நாேள காைலயி விமானதி வ2= இற*கியி#ேப'.
அவ ஊாி$லாததா யவிைல. ேந@தா' வ2தா. உடேன என4
அபாைவ பாகS ேபா$#4'6 ெபாB ெசா$ இராதிாி விமான=ேக
அவாிட க3 வா*க< ெசா'ேன'. 'ெச'ைன4 ஃேபா' பணி
உ*கபாவிட ெசா$ காைலயி மீனபாக=4 கா ெகாAவர<
ெசா$ட3Aமா?' எ'@ விமான நிைலயதி வழிய6ப வ2த ேபா= ேக3டா
அவ. 'ேவடா! நாேன மீனபாகதி$#2= அபா74 ஃேபா' பணி கா
வரவைழ= ெகா+கிேற'' - எ'@ ெசா$ தபி= ெகாேட'.
F3$#2= கா வ2= வி3டா இ*ேக வர யா=. ேநேர அ*ேக ேபாக
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ேவயி#4. அதனா தா' டாJயி வ2ேத'."

"இ#க3Aேம! நா' எ*ேக ஓ ேபாகிேற'! எ'ைன பாக இதைன
அவசரெம'ன =ளசி? அதகாக டாJயி வ#வாேன'? F34
ேபாBவி3ேட வ2தி#கலாேம?" - எ'@ 84ண' Gறியைத அவ+ இரசிகவிைல.

"ஏ' இப ேபசமா3_க+? நீ*க+ ெசBத அநியாயைத ஃேபாெம' நா9A
என4 எ1தின கததி ெதாிவிதி#2தா. எப =ணி2தீக+ இைத<
ெசBவத4?"

"எைத< ெசBவத4?"

"ஏ' ஒ'@ேம ெதாியாத= ேபா நகிறீகேளா ெதாியவிைல? இராஜிநாமா
ெசB= வி3A ெவளிேய@ப இேபா= எ'ன நட2= வி3ட=?"

"எEவளேவா நட2தி#கிற=. உன4 ஒ'@ ெதாியா=. அதனா தா' நீ இப
ேக3கிறாB! ஒ#வைன 'ெவளிேய ேபாBவிA' - எ'@ ெசா$ ேநரயாக
அ6வைத விட அதிக அவமானபA=வ=, ெவளிேய ேபாவதகான
காாிய*கைள மைறகமாக ஏபாA ெசBவ=தா'. கா dறாA காலமாக
இப ஆ3கைள ெவளிேய அ6வதகான D!நிைலைய உ#வா4வைத
க@ பழகியவக+ உ' த2ைத9 ர*கபாNய. உ'6ைடய ஆைச9
ஆவ இைத ஒ'@ ெசB=விட யா=. எ' ேம$#கிற பிாியைத9 அ'ைப9 - அLதாபைத9 இ2த< சமயதி நீ ெவளிபைடயாக காபி=
ெகா+வ= Gட உன4 ெக3ட ெபயைர உடா4. நீ யா ேம அ'
ைவதி#கிறாேயா அவ மறவகளிட மைறகமாக அவமானபAவைத Gட
நீ வி#ப மா3டாB எ'@ நா' உ'ைன நபலாமலவா?"

=ளசி இத4 ஒ'@ பதி ெசாலவிைல. ெவளிேய நி'றி#2த லா3^
ைபயனிட காபி வா*கி வ#மா@ 4றி கா3னா' 84ண'.

"ஒ# நல பதிாிைக, எதிகாலதி இனிேம நீ*களிலாம சீரழி2= ேபா4ேம
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எ'ற கவைலயா அத4 உாிைமயாளாி' மக+ எ'ற ைறயி$லாம, அைத
இ=வைர வி#பி வாசிதவ+ எ'ற ைறயிலாவ= நா' வ#2திதாேன ஆக
ேவA?"

"எEவள74 எEவள7 சீரழிகிறேதா அEவள7கEவள7 நிைறய
விபைனயா4ெம'@ அைத நட=கிறவ எதிபாகிறாேரா, எ'னேவா?
மனிதகைள G$களாகேவ எதிபாகிறவகளிட உதிேயாக பாப= ேபா
ெபாிய ஆ9+ தடைன ேவ@ எ=7 இ#க யா= =ளசீ?"

இத4 அவ+ ம@ெமாழி Gறவிைல. தைரைய பாதப க கல*கி நி'றா+.
ைபய' காபிேயாA வ2தா'. 84ண' அைத வா*கி இரA 'கிளாH'களி பகி2=
ஊறி ஒ'ைற தா' ைவ= ெகாA மெறா'ைற, "காபி சாபிA =ளசி" எ'@
அவளிட நீ3னா'. சிறி= தய*கிய பி' அவ+ அைத வா*கி ெகாடா+.
=ளசி காபிைய 4= ெகா#4 ேபா= அவ' அவளிட Gறலானா':

"நாைள மாைல இரயி$ நா' ேகாயQ ேபாகிேற'. தி#பி வர ஒ# வார
ஆ4. த*ைகைய பா= ெராப நாளாகிவி3ட=. இ=வைரதா' பதிாிைக
ேவைல ஓBவிலாம இ#2= வ2த=. இேபா= நா' 8த2திர மனித'..."

"எ'ைன பலவிதமான நிைன7களி? ேவதைனகளி? சிைறபAதி வி3A
நீ*க+ உ*கைள< 8த2திர மனிதெர'@ ெசா$ ெகா+கிறீகேள; இ= எதைன
ெபாிய ெகாAைம?" - எ'@ காபி கிளாைஸ ேமைஜயி ைவ=வி3A ேக3டா+
=ளசி.

"உண<சிக+ அவரவ பாவவைனைய ெபா@தைவ =ளசீ! இதி$#2= உன4
கிைடகிற வா!ைகைய நீ சாியாக பாவி= ெகா+ளவிைல எ'@ ெதாிகிற=" எ'@ 84ண' அவ+ கைத G2= ேநாகியபேய Gறியேபா= அவ'
த'ைன தவி= தவி= ம@ெமாழி உைரபைத ெபா@காம அவ+
ேவதைனபAவ= ெதாி2த=. 84ணேன ேம? Gறினா':

"உ'னிட ஒ# ேவAேகா+ =ளசீ? தய7 ெசB= அைத நீ ஏேறயாக ேவA.
F3A4 ேபாB அபாவிட எ'6ைடய இராஜிநாமாைவ பறி ேநரயாகேவா,

148

4றிபாகேவா நீ எ=7ேம ேக3க Gடா=. உன4 அ= நலதிைல, என4
அ= நலதிைல. மணமாகி கணவேனாA வாழ ெதாட*கிவி3ட நீ, உ'
வா!ைகைய நரகமாகி ெகாA விடGடா=. இ'6 நீ ேபைதயாகேவ
இ#பைத நா' வி#பமா3ேட'. உலகைத க@ ெகா+. அப கபைத
அச3ைட ெசBேதா, மற2ேதா கபைனயி வாழாேத. அதனா பல அவQ@க+
கிைள= ெப#4."

"இேபா= ெசா'னீகேள, இத4 எ'ன அத?"

"உனேக ாி9. ந'றாக ேயாசி= பா..."

"எ' தவி ெபாிய=. உ*க>காகதா' $யி$#2= பதறிேபாB ஓ
வ2ேத'."

"நகிேற'. ஆனா உலகதி4 இனி அைத< ெசால யா=. மனிதகளி'
காத சதிய*க+ ேதாற பி' உலகதி4 அைவ ெசலா கா8களாகி விA.
F3A4 ேபாB மாியாைதயாB, ல3சணமாB 'அபா உ*கைள பாக ேவA
ேபா$#2த=. அதனா உடேன வ2ேத'" - எ'@ ெசா! அைத உலக ஏ4.
அசA ேபா, '84ண' சா இேபா= Cெபாழி$ இைலயாேம?' - எ'@
ேக3காேத! அப நீ ேக3பைத எ2த உலக நலப ஏ@ ெகா+ளா=..."

"உ*க>ைடய ேப<சி த$$#2ேத எ'ைன தவி= விட யகிறீக+?" எ'@ பதி Gறிய 4ர ெநகி!2= அ1ைகேய வ2=வி3ட= அவ>4.
84ண64 அ2த ேவதைன ெபா@கவிைல. மிக அ#கி ெந#*கி, உாிைமயி'
பழகதா ' ேபாலேவ அவைள ெதாடவ2த ைககைள நாணயமாக7,
ஒ1*காக7 க3AபAதி ெகாA, "=ளசீ!" - எ'@ கனிவான 4ர$ அவைள
அைழதா' 84ண'.

அவ+ ந'றாக தைல நிமி2= அவ' கைத பாதா+.

"நா' உ' ெநIசி$#கிேறனா இைலயா?"
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"உ*கைள தவிர ேவெறா'@ எ' ெநIசி இைலேய!"

"அபயானா எ' வாைதக>4 அ2த மாியாைதைய< ெசB! எ'ைன ந.
ஏென'றா நா' உ'ைன நகிேற'. இ2த நபிைக4 உட - உட
ேச2= வா!வ= ம3A இல3சியமிைல. மண*க+ கலப= மிகெபாிய காாிய.
அைத பல சமய*களி பல உல44 நி)பிக வதிைல. அப நி)பிக
யாதைத நீ ஒ# 4ைறயாக எணி வாடாேத" - எ'ற ேபா= 84ணனி' 4ர?
ேசாகதி ெநகி!2= கரகரத=.
------------அதியாய - 11

உலகதி மறவக>ைடய வா!ைகைய பறி கவைலபAகிறவக+
அதிகமாக இைலயானா? அEவேபா= விசாாிகிறவக+ அதிகமாக
இ#கிறாக+.

'ெவ3A ஒ'@ =A இரடாக' எைத9 ப3A கதாிதா ேபால எ1த
ெதாி2த 84ண' அேபா= =ளசியிட அப ேபசி தவிக யாம
தவிதா'. உண<சிகைள எதிெகா+> ேபா= எலா மனிதக>
ேபைதகளாவதி$#2= தப யா= ேபா ேதா'றிய=. ஆைசபAவத4
அ#வ#பைடவத4 ெசா2த மன*க+ ம3A இலாவி3டா, யா யாேராA
வாழேவAெம'@ மனிதக+ நிணயிகிறாகேளா அபேய வா!2= விடலா.
தா' மனதி நிணயிதப வாழயா= ேபாB - 'இ'ெனா#வ நிணயிதப
வா!கிேறா' எ'ற நிைனேப, ைவதியக+ ம#2= ெகாA= தீக யாத
ஒ# ேநாB தா'. மனதி' அ2தர*கமான கைள ஆற யாத வைர மனித'
கAபிதி#4 எலா ம#2=க>4 ஒ# ேதாவி9 உA ேபா$#கிற=
எ'@ எணினா' 84ண'. =ளசிைய< சமாதானபAதி அவ>ைடய F34
அ6பி ைவபத4 அ'@ அ2த காைல ேவைளயி மிக7 சிரமப3டா'
அவ'. =ளசியி' பதறைத9, அவ+ $யி$#2= பற2= ஓ வ2தி#4
நிைலைய9, அவைள F3A4 அ6பிய பி' தன4+ நிதானமாக< சி2தித
ேபா=, காத ேதாவிகளி' ேபா= நி<சயமாக அLதாபதி4ாியவக+ ெபகேள
எ'@ ேதா'றிய= அவ64. அப< சி2தித ேபா= =ளசியி' ேம அ=வைர
ஏப3ராத எைல வைர அவ6+ பாி7 ெப#கி வள2த=. ஒ# ெபணி' ேம
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சதியமாக ெபா*4கிற இ2த பாிவி4தா' காத எ'@ உலகி ெபய
ெசா?கிறாக+ ேபா$#கிற= எ'பைத9 84ண' அேபா= உண2தா'.
=ளசியி' தாப*கைள9, ேவதைனகைள9 எண எண அவ+ த'ைன
மறகி'ற வைர - த'6ைடய நிைன7கேள அவ>+ எழ யாதப தா'
எ*காவ= க காணாத ேதசதி4 ஓேபாB இ#2=விட ேவA ேபா
அவ64 ேதா'றிய=. ேபாB< ேச2த இடதி மன நிைறேவாA வாழ7
யாம, பி' த*கிய நிைன7கைள9 காத சதிய*கைள9 மறக7
யாம அவ+ பA ேவதைனகைள பாத பி' அவைள 4றவாளியாக7
அவனா எண யவிைல. த2ைதயி' ' ேகாபதி4 பய2=
தி#மணதி4 ஏபாA நடகிற சமயதி த' மனதி$#பைத திற2=
காபிக யாத அபிபிராய ேகாைழதனதி4 அவ+ ஆளாகிவி3டதாகேவ
நிைனக 2த=. D!நிைல4 பய2= - ெபா= அபவாத வ2= விAேமா எ'@
அIசி தீரக>, இல3சியவாதிக>மாகிய ஆகேள, பல சமய*களி ச
ேமைட எ'ற தளதி நாகாிகமாக நி'@ மனைத

க

 ெகாA விAகிற அள7

அபிபிராய ேகாைழதன+ள நா3ேல, ேபைதைம நிைற2த ெபெணா#தி
d$ைழயளவி த' அ2தர*கைத ெவளிகா3 ெகா+ள யாதவளாகி
வி3டா+ எ'பைத - அவ' உ+Vர ம'னிக7 இேபா= தயாராயி#2தா'. பல
நாவகளி - பல சி@கைதகளி - பல விதமான கதாபாதிர*களி'
மன<சிதிர*கைள வைர2= வைர2= அLபவப3ட அவ6ைடய சி2தைன இ2த
பிைழைய 'இ= ேநர Gய= தா'' - எ'@ அ*கீகாிக =ணி2த=. ஆனா
சி2தைன அ*கீகாிபைத உண7 அ*கீகாிக ம@த சமய*களி =ளசியி' ேம
அவ' ேகாப ெகாA ெகாதிகேவ ேந2தி#2த=. சி2தைனைய9,
உணைவ9 இைணகிற அள7 விேவகான2தராகேவா, கா2தியாகேவா அவ'
ஆகியி#க7மிைல. மனிதனி' இயைக 4ண*களாக இரதேதாA இைழகிற
மான ஈன*க+, ேகாபதாப*க+ எலா உண7களி இ#4 ேபா= சி2தைன
ம3A தனி=< ெசயபட வழியிலாதவனாகேவ இ#2தா' அவ'. =ளசி ெச'ற
சிறி= ேநரதி4 பி', காபி ெகாA வ2த கிளாHகைள எAக வ2த லா3^
ைபய', "இ'னா சா! அ2தமா ேகாவி<8கி3A ேபாயி3டா*களா?" - எ'@
அத, சப2த இலாம ஒ# நிமிஷ நி'@ சிாி= ெகாேட வினாவிய
ேபா=, "ஒSமிேல! கிளாைஸ எA= ெகாA ேபா..." எ'@ ம3Aேம
84ணனா பதி Gற 2த=. ெபணி' ேம அல= ெபைம எ'ற வசீகர
சதியி' ேம தா' இ2த உலக=4 எதைன க#ைண? எதைன பாச?
எதைன மயக? எ'@ உலைக விய2= அேபா= ஒ# சி2தைன ேதா'றிய=
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அவ6+. விமான நிைலயதி$#2= ேநேர டாJயி த' அைற4 அவ+ வ2த
பரபர, அழகி' ேசாகமாக எதி நி'@ அ1வ= ேபா'ற 4ர$ ம'றாய=,
எலாமாக< ேச2= கணபா லா3^ ைபயைன Gட பாதிதி#பைத
உண2தா' அவ'. சப2தமிலாம யாராவ= ேக34 இப ேக+வி Gட,
ஒ# நிைனைப பைடகிற சதி ெப@வ= வியபாகதானி#2த=. =ளசி மன
மா@ப க காணாம நீட கால=4 ேவெற*காவ= ேபாBவிட ேவA
ேபால ஒ# விரதி9 அேபா= அவ6+ேள எ12த=.

இல*ைகயி' தைலநகரான ெகா1பி$#2= ெவளியாகிற தமி! தினசாி ஒ'றி'
இலகிய ப4தியான வாரா2திர ெவளிc3ைட கவனி= ெகா+ள ஓ ஆசிாிய
ேதைவ எ'@ ' ஒ#ைற சப2தப3டவக+ த'ைன வ2= அைழத=
இேபா= ஞாபக வ2த= அவ64. அேத ேபால மேலயாவி?+ள
ேகாலாலCாி$#2= ஓ அைழ இ#2த=. ' இ2த அைழகைள ஏ@
ெகாA அ*ெகலா ேபாB அம2= விடாம நிைனபி? ேநாி? ஒ#
மயகமாக ஓ இனிய ெசாபனமாக நி'@ தAத 'னைக =ளசி9ைடய=தா'.
இேபா= 'அ*ெகலா Gட ேபாகலாேம' - எ'@ =ணிகிற அள74 அவ6+
ேவதைன\3ட Gய= இ'@ 'னைகயிலாத =ளசி9ைடய க தா'.
'அ' ெசBகிற ெப மனிதனி' வா!ைகைய எப ஆ3பைடகிறா+' எ'@ நிதானமாக ஒ# விநா நிைனத ேபா= அவ6+ உண7 அ2த நிைனைவ
ஏற=. அறி7 அ2த நிைனைவ விவாதித=. இ2த< சி2தைனக+ 4ழ
மனநிைலேயாA அவ' ெவளிேய றப3டா'. பி.ஆ.அ'. ச'H பH நி@ததி
பH ஏறி த< ெச3 ெத#வி4 ேபா4' ெச'3ர$ இற*கி
ேகாயQ#4 க3 வா*க< ெச'ற ேபா= க3 'ெகௗட' \வி
எதிபாராத விதமாக உறவின ஒ#வைர< ச2திக ேந2த=. ஒ#வ#ெகா#வ
4சல விசாாி= ெகாடபி',

"எ'னபா? எ*க>ெகலா எேபா= சாபாA ேபாட ேபாகிறாB?" எ'@
உலகிய வழகப தி#மணைத பறி விசாாிதா அவ. உலகதி
மறவக>ைடய வா!ைகைய பறி கவைலபAகிறவக+ அதிகமாக
இைலயானா? விசாாிகிறவக+ அதிகமாக இ#கிறாகெள'@ ேதா'றிய=.
இ2த விசாரைண உலக வழகி ஒ# ெபா= நாகாிக வழக.

"த$ த*ைக4 அலவா நடக ேவA?" - எ'@ 84ண' Gறியைத அவ
ஏப= ேபா ேதா'றவிைல.
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"நீதா'

தவ'. உன4 தாேன 'னா ஆக ேவA? உ' த*ைகைய நீ9

உ' மைனவி9மாக மைனயி இ#2தலவா தாைர வா= ெகாAக ேவA?"
- எ'@ விவாதிதா விடாகடரான அ2த உறவின. ச2தித இடதி விசாாித
சபிரதாய விசாரைணைய அவ சபிரதாயமாக = ெகாA ேபாகாம
வள=வதாக< ச$பைட2த 84ண' "ெகாIச அவசரமாக ேபாக
ேவயி#கிற=. ம@ப ச2தி4 ேபா= நிைறய ேபசலாேம?" எ'@
'னைக9 ைக Gத?மாக விைடெப@கிற விததி தப ய'றா'. அ2த
உறவின அேபா= விடவிைல. "எ*காவ= ெவளி\#4 பயணேமா?
பதிாிைக காாியமா? ெசா2த காாியமா?" எ'@ அேபா= அவ' க3 வா*க
வ2த பயணைத பறி விசாாிக ெதாட*கிவி3டா. ஒ# விநா அவ#4
ம@ெமாழி Gற தய*கிய 84ண' அAத விநாேய அ2த ேதைவயிலாத
ேபா$ தயகைத கைலெதறி2தவனாக, "நா' இேபா= பதிாிைகயி
இைல" எ'றா'. இ2த உைமைய அவரா இரசிக யவிைல.

"ஏ' அப? அட பாவேம! நல சபள ெகாA= ெகா#2தாகேள?
நிைறய ேப# இ#2த=..."

"....."

"இ2த காலதிேல ேவைலைய விடபடா=. அ=ேல9 நல சபள கிைடகிற
இடைத நி<சயமா விடேவ படா=."

"....."

"அப நா' வேர'..."

அவேர விைடெப@ ெகாA றப3A வி3டா. 'நீ ஒ# ேவைலயிலாத
ெவ3 ேபவழி! உ'ேனாA ேபசி ெகாA நிக என4 ேநரமிைல' எ'@
ெசாலாம ெசாவ= ேபால அ2த உறவின கதாி= ெகாA றப3A
வி3டதாக ேதா'றிய=. வயி@ 3ட தி'கிறவைன பIச பசியிலப3ட
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ப3னிகார' பாப= ேபா - மனிதனி' சபள த$ய ெசௗகாிய*கைள9,
பதவி - பிரசிதி - த$ய ெசௗகாிய நிழகைள9 மறவக+ கவனி=
ெகாேட இ#ப= ேபால7 அைவ அவைன வி3A நீ*4கிற ேபா= அல=
அவ' அவைற நீகி ெகாA 'இேபா= நா' தனி' எ'@ நிகிற ேபா= அ2த
கவனிைப9 வியைப9 மறவக+ வி3A விAவ= ேபால7 ேதா'றிய=.
இப அல3சிய ெசBவ= Gட ஒ# விததி ெநறி கைண திற2=
ெவ=வ= ேபா தா'. பிேர ேபா3A< ச3ட ம= மா3ய படேபா
மனித6 வாழ ேவAெம'@தா' சராசாியாக மறவக+ நிைனகிறாக+.
ஆனா மனித6ேகா ச3டைத கழறி ெகாA வர7, ேவ@ 'பிேர'
ேவAெம'@ மாற7 வளர7, இயபான ஆைச, QAதக+
எலாமி#கிற=. அ2த உறவினைர நிைன= - அவ பரபரபாக விசாாித
ஆவைத9, அவ நிைனத 'பிேரமி' அவ' மா3டப3#கவிைல
எ'றறி2த=, அவ றகணி= வி3A ஓய ேவகைத9 - நிைன= தன4+
தாேன சிாி= ெகாடா' 84ண'.

ெச'3ர நிைலயதி$#2= ம@ப பH ஏறி அவ' த< ெச3 ெத#வி4
ேபான ேபா= - அ2த ெத#வி' இ# ைனகளி? அ*க*ேக 8வ விளிகளி
அர8 ைளத சில க3ட*க+, கிட*4களி' ஓர ஈ<ச பாைய
ந3A அத4+ேளேய இரவி ட*4வ=, பக$ =ைறகதி

*கி கழியி
3ைட

Q4வ=மாக வா1 G$களி' 4Aப*கைள பறி< சி2தைன வ2த=. 'இவக+
வா!ைவ பா= வியக7 வியகாம$#க7 யா#ேம இ#க மா3டாக+
ேபா$#கிற=' எ'@ ேதா'றிய=. இவகைள ேபா'றவகைள பா=
அLதாபபட7 ப3ன= வா!ைக ேவகதி இடமிைல. வியக7
வழியிைல. ஒ'@ ப3டணதி ேதைவ4 மீறி ெகாடாAகிறாக+? அல=
அள74 மீறி அல3சிய ெசBகிறாக+. ெகாடாAவத4 அல3சிய
ெசBவத4 நAவி?+ள அவசியமான பல அள7க+ - மதிMAக+ இ*4 இைல
எ'ேற நிைனதா' அவ'.

'ேநஷன ைடH' காாியாலயதி' பகளி ஏறி அவ' மா4< ெச'ற ேபா=
மகாேதவ' ஏேதா த2தி ஒ'ைற ைகயி ைவ= ெகாA 4@4 ெநA4மாக
நட2= ெகா#2தா. 84ணைன பாத= கமல2= வரேவற அவ,
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"ஒ# காாிய உ*களா ஆக ேவA 84ண'! த2தி ேவ@ வ2=வி3ட=.
இேபா= நா தயாாி= ெகா#கிற 'இடHாிய ஸளிெம3'ேலேய
இ2த க3Aைர9 வ2தாக ேவA. Gh#4 உதகமடலதி4 நAேவ
கிராம ேபா' ஊசிக+ தயாாிகிற ெதாழிசாைல ஒ'றி#கிற=. அ2த
ெதாழிசாைலைய< 8றி பா= ஒ# க3Aைர எ1த ேவA எ'@
ேக3#2ேத'. வர<ெசா$ த2தி அதி#கிறாக+. நீ*க+ ஏேதா
ேகாயQ ேபாக ேவAெம'@ ெசா$ ெகா#2தீகேள. ேபானா
இைத9 = ெகாA வ2= விடலாமலவா?" எ'@ அவைன ேக3டா.

84ண6 அத4 இண*கினா'. அவ#4 உைழகிேறா - உத7கிேறா எ'ற
எணதி அறிைவ9, இல3சியைத9 இ# ககளாக ெகாA அயராம
ய? ஒ# 8த2திர பதிாிைகயாள64 பாAப3A =ைண நி4
ெப#மிதைத ெபறா' 84ண'. அ'@ மாைல வைர ைடH காாியாலயதிேல
கழி2த=. ம@நா+ மாைல ஊ#4 பயண இ#2ததனா 'ைடஸு4' அவ'
ேபாகவிைல. அைறயிேலேய இ#2தா'. பக$ கைடFதி4 ேபாB
த*ைக4< சில ெபா#+க+ வா*கி ெகாட பி' ம@ப அைற4 அவ' வ2த
ேபா= =ளசியிடமி#2= ஐ2தா@ ைற ஃேபா' வ2ததாக லா3^ ைபய'
ெசா'னா'. அப ைபய' ெசா$ ெகா#2த ேபாேத ம@ப ஃேபா'
அத=. 'ைபய'' ஃேபாைன எA= வி3A, "உ*க>4தா'" - எ'@
84ணனிட நீ3னா'. 'மாைலயி அவைன பாக வரலாமா?' எ'@ ஃேபானி
ேக3டா+ =ளசி.

"ஊ#4 ேபாவதாக ேநேற ெசா$யி#2ேதேன?" எ'றா' 84ண'.

"எ'ைற4 தி#பி வ#கிறீக+?"

"ஒ# வார வைர ஆகலா."

"அத4+ அபா எ'ைன பதிரமாக $4 விமான ஏறி தி#ப
அ6பிவிAவா..." எ'@ அவ+ ஏகேதாA Gறிய 4ர?4 அவ' ஒ#
ம@ெமாழி9 ெசால ெதாியாம தய*கினா'. 'ெபலா அவ' ெவளி\
றபAகிற நாளானா காைலயிேலேய அவ' அைற4 வ2= D3ேகJ
பிரயாண=4 ேவய தக*க+ =ணிமணிக+ எலா அAகி
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ைவ=வி3A ேபாவா+ அவ+. அவேன ெசா2தமாக ெப3யி =ணிமணிகைள
அ+ளி வாாி ேபா3A ெகாA றப3ட= அவ+ தி#மணத'@ ெவளி\#4
ஓய பயண தா'. =ளசி அAகி எA= ைவதா ெப3யி எலா
வாிைசயாக, நளினமாக - அழகாக அAகப3#4. எ=7
மறகப3#கா=. அவ+ தி#மணத'@ அவ' ெவளி\#4 ஓயேபா=
தாேன த' ெப3யி சாமா'கைள ைவ4 சமயதி, 'இனி நா' தனி. எ'
ெப3யி பிரயாண< சாமா'கைள எA= அA4 ேபா= எ2த அழகான
ைககளி' வைளக+ கW கWெர'@ இ=வைர ஒ$தனேவா அ2த அழகான
ைககளி' வைளக+ இனி இ*4 ஒ$கா=' - எ'@ ஞாபக வ2த=. இப அவ'
மனதி ஓ ெகா#2த இ2த ஞாபகைத அ2த விநாேய
ெபாBயா4கிறவைள ேபா, "நா' வ2= ெப3யி தக*க+ எலா எA=
ைவக3Aமா?" - எ'@ அேபாேத =ளசி அவனிட ஃேபானி ேக3டா+.
"ேவடா ேநர நிைறய இ#கிற=. நாேன பா= ெகா+கிேற'" - எ'@ தா'
இ'@ இேபா= அவனா அவ>4 பதி ெசால 2த=. எதிற
ஃேபானி சில விநாக+ ெமௗன நிலவிய=. பி' அவ+ 4ர கரகரத=:

"எ'ைன பிாி= விதியாசமாக நிைனக ஆரபி= வி3_க+..."

"அப நிைனக ேவAெம'@ உலக வழ4 நிணய ெசBதி#கிற= =ளசி...!"

"ேபாக3A! என4 ெகாA= ைவகவிைல. 2தா இ'6 ஏதாவ= சா4
ேபா4< ெசா$ ஒ# வார இ*4 இ#ேப'. நீ*க+ தி#பி வ2த= உ*கைள
பா= நிைறய ேபச ேவA. உடேன $4 தி#ப என4 மனமிைல..."

"அ=7 இனி அநாவசிய..."

"உ*க>4 எலாேம அநாவசிய தா'. நா' Gட தாேன?"

"....."

"நா' உ*க>காக இ'6 ஒ# வார இ*4 பழி கிட2தா Gட நீ*க+ தி#ப
மா3_க+... ேவAெம'ேற ேபாகிற இடதி நாளாகினா? ஆ4Fக+.
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இேபாேத ெசா$ விA*கேள'. இ*4 நா' காதி#கவா, ேவடாமா?"

"உ' இNட =ளசி..." - எ'@ ெசா$ ஃேபாைன ைவ= வி3டா' 84ண'.

ைவத 8வ3ேடாA ம@ப ஃேபா' மணி சீறி@. எAதா'. அவ+ தா' மீA
ேபசினா+.

"ஏ' இப ேபச பிகாம ஃேபாைன 'ட'ெக'@ ைவ= வி3_க+?
அதைன ெவ@பா எ' ேம?"

"நீயாக அப நிைன= ெகாடா அத4 நா' எ'ன ெசBய 9 =ளசி?"

- எ'@ அவ' ஆ@தலாக ஓாி# வாைதக+ விசாாித பி'ேப அவ+ தி#திேயாA
ஃேபாைன ைவதா+. எவ+ ேபைதயாகி ஒ#வைன விடாம ஓ வ2=
=ர=கிறாேளா அவ>ைடய அ' Gட< ச$ப= உA ேபா$#கிற=.
ஒேரயயாக இனி உப= ேபா வ2= ேமா= அ' ெவ+ள மனிதைன
பிரமிக< ெசB= விAவதா ேமாத வ#கிற அ2த பிரைமேயாA எதி ெபா*கி
கலக7 யா= மைல= ேபாகிற=. 84ண6 அேபா= அப மைலத
நிைலயி தா' இ#2தா'. அ2த ஏமாற அவைன9 தவிக ைவத= எ'ப=
உைமதா'. ஆனா அ2த தவிைப ஆைமயி' ெப#மிதேதாA
அடகியாA ேபச 2த= அவனா. அவளா அ= யவிைல.

ெம$ய பலFனமான சிற4கைள9ைடய பறைவக+ அதிக உயர பறக
வதிைல. ஆனா, அைவ அதிக உயர பறகிற பறைவகைள எலா விட
அழகாக7, ெம'ைமயாக7, இ*கிதமாக7 ேதா'@கி'றன. 4யிைல ேபா,
கிளிைய ேபா, சி3A 4#விைய ேபா, ைமனாைவ ேபா, ெபணி'
அ'பி4 ெம$ய சிற4க+ தா' உA ேபா$#கிற=.

அ'@ மாைல இரயி றபA ேபா= அதைன மன ேவதைனக>4மிைடயி
Gட பிரயாண 4@4@ அவ' மனதி இ#2த=. இரயி றபA '
கைடசி நிமிஷதி எபேயா மி'ன ேபா =ளசி9 ஒ# விநா வ2= க
கல*கி நி'றா+.

157

'விடாம =ர= இ2த ெம$ய காத பறைவயி' சிற4க+ வ$4ேம' எ'@
அவ6+ள இரத கசி2= மன ணாயி@. அவைள ஆள7 அவ64
உாிைமயிைல. கக7 உாிைமயிைல! தா' $ தி#வத4+
அவசிய அவ' வ2= விட ேவA எ'@ ம'றா ெகாேட, "நாேன ெசBத=.
ரயி$ சாபிட வசதியாயி#4" - எ'@ ஒ# ப' ெபா3டலைத9 எA=
நீ3னா+ =ளசி. அைவ ம@4 =ணிவி'றி அவ' வா*கி ெகாடா'.

"மனிதக+ நாA 8க*க+ இப அபமானைவதா'. ஆனா இ2த அபமான
8க*கைள தாேன ஆயிர ஆயிர ஆAகளாக காவிய 4ண*களாக
ெகாடாயி#கிறாக+?"

=ளசியி' ஆைசகைள ஒ# ேவதா2தியாக நி'@ 'அபமானைவ' எ'@ அவ' எைட
ேபாட 9. ஆனா கவியாக நி'@ அபமாக எைட ேபாட யா=. கவி
இரதின*கைள9 மணிகைள9 நி@=< சிறிய ெபா#>4 ெப#மதி
கணிகிறவ'. கவிக+ தா' உலகதி' த தரமான அப ச2ேதாஷிக+.
அவக>ைடய நி@ைவயி மனிதகளி' ஆசாபாச*க>4 விைல மதி
அதிகமாக தா' கணிகபAேம ஒழிய 4ைறவாக கணிகபAவதிைல. அ2த
கவி நி@ைவயி =ளசி ஓ இரதினமாக அவ' மனதி ஒளி2தா+. இரயி$ ஒ#
மைலயாள தினபதிாிைகயி' தைலைம நி#ப அவேனாA பயண ெசBதா.
ெச'ைனயி ஆெகா#ைற நிக1 'ெத' பிரா2திய ாிேபா3டH
கி'' மகாநா3 அவைர அக பாதி#கிறா' அவ'. அதனா
இ#வ# பல =ைறகைள பறி உைரயா ெகாேட ெசல 2த=.
தி#வன2தர எHபிரH ெச'ைன4 ெத'ப4தி ேகரளதி4 இைண
ஏபA=கிற=. பல ெமாழி பிரேதச*கைள ஊA#வி ஓA இரயி?4
எேபா=ேம ஒ# பதிாிைகயி' நல சிற மல ேபா'ற அழ4 உA. அ2த
அழ4, அ2த =ண7, அ2த பிரயாணதி' 4@4@ எலாேம =ளசியி'
மனதி உ+ள ேவதைனகைள எணி உ#4வதி$#2= தகா$கமாக அவைன
விAதைல ெசBதி#2தன. ேஜாலாேப3ைட தாய= மைலயாள நப உற*க
ெதாட*கி விடேவ 84ண6 'ெப'தி பAைகைய விாிகலானா'. =ளசியி'
சி@ ெபா3டணைத அரேகாண கட2த=ேம கா$ ெசBதாயி@. அ=
அேபாதி#2த அவ' பசி4 மிக7 4ைறவாயி#2ததா? ெகாAதவளி'
பிாியதினா? மன நிைறவினா? வயிேற நிைற2=வி3ட= ேபா பாிமளித=.
வயிைற நிரப Gய= ேசாேற ஆனா? யாேரா ஒ#வ ந ேம உயிைர
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ைவ= அ' ெசBகிறாக+ எ'ற ஞாபக தா' மனைத நிரகிற=. மனைத
நிரப இப ஓ அ' ெத'பAகிற ேநரதி வயிைற நிரப ேவய பசி Gட
ஞாபகதி உைறபதிைல. 'நா இ'னா ேம உயிைர ைவதி#கிேறா - ந
ேம இ'னா உயிைர ைவதி#கிறாக+ - எ'ற நபிைக தா' வா!ைகைய
நட=கிற=' - எ'ெறணிய ேபா= அ2த எணதி' தி#தியிேலேய =ளசி
த'6ட' வா!வ= ேபா உண2தா' 84ண'. ' பலைற அவைள
ேகாபித= - ஆதிரப3ட= எலா Gட த'6ைடய
மனப4வமி'ைமயினா தா' ெசBத தவ@கேளா எ'@ Gட அவ' அ2த
ேவைளயி நிைனகலானா'. ஒ# நிைனைப பிரயாணதி' ேபா= நிைனதா
அத' ேபாேக தனி.

மனிதனி' தீகமான Gரான நிைன7க+ தி3ட*க+ எலா அவ6ைடய
ஏதாவெதா# பிரயாணதி' ேபா=தா' உ#வாகி'றன ேபா?. பிரயாணதி'
ேபா= வ#கிற சி2தைனக+ ைவகைறயி' பனி லராத மலராத மலகைள ேபா
=ைமயாக7 ெபா$வாக7 அைமகி'றன. அபப3ட பல ெபா$வான
நிைன7க>ட' உறவா உறவா உற*கேவ ெவ4 ேநரமாயி@ 84ண64.
உடேன சிறி= ேநரதி வி2த= ேபா ேகாைவ9 வ2=வி3ட=. இரயி
Qகதி இர7 ேவகமாக ஓவிAகிற=. பனி

ய ேகாைவ - அ2த மHW'

=ணி ேபாதா ேபா'ற நளின ேகாலைத 'ெகா<சி எHபிரH' வ#கிற
ேநரதிகாகேவ ைன2= ெகாA காதி#2தா ேபால ேதா'றிய=.

'ைவகைறைய ெதBவ*க+ பைடகி'றன. நAபகைல அரகக+ ஆ+கிறாக+.
இரைவ ம'மத' ைகப@கிறா'. ம@ப9 காைலயி ேதவகளி' ெதBவசதி
அைத மீ3Aகிற=' எ'@ 'பாைலவன= Cக+' நாவைல எ1திய ேபா= ஓாிடதி
தா' 4றிபி3#2தைத 'ெகா<சி எHபிரH' - ேகாைவ நிைலயதி 42= நி'ற
அ2த C*காைலயி எணினா' 84ண'. கீேழ ம*கலாக ெதாி9 நகைர விட
ேமடான ேகாைவ இரயி நிைலயதி இற*கிய= அ2த ேநர நகர ேம4
நா3A நகர*க>4 இைணயாக ேதாறமளிதன. அ2த மேணாA எ*ேகா ஒ#
ைலயி மைற2= இளைம நிைன7க+ அவ6+ எ12தன. அ*ேக வள2த=,
வா!2த=, பத=, ஆைசப3A ஆைசப3A, ஆைசப3ட பதிாிைக
ெதாழி?ேக ேத2ெதAகப3A பதிாிைக ெதாழி?காக இேத ேபா ஒ#
நா+ ெச'ைன4 இரயிேலறிய= எலா நிைன7 வ2தன. இேத ேபால
ெகா<சியி$#2= ெச'ைன4 ேபா4 எHபிரH ேகாைவ நிைலயதி$#2=
றப3ட ஒ# மாைலயி அவ' இரயிேலறிய= இதைன ஆAக+ ெச'ைன
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வாசியாயி#2= வா!ைகயி' உ<சப3சமான D=வா=கைள9, ந'ைம
தீைமகைள9 ெதாி2= ெகாA இ'@ தி#வ=ேம ஞாபகதி அைலயான.

ெகா*4 நா3' ெவ+ைள மன, 'அப வாேர6*க...' எ'ப= ேபா இ1=
இ1= ேப8 ெகா*4 நா3' அ'பான உைரயாட எலா அவ6+
மைற2தி#2தன; மற2தி#2தன. இ'ேறா ம@ப நிைன7 வ#கி'றன.
வா!ைகைய க@ ெகாAக ெச'ைனைய விட< சிற2த இடமிைல.
வா!ைகைய அ6பவிகேவா ெச'ைனயி இடமிைல. 'ெரயினி* HG'
ப ேபா தா' ெச'ைன வாச. 'ெரயினி*' கிைடகிற இடதிேலேய அத'
பலைன எதிபாப= சாதியமிைல எ'@ ேதா'றிய=. 84ண' ேகாைவ
நிைலயதி இற*கி நி'@ ெந3Aயிதா'. கீேழ அக'ற Fதிகளி ேகாைவயி'
ேதசீய வாகன*களாகிய 'ஆ3ேடா' ாிZாக+ விைர2= ெகா#2தன.
ெதாைலவி பIசாைல ைக ேபாகிக+ அ*ெகா'@ இ*ெகா'@மாக
ெதாி2தன. சிறி= ெபாி=மாக திய ைறயி நFன க3ட எ1<சிக+
காலைத9 நகாி' ேதாறைத9 =ைமயாகி ெகாA கS4 'னா
ம*கலாக ேதா'றின.
-------------அதியாய - 12

'ெநறி கைண திற2தா? 4ற 4றேம' - எ'@ சிவெப#மாைனேய
எதி= நி'@ நியாய ேபசிய நகீர' பிற2த ேபாேத உலகதி' =ணி7+ள த
பதிாிைகயாள' பிற2=வி3டா'.

வழகமாக பா4 மனிதக+, வழகமாக நடமாA இட*க+, இவைற நீகி
ெவளி\#4 வ2த உசாக மனதி இ#2த=. ேகாைவ நிைலயதி$#2=
அi#4 ேபாக வாடைக கா ேதA யசியி ஈAப3டா' 84ண'. மிக<
சில ஆAகளி ேகாயQ எEவளேவா வள2தி#2த=. 4fசி த
இய2திர*க+ வைர எலாவைற9 உ#வாகவல பல ெபாிய ெதாழிசாைலக+
ேதா'றியி#2தன. சதியம*கல சாைலயி கணபதிைய கடபத4+ேளேய பல
ெபாிய ெதாழிGட*க+ தியனவாக7 நFனமான ேதாற உைடயனவாக7
ெத'பட ெதாட*கி வி3டன! 8ணா கலட' 8கா' க? மSமாக
ெதாி9 ேகாைவயி' Cமியய பல இட*களி க3ட*க>காக வான
ேதா 4விதி#2தாக+. ெச'ைனயி?, பிறெபாிய நகர*களி?
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க3ட*க+ எ1கிற விைரைவ9, ஆடபரைத9 காS ேவைளகளி எலா
இனி உ1வத4 விைளவத4 மேண மீதமி#காேதா எ'@ ஒ# மைலபான
எண 84ண64 அக வ#வ=A. பாரததி' இ#ட கிராம*கைள9
எ1தறிவிலாத மகைள9 மனதி ெகாA கா2தியக+ ேபாராய 8த2திர
ேபா நகர*கைள ம3Aேம வள4 ஒ#தைல ப3சமான ெவறியாக ேபாB
வி3டேதா எ'ற ச2ேதக Gட அவ6+ அக எ12த=A. அiாி
ேகாைவயி' வள<சி ெத'படவிைலயாயி6, வள<சி4 அ#கி$#4 ஒ#
D!நிைல ெத'ப3ட=. சாைலயி' இ#ற ெசழிபான ப#தி< ெசகளி
ெவேளெர'@ ப#தி Cதி#2த=. இைடயிைடேய க# ேதா3ட*க+
ப82ேதாைககைள< சி$= ெகாA ெச1ைமயாக ேதா'றின. விAதி
ெபா@ைப ஏ@ ெகாA அவ+ அ*ேகேய த*கி வசி= வ2தா+.
சேகாதாிேயாA தா6 த*க யா= எ'பைத< 84ண' நிைன7 G2தா'.
வாடைக கா ப+ளிGட விAதி4+ Lைழ2த ேபா= எதிேர ெத'ப3ட
ஒEெவா#வ# த'ைன9, காைர9 வியட' ஏறி3A பாபைத 84ண'
உணர 2த=. கா விAதி கபி நி'ற= வரா2தாவி 4பலாக நி'@ ேபசி
ெகா#2த நாைல2= ெபக+ பரபரபாக பேயறி ேமேல மா4 ேபாB<
84ணனி' சேகாதாிைய அைழ= வ2தன. தனிைமயி ச$=< ச$= த'
வரைவ பறி கபைன9 ஆவ? காபித த*ைக த'னிட பகிற
ெபகளிட எலா அைத பறி< ெசா$ ெப#ைமய= ெகா+ள
ெதாட*கியி#க ேவAெம'@ அவனா அLமான ெசB= ெகா+ள 2த=.
ஆவ, விய, ஆகிய உண7களி எலா மர= ேபாயி#2த ப3ன=
மனிதகளிைடேய இ#2= வி3A, எதி? ஆவ?, விய நிைற2த சிg
மனிதகைள< D!வ= தி_ெர'@ ஏேதா ஒ# விதமான விAதைல9 8த2திர,
கிைட= வி3டைத ேபா மகிழ< ெசBதன. அ2த மகி!<சியி இன ாியாதெதா#
4@4@ இ#2த=.

"வா! அணா! இேபா=தா' எ'ைன ேத வர வழி ெதாி2ததா?" எ'@
'னைகேயாA க மலர எதி ெகாட த*ைகைய, "ெசௗகியமா பவானி?"
எ'@ அ'டேன விசாாிதா' 84ண'.

"ெஹ3கிளா F3A மாயி நீ த*கி ெகா+ள இட ஏபாA ெசBதி#கிேற'.
வா! நா6 Gட வ#கிேற'. காாிேலேய ேபாB விடலா" எ'@ அவேனாA
பகதி ஏறி உ3கா2= ெகாடா+ பவானி. நீட நா+ அவைள பாகாம
இ#2= வி3A தி_ெர'@ இேபா= பாகிற ேவைளயி ெபா$வாக7
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வனபாக7, அவ+ வள2தி#2தி#பA ேபா ேதா'றிய= 84ண64. பகிற
ெபக+ அவளிட ைவதி#4 அ'ைப9, பிாியைத9 காண
ெப#ைமயாயி#2த= அவ64. அ2த ஊ#4 தி#விழா வ2= வி3டைத ேபா
அவ' வரைவ ெகாடானா+ த*ைக. பகிற ெபகளிட, சக
ஆசிாிையகளிட, அவ>4 இ#4 ெசவாைக பா= விய2தா' 84ண'.

"உ*கைள ேபா ெபாிய எ1தாளக+ எலா த*4வத4 நா*க+ ெகாA=
ைவதி#க ேவA" எ'@ ெஹ3கிளா மிக7 விநயமாக த' F34+
அவைன வரேவறா. எதி<சாாியி? அக பக= FAகளி$#2= ஒ#
ெகா= க*க+ எ3 பாக வாடைக கா#4 பண ெகாAத6பி வி3A<
84ண' ெஹ3கிளா F3 அவ#ைடய

'றாவ= மக+ எ'@ ெசா$

பவானி அறிகபAதி ைவத 9வதி அவ64 காபி ெகாA வ2= ெகாA=
வி3A - அவ6ைடய நாவகைள9, ெதாட கைதகைள9 ஒEெவா'றாக ெபய
ெசா$ அவைற தா' பலைற தி#ப தி#ப பதி#பதாக< ெசா'னா+.

"அபயா! நிரப மகி!<சி" - எ'@ அவ>4 ம@ெமாழி Gறிய 84ணைன
இைடமறி= "இவ>ைடய தகால இல3சிய கைதகைள பப=, எதிகால
இல3சிய யாராவ= ஒ# நல எ1தாளைர கணவனாக அைடவ=" எ'@ பவானி
ேக$யி இற*கினா+.

"தகால இல3சியைத பறி ஒ'@ பயமிைல. ஆனா எதிகால இல3சிய
தா' பயபAபயாக இ#கிற=" எ'@ சிாி= ெகாேட 84ண' Gறிய
ேபா= ெஹ3கிளா மக+ நாணி உ+ேள ஓ வி3டா+.

பக உண74 பி' ஓாிரA மணி ேநர அைமதியாக உற*க 2தA.

'@

மணி4 பவானி வ2= அவைன எ1பி வி3டா+.

"ப+ளிGட இலகிய ம'றதி' சாபி இ'@ நீ ேபச ேவAெம'@
ெஹ3மிHட ெராப வ@=கிறா+ அணா!" எ'றா+ அவ+.

'வ2த இடதி? இேத= ெபாிய வபாகிவி3ட=' எ'@ த3 கழிக ய'றா'
அவ'. பவானி வ@தேவ ேம? ம@ =ணிவி'றி< ச3ைடைய மா3
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ெகாA றப3டா' அவ'. ப+ளிGட= தைலைம ஆசிாிைய அசAவழிய<
சிாி= ெகாேட, "இ2த ப+ளிGடைத பறி பதிாிைகயி அவசிய
நீ*க+ ஏதாவ= எ1த ேவA", எ'@ ஒ# க! மீ64 Qைல ேபா3A
ைவதா+. மாணவிக+ அவ' ேப<ைச மிக7 ஆவேதாA ேக3டாக+. அ'றிர7
அவ' பவானிேயாA விAதிேலேய சாபி3டா'. பதிாிைக ெதாழி$' கழி?
ஒளியி? உ+ள அபாய அ2த கைழ9 ஒளிைய9 அெயாறி வ#
ெபாறாைமகைள9, பைககைள9 தா*4வ=தா'. தா' அைட2தா ேபா'ற
ேகாபதாப*கைளேயா, ச$ அ?கைளேயா அைடயாம பவானி அ2த
ப+ளி Gடதி Cேபா மல2= வாடாம மண பரபி ெகா#பைத
எணி< 84ண' Cாிபைட2தா'. இரA நா+ அ2த< சிgாிேல இ#2=வி3A
-

'றா நா+ உதகமடலதி4 றப3ட ேபா= பவானி9 இரA

'@

நா+ W7 ேபா3Aவி3A அவேனாA றப3டா+. உதகமடல=4 ேபா4
ேபா=தா' 'Cெபாழி' ேவைலைய உதறிவி3டைத பறி த*ைகயிட த
தலாக ெதாிவிதா' அவ'. அவைன9 அவ' பிவாத*கைள9 பறி
ந'றாக உண2தி#2த பவானி, "ஏ' ேவைலைய வி3A வி3டாB?" எ'@
ேக3கவிைல - "இனிேம எ'ன ெசBவதாக உேதச" எ'@ ம3Aேம ேக3டா+ அத4 அவ' Gறிய பதி? உ@தியானதாக இ#2த=.

"யா த'னிட 4றமறவனாB பிற#ைடய 4ற*கைள எA=
கா3Aகிறாேனா அவைன ேநாகி< ச

கதி' ெநறி கக+ திறகதா'

ெசB9. 4ற ெசBகிறவகளி' ெநறி க திறகிற அள7 அவகைள
ெகாதிபைடய< ெசBய யாத எ1=ேகா ெவ@ மரேகா தா'. எ'
எ1=ேகா மரேகாலாயி#2ததிைல. இனி9 அப இ#க ேபாவதிைல;
ெசாகைள அணிவ4= நி@தி ேபாராAகிறவ' ெவறி ெபற நீடகால
பி4. ஏென'றா அவ' ஆ9த*க+ ெபா#+ ெதளிய ெபா#+ ெதளிய
பலமைடகி'ற வாைதகளாக நிகி'றன" எ'@ அவ' Gறிய ம@ெமாழி
மிகெவளிபைடயாக அவ>4 ாியாவி3டா? அதி ஒ# திடமி#பைத அவ+
உண2தா+.

"சதியம*கல= மாமா உ' ஜாதக எ*கி#கிறெத'@ மாததி4 ஒ#ைற
வ2= ேக3Aவி3A ேபாகிறா?" எ'@ அவ6ைடய தி#மணைத பறி ெமல
அவ64 நிைனj3னா+ பவானி.
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"ெவ3கபடாம அவாிட உ' ஜாதகைத த$ 4றி= ெகாA பவானி!"
எ'@ நாணதினா சிவ4 அவ+ கைத ஏறி3A பாதப ம@ெமாழி
Gறினா' 84ண'.

"ஏேதா நா? 4ழ2ைதக>4< ெசா$ ெகாA= ெகாA நா' இப
இ#ப= உன4 பிகவிைலயா அணா?" எ'@ அவைன மடகி
ேக3டா+ பவானி. அ2த ேப<8 அEவளவி ேமேல ெதாடராம நி'@வி3ட=.
உதகமடலதி$#2= அவக+ தி#பிய நாள'@ அதிகாைலயி த பHJ
அ*கி#2= றப3#2ததனா மைலயி$#2= கீேழ ேம3Aபாைளயதி4
இற*4கிற வழியி பா4 மர G3ட*களிைடேய பH வ# ேபா= தி#மண
F3 மணப= ேபா பா4 மர C= மண2த அ2த ம*கல ந@மணைத
பறி< 84ண' பவானியிட வாB ஓயாம க!2= ெகாேட வ2தா'.
உதைகயி$#2= தி#பிய தினத'@ மாைலயி அவக+ ம#தமைல4 ேபாB
வ2தாக+. அண6 த*ைக9 ம@நா+ அதிகாைலயி ேப)#4 ேபாB
வ2தாக+. சி@ சி@ அைலக>ட' ஓ ஓரமாக நீ சி$= ஓA ெநாBய
நதிகைரயி ெத'ைன மர G3ட ெகாBயா மர G3டமான அ2த இட
84ண64 மிக7 வி#பமான=. ேகாைவயி' பரபர ஒA*கி அைமதி9
அழ4 விலகி இ#4மிட எ'பதா சி@ வயதி$#2= ேப)ைர அவ64 மிக7
பி4.

அ'@ பக$ சி*காந`ாி?+ள ஓ உறவின F34 அவ6 பவானி9
சாபிட அைழகப3#2தாக+. உண7 2த= அவக>ைடய அைழபி'
ேநாக ெமல ெமல ெவளிப3ட=. 84ண6ைடய ஜாதக ேவAெம'@
ெம=வாக ஆரபிதா அ2த உறவின. அண6 த*ைக9 அ2த ேக+விைய
நாDகாக த3 கழி=வி3A அ*கி#2= தபினாக+.

"அணாைவேய ேக>*கேள'. நா' சிறியவ+, எ'ைன ேக3டா நா' எ'ன
ெசBய 9?" எ'றா+ பவானி.

"இேபா= அதெக'ன அவசர? த*ைக4தா' த$ வர' பாக
நிைனதி#கிேற'. என4 இேபா= சாதியமிைல. 'ஜன$சதி, ஒ# ெபாிய
'ளமா' வா*4வதகாக அெமாிகாேவா, ஐேராபாேவா, ேபாக
எணமி#கிற=. ேபானா தி#ப நாளா4. அற தா' இைத பறி<
சி2திக 9..." எ'@ ஒேர ேபாடாக ேபா3டா' 84ண'. சாய*கால அவ'
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ேகாைவ4 வ2= நீலகிாி எHபிரJ - ெச'ைன றப3டேபா= பவானி4
அ1ைகேய வ2= வி3ட=. "ஏேதா

'றா மனிதக+ ச2தி= ெகா+வ= ேபா

எேபாதாவ= ச2தி= ெகா+கிேறா. ம@ப எேபா= பாேபா எ'@
உன4 ெதாியா=, என4 ெதாியா=..."

"அப< ச2திகிற ச2திபி தா' உற7, பாச எலா அதிகமாக<
சி$ெத1கிற= பவானி! சி@ 4ழ2ைத ேபா அழாேத... எலா# பா=
ெகா#கிறாக+! இ= ெபா= இட! கத எ1தினா அைற விலாச=4
எ1=. மற2= ேபாB இனி9 'Cெபாழி?4' எ1தாேத..." - எ'@ த*ைக4
ஆ@த Gறி விைடெபற ேபா= 84ண6 மன ெநகி!2= தா' ேபாயி#2தா'.
மனிதகளி' பலFன அவக+ ஒ#வ#ெகா#வ ஆ@த Gறி ெகா+வதிதா'
இ#கிறெத'@ ேதா'றிய=. த*ைகயி' அ2த அழகிய க - உயரமான
வாளிபான ேதாற - ேகாைவ நிைலயதி' ேமைடயி ம*கி மைற2த ேபா=
உண7 அவ' மனைத பிைச2த=. உ+ேள ஒ# ேசாக வ2= கவி2= விலகிய=.

'ேபான= ஞாபகமாக கத எ1=*க+' - ஒ# ேவAேகா+, '8வாமி எவிைடகா
ேபா42த=?' - எ'@ யாேரா ைலயாளதி யாைரேயா விசாாி4 ஒ# 4ைழவான
4ர, அதமிலாம இரயிேலாA கல2= ஓைசயி ச*கமமான சில 4ரக+ - சில
வாைதக+ - காதி வி12தன. வ விைர2= வி3ட=.

'எ*ேக ேபாகிறீக+? எ*கி#2= வ#கிறீக+?' சதா கால இதயதி ஒ$=
ெகா#கிற - இ#க ேவய இ2த ேக+விைய இரயி பயணதி' ேபா=
ம3A ேக3A பா= ெகா+கிேறாமா எ'ன? மனதினா ேபாவ=, வ#வ=,
த*4வ= Gட பிரயாண*களானா மனித' பிரயாணைத தவிர ேவெற=7
ெசBயவிலல எ'றாகிவிA. அப ஆ4மானா? அ= ஒ# த=வ தா'.
84ண' அம2தி#2த அ2த ெப3யி ெமாத ஏ1 ேப இ#2தன.

வ

ெபக+. நா? ஆகளி 84ண64 எதி வாிைசயி அம2தி#2த நAதர
வய=கார ஒ#வ இரயி$ இவ' ஏறி உ3கா2த விநாயி$#2= - அவைன
உ@ உ@ பாப= - ஏேதா ேக3க நிைனபவ ேபா தய*4வ=மாக
இ#2தா. 84ண' அைத கவனிதா?, அவராக ேக3க3Aேம எ'@
இ#2தா'. இரயி விைர2= நகர ெதாட*கிய= அவராக ேப<ைச
ெதாட*கினா.
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"... நீ*க+... ெதா4தி எ.எ.ஏ. அலவா?" எ'@ அவ வினாவிய ேபா= ஒ#
விநா திைகத பி', "இைல நா' எ2த ெதா4தி எ.எ.ஏ.9மிைல" - எ'@
ம@தா' 84ண'. அப9 அவ விடவிைல.

"ம'னிக ேவA. தய7 ெசB= நீ*க+ யாெர'@ நா' அறி2= ெகா+ளலாமா?"
எ'@ இப விசாாி4 விசாரைண4 ஆ*கில தா' நாகாிக எ'@ க#தினா
ேபால தமிழிேலேய ேபசி ெகாA வ2தவ இைத ம3A ஆ*கிலதி
விசாாிதா. 84ண' ஆ*கிலதிேலேய அவ#4 ம@ெமாழி Gற
ெதாட*கியேதாட'றி ெதாட2= ேபசிய ேபா= சரமாாியாக ஆ*கிலைத
ெதாAத ேபா= அவ ஆறாைமேயாA தைடய ேதாவிைய ஒ ெகா+வ=
ேபா மீA தமிழி உைரயாட ெதாட*கிவி3டா. இரயி$ேலா பHJேலா,
விமானதிேலா, பயண ெசB9 ேபா= சராசாி இ2திய' அAதவ64< 8ேதசி
ெமாழி ெதாியாெத'@ நிைன= ஆ*கில ேப8வத4 பதி தன4 ெதாி9
ஆ*கிலைத தன= 8ய விளபர*களி ஒ'றாக அAதவ64 காபிேத தீர
ேவAெம'பதகாகேவ ஆ*கில ேப8கிறா'. சராசாி இ2தியனிட இ2த
மனபா'ைம கிள2தி#ப= நாகாிக*களி ஒ'றாக ேதா'றினா? சில
சமய*களி ேபா$யாகேவ வள2= விAகிற=. ஆ*கிலதி வினாவிய அ2த< சக
பிரயாணியிட 84ண' றி? ஆ*கிலதிேலேய விைர2= உைரயாட
ெதாட*கிய ேபா= ேபாகளதி ரைவ தீ2= ேபாB ெவ@ =பாகிேயாA
ேப2த ேப2த விழி4 ேகாைழைய ேபா ெசாக+ தீ2= ேபான
ஆறாைமேயாA ேவ@ வழியி'றி ம@ப தமி1ேக வ2தா அவ. ஆயி6
அவைர< சிறி= ேநர தவிக விடேவAெம'@ 4@தனமாக தீமானி=
ெகாA வி3ட 84ண' ேவAெம'ேற த' ஆ*கிலதி கAைமயான பிரI8,
லதீ' வாைதகைள ேபா3A அவைர திணற அதா'. அவ#4 தி வ2=
வி3ட=.

"உ*களிட நிைறய ேபசS சா" - எ'@ அவ தி#ப தி#ப தமிழி அபய
4ர ெகாAத பி'ேப அவாிட மீA தமிழி உைரயாட ெதாட*கினா'
84ண'. 'இவைர இEவள7 தத= ேபா=' எ'@ ேதா'றிய= அவ64.
8ேதசி வா!ைககாக ஆயிர*கால ேபாரா வி3A தைம மற2=
விேதசியாகேவ வா1 இ2தியகைள எS ேபா= அவ64 பாரதியா#ைடய
'ந< 8ேதசிக+' எ'ற பாட நிைன74 வ2த=. 8ேதச உண7 வராதவைரயி
8ேதச இல3சிய*க+ எலாேம ேபா$யாகதா' ேபாBவிAகி'றன. 'சக பிரயாணி
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த'னிட நிைறய ேப8வத4 எ'ன இ#கிற=?' எ'ெறணி அவ' தய*கிய
ேபா= அவேர ெதாட2தா.

"கைத - கிைத - எ1=கிறீகேள...? அத4 ஏதாவ= பண ெகாAபாகேளா,
இைலேயா?" - இபப3ட ேக+விக+ சராசாி மனிதனி' இலகிய ஞான
எEவளவி4 இ2த நா3 வள2தி#கிற= அல= வளரவிைல எ'பைத
கா3Aபைவ. இலகியைத பறி அகைற கவைல ெபா@க+, எலா அறேவ
இலாவி3டா? பணைத பறிய அகைற, கவைல எலா இ*4 இ#கிற=.
ஒ# மனிதைன உயி#டேன ெவயி$ நி@தி ைவ= திற2த =கிேல ஆணி
அைறவ= ேபா'ற ேக+விக+ இைவ. அதனா இவைற எதிெகா+> ேபா=
ேகாப அல= ச$ தவிர ேவெறைத9ேம 84ண' கடதிைல. இேபாேதா
ேகாப தா' ' நி'ற=.

"பண நிைறய கிைடதா நீ*க> எ1தலா எ'@ நிைனகிறீக+ அலவா?"
- எ'@ சிாி= ெகாேட அவைர பதி?4 வினாவினா' அவ'. அவ6ைடய
அ2த< சிாி4 பி'னா ேகாபமி#ப= ாியாமேலேய அவ ேப<ைச
ெதாட2தா.

"இைல! ஆயிர இரடாயிர ெகாAபதாக< ெசாகிறாகேள; அ=தா'
ேக3ேட'..." எ'ற ேபா= 'இத4 Gட ஆயிர இரடாயிர ெகாAகிறாகேள'
எ'@ அவ வியபேதா, அல3சிய ெசBவேதா ெசாக>4 அபா
ெதானிபைத< 84ணனா ாி2= ெகா+ள 2த=.

"ஆயிர இரடாயிர எ'ன? ஐயாயிர ஆறாயிர Gட ெகாAகிறாக+.
சி@கைத நாவ?4 ெபாிய ெபாிய ேபா3க+ ைவ= கா ல3ச அைர ல3ச
Gட ெகாAகிறாக+. சினிமா74 கைத எ1தினா இ'6 நிைறய Gட
ெகாAபாக. கைத ெவளிவ2த பி' யாராவ= ேகH ேபா3A பாி8 ெபறேதா,
படமாக வ2தேதா, தி#3A கைத எ'பைத9 நி)பிபாக+."

"நீ*க+ ேக$ ெசBகிறீக+ சா... ெவ@ பணைத தவிர க1 இதி
இ#கிறேத?"
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"க!, பழி ெபாறாைம, பைக, ந3, எலா தா' இதி இ#கிற=.
'ெநறிகைண திற2தா? 4ற 4றேம' - எ'@ சிவெப#மாைனேய
எதி= நி'@ நியாய ேபசிய நகீர' பிற2த ேபாேத உலகதி' த
பதிாிைகயாள' பிற2= வி3டா'. அவ' ெபா#ைள நா நியாய ேபசவிைல.
நியாயைத நாேய நீதி ேபச ேவA எ'@ பிவாதமாக நீதி ேபசினா'. ெபா#3
பயைன நா ம3A நீதி ேபசினா ஒ# ேவைள அ2த நீதியி' தர - இ'ைறய
பதிாிைககளி' தரைத ேபா சீரழி2=விA."

"இ'ைறய பதிாிைககளி' தர எ2த விததி சீரழி2= வி3டதாக நீ*க+
நிைனகிறீக+?

'@ இல3ச நா'4 இல3ச விகிற தமி! பதிாிைகக+,

எலா இ*4 இ#கி'றன. ேசாதிடதிகாக எ1ப= பதிாிைகக+,
சினிமா7காக d@4 ேமப3ட பதிாிைகக+ எலா இ*4
வள2தி#கி'றனேவ?"

"இ#கலா; ஆனா பபாA, ெபா= அறி7 எEவள7 வள2தி#கி'றன?
தB7 ெசB= இத4 ம3A 8#கமாக பதி Gற ேவAகிேற'."

84ணனி' இ2த ேக+வி4 அவரா ம@ெமாழி Gற இயலவிைல. ேப<ைச ேவ@
பகமாக தி#பினா அவ. அவ' விடவிைல. ேம? விவாதிதா'.

"ஆழமாக< சி2திகாம உ*கைள ேபா நா? ேப எலா வள2= வி3டதாக
மக+ நAவி?, ேமைடயி? ேபசி விAகிறீக+. பதிாிைககாக பதிாிைக
விகாம ேசாதிட=காக7, சினிமா7காக7, ப4தறி7
ேபா3க>காக7, பதிாிைக விப= ஒ# ெப#ைமயா? ேகாவி வாயி$
Cகைட இ#கிற= எ'பதகாக மக+ ேகாவி?4 வ#கிறாக+ எ'@
ெப#ைமபட நியாயமி#கிறதா?"

"இ= 4யர8 கால. மக>4 பித அச*க+ எலா பதிாிைகயி
இ#க ேவA. மகளி பலவிதமான 8ைவ9ைடயவக+ இ#பாக+.
ஒEெவா#வ 8ைவ4 ஏறா ேபால பதிாிைகயி ஏதாவ= இ#க ேவA.
மக+ ேக3பைத ெகாAகாவி3டா றகணிகிற கால இ=..."
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"நா*க+ வி#வ= இ=, 'ஆகேவ இைத பறிேய இ'@ பாட நட=*க+' எ'@ ஏதாவெதா# நைகயி' ெபயைர< ெசா$ மாணவக+ ஆசிாியைர
வ@தினா Gட 4யர8 கால=4 க3Aப3A அபேய நடத
ேவAெம'@ G@Fக+ ேபா$#கிறேத? அறி7 ெதாழி ெதாடைடய
கவி, பதிாிைக, கைலக+ த$ய =ைறகளி - ெகாAபவ ெப@பவ எ'ற
உற7 - விபவ வா*4பவ உற7 ேபா - வியாபார ாீதியாகேவ றி? மாறி
விAவ= நலதிைல. நல கவி வளர - நல இலகிய வளர - நல கைலக+
ெப#க அ= =ைண ெசBயா=. 'விபவ - வா*4பவ' - உறைவ விட தரதி
சிற2த ேவெறா# உரமான உற7 கவி4, கைல4, இலகியதி4
ேதைவபAகிற= எ'பைத நா மற2= விட Gடா=.

"கால ேபாகிற ேவகதி4 ஒ= வராத க#=கைள G@கிறீக+.
இைவெயலா இேபா= யா#4 ாி9?" எ'@ அ?= ெகாடா அவ.
அ2த ேவைளயிேல அவைர யாெர'@ விசாாிகலானா' 84ண'. ேபாதhாி
ஏேதா ஒ# ப7டாி மாேனஜராB இ#பதாக அவ ெதாிவிதா. விசாரைண
த'ைன பறியதாB தி#பேவ அவ ேப<சி சிகன கைடபி=வி3A
'ெபதி' ஏறி =ைட விாி= பAக ெதாட*கி வி3டா. த'ைன பறி
மறவக+ ெதாி2= ெகா+ள ய?வ= அநாகாிகெம'@, தா' ம3A
மறவகளள பறி =@=@பாக =ைள= விசாாிக இடA எ'@
க#தாத நாகாிக மனிதேன உலகி இ#க மா3டா' ேபா ேதா'றிய=.

இர7 ேநர= இரயி$ உறக வராம உறக வ2தா? உற*க இடமிலாம
ெநAேநர சி2திதபேய பிரயாண ெசBதா' 84ண'. ேகாயQைர பறி த*ைகைய பறி, த*ைக ேவைல பா4 ப+ளிGடைத பறி, பதிாிைக
ெதாழிைல பறி - தன= எதிகாலைத பறி எலா தா' அவ' சி2தைனயி
மாறி மாறி வ2தன. '=ளசி இ'6 ெச'ைனயி இ#பாளா; அல= $4
தி#பி இ#பாளா? - எ'@ நAவி ஒ# சி2தைன மனைத அ1தி வி3A
மைற2த=. ேநர ஆக ஆக ஓA இரயி$' அைடகபடாத ஜ'ன வழிேய
ஊA#7 காறி 4ளி<சி அதிகமாகி ெகா#2த=. 4ற3ைட ஒ$9,
மனிதக+ தா@மாறாக கிட2= Q*4 கா3சிக> - இர7 ேநர= இரயி$'
அசதிைய கா3ன. ெச'றைடய ேவய ஊ வி2த= வ#கிறாேபா 2திய
இர7 1வ= பயண ெசBகிற இரயி?4 ஒ# ேசாைப உA. விகிற
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ேவளளயி உசாகதி நாேம ஓ வ2= அ2த இடைத அைட2= வி3டா
ேபா'@ மாயமாக காைல அ#பிய= அ#பாத=மாக = ஊ வ2= ேச#.
த நா+ இரவி றப3ட நகாி' ஓைசக+, உற7க+, உண7க+ கனவாக
ைந2= மறபத4 Gட அவகாசமிலாத= ேபா ம@நா+ எதி வ#கிற
ஊக>4 ேபா4 ேபாெதலா தவறாம இ2த உணைவ அைட2தி#கிறா'
84ண'.

இ'@ வி2த ேபா= அரேகாண வ2த=. ப விளகிவி3A Hேடஷ'
பிளா3பாரதி காபி 4த பி' ெச'ைன வ#கிற வைர பகலாெம'@ அ*4
ஒ# தினசாிைய ைகயி வா*கி ெகாA ம@ப இரயிேலறிய 84ண' பதிாிைகயி க பாைவைய< ெச?தினா'. பதிாிைகயி' நA தாைள எதி
a3Aகார ெம=வாக ேக3A இரவ வா*கி உ#வி எA= ெகாA வி3டா.
மற நா'4 பக*கைள9 ப= வி3A - நAதா>காக அவ' காதி#க
ேவயதாயி@. தி#வ+V தாAகிறவைர தினசாியி' நAதா+
அவாிடமி#2= கிைடகவிைல.

கிைடத ேபா= அதி அவ' கக>4 ெதாி2த த ெசBதி அபேய
அதி2= ேபாக< ெசBவதாக இ#2த=. அைத பகேவ =ணியாம அவ' ெநI8
'திதி'ெக'@ ேவகமாக அ= ெகாட=. இதய= உண7க+ விமின.
4றின. 'எப அழாம இ#க கிற= நமா' - எ'@ அவேன த'ைன9
த' மனதிடைத9 ெவ3கேதாA க2= ெகா+கிற =யரமான அ2த< ெசBதிைய
த$ பக ேந2தி#2தா அதகற அதி ேவெறைத9ேம பக அவ64
மன ஓடவிைல. 'இப9 Gட ஒ# =யர வ#மா?' - எ'@ எணி எணி
மன உ#கி மா9 ெசBதி ெதாி2த= அ*ேக. அ<ெச1=க+ ககளி$#2=
மைறயாம 'அ=தா' உைம', 'அ=தா' உைம' - எ'@ எதிேர நி'@
ககைள உ@தின. அவேனா க கல*கி மன ெநகி!2= உண7தைனயிழ2=
ப=ைம ேபா இரயி பலகணி4 ெவளிேய ெவறி= பாதப இைமயா=
Fறி#2தா'. நிகாத சில நிைலய*கைள கட2= ெச'3ரைல ேநாகி விைர2த=
இரயி. இேதா ஆவ அபQ Gட கட2தாயி@. ெச'ைன ெந#*4கிற=.
இப நட4ெம'@ அவ' ஊ றபA ேபா= நிைனகவிைல. மனிதைன
திைகக ைவ4 காாிய*க+ எலா இபதா' ேபாியாB வ2= நி4
ேபா$#கிற=.

'அதிNடேம! உ' ைககளி நா' யாைன பல ெப@கிேற'. ஆனா =யரேம!
உ' ைககளி நா' ந$2= பலFனப3A விAகிேற'' - எ'@ நவநீத கவி
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ஓாிடதி எ1தியி#2த= நிைன7 வ2த=. இரயி ஓAவதாக ெதாியவிைல.
ஊவதாக ேதா'றிய=. ெசBதிதாைள நபிைகயிலாம, ம@ப9 எA=
பாதா'. ெபாBயிைல; உைமதா'! நம4 பிகாத உைமக+ ெபாBக+
ஆகிவிAவ=மிைல. நம4 பித ெபாBக+ உைமகளாகி விAவ=மிைல.
ஆைசக+ நம4ாியைவ, ஆனா விைள7க+ அபாப3டைவ. மனித6ைடய
ேசாக ஆரபமாகிற எைல ஆைச4 விைள74 நAேவ இ#கிற=.
நிைன நிக!<சி4 ஊேட எ*ேகா இ#கிற அ2த d$ைழ எைலயி தா'
மனிதக+ ெவல7 ேதாக7 கிற= ேபா?.
------------அதியாய
அதியாய - 13

சாதாரணமான சில#ைடய மரணதினா ஓ உயி ம3A தா' ேபாகிற=. ஆனா
அசாதாரணமான ேவ@ சில#ைடய மரணதினாேலா ஒ# நல இயகேம ேபாB
விAகிற=.

நலவக+ ெகAத? அழி7 அைட2= ந$9 அேத ேவைளயி தீயவக+
பய6 வள<சி9 ெப@வ= ேபா ெத'பA பிரைம நிக!<சிக+ சில உA.
ேநஷன ைடH மகாேதவ' எ'ற சிற2த பதிாிைகயாள மாரைடபினா
தி_ெர'@ காலமாகிவி3ட ெசBதி, பதிாிைகயி' மரண அறிவி ப4தியி
ெத'ப3A =S4ற< ெசBத அேத ேவைளயி... ைப2தமி! நாவல,
பாAர*கனா#4 அரசா*கதாாி' அகாெதமி பாி8 அளிகப3#பதாக7
ஒ# ெசBதி ெதாி2த=. எதைன ெசBதிக+ ெதாி2தா? அவறி கவரப3A<
ெசலாம மகாேதவனி' தி_ மரண< ெசBதி ஒ'ேற 84ணனி' உணைவ
ஓ3டமற< ெசB= வி3ட=. அவ#காக 2ைதய தின*களி உதக மடல=4
Gh#4 இைடேய9+ள கிராமேபா' ஊசி ெதாழிசாைலைய பா= வி3A
வ2தைதெயலா கழிவிரகேதாA நிைன7 G2தா' 84ண'. காணி நிலைத
ஏைழ உழவ' உைழ= உைழ=... உரமாகி பயி ெசBதா ேபா அவ
தனியாக வள= நிைலநி@திய 'ேநஷன ைடH'இதைழ9 - ='ப*கைள9
வ@ைமகைள9 உைடய அவ#ைடய ெபாிய 4Aபைத9 நிைன=
கவைலயிலா!2தா' அவ'. நிைனபதேக தய*கி மைலகGய ெப#*
கவைலயாB இ#2த= அ=. ='பபAகிறவகைள எதிபதி மரண அலவா
2தி ெகாA நிகிற=? மகாேதவனி' மரண ஒ# தனி மனிதனி' சாதாரண
மரணமாக ம3A அவ64 ேதா'றவிைல. ஒ# நல இயகதி'
மரணமாக7 ேதா'றி கவைலயிலா!திய=. ெநறி ேவைவ நிலதி வழிய
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உ1= பாAப3ட நல உழவ' ஒ#வ' அத' பயைன அைட9 ' மாA
வி3ட= ேபால 8த2திர< சி2ைதேயாA ஒ# நல பதிாிைகைய ெதாட*கி
வளதவ, அ= ஒளி ெப#கி ஓ*கிட காணாம மாடைத எணி எணி
ேவதைனயி

!கினா' 84ண'.

ெச'3ர நிைலயதி இற*கிய ேபா= அத' கலகலைப9, ஆரவாரைத9
உணர Gட ஆற$'றி ஒ# இய2திர ேபா ெவளிேயறி வாடைக காைர
ேதனா' அவ'. மனதி' =யர தAமாற அவைன நிக7 யாம
றதி? த+ளாட< ெசBதன. மகாேதவைன ேபா த'மான
த'னபிைக9 ெகாA தனிேய ெவளிேயறி பதிாிைக நடதிய தீரனி'
ேதாவிைய அல= அழிைவ எதிபா= ஏ*கி கிட4 ெப# பதிாிைக
தலாளிக>, எதிாிக>, ெபாறாைமகாரக> இ2த மரண=காக உ+Vற
எப எபெயலா மகி!2தி#பாக+ எ'ெறணியேபா= அ2த
எணைதேய அவனா தா*கி ெகா+ள யவிைல. சாதாரணமான
சில#ைடய மரணதினா ஓ உயி ம3A தா' ேபாகிற=. ஆனா
அசாதாரணமான ேவ@ சில#ைடய மரணதினாேலா ஒ# நல இயகேம ேபாB
விAகிற=. மகாேதவ' இரடாவ= விதமான மரணைதேய அைட2=வி3டதாக
அவ64 ேதா'றிய=. அவ#ைடய இயக அழி2= ேபாவைத< 8த2திர<
சி2தைன9+ள எ2த தமி! பதிாிைகயாள6 வி#ப மா3டா' எ'@ 84ண'
அறிவா'. வாடைக காாி ேநேர மகாேதவ' F34 விைர2தா' அவ'.
ேபாகிற வழியி மனதி ஏேதா ேதா'றேவ ஒ# ெவறிைல பா4 கைடயி'
அ#கி காைர நி@தி அ'ைறய காைல 'ேநஷன ைடH' - ெவளிவ2தி#கிறதா
இைலயா எ'@ விசாாிபதகாக இற*கினா'. நல ேவைளயாக அவ' பய2த=
ேபா வராம$ைல. கைட ' 'ைடJ'' வாேபாHடக+ ெதா*கின,
பதிாிைக9 வ2தி#2த=. ஆனா தைலய*கேமா ெசBதிகேளா அதிக இைல.
மகாேதவனி' அ#*4ண*கைள பாரா3A இர*க க3Aைரக>,
பிரககளி' அ6தாப கத*க>, ைகபட*க>மாக எ3A பக ம3A
அ= ெவளியிடப3#2த=. த நா+ நAபக ப'னிரA மணி4 அவ
தி_ெர'@ மாரைடபா காலமாகியி#2தா. மதியான ப'னிரA மணிவைர
அவ இ#2= கவனிதி#2= மgநா+ இத! நா? பக தா ெவளிவர
கிறெத'றா இனிேம நாைள த யா கவனிபி பதிாிைக எப
ெவளிவ# எ'ற ேக+வி ெபாிதாக எ12த= அவ' மனதி.

"நா' ஒ# நா+ இலாம ேபாBவிடலா. ஆனா இ2த பதிாிைக இலாம
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ேபாBவிடGடா=" எ'@ மகாேதவ' வாB4 வாB உ@தி G@ ெசாக+
நிைன7 வ2= 84ணைன க கல*க< ெசBதன. பதிாிைகைய விைல4 வா*கி
அவ' கைட வாயி$ேலேய பிாி= பாத ேபா= - வியாபார=4 அதிகமான
க#ைணேயாA, "ஆசிாிய ெராப நலவ*க. தி_6 ேபாயி3டா#. நாைள4
இ2த ேபப வ#ேமா வராேதா?... இைததா' வா*கி பேபனி'6
பிவாதமாக இ#கிறவ*க இனிேம ச*கடபAவா*கேள'6 கவைலயாயி#4" எ'றா' கைடகார'.

அைத ேக3A ெகாேட வாடைககாைர ேநாகி நக2தா' 84ண'. கா
ம@ப9 றப3ட=. ஐH ஹ7H பக தி#பி மகாேதவனி' F3A4 '
கா நி'ற ேபா= - அவ நீ=< ெச'ற 4Aபதி' கவைல9 - அைதவிட ெபாிய
4Aபமான இைததா' வா*கி பேபாெம'@ பிவாதமாக ைடைஸ
வா*கி ப4 நல வாசக 4Aபைத பறிய கவைல9 ேச2ேத
84ணைன வா3ன. F3A வாயி$ G3ட G3டமாக யா யாேரா நி'றாக+.
84ணைன பாத= மகாேதவனி' மைனவி ேகாெவ'@ கதறியழ
ெதாட*கிவி3டா+. 4ழ2ைதக+ வய= வ2த ைபய', ெப எலாைர9 ேச=
பாக பாிதாபமாயி#2த=. ேவதைன மி4தியி சபிரதாயமாக =க
விசாாிபத4 ேதைவயான சாதாரண< ெசாக+ Gட அேபா= அவ64
கிைடகவிைல. வாயிற வ2= ப= நிமிட=4 ஒ# தர அ6தாப
த2திகைள ைகெய1தி3A வா*கிய வண இ#2தாக+. =க=4
வ#ேவா ேபாேவா G3ட அதிகமாக இ#2த=. சபிரதாயமான =கைத ஒ#
வழியாக ேக3A 2த பிற4, "ஆMைஸ யா கவனிகிறாக+? அAத வார
ெவளியிட ேவய இடHாிய ஸளிெம3 அைர4ைறயாக இ#4ேம..."
எ'@ ெமல விசாாிதா' 84ண'.

"ஆMH எ'ன ேவ கிடகிற=? பாழாB ேபான ஆMH தாேன அவைர இப
வாாி ெகாA ேபாயி@. இதகாக இரா பகலாக உயிைர வி3A உயிைர
வி3Aதா' இபயா<8..." - எ'@ அ2த அமா+ கணீ#கிைடேய
4றினா+. அேபா=+ள நிைலயி அவகளிட இைத பறி விசாாி=
பயனிைல எ'@ உண2த 84ண' - மகாேதவனி'

த ைபயைன தனிேய

வாயிற அைழ=< ெச'@ விவர*கைள விசாாிதா'. அவ64 விவரமாக
எ=7 சாியாக ெதாியவிைல.

"கிராமதி$#2= ெபாியபா வ2தி#கா; காைலயிேலேய 'ைடH' ஆM84
றப3A ேபானா, இ'6 தி#பி வரவிைல. ேபாற=4 'ேன
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அமாவிட ேபசி வி3Aதா' ேபாயி#கா. அேநகமாக ெமஷி'ேம',
ஃேபாெம', கபாa3டக>ெகலா இ'னிேக கண4 தீ=டறதாக
ஏபாA. நாைள4 ேபப வர= ச2ேதக. பிரHைஸ9 விக< ெசா$ அமா
ெசா$யா<8" - எ'@ ைபய' இ1= ேபசி நி@திய ேபா= 84ண' அபேய
திைக= நி'@ வி3டா'.

அ2த ஏபாA மகாேதவனி' ஆ'மாைவ9 ெகா'@ விA ேபா$#2த=.

"எ*ேகயாவ= அட*கி ேவைல பாதா? பாதி#கலா. மகாேதவ' பதிாிைக
ெதாட*கி அதிேலேய ெச= ெதாைல2தா! பதிாிைக9 ெசத=" - எ'ற மான
4ைறவான ேப<8 இ2த உலகி எழாம உயிைர ெகாAதாவ= தA= விட
ேவAெம'@ அவ' தவிதா'. ஒ# நல பதிாிைகயாளனி' மனைத
இ'ெனா# நல பதிாிைகயாள' தா' ாி2= ெகா+ள 9. மகாேதவனி'
அகால மரணைத விட ெகாAைமயான= அவ#ைடய பதிாிைகயி' நிப2தமான
மரண எ'பைத அவ' உயி தவிேபாA உண2தா'. =தா'.

'கைடசி நல எ1தாளனா Gட ஒ# பதிாிைகைய இ2த நா3 ெவறிகரமாக
நட4ப நிைலநா3வி3A ேபாக யவிைல' - எ'ற அவநபிைகயான
எண ெபா=மகளிட நிைல= விடேவ இ= உத7 எ'@ அவ64
ேதா'றிய=. மகாேதவ64 தா' ெசBய ேவய மிக ெபாிய மாியாைத அ2த
பதிாிைக நி@தப3A விடாம காப= தா' எ'@ அவ64 ாி2த=. உ+ேள
ஓனா'. மகாேதவனி' மைனவியிட இல3சியைத< ெசா'னா அ2த =க
ேவைளயி அ= ாியா= எ'ப= அவ64 ெதாி9. எனேவ இலாப நNட
கணைக ெதாட*கி பதிாிைகைய ெகாIச நா3க>4 நி@தாம$#ப= பல
வைகயி? இலாப த# எ'ப= ேபா பிவாதமாக வாதிட நிைனதா' அவ'.
அ2த யசியி? த$ ேதாவிேய கிைடத=. அவ' Gறிய= அவக>4
ாியவிைல.

"ேபப#4 கட', ைம4 கட', இட வாடைக நிைறய பாகி நிகிறதா... நா'
ெப பி+ைள. தனியா எப இைதெயலா அைடக 9. அபேய
நடதினா? அவ உயி#ேக எமனாக 2த= - எ'ைன ம3A வாழ வ<சிட
ேபாறதா எ'ன?" எ'@ தீமானமாக ம@தா+ அ2த அமா+. அற
ெபா@ைம இழகாம அ2த அமாேளாA விவாதிதா' 84ண'.
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"இEவள7 கட6 இ#பதா தா' அைத ெதாட2= நட=வ=
நலெத'கிேற'. அவ அ#பாAப3A பதாயிர )பாB வைர விளபர*க+
ேசகாித 'இடHாிய ஸளிெம3' அைர4ைறயாக கிடகிற=. பதிாிைக
நி'@ வி3டாேலா அEவள7 F. நட2தா அEவள7 கட6 அைட9.
அவ#ைடய ஆைச9 அழியா=. நல கால விைரவி பிற4. தய7 ெசB=
இதி எ'ைன நபி வி3A வி3டா உ*க>4 நா' நாைள நி<சயமாக நல பதி
ெசால 9" எ'@ ம'றானா' 84ண'. இ@தியி ஒ# வழியாக அ2த
அமா+ மனமிர*கிய=. ைபயனிட விவர ெசா$< 84ணேனாA Gட
அ6பினா+. 84ண' மகாேதவனி'

த ைபயேனாA த< ெச3

ெத#வி$#2= ைடH காாியாலய=4 விைர2தா'. அ*ேக மகாேதவனி'
சேகாதர#4 ெதாழிலாளக>4 விவாத நிக!2= ெகா#2த=. ேப<8 ஒ#
74 வரவிைல. 84ணைன கட= ெதாழிலாளக+
கமல<சியைட2தன.

"சா நீ*கேள ெசா?*க... ஐயா அ#பாAப3A வளதைத ஒேர நாளி இ1=
பி3A எ*கைளெயலா ெத#விேல நி@திடற= உ*க>ேக சாியா
பAதா?" - எ'@ 84ணைன ேக3டாக+ ஃேபாெம6 பிற ெதாழிலாளக>.
இத4+ மகாேதவனி' மக' ெபாியபாைவ உ+ேள தனியாக அைழ=< ெச'@
ஏேதா விவர Gறேவ அவ தி#பி வ2= சாவி ெகாைத< 84ணனிட
ெகாA=வி3A, "சா! இனி ேம உ*க பாA. ேபசி தீ=4*க" - எ'றா.

"தீபத4 ஒ'@மிைல. ேபானவ#4 நா ெசBகிற ெபாிய மாியாைத அவ
நபிைகைய ெதாட2= ெசயலா4வ=தா'" - எ'றா' 84ண'.

அAத கண ெட$பிாிட ஒ$ 8@8@பாக இய*கிய=. அ<8 ேகாபவக+
விைர2தாக+. 84ண' கேபாஸு4< ெசBதிைய தயாாி= ெகாAபதி
ஈAப3டா'. இ'ெனா#ற இடHாிய ஸளிெமAகான ேவைலக>
ெதாட2தன.

மகாேதவனி' மைற7 பறி9 இத4 பி'6 அவைர ந'றாக நிைன7 Gற
ஒேர வழி அவ#ைடய பதிாிைக தா' எ'பைத பறி9, 84ணேன உ#கமாக
ஒ# தைலய*க எ1தினா'. பபரமாக காாிய*கைள< ெசB= அ'@ மாைலயி
ெவளியாக ேவய சி3 எஷைன9 அ6பி ெவளி\ பாஸகைள9
அ6பி த ேபா= 84ண' கைள= ேபாயி#2தா'. ஆனா? தைல சிற2த
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இல3சியவாதி ஒ#வ ெதாட*கிய பதிாிைக ஒ# நா+ Gட நிகாம ெவளிவ2=
வி3ட= எ'ற ெப#மித மனதி இ#2த=. பதிாிைக நி<சயமாB நி'@
ேபாBவிA எ'@ எதிபாதி#2த பண ெப#<சாளிக>4 அ= ெபாிய
அதி<சியாக7 இ#2த=. கைளேபாA அ'றிர7 அவ' அைற4 தி#
ேபா= - வழியி தாமH ம'ேறாவி' 4திைர< சிைலைய பாக ேநைகயி
மகாேதவைன நிைன= ஓாி# கண*க+ க கல*கினா'. அப கல*கிய
ேபா= அ2த< சிைல திைக= நிப= ேபா$#2த=. பதிாிைக நடதி ெவறி காண
ேவAெம'ற ைவராகியேதாA ம@ப நிமி2= திடமாக பாத ேபா= அ2த<
சிைல விைரவாக நகவ= ேபால7 இ#2த=. ஒ#நா+ இர7 பிரா3ேவயி$#2=
நட2ேத FA தி# ேபா= இ2த< சிைலைய காபி= மகாேதவ' த'னிட
Gறிய வாகிய*க+ அவ64 அபேய நிைன7 வ2தன.

"ைகயி வசதிேயாA நா ேவகமாக வா!ைகயி' காாிய*க>4 ஓயா
அைல2= ெகா#4 ேபா= - இ2த< சிைல ேபாலேவ ப3ன 1வ=
உசாகமாB ஓAவதாB ெதாி9. ைகயி வசதியிலாம நா தய*கி மைல=
நி4 ேபா= இ2த< சிைல ேபாலேவ ப3ன 1வ= சிைலயாக< சபிகப3A
வி3ட= ேபா ேதா'@. நா ஓனா உட' ஓAகிற சிைல இ=. நா நி'றா
உட' நிகிற சிைல9 இ=தா'!"

இ2த வாகிய*க+ இவைற< ெசா$வி3A ேபானவாி' மைற74 பி'
இேபா= இ'6 அதிக ெபா#+ நிைற7+ளைவயாக ேதா'றின அவ64.

காைலயி இரயி$$#2= இற*கிய= ேநேர ஐHஹ7H ப4தியி$#2த
மகாேதவனி' F3A4 ேபாB அ*கி#2= அபேய த< ெச3 ெத#வி
ேபாB அ'ைறய 'ைடH' ெவளிவர ஏபாAக+ ெசBவதி ைன2= வி3டத'
காரணமாக< 84ண64 - நீராடேவா, உைட மாறி ெகா+ளேவா Gட
ேநரமிைல. அதனா இரவி அைற4 தி#பிய= ேவைவயட*க ெநAேநர
'ஷவாி' நி'றா' அவ'. தைலயி 4ளி2த தணீ இற*கிய= சி2தைன
8@8@பைட2த=. மகாேதவ' வி3A< ெச'ற 'ேநஷன ைடH'ஐ எப
எலா வள= 'ஒ# 8த2திர< சி2தைனயாளனி' ெவறியாக அைத இ2த
நா3A4 நி)பிக ேவA' - எ'பைத பறி எணலானா' 84ண'.
ைடJ' த இதழி 8த2திர< சி2தைனயாளக+ பதிாிைக ெதாட*4வைத
பறி9 அவக+ ெவவைத9 ேதாபைத9 பறி9 4றிபிA ேபா= Gட,
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"எ*க+ ேபாகள மிக7 சிறி=. வசதிகளா?, க#விகளா? 4ைற7ைடய=.
இதி சில மயலா. சில அழியலா. சில தளரலா. சில ேதாகலா. ஆனா
இ'@ ேதா4 ஒEெவா# நல ேதாவி9 நாைள ெவல ேவAெம'@
=4 பலாயிர ேபனா Fரகைள உடாகி விAகிற சதியமான
ேதாவியாக இ#4ேம ஒழிய ஒேரயயாக ஒA*க< ெசB= விAகிற ஊைம
ேதாவியாக இ#கேவ இ#கா=. எ*கைள விட வசதிக> க#விக>
உ+ளவகைள ெவவத4 எ*களிட மேனாபல ம3A தா' இ#கிற=.
நா*க+ தள# ேபா= எ*கைள ேபாலேவ மேனாபல+ள ஆயிரமாயிர Fரக+
எ*கைள ெதாட2= இ2த களதி ேபாாிAவாக+ எ'ற நபிைகைய
பைடக 9மானா அ=ேவ எ*க+ சாதைனயாக இ#4."

-எ'@ உண7 ெபா*க ெபா*க ஆ*கிலதி எ1தியி#2தா. அேபா=, இ2த
த இத! வாகிய*கைள பல ைற ப= ப= மனபாடேம
ெசBதி#2தா' 84ண'. அேபா= 'ேநஷன ைடJ'' ஆரப காலதி அவ
எ1திய தைலய*க*கைள ப= இர*கிய ேவகதி - நகாி' பல ப4திகளி
எ*ெக*ேகா பணிாி9 பலாயிரகணகான கபாJ3டகளி$#2= - )
ாீடக+ வைர எலா# தினசாி 'ைடH' வா*4வைத ஒ# ேநா'பாக
ெகா#2தாக+ எ'பைத9 84ண' அறி2தி#2தா'. அப ஒ# 8ய
ெகௗரவைத9 - த'னபிைகைய9 பைடதவ#ைடய யசிைய ெவல<
ெசBவதி அேத விதமான 8ய ெகௗரவ த'னபிைக9 உ+ள அAத
தைலைற பதிாிைகயாள' எ'ற ைறயி தன4 இ'@ ெப#ப*4
உெட'@ எணி விரத Cட= அவ' உ+ள.

அவ' நீரா உைட மாறி ெகாA அைறைய C3ய பி' சாபா3Aகாக
ெமHJ4 றப3ட ேபா=, அேபா=தா' அவ' ஊாி$#2= தி#பியைத
கவனித அைற ைபய' அவ' ஊாி இலாத நா3களி அவைன ேத
வ2தவகைள பறிய விவர*கைள ஓ வ2= ெதாிவிதா'. ைபய'
Gறியதி$#2= 84ணனிட ைகமாறாக பண வா*கி ெகாA ேபாயி#2த
பாலகா3A ெப கமல இரA ைற9 =ளசி நா'4 ைற9 அவைன
ேத வ2தி#பதாக ெதாி2த=. ேவ@ சில நபக> ேத வ2தி#2தாக+.
ெட$யி நைடெபற இ#4 அகில இ2திய பதிாிைகயாள ச*க மாநா3A
அைழபி$#2= பாAர*கனாாி' உ+V க2த ராண பிரச*க அைழ
வைர அைழக> கத*க>மாக ஒ# ெகா= தபாக> அைற4+
வி12= கிட2தன. அவைற உடேன பா4 8@8@ ஆவ Gட அ'ைறய
மனநிைலயி அவனிட இைல.
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"யாராவ= கியமானவக+ ேத வ2= அவசிய பாதாக ேவAெம'@
வ@தினா ம3A இ2த விலாசைதேயா ஃேபா' நபைரேயா அவக>4
ெகாA. இனிேம எ'ைன இ*ேக அைறயி பாப= சிரம எேபாதாவ= தா'
வ#ேவ'. சில சமய இரெடா# நா+ வராமேல இ#4ப9 ஆகி விA"
எ'@ ைபயனிட ேநஷன ைடH விலாசைத9 ஃேபா' நபைர9 4றி=
ெகாAதா' 84ண'.

பா$ெம ஏேதா ஒ# கியமான ப3ெஜ3 விவாத நட2= ெகா#2த
சமய அ=. அ2த< சமயதி ஒ# தினசாியி' கடைமக>,8@8@ அதிகமாக
இ#க ேவA. ஆதலா பதிாிைக தாமதமாக வ#வேதா, உாிய =< ெசBதிக+
ெவளிவராம மற பதிாிைககளி' 2திய பதிபி வ2தைதேய மாறி திாி=
ெவளியிAவதாக அைமவேதா ேபைரேய ெகA= விA. ைடJ' மகாேதவ'
இதைன ஆAகளாக காபாறி வ2த பதிாிைக தர சிறி= Gட இற*கிவிட
Gடாெத'ற அகைற ெச?=வதி 84ண' மிக7 கவனமாயி#2தா'. அதனா
ம@நாளி$#2= இய?மானா 'ேநஷன ைடH' காாியாலயதிேலேய த*கி
இராபகலாக உைழக க#தியி#2தா' அவ'. த'6ைடய இளைம9,
உைழ4 ஆற? அ2த பதிாிைகைய நிைல நி@=வதகாகேவ
அபணிகபட ேவA எ'ப= அேபா= அவ' ைவராகியமாக7 இ'6 அ1தமாக< ெசால 42தா ஒ# ெவறியாக7ேம இ#2த=. அ2த<
சமய*களி அவ64 ேவெறைவ9ேம நிைனவி இைல. ஊாி$#2=
தி#பிய= ஞாபகமாக தன4 ெதாிவிக< ெசா$யி#2த =ளசிைய பறி
விசாாிபைத9 அவ' மற2தா'. அவ+ சிலைற ேத வ2ததாக7 பலைற
ஃேபா' ெசBததாக7 லா3^ ைபய' ெதாிவி= அவ' அத4 இர*கேவா
உ#கேவா யாம ேவ@ கவைலக> தாக*க> அவைன< D!2தி#2தன.
ேகாைவயி$#2= ெசௗகியமாக தி#பியத4 த*ைக4 ஒ# கத எ1த
எணி9 அைத< ெசBய யவிைல. Cெபாழி$$#2= தன4 வரேவய
'பிராவிடA ஃபA' த$ய ெதாைககைள9, த'6ைடய தக*க+ விற
வரவி$#2= ேசமி= ைவதி#2த ஒ# ெப#2ெதாைகைய9, 'ெரகாி*
பாJ3' ேபா3#2த ெதாைகயி$#2= எAத ஒ# ெதாைகைய9 திர3 1
<சாக மகாேதவனி' 'ைடJ' தWA ெசB= அைத நிைல நி@திவிட
தி3டமி3#2தா' அவ'. =ரதி#Nடவசமாக அவ' திர3ய ெதாைகயி 'ேப
மகாேதவனிட அவாி#2த ேபா= த2த= ேபாக மீத+ள ெதாைக 1வ=
ைடஸு4 ஏெகனேவ இ#2த கட'கைள அைடகேவ சாியாயி#கா= ேபா
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ேதா'றிய=. Dாிய' மைற2த= இ#+ D!வ= ேபா மனித' மைற2த=, 'இனி
ேம தி#பி பண வ#ேமா வராேதா' - எ'ற பயதி கட'காரக+ D!2=
ெகாA ஒேர சமயதி ெந#4 பாவ=4 ஈA ஏ=? அ2த கட'
ெகாAைம9 ைடஸு4 இ#2த=. 'ைடH' நி'@ விடாம ெவளிவர ேவய
ெபா@ைப< 8மக ெதாட*கிய இரெடா# நா3களிேலேய 84ண64 இ2த<
D!நிைல ந'4 ெதாி2= வி3ட=. ஆனா? அவ' தளரவிைல. மகாேதவனி'
4Aபதாைர கல2தாேலாசித பி' 'நி@வியவ மகாேதவ'' எ'ற ெபயைர
பதிாிைக ெபயாி' கீேழ அ<சி3A விAவத4 ஏபாA ெசB=வி3A மற
ெபா@கைள த' ெபய#4 மாறி ெகாA 'ேநஷன ைடH' ெதாட2=
ெவளிவர ெபா=மக+ ஆதரைவ ேகாாி உ#கமான அறிைக ஒ'ைற எ1தி
ெவளியி3டா' 84ண'.

"எ*க+ ேபாகள மிக7 சிறிய=. வசதிகளா? க#விகளா? 4ைற7ைடய=" எ'@ ெதாட*கி மகாேதவ' ைடH த இதழி ெவளியி3#2த
வாகிய*கைள9 அ2த அறிைகயி 4றிபி3#2தா' அவ'. 84ணனி'
கைதகளா?, நாவகளா? க3AA மய*கிய வாசகக+ தமிழகதி? கட
கட2த நாAகளி? நிைறய இ#2தாக+. அவக+ இ2த அறிைகயா ெபாி=
கவரப3#ப= அAதAத தின*களி ெதாட2= வ2த ஆதர7
கத*களா?, 'ெச' மணி ஆடகளா? நி)பணமாயி@. சில த*க
ேமாதிர*கைள9, ெபா' வைளயகைள9, ெபா ச*கி$கைள9,
சவர'கைள9 Gட நிதியாக ைடஸு4 அ6பியி#2தாக+. மற
பதிாிைகயாளக+ விய4ப9, அதிசயி4ப9 - ஏ' ெபாறாைமபAபயாக7, இ#2த= இ2த அ' ெவ+ள.

ெகா1த பண ெப#<சாளியா நடதபA எதிதர பதிாிைக ஒ'@ மன
ெவ2= ைக<செலA= - 'ைடH பி<ைச எAகிற=' - எ'ப= ேபா 4றிபாக
கிட ெசB= எ1தி இைத ேக$ ெசBத ேபா=, 'பி<ைச எAக Gட
ேயாகியைத இலாதவக+ எ1திய வாகிய இ=' எ'@ தைலபி3A அ2த
ப4திைய9 ைடJேலேய எA= ேபா3டா' 84ண'. அதனா? ைடH
வாசககளி' அ6தாப ெப#கிேற ஒழிய 4ைறயவிைல. காைல, மாைல
ேவைளகளி அவ64 பிரதிபல' எதிபாகாம உதவ உைழக பல
நபக+ ேத வ2தன. 'ைடH' அ?வலக எேபா= கலகலெவ'றி#2த=.
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' அவனிட பண உதவி ெப@ அ2த ந'றி நிைறேவா#2த பாலகா3A
ெப கமல இலவச 'ைடபிHடாக' வ2= காைல மாைல ேவைளகளி அ?வலக
சப2தமான கத*கைள = தாக அ= அ6பினா+. மனிதகளி'
உைம அ'பி 'ைடH' ஓ சதிய இயகமாக வள2த=. ெவளியிடப3ட
'இடH3ாிய ஸளிெம'' - வ#மான சிறி= கால தா4 பித=.
மகாேதவனி' 4Aப=4 மாத த ேததி பிற2த= ஐd@ )பாB உதவி
ெதாைக ெகாAக ஏபாA ெசB= மிக7 சிரமமான நிைலகளி? அ2த
ஏபா3ைட ேததி தவறாம நாணயமாக காபாறி வ2தா' 84ண'.
மகாேதவனி' மைனவி4 4ழ2ைதக>4 அ2த 4Aபதா#4 இேபா=
அவ' ேம ஒ# சேகாதர பாச நபிைக9 ெப#கியி#2த=. அ2த உைழபி'
ேவகதி?, அள74 மீறி< 8றி திாி2= அைலய ேந2ததி? 84ண' க@=
இைள= ேபாயி#2தா'. ேவளாேவைள4< சாியாக உண யா= ேபாயி@.
பல ேவைளகளி 'உண ேவய ேவைள இ=' எ'பைத நிைன7 Gற7
யாம ேவ@ ேவைலகளி

!கி இ#4ப ேந2த=. =ளசிைய ம3A

அவ' ச2திகேவ யவிைல. கணாயி எேபாதாவ= கைத பா4
ேபா= க@= இைளதி#ப= நிைன7 வ2தா, 'இ2த நிைலயி =ளசி த'ைன
பாதா மிக7 ேவதைன பAவா+' - எ'ப= ேச2ேத நிைன7 வ#. அவ+
ஊாி இைலயா, இ#கிறாளா எ'பைத Gட அவனா ெதாி2= ெகா+ள
யவிைல. ெதாி2= ெகா+வத4 ஓB7 வாB Gட இைல. ஊாி
இ#2தா =ளசி =ரதி =ரதி தன4 ஃேபா' ெசBவா+ எ'ப= தவறாம
ஞாபக வ2த=. அவளா எ*கி#2தா? த'ைன ேத வராம இ#க யா=
எ'பைத9 அவ' நிைன7 G2தா'. மனித64+ேள

லாதாரமாக மைற2=

கிடகிற ெநIசகன அ'பினா தா' ^வ$கிற= எ'பைத உணவ= ேபா
அதைன பரபரபான ேவைலகளிைடேய9, '=ளசி வரவிைல' - '=ளசி ஃேபா'
ெசBயவிைல' - எ'பைத அ2தர*கமாக நிைனபதி$#2= த'ைன அவனா
தவி= ெகா+ள யவிைல. ெசால ேபானா அ= ஒ# ஞாபகமாக7
ஏகமாக7 Gட இ#2த=. ஆயிர ேப =ைண நிகிறாக+, உத7கிறாக+,
அ' ெசBகிறாக+ எ'பதி எலா Gட தி#தி காகிற மனித மன ஆ'மாேவாA கல2= வி3டா ேபா'ற யாேரா ஒ#வ =ைண நிக வரவிைலேய
எ'பதகாக ஏ*4கிற இ2த அ2தர*கைத எணி விய2தா' 84ண'.
ஒEெவா#வ6ைடய மனைத9 அவ6ைடய வா!ைக 1வ= இப ஏ*க
ைவபத4 யாராவ= ஒ#தி இ#பா+ ேபா$#கிற= எ'@ ஒ# பிரைமயான
த=வ Gட ேதா'றிய= அவ64. ெவளிேய றப3A ேபாB விசாாிக7 ெதாி2= ெகா+ள7 யாம அதிக ேநர அ#கி$#2ேத கவனிக ேவய
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நிப2த ஒ'@ 'ேநஷன ைடJ' இ#2த=. ெசBதிகேளா, த2திகேளா,
கிைடக கிைடக அவைற பிாி= வைகபAதி அ<8 ேகாபவக+
ைகயி ெகாA= - அவக+ ஒEெவா'றாக அ<8 ேகா= ெகாAத பி' பிைழ
தி#தி ம@ப9 சாி பா= - அ<சிட ேவயி#2த=. மற தினசாிகேளாA
ேபா3யி3A< ெசBதிகைள விைரவாக7 'பாக7 த#வத4 ேவய
வசதிக+ இதனா 4ைற2தி#2தன. விைரவாக 'கேபாH' ெசBவத4 'ைடH'
ேபா'ற நல தினசாி4 நFன 'மாேனா ைட' இய2திர ஒ'@ ேதைவயாயி#2த=.
அ2த இய2திர ைவதி#2த மற தினசாிகேளாA ேபா3 ேபாடவாவ=
ைடஸு4 அ= ேதைவயாயி#2த=. 'மாேனா ைட' இய2திர இலாததனா
84ண6 பிைழ தி#=ேவா#, இரேடா உதவியாசிாியக> அதிக ேநர
பாAபட ேவயி#2த=. கபாJ3டக+ மாறி மாறி 'கேபாH' ெசBய அதிக
ேநர ஆயி@. நிைறய ==< ெசBதிகைள ெகாAக7 யாம$#2த=.
'கபாJ3ட'களி' ெதாைகைய GAதலாகலா எ'றா தமிழி
கபாJ3டக+ கிைடத அள7 ஆ*கிலதி 'கேபாH' ெசBய ெதாி2தவக+
அதிகமாக கிைடகவிைல. வைலேபா3A ேத பிக ேவயி#2த=.
கிைடகாதேபா= இ#கிறவகைள ைவ= ெகாேட 84ண' சிரமபட
ேவயி#2த=. 84ண' அ2த காாியாலயதி ெபா@கைள கவனிக
ெதாட*கிய நாளி$#2= இர7 பகக+ ஓAவ= ெதாியாம ேபாயி@. ேவளா
ேவைள4 உண7 இலாததா உட நல ெக3A வி3ட=. சாியான =ைணேயா,
ஆதரேவா, அ2தர*க ாி2த ந3ேபா இலாம அவ' ேவதைனப3A
ெகா#2தா'. ஆனா அ2த ேவதைனயி? ஒ# மன நிைற7 இ#2த=. 'சதிய
Fர' ஒ#வ' ம2த ேபாகளதி அவ6ைடய சதிய பணிைய தா*கி
ெதாட2= ேபாாிAகிேற'' - எ'ற ெப#மிதைத உணவத'

லேம த'

கவைலகைள அவ' மறக 2த=.

"இ2த பIைச பயக+ எலா எதைன நாைள4 பதிாிைகைய நடதி விட
9? யாைனைய க3 தீனி ேபாடற காாிய இ=" எ'@ நாகசாமி த'ைன
பறி யாாிடேமா அல3சியமாக ெதாிவிதி#2த ெசBதி, 84ண' கா=வைர
எ3யி#2த=. 'Fரைன அவனறிய அல3சிய ெசBகிறவ' த'6ைடய அல3சிய<
ெசாகளாேலேய அவ6ைடய பலைத பல மட*4 ெப#கி வி3AவிAகிறா'' எ'பைத நாகசாமி அறிய மா3டா. அவ அல3சியமாக நிைனகிறா
எ'பதாேலேய 84ண64 த' இல3சிய*களி கவன பிவாத
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ெப#கியி#2த= எ'னேவா உைம. த' த$ மகாேதவ' 'ைடைஸ'
வாரா2திர< ெசBதி அLப2த ேபா தா' 8#*கிய அளவி ெதாட*கி நடதினா.
சிறி= காலதி அ= தினசாியாக ெப#கிய=. அப அ= தினசாியாக வள2=
ெப#கியேபாேத நாகசாமிைய ேபா'ற ெப# பதிாிைக தலாளிக>4 தா*க
யாத அDைய9 - ஆறாைம9 உடாகியி#2த= 84ண64 ெதாி9.
த'ேனாA ெதாடபிலாத யாேரா ஒ# 8த2திர பதிாிைகயாளராகிய
மகாேதவனி' பதிாிைக வள2= தினசாியாக ெபய ெபறைதேய
அDையேயாA, எாி<சேலாA, எதி ெகாட நாகசாமி த' காாியாலயதி$#2=
விலகி ேபான ஓ ஆசிாிய இேபா= அைத ெபா@ேப@ நட=கிறா
எ'பைத ம3A எப ெபாறாைமயி'றி எதிெகா+ள 9? அவ#ைடய
ெபாறாைமைய கA 84ண' வியகவிைல. 'அப ெபாறாைம
ெகா+வ=தா' அவ நிைலயி?+ளவக>4 இய' எ'@ எணினா' அவ'.
மறவக>ைடய ெநறி க த'ைன ேநாகி திறக திறக அவ6ைடய
=ணி7 த'னபிைக9 வள2= ெப#கின. பைழய நகீர' ெவ=பி வி12த=
ேபால அவ' வி12=விடவிைல. த' யசிகளி?, பிவாத*களி? ெவறி
அதிகமாகேவ - அவ' த' உட தா*க 2த சதி4 ேம அதிக சதிைய<
ெசலவழி= உைழகலானா'. அத' விைளைவ9 அவனா தவிக
யவிைல. ம@நா+ ைடJ' வாரமல வரேவய நாளாக அைம2= வி3ட
ஒ# கியமான சனிகிழைம காைல. அவ' காாியாலயதிேலேய த' அைறயி
ஒ#

ைலயி 8#A தள2= பA4ப ஆகிவி3ட=. ஒ# ேவைலைய9

ெசBய யாத தள<சி அவைன பறியி#2த=. கக+ ெந#பாக எாி2தன.
ேதா+ப3ைடகளி ெவ3 எறி2த= ேபா ஒ# ேசா7 கனத=. நடகேவா
நிகேவா த+ளாA நிைலயி ஒ'@ேம ெசBய 9ெம'@ ேதா'றவிைல.
<8 காறி நாசி மயி எாிவ= ேபா'ற பய*கர காB<ச, ப8ைம ெசழித
நல மரைத யாேரா ெவ3< சாBத= ேபா தள2= பA= வி3டா' அவ'.
ேவைலக+ எ'னேவா நைடெப@ ெகா#2த=. உதவியாசிாியக>,
பிைழதி#=ேவாக>, வழகமான காாிய*கைள கவனி=
ெகா#2தாக+. கமல W7 ேபா3A வி3A வ2= கத*கைள பா= பதி
அ6ப ேவயவறி4 பதிகைள தயா ெசB= ெகா#2தா+.

கியமான பிர<ைன ஒ'@ எதி நி'ற=. இரA மணி4+ பா*கி ஆயிர
)பாB4 ேம பண க3 ேகாெடௗனி$#2= பதிாிைக காகித க3Aகைள
எAதா தா' ம@நா+ பதிாிைக அ<சாகி ெவளிவ#. உட நலமிலாத
84ணனிட இைத எப ெதாிவிப= எ'@ 'கிளியாி* கிளா'4 -
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அெகௗெடA தய*கி ேபசாம இ#2தாக+. அேபா= மாத த வார
ேவ@. 2திய சில தின*களி தா' எலா#4 சபள ெகாAக ப3#2த=.
அதனா காாியாலயதி மீதமி#2த ைகயி# பண இ#d@
இ#dைறப=4+ தா' அட*கிய=. எ'ன ெசBவ= எ'ற திைக
கவைல9 சப2தப3ட ஒEெவா#வ கதி? இ#2த=. 'ேநஷன ைடH'
ேபா'@ ஏைழ பதிாிைக4 தி_ெர'@ இEவள7 ெபாிய ெதாைகைய ஏபாA
ெசB= ெகா+ள ஒ# வசதி9 இ#கவிைல.

காாியாலயைத< ேச2த அைனவ# இைத எணி மைல= தய*கியி#2த
ேவைளயி 84ணேன த+ளாயப எ12தி#2= த' ேமைஜய#ேக வ2=
நாகா$யி உ3கா2தா'. ஃேபாெமைன Gபி3A 'வாரா2தர சளிெம3'4
Hைர ஆட ேபாAவ= பறி விசாாித ேபா= எதிற நிலவிய
தயகதி$#2ேத - 'நி\H பிாி3 காகித இைல' எ'பைத 4றிபாக ாி2=
ெகா+ள 2த= அவனா.

"இ2த வார ம3A 'ஸளிெம3' இைல'6 ேபா3Aபி3A நி\H ப4திைய
ம3A Iசவைர அ<சி வி3Aடலா சா" எ'@ ஃேபாெம' Gறிய
ேயாசைனைய< 84ணனா ஏக யவிைல. நபக+ யாாிடமாவ= கட'
ேக3கலாமா எ'@ சி2தி= - கமலைத உ+ேள அைழதா' 84ண'.
ெட$ேபாைன எA= டய ெசBய7 அவ' ைககளி ஆற இைல.
கமலதிட இரA ெட$ேபா' நபகைள< ெசா$ டய ெசB= அவக+
கிைடதா த'னிட ெகாAக< ெசா$ ேவனா' 84ண'. அவ' Gறிய
எS4 டய ெசBவதகாக கமல ஃேபாைன ெந#*கிய ேபா= அப< ெசBய
யாம யாேரா GபிAகிற மணி அத=. கமலேம எAதா+ அAத கண,
"அணா யாேரா =ளசியா..." - எ'@ அவ+ ெட$ேபாைன அவனிட
நீ3யேபா= - "உட சாியிைலயா. அற ேப8*க'6 - ெசா$
ைவ=விA" எ'றா' 84ண'. அேபா=+ள ='பமான நிைலயி அவ'
=ளசிைய பாகேவா ேபசேவா வி#பவிைல.

"ஹி இH நா3 fயி* ெவ" எ'@ கமல டெக'@ ஃேபாைன ைவத ேபா=
84ண64 + 4தினா ேபால மன Gசினா? அேபா= அைத தவிர
ேவெற=7 ெசBய ேதா'றவிைல. '=ளசி - ேந@ வைர ஏ' ஃேபா'
ெசBயவிைல. ஒ# ேவைள இ'@ தா' எ*காவ= ெவளி\ாி$#2=
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தி#பினாேளா?' எ'ெறலா சி2தைன ஆவேலாA ஓனா? - அவ' ஒ'@
ெவளிேய காபி= ெகா+ள யவிைல.

=ளசியி' அைழைப - அ@= த ேவகதி கமல அவ' Gறிய மற
நபக>4 ய'றா+. இ#வாி ஒ#வ, ஊாி இைல. மறவ#ைடய நப
கிைடகேவ இைல. 'எ'ன ெசBவ=?' எ'ற ேக+வி 84ணனி' ' எ12த=.
உ3கார யாம ம@ப9

ைலயி ேபாB< சாB2தா' அவ'.

"ஹா$H, ேபா'விடா, ஏதாவ= வா*கி வ#கிேறேன அணா" எ'றா+
கமல. 'ேவடா' எ'ப= ேபா ஜாைட ெசB=வி3A,

"இ2த மாதிாி சமயதிலா நா' இப பA= கிடக ேவA?" எ'@
ஆறாைமேயாA தன4 தாேன ேப8வ= ேபா Gறி ெகாடா' அவ'.
அேபா= பக பதிெனா'றைர மணி4 ேம ஆகியி#2த=. இரA மணி4+
பண க3 'நி\H பிாி3, ாீகைள எA= வராம ேபானா?' எ'ற ேக+வி
ஒEெவா#வ மனதி? எ12= நி'ற=. ஏதாவ= மாயமாக நட2= பதிாிைகைய
காபாறினாெலாழிய ேவ@ வழி இைல எ'பைத எலா# உண2தி#2தாக+.
ககார தய7 தா3சயமி'றி ஓ ெகா#2த=. 'ைடஸு'4 பலைற
இப எதைனேயா ேசாதைனக+ வ2தி#கி'றன. ஒEெவா'ைற9 கட2= அ=
பிைழ=தா' வா!2தி#கிற=. 'ஆனா இ2த ைறேயா?'... நிைனபதேக
மரணைதவிட ெகாAைமயானதாக இ#2த= இ2த ேக+வி.
----------அதியாய - 14

ஆைசயி' அழியாத ெதBFக எைல நிராைசதா'. ஏென'றா அ2த எைலயி
ஆைசபAத எ'ற உண7 =4 ேவ இ#பதிைல.

எதிேர 8வாி காலIெச'ற மகாேதவ' ேந#7ட' சிாி= ெகாேட உைரயா
ெகா#2த ைகபட ' எேபாேதா எA= மா3டப3#2த=. ைடH
காாியாலய=4 ஹாீ2திரநா ச3ேடாபாதியாயா வ2தி#2த ேபா= எAதி#2த
ைகபட ஒ'@ அ#கி மா3யி#2த=. இEவள7 ெபாிய தைலவக>ட6,
கவிஞக>ட6, கைலஞக>ட6 பழக+ள ஒ# உைம ேதசியவாதி
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நி@விய நல பதிாிைகேய சாியாக நடக யாத இ2த ேதசதி மி3டாB
கைட ைவ= பணகாரகளாகியவக>, சண ஆைல ைவ=< ெசவ
4விதவக>, த ேபா3A நட=கிற ஏழா2தர, எ3டா2தர பதிாிைகக+ Gட
அதமாக< ெசலாவணியாவைத நிைனக ெதாட*கிய ேபா= எதிேர ஒ'ைற9ேம
பாகாம தள<சிேயாA தள<சியாக ககைள அபேய இ@கி



ெகாA விடேவA ேபா ேதா'றிய= 84ண64. அ2த பட*கைள9,
8வகைள9 அபா கவைலேயாA ெதாி9 கமலதி' கைத9 பதிாிைக
காகித பறா4ைறைய நிைன7@= ேக+வி 4றி ேபா நி4 அ<சக
ஃேபாெமைன9 எதிெகாA பாகேவ Gசியவனாக ககைள

னா'

அவ'. ப= நிமிட*க+ இப கழி2தி#4. சி2தைனயி ஒ'@ேம வழி
பிறவாத தள<சியி கைர2த விநாக+ அைவ.

யாேரா பேயறி நட2= வ# காலேயாைச ேக3ட=. ெதாைலவி$#2= ெந#*கி
வ# அLராகதி' ெம$ய ச*கீத ேபா ெம3 ஒ$ தாளமிட நட2= வ#
ம*கலமான தி#மகளி' கால ஓைசயா அ=? தாிதிர தள<சி9, =யர
தகா$க ேதாவிக>, நிைற2=வி3ட ைடH காாியாலயதி4+ எ*கி#2=
வ#கிற= இ2த இல38மீகரமான இ*கித நாத? இ2த நாதைத ெதாட2=
ெகாெல'@ 8றி? ம$ைக C= 4?*4வ= ேபா ந@மண விைர2=
வ2த=. ஓைச9 வாசைன9 ெந#*கின. காதி ேக3ப=, க#தி உணவ=,
உைமயா ெசாபனமா எ'ற தயகேதாA இ2த உலக எ'ற பிவாதமான
றகணிபாகிய ெநறி கணி' ெவபதி வாய வா3டதி' ேசாேவாA
ெமல ககைள திற2= எதிேர பாதா' 84ண'.

சிதிர ேபா எதிேர நி'@ ககளி நீ அ#ப அவைனேய பா=
ெகா#2தா+ =ளசி. எதிேர அவ' பாைவயி பாதாதிேகச பாிய2த அவ+
ெத'ப3டேபா= - தைரயி பதித தாமைரகைள ேபா ெதாி2த அவ+ பாத*களி
'இ2த காக+ இ'6 உ*கள#கி ெந#*கி வ2= நிக யாம
ெபாிேயாக+ நா+ பா= Gத பா= நி<சயி= இப தைட9 ேபா3A
வி3டாக+' - எ'ப= ேபா அபேபா3ட அழகிய தைடகளாக ெம3க+
ெவேளெர'@ மி'னி ெகா#2தன. பவழமாB< சாயமி3#2த அளவான
அழகான நக*கேளாA தய*கிய அ2த பாத*களி அவ' பாைவ நிைலத=.
அவ+ கைத ெதாட2= ஏறி3A பாக அவனா யவிைல. மன
இைல.
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"இெதலா எ'ன? உட சாியிைல எ'றா அைத அறி2= ெகா+ள Gட
த4தியிலாத பாவியாகி வி3ேடனா நா'?"

- அவ+ 4ர$ தய*கிய பி' நிதானமாக7 நிதா3சயமாக7 அவ'
அவ>4 பதி Gறினா':

"இைவ எ'6ைடய ெசா2த சிரம*க+. நா' ெப#ைமபடேவா, சி@ைமபடேவா
இ'@ காரணமாயி#பைவ இைவ தா'. இவைற ப*கி3A ெகா+ள நா'
யாைர9 எதிபாகவிைல. எ'6ைடய வ@ைமயி' ='ப*களி அவைற
காபதகாக எ'ைன விட வசதி9+ளவக+ எதிேர வ2= நிபைத நா'
வி#ப7 யா= - இரசிக7 வழியிைல."

- அவ6ைடய வாB ெசா2த தள<சியினா?, ஆறாைமயினா?, எ12த
ேகாபதி இபப3ட ெசாகைள உதிதா?, மன - தா' அவைள ேநாகி
நியமி= அ6 இ2த< ெசாக+ மிக கAைமயானைவ எ'பைத உண2ேத
இ#2தன.

அவேளா இ2த வாைதகளி சீறமைடயாம ககளி நீ ெநகிழ அவைனேய
பா= ெகா#2தா+. பி' ஒEெவா# வாைதயாக எணி
ேத2ெதA= ெதாA= வாகிய அைம= ேப8பவ+ ேபால அவ+ அவைன
ேநாகி ேபசினா+:-

"என4 தனிேய எ'6ைடய ெசா2த சிரம*க+ எ'@ பிாி4 பயாக
ஒ'@மிைல. ஏென'றா உ*க>ைடய சிரம*கைளேய எ' சிரம*களாக உணர
பழகிவி3டவ+ நா'. இ2த வர7 ெசல7கணகி?, உ ளி< ெசலவி?
ேதB2= விடாம - உலாசமாக - 8த2திரமாக நீ*க+ எ1தி ெகா#க
ேவAெம'@ என4+ இர7 பக உற*காம இ'6 ேநா'பிய@கிேற'
நா'...! ேகாபதி ஏேதேதா ேப8கிறீக+. பரவாயிைல. ஆனா மனைத
ெதா3A< ெசா?*க+. உ*க>ைடய த சி@கைதைய பாரா3 உ#க
ெதாட*கின நாளி$#2= உ*க+ மனேகாவி$ இல38மீகரமாக நி'@ கபைனயாகிய ஐ8வாியைத ெபா*க< ெசBவ= நானலாம ேவ@ யா?
நானா? இைலயா? இைலெய'@ வாயா =ணி2= நீ*க+ ெசா$விடலா.
நா' இ'ெனா#வ#4 க1ைத நீ3ட ேந2= வி3ட =பாகிய உ*கைள
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அப< ெசால ைவ4. ஆனா உ*க+ மன<சா3சிைய நீ*கேள ெபா8கி விட
யா=. உ*க>4 மன இ#2தா அத4 நா' தா' சா3சி. இ'@ நாைள9
- ஏ' இ2த மைட ேவகிற வைர9 அபதா'. எ'6ைடய ெவ@ மாமிச
உடைப தா' இ'ெனா#வ#4 வாழ ெகாAதி#கிேற'. அ= நா' ெசBத
பாவ. மன - மன எ'@ வானளாவ எ1தி எ1தியி#கிறீகேள, அ2த அத
வH=ைவ உ*களிடமலவா ைவ=வி3A ேபாேன'... நபி ஒபைட=வி3A
ேபான ெபா#ைள இைலெய'@ ஏமா@வ=தா' நியாயமா?"

- =ளசியி' ேப<8 இ=வைர இEவள7 Gராக அவ' ெநIசி வ2= தாகியேத
இைல. ேசாகைத கபி= ேப8கிறவனி' ெசாக+ ேவ@, ேசாகைத
அ6பவிகிறவகளி' ெசாக+ ேவ@. ேசாகைத இதயதி$#2=
ெகா3Aகிறவக>4 அ2த< ேசாகேம ெசாகளாக வ#கி'றன. அ= த'ைன
ேபா கபி= எ1தியவகளி' கபைன< ேசாகைத ெபாBயாகி விAகிற=
எ'@ அேபா= ேதா'றிய= 84ண64. =ளசி அEவள7 உண<சி நிைற2த
வாைதகைள த' ேசாகமாக ெகா3 வி3டா+ அவ' '. சிறி= ேநர
அவ>4 எைத ம@ெமாழி G@வ=, எப G@வ=, எ2த< ெசாகளா G@வ=
எ'ேற ெதாியாம அவ' தய*கினா'. அ2த அைறயி அேபா= அவக+
இ#வைர தவிர ேவெறவ# இைல. =ளசி அ1= ெகாேட 84ணனிட ஏேதா
வினாவியைத கA, 'இவக+ ெசா2த ேப<8 கிைடேய இனி இ*4 நா
நிகGடா=' எ'ப= ேபா கமல Gட ெவளிேயறி ' வரா2தா பக
ேபாயி#2தா+.

தைரயி சாB2= ெகா#2த 84ண' ெப#

<8 வி3டபேய எ12= ம@ப9

நாகா$யி வ2= அம2தா'. =ளசி9, அவனாக உ3கார< ெசா?கிற வைர
உ3கா#வதிைல எ'ப= ேபா எதிேர நி'@ ெகாேட இ#2தா+. அவேனா
ம@ப பைழய ேகாபைத அைட2= வி3டவ' ேபா,

"தய7 ெசB= எ'ைன தனிேய விA =ளசி! நா' படேவய ='ப*க>,
கவைலக> அதிகமாயி#கி'றன" - எ'@ Gறியபேய ' ஃேபானி
கிைடகாத நப#4 ம@ப டய ெசBதா'. இ2த ைற ஃேபானி அவ
கிைடதா. 84ண' த'6ைடய இய4 மாறாக ெட$ேபானி அ2த
நபாிட ெகIசி Gதாட ேவயி#2த=.
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"ெராப ெந#கயான நிைலைம சா! இ2த ைற எப9 நீ*க+ உதவிேய
ஆகேவA. ஒ# நல மனித ெதாட*கிய காாிய நி'@ ேபாBவிட Gடா=
எ'ற பிவாத=காகதா' நா' இதி தைல ெகாA= உைழகிேற'..."

"....."

எதிற ேபசியவ எEவள7 ேதைவயாயி#4 எ'@ ேக3#பா
ேபா$#கிற=.

"8மா ஆயிர - ஆயிரைத2d@ )பாB வைர ேதைவயாயி#4" - எ'றா'
84ண'.

"....."

"எபயாவ= பா#*க+ சா."

"....."

"அபயா?... பரவாயிைல... சா... உ*கைள< சிரமபAதி வி3ேட'.
ம'னி9*க+."

- 84ண' ேசாேவாA, ஏமாறேதாA, ெட$ேபாைன ைவ=வி3A நிமி2த
ேபா= - எதிேர =ளசி த' ைகைபைய திற2= பளீெர'@ மி'6 த திய
d@ )பாB ேநா3Aகைள எணி ெகா#2தா+. அவைள9 அ2த
பணைத9 இல3சிய ெசBயாதவ' ேபால ேவ@ ஏேதா காாிய*களி

!கினா'

அவ'. அவ6ைடய அ2த அல3சிய=காக Gட அவ' ேம ஆதிரபட
யாத அEவள7 பிாியைத ைவ= வி3ட =ளசிேயா நிதானமாக பணைத
எணி ஓ உைறயி ேபா3A அத' ேம = தான எ1=களி
'ைடஸு4 ஓ அபைலயி' ந'ெகாைட' - எ'@ எ1தி அவனிட அைத
நீ3னா+. அவ' அைத வா*கி ெகா+ள ம@தா'.
"ஏ'? 'ைடH' நி'@ ேபாBவிட Gடாெத'ற அகைற9, கவைல9 என4
இ#க Gடாதா?"
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"ைடஸு4 அத' பிவாதகார ஆசிாிய64 சில ெகா+ைகக+ உA. உ'
ந'ெகாைடைய ஏக யா=."

"இப< ெசாவ= உைமயாயி#2தா இ'@ வைர 8மா பதாயிர )பாB
வைர நீ*க+ எ'னிட பிவாதமாக தி#பி ெகாAக ேவயி#4..."

"எ'ன உள@கிறாB? எதகாக உன4 நா' பதாயிர )பாB ெகாAக
ேவயி#4?"

"எதைன, எதைனேயா ெபயகளி நா' யா எ'@ காபி=
ெகா+ளாமேலேய - ஆயிரகணகான )பாBகைள9, ெபா' வைளய, ெபா'
ேமாதிர*க+, ைவர நைகக+, எ'@ எ'6ைடய சகல ஐ8வாிய*கைள9, நீ*க+
'ைடஸு'4 நிதி ேகாாி எ1தி அறிைக வி3ட ேபா= பல ஊகளி$#2=
அ6பியி#கிேற'; எ'6ைடய இ2த ந'ெகாைட ம@கபAமானா அைவ9
ம@கபடதாேன ேவA? இேதா நாேன அப அவைற அ6பியதகான
தபா இரசீ=க+; பிரயாண ெக3Aக+ - எலா பதிரமாக ைவதி#கிேற'..."

- ஒ# ெகா= விமான ெக3Aகைள9, மணியாகைள9 அ6பிய
இரசீ=கைள9, பா* ராஃ3க+ அ6பிய இரசீ=கைள9, இ'ஷூ பவ
அ6பிய பதி7 சீ3Aகைள9 ஆேவசேதாA த' ைகைபயி$#2= அவ'
ேமைஜ ேம அ+ளி 4விதா+ =ளசி. அவ+ அப< ெசBதி#ப=
சாதியெம'பைத உ@தியாக நபிய 84ண' அபேய மைல= ேபாB அவைள
இைமயாம ேநாகினா'. தா*கி ெகா+ள யாத ெப# வியபாயி#2த= அ=.
அவேளா ஒ# பாவ அறியாத ேபைத ேபா, 'உ*க+ இதயதி நிரபி கிட4
இல38மீகர நா' தா'. எ'ைன அ*கி#2= தய7 ெசB= ெவளிேயற
யலாதீக+' - எ'@ இைறI8வ= ேபா கணீ மக அவைன பா=
ெகாA நி'றா+. அவ+ Gறிய உைமைய நி)பிப= ேபா அவ+ ைககளி
நிைற2தி#2த ெபா' வைளக+, காதி$#2த ைவர அணிக+,

4தி, ேமாதிர,

க1தி$#2த ைவர ெநலH எலா அ2த அ2த இட*களி இேபா= இலா=
சாதாரணமான சில அணிகேளாA ெபா$வ@ ெவ@ைமயாயி#பைத9 அவ'
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கவனிக தவறவிைல. அவ+ ேம எைலயற க#ைண9 ப<சாதாப
ெப#கிட அவ' இேபா= அவைள ேநாகினா'. அவ64 ெதாைட கமி
அைடத=. 4ர கரகரத=.

"நீ இப< ெசBதி#க Gடா= =ளசீ! இ'ெனா#வ#ைடய
உைடைமயாகிவி3டவ+ நீ எ'பைத மற2= வி3டாயா?"

"மறகவிைல! ஆனா இ= மனிதகளி' உலக. ெவ@ அ'பினா ம3A
நம4 ேவயவகைள காகேவா, வளகேவா இ*4 வதிைல. நம4
ேவயவகைள அவக>ைடய ேதைவக>4 திடாட வி3A வி3A
பிாிய*க>காக ம3A எதிபாப= நியாயமாகா=. இ'@ இ2த =ளசி எ*ேகா
தளி= தைழகலா. ஆனா இத' ஆணி ேவ உ*க+ உ+ளதி
ஊ'றியி#கிறேத! ேவ இ#கிற இட வானா அ= ெச4 ம3A நலதா
எ'ன? மண எ'ப= ேவாி$#2= ஊ@

ல ெபா#ளாயிேற?"

"உைமதா'! மற< ெசக>4 =ளசி< ெச4 ெகௗரவமான ேவ@பாA
ஒ'@A. =ளசி ேவாி$#2= தளி வைர னிதமாக மணகிற=. வானா?
மணகிற=. அத' ெப#ைமயா அ= நிகிற மS மணகிற=..."

"தவ@! நிகிற மணி' ெப#ைமயா தா' அ= மணகேவ கிற=."

"நீ உ' ெப#2த'ைமைய அள7கதிகமாக நி)பிகிறாB =ளசீ! நா'
இEவள74 பாதிரமாக த42தவ' தானா எ'@ எனேக இேபா=
ச2ேதகமாக இ#கிற=. எ'6ைடய 4ணேமா பிவாத. நா' உ'னிட அக
ேப8 ெசாகேளா கAைமயானைவ. இ#2= நீ எ'ைன விடாம பிாியதினா
=ர=கிறாேய? இதி எ'ன பய' கடாB நீ?"

"பய6, இலாப நNட பாகிற சிறிய விவகாரமாக இைத நா'
நிைனகவிைல. நா' மனCவமாக ேவ)'றியி#4 சதியமான ம எ=ேவா
அ= வாட Gடா=. அ2த ம வானா நா6 வாேய தீர ேவA..."

"மண2= ெகா+ள யாம ேபான பி' 'மணக நிைனதி#2ேதா' எ'ற
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எணதிேலேய மண2= ெகா+வைத விட< சிறபாக வா!கிேறா நா..."

"ஒ ெகா+கிேற'. த தலாக உ*க+ கAைம9 ஆதிர நீ*கி இ'@
எ'னிட ஒ# நல வாைத ேபசியி#கிறீக+. இ2த வாைதகேள எ'ைன
உ*க+ ' ெசௗபாகியவதியா4கி'றன. தய7 ெசB= இ2த பணைத எA=
ெகாA= 'நி\H பிாி3' கிளிய ெசB= வா*க வழி ெசB9*க+. பதிாிைகயி'
ெவளிவரேவய பதி கால தாமதமிலாம ெவளிவர3A. எ' உதவிைய
றகணிகாதீக+. நா' வாடாம$#பதகாக நாேன ெசB= ெகா+> உதவி
இ=..."

"எ'ைன ெபாிய கடனாளியா4கிறாB =ளசி?"

"நாேன உ*க>4 கட'ப3#4 ேபா= அ= எப சாதிய?..."

- 84ண' அவைள ேநாகி 1ைமயாக கமல2= '@வ Cதா'. அவ+
த' ககைள =ைட= ெகாடா+. 84ண' கமலைத அைழ= பணைத
அவ+ ைகயி ஒபைடதா'. அெகௗடட ெகாA= 'கிளியாி* கிளா'
ல ேபப#4 ஏபாA ெசB9ப ேவயேதாA =ளசிைய9 8#கமாக
அவ>4 அறிக ெசB= ைவதா'. பதிாிைக நிகாம காபாற வ2த ஓ
அCவ வன ேதவைதைய ெதா1வ= ேபால பாவைனயி =ளசிைய ேநாகி
ைகGபினா+ கமல.

'சா8வததி4 எைல காலதி' ெநAைமயிைல. ஒ# விநா சதியமாக
நி'றா? அ2த ஒ# விநா Gட சா8வத தா'. கைழ9 ெபா@ைப9
தா*4கிற ஆ9தமாB பழிைய9 பாரா3Aதைல9 நிணயிகிற சதியாB த'
ைகயி$#கிற எ1=ேகாைல ேபா அவ+ நிைன7 த'6+ சா8வதேம' எ'@
' ஒ#நா+ =ளசிைய பறி நிைனத நிைனேப இேபா= அவ6+ மி42த=.

"நா' றபAகிேற'. நாைள4 ம@ப $ ேபாக ேவAமா. அபா நாைள
காைல விமானதி க3 வா*கிவி3டா. ம@ப எேபா= ெச'ைன
வ#ேவென'@ எனேக ெதாியா=..." =ளசி விைடெபற ய'றா+.
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"ெகாIச உ3கா! ேபாகலா... உ'ேனாA சிறி= ேபச ேவA ேபா
தாகமாயி#கிற=..." எ'றா' 84ண'.

"நீ*க+ சிறி= ேபச வி# இேத தாக - நா' வா! நா+ வைர தவிக ேவய
ஒ'@ எ'ப= ஞாபகமி#க3A..." எ'@ Gறிெகாேட எதிேர இ#2த
நாகா$யி உ3கா2தா+ =ளசி.

"=ளசி? உ'ைன நா' ' கAைமயாக ேபசியி#4 சில வாைதக>காக நீ
எ'ைன ம'னிக ேவA. ஏேதா ஓ அவசரமான ஆைசயி பிறகிற
மனிதகளி' காத சதிய*க+ ேவ@ ஏேதா ஓ அவசரதி அல= அவசியதி
எதைன விைரவாக ெபாBயாB ேபாB விAகி'றன? அைத9 ஒ# நிைறவாக
ஒ ெகா+கிற தி#திைய இேபா= நீ என4 நி)பி= வி3டாB. ஆைசயி'
அழியாத ெதBFக எைல நிராைச தா'. ஏென'றா அ2த நிராைச எ'ற
எைலயி ஆைசபAத எ'ற உண7 =4 ேவ இ#பதிைல.
தி#தியி ஆைச ெந# நீ@ C= அவி2= ேபாB< சாபலாகி 4வி2=
விAகிற=. நாேமா இேபா= பாிCரணமாக நிராைசேயாA எதிெரதிேர நிகிேறா.
நைடய இ2த தாப - இ2த ஆைச ெந# எ'@ அைணயேவ அைணயா=.
ஆைசயி' யாத எைல நிராைசதா' எ'@ என4 இேபா= ந'றாக
விள*4கிற=. நிராைச தா' மனிதைன மய4கிற=. இைலயானா நிராைசயி
2த அபிகாபதி அமராவதி, ைலலா ம^6, கைதகளி ம3A ஏ' அதைன
கவ<சி உடாக ேவA? தாப, நிராைச, அதி#தி, 4ைற7, தாக, எ'பன
ேபா நிைறயாத

ளியான உண7களா தா' மனித' த'6ைடய

ெசாகைத ேதட ேவAெம'ப= கட7ளி' சித ேபா$#கிற=."

"....."

"'நீ ஒ# Cமாைல' - எ'@ நீட நா3க>4 ' ஒ# ைற உ'னிட Gறிேன';
நிைனவி#கிறதா =ளசி?..."

"நிைனவிலாமெல'ன? 'Fரகளி' கMரமன ேதா+கைள அல*காிக ேவய
மணமாைலக+ ச2தப வசதா ேகாைழகளி' தள2த ைககளி D3டப3A
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விAவ= உA ேபா?' - எ'@ பி'னா அைதேய மாறி எ1தி என4
வா!= அ6பினீகேள? அ= Gட நிைனவி#கிற=."

"தய7 ெசB= இேபா= அைத மற2= விA =ளசீ..."

"எெபா1ேதா பைடத ெசாக+ நா அழிக ய'றா? அழிவதிைல.
மனிதகளி' 'ேனாகளி யாேரா சில ெசாக>4 உடாகி ைவத ம2திர
சதி இ'6 அைவகளி இ#கிற=. வைச 8Aகிற=. க! 4ளிர< ெசBகிற=.
க! மற2தா? வைச மறபதிைல... அ= ெசா$' சதி ேபா?..."

"நா' வைசயாக எ=7 உன4 எ1தவிைல. எ'6ைடய வைசயி? - எ'
அ'பி' ெதானி இ#பைத நீ உண2தி#கலா..."

"உ*க+ ெசாகளி அ'ைப உண2தைத விட ேவதைனைய தா' நா' அதிகமாக
உண2ேத'. அதகாக7 நா' கவைலபடவிைல. ஏென'றா 'சாதாரண
மனிதகளி' ேவதைனதா' அவக>4 தவ. எலாரா? தவ ெசBய
கா3A4 ேபாBவிட யா=. பல#4 அவக+ பAகிற ='ப*கேள அவக+
அைடய ேவயைத அைடவிகிற தவமாக இ#4' - எ'@ நீ*கேள
எ1தியி#கிறீக+. அப நா' ெசBத தவ இ'@ ப$தி#கிற=..."

"உைம! நா மனிதக+. பலFனமான ந அதி#திக>கிைடேய9 அ'பினா
தா' நிமி2= நடகிேறா. ெவளிபைடயாக உ'னிட பலைற நா'
கAைமயான ெசாகைள Gறியி#2தா? என4+ அ2தர*கமாக உ'ைன
நிைன= நிைன= க#ைண மயமாக ெநகி!2தி#கிற= எ' உ+ள.
இ'ெனா#தியி' உ+ளதி நா தவிபாகேவா - ஏகமாகேவா
நிரபியி#கிேறா எ'ற ஞாபகேம ஒ# தவிபாக எாி2தி#கிற= எ'6+. அைத
உ'னா ாி2= ெகா+ள 2தேதா இைலேயா என4 ெதாியா=?"

"ாியாமெல'ன? 'வா!வி' =யர*க>4 ெவ@ ெநIசி ம3A சா3சியாக
நிகிற ஊைம =ைணகளா பயனிைல' - எ'@ நீ*க+ ஒ# ைற எ'னிட
4தி கா3யி#கிறீக+. அைத உ*கைள விட ந'றாக நா' உண2தி#2த
காரணதா தா' இேபா= ைககளா? உதவி ெசB= சா3சியாக நிபத4
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வ2ேத'. 'ைடH' நட2தா தா' உ*க>ைடய ெப#ைம காபாறபA
எ'பதி உ*கைள விட என4 கவைல அதிக..."

"4யிைல ேபா, கிளிைய ேபா, சி3A 4#விைய ேபா, ைமனாைவ ேபா
ெபணி' அ'பி4 ெம$ய சிற4க+ தா' உA எ'@ ' நா'
நிைனதி#2ேத'. 'விடாம நைம =ர= இ2த காத பறைவயி' ெம$ய
சிற4க+ வ$4ேம' - எ'@ Gட< சில சமய*களி அ2தர*கமாக உ'ைன
நிைன= நா' ப<சாதாபப3#கிேற'. ஆனா உ'6ைடய அ'பி' சிற4க+
ெம$யைவயாயி6 வலைவகளாயி#பைத - எEவள7 Qர ேவAமாயி6
=ைண பறைவைய =ரதி பற2= வர கிற அள7 வலைவகளாயி#பைத
இ'@ உ' ெசயகளி?, ெசாகளி?மி#2= நா' ந'றாக ெதாி2= ெகா+ள
கிற= =ளசீ"

"....."

சிறி= ேநர ெமௗன=4 பி' =ளசி அவனிட சி@ 4ழ2ைத ேபா ஓ அப
ஆைசைய ெதாிவிதா+.

"தய7 ெசB= இ2த ஆ3ேடாகிராபி இரA வாி எ1தி ைகெய1= ேபா3A
ெகாAMக+ அலவா. என4 உ*க+ ைகெய1=கைள தின ஒ#
ைறயாவ= க 4ளிர பாக ேவA ேபால ஆைசயாயி#4."

"எ' எ1தி எ'ைன பாபைத விட உ' இதயதி6+ேளேய எ'ைன நீ
8லபமாக பா= ெகா+ள 9ேம =ளசீ...!"

"இ=வைர நா' உ*களிட ஆ3ேடாகிரா வா*க ேவய அவசியமிலா=
அ#கிேலேய இ#2= வி3ேட'. இேபா= ெதாைல Qர=4 பிாி2= ேபாவதா
ஏேதா அப ஆைச. உ*க+ ைகெய1ைதேயா ேபா3ேடாைவேயா நா'
ேவ@விதமாக பாக உலக ஒபா=. தய7 ெசB= ம@காதீக+" - எ'@
Gறியவாேற ஆ3ேடாகிராைப நீ3னா+ அவ+. அதி தா' எ1த ேவய
பக=4 எதிற தன= சிறிய ைகபட ஒ'@ அளவாக கதாி=
ஒ3டப3#பைத கடா' 84ண'.
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"மனிதக+ நாA ஆைசக+ இப அபமானைவ தா'. ஆனா இ2த அபமான
8க*கைள தாேன ஆயிர ஆயிர ஆAகளாக மகாகவிக+ ெபாிதாக
ெகாடா எ1தியி#கிறாக+" - எ'@ எ1தி ைகெய1தி3A ெகாAதா'
84ண'. அவ+ அைத வா*கி ககளி ஒறி ெகாA ைக ைபயி' உ+ேள
ைவதா+. ம@ப9 அவ+ ககளி நீ திரட=.

"அபா $யி எ' ெசா2த ஆடபர< ெசல7க+ அதிகமாயி#4ெம'@ மாத
ஆயிர )பாB அ6கிறா. இவ#ைடய சபள ேவ@ நிைறய வ#கிற=.
உ*க>ைடய பதிாிைகைய காபா@வதகாக நா' ப7ட Hேநாைவ Gட
வி3டாயி@. F3A< ெசலைவ9 ெசா2த ஆடபர< ெசல7கைள9 மீத
பிதாவ= ைடஸு4 எ' உதவிகைள ெதாட2= ெசBேவ'."

"ம@கவிைல. எ'ைன =ர= காத பறைவயி' சிற4க+ அEவளவி4
வ$ைமயானைவ எ'@ உண2= அத4 நா' ந'றி ெச?=கிேற'."

"ந'றி ேவடா. அ= எ'ைன அ2நியமா4கிற=. அ' ெசB9*க+, ேபா=.
நா' உ*களிட ஒபைடதி#4 எ' மனைத நீ*க+ வி3A விடாம
ேபணினாேல என4 தி#தி தா'."

- அவ' அவைள வழிய6வதகாக பயிற*கி வாயி வைர ெச'ற ேபா=
அேபா=தா' நி\H பிாி3 ாீக+ வ2= இற*கி ெகா#2தன. உ+ேள
ெமஷி' ஓA ஓைச கடட ெவ'@ எ12த=.

எதிற ஓரமாக பா ெசBதி#2த கார#ேக அவ+ ெச'றா+. 84ண' அவைள
வி3A ேபாக மன வராம இ'6 வாயிபயிேலேய நி'@ ெகா#2தா'.
கா#4+ ஏறி உ3கா2தவ+ ஏேதா நிைன= ெகாடா ேபா ம@ப கதைவ
திற2= ெகாA இற*கி தயகேதாA நட2= அவன#ேக வ2தா+.

"எ'ைன மற2= விட மா3_கேள...?" ேக3க ெதாட*கியவ+ விமி ெகாA
வ# அ1ைகைய உ+ேளேய அடக யவ= 4ர$ ெதாி2த=. 84ணனி'
இதயைத ேவதைன பிைச2த=. இதைன ெபாிய பிாிவாறாைம அவ' ெநIைச
இ=வைர 8ைமயாக அ1தியேத இைல.
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"அசேட! ைபதிய ேபால இப ெத#வி அழலாமா? த'6ைடய
நபிைககைள ஒ#வனிட Cரணமாக ஒபைட= வி3ட ஒ#தியி' உடைப
யா மண2= ெகாடா தா' எ'ன? உைமயி அ2த நபிைககைள
ஆ+கிறவ' அலவா அ2த மனைத ஆ+கிறா'. எ'ைன ந. கவைலயி'றி
ேபாB வா! நீ இதயCவமாக ேநா'பிய@கிற வைர எ' எ1தி? இ2த
பதிாிைகயி? இல38மீகர 4ைறயேவ 4ைறயா=" - எ'@ அ#ேக வ2தவளிட
நா த1த1க Gறினா' அவ'. சில விநாக+ 4னி2= Cமிையேய பா=
ெகாA தய*கி நி'ற =ளசி - ெதாைடைய அைட4 4ர$ "வ#கிேற'..."
எ'@ Gறிவி3A மீA காைர ேநாகி நைடபிணமாக< ெச'றா+. அ2த
பிாி9 ேநர மன நிைல4 ெபா#தமாக அைம2தா ேபால, 'மனிதகளி'
ஆைசகேள இப அபமானைவ தா'' - எ'@ அவ>ைடய ைகெய1= ேநா3A
தகதி தா' எ1தியைத மீA நிைன= ெகாடா' அவ'.

அவ+ கா றப3ட=. நக# காாி$#2ேத ஒ# ைகைய Hயாி*கி ைவதப
இ'ெனா# ைகைய உயதி ஆ3 விைட ெபறா+ அவ+. அவ6 வல= ைகைய
உயதி ஆ3னா'. கா ெத# தி#கிற வைர நி'@ பா= ெகா#2தா'
84ண'. மனதி ஏேதா ஊைமயாக அ1த=. அAத கணேம அ*4 ஒ# திடமான
சமாதான பிற2த=.

'ஒ#வைர ஒ#வ ாி2= ெகாA ஒ#வ#4 மெறா#வ அபணமாகிவிAகிற
நி<சயமான காத எ'ப= னிவகளி' தவ<சாைலகளி பதி சிரைதேயாA
அைணயாம காகபA ேவ+வி தீைய ேபா உ+ேளேய கனிகிற=. வா!வி'
ேசா7களி அ= அைணவதிைல. நீ@ ம3Aேம Cகிற=' - எ'@ எணியபேய
ேமேல ப ஏறி அ?வலக=4+ேள தி#பினா' அவ'. இனி அAத
வினாயி$#2= ஓ இல3சிய பதிாிகாசிாியைன ேநாகி< ச

கதி$#2=

திற4 எதைனேயா ெநறி ககைள ெபா@= ெகாA அவ' ெவ=பி
வி12= விடாம நிக ேவயி#4. அ2த ெநறி க DAகைள அவ'
இனிேம தளரா= தா*க யா=. அவ64+ இ#4 மெறா# இதயதி'
அ' அத4 =ைண ெசB9. அ2த அ'பி அவ' ேவதைன இ#கிற=. அ2த
ேவதைனயி தா' அவ' அ' இ#கிற=. சாதாரண மனிதகளி' ேவதைன
தா' அவக>4 ெபாிய தவ. ஏென'றா வா!ைகைய வி3A வி3A
கா3A4 ேபாB ேவ@ தனி தவ ெசBய அவகளா யா=.

உ+ேள ேபாB அம2த 84ண' அ'ைறய 'ைடH' பதி4 தைலய*க எ1த
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ேபனாைவ எAதா'. ெவளிேய மாைல இ#+ மய*க ெதாட*கியி#2த=. கா
ஹா' ஓைசக>, மனிதகளி' 4ர விகார*க> ெந#கிய= ெகாA
ேக3க ெதாட*கின. இ#2தா ேபா$#2= மகாேதவேனாA தாமH ம'ேறாவி'
4திைர< சிைல க' மானசீகமாக ஓAவ= ேபா ஒ# பிரைம நிழலாய=. அவ'
எ1த ெதாட*கினா'. சதி வாB2த ெசாக+ அவ' நியமித ேவகேதாA விதிேயாA காகிததி ேபாB இற*கி உ#வாகி நி'றன.

ஒ# நல பதிாிைகயாள64 இரA கவைலக+ உA. ச

க நியாயைத

பறிய கவைலக+. ெசா2த நியாய*கைள பறிய கவைலக+. அவ64<
ெசா2தெம'@ எ=7மிைல. ஆனா அவ6+> ஒ# கவைல இ#2த=.
ம@ப9 Gறினா அ2த கவைல தா' அவ' ேவதைன. அ2த கவைல தா'
இ'@ அவ' மகி!<சி. இரA ேவ@ ேவ@ இைல. த'6ைடய
வ@ைமகாக7 பிற#ைடய அறியாைமக>காக7 ேச= ேபாராட ேவய
ஒ# ேதசதி தா' வா!கிேறா எ'பைத இனி ஒEெவா# கண அவ' நிைன7
G2தாக ேவய ச2தப*க+ நிைறய இ#4. வ@ைம உ+ளவகளிட
நெலண வசதி உ+ளவகளிட அல3சிய மி42த ஓ
இரA*ெக3டா' ேதசதி நியாய*கைள< சாதிக ய?கிற ஓ இல3சிய
பதிாிைகயாளனி' சிரம*க+ எலா இனி அவ' அைடய ேவயி#4.
=ைம4, வள<சி4 ெசவி சாB= வரேவ4 மனபா'ைமயிலாத ஓ
ஆ3Aம2ைத G3டைத தி#=வத4 பிவாத, இல3சிய ம3A
ேபாதாெத'பைத ஒEெவா# கண அவ' உணர ேவயி#4. பிவாத,
இல3சிய சாதிக 2தைத விட< சா=ாிய சமேயாசித தி9ேம அதிகமாக<
சாதிக 9 எ'ற சாதாரண நைடைற உைமைய9 எதிெகாடாக
ேவயி#4. அறியாைம4 எதிராக அறிைவ ெகாA ேபாராட ேவய=
தவிர ெவ@ மனிதகளி' D!<சி4 எதிராக அறிைவ ெகாA ேபாராட
ேவயி#4 எ'@ இனி அவ', உணர7 ேநாிடலா. யா#ைடய
அநியாய*கைள எதி= அவ' 4ர ெகாAகிறாேனா அ2த அநியாய*கைள
பயி ெசB= பிைழபவக+ அவைன ேநாகி ேகாரமான ெநறி ககைள
திற2= ெவ=ப7 யலலா. ஆனா அதகாக அவ' தய*கேவா, தளரேவா
யா=. அவ' தன4+ அைணயாம கா4 அ' எ'கிற ேவ+வி ெந#
தா' ச

கதி'

ைல A4களி$#2= அவைன ேநாகி திற4 இ2த

ேகாரமான அன விழிகளி$#2= மீ> சதியைத இனி அவ64 தரேவA
ேபா?!
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