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

���ைர���ைர���ைர���ைர    

 

நா' தனிேய 'தீப�' இல�கிய மாத இதைழ� ெதாட*கிய பி'� அதி� எ1திய �த� 

ச�க நாவ� ெந�றி� க�. இ2திய நா3�� சராசாி உைழ�4� ப�திாிைகயாள6�4 

(Working Journalist) எ2த அள7 8த2திர��, உாிைம9� கிைட�கி'றன எ'பைத 

ஓரள7 இ2த நாவ$ேல ெசா�ல �ய'றி#�கிேற'. ஒ# ப�திாிைகயாளைன� 

ப�றிய தமி!< ச�க நாவ� இ=. ஒ# ப�திாிைகயாளனி' அக� ேபாரா3ட*க>�, 

�ற� ேபாரா3ட*க>� இதி� வ#கி'றன. இதி� ெநகி!<சிமயமாக வ2= 

வாசக�கைள ெநகிழ ைவ�4� பா�திர� =ளசிதா'! 84ணைன� கா3�?� 

=ளசிதா' வாசக�கைள அதிக� உ#�க ��9� எ'@ இ2த நாவ� தீப�தி� நிைற7 

ெப�ற ேபா= என�4 வ2த ஏராளமான க�த*களி$#2= ெதாி2த=. எ' ம�ற 

நாவ�களி$#2= இ= பல அ�ச*களி� தனியாக விலகி நி�கிற=. ஒ# 

ப�திாிைகயாள6ைடய க�ேணா3ட�தி� தா' தமி! நா3A< ச�க வா!7 இ2த 

நாவ$� ேநா�க�ப3�#�கிற=. நாவைல� ப��பவ�க>� அைத மன�தி� 

ெகா�A ப��தா� ந�ல= எ'ற ேவ�Aேகா>ட' இ2த �'6ைரைய 

���கிேற'. 

 

 அ'ப' 

 நா. பா��தசாரதி 

-------------- 
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ெந�றி�க� ெந�றி�க� ெந�றி�க� ெந�றி�க� ((((ச�க நாவ�ச�க நாவ�ச�க நாவ�ச�க நாவ�)))),,,,    

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� ----1111    

 

"மனித6�4 உ�ைமயான வ?7+ள க#வி க�தி9� =�பா�கி9� அ�ல. 

த'6ைடய நிைன���, ேப<8� ெசBைக9� ேந�ைமயானைவ எ'@ தன�4+ 

தாேன ந�பி உண�2= ெப#ைமபAகிற ெப#மித� தா' அவ6ைடய ெமBயான 

வ$ைம." 

 -84ண' 

 

ெபா1= வி�கிற ேநர� ெந#*கி� ெகா��#2த=. C�கிற Cவி' வாசைனைய� 

ேபா� வி�காைல� 4ளிாி' இ*கிதமான D!நிைலயி� யாேரா ேராஜா� C�கைள - 

ெவ@� ேராஜா� C�கைளய�ல - பனி�லராத ேராஜா� C�கைள - ஒEெவா'றாக� 

பறி�= பதி�= ஒ# பிர�மா�டமான விசிறிைய� தயாாி�= ெம�ல Fசி� 

ெகா��#�ப= ேபால ெம'ைம9� 4ளி#� கல2தேதா� கா�@ எ*4� உலா வர� 

ெதாட*கியி#2த=. 

 

வி�9� ேநர�=�4 எ�ேபா=ேம ஒ# தனி அழ4 உ�A. ப'னீாி� ேதாB�=� 

தாமைர� Cைவ ெவளிேய எA�ப= ேபா� உலக� ஏேதா ஒ# 4>ைமயி� 

�*கிெய12= ெவளிவ#� இ2த மல�<சிைய< 84ண' பல நா+ உண�2= சி2தி�= 

அ6பவி�தி#�கிறா'. எதிேர நிமி�2= பா��தா� பலகணி வழிேய ஒ# ம*கலமான 

�ைக�பட� ேபால� கிழ�ேக ெவ>�4� வான� ெதாி2த=. வ3ட வ�வ� 

ெப#*4ைடயாB ெவ3ட ெவளிெயன� பர2= விாி2= கிட�4� நீலவானி� ெவ� 

ேமக� பிசி@க+ அ*க*ேக மித2= ெகா�A�, நீ2தி� ெகா�Aமி#2தன. ேம� 

ேநா�கி� ெதாட*கிய க� பா�ைவ வானெவளிைய எ3�ய ெதாைல7 ம3A� 

அவசரமாக அள2= வி3A� கீேழ சாி2தா� கா�றி� ேமெல1வ=�, தணிவ=�, 

அைலயைலயாக ம�வ=மாக� கதி� வா*காத விடைல ெந�பயி�களி' வய�ெவளி� 

ப8ைம ெபா*கி� ெகா��#2த=. 

 

ஜ'ன� க�பிக+ அ2த வய� ெவளிகைள� =�A =�டாக� தின�ப�திாிைககளி' 

நீள நீள� ப�திக+ ேதா'@வ= ேபா� ெதாி9�ப� பிாி�=� ெகா�A கா�பி�தன. 

இய�ைகயி' ப8ைமைய - எ*ேகா ெதாைலவிேல நிர�பி� கிட�4� ப8ைமைய - 

இ*ேக இேதா அ#கி$#�4� இ2த ஜ'ன� க�பிக+ =�A ேபா3A� கா3Aவ= 

Gட ஒ# த�=வமாக�தா' ெதாிகிற=. இய�ைக நாகாிக�ைத - இ#�� நாகாிக� 

G@ேபா3A அழி�= விட ��யா= ேபானா?� G@ ேபா3A� பிாி�= வி3ட=  
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ேபால ஒ# பிரைமயான ேதா�ற�ைத உ�டா�க ��கிறத�லவா? 

 

காைல ேவைளயி� எைத�ப�றியாவ= எ�ப�யாவ= சி2தி�ப= எ'ப= பசி 

ேவைளயி� உ�ண� தவி�ப= ேபால அவ6�4 ஒ# தவி��க ��யாத 

பழ�கமாயி#2த=. நாைள�4 வி�2தா� உயி� ெவ+ள� 8ழி�ேதாA� ப3�ன�= 

Fதிகளி� 8�ற ேவ�A�. உ3கா�2தி#�4� இட�ைத< 8�றி ெட$பிாி�ட� ஓைச, 

ைட�ைர3�* ஒ$, ெட$ேபா' அலற�, Hபிாி* கத7கைள� திற2= �A� ச�த�, 

நAேவ எ�ேபாதாவ= மி'சார� நி'@ ேபா4� ேபா= ெகாIச� நிழ� வ2= ப�வ= 

ேபா'ற த�கா$கமான அைமதி, - எ�லா� விைரவாக நிைனவி�4 வ2தன 

அவ6�4. 

 

விலகி வ2= எ*ேகா அைமதியாயி#�4� இ2த விநா�யி?� த'6ைடய 

வழ�கமான அ2த< D!நிைலைய ஒ# கண� க�பி�=� பா��பேதா, பாவி�=� 

ெகா+வேதா Gட< 8ைமைய� ேபா� கன�த= அவ6�4. எEவள7 ெபாிய 

கன�ைத9� 8ம�கி'ற வ? அவ6ைடய மன�தி�4� ேதா+க>�4� இ#2தன. 

ெசா�க�பா ஜி�னாJய�தி� (உட�பயி�சிசாைல) காைல9� மாைல9� பயி'@ 

பயி'@ ேத�றிய=. தவிர� தாேன த' உட�ைப வசீகரமாக ைவ�=� ெகா+ள 

ேவ�Aெம'@ விநா��4 விநா� ஓ� அ2தர*கமான 8யநல�ேதாA �க�ைத9�, 

பர2த ெபா' நிற மா�ைப9�, திர�A ெசழி�த ேதா+கைள9� நிைல� 

க�ணா�யி?�, தனிைமயி?� ேத�� ேத�� க�A தி#�தி�பAகிற விடைல� 

ப#வ�=� தவி�ேபாA அவ' சிரசாசன�� ேவ@ பல ஆசன*க>� �ைறயாக< 

ெசBத= Gட உ�A. 

 

ேவதா2திக>� சி�த�க>� உட�ைப ெவ@�= எ�தைனேயா பாட�கைள� பா�� 

தீ��=வி3A� ேபாயி#2தா?� மனித6�4 ஒ# ப#வ�தி� த' உட�ைப� தாேன 

காத$�= வள��க� தவி�4� தீவிரமான ஆைச இ#�க�தா' ெசBகிற=. 

 

இ'6� Gட< 84ண6ைடய அ2தர*க�தி� அ2த 8யநல� உ�A. உட�பி' 

8�த�� தி3ட�ேம, மன�தி' ஒ1*4�4� காரண*களாக அைமவைத9� ெசா2த 

அLபவ�தி� அவ' உண�2தி#�கிறா'. ேதாைள வயிர�ைடயதா�கி உட�ேசா�7 

- பிணி பல7� ேபா�கி - அாிவாைள� ெகா�A பிள2தா?� க3A மாறாத உட� - 

எ'@ பாட�ப3�#�4� அ�தைகய வ$ைமைய - வி#�பி� பயி'@ ேத�� 

ேத��தா' அைட2தி#2தா' அவ'. க�Mரமாக எ12= நி'றா� எதிராளிைய� 

Gசி� 4@கி< சிறிதாகி விட< ெசB9� இ2த ேதா�ற�ைத உட��தா' தன�4 
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அளி�தி#�கிறெத'ப= அவ6�ேக ெதாி9�. அவ6ைடய ேதா+க>� ெநIச�� 

அதிகமான கன�ைத< 8ம�4� ஆ�ற?� வ$ைம9� உ+ளைவ எ'பதி� 

அவ6�ேக ஒ#விதமான ெப#மித�� ந�பி�ைக9� உ�A. அ2த ந�பி�ைக9�, 

ெப#மித�� Gட இ�ேபா= தள�2= ேபாB� =வ�A வி3டனேவா எ'ற 

ச2ேதக�� இ'@ இ2த� கண�தி� ேவெறா# காரண�தா� அவ6+ எ12த=. 

 

உ+ள� 4�றைல� தணி�=� ெகா+வத�காகேவா அ�ல= மிக� ெபாியேதா� 

உண�<சி நNட�தினா� ஊைம அ1ைகயாக அழ� ெதாட*கிவி3ட உ+ள�திட� 

அ1�Iசி� தன�ைத� ெகா�டாடேவா இ�ப� இ2த� கிராமா2தர�= '�ராவல�H 

ப*களா' ைவ� ேத� வ2= இர�A �'@ நா3கைள� கழி�தாயி�@. இேதா 

நாலாவ= நா>� வி�2= ெகா��#�கிற=. நகர�தி� ேநர� பற�கிற ெத'றா� 

கிராம�தி� அ= ெநா��ய��கிற= ேபா?�. எதிேர வய� ெவளிக>�4 அ�பா� 

Dாிேயாதய� ெபா'ேனாைடயாக� ெப#கி வ2= ெகா��#2த=. நாைள�4 

வி�9� ேபா= இ�ப� அச� Dாிேயாதய�ைத - அச� �1ைமேயாA பா��க 

��யாெத'ப=� ஞாபக� வ2த=. ப3�ன�தி� க�கார�ைத� பா��ேதா, தீராத 

Q�க� திAதி�ெப'@ விழி�ேதா, அலார� ஒ$ைய� ேக3ேடாதா' Dாிய6� 

உதி�தி#�க ேவ�Aெம'@ அLமானி�= உணரலா�. இ2த� கிராம�தி�தா' 

Dாிய' உதி�ப=� Gட எ�தைன ெபாிய உ�ைமயாக எ�தைன ெபாிய அழகாக 

இ#�கிற=. 

 

காவிய� ப��ப= ேபா� அைமதியாக ஆ!2= இரசி�க� த�க இ2த� கிராம�தி' 

அழ4கேளா, இத' நிைன7கேளா, நாைள�4� ப3�ன�தி�4� தி#�பிய=� மற2= 

ேபாகலா�. ஆனா� இ'ைற�4 இ=தா' சா8வத�. ந� மன�ைத அதிேவகமாக 

மய�க வ#கிற ஒEேவா� அழ4� அ2த விநா�யி' ஒேர சா8வதமாக ந� �' வ2= 

நி�ப= தா' வழ�க�. சா8வத�தி�4 எ�ைல கால�தி' ெநAைமயி�ைல. ஒ# 

விநா� ச�தியமாக நி'றா?� அ2த ஒ# விநா�9� Gட ஒ# சா8வத� தா'. இ�ப� 

நிைன�த ேபா= அ2த விநா�வைர சிரம�ப3A மற�க �ய'@ ஓரள7 ெவ�றி9� 

க��#2த =ளசியி' நிைன7 தவி��க ��யாதப� ஏ�ப3ட= அவ6�4. 

 

=ளசி எ2த ஒ# விநா�யி� அவ' �' - அ�ல= அவ' நிைனவி' �' சா8வதமாக 

நி'றாேளா - அ2த ஒ# விநா� இ'@ ெபாBயாகியி#�கலா�. ஆனா� அ= எ2த ஒ# 

விநா�யி� நிகழ� ெதாட*கியேதா அ2த ஒ# விநா� உ�ைமயாக� தா' இ#�க 

��9�. �கைழ9� - ெபா@�ைப9� தா*4கி'ற ஆ9தமாB� பழிைய9� �கைழ9� 

நி�ணயி�கிற ச�தியாB அவ' ைகயி$#�கிற எ1=ேகாைல� ேபா� அவ' 

நிைன7� அவ6+ ஒ# சா8வதேம. 



6 

 

 

ஆனா� இனி அ�ப� நிைன�பதி?� Gட ஓ� அ��த�மி�ைல. இ2த ேநர�தி�4+ 

அவ+ யா#�ேகா ெசா2தமாகியி#�பா+. �G��த ேநர� அதிகாைலயி� ஐ2தைர 

மணி�4 ேம� ஆேறகா� மணி�4+ ஏேதா ஒ# நாழிைக எ'@ தாேன தி#மண� 

ப�திாி�ைகயி� ேபா3�#2த=? த' மன�ைத அS அSவாக அ@�4� அ2த 

நாளி� அ2த தி#மண நிக!<சிய'@ ப3�ன�திேலேய இ#�க� Gடாெத'@தாேன 

ஏேதா ெபாிதாக எ1தி� 4வி�= அ+ளி�ெகா�A ேபாBவிட� ேபாவ= ேபால ஒ# 

ெபாBைய� த' மன�=�4� தாேன க�பி�=� ெகா�A இ2த� கிராம�=�4 ஓ� 

வ2தி#2தா' 84ண'? 

 

எ*4 ஓ� வ2தாெல'ன? நிைன�பி$#2= எைத9� ெவளியிெலA�= எறிய 

��வதி�ைலேய? உட�ைப விட ேவகமாக� பிரயாண� ெசB= நிைன�த 

இட�=�4� ேபாக ��கிற இ2த< ச�தி வாB2த மன�� ச�திவாB2த சி2தைன9� 

தா' அவ6ைடய எ1�தி' ஆ�ற�. ெச�பிA வி�ைத�காரனி' மா�திைர� 

ேகாைல� ேபால நிைன�தைத� க��' ெகா�A வ2= நி@�=� ச�தி அவ' 

எ1�=�4 இ#2த=. அேத நிைன7�, சி2தைன9� =ளசிைய� ப�றி நிைன�4� 

ேபா=� தன= இய�ைகயான ச�திேயாA ேவகமாக� பிரயாண� ெசB= 

ப3�ன�=�4 ஓ� 'ஆப3Hபாி' - எ'6� அ2த வாடைக அர�மைனயி' வாச$� 

இ2த அதிகாைல ேவைளயி� வாிைச வாிைசயாக அணிவ4�= நி�4� கா�கைள9�, 

ஓ� அல*கார�=�காக� பக$ேலேய C�Cவாக எாி9� பல வ�ண விள�4கைள9� 

கட2= உ+ேள மணேமைடயி� யாேரா ஒ#வ6�க#ேக அம�2தி#�4� வசீகரமான 

மண�ேகால�=� =ளசிைய அவ+ அ2நியமாகி வி3ட ேவ�@ைமைய9� 

ெபா#3பA�தாம� ெந#*4கி'றனேவ! ெச�பிA வி�ைத�காரனி' மா�திைர� 

ேகாைல� ேபா� நிைன�த நிைன���4 உடேன எதிாி� உ#�ெகாA�4� 

84ணனி' க�பைன ஆ�ற� - அவைன� ேபா� ச�தி வாB2த ெசா�க>�4�, ச�தி 

வாB2த சி2தைன�4� ெசா2த�காரனான ஒ# வா$ப வய=� ப�திாி�ைகயாளனி' 

ஆ�ற� - இ2த விநா�யி� =ளசி மண� ப2த$� எ�ப� இ#�பா+, யா� யாைர� 

பா��= எ�ப� எ�ப� �'னைக �ாிவா+, யா� யாைர எEவா@ வண*கி 

ஆசிெப@வா+ - எ'ெற�லா� சி2தி�= - அவ6�4 ேவ�டாதவ�ைற9� ேவதைன 

த#கிறவ�ைற9� சி2தி�= அவைனேய - உ#க7� உணர7� ைவ�த=. 'Word 

Pictures' - எ'பா�கேள அ=ேபா� ஒ# வா��ைத9� அத' உ#வ�� ேச�2ேத 

நிைன7 வ#கிற ச�தி வாB2த சி2தைன அவ6ைடய=. இ�தைகய ச�தி வாB2த 
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சி2தைனகைள இைண�=� தமிழி� லா.ச. ராமாமி#த� எ'கிற எ1�தாள� 

அ��தமாB எ1=கிற கைதகைள அவ' அEவ�ேபா= ேத� வி#�பி� ப��ப=�A. 

 

ஒ# ெசா�?�4 இர�A )ப*க+ உ�A. ெசா� தன�4� தாேன ஒ# வ�வ�. 

இர�டாவதாக< ெசா� த'னா� 4றி�க� பAவ= எ=ேவா அ=வாக மாறி� 

க#வியாக நி'@ அைதேய உண��=வ= ம�ெறா# வ�வ�. பா��க� ேபானா� 

இ2த இர�A வ�வ�� ேவ@ ேவற�ல. ஒ'ேற ம�ெறா'@. ஒ'றி$#2= 

ம�ெறா'@; ஒ'றாயி#2த= ம�ெறா'@ - அ#�பாயி#2த= Cவாக� C�பைத� 

ேபால. C�தபி' அ#�பாயி#2த= எ'ப= ஞாபக�. C�பத�4 �' இனி�C�4� 

எ'ப= காாிய�. 'அ#�பாயி#�கிற= - அதனா� - இனி� C�4�' எ'ப= காரண�. 

காரண�தி�4� காாிய�தி�4� நAேவ ஞாபக� எ'ப= ஒ# பால�. ெசா�?� 

ெபா#>� அ#��� C7� ேபால அA�தA�த விைள7க+. '=ளசி' எ'@ நிைன�4� 

ேபா= அ2த நிைன7 அ#�� - அைதயA�= அேத ேவக�திேல 4மி� சிாி��ட6� 

=@ =@ெவ'@ 4@���தனமான அழ4ட6� அ2த வசீகர �க� 'word picture' 

ேபால அவ' நிைனவி� வ2= மல�கிறேத; அ= C. அ2த� C இ�ெபா1= 

அவ6�4� கிைட�காம� ெவ4 ெதாைலவி� ேபாB உதி�2=வி3ட - அ�ப� 

உதி�2= வி3டதாேலேய அவைன ேவதைன� பA�=கிற C7� ஆ4�. 

 

சி2தைனயி?� ெசய$?� உ�சாகமி'றி மனித' தன�4�தாேன 8ைமயாக 

உண�2= ேவதைனேயாA பி��=� த+ளி� த+ளி� கட�=வ= ேபா� 8ழி�4� 

அ2தமான நா3கைள ஓாிட�தி� பாரதி த' கவி< ெசா�களா� '�ட�பA தின*க+' 

�டமாகிவி3ட நா3க+ எ'@ 4றி�பைத� ேபா� =ளசியி' தி#மண�ைத மற�க 

ஓ�வ2= இ2த� கிராம�தி� கழி�த நா3க+ 8ைமயாக நக�2= நக�2= 

ேபானதாக�தா' 84ண6� உண�2தி#2தா'. பாரதியி' �1 �1� கவிைதகளி� 

கவிைத� த'ைமயி' சா2நி�திய� ெகா? F�றி#�ப= தவிர இ�ப�� தனி� தனி< 

ெசா�ெறாட�களி?� Gட� கவிைத� த'ைம =�=��க< ெசBதி#�4� 

ெசா�?யி���< சாகஸ�ைத ஓ� உண�<சிமி�க - எ1�தாள' எ'ற அ2தர*க 

8�திேயாA அவ' பல�ைற தன�4� தாேன விய2தி#�கிறா'. 

 

த'6ைடய ப�திாிைகயி' 'இல�கிய ேமைட' - ேக+வி பதி� ப4தியி� 'கவிைத 

எ'ப= எ'ன? 8#�கமான - அ��த �N�9+ள பதி� ேதைவ?' - எ'பதாக� 

ேக3க�ப3�#2த ஒ# ேநயாி' ேக+வி�4, 'மனிதனி' நாகாிக� பாைஷ. 

பாைஷயி' நாகாிக� கவிைத' எ'@ தா' �'� எ�ேபாேதா பதி� Gறியி#2தைத 

இ�ேபா= மீ�A� நிைன7 G�2தா' 84ண'. அ2த அழகான - இர�தின< 
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8#�கமான பதி?�காக அ�ேபா= அவைன� பல� ேநாி?� க�த �லமாக7� 

பாரா3�னா�க+. ஏ'? =ளசி9� Gட�தா' பாரா3�னா+. 

 

அவ+ சிாி�4� ேபா= �த� சாய� க�களி?� - இர�டாவ= சாய� இத!களி?�, 

�'றாவ= சாய� ேமாக� கனி2= ெவறிேயறி நி�4� அ2த ேராஜா� C� 

க'ன*களி?மாக மல#�. அதாவ= அவ>ைடய �க�தி� �'@ சிாி��க+ 

உ�A. அ2த� க�க>�, இத!க>�, க'ன*க>�, சிாி�க< சிாி�க அவ+ 'C� 

ெபாழி�' காாியாலய அைறயி� த'ைன� ேத�வ2= பாரா3�வி3A� ேபான 

சி�திர� அ�ல= சி�திர நிைன7 - இ'6� அவ6+ கால�தி' ப8ைமயாக 

நிைற2தி#�கிற=. 

 

C�த Cவி$#2= C�கிற D3�� ேவகமாக� கிள#� ந@மண�=�4 'ெவறி' எ'@ 

தமிழி� ஒ# ெபய#�A. ஒ# ெப�ணி' கனி2= நி�கிற அழ4 ச�ப2தமாக ஓ� 

ஆணி' மன�தி� ஏ�பAகிற ேவகமான கிள�<சி�4� இ2த� பத�ைதேய இ2த� 

�திய அ��த�ேதாA சி2தி�=� பா��தா� எ�தைன நயமாயி#�4�? இ�ப�� 

பத*கைள9� அ��த�ைத9� �திய தைல�ைற� ேக�ற �திய ெபா#+கேளாA - 

அ�ல= பைழய தைல�ைற உண�2= அ*கீகாி�க� தவறி வி3ட ஒ# �திய 

நய�ேதாA சி2தி�ப= 84ண6�4 மிக7� வி#�பமான காாிய�. இ�ப�< 

சி2தி�பதனாேலேய நா>� �=ைமயாB வள�2தி#2தா' அவ'. 

 

ஆயி�@. ெபா1= ந'றாக வி�2= வி3ட=. ெவயி$� பசிய வய�ெவளிக+ 

மேனார�மியமான மரகத� பாள*களாக மி'ன� ெதாட*கி வி3டன. இ'@ 

�G��த நாள�லவா? ஊாி$#2= த+ளியி#2த அ2த �ராவ�H ப*களாவி?� 

வ2= ேக3கிறா� ேபால எ*ேகா கிராம�=� க�யாண F3�� நாதHவர� 

இனிைமயாB� ெபா*4கிற=. C�களி' வாசைனயி?� ச*கீத�தி' ஒ$யி?� 

மனித6ைடய பைழய ஞாபக*கைள இய�4� ஏேதா ஓ� ஆ2தாிக ச�தி உ�A 

ேபா$#�கிற=. இேத ேநர�திேலா, அ�ல= இத�4< சிறி= �'னாேலேயா 

=ளிசியி' ெபா'நிற� க1�தி?� யாேரா ஓ� அ2நிய' நாதHவர ஒ$யினா� 

கி>கி>�4� உ�சாகமான மன�=+ளேலாA தா$ க3�யி#�பா'' - எ'@ 

எ�ணியேபா= =�கேமா, ஏமா�றேமா, அ�ல= இர�Aேம ேச�2ேதா ஓ� உரமான 

உண�<சி 84ணனி' ெநIைச� கEவி அைட�த=. 

 

ப���, ெநI8ர�, எ�தைகய எதி��ைப< 8ம2= வ#கிற அபி�ராய*கைள9� த'  
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�' வ2த=�, பா�ைவயாேலா, ேதா�ற�தாேலா, ெசா�லாேலா, அ�ப�ேய Gசி 

நி�க< ெசB= விAகிற ச�தி - இைவெய�லாமி'றி ெவ@� சி@ 

4ழ2ைதயாயி#2தா� ெநIைச வ2= அைட�4� அ2த உண�ைவ� ெபா@�=� 

ெகா+ள ��யாம� அவ' அ�ேபாேத ேகாெவ'@ கதறி அ1தி#�பா'. 'ஏேதா ஓ� 

அவசரமான ஆைசயி� பிற�கிற மனித�களி' காத� ச�திய*க+ ேவ@ ஏேதா ஓ� 

அவசர�தி� அ�ல= அவசிய�தி� எ�தைன விைரவாக� ெபாBயாB விAகி'றன' - 

எ'ெற�ணி� �1*கிய= அவ' உ+ள�. பாைலவன�=� தாக�ைத� ேபா� 

தாக�� தவி��ேம மா�றிலாத உண�7களாB எதிேர சாதன� எ=7� ெத'படாத 

தனி ஏமா�றேம அவ' ெநIசி� அ�ேபா= நிர�பியி#2த=. அவ' மன�க�களி� 

அ2த� கட'காாி =ளசி நி'றா+. உண�வி' ச�திய�=�4 வ3� தராம� 

ஏமா�@கிறவ�க>� கட'காாிக+தாேன? 

 

=ளசியி' தி#மண�த'@ அவ' ெத'படவி�ைல எ'ப=� அத�4� ேமலாக 

அவ' அ'@ ஊாிேலேய இ�ைல எ'ப=� அ2த� தி#மண�தி�4 அவ' வரேவ 

இ�ைல எ'ப=� இத�4+ எ�தைன ேப#ைடய வாBகளி� எ�தைன விதமான 

வ��களாB� �42= �ற�ப3�#�4ெம'@ தன�4�தாேன க��ைன ெசBய 

�ய'றா' அவ'. உண�<சி நNட� த'6ைடயதாயி#�4� ேபா= எEவள7 

சா=ாியமான '��ளேம3' ஆக இ#2தா?� 8�மா இ#2= விட ��யாெத'@ 

அவ6�4 ேதா'றிய=. யா#�4 எ2த அள7 '��ளமJ' ேதைவேயா 

ேதைவயி�ைலேயா, ஒ# ப�திாிைகயாள6�4 அ= அதிக அள7 அவசிய� ேதைவ. 

தன�4 ஒ'@� நNடமி�லாத=ேபா�, தா' ஒ'@� பாதி�க�படாத= ேபா� 

எ�லாைர9� ேபா�, அவ6� அ2த� க$யாண�=�4� ேபாB எ�ேலாேராA� 

ேச�2= எ�லா� ேம?� ெதளி�க�பAகிற ப'னீாி� தா6� நைன2=, எ�லா#� 

ைகநைன�கிற ச2தன� 4�பாவி� தா6� ைகநைன�=, எ�லா#� எA�=� 

ெகா+வ= ேபா� C<ெச�A� க�க�A� - ப3A� படாம?� இர�A விர�களா� 

எA�=� ெகா�A - வி#2= உ�A தா�Cல� ைபேயாA தி#�பி வ2தி#�கலா� 

தா'. ஏேனா ெதாியவி�ைல, அ�ப�< ெசBய நிைன�பைத� Gட அவனா� 

ெபா@�=� ெகா+ள ��யவி�ைல. ஏ�@� ெகா+ள7� இயலவி�ைல. 

 

உலக�ைத ஏமா�@வைத விட� ேகவலமான காாிய� த'ைன� தாேன ஏமா�றி� 

ெகா+வ=தா'. அைத< ெசBவத�4 அவனா� ��யாம� ேபாBவி3ட=. ம�றவ�க+ 

ஏமா�@� ேபா= ெத# விள�ைக அைண�ப= ேபா� உலக�தி' ெபா=வான 

ச�திய�ைத� தா' ஒளி4'ற< ெசBகிேறா�. த'ைன� தாேன ஏமா�றி� ெகா+>� 
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ேபாேதா ெசா2த மன�ைதேய இ#�A ேபாக< ெசB= ெகா+கிேறா�. ஓ� 

இைணய�ற கைலஞ' எ'ற �ைறயி� த'ைன� தாேன ஏமா�றி� ெகா�A அ2த� 

தி#மண�தி�4� ேபாக அவனா� ��யா= தா' ேபாBவி3ட=. 

 

உ+Vாிேலேய இ#2= ெகா�A� அத�4� ேபாகாம$#2தி#�க ��9�. ஆனா� 

ஏேனா அைத9� அ�ப�< ெசBய� ேதா'றவி�ைல. அவசர அவசரமாக எ1�C� 

இரயி� நிைலய�=�4 ஓ� வ2= இரயி� �ற�பAவத�4 இ'6� பதிைன2= 

நிமிஷ*கேள இ#�4� எ'கிற சமய�தி� எ2த ேநா�க�� எ2த அவசிய�� 

இ�லாம� அ2த இரயி� நி�கிற அ2தH=�, �ராவல�H ப*களா7� இ#�கிற ஒ# 

4�கிராமமாக� ேத� ஞாபக�=�4� ெகாண�2= அ2த ஊ#�4 ஒ# ��க3 வா*கி� 

ெகா�A இ�ப� இ*4 வ2= ேச�2தி#2தா' 84ண'. 

 

=ளசியிட� இEவள7 தாராளமாக� பழகி இ�தைன Qர� மன�ைத� 

பறிெகாA�தி#�க� Gடாெத'@ இ�ேபா= ஒ# விர�தி ஞான� அவ6�4� 

ேதா'@கிற=. ெப#�பாலான ஞான*க+ நிைனவி' மயான�தி� - அ= 

பாதி�க�ப3ட பிற4 தாேன ேதா'ற ��9�? மனித' பாதி�க�ப3ட பிற4 தா' 

அவ6+ அச� ஞானேம பிற�க ��9� ேபா$#�கிற=. 'இ�2= தைரம3டமாகி� 

ேபான அர�மைனயி� - உைட2த ெச*க�க>�கிைடேய ஒ# அரச2=ளிேரா; 

அ�தி�க'ேறா, ப82தைலைய நீ3� ேமெல1வ= ேபா� மனித6ைடய ஞான�� 

அவ6ைடய ந�பி�ைகயி' சிைத7க>�கிைடேயயி#2= தா' ேதா'றலாேமா 

எ'னேவா?' - எ'ெற�ணி - இ�ப� எ�Sவ=� ஓ� அ14ணி� த�=வமாக� 

ேதா'றி உடேன - இவ�ைறெய�லா� மற�க7� �ய'றா' 84ண'. ஒ1*காக 

வாிைச�பA�தி நிைன�க7� ��யாம� - ஒ1*காக வாிைச� பA�தி மற�க7� 

��யாம� அவ' மன�தி' பலFனமான எ�ைலயி� நிைன7க+ =��=� தவி�=� 

ெகா��#2தன அ�ேபா=. 

 

அவ6ைடய பல வ�ணைனக>�4 அவ>ைடய அழ4 ஒ# சா3சியாகேவா 

Q�Aதலாகேவா இ#2தி#�கிறெத'பைத அவனாேலேய இ�ேபா= மற�கேவா 

ம@�கேவா ��யா=. உல4�4� ெதாி2ேதா ெதாியாமேலா அவ+ அவ6ைடய 

எ1�=�4� Q�Aதலாக7�, எ1=�ேபா= சா3சியாக7�, எ1தி ���த பி' 

ரJைகயாக7� இ#2தி#�கிறா+. சி'ன சி'ன அாிசி� ப� வாிைசயி' 

ெந#�கமான அைம�ேபாA� - எயி@ எ'@ பைழய தமிழி� ெசா�?கிறா�கேள - 

அ�தைகய ப�லழேகாA� - அவ+ கW� கWெர'@ சிாி�=� பாரா3�ய 

பாரா3A�க+ அவைன வசீகாி�த=�, மி'6கிற க#ைமேயாA சி�றைலயி3A� 
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க�ைற க�ைறயாக� �ர>� அவ>ைடய ேமாகனமான G2த?� - அ2த� G2த$' 

க#ைம�4� காேதார� ஒ# மா�@ நிற� ேபால< ெசவிகளி� அவ+ அணி2தி#2த 

ெபா' வைளய*க>� - அ2த வைளய*கைள விட� ெபா' நிறமான ெசவிக>�, 

ைகவிர�களா� ெதா3A மதி�பி3A� பா��க ேவ�A� ேபா'ற அழகிய க1�=�, - 

அவைன வசீகாி�தன! 'ேதாழி' எ'ற த'6ைடய �க! ெப�ற 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� ெச�ெபா6� 

 Fதமாக< சைம�த ேமனியினா+ -" 

  

எ'ற அ2த� கவிைத�4 அவ+ உட�ேப அவனறி2த சா3சி. பல அழகிய 

ச�பாஷைணக+ அவளிட� ேபசி� ேபசிேய அவ6�4� கிைட�தி#2தன. மிக 

ெந#�கமாக அம�2= அவளிட� இதமாக� ேபசி ஒ#வ� மன� ம�றவ� மன�தி� 

கைரவ= ேபா� ெநகி!2தி#2த சமய�தி� ஒ# நா+, "=ளசி நீ ஒ# மாைல..." எ'@ 

அவ' உண�<சி ேம$3A அவைள� பாரா3�னா'. 

 

"இ2த Fராி' அழகிய க�Mரமான �ஜ*கைள இ�ப� அல*காி�க ��9மானா� 

நா' மாைலயாக இ#�பைத� ப�றி என�4 எ2தவிதமான ஆ3ேசபைண9� 

இ�ைல" - எ'@ அவ+ அ'@ அத�4 ம@ெமாழி Gறியி#2தா+. 

 

ஒ#வ� மன�தி� ம�றவ� மன� கைரய - ஒ#வ� நிைனவி� ம�றவ� நிைன7 பதிய, 

ஒ#வ� உண�வி� ம�றவ� உண�7 ேசர - ேசார - அவ�க+ பழகிய நா3க+ பல. 

பழகிய வித*க+ பல. அவ+ ஓ� அC�வமான அழகி. க�களா� சிாி�பா+. 

க'ன�தி� நைக C�4�. இத!களா� காSவா+. விழிகளா� உ�Sவா+. 

ைககளா� ேபசி உண#வா+. மன�=�4 நயமான வா�திய�ைத எA�= நாேம 

வி#�பி வாசி�ப= ேபா� அவேளாA ேப8வேத ஒ# 8கமான அ6பவமா4�. 

அ�தைகயவைள இ'@ உண�<சி� C�வமாக ம�ெறா#வனிட� இழ2= 

நNட�ப3ட= அவ6�4� ேபாிழ���தா'. ஆனா� இ2த நNட� Gட� த'ைன 

இ'6� தீரனாக மா�ற ��9ேமா எ'பதாக7� ஓ� அ2தர*க� =��� அவ6+ 
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இ#2த=. ெபா�கி�ண�தி� ஒளி நிழ� ப�வ= ேபா� �க� �1வ=� 

4@4@ெவன< சிாி�4� அவ+ அழ4 அவைன ஏமா�றி வி3A ேபானேத அவ6�4 

இனி ஒ# ெபாிய Q�Aதலாக7� ெசBயலா�. 

 

அைர�தா�, ந8�கி வழி�ெதA�தா� வாசைன பிற�பி�கிற ச2தன� க3ைடைய� 

ேபா� கைலஞ6ைடய மன�ைத அைல�தாேலா அைர�தாேலா அ2த ேவதைன9� 

ஒ# கைல� த'ைமைய�தாேன பிற�பி�4�? கைலஞ6ைடய =�க�=�4� Gட� 

கைலமதி�� உ�A தாேன? 

 

அ2த அதிகாைலயி� அ2த� கிராமா2தர�= அைமதியி� 'நா6� இ#�கிேற'' 

எ'ப= ேபா� �.பி. வாச$$#2த ேவ�பமர�தி$#2= ஒ# 4யி� இர�A �ைற 

Gவிய=. எதிேர மர*க+ அணிவ4�த சாைலயி� விகாரமான ஓைசேயாA கட�ட 

ெவ'@ ஒ# க3ைடவ��, ெம=வாக அவசரமி'றி நக�2= ெகா��#2த=. அைத 

அA�= �<8 இைர�க ெந�கதி� அ@�த க3Aட' இரவி�ைக அணியாத நா3A��ற 

ெப� ஒ#�தி தைல 8ைமேயாA கள�=�4 விைர2= ெகா��#2தா+. எ*ேகா 

இறைவ� கிண�றி� கவைல இைற�4� ஓைச Qர�= ேர�ேயா அIசைல� ேபா� 

ேக3A� ெகா��#2த=. 84ண' எ12= நி'@ ேசா�ப� �றி�தா'. வழ�க� 

ேபா� ேமேல 8ழ'@ ெகா��#2த மி'விசிறியி� இ��= விA� அளவி�4� 

ைகக+ உயர� ேபாயின. சாதாரணமான உயர�+ள மனித�கைள மாதிாியாக 

ைவ�=�தா' இ2த �.பி. க3�டெம�லா� க3�யி#�பா�க+ ேபா$#�கிற=. 

 

பா�)மி� த�ணீ� நிர�பியாகி வி3டெத'கிற ெசBதிைய �.பி. வா3<ேம' வ2= 

ெதாிவி�= வி3A� ேபானா'. அேதாA இ'ெனா# ெசBதிைய9� அவ' 

சிர�ைதேயாA ெதாிவி�தா'. 

 

"சாய*கால� தாசி�தா� கா�� வாரா#. அத�4+ளாற... இட�ைத� கா$ 

ப�ணி3டா ந�ல=*க" - 

 

"க3டாய� கா$ ப�ணி விAேவ'. நீ கவைல� படாேத. என�4 �'றைர மணி�4 

இரயி�" - எ'றா' 84ண'. 

 

"எ�HபிரH ெர�A விநா�க+ தா' இ*ேக நி�4�. ��ைர�4 ரயி?�ணா 

�S மணி�ேக ரயி�ேடச6�4� ேபாயிடS*க..." - எ'@ கிராம�=�ேக உாிய  
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அதிக சிர�ைதேயாA பதி� வ2த= வா3<ேமனிடமி#2=. 

 

சிர�ைத - அசிர�ைத - இர�ைட9� ேவகமாக� கணி�= ��7 ப�Sகிற கிராம�= 

மன�பா'ைமைய அ2த வா3<ேமனிட� க�டா' 84ண'. தாசி�தா� வ#வதனா� 

அவ' அ*4 ேம?� ெதாட�2= த*கியி#�பதி� அசிர�ைத9�, அவ' �'றைர 

மணி இரயி?�4� ேபாBவிட� ேபாவ= 4றி�= அதிக சிர�ைத9� கா�பி�த அ2த 

வா3<ேமைன� ப�றி< சி2தி�= உ+Vற< சிாி�=� ெகா�டா' 84ண'. 

க�ணா�ைய� கழ�றி ைவ�= வி3A� ெப3�ைய� திற2= 4ளி�பத�காக< 

ேசா��� =வாைல� =�A� எA�க� ேபான ேபா= ேமலாக� கிட2த =ளசியி' 

க$யாண� ப�திாிைக க�ணி� ப3ட=. ைகக+ தய*கின. அைத�க�A மன� 

ம@ப� அழ� ெதாட*கிய=. 

 

...8ப�G��த� நிக!வதாB� ெபாிேயா�களா� நி<சயி�க�ப3A, ேம�ப� �G��த� 

ெச'ைன ஆப�H3பாியி� நிக!வதா� தா*க+ த*க+ ப2=மி�திர�க>ட' 

�G��த�தி�4� மாைலயி� வரேவ�பி�4�..." 

 

ேமேல ப��க ��யாம� மன� கனமாகிய=. ைகக+ தள�2= ேசா�2தன. 

ேசா�ேவாA ேசா�வாக ஒ#கண� �ர3A�தனமான பாவைன ஒ'@� ஏ�ப3ட=. 

இ�ப�� ேகாைழயாக விலகி ஓ�வ2= மைற2= ெகா+ளாம� எ�லாைர9� ேபா� 

அ2த� க$யாண�தி�4� தா6� ேபாB� =ணி<சலாக� =ளசிைய9� அவ>�4� 

கணவனாகிற யாேரா ஒ# எ�.பி.பி.எH. டா�டைரேயா, பி.இ. இIசினீயைரேயா - 

அ2த மணமகைன9� - பா��= க$யாண� விசாாி�=� 4�தலாக இர�A வா��ைத 

ேபசிவி3A� வ2தி#2தா� அவ>�4 எ�ப� இ#2தி#�4� எ'@� ஒ# 4)ரமான 

க�பைன அவ6+ எ12த=. அ�ப�< ெசB= அவைள வைத�காம� இ�ப� 

ஓ�வ2= தா' ஒளி2= ெகா�ட= தவ@ எ'@ அவ6�ேக ேதா'றிய=. பா��க� 

ேபானா� இ2த இர�A �'@ நா3களி� அவ' ைகக+ பிரமாதமாக ஒ'@� 

எ1தி� கிழி�= விடவி�ைல. காகித� வைர வ#வத�4� Gட வ�7� ஒ1*4� 

ெபறாம� மன�திேலேய எ1தி மன�திேலேய கிழி2த= தா' அதிக�. நாைள�4� 

காைல எ1�C� ேபாB இற*கி� தி#வ�$�ேகணி ெச'@ அைறயி� ெப3� 

பA�ைகைய� ேபா3A வி3A� 4ளி�=< சி�@�� ���=� ெகா�A 

அ?வலக�=�4� ேபானா� 'க�ேபாஸு�4 ேம3ட� உ�டா சா�?' - எ'@ 

ஆவேலாA ேக3கவ#� C� ெபாழி� அ<சக�= ஃேபா�ெம' ந�மா!வா� 

நா9A7�4 எ'ன பதி� ெசா�வ=? 

 

இ=வைர =ளசி�4 அA�தப� 84ண' எ1=� எ1�=�களி' �த� இரசிக� இ2த  
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ந�மா!வா� நா9Aதா'. அவ' ேம?� அவ' எ1�=�க+ ேம?� ஒ# த2ைதயி' 

பாச�ேதாA� அ'ேபாA� உாிைம ெகா�டா�� ேப8கிற நாணயமான ெதாழிலாளி 

அவ�. 84ண' 'மிஷினி�' ஏறி� ெகா��#�கிற ஃபார�தி� வ�� வ��யாக� 

'கெரZ'' ேபா3A� ெகாA�தா?� நா9A7�4 ேகாபேம வரா=. 

 

"இெத'னா �<சா ந�ப>�4+ேள? வழ�க2தாேன சா�" - எ'@ சிாி�=� ெகா�ேட 

அவனிடமி#2= கெரZைன வா*கி< ெச�வா� நா9A. 

 

எ1தி எ1தி� 4வி�கிற காகித*கைள� ப��=� பாரா3ட7�, 'இ�ப� இ#2தா� 

ந�லாயி#�4�' எ'@ அபி�ராய� ெசா�ல7� =ளசி இனிேம� வரமா3டா+. 

பைழய கால�தி� அர�மைனகளி� அரச�க+ உ�S� உணைவ அவ�க+ 

உ�பத�4 �'பாகேவ உ�A #சிைய� ப�றி �த$ேயேய ேசாதி�=< 

ெசா�வத�4 'உ�A கா3�க+' எ'பதாக ஒ#வைக ஊழிய�க+ இ#�பா�களாேம; 

அ=ேபால அவ6ைடய எ1�தி' #சிைய< சாிபா��= அவ6�ேக ெசா�ல 

ந�பி�ைகயான ஆ+ இனி யா#� இ�ைல. இனிேம� அவ6�4� ெபா@�� அதிக�. 

த' எ1�தி' தர�ைத விலகி நி'@ ெகா�A தாேன பைட�கிறவனாக7� தாேன 

ப��கிறவனாக7� ேவ@ ேவ@ எ�ைலகளி� மாறி இ#2= அவ' தன�4+ 

தீ�மான� ப�ணேவ�A�. ஒEெவா# மனித6ைடய வா!�ைகயி?�, 'தன�4 

ேவ@ ஆதர7க>� ேவ@ ந�பி�ைகக>�, சா8வதமி�ைல - கைடசிவைர சா8வத� 

த'6ைடய ெசா2த ந�பி�ைக9�, ெசா2த மன�ேம அ'றி ேவற�ல' - எ'@ 

இ�ப� உண#கிறா� ேபால ஒ# நிக!<சியாவ= நி<சய� வராம� ேபாகாெத'@ 

இ�ேபா= 84ண6�4� ேதா'றிய=. 

 

4ளி�=வி3A வ2த=� - சி2தைன ேம?� 8@8@�பைட2= மன�தி� உைற�கிற 

மாதிாி - அவ>�4 - அ=தா' அ2த� கட'காாி =ளசி�4 ஏதாவ= 

எ1தேவ�Aெம'@ 84ண6�4� ேதா'றிய=. ெவளி�பா�ைவ�4 அ= தி#மண 

வா!�ைத� ேபா� இ#2தா?� - அவ+ ைகயி� கிைட�கிற ேபா= - அவ+ அைத� 

ப��கிற ேபா= அவ+ இதய�ைத< 8A�ப� அ= இ#�க ேவ�A� எ'@ தீ�மான� 

ப�ணி� ெகா�டவனாக அ2த� தீ�மான�ைத< சில விநா�க+ Gட� த+ளி� 

ேபாட� ெபா@�காத தீவிர�ேதாA உடேன வா3<ேமைன� G�பி3A, 'உ+V�� 

தபாலாMJ� ேபாB 'கிாீ3�*' ேப�ப#� Hடா��� கவ#�' - வா*கி வ#மா@ Gறி< 

சி�லைற ெகாA�தா' 84ண'. 
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அ2த வா3<ேம6�4 'கிாீ3�* கவ�' - எ'ற வா��ைத வாயி� Lைழயவி�ைல. 

ஆகேவ ஒ# =�A� தாளி� அைத� தனிேய எ1தி� ெகாA�க ேவ��யதாயி�@. 

ப�ேத நிமிஷ�தி� ைச�கிளி� ேபாB கிாீ3�* கவ� ேப�ப� - Hடா�� வா*கி 

வ2=வி3டா' வா3<ேம'. கிராமா2தர�=� தபா� நிைலயமாைகயா� நீ�ட 

நா3களாக யா#� வா*காம� ப1�பைட2தி#2த கிாீ3�* தா>� கவ#�. 

 

தி#மண� காைலயிேலேய ��2தி#�4ெம'றா� இ2த வா!�ைத 'ேந� பா�ைவ�4' 

எ'@ உைறயி� எ1தி அவ+ ேப#�ேக அ6�பினா� இ= அவளிட� ேநாி� 

கிைட�4ெம'@ 84ண6�4� ெதாி9�. 

 

அவ+ F3�� அவ>�4< ெச�ல�� உாிைம9� அதிக�. அவ+ ெபய#�4 வ#கிற 

க�த�ைத அவைள� தவிர ேவ@ யா#� பிாி�கமா3டா�க+. அவ+ F3�� 

இ�லாம� ெவளிேய எ*காவ= �=மணமான ேஜா�யாB� கணவேனாA சினிமா, 

கட�கைர எ'@ ேபாயி#2தா?� அவ+ வ2த பி' அவேள க�த�ைத� பா��பா+ 

எ'@ உ@தி ெசB= ெகா�A, "Fர�களி' க�Mரமான ேதா+கைள அல*காி�க 

ேவ��ய மணமாைலக+ ச2த��பவச�தா� ேகாைழகளி' தள�2த ைககளி� 

D3ட�ப3A விAவ=� உ�A ேபா?�" எ'@ ��= ��தாக எ1தி� கீேழ 84ண' 

எ'@ ைகெய1�=� இ3A ேமேல 'மண வா!�=' எ'@ தைல��� ேபா3A - 

உ+ேள ைவ�= உைறைய �� அIச� தைல9� ஒ3� ஆ�திர2ேதாய தபா?�4 

அ6�பியேபா= - எ�ேபாேதா இல�கிய விவகார*களி� த4திய�ற எைதயாவ= 

ப�திாிைகயி� கAைமயான ெசா�களி� 4�தலாக< சா� எ1தி ���கிற ேவைளயி� 

உ�டா4ேம ஒ# ேகாபமான மனநிைற7 - அ2த மாதிாி மன நிைற7 தா' இ'@� 

இ2த விநா�யி� அவ6�4 உ�டாகியி#2த=. 

 

த'6ைடய ெசா�க+ தா' நியமி�= அ6�பிய கAைமேயாA ேபாB 

இ'ெனா#வைர� தா�கி� ='�@�=� எ'@ நிைன�கிற ேபா=தா' மன�=�4 

எ�தைன 8கமாயி#�கிற=? சாய*கால� அ2த� கிராம�தி$#2= த' க�த� எ2த 

இரயி$� பயண� ெசB9ேமா அேத இரயி$� ெச'ைன�4 பிரயாணமாகிற ேபா=� 

இ2த� தா�மீக� ேகாப�ேதாA G�ய மன�தி#�திேய அவனிடமி#2த=. 

--------------   
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அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� ----2222 

 

பழ�க�ப3A வி3ட மனிதனா� #சிகளி� எ�ேபா=ேம ஏமாற ��வதி�ைல. 

இ'ெனா#வ� ேம� நா� ைவ�கிற ந�பி�ைக அ�ல= இ'ெனா#வ� ந� ேம� 

ைவ�கிற ந�பி�ைக - பிாிய�, அ'�, அLதாப�, ஆதர7 - இைவெய�லா� Gட 

வா!�ைகயி� மனித' க�A வி3ட மன�தி' உண�<சி C�வமான #சிக+தா'. 

 

ந�ல ேவைளயாக� ெத'னி2திய இரயி� மா��க*களி� சில ப4தி இரயி�க>�4� 

'பா�ஸ� பாஸIஜ�' - எ'@ த�ெசயலாகேவ ஒ# ெபா#�த�� காரண�� 

அைம9�ப� ெபய� ெகாA�தி#�கிறா�க+. இ2த இரயி$� வ2தவ�கைளேயா, 

வ#கிறவ�கைளேயா, பிரயாண�ைத� ப�றி விசாாி�தா� Gட 'பா�ஸ$� வ2ேத'' - 

எ'ேற ம@ெமாழி G@கிறா�க+. இ�ப�< ெசா�வதி� ஒ# 4�த� அ�ல= 

இரயி�ேவ�கார�கைள நிர2தரமாக< சபி�4� ஒ# சாப� இ#�பதாக� ேதா'றிய= 

84ண6�4. ெகா�டைத9� ெகா+ளாதைத9� எ�ப�ேயா அ+ளி� திணி�=� 

பா�ஸ� ெசB= ெபா3டண� க3Aவ= ேபா�தா' இ2த இரயி�களி� பிரயாணிக+ 

4ழ2ைதக>� 43�க>மாக� திணி9�A - இ�9�A வ#கிறா�க+. 

 

தா' �ற�ப3ட நிைலய�=�4 அA�த நிைலய�திேலேய 4ழ2ைத 43�கேளாA 

�42த ஒ# ெபாிய 4A�ப�=�4� த' இட�ைத� தியாக� ெசB=வி3A நி�க� 

ெதாட*கிய 84ண6�4< ெச'ைன எ1�C� நிைலய� வ#கிறவைர ம@ப� உ3கார 

இட� கிைட�கேவ இ�ைல. 

 

ேபான ஆ�A ெச'ைனயி$#2= - ஜ�பா6�4 அ6�ப�ப3ட ப�திாிைக� 

பிாிதிநிதிகளி' Q= ேகாN�யி� தா6� ஒ#வனாக� ேபாயி#2த ேபா= 

ேடா�கிேயா7�4� ஒஸாகா7�4 மிைடேய பிரயாண� ெசBத இரயி� 8�த�� 

அழ4�, ேநர� தவறாத ேவக��, பிரயாணிக+ உ3கா#வத�4� தாராளமான 

இடவசதி9�, இ#2தைத இ�ேபா= நிைன7 G�2தா' 84ண'. அ�ப� நிைன7 

G�2தேபா= தா' பிரயாண� ெசB= ெகா��#2த இரயிைல9� 

வள�<சியைடவதி� ம2தகதி ேபாA� த' ேதச�ைத9� சி2தி�கேவ ெகாIச� 

ெவ3கமாயி#2த= அவ6�4. 

 

இ2திய இரயி�ேவயி� பிரயாணிக>�4�, சாமா'க>�4�, தனி�தனி ��கி* 

ஆM8க+ இ#�ப= ஒ'@ ம3A�தா' ெபாிய வி�தயாசமாக� ேதா'றியேத தவிர, 
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ேவ@ வி�தியாச*க+ எ=7� இ#�பதாக� ேதா'றவி�ைல. தீவிரமாக< சி2தி�க� 

பழகிவி3ட ஒ# ப�திாிைகயாள' எ'ற �ைறயி� இவ�ைற நிைன�பதி$#2= 

அவனா� த'ைன� தவி��=� ெகா+ள ��யவி�ைல. பா��க� ேபானா� அவ' 

க� விழி�=� பிரயாண� ெசBத ேநர�தி� இ2திய இரயி�ேவைய� ப�றி9�, 

எ�ேபாேதா ஜ�பா6�4� ேபாBவி3A வ2தைத� ப�றி9�, ேடா�கிேயா இரயி� 

நிைலய�தி�, 'இ2த நிைலய�=�4+ வ#� இரயி�கைள9� இ*கி#2= �ற�பA� 

இரயி�கைள9� ெகா�A உ*க+ க�கார�தி� ேநர�ைத< சாிெசB= ெகா+ளலா�' - 

எ'@ ஜ�பானிய�க+ ெப#ைமயாக< ெசா�$� ெகா+வைத� ப�றி9� நிைன�த 

ேநர� மிக7� 4ைற7தா'. அவ' அதிக ேநர� மா�றி மா�றி நிைன�த நிைனேவா 

ேவெறா'றாயி#2த=. 

 

நி�க7� ��யாம� உ3கார7� ��யாம� பிரயாண� ெசBத ேநர�தி� =ளசிைய� 

ப�றி�தா' அதிக ேநர� நிைன�தி#2தா' அவ'. தா' ஏ' இனிேம?� அவைள� 

ப�றி இ�ப� நிைன�க ேவ�Aெம'@ - அவைள நிைன�பைத உடன�யாக� 

தவி��க� =ணியாத த' மன�தி' ேமேலேய ஆ�திர� வ2த= அவ6�4. இனி��, 

கா���, �ளி��, உ�� இைவகைள� ேபா� அ'�� தவி��க ��யாத #சிகளி� 

ஒ'றாக வா!வி� இட� ெப�றி#�கிற=. பழ�க�ப3A வி3ட மனிதனா� #சிகளி� 

எ�ேபா=ேம ஏமாற ��வதி�ைல. இ'ெனா#வ� ேம� நா� ைவ�கிற ந�பி�ைக 

அ�ல= இ'ெனா#வ� ந�ேம� ைவ�கிற - பிாிய�, அ'�, அLதாப�, ஆதர7 - 

இைவெய�லா�Gட வா!�ைகயி� மனித' க�A வி3ட மன�தி' 

உண�<சிC�வமான #சிக+. இ2த நீ�டகால #சிகைள அ�தைன 8லபமாக 

மனிதனா� மற2= விட ��யா= ேபா$#�கிற=! ெசா�ல�ேபானா� நாவி' 

#சிகைள விட இ2த மன�தி' #சிக>�4�தா' மனித வா!வி� தவி��க ��யாத 

இட� உ�A எ'ப= நி#பணமான உ�ைமயாக� ேதா'றிய=. 

 

மனித மன�தி' இ2த #சிகளி� எ�ேபா=� ேதைவயானைவ9� எ�ேபா=� 

வி#�ப�பAகிறைவ9மான சில நியாயமான #சிகைள� ெபா#ளாக� ெகா�Aதா' 

உலக மகா கவிகளி' காவிய*க+ எ�லா� பைட�க�ப3�#�கி'றன. நாவி' 

#சிக+ மனித வா!வி' ேதைவைய ம3Aேம பைட�கி'றன. மன�தி' #சிகேளா - 

அைவ தா' மனித வா!ைவேய அ2த� ெபய#�4ாிய ெகௗரவ�=ட' ெச�ைமயாக 

உ#வா�4கி'றன. 

 

அ'பி?�, க#ைணயி?� #சிக�A #சிக�A வள�2தவ' 84ண'. தா' 

இ'ெனா#வைர< D1�ேபாேத அ'� ெவ+ளமாக ெந#*கி< D!2= ெப#க 
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ேவ�Aெம'@ நிைன�கிற 8பாவ� அவ6ைடய=. த'ைன< D!கிறவ�க>� 

அ�ப�ேய Dழேவ�Aெம'@ நிைன�=� தவி�கிற மல�மன� அவ6ைடய=. 

கட2த சில நா3களாக அ2த மன� ஏமா�ற�தா� இ@கி� கAைமயாகியி#2த=. 

ெகாதி�பைட2தி#2த=. விர�தி9�றி#2த=. 

***** 

 

அ2த அதிகாைலயி� எ1�C� நிைலய�தி' ப�க>�4� கீேழ எ2தவிதமான 

மா@தேலா, சிற�ேபா விைள2= விடாம� ெச'ைன வழ�க� ேபா� தானி#2த=. 

த�ணீ� அைல அைலயாக ஓAவத�4� பதி� நிைறய மனித�க>� �ரா'Hேபா�3 

பHக>�, வாடைக� கா�க>�, ைச�கி+க>�, ாிZா�க>� நிதானமாக ஓAகிற 

ஒ# மகாநதிைய� க�பைன ெசBதா�ேபா� இ2த< ெச'ைன நகர�= Fதிகைள� 

தன�4+ பல�ைற க�பைன ெசBதி#�கிறா' அவ'. கிழி2த டய�க>� ேதா� 

=�Aக>மாக� தா' இ#�4மிட�ைத அறிவி�பத�4� த�மளவி� தைரேம� 

உ�டா�கிய ஒ# சி�கனமான ேஷா#� ேபா� நாைல2= ெச#���கைள� ெகா? 

ைவ�=வி3A� கா�தி#�4� ெச#��� ெதாழிலாளிக>�, ஆ�பி>�4 =ணியா� 

=ைட�=� பா$N ேபாA� ஆ�பி+ பழ�கைட�கார#�, யாேரா ஒ# ��கியமான 

தைலவ� ைகதாகி வி3ட ெசBதிேயாA இ#�4� தினசாி வா�ேபாHட�கைள 

வாிைசயாக� ெதா*கவி3�#�4� ப�திாிைக Hடா�க>மாக எ1�C� நிைலய�தி' 

எதி���ற� தி#�ப� தி#�ப ஒேர விதமாக அ<ச��த ஒ# ��தக�தி' ப�க� 

ேபா$#2த=. 

 

கா3ட�பA� ேவக�தினா?�, பரபர�பினா?� மனித�க+ Lைழ2= ெவளிவ#� 

இரா3சத< 8@8@�பினா?� 'மீ�H ஃேப�டாி' அ�ல= '�ப' ஃேப�டாி' எ'@ 

ெசா�ல�த�க இர�ெடா# கலகல�பான ஓ3ட�க>� எதிேர வழ�க� ேபா� 

தானி#2தன. எதி���ற�ைத ஓாி# விநா� நிதானமாக� பா��=வி3A மன�தி� 

ேவ��ய=� ேவ�டாத=மான சி2தைனகேளாA டா�Jையேயா, ஆ3ேடா 

ாிZாைவேயா எதி�ேநா�கி நி'ற 84ண' எதி�பாராத ச2தி�� ஒ'றி�4 

ஆளானா'. '=ளசி'யி' F3A �ைரவ� எத�காகேவா அ2த ேவைளயி� அ*4 

எ1�C#�4 வ2தி#2தா'. கா� பா��கி*கி� பா��த ேபா= எ�தைன கா�க>�4 

நAவி� நி@�த� ப3�#2தா?� தனிேய அைடயாள� ெதாிய�G�ய அ2த ��4< 

ச�ைபயான 'ஓ�Hவாக'' - கா#� இ�ேபா= 84ணனி' பா�ைவயி� ெதாி2த=. 
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"எ'னா சா�? வ�ாீ*களா? க$யாண�த'னி�4� காணேவயி�$ேய... எ*கனா<8� 

ெவளி\�ேல ேஜா$யா C3�*களா?" - எ'@ விசாாி�தா' அ2த �ைரவ�. 

 

அவ6ைடய ேக+வியி� எ1�ப�ப3ட ச2ேதக�=�4 மற2தா� ேபால� பாவி�=� 

ெகா�டவனாக ஒ# பதி?� ெசா�லாமேல - ெதாி2ேத ேவ�Aெம'ேற ைக ந1வ 

விAகிற ஒ# ெபா#ைள� ேபால அ2த விஷய�ைத அ�ப�ேய வி3A வி3A "இ2த 

அதிகாைல ேநர�திேல எ1�C#�4 எ*ேக வ2தாB அ�பா? யாராவ= ரயி�ேல 

வாரா*களா? அழ<8�கி3A� ேபாக வ2தி#�கியா?" - எ'@ அவனிட� ேவ@ 

ேக+விைய� ேக3டா' 84ண'. 

 

"இ�W*க. �=சா� க$யாணமான மா�பி+ைள ஐயா7�, =ளசி அ�மா7� 

ேகாைட�கான?�4 ஹனி�' ேபாறா*களா�. ஐயா ��க3 ாிச�E ப�ணி3Aவர< 

ெசா'னா#. அ=�காக�தா' வ2ேத'" - எ'றா' �ைரவ�. 

 

அவ6ைடய இ2த� பதி� மன�தி� இ'ெனா# �+ைள� 4�தினா� ேபா$#2த= 

84ண6�4. இர�A �'@ விநா�க+ தய*கிவி3A "வாாீ*களா சா�? அைறயிேல 

ெகா�A வி3A� பி3A� ேபாேற'" - எ'@ ேக3ட �ைரவ#�4, "இ�ேல! நா' 

ேபாB� ெகா+கிேற'. உ' காாிய�ைத� பா�" - எ'@ க<சிதமாக� பதி� வ2த= 

84ணனிடமி#2=. 

 

பதிைன2= நிமிட*க+ சA4A விைளயாAவ= ேபால இ2த� ப�க�� அ2த� 

ப�க�மாக அைல2= ஓ3ட� பி��= மீ�ட பி' டா�சி கிைட�த=. டா�சியி� 

ேபா4� ேபா=� ஏேதேதா நிைன7க+. அதாவ= ேபாக ேவ��ய இட�ைத 

டா�J�கார6�4< ெசா�ல7� மற2=வி3ட அளவி�4 நிைன7க+. டா�சி 

எ1�Cாி$#2= ேந� கிழ�ேக ஓ� இட= ப�க� தி#�பி� பால� ஏறி இற*கி 

அ��ற� வல= �ற� ��மா��ெக3, ெச'3ர� ேநா�கி ஓட� ெதாட*கிய பிற4தா' 

- ப�க*களி� பா��=� பரபர�ேபாA� பத�ற�ேதாA� வழிமாறிவி3டைத உண�2= 

- �ைரவ#�4 அறிவி�க� ேதா'றிய=. அத' விைள7 - ேகா3ைட நிைலய� ேபாB - 

அ��ற� - ேபா� நிைன7� க3�ட� (வா� ெமேமாாிய�) ெமாீனா எ�லா� 8�றி< 

8*4வா� ெத# வழிேய - தி#வ�$�ேகணி ெபாிய ெத#7�4� ேபாB நி'ற= 

டா�சி. 

 

வாடைகைய� கண�4� தீ��= டா�சிைய அ6�பிவி3A� ெப3�� பA�ைகேயாA 

ப�ேயறி மா��4� ேபானா' 84ண'. ைகயி$#2த சாமா'கைள அவ' கீேழ 
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ைவ�= வி3A< சாவிைய எA�=� த' அைறைய� திற2த ேபா= - ப�க�= 

அைற�கார#�4� தபா�கார� எ�HபிரH ெட$வாி க�த� ஒ'ைற� ெகாA�=� 

ைகெய1�= வா*கி� ெகா��#�ப= ெதாி2த=. இ'6� சிறி= ேநர�தி� 

எ'6ைடய 'அ2த மணவா!�=� க�த�� சாதாரண� தபா$� - =ளசி�4� 

கிைட�4�' - எ'@ நிைன�=� ெகா�டா'. அவ' அவ>�4 எ1தியி#�4� அ2த 

வா�கிய*க+ ம@ப� ஒEெவா# ெசா�லாக அவ6�4 நிைன7 வ2த=. 

 

'Fர�களி' ேதா+கைள அல*காி�க ேவ��ய மணமாைல ச2த��ப வச�தா� 

ேகாைழகளி' ைககளி�...' 

 

காாியாலய �கவாி�4 எ1தாம� அைற �கவாி�ேக வழ�கமாக எ1=� இர�ெடா# 

ெந#*கிய ந�ப�களி' க�த*க+ கதவிA�4 வழியாக� ேபாட�ப3A� கிட2தன. 

அதி� ஒேர ஒ# க�த உைற ம3A� தபா� தைலேயா, ��திைரேயா, எ=7மி�லாம� 

- கன�த உைரயி' ேம� '84ண' அவ�க+, அைற எ� 9, க�ண�பா லா3^, 

ெபாிய ெத#, ெச'ைன - 5' - எ'@ 8�தமாக� தமிழி� �கவாி ைட� ெசBய� 

ெப�றதாயி#2த=. �'�றேமா பி'�றேமா அதி� எ*4� அ6�பியவ� �கவாிேயா 

ேவ@ 4றி�ேபா எ=7ேம இ�ைல. இ2த மாதிாி ேவைளகளி� மன�தி� ேதா'@� 

ஒ# த�ெசயலான ஆனா� அேத சமய�தி� பி'னா� சாியாயி#�க� ேபாகிற ஓ� 

அLமான�ேதாA 'தா' அைறைய� C3�� ெகா�A அவசரமாக இரயிேலறி 

ெவளி\� ேபானபி' =ளசி யாாிடமாவ= இ2த� க�த�ைத அ6�பியி#�க� GA�' 

எ'@ எ�ணி� பிாி�=� பா��தா� அLமான� தவறாதப� அ= =ளசியி' 

க�தமாகேவ இ#2த=. 

 

த' ைகெய1�தினா� எ1த� Gசிேயா, பய2ேதா - அவேள ஜா�கிரைதேயாA�, 

பய�ேதாA�, எ<சாி�ைகேயாA� அ2த� க�த�ைத� தமிழி� ைட� ெசBதி#2த= 

அவ6+ இ'6� அதிகமாக ஆ�திர�3�ய=. ஒ# மனித6ைடய உறைவ 

அைடவதி?� வில�4வதி?� ெப�S�4�தா' எ�தைன ஜா�கிரைத? எ�தைன 

�'ென<சாி�ைக? எ�தைன ச�பிரதாயமான பய*க+? அவசர அவசரமாக� 

கைடசி� தாைள விாி�=� ைகெய1�ைத� பா��தா'. அ=7� அவ>ைடய ெசா2த 

எ1�தினா� இ�ைல. 'உ*க>ைடயவ+ - அபைல' எ'ற வா��ைதக>� Gட ைட� 

ெசBய�ப3ேட இ#2தன. அத' ேம$#2த ஆ�திர� காரணமாக� க�த� 

எ1=வத�ெக'ேற தயாாி�க�ப3ட பI8 ேபா'ற ெம�$ய தாளி� 
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எ1த�ப3�#2=� அ2த இேல8� காகித*க+ Gட� த' ைககளி� க�லாB� 

கன�ப=ேபா� அ�ேபா= உண�2தா' 84ண'. இத�4+ எதி��த அைற�கார#� 

ப�க�= அைற�கார#� 4சல� விசாாி�க வரேவ - அவ�களிட� ஒ���4 ஏேதா ேபசி 

அ6�ப ேவ��யி#2த=. அவ>ைடய அ2த� க�த�ைத� ப��காம� அசிர�ைத 

ெசBய ேவ�A� ேபா� ெவ@�பாக7� இ#2த=. உடேன அவசர அவசரமாக 

அைத� ப��= வி3A ஆ�திர�பட ேவ�A� ேபால7� இ#2த=. இ2த உண�<சி� 

4ழ�ப�தி� எ'ன ெசBவெத'@ தய*கி அவ>ைடய அ2த ைட� ெசBய�ப3ட 

க�த�ைத அ�ப�ேய தனியாக எA�= ைவ�=� ெகா�A தபா$� வ2= கிட2த 

ம�ற� க�த*கைள எA�=� ப��கலானா' 84ண'. 

 

அ2த ஆ�A பி.இ.எ'. மகாநாA ெட�$யி� நட�க� ேபாவதாக7� அத�4 அவ' 

அவசிய� வர ேவ�Aெம'@� ெட�$யி$#2= ந�ப' மணி எ1தியி#2தா'. 

இ2த �ைற அகில இ2திய உைழ�4� ப�திாிைகயாள�களி' ெபடேரஷ' 

ெச'ைனயி� GAவத�4 அவனா� ேவ��ய ஏ�பாAகைள< ெசBய ��9மா? 

எ'@ க�க�தாவி$#2= 'ேகாN' ேக3�#2தா�. இ'ெனா# க�த� கிராம�தி� 

ஆசிாிையயாக ேவைல பா��4� அவ6ைடய சேகாதாியிடமி#2= வ2தி#2த=. 

 

ப��=� ெகா��#2த க�த*க+ எ�லா� ப��காம� ஒ=�கி ைவ�=வி3ட ஒ# 

க�த�ைதேய பலமாக7� அவசரமாக7� நிைன7�பA�தி� ெகா��#2தன. ஒ# 

காாிய�ைத �த$� ெசB=விAவ= எ�தைன ெபாிய சிர�ைதேயா அ�தைன ெபாிய 

சிர�ைததா' 'அைத� கைடசியி� ெசBவத�காக� தனிேய மீத� ைவ�தி#�கிேறா�' 

எ'@ ஒEெவா# வினா�9� நிைன�தப�ேய �த$� ெசB9� ம�ற� காாிய*கைள 

ேவகமாக< ெசBவ=�. �1 வா�கிய�தி' அ��த� நாேம பாவைனயாக� க�பி�= 

அத' ��வி� ேபா3A ைவ�கிற ஒ# கைடசி� �+ளியி� ேபாB ��ைவ9� ��2= 

வி3ட நி)பண�ைத9� ெப@வ= ேபா� கைடசியாக< ெசBய ேவ�Aெம'@ 

பிாி�= ஒ=�கி ைவ�பதாேலேய சில காாிய*க>�4 �த'ைம9� ��கிய�� 

சிர�ைத9� உ�டாகி விAகிற=. =ளசியி' க�த�தி�4� இ�ேபா= அ�ப� ஒ# 

சிர�ைத தானாகேவ அவ' வி#�பாவி�6� உ�டாகியி#2த=. 

 

அEவள7 ேநர� அைண�க3� நி@�தியி#2த ஆ�வ� மீறி� ெப#க, அ2த� க�த� 

க�ைதைய� ைகயிெலA�தா' 84ண'. க�த�தி' ேம��ற� ேததி - ேநர� மணி 

நிமிட� Gட ைட� ெசBய�ப3�#2த=. இர7 பதிேனா# மணி�4 ேம� த' அைற� 

கதைவ� தாழி3A� ெகா�A இ2த� க�த�ைத இரகசியமாக 'ைட�' ெசBதி#2தா+ 

அவ+. 
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'எ'@� எ' வழிபா3A�4ாிய ெதBவ�தி�4' எ'@ �= மிஷினி� �=� ப<ைச  

ாி�ப' மா3� அ��தா�ேபா� ப<ைச நிற எ1�=�க+ �த� வாியாக� தனிேய 

எA�க�ப3A� காவிய�தி�4� கட7+ வா!�=� ேபாலேவா, கா��� ேபாலேவா 

அணிவ4�= �' நி'றன. அ2த ஒ# வாிைய� ப��த விநா�யி� ேமக� மைழயாக� 

ெகா3� மைற2தா� ேபா� அவ+ ேம$#2த ஆ�திர� க#ைணயாக� ெப#கி 

மைற2த=. பா��க� ேபானா� நீ�ட வா!�ைகயி' எ2த நிைலயி?� எ2த 

இட�தி?� ெப� எ'பவ+ ஓ� அபைலதா'. இ2த நிைலயி� ஒ#�தி 

ச2த��பவச�தினா� த'6ைடயவளாக ��யவி�ைல எ'பத�காக அவைள 

ெவ@�ப= எEவள7 8யநலமான=? அ�ல= சி@பி+ைள�தனமான=? - எ'@ 

இ�ப� எ�ணியேபா= - த'ைன மண2= ெகா+ள ��யாம� ேபாBவி3ட= எ'ற 

ஒேர காரண�=�காக� =ளசிைய உதாசீன� ெசBவ= ப�4வமான ெசயலாக 

அவ6�ேக படவி�ைல. தி_ெர'@ எத�காகேவா அவ+ ேமேல தா' ெபாிதாக� 

பாிதாப�பட ேவ�A� ேபால7� அ6தாப�படேவ�A� ேபால7� மிக விைரவாக 

அவ' உண�<சி மாறிய=. அ2த� க�த�ைத அவ+ ெதாட*கியி#2த ஒ1*4, 

மாியாைத, சிர�ைத, பய�, அவ>ைடய �'னைகைய� ேபா� 8�தமான அ2த� 

�திய ப<ைச நிற ைட� எ1�=�க+ - எ�லா� ேச�2= அவ' மன�ைத இளக< 

ெசB=வி3டன. இ2த விநா� அவ' மன� ஒ# கவிஞனி' மிக ெம'ைமயான ச�=வ 

4ண�ேதா�#2த=. 

 

"எ'ைன� தைய ெசB= - ெப#2த'ைமேயாA ம'னி�= விA*க+. ெசா�லாம� 

ெகா+ளாம� எ�லா ஏ�பாA� ெசB= ���=வி3A அ�பா இ�ப� எ' 

அபி�பிராய�ைதேயா ஆைசையேயா நா' ெவளியிட ஒ# மணி ேநர அவகாச� Gட� 

தராம� தி#மண� எ'ற பிரமி�பான காாிய�ைத� திAெம'@ என�4 �'னா� 

ெகா�A வ2= நி@�=வாெர'@ நா' எதி�பா��கேவ இ�ைல. 

 

'வா!�ைக நா� தி3டமி3டப� எதி�வ#வதி�ைல. அ= தா' தி3டமி3டப� ந� �' 

ேந�கிற=' - எ'@ உ*க>ைடய "பாைலவன�=� C�க+" எ'ற நாவ$� நீ*க+ 

எ1தியி#�கிற கைடசி வா�கிய*கைள� தா' நிைன�கிேற' இ�ேபா=. எ*க+ 

F3�� என�4 எEவளேவா உாிைம9�, ெச�ல�� உ�A எ'@ ேப�. ஆனா� 

இ2த� தி#மண ச�ப2தமாக ம3A� ஏேனா எ'ைன ஒ# வா��ைத Gட� ேக3காம� 

இ�ப� நி��கதியாB வி3A வி3டா�க+. 

 

ஒ$யாக ெவளி�ப3A அபி�பிராய*கைள9� அ*கீகார*கைள9� ேதடாம� 

மன�தி6+ேளேய அட*கிவிA� க�பைனயாB ச*கீத�ைத� ேபால இனி 
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நிைன�பி' எ�ைலயிேலேய த*கி மாியாைத ெபற ேவ��ய ெபா#ளாகிவி3ட= 

ந� காத�. 

 

எ'6ைடய இ2த� ைகயாலாகாத வா�கிய�ைத� ப��த=� எ'ைன� க'ன�தி� 

ஓ*கி அைறய ேவ�A� ேபால� ேகாப�� ஆ�திர�� வ#� உ*க>�4. அ�ப� 

உ*க+ ேகாப�தி�4�, ஆ�திர�தி�4� ெபா#ளானா� Gட மகி!<சியாயி#�4� 

என�4. ஏென'றா� நா' எ2த� ேகாப�=�4� பா�திரமாகிேறேனா அ2த� ேகாப� 

உ*க>ைடய=. நிதானமாக எ' நிைலைய< சி2தி�தீ�களானா� எ' ேம� ேகாப� 

வ#வத�4� பதி� அLதாப� தா' வ#� உ*க>�4. நா' உ*கேளாA ெந#*கி� 

பழகியைத9�, உ*க+ எ1�=�களி' ேம� ேமாக� ெகா�டைத9�, ப�திாிைகயி' 

உாிைமயாள� எ'ற �ைறயி� அ�பாைவ� கா�பத�காக எ*க+ F3A�4 நீ*க+ 

வ2த ேபாெத�லா� ேதைவ�கதிகமான உாிைம9�, உற7� பாரா3� உ*கைள 

ஓ�யா� உ�சாகமாக உபசாி�பைத9� ெவ@� இரசிக� த'ைம எ'@ ம3Aேம 

அ�பாவா� எ�ப�< சாதாரணமாக நிைன�= ஒ=�கி விட ��2தெத'ப= தா' 

என�ேக ஒேரய�யாக விள*கவி�ைல. இ2த விஷய�தி� அ�பா இ�ப� எ'ைன� 

ைகவி3A விAவாெர'@ நா' நிைன�கவி�ைல. இதி� உ*கைள விட என�4� 

தா' ேபாி�. 

 

நா' ெப�. 'ெப�க+ பிற�4� ேபாேத �'ென<சாி�ைகேயாA Gட� 

பிற2தி#�கிறா�க+' - எ'@ நீ*க+ அ��க� ெசா�F�கேள; அ2த 

�'ென<சாி�ைக Gட< சாியான சமய�தி� என�4 இ�லாம� ேபாB வி3ட=. நா' 

தா' ந'றாக ஏமா2= ேபாேன'. எைத9� ெவளியி� ெசா�ல7� ��யா= 

உ+ேளேய அ1= �1*க ேவ�A�. உ+ேளேய ெநா2= ேவக ேவ�A�. இ2த 

ஏமா�ற�ேதாA வாழ7� ேவ�A�. அ�ல= வா!2= ெகா�ேட ஏமாற ேவ�A�. 

நீ*க+ ஆ�பி+ைள ஏமா�ற�ைத� Gட விர�தியாகேவா, ைதாியமாகேவா மா�றி� 

ெகா�Aவிட ��9�. நா' தா' இதி� ெபாிய பாவி. நாைள�4� அத�4� பி'�� 

வி�ய� ேபாகிற ஒEெவா# தின�� இனி என�4� ெபாிய 8ைம தா'. இ2த 

விநா�யி?� Gட ெவ4�ெட12= அ�பாவிட� ேபாB "என�4 இ2த� 

க$யாண�தி� ச�மதமி�ைல. நா' 84ண' அவ�கைள எ' நாயகராக வாி�= 

வி3ேட'. தையெசB= இ�ேபாேத இ2த� க$யாண�ைத9� இத' ஆரவார 

ஆட�பர� தட��ட�கைள9� உடேன நி@�தி வி3A� தி#�பதி�ேகா தி#நீ� 

மைல�ேகா அைழ�=� ேபாB எ'ைன9� எ' 84ணைன9� இைண�= 

ைவ9*க+. எ*க+ அ'ைப� ெகௗரவி�ப= ேபா� எ*க+ தி#மண� எளிைமயாக 

நட2தா� ேபா=�" - எ'@ க�ைண� கச�கி� கலக� ெசBயலா�. அ�ப�< 

ெசBதா� அத' விைள7 உ*கைள� பாதி�4�. நீ*க+ ஏேதா எ'ைன< ெசா�4� 
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ெபா� ேபா3A மய�கி எ' 4ழ2ைத மன�ைத� ெகA�= வி3டதாக ம�றவ�க+ 

அ�பாவிட� ேகா+ �3Aவா�க+. உ*க+ ேம� அநாவசியமாக அ�பா7�4 

ஆ�திர� வ#�. 

 

இர�A தினசாிகைள9� ஒ# வார� ப�திாிைக9� ஒ# மாத� ப�திாிைக9� 

உ3ெகா�A விள*4� இ2த� ெபாிய ப�திாிைக நி@வன�தி� உ*க+ ேம� 

பைகைம9� ெபாறாைம9� உ+ளவ�க+ நிைறய இ#�கிறா�க+ எ'ப= நம�4� 

ெதாியாதத�லேவ? ெவ4�ெட12= 4�றி இைத ம@�பத�4< ச2த��ப�� 

உாிைம9� இ#2=� Gட நிதானமாக< சி2தி�த பி' உ*க>�காகேவ நா' 

ஊைமயாேன'. 

 

எ'6ைடய இழ�ைப நா' உண�கிேற'. அேத சமய�தி� உ*க+ வா!�ைக� 

=ைணயாயி#�க ேவ��யவெள'ற �ைறயி� உ*க+ எதி�கால நலைன9� நா' 

கா�க ேவ��யவளாயி#�கிேற'. இ2த� தாப� - எ' ெநIசி' சைதைய� 

பிB�ெதA�=� ெகா�A வ#கிறா� ேபா'ற இ2த வி�ம� F� ேபாகா=. 

இ'ெனா# பிறவியிலாவ= ந� நிைன7 ைக�GA�. 'சாதாரண மனித�களி' 

ேவதைன தா' அவ�க>�4� தவ�. எ�ேலாரா?� தவ� ெசBய� கா3A�4� 

ேபாBவிட ��யா=. பல#�4 அவ�க+ பAகிற ேவதைனக>� =�க*க>ேம 

அைடய ேவ��யைத அைடகிற தவமாக இ#�4�' - எ'@ நீ*கேள 

எ1தியி#�கிறீ�க+. இனிேம� இ2த� க�த�தி� எ'ன எ1=வெத'@ 

ெதாியவி�ைல. எEவளேவா மைலமைலயாக எ1த மீதமி#�பதாக7� எ' மன� 

கன�=� ேபாயி#�கிற=. நீ*க+ இ2த� க$யாண�தி�4 நி<சயமாக வரமா3_�க+ 

எ'@ எ' மன� ெசா�கிற=. அைத ைவ�=� ெகா�A� வ�� ேப8வா�க+. 

உலக�=�காக எ�லாைர9� ேபா� நீ*க>� க$யாண�த'@ தைலைய� கா3� 

வி3A� ேபாB விAவ= ந�ல=. க�யாண�தி� உ*கைள� பா��தா?� என�4 

அ1ைக வ#�. பா��கா வி3டா?� அ1ைக வ#�. கைடசியாக ஒ# ேவ�Aேகா+. 

அ2தர*க 8�தியான இ2த ேவ�Aேகா>�4 ேவெற2த அ��த�� க�பி�=� 

ெகா+ளாதீ�க+. மண�ேகால�தி� எ'ைன ஒ# �ைற ஒேர ஒ# �ைறயாவ= 

உ*க+ க�களா� நிமி�2= தாராளமாக� பா#*க+. அ2த ஒ# விநா�யிலாவ= 

உ*க+ பா�ைவயி� நா' மணமகளாேவ'. ம�றவ�க+ எ'ைன வ��@�தி உ3கார 

ைவ�= அ�ப� அல*காி�பத�4 எ'னளவி� நா' உ+ள� 4ளிர ��9மானா� 

நீ*க+ எ'ைன� க�ெணA�=� பா��கிற அ2த ஒ# கண�தி� தா' அ= ��9�. 

'யா#�காகேவா இவ+ அல*காி�=� ெகா�ட அல*கார� தாேன?' - எ'@ ம3A� 

நிைன�= விடாதீ�க+. நா' எ'ைன அல*காி�=� ெகா+ளவி�ைல. 

தி#மண�=�காக நா' அல*காி�க�பAேவ'. மணேமைட�காக நா' தயா� 
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ெசBய�பAேவ'. 'தீ_ெர'@ எ�தைனேயா ேப� எ'ென'னேவா வ2= இ2த 

உலக�ைத வி3A� ேபாBவிAகிறா�கேள; அ= மாதிாி இ2த விநா�யி� ெச�=� 

ெதாைல2= ேபாBவி3டா� எ�தைன நி�மதியாயி#�4ெம'@ என�4 இ�ேபா= 

ேதா'@கிற=. இ2த மாதிாி சமய*களி� நிைன�த ேபா= சாகிற ச�தி ம3A� 

மனித�க>�4 இ#2=வி3டா�?' - எ'@ எ�ண� ேதா'@கிற=. 

 

நம�4� ெதாி2தவைர இ2த மாதிாி< சாைவ வர�பிரசாதமாக அைட2த ஒேர ஒ#�தி 

சில�பதிகார� பா��ய' மைனவி ேகா�ெப#2ேதவி தா'. அவ+ பா�கியசா$. 

ப2த$� வாைழ மர�� ேதாரண�� க3Aவ= ேபா� நா' வி#�பினா?� 

வி#�பாவி3டா?� எ' ைககளி?� க1�தி?� த*க��, ைவர�மாக நைககைள� 

க3� எ'ைன அல*காி�க� ேபாகிறா�க+. உ*கைள� ேபா� ஆ�க+ ெகாA�= 

ைவ�தவ�க+. காத$� இழ2தா?� அ1ைக வரா=. பர�பைரயாக ஆ� 

4ல�=�ேக க� மன�. நா*கேளா காரண�ைத மைற�க ��2தா?� க�ணீைர 

மைற�க ��யா=. எதி� வ#� இ'ெனா# பிறவி எதிலாவ= - இ2த ஞாபக�� 

8வA� நம�4 நிைனவி�லாவி�?� கட7+ ந�ைம� கணவ' மைனவியாக 

இைண�க3A�. இ2த� பிறவிைய - என�4� பி��காம� நா' தா$�கயி�றா� 

சிைறயிட�பA� இ2த வா!ைவ ஒ# ெக3ட ெசா�பன� ேபால அவசரமாக ஓ3� விட 

ேவ�A� ேபால இ�ேபா= நா' பற�கிேற'. நிைன�பினா?� பாவைனயினா?� 

நா' உ*க+ அ�ைம. நீ*க+ தா' எ' இதய�ைத ஆ>கிறீ�க+. அ�ைமக+ 

ஆ>கிறவ�க>�4< சமாதான� G@வ= அதிக� பிரச*கி� தனமாயி#�4�. எனேவ 

திAெமன வ2த இ2த� ேபாி��4 ஒ# சமாதான�� Gற� ேதா'றவி�ைல என�4. 

இனி ேவெற'ன எ1=வ=? ப��த=� ஞாபகமாக இைத� கிழி�ெதறி2= விA*க+. 

 

 இ�ப��4, 

 உ*க>ைடயவ+ - அபைல 

 

இ2த� க�த�ைத� ப��த7ட' உ+Vாிேலேய இ#2= =ளசியி' தி#மண�தி�4� 

ேபாயி#�க ேவ�Aெம'@ ேதா'றிய= 84ண6�4. அA�த கணேம ேபாகாம� 

தா' ெவளி\ாி� ேபாB� தைலமைறவான= தா' சாிெய'@ ேதா'றிய=. அ2த� 

க�த� அவ6+ உ�டா�கிய உண�<சி� 4ழ�ப�தி' காரணமாக நி<சயமாB 

நி�ணயமாB அவனா� எ2த உண�வி?� கா`'றி நி�க ��யவி�ைல. அ2த� 

தி#மண�தி�4 அவ' வராதைத� காாியாலய�தி�4� ேபான=�, யா� யா�, எ�ப� 

எ�ப� ேநராக7�, 4�தலாக7�, விசாாி�பா�க+ எ'@ இ�ேபாேத க�பைன ெசBய 

�ய'றா' அவ'. அைத9� Gட அவனா� ெதாட�2= நிைன�க ��யவி�ைல. 
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'க�த�ைத� கிழி�ெதறி9*க+' - எ'@ எ1த� =ணி2ததி$#2= அவ+ த'ைன 

எEவள7 அ2நியமாக7�, அவந�பி�ைகயாக7� எ�ணி� பய2தி#�க ��9� 

எ'@ நிைன�த ேபா= அ�ப� எ1திய அவ+ ேம� அவ6�4 தா*க ��யாத 

ேகாப� வ2த=. க�த�ைத, அவ+ எ1திய= ேபா� கிழி�கவி�ைல. ப�திரமாக� 

ெப3�ய�யி� ைவ�=வி3A� 4ளி�க� ேபானா'. காாிய*க+ எ�ேபா=� ேபா� 

வழ�கமாக இய*கின. 

 

மனைத� திட�பA�தி� ெகா�A காாியாலய�தி�4� ேபாகிற வழியி� அவ6ைடய 

�தலாளி9� - =ளசியி' த2ைத9மாகிய - மா#தி ப�ளிேகஷ'H �)� ஆஃ� 

மாகJ'H - அதிப� - நாகசாமிைய - சா2ேதா� ைஹேரா�?+ள அவ� F3��4� 

ேபாB க�A, ப3A�, படாம?� க$யாண�த'@ ஏ' வரவி�ைல எ'@ அவ� 

ேக3டத�4 அவனா� ஏேதா சா�4� க�பி�=< ெசா�ல ��2த=. அ= Gட 

அ�ேபா= ெபா#�தமாக7� ெசா�ல இையபாக7� வ2த=. ந�ல ேவைளயாக 

அவ#ைடய F3�� அவர= �'�ற�= அைறயிேலேய காாிய� ��2= வி3ட=. 

உ+ேள ேபாக ேவ��ய அவசியேமா =ளசிையேயா அவ+ கணவைனேயா பா��க 

ேவ��ய நி��ப2தேமா ேநரவி�ைல. நாகசாமி க<சிதமாக� ேபசி ஒ# '�ாி*4�' 

வரவைழ�=� ெகாA�= தா�Cல� ைபேயாA அவைன வழிய6�பி ைவ�தா�. 

 

"உ+ேள ேபாB� =ளசிைய9� பா��=வி3A� ேபா*கேள'. உ*க+ கைதகளி' 

�த� ரசிைகயா<ேச?" - எ'@ விைட ெகாA�கிற சமய�தி� அவ� உபசாரமாக< 

ெசா�$ய வா��ைதைய, 

 

"அத�ெக'ன அ��ற� பா��=� ெகா�டா� ேபாயி�@. இ2த அவசர�தி� எத�4?" 

எ'@ 84ணனா� நாD�காக� த3�� கழி�=விட ��2த=. 

 

தா�Cல� ைபேயாA வாச$ேலேய �'6ண�7ட' கா�க ைவ�தி#2த டா�சியி� 

ஏறி�ெகா�A "மா#தி பிரHஸு�4� ேபா" - எ'@ ஊரறி2த ேபரறி2த இட�� 

ெசா�$யபி' நிதானமாக� ைகயி$#2த தா�Cல� ைபைய� பா��= அதி� 

எ1தியி#2த மணம�களி' ெபயைர அ�ேபா= தா' �திதாக� ப��ப= ேபா�, 

84ண' தன�4� தாேன ஒ# �ைற ப��=� ெகா�டா'. ேதா+க+ வி�மி� தணிய 

ஒ# ெப#�<8 ெநIச�யி$#2= எ12= சாி2த=. 
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டா�சி காாியாலய வாயி$� நி'ற=; கண�4� தீ��= அ6�பிவி3A உ+ேள 

ப�ேயறினா� - ெசா2த� காைர� தாேன ஓ3�� ெகா�A வ2= நி@�தி வி3A 

அவசர அவசரமாக அவைன� பி' ெதாட�2த அ3வ��Hெம�3 மாேனஜ� 

ர*கபாNய� பி��=� ெகா�டா�. 

 

"தி ஒ'$ ேநாடபி+ ஆ�ெஸ'H இH 9வ�H!" 

 

"அத�ெக'ன ெசBவ=? ஊாி� ெரா�ப ��கியமான காாிய�. தவி��க 

��யவி�ைல." 

 

காாியால�தி� ஒEெவா#வ#� அவ' தி#�பி வ2தா� அவனிட� இைத�தா' 

ேக3கேவ�Aெம'@ ெசா�$� ேபசி ைவ�=� ெகா�டா� ேபால அேத 

வா�கிய�ைத அேத ஆ*கில�தி� இ1�தா� ேபால Gறி நி@�தி அவ' �க�ைத� 

பா��கலானா�க+. ேத�2த ப�திாிைகயாளாி' சாம��திய�ேதாA 84ண' 

ெபா@ைமயிழ�காம� ஒEெவா#வ#�4� நிதானமாக� பதி� ெசா�$� தன�4� 

தாேன தி#�திேயாA அ2த� காாிய�ைத< ெசB= ெகா+ள ேவ��யி#2த=. 

த'6ைடய அைற�4� ேபாB மி' விசிறிைய� க�த*க+ பற2= விடாம� 

அளவாக� ேபா3Aவி3A நா�கா$யி� அம�2தா� - ெசா�$ ைவ�த= ேபா� 

ஃேபா' மணி அ��த=. நாகசாமி தா' ேபசினா�. 

 

"நீ*க F3A�4 வ2தி#2த�பேவ ெகாA�கS�6 நிைன<ேச' மற2=ேபா<8. 

4ழ2ைத க�யாண ேபா3ேடா ஒ�S அ6�பேற'! இ2த வார இN\விேலேய 

ைர3 ஹா�3 ைச�ேல வரமாதிாி �த� ஃபார�திேலேய ஒ# அைர�ப�க� ந�ல 

பா�டரா� க3�� ேபா3AA*க..." 

 

ட�ெக'@ - எதி��ப�க� ெட$ேபா' ைவ�க�ப3Aவி3ட ஓைசைய9� கா�தி#2= 

ேக3ட பி'ேப - அவசரமி�லாம� ெபா@�தி#2= வி3A�தா' த' ப�க� 

ெரaவைர ைவ�தா' 84ண'. 

 

க�த*க+, அ2த இர�A �'@ நாளி� வ2தி#2த கைதக+, க3Aைரக+, ெகாIச� 

ப#மனான க3டாக� 4வி2தி#2த கவிைதக+ எ�லா� தனி�தனிேய அவ' 

ேமைஜயி� இ#2தன. ேமைஜ ேம� இேலசாக ஒ# ெம�$ய Qசி �3ட� - விரைல 

ைவ�தா� அைடயாள� பதிகிற மாதிாி� பரவியி#2த=; அ�ேபா= அ'@ அவ' 

மன� இ#2தைத� ேபால. மணிைய அ��தா'. ைபய' வ2= ேமைஜைய� 
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=ைட�=வி3A� ேபானா'. ப�க�= அைற அேத மா#தி ப�ளிேகஷ'ைஸ< ேச�2த 

தினசாி இதழான காைல மலாி' ஆசிாிய� அைற. இர���4மிைடேய ஒ# தA�� 

உ�A. அ*ேக ெட$பிாி�ட� இய*க� ெதாட*கி வி3டத�4 அைடயாளமாக ஒ$ 

எ12த=. ெதாைலவி� அேத கா�ப7��$#2= அ<சக�தி' இய2திர �ழ�க� 

ஜ'ன� வழிேய ெம�ல� ேக3A� ெகா��#2த=. க�த*கைள� ப��க எA�த 

84ண' யாேரா உ+ேள வ#வத�கைடயாளமாக Hபிாி* கத7 கிாீ<சிடேவ 

ந�மா!வா� நா9A சிாி�=� ெகா�ேட உ+ேள Lைழ2தா�. 

 

"எ'ன*க இ�ப�< ெசBதி3_*க?" 

 

"எைத எ�ப�< ெசBேத' நா9A?" 

 

"அ=தா'... ந�ம ஐயா ெகாழ2ைத க�யாண�த'னி�கி� பா��= ெவளி\#�4 

எ*ேகா C3_*கேள சா�! உ*க கைத'னா� =ளசீ�மா7�4 உசீ�. பாவ�! நீ*க 

வராத= அ=�ேக Gட வ#�தமாயி#2தி#�4�." 

 

"எ'ன ெசBவ= நா9A? காாிய� தவி��க ��யாத=." 

 

"நீ*க ஒ#�த� தா' வராத ஆ> சா�..." 

 

"....." 

 

"எ�லா எ1�தாள#� Gட வ2தி#2தா*க... ��காவாசி நா> ெப*கV�$ேய 

கிட�பாேர அ2த� கவிஞ� சா� Gட வ2தி#2தா#'னா� பா��=�4*கேள'..." 

 

-84ண' �'�@வ� ெசBய �ய'றா'. 

 

"சாி ேபா7=. ெகாழ2ைத க�யாண� பட� இ2த இN\வி$ேய வரS�. இேதா 

ஐயா பட� அ6�பி<சி#�கா#... ைசH ேபா3A� ெகாA*க... ம*களகரமா 

ெய�ேலா பா�ட� க3�டேற'. உ*க 'ட�மியிேல' Wட� ஃபார�திேலேய �ணா� 

ப�க� வல= �ற� ேமலாக இ=�4 அைர� ப�க� 4றி<8�4*க சா�..." 
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84ணனி' நீ�ட விர�கேளாA G�ய அழகிய வல= ைக ஓ� இய2திர� ேபா� 

எ1�பி �' நீ�A அ2த� பட�ைத வா*கிய=. நி<சலமான �க�=ட' த' 

�க�தி�4� தன= பாவைனேய �க��யா�கி� ெகா�டா�ேபால ஊA#7� 

க�களா� அ2த� �ைக�பட�ைத� பா��தா' அவ'. எ�லா� க�யாண� 

�ைக�பட*கைள� ேபால�தா' அ=7� இ#2த=. பட�தி� அவ+ Gட� 

தாராளமாக< சிாி�=� ெகா�Aதா' நி�கிறா+. 

 

"இ'னா சா�! பட�தி� ெகாழ2ைத ெரா�ப ந�லா சிாி<சி�கி3�#�கி�ல?..." 

 

"பிரமாதமாயி#�கிற=..." 

 

"ஏ' சா�? ஊ�ேலயி#2= வ2த��ற� எ'னேவா மாதிாியி#�கீ*கேள? எ'ன 

விசய�? உட���4< 8கமி�$யா?" 

 

-84ண' இர�டாவ= �ைறயாக �'�@வ� �ாிய �ய'@ இயலாம� ேதா�றா'. 

ஆனா� அைத< சா=ாியமாக மைற�=� ெகா�A பட�தி' பி'�ற� ைசH அள7 

4றி�= வழ�க� ேபா� ைகெய1�=� ேபாட� ேபனாைவ அ#கி� ெகா�A ேபாB 

வி3A� தி_ெர'@ மன� மாறி, 

 

'ைகெய1�= இ�லா3�தா' எ'ன?' - எ'@ பட�ைத அ�ப�ேய நா9Aவிட� 

நீ3�னா'. 

 

"பிளா� ப�ண அ6�� நா9A! ஐயா Gட� ெகாIச ேநர�=�4 �'ேன ஃேபா' 

ப�ணினா�..." 

 

"ச��தா'! அ��ற� வ2= ேபசி�கிேற' சா�! நீ*க '�3'ேல இ�ேல..." எ'@ ஏேதா 

தன�4� ேதா'றியைத� Gறிவி3A� ேபானா� நா9A. 

 

ம@ப� ஃேபா' மணி அ��த=. 

 

"நா' தா' =ளசி..." 
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நீ�ட ேநர� வி�மி வி�மி அ1தபி' வ#கிற தள�2த சாய$� ேசாக கீதமாB 

ஒ$�தன வா��ைதக+. 

 

ஒ'@� ேபசாம� ஃேபா6ட' அ�ப�ேய இ#2தா' 84ண'. 

 

"நா' தா' =ளசி..." 

 

- இ�ேபா= அவ+ அ1வேத ெதளிவாக ஃேபானி� ேக3கிற=. 

 

"க*ராஜுேலஷ'H! இ�ேபா=தா' உ*க+ தி#மண� �ைக�பட�ைத 'பிளா�' 

ெசBய அ6�பி ைவ�ேத'. பட� ெரா�ப ந'றாயி#�கிற=" எ'@ 4�தலாக< 

ெசய�ைகயான=� �=ைமயான=மான மாியாைதேயாA அவைள விளி�=< 

ெசா�$வி3A� ப3ெட'@ ெட$ேபா' ெரaவைர ைவ�தா' 84ண'. 

த'6ைடய வா��ைதக+ தா' நியமி�= அ6�பிய கAைமேயாA ேபாB அவைள� 

தா�கியி#�4� எ'ற தி#�திேயாA� ஆனா� அ2த� தி#�தி�காக� 

ெப#ைம�பAவதி� ஒ�=ைழ�க ம@�4� க#ைணமயமான அ2தர*க மன�ேதாA� 

சிறி= ேநர� எ'ன ெசBய ேவ�A�, என ஒ'@ேம ேதா'றாம� எதிேர ெதாி9� 

Hேமா� கிளாேஸாA G�ய நAவாக மைற�4� அ2த< சிறிய Hபிாி* கதைவ� 

பரா�4� பா��தா' 84ண'. 

 

ம@ப� ெட$ேபா' மணி. 

 

சில விநா�க+ எதி���ற� 4ரேல இ�ைல. பழகி� ேபான 4ர?�4ாியவளி' அழைக 

ம3A� ெதளிவாக� ேக3கிற=. அ2த� கட'காாியி' அ1ைக9� 

இனிைமயாக�தா' ஒ$�கிற=! 

 

"இெத'ன ஒ�பாாி?" 

 

"நா' உடேன உ*கைள� பா��கS�..." 

 

"....." 
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"அ*ேக வ#கிேற'..." 

 

"இ*ேகயா...? Gடா= ேவ�டேவ ேவ�டா�..." 

 

பதி� இ�ைல. எதி���ற� =ளசி ெட$ேபாைன ைவ�தாகிவி3ட=. இ2த �ைற 

அவ+ �2தி� ெகா�டா+. அவ' எ'ன ெசBவெத'றறியாம� திைக�தா'. 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� ----3333    

 

அபைலக+ மிக�பல சமய*களி� த*கைளேய கா�பா�றி� ெகா+ள ��வதி�ைல... 

அEவாறி#�4� ேபா=, அவ�க+ த*க+ வா��ைதகைள� கா�ப= எ�ப�? 

 

ெசவியி� ஏ�ற ெசBதியி' பரபர�� அட*க< சில வினா�களாயின. உட� 

4�ெப'@ ேவ��= ஓB2த=. அவைள அ*4 எதி�ெகா+வதா அ�ல= அவ+ 

வ#வத�4+ேளேய அ*கி#2= �ற�ப3A விAவதா எ'ற ேக+வி9� - அ2த� 

ேக+விைய ஒ3�ய உண�<சி� ேபாரா3ட�� 84ணனி' மன�=+ ��டன. 

தி_ெர'@ எைத9� சி2தி�க ��யாத ஒ# நிைல - ேமைஜ ேம� 4வி2தி#2த எ2த 

ேவைலகைள9� - ெதாட�பாக< ெசBய ��யாத உண�<சிக>ட6� தாப*க>ட6� 

அவ+ அ*4 வ2= த'ைன எதி�ெகா+ள� ேபாகிறா+ எ'ற எ�ண��, அவைள� 

=ணி7ட6� நி<சலனமாக7� தா' எதி� ெகா+வதா, ேவ�டாமா, எ'ற 

4ழ�ப�மாக அ2த விநா�யி� அவ' இ#2தா'. அவைன< 8�றி அவ6ைடய 

உண�விேலா, ஞாபக�திேலா, உைற�காம�, அ2த மிக�ெபாிய அ?வலக� 

வழ�க�ேபா� இய*கி� ெகா��#2த=. அ?வலக�தி' ப�ேவ@ அைறகளி� 

ஒ$�ப=�, ஓBவ=� மீ�A� ஒ$�ப=மாக ெட$ேபா' மணிக+, கW� கWெர'@ 

ஊறி< சி$��4� ஊ�@� ேபா� ேக3A� ெகா��#2தன. ேவகமாB ஆ3க+ 

அ*4� இ*4மாக மாறி மாறி நட�4� கால� ஓைச ஒ#�ற�, 'ைப��*' ஆகி 

ெவளி\#�4� பா�ச� ேபாகேவ��ய ப�திாிைகக+ அA�க�பA� ஓைச ஒ#�ற�. 

டய�< ச�கர*கேளாA G�ய நீள நீளமான க3ைட வ��களி� ேரா3 ேரால�கைள� 

ேபா� 'உ#ைள உ#ைள'யாக வ2= இற*4� நி\Hபிாி�3 ேப�க+ 

வ��களி$#2= கீேழ த+ள�ப3A� ேகாெடௗ6�4+ உ#3�< ெச�ல�பA� 

ச�த� ஒ#�ற�, _9�, கா�பி9மாக வ2= கா$யான=� கலகல�4� 'கா�_'' 

டவரா ட�பள�களி' ஒ$ ஒ#�ற�. ஆனா� இைவ எ�லா� 84ணனி' ெசவிகளி� 
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வழ�க� எ'ற ேபா�ைவயினா� �ட�ப3ட பைழய பழகிய ஞாபக*களாB மற2= 

ேபாயி#2தன. 

 

வைளக+ க$' க$ெனன� பாட ெம3�க+ கிS* கிS*ெகன� தாளமிட யாேரா 

ஒ#�தி அ*ேக த'ைன� ேத� வர� ேபாவைத� ப�றிேய 4ைம2= ெகா��#2த= 

அவ' ஞாபக�. கட2த சில நா3களாக வராம$#2= வி3A இ'@ தா' �த' 

�தலாக அ?வலக�=�4 வ2தி#�பதா� '=ளசி ச2தி�க வர�ேபாகிறா+' - எ'ற 

ஒேர காரண�=�காக - அ?வலக�=�4+ வ2= உ3கா�2த D3ேடாA அ*கி#2= 

உடன�யாக ெவளிேயற7� ��யா= ேபா$#2த=. ஒ'ைற9� ெசBய ��யாத 

ஊைம� 4ழ�பமாக அ'@ அவ' மனநிைல இ#2தா?� ெசBய ேவ��ய 

காாிய*க+ எEவளேவா இ#2தன. அA�த வார�=� C�ெபாழி$� பிர8ாி�பத�காக 

வ2தி#�4� ைகெய1�=� பிரதிகளி$#2= த4தியானவ�ைற� ேத�2ெதA�= 

அ<8� ேகா�பத�4� ெகாA�க ேவ�A�. C�ெபாழி$� அவ' தாேன எ1=கிற 

ெதாட�கைத� ப4தியி� அA�த வார�=�கானவ�ைற எ1தியாக ேவ�A�. 

இEவள7 ேவைலயி#2=� ஒ# ேவைள9� ஓடவி�ைல. இைடேவைள 

வ2=வி3டத�4 அறி4றியாக� ப�க�= அைறயி� �ரா'JHட� ேர�ேயா ஒ$�க� 

ெதாட*கிவி3ட=. 'காைல மல�' ஆசிாிய#�4 இைடேவைளயி� ெபா1=ேபா�4 

இ2த �ரா'சிHட� ேர�ேயாதா'. த'6ைடய மன�தி' அ2தர*கமான 

ேசாக�தி�4 உண�<சியா� ெம�$ய ேசாக� ேகாAக+ இைழ�ப= ேபால 

'மனவியாலகிIசரா' - எ'@ 'நளின கா2திைய' யாேரா ேர�ேயாவி� பா�� 

ெகா��#2தா�க+. பா3A உடேன எ*ேகா எ12= ேவகமாக ஓடேவ�A� ேபால 

அவ' உண�<சிைய �A�கி�@. 

 

ேமைஜ ேம$#2த ைகெய1�=� பிரதிக+, ��தக*க+, தி#�=வத�காக வ2தி#2த 

அ<8�ப�க+, எ�லாவ�ைற9� அ�ப� அ�ப�ேய �ராயாி� அ+ளி திணி�= வி3A 

உடேன எ12= ஓ�விட ேவ�A� ேபா$#2த= 84ண6�4. 

 

இத�கிைடயி� அ?வலக�=� கா�_' ைபய' ேமைஜ ேம� ேதநீைர� ெகா�A 

வ2= ைவ�= வி3A� ேபானா'. ம@ப� தாேன அவ>�4� ேபா' ெசB= 'இ*ேக 

வராேத! நாைள அ�ல= நாள'ைற�4 ேவெற*காவ= ச2தி�கலா�' எ'@ 

ெசா�$விட� ைக =@ =@�த=. 'இ*ேக வராேத' - எ'@ ம3A� Gறினா�, அ�ப� 

ம@�=� G@வைதேய ஒ# தீவிர� ேகாபமாக எA�=� ெகா�A அவ+ க3டாய� 

வ2= விAவா+ எ'ெற�ணி அத�4 ஒ# மா�றாக� தா' 'நாைள அ�ல= 

நாள'ைற�4 ேவெற*காவ= ச2தி�கலா�' - எ'@ அவ' Gற வி#�பினாேன தவிர 
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உ�ைமயி� இ'ெனா#வ6ைடைம ஆகிவி3ட அவைள< ச2தி�கேவா ேபசேவா 

அவ' நி<சயமாக வி#�பவி�ைல. அத�காக அவேள ேத� வ#� ேபா= - 

அவ>ைடய த2ைதயி' ெசா2த� காாியாலய�திேலேய 'உ+ேள Lைழயாேத' 

எ'ேறா 'தய7 ெசB= ெவளிேய ேபா' - எ'ேறா அவளிட� மாியாைத� 4ைறவாக 

நட2= ெகா�A =ர�த7� ெ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< சமாளி�பத�4� வசதியாயி#�4� எ'@ 

ேதா'றிய= அவ6�4. சில தின*க>�4 �'வைர த' அ'��4�, 

அதிகார�தி�4�, எ1�தா�ற?�4� அ�ைம ேபா� மய*கி வசியமாயி#2த ஓ� 

அழகிைய இ'@ இ2த விநா�யி� த'னி$#2= அ2நியமாக7� ேவ�@ைமயாக7� 

பிாி�= நிைன�பத�4 எ'ன காரணெம'@ நிதானமாக< சி2தி�க� Gட இ�ேபா= 

அவ' ெநIசி� அவகாசமி�ைல. 

 

அA�த வார அ3ைட� பட�=�4 எைத வைரயலா� எ'@ கல2= ேப8வத�காக 

சி�திர�கார� சிவ' வ2தா�. அவ� ேபசி� ெகா��#�4� ேபாேத அவ+ அ*4 

வ2= வி3டா� ந�லெத'@ க#தியவைன� ேபா� அவைர நிைறய ேநர� 

உ3கா��தி� ேபச ைவ�க �ய'றா' 84ண'. அ=7� ��யவி�ைல. அைர மணி 

ேநர� ேபசி� ெகா��#2= வி3A ேவ@ ஏேதா காாியமி#�கிற ெத'@ 

ேபாBவி3டா� அவ�. 

 

இராய�ர�தி� எ*ேகா ஒ# வாசக சாைல ஆ�A விழா7�4� தைலைம வகி�க வர 

��9மா எ'@ அ2த வாசக சாைல� காாியதாிசி ஃேபா' ெசBதா�. அவேராA 

ஃேபா' ேபசி9� ���தாயி�@. ம�ற ேவைலகைள எ�லா� நாைள�4 வ2= 

பா��=� ெகா+ளலா�. �ற�ப3A� ேபாBவிட ேவ��ய=தா' எ'@ அவ' 

=ணி2= அ*கி#2= �ற�பட� தயாராகி வி3ட சமய�தி� ெட$ேபா' மணி 

அ��த=. காாியாலய �க�பி$#2த வரேவ�� அைறயி$#2= '=ளசீ�மா 

வ2தி#�கா*க... இேதா உ*க அைற�4 வரா*க...' எ'@ ெட$ேபா' ஆபேர3ட� 

அறிவி�தா+. அவ' ெட$ேபா' ெரaவைர ைவ�= வி3A� 

தைலநிமி�வத�4+ளாகேவ அவ6ைடய அைறைய நAவாக மைற�=� 

ெகா��#2த Hபி�* கத7களி' கீேழ ந?*கி3ட சிவ�� மைறயாத த2த� 

பாத*க+ இர�A தய*4வ= ெதாி2த=. �டைவயி' சாிைக� கைர�4� கீேழ த2த 

வா���களாB� ெதாி2த அ2த� பாத*களி� அைவ இ�ேபா= ேவ@ யா#�ேகா 

ெசா2தெம'@ சிவ�� ைமயினா� அ�� ேகா�3A� கா3�னா� ேபா� ந?*4 

இ3�#2தா�க+. பளி*கி' ெவ�ைம நிற ெம#கினா� மி'6� அ2த< சிறிய 

பாத*க+ ெவ�ணிற� ��2= ந?*4 இ3ட ெச�பI8� 4ழ�பி' தழ� நிற� 
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அ�யாக� ேகாA ப�றியி#2த இட�தி� ெம3�ேயாA மன�ைத� ெகா+ைளயிA� 

ஓ� அழ4 �ல�ப3A� ெதாி2த=. த'னி$#2= அ2நியமாகி வி3ட அ2த அழ4�4 

மாியாைத ெசBவ= ேபா� அவ' பா�ைவ பிாி2= விலகி நிமி�2த=. ேநெரதிேர 

Hபிாி* கதவி' ேம� வைள2= ெநளி2= ��<8� ேபா'ற ேமாதிர� அணி2த 

ெம�$ய அழகிய நீ�ட ெபா'நிற விர�க+ ப�றி அைத� திற2தன. "உ+ேள 

வரலாமா?"... அவ+ ேக3ட ேக+வியி� உ+ள =யர� �3�� ெகா�A நி�ப= 

ெதாி2த=. பதி� ெசா�வத�4� வி#�பமி�லாம� அல3சிய�பA�=வத�4� 

=ணிவி�லாம� சில விநா�க+ ெமௗன� சாதி�தா' 84ண'. தி#மண� ��2த 

8வA நீ*காம� - மண�ேகால�தி' அழ4� ெபா$7� அவ�ைற விட� ெபாிதாக 

�க�தி?� க�களி?� வ2= ெதாி9� ேசாக�மாக - அவ+ =வ�A நி�பைத 

க�A ேகாப�� க#ைண9�, ஒளி9� நிழ?� ேபால மாறி மாறி� ேதா'@� 

மனநிைலயி� இ�ப� ஓ� அச2த��ப�ைத த*க>�4+ ஏ�பA�திய விதியி' ேம� 

ஆ�திர� ஆ�திரமாக வ2த= 84ண6�4. இத�4 �'னா� பல �ைற =ளசி கW� 

கWெரன< சிாி�=� ெகா�ேட �+ளி மானாக� =+ளி� 4தி�= ஓ� வ2= 

உாிைமேயாA�, 8த2திர�ேதாA� த' அைற�4+ Lைழ2தி#�பைத9�, இ'@ 

அவேள த' எ�ைலைய� தாேன பிாி�= நி@�தி� ெகா�டவைள� ேபா� தய*கி 

நி�பைத9� அ2த ஒ# விநா�யி� இைண�= நிைன�தா' 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 

வர�Gடாெத'@ ெசா�ல நா' யா�?"... மிக7� 8பாவமாக< ெசா�வ= ேபா� 

ெசா�ல�ப3ட த'6ைடய இ2த வா��ைதக+ எ�தைன கAைமயாக, எ�தைன 

ஆழமாக அவைள� ேபாB� தா�4� எ'ப= ெதாி2= தா' அவ' இ�ப�� 

ேபசியி#2தா'. அவ+ ெம�ல நக�2= - அவ' �க�ைத ஏறி3A� பா��=� பதி� 

ெசா�வத�4� ைதாியமி�லாதவ+ ே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=. மன�ைத மிக ேமாகனமான 

நிைன7களி� சார< ெசB= 8ழ�றி< 8ழ�றி மய�4� ந@மண� அ=. அ2த 

ந@மண��, உ+ேள Lைழவத�காக அவ+ நாைல2= �ைற அ�ெபய��= ைவ�த 

ேபா= 'கிணி*', 'கிணி*', எ'@ தாளமி3ட அவ+ கா� ெம3�களி' ஓைச9� 

இ'6� அவ' நாசியி?� ெசவிகளி?� நிைற2= வி3ட ஞாபகமாக நி'றன. 
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இ#வ#�4மிைடேய நிலவிய அ2த ெமௗன�ைத அவனாேலேய ெபா@�=� ெகா+ள 

��யவி�ைல. 

 

"ஏ' நி�கிறீ�க+? உ3கா#*கேள' இ�ப�" - எ'@ மிக7� 8பாவமாக� ேப8வ= 

ேபா� 8பாவமி�லாத �திய மாியாைதகைள அவ>�4 வழ*கி அத' �லமாகேவ 

ஓ� அ2நிய பாவ�ைத அவ+ அறி9�ப� ெசBதா' 84ண'. பதி� ஒ'@� 

ெசா�லாம� அவெனதிேர வ2= ேபாகிற பா�ைவயாள�க+ உ3கா#வத�காக� 

ேபாட�ப3�#2த நா�கா$யி� உ3கார7� ெசBயாம� ேமேல ேபாக வழியி�லாத 

இட�தி� �42=வி3ட C2ெத'ற� ேபா� அைல2= அைச2= ஒ=*கி நி'றா+ 

அவ+. ஒ# கால�தி� இ2த �க�ைத� Q�Aதலாக� ெகா�A இ2த� க#ைம 

=@=@�4� வ�A� க�களி� பா�ைவ கல2= - இவ�ைற இரசி�த ேமாக�ேதாA 

தா' பா�ய 

 

 ே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+ இ�ேபா= நிைன7 வ2தன அவ6�4. வர2தர ேவ��ய ேநர�தி� 

ஏமா�றி வி3ட ேதவைதைய உபாசி�=வி3ட அ�பாவி� ப�தனாக� தா' இ#�ப= 

ேபா� அவ6�4� ேதா'றிய=. எதிேர வ2= நி�4� அவ+ ேம� 

ஆ�திரேம�படேவா, இைறயேவா அவ6�4 வாB வரவி�ைல. காரண� அவ+ வ2= 

நி�கிற 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�. 

'இல�கிய�தி� மிக உய�2த 4ண� க#ைண தா'. நதிகைள� ேபா� ெப#4� 

ேகாப�, தாப�, Fர�, தீர�, ஆைச, பாச� எ�லா� ேபாB< ச*கமமாகிற பர2த 

இல�கிய� 4ண� க#ைணயாகிய கட�தா' எ'பைத உலக மகா கவிக+ 

எ�ேலா#� நி)பி�தி#�கிறா�க+' - எ'@ பல இல�கிய� G3ட*களி� தாேன 

ேபசியி#�ப= நிைன7 வ2த= அவ6�4. ேமேல அைலபாB2= ெபா*கினா?� 

அ�\�ைற� ேபா� 8ர�4மிட� ெதாியாம� ெப#4� இ2த� க#ைணைய� த'னா� 

தவி��க ��யவி�ைல எ'பைத அ�ேபா= அவேன உண�2தா'. ந?*4< சாய� 



36 

 

�லராத அ2த ேமாதிர� ைகயி$#2= க�ணீரா� கச*கிய ஒ# 'கிாீ3�* கவ�' வ2= 

அவ' ேமைஜ ேம� உதி�2த=. 

 

"இைத விட அதிகமாக எ'ைன< சி�திரவைத ெசBவத�4 ேவ@ வா��ைதக+ ஏ=� 

உ*க>�4� கிைட�கவி�ைல ேபா$#�கிற=...?" 

 

"ெவ@� வா��ைதகளி� எ'ன இ#�கிற=? இ2த உலகி� யா� அவ�ைற� 

கா�பா�றி மதி�= மாியாைத ெசBகிறா�க+? ேகவல� - மற�பத�4< 8லப�+ள 

பலFனமான ச�திய*க+ அைவ. வா��ைதகைள நா� மதி�பைத< ெசய$னா� 

ம3Aேம நி)பி�க ��கிற உலக� இ=? ெசய$னா� நி)பி�க ��யாதவ�க+ 

ெவ@� வா��ைதகைள� ப�றி� ேபசி எ'ன ஆக� ேபாகிற=...?" 

 

"அபைலக+ மிக� பல சமய*களி� த*கைளேய கா�பா�றி� ெகா+ள ��வதி�ைல. 

வா��ைதகைள� கா�ப= எ�ப�? எ�லா� ெதாி2த நீ*கேள எ' ேவதைன� 

�ாியாம� இ�ப� வா��ைதகளா� எ'ைன வைத�கலாமா?" 

 

"உ*கைள வைத�பத�4� கைடசியாக எ'னிட� மீதமி#�கிற ஒேர ஒ# 

ெகௗரவமான ஆ9த� வா��ைத தா'." 

 

"'=ளசி' எ'@ வாB நிைறய� G�பிட மா3_�களா? ஏ' இ2த 'உ*கைள', 'நீ*க+' 

எ�லா� ேபாAகிறீ�க+. நா' எ'ன பாவ� ெசBேத'? ஏ' இ�ப�?" 

 

"உ' மன�ைத� ேக+! எ'ன பாவ� ெசBதாB எ'பைத அ= ெசா�?� உன�4." 

 

- 84ண' எEவளேவா கAைமயாக இ#�க �ய'@� அவ' மன�தி6+ 

அ�\�றாக< 8ர2த க#ைண அவைன ெவ'@ வி3ட= இ��ைற. 'உ*க+ 

மன�ைத� ேக>*க+' - எ'@ தா' கAைமயாக< ெசா�ல நிைன�தா' அவ'. 

ஆனா�, 'உ' மன�ைத� ேக+' - எ'@ தா' ெசா�ல வ2த=. அ2த ஒ# வினா� 

ெவ�றி அவ+ மன�தி� C<ெசாாி2தி#�க ேவ�A�. அத�4 அைடயாளமாக 

அ�தைன ேவதைனயி?� அவ+ �க� ஒ# விநா� மல�2த=. 
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ேமேல அவளிட� ஒ'@� ேபச வி#�பாதவைள� ேபா� ேமைஜ ேம� அவ+ 

ைவ�தி#2த அ2த கிாீ3�* கவைர எA�=� பிாி�=, "Fர�களி' ேதா+கைள 

அல*காி�க ேவ��ய -" எ'ற த'6ைடய அ2த வாசக�ைத யாேரா ஓ� அ2நிய' 

�திதாக� ப��=� பா��ப= ேபா� மீ�A� ஒ#�ைற ப��=வி3A அைத 

அ�ப�ேய ஏெழ3A� =�Aகளாக உைற9ட' கிழி�=� தன�4� கீேழ இ#2த 

4�ைப� ெதா3�யி� ேபா3டா' 84ண'. அத�காகேவ கா�தி#�பவ+ ேபா� 

அவ+ சீற� ெதாட*கினா+:- 

 

"எ1திய வா��ைதகைள� கிழி�ெதறி2= விAவ= 8லப�. ஆனா� இ�ேபா= நீ*க+ 

கிழி�பத�4 �'ேப அ= உ*க>�4 மிக7� ேவ��ய ஒ#�தியி' ெம'ைமயான 

மன�ைத� 4�தி� கிழி�தி#�கிறெத'பைத நீ*க+ உணர� ேபாவதி�ைல." 

 

"ஓ� இல�கிய ஆசிாிய' எ'ற �ைறயி� நா' நிைன�பைத9�, பைட�பைத9� 

ெவளியிட� =ைண நி�4� எ' ெமாழிைய� தவிர என�4 ேவ��யவ�க+ 

யா#மி�ைல. நா' இ2த வா�கிய*கைள எ1=� ேபா= எ' மன� எEவள7 

��ப3A எ1திேன' எ'ப= தா' என�4 இ�ேபா= நிைனவி#�கிறேத ஒழிய, 

இ= யாைர� ேபாB< ேச#ேமா அவ�க+ உண�7களி' விைள7கைள� ப�றி 

நிைன�கேவா, அLமானி�கேவா என�4 அவகாசமி�ைல! அவசிய�� Gட 

இ�ைல..." 

 

"அEவள7 வி�தியாசமாக உ*களா� இ#�க ��9மானா� நீ*க+ ஆப3Hபாி�ேக 

வ2தி#�கலாேம?" 

 

"எத�4? உ' மண�ேகால�ைத� பா��க�தாேன? அ= என�4 அ�தைன 

அவசியமான காாியமி�ைல. ந�பி�ைக� =ேராக� ெசBகிறவ�க+ எ2த� 

ேகால�ைத� �ைன2= ெகா�டா?� அதனா� அழகாயி#�க ��யாெத'@ 

என�4� ெதாி9�... =ளசி!" 

 

"... இ= அபா�ட�! எ2த ந�பி�ைக�4� நா' =ேராக� ெசBயவி�ைல. ஏேதா ஓ� 

அச2த��ப�தினா� எ'6ைடய ந�பி�ைகேய என�4� =ேராக� ெசB= வி3ட=. 

இ�ேபா= இEவள7 ேப#�4 நAவி� இ2த இட�தி� எ'ைன� ெபா@�க 
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��யாம� கதறி அழைவ�க ேவ�Aெம'@ உ*க>�4 ஆைசயாயி#�கிற= 

ேபால� ேதா'@கிற=. அதனா�தா' இ�ப� எ�லா� ேப8கிறீ�க+..." 

 

"தவ@, என�4 எ2த ஆைச9� கிைடயா=. உ'ைன மகி!வி�கேவா, உன�4 

ஆ@த?ைர�கேவா எ�ப� என�4 ஆைச கிைடயாேதா, அ�ப�ேய உ'ைன 

அழைவ�க7� என�4 ஆைச கிைடயா=. அ�ப� ஆைச� பட என�4 உாிைம9� 

கிைடயா=. நம�4+ இ�ப�ெய�லா� ேபசி� ெகா+ள இடமி#�க ேவ�டா� 

எ'பத�காக� தா' நீ ஃேபா' ெசBத ேபாேத உ'ைன இ*ேக வர�Gடாெத'@ 

க���பாக< ெசா'ேன'..." 

 

"எ'6ைடய க�த�ைத� பா��த பி'�� உ*க>�4 மன� இளகவி�ைல?" 

 

"உ' க�த� எ' அைறயி� ேபாட�ப3ட தின�தி� நா' ெவளி\#�4� ேபாBவி3ட 

காரண�தினா� அ'@ அைத� பா��4� வாB�� என�4 இ�ைல. இ'@ 

காைலயி� தி#�பி வ2த பி'�தா' நா' அைத� பா��ேத'. நீ பல கைதக>�, 

நாவ�க>� ப��தி#�கிறாB? அ2த இல�கிய அ�பியாச� உன�4 மன� 

உ#4�ப�யாக ஒ# ந�ல க�த�ைத எ1த� க�@� ெகாA�தி#�கிற=." 

 

"தைய ெசB= இ�ப�� 4�தலாக� ேபசாதீ�க+! நா' வி#�பி� ப��த நாவ�க>� 

கைதக>� உ*க>ைடயைவ தா'." 

 

"அத�காக நா' ஏதாவ= ந'றி ெச?�த ேவ�Aெம'@ நீ எதி�பா��கிறாயா 

=ளசி?" 

 

"இEவள7 கAைமயாக� ேக3டா� நா' எ'ன பதி� ெசா�வ=? - 'ேகா'ெவ'@ 

கதறி அ1=விடலா�. அைத�Gட இ*ேக ெசB=விட ��யா=. இ= 'உ*க+' 

காாியாலய�. இரசாபாசமாகிவிA�. எ'ைன� கா�பா�றி� ெகா+ளா வி3டா?� 

உ*கைள9� உ*க+ ெகௗரவ�ைத9� கா�பா�ற ேவ��ய= எ' கடைம..." 

 

"காத$' ெகௗரவ�ைதேய கா�பா�ற� தவறியவ�களா� கடைமயி' ெகௗரவ�ைத 

அ�தைன 8லபமாக கா�பா�றி 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� க�கைள� =ைட�=� 

ெகா�A பத�ற�ேதாA தி#�பினா+. ஃேபா�ெம' ந�மா!வா� நா9A சிாி�=� 

ெகா�ேட உ+ேள Lைழ2தா�. அவ� ைகயி� ெமஷினி� ஏ�@வத�4� தயாராக 

'ேம�க�' ெசBய�ப3ட ஃபார�தி' அ<8� தா+க+ இ#2தன. தி_ெர'@ =ளசிைய 

அ*ேக க�ட ஆ<சாிய� அட*க இர�A விநா�க>�4 ேம� ஆயி�@ நா9A7�4. 

 

"வா�மா 4ழ2ைத! ஏ' க$யாண�=�4 வர�ேல'6 சாைர� ேக3�யா�மா? அைத 

விட இவ#�4 ேவேற அ�பி� இ'னா தைல ேபாற காாியமி*கேற'?" 

 

"நீ*கதா' ேக3கS� நா9A..." எ'@ =ளசி ெசய�ைகயாக< சிாி�க �ய'றா+. 

84ண' இவ�க+ இ#வைர9ேம ெபா#3பA�தாத= ேபா� நா9A ெகா�A 

வ2தி#2த அ<8�தா+களி� �!க� ெதாட*கினா'. 

 

"அடேட! இெத'னமா நி'6கி3ேட இ#�கிேற - உ3கா# ெசா�ேற'..." - =ளசி 

அ=வைர நி'றைத விய2தப� ஒ# நா�கா$ைய அவள#ேக ஒ=�கினா� நா9A. 

 

"பரவாயி�ைல நா9A! நா' உ3கார� ேபாவதி�ைல. உ*க சா� நா' இ*ேக 

உ3கா#கிற மாதிாி இட*ெகாA�=� ேபசவி�ைல..." 

 

"இவ� கிட�கிறா#. காைலேல#2= ஒ# மாதிாி தா' இ#�கா#..." 

 

இ�ேபா=� 84ண' தைலநிமிரேவ இ�ைல. 

 

"உ' க$யாண ேபா3ேடா வ2தி#�4= 4ழ2ைத! சா� கி3ட� ெகாA�= 'ைசH' 

Gட� ேபா3A வா*கியா<8. இ2த வாரேம C�ெபாழி�ேல ேபாட� ேபாேறா�. 

அைத� ெகா�டார3Aமா? பா��கிறியா?" 

 

=ளசி ஒ# விநா� தய*கினா+. அவ+ �க�தி� மல�<சி மைற2த=. பி'� 

நிதானமாக நா9Aவிட� Gறினா+: - 
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"�... ெகா�டா*க..." நா9A ஓ�னா�. 

 

- ஐ2ேத நிமிட*களி� நா9A பட�ேதாA வ2தா�. =ளசி அைத� ைகயி� வா*கி 

ைவ�=� ெகா�டா+. 

 

"நா' அ�பாவிட� ெசா�$ ேவேற பட� வா*கி� தேர' நா9A! இ= அEவள7 

ந�லாவாயி#�4?" - எ'@ அவ+ வா��ைதகைள இ1�த ேபா=, 

 

"அ=�ெக'னமா உ' இNட�ப� ெசBயி" எ'றா� அவ�. ப�=� பதிைன2= 

நிமிட*களி� அவ� 84ண6ைடய அைற�4 வ2த காாிய� ��2= வி3ட=. அ<8� 

தா+கேளாA அவ� தி#�பி வி3டா�. தி#�பி� ேபானவ� மீ�A� உடேன தி#�பி 

வ2= கதைவ� திற2=, "பட� ந�லதா உன�4� பி�<சதா� பா��=< சீ�கிர� 

அ6�பிA 4ழ2ைத! இ2த வாரேம வ2தாகS�?" எ'@ ம@ப�9� =ளசியிட� 

ஞாபக�பA�தி வி3A� ேபானா�. அவ� ேபான ம@கணேம 84ண' த'ைன� 

கவனி�=� ெகா��#�4� ேபாேத அவ' க�க>�4 �'பாகேவ அ2த� 

�ைக�பட�ைத ெவ@�ேபாA� ஆ�திர�ேதாA� 8�க� 8�கலாக� கிழி�= அவ' 

கால�யி$#2த 4�ைப� ெதா3�யி� Fசினா+ =ளசி. 

 

"இ= தவ@ =ளசி! இ*4 வ#கி'ற எைத9� பிர8ாி�கேவா, நிராகாி�கேவா 

கிழி�ெதறியேவா ஆசிாிய#�4� தா' உாிைம உ�A..." 

 

"நிராகாி�பத�4� Gட ஓ� உாிைம ேவ�A� ேபா$#�கிற=." 

 

"....." 

 

84ணனா� இத�4� பதி� ெசா�ல ��யவி�ைல. 

 

"இ�ேபா= உ*க>�4� தி#�திதாேன?" 

 

"எ'6ைடய தி#�தி அதி#�திகைள இ'ெனா#வ� ச�ப2த�ப3ட உண�7களாக 

இனிேம?� நா' விடேவ��ய அவசியமி�ைல =ளசி! நீ ெசBவெத�லா� உன�ேக 
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ந'றாயி#�கிறதா? பைழயப� 4ழ2ைத� தனமாக� தனிேய �ற�ப3A நீ இ�ப� 

இ*ேக எ'ைன� பா��க வரலாமா? வ2த= தா' வ2தாB! எEவள7 ேநர� இ�ப� 

இ*ேக தனியாக விவாதி�=� ெகா�A நி�ப=? இேதா பா�! இ= நா' காைலயி� 

உ' F3A�4 வ2= உ' த2ைதைய� க�A க$யாண� விசாாி�த பி' வா*கி� 

ெகா�A வ2த தா�Cல�ைப. அ*4 வ2தி#2த ேபா= காைலயி� நா' ஏ' 

உ'ைன� பா��கவி�ைல? இனிேம� நா� பழ4வத�4 எ�ைலக+ உ�A. அ= 

என�4� �ாி2= வி3ட=. உன�4� �ாிய ேவ�A�. இனி நீ ெதாட*கியி#�4� 

வா!7 தா' உன�4 ஞாபகமி#�க ேவ�Aேம ஒழிய இ�ப� அ��க� எ' �' 

வ2= நா' இழ2த வா!ைவ என�4 ஞாபக�பA�=வ= உன�ேக நியாயமாக� 

பAகிறதா =ளசி?" - இைத< ெசா�?� ேபா= 84ண6�4� 4ர� உைட2= 

ெதா�ைட கரகர�த=. ேப<ைச நி@�தி ஒ# கண� ேந�@ வைர ெச�ல� 

4ழ2ைதயாக� =+ளி� 4தி�= வி3A இ'@ ெவளிேய வாB வி3A� 4ைற 

ெசா�லேவா Q�றேவா ��யாத ஓ� உண�<சி நNட�தினா� திைக�=� ேபாB 

நி�4� அ2த� காத� அநாைதைய� பாிேவாA பா��தா' 84ண'. அ2த ஒ# 

கண�தி� அவ+ அநாைதயாவத�4� காரணமாக அவளி$#2= பிாி�க�ப3ட 

ம�ேறா� அநாைத தா' எ'ப= அவ6�4 நிைனவி�ைல. இ2த விதமான 

கதாபா�திர*களிட� இய�ைகயாகேவ ேமெல1� எ�ைலய�ற ெப#� பாி7டேன 

ஒ# கதாசிாிய' எ'ற �ைறயி� அவைள� பா��தேபா= அவ' மன� ெநகி!2= 

இளகியி#2த=. அ�தைன தவி�பி?� ேசாக�தி?� Gட மண� ேகால�தி' ெபா$7 

நீ*காதெதா# சாய� அவளிட� இ#2த=. இ'6� அவ+ உ3காரவி�ைல. 

ஒ=*கினா� ேபால நி'@ ெகா�Aதா' இ#2தா+. 84ண6�4 மன�தி6+ ஒ# 

தய�க� உ�டாயி�@. 

 

'=ளசி வ2ததி$#2= இ*ேகேய நி'@ எ'னிட� ேபசி� ெகா��#�கிறா+. ஏேதா 

தி#மணமான பி'� அ?வலக�தி� எ�லாைர9� 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' ைட�H' 

ஆசிாியாிட� ப�= நிமிட� எ'@ எ�ேலாாிட�� ேபசிவி3A இ2த வரைவ� 

ெபா=வாக7� சாதாரணமாக7� ெசB=வி3A� ேபாகலா� இவ+. இ*ேகேய நி'@ 

எ'னிட� ம3Aேம க�கைள� கச�கி� ெகா�A உ#கினா� நாைள�4 இவ�க+ 

G��G� வ�� ேபச இ=7� ஒ# நிக!<சியாகி விAெம'ப= ஏ' தா' இவ>�4� 

�ாியவி�ைலேயா?" எ'ெற�ணி வ#2தினா' 84ண'. 

 

'ெப� இய�ைகயாகேவ ேபைத. மன� பலFனமாயி#�கிற ேவைளகளி� அவ+  
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இ'6� அதிக� தAமா�ற�+ள ெப#� ேபைதயாகி விAகிறா+' எ'பைத� தவிர  

அ�ேபா= ேவெற2த ��7�4� அவைள� ப�றி அவனா� வர ��யவி�ைல. 

ஏ�ெகனேவ அவ' =ளசியி' தி#மண�த'@ ெவளி\� ேபாB வி3டைத ைவ�=� 

ெகா�A அத�4� தனியாக ஏேதா ஓ� அ��த� க�பி�க �ய?கிறவ�கைள� ேபா� 

'ேநாடபி+ ஆ�ெஸ'H' - எ'@ அவனிடேம அள�கிறவ�களா� 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�=� ெகா�A 

எ'ென'ன ெவ�லாேமா ேபச��9ேம! இைத நிைன�= அவ' தய*கினா' 

எ'றா?� ஏேதா ேவ�டாத ெபா#ைள� பி��= ெவளிேய த+>வைத� ேபா� 

=ளசிைய வ?வி� ெவளிேய அ6�ப7� க�2= ேபச7� Gட அவ6�4� 

=ணிவி�ைல. இ�ப� அவ' எ�ணி� ெகா��#�4� இேத ேவைளயி� =ளசியி' 

மன�தி6+>� இேத விதமான நிைன7க+ நிலவியி#2தன ேபா?�. அ= அவ+ 

ேபசிய வா��ைதகளி$#2= ெதாி2த=. த'6ைடய அ2த ேவ�Aேகாைள மிக மிக 

விநயமாக அவனிட� ெவளியி3டா+ அவ+. 

 

"தய7 ெசB= ஒ# ப�= நிமிஷ� என�4 அ6மதி தா#*க+. நா' இ'@ இ*ேக 

வ2த= எ�லா#�4� ெதாி9�. காைல மல� ச�மாைவ9�, ைட�H நாயைர9�, 

ர*கபாNய� சாைர9� இர��ர�A நிமிஷ� பா��ததாக� ேப� ப�ணி வி3A 

வ2= விAகிேற'. F� வ���4 இட� ைவ�பாேன'?" எ'@ =ளசி Gறிய ேபா= 

அவ>� தா6� நிைனவி� Gட ஒ'றாயி#�பைத எ�ணி உ+Vற மகி!2தா' 

அவ'. 'ந3பி?�, காத$?� இர�A ேப� ஒ'றாக நிைன�கிேறா�' - எ'ற 

உண�ேவ ெப#மித� த#கிறெத'@ ேதா'றிய= அவ6�4. ஆயி6� அவ>�4 

அவ' Gறிய பதி� த' ேகாப�ைத வி3A� ெகாA�காம� இ#2த=. 

 

"நா' யா� உன�4 அ6மதி ெகாA�பத�4? இர�A நிமிஷ� தா' ேபசிவி3A 

வரேவ�Aெம'@ க���� ஒ'@மி�ைலேய. நீ எEவள7 ேநர� 

ேவ�Aமானா?� ேபசலா�. யாேராA ேவ�Aமானா?� ேபசலா�." 

 

"நா' யாெர'@ 8லபமாக� ேக3Aவிட ��9� உ*களா�. நா' ெப�. அ�தைன 

8லபமாக எ�லாவ�ைற9� மற2= நா' எ'ைன� பிாி�=� ெகா�A விட ��யா=. 

ஏேதா ஒ# வித�தி� உ*க>�4� க3A�ப3�#�பதாக எ�S� உண�<சிைய 

இ'6� வி3Aவிட ��யாத காரண�தா�தா' உ*களிட� அ6மதி ேக3கிேற'. 

என�4 அவ�கைளெய�லா� பா��= ஆக ேவ��ய= ஒ'@மி�ைல. இ*ேக இ'@ 

நா' வ2த= உ*கைள� பா��க ம3A�தா'. இைத எ' இதய� அறி9�. நீ*க>� 
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அறிF�க+. ஆனா� ம�றவ�க+ இைத ைவ�=� ெகா�A� வ�� ேப8வா�க+ 

எ'பதா� எ'6ைடய இ2த வரைவ ஒ# ெபா=� காாியமா�4வ= ேபா� கடேன 

எ'@ அவ�கைள9� பா��க ேவ��யி#�கிற=. பா��= வி3A ம@ப�9� இ*4 

உ*களிட� வ#ேவ'." 

 

"எ'னிட� எத�4? இ'6� இ*4 எ'ன மீதமி#�கிற=?" - 84ணனி' இ2த� 

ேக+வி =ளசிைய� க� கல*க ைவ�த=. 

 

'தி_ெர'@ எ'ேம� உ*க>�4 இ�தைன உதாசீன� பிற�பாேன'? ெகாIச� 

ஆதரைவ� பி<ைசயிட மா3_�களா?' - எ'@ ேக3பவ+ ேபா� கல*கிய 

க�க>ட' அவ' �க�ைத ஏ�க�ேதாA பா��தா+ அவ+. 

 

"நீ*க+ க���பாக இ*4 இ#�க ேவ�A�. கா� மணி ேநர�தி� ம@ப�9� நா' 

உ*க+ அைற�4 வ#ேவ'. உ*களிட� என�4 இ'6� ெகாIச� ேபச 

ேவ�A�." 

 

"ேபசி எ'ன ஆக�ேபாகிற= =ளசி? இ�ப� 4ழ2ைத ேபா� க�கல*காம� இ#�க 

உன�4�தா' இனிேம� நிைறய மேனா திட� ேவ�A�." 

 

"உ*கைள� ேபா� தி_ெர'@ பழகியவ�கைள ெவ@�க7� உதாசீன� ெசBய7� 

=ணிகிற அள7 அ�தைன மேனாதிட� என�4 இ�ைலதா'..." 

 

"ஏ' இ�ைல? ப��ப�யாக எ�லா� வ#�! உ�ைமயி� பா��க� ேபானா� இ2த 

ஏமா�றேமா, ேசாகேமா எ' �' பிழிய� பிழிய அ1வைத விட ேவ@ எ2த வித�தி� 

உ'ைன� பாதி�தி#�கிற= =ளசீ? பா��க� ேபானா� ேகாைட�கான?�4 

'ஹனி�'' ேபாக ஏ�பாA ெசBவைத� Gட� பாதி�காத ேசாக� இ=." 

 

இ�ப� ெசா�$� 4�தி� கா3�ய7ட' தா' ெசBத= தவ@ எ'ப= ேபா� 

உத3ைட� க��=� ெகா�டா' 84ண'. அவ+ �க� அைத� ேக3A வா�ய=. 

அ2த �க� வா�ய வித�ைத� பா��த=�, தா' ஆ�திர�தி� அவசர�ப3A 

வி3டைத< 84ண' உண�2தா'. அவேளா மிக நிதானமாக அ2த வ#�த�ைத 

அ*கீகாி�=� ெகா�A ஏேதா ஒ# ��7�4 வ2தவைள� ேபா� 84ண6ைடய 
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ேமைஜயி� இ#2த ெட$ேபாைன எA�தா+. அ2த ேமைஜயி$#2த இர�A 

ெட$ேபா'களி� ஒ'@ காாியாலய 'எ�HேசI8'ட' இைண2த=. ம�ெறா'@ 

ேநேர அ*கி#2ேத 'டய�' ெசBய ��2த தனி ெட$ேபா'. அ2த� தனி 

ெட$ேபாைன� ைகயிெலA�=� த' F3A எ�S�4 டய� ெசBதா+ =ளசி. 

இ�ப�< ெசB9� ேபா= ெசய�ைகயாக வரவைழ�=� ெகா+ள�ப3ட ஒ#வைக 

மல�<சி9� சிாி��� அவ+ �க�தி� ெத'ப3டன. 84ண' அவ>ைடய 

உைரயாடைல� கவனி�=� ேக3பதி$#2= அ2த நிைலயி� அ2த இட�தி� த'ைன 

வில�கி� ெகா+ள ��யவி�ைல. 

 

"அ�மாவா? நா' தா' =ளசி ேப8கிேற'. அ�பா இ#2தா� ெகாIச� 

G�பிேட'..." 

 

"....." 

 

அ�பா வ2= ேபாைன எA�தி#�க ேவ�Aெம'@ அLமானி�தா' 84ண'. 

 

"நா' தா' =ளசி. இ*ேக ந�ம C�ெபாழி� ஆMசி$#2= ேபசேற' அ�பா. 

காைலயிேல ேகாைட�கான?�4 ��க3 வா*க< ெசா�$யி#2தீ�கேள; அைத 

உடேன கா'ஸ� ப�ணிட6�..." 

 

"....." 

 

"இ�ேல! க���பா ��யா=. 'அவாி'ட�� நீ*கேள எ�ப�யாவ= எA�=< 

ெசா�$விட ேவ�A�. தி_ெர'@ உ*கைளெய�லா� வி3Aவி3A� தனியாக� 

ேபாக� பி��கைல. என�4 எ'னேவா ேபா$#�4! மா�பி+ைளயிட�� ப�4வமாக 

அவ� ேகாபி�=� ெகா+ளாம� நீ*க தா' இைத< ெசா�லS�." 

 

"....." 

 

"�ளீH. தய7 ெசB= நா' ெசா�றப�ேய ேக>*க அ�பா..." இ2த� கைடசி 

வா��ைதைய� ேப8கிறவைர அவ+ �க�தி� இ#2த சிாி��� மல�<சி9� மைற2= 

ம@ப� அவ+ �க� இ#�ட=. 
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=ளசி ஃேபாைன ைவ�=வி3A அவ' ப�கமாக� தி#�பி "இ�ேபா= உ*க>�4� 

தி#�தி தாேன?" எ'@ ேக3டா+. 

 

"எ'6ைடய தி#�திைய� ப�றி எ'ன? எ'6ைடய தி#�தி அதி#�திகைள 

இ'ெனா#வ� ச�ப2த�ப3டைவகளாக இனிேம?� நா' வி3Aவிட ��யா= 

எ'@தா' �'ேப ெசா'ேனேன?" 

 

"ெசா�?*க+! ந'றாக< ெசா�?*க+. அதனா� என�ெக'ன? உ*க>ைடய 

தி#�தி அதி#�திகைள நா' இ'6� மதி�கிேற'. அவ�@�காக� பய�பAகிேற'. 

அவ�றா� எ' மன� பாதி�க�பAகிற=. உ#கி< சாகிறவ+ நா' தாேன? 

உ*க>�ெக'ன வ2த=? அA�தவ�க+ மனேவதைனைய� �ாி2= ெகா+ள� 

ெதாியாம� உதாசீன� ெசBவ=�, ெவ@�ப=� தா' மிக உய�2த இல�கிய 4ண� 

எ'@ நீ*க+ நிைன�கிறீ�கேளா எ'னேவா?..." எ'@ வா��ைதகளா� அவைன< 

சா�வி3A... இர�A கண� ெமௗனமாக நி'@ - பி'� மீ�A�, "இேதா வ2= 

விAகிேற'"... எ'@ Gறி வி3A� க�கைள� =ைட�=� ெகா�A, 'காைல மல�' 

ச�மாைவ� காண< ெச'றா+ =ளசி. தா' ம@ெமாழி Gற ��யாதப� அவ+ சா�ய 

வா��ைதக+ இ'6� 84ணனி' ெசவிகளி� ெநIசி� ஆ!2= உைற�பனவாB 

ஒ$�தப� இ#2தன. 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� ----4444    

 

'கட7ேள! மன� எ'பைத ஏ' இ�தைன இரகசியமாக7� இ�தைன LS�கமாக7� 

பைட�தாB? ஒ#வ� மன� இ'ெனா#வ#�4� C3டாக7�, ஒ#வ� நிைன7 

இ'ெனா#வ#�4� �திராக7� ஏ' பைட�தாB?' 

 

"உ*க>�4 எ'ன வ2த=? அA�தவ�க+ மன ேவதைனைய� �ாி2= ெகா+ள� 

ெதாியாம� உதாசீன� ெசBவ=� ெவ@�ப=� தா' இல�கிய� 4ண� எ'@ நீ*க+ 

நிைன�கிறீ�கேளா? எ'னேவா?" - 
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-=ளசி அைறயி$#2= ெவளிேயறி< ெச'ற பி'�� நீ�ட ேநர� இ2த� ேக+வி  

84ணனி' ெசவிகளி?� மன�தி?� ஒ$�=� ெகா�ேட இ#2த=. 

 

-'இவைள நா' மற�க ேவ�A�. அ�ல= இவ+ எ'ைன மற�க ேவ�A�! இ2த� 

பாழாB�ேபான மனித வா!�ைகயி� சில உண�<சிகளி� ஏமாறினாேலா, 

ஏமா�ற�ப3டாேலா, அ2த உண�ைவ9� அதிலைட2=வி3ட ஏமா�ற�ைத9� 

மற�பத�4 ேவ@ மா�@ண�ேவ கிைட�பதி�ைல. அதி� காத?� ஒ'@ ேபா?�' - 

எ'@ இ�ப� அவ' எ�ணி� ெகா��#2தேபா= ஃேபா�ெம' ந�மா!வா� நா9A 

இ'6� சில அ<சக�= ஊழிய�கேளாA வ2= எதிேர நி'றா�. 

 

எைதேயா ேவ��, ஏேதா ஒ'ைற எதி�பா��= வ#கிற நிைலயி� இ�ேபா= 

அவ�க+ வ2= நி�பதாக� ேதா'றிய= 84ண6�4. சில சமய*களி� ஏதாவ= ஒ# 

G3ட�தி�4� தைலைம வகி�க ேவ�Aெம'ேறா ெசா�ெபாழி7 ெசBய 

ேவ�Aெம'ேறா ேக3க வ#கிறவ�க+ இ�ப��ப3ட தய�க�ேதாAதா' வ#வ= 

வழ�க�. 

 

84ண', நா9Aவி' �க�ைத� பா��தா'. ேபச வ2தைத� ேபசலாேம எ'@ எதிேர 

நி�பவாி' ெசா�ைல வரேவ�ப= ேபா'ற �'�@வெலா'@ அவ' இத!களி� 

மல�2த=. 

 

"ெகாழ2ைத �ற�ப3A� ேபாயி�<8*களா?" எ'@ =ளசிைய� ப�றி விசாாி�தா� 

நா9A. 

 

இ2த� ேக+விைய� ெபாிதாக இல3சிய�பA�தி� பதி?� ெசா�ல வி#�பாம� 

ஒேரய�யாக அல3சிய�பA�தி� பதி� ெசா�லாம$#�க7� வி#�பாம�, 'ப�க�= 

அைற�4� ேபாயி#�கிறா+' எ'@ ெசா�வ= ேபா� 'காைல மல�' ச�மாவி' 

அைற�ப�கமாக� ைகைய< 83�� கா�பி�தா' அவ'. நா9A அேதாA 

விடவி�ைல. ேம?� ேக3டா�. 

 

"ெகாழ2ைத ம@ப� இ*ேக வ#*களா?" 

 

"வரேவ��ய அவசியேமா காாியேமா ஒ'@மி�ைல. ஆனா� வ2தா?� வரலா�." 
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சிறி= ேநர� தய�க�தி�4�, ெமௗன�=�4� பிற4 நா9A மீ�A� ெம�ல� 

ேப<ைச� ெதாட*கினா�. 

 

"உ*க கி3ட�தா' ஒ# காாியமா வ2ேதா� சா�..." 

 

"ெசா�?*க... எ'ன காாிய�?" 

 

"ெகாழ2ைத�4�, மா�பி+ைள�4� வர ஞாயி�@� கிழைம சாய*கால� நா*க பிரH 

ஒ��க�H எ�லா#� உ3ல�3சிேல ஒ# வி#2= ெகாA�கலா�6 

எ�ணியி#�ேகா�..." 

 

"ெரா�ப சாி! ெசBய ேவ��ய=தா'..." 

 

"அ=�4..." 

 

"அ=�4...?..." 

 

"நீ*க தா' தைலைம வகி�கS�." 

 

இ2த ஒேர வா�கிய�ைத - இ2த ஒேர ேவ�Aேகாைள நா9AேவாA Gட வ2தி#2த 

எ�லா#ேம ேச�2= 'ேகாரH' பாAவ= ேபா� ஒ'றாக< ெசா�$ ேவ��னா�க+. 

 

ம@ப�9� ம@ப�9� நா' விலக வி#�பிய வழி�ேக த'ைன இ1�=� ெகா�A 

ேபாக வ#கிற மனித�கைள9� நிக!<சிகைள9� அ2தர*கமாக< சபி�தவாேற அ2த 

ெவ@�பி' காரணமாக ஒ'@� பதி� ெசா�ல� ேதா'றாம� மைல�=� ேபாB 

ெமௗனமான =யர� உ+ேள ெவ=�ப, அ= ெவளிேய ெதாி2=விடாம� மைற�க 

�ய'றப� அவ�க+ �க�ைத ஒEெவா'றாக ஏறி3A� பா��கலானா' 84ண'. 

 

அ2த� காாியாலய அ<சக�தி' க�ேபாJ* (அ<8� ேகா�த�), �ராஸH 

(பிளா�4க+ தயாாி�த�), ைப��* ஆகிய எ�லா� பிாி7களி?� �த'ைம� 
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பணியாள�களாயி#2த எ�லா ஃேபா�ெம6� ந�மா!வா� நா9AேவாA இத�காக 

அவைன அைழ�க வ2தி#�கிறா�க+. 

 

ெவளி�பைடயான அறி4றிகேளா பழ�கவழ�க*கேளா இ�லாம� இ#வ� 

மன�தளவி� மல�2த காத� க#கினா� அ2த வா3ட�� ஏமா�ற�� Gட இ2த 

உலக�=�4� ெதாிவதி�ைல. ெவ@� கதாசிாியனாக7�, கலகல�பாக� பழக�G�ய 

நவநாகாிக� ெப�களி' G3ட�தி$#2= ஒ# ெவ@� இரசிைகயாக7� அவ6� 

அவ>� பழகின= ேபால� பாவி�=� ெகா�A அ�லவா அவ>ைடய தி#மண� 

பாரா3A வி#2தி�4 அவைனேய தைலைம தா*க அைழ�கிறா�க+? 

 

'கட7ேள! மன� எ'பைத ஏ' இ�தைன இரகசியமாக� பைட�தாB? ஒEெவா# 

மனிதனி' மன�தி?� ஒ# ெபாிய C3A� ெதா*4கிற=. ஆனா� அ2த� க�னமான 

C3ைட� திற2= பா��4� சாவி ேவ@ எ*ேகா இ#�கிற=. C3ைட� 

ெகா��#�பவ� ஒ# �ற��, திற7ேகாைல9ைடயவ� ஒ# �ற�மாக� பிாிவ=� 

வில4வ=� வா!�ைக Fதியி� இய�பாயி#�கலா�. ஆனா� அ2த� C3�ய 

மன�ைத ம�றவ�க+ உைட�=� பா��க வ#வ= தா' ேவதைனயான காாிய�' 

எ'பைத< 84ண' அ2த ேவைளயி� மிக ந'றாக உண�2தா'. 

 

"தி#மண வி#2=தாேன இ=? வி#2தி�4� தைலைம தா*க� Gட ஒ#வ� அவசிய� 

தானா நா9A?" எ'@ அவ' ேக3டைத அட�க�தினா?� விநய�தினா?� 

அவனிடமி#2= ெவளிவ2த வா��ைதகளாக அவ�க+ எA�=� ெகா�A ேம?� 

அவன= ச�மத�ைத எதி�பா��= வ��@�தி� தய*கி நி'றா�கேள ஒழிய உ+ேள 

அவ' மன� பA� ேவதைனைய அவ�களா� உணர ��யவி�ைல. வி#2= 

��2த=� மாைல ேபாAவ=� மாைல ேபா3A ��2த=� நவநாகாிக� C<Dடலாகிய 

வா��ைத மல�கைள< ெசா�ெபாழி7களாக� ெதாA�=� ேப8வ=� தவி��க 

��யாதைவ எ'பைத அவ' அறிவா'. ஆயி6� தன�4 ேவதைன தர�G�ய அ2த 

வாB�ைப� த3�� கழி�க �ய?� �ய�சியினாேலேய அவ' அ�ப�� ேபசினா'. 

அவ�கேளா விடவி�ைல. கைடசியாக இ'ெனா# சா�ைக< ெசா�$� த�பி�க 

�ய'றா' அவ'. 

 

"இ2த மாதிாி வி#2=�4�, தி#மண வா!�=�4� ேவ@ யாராவ= வயதானவ�க+ 

தைலைம வகி�தா� ந'றாயி#�4ேம? நீ*க+ 'காைல மல�' ஆசிாிய� ச�மாைவேயா 

'ைட�H' நாயைரேயா G�பி3டா� எ'ன" - 
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"அெத�ப�*க? நா*க+ உ*கைள�தா' G�பிடேறா�. நீ*கேள வ2தா�தா' 

ந�லாயி#�4�." 

 

ச�மதி�பைத� தவிர ேவ@ வழியி�லாத நிைலயி$#2தா' 84ண'. இத�4 ேம?� 

பி�வாதமாக அதி$#2= த�ப �ய?கிற ேகாைழ�தன�ைத அவ' ெசBயவி�ைல. 

தி#மண வி#2=�4 தைலைம வகி�பதாக ஒ��� ெகா�A அவ�கைள 

அ6�பினா'. அவ�க+ �ற�ப3A� ேபான சிறி= ேநர�தி�ெக�லா� 

காாியாலய�தி� பா��க ேவ��யவ�கைள� பா��=வி3A ம@ப� அவ' அைற�4 

வ2தா+ =ளசி. வ2தவ+ ஆ�வ�ேதாA அவனிட� ஒ'@ ேவ��னா+: 

 

"உ*க+ ெதாட�கைதயி' அA�த வார� ப4தி ைகெய1�=� பிரதியாயி#2தா?�, 

அ<சான ஃபாரமாயி#2தா?� உடேன என�4� ப��க ேவ�A�..." 

 

"ெவளிவர ேவ��ய பார� அ<சாகிவி3ட=. ஆனா� அ<சான பார� இ*4 எA�= 

ைவ�கவி�ைல. அத�4� அA�த வார�=� கைத� ப4திைய நாேன இ'6� 

எ1தவி�ைல. 

 

"இெத'ன? எ�ேபா= இ2த _ டவராைவ� ெகா�A வ2= ைவ�தா�க+? 4��கேவ 

இ�ைலயா? மற2= வி3டதா?" எ'@ அவ' ேமைஜ ேம� கவனி�க�படாம� ஆறி� 

ேபாயி#2த ேதநீைர� கா�பி�=� ேக3டா+ =ளசி. 

 

"மற2தி#�4�! அதனா� எ'ன இ�ேபா=?" எ'@ அல3சியமாக அ2த டவரா-

ட�ளைர எA�= ஜ'ன� வழிேய, ஏேதா ஒ# ெவ@�ேபாA அதி$#2= ேதநீைர 

ெவளிேய ஊ�றினா' <4ண'. அவ6ைடய அ2த< ெசயைல� பா��=� 

ெகா��#2த அவ+ ேக3டா+. 

 

"கா�_' ப�கமாக� ேபாB ைபயைன< Dடாக ேவ@ ேதநீ� ெகா�A வர< 

ெசா�ல3Aமா?" 

 

"என�4 ேவ��யதி�ைல. ஒ#ேவைள உன�4� ேதைவயானா� Dடாக 

வரவைழ�=� ெகா+ளலா�..." 
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"இ�ேபா= என�4� ேதைவ ேதநீ� அ�ல. உ*க+ ெதாட�கைதயி' ெவளிவர� 

ேபா4� ப4தி தா' ேவ�A�..." 

 

"ஃேபா�ெமனிட� ேக+! த#வா�." 

 

�'ெப�லா� அ<சான �த� ஃபார�ைத அவ>�காக அவ' எA�= ைவ�=� 

ெகாA�ப= வழ�க�. இ'@ அ�ப�< ெசBயவி�ைல. அவேள விைர2= ேபாB 

ஃேபா�ெமனிட� வா*கி வ2தா+. அ�ேபா= மாைல மணி ஐ2= இ#�4�. அவ+ 

F3��4� ேபாB வ#வதாக விைடெப�ற ேபா= அவ' அைமதியாக விைட 

ெகாA�= அ6�பினா'. எ�ேபா=� ஆதரவாக வாச� வைர - கா�� கத7 வைர 

ேபாB அ6��வ= வழ�க�. இ'@ அைத9� ெசBயவி�ைல. ெசBய ��யா=, 

ெசBவ=� ந'றாயிரா=. ஆனா� ெசB9�ப� ஒ# நி��ப2த� வ2= ேச�2த=. அவ+ 

அ*கி#2= நக�2த=ேம அவ' அைறயி� ெட$ேபா' மணி அ��த=. "=ளசி 

இ#2தா� சீ�கிர� F3A�4 வர< ெசா�?*க+. அவ+ கணவ� ஏேதா சினிமா7�4 

�த� ஆ3ட� ��க3ைட வா*கி ைவ�=� ெகா�A கா�தி#�கிறா�" - எ'@ அவ+ 

த2ைத நாகசாமி ஃேபா' ெசBதா�. 

 

84ண' உடேன காாியாலய �க��வைர விைர2= ேபாB அ*ேக காாி� �ற�பட� 

தயாராயி#2த =ளசியிட� ைகைய� கா�பி�=� காைர நி@�தி அைத அ�ப�ேய 

ெதாிவி�தா'. கணவ' சினிமா ��ெக3ேடாA F3�� கா�தி#�பதாக அவ' வ2= 

ெதாிவி�தைத� ேக3A ஒ'@� ேதா'றாம� இர�A கண� H�யாி*கி� ைக 

ைவ�தப�ேய இ#2தா+ அவ+. பிற4 கீேழ இற*கி ஒ# கண� நி'றா+. 

 

84ணேனா தகவைல� ெதாிவி�=� கடைம ��2= வி3ட= ேபால விைர2= உ+ேள 

தி#�பி வி3டா'. ச2தி�காம$#2த சில நா3கைள விட இ'@ ச2தி�த பி'ேப 

இ#வ#�4� இைடேய அதிக� ெதாைல7� பிாி7� பிற2= வி3ட= ேபா'ற 

உண�7ட' இ#வ#� பிாி2தன�. 

 

கா� தி#�பியேபா= உ+ேள ேவகமாக விைர9� அவ' உ#ைவ அவ+ ஒ# வினா� 

பா��தா+. க�களி� நீ� பனி�த=. ஓ� இய2திர� ேபா� அவ+ கா� இய*கி ேவக 

விைசைய ெம�ல அ1�திய=. கா� நகர அவ>� ெச'றா+. 

ஐ2தைர மணியளவி� 84ண6� காாியாலய�தி$#2= தி#வ�$�ேகணியி�  

அைற�4� �ற�ப3A வி3டா'. 
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�த� நாளிர7 இரயி$� உற�க� விழி�=� பயண� ெசBததனா� மிக7� ேசா�வாக 

இ#2த=. மன�தி' ேசா�7க>� உட$' ேசா�7க>மாக இ#�A� ேச�2= 

அவைன வா3�ன. ஒEெவா# நா>� அ?வலக� ��2= மாைலயிேலா, இரவிேலா 

அைற�4� தி#�பிய=�, இர�டாவதாக ஒ# �ைற 4ளி�ப= அவ' வழ�க�. கA* 

ேகாைட�காலமாக இ#2= ெவ�ப� அதிகமாக வா3�னாேலா நA�பக� 

இைடேவைளயி' ேபா= Gட� 4ளி�பத�காகேவ அைற�4 வ2= 

தி#��வ=��A. உட�பி� ெவ�ைமேயா, ேவ�ைவேயா, கசகசகைள� ேபா�கி, 

ந@மண� கம1� ஈர< ச2தன�ைத� ேபா� 4ளிர� 4ளிர ைவ�=� ெகா+வ= 

அவ6�4 மிக வி#�பமான காாிய�. அ'ேறா 4ளி�க ேவ�Aெம'@ நிைன�ப= 

Gட< ேசா�வாயி#2த=. ப�லாயிர� ேத+க+ ஒேர சமய�தி� ெகா3Aவ= ேபால 

மன�தி� ஏேதா ஒ# L3பமான வ$ இசிெவA�=� ெகா��#2த=. ஆனா?� 

வழ�க� பA�தி� ெகா�Aவி3ட ந�ெலா1�க*களி' ேம� அவ6�கி#2த 

பி�வாத�தி' காரணமாக அைற�4 வ2த=� �த� ேவைலயாக� 4ளி�= வி3A 

வ2தா'. 

 

அதிக வசதிக+ இ�லாத அ2த< சிறிய அைறைய� QBைமயாக7� ைவ�=� 

ெகா+வதி� 84ண6�4� பிாிய� அதிக�. ஊ=வ�தி� 4ழ$� மீதமி#2த கைடசி 

ஊ=வ�தி9� ெகா>�திவி3A� பாைய விாி�=� கீேழ அம�2= ெசா2தமாக 

வ2தி#2த சில க�த*க>�4� பதிெல1தலானா'. பி.இ.இ'. மகாநா3��4 

ெட�$ வ#மா@ க�த� ேபா3�#2த ந�ப' தவமணி�4�, அகில இ2திய 

உைழ�4� ப�திாிைகயாள� ெபடேரஷ6�காக� க�க�தாவி$#2= ேகாN 

எ1தியி#2த க�த�=�4� பதி� எ1தி ���த பிற4, 'ஓBவி#�4� ேபா= 

கிராம�=�4 வ2= த'ேனாA சில நா3க+ த*கிவி3A� ேபாக ேவ�Aெம'@' - 

எ1தியி#2த சேகாதாி�4� ம@ெமாழி வைர2தா'. அA�த வார C�ெபாழி� 

'இல�கியேமைட' ேக+வி - பதி� ப4தி�4 வ2தி#2த ேக+வி க�த*கைள ஒ'றாக 

அA�கி� க3� எA�= வ2தி#�ப= ஞாபக� வ2த=. அவ�ைற எA�= சிலவ�றி�4� 

பதி� எ1தினா'. மன� தனிைமயாக, எ�லாவ�றி?� விAப3A� தள�2த= ேபா� 

உண#� ேவைளகளி� நிைற� க�த*கைள எ1தி ���த= ேபால� ேதா'@�. 

 

மிக7� 4@கலான ெபாிய ெத# எ'ற சிறிய Fதியி� இர7� மனித�க>� கவி2= 

உலாவ� ெதாட*கி வி3டன�. 

 

நா? FA த+ளியி#2த ெமHJ�4� ேபாB இர7 உணைவ ���=� ெகா�A 

அவ' அைற�4� தி#�பினா'. அைற�4+ வசதிக>�4� பIசமானா?� 
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கா�@�4� பIசமி�ைல. பA�ைகயி� �ர�டப� நீ�ட ேநர� எைத எைதேயா 

ெதாட��ட6� ெதாட�பி'றி9� சி2தி�=� ெகா��#2= வி3A அய�2= உற*கி� 

ேபானா' 84ண'. 

 

ம@நா>� அத�கA�த நா>�, ப�திாிைக ேவைலகளி� �!கினா' அவ'. நAவி�, 

'பட*க+ சாியாக விழாததனா� தி#மண� �ைக�பட*க+ எைத9� ேபாட 

ேவ�டாெம'@' =ளசிேய அபி�ராய�பAவதா� அ�ப�ேய வி3A விAவ= 

ந�லெத'@, ப�திாிைக அதிப� நாகசாமி அவ6�4 ஃேபா' ெசB= ெதாிவி�தா�. 

அவ>ைடய தி#மண� பட�ைத �த� ப�க�தி� பா�ட� க3� ேபாட 

ேவ�Aெம'@ அவ� தன�4� க3டைளயி3ட ேபா= கடைமைய ஏ�@ எ�ப� 

அைத வரேவ�@< ெசய�ப3டாேனா, அேத ேபால இ�ேபா=� பட�ைத� ேபாட 

ேவ�டாெம'ற இ2த< ெசBதிைய9� கடைம9ண�ேவாA ேக3A� ெகா�டா' 

அவ'. ஆனா� இெத�லா� =ளசி தன= மன ேவதைனைய� தவி��பத�காக< 

ெசB9� காாிய*க+ எ'ப= அவ6�ேக �ாி2=தானி#2த=. அவ+ அ?வலக�தி� 

தன�4 �'ேப பட�ைத� கிழி�ெதறி2த ேபா=�, ேவ@ ந�ல பட� த#வதாக 

ஃேபா�ெம' நா9Aவிட� ெபாB Gறிய ேபா=ேம - இ= இ�ப��தா' நட�4ெம'@ 

அவ' அLமான� ெசBதி#2தா'. கைடசியி� அ= அ�ப�ேய நட2த=. 

 

=ளசி9�, மா�பி+ைள9� ேகாைட�கான� ேபாB இர�A �'@ நா3க+ த*கி 

வி3A< சனி இர7 அ*கி#2= �ற�ப3A ஞாயி@ காைலயி� தா' ெச'ைன 

வ#வதாக� ேக3Aவி3A ஞாயி@ மாைல வி#2=�4 ஏ�பாA ெசBதி#2தா�க+ 

அ<சக ஊழிய�க+. இ�ேபா= அவ�க>ைடய ேகாைட�கான� பயண� நி'@ 

ேபான தகவ� ெதாி2த=� ெவ+ளி�கிழைம மாைலேய வி#2=�4 ஏ�பாA ெசB= 

வி3டதாக7� அ'ேற அவ' தைலைம வகி�க ேவ�Aெம'@� ேவ��� 

ெகா�டா�க+. 84ண' அத�4� ம@�கவி�ைல. =யரேமா, ஏமா�றேமா, 

த'ைன� ேகாைழயாக ெசB=விட� Gடாெத'@ த' மன�=�ேக ஒ# க3A�பாA 

ேபா3A� ெகா�A தி#மண� பாரா3A� G3ட�=�4� ேபாBவர ஒ��� 

ெகா��#2தா' அவ'. 

 

த'ைன ேவ�Aெம'ேற மிக மிக வIசகமான �ைறயி� பழிவா*4வத�காகேவ 

அவ' அ2த� G3ட�=�4� தைலைம தா*க ஒ��� ெகா�A வ2தி#�கிறாேனா 

எ'@ =ளசி�4 உ+Vற ஒ# பய� ேதா'றினா?� ேதா'றலா�. அவ6ைடய 

கைதகளி� ஆ!2த ஈAபாA ெகா�ட சில அ'ப�களி' தி#மண*க>�4� தைலைம 

தா*க அவ' ேபாயி#�கிறா'. அைத� ேபாலேவ இைத9� ஒ# ேமைட நிக!<சியாக 
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நட�தி� ெகாA�= வி3A� த' அ2தர*க உண�<சிகைள மன�தி�4+ேளேய 

�ைத�=� ெகா�A வ2=விட அவனா� ��9�. ஆனா� இதி� மிக மிக� 

பாிதாப�=�4ாியவ+ =ளசி தா'. வி#2தி� அவ' சாதாரணமாக� ேப8வெத�லா� 

Gட அவைள� 4�தி� கா3�� ேப8வ= ேபா� அவ>�4� ேதா'றலா�. அவ' 

ஒ'@ேம ேபசாம� இ#2தாேலா அ=7� ஒ# விக�பமாகேவ ேதா'@�. �த$� 

அ<சக ஊழிய�க+ அளி�4� அ2த வி#2தி�4 அவ' தைலைம வகி�க� ேபாகிறா' 

எ'பேத அவ>�4� ெபாிய அதி�<சியாயி#�4�. அைத ைவ�=� ெகா�A� அவ+ 

எ'ென'னேவா நிைன�கலா�. க�பைன ெசBயலா�. ஆனா� இவ�ைற எ�லா� 

நிைன�= அவ' தய*கேவா, தளரேவா, அவசியமி�ைல. 

 

'ச�க வா!வி� ஆ�க>�4< சில ெபா= வசதிக+ இ#�கி'றன. எ2த இட�தி?� 

எ2த நிைலயி?� �க� சிவ�க நாணாம�, Gசாம�, பய�படாம� நி�க ஆS�4 ஒ# 

வசதி இ#�கிற=. 'ெப#ைம9� வ$ைம9� ஆ�ைம�4 உாியன; அ<ச�� மட�� 

நாண�� ெப�ைம�4 உாியன' எ'@ இவ�@�4� 4ண எ�ைல வ4�த பைழய 

இல�கண ஆசிாிய�க+ எ�தைன கவனமாக எ�தைன நி<சயமாக எ�லா� 

கால�=�4� ெபா#2=�ப� அ2த இல�கண�ைத வ4�தி#�கிறா�க+!' எ'@ 

அவ�கைள ஒ# கண� சி2தைனயி� நிைன�= விய2தா' 84ண'. 

 

ெவ+ளி�கிழைமய'@ மாைல நா'4 மணி�ேக அ?வலக�தி$#2= அைற�4� 

�ற�ப3A� ேபாB வி3டா' 84ண'. 4ளி�= உைட மா�றி� ெகா�A 

அைறயி$#2= ேநேர உ3ல�38�4 வ2= விAவதாக அவ' ம�றவ�களிட� 

ெசா�$யி#2தா'. வி#2= ��2த=� மணம�கைள� பாரா3� ச�மா, ைட�H 

நாய� இ'6� சில அ<சக ஊழிய�க+ உ3பட ெமா�த� எ3A ேப� 

ெசா�ெபாழிவா�ற இ#�பதாக ஃேபா�ெம' நா9A �'ேப 84ணனிட� 

ெதாிவி�தி#2தா�. இ�தைகய நிக!<சிகளா� தி#மண*Gட ஒ# ெவளி� பக3A< 

சட*காகி விAவைத அவ' உண�2= ச$�தி#2தா?� இ2த� தி#மண வி#2தி� 

அ2த< ச$�ைப� Gட அவ' ெவளி�பைடயாக� கா3�� ெகா+ள 

��யாம$#2த=. 

 

ஆ@ மணி�4 ஒ# டா�Jயி� ேபாB உ3ல�3J� இற*கி வி#2= நட�4� 

ப4தி�4+ Lைழ2த ேபா= =ளசி9� அவ+ கணவ6� உ3பட எ�லா#ேம வ2= 

G�யி#2தா�க+. =ளசிேயாA� அவ+ கணவேனாA�, நாய#�, ச�மா7�, 

ஃேபா�ெம' நா9A7� அ#கிலம�2= ஏேதா சிாி��� கலகல�க� ேபசி� 

ெகா��#2தா�க+. 84ண' அ#கி� வ2த=� அவைன மாியாைத ெசB= 
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வரேவ�4� பாவைனயி� =ளசி எ12= நி'றா+. ஃேபா�ெம' நா9A7� எ12= 

வரேவ�றா�. �ைறைய9� ெபா= நாகாிக�ைத9� வி3A� ெகாA�க ��யாம� 

=ளசி த' கணவைன அவ6�4 அறி�க� ெசB= ைவ�தா+. அவ� நீ3�ய ைகைய 

ஏமாறவிடாம� அவ6� �'�@வேலாA ப�றி� 4?�கினா'. அ�ேபா= அவ' 

நிைன�தா': 

 

'கட7ேள! மன� எ'பைத ஏ' இ�தைன இரகசியமாக� பைட�தாB?' 

 

எ�லா#� இ#�ைககளி� அம�2த பி' சில விநா�க+ வைர ஒ#வ#� ஒ'@� 

ேபசி� ெகா+ளவி�ைல. 

 

"சா� தா' தமிழி� ந�ம =ளசிேயாட ஒேர ஃேபவாி3 ஆசிாிய�" எ'@ எைதயாவ= 

ேபச ேவ�Aெம'பத�காக< ெசா�?பவ� ேபா� 4@�கி3A� Gறினா� ச�மா. 

 

மன�தி' ச�திய ஆழ�தி$#2= பிற�காம� ெவ@� நா�4 Lனியி$#2= உதி�2த 

அ2த� ேபா$� �க! வா��ைதக+ 84ணனி' ெசவிகளி� அபHவரமாக ஒ$�தன. 

'=ளசியி' ஃேபவாி3 ஆசிாிய'' -அவ' தா' எ'ப= உ�ைமயாயி6� ச�மா 

அைத ெவளியி3ட வித� அ2த< D!நிைலயி� ேபா$யாக ஒ$�த=. வி#2=�காக 

வாிைச வாிைசயாB நா�கா$க+ ேபாட� ப3A அவ�க+ அம�2தி#2த திற2த 

��ெவளியி$#2= ேமேல ெதாி2த வான�தி� அ�ேபாேத மி6மி6�க� 

ெதாட*கிவி3ட ஏேதா ஒ# ந3ச�திர�ைத� பரா�4� பா��கலானா' 84ண'. 

 

சிறி= ேநர�தி� வி#2= ெதாட*கிய=. ேமைடயி� ��கியமான நA இட�தி� 

=ளசி9� அவ+ கணவ6� பிரதம வி#2தின�களாக அம�2த பி' அவ�க>�4 

வல= ப�க� 84ண6�, இட= ப�க� ச�மா, நாய� �த$யவ�க>� அம�2= 

ெகா�டா�க+. அ<சக ஊழிய�க+, உைழ�4� ப�திாிைகயாள�க+, யா� எ2த 

வி#2ேதா G3டேமா நட�தினா?� அத�4� ப�திாிைக அதிப� நாகசாமி சில 

காரண*களா� வ#வ= வழ�கமி�ைல எ'ப= ந'றாக� ெதாி2=�, "அ�பா 

வர$யா�மா?" எ'@ =ளசியிட� ச�பிரதாயமாக ஒ# ேக+வி ேக3A ைவ�தா� 

ச�மா. வரவி�ைல எ'பத�4 அைடயாளமாக� தைலயைச�தா+ =ளசி. 

 

வி#2= ெதாட*கிய=. அ2த அ#ைமயான வி#2தி� இரசி�=< சா�பிட 

��யாதவ�க+ இ#வ� இ#2தன�. ஒ#�தி =ளசி, இ'ெனா#வ' 84ண'. 
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தி3டமிடாம� ேச�2த இய�ைகயாB� =ளசியி' வல= �ற� 84ண6�, 84ணனி' 

இட= �ற� =ளசி9மாக அம�2தி#2ததா� ஒ#வ� நிைலைய ம�ெறா#வ� ந'றாக 

உணர ��2த=. அவ>ைடய G2த$' ம�$ைக அவன#ேக மண2த=. 

அவ>ைடய சாீர�தி' இ*கிதமான நளின ந@மண*க+ அவ6�4 மிக அ#ேக 

கிள�2தன. அவ>ைடய ைககளி' வைளக+ அவ6�4 மிக அ#ேக ஒ$�தன. 

ெவ�ெணB திர�டா� ேபா'ற அவள= அ2த� பளி*4 �ழ*ைக அவ6�4 மிக 

அ#ேக இய*கிய=. ஆயி6� அவ' எ*ேகா க�S�ெக3�ய வான �ைலயி� 

மி'னிய ஒ# ந3ச�திர�ைத� பா��=� ெகா��#2தா'. அ2த ேவைளயி� 

=ளசியி' Fைண� 4ர� ஒ$�த=. 

 

"எ'ன இ=? ஒ'@ேம சா�பிடாம� எ*ேகா பாரா�4� பா��கிறீ�க+?" 

 

"வர வர #சிேய ேபாB வி3ட=..." - எ'@ ஏேதா நைக<8ைவயாக� பதி� ெசா�வ= 

ேபா� அவ' Gறிய வா��ைதக+ அவைள< சி2தி�க ைவ�தி#�க ேவ�A�. அ2த 

வா��ைதகளி� அ�9�A வி12த அவ+ இர�A விநா� ெமௗன�தி�4� பி' பதி� 

ெசா'னா+: 

 

"அெத�ப�? நீ*க+ தைலசிற2த கதாசிாிய�! எ�லா ந�ல #சிக>� உ*க+ 

ேபனாவி$#2=தா' பிற�க ேவ�Aெம'@ எ'ைன� ேபா'றவ�க+ எ�லா� 

தவ� கிட�கிேறா�. உ*க>�ேக #சி ேபாBவி3டெத'றா�..." எ'@ ெசா�$ வி3A 

அ2த< ெசா�களி' ஆழ�ைத �� மைற�க ேமலாக ஒ# �'னைக9� �ாி2தா+ 

=ளசி. 

 

அ2த வா��ைதகைள� ேக3A அவ+ ப�கமாக� தி#�பி� க�கைள< சிலகண� 

அவ+ �க�தி� ஊ'றி ஒ# பா�ைவ பா��தா' 84ண'. அ2த� பா�ைவ அவ+ 

ேப<ைச9� சிாி�ைப9� அ�ப�ேய க3A�பA�தி நி@�தி வி3ட=. 

 

வி#2= ��2த=. ஃேபா�ெம' இர�A ெபாிய ேராஜா� C மாைலகைள அவ' 

ைகயி� ெகா�A வ2= ெகாA�தா�. அ2த மாைலகளி� ஒ'ைற� =ளசியி' 

ைககளி?�, ம�ெறா'ைற மா�பி+ைளயி' ைககளி?� ெகாA�= அவ�கேள 

ஒ#வ#�ெகா#வ� மாைல மா�றி� ெகா+>�ப� ெசBதா' 84ண'. 

 

=ளசியி' ெம�$ய விர�க+ அ2த மாைலைய� த' ைககளி$#2= வா*க 

நA*4வைத அவ' கவனி�தா'. அைத� த' ைககளி$#2= வா*4� ேபா= அவ+ 
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க1�=� ேதா+க>�, தைல9� ஏ' அ�ப�� 4ைழ2= 4னி2= தய*கின? 

அவைள9� அறியாம� அவனிடமி#2= அ2த மாைலைய� த' க1�திேலேய ஏ�@� 

ெகா+ள அவ+ சாீர� இய�ைகயாக� 4ைழகிறதா? சில C�க+ ெத'ற� 

உராB2த=� மல#வ=�டாேம! இ'6� சில C�க+ ைகக+ ப3டா� 

மல#வ=�டாேம! 

 

'பா1� கட7ேள! மன� எ'பைத ஏ' தா' இ�தைன இரகசியமாக7� இ�தைன 

LS�கமாக7� பைட�தாB! ஒ#வ� மன� இ'ெனா#வ#�4� C3டாக7� ஒ#வ� 

நிைன7 இ'ெனா#வ#�4� �திராக7� ஏ' பைட�தாB!' 

 

மாைல மா�றிய ைககேளாA �க�தி� இ#2த சிாி��� C<ைச ேமலாக� 

பிாி�ெதA�=வி3A அ�யி$#2த அச� ேசாக�ைத ம3Aேம காண ��2தா� 

ேபா'ற �க�ேதாA =ளசி பதறி நி�ைகயிேல, "நா' ஆப3Hபாி�ேக வ2= உ' 

தி#மண�தி� கல2= ெகா+ளவி�ைல எ'ற 4ைற இனிேம� உன�4 இ#�காேத 

=ளசி?" எ'@ ச�வ சாதாரணமாக நைக<8ைவேயாA ேக3ப= ேபா� அவைள ஒ# 

ேக+வி ேக3டா' 84ண'. அைத எ�லா#� - மா�பி+ைள9� Gட< சிாி�= 

ைகத3� வரேவ�றா�க+. 

 

=ளசியி' �க�திேலா அ2த� ேக+விைய அவ' ேக3ட ேபா= ஏ�ெகனேவ இ#2த 

C<8< சிாி��� மைற2= வி3ட=. அ2த �க�தி� இ#2= ெபா=வான 

மகி!<சிைய9� =ைட�ெதறி2=வி3ட= அவ6ைடய அ2த� ேக+வி. 

 

ேமைடகளி� ேபசி� ேபசி� பழகிய அ6பவ��, =ணி7�, அவைன அ2த� தி#மண 

வி#2=� Gட�தி� ந'றாக நாடக� ஆட ைவ�தன. 

 

தி_ெர'@ த'ைன எ�லாாி?� மிகமிக ��தவனா�கி� ெகா�A, "'ம*கல� எ'ப 

மைனமா3சி ம�றத' ந'கல' ந'ம�க3 ேப@' எ'@ 4ற+ G@கிற=. 4A�ப� 

ஆர�பமாவ= இ#வ� அ'பி�. வள�வ= �'றாவ= அ'ைப� பைட�பத�காக. 

இEவா@ ப��ப�யாக அ'ைப வள��4� ஒ# ப�ைணேய நம= பாரத நா3A 

இ�லற வா!7. இ2த இ#வ� அ'பி� ஒ# தியாகமயமான �=� தி#�ப�ைத 

உ�டா�4வ= ம�க3ேப@. 4ழ2ைதக+ பிற�4�' கணவ' மைனவி ேம?�, 

மைனவி கணவ' ேம?ேம மா�றி மா�றி அ'ைப< ெச?�=வத�4 ��9�. இ2த� 

காத� ஓரள7 8யநலமான=. த*கைள� ப�றிய=. இ2த அ'ேப 4ழ2ைதக+ பிற2த 
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பி'� ச�க நலமான ெபா= அ'பாக மாற ��9�. 4A�ப வா!வி' த�=வேம 

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

ெசா�தா�4வதி� தா' இ#�கிற=. அ�தைகய சீாிய 4A�ப வா!7 நா� இ'@ 

பாரா3A� இ2த மணம�க>�4� கிைட�க ேவ�Aெம'@ மனமார வி#��வைத 

விட ேவெற2த� ெபாிய வா!�=�கைள9� இவ�க>�4 நா� த2=விட ��யா=! 

அA�த நம= நி@வன�ைத< ேச�2த காைல மல� நாளித! ஆசிாிய� ச�மா அவ�க+ 

சில வா��ைதக+ ேபசி மணம�கைள வா!�=வா�" - எ'@ உ�சாகமாக� 

தைலைம9ைர Gறிவி3A இட�தி� அம�2தா' 84ண'. 

 

அம�2தவ' =ளசியி' ப�கமாக� தி#�பியேபா= அவ+ க�களி� நீ� 

8ர2தி#�பைத� க�டா'. ஆயி6� அைத� காணாத= ேபா� இ#2= விAவைத� 

தவிர அ�ேபா= அவனா� ெசBய ��2த= ேவெறா'@மி�ைல. அவ+ மன� 

��பட ேவ�Aெம'@ அவ' எைத9� ேபசவி�ைல. அவ' ேபசிய எைதயாவ= 

அவ+ த'ைன� 4�தி� கா3Aவதாக எA�=� ெகா��#2தா� அத�4 அவ' 

எ'ன ெசBய ��9�? எனேவ அவ' =ளசியி' ப�க� பா��பைத� தவி��=� 

ேபச� ெதாட*கியி#2த ச�மாவி' ப�க� த' கவன�ைத< ெச?�தினா'. 

 

ச�மா நைக<8ைவ� =S�4கைள� ெபாழி2= G3ட�தி� இ#2தவ�கைள< 

சிாி�பிலா!�தி� ெகா��#2தா�. ச�மா7�4 ஒ# பலசர�4 ஞான�. ச*கீத�, 

சைமய�, சா�பாA, சினிமா, ெட'னிH, பரதநா3�ய� எ�லாவ�றி?� 'வைக�4� 

ெகாIச� ஞான� உ�A'. கைடசி� ப3சமாக� ப�திாிைக� ெதாழி$?� ெகாIச� 

ெதாி9�. ெகாIச2தா'! அவ� ேப8வதி?+ள ஹாHய*க>�4< சிாி�பைத விட� 

ேபச ��யாமேலா, ேபச< சாியான வா��ைத வராமேலா ேமைடயி� அவ�, 

தவி�பைத9� தAமா@வைத9� பா��ேத G3ட�தி� அைலயைலயாக< சிாி��� 

ெபா*4�. ெச'ைனயி� ெப#�பாலான ��தக ெவளிc3A விழா�க+, ச*கீத 

சபா�களி' க<ேசாிக+, நாடக*களி' அர*ேக�ற*க+, இல�கிய� G3ட*க+, 

ஆகியவ�றி� நிர2தரமாக அவ#�4 ஓ� இட� உ�A. அதாவ= ந'றி G@வ=. ஒ# 

G3ட�தி�4< ச�மா ேபாயி#2தா� அ2த� G3ட ��வி� ந'றி G@� ெபா@�� 

அவ#ைடயதாக�தா' வ2= ேச#�. இதனா� ெபா= இட*களி� அவைர�ப�றி� 

4றி�பிA� ேபாேதா ேப8� ேபாேதா காைல மல� ஆசிாிய� ச�மா எ'@ ெசா�லாம� 

"யா�? ந�ம 'ந'றி ச�மா'ைவயா ெசா�கிறீ�க+!" - எ'@ 4றி�பிAகிற அள7 

அவ#ைடய ந'றி� �க! பரவியி#2த=. 

 

அவ#ைடய ேப<சிேலா ந'றியிேலா ஒ# சிற�� அ�ல= சிற�பி'ைம (நீ*க+  
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எ�ப� ைவ�=� ெகா+கிறீ�கேளா அ�ப�) எ'னெவ'றா� ேபச� ெதாட*கிவி3ட 

ேப<ைசேயா Gற� ெதாட*கிவி3ட ந'றிையேயா எ2த இட�தி�, எEவள7 

ேநர�தி�, எ�ப� ���ப= எ'@ ெதாியாம� அவ� தவி�=� தAமா@வ= தா'. 

���ப= ேபா� வ#வா�! ���க� ெதாியாம� ேவ@ விஷய�=�4� தாவி ம@ப� 

அ*கி#2= இ�கைத�4 வர� ெதாியாம� விழி�=� ெகா�A நி�பா�. இ�ப� 

இவைர ேமைடயி� நி@�தி இவ� காெம�ய' மாதிாி� தவி�=� தி#தி#ெவ'@ 

விழி�பைத ேவ��ைக பா��பத�காகேவ இவைர� பல G3ட*களி� ேபச அ�ல= 

ந'றி Gற அைழ�கிறா�கேளா எ'@ Gட< 84ண' சில சமய*களி� 

ேவ��ைகயாக நிைன�தி#�கிறா'. ஆனா� அ�ப�9� ேவ��ைகயாக நிைன�= 

விட ��யா=. 'ந'றி ச�மா'7�4 மயிலா�C�, மா�பல�, அைடயா@ 

'Hநா�'களினிைடேய ந�ல ெச�வா�4 உ�A. இ2த ெச�வா�4�4� பய2= தா' 

காைல மல� ஆசிாியராக அவைர ைவ�தி#2தா� நாகசாமி. 'இல3சிய� =���+ள 

�திய தைல�ைற இளவ3ட� எ'ற �ைறயி� 84ணனிட� ச�மா7�4� ெகாIச� 

பய� உ�A. அவைன எதி��கேவா அவனிட� �ர�படேவா அவ� ஒ# ேபா=� 

=ணியமா3டா�. 

 

மணம�கைள வா!�தி ச�மா அ'@� நிைறய ேநர� ேபசினா�. அவ#�4� பி' 

இ'6� ஐ2தா@ ேப� ேபசினா�க+. இ@தியி� ஃேபா�ெம' நா9Aைவ ந'றி Gற 

அைழ�பத�4 �', "இ'@ ந'றி G@� சா'H நம= ச�மா சா#�4 இ�ைல. ச�மா 

சா� தய7 ெசB= எ'ைன ம'னி�= விட ேவ�A�. இ�ேபா= நா9A ந'றி 

G@வா�" எ'@ 84ண' அறிவி�த ேபா= G3ட�தி� அைல அைலயாக< சிாி�� 

எ12த=. ச�மா Gட வி12= வி12= சிாி�தா�. ஒ#�தி �க�தி� ம3A� 

ஈயாடவி�ைல. அவ+ தா' =ளசி. 

 

மன*களி' இரகசிய ேவதைனகைள� �ற� க�களா� காண ��யாத இ2த உலகி� 

அ�பாவி நா9A எைத எைதேயா நிைன7பA�தி ந'றி Gறி� ெகா��#2தா�. 

 

"நா' இ2த� G3ட�=�4 ந�ப 84ண' ஐயாைவ� தைலைம தா*க< ெசா'ன=�4 

ஒ# காரண� உ�A. =ளசி�மா7�4 ந�ப 84ண' ஐயா கைத ேமேல உசி�. 

ப�திாிைக ைப�டாகி ெவளிவர வைர�4* Gட அவ*களாேல ெபா@�=�க 

��யா=. எ*கி3ட வ2= அ<சான ஃபார�ைதேய வா*கி3A� ேபாB ெதாட�கைத 

ப�<சிAவா*க. சில சமய� 'சா�' கி3டேவ ைகெய1�=� பிரதிைய� ேக3A வா*கி� 

ப�<சிA�. கைத�4 இ'னா பட� வ#='6 ஆ�3�HA*க கி3ட� Gட� ேபாB� 

பா��தி3A வ2திA�. அ�தினி ஆ�வ�. அ�தினி ஆைச." 
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மைழ நீாி' கன� தா*காம� தா!2= சா9� C<ெச� ேபா� 84ணனி' தைல 

தா!2த=. இ2த விநா�யி� =ளசியி' இதய�தி� இர�த� க�ணீ� வ�9� எ'ன 

ெசBவ=? இ2த மாதிாி ச2த��ப*களி� ெவளி ந���< ெசBய ஓ� ஆ� மகனா� 

��9�. அ2த ந��ைப�தா' 84ண6� இ�ேபா= நயமாக7� நாடகமாக7� 

ெசB= ெகா��#2தா'. =ளசிேயா தவி�=� ெகா��#�பா+. த'ைன� பழி 

வா*4வத�காக< 84ணேன இ�ப� ஒ# G3ட�தி�4 ஏ�பாA ெசBதாேரா எ'@ 

Gட அவ+ க�பைன ஓடலா�. 

 

8#�கமாக நா9A ந'றி Gறி ���=வி3டா�. அ<சக ஊழிய�க+ பல� 

மணம�க>�4 ஏேதேதா பாி8க+ வழ*கினா�க+. அதி� ெப#�பாலான பாி8க+ 

84ணனி' 'பாைலவன�=� C�க+' எ'ற நாவ$' விைல9ய�2த பாி8� பதி�பாக 

இ#2தன. F3A�4� �ற�பA�' அவ+ 84ணனிட� விைடெபற வ2தா+. 

வா��ைதகைள� ேபச நா எழாத நிைலயி� வ#கிேற' எ'@ ெபா�ைம�ேபா� 

தைலயைச�தா+. 84ணேன ெசய�ைக �'�@வேலாA அவளிட�� அவ+ 

கணவனிட�� ேச�2ேத இர�A வா��ைதக+ கலகல�பாக� ேபசி விைட 

ெகாA�தா'. 

 

"4A�ப வா!�ைக எ�ப� �த$� F3A அ'ைப9� பிற4 நா3A அ'ைப9� 

வள��பத�4 ஏ�ற �ைறயி� இ2த� ேதச�தி� வ4�க�ப3�#�கிற= எ'பைத 

விள�கி ஒ# க#�ைத< ெசா'னீ*கேள அ= ெரா�ப ெரா�ப ந�லாயி#2தி<8*க" 

எ'@ அவைன� �க!2தா� நா9A. 

 

"எ'னBயா=? தி_�6 ந'றி G@கிற சா'H இ'@ ச�மா7�4 இ�ைல'6! 

எ'ைன பி�<8 வ�பிேல இ1�= வி3A�பி3_ேர?" எ'@ ச�மா அவன#கி� வ2= 

4ைழ2தா�. 

 

"அ= உ*க+ பிற��ாிைமயாயி�ேற! அதனா� நீ*க+ ேகாபி�=� ெகா+F�கேளா 

எ'@தா' அ�ப�< ெசா'ேன'" எ'@ Gறினா' 84ண'. ம@ப�9� 

8�றியி#2தவ�களிைடேய சிாி��� ெபா*கிய=. இ�தைகய பாரா3A� G3ட*களி� 

எ�லா� ஆர�ப�தி?� ��வி?�, இ�ப�< ெசா�$ சில ெவ�@< சிாி�பைலக+ 

ெபா*க, நAேவ எ*ேகா சில� மன� ��ப3A அ1= �1*4வ= தா' ப3�ன�= 

நாகாிக�. மனித6ைடய ச�திய�=�4� மேனாத�ம�=�4� சாய� Cசி ஏமா�றி 

விAகிற ெபாB வ�ணமான இ2த< சிாி�� எ'கிற தர�4ைறவான - ம*கலான 
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வ�ண� தா' இ'ைறய நகர*களி' பல ெபா= நிக!<சிகளி� பரவலாக� Cச�ப3A 

விAகிற= எ'@ நிைன�= உ+ மன�தி� தவி�தா' 84ண'. 

 

=ளசி அ2த� G3ட�தி$#2= ேபா4�ேபா= க1�= வைர �3ட �3ட 

அழேவ��ய =யர�ேதாA கன�=� ேபாயி#�கிறா+ எ'@ அவ' மன�=�4� 

�ாி9�. ஒ# கால�தி� அவ+ இ#2த மன� அ=! இ�ேபா=� அவ+ அ*4 

இ�ைலெய'@ ெசா�$� தீ��=விட ��யா=. இ#�பதாக� பகிர*கமாக< 

ெசா�$� ெகா+ள7� ��யா=. அ= ஒ# LS�கமான ேவதைன. 

 

வி#2=�4 வ2தி#2த எ�லாாிட�� ேபசி விைட ெப�@� ெகா�A அவ' 

அைற�4� தி#��� ேபா= இர7 ப�தைர மணி�4 ேம$#�4�. அ2த ேநர�தி?� 

ேவ�ைவ அட*க இ'ெனா# �ைற 4ளி�க ேவ�A� ேபா$#2த=. உட�பி� 

அSவள7 ேவ�ைவ இ#2தா?� அவ6�4 உற*க வரா=. Q*4வைத� Gட< 

8�தமான உட�ேபாA ெசB= பழகியாயி�@. இதனா� இரயி$� ேபா4�ேபா= 

வசதியான ெம�ைத இட� ஆகியவ�ேறாA �த� வ4�பி� ேபானா� Gட அவனா� 

உற*க ��யா=. சிறி= ஓைச Gட அவ' Q�க�ைத� கைல�= விA�. ப�$ 

8வாி� ஊ�கிற ஓைசயி� அ�ல= கி8கி8�கிற ஓைசயி� பல�ைற நA இரவி� 

விழி�=� ெகா�A எ12தி#�கிறா' அவ'. இ�தைன LS�கமான உண�7க+ 

இ#�பதா�தா' அ2தர*கமாக உண�<சி நNட*கைள9� ஏமா�ற*கைள9� 

தா*கி� ெகா+ள இயலாத தவி�ைப அைடகிேறாேம எ'@ Gட� தன�4� தாேன 

சில�ைற இைத ஒ# பலFனமாக� Gட� பாவி�=� ெகா�A சி2தி�தி#�கிறா' 

84ண'. ேமேலா3டமான உண�7கேள உ+ள பல#�4 நAேவ ஆழமான 

உண�7க+ உ+ளவனாக மன�தினா� விலகி வா!வ=� ஒ# பலமா அ�ல= 

பலFனமா எ'பைத� பல சமய*களி� அவனா� ��7 ெசBய இயலாமேல 

ேபாயி#�கிற=. 

 

தி#வ�$�ேகணி ெபாிய ெத# க�ண�பா லா3^ எ'ப= ெச'ைன நகாி� 

பிர�மசாாிகைள அைட�=� ேபா3A வாடைக வா*4கிற (அ) த�ம ச�திர*களி� 

ஒ'@. அைறக>�4 எ�லாவ�@�4மாக� கிழ�4� ேகா�யி� நா'4 ெபா=� 

4ளியலைறக>� நA�Gட�தி� ஒ# ெபா= ெட$ேபா6� Gட உ�A. எ�லா 

அைற�கார�க>�4� வ#கிற ஃேபா' கா�கைள வ2= ெசா�ல ஒ# ைபய' 

லா3ஜி� இ#�கிறா'. அைறயி$#2த யாராவ= ெவளிேய ேபா' ெசBய 

��யாதப� ெப#�பாலான ேநர*களி� ெட$ேபானி� �ளிய*ெகா3ைட� 

ப#ம6�4 ஒ# சிறிய C3A� ெதா*4�. லா3^ நட�=கிறவ#�4� 'ைக$' ஏ�@மதி 

வியாபார�. இல*ைக, மேலயா7�4� ைக$, ?*கி ஏ�@மதி ெசBவ= அவ� 
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ெதாழி�. அைறகளி� ஒ'@ தி#வாள� க�ண�பா அவ�களி' ைக$ ஏ�@மதி 

அ?வலகமாக இ#2த=. 

 

ைக$க>ட' சமயாசமய*களி� கட�தலாக வ#கிற சி*க�C�� ைக�க�கார*க+, 

ெச�3 வைகக+, ெடாி$' ஷ�3�* =ணிக+, �ரா'சிHட�க+ வியாபார�� 

இரகசியமாக உ�A. இ2த� கட�த� ேவைலயி� ஈAபA� அ1�கைட2த பைழய 

கா�க+ நாைல2= 'லா3ஜி'' கீேழ ெத#வி� ஓரமாB வாிைசயாB நி�4�. அ�தைன 

கா�கைள9� காணவி�ைலயானா� க+ளி�ேகா3ைட�ேகா, ம*கV#�ேகா, 

ேவதாரணிய�=�ேகா, சித�பர�=�4 அ#கி� கவர�ப3A எ'ற கட�கைர�ேகா, 

சர�4� கட�திவர அ�தைன 'ரத*க>�' �ற�ப3A� ேபாயி#�பதாக அ��த�. 

இ2த� க+ள�கட�த� ரத*கைள9� இவ�றி' இரகசிய� ேபா�4வர7 

இய�க*கைள9� நட�த< சீவாத தைலமயி#ட' �$�தைல9�, பா���, ேத>�, 

Cரா6�, �தைல9�, �ைச' ேபா3ட ைக$கைள� க3�� ெகா�A ஐ2தா@ ம�ம 

மனித�க>� அவாிட� உ�A. க3�ட�தி' கீ!�ப4தியி� க�ண�பா அவ�களி' 

ம�ேறா� உபெதாழிலான 'அழ4 ராணி� பதி�பக�' இ#2த=. தி#�லமா�னிவ� 

தி#வாவA=ைற அரசமர�த�யி� தவமி#2= d@ ஆ�Aக>�4 ஒ# தி#ம2திர� 

சிரம�ப3A அ#ளிய= ேபால�லாம� இல�கிய சாதைனைய இ'6� ெகாIச� 

ேவகமாக மா�றி ஆ�A�4 ஒ# d@ =�பறி9� ம�ம நாவ�க+ Fத� ெவளியி3A 

அவ�ைற9� ைக$ேயாA இல*ைக�4� மேலயா7�4� ஏ�றி அ6��வ= ராணி� 

பதி�பக�தி' தைலயாய பணிகளி� ஒ'றாக இ#2த=. 

 

தமி!நா3A சினிமா ந3ச�திர*களி' வ#டா2திர� கால�ட� ஒ'ைற விதவிதமான 

வ�ண�பட*கேளாA ெவளியி3A இல*ைக, மேலயா �த$ய நாAகளி� 

'மா��ெக3' அ��ப=� க�ண�பாவி' ெதாழி� இரகசிய*க+. இ'6� 'இ�லற 

இ'ப வித*க+' - 'காத$�க எ1ப�திர�A வழிக+' - 'இ'ப� இ*ேக' எ'ப= 

ேபால _�கைடயி?� M��கைடயி?� Gட விைல�ேபா4� சில மாய� (மா9�) 

பிர8ர*க+ எ�லா� Gட உ�A. அைர�க� _ைய நா? ேபராக� ப*4� ேபா3A� 

4��=வி3A இ�மாதிாி அமர இல�கிய*கைள� பைட�=� ெகாA�= அ'றாட< 

ெசலவி�4 இர�A �'@ வா*கி� ெகா�A க�ண�பா7�4< சலா� ேபா3A 

வி3A� ேபாக�G�ய ெர�ேம3 எ1�தாள�க+ நாைல2= ேப#� அழ4 ராணி� 

பதி�பக�தி� உ�A. இதி� சில� 'எ1�= சீஸ'' ட�லாயி#�4� ேபா= ேத+, 

Cரா', பா��ட' G�ய கல� ைக$ைய� க3�� ெகா�A கட�த� ேகாN�யி?� 

Gட� ேபாB ஐ�கியமாவ=�A. 
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மா�யி� 'லா3^' அைறக+ நிைற2த ஹா$�, தி_� தி_ெர'@ நA இரவி� 

ப'னிர�A மணி�4� ஒ# மணி�4� ெட$ேபா' மணி அ��4�. அ2த 

ேவைளயி?� அைத எA�பத�4 க�ண�பாவி' ஆ+ ஒ#�த' அதன#கிேலேய 

பழி கிட�பா'. க+ள� கட�த� ச�ப2தமான சாதக பாதக< ெசBதிகைள அறிய� 

க�ண�பா7�4 அ2த ெட$ேபா' தா' ஒ# ேக2திரமான ெசBதி� க#வி. ேபா� 

�கா�களி� வய�ெலH ேர�ேயா7�4+ள அ�தியாவசிய� இ*ேக இ2த 

ெட$ேபா6�4 உ�A. ஏேதா ஒ# நா+ இர7 ஒ'றைர மணி�4 ெட$ேபா' மணி 

விடாம� அ��த=. அத�4� காவலாக� பழிகிட�க ேவ��ய க�ண�பாவி' ஆ+ 

அ'@ இரவி� இர�டாவ= ஆ3ட� பட� பா��க� ேபாBவி3டதா�, உற�க� 

தைட�ப3ட 84ண' அைறயி$#2= Gட�=�4 வ2= மணி அ��பைதயாவ= 

நி@�தலா� எ'கிற எ�ண�தி� ெட$ேபாைன எA�தா'. எதி���ற� 

'கி#Nணகிாியி$#2= �ர*கா�' எ'@ ெதாிவி�க�ப3ட=. அைதயA�= ஒ# 

�ர3A� 4ர� கரகர�பான ெதானியி� 'ந�ப� 8866 கி#Nணகிாி�4� ேசல�=�4� 

நAேவ பIசராயி நி'6 ேபா<8' எ'@ ஒேர வா�கிய�ைத இர�A �'@ �ைற 

ெசா�$ வி3A ெட$ேபாைன ைவ�=வி3ட=. ம@நா+ காைலயி� க�ண�பாவி' 

ஆ3க>� அைற9� பரபர�பாயி#2த அல*ேகால�தி� தா' 8866 எ�S+ள கா� 

கட�த� ப�ட*க>ட' வ#�ேபா= பி�ப3ட ெசBதிேய அ�ப�� Cடகமாக� 

Gற�ப3டதாக உண�2தா' 84ண'. அ�ப�� பல இரகசிய வா�கிய*க+ க+ள� 

கட�த� உலகி� உ�டா�. 

 

அ'@ =ளசியி' தி#மண வி#2தி$#2= தி#�பி வ2= நீரா� ���த பி'�� 

உற�க� வராம� ஏேதா ��தக� ப��=� ெகா��#2தா' 84ண'. அ�ேபா= 

மணி பதிெனா'றைர ஆகியி#2த=. ெவளிேய வழ�க� ேபால ெட$ேபா' மணி 

கிSகிS�த=. 'சாிதா' க�ண�பாவி' கட�த� ரத*களி� ஏேதா ஒ'@ ஏேதா 

ஒ# வழியி� சி�கிவி3ட ெசBதி வ#கிற=' எ'@ எ�ணியப� 84ண' ஒ# கண� 

தன�4�தாேன சிாி�=� ெகா�A ��தக�ைத ேமேல ப��க� ெதாட*கினா'. 

 

ஆனா� எ'ன ஆ<சாிய�? ஃேபான�யி� வழ�கமாக� பழிகிட�4� க�ண�பாவி' 

ஆ+ ஓ�வ2=, "சா� உ*க>�4� ஃேபா' வ2தி#�4=" எ'றா'. 

 

அ<சக�தி� ப�திாிைக�காக இர7 ெமஷினி� ஓA� ஃபார�தி� ஏதாவ= அ<8�பிைழ 

அ�ல= ச2ேதக�, அ�ல= கெரZனி� ஓவ� எA�க ��யாம� ேபாகிற ெசBதிைய� 
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ெதாிவி�க< சில சமய� _\�யி� உ+ள ஃேபா�ெம' அவைன ஃேபானி� 

G�பிAவ= வழ�க�. இ'@� அ�ப� ஏதாவ= ச2ேதக� வ2தி#�4� ேபா?� 

எ'ெற�ணியப� அ'@ ெமஷினி� ஓAகிற ஃபார�தி' விஷய*கைள 

நிைன7�4� த2=ெகா�ேட எ12= வ2= ெட$ேபாைன எA�தா' 84ண'. 

 

"=ளசி ேப8கிேற'. �த$� இ2த அ��த ரா�திாி ேவைளயி� ெதா2தர7 

ெகாA�பத�காக ம'னி�கS�." 

 

"சாி..." 

 

"உ*கைள ஒ'@ ேக3கS�. எEவளேவா அட�கி9� எ� மன8 ெபா@�காம� 

ஃேபானி� G�பி3ேட'..." 

 

"அத�ெக'ன ேகேள'?" 

 

"வி#2=� G3ட�தி� எ' ைகயி� மாைலைய� ெகாA�=வி3A 'ஆப3Hபாி�ேக 

வ2= உ' க�யாண�தி� கல2= ெகா+ளவி�ைல எ'கிற 4ைற இனி உன�4 

இ#�கா= =ளசி' எ'@ சிாி�=� ெகா�ேட Gறினீ�கேள, அத�4 எ'ன அ��த�?" 

 

"எ'ன அ��த� எ'@ G@வைத விட, எ'ன அ��த� இ�ைல எ'@ GறிவிAவ= 

இ�ேபா= என�4< 8லபமாயி#�4� =ளசி?" 

 

"எ'ன!" 

 

"விேசஷமாக எ2த அ��த�� இ�ைல எ'ப= தா' அ=." 

 

"இ�ைல? நி<சயமாக நீ*க+ எ'ைன ஏமா�ற� பா��கிறீ�க+. நீ*க+ 

சாதாரணமான அ��த�தி� அ2த வா��ைதகைள அ*ேக ெசா�லவி�ைல; 

உ*க>ைடய வா��ைதக>� அ��த*க>� என�4 ந'றாக� ெதாி9�..." 

 

"அ�ப�யானா� எ'னிட� ேக3க ேவ��ய அவசியேம இ�ைலேய! அ=தா'  
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உன�ேக ெதாிகிறேத..." 

 

எதி���ற� 4ர� ேதB2= வி8�ப� ஒ$ எ12த=. அ1வைத� ேபா'றேதா� ேசாக 

இனிைம ஃேபானி� ெப#கி இைழ2த=. 

 

"அச3A� ெப�ேண! Fணாக மன�ைத அல3�� ெகா+ளாேத" எ'@ Gறிவி3A, 

அவ>ைடய பதி?�4� கா�திராம� ெட$ேபாைன ைவ�=வி3டா' 84ண'. 

Fைண வாB பைட�= அ1வைத� ேபா'ற அ2த இனிய 4ரைல இ'6� ெகாIச� 

ேக3கேவ�Aெம'@ ஆைசயாயி#2=� ஒ# பி�வாத�ைத� கா�பா�ற �ய?� 

ஆ�ைமயி' க3A�பா3ேடாA மனமி'றிதா' ேபாைன ைவ�தி#2தா' அவ'. 

அத�4� பிற4 நாைல2= நா+ =ளசிைய அவ' பா��கவி�ைல. 84ண6�4 எ1த 

ஓB7� அவசிய�� இ#2த=. நிைறய எ1தினா'. 

 

அ'@ வியாழ�கிழைம மாைல ராயவர�தி� �'ேப ஒ��� ெகா��#2த அ2த 

வாசகசாைல� G3ட�தி�4� ேபானா' 84ண'. அ'@ காாியாலய�தி� நிைறய 

ேவைல இ#2ததனா� ஐ2ேத ��கா� மணி�4ேம�தா' அ*கி#2= அைற�4� 

தி#�ப ��2த=. காாியாலய�தி$#2= அைற�4 வ2த டா�சிையேய 

'ெவயி3�*'கி� நி@�தி ைவ�=வி3A, அவசர அவசரமாக� 4ளி�= உைட மா�றி� 

ெகா�A அ*கி#2= அேத டா�சியி� ராயவர�=�4 விைர2தா' அவ'. ஏேதா ஒ# 

4@கலான ச2தி� Lைழ2= �42= ஒ=�4��றமாக இ#2த அ2த வாசகசாைலைய� 

ேத�� ேபாக ேவ��யி#2த=. வழ�க�ேபால யாேரா ஒ# ம2திாி அ2த விழா7�4 

வ#வதா� ெத#வி� ப�த��4 ஒ# ேபாWHகார� Fத� நி'றி#2தா�க+. அதனா� 

விழா நட�4� இட�ைத� க�Aபி��ப= 8லபமாயி#2த=. 

 

ம2திாி வாசகசாைலயி� க3ட�ப3�#2த '�=பிளா�' க3�டெமா'ைற� திற2= 

ைவ�=வி3A� ப�= நிமிட� ேபசிய பி' தம�4 ேவ@ எ*ேகா ம�ெறா# 

G3டமி#�பதாக� Gறி வி3A� ேபாBவி3டா�. 84ண' விழாைவ ேமேல நட�த 

ேவ��ய ெபா@�ைப ஏ�@� ெகா�A ேமைட ேம� அம�2= கீேழ வாிைசயாக 

மட�4 நா�கா$களி� உ3கா�2தி#2தவ�கைள ஒ# ேநா3ட� வி3ட ேபா= 

=ளசி9� அவ+ கணவ6� �'ப�க வாிைசெயா'றி� நAவாக வ2= 

உ3கா�2தி#�பைத� க�A விய2தா'. 

 

'�=மண� த�பதிக+ கட�கைர�4�, சினிமா7�4�, உ�லாச� பயண�தி�4� 

ேபாவைத� கா�ப=�A. இவ+ எ'னடா எ'றா� என= ேப<ைச� ேக3க 

ேவ�Aெம'பத�காக� கணவைன9� வ��@�தி இ*ேக அைழ�= 
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வ2தி#�கிறாேள' எ'@ எ�ணினா' 84ண'. அவ+ ெசBதி#�ப= ெபாிய 

அநியாயமாக� ேதா'றிய= அவ6�4. ராயவர�தி� எ*ேகா 4@கலான ச2தி� 

ஒ=�4��றமான �ைலயி� ெத#ைவ வைள�= ��2த ம3A� ப2த� ேபா3A< 

ேச@� சகதி9மான அ2த� ெத#விேலேய மட�4 நா�காைலகைள வாிைசயாக� 

ேபா3A நட�=கிற அ2த வாசகசாைல ஆ�A விழாவி� தா' ேபச� ேபாவைத 

இவ+ ேக3A எ'ன ஆக� ேபாகிற=? அ�பாவி� ெப�! இ�ப�� ெதாட�2= பல 

அச3A� காாிய*கைள< ெசB= கணவனிட� ெக3ட ெபய� ச�பாதி�=� ெகா+ள� 

ேபாகிறாேள எ'@ அவ>�காக7� மன� இர*கிய=. 

 

G3ட நிக!<சி ெதாட*கிய=. அவ' அவ�க+ வ2தி#�பைத மற2= காாிய*கைள� 

கவனி�க ேவ��யதாயி�@. அவேன தைலைம9ைர ேபச எ12= 'சேகாதர�கேள! 

சேகாதாிகேள!...' எ'@ ேபச� ெதாட*கியேபா= ம3A� 'இ'@ G3ட�தி� நா' 

கணவ#ட' வ2தி#�பைத� பா��=� ெதாி2= ெகா�A�, ேவ�Aெம'ேற 

எ'ைன� 4�தி�கா3Aவத�காக� தாேன 'சேகாதர சேகாதாிகேள' எ'@ ேபச� 

ெதாட*கினீ�க+?' எ'பதாக� =ளசி ஃேபா' ெசB= அ'றிரேவ அர�ற� ெதாட*கி 

விAவாேளா? எ'@ விேநாதமாக ஒ# ச2ேதக�� எ12த= அவ6�4+. 

 

மன�தி� பய�� 4�ற உண�7�, தா!7 நிைன7� வ2= 8ம2=வி3டாேல பி'� 

எ�லா� விக�பமாக�தா' ேதா'@�. ஆனா� இ2த� தய�க� ஒ# கண� தா'. 

அ��ற� ஆ�ெறா1�4� ேபா� ஒேர நிைலயாக அவ' ேப<8 ேமேல வள�2த=. 

G3ட� ெத#வி$#2தா?� அைமதியாக எ�லா#� ேக3A� ெகா��#2தா�க+. 

அ2த வாசகசாைல�4 அ��க� ந'ெகாைட த#கிறவேரா எ'னேமா ஒ# பிரபல 

ந�க� நA�G3ட�தி� வ2= �' ப�கமாக அம�2= ேப<சி' கவன�தி$#2= நீ*கி 

எ�ேலா#� சில நிமிட*க+ த'�ற� தி#�ப< ெசBதா�. 

 

84ண6�4 இ2த ந�க� ேம� ஆ�திர� ��ட=. 

 

'ம2திாிக+ G3ட�தி� பாதியிேலேய ேபாB விAவா�க+. ந�க�க+ பாதி�4 ேம� 

தா' வ#வா�க+. அ�ப��ப3ட விேநாதமான வி<�திரமான நா3�� நா� 

வா!கிேறாெம'ப= உ*க>�4 ஒEெவா# கண�� நினவி#�க ேவ�A�' எ'@ 

ேப<சினிைடேய 4�தலாக இர�A வா�கிய*கைள� ெதாA�= வி3டா' அவ'. 

அEவள7தா'. உடேன G3ட�தி� சில ப4திகளி� ெம�ல ஒ# சலசல��� 

கிள�பிய=. 



66 

 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� ----    5555    

 

ஒ#வ��4 ம�ெறா#வ� அ��பணமாகி விAகிற நி<சயமான காத� எ'ப= 

�னிவ�களி' தவ<சாைலகளி� ப�தி சிர�ைதேயாA அைணயாம� கா�க�பA� 

ேவ+வி� தீைய� ேபா� எ'@� அவியாம� உ+ேளேய கனிகிற=. 

 

"இ2த d�றா��' இ2த� தைல�ைறயி� காரண காாிய*கைள< சி2தி�காமேல 

வி#�� ெவ@���களி� அ12தி நி�கிற ெக3ட வழ�க� தமி! ம�கைள எ�ப�ேயா 

எ�ேபாேதா ேநாB ேபால� ப�றி� ெகா�Aவி3ட=. அவசரமாக ெவறி ெகா�ட= 

ேபா� ேம� வி12= வ$ய வி#��கிறா�க+. அேத அவசர�ேதாA ெவறிெகா�ட= 

ேபா� ேம� வி12= வ$ய ெவ@�கிறா�க+. வி#�� ெவ@���க>�4 அ��பைட 

நியாய� ஒ'@� கிைடயா=. ெவ+ள� ெப#�கி� த�தளி�பவ�க+ ைக�4� 

கிைட�பைத அவசரமாக� ப�றி� ெகா+வ= ேபா� நி��ப2த� காரணமாக ஏேத6� 

ஒ'ைற� ெகா+ைகயாக� ப�றி� ெகா+கிறா�கேள தவிர நியாயமாக< சி2தி�=< 

ெசய� பAகிற ெகா+ைக நிதான�ைத� காேணா�" - எ'@ மன� ெகாதி��� 

தணியாம� ேம?� ஆேவசமாக வள�2த= அவ' ேப<8. 

 

அவ6ைடய ேப<சி$#2= அ1�த�� ஆேவச�� =ணிவி' உ@தி ெதானி�4� 

4ர?� G3ட�தி' சலசல�ைப அட*க< ெசBதன. யாேரா ஒ#வ� நAவி� =�A< 

சீ3�� ேக+வி எ1தி� ெகாA�த6�பினா�. ேக+வி அ2த< ச2த��ப�தி�ேகா - 

அ�ேபா= அவ' ேபசி� ெகா��#2த ேப<சி�ேகா ெபா#�தமி�லாம$#2த=ட' 

தனி�ப3ட �ைறயி� அவைன வ���4 இ1�பதாக7� அைம2தி#2த=. 

ந�கைர9�, அரசிய�வாதிைய9� ப�றி< ெசா�ெபாழிவி' ெதாட�க�தி� அவ' 

4றி�பி3ட உ�ைமகைள� ெபா@�=� ெகா+ள ��யாம� அவ� அ2த� 

ேக+விைய� ேக3�#�பதாக� ேதா'றிய=. அவ� அ2த� 4றி�பி3ட 

ந�க#�காகேவ உயி� வா1� விசிறி ேபா$#�கிற=. 

 

'ப�திாிைக �தலாளியி' வி#�� ெவ@���க>�4 ஏ�றப� மனித�கைள� �கழ7�, 

ெவ@�க7� பழகி� ெகா�Aவி3ட ஒ# நி@வன�தி� வயி�@� பிைழ�ைப நட�=� 

நீ*க+ இல3சிய� ேப8வ= உ*க>�ேக ேவ��ைகயாக இ�ைலயா?' - எ'ற 

ேக+வி�4� கீேழ 'G3ட�தி� ஒ#வ'' - எ'@ எ1திவி3A அ2த� ேக+விைய� 

ேக3டவ� த'ைன� த�பி�=� ெ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� இத�4� பதி� 

ெசா�$விட ேவ��ய= அவசிய� எ'@ எ�Sகிேற'" - என இ�ப�� ெதாட*கி 

அவ' ம@ெமாழி Gறிய ேபா= G3ட�தி� உ�சாகமான ைக�த3ட� ஒ$ எ12த=. 

உ+Vற< 84ண' சில சமய*களி� இ2த விதமான ெபா=� G3ட*கைள9�, 

ெசா�ெபாழி7கைள9�, தவி��க வி#�பினா'. பசிைய9�, சபல*கைள9� ேபா� 

மனித' நிர2தரமாக விட ��யாத பலFன*களி� ஒ'றான �க! தா' இ�ேபா= 

இ2த� ெபா= ேமைடகளி� எ�லா� ம$வாக< ெசலவழி�க�பAகிற=. தைலவ� 

ேப<சாளைர� �க!வ=�, ேப<சாள� தைலவைர� �க!வ=மாக� ெப#�பாலான 

ேமைடக+ ஒ# ச�பிரதாய< சட*காக அைமவைத� க�A பல�ைற தன�4+ மன� 

ெவ=�பியி#�கிறா' 84ண'. 

 

'பசி வ2திட� ப�=� பற2= ேபா4�' - எ'ற பழெமாழிைய இனிேம� மா�றி� 

ெகா+ள ேவ��ய=தா'. ப�ேதாA பதிெனா'றாக அ2த� பசிைய9� பற2= 

ேபாக< ெசB=விAகிற �=� பசி ஒ'@ இ#�கிறேத? �க!�பசி! வயி@ பசி�தவ�க+ 

பண�பசி பி��= அைலகிறா�க+. பண� பசி தீ�2தவ�க+ �க!�பசி பி��= 

அைலகிறா�க+. வயி�@� பசி தீ�2= ைகயி� வசதி�பசி பி��த=� �க!�பசி 

ேகாரமாக வாைய� திற�கிற=. இ2தியாவி' நகர*களி� ெசௗகாிய�+ள 

மனித�க>�4 இ�ேபா= �க!�பசிதா' பி��= ஆ3Aகிறெத'@ ேதா'றிய=. 

சிலைர� �க!வத�காகேவ பல G3ட*க+ ஏ�பாA ெசBய�பAகி'றன. 8த2திர� 

ேபாரா3ட கால�தி� G3ட� G�< ெசயலா�ற ேவ��ய அவசிய� இ#2த=. அ2த< 

8த2திர இல3சிய� ைகG�ய பிறேகா, மனித�க+ தனி�தனியாக7� அ2தர*க 

8�திேயாA� இ'@ நா3A�4� கடைமயா�ற ேவ��யி#�கிற=. G3ட*க+ 

அ2த� தனி� தனி� கடைம9ண�<சிைய மற�க< ெசB= விAவதாக� ேதா'றிய= 

84ண6�4. அ'@ அ2த� G3ட� ��2த=� 84ணனி' மன�தி� இ�தைகய 

உண�7கேள ேமேலா*கியி#2தன. யாேரா ஒ# ந�காிட� நிைறய ந'ெகாைட 

வா*கி� ெகா�A அவைர� �கழ ேவ��ய க3டாய�=�காகேவ அவ�க+ அ2த 

வாசக சாைல ஆ�A விழாைவ நட�தியி#�பதாக இ�ேபா= உண�2தா' அவ'. 

 

G3ட� ��2த=� =ளசி9� அவ+ கணவ6� ேமைடய#ேக வ2தா�க+. 

ேமைடய#கி� ஆ�க+ G3ட� அதிகமாக இ#2ததனா� =ளசி சிறி= ெதாைலவி� 

ஒ=*கிேய நி'@ ெகா+ள ேவ��யதாயி�@. அவ+ த' கணவனிட� ஏேதா 

ெசா�$ ேமைட�4 அ6�பினா+. =ளசியி' கணவ' ேமைடேயறி வ2= 
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�'�@வேலாA த'ைன�தாேன மீ�A� அறி�க� ெசB= ெகா�A 84ணைன< 

ச2தி�தா'. 84ண6� அ2த இள� ந�பைர� �'�@வேலாA வரேவ�றா'. 

"உ*கைள� தி#வ�$�ேகணியி� '�ரா�' ெசB=வி3A� ேபாகிேறா�. இ'@ 

உ*க+ ேப<8 மிக ந'றாயி#2த=. இைத எ�ப�9� தவறவிடாம� ேக3Aவிட 

ேவ�Aெம'@ எ' மைனவி ஆைச�ப3டா+. அவ+ ஆைச நிைறேவறிய=ட' 

இனிேம� உ*க+ ெசா�ெபாழி7கைள ஒ'@விடாம� ேக3க ேவ�Aெம'@ 

என�4� இ'@ ஒ# �திய ஆைச உ�டாகியி#�கிற=" - எ'ற ெபா#ளி� 

ஆ*கில�தி� Gறினா' =ளசியி' கணவ'. 

 

'மனிதனி' மன�ைத அவனறியாமேல திற�பத�4� பிற� பய'பA�=கிற 8லபமான 

க+ள< சாவி இ2த விதமான �கம' வா��ைதக+ தா'' - எ'ெற�ணியவனாக� 

தன�4�தாேன சிாி�=� ெகா�டா' 84ண'. �க�தி� கல�கேமா, =யரேமா 

ெதாியாம� பிளாH��கி� வா��ெதA�த= ேபா� நகர*களி' க�`ாி 

�க���களி?�, திேய3ட� வாயி$?� திாி9� ெச�வ� 4A�ப�= இைளஞ�க+ 

பலாிடமி#�4� நாகாிக� ேப<8� சிாி��� =ளசியி' கணவனிட�� இ#2தன. 

ஆணி' மனமி�லாதேதாA ெப�ணி' �க�+ள பல இைளஞ�க+ அ*க*ேக 

நகர*களி� க�`ாிகளி?�, அ?வலக*களி?� ெத'பAவா�கேள - அவ�களி� 

ஒ#வைன� ேபால�தா' எதிேர நி'ற =ளசியி' கணவ6� அ�ேபா= 

ேதா'றினா'. 

 

ேதச� கவைலேயா, F3A� கவைலேயா இ�லாம� உய� தர உ�திேயாக*கைள9�, 

ெசா4சான காத� வா!ைவ9� கன7 காண�G�ய இ2த விதமான இைளஞ�க+ - 

அதாவ=, ெச`லாB3 ெபா�ைமகைள� ேபா� சாதாரணமான 

காரண*க>�காகேவ உைட2=விட� G�ய ஆ�ைமய�ற இைளஞ�க+ பல� இ2த 

d�றா��� எ*4� அதிகாி�தி#�பைத< 84ண' பல�ைற பல இட*களி� க�A 

மன� ெநா2தி#�கிறா'. 

 

இ'ைறய இ2தியாவி' வ@ைமகைள� ப�றிேயா, நாைளய இ2தியா எதி�ெகா+ள 

ேவ��ய =யர*கைள� ப�றிேயா, நிைன�ேபா, கவனேமா, கவைலேயா இ�லாம� 

- த'ைனேய ைமயமாக ைவ�=� திைர�பட� கைதைய� ேபா� ஒ# ெசா�பன 

வா!�ைகைய� கன7 காS� இ�மாதிாி இைளஞ�க+ ெப#க� ெப#க இ2தியா 

ஆ�ைமயி� வ@ைமயைடகிற= எ'@ ேதா'றிய=. இ�தைகய இைளஞ�கைள� 

ப�றி 'மீைச �ைள�த ெப� பி+ைளக+' - எ'@ 84ண' �'� =ளசியிடேம 
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ச2த��ப� ேந#� ேபாெத�லா� ேக$ ெசBதி#�கிறா'. '�$ நக� பதி�த த*க< 

ச*கி$ அணி2= ெகா+>த�', '8#+ 8#ளாக �� வள��த�', இைவ தவிர� ெபாிய 

ேதசிய இல3சிய*க+ எ=7� பதியாத விடைல மன�ேதாA க�`ாி� ப�களி$#2= 

கீழிற*4� இ= ேபா'ற இைளஞ�களி$#2= மனவ$ைம மி�கவ�களான 

இராமகி#Nணேரா, கா2திேயா, மனவ$ைமேயாA உட� வ$ைம9� 

மி�கவ�களான சிவாஜிேயா, ேநதாஜிேயா, ம@ப� இ2தியாவி� ேதா'றி வர 

��9மா? - எ'@ விேநாதமாக� தன�4�தாேன அ��க� ஒ# ேக+வி ேக3A� 

பா��=� ெகா+வ= அவ' வழ�க�. 

 

'இ�ப� ஓ� அ�பாவி இைளஞ' தன�4� கணவனாக வரேவ�Aெம'@ =ளசி 

கனவி� Gட நிைன�தி#�க மா3டா+. எ' எ1�=�கேளாA� எ'ேனாA� 

எ�தைன அ2தர*கமாக� பழக ��9ேமா அ�தைன அ2தர*கமாக� பழகி இல�கிய 

#சிகைள உண�2த மன�பா*4டேன வா!�ைகைய எதி�பா��=� ெகா��#2தவ+ 

=ளசி. ெப�ேண ஓ� அழ4. அவளிட� ஞானேமா, க�விேயா, ச*கீதேமா, நடனேமா, 

ேச�2தி#2தா� அ= அவ>�4 ம�ேறா� அழகாகி விAகிற=. அழகி' ப�ேவ@ 

#சிகைள9� #சிகளி' ப�ேவ@ அழ4கைள9� பழகி� ெகா�A வி3ட =ளசிைய� 

ேபா'ற இள� ெப� ஒ#�தி - 'ெசா4சாக வா!வ=' - எ'பைத� தவிர ேவ@ #சிக+ 

எைத9� எதி�பாராத ஒ#வேனாA வா!வி� எEவள7 Qர� ைக ேகா�=� ெகா�A 

நட2= ேபாக ��9�? 

 

=ளசியி' நிைல சி2தி�பத�ேக ேவதைன த#வதாக இ#2த=. இ�ப� வா!வி� 

எதி�பா��தைத அைடயாம� ஏமாறிய ஓ� அழகிய ேபைத� ெப�ைண� 

கதாபா�திரமாக� ெகா�A எ1த ேந�2தா� அ2த� கதாபா�திர�தினிட� 

84ண6�4 எ�தைன பாி7 ெப#4ேமா அ�தைன பாி7 இ�ேபா= இ�ப�< 

சி2தி�4� ேவைளயி� ம3A� =ளசியினிட�� ஏ�ப3ட=. 

 

=ளசியி' அ2த� கைதயி� பாதி�க�ப3ட ம�ெறா# கதாபா�திர� தாேன எ'பைத 

மற2=வி3A நிைன�தாேலா மன� க#ைண மயமாக மாறிய=. தா' நி�4� 

எ�ைலைய� தனிேய தவி��=� ெகா�A ம�றவ�ைற எ�லா� விலகியி#2= 

பா��தா� க�பைனயாளனி' மன� தா' எEவள7 ெப#2த'ைம9ைடய 

தாயி#�கிற=? இ2த எ�ைலயி� நி'@ பா��கிற ேபா= ம3A� அவ6�4� 

=ளசியி' ேம� ேகாபேம வரவி�ைல. காவிய*களி' மிக உய�2த 4ணமான 

க#ைண அவ' உ+ள�ேத ெப#கி நிைற2த=. அ'@ அ2த� G3ட ��வி� 

அநாவசியமாக� =ளசியி' மன�ைத� ��பA�த வி#�பவி�ைல அவ'. 
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ம@�காம� அவ�க+ இ#வ#ட6ேம காாி� ேபாB� தி#வ�$�ேகணியி� இற*கி� 

ெகா�டா'. 

 

காாி� ேபா4� ேபா= 84ண' அதிக� ேபசவி�ைல. =ளசி ஆ�வமட*காம� ேக3ட 

இர�ெடா# ேக+வி�4 ம3A� 8#�கமாக� பதி� ெசா'னா'. =ளசியி' கணவ' 

காைர ஓ3�� ெகா�A வ2ததனா� பி'�ற� கத7க+ திற�க ��யாத ஒ# ப�க� 

கத7+ள அ2த 'ஓ�Hவாக'' காாி� 84ண' �'�ற� ஏறி� ெகா�டா'. =ளசி 

பி'�ற� தனிேய சிைற ைவ�க�ப3ட= ேபா� ஏறி� ெகா��#2ததனா� அவ+ 

�க�ைத� Gட< 84ணனா� சாியாக� பா��க ��யவி�ைல. தி#வ�$�ேகணி 

ெபாிய ெத#வி� - அைற�4 நா? வி3A �'பாகேவ இ#2த ெமH வாச$ேலேய 

அவ' இற*கி� ெகா�ட ேபா= =ளசி காாி$#2= கீேழ இற*கி அவ6�4 விைட 

ெகாA�க ேவ�Aெம'@ ஒ# ேவைள எ�ணியி#�கலா�. ஆனா� ஒ�ைற� கத7� 

பிர<ைனயா� அ=7� ��யாம� ேபாயி�@. 

 

ெமHJ� சா�பாA ��கிற ேநர�. அத�4 �'னறிவி�� சா�பா� ரச� ேபால7� 

(த�ணீ� ெப#கி), ரச� சா�பா� ேபால7� (அ�வ�ட� வைர வ�றி) ஆவ= தா'. 

ஏற�4ைறய அ�ப� ஆகிற ேநர� வ2தி#2த=. காBகறிக+ நிைறய� கA4 

மயமாக7�, ப#�� மயமாக7� ெவளிவ2தன. 

 

த'ைன நிைன�=� தவி�=� ெகா�A ேபா4� ஒ#�தியி' ஞாபக� உ+ேள 8A� 

ேவதைனயி� உணைவ< 8ைவயி�லாம� உ�A ���= வி3A அைற�4� ேபாB< 

ேச�2தா' 84ண'. 

 

ஒ#வைர ஒ#வ� �ாி2= ெகா�A ஒ#வ��4 ம�ெறா#வ� அ��பணமாகி விAகிற 

நி<சயமான காத� எ'ப= �னிவ�களி' தவ<சாைலகளி� ப�தி சிர�ைதேயாA 

அைணயாம� கா�க�பA� ேவ+வி� தீைய� ேபா� உ+ேளேய கனிகிற=. வா!வி' 

ேசா�7களி� அ= அைணவதி�ைல. நீ@ ம3Aேம C�கிற=. 

 

மன�ைத ஒ# �க�பA�=வத�காக ஏேத6� ந�ல ��தக�ைத எA�=� ப��கலா� 

எ'@ ��தக அலமாாிய#ேக ேபானவ' நீ�ட நா3களாக அ*ேகேய 

கவனி�க�படாம� கிட2த ஒ# �ைக�பட ஆ�ப�தினா� கவன� கவர�ப3A அைத 

�த$� எA�தா'. ஒ# கால�தி� அவ' கல2= ெகா�ட நிக!<சிகளி' பட*கைள 

எ�லா� =ளசி அதி� ப�திரமாக ஒ3� அல*காி�= அழ4பA�தி� ெகா�A 

வ2தா+. அவ' ெவளிநாA ெச'@ வ2த கால�தி� எA�த �ைக�பட*க>� அதி� 

இ#2தன. ஒ#�ைற விமான நிைலய�தி� க�க�தாவி$#2= ப�திாிைகயாள� 



71 

 

ெபடேரஷ' காாியமாக வ2தி#2த ந�ப� ேகாைஷ� தி#�ப வழிய6�ப அவ' 

ேபாயி#2த ேபா= =ளசி9� Gட வ2தி#2தா+. அ�ேபா= த�ெசயலாக 

ேவ@காாியமாக அ*4 வ2தி#2த 84ண6�4 மிக7� ேவ��ய �ைக�பட�கார� 

ஒ#வ� அவைன9�, =ளசிைய9� இ#வ#� அ#க#ேக ெந#*கி நி'ற ேநர�தி� 

அவ�கேள அறியாதப� ஒ# பட� பி��=வி3டா�. இர�A நா3க>�4� பிற4 

அ2த� �ைக�பட�காரரான நி#ப� மிக ந'றாக வ2தி#2த அ2த� பட�ைத� 

ெகா�A வ2= கா�பி�த ேபா= தா' 84ண6�ேக அ= ெதாி9�. பட�=�காக 

நி�கிேறா� எ'ற எ<சாி�ைக9� ஏ�பாA� இ�லாம� இ#வ#ேம த�ெசயலாக 

இய�பாB< சிாி�=� ேபசி� ெகா�A நி�4� ேபா= எA�க�ப3ட படமாைகயினா� 

அ= மிகமிக அழகாயி#2த=. 

 

பட�தி� =ளசி ெகா�=� ெகா�தாக� C�=� 4?*4� CIெச�ைய� ேபா� 

ெபா$7ற< சிாி�=� ெகா��#2தா+. எ�ேபா=ேம இனிைமயாயி#�கிற 

இராக*களி� எ�ேபாதாவ= சில சமய*களி� �திய க�பைனக>�, ச*கதிக>� 

பி�பAகிறா� ேபா� அ2த� பட�தி� அவ+ இய���4� அதிகமாகேவ 

அழகாயி#�பதாக< 84ண' அவளிட� அ'@ Gறிய ேபா= அவ+ அைத ம@�தா+. 

 

"எ'ைன விட நீ*க+ தா' அதிக அழகாயி#�கிறீ�க+ இ2த� பட�தி�" - எ'@ 

அவ+ அ�ேபா= அவைன ம3Aேம விய2தி#2தா+. 

 

"ஒ#வ� ேம� இ'ெனா#வ� ச�தியமான பிாிய� ைவ�=வி3டா� ெசா2த ஆழ4 

ச�ப2தமான த�ெப#ைம Gட� ேபாB விAகிற= பா��தாயா =ளசி? இ2த� பட�தி� 

நீதா' அழகாயி#�பதாக என�4� ேதா'@கிற=. நா' தா' அழகாயி#�பதாக நீ 

ெசா�கிறாB. எEவள7 8லபமாக, எEவள7 �னிதமாக, எEவள7 ந�பி�ைகயாக, 

எEவள7 ச�தியமாக ஒ#வ� ம�ெறா#வ#�காக வி3A� ெகாA�கிேறா� பாேர'" 

எ'@ தா' அ'ைற�4 மன� ெநகி!2= அவளிட� ெசா�$ய= Gட இ�ேபா= 

84ண6�4 நிைன7 வ2த=. 

 

ஞாபக*கைள9�, அவ�ைற� பசி�தவ' பழ*கண�4� பா��ப= ேபா� ம@ப� 

காண வி#��கிற ைந�பாைசைய9� தவி��க ��யாம� அ2த ஆ�ப�ைத எA�=� 

பிாி�= விமான நிைலய�தி� எA�க� ெப�ற பைழய பட� இ#2த ப�க�ைத 

விாி�தா' 84ண'. ேமைஜ விள�கி' ஒளியி� அ2த� பட� பளீெர'@ 

பிரகாசமாக� ெதாி2த=. �'� அ2த� பட�ைத ஆ�ப�தி� ைவ�4� ேபா= Gட, 

'அைத ஆ�ப�தி� ைவ�கலாமா Gடாதா' எ'ப= ப�றி =ளசி�4� அவ6�4� 
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இைடேய ஒ# சிறிய விவாத� நட2தி#�கிற=. அைத ஆ�ப�தி� ைவ�க� 

Gடாெத'@ அவ' வாதா�னா'. 'அ�ப��தா' ைவ�ேப'' எ'@ அவ+ 

பி�வாத� பி��= அைத ைவ�தி#2தா+. அ2த� பட�தி' பி'�ற� அ�ேபா= 

அவ+ ஏேதா எ1தியதாக� Gட அவ6�4 நிைனவி#2த=. நா'4 ஓர�� பட� 

ெசா#க� பAவத�காக அைம2தி#2த ம���களி$#2= C�ெகாBவ= ேபா� 

பட�ைத ெம�ல விAவி�=� பி'�ற� பா��தா' அவ'. 

 

"உவைம9� ெபா#>� ேபா� ஒ#மன� இ#வ�வ�" - எ'@ எ1தியி#2த=. ��= 

��தாக� =ளசியி' ைகெய1�= தா' அ=. தி_ெர'@ ஒ# விநா� உ+ேள எ12த 

சின�தீயி' அன$� - அ2த� பட�ைத அ�ப�ேய கிழி�ெதறி2= விட ேவ�A� 

ேபா� ைக =�=��த=. ஆனா� அA�த விநா� அ�ப�< ெசBய7� மன� 

வரவி�ைல. 

 

ஒ# கால�தி' ஞாபக�ைத இ'ெனா# கால�தி� கிழி�பதா� தா' எ'ன பய'? 

பட*கைள� ப�திர� பA�=வேதா, ேச��= ைவ�பேதா அவ6�4 வழ�கமி�ைல. 

=ளசிதா' C�ெபாழி� ஃேபா�ெமனிட� ெசா�$ அழகிய ஆ�பெமா'@ ைப�A 

ெசB= வா*கி எ�லா� பட*கைள9� ேசகாி�= இ�ப� ஒ3� அவ' அைறயி� 

ெகா�A வ2= ைவ�தி#2தா+. ஒ# கால�தி� இர�A ேப#� ஒேர 

ஞாபகமாயி#2தா�க+. இ�ேபா= தனி�தனி ஞாபக*களாகி வி3டா?� பைழய 

ஒ#ைமைய மற�க7� ��யவி�ைல; தவி��க7� ��யவி�ைல. 

 

எEவள7 ேவகமாக அ2த ஞாபக*கைள வரவைழ�=� ெகா+ள �ய'றாேனா 

அEவள7 ேவகமாக உடேன அவ�ைற மற2= ேவெறைதயாவ= நிைன�க ேவ�A� 

ேபால ஆ�றாைம9� வ2த=. ஆ�ப�ைத� Q�கி ைவ�=வி3A ஏேதா ��தக�=ட' 

ம@ப� நா�கா$யி� வ2தம�2தா'. ��தக�தி� மன� ெச�லவி�ைல. எ�தைனேயா 

பல நா3களி� எ�தைனேயா பல சமய*களி� எ1=வத�காக அவ' வி#�பிய 

தனிைம இ'@ இ2த விநா�யி� ேவதைன த#வதாயி#2த=. ெசா2த 

நிைன7கேளாA தனிேய இ#�4� அ2த நிைலேய விேராதிேயாA தனிேய 

விட�ப3ட= ேபா'ற உண�ைவ� ெகாA�த= அவ6�4. எ*காவ= ெவளிேய 

ஓ��ேபாB 'இ= ெபாிய உலக� - இ*4 பயமி�ைல' - எ'ப= ேபா� மனித�கேளாA 

ஒ3�� ெகா+ள ேவ�A� ேபால� தாபமாயி#2த=. அைற�கதைவ� C3�� 

ெகா�A ஏேதா நிைன�=� ெகா�டவனாக� கட�கைர�4� �ற�ப3டா' 

84ண'. 
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மாநில� க�`ாிய#ேக ைபகிரா�3H ேராA� கட�கைர< சாைல9� கல�4மிட�தி�  

தமி!� தா�தாவி' சிைல கடைல ேநா�கியப� இ#3�� எைதேயா ெமௗனமாக�  

பா��=� ெகா��#�ப= ேபா� ெதாி2த=. ம*கிய நீல வ�ண�தி� ேமக� 

நைனவ= ேபா� இதமான ஒளி9ட' கட�கைர விள�4க+ ெத'ப3டன. மண$� 

இற*கி உ3�றமாக� ெத�4 ேநா�கி< ெச�?� சாைலயி� கா�றாட நட�கலானா' 

84ண'. கட�கா�@ உட$�ப3A� தடவிய=� ஏேதா ஒ# ��=ண�<சி பிற2த=. 

வியாபாரெம�லா� ��2= இரவி� 4A�ப சகித� காாி� வ2= கா�@ வா*4� 

ெசௗகா�ேப3ைட த*கசாைல� ெத# ேச3க+, ெசௗக�க+, கட�கைரயி� 

கா#ட6�, ைககளி� பாA� �ரா'சிHட� ேர�ேயா�க>ட6� ெத'ப3டன�. ஒ# 

�ைலயி� ஓ� ஆ*கிேலா இ2திய� ெப�ைண� த1வினா� ேபால பா�3 Hலா� 

அணி2த இைளஞ� ஒ#வ� நடனமாக நட2= ேபாB� ெகா��#2தா�. அவ' 

ேபாB� ெகா��#2த சாைலயி� அவ6�4 ேநெரதி� திைசயி� அவைன� கட2= 

விைர2த ெபாிய கா� ஒ'றி$#2= ஒ# கண� கா�ேறாA வ2= பாB2த உய�தர 

ெச�3 வாசைன, ம�$ைக�C மண�, கட�கைர ேமக� 4விய$� அட*கி� 

ெதாி9� சிறிய நில7, ெதாைலவி� �ரா'சிHடாி$#2= ேக34� லதா 

ம*ேகNகாி' நளினமான 4ர� எ�லாமாக< ேச�2= ஏேதா ெபாிதாக� க�பைன 

ெசBய ேவ�A� ேபால அவ' மன�ைத� கிளர< ெசBதன. �4வத�4 உட� 

கிைட�காத ஆவிைய� ேபா� அ2த� க�பைன ேபயாB அைல2தேத ஒழிய 

இ'னெத'@ ஒ# வ�வி� வ2= உ#வாகவி�ைல. 

 

நட2= ெகா�ேடயி#2தவ' - த�ெசயலாக எதிேர வ2த ம�ெறா# காாி' ேம� 

பா�ைவ ெச'ற=ேம திAெமன� தைல4னி2= விலகினா'. =ளசி9�, அவ+ 

கணவ6� அதி� வ2= ெகா��#2தா�க+. =ளசி காைர �ைரE ெசB= 

ெகா��#2தா+. அவ+ கணவ' அ#ேக அம�2தி#2தா'. அவ+ G2த$� ஒ# 

Gைட C<சாி2= ெகா��#2த=. விள�4 ெவளி<ச�தி� எதிேர நA<சாைலயி� 

தனிேய நட2=வ#� அவைன அவ+ பா��= வி3�#�க ேவ�A�. கா� அவன#ேக 

வ2= நி'@விA�ேபா� அ�தைன ெம=வாக ேவக� 4ைற2த=. ச3ெட'@ 

சாைலயி$#2= விலகி மண$� இற*கி விைரவாக இ#ளி� நட�பத' �ல� 

அைத� தவி��தா' 84ண'. அ2த நிைலயி� அவ' ெநI8 ேவகமாக அ��=� 

ெகா�ட=. கா�க+ மண$� ேசா�2தன. எனி6� அவசரமாக விைர2= அ�ேபா= 

அவைளேயா அவ+ கணவைனேயா ச2தி�= விடாம� த�பி�க ேவ�Aெம'ற 

ஆவ?� பரபர��ேம கா�கைள உ2தின. அவ' ெசBத= ேபாலேவ அவ�க>� 

F3��4� ேபாB உணைவ ���=� ெகா�A ேவ@ ெபா1= ேபாகாம� 

கட�கைர�4� �ற�ப3�#�க ேவ�A�. ந�ல ேவைளயாக ேவக� 4ைற2= 

ெம=வான கா� ஒ# விநா� அ*4 நி'றபி' ம@ப� வட�4 ேநா�கி விைர2= 

வி3ட=. 
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அ2த இரவி� அ2த நிைலயி� =ளசிைய9�, அவ+ கணவைன9� ச2தி�= அவ�க+ 

தனிைமைய� பாழ��கேவா, த' மன�ைத ேவதைன� பA�தி� ெகா+ளேவா 

அவ6�4 வி#�பமி�ைல. மாைலயி� ராய�ர� வாசகசாைல� G3ட�தி�4 அவ+ 

த' கணவேனாA வ2= உ3கா�2தி#2தேத அவ6�4< சாியாக� படவி�ைல. 

=ளசியி' ேபதைம அவ6�4� பி��தெத'றா?� இனி9� அவ+ ேபைதயாக 

இ#�பதனா� அவைள மண2= ெகா�ட அ2த இ'ெனா#வ� பாதி�க�படலா� 

எ'6� உண�ேவ அவைன இ�ப� எ�ண ைவ�த=. இர7 ஒ'ப= மணி�4 ேம� 

=ளசி 8�மா இ#2தா?� அவ+ அ�மாேவா, அ�பாேவா Gட, "ஏன�மா =ளசீ! 

மா�பி+ைளைய அைழ�=� ெகா�A கட�கைர� ப�கேமா ஏதாவ= சினிமா7�ேகா 

ேபாBவி3A வாேய'! எ=�4 இ�ப� இ2த நா�கா$ேய சதெம'@ ��தக�ைத� 

க3�� ெகா�A அ1கிறாB?" - எ'@ தைலயி� C ைவ�= அல*காி�=வி3A� 

Q��யி#�கலா�. வா!�ைக அ�ப�� Q�ட�பAவ=தா'. �திதாக 

மணமானவ�க+ ேம� எ�ேலா#� கா�பி�கிற ெபா=�க#ைண அ�ல= 

ெப#2த'ைம இ=தா' எ'பைத அவனா� உணர ��2த=. 

 

காைர ஓ3�� ெகா�A வ2த =ளசி த'ைன� பா��= வி3டாெள'@தா' 

அவ6�4� ேதா'றிய=. அ�ேபா= அ*ேக த'ைன� பா��தேத அவைள� கல*கி 

நிைல4ைலய< ெசBதி#�4ெம'@ எ�ணினா' அவ'. கணவ' ஒ'@ ேக3க 

அவ+ ஒ'@ பதி� ெசா�ல நிைன7 ஒ#�ற� உட� ஒ#�றமாக அA�த சில மணி 

ேநர*க+ அவ+ த�தளி�பதாக அவனா� க�பைன ெசBய7� ��2த=. அவ>�4 

அ2த நிைலைமைய உ�டா�கியத�காக� த'ைன� தாேன க�2= ெகா�டா' 

அவ'. 

 

'எEவள7 8லபமாக எEவள7 �னிதமாக எEவள7 ந�பி�ைகயாக எEவள7 

ச�தியமாக ஒ#வ� ம�ெறா#வ#�4 வி3A� ெகாA�கிேறா�; பாேர'?' - எ'ற த' 

வா�கிய�ைத நிைன7 G�2தா' அவ'. இ'6� அதிக ப3சமாக இ'6� 

ெப#2த'ைமயாக இ2த ேவதைனைய மற2= அைமதியைடகிற அள7 வி3A� 

ெகாA�4� ப�4வ� தன�4 வரேவ�Aெம'@ அவ6�4� ேதா'றிய=. 

'ேமாக�ைத� ெகா'@விA; அ�லா� எ' �<ைச நி@�திவிA' - எ'@ பாரதி 

பா�யி#�ப= எ�தைன ெபா#�தமாயி#�கிறெத'@ இ2த விநா�யி� விய2தா' 

அவ'. ேமாக�ைத ெபா@�த வைரயி� அ= ஒ# 8கமான ந�பி�ைக. அ2த ந�பி�ைக 

மனிதனிடமி#2= அழிய7� ேநரலா�. ஆனா� அ=ேவ மனிதைன அழி�க வி3A 

விட� Gடா=தா'. எ$ய3H ேராA கா2தி சிைல�ப4தி கடறகைர வைர நட2= 
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வ2தாகி வி3ட=. ம@ப� வ2த வழிேய தி#�பினா� =ளசிைய< ச2தி�க ேந#ேமா 

எ'ற பய�தி� கா2தி சிைலய#ேக ேமேல ஏறி� கட�கைர< சாைலயி� தி#�பி 

நட2தா' 84ண'. கட�கைரைய வி3A நீ*கி விைரவி� அைற�4� தி#�பினா� 

ேபா=� ேபா� மன�தி� விைர7 ���#2த=. 'யாைர� தவி��க வி#��கிேறாேமா, 

அவ�கைளேய ம@ப� ம@ப� ச2தி�க ேந�கிற அள7�4 இ2த உலக� எ�தைன 

சிறியதாயி#�கிற=' - எ'@ உலைக எ�ணி விய2தப� அவ' அைற�4� ேபாB< 

ேச�2தா'. 84ண6�4� த' மன�தி' ேவதைனைய எதிலாவ= ெகா3ட ேவ�A� 

ேபா$#2த=. எைத எ1தினா?� அதி� மனேவதைனதா' 8#தி ேச#� ேபா� ஒ# 

தவி�� உ2திய=. அைமதியான இரவி� 'கட�கைர� தாழ�C' - எ'ற ெபயாி� ஒ# 

கவிைத எ1தினா' அவ'. 

 

C�=� ெபா$2தி#2தாB - ந@�Cேவ 

      ெபா'னி' ெம#ேகறி� 

      ெபா$ மி'னி' ஒளிேயறி� 

கீ�@ ெவ��தி#2தாB - மணெம'6� 

      கா�@� ேதேரறி� 

      க'னிைம கனி2தி#2தாB 

ேந�@ மல�2த= நீயறிவாB - உ�� 

      ெநA*கட� தானறி9� 

      உவ��கைர மணலறி9� 

ேவ�@ மனித�க+ யாரறிவா� - ஒ# 

      ேவதைன ேபசிA� 

      உ+ள� மணமானா� 

சா�ற� பிறாி�ைல - ேபாB< 

      சார� கரமி�ைல 

      சாிய� ேதாளி�ைல 

ஏ�@< Dட� 4ழ$�ைல - ெசா� 

      எA�= ெமாழிய� கவியி�ைல 

      இைண�= ெமாழிய� பதமி�ைல 

ேபா�ற ��யா� காத�ேபா� - உயி� 

      ேபா�வைர ேவ� ெநIச� 

      ேவ�வைர ேபா� நிைன7 

நா�றி� ம�9� பயி�ேபால - ெவ@� 

      நா�ற� கட?+ சி@மடலாB 

      நா6� நீ9� உதி�2திAேவா�! 
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நிைன�பி' த�ெசயலான வா��பி� கவிைத எ�ப� வ2தேதா அ�ப�ேய அைத 

எ1திவி3A அவ' உற*க< ெச'ற ேபா= மணி பதிெனா'றைர�4 ேம� 

ஆகியி#2த=. சில இட*களி� பத*கைள மா�றி< ெசா� ெம#4� ெபா#+ ெம#4� 

ெகாA�= ஓைச நய�ைத< ெச�பனிட ேவ�A�ேபா� ேதா'றினா?� அ�ேபா= 

அைத< ெசBய இயலாம� ேசா�7 வ2= தA�த=. காைலயி� அைத< ெசB= 

ெகா+ளலா� எ'@ எ�ணி< 84ண' கவிைதைய அ�ப�ேய வி3�#2தா'. 

Q*க� ெதாட*கியேபா= மணி எ'ன இ#�4� எ'@ நிைனவிராத ஏேதா ஒ# 

d$ைழ விநா�யி� Q�க� அவைன� ப�றி ஆ��#2த=. ஆனா� ஒ# விநா�தா' 

Q*கி ��2த= ேபா$#2த=. அத�4+ ேவகமாக� ெபா1= வி�2=வி3ட=. அ2த� 

கண ேநர�ைத� ேபா'ற ஆ!2த Q�க�தி?� அவ' ஒ# கன7 க��#2தா'. 

'கட�கைர� தாழ�C' எ'ற கவிைத C�ெபாழி$� ெவளிவ2= அைத� =ளசி9� 

ப��=வி3A அவனிட� வ2= ேகாப�ேதாA ஏேதா ஒ# ேக+வி ேக3ப= ேபா'ற 

ெசா�பன� அ=. 

 

 'சா�ற� பிறாி�ைல - ேபாB< 

 சார� கரமி�ைல 

 சாிய� ேதாளி�ைல' 

  

எ'ற வாிகைள எ'ன அ��த�தி� அவ' எ1தியி#�க ��9�? எ'@ 

அவனிடமி#2ேத அறி2= ெகா+ள �ய?கிறா+ =ளசி. அவ' அத�4� பதி� 

ெசா�வத�4+ உற�க� கைல2= விழி�= விAகிற=. அ'@ காைலயி� எ12தி#2த 

ேபாேத அவ6�4 மிக7� தள�<சியாக இ#2த=. அவ' நீரா�� தைல =வ3�� 

ெகா�A தி#�பிய சமய�தி� எதி�பாராம� ப�திாிைக அதிப� நாகசாமியிடமி#2= 

அவ6�4 ஃேபா' வ2த=. அவ6ைடய அைற எ�S�4 அவ� ஃேபா' ெசBவ= 

எ�ேபாதாவ= அC�வமாக இ#�4�. அவசர ஆ�திர�தி�4� G�பிAவத�காக 

அவ' த' லா3^ ெட$ேபா' எ�ைண9� அைற எ�ைண9� அ?வலக�தி� 

ெகாA�தி#2தா'. நாகசாமி9� அைத அ?வலக�தி$#2= தா' விசாாி�=� 

ெதாி2= ெகா��#�க ��9�. யாேரா ஒ# ��கியமான உ�திேயாக� பிர�க� 

��$யி$#2= த' F3��4 வ2தி#�பதாக7�, அவைர அவ6� ச2தி�= 

அறி�க� ெசB= ெகா+வ= ந�லெத'@� Gறினா� அவ�. சாியாக� காைல 

ப�=மணி�4< சா2ேதாமி$#�4� தம= ப*களா7�4 அவைன வ2=விட< ெசா�$ 

உ�தர7 ேபா3டா� அவ�. அ*ேக ேபானா� அவைர< ச2தி�=வி3A அ��ற� 

அ�ப�ேய காாியால�=�4� ேபாக�தா' ேநர� சாியாயி#�4�. காைல< சி�@�� 

காபிைய ���=� ெகா�A ஒ'பதைர மணி�4 ஒ# டா�J பி��= அவ' 

�ற�ப3டா'. டா�J நாகசாமியி' ப*களா கா�ப7�A�4+ Lைழ2த ேபா= 
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�'�ற� மர�த�� �� ெவளியி� =ளசி9�, அவ+ கணவ6� அம�2= ேபசி� 

ெகா��#�ப= ெதாி2த=. தி#மண வி#2தி'ேபா= அ<சக ஊழிய�க+ அவ>�4 

அ'பளி�பாக வழ*கிய 84ணனி' நாவ�க+ சில அவள#ேக கிட2தன. அவ+ 

அ2த� ��தக*கைள� கா�பி�=� த' கணவனிட� ஏேதா ெசா�$� 

ெகா��#2தா+. இத�4+ டா�J அவ�க+ அம�2தி#2த இட�ைத� கட2= 

ப*களாவி' ேபா��ேகா7�4+ ேபாB நி'@வி3ட=. அ2த இட�தி� ம@ப� 

காாியாலய� தி#��வத�4< 8லபமாக வாடைக வாகன*க+ எைவ9� அ#கி� 

கிைட�க வழியி�ைல எ'பதா� வ2த டா�Jையேய ெசா�$ நி@�தி ைவ�=வி3A 

உ+ேள ேபானா' 84ண'. நாகசாமி9�, அவ#ைடய ந�ப#� �' ஹா$ேல 

அம�2தி#2தன�. நாகசாமி 84ணைன உ�சாகமாக வரேவ�@ அ2த ந�ப#�4 

அறி�க�பA�தி ைவ�தா�. 

 

"இவ�தா' மிHட� ச2திரDட', ஐ.சி.எH. ெட�$யிேல ெட�� ெச�ெர3டாியாக 

இ#�கிறா�. என�4 மிக7� ேவ��யவ�. சமீப�தி� அரசா*க� காாியமாக 

ஐேரா�பிய அெமாி�க நாAகளி� 8�@� பிரயாண� ெசB=வி3A வ2தி#�கிறா�. 

'$3டேரசாிேல' Gட ெரா�ப ஈAபாA உ�A" எ'@ நாகசாமி ெசா�$� ெகா�ேட 

வ2தேபா= ைப�பி� �ைக�=� ெகா��#2த அ2த ஐ.சி.எH. அதிகாாி ைப�ைப 

வாயி$#2= எA�= வி3A, "தமிழி� நா' அதிக� ப�<சதி�ைல. ம'னி�கS�. 

'$3டேரச�6' நாகசாமி ெசா'னைத இ*கிWN எ'@ ம3A� தா' எA�=� 

ெகா+ள ேவ�A� நீ*க+" - எ'@ 4@�கி3டா�. 

 

"அ�ப�யா! மி�க மகி!<சி" எ'@ ஒ���4� பதி� ெசா�$ ைவ�தா' 84ண'. 

அவ6�காக நாகசாமி வரவைழ�த காபிைய� 4��=வி3A அவ' தைலநிமி�2த=� 

ஐ.சி.எH. அதிகாாி அவனிட� ஒ# ேக+வி ேக3டா�. 

 

"தமிழி� Hடா�ட�டா இ=வைர ஒ�Sேம வரேல ேபா$#�ேக? நீ*க எ'ன 

நிைன�கிறீ*க... மிHட� 84ண'...?" 

 

84ண6�4 கAைமயான ேகாப� வ2த=. ஆனா� அைத அட�கி� ெகா�A, 

"Hடா�ட�A'னா நீ*க எைத அள7ேகாலாக ைவ�=< ெசா�கிறீ�க+? அ�ல= 

அLமானி�கிறீ�க+?" எ'@ ேக3டா'. 
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"இ�ைல! என�4� ெதாி2த ம3��தா' ெசா�கிேற'." 

 

"உ*க>�4�தா' தமிழி� அதிக� பாி<சய� இ�ைலெய'@ நீ*கேள �த$� 

ெசா�$வி3_�கேள?" எ'@ அ2த� ேக+வியி' கAைம எதிராளி�4� ெதாி2= 

விடாதப� சிாி�=� ெகா�ேட அவைர� ேக3டா' 84ண'. அ2த விவாத�ைத� 

தவி��க வி#�பிய நாகசாமி நAவி� 4@�கி3A, "அதி#�க3A�! இ�ேபா= ந� 

ச2திரDட' ஒ# காாிய� ெசBதி#�கிறா�. அவ� 8�றி� பா��த நாAகைள� ப�றி 

ஆ*கில�தி� மிக அ��தமாக ஒ# பிரயாண� க3Aைர� ெதாட� எ1தியி#�கிறா�. 

அைத நா� ஏதாவ= பய'பA�தி� ெகா+ள ேவ�Aெம'@ என�4 ஆைச" எ'றா� 

நாகசாமி. இைத< ெசா�$ய அளவி� ச2திரDட' ஐ.சி.எH. �க� மல�2தா�. 

84ண' பாிதாபமாக நாகசாமி ேம?� எ'ன ெசா�ல� ேபாகிறாேரா எ'பத�காக 

அவ� �க�ைத� பா��தா'. 

 

"ாிய$... இ3 இH ெவா�ட���... மிHட� 84ண'" எ'@ அ2த� பிரயாண� 

க3Aைர� ெதாடைர� ப�றி மீ�A� 4றி�பி3டா� நாகசாமி. 84ண' ஒ'@� பதி� 

ெசா�ல� ேதா'றாம� இ#2தா'. தமி!நா3�� ெமாழி9ண�7�, தரமான இல�கிய 

உண�7� ெப#காதத�4< ச�க�தி� அதிக வசதி9+ள ெச'ற தைல�ைற உய� 

வ��க�தா#�, மிக� 4ைற2த வசதி9+ள அ�ம3ட�தா#ேம காரணமாயி#�பதாக 

அவ6�4� ேதா'றிய=. உய� வ��க�தா� தமிைழ இல3சிய� ெசBவதி�ைல. அ� 

ம3ட�தா#�4 வயி�ைற� க17வைத� தவிர ேவெறைத9� இல3சிய� ெசBய 

ேநரமி�ைல. ஏேதா சில நA�தர வ��க�தா� தா' ெமாழி9ண�ைவ9� த*க>ைடய 

பல சிரம*களிைடேய க3�� கா�க ேவ��யி#�கிற=. 'ச2திரDட' ஐ.சி.எH. 

தாBெமாழி� ப�றி�லாம� ஆ*கில�தி� எ1தி� ெகாA�=� தமிழி� அைதேய த' 

ெபயாி� வர< ெசBய ��கிற=. ெமாழிைய9� இல�கிய�ைத9� ப�றி� கவைலேய 

இ�லாம� நாகசாமி பல ப�திாிைககைள நட�த ��கிற=. அ��=� த+>கிற 

ப�திாிைக� காகித*கைள வி�க எ*ெக*ேகா ஏஜ�Aக+ இ#�ப= ேபா� ��தியி' 

ஏஜ�Aகளாக இவ�களிட� எ'ைன� ேபா� சில� ஆசிாிய� 41வி� சி�கி� 

ெகா+கிேறா�. அEவள7தா'!' - எ'@ ேவதைனேயாA சி2தி�தா' 84ண'. 

=ளசிைய9�, ஃேபா�ெம' நா9Aைவ9� ேபா� �திய தைல�ைறயி' வள�<சிைய� 

�ாி2= ெகா�A சில� இர�A வ��க�தி$#2=ேம இ2த� ப�க� கவர�படலா�. 

ஆனா� பல� இ'6� கவர�படவி�ைல எ'ப= மன�ைத வ#�த�தா' ெசBத=. 

ெசா2த ேதச�தி' இல�கிய� பார�பாிய�, ெசா2த ெமாழியி' அழ4க+, ெசா2த 

நா3�' ெப#மித*க+, இவ�ைற எ�லா� அல3சிய�பA�=கிறவ�கைள< ச2தி�க 
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ேந#� ேபா= அவ' மன� இ'@ ேபா� இ�ப��தா' பல�ைற 4�றி� 4�றி 

அட*கியி#�கிற=. 

 

இ�ேபா= நாகசாமி எத�4� G�பி3ட6�பியி#�கிறா� எ'ப= 4றி�பாக 

அவ6�4� �ாி2= வி3ட=. ச2திரDட6� அவ#ைடய ஐ.சி.எH. ப3ட�� ேச�2= 

பைட�த ஆ*கில� பிரயாண� க3Aைர� ெதாடைர� தா' ெகா�A ேபாB� 

தமிழா�கி அழ4பA�தி அவ� ெபயாி� C�ெபாழி$� வர< ெசBய ேவ�A� 

ேபா$#�கிற=. இ2த d�றா��� இ2த இட� மாறிய ஆைசக+ மனித�க>�4 

மிகமிக< சாதாரணமாக வ#கி'றன. 'டா�ட#�4< சினிமாவி� ந��க ஆைச. 

ந�க#�4 அரசிய� தைலவராக ைந�பாைச. ஓ3ட�கார#�4< ச*கீத� பாட 

வி#�ப�' எ'@ ைகயி$#�கிற கடைமைய9� சாியாக< ெசBயாம�, ஆைச�பAகிற 

காாிய�=�4� ேபாதிய த4தியி�லாம� பல� வா!�ைகைய� 4ழ�பி� ெகா+வைத 

அவ' G�2= கவனி�தி#�கிறா'. ச2திரDட6�காக அLதாப�ப3A� ெகா�ேட 

நாகசாமி எA�=� ெகாA�த அ2த ைட� ெசBத ஆ*கில� க�ைதைய வா*கி� 

ெகா�டா' அவ'. ம�ெறா# ெபாிய அ3ைட� ெப3�யி� ஒ# வ�� 

ெவளிநா3A� �ைக� பட*கைள9� அ+ளி� ேபா3A எA�=� ெகாA�தி#2தா� 

ச2திரDட'. 

 

"ஒ# ப�= வார� வ#மி�ைலயா?" எ'றா� நாகசாமி. 

 

"வரலா�. பா��கிேற' சா�..." 

 

"எ�ப�9� பா��=� ேபா3AடS�... ந�லா� தானி#�4�..." எ'@ ம@ப�9� 

அ1�தினா� நாகசாமி. 

 

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

 

"ஐ வி� ேகா �) தி Hகிாி�3, இ'பா�� \ சா�..." எ'@ அவ' அவ� ேப<ைச� 

க�தாி�த வித� அவ#�ேக ச*கட�ைத உ�A ப�ணினா?� அவைன ேநா�கி 

வா�ய �க�ேதாA �'�@வ� C�க �ய'றா� ச2திரDட'. 84ண' அ�ப�� 

ேப<ைச ெவ3�ய= நாகசாமி�4� Gட� பி��கவி�ைல. அவ� �க�� ச�ேற 

வா�ய=. இத�4+ =ளசி9� அவ+ கணவ6� Gட� ேதா3ட�தி$#2= உ+ேள 

வ2= வி3டா�க+. அவ+ ைகயி$#2த 84ணனி' நாவ� ��தக*கைள� 
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த�ெசயலாக� கவனி�த ச2திரDட' ஐ.சி.எH. அவ�ைற அவளிடமி#2= ேக3A 

வா*கி அல3சியமாக� ப�க*கைள� �ர3�னா�. 

 

"இ2த இர�ைட9� பதிேனழாவ= �ைறயாக இ�ப ப��கிேற' மாமா..." எ'@ 

=ளசி அ2த ஐ.சி.எH.காராிட� ஆ�வமட*காம� ெசா�$யேபா=, 

 

"ச< எ... கிெரJ ைர3�*..." எ'@ ஏேதா சில ஆ*கில வா��ைதகைள ெம'@ 

�1*கினா� அவ�. 84ண' அ*4 வ2தி#�பைத� தா' அறி2த இ2த� கணேம 

ம@ப� தா' அ2த வரைவ� ெகா�டாட வி#�பியவைள� ேபால, "சா�பிட ஏதாவ= 

ெகா�A வ#கிேறேன? ஜூH, காபி, _, ஏதாவ=...?" எ'@ அவன#ேக வ2= �க� 

மல�2தா+ =ளசி. 

 

"ஆயி�@..." எ'@ 8#�கமாக7� அட�கமாக7� பதி� வ2த= 84ணனிடமி#2=. 

அவ' விைட ெப�@� ெகா�ட ேபா= =ளசி ம3A� வாயி�வைர வ2= 

வழிய6�பினா+. டா�J நக#வத�4 �' ஒ# விநா� கா� கதவ#ேக ெந#*கிய 

=ளசி, "இ�ப� அகால�தி� எத�காக கட�கைர மண$� கா� வ$�க< 

8�@கிறீ�க+? Q�க� ெக3டா� உட�� எ'ன�தி�கா4�?" - எ'@ ெம�$ய 

4ர$� விசாாி�த ேபா=, "நா' எ*ேக கட�கைர�4 வ2ேத'? ேந�@ அைறைய 

வி3A நா' எ*4ேம ேபாகவி�ைலேய?" எ'@ தி3டமி3A� ெபாB ெசா'னா' 

அவ'. =ளசியி' �க� பி'னா� மைற2த=. டா�J விைர2= வி3ட=. 

�ட�கைரயி� �த� நாளிர7 தா' பா��த= அவ' தானா இ�ைலயா எ'@ 

ெதாி2= ெகா+ள� =ளசி இ2த� ேக+விைய மிக7� சா=ாியமாக� ேக3�#2தா+. 

அவ+ அைத� ெதாி2= ெகா�டா� Fணாக மன�ைத அல3�� ெகா+வாேள 

எ'பத�காக அவ' ெபாB தா' ெசா'னா'. 'நா� பா��த= 84ணனி�ைல - 

பாவ�! ேவ@ யாேரா ேபா$#�கிற=' - எ'@ நிைன�தாவ= அவ+ நி�மதி 

ெபற3Aேம என எ�ணிேய அவ' அைத மைற�தா'. 'தா' கணவேனாA காாி� 

உ�லாசமாக� கட�கா�@ வா*க வ2ததாக' - அவ' எ�ணி ம@4வாேனா என 

நA*4� அவ+ உ+ள�=�4 அ2த நA�க�ைதேய ேம?� வள��4� பதிைல� தா' 

ெதாிவி�கலாகா= எ'ற காத� ெப#2த'ைமைய அ2த� கண�தி� 84ண' 

கா�பா�றினா'. காத� எ'ப= பி'ேவ@ எ*4 தா' இ#�கிற=? 'அவ' 

அகால�தி� கட�கைர மண$� அநாைத ேபா� கா�ேதய< 8�றி� 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' எ�ப� எ�ப�� தியாக� ெசBகிறா�க+ மனித�க+? எEவள7 

ச�தியமாக ஒ#வ#�ெகா#வ� வி3A� ெகாA�கிறா�க+? த'6ைடய 

ந�பி�ைககைள ஒ#வனிட� Cரணமாக ஒ�பைட�= வி3ட ஒ#�தியி' உட�ைப 

அ��ற� ேவ@ யா� மண2= ெகா�டா� தா' எ'ன? உ�ைமயி� அ2த 

ந�பி�ைககைள ஆ+கிறவ' அ�லவா அவ+ மன�ைத ஆ+கிறா'? உட�� மிக 

மிக< சிறிய உ�ைமயாகி விAகிற அள7 காத$� மன� ெதாட�பான இரகசிய� 

தியாக*க+, ஆதர7 அபிமான அ2தர*க*க+ மைலமைலயாக எEவளேவா 

இ#�கி'றனேவ! காாியாலய�தி�4� ேபாகிற வழிெய�லா� டா�Jயி� இ2த 

நளின நிைன7கேள அவ' மன�தி� ஓ�ன. =ளசியி' ெம'ைம அவைன உ+Vர 

அவ>�காக இர*க< ெசBத=. ேபைதகைள ம'னி�க� தயாராயி#�பவ' தா' 

ஆ� ம�களிேலேய தீரனாக இ#�க ��9ெம'@ இ�ேபா= அவ' ந�பினா'. 

=ளசிைய� கட2த சில நா3களி� சில ெசா�களி� சில வா�கிய*களி� சில 

ச2த��ப*களி� தா' ��பA�தினா� ேபா� நட2= ெகா�டத�காக� Gட அவ' 

மன� இ�ேபா= தன�4 உ+ேளேய வ#2தி அ1த=. நர��களி� �@�4� 

தள�2த=� வா�திய*களி' இைசயி� இனிைம 4ைறவ= ேபா� உட�ைப� 

க3�யா>� காத$� நாத� க3A 4ைல2= அப8வர� வி1கிற ேநர�� வரலா�. 

மன�ைத� க3�யா>� காத� எ'@� 8#தி ேபதமி�லாத= எ'பத�4 உவைமேய 

ேதட ேவ��யதி�ைல என அவ' எ�ணினா'. 

 

அவ' காாியாலய�தி�4+ Lைழ2த=� Lைழயாத=மாக ச�மா அவ6ைடய 

அைற�4� ேத� வ2தி#2தா�. 

 

"84ண'! உ*ககி3ட நாகசாமி ச2திரDட' ஐ.சி.எH.ேஸாட '�ராவ� எHேஸH' 

ஏேதா ெகாA�தி#�காராேம!" 

 

"ஆமா�! அத�ெக'ன வ2த= இ�ேபா=?" 

 

"ஒ�S� வரேல! இ�ப�தா' அ2த விவர�ைத என�4� ஃேபா' ப�ணி< 

ெசா'னா�..." 

 

"எ'ன ெசBய< ெசா'னா� உ*கைள?" 
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ச�மா இத�4< சாியாக� பதி� ெசா�லாம� ம1�பினா�. நாகசாமியிட� ஒ# ெக3ட 

4ண�. ஒேர காாிய�ைத ஒேர சமய�தி� ப�=� ேபாிட� ெசா�$ ைவ�பா�. 

அதனா� ப�=� ேப#�4� அ2த� காாிய�தி' ேம� சிர�ைத வரா=. அவைர� 

ேபா� மனித�க+ ேம� அவந�பி�ைக�பA� பிறவி உலகி� ேவெறா'@ இ#�கேவ 

��யா=. த'ைன� G�பி3A அைத� ெகாA�=வி3A அத�4 ேம?� 

அவந�பி�ைகேயாA நாகசாமி அேத விஷய�ைத< ச�மா7�4� ஃேபா' 

ெசBதி#�பைத அவ' வி#�பவி�ைல. ச�மாேவா ேம?� ேம?� அவைன 

=ைள�தா�. 

 

"க3Aைர எ�ப� இ#�4? ஏதாவ= ேத@மா?" 

 

"ப�க�= ச��கபவனி� சாியாக எ1த� ப��க� ெதாியாத ேடபி+ கிளீன� 

ைபய'க+ சில சமய� நீ#� நா6� காபி 4��கிற ேபா= ப�திாிைகயி� ேபாட< 

ெசா�$� தமிழி� கவிைத எ1தி� ெகாA�பா�க+ இ�ைலயா? அ�ப��தா' 

இ#�4� இ2த ஐ.சி.எH. காராி' எ1�=�" - எ'@ ச�மா7�4< 8ட<8ட� பதி� 

ெகாA�தேதாA, அ2த� க�ைதைய அவாிடேம Q�கி� ெகாA�= வி3டா' 84ண'. 

ச�மா ெகா�டா3ட�ேதாA அைத வா*கி� ெகா�A ேபானா�. இ2த விதமான 

ெபாிய மனித�கைள� பழ�க�பA�தி� ெகா+வத�காக< ச�மா எைத9� ெசBவா�. 

அவ#ைடய எ'ைச�ேளாM�யாவி� ெஜ�ன$ச� (ப�திாிைக� ெதாழி�) எ'பத�ேக 

ெபாிய மனித�கைள� பழ�க�பA�தி� ெகா+>� ஒ# க#வி எ'பதாக�தா' 

அ��த�. எனேவ அைத� தமி!� பA�=� ெபா@�ைப அவாிடேம வி3A வி3டா' 

84ண'. ெகாIச ேநர�தி� ஃேபா�ெம' நா9A வ2தா�. தன= 'கட�கைர� தாழ�C' 

கவிைதைய< ெச�பனி3A அவாிட� அ<8�4� ெகாA�தா' அவ'. நா9A 

நக�2த=� ெட$ேபா' மணி அ��த=. d@ =�பறி9� நாவ�க>�4 ேம� எ1திய 

'தைல சீவி' எ'6� �ைன�ெபய#�4ாிய எ1�தாளாி' 4ர� ெட$ேபானி� 

84ணனிட� இைர2த=. 

 

"எ'ன சா� இ=! அநியாயமா இ#�4=. ந�ப நாவ� 'ஏாி�கைர� பAெகாைல'ைய 

ாிE\7�4 அ6�பினா அ=�4 நீ*க இ�ப��தா' ம3டமா மதி��ைர எ1தறதா?" 

 

"எ�ப� எ1தியி#�கிற=? எ*ேக ப�9*கேள'; ேக3கலா�..." ேவ�Aெம'ேற 

அவ� வாயாேலேய அைத ஒ#�ைற ப��க< ெசBய ேவ�Aெம'@ 4@��� 

தனமாக< 84ண' வி#�பினா'. அவ� அைத� ஃேபானி� ப��தா�. 
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"ம'னி�க7�! இ2நாவைல ஏ�கனேவ ஆ*கில�தி� ஆ�த� கான'டாயி� எ'பா� 

எ1தியி#�கிறா�. ஆ�த� கான'டாயி� எ�ேபா= தமி!நா3�� தி# அவதார� 

ெசB= 'தைலசீவி' எ'@ �ைன�ெபய#� D�� ெகா�டா� எ'ப= நம= 

காாியாலய�தா#�4 இ'6� விள*கவி�ைல..." 

 

"இ�பி�யா எ1=வா*க...?" 

 

"ேவ@ எ�ப� எ1த ேவ�A� ெசா�?*கேள'?" 

 

-எதி���ற� ேகாப�ேதாA ெட$ேபாைன ைவ�= வி3டா� தைலசீவி. 84ண6� 

சிாி�=� ெகா�ேட ெட$ேபாைன ைவ�=வி3A� காாியாலய�தி�4 வ2தி#2த 

தபா�கைள� கவனி�க� ெதாட*கினா'. கத7 திற�க�ெப�@ எதிேர நிழ� 

த3�ய=. அவ' தைல நிமி�வத�4+ அ2த ெம'ைமயான 4ர� அவ' ெசவிகளி� 

ஒ$�த=. 

 

"ம'னி�க7�; உ+ேள வரலாமா?" - எ'@ ேக3டப� ைககளி� ��தக அA�4ட' 

தய*கி நி'றா+ ஒ# ெப�. பா��தா� ஏேதா க�`ாியி� ப��கிற ெப� மாதிாி� 

ேதா'றினா+ அவ+. 

 

"வா#*க+! உ*க>�4 எ'ன ேவ�A�?" 

 

"நா' ேந�@தா' உ*க>ைடய 'பாைலவன�=� C�க+' எ'ற நாவைல� ப��= 

���ேத'. உடேன உ*கைள� பா��க ேவ�Aெம'@ ேதா'றிய=. வ2ேத'." 

 

"உ3கா#*க+..." 

 

- அவ+ உ3கா�2தா+. அவள= 4ர$� மைலயாள மழைல ெதானி�த=. 

 

"உ*க>�4 ஊ�?" 
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"பால�காA! இ*ேக ஹாHட$� த*கி� ப��கிேற'. உ*க+ நாவ� ேந�றிர7 

�1வ=� எ'ைன அழ ைவ�= வி3ட=. அைத� ப��த பிற4 எ' மன�தி� 

��ணாக உைற2= ேபாயி#�4� சில நிக!<சிகைள உ*களிட� ெசா�$ ஆ@த� 

ெபறலாெம'@ ேதா'றிய=..." 

 

"இ'ைற�4 நீ*க+ க�`ாி�4� ேபாகவி�ைலயா?" 

 

"காைலயி� W7 ெசா�$வி3A வ2தி#�கிேற'. ம�தியான� ேபாகேவ�A�..." - 

அவ+ 4ர$� ஏேதா ஒ#விதமான ேசாக� இட@வைத< 84ணனா� உணர ��2த=. 

அவ+ �க�ைத G�2= ேநா�கினா' அவ'. 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� ----    6666    

 

"ெநI8� 4ழியி$#2= த�ணீ�� தாக� எA�ப= ேபா�, மனித ஆ'மா7�4+ ஒ# 

தாக� உ�A. அ= தா' ச�தியதாக�-" 

 

கைதயி� ='ப�பAகிறவ�கைள� பைட�=� பைட�= அ6பவ� அைட2தவனா� 

Gட அச� வா!�ைகயி� ='ப� பAகிறவ�கைள ேநேர க�Aவி3டா� ஓாி# 

கண*க+ திைக�=� ேபாவைத� தவிர, ேவெறா'@� ெசBய ��வதி�ைல. அ�ப� 

ஒ# திைக��ட' தா' அ2த� ெப�ைண எதி� ெகா�டா' 84ண'. 

காாியாலய�= அைறயி� �'பி' அறி�கமி�லாத ஒ# ெப� த'6ைடய 

நாவ�கைள� ப��= அவ�றி� ஈAப3ட ஈAபா3ைடேய அறி�கமாக� க#தி� ேத� 

வ2= க� கல*க அம�2தி#�பைத அவ' உண�வ= ேபாலேவ பா��கிற எ�லா#� 

உண�வா�கெள'@ ெசா�ல ��யா=. ப�ேவ@ இரசிக�க>�, இைளஞ�க>�, 

க�`ாி மாணவ�க>�, மாணவிக>� அ��க� அவைன� ேத�� காாியாலய�தி�4 

வ#வ= வழ�க� தாென'றா?�, 8�றியி#�பவ�க>�4 அ= எ2த வித�தி� 

பி��கவி�ைல எ'பைத9�, எ2த� காரண�தா� அைத� க�A அவ�க+ உ+Vற 

அDைய�பAகிறா�க+ எ'பைத9� அEவ�ேபா= அவ' அLமான� ெசB= 

ெதாி2= ெகா+ள� தவறிவிடவி�ைல. நAநAேவ அ1ைக9� உண�<சி� ெப#�4� 

4@�கிAவைத� தவி��க ��யாம� அவனிட� த'ைன� ப�றி< ெசா�$� ெகா�A 

வ2தா+ அவ+. அ2த �க�தி� எ�ேபாேதா எதனாேலா வ2= த*கிவி3ட ேசாக�ைத 

நீ�கிவி3A� பா��தா� 4@4@�பான அழ4 நிைற2த �க� 

அவ>ைடயெத'பைத� க�டா' 84ண'. அ2த� ெப� ெசா�ல� தய*கிய 
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அ�ல= Gசியவ�ைற� ப�றி அதிகமாக� =ைள�=� =ைள�=� ேக+விக+ 

ேக3காம� 4றி�பாக உணர ேவ��யவ�ைற� 4றி�பாக உண�2=, ேக3ேட அறிய 

ேவ��யவ�ைற� ேக3A அறி2=, எ2த விநா�யி?� அவைள� த�மச*கடமான 

நிைலயி� ைவ�காம� உைரயா�னா' 84ண'. ேராஜா� C�களி' இத!க+ 

ஒ'ேறாெடா'@ எEவள7 வ?வாக அ�ல= வ?வி�லாம� ெபா#2தியி#�-

கி'றனேவா அ�ப��தா' ெப�ணி' ெசா�க>�, ம�ெறா#வ#ைடய பதி� 

வா��ைத, அைத� தீ�A� ேபாேதா எதி�ெகா+>� ேபாேதா ெம'ைம தவறினா� 

அ= உதி�2= விAகிற= அ�ல= 4ைல2= விAகிற= எ'ப= 84ணனி' க#�=. 

வா�திய*களி� 8#தி ேச��ப= ேபா� ெப�களிட� நளினமாக� ேபசேவ�A� 

எ'@ அLபவ�தி� உண�2தி#2தா' அவ'. பைழய தைல�ைறயி� தIைச 

மாவ3ட�திைன< ேச�2த=� இ2த� தைல�ைறயி� பால�கா3�னதாக 

ஆகிவி3ட=மான ஒ# 4A�ப�தி� ஓ3ட� சைமய�காரரான ஓ� ஏைழ� த2ைதயி' 

பதிெனா# ெப�களி� ஒ#�தியாக அவ+ பிற2ததாக< 84ண' அறி2= 

ெகா�டா'. த' 4A�ப�தி' பய*கரமான ஏ!ைம< D!நிைலைய9� 

பிறவ�ைற9� ெசா�$ ���=வி3A< சில கண*க+ தய*கியவளாக அA�=� தா' 

ெசா�ல இ#�பைத எ�ப�� ெதாட*4வெத'@ த' ேப<8�4 �க� ெசBய� 

ெதாியாம� இ#2தா+ அவ+. சிறி= ேநர� தய�க�=�4� பி' ெப�க>�ேக உாிய 

எதி�பாராத சாம��திய�ேதாA அவ+ த' ேப<ைச� ெதாட*கினா+. 

 

"'கிழி2த �டைவ9� எ�ெணB காணாத தைல9� தள�2த நைட9� இA�பி� 

4ழ2ைத9மாக இ2த� ேதச�தி' ெபாிய நகர*களி' Fதிகளி� அ*க*ேக 

பி<ைச�4� திாி9� அபைல� ெப�கைள� காS� ேபாெத�லா� 'வ2ேத மாதர�' - 

எ'@ ெசா�ல எ' வாB தய*4கிற= உ�ைமயான பாரதமாதா இ2த அபைல� 

ெப�களிட� அ�லவா இ#�கிறா+! இவ�க>�ெக�லா� சாியான ச�தாய மதி��� 

கிைட�கிற வைர எ' பாரத� தாB நா' ெசB9� வண�க�ைத உ�ைமயாக 

ஏ�பாளா எ'@ என�4� பயமாயி#�கிற=. சேகாதாிகைள� பி<ைச�4 அைலய 

வி3Aவி3A நா' தாைய வண*4வதி� அ��தேமா மாியாைதேயா எ�ப� இ#�க 

��9�?'- எ'@ நீ*க+ 'பாைலவன�=� C�களி'� எ1தியி#�கிறீ�க+. அ�ப� 

எ1தியி#�கிறவாிட� நா' மன� வி3A� ேப8வத�4� தய*க�Gடா=. ஆனா?� 

Gட நா' ேக3க ேவ��யைத� ேக3க என�4� தய�கமாயி#�கிற=. எ' 

சேகாதாிகளி� ��தவ�க+ நா? ேப#�4� க�யாணமாகி வி3ட=. அA�த �'@ 

ேப� ஊாிேலேய ப+ளி�Gட _<சராக7� அ?வலக*களி� ைட�பிHAகளாக7� 

உ�திேயாக� பா��=� 4A�ப� ேதைர இ1�=< ெச�வதி� த2ைத�4 

=ைணயாயி#�கிறா�க+. இ'6� �'@ ேப�க+ 4ழ2ைதக+. ப+ளி�Gட*களி� 

ப��கிறா�க+. நா' தா' க�`ாிைய எ3�� பா��தி#�கிேற'. சேகாதாிகளி' 
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ச�பா�திய�தி$#2= மாதா மாத� ஏேதா என�4� ெகாIச� பண� வ#�. ஆனா� 

ஹாHட� க3டண�தி�4� க�`ாி� க3டண�தி�4� அ= ப�றா=. இ*4 

ைமலா�Cாி� எ*கV� டா�டர�மா+ ஒ#�தி இ#�கிறா+. நா' க�`ாி விAதியி' 

8வ�க>�4+ேள சிைற�ப3A விடாம� ெவளிேய தனி�ப3டவ�களா� 

ெப�க>�ெக'@ நட�த�பA� ஒ# ேசவாதள ஹாHட$� த*கியி#�பதா� 

காைல, மாைல - விA�ைற நா3களி� ெவளிேய ேபாக வர வாB�� உ�A. 

 

காைல9� மாைல9� விA�ைற நா3களி?� அ2த டா�டர�மா+ F3�� 

ேநாயாளிகளி' மாதா2தர ஃMH பி� ேபாAவ= ஆHப�திாி� ேதைவகைள 

அEவ�ேபா= வா*கிைவ�ப=, Hேடா� )� ெபா@�� ஆகியவ�ைற� கவனி�= 

வ2ேத'. மாத� d@ )பாB ெகாA�=� ெகா��#2தா�க+. நா6� ஓரள7 

ெசௗகாியமாகேவ கால�ைத� கட�தி� ெகா��#2ேத'. ஆ�க+ நாணயமாக7� 

ச�தாய� ெபா@��ட6� நட2= ெகா+ள� தயாராயி#2தா� தா' ெப�க+ எ2த 

இட�தி?� எ2த நிைலயி?� உ�திேயாக� பா��கலா�. ஆனா� பல இட*களி� 

அ�ப� இ#�பதி�ைல. ��கா�வாசி ேநர� ெவளியி� 'விசி3'க>�4�, பிரசவ� 

பா��4� டா�டர�மா+ எ'பதா� சில சமய*களி� அகாலமான இர7 ேநர*களி� 

Gட ெவளிேய 8�ற� ேபாக ேவ��யி#�4� அ2த அ�மா>�4. அவ>ைடய 

கணவ�..." எ'@ ெசா�$யவ+ சிறி= தய*கிவி3A, "அவ� ெபயைர நா' இ*ேக 

ெசா�ல ேவ�டாெம'@ நிைன�கிேற'. ஊரறி2த பிர�க� அவ�. 

ப�திமா'க>�4 நAேவ நிர2தரமான ஆHதிகராக7� அ*கீகாி�க�ப3A வி3டவ�. 

தனிைமயி� எ'னிட� ேந�ைம� 4ைறவாக நட2= ெகா+ள �ய'றா� எ'ற நா' 

ம3Aமறி2த உ�ைமைய உலக�=�4< ெசா�ல �ய�வதா� ஒ# பய6மி�ைல. 

உலக� அைத அEவள7 விைரவாக ந�பிவிட� ேபாவ=� இ�ைல. வசதிய�றவ�க+ 

உர�த 4ர$� எ12= நி'@ உ�ைமைய� Gறினா?� அ= ந�ப�பAவதி�ைல. 

வசதி9+ளவ�க+ ெம�$ய 4ர$� இ#2த இட�தி$#2ேத ெபாBைய� Gறினா?� 

அ= இ2த ச�க�தி� உடேன ந�ப� பAகிற=. வசதிகைள9� வா!�ைகைய9� 

சாியான உயர�=�4 - அ�தைன ேப#� கவனி�கிற நிைல எ=ேவா அ2த நிைல�4 - 

வள��= ேமைட ேபா3A� ெகா�டா� தா' அ��ற� உ�ைமைய9�, 

ெபாBைய9� அ= உ�ைமயாகேவா ெபாBயாகேவா ஒ��� ெகா+ள�பAகிறா� 

ேபால� ேபச ��9� ேபா$#�கிற=. இ2த நிைலயி� எ'ைன� ேபா'ற அபைல� 

ெப� ேவெற'ன ெசBய ��9�? ேதைவ�காக< ச�பாதி�பைத விட நா' எ'ைன 

அழி2= ேபாB விடாம� கா�பா�றி� ெகா+வ=தா' ��கிய�. எ' நிைலைம 

இர�A*ெக3டானாகி வி3ட=. 'அ�மா! உ*க+ கணவ� இ�ப��ப3டவராக 

இ#�4� ேபா= நா' இ*ேக ேவைல�4 வ#வ= ��யாத காாிய�' எ'@ அ2த 

டா�டர�மாளிட� நா' ெசா�ல� Gட ��யவி�ைல. அ�ப�< ெசா'னா� அ= 
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அவ�க+ 4A�ப வா!வி� கலக�ைத உ�டா�கலா�. எனேவ நா' ெசா�லாம� 

ெகா+ளாம� ேவைலயி$#2= நி'@ வி3ேட'. இ'@ காைலயி� அ2த 

டா�டர�மா+ ஹாHட?�4 ஃேபா' ெசB= எ'ைன� G�பி3A, 'ஏ' 

வரவி�ைல?' - எ'@ ேக3டா+. 

 

'ஃைபன� வ#டமாயி#�பதா� ப��� அதிகமாக இ#�கிற=. உ*களிட� 

ெசா�வத�4� பயமாயி#2த=. அதனா� ெசா�லாமேல நி'@ வி3ேட'. 

ம'னி�=� ெகா+>*க+ அ�மா!' - எ'@ ஒ# விதமாக� பதி� ெசா�$ ம1�பி 

வி3ேட'. ேமேல எ'ன ெசBவெத'@ தா' ெதாியவி�ைல. அ2த d@ )பாB 

இ�லாவி3டா� இ*ேக ெச'ைனயி� கால� த+ளி� ப��ப= எ'ப= ��யாத 

காாிய�. ப��ைப நி@�தி வி3A ஊ#�4� தி#�பிவிடலாெம'@ நிைன�கிேற'. 

இர�A �'@ வ#ட� ப��ைப< சிரம�ப3A� த+ளிய பி' கைடசி< சமய�தி� 

இ�ப� ஒ# ேசாதைன வ#கிறேத எ'@ எ�S� ேபா= ப��ைப நி@�தி வி3A� 

தி#�ப7� தய�கமாயி#�கிற=. ='ப� நிைற2த இ2த< D!நிைலயி� தா' 

உ*க>ைடய 'பாைலவன�=� C�க+' நாவைல நா' ப��க ேந�2த=. அைத� 

ப��= ���த=ேம இ2த நிைலயி� நா' அறி7ைர ேக3க ேவ��ய மனித� நீ*க+ 

தாென'@ எ' மன�=�4� ேதா'றிய=. நா' இ�ப�� ைதாியமாக� ேத� வ2த= 

உ*க>�4 விய�ைப அளி�கலா�. ஆனா� உ*க+ எ1�= எ'ைன உ*களிட� 

பாிCரணமான ந�பி�ைக ெகா+ள< ெசBகிற=. எ'ைன� ேபா� ='ப�பAகிற 

அபைல� ெப�கைள� ப�றி� தாேன நீ*க+ பாைலவன�=� C�களி� 

எ1தியி#�கிறீ�க+?" - 

 

இ2த விநா� வைர அவளிட� 4@�4� ேக+விக+ ேக3கேவா, வினா�கைள� 

ெதாA�கேவா ெசBயாத 84ண' இ�ேபா=தா', 

 

"தைய ெசB= உ*க+ ெபயைர நா' அறி2= ெகா+ளலாமா?" எ'@ ெம�ல 

வினாவினா'. 

 

"எ' ெபய� கமல�. த2ைத9� சேகாதாிக>� 'கம$' எ'@ ெச�லமாக 

அைழ�பா�க+" - 

 

"உ*கைள� ேபா'ற �திய தைல�ைற� ெப�கெள�லா� ஒ# விஷய�ைத 

அ��பைடயாக� �ாி2= ெகா+ள ேவ�A� மிH. கமல�! ெப�ணி' வா!7 
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F3A� ப�களி' உ+ேளேய தி#�தியாக நட�க ��2த தைல�ைறயி� இ'@ நா� 

வாழவி�ைல. �திய தைல�ைற� ெப� F3A�4 இ�பா� ெவளிேயறி9� வாழ 

ேவ��யி#�கிற=. பழ4� இட*க>� வா1� எ�ைலக>� ெப#க� ெப#க� 

ெப� �'ேன@கிறா+ எ'பைத விட� த'ைன� பா=கா�=� ெகா+>� 

ெபா@�ைப மிக� பல சமய*களி� தாேன நி�வகி�க ேவ��யவளாகிறா+ 

எ'ப=தா' ெபா#�தமாயி#�4�. உ*கைள� ெபா@�தவைரயி� இ=வைர 

எ�லா� ெபா@�ைப9� நீ*க+ சாியாக�தா' நிைறேவ�றியி#�கிறீ�க+. ெசா2த 

ஊைரவி3A இEவள7 ெதாைலவி?+ள ம�ெறா# நகர�தி� தனியாக� ப��க 

வ#கிறவ�க+ த*கைள� கா�பா�றி� ெகா+>கிற ெபா@��+ளவ�களாயி#�பேத 

இ2த� கால�தி� அC�வமாயி#�கிற=. ந�பி�ைக9� நாணய�மி�லாத 

ேகாைழ�தனமான சில இைளஞ�கைள� காத$�= ஏமா@கிறவ�க+ சில�. 

உ*களிட� �ைற தவற �ய'ற டா�டர�மாளி' கணவைர� ேபா'ற 

ஆஷாடCதிகளிட� சி�கி< சீரழிகிறவ�க+ சில�. இராவணைன� ேபா� ெப�கைள� 

Q�கி< ெச'@ சிைற ைவ�கிற காலமி�ைல இ=. அேத சமய�தி� Q�கி� 

ேபாகாம?� சிைற ைவ�காம?ேம ெப�க>�4� ெகAத� ெசBய� G�ய நாகாிக 

இராவண�க+ - இராம�கைள� ேபா'ற பா=கா�பான பாவைனயி� திாிகிற ச�க� 

இ=. இராவணவ�க>� Gட இராமைன� ேபா� ேதா'றி, ந��=� பிறைர ந�ப< 

ெசBகிற ேகால� ெகா�A திாிவதா� தா' இ'@ மனித�கைள ந�லவ�க+ 

ெக3டவ�களாக� பிாி�= இன*க�Aபி��ப= அ#ைமயாயி#�கிற=. வா!�ைக 

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

இட�தி$#2= அ1க� ெதாட*கியி#�கிற= எ'ப=தா' சாியாக� ெதாியவி�ைல. 

அரசிய$லா, ச�க� பிர<ைனகளிலா, மத�திலா, ஒ1�க�திலா, எ*4 அ1க� 

ெதாட*கியி#�கிற ெத'ப= ம3A� ெதளிவாக விள*கவி�ைல. ஆனா� ஒ'@ 

ம3A� உ�ைம. இ2த அ1க� எ2த இட�தி� ெதாட*கி இ#�கிறேதா அ2த 

இட�ேதாA அ�ப�ேய நி'@விடா=. அ1க� �1வ=� பரவினா� தா' ெகAத� 

எ'பதி�ைல. அ1க ஆர�பி�= வி3ட= எ'பேத ெகAத� தா'. இ2த அ1கைல� 

பா��= மன� ெகாதி�=< ச�க�தி' ஒEெவா# �ைலயி$#2=� நியாய�ைத9� 

உ�ைமைய9� அSக ேவ�Aெம'@ எ'ைன� ேபா'றவ�க+ அறி7� 

ெதாழிலாளி�ேக உாிய ந�கீர ைதாிய�ேதாA எ12= நி'@ 4�றினா� அத�4 

எதிராக ெந�றி� க�ைண� திற�க யாராவ= ஒ# வ$ைம மி�க மனித� அ�ல= 

மனித� G3ட� வ2= ேச#கிற=. ச�க�தி� ஒEேவா� உ�ைம�4� எதிராக அ2த 

உ�ைமயா� பாதி�க�பAகிற ஒ# வ$ைமயான மனிதனி' அ�ல= மனித�களி' 

ெந�றி� க� திற2= அ2த உ�ைமைய உைர�தவைன< 8டேவா, ெவ=�பேவா 

தயாராயி#�கிற=. அ2த ெந�றி�க� தா' இ'ைறய ச�க�தி� நியாய�ைத< 

சி2தி�பவ' அ�ல= ெசா�பவனி' ெபாிய எதிாி. அ2த டா�டர�மாளி' கணவ� 

யா� எ'@ நீ*க+ ெபய� ெசா�வத�4� Gட� பய�பAகிறீ�கேள; அத�4 எ'ன 
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காரண�? ந�ைம அறி2ேதா அறியாமேலா, உண�2ேதா உணராமேலா, இ2த� 

கAைமயான க�பா�ைவ�4 நா� பய�பAகிேறா�." 

 

"பய�படாவி3டா� அத' காரணமாக ந� வா!�ைக நி<சயமாக� பாதி�க�பAகிறேத 

சா�!" 

 

"ஒ��� ெகா+கிேற' மிH கமல�! அவ�க>ைடய பா�ைவ ந�ைம< DAவ=� 

ந��ைடய பா�ைவ அவ�கைள< 8ட ��யாத=� தா' அத�4� காரண�" எ'றா' 

84ண'. 

 

அவ' Gறியவ�ைற ஆ!2= சி2தி�= விய�பவ+ ேபா� அவ+ சிறி= ேநர� ஒ'@� 

ேபசாம� அைமதியாக இ#2தா+. சிறி= ேநர�தி�4� பி', 

 

"உ*க>ைடய பய6+ள கால�ைத அதிக ேநர� Fணா�கி வி3ேட' சா�! தய7 

ெசB= இ'@ இ2த நிைலயி� என�4 ஏதாவ= அறி7ைர Gற ��9மா நீ*க+...?" 

எ'@ ஒEெவா# வா��ைதயாக நி@�தி� தய*கி� தய*கி� ெதாA�=� ேக3டா+ 

அவ+. 

 

"உ�ைமயாகேவ ='ப�பAகிறவ�க>�4 ெவ@� அறி7ைரைய ம3A� வழ*கி� 

பயனி�ைல எ'@ க#=கிறவ�' நா'. உ*க>�4 ஆ3ேசபைணயி�ைலயானா� 

எ' உதவிைய நீ*க+ ஏ�@� ெகா+ளலா�. நீ*க+ ப��ைப� ெதாட#வத�4 

எ'னா� ��2தவைர நா' உதவ ��9�. பி'� உ*களா� எ�ேபா= ��9ேமா 

அ�ேபா= நீ*க+ என�4� தி#�பி� ெகாA�தா� ேபா=�..." 

 

"இ2த உதவிைய� ேக3கேவா ஏ�@� ெகா+ளேவா Gட என�4� பயமாயி#�கிற= 

சா�! பாவ� உ*க>�4 உ*க+ 4A�ப�தி� எ�தைன சிரம*கேளா?" 

 

"4A�பமா? என�கா? இ'@ இ2த� ேதச�தி� இ�ப� உ*கைள� ேபா� 

கNட�பAகிற சேகாதாிக+ எ�லா#� எ' 4A�ப� தா'. இ'@ வைர ேவ@ 4A�ப 

பார� என�கி�ைல" எ'@ ெசா�$ அவைள ேநா�கி� �'�@வ� C�தா' 

84ண'. 
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"எ'னா� உ*க>�4 அநாவசியமான சிரம�..." 

 

"சிரம� எ'ன இ#�கிற= இதி�? ஏேதா இ'@ நா' உதவ�G�ய 

நிைலயி$#�கிேற'. நாைள எ�ப�ேயா? உதவ� G�ய நிைலயி$#�கிற ேபா= 

தா' இ'ெனா#வ#�4 உதவி ெசBகிற மகி!<சிைய9� ெப#மித�ைத9� நா' 

அைடய ��9�." 

 

"உ*கைள� ேபா� வா!�ைகைய இ�தைன க#ைண மயமான க�கேளாA 

பா��கிறவ�க+ அC�வ� சா�..." 

 

"தய7 ெசB= உ*க>�4 உத7வைத என= ஒ# கடைமயாக எ�ணி� தி#�தி�பட 

விA*க+. நீ*க+ எ'னிடேம அைத விய�கேவா �கழேவா ெசBவ= என�4� 

பி��காத காாிய�. சேகாதாிக+ தைமயனிட� ெப@கிற உதவிைய எ*காவ= 

�க!வ=�டா மிH கமல�?" 

 

கமல� க�களி� நீ� ெநகிழ அவைன ேநா�கி� ைகG�பினா+. அ*4 வ2த 

நாளி$#2= இ�லாத அC�வ வழ�கமாB அ'@ �த' �தலாக ஆMH கண�கி� 

ஒ# வ7<ச� எ1தி� ெகாA�= இ#d@ )பாB த' கண�கி� அ3வா'H வா*கி 

அவ>�4� ெகாA�தா' 84ண'. அ2த )பாB ேநா3A�கைள அவனிடமி#2= 

வா*கி� ெகா+>�ேபா= கமல�தி' தளி� விர�க+ பயப�தியினா� நA*கின. 

 

"ஒ#வைர ஒ#வ� பழகி அறி2த பி'னா� Gட ந�ப ம@�4� இ2த� ப3�ன�தி� 

இ�ப� ந��கிறீ�கேள; இ= எ�தைன ெப#2த'ைம?" - எ'@ ந'றி ெப#4� 

4ர$� நா�த1த1�க ஏேதா ெசா�ல� ெதாட*கிய அவைள இைடமறி�=, 

 

"இ�ப�� தி#�ப� தி#�ப விய�ப= தா' எ'ைன அெகௗரவ�பA�=வத�4< 

சாியான வழி மிH கமல�!" - எ'@ ெசா'னா' 84ண'. அவ+ விைடெப�@� 

ெகா�A ேபாவத�4 �', "எ�ேபாதாவ= எ' உதவி ேதைவ�ப3டா� இ*ேக 

காாியாலய�=�காவ= எ' அைற�காவ= ஃேபா' ெசB9*க+" எ'@ Gறி� 

காாியாலய எ�ைண9� அைற விலாச�ேதாA ெட$ேபா' எ�ைண9� 4றி�=� 

ெகாA�தா' 84ண'. அவ+ தைல மைற2த=� அA�த அைறயி$#2= ச�மா ஓ� 

வ2=, "43� யா#?" எ'@ த� வயதி�4� தா� அ�ப�9� விசாாி�கலா� எ'ப= 
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ேபா'ற உாிைம9ட' அ2த சமய�தி� வழ�கமான விஷம� ெதானி�க� ேக3டா�. 

அவாிட�+ள ெக3ட பழ�க*களி� இ=7� ஒ'@. 84ண6ைடய அைற�4� 

�தியவ�களாக யா� ேத� வ2= வி3A� ேபானா?� அ�கைறயாக அைத� கவனி�= 

ைவ�தி#2= வ2தவ�க+ தைல மைற2த=ேம அைத� ேக3A� ெதாி2= 

ெகா+ளாவி3டா� ம�ைட ெவ��=விA� ேபா'ற பரபர��ட' அ*4 வ2= 

விசாாி�பா� அவ�. பல சமய*களி� அவ#ைடய இ2த< ெசயைல உ+Vற 

ெவ@�தி#�கிறா' 84ண'. இ'@ அவ� வ2= விசாாி�த வித�� விசாரைண 

ெசBத வா��ைதக>� அவ6�4< சிறி=� பி��கவி�ைல. ஆ�திர�ேதாA பதி� Gற 

நிைன�= ��வி� அவைர� த'னிட� ம'னி��� ேக3க ைவ�4� ப�யான 

பதிலாக அைத� Gறினா' 84ண'. 

 

"ஒ'@ வி3ட ெபாிய�பாவி' ெப�. என�4� த*ைக �ைற ேவS�" - எ'@ 

அவ' உற7 ெசா'ன7ட', 

 

"ம'னி�கS�! எ�ப�ேயா விசாாி�= வி3ேட'" - எ'@ வா��ைதகளி?�, 

�க�தி?�, அசA வழிய நி'றா� ச�மா. அவ#ைடய விசாரைணயி$#2த 

அநாகாிகமான வா��ைதகைள� ேக3A� 4�றிய காரண�தினா� அவைர� Gச< 

ெசBய ேவ�Aெம'ற �ைன��டேன தா' ேவ�Aெம'@ இ�ப� ஓ� உறைவ� 

க�பி�தா' 84ண'. இ2த� ெப� கமல�ைத ேபா� எ�தைனேயா அபைலக+ 

பாரத ேதச� எ*4� நகர� ெத#�களி� அைல2= திாி2= ெகா�A இ#�ப= ேபா� 

ஒ# பிரைம அ'@ அவ' மன�தி� ேதா'றிய=. அத' காரணமாக மன�� 

வ$�த=. ச�க�தி� தன�4� கிைட�=� ெகா��#�பைத விட அதிகமான 

ெகௗரவ�=�4� ேபராைச�பA� அ2த ஐ.சி.எH. அதிகாாிைய9�, ச�க�தி� தன�4 

நியாயமாக� கிைட�க ேவ��ய ெகௗரவ�=�ேக ேபாராA� இ2த� ெப�ைண� 

ேபா'ற அபைலைய9� ேச��= நிைன�தா� இ2த �ர�பா3ைடேய 

அ��பைடயாக ைவ�= இ'6� நிைறய< சி2தி�க ேவ�A� ேபால மன� கன�த= 

84ண6�4. 

 

"கமல�ைத� ேபா'றவ�களி' 4#�=� ப#வ�= வா!ைவ இ2த வ@ைம9� வசதி� 

4ைற7� எ�ப� எ�ப� வா3� விA�?" - எ'பைத ம�றவ�க+ உணர ��வைத 

விட< 84ணனா� அதிக� உணர ��2தத�4� காரண� இளைமயி� க�`ாி� 

ப��பி' ேபா= காைல மாைல ேவைளகளி� ஒ# மா�வாாி கைடயி� கண�ெக1தி< 

ச�பாதி�=�தா' =ய#�ற அLபவ*க+ அவ6�4 இ'6� மற�கவி�ைல. 

தக�ப' ச�பாதி�=� க3�ய ப*களாவி?� காாி?� ேகாயி� காைளயாB< 8�@� 
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பல உ�லாச இைளஞ�க>�4 நAேவ �க� மலரேவா, சிாி�கேவா Gட� த4தி9� 

உ�சாக�மி�லாத= ேபா� பய2= Gசி�Gசி வா!2த தன= அ2த மாணவ 

வா!�ைகைய அவ' ஒ# நா>� மற2= விட ��யா= தா'. தா6� ெக3A� 

ெகா�A த'ைன< 8�றி ஒ# ப�=� ப'னிெர�A விடைலக>�4� காபி 

சி�@�� வா*கி� ெகாA�= அவ�கைள9� ெகA�= வா1� மாணவ�க+ சிலைர 

அ�ேபா=� அவ' க��#2தா'. இ�ேபா=� க�A ெகா��#2தா'. மாணவ� 

ப#வ�திேலேய ஒ# ெகா1�த மிரா8தா� மன�பா'ைமேயா அ�ல= ஜமீ'தா� 

டா�Mகேமா இ�ப��ப3டவ�க>�4 வ2= விA�. த'ைன< 8�றி எ�ேபா=� ஒ# 

ப�= மாணவ�க+ இ#�க ேவ�Aெம'பத�காக இவ�க+ த�ட< ெசல7 

ேவ�Aமானா?� ெசBவா�க+. இவ�களா� ஒ# விநா� Gட� தனியாயி#�க 

��யா=. தனியாக எைத9� எதி�ெகா+ள7� இவ�க>�4� =ணிவிரா=. காபி 

4��கேவா, சினிமா பா��கேவா, கட�கைர�4� ேபாகேவா, எத�4� அ2த� ப�=� 

ேப� Gட வர ேவ�A�. ெகா+ைள� G3ட� �ற�பAவ= ேபா� ேச�2= G<ச$3A 

அர3ைடய��= ெவ�< சிாி��< சிாி�=� பாைதேயாA ேபாகிற நா? ெப�கைள� 

ேக$ ெசB= ெகா�A� ேபாக ேவ�A�. க�`ாி வ4�பி� ஐ2= 'Mாிய3' எ'றா� 

ஐ2= MாியA�4� அைற�4� ேபாB ஐ2= தர� தைலவாாி ஐ2= தர� ச3ைட 

மா�றி� ெகா�A வ4���4 வர ேவ�A�. இ�ப� ஊ� ேமBகிற இைளஞ�கைள� 

பா��=� பய2= Gசி, 'நாைளய ந�வா�ைக உ�ைமயி� இவ�க>�4�தா' 

ெசா2தேமா? நா� இ�ப�ேய ஏ!ைமயி� ந8*கி அழிய ேவ��ய=தானா?' எ'@ 

அவந�பி�ைக� ப3A� ெகா�ேட விலகி இ#2= சிாி�க� பய2= உ�லாசமாக< 

8�ற நாணி ஒ=*கி� ப��த த' பைழய நா3கைள நிைன�தா' 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 ந�கீர ைதாியமாக 

மாறியி#�கிறேதா எ'@ Gட அவ' தன�4� தாேன சி2தி�த=�A. ந�கீர 

ைதாிய�தினா� வா!�ைகயி� ேசாதைனக>� எதி���க>� தா' 

அதிகமா4ெம'@ அவனா� உணர ��2=� எ'ன காரண�தினாேலா அ2த� 

ைதாிய�ைத ம3A� அவனா� வி3Aவிட ��யவி�ைல. ெநI8� 4ழியி$#2= 

த�ணீ�� தாக� எA�ப= ேபா� மனித ஆ'மா7�4+ ஒ# தாக� உ�A. அ=தா' 

ச�தியதாக�. ச�தியதாக�+ளவ' வா!வி' 8க*கைள அைடய ��யா= 

ேபாகலா�. ஆனா� அவ6ைடய அ2த� தாகேம அவ6�4 ஒ# ெபாிய 8க� 

எ'பைத அவ' ம3Aேம உண�வா'. அ�ப� ஒ# தாக�தி� 8க�ைத 

அLபவி�தவ' அைத விடேவ ��யா=. 84ணனா?� அ2த< 8க�ைத விட 

��யவி�ைல. 

 

அவ' இ�ப�< சி2தி�=� ெகா��#2த இேத ேவைளயி� த�ெசயலாக<  
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8பாவமான அ2த< ச�திய தாக�ைத9�, ந�கீர ைதாிய�ைத9� கா�பி�க ேவ��ய 

ச2த��பெமா'@ அ2த� காாியாலய�தி� ேநாி3ட=. எ'ன காரண�தினாேலா 

அ'@ காைலயி� நாகசாமிைய9� அ2த ஐ.சி.எH. அதிகாாிைய9� ச2தி�த 

விநா�யி$#2ேத இ2த� தாக� 4�றிய=. அ2த� ெப� கமல� வ2= Gறிய 

='ப*க+ அைத வள��= வி3�#2தன. இ�ேபா= C�ெபாழி� 

அ3வ��H3ெம�3 மாேனஜ� ர*கபாNய� வ2= ம@ப�9� அ2த� தாக�ைத� 

ெப#�கினா�. 84ண6�4� ர*கபாNய�=�4� அ��க� இ�ப�� தகரா@க+ வர 

வாB�� உ�A. ஆனா� ப�திாிைகயி' இல�கிய� தர�ைத9� அத' 

உ+ளட�க�தினா� அத�4� கிைட�கிற ெப#ைமைய� க3�� கா�க ேவ��ய 

ஆசிாியாி' ெபா@�ைப9� 84ண' ஒ# ேபா=� ெநகி!�தேவா, வி3A� 

ெகாA�கேவா, இண*கியேத இ�ைல. சராசாி இ2திய� ப�திாிைகயி' �தலாளிக+ 

எ�லா#� ெசBவைத� ேபாலேவ ப�திாிைகயி' ��தி ச�ப2தமான காாிய*க>�4 

உ�ைமயி� ெபா@�பாயி#�பவ' யாேரா அவ6�4 ெவ@� ச�பள�ைத ம3A� 

Fசி எறி2=வி3A, 'ஆசிாிய#� அ<சிAபவ#� ெவளியிAபவ#�' எ'@ ப�திாிைக 

�தலாளிேய எ�லாவ�@�4மாக< ேச��=� த'6ைடய ேபைர� ேபா3A� 

ெகா+கிற வழ�க� தா' நாகசாமியிட�� இ#2த=. இைத� ப�றி உைழ�4� 

ப�திாிைகயாள�களி' G3ட*களி� இர�ெடா# �ைற ேப8�ேபா=, 'ஆசிாிய#� 

அ<சிAபவ#�, ெவளியிAபவ#�' - எ'பேதாA ேச��= 'வி�பவ#�' எ'@ Gட� 

ேபா3A� ெகா+ளலாேம எ'@ 4�தலாக� ேபசியி#2தா' 84ண'. நாகசாமி�4� 

ப�திாிைக� ெதாழி$' ெகௗரவ�ைத� ப�றிேயா, தர�ைத� ப�றிேயா ஒ'@ேம 

ெதாியா=. 84ண' =ளசியிடேம பல�ைற ேக$யாக7� கAைமயாக7�, 'உ' 

அ�பா ப�திாிைககளா நட�=கிறா�? நிைறய7� விதவிதமான கலாி?� ேப�ப� 

அ��=� த+>கிற ஒ# ெபாிய ேப�ப� மி� நட�=வதாக அ�லவா நிைன�=� 

ெகா��#�கிறா�?' எ'@ சிாி�=� ெகா�ேட ெசா�$யி#�கிறா'. நி�வாக 

ஊழ�கைள� ெதாட�2= அLமதி�ப=�, ப�திாிைகயி' தர�=�4 உயி� 

நா�யாயி#2= அைத� கா�பா�ற ேவ��ய எ1�தாள�கைள� 4ைறவாக 

நட�=வ=�, இ<சக� ேப8வைத9� அசி*கமாக �கH=தி ெசBவைத9ேம 

ெதாழிலாக� ெகா�ட விள�பர மாேனஜ�கைள9�, ச��4ேலஷ' 

மாேனஜ�கைள9� ப�திாிைகயி' உயி� நா�களாக நிைன�ப=� நாகசாமியி' 

வழ�க*களாக இ#�பைத உ+Vற அவ' ெவ@�தா'. நாகசாமி ம�றவ�களிட� 

ேப8�ேபா= வாBதவறி< ெசா'னா� Gட 'F ஆ� ர'னி* எ பிJனH' - எ'@ 

ெசா�?வாேர ஒழிய 'F ஆ� ர'னி* எ ேமகa'' - எ'@ C�ெபாழிைல� ப�றிேயா 

தம�4< ெசா2தமான இ'ெனா# ப�திாிைகைய� ப�றிேயா ெசா�லேவ மா3டா�. 
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அ3வ��H3ெம�3 மாேனஜ� ர*கபாNயேமா பாவ*களி' அவதார�. 

அவ#ைடய �க�தி� நAெந�றியி� சிவ��� கீ�றாக ெநளி9� அைடயாள� உ+ேள 

நிைற2தி#�4� அபாய*க>�4�, ஒ1�க� ேகAக>�4� �'ென<சாி�ைகயாக 

�க�தி� ஒ# சிவ��� ேகாA ேபா3A� கா3�னா� ேபால< 84ண6�4� 

ேதா'@ேம ஒழிய� பவி�திரமான ைவணவ�களி' சமய< சி'னமாக அவைர� 

ெபா@�தவைரயி� ம3A� அ= ேதா'றேவ ேதா'றா=. அவ#ைடய �'ேனா�க+ 

அ�னிேஹா�திர�, அ�னிச2தான�, ஔபாசன�, எ�லா� ெசB= அச� 

ேவதிய�களாக வா!2த ஒ# �க!ெப�ற 4A�ப�ைத< ேச�2தவ�கெள'@ 84ண' 

ேக+வி�ப3�#2தா'. இவேரா தா� �42=வி3ட =ைற�4� தவி��க ��யாத 

ேதைவ எ'@ தாமாகேவ க�பி�=� ெகா�Aவி3ட 4�, G�=, மாமிச� எ'@ சகல 

=ைறகளி?� ஈன நிைல�4� ேபாB வி3�#�பைத< 84ண' கவனி�தி#�கிறா'. 

சாதாரணமான ேதைவக>�காக� கீழிற*கி விAகிற மனித�கைள அவனா� 

மன�தா?� Gட ம'னி�க ��யாம$#2த=. இ�தைன D!நிைலக>�கிைடேய9� 

அ2த நி@வன�ைத< ேச�2த ெவளிcAகளி' '4)�' பி� 'C�ெபாழிைல' ��2தவைர 

த' ெபா@�பி� தரமாக நட�தி� ெகா��#2தா' அவ'. இEவள7 சீரழி7�4� 

பிற4� எ�ேபாதாவ= யாாிடமாவ= 'நா' சனி�கிழைம ரா�திாி� பலகார� சா�! 

'3ெவ'� இய�ஸா' இைத ம3A� தவறவிடறதி�ேல...' - எ'@ ர*கபாNய� 

ெப#ைமயாக� ேபசி� ெகா��#�பைத� ேக3டா� அவ6�4< சிாி���தா' வ#�. 

காாியாலய �ைற�காக ஓரள7 க3A�பா3Aட' ஒ�=� ேபாவைத� தவிர நாகசாமி, 

ர*கபாNய� ேபா'றவ�கைள அவனா� மனமார மதி�க ��யாம$#2த=. 

அவ�களிடமி#2த ஊழ�கைள� பா��4� ேபா= த'6ைடய ந�கீர ைதாிய�ேதாA 

நிமி�2= நி'றி#�கிறா' அவ'. இ'@ ர*கபாNய� அவைன அவ6ைடய 

அைற�4� ேத� வ2த= அ?வலக ேவைலயாக�தா' எ'றா?� ேவ�டா 

ெவ@�பாக அவைர வரேவ�றா' அவ'. 

 

"மிHட� 84ண'! இ2த< சமய�தி� நீ*க+ தா' ெபாிய மன8 ப�ண ேவS�. 

C�ெபாழி$� வரேபாகிற இதழி� உ*க+ 'ட�மி'� (மாதிாி ஃபார அைம��) ப� 

ப�=� ப�க� 'ாீ�* ேம3ட#�' ஆ@ ப�க� விள�பர�� �'றாவ= பார�தி� 

ேபா3�#�கிற=. அைத எ�ப�யாவ= ஆ@ ப�க ாீ�* ேம3டராக7� - ப�= ப�க 

விள�பரமாக7� மா�றி� ெகாA�தா� ந�ல=..." 

 

"ந�லெத'றா� யா#�4 ந�ல=? உ*க>�கா, என�கா? வாசக�க>�கா?" எ'@ 

சிாி�=� ெகா�ேட ெகாIச� அ��தலாகேவ அவைர� ேக3டா' 84ண'. 
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ர*கபாNய�� ெகாIச� எாி<ச� �3Aகிறா� ேபாலேவ பதி� Gறினா�! 

 

"உ*க>�4மி�ைல! என�4மி�ைல! ப�திாிைக�4�தா'." 

 

"அ�ப� நீ*க+ நிைன�கலா�. நா' நிைன�க ��யா=. �'றாவ= பார�தி� 

ப�=� ப�க அள7 வ#கிறா� ேபால< சிற2த எ1�தாள� ஒ#வாி' அ#ைமயான 

கைத ஒ'@ ெவளிவர இ#�கிற=. அ2த� கைதைய நா? ப�க� 4ைற�= ஆ@ 

ப�கமாக 'எ�3' ெசBதா� கைத சீரழி2= உ#�4ைல2= ேபா4�. கைதைய இ2த 

இதழி� ேபாடாம� அA�த இத1�4 மா�றி விடலாெம'@ பா��தா� அத�4� வழி 

இ�லாதப� அ2த� கைத இ2த இதழி� ெவளிவ#ெம'@ ெச'ற இதழிேலேய 

அறிவி��< ெசBதாயி�@. ஒEேவா� இதழி?� ப�திாிைகயி' ெமா�த� 

ப�க*களான d@ ப�க*களி� �'றி� ஒ# ப*காக ��ப�= �'@ அ�ல= 

அதிகப3சமாக ��ப�ைத2= ப�க*க+ விள�பர�=�4 ஒ=�க ேவ�Aெம'@ 

காாியாலய நைட�ைற இ#�கிற=. இ2த இதழி� ��ப�ைத2= ப�க� 

விள�பர�=�காக வி3�#�கிேறா�. அ�ப� இ#2=� நீ*க+ இ�மாதிாி வாதிAவ= 

ந'றாயி�ைல. கைதகைள� க�டப� உ#�4ைல�=� ேபாAவ= நாணயமான 

காாியமி�ைல. நா' ஓ� எ1�தாள', அதனா� ம�ற எ1�தாள�களி' மன< 

சா3சிைய எ'னா� �ற�கணி�க ��யா=." 

 

"ஆனா� ஒ'ைற நீ*க+ ந'றாக� �ாி2= ெகா+ள ேவ�A� மிHட� 84ண'! 

எ1�தாள�க>�4 நா� பண� ெகாA�கிேறா�. விள�பரதார�கேளா நம�4� பண� 

ெகாA�கிறா�க+" - எ'@ ேகாப� 4�றேலாA ர*கபாNய� இைர2த 4ர$� 

ஆ*கில�தி� ெசா�$ வி3A எ12தி#2த ேபா=, 

 

"மிHட� ர*கபாNய�! �ளீH கீ� 9வ� $மி3H. ஐ ேடா�3 வா�A �HகH 

வி�\" - எ'@ ெதளிவான 4ர$� மன�தி' ஒேர வ$ைமயாகிய ந�கீர 

ைதாிய�ேதாA இ#2த இட�தி� இ#2தப�ேய அவ#�4� பதி� Gறினா' 84ண'. 

 

"ஐ வி� ேட� திH ேம3ட� A தி ேநா3_H ஆஃ� தி மாேன^ெம�3..." - எ'@ 

ேகாபமாக அவனிட� இைர2= க�திவி3A ெவளிேயறினா� ர*கபாNய�. 

 

"அைத� ப�றி என�4� கவைலயி�ைல" எ'@ அவைர< சா� அ6�பினா'  
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84ண'. ெசா�$ ைவ�தா�ேபா� ர*கபாNய�தி' தைல மைற2த ம@கணேம 

ச�மா 84ணனி' அைறயி� தைல நீ3�னா�. 

 

"அவனிட� ஏ' F� வ�� ைவ�=� ெகா+கிறீ�க+ 84ண'? ெபாிய 

ெரௗ�யா<ேச?" எ'@ 84ண6�4 அLதாப�பAகிறவ� ேபா� ர*கபாNய�ைத ஏக 

வசன�தி� ேபசினா� ச�மா. 

 

"ெரௗ�யாயி#2தா� ரயி�ேவ பிளா3பார�தி� திாிய ேவ�A�. ��தி9+ளவ�களி' 

அறி7 இய�கமாகிய ப�திாிைக� காாியாலய�தி�4+ வர�Gடா=" எ'@ 

ச�மாவிட�� சீறினா' அவ'. தன�4 ேவ��யவ� ேபா� இ�ப� இ*ேக வ2= 

அ6தாப�பAகிறா� இவ�. தா' ெசா�$ய இேத கAைமயான வா�கிய*கைள< 

சாய*கால� ர*கபாNய�திட�� ேபாB< ெசா�கிற ெக3ட 4ண� ச�மா7�4 

உ�A எ'ப= 84ண6�4� ெதாி9�. அவ� ேபாB< ெசா'னா?� 

ெசா�ல3Aெம'@ தா' ேபசியி#2தா' அவ'. அச�தியமயமாக வா!கிற யாைர 

எதிேர ச2தி�தா?� இ2த இ#ளின#ேக அவ' மன�தி' ச�தியதாகமாகிய ஒளி 

ெப#கி� ேதா'@�. ச�மாவி' �ற� ேப8� இழி 4ண� ெதாி2தி#2=� அவ� கா= 

ேக34�ப�யாகேவ, 'ெரௗ�யாயி#2தா� ரயி�ேவ பிளா3பார�தி� திாிய ேவ�A�' 

எ'@ ர*கபாNய�ைத� 4றி�= அவ' ேபசியத�4� காரண� உ+ேள 

அநியாய�ைத� க�A 4�றி அளவ�@� ெப#கிய ந�கீர ைதாிய� தா'. 

த'மான�� ேந�ைம9�+ள ஒEெவா#வ6ைடய இர�த�தி?� இ�ப� ஒ# ந�கீர 

ைதாிய� ெப#கி ஓAவைத� தவி��க ��யா= எ'பைத< 84ண' 

உண�2தி#2தா'. ஈர� ப3A நம�=� ேபாகிற தீ�4<சி ேபா� மனித�க>ைடய 

ச�திய� எ'ற ெந#�பி� வா!�ைக� பய� ஈரமாக� ெப#கி நைன2= ேபாகாம� 

நிமி�2= நி�கிறவ' யாேரா அவென�லா� இ2த ந�கீர ைதாிய�ைத�தா' நாகாிக 

Fரமாக� ேபா�றி� பா=கா�க ��9�. ப�திாிைகயாளனி' அ�ல= அறி7 

இய�க�ைத< ேச�2தவனி' ஒேர ெப#மித� இ2த ந�கீர ைதாிய� தா' எ'பைத� 

பல� மற2= விAகிறா�க+. ெச'ைன� ப3�ன�=� ெத#�களி� காகித ஆைலகளாக 

நட�4� பல ெபாிய ப�திாிைக நி@வன*களி� உதவி ஆசிாிய�களாக7�, பிைழ 

தி#�=பவ�களாக7�, இ#�கிற பல� �=4� வா!�ைகைய� ப�றிய 

ந�பி�ைகக>� வைள2= Gனி� ேபாB, "ஏேதா கால2த+ளSேம சா�" - எ'@ 

ெரா�ப7� அசதியாக வா!வைத� பா��=� 4�றியி#�கிறா' 84ண'. ஒ# �ைற 

அகில இ2திய உைழ�4� ப�திாிைகயாள�க+ ச*க�ைத< ேச�2த ேகாN வ2தி#2த 

ேபா= 84ண6� ேவ@ சில த'மானமி�க ப�திாிைகயாள�க>� தனிேய 

கட�கைரயிலம�2= உைரயா�� ெகா��#2த ேவைளயி�, 'இ'@ பண 
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�தைலகளா� நட�த�பA� ெபாிய ெபாிய ப�திாிைககளி� உ�ைமயாக 

வசதிகைள9� ெசா48கைள9� அ6பவி�பவ�க+ யா� ெதாி9மா?' எ'@ ேக3க� 

ப3ட ேபா= "அ�கா��* A ைம Hடா�H��H ேமாH3$ ேத ஆ� ேலாஃப�H 

அ�3 ைஹய� ெலவ� பி��H..." எ'@ ேகாN ெகாதி�ேபாA பதி� Gறியி#2தைத 

இ�ேபா= நிைன�தா' 84ண'. இ2த� =ைறைய� ப�றிய கச�பான உ�ைமக+ 

84ண6�4� ெதாி2தி#2தத' காரணமாகேவ இதி� அவ' உ+ள� பயம�@� 

திடமாக இ@கி� =ணிேவாA எ2த� ெபாBைய9� எதி��= நி�க� தயாராயி#2த=. 

ேபா� Fரனி' ைதாிய� ேவ@, அறிவாளி�4� ேதைவயான ைதாிய� ேவ@. 

அறிவாளியி' ைதாிய� ச�திய�ைத அ��பைடயாக� ெகா�ட மட*காத 

ைதாியமாயி#�க ேவ�A�. ச�க�தி' எ2த �ைலயி$#2= யா#ைடய 

ெந�றி�க� ெகாfரமாக� திற2= ெவ=�பினா?� '4�ற� 4�றேம' எ'@ நிமி�2= 

நி'@ ெசா�?கிற ைதாியேம அறிவாளியி' ைதாிய�. இ2த� ைதாிய� 

அறிவாளியிடமி#2= 4ைறய� 4ைறய உலக�தி' அறிவிய�கேம ேபா$யாகிவிA�. 

ேபா� Fரனி' ைதாிய�ைத விட� ��தி Fரனி' ைதாிய� பல வித*களி� உல4�4 

அவசியமான=. ��தி Fரனி' ைதாிய� ப��ப�யாக� 4ைறய� 4ைறய� ேபா� 

Fரனி' ைதாிய�� 4ைற2= விA� எ'ப= நீ�ட சி2தைன�4� பி' 84ணனி' 

��வாயி#2த=. ஆனா� ��தி Fர�களாயி#�க ேவ��ய ப�திாிைகயாள�க+ 

எ�ப� இ#�க ேவ�Aெம'@ நிைன�த D3ேடாA இ*4 எ�ப� இ#�கிறா�க+ 

எ'பைத9� நிைன�தாேலா ெநIசி� இர�த� வ�கிற=. சினிமா ந3ச�திர*க+ 

காBகறி ந@�4வைத9�, ைச�கி+ விAவைத9� பட� பி��=� ேபாAவத�காக 

அவ�க>�4� பி'னா� 8�றி� ெகா��#�கிற சில#�, ம2திாிக+ ெபயாி� 

க3Aைர எ1தி ெவளியி3A அவ�க>�4 த*க+ ��திைய அட4 ைவ�கேவா, 

இரவ� ெகாA�கேவா ெசBவத' �ல� ேசார� ேபாகிறவ�க+ சில#மாக< 

ச�க�தி' ஒளிய�ற ப4திகளி� எ*ெக*ேகா எ�ப� எ�ப�ேயா திாிய 

ேவ��யவ�க+ எ�லா� ச2த��ப வச�தினா� �னிதமான - Fரமான ப�திாிைக� 

ெதாழி$� �42= அ2த� ெதாழி?�4 ேவ��ய - எ2த ெந�றி�க� திற2தா?� 

அச�திய�=�4 அIசாத ந�கீர ைதாிய� சிறி=மி'றி இ#�கிறா�க+. "ந�கீர 

ைதாிய�தினா� ேபா$� ெபாிய மனித�களி' ேகாப�=�4� ச�க�தி' 

சாப�=�4� ஆளாக ேநாிடலா�. ஆனா?� அ2த� ைதாிய� தா' 

ப�திாிைகயாளாி' ேசம நிதி. அைத� கா�பா�றி� ெகா+ள ��யாதவ' 

ப�திாிைகயாளனாB இ#�பத�ேக த4தியி�ைல" - எ'@ சில G3ட*களி� 

உண�<சி வசமாக� 4�றி� ேபசி� ேபசி அத' காரணமாக< சில#ைடய 

விேராத�ைத9� 84ண' ச�பாதி�=� ெகா�ட=�A. 

 

ஃேபா�ெம' அ'@ மாைல �'@ மணி�4 ேம� அA�= வ#கிற வார�=�  
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C�ெபாழி$' �'றாவ= ஃபார�ைத ேம�க� ெசB= ெகா�A வ2= ெகாA�த 

ேபா= அதி� தா' வி#�பிய ப�ேய ப�=� ப�க� கைத9� ஆ@ ப�க விள�பர�� 

ம3Aேம வ2தி#�பைத< 84ண' க�டா'. ர*கபாNய� த'ைன மீறி எ=7� 

ெசBயவி�ைல எ'ப= அவ6�4� �ாி2த=. இ#2தா?� த'6ைடய நியாயமான 

ெவ�றிைய9� அவ#ைடய சாியான ேதா�விைய9� அவ� ைக�படேவ உ@தி 

ெசB= ெகா�Aவிட ேவ�Aெம'@ 84ண6�4� ேதா'றிய=. அ2த ஃபார�தி' 

ேம� அைத அ�ப�ேய ஒ��� ெகா+வ= ேபா� ர*கபாNய�திட� ஒ# ைகெய1�= 

வா*கி� ெகா�A வ#மா@ ெசா�$< சிாி�=� ெகா�ேட அைத எA�= 

நா9Aவிட� ெகாA�தா' 84ண'. நா9A ஃபார�ைத எA�=� ெகா�A 

ர*கபாNய�தி' அைற�4< ெச'றா�. இ2த< ெசய� ர*கபாNய�தி' 

ஆ�திர�ைத� கிள@� எ'@ ெதாி2தி#2=� - அ�ப�� கிளறினா?� பரவாயி�ைல - 

த' ெவ�றிைய எதிாியி' ைக�படேவ ஒ��� ெகா+ள< ெசB=விட ேவ�Aெம'ற 

தீரனி' 8பாவ�ேதாA நா9Aைவ அ6�பியி#2தா' 84ண'. ஆனா� 

ர*கபாNய�ைத� ப�றி அவ' அLமான� ெசBத= ��றி?� தவறாக� 

ேபாBவி3ட=. ஐ2= நிமிட*க>�4� பிற4 நா9A ஃபார�ேதாA தி#�பி வ2த 

ேபா= ஆவேலாA அைத வா*கி� பா��தா�, 'ஓ.ேக.' எ'@ ஆ*கில�தி� எ1தி 

அத�4� கீேழ 'இ'ஷிய�' ேபா3A ைஸ' ெசB= ஒ��� ெகா��#2தா� 

ர*கபாNய�. அவ#ைடய இ2த� பணிவிேலேய ஒ# ெபாிய விேராத�தி�4 ஆர�ப� 

இ#�ப= ேபால ெதாி2த=. ஆ3A�கிடாB ச�ைடயி� வ'ம�+ள எதிாி ஆA பி' 

வா*கினா� இ'6� ேவகமாக �' வ2= �3ட� ேபாவதாக�தா' அ��த�. இைத 

நிைன�தப�ேய அவ#ைடய அ2த� ைகெய1�ைத� பா��=< 84ண' �'�@வ� 

C�தா'. 

 

"ஒ�S� ெசா�லW*க... ேமேல9� கீேழ9� ஏற இற*க� பா��=�பி3A உடேன 

ைகெய1�=� ேபா3A3டா#" - எ'@ நா9A Gறிய ேபா=, "ட�3� ஃெபேலாH" 

எ'@ 84ணனி' உதAக+ �S �S�=� ெகா�டன. ர*கபாNய� ெபாிய 

'��ளேம3' எ'ப= அவ6�4� ெதாி9�. யாைர9� ��வாக விேராதி�=� 

ெகா+ளாத= ேபால ந��= வி3A ேதைவயான விேராத*கைள யாைன ேபால 

ஞாபக� ைவ�=� ெகா�A பி'னா� எ�ேபாதாவ= சாியாக� பழி வா*கி� 

க#வ@�பா� அவ� எ'ப=� அவ6�4� ெதாி9�. 

-------------- 
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அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� ----    7777    

 

"இ'ெனா#வ� ேம� மன�C�வமாக அ'� ெசBவதா?�, இ'ெனா#வரா� 

மன�C�வமாக அ'� ெசBய�பAவதா?� தா' மனித�க+ நிமி�2= நட�க 

��கிற=." 

 

ர*கபாNய� ைகெய1�தி3A அ6�பிய அ2த ஃபார�ைத� தி#�தி< சாி ெசB= 

நா9Aவிட� ெகாA�=வி3A அ'@ மாைல நாலைர மணி�4 ம7�3 ேரா3�� 

ச*க� க3�ட�தி�4+ உைழ�4� ப�திாிைகயாள�க+ \னியனி' ெசய�41� 

G3ட� இ#�பதைன நிைன7 G�2தவனாக அத�4� �ற�ப3டா' 84ண'. 

ெசய�41வி� அவ6� இ#2ததனா� ேபாB ஆகேவ�A� எ'ற கடைம தவிர7� 

அ'@ ஒ# ��கியமான தீ�மான� ெகா�A வர�பட இ#2த=. அ2த� 

தீ�மான�தி�4 உ�திேயாக பய�தி' காரணமாக< சில#ைடய எதி���� இ#2த=. 

ஆனா� 84ண6� அவைனெயா�த ��ேபா�கான எ�ண�ைடய சில#� 

தீ�மான�ைத எ�ப�9� நிைறேவ�றி விAவெத'@ க*கண� க3�� 

ெகா��#2தன�. சில ப�திாிைக� காாியாலய*களி� நி�வாகிக+ உைழ�4� 

ப�திாிைகயாள�கைள ேநர�யாகேவா மைற�கமாகேவா மாியாைத� 4ைறவாக 

நட�=வதாB� �கா�க+ நிைறய வ2தி#2தன. ஒ# ப�திாிைக� காாியாலய�தி� 

உதவியாசிாிய�க>�4� பிைழ தி#�=ேவா#�4� காாியாலய ேநர�தி� 

ெவளியி$#2= யா� எEவள7 ��கியமான காாியமாக ஃேபா' ெசBதா?� தகவ� 

ெதாிவி�கேவா ேபசேவா அ6மதி ம@�க�ப3�#2த=. இ'ெனா# காாியாலய�தி� 

ப�திாிைக �தலாளி - எ2த உதவியாசிாியைர� த� அைற�4� G�பி3A� 

ேபசினா?� அவைர விட வயதானவ�க>�4� Gட உ3கார a3 ெகாA�காம� 

நி@�தி ைவ�=� ேப8வதாக� பல� 4ைற�ப3A� ெகா�A \னியனி� 

ெதாிவி�தி#2தா�க+. இவ�ைறெய�லா� தவி��க 'நி�வாகிக+ மாியாைதயாக 

நட�க ேவ�A�' - எ'ப= ேபா'ற வாசக� அட*கிய 'பா3^' ஒ'ைற< சில நா3க+ 

ெதாட�2= உைழ�4� ப�திாிைகயாள�க+ காாியாலய�=�4 அணி2= ெச�ல 

ேவ�A� எ'ற தீ�மான� தா' அ'@ ெசய� 41வி� வர இ#2த=. 84ண6ைடய 

அ'ைறய மனநிைலயி� இ2த� தீ�மான�ைத� ப�றி அதிகமாக அ�கைறகா3ட 

ேவ�Aெம'ற =���� க���பான ஞாபக�� வ2தி#2த= அவ6�4. 

ெசய�41வி� சில� தீ�மான�ைத எதி��தா�க+. இ2த 'பா3^' அணி2= 

ெச�கிறவ�க+ யாெர'@ கவனி�= ைவ�தி#2= நி�வாகிக+ அவ�கைள� பழி 

வா*கினா� எ'ன ெசBவெத'@ வினாவினா�க+ சில�. "அ�ப�� பழி வா*4வ= 

��யாத காாிய�. அ�ப� யாராவ= பழி வா*கினா� \னிய' அவ�க+ ேம� த42த 

நடவ��ைக எA�4�" - எ'@ எEவளேவா எA�=< ெசா�$9� பய�பAகிறவ�க+ 
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பய�பட�தா' ெசBதா�க+. தீ�மான� எ'னேவா 84ணைன� ேபா� =ணி7� 

த'மான��+ள இள2தைல�ைற� ப�திாிைகயாள�களி' ெப#வாாியான 

ஆதரவினா� நிைறேவறிவி3ட=. அ= நிைறேவறிய மகி!<சிேயாA ஏ1 - ஏேழகா� 

மணி�4� G3ட� ��2= அவ' அைற�4� தி#�பிய ேபா= =ளசி9� அவ+ 

கணவ6� அவைன� ேத� வ2=வி3A அைறயி� அவைன� காணாம� காாி� 

�ற�ப3A� ெகா��#2தவ�க+ அவ' வ#வைத� பா��=வி3A ம@ப�9� 

கீழிற*கினா�க+. ஏேதா ஒ# நவநாகாிக ஓ3ட$' ெபயைர< ெசா�$ அதி� ')ஃ� 

கா�டனி�' ஏ�பாA ெசBய�ப3�#�4� விேசட �'ன#�4 �'@ ��க3 

வா*கியி#�பதாக7� அத�4< 84ண6� வரேவ�Aெம'@� =ளசியி' சா�பி� 

அவ+ கணவ' ேவ��னா'. தா' ேவ��� ெகா+வ= நியாயமாயி#�கா= 

எ'பத�காகேவ =ளசி த' கணவைன வி3A அைத� ெதாிவி�க< ெசBதா+. 

எ'றா?� எ*ேக அவ' ம@�=விAவாேனா எ'ற தவி��� ஆவ?� அ�ேபா= 

அவ+ �க�தி�தா' அதிகமாக� ெதாி2தன. சில மாத*க>�4 �'� வைர 

84ண6� அவ>� அேத நவநாகாிக ஓ3ட?�4 எ�தைனேயா )ஃ� கா�ட' 

�'ன� சா�பிட�ேபாB வ2தி#�கிறா�க+. அ2த ஞாபக�ைத� தவி��க ��யாம� 

தா' அவ+ த' கணவைன வி3A� த'ைன� G�பிட< ெசா�$� Q��யி#�க 

ேவ�Aெம'@ அவனா� �ாி2= ெகா+ள ��2த=. 

 

"நீ*க+ ஆMJ$#�M�கேளா எ'@ ஆ@ மணி�4 நா6� இவ#� அ*ேக 

ேபாேனா�. அ*ேகயி#2= நா? மணி�ேக �ற�ப3A வி3டதாக நா9A ெசா'னா�. 

அ��ற� இ*ேக வ2ேதா�. இ*ேக9� காணவி�ைலேய எ'@ வ#�த�ேதாA 

�ற�ப3ட ேபா= 4�பிட� ேபான ெதBவ� 4@�ேக வ2த= ேபா� நீ*கேள 

வ2=வி3_�க+" - எ'@ அவ' ம@�=< ெசா�லேவா த3�� கழி�கேவா அவகாச� 

ெகாA�=விட வி#�பாதவைள� ேபா� விைர2= ெகI8வ= ேபா� ெதானி�4� 

4ர$� ேப<ைச� ெதாட*கினா+ =ளசி. 

 

'இவராேம இவ�? ெப�க>�4�தா' எ�தைன விைரவாக எ�தைன 8லபமாக 

உாிைம9� உற7� ெகா�டாட வ2= விAகிற=?' - எ'@ உ+Vற நிைன�= 

நைக�=� ெகா�டா' 84ண'. அ'@ அவ' �'ன#�4� ேபாகிற 

மனநிைலயி$�ைல. 

 

"இ'@ நா' ெரா�ப� கைள�=� ேபாயி#�கிேற'. எ'ைன� தய7 ெசB= 

வி3AவிA*க+. இ'ெனா# நா+ க3டாய� வ#கிேற'" - எ'@ =ளசியி' 

கணவனிட� நாD�காக ம@�தேபா=, "=ளசி�4�தா' ெப#�த ஏமா�றமாயி#�4� 
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சா�! அவ+ தா' வ#�த�பAவா+. எ'ன இ#2தா?� உ*க+ இரசிைக�4 நீ*க+ 

இEவள7 ெபாிய ஏமா�ற�ைத அளி�க�Gடா=" - எ'@ நி�விகாரமான மன�ேதாA 

=ளசிைய9� கைட�க�ணா� பா��=< சிாி�=� ெகா�ேட ம@ப� 84ணைன 

வ��@�தினா' =ளசியி' கணவ'. 

 

"தய7 ெசB= எ'ைன ம'னி9*க+..." எ'@ 84ண' மீ�A� ம@�தேபா= 

=ளசியி' �க� ஒளிய�@< ேசாைப ம*கிய=. க�களி?� உதAகளி?� மல�<சி 

மைற2= வா3ட� வ2= ப�2த=. அவ+ ெந3Aயி��தா+. வாB வி3A அழ ��யாத 

4ைறயாக மீ�A� மீ�A� ெந3Aயி��தா+. 

 

எ2த நிைலயி?� =ளசியி' �க� வாAவ= 84ண6�4� அ2தர*கமாக� 

பி��கா=தா'. ஒ# ெச�ல� 4ழ2ைதைய� பாச�ேதாA கவனி�ப= ேபா� 

பிாிய�தி' எ�ைல வைர ெச'@ அவ+ ேம� அ'� ைவ�தவ' அவ'. 

அவ>ைடய உட� கிைட�கவி�ைல எ'பதனா� அ2த அ'� இ'@ அழி2= 

ேபாBவிடா=. ஒ#�ைற ஏேதா கவன� 4ைறவினா� =ளசி த' ைககளி� 

நக*கைள� க�தி க�தியாக வளர வி3�#2தா+. அவ>ைடய C�ேபா'ற 

ெம'ைம9� ச2தன� ேபா'ற 4ளி�<சி9� ெபா#2திய விர�க>�4 அ2த 

நக*களி' வள�<சி ெபா#2தாம$#2த=. அவ+ த'6ைடய தி#வ�$�ேகணி 

அைற�4 வ2தி#2த ஒ# சமய�தி� 84ணேன சிாி�தப� எ12=ேபாB� த'6ைடய 

'ெநயி� க3டைர' (நக� ெவ3A� க#வி) எA�= வ2=, "=ளசி! இ2த� C� ேபா'ற 

ைகக+ எ'6ைடயைவ. நா' ெகா+ள ேவ��யைவ. இைவ ெபா$வ�றி#�பைத 

எ'னா� சகி�க ��யா=" - எ'@ ெசா�$யப�ேய அழகாக ஒ�ைற ேமாதிரமணி2த 

அவ+ வல= ைக விர�கைள� ப�றி நக*கைள� க�திாி�கலானா'... 

 

"இெத'ன? நீ*க+ என�4 இ�ப� எ�லா� பணிவிைட ெசB= ெகா�A?... தய7 

ெசB= ைகைய விA*க+. நா' அ�லவா உ*க>�4� பணிவிைட ெசBய 

ேவ�A�" - எ'@ ேபா$ ெவ3க�ேதாA உ�ைமயி� அ2த� பி�யி� மகி!2= 

ெகா�ேட அவ+ ைக�பி�யி$#2= திமிற �ய�வ= ேபா� ந��தா+ =ளசி. 

 

"நிலா� கதி�களி' ேம� ந3ச�திர� வி12= கிட�ப= ேபா� இ2த ஒ�ைற ேமாதிர� 

தா' உ' ைக�4 எ�தைன அழகாயி#�கிற= =ளசி?" - எ'@ அ�ேபா= அவைள 

விய2தி#2தா' 84ண'. அத�4 அA�த வார� எ1திய 'ேமாதிர விர�' எ'6� 

கவிைதயி�, 
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 'தீயினி� தளி��தேதா� - ெபா� 

       ெச1* ெகா12ெதனேவ 

 மாய� ைகவிரலா+ அதி� 

       ம'மத' ெசா�கிA� 

ேகால ேமாகன< சி@ 

      ேமாதிர ெமா'@ைடயா+' 

 

எ'@ சில வாிக+ வ2தன. "இ�ப� நீ*க+ ஒEெவா'ைற9� எ1=வதாயி#2தா� 

இனிேம� உ*க+ �'னா� த3A� பAவத�ேக பய�பட ேவ�A� 

ேபா$#�கிறேத" - எ'@ இ2த வாிகைள� ப��=வி3A� பாதி ெவ3க�� பாதி� 

ேகாப�மாக� =ளசி அவைன� ேக3டா+. 

 

"எ'ன ெசBவ= =ளசி என�4 ேவெற2த� ெப�களி' ைககைள� ப�றி9� 

ெதாியாேத?" - எ'@ ெசா�$ நைக�தா' 84ண'. அ2த� ெப#ைமயி� அவ>� 

மலராக மல�2= 4ைழ2தா+. அ�ப��ப3டவ+ �க� வாA�ப� இ'@ வி#2=�4 

வரமா3ேடென'@ ம@�4� ேபா= அவ' மன�� அைத< ெசBேத ஆகேவ��ய 

நி��ப2த�ேதாA�, ேவதைனேயாA� தா' ெசBத=. ஏமா�ற� எ'ற உண�வி' 

ஒ#�ற� தவி���, ம@�ற� ஏ�க�மாக� =ளசி கணவேனாA காாி� �ற�ப3டா+. 

ேபா4�ேபா=, 'ேபாB வ#கிேற'' - எ'@ வாB திற2= வா��ைதகளா� ெசா�$� 

ெகா+வத�4� Gட� ெத�பி�லாம� க�ணீ� �3�� பளபள�4� விழிகைள 

அைச�=� தைலைய< சாB�= 'வ#கிேற'' எ'ப=ேபா� பாவைன ெசBய�தா' 

அவளா� ��2த=. 'இ'ெனா#�தியி' உ+ள�தி� தா' தவி�பாகேவா, 

ஏ�கமாகேவா இ#2= அ2த உ+ள�ைத� த'ைனயறியாமேல வைத�=� 

ெகா��#�கிேறாேம' - எ'@ உண#� ேபா= உ+Vற எ�தைன ேவதைனயைடய 

��9ேமா அ�தைன ேவதைனைய9� விட அதிகமான ேவதைனேயாAதா' 

அ�ேபா= மா��ப�ேயறி அைற�4� ேபானா' 84ண'. 

 

'ஆழமாக ேவ)'றி விAகி'ற ெச�ைய� ேபா�, ந�பி�ைக வாB2த ெப�, ஆ� 

பி+ைளயி' ேம� ைவ�= விAகிற பிாிய� தா' எ�தைன நிைலயாக 

ஊ'றிவிAகிற=?' - எ'பைத நிைன�4� ேபா= அ2த அ'ைப நிமி�2= பா��= 

விய2த= அவ' மன�. மனித�க+ த*க+ உட$� இர�த� Dேடறி ஓAவதா� 

ம3A� நிமி�2= நட�கவி�ைல. உ�ைமயி� ஒEெவா#வ#ைடய வா!வி?� 
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எ*ேகா ெகாIச� ஒ3�� ெகா��#�கிற அச� அ'பினா�தா' நிமி�2= 

நட�கிறா�க+ ேபா$#�கிற= எ'@ நிைன�க� ேதா'றிய=. 

 

'இ'ெனா#வ� ேம� மன�C�வமாக அ'� ெசBவதா?� இ'ெனா#வரா� 

மன�C�வமாக அ'� ெசBய�பAவதா?� தா' மனித�க+ நிமி�2= நட�க 

��கிற=' - எ'@ சி2தி�த ேபா= அ2த< சி2தைன அழகாக7� ந�பி�ைக�4 

உாியதாக7மி#2த= அவ6�4. நீரா� உைட மா�றி� ெகா�A அவ' 

ெமHJ�4< சா�பிட� �ற�ப3டேபா=... அைற வாச$� அவ' மா��ப� 

இற*4வத�4 இ#2த ேவைளயி� ைப2தமி! நாவல� பா.பா�Aர*கனா� �<8 

இைர�க இைர�க� த� கன�த உடைல< 8ம�க ��யாம� 8ம2= ப�ேயறி ேமேல 

வ2= ெகா��#2தா�. மா��ப�யி� எதிேர ேந#�4 ேந� ச2தி�4�ப� 

ஆகிவி3டதனா� 84ணனா� பா�Aர*கனாாிடமி#2= த�பி ஓட ��யவி�ைல. 

த�பி�= ஓட வழி இ#2தா� பா�Aர*கனா#�4 �' தைலைய� கா3டாம� 

நி<சயமாக� த�பியி#�பான அவ'. அ2த மனிதாிட� யா� சி�கி� ெகா�டா?� - 

சி�கி� ெகா�டவ#�4 எ�தைன ��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� D3�யி#2தா'. ெச'ைனயி� ஏேதா ஒ# க�`ாியி� தமி!� 

ேபராசிாியராயி#2= ஓB7 ெப�றவெர'@ அவைர� ப�றி� ேக+வி�ப3�#2தா' 

84ண'. க�`ாியி$#2= அவ� ஓB7 ெப�றாரா அ�ல= அவாிடமி#2= அ2த� 

க�`ாி ஓB7 ெப�றதா எ'ப= ச�<ைச�4ாிய பிர<ைனயா4�. ஓB7 ெப�ற பி'ன� 

தா�கா$கமாக அவ� ெசB= ெகா��#2த காாிய� ஆகாசவாணியி� அ#+வா�4 

உைர�ப=. 8கமாக7�, கவைலய�@� வி�கிற அதிகாைலயி' இ'ப�ைத� 

ெகA�ப= ேபா'ற க3ைட� 4ர$� அ#>� இ�லாம� வா�4� இ�லாம� 

எைதயாவ= ெசா�$ 'ேர�ேயா' ேக3பவ�களி' வயி�ெறாி<சைல நா+ தவறாம� 

ெகா3�� ெகா��#2தா� இ2த� ைப2தமி! நாவல�. 'இ2த� 4�ற�ைத< ெசBபவ� 

இ'னா�' எ'ப=ேபா� 'அ#+வா�4' உைர நிக!�=பவ� எ'@ �'னா� ெபய� 

ெசா�வேதாA நி�காம� உைர ��2த=� ம�க+ த*க+ ேகாப�ைத யா� ேம� 

கா3Aவெத'ற தவி��டனி#�4� ேபா= - 'இ2த� 4�ற�ைத< ெசBதவ� 

இ'னா�தா'' எ'@ ச2ேதக�=�கிட� ைவ�காம� பி'னா?� ெபயைர< ெசா�$ 

விAவா�க+. 'அ#+வா�4' எ'ற உபேதச� ெதாழிைல அ�ப�ேய 4�தைக�4 

எA�தவ� ேபா� தின2ேதா@� பா�Aர*கனாேர அைத< ெசB= ெகா��#2தைத� 

க�A அவைர� ேபாலேவ ஓB7 ெப�ற வி�=வா'க>�, உபேதச� ெசBவைதேய 
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ெதாழிலாக� ெகா�டவ�க>�, ேர�ேயா�கார�களிட� 'அ#+வா�4 ஒ#வ#�ேக 

ெசா2தமானதா?' எ'@ ச�ைட�4� ேபாகேவ அவ�க+ ஒ# த2திர� ெசBதா�க+. 

�த� நா+ அ#+வா�கி' ேபா= பா. பா�Aர*கனா� எ'@ தமிழி� 

�தெல1�ைத< ெசா�$� ெபயைர அறிவி�தா� ம@நா+ அ#+வா�கி' ேபா= பி. 

பா�Aர*கனா� எ'@ ேவ@ ெபய� ேபா� ேதா'@�ப� ஆ*கில�தி� 

�தெல1�ைத< ெசா�$ அறிவி�தா�க+. இ�தைன�4� ேமலாக� தி#. 

பா�Aர*கனா#�4� C�ெபாழிைல� ேபால� தரமான இல�கிய� ப�திாிைக 

ஒ'றி� ெதாட�2= க2த �ராண�ைத� ப�றிேயா பிர�$*க Wைலைய� ப�றிேயா 

ஓ� அ@ப= வார�=�4 எ1தி� த+ளிவிட ேவ�Aெம'ப= ஆைச. அத�காகேவ 

84ணைன< 8�றி< 8�றி வ2= ெகா��#2தா� அவ�. பா�Aர*கனா#�4� 

தமிைழ9� இல�கிய�ைத9� விட அதிகமாக� ெதாி2த கைல, இ'ெனா#வைர� 

ப<ைசயாக� �க!வ=. �கH=தியி� ம'ன'. இவ�றி�4 அLசரைணயான=� 

எ2த� ெகா�பைன9� உடேன வச�பA�த� G�ய=மான உபெதாழி� ைகேரைக 

பா��ப=. ேவதா2திக+ சில இட*களி� 'மாைய' தா' கவ�<சி மி42த= 

எ'கிறா�கேள, அ= ேபா� பா�Aர*கனாைர� ேபா'ற மனித�க+ தா' 

ெச'ைன� ப3�ன�= மாையக+. இ2த மாையகளி' கவ�<சிேயா, ெச�வா�ேகா, 

�கேழா ப3�ன�தி� ஒ# நா>� 4ைறயாெத'பைத உ@தியாக ந�பலா� எ'@ 

ேதா'றிய= 84ண6�4. சமீப�தி� சிறி= காலமாக நாகசாமியி' ைக 

பா�Aர*கனாாிடமி#2த=. அதாவ= பா�Aர*கனா� அ��க� நாகசாமிைய� 

ேத�< ெச'@ அவ#�4� ைகேரைக பா��க� ெதாட*கியி#2தா�. 

 

"ஊாி� எ�=ைனேயா ேபா$க+ ைகேரைக பா��பதாக� பாமர ம�கைள ஏமா�றி� 

திாிகி'றன. யா� அEவா@ ெசBவதி�ைல. 'ெச#மானிய' நா3A (ெஜ�மனி 

எ'பத�4� பா�Aர*கனாாி' தமிழா�க�) அறிஞெரா#வ� எ1தி9+ள சிற2த 

இேரைக d$ைன� ெகா�A யாமறி2த உ�ைமகைள< ெசா�$ வ#கி'ேறா�" - 

எ'@ தனி�தமிழி� - த��ைடய ெதாழி� திறைமைய எA�=< ெசா�?வ= அவ� 

வழ�க�. பா�Aர*கனாாிட� சில அபாரமான திறைமக>�, சாம��திய*க>� 

உ�A. நாகசாமிைய� ேபா� ெதாழிலதிப�க+, ெபாிய மனித�க+ யாைரயாவ= 

பா��தா�, "இர�A நா3க>�4 �'� தா' ந� �தலைம<சைர� பா��=� ேபசி� 

ெகா��#2ேத'. அ�ேபா= த*கைள� ப�றி9� ஏேதா ேப<8 வ2த=. அவ� அ2த� 

ேப<ைச மிக7� வி#�ப�ேதாA ேக3ட=மி�லாம� த*கைள� ப�றி எ'னிட� 

அ'ேபாA விசாாி�தா�. நா6� த*கைள� ப�றி அவாிட� நிைறய< 

ெசா�$யி#�கிேற'" - எ'@ நAவாக நா? வா��ைதக+ ெசா�$ ைவ�பா�. 

ெபாிய மனித�க+, ெபாிய மனித�கைள� ேபா'றவ�க+, பிர�க�க+, 
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பிர�க�கைள� ேபா'றவ�க+, - �க1�4 ஏ*4கிறவ�க+, பண�=�4 

ஏ*4கிறவ�க+ - எ�லா#ைடய பலFன�� அவ#�4 நிைறய� ெதாி2தி#2த=. 

'�தலைம<ச� த'ைன� ப�றி� பா�Aர*கனாாிட� எத�காக விசாாி�க ேந�2த=? - 

பா�Aர*கனா� த'ைன� ப�றி அவாிட� நிைறய எA�=� G@வத�4 எ'ன 

இ#�கிற=?' எ'பைதெய�லா� ேயாசி�கேவ யா#�4� அவகாசமிரா=. 

 

'ஆகா! இ2த� பா�Aர*கனா#�4�தா' எ�தைன ெப#2த'ைம? தா' 

�தலைம<சைர� பா��க< ெச'ற ேபா= Gட ந�ைம நிைன7 ைவ�தி#2= 

மற2=விடாம� அவாிட� ந�ைம� ப�றி நிைறய� ேபசியி#�கிறா�' - எ'@ 

பா�Aர*கனாாிட� எ�ைலய�ற வி8வாச� ெப#4�ப�யாக அவ� நட2= 

ெகா+வா�. இEவள7 சாம��தியமி#2=� 84ணைன ம3A� அவரா� ஏமா�ற 

��யவி�ைல. அவ' அவைர உ+>� �ற�� அள2= ைவ�தி#2தா'. அவைர9� 

அவைர� ேபா'றவ�கைள9� பா��= எ2த விதமான கவ�<சி9� ஏ�படாதேதாA - 

ேமேல ப3Aவி3டா� அாி�க�G�ய ஒ# க�பளி� C<சிைய� பா��ப= ேபா� பல 

சமய*களி� அ#வ#�� ம3A� ஏ�ப3�#�கிற= அவ6�4. ஒ# சமய� ெபாிய 

மா7மி� �தலாளிெயா#வ#�4 அ@பதா�A நிைற7 வ2த=. ெச'ைனைய� 

ேபா'ற ெபாிய நகர*களி� யா� யா#�4 எ�ேபா= மணிவிழா� ெகா�டாட 

ேவ�A�? யா� யா#�4 எ�ேபா= ஊ�வல� விட ேவ�A� - எ'@ கவனி�=� 

கண�ெகA�=� �+ளி விவர� ேபா3A ைவ�=� ெகா�A - ஏ�பாAக+ ெசB= 

ஒ$ெப#�கி� தி#விழா ஒ'ைற அ�ல= �கH=தி� ெகா�ேய�@� பாரா3A� 

பிர�ேமா�சவெமா'ைற நட�=வத�காகேவ கா�தி#�பா�க+ சில�. அ2த மா7 மி� 

�தலாளி�4� அ�ப� ஒ# பிர�மா�டமான மணி விழா நட2த=. எ�லா� 

ப�திாிைகக>� அவ#ைடய பட�ைத� ேபா3A 'இ2திர', ச2திர', இைளஞாி6� 

இைளஞராக ந�மிைடேய 8@ 8@�பாB உலா7� இ'னா#�4 அ@பதா�A 

நிைற2=வி3டெத'பைத ந�பேவ ��யவி�ைல' - எ'ெற�லா� எ1தியி#2தன. 

அ2த மா7 மி� �தலாளியி' மணிவிழா7�4 ஒ#வார� இ#�4�ேபா= ஒ#நா+ 

பக$� தி_ெர'@ பரபர�பாக� C�ெபாழி� காாியாலய�=�4 வ2= 84ணைன< 

ச2தி�=, "ந� C�ெபாழி� அதிப� நாகசாமி அவ�க>�4 ெந#*கிய ந�ப#�, 

பி.எH.ேக. ஃபிளவ� மி�J' உாிைமயாள#மான ஞானசபாபதி�4 மணிவிழா 

வ#கிற=. அ2த< சமய�தி� நம= C�ெபாழி� இதழி� ெவளியிட ஏ�றவா@ ஒ# 

ெசB9+ �ைன2=+ேள'" - எ'@ ெசா�$� ெகா�ேட ெசB9+ எ1த�ெப�ற 

தாைள எA�=< 84ணனிட� சிர�ைதேயாA ெகாA�தா� பா�Aர*கனா�. அ2த< 

ெசB9ைள ேவ�டா ெவ@�பாக ைகயி� வா*கினா' 84ண'. 
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 பணியார� பைச9டேன ப'ெரா3� 

 பல�பலவாB< ெசBவத�4� 8Aவத�4� 

 சாியான மா7வைக த#கி'றாB 

 சாித�ேத நி'�க!தா' நி'@லா7� 

 ெபாிேயாB �க!�ெக�லா� �ாிேயாB 

 ெப#ைமமி4 பி.எH.ேக. ஃபிளவ�மி�J' 

 தி#வா�2த ெசயலதிப ெபா#3ெச�வா நீ 

 சீரா#� மணிவிழா�க+ பல7@கேவ! 

 

எ'@ த4தி9� காரண�� ேநா�காம� 4#3A வி8வாச�ேதாA பாட�ப3�#2த 

அ2த� 'கவிைதைய' அ#வ#�ேபாA ேமைஜ ேம� ைவ�=வி3A அைத� பா�ய 

பாவ�=�4< ெசா2த�காரரான பா�Aர*கனாைர நிமி�2= பா��தா' 84ண'. 

அ�ேபா= அவன= ெவ@�ைப9�, அ#வ#�ைப9� சிறி= Gட� �ாி2= 

ெகா+ளாதவராB, "இ2த� பாட$� ஒ# சிேலைடைய9� இ#ெபா#+ அல*காரமாக 

ைவ�தி#�கிேற'. 'மா7 வைக த#கி'றாB' - அதாவ= �'றா� அ�யி� - 'சாியான 

மா7 வைக த#கி'றாB' - எ'கிற இட�தி� - மா7 + வைக எ'@� ஒ# ெபா#+. மா 

- ெபாிய, உவைக - மகி!<சி, ெபாிய மகி!<சிைய� ெகாA�கிறாB (மா உவைக 

த#கி'றாB) எ'@� ஒ# ெபா#+. சிேலைட எ�தைன நயமாக வ2= 

வி12தி#�கிற= பா��தீ�களா 84ண'?" - எ'@ விள�க உைர ேவ@ Gற� 

ெதாட*கிவி3டா� பா�Aர*கனா�. 84ண6ைடய மன�திேலா அ2த< 

ெசB9ைள9� பா�Aர*கனாைர9� அ#வ#�பாக ேநா�4�ேபாேத அத' 

ம@�றமாக உ+ேள ஒ# =ணி7� ந�கீர ைதாிய�� Gட� ெப#கின. 

 

"ஐயா! இ2த மாதிாி� தனி மனித�கைள� ேதைவ�கதிகமாக� �க1� �க!<சிைய< 

ெசB9ளாக ேவ@ எ1த ேவ��ய அவசியெம'ன? ப�திாிைகயி� இைத� 

பிர8ாி�பதனா� இ2த� பாட$� �கழ�பAகிற மாவைர�பவ#� அவ#�4 

ேவ��யவ�க>� தி#�திபடலா�. இல�கிய ரசைன�காக� ப�திாிைக 

வா*4கிறவ�க>�4 இதனா� ப�திாிைகயி' ேம� அவந�பி�ைக9�, ஏமா�ற�� 

அ�லவா ஏ�பA�?" - எ'@ 84ண' அவைர வினாவிய ேபா=, அவ� அசA வழிய< 

சிாி�தப�, "ஹி ஹி அத�கி�ைல... இEவா@ பய' மர� நா�< ெச�?� பறைவக+ 

ேபா� வ+ள�கைள நா�� �க!த� �லவ� மர�" - எ'@ மரைப< சா3சி�4 

அைழ�தா�. 
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"ெரா�ப ந�ல=! இ2த மாதிாி� 'பய' மர� நா�< ெச�?� பறைவக+' - '�லவ� மர�'  

- ேபா'ற வா�கிய*கைளெய�லா� ஏதாவெதா# தமி!� =ைண�பாட d$� 

எ1=*கேள'. Fணாக இ�ப�� �க! பாAத$� இற*காதீ�க+ ஐயா!" - எ'@ 

சிாி�=� ெகா�ேட அவ#�4� பதி� ெசா�$வி3A அ2த� 'கவிைத'ைய9� 

தி#�பி� ெகாA�= அ6�பியி#2தா' 84ண'. இ2த நிக!<சி�4� பிற4 சிறி= 

கால� பா�Aர*கனா� 84ணைன� பா��க வ#வத�4� =ணிவி'றிேயா 

எ'னேவா - வரேவயி�ைல. அத�4� பிற4 'ஆகாச வாணியி�' காைல ேவைளயி� 

அவ#ைடய க3ைட� 4ர$� அ#+ வா�4 ஒ$�பைத� ெத#வி� ேபா4�ேபாேதா 

க�ண�பா லா3ஜி' எதி�F3A மா�யி� அதிகாைல ேர�ேயா அல@� ேபாேதா, 

ேக3க ேந#ைகயி� க�பளி�C<சி அாி�ப= ேபால� பா�Aர*கனாாி' ஞாபக� 

இேலசாக வ2= ேபா4�. இ�ேபா= இ2த �'னிரவி' 8கமான ேவைளைய எ�லா� 

பா�Aர*கனாாி' 'ேபாாி�' சி�கி� கழி�க ேவ��யி#�4ேமா எ'@ 84ண' 

வ#2தினா'. அ'ேபாA�, பிாிய�ேதாA�, ')ஃ�கா�டனி�' வி#2=�ண அைழ�த 

=ளசியி' அைழ�ைப� �ற�கணி�= ம@�த6�பிய பாவ� தா' இ�ப� உடேன 

ப$�=� பா�Aர*கனாாி' வ#ைகயாக ேந�2= வி3டேதா எ'@ Gட 

எ�ணினா' அவ'. 

 

"வ2த காாிய�ைத< 8#�கமாக< ெசா�?*க+ ஐயா! எ*ேக இ�ேபாெத�லா� 

இ2த� ப�க�தி� ெத'பAவேதயி�ைல? அைம<ச�க+, எ�.எ�.ஏ., எ�.பி�க+, 

ெட�� ெசகெர3டாிக+, எ�லா#� நிைறய ந�ப�களாகிவி3டா�க+ 

ேபா$#�கிற=. அதனா� தா' சாதாரணமானவ�க>ைடய க�களி� படேவ 

மா3ேடென'கிறீ�க+?" - எ'@ 4�தலாக� ேக3டேபா= அவ6ைடய அ2த� 

ேக+விைய அவ� எ2த வித�தி?� 4�தலாகேவா ைநயா��யாகேவா எA�=� 

ெகா�A தய*கேவயி�ைல; ெப#ைம9டேனேய பதி� ெசா'னா�. 

 

"அைதேய' ேக3கிறீ�க+? 'ைப - எலZனி�' - அதாவ= =ைண� ேத�த$� 

நி'றா� ெவ�றியா, ேதா�வியா எ'@ அறி2= ெகா+வத�காக - உதக 

ம�டல�=�ேக அைழ�=� ெகா�A ேபாBவி3டா� ஒ# ந�ப�. அ*ேக ஒ# தனி 

ப*களாவிேல �'@ நா+ ைகேரைக எ�லா� பா��= உ@தியாக நி�கலாெம'@ 

ெதாிவி�த பி'�தா' அ2த ந�ப#�4� ேத�த$� நி�பத�ேக =ணி7 வ2த=..." 

 

"ேத�த$ேல ெவ�றி ெபற� ைகேரைக பா��பைத விட� ெபா= ம�களி'  



108 

 

ந�பி�ைக9� வி8வாச�� யா� ப�கமி#�கிறெத'@ பா��பத�லவா ��கிய�?" - 

எ'@ 84ண' ேக3ட ேக+வி�4 அவ� ம@ெமாழி Gறவி�ைல. ேவ@ எைதேயா 

ேபச� ெதாட*கினா�. 

 

"அதி#�க3A�! நா' இ�ேபா= ேவ@ ஒ# காாியமாக உ*களிட� வ2ேத'. 

தி#வ�$�ேகணி 'ைப2தமி! ம'ற�தி'' சா�பி� வ#கிற ஞாயி�@�கிழைம 

மாைலயி� 'ப�ப�திாிைக� காவல�' நாகசாமிைய� பாரா3�� ெபா'னாைட 

ேபா��=� விழா ஒ'@ நட�க ஏ�பாடாகி வ#கிற=. அைம<ச� தைலைம 

தா*4கிறா�. காைல மல� ச�மா அவ�க+ வரேவ��� 41� தைலவராயி#�கிறா�. 

நீ*க>� அ2த விழாவி� நாகசாமிைய� பாரா3�< ெசா�ெபாழி7 ஆ�ற ேவ�A�. 

ம@�காம� அவசிய� ஒ��� ெகா+F�கெள'@ நிைன�கிேற'." 

 

"ெசா�ெபாழிவா�@வ= இ#�க3A� ஐயா! அெத'னேவா 'ப�ப�திாிைக� காவல�' - 

எ'@ நாகசாமியி' ெபய#�4 �'னா� ஏேதா ஓ� அைடெமாழி Gறினீ�கேள; 

அத�ெக'ன அ��த�?" 

 

"அ=வா? விழா நிக1� நாளி� நாகசாமி அவ�க>�4� ெபா= ம�க+ சா�பி� 

நா*க+ ஒ# சிற��� ப3டமளி�க� ேபாகிேறா�. அ�ப3டேம 'ப�ப�திாிைக� 

காவல�' - எ'ப=" 

 

"ெசா�வத�4 எ'னேவா ேபா$#�கிறேத! 'க� ைவ�த ��4�தி' - எ'ப= ேபா� 

நீ*க+ அவசரமாக< ெசா�$ய ேபா= எ' காதி� இ= வி12த=. அதனா� தா' 

இர�டா� தடைவயாக� ேக3ேட'. ம'னி�=� ெகா+>*க+" - எ'@ ெசா�$� 

பிாிவத�4 அைடயாளமாக� ைகைய9� G�பி வி3A< 84ண' அவாிடமி#2= 

விைடெப�@ ெமHஸு�4< ெச�ல �ய'ற ேபா=� அவ� அவைன அEவள7 

8லபமாக விடவி�ைல. 

 

"ெசா�ெபாழி7�4 எ'ன ெசா�?கிறீ�க+? நிக!<சி நிர$� உ*க+ ெபயைர9� 

ேச��= அ<சி3A விAகிேறேன..." 

 

"ெசா�ெபாழிைவ� ப�றி எ'ன? நா*கெள�லா� நாகசாமியி' நி@வன�திேலேய 

இ#�பவ�க+. நா*கேள நா' �2தி நீ �2தி எ'@ அவைர� �க!வ= ந'றாயிரா=. 
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�க!கிற காாிய�ைத அ#கிேலேய இ#2= பா��= பழகியவ�களிட� ஒ�பைட�பைத 

விட� பா��காத �தியவ�களிட� ஒ�பைட�ப= தா' ப�திரமான=..." - எ'@ 

ெசா�$� ெகாIச� விஷம� தனமான �'�@வ?டேனேய அ2த ேவ�Aேகாைள 

அவாிட� ம@�தா' 84ண'. 

 

"இ�ைல! இ�ைல! அவசிய� நீ*க+ உைரயா�ற ேவ�A�" - எ'@ ம'றா�னா� 

ைப2தமி! நாவல�. 

 

"எ'னேவா நா' ெசா�ல ேவ��யைத< ெசா�$ வி3ேட'. அ��ற� உ*க+ 

வி#�ப�" எ'@ நாD�காக அவாிடமி#2= அவ� விைட ெகாA�பத�4 �'ேப 

வ$ய� க�தாி�=� ெகா�A ெமHைஸ ேநா�கி நட2= வி3டா' 84ண'. 

 

மன�C�வமாக ஒ��� ெகா�A ெசா�ெபாழிவா�ற இண*கிட7� ��யாம�, 

க���பாக ��யா= எ'@ ெசா�$ ம@�க7� ��யாம� அவ' தய*4�ப�யான 

ேவ�Aேகாைள அவனிட� விA�தி#2தா� பா�Aர*கனா�. 'எ'னா� 

ேபச��யா=, மா3ேட'' எ'@ ேநர�யாக ம@�= வி3டா�, 'உ*க+ விழாவி� 

நா? வா��ைத ேபச< ெசா'ேன'. ம@�=வி3டா�' - எ'@ நாகசாமியிடேம ேபாB� 

தீ �3Aவா� பா�Aர*கனா�. ேப8வத�ேகா அவ6�4 வி#�பமி�ைல. 

நி@�பத�4 ஒ# சாதைன9மி�லாம� ம�றவ�களி' சாதைனகைள� த' ெபயாி� 

பண� ெகாA�= வரவைழ�=� ெகா�A அத�காக ெவ3க�படாம� நிமி�2= 

நட�கிறவ�கைள< 8யநல�=�காக< சில� பாரா3Aவ=� ப3ட� ெகாA�ப=� 

ேபா$யான காாியெம'@ அவ�ைற ெவ@�தா' அவ'. நாகசாமி�காக 

நைடெப@� இ2த� பாரா3A விழாவி�கான சகல ெசல7கைள9� பா�Aர*கனா� 

ந'ெகாைட எ'ற ெபயாி� நாகசாமியிடேம வD� ெசBதி#�பா� எ'ப=� 

இரகசியமாக அவ6�4� ெதாி9�. இ�ப� நிக!<சிகைள9�, இ�ப� 

மனித�கைள9� ச2தி�4� ேபா= அ�ல= ேக+வி� பA�ேபா= ச�க� எ2த 

�ைலயிேலா அ1கியி#�கிற= எ'ற அேத எ�ண�தா' அவ6+ உ@தி�ப3ட=. 

இ2த� ேபா$கைள எதி��= உர�த ச�தமி3A� ப3�ன� �1வ=� ேக34�ப� - 

ெபாிய அபாய< ச*4 ேபா'ற 4ர$� உ�ைமைய� ெபாிதாB �ழ*கி� Gற 

ேவ�Aெம'@ அவ6+ ஒ# ைதாிய� 4�றிய=. அேத சமய� அ2த� ைதாிய�=�4 

எதிராக எ*ெக*கி#2= ெந�றி�க�க+ திற�4ெம'@ சி2தி�த ேபா= 

தய�கமாக7� இ#2த=. 

 

ம@நா+ காைல அவ' அ?வலக�=�4+ Lைழ2= அைறயி� ேபாB அம�2த=ேம  
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ர*கபாNய� மான�, ெவ3க� எ�லாவ�ைற9ேம அறேவ =ைட�ெதறி2= வி3ட= 

ேபா'ற ஒ# வியாபார� �'�@வேலாA, "ெல3 அH ஃப�ெக3 தி பாH3... நா' 

ஏதாவ= த�பாக� ேபசியி#2தா� ம'னி<8A*ேகா... நீ*க>� ப�திாிைகயி' 

ந'ைம�காக�தா' பாAபடேற+. நா6� அ=�காக� தா' சிரம�படேற'. 

நம�4+ேள ச�ைட Gடா=" எ'@ வ2= 4ைழ2தா�. அவ#ைடய இ2த� 

4ைழ7�4 அ��தேம இ�ைல எ'ப= 84ண6�4 ந'றாக� ெதாி9�. எதிாியி' 

மன�தி� பைகைய அறேவ அ��கிவி3A எதிாி �'ென<சாி�ைகேயா, பா=கா�ேபா 

அ�றி#�4� ேபா= அவ' ேம� �1�பைகேயாA� ைவர�ேதாA� பாBவ= 

ேபா'ற அ2தர*க� 4ேராத�தி� ர*கபாNய� ெக3��கார�. யாாிட�� 

ெவளி�பைடயாக 'அ'பா�லராகி�' ெக3ட ெபயெரA�க�Gடா= எ'@ நிைன�கிற 

விள�பர மன� அவ#ைடய=. 

 

"எ�ப� இதி� நிைன�பத�4 ஒ'@மி�ைலேயா அ�ப�ேய மற�பத�4� 

ஒ'@மி�ைல... உ*க+ காாிய�ைத நீ*க+ ெசBகிறீ�க+, எ' கடைமைய நா' 

ெசBகிேற'" எ'@ 8#�கமாக அவ#�4� பதி� ெசா�$ அ6�பினா' 84ண'. 

 

ஒ#வைன ேநர�யாக எதி��கேவா, பைக�=� ெகா+ளேவா Gட� திராணியி�லாத 

ேகாைழ�தனமான ெக3டவ�க+ தா' ப3டண�தி� நிைறய இ#�கிறா�க+ எ'@ 

ேதா'றிய=. ந�பைன� ேபால7�, ேவ��யவைன� ேபால7� பழக வசதி ெசB= 

ெகா�A - அ2த வசதியி' மைறவி� உ+ேளேய இரகசியமாக� பைகைய வள��=� 

தி_ெர'@ ஆைள F!�=� சில ெகா�ய ேநாBகைள� ேபா� உ#வா4� நாகாிக 

எதிாிகேள எ*4மி#�பதாக� ேதா'றிய= 84ண6�4. ர*கபாNய�தி' 

விேராத�ைத அவ' எ�ப� ெபா#3பA�தி மதி�கவி�ைலேயா அ�ப�ேய 

சமரச�ைத9� ெபா#3பA�தி மதி�கவி�ைல. ர*கபாNய� எEவள7 ெக3��கார� 

எ'ப= அவ� வ2= வி3A� ேபான ப�= நிமிஷ*க>�4+ேளேய ெதாி2த=. �த� 

நா+ நிக!<சிைய� ப�றி� 4றி�பிடாம�, ஆனா� �த� நா+ நிக!<சியி' 

விைளவாகேவ வ2த= ேபா� நாகசாமியி' ைகெய1�தி3A ஒ# 8�றறி�ைக 

வ2தி#2த=. அதி� ஆசிாிய� 41ைவ< ேச�2தவ�க+ விள�பர இலாகாைவ< 

ேச�2தவ�கேளாA மாியாைதேயாA� க�ணிய�ேதாA� ஒ�=ைழ�= 

காாியாலய�தி' விள�பர வ#வாB ெப#4வத�4 உதவி ெசBய ேவ�Aெம'@�, 

விள�பர இலாகாேவாA ஒ�=ைழ�க ம@�= �ர�பAகிறவ�க+ ேம� நடவ��ைக 

எA�க� காாியாலய�தா#�4 உாிைம உ�ெட'@� 4றி�பிட�ப3�#2த=. 

பதிேனா# மணி�4 ர*கபாNய� 84ண6ைடய அைறயி� வ2= சமரச� ெசB= 

ெகா+வ= ேபா� ேபசிவி3A� ேபாயி#2தாெர'றா� பதிெனா'ற��த ப�தாவ= 
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நிமிஷ�தி� ர*கபாNய�தி�4< சிறி=� இதி� ச�ப2தேம இ�லாத= ேபா� 

நாகசாமியிடமி#2= இ2த அறி�ைக வ2தி#2த=. இ2த அறி�ைகைய� தயா� ெசB= 

அ6���ப� நாகசாமியிட� ேயாசைன Gறி� Q�� எ�லா� ெசB=வி3A� தன�4 

இதி� ச�ப2தேம இ�லாத= ேபால7� தா' யாைர9ேம பைக�=� ெகா+ள 

வி#�பாத - பய2த 8பாவ�+ள அ�பாவி ேபால7� வ2= ம'னி��� ேக3Aவி3A� 

ேபான ர*கபாNய�தி' �க�ைத ம@ப�9� நிைன7 Gற �ய'றா' அவ'. 

அ�ப� �ய'ற ேபா= அ2த �க�தி� ப8�ேதா� விலகி ஓ� ஓரமாக� �$யி' 

ெகாAைம இேலசாக� ெதாி2த=. 

 

'மனித�களி' ஒேர திறைம 'சாகஸ�தா'' எ'ற உ�ைம ப3�ன�=�4 எEவள7 

ெபா#�தமான மதி�MA!' எ'ெற�ணினா' அவ'. ைதாிய�, ��தி, ேந�ைம, 

ச�திய� எ�லா� மனித 4ண*க+ எ'ற நிைலைம மாறி� ேபாB எ'ன 4ண� எ'@ 

ெசா�ல ��யாத - ந�லதா ெக3டதா எ'@ உைற�=� பா��= மா�@� க�A 

பி��க ��யாத சாகஸ� தா' நாகாிக மனிதனி' ெபா=� 4ணமாயி#�பதாக உணர 

��2த=. இ2த< 'சாகஸேம' இ�ப��ப3ட நகர*களி� மனிதனி' ஒ��ய�வ�ற 

'திறைமயாக�' �கழ�பAகிற= இ2த சாகஸ�தி� வ�லவ�களாயி#�கிற 

அரசிய�வாதிக+, கவிஞ�க+, எ1�தாள�க+, பிர�க�க+, வியாபாாிக+ எ�லா#� 

ப3டணமாகிய கைடFதியி� ந�ல 'ேஷாேகJ�' ைவ�= வி�க�பAகிறா�க+. 

ம�றவ�க+ விைலயாவதி�ைல. ம�றவ�க>ைடய அச� திறைம9� அச� 

உைழ�ைப9� இ2த< சாகஸ*கைள� ேபா� விைர2= கவ�<சி ெசBவதி�ைல எ'@ 

சி2தி�= மன� ெநா2தா' 84ண'. திறைம ேதா�@ ெவ@� சாகஸ� ம3Aேம 

ெவ�கிற ச�க� எEவளவி�4 அ1கியி#�க ��9ெம'ப= எ�ணியேபா= அ2த 

அ1கைல அளவிட ��யா= ேபா� ேதா'றிய= அவ6�4. ர*கபாNய��, 

நாகசாமி9�, பா�Aர*கனா#�, ச2திரDட' ஐ.சி.எH.ஸு� க+ள� கட�த� 

க�ண�பா7� இ2த விதமான சாகஸ*களி' ேவ@ ேவ@ உ#வாக நி'@ 

ச�க�ைத மய�4� கைலயி� ேத�2=வி3டவ�களாக அவ6�4� ேதா'றினா�க+. 

இவ�கைள எதி��4� பாமர�களி' ச�திய� Gட இவ�கள= அச�திய�ைத ஒ'@� 

ெசBய ��யா= ேபா$#�கிறேத எ'@ எ�ணியேபா= அ2த ஆ�றாைம 

எ�ண�ைதேய ஏ�@ ஒ��� ெகா+ள ��யாம?� அவ' மன� ெகாதி�த=. 

------------- 
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அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� ----    8888    

 

ச�க வா!வி� ஏ�ெகனேவ எ3A�ப�க+ ஏறிவி3ட 4A�ப*க>�4�தா' 

ஒ'பதாவ= ப� அ#கி$#�கிறேத ஒழிய �த� ப�யி� Gட ஏற ��யாத 

4A�ப*க+ இ'6� அ�ப�ேய தானி#�க ��கிற=. 

 

84ண6�4� ர*கபாNய�=�4� பைக ஏ�ப3ட பி' ஓ� இர�A மாத கால� 

காாியாலய வா!�ைகயி� மிக7� கச�பான அ6பவ*க+ நிக!2தன. 8த2திரமான 

மன�பா*4� த'ன�பி�ைக9� உ+ள ஒ#வ' ம�றவ�க>�4 அட*கிேயா 

க3A�ப3ேடா நட�ப= எEவள7 சிரமமான காாிய� எ'பைத இ2த 

அ6பவ*களா� 84ண' ந'றாக உணர ��2த=. 84ணைன ')ஃ� கா�ட'' 

வி#2=�4 அைழ�க வ2தி#2த தின�=�4 ஒ# வார� கழி�=� =ளசி த' 

கணவேனாA தி_ெர'@ ெட�$�4� �ற�ப3A� ேபாக ேவ��ய நி��ப2த� 

ேந�2தி#2த=. ச2திரDட' ஐ.சி.எH. அவ�களி' சிபாாிசினாேலா அ�ல= 

தயவினாேலா =ளசியி' கணவ6�4 ��$யி� ஒ# ெபாிய இ'ஜினியாி* 

க�ெபனியி� இர�டாயிர� )பாB�4 ேம� மாத< ச�பள� வ#கிறா� ேபால 

உ�திேயாக� ஒ'@ கிைட�தி#2த=. இ2த உ�திேயாக� கிைட�பத�காக�தா' 

நீ�ட நா+ ந�பரான ச2திரDட' ெவளிநா3A� பயண� ��2= த�ெசயலாக< 

ெச'ைன வ2தி#2த ேபா= அவைர� G�பி3A� 4லாவி வி#2= ெகாA�= 

அவ#ைடய ெவளிநா3A அ6பவ*கைள� க3Aைர� ெதாடராக ெவளியிAவதாB 

வா�களி�=, எ�லா� ெசBதி#2தா� நாகசாமி. ஏைழக>� ம�தியதர� 

4A�ப�தின#� பிரதிபல' பாராம� அ'��காக7�, உபசார�=�காக7� 

மனித�கைள� ேபா�ற7�, வி#2= ைவ�க7�, �கழ7� ெசBகிறா�க+. 

பண�கார�க>�, வியாபாாிக>ேமா, காாியமி�லாம� எைத9ேம ெசBவதி�ைல. 

காாிய�ைத< சாதி�=� ெகாA�கிற ச�தியி�லாதவ�க>�4� எைத9ேம அவ�க+ 

ெசBவதி�ைல. ெசBவைத ேநர�யாக< ெசBயாம� நாD�காக< ெசBவத�4� 

அவ�க>�4�தா' ெதாி9� எ'பைத< 84ண' மிக அ#கி$#2= க��#2தா'. 

எனேவ நாகசாமி நிைன�த கண�திேலேய த' மா�பி+ைள�4 இEவள7 ெபாிய 

உ�திேயாக� ேதட ��2தைத� ப�றி< 84ண' சிறி=� ஆ<சாியமைடயவி�ைல. 

அவரா� இ= ��யாம� ேபாயி#2தா�தா' அவ6�4 ஆ<சாியமாயி#2தி#�4�. 

ச�க வா!வி� ஏ�ெகனேவ எ3A�ப�க+ ஏறிவி3ட 4A�ப*க>�4� தா' 

ஒ'பதாவ=ப� அ#கி$#�கிறேத ஒழிய �த� ப�யி�Gட ஏற ��யாத 4A�ப*க+ 

அ�ப�ேய தானி#�க ��கிற=. ஏ�ெகனேவ எ3A�ப� ஏறிவி3ட ெசௗகாிய�+ள 

4A�ப*களி' அA�த தைல�ைற இைளஞ�க+ கழிசைடகளாகேவ இ#2தா?� - 

ெம�க� காேல^ அ3மிஷ', எ'ஜீனியாி* காேல^ அ3மிஷ', ெபாிய 
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உ�திேயாக�, ெவளிநா3A� பிரயாண வசதி, எ�லாேம எ3டாவ= ப�யி� 

நி�பவ6�4 ஒ'பதாவ= ப�ேபா� மிக அ#கிேலேய இ#�கி'றன. ஆனா� �த� 

ப��4� கீேழ இ#�4� சைமய�கார< ச�மாவி' பி+ைள 82=, ேதா3� 

�6சாமியி' மக' 4��, அ�பளமிA� அ�மா>வி' ெப� அல�, ேபா'றவ�க+ 

இர�டாவ= ப�யி� Gட< சாியாக ஏற ��வதி�ைல. இ2திய ச�க வா!வி� 

ேசாஷ$ச� எ'கிற சமத�ம மல�<சி Gட எ3A�ப� ஏறியவ�க>�4�தா' 

பய'பAகிறேத ஒழிய �த� ப�யி$#2= ஏ*4கிறவ�க>�4 ேமேல ஏற வசதியி'றி 

இ#�பைத எ�ணி< 84ண' அ��க� மன�தி� ெவ=�பியி#�கிறா'. இ2த< 

சமத�ம மல�<சி வியாபகமாக7�, ந'றாக7� Cரணமாக7� ஏ�பAவத�4 எ'ன 

வழி ெசBய ��9� எ'ன வழி ெசBய ேவ�A� எ'ப= அவ' சி2தைனயி� ஒ# 

தாகமாகேவ இ#�கிற நிைலைய� ெப�றி#2த=. த2ைதயி' பண� =ளசியி' 

கணவைன 'எ'ஜீனியாி*' ப���� ப��க ைவ�கிற அள7 வசதி ெசBத=. பி'� 

மாமனாராகிய =ளசியி6ைடய த2ைத த� ெச�வா�கினா� இர�டாயிர )பாB�4 

ேம� மாத வ#மான� வ#கிறா�ேபா� உ�திேயாக� ேத�� ெகாA�= வி3டா�. 

இ�ப� இர�A ெச�வா�4க>�4 நAேவ இ#�கிற பி+ைளக+ தா' சராசாி 

இ2திய ச�க வா!வி� ெசௗகாிய�ைத அைடய ��கிறெத'@ ேதா'றிய=. 

84ண6�4 இ#2த காாியாலய ேவதைனகளி?� கச�பான அ6பவ*களி?� 

=ளசியி' கணவ6�4 உ�திேயாக� கிைட�= வி3டெத'ற இ2த< ெசBதி Gட� 

ெதாி2தி#�க நியாயமி�ைல. =ளசிேய ஒ#நா+ அதிகாைலயி� இத< ெசா�$வி3A� 

ேபாவத�காக அவைன� ேத� அைற�4 வ2தி#2தா+. அ�ேபாதி#2த மனநிைலயி� 

அவனா� அவைள மல�<சிேயாA வரேவ�@ ேபச ��யவி�ைல. அவளா?� அவ' 

�' மல�<சிேயாA நி'@ ேபச ��யவி�ைல. ெசா�ல வ2தைத� ேப8வத�4< 

ெசா�கைள� ேத� நி�பவ+ ேபா� அவ+ தய*கினா+. ேத�ய ெசா�க+ வராம� 

அ1ைகதா' ெபா*கி� ெகா�A வ2த= அவ>�4. அவ>ைடய அ1ைக ெசவியி� 

ஒ$�பத�4 �' கீேழ தைலைய� 4னி2தவா@ ெமௗனமாயி#2த 84ண', அ2த 

நிக!<சி�4 மன� இர*கி ெம�ல� தைல நிமி�2=, 

 

"வி�2த=� வி�யாத=மாக இ*ேக வ2= இ�ப� அ1வத�4 எ'ன வ2=வி3ட= 

இ�ேபா=?" எ'@ ெம�ல வினவினா'. 

 

"அவ#�4 ெட�$யி� உ�திேயாக� ஆகியி#�கிற=." 

 

"அவ#�4 எ'றா� எவ#�4?" 
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இ2த 'அவ#�4' அவ6+ எாி<ச`3�யி#�க ேவ�A� ேபா� ஒ$�த= அவ' 

ேக+வி. அ2த� ேக+வியி' ெதானி �ாியாம� அத�4 எ2த வித�தி� ம@ெமாழி 

G@வெத'@ தய*கினா+ =ளசி. பி'� 'அவ#�4 உ�திேயாகமாகிவி3ட'ெத'@ 

வா�கிய�தி' மகி!<சியி� வி#�பாகேவா, ெவ@�பாகேவா த'ைன< 

ச�ப2த�பA�தி� ெகா+ள வி#�பாதவைள� ேபால, "அ=தா'... அ�பாவி' 

மா�பி+ைள�4 ெட�$யி� உ�திேயாக� ஆகிவி3ட=..." எ'@ தய*கி� தய*கி< 

ெசா'னா+. அவ+ அ�ப�� Gறிய உடேன 84ண6� த' கAைமைய விடாம�, 

"அ�பாவி' மா�பி+ைள�4 எ'றா�? ஓ... �ாிகிற=? அதாவ= 'உ' கணவ#�4' 

ெட�$யி� உ�திேயாகமாகிவி3டெத'@ எ'னிட� ெசா�$வி3A� ேபாக 

வ2தி#�கிறாB இ�ைலயா?" எ'@ 4�தலாக வினவினா'. ஒ'@� ெசா�ல 

��யாம�... ெசா�ல� ேதா'றாம� - 'இ�ப� நீ*க+ ேம?� ஒ# வா��ைத 

ேபசினா� Gட இனி எ'னா� தா*க ��யா=. நா' அ1=விAேவ'' எ'ப= 

ேபா� ஏ�க�ேதாA அவைன� பா��தா+ =ளசி. அவ6� அைமதியாக அவ+ 

�க�ைத ஏறி3A� பா��தா'. இைடயி� நிலவிய ெமௗனேம அ�ேபா= இ#வ� 

உண�7கைள9� ேபசிய=. 

 

"அவ� தா' �த$� ேபாகிறா�. நா' இர�A வார� கழி�=� ேபாக 

ேவ��யி#�4�. ெட�$யி� 4�யி#�க இடெம�லா� கிைட�= அவாிடமி#2= 

த2தி வ2த=� அ�பா எ'ைன� ெகா�A ேபாB விட ஏ�பாடாகியி#�கிற=..." 

 

"பரவாயி�ைல இத�காக எ�லா� இனி நா' கவைல� பட ��யா= =ளசி. இ= 

உ' வா!�ைகயி' ெசா2த� காாிய�." 

 

"இ'6� என�4 வா!�ைகேய ஏ�படவி�ைல. அத�4� காாிய*க>� ெசா2தமாக 

இ�ைல. நா' நிைன�த வா!7 எ' மன�திேல க#கிவி3ட=." 

 

"இ#�கலா�! ஆனா� இனிேம� உலக�=�4 எA�=< ெசா�ல ��யாத ஊைம 

ஏமா�ற� இ=. இைத நீ மற2=விட� பழகி� ெகா+வ= ந�ல=..." 
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"ஆ@தலாக இர�A வா��ைத ெசா�லமா3டா�களா? இ�ப�� கAைம�4� 

உதாசீன�=�4� நா' பா�திரமி�ைல. இவ�ைற எ'னா� தா*கி� ெகா+ள 

��யா=...!" 

 

அவ' பதி� ேபசாம� இ#2தா'. 

 

"தய7 ெசB= ஏதாவ= ஆ@தலாக< ெசா�$ என�4 விைடெகாA*க+." 

 

ேமைஜ ேம� கிட2த அைர� காகித� ஒ'ைற எA�= அதி� எைதேயா எ1தி 

ெமௗனமாக அவளிட� நீ3�னா' 84ண'. அவ+ அைத வா*கி� ப��தா+. 

 

"Fர�களி' க�Mரமான ேதா+கைள அல*காி�க ேவ��ய மணமாைலக+ ச2த��ப 

வச�தா� ேகாைழகளி' தள�2த ைககளி� D3ட�ப3A விAவ=� உ�A" எ'@ 

அதி� எ1தியி#�பைத� ப��= வி3A நீ� திைரயி3A ம�கி மைற�4� விழிகளா� 

அவைன ஏ�க�ேதாA பா��தா+ அவ+. 

 

"இ=தா' மீ�A� உ*க+ பதிலா?" 

 

அவ' ஆமா� எ'ப= ேபா� ெமௗனமாக� தைலைய அைச�தா'. அவ+ 

நைட�பிணமாக ெவளிேயறினா+. சில கண*களி� வாயி$� கா� �ற�பA� ஓைச 

ேக3ட=. அவ' எ12= ஜ'ன� ப�கமாக� தி#�பி� க�ணா�ைய� கழ�றி வி3A 

உ+ேள விழி�கைடயி� அ#�பியி#2த க�ணீைர� =ைட�=� ெகா�டா'. ஏேதா 

ேதா'றி மா� வரா2தா வைர வ2= அவ' ெத#வ#ேக பா��த ேபா= அவ>ைடய 

கா� க�பா�ைவ�4� ெத'படாம� மைற2தி#2த=. ெப#�<8 வி3டப� 

அைற�4� தி#�பி வ2= உ3கா�2தா' 84ண'. இத�4� பி' சில மணி ேநர*க+ 

அவ6�4 ஒ# ேவைல9� ஓடவி�ைல. =ளசி�4 அவ>ைடய வா!வி' 

ெபா@�ைப9� நிைலைய9� உண��தேவ அவ' அ�ப�� கAைமயாக நட2= 

ெகா�டா'. அவைள� ேபாலேவ அவ6� உ#கி ஏ*கி� ேபசி� ெகா��#2ததா� 

இ#வ#ைடய ேப<8�4� ஒ# ��ேவ இரா=. அ�ப�� ேபசினா� அத' பி' 

அவளா?� ஆயிர� ைம�க>�4 அ�பா� ெட�$யி� ேபாB நி�மதியாக இ#�க 

��யா=. உண�<சி மயமாக7�, பிாி�ெதA�க ��யாதப�9� த'ேம� பிாிய� 

ைவ�=வி3ட அவ>�4 அவ>ைடய �திய நிைலைமைய உண��த ேவ��ய 

கடைம அவ6�4 இ#2த=. அவ+ த'ைன< 8�றி 8�றி� திாிவைத� தவி��க 

ேவ��ய ெபா@�� அவ+ மீதி#2த அதிக அ'பி' காரணமாகேவ அவ6�4 
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வ2தி#2த= இ�ேபா=. அ2த� கடைமைய அவ' ெசBதா'. அவ+ அைத� �ாி2= 

ெகா+ள ��யா= - �ாி2= ெகா+ள7� ேவ�டாெம'ப= தா' அவ' க#�=. 

�த$� தனிேய அவைன< ச2தி�க வ2த இர�A தின*க>�4� பி' ம@ப�9� த' 

கணவேனாA ஒ#�ைற வி3A� ெகாA�காம� உட' வ2தவ+ ேபால� 

ேதா'றினா+ அவ+. 

 

"�த$� இ�ேபா= நா' ம3A� தா' �ற�ப3A� ேபாவதாயி#2த=. அ��ற� 

மாமா யாேரா ெதாி2தவ� �ல� 4�யி#�க இட�=�4� Gட ஏ�பாA ெசB= 

வி3டா�. அதனா� =ளசி9� இ�ேபா= எ'6டேனேய வ#கிறா+" எ'றா' 

=ளசியி' கணவ'. =ளசி ஒ'@� ேபசவி�ைல. ஏேதா ெபா�ைம ேபால உட' 

வ2தி#2தா+. 

 

"க*ராஜுேலஷ'H விN\ ஆ�... ச�ஸH" எ'@ =ளசியி' கணவனிட� ஒ# 

�ைற�காக மகி!<சி ெதாிவி�தா' 84ண'. =ளசி ஒ'@ேம ேபசாம$#�பைத� 

க�ட அவ+ கணவ', "எ'ன =ளசி? நீ ஒ'@ேம ேபச மா3ேடென'கிறாேய?" 

எ'@ அவைள� ேக3ேட வி3டா'. 

 

அ2த வி�தியாச� அவ' மன�திேல ெபாிதாகி விடாம� ஒ���4 ஏேதா ேபச 

�ய'றா+ =ளசி. அ2த� ேப<சி� மன� இ�ைல. உண�வி' பிரதிப$��� இ�ைல. 

விைடெப@� ேபா= கணவனி' ெசா�கேளாA ேச��ேத அவ+ ெசா�க>� 

இைண2= ஒ$�4�ப� ஏேதா ெசா'னா+. அவ6� வாச� வைர ெச'@ கா�� 

கதவ#ேக நி'@ வழிய6�பினா'. ம@நாேளா அத�கA�த நாேளா இர7 

விமான�தி� கணவேனாA ெட�$�4� �ற�ப3A வி3டா+ =ளசி. நா3க+ யாேரா 

ம2திர� ேபா3A ஓட< ெசா'னா� ேபால ஓ�வி3டன. ெப�ைண9� 

மா�பி+ைளைய9� ெட�$யி� 4�ைவ�பத�காக உட' ெச'றி#2த நாகசாமி 

ச2திரDட' ஐ.சி.எH. அவ�களி' பிரயாண� க3Aைர� ெதாடைர உடேன 

பிர8ாி�க ஏ�பாA ெசB9மா@ அ*கி#2ேத 84ண6�4 ஒ# 'எ�HபிரH ெட$வாி' 

ெல3ட#� எ1திவி3டா�. க�த�ைத அ�ப�ேய காைலமல� ச�மா7�4� 

ெகாA�த6�பி வி3டா' 84ண'. க3Aைர�ெதாடைர அA�த வாரேம 

ெவளியிAவதாக அறிவி��� ேபாட ேவ�Aெம'@ 84ணைன வ��@�தினா�. 

க3Aைர�ெதாட� அA�த வாரேம ெவளிவ#ெம'@ அதிக ஆ�வ�ேதாA ச�மா 

நாகசாமி�4� த2தி9� ெகாA�= வி3டா�. C�ெபாழி� இதழி� ெவளியிட� த4தி 

உ�டா இ�ைலயா எ'@ நி�ணயி�4� ெபா@�ைப அ2த� பிரயாண� க3Aைர 

விஷய�தி� 84ண' ேம�ெகா+ள வி#�பவி�ைல. அ= நாகசாமியி' காாிய ஆைச 

எ'ேறா, ச�மாவி' ேபராைச எ'ேறா க#தி வி3A வி3டா'. ஏ�ெகனேவ ச�மா 
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நாகசாமியிட� 'ச2திரDட' ஐ.சி.எH.J' க3Aைரகைள ெவளியிAவதி� 

84ண6�4 அEவளவாக வி#�பமி�ைல' எ'@ ெசா�$� ேகா+ �3�யி#�பா� 

ேபா$#2த=. அத�4� பிற4 நாகசாமி இர�ெடா# �ைற 84ணனிட� 

அ1�தமாக7� வ'ைமயாக7� ேபசியதி$#2= இ= ெதாி2த=. ர*கபாNய�, ச�மா 

இ#வ#ேம த'ைன� ப�றி நாகசாமியிட� ேகா+�3� ெந#�� ைவ�= வ#வதாக 

அவனா� அLமானி�க ��2தி#2த=. அ2த� க3Aைர� ெதாடைர� ப�றிய 

உ�ைம� க#�ைத இ�ேபா=� அவ' ெதாிவி�தா�, 'க3Aைரைய ெவளியிட< 

84ண6�4< ச�மதமி�ைல' எ'ேற மீ�A� இரகசியமாக நாகசாமி�4� க�த� 

எ1தினா?� எ1தி விAவா� ச�மா. நாகசாமிைய� கா�ைக பி��பதி� ச�மாதா' 

அ2த� காாியாலய�தி� �த� பாி8 வா*க� த4தியானவ�. நாகசாமி எ'ைற�4� 

பிற2தா�, அவ#ைடய பிற2த நா+ எ2த மாத� எ2த� ேததியி� எ2த ந3ச�திர�தி� 

வ#கிறெத'@ 84ண6�ேகா ைட�H நாய#�ேகா ெதாியா=. ஆனா� ச�மா7�4 

இ�மாதிாி விஷய*களி� அதிகமான கவன� உ�A. 

 

நாகசாமியி' பிற2த நா+ எ'ைற�ேகா அ'ைற�4 அதிகாைலயிேலேய ேராஜா�C 

மாைல9� ைக9மாக சா2ேதாமி� அவ#ைடய ப*களா வாச$� ேபாB நி�பா�. 

இ�ப�� காாிய*களா� நாகசாமிைய< சாியாக� 4ளி�பா3� ைவ�தி#�பவ� அவ�. 

84ணேனா இ= ேபா'ற ெசய�கைள அசி*கமாக� க#=பவ'. 'பாரதியா� பிற2த 

தின�ைத� ேபாலேவா, விேவகான2த� கா2திய�க+ பிற2த தின*கைள� 

ேபாலேவா' நாகசாமிைய ேபா'ற ேசா�ேபறி� பண�கார�களி' பிற2த தின�ைத9� 

ெகா�டாAவ= அசி*க� எ'ப= அவ' க#�=. பிற2த தின�ைத� ெகா�டாA� 

ப�யாக இ2த< 8யநலவாதிக+ ேதச�=�4 எ=7� ெசBவதி�ைல எ'@ 

நிைன�பவ' அவ'. இவ�க+ 8யநல�=�காக� பண� ேச��ப=� ெச�வா�4< 

ேச��ப=� ச2ததிக>�4< ெசா�= மீத� பA�தி ைவ�= வி3A� ேபாவ=� தவிர 

இவ�க+ ேதச�=�4< ெசB9� ெதா�A ஒ'@மி�ைல எ'ெற�ணி இவ�கைள 

ெவ@�தா' அவ'. ப�திாிைக� ெதாழிைல� ப�றி 'ஃேபா�� எHேட3' எ'@� 

'ேபனா Fரனி' ச�திய 9�த�' எ'6� இல3சியவாதிகளி' ��தக*களி� 

வாசி�=�, ெசா�ெபாழி7களி� ேக3A� இளைமயிேலேய அதி� நா3ட� 

ெகா�டவ' அவ'. அ2த� ெதாழி$� Lைழ2= பா��த பி'� இ�ேபாேதா 

த'ன�பி�ைக இ�லாதவ�க>�, இல�கிய உண�<சிேய அ�@� ேபானவ�க>� 

அறிவி'ைமயினா� ��தியிேல ேப�ைம� ப3A� ேபானவ�க>மாக ச�மாைவ� 

ேபா� பல� அதி� நிைற2தி#�பைத� பா��= ெநா2= ேபாயி#2தா' அவ'. 

'திலக#�, பாரதியா#�, ச�திய ேவ3ைகேயாA ப�திாிைக நட�திய ேதசமா இ=?' 
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எ'@ அவ6�ேக ச2ேதகமாயி#2த=. எனி6� இ2த< D!நிைலைய� பா��= 

அவ6ைடய ந�கீர ைதாிய� ெப#கியேத ஒழிய< சிறி=� 4ைறயவி�ைல. ஒ# 

ப�திாிைகயாள6�4 ��கியமான ேதைவ நிைறய< ச�பளேமா, ேபாக வர� காேரா, 

ெட$ேபா' ப*களா வசதிகேளா அ�ல; த'ன�பி�ைக�4 அழி7 வ#� ேபா= 

இவ�ைறெய�லாேம =<சமாக மதி�=� ெகா�A நிைலைமைய� 'Q' எ'@ த+ளி 

வி3A� ெகா+ைகேயாA� ச�திய�ேதாA� நிமி�2= விலகி நி�கிற ைதாிய� தா' 

ேவ�A� எ'பைத ஆணி�தரமாக உண�2தி#2தா' அவ'. ச2ைதயி� மீ' கைட 

ைவ�தி#�பவ�க>+ இ#�பைத� ேபா'ற கீ!�தரமான ெப#2த'ைம Gட இ*ேக 

இ�ைலேய எ'@ உ+Vர வ#2தினா' அவ'. 

 

=ளசி9� ெட�$�4� ேபாBவி3ட பிற4 அவ' த' பாச�ைதேயா அ'ைபேயா, 

க#ைணையேயா ெச?�=வத�4� த4தியான மனித�க+ யா#மி�ைல. =ளசியிட� 

4�தலாகேவா ஆ�திரமாகேவா ேபசினா� Gட அ2த� ேப<சி' ம@�றமாக அவ' 

மன�தி� க#ைண9� பிாிய�� நிர�பியி#�4�. இ�ேபாேதா காாியாலய 

அLபவ*க>�, ர*கபாNய� மைற�கமாக அவ6�4< ெசBத ெகAத�க>� 

அவைன மிக7� கAைமயாக7� கா`'றி நி'ற தீைமைய எதி��=� ேபாாிA� 

ச�திைய� ெப�ற ெகா+ைக மறவனாக7� ஆ�கியி#2தன. யா� எ�தைன 

உயர�தி$#2= ெந�றி� க�ைண� திற2தா?� 4�ற� 4�றேம எ'@ அ1�தி< 

ெசா�?� - அ��=< ெசா�?� ெநI8ர�ைத9�, ெசா�?ர�ைத9�, ெகா+ைக 

மற*களாக ேபா�றினா' அவ'. இ2த மா@த�களா?�, இேத சமய�தி� அவ' 

C�ெபாழி$� எ1தியி#2த ஒ# காரசாரமான தைலய*க�தினா?�, அகில இ2திய 

உைழ�4� ப�திாிைகயாள� மகாநா3ைட< ெச'ைனயி� நட�தி உைழ�4� 

ப�திாிைகயாள� தைலவ�களாகிய ேகாN �த$யவ�கைள வரவைழ�=� 

ப�திாிைகயாள�கைள அவமதி�4� ெப#� ப�திாிைக �தலாளிக>�4 எதிராக< சில 

தீ�மான*கைள நிைறேவ�றியதா?� - நாகசாமி அவைன� த� எதிாியாக� க#த� 

ெதாட*4கிற D!நிைல ப��ப�யாக மிக< சில வார*களிேலேய உ#வாகிவி3ட=. 

 

அ2த< சமய�தி� �'� ேதசிய இய�க கால�தி� பல �ைற சிைற ெச'றவ#� பாரதி 

பாட�க>�4� தைட இ#2த கால�திேலேய அைத� ெத#� ெத#வாக� பா�< 

ெச'றவ#மாகிய மகாேதவ' எ'ற அச� தியாகி ஒ#வ� த��ைடய சிறிய 

�தW3ைட ைவ�= 'ேநஷன� ைட�H' - எ'ற ஆ*கில� ேதசிய வார இத! ஒ'ைற 

ெச'ைனயி$#2= ெதாட*கியி#2தா�. பி'� நாளைடவி� அ= தினசாியாகிய=. 

அ2தர*க 8�திேயாA� உ�ைம� ேதசிய உண�7ட6� அவ� ெதாட*கியி#2த 

அ2த� ப�திாிைக�4 'நி\H பிாி�3' காகித� ேபா=மான அள7 கிைட�கவி�ைல. 
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காகித�ைத வா*கி� ப�திாிைக அ��க அவாிட� வசதியி�ைல. இ2த நிைலைமைய 

ஒ# நா+ 84ணனிட� ெசா�$ வ#2தினா� தியாகி மகாேதவ'. 84ண6�4 இ= 

விய�ைப அளி�த=. சினிமா ந3ச�திர*களி' பட*கைள அ<சி3A� ப��க 

ஒ'@மி�லாம� பா��க ம3Aேம ப�திாிைக நட�=பவ�க>�4� Gட ட' ட'னாக 

நி\H பிாி�3 வழ*4� அரசா*க� ேதசிய இல3சிய�ைத �' ைவ�=� ப�திாிைக 

நட�=� ஒ# ந�லவ#�4< சாதாரண வசதிைய� Gட� தராதைத� க�A வ#2திய 

அவ' 'வி�கிற பிரதிக>�4 ேம� பல மட*4 அதிகமாக� ெபாB� கண�4� கா3� 

நி\H பிாி�3 காகித�ைத ம$வி� ஏராளமாக வா*கி� ெப#�ப4தியான மீத�ைத 

மிக அதிகமான க+ள விைல�4 வி�கிற பலைர வாழவி3A இ�மாதிாி 

ந�லவ�க>�4 அரசா*க� உதவாதைத� க���=� ெபா=வாக ஒ# தைலய*க� 

C�ெபாழி$� எ1தியேதாA அகில இ2திய உைழ�4� ப�திாிைகயாள� \னிய' 

ெவளிcடான 'தி வாBH ஆஃ� ஒ��கி* ஜ�ன$H3'�?�, இ= ப�றி ஒ# க�டன� 

க�த� ெவளியிட ஏ�பாA ெசBதி#2தா'. இத' பலனாக� 4ைறபாA 

உாியவ�களி' கவன�=�4� ெகா�A வர�ப3A� தியாகி மகாேதவ6�4 நி\H 

பிாி�3 கிைட�க வழி பிற2த=. தாேம இரகசியமாக< ெசB= ெகா��#�கிற ஒ# 

காாிய�ைத� க���=� த� ப�திாிைகயிேலேய தைலய*க� வ2தைத நாகசாமி 

அEவளவாக இரசி�கவி�ைல. ேம?� நாகசாமிைய ஒ�த ெப#� ப�திாிைக 

�தலாளிகளான பண �தைலக+ சில#� இ2த� தைலய*க�ைத� க���=� Gறி 

நாகசாமிைய ெந#�கினா�க+. நாகசாமி ஆ�திரமைட2தா�. உடேன 'மா#தி 

ப�ளிேகஷ'H' 4)� ெவளிcடான எ2த� ப�திாிைகயி' ஆசிாிய#� நி�வாக�ைத� 

கல2= ெகா+ளாம� எைத9� எ1தலாகாெத'ற 8�றறி�ைக நாகசாமியி' 

ைகெய1�தி3A எ�லா#�4� வ2த=. ெகAபி�க+ அதிகமாயின. 

 

'F� எ�3 எ�ேடாாிய� கா'ஃபர'H' எ'ற ேபாி� வார இ@தியி� சனி�கிழைம 

தவறாம� ஆசிாிய� 41வி' G3ட� ஒ'ைற ஏ�பA�தி அதி� யாைர9� 

ேபசவிடாம� வாயைட�= நாகசாமி ெகAபி�க+ ெசBதா�. ப�திாிைககளி� 

தைலய*க*க+ எ�லா� அவ� 4ரலாகேவ ெவளிவ2தன. எைத� ேக3டா?�, 

"நா*க+ ச�பள� ெகாA�கிேறா�. நீ*க+ ேவைல ெசBகிறீ�க+" எ'@ பதி� 

Gற�ப3ட=. 84ண' தானாக மன� ெவ@�= அ*கி#2= ெவளிேயறி விட 

ேவ�A� ேபால� காாிய*க+ எ�லா� நட2தன. 'இ� 3ாீ3ெம�3' எ'6� 

அவமாியாைத� பA�த� ெம�ல ெம�ல ேவ�Aெம'ேற9�, த�ெசயலாB நட�ப= 

ேபால7� ெசBய�ப3ட=. ஒ#நா+ காாியாலய உபேயாக�=�காக இர�A ைர3�* 

ேபA� - ஒ# கல�� ெப'சி?� ேவ�Aெம'@ வழ�க� ேபால ஒ# =�A� தாளி� 

4றி�=� ெகாA�= 'விள�பர நி�வாகி Hேடா�H இ'சா�^' ஆகிய 
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ர*கபாNய�=�4 அ6�பினா' 84ண'. ர*கபாNய� அ2த� =�A� தாைள 

வா*கி ைவ�=� ெகா�A அைத எA�=< ெச'ற 84ணனி' ஊழியனிட�, 

"எ'ன�பா இ=? தின� தின� கல��ெப'சி?�, ேநா3��4� ேக3கிறா*க! 

இெத'ன ஆMஸா, த�ம ச�திரமா?... கல�� ெப'Jைல9� ேநா3��ைக9� 

ெவளியிேல எ*ேகயாவ= ெகா�A ேபாB வியாபார� ப�றா*களா எ'ன? ெபாிய 

நி\ஸ'ஸா இ�ல ேபா<8. சாி! சாி அ��ற� இ#2தா� பா��= அ6�பேற'6 

ேபாB< ெசா�?..." எ'@ நாகாிகமி�லாம� ேபசினாரா�. அ'ைற�4< 

சாய*காலேம ஏேதா காாியமாக அ�ேபா= தயாராகி� ெகா��#2த அA�த 

வார�=� C�ெபாழி$' 'ேம�அ� ெசBத பார�' - ஒ'ைற வா*கி வ#மா@ த' ஆ+ 

ஒ#வைன< 84ணனிட� அவ' அைற�4 அ6�பியி#2தா� ர*கபாNய�. 

 

"ஃபார� ேக3கிற=�4 - இவ� யா#டா? க�ட க�ட மைடய'லா� எ�ேடாாிய$� 

தைலயிடற ம3டமான ஆMஸா� ேபா<8 இ=! ஃபார�ைத அவ*கேள 

பா��=�4வா*களா�6 ேபாB< ெசா�?..." - எ'@ மிக மிக� கAைமயாக அ2த 

ஆளிட� பதி� ெசா�$ அ6�பிவி3டா' 84ண'. வழ�கமாக இ�ப�< 

ச2த��ப*களி� ேத� வ2=, 'ெல3 அH ஃப�ெக3" - (நா� இைத மற2=விAேவா�) 

ெசா�?� ர*கபாNய� அ'@ வரேவ இ�ைல. கல� ெப'J?�, ைர3�* ேபA� 

ம3A� ம@நா+ காைலயி� அவ' காாியாலய�=�4 வ2த ேபா= அவ' 

ேமைஜேம� தயாராக� ெகா�A வ2= ைவ�க�ப3�#2தன. ப�திாிைகயி� அ'@ 

அ<சாக ேவ��ய ப4தி�4ாிய விஷய*களி� சினிமா விம�சன�� இ#2த=. சினிமா 

விம�சன�ைத வழ�கமாக எ1=கிறவ� இர�A வார Wவி� ேபாயி#2ததனா� 

84ணேன அ2த வார விம�சன�=�4ாிய பட�ைத� பா��பத�காக� பக� 

கா3சி�4� ேபாB வ2தா'. பக� கா3சி ��2= திேய3ட#�4 அ#கி$#2த 

சி�@�� விAதியி� கா�பிைய9� ���=� ெகா�A அவ' காாியாலய�=�4� 

தி#�ப7� வ2த ேபா= மாைல 6 மணி ஆகியி#2த=. ஆ@ மாத*க>�4 �' ெவளி 

வ2த ஆ*கில� பட� ஒ'றி$#2த உ�திகைள9�, அேத சமய�தி� ெச'ைனயி� 

மா�பல�தி� ஒ# திேய3டாி� பக� கா3சியாக வ2த வ*காளி� பட� ஒ'றி' 

கைதைய9� தி#� அவ�ைற� தமிழி� எ2த அள7�4� ெகA�க ��9ேமா அ2த 

அள7�4� ெகA�= இ2த� பட�ைத எA�=� தம= ெசா2த� க�பைன எ'@� 

டமாரம��=� ெகா��#2தா� இத' தயாாி�பாள�. 

 

"தமிழி� இEவள7தா' ெகA�க ��9� ேபா?�" - எ'ற தைல��� ேபா3A 

அத�4 ஒ# விம�சன� எ1தி ஃேபா�ெமனிட� ெகாA�=� க�ேபாH ெசBய 

ெசா�$வி3A மாைலயி� அைற�4� �ற�ப3A வி3டா' அவ'. விம�சன� 
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அவ6ைடய கAைமயான தா�4த�கேளாA அA�த வார�=� C�ெபாழி$?� 

ெவளிவ2= வி3ட=. 

 

ப�திாிைக ெவளியான தின�த'@ காைல பதிெனா# மணி�4 அவ' 

அ?வலக�=�4+ Lைழ2த=� "சா� நீ*க வ2த=� உடேன F3A�4 ஃேபா' 

ப�ண< ெசா�$ ஐயா ெசா�$யி#�கிறா�..." எ'றா+ ெட$ேபா' ஆ�ேரட�. 

அைற�4+ ேபாB நாகசாமி�4 ெ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'! என�4� ெதாி2தி#2தா� இ2த விம�சன� 

வ2தி#�கேவ விட மா3ேட'. J... வி ஆ�... ர'னி* எ பிJனH. பிJனH 

M�பிைள� பைக<8�கறா�பல எ1திடற= 8லப�. ஆனா� ப�திாிைக�4 அ= 

எEவள7 ெகAதைல உ�டா�4�6 உ*க>�4� ெதாி9ேமா?" 

 

"என�4 நியாய� எ'@ ப3டைத�தா' எ1திேன'." 

 

"இ= நியாயேம இ�ைல! இல3ச இல3சமாக< ெசலவழி<8� பட� எA�தவ6�4� 

ெபாிய இ'ஜH�H! வ#ஷ�=�4 எ1ப�ைதயாயிர )பாB அ3வ��Hெம'3 

இ2த� 'பா�3�'யிடமி#2= ம3A� நம�4 வ#கிற= எ'ப= உம�4� ெதாி9ேமா! 

இ�ைலேயா? வர வர உ*க ேபா�4 ஒ�S� சாியா�படைல என�4. ச�மா7� 

ர*கபாNய�� உ*கைள� ப�தி நிைறய< ெசா�$யி#�கா. அெத�லா� 

நிஜ�6தா' நா' இ�ப நிைன�க ேவ��யி#�4. ேவெற'ன ெசBயற=?" எ'@ 

ெகாதி�ேபாA வினாவிவி3A அவ' பதிைலேய எதி� பாராதவராக ெட$ேபாைன 

'ட�' எ'@ �க�தி� அைற2தா� ேபா� ைவ�= வி3டா� நாகசாமி. 84ண' 

எ�தைனேயா விதமாக< சி2தி�=� பா��=� அ2த� பட� 4ைறய�ற ந�ல பட� 

எ'@ விம�சன� எ1த வழிேய இ#�பதாக� ேதா'றவி�ைல. மன<சா3சிேயாA 

தா' த' கடைமைய நிைறேவ�றியி#�பதாக அவ' உண�2தா'. அதனா� 

நாகசாமியி' ேகாப�=�4 அவ' பய�படவி�ைல. அவ#�4� ேகாப�3�� Q�� 

விAகிறவ�கைள� ப�றி9� அவ' கவைல�படவி�ைல. ஆனா� அ'றி$#2= 
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காாியாலய�தி� அவ6�4 மைற�க அவமாியாைதக+ அதிகமாயின. இர�A நா+ 

கழி�= ஒ# நா+ காைலயி� அவ' காாியாலய�=�4 வ2= அைற�4 Lைழ2த 

ேபா= ெட$ேபா' இலாகா ஊழிய�க+ உ+ேள ஏேதா ெசB= ெகா��#2தா�க+. 

எ'னெவ'@ விசாாி�த ேபா=, 

 

"இ2த லயைன எA�=ட< ெசா�$ ஆ�ட#*க. இ2த )��4 ெட$ேபா' 

ேதைவயி�ைல'6 ெசா�$3டா*க. ர*கபாNய� சா#�4 இ'ெனா# 

ெட$ேபா' இ#�க3A�6 இைத அவ� ேடபி>�4 'ஷி�3' ப�ண< 

ெசா�$3டா*க" எ'@ பதி� கிைட�த=. ேக3க எ'னேவா ேபா$#2தா?� 

84ண' இைத� ெபா#3பA�தவி�ைல. இதனா� எ�லா� ஒ# ப�திாிைகயாளனி' 

உ+ேள ^வ$�=� ெகா��#�கிற ெநIச�கன� அைண2= விAெம'@ நாகசாமி 

நிைன�ப= தா' ைப�திய�கார�தனமாக� ேதா'றிய= அவ6�4. 

ெசௗகாிய*கைள இழ�க ைவ�= அவமான�பA�=வத' �ல� அைத< 

ெசBகிறவ�க+ த*கைள� தா!�தி� ெகா+கிறா�கேள ஒழிய அ2த< ெசௗகாிய*கைள 

இழ�4� தீரைன அவ�களா� தா!�திவிட ��யாெத'@ ந�பினான அவ'. 

அவ6ைடய அைறயி� ெட$ேபாைன அக�றி� ெகா��#த அேத ேவைளயி� 

ப�க�= அைறயி� ச�மா �ரா'JHடைர ைவ�= உ�சாகமாக� பா3A� ேக3A� 

ெகா��#2தா�. உ+ேளயி#2தவ�க+ ெட$ேபாைன நீ�கி எA�=� ெகா�A 

வ#கிறவைர அவ' ெவளிேய நி�க ேவ��யதாயி�@. 

 

அவ�க+ ேபான=ம அவ' அைற�4+ ேபாB அம�2தா'. க�ேபாஸு�4� ெகாA�க 

ேவ��யவ�ைற எA�=< சாிபா��=� தி#�திய பி' - அைத எA�=� ெகா�A 

ேபாவத�காக� ஃேபா�மைன அைழ�கலாெம'ற நிைனவி� ஏேதா ஞாபகமறதியாக 

ஃேபா' இ#2த இட�ைத நா�ய ைக ஏமா�ற�ேதாA மீ�ட=. ைபைன� G�பி3A� 

ெகாA�கலாெம'@ - நீ�ட நா+ உபேயாகி�காம� உ+ேள �ராயாி� கிட2த 

ேமைஜ மணிைய எA�= ேமைஜ ேம� ெட$ேபானி#2த இட�தி� ைவ�=� 

த3�னா'. மணி ஓைச�4� பதி� இ�ைல. எ12தி#2= ெவளிேய வ2= ைபயைன� 

ேத�9� அவ' அக�படவி�ைல. 84ண' இEவா@ ைபயைன� ேத�� ெகா�A 

நி'ற ேபா= ச�மா அA�த அைறயி$#2= ெவளிவ2=, 

 

"எ'ன ேதடேற+? ைபயைன இ*கி#2= ச��4ேலஷ' �பா�3ெம�A�4 

மா�தி3டதாக� ேக+வி�ப3ேடேன?" எ'@ 4ரைல� தய*கினா� ேபால இ1�=� 

ேபசினா�. 

 



123 

 

"நானாவ= இ2த �பா�3ெம�3ேலதா' இ#�ேகனா? இ�ைலயா? எ'ைன9� 

எ*ேகயாவ= என�4� ெதாியாமேலேய மா�றியி#�க� ேபாகிறா�க+?" எ'@ 

சிாி�தப�ேய ச�மாவிட� ேக3A வி3A அ<8�4� ெகாA�க ேவ��யவ�ைற தாேன 

ைகயிெலA�=� ெகா�A ஃேபா�ெமைன� ேத� அ<சக�ைத ேநா�கி நட2தா' 

அவ'. ஃேபா�ெம' ந�மா!வா� நா9A அவைன� பா��த=� ஏேதா தய�க�ேதாA 

சிாி�ப= ேபால< சிாி�தா�. அவ' ைகெய1�=� பிரதிகைள அவாிட� நீ3�ய ேபா=, 

"ஒ# நிமிஷ� ெபா@�=�4*க சா�! உ*ககி3ட ஒ# விஷய� ெசா�லS�..." எ'@ 

ைசைக கா�பி�= யா#� இ�லாத ஒ# �ைல�4< 84ணைன அைழ�தா� நா9A. 

84ண' நா9Aைவ� பி' ெதாட�2தா'. 

 

"சா� எ'ைன� த�பா நிைன<8�காதி*க. நீ*க எ2த 'ேம6Hகிாி�3' ெகாA�தா?� 

நா' க�ேபாஸு�4 வா*க� படாதா�. ெகாA�கிற ேம6Hகிாி�ைட� ப��=� 

பா��=< ச�மா சா#� ர*கபாNய� சா#� 'அ�)E' ப�ணி� ைகெய1�=� 

ேபா3�#2தா� தா' நா' அைத� க�ேபாஸு�4 எA�=�கSமா�. இைத ஐயாேவ 

ஃேபா'ேல எ*கி3ட< ெசா'னா#" எ'@ நா9A Gறிய ேபா= 84ணனி' மன� 

ெகாதி�த=. ச�க�தி' �த� 'ெந�றி� க�' தன�4 மிக அ#கி$#2ேத த'ைன 

ெவ=�ப� திற2தி#�பைத அவ' உண�2தா'. ஆனா� அதி� ெவ=�பி 

வி12=விட அவ' ஒ#கா?� தாயாராயி�ைல. 'ெந�றி� க�ைண ெந#�பாக� 

திற2தா?� 4�ற� 4�றேம' எ'@ உர�=� Gறி வி3A அ*கி#2= எ12= நட�க� 

தயாராயி#2தா' அவ'. 

 

"எ'ைன ெரா�ப ம'னி<சிA*க சா�! எ' ேமேல ஒ�S� த�பி�ைல. நா' 

4ழ2ைத 43��கார'" எ'@ 4ைழ2தா� நா9A. ர*கபாNய�ைத9�, ச�மாைவ9� 

ேபா� எ�லா� ெகAத�கைள9� மைறவாக உடனி#2ேத ெசB= ெகா�A ேநாி?� 

சிாி�=< சிாி�=� ேப8கிறவ�கைள விட� காதி� ேக3டைத அ�ப�ேய ெசா�$ 

ம'னி��� ேக34� ஃேபா�ெம' ந�மா!வா� நா9A நாகாிகமான மனிதராக� 

ேதா'றினா� 84ண6�4. அ<சக�தி$#2= ேநேர அ?வலக�தி$#2த த' 

அைற�4� தி#�பிய 84ண' அ*4 ஓ�� ெகா��#2த மி' விசிறிைய9� 

பக$ேலேய எாிகிற விள�ைக9� நி@�திவி3A நிமி�2த நைடேயாA ெவளிேய 

�ற�ப3டா'. 

----------------- 
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அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� ----    9999    

 

"ந� மன�ைத நா� எ�ேபா= அதிகமாக� பிற#�4 ஒளி�= விட �ய�கிேறாேமா 

அ�ேபா=தா' அ= அவ�க>�4 ந'றாக� ெதாி2= விAகிற=" 

84ண' அ2த� காாியாலய�தி$#2= ஒ# திடமான ��7�4 வ2தவனாக 

எ12தி#2= ெவளிேய@� ேபா= ைக இடறி ேமைஜ ேம$#2= ேடபி+ மணி கீேழ 

வி12= உைட2த=. அைத ம@ப� எA�= ைவ�க� 4னி2தவ' - அ= ந'றாகேவ 

உைட2= அ2த உைடத$' காரணமாக< ெசவி ெபா@�க ��யாத க3ைட ஓைசயி� 

அ= ஒ$�தைத� ேக3A - அ2த அபHவர�ைத� ெபா@�க ��யாம� அ�ப�ேய 

4�ைப� ெதா3�யி� ேபா3Aவி3A� �ற�ப3�#2தா' 84ண'. வழ�கமாக 

இ�ப��ப3ட நா3களி� 4ழ2ைதைய9� கி+ளி வி3A வி3A� ெதா3�ைல9� 

ஆ3Aகிறவ� ேபா� - ச�மா7� உட' வ2= அLதாபமாக� ேப8� பாவைனயி� 

அவ' வாைய� கிள@வ= உ�A. அவ#ைடய காைல மல� - தினசாி�4 ெவளி\� 

எ�ஷ' 'ேப^ �ேளாJ*' (தினசாி� ப�திாிைகயி� ெசBதிகைள ஒ1*4�பA�தி� 

பிர8ர�=�4ாியவ�ைற ��வாக நி�ணயி�4� ஒ# ேநர�) ஐ2= மணி�4. 

84ணேனா �'@ �'றைர மணி�ேக �ற�ப3A வி3டா'. நாய#ைடய 

'ெம3ேராபா$ட' ைட�H' �'றைர�ேக தயாராகிவிA�. அ= மாைல� 

தினசாியாைகயா� �'@ மணி�ேக 'ேப^ �ேளாJ*' எ�லா� ��2= விA�. 

அதனா� அவ' �ற�பA� ேபா= உட' �ற�ப3ட நாய� காாியாலய�தி� 

அவ6�4 ஏ�ப3ட கச�பான அLபவ*க+ ப�றி அைர4ைறயாக� காதி� 

வி12ததாக7� அவ�றி�காக� தா� வ#2=வதாக7� 8#�கமாக� Gறினா�. 

காாியாலய �க�பி$#2= 'கா� பா��கி*' வைரதா' அவேனாA Gட நட2= வ2தா� 

நாய�. அ��ற� அவைன9� காாிேலேய தி#வ�$�ேகணி வைர ெகா�A ேபாB 

'�ரா�' ெசB= வி3A� ேபாவதாக அவ� Gறியைத அவ' ஏ�கவி�ைல. அவ#ைடய 

உதவி�4 ந'றி Gறிவி3A நட2தா' அவ'. அ�ேபா= அவ6ைடய மன�தி� 

ப�லாயிர� உன�7க+ 4�றி� ெகா��#2தன. 'கிாிேய�E ைர3டராக' - அதாவ= 

பைட�பில�கிய ஆசிாியனாக இ#�கிற ஓ� 'ஒ��கி* ஜ�ன$H3�'' வா!வி� 

இ�ப� எ�லா� ஏ�பAவ= இய�� தா' எ'@ ேதா'றிய= அவ6�4. நாகசாமி 

ஏதாவ= G3ட�தி� உளறினா� Gட அைத �த� ப�க�தி� எ3A�கால� தைல��� 

ேபா3A ெவளியிAவத' �ல� அவ#ைடய தயைவ< ச�பாதி�=விA� காைல மல� 

ச�மாைவ� ேபாலேவா, 'பிJனH ைல�' ஆக� கால2த+>� 'ைட�H' நாயைர� 

ேபாலேவா த'னா� கால2த+ள ��யாத= சாி எ'ேற அவ' சி2தைன ெச'ற=. 

அவ�க+ ப�திாிைகயி� ெவளியிட ேவ��யவ�ைற ெட$பிாி�ட#� நி#ப�க>� 

த2திக>� ெமாழி ெபய����க>ேம அவ�க>�4� த2= விAகி'றன�. நாேனா 
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எ�லாவ�ைற9ேம சி2தி�=< ெசBய ேவ��யி#�கிற=. க#விகளி$#2= ��ைவ 

எதி�பா��கிறவ6�4� �ைளயி$#2= ��7 ெசBய ேவ��யவ6�4� 

இைடேய9+ள ேவ@பா3ைட இ�ேபா= அவ' ெதளிவாக உண�2தா'. 

�ற�பA�ேபா= கீேழ வி12= உைட2த ேமைஜ மணியி' ஞாபக� வ2த= 

அவ6�4. அ2த மணியி' நாத�க3A அைத உைட�த=� எ�ப�< சீ�4ைல2= 

ேபாBவி3டேதா அ�ப�ேய இ2த� ப�திாிைக� காாியாலய உற7� இனி< 

சீ�4ைல2= ேபாவைத� தவிர ேவ@ வழி இ�ைல எ'ப= ேபா� அவ6�4� 

ேதா'றிய=. த'மான�ைத மதி�க� ெதாியாதவ�கைள அவ' மதி�க 

வி#�பவி�ைல. 

 

'ப�திாிைக� ெதாழி� விள�4< 8டைர� ேபா'ற=. எ3ட இ#2= அைத� பா��கிற 

வைர ஒளிமயமாக7�, கவ�<சி நிைற2ததாக7� ேதா'@�. அ#ேக ெந#*கினா� 

8A�. அ2த< 8டாிேலேய கல2= வி3டாேலா வி3�ைல� ேபால க#கி விழ 

ேவ��ய= தா'' எ'@ காைல மல� ச�மா - அ��க� ஓ� ஆஷாடCதி� 

த�=வ�ைத< ெசா�?வா�. ப�திாிைக� ெதாழி?�4� �திதாக எ2த இைளஞ�க+ 

வ#வ=� ச�மா7�4� பி��காததாைகயினா� அவ� எ�ேபா=� இ�ப�ேய G@வ= 

வழ�க�. 

 

"நீ*க+ இ2த� ெதாழி$ேலேய பழ2தி'@ ெகா3ைட ேபா3A ெவ�றிகரமாக 

வா!2= ெகா�ேட இ�ப� ம�றவ�க>�4 உபேதச� ெசBய ெவ3கமாயி�ைலயா 

உ�'க>�4?" எ'@ சிாி�தப�ேய அவ� மன�தி� ைத�4�ப� அவைர 

அ�ேபாெத�லா� எதி��=� ேக3�#�கிறா' 84ண'. அத�4 ம@ெமாழி Gறாம� 

ெமௗனமாக அவைன ஏறி3A� பா��தப� ச�மா விஷம< சிாி��< சிாி�பா�. 

'எ'ைன� ேபா� இ�ப� இ#2தா� ப�திாிைக� ெதாழி$� ெவ�றி ெபறலா� தா'' 

எ'@ அவ� 4றி�பாக� பதி� G@வ= ேபா'ற ெமௗனமாக அைத< 84ண' �ாி2= 

ெகா+வ=�A. 'எ�ண�தி� பிற�4� எாிேய ச�தி' எ'@ பாரதி Gறியி#�ப= 

ேபா�, மன�தி�4+ DA 8ரைண உ+ளவ�க+ ச�மாைவ� ேபா� வாழ 

��யாெத'பைத9� அவ' உண�2தா'. த'மான�ைத இழ2= ெகா�A உட?� 

மன�� க#கி வா!வைத விட� த' மான�ேதாA மன� க#க விடாம� த��வ= 

ந�லெத'@ ேதா'றிய= அவ6�4. மன�� மான�� க#கி�தா' ச�மாைவ� 

ேபா'றவ�க+ அ*4 வா!2= வ#கிறா�க+. ர*கபாNய�, ச�மா ேபா'றவ�க+ 

வயி�@� பிைழ���காக� பல ஈன< ெசய�கைள< ெசBவைத அவ' அறிவா'. 

நாகசாமி, ர*கபாNய�, காைல மல� ச�மா ஆகியவ�க+ தி_� தி_ெர'@ ச2திர 

கலசாபிேஷக�, ஸு�ரபாத தாிசன�, �ர3டாசி சனி�கிழைம எ'@ த*க>�4 
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ேவ��ய ேவ@ ப�திாிைக �தலாளிக+ சில#ட6�, விள�பர ஏெஜ'J 

நி�வாகிக>ட6�, நாைல2= ெபாிய ெபாிய கா�களி� தி#�பதி�4� �ற�ப3A 

ேபாவா�க+. ெச'ைனயி?+ள பண�கார�க>�4� தி#�பதி ேபாவெத'ப= 'F� 

எ�3 ெர�ாிேயஷ'' மாதிாி எ'@ எ�ணியி#2தா' 84ண' - ந�ெல�ண�� 

க#ைண9மி�லாம� மன� க#கி� ேபானவ�க+ ெதBவ ப�தி9+ளவ�களாக ந��க 

�ய�வ= 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 ேவ�Aெம'@ எA�=� ெகா�A ஓAகிறவ�க+ - அ2த 

மலைர உைழ�=� பாAப3A மலர< ெசBத உதவியாசிாிய6�ேகா அ<8� 

ெதாழிலாளி�ேகா நாலணா அதிக� தர ம@�4� அள7 

ெகா�யவ�களாயி#�கிறா�கேள எ'@ சி2தி�தா� இ�தைன ப�தி9� இ�தைன 

ெகாAைம9� ஒேர மன�தி� ேச�2= இ#�க ��9மா எ'ப= தா' அவ' ச2ேதக�. 

ஒ'@ ப�தி ெபாBயாயி#�க ேவ�A� அ�ல= ம�ெறா'@ ெபாBயாயி#�க 

ேவ�A�. ம�ெறா'@ ெபாBயி�ைல எ'ப= உ@தியாக� ெதாி2த பி'ேபா 

ப�திதா' ெபாBயாயி#�க ேவ�Aெம'@ ேதா'றிய=. ஒ# சமய� காாியாலய� 

கா� �ைரவ� ஒ#வ' �ல� 84ண6�4 இ2த� தி#�பதி ம�ம� விள*கிய=. அ2த� 

கா� �ைரவ� 84ணனி' எ1�=�களினாேல கவர�ப3A அவனிட� ேபர'� 

ைவ�தி#2தா'. 

 

"இ= ேவேற ச*கதி*க! ப�தி�4� இ=�4� ச�ப2தேம இ�ைல. 'ெப*கV� 

ேபாகிேறா�' - 'தி#வன2த�ர� ேபாகிேறா�'6 �ற�ப3டா - இவ*க 'அ*ேக 

எ=�காக� ேபாறா*க''6 ேக3கிறவ�க>�4 ஒ# ச2ேதக� வ#�. 'தி#�பதி 

ேபாேறா�'6 ெசா'னா அ�பி�< ச2ேதக� எ=7ேம வரா=*க. அ2த� �னித� 

ேப#�4 அ�பி� ஒ# ச�தி ஏ�ப3A� ேபாயி�<8. அ2த� ேபைர� ேபா�ைவயாB� 

ேபா��தி�கி3A� ேபாயி - எ*க ேபானா?� இவ*க வழ�கமா� ப�ண�G�ய 

அ3fழிய*கைள� ப�ணி3A வ�ர�=�4 வசதியாயி#�4*க. க�ெபனிகளி' 

விள�பர நி�வாகிகைள - அவ�க+ த*க+ ப�திாிைக�ேக நிைறய விள�பர*கைள� 

ெகாA�க ேவ�Aெம'பத�காக� 'த�ணீ�' - ெதளி<8� ேபாக ேபா�கிய*களி� 

4ளி�பா3�� ெகா�ேடயி#�பா� நாகசாமி. அ2த விள�பர நி�வாகிகைள9�, 

தன�4� பய'பட� G�ய ம�தவ*கைள9� தி#�பதி மாதிாி� ��ணிய 

ேZ�திர*க>�4 அைழ�=� ேபாB அவ*கேளாA இர�A �'@ நா3க+ 

4ளி�காம�, ப� ேதB�காம� உ3கா�2= சீ3டாAவ=�, 4��ப=� ேவ@ 

ேகளி�ைகக>�4 ஏ�பாA ெசB= ெகாA�ப=மாக எ�லா� நட�4�*க. 
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உ*க>�4�தா' ெதாி9ேம, ந�ப நாகசாமி ஐயா7�4� 'ெப*கV� 

ெர�ரஸ'�E'6 ஒ#�த' இ#�காேன! நா*க இ*கி#2= கா�ேல, தி#�பதி�4� 

�ற�படற இேத சமய�திேல அ2த� ெப*கV� ஆ>� அ*கி#2= ெர�A காாிேல 

தி#�பதி�4� �ற�பAவா'. ஒ# கா�ேல இவ*க>�4 ேவ��ய 'பா3��க+'லா� 

இ#�4�. இ'ெனா# கா�ேல. யா# இ#�பா*க'6 நீ*கேள ெதாிIசி�கலா�*க. 

யாேரா 'ஒம� கயா�'6 ஒ# கவி பா�யி#�கா6*களா��ல. 'ம=7� ம*ைக9�'6 

அ2த� கைத தா'! �னித ேZ�திர�தி' �னித� Gட இ�பி� ஆ>*க 

ேபாற=னாேல 43�<8வரா� ேபாயிA�*க. இவ*க ேபாற இட� 

தி#�பதியாயி#�கிற=னாேல இ�ப�ெய�லா*Gட நட�4�'6 யா#ேம நிைன�க 

��யா=*க. அட! இ=தா' ேபாக3A*க+. ெட�$ேல#�காேர ெம3ட� அ�3 

அய�' க�ெபனி அ3வ��Hெம�3 மாேனஜ� 4��சாமி - அ2த� 4��சாமிேயாட 

ைம�=னி பிரசவ�=�காக இ*ேக ெம3ராH வரா'னா - உடேன ஏ�ேபா�3A�ேகா 

- ெச'3ர� Hேடஷ6�ேகா - நாகசாமி கா� அ6��றா#. ம�தவ*க>�4 வசதி 

ப�ணி� ெகாA�= இ*ேக வசதிைய அைட9றா*க*கற=தா' சாி*க..." - எ'@ 

அ2த� கா� �ைரவ� ஒ# �ைற 84ணனிட� மன� திற2= ேபசிய ேபா= 

Gறியி#2தா'. நாகசாமி, ச�மா, ர*கபாNய� ஆகியவ�கைள� ப�றி நிைன�த 

ேபா= இ2த ேவைளயி?� அ2த ஞாபக*கெள�லா� அவ' மன�தி� எ12தன. 

 

84ணனி' மன�ேதாA இர�டற� கல2= உைற2= ேபாயி#2த த'மான�=�4� 

8ய மாியாைத�4� காரண� காலIெச'ற அவ' த2ைத அவைன வள��தி#2த 

D!நிைல தா'. அவ6�4 ஆ@ வய=�, சேகாதாி�4 இர�A வய=� நட2= 

ெகா��#2த ேபா= அதிக� நிைன7 ெதாியாத ப#வ�திேலேய தாைய இழ2= பி' 

த2ைதயி' க�காணி�பி� அவ�க+ வள�2= ெபாியவ�களானா�க+. அவ6� 

அவ' த*ைக9� ப+ளி� ப��� �த� க�`ாி� ப��� வைர ேகாைவயி� 

கழி�தா�க+. அ�ேபா= அவ�க+ த2ைத ேகாய���Q� கிழ�4� ப4தியி� ேபாWH 

ச�-இ'Hெப�டராக இ#2தா�. நாணய�ைத9�, ஒ1�க�ைத9�, 8யமாியாைத-

ைய9� ேபா�@வதி� ெந#�பாயி#2தவ� அவ' த2ைத. 84ணனி' தாB இற2த 

பிற4 அவ� இர�டாவ= மண�ைத� ப�றி நிைன�க7� இ�ைல. ேதச 8த2திர� 

ேபாரா3ட� உ<ச நிைலயி$#2த சமய�தி� மகா�மாவி' ெகா+ைகக+ ேம� 

ஏ�ப3ட அபிமான�தா?� - அ2நிய ஆதி�க�தி' கீ! அ�பணி2= உ�திேயாக� 

பா��க வி#�பாததா?� ேவைலைய உதறி த+ளிவி3ட ெப#ைம9� அவ#�4 

இ#2த=. 4ழ2ைதகைள9� அேத நாணய�ேதாA�, 8யமாியாைதேயாA�, 

க3A�பா3ேடாA� வள��தி#2தா� அவ�. G$ ேபா� கிைட�4� ச�பள�=�காக< 

ெசா2த ேதச�தி' ெசா2த சேகாதர�க+ ேபா'ற ேதச ப�த�கைள� த� 

ைககளாேலேய அ��= ெநா@�க ேந�வைத வி#�பாம� தா' ச�-இ'Hெப�ட� 
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ேவைலைய உதறியி#2தா� அவ�. அ2த ேவைலைய உதறிய பி' 84ணைன9� 

அவ' த*ைகைய9� க�`ாி� க�வி வைர ப��க< ெசB= ஆளா�4வத�காக� 

C�Fக< ெசா�= �1வைத9� அவ� பணய� ைவ�க ேவ��யி#2த=. அ=7� 

ேபாதாம� - 4ழ2ைதகைள� ப��க ைவ�= ஆளா�4வத�காக� 4மாHதா 

ேவைலயி$#2= ைட�பிH3 ேவைலவைர கிைட�த ேவைலகைளெய�லா� 

பா��=� ெபா#+ ஈ3�யாக ேவ��ய சிரம�� அவ#ைடய �=ைம� கால� வைர 

அவ#�4 இ#2த=. ஆனா?� அ2த< சிரம*கைள எ�லா� ெபா#3பA�தாம� 

4ழ2ைதகைள அதிக� ='ப� ெதாியாம� வள��தா� அவ�. க�`ாி நா3களிேலேய 

எ1�தாளனாக� தமி1ல4�4 அறி�கமாகிவி3ட 84ண' ப��� ��2த=� 

ச3ட�க�`ாியி� ேசர ேவ�Aெம'@ த2ைத வி#�பினா�. 84ணேனா 

நாகசாமிைய ந�பி அவ#ைடய ஆைச வா��ைதக>�4� பி'னா$#2த ேபா$� 

த'ைமைய� �ாி2= ெகா+ளாம� ப�திாிைக� ெதாழி$� �42தா'. அவ6ைடய 

சேகாதாி ஆசிாிய� பயி�சியி� ேச�2= ேதறி� ேகாைவ�4 அ#கி$#2த சி�g� 

ஒ'றி?+ள ெப�க+ ப+ளியி� ஆசிாிையயானா+. மக6�, மக>� 

உ�திேயாக�=�4� ேபாB� ேபா3� ேபா3A� ெகா�A த2ைத�4 மாதா மாத� 

பண� அ6�பி அவைர� ெகா�டாA� ஆைசேயா�#�ைகயி� அ2த இனிய 

அLபவ*கைள அைடய� ெகாA�= ைவ�காம� 'எ' கடைம ��2த=. நா' ேபாB 

வ#கிேற'' எ'ப= ேபா� ேபாBவி3டா� அவ�. F3A�4 ம#மக6� ம#மக>� 

வ2= பா��கேவ�Aெம'ற அவ#ைடய ெசா2த ஆைச Gட நிைறேவ@வத�4+ 

கால' அவ� உயிைர� பறி�=� ெகா�A வி3டா'. 84ண6�4+ நிைற2= கிட2த 

ைதாிய�=�4� த'ன�பி�ைக�4� காரண�, அவ' த2ைத அவைன வள��= 

ஆளா�கிய �ைறதா'. இைத< 84ணேன தன�4+ அ2தர*கமாக நிைன7 

G�வ=�A. அவ6ைடய த*ைக9�, ைதாிய�தி?� ந�பி�ைகயி?� 

ேதறியி#2தா+. அவ>�4 மணமாகவி�ைல. எ2த� ெப�க+ உய�நிைல� 

ப+ளியி� அவ+ ஆசிாிையயாயி#2தாேளா அேத ப+ளிைய< ேச�2த விAதி�4 

வா�டனாக7� இ#2= அ*ேகேய வசி�= வ2தா+ அவ+. ஓB7 ஒழிவி�லாத 

ப�திாிைக� காாியாலய� ெபா@���களா� 84ண' சேகாதாிைய< ச2தி�க 

அவ>ைடய கிராம�=�4� ேபாBவர ��யாம$#2த=. அவ' அவைள� பா��= 

ஒ# வ#ட�தி�4 ேமலாகியி#�4�. ேபான வ#ட� த'னிட� ப��கிற ெப� 

4ழ2ைதகைள 'எ�Hக�ஷ'' அைழ�=� ெகா�A அவ+ ெச'ைன�4 

வ2தி#2தா+. அ�ேபா= அவளாக வ2= 84ணைன< ச2தி�தி#2தா+. அத' பி' 

அவ+ ேவைல பா��= வ2த கிராம�=�4 ஒ#�ைற ேபாB வர ேவ�A� எ'@� 

அவ' பல�ைற தி3டமி3A� அ�ப�� ேபாBவர ��யாம� த3�� ெகா�ேட 

இ#2த=. த*ைகைய� பா��=வர ஆவ$#2=� அவகாசமி�லாதி#2த=. 
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இ�ேபா= C�ெபாழி� காாியாலய ேவைலைய வி3A விடலாெம'ற தீ�மான�=�4  

வ2த=� - வி3A விAதைலயாகி< சி3A� 4#விைய� ேபா� - ெவளிேயறலாெம'ற 

அ2த மனநிைலயி� - உடேன த*ைகைய� ேபாB� பா��க ேவ�Aெம'@ 

ேதா'றிய= அவ6�4. இ'றிர7 அ�ல= நாைள� காைலயி� ஓBவாக உ3கா�2= 

நாகசாமி�4 ஒ# க�த� எ1தி அேதாA த' இராஜினாமாைவ9� அ6�பி 

விAவெத'ற ��7�4 வ2தி#2தா' அவ'. காாியாலய�தி$#2= ெவளிேயறி 

ெமயி' ேராA�4 வ2= 'பH' பி��=� தி#வ�$�ேகணியி� அைற�4 வ2= 

ேச#கிற வைர - இ�ப�� பல நிைன7க+ ஓ�ன. அவ' அைற�4� ேபாB< ேச�2த 

ேபா= அ2த� பால�கா3A� ெப� கமல� அ*ேக அவைன எதி�பா��=� 

கா�தி#2தா+. 

 

"ஊாி$#2= ெகாIச� பண� மணியா�ட� வ2த=. உ*க>�4 நா' தரேவ��ய 

இ#d@ )பாயி� d@ இ�ேபா= ெகாA�= விAகிேற' அ�ணா" - எ'@ சிாி�=� 

ெகா�ேட )பாB ேநா3A�கைள எ�ணி� ெகாA�தா+ கமல�. அ�ேபாதி#2த 

மனநிைலயி� அ2த� ெப� 'அ�ணா' எ'@ கனிவாக அைழ�த பாச�� உற7� 

அவ6�4 மிக7� இதமாயி#2த=. அLபவ*களா� ஏ�பA� கச��க+ உற7களா� 

ஏ�பA� உாிைமகளா� மா@வ=� வா!வி?+ள ஒ# ந'ைமயாக� ேதா'றிய=. சில 

நா3க>�4 �' காாியாலய�=�4 ேத� வ2= அவ+ த'னிட� பண� வா*கி� 

ெகா�A ேபானைத� த'6ைடய பல ேவைலக>�4 நAேவ அவ' மற2தி#2தா'. 

இEவள7 விைரவி� அ2த மாணவி த'னிட� பண�ைத� தி#�பி� ெகாA�க 

வ#வா+ எ'பைத9� அவ' எதி�பா��கவி�ைல. த'6ைடய மன�தி' உ+ 

ேவதைனகைள மைற�=� ெகா�A அவளிட� ேபசலானா' அவ'. ஆயி6� 

எ�ப�ேயா அ2த� ெப� அவ6ைடய �க�தி$#2ேத அைத� க�Aபி��= 

வி3டா+ ேபா$#�கிற=. 

 

"ஏ' அ�ணா? எ'னேவா ேபா$#�கிறீ�க+. உட���4< ெசௗகாியமி�ைலயா?" 

எ'ேற அவைன� ேக3A வி3டா+ அவ+. 'ந� மன�ைத எ�ேபா= நா� அதிகமாக 

ஒளி�க �ய?கிேறாேமா அ�ேபா= தா' அ= ம�றவ�க>�4 ந'றாக� ெதாிகிற=' 

எ'@ ேதா'றிய= 84ண6�4. 

 

"அெத�லா� ஒ'@மி�ைல. ேவைல அதிக�. அைல<ச?� ெகாIச� அதிக�" எ'@ 

84ண' அவ>�4� பதி� ெசா�$� த�பி�=� ெகா�டா'. க�ண�பா லா3^ 

ைபயனிட� ெசா�$ காபி வரவைழ�=� கமல�=�4� ெகாA�தா' அவ'. 
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"இ*ேக ம3A� HடE7� பா�திர�� ம�ற வசதிக>� இ#2தேதா நாேன ஒ# 

ெநா�யி� உ*க>�4 அ#ைமயான காபி தயா� ெசB= ெகாA�= விAேவ' 

அ�ணா" எ'றா+ கமல�. ச�க�தி' எ2த �ைலயி$#2தாவ= உ�ைமைய 

எதி��= உ�கிரமாக� திற�4� ெந�றி� க�ணி' ெவ�ப மி4திைய இ�ப� ஒ# 

சிறிய க#ைண9� பாச�� Gட� 4ளி��க ��9ெம'@ அவ' எதி�பா��தி#2த= 

கிைடயா=. கமல� அவனிட� சிறி= ேநர� ேபசி� ெகா��#2த பி' ஒ# வார* 

கழி�= ம@ப� வ2= பா��பதாக� Gறி விைடெப�@� ெகா�A �ற�ப3டா+. 

 

"இ*ேக அைறயிேலேய வ2= பா#*க+! C�ெபாழி� காாியாலய�தி� ேவ�டா�" - 

எ'@ ெபா=வாக அவளிட� Gறி அ6�பினா' அவ'. கமல� அவனிட� 

விைடெப�@� ெகா�A ெச'ற ேபா= மாைல ஐ2தைர மணி�4 ேமலாகியி#2த=. 

தி#வ�$�ேகணி ெபாிய ெத# எ'ற 4@கலான ெத#விேல ஜனெவ+ள� அைல 

அைலயாக� ெப#க� ெதாட*கிவி3ட=. ெத# �ைனகளி� பிளா3பார�தி� 

ம�$ைக9� சாதி�C7மாக� C�Gைடக>� கைடக>� பைழய ��தக� 

ப�திாிைக� பரபர��க>� �ைள�=வி3டன. மாைல ேவைள எ'கிற நகர உ�சவ� 

ஆர�பமாகி வி3ட=. மன�தி� 8ைம9�, சி2தைனக>�, கன�=வி3ட அ2த 

விநா�யி� இ�தைன ல3ச� ம�க+ நிர�பிய இ2த< ெச'ைனயி� - இ2த மன< 

8ைமைய9� கன�ைத9� - ேக3A� ேதா+ மா�றி� ெகா+ள ��2த ஓ� உ�ைம 

ந�பைன உடேன பா��க ேவ�A� ேபா� தவி�பாயி#2த= 84ண6�4. 

பாைலவன�தி� த�ணீ�� தாக� எA�ப= ேபா� இ�ப�< சமய�தி� ந�ல 

மனிதைன� ேத�< ச2தி�க ேவ�Aெம'ற தாக�� ஏ�ப3A விAகிற=. மன�ேதாA 

கல�க ��2தவராக - அ2த மன�தி' 8ைமைய� ேதா+ மா�றி� ெகா+ள 

��2தவராக யாைரேய6� உடேன அ2த� கணேம பற2= ேபாB� பா��= விட 

ேவ�A� ேபா$#2த= அவ6�4. =ளசியி' நிைன7 ஒ# கண� எ12= 

உ+ேளேய ேகாபமாக மாறி அட*கி வி3ட=. ஒ# கால�தி� அவ+ தா' 

அவ6ைடய மன�தி' 8ைமகைள� ேதா+ மா�றி� ெகா�டா+. அ2த உ�ைமயி� 

இனிைம9� அLராக�� Gட இ#2தன. இ�ேபா= அைவ இ�ைல. அ2த இட�தி� 

விர�தி9� ேகாப�� மீதமி#2தன. இ�ேபா= =ளசிைய� ேபா� மன�தி' 

8ைமைய� ேதா+ மா�றி� ெகா+ள அவ6�4 யா#மி�ைல. ஆனா� ஓ� உ�ைம 

ந�பைன எ�ணி� ேத�ய= அவ' மன�. ஏேதா நிைன�=� ெகா�ேட வ2த 

ேபா= ெகா+ைககளி?�, சி2தைனகளி?�, த'ேனாA க#�ெதா�@ைம9� ந3�� 

உ+ளவரான 'ேநஷன� ைட�H' மகாேதவைன எ�ணினா' 84ண'. அவ#ைடய 

'ேநஷன� ைட�H' காைல பதி�பாக ெவளியா4� ஆ*கில� தினசாியாைகயினா� 

இர7 ப�= மணி வைர காாியாலய�தி� இ#�பா� அவ�. ேநஷன� ைட�H 



131 

 

காாியாலய� த�� ெச3�� ெத#வி� ஒ# பைழய க3�ட�தி' �'றாவ= 

மா�யி$#2த=. அேத க3�ட�தி' கீ!� ப4தியி� அ<சக�� இ#2த=. 

 

'க�ண�பா லா3^' ைபயைன� G�பி3A ஃேபானி$#2த C3ைட� திற�க< 

ெசா�$ ஃேபா' ேப8� க3டணமாக அவனிட� சி�லைறைய9� எ�ணி� 

ெகாA�த பி' ேநஷன� ைட�ஸு�4 ஃேபா' ெசBதா' 84ண'. மகாேதவ' 

காாியாலய�தி� இ#2தா�. உடேன அவைன9� வர<ெசா�$ அ'ேபாA 

அைழ�தா�. 4ளி�= உைடமா�றி� ெகா�A �ற�பA� ேபாேத இர7< 

சா�பா3A�4 ெமHஸு�4 வ#வதாக உ�ேதசமி�ைல அவ6�4. த��< ெச3�� 

ெத#விேலேய மகாேதவைன9� அைழ�=� ெகா�A ேபாB எ*காவ= ச�பா�தி9� 

பா?� சா�பி3A� ெகா+ளலா� எ'@ தீ�மானி�தி#2தா'. மகாேதவனிட� மன� 

வி3A� ேபசினா� நிைன7< 8ைம ேதா+ மா@� எ'ற ந�பி�ைக அவ6�4 

இ#2த=. மகாேதவ' ெவ@� ப�திாிைகயாள� ம3Aமி�ைல. 8த2திரமான 

ப�திாிைகயாளனி' இல3சிய�=�4 அவேர ஒ# பதிைன2= வ#ட கால 

இய�கமாக� திகழ2= வ2தா�. அவ#ைடய ப�திாிைக�4< ச2தா க3�ய 

விவசாயிக>�, ெநசவாள�க>�, ெதாழிலாள�க>� ஒ# �3ைட ேசாளமாக7�, ஒ# 

ேப� ைக�தறி� =ணிகளாக7�, சில மண*4 ப#�திகளாக7�, ெவ�லமாக7� 

Gட� க3�யி#2தா�க+. ஆ*கில� தினசாியானா?� அவ#ைடய 

8யமாியாைதைய9�, த'மான�ைத9� ெகௗரவி�பத�காக அ2த� ப�திாிைகைய< 

சில� பி�வாதமாக வா*கினா�க+. தாBெமாழி ம3Aேம அறி2தவ�க+ ஆ*கில� 

ெதாி2தவ�களிட� அ2த� தினசாிைய வா*கி� ெகாA�=� ப��க< ெசா�$ ெமாழி 

ெபய��=� ேக3A� ெகா�டா�க+. தமி!நா3�� ெப#�பாலான 

தின�ப�திாிைககளி� அ�ேபா= உதவியாசிாிய�களாயி#2த பல� ஒ# கால�தி� 

மகாேதவனிட� உதவியாசிாிய�களாயி#2= ெதாழி� பழகியவ�க+. 

அவ�கெள�லா� உ�திேயாக�=�4 வி3A� ெகாA�= பணவசதியினா� 

ெபாியவ�களாகி9� அவ� ம3A� வசதிகைள வி3A� ெகாA�=� 

த'ன�பி�ைகைய� ேபா�@வத�காக 'ேநஷன� ைட�H' - எ'ற இல3சிய 

இய�க�தி� தாேன �1ைமயாக இற*கியி#2தா�. 

 

84ண' அவ#ைடய காாியாலய�=�4� ேபாB< ேச�2த ேபா= ெட$பிாி�டாி� 

வ2தி#2த த2தி ஒ'ைற� தயாாி�=� தைல��� ெகாA�= உ+V�� பதி���காக< 

ெசBதியா�கி� ெகா��#2தா� அவ�. அ2த� காாிய�தி� சிறி= ேநர� அவ#�4 

உதவி ெசBதா' 84ண'. பி'� ெபா=வாக இ#வ#� சிறி= ேநர� ேபசி� 

ெகா��#2தா�க+. ேப<சினிைடேய, "C�ெபாழிைல வி3A நா' விலகிவிட� 
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ேபாகிேற' சா�" எ'@ 84ண' அவாிட� Gற ேந�2த=. அவ� அவ' �க�ைத� 

G�2= கவனி�= வி3A வினவினா�. 

 

"ஏ'? எ'ன காரண�?" 

 

"காரண� ஒ'றி�ைல. எ�தைனேயா இ#�கிற=. எைத� ேக3டா?�, 'நா*க+ 

ச�பள� ெகாA�கிேறா�. நீ*க+ ேவைல ெசBய ேவ�A�' - எ'@ ��திைய< 

ச�பள�=�4 அட4 பி��ப= ேபா'ற ெதானியி� ேப8கிறா� நாகசாமி. 'ாீ�* 

ேம3ட#�4' (ப��கிற விஷய*க+) நAவி� விள�பர*க+ ேபாட ேவ�A� 

எ'பத�4� பதி� - 'விள�பர*க>�4 ந�ல இட� ேபாக மீதி உ+ள ப�க*களி� 

எைதயாவ= ேபா3A� ெகா�A ெதாைல9*க+' - எ'ப= ேபா� ேப8கிறா�க+. 

அைத� ப�றி விவாதி�தா� 'கைத க3Aைர �த$ய 'ாீ�* ேம3ட�க>�4' நா� 

பண� ெகாA�கிேறா�. விள�பரதார�கேளா நம�4� பண� ெகாA�கிறா�க+' - 

எ'@ 4த��க� ெசBகிறா�க+." 

 

"ெத#<8வராயி#2தா� �1�க �1�க விள�பரேம ஒ3� விடலா�. 

ப�திாிைகயா<ேச? நAநAேவ ப��க7� ஏதாவ= இ#2தால�லவா ெத#<8வ#�4� 

ப�திாிைக�4� க7ரமான க�ணியமான வி�தியாச� ஒ'@ இ#�க ��9�?" 

 

"நீ*க+ ெசா�வ= தா' சாி எ'@ என�4� பAகிற= சா�! ஆனா� அவ�க+ அ�ப� 

ஒ# வி�தியாச�ைத9� உணரவி�ைலேய? 8வாி� ஒ3Aகிற விள�பர*கைள அ�ப� 

ஒ3டாம� 'பி'' அ��=� ��தகமாக� ைப�A ெசBதா� ேபா=ெம'@ 

நிைன�கிறா�கேள?" 

 

"அ�ப�யானா� சிரம� தா'! 4�ைச� ெதாழி� ேபா� 4�= விள�4� ேபா� - 

ப�திாிைகயாள�களாகிய உ*க+ மன�தி?� எ' மன�தி?� 8ட� விAகிறேத ஒ# - 

�ல அ�கினி - அ2த அ�கினிதா' - இ2த� ெதாழி$' ப�தினி� த'ைமைய 

வியாபாாிகளிடமி#2= எ'@� தனிேய பிாி�=� கா�க ��9� 84ண'!" 

 

மகாேதவனிட� காாியாலய நிக!<சிகைள எ�லா� மன� திற2= Gறினா' 84ண'. 

எ�லாவ�ைற9� ஆதரவாக7� அLதாப�ேதாA� ெபா@ைமயாக� ேக3டா� அவ�. 
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"இ2த ேதச�தி� உ+ள ெபா=வான கNட� இ=! ஒEெவா# ந�ல ெதாழி?� அ= 

வள�2= பல' த#கிற நிைலயி� பண� ப�S� ஆைச ம3Aேம உ+ள சில ெவ@� 

வியாபாாிகளிட� ேபாB< சி�கிவிAகிற=" எ'@ Gறி� ெப#�<8 வி3டா� தியாகி 

மகாேதவ'. 

 

"ப�திாிைக�4 �த� ேபாAகிறவ�க+ நாளைடவி� ெவ@� '�ேரா�க�க+' ேபா� 

மாறி விAகிறா�க+. ப�பாயி$#�கிற ஒ# க�ெபனி அ3வ��Hெம�3 மாேனஜாி' 

மைனவி�4� காIசி�ர� ப3A��டைவ பி��கிறெத'@ ெதாி2தா� இ*கி#2= 

விமான�தி� ப3A��டைவைய வா*கி� ெகாA�= அ6�பி அவைர< சாி� 

க3Aவதி?+ள சிர�ைத - ப�திாிைகயி' ம�ற விஷய*களி� இவ�க>�4 

இ�லாம� ேபாBவிAகிற=. ப�திாிைககைள ப��கிறவ�க>� விள�பரதார�க>� 

ப�திாிைககைள நாA� ேபா= அவ�றி� ெவளி வ#கிற விஷய*களி' தர�ைத 

நி@�=� பா��= நா�னா� தா' இனியாவ= ந�ல D!நிைல உ#வா4�." 

 

"இத�4 அEவள7 விைரவாக வி�7கால� பிற2= விடா= 84ண'! நீ�ட 

நாளா4�. இ�ேபா= உ*க+ வைர நீ*க+ எ'ன ெசBயலா� எ'@ பா��ேபா�. 

நீ*க+ Gறிய விவர*களி$#2= இனிேம� 'மா#தி ப�ளிேகஷ'H 4#� 

க'ஸ�னி�' நீ*க+ இ#�க ��யாெத'@ தா' என�4� ேதா'@கிற=. 

எ�தைனேயா ெவ�றி ேதா�விக>�4 அ�பா?� ஒ# ந�ல ப�திாிைகயாளனிட� 

மீதமி#�க ேவ��ய= அவ6ைடய 'ெசா2த அக*கார� தா'' எ'@ இ2த� 

=ைறயி� அLபவ� மி�க ஒ# ெபாியவ� ெசா�வ=�A. இ2த 'அக*கார�ைத'� 

ப�திாிைக�கார' எ2த நிைலயி?� எ2த விைலயி?� வி�@ விட�Gடா=... ஆனா� 

ஒ# விஷய�! இதி� நீ*க+ எ�ப� ��7 ெசBய� ேபாகிறீ�கெள'@தா' என�4� 

�ாியவி�ைல. இ�ேபா= நீ*க+ C�ெபாழி$� எ1தி வ#கிற 'ெதாட�கைத'ைய 

எ'ன ெசBய� ேபாகிறீ�க+? அதத அைர4ைறயாக நி@�திவிட� Gடா=. 

ஆ�வ�ேதாA ப��கிற ந�ல வாசக�கைள அதி#�தி�பA�=வ= ந'றாயிரா=." 

 

"அைத�ப�றி� கவைலயி�ைல சா�! இய�ைகயாகேவ அ= வ#கிற வார� ��2= 

விAகிற=. நா' அ*கி#2= விலகி விட நிைன�4� �'ேப தி3டமி3�#2த ��7 

அ=. ெதாட*கி ஒ# வ#ஷ� ஆகிற=. தானாகேவ கைத ��கிற ேநர� தா'..." 

 

"அ�ப�யானா� உ*க+ ��7 சாிதா'; ேமேல எ'ன ெசBய� ேபாகிறீ�க+?  
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நீ*க+ வி#�பினா� 'ேநஷன� ைட�J'' கத7க+ எ�ேபா=� திற2தி#�கி'றன. 

ஆனா� இ*ேக எ'னிட� ஒ# கNட� உ�A. எ'னிடமி#�4� 4ைற2த 

ெசௗகாிய*கைள9� நிைற2த கNட*கைள9� ேச�2ேத நீ*க+ ப*கி3A� ெகா+ள 

ேவ��யி#�4�. இ�ைலயானா� யாராவ= ெதாி2தவ�களிட� ெசா�$ பி.�.ஐ., 

ேநப' எ*காவ= இடமி#�கிறதா எ'@ விசாாி�கலா�. ஆர�ப கால�தி� பல 

ெபாிய ெபாிய ப�திாிைக �தலாளிகளிட� இ#2= அவ�க+ ந�ைம ஆ3�� 

பைட�கிற ேவதைன ெபா@�க ��யாம� தா' நாேன 8த2திர� பறைவயாேன'. 

அதனா� எ' ந�ப�க>�4 இ�ப� நிைலயி� 'உ�திேயாக�ைத� கா�பா�றி� 

ெகா+>*க+' - எ'ப= ேபா� ஒ# ேபா=� நா' அறி7ைர G@வேத இ�ைல. 

ப�திாிைகயாளனி' ஒேர ஆ9த� நியாயமான ைதாிய�. நி�வாக�=�4� பய2= 

ெகா�ேட அ2த ஆ9த�ைத அவ' பிரேயாகி�க ��யாெத'ப=தா' எ' க#�=..." 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� ----    10101010    

 

வா!வி' =யர*க>�4 ெவ@� ெநIசினா� ம3A� சா3சியாக நி�கிற ஊைம� 

=ைணகளா� ஒ# பய6மி�ைல. 

 

"ப�திாிைகயாள' எ'ற த4தி�4� காரணமான =ணி7 எ=ேவா அ= ெதாழி� 

பய�தி� அவி2= ேபா4�. எனேவ ெசா48 நாA� 'ெதாழி� பய2தா*ெகா+ளிக+' 

யாராயி#2தா?� அவ�க+ ைதாியேமயி'றி� ப�திாிைக� ெதாழி� எ'ற 

ேபா��கள�=�4 வர�Gடா=" எ'றா� மகாேதவ'. 

 

"அ2த� ைதாிய�=�4 'ந�கீர ைதாிய�' எ'@ ெபய� D3டலாெம'@ என�4� 

ேதா'@கிற= சா�! ஏென'றா� ச�க வா!வி� நியாயமான ைதாிய�ேதாA எ12= 

நி'@ ெபாBையேயா, 4�ற�ைதேயா சாAகிற ஒEெவா#வைன9� ெவ=��வத�4 

எ2த �ைலயி$#2= எ�ப��ப3ட ெகா�ய ெந�றி� க�க+ திற�4� எ'@ 

கண�கி3A< ெசா�ல ��யாம$#�கிற=." 

 

"பைழய ந�கீர' ெந�றி� க�ணி� ெவ=�பி வி3டா'. ஆனா� �திய 

ந�கீர�களாகிய ந�ைம� ேபா'ற ப�திாிைகயாள�கேளா எ�தைன ெந�றி� க� 

எEவள7 உயர�தி$#2= திற2தா?� DAப3A� ெகா�ேட அநீதிைய< 83ெடாி�க 

ேவ�A�! இ*ேக ைட�J� ேச�2= எ'ேனாA என= ெகாIச 

ெசௗகாிய*கைள9� - அதிக கNட*கைள9� ப*4 ெகா+ள நீ*க>� 
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தயாராயி#�கிறீ�களா?" - எ'@ கைடசியி� ெவளி�பைடயாகேவ ேக3டா� 

மகாேதவ'. 

 

"�த$� எ' சேகாதாிைய� பா��க ேகாய���Q� ேபாBவர ேவ�Aெம'@ 

இ#�கிேற'. தி#�பி வ2த=� ம@ப� உ*கைள ச2தி�கிேற' சா�" - எ'றா' 

84ண'. அவ#� அத�4 ேம� அவைன வ��@�தவி�ைல. இ#வ#� த��< 

ெச3�� ெத#விேலேய இ#2த ஒ# வட�க�தி� கைடயி� ச�பா�தி9� பா?� 

சா�பி3A வி3A வ2= ம@ப�9� சிறி= ேநர� ேபசி� ெகா��#2தா�க+. ேநர� 

அதிகமாகி வி3ட=. பH ேபா�4வர7 Gட நி'றி#2த=. மகாேதவ6�4 FA 'ஐH 

ஹ7H' ப�க� இ#2த=. 

 

"நீ*க+ இ�ேபா= எ'ன ெசBய� ேபாகிறீ�க+?" எ'@ அவைர� ேக3டா' 

84ண'. 

 

"எ'ைன� ப�றி� கவைலயி�ைல. F3A�4� ேபானா?� ேபாேவ'. இ*ேகேய 

'பைழய பா�ச�' க3A ஒ'ைற� தைல�4 எA�= ைவ�=� ெகா�A பA�தா?� 

பA�= விAேவ'. ஒ'@ ேவ�Aமானா� ெசBயலா�. நீ*க>� 

தி#வ�$�ேகணி�ேக ேபாக ேவ��யி#�பதனா� இர�A ேப#மாக� ேபசி� 

ெகா�ேட நட2= ேபாBவிடலா�" - எ'றா� மகாேதவ'. 84ண6� அத�4< 

ச�மதி�தா'. மகாேதவனிட� அவ6�4� பி��தமான 4ண*களி� இ=7� ஒ'@. 

வா!�ைகயி' ெசௗகாிய*க>�4� த'ைன வைள�=� ெகா+ளாம� த'6ைடய 

அெசௗகாிய*க>�4 ஏ�றப� வா!�ைகைய வைள�=� ெகா�டவ� அவ�. 

பHJ�, ாிZாவி�, சமய*களி� நைடயி�, அவசியமானேபா= டா�Jயி�, எ'@ 

ேபா$ Hேட3டH எைத9� க�பி�=� ெகா�A சீரழியாம� ��2தப� வா!கிறவ� 

அவ�. அவ#ைடய இ2த எளிைமைய அவ' மிக7� வி#�பினா'. த*கைள� பல� 

பா��=� தா*க+ நட2= ேபாவைத� பாிதாபமாக ேநா�4வ= ேபால7� - எனேவ 

தா*க+ ம�ைண மிதி�= நட�கேவ Gடா= எ'ப= ேபால7� - ேபா$யாக 

க�பி�=� ெகா�ட 'Hேட3டH' பாவைனயினா� ெச'ைன� ப3�ன�=� 

ப�திாிைகயாள� சில� வசதிய�ற நிைலயி?� கட' வா*கி� கா�களிேல பற�பைத� 

பா��தி#2தவ' அவ'. அேத ஊாி� மகாேதவைன� ேபா� எளிைம ெகா�டாA� 

சில ப�திாிைக9லக மகா�மா�க>� இ#�ப= அவைன� கவ�2ததி� விய�பி�ைல. 

 

அவ�களி#வ#� ேகா3ைட Hேடஷ' பால�தி� ஏறி ம7�3 ேரா3A�காக 

ஐல�3 கிர7�3 ேநா�கி� தி#�பிய ேபா= உ<சி நிலா ஒளியி� எதிேர ச� தாமH 
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ம'ேறாவி' 4திைர வா9 ேவக�தி� பாB2= வ#வ= ேபா� அவசரமாக ஒ# 

பிரைமைய உ�டா�கிய=. ஒ# நிமிஷ� நட�பைத நி@�திவி3A நி'@ கவனி�த 

ேபா= ம'ேறாவி' 4திைர9� நி'@ வி3ட=. நிலா ஒளியி� விசாலமான சாைலயி� 

ந3ட நAேவ அ2த� 4திைர< சிைல மிகமிக வசீகரமாக� ேதா�றமளி�த=. அவ' 

அ2த< சிைலைய� G�2= கவனி�பைத9� அவ' மன�தி� ஓA� சி2தைனைய9� 

அLமானி�தவராக மகாேதவ' அவனிட� Gறலானா�. 

 

பதிைன2= வ#ட*களாக இ2த< சிைலதா' எ' வா!�ைகயி' 4#வாக இ#2= 

வ#கிற= 84ண'! எ�தைனேயா ச2த��ப*களி� எ�தைனேயா விதமான 

மனநிைலகளி� இ2த< சிைலைய நா' பா��க ேந�2தி#�கிற=. ந+ளிரவி�, 

நA�பக$�, ெவயி� விாியாத ைவகைறயி�, �'னிரவி� - எ'@ எ�தைனேயா 

சமய*களி� இ�4திைர Fரைன� பா��தி#�கிேற'. ைகநிைறய� பண�ேதாA�, 

ைகயி� பணேம இ�லாத ேபB வ@ைமேயாA�, ேவ@ வழியி�லாத காரண�தா� 

த��< ெச3�� ெத#வி$#2= இர7 ப�தைர மணி�4ேம� இ2த� பாைதயாக� 

தி#வ�$�ேகணி�4 நட2= ேபா4� ேபா= - எ�தைனேயா �ைற இ2த� 4திைர 

Fரனி' சிைலயி$#2= எ' வா!�ைக� த�=வ*கைள� ேத�யி#�கிேற' நா'. 

நா� நட2தா� இ2த� 4திைர9� அ2தர�தி� உயி� ெப�@ ேவகமாக நக�வ= 

ேபா$#�4�. நா� நி'றாேலா இ=7� சிைலயாகிவிA�. ைகயி� வசதிேயாA நா� 

ேவகமாக வா!�ைகயி' காாிய*க>�4 ஓ�யா� அைல2= ெகா��#�4� ேபா= - 

இ2த< சிைல ேபாலேவ ப3�ன� �1வ=� உ�சாகமாக ஓAவதாB� ெதாி9�. 

ைகயி� வசதியி�லாம� நா� தய*கி மைல�= நி�கிற ேபா= இ2த< சிைல ேபாலேவ 

ப3�ன� �1வ=� சிைலயாக< சபி�க�ப3A வி3ட= ேபா� ேதா'@�. நா� 

ஓ�னா� உட' ஓAகிற சிைல இ=. நா� நி'றா� உட' நி�கிற சிைல9� இ=தா'. 

ப3�ன�தி' வா!�ைக� த�=வ இரகசிய� - ஞான Dசைன - இ2த< சிைலயி� 

மைற2தி#�பதாக என�4+ எ�ேபா=� ஒ# 4ழ2ைத�தனமான அ*கீகார� உ�A 

84ண'" - எ'றா� மகாேதவ'. அவ� Gறியப�ேய பா��கிறவ� நி'றா� சிைல9� 

நி�பைத9� பா��கிறவ� நட2தா� சிைல9� நக�வ= ேபா� ேதா'@வைத9� 

84ண' அ�ேபா= G�2= உண�2தா'. 

 

"இ2த< சிைலைய அைம�த சி�பிையவிட� ப3�ன�= வா!7�4 இ*கிதமான 

ஞான� ெசா�$� ெகாA�பவ' ேவ@ யா#� இ�ைல" எ'றா� மகாேதவ'. 

 

"உ�ைமதா'!" எ'@ வழி ெந3Aயி��தா' 84ண'. மீ�A� நட2தா�க+ 

அவ�க+. ைபகிரா�3H ேராA �ைலயி� அவ�க+ ேவ@ ேவ@ திைசகளி� 



137 

 

விைடெப�@� ெகா�A பிாி2தா�க+. அைற�4� ப�ேயறிய 84ணைன� 

ப�யிேலேய ஓ� வ2= எதி�ெகா�ட 'லா3^' ைபய', 

 

"இ'னி�4� பா��= எ*க ேபாயி3_*க... சா�? உ*க>�4 '�ர*�கா�' 

வ2தி#2த=. ெர�A தர� G�பி3A3டா*க. 'ெப��*'ேல வ<சி#�ேக'. வ2= 

ேப8*க..." - எ'றா'. ைபய' Gறியைத� ேக3A< 84ண' எ2த விதமான 

பரபர��� அைடயவி�ைல. தன�4 எ2த ஊாி$#2=�, யாாிடமி#2=�, '�ர*�கா�' 

வ2தி#�க ��9ெம'பைத அவ' ந�பவி�ைல. ேவ@ யா#�காவ= வ2த 

'�ர*�காைல'� தவ@தலாக� ெதாிவி�கிறா�கேளா எ'@தா' �த$� 

எ�ணினா'. 'க�ண�பா லா3^' - ைபயேனா, "உ*க>�4� தா' சா�?... 

ச2ேதகேம இ�ைல" - எ'@ நி<சயமாக< ெசா'னா'. உடேன 84ண' 

ெட$ேபாைன எA�= டய� ெசB= '�ர*� - எ'4யாீைஸ'� G�பி3A 

விசாாி�தா'. விசாாி�த பி'ேபா ைபய' Gறிய=தா' உ�ைம எ'@ ெதாி2த=. 

��$யி$#2= அவ6�4 '�ர*�கா�' வ2தி#�பதாக7�, ம@ப� இ'6� சிறி= 

ேநர�தி� G�பிAவதாக7� - ெவளி\� ெட$ேபா'க+ ப�றிய விசாரைண� 

பிாிவி$#2த ெப� ெதாிவி�தா+. 

 

'��$யி$#2= =ளசிைய� தவிர ேவ@ யா� த'ைன� G�பிட ��9�!' எ'@ 

சி2தி�த ேபா= 'ஒ# ேவைள - ப�திாிைகயாள� ேவ^ ேபா�A (ச�பள விகித�) G3ட 

ச�ப2தமாகேவா, ெபடேரஷ' G3ட�தி�காகேவா 'ேகாN' ெட�$ ெச�ல ேந�2= 

அ*கி#2= G�பிAகிறாேரா' எ'@� ேதா'றிய= அவ6�4. ��$யி?+ள 

இர�ெடா# ேபராசிாிய�க+, எ1�தாள�க+ ஆகிேயாாி' நிைன7� அவ6+ 

எ12ததாயி6�, ெதாைலேபசியி� G�பிAகிற அள7 தன�4� அவ�க>�4� 

இைடேய எ2த அவசர�� அவசிய�� இ�ைலெய'@� ேதா'றிய=. சி2தைனயி� 

இ�ப�� பலவிதமாக� 4ழ�பிய பி' '��$யி$#2= G�பிA� க3A�பA�த 

��யாத இ2த ஆவ� =ளசியி6ைடயதாக�தா' இ#�க ��9ெம'@' அவேன 

தன�4+ ஒ# ��7�4 வ2தா'. 'ெட$ேபா'' விஷய�தி� நாகசாமிைய� ேபாலேவ 

அவ� மக>� இ#�பைத எ�ணி உ+Vர< சிாி�� வ2த= அவ6�4. நாகசாமி ஒ# 

ெட$ேபா' ெவறிய�. அதாவ= 4ைற2த ப3ச� நா+ ஒ'றி�4 ��ப= 

'�ர*�கா�'களாவ= ேபா3A� ேப8வா�. ஒ# காாியமாவ= '�ர*�கா$�' ேபசி 

���க ேவ��ய அவசர காாியமாக இரா=. தபா� கா��� எ1தி� ேபா3டா?� 
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நட2= விட�G�ய காாிய�=�4� Gட '�ர*�கா�' தா' அவ#�4. நா? Gைட 

மாவA, ஊ@காB�காக அ6�பி ைவ�க ேவ�Aெம'@ - மாயவர�தி?+ள ஒ# 

ந�ப#�4� தி_ெர'@ அ�ெஜ�டாக ஃேபா' ெசBவா�. இர�A டஜ' காC� 

மா=ைள வா*கி இர7 விமான�தி� ெகாA�த6�ப ேவ�Aெம'@ ெட�$�4 

யா#�காவ= '�ர*�கா�' ெசBவா�. அேத சமய�தி� 'மா#தி 4)� ெவளிcA'கைள< 

ேச�2த அ?வலக*களி� ேவைல பா��4� ச��4ேலஷ' நி�வாகி, ச�Hகிாி�ஷ' 

நி�வாகி, �த$யவ�க>�4< 'சி�கனமாக ஆMH நட�த ேவ�A�' - எ'@ உபேதச� 

ெசB9� ேபாேதா, 'G�யவைர எ�லா� ேபாH3 கா��ேலேய எ1=*க+. தபா� 

ெசல7 நிைறய ஆக�Gடா=' - எ'@ அ��=< ெசா�?வா�. அவைர� ப�றி 

நிைன�= இ�ப� அவ' உ+Vர< சிாி�=� ெகா��#2த ேபா= ெட$ேபா' மணி 

அ��கலாயி�@. ெட$ேபாைன எA�தா' அவ'. ெட$ேபா' இலாகா ெப�மணி 

விவர� ெசா�$ய பி' எதி���றமி#2= =ளசியி' 4ர�தா' ம*கலாக ஒ$�த=. 

 

"க�ெபனி ேவைலயாக அவ� ெஜB�C� ேபாயி#�கிறா�. நா' தா' F3�� தனியாக 

இ#�ேக'. ெபா1ேத ேபாகவி�ைல. சாய*கால� அ�பா7�4 '�ர*�கா�' 

ேபா3A� ேபசிேன'. எ�ேபா= யாாிட� எைத� ப�றி� ேபசினா?� எ' ஞாபக� 

உ*கைள< 8�றி�தா' இ#�4. எ'னாேல உ*கைளேயா, உ*கைள� ப�றிய 

நிைன7கைளேயா மற�க ��யேல. அ�பாவிட� ேபசற ேபா=� உ*கைள� ப�றி� 

ெபா=வாக விசாாி�ேத'. நா' விசாாி�த ேபா= அவ� உ*கைள� ப�றி அEவள7 

8�கமாக� பதி� ெசா�லைல. 'நா>�4 நா+ எ*க>�4+ேள மனHதாப� 

அதிகமாகி� ெகா�A வ#கிற= அ�மா! 84ண' இனிேம� அதிக நா+ இ*ேக 

இ#�பாெர'@ ெசா�ல ��யா=' எ'@ ேவ@ ெசா�$ எ' கல�க�ைத 

அதிகமா�கி வி3டா�. அ�பாவிட� ேபசி ���=� ஃேபாைன கீேழ ைவ�த 

வினா�யி$#2= என�4 ஒேர கவைலயாக இ#2த=. ஒ# ேவைல9� ஓடவி�ைல. 

இர7 ஒ'ப= மணி�4 ேம� நீ*க+ எ�ப�9� அைற�4 வ2= விAF�க+ எ'@ 

எ�ணி� G�பி3ேட'. �த$� இ�ைல எ'றா�க+. ெபா@ைமேயாA 

ெட$ேபான�யி� கா�தி#2ேத'. இ�ேபா=தா' கிைட�தீ�க+. அ=சாி இர7 

இEவள7 ேநர� வைர எ*ேக ேபாயி#2தீ�க+?" 

 

"காாியமி#2த=, ெவளிேய ேபாயி#2ேத'." 

 

"அ�பா7�4�, உ*க>�4� ஆMJ� அ�ப� எ'ன மனHதாப�." 
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"ஒ# �தலாளி�4� - ெதாழிலாளி�4� இைடயி� எ�தைனேயா மனHதாப*க+ 

இ#�4�..." 

 

"நீ*க+ ெதாழிலாளியா... எ'ன?" 

 

"எ�லாைர9� உ'6ைடய அ�பா அ�ப��தா' நட�=கிறா�. அவ� ச�பள� 

ெகாA�கிறா�. அதனா� நா*க+ ேவைல ெசBகிேறா�! 8த2திரமாக அ*ேக நா*க+ 

ேவைல ெசB= விட�Gடா=!" 

 

84ண' இ�ப�< ெசா�$� ெகா��#2த ேபா= ெட$ேபா' இலாகா ெப�மணி 

4@�கி3A '�த� �'@ நிமிட*க+' ��2= வி3டதாக அறிவி�தா+. அ2த 

அறிவி��� 4ரைல அA�= அவசரமாக7� பரபர�பாக7� "தய7 ெசB= இ'6� 

�'@ நிமிஷ� 'எ�Hெட�3' (விாி7) ெசB9*க+" - எ'@ ேவ���ெகா+>� 

=ளசியி' 4ர?� ெட$ேபானி� ேக3ட=. 

 

"அ�பா �'ேகாப�கார�தா'. ஆனா� உ*கைள நிைன�தா�தா' என�4� 

பயமாக7� கவைலயாக7� இ#�கிற=..." 

 

"என�காக நா' கவைல�பAவைதேய வி#�பாதவ' நா'. நீ கவைல�பAவ= 

அநாவசிய�. ஒ#வ#�காக ம�றவ� கவைல�பAவ= தவி��க ��யாத - அேத 

சமய�தி� ெசா�லாக7� ெவளி�படாத ெவ@� ெநIசி' சா3சி. வா!வி' 

=யர*க>�4 ெவ@� ெநIசினா� ம3A� சா3சியாக நி�கிற ஊைம� =ைணகளா� 

ஒ# பய6மி�ேல..." 

 

"இ2த ஒ# விஷய�தி� ம3Aமி�ைலேய? பல விஷய*களி� ெநI8�4 ெநI8 

சா3சியாக ம3Aேம நி'றி#�கிேறா� நா�." 

 

"இ#�கலா�! ஆனா�, இ'@ அைத எ�ணி எ'ன ஆக�ேபாகிற= =ளசி?" 

 

"ஆயிர� ைம�க>�4� அ�பா$#2= உ*கைளேய நிைன�= கவைலயா� உ#கி� 

G�பிAகிேற' நா'. ேப<சினா� எ'ைன< சி�ரவைத ெசBகிறீ�க+ நீ*க+..." 



140 

 

 

அவ>ைடய இ2த< ெசா�க+ அ1ைக ேதாB2த 4ர$� ஒ$�தைத� ேக3ட ேபா= 

84ண6�4� ேவதைனயாக�தா' இ#2த=. 

 

"நா' இல�கிய ேசைவ ெசBய ஆைச�பAகிேற'. உ' த2ைதேயா ெவ@� காகித 

வியாபார� ெசBய ஆைச�பAகிறா�. ேக3பா� ேப<8�4 வச�பAகிற ெக3ட 4ண�� 

அவாிட� இ#2த=. இ2த< D!நிைலயி� என�4� அவ#�4� இனி எ�ப� ஒ�= 

வ#�?" 

 

"உ*க>ைடய ச�தி வாB2த எ1�=�களா?� சி2தைன வள� மி42த 

நாவ�களா?� C�ெபாழி?�4� ப�லாயிர� கண�கான வாசக�கைள� ேத�� 

ெகாA�த நீ*க+ அைத வி3A வி3A ெவளிேயறலாமா?" 

 

"ேவ@ வழி இ�ைல! ெவ@� அதிகார�=�4� க3A�ப3A< ச�பள� ெப@� 

G$யாக இ'6� சிறி= கால� நா' அ*ேக தாமதி�தா?� எ2த எ1�தி' ச�திைய 

நீ இ�ேபா= ஆயிர� ைம�க>�4 அ�பா$#2= �க!கிறாேயா அ2த எ1�தி' 

ச�திையேய நா' இழ�க ேநாி3A விA� ேபா$#�கிற=." 

 

"எைத9� தீர ேயாசி�=< ெசB9*க+..." 

 

"இைத< ெசBத பிற4 இனி நாைள ேவெற'ன ெசBயலா� எ'பைத�தா' இனிேம� 

தீர ேயாசி�க ேவ�Aேம ஒழிய - இதி� தீரேவா ேயாசி�கேவா - இனி 

ஒ'@மி�ைல..." 

 

"நீ*க+ இ�ப�< ெசா�ல� Gடா=! எ'ைன� கவைல�ப3A அழிய விடாதீ�க+..." 

 

ம@ப�9� �'@ நிமிட� ��ய� ேபாவத�கான அைடயாள ஒ$ ெட$ேபானி� 

4@�கி3ட=. பரபர�ேபாA ேம?� �'@ நிமிட� எ�Hெட�3 ெசBய ேவ��� 

=ளசி ெகIசினா+. பி'னா� நிைறய� 'கா�'க+ இ#�பதா� ேம?� நீ��ப= 

சா�தியமி�ைல எ'@ க���பாக� Gறி லயைன� 'க3' ெசB= வி3டா+ 

ெட$ேபா' இலாகா ெப�மணி. மன�தி6+ ஏேதா ஓ� அைர 4ைற உண�ேவாA� 

- ஆயிர� ைம�க>�4 அ�பா� தவி�4� ஓ� அ'� உ+ள�=�காக உ+Vர 
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ேவதைனேயாA ெட$ேபாைன ைவ�தா' 84ண'. இ2த� தகவைல இEவள7 

விைரவாக� =ளசி அறிவத�4 ஒ# வாB�� ேந#� எ'@ அவ' எதி�பா��கேவ 

இ�ைல. த' ேம� அவ>�கி#�4� அ�கைறயினா?� ஆ�வ�தினா?� ம@ப�9� 

ெட�$யி$#2= ஓ� அவசர '�ர*�கா�' �� ெசB= பாதியி� நி'ற ேப<ைச� 

ெதாட*4வாேளா எ'ற பிரைமயி� சிறி= ேநர� ஒ# காாிய�� ஓடாம� 

ெட$ேபான�யிேலேய உ3கா�2தி#2தா' 84ண'. ம@ப� அவ' எ12= 

அைற�4+ ெச'றேபா= மணி ப'னிர�டைர�4 ேம� ஆகியி#2த=. 

அ�ேபாதி#2த மனநிைலயி� உற�க�� அவைன அSகவி�ைல. உட�� 

ேசா�2தா� வ#கிற Q�க� மன� விழி�தி#2தா� வரமா3ேடென'கிறேத! 

நாகசாமி�4 அ?வலக �ைற�ப� 8#�கமாக ஓ� இராஜிநாமா� க�த�� தனி�ப3ட 

�ைறயி� விாிவானெதா# க�த�� எ1தினா' அவ'. த'6ைடய ெதாட� 

கைதயி' கைடசி� ப4திைய9� த'னிட� அைர 4ைறயாயி#2த அ?வலக�= 

ேவைலகைள9� - இர�ெடா# தின*களி� ���= அ6�பி விAவதாக7� அ2த� 

க�த�தி� அவ#�4 எ1தியி#2தா' அவ'. காாியாலய ஊழிய�க>� ஃேபா�ெம' 

நா9A சில#� த'6ைடய ெவளிேய�ற�ைத� ப�றி எ'ன நிைன�பா�க+ எ'@ 

க�பைன ெசBவதி� சிறி= ேநர� கழி2த=. இ�ப� அவ' தானாகேவ இராஜினாமா 

ெசBய� Q�Aவத�கான காாிய*கைள எ�லா� ெசBதி#2த நாகசாமி9� 

ர*கபாNய�� இைத வரேவ�@ மகி!வா�க+ எ'ேற அவனா� நிைன�க ��2த=. 

 

அத�4� பி' அ'றிர7 =ளசி ம@ப� ��$யி$#2= G�பிடேவயி�ைல. ஒ'@ 

ெட�$ லயனி� அதிக 'கா�'களி' பிரஷ� இ#2= அ= அவ>�4� கிைட�காம� 

ேபாயி#�க ேவ�A�. அ�ல= அவேள ம@ப� G�பிAகிற எ�ண�ைத� 

ைகவி3�#�க ேவ�A�. 84ண6� நீ�ட ேநர� விழி�தி#2த பி' அதிகாைலயி� 

ேசா�2= உற*கி� ேபானா'. எ12தி#�4� ேபா= வி�2= அதிக ேநரமாகியி#2த=. 

4ளி�= வி3A< சி�@��ைய ���=� ெகா�A ேநேர தபாலாM8�4� ேபாB 

நாகசாமி�4 எ1தியி#2த க�த*க+ இர�ைட9� �த� ேவைலயாக� பதி7� 

தபா$� அ6�பினா'. இர�A �'@ நா3களி� அ*4 �ற�ப3A வ#வதாக< 

சேகாதாி�4 ஒ# �' க�த� எ1தினா'. ம@ப�9� அைற�4 வ2த=� த' 

கடைமைய விைர2= ���தாக ேவ�Aேம எ'ற உண�7ட' ஏ�ெகனேவ ெப#� 

ப4தி எ1தி9� 4றி�� அைம�=� ைவ�தி#2த C�ெபாழி� ெதாட� நாவ$' 

இ@தி� ப4திைய உ#வா�4வதி� �ைன2தா'. மாைலயி� த��< ெச3�� 

ெத#வி$#2த ேநஷன� ைட�H காாியாலய�=�4< ெச�ல நிைன�தி#2ததனா� - 

பக$ேலேய C�ெபாழி� ேவைலைய ���= விட எ�ணியி#2தா' அவ'. பக� 

சா�பா3A�4� Gட அவ' ெமHJ�ேகா ேவ@ எ*4ேம ேபாகவி�ைல. 

க�ண�பா லா3^ ைபயைன 'பிளாH�' நிைறய� காபி வா*கி வர< ெசB= அ#கி� 

ைவ�=� ெகா�A எ1�= ேவைலயி� �!கினா'. ேவைல ��9� ேபா= ஐ2தைர 
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மணி. அைத9� சாிபா��=� பதி7� தபா$� C�ெபாழி?�4 அ6�பிவி3A ம7�3 

ேரா�$#2ேத அவ' த��< ெச3�� ெத#7�4� �ற�பA� ேபா= ஆறைர மணி�4 

ேமலாகியி#2த=. பHJ� ேபா4� ேபா= விைரவாக� பா�ைவயி� ப3A மைற2த 

ச�. தாமH ம'ேறாவி' சிைல - �த� நா+ இர7 ந�ப� மகாேதவ' Gறிய 

த�=வ�ைத நிைன7 Gற< ெசBத=. அ'றிர7� மகாேதவ6� அவ6� ெநAேநர� 

'ேநஷன� ைட�H' காாியாலய�தி� ேபசி� ெகா��#2தா�க+. ெசBதிக>�4� 

தைல��� ேபாAவ=, ெமாழி ெபய���, �)ஃ� தி#�த� - ஆகிய சில உதவிகைள 

அவ#�4< ெசBதா' 84ண'. அ'@ மகாேதவ6�, அவ6� 'ைட�H' 

காாியாலய�திேலேய இரவி� த*கிவி3டன�. 'ைட�J'' ஸ�ளிெம�3 ஒ'@ 

ெவளிவர இ#2ததனா� ெதாட�2= சில இர7க+ ேவைல இ#2த=. மகாேதவ' 

காாியாலய�திேலேய த*கினா�. 84ண6� சில நா3க+ அவ#�4 உதவியாக அ*4 

அதிக ேநர� ெசலவழி�தா'. அதி� மன நி�மதி9� மகி!<சி9� மி4தியாயி#2தன. 

அவ' நாகசாமி�4� க�த*கைள அ6�பிய �'றா� நாேளா, நா'கா� நாேளா 

அவ6ைடய இராஜிநாமாைவ எதி�பா��ேத தயாராக எ�லா� கண�4� பா��= 

ைவ�தி#2த= ேபா� 'ெச�' இைண�= - இராஜிநாமா ஒ��த� க�த�ேதாA பதி� 

அ6�பியி#2தா� நாகசாமி. பா�Aர*கனா� - C�ெபாழி$' ஆசிாியராக 

நியமி�க�ப3Aவி3டதாக அ'@ மாைலேய ேவெறா#வ� �ல� ேக+வி�ப3டா' 

84ண'. நாகசாமி�4� 'ப� ப�திாிைக� காவல�' ப3டமளி�� விழா நட�திய= 

ேபா'ற காாிய*களி� �'� பா�Aர*கனா� ஈAப3ட= F�ேபாகவி�ைல எ'@ 

இ�ெபா1= 84ண6�4� ேதா'றிய=. இ2த< சில நா3களி� மகாேதவேனாA 

பழகி உடனி#2= பா��ததி� அவ#ைடய அLபவ��, ப�திாிைக�=ைற ஞான��, 

த'ன�பி�ைக9�, சி2தைன< 8த2திர�� அவைன ெவ4வாக� கவ�2தன. ஒ# 

ப�திாிைகயாள� எ'ற �ைறயி� அவாிடமி#2த அறி7< ெச#�4� அவ6�4� 

பி��தி#2த=. 84ணனிட� ேபசிய ேபா= அ��க�, 

 

'ஒ#ைம மகளிேர ேபால� ெப#ைம9� 

த'ைன�தா' ெகா�ெடா1கி' உ�A' - 

 

எ'ற தி#�4றைள� Gறி இ2த� 4றளி� Gற�பAகிறைத ஒ�த ெப#ைம தா' 

ப�திாிைகயாளனி' ெப#ைம9� எ'@ வ��@�=வா� மகாேதவ'. 

ப�திாிைகயாளனி' ெப#மித�ைத� க��ட' ஒ�பிAவா� அவ�. இ2த நா3�� 

ப�திாிைக ெதாழி� ெவ@� வியாபாரமாகாம� ேதசப�தி9� - ேசைவ 

மன�பா'ைம9� நிைற2த இய�கமாக ேவ�Aமானா� மகாேதவைன� ேபா'ற 
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ப�திாிைகயாள�களி' ைககைள� பல�பA�த ேவ�Aெம'@ 84ண' 

நிைன�தா'. அவ' C�ெபாழி� ேவைலைய வி3ட பி' ஒ#நா+ அதிகாைலயி� 

ஃேபா�ெம' நா9A அவைன அைறயி� வ2= பா��=வி3A� ேபானா�. அவ' 

C�ெபாழி$$#2= ெவளிேயற ேந�2த= ப�றி9� வ#2தினா�. காைல மல� 

ச�மாவி' ேம�பா�ைவேயாA ைப2தமி! நாவல� பா.பா�Aர*கனா� 

C�ெபாழி$' �திய ஆசிாியராக வ2= - க2த�ராண� ெதாட� க3Aைர எ1த 

ஆர�பி�தி#�ப= ப�றி9� ஃேபா�ெம' நா9A ெதாிவி�தா�. சிறி= ேநர� ேபசி� 

ெகா��#2=வி3A காாியாலய�தி' அ<சக ந�ப�கைள� ப�றி� கனி7ட' 

விசாாி�த பி' நா9Aவி�4 விைட ெகாA�தா' 84ண'. அ2த< சில நா3களி� 

மகாேதவேனாA பழகியதி� அவ#ைடய ப�திாிைகயாகிய இல3சிய� 

ேபாரா3ட�ைத நட�=வத�காக - அவ� பA� ='ப*கைள9� 84ண' 

க��#2தா'. 

 

ஹா�பாி� நி\H பிாி�3 ாீ�க+ வ2= கிட�4�. பண� க3�� 'கிளிய�' ெசBய 

��யாததா� உ+ேளேய 4ைம9� ஊைம� ='ப�ேதாA - அைத ம�றவ�களிட� 

ெசா�$ அவ�கைள9� ேவதைன� பA�தாம� - தம�4+ேளேய ைவ�= 

ேவதைன�பA� 8பாவ�+ளவ� மகாேதவ'. C�ெபாழி� காாியாலய�தி$#2= 

ெவளிேயறிய ேபா= தன�4� கிைட�த ெதாைகைய9�, வழ�கமாக� த'6ைடய 

நாவ�கைள ெவளியிA� ஒ# பதி�பாளாிடமி#2= வா*கிய ெதாைக9மாக ஒ# 

ப�தாயிர� )பாB வைர அவ#�4 உதவ �' வ2தா' 84ண'. மகாேதவ' �த$� 

தய*கினா� - ம@�தா�. தன�4� கNடேம இ�ைல எ'ப= ேபா� 84ணனிட� 

சிாி�=� ேபசி ம1�பினா�. 84ண' மிக7� வ��@�திய பி' "சிேநகித�க>�4+ 

ெகாA�க� வா*க� ெப#�பா?� சிேநகித�ைத� பணய� ைவ�கிற காாியமாக 

��2= விAகிற=. அதனா� தா', பய�பAகிேற'" எ'றா�. அத�4� 84ண' 

சாியானப� பதி� Gறினா': 

 

"நீ*க>� அ�ப��ப3ட சிேநகிதாி�ைல; நா6� அ�ப��ப3ட சிரம� த#� 

சிேநகிதனாக மாறிவிட� ேபாவதி�ைல. ஆகேவ தய*காம� நா' த#வைத வா*கி� 

ெகா+>*க+. இைத வா*கி� ெகா+ள� தய*4கிறவைர எ'ைன உ�ைம 

ந�பனாக நீ*க+ அ*கீகாி�கவி�ைல எ'@ தா' க#=ேவ'." 

 

"இத�4 அ�ப� அ��தமி�ைல 84ண'! என�4 வ#� சிரம*க>�4 எ' 

ந�ப�கைள ஒEெவா#வராக நா' பணய� ைவ�க� Gடா= எ'@ தா' 

பா��ேத'. 'பா*க�'களாக7� வ��தக�களாக7�+ள ெப#� ப�திாிைககளி' 

�தலாளிகேளாA க#�= மா@ப3A ெவளிேயறி நா' ெசா2தமாக� ப�திாிைக 
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நட�=வதா� - வ��தக�க+ எ'ைன� பழிவா*4வத�காக விள�பர ஆதர7கைள 

த#வதி�ைல. ெபா=ம�கேளா இ2த நா3�� பழ�க�=�4 அ�ைமயாகி� 

கிட�கிறா�க+. அவ�கைள� �தியத�4� ந�லத�4� பழ�க�பA�த அதிக �ய�சி 

ேவ��யதாயி#�கிற=. 'க'ஸ�ேவ�E' மன�பா'ைம த1�ேபறி� ேபான 

ேதச�தி� எ�ண*கைள மா�றேவ ெப#� �ர3சி ேதைவ�பAகிற=. நா' 

சிரம�பAவத�4 அ=தா' காரண�. இEவளவி�4� எ' ப�திாிைகைய 

என�காகேவ பல� பி�வாதமாக வா*4கிறா�க+. பணமாக� ெகாA�க 

��யாதவ�க+ தானிய �3ைடகளாக7�, ப�ட*களாக7� Gட< ச2தா�க3� எ' 

ப�திாிைகைய வா*4கிறா�க+. ஆனா� வா*4கிற இ2த< சி@பா'ைமயினைர விட 

வா*காம� எ'ைன தவி�கவிA� ெப#�பா'ைமேயாைர நிைன�=� தா' நா' 

ஏ*4கிேற' 84ண'..." 

 

"உ*க+ ஏ�க� நாளைடவி� தீ�2=விA� சா�! உ*கைள� பி�வாதமாக 

ஆதாி�கிறா�க+ எ'@ Gறினீ�கேள, அ2த< சி@பா'ைமயினாி� ஒ#வனாக - 

எ'ைன9� எ�ணி இைத ஏ�@� ெகா+>*க+. இ= இ�ேபா= உ*க+ 

காாிய�=�4 பய'பட3A�. ம@ப� என�4� ேதைவயான ேபா= இைத உ*களிட� 

ேக3A வா*கி� ெகா+கிேற'" - எ'@ ெசா�$ அ2த� ெதாைகைய அவாிட� 

ெகாA�தா' 84ண'. ச�க�தி� எ2ெத2த வ�வி� 4�ற*க>�, தீைமக>�, 

பிைழக>� ம$2தி#�கி'றனேவா - அ2த2த� 4�ற�ைத அ*க*ேக எதி��= 

நி'@, இதி� 4�றமி#�கிற= - எ'@ ெசா�ல எ12தி#�4� யாேரா ஒ#வைன 

எ�தைன ெந�றி� க�க+ திற2= ெவ=��கி'றன எ'@ எ�ணி� பா��கேவ 

='பமாயி#2த= 84ண6�4. இ�ப� ெந�றி� க�களா� ெவ=�பி மன� நம�=< 

சா�பலாகிவிடாம� =ணி2= ெவளிேயறியவ� எ'ற �ைறயி� 'ேநஷன� ைட�H' 

மகாேதவைன அவ6�4 மிக7� பி��தி#2த=. மகாேதவ6ைடய �ய�சி�4 

கிைட�கிற ஆதர7� ெவ�றி9� இ2த நா3�' 8த2திர சி2தைனயாள6�4� 

கிைட�கிற �த� ஆதர7�... �த� ெவ�றி9மாக அைம9ெம'@ அவ' ந�பினா'. 

C�ெபாழிைல வி3ட பி'� 'ேநஷன� ைட�J'' ஸ�ளிெம�3 ேவைலகளி?� 

மகாேதவேனாA உதவியாயி#�பதி?� அவ6ைடய ேநர�தி� ெப#� ப4தி கழி2= 

ெகா��#2ததனா� அவ' த'6ைடய அைறயி� த*4வேத அC�வமாயி#2த=. 

அ�ப�ேய அவ' அைற�4� ேபானா?� பதிெனா# மணி - ப'னிர�A மணி 

எ'@ அகால�தி� தா' ேபாக ��2த=. ம@ப� அதிகாைலயி� எ12= நீரா� 

வி3A� த��< ெச3�� ெத#7�4� ேபாக ேவ��யி#2ததனா� ெட�$யி$#2= 

மீ�A� =ளசி G�பி3டாளா - இ�ைலயா - எ'ற தகவைல�Gட அவ' ெதாி2= 

ெகா+ள ��யாம$#2த=. அ�ப� இைடவிடாம� அவ#�காக உைழ�பதி� 

ஒ#விதமான ஆ�ம தி#�திைய9� நிைறைவ9� உண�2தா' 84ண'. 
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இ�ப�< 8@8@�பாக அவ6ைடய நா3க+ கழி2= ெகா��#�ைகயி� ஒ#நா+ 

அதிகாைலயி� அதிசய�� ஆனா� எதி�பா��தி#2த=மான ஒ# நிக!<சி நட2த=. 

அதிகாைல ேநர�தி� சிறி=� எதி�பாராத ேவைளயி�, எதி�பாராத ெதாைலவி$#2= 

=ளசி ேநேர அவைன< ச2தி�பத�காக அைற வாச$� வ2= இற*கினா+. ஒ# 

டா�Jயி$#2= ��$ நாகாிக� அவ+ ைகயி� பிைண�தி#2த 'வானி� பா�'4ட' 

கீழிற*கிய =ளசிைய� பா��த7ட' 'அவ+ எ�ேபா= ��$யி$#2= வ2தா+? ஏ' 

டா�Jயி� வ2= இற*4கிறா+? ஒ# ேவைள ேநேர விமான�தி$#2ேத இ*4 

வ#கிறாளா?' எ'ெற�லா� 84ணனி' மனதி� ேக+விக+ எ12தன. அவ+ 

டா�Jயி$#2= கீழிற*கி வ2த ேபா= அவேனா அைறைய� C3�� ெகா�A 

ெவளிேய �ற�ப3A� ெகா��#2தா'. அவ>�ேகா அவைன� பா��த=� ேப<ேச 

வரவி�ைல. க�கல*கி அ1= விAவ= ேபா'ற =யர ேமான�=ட' எதிேர வ2தா+ 

அவ+. 

 

"ெசௗ�கியமா? ஏ= இ�ப� தி_ெர'@ ெச'ைன� ப�க�?" - எ'@ அவ' தா' 

�2தி� ெகா�A அ2ேயா2ய� ெதாியா= ேவ�@ைம� 4ர$� அவைள விசாாி�தா'. 

 

"தி_� தி_ெர'@ எ�லா� காாிய*க>� நட�கிற ேபா= இ= அ�ப� எ'ன ெபாிய 

காாிய�?" எ'@ ேகாப�ேதாA ஆர�பி�தா+ அவ+. அவ>ைடய அ1ைகையேயா 

ஆ�திர�ைதேயா ெத#வி� ைவ�= உைரயா�� ெகா+ள ��யாத நிைலயி� ம@ப� 

ேமேல ேபாB அைற� கதைவ� திற2= அவைள உ+ேள வ#மா@ அைழ�தா' 

84ண'. 

 

"ெட$ேபானி� ேபசிய ம@நாேள காைலயி� விமான�தி� வ2= இற*கியி#�ேப'. 

அவ� ஊாி$�லாததா� ��யவி�ைல. ேந�@�தா' வ2தா�. உடேன என�4 

அ�பாைவ� பா��கS� ேபா$#�4'6 ெபாB ெசா�$ இரா�திாி விமான�=�ேக 

அவாிட� ��க3 வா*க< ெசா'ேன'. 'ெச'ைன�4 ஃேபா' ப�ணி 

உ*க�பாவிட� ெசா�$� காைலயி� மீன�பா�க�=�4� கா� ெகா�Aவர< 

ெசா�$ட3Aமா?' எ'@ விமான நிைலய�தி� வழிய6�ப வ2த ேபா= ேக3டா� 

அவ�. 'ேவ�டா�! நாேன மீன�பா�க�தி$#2= அ�பா7�4 ஃேபா' ப�ணி� கா� 

வரவைழ�=� ெகா+கிேற'' - எ'@ ெசா�$� த�பி�=� ெகா�ேட'. 

F3�$#2= கா� வ2= வி3டா� இ*ேக வர ��யா=. ேநேர அ*ேக ேபாக  
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ேவ��யி#�4�. அதனா� தா' டா�Jயி� வ2ேத'." 

 

"இ#�க3Aேம! நா' எ*ேக ஓ�� ேபாகிேற'! எ'ைன� பா��க இ�தைன 

அவசரெம'ன =ளசி? அத�காக டா�Jயி� வ#வாேன'? F3��4� 

ேபாBவி3ேட வ2தி#�கலாேம?" - எ'@ 84ண' Gறியைத அவ+ இரசி�கவி�ைல. 

 

"ஏ' இ�ப�� ேபசமா3_�க+? நீ*க+ ெசBத அநியாய�ைத ஃேபா�ெம' நா9A 

என�4 எ1தின க�த�தி� ெதாிவி�தி#2தா�. எ�ப�� =ணி2தீ�க+ இைத< 

ெசBவத�4?" 

 

"எைத< ெசBவத�4?" 

 

"ஏ' ஒ'@ேம ெதாியாத= ேபா� ந��கிறீ�கேளா ெதாியவி�ைல? இராஜிநாமா 

ெசB= வி3A ெவளிேய@�ப� இ�ேபா= எ'ன நட2= வி3ட=?" 

 

"எEவளேவா நட2தி#�கிற=. உன�4 ஒ'@� ெதாியா=. அதனா� தா' நீ இ�ப�� 

ேக3கிறாB! ஒ#வைன 'ெவளிேய ேபாBவிA' - எ'@ ெசா�$ ேநர�யாக 

அ6��வைத விட அதிக அவமான�பA�=வ=, ெவளிேய ேபாவத�கான 

காாிய*கைள மைற�கமாக ஏ�பாA ெசBவ=தா'. கா� d�றா�A காலமாக 

இ�ப� ஆ3கைள ெவளிேய அ6��வத�கான D!நிைலைய உ#வா�4வைத� 

க�@� பழகியவ�க+ உ' த2ைத9� ர*கபாNய��. உ'6ைடய ஆைச9� 

ஆ�வ�� இைத ஒ'@� ெசB=விட ��யா=. எ' ேம$#�கிற பிாிய�ைத9� - 

அ'ைப9� - அLதாப�ைத9� இ2த< சமய�தி� நீ ெவளி�பைடயாக� கா�பி�=� 

ெகா+வ= Gட உன�4� ெக3ட ெபயைர உ�டா�4�. நீ யா� ேம� அ'� 

ைவ�தி#�கிறாேயா அவ� ம�றவ�களிட� மைற�கமாக அவமான�பAவைத� Gட 

நீ வி#�ப மா3டாB எ'@ நா' உ'ைன ந�பலாம�லவா?" 

 

=ளசி இத�4 ஒ'@� பதி� ெசா�லவி�ைல. ெவளிேய நி'றி#2த லா3^ 

ைபயனிட� காபி வா*கி வ#மா@ 4றி��� கா3�னா' 84ண'. 

 

"ஒ# ந�ல ப�திாிைக, எதி�கால�தி� இனிேம� நீ*களி�லாம� சீரழி2= ேபா4ேம  
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எ'ற கவைலயா� அத�4 உாிைமயாளாி' மக+ எ'ற �ைறயி$�லாம�, அைத  

இ=வைர வி#�பி வாசி�தவ+ எ'ற �ைறயிலாவ= நா' வ#2தி�தாேன ஆக 

ேவ�A�?" 

 

"எEவள7�4 எEவள7 சீரழிகிறேதா அEவள7�கEவள7 நிைறய 

வி�பைனயா4ெம'@ அைத நட�=கிறவ� எதி�பா��கிறாேரா, எ'னேவா? 

மனித�கைள� G$களாகேவ எதி�பா��கிறவ�களிட� உ�திேயாக� பா��ப= ேபா� 

ெபாிய ஆ9+ த�டைன ேவ@ எ=7� இ#�க ��யா= =ளசீ?" 

 

இத�4� அவ+ ம@ெமாழி Gறவி�ைல. தைரைய� பா��தப� க� கல*கி நி'றா+. 

ைபய' காபிேயாA வ2தா'. 84ண' அைத வா*கி இர�A 'கிளாH'களி� பகி�2= 

ஊ�றி ஒ'ைற� தா' ைவ�=� ெகா�A ம�ெறா'ைற, "காபி சா�பிA =ளசி" எ'@ 

அவளிட� நீ3�னா'. சிறி= தய*கிய பி' அவ+ அைத வா*கி� ெகா�டா+. 

=ளசி காபிைய 4��=� ெகா��#�4� ேபா= அவ' அவளிட� Gறலானா': 

 

"நாைள மாைல இரயி$� நா' ேகாய���Q� ேபாகிேற'. தி#�பி வர ஒ# வார� 

ஆ4�. த*ைகைய� பா��= ெரா�ப நாளாகிவி3ட=. இ=வைரதா' ப�திாிைக 

ேவைல ஓBவி�லாம� இ#2= வ2த=. இ�ேபா= நா' 8த2திர மனித'..." 

 

"எ'ைன� பலவிதமான நிைன7களி?� ேவதைனகளி?� சிைற�பA�தி வி3A 

நீ*க+ உ*கைள< 8த2திர மனிதெர'@ ெசா�$� ெகா+கிறீ�கேள; இ= எ�தைன 

ெபாிய ெகாAைம?" - எ'@ காபி கிளாைஸ ேமைஜயி� ைவ�=வி3A� ேக3டா+ 

=ளசி. 

 

"உண�<சிக+ அவரவ� பாவவைனைய� ெபா@�தைவ =ளசீ! இதி$#2= உன�4� 

கிைட�கிற வா!�ைகைய நீ சாியாக� பாவி�=� ெகா+ளவி�ைல எ'@ ெதாிகிற=" - 

எ'@ 84ண' அவ+ �க�ைத� G�2= ேநா�கியப�ேய Gறியேபா= அவ' 

த'ைன� தவி��=� தவி��= ம@ெமாழி உைர�பைத ெபா@�காம� அவ+ 

ேவதைன�பAவ= ெதாி2த=. 84ணேன ேம?� Gறினா': 

 

"உ'னிட� ஒ# ேவ�Aேகா+ =ளசீ? தய7 ெசB= அைத நீ ஏ�ேறயாக ேவ�A�. 

F3A�4� ேபாB அ�பாவிட� எ'6ைடய இராஜிநாமாைவ� ப�றி ேநர�யாகேவா, 
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4றி�பாகேவா நீ எ=7ேம ேக3க� Gடா=. உன�4� அ= ந�லதி�ைல, என�4� 

அ= ந�லதி�ைல. மணமாகி� கணவேனாA வாழ� ெதாட*கிவி3ட நீ, உ' 

வா!�ைகைய நரகமா�கி� ெகா�A விட�Gடா=. இ'6� நீ ேபைதயாகேவ 

இ#�பைத நா' வி#�பமா3ேட'. உலக�ைத� க�@� ெகா+. அ�ப�� க�பைத 

அச3ைட ெசBேதா, மற2ேதா க�பைனயி� வாழாேத. அதனா� பல அவQ@க+ 

கிைள�=� ெப#4�." 

 

"இ�ேபா= ெசா'னீ�கேள, இத�4 எ'ன அ��த�?" 

 

"உன�ேக �ாி9�. ந'றாக ேயாசி�=� பா�..." 

 

"எ' தவி��� ெபாிய=. உ*க>�காக�தா' ��$யி$#2= பதறி�ேபாB ஓ� 

வ2ேத'." 

 

"ந��கிேற'. ஆனா� உலக�தி�4 இனி அைத< ெசா�ல ��யா=. மனித�களி' 

காத� ச�திய*க+ ேதா�ற பி' உலக�தி�4 அைவ ெச�லா� கா8களாகி விA�. 

F3A�4� ேபாB மாியாைதயாB, ல3சணமாB 'அ�பா உ*கைள� பா��க ேவ�A� 

ேபா$#2த=. அதனா� உடேன வ2ேத'" - எ'@ ெசா�! அைத உலக� ஏ�4�. 

அசA ேபா�, '84ண' சா� இ�ேபா= C�ெபாழி$� இ�ைலயாேம?' - எ'@ 

ேக3காேத! அ�ப� நீ ேக3பைத எ2த உலக�� ந�லப� ஏ�@� ெகா+ளா=..." 

 

"உ*க>ைடய ேப<சி� �த$$#2ேத எ'ைன� தவி��= விட �ய�கிறீ�க+?" - 

எ'@ பதி� Gறிய 4ர� ெநகி!2= அ1ைகேய வ2=வி3ட= அவ>�4. 

84ண6�4� அ2த ேவதைன ெபா@�கவி�ைல. மிக அ#கி� ெந#*கி, உாிைமயி' 

பழ�க�தா� �' ேபாலேவ அவைள� ெதாடவ2த ைககைள நாணயமாக7�, 

ஒ1*காக7� க3A�பA�தி� ெகா�A, "=ளசீ!" - எ'@ கனிவான 4ர$� அவைள 

அைழ�தா' 84ண'. 

 

அவ+ ந'றாக� தைல நிமி�2= அவ' �க�ைத� பா��தா+. 

 

"நா' உ' ெநIசி$#�கிேறனா இ�ைலயா?" 
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"உ*கைள� தவிர ேவெறா'@� எ' ெநIசி� இ�ைலேய!" 

 

"அ�ப�யானா� எ' வா��ைதக>�4� அ2த மாியாைதைய< ெசB! எ'ைன ந��. 

ஏென'றா� நா' உ'ைன ந��கிேற'. இ2த ந�பி�ைக�4 உட��� - உட��� 

ேச�2= வா!வ= ம3A� இல3சியமி�ைல. மண*க+ கல�ப= மிக�ெபாிய காாிய�. 

அைத� பல சமய*களி� பல� உல4�4 நி)பி�க ��வதி�ைல. அ�ப� நி)பி�க 

��யாதைத நீ ஒ# 4ைறயாக எ�ணி வாடாேத" - எ'ற ேபா= 84ணனி' 4ர?� 

ேசாக�தி� ெநகி!2= கரகர�த=. 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� ----    11111111    

 

உலக�தி� ம�றவ�க>ைடய வா!�ைகைய� ப�றி� கவைல�பAகிறவ�க+ 

அதிகமாக இ�ைலயானா?� அEவ�ேபா= விசாாி�கிறவ�க+ அதிகமாக 

இ#�கிறா�க+. 

 

'ெவ3A ஒ'@ =�A இர�டாக' எைத9� ப3A� க�தாி�தா� ேபால எ1த� 

ெதாி2த 84ண' அ�ேபா= =ளசியிட� அ�ப�� ேபசி� தவி��க ��யாம� 

தவி�தா'. உண�<சிகைள எதி�ெகா+>� ேபா= எ�லா மனித�க>� 

ேபைதகளாவதி$#2= த�ப ��யா= ேபா� ேதா'றிய=. ஆைச�பAவத�4� 

அ#வ#�பைடவத�4� ெசா2த மன*க+ ம3A� இ�லாவி3டா�, யா� யாேராA 

வாழேவ�Aெம'@ மனித�க+ நி�ணயி�கிறா�கேளா அ�ப�ேய வா!2= விடலா�. 

தா' மன�தி� நி�ணயி�தப� வாழ��யா= ேபாB - 'இ'ெனா#வ� நி�ணயி�தப� 

வா!கிேறா�' எ'ற நிைன�ேப, ைவ�திய�க+ ம#2= ெகாA�=� தீ��க ��யாத 

ஒ# ேநாB தா'. மன�தி' அ2தர*கமான ��கைள ஆ�ற ��யாத வைர மனித' 

க�Aபி��தி#�4� எ�லா ம#2=க>�4� ஒ# ேதா�வி9� உ�A ேபா$#�கிற= 

எ'@ எ�ணினா' 84ண'. =ளசிைய< சமாதான�பA�தி அவ>ைடய F3��4 

அ6�பி ைவ�பத�4 அ'@ அ2த� காைல ேவைளயி� மிக7� சிரம�ப3டா' 

அவ'. =ளசியி' பத�ற�ைத9�, அவ+ ��$யி$#2= பற2= ஓ� வ2தி#�4� 

நிைலைய9�, அவைள F3A�4 அ6�பிய பி' தன�4+ நிதானமாக< சி2தி�த 

ேபா=, காத� ேதா�விகளி' ேபா= நி<சயமாக அLதாப�தி�4ாியவ�க+ ெப�கேள 

எ'@ ேதா'றிய= அவ6�4. அ�ப�< சி2தி�த ேபா= =ளசியி' ேம� அ=வைர 

ஏ�ப3�ராத எ�ைல வைர அவ6+ பாி7 ெப#கி வள�2த=. ஒ# ெப�ணி' ேம� 
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ச�தியமாக� ெபா*4கிற இ2த� பாிவி�4�தா' காத� எ'@ உலகி� ெபய� 

ெசா�?கிறா�க+ ேபா$#�கிற= எ'பைத9� 84ண' அ�ேபா= உண�2தா'. 

=ளசியி' தாப*கைள9�, ேவதைனகைள9� எ�ண எ�ண அவ+ த'ைன 

மற�கி'ற வைர - த'6ைடய நிைன7கேள அவ>+ எழ ��யாதப� தா' 

எ*காவ= க� காணாத ேதச�தி�4 ஓ��ேபாB இ#2=விட ேவ�A� ேபா� 

அவ6�4� ேதா'றிய=. ேபாB< ேச�2த இட�தி� மன நிைறேவாA வாழ7� 

��யாம�, பி' த*கிய நிைன7கைள9� காத� ச�திய*கைள9� மற�க7� 

��யாம� அவ+ பA� ேவதைனகைள� பா��த பி'� அவைள� 4�றவாளியாக7� 

அவனா� எ�ண ��யவி�ைல. த2ைதயி' �' ேகாப�தி�4� பய2= 

தி#மண�தி�4 ஏ�பாA நட�கிற சமய�தி� த' மன�தி$#�பைத� திற2= 

கா�பி�க ��யாத அபி�பிராய� ேகாைழ�தன�தி�4 அவ+ ஆளாகிவி3டதாகேவ 

நிைன�க ��2த=. D!நிைல�4� பய2= - ெபா= அபவாத� வ2= விAேமா எ'@ 

அIசி� தீர�க>�, இல3சியவாதிக>மாகிய ஆ�கேள, பல சமய*களி� ச�க 

ேமைட எ'ற தள�தி� நாகாிகமாக நி'@ மன�ைத ��� ெகா�A விAகிற அள7 

அபி�பிராய� ேகாைழ�தன�+ள நா3�ேல, ேபைதைம நிைற2த ெப�ெணா#�தி 

d$ைழயளவி� த' அ2தர*க�ைத ெவளிகா3�� ெகா+ள ��யாதவளாகி 

வி3டா+ எ'பைத - அவ' உ+Vர ம'னி�க7� இ�ேபா= தயாராயி#2தா'. பல 

நாவ�களி� - பல சி@கைதகளி� - பல விதமான கதாபா�திர*களி' 

மன<சி�திர*கைள வைர2= வைர2= அLபவ�ப3ட அவ6ைடய சி2தைன இ2த� 

பிைழைய 'இ= ேநர� G�ய= தா'' - எ'@ அ*கீகாி�க� =ணி2த=. ஆனா� 

சி2தைன அ*கீகாி�பைத உண�7 அ*கீகாி�க ம@�த சமய*களி� =ளசியி' ேம� 

அவ' ேகாப� ெகா�A ெகாதி�கேவ ேந�2தி#2த=. சி2தைனைய9�, 

உண�ைவ9� இைண�கிற அள7 விேவகான2தராகேவா, கா2தியாகேவா அவ' 

ஆகியி#�க7மி�ைல. மனிதனி' இய�ைக� 4ண*களாக இர�த�ேதாA இைழகிற 

மான ஈன*க+, ேகாபதாப*க+ எ�லா� உண�7களி� இ#�4� ேபா= சி2தைன 

ம3A� தனி�=< ெசய�பட வழியி�லாதவனாகேவ இ#2தா' அவ'. =ளசி ெச'ற 

சிறி= ேநர�தி�4� பி', காபி ெகா�A வ2த கிளாHகைள எA�க வ2த லா3^ 

ைபய', "இ'னா சா�! அ2த�மா ேகாவி<8�கி3A� ேபாயி3டா*களா?" - எ'@ 

அ��த��, ச�ப2த�� இ�லாம� ஒ# நிமிஷ� நி'@ சிாி�=� ெகா�ேட வினாவிய 

ேபா=, "ஒ�Sமி�ேல! கிளாைஸ எA�=� ெகா�A ேபா..." எ'@ ம3Aேம 

84ணனா� பதி� Gற ��2த=. ெப�ணி' ேம� அ�ல= ெப�ைம எ'ற வசீகர 

ச�தியி' ேம� தா' இ2த உலக�=�4 எ�தைன க#ைண? எ�தைன பாச�? 

எ�தைன மய�க�? எ'@ உலைக விய2=� அ�ேபா= ஒ# சி2தைன ேதா'றிய= 
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அவ6+. விமான நிைலய�தி$#2= ேநேர டா�Jயி� த' அைற�4 அவ+ வ2த 

பரபர��, அழகி' ேசாகமாக எதி� நி'@ அ1வ= ேபா'ற 4ர$� ம'றா�ய=, 

எ�லாமாக< ேச�2= க�ண�பா லா3^ ைபயைன� Gட� பாதி�தி#�பைத 

உண�2தா' அவ'. ச�ப2தமி�லாம� யாராவ= ேக34� இ�ப�� ேக+வி� Gட, 

ஒ# நிைன�ைப� பைட�கிற ச�தி ெப@வ= விய�பாக�தானி#2த=. =ளசி மன� 

மா@�ப� க� காணாம� நீ�ட கால�=�4 ேவெற*காவ= ேபாBவிட ேவ�A� 

ேபால ஒ# விர�தி9� அ�ேபா= அவ6+ேள எ12த=. 

 

இல*ைகயி' தைலநகரான ெகா1�பி$#2= ெவளியாகிற தமி!� தினசாி ஒ'றி' 

இல�கிய� ப4தியான வாரா2திர ெவளிc3ைட� கவனி�=� ெகா+ள ஓ� ஆசிாிய� 

ேதைவ எ'@ �'� ஒ#�ைற ச�ப2த�ப3டவ�க+ த'ைன வ2= அைழ�த= 

இ�ேபா= ஞாபக� வ2த= அவ6�4. அேத ேபால மேலயாவி?+ள 

ேகாலால�Cாி$#2=� ஓ� அைழ�� இ#2த=. �'� இ2த அைழ���கைள ஏ�@� 

ெகா�A அ*ெக�லா� ேபாB அம�2= விடாம� நிைன�பி?� ேநாி?� ஒ# 

மய�கமாக ஓ� இனிய ெசா�பனமாக நி'@ தA�த �'னைக =ளசி9ைடய=தா'. 

இ�ேபா= 'அ*ெக�லா� Gட� ேபாகலாேம' - எ'@ =ணிகிற அள7�4 அவ6+ 

ேவதைன\3ட� G�ய=� இ'@ �'னைகயி�லாத =ளசி9ைடய �க� தா'. 

'அ'� ெசBகிற ெப� மனிதனி' வா!�ைகைய எ�ப� ஆ3��பைட�கிறா+' - 

எ'@ நிதானமாக ஒ# விநா� நிைன�த ேபா= அவ6+ உண�7 அ2த நிைனைவ 

ஏ�ற=. அறி7 அ2த நிைனைவ விவாதி�த=. இ2த< சி2தைனக+ 4ழ��� 

மனநிைலேயாA அவ' ெவளிேய �ற�ப3டா'. பி.ஆ�.அ'. ச'H பH நி@�த�தி� 

பH ஏறி� த��< ெச3�� ெத#வி�4� ேபா4�' ெச'3ர$� இற*கி� 

ேகாய���Q#�4 ��க3 வா*க< ெச'ற ேபா= ��க3 'ெகௗ�ட�' �\வி� 

எதி�பாராத விதமாக உறவின� ஒ#வைர< ச2தி�க ேந�2த=. ஒ#வ#�ெகா#வ� 

4சல� விசாாி�=� ெகா�டபி', 

 

"எ'ன�பா? எ*க>�ெக�லா� எ�ேபா= சா�பாA ேபாட� ேபாகிறாB?" எ'@ 

உலகிய� வழ�க�ப� தி#மண�ைத� ப�றி விசாாி�தா� அவ�. உலக�தி� 

ம�றவ�க>ைடய வா!�ைகைய� ப�றி� கவைல�பAகிறவ�க+ அதிகமாக 

இ�ைலயானா?� விசாாி�கிறவ�க+ அதிகமாக இ#�கிறா�கெள'@ ேதா'றிய=. 

இ2த விசாரைண உலக வழ�கி� ஒ# ெபா= நாகாிக வழ�க�. 

 

"�த$� த*ைக�4 அ�லவா நட�க ேவ�A�?" - எ'@ 84ண' Gறியைத அவ� 

ஏ�ப= ேபா� ேதா'றவி�ைல. 
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"நீதா' ��தவ'. உன�4� தாேன �'னா� ஆக ேவ�A�? உ' த*ைகைய நீ9� 

உ' மைனவி9மாக மைனயி� இ#2த�லவா தாைர வா��=� ெகாA�க ேவ�A�?" 

- எ'@ விவாதி�தா� விடாக�டரான அ2த உறவின�. ச2தி�த இட�தி� விசாாி�த 

ச�பிரதாய விசாரைணைய அவ� ச�பிரதாயமாக ���=� ெகா�A ேபாகாம� 

வள��=வதாக< ச$�பைட2த 84ண' "ெகாIச� அவசரமாக� ேபாக 

ேவ��யி#�கிற=. ம@ப� ச2தி�4� ேபா= நிைறய� ேபசலாேம?" எ'@ 

�'னைக9� ைக G��த?மாக விைடெப@கிற வித�தி� த�ப �ய'றா'. அ2த 

உறவின� அ�ேபா=� விடவி�ைல. "எ*காவ= ெவளி\#�4� பயணேமா? 

ப�திாிைக� காாியமா? ெசா2த� காாியமா?" எ'@ அ�ேபா= அவ' ��க3 வா*க 

வ2த பயண�ைத� ப�றி விசாாி�க� ெதாட*கிவி3டா�. ஒ# விநா� அவ#�4 

ம@ெமாழி Gற� தய*கிய 84ண' அA�த விநா�ேய அ2த� ேதைவயி�லாத 

ேபா$� தய�க�ைத� கைல�ெதறி2தவனாக, "நா' இ�ேபா= ப�திாிைகயி� 

இ�ைல" எ'றா'. இ2த உ�ைமைய அவரா� இரசி�க ��யவி�ைல. 

 

"ஏ' அ�ப�? அட பாவேம! ந�ல ச�பள� ெகாA�=� ெகா��#2தா�கேள? 

நிைறய� ேப#� இ#2த=..." 

 

"....." 

 

"இ2த� கால�திேல ேவைலைய விட�படா=. அ=ேல9� ந�ல ச�பள� கிைட�கிற 

இட�ைத நி<சயமா விடேவ படா=." 

 

"....." 

 

"அ�ப நா' வேர'..." 

 

அவேர விைடெப�@� ெகா�A �ற�ப3A வி3டா�. 'நீ ஒ# ேவைலயி�லாத 

ெவ3�� ேப�வழி! உ'ேனாA ேபசி� ெகா�A நி�க என�4 ேநரமி�ைல' எ'@ 

ெசா�லாம� ெசா�வ= ேபால அ2த உறவின� க�தாி�=� ெகா�A �ற�ப3A 

வி3டதாக� ேதா'றிய=. வயி@ �3ட� தி'கிறவைன� பIச� பசியில�ப3ட 
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ப3�னி�கார' பா��ப= ேபா� - மனிதனி' ச�பள� �த$ய ெசௗகாிய*கைள9�, 

பதவி - பிரசி�தி - �த$ய ெசௗகாிய நிழ�கைள9� ம�றவ�க+ கவனி�=� 

ெகா�ேட இ#�ப= ேபால7� அைவ அவைன வி3A நீ*4கிற ேபா= அ�ல= 

அவ' அவ�ைற நீ�கி� ெகா�A 'இ�ேபா= நா' தனி' எ'@ நி�கிற ேபா= அ2த� 

கவனி�ைப9� விய�ைப9� ம�றவ�க+ வி3A விAவ= ேபால7� ேதா'றிய=. 

இ�ப� அல3சிய� ெசBவ= Gட ஒ# வித�தி� ெந�றி� க�ைண� திற2= 

ெவ=��வ= ேபா� தா'. பிேர� ேபா3A< ச3ட ம��= மா3�ய பட�ேபா� 

மனித6� வாழ ேவ�Aெம'@தா' சராசாியாக ம�றவ�க+ நிைன�கிறா�க+. 

ஆனா� மனித6�ேகா ச3ட�ைத� கழ�றி� ெகா�A வர7�, ேவ@ 'பிேர�' 

ேவ�Aெம'@ மாற7� வளர7�, இய�பான ஆைச, Q�Aத�க+ 

எ�லாமி#�கிற=. அ2த உறவினைர நிைன�= - அவ� பரபர�பாக விசாாி�த 

ஆ�வ�ைத9�, அவ� நிைன�த 'பிேரமி�' அவ' மா3ட�ப3�#�கவி�ைல 

எ'றறி2த=�, அவ� �ற�கணி�= வி3A ஓ�ய ேவக�ைத9� - நிைன�=� தன�4+ 

தாேன சிாி�=� ெகா�டா' 84ண'. 

 

ெச'3ர� நிைலய�தி$#2= ம@ப� பH ஏறி அவ' த��< ெச3�� ெத#வி�4� 

ேபான ேபா= - அ2த� ெத#வி' இ# �ைனகளி?� அ*க*ேக 8வ� விளி��களி� 

அர8 �ைள�த சில க3�ட*க+, கிட*4களி' ஓர� ஈ<ச� பாைய �*கி� கழியி� 

ந3A அத�4+ேளேய இரவி� �ட*4வ=�, பக$� =ைற�க�தி� �3ைட 

Q�4வ=மாக வா1� G$களி' 4A�ப*கைள� ப�றி< சி2தைன வ2த=. 'இவ�க+ 

வா!ைவ� பா��= விய�க7� விய�காம$#�க7� யா#ேம இ#�க மா3டா�க+ 

ேபா$#�கிற=' எ'@ ேதா'றிய=. இவ�கைள� ேபா'றவ�கைள� பா��= 

அLதாப�பட7� ப3�ன�= வா!�ைக ேவக�தி� இடமி�ைல. விய�க7� 

வழியி�ைல. ஒ'@ ப3டண�தி� ேதைவ�4 மீறி� ெகா�டாAகிறா�க+? அ�ல= 

அள7�4 மீறி அல3சிய� ெசBகிறா�க+. ெகா�டாAவத�4� அல3சிய� 

ெசBவத�4� நAவி?+ள அவசியமான பல அள7க+ - மதி�MAக+ இ*4 இ�ைல 

எ'ேற நிைன�தா' அவ'. 

 

'ேநஷன� ைட�H' காாியாலய�தி' ப�களி� ஏறி அவ' மா��4< ெச'ற ேபா= 

மகாேதவ' ஏேதா த2தி ஒ'ைற� ைகயி� ைவ�=� ெகா�A 4@�4� ெநA�4மாக 

நட2= ெகா��#2தா�. 84ணைன� பா��த=� �கமல�2= வரேவ�ற அவ�, 
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"ஒ# காாிய� உ*களா� ஆக ேவ�A� 84ண'! த2தி ேவ@ வ2=வி3ட=. 

இ�ேபா= நா� தயாாி�=� ெகா��#�கிற 'இ�டH�ாிய� ஸ�ளிெம�3'�ேலேய 

இ2த� க3Aைர9� வ2தாக ேவ�A�. Gh#�4� உதகம�டல�தி�4� நAேவ 

கிராம ேபா' ஊசிக+ தயாாி�கிற ெதாழி�சாைல ஒ'றி#�கிற=. அ2த� 

ெதாழி�சாைலைய< 8�றி� பா��= ஒ# க3Aைர எ1த ேவ�A� எ'@ 

ேக3�#2ேத'. வர<ெசா�$� த2தி அ��தி#�கிறா�க+. நீ*க+ ஏேதா 

ேகாய���Q� ேபாக ேவ�Aெம'@ ெசா�$� ெகா��#2தீ�கேள. ேபானா� 

இைத9� ���=� ெகா�A வ2= விடலாம�லவா?" எ'@ அவைன� ேக3டா�. 

 

84ண6� அத�4 இண*கினா'. அவ#�4 உைழ�கிேறா� - உத7கிேறா� எ'ற 

எ�ண�தி� அறிைவ9�, இல3சிய�ைத9� இ# க�களாக� ெகா�A அயராம� 

�ய?� ஒ# 8த2திர� ப�திாிைகயாள6�4� பாAப3A� =ைண நி�4� 

ெப#மித�ைத� ெப�றா' 84ண'. அ'@ மாைல வைர ைட�H காாியாலய�திேல 

கழி2த=. ம@நா+ மாைல ஊ#�4� பயண� இ#2ததனா� 'ைட�ஸு�4' அவ' 

ேபாகவி�ைல. அைறயிேலேய இ#2தா'. பக$� கைடFதி�4� ேபாB� 

த*ைக�4< சில ெபா#+க+ வா*கி� ெகா�ட பி' ம@ப� அைற�4 அவ' வ2த 

ேபா= =ளசியிடமி#2= ஐ2தா@ �ைற ஃேபா' வ2ததாக லா3^ ைபய' 

ெசா'னா'. அ�ப�� ைபய' ெசா�$� ெகா��#2த ேபாேத ம@ப� ஃேபா' 

அ��த=. 'ைபய'' ஃேபாைன எA�= வி3A, "உ*க>�4�தா'" - எ'@ 

84ணனிட� நீ3�னா'. 'மாைலயி� அவைன� பா��க வரலாமா?' எ'@ ஃேபானி� 

ேக3டா+ =ளசி. 

 

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

 

"எ'ைற�4� தி#�பி வ#கிறீ�க+?" 

 

"ஒ# வார� வைர ஆகலா�." 

 

"அத�4+ அ�பா எ'ைன� ப�திரமாக ��$�4 விமான� ஏ�றி� தி#�ப 

அ6�பிவிAவா�..." எ'@ அவ+ ஏ�க�ேதாA Gறிய 4ர?�4 அவ' ஒ# 

ம@ெமாழி9� ெசா�ல� ெதாியாம� தய*கினா'. �'ெப�லா� அவ' ெவளி\� 

�ற�பAகிற நாளானா� காைலயிேலேய அவ' அைற�4 வ2= D3ேகJ� 

பிரயாண�=�4 ேவ��ய ��தக*க+ =ணிமணிக+ எ�லா� அA�கி 
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ைவ�=வி3A� ேபாவா+ அவ+. அவேன ெசா2தமாக� ெப3�யி� =ணிமணிகைள 

அ+ளி வாாி� ேபா3A� ெகா�A �ற�ப3ட= அவ+ தி#மண�த'@ ெவளி\#�4 

ஓ�ய பயண� தா'. =ளசி அA�கி எA�= ைவ�தா� ெப3�யி� எ�லா� 

வாிைசயாக, நளினமாக - அழகாக அA�க�ப3�#�4�. எ=7� 

மற�க�ப3�#�கா=. அவ+ தி#மண�த'@ அவ' ெவளி\#�4 ஓ�யேபா= 

தாேன த' ெப3�யி� சாமா'கைள ைவ�4� சமய�தி�, 'இனி நா' தனி. எ' 

ெப3�யி� பிரயாண< சாமா'கைள எA�= அA�4� ேபா= எ2த அழகான 

ைககளி' வைளக+ கW� கWெர'@ இ=வைர ஒ$�தனேவா அ2த அழகான 

ைககளி' வைளக+ இனி இ*4 ஒ$�கா=' - எ'@ ஞாபக� வ2த=. இ�ப� அவ' 

மனதி� ஓ�� ெகா��#2த இ2த ஞாபக�ைத அ2த விநா�ேய 

ெபாBயா�4கிறவைள� ேபா�, "நா' வ2= ெப3�யி� ��தக*க+ எ�லா� எA�= 

ைவ�க3Aமா?" - எ'@ அ�ேபாேத =ளசி அவனிட� ஃேபானி� ேக3டா+. 

"ேவ�டா� ேநர� நிைறய இ#�கிற=. நாேன பா��=� ெகா+கிேற'" - எ'@ தா' 

இ'@ இ�ேபா= அவனா� அவ>�4� பதி� ெசா�ல ��2த=. எதி���ற� 

ஃேபானி� சில விநா�க+ ெமௗன� நிலவிய=. பி'�� அவ+ 4ர� கரகர�த=: 

 

"எ'ைன� பிாி�= வி�தியாசமாக நிைன�க ஆர�பி�= வி3_�க+..." 

 

"அ�ப� நிைன�க ேவ�Aெம'@ உலக வழ�4 நி�ணய� ெசBதி#�கிற= =ளசி...!" 

 

"ேபாக3A�! என�4 ெகாA�= ைவ�கவி�ைல. ��2தா� இ'6� ஏதாவ= சா�4� 

ேபா�4< ெசா�$ ஒ# வார� இ*4 இ#�ேப'. நீ*க+ தி#�பி வ2த=� உ*கைள� 

பா��= நிைறய� ேபச ேவ�A�. உடேன ��$�4� தி#�ப என�4 மனமி�ைல..." 

 

"அ=7� இனி அநாவசிய�..." 

 

"உ*க>�4 எ�லாேம அநாவசிய� தா'. நா' Gட� தாேன?" 

 

"....." 

 

"நா' உ*க>�காக இ'6� ஒ# வார� இ*4 பழி கிட2தா� Gட நீ*க+ தி#�ப 

மா3_�க+... ேவ�Aெம'ேற ேபாகிற இட�தி� நாளா�கினா?� ஆ�4F�க+.  
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இ�ேபாேத ெசா�$ விA*கேள'. இ*4 நா' கா�தி#�கவா, ேவ�டாமா?" 

 

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

 

ைவ�த 8வ3ேடாA ம@ப� ஃேபா' மணி சீறி�@. எA�தா'. அவ+ தா' மீ�A� 

ேபசினா+. 

 

"ஏ' இ�ப�� ேபச� பி��காம� ஃேபாைன 'ட�'ெக'@ ைவ�= வி3_�க+? 

அ�தைன ெவ@�பா எ' ேம�?" 

 

"நீயாக அ�ப� நிைன�=� ெகா�டா� அத�4 நா' எ'ன ெசBய ��9� =ளசி?" 

 

- எ'@ அவ' ஆ@தலாக ஓாி# வா��ைதக+ விசாாி�த பி'ேப அவ+ தி#�திேயாA 

ஃேபாைன ைவ�தா+. எவ+ ேபைதயாகி ஒ#வைன விடாம� ஓ� வ2= 

=ர�=கிறாேளா அவ>ைடய அ'� Gட< ச$�ப= உ�A ேபா$#�கிற=. 

ஒேரய�யாக இனி�� உ�ப= ேபா� வ2= ேமா=� அ'� ெவ+ள� மனிதைன� 

பிரமி�க< ெசB= விAவதா� ேமாத வ#கிற அ2த� பிரைமேயாA எதி� ெபா*கி� 

கல�க7� ��யா= மைல�=� ேபாகிற=. 84ண6� அ�ேபா= அ�ப� மைல�த 

நிைலயி� தா' இ#2தா'. அ2த ஏமா�ற� அவைன9� தவி�க ைவ�த= எ'ப= 

உ�ைமதா'. ஆனா� அ2த� தவி�ைப ஆ�ைமயி' ெப#மித�ேதாA 

அட�கியா�A ேபச ��2த= அவனா�. அவளா� அ= ��யவி�ைல. 

 

ெம�$ய பலFனமான சிற4கைள9ைடய பறைவக+ அதிக உயர� பற�க 

��வதி�ைல. ஆனா�, அைவ அதிக உயர� பற�கிற பறைவகைள எ�லா� விட 

அழகாக7�, ெம'ைமயாக7�, இ*கிதமாக7� ேதா'@கி'றன. 4யிைல� ேபா�, 

கிளிைய� ேபா�, சி3A� 4#விைய� ேபா�, ைமனாைவ� ேபா�, ெப�ணி' 

அ'பி�4� ெம�$ய சிற4க+ தா' உ�A ேபா$#�கிற=. 

 

அ'@ மாைல இரயி� �ற�பA� ேபா= அ�தைன மன ேவதைனக>�4மிைடயி� 

Gட� பிரயாண� 4@4@�� அவ' மன�தி� இ#2த=. இரயி� �ற�பA �' 

கைடசி நிமிஷ�தி� எ�ப�ேயா மி'ன� ேபா� =ளசி9� ஒ# விநா� வ2= க� 

கல*கி நி'றா+. 
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'விடாம� =ர�=� இ2த ெம�$ய காத� பறைவயி' சிற4க+ வ$�4ேம' எ'@ 

அவ6+ள� இர�த� கசி2= மன� ��ணாயி�@. அவைள ஆள7� அவ6�4 

உாிைமயி�ைல. க���க7� உாிைமயி�ைல! தா' ��$ தி#��வத�4+ 

அவசிய� அவ' வ2= விட ேவ�A� எ'@ ம'றா�� ெகா�ேட, "நாேன ெசBத=. 

ரயி$� சா�பிட வசதியாயி#�4�" - எ'@ ஒ# �ப' ெபா3டல�ைத9� எA�= 

நீ3�னா+ =ளசி. அைவ ம@�4� =ணிவி'றி அவ' வா*கி� ெகா�டா'. 

 

"மனித�க+ நாA� 8க*க+ இ�ப� அ�பமானைவதா'. ஆனா� இ2த அ�பமான 

8க*கைள� தாேன ஆயிர� ஆயிர� ஆ�Aகளாக� காவிய 4ண*களாக� 

ெகா�டா�யி#�கிறா�க+?" 

 

=ளசியி' ஆைசகைள ஒ# ேவதா2தியாக நி'@ 'அ�பமானைவ' எ'@ அவ' எைட 

ேபாட ��9�. ஆனா� கவியாக நி'@ அ�பமாக எைட ேபாட ��யா=. கவி 

இர�தின*கைள9� மணிகைள9� நி@�=< சிறிய ெபா#>�4� ெப#மதி��� 

கணி�கிறவ'. கவிக+ தா' உலக�தி' �த� தரமான அ�ப ச2ேதாஷிக+. 

அவ�க>ைடய நி@ைவயி� மனித�களி' ஆசாபாச*க>�4� விைல மதி�� 

அதிகமாக� தா' கணி�க�பAேம ஒழிய� 4ைறவாக� கணி�க�பAவதி�ைல. அ2த� 

கவி நி@ைவயி� =ளசி ஓ� இர�தினமாக அவ' மன�தி� ஒளி�2தா+. இரயி$� ஒ# 

மைலயாள தின�ப�திாிைகயி' தைலைம நி#ப� அவேனாA பயண� ெசBதா�. 

ெச'ைனயி� ஆ���ெகா#�ைற நிக1� 'ெத' பிரா2திய ாி�ேபா�3ட�H 

கி��'' மகாநா3�� அவைர அ��க� பா��தி#�கிறா' அவ'. அதனா� 

இ#வ#� பல =ைறகைள� ப�றி உைரயா�� ெகா�ேட ெச�ல ��2த=. 

தி#வன2த�ர� எ�HபிரH ெச'ைன�4� ெத'ப4தி� ேகரள�தி�4� இைண�� 

ஏ�பA�=கிற=. பல ெமாழி� பிரேதச*கைள ஊA#வி ஓA� இரயி?�4 

எ�ேபா=ேம ஒ# ப�திாிைகயி' ந�ல சிற�� மல� ேபா'ற அழ4 உ�A. அ2த 

அழ4, அ2த� ��=ண�7, அ2த� பிரயாண�தி' 4@4@�� எ�லாேம =ளசியி' 

மன�தி� உ+ள ேவதைனகைள எ�ணி உ#4வதி$#2= த�கா$கமாக அவைன 

விAதைல ெசBதி#2தன. ேஜாலா�ேப3ைட தா��ய=� மைலயாள ந�ப� உற*க� 

ெதாட*கி விடேவ 84ண6� 'ெப��'தி� பA�ைகைய விாி�கலானா'. =ளசியி' 

சி�@��� ெபா3டண�ைத அர�ேகாண� கட2த=ேம கா$ ெசBதாயி�@. அ= 

அ�ேபாதி#2த அவ' பசி�4 மிக7� 4ைறவாயி#2ததா?� ெகாA�தவளி' 

பிாிய�தினா?� மன நிைறவினா?� வயிேற நிைற2=வி3ட= ேபா� பாிமளி�த=. 

வயி�ைற நிர�ப� G�ய= ேசாேற ஆனா?� யாேரா ஒ#வ� ந� ேம� உயிைர 
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ைவ�= அ'� ெசBகிறா�க+ எ'ற ஞாபக� தா' மன�ைத நிர��கிற=. மன�ைத 

நிர�ப இ�ப� ஓ� அ'� ெத'பAகிற ேநர�தி� வயி�ைற நிர�ப ேவ��ய பசி Gட 

ஞாபக�தி� உைற�பதி�ைல. 'நா� இ'னா� ேம� உயிைர ைவ�தி#�கிேறா� - ந� 

ேம� இ'னா� உயிைர ைவ�தி#�கிறா�க+ - எ'ற ந�பி�ைக தா' வா!�ைகைய 

நட�=கிற=' - எ'ெற�ணிய ேபா= அ2த எ�ண�தி' தி#�தியிேலேய =ளசி 

த'6ட' வா!வ= ேபா� உண�2தா' 84ண'. �'� பல�ைற அவைள� 

ேகாபி�த= - ஆ�திர�ப3ட= எ�லா� Gட� த'6ைடய 

மன�ப�4வமி'ைமயினா� தா' ெசBத தவ@கேளா எ'@ Gட அவ' அ2த 

ேவைளயி� நிைன�கலானா'. ஒ# நிைன�ைப� பிரயாண�தி' ேபா= நிைன�தா� 

அத' ேபா�ேக தனி. 

 

மனிதனி' தீ��கமான Gரான நிைன7க+ தி3ட*க+ எ�லா� அவ6ைடய 

ஏதாவெதா# பிரயாண�தி' ேபா=தா' உ#வாகி'றன ேபா?�. பிரயாண�தி' 

ேபா= வ#கிற சி2தைனக+ ைவகைறயி' பனி �லராத மலராத மல�கைள� ேபா� 

�=ைமயாக7� ெபா$வாக7� அைமகி'றன. அ�ப��ப3ட பல ெபா$வான 

நிைன7க>ட' உறவா� உறவா� உற*கேவ ெவ4 ேநரமாயி�@ 84ண6�4. 

உடேன சிறி= ேநர�தி� வி�2த= ேபா� ேகாைவ9� வ2=வி3ட=. இரயி� 

Q�க�தி� இர7� ேவகமாக ஓ�விAகிற=. பனி ��ய ேகாைவ - அ2த மHW' 

=ணி ேபா��தா� ேபா'ற நளின� ேகால�ைத� 'ெகா<சி எ�HபிரH' வ#கிற 

ேநர�தி�காகேவ �ைன2= ெகா�A கா�தி#2தா� ேபால� ேதா'றிய=. 

 

'ைவகைறைய� ெதBவ*க+ பைட�கி'றன. நA�பகைல அர�க�க+ ஆ+கிறா�க+. 

இரைவ ம'மத' ைக�ப�@கிறா'. ம@ப�9� காைலயி� ேதவ�களி' ெதBவச�தி 

அைத மீ3Aகிற=' எ'@ 'பாைலவன�=� C�க+' நாவைல எ1திய ேபா= ஓாிட�தி� 

தா' 4றி�பி3�#2தைத 'ெகா<சி எ�HபிரH' - ேகாைவ நிைலய�தி� �42= நி'ற 

அ2த C*காைலயி� எ�ணினா' 84ண'. கீேழ ம*கலாக� ெதாி9� நகைர விட 

ேமடான ேகாைவ இரயி� நிைலய�தி� இற*கிய=� அ2த ேநர�� நகர�� ேம�4 

நா3A நகர*க>�4 இைணயாக� ேதா�றமளி�தன. அ2த ம�ேணாA எ*ேகா ஒ# 

�ைலயி� மைற2= இளைம நிைன7க+ அவ6+ எ12தன. அ*ேக வள�2த=, 

வா!2த=, ப��த=, ஆைச�ப3A ஆைச�ப3A, ஆைச�ப3ட ப�திாிைக� 

ெதாழி?�ேக ேத�2ெதA�க�ப3A� ப�திாிைக� ெதாழி?�காக இேத ேபா� ஒ# 

நா+ ெச'ைன�4 இரயிேலறிய= எ�லா� நிைன7 வ2தன. இேத ேபால� 

ெகா<சியி$#2= ெச'ைன�4� ேபா4� எ�HபிரH ேகாைவ நிைலய�தி$#2= 

�ற�ப3ட ஒ# மாைலயி� அவ' இரயிேலறிய=� இ�தைன ஆ�Aக+ ெச'ைன 
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வாசியாயி#2= வா!�ைகயி' உ<சப3சமான D=வா=கைள9�, ந'ைம 

தீைமகைள9� ெதாி2= ெகா�A இ'@ தி#��வ=ேம ஞாபக�தி� அைலயா�ன. 

 

ெகா*4 நா3�' ெவ+ைள மன�, 'அ�ப வாேர6*க...' எ'ப= ேபா� இ1�= 

இ1�=� ேப8� ெகா*4 நா3�' அ'பான உைரயாட� எ�லா� அவ6+ 

மைற2தி#2தன; மற2தி#2தன. இ'ேறா ம@ப� நிைன7 வ#கி'றன. 

வா!�ைகைய� க�@� ெகாA�க ெச'ைனைய விட< சிற2த இடமி�ைல. 

வா!�ைகைய அ6பவி�கேவா ெச'ைனயி� இடமி�ைல. '�ெரயினி* HG�' 

ப���� ேபா� தா' ெச'ைன வாச�. '�ெரயினி*' கிைட�கிற இட�திேலேய அத' 

பலைன எதி�பா��ப= சா�தியமி�ைல எ'@ ேதா'றிய=. 84ண' ேகாைவ 

நிைலய�தி� இற*கி நி'@ ெந3Aயி��தா'. கீேழ அக'ற Fதிகளி� ேகாைவயி' 

ேதசீய வாகன*களாகிய 'ஆ3ேடா' ாிZா�க+ விைர2= ெகா��#2தன. 

ெதாைலவி� பIசாைல� �ைக� ேபா�கிக+ அ*ெகா'@� இ*ெகா'@மாக� 

ெதாி2தன. சிறி=� ெபாி=மாக� �திய �ைறயி� நFன� க3�ட எ1<சிக+ 

கால�ைத9� நகாி' ேதா�ற�ைத9� �=ைமயா�கி� ெகா�A க�S�4 �'னா� 

ம*கலாக� ேதா'றின. 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� ----    12121212    

 

'ெந�றி� க�ைண� திற2தா?� 4�ற� 4�றேம' - எ'@ சிவெப#மாைனேய 

எதி��= நி'@ நியாய� ேபசிய ந�கீர' பிற2த ேபாேத உலக�தி' =ணி7+ள �த� 

ப�திாிைகயாள' பிற2=வி3டா'. 

 

வழ�கமாக� பா��4� மனித�க+, வழ�கமாக நடமாA� இட*க+, இவ�ைற நீ�கி 

ெவளி\#�4 வ2த உ�சாக� மன�தி� இ#2த=. ேகாைவ நிைலய�தி$#2= 

அ�i#�4� ேபாக வாடைக� கா� ேதA� �ய�சியி� ஈAப3டா' 84ண'. மிக< 

சில ஆ�Aகளி� ேகாய���Q� எEவளேவா வள�2தி#2த=. 4�fசி �த� 

இய2திர*க+ வைர எ�லாவ�ைற9� உ#வா�கவ�ல பல ெபாிய ெதாழி�சாைலக+ 

ேதா'றியி#2தன. ச�தியம*கல� சாைலயி� கணபதிைய� கட�பத�4+ேளேய பல 

ெபாிய ெதாழி�Gட*க+ �தியனவாக7� நFனமான ேதா�ற� உைடயனவாக7� 

ெத'பட� ெதாட*கி வி3டன! 8�ணா�� கல��ட' 8�கா' க�?� ம�Sமாக� 

ெதாி9� ேகாைவயி' Cமியய� பல இட*களி� க3�ட*க>�காக வான� 

ேதா��� 4வி�தி#2தா�க+. ெச'ைனயி?�, பிறெபாிய நகர*களி?� 
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க3�ட*க+ எ1கிற விைரைவ9�, ஆட�பர�ைத9� காS� ேவைளகளி� எ�லா� 

இனி உ1வத�4� விைளவத�4� ம�ேண மீதமி#�காேதா எ'@ ஒ# மைல�பான 

எ�ண� 84ண6�4 அ��க� வ#வ=�A. பாரத�தி' இ#�ட கிராம*கைள9� 

எ1�தறிவி�லாத ம�கைள9� மன�தி� ெகா�A கா2திய�க+ ேபாரா�ய 8த2திர� 

ேபா� நகர*கைள ம3Aேம வள��4� ஒ#தைல� ப3சமான ெவ�றியாக� ேபாB 

வி3டேதா எ'ற ச2ேதக� Gட அவ6+ அ��க� எ12த=�A. அ�iாி� 

ேகாைவயி' வள�<சி ெத'படவி�ைலயாயி6�, வள�<சி�4 அ#கி$#�4� ஒ# 

D!நிைல ெத'ப3ட=. சாைலயி' இ#�ற�� ெசழி�பான ப#�தி< ெச�களி� 

ெவேளெர'@ ப#�தி C�தி#2த=. இைடயிைடேய க#��� ேதா3ட*க+ 

ப82ேதாைககைள< சி$��=� ெகா�A ெச1ைமயாக� ேதா'றின. விAதி� 

ெபா@�ைப ஏ�@� ெகா�A அவ+ அ*ேகேய த*கி வசி�= வ2தா+. 

சேகாதாிேயாA தா6� த*க ��யா= எ'பைத< 84ண' நிைன7 G�2தா'. 

வாடைக� கா� ப+ளி�Gட விAதி�4+ Lைழ2த ேபா= எதிேர ெத'ப3ட 

ஒEெவா#வ#� த'ைன9�, காைர9� விய��ட' ஏறி3A� பா��பைத 84ண' 

உணர ��2த=. கா� விAதி �க�பி� நி'ற=� வரா2தாவி� 4�பலாக நி'@ ேபசி� 

ெகா��#2த நாைல2= ெப�க+ பரபர�பாக� ப�ேயறி ேமேல மா��4� ேபாB< 

84ணனி' சேகாதாிைய அைழ�= வ2தன�. தனிைமயி� ச$�=< ச$�=� த' 

வரைவ� ப�றி க�பைன9� ஆவ?� கா�பி�த த*ைக த'னிட� ப��கிற 

ெப�களிட� எ�லா� அைத� ப�றி< ெசா�$� ெப#ைமய��=� ெகா+ள 

ெதாட*கியி#�க ேவ�Aெம'@ அவனா� அLமான� ெசB= ெகா+ள ��2த=. 

ஆவ�, விய��, ஆகிய உண�7களி� எ�லா� மர�=� ேபாயி#2த ப3�ன�= 

மனித�களிைடேய இ#2= வி3A, எதி?� ஆவ?�, விய��� நிைற2த சி�g� 

மனித�கைள< D!வ= தி_ெர'@ ஏேதா ஒ# விதமான விAதைல9� 8த2திர��, 

கிைட�= வி3டைத� ேபா� மகிழ< ெசBதன. அ2த மகி!<சியி� இன� �ாியாதெதா# 

4@4@��� இ#2த=. 

 

"வா! அ�ணா! இ�ேபா=தா' எ'ைன� ேத� வர வழி ெதாி2ததா?" எ'@ 

�'னைகேயாA �க� மலர எதி� ெகா�ட த*ைகைய, "ெசௗ�கியமா பவானி?" 

எ'@ அ'�டேன விசாாி�தா' 84ண'. 

 

"ெஹ3கிளா�� F3A மா�யி� நீ த*கி� ெகா+ள இட� ஏ�பாA ெசBதி#�கிேற'. 

வா! நா6� Gட வ#கிேற'. காாிேலேய ேபாB விடலா�" எ'@ அவேனாA 

ப�க�தி� ஏறி உ3கா�2= ெகா�டா+ பவானி. நீ�ட நா+ அவைள� பா��காம� 

இ#2= வி3A� தி_ெர'@ இ�ேபா= பா��கிற ேவைளயி� ெபா$வாக7� 
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வன�பாக7�, அவ+ வள�2தி#2தி#�பA ேபா� ேதா'றிய= 84ண6�4. ப��கிற 

ெப�க+ அவளிட� ைவ�தி#�4� அ'ைப9�, பிாிய�ைத9� காண� 

ெப#ைமயாயி#2த= அவ6�4. அ2த ஊ#�4 தி#விழா வ2= வி3டைத� ேபா� 

அவ' வரைவ� ெகா�டா�னா+ த*ைக. ப��கிற ெப�களிட��, சக 

ஆசிாிையகளிட��, அவ>�4 இ#�4� ெச�வா�ைக� பா��= விய2தா' 84ண'. 

 

"உ*கைள� ேபா� ெபாிய எ1�தாள�க+ எ�லா� த*4வத�4 நா*க+ ெகாA�= 

ைவ�தி#�க ேவ�A�" எ'@ ெஹ3கிளா�� மிக7� விநயமாக� த' F3��4+ 

அவைன வரேவ�றா�. எதி�<சாாியி?� அ�க� ப�க�= FAகளி$#2=� ஒ# 

ெகா�= �க*க+ எ3�� பா��க வாடைக� கா#�4� பண� ெகாA�த6�பி வி3A< 

84ண' ெஹ3கிளா�� F3�� அவ#ைடய �'றாவ= மக+ எ'@ ெசா�$� 

பவானி அறி�க�பA�தி ைவ�த 9வதி அவ6�4� காபி ெகா�A வ2= ெகாA�= 

வி3A - அவ6ைடய நாவ�கைள9�, ெதாட� கைதகைள9� ஒEெவா'றாக� ெபய� 

ெசா�$ அவ�ைற� தா' பல�ைற தி#�ப� தி#�ப� ப��தி#�பதாக< ெசா'னா+. 

 

"அ�ப�யா! நிர�ப மகி!<சி" - எ'@ அவ>�4 ம@ெமாழி Gறிய 84ணைன 

இைடமறி�= "இவ>ைடய த�கால இல3சிய� கைதகைள� ப��ப=, எதி�கால 

இல3சிய� யாராவ= ஒ# ந�ல எ1�தாளைர� கணவனாக அைடவ=" எ'@ பவானி 

ேக$யி� இற*கினா+. 

 

"த�கால இல3சிய�ைத� ப�றி ஒ'@� பயமி�ைல. ஆனா� எதி�கால இல3சிய� 

தா' பய�பA�ப�யாக இ#�கிற=" எ'@ சிாி�=� ெகா�ேட 84ண' Gறிய 

ேபா= ெஹ3கிளா�� மக+ நாணி உ+ேள ஓ� வி3டா+. 

 

பக� உண7�4� பி' ஓாிர�A மணி ேநர� அைமதியாக உற*க ��2தA. �'@ 

மணி�4� பவானி வ2= அவைன எ1�பி வி3டா+. 

 

"ப+ளி�Gட இல�கிய ம'ற�தி' சா�பி� இ'@ நீ ேபச ேவ�Aெம'@ 

ெஹ3மிHட� ெரா�ப வ��@�=கிறா+ அ�ணா!" எ'றா+ அவ+. 

 

'வ2த இட�தி?� இேத= ெபாிய வ�பாகிவி3ட=' எ'@ த3�� கழி�க �ய'றா' 

அவ'. பவானி வ��@�தேவ ேம?� ம@��� =ணிவி'றி< ச3ைடைய மா3�� 
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ெகா�A �ற�ப3டா' அவ'. ப+ளி�Gட�=� தைலைம ஆசிாிைய அசAவழிய< 

சிாி�=� ெகா�ேட, "இ2த� ப+ளி�Gட�ைத� ப�றி� ப�திாிைகயி� அவசிய� 

நீ*க+ ஏதாவ= எ1த ேவ�A�", எ'@ ஒ# �க! மீ6�4� Q��ைல� ேபா3A 

ைவ�தா+. மாணவிக+ அவ' ேப<ைச மிக7� ஆ�வ�ேதாA ேக3டா�க+. அ'றிர7 

அவ' பவானிேயாA விAதிேலேய சா�பி3டா'. ப�திாிைக� ெதாழி$' �கழி?� 

ஒளியி?� உ+ள அபாய� அ2த� �கைழ9� ஒளிைய9� அ�ெயா�றி வ#� 

ெபாறாைமகைள9�, பைககைள9� தா*4வ=தா'. தா' அைட2தா� ேபா'ற 

ேகாபதாப*கைளேயா, ச$�� அ?���கைளேயா அைடயாம� பவானி அ2த� 

ப+ளி� Gட�தி� C�ேபா� மல�2= வாடாம� மண� பர�பி� ெகா��#�பைத 

எ�ணி< 84ண' Cாி�பைட2தா'. இர�A நா+ அ2த< சி�gாிேல இ#2=வி3A 

- �'றா� நா+ உதகம�டல�தி�4� �ற�ப3ட ேபா= பவானி9� இர�A �'@ 

நா+ W7 ேபா3Aவி3A அவேனாA �ற�ப3டா+. உதகம�டல�=�4� ேபா4� 

ேபா=தா' 'C�ெபாழி�' ேவைலைய உதறிவி3டைத� ப�றி� த*ைகயிட� �த� 

�தலாக� ெதாிவி�தா' அவ'. அவைன9� அவ' பி�வாத*கைள9� ப�றி 

ந'றாக உண�2தி#2த பவானி, "ஏ' ேவைலைய வி3A வி3டாB?" எ'@ 

ேக3கவி�ைல - "இனிேம� எ'ன ெசBவதாக உ�ேதச�" எ'@ ம3Aேம ேக3டா+ - 

அத�4 அவ' Gறிய பதி?� உ@தியானதாக இ#2த=. 

 

"யா� த'னிட� 4�றம�றவனாB� பிற#ைடய 4�ற*கைள எA�=� 

கா3Aகிறாேனா அவைன ேநா�கி< ச�க�தி' ெந�றி� க�க+ திற�க�தா' 

ெசB9�. 4�ற� ெசBகிறவ�களி' ெந�றி� க� திற�கிற அள7 அவ�கைள� 

ெகாதி�பைடய< ெசBய ��யாத எ1=ேகா� ெவ@� மர�ேகா� தா'. எ' 

எ1=ேகா� மர�ேகாலாயி#2ததி�ைல. இனி9� அ�ப� இ#�க� ேபாவதி�ைல; 

ெசா�கைள அணிவ4�= நி@�தி� ேபாராAகிறவ' ெவ�றி ெபற நீ�டகால� 

பி��4�. ஏென'றா� அவ' ஆ9த*க+ ெபா#+ ெதளிய� ெபா#+ ெதளிய� 

பலமைடகி'ற வா��ைதகளாக நி�கி'றன" எ'@ அவ' Gறிய ம@ெமாழி 

மிகெவளி�பைடயாக அவ>�4� �ாியாவி3டா?� அதி� ஒ# திடமி#�பைத அவ+ 

உண�2தா+. 

 

"ச�தியம*கல�= மாமா உ' ஜாதக� எ*கி#�கிறெத'@ மாத�தி�4 ஒ#�ைற 

வ2= ேக3Aவி3A� ேபாகிறா�?" எ'@ அவ6ைடய தி#மண�ைத� ப�றி ெம�ல 

அவ6�4 நிைனj3�னா+ பவானி. 
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"ெவ3க�படாம� அவாிட� உ' ஜாதக�ைத �த$� 4றி�=� ெகாA பவானி!"  

எ'@ நாண�தினா� சிவ�4� அவ+ �க�ைத ஏறி3A� பா��தப� ம@ெமாழி 

Gறினா' 84ண'. 

 

"ஏேதா நா? 4ழ2ைதக>�4< ெசா�$� ெகாA�=� ெகா�A நா' இ�ப� 

இ#�ப= உன�4� பி��கவி�ைலயா அ�ணா?" எ'@ அவைன மட�கி� 

ேக3டா+ பவானி. அ2த� ேப<8 அEவளவி� ேமேல ெதாடராம� நி'@வி3ட=. 

உதகம�டல�தி$#2= அவ�க+ தி#�பிய நாள'@ அதிகாைலயி� �த� பHJ� 

அ*கி#2= �ற�ப3�#2ததனா� மைலயி$#2= கீேழ ேம3A�பாைளய�தி�4 

இற*4கிற வழியி� பா�4 மர� G3ட*களிைடேய பH வ#� ேபா= தி#மண 

F3�� மண�ப= ேபா� பா�4 மர� C�= மண2த அ2த ம*கல ந@மண�ைத� 

ப�றி< 84ண' பவானியிட� வாB ஓயாம� �க!2= ெகா�ேட வ2தா'. 

உதைகயி$#2= தி#�பிய தின�த'@ மாைலயி� அவ�க+ ம#தமைல�4� ேபாB 

வ2தா�க+. அ�ண6� த*ைக9� ம@நா+ அதிகாைலயி� ேப)#�4� ேபாB 

வ2தா�க+. சி@ சி@ அைலக>ட' ஓ� ஓரமாக நீ� சி$��= ஓA� ெநாBய� 

நதி�கைரயி� ெத'ைன மர� G3ட�� ெகாBயா மர� G3ட�மான அ2த இட� 

84ண6�4 மிக7� வி#�பமான=. ேகாைவயி' பரபர� ஒA*கி அைமதி9� 

அழ4� விலகி இ#�4மிட� எ'பதா� சி@ வயதி$#2= ேப)ைர அவ6�4 மிக7� 

பி��4�. 

 

அ'@ பக$� சி*காந�`ாி?+ள ஓ� உறவின� F3��4 அவ6� பவானி9� 

சா�பிட அைழ�க�ப3�#2தா�க+. உண7 ��2த=� அவ�க>ைடய அைழ�பி' 

ேநா�க� ெம�ல ெம�ல ெவளி�ப3ட=. 84ண6ைடய ஜாதக� ேவ�Aெம'@ 

ெம=வாக ஆர�பி�தா� அ2த உறவின�. அ�ண6� த*ைக9� அ2த� ேக+விைய 

நாD�காக� த3�� கழி�=வி3A அ*கி#2= த�பினா�க+. 

 

"அ�ணாைவேய ேக>*கேள'. நா' சிறியவ+, எ'ைன� ேக3டா� நா' எ'ன 

ெசBய ��9�?" எ'றா+ பவானி. 

 

"இ�ேபா= அத�ெக'ன அவசர�? த*ைக�4�தா' �த$� வர' பா��க 

நிைன�தி#�கிேற'. என�4 இ�ேபா= சா�தியமி�ைல. 'ஜ�ன$ச�தி�, ஒ# ெபாிய 

'��ளமா' வா*4வத�காக அெமாி�காேவா, ஐேரா�பாேவா, ேபாக 

எ�ணமி#�கிற=. ேபானா� தி#�ப நாளா4�. அ��ற� தா' இைத� ப�றி< 

சி2தி�க ��9�..." எ'@ ஒேர ேபாடாக� ேபா3டா' 84ண'. சாய*கால� அவ' 
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ேகாைவ�4 வ2= நீலகிாி எ�HபிரJ� - ெச'ைன �ற�ப3டேபா= பவானி�4 

அ1ைகேய வ2= வி3ட=. "ஏேதா �'றா� மனித�க+ ச2தி�=� ெகா+வ= ேபா� 

எ�ேபாதாவ= ச2தி�=� ெகா+கிேறா�. ம@ப� எ�ேபா= பா��ேபா� எ'@ 

உன�4� ெதாியா=, என�4� ெதாியா=..." 

 

"அ�ப�< ச2தி�கிற ச2தி�பி� தா' உற7, பாச� எ�லா� அதிகமாக< 

சி$��ெத1கிற= பவானி! சி@ 4ழ2ைத ேபா� அழாேத... எ�லா#� பா��=� 

ெகா��#�கிறா�க+! இ= ெபா= இட�! க�த� எ1தினா� அைற விலாச�=�4 

எ1=. மற2= ேபாB இனி9� 'C�ெபாழி?�4' எ1தாேத..." - எ'@ த*ைக�4 

ஆ@த� Gறி விைடெப�ற ேபா= 84ண6� மன� ெநகி!2= தா' ேபாயி#2தா'. 

மனித�களி' பலFன� அவ�க+ ஒ#வ#�ெகா#வ� ஆ@த� Gறி� ெகா+வதி�தா' 

இ#�கிறெத'@ ேதா'றிய=. த*ைகயி' அ2த அழகிய �க� - உயரமான 

வாளி�பான ேதா�ற� - ேகாைவ நிைலய�தி' ேமைடயி� ம*கி மைற2த ேபா= 

உண�7 அவ' மன�ைத� பிைச2த=. உ+ேள ஒ# ேசாக� வ2= கவி2= விலகிய=. 

 

'ேபான=� ஞாபகமாக� க�த� எ1=*க+' - ஒ# ேவ�Aேகா+, '8வாமி எவிைட�கா 

ேபா42த=?' - எ'@ யாேரா �ைலயாள�தி� யாைரேயா விசாாி�4� ஒ# 4ைழவான 

4ர�, அ��தமி�லாம� இரயிேலாA கல2= ஓைசயி� ச*கமமான சில 4ர�க+ - சில 

வா��ைதக+ - காதி� வி12தன. வ�� விைர2= வி3ட=. 

 

'எ*ேக ேபாகிறீ�க+? எ*கி#2= வ#கிறீ�க+?' சதா கால�� இதய�தி� ஒ$�=� 

ெகா��#�கிற - இ#�க ேவ��ய இ2த� ேக+விைய இரயி� பயண�தி' ேபா= 

ம3A� ேக3A� பா��=� ெகா+கிேறாமா எ'ன? மன�தினா� ேபாவ=�, வ#வ=�, 

த*4வ=� Gட� பிரயாண*களானா� மனித' பிரயாண�ைத� தவிர ேவெற=7� 

ெசBயவி�லல எ'றாகிவிA�. அ�ப� ஆ4மானா?� அ= ஒ# த�=வ� தா'. 

84ண' அம�2தி#2த அ2த� ெப3�யி� ெமா�த� ஏ1 ேப� இ#2தன�. �வ� 

ெப�க+. நா? ஆ�களி� 84ண6�4 எதி� வாிைசயி� அம�2தி#2த நA�தர 

வய=�கார� ஒ#வ� இரயி$� இவ' ஏறி உ3கா�2த விநா�யி$#2= - அவைன 

உ�@ உ�@� பா��ப=� - ஏேதா ேக3க நிைன�பவ� ேபா� தய*4வ=மாக 

இ#2தா�. 84ண' அைத� கவனி�தா?�, 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. அ�லவா?" எ'@ அவ� வினாவிய ேபா= ஒ#  

விநா� திைக�த பி', "இ�ைல நா' எ2த� ெதா4தி எ�.எ�.ஏ.9மி�ைல" - எ'@ 

ம@�தா' 84ண'. அ�ப�9� அவ� விடவி�ைல. 

 

"ம'னி�க ேவ�A�. தய7 ெசB= நீ*க+ யாெர'@ நா' அறி2= ெகா+ளலாமா?" 

எ'@ இ�ப� விசாாி�4� விசாரைண�4 ஆ*கில� தா' நாகாிக� எ'@ க#தினா� 

ேபால� தமிழிேலேய ேபசி� ெகா�A வ2தவ� இைத ம3A� ஆ*கில�தி� 

விசாாி�தா�. 84ண' ஆ*கில�திேலேய அவ#�4 ம@ெமாழி Gற� 

ெதாட*கியேதாட'றி� ெதாட�2= ேபசிய ேபா=� சரமாாியாக ஆ*கில�ைத� 

ெதாA�த ேபா=� அவ� ஆ�றாைமேயாA த��ைடய ேதா�விைய ஒ��� ெகா+வ= 

ேபா� மீ�A� தமிழி� உைரயாட� ெதாட*கிவி3டா�. இரயி$ேலா பHJேலா, 

விமான�திேலா, பயண� ெசB9� ேபா= சராசாி இ2திய' அA�தவ6�4< 8ேதசி 

ெமாழி ெதாியாெத'@ நிைன�= ஆ*கில� ேப8வத�4� பதி� தன�4� ெதாி9� 

ஆ*கில�ைத� தன= 8ய விள�பர*களி� ஒ'றாக அA�தவ6�4� கா�பி�ேத தீர 

ேவ�Aெம'பத�காகேவ ஆ*கில� ேப8கிறா'. சராசாி இ2தியனிட� இ2த 

மன�பா'ைம கிள�2தி#�ப= நாகாிக*களி� ஒ'றாக� ேதா'றினா?� சில 

சமய*களி� ேபா$யாகேவ வள�2= விAகிற=. ஆ*கில�தி� வினாவிய அ2த< சக 

பிரயாணியிட� 84ண' ��றி?� ஆ*கில�திேலேய விைர2= உைரயாட� 

ெதாட*கிய ேபா= ேபா��கள�தி� ரைவ தீ�2= ேபாB ெவ�@� =�பா�கிேயாA 

ேப2த� ேப2த விழி�4� ேகாைழைய� ேபா� ெசா�க+ தீ�2= ேபான 

ஆ�றாைமேயாA ேவ@ வழியி'றி ம@ப� தமி1�ேக வ2தா� அவ�. ஆயி6� 

அவைர< சிறி= ேநர� தவி�க விடேவ�Aெம'@ 4@���தனமாக� தீ�மானி�=� 

ெகா�A வி3ட 84ண' ேவ�Aெம'ேற த' ஆ*கில�தி� கAைமயான பிரI8, 

ல�தீ' வா��ைதகைள� ேபா3A அவைர� திணற அ��தா'. அவ#�4� ��தி வ2= 

வி3ட=. 

 

"உ*களிட� நிைறய� ேபசS� சா�" - எ'@ அவ� தி#�ப� தி#�ப� தமிழி� அபய� 

4ர� ெகாA�த பி'ேப அவாிட� மீ�A� தமிழி� உைரயாட� ெதாட*கினா' 

84ண'. 'இவைர இEவள7 த���த= ேபா=�' எ'@ ேதா'றிய= அவ6�4. 

8ேதசி வா!�ைக�காக ஆயிர*கால� ேபாரா� வி3A� த�ைம மற2= 

விேதசியாகேவ வா1� இ2திய�கைள எ�S� ேபா= அவ6�4� பாரதியா#ைடய 

'ந���< 8ேதசிக+' எ'ற பாட� நிைன7�4 வ2த=. 8ேதச உண�7 வராதவைரயி� 

8ேதச இல3சிய*க+ எ�லாேம ேபா$யாக�தா' ேபாBவிAகி'றன. 'சக பிரயாணி 
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த'னிட� நிைறய ேப8வத�4 எ'ன இ#�கிற=?' எ'ெற�ணி அவ' தய*கிய 

ேபா= அவேர ெதாட�2தா�. 

 

"கைத - கிைத - எ1=கிறீ�கேள...? அத�4 ஏதாவ= பண� ெகாA�பா�கேளா, 

இ�ைலேயா?" - இ�ப��ப3ட ேக+விக+ சராசாி மனிதனி' இல�கிய ஞான� 

எEவளவி�4 இ2த நா3�� வள�2தி#�கிற= அ�ல= வளரவி�ைல எ'பைத� 

கா3Aபைவ. இல�கிய�ைத� ப�றி அ�கைற கவைல ெபா@��க+, எ�லா� அறேவ 

இ�லாவி3டா?� பண�ைத� ப�றிய அ�கைற, கவைல எ�லா� இ*4 இ#�கிற=. 

ஒ# மனிதைன உயி#டேன ெவயி$� நி@�தி ைவ�=� திற2த �=கிேல ஆணி 

அைறவ= ேபா'ற ேக+விக+ இைவ. அதனா� இவ�ைற எதி�ெகா+>� ேபா= 

ேகாப� அ�ல= ச$��� தவிர ேவெறைத9ேம 84ண' க�டதி�ைல. இ�ேபாேதா 

ேகாப� தா' �' நி'ற=. 

 

"பண� நிைறய� கிைட�தா� நீ*க>� எ1தலா� எ'@ நிைன�கிறீ�க+ அ�லவா?" 

- எ'@ சிாி�=� ெகா�ேட அவைர� பதி?�4 வினாவினா' அவ'. அவ6ைடய 

அ2த< சிாி���4� பி'னா� ேகாபமி#�ப= �ாியாமேலேய அவ� ேப<ைச� 

ெதாட�2தா�. 

 

"இ�ைல! ஆயிர� இர�டாயிர� ெகாA�பதாக< ெசா�கிறா�கேள; அ=தா' 

ேக3ேட'..." எ'ற ேபா= 'இத�4� Gட ஆயிர� இர�டாயிர� ெகாA�கிறா�கேள' 

எ'@ அவ� விய�பேதா, அல3சிய� ெசBவேதா ெசா�க>�4 அ�பா� 

ெதானி�பைத< 84ணனா� �ாி2= ெகா+ள ��2த=. 

 

"ஆயிர� இர�டாயிர� எ'ன? ஐயாயிர� ஆறாயிர� Gட� ெகாA�கிறா�க+. 

சி@கைத நாவ?�4� ெபாிய ெபாிய ேபா3�க+ ைவ�=� கா� ல3ச� அைர ல3ச� 

Gட� ெகாA�கிறா�க+. சினிமா7�4� கைத எ1தினா� இ'6� நிைறய� Gட� 

ெகாA�பா�க. கைத ெவளிவ2த பி' யாராவ= ேகH ேபா3A� பாி8 ெப�றேதா, 

படமாக வ2தேதா, தி#3A� கைத எ'பைத9� நி)பி�பா�க+." 

 

"நீ*க+ ேக$ ெசBகிறீ�க+ சா�... ெவ@� பண�ைத� தவிர� �க1� இதி� 

இ#�கிறேத?" 
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"�க!, பழி ெபாறாைம, பைக, ந3�, எ�லா� தா' இதி� இ#�கிற=. 

'ெந�றி�க�ைண� திற2தா?� 4�ற� 4�றேம' - எ'@ சிவெப#மாைனேய 

எதி��= நி'@ நியாய� ேபசிய ந�கீர' பிற2த ேபாேத உலக�தி' �த� 

ப�திாிைகயாள' பிற2= வி3டா'. அவ' ெபா#ைள நா� நியாய� ேபசவி�ைல. 

நியாய�ைத நா�ேய நீதி ேபச ேவ�A� எ'@ பி�வாதமாக நீதி ேபசினா'. ெபா#3 

பயைன நா� ம3A� நீதி ேபசினா� ஒ# ேவைள அ2த நீதியி' தர� - இ'ைறய 

ப�திாிைககளி' தர�ைத� ேபா� சீரழி2=விA�." 

 

"இ'ைறய ப�திாிைககளி' தர� எ2த வித�தி� சீரழி2= வி3டதாக நீ*க+ 

நிைன�கிறீ�க+? �'@ இல3ச� நா'4 இல3ச� வி�கிற தமி!� ப�திாிைகக+, 

எ�லா� இ*4 இ#�கி'றன. ேசாதிட�தி�காக எ1ப= ப�திாிைகக+, 

சினிமா7�காக d�@�4 ேம�ப3ட ப�திாிைகக+ எ�லா� இ*4 

வள�2தி#�கி'றனேவ?" 

 

"இ#�கலா�; ஆனா� ப�பாA�, ெபா= அறி7� எEவள7 வள�2தி#�கி'றன? 

தB7 ெசB= இத�4 ம3A� 8#�கமாக பதி� Gற ேவ�Aகிேற'." 

 

84ணனி' இ2த� ேக+வி�4 அவரா� ம@ெமாழி Gற இயலவி�ைல. ேப<ைச ேவ@ 

ப�கமாக� தி#�பினா� அவ�. அவ' விடவி�ைல. ேம?� விவாதி�தா'. 

 

"ஆழமாக< சி2தி�காம� உ*கைள� ேபா� நா? ேப� எ�லா� வள�2= வி3டதாக 

ம�க+ நAவி?�, ேமைடயி?� ேபசி விAகிறீ�க+. ப�திாிைக�காக� ப�திாிைக 

வி�காம� ேசாதிட�=�காக7�, சினிமா7�காக7�, ப4�தறி7� 

ேபா3�க>�காக7�, ப�திாிைக வி�ப= ஒ# ெப#ைமயா? ேகாவி� வாயி$� 

C�கைட இ#�கிற= எ'பத�காக ம�க+ ேகாவி?�4 வ#கிறா�க+ எ'@ 

ெப#ைம�பட நியாயமி#�கிறதா?" 

 

"இ= 4�யர8� கால�. ம�க>�4� பி��த அ�ச*க+ எ�லா� ப�திாிைகயி� 

இ#�க ேவ�A�. ம�களி� பலவிதமான 8ைவ9ைடயவ�க+ இ#�பா�க+. 

ஒEெவா#வ� 8ைவ�4� ஏ�றா� ேபால ப�திாிைகயி� ஏதாவ= இ#�க ேவ�A�. 

ம�க+ ேக3பைத� ெகாA�காவி3டா� �ற�கணி�கிற கால� இ=..." 
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"நா*க+ வி#��வ= இ=, 'ஆகேவ இைத� ப�றிேய இ'@ பாட� நட�=*க+' - 

எ'@ ஏதாவெதா# ந�ைகயி' ெபயைர< ெசா�$ மாணவ�க+ ஆசிாியைர 

வ��@�தினா� Gட� 4�யர8� கால�=�4� க3A�ப3A அ�ப�ேய நட�த 

ேவ�Aெம'@ G@F�க+ ேபா$#�கிறேத? அறி7� ெதாழி� ெதாட��ைடய 

க�வி, ப�திாிைக, கைலக+ �த$ய =ைறகளி� - ெகாA�பவ� ெப@பவ� எ'ற 

உற7 - வி�பவ� வா*4பவ� உற7 ேபா� - வியாபார ாீதியாகேவ ��றி?� மாறி 

விAவ= ந�லதி�ைல. ந�ல க�வி வளர - ந�ல இல�கிய� வளர - ந�ல கைலக+ 

ெப#க அ= =ைண ெசBயா=. 'வி�பவ� - வா*4பவ�' - உறைவ விட� தர�தி� 

சிற2த ேவெறா# உரமான உற7 க�வி�4�, கைல�4�, இல�கிய�தி�4� 

ேதைவ�பAகிற= எ'பைத நா� மற2= விட� Gடா=. 

 

"கால� ேபாகிற ேவக�தி�4 ஒ�= வராத க#�=�கைள� G@கிறீ�க+. 

இைவெய�லா� இ�ேபா= யா#�4� �ாி9�?" எ'@ அ?�=� ெகா�டா� அவ�. 

அ2த ேவைளயிேல அவைர யாெர'@ விசாாி�கலானா' 84ண'. ேபா�தhாி� 

ஏேதா ஒ# ப7�டாி மாேனஜராB இ#�பதாக அவ� ெதாிவி�தா�. விசாரைண 

த'ைன� ப�றியதாB� தி#�பேவ அவ� ேப<சி� சி�கன� கைட�பி��=வி3A� 

'ெப��தி�' ஏறி� =�ைட விாி�=� பA�க� ெதாட*கி வி3டா�. த'ைன� ப�றி 

ம�றவ�க+ ெதாி2= ெகா+ள �ய?வ= அநாகாிகெம'@�, தா' ம3A� 

ம�றவ�களள� ப�றி� =@=@�பாக� =ைள�= விசாாி�க இட��A எ'@� 

க#தாத நாகாிக மனிதேன உலகி� இ#�க மா3டா' ேபா� ேதா'றிய=. 

 

இர7 ேநர�= இரயி$� உற�க� வராம� உற�க� வ2தா?� உற*க இடமி�லாம� 

ெநAேநர� சி2தி�தப�ேய பிரயாண� ெசBதா' 84ண'. ேகாய���Qைர� ப�றி - 

த*ைகைய� ப�றி, த*ைக ேவைல பா��4� ப+ளி�Gட�ைத� ப�றி, ப�திாிைக� 

ெதாழிைல� ப�றி - தன= எதி�கால�ைத� ப�றி எ�லா� தா' அவ' சி2தைனயி� 

மாறி மாறி வ2தன. '=ளசி இ'6� ெச'ைனயி� இ#�பாளா; அ�ல= ��$�4� 

தி#�பி இ#�பாளா? - எ'@� நAவி� ஒ# சி2தைன மன�ைத அ1�தி வி3A 

மைற2த=. ேநர� ஆக ஆக ஓA� இரயி$' அைட�க�படாத ஜ'ன� வழிேய 

ஊA#7� கா�றி� 4ளி�<சி அதிகமாகி� ெகா��#2த=. 4ற3ைட ஒ$9�, 

மனித�க+ தா@மாறாக� கிட2= Q*4� கா3சிக>� - இர7 ேநர�= இரயி$' 

அசதிைய� கா3�ன. ெச'றைடய ேவ��ய ஊ� வி�2த=� வ#கிறா�ேபா� �2திய 

இர7 �1வ=� பயண� ெசBகிற இரயி?�4 ஒ# ேசாைப உ�A. வி�கிற 
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ேவளளயி� உ�சாக�தி� நாேம ஓ� வ2= அ2த இட�ைத அைட2= வி3டா� 

ேபா'@ மாயமாக� காைல அ#�பிய=� அ#�பாத=மாக� �= ஊ� வ2= ேச#�. 

�த� நா+ இரவி� �ற�ப3ட நகாி' ஓைசக+, உற7க+, உண�7க+ கனவாக 

ைந2= மற�பத�4� Gட அவகாசமி�லாத= ேபா� ம@நா+ எதி� வ#கிற 

ஊ�க>�4� ேபா4� ேபாெத�லா� தவறாம� இ2த உண�ைவ அைட2தி#�கிறா' 

84ண'. 

 

இ'@ வி�2த ேபா= அர�ேகாண� வ2த=. ப� விள�கிவி3A Hேடஷ' 

பிளா3பார�தி� காபி 4��த பி' ெச'ைன வ#கிற வைர ப��கலாெம'@ அ*4 

ஒ# தினசாிைய� ைகயி� வா*கி� ெகா�A ம@ப� இரயிேலறிய 84ண' - 

ப�திாிைகயி� க� பா�ைவைய< ெச?�தினா'. ப�திாிைகயி' நA தாைள எதி� 

a3A�கார� ெம=வாக� ேக3A இரவ� வா*கி உ#வி எA�=� ெகா�A வி3டா�. 

ம�ற நா'4 ப�க*கைள9� ப��= வி3A - நA�தா>�காக அவ' கா�தி#�க 

ேவ��யதாயி�@. தி#வ+V� தா�Aகிறவைர தினசாியி' நA�தா+ 

அவாிடமி#2= கிைட�கவி�ைல. 

 

கிைட�த ேபா= அதி� அவ' க�க>�4� ெதாி2த �த� ெசBதி அ�ப�ேய 

அதி�2= ேபாக< ெசBவதாக இ#2த=. அைத� ப��கேவ =ணியாம� அவ' ெநI8 

'தி�தி�'ெக'@ ேவகமாக அ��=� ெகா�ட=. இதய�= உண�7க+ வி�மின. 

4�றின. 'எ�ப� அழாம� இ#�க ��கிற= ந�மா�' - எ'@ அவேன த'ைன9� 

த' மன�திட�ைத9� ெவ3க�ேதாA க�2= ெகா+கிற =யரமான அ2த< ெசBதிைய 

�த$� ப��க ேந�2தி#2தா� அத�க��ற� அதி� ேவெறைத9ேம ப��க அவ6�4 

மன� ஓடவி�ைல. 'இ�ப�9� Gட ஒ# =யர� வ#மா?' - எ'@ எ�ணி எ�ணி 

மன� உ#கி மா9� ெசBதி ெதாி2த= அ*ேக. அ<ெச1�=�க+ க�களி$#2= 

மைறயாம� 'அ=தா' உ�ைம', 'அ=தா' உ�ைம' - எ'@ எதிேர நி'@ 

க�கைள உ@�தின. அவேனா க� கல*கி மன� ெநகி!2= உண�7தைனயிழ2= 

ப=ைம ேபா� இரயி� பலகணி�4 ெவளிேய ெவறி�=� பா��தப� இைமயா= 

F�றி#2தா'. நி�காத சில நிைலய*கைள� கட2= ெச'3ரைல ேநா�கி விைர2த= 

இரயி�. இேதா ஆவ� அ�ப�Q� Gட� கட2தாயி�@. ெச'ைன ெந#*4கிற=. 

இ�ப� நட�4ெம'@ அவ' ஊ� �ற�பA� ேபா= நிைன�கவி�ைல. மனிதைன� 

திைக�க ைவ�4� காாிய*க+ எ�லா� இ�ப��தா' ேபாி�யாB வ2= நி�4� 

ேபா$#�கிற=. 

 

'அதி�Nடேம! உ' ைககளி� நா' யாைன பல� ெப@கிேற'. ஆனா� =யரேம! 

உ' ைககளி� நா' ந$2= பலFன�ப3A விAகிேற'' - எ'@ நவநீத கவி 
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ஓாிட�தி� எ1தியி#2த= நிைன7 வ2த=. இரயி� ஓAவதாக� ெதாியவி�ைல. 

ஊ�வதாக� ேதா'றிய=. ெசBதி�தாைள ந�பி�ைகயி�லாம�, ம@ப�9� எA�=� 

பா��தா'. ெபாBயி�ைல; உ�ைமதா'! நம�4� பி��காத உ�ைமக+ ெபாBக+ 

ஆகிவிAவ=மி�ைல. நம�4� பி��த ெபாBக+ உ�ைமகளாகி விAவ=மி�ைல. 

ஆைசக+ நம�4ாியைவ, ஆனா� விைள7க+ அ�பா�ப3டைவ. மனித6ைடய 

ேசாக� ஆர�பமாகிற எ�ைல ஆைச�4� விைள7�4� நAேவ இ#�கிற=. 

நிைன��� நிக!<சி�4� ஊேட எ*ேகா இ#�கிற அ2த d$ைழ எ�ைலயி� தா' 

மனித�க+ ெவ�ல7� ேதா�க7� ��கிற= ேபா?�. 

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

அ�தியாயஅ�தியாயஅ�தியாயஅ�தியாய� � � � ----    13131313    

 

சாதாரணமான சில#ைடய மரண�தினா� ஓ� உயி� ம3A� தா' ேபாகிற=. ஆனா� 

அசாதாரணமான ேவ@ சில#ைடய மரண�தினாேலா ஒ# ந�ல இய�கேம ேபாB 

விAகிற=. 

 

ந�லவ�க+ ெகAத?� அழி7� அைட2= ந$9� அேத ேவைளயி� தீயவ�க+ 

பய6� வள�<சி9� ெப@வ= ேபா� ெத'பA� பிரைம நிக!<சிக+ சில உ�A. 

ேநஷன� ைட�H மகாேதவ' எ'ற சிற2த ப�திாிைகயாள� மாரைட�பினா� 

தி_ெர'@ காலமாகிவி3ட ெசBதி, ப�திாிைகயி' மரண அறிவி��� ப4தியி� 

ெத'ப3A� =S�4ற< ெசBத அேத ேவைளயி�... ைப2தமி! நாவல�, 

பா�Aர*கனா#�4 அரசா*க�தாாி' அகாெதமி� பாி8 அளி�க�ப3�#�பதாக7� 

ஒ# ெசBதி ெதாி2த=. எ�தைன ெசBதிக+ ெதாி2தா?� அவ�றி� கவர�ப3A< 

ெச�லாம� மகாேதவனி' தி_� மரண< ெசBதி ஒ'ேற 84ணனி' உண�ைவ 

ஓ3டமற< ெசB= வி3ட=. அவ#�காக �2ைதய தின*களி� உதக ம�டல�=�4� 

Gh#�4� இைடேய9+ள கிராமேபா' ஊசி� ெதாழி�சாைலைய� பா��= வி3A 

வ2தைதெய�லா� கழிவிர�க�ேதாA நிைன7 G�2தா' 84ண'. காணி நில�ைத 

ஏைழ உழவ' உைழ�= உைழ�=... உரமா�கி� பயி� ெசBதா� ேபா� அவ� 

தனியாக வள��= நிைலநி@�திய 'ேநஷன� ைட�H'இதைழ9� - ='ப*கைள9� 

வ@ைமகைள9� உைடய அவ#ைடய ெபாிய 4A�ப�ைத9� நிைன�=� 

கவைலயிலா!2தா' அவ'. நிைன�பத�ேக தய*கி மைல�க�G�ய ெப#* 

கவைலயாB இ#2த= அ=. ='ப�பAகிறவ�கைள எதி��பதி� மரண�� அ�லவா 

�2தி� ெகா�A நி�கிற=? மகாேதவனி' மரண� ஒ# தனி மனிதனி' சாதாரண 

மரணமாக ம3A� அவ6�4� ேதா'றவி�ைல. ஒ# ந�ல இய�க�தி' 

மரணமாக7� ேதா'றி கவைலயிலா!�திய=. ெந�றி ேவ�ைவ நில�தி� வழிய 
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உ1= பாAப3ட ந�ல உழவ' ஒ#வ' அத' பயைன அைட9� �' மா�A 

வி3ட= ேபால 8த2திர< சி2ைதேயாA ஒ# ந�ல ப�திாிைகைய� ெதாட*கி 

வள��தவ�, அ= ஒளி ெப#கி ஓ*கிட� காணாம� மா�டைத எ�ணி எ�ணி 

ேவதைனயி� �!கினா' 84ண'. 

 

ெச'3ர� நிைலய�தி� இற*கிய ேபா= அத' கலகல�ைப9�, ஆரவார�ைத9� 

உணர� Gட ஆ�ற$'றி ஒ# இய2திர� ேபா� ெவளிேயறி வாடைக� காைர� 

ேத�னா' அவ'. மன�தி' =யர�� தAமா�ற�� அவைன நி�க7� ��யாம� 

�ற�தி?� த+ளாட< ெசBதன. மகாேதவைன� ேபா� த'மான�� 

த'ன�பி�ைக9� ெகா�A தனிேய ெவளிேயறி� ப�திாிைக நட�திய தீரனி' 

ேதா�விைய அ�ல= அழிைவ எதி�பா��= ஏ*கி� கிட�4� ெப#� ப�திாிைக 

�தலாளிக>�, எதிாிக>�, ெபாறாைம�கார�க>� இ2த மரண�=�காக உ+Vற 

எ�ப� எ�ப�ெய�லா� மகி!2தி#�பா�க+ எ'ெற�ணியேபா= அ2த 

எ�ண�ைதேய அவனா� தா*கி� ெகா+ள ��யவி�ைல. சாதாரணமான 

சில#ைடய மரண�தினா� ஓ� உயி� ம3A� தா' ேபாகிற=. ஆனா� 

அசாதாரணமான ேவ@ சில#ைடய மரண�தினாேலா ஒ# ந�ல இய�கேம ேபாB 

விAகிற=. மகாேதவ' இர�டாவ= விதமான மரண�ைதேய அைட2=வி3டதாக 

அவ6�4� ேதா'றிய=. அவ#ைடய இய�க� அழி2= ேபாவைத< 8த2திர< 

சி2தைன9+ள எ2த� தமி!� ப�திாிைகயாள6� வி#�ப மா3டா' எ'@ 84ண' 

அறிவா'. வாடைக� காாி� ேநேர மகாேதவ' F3��4 விைர2தா' அவ'. 

ேபாகிற வழியி� மன�தி� ஏேதா ேதா'றேவ ஒ# ெவ�றிைல பா�4� கைடயி' 

அ#கி� காைர நி@�தி அ'ைறய காைல 'ேநஷன� ைட�H' - ெவளிவ2தி#�கிறதா 

இ�ைலயா எ'@ விசாாி�பத�காக இற*கினா'. ந�ல ேவைளயாக அவ' பய2த= 

ேபா� வராம$�ைல. கைட �'� 'ைட�J'' வா�ேபாHட�க+ ெதா*கின, 

ப�திாிைக9� வ2தி#2த=. ஆனா� தைலய*கேமா ெசBதிகேளா அதிக� இ�ைல. 

மகாேதவனி' அ#*4ண*கைள� பாரா3A� இர*க� க3Aைரக>�, 

பிர�க�களி' அ6தாப� க�த*க>�, �ைக�பட*க>மாக எ3A� ப�க� ம3A� 

அ��= ெவளியிட�ப3�#2த=. �த� நா+ நA�பக� ப'னிர�A மணி�4 அவ� 

தி_ெர'@ மாரைட�பா� காலமாகியி#2தா�. ம�தியான� ப'னிர�A மணிவைர 

அவ� இ#2= கவனி�தி#2=� மgநா+ இத! நா? ப�க� தா� ெவளிவர 

��கிறெத'றா� இனிேம� நாைள �த� யா� கவனி�பி� ப�திாிைக எ�ப� 

ெவளிவ#� எ'ற ேக+வி ெபாிதாக எ12த= அவ' மன�தி�. 

 

"நா' ஒ# நா+ இ�லாம� ேபாBவிடலா�. ஆனா� இ2த� ப�திாிைக இ�லாம�  
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ேபாBவிட�Gடா=" எ'@ மகாேதவ' வாB�4 வாB உ@தி G@� ெசா�க+ 

நிைன7 வ2= 84ணைன� க� கல*க< ெசBதன. ப�திாிைகைய விைல�4 வா*கி 

அவ' கைட வாயி$ேலேய பிாி�=� பா��த ேபா= - வியாபார�=�4� அதிகமான 

க#ைணேயாA, "ஆசிாிய� ெரா�ப ந�லவ�*க. தி_�6 ேபாயி3டா#. நாைள�4 

இ2த� ேப�ப� வ#ேமா வராேதா?... இைத�தா' வா*கி� ப��ேபனி'6 

பி�வாதமாக இ#�கிறவ*க இனிேம ச*கட�பAவா*கேள'6 கவைலயாயி#�4" - 

எ'றா' கைட�கார'. 

 

அைத� ேக3A� ெகா�ேட வாடைக�காைர ேநா�கி நக�2தா' 84ண'. கா� 

ம@ப�9� �ற�ப3ட=. ஐH ஹ7H ப�க� தி#�பி மகாேதவனி' F3A�4 �' 

கா� நி'ற ேபா= - அவ� நீ�=< ெச'ற 4A�ப�தி' கவைல9� - அைதவிட� ெபாிய 

4A�பமான இைத�தா' வா*கி� ப��ேபாெம'@ பி�வாதமாக ைட�ைஸ 

வா*கி� ப��4� ந�ல வாசக� 4A�ப�ைத� ப�றிய கவைல9� ேச�2ேத 

84ணைன வா3�ன. F3A வாயி$� G3ட� G3டமாக யா� யாேரா நி'றா�க+. 

84ணைன� பா��த=� மகாேதவனி' மைனவி ேகாெவ'@ கதறியழ� 

ெதாட*கிவி3டா+. 4ழ2ைதக+ வய= வ2த ைபய', ெப� எ�லாைர9� ேச��=� 

பா��க� பாிதாபமாயி#2த=. ேவதைன மி4தியி� ச�பிரதாயமாக� =�க� 

விசாாி�பத�4� ேதைவயான சாதாரண< ெசா�க+ Gட அ�ேபா= அவ6�4� 

கிைட�கவி�ைல. வாயி��ற� வ2= ப�= நிமிட�=�4 ஒ# தர� அ6தாப� 

த2திகைள� ைகெய1�தி3A வா*கிய வ�ண� இ#2தா�க+. =�க�=�4 

வ#ேவா� ேபாேவா� G3ட� அதிகமாக இ#2த=. ச�பிரதாயமான =�க�ைத ஒ# 

வழியாக� ேக3A ��2த பிற4, "ஆMைஸ யா� கவனி�கிறா�க+? அA�த வார� 

ெவளியிட ேவ��ய இ�டH�ாிய� ஸ�ளிெம�3 அைர4ைறயாக இ#�4ேம..." 

எ'@ ெம�ல விசாாி�தா' 84ண'. 

 

"ஆMH எ'ன ேவ��� கிட�கிற=? பாழாB� ேபான ஆMH தாேன அவைர இ�ப� 

வாாி� ெகா�A ேபாயி�@. இத�காக இரா� பகலாக உயிைர வி3A உயிைர 

வி3A�தா' இ�ப�யா<8..." - எ'@ அ2த அ�மா+ க�ணீ#�கிைடேய 

4�றினா+. அ�ேபா=+ள நிைலயி� அவ�களிட� இைத� ப�றி விசாாி�=� 

பயனி�ைல எ'@ உண�2த 84ண' - மகாேதவனி' ��த ைபயைன� தனிேய 

வாயி��ற� அைழ�=< ெச'@ விவர*கைள விசாாி�தா'. அவ6�4� விவரமாக 

எ=7� சாியாக� ெதாியவி�ைல. 

 

"கிராம�தி$#2= ெபாிய�பா வ2தி#�கா�; காைலயிேலேய 'ைட�H' ஆM8�4� 

�ற�ப3A� ேபானா�, இ'6� தி#�பி வரவி�ைல. ேபாற=�4 �'ேன 
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அ�மாவிட�� ேபசி வி3A�தா' ேபாயி#�கா�. அேநகமாக ெமஷி'ேம', 

ஃேபா�ெம', க�பாa3ட�க>�ெக�லா� இ'னி�ேக கண�4� தீ��=டறதாக 

ஏ�பாA. நாைள�4� ேப�ப� வர= ச2ேதக�. பிரHைஸ9� வி�க< ெசா�$ அ�மா 

ெசா�$யா<8" - எ'@ ைபய' இ1�=� ேபசி நி@�திய ேபா= 84ண' அ�ப�ேய 

திைக�= நி'@ வி3டா'. 

 

அ2த ஏ�பாA மகாேதவனி' ஆ'மாைவ9� ெகா'@ விA� ேபா$#2த=. 

 

"எ*ேகயாவ= அட*கி ேவைல பா��தா?� பா��தி#�கலா�. மகாேதவ' ப�திாிைக 

ெதாட*கி அதிேலேய ெச�=� ெதாைல2தா�! ப�திாிைக9� ெச�த=" - எ'ற மான� 

4ைறவான ேப<8 இ2த உலகி� எழாம� உயிைர� ெகாA�தாவ= தA�= விட 

ேவ�Aெம'@ அவ' தவி�தா'. ஒ# ந�ல ப�திாிைகயாளனி' மன�ைத 

இ'ெனா# ந�ல ப�திாிைகயாள' தா' �ாி2= ெகா+ள ��9�. மகாேதவனி' 

அகால மரண�ைத விட� ெகாAைமயான= அவ#ைடய ப�திாிைகயி' நி�ப2தமான 

மரண� எ'பைத அவ' உயி�� தவி�ேபாA உண�2தா'. =��தா'. 

 

'கைடசி ந�ல எ1�தாளனா� Gட ஒ# ப�திாிைகைய இ2த நா3�� ெவ�றிகரமாக 

நட�4�ப� நிைலநா3�வி3A� ேபாக ��யவி�ைல' - எ'ற அவந�பி�ைகயான 

எ�ண� ெபா=ம�களிட� நிைல�= விடேவ இ= உத7� எ'@ அவ6�4� 

ேதா'றிய=. மகாேதவ6�4� தா' ெசBய ேவ��ய மிக� ெபாிய மாியாைத அ2த� 

ப�திாிைக நி@�த�ப3A விடாம� கா�ப= தா' எ'@ அவ6�4� �ாி2த=. உ+ேள 

ஓ�னா'. மகாேதவனி' மைனவியிட� இல3சிய�ைத< ெசா'னா� அ2த� =�க 

ேவைளயி� அ= �ாியா= எ'ப= அவ6�4� ெதாி9�. எனேவ இலாப நNட� 

கண�ைக� ெதாட*கி� ப�திாிைகைய� ெகாIச நா3க>�4 நி@�தாம$#�ப= பல 

வைகயி?� இலாப� த#� எ'ப= ேபா� பி�வாதமாக வாதிட நிைன�தா' அவ'. 

அ2த �ய�சியி?� �த$� ேதா�விேய கிைட�த=. அவ' Gறிய= அவ�க>�4� 

�ாியவி�ைல. 

 

"ேப�ப#�4� கட', ைம�4� கட', இட வாடைக நிைறய பா�கி நி�கிறதா�... நா' 

ெப� பி+ைள. தனியா எ�ப� இைதெய�லா� அைட�க ��9�. அ�ப�ேய 

நட�தினா?� அவ� உயி#�ேக எமனாக ��2த= - எ'ைன ம3A� வாழ வ<சிட� 

ேபாறதா எ'ன?" எ'@ தீ�மானமாக ம@�தா+ அ2த அ�மா+. அ��ற�� 

ெபா@ைம இழ�காம� அ2த அ�மாேளாA விவாதி�தா' 84ண'. 
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"இEவள7 கட6� இ#�பதா� தா' அைத� ெதாட�2= நட�=வ= 

ந�லெத'கிேற'. அவ� அ#�பாAப3A� ப�தாயிர� )பாB வைர விள�பர*க+ 

ேசகாி�த 'இ�டH�ாிய� ஸ�ளிெம�3' அைர4ைறயாக� கிட�கிற=. ப�திாிைக 

நி'@ வி3டாேலா அEவள7� F�. நட2தா� அEவள7 கட6� அைட9�. 

அவ#ைடய ஆைச9� அழியா=. ந�ல கால�� விைரவி� பிற�4�. தய7 ெசB= 

இதி� எ'ைன ந�பி வி3A வி3டா� உ*க>�4 நா' நாைள நி<சயமாக ந�ல பதி� 

ெசா�ல ��9�" எ'@ ம'றா�னா' 84ண'. இ@தியி� ஒ# வழியாக அ2த 

அ�மா+ மனமிர*கிய=. ைபயனிட� விவர� ெசா�$< 84ணேனாA Gட 

அ6�பினா+. 84ண' மகாேதவனி' ��த ைபயேனாA த��< ெச3�� 

ெத#வி$#2= ைட�H காாியாலய�=�4 விைர2தா'. அ*ேக மகாேதவனி' 

சேகாதர#�4� ெதாழிலாள�க>�4� விவாத� நிக!2= ெகா��#2த=. ேப<8 ஒ# 

��7�4 வரவி�ைல. 84ணைன� க�ட=� ெதாழிலாள�க+ 

�கமல�<சியைட2தன�. 

 

"சா� நீ*கேள ெசா�?*க... ஐயா அ#�பாAப3A வள��தைத ஒேர நாளி� இ1�= 

���பி3A எ*கைளெய�லா� ெத#விேல நி@�திடற= உ*க>�ேக சாியா� 

பAதா?" - எ'@ 84ணைன� ேக3டா�க+ ஃேபா�ெம6� பிற ெதாழிலாள�க>�. 

இத�4+ மகாேதவனி' மக' ெபாிய�பாைவ உ+ேள தனியாக அைழ�=< ெச'@ 

ஏேதா விவர� Gறேவ அவ� தி#�பி வ2= சாவி� ெகா�ைத< 84ணனிட� 

ெகாA�=வி3A, "சா�! இனி ேம� உ*க பாA. ேபசி� தீ��=�4*க" - எ'றா�. 

 

"தீ��பத�4 ஒ'@மி�ைல. ேபானவ#�4 நா� ெசBகிற ெபாிய மாியாைத அவ� 

ந�பி�ைகைய� ெதாட�2= ெசயலா�4வ=தா'" - எ'றா' 84ண'. 

 

அA�த கண� ெட$பிாி�ட� ஒ$ 8@8@�பாக இய*கிய=. அ<8� ேகா��பவ�க+ 

விைர2தா�க+. 84ண' க�ேபாஸு�4< ெசBதிைய� தயாாி�=� ெகாA�பதி� 

ஈAப3டா'. இ'ெனா#�ற� இ�டH�ாிய� ஸ�ளிெம�A�கான ேவைலக>� 

ெதாட�2தன. 

 

மகாேதவனி' மைற7 ப�றி9� இத�4� பி'6� அவைர ந'றாக நிைன7 Gற 

ஒேர வழி அவ#ைடய ப�திாிைக தா' எ'பைத� ப�றி9�, 84ணேன உ#�கமாக 

ஒ# தைலய*க� எ1தினா'. ப�பரமாக� காாிய*கைள< ெசB= அ'@ மாைலயி� 

ெவளியாக ேவ��ய சி3� எ�ஷைன9� அ6�பி ெவளி\�� பா�ஸ�கைள9� 

அ6�பி ���த ேபா= 84ண' கைள�= ேபாயி#2தா'. ஆனா?� தைல சிற2த 
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இல3சியவாதி ஒ#வ� ெதாட*கிய ப�திாிைக ஒ# நா+ Gட நி�காம� ெவளிவ2= 

வி3ட= எ'ற ெப#மித� மன�தி� இ#2த=. ப�திாிைக நி<சயமாB நி'@ 

ேபாBவிA� எ'@ எதி�பா��தி#2த பண� ெப#<சாளிக>�4 அ= ெபாிய 

அதி�<சியாக7� இ#2த=. கைள�ேபாA அ'றிர7 அவ' அைற�4� தி#��� 

ேபா= - வழியி� தாமH ம'ேறாவி' 4திைர< சிைலைய� பா��க ேந�ைகயி� 

மகாேதவைன நிைன�= ஓாி# கண*க+ க� கல*கினா'. அ�ப�� கல*கிய 

ேபா= அ2த< சிைல திைக�= நி�ப= ேபா$#2த=. ப�திாிைக நட�தி ெவ�றி காண 

ேவ�Aெம'ற ைவரா�கிய�ேதாA ம@ப� நிமி�2= திடமாக� பா��த ேபா= அ2த< 

சிைல விைரவாக நக�வ= ேபால7� இ#2த=. ஒ#நா+ இர7 பிரா3ேவயி$#2= 

நட2ேத FA தி#��� ேபா= இ2த< சிைலைய� கா�பி�= மகாேதவ' த'னிட� 

Gறிய வா�கிய*க+ அவ6�4 அ�ப�ேய நிைன7 வ2தன. 

 

"ைகயி� வசதிேயாA நா� ேவகமாக வா!�ைகயி' காாிய*க>�4 ஓ�யா� 

அைல2= ெகா��#�4� ேபா= - இ2த< சிைல ேபாலேவ ப3�ன� �1வ=� 

உ�சாகமாB ஓAவதாB� ெதாி9�. ைகயி� வசதியி�லாம� நா� தய*கி மைல�= 

நி�4� ேபா= இ2த< சிைல ேபாலேவ ப3�ன� �1வ=� சிைலயாக< சபி�க�ப3A 

வி3ட= ேபா� ேதா'@�. நா� ஓ�னா� உட' ஓAகிற சிைல இ=. நா� நி'றா� 

உட' நி�கிற சிைல9� இ=தா'!" 

 

இ2த வா�கிய*க+ இவ�ைற< ெசா�$வி3A� ேபானவாி' மைற7�4� பி' 

இ�ேபா= இ'6� அதிக� ெபா#+ நிைற7+ளைவயாக� ேதா'றின அவ6�4. 

 

காைலயி� இரயி$$#2= இற*கிய=� ேநேர ஐHஹ7H ப4தியி$#2த 

மகாேதவனி' F3A�4� ேபாB அ*கி#2= அ�ப�ேய த��< ெச3�� ெத#வி� 

ேபாB அ'ைறய 'ைட�H' ெவளிவர ஏ�பாAக+ ெசBவதி� �ைன2= வி3டத' 

காரணமாக< 84ண6�4 - நீராடேவா, உைட மா�றி� ெகா+ளேவா Gட 

ேநரமி�ைல. அதனா� இரவி� அைற�4� தி#�பிய=� ேவ�ைவயட*க ெநAேநர� 

'ஷவாி�' நி'றா' அவ'. தைலயி� 4ளி�2த த�ணீ� இற*கிய=� சி2தைன 

8@8@�பைட2த=. மகாேதவ' வி3A< ெச'ற 'ேநஷன� ைட�H'ஐ எ�ப� 

எ�லா� வள��= 'ஒ# 8த2திர< சி2தைனயாளனி' ெவ�றியாக அைத இ2த 

நா3A�4 நி)பி�க ேவ�A�' - எ'பைத� ப�றி எ�ணலானா' 84ண'. 

ைட�J' �த� இதழி� 8த2திர< சி2தைனயாள�க+ ப�திாிைக ெதாட*4வைத� 

ப�றி9� அவ�க+ ெவ�வைத9� ேதா�பைத9� ப�றி9� 4றி�பிA� ேபா= Gட, 
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"எ*க+ ேபா��கள� மிக7� சிறி=. வசதிகளா?�, க#விகளா?� 4ைற7ைடய=. 

இதி� சில� ம�யலா�. சில� அழியலா�. சில� தளரலா�. சில� ேதா�கலா�. ஆனா� 

இ'@ ேதா�4� ஒEெவா# ந�ல ேதா�வி9� நாைள ெவ�ல ேவ�Aெம'@ 

=��4� ப�லாயிர� ேபனா Fர�கைள உ�டா�கி விAகிற ச�தியமான 

ேதா�வியாக இ#�4ேம ஒழிய ஒேரய�யாக ஒA*க< ெசB= விAகிற ஊைம� 

ேதா�வியாக இ#�கேவ இ#�கா=. எ*கைள விட வசதிக>� க#விக>� 

உ+ளவ�கைள ெவ�வத�4 எ*களிட� மேனாபல� ம3A� தா' இ#�கிற=. 

நா*க+ தள#� ேபா= எ*கைள� ேபாலேவ மேனாபல�+ள ஆயிரமாயிர� Fர�க+ 

எ*கைள� ெதாட�2= இ2த� கள�தி� ேபாாிAவா�க+ எ'ற ந�பி�ைகைய� 

பைட�க ��9மானா� அ=ேவ எ*க+ சாதைனயாக இ#�4�." 

 

-எ'@ உண�7 ெபா*க� ெபா*க ஆ*கில�தி� எ1தியி#2தா�. அ�ேபா=, இ2த 

�த� இத! வா�கிய*கைள� பல �ைற ப��=� ப��= மன�பாடேம 

ெசBதி#2தா' 84ண'. அ�ேபா= 'ேநஷன� ைட�J'' ஆர�ப கால�தி� அவ� 

எ1திய தைலய*க*கைள� ப��= இர*கிய ேவக�தி� - நகாி' பல ப4திகளி� 

எ*ெக*ேகா பணி�ாி9� ப�லாயிர�கண�கான க�பாJ3ட�களி$#2= - �)� 

ாீட�க+ வைர எ�லா#� தினசாி 'ைட�H' வா*4வைத ஒ# ேநா'பாக� 

ெகா��#2தா�க+ எ'பைத9� 84ண' அறி2தி#2தா'. அ�ப� ஒ# 8ய 

ெகௗரவ�ைத9� - த'ன�பி�ைகைய9� பைட�தவ#ைடய �ய�சிைய ெவ�ல< 

ெசBவதி� அேத விதமான 8ய ெகௗரவ�� த'ன�பி�ைக9� உ+ள அA�த 

தைல�ைற� ப�திாிைகயாள' எ'ற �ைறயி� தன�4� இ'@ ெப#�ப*4 

உ�ெட'@ எ�ணி விரத� C�ட= அவ' உ+ள�. 

 

அவ' நீரா� உைட மா�றி� ெகா�A அைறைய� C3�ய பி' சா�பா3A�காக 

ெமHJ�4� �ற�ப3ட ேபா=, அ�ேபா=தா' அவ' ஊாி$#2= தி#�பியைத� 

கவனி�த அைற� ைபய' அவ' ஊாி� இ�லாத நா3களி� அவைன� ேத� 

வ2தவ�கைள� ப�றிய விவர*கைள ஓ� வ2= ெதாிவி�தா'. ைபய' 

Gறியதி$#2= 84ணனிட� ைகமா�றாக� பண� வா*கி� ெகா�A ேபாயி#2த 

பால�கா3A� ெப� கமல� இர�A �ைற9� =ளசி நா'4 �ைற9� அவைன� 

ேத� வ2தி#�பதாக� ெதாி2த=. ேவ@ சில ந�ப�க>� ேத� வ2தி#2தா�க+. 

ெட�$யி� நைடெபற இ#�4� அகில இ2திய ப�திாிைகயாள� ச*க மாநா3A 

அைழ�பி$#2= பா�Aர*கனாாி' உ+V�� க2த �ராண� பிரச*க அைழ�� 

வைர அைழ���க>� க�த*க>மாக ஒ# ெகா�=� தபா�க>� அைற�4+ 

வி12= கிட2தன. அவ�ைற உடேன பா��4� 8@8@��� ஆ�வ�� Gட அ'ைறய 

மனநிைலயி� அவனிட� இ�ைல. 
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"யாராவ= ��கியமானவ�க+ ேத� வ2= அவசிய� பா��தாக ேவ�Aெம'@ 

வ��@�தினா� ம3A� இ2த விலாச�ைதேயா ஃேபா' ந�பைரேயா அவ�க>�4� 

ெகாA. இனிேம� எ'ைன இ*ேக அைறயி� பா��ப= சிரம� எ�ேபாதாவ= தா' 

வ#ேவ'. சில சமய� இர�ெடா# நா+ வராமேல இ#�4�ப�9� ஆகி விA�" 

எ'@ ைபயனிட� ேநஷன� ைட�H விலாச�ைத9� ஃேபா' ந�பைர9� 4றி�=� 

ெகாA�தா' 84ண'. 

 

பா�$ெம��� ஏேதா ஒ# ��கியமான ப3ெஜ3 விவாத� நட2= ெகா��#2த 

சமய� அ=. அ2த< சமய�தி� ஒ# தினசாியி' கடைமக>�,8@8@��� அதிகமாக 

இ#�க ேவ�A�. ஆதலா� ப�திாிைக தாமதமாக வ#வேதா, உாிய �=< ெசBதிக+ 

ெவளிவராம� ம�ற� ப�திாிைககளி' �2திய பதி�பி� வ2தைதேய மா�றி� திாி�= 

ெவளியிAவதாக அைமவேதா ேபைரேய ெகA�= விA�. ைட�J' மகாேதவ' 

இ�தைன ஆ�Aகளாக� கா�பா�றி வ2த ப�திாிைக� தர� சிறி= Gட இற*கிவிட� 

Gடாெத'ற அ�கைற ெச?�=வதி� 84ண' மிக7� கவனமாயி#2தா'. அதனா� 

ம@நாளி$#2= இய?மானா� 'ேநஷன� ைட�H' காாியாலய�திேலேய த*கி 

இரா�பகலாக உைழ�க� க#தியி#2தா' அவ'. த'6ைடய இளைம9�, 

உைழ�4� ஆ�ற?� அ2த� ப�திாிைகைய நிைல நி@�=வத�காகேவ 

அ��பணி�க�பட ேவ�A� எ'ப= அ�ேபா= அவ' ைவரா�கியமாக7� - 

இ'6� அ1�தமாக< ெசா�ல� �42தா� ஒ# ெவறியாக7ேம இ#2த=. அ2த< 

சமய*களி� அவ6�4 ேவெறைவ9ேம நிைனவி� இ�ைல. ஊாி$#2= 

தி#�பிய=� ஞாபகமாக� தன�4� ெதாிவி�க< ெசா�$யி#2த =ளசிைய� ப�றி 

விசாாி�பைத9� அவ' மற2தா'. அவ+ சில�ைற ேத� வ2ததாக7� பல�ைற 

ஃேபா' ெசBததாக7� லா3^ ைபய' ெதாிவி�=� அவ' அத�4 இர*கேவா 

உ#கேவா ��யாம� ேவ@ கவைலக>� தாக*க>� அவைன< D!2தி#2தன. 

ேகாைவயி$#2= ெசௗ�கியமாக� தி#�பியத�4� த*ைக�4 ஒ# க�த� எ1த 

எ�ணி9� அைத< ெசBய ��யவி�ைல. C�ெபாழி$$#2= தன�4 வரேவ��ய 

'பிராவிட�A ஃப�A' �த$ய ெதாைககைள9�, த'6ைடய ��தக*க+ வி�ற 

வரவி$#2= ேசமி�= ைவ�தி#2த ஒ# ெப#2ெதாைகைய9�, 'ெர�காி* 

�பாJ3'�� ேபா3�#2த ெதாைகயி$#2= எA�த ஒ# ெதாைகைய9� திர3� �1 

�<சாக மகாேதவனி' 'ைட�J'� �தWA ெசB= அைத நிைல நி@�திவிட� 

தி3டமி3�#2தா' அவ'. =ரதி#Nடவசமாக அவ' திர3�ய ெதாைகயி� �'ேப 

மகாேதவனிட� அவாி#2த ேபா= த2த= ேபாக மீத�+ள ெதாைக �1வ=� 

ைட�ஸு�4 ஏ�ெகனேவ இ#2த கட'கைள அைட�கேவ 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 பய�தி� கட'கார�க+ D!2= 

ெகா�A ஒேர சமய�தி� ெந#�4� பாவ�=�4 ஈA ஏ=? அ2த� கட' 

ெகாAைம9� ைட�ஸு�4 இ#2த=. 'ைட�H' நி'@ விடாம� ெவளிவர ேவ��ய 

ெபா@�ைப< 8ம�க� ெதாட*கிய இர�ெடா# நா3களிேலேய 84ண6�4 இ2த< 

D!நிைல ந'4 ெதாி2= வி3ட=. ஆனா?� அவ' தளரவி�ைல. மகாேதவனி' 

4A�ப�தாைர� கல2தாேலாசி�த பி' 'நி@வியவ� மகாேதவ'' எ'ற ெபயைர� 

ப�திாிைக� ெபயாி' கீேழ அ<சி3A விAவத�4 ஏ�பாA ெசB=வி3A ம�ற� 

ெபா@���கைள� த' ெபய#�4 மா�றி� ெகா�A 'ேநஷன� ைட�H' ெதாட�2= 

ெவளிவர� ெபா=ம�க+ ஆதரைவ� ேகாாி உ#�கமான அறி�ைக ஒ'ைற எ1தி 

ெவளியி3டா' 84ண'. 

 

"எ*க+ ேபா��கள� மிக7� சிறிய=. வசதிகளா?� க#விகளா?� 4ைற7ைடய=" - 

எ'@ ெதாட*கி மகாேதவ' ைட�H �த� இதழி� ெவளியி3�#2த 

வா�கிய*கைள9� அ2த அறி�ைகயி� 4றி�பி3�#2தா' அவ'. 84ணனி' 

கைதகளா?�, நாவ�களா?� க3A�A மய*கிய வாசக�க+ தமிழக�தி?� கட� 

கட2த நாAகளி?� நிைறய இ#2தா�க+. அவ�க+ இ2த அறி�ைகயா� ெபாி=� 

கவர�ப3�#�ப= அA�தA�த தின*களி� ெதாட�2= வ2த ஆதர7� 

க�த*களா?�, 'ெச�' மணி ஆ�ட�களா?� நி)பணமாயி�@. சில� த*க 

ேமாதிர*கைள9�, ெபா' வைளய�கைள9�, ெபா� ச*கி$கைள9�, 

சவர'கைள9� Gட நிதியாக ைட�ஸு�4 அ6�பியி#2தா�க+. ம�ற� 

ப�திாிைகயாள�க+ விய�4�ப�9�, அதிசயி�4�ப�9� - ஏ' - 

ெபாறாைம�பA�ப�யாக7�, இ#2த= இ2த அ'� ெவ+ள�. 

 

ெகா1�த பண� ெப#<சாளியா� நட�த�பA� எதி��தர��� ப�திாிைக ஒ'@ மன� 

ெவ2= �ைக<செலA�= - 'ைட�H பி<ைச எA�கிற=' - எ'ப= ேபா� 4றி�பாக� 

கி�ட� ெசB= எ1தி இைத� ேக$ ெசBத ேபா=, 'பி<ைச எA�க� Gட 

ேயா�கியைத இ�லாதவ�க+ எ1திய வா�கிய� இ=' எ'@ தைல�பி3A அ2த� 

ப4திைய9� ைட�Jேலேய எA�=� ேபா3டா' 84ண'. அதனா?� ைட�H 

வாசக�களி' அ6தாப� ெப#கி�ேற ஒழிய� 4ைறயவி�ைல. காைல, மாைல 

ேவைளகளி� அவ6�4� பிரதிபல' எதி�பா��காம� உதவ உைழ�க� பல 

ந�ப�க+ ேத� வ2தன�. 'ைட�H' அ?வலக� எ�ேபா=� கலகலெவ'றி#2த=. 
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�'� அவனிட� பண உதவி ெப�@ அ2த ந'றி நிைறேவா�#2த பால�கா3A� 

ெப� கமல� இலவச 'ைட�பிHடாக' வ2= காைல மாைல ேவைளகளி� அ?வலக 

ச�ப2தமான க�த*கைள ��= ��தாக அ��= அ6�பினா+. மனித�களி' 

உ�ைம அ'பி� 'ைட�H' ஓ� ச�திய இய�கமாக வள�2த=. ெவளியிட�ப3ட 

'இ�டH3ாிய� ஸ�ளிெம��'' - வ#மான� சிறி= கால� தா�4� பி��த=. 

மகாேதவனி' 4A�ப�=�4 மாத� �த� ேததி பிற2த=� ஐd@ )பாB உதவி� 

ெதாைக ெகாA�க ஏ�பாA ெசB= மிக7� சிரமமான நிைலகளி?� அ2த 

ஏ�பா3ைட� ேததி தவறாம� நாணயமாக� கா�பா�றி வ2தா' 84ண'. 

மகாேதவனி' மைனவி�4� 4ழ2ைதக>�4� அ2த� 4A�ப�தா#�4� இ�ேபா= 

அவ' ேம� ஒ# சேகாதர பாச�� ந�பி�ைக9� ெப#கியி#2த=. அ2த உைழ�பி' 

ேவக�தி?�, அள7�4 மீறி< 8�றி� திாி2= அைலய ேந�2ததி?� 84ண' க@�= 

இைள�=� ேபாயி#2தா'. ேவளாேவைள�4< சாியாக உ�ண ��யா= ேபாயி�@. 

பல ேவைளகளி� 'உ�ண ேவ��ய ேவைள இ=' எ'பைத நிைன7 Gற7� 

��யாம� ேவ@ ேவைலகளி� �!கி இ#�4�ப� ேந�2த=. =ளசிைய ம3A� 

அவ' ச2தி�கேவ ��யவி�ைல. க�ணா�யி� எ�ேபாதாவ= �க�ைத� பா��4� 

ேபா= க@�= இைள�தி#�ப= நிைன7 வ2தா�, 'இ2த நிைலயி� =ளசி த'ைன� 

பா��தா� மிக7� ேவதைன� பAவா+' - எ'ப=� ேச�2ேத நிைன7 வ#�. அவ+ 

ஊாி� இ�ைலயா, இ#�கிறாளா எ'பைத� Gட அவனா� ெதாி2= ெகா+ள 

��யவி�ைல. ெதாி2= ெகா+வத�4 ஓB7� வாB��� Gட இ�ைல. ஊாி� 

இ#2தா� =ளசி =ர�தி� =ர�தி� தன�4 ஃேபா' ெசBவா+ எ'ப=� தவறாம� 

ஞாபக� வ2த=. அவளா� எ*கி#2தா?� த'ைன� ேத� வராம� இ#�க ��யா= 

எ'பைத9� அவ' நிைன7 G�2தா'. மனித6�4+ேள �லாதாரமாக மைற2= 

கிட�கிற ெநIச�கன� அ'பினா� தா' ^வ$�கிற= எ'பைத உண�வ= ேபா� 

அ�தைன பரபர�பான ேவைலகளிைடேய9�, '=ளசி வரவி�ைல' - '=ளசி ஃேபா' 

ெசBயவி�ைல' - எ'பைத அ2தர*கமாக நிைன�பதி$#2= த'ைன அவனா� 

தவி��=� ெகா+ள ��யவி�ைல. ெசா�ல� ேபானா� அ= ஒ# ஞாபகமாக7� 

ஏ�கமாக7� Gட இ#2த=. ஆயிர� ேப� =ைண நி�கிறா�க+, உத7கிறா�க+, 

அ'� ெசBகிறா�க+ எ'பதி� எ�லா� Gட தி#�தி கா�கிற மனித மன� - 

ஆ'மாேவாA கல2= வி3டா� ேபா'ற யாேரா ஒ#வ� =ைண நி�க வரவி�ைலேய 

எ'பத�காக ஏ*4கிற இ2த அ2தர*க�ைத எ�ணி விய2தா' 84ண'. 

ஒEெவா#வ6ைடய மன�ைத9� அவ6ைடய வா!�ைக �1வ=� இ�ப� ஏ*க 

ைவ�பத�4 யாராவ= ஒ#�தி இ#�பா+ ேபா$#�கிற= எ'@� ஒ# பிரைமயான 

த�=வ� Gட� ேதா'றிய= அவ6�4. ெவளிேய �ற�ப3A� ேபாB விசாாி�க7� - 

ெதாி2= ெகா+ள7� ��யாம� அதிக ேநர� அ#கி$#2ேத கவனி�க ேவ��ய 
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நி��ப2த� ஒ'@ 'ேநஷன� ைட�J�' இ#2த=. ெசBதிகேளா, த2திகேளா, 

கிைட�க� கிைட�க அவ�ைற� பிாி�= வைக�பA�தி அ<8� ேகா��பவ�க+ 

ைகயி� ெகாA�= - அவ�க+ ஒEெவா'றாக அ<8� ேகா�=� ெகாA�த பி' பிைழ 

தி#�தி ம@ப�9� சாி பா��= - அ<சிட ேவ��யி#2த=. ம�ற தினசாிகேளாA 

ேபா3�யி3A< ெசBதிகைள விைரவாக7� �'பாக7� த#வத�4 ேவ��ய 

வசதிக+ இதனா� 4ைற2தி#2தன. விைரவாக� 'க�ேபாH' ெசBவத�4 'ைட�H' 

ேபா'ற ந�ல தினசாி�4 நFன 'மாேனா ைட�' இய2திர� ஒ'@ ேதைவயாயி#2த=. 

அ2த இய2திர� ைவ�தி#2த ம�ற தினசாிகேளாA ேபா3� ேபாடவாவ= 

ைட�ஸு�4� அ= ேதைவயாயி#2த=. 'மாேனா ைட�' இய2திர� இ�லாததனா� 

84ண6� பிைழ தி#�=ேவா#�, இர�ேடா� உதவியாசிாிய�க>� அதிக ேநர� 

பாAபட ேவ��யி#2த=. க�பாJ3ட�க+ மா�றி மா�றி� 'க�ேபாH' ெசBய அதிக 

ேநர� ஆயி�@. நிைறய� �=��=< ெசBதிகைள� ெகாA�க7� ��யாம$#2த=. 

'க�பாJ3ட�'களி' ெதாைகைய� GAதலா�கலா� எ'றா� தமிழி� 

க�பாJ3ட�க+ கிைட�த அள7 ஆ*கில�தி� 'க�ேபாH' ெசBய� ெதாி2தவ�க+ 

அதிகமாக� கிைட�கவி�ைல. வைலேபா3A� ேத�� பி��க ேவ��யி#2த=. 

கிைட�காதேபா= இ#�கிறவ�கைள ைவ�=� ெகா�ேட 84ண' சிரம�பட 

ேவ��யி#2த=. 84ண' அ2த� காாியாலய�தி� ெபா@���கைள கவனி�க� 

ெதாட*கிய நாளி$#2= இர7 பக�க+ ஓAவ= ெதாியாம� ேபாயி�@. ேவளா 

ேவைள�4 உண7 இ�லாததா� உட� நல� ெக3A வி3ட=. சாியான =ைணேயா, 

ஆதரேவா, அ2தர*க� �ாி2த ந3ேபா இ�லாம� அவ' ேவதைன�ப3A� 

ெகா��#2தா'. ஆனா� அ2த ேவதைனயி?� ஒ# மன நிைற7 இ#2த=. 'ச�திய 

Fர' ஒ#வ' ம�2த ேபா��கள�தி� அவ6ைடய ச�திய� பணிைய� தா*கி� 

ெதாட�2= ேபாாிAகிேற'' - எ'ற ெப#மித�ைத உண�வத' �லேம த' 

கவைலகைள அவ' மற�க ��2த=. 

 

"இ2த� பIைச� பய�க+ எ�லா� எ�தைன நாைள�4� ப�திாிைகைய நட�தி விட 

��9�? யாைனைய� க3�� தீனி ேபாடற காாிய� இ=" எ'@ நாகசாமி த'ைன� 

ப�றி யாாிடேமா அல3சியமாக� ெதாிவி�தி#2த ெசBதி, 84ண' கா=வைர 

எ3�யி#2த=. 'Fரைன அவனறிய அல3சிய� ெசBகிறவ' த'6ைடய அல3சிய< 

ெசா�களாேலேய அவ6ைடய பல�ைத� பல மட*4 ெப#�கி வி3AவிAகிறா'' - 

எ'பைத நாகசாமி அறிய மா3டா�. அவ� அல3சியமாக நிைன�கிறா� 

எ'பதாேலேய 84ண6�4� த' இல3சிய*களி� கவன�� பி�வாத�� 
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ெப#கியி#2த= எ'னேவா உ�ைம. �த' �த$� மகாேதவ' 'ைட�ைஸ' 

வாரா2திர< ெசBதி அLப2த� ேபா� தா' 8#*கிய அளவி� ெதாட*கி நட�தினா�. 

சிறி= கால�தி� அ= தினசாியாக ெப#கிய=. அ�ப� அ= தினசாியாக வள�2= 

ெப#கியேபாேத நாகசாமிைய� ேபா'ற ெப#� ப�திாிைக �தலாளிக>�4� தா*க 

��யாத அDைய9� - ஆ�றாைம9� உ�டாகியி#2த= 84ண6�4� ெதாி9�. 

த'ேனாA ெதாட�பி�லாத யாேரா ஒ# 8த2திர� ப�திாிைகயாளராகிய 

மகாேதவனி' ப�திாிைக வள�2= தினசாியாக� ெபய� ெப�றைதேய 

அDையேயாA�, எாி<சேலாA�, எதி� ெகா�ட நாகசாமி த' காாியாலய�தி$#2= 

விலகி� ேபான ஓ� ஆசிாிய� இ�ேபா= அைத� ெபா@�ேப�@ நட�=கிறா� 

எ'பைத ம3A� எ�ப�� ெபாறாைமயி'றி எதி�ெகா+ள ��9�? அவ#ைடய 

ெபாறாைமைய� க�A 84ண' விய�கவி�ைல. 'அ�ப�� ெபாறாைம 

ெகா+வ=தா' அவ� நிைலயி?+ளவ�க>�4 இய��' எ'@ எ�ணினா' அவ'. 

ம�றவ�க>ைடய ெந�றி� க� த'ைன ேநா�கி� திற�க� திற�க அவ6ைடய 

=ணி7� த'ன�பி�ைக9� வள�2= ெப#கின. பைழய ந�கீர' ெவ=�பி வி12த= 

ேபால அவ' வி12=விடவி�ைல. த' �ய�சிகளி?�, பி�வாத*களி?� ெவறி 

அதிகமாகேவ - அவ' த' உட� தா*க ��2த ச�தி�4 ேம� அதிக ச�திைய< 

ெசலவழி�= உைழ�கலானா'. அத' விைளைவ9� அவனா� தவி��க 

��யவி�ைல. ம@நா+ ைட�J' வாரமல� வரேவ��ய நாளாக அைம2= வி3ட 

ஒ# ��கியமான சனி�கிழைம காைல. அவ' காாியாலய�திேலேய த' அைறயி� 

ஒ# �ைலயி� 8#�A தள�2= பA�4�ப� ஆகிவி3ட=. ஒ# ேவைலைய9� 

ெசBய ��யாத தள�<சி அவைன� ப�றியி#2த=. க�க+ ெந#�பாக எாி2தன. 

ேதா+ப3ைடகளி� ெவ3� எறி2த= ேபா� ஒ# ேசா�7 கன�த=. நட�கேவா 

நி�கேவா த+ளாA� நிைலயி� ஒ'@ேம ெசBய ��9ெம'@ ேதா'றவி�ைல. 

�<8� கா�றி� நாசி மயி� எாிவ= ேபா'ற பய*கர� காB<ச�, ப8ைம ெசழி�த 

ந�ல மர�ைத யாேரா ெவ3�< சாB�த= ேபா� தள�2= பA�= வி3டா' அவ'. 

ேவைலக+ எ'னேவா நைடெப�@� ெகா��#2த=. உதவியாசிாிய�க>�, 

பிைழதி#�=ேவா�க>�, வழ�கமான காாிய*கைள� கவனி�=� 

ெகா��#2தா�க+. கமல� W7 ேபா3A வி3A வ2= க�த*கைள� பா��= பதி� 

அ6�ப ேவ��யவ�றி�4� பதி�கைள� தயா� ெசB= ெகா��#2தா+. 

 

��கியமான பிர<ைன ஒ'@ எதி� நி'ற=. இர�A மணி�4+ பா*கி� ஆயிர� 

)பாB�4 ேம� பண� க3� ேகாெடௗனி$#2= ப�திாிைக� காகித� க3Aகைள 

எA�தா� தா' ம@நா+ ப�திாிைக அ<சாகி ெவளிவ#�. உட� நலமி�லாத 

84ணனிட� இைத எ�ப� ெதாிவி�ப= எ'@ 'கிளியாி* கிளா�'�4� - 
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அ�ெகௗ�ெட�A� தய*கி� ேபசாம� இ#2தா�க+. அ�ேபா= மாத �த� வார� 

ேவ@. �2திய சில தின*களி� தா' எ�லா#�4� ச�பள� ெகாA�க� ப3�#2த=. 

அதனா� காாியாலய�தி� மீதமி#2த ைகயி#��� பண� இ#d@ 

இ#d�ைற�ப=�4+ தா' அட*கிய=. எ'ன ெசBவ= எ'ற திைக��� 

கவைல9� ச�ப2த�ப3ட ஒEெவா#வ� �க�தி?� இ#2த=. 'ேநஷன� ைட�H' 

ேபா'@ ஏைழ� ப�திாிைக�4� தி_ெர'@ இEவள7 ெபாிய ெதாைகைய ஏ�பாA 

ெசB= ெகா+ள ஒ# வசதி9� இ#�கவி�ைல. 

 

காாியாலய�ைத< ேச�2த அைனவ#� இைத எ�ணி மைல�=� தய*கியி#2த 

ேவைளயி� 84ணேன த+ளா�யப� எ12தி#2= த' ேமைஜய#ேக வ2= 

நா�கா$யி� உ3கா�2தா'. ஃேபா�ெமைன� G�பி3A 'வாரா2தர ச�ளிெம�3'�4 

H�ைர� ஆ�ட� ேபாAவ= ப�றி விசாாி�த ேபா= எதி���ற� நிலவிய 

தய�க�தி$#2ேத - 'நி\H பிாி�3 காகித� இ�ைல' எ'பைத� 4றி�பாக� �ாி2= 

ெகா+ள ��2த= அவனா�. 

 

"இ2த வார� ம3A� 'ஸ�ளிெம�3' இ�ைல'6 ேபா3A�பி3A நி\H ப4திைய 

ம3A� ��Iசவைர அ�<சி வி3Aடலா� சா�" எ'@ ஃேபா�ெம' Gறிய 

ேயாசைனைய< 84ணனா� ஏ�க ��யவி�ைல. ந�ப�க+ யாாிடமாவ= கட' 

ேக3கலாமா எ'@ சி2தி�= - கமல�ைத உ+ேள அைழ�தா' 84ண'. 

ெட$ேபாைன எA�= டய� ெசBய7� அவ' ைககளி� ஆ�ற� இ�ைல. 

கமல�திட� இர�A ெட$ேபா' ந�ப�கைள< ெசா�$ டய� ெசB= அவ�க+ 

கிைட�தா� த'னிட� ெகாA�க< ெசா�$ ேவ��னா' 84ண'. அவ' Gறிய 

எ�S�4 டய� ெசBவத�காக கமல� ஃேபாைன ெந#*கிய ேபா= அ�ப�< ெசBய 

��யாம� யாேரா G�பிAகிற மணி அ��த=. கமலேம எA�தா+ அA�த கண�, 

"அ�ணா யாேரா =ளசியா�..." - எ'@ அவ+ ெட$ேபாைன அவனிட� 

நீ3�யேபா= - "உட�� சாியி�ைலயா�. அ��ற� ேப8*க'6 - ெசா�$ 

ைவ�=விA" எ'றா' 84ண'. அ�ேபா=+ள ='பமான நிைலயி� அவ' 

=ளசிைய� பா��கேவா ேபசேவா வி#�பவி�ைல. 

 

"ஹி இH நா3 fயி* ெவ�" எ'@ கமல� ட�ெக'@ ஃேபாைன ைவ�த ேபா= 

84ண6�4 �+ 4�தினா� ேபால மன� Gசினா?� அ�ேபா= அைத� தவிர 

ேவெற=7� ெசBய� ேதா'றவி�ைல. '=ளசி - ேந�@ வைர ஏ' ஃேபா' 

ெசBயவி�ைல. ஒ# ேவைள இ'@ தா' எ*காவ= ெவளி\ாி$#2= 
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தி#�பினாேளா?' எ'ெற�லா� சி2தைன ஆவேலாA ஓ�னா?� - அவ' ஒ'@� 

ெவளிேய கா�பி�=� ெகா+ள ��யவி�ைல. 

 

=ளசியி' அைழ�ைப - அ@�= ���த ேவக�தி� கமல� அவ' Gறிய ம�ற 

ந�ப�க>�4 �ய'றா+. இ#வாி� ஒ#வ�, ஊாி� இ�ைல. ம�றவ#ைடய ந�ப� 

கிைட�கேவ இ�ைல. 'எ'ன ெசBவ=?' எ'ற ேக+வி 84ணனி' �' எ12த=. 

உ3கார ��யாம� ம@ப�9� �ைலயி� ேபாB< சாB2தா' அவ'. 

 

"ஹா�$�H, ேபா�'விடா, ஏதாவ= வா*கி வ#கிேறேன அ�ணா" எ'றா+ 

கமல�. 'ேவ�டா�' எ'ப= ேபா� ஜாைட ெசB=வி3A, 

 

"இ2த மாதிாி சமய�திலா நா' இ�ப�� பA�=� கிட�க ேவ�A�?" எ'@ 

ஆ�றாைமேயாA தன�4� தாேன ேப8வ= ேபா� Gறி� ெகா�டா' அவ'. 

அ�ேபா= பக� பதிெனா'றைர மணி�4 ேம� ஆகியி#2த=. இர�A மணி�4+ 

பண� க3� 'நி\H பிாி�3, ாீ�கைள எA�= வராம� ேபானா�?' எ'ற ேக+வி 

ஒEெவா#வ� மன�தி?� எ12= நி'ற=. ஏதாவ= மாயமாக நட2= ப�திாிைகைய� 

கா�பா�றினாெலாழிய ேவ@ வழி இ�ைல எ'பைத எ�லா#� உண�2தி#2தா�க+. 

க�கார�� தய7 தா3ச�யமி'றி ஓ�� ெகா��#2த=. 'ைட�ஸு'�4� பல�ைற 

இ�ப� எ�தைனேயா ேசாதைனக+ வ2தி#�கி'றன. ஒEெவா'ைற9� கட2= அ= 

பிைழ�=�தா' வா!2தி#�கிற=. 'ஆனா� இ2த �ைறேயா?'... நிைன�பத�ேக 

மரண�ைதவிட� ெகாAைமயானதாக இ#2த= இ2த� ேக+வி. 

----------- 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� ----    14141414    

 

ஆைசயி' அழியாத ெதBFக எ�ைல நிராைசதா'. ஏென'றா� அ2த எ�ைலயி� 

ஆைச�பAத� எ'ற உண�7� =����4 ��ேவ இ#�பதி�ைல. 

 

எதிேர 8வாி� காலIெச'ற மகாேதவ' ேந#7ட' சிாி�=� ெகா�ேட உைரயா�� 

ெகா��#2த �ைக�பட� �'� எ�ேபாேதா எA�= மா3ட�ப3�#2த=. ைட�H 

காாியாலய�=�4 ஹாீ2திரநா� ச3ேடாபா�தியாயா வ2தி#2த ேபா= எA�தி#2த 

�ைக�பட� ஒ'@� அ#கி� மா3�யி#2த=. இEவள7 ெபாிய தைலவ�க>ட6�, 

கவிஞ�க>ட6�, கைலஞ�க>ட6� பழ�க�+ள ஒ# உ�ைம� ேதசியவாதி 
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நி@விய ந�ல ப�திாிைகேய சாியாக நட�க ��யாத இ2த� ேதச�தி� மி3டாB� 

கைட ைவ�=� பண�கார�களாகியவ�க>�, சண� ஆைல ைவ�=< ெச�வ� 

4வி�தவ�க>�, �த� ேபா3A நட�=கிற ஏழா2தர, எ3டா2தர� ப�திாிைகக+ Gட 

அ��தமாக< ெசலாவணியாவைத நிைன�க� ெதாட*கிய ேபா= எதிேர ஒ'ைற9ேம 

பா��காம� தள�<சிேயாA தள�<சியாக� க�கைள அ�ப�ேய இ@�கி ��� 

ெகா�A விடேவ�A� ேபா� ேதா'றிய= 84ண6�4. அ2த� பட*கைள9�, 

8வ�கைள9� அ�பா� கவைலேயாA ெதாி9� கமல�தி' �க�ைத9� ப�திாிைக� 

காகித� ப�றா�4ைறைய நிைன7@�=� ேக+வி� 4றி ேபா� நி�4� அ<சக 

ஃேபா�ெமைன9� எதி�ெகா�A பா��கேவ Gசியவனாக� க�கைள ��னா' 

அவ'. ப�= நிமிட*க+ இ�ப�� கழி2தி#�4�. சி2தைனயி� ஒ'@ேம வழி 

பிறவாத தள�<சியி� கைர2த விநா�க+ அைவ. 

 

யாேரா ப�ேயறி நட2= வ#� கால�ேயாைச ேக3ட=. ெதாைலவி$#2= ெந#*கி 

வ#� அLராக�தி' ெம�$ய ச*கீத� ேபா� ெம3� ஒ$ தாளமிட நட2= வ#� 

ம*கலமான தி#மகளி' கால� ஓைசயா அ=? தாி�திர�� தள�<சி9�, =யர�� 

த�கா$க� ேதா�விக>�, நிைற2=வி3ட ைட�H காாியாலய�தி�4+ எ*கி#2= 

வ#கிற= இ2த இல38மீகரமான இ*கித நாத�? இ2த நாத�ைத� ெதாட�2= 

ெகா�ெல'@ 8�றி?� ம�$ைக C�=� 4?*4வ= ேபா� ந@மண�� விைர2= 

வ2த=. ஓைச9� வாசைன9� ெந#*கின. காதி� ேக3ப=�, க#�தி� உண�வ=�, 

உ�ைமயா ெசா�பனமா எ'ற தய�க�ேதாA� இ2த உலக� எ'ற பி�வாதமான 

�ற�கணி�பாகிய ெந�றி� க�ணி' ெவ�ப�தி� வா�ய வா3ட�தி' ேசா�ேவாA� 

ெம�ல� க�கைள� திற2= எதிேர பா��தா' 84ண'. 

 

சி�திர� ேபா� எதிேர நி'@ க�களி� நீ� அ#�ப அவைனேய பா��=� 

ெகா��#2தா+ =ளசி. எதிேர அவ' பா�ைவயி� பாதாதிேகச பாிய2த� அவ+ 

ெத'ப3டேபா= - தைரயி� பதி�த தாமைரகைள� ேபா� ெதாி2த அவ+ பாத*களி� 

'இ2த� கா�க+ இ'6� உ*கள#கி� ெந#*கி வ2= நி�க ��யாம� 

ெபாிேயா�க+ நா+ பா��= �G��த� பா��= நி<சயி�= இ�ப�� தைட9� ேபா3A 

வி3டா�க+' - எ'ப= ேபா� அ�ப��ேபா3ட அழகிய தைடகளாக ெம3�க+ 

ெவேளெர'@ மி'னி� ெகா��#2தன. பவழமாB< சாயமி3�#2த அளவான 

அழகான நக*கேளாA தய*கிய அ2த� பாத*களி� அவ' பா�ைவ நிைல�த=. 

அவ+ �க�ைத� ெதாட�2= ஏறி3A� பா��க அவனா� ��யவி�ைல. மன�� 

இ�ைல. 
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"இெத�லா� எ'ன? உட�� சாியி�ைல எ'றா� அைத அறி2= ெகா+ள� Gட� 

த4தியி�லாத பாவியாகி வி3ேடனா நா'?" 

 

- அவ+ 4ர$� தய*கிய பி' நிதானமாக7� நி��தா3ச�யமாக7� அவ' 

அவ>�4� பதி� Gறினா': 

 

"இைவ எ'6ைடய ெசா2த சிரம*க+. நா' ெப#ைம�படேவா, சி@ைம�படேவா 

இ'@ காரணமாயி#�பைவ இைவ தா'. இவ�ைற ப*கி3A� ெகா+ள நா' 

யாைர9� எதி�பா��கவி�ைல. எ'6ைடய வ@ைமயி' ='ப*களி� அவ�ைற� 

கா�பத�காக எ'ைன விட வசதி9+ளவ�க+ எதிேர வ2= நி�பைத நா' 

வி#�ப7� ��யா= - இரசி�க7� வழியி�ைல." 

 

- அவ6ைடய வாB ெசா2த� தள�<சியினா?�, ஆ�றாைமயினா?�, எ12த 

ேகாப�தி� இ�ப��ப3ட ெசா�கைள உதி��தா?�, மன� - தா' அவைள ேநா�கி 

நியமி�= அ6��� இ2த< ெசா�க+ மிக� கAைமயானைவ எ'பைத உண�2ேத 

இ#2தன. 

 

அவேளா இ2த வா��ைதகளி� சீ�றமைடயாம� க�களி� நீ� ெநகிழ அவைனேய 

பா��=� ெகா��#2தா+. பி'� ஒEெவா# வா��ைதயாக எ�ணி� 

ேத�2ெதA�=� ெதாA�= வா�கிய� அைம�=� ேப8பவ+ ேபால அவ+ அவைன 

ேநா�கி� ேபசினா+:- 

 

"என�4� தனிேய எ'6ைடய ெசா2த சிரம*க+ எ'@ பிாி�4� ப�யாக 

ஒ'@மி�ைல. ஏென'றா� உ*க>ைடய சிரம*கைளேய எ' சிரம*களாக உணர� 

பழகிவி3டவ+ நா'. இ2த வர7 ெசல7�கண�கி?�, உ��� �ளி< ெசலவி?� 

ேதB2= விடாம� - உ�லாசமாக - 8த2திரமாக நீ*க+ எ1தி� ெகா��#�க 

ேவ�Aெம'@ என�4+ இர7 பக� உற*காம� இ'6� ேநா'பிய�@கிேற' 

நா'...! ேகாப�தி� ஏேதேதா ேப8கிறீ�க+. பரவாயி�ைல. ஆனா� மனைத� 

ெதா3A< ெசா�?*க+. உ*க>ைடய �த� சி@கைதைய� பாரா3� உ#க� 

ெதாட*கின நாளி$#2= உ*க+ மன�ேகாவி$� இல38மீகரமாக நி'@ - 

க�பைனயாகிய ஐ8வாிய�ைத� ெபா*க< ெசBவ= நான�லாம� ேவ@ யா�? 

நானா? இ�ைலயா? இ�ைலெய'@ வாயா� =ணி2= நீ*க+ ெசா�$விடலா�. 

நா' இ'ெனா#வ#�4� க1�ைத நீ3ட ேந�2= வி3ட =��பா�கிய� உ*கைள 
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அ�ப�< ெசா�ல ைவ�4�. ஆனா� உ*க+ மன<சா3சிைய நீ*கேள ெபா8�கி விட 

��யா=. உ*க>�4 மன� இ#2தா� அத�4 நா' தா' சா3சி. இ'@� நாைள9� 

- ஏ' இ2த ம�ைட ேவகிற வைர9� அ�ப��தா'. எ'6ைடய ெவ@� மாமிச 

உட�ைப� தா' இ'ெனா#வ#�4 வாழ� ெகாA�தி#�கிேற'. அ= நா' ெசBத 

பாவ�. மன� - மன� எ'@ வானளாவ எ1�தி� எ1தியி#�கிறீ�கேள, அ2த அ��த 

வH=ைவ உ*களிடம�லவா ைவ�=வி3A� ேபாேன'... ந�பி ஒ�பைட�=வி3A� 

ேபான ெபா#ைள இ�ைலெய'@ ஏமா�@வ=தா' நியாயமா?" 

 

- =ளசியி' ேப<8 இ=வைர இEவள7 Gராக அவ' ெநIசி� வ2= தா�கியேத 

இ�ைல. ேசாக�ைத க�பி�=� ேப8கிறவனி' ெசா�க+ ேவ@, ேசாக�ைத 

அ6பவி�கிறவ�களி' ெசா�க+ ேவ@. ேசாக�ைத இதய�தி$#2= 

ெகா3Aகிறவ�க>�4 அ2த< ேசாகேம ெசா�களாக வ#கி'றன. அ= த'ைன� 

ேபா� க�பி�= எ1தியவ�களி' க�பைன< ேசாக�ைத� ெபாBயா�கி விAகிற= 

எ'@ அ�ேபா= ேதா'றிய= 84ண6�4. =ளசி அEவள7 உண�<சி நிைற2த 

வா��ைதகைள� த' ேசாகமாக� ெகா3� வி3டா+ அவ' �'. சிறி= ேநர� 

அவ>�4 எைத ம@ெமாழி G@வ=, எ�ப�� G@வ=, எ2த< ெசா�களா� G@வ= 

எ'ேற ெதாியாம� அவ' தய*கினா'. அ2த அைறயி� அ�ேபா= அவ�க+ 

இ#வைர� தவிர ேவெறவ#� இ�ைல. =ளசி அ1= ெகா�ேட 84ணனிட� ஏேதா 

வினாவியைத� க�A, 'இவ�க+ ெசா2த� ேப<8� கிைடேய இனி இ*4� நா� 

நி�க�Gடா=' எ'ப= ேபா� கமல�� Gட ெவளிேயறி �' வரா2தா� ப�க� 

ேபாயி#2தா+. 

 

தைரயி� சாB2= ெகா��#2த 84ண' ெப#�<8 வி3டப�ேய எ12= ம@ப�9� 

நா�கா$யி� வ2= அம�2தா'. =ளசி9�, அவனாக உ3கார< ெசா�?கிற வைர 

உ3கா#வதி�ைல எ'ப= ேபா� எதிேர நி'@ ெகா�ேட இ#2தா+. அவேனா 

ம@ப� பைழய ேகாப�ைத அைட2= வி3டவ' ேபா�, 

 

"தய7 ெசB= எ'ைன� தனிேய விA =ளசி! நா' படேவ��ய ='ப*க>�, 

கவைலக>� அதிகமாயி#�கி'றன" - எ'@ Gறியப�ேய �'� ஃேபானி� 

கிைட�காத ந�ப#�4 ம@ப� டய� ெசBதா'. இ2த �ைற ஃேபானி� அவ� 

கிைட�தா�. 84ண' த'6ைடய இய���4 மாறாக ெட$ேபானி� அ2த 

ந�பாிட� ெகIசி� G�தாட ேவ��யி#2த=. 
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"ெரா�ப ெந#�க�யான நிைலைம சா�! இ2த �ைற எ�ப�9� நீ*க+ உதவிேய 

ஆகேவ�A�. ஒ# ந�ல மனித� ெதாட*கிய காாிய� நி'@ ேபாBவிட� Gடா= 

எ'ற பி�வாத�=�காக�தா' நா' இதி� தைல ெகாA�= உைழ�கிேற'..." 

 

"....." 

 

எதி���ற� ேபசியவ� எEவள7 ேதைவயாயி#�4� எ'@ ேக3�#�பா� 

ேபா$#�கிற=. 

 

"8மா� ஆயிர� - ஆயிர�ைத2d@ )பாB வைர ேதைவயாயி#�4�" - எ'றா' 

84ண'. 

 

"....." 

 

"எ�ப�யாவ= பா#*க+ சா�." 

 

"....." 

 

"அ�ப�யா?... பரவாயி�ைல... சா�... உ*கைள< சிரம�பA�தி வி3ேட'. 

ம'னி9*க+." 

 

- 84ண' ேசா�ேவாA�, ஏமா�ற�ேதாA�, ெட$ேபாைன ைவ�=வி3A நிமி�2த 

ேபா= - எதிேர =ளசி த' ைக�ைபைய� திற2= பளீெர'@ மி'6� ��த� �திய 

d@ )பாB ேநா3A�கைள எ�ணி� ெகா��#2தா+. அவைள9� அ2த� 

பண�ைத9� இல3சிய� ெசBயாதவ' ேபால ேவ@ ஏேதா காாிய*களி� �!கினா' 

அவ'. அவ6ைடய அ2த அல3சிய�=�காக� Gட அவ' ேம� ஆ�திர�பட 

��யாத அEவள7 பிாிய�ைத ைவ�= வி3ட =ளசிேயா நிதானமாக� பண�ைத 

எ�ணி ஓ� உைறயி� ேபா3A அத' ேம� ��= ��தான எ1�=�களி� 

'ைட�ஸு�4 ஓ� அபைலயி' ந'ெகாைட' - எ'@ எ1தி அவனிட� அைத 

நீ3�னா+. அவ' அைத வா*கி� ெகா+ள ம@�தா'. 

"ஏ'? 'ைட�H' நி'@ ேபாBவிட� Gடாெத'ற அ�கைற9�, கவைல9� என�4 

இ#�க� Gடாதா?" 
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"ைட�ஸு�4� அத' பி�வாத�கார ஆசிாிய6�4� சில ெகா+ைகக+ உ�A. உ' 

ந'ெகாைடைய ஏ�க ��யா=." 

 

"இ�ப�< ெசா�வ= உ�ைமயாயி#2தா� இ'@ வைர 8மா� ��பதாயிர� )பாB 

வைர நீ*க+ எ'னிட� பி�வாதமாக� தி#�பி� ெகாA�க ேவ��யி#�4�..." 

 

"எ'ன உள@கிறாB? எத�காக உன�4 நா' ��பதாயிர� )பாB ெகாA�க 

ேவ��யி#�4�?" 

 

"எ�தைன, எ�தைனேயா ெபய�களி� நா' யா� எ'@ கா�பி�=� 

ெகா+ளாமேலேய - ஆயிர�கண�கான )பாBகைள9�, ெபா' வைளய�, ெபா' 

ேமாதிர*க+, ைவர நைகக+, எ'@ எ'6ைடய சகல ஐ8வாிய*கைள9�, நீ*க+ 

'ைட�ஸு'�4 நிதி ேகாாி எ1தி அறி�ைக வி3ட ேபா= பல ஊ�களி$#2= 

அ6�பியி#�கிேற'; எ'6ைடய இ2த ந'ெகாைட ம@�க�பAமானா� அைவ9� 

ம@�க�பட�தாேன ேவ�A�? இேதா நாேன அ�ப� அவ�ைற அ6�பியத�கான 

தபா� இரசீ=க+; பிரயாண ��ெக3Aக+ - எ�லா� ப�திரமாக ைவ�தி#�கிேற'..." 

 

- ஒ# ெகா�= விமான ��ெக3Aகைள9�, மணியா�கைள9� அ6�பிய 

இரசீ=கைள9�, பா*� �ராஃ�3க+ அ6�பிய இரசீ=கைள9�, இ'ஷூ� பவ� 

அ6�பிய பதி7 சீ3A�கைள9� ஆேவச�ேதாA த' ைக�ைபயி$#2= அவ' 

ேமைஜ ேம� அ+ளி� 4வி�தா+ =ளசி. அவ+ அ�ப�< ெசBதி#�ப= 

சா�தியெம'பைத உ@தியாக ந�பிய 84ண' அ�ப�ேய மைல�=� ேபாB அவைள 

இைமயாம� ேநா�கினா'. தா*கி� ெகா+ள ��யாத ெப# விய�பாயி#2த= அ=. 

அவேளா ஒ# பாவ�� அறியாத ேபைத ேபா�, 'உ*க+ இதய�தி� நிர�பி� கிட�4� 

இல38மீகர� நா' தா'. எ'ைன அ*கி#2= தய7 ெசB= ெவளிேய�ற 

�யலாதீ�க+' - எ'@ இைறI8வ= ேபா� க�ணீ� ம�க அவைன� பா��=� 

ெகா�A நி'றா+. அவ+ Gறிய உ�ைமைய நி)பி�ப= ேபா� அவ+ ைககளி� 

நிைற2தி#2த ெபா' வைளக+, காதி$#2த ைவர அணிக+, ��4�தி, ேமாதிர�, 

க1�தி$#2த ைவர ெந�லH எ�லா� அ2த அ2த இட*களி� இ�ேபா= இ�லா= 

சாதாரணமான சில அணிகேளாA ெபா$வ�@ ெவ@ைமயாயி#�பைத9� அவ' 
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கவனி�க� தவறவி�ைல. அவ+ ேம� எ�ைலய�ற க#ைண9� ப<சாதாப�� 

ெப#கிட அவ' இ�ேபா= அவைள ேநா�கினா'. அவ6�4� ெதா�ைட க�மி 

அைட�த=. 4ர� கரகர�த=. 

 

"நீ இ�ப�< ெசBதி#�க� Gடா= =ளசீ! இ'ெனா#வ#ைடய 

உைடைமயாகிவி3டவ+ நீ எ'பைத மற2= வி3டாயா?" 

 

"மற�கவி�ைல! ஆனா� இ= மனித�களி' உலக�. ெவ@� அ'பினா� ம3A� 

நம�4 ேவ��யவ�கைள� கா�கேவா, வள��கேவா இ*4 ��வதி�ைல. நம�4 

ேவ��யவ�கைள அவ�க>ைடய ேதைவக>�4� தி�டாட வி3A வி3A� 

பிாிய*க>�காக ம3A� எதி�பா��ப= நியாயமாகா=. இ'@ இ2த� =ளசி எ*ேகா 

தளி��=� தைழ�கலா�. ஆனா� இத' ஆணி ேவ� உ*க+ உ+ள�தி� 

ஊ'றியி#�கிறேத! ேவ� இ#�கிற இட� வா�னா� அ= ெச��4 ம3A� ந�லதா 

எ'ன? மண� எ'ப= ேவாி$#2= ஊ@� �ல� ெபா#ளாயி�ேற?" 

 

"உ�ைமதா'! ம�ற< ெச�க>�4� =ளசி< ெச��4� ெகௗரவமான ேவ@பாA 

ஒ'@�A. =ளசி ேவாி$#2= தளி� வைர �னிதமாக மண�கிற=. வா�னா?� 

மண�கிற=. அத' ெப#ைமயா� அ= நி�கிற ம�S� மண�கிற=..." 

 

"தவ@! நி�கிற ம�ணி' ெப#ைமயா� தா' அ= மண�கேவ ��கிற=." 

 

"நீ உ' ெப#2த'ைமைய அள7�கதிகமாக நி)பி�கிறாB =ளசீ! நா' 

இEவள7�4� பா�திரமாக� த42தவ' தானா எ'@ என�ேக இ�ேபா= 

ச2ேதகமாக இ#�கிற=. எ'6ைடய 4ணேமா பி�வாத�. நா' உ'னிட� அ��க� 

ேப8� ெசா�கேளா கAைமயானைவ. இ#2=� நீ எ'ைன விடாம� பிாிய�தினா� 

=ர�=கிறாேய? இதி� எ'ன பய' க�டாB நீ?" 

 

"பய6�, இலாப நNட�� பா��கிற சிறிய விவகாரமாக இைத நா' 

நிைன�கவி�ைல. நா' மன�C�வமாக ேவ)'றியி#�4� ச�தியமான ம� எ=ேவா 

அ= வாட� Gடா=. அ2த ம� வா�னா� நா6� வா�ேய தீர ேவ�A�..." 

 

"மண2= ெகா+ள ��யாம� ேபான பி' 'மண�க நிைன�தி#2ேதா�' எ'ற  
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எ�ண�திேலேய மண2= ெகா+வைத விட< சிற�பாக வா!கிேறா� நா�..." 

 

"ஒ��� ெகா+கிேற'. �த� �தலாக உ*க+ கAைம9� ஆ�திர�� நீ*கி இ'@ 

எ'னிட� ஒ# ந�ல வா��ைத ேபசியி#�கிறீ�க+. இ2த வா��ைதகேள எ'ைன 

உ*க+ �' ெசௗபா�கியவதியா�4கி'றன. தய7 ெசB= இ2த� பண�ைத எA�=� 

ெகாA�= 'நி\H பிாி�3' கிளிய� ெசB= வா*க வழி ெசB9*க+. ப�திாிைகயி' 

ெவளிவரேவ��ய பதி��� கால தாமதமி�லாம� ெவளிவர3A�. எ' உதவிைய� 

�ற�கணி�காதீ�க+. நா' வாடாம$#�பத�காக நாேன ெசB= ெகா+>� உதவி 

இ=..." 

 

"எ'ைன� ெபாிய கடனாளியா�4கிறாB =ளசி?" 

 

"நாேன உ*க>�4� கட'ப3�#�4� ேபா= அ= எ�ப� சா�திய�?..." 

 

- 84ண' அவைள ேநா�கி �1ைமயாக �கமல�2= �'�@வ� C�தா'. அவ+ 

த' க�கைள� =ைட�=� ெகா�டா+. 84ண' கமல�ைத அைழ�=� பண�ைத 

அவ+ ைகயி� ஒ�பைட�தா'. அ�ெகௗ�ட��ட� ெகாA�= 'கிளியாி* கிளா��' 

�ல� ேப�ப#�4 ஏ�பாA ெசB9�ப� ேவ��யேதாA =ளசிைய9� 8#�கமாக 

அவ>�4 அறி�க� ெசB= ைவ�தா'. ப�திாிைக நி�காம� கா�பா�ற வ2த ஓ� 

அC�வ வன ேதவைதைய� ெதா1வ= ேபால பாவைனயி� =ளசிைய ேநா�கி� 

ைகG�பினா+ கமல�. 

 

'சா8வத�தி�4 எ�ைல கால�தி' ெநAைமயி�ைல. ஒ# விநா� ச�தியமாக 

நி'றா?� அ2த ஒ# விநா� Gட சா8வத� தா'. �கைழ9� ெபா@�ைப9� 

தா*4கிற ஆ9தமாB� பழிைய9� பாரா3Aதைல9� நி�ணயி�கிற ச�தியாB� த' 

ைகயி$#�கிற எ1=ேகாைல� ேபா� அவ+ நிைன7� த'6+ சா8வதேம' எ'@ 

�'� ஒ#நா+ =ளசிைய� ப�றி நிைன�த நிைன�ேப இ�ேபா= அவ6+ மி42த=. 

 

"நா' �ற�பAகிேற'. நாைள�4 ம@ப� ��$ ேபாக ேவ�Aமா�. அ�பா நாைள� 

காைல விமான�தி� ��க3 வா*கிவி3டா�. ம@ப� எ�ேபா= ெச'ைன 

வ#ேவென'@ என�ேக ெதாியா=..." =ளசி விைடெபற �ய'றா+. 
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"ெகாIச� உ3கா�! ேபாகலா�... உ'ேனாA சிறி= ேபச ேவ�A� ேபா�  

தாகமாயி#�கிற=..." எ'றா' 84ண'. 

 

"நீ*க+ சிறி= ேபச வி#��� இேத தாக� - நா' வா! நா+ வைர தவி�க ேவ��ய 

ஒ'@ எ'ப= ஞாபகமி#�க3A�..." எ'@ Gறி�ெகா�ேட எதிேர இ#2த 

நா�கா$யி� உ3கா�2தா+ =ளசி. 

 

"=ளசி? உ'ைன நா' �'� கAைமயாக� ேபசியி#�4� சில வா��ைதக>�காக நீ 

எ'ைன ம'னி�க ேவ�A�. ஏேதா ஓ� அவசரமான ஆைசயி� பிற�கிற 

மனித�களி' காத� ச�திய*க+ ேவ@ ஏேதா ஓ� அவசர�தி� அ�ல= அவசிய�தி� 

எ�தைன விைரவாக� ெபாBயாB� ேபாB விAகி'றன? அைத9� ஒ# நிைறவாக 

ஒ��� ெகா+கிற தி#�திைய இ�ேபா= நீ என�4 நி)பி�= வி3டாB. ஆைசயி' 

அழியாத ெதBFக எ�ைல நிராைச தா'. ஏென'றா� அ2த நிராைச எ'ற 

எ�ைலயி� ஆைச�பAத� எ'ற உண�7� =����4 ��ேவ இ#�பதி�ைல. 

தி#�தியி� ஆைச ெந#�� நீ@ C�= அவி2= ேபாB< சா�பலாகி� 4வி2= 

விAகிற=. நாேமா இ�ேபா= பாிCரணமாக நிராைசேயாA எதிெரதிேர நி�கிேறா�. 

ந��ைடய இ2த� தாப� - இ2த ஆைச ெந#�� எ'@� அைணயேவ அைணயா=. 

ஆைசயி' ��யாத எ�ைல நிராைசதா' எ'@ என�4 இ�ேபா= ந'றாக 

விள*4கிற=. நிராைச தா' மனிதைன மய�4கிற=. இ�ைலயானா� நிராைசயி� 

��2த அ�பிகாபதி அமராவதி, ைலலா ம^6, கைதகளி� ம3A� ஏ' அ�தைன 

கவ�<சி உ�டாக ேவ�A�? தாப�, நிராைச, அதி#�தி, 4ைற7, தாக�, எ'பன 

ேபா� நிைறயாத �ளியான உண�7களா� தா' மனித' த'6ைடய 

ெசா��க�ைத� ேதட ேவ�Aெம'ப= கட7ளி' சி�த� ேபா$#�கிற=." 

 

"....." 

 

"'நீ ஒ# Cமாைல' - எ'@ நீ�ட நா3க>�4 �' ஒ# �ைற உ'னிட� Gறிேன'; 

நிைனவி#�கிறதா =ளசி?..." 

 

"நிைனவி�லாமெல'ன? 'Fர�களி' க�Mரமன ேதா+கைள அல*காி�க ேவ��ய 

மணமாைலக+ ச2த��ப வச�தா� ேகாைழகளி' தள�2த ைககளி� D3ட�ப3A 
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விAவ=� உ�A ேபா?�' - எ'@ பி'னா� அைதேய மா�றி எ1தி என�4 

வா!�= அ6�பினீ�கேள? அ= Gட நிைனவி#�கிற=." 

 

"தய7 ெசB= இ�ேபா= அைத மற2= விA =ளசீ..." 

 

"எ�ெபா1ேதா பைட�த ெசா�க+ நா� அழி�க �ய'றா?� அழிவதி�ைல. 

மனித�களி' �'ேனா�களி� யாேரா சில� ெசா�க>�4 உ�டா�கி ைவ�த ம2திர 

ச�தி இ'6� அைவகளி� இ#�கிற=. வைச 8Aகிற=. �க! 4ளிர< ெசBகிற=. 

�க! மற2தா?� வைச மற�பதி�ைல... அ= ெசா�$' ச�தி ேபா?�..." 

 

"நா' வைசயாக எ=7� உன�4 எ1தவி�ைல. எ'6ைடய வைசயி?� - எ' 

அ'பி' ெதானி இ#�பைத நீ உண�2தி#�கலா�..." 

 

"உ*க+ ெசா�களி� அ'ைப உண�2தைத விட ேவதைனைய� தா' நா' அதிகமாக 

உண�2ேத'. அத�காக7� நா' கவைல�படவி�ைல. ஏென'றா� 'சாதாரண 

மனித�களி' ேவதைனதா' அவ�க>�4� தவ�. எ�லாரா?� தவ� ெசBய� 

கா3A�4� ேபாBவிட ��யா=. பல#�4 அவ�க+ பAகிற ='ப*கேள அவ�க+ 

அைடய ேவ��யைத அைடவி�கிற தவமாக இ#�4�' - எ'@ நீ*கேள 

எ1தியி#�கிறீ�க+. அ�ப� நா' ெசBத தவ� இ'@ ப$�தி#�கிற=..." 

 

"உ�ைம! நா� மனித�க+. பலFனமான ந� அதி#�திக>�கிைடேய9� அ'பினா� 

தா' நிமி�2= நட�கிேறா�. ெவளி�பைடயாக உ'னிட� பல�ைற நா' 

கAைமயான ெசா�கைள� Gறியி#2தா?� என�4+ அ2தர*கமாக உ'ைன 

நிைன�= நிைன�=� க#ைண மயமாக ெநகி!2தி#�கிற= எ' உ+ள�. 

இ'ெனா#�தியி' உ+ள�தி� நா� தவி�பாகேவா - ஏ�கமாகேவா 

நிர�பியி#�கிேறா� எ'ற ஞாபகேம ஒ# தவி�பாக எாி2தி#�கிற= எ'6+. அைத 

உ'னா� �ாி2= ெகா+ள ��2தேதா இ�ைலேயா என�4� ெதாியா=?" 

 

"�ாியாமெல'ன? 'வா!வி' =யர*க>�4 ெவ@� ெநIசி� ம3A� சா3சியாக 

நி�கிற ஊைம� =ைணகளா� பயனி�ைல' - எ'@ நீ*க+ ஒ# �ைற எ'னிட� 

4�தி� கா3�யி#�கிறீ�க+. அைத உ*கைள விட ந'றாக நா' உண�2தி#2த 

காரண�தா� தா' இ�ேபா= ைககளா?� உதவி ெசB= சா3சியாக நி�பத�4 
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வ2ேத'. 'ைட�H' நட2தா� தா' உ*க>ைடய ெப#ைம கா�பா�ற�பA� 

எ'பதி� உ*கைள விட என�4� கவைல அதிக�..." 

 

"4யிைல� ேபா�, கிளிைய� ேபா�, சி3A� 4#விைய� ேபா�, ைமனாைவ� ேபா� 

ெப�ணி' அ'பி�4� ெம�$ய சிற4க+ தா' உ�A எ'@ �'� நா' 

நிைன�தி#2ேத'. 'விடாம� ந�ைம� =ர�=� இ2த� காத� பறைவயி' ெம�$ய 

சிற4க+ வ$�4ேம' - எ'@ Gட< சில சமய*களி� அ2தர*கமாக உ'ைன 

நிைன�= நா' ப<சாதாப�ப3�#�கிேற'. ஆனா� உ'6ைடய அ'பி' சிற4க+ 

ெம�$யைவயாயி6� வ�லைவகளாயி#�பைத - எEவள7 Qர� ேவ�Aமாயி6� 

=ைண� பறைவைய� =ர�தி� பற2= வர ��கிற அள7 வ�லைவகளாயி#�பைத 

இ'@ உ' ெசய�களி?�, ெசா�களி?மி#2= நா' ந'றாக� ெதாி2= ெகா+ள 

��கிற= =ளசீ" 

 

"....." 

 

சிறி= ேநர ெமௗன�=�4� பி' =ளசி அவனிட� சி@ 4ழ2ைத ேபா� ஓ� அ�ப 

ஆைசைய� ெதாிவி�தா+. 

 

"தய7 ெசB= இ2த ஆ3ேடாகிரா�பி� இர�A வாி எ1தி� ைகெய1�=� ேபா3A� 

ெகாA�M�க+ அ�லவா. என�4 உ*க+ ைகெய1�=�கைள� தின� ஒ# 

�ைறயாவ= க� 4ளிர� பா��க ேவ�A� ேபால ஆைசயாயி#�4�." 

 

"எ' எ1�தி� எ'ைன� பா��பைத விட உ' இதய�தி6+ேளேய எ'ைன நீ 

8லபமாக� பா��=� ெகா+ள ��9ேம =ளசீ...!" 

 

"இ=வைர நா' உ*களிட� ஆ3ேடாகிரா� வா*க ேவ��ய அவசியமி�லா= 

அ#கிேலேய இ#2= வி3ேட'. இ�ேபா= ெதாைல Qர�=�4� பிாி2= ேபாவதா� 

ஏேதா அ�ப ஆைச. உ*க+ ைகெய1�ைதேயா ேபா3ேடாைவேயா நா' 

ேவ@விதமாக� பா��க உலக� ஒ�பா=. தய7 ெசB= ம@�காதீ�க+" - எ'@ 

Gறியவாேற ஆ3ேடாகிரா�ைப நீ3�னா+ அவ+. அதி� தா' எ1த ேவ��ய 

ப�க�=�4 எதி���ற� தன= சிறிய �ைக�பட� ஒ'@ அளவாக� க�தாி�= 

ஒ3ட�ப3�#�பைத� க�டா' 84ண'. 
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"மனித�க+ நாA� ஆைசக+ இ�ப� அ�பமானைவ தா'. ஆனா� இ2த அ�பமான 

8க*கைள� தாேன ஆயிர� ஆயிர� ஆ�Aகளாக மகாகவிக+ ெபாிதாக� 

ெகா�டா� எ1தியி#�கிறா�க+" - எ'@ எ1தி� ைகெய1�தி3A� ெகாA�தா' 

84ண'. அவ+ அைத வா*கி� க�களி� ஒ�றி� ெகா�A ைக� ைபயி' உ+ேள 

ைவ�தா+. ம@ப�9� அவ+ க�களி� நீ� திர�ட=. 

 

"அ�பா ��$யி� எ' ெசா2த ஆட�பர< ெசல7க+ அதிகமாயி#�4ெம'@ மாத� 

ஆயிர� )பாB அ6��கிறா�. இவ#ைடய ச�பள� ேவ@ நிைறய வ#கிற=. 

உ*க>ைடய ப�திாிைகைய� கா�பா�@வத�காக நா' ப7ட� Hேநாைவ� Gட 

வி3டாயி�@. F3A< ெசலைவ9� ெசா2த ஆட�பர< ெசல7கைள9� மீத� 

பி��தாவ= ைட�ஸு�4 எ' உதவிகைள� ெதாட�2= ெசBேவ'." 

 

"ம@�கவி�ைல. எ'ைன� =ர�=� காத� பறைவயி' சிற4க+ அEவளவி�4 

வ$ைமயானைவ எ'@ உண�2= அத�4 நா' ந'றி ெச?�=கிேற'." 

 

"ந'றி ேவ�டா�. அ= எ'ைன அ2நியமா�4கிற=. அ'� ெசB9*க+, ேபா=�. 

நா' உ*களிட� ஒ�பைட�தி#�4� எ' மன�ைத நீ*க+ வி3A விடாம� 

ேபணினாேல என�4� தி#�தி தா'." 

 

- அவ' அவைள வழிய6��வத�காக� ப�யிற*கி வாயி� வைர ெச'ற ேபா= 

அ�ேபா=தா' நி\H பிாி�3 ாீ�க+ வ2= இற*கி� ெகா��#2தன. உ+ேள 

ெமஷி' ஓA� ஓைச கட�ட ெவ'@ எ12த=. 

 

எதி���ற� ஓரமாக� பா�� ெசBதி#2த கார#ேக அவ+ ெச'றா+. 84ண' அவைள 

வி3A� ேபாக மன� வராம� இ'6� வாயி�ப�யிேலேய நி'@ ெகா��#2தா'. 

கா#�4+ ஏறி உ3கா�2தவ+ ஏேதா நிைன�=� ெகா�டா� ேபா� ம@ப� கதைவ� 

திற2= ெகா�A இற*கி� தய�க�ேதாA நட2= அவன#ேக வ2தா+. 

 

"எ'ைன மற2= விட மா3_�கேள...?" ேக3க� ெதாட*கியவ+ வி�மி� ெகா�A 

வ#� அ1ைகைய உ+ேளேய அட�க �ய�வ= 4ர$� ெதாி2த=. 84ணனி' 

இதய�ைத ேவதைன பிைச2த=. இ�தைன ெபாிய பிாிவா�றாைம அவ' ெநIைச 

இ=வைர 8ைமயாக அ1�தியேத இ�ைல. 
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"அசேட! ைப�திய� ேபால இ�ப�� ெத#வி� அழலாமா? த'6ைடய 

ந�பி�ைககைள ஒ#வனிட� Cரணமாக ஒ�பைட�= வி3ட ஒ#�தியி' உட�ைப 

யா� மண2= ெகா�டா� தா' எ'ன? உ�ைமயி� அ2த ந�பி�ைககைள 

ஆ+கிறவ' அ�லவா அ2த மன�ைத ஆ+கிறா'. எ'ைன ந��. கவைலயி'றி� 

ேபாB வா! நீ இதயC�வமாக ேநா'பிய�@கிற வைர எ' எ1�தி?� இ2த� 

ப�திாிைகயி?� இல38மீகர� 4ைறயேவ 4ைறயா=" - எ'@ அ#ேக வ2தவளிட� 

நா� த1த1�க� Gறினா' அவ'. சில விநா�க+ 4னி2= Cமிையேய பா��=� 

ெகா�A தய*கி நி'ற =ளசி - ெதா�ைடைய அைட�4� 4ர$� "வ#கிேற'..." 

எ'@ Gறிவி3A மீ�A� காைர ேநா�கி நைட�பிணமாக< ெச'றா+. அ2த� 

பிாி9� ேநர மன நிைல�4� ெபா#�தமாக அைம2தா� ேபால, 'மனித�களி' 

ஆைசகேள இ�ப� அ�பமானைவ தா'' - எ'@ அவ>ைடய ைகெய1�= ேநா3A� 

��தக�தி� தா' எ1தியைத மீ�A� நிைன�=� ெகா�டா' அவ'. 

 

அவ+ கா� �ற�ப3ட=. நக#� காாி$#2ேத ஒ# ைகைய H�யாி*கி� ைவ�தப� 

இ'ெனா# ைகைய உய��தி ஆ3� விைட ெப�றா+ அவ+. அவ6� வல= ைகைய 

உய��தி ஆ3�னா'. கா� ெத#� தி#��கிற வைர நி'@ பா��=� ெகா��#2தா' 

84ண'. மன�தி� ஏேதா ஊைமயாக அ1த=. அA�த கணேம அ*4 ஒ# திடமான 

சமாதான�� பிற2த=. 

 

'ஒ#வைர ஒ#வ� �ாி2= ெகா�A ஒ#வ#�4 ம�ெறா#வ� அ��பணமாகிவிAகிற 

நி<சயமான காத� எ'ப= �னிவ�களி' தவ<சாைலகளி� ப�தி சிர�ைதேயாA 

அைணயாம� கா�க�பA� ேவ+வி� தீைய� ேபா� உ+ேளேய கனிகிற=. வா!வி' 

ேசா�7களி� அ= அைணவதி�ைல. நீ@ ம3Aேம C�கிற=' - எ'@ எ�ணியப�ேய 

ேமேல ப� ஏறி அ?வலக�=�4+ேள தி#�பினா' அவ'. இனி அA�த 

வினா�யி$#2= ஓ� இல3சிய� ப�திாிகாசிாியைன ேநா�கி< ச�க�தி$#2= 

திற�4� எ�தைனேயா ெந�றி� க�கைள� ெபா@�=� ெகா�A அவ' ெவ=�பி 

வி12= விடாம� நி�க ேவ��யி#�4�. அ2த ெந�றி� க� DAகைள அவ' 

இனிேம� தளரா= தா*க ��யா=. அவ6�4+ இ#�4� ம�ெறா# இதய�தி' 

அ'� அத�4� =ைண ெசB9�. அ2த அ'பி� அவ' ேவதைன இ#�கிற=. அ2த 

ேவதைனயி� தா' அவ' அ'�� இ#�கிற=. சாதாரண மனித�களி' ேவதைன 

தா' அவ�க>�4� ெபாிய தவ�. ஏென'றா� வா!�ைகைய வி3A வி3A� 

கா3A�4� ேபாB ேவ@ தனி� தவ� ெசBய அவ�களா� ��யா=. 

 

உ+ேள ேபாB அம�2த 84ண' அ'ைறய 'ைட�H' பதி���4� தைலய*க� எ1த�  
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ேபனாைவ எA�தா'. ெவளிேய மாைல இ#+ மய*க� ெதாட*கியி#2த=. கா�  

ஹா�' ஓைசக>�, மனித�களி' 4ர� விகார*க>� ெந#�கிய��=� ெகா�A 

ேக3க� ெதாட*கின. இ#2தா� ேபா$#2= மகாேதவேனாA தாமH ம'ேறாவி' 

4திைர< சிைல க��' மானசீகமாக ஓAவ= ேபா� ஒ# பிரைம நிழலா�ய=. அவ' 

எ1த� ெதாட*கினா'. ச�தி வாB2த ெசா�க+ அவ' நியமி�த ேவக�ேதாA - 

விதிேயாA காகித�தி� ேபாB இற*கி உ#வாகி நி'றன. 

 

ஒ# ந�ல ப�திாிைகயாள6�4 இர�A கவைலக+ உ�A. ச�க நியாய�ைத� 

ப�றிய கவைலக+. ெசா2த நியாய*கைள� ப�றிய கவைலக+. அவ6�4< 

ெசா2தெம'@ எ=7மி�ைல. ஆனா� அவ6+>� ஒ# கவைல இ#2த=. 

ம@ப�9� Gறினா� அ2த� கவைல தா' அவ' ேவதைன. அ2த� கவைல தா' 

இ'@ அவ' மகி!<சி. இர�A� ேவ@ ேவ@ இ�ைல. த'6ைடய 

வ@ைம�காக7� பிற#ைடய அறியாைமக>�காக7� ேச��=� ேபாராட ேவ��ய 

ஒ# ேதச�தி� தா' வா!கிேறா� எ'பைத இனி ஒEெவா# கண�� அவ' நிைன7 

G�2தாக ேவ��ய ச2த��ப*க+ நிைறய இ#�4�. வ@ைம உ+ளவ�களிட� 

ந�ெல�ண�� வசதி உ+ளவ�களிட� அல3சிய�� மி42த ஓ� 

இர�A*ெக3டா' ேதச�தி� நியாய*கைள< சாதி�க �ய?கிற ஓ� இல3சிய� 

ப�திாிைகயாளனி' சிரம*க+ எ�லா� இனி அவ' அைடய ேவ��யி#�4�. 

�=ைம�4�, வள�<சி�4� ெசவி சாB�= வரேவ�4� மன�பா'ைமயி�லாத ஓ� 

ஆ3Aம2ைத� G3ட�ைத� தி#�=வத�4� பி�வாத��, இல3சிய�� ம3A� 

ேபாதாெத'பைத ஒEெவா# கண�� அவ' உணர ேவ��யி#�4�. பி�வாத��, 

இல3சிய�� சாதி�க ��2தைத விட< சா=ாிய�� சமேயாசித ��தி9ேம அதிகமாக< 

சாதி�க ��9� எ'ற சாதாரண நைட�ைற உ�ைமைய9� எதி�ெகா�டாக 

ேவ��யி#�4�. அறியாைம�4 எதிராக அறிைவ� ெகா�A ேபாராட ேவ��ய= 

தவிர ெவ@� மனித�களி' D!<சி�4 எதிராக அறிைவ� ெகா�A ேபாராட 

ேவ��யி#�4� எ'@ இனி அவ', உணர7� ேநாிடலா�. யா#ைடய 

அநியாய*கைள எதி��= அவ' 4ர� ெகாA�கிறாேனா அ2த அநியாய*கைள� 

பயி� ெசB= பிைழ�பவ�க+ அவைன ேநா�கி� ேகாரமான ெந�றி� க�கைள� 

திற2= ெவ=�ப7� �யலலா�. ஆனா� அத�காக அவ' தய*கேவா, தளரேவா 

��யா=. அவ' தன�4+ அைணயாம� கா�4� அ'� எ'கிற ேவ+வி ெந#��� 

தா' ச�க�தி' �ைல �A�4களி$#2= அவைன ேநா�கி� திற�4� இ2த� 

ேகாரமான அன� விழிகளி$#2= மீ>� ச�திய�ைத இனி அவ6�4� தரேவ�A� 

ேபா?�! 

((((����������������))))    
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