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�ல� கன� 

தீப� நா. பா��தசாரதி 

தமி����தகாலய�,  தி�வ���ேகணி ெச�ைன - 600005 

 த! பதி�� : ஜூ�, 1985 இர%டா� பதி�� : அ�ேடாப�, 1993 

விைல : (. 28-00 

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

���ைர���ைர���ைர���ைர    

 

ச�க�தி� எ*த மனித+�, எ*த� பிர,ைன-� எ.�/�ேகா எ.�தாள+�ேகா 

அ�பா!ப1டவேனா அ�பா!ப1டேதா இ�ைல எ�றா3� சிலைர� ப!றி-� 

சிலவ!ைற� ப!றி-� அ4க5� பய�ப6கிற நிைல இ�+� எ.�தாளாிைடேய-�, 

வாசகாிைடேய-� இ��கிற/. 

 

இ*த� த6மா!றேமா பயேமா எ.த� ெதாட7கிய அ�றி��*/ எ�னிட� 

இ�*ததி�ைல. அரசிய�வாதிக8, அரசிய�, அைவ சா�*த  ைறேக6க8, ஊழ�க8, 

ெதாட��ைடய கதாபா�திர7கைள� க!பைன ெச;ய5� �ைன*ெத.த5� நா� ஒ� 

ேபா/� தய7கிய/ இ�ைல. எ.தாம� ஒ/7கி நி�ற/மி�ைல. 

 

ெந=ச� கன�, ச�திய ெவ8ள�, ெபா;�  க7க8 ேபா�ற எ�+ைடய 

நாவ�களி� வாிைசயி� இ�ேபா/ �ல�கன3� ேச�கிற/. 

 

/>/>�ேபா6 வா�ைவ� ெதாட7கி ஊழ�� /வ%6 பைழய />/>�ைப 

மீ%6� கழிவிர�க நிைனவாக அைட-� �ல�கன� கதாநாயக� க!பைன� 

பா�திரேம. 

 

ஆனா� ஒ@ெவா� க!பைன� கதாபா�திர � த�(பமாக அைம*/ வி6வத� 

காரணமாக� கைதைய வாசி�பவ�க8 கைதயி� வ�கிறவ�கைள-�, நைட ைற 

வா��ைகயி38ளவ�கைள-� இைண�/� பா��/� Aழ�பி� ெகா8ள 
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ஏ/வாவ/%6. பல கைதக8 இ�ப>�ப1ட நிைல�A ஆளாவ/%6. 

த�(ப�த�ைம�A இ*த நிைல ஏ!ப6வ/� Cட ஒ� சா�றாக அைம-ேம ஒழிய 

வ.வாகா/. நி,சயமாக� க!பைன தா� என ம�க8 அல1சியமாக வி16வி6� 

இல�கிய� பைட���கைள விட இ�ப>�ப1ட இல�கிய� பைட���க8 அதிகமான 

சி�க�கைள, ச*தி�க ேநாி6�. ச�,ைசகைள, ச*தி�க ேநாி6�. சவா�கைள, 

ச*தி�க ேநாி6�. ஒ�பி16� பா��/� ேபDகிற வித�தி� ெபா�*தி அைம*/ 

வி6வதி38ள ஓ� அபாய� இ/! ‘அவைர� Aறி�Aேமா, இவைர� Aறி�Aேமா’ எ�ற 

அவசியம!ற வ��� ேப,D�க8 கிள��வ/ தவி��க  >யாம! ேபாகிற/. ஓ� 

அரசிய� நாவ� இ�ப> வ��கF�A ஆளாவ/ வி*ைதேய. 

 

இ*த� கைதயி� உ8ேளா1டமான D�திைய யா�� த1>� ேக1கவி�ைல; ஆனா� 

‘அவரா, இவரா’ எ�H ச�,ைச ெச;வதிேலேய ேநர� கழி�கிறா�க8. அ�மாதிாி, 

ச�,ைசஅநாவசியமான/, ேதைவய!ற/. 

 

இ*நாவ�  !றி3� க!பைனேய. எ�லா வ3வான க!பைனகF� உ%ைமேபால� 

ேதா�Hவைத� தவி��கேவா, வில�கேவா  >வதி�ைல. உ%ைமேயா என ம�%6 

ேபாக ைவ�A� க!பைன� பைட�� எ/ேவா அத!A அ/ ஒ�வைகயி� 

ெப�ைமதா�. சிற��தா�. ந!சா�Hதா�. 

 

ஒ� காலக1ட�ைத� த�(பமாக, சி�தாி�க  ய�H பா��ததி� விைள5 தா� இ*த 

நாவ�. ஒ� ேவைள இ�+� இ�பதா%6கF�A� பிறA இ�ேபா/ உண�வைத 

விட இத� அ�ைம�பா1ைட மிக5� ந�றாக உணர  >-ேமா எ�னேவா? 

அ/வைர ெபாHைமயாக இ��க� Cட நா� தயா�. 

 

பாமர ம�கைள விழி�பைடய, ெச;-�  ய!சியி� உ�வாA� இல�கிய� 

பைட���கைள உ�வா�Aகிறவ�கF�A, சில ேசாதைனகF�, எதி����கF� 

ஏ!பட�தா� ெச;-�. ‘எைன வைகயா� ேதறிய� க%4� விைன வைகயா� 

ேவறாத�’ என வ8Fவ� CHகிறாேர அ/தா� க1சியாயி��பவ�க8 ஆ1சியாக 

மாH� ேபா/� நட�கிற/. அைத எ.தினா� கச�பாக இ��ப/ ேபா� ேதா�Hவ/ 

இய��. கச�பாக உண�வ/� இய��தா�! 

 

காரண� - உ%ைம கச�பான/. ஆனா� சிலவ!ைற� கச�பான/ எ�H  �னதாக  

உண�� ஞான� எ/ேவா அ/ இனி�பானேத. 
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அ�தைகய ஞான � ப�கவ � இ�*தா� தா� இ*த நாவைல� ப>�க  >-�. 

இரசி�க  >-�. அ�ப> ஞான � ப�Aவ � ெகா%6 இைத� ப>�க� 

ேபாகிறவ�க8, ஏ!ெகனேவ ப>�/  >�/ வி16 அ�தைகய ஞான�ைத-� 

ப�Aவ�ைத-� ெப!றவ�க8, இ� சார��A� எ� அ�ைப-� வா��ைத-� Cறி� 

ெகா8கிேற�. 

 

க�கியி� ெவளியான இ*நாவ� இ�ேபா/ தமி�� ��தகாலய�தா� J� வ>வி� 

ெகா%6 வ�கிறா�க8. அவ�கF�A எ� ந�றி. 

 

 நா.பா��தசாரதி 

 தீப�, 9-6-1985 

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

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

 

 �ேன நட�க வழிேயா இடேமா இ�ைல எ�H ஆகிற ேபா/ பி�னா� தி��ப 

ேவ%> ேந�வ/ தவி��க  >யாத/. ேமேல ஏHவத!A உயரேமா, சிகரேமா 

இ�லாத ேபா/ கீேழ இற7க ேவ%>யைத� தவிர ேவH வழிேய இ�ைல. 

ப>ேயHவைத� ேபா� ப>யிற7Aவ/ அ�தைன சிரமமான காாியமி�ைலதா�. 

ஏHவத!A ஆன ேநர�தி� பாதி ேநர�தி!A8 கீேழ இற7கி விடலா�. நிைன5� 

பாைதயி� ப>யிற7கி� தி��பி� பி�ேனா�கி நட�ப/� அ�ப>�தா�. கழி*/ 

ேபானவ!ைற நிைன�/ உ�Aவத!A� தமிழி� அழகான ெசா!ெறாடேர இ��கிற/. 

‘கழிவிர�க�’ எ�H எ�தைன ெபா��தமாக� ெபய� ைவ�தி��கிறா�க8. 

 

அவ+�A� த�+ைடய மன�/�A8 அ*தர7க�தி� ஏேதா ேவகமாக வ!றி� 

Aைற*/ ெகா%>��ப/ ேபா� ஓ� உண�,சி� தவி��. Aைற*/ ெகா%>��ப/ 

எ�னெவ�H சாியாக நிைன�க5� ெசா�ல5� ெதாியவி�ைல. ஆனா� உ�ெவளி� 

ேதா!ற�தி� அ/ ஒ� கா1சியாக ம16� ெதாி*த/. மிக5� ம7கலாக� கன5� 

கா1சி ேபா� ெதாி*த/. 

 

ஒ� ெபாிய அக� விள�கி� எ%ெண; வ!றி� திாி த�ைனேய எாி�/� ெகா%6 

பி�ேனா�கி நக�வ/ ேபா� மனெவளியி� கா1சி. எாி�பத!A ேவH எ/5� 

இ�லாத ேபா/ தாேன த�ைன எாி�/� ெகா%6 ம>-� Dபாவ� 

ெந��பி+ைடய/. 
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அைணகி�ற Dட� - அவிகி�ற ெந��� - எ�ற நிைன�� அ,சானியமாக5�, 

பயமாக5� இ��கிற/. அ�ப> எ%ண� ெதாட7A� ேபாேத ெந=ைச ஏேதா 

இH�கி� பிழிவ/ ேபா���கிற/. இழ�பைத விட இழ�க� ேபாகிேறா� எ�ற 

நிைன�� மிக5� பய7கரமான/, ெகாKரமான/, வி16வி16� ெகாைல ெச;ய� 

C>ய/. அைடவன5�, இழ�பன5� ேச�*த/தா� வா��ைகேயா எ�H Cட� 

ேதா�Hகிற/. அைட*தைத எ�லா� ஒ@ெவா�றாக நிைன�தா� இழ�க� 

ேபாகிேறா� எ�ற நிைன�ேப அ,DH�/வதாக இ�*த/. அவ+ைடய க%களி� 

ெம�ல ெம�ல நீ� ம�கிய/. இ�ப> ேவைளகளி� அ.வ/ Cட ஒ� Dகமான 

ஆHதலாக - பார�ைத� Aைற�பதாக இ��கிற/. ஒ� ேவைள அ.ைகயி� /�க� 

கைரகிறேதா எ�னேவா? 

 

ந6நாயகமாக மாட Lதியி��*த அ*த� தனியா� ந�M7 ேஹாமி� ஒ@ேவா� 

அதிகாைலயி3� எ�லா, ெசாAD அைறகளி3� ஏ.சி.ைய நிH�திவி16 ஜ�ன� 

கத5கைள� திற*/ ைவ�/ ெவளி�கா!ைற� தாராளமாக அOமதி�/, D�த� ெச;த 

பி� மீ%6� அைர மணி ேநர�/�A� பி� ஜ�ன�கைள-� கத5கைள-� �> 

மHப> ஏ.சி.ைய� ேபா6வ/ வழ�க�. 

 

அ�H� அ�ேபா/ ஜ�ன�க8 திற*தி�*தன. ஜ�ன3�A ெவளிேய அைறகைள� 

/ைட�/, D�த� ெச;-� ேவைல�காாி ேவH யாாிடேமா ெசா��� 

ெகா%>�*தா8. 

 

“இ�னி�கி� ேதேரா1ட�. ேத� கிள�பியா,D. ெவ;யிைல� பா��காேம வட� 

பி>,சா7க�னா� ெபா./ சாயற/�A8ளாற� ேத� நிைல�A வ*/6�.” 

 

மிக5� ம7கலான நிைன5கேளா6 க%கைள �>யப> ப6�ைகயி� ப6�தி�*த 

அவ+ைடய ெசவிகளி� யாேரா கிண!H�A8ளி�*/ ேபDவ/ ேபால இ,ெசா!க8 

ஒ��தன.  ேநா;� ப6�ைகயி� ப6�தி�*த அவன/ மன� பி�ேனா�கி, ெச�ற/. 

நிைன5க8 வ*த வழிேய தி��பி நட*தன. அவ+�A8ேள-� ஒ� ேதேரா1ட� 

ெம�ல ஆர�பமாகியி�*த/. 

***** 

 

ப,ைச ெவ�ெவ1 /ணிைய� தாHமாறா; உதறி அவ!றினிைடேய ஒ�  �/ 

மாைலைய� கிட�தினா! ேபா� உயர � ெசறி5மா;� கிட*த 
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மைல�ெதாட�கF�A ந6ேவ ப8ள�தா�A ஒ�றி� அைம*தி�*த/ அ*த ஊ�. 

யாேரா கவி-8ள� பைட�தவ� அ*த ஊ��A� ெபய� P1>யி��க ேவ%6�. 

‘எழி����’ எ�ற ெபய� ேத;*/ கிழ6 த1> எ8ளி��� எ�H� எ�யி��� 

எ�H� நாளைடவி� வித� விதமான பாட ேபத7கைள� ெப!றி�*த/. ஊைர� 

ப!றிய பழ� பாட�களி3� ேகாவி� மதி� க�ெவ16�களி3� ஜமீ� அர%மைன 

ெர�கா�6க8 - சாசன7களி3� ெதளிவாக எழி���� எ�H தா� இ�*த/. 

�க�மி�க பார�பாிய�ைத, ேச�*த அ*த ஊ� இைச ேவளாள�க8 அ/ ஏழி��� 

(ஏழிைச) அ�ல/ யாழி��� எ�ெற�லா� தா� அைழ�க�பட ேவ%6-

ெம�றா�க8. ச7கீத�, கவிைத, நி��திய� எ�H கைல�/ைறகளி� �க�மி�க பல� 

அ*த ஊாி� ேதா�றியி�*தா�க8. அ*த ஊாி� ேதா�றிய பல� கவிைத எ.திய/ 

ஒ��ற� இ��க அ*த ஊேர எ.த�படாதேதா� Dய��வான கவிைதயாக இ�*த/. 

இய!ைக வி16வி16� �� Hவ� Q�ப/ ேபா� மைலகளி� ஆ7கா7ேக 

ெவேளெர�H அ�விக8 சிாி�தன. கா!றி� ச*தன �  �ைல-� மண*தன. 

ெவ�ப� உைற�காத இதமான ெம�Aளி� ஆ%6  .வ/ேம நிலவிய/. அD�த �, 

Rசி-� ச*த>-� எ�னெவ�றறியாத அ*த� ப8ள�தா�A நகர�, மிக� ெபாிய 

ேகாவி3�, ேகா�ர � அைத ஒ1>னா! ேபா� ப>கமா;� ெதளி*த நீ��பர�� 

அக�ற தாமைர� Aள � ேதர>-மாக� பர�பைரயான தமி�நா16, சி!Sாி� 

சா �திாிகா ல1சண7கைள எ�லா�  த! பா�ைவயிேலேய ெப!றி�*த/. 

ேதர>�A அ�ேக ேகாவி� ந*தவன�/�A அ�பா� ெபாிய ெத�ன*ேதா�பி� 

ந6ேவ மதி! Dவ��A8ளாக ஜமீ� அர%மைனக8 இ�*தன. 

 

மதி! Dவ��A ெவளிேய இ�*த நகர� பAதி�A ெவளி�ப1டண� எ�H� உ8ேள 

இ�*த நகர� பAதி�A - அதாவ/ - அர%மைன - அத� அ7கமானவ�க8 வா�*த 

பAதிகF�A உ8 ப1டண� எ�H� ெபய�க8 ஏ!ப16 நிைல�தி�*தன. 

ெவளி�ப1டண�/ Lதிக8 ெத��க8 எ�லா� ேகாவி3�A இ�பா� அளவாக5� 

அழகாக5� க1டைம�ேபா6� ெதாட7கின. ெத� L6க8 ேகாண� மாண��றி 

J� பி>�த மாதிாி இ�*தன. உ8ப1டண�ைத-�, ெவளி�ப1டண�ைத-�, 

ேகாவி3� ேதர>-� Aள � ந6ேவ இ�*/ தனி� தனிேய பிாி*தன. ேதர>யி� 

இர%6 பி��மா%டமான க�7க� பாைறகF�A ந6வி� இய!ைக� Aைக ேபா� 

அைம*தி�*த ஒ� பிளவி� பாைறேயா6 பாைறயாக, ெச/�க�ப1>�*த அOமா� 

நகாி� காவ! கட5ளாக5� ச�தி வா;*த வர�பிரசாதியாக5� �க� ெப!றி�*தா�. 

அ*த� Aைகயி� ேகாயி� ேதா�றிய கால�தி��*/ அைணயாம� எாி-� ெவ%கல 

அக%ட விள�A ஒ�H இ�*த/. �யலானா3� மைழயானா3� ெவ8ளமானா3� 

இ*த அக%ட விள�A ம16� அைண*தேதயி�ைல எ�H ஊாி� ெப�ைமேயா6� 
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க�வ�ேதா6� Cறி�ெகா8வா�க8. கத5� Q16� இ�லாத இ*த மாெப�� பாைற 

அOமா� தா� ஜமீைன ஆF� வ�சாவளியினரான உைடயா�களி� Aலெத;வ�. 

 

அ7ேக ஒ@ெவா� ஜமீ�தா��A�  ைற�ப> மண*த ப1ட�/ ராணியி� 

வாாிDகைள� தவிர ம!ற வைகயி� ெதாட�� ெகா%>�*த ெப%க8 �ல� பிற*த 

வாாிDக8 ேவH ஏ!ப16 ஜமீ� ெசா�ைத� கணிசமாக� கைர�தா�க8. அச� 

ப1ட�/ ராணியி� பி8ைளக8 அ>யா1களி� பல�ேதா6� அதிகார 

மமைதேயா6�, ம!ற வைகயி� த7கேளா6 ேபா1>�A வ*/ ெசா�ைத� 

கைர�பவ�கைள உ8 ப1டண�தி��*/ /ர�/� நிக�,சி ஒ@ெவா� ஜமீ�தாாி� 

மரண�/�A� பி��� சகஜமாக நட�A�. ெசா�/ாிைம, ச%ைடயி� அச� 

வாாிDகள�லாதவ�க8 A(ரமாக ெவளிேய!ற� ப6வா�க8. சமTதான�/�A� 

பிாி1>U அரசா7க�/�A� ஏ!ப1>�*த ஓ� ஒ�ப*த�ப> பிாி1>U ேபாVT உ8 

ப1டண�தி!A8 அைழ�க�ப1டா� ஒழிய� தானாக Oைழயேவ  >யா/. 

 

எழி���� ராஜா ஏேதா ஒ� வைகயி� ச�ப*த� ைவ�/� ெகா%>�*த ெப%களி� 

வாாிDகளாக� ேதா�றிய ஆ%கF�, ெப%கF�, உாிைம எ/5� ெகா%டாடாம� 

அ>ைமக8 ேபா� உ8 ப1டண�தி� கால*த8ளலா�. உாிைம ெகா%டா>னாேலா, 

அச� வாாிDகF�A, சாிசமமாக நட�க  ய�றாேலா உடேன ஆப�/ வ��. 

நி�மதியாக வாழ  >யா/. 

 

தி�மைலராஜ+� அ�ப> ராஜ ச�ப*த�தி� பிற*தவ� தா�. ஆனா� அவ� 

த�ைன� ெப!ற தாயி�  க�ைத� Cட� பா��ததி�ைல. அவ� க%கைள� திற�A 

 �ேன அவ8 க%கைள �>யி�*தா8. த*ைத யாெர�H வள�*/ ெபாியவனாகி 

நிைன5 ெதாி*த பி� அவ+�A ெசா�னா�க8. ஆனா� அவ+ைடய த*ைதைய 

அவ� அ�கி� ெந�7கி� பாச�ேதா6 அ�பா எ�H அைழ�க  >யா/. விலகி 

நி�H ம!ற அர%மைன ஊழிய�கைள-�, விDவாசிகைள-� ேபா� பயப�திேயா6 

தா� Wராஜேசகர ரAநாயக உைடயாைர அவ� காண  >-�. ஆனா� அவ+�A� 

பி� ப1ட�/ ராணியிட� அவ��A� பிற*த சி�ன� கி�Uண ராஜ உைடயா� 

எ�+� சி�ன� கி�Uண� அவ�ைடய ம>யிேலேய ஏறி விைளயாட  >-�. அ*த 

இளைமயி� தி�மைலராஜ� அைத� பா��/� ெபாறாைம�ப1டா�. சி�ன 

வயதிேலேய எ/ இ�*தேதா இ�ைலேயா, அவ+�A ேராஷ � Dயமாியாைத-� 

அள5�கதிகமாக இ�*தன. அதனா� அ>�க> A16�பட ேந�*த/. A16�ப16� 

A16�ப1ேட வள�*தா� அவ�. 

 

அவ+ைடய பதிேனழாவ/ வயதி� காதி� க6�க� அணி*த உ8 ப1டண�/  
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தி%ைண� ப8ளி�Cட வா�தியாாிட� அவ� Dேதசி� ப>��� ப>�த அேத 

சமய�தி� சி�ன� கி�Uண� சகல ராஜ மாியாைதகFட+� மதராசி� ஆ7கில 

க�வி க!றா�. 

 

அ*த ஏ�ர�� W ராஜ ேசகர ரAநாயக உைடயா� காலமான ேபா/ சி�ன� 

கி�Uணைன� ேபாலேவ தி�மைலராஜ+� இரகசியமாக� த� த*ைதைய 

இழ*தா�. 

 

அத� பிறAதா� அநாைதயான தி�மைலராஜனி� ேசாதைனக8 ஆர�பமாயின. 

தி�மைலராஜைன� ேபாலேவ இ�*த ேவH சில� பய*/ ெவளிேயறி வி1டன�. 

உ8ப1டண�தி� திYெர�H சி�ன� கி�Uணனி� அ*தT/ உய�*/ வி1ட/. 

 

அவ� தி�மைலராஜ� ேபா�றவ�களிட� ேபDவேத, ேகவல� எ�H நிைன�/ 

நட*/ ெகா8ள ஆர�பி�தா�. ேராஷ 8ள தி�மைலராஜ� சி�ன� கி�Uணைன, 

ச*தி�/ ஏேதா ேபச அவ� ேகாப�தி� இவைன ‘பாTட�1’ எ�H தி1>னா�. 

அத!A எ�ன அ��த� எ�H தி�மைலராஜ+�A  த�� �ாியவி�ைல. மHநா8 

 .வ/� ஏேதா ஒ� ச*ேதக�தா� உ*த�ப16 ெவளி�ப1டண�தி� பதிென16 

Lதிகளி3� D!றி இHதியாக ஓ� ஆ7கில� ப8ளி�Cட வா�தியாாிட� ேக16 அவ� 

அகராதிைய� �ர1>� பா��/வி16� தய7கி� தய7கி “தக�பனி�லாத அ�ல/ 

தக�ப� ெபய� ெதாியாத பி8ைள” - எ�H ெசா�ன5ட� ஒ� தீவிர ெவறிேயா6 

�ய� ேவக�தி� உ8 ப1டண�தி� Oைழ*தா�. அ*த வா��ைதைய நிைன�க 

நிைன�க அவ� உ8ள� ெகாதி�த/.  த�� தா� விசாாி�த பல�, “அ*த 

வா��ைத�A அ��த� ெதாி=D எ�ன ஆக� ேபாA/? வி6... ேவH ஏதாவ/ ேபD” 

எ�H ஏ� ஒ/7கினா�க8, த1>� கழி�தா�க8 எ�H இ�ேபா/தா� 

தி�மைலராஜ+�A� �ாி*த/. 

 

ேநேர அர%மைன�A� ேபா;� த� ேபா�றவ�க8 Oைழய� Cடாெத�H 

த6�க�ப1>�*த ராணியி� அ*த��ர பAதி�A8F� Oைழ*/ அ7ேக த� 

தா-ட� ேபசி� ெகா%>�*த சி�ன� கி�Uணைன ேநா�கி ெவ>�/, சீறினா� 

தி�மைலராஜ�. 

 

“ேட;! சி�ன� கி�Uணா! எ�ைனயாடா பாTட�6�ேன? உ�ைன� ெப�த அேத 

அ�ப�தா%டா எ�ைன-� ெப�தா�. இ�னி�கி�லா1>-� எ�னி�காவ/ ஒ� 
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நா8 உ� வாயாேலேய எ�ைன ‘அ%ேண’�+ C�பிட ைவ�க�ேல�னா நா� 

ஆ�பிைள இ�ேலடா” - எ�H அ��� மீைசைய நீவிவி1ட தி�மைலராஜைன� 

காவ�கார�கைள ஏவி அ7கி�*/ அ��ற�ப6�தினா�க8 ராணி-� மக+�. 

 

அ�ேறா6 அ*த, ச�பவ�ேதா6 தி�மைலராஜனி� உ8ப1டண வாச�  >*த/. 

மHநா8 வி>*தா� ைவA%ட ஏகாதசி. ந8ளிரவி� ந67A� Aளிாி� அ>யா1க8 

�ல� தி�மைலராஜ� உ8ப1டண�தி� இ�*/ கட�த�ப1டா�. ��,ைசயாகிற 

வைர�A� ��A  க� ெதாியாம� உைத�/ அவைன ெவளிேய ெகா%6 ேபா; 

எறி*தா�க8 அர%மைன அ>யா1க8. தி�மைலராஜ+�A� த� நிைனேவ 

இ�ைல. 

 

சி�ெல�H உட�பி� Aளி�� பனி-� உைற�/ அவ� க% விழி�/, D!H� 

 !H� பா��க  ய�ற ேபா/ உட�ைப அைச�கேவ  >யவி�ைல. Q16�A� 

Q16 வ��த/. வி.*/ கிட*த இட�தி��*ேத க%கைள� திற*/ அ*த ம7கிய 

இ�ளி� பா��த ேபா/ Aைகயி� அOமா� ேகாவி� அைணயா விள�A எாிவ/ 

ெதாி*த/. ேதர>�A� அOமா� பாைற�A� ந6ேவ தா� வி.*/ கிட�ப/ 

ெதாி*த/. த� ெபயேரா6 எதிேர ேகாவி� ெகா%>��A� தி�மைலராஜ� 

ெப�மா8 ச*நிதியி� ேகா�ர விள�A உயர�தி� ெதாி*த/. ேகா�ர வாச�  க�பி� 

ைவA*த ஏகாதசி� C1ட�தி� Aர�கF� ச*த>-� ெம�ல ஒ��பைத அவ� 

வி.*/ கிட*த ெதாைலவி��*ேத ேக1க  >*த/. அவ�க8 அ>�தி�*த இரா1சத 

அ>களி� இற*/ ேபாயி�*தா� Cட ைவA%ட ஏகாதசிய�H இற*த �%ணிய� 

தன�A� கிைட�தி��A� எ�H அவ+�A� ேதா�றிய/. ஒ� கண� தா� அ*த 

நிைன�� நீ>�த/. ஏேதா ஒ�H சாதி�/  >�க�ப6கிற வைர தா� இற�க� 

Cடா/ எ�ற பி>வாத �, வாழ ேவ%6� - வா�*ேத ஆக ேவ%6� எ�ற 

ைவரா�கிய � உடேன அ6�த கணேம ேதா�றின. உட�பி3�, மன�தி3� ஏேதா 

ஒ�H ஜிA ஜிA ெவ�H ேவகமாக� ப!றி எாிவ/ ேபா� அவ� உண�*தா�. அ*த 

எாி,ச�, அ*த தகி�� அ@வள5 விைரவி� அட7கி விட >யாெத�H அவன/ 

உ8Fண�ேவ அவ+�A, ெசா��ய/. 

 

எ*த� ேதர> ம%ணி� தா� L��த� ப1ேடாேமா அ*த இட�தி��*ேத எ.*/ 

நி�H வா�*/ கா1ட ேவ%6� ேபா� தவி�பாயி�*த/. L��த�ப1டத� 

காரணமாகேவ எ.*தி��க ேவ%6ெம�H� ஒ6�க�ப1டத� காரணமாகேவ உயர 

ேவ%6ெம�H� />�பாயி�*த/. க%க8 ேசா�*/ ேபா; �>ன. தள�,சி 

உட�ைப அைச�க  >யாம� க1>� ேபா1>�*த/. வி%வி%ெண�H 

இசிெவ6�/ வ��த/. 
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அ�ேபா/ தாமைர� Aள�தி� ப�கமி�*/ ஜலதர7க� வாசி�ப/ ேபா� 

வைளெயா� அவ� ப�கமாக ெந�7கி வ�வ/ ேக1ட/. சில விநா>களி� அ*த 

வைளெயா�-ட� Q�களி� கத�பமான நHமண�ைத-� அவ� நாசி உண�*த/. 

ெம�ல� க% விழி�தா�, அ*த ேநர�தி� ேதவைதயாகிய உைஷேய நீரா> வி16� 

Q�Aடைலேயா6 அ�ேக வ*/ நி!ப/ ேபா� ஓ� இள� ெப% நி�றா8. அவள�ேக 

ேகாயி�களி� எ�லா விள�Aகைள-� திாியி16 ஏ!Hவத!காக எ%ெண;� 

திாி-ட� எ6�/� ேபாA� ைகவிள�ேகா6 ஒ�  தியவ�� நி�றா�. உ!H� 

பா��ததி� ந*தவன�/� ப%டார � அவ� மகF� எ�H ெம�ல ெம�ல� �ாி*த/. 

அவ�க8 பதறினா�க8. தன�A யாரா�, எ�ன ேந�*தெத�H ேகாைவயாக 

அவ�களிட� எ6�/, ெசா�ல� Cட வரவி�ைல அவ+�A. 

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

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

 

“ஐயா அைர�/� ேபா1>��கிற ப,சிைலகF�, க1>யி��கிற ப1ைட ம�*/கF� 

உ7கைள� Aண� ப6�/ேமா இ�ைலேயா இ*த� Qவாசைன-�, ச*தன மண ேம 

சீ�கிர� Aண�ப6�தி வி6�+ நிைன�கிேற�.” 

 

கயி!H� க1>�� ப6�தி�*த அவைன� பா��/, ெசா�னா8 Q�ெதா6�/� 

ெகா%>�*த ப%டார�தி� மக8 ச%பக�. க1>3�A இ�பா� நி�றப> 

ப%டார� அ�ேபா/ ச*தன� அைற�/� ெகா%>�*தா�. 

 

த� வல/ ைகயா� தைலைய� தா7கி �16� ெகா6�/� ெகா%ேட அவ8 

Q�ெதா6�A� அழைக இரசி�தப> கயி!H� க1>�� ஒ��களி�/� ப6�தி�*த 

தி�மைல அவ8 Cறியைத� ேக16� பதி� எ/5� Cறாம� ��னைக Q�தா�. 

அவ8 எ�ன ெசா��யி�*தாேளா அைத ஒ��� ெகா%6 அ7கீகாி�ப/ 

ேபா��*த/ அ*த� ��னைக. 

 

இய�பா; ஏ!ெகனேவ அழகாயி�*த ச%பக� தைரயி� அம�*/ Q�ெதா6�A� 

ேபா/ ேம3� அழகாக� கா1சியளி�தா8. நா1க8 இைல-தி� கால�/, ச�Aக8 

ேபா� உதி�*/ வி1டன. எ*த� பிறவியி� ெச;தி�*த �%ணியேமா ஜமீ� ஆ1க8 

அவைன அ>�/ உைத�/, Dயநிைனவ!ற நிைலயி� ேதர> ைமதான�தி� 

ெகா%6 வ*/ ேபா16 வி16� ேபான ேபா/ ப%டார � அவ� மகF� அவைன 
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 த�� பா��/ இ�8 �ல�  �ேப ந*தவன�/ ம%டப�/�A� ெகா%6 வ*/ 

ேச�*தி�*தா�க8. 

 

ெபாிய கா6 ேபா� பர*தி�*த அ*த ந*தவன�தி� ந6ேவ Q�ெதா6�க5� ச*தன� 

அைர�க5� பய�ப1ட அ*த ம%டப�தி� அவ� தைலமைறவாக த7கி� Aண� 

ெபற  >*த/. 

 

ச%பக� ெசா��யி�*த/ ேபா� மன �, உட3� ந�*/ ேபாயி�*த அவைன� 

பDைம கமகம�A� D�தமான அ*த� கா!H�, மல�கF� ச*தன � இைடவிடாம� 

மண�A� அ*த ம%டப � தா� Aண�ப6�தியி�*தன. Q,ெச> ெகா> மர7கைள� 

தவிர ந*தவன� நிைறய ��ைகக8 ம�*/� ப,சிைலகைள வள��தி�*தா� 

ப%டார�. Q�ெதா6�ப/ தவிர நா16 ைவ�திய�, மா*�ாீக�, வி�3�பா16, 

ெத��C�/ ஆகியவ!றி3�  �/� ப%டார�/�A ஈ6பா6 உ%6. 

 

“நீ ெகா=ச நாைள�A இ*த ந*தவன�/�A8ேளேய தைலமைறவா இ�*/�க! 

அ/தா� உன�A ந�ல/ த�பி! உ� உயி��A� க��க1>�கி16 அைலய� 

ேபாறா7க” - ப%டார� அவைன எ,சாி�தா�. 

 

“நா� உயி��A� பய�படைல! உலக�திேல எ@வள5 கால� இ��க4�+ 

 >=சி�கி16 வ*தி��கேமா அ@வள5 கால� ந�ைம யா�� எ/5� ப%ணிட 

 >யா/. எ�னி�A� ேபாக4�+ இ��ேகா அ/�A ேமேல கா� நாழி Cட 

இ�*/ற5� ேபாவதி�ேல.” 

 

“இ*த ேவதா*த� ேப,ெச�லா� �1ைட க1> ைவயி த�\! இ�ேபா நீ ெரா�ப  � 

ேயாஜைனேயாட5� ஜா�ரைதயா5� நட*/�க ேவ%>ய ேநர�. உ� ப1டண�/ 

உைடயா�7க ெபாிய ேபா�கிாி7க. பழி பாவ�/�A அ=ச மா1டா7க.” 

 

“நா+� அேத ெபாிய உைடயா��A� பிற*த மக� தா�.” 

 

“அ*த Lறா�ெப�லா� இ�ேபா ேவணா�! அ/�ெக�லா� இ/ சமயமி�ேல த�\!” 
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இதமாக� ேபசி  �/� ப%டார� அவைன நிதான�ப6�தினா�. அவ�ைடய வய/� 

ப�Aவ � நைட ைற வா��ைகயி� ஞான7கைள அவ��A� ேபாதிய அள5 

அளி�தி�*தன. ‘அ>�/� ேபா16 வி1டா�க8, அவமான�ப6�தி வி1டா�க8’ 

எ�ற உண�5� ெகா*தளி�பி� அவ� இ�*தா�. அவ�க8 நயவ=சமாக 

ந8ளிரவி� பாதி� R�க�தி� எ.�பி� த�ைன அ>�/ உைத�/ 

அவமான�ப6�திய/ ேபா� யா��A� ெதாியாம� ந6நிசி�A ேம� மதி� Dவ� ஏறி� 

Aதி�/ உ8 ப1டண�தி� �A*/ சி�ன� கி�Uண ராஜ உைடயா� எ�ற 

கி�Uணராைஜ� க%ட� /%டமாக ெவ1>� ெகாைல ெச;/ விட ேவ%6� 

ேபா� தி�மைலயி� ைகக8 /H/H�தன. ப%டார �, ச%பக � ப�க�திேலேய 

இ��கவி�ைலயானா� அவ� எ*த� ைப�திய�கார�தனமான  >5�A� Dலபமாக 

வ*தி��பா�. அவ+ைடய உட�பி��*த காய7க8, மன�தி��*த பழிவா7A� 

ெவறி, Aேராத� எ�லாவ!ைற-� அவ�க8 தா� ெம�ல ெம�ல� 

Aண�ப6�தினா�க8. ஆற ைவ�தா�க8. 

 

உலகி� மனித�கைள� Aண�ப6�/� ம�*/களி� எ�லா� மிக� ெபாிய ம�*/ 

அ��தா�. அ��� பிாிய � உ8ளவ�களி� ெந��க �, அ%ைம-� எ�தைன 

ெபாிய ந�ைவ-�, நசிைவ-� Cட, சாி�க1> விட  >-�. C�*/ கவனி�தா� 

மிக�பல ேவைளகளி� மனித� ஏ7Aவ/�, ஏ7க ைவ�ப/� உ%ைம 

அ���காக�தா� எ�ப/ �ாி-�. இ*த விதமான அ�� உ8ப1டண�தி� 

யாாிடமி�*/� வா�வி� எ*த விநா>யி3� அவ+�A இ/வைர கிைட�ததி�ைல. 

ந*தவன�தி� அ�ப> அ�� Dலபமாக5�, இய�பாக5� கிைட�த/. அவ� யா�, 

தன�A எ�ன உற5 ஆக ேவ%6�, நாைள�A அவனா� தன�A எ�ன ஆக� 

ேபாகிற/ எ�ெற�லா� ேயாசி�/� கண�A� பா��காம� ப%டார � அவ� 

மகF� அவைன� கா�பா!றி ஆதாி�/ உதவினா�க8. அவ� A6�ப�  .வ/ேம 

அவ+�காக உதவிய/. 

 

உ8ப1டண�/� ெபாிய �8ளிக8 விேராத� காரணமாக அ>�/� ெகா%6 வ*/ 

ேபா16 வி1டா�க8 எ�H ெதாி*தாேல அ*த ஊாி� ம!றவ�க8 அ>ப1டவ� 

ப�க�தி� வர� Cட� பய*/ ஒ/7கி� ேபா; வி6வா�க8. உைடயா�கF�A 

ேவ%டாதவ+�A� தா7க8 உதவினா� த7கF�A எ�ன ஆப�/ வ�ேமா எ�H 

ம!றவ�க8 நிைன�கிற அள5 ெக6பி> உ8ள ஊ� அ/. 

 

எ�லா விஷய � ெதாி*த பி��� ப%டார� அவைன ந*தவன�தி��*/ ெவளிேய 

ேபாக, ெசா��� /ர�திவிடவி�ைல. ஒ/�க�ப6கிறவைன ஒ6�க�ப6கிறவைன - 
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வ3வான மனித�களினா� �ற�கணி�க�ப6கிற எளியவைன� கா�பா!றி உதவ 

ேவ%6ெம�ற அவர/ மனிதாபிமான� அவைன விய�பி� ஆ��திய/. 

 

ந*தவன�/  �/� ப%டார� நாைல*/ மாத� கால� அவைன 

ந*தவன�/�A8ளி�*/ ெவளிேய ேபாவத!ேக அ+மதி�கவி�ைல. அவ� உயி� 

வாழ ேவ%6ெம�பதி� அவைன விட அதிக அ�கைற கா1>னா� அவ�. 

ப%டார�தி� A>யி����, ந*தவன�தி� ம!ெறா� பAதியி� உ8ேளேய 

இ�*த/. அவைன-� த� A6�ப�தி� ஒ�வைன� ேபா� ேச��/� ெகா%6 

ேவளாேவைள�A, சா�பா6 ேபா16� கா�பா!றினா� ப%டார�. 

 

காய7க8 ஆறி உட�� ேதHகிற வைர Q�க16� ம%டப�தி� அவ� ப6�தி�*த 

கயி!H� க1>3�ேக சா�பா6 ேத> வ*/ வி6�. ச%பக� தா� ெகா%6 வ�வா8. 

உட�� ேதறி எ.*/ நடமாட� ெதாட7கிய பி� அவ� ப%டார�தி� L16�ேக 

ேபா;, சா�பிட� ெதாட7கினா�. 

 

அ7ேக அவ�கFைடய ேவைலகைள ெம�ல ெம�ல அவ+� ப7கி16� ெகா%6 

ெச;ய� ெதாட7கிய ேபா/, “த�\! நீ இ�பி> எ�லா� சிரம�பட4�கிறதி�ேல...” 

எ�H ப%டார� உபசாரமாக மH�தைத அவ� ஏ!கவி�ைல. ஏ�க�� கண�கி� 

ம��ைக-�,  �ைல-�, ேராஜா5�, Q�/� A37A� அ*த� ெபாிய ந*தவன�தி� 

அதிகாைலயி� Q�கைள� ெகா;வ/ ெதாட7கி� பல ேவைலகைள� தி�மைல-� 

தானாகேவ இ.�/� ேபா16� ெகா%6 ெச;தா�. ச%பக�திட� Q�ெதா6�க� 

க!H� ெகா%டா�. ச*தன� அைர�தா�. அ/ ந�லேதா� உட!பயி!சியாக5� 

அைம*த/. அதிக� ப�மனி�லாம� ெவடெவட எ�றி�*த அவ� உட�வாA 

பா�Aமர�, ெத�ைன மர� ஏற வசதியாயி�*த/. பா�A�Aைல, ேத7கா;, இளநீ� 

பறி�கிற ேவைலைய-� அவ� ேம!ெகா%டா�. மனித�களி� /ேவஷ�, வ=சக�, 

ெவH��, ெசா�/, ஆைச, Aேராத�, ெகாைல ெவறி இவ!ைற எ�லா� 

உ8ப1டண�/� ெப�� �8ளிகளிட� பா��/� பா��/, ச��தி�*த அவ+�A� 

Q�க8, ெச>, ெகா>க8, பDைம இவ!றினிைடேய ஊடா6வ/ மிக5� 

பி>�தி�*த/. 

 

“உன�A� பி>�தா� நீ இ7ேகேய இ��கலா�! என�A ஆ1ேசபைண எ/5� 

இ�ைல. ஆனா� நா� ஏேதா உ�ைன� கா�பா�திேன� எ�பத!காக இ7ேகேய 

ந*தவன�/�A8 ஒ� ேவைலயாளாக ைவ�/� ெகா%டதாக எ�ைன� ப�தி நீ 

த�பா நிைன�க�படா/ பா� த�\! அதனால தா� மனD வி16� ேபசேற�. 
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ெவளி]��A எ7காவ/ ேபா; நீ ேவற ெதாழி� ப%ற/�னா3� ேபாகலா�... 

இ7ேக தா� உ�ைன� தைலெய6�க விட மா1டா7க... இ*த ஊ� அ�\>...” எ�ற 

தய�க�ேதா6 அவனிட� ஒ� நா8 Cறினா� ப%டார�. 

 

தி�மைல உடேன அவ�ைடய அபி�ராய�ைத மH�/ வி1டா�. 

 

“நா� இ�ப, ெசா�ற வா��ைதைய உHதியா வ,DA7க! எ�ைன� ெப�த தா; 

ேமேல ச�திய� ப%ணி, ெசா�ேற�. நா� இ*த ஊைர வி16� ேபாக� 

ேபாறதி�ேல. எ*த� ேதர>யிேல எ�ைன அ>,D� ேபா1டா7கேளா, 

அ7ேகயி�*ேத நா� யா��+ காமி�கிேறனா இ��யா பா�7க...” 

 

“என�ெக�னேவா பயமாயி��A/ த�\! இ/ ப6 ேபா�கிாி�பய ஊ�...!” 

 

“இ��க16ேம! ஊ� ேபா�கிாி�பய ஊ��னா நாம அைதவிட� ெபாிய ேபா�கிாியா 

ஆயி1டா� ேபா5/!...” 

 

“உ8ப1டண�ைத எ/�/�கி1டா அ/ எ�ப>� த�\  >-�?” 

 

“ >-தா இ��யா பா�7கேள�? ெவ8ைள�கார� இ*த நா1ைட வி16 

ேபாயி1டா�னா - உ8ப1டண�/ வாசி7க கதி அேதா கதிதா�. ெவ8ைள�கார� 

ேபாக�தா� ேபாறா�... உ8ப1டண� உைட=சி ேபா; உைடயா�7க ெவளிேய 

பி,ைச�கார+7களா வ*/ அைலய� தா� ேபாறா7க... பா��/�கி1ேட இ�7க... 

இ/ நட�க�தா� ேபாA/...” 

 

“ஐையேயா! நாம எ/�A ெக1ட/ நிைன�க4�? ந�லதாகேவ நிைன�ேபாேம... 

அவ7க பி,ைச எ6�த நம�A எ�ன ஆ,D? கட58 �%ணிய�/ேல அ57க 

ந�லாேவ இ��க16��பா...” 

 

“வரவர� கட58, சாமி, Qத�லா� Cட� பண� பைட,சவ+ைடய ைகயாF7க 

மாதிாி�தா� ேதா4/. ஏைழ�A ந�ல/ ெச;ய� காேணா�. ஏைழைய�தா� ேமேல 

ேமேல ேசாதி�A/7க...” 
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“அ�ப>, ெசா�லாத�பா த�\!” 

 

“என�ெக�னேமா வரவர அ�ப>�தா� ேதா4/. இ�ேல�னா என�A இ*த� 

ெக6த� ப%ணினவ7கைள இ/�A8ளார� பா�� பி67கியி��க ேவணாமா?” 

 

“ெத;வ� நி�H தா� ெகா�3� த�\! ந�ைம மாதிாி அவசர�படா/...” 

 

தி�மைல ப%டார�தி!A� பதி� எ/5� Cறவி�ைலயானா3� அவ� Cறியைத 

ஏ!காத பாவைனயி� ஏளனமாக, சிாி�தா�. அவ� உண�5களி� ஒ�விதமாக  ர6 

த1>� ேபா; இH�க� வ*தி�*த/. ேப,சி� அ/ �ல�ப1ட/. 

 

அவமான உண�5�, Aேராத �, /ேவஷ �, அவைன� க�லா�கியி�*தன. 

ம!றவ�க8 ஏ!பைத எ�லா� விைர*/ மH�க ேவ%6� எ�ப/ ேபா�ற ஒ� 

ேவக�ைத அவ+8 �1> வி1>�*தன. உ8ப1டண�/� ெப�� �8ளிக8 எைத 

எைத எ�லா� உய��தி வழிப16� ெதா.கிறா�கேளா அவ!ைற எ�லா� தா� 

எதி��/ அவமான�ப6�த ேவ%6� ேபால ஒ� ெவறி அவ+8 �%>�*த/. 

உ8ப1டண�தாாி� மாியாைத�Aாியவ�க� எ�லா� த�னா� அவமாியாைத� 

ப6�/வத!Aாியவ�க8 எ�H அவ� க�தினா�. நியதி நி�வாக� எ�லாவ!ைற-� 

ஏ!காம� எதி��க ேவ%6� எ�ப/ ேபா�ற ஓ� C�ைமயான ‘ஆ%> - 

எTடாபி�Uெம%1’ உண�5 அவ+8  !றியி�*த/. த� பிறவியிேலேய 

அவமான� ப1ட�ைத, ேச��/ ஒ1ட ைவ�க வி���� அ*த கி�Uணராஜ 

உைடயா�, த7க �, ைவர மா; மி�+� மகாராணியான அவ� தா;, அவ�க8 

A�பி6� அOமா�, ெப�மா8, அ�,சக�, �ேராகித� அைனவ�ேம எதிாிகளாக அவ� 

க%4�A� ேதா�றினா�க8. ேகாவி�, Aள�, த�ம�, நியாய�, மாியாைதக8, 

பழ�க வழ�க7க8, ப%>ைக, தி�விழா�க8 எ�லாேம த� ேபா�ற அநாைதகைள 

எ�ேபா/மாக ஒ6�கி ைவ�க ஏ!ப1ட நிர*தர, சதி தி1ட7களாக அ*த விநா>யி� 

அவ+�A� ேதா�றின. 

 

அ*த ஆ%>� பி8ைளயா� ச/��தி தின�த�H ந*தவன�/�A8ளி�*த 

‘Q7காவன விநாயக�’ ேகாவி�� ப%டார� ெபா7க� பைடய� எ�லா� ெச;த 

ேபா/ - ச%பக�, ப%டார�தி� மைனவி, மக� எ�ேலா�ேம வி.*/ A�பி16� 
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தி�நீH வா7கி� Qசி� ெகா%டா�க8. தி�மைல ம16� A�பி16 விழ5மி�ைல, 

தி�நீH வா7கி� Qசி� ெகா8ள5மி�ைல. 

 

“த�பா ெநைன,D�காதீ7க... இெத�லா� என�A� பி>�கேல... இ*த வழ�க�ைத 

நா� வி1டா,D... இ*த ஜமீ� உ�ைப� தி�+ தி�+ இ7ேக கிட�கிற சாமி, 

Qத7கF�, ந�ல/ ெக1ட/ ெதாியாம� ��தி ெக16� த6மாறி� ேபா,D.” 

 

ப%டார� அவைன வ!�H�தவி�ைல. ச%பக�, அவைன விேநாதமாக� பா��தா8. 

ப%டார�தி� மைனவி அவைன அ�வ��பாக ேநா�கினா8. ப%டார�தி� மக� 

அவைன� ேக1டா�: 

 

“எ�ன? நீ7கF� ந��� ம�*/�கைட அ%ணேனாட, ேச�*தா,சா?” 

 

“இ/வைர இ�ைல! ஆனா� அ*த அ%ணைன, சீ�கிரேம பா��ேப� எ�H 

ேதா�Hகிற/” எ�றா� தி�மைல. ெவளி�ப1டண�தி� ‘இ7க�சா� ம�*தக�’ 

எ�ற ெபயாி� ம�*/�கைட ைவ�தி�*த ெபா�+,சாமி எ�பவ� ‘கட58, மத� 

எ�பெத�லா� ஏமா!Hேவைல, அறி5�, சி*தைன-ேம மனிதனி� உய� 

ஆ!ற�க8’ எ�H ேபசி வ*தா�. ஊாி� ம�*/�கைட அ%ண� எ�H அவ��A� 

ேப� ஏ!ப16 வழ7கி வ*த/. அவைர� Aறி�பி16�தா� ப%டார�தி� மக� 

தி�மைலைய விசாாி�தி�*தா�. 

 

பி8ைளயா� ச/��தி கழி*த இர%6 ��H தின7களி� தி�மைல Cறிய 

இ�ெனா� ெச;தி ப%டார�ைத-� அவ� A6�ப�தாைர-�, ஆ,ச�ய�/�A�, 

அதி�,சி�A� உ8ளா�கிய/. 

 

“ேதர>யிேல இளநீ�� கைட ேபாட� ேபாேற�. இளநீ� ம16மி�ேல... ேத7கா;, 

பழ�, Q, க!Qர�, ஊ/ப�தி, ெவ!றிைல� பா�A எ�லா� தா� வி!கிறதா; 

உ�ேதச�...” 

 

“சாமி Qத� இ�ேல7கேற... அOமா� ேகாவி3�A� ெப�மா8 ேகாவி3�A� ேபாற  
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சன7க உ�ைன ந�பி� கைட�A� ப%ட� வா7க வர4ேம த�\? அ/ எ�ப>...?” 

 

“என�A, சாமி Qத�/ேல ந�பி�ைக இ�ேல! ஏமா�தாேம, ெகா8ைள விைல 

ைவ�காேம நியாயமா நா� ேத7கா; பழ� வி�தா வா7கறவ7க வா7க16�... 

பி>�காதவ7க ேபாக16�...” 

 

“உ8 ப1டண�/ ஆF7க ெக6த� ப%ண மா1டா7களா த�பி!” 

 

“யா�ைடய ெக6த3�A� நா� பய�படேல! எ�ைன எவ+� அைச�க  >யா/.” 

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

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

 

அ*த ஊ��, ஊ� ம�கF� ேமலானைவயாக5�, ேமலானவ�களாக5� மதி�த 

எ�லாவ!ைற-�, எ�ேலாைர-� தா� கீழானைவயாக5�, கீழானவ�களாக5� 

க�தி� /ணி*/ எதி��க� ேபாகிேறா�, விேராதி�/� ெகா8ள� ேபாகிேறா� எ�ற 

உண�ேவ க8A>�/வி16 நட�ப/ ேபா�றெதா� ெபாிய ைதாிய ேபாைதைய 

அவ+�A அளி�தி�*த/. 

 

எதிாி�A எதிாி தன�A ந%ப� எ�ற  ைறயி� தா� தி�மைல, இ7க�சா� ம�*தக 

உாிைமயாள� ெபா�+,சாமிைய அ4கியி�*தா�. ெபா�+,சாமியி� 

உ�வ�ைத-�, ெச�மறியா16� கடா� ெகா��க8 ேபா�ற அவர/ மி6�கான 

மீைசைய-� பா��ேத மிர%டவ�க8 பல�. உ8 ப1டணவாசிகைள-�, 

உைடயா�கைள-� அவ�கைள ஆதாி�த ேம16�A> ம�கைள-� 

ெபா�+,சாமி-� அவ�ைடய Dயமாியாைத இய�க ஆ1கF�  . �,சாக 

எதி��தன�. ெபா�+,சாமி-� அவர/ இய�க � தி�மைலைய� கவ�*தத!A 

 �கியமான காரண� இ/தா�. அவ� யாைர எதி��க வி��பினாேனா அவைன 

ேம!ப>யா�க8 அவ+�A  �பி�*ேத எதி��/� ெகா%>�*தா�க8. 

அ�ப>�ப1டவ�க8 தா� அ*த ஊாி� தன�A நிர*தர அரணாக இ��க  >-� 

எ�H தி�மைல ந�பினா�. 

 

ந*தவன�/� ப%டார � அவ� ேம� இர�க�ப16, சி�ன உைடயா� அவைன� 

தி1>ய ேமாசமான ஆ7கில வா��ைத�A அ��த� ெசா��ய ப8ளி�Cட ஆசிாிய�� 
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ெவH� ந�லவ�க8 ம16� தா�. இனி ேம3� அவ� அ*த ஊாி� கால*த8ள 

ேவ%6மானா� அத!A ந�லவ�க8 தய5 ம16� ேபாதா/, வ�லவ�களி� 

பா/கா��� ேவ%6� எ�பைத� தி�மைல ெதளிவாக உண�*/ ெகா%>�*தா�. 

அ*த மைல� பிரேதச�தி3�, D!H��ற�/ ஊ�களி3� ெபா�+,சாமியி� இன�/ 

ம�க8 ெதாைக அதிகமாயி�*த/. உ8ப1டண�/ உைடயா�க8 எ�ேபா/ேம 

ெபா�+,சாமியி� இன ம�கைள விேராதி�/� ெகா8ள� தய7Aவா�க8. ஆ8 

க168ளவ�களி� விேராத�ைத எ�ேபா/ேம தவி��/ வி6வ/ உைடயா�களி� 

வழ�க�. 

 

ேதர>யி� கைட ேபா6வத!A  � தி�மைல தாேன ெபா�+,சாமிைய� ேபா;, 

ச*தி�/ எ�லா விவர � ெசா�னா�. உ8ப1டண�/வாசிக8 அ>யா1க8 �ல� 

த�ைன� பழி வா7கியைத-�, ப%டார� த�ைன� R�கி� ேபா;� பல மாத7க8 

தைலமைறவாக ைவ�/� கா�பா!றியைத-� Cட, ெசா�னா�. எ�லாவ!ைற-� 

ெபாHைமயாக� ேக16வி16, “பய�படாதீ7க த�\! தனி மனிதைன அவசியம!ற 

பய7களி��*/ வி6வி�ப/ தா� எ7க Dயமாியாைத இய�க�தி� தைலயாய 

கடைம! எ7கைள� ேத> வ*தி��கீ7க... இனிேம கவைலைய வி67க...” - எ�றா� 

ெபா�+,சாமி. அ*த ஆதர5�, அரவைண��ேம அவைன அவ�கேளா6 ேச��தன. 

மிக5� இைளஞனான த�ைன� Cட அவ� மாியாைத� ப�ைம ெகா6�/� ேபசிய/ 

தி�மைலைய� கவ�*த/. 

 

“நீ7க வ*/ கைடைய� ெதாட7கி ைவ�க4�.” 

 

“க%>�பா வாேர� த�\!” 

 

வா�A� ெகா6�தப> த� ஆ1கேளா6 வ*/ ப�/ (பாைய எ6�/� ெகா6�/ ஒேர 

ஓ� இளநீ� ம16� வா7கி� A>�/ வியாபார�ைத ஆர�பி�/ ைவ�தி�*தா� 

ெபா�+,சாமி. அவ�� அவர/ ஆ1கF� வ*தி�*/ கைடைய� ெதாட7கியதா� 

தி�மைல�A உடேனேயா, சில நா1க8 கழி�ேதா, உப�திரவ7க8 ெச;ய 

ேவ%6ெம�H நிைன�/� கா�தி�*த உ8ப1டண�/� ைக�C�கF�A 

எ,சாி�ைக ேபா� அைம*/ வி1ட/. தி�மைலயி� ேம� ைக ைவ�தா� 

ெபா�+,சாமியி� வைகயறாவி� விேராத�ைத உடேன விைல�A வா7க ேவ%> 

ேநாி6� எ�ப/ எ�ேலா��A� அவைன� ப!றிய ஒ� ஜா�கிரைத உண�ைவ� 

ேதா!Hவி�தி�*த/. 
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ஜமீ� ெபாிய உைடயா� காலமான பி� ஏெழ16 மாத கால� உ8ப1டண�தி� 

அவ� ேசாதைனகைள அOபவி�தா�. கைடசியி� அவ+�A� 

சி�ன�கி�Uண+�A� ேமாத� வ*/ இரேவா>ரவாக� கட�தி வ*/ அவைன 

அ>�/� ேபா1டா�க8. ெதாட�*/ பல மாத7க8 ப%டார�தி� ந*தவன� 

அவ+�A� �க�ட� அளி�தி�*த/. ெதாட�*/ உயி� வாழ ேவ%6மானா� அவ� 

ஊைர வி16 ெவளிேயறி வி6வ/தா� ந�ல/ எ�H ப%டார� அறி5ைர Cறினா�. 

அைத அவ� ஏ!கவி�ைல. விர�தி-�, ஆ�திர � கல*த ஒ� வைக 

 ர16�தன�ைத அ*த ந*தவன�/ அ=ஞாத வாச� அவ+8 �1>வி1>�*த/. 

ெபா�+,சாமி-�, அவர/ Dயமாியாைத இய�க � அவன/ இ*த 

 ர16�ைதாிய�ைத ஒ� மதமாகேவ ஏ!H அ7கீகாி�/ அரவைண�க� 

தயாராயி�*த/ ந�லதாயி!H. அவ+8  Hகி ெவறிேயறியி�*த பழிவா7A� 

உண�,சி�A நாகாிக� கல�ப!ற ஒ�  ர16 Lர� உரமாக� ேதைவ�ப1ட/. 

நாP�ேகா, ெம�ைமேயா, இ�லாத அ�தைகய  ர16 அ=சாைமைய அைடய� 

ெபா�+,சாமி அவ+�A உதவினா�. 

 

ேதேரா1ட�/�A  த� வட� பி>�கேவா, அOமா��A மாவிள�A� ேபாடேவா 

ஜமீ� A6�ப�தின� ெவளி�ப1டண�/�A வ*தா�, ப%டார � ம!றவ�கF� 

இ6�பி� ேம� ேவU>ைய� க1>� ெகா%6 அவ�கைள வி.*/ வண7க� 

தயாராயி�*த அேத சமய�தி�, “வட� பி>�A� உைடயாேர! கட� அைட�க வழி 

உ%டா?” எ�H�, “அைர ேவைள, ேசா!H�A வழியி�ைல - தி�நாைள� 

ெகா%டா>� பய� எ�ன?” எ�H� ெபாி/ ெபாிதாக� ேதர> ம%டப�தி� Dவாி� 

எ./� அள5�A� ெபா�+,சாமி-� அவர/ ஆ1கF� /ணி*/ த7க8 எதி��� 

உண�ைவ� கா1>னா�க8. 

 

நா6 Dத*திர� அைட*/ வி1டா� கத�, கா*தி, கா7கிரT எ�லா� தா� இனி 

 �னணியி� இ��A� எ�H ெக1>�கார�தனமாக  � C1>ேய அ+மானி�/ 

உ8ப1டணவாசிக8 கத� க1ட ஆர�பி�தன�. அவசர அவசரமாக, Dேதசி 

உண�ைவ� ேபா!ற ஆர�பி�தன�. அர%மைன, Dவ�களி� திலக�, கா*தி பட7க8 

இட�ெபறலாயின. வசதி-8ளவ�கF� ெச�வ*த�கF� நாைள�A, ெச�வா�A� 

ெபற� ேபாகிறவ�கைள இ�ேற  *தி� ெகா%6 ஆதாி�A� இய�பான  � 

ஜா�கிரைத உ8ளவ�க8 எ�பைத எழி���� ஜமீ+� நி(பி�த/. இ�ேபா/ 

உ8ப1டண�தி� ேபா�கி!A எதிரான ேபா�A8ள அணி எ/ேவா அதி� இ�*ேத 

ஆக ேவ%>ய வரலா!H� க1டாய� தி�மைல�A இ�*த/. எனேவ அவ� 
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Dயமாியாைத இய�க�, ஜT>T க1சி எ�H ெபா�+சாமியி� ேபா�கிேலேய 

தா+� ெதாட�*/ ெச�ல ேவ%>யி�*த/. அேத பாைதயி� ேம3� ெச�றா� 

அவ�. Qரண, Dத*திர� ேகாாி�ைகைய கா7கிரஸு� பாகிTதா� ேகாாி�ைகைய 

 T�� V�A�  �ைவ�/� ேபாரா>� ெகா%>�*த ேபா/ ெபா�+சாமி 

வைகயறாவின�, 

 

‘ைமP�, ெகா,சி, தி�விதா7C�, ைஹதராபா� ஆகிய சமTதான7கைள� தவிர 

எ=சிய ஆ*திர, ேகரள, க�னட, தமி�� பAதிகளட7கிய ெத�னா1ைட� திராவிட 

நாடாக� தனிேய பிாி�/� ெதாட�*/ பிாி1>U ஆ1சியி� கீ� இ��பத!A�’ 

தீ�மான� நிைறேவ!றின�. 

 

திராவிட�கFைடய கைல, நாகாிக�, ப%பா6, ெபா�ளாதார� ஆகியைவ 

 �ேன!றமைடய இ/ உத5� எ�H ெத�னி*திய நல5ாிைம, ச7கமாக இ�*த 

நீதி� க1சி தீ�மான� ெகா%6 வ*த 15-வ/ மாநில மகா நா16�A� 

ெபா�+,சாமிேயா6� ம!ற ஊ� ஆ1கேளா6� தா+� ேபா; வ*தா� தி�மைல. 

 

அவ+ைடய ேபா�ைக� பா��/� பய*த ப%டார� ெம�ல ஒ/7கி வி1டா�. 

ஆனா3� த�ைன� கா�பா!றியவ� எ�ற  ைறயி� தி�மைல�A� ப%டார�தி� 

ேம3� அவ� A6�ப�தி� ேம3� ஒ�வைக மாியாைத-� அ��� நீ>�தன. 

 

ெபா�+,சாமிைய� ேபாலேவ ெவ1டாிவா8 மீைச-� உயர �, ப�ம+மாக� 

தி�மைல பா��கிறவ�கFைடய மிர1சிைய, ச�பாதி�A� ஓ� ஆகி�திைய 

அைட*தி�*தா�. ெபா�+,சாமி ெசா��� R%>யத� ேபாி� ஒ� ப=சாய�/� 

ேத�த�� Cட உ8ப1டண�/�கார�க8 நிH�தியி�*த மைலய�ப� எ�ற 

ேவ1பாளைர எதி��/ தி�மைல ேபா1>யி1டா�. ேதா!Hவி1டா�. ஆனா3� 

அவ� ந�பி�ைகயிழ*/ விடவி�ைல. ேதர> ம%டப�ைத ஒ1> ஒ� த7Aமிட� 

சிறிய வாசகசாைல எ�லா� Cட ஏ!ப6�தி� ெகா%டாயி!H. இ�ேபாெத�லா� 

 . ேநர � அவனா� கைடயி� இ��க  >வதி�ைல. சாதி�கா;� ெப1>ைய� 

A��ற� கவி��/ எளிதாக5�, சிறியதாக5� ஆர�பி�க�ப1ட கைட ேம3� 

வள�*/ ெபாிதாகி� ெப1>� கைடயாக மாறியி�*த/. இர%6 ைபய�க8 

எ6பி>யாக ேவைல�A, ேச�*தி�*தா�க8. ச�ப� கல�க, இளநீ� ெவ1>� தர எ�H 

உதவி�A ஆ8 ேவ%>யி�*த/. 
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ஒ�நா8 மாைல ெபா�+,சாமி அ%ண� ஏேதா ேவைலயாக இ�ெனா� 

ெதா%ட�ட� - அவ�� இய�க�ைத, ேச�*தவ�க8 - ேமா1டா� ைச�கிளி� 

தி�மைலைய� ேத>� ேதர>�A வ*/ ேபசி� ெகா%>�*தா�. மாைல 

ேவைலயாைகயினா� ேகாயி�கF�A� ேபாA� ெப%களி� C1ட� அதிகமாகி 

இ�*த/. ந�ல வியாபார ேநர�. அ�H ஏேதா விேசஷ நா8 ேவH. வழ�க�ைத விட 

அதிக� C1டமாயி�*த/ அ�H. 

 

அ�ேபா/ கைடய�ேக ச%பக� வ*/ Cசினா! ேபா� ஒ/7கி� தய7கி நி!பைத� 

தி�மைலதா�  த�� பா��தா�. அவேனா6 ேபசி� ெகா%>�*த 

ெபா�+,சாமி-� அவைள� பா��/ வி1டா�. “இ*தா தி�!  த�ேல த7க,சி�A 

எ�ன ேவ4�+ ேகF! நா� அ��ற� ேபசி�கலா�” - ெபா�+,சாமி அ%ண� 

ெச�லமாக அவைன� ‘தி�’ எ�H ம16ேம C�பி6வ/ வழ�கமாகியி�*த/. 

 

ச%பக�/�A அவ8 எதி�பா��த தனிைம கிைட�காததா� ெபா�+சாமி-�, 

அவேரா6 வ*தி��A� ஆF� ேபசிவி16� ேபாக16� எ�H அவ8 தய7கினா! 

ேபால� ேதா�றிய/. தி�மைல விடவி�ைல. கைடயி��*/ இற7கி வ*/ அவைள 

மல�*த  க�ேதா6 எதி� ெகா%டா�. 

 

“எ�ன ச%பக�? உ�ைன� பா��/ மாச� கண�கி� ஆAேத? எ�ன காாியமா 

வ*ேத?” 

 

“உ7ககி1ட� தனியா� ெகா=ச� ேபச ேவ%>யி��A. அ*த அ%ண� ேபான 

ெபற5 மHப> வ*/ பா��கிேற�.” 

 

“அ%ண� இ�*தா உன�ெக�னா வ*தி,D? நீ ெசா�ல வ*தைத, ெசா�ேல�...” 

 

“இ�ேல! நா� ேகாயி� ப�கமாக� ேபாயி16 மHப> வேர�” எ�H ெவ1க�ேதா6 

ந.வி ஒ/7கி நக�*/ வி1டா8 ச%பக�.  அவ8 ஏேதா ஒ�  �கிய ேவைலயாக 

வ*தி��க ேவ%6� எ�ப/ ம16� தி�மைல�A� ேதா�றிய/. அ/ எ�ன 

ேவைலயாக இ��Aெம�H தா� �ாியவி�ைல. 

----------- 
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அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 4444    

 

ெபா�+,சாமி-� உட� வ*தி�*தவ�� �ற�ப16� ேபான பி� மHப> ச%பக� 

தி��ப வ*/ தனிைமயி� த�னிட� ெதாிவி�த விஷய7கைள� ேக16 தி�மைல 

ேயாசைனயிலா�*தா�. ஓாி� விநா>க8 ச%பக�/�A எ�ன பதி� 

ெசா�வெத�ேற அவ+�A� �ாியவி�ைல. 

 

“எ�ன இ�*தா3� இ/ உ7க A6�ப விவகார�! நா� வ*/ தைலயிடற/ ந�லா 

இ��Aமா? உ7க ஐயா அைத எ�பி> எ6�/�Aவாேரா?” 

 

“எ�பி>� தைலயிடற/ யா� தைலயிடற/�+ என�ெகா%4� �ாியேல... 

ெவ�க�ைத வி16 உ7கைள� ேத> வ*த/�A� காரண� நீ7க எதினா,D� ப%ணி� 

த6�க  >-�+தா�...” 

 

“அெத�லா� சாிதா� ச%பக�! ஏ!ெகனேவ எ�ேப�ேல ப%டார�/�A 

ந�லபி�ராயமி�ேல. இைத ேவற நா� ேத>� ேபா;, ெசா�னா எ�ைன� ப�தி� 

தாH மாறா ெநைன�க மா1டாரா?” 

 

“ஐயா உட���A, Dகமி�லாம� ப6�/ ெர%6 வாரமா,D... அைத� பா��/ 

விசாாி�க வ*த மாதிாி வா7க... ேதா/�ப1டா� அ*த விஷய�ைத� ேபD7க... 

இ�லா1> D�மா விசாாி,D16� தி��பி67க.” 

 

“நீ ெசா�றப>ேய ெச;யலா�. கைடைய அைட,D� ேபா16 ந*தவன�/� ப�க� 

வேர�. உ7க�பா கி1ட� ேபசாம�ேய இைத� த6�க >-மா�+� நா� ேயாசி� 

கிேற� ச%பக�...” 

 

அவ8 தய7கி� தய7கி நி�H வி16� �ற�ப16� ேபானா8. ேபாA�ேபா/ க% 

கல7கியி�*த/ ெதாி*த/. இ�+� சிறி/ ேநர� இ�*தா� அ./ Cட இ��பா8. 

ெவளி� ப1டண�தி��*/ ஐ*தாH ைம� ெதாைலவி��*த மறவந�த� கிராம�தி� 

ம!ெறா� ப%டார�தி� A6�ப� இ�*த/. அ*த� A6�ப�/� ைபய� 

ஒ�வ+�A, ச%பக�ைத� க1>� ெகா6�பெத�H  �/�ப%டார� ஏ!பா6 

ெச;கிறாரா�. ைபய� A>கார�, பல ெப%கேளா6 ெதாட��8ள விடைல 
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எ�ெற�லா� ேக8வி�ப16, ச%பக� பதறினா8. அவF�A அ*த இட� 

பி>�கவி�ைல. அ�மாைவ, வி16  �/� ப%டார�திட� மH�/� பா��தா8. 

“க�யாண�/�A  *தி எ�லா� பய�கF� அ�ப>�தா� இ��பா7க. 

ச%பக�ைத� க1>� A6�தி1டா எ�லா� சாியா;� ேபாயி6�” - எ�H 

அ�மா5�A� பதி� ெசா�� வி1டா� அ�பா. நீ7கதா� எ�ப>யாவ/ இைத� 

த6�க4�” எ�பதாக� தி�மைலயிட� வ*/ இரகசியமாக5�, அ*தர7கமாக5� 

ம�றா>யி�*தா8 ச%பக�. தி�மைல�ேக அவளிட� அ*தர7கமாக ஒ� ஆைச 

உ%6. அவF�A� அவ� ேம� அ�ப> ஒ� ஆவ� இ��A� எ�H ெதாிகிற/. 

ஆனா� அெத�லா� நைட  ைறயி� ஒ� சிறி/� சா�தியம�லாத காாிய� எ�H 

இ�வ�ேம பய*தன�. ப%டார�ைத� ேபா� பைழைமயி� ஊறிய ஜாதி� 

க16�பா1>� தீவிர� பி>��8ள ஒ�வ� இத!ெக�லா� ெசவிசா;�கேவ மா1டா� 

எ�H இ�வ�ேம அறி*தி�*தன�. ேநர>யாக அ�ப> வ*/ ெசா�லாவி1டா3�, 

ச%பக� இைத� த�னிட� ேத> வ*/  ைறயி1டதி� “எ�லாவ!H�A� /ணி*த 

ஓ� இய�க�தி� இ��கிறீ�கேள, எ�ைன எ7காவ/ இ.�/� ெகா%6 ஒ>யாவ/ 

கா�பா!H7கேள�” - எ�ப/ ேபா� ஓ� உ1Aறி�� இ��கேவ ெச;த/. அைவ 

ஒ�H� தன�A� �ாியாத/ேபா� தி�மைல பாமரனாக ந>�க  ய�றா� எ�ேற 

ெசா�ல ேவ%6�. அவ+�A� த�ேம� இ��A� எ�ைலய!ற பிாிய�ைத - ஊைம� 

பிாிய�ைத அவ8 அறிவா8. அேதேபா� த�ேம� அவF�A இ��A� ஊைம� 

பிாிய�ைத அவ+� அறிவா�. ஒ�ேவைள இ�ப>, ெசா�ல5� ெதாியாம� 

ெம�ல5�  >யாம� தவி�A� ஊைம� பிாிய7கைள� தா� உலகி� காத� எ�H 

ெபாியதாக� ெபய� P1>� ெகா%டா6கிறா�கேளா எ�னேவா? 

 

ந*தவன�தி� தைலமைற5 வாச� ெச;தேபா/ அ4 அ+வாக� பா��/ ரசி�த 

அவFைடய அழAகைள-�, அைச5கைள-� ப%டார� யாேரா ஒ� �தியவ+�A, 

ெசா*தமா�க� ேபாகிறா� எ�H நிைன�பத!ேக தி�மைல�A எாி,சலாயி�*த/. 

இ*த விவகார�தி� தன�A எ/5� இ�ைல எ�ப/ேபா� தி�மைல ந>�க�தா� 

ந>�தி�*தா�. அவ+�A இதி� எ�ன இ��கிற/, எ�ப> இ��கிற/ எ�பைத 

அ*தர7கமாக� �ாியைவ�க வி��பியவைள� ேபா�தா� ச%பக� அவைன� ேத> 

வ*/ ெவ1க�ைத வி16 இைத, ெசா��யி�*தா8. அவேனா ெரா�ப5� ெபாிய 

மனித�தனமாக ஒ�Hேம ெதாியாதவைன� ேபா�, “இ/ உ7க A6�ப விவகார�! 

நா� எ�ப>� தைலயிட  >-�?” எ�H பதி� ேபசியி�*தா�. தா� அவைள 

ஏமா!Hகிேறா� எ�H �ாி*/ ெகா%ேட ஏமா!றியி�*தா�. தன/ உட�பி3� 

மன�தி3� எ%ண!ற அவமான� �%கைள� தா7கி� ெகா%6 ந*தவன�தி!A8 
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அவ� ந�*/ கிட*த கால7களி� ச%பக�தி� ��னைக-� பா�ைவ-ேம அவைன 

ஆ!றி� Aண�ப6�தியி�*த/. ஒ� ��ஷ+�A அவ+ைடய மைனவி ெச;ய 

 >*தைத விட5� அதிக சிர�ைதேயா6, அவ8 அவைன உபசாி�தி�*தா8. 

பிாிய�தி� நைன*/ ��க, ெச;தி�*தா8. 

 

இ�ேபா/ அவ8 தி��தி�காக5�, த� தி��தி�காக5� அவைள இ.�/� ெகா%6 

ஓ>�ேபா; விடலா� தா�. கைதயி� பி�திவிரா` ச�-�ைதைய� கட�தி� ெகா%6 

ேபானைத விய�A� ஒ� ேதச�தி� தக�ப� ெபய� ெதாியாதவ� எ�H ஊரா� 

இழிவாக� ேபD� தி�மைலராஜ� ப%டார�தி� மக8 ச%பக�ைத� கட�தி� 

ேபாவைத அ�தைன Rர� விய*/ ெகா%டா> விட மா1டா�க8. தி16வா�க8. 

R!Hவா�க8, ஆனா3� அவ� ஒ� ேகாைழைய� ேபால அவைள� கட�தி, ெச�ல 

 யல� ேபாவதி�ைல. எ@வள5 ெபாிய காாிய�ைத, ெச;தா3� அைத அ*த 

ஊாிேல அேத ேதர> யி��*/ ெகா%ேட பகிர7கமாக� த� விேராதிகF�, 

அறி-�ப>யாகேவ ெச;ய வி��பினா� தி�மைல. ‘ஒ� Dயமாியாைத� காரனி� 

 த� எதிாி பய�. இர%டாவ/ எதிாி மைல��’ - எ�H ெபா�+,சாமி அ>�க> 

ெசா�வைத நிைன�/� ெகா%டா� அவ�. 

 

இர5 ப�/ மணி�A ேம� கைடைய �>ய பி� ஒ� சீ�� மைல�பழ �, நாைல*/ 

ஆர=DகF� வா7கி� ெகா%6 தி�மைல ப%டார�ைத� பா��க ந*தவன�/�A� 

ேபானா�. ப6�த ப6�ைகயாக இ�*த ப%டார� அவைன அ�தைன உ!சாகமாக 

எதி�ெகா8ளவி�ைல. ேநா-� ஏலாைம-� காரணமாக இ��கலா� எ�H தி�மைல 

அைத� ெபா�1ப6�தவி�ைல. ‘ச%பக �’ ப% டார�தி� மக+�, மைனவி-� ஒ� 

ஒரமாக நி�H ெகா%>�*தா�க8. ப%டார�தி� மைனவி, “இ*த ம+ஷைன விதி 

இ�ப>� ப6�ைகயிேல த8ளி>,ேச த�பி!” எ�H அவனிட� அழமா1டா� 

Aைறயாக ஆர� பி�தா8. ச%பக�தி� தி�மண� ப!றி� ேப,ேச எழவி�ைல. சிறி/ 

ேநர� அவ�கேளா6 இ�*/ வி16 ெவளிேயறினா� அவ�. ந*தவன�தி��*/ 

ெவளிேயறி� ேதர>  �A�கான வாசைல ேநா�கி மர=ெச> ெகா>களிைடேய அவ� 

இ�ளி� விைர*/ ெகா%>�*த ேபா/ பா�A மர� பAதியி� வைளெயா� ேக16� 

தி��பினா� AH�A� பாைதயி� ச%பக� ஓ> வ*/ ெகா%>�*தா8. 

 

“எ�ன/...? இ�ப>� ப%ணி�பி1>7க?” 

 

“எைத எ�பி>� ப%ணி1ேட�...?” 
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“ஐயாகி1ேட ஒ%4ேம ேபச�ேய?” 

 

“நானா எைத� ேபசற/? எ�ப>� ேபசற/? அவ� வாைய� திற�க�ேய...? 

எ�ேமேல ெரா�ப� ேகாபமா இ��கற மாதிாியி�ேல ேதா4/?” 

 

“இ*த� க�யாண� ம16� நட�A�னா அ/�A  �னா>ேய நா� அரளி விைதைய 

அைர,D� ேபா16�கி1ேடா ஊம�த7காைய� தி�ேனா சாகறைத தவிர ேவற 

வழியி�ேல.” 

 

இைத� CH�ேபா/ அவ8 Aர�� விD�ப� ஒ��க� ெதாட7கியி�*த/. பதி� 

எ/5� Cறாம� ஓாி� விநா>க8 ேயாசி�த தி�மைல அ�ேக ெந�7கி, 

ச%பக�தி� ைககைள� ப!றியப> ஆHதலாக அவளிட� ெசா�னா�: 

 

“நீ கவைல�படாேத ச%பக�! உ7க ஐயாகி1ட� ேபசேல�னா3� ம�*/� கைட 

அ%ண� �லமா மறவந�த�/�A� ேபாயி எ�ப>யா,D� இ*த� க�யாண�ைத 

நிH�திட  >-�+ ேதா4/! ஆனா இ*த விஷய� நம�A8ேள பரம 

ரகசியமாயி��A4�.” 

 

அவFைடய விD�ப� நி�ற/. 

 

“இைத நிH�திடறேதாட உ7க கடைம  >=சதா நீ7க ெநைன�கிறீ7களா?” 

 

“இ�ேல! ஆனா  த�ேல இைத நிH�தலா�! ம�த/ ெகா=ச� ெபாH�/ 

ேயாசி�கலா�...” 

 

“எ�தைன கால�தா� ேயாசி,D�கி1ேட இ��க� ேபாறீ7க...” 

 

“இ*த ஊைர வி16 ஓ>� ேபாயிடறதா இ�*தா ேயாசி�காம உடேன எைத ேவணா� 

ப%ணிடலா�. ஆனா நா� இ*த ஊ�ல ெதாட�*/ இ�*/ எ� எதிாி7க க% 



26 

 

காண, சாதி�க ேவ%>ய/ ெநைறய இ��A! ேயாசைன�A அ/தா� காரண� 

ச%பக�!” 

 

“சாி! ெச;-7க. உ7கைள ந�பி இ*த ந*தவன�/�A8ேள ஒ� ஜீவ� 

தவி,D�கி1>��A7கற/ ம16� ஞாபகமி��க16�.” 

 

இ�ளி� ஒ!ைறய>� பாைத வழிேய A>ைசைய ேநா�கி� ேபாA� அவைள� 

கவனி�தப> சிறி/ ேநர� பா�A மர7களி� கீேழ Dகமான அ*த� க க�பாைளக8 

Q�தி��A� வாசைனைய Oக�*தப> நி�றா� தி�மைல, ச%பக�தி� 

நிைன5கF� அ*த வாசைன-� ேச�*ேத மனைச� கிற�கின. 

 

அ�றிர5 ந*தவன�தி��*/ அவ� ேதர>�A� தி��பி� ேபாகவி�ைல. 

அகாலமானா3� பரவாயி�ைல எ�H மறவ� சாவ> Lதியி��*த ம�*/�கைட 

அ%ண� ெபா�+,சாமிைய� ேத>, ெச�றா�, ெபா�+,சாமி அ%ணேன 

அவனிட� பல ைற ெசா���*தா�: “இத� பா� த�\! நீ எ�ப ந�ம ஆ8+ 

ஆயி1>ேயா அ�பேவ எ� A6�ப�திேல ஒ��த� மாதிாி� தா�. எதினா,D� 

ந�ல/ ெக1ட/�+ எ�ைன அவசரமா� பா��க4�னா உடேன ேத> வ*/ 

C�பி6. இ�ப அ%ணைன� பா��கலாமா, அ��ற� பா��கலாமா�+ 

ேயாசி,D�கி16 நி!காேத. நீ சாம�/�A வ*/ எ.�பினா3� உன�A ஒ� 

ெக6த�னா உடேன ஒ>யா*/6ேவ�.” 

 

இ/ அ@வள5 அவசரமான விஷய� இ�ைலெய�றா3� அ%ணைன� பா��/ 

உடேன ெசா��விட ேவ%6� எ�H எ%ணினா� தி�மைல. ந�லேவைளயாக 

அவ� ேபா;, ேச�*த ேபா/ ம�*/�கைட அ%ண�, வாச�� கயி!H� க1>�� 

அம�*/ ெவ!றிைல ேபா16� ெகா%>�*தா�. ேவH யா�� Cட இ�ைல 

தனியாக�தா� இ�*தா�. 

 

“வா7க த�\! ஏ/ இ*த ேநர�/�A? ஏதாவ/ அவசரமா?” 

 

“ஒ%4மி�ேல!... நீ7க இ�*த�பேவ அ*த� ப%டார�/� ெபா%4 கைட�கி� 

ேத> வ*தி�*தி�,D... அதா� அ%ணேன பா��தீ7கேள...?’’ 
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“ஆமா! அ/�ெக�ன?” 

 

தி�மைல அவ��A� ப�க�தி� அம�*/ தணி*த Aர�� எ�லா விவர�ைத-� 

ெசா�னா�. ெபா�+,சாமி கவனமாக� ேக16� ெகா%டா�. பி�� உHதி 

Cறினா�: 

 

“ேபாயி நி�மதியா� R7A7க த�பி அ*த மறவந�த�/� ப%டார� இ*த ஊ�� 

திைசயிேல தைலவ,D� Cட� ப6�கமா1டா�. நா� பா��/�கி6ேத�...” 

 

அவ� Cறிய வா��ைதைய� கா�பா!றி வி1டா�. எ�ன ெச;தாேரா, மறவந�த�/� 

ைபய+ட� ச%பக�தி� தி�மண� கைல*/ ேபாயி!H. அேத அதி�,சி யி� 

இர%6 மாத�தி�  �/� ப%டார� காலமானா�. 

 

 �/� ப%டார� காலமான ஓாி� மாத7களி� அவ� மைனவி-� காலமானா8. 

ச%பக� அநாைதயானா8. 

 

ஒ� சில மாத7களி� எழி�����கார�கF�A அதி�,சியளி�A� ம!ெறா� 

காாிய�ைத-� தி�மைல. /ணி*/ ெச;வத!A  � வ*தா�. அத!A� 

ெபா�+,சாமி அ%ண�தா� /ைண நி�றா�. 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 5555    

 

தி�மைல�A�, ச%பக�/�A� Dயமாியாைத� தி�மண� நைடெப!ற/. அ*த ஊ� 

எ�ைலயி�  C��தநா8, ந�லேநர� எ�லாவ!ைற-� �ற�கணி�/ அச� 

இராAகால�தி� நைடெப!ற  த� Dய மாியாைத� தி�மணேம அ/தா�. தி�மைல 

அத!A இண7கியைத� ப!றி யா�� விய�பைடயவி�ைல. ப�தி சிர�ைத 

மி�கவளாக வள�*த ப%டார�தி� மக8 ச%பக� நா8 ந1ச�திர�, ந�ல ேநர�, 

தா�, எ�லாவ!ைற-� ைகவிட� /ணி*/ அ*த� தி�மண�/�A, ச�மதி�த/தா� 

எ�ேலா��A� ெபாிய ஆ,சாியமாயி�*த/. எ�ன ஆனா3� தி�மைலையேய 

மண�ப/ எ�H கா�தி�*த அவ8 உHதி-�, பி>வாத � அதி� ெதாி*தன. அ/ 

ஒ� கல��� தி�மண�. ெபா�+,சாமி-�, ம!றவ�கF� அ��பா6ப16 

ஈேரா1>��*/ ஐயாைவேய அைழ�/ வ*/ தைலைம வகி�க, ெச;/ அ*த� 
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தி�மண�ைத நட�தியி�*தன�. ச%பக�தி� சேகாதர� தி�மண�தி!ேக 

வரவி�ைல. தி�மைல ம1 6� பைழய அநாைத� தி�மைலயாயி�*தி�*தா� 

உ8ப1டண�/� ெப���8ளிக8 அ>யா1க8 ைவ�/� க�யாண�ைத நட�க 

விடாம� த6�தி��பா�க8. ெவH� பய� எ�H அவ�க8 எ%ணிய 

தி�மைலராஜ+�A� பி�னா� இ�H வ3வான அரசிய� ச�க சீ� தி��த ச�திக8 

இ�*ததா� உ8ப1டண�/� ெப�� �8ளிகF�, ெவளி�ப1டண�/ ம>ச=சிகF� 

அ*த D.ம. க�யாண�ைத� க%6 ெகா8ளாத/ ேபா� ஒ/7கி வி1டன�. 

 

‘க�  �தி� ேபா,D! இ�லா1> இ�பி>ெய�லா� நட�Aமா?’ எ�ற வ��� 

ேப,ேசா6 ஊரா� த7க8 எதி��ைப-� விம�சன�ைத-� நிH�தி� ெகா8ள 

ேவ%>யதாயி!H. எ*த� �திய மாHதைல-� ஆயிர� ச*ேதக7கFட+� 

பதினாயிர� பய7கFட+� பா��க� C>ய அ*த� பழைமயான ஊ��A� தி�மைல 

த�+ைடய தி�மண�தி� �ல� ேபா/மான அதி�,சிைய அளி�தி�*தா� 

எ�Hதா� ெசா�ல ேவ%6�. 

 

“ஆனா3� நீ7க ெரா�ப ேமாச�! தா�Cட இ�லாம ஒ� க�யாணமா? 

உ7கF�காக�தா� இ*த� C�/�ெக�லா� ச�மதி,ேச�” - எ�H ச%பக�, 

தனிேய அவனிட� சி47கியேதா6 த� ெம��ய எதி��ைப நிH�தி� ெகா%டா8. 

அத!A ேம�. பகிர7கமாக எைத-� அவளா� எதி��க  >யா/; எதி��க5� அவ8 

வி��பவி�ைல. ‘கணவேன க% க%ட ெத;வ�’ - எ�ற பைழய ெகா8ைக�ப> 

பா��தா3� Cட� தி�மைல எ*த� பாைதைய� கா16கிறாேனா அ*த� பாைதயி� 

ெச�ல ேவ%>ய/ அவ8 கடைமயாயி�*த/. ஊ� நிைலைமைய உ�ேதசி�/ 

இவ�கF�A� பா/கா�� ேவ%6� எ�பத!காக� தா� A>யி�*த மறவ�சாவ> 

Lதியிேலேய ஒ� L6 பா��/� ெகா6�தி�*தா� ெபா�+,சாமி. �/ைமகைள-� 

வழ�க�/�A மாறான காாிய7கைள-� ச*ேதக�ேதா6 ம16ம�றி� ேகாப�ேதா6� 

பா��கிற ஒ� பைழய ஊாி� இ�ப>� பா/கா�� அவசியமாக�தானி�*த/. 

தி�ம%மாகி ஒரா%6� கால � ஒ>வி1ட/. த�+ைடய பA�தறி5 ந%ப�க8 

ேக� ெச;வா�க8 எ�H ேதா�றியதா� ெவளி�பைடயாக� ேபசி� ெகா8ள 

நாணினா� எ�றா3� ச%பக�ைத மண*த பிறA த� வா�வி� பல 

 �ேன!ற7கF� வள�,சி கF� ப>�ப>யாக� தன�A ஏ!ப6வைத� தி�மைல 

உண�*தா�. ேதர>யிேலேய அநாைதயாக வசி�/ வ*த அவ+�A இ�ேபா/ 

L6வாச� எ�H ஒ�H ஏ!ப1>�*த/. ேதர>ைய� தவிர� Aள�கைரயி� 

எ%ெண;, சிைக�கா;�R8, ைதல�, ேசா��, சீ��, வி!கிற ெப1>� கைட ஒ�H� 

�திதாக� ேபா1>�*தா� தி�மைல. அதி3� ந�ல வியாபார� ஆகிய/. ைகயி� 

ெகா=ச� பண � ேசர ஆர�பி�தி�*த/. 
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உ8a�� ேகாவாபேர1>@ பா7� ஒ�றி� ைடர�ட�T ேபா�6�A நட*த 

எெலbனி� நி�H ெவ!றி-� ெப!H வி1டா�. 

 

“த�பி! ெம�ல ெம�ல� ெபா/ வா��ைகயிேல ேமேல வர4� நீ7க... அ/�A 

ேமைட�ேப,D  �கிய�... ேமைடயிேல ேபசி� பழA7க. ந�ம மாதிாி ஆF7கF� 

இய�க7கF� ேபசி�ேபசி�தா� ேமேல வளர4�’ எ�றா� ெபா�+,சாமி. 

 

அ/வைர அ*த ஊாி� இராமாயண�, பாரத�, கதா கால1ேசப� ெச;கிறவ�கF�, 

கா7கிரTகார�கF� தா� ேதர>யி� C1ட7கைள நட�தி வ*தா�க8. Dயமாியாைத 

இய�க�ைத, ேச�*த இைளஞ�கைள� பயி!Hவி�பத!காக� ெபா�+,சாமிேய ஒ� 

ெபாிய C1ட�/�A ஏ!பா6 ெச;தா�. தாேம தைலைம-� வகி�தா�. “த7க� 

தமிழக�தி� சி7கேந� இைளஞ�க8 திராவிட இய�க�தி� ஆடேலHக8 இ�H 

ேமைடேயHகி�றன! மா!றா� ேக16 ந67க ம>ச=சிக8 பைத பைத�க, 

சநாதனிக8 த6மாற, ைவதீ�க�க8 வழியறியா/ திைக�க இ*த அறி5�பைட 

ஆ-த�ேதா6 �ற�ப16 வி1ட/” - எ�H த� ைடய  ர16� Aர�� 

ேப,சாள�கைள அறி க�ப6�தி ைவ�தா� ெபா�+,சாமி அ%ண�. ஐயாயிர� 

ேப��A ேம� ம�க8 ெதாைக-8ள அ*த ஊாி� ஐ�ப/ ேப�Cட இவ�க8 

C1ட�/�A வரவி�ைல. அதி3� சாிபாதி�A ேமேல ேவ>�ைக பா��க வ*த 

C1டமாயி��A� ேபா��*த/. ‘ெத�ெமாழி வள��த திராவிட நா1>� இ�H 

தி�16� C1ட� பிைழ�கிற/’ - எ�ப/ ேபா� Aரைல-�, உண�,சிைய-� 

உ,சTதாயியாக உய��தியேபா/ Cட ேமைடயி� சில��, கீேழ சில�மாக 

உதிாியா;� ைகத1>னா�கேள ஒழிய� C1ட�  .வ/� ைக த1டவி�ைல. நிழ� 

-�த�ேபா� யாேரா ஒ� எதிாிைய� க!பைன ெச;/ ெகா%6 சா6, சா6 எ�H 

தி1>� தீ��தா�க8 ேப,சாள�க8. 

 

“ைவதீக� ேகா1ைடயாகிய உ8ப1டண� உ��Aைலய� ேபாகிற/. அதிகார 

ஆணவ7க8 அழிய� ேபாகி�றன. பண�திமி� ப1டழிய� ேபாகிற/. உைடயா�க8 

உைடய� ேபாகிறா�க8. இ�லாதவ�க8 ெபா� லாதவ�களாக� ேபாகிறா�க8” - 

எ�H தி�மைல ேபசிய - ேப,சி� அறி5 வாத�ைதவிட உ8ப1டண எதி��ேப 

ேமேலா7கியி�*த/. 
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1943-� தி�மைல ச%பக� மணவா�5 அவ�கF�A ஒ� ெப% Aழ*ைதைய 

அளி�த/. ெபா�+,சாமி அ%ண� அ*த� Aழ*ைத�A ‘மல��க%ணி’ எ�H 

ெப;� P1>னா�. 

 

��றா%6க8 தவ�*/ விைளயா> வி16 46-� ஒ� Aளி�கால�தி� அ*த� 

Aழ*ைத க%ைண �> வி1ட/. மீ%6� 1947-� இ*தியா Dத*திர� அைட*த  த� 

நாளி� அவ�கF�A ஒ� ஆ% Aழ*ைத பிற*த/. 

 

ச%பக� Aழ*ைத�A ‘Dத*திர�’ - எ�ேற ெபய� ைவ�/ விடலா� எ�றா8. Dத*திர 

தின�ைத� /�க தினமாக� ெகா%டாட ேவ%6� எ�ற அபி�பிராய�தி ��*த 

ெபா�+,சாமி அ%ண� அைத மH�/ “இராவண�” எ�H ெபய� P1>னா�. 

ச%பக�/�A இ*த� ெபய� அறேவ பி>�கவி�ைல எ�றா3� சகி�/� 

ெகா%டா8. த�னளவி� அவ8 Aழ*ைதைய ‘ராஜா’ எ�ேற C�பி16� 

ெகா=சினா8. 

 

“எ�ன த7க,சி! நா� ஒ� ேப� வ,சி��ேக�. நீ பா16�A ‘ராஜா’�+ ேவற 

ெபயைர, ெசா��� C�பிடேற?” எ�H எ�ேபாதாவ/ ெபா�+,சாமி அ%ண� 

ச%பக�ைத� ேக1டா�, “உ7க ராவண+� ஒ� ராஜாவாக�தாேன இ�*தா�? 

அதா� ‘ராஜா’�+ C�பி16�கி1>��ேக�” எ�பதாக� பதி� ெசா��, 

சமாளி�/� ெகா%>�*தா8 அவ8. 

 

ஒ� மைலய�வியி��*/ த%ணீ� ெகா16கிற மாதிாி வா��ைதகைள அ8ளி� 

ெகா1>ேய ப>�ப>யா; ம�கைள மைல�க ைவ�A�  �னணி� ேப,சாள�களி� 

ஒ�வனாகி வி1டா� தி�மைல. உ8aாி� யாைரேயா எதி��A�  ைன�பி� 

ஆர�பி�த அவன/ ேமைட� ேப,D ெம�ல ெவளி]�களி3� அைழ�/ ேமைட 

ேபா16� ேக1க வி���கிற ஒ�றாகி வி1ட/. மிக� Aைற*த அ>�பைட� 

க�விCட இ�ைல எ�றா3� வா�A� சா/ாிய�தா� மிக� ெபாிய ேப,சாளனாகி 

வி1டா�. அவ� த7க8 இய�க�தி� ேமைட ‘ஒ�க பிேலாி’யி� அவ� பிரமாதமாக� 

ேதறிவி1டா�. கா7கிரT C1ட7களி� மகா�மாகா*தி எ�H�, ேந� எ�H� 

ராஜாஜி எ�H� Cறினா� த7க8 C1ட7களி� கா*தியா� எ�H�, ேந� 

ெப�மகனா� எ�H� ஆ,சாாியா� எ�H� Cற ேவ%6� எ�ப/ அவ+�A 

அ�/ப>யாகியி�*த/. மனித�கைள ‘இ�Tட%டாக’� �க.வத!A� 
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தா�Aவத!A� ேதாதான தமி� வா��ைதக8 அவ+�A இலAவாக� பி>ப1>�*தன. 

 �ெப�லா� இய�க� ெதா%ட�கF�, ெவளி]� அ�ப�கF� ெபா�+,சாமிைய 

அ%ண� எ�H மாியாைதயாக அைழ�தைத� ேபா� அவைன-� தி� அ%ண� 

எ�H உாிைமேயா6� மதி�ேபா6� இ�ேபா/ அைழ�க ஆர�பி�தி�*தா�க8. 

�க.� வ�மான � ேபா/மான ஆணவ�ைத-� க�வ�ைத-� அவ+�A 

அளி�தி�*தன. ெந=ைச நிமி��தி� ேபDகிற Aண� வ*த/. த�னா� எ/5� 

ெச;ய >-� எ�ற  ர16 ந�பி�ைக-� அடாவ>�தன � Cடேவ வ*தன. 

C1ட7களி� ேபச நிப*தைன ேபாட ஆர�பி�தா� அவ�. எ�லா� ேப,சாள�கF� 

ேபசிய பி�� கைடசியாக  �தா;��� ேப,சாக� த�+ைடய ேப,ேச 

இ��கேவ%6� எ�H வ!�H�தினா�. C1ட�தி!காக விள�பர7க8 ெச;-� 

ேபா/ சிற��� ேப,சாள�, சீ�தி��த, சி7க� - பA�தறி5� பகலவ� தி�மைல 

எ�H த� ெபய��A  � அைடெமாழிகேளா6  �கிய�/வ� த*/ விள�பர� 

ெச;யேவ%6� எ�பைத வ!�H�தினா�. தா� ேபDவைத� ேக1க இர5 எ@வள5 

ேநரமானா3� ம�க8 கைலயாம� உ1கா�*தி��பைத-� ைக த16வைத-� க%6 

த�னிட� ஏேதா ஒ� வசீகர ச�தி இ��பதாக அவேன எ%ண� ெதாட7கினா�. 

‘தன�A எ�லாேம ெதாி-�’ எ�H பாமர�க8 ந�பியைத� தா+� ந�ப 

ஆர�பி�தா�. ெவH� அைர�ைக, ச1ைட-� நா3  ழ� ைக�தறி ேவ1>-� 

க1>� ெகா%6 ‘அறிவிய�க�தி� ஏைழ� ெதா%ட�களி� நா+� ஒ�வ�’ எ�H 

விநயமாக, ெசா��� ெகா%>�*தவ�, ேதாளி� நீளமாக� /%6 ேபாட ஆர�பி� 

தா�. ெப1>�கைடகளி� ப�க� அவ� ேபாவ/ Aைற*த/. எனி+� வி!H  த� 

லாப� L6 ேத> வ*த/. அவ� ெபயைர ைவ�/ ஆ1க8 கைடகைள 

நட�தினா�க8. தி�மண7கF�A� தைலைம, மகாநா6க8, சிற��� C1ட7க8. 

ேபாரா1ட�, மறிய�, ஊ�வல� எ�H அவ� அலய ஆர�பி�தா�. சதாகால � 

அ%ண�, அ%ண� எ�H நாைல*/ த�பிக8 அவ� Cடேவ D!றின�. ேவ>�ைக 

எ�னெவ�றா� அவைன விட இர%6 ��H வய/ அதிகமானவ�க8 Cட 

இ�ேபா/ அவன�ேக ைகக1>, வா; ெபா�தி நி�H, “அ%ண� ம16� சாி�+ 

ஒ� வா��ைத ெசா��� ேததி A67க? நாைள�ேக C1ட�/�A ெஸ1 அ� 

ப%ணிடலா�” - எ�H ேபச� ெதாட7கினா�க8. இ*த, D!H��ற மாி யாைதக8 

உ8ேள த�னட�க�ைத-� ப%பா1ைட-� வள��காம� �ற�ேத ம16� அவ� 

வள�,சிைய� ெபாிதா�கின. ப�பாளி மர� ேபா�  �7ைக மர� ேபா� உ8ேள 

ைவர� பாயாத ேம!பா�ைவ�A ம16� ம�1ட�த�க ெவH� 

�றவள�,சியாயி�*த/ அ/. 
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சில ஆ%6களி� ெபா�+,சாமி அ%ண+�A ‘ த� ஹா�1 அ1டா�’ - 

‘இர%டாவ/ ஹா�1 அ1டா�’ எ�H அ6�த6�/ இர%6 அ1டா� வ*/ டா�ட� 

அறி5ைரயி� ேபாி� அவ� L1ேடா6 ஒ67கி� த7கி ஓ;5 ெபற ஆர�பி�தா�. இ/ 

தி�மைலயி� பிர க�/வ�ைத� திYெர�H உய��தி அதிகமா�கிய/. அ*த 

வ1டார�தி� ஒேர பிர கராக அவ� உய�*தா�. உ8 ப1டண�/ ஜமீ�தா� 

வைகயறா5�, கா7கிரT ச1டசைப, ம*திாி பதவி எ�H ேவH வழியி� ேமேல 

ேபா;  �ேனறி� ெகா%6தா� இ�*தா�க8. ஆனா3� அவ�கFைடய வள�,சி 

தி�மைலயி� வள�,சிைய� த6�க�C>யதாக இ�ைல. ஜமீ�தா� ஒ� திற�� 

விழா5�ேகா, அ>�க� நா16 விழா5�ேகா வ*/ ேபசினா� C6கிற 

C1ட�ைதவிட� தி�மைல ேதர>யி� ேபசினா�, C6கிற C1ட� பல மட7A 

அதிகமாகேவ இ�*த/. 

 

இைணய!ற இ*த� C1ட � இ*த� �க.� த*த ஆணவ ெநறியி� அ*த வ�ஷ 

ந6�பAதியி� ஒ� தவறான காாிய�ைத  �நி�H நட�தி� ைகதாகி  த� 

தடைவயாக ெஜயி3�A� ேபானா� தி�மைல. ெபா�+,சாமி அ%ண� ச�மத� 

ெதாிவி�/ ஒ�பாத அ*த� ேபாரா1ட�தி� அைர மன�ேதா6தா� அவ� 

இற7கினா�. ஆனா� அ/ ெபா�+,சாமி அ%ண� எ,சாி�த/ ேபாலேவ 

அவைன, சிைற�A8ேள ெகா%6ேபா;� த8ளிவி1ட/. 

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

அ�திஅ�திஅ�திஅ�தியாய� யாய� யாய� யாய� 6666    

 

உட� ந�*/ ப6�த ப6�ைகயாயி�*த ெபா�+,சாமி அ%ணைன, ச*தி�/� 

தி�மைல தா7க8 நட�த இ�*த அ*த� ேபாரா1ட� ச�ப*தமாக ேயாசைன ேக1ட 

ேபா/ அவ� அத!A அ@வள5 உ!சாகமாக வரேவ!H மHெமாழி Cறவி�ைல. 

 

“த�\! எ/�A� ெகா=ச� நிதானமா� ேபா7க ‘எைத-� ந�பாேத, ந�பாேத’�+ 

ெசா��, ெசா�� ஜன7க ந�ைமேய ந�பாம� ேபாயி1டா7க. அடாவ>�தனமா 

இ*த மாதிாி எ�லா� ேபாரா1ட� நட�தினா இய�க�ேதாட ேப� ெக16� ேபாA�. 

அவசர�படாதீ7க ெகா=ச� ெபாHைமயா இ�7க.” 

 

அ7ேக எழி���� ஊாி� உ8ப1>ன�/�A�, ெவளி�ப1டண�/�A� ந6ேவ 

தாமைர� Aள�தி� கைரயி� ஒ� பழ7கால�/ அரசமர �, அதன>யி� 

பி8ைளயி�, நாக� சிைலகF� இ�*தன. தி�மணமான ெப%களி� ம�க1ேபH 
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இ�லாதவ�க8 ெவ8ளி�கிழைமகளி� அ*த அரச மர�ைத, D!றி வ*தா�க8. 

ேந�*/ ெகா%டவ�க8, மர�தி� சிHசிH ெதா1>�கேளா6 Aழ*ைத� 

ெபா�ைமைள� க1>� ெதா7க வி1டா�க8. இ*த �ட� பழ�க வழ�க7கைள 

எதி��/ அரசமர�த>யி� மறிய� ெச;ய ேவ%6� எ�றா� தி�மைல. அவைன 

ஒ�த சில இய�க இைளஞ�கF� அைத வர ேவ!றன�. 

 

ெபா�+,சாமி�A அவ+ைடய இ*த� தி1ட� பி>�கவி�ைல. ப6�த ப6�ைகயான 

பி� அவ�ைடய பல பி>வாத7களி� தள�,சி வ*தி�*த/. அவ� உட�நல� ேதறி 

எ.*தி��க ேவ%6ெம�H அவ�ைடய மைனவி ெவ16ைடயா� ேகாயி3�A 

இரகசியமாக� ேபா; வ*தா8 எ�பைத� தி�மைல ேக8வி�ப1>�*தா�. அ6�த 

இர%6 அ1டா�Aகளா� தள�*/ ப6�தபி� அ%ண� பல விஷய7களி� 

ெம�ைமயாகி மாறியி��ப/ தி�மைல�A� ெதாி*த/. பலவ!றி� நிதானமாகி 

யி�*தா�. Lணாக மனித�கைள விேராதி�/� ெகா8ள� Cடா/ எ�கிற எ%ண� 

அவ��A இ�ேபா/ வ*தி��ப/ �ாி*த/. தி�மைல எ@வளேவா ம�றா>-� 

ெபா�+,சாமி அ%ண� அ*த� ேபாரா1ட�தி!A, ச�மதி�கவி�ைல. 

 

“ெபா�பைள7க Aளி,D�ேபா16 ஈர� /ணிேயாட அரச மர�ைத, D!றி வ�ற�ப - 

நாம த>�த>யா ஆ�ைள7க ேபாயி நி�+�கி16 மறிய�, அ/ இ/�+ வழி 

மறி,சா ந�ம ேப� தா� ெக16� ேபாA�. நம�A அவந�பி�ைக�பட எ�தினி 

Dத*திர �, உாிைம-� இ��Aேதா, அ�தினி Dத*திர � உாிைம-� அவ7கF�A 

ந�பி�ைக�படறதிேல-� இ��A. �ட ந�பி�ைகைய எதி��/� பிர,சார� 

ெச;யலாேம ஒழிய ேநர> நடவ>�ைகயிேல எற7கிட�படா/.” 

 

ஈேரா1>��*/ ஐயா எ�ேபா/ ெபா/� C1ட�/�A வ*தா3� C1ட ேமைடயி� 

ஐயாவி� கால>யி� அம�கிற அள5 ஈ6பா68ள அ%ணனா இ�ப>� ேபDவ/ 

எ�H விய*தா� தி�மைல. Wராம� ப1டாபிேஷக� பட�தி� சிறிய தி�வ>யாகிய 

அOம� ராமபிரானி� கால>யி� ப@யமாக அம�*தி��ப/ ேபாலதா� ஐயா ேபD� 

C1ட7களி� அவ� கால>யி� அம�*தி��பா� ெபா�+,சாமி. வய/�, தள�,சி-�, 

விர�தி-� அவைர� Cட இ�ப> மா!றியி��ப/ ெதாி*த/. இ�H! 

 

அ�ேபா/ அவ� ெசா�னப> ெச;யாம� அரச மர�த>யி� மறிய�� ஈ6ப6வ/ 

எ�H தி�மைல-� ம!ற இைளஞ�கF� தா7களாகேவ  >5 ெச;தன� 

இள7க�H பயமறியா/ எ�ப/ ேபா� ஏதாவ/ ஒ� ேபாரா1ட�ைத நட�தி� ேப� 

வா7கிவிட ேவ%6� எ�H ம16ேம /H/H�பாயி�*தா�க8 அவ�க8. 
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ஒ� ந�ல ஆ> ெவ8ளி�கிழைமய�H Aளி�/ வி16 ஈர உைடேயா6 அரசமர�ைத, 

D!றி� ெகா%>�*த இள� ெப%கைள வழி மறி�தா! ேபா� அ4கி, “அரச 

மர�ைத, D!Hவைத வி16வி16, ஆ% பி8ைளைய, D!றினா3� பய+%6” - 

எ�H�, “அரசமர� Aழ*ைதைய� ெகா6�கா/ - அைத, D!Hவ/ அறி5டைம 

ஆகா/” - எ�ெற�லா� ேகாஷ� ேபா1டா�க8. இைத� க%6 ெப%க8 பய*/ 

சிதறி ஓட, விஷய� ேபாVT வைர ேபா;� தகராH ஆகிய/. ஈ@ YM7, அOமதி 

ெபறாம� மறிய� ெச;த/ ஆகிய A!ற,சா16� கைள, Dம�தி, தி�மைல  த�ய 

இைளஞ�க8 ைக/ ெச;ய�ப1டன�, மறி�க�ப1ட ெப%களி� ஒ��தியி� 

கணவ�, ஆ�திர�ேதா6, “ஏ�;யா! நீ7க8ளா� அ�கா த7க,சி7கேளாட 

பிற*தவ7கதானா? உ7க அ�காேவா, த7ைகேயா, ச�சாரேமா ெத�விேல இ�ப> 

எவனாேலயாவ/ வழி மறி�க�ப1டா� எ�ப> இ��A�?” - எ�H தி�மைல 

வைகயறாைவ� பா��/� C�பா6 ேபா1டா�. ெபா�+,சாமி அ%ணைன� 

ேபா�றவ�க8 ஒரள5, ெகளரவ�ேதா6�, ப%பாேடா6� வள��தி�*த இய�க� 

இ*த அரசமர மறிய� ேபாரா1ட�தா� ெக1ட ெபயைர, ச�பாதி�க ேந�*/ வி1ட/. 

ஊ� ந6வி3� விவர� ெதாி*தவ�களிட � இ�ப>� தைல�Aனிைவ 

ஏ!ப6�தியி�*தா3�, இய�க இைளஞ�களிைடேய ெபா�+,சாமி அ%ணைன 

விட� தி�மைல அ%ண� தா� மிக5� - தீவிரமான ெகா8ைக� பி>�பி8ள ஆ8 

எ�ப/ ேபா� ஒ� ெபயைர இ*த� ேபாரா1ட� ஏ!ப6�தியி�*த/. ெதா%ட�க8 

த�னிடேம இ�ப>, ெசா��� த�ைன� �க�*தேபா/ தி�மைல�A  த�� அ/ 

பி>�கவி�ைல எ�றா3� அவ�கைள மH�க5� க%>�க5� ேதா�றவி�ைல. 

ெபா/ வா�வி� தா� ேமேல ஏறி வர� பய�ப1ட விைலமதி�ப!ற ஏணிைய� த� 

கா�களாேலேய உைத�கிேறாேமா எ�H Cட� பயமாயி�*த/. அேத சமய� எ�லா 

அரசிய�வாதிகF�A� க1சியி� ஒ� பைழய ெபாிய ஆ8 தள�*/ வி.�ேபா/ தா� 

இனி அ*த இட�ைத� பி>�கலா� எ�ற ஒேர ஆைசயி� அ*த� பைழய ஆளி� 

L�,சிைய� ப!றி� தய7கி இர7கேவா, வ�*தேவா Cட ேநரமி�லாத அ�தைன 

அவசர� அ*த இட�ைத� தா� உடேன ைக�ப!Hவதி� ஏ!ப6வைத� ேபா� 

தி�மைல�A� இ�ேபா/ ஏ!ப1>�*த/. 

 

“எ�னதா� ெபாியவராயி�*தா3� இ�ப உ7க தீவிர� அ%ண+�A இ�V7க... 

எ/�ெக6�தா3� நிதான�, நிதான�+ பய*/ சாகறா7க” - எ�H காாிய� ஆக 
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ேவ%டாதவைர� தா��தி� காாிய� ஆக ேவ%>யவைர உய��/� அ>வ�>களி� 

சகஜமான  கT/தி தி�மைலைய-� ஈ��/� கவ�*ததி� விய�� ஏ/� இ�ைல. 

 

ைகதானைத எதி��/ வழ�A நட�த த7கைள ஜாமீனி� ெவளிேய ெகா%6வர 

எத!A� ெபா�+,சாமி அ%ண� ஏ!பா6 ெச;யாத/ ேவH எாி,சைல வள��த/. 

கைடசியி� அபராத � க1> நா3 மாத கால� சிைறவாச � அ+பவி�/வி16 

ெவளிேய வ�கிற ேபாதாவ/ தா� வர  >யவி�ைலெய�றா3�, ேவH ஆ1கைள 

வி16 மாைல ேபா16 வரேவ!க அ%ண� ஏ!பா6 ெச;வாெர�H எதி�பா��/ 

அவ�க8 ஏமா*தா�க8. பி>�த காாியேமா பி>�காத காாியேமா, வழி ய+��வ/, 

வரேவ!ப/, சிைற ெச�றா� ெவளிேய வ��ேபா/ ெகா%டா6வ/ இெத�லா� 

இய�க நைட  ைறக8. ஆனா� இ*த  ைற அ%ண� அ*த நைட ைறைய� Cட� 

ெபா�1ப6�தவி�ைல. அவ�கைள அறேவ �ற�கணி�/வி1டா�. 

 

தா7க8 சிைறவாச�  >*/ மீ%ட/� தி�மைல-� ம!றவ�கF� அ%ணைன� 

ேபா;� பா��/ அவர/ உட� நிைலைய� ப!றி� Cட� ெபா�1ப6�தாம� இைத 

எ�லா� விசாாி�த ேபா/� Cட, “இ*தா தி�! நா�  த��ேய இ*த அரசமர மறிய� 

ேபாரா1ட� Cடா/�ேன�. யாராயி�*தா3� எ*த, P�நிைலயி3� ந�ம 

ச�க�திேல தி�மணமான ெப%க8 மாியாைத�Aாியவ�க8! அவ7க 

 �னா>�ேபாயி, ‘அரச மர�ைத ந�பாேத! ஆ�பிைளைய ந��!’-�+ வ�கரா 

ேபசி�கி16 நீ7க நி�ன/ சாியி�ைல. அதா� நா� உ7கF�காக வழ�காடேவா, 

வி6வி�கேவா, வரேவ!கேவா எ*த Tெட��� எ6�கேல” - எ�H நிதானமாக5�, 

கறாராக5� பதி� ெசா�� வி1டா� ெபா�+,சாமி அ%ண�. 

 

“வரவர உ7க ேபா�A ந�லா இ�ேல அ%ேண! அ%ணி ெவ16ைடயா� 

ேகாவி3�A� Cட இரகசியமாக� ேபா; வ*தா7க�+ ேக8வி�ப1ேடா�.” 

 

“இ*த இய�க�திேல நா� ேச�*த நாளி��*/ எ� மைனவி எ� ெகா8ைககைள 

ஒ�பவி�ைல எ�ப/�, அ�ப> ஒ�பாம���க நா� அவF�A, 

Dத*திரமளி�தி��ப/� ஊரறி*த உ%ைமயா,ேச த�\!” 

 

“உ8a� அOமாைர-�, ெப�மாைள-� வி16� ேபா16 அ%ணி ெவ16ைடயா� 

ேகாயிைல� ேத>� ேபான/ ம�தவ7கF�A� ெதாிய� Cடா/�+ தாேன?” 
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“அ�ப> நீயாக� க!பைன� ப%ணி�கிட ேவ%>ய/ தா�. அ/ அவ பிற*த 

L1டா��A� Aலெத;வ�+ அவ ேபாயி16 வ*தி��கா. ெப%கF�A  . 

Dத*திர� தர4� அவ�கைள� ெதா.வ�/ மா67க மாதிாி அ>ைம�ப6�த�படா 

/7கிற/தா� ஐயாேவாட ெகா8ைக. அைத நா� அ�ப>ேய கைட�பி>�கிேற�.” 

 

“எ/ எ�ப>ேயா, ம�தவ7க காண அ%ண� எ7கைள வி16� ெகா6�/, ெரா�ப 

அவமான�ப6�தி1Y7க... ெஜயி�ேல�*/ ெவளிேய வ*த�ப�Cட வா7க�+ 

C�பிட நாதியி�லாேம ெவளிேய வ*ேதா�. நா7க...” 

 

“வரேவ!கிற மாதிாி� காாிய�ைத� ப%ணி16 நீ7க ெஜயி3�A� 

ேபாயி�*தீ7க�னா டா�ட� அ1ைவைஸ� Cட� ெபா�1ப6�தாம நாேன 

எ*திாி,D� ைகயிேல மாைலேயாட� ெபாிய C1ட�ைத� C1>�கி16 வரேவ!க 

வ*தி��ேப�.” 

 

“வரேவ!க  >யாதப> அ�பி> எ�ன ேமாசமான காாிய�ைத நா7க� 

ப%ணி�பி1ேடா� அ%ேண?” 

 

“ஊரா� L16� ெபா�பைளகைள ந6� ெத�விேல வழிமறி�கிறைத விட� 

ேகவலமான காாிய� ேவெறா%4� இ��க  >யா/.” 

 

“இதிேல நா� அ%ணேனாட க��/ ேவHப6ேவ�.” 

 

இத� பிறA அவ+�A�, ெபா�+,சாமி அ%ண+�A� ெபாிய பிள5 ஏ!ப1ட/. 

அவ� ெபா/ வா�வி��*/ அறேவ ஒ/7கி ஒ67கிவி1டா�. ச%பக�திட� இ*த� 

க��/ ேவHபா1ைட� Cறியேபா/ Cட அவ8 ெபா�+,சாமி அ%ண� 

ெசா��ய/தா� சாி எ�றா8. “அரசமர�ைத, D�தற/ அறிLன�+ நீ7க C1ட� 

ேபா16� ேபசலா�! அைத வி��பறவ7க வ*/ ேக16� தி�*தலா�. தி�*தாம, 

D�மா ேக16, சிாி,D16� ேபாகலா�. ஆனா அரசமர�ைத, D�தி1>��கிற 

ெபா�பைள7கைளேய ேநேர ேபா; வழிமறி�கிற/7 கற/. அ�/ மீற�!” - எ�H 

ச%பகேம அவைன எதி��/ வாதி1டா8. தி�மைல அவ8 வாத�ைத ஏ!க வி�ைல. 
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எ�ப>ேயா இய�க�  .�க  .�க இ�ேபா/ அவன/ தைலைமயி� கீ� 

அவ+ைடய  .� க16�பா1>� கீ� வ*/வி1ட/. அவ� ெச;தைத-�, 

ெச;வைத-�  .�,சாக� �க�கிறவ�கF�, விய�கிறவ�கFேம அவைன, Pழ 

இ�*ததா�, எ/ ந�ல/, எ/ தவறான/ எ�H ஒ�Hேம �ாியவி�ைல. 

�கழ�ப6வ/ எ�லா� சாதைன எ�H எ%ணி� ெகா8F� மன�பா�ைம�A அவ� 

வ*தி�*தா�. அவைன, D!றி, சதா வானளாவ� �க�*/ நி!A� ஒ� C1ட� 

அைலேமாதிய/. அ*த வ�ட� கைடசியி� ெபா�+,சாமி அ%ண� காலமானா�. 

மரண�தி!A� பிறA விேராத7க8 அ��தம!H� ேபாகி�றன. தி�மைல ஒ� ெபாிய 

இர7க� C1ட� ேபா16� ெபா�+,சாமி அ%ணைன வானளாவ� �க�*/ 

 >வி� த�+ைடய தைலைமைய உHதி�ப6�தி� ெகா%டா�. 

 

மறவ� சாவ>� ெத�வி� ஒ� ப>�பக� திற*/ அத!A� ‘ெபா�+சாமி அ%ண� 

நிைன5� ப>�பக�’ எ�H ெபய�� P1>னா�. பி8ைளயா� சிைல உைட�� 

நட�தி� த�ைன� பிர கனாக வள��/� ெகா8F� காாிய�ைத� தி�மைல 

ெதாட�*/ ெச;தா�. 

 

இ�ேபா/ ெபா�+,சாமி அ%ண� இ�லாத காரண�தா� அவைன� 

தனிைம�ப6�தி� ெதாைல�/ விடலா� எ�H உ8ப1டண�தா� மHப>-� சில 

விஷம7கைள ஆர�பி�தி�*தா�க8. ஆனா�,  �ைன விட இய�க ாீதியாக 

அவ+ைடய பல� வள�*தி��பைத அவ�க8 சாியாக� கணி�பத!A� 

தவறியி�*தா�க8 எ�ேற Cறேவ%6�. சில இைட]Hகைள�தா� அவ+�A 

அவ�க8 ெச;ய  >*தேத ஒழிய, அவைன அழி�க  >யவி�ைல. சாியாகேவா, 

தவறாகேவா, அவ� ெபாிதாக வள�*தி�*தா�. அழி�/ விட  >யாத, உயர�/�A, 

தக��/விட  >யாத ஆழ�/�A, நD�கி விட  >யாத கன�/�A அவ+ைடய 

அ�ேபாைதய வள�,சிக8 இ�*தன. 

 

அவன/ வா�ைவ-� வள�,சிைய-� சகி�/ ஏ!H� ெகா%6 அவ+�A, சில 

இைட]Hகைள, ம16ேம அவ�களா� அ�ேபா/ ெச;/விட  >*த/. ஊ� 

ஏ!ெகனேவ அவ�கைள எ�லா� மதி�/, ஒ��� ெகா%>�*த/. இ�ேபா/ 

அவைன மதி�/ ஒ��� ெகா8ள5�  >யாம�, தவி��க5�  >யாம� திணறி� 

ெகா%>�*த/. 
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--------------- 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 7777    

 

ப%பா6�, மன� ப�Aவ � இ�லாதவ+�A வ�� பதவிகF� �க�, ெபா�ளாதார 

வள�,சிகF� அவைன� தாHமாறக, சீரழி�A�. Aர7A ைக� Qமாைலயி� உ8ள 

Q�க8 ேபால இ7கித�, ெம�ைம, சகி���த�ைம எ�ற அ�ச7க8 எ�லா� 

அவனிட� உ��Aைல-�. ெபா�+,சாமி அ%ண� மைற*த பி�ன� தி�மைல-�, 

அ�ப> ஆகியி�*தா�. அவனிடமி�*த இய�க� தைலைம, ேமைட ஆணவ�, 

ஆ8க16, எ�லாேம அவைன ஒ� கா1டாH ேபா� தறிெக16 ஒட, ெச;தி�*தன. 

ஆேறா Aளேமா கைரகF�A ந6ேவ அட7கியி��கிற வைரதா� அழA. கைரகைள 

மீறிவி1டா� D!H��ற�தா� அழி-�. கைரகைள மீறிய ெவ8ளமாக வள�*/ 

ெகா%>�*தா� தி�மைல. 

 

அவைன யாரா3� க16�ப6�த  >யவி�ைல. சி�ன� கி�Uணராஜ உைடயாைர - 

உ8 ப1டண�/ அ*தT/�கைள விலாசம!H� ேபாக, ெச;/விட ேவ%6� எ�H 

 ய�றா� அவ�. அ/ ஒ� ெவறியாகேவ அவ+8 வள�*தி�*த/. 

 

ஆனா� அவ+ைடய /ரதி�Uடேமா, சி�ன� கி�Uணராஜ உைடயா� கா7கிரT 

அைம,சரைவயி� ஒ� ம*திாியாகியி�*தா�. “பாவ�, ந��� ராஜா ம*திாியாக� 

பதவி இற�க� ெச;ய�ப1>��கிறா�” எ�H இைத ேமைடகளி� கி%ட� ெச;தா� 

தி�மைல. ராஜா, ம*திாி எ�ற வா��ைதக8 கி%ட3�A� ேதாதாக இ�*தன. 

 

ேதர> Aள�கைரகளி� இ�*த தி�மைலயி� ெப1>�கைடகைள ‘எ��ேரா, 

ெம%1’ எ�H� சாைல� ேபா�Aவர�/�A இைட]H எ�H� அ7கி�*/ அக!H� 

 ய!சியி� உ8 ப1டண�/� ெப�� �8ளிக8 இற7கினா�க8. ப=சாய�/ 

ேபா�>� ஆ1கைள� பி>�/ அ*த இட7களி� உ8ள கைடக8 ெபா/ம�கF�A 

மிக5� உபேயாகமானைவ எ�H தீ�மான� ேபாட ைவ�/� Aைற*த ப1ச 

வாடைக-� நி�ணயி�க ைவ�/� த�ைன� பா/கா�/� ெகா%டா� தி�மைல. 

ஊரா� அவைன மதி�/� பய�படவி�ைல. ஆனா� பய�ப16 மதி�தா�க8. 

பய�படாதவ�கைள மிர1>� C1ட� ேபா16 வாயி� வ*தப> தி16� வசதி 

அவ+�A இ�*த/. ெபாிய கன5கFட+� காத3ட+� அவைனேய 

அைடவெத�H உ�கி� தவி�/ அவைன மண*/ ெகா%ட ச%பக�/�A� Cட 
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இ�ேபா/ ச��பாக இ�*த/. அவேளா6 ஒ� அைரமணி ேநர� உட� உ1கா�*/ 

இதமாக நா3 வா��ைத ேபச�Cட அவ+�A இ�ேபா/ ேநரமி�ைல. மாத�தி� 

இ�ப/ நா1க8 ெவளி]�களி� அைல,ச�. மீதி� ப�/ நா1களி�, உ8aாிேலேய 

C1ட�. A6�ப�ைதேயா ச%பக�. ைதேயா கவனி�க அவ+�A ேநரேம இ�ைல. 

 

கி�Uணராஜ� ம*திாியாகி வி1டதா� தி�மைல த�+ைடய ேமைட� ேப,D�களி� 

விடாம� அவைன� தா�கி வ*தா�. ம*திாியாக இ�*த சி�ன உைடயா� இ*த� 

தா�Aதைல� க%6ெகா8ளாம3� ெபா�1 ப6�தாம3� வி16 வி1டதா� இவன/ 

எாி,ச� இ�+� அதிகமாகிய/. 

 

நா� யாைர  . ஆ�ேராஷ�ேதா6 A�தி� தா�Aகிேறாேமா அவ��A அ/ 

வ��கவி�ைல எ�H ெதாி-�ேபா/ நம�A ேம3� ேகாப�தா� வ�கிற/. நம/ 

தா�Aத� ந� எதிாி�A வ��க ேவ%6� உைற�க ேவ%6� எ�H நா� 

ஆைச�ப6கிேறா�. அ/ வ��க5�, உைற�க5�, பாதி�க5� ெச;யாதேபா/ 

நம�ேக எாி,ச� வ�கிற/. ப>���, பர�பைர-� ேதா�விகளா3�, 

இ�லாைமயா3� அதிக� பாதி�க�படாத ஒ� சீரான வா��ைக உயர � 

கி�Uணராஜைன� ப�Aவ�ப6�தியி�*தன. 

 

A றி எ.*/ ஆ�திர�ப16� �யலாக எதி��/ வ�கிறவைன� பதி3�A 

எதி��காம�  கமல�,சிேயா6 சிாி�/ வரேவ!கிறவ� அ*த, சிாி�பா3� 

 கமல�,சியா3ேம எதிாிைய� பாதி ெவ�Hவிட  >-�. கி�Uணராஜ+� 

அவைன�ேபா� தி�மைலயி� எதி����A ஆளான பிற ேதசிய இய�க� 

தைலவ�கF� நீ%ட கால�/�A இ*த� பாதி ெவ!றியிேலேய தி��தி� ப16� 

ெகா%>�*தன�. 

 

பாதி ெவ!றி எ�ப/ எ�ேபா/ேம அபாயகரமான/. எதிாிைய ேம3� ேம3� 

எாி,சc1>� தயா� ெச;ய� C>ய/. மதி� ேம� Qைன ேபா�ற/ எ�பைத 

எ�லா� ப!றி அ�H அவ�க8 கவைல�படவி�ைல. ஆF� உாிைம-� ெப!ற 

Dத*திர�ைத ேம!பா�ைவயி16� கா�A� வசதி-� த7கF�ேக நிர*தர� எ�H 

Dகமாக5�, ெசாAசாக5� ந�பி� ெகா%>�*தா�க8. 

 

இ*த� காலக1ட�தி� தன�A� த� இய�க�/�A� எ�லா�� பய�ப6கிறா�க8 

எ�பேத தி�மைல�A மகி�,சியளி�த/. ஆனா� த7கைள� தீவிரமாக யா�ேம 

ெபா�1ப6�தவி�ைல எ�H ஆ�திர�1>ய/. த7கைள� கவனி�/� 
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ெபா�1ப6�தி மைல�/ நி!A�ப> ஆ1சி�A�, ச�க�/�A� அ6�த6�/ 

அதி�,சிகைள� ெகா6�கேவ%6� எ�H அவ� எ%ணினா�. 

 

ம!றவ�க8 ந�பிய எ�லாவ!ைற-� அவ+� அவ� இய�க�தா�� ந�பாம� 

எதி��தா�க8. ம!றவ�க8 க8F�கைட மறிய� எ�றா� அவ� த� ஆ1கைள, 

ேச��/� ெகா%6 ‘க8 உ%ண வி���ேவா� கழக�’ எ�றா�. அவ�க8 

இராமாயண�, பாரத�, ெபாிய �ராண� ேபா�ற கைதகைள� க!பி�/ ஒ.�க�ைத 

வள��கிேறாெம�றா� அவ� அைவயைன�ைத-� ெத�வி� Aவி�/ ைவ�/ 

ம%ெண%ெணைய ஊ!றி� தீயிட� தயாராக இ�*தா�. 

 

ெபா�+,சாமி அ%ணனி� மரண�/�A� பி�� அவன/ தீவிர� இ�+� 

அதிகமாயி!H. ெபா�+,சாமி அ%ண� கட58, மத� இவ!ைறெய�லா� ந�ப 

வி�ைல எ�றா3�, ச1ட�, ஒ.7A, க16�பா6, ச�க�ைத மதி�ப/, இவ!ைற 

எ�லா� ந�பினா�. அவ� இைவ எைத-ேம ந�ப� தயாராயி�ைல. 

 

ஓ� அநாைதயாக� ேதர>யி� வா��ைகைய� ெதாட7கிய அவ� ஒ� ஆறாக� 

ெப�கியேபா/ பா/கா�பான இர%6 கைரக8 அ�H அ*த ஆ!H�A இ�*தன. 

ெபா�+,சாமி அ%ண� ஒ� கைரயாக5�, ச%பக� ம!ெறா� கைரயாக5� 

இ�*/ கா�/ வ*தா�க8.  த�கைர தானாக உைட*/ வி1ட/. இர%டாவ/ கைர 

ெம�ல ெம�ல ஆ!ைற� க16�ப6�த  >யாம� வ3விழ*/ ெகா%>�*த/. 

ஆ!றி� ெவ8ள � அதிகமாகி� ெகா%>�*த/. அவைன� க%>�க யா�ேம 

இ�லாததா� அவ� அதிக� தவHகைள, ெச;ய� ெதாட7கினா�. தவH 

ெச;கிேறா� எ�ற உண�ேவ இ�றி, சகஜமாக அவ!ைற, ெச;தா� அவ�. 

 

ெபா�+,சாமி அ%ண� காலமான பி� ஒ� சமய� ெவளி]�� C1ட� ஒ�H�காக 

அவ� ேபாயி�*த ேபா/ இ*த, ச�பவ� ேந�*த/. இதனா� கா1டாH ேம3� 

ெபா7கி� ெப��ெக6�த/. 

 

வழ�கமாக� ப�/� பதிெனா� மணி�A� C1ட�  >*த/� த7கியி��கிற 

அைற�A� பா1>�கF� சி�க� ேராT1, மீ� வHவ� எ�H அவ+�A� பி>�த 

அயி1ட7கF� வ��. எ�லா� சா�பி16வி16� ப6�க ஒ� மணி Cட ஆA�. 

அ�ைற�A� அ�ப>ேயநட*த/. ஆனா� ஒ� மாHத�, ஒ� மணி�A ேம�, 

“அ%ேன! ெகா=ச� வா7க. ெவளிேய ஒ� ர5%6 ேபா; வரலா�” எ�H வாச�� 
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காைர�ெகா%6 வ*/ நிH�தினா� அ*த ஊாி� அவ+ைடய C1ட�/�A ஏ!பா6 

ெச;தி�*தவ�. 

 

“எ7க�பா ேபாக4�? இ*ேநர�/�A ஏ� ெதா*தர5 ெச;யிேற?” 

 

“ெதா*தர5 ஒ%4� இ�ேல! எ�லா� Dக�தா� வா7க ெசா�ேற�! வ*தா�தாேன 

ெதாி=D�Aவி7க” எ�H AH��, சிாி��ட� மீ%6� வ!�H�தினா� 

C�பி1டவ�. தி�மைல�A� �ாி*த/. ஆனா� �ாியாத/ ேபா� ந>�தா�. 

 

“ெரா�ப ைஹ-கிளாT. �/, சர�A! இ�ப�தா� வ*தி��A/.  �தின மா>�ேல 

இளD. அ%ண+�காக.” 

 

“ைஹகிளாTனா...?” 

 

அவ� விவர� ெசா�னா�. 

 

“ஆ7!... அதா� விசாாி,ேச�. பண வசதி-�, ச�க�திேல ேம� ம1ட�திேல 

இ��கிேறா�கிற திமி�� - ேச�*/ இ/வைர அவ+கதா� ம�த சாதியில, Q*/ 

ெவ8ளா>னா7க. இ�ப ேம� ம1ட�/� ெபா%47கேள இ�பி> ந�� ைலய�ேல 

வ�/7கிேற,  !பக� ெச;தா� பி!பக� விைள-�கிற/ சாிதா�.” 

 

எ�லா� ெபா%47களிேல-� சில/ த16� ெக16� ேபாற�ப இவ7களிேல-� 

சில/ இ�பி>� ெக1டா�தா� எ�னா�ேன�?” 

 

“ெகட16�... நாேம ெக6�ேபா�. அ�பவாவ/ இ*த உ8 ப1டண�/� 

கயவ+7கF�A� ��தி வர16�.” 

 

இ�ளி� ெந6*/ார� பயண� ெச;/ ஊாி��*/ ஒ/�க��றமாக ஒ� ேதா1ட�தி� 

ந6ேவ அைம*தி�*த L1>�  க�பி� ேபா;� கா� நி�ற/.  க�பிேலேய ெச%1, 

ஊ/ப�தி வாசைனக8 ��ைக� /ைளததன. 
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அவைன� C�பி16� ெகா%6 வ*தவ�, “அ%ேண! இற7A7Aக... நீ7க தி��ப 

வ�ற வைர�A� நா+� கா�� இ7ேகேய கா�/�கி1>��ேபா�” எ�றா�. 

 

L16 வாச!ப>யி� அல7கார� திைர, சீைலைய வில�கி ைமதீ1>ய சிவ*த 

விழிகF�, ெபா; நா1ட 8ள மய�A, சிாி��மாக, க1டான உட� அழAட� C>ய 

இள�ெப% ஒ��தி எ1>� பா��/, “வா7க” எ�றா8. 

 

உடேன யாைரேயா பழி வா7கி� ெகாைல ெச;ய� ேபாவ/ ேபா�ற ஒ� வைக 

ெவறி-ட� தா� அ*த L16�A8 Oைழ*தா� தி�மைல. ஆ�! . அ/Cட ஒ� 

வைக� ெகாைல ெவறிதா�. ��H காாிய�/�A� ஒேர வைகயான ெவறி-ண�5 

ேதைவ�ப6வதாேலா எ�னேவா ெகாைல, கள5, காம� ��ைற-� ஒ� வாிைசயி� 

ேச��/ ைவ�/ எ%ணியி�*தா�க8. உ8 ப1>ன�/ ராஜ வ�ச�ைத, ேச�*த 

ெப% ஒ��தி எ�ப>ேயா ெநறி தவறி ெநா>�/ இ*த வழியி� வ*/ இ�ப>� 

ப8ள�தி� வ.�கி வி.*தி�*தா8. அவைள அவ8 எ7கி�*/ வ*தவ8 எ�H 

ெதாி*ததாேலேய அதிகமான மி�க ெவறிேயா6 அ4கினா� அவ�. 

 

த� தாைய� பழிவா7கிய வ�ச�/� ெப% ஒ�� திைய அேத விதமாக� பழி 

வா7கிவி1ேடா� எ�ப/ ேபா�ற மி�க, ச*ேதாஷ�ேதா6 தா� அ�றிர5 

அ7கி�*/ தி��பினா� தி�மைல. 

 

 �� ெபா�+,சாமி அ%ண+�A� /ேராக� ெச;த/ ேபாலேவ த� வா�5�A 

ம!ெறா� கைரயாயி�*த ச%பக�/�A� இ�ேபா/ /ேராக� ெச;ய 

ஆர�பி�தி�*தா� அவ�. 

 

 த�� அவ� ேம� A�16 விDவாச�ேதா>�*த ஒ� விசிறி ெதாட7கி ைவ�த 

இ*த� ெக1ட பழ�க� நாளைடவி� C1ட�  >*த5ட� ம/, மாமிச�, உண5 

ஆகிய ம!றவ!ைற� ேபால ஒ� அவசிய � வழ�க � ஆகிவி1ட/. C1ட�தி!A 

ஏ!பா6 ெச;கிறவ�க8 இத!A� ேச��ேத ஏ!பா6 ெச;தாக ேவ%6� எ�ப/ 

ேபாலேவ இ/ மா�� ஆகிவி1ட/. ஏ!பா6 ெச;தா�க8. ெவAசில� ம16ேம 

தய7கி  4  4�தா�க8. தகவ� எ�ப>ேயா ஐயா கா/வைர எ1> அவைன� 

C�பி16� க%>�தா� அவ�. “கட5ள ந�பாேத�+ /ணி=D ெசா�ற அள5 

மான 8ள ஒ� Dயமாியாைத�கார�  த�ேல ஜன7க த�ைன ந���ப>யா 

நட*/�க4�. ஊ� ஊராக� C�தியா, L1ைட� ேத>�கி16� 
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ேபாயி1>�*தியானா உ�ைன எவ� ந��வா�? பண வர5 ெசல5ேல ைக D�த�, 

சி�கன�, ஒ.�க� இெத�லா� பி>�கா1> நீ இ*த இய�க�தி��*/ ஒ/7கி�கிற/ 

ந�ல/. க%ட க%ட ெக1ட பழ�க7கேளா6 இதிேல நீ இ�*/ ஒ� ெவ7காய � 

பிரேயாஜனமி�ேல...” 

 

அவ+�A ஐயா த�ைன நா3 ேபரறிய இ�ப>� பகிர7கமாக� க%>�ததிேல 

மிக5� வ��த*தா�. 

 

தி�வ%ணாமைலயிேல ஆ,சாாியாைர� கல*/ ேபசி ஐயா மணிய�ைமைய மண*/ 

ெகா8ள  >5 ெச;த ேபா/ அைத� க%>�/ ெவளிேயறியவ�கைள ‘க%ணி��. 

/ளி’ என ஐயாேவ கி%ட� ெச;தா�. ஐயாவிடமி�*/ விலகி ெவளிேயற� கால� 

பா��/�ெகா%>�*த அவ� அ�ேபா/ ெவளிேயறிய A�பேலா6 தா+� 

ெவளிேயறினா�. க%ணி�� /ளிகளி� ஒ�வனாக மாறினா�. “ஈேரா1ைடவிட� 

கா=சி�ர�தி� ெத��க8 ெபாியைவ. அகலமானைவ - ைகLசி, Dத*திரமாக நட�க 

ஏ!றைவ” எ�H தா� விலகிய �திதி� ேபசிய  த� C1ட�திேலேய ஈேரா16� 

பாைதயி��*/ தா� கா=சி� பாைத�A மாறி வ*த மா!ற�ைத� தன�ேக உாிய 

சா/ாிய�ேதா6 Aறி�பி1>�*தா� அவ�. 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 8888    

 

தி�மைலயி� வள�,சியி� மாHத3�, மாHத�� வள�,சி-� இ�*தன. 1949-� 

ஆ%6 ெச�ட�ப� மாத� 17-� ேததி அவ� ஈேரா16� பாைதயி��*/ கா=சி� 

பாைத�A வ*/ ேச�*தைத� ேபாலேவ தமி� நா1>� ெப�வாாியான 

இைளஞ�கF� வ*தி�*தன�. ெச�ைன மாநகாி� ராபி�ச� Q7காவி� �திய க1சி 

பிற*த C1ட�தி!A அவ+�, ந%ப�கF� வ*/ கல*/ ெகா%6 ஊ� தி��பிய 

ேபா/ மாெப�� உ!சாக�ேதா6 தி��பியி�*தன�. 

 

தி�மைல ஊாி� இ�லாத ேபா/ அவ� ெபய��A� தபா�� வ*தி�*த ஒ� அரசிய� 

ம=ச8 ப�திாிைகைய� த!ெசயலாக� பிாி�/� ப>�க ேந�*த ச%பக� ஏ!ெகனேவ 

பராபாியாக� ேக8வி�ப1>�*த பல வத*திகைள உHதி�ப6�தி� ெகா8ள 

 >*த/. தி�மைலயி� எதி��தர�ைப, ேச�*த அரசிய� ம=ச8 ப�திாிைக 

தி�மைல�A� பல ஊ�களி� ப�ேவH ெப%கேளா6 ெதாட�� இ��பதாக5� ஐயா 

இைத� க%>�ததா� தா� அவ� விலகியதாக5� எ.தியி�*த/. ப�திாிைகைய� 
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ப>�த/� ச%பக� இ>*/ ேபானா8. அவ8 மன� D�க� Jறாக உைட*/ 

சிதறினா! ேபா��*த/. மன�ைத வி16 விடாம���க, சிHவ� ராஜாைவ 

அைண�/ உ,சி ேமா*/ ஆHதலைடய  ய�றா8. அ�H Aழ*ைத�A இராவண� 

எ�H ெபய� P1ட, ெச;த தி�மைல இ�H தாேன இராவணாக மாறி� கா6 

ேம;வ/ அவைள அதி�,சி ெகா8ள, ெச;த/. அவ8 மன� த6மாறி� A ற 

ஆர�பி�த/. 

 

தி�மைல ெச�ைன�A� ேபா; வி16� தி��பிய தின�த�H காைல ம!ற 

தபா�கைள எ�லா� அவனிட� அ6�கி� ெகா6�த ச%பக�, அ*த� ப�திாிைகைய 

ம16� ெகா6�கவி�ைல. அ�றிர5 எ�ப>-� அவனிட� க%>�/� ேபசி அ*த� 

ப�திாிைகைய-� கா1>விட ேவ%6ெம�H தி1டமி1>�*தா8 அவ8. நா8 

ந1ச�திர� பா��காம�, தா� சட7Aக8 இ�லாம� நட*த க�யாணமாதலா�தா� 

இ�ப>ெய�லா� ஆகி வி1 டேதா எ�H Cட அவFைடய மன�தி� பய� 

ஏ!ப1ட/. இ�ப>�ப1ட ஒ� ஆைளயா காத��/, உ�கி உயிைர ைவ�/� பிாிய� 

ெச3�தி மண*ேதாெம�H எ%ணியேபா/ அவF�A ேவதைன தா7க 

 >யவி�ைல. ேகாபி�/� ெகா%6 ேபா; விடலாெம�றா� எ7ேக ேபாவ/? 

தா-� இ�ைல, த*ைத-� இ�ைல. உட� பிற*தவேனா ேப,Dவா��ைதயி�றி 

ஒ/7கி வி1டா�. தி�மைலயிட� ேபசி அவைன� தி��த  >-ெம�H அவF�A 

ந�பி�ைக-மி�ைல. 

 

ெகா=ச கால�/�A  �� ெபா�+,சாமி அ%ண� உயிேரா>�*த ேபா/ இ�ப> 

நட*தி�*தாலாவ/ அ%ணைன வி16� க%>�க, ெசா��யி��க லா�. இ�ேபா/ 

அ%ண+� இ�ைல. இர5, சா�பா6  >*/ Aழ*ைதைய� R7க, ெச;தபி� 

தாேன அவனிட� ைந,சியமாக� ேப,ைச ஆர�பி�தா8 ச%பக�. 

 

ெம�ல ெவ!றிைலைய ம>�/ நீ1>� ெகா%ேட, “ �ென�லா� எ7கி1ேட 

ெரா�ப� பிாியமா இ��\7க... இ�ப வர வர ெவளி]��A� ேபானா� தி��பி 

வ�ற�ப ஒ�  ழ� Q�Cட வா7கி வ�றதி�ேல நீ7க...” எ�H ெக=சலாக� 

ெதாட7கினா8. 

 

“எ7ேக  >-/?... வரவர� ெபா/ வா��ைக-� க1சி ேவைல-ேம ேநர�ைத 

எ�லா�  .7கி6ேத.” 
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“க1சி ம16�தானா? உ7க ேநர�ைத இ�ப யா� யாேரா  .7கறா7க!” 

 

“நீ எ�ன ெசா�ேற ச%பக�” - அவ� ைக அவ8 ம>�/� ெகா6�த ெவ!றிைலைய 

வா7கி� ெகா8ளாம� ச!H  ர16� தனமாகேவ வில�கிய/. 

 

“நா� இ�லாதைத ஒ%4� ெசா�லேல! இேதா இைத� பா�7க, �ாி-�. 

உ7கைள� ப�தி இ�ப>� தாHமாறா வ�றைத� பா��தா ந�லாவா இ��A...?” 

எ�H வினவியப>ேய மைற�/ ைவ�தி�*த அ*த� ப�திாிைகைய எ6�/� பிாி�/ 

அவனிட� நீ1>னா8. அைத அவளிட� இ�*/ வா7கி� ப>�த அவ� தன�A 

ஏ!ப1ட ஆ�திர�தி� சீறினா�. 

 

“உ7க ேப��A� தபா�ேல வ*தி,D. பிாி,D� ப>,ேச�.” 

 

“என�A வ*த தபாைல நீ எ�பி>� பிாி�கலா�?” 

 

“...” 

 

Dளிெர�H அவ8 க�ன�தி� மாறி மாறி அைறக8 விழ� ெதாட7கின. 

ஒ@ெவா�H� ஒ� ேபயைற. வ� ெபாH�க  >யாம� அவ8 கதறிய கதற�� 

R7கி� ெகா%>�*த Aழ*ைத விழி�/� ெகா%6 ம�%6 ேபா; அழ 

ஆர�பி�த/. 

 

“சி! நீ ஒ� ம+ஷனா? நீ ப%ணின த�ைப, ெசா�னா அ/�காக இ�பி>� பிசாD 

மாதிாி அைறயிறிேய...?” 

 

ஆ�திர�தி� C�பா6 ேபா1டா8 அவ8. வ�-� ேவதைன-� தாளாம� ஏக 

வசன�தி� வ*/வி1ட/. 

 

“ஆ�பிைள உட�பிேல வ3 இ�*தா எ�ன5� ப%4வா�. எ7ேக-� ேபாவா�. 

அைத� ேக�கற/�A நீ யா�>?” 
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“நா� ேக�காேம ேவற யா� ேக1பா7க?... ெத�வி� ேபாறவளா.வ*/ 

ேக�பா�ேன�?” 

 

“எ/�தா ேபசேற...? வாைய �6>.” 

 

மHப>-� அைற. Aழ*ைதைய-� அவைள-� தனிேய வி16வி16 ெவறிேயா6 

ெவளிேயறினா� தி�மைல. அவF� Aழ*ைத-� கதறிய.த ச�த� ேக16 

எ�னேவா ஏேதா எ�H பதறி ஓ> வ*த அ�க� ப�க�தாாிட�, “ரா�திாி 

 �7ைக�கா; சா�பா� ைவ�க, ெசா��யி�*தா�. மற*/ ேப,D... அ/�காக� 

ேகாவி,D�கி16 இ�தைன C�/� ப%ணி16� ேபாறா�” எ�H ெபா; ெசா��, 

சமாளி�தா8 ச%பக�. 

 

அத�பி� அவள/ இ�வா��ைக நரகமாயி!H. தின� L6 தி��பினா� அ>தா�. 

உைததா�. தி�மைலைய� தி��த அவளா�  >யவி�ைல. அவ� சா�*தி�*த 

மனித�களி� யா�� தனிமனித ஒ.�க�ைதேயா ச�க ஒ.�க�ைதேயா ப!றி 

அ�கைற ஏ/5� கா1டவி�ைல. ஒ.�க, சிைதைவேய நியாய�ப6�த  ய�றா�க8. 

A6�ப� எ�ற அைம�பி� �னித�ைத மதி�க� தயாராயி�ைல. A6�ப� எ�கிற 

கைரைய உைட�/� ெகா%6 கா1டாறாக� ெப�கினா� அவ�. த*ைத, தா;, 

உட� பிற*தா� அ�தைன ேப�ைடய ேப,ைச-� மதி�காம� இ*த மனிதைன� 

காத��/ மண*த ேவதைன அவைள வா1>ய/. வாழ5�  >யவி�ைல. அவைன 

வி16வி16 ஓட ேவH ேபா�கிட � இ�ைல. சாக5� வழியி�ைல. L1>� நா3 

Dவ�கF�A8ேளேய ேத;*/ ைந*/ ச%பக� ந�*/ ெகா%>�*தா8, C1ட�, 

இய�க�, க1சி ேவைலக8 எ�H, L16�A, சதா வ*/ ெகா%>�*த A�ப3�A� 

பிாியாணி தயாாி�/� ேபா6� சைமய!காாியாக� கால*த8ளினா8 அவ8. பா��க 

அைடயாளேம ெதாியாம� எ3��� ேதா3மாக� கைளயிழ*/ ேபானா8 ச%பக�. 

ச%ப க�ைத இ*த நிைலயி� ைவ�தத!காக� தி�மைலைய� க%>�பா� 

யா�மி�ைல. 

 

“தைலவ� இ��கா7களா?” - எ�H ைகக1> வா; �ைத�/� ேத> வ�கிறவ�களிட� 

அவைனவி16� ெகா6�/ அவ8 எ�ன ெசா�ல  >-�? L6, வ�மான�, மி� 

விசிறி, க1>�, ேசாபா எ�H வசதிக8, ெப�கின. அ���, ஒ16ற5� Aைற*த/. 

தி�மைலைய இர5 ேநர�தி� யாராவ/ ேத> வ*தா�, “அவ� இ7ேக இ�V7க... 
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‘அ*த L1>ேல’ ேபா;� பா�7க...” எ�H இவேள பதி� ெசா�3�ப> 

உ8Fாிேலேய ஒ� ச�கள�தி L6 ஏ!ப16 வி1ட/, பக�� இ7ேக, இரவி� அ7ேக 

எ�H வாழ� பழ�கி� ெகா%6 வி1டா� தி�மைல. அ*த� ெகா6ைமைய-� 

தா7கி� ெகா%6 வா�*தா8 அவ8. 

 

ெகா=ச நா8 “C1ட�  >=சி/� அ%ண� இ7க சா�பிட வரேல�+ தா�க� 

ெசா��ய+�பி,சா�. சா�பா6 ெவளியிலயா�” - எ�H க1சி ஆ8 ஒ��த� வ*/ 

தகவ� ெசா��� ெகா%>�*தா�. அ��ற� அ/5� நி�H ேபா; வி1ட/. 

அவளாக� �ாி*/ ெகா8ள ேவ%>ய நிைலதா�. ப�க�/ L1>� A>யி�*த ஒ� 

வயதான ஆ,சி ச%பக�திட� அ>�க> /ைண�A வ*/ ேபசி� ெகா%>�*தா8. 

அHப/ வய/�A ேம� ஆகி ெவேளெர�H /�ைப� Qவாக� தைலநைர�/� ேபான 

அ*த ஆ,சி சிலநா8 பழ�க�தி� ச%பக� எ/5� வா; திற*/ ெசா�லாமேல 

அவள/ ேவதைனகைள� �ாி*/ ெகா%டா8. Aழ*ைத ராஜாைவ எ6�/ ைவ�/� 

ெகா=D� ேபா/ அ*த ஆ,சி “உ7க அ�ப� இ�பி>� ேபாயி1டாேனடா பாவி” 

எ�H சிாி�/�ெகா%ேட ெசா�வா8. அ�ேபா/ ச%பக� AH�கி16, “ஆ,சி! 

இவனாவ/ உ��ப>யா வளர16�... அ�பைன� ப�திேய இவ7கி1ட� 

ேபசாதீ7க...” எ�பா8. ஆ,சி�A, ச%பக�தினிட� அள5 கட*த அ/தாப �, 

பிாிய � உ%6. அ>�க> ச%பக�ைத� ேத!Hவத!காக ஏதாவ/ ெசா��� 

ெகா%>��பா8. ஒ� நா8 ஆ,சி ச%பக�திட� ேபD�ேபா/ ெசா�னா8: 

 

“அ�ப�, ஆ�தா, சாதி சன7கைளெய�லா� வி16� ேபா16 ஒ%ைண-� ல1சிய� 

ப%ணாேம நீ இ*த ம+ஷைன ந�பி வ*ேத. இ/ பைழய ஊரா இ�*தா ஊராேர 

இ�ப இவ� ப%ற அ�கிரம�ைத� த1>� ேக1பா7க. பைழய ச�க� 

க16�பா1>ேல தனி மனித� த�பாேவா, தாHமாறாகேவா நட*/�கிடற/. 

அவேனாட ெசா*த விஷய�+ வி1616 ஒ/7கி� ேபாயிட மா1டா7க. உாிைம 

எ6�தி16� க%>�பா7க. ஒ� ெத�விேல ஒ� L1>ேல தீ�பி>,சா ப�க�திேல-� 

பரவிட� Cடா/�+ ஊ� Qரா ஒ>யா*/ தீைய அைண�கிற மாதிாி�தா� 

அ�னி�கி இ/5� இ�*தி,D. ஒ� கா1>ேல ெந���� ப�தி�கி1டா எ�லா மர � 

தா� அழி-�கிற மன�பா�ைம அ�னி�கி இ�*தி,D. ெபாியவ7க 

க%>�பா7கேள7கிற பய� அ�னி�A� ெபாிய அ�சமா இ�*/ த��� 

ப%றவ7கைள� த6�தி,D. த��� த%டா5�A� ேபானா� பாவ�, சாமி க%ைண 

அவி,D� ேபா6�+ ந�பி�ைக வ,சி�*தா7க இ�னி�கி� பய � இ�ேல... 

ந�பி�ைக-� ேபா,D. யா�� எ/�A� பய�பட ேவணா�+ ஆயி�ேபாயி>,சி, 

யா�� எைத-� ந�பாத ப>-� ப%ணி1டா7க. தனி ம+ச� ஒ.�க7 ெக16� 



48 

 

ேபானா அ/ ெமா�த ச�க�ைத-� உடேன பாதி�கேல�னா3� ப>�ப>யா� 

பாதி�க�தா� ெச;-�. தனி மனித ஒ.�க�தி� பி>�கிற தீயாேல ச�க ஒ.�க � 

ப!றி�ெகா%6 எாி*/ சிைதவ/ தவி��க  >யாம� ேபாயி6�! இ�னி�A 

யா��Aேம அ/ �ாியறதி�ேல ச%பக�! ேதைவ�A ேமேல தனி ம+ஷ+�A, 

Dத*திர� ெகா6�தி1டா அ/ இ�பி>�தா� ஆA�>.” 

 

“யா� A6�தா7க ஆ,சி? எ�லா� இவ7களா எ6�/�கிற Dத*திர�தாேன?” 

 

“அதி�ேல>! ச�க� க16�பா6, ெபா/ ஒ.�க�லா� ேவ%டா�கிற அள5 அ*த 

Dத*திர� வ*திாி,D. க16�பா>�லாத Dத*திர� இ*த மாதிாி�தா� ஆA�.” 

 

“அதாவ/  �ென�லா� ெபாிய ெபாிய த���கைள� ப%ற ஒ� ம+ஷைன அ*த� 

த���கைள மற*தி16 ந�லா ேமைடயிேல ேபசறா�, க,ேசாியிேல, அழகா� 

பாடறா� >ராமாவிேல ந�லா ந>�கிறா�ென�லா� ம�னி,D� �க�*/ட 

மா1டா7க...” 

 

“இ�ப அ�பி>, ெச;/டறா7க7கிறீ7க. அ/ தாேன ஆ,சி, நீ7க ெசா�ல வ*த/?” 

 

“சாியா� �ாி=D�கி1>��ேக>! உன�A இ�தினி ெபாிய /ேராக�ைத� 

ப%ணி�ேபா16 உ� ��ஷ� ேமைட ேமைடயா ஏறி அ�தினி நீள�/�A ேதாளிேல 

ஒ� /%ைட-� ேபா16�கி16 இ�பி> ெந=ைச நிமி��தி� ேபச  >-மா? ேபசி 

ைக த16 வா7க  >-மா? சீ�தி��த, சி7க�, பA�தறி5� பக�வ�+ ப1ட�லா� 

ேபா16�க  >-மா? ெபாிய Aைற-8ளவ7 கைள, சிறிய Aண7கF�காக� 

�க.கிற ச�க அைம�ேப சீரழி=ச நிைலைமயி� அைடயாள� தா�...” 

 

“இ�ப�தா� பண�, பதவி, எ�லா�ைத-� ேபால� �க.� நம�A� காாிய� சாதி,D� 

A6�கிறவ7கF�A நாம த�ற ல=ச�திேல ஒ%4 மாதிாி ஆயி>,ேச ஆ,சி? 

தAதி�காகவா �கழேறா�? காாிய� ஆவத!காக�தாேன �கழேறா�? காாிய� 

ஆகிற/�காக ஒ��த��A� பண�ைத ல=சமாக� ெகா6�கிற மாதிாி� �கைழ-� 

ல=சமா� A6�கிேறா�. அ@வள5தாேன?” 
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“�க�, பண�, மாியாைத, மதி��. எ�லா�ைத-� தAதி�காக� A6�காம காாிய� 

ஆகிற/�காக� A6�க� பழகிவி1ட கால�திேல இ/தா%> நட�A� ஒ.�கமா 

இ��க4�+ எவ� நிைன�பா�? எவ� இனிேம அ/�A ஆைச�ப16 அ�கைற 

கா16வா�?” 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 9999    

 

ச%பக�தி� /யரேமா ேவதைனேயா, தி�மைலயி� வள�,சிைய� பாதி�கவி�ைல. 

அவ8 ேத;*/ /��பி>�/� ெகா%>��பைத உணரேவா, �ாி*/ ெகா8ளேவா 

ேநரமி�றிேய அவ� வள�*/ ெகா%>�*தா�. ச%பக�தி� வசதிக8, 

ெபா�ளாதார� ேதைவக8 கவனி�/� ெகா8ள�ப1டன. தி�மைலயிடமி�*/ 

வா��ைக ம16� கிைட�கவி�ைலேய ஒழிய� பண � வசதிகF� அவF�A� 

கிைட�தன. 

 

ேமைட நாடக7க8 �ல� ெகா8ைககைள-� இல1சிய7கைள-� 

பர�பேவ%6ெம�ற  ைன�� அவன/ இய�க�தி� அதிகமாயி!H. விதைவ 

மHமண�, இ*தி எதி���, சநாதன எதி���� ெகா8ைககைள உ8ளட�கி ‘ேவாி! 

ப.�த பலா’ - எ�ற நாடக�ைத� தி�மைல எ.தி அர7ேக!றினா�. அதி� எ/ைக 

ேமாைன நய� ேதா6 அவ� எ.தியி�*த வசன7க8 கா1சி�A� கா1சி 

ைக�த1டைல� ெப!றன. அவேன அதி�  �கிய� பாகேம!H ந>�க5� ெச;தா�. 

 த� தலாக அவ+�A� பழ�கமான அ*த அழகிய ெப%4� அதி� ந>�தா8. 

 

‘ெச*தமி�, சி16க8 சீ�தி��த ப+வ� பா6� ைவ�தமி� ந*தவன� - நம�ேகா� 

ெசா*தவன�’ - எ�ப/ேபா� அவ� அத!A எ.தியி�*த வசன7க8 ம�கைள� 

ெபாி/� கவ�*தன. 

 

“ெச*தமி�� Q=சி16�கேள நீ7க8 

திராவிட� Q7காவி� வ*தா6L�! 

ெத�னவ� எதிாிைய� ப*தா6L�!” 
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எ�ப/ேபா� அவ� எ.தியி�*த பாட� ஒ�H மிக5� �க� ெப!H வி1ட/. 

ேமைட�A ேமைட அைத�பாட ஆர�பி�/ வி1டா�க8. ‘நம/ இய�க Lர� தி�மைல 

எ.திய ‘ெச*தமி�� Q=சி16�கேள’ எ�ற பாட� மிக அ�ைமயாக, ெச.ைமயாக, 

எளிைமயாக - வ�ைமயாக - இய�க உண�5கைள எ6�திய��வதா; அைம*/ 

வி1ட/. அ�பாட� தைல சிற*த/ - கைல சிற*த/ - நிைல-ய�*த/. தி� 

விடெம7A� ஒ� இட � விடாம� ஒ��க ேவ%>ய பாட� அ/ எ�பைத நீ 

உண�*திட ேவ%6� த�\’ - எ�பதாக Jறாவ/ நாடக�/�A� தைலைம வகி�/ 

அ/ தி�,சி ேதவ� ம�ற�தி� நட*த ேபா/ அவ� ேபரறிஞ� ெப�*தைகயா;� 

க�திய அ%ணேன �க�*த பி� அவ+ைடய மதி�� ேம3� அதிகமாகிவி1ட/. 

அைத ெர�கா�6 ஆக� பதி5 ெச;/ இய�க� C1ட7களி� எ�லா� 

ஒ�பர�பினா�க8. அ%ணனி� அபிமான�/�Aாிய பாட� எ�பதா� அ/ ெப�� 

�க� ெப!ற/. ெப�� ெபா�8 ஈ1>ய/. 

 

இய�க உண�5கைள� பிரதிப��A� வசன7கF�, பாட�கF�, நாடக7களி3�, 

ேமைடகளி3�, திைர�பட7களி3� அேமாக ெவ!றிைய� ெப!H� ெகா%>�*த 

கால� அ/. 

 

த7க8 இய�க� ேபாரா1ட7களி� அவ�  �னணியி� நி�றா� - ‘லா�ச*� நக�’ 

எ�ற ெபயைர� ‘�ளிய மர�/�ப1>’ எ�ற அத� பைழய நிைல�A மா!Hவத!காக 

அ*த நிைலய�தி� ரயி3�A  � மறிய� ெச;/ த%டவாள�தி� தைல ைவ�/� 

ப6�த  �னணி Lர�கF8 அவ+� ஒ�வனாயி�*தா�. எ�றா3� தன�A 

 ைறயான ப>�பி�ைல எ�பைத உண��ேபா/�, உண��த�ப6�ேபா/� அைத 

உண��தியவ�க8 மீ/ அவ� படெம6�/ ஆ> விஷ� க�Aவத!A� 

தய7கியதி�ைல. 

 

உ8F�� தி��Aற8 கழக�தி� ஒ�  ைற அவைன� ேபச�C�பி16 அவ�, 

“தி��Aறளி� நாலாயிர� பாட�களி3� தமி�� ப%பா6 தக�தகாயமா; 

மி�னி6த� க%6 ெப�மித�ப6கிேறா� நா�. தமிழின�தி� ெவ!றி இ/” - எ�H 

இ> Aர��  ழ7கிய ேபா/, C1ட�தி��*/ ஒ� Aர� இைடமறி�த/. அ8ளி 

 >�த க16�A6மி-� ப1ைட ப1ைடயா; விQதி� Q,Dமாயி�*த ஒ� ந6�தர 

வய/ மனித�, “தி��Aறைள ஒ�தர� �ர1>� பா��/ வி1டாவ/ ேபச வர� Cடாதா 

அ�பா” எ�H ேக16 விட� C1டேம ெகா�ெல�H சிாி�/ வி1ட/. தி��Aறளி� 
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இ��பேத ெமா�த� ஆயிர�/  *J!H  �ப/ Aற8 தா� எ�ற விவர� அ�H 

வைர அவ+�A� ெதாியா/. இ*த மாதிாி த�ம ச7கடமான நிைலைமகைள� தவி��க 

எ%ணி யாாிடமாவ/ ெகா=ச�  ைறயாக� தமி�ப>�க எ%ணினா� அவ�. 

 

யாாிட� தமி� ப>�கலா� எ�H ேயாசி�த ேபா/ எழி���� நகாி� தமி�� 

�லவ�க8 ஒ@ெவா�வராக அவன/ நிைன5�A வ*தன�. 

 

1. உ8ப1டண� சி�தா*த ர�நாகர� சிவவ>ேவ� உைடயா�, 2. அUடாவதான� 

அாியநாயக� ேதவ�, 3. �லவ�-ப%>த வி�வா�-ேவ4ேகாபாலச�மா. 

 

இ*த �வாி� சிவவ>ேவ� உைடயா� தி�மைலயி� ேபைர� ேக1டாேல சிவசிவ 

எ�H காைத� ெபா�தி� ெகா8வா�. ேதவ��A� அவ+�A� ஒ�/ வரா/. ஒ;5 

ெப!ற >T1ாி� ேபா�6 தமிழாசிாியரான ச�மாவிட� க!கலா� எ�றா� ெகா=ச� 

தய�கமாயி�*த/. பாமர ம�க8 த�ைனேய ெப�� �லவ� எ�H நிைன�/� 

கரேகாU� ெச;கிற அள5 �க.8ள தா� ேபா; ஊ� ேப� ெதாியாத ச�மாவிட� 

ேத>� தமி� க!பதா எ�H C,சமாக� Cட இ�*த/. ஆனா� ச�மா பய*த 

Dபாவ 8ளவ�. வர, ெசா��� C�பி1ட+�பினா� Cட வ*/ வி6வா�. 

வHைமயி� சிரம�ப6கிறவ�, ெகா=ச� பண உதவி ெச;தா� Cட அதிக� இ.�த, 

இ.���A வ�வா�. ேத>� ேபா;� க!க அவசியமி�லாமேல வ*/ ெசா��� 

ெகா6�/ வி16� ெகா6�த பண�ைத மாியாைதயாக வா7கி� ேபாவா�. 

பணிவாக5� இ7கிதமாக5� நட*/ ெகா8வா�. 

 

உ8ப1டண விேராதியான அவ+�A உைடயா� ெசா��� ெகா6�க மா1டா�. ேத> 

வ*/ A�பி16� கா�� வி.*தாெலாழிய� ேதவ� அவைன� ெபா�1 ப6�தேவ 

மா1டா�. Dயமாியாைத�A இ.�A இ�லாம� ச�மாவிட� தா� க!க  >-ெம�H 

தி�மைல�A� ேதா�றிய/. ஓ� ஆளிட� ெசா��, ச�மாைவ� C�பி1ட+�பினா�. 

ச�மா உடேன ஓேடா> வ*தா�. 

 

“எ�ன C�பி1ட+�பி,ேசளாேம?” 

 

“ஆமா... இ�7க... ேபசலா�...” 
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“உ7கF�A இ�ப ேவைல ஜாTதி�னா அ��றமா ேவணா வ*/ பா��கேறேன? 

நிைறய�ேப� தைலவைர� பா��க4�+ இ7ேக ெவளியிேல 

கா�தி%>��காேள...?” 

 

“உ7ககி1ட� ெகா=ச� தனியா� ேபச4�... எ�லாைர-� இ�ெனா� நா8 

வர,ெசா�� அ+�பிடேற�.” 

 

“உ7க இUட�.” 

 

தி�மைல ஒ� ெதா%டைன� C�பி16, “இ*தா, அ*த ஆF7கைள எ�லா� 

இ�ெனா� நா8 வர, ெசா��� தி��பி அ+��. உ8ளார யாைர-� வி16றாேத... 

நா� இவ�கி1ட� தனியாக� ெகா=ச� ேபச4�.” 

 

“சாி7க...” 

 

அவ� ேபான/� கதைவ உ1�றமாக� தாழி16� ெகா%டபி� தி�மைல அவாிட� 

தய7கி� தய7கி� த� வி��ப�ைத� ெதாிவி�தா�. ேக16 வி16 ச�மா சிாி�தா�. 

 

“ஏ� சிாி�கிறீ7க சாமி?” 

 

“தய5 ெச;/ எ�ைன, சாமீ�+ C�பிடாதீ7ேகா! என�A அ/ பி>�கா/! 

சா�னாேல ேபா/�, சா� பி>�கேல�னா ஐயா�+ ெசா�37க. இெத�லா� 

உ7கF�A அவசியமா�+ நிைன,ேச�. சிாி�� வ*/6�/. நீ7கதா� தமி�ேல 

சரமாாியா ேமைடயிேல ேபசேறேள, இ�+� எ�ன க�/�க4�?” 

 

“ ைறயா இல�கண இல�கியெம�லா� ெதாிய4�.” 

 

“அ/�Aேவ%>ய ெபாHைம-� அவகாச � உ7கF�A இ��கா?” 
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“இ��ேகா இ��ேயா... உ%டா�கி1ேட தீர4�! நா� ஊ�ேல இ��கற�ப�லா� 

ஆள+�பேற�. ஒ� நைட வ*தி16� ேபாயி67க... மாச� அ�ப/ (பா 

A6�திடேற�. ஆனா ஒேர ஒ� க%>ஷ�...” 

 

“எ�ன க%>ஷ�...?” 

 

“நா� உ7ககி1ட 1]ஷ� ப>�கிேற�+ யா� கி1ட5� �,D விட�படா/...” 

 

“...” 

 

“ேவ4�னா ந1�  ைறயிேல நா+� தி�5� அ>�க> ச*தி,D� ேபசற/%6�+ 

ெசா���A7க. என�A அதிேல ஆ1ேசபைன இ�ேல. தைலவ� தி� ச�மாகி1ட 

1]ஷ� ப>�கிறாரா�+ என�A� ெக1ட ேபராயிட�படா/.” 

 

‘இ/ல ெக1ட ேப��A எ�ன இ��A’ - எ�H ேக1க நிைன�/� ேக1காமேல 

அட�கி� ெகா%டா� ச�மா. இ�ைறய நிைலயி� மாத� ஐ�ப/ (பா; எ�ப/ 

அவ��A� ெபாிய வர5. அ*த வரைவ இழ�க வி��பாம� ச�மதி�தா� அவ�. ப>�க 

ஆைச. அேத சமய� இ�னாாிட� ப>�கிேறா� எ�ப/ ெவளிேய ெதாிய�Cடா/ 

எ�H ஒ� C,ச�. அவ� சாியான அரசிய� வாதியாக நட*/ ெகா%டா�. 

 

மாத�தி� நாைல*/ நா8 தா� அ*த 1]ஷ� சா�தியமாயி!H. ம!ற நா1களி� 

தி�மைல�A ேநர� கிைட�கவி�ைல. ெச*தமி� நாவல� எ�H ம�க8 

தன�A,சிற��� ப1ட� ெகா6�/� த�ைன� ெகா%டா>� ெகா%>��A� ேபா/, 

தா� ஓ� ஒ;5 ெப!ற தமி� வா�தியாாிட� ப>�கிேறா� எ�ப/ ெவளிேய சிறி/� 

ெதாி*/ பரவி விட�Cடா/ எ�பதி� அவ� மிக5� விழி�பாக5� 

எ,சாி�ைகயாக5� இ�*தா�. அத!காக அதிக� கவன� எ6�/� ெகா%டா�. 

 

யா�பில�கண� ப>�ைகயி� “அகர  த� எ.�/ எ�லா� ஆதிபகவ�  த!ேற 

உலA” - எ�H Aறைள அவ� ைக�பட எ.தி அைச, சீ�, தைள பிாி�/� கா1ட, 

ெசா�� அவ+�A ஒ� ேஹா� ஒ�� ெகா6�தி�*தா� ச�மா, “அகற  தள 

எF�ெத8ளா� ஆதி பகவ%  த!ேற உளA” எ�H தி�மைல பதி3�A 
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எ.தியி�*த இல1சன�ைத� பா��/, ச�மா5�A பகீெர�ற/. தமிழி� இ@வள5 

எ.�/� பிைழேயா6 எ./கிற ஒ�வைன ம�க8 ‘ெச*தமி� நாவல�’ எ�H 

அைழ�க� /ணி-� அளவி!A� பாமர�களாக5� ஒ�ைற உண�,சி� Q�வமாக 

ம16ேம க%ைண �>� ெகா%6 அள*/  >5 ெச;கிறவ�களாக5� இ�*த/ 

ச�மா5�A விய�ைப அளி�த/. அ�றி��*/ தி�மைலைய நிைறய எ.த, ெச;/ 

தி��தி� ெகா6�க� ெதாட7கினா� அவ�. ச�மாவி� அட�க � தன�A, ெசா��� 

ெகா6�பைத இரகசியமாக ைவ�தி��A� Aண � தி�மைலைய� கவ�*தா� 

அவர/ >]ஷ� மாத, ச�பள�ைத எ.ப�ைத*/ (பாயாக உய��தினா� அவ�. 

அவைர அவ+�A மிக5� பி>�/� ேபாயி!H. 

 

அ*த ஆ%>� இHதியி� தி�மைலயி� இர%டாவ/ ெகா8ைக� பர�� 

நாடகமாகிய ‘திராவிட  ழ�க�’ அர7ேகறி, ச�ைக� ேபா6 ேபா1ட/.  த� 

நாடகமாகிய ‘ேவாி! ப.�த பலா’ைவ விட, இத!A அதிக வரேவ!� இ�*த/. 

இ*த� �திய �க� ேவெறா� பளபள�பான மாHத3�A அவைன விைர*/ இ16, 

ெச�ற/. 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 10101010    

 

ேமைட நாடக7கF�A� இய�க� ெதாட��ைடய இ�ெபா�8ப6� 

வசன7கF�A�, பாட�கF�A�, தி�மைல ெப!ற பாரா16�, ைக த16�கF�, 

ஒ� சினிமா க�ெபனி அதிபைர� ெபாி/� கவ�*தன. அவ� தா� தயாாி�க இ�*த 

ஒ� பட�தி!A, ெச�ைனயி� வ*/ த7கி வசன� எ.தி� ெகா6�A�ப> 

தி�மைலைய ேக1டா�. ஒ��ற� அவ+�A மைல�பாயி�*தா3� மH�ற� அதி� 

ஈ6பட ேவ%6ெம�H ஆைசயாக5� இ�*த/. ெப�வாாியான ம�கைள� கவ�*/ 

த�ப�க� இ.�க அ/ ஒ� சாதன� எ�H அவ+�A� �ாி*தி�*த/. இய�கேம 

அ�ப>�தா� �ாி*/ ெகா%>�*த/. 

 

இத!கிைடயி� பதவியி���A� அைம,சராக எழி�����A விஜய� ெச;த சி�ன� 

கி�Uணராஜ+�A எதிராக அவ+� இய�க� ேதாழ�கF� கH��� ெகா> 

கா1>னா�க8. கா7கிரT அைம,சராக� பதவியி��*த சி�ன உைடயா� தா� 

ேத�*ெத6�க�ப1ட பAதி ம�கF�A எ*த ந�ைம-� ெச;யவி�ைல எ�பைத� 

கா1ட5� மத,சா�ப!ற அரசி� பிரதிநிதியாகிய உைடயா� எழி����� 

ேதேரா1ட�தி�  த� வட� பி>�க வ�வைத� க%>�/� கH���ெகா> 

பி>�க�ப1ட/. கH��� ெகா> கா16வத!கான இர%டாவ/ காரண� ஊாி� 

யா��A� பி>�கவி�ைல. சி�ன உைடயா��A நிைன5 ெதாி*த நாளி��*/ 
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ேத��A  த� வட� பி>�ப/ எ�ப/ வழ�கமாகியி�*த/. ஒ� வ���காக அைத 

எதி��ப/ எ�ப/ யா��A� தி��தி தரவி�ைல. தி�மைல�A இரகசியமாக� தமி� 

ெசா��� ெகா6�/� ெகா%>�*த ேவ4ேகாபா� ச�மா Cட அைத அவனிடேம 

க%>�தா�. மத,சா�ப!ற எ�பத!A அ��த� எ�லா மத7கைள-� சமமாக� 

பாவி�கிற/ எ�ப/ தாேன ஒழிய, இ*/ மத�ைத ம16� ஒழி�கிற/7கறதி�ேல. 

ஒ� கிறிTதவ அைம,சேர இTலாமிய அைம,சேரா இ�ப>� த7க8 மத 

ச�ப*தமான விழா5�A வ*தா7க�னா அவ7கF�A� கH��� ெகா> பி>�கிற 

/ணி,ச� உ7கF�A உ%டா? ஊ��A இைள�தவ� பி8ைளயா� ேகாயி� ஆ%> 

எ�ப/ேபா� நட*/ ெகா8கிறீ�கேள!” 

 

“சாமி இெத�லா� அரசிய�! உ7கF�A� �ாியா/. நீ7க க%6�காம 

ஒ/7கி�A7க! எ7கF�A உைடயாைர எதி��க4�, அ/�A எ�ன ேவணா, 

ெச;ேவா�” எ�H அவ��A� பதி� ெசா��, சமாளி�தா� தி�மைல. ச�மா 

எ�தைனேயா தடைவ தி��பி� தி��பி� க%>�/� அவ� அவைர, சாமி எ�H 

தா� விளி�தா�. 

 

அவ� சினிமா� க�ெபனி�A வசன� எ./வத!காக, ெச�ைன�A� �ற�பட 

ேவ%>ய சமய�தி� இ*த� கH��� ெகா>� ேபாரா1ட� வ*ததா� பயண� 

தைட�ப1ட/. தி�விழாவி� ேதேரா1ட�/�A இைட]றாக� கலவர� �Fேமா 

எ�H பய*தன� ேபாVஸா�, கH���ெகா>� ேபாரா1ட�/�A அOமதி 

தர�படவி�ைல. தைட-�தர5� பிற�பி�க�ப1ட/. 

 

/ணி*/ தைடைய மீறி� கH���ெகா> கா1>யதா� ைகதாகி ஒ� வார� 

கழி�/�தா� ெவளியிேல வர  >*த/. உைடயா� எைத ெச;தா3� 

எதி��கேவ%6ெம�ற தி�மைலயி� ேபா�A ஊரா��A� பி>�கவி�ைல. அதனா� 

இ*த� கH���ெகா>� ேபாரா1ட� ஆதரவ!H� பிDபிD�/� ேபாயி!H. 

வி6தைலயான/� அவ� ெச�ைன�A� �ற�பட ேவ%>யி�*ததனா� 

ேபாரா1ட�தி� ேதா�விைய அவ� ெபா�1ப6�தவி�ைல ஆனா� கH���ெகா>� 

ேபாரா1ட�ைத� தவிர ேவெறா� ேதா�வி-� அவ+�A ஏ!ப1ட/. 

 

தன�A  த�  த�� ஒ� இர5� பறைவயாக� பழ�கமாகி� பி�� த� நாடக7களி� 

ந>�A� ந>ைகயாகிவி1ட ெப%ைண� தவிர எழி���பிேலேய அவேனா6 

இ�ெனா� L1>� ஏற�Aைறய மைனவியாக வா�*த ம!ெறா� ெப%ைண�தா� 

அவ� த�ேனா6 ெச�ைன�A� C1>�ெகா%6 ேபாவதாக  >5 ெச;தி�*தா�. 
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ச%பக�ைத� ேபா�ற அதிக� ப>�பறிவி�லாத கிராம�/� ெப%ைண அவ� 

ெச�ைன�A அைழ�/� ேபாவதி�ைல எ�ேற  >5 ெச;/வி1டா�. நீ%ட 

காலமாக, ச%பக�ைத� பா��காமேல இ�*/வி1ட அவ� ஊ��A� ேபாவத!A 

 � ெசா��� ெகா%6 ேபாகலா� எ�H அவளிட� ேபானா�. இவ� ேபாவத!A 

 �ேப ‘ச�கள�திைய� தா� ெச�ைன�A அைழ�/� ேபாகிறா�’ எ�கிற தகவ� 

ச%பக�/�A எ�ப>ேயா எ1>யி�*த/. இத!A ந6வி� ஒ�நா8 ெவ1க�ைத 

வி16 ந*தவன�/�A� ேத>� ேபா;� த� சேகாதரைன, ச*தி�/� த�+ைடய 

சிரம7கைள எ�லா� ெசா��வி16 வ*தி�*தா8 அவ8. அவ+� அவ8ேம� 

அOதாப�ேதா6 எ�லாவ!ைற-� ெபாHைமயாக� ேக1>�*தா�. “கUடகால�தி� 

ந�ம உட�பிற���தா� நம�A உத5வா7க. எ/�A� உ� Cட� பிற*தவைன� 

பா��/ எ�லா� ெசா�� ைவயி” - எ�H இ*த விஷய�தி� ப�க�/ L16 

ஆ,சிதா� ச%பக�/�A ேயாசைன ெசா��யி�*தா8. இ�ேபா/, ��ஷ� 

த�னிட� ெசா��� ெகா%6 ேபாக வர� ேபாவைத அறி*த/� ச%பக� அவசர 

அவசரமாக ஆ,சி�லேம சேகாதர+�A� தகவ� அ+�பினா8. அவ+� உடேன 

வ*தா�, ெதாட�*த நரக வா��ைகயாக� ப1>யி� அைட�ப1ட மா6 ேபா� 

வா�வைதவிட இர%>� ஒ�H பா��/ வி6வ/ எ�H ச%ப க� இ�ேபா/ 

/ணி*தி�*தா8. 

 

“ த��ேய நீ இ7ேக இ��கேவணா� ஆ,சி L1>ேல இ�. ெகா=ச ேநர� நா� 

ேபசி, சமாளி�கிேற�. அ��ற� திY��+ த!ெசயலா வ�ற மாதிாி நீ-� ஆ,சி-� 

உ8ேள வா7க” எ�H ெசா��, சேகாதரைன ஆ,சி L1>� வ*/ மைற*தி��க, 

ெச;தா8 ச%பக�. 

 

எதி�பா��தப> தி�மைல வ*தா�. அவசர அவசரமாக இர%6 வா��ைத 

ெசா��வி16� கிள��� ேவக�தி�, “இ*தா ச%பக� இ�ேபா உ1கார ேநரமி�ேல. 

என�A அவசர�, ெம1ராT �ற�ப16� ேபாேற�. சினிமா5�A வசன� எ.தற 

சா�T வ*தி��A. மாசா மாச� பண� வ*/ ேச��, L1ைட-�, பயைல-� 

கவனி,சி�ேகா...?” - எ�H ஆர�பி�தா�. 

 

“நீ7க ம16�தா� தனியா� ேபாறியளா?” 

 

“ஆமா�... அ/�ெக�ன...?” 
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“ெபா; ெசா�லாதீ7க... அ*த வட�A� ெத��காாி உ7கேளாட வ�றதா� ேக8வி� 

ப1ேடேன? உ8ளைத, ெசா�37க?” 

 

“அ�ப>�தா� வ,D�கேய�, அவைள எ7Cட இ16�கி16 ேபாற/�A உ� 

ெப�மிஷ� என�A ேதைவயி�ைல.” 

 

“உ7கF�A எ/�A�தா� எ� ப�மிஷ� ேதைவ? நீ7கதா� எ�லா� பாவ�/�A� 

/ணி=ச ம+ஷனா,ேச...?” 

 

“ஆ7... ேபாY உ7கி1ட� ெபாிசா அ1ைவT ேக�க நா� இ7ேக வரேல, பாவ 

�%ணிய�/�A நீதா� ேஹா�ேச� ஏெஜ�M எ6�தி��கிேயா...?” 

 

இ*த, சமய�திேல ச%பக�தி� சேகாதர+� ஆ,சி-� உ8ேள Oைழ*தன�. 

 

“வா�பா ம,சா�! நீ எ�ப வ*ேத?” - எ�H அவைன எக�தாளமாக வரேவ!றா� 

தி�மைல. 

 

“நீ7க ெம1ராT ேபாறதா இ�*தா அ�காைவ-� ராஜாைவ-� தா� உ7க Cட� 

C1>�கி16� ேபாக4�. அ/தா�  ைற.” 

 

“ ைற எ�னடா ெபாிய  ைற? நா� எைத, ெச;யேறேனா அ/தா%ட  ைற.” 

 

“இ�ப>  ர1ட>யா� ேபசினா எ�பி>� த�பி? ச%பக�/�A� உ7கைள வி1டா 

ேவற யா� இ��கா7க நீ7கதாேன எ�லா�?” - எ�H ஆ,சி-� இதமாக எ6�/, 

ெசா�னா8. அவேன எ�ன ேபDகிேறா� எ�ற Dய நிைனேவ இ�றி, “ஏ�? ேவற 

யா� இ��கா7க�+ Aைற�ப16�க ேவ%டாேம, யாைரயாவ/ ந�ல ஆளா� 

பா��/� ேத>�கிற/தாேன?” - எ�H ெசா��ய/�, “ேட; நா�ைக அள*/ ேபD” - 

எ�H ச%பக�தி� த�பி ைகைய ஓ7கி�ெகா%6 தி�மைல ேம� பாய ஆ,சி 
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அவைன� த6�தா8. அவ� Cறிய வா��ைதக8 ச%பக�தி� ேராஷ�ைத� 

கிளறிவிட... அவ8 எாிமைலயாக, சீறி ெவ>�தா8. 

 

“உ� ��திதாேன உன�A� ேதா4�. நா; எ,சி� கைலயிேல வா; ைவ�கிற மாதிாி 

நீ ஊ� ஊரா� ெபா�பிைள� பி�/�பி>�/ அைலயிறிேய, அ/ மாதிாி எ�ைன-� 

நிைன,சியா? நா� ந�ல வமிச�திேல ந�ல அ�ப+�A� ெபாற*தவடா” - எ�H 

ச%பக� Cறிய/� அவ8 க.�ைத ெநாி�/� ெகா�H வி6வ/ ேபால அவ8 ேம� 

வி�1ெட�H பா;*தா� தி�மைல. அவ+ ைடய மிக5� பலLனமான பAதிைய 

அவ8 ெசா!க8 சீ%>வி1டன. ஆ,சி-�. ச%பக�தி� த�பி-� அ�க� 

ப�க�தா�� ஓ> வ*/ வில�கியிராவி1டா� தி�மைல ச%பக�ைத� க.�ைத 

ெநாி�/� ெகா�றி��பா� அ�ேபா/. 

 

“அH�ெதாியற/�A நீ எ7க.�திேல தா� Cட� க1டேல... இ�னியிேல�*/ 

உன�A� என�A� இனிேம� ேப,D வா��ைதேய கிைடயா/. உ�  =சியிேலேய 

இனிேம  ழி�க மா1ேட�” எ�H Aழ*ைதைய எ6�/� ெகா%6 அ*த 

L1>��*/ ெவளிேயறி� த�பிேயா6 மHப> ந*தவன�/�ேக ேபா;வி1டா8 

ச%பக�. எ*த ஒ� பலLனமான பAதிைய, சீ%>யத!காக அவ� உ8 

ப1டண�தி� மீ/ ஜ�ம விேராதியாக மாறினாேனா அேத பAதிைய இ�ேபா/ கீறி 

ரண� ப6�தி வி1டா8 ச%பக�. எ�லாவ!ைற-� மற�க மைற�க அவ� வட�A� 

ெத� ஆைசநாயகிேயா6 ப1>ன� �ற�ப1டா�. சினிமா உலக� அவைன, சிவ��� 

க�பள� விாி�/ வரேவ!ற/. அவன/ வா��ைகயி� ம!ேறா� அ�தியாய� �திதாக 

ஆர�பமாகிய/.  த� பட� அேமாகமான ெவ!றிைய அைட*த/. JH நாைள-� 

கட*/ பல ஊ�களி� பட� ‘ஹ5Tஃ��’ ஆக ஒடேவ ஒேர சமய�தி� பல 

பட7கF�A வசன�, பாட�க8 எ.த ேவ%>ய சா�Tக8 அவைன� ேத> வ*தன. 

ஓ� உதவியாள� ந�பி�ைகயானவராக ேவ%> யி�*த/. எழி����� �லவ� 

ேவ4ேகாபா� ச�மா 5�A� த*தி ெகா6�தா�. ச�மா உடேன அ6�த ரயி�ேலேய 

ெச�ைன�A� �ற�ப16 வ*/ ேச�*தா�. 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 11111111    

 

தி�மைல�A ஆசிாியராக இ�*/ க!பி�த ச�மா அவ+�ேக உதவியாள� 

ஆகிவி1டா�. எ�லா, ெசல5� ேபாக ஊாி38ள A6�ப�/�A மாத� ஐ*JH 

(பா; வைர அ+�ப  >கிறா! ேபால ஒ� ேவைலயி� இ��க ேந�*தைத� த� 

அதி�Uடமாக எ%ணினா� ச�மா. அவ�ைடய வய/�A�, அறி5�A�, 
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அOபவ�/�A� சினிமா உலக நைட ைறகளி� விடைல�தனமான ஆ1கF� பழ�க 

வழ�க7கF� ஒ�/ வரவி�ைல எ�றா3� அவைர ந�றாக� �ாி*/ ெகா%>�*த - 

அவ��A ந�றாக� �ாி*த தி�மைலேயா6 ேச�*/ ேவைல ெச;வதி� சிரம� எ/5� 

ேநரவி�ைல. 

 

தி�மைல தாHமாறாக5�, எ.�/� பிைழேயா6� எ.தி� ேபா6கிற 

Tகிாி�6கைள� தி��தி, சாியாக எ.தி ைவ�ப/ ஒ�Hதா� அவர/ 

ேவைலயாயி�*த/. ப8ளி நா1களி� ைபய�களி� கா�ேபாசிஷ� ேநா1ைட� 

தி��/கிற மாதிாி இ�ேபா/ தி�மைலயி� வசன7களி� எ.�/� பிைழகைள-�, 

ஒ��பிைழகைள-� தி��தி� ேபா6கிற ேவைலைய, ெச;தா� அவ�. ேப� 

எ�னேவா ‘Tகிாி�1 அMTெட%1’ எ�H தா� ெகா6�தி�*தா�க8. வா��ைக� 

ேதைவகF�, வHைம-� அவைர அ*த வயதி3� அ�ப> உைழ�க ைவ�தி�*தன. 

 

எழி���பி��*/ ெச�ைன�A� �ற�ப6�ேபா/ ஏ!ப1ட கச�பான 

அOபவ7கைள� தி�மைல ெம�ல ெம�ல மற*/ வி1டா�. �திய �க.� வசதிகF� 

பைழய /�ப7கைள, Dலபமாக மற*/ ேபாக, ெச;தி�*தன. எ�ேபாதாவ/ 

ச%பக�தி� நிைன5 வ*/ ேபாA�. அவ8 தா� அ>ப16 வி.*/ ப6�த 

ப6�ைகயாக� கிட*த நா1களி� ந*தவன�தி� ெச;த சிD�ைஷக8 நிைன5 வ��. 

அ*த, ச%பகமா இ�ப>� க6ைமயான வா��ைதகைள எ�லா� ேபசினா8 எ�H 

Cடேவ விய��� ஏ!ப6�. ‘ஆைச அHப/ நா8, ேமாக�  �ப/ நா8’ எ�ப/ 

ேபா� விைளயா> வி16� தா� அவைள� தி��பி� பாராம� கா6 ேமய ஆர� 

பி�ததாேலேய அவ8 விர�தியைட*/ மாற ேந�*த/ எ�ப/ அவ+�A 

உைற�கவி�ைல. ச%பக� த�ைன மிக5� மாியாைத� Aைறவாக� ேபசி வி16� 

Aழ*ைதைய-� R�கி� ெகா%6 த�பிேயா6 ஒ> வி1டா8 எ�ப/ ம16ேம 

நிைன5�A வ*த/. ஊாி��*/ வ*/ ேபான யா� �லேமா, அவ8 ந*தவன�தி� 

Q�ெதா6�/� கால*த8Fகிறா8, மக� இராவண� எ�கிற ராஜாைவ உ8F�� 

கா�ெவ%1 ப8ளி ஒ�றி� ேச��தி��கிறா8 எ�ெற�லா� தகவ�க8 காதி� 

வி.*தன. 

 

தி�மைல கட*த கால�ைத-�, கவைலகைள-� மற�க நிைறய� A>�க 

ஆர�பி�தா�. ஊாி� எ�ேபாதாவ/ \> எ�றி�*த �ைக� பழ�க� இ�ேபா/ 

‘சிகெர1’ ஆகி ‘ெசயி� Tேமா�கி7’ எ�ற நிைல�A ெகா%6 வ*/ வி1>�*த/. 

எ@வளேவா மன�கச�� இ�*/�, ப>�கிற மக+�A உதவியாக இ��க16� எ�H 
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ச%பக�தி� த�பி ெபய��A ஆரயி� (பா;�A >ராஃ�1 ஒ�H எ6�/ 

அ+�பியி�*தா� அவ�. 

 

“நம/ மன�தா7க8 ந�ேமா6 ேபாக16�. Aழ*ைத சிரம�பட ேவ%டா�. அவைன 

ந�ல கா�ெவ%டாக� பா��/, ேச��தி��ப/ ப!றி மகி�,சி. உ7க8 

சிரம7கேளா6 அவன/ ப>��, ெசல5கைள-� தா7Aவ/  >யாத காாிய� எ�H 

என�A� �ாிகிற/. எ� ேம� ேகாப�படாம� அ@வ�ேபா/ நா� இ�ப> 

அ+��கிற பண�ைத ஏ!H� Aழ*ைதயி� ப>��, ெசல5கF�A� பய�ப6�தி� 

ெகா8ள5�” எ�H அ*த >ரா�ஃேடா6 ச%பக�தி� த�பி�A ஒ� க>த � 

ைவ�தி�*தா� அவ�. 

 

>ரா�ஃ1 Dவாி� அைற*த ப*தாக� தி��பி வ*/ ேச�*த/. அேதா6 ச%பக�தி� 

த�பி க6ைமயான ெமாழி நைடயி� ஒ� க>த � எ.தியி�*தா�. 

 

‘நா� ஒ�வ� இ��கிற வைரயி� எ� அ�காF�, ம�மக+� நாதிய!H� ேபா; 

விட மா1டா�க8. உ7க8 பண� திமி��, ெகா.��� தா� உ7கைள இ�ப> 

எ�லா� ெச;ய� R%6கிற/. இைத ஏ!H� ெகா8கிற அள5 நா7க8 

மான7ெக16� ேபா;விடவி�ைல. ேகாயி� வாச�� Q�ெதா6�/ வி!றாவ/ த� 

மகைன� கா�பா!ற  >-� எ�H எ� அ�காF�A ந�பி�ைகயி��கிற/’ - 

எ�பதாக� A றேலா6 எ.த�ப1>�*த/, ச%பக�தி� த�பி க>த�. தி�மைல�A 

 க�தி� அைற*த மாதிாி இ�*த/. அத�பி� ஊ��A� பண� அ+��� எ%ண� 

அவ+�A வரேவ இ�ைல. தாயிடமி�*/ மகைன� பிாி�/ மக� த�ேனா6தா� 

இ��க ேவ%6� எ�H வழ�A� ேபாடலா� எ�பதாக� தி�மைல�A யாேரா 

ேயாசைன ெசா��� R%> வி1டா�க8. அ*த ேயாசைனைய அவ� ஏ!கவி�ைல. 

த�ேனா6 இ�*தா� ைபயைன� கவனி�க� தன�A ேநரமி��கா/ எ�கிற பய �, 

தா� வசி�கிற ஆைச நாயகி L1>� ச%பக�/�A� பிற*த பி8ைள எ�பதாேலேய 

அவ� அOபவி�க ேந�� ெகா6ைமகைள� ப!றிய எ%ண ேம தி�மைலைய� 

த6�தன. தானி��A� திைர உலகி� நிைலைமக8 ஒ� வள�� 

சிHவைனஎ�ென�ன ெச;-ேமா எ�ற தய�க � உ8Fற இ�*த/. 

 

ஏ!ெகனேவ ெபா�+,சாமி அ%ண� காலமான பி� வா�வி� எ�லா ஒ.�க 

ெநறிகைள-� கைட� பி>�க இயலாம� தாHமாறாக, சீரழி*தி�*தா�. தி�மைல. 

ெச�ைன வாச � திைர-லக� �க.�, பண வசதிகF�, ேம3� அவைன, 

சீரழி�தி�*தனேவ ஒழிய� ப%ப6�தவி�ைல. L6, கா�, வசதிக8, எ/5ேம 
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அவைன மா!றிவிடவி�ைல. ேம3� ேமாசமாகேவ ஆ�கியி�*தன. எழி���ைப-� 

அதேனா6 ெதாட��ைடய த� நா1கைள-�, ச�பவ7கைள-� ெம�ல மற�க 

 ய�றா� அவ�. 

 

ஆனா�, அ*த, சமய�தி� தவி��க  >யாதப> த� இய�க மாவ1ட மகாநா6 

ஒ�றி!காக அவ� எழி���பி!ேக ெச�ல ேந�*/ வி1ட/. அவ� இ�லாம� அ*த 

மகாநா1ைட நட�/வத!A இய�க  �னணி� தைலவ�கேள ச�மதி�கவி�ைல. 

ச�க சீ�தி��த�, தமிழ� நல� ேபண� ஆகியவ!ேறா6 ம16� ெதாட��ைடயதாக 

இ��A� த7க8 இய�க� அவ!ேறா6 அைமயாம� ம!ற அரசிய� க1சிகைள� 

ேபால� ேத�த�� கல*/ ெகா%6 ஆ1சிைய� பி>�கேவ%6� எ�ற எ%ண� 

இய�க ஊழிய�க8 ம�தியி� வ3�/� ெகா%�*த/. அ*த எழி���� மகாநா1>� 

Cட அ/ ப!றி� ெபா/�A. உH�பின� ஒ�வ� தீ�மான� அ+�பியி�*தா�. 

ஐயாவி� தைலைமயி��*/ பிாி*/ வ*த பி�� ப>�ப>யாக இய�க ஊழிய�க8 

ம�தியி� ேத�த� சபல� தைலெய6�தி�*த/. பதவிக8 இ�லாம�, க1சி� பணியி� 

பிரதிபலைன அOபவி�க வா;�பி�றி ெவH� கலாசார இய�கமாகேவ ெதாட�*/ 

ப�திய, சா�பா6 சா�பி16� ெகா%>��க ஊழிய�க8 யா�� தயாராயி�ைல. 

ஆ1சிைய� பி>�கேவ%6மானா3�, ச1டசைபயி� எதி�� க1சியாக� ேபா; அமர 

ேவ%6மானா3� ேத�த�� நி�H ெவ!றி ெப!றாக ேவ%>ய/ அவசிய� எ�ற 

உண�5 அ>ம1ட�/ ஊழிய�களிட� Cட ஏ!ப16வி1ட/, எழி���� 

மகாநா16�A அவ� ேபானா�. நகாி� >.பி.யி��*த ஒேர ஓ� ஏ.சி. P1>� 

த7கினா� தி�மைல. மினிTட� வ*தா� எ*த நிமிஷ � கா� ெச;/ 

ெகா6�கேவ%6� எ�ற நிப*தைனேயா6 தா� அ*த அைறைய அவ+�A� 

த�தா� >ராவல�T ப7களாவி� ேக� ேட�க�. 

 

எழி���� ஊ� இ�ேபா/ மாறியி�*த/. நிைறய இட7களி� அவ+ைடய இய�க� 

ெகா>க8 ெத�ப1டன. ஏ!ெகனேவ இ�*த நிர*தர - Kாி7 சினிமா� 

ெகா1டைககைள� தவிர ேம3� இர%6 ��H �திய சினிமா� திேய1ட�க8 

உ%டாகியி�*தன. நிைறய மர7க8 ெவ1ட�ப16 அ*த இட7களி� க1>ட7க8, 

அ�ல/ A>ைசக8 ேதா�றியி�*தன. ஒ� ெப��கி� கைடக8 நாைல*/ 

வ*தி�*தன. 

 

காாி��*/ கீழிற7கி மகாநா16 ேமைட�A� ேபாகிற வழியி� ேதர>யி� ச%பக� 

Q வி!H� ெகா%>��பைத� தி�மைல த� க%களாேலேய பா��தா�.  �+� 

பி�+மாக மாியாைத ப*தா5ட� அவைன ேமைட�A அைழ�/, ெச�ற ஆ1க8 
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 �னிைலயிேலேய அவைன� க%ட5ட� �க�ைத� தி��பி� ெகா%6 காாி� 

/�பினா8 அவ8. அைத அவ�க8 கவனி�தா�கேளா இ�ைலேயா அவ� 

கவனி�தா�. த� ேம� அவF�A ஏ!ப1ட ஆ�திர� இ�+� தணிய வி�ைல எ�H 

ெதாி*த/. எ�ப>யாவ/ யா��A� ெதாியாம� ந*தவன�/�ேகா, 

ப8ளி�Cட�/�ேகா ேத>, ெச�H த� ைபயைன� பா��க ேவ%6� ேபால� 

ேதா�றிய/ அவ+�A. தானி��A� உயர�, தன/ அ*தT/, தனிேய நிைன�த 

ேநர�/�A எ7ேக-� த�னி,ைசயாக� கிள�பி விட  >யாத நிைல எ�லாமாக, 

ேச�*/ அவைன� த6�/ வி1டன. சினிமா� பிரகாச�தா� ஊாி� அவன/ கவ�,சி 

அதிகமாயி�*த/. எ�ேலா�� அவைன  �னி3� மிAதியாக� �க�*தா�க8. 

 கT/தி ெச;தா�க8. ‘நம/ இய�க, ெச�ம�, த*ைதயி� தனய�, அ%ணனி� 

அ�ைம� த�பி தி� அவ�க8 ேமைடயி���கிறா�க8. நீ7க8 அைனவ�� தி� 

அ%ணனி� ேப,ைச� ேக1க ஆவேலா6 கா�தி��பைத நா� அறிேவ�’ - 

எ�ெற�லா� பாரா16ைரக8 ேமைடயி� அவ� காதி� வி.*தன. அவ� 

கைடசியாக� ேபDவத!A  �� ேபசிய ஒ@ெவா� வ�� த7க8 ேப,சி� கணிசமான 

பAதி அவைன� �க�*தன�. அ%ண� த� ச�தி வா;*த வசன7க8 �ல� இ�+� 

இர%6 பட� எ6�தா� ஆ1சிையேய மா!றி� கா16ேவா� - எ�H Cட ஒ�வ� 

ேபசினா�. தி�மைல�A உ,சி Aளி�*த/. அ%ண� பிற*த ம%ணி� நட�A� இ*த 

மாநா6 வரலாH பைட�க� ேபாகிற/ எ�H ெதாட7கி� க1சி ேத�த�� ப7ேக!க 

ேவ%6� எ�ற தீ�மான�ைத  �ெமாழி*/ ேபசினா� ஒ�வ�. இேத தீ�மான� 

இய�க�தி� மாநில மாநா1>3� ெகா%6 வர�ப6� எ�H� அவேர Cறினா�. 

 

அ�ைறய மாநா1>� நிைறவாக� தி�. ேபசிய ேப,ைச இ�பதாயிர�/�A 

ேம!ப1டவ�க8 C>யி�*/ ேக16 வா�கிய�/�A வா�கிய� கரேகாஷ� 

ெச;தன�. தி�மைல�A ஆFயர மாைலகF�, ைக�தறி ஆைடகF� மைலயாக� 

Aவி*தன. மாநா1>� அவ� த�+ைடய ேப,ைச  >�தேபா/ இர5 பதிெனா�ேற 

கா� மணி. ெந��கிய>�/� ெகா%6 ேப,ைச� ேக1டா�க8. ஒ� ஆ8 Cட 

இHதிவைர எ.*தி��கவி�ைல. மாநா6� பாரா16� ைகத1ட3�, த*த 

உ!சாகமான க�வ7க8 ச%பக�  க�ைத� தி��பி� ெகா%6 காாி�/�பியைத� 

Cட மற�க, ெச;/ வி1டன. 

 

அேத க�வ�தி� மித*தப> C1ட�ைத வில�கி ெம/வாக� காைர, ெச3�தி� 

ெகா%6 > பி. வாச�� வ*/ இற7கினா� அ7ேக அவன/ ெப1>, ப6�ைக 

 த�ய சாமா�க8 வரா*தாவி� எ6�/ அ6�க�ப1>�*தன. வா1,ேம�, ஒேடா> 

வ*/, “சா�! திY�+ ந��� மினிTடேர வ*/1டா�. ேவற வழி இ�ேல. உ7க 



63 

 

சாமா�க8ளா� இேதா இ��A... நீ7க ேவற இட� பா��/�க ேவ%>ய/தா�...” 

எ�றா�. வ*/ த7கியி��A� ம*திாி உ8ப1டண� சி�ன� கி�Uண ராஜ 

உைடயா�தா� எ�ப/� ெதாி*/ வி1ட/. 

 

ந6�ெத�வி� யாேரா பகிர7கமாக� த�ைன ��ைக அH�/ வி1ட/ேபால 

ஆ�ேராஷமாயி�*த/ .தி�மைல�A. 

 

“எ�னடா ெபாிய மினிTட�? நா+� ஒ� நா8 மினிT>ராகி இேத மாதிாி இவ� 

ெபா1> ப6�ைகைய வரா%டாவிேல R�கி எறியா1> நா� ஆ�பைள இ�ேல” - 

எ�H வா1,ேமனிட� சவா� வி1டா� அவ�. 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 12121212    

 

தி�மைலைய� ேபாலேவ இய�க�தி� ஈ6பா68ள தைலவ�க8, கைலஞ�க8, 

எ.�தாள�க8, எ�ேலா�ேம நாடக7களி� ந>�ப/, திைர�பட7கF�A வசன�, 

பாட�க8 எ./வ/, ெவ>��8ள தமி� நைடயி� இய�க�தி!கான ஏ6க8 

ந6�/வ/ எ�ெற�லா� பல வழிகளி�  ைன�பாக இற7கின�. கா7கிரஸாாி� 

ெம�தன�, அல1சிய� ேபா�A, தா;ெமாழி உண�,சி இன உண�,சி, பிரேதச 

உண�,சி ப!றி� கவைலேய படாம� அவ!ைற� ��கணி�த நிைல எ�லாமாக, 

ேச�*/, தி�மைல வைகயறா5�A விHவிHெவ�H  �ேனH� வா;���கைள 

அளி�தன. அவ�க8 ெமாழி உண�ேவ அ!றி�*தா�க8 எ�றா�, இவ�க8 ெமாழி 

உண�ேவ சகல � எ�றா�க8. எழி���பி� மாவ1ட மாநா6  >*/ உைடயாரா� 

ஏ.சி. (மி��*/ ெவளிேய!ற�ப16 அவமான�ேதா6� ஆ�திர�ேதா6� ெச�ைன 

தி��பிய தி�மைல சில நா1களி� ‘திராவிட  ழ�க�’ எ�ேறா� ப�திாிைக�A� 

த�ைன ஆசிாியனாக5� ெவளியி6பவனாக5� சீஃ� பிரசிெட�சி மாஜிTதிேர1 

 �� பதி5 ெச;/ ெகா%டா�. அ*த� காலக1ட�தி� இ�ப> ேவHபல ஏ6கF� 

ெவளிவர� ெதாட7கின. சினிமா ேவைலகேளா6 ப�திாிைக ேவைலகF� ேச�*/ 

ெகா%டன. இய�க�தி!ெக�H இர%6 ��H தினசாி ஏ6கF�. ஏ!ப1>�*தன. 

ஆ7கில ெமாழி ஏ6கF�, பிரபலமான பிரேதச ெமாழி� தினசாிகF� உ8a�, 

ெச;திகைள� �ற�கணி�த ேபா/ திராவிட இய�க� தினசாிக8 உ8F� ெமாழி 

இன,ெச;திகF�A  �கிய�/வ� அளி�/� கவ�,சி ெபற ஆர�பி�தன. 

ம!றவ�கைளவிட L,D நிைற*த ேபா�� Aண 8ள /8F தமி� நைட ேவH 

இவ�கைள� தனி�த�ைம-8ளவ�களாக ம�களிைடேய எ6�/� கா1>ய/. 
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திராவிட  ழ�க � அ�ப> நைட�A� ேப� ெப!றி�*த/. அதி� ‘அதிர>’ எ�ற 

பAதிைய� ‘தி�’ எ�ற ெபயாி� அவ� எ.தி வ*தா�.  த� இதழி�  த� 

‘அதிர>’யி� ‘எழி���� மாஜி ராஜாவி� ஏ��க%>ஷ� ேசாஷ�ஸ�’ - எ�ற 

தைல�பி� கி�Uணராஜைன� பி>பி> எ�H பி>�தி�*தா�, இய�க� 

ெதாட%ட�க8 ம�தியி� அதிர> பAதி மிக5� விைரவிேலேய பிரபலமாகி வி1ட/. 

ெபாியவ�க8, சிறியவ�க8 எ�H பாராம� இய�க�/�A எதிரான எ�ேலாைர-� 

தா�கினா� அவ�. ஆ1சியி��*த கா7கிரT ம*திாிக8 தா� அவன/  த� 

இல�காயி�*தன�. அவ�கேள விம�சன�/� காளாயின�. 

 

1957-ஆ� ஆ%>� நைடெப!ற தி�,சிரா�ப8ளி மாநில மகாநா1>� இய�க� 

ேபா�கி� சில மாHத�க8 ெத�ப1ட�, ஒ� Aறி�பி1ட இன�ைத ம16� எதி��ப/ 

த7க8 ேநா�கமி�ைல எ�H�, அ*த இன�தி� த�ைமகைளேய - தா7க8 

எதி��பதாக5� தீ�மான� நிைறேவறிய/. இய�க� ேத�த�களி� ஈ6பட ேவ%6� 

எ�ற க��/ வ3�ெப!ற/. 

 

த�+ைடய ஜ�ம ைவாி எ�ற  ைறயி3�, கா7கிரT அைம,சரைவயி� ஒ� ஆ8 

எ�ற  ைறயி3� சி�ன� கி�Uணராஜைன� தி�மைல விடாம� தா�கி எ.தி-� 

அவ� பதி3�A எ/5� ெச;யவி�ைல. ஆனா� எ�ேலா�ேம அ�ப>� 

ெப�*த�ைமயாயி�*தா�க8 எ�H ெசா��விட  >யா/. எதி�  ைனயி3� 

காரசாரமான அரசிய� ஏ6க8 ேதா�றியி�*தன. அவைன-� அவ� இய�க�ைத, 

ேச�*தவ�கைள-� சா6 சாெட�H பதி3�A, சா>ன. அக�ப1டா� அவமான� 

ப6�/வத!A� Cட� கா�தி�*தன. ஆ1சியி��*தவ�களி� ஒ.�க� ச�ப*தமான 

விம�சன7கைள அவ�க8 ெச;த ேபா/ தா7க8 க%ணா> மாளிைகயி��*/ 

க�ெலறிகிேறா� எ�பைத அவ�க8 உணரவி�ைல. 

 

தி�மைல ஒ� தடைவ வைகயாக மா1>� ெகா%டா�. ம/வில�A அ ���*த 

கால�. ஒ� ஊாி� மாநா1>!A� பி� இய�க நாடக� நட�தி வி16, அவ� >.பி.யி� 

த7கியி�*தா�. அைல,ச3� உட� அசதி-� இைள��� மிAதியாயி�*தன. 

ேவ%>ய ஆ8 ஒ��த� ெவளிநா16� பா1>� ஒ�றி!A ஏ!பா6 ெச;/ 

ெகா6�தா�. அ*த ஊ� எழி���� வ1டார�ைத, ேச�*த/ தா�. இர5 ஒ�றைர 

மணி�A ேம� அவ� ந�ல A> ெவறியி� நாடக� A.ைவ, ேச�*த எ�T1ரா 

ந>ைக ஒ��தி-ட� ஒேர அைறயி� மகி�,சியாயி�*த ேபா/ ேபாVT ெர;6 

எ�H வ*/ அைற�கதைவ� த1>ய/. அவ+�ேகா Dயநிைனேவ இ�ைல. 
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எ�.ஐ.ஆ�. தயாாி�க அவைன-�, உடனி�*த ெப%ைண-� ேபாVT 

Tேடஷ+�A அைழ�/, ெச�ல  �வ*த கா�Tடபிைள� A>ெவறியி� ஓ7கி 

அைற*/வி1டா� தி�மைல. அவ� அ>த>யி� இற7கேவ விஷய� மிக5� 

ெபாிதாகி வி1ட/. தி�மைலயி� உதவியாள�� நாடக�A. நி�வாகி-மாக இ�*த 

க�ைனயா எ�பவ� ேபாVஸாைர� த%ட7 க1>, சாிெச;/ அ+�ப ஏ!பா6 

ெச;/ ெகா%>�*த சமய�தி� தி�மைல இ�ப> ேநர> நடவ>�ைகயி� இற7கேவ 

த�ம ச7கடமாகி வி1ட/. அ*த, சமய�தி� ம*திாி கி�Uணராஜ� D!H வ1டார�/ 

ஊ�களான த� ெதாAதியி� D!H�பயண� ெச;/ வி16 எழி�����ேக தி��பி 

வ�கிற த� அச� தி1ட�ைத, சிறி/ மா!றி� ெகா%6 ந6 வழியி� இ*த >.பி.யி� 

த7Aகிற எ%ண�/ட� வ*தி�*தவ� இ*த விவர�ைத அறிய ேந�*த/, தி�மைல 

அ�ேபாதி�*த நிைலயி� Dய நிைனவ!H இ�*தா�. கா�Tேடபிைள அைற*/ 

வி16 மHப> ப6�ைகயி� ப6�/ வி1டா� அவ�. ம*திாி வ*தி��ப/ ப!றி 

எ�லா� அவ+�A� ெதாியா/. ேபாVஸா� ம/வில�A மீற� ப!றி 

A!றி,சா16ட�  ‘இ�மார� >ராஃபி�’ A!ற,சா1ைட-� Dம�தி� தி�மைலைய� 

ைக/ ெச;ய ஏ!பா6 ப%ணி� ெகா%>�*தன�. ேபாVஸாைர� தா�கிய A!ற� 

ேவH ேச�*/ ெகா%>�*த/. நிைன�தப> அவ�க8 தி�மைலைய� A!ற� சா1>� 

ைக-� கன5மாக� ைக/ ெச;தி�*தா� மHநா8 காைல எ�லா� ப�திாிைகயி3� 

அ*த, ெச;தி ெபாி/ப6�த�ப1>��A�. A>�/ வி16 ஒ� ெப%4ட� >.பி.யி� 

விப,சார� A!ற�தி� ஈ6ப1டதாக5�, ேபாVT கா�Tடபிைள� தா�கியதாக5� 

ெச;திக8 பிரDரமாகியி��A�. த� அரசிய� எதிாிதாேன எ�கிற நிைலயி� ம*திாி 

கி�Uணராஜ� அைத� பா��/ மகி�*தி��க ேவ%6�. ஆனா� ம*திாி அ�ப> 

மகிழவி�ைல. மிகமிக� ெப�*த�ைமேயா6 நட*/ ெகா%டா�. அவ� 

ெப�*த�ைமேயா6 நட*/ ெகா%டத!A� தி�மைலயி� நாடக� A. நி�வாகிேய 

க%க%ட சா1சியாக அ�கி��*தா�. 

 

“இ*தா�பா! இைத ஒ%+� ெபாிD ப6�தாதி7க. ம+ஷ� A>ெவறியிேல ஏேதா 

த��� ப%ணி1டா�. எஃ�.ஐ.ஆைர� கிழி,D� ேபா67க... ஒ%4ேம 

நட�கேல�+ நிைன,D வி1667க... நா� ச��கி8கி1ட� ேபசி�கிேற�. Lணா 

ரசாபாச�ப6�த ேவணா�” - எ�H ம*திாி ெசா��யைத-� அத�ப> நட*தைத-�, 

த� நிைனவ!றி�*த தி�மைய� தவிர ம!ற அைனவ�� அறி*தி�*தன�. ம*திாி 

விேராத7கைள நிைனவி! ெகா%6 அவைன� பழி வா7காம� ெப�*த�ைமயாக 

மான�ைத� கா�பா!றியி�*தா�. ம�திாிேய தைலயி1டதா� ேபாVஸா� 

ேம!ெகா%6 அவைனேயா அவ� ஆ1கைளேயா ெதா*தர5 ெச;யவி�ைல. வி16 

வி16� ேபா; வி1டா�க8. 
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மHநா8 ெபா./ வி>*த/� க�ைனயா இ*த, விவர7கைள எ�லா�  

தி�மைலயிட� Cறி, “ம*திாி வ*/ தா� ெரா�ப5� ெப�*த�ைமயா உ7கைள� 

கா�பா�தினா� இ�லா1> ரசாபாசமா� ேபாயி��A�” - எ�றா�. இத!A� 

தி�மைல Cறிய பதி� க�ைனயாைவ ம16மி�லாம� உடனி�*த அைனவைர-ேம 

அதி�,சியைடய, ெச;த/. 

 

“நீ அ>�கிற மாதிாி அ>! நா� வ*/ கா�பா�/ற மாதிாி கா�பா�திடேற�+ 

ம*திாிேய ேபாVஸாைர� R%>வி16 அ+�பி ைவ�/ வி16 பி�னா>ேய 

வ*தி��பா�” - எ�றா� தி�மைல. தன/ எதிாி ெப�*த�ைமயாக நட*/ 

ெகா%>��க  >-� எ�பைத அவ� ந�பேவா ஒ��� ெகா8ளேவா சிறி/� 

தயாராயி�ைல. உலகி� எ�லாேம வ=ச�, P/, P�,சி ஆகிய அ>�பைடகளி�தா� 

தி1டமிட�ப1>��க  >-� எ�H அவ� ந�பினா�. த�ைன-� த�ைன, 

D!றியி��பவ�கைள-� ைவ�ேத ம!றவ�கைள-�, ம!றவ!ைற-� கணி�தா� 

அவ�. த� எதிாி ந�லவனாக இ��க >யா/, Cடா/ எ�ப/ அவன/ 

தீ�மானமான எ%ணமாயி�*த/. “உ8ப1டண�/�A� ேபாயி யா��A� 

ெதாியாம� கா/� கா/� வ,சா�பிேல அவ��A ஒ� வா��ைத ந�றி ெசா��16� 

ேபாயிடலா7க” - எ�H உதவியாள� க�ைனயா Cறிய ேயாசைனைய� தி�மைல 

ஏ!கவி�ைல. 

 

“நீ D�மாயி�! உன�A இ*த உ8ப1டண�/� கார+வைள� ப�தி� ெதாியா/. 

கைட=ெச6�த அேயா�கிய+வ. ேசாழிய� A6மி D�மா ஆடா/. ‘அதிர>’யிேல 

விடாம இவ+கைள� தா�கி எ.திேறனி�ேல. ேபர� ேபசி அைத நா� எ.த 

விடாம� ப%ற/�A இ�ேபா இ�ப> அ>� ேபாடறா7க-” 

 

“அ�பி>� ேதாண�7க... நிஜமாகேவ ந�ெல%ண�ேதாேட தா� ப%ணின மாதிாி� 

ேதா4/7க... சமய ச=சீவி மாதிாி மினிTட� ம16� அ*த ேநர�/�A 

வர�ேல�னா... கால�பர� ேப�ப�7களிேல எ�லா� தாHமாறா நி]T 

வ*தி��A�.” 

 

“க�ைனயா! நீ D�மாயி�. இ/ அரசிய�. உன�A� �ாியா/” எ�H ஒேர 

வா�கிய�தி� அவ� வாைய அைட�/வி1டா� தி�மைல. ‘அரசிய� 
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வாதியாயி�*தா� ஒ� சாியான விஷய�ைத� Cட� தவறாக�தா� �ாி*/ெகா8ள 

ேவ%6� ேபா���கிற/’ எ�H எாி,சேலா6 தன�A8  4 4�தப> 

D�மாயி�*/ வி1டா� க�ைனயா. ‘ெக1டா3� ேம� ம�க8 ேம�ம�கேள’ எ�ற 

பைழய பா16�தா� க�ைனயா5�A நிைன5 வ*த/. “எ7கF�A8ளார இ��கிற 

விேராத� ெரா�ப Y�! உன�A� �ாியா/ க�ைனயா! நா� உ8 ப1டண�திேல 

அர%மைன�A8ேள Oைழ=சாேல எ�ைன� தீ��/�க1>6வா7க” -எ�H 

தி�மைல மHப>-� வ!�H�தி ெசா�னா�. இHதி வைர தன�A� ஜமீ� 

A6�ப�/�A� க>னமான விேராத� இ��பதாக� பாவி�பைதேய அவ� 

வி��பினா�. அ*த� பாவைன அவ+�A ேவ%>யி�*த/. அ*த� 

பாவைனயி��*/ சிறி/ ெநகி�*ேதா இளகிேயா, தணி*ேதா, ேபாவ/Cட� பாவ� 

எ�H அவ� எ%ணினா�. விேராத�தி�தா� அவ� வள�*தா�. விேராத�தி� 

தா� அவன/ அரசிய� சா�� தீ�மானமாயி!H. விேராத�தி�தா� அவ� ேப,D, 

எ.�/, வள�,சி, �க� எ�லாேம இ�*தன. அ*த விேராத�ைத இ�+� வி16 விட 

அவ� தயாராயி�ைல. 

 

விைரவி� அ6�/ வ*த ெபா/�ேத�த�� சி�ன உைடயாைர எதி��/ அவ� 

ச1டசைப�A� ேபா1>யிட ேவ%6ெம�H க1சி  >5 ெச;த/.  த�  தலாக, 

ச1டம�ற� ேத�த3�A நி�ற க1சியி�  �கிய� �8ளிகளி� அவ+� 

ஒ�வனாயி�*தா�. பர�பைர-� ெச�வா�A� உ8ள ஒ� ெப�� �8ளிைய எதி��/ 

அவ� ெவ�ல  >-மா எ�H பய � ச*ேதக � ெபா/ம�களி� பல��A 

இ�*தன. ேத�த�� நி!A�ேபாேத சி�ன உைடயா� ம*திாியாயி�*தா�. பதவியி� 

உயர� ேவH அவ��A இைசவாயி�*த/. தி�மைல ம16� பய�படாம� /ணி*/ 

நி�றா�. சி�ன உைடயாைர� :பழி வா7A� ெவறிெந��� அவ+8 எ�ேபா/� 

ேபா� அைணயாம� கன�H `வ��/� ெகா%>�*த/. 

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

அ�தியாஅ�தியாஅ�தியாஅ�தியாய� ய� ய� ய� 13131313    

 

ேத�த� ேவைலகளி� தி�மைல  .�,சாக இற7கினா�. சி�ன� கி�Uண-

ராஜைன� ப!றி அரசிய� ாீதியாக ம16ேம எதி��காம� உ8ப1டண�ேதா6 

ச�ப*த�ப6�தி� பைழய Q�ேவா�தர7கைள எ�லா� ெசா��� ெகா,ைசயாக 

எதி��தா� தி�மைல. அத!A ேந� மாறாக, சி�ன� கி�Uண� த�ைன எதி��A� 

தனிநப�க8, ெபய�கைள� Aறி�பிடாம� த�னா� ம�கF�A எ�ென�ன 

ந�ைமகைள, ெச;ய  >-� எ�H. ம16� பிர,சார� ெச;தா�. சி�ன� 

கி�Uணனி� இ*த� ப%� பலரா� பாரா1ட�ப1ட/. ெப��பாேலாரா� 
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வரேவ!க�ப1ட/. தி�மைல ச%பக�ைத� த8ளி ைவ�தி��ப/ ெசா*த மகைன� 

ப>�க ைவ�க� Cட� பண உதவி ெச;யாம� த� Dக�/�காக� பல ெப%கFட� 

ெதாட�� ெகா%>��ப/ ஆகிய விவகார7கைள� ப!றி எதி�� தர�பின� பதி3�A� 

ேபச ஆர�பி�பா�கேள எ�H யா�� ேயாசி�கேவ இ�ைல. ஒேர ஒ�வ� ேயாசி�/ 

அ/ப!றி அவைன எ,சாி�தா�. “த�\! உ7க Q�ேவா�தர � ம�த/� இ*த ஊ�ேல 

எ�ேலா��A� ந�லா� ெதாி-�. அதனாேல ேகாவி� Aள� ப�தி இ/களிேல தீவிர 

ந�பி�ைக-8ள ேம� த16 ம�களி� யா�ைடய ஓ16� உ7கF�A� கிைட�கா/. 

அவ�கF�A உ7க ேமேல ந�பி�ைக வ�ற மாதிாி நீ7க உடேன எதினா,D� 

ப%ணியாக4�.” 

 

“எதினா,D� ப%ணியாக4�+ நா� திY�+ அ+மா��A வைடமாைல 

ேபாடேவா, ெப�மாF�A� தி��க�யாண உ!சவ� நட�தி ைவ�கேவா  >யா/. 

அ/�A ஒ�நாF� எ� மன,சா1சி ச�மதி�கா/. ேவ4�னா ஒ� காாிய� 

ப%ணலா�! ந�ம ேவ4 ேகாபால ச�மா  �ப�ைத*/ ஆ%6கF�A ேமேல 

உ8aாிேல தமிழாசிாியரா இ�*/ ஓ;5ெப!றவ�.  �கா�வாசி வா�காள�க8 

அவ�ைடய மாணவ�களாக இ�*தி��பா�க8. அவ� ப�தி, ேகாவி�, Aள�, 

ச�பிரதாய� பைழய பழ�க வழ�க7க8 எ�லா�திேல-� ந�பி�ைக உ8ளவ�தா�. 

அவ��A ஒ� மணிவிழா நட�தி தட�ட� ப%ணி அத� �லமாக ேம�த16 

ஒ16�கைள ந�ம ைச>ேல தி��ப  >-மா�+ பா��க4�.” 

 

“மணிவிழா�+ ேபாட  >யா/. அவ��A ஏ!ெகனேவ அHப/  >=D 

ேபா,D7க...” 

 

“மணிவிழா5�A�, அHப/�A� ச�ப*த� இ�*தாக4�+ ஒ%4� 

க1டாயமி�ைல. எ�ப யா��A, மணிA6�கிேறாேமா அ/தா� மணிவிழா! இ�ப 

ச�மா5�A மணிவிழா! ேபாTடாி3� அைழ�பிதழி3�, எ�லா�தி�-� ‘வி�தக� 

ேவ4ேகாபாலனா� மணி விழா’�+ பிாி%1 ப%47க. ச�மா�+ ேப� 

ேவணா�. தைலவ� தி�. நட�/� ‘வி�தக� ேவ4 ேகாபாலனா� மணி விழா’�+ 

ேபாTட� ேபா67க. ேவ4ேகாபாலனா� பட�ைத-� எ� பட�ைத-� அ*த 

ஆFயர� ேபாTட�ேல அ,D� ேபா16, உ8ப1டண ெவளி�ப1டண 

அ�ரஹார7க8, ச*நிதி� ெத��க8 எ�லா�தி�-� நிைறய ஒ167க...” 
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“ந�ல ஐ>யா! ெச=சிடலா�.” 

 

மணிவிழா எ!படாயி!H. மணிவிழாவி� ேவ4 ேகாபாலனா��A� ெபா�னாைட 

ேபா��தி மல�� கிாீட� P1>� தி� ேபசினா�: 

 

“மா!றா� ேதா1ட�திேல மல�*ததாயி+� ஏ!றெதா� நHமலைர அத� மண�ைத 

மதி�பவ�க8 நா7க8. ஏற�Aைறய  �பதா%6� கால�தி!A� ேமலாக இ7ேக 

தமி�� ெதா%டா!றிய இ*த� ெபாியவைர� கா7கிரஸா� ஏ� கவனி�கவி�ைல? 

உ8ப1டண�/� பண �1ைடக8 இ*த ஏைழ� தமி�� ெதா%ட��A ஏ� உதவ 

 � வரவி�ைல? இவ� ம*தி நிக� இ*தி ெமாழிைய� பர�ப� பா6ப1>�*தா� 

ெதா*திக8 A37க உ8ப1டண�/� ெப�*தன�கார�க8 இவ��A உதவிட 

ஓேடா> வ*தி��பா�க8. இவ� பா6ப1டேதா ஏைழ� தமி.�காக. பா6ப1டவ�க8 

நாதிய!H� ேபாகலாகா/ எ�ற அ�கைற எ7க8 இய�க�/�A ம16ேம 

உ%ெட�பைத நாடறி-�, நானில�  .வ/ேம அறி-�. நா� ெசா���தா� 

நீ7க8 அறிய ேவ%6� எ�பதி�ைல” - எ�பதாக  ழ�கி� த8ளினா� தி�மைல. 

 

உ8F� ம�களி� ெப��பாேலா� அOமா�ேம� அைசயாத ந�பி�ைக-� பயப�தி-� 

உ8ளவ�க8. ெப��பாலான பாமர ம�களிட� அ*த எழி����� ேதர> அOமா� 

பட�ைத நீ1> வல/ ைகயி� ச�திய� வா7கி� கி�Uணராஜ+�ேக ஓ16� 

ேபா6மாH கா/� கா/� ைவ�தா!ேபா� ஏ!பா6 ெச;/ ெகா%>�*தா�க8 

ஜமீ�தா��காக ேவைல ெச;தவ�க8. ேத�த� நா8 ெந�7க ெந�7க� பரபர�� 

அதிகமாகி� ெகா%>�*த/. பர�பைர� ெபாிய மனிதைன மதி�கேவ%6� எ�ற 

த.�ேபறிய மன�பா�ைம ஊாி� அதிகமாக இ�*த/. உ8ப1டண�/ அரச 

A6�ப�ைத� ேகர�ட� அஸாMேனஷ� ெச;வ/ ேபா� தி�மைல-�, அவ� 

தர�பின�� ேபசிய ேப,D�க8 Dவாி� எ.திய க�னா பி�னா எ.�/�க8 

எ�லாேம ேந� எதிரான பல�கைள அளி�தன. அ*த எ.�/�கைள� பா��தபி�, 

ேப,D�கைள� ேக1ட பி� ம�கF�A உ8ப1டண அரச A6�ப�தின� ேம� 

மாியாைத அதிகமாயி!ேற ஒழிய� Aைறயவி�ைல. எழி���� ேபா�ற பழைமயான 

ஜமீ� நகர7களி� ‘ெநக>@ அ�ேரா,’ எ6படவி�ைல. சினிமாவி� ச�பாதி�த 

பண�ைத� த%ணிரா; ஓட வி16, ெசலவழி�/�,  .�,சாக எதி���� 

பிர,சார�தி� இற7கி-� ெஜயி�/ விடலா� எ�H தி�மைலயா�  .ைமயாக ந�ப 

 >யவி�ைல. 
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ேத�த3�A� ப�/� பதிைன*/ நா8 இ��A� ேபா/, இ�*/� பயனி�ைல  

ெச�/� பயனி�ைல எ�ப/ ேபா� ச%பக� அவ+�A மக�தான ெக1ட ெபயைர 

உ%டா�கி வி16� ேபா;, ேச�*தா8. ந*தவன�/ மேனார=சித� �தர>யி� பா�� 

க>�/ இற*/ ேபான ச%பக�/�A, சிHவ� ராஜா தைலைய ெமா1ைட அ>�/� 

ெகா%6 ெகா8ளி, ச1> ஏ*தி அ*திம�கிாிையக8 ெச;தா�. தி�மைல�A யா�� 

வ*/ தகவேல ெசா�லவி�ைல. த�+ைடய ேத�த� அ3வலக மா>யி��*/ ஒ� 

பாைடைய� பி�ப!றி யாேரா ஒ� சில உறவின�கFட�  �ேன ஒ� சிHவ� 

ெமா1ைடய>�/� ெகா%6 Dடாம� இ��க உறி ேபா� க1>� ெகா8ளி, 

ச1>ைய� பி>�/� ேபாவைத-� Cட� தி�மைலேய பா��தா�. 

 

ேபாவ/ த� ��த மைனவி ச%பக�தி� பிண� தாென�பைதேயா, ெகா8ளி ஏ*தி, 

ெச�வ/ த� மக� தா� எ�பைதேயா அவனா� அ+மானி�க  >யவி�ைல. 

மாைலயி� தா� விவர� அவ+�A� ெதாி*த/. ந*தவன�/�A ஓ>னா�. 

ச%பக�தி� த�பிேயா மக� ராஜாேவா அவனிட�  க�ெகா6�/� ேபசேவ 

இ�ைல. 

 

“எெல� ஷ+�A�தாேன வ*தி��கீ7க. எெல� ஷ� ேவைலைய� ேபா;� 

கவனி-7க” - எ�H ேவH எக�தாளமாக� ேபசி வி1டா� ச%பக�தி� த�பி. 

ைவ�ேகா!ேபாாி� தீ�ப!Hவ/ ேபா�, ‘உ8aாிேலேய இ�*/�கி16, ெசா*த 

ச�சார�ேதாட சா5�A� Cட எ1>� பா��காத க� ெந=D�கார� ஐயா அ*த� 

தி�மைல’ - எ�H இ, ெச;தி எ7A� ெந��பாக� பரவிவி1ட/, அவ� 

க�ெந=D�கார�, ஈ5 இர�கமி�லாத ப6பாதக� எ�ப/ ேபா� அவ+�A 

எதிராக� பரவியவ!ைற அ*த, சமய�தி� ேமைட ேபா16 மH�/�ேபச5� 

 >யவி�ைல. உ%ைமயிேலேய அவ� ச%பக�தி� சா5�A� ேபாக  >யாம�, 

ஊரறிய� த� அOதாப�ைத� கா1ட  >யாம� விதி சதி ெச;/ வி1ட/. விதியி� 

அவ+�A ந�பி�ைக கிைடயா/ எ�றா3� அ�ேபா/ ந�பாம���க5� 

 >யவி�ைல. இ�மாதிாி அப�கியாதிக8 எழி���ைப� ேபா�ற ஊ�களி� 

ஏ!ப6�ேபா/ அவ!ைற, Dலப�தி� பிரசார� ெச;/ மH�ேதா, ேமைட ேபா16� 

ேபசிேயா மா!றி விட  >யாெத�H அவ+�A ந�றாக� �ாி*த/. இ@வள5�A� 

உ8ப1டண�தா� தர�பி� யா�� இ*த, ச�பவ�ைத எ6�/, ெசா��� ேபசேவா, 

பிரசார� ெச;யேவா  யலவி�ைல. கி�Uணராஜேன அைத� த6�/ வி1டாரா�. 

ஆனா� பிரசாரேம ெச;ய அவசியமி�லாம� அ/ பரவிய/. கணிசமாக அவ� 

ெபயைர� ெக6�த/. ச%பக�தி� எதி�பாராத திY� மரண�/�A� ேத�த3�A� 

ச�ப*தேம இ�ைல எ�றா3� ேத�த �� ேபா�ைகேய பாதி�/� திைச தி��பி 
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மா!றி வி1ட/. அ/. அவFைடய சா5 அவ+ைடய ெவ!றி ந�பி�ைகய-� 

ேச��/� ெகா�H வி1ட/. 

 

இ@வள5�A� கி�Uணராஜ� மிக5� ப%ேபா6 த� ேத�த� அைல,ச�கF�A 

ந6வி� எ7ேகேயா ஒ� ஐ*/ நிமிஷ� தி�மைலைய� தனிேய ச*தி�/, ச%பக�தி� 

மரண�/�காக  ைற�ப> /�க � விசாாி�/ வி1டா�. 

 

ேத�த� நாF�A  �னேமேய தி�மைலயி� தர�பி� ேவைல ெச;தவ�களிட� ஒ� 

ேசா�5 வ*/வி1ட/. ேசா�5�, அவந�பி�ைக-� அவ�கைள� தள��திவி1டன. 

 

ேத�த�  >*த/. வா�Aக8 எ%ண�ப1டன.  த�� இ�*த நிைலைமைய� 

பா��தா� தி�மைல�A ெடபாM1 பிைழ�Aமா எ�ேற ச*ேதகமாக இ�*த/. 

ஆனா� பி�னா� சில ெதாAதிகளி� அவ+�A� கிைட�த ஓ16�க8 

நிைலைமைய, சாி�ப6�த உதவின. ப�தாயிர�/ எ.J!ெற%ப/ ஒ16�க8 

அதிக� ெப!H உ8ப1டண� கி�Uணராஜ� ெவ!றி ெப!H வி1டா�. தி�மைல�A 

ெடபாM1 ேபாகாம� பிைழ�/ மான�ைத� கா�ப!றிய/. ேத�த�  >5 

ெட�ளேரஷனி� ைகெய.�/� ேபா6� ேபா/ “ஒ� மாியாைத�A அவைர� 

க7கிராஜுேல1 ப%ணி16 வா7க” -எ�H த� உதவியாள� க�ைனயா த�னிட� 

ெசா�னைத� தி�மைல காதி� வா7கி� ெகா8ளேவ இ�ைல. எ@வளேவா ேப�� 

�க.�, பண � வ*/� தி�மைலயிட� ‘க�,ச�’ எ�ற அ�ச� Q`யமாகேவ 

இ��பைத� பா��/ உதவியாள� க�ைனயா உ8Fற வ��த�ப1டா�. பணவசதி, 

படாேடாப�, ஜமீ� ஆ1சி-ாிைம, எ�லா� பறிேபான பி��� உ8ப1டண�/ அரச 

வ�ச�தினாிட� ஒ1>� ெகா%>�*த ப%பா6� ெப�*த�ைம-� ம16� 

A�றாம� Aைறயாம�, அ�ப>ேய இ�*தன. அைத� க%6� அவ�க8 ேமேல 

ெபாறாைம�ப6வைத� தவிர� தி�மைலயா� ேவெற/5� ெச;ய  >யவி�ைல. 

அவன/ இய�க�  த�  தலாக� ேத�த�� இற7கி எ�ப>ேயா மாநில� 

 .வ/மாக, ேச��/ ஒ� ப�/� பதிைன*/ இட7களி� ச1டசைப உH�பின� 

பதவிைய� ைக�ப!றியி�*த/. எதி�பா��தைதவிட இ/ Aைற5தா� எ�றா3� 

அரசிய�� பதவிைய� பி>�A�  ய!சி�A ஆர�ப� கிைட�/ வி1டத!காக 

அவ�க8 மகி�*தா�க8. 

-------------- 
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அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 14141414    

 

ேத�த� ேதா�வி�A� பி� கண�A வழ�Aகைள� தீ��க5� எெல� ஷ� ேவைலயாக 

அைல*த வாடைக� கா�க8  த�யவ!H�A� பண� ெகா6�/� கண�A� 

தீ��க5� சில நா1க8 ெதாட�*/ அவ� எழி���பி� த7கியாக ேவ%>யி�*த/. 

ேபாTட�க8, /%6� பிரDர7க8, ேத�த� T����க8 அ,சி1ட வைகயி� 

நிைறய� பண� தர ேவ%>யி�*த/. ஒ�ெப��கி ேமைட ஏ!பா6க8, 

ஊழிய�கF�A, சா�பா6, சி!H%> வா7கிய ஒ1ட� கண�A எ�லா� நிைறய� 

பா�கியி�*தன. க�ைனயாைவ-� ச�மாைவ-� உட� ைவ�/� ெகா%6 

அவ!ைற எ�லா� சாிபா��/� ப16வாடா ெச;ய ேவ%>யி�*த/. 

ஒ@ெவா�றாக, ெச;தா�. 

 

ஊ��A� �ற�ப6 � கைடசியாக ஒ� ைந�பாைச தி�மைலயி� மன�தி� 

எ.*த/. ச%பகேமா ேபா;, ேச�*/ வி1டா8. இனி-� மகைன அவ+ைடய 

மாமனாகிய ச%பக�தி� த�பியிட� வளரவிட ேவ%>ய அவசியெம�ன? மகைன, 

ெச�ைன�A அைழ�/, ெச�H டா�பாTேகாவி�ேலா, ேவH கா�ெவ�>ேலா 

ேச��/� ப>�க ைவ�கலாமா எ�H ேதா�றிய/. ஒ� ந*தவன�/� 

ப%டார�ேதா6 த� மக� வளர ேவ%டாெம�H எ%ணினா� தி�. தாேன ேபா;� 

C�பி1டா� நட�காெத�H ெதாி*த/. ச�மாதா� இைத� ேபசி  >5 ெச;ய, 

சாியான ஆ8 எ�H அவைர� C�பி16 எ�லா விவர � ெசா�� த�தவன�/�A 

அ+�பினா�. ச�மா5�A இ/ சாிவ�� எ�H படவி�ைல. தய�க�ேதா6தா� 

ந*தவன�/�A� �ற�ப16� ேபானா� அவ�. தி�மைலயி� வி��ப�ைத� த1>, 

ெசா�ல  >யாம�தா� அவ� ேபாக ேவ%>யி�*த/. ச%பக�தி� த�பி 

 க�தில>�தா! ேபால உடேன மH�/, ெசா�� வி1டா�. “சாமீ! எ�லா� ப>,D 

நா3� ெதாி=ச நீ7க இ*த� கிராதக+�காக, இ�ப>� R/ வரலாமா? ைபயைன 

இவ7Cட அ+� பினா அவ� ப>,D உ��பட  >-மா? �4 நா3 ச�சார�; 

ஏெழ16� ெதா6��. இேதாட A>, சினிமா சகவாச� இ�தைன-� இ��கிற 

எட�/ேல ைபய� ஒ.7காக எ�ப>� ப>,D வளர  >-�? நா3 காD�A 

ஆைச�ப16 உ7கைள� ேபால� ெபாிய5க இ*த மாதிாி விடைல� பச7கேளாட 

D�தறேத என�A� பி>�கேல.” 

 

“எ�ன�பா ப%ற/? வயி�/�பா6�+ ஒ%4. இ��ேக? கால1ேசப�  
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எ�ப>யாவ/ நட*தாக4ேம?” எ�றா� ச�மா. 

 

“பி,ைச எ6�தாவ/ எ� ம�மகைன ஒ.�கமாக வள��/� ப>�க ைவ�ேப�+ 

ெசா�37க” எ�H கறாராக, ெசா�� வி1டா� ச%பக�தி� த�பி. ச�மா தி��பி 

வ*/ தி�மைலயிட� விவர7கைள, ெசா�னா�. ச%பக�தி� த�பி உ1பட யா�� 

த�ைன ஒ� A6�ப� பா7கான மனிதனாக ஒ��� ெகா8ளவி�ைல எ�ப/ 

தி�மைல�A� �ாி*த/. ேத�த� ேதா�விைய� தவிர இ/ இ�ெனா� ேதா�வியாக 

அைம*த/ அவ+�A. ைபயைன அவ� மாமனிட� இ�*/ பிாி�/ அைழ�/, 

ெசா�3வத!A� ேகா�1 ச1ட� ஆகியவ!றி� /ைணைய நாட வி��பவி�ைல 

அவ�. த�னிட� வள�வைதவிட ந*தவன�/� A>ைசயி� அவ� இ�+� 

ேயா�கியனாக�தா� வளர  >-� எ�ற ந�பி�ைக உ8Fற� தி�மைல�A� 

இ�*த/. ேத�த�� நிைறய� பண� ெசலவாகி வி1ட/. மHப> ெச�ைன 

தி��பிய/� ம!றவ�க8 பட7கF�A� கைத வசன�, பாட� எ./வைத� தவிர 

வ1>�A� கட� வா7கி� தாேன ஒ� பட� எ6�/ வி!றா� ெகா=ச� அதிக� 

ச�பாதி�கலா� எ�H ேதா�றிய/. ெதாழி�� அவ+�A இ�*த ெச�வா�கா� 

யா�� கட� ெகா6�க� தயாராயி�*தா�க8. பண�ைத� கட� வா7கி� பட� 

எ6�க� ெதாட7கினா�. அேத சமய� திராவிட  ழ�க� ‘அதிர>’ பAதியி� த� 

ேதா�விைய� ப!றி-�, எழி���� ஜமீ�தா� பண�ைத� த%ணிராக வாாி 

இைற�/ ெவ�H வி1டா� எ�H�, ெதாட�*/ எ.தி வ*தா�. உ%ைமயி� 

ஜமீ�தா� த�ைன விட� Aைறவான ெதாைகைய, ெசலவழி�/�தா� ெவ!றி 

ெப!றா� எ�ப/ அவ+�A� ெதாி*தி�*த/. எ�றா3� அரசிய�� நிஜ�ைத, 

ெசா��� பயனி�ைல எ�H அவ� ஒ� ந�பி�ைகேயா6 ெதாட�*/ ெபா;கைள, 

ெசா�� வ*தா�. த� எதிாி உ%ைமயிேலேய ந�லவனாயி�*தா3� Cட அவ� 

ந�லவனி�ைல எ�H ம�கF�A, சி�தாி�/� கா16வதி� எவ�  .ைமயாக 

ெவ!றி ெபHகிறாேனா அவ�தா�  .ைமயான அரசிய�வாதி எ�H ந�பினா� 

தி�மைல. ம�கைள �ட ந�பி�ைகயா� ஏமா!றி சாமி பட�தி� ைகய>�/ வா7கி� 

பண� ெகா6�/ ஓ16, ேசகாி�ேத ஜமீ�தா� ெவ!றி ெப!றா� எ�H 

இைடவிடாம� எ.தி வ*தா� அவ�. சில� அைத ந�பி அ/தா� உ%ைமேயா 

எ�H ம�ள5� ஆர�பி�தன�. ேத�த��தா� ேதா�விேய ஒழிய� திைர உலகி� 

எ�ேபா/� ேபா� அவ+�A ெவ!றிக8 ெதாட�*தன. ெசா*தமாக எ6�த பட� 

>T1ாி�]1ட�களிட� ந�ல லாப�/�A விைல ேபாயி!H, அவேன ைடர�ட�, 

தயாாி�பாள� எ�ெற� லா� ெபயைர� ேபா16� ெகா8கிற /ணி,ச3�, �க.� 

வ*/வி1டன. அ*த ஆ%6 அவ� எதி�பாராத விதமாக ஒ� வழ�கி� 

சி�கி�ெகா%6 ேப�� பண � ெக16 நUட�ப16� தி%டாட ேந�*த/. 
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இய�க�தி� ஈ6ப168ள ஒ� A6�ப�தி� தி�மண� ஒ�றி!A� தைலைம 

வகி�பத!காக அவ� ேபாயி�*தா�. மண� ெப% ெகா8ைள அழA. சினிமாவி� 

கதாநா;கியாக உடேன ‘��’ ப%ணி ந>�க ைவ�கலா� ேபால அ�தைன� கவ�,சி 

அ*த� ெப%4�A இ�*த/. மணமக� வசதி-8ள A6�ப�ைத, ேச�*தவ�. 

ஆனா� அ�தைன அழகி�ைல: Dமா� ரக� தா�. மணமக8 A6�ப� தா� அவ+�A 

மிக5� ெந��கமான இய�க� ெதாட��ைடய/. 

 

அ*த மண�ெப%ைண� பா��த5ட� மன�தி� எ�ன ேதா�றியேதா அைத 

அ�ப>ேய ேமைடயி� ேபசி வி1டா� அவ�. 

 

“எ7க8 மண�ெப% சினிமா ந1ச�திர7கைள� �ற /கிட, ெச;-� அ�தைன 

ேபரழAட� விள7Aகிறா�. ஆ*திர�தி��*/�, ேகரள�தி��*/�, 

க�நாடக�தி��*/� அழகிகைள� ேத>யைல-� திைர-லக� இ*த� ெப%ைண� 

ேபா�ற தமி� அழகிகைள அைடய� ெகா6�/ ைவ�தி��க ேவ%6�. இ*த� ெப% 

ம16� ந>�க வ*தி��பாராயி� நாேன எ�+ைடய தயாாி�� ஒ�றி!A இவைர� 

கதாநாயகியாகேவ ெச;தி��ேப�. கதாநாயகியாக� திைர உலகி� 

/ைழ*தி�*ததா� வரலாH பைட�தி��பா� இவ�” எ�H இ�ப>� ெதாட7கி� 

ெதாட�*த/ அவ+ைடய தைலைம உைர. மணமக+�A�, மணமக� L1டா��A� 

இ/ பி>�கவி�ைல. தி�மண� தைலைமயி� ‘மணமக8 ந>ைகயாகியி��கலா�’ 

எ�ப/ ேபா�ற ேப,D எ�னேவா ேபா��*த/. ெகளரவமாக5� இ�ைல. 

தைலைம வகி�க வ*த ��றா� மனித� ஒ�வ� மண� ெப%ணி� அழைக அ7க� 

அ7கமாக வ�ணி�க ஆர�பி�த/ ேவH மணமக+�A�, அவைன ஒ1> வ*தி�*த 

உறவின�கF�A� எாி,சc1>ய/. அவ�கF�A இ*த� தைலைம, இ/மாதிாி 

ேமைட� ேப,D எ/5ேம பி>�கவி�ைல. வ�ணைன-�, சினிமாவி� ந>�க 

ைவ�கலா� எ�ற ேப,D� வர�� மீறி� ேபாகேவ ெப% L1டா�� ெசா�ல5� 

 >யாம�, ெம�ல5�  >யாம� விழி�தன�. 

 

ஒ� வழியாக மணவிழா  >*த/. தி�மைல ெச�ைன தி��பினா�. ஒ� வார� 

கழி�/ அவ� த�+ைடய �ெராடb� அ3வலக�தி� இ�*தேபா/ யாேரா ஒ� 

அழகிய இள�ெப% P1ேகஸு� ைக-மாக� ேத> வ*தி��பதாக வா1,ேம� வ*/ 

ெதாிவி�தா�. உ8ேள வர,ெசா�னா� அவ� தைலைம வகி�/ நட�திய அ*த 

மணவிழாவி� மணமக8 இரயி���*/ இற7கிய ேகால�தி� ெப1>-� ைக-மாக 

எதிேர நி�றா8. 
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“சா�! உ7கைள ந�பி�தா� �ற�ப16 வ*தி��ேக�. எ�ப>யாவ/ எ�ைன 

ஹீேராயி� ஆ�கி67க சா�! நா�. அ*த� கா1டாேனாட A6�ப� நட�த  >யா/. 

அவ+�A நா� அழகாயி��கிறேத பி>�கேல. வா;�A வா;, ‘ெபாிய ர�ைபயி�+ 

நிைன�பா>’�+ A�தி� காமி,சி�கி1ேட இ��கா�. கதாநாயகி மாதிாி 

அழகாயி��ேக�+ எ�ைன� ப�தி �க�*/ ேபசின/�காக உ7க ேமேல 

அவ+�A� ப6 ஆ�திர�. எ�னாேல இனிேம அ*த நரக�திேல கால*த8ள 

 >யா/! நாேன ெசா�லாம� ெகா8ளாம�, �ற�ப16 வ*தி1ேட�.” 

 

/ணி*/ கணவைனேய அவ� இவ� எ�H ஏக வசன�தி� தி1>னா8 அவ8. 

அவ� மணவிழாவி� அவைள� �க�*த �க�,சி அவF�A L1ைட வி16 ஓ> 

வ�கிற /ணிைவேய அளி�தி��கி�றெத�H தி�மைல�A� �ாி*த/. அவ8 

ெசய3�காக அவைள� க%>�க5�  >யாம�, பாரா1> ஏ!க5�  >யாம� 

திணறினா� அவ�. தன/ ெபாH�பி�லாத ேப,D �திதாக� ெதாட7கிய A6�ப 

வா�5 ஒ�ைறேய சீரழி�தி��ப/ ப!றி அவ� கவைல�படவி�ைல. த�+ைடய 

இைணய!ற ெசா�வ�ைம த� கால>யி� ஒ� அழகிைய� ெகா%6 வ*/ 

ேச��தி��பதாகேவ எ%ணி� ெப�ைம�ப1டா� அவ�. 

 

ெம�ல ெம�ல அவைள வச�ப6�தி� பட�தி� கதாநாயகியா�Aவதாக உHதிெமாழி 

ெகா6�/  த�� தன�A� கதாநாயகியா�கி� ெகா%6 மகி�*தி�*தா� தி�மைல. 

சில நா1களி� விவரமறி*த அவ8 கணவ� தி�மைலயி� ேம� கிாிமின� வழ�A� 

ெதாட�*தா�. சினிமாவி� ந>�க, சா�T த�வதாக� ெபா; Cறி� த� 

மைனவிைய� கட�தி, ெச�H ெக6�/ வி1டதாக� தி�மைலேம� A!ற� 

சா1>யியி�*தா�. ‘அ�ட� ஷ�’ (கட�த�) எ�H ேவH பழி வ*தி�*த/. இ*த 

விவகார� ஒ� நாைல*/ மாத� ேகா�1, ேகT எ�H அவைன, சீரழி�/ வி1ட/. 

கணிசமாக, ெசல5� ைவ�/ வி1ட/. சாதாரண மனிதனாக இ�*/ ெகா%6 ஒ� 

ெப%ைண� �க�வ/ ேவH, சினிமா� தயாாி�பாள�, இய�Aநராக இ�*/ ெகா%6 

ஒ� ெப%ைண� �க.வ/ அபாயகரமான காாிய� எ�ப/ இ�H அவ+�A� 

�ாி*த/. இ*த விவகார� அவ� ெபயைர� ேபா/மான அள5 ெக6�/ வி1ட/. 

ெகா=ச நாைள�A�தா�. பிறA ம�கF� இைத எ�லா� மற*/ வி1டா�க8 

அவ+� மற*/வி1டா�. அவைன ஓ� அ7கமாக� ெகா%>�*த இய�க� 

இ�மாதிாி, சH�க�கைள-�, வ.�க�கைள-� எ�Hேம ெபா�1ப6�தியதி�ைல. 

ம�களி� மறதிைய ந�பி�தா� பல� அரசிய� நட�தினா�க8. ேத�த�கF�A 

நி�றா�க8. ெவ!றி ெப!றா�க8. இய�க7கைள நட�தினா�க8. ேப� �க� எ�லா� 
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ெப!றா�க8. ச1டம�ற� ேத�த�களி� தள�5!றி�*த அவ� க1சி நகரைவ 

ப=சாய�/� ேத�த�களி�  .�,Dட� இற7கிய/, ெபா/வாக நா1>� 

அகவிைலக8 ஏறியி�*தன. ந�ல அாிசி கிைட�கவி�ைல. ேரஷ� ேவH. அாிசி 

விைல பலமட7A ஏறியி�*த/. உைடயா� அ%ணா,சி... உF*/விைல எ�னா,D 

எ�ப/ ேபா�ற ேகாஷ7கைள எ/ைக ேமாைனேயா6 இய�க�/�A அவ� எ.தி� 

ெகா6�தா�. நகரைவ� ேத�த�க8 நைடெப!றன. அதிசய�பட�த�க அளவி� 

அவ�களி� ெவ!றி இ�*த/. யா�ேம எதி�பா��கவி�ைல. ெச�ைன 

மாநகரா1சிைய அவ�க8 பி>�தா�க8. ேவH பல நகரசைபக8, ப=சாய�/�-

கைள-� அவ�க8 ைக�ப!றியி�*தா�க8. ம�க8 த7க8 ப�க� தி��பி-

யி��கிறா�க8 எ�பத!கான அைடயாள� ெவளி�பைடயாகேவ ெதாிய� 

ெதாட7கியி�*த/. ைகயி� ப�திாிைக-�, ைபயி� பண வசதி- 8ள அவ+�A 

இய�க�தி� எ�ேபா/� ேபா� தனி, ெச�வா�A இ�*த/. ெபா/வாக 

ஒ�வ+ைடய அHபதாவ/ ஆ%ைட� தா� ெகா%டா6வா�க8. தி�மைல�ேகா 

ஐ�பதா%6 நிைற*தைதேய ‘ெபா/வா�5, ெச�ம3�A� ெபா�விழா’ - எ�H 

ெகா%டா>னா�க8. அைர� ப5னி� ஒ� ேமாதிர� - க1சி, சி�ன�ேதா6 ேபரறிஞ� 

ெப�*தைகயாக அவ� வண7கிய இதய ெத;வமான அ%ணேன அவ+�A 

ேமைடயி� அணிவி�தா�. “ெசா!ெபாழி5� ெத�ற�, எ�ன�ைம இளவ�, திைர 

வசன� திறனாள�, இய�க� தளபதி இ�H ெபா�விழா� கா%கிறா�. மணிவிழா 

நாைள� கா%பா�” - என அ%ண� பாரா16ைரகைள� பக�*/ அவைன� 

�க�*தா�. 

 

அவன/ ெபா� விழாைவ� க1சி ெகா%டா>ய சிறி/ கால�தி� இ*தி ெமாழிைய� 

தீவிரமாக எதி��/ ஒ� ேபாரா1ட� நட�/வெத�ற எ%ண� இய�க�தி� தீ�மான� 

ெச;ய�ப1>�*த/. க1சிைய வள��கேவ%6மானா� நாளைடவி� தனி நா6 

ேகாாி�ைகைய ெம�ல ெம�ல வி16விட ேவ%6ெம�H ச1ட விவர� ெதாி*த, 

சில� தைலவ�க8 ம1ட�தி� வ!�H�தி வ*த��. ெட��யி� மாநில7களைவ�A� 

ேபா; வ*தபிறA அ%ணனி� மன�பா�ைமயி3� சில மாHத�க8 வ*தி��ப/ 

ேபா� ேதா�றிய/. நா16�A ஏ!ப1>�*த அ*நிய அபாய7க8  !றி� ேதா�றி� 

பய H�திய ேபாெத�லா� தனி நா6 ேகாாி�ைக எ�ற ஒேர காரண�ைத� கா1>ேய 

இ*த இய�க�ைத� தைடெச;/ வி6வா�கேளா எ�H பய� நிலவிய/. 

 

“மா7Aயி� Cவி6� Q=ேசாைல - அ/ ந�ைம மா1ட நிைன�A� சிைற,சாைல” - 

எ�H மாநில�தி38ள சிைற,சாைலகைள� பல ைற ச*தி�தவ�கF�ேக 

‘க1சிைய� தைட ெச;வா�கேளா’ எ�ற எ%ண� ம16� பய�ைத உ%டா�கிய/. 
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மாநகரா1சிகைள� ைக�ப!றிய பி� மாநில ஆ1சிைய-� ைக�ப!ற >-� எ�ற 

ந�பி�ைக எ�ேலா��A� வ*தி�*த/. அ*த, சமய�தி� ஒ� நா8 ஒ�  �கிய 

ேவைலயாக� கல*/ ேபச ேவ%6ெம�H அ%ண� அவைன� 

C�பி1ட+�பினா�. 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 15151515    

 

க1சி�A� இய�க�/�A� ேவ%>யவரான ஒ� வழ�கறிஞ� L1>� அ%ண� 

அவைன எதி�பா��/� கா�தி�*தா�, அவ� ேபா;, ேச�*த ேபா/ அவைன மிக5� 

பிாிய�ேதா6 வரேவ!றா�. அ%ணேனா6 இய�க �லவ�க8 எ�H அவ� க�திய 

ேவH சில�� இ�*தன�. ேத�த� ெசல5கF�கான நிதி வP�, மாவ1ட வாாியாக 

இய�க� ெகா8ைககைள� பர��� நாடக7க8 நட�/த�, தமிழக�  .வ/� 

மாணவ�கைள ஒ� தீவிரமான ேபாரா1ட�தி� ஈ6பட� தயா� ெச;வ/ ஆகிய 

ேவைலகளி� நாடக7க8, மாணவ�கைள� தயா�நிைல�A� ெகா%6வ�வ/ ஆகிய 

இர%ைட-� அவ� ெபாH�ேப!க ேவ%6� எ�H க1சி ேம�ட� க�திய/. 

உாிைமேயா6, “த�\ இைவயிர%>!Aேம உ�ைன� தா� ந�பியி��கிேற�” - 

எ�H அ%ணேன உ�தரவி16 வி1டா�. கடைம, க%ணிய�, க16�பா6 

��ேறா6� எைத-� தா7A� இதய�ேதா6� ெசய�பட ேவ%6� எ�றா�. தவH 

ெச;பவ�கைள ம�னி�க5� மற�க5� பழகேவ%6� எ�றா�. தவH ெச;யாமேல 

Cட ம!றவ�கைள� A!ற� சா1ட� தயாராயி�*தன� சில�. ‘கைலஞ�களி� 

ெச�வா�கினா� இய�க� வள�*தி��கிறதா? அ�ல/ வள�*/ வி1ட இய�க�தி� 

ெச@வா�கினா� கைலஞ�க8 �க.� ெபா�F� ெபHகிறா�களா?’ - எ�ெறா� 

ச�,ைச தி�மைலைய வி��பாதவ�களா� எ.�ப�ப1ட/. இய�க�/�A8ேளேய 

த�ேம� ேகாப � ெபாறாைம-� உ8ளவ�க8 இ��கிறா�க8 எ�ப/ 

தி�மைல�A� ெதாி*த/. ஆனா�, அ*த� ெபாறாைம அவைன L��திவிட 

 >யவி�ைல. ேவcாி3�, ம/ைரயி3� C>ய இய�க மாநா6களி� ஏ!கனேவ 

இ�*த யா� யாேரா காணாம! ேபானா3� ெதாட�*/ இவ� இ�*தா�. ெபய� 

ெப!றா�. வி�/நக�� தியாகி ச7கர�7கனா� ெச�ைன மாநில�தி!A� ‘தமி�நா6’ 

எ�H. ெபயாிட�ேகாாி உ%ணாவிரதமி�*தா�. அவ�ைட ேகாாி�ைக�A� 

கா7கிரT அரD ெசவி சா;�கவி�ைல. த� இதய ெத;வமாகிய அ%ண+ட� 

அவ+� ெச�H வி�/நக�  தியவ� ச7கர�7கனாைர, ச*தி�/ அவ��A 

மாியாைத ெச3�த  >*ததி� ெப�ைம�ப1டா� தி�மைல. ‘தமி�நா6 கா7கிரT 
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கமி1>’ எ�H த� க1சி�A� /ணி*/ ெபய� ைவ�தி�*தவ�க8 அேத ெபயைர 

மாநில�தி!A ைவ�காம� L% பி>வாத� பி>�தா�க8, ச7கர�7கனாைர� ேபா;� 

பா��/ மாியாைத ெச;தத� �ல� ம�களிட� த7கF�A மாியாைத ேத>� 

ெகா%டா�க8 அவ�க8. 78 நா1கF�A� பி� ச7கர�7கனா� உயி� நீ�தேபா/ 

ஆ1சியி� L% பி>வாத� அவ�கF�A� �க� ேச��பதாயி�ைல. தி�மைல 

வைகயறா இதைன ந�A பய�ப6�தி� ெகா%டன�. அத!A  �ைன விட� ெபா/ 

ம�களிட� த7க8 மதி���, மாியாைத-� ெப�க� த�க வித�தி� பல காாிய7கைள 

அ6�த6�/, ெச;-� வா;�� அவ�கF�A ஏ!ப1ட/. 

 

1962-இ� சீன ஆ�ரமி�பி� ேபா/ அவ�க8 இய�க� மிக5� ெபாH��ட� நட*/ 

ெகா%ட/. ைக விட ேவ%6� எ�H சில� வ!�H�திய பிாிவிைன� 

ேகாாி�ைகைய� ைகவிட5� இ/தா� த�ண� எ�H ேதா�றிய/. அ*நிய 

ஆ�ரமி�பி!A எதிராக ேந� ெப� மகனாாி� கர�ைத� பல�ப6�த ேவ%6ெம�H 

இய�க� தைலைம வி6�த ெப�*த�ைமயான அறி�ைக ம�கைள மிக5� கவ�*த/. 

 

அ*த இய�க�/�A� ப�Aவ � விேவக � இ��பைத ேம3� நி(பி�ப/ ேபா� 

ம!ெறா� காாிய � நிக�*த/. பிாிவிைன� தைட, ச1ட�தி� கீ� இய�கேம நD7கி 

அழி-�ப> வி16வி6வதா அ�ல/ பிாிவிைன� ேகாாி�ைகைய� தியாக� ெச;/ 

வி16 இய�க�ைத ம16� வள��பதா எ�H -  >5ெச;ய ேவ%>ய த�ண� 

வ*தேபா/ சமேயாசிதமாக� பிாிவிைன� ேகாாி�ைகைய� ைகவி6வதாக இய�க� 

தைலைம அறிவி�த/. ‘க%ணி�� /ளிக8 பதவி ஆைச�காக� திராவிட நா6 

ெகா8ைகைய� கா!றி� பற�க வி16 வி1டா�க8’ - எ�H கி%ட� ெச;தவ�கைள 

அவ�க8 ெபா�1ப6�தவி�ைல. தி�மைலேயா அ%ணனி� தீ��க தாிசன�ைத-�, 

அரசிய� ெதாைல ேநா�ைக-� விய*தா�. த� ேபா�றவ�கைள-� இய�க�ைத-� 

க1>� கா�த இதய ெத;வ�/�A ந�றி Cறினா�க8 அவ�க8. தி�மைலைய� 

ேபா�H அ%ண+�A ஒாி� ஆ%6க8 இளைமயாக இ�*த ��த தைலவ�க8 

Cட� பிாிவிைன� ேகாாி�ைகைய� ைகவி1ட/ ெபாிய ராஜ த*திர� எ�H 

க�தினா�க8. சீன ஆ�ரமி�பி� ேபா/ ேந� ெப�மகனா��A அளி�த ஆதரவி� 

�ல� இய�க� ‘சிHபி8ைள�தனமான/ இ�ைல, ெபாH��8ள/’ எ�ற ந�பி�ைக 

வ*தி�*த/. அவைன�ேபா� நாடக� திைர�பட�, எ�H இய�க�தி� ேவH 

கைலக8 �ல� பயனைட*/ வ*தவ�கைள ஒ6�க ேவc� மகாநா1>� அைத ஒ� 

பிர,ைனயா�க  ய�றவ�கைள அ%ண� வாயைட�க, ெச;த வித� தி�ைவ 

மைல�க, ெச;தி�*த/. நீ%ட கால�/�A அவ� அைத மற�கவி�ைல. 
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அவ� இய�க ேவைலகளாக அைல*/ அ6�/ வர இ��A� ெபா/� ேத�த3�A 

நிதி திர1ட ஊ(ராக நாடக7கF�, C1ட7கF� ேபா16� ெகா%>�*த ேபா/ ஒ� 

இர5 ெச7க�ப1>� நாடக�  >*/ இர5 இர%6 மணி�A� காாி� ெச�ைன 

தி��பினா�. அவ� வழ�கமாக இர5 ேபா;� த7A� இர%6 ��H L6களி� 

மிக5� இள� வாளி�பான ஒ� ந>ைகயி� L16�A எ�ேபா/� ேபா� அ�H� 

ேபானா�. அ*த ந>ைகைய ைஹதராபா�தி��*/ ெச�ைன�A� A>ேயற, ெச;/ 

L6 வா7கி� ெகா6�/ இர%6 ��H பட7களி� கதாநாயகியாக ந>�க ைவ�/ 

 �ேன!றியேத அவ�தா�. ஏற�Aைறய� த�ேனா6 ம16� தா� ச�ப*த� 

ைவ�/� ெகா%>��கிறா8 எ�H இவ� அவைள� ப!றி ந�பி� ெகா%>�*தா�. 

 

ஆனா� அ�H ெச7க�ப1>� இய�க நாடக�  >*/ அவ� அவ8 L1>!A, 

ெச�ற ேபா/ இவ+�A� ேபா1>யாக  ைள�தி�*த ேவெறா� பண�கார� 

தயாாி�பாள� ைடர�டாி� கா� அ7ேக அவ8 வி16 ேபா�>ேகாவி� நி�H 

ெகா%>�*த/. இர�த� ெகாதி�த/ இவ+�A. அ*த ந>ைக தன�A� /ேராக� 

ெச;/வி1டதாக இவ� எ%ணினா�. தா� இ�ப>� /ேராக7கைள� த�ைனேய 

ந�பிவ*த ச%பக� ெதாட7கி எ�தைனேயா ெப%கF�A, ெச;தி��ப/ அ�ேபா/ 

அவ+�A நிைன5 வரவி�ைல. அ*த� தயாாி�பாள� வ*/ ேபான/ ப!றி அல1>� 

ெகா8ளாம�, அவ� ேபான பி� இ�+� ஒ� மணி ேநர� கழி�/ இவ� 

வ*தி�*தா� ஒ�ேவைள இவைன-� சிாி�/� ெகா%ேட அவ8 வரேவ!றி��க� 

C6�தா�. ஆனா� தி�மைல�A இ�ேபா/ ெவறி �%6 வி1ட/. தா� 

பர�தனாயி��A� அேத ேவைளயி� த�னிட� பழA� ஒ@ேவா� அழகிய ெப%4� 

ப�தினியாயி��க ேவ%6� எ�H எ%4� Dயநலமான சி*தைன அவனிட� 

எ�Hேம இ�*த/. தன�A அ>ைம ேபா��*த ச%பக�ைத அவ� ெபாிதாக 

ஒ�H� வாழ ைவ�/விட வி�ைல. த�னிட� அழகிய உடைல ஒ�பைட�/. 

இைண*தி�*த ம!ெறா� ெப%ணிட � அவ� /ேராகியாகேவ நட*/ 

ெகா%டா�. தா� யா��A� /ேராக� ெச;யலா�, தன�A யா�� /ேராக� ெச;ய 

நிைன�க5� Cடா/ எ�கிற இ*த நில�பிர��/வ மன�பா�ைமயி� ேவ� அவ+8 

ஆழ இற7கியி�*த/. தி� அ7ேக ேதா1ட�தி� /ணிக8 காய� ேபா1>�*த ஒ� 

��த� �/ ைநலா� கயி!ைற இ.�/� தயாராக வைளய� ேபா16 ைவ�/� 

ெகா%6 அவ�க8 இ�*த ஏ. சி. அைறயி� வாயி�� கா�தி�*தா�. ப=சமா 

பாதக7களி� அவ�  .� தAதியைடய� ெகாைல ஒ�H தா� இ/வைர 

மீதமி�*த/, இ�H அைத-� ெச;ய� C>ய ெவறி அவ+�A8 வ*தி�*த/. 

பட7களி3�, நாடக7களி3�, கைதகளி3� பா��/� ெகாைல எ�ப/ Dலபமான/, 

ெச;ய  >*த/, ெச;ய� C>ய/ எ�ெற�லா� ேதா�றினா3�, ைககF�, மன � 
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ந67கின. உட�பி� ேவ��/� ெகா1>ய/. ெகா=ச ேநர�தா� அ�ப>. பி�� 

அவ+�A� /ணி5 வ*/வி1ட/. 

 

அவF� அவ+� சிாி�தப>ேய ஏ.சி. அைறயி� கதைவ� திற*/ ெகா%6 ெவளிேய 

வ*த ேபா/ மைற*தி�*த அவ� தயாராக ைநலா� கயி!றி� ெச;/ ைவ�தி�*த 

வைளய�ைத அ*த ஆளி� க.�தி� க,சிதமாக வி.கிறப> Lசி� கயி!றி� இர%6 

Oனிகைள-� விைர*/ D%> இ.�/ இH�கியேபா/ ஒேர சமய�தி� இர%6 

அலற�க8 எ.*தன. ஒ�H மா1>� ெகா%டவ+ைடய/. ம!ெறா�H 

அவFைடய/. கயி!ைற அவ� ைகக8 இ.�/ இH�கிய ேவக�தி� Aர�வைள-� 

ஒ67கி ஓ;*தன. ‘ஏதாவ/ �,D வி1டா�, நீ-� ெதாைல*தா;’ - எ�H 

ைசைகயினாேலேய அவைள-� மிர1>னா�. வாச�� இ�*/ C�Aர� ேக16 ஓ> 

வ*த C��காைவ அவைள� ெகா%ேட தி��பி அ+�ப, ெச;தா�. ெகாைல-%ட 

ஆைள அவ� காாிேலேய சா;*தா� ேபால உ1கார ைவ�/ ந8ளிரவி� 

கட!கைரேயார உ1சாைலயி� ெகா%6 ேபா; வி16� தி��பினா�. பல 

ஆ%6கF�A  � எழி���� ஜமீனி� உ8ப1டண�தி��*/ அவைன இ�ப>, 

சில� ெகாைல ெச;ய  ய�H அ>�/� ெகா%6 வ*/ ேதர>யி� ேபா1டேபா/ 

அவ� அ�பாவி; அநாைத, இ�ேறா வா��ைகயி� சகலவிதமான P/வா/கF� 

ெவ!றி மா��க7கF� ெதாி*த அரசிய�வாதி. அவனா�  >யாத/ எ/5மி�ைல. 

அ�றிர5  .வ/� க1சி நாடக� A.5ட� ெச7க�ப1>� இ�*ததாக� 

ப�காவான அ�பி தயாாி�க  >*த/. விேராதிகைள விைர*/ அழி�/விட� 

/ணி-� அரசிய� எ,சாி�ைக-ண�,சி தா� இ*த� ெகாைலைய அவ� ெச;ய� 

R%>ய/. ெவ!றி� பாைதயி� தன�A இைட]றாக இ��பவ�கைள அக!Hவ/� 

அ��ற�ப6�/வ/� தவறி�ைல எ�ற உண�5 அரசிய�� சகஜமானதாக 

நிைன�க� ப1ட/. இ*த� ெகாைல�A�பி� அவனிட� ஒ� அ>ைமைய�ேபா� 

ப>*/, பணி*/ வழி�A வ*தி�*தா8 அ*த ந>ைக. ேபாVஸா� ெகாைலயி� 

தைடய7கைள அைடய  >யாம� திணறி இற*தவனி� கா� >ைரவ�, கட!கைரயி� 

வழ�கமாக, D!H� சில ெரள>க8, ஆகியவ�கைள� பி>�/ ைவ�/ லா�க�பி� 

விசாாி�க� ெதாட7கியி�*தன�. தி�மைல-�, ச�ப*த�ப1ட இள� ந>ைக-� 

ச*ேதக�/�ேக உ1படவி�ைல. மிக5� திறைமயாக� த�ைன-� கா�பா!றி� 

ெகா%6 அ*த ந>ைகைய-� கா�பா!றியி�*தா� அவ�. ‘ப=சமா பாதக7க8’ 

எ�H ெசா�கிறா�கேள, அதி� ஏற�Aைறய எ�லாவ!ைற-ேம தா1ச%ய �, 

பய மி�றி� த�னா�, உடேன ெச;ய  >-� எ�ற ந�பி�ைக இ�ேபா/ 

அவ+�A வ*தி�*த/. தன�A� பி>�தமான அழகியிட� ேபா1> ஆளாக வ*/ 

ெதா�ைல ெகா6�த இைட]H ெதாைல*த/ எ�கிற தி��திேயா6 ேபா1>� 
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தயாாி�பாள�, ைடர�ட� ஒ�வைர� தீ��/�க1> வி1ேடா� எ�ற நி�மதி-� இ�H 

இ�*த/. எ�ன காரண�தாேலா அ*த ஆளி� க.�ைத ைநலா� கயி!றா� 

இH�A� ேபா/ எழி���� உ8ப1டண� ஜமீ� வைகயறா ஆ1கைள நிைன�/� 

ெகா%டா� தி�மைல. ைவர� பா;*த அ*த� பைழய விேராத�ைத எ%ணிய/ேம 

ெகாைல�A, ச7க�ப� ெச;/ ெகா%ட/ ேபா� ஓ� உHதி கிைட�த/. தன/ 

த!கா�க விேராதிகைள� ெதாைல�க� ேபா/மான மனஉHதி ெபHவத!காக நிர*தர 

விேராதிகைள அ>�க> நிைன�கேவ%6� ேபா��*த/ அவ+�A. ெவH�பி3�, 

/ேவஷ�தி3ேம அவ� வள�*தி�*தா�. ெவH�பி3�, /ேவஷ�தி3ேம அவன/ 

அரசிய� உ�வாயி!H. ெவH�பி3�, /ேவஷ�தி3ேம அவன/ ெவ!றிகF�, 

ெபா�ளாதார, �க� வசதிகF� உHதி�ப6�த� ெப!றன. இ/ நாளைடவி� அவைன 

ஒ� லா>T1 ஆ�கியி�*த/. பிறைர� /��H�தி மகிழேவ%>ய மனநிைல�A 

அவ� வ*தி�*தா�. அ/ தவறி�ைல எ�H அவேன ந�பினா�. அவ� 

எ�ப>�ப1டவனாக இ�*தா3� இய�க �, அத� தைலைம-� அவைன� 

ைகவி6வத!A ஒ�ேபா/� தயாராயி�ைல. அவன/ ெச�வா�A இய�க�தி� 

நாF�A நா8 ஓ7கியப>யி�*த/. 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 16161616    

 

பரTபர� ஒ�வ� இரகசிய�ைத ம!றவ� கா�ப/ எ�ற அ>�பைடயி� அ*த அழகிய 

இள� ந>ைக-� அவள/ த*ைத வய/8ள தி�மைல-� ஒ�வைரெயா�வ� மண*/ 

ெகா%டன�. ச%பக� இற*தி�*த/ வசதியாக� ேபாயி!H. அவள/ 

வ�மான�/�A� அவேன அதிபதியானா�. மா��ெக1>� �க.� ெச�வா�A� 

உ8ள ஒ� ெபாிய ந>ைக�A அவேன உாிைமயாளனானா�. அவைள� பட�/�A� 

�� ெச;கிறவ�க8, பிளா�கி3�, ஒயி1>3� பண� ெகா6�கிறவ�க8 எ�ேலா�ேம 

தி�மைலைய  த�� ச*தி�தாக ேவ%>யி�*த/. தி�மைல அவF�A� அவ8 

ெச�வ�/�A�, அழகி!A� ேச��ேத எஜமான� ஆனா�. அவ+ைடய இ*த� �திய 

பதவிக8 க1சியி� அவ� ெச�வா�ைக அதிகமா�கின. இய�க �லவ�க8 அ>�க> 

ச*தி�A� இடமாக அவ8 L16� ேதா1ட �, ஏ.சி. அைற-� பய�ப1டன. 

அ>�க> அ7ேக ந�ல வி�*/ சைம�/� ேபாட�ப1ட/. தைலவ��A�, ம!ற� 

பிர க�கF�A� ேதைவயானேபா/ கா�க8 உபேயாக�/�A� தர�ப1டன. 

தி�வி� ெச�வா�A ம16மி�றி� கவ�,சி-� அதிகமாயி�*த/. இ�ன ந>ைகயி� 

�/�கணவ� எ�H ெபய� பரவி அதனா3� அவைன� பா��பத!A எ7A� ஒ� 

C1ட� C>ய/. அதனா� அவ+�ேக ஒ� ந1ச�திர அ*தT/ வ*தி�*த/. ஒ� 
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P�ப� Tடாாி� கணவ� எ�றா� D�மாவா? அவ� சி�� ஜி�பா, ப16 ேவ1>, 

ைவர ேமாதிர�, இ%>ேம1 ெச%1 வாசைன எ�லா� Pழ வ*தாேல ஒ� கைள 

க1>ய/. சினிமா� ப�திாிைககளி� எ�லா� அவைன� ப!றிய கிDகிD, தகவ� 

ெச;தி, /4�Aக8 அதிகமாக ெவளிவர� ெதாட7கின.  �� இ�*த/ ேபா� 

இய�க�தி� இைதெய�லா� எதி��கேவா த6�கேவா ஆ1க8 யா�மி�ைல. 

க1சி�A8 ஈ��க�ப1ட ெப�வாாியான ஆ1கேள இ�ேபா/ அவனா�தா� 

ஈ��க�ப1டன�. சினிமா5�A� கைத எ.த, வசன� எ.த, பாட� எ.த, ந>�க, 

ஏாியா விநிேயாக உாிைமைய� ெபற எ�H வித� விதமானவ�க8 இவ� சிபாாிைச 

நா> வ*தன�. அவைன மதி�/� ைகக1> நி�றன�. 

 

தமி�நா6  .வ/� இரா�பகலாக ஓ>யா> அைல*/ பண�ைத-�, 

மாணவ�கைள-� அவனா� ஒ�H திர1> ைவ�க  >*த/. இ*தி எதி���� 

ேபாரா1ட� ெவ>�த/. கா7கிரT ஆ1சியி� மீ/� க1சியி� மீ/� ெபாி/� 

கச�பைட*த ஆ,சாாியா� ேபா�ற ேமைத Cட இ�ெபா./ இ*தி எதி��ைப 

ஆதாி�தா�. கா7கிரஸு�A எதிரான அரசிய� கி1டணி ஒ�H உ�வாக ேவ%6� 

எ�H அவேர வி��பினா�. இ�ேபா/ இய�க� ேப,சாள�க8, ஆ,சாாியா�, A�3க 

ப1ட� - ேபா�ற பைழய பழகிய அைடெமாழிகைள ெம�ல ெம�ல ைக வி16வி16 

�தறிஞ� ராஜாஜி எ�H ெகா=ச� அதிக மாியாைதேயா6 ேபச� 

ெதாட7கியி�*தன�. ேவH சில க1சி கF� இட/சாாி இய�க7கF� Cட� �திய 

C1டணிைய ஆவேலா6 எதி�பா��/� கா�தி�*தன. அ>�தள�/ ம�க8, 

வ��தக�க8, ப>�தவ�க8 எ�லா� ம�தியி3� அ�ேபாதி�*த ஆ1சியி� மீ/ ஒ� 

ெவH�� வள�*/ வர� ெதாட7கியி�*த/. ஆ1சி ெச�வா�கிழ*தி�*த/. 

 

தமிழக மாணவ�க8 இ*தி எதி���� ேபாாி� Aதி�தன�. சில க�cாிகளி� 

வளாக�தி!A8 அரசிய� ச1ட�ைதேய தீயி16� ெகாF�/கிற அள5 மாணவ�க8 

ெவறிேயா>�*தன�. மாநில�தி� எ�லா ெந6=சாைலகளி3� கா�க8 வாகன7க8 

நிH�த�ப16, ெப1ேரா� ேசகாி�/ அைத� ெகா%6 எாி]1ட�களி� ஈ6ப1டன�. 

ரயி�கF�, பTகF� எாி�க�ப1டன. சாைலக8 மறி�க�ப1டன. வாகன7கைள-� 

ரயி�கைள-� நிH�தி ‘இ*தி அர�கி ஒழிக’, ‘ல�பர> இ*தி ஒழிக’ எ�ெற�லா� 

தாாினா� எ.தினா�க8, வா��ைகேய Tத�பி�த/. க�வி நிைலய7க8 கலவர 

நிைலய7களாயின. /�பா�கி� பிரேயாக7களி� உயி�,ேசத7க8 ஏ!ப1டன. சில 

இட7களி� ேபாVTகார�க8 உயிேரா6 ெகாF�த�ப1டன�. அத!A  �� 

ஆ,சாாியா� ஆ1சியி� இ�*த கால�தி� தாாினா� இ*தி� ெபய�� பலைகைய 
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அழி�தேபா/ வ� ைறக8 நிகழ வா;�பி�றி அைத அவ� சமாளி�தா�. 

இ�ேபாேதா இர%6 தர�பி3� வ� ைறக8 நிக�*தன. ைக மீறி� ேபான 

நிைலைமைய, சமாளி�க� ெதாியாம� ஆ1சி திணறிய/. ெதாட7கி ைவ�தவ�கேள 

எதி�பாராத அள5 நா1>� தீ�ப!றி இ��த/. ெமாழி�ப!H ம16� இ�றி, 

விைலவாசி எதி���, Dத*திர� ெப!றதி��*/ விடாம� ஆ1சிைய நட�தி வ*த ஒ� 

க1சியி� ேம� ஏ!ப1ட ச���, எ�லாமாக, ேச�*/ ெகா%டன. இ*தி எதி���� 

ேபாாி� ேபா/ அவ� ப�பரமாக அைலய ேவ%> இ�*த/. பல இைளஞ�க8 

தீ�Aளி�தா�க8. ஒ�நா8 மாைல ப8ளி ஒ�றி�  க�பி� பTஸு�A� ெப1ேரா� 

ஊ!றி எாி�க  ய�H ெகா%>�*த மாணவ� A�ப�� நட*த /�பா�கி, P1>� 

ப�க�/� A�ப�ைத, ேச�*த ப�/� ப�னிர%6 வய/, சிHவ� ஒ�வ� மா1>� 

ெகா%6 இற*/ ேபானா�. அவ� இய�க�ைத, ேச�*த A6�ப�/, சிHவனா, 

ப>�கிற ைபயனா, ேபாரா1ட�தி� ஈ6ப16� /�பா�கி� பிரேயாக�தி� 

மா%டானா, கலவர�ைத ேவ>�ைக பா��க வ*/ ந6வி� சி�கி� ெகா%6 

மா%டானா, எ�ெற�லா� விவர7க8 ெதாியாவி1டா3� அ*த இள� சாைவ 

அரசிய� ாீதியாக� பய�ப6�தி� ெகா8ள  >5 ெச;தா� தி�மைல. 

 

“�றநாe!H� தா; ேபா��A அ+�பிய சிHவைன அ�H க%ேடா�. இ*திைய 

எதி��/� �திய �றநாeH பைட�தா� இவ�” எ�H எ.தி இய�க� தினசாிகளி� 

சிHவனி� பட�ைத� பிரDாி�/ ெவளிவர, ெச;தா� தி�மைல. 

 

இய�க�ைத, சாராத தினசாிகF� ப�திாிைககF� Cட இ*த, ெச;திைய� ப!றி 

மிக5� அ�கைற கா1> ெவளியி1டன. ‘�ைள சிதறி மா%ட ப,சிள� பாலக�’ 

எ�H Cட மிக5� ெச�ேசஷனலாக இைத ஒ� ப�திாிைக ெவளியி1ட/. சிHவனி� 

மரண� அைத ெவளியி1ட  ைற எ�லாமாக, ேச�*/ இ*தி எதி���� ேபாைர 

நட�தி� ெகா%>�*த இள*தைல  ைறயின� ேம� ெபா/ ம�களி� அ+தாப� 

தி��ப� /ைண ெச;த/. 

 

அ*த அ+தாப�ைத ேம3� வள��க எ%ணி� தி� /ணி*/ தாேன ஒ�காாிய� 

ெச;தா�. ஊ� ெகா*தளி�பான நிைலயி��*தேபா/ அவ� கலக�, ச%ைட, 

வ��கF�A� �க� ெப!ற A�ப� ஒ�றி��*த அ*த� சிHவனி� ெப!ேறார/ 

A>ைசைய� ேத>, ெச�H அவ�கF�A ஆHத� Cறி, அைத� �ைக�பட� பி>�/ 

“காைளைய இழ*/ க%ணி� வ>�A� கழக� A6�ப� பாாீ� - ேவைள வ�� 
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இத!A� பழிவா7க” எ�ப/ேபா� திராவிட  ழ�க�தி� எ.த எ%ணினா� 

இய�க�தி� சில� அவைன எ,சாி�க5� ெச;தா�க8. ‘அ*த� A�ப� ெரா�ப� 

ெபா�லாதவ�க8 நிைற*த இட�. இற*த சிHவனி� ெப!ேறா� ந� இய�க�தி� 

ஈ6பா6 உ8ளவ�க8 எ�H ெதளிவாக� ெதாி*தாெலாழிய அ7ேக ேபாவ/�, 

�ைக�பட� எ6�ப/� சாியாயிரா/’ எ�றா�க8. தி� அைத� ேக1க� தாராயி�ைல. 

“யாராயி�*தாெல�ன? நாம ேபாயி� பண உதவி ெச;/ ேபா1ேடா� பி>,D ந�ம 

ஏ6களி� ேபா161டா அ��ற� தாேன ந�மவ�க8 ஆயிடறா7க” எ�H சமாதான� 

ெசா�� வி16� கிள�பினா� தி�. பண � அOதாப உண�,சி-ேம A�ப�/ 

ம�கைள வச�ப6�தி� த7க8 ப�க� ஈ�� பத!A� ேபா/மானைவ எ�H 

எ%ணினா� அவ�. ைபய� A%ட>ப16 இற*த சமய�தி� அ*த பT எாி�� 

 ய!சியி� ஈ6ப1ட த7க8 இய�க மாணவ�கைள ஒ@ெவா�வராக விசாாி�த ேபா/ 

Cட அ*த, சிHவ� எ�ப>� த7க8 C1ட�/�A8 கல*தா� எ�பைத அவ�களா� 

Cற  >யவி�ைல. எ�ப>ேயா பிண� வி.*/ வி1ட/. வி.*த பிண�ைத� த7க8 

இய�க�/�A, சாதகமா;� பய�ப6�தி� ெகா8ள வா;�பி�� கிற/ எ�H 

தி�மைல தி1டமி1டா�. அவ+ைடய நாடக �ைள பிரமாதமாக� க!பைன ெச;/ 

தி1ட மி1ட/. ‘சிHவ� ெபாியவ� எ�H பாராம� ஈ5 இர�கம!H ம�கைள� 

ெகா�H Aவி�கிற/ அரD’ எ�பதாக ஒ� ெபா/ஜன அபி�பிராய�ைத உ�வா�A� 

 ய!சியி� ேபாரா>யவ�க8 சா�பி� தி�மைல தீவிரமாக ஈ6ப1>�*தா�. 

 

ஓ� இர%டாயிர� (பா; ெரா�க�ைத-� எ6�/� ெகா%6, உதவியாள� 

க�ைனயாைவ-� /ைண�A. அைழ�/�ெகா%6 காாி� அவ� அ*த� 

A�ப�/�A� ேபானா�. இற*/ேபான சிHவ+ைடய ெப!ேறாாி� A>ைச 

A�ப�தி� உ8ேள ந6� பAதியி� இ�*த/. உ8ேள ேபாவத!A, ேசH� சகதி-� 

ேம6� ப8ள மான ஒ!ைறய>�பாைத� தா� இ�*த/. காைர ெவளிேய 

சாைலயிேலேய வி16 அவ+� க�ைனயா5� இற7கி நட*தா�க8. சி�� ஜி�பா5� 

சாிைக ேவ1>-�, ெச%1 வாசைன-� கமகம�க ஒ� �திய ஆF� ைகயி� ேதா� 

ைப-ட� அவைன� பி� ெதாட�*/ ம!ெறா�வ+� ேபாவைத� பா��/� A�ப�/ 

வாசிக8 ெகா=ச� ெவறி�ப/ேபா� இ�*த/. தா7க8 ேபாக ேவ%>ய 

A>ைசைய� ப!றி விசாாி�தேபா/, “சி�ன� ைபய� /�பா�கி� A%6 ப16, 

ெச�தாேன அவ7க A>ைசைய�தாேன ேக1கிறீ7க?” எ�H அ7கி�*தவ�கேள 

பதி3�A விசாாி�தன�. அ�ப> விசாாி�த ஒ� கிழவனிடேம அ*த� A6�ப� ப!றி 

ேம� விவர7கைள-� ேக16� ெதாி*/ ெகா%6வி1டா� தி�மைல,. ‘அ*த� 

A6�ப� நாைல*/ மா6க8 ைவ�/� கற*/ பா� வி!பைன ெச;கிற A6�ப�, 



85 

 

பா%>,ேசாி அ�கி� உ8ள மர�காண�தி��*/ ெச�ைன�A� A>ேயறிய 

A6�ப� ெப!ேறா��A அவ� ஒேர சிHவ�. >�கைட�A� பா� வா>�ைக ஊ!ற� 

ேபா; வி16� தி���கிறேபா/ ைபய� /�பா�கி, P16�A� ப�யாக ேந�*/ 

வி1ட/. அரசிய3�A� அ*த� A6�ப�தி!A� ஒ� ச�ப*த � கிைடயா/.’ 

 

இ@வள5 விவர7கF� ெதாி*த5டேன “ேபசாம இ�ப>ேய தி��பிடலா7க... 

P�நிைல சாியா படV7க. நாமாக� ேத>� ேபா; அரசிய� ப%ணி வ�பிேல 

மா1>�க ேவ%டா7க” எ�H க�ைனயா தி�ைவ எ,சாி�தா�, தி� ேக1கவி�ைல. 

“நீ D�மா இர�பா! உன�A அரசிய3� ெதாியா/ ஒ� இழ5� ெதாியா/, இ�தினி 

ெபாிய விஷய�ைத�‘ெபா�>கலா ேகபிடைலT’ ப%ண� ெதாியா1> நாம 

அரசிய3�ேக லாய�கி�ேல�+ அ��த�. அவ7க ஏ!ெகனேவ ேவெற*த� 

க1சியிலாவ/ இ�*தா�தா� நம�A, ச7கட�. ஒ� க1சியிேல-� இ�ேல7கற/ 

நம�A� ெபாிய வசதி. Dலபமாக� காாிய�ைத  >,சிடலா�” எ�H க�ைனயாைவ� 

க%>�/ வி16� பி>வாதமாக ேமேல ெச�றா� தி�மைல. ைபய� A%ட>ப16, 

ெச�த/ ப!றிய அOதாப �, ேவதைன-� எ�லாாிட � ெதாி*தன. ஆனா� அ/ 

ப!றி அரசிய� ாீதியான பிர�ைஞ யாாிட ேம இ�ைல. A6�ப� க16�பா16� 

/ைற ெகா6�த பண உதவி�A ஆைச�ப16� ைபயனி� த�ைத சில நா1கF�A 

 �� தா� ‘வாெல�டமி’ ெச;/ ெகா%ட விவர�ைத-� சில� ெசா��� 

பாிதாப�ப1டா�க8. யாேரா ப%ணிய கலக�தி� ஒ� பாவ � அறியாத ப,சிள� 

பாலக� ஒ�வ� ப�யாகிவி1டாேன எ�ற ப,சாதாப�தா� எ�லா� தர�பி3� 

நிர�பியி�*த/. “ெபா�லாத இ*திைய எதி��/� �திய �றநாeH பைட�/ 

வி1டா� ஒ� ைப*தமி�, சிHவ�” எ�ப/ ேபா� எ/5� இ�ைல. தி�மைல-� 

அவைன, ேச�*த வ�கF� ஏ6கF� அ�ப> ஒ� பிரசார�ைத, ெச;தி�*தா�கேள 

ஒழிய உ%ைம இ�ப>� கச�பானதாக ம16ேம இ�*த/. க�ைனயா எ@வளேவா 

த6�/� தி�மைல ேக1கவி�ைல. அ*த� A>ைச�A8 அவ�க8 Oைழ*த ேபாேத 

ெகா*தளி�பாக இ�*த/. தி�மைல ைகயி� இ�ப/ JH (பா; ேநா16�கைள 

எ6�/ ைவ�/� ெகா%6 ஏேதா ெசா�ல ஆர�பி�தா�. அ./ அ./  க� L7கி� 

தைலவிாி ேகாலமா; இ�*த சிHவனி� தா; ஹிTYாியா வ*தவ8ேபா� 

க�தியப>ேய “பாவிகளா எ� ெச�வ�ைத� ெகா�+��1Y7கேள” எ�H க1ைட 

விள�Aமா!ைற எ6�/ெகா%6 அவ�க8 ேம� பா;*/ வி1டா8. ைபயனி� 

த*ைத ெவ1டாிவாைள எ6�/� ெகா%6 பா;*தா�. காரண காாிய7கைள 

விள�கி, அவ�கைள, சமாதான�ப6�/வத!A� தி�மைல�ேகா க�ைனயா5�ேகா 

அவகாசமி�ைல. இவ�க8 பTைஸ எாி�ததனா� தா� ஒ� பாவ � அறியாத த7க8 

ைபய� A%ட>ப16, ெச�தா� எ�ற உண�ேவ அ7A ேபாேலா7கியி�*த/. 
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விள�Aமா!H� Qைச-ட+� ேதாளி3�  /கி3� சிHசிH ெவ16� 

காய7கFட+� அவ�க8 அ7கி�*/ த��வ/ ெப��பா6 ஆகிவி1ட/. கா� 

ேம3� சரமாாியான க�ெலறி. இர%6 நா8 தனியா� ம��/வமைன ஒ�றி� 

சிகி,ைச ெபH�ப> ஆயி!H. ஆனா� இய�க ஏ6களி� ம16�, ‘சிHவைன இழ*த 

ெப!ேறா��A உதவி �ாிய, ெச�றவ�க8 மீ/ கா7கிரசா� ெகாைல ஆேவச�’ எ�H 

தா� ெச;திக8 வ*தன. ேபாரா1ட�  >*/� Cட ‘ெமாழி� ேபாாி� உயி� நீ�த 

 �தமி�,சிHவ� தியாகி  �க�’ எ�ேற அ,சிHவைன இய�க ஏ6க8 அைழ�/ 

வ*தன. ஒ� ெபா;ைய� தி��ப� தி��ப வ!�H�தினா� அ/ விைரவி� 

உ%ைமயாகி வி6�’ எ�பதி� அபார ந�பி�ைகேயா6 ெசய�ப1டா� தி�மைல. 

ெமாழி� ேபாாி� கிைட�த ெவ!றி அவ�க8 பல�ைத அவ�கF�A 

உண��தியி�*த/. �தறிஞாி� �திய C1டணி ஒ� வைக அரசிய� 

மாியாைதைய-� அ7கீகார�ைத-� ம�களிட� அவ�கF�A� ேத>�தர 

ஆர�பி�தி�*த/. 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 17171717    

 

அவ� ெவ16� காய�ேதா6 தனியா� ம��/வமைனயி� சிகி,ைச ெப!H 

வ*தேபா/ யா�� எதி�பாராத விதமாக ஒ� மாைல ேவைளயி� உ8ப1டண� மாஜி 

ஜமீ�தா�� அ�ேபாைதய கா7கிரT அைம,ச�மான சி�ன உைடயா��, அவ� 

மைனவி-� அவைன� பா��/ ஆHத� Cறிவி16� ேபாக வ*தி�*தா�க8. “ஒேர 

ஊ��கார7க, அ/னாேல பா��/ ஆHத� ெசா��வி16� ேபாக வ*தி��கா�. 

ெபாிய ம+ஷ� எ�ன இ�*தா3� ெபாிய ம+ஷ�தா�” - எ�H தி�மைலைய, 

ேச�*தவ�கேள அைத விய*தர�க8. தி�மைல�ேகா இதி� வழ�க� ேபா� த� 

எதிாிைய� பழி வா7கி  >�/ வி1டா! ேபா�ற தி��திதா� நிலவிய/. எ7ேகா 

உ,சாணி� ெகா�பி� இ��பதாக� பாவி�/� ெகா%>�*த கி�Uணராஜ 

உைடயா� த�ைன� ேத> வ*த/ த� இய�க�/ ஆ1களிட� த� மாியாைதைய 

உய��தியி��பதாக உண�*தா� அவ�. த�ைன�ப!றி அவ+�A8ேள 

நிர�பியி��A� Aேராத�ைத-�, /ேவஷ�ைத-� அக!றி விட ேவ%6ெம�H 

 ய�றா� உைடயா�. அவேனா அவ� த�னிட� ெப�*த�ைமயாக நட*/ 

ெகா8வ/, த�ைன� ேத> வ�வ/: இவ!றாெல�லா� தன�A ம!றவ�களிட� 

அ*தT/ உய�வைத அ7கீகாி�/� ெகா%6 அவ� ேம� த.�ேபறியி�*த 

Aேராத�ைத அ�ப>ேய ைவ�/� ெகா%>�*தா�. ஆTப�திாியி� ெவ16� 

காய�/ட� ப6�தி�*தைத-�, �/ மைனவியான அ*த இள� ந>ைக அ�ேக 
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அம�*/ க%ணி� உA�பைத-� க,சிதமாக� பல ேகாண7களி� ேத�*த சினிமா� 

ேகமரா நி�ண�கைள ைவ�/� �ைக�படமாக எ6�/ ைவ�/� ெகா%டா�. 

எலேலா�� இைத� ேபா;� �ைக�பட� எ6�பாேன� எ�H ேயாசி�தா�க8. 

அவேனா எைத, ெச;தா3� ஒ� தி1டமி1ட மன�ேதா6 தீ�மானமாக, ெச;தா�. 

இ*தி எதி���� ேபா� எ�கிற பிரளய� நட*/  >*தபி� அ6�த ெபா/� ேத�தைல 

எதி�ேநா�கியி�*த மாத7களி� தி�மைல�A� தீவிரமான அரசிய� பணிக8 

இ�*தன. அவ� நிைறய D!H�பயண7க8 ெச;யேவ%>�*த/. 

 

அ�ப>� தி�மைல D!H�பயண�தி� இ�*த ேபா/ ஒ� சினிமா ம=ச8 

ப�திாிைகயி� ப>�த கிDகிD ஒ�H அவைன நி�மதியிழ�க, ெச;த/. அவ� 

மைனவி-� பிரபல ந>ைக-மான அ*த இள� வய/ அழகி ேவH ஒ� ந>க+ட� 

ெந��கமாகி� ெகா%>��பதாக எ.தி� திைரயி�, அ*த ந>க+� அவF� 

ெந��கமாக ந>�த ஒ� கா1சிைய ேவH அ*த ஏ6 பிரDாி�தி�*த/. ஏ!ெகனேவ 

நிர*தரமாக அவ8 ேம� தி�5�A, ச*ேதக� உ%6.  �னதாகேவ ஒ�  ைற 

/ேராக� ெச;ததவ8. மHப>-� /ேராக� ெச;ய மா1டா8. எ�ப/ எ�ன உHதி? 

ெப%தாேன? அ/5� சினிமா உலைக, ேச�*தவ8. தவி��க  >யாத ஓ� இரகசிய� 

காரண�/�காக� த�னிட� க16�ப16� கிட�கிறவ8 உ%ைமயி� 

விDவாசமாக�தா� இ�*தாக ேவ%6ெம�H எ�ப> எதி�பா��க  >-�? ஏேதா 

அ�மி மிதி�/ அ�*ததி பா��/� தா� க1>ய மைனவி பா� ேபாகிற மாதிாி இ*த 

‘ெஸ3லா;1’ ப�தினிைய அவ� எதி�பா��தி��க� Cடா/. இவள/ இைணயிலா� 

கவ�,சி-�, மாெப�� ெசா�/� ெரா�க � இனி ேவH ைக�A இவ8 ேபா; விட� 

Cடா/ எ�பதி� தி�ைவ அதிக அ�கைற ெகா8ள, ெச;தி�*தன. 

 

ெந��பி�லாம� �ைகயாெத�H ேதா�றிய/. உடேன இர%6 நா8 D!H�பயண 

நிக�,சிகைள இர�/, ெச;/வி16  �னறிவி�பி�றி ம/ைரயி��*/ 

விமான�தி� �ற�ப16, ெச�ைன ெச�றா� தி�. ப7களா5�A8 அவ� Oைழ-� 

ேபாேத வாச�� C��கா பயப�திேயா6 அ�ேக வ*/, “அ�மா ைஹதராபா� 

ேபாயி��கா7க... அ7ேக ஒ� வார� ெத37A�பட அ51ேடா� கா�ஷீ1” எ�றா�. 

உ8ேள ேவைல�காாி, சைமய�கார�, ம!ற எ6பி>க8 எ�லா� இ�*தா�க8. சாி 

வ*த/தா� வ*ேதா�, உடேன தி��பினா� சாியாயிரா/ எ�H ஒ� நா8 அ7ேக 

த7கினா�. மன/�A8 ஒேர ச*ேதக� Aைட*த/. இர5 ப6�ைகயைறயி� 

அவFைடய தனி உபேயாக�தி��*த TY� \ேரா, வா1 ேரா�, P1ேகTக8 

எ�லாவ!ைற-� ேபாVT ெர;6 ேபால, ேசாதைன ேபா1டதி� ெத37கி� 

எ.த�ப1ட சில க>த7க8 கிைட�தன. அவ+�A� ெத37A ெதாியா/. உடேன 
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ெதாி*/ ெகா8ள ேவ%6�ேபா� />�பாக5�, தவி�பாக5� இ�*த/. அ�ேபா/ 

இர5 மணி பதிெனா�றைர. L16�A8 இ��கிற ேவைல�காாி ஒ��தி�ேக 

ெத37A ந�றாக� ெதாி-�. அவைள� ப>�க, ெசா��� க>த7களி� D��க�ைத 

அ5F�A� ெதாி*த அைறAைறயான உைடச� தமிழி� ெசா�ல, ெச;தா� Cட� 

க>த7களி� சாரா�ச� �ாி*/ வி6�. ஆனா� அ*த ேவைல�காாி 

இ�றி�லாவி1டா3� எ�றாவ/ ஒ�நா8 இ�ப> அவF�A வ*த க>த7கைள� 

ெகா6�/� ப>�க, ெசா��� ேக1ட விவர�ைத� த� எஜமானியிட� ெசா�லாம� 

இ��கமா1டா8. அதனா� இ*த L1ேடா6 ெதாட�பி�லாத யாராவ/ ஒ� 

��றாவ/ ஆைள� ெகா%6 க>த7கைள� /�பறிய ேவ%6ெம�H தி1ட 

மி1டா�. பரபர�ைப அட�கி� ெகா%6 அவனா� நி�மதியாக உற7க 

 >யவி�ைல. எ�ப>யாவ/ உடேன இ*த� க>த7கைள� ப!றி� ெதாி*/ 

ெகா%டாக ேவ%6� எ�கிற ஆவைல அவனா� அட�க5�  >ய வி�ைல, 

த6�க5�  >யவி�ைல. தியாகராய நகாி� ஒ� ெத37A� ப8ளி�Cட�தி� ேவைல 

பா��A� ஆசிாியைர அவ+�A ந�றாக� ெதாி]�, ஏ!ெகனேவ ஒ� ெத37A� 

பட�ைத� தமிழி� ‘ட�’ ெச;/ ெகா6�கிற பணியி� அவ� அவ+�A 

உதவியாயி�*தி��கிறா�. இ�H இ*த ந8ளிரவி� ேபா; அவைர எ��> 

எ.��வ/? ஆனா� அவைன� ெபாH�தவைர இ�+� பல சா�Tகைள 

அவனிடமி�*/ எதி�பா��/� ெகா%��கிற அவ� எ�ேபா/ எ.�பினா3� 

வ��த�பட. மா1ட�. அவ� க>த7தைள எ6�/� ெகா%6 காாி� தியாகராயநத� 

ைவ�தியநாத;ய� ெத�ைவ ேநா�கி� �ற�ப16� ேபானா அவ+ைடய /ரதி�Uட� 

அவ� ஊாி� இ�ைல. ஏேதா ேவைலயாக ெந�c� ேபாயி��கிறா� எ�H R�க� 

கிற�க�ேதா6 கதிைவ� திற*த அவ� மைனவி ெசா�னா8. அவைளேய 

க>த7கைள� ப>�AமாH ெக=சினா�, அகால�தி� காாி� வ*/ இற7கி அ51 

ஹ5D�A8 Oைழ*/ ேபD� ஒ� சினிமா ஆேள நா3 தர� அ�ப> ஒ� L16�A� 

ேத>வ*/ வி1டா� எ�தைகய அபவாத � Dலபமாக எ.*/ வி6� எ�H பய*தா8 

அ*த� ெப%. மா1ேடென�H மH�/ ெசா�� அவைன� தி��பிய+�பினா� 

கணவ� வ*/ அத!காக� ேகாபி�/� ெகா8ள� C6� எ�H� பயமாக இ�*த/. 

வாயி!�ற�/ விள�ைக� ேபா16 அ*த விள�A ெவளி,ச�தி� நி�றப>ேய அவ� 

ெகா6�த க>த7கைள� ப>�/ விவர� ெசா�னா8 ஆசிாியாி� மைனவி. “இைத 

வ,D�A7க�மா; நா� அ��றமா வ*/ பா��கிேற�+ அவ� வ*த/� ெசா�37க” 

- எ�H ஒ� JH (பா; ேநா1ைட எ6�/ நீ1>னா� தி�.  த�� அ*த� ெப% 

அைத வா7க� தய7கினா8. அவ� மீ%6� வ!�H�தேவ அ�க� ப�க� பா��/ 

வி16 மிர1சிேயா6 அைத வா7கி� ெகா%டா�. தி�மைல Aழ�பிய மன�ேதா6 

தி��பினா�. க>த7களி��*/ கிைட�த சில வா�கிய7க8 அவைன எ,சாி�தன. ‘நீ 
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எ@வள5 நாைள�A�தா� இ�ப>� பய*/ உ� வா��ைகைய-�, அளவ!ற 

வ�மான�ைத-� ஓ� அரவ வா65�காக Lண>�/� ெகா%>��க� ேபாகிறா;? 

ஒ� ந�ல கிாிமின� வ�கீைல என�A� ெதாி-�. ேகா�1, ேகT எ�H வ*தா� Cட 

உ�  �னிைலயி� அவ� தா� ெகாைலைய, ெச;தா� எ�H நி(பி�/ விட 

 >-�’ - எ�பதாக ஒ� க>த�தி3�, வ�கீைல, ச*தி�/� ேகT விஷயமாக� 

ேபசியதாக ம!ெறா� க>த�தி3�, விைரவி� அேத வ�கீ3ட� ெச�ைன �ற�ப16 

வர� ேபாவதாக இ�ெனா� க>த�தி3� Aறி�பிட�ப1>�*த/ ��H 

க>த7களி3ேம எ.தியவ� விலாச� ஒ�றாகேவ இ�*த/. A�ைபயெச1>, யா�� 

ெம�,ச�1, சாயிநக� எ�Tெட�ஷ�, ைஹதராபா�. இ�ேபா/ அவ8 

ைஹதராபா�தா� ேபாயி��கிறா8 எ�ப/� நிைன5�A வ*த/. த7க 1ைடயி6� 

விைலமதி�ப!ற பறைவ த� ைகவசமி�*/ பற*/ ேபா; வி6ேமா எ�H அவ+8 

கவைல பிற*/ அாி�க ஆர�பி�த/. அவ8  �னிைலயிேலேய தா� ெகாைல 

ெச;த/ ேபா�ற பரம இரகசிய7கைள எ�லா� பிற� ஒ�வனிட� அவ8 கல*/ 

ேபசியி��கிறா8 எ�பேத ெபாH�/� ெகா8ள  >யாத A!றமாயி�*த/. 

 

இைதெய�லா� ெவளி�பைடயாகேவ எ6�/� ேபசி அவ8 தி��பிய/� ச%ைட 

ேபாடலாமா அ�ல/ க �கமாக ைவ�தி�*/ ம!ற ஏ!பா6கைள-� 

பா/கா���கைள-� ப�காவாக, ெச;/ ெகா8ளலாமா எ�H சி*தி�தா�. 

க �கமாக இ��பேத ந�லெத�H ேதா�றிய/. ப7களாவி� இ�ேபாதி��A� சகல 

ேவைலயா1கைள-� கண�A� தீ��/ அ+�பி வி16 உடேன அ*த இட7 களி� 

த� ஆ1கைள நியமி�ப/ எ�ற  >5�A வ*தா� அவ�. இ/ அவைள ம!ற 

ெவளி� ெதாட��களி��*/ பா/கா�க5�, ஒ!றறிய5� பய�ப6� எ�ப/ அவ� 

ந�பி�ைகயாயி�*த/. ெகாைல நட*த அ�H ேக1>� காவலாளியாயி�*த C��கா 

அவனாகேவ ேவைலைய வி16வி16 ேநபாள�/�A� ேபா; விட� ேபாவதாக� 

ெதாிவி�தா�. Cடேவ ெகா=ச� பண�ைத� ெகா6�/ அவைன அ+�பி ைவ�தா� 

தி�மைல. ம!ற ேவைல�கார�கF�A� கண�A� தீ��/ ஒ@ெவா� நிமிஷ � 

உ8ேள எ�ன நட�கிற/. யா� வ�கிறா�க8, ேபாகிறா�கெள�H தன�A, ெசா�ல� 

C>ய ந�பி�ைகயான �திய ஆ1கைள நியமி�/�  >�தாயி!H. இனி 

அவனறியாம� எ*த� தகவ3� ெவளிேய ேபாக  >யா/. உ8ேள வர  >யா/ 

எ�H ஆகியி�*த/. D!H�பயண�ைத� பாதியி� நிH�தி வி16 இர%6 நாளி� 

தி��பலா� எ�H வ*தவ� ப�/நா8 வைர தி��ப  >யாம� ஆகிவி1ட/. 

 

ஒ� வார� கழி�/ அவ8 ைஹதராபா�தி��*/ தி��பி ெச�ைன வ*தேபா/ 

ப7களாவி� இ�*த வாயி!காவல�  த� சைமய!காாி வைர �திதாயி�*தா�க8. 
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‘இவ8தா� எஜமானி’ - எ�H அவைளேய அவ�கF�A அவ� அறி க� ெச;/ 

ைவ�கேவ%>ய நிைலயி��*தா8 அவ8. ஏ!ெக�ேவ ஒ� விDவாசமான ெத37A 

ேவைல�காாி ைஹதராபா� வ*/ நட*தவ!ைற எ�லா� ெசா�� வி16�தா� 

ேபாயி�*தா8. த� L1>ேலேய சகல வசதிகFட+� தா� 

சி�றைவ�க�ப1>��ப/ அவF�A ெம�ல ெம�ல� �ாி*த/. த� தனியைறயி� 

P1ேகM� தா� ைவ�தி�*த சில க>த7கைள� காணவி�ைல எ�பைத ைவ�/ 

அவளா� நட*தி��பவ!ைற அOமான� ெச;/ெகா8ள  >*த/. அவ8 அவனிட� 

அதிக� ேபசேவயி�ைல. “மHப> K� ேபாகிேற�. வர ஒ� வார� ஆA�” - எ�H 

தி�மைல ெசா��� ெகா%6 �ற�ப1டேபா/, “ஒ� நிமிஷ� நி�37க... உ7ககி1ட 

ஒ� ேக8வி ேக1க4�...” எ�றா8 அவ8. “எ�ன? ேகேள�?” - எ�H ஒ�Hேம 

நட�காத/ ேபா� சிாி�/� ெகா%6 அவெளதிேர நி�றா� தி�. அவF�ேகா 

உ8Fற ஒேர எாி,ச�, 

 

“இ/ Lடா? இ�ேல ெஜயிலா�+ �ாியேல...?” 

 

“நாம எ�ப> எ6�/�கிேறாேமா அ�பி>� தா�.” 

 

சிாி�/�ெகா%ேட தா� பதி� ெசா�� வி16� ேபானா� அவ�. ெபா/� 

ேத�த3�A நா8 ெந�7கிய/ அவ� எழி���பி� வழ�கமாக நி!கிற 

ெதாAதியிேலேய நி!கேவ%6ெம�H ஏ!பாடாயி!H. ‘ெமாழி� ேபாாி� 

வி.��%ப1ட Lர� - அழி�ேபாைர எதி��தழி�A� ஆ!ற� மறவ�’ - எ�H இ*தி 

எதி���� ேபாரா1ட�தி� ேபா/ ெவ16� காய�ேதா6 அவ� ம��/வமைனயி� 

ப6�தி�*த கா1சிைய� கா16� Dவெரா1>க8 விள�பர�/�காக� தயாராயின. 

இ*த  ைற சி�ன உைடயாைர எ�ப>-� >பாM1 இழ�க, ெச;/விட ேவ%6� 

எ�H  ைன�பாக ேவைலகைள, ெச;தா� அவ�. மாணவ�க8 எ�லா 

இட7களி3� L6 Lடாக, ெச�H ஒ@ெவா� A6�ப�ைத-� வி.*/ A�பி16 

வண7கி ஆF� க1சி�A ஒ1டளி�க� Cடாெத�H ேவ%>னா�க8. விைலவாசிக8 

ஏறியி�*தன. அாிசி, ேகா/ைம கைடகளி� கிைட�கவி�ைல. தி�மைல வைகயறா 

இய�க�தின�க8 ஆ1சி�A வ*தா� ஒ� (பா;�A ஒ�ப> அாிசி ேபா6வதாக 

வா�களி�தா�க8. பிரச7க� ம�கைள வசிய�ப6�தி� கவர�C>ய வைகயி� 

இ�*தன; ம�கேள ெம�ல ெம�ல மய7கினா�க8. 

------------------ 
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அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 18181818    

 

நீ%ட நா1களாக ஆ1சியி� இ�*/ வி1ட கா7கிரைஸ L16�A அ+�ப 

ேவ%6� எ�பதி� இய�க �, இய�க� C1டணி-� அ*த� C1டணியி� ��த 

தைலவராகிய �தறிஞ�� தீவிரமாயி�*தா�க8. தமிழக�தி� பAதிகளி� இ*திைய 

எதி��/�, இய�க�ைத ஆதாி�/� உட�� ம%ெண%ைணைய அ�ல/ 

ெப1ேராைல ஊ!றி� ெகா%6 பல� தீ�Aளி�தி�* தா�க8. ேபாVT /�பா�கி, 

P1>� பல� இற*தி�* தா�க8 . இைவெய�லா� ேச�*/ அ+தாப�ைத இவ�க8 

ப�க� ஈ��தி�*தன. தி�மைல தன/ ேத�த� ெதாAதியாகிய எழி���பிேலேய 

வ*/ த7கி ேவைல ெச;தா�.  �� ஒ� ேத�த�� ேம�த16 ம�கைள ஈ��பத!A 

‘வி�தக�.ேவ4 ேகாபாலனா� பாரா16 விழா’ - எ�H நட�திய/ ேபா� இ�ேபா/ 

நட�தியாக ேவ%>ய அவசியமி�ைல. ேம�த16 ம�களி� C1ட� �தறிஞாி� 

C1டணி காரணமாகேவ அவைன  .மன/ட� ஆதாி�த/. ஒ���ெகா%ட/. 

ஏ!H� ெகா%6� வி1ட/. 

 

ேத�த3�A ஒ�றைர மாத�கால�/�A  �ேப அவ� த� ஆ1கFட� 

எழி���பி�  கா� ேபா16 வி1டா�. ெவ16� காய�ேதா6 இள� ந>ைகைய-� 

அ�ேக ைவ�/� ெகா%6, ‘ெமாழி� ேபாாி� வி.��% ெப!ற Lர� - அழி�ேபாைர 

எதி��தழி�A� ஆ!ற� மறவ�’ எ�ற பிரDர� அட7கிய ெபாிய பட�/ட� C>ய 

Dவெரா1>ைய அவ� ஒ1>யதா� அவ+ைடய ைம�/ன� அதாவ/ ��த மைனவி 

ச%பக�தி� த�பி ேத�த�� அவைன எதி��/ ஜமீ�தா��காக ேவைல ெச;தா�. 

கீ��தரமான பிர,சார7களி� பர�பைர� ெபாிய மனிதனான ஜமீ�தா��A 

வி��பமி�ைல எ�றா3� தி�மைல சா�*தி�*த C1டணி ஜமீ� A6�ப�ைத� 

ப!றி� தாHமாறாக ேமைடகளி� ேபசியதா� கா7கிரT சா��8ள ஊழிய�க8 

ம1ட�தி� எதி��தர�பி��*/�, தி�மைலைய� கி%ட� ெச;/ சில ம1டரகமான 

Dவெரா1>க8 ஒ1ட� ப1டன. ‘ஊ��A ஒ� ெப%டா1>, ேப��A ஒ� க1சி’ - 

எ�ற பாணியி� அ*த, Dவெரா1>க8 அ,சிட� ப1>�*தன. ஆனா� அ�ேபா/ 

�யலாக Lசி� ெகா%>�*த கா7கிரT எதி��� அைலயி� இ*த மாதிாி� பிர,சார� 

எ�லா� எ6படவி�ைல. ஜமீ�தா� தனி�ப1ட  ைறயி� ஒ.�கமானவ�, ெத;வ 

ப�தி நிைற*தவ�. பர�பைர� ெபாிய மனித� எ�பெத�லா� Cட� ெபாிதாகேவா 

பிளT பாயி%டாகேவா யா��A� படவி�ைல. தி�மைல ஒ.�க ம!றவ�, ெத;வ 

நி*தைன ெச;கிறவ�, �க�மி�க பார�பாிய ம!றவ� எ�பெத�லா� Cட� ெபாிய 

ஆ1ேசபைணகளாகேவா, ைமனT பாயி%6களாகேவா, யா��A� படவி�ைல. 
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அகவிைலக8 க%டப> ஏறியி�*தன. ேரஷனி� சாியாக அாிசி கிைட�கவி�ைல. 

ஆ1சி ெம�தனமாயி�*த/. ம�கைள� ப!றி� த��� கண�A� ேபா1>�*த/. 

 

“இேத ேதர>யி� �.திேயா6 �.தியாக� �ர%6 அ4 அ4வாக� ேபாரா> 

வள�*தவ� நா�. உட� வ��க வ��க உைழ�/  �ேனறியவ� நா�. ஏைழ 

எளியவ�களாகிய உ7களி� ஒ�வ�. என�A ஒ�  ைற உ7கF�A� ெதா%6 

ெச;ய வா;�பளி-7க8. கடைம, க%ணிய�, க16�பா6 எ�H  ழ7A� எ� 

இதய ெத;வமா� அ%ணனி� ேபாி3�, தவ னிவ��A ஈடான �தறிஞாி� 

ேபாி3� ஆைணயி16 உ7கF�A, ெசா��� ெகா8கிேற�” - எ�ப/ ேபா� 

ேபசி� ேபசி ம�கைள� கவ�*தா� தி�மைல. கா!H மிக5� அவ+�A, சாதகமான 

நிைலயி� Lசி� ெகா%>�*த/, ெவ!றி ெப!Hவிட  >-� எ�ற அபார ந�பி�ைக 

இ/வைர எ*த நாளி3� ஏ!ப1>ராத அள5 அவ+8 ஏ!ப1>�*த/. ேத�த3�A 

இ�+� ��H நா1கேள இ��கிற/ எ�ற நிைலயி� ெச�ைனயி��*/ 

அவ+�A ஒ� >ர7� கா� வ*த/. ப7களாவி� அவ� ேவைல�A ைவ�தி�*த 

ந�பி�ைகயான ஆ8தா� ேபசினா�. ‘நைக ந16�க8 ெரா�க� எ�லாவ!ைற-� 

எ6�/� ெகா%6 ஆ*திர ஜமீ�தா� ஒ�வ+ட� அவ8 விஜயவாடா5�A 

ஓ>வி1டா8’ - எ�ற தகவ� ெதாி*த/. தி�மைல�A அ�ேபா/ அவ8 த�ைன 

வி16 ஓ>னைத விட அ*த, ெச;தி ப�திாிைககளி� வராம��*தாேல ேத�த� 

பிைழ�A� எ�H ேதா�றிய/. இ*தி எதி���� ேபாாி� ெவ16� காய�/ட� எ6�த 

�ைக�பட�தி� அழகியான அவ8 அ�ேகயி�*/ க%ணி� உA�ப/ ேபா� 

Dவெரா1>கைள ஆயிர�கண�கி� அ,சி16 ஒ1>யி�*தா� அவ�. இ*த ேநர�தி� 

அவ8 அவைன வி16 ஓ>வி1டா8 எ�ற ெச;தி ப�திாி ைககளி� வ*தா� ெபாி/� 

பாதி�A� எ�H அவ+�A� ேதா�றிய/. ேத�த�  >கிற வைர எ/5� 

ப�திாிைககF�A� ெதாிய ேவ%டா� எ�H எ�லா� தர�பி3� எ,சாி�/ 

ைவ�தா�. ஒ�றைர மாத�/�A ேம� அவ� ஊாி� இ�லாதைத� பய�ப6�தி� 

த� ெபயாி��*த அ*த ப7களாைவ� Cட யா��ேகா வி!H  >�தி�*தா8 அவ8. 

இ/ தி�மைல�A� ெதாி*தேபா/ ஆ�திர� ஆ�திரமாக வ*தா3� ேத�த�  >5க8 

ெவளிவ�கிற வைர இ*த விவகார�ைத� ெபாி/ப6�/வதி�ைல எ�ற 

பி>வாத�ேதா6 ெமளனமாக இ�*தா� அவ�, எ@வளேவா ப�காவாக� பா/கா�� 

ஏ!பா6கைள, ெச;தி�*/� த�பிவி1டா8 எ�ப/ எாி,சc1>ய/. ஒ� த7க, 

Dர7க� யா��A� ெதாியாமேல அைடப16� ேபான/ ேபா� ஏமா!றமாயி�*த/. 

ஆனா� ஒ�H� ெபாிதாக� A>  .கி� ேபா; வி1டதாக அவ� ஒ67கி ஒ;*/ 

உ1கா�*/ விடவி�ைல. இ�ெனா� த7க, Dர7க�ைத� ேத>�ெகா8ளலா� எ�ற 

ந�பி�ைக அவ+�A இ�*த/தா� காரண�. அ>�க> அ%ண�, “த1> னா� 
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த7க�, ெவ1>னா� ெவ8ளி, ேதா%>னா� ேதாாிய�, ெச/�கினா� ெச�ெபா� 

அக�*தா� அ3மினிய�, Dர%>னா� /�தநாக�” - எ�H அழAற ேமைடயி� 

அ6�A� ெசா� நய�ைத நிைன5 C�*தா� அவ�. ம!ெறா� த7க� க1>ைய� 

த1> எ6�க >-� எ�H� ந�பினா�. தா� ெதா1டைத எ�லா� த7கமா�கி விட 

 >-� எ�ற ந�பி�ைக ைகந.வி� ேபான த7க� க1>ைய� ப!றி அவைன� 

கவைல�படாம� இ��க, ெச;த/. அவ+8 இ�*த த�ன�பி�ைகைய, சிறி/ 

த>�தனமான த�ன�பி�ைக எ�H Cட, ெசா�லா�.  *திய ேத�த�� 

கிைட�தைத விட� தா7க8 பல மட7A அதிகமான அள5 ெவ!றிைய� ெபற  >-� 

எ�H அவ�கF�ேக ேதா�ற ஆர�பி�தி�*/. ஐயா5�, பைழய ேதாழ�கF� 

கா7கிரT C1டணிையேய ஆதாி�/� பிரசார�/�A வ*/� அவ� 

கவைல�படவி�ைல. ஐயா பல இட7களி� அவைன� தா�கி ேபசி-� அவ� தன/ 

C1ட7களி� ஐயாைவ� ப!றி� பிரTதாபி�கேவ இ�ைல. நா�திக+�, பA�தறி5 

வாதி-மான த�ைன எதி��/� ஆ�திக�� பண�கார�மான ஜமீ�தாைர 

ஆதாி�த/� ஐயா பிர,சார� ெச;த/ ேவ>�ைகயாக� ேதா�றிய/ அவ+�A. ஒ� 

வைகயி� த�ைன எதி��/� ேபDவத� �லேம ஐயா தன�A உதவி ெச;கிறா� 

எ�H Cட அவ+�A� ேதா�றிய/. ஐயாவி� ெசா!ெபாழிைவ� ேக1ட பிறA 

அவ� ஆதாி�A� க1சி�A நி,சயமாக ஓ16� ேபாட� Cடாெத�H  >5 

ெச;வா�க8 சில பிாிவின�. அ/ தன�A மைற கமான ேப�தவி எ�H அவ� 

எ%ணினான. கா7கிரைல. ஆதாி�/ ஐயா5� க%ணி�� /ளிகைள ஆதாி�/ 

�தறிஞ�� ேபசிய விேநாத� ெத�5�A� ெத� ேப1ைட�A� ேப1ைட நிக�*த/. 

இர%6  தியவ� கFேம  �� தா7க8 சா�*தி�*த அ�ல/ த7கைள, 

சா�*தி�*த இய�க7கைள இ�H ேத�த� C1டணிக8 �ல� அழி�/ ஒழி�/விட 

 ய�றா�க8. ஐயாேவா கா7கிரைஸ ஆதாி�ேத தீ��/� க1>வி6வா� 

ேபா��*த/. மர�களி� ந�பி�ைக-�, பயப�தி-� உ8ள சில ெதாAதிகளி� நி�ற 

கா7கிரT ேவ1பாள�க8 த7கைள ஆதாி�/ ஐயா ேபச வராம� இ�*தாேல ெபாிய 

உதவி எ�H Cட அ*தர7கமாக எ%ண ஆர�பி�தி�*தா�க8. “ப6�/� ெகா%ேட 

ெஜயி�ேப�” - எ�H கா7கிரT தைலைம ேபசிய ேப,D�A ஒ� பாட� க!பி�தாக 

ேவ%6ெம�H �தறிஞ�� த�பிகளி� அ%ணனாகிய ேபரறிஞ��, வி��பி 

 ைன*/ ேவைல ெச;தா�க8. �தறிஞ�� அ%ண+� பல ேமைடகளி� ஒ�றாக� 

ேதா�றி� ெப�7 C1ட�ைத ஈ��தன�. ‘ப�மி1 ேகா1டா ைலெச�T ரா`ய�’ 

எ�H கா7கிரT இய�க�/�A� ப1ட� ெபயேர P1>யி�*தா� �தறிஞ�. 

 

ெபா/� ேத�த� நட*த/. வா�Aக8 எ%ண�ப1டன.  >5க8 ெவளி வர 

ஆர�பி�த/ேம தி�மைல உ!சாக�தி� /8ளி� Aதி�தா�.  த� நிலவரேம 
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அவ�கF�A, சாதகமாக இ�*த/. ஒ@ெவா�  >5� அவ� கF�A விய�பாக5� 

கா7கிரஸு�A அதி�,சியாக5� ேபாி>யாக5� அைம*த/. இர%6 ��H 

தைல ைறகளாக எழி���பி� ெதாட�*/ ெவ!றி ெப!H வ*த ஜமீ�தா� 

பதிேனழாயிர� ஒ16 வி�தியாச�தி� தி�மைலயிட� ேதா�வியைட*தா�. 

ேதா�விைய ஒ��� ெகா%6 அவேர ெப�*த�ைமயாக அவ+�A. வா��/� Cறி� 

ைக A3�கிவி16� ேபானா�. இய�க� ேதாழ�க8 அவைன ேராஜா�Q மாைலகளா� 

��க, ெச;/ வி1டன�. ேதாளி� அலா�காக� R�கி ஊ�வல� வி1டன�. 

 

 *திய ஆ1சிைய நட�தி� ெகா%>�*த க1சியி� ெப�� தைலக8 மடமடெவ�H 

சா;*தன. “ஐேயா இ�தைன ெபாிய ெவ!றியா!” எ�H இவ�கேள ஏ!H� ெகா%6 

மகிழ� பய�ப6� ெவ!றியாயி�*த/ அ/, மகி�,சிையவிட� பய�ப6� த�ைம-� 

திைக��ேம அதிகமாயி�*தன. ஆ1சி அைம�க� ேபா/மான அHதி� 

ெப��பா�ைம அவ�கF�A� கிைட�/ வி1ட/.  �ைன விட அதிகமான 

இட7கைளேய அவ�க8 எதி�பா��தா� க8. ஆனா� ஆ1சிேய கிைட�/வி1ட/! 

பசி�A ஏதாவ/ உ%ண� கிைட�தா� ேபா/ெம�H ைகேய*தியவ+�A ‘உ8ேள 

வா, வி�*/ பைட�கிேற�’ எ�H தைலவாைழ இைல ேபா16 வைட, பாயச�/ட� 

வி�*/ பைட�தி�*தா�க8 தமிழக ம�க8. ெவ!றி� திைக�ைப-�. ச*ேதாஷ 

அதி�,சிகைள-� தா7கி� ெகா%6 எ.*/ ெசய�படேவ சில நா1க8 ஆயின 

ெவ�றவ�கF�A. 

 

ம�கF�A�, த7கF�A� ந�பி�ைக ஏ!ப1ட ��த தைலவ�கைள 

ஒ@ெவா�வராக� ேபா;� பா��/ ஆசி ெபற� ெதாட7கினா�க8 ெவ�றவ�க8. 

தா7க8 பயி�H வள�*/ ஆளான ஈேரா16� த�/வ�தி� த*ைதயான ஐயாைவ� 

பா��/ வண7கி ஆசி ெப!றன�. அவ�� ெப�*த�ைமயாக அவ�கைள வரேவ!H 

வா��தினா�. �தறிஞ�, ெப�*தைலவ�, எ�H க1சி ேபத�, ெகா8ைகேபத� 

பாராம� ஒ@ெவா� தைலவைர-� ச*தி�/ ஆசி ேகாாினா�க8 அவ�க8. இவ�க8 

இய�க�ைத, ேச�*த சாதாரண மாணவ� ஒ�வனிட� ேதா!றி�*த நிைலயி3�, 

ெப�� தியாகி-� ம�க8 தைலவ�மான காமரா` அவ�க8, “இ/ ம�க8 தீ���. 

மதி�கிேற�” - எ�H மிக5� க%ணியமாக� ேதா�விைய ஒ��� ெகா%டா�, 

வா��தினா�. 

 

இய�க�ைத, ேச�*த �திய ச1டம�ற உH�பின�க8 C>னா�க8. அைம,ச�கைள� 

ேத��ெத6�A� ேவைலைய� கவனமாக, ெச;ய ேவ%>யி�*த/. அ%ண� 

உ1பட அவ�க8 அைனவ��A� ஆ1சியOபவ� �திய/. இ/வைர �ாி*திராத/. 
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எதி��க1சியாக இ��கிறவ� ஓ� அரசிய� க1சி அ+பவி�கிற அசா�திய� 

/ணி,சைல-�, விம�சன� ெச;-� உாிைமகைள -� அ/ ஆ1சி�A வ*த 

மHகணேம இழ*/ வி6கிற/, தி�மைல வைகயறா5� அ�ேபா/ அ*த 

நிைலைமயி� தா� இ�*தா�க8. ஆனா� அ%ணனி� சா/ாிய � நிதான � 

அவ�கF�A� ேப�தவியாயி�*தன. ஆ1சிைய அைம�A�.அ*த ேநர�தி� 

அ%ண� மிக� ெபாHைமயாக5�, நிதானமாக5� நட*/ ெகா%டா�. அைம,ச� 

பதவி�காக� ேத�*ெத6�க�ப1ட ெபய� களி� தி�மைலயி� ெபய�� இட� 

ெப!றி�*த/. 

 

இத!A  *ைதய அைம,ச�கைள� ேபா� கட5ளி� ேம� ஆைணயி16� பதவி� 

பிரமாண� ெச;/ ெகா8ளாம� தமி�� தாயி� ேம� ஆைணயி16, மன,சா1சியி� 

ெபயரா� பதவி� பிரமாண� ெச;/ ெகா%டா�க8 இவ�க8. 

 

இத!A8ேளேய “நாைளயி��*/ தமிழக�தி� ஒ� (பா;�A ��Hப> அாிசி 

ெத�� ெத�வாக� Aவி�/ வி!க�ப6�. தமிழக Lதிகளி� பா3�, ேத+� 

ெப��ெக6�/ ஓட� ேபாகிற/. ��Hப> ல1சிய� எ�றா�க8.  >யாவி1டா� 

ஒ� ப> நி,சய�  */7க8!  */7க8! காண� தவறாதீ�க8, கைத - ேபரறிஞ� 

ெப�*தைக - வசன�, பாட�க8 சீ�தி��த, சி7க� தி�மைலயரச�’’- எ�H ேதா!ற 

க1சியின� கி%டலாக ேமைடகளி� ேபச5�, Dவ�களி� எ.த5� 

ஆர�பி�தி�*தன�. ெபா�ளாதார� பிர�ைஞயி�லாத அரசிய� வா�AHதிகF�, 

உண�,சிகரமான ேத�த� உHதிெமாழிகF� பி�னா� எ@வள5 வ�ைப 

உ%டா�A� எ�ப/ அ%ண+�ேக இ�ேபா/ தா� �ாி*த/. “இ*த வா�AHதிைய 

நிைறேவ!றாவி>�  ,ச*தியி� எ�ைன நிH�தி, ச5�கா� அ>-7க8” - எ�H 

ேமைடயி�  ழ7க� ேபாக இ�H Dவ�களி� ‘ ,ச*தி இ7ேக! ச5�A� இ7ேக! 

��Hப> எ7ேக?’ எ�H எ.த ஆர�பி�தி�*தா�க8. எழி���� >.பி.யி�  �� 

தன�A மH�க�ப1ட அேத ஏ.சி. அைறயி� தி�மைல இ�H அைம,ச� 

அ*தT/ட� தன�A ேவ%>ய பழகிய ஒ� ெப%4ட� த7க� ேபாக இ�ேபா/ 

அவ� அைம,ச ராைகயினா� அ/ இரசாபாசமாகிவி1ட/. எதி�� க1சி� 

ப�திாிைகக8 - ‘ம*திாியா மதன காமராஜனா?’ எ�H தைல��� ேபா16 எழி���� 

>.பி. ஏ.சி. அைற அழகி யா� எ�ற ஆ;வி� இற7கின.  த�  ைறயாக� த*ைத 

 �� ெச;த/ ேபா� அ%ண+� இ�H அவைன� C�பி16� க6ைமயாக� 

க%>�தா�. 
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-------------- 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 19191919    

 

“பதவியி���A�ேபா/ ெச;-� தவH எ�ப/ மைலேம� ெந���� ப!Hவ/ேபால 

எ�லா� க%ணி3� பளிெர�H தவறாம� ெதாிய� C>ய/. அைத� தவி��க 

ேவ%6�” - எ�றா� அ�� அ%ண�. அத!A ேம� தி�ைவ அதிக� வ!�H�தி� 

க%>�கவி�ைல அவ�. பிறைர  க� Dளி�A�ப> க6ைமயான ெசா!களா� 

க%>�க அ%ணனா�  >யா/, தா1ச%ய7கைள அவரா� தவி��கேவ இயலா/ 

எ�ப/ தி�5�A ந�றாக� ெதாி-�. த�+ைடய அரசிய� எதிாிக8 க%களி� 

விள�ெக%ெணைய ஊ!றி� ெகா%6 கா�தி��கிறா�க8 எ�H இ*த நிக�,சியி� 

�ல� தி�5�A ந�றாக� ெதாி*த/. த�+ைடய ஒ@ெவா� தவ!ைற-� பிற� 

Qத�க%ணா> ைவ�/� பா��/� ெகா%>��கிறா�க8 எ�H �ாி*த/. 

ேப,சாளனாக5�, தைலவனாக5�, க1சி� ெதா%டனாக5� ேமைட ேம� நி�H 

பா��த அேத ம�க8 C1ட�ைத� ேகா1ைட அ3வலக7களி� வரா*தாவி3� 

வாயி!ப>களி3� இ�H மHப> பா��த ேபா/ பயமாயி�*த/. இ�தைன C1ட � 

தா7க8 நிைன�த காாிய� நிைன�தப> நட�காவி1டா� எ�ப> உடேன எதிாியாக 

மாH� எ�பைத எ%ணி மிர1சியாயி�*த/. ஆ1சி�A வ�வத!A  � இ�*த 

ைதாிய� இ�ேபா/ பயமாக மாறியி�*த/. 

 

தி�மைலைய� ெதாழி� வள�,சி ம*திாி எ�H ேபா1>�*தா�க8. அ/வைர 

அவ+�A� ெதாி*தி�*த ெதாழி�க8 நாடக �, சினிமா5�தா�. இர%ைட-� 

தவிர ��றாவதாக ஏதாவ/ ஒ� ெதாழி� அவ+�A� ெதாி-மானா� அ/ ெவH� 

ேமைட� ேப,D�தா�. 

 

“எ�ப>, சமாளி�ப/?” எ�H தனிேய அ%ணைன, ச*தி�/� ேக1டா� அவ�. 

அ%ண� ெம�ல, சிாி�தா�. 

 

“இலாகாவி� ப>�த அதிகாாிக8, விவர� ெதாி*த ஐ.ஏ.எT. எ�லா� இ��கிறா�க8. 

நைட ைற அவ�கF�A� ெதாி-�.” 

 

“அதிகாாிகைள ந�பலாமா? அவ�க8 எ�ேலா��  *திய அரசி� பல ஆ%6க8 

இ�*தவ7கதாேன?” 
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இைத� ேக16 அ%ண� ேம3� சிாி�தா�. “த�பி அரDக8 மாறலா�. ஆனா� 

அரசா7க� மாறா/. இ*திர� மாறினா� இ*திராணி-� இ*திரேலாக�/ நடன 

அழகிகF� மாறிட ேவ%6ெம�ற அவசியமி�ைல. மாறி வ*தி��A� �திய 

இ*திர+�A ஏ!றப> ஆ> மகி�வி�க அவ�கF�A� ெதாி-�.” 

 

அ%ணனி� இ*த உவைமயி� அவ+ைடய ச*ேதக�/�A விைட இ�*த/. 

த�+ைடய ஐய�பா1ைட� ெதளிவி�பத!A அ%ண� Cறிய உவைமயி� அழகி� 

ெந6ேநர� ெம;�மற*தி�*தா� அவ�. 

 

ேத�த3�A  � அவ�கFைடய இய�க� அறிவி�தி�*த இர%6 ெகா8ைக� 

பிரகடன7கைள அ � ெச;வதி� இ�ேபா/ சி�க� எ.*த/. அரசி� தைலைம, 

ெசயலாள�� நிதி�/ைற� காாியதாிசி-� அைவ நைட ைறயி� சா�தியமாக 

 >யாத ெகா8ைகக8 எ�H பலமாக� த6�/  16�க1ைட ேபா1டா�க8. 

 

‘��Hப> ல1சிய� - ஒ� ப> நி,சய�’ - எ�ப/ ெசா�ல அழகாயி��கிற/. ஆனா� 

நைட ைறயி� அ�ப>, ெச;தா� ெபா�ளாதார ாீதியாக அரசா7க� திவாலாகி 

வி6� எ�றா�க8 அதிகாாிக8. இர%டாவ/ சி�க� அைம,ச�களி� ச�பள� 

ப!றிய/. த7க8 க1சி அைம,ச�கF�A  *திய ஆ1சியி� அைம,ச�க8 வா7கி� 

ெகா%>�*த ச�பள�தி� பாதி, ச�பளேம. ேபா/மான/ எ�H Cறியி�*தா� 

அ%ண�. 

 

“ம!ற மாநில7க8, நா6களி� அைம,ச�க8 ெபH� ச�பள7க8 வசதிகைளவிட 

இ7A அவ�க8 வா7A� ெதாைக மிக� Aைற5, அைத ேம3� Aைற�தா� காணா/. 

ம�கF�A அைம,ச�க8 ேம� ேவH வைகயான ச*ேதக7க8 வ��.  >வி� 

நீ%டநா8 கைட பி>�க  >யாத ஒ�வைக ‘சீ� Tட%1’ ஆகிவி6� இ/. 

நைட ைற�A ஒ�/ வரா/” எ�றா�க8 அதிகாாிக8. இைத அ%ண� சிாி�தப> 

ேக16� ெகா%>�*தா�. அவ+� உட� இ�*தா�. ‘சீ� Tட%1’ எ�H அவ�க8 

பய�ப6�திய வா��ைத அவ+�A ஆ�திர�1> வி1ட/. “இ*த� பதவியி� 

ச�பள � வ�மான � எ7கF�A� பி,ைச�காD�A, சம�. ேபச, ெச�3� 

ஒ@ேவா� இய�க� C1ட�/�A� ஐJH (பாெய�H ைவ�ேதாமானா� மாத மாத� 

நா7க8 ஐ�பதினாயிர� Cட, ச�பாதி�கலா�” எ�H சீறினா� அவ�. 
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“அைம,சரான பி� அரசா7க� பயண�ப>, அலவ�Dகைள� ெப!H� ெகா%6 

C1ட7களி� பண� ைக நீ1> வா7Aவ/ எ�ப/ நாளைடவி� ஒ� வைக ல=சமாக 

மாறிவிட ேந��” என அதிகாாிக8 மீ%6� AH�கி1டேபா/  �ைனவிட 

ஆ�திரமைட*த தி�ைவ அ%ண� சமாதான�ப6�தினா�. “க1சி-� ஆ1சி-� 

ஒ�றி�ைல” எ�பைத அவ+�A விள�கினா�.  >வி� ப> அாிசி� தி1ட�ைத, சில 

இட7களி� ம16� பாீ1சா��தமாக அ � ெச;/ பா��க அதிகாாிக8 அைர 

மன�ேதா6 இண7கினா�க8. காபின1 அைம,ச�க8 பாதி ச�பள விஷய�தி� 

அவ�க8 அதிக� தைலயி16  .,ச�பள ேம ெபHமாH வ!�H�தவி�ைல. �திய 

ஆ1சி-�, �திய ம*திாிகF� நாளைடவி�  .,ச�பள�தி� அவசிய�ைத� 

தா7கேள �ாி*/ ெகா8வா�க8 எ�H வி16 வி1டா�க8. அதிகாாிகளிட � ஆ1சி 

அைம�பிட � அ%ண+�A இ�*த நிதான� ம!ற� த�பிகF�A விய�Q1>ய/. 

அ%ண+�A� பய�ப1டைத விட அதிகாாிக8 தி�5�A அதிகமாக� 

பய�ப1டா�க8. தா�5 மன�பா�ைம� காரணமாக, சில சாதாரண நிக�,சிகைள� 

Cட� தன�A இைழ�க�ப1ட ெபாிய அவமான7களாக� �ாி*/ ெகா%டா� தி�. 

ஒ� ��த ஐ.ஏ.எT. அதிகாாி ெதாழி� வள�,சி� /ைறயி� காாியதாிசியாக 

இ�*தவ� ைப� �ைக�பைத ெந6நா8 வழ�கமாக� ெகா%>�*தா�. அவ� தன�A 

 � சாிசமமாக அம�*/ ைப� �ைக�பைத� தி� வி��பவி�ைல. எ�னதா� 

சம�/வ�, ெபா/ைம, எ�H ேபசினா3� தி�விட� ‘ஃ�]ட�’ அதாவ/ 

ப>�பறிவ!ற  ர16 நில� பிர��/வ மன�பா�ைமேய வி=சி நி�ற/. இதனா� 

அ*த� ெதாழி� வள�,சி எ�Tப�1ைட உடேன ேகாழி வள���� /ைற இய�Aநராக 

மா!றி� R�கி�ேபா16� பழி வா7கினா� அவ�. தைலைம, ெசயல� எ@வளேவா 

ெசா��� பா��தா�: “நUட� உ7கF�A�தா�. அ*த அதிகாாி பல நா6கைள, 

D!றி� பா��தவ�. ெதாழி� வள�,சியி� இ�H நா� அைட*தி��A� சில 

உயர7கF�A அவ�தா� காரண�. ெபாிய நி�ணைர நீ7க8 இழ�கிறீ�க8” எ�H 

தைலைம, ெசயல� Cறியைத அவ� ஏ!கவி�ைல. ெதாழி� வள�,சி நி�ண� ேகாழி 

வள��க� ேபானா�. மீ� வள����/ைறயி� மிக5� ஜூனிய� அதிகாாியாயி�*த 

இளவழக� எ�பவைர� த� இலாகாவி� ெசயலாளராக� ேபா6மாH ஏ!பா6 

ெச;/ ெகா%ட தி�, க1சி�A� இய�க�/�A�, க1சி ஆ1சிகF�A�, இய�க 

ஆ1சிகF�A� ஒ�/வராத அதிகாாிகைள� ப*தாட5�, மா!ற5� அவ� ஒ� கண� 

Cட� தய7கவி�ைல. இ*த விஷய�தி� அ%ணனிடமி�*த நிதான �, 

ெபாHைம-� அவனிட� இ�ைல. இரகசியமாக� க1சியி� அ>ம1ட�/ ஊழிய�க8 

ம�தியி� அவ+ைடய ெச�வா�A ெம�ல ெம�ல அதிகமாகி வள�*த/. - 

ேத�*ெத6�/ ஒ16� ேபா1டவ�கF�A ம16 மி�றி� த7கைள� ேத�*ெத6�காத 

ம!றவ� கF�A� வா�களி�தவ�கF�A� ேச��/�தா� தா7க8 ஆ1சி 
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நட�/கி�ேறா� எ�H அ%ண� �ாி*/ ெகா%>�*தா�. தி�ேவா த7க8 

க1சி�காக5� த7கF�A வா�களி�தவ�கF�காக5� ம16ேம ஆ1சி 

நட�/வதாக� �ாி*/ ெகா%>�*தா�. ஓ� அரசா7க� அ�ல/ ஆ1சி எ�ப/ 

யாரா� நட�த�ப6கிற/ எ�பைத விட யா��காக நட�த�ப6கிற/ எ�பைத 

ஜனநாயக ாீதியாக� பா��பத!A அவ� மன� ேபா/மான அள5 ப�Aவேமா, 

விசால நிைலேயா ெப!றி��கவி�ைல. ஓ� ஆ1சி எ�ப/ அத!A வி��பி 

வா�களி�தவ�க8, எதி��/ வா�களி�தவ�க8, இ�வ�ைடய வாி� பண�தி��*/� 

வ�மான�தி��*/ேம நட�த�ப6கிற/ எ�ற உண�5 அ%ண+�A ஒரள5 

இ�*த/. த�பிக8 பல��A அ*த உண�5 இ�ைல. 

 

அ*த� க1சியி� ெதா%ட�க8, அ>ம1ட�/ ஊழிய�க8 சிறிய காாிய7கF�காக� 

ெபாிய பதவிகளி� இ��பவ�கைள� ேத>� ேகா1ைட�A வர ஆர�பி�தா�க8. ‘அ*த 

இ�Tெப�டைர மா!ற ேவ%6�. இ*த >.இ.ஒ. ைவ� R�க ேவ%6�. அ*த 

ஆ�.>.ஒ, கத� ேபா6கிறா�. இ*த சி.>.ஒ. ந�ம ஆFக ெசா�றைத� ேக�கறதி�ைல’ - 

எ�H இ�ப> வ*தவ�கைள� தி� அரவைண�/ ஆவன ெச;ய  !ப1டதா� க1சி 

வ1ட�தி� அவ+ைடய ெச�வா�A உHதி�ப16� ெகா%>�*த/. �/��/ 

ஊ�களி� ஏ!ப1ட இ% டT1ாிய� எTேட1க8 எ�ற ெதாழி! ேப1ைடகளி� 

இடவசதி, மி�சார வசதி - கட� வசதிகFட� க1சி ஆ1கF�A நிைறய 

வா;���கைள அளி�தா�. L16�A�, ேகா1ைட�A� க1சி ஆ1க8 நிைறய 

அவைன� ேத> வ*தா�க8. ஒ� அதிகாாி-�, க1சி ஆ1கF� ஒேர சமய�தி� 

அவன/ அ3வலக அைறைய� ேத> வ*தா� அதிகாாிைய� கா�தி��க, 

ெசா��வி16� க1சி ஆ1கைள�தா� உடேன  த�� ச�தி�தா� அவ�. 

அ%ணேன Cட இ�ப>, ெச;ததி�ைல. பல ெபாிய அதிகாாிக8 இ/ப!றி� 

தைலைம, ெசயலாள� �ல� அ%ணனிடேம �கா� Cட, ெச;தி�*தா�க8. 

 

பதவி ஏ!ற5ட� எழி�����A� ேபா; >ராவல�T ப7களாவி� ஒ� ெப%4ட� 

தா� த7கி அ/ ரசாபாச மாகி வி1டதா� அத� பி� ஆேற. மாத7க8 வைர தி� 

அ*த� ப�கேம ேபாகவி�ைல. பி�� க1சி மகாநா6 ஒ�றி!காக அவ� அ7ேக 

ேபாக ேந�*த/. அ�ேபா/ ேத�த�� அவனிட� ேதா!H ஜமீ�தாரான சி�ன 

உைடயா� ஊாி� இ�*தா�. ம*திாி எ�ற  ைறயி� உ8ப1டண�தா��A அவ� 

�ல� சில காாிய7கைள, சாதி�/� ெகா8ள ேவ%>யி�*த/. க1சி, சா�ப!ற 

 ைறயி� சில உ8ப1டண�/� ெபாியவ�க8 அவ+�A ஒ� வரேவ!�� ெகா6�க 

வி��பி� ேத>�ேபா; அைழ�தா�க8. அ�ேபா/ அவ+8ள�தி� ஆழ�தி� �!ற> 

நாக�ைத� ேபா� D�%6கிட*த பழிவா7Aகிற உண�5 சீறி� படெம6�த/. ஒேர 
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க��� இர%6 மா7கா;கைள அ>�க வி��பினா� அவ�. ஜமீ�தாேர 

தி�மைலைய� ேத>வ*/ கா�� வி.கிறா� எ�H ஊ�� பாமர ம�க8 ேபD�ப> 

ெச;ய ேவ%6� எ�H அ�ேபா/ அவ+�A� ேதா�றிய/. 

 

“உ8ப1டண� எ�ப/ உைடயா�ைடய/. நா� அ7ேக வர4�னா உைடயா�� 

ராணி-ேம வ*/ ேநாிேல எ�ைன  ைறயா அைழ,சாக4�. இ�லா1> வர 

 >யா/” - எ�H அட� பி>�தா� தி�. இ�ப> அவ� நிப*தைன ேபா1ட/� 

உ8ப1டண�/� பிர க�கF�A� த�ம ச7கடமாக� ேபாயி!H. பர�பைர� ெபாிய 

மனிதரான உைடயா� ேத�த�� அவனிட� ேதா!ற அவமான� ேபாதாெத�H 

இ�ேபா/ அவைனேய ேத> வ*/ அைழ�பத!A ஒ��வாரா எ�H எ%ணி� 

தய7கினா�க8. 

 

ஒ� ேவைள உைடயா� அவைன அைழ�க இண7கி வ*தா3� வ*/விடலா�. 

ராணி-� உட� வ�வெத�ப/ எ�ப>  >-�? எ�ெற�லா� ேயாசி�/� Aழ�ப 

ேவ%>யி�*த/. ேபாகாத ஊ��A வழி ெசா�வதாக இ�*த/ அைம,சாி� 

நிப*தைன. ஆனா� அைம,சரான தி�5�ேகா ஊரறிய, உலகறிய� த�னிட� 

ேதா!ற  �னா8 அைம,ச��  �னா8 ஜமீ�தா�மான உைடயா� A6�ப சகித� 

த�ைன� ேத> வ*/ உ8ப1டண�/�A அைழ�தா� எ�H பாமர ம�க8 ேபசி� 

ெகா8ள, ெச;/ விட ேவ%6� எ�பதி� அதிக அ�கைற இ�*த/. அதனா� ஊ� 

உலக�தி� த�+ைடய மாியாைத C6� எ�H இரகசியமாக ந�பினா� அவ�. 

எ*த >.பி.யி� ஒ� ெப%4ட� தா� த7கிய/ ெவளி�ப16� தன�A� 

த!கா�கமான அபவாத�ைத ஏ!ப6�தியேதா அ*த Y.பி.யி� ஜமீ�தா��, ராணி-� 

ேத> வ*/ த�ைன அைழ�தா�க8 எ�H ப�திாி�ைகயி� �ைக�பட�ேதா6 ெச;தி 

வர, ெச;/விட ஆைச�ப1டா� அவ�. 

 

உ8ப1டண�/� பிர க�களி� வய/ ��த ஒ�வ� /ணி*/ உைடயாாிடேம ேநாி� 

ேபா; “ெபாிய மனD ப%ணி ஊ� ந�ைமைய உ�ேதசி�/ நீ7க ம*திாிைய ேநாிேல 

ேபா; அைழ�க+�”-எ�H ேவ%>� ெகா%டா�. ஜமீ�தா�� பர*த 

மன�பா�ைமேயா6 அத!A இண7கினா�. ‘பணி-மா� எ�H� ெப�ைம’- எ�ற 

பழெமாழி�A உைடயா��, ‘சிHைம அணி-மா� த�ைன விய*/’ எ�ற 

பழெமாழி�A அைம,ச� தி�5� உதாரண7களா; இ��பதாக அைழ�க� ேபான 

ெபாியவ��A� ேதா�றிய/. 
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ஜமீ�தா��, ராணி-� தி�ைவ� ேத>, ெச�ற ேபா/ D!றியி�*த எ�ேலா�� 

காண ஒ� நிமிஷ� அவ�கைள நிH�தி ைவ�ேத தா� உ1கா�*தப> ேபசினா� தி�. 

அ6�த நிமிஷ� அவ�கைள உ1கார, ெசா��வி16 இ�ெனா� த�ம ச7கடமான 

நிப*தைனைய ெம�ல அவ�களிட� ெவளியி1டா�. ஆனா� உைடயா� அைத� 

ேக16� �� Hவ� Q�தா�. 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 20202020    

 

சி�ன உைடயாைர-� ராணிைய-� தி� சில கண7க8 நிH�தி ைவ�ேத ேபசிய/ 

உடனி�*த ம!றவ�கF�A அ@வளவாக� பி>�கவி�ைல. எ�தைன ெபாிய 

பதவி-�, பவிஷு� வ*தா3� அவேனா6 உட� பிற*த Aணமாகிய த>�தன� 

இ�+� அவேனா6 ேச�*ேத இைண*தி��ப/ ேபால�தா� ேதா�றிய/. 

த>�தன � பழிவா7A�  ைன��� ெப�*த�ைம இ�ைமயி� 

அைடயாள7களாக� ேதா�றின. தன�A உ8ப1டண�தா� ெகா6�க இ��A� 

வரேவ!ைப அர%மைன வாச�� ேமைட ேபா16 அளி�தா�தா� ெப�ைம எ�H 

திY� என ேவெறா� விதமாக அட�பி>�க ஆர�பி�தா� தி�. ெகா=ச� வி16� 

ெகா6�க ஆர�பி�தி��A� ஜமீ�தாைர அவ� ேம3� அதிகமாக, ேசாதைன 

ெச;வதாக உடனி�*த எ�ேலா��A� ேதா�றிய/. ெபாHைம இழ*/ சி�ன 

உைடயா� ேகாபி�/� ெகா%6 ெவளிேயற� ேபாகிறா� எ�ேற அ�ேபா/ 

எ�ேலா�� எதி�பா��தா�க8. ஆனா� உைடயா� த7க�க�பியாக இ.�த 

இ.���A வ*தா� “அத!ெக�ன? ெச;தா� ேபாயி!H” எ�H தி�வி� 

ேவ%6ேகாF�A உட� இைச*/ வி1டா� அவ�. த�+ைடய பரமைவாி-�, 

எதி��க1சி�கார��, த�னிட� ேத�த�� ேதா!றவ�மாகிய ஜமீ�தாேர த�ைன 

மதி�/� பய�ப6கிறா� எ�H எழி���� ஊ� ம�களிட� ஒ� பிரைமைய 

உ%டா�கி விட ேவ%6ெம�H தி� நிைன�தா�. ஆனா� கால�/�A�, 

ச*த��ப�தி!A� ஏ!ப� த7கைள மா!றி� ெகா8வதி� வசதி-8ளவ�க8 தி�ைவ 

விட� /ாிதகதியி� இ��பைத அ*த� கணேம நி(பி�தா� ஜமீ�தா�. அவ� 

அள5�கதிகமாக வி16� ெகா6�/� தணி*/ ேபாவ/ தி�5�ேக ஆ,சாி ய�ைத 

அளி�த/. தா� அதிக� ப>�ப!றவ�. ஒ.�க�ைத ந�பாதவ�. ப�தி 

சிர�ைதகைள� �ற� கணி�பவ�, இ�*/� த�ைனவிட ந�லவ�க8 தன�A 

மதி�பளி�ப/ அவைன விய�பி� ஆ��திய/. ஒ� கட5ேள இ�ைல எ�H 

எ.தி-�, ேபசி-� வ*த அவ� இ�ேபா/ உலக�தி� ��H கட58க8 

இ��கிறா�கேளா எ�H Cட எ%ண� ெதாட7கினா�. பண� பதவி எ�ற இர%6 

�திய கட58கேளா6 ப�த�க8 ந�பிய பைழய கட5F� ெச�வா�A 
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அதிகமி�லாம� ம7கலாக இ��கிறாேரா எ�H அவ+�A� ேதா�றிய/. பண � 

அதிகார � - அதாவ/ பண�தா� வ�கிற அதிகார �, அதிகார�தா� வ�கிற 

பண � இைவ இர%6ேமய!H ெவH� ந�பி�ைகைய ம16ேம ெபாH�தி��கிற 

பைழய கட5ைள ெம�ல ெம�ல� பதவியிற�க� ெச;/ ெகா%>��பதா; 

அவ+�ேக நிைன�க� ேதா�றிய/, பண �, பதவி-� அதிகார � உ8ளவ� 

ச�கவிேராதியாயி�*தா�Cட ம!றவ�க8 அவைன ம�னி�/ மதி�க� 

தயாராயி�*தா�க8. பண �, அதிகார �, பதவி-மி�லாதவ� எ�தைன ெபாிய 

ஒ.�க சீலனாக5� ெபா/நல ஊழியனாக5� இ�*தா3� அவைன ம�க8 

ெபா�1ப6�த� Cட� தயாராயி�ைல. அதிகார�/�A அ=சினா�க8. பண� ைத� 

ப�தி ெச;தா�க8. பயப�தி இ*த ாீதியி�தா� இ�*த/. எழி���ைப, ேச�*த 

அவ+ைடய க1சி� ேதாழ�க8 அவ+ைடய அ*தர7க�ைத� �ாி*/ ெகா8ளாம�, 

“அ%ண� உ8ப1டண�/�கார7க வரேவ!ைப ஏ!H� ெகா8ள� Cடா/” - எ�H 

ெசா��� ெகா%>�*தா�க8. அவேனா உ8 ப1டண�/ ம�கF� ஜமீ�தா�� 

த�ைன வரேவ!H வண7கி� பணிவத� �ல� - த� மாியாைதைய உய��தி� 

ெகா8ள  ய�H ெகா%>�*தா�. வரேவ!� எ�H உ8ப1டண�/�கார�க8 

ெசா�னா3� ெசா�னா�க8, அைத ஒ� சா�காக ைவ�/�ெகா%6 அவ� தாேன 

த� ஆ1கைள வி1ேட எ�லா ஏ!பா6கைள-� தட�டலாக, ெச;ய, ெசா�னா�. 

அம��கள� ப6�தினா�. 

 

அ7ேக எழி����� ேதர>யி��*/ உ8ப1டண� அர%மைன வாச�வைர  �ப/ 

இட7களி� அல7கார வைள5க8 ேபாட ஏ!பா6 ெச;ய�ப1ட/. ‘ம�க8 மன7 

கவ�*த அைம,சேர வ�க வ�க!’, ‘எழி����� த*த ஏ*தேல வ�க வ�க!’ எ�ப/ 

ேபா� வாசக7க8 அ*த வைள5கைள அணிெச;தன. வா�ப வயதி� வா; Cசாம� 

த�ைன ‘பாTட�1’ எ�H தி1>ய அேத சி�ன� கி�Uணனிடமா இ�தைன 

பணி5�, நய �, அட�க � வ*தி��கி�றன எ�பைத� தி�வினா� ந�பேவ 

 >யவி�ைல. சி�ன� கி�Uணனிட� மாHத3�, வள�,சி-� ெதாி*தன. த�ைன� 

ெபாH�/, சி�ன� கி�Uணனிட� ஏ!ப1>�*த அேத மாHத� அவைன� 

ெபாH�/� த�னிட� ஏ!படவி�ைல எ�ப/� தி�5�A� �ாி*த/. ஜமீ�தா��A 

உட�� ��� வ*தேதா6 மன � ��/� கனி*தி�*த/. அவ+�ேகா உட� 

ம16ேம ��/  !றியி�*த/. த� ஆ1கைள ஏவிவி16 உ8ப1டண வரேவ!பி� 

வான ேவ>�ைக ப1டாD எ�லா� ஒ�H Aைறயாம� தட�ட� படேவ%6� எ�H 

ஏ!பா6 ெச;தா�. 
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சி�ன உைடயாாிட � சில� ம*திாி தி�மைல ராச+�A உ8ப1டண�தி� 

வரேவ!�� த�வைத ஆ1ேசபி�தா�க8. ேத�த�� அவ��A ஆதரவாக5� 

தி�மைல�A எதிராக5� ேவைல ெச;த தி�மைலயி� ைம�/னேன க6ைமயாக 

எதி��தா�: “ஒ.�க7. ெக1டவ7கF�A எ�லா� வரேவ!� ஒ� ேகடா, அதிேல 

பா�பைர� ெபாிய ம+ஷரான நீ7க ேவற ேபா;� ைக க1> வா; ெபா�தி 

நி!க4�கிற/ என�A அறேவ பி>�க�V7க! நா� எெலb�ேல ேதா�/� ேபானா 

3� நம�A ஒ� க1சி இ��ேக?” 

 

“அெத�லா� சாிதா��பா! ஆனா, இதிேல அரசியேலா க1சிேயா ேவ%டா�+ 

பா��கிேற�. எ*த� க1சியானா� எ�ன? ஏேதா இ*த ஊ��கார� ஒ��த� 

ெஜயி,D ம*திாியாகி வ*தி��கா�. இைத� பாரா1டற/ேல த�� ஒ%+மி�ேல” 

எ�றா� ஜமீ�தா�. 

 

“நீ7க ெப�*த�ைம கா1> மதி�கிற/�A இ*த ஆ8 பா�திரமி�ேல! Y.\.யிேல 

ெபா�பைல விவகார�திேல சி�கி இரசாபாசமாகி� ேபாVTகாரைன அைற=ச�ப 

அ/ ெபாிய விவகார� ஆகாம� கா�பா�தினி7க. இ�+� எ�தினிேயா ெச=சீ7க. 

அ/�க��ற � எெலகஷ� மீ1>7கிேல எ�லா� உ7கைள-� உ7க 

A6�ப�ைத-� ப�தி இ*த ஆF தாHமாறாக� தா� ேபசினா�” 

 

“இ��க16ேம! எதிாி ெப�*த�ைமயா நட*/�க�ேல�+ நா � அவ7கி1ட� 

ெப�*த�ைமயி�லாேம. நட*/�க4மா, எ�ன?” 

 

த�ைன, சா�*தவ�கF�, த� க1சி�கார�கF� எ.�பிய ஆ1ேசபைணகைள 

எ�லா� ெபா�1ப6�தாம� ஜமீ�தா�� அவ� /ைணவி-�  �நி�H ஏ!பா6 

ெச;தவ�கF�A உதவியாக உ8ப1டண�/ அர%மைன வாயி�� அ*த 

வரேவ!ைப� பிரமாதமாக நட�தினா�க8. ெபாிய த16 நிைறய� பழ7கைள நிர�பி 

அவனிட� அைத� ெகா6�/ வரேவ!றா�, ஜமீ�தா�. ஊேர அதிசயி�த/. 

 

“சி�ன வயசிேல எ�ென�னேவா விேராத� எ�லா� இ�*தி��கலா�. அ/ 

ெபாிசி�ேல! இ�ப� பா�7க... யாாிட�திேல ேதா�/� ேபானாேரா அ*த ஆF�ேக 

அர%மைன வாச�ேல வரேவ!�� ெகா6�கிறா�... ‘ெக1டா3� ேம� ம�க8 ேம� 

ம�கேள! ச7A D1டா3� ெவ%ைம த��’+ ெதாியாமலா பா>வ,சா�? ெபாிய 
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ம+ச� ெபாிய ம+ஷ� தா�” - எ�H ஊரா� ேபசி� ெகா%டா�க8. ஆனா� 

தி�வி� க1சிைய, ேச�*தவ�க8 ேவெறா� �ரளிைய� கிள�பி� 

ெகா%>�*தா�க8. “ேதா!H ெநா>�/� ேபான ஜமீ�தா� ஊாி� 

மைலய>வார�தி� JH ஏ�க� நில�பர�பி� ஒ�ெபாிய சிெம%1 ெதாழி!சாைல 

ெதாட7க� ேபாகிறா�. �திய ெதாழி� வள�,சி ம*திாியாகிய தி�வி� தய5 அத!A� 

ேதைவ�ப6� எ�H க�தி இ�ேபாேத அவைன� பாரா1> வரேவ!H இ�ப> 

வைள�/� ேபா6கிறா�. ேசாழிய� A6மி D�மாவா ஆ6�?”... தி�ேவ இ*த� �ரளி 

ெபா; எ�பைத அறிவா�. ஆனா3� மH�கவி�ைல. ஜமீ�A6�ப�தி� 

ந!ெபயைர� கா�பா!Hவ/ த� கடைமயி�ைல எ�H வி16வி1டா�. 

உ8ப1டண�/ வரேவ!��A� பதிலளி�/� ேபDைகயி� தி� மீ%6� ெபா> 

ைவ�ேத ேபசினா�. “க%ெகா8ளா� கா1சிைய.. எ�Hேம க%>��க  >யாத 

விேநாத� கா1சிைய இ*த ஊ� இ�H கா%கிற/. ஊ� ேப� ெதாியாத அநாைதயான 

இ*த ஏைழ� தி�மைலராச� ேத�த�ேல ெவ!றிவாைக P> அைம,சனாக5� பதவி 

ஏ!H வ*திராத ப1ச�தி� ெச�வ, சீமா�க8 நிைற*த இ*த உ8ப1டண� இ�ப> 

வரேவ!க  � வ*தி��Aமா? இ�தைன ெப�*தைலக8 பயப�திேயா6 

பழ�த16�கைள� ைகவ��க, Dம*/ எதி�ெகா%6 வ*தி��பா�களா? 

அர%மைனகளி� வாயி�க8 இ�ப> எ�லா� அகல� திற*தி��Aமா? 

ேகா1ைட�A8ேளதா� Oைழய வி1>��பா�களா? அ*த� ேகா1ைடைய நா7க8 

பி>�திராவி1டா� இ*த� ேகா1ைட�A8 இ�தைள மாியாைத எ7கF�A� 

கிைட�தி��Aமா?” 

 

இ�ப> அவ� ேப,ைச� ெதாட7கிய/� சி�ன உைடயா� மன� வ�*தினா�. 

ஒ�வித உ8ேநா�க � இ�லாம� தா� கா1>ய ெப�*த�ைமைய அவ+� 

அவன/ க1சி ஆ1கF� இ�ப>� ெகா,ைச�ப6�திய/ அவ��A� பி>�கவி�ைல. 

தா� சிெம%1 ெதாழி! சாைல�காக�தா� இைத எ�லா� ெச;வதாக ஏ!ெகனேவ 

தி�வி� க1சி ஆ1க8 பர�பியி�*த �ரளி ேவH அவ� கா/ வைர எ1>யி�*த/. 

‘ம�ன�� ராணி-� எதி�ெகா%6 வரேவ!காவி1டா� நா� உ8ப1டண�/ 

வரேவ!பிேலேய கல*/ ெகா8ளமா1ேட�’ - எ�H அவ�  ர%6 பி>�த 

காரண�தா� தா� ஒ/7கி நி�H ஊரா��A� த�மச7கடமாகி விட� Cடாேத எ�H 

தா� சி�ன உைடயா� இதி� கீேழ இற7கி வ*/ ேவைல ெச;தா�. தம/ ப%� 

தவறாக வியா�கியான� ெச;ய�ப6வைத� ப�ைல� க>�தப> ெபாH�/� 

ெகா%டா� அவ�. அ!ப�களிட� ெப�*த�ைம கா16வ/ Cட ஆப�தான/ எ�H 

இ�H அவ��A ெம�ல ெம�ல உைற�த/. ெப�*த�ைமைய� �ாி*/ ெகா8ள 
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 >யாத C1ட�/�A ந6ேவ ெப�*த�ைமயாக இ��பேத தவறானேதா எ�H� 

ேதா�றிய/ அவ��A. 

 

தி� ேபச� ெதாட7கிய சிறி/ ேநர�/�ெக�லா� சி�ன உைடயா��, ராணி-� 

C1ட�தி��*/ ெம/வாக எ.*/ ெவளிேயறி அர%மைன�A8ேள ேபா; 

வி1டா�க8. அைத அவ�க8 அ�ப>, ெச;திராவி>+� அ/ ஒ� வா� ஆ51 

மாதிாிதா� இ�*த/. சி�ன உைடயா� ெவளிேயறிய/� அவ� க1சி�கார�கF� 

ேவH பல�� Cட ெவளிேயறி வி1டா�க8. கைடசியி� C1ட�தி� மீதமி�*த/ 

தி�5� அவ� ஆதரவாள� கF�தா�. த�ைன�பாரா1>ேயா �க�*ேதா Cட 

அவ� ேபச ேவ%6ெம�H சி�ன உைடயா� எதி�பா��கவி�ைல. உபசார 

வா��ைதகைள� Cட அவ� வி��பியி��கவி�ைல. ஆனா� த�ைன-� த�ைன, 

ேச�*தவ�கைள-� ஏேதா காாியமாக ேவ%6� எ�றா� க.ைதயி� 

கா�கைள�Cட� பி>�பா�க8 - எ�ப/ ேபா�றெதா� ெதானியி� அவ� சி�தாி�க 

 ய�ற/ அவ��A உ8Fற� ைத�/ ேவதைன உ%டா�கி வி1ட/. அத�பி� 

அ*த�C1ட�  >கிறவைர அவ� அர%மைனயி��*/ ெவளிேய வரேவயி�ைல. 

தி�5� C1ட�  >*த5ட� அவாிட� ேபா;, ெசா�� விைட ெப!H� 

ேபாகவி�ைல. சி�ன உைடயாைர� த*திரமாக� C1ட�தி!A வரவைழ�/ 

அ>ைம�ப6�தி வி1ேடாெம�H ஆணவமானெதா� தி��திேய அவ+8 

நிர�பியி�*த/. உ8ப1டண�/� ெபாிய மனித�க8 பல� மHநா8 காைலயி� 

 த�ேவைலயாக ஜமீ�தாைர� பா��/, “நீ7கதா� ெபாிய மனD ப%ணி 

ம�னி�க4�! அவ��A� ேபச�ெதாி=ச ல1சண� அ@வள5தா7க...” எ�H 

வ��த�ப1டா�க8. சி�ன உைடயா� அத!A� பதிேல ேபசவி�ைல. சிாி�தப>ேய 

காைல� ப�திாிைககைள எ�லா� எ6�/ வ*தவ�களிடேம ெம�ல நீ1>னா�. 

 

‘ெதாழி� வள�,சி அைம,ச��A, ெசா*த ஊ� வரேவ!�. அவாிட� ேதா!ற 

ஜமீ�தாேர வரேவ!ைப  � நி�H நட�தினா�’ எ�H பட7கFட� ெச;திக8 

ெவளியாகி இ�*தன. சி�ன உைடயா� சா�*தி�*த க1சி� ப�திாிைக ஒ�H ம16�, 

‘ம*திாியி� ப%ப!ற ேப,ைச� ேக16  �னா8 அைம,ச� ெவளிநட��’ - எ�H 

ெவளி யி1>�*த/. 

 

அேத சமய�தி� தி�வி� க1சிைய, ேச�*த இைளஞ�க8, “ஜமீ�தா��A ந�ல P6 

ெகா6�தீ7க. ேந�/ உ7க ேப,D டா�பாயி�*/,சி அ%ேண!” எ�H அவைன� 

�க�*/ ெகா%>�*தா�க8. சி�ன உைடயாைர எதி��A� அவைன ெகா�� சீவி 

வி6வ/ அவ�கF�A, Dலபமாயி�*த/, சி�ன உைடயாேரா தா� ெவளிநட��, 
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ெச;ததாக நி]T ேபா1>�*த த� க1சி� ப�திாிைக�A “நா� ெவளிநட�� எ/5� 

ெச;யவி�ைல. தவி��க  >யாத ேவH ேவைலயி�*ததா� நா+� எ� மைனவி-� 

பாதி� C1ட�தி� ெவளிேயற ேந�*த/” எ�H விள�க� எ.தி அ+�பி� பிரDாி�க, 

ெச;தா�. 

 

அ*த விள�க�ைத அவ� எ.தி ெவளியி1ட/ ேவ%>யவ�கF�A� அவ� 

க1சி�கார�கF�A� பி>�கவி�ைல. “ஏ� இ�ப> மH�தீ7க? ‘ெவளி நட��’�+ 

ேபா1>�*த நி]T சாிதாேன?” - எ�H அவ�க8 சி�ன உைடயாாிட� ேக1டா�க8, 

அத!A அவ�, 

 

“நா� பதவிைய இழ*தி��கலா�. ெசா�/ Dக7கைள இழ*தி��கலா�. ஆனா� 

ப%பா1ைட இழ*/ விட  >யா/. அர%மைன வாச�ேல வரேவ!��+ ேபா16 

நாேன ெவளிநட��, ெச;ேத�+� நி]T ேபா1டா ஒ��தைர� C�பி16 

அவமான� ப6�தின மாதிாியி�ேல ஆயி6�?” - எ�H அவ�கைள� பதி3�A� 

ேக1டா�. அவ�களா� பதி� ெசா�ல >யவி�ைல. இ�தைன ப%�8ளவ�க8 

இ*நா16 அரசிய�� இனி மீ%6�ெவ�H  �+�A வ�வ/  >யாத காாியமாயி 

��Aேமா எ�கிற பய�தா� அவ�கF�A அ�ேபா/ ஏ!ப1ட/. ப%பா6�, ைக 

D�த � உ8ள பல� அரசிய���*ேத ஒ/7க ஆர�பி�/ வி6வா�க8 எ�பத!கான 

அைடயாள� ெதாி*த/. மHவாரேம தி�வி� க1சி� ப�திாிைக ஒ�றி�, “சிெம%1 

ெதாழி!சாைல�காக� கா�கா; பி>�த ஜமீ�தாாி� த*திர� ப��கவி�ைல. 

ெகா8ைக மறவ� தி� ெகா6�த P6”. எ�H இ*த விவர� ஒ� க16ைரயாகேவ 

வ�/வி1ட/. “சிெம%1 ெதாழி!சாைல எ�ப/ ெவH� க!பைன. அ�மாதிாி எ*த 

உதவிைய-� ஜமீ�தா� எ�னிட� நாடவி�ைல” - எ�H தி�ேவ இைத மH�/ 

அறி�ைக விடாததி��*/ அவேன ஒ� ெப�ைம�காக இ*த� ெபா;ைய� 

பர�பியி��க� C6� எ�H சி�ன உைடயா� �ாி*/ ெகா%டா�. “ெபா;-ைட 

ஒ�வ� ெசா� வ�ைமயினா� ெம; ேபா3�ேம ெம;ேபா3�ேம” -எ�ப/ 

நி(பணமாகி� ெகா%>�*த/. பணமி�றி அரசிய� நட�கா/ எ�பைத� �ாி*/ 

ெகா%ட தி� ெதாழிலதிப�களிட �, பண�கார�களிட � தாராள மாக� ைகநீ1> 

வா7கினா�. ஆனா� ேமைடயி� ேபD� ேபா/ ம16�, “ *திய ஆ1சியி� 

இ�*த/ேபா� எ7க8 ஆ1சியி� ல=ச ஊழ� இ�ைல! இ/ ஏைழ எளியவ�களி� 

ஆ1சி!” - எ�H  ழ7கினா�. ஓ� எதி�� க1சி� ப�திாிைக இைத� AH���தனமாக 

வியா�கியான� ெச;த/. 
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“ *திய ஆ1சியி� இ�*த/ ேபா� எ7க8 ஆ1சியி� ல=ச� இ�ைல என அைம,ச� 

தி� ேபDவதி� ஒ� அ��த� இ��க�தா� இ��கிற/. உ%ைமயி�  *திய 

ஆ1சியி� இ�*தைத விட ல=ச ஊழ� இ�ேபா/ பல மட7A அதிகாி�/ ேர1க8 

அதிகமாகி வி1டன. அைத� Aறி�பாக உண��/வத!காகேவ அைம,ச� அ>�க>, 

‘ *திய ஆ1சியி� இ�*த/ேபா� எ7க8 ஆ1சியி� ல=ச ஊழ� இ�ைல’ - எ�H 

ெசா�கிறா�. இ*த சமி�ைஞைய ம�க8 ந�A �ாி*/ ெகா8ள ேவ%6�” எ�H 

கி%டலாக எ.தி வி1ட/. இைத� க%6 தி�5�A ஆ�திர� ப!றி� ெகா%6 

வ*த/. அ*த� ப�திாிைகைய எ�ப>� பழி வா7Aவ/ எ�H உடேன அவ� 

தி1டமிட� ெதாட7கினா�. 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 21212121    

 

காDைள-�, ெரள>கைள-� ஏவி வி16� த�ைன� தா�கி எ.திய அ*த� ப�திாிைக 

அ3வலக�/�A� தீ ைவ�க5�, ேசத� விைளவி�க5� ஏ!பா6 ெச;தா� தி�. 

ெபாH�பி�லாம� ஆF� க1சிைய� தா�கி எ.தியத!காக ம�கேள ெகாதி*ெத.*/ 

அ*த� ப�திாிைக அ3வலக�ைத� தா�கி� தீயி1டன� எ�ப/ ேபா� பி�னா� தி� 

வைகயறாவினரா� அ*த நிக�,சி வ�ணி�க�ப1ட/. தா7க8 எ/ ெச;தா3� அைத 

ஆதாி�பவ�க8 ம�க8, எதி��பவ�க8 ச�க விேராதிக8 எ�H /ணி*/ 

ெசா�வத!A அவ� பழ�க�ப6�தி� ெகா% >�*தா�. ஜனநாயக� எ�ப/ அ*த 

எ�ைல�Aேம� விாிவாக அவ+�A� �ாியவி�ைல. 

 

அ�ேபா/தா� ெபாH�ேப!றி�*த அைம,சி� இலாகா காரணமாக5�, பதவி 

காரணமாக5� பல பண�கார�க8 ெதாழிலதிப�களி� ந1��, பழ�க � அவ+�A 

ஏ!ப1டன. அ%ணைன ெந�7கி-�, ெந��கி-� வச�ப6�த  >யாத பல� 

அவைன, D!றி, P�* தன�. நாளைடவி� அவ� அவ�கFைடய ெந�7கிய 

ந%பனாகி வி1டா�. 

 

அவ�களி� தா%டவராய� எ�கிற உ��A ஆைல அதிப� ஒ�வ� தா� அவ+�A 

அளி�த வி�*/ ஒ�றி!A�பி� இர5 அகால�தி� ஓ� அழகிய ஆ7கிேலா இ*திய 

-வதிைய-� ைநஸாக அறி க�ப6�தி ைவ� தா�. அவைள அவேனா6 

ெந��கமாக� பழA�ப>-� ெச;தா�. 
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“வா�7க8! �வ�மாக, சீ1டாடலா�” - எ�H தா�  த�� அைழ�தா�, சிறி/ 

ேநர�தி� வி�*/ நட*த த� ‘ெகT1 ஹ5T’ மா>. ஏ.சி. அைறயி� அவ�க8 

இ�வைர-� ம16� தனிேய வி16 வி16� தா%டவராய� எ7ேகா ெம�ல� 

தைலமைறவாகி வி1டா�. இ�ப> ஆர�பமான அ*த� பழ�க� ெதாட�*/ 

வா>�ைகயாகி வி1ட/. தவி��க  >யாததாகி-� வி1ட/. 

 

“ேராM உ7கF�ேக ஃைப�க8 பா��க, த�பி�லாம� ஆ7கில�தி� ஒ� வாி, 

ெர%6 வாி ேநா1 ேபாட இத!ெக�லா�. ெரா�ப உதவியி��பா8. Cட ைவ�/� 

ெகா8F7க8, வி16 விடாதீ�க8. அவFைடய ச�பள� எ�லா� நா� பா��/� 

ெகா8கிேற�. உ7கF�A ஒ� சிரம � இ�ைல” எ�றா� தா%டவராய�. 

 

வா�வி� ஏ!ெகனேவ தனியாயி�*த அவ+�A இ�ப> ஒ� /ைண ேவ%6� எ�H 

தா� ேதா�றியி�*த/. இ�ேபா/ தா%டவராயேன ெசா��ய பி� அவ+� 

இைச*/ வி1டா�. ஃைப�க8 அவ� மாைல யி3�, இரவி3� ேராMயி� L1>� 

இ��A�ேபா/ அ7ேக ெகா%6 வ*/ ைவ�க�பட ேவ%6ெம�H ஏ!பாடாகிய/. 

இ*த ஏ!பா1>� �ல� ெதாழி� வள�,சி� /ைறேய தா%டவராயனி� கவனி�பி� 

சி�கிய/. ேராM ஃைப�கைள-�, தி�ைவ-� ேச��ேத கவனி�/� ெகா%டா8. 

தி�5�A அவேன ேவ%>� ெகா%டப> ஆ7கில � க!பி�க� ெதாட7கினா8. 

அவ+�A ஒ�/ வர�C>ய ஓ� இள� அதிகாாி காாியதாிசியாக இ�*ததினா� 

ஃைப�கைள� தா%டவராயனி� ெகT1 ஹ5M!ேகா, ேராMயி� L1>!ேகா, 

எ7A ேவ%6மானா3� அ+�ப� தயாராயி�*தா�. ம*திாியி� மாணவைன� 

ேபால அட�க ஒ6�கமாக அவ� நட*/ ெகா%டாேர ஒழிய ம*திாி�A வழிகா1>, 

ச��காைர இய�கி, ெச�ல ேவ%>ய ெபாH��8ள அதிகாாியாக நட*/ 

ெகா8ளவி�ைல. க1சியி� தி�வி� ெச�வா�ைக-�, வ�ைமைய-� �ாி*/ 

ெகா%>�*த �லவ�க8 இ/ ப!றி ேலசாக ஏேனாதாேனா எ�H எ,சாி�தா�கேள 

ஒழிய வ!�H�தி� க%>�கவி�ைல.  த�வ� இ/ விஷயமாக� தி�ைவ� தாேன 

ேநாி� எ,சாி�பத!A� பதி� வய/ ��தவ�� அOபவசா�-மான தைலைம, 

ெசயலாளாிட� ெசா�� அ+�பினா�. தைலைம, ெசயலாள� அவைன அவ+ைடய 

L1>ேலா, ேகா1ைடயிேலா ச*தி�கேவ  >யவி�ைல. சிவேன எ�H தைல 

ெய.�ைத ெநா*/ ெகா%6 அவ� தா%டவராயனி� ெகT1 ஹ5ஸு�A�தா� 

அவைன� ேத>� ேபாக ேவ%>யி�*த/. அவ��A இ/ �/ அOபவ�. 
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ஃைப�க8 பிாி�/� கிட*தன. 37கி பனியேனா6 இ�*த தி�5�A சிவாT-ாீக�-

விTகிைய ஊ!றி� ெகா6�/� ெகா%>�*தா8 ேராM. தைலைம, ெசய லாள��A 

‘ஏனடா இ7A வ*ேதா�?’ - எ�H அ�வ��பாக இ�*த/. ஆனா3� 

 தலைம,சாி� க1டைளைய அவ� �ற�கணி�க �>யவி�ைல. ெம�H 

வி.7கியப> தி�விட� ேபச ஆர�பி�தா� அவ�. 

 

ஒ� நிமிஷ� ெவளிேய ேபா; இ��AமாH அவேனா6 இ�*த ஆ7கிேலா இ*திய 

-வதி�A அவ� ஜாைட கா1>னா�. அத!A அவ8 அவைர� ெகா=ச�  ைற�தா! 

ேபால� பா��/வி16 ெவளிேயறினா8. பதவி ஏ!ற ேபா/ நிக�*த இரகசிய� 

கா��� பிரமாண�ைத நிைனf1> ஃைப�கைள இ�ப>� பா��ப/  ைறயி�ைல 

எ�றா� தைலைம, ெசயலாள�. அதிக� ‘ைட�]1’ ெச;ய�படாம� உ8ேள 

ேபாயி�*த ெவளிநா16, சர�கி�  H�கி��*த தி� உடேன ெவளிேய ேபாயி�*த 

ேராMைய� தி��ப5� உ8ேள C�பி1டா�. “நீ இ7ேகேய அ�கி��! நா� 

ெசா�னா�தா� நீ ேபாக ேவ%6�. ேவH யாேரா ெசா�னா�க8 எ�பத!காக� 

ேபாக� Cடா/” - எ�H அவளிட� ெசா��ய Dவ1ேடா6 தைலைம, ெசயலாளாி� 

ப�க� தி��பி, “நா� ம*திாியா? நீ7க ம*திாியா? நா�தா� உ7கF�A உ�தர5 

ேபாட+ேம ஒழிய நீ7க என�A உ�தர5 ேபாட� Cடா/” - எ�H ேபாைத 

த8ளா6� Aர�� அத1>னா� தி�. அத!A ேம� த� மாியாைதைய-�, 

ெகளரவ�ைத-� இழ�க வி��பாத தைலைம, ெசயலாள� ேம!ெகா%6 ஒ� 

வா��ைத Cட அவனிட� ேபசாம� அ7கி�*/ உடேன ெவளிேயறினா�. 

 

“சா�! 51 ] ைல� 6 ஹா@ எ >ாி7�?” - எ�H வரா*தாவி� Cைழ� A�பி6த3� 

சிாி��மாக� AH�கி1ட தா%டவராயைன� ெபா�1ப6�தி� பதிேல ெச�லவி�ைல 

அவ�. ேநேர  தலைம,சாிட� ேபா;, “இனி� தய5 ெச;/ இ/மாதிாி 

ேவைலகF�A எ�ைன அ+�பி அவமான�ப6�த� Cடா/” - எ�H ேவ%>� 

ெகா%டா�.  தலைம,ச��A அதி�,சியாகி வி1ட/. 

 

“தா%டவராய� மாதிாி ஆ1க8, எ*த� க1சி ஆ1சி�A வ*தா3�, எ�ப>�ப1ட 

ஆ8, நிதி ம*திாி, ெதாழி� ம*திாியாக வ*தா3� இ�ப> எ�லா� வைல 

விாி�பா�க8. சிவாT ாிக�� L��த  >*தவ+�A, சிவாT ாீகைல வா7கி 

ஊ!Hவா�க8. தி��பதி தாிசன� பி>�கிறவ+�A� தி��பதி தாிசன�/�A ஏ!பா6 

ெச;வா�க8 ஜா�கிரைதயாயி��க4� த�\” - எ�H  தலைம,சேர அவைன� 

C�பி16 எ,சாி�த ேபா/� அவ� சிாி�/ ம.�பி வி1டா�. தன�A, ெச;/ 
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ெகா6�தி��A� உ�லாச ராஜேபாக ஏ!பா6கைள� தவிர� ேத�த� ேநர7களி3�, 

க1சி�A� பண ைட ஏ!ப6கிற சமய7களி3�, தா%டவராய� தாராளமாக வாாி 

வழ7Aவா� எ�றா� தி�. ம*திாிக8 இ�ப>� தர� தா�*/ ஒ.�க� ெக1ட 

காரண�தா� அதிகார வ��க� இைதவிட� கீழிற7கி மாியாைத இழ*த/. C,ச�, 

பய�, மான அவமான� பா��ப/ ேபா�ற அ�ச7க8 ெபா/ வா�வி��*/ ெம�ல 

ெம�ல மைறய� ெதாட7கின. ஒ@ெவா�வ��, ஒ@ெவா�  ைனயி3� தவH 

ெச;வத!கான வா;���கைள தாேம வ3வி� எதி�பா��/� கா�/ நி!கிற மாதிாி, 

P�நிைல இய�பாகேவ உ�வாகிவி1ட/. 

 

தவH ெச;ய  �வராதவ+�, தவH ெச;யாதவ+� தவH ெச;ய� ெதாியாதவ+� 

அ�பாவிக8 எ�H க�த�ப1டா�க8. 

 

சில வ�ட7க8 ஓ>ன.  �� அவைன� தா�கி எ.திய அேத ப�திாிைக மHப> 

அவ� ேம� த� கவன�ைத� தி��பிய/. அவைன ம16� ‘�7கி8 அ51’ ெச;/ 

மHப>-� தா�கிய/. 

 

‘ *திய ஆ1சியி� இ�*த/ேபா� எ7க8 ஆ1சியி� ல=ச ஊழ� இ�ைல’ - என 

அைம,ச� தி� ேபDவதி� ஓ� அ��த� இ��க�தா� ெச;கிற/. உ%ைமயி�  *திய 

ஆ1சியி� இ�*தைதவிட ல=ச ஊழ� இ�ேபா/ இ*த ஆ1சியி� பல மட7A 

அதிகாி�/ ேர1க8 மிக5� C6தலாகி வி1டன. அைத� Aறி�பாக 

உண��/வத!காகேவ அைம,ச� தி� அ>�க> ‘ *திய ஆ1சியி� இ�*த/ ேபா� 

எ7க8 ஆ1சியி� ல=ச ஊழ� இ�ைல’ எ�H ெசா�கிறா�. இ*த, சமி�ைஞைய 

ம�க8 ந�A �ாி*/ ெகா8ள ேவ%6� - எ�H  �� எ.தி அவைன வ���A 

இ.�த அேத எதி��க1சி� ப�திாிைக இ�ேபா/, ‘ஆைச நாயகி L1>� அரசா7க 

ஃைப�க8’ எ�ெறா� க16ைரைய ெவளியி1>�*த/.  *திய க16ைரைய எ.திய 

‘எழி� ராஜா’ எ�பவேன இ*த� க16ைரைய-� எ.தியி�*தா�. யா� இ*த எழி� 

ராஜா? இவ+�A ஏ� எ�ேம� ம16� இ�தைன கா1ட  �, ஆ�திர �? இவ!ைற 

எ�லா� அறி-� ஆவ�� ேபாVT சி.ஐ.>. �ல �, க1சி உளவாளிக8 �ல � 

அ*த எழி�ராஜாைவ� ப!றி� தகவ�கைள, ேசகாி�க� ெதாட7கினா� தி�. 

தகவ�க8 ெதாி*தன. பண�ைத Lசி எறி*/ எழி� ராஜாைவ வச�ப6�த 

 >யாெத�H ெதாி*த/. 
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எழி�ராஜா மாணவ� ப�வ�தி��*ேத தி�5�A எதிரான அரசிய� அணியி� ேதசீய 

இய�க ஆளாக வள�*த ஓ� இைளஞ� எ�ப/� ப1ட�ப>��  >�/ ஓரா%6 

ஜ�ன�ஸ� - >�ளமா5�காக� பயி!சி-� ெப!H  >�/ இ�ேபா/தா� அ*த� 

ப�திாிைகயி� ேச�*தி��கிறா� எ�H� ெதாி*த/. ‘இ�ெவT> ேக>@’ வாக 

எ./வதி� ஆ�வ� அதிகெம�H� அவைன� ப!றி, ெசா�னா�க8. ெதாட�*/ 

த�ைன� ப!றிேய Aறிைவ�/� தா�கி எ./� அ*த� ெபா>யைன எ�ப>� பழி 

தீ��ப/ எ�H தி� ேயாசி�க� ெதாட7கினா�. இ�H அ/5� ேராசிைய-�, 

த�ைன-� ச�ப*த�ப6�தி அவ� எ.தியி�*தைத-� ‘ஆைச நாயகியி� 

அ*த��ர�தி� அரசா7க ஃைப�க8’ எ�ற க16ைரைய� ப>�ததி��*ேத தி�5�A 

அவைன� ெதாைல�/விட ேவ%6� எ�H ெவறி �%>�*த/. “ஒ� கவைல-� 

ேவ%டா�! நீ7க8 இ7ேக வ�வ/ ேபாவ/, ேராMயிட� பழAவ/ எ�லா� பரம 

ரகசியமாக இ��A�” - எ�H தா%டவராய� பல ைற உHதி Cறியி�*/� இ*த 

விவகார7க8 எ�ப> V� ஆகி�றன எ�ப/ தி�5�ேக �ாியாத �திராகயி�*த/. 

த� வைலயி� சி�கிய ம*திாிக8 தன�A எதிராக� ேபா; விட� Cடாெத�பத!காக� 

தா%டவராயேன இரகசியமாக� பி�னா� அவ�கைள� பிளா�ெமயி� ெச;ய� 

பய�ப6� எ�H சில �ைக�பட7க8 எ6�/� ெகா8வ/ வழ�க�. தி�5�A ேராM 

ம/ ஊ!றி� ெகா6�ப/ ேபா� தா%டவராய� ரகசியமாக எ6�த �ைக�பட� 

ஒ�ைற பிாி%1 ேபாட� ெகா6�த இட�தி� - பிாி%1 ேபா1டவ� அதிக�ப>யான 

பிாி%1 ஒ�ைற எ6�/� ெகா%6 தா� ‘ெநக>ைவ’ ைவ� தி��பி� ெகா6�தா�. 

இைத எ�ப>ேயா ேமா�ப� பி>�/, சில ஆயிர7க8 வைர விைல ெகா6�/ அ*த 

‘பிாி%1’ ைட வா7கினா� எழி�ராஜா. இர%6 (பா; ெபHமான 8ள 

பிாி%6�A ஆயிரண�கண�கி� பண� கிைட�A�ேபா/ T6>ேயா�கார� அைத� 

ெகா6�பத!A� தய7கவி�ைல. 

 

அ/ம16� எதி��க1சிைய, ேச�*த ப�திாிைகயாக இ�லாத ப1ச�தி� தி� அ*த� 

ப�திாிைக  தலாளிைய� C�பி1ேட அர1> மிர1> எழி�ராஜைவ ேலைலயி��*/ 

/ர�/�ப>, ெச;தி��பா�. அ�ல/ ேம!ெகா%6 த�ைன�ப!றி எ/5� எ.த 

 >யாதவாH அவ�கைள� த6�தி��பா�. 

 

அ/ J!H�A JH அவன/ எதி��தர��� ப�திாிைகயாகேவ இ�*ததனா� அ�ப> 

ஏ!பா6 எ/5� சா�தியமாகவி�ைல. தவிர எழி�ராஜாவி� க16ைரக8 மிக5� 

பரபர�பாக� ேபச�ப16 அ*த ப�திாிைகயி� வி!பைனேய அத� காரணமாக� பல 

ஆயிர� பிரதிக8 C>யி�*தன. இ�ெவT>ேகஷ�, பிரயாண7க8, தடய7க8 , 

தைடய7கைள விைலேபசி வா7Aத�, ஆகியைவகளி� எழி�ராஜா5�A ஆகிற 
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ெசல5கைளெய�லா� அ*த� ப�திாிைக மிக5� தாராளமாகேவ ெச;வதாக� 

தி�5�A� தகவ� கிைட�தி�*த/. அதனா� ப�திாிைக நிHவன�ைத மிர1> 

ஒ6�A� ெசய� பயனளி�கா/ எ�H �ாி*/வி1ட/. எழி�ராஜாைவ எ�ப>� 

ெதாைல�ப/ எ�H அவ� எாி,ச� ப16� ெகா%>�*த சமய�தி� ‘விTகி�A� 

விைலமாத��A� ந6வி� அரசா7க� ஃைப�க8’ எ�ற ��றாவ/ க16ைர-�, 

அ*த� �ைக�பட � ெவளிவ*/ தி�ைவ ஒ� வாரகால� ெவளிேய தைல கா1ட 

 >யாம� ெச;/ வி1ட/. தா%டவராயனி� ெகT1 ஹ5M� ேமைசயி� 

கிட�A� அரசா7க� ஃைப�கேளா6 ேரா� தன�A� பா1>���*/ ம/ ஊ!றி� 

ெகா6�ப/ ேபா�ற அ*த� �ைக�பட�ைத யா� எ�ப> எ6�/� 

ெகா6�தி��பா�க8 எ�ப/தா� தி�5�A விள7காத ம�மமாயி��த/. ஒ� கண� 

தா%டவராய�, ேராM, ெஹT1 ஹ5T ேவைலயா1க8 எ�ேலா� ேமேல-� 

ச*ேதகமாயி�*த/. இனி-� ெபாH�/� ெகா%>��க  >யா/ எ�ற அள5 

அவ+ைடய ஆ�திர� எ�ைல மீறி� ேபா;வி1ட/. ஒ�H - தா� உயி�வாழ 

ேவ%6� அ�ல/ அ*த� ெபா>ய� எழி� ராஜா உயி�வாழ ேவ%6�, எ�ற 

ைவரா�கிய�ேதா6, ஒ�  >5 ெச;தாக ேவ%>ய நிைல�A� R%ட�ப1டா� 

அவ�, எ@வள5 ெசலவானா3� பரவயி�ைல, எழி�ராஜாைவ� தீ��/� க1>விட 

ேவ%>ய/தா� எ�H  >5 ெச;தா�. உளவாளிக8 �ல� ெதாி*த தகவ��ப> 

எழி�ராஜா அபார� /ணி,ச3� ைதாிய � உ8ளவ� எ�H ெதாி*த/. 

தி�வ���ேகணியிேலா, ராய�ேப1ைடயிேலா த�ைனெயா�த வய/8ள இர%6 

��H இள� ப�திாிைகயாள�கFட� ஒ� அைறயி� தனியாக வசி�கிறா� எ�H� 

ெதாி�த/. எ�ப>� க%ணி ைவ�/ எ*த மாதிாி ஆைள� தீ��ப/ எ�H. தி�5� 

அவ+ைடய அ>யா1கF� ேயாசி�தன�. எழி�ராஜாவி� இல�A தி�வாக 

இ�*ததா� தி� மைற கமாக, ச�ப*த�ப1>�*த ஒ� க8ள, சாராய� 

ெதாழி!சாைல அைம*தி�*த வளசரவா�க�/ மா*ேதா���A அ�றிர5 தி�ேவ வர 

இ��பதாக� தகவ� ெசா��, எழி�ராஜாைவ அ7ேக இ.�கலா� எ�H 

தி1டமி1டன�. தகவைல எழி�ராஜாவிட� ேபா;, ெசா�3கிறவ�க8 கத�, ச1ைட 

A�லா; அணி*/ ேதசிய ஆ1க8 ேபால� த7கைள� கா1>�ெகா8ள ேவ%6� 

எ�H� ஏ!பாடாயி!H. அ�ேபா/தா� எழி�ராஜா5�A அ*த� தகவ�� ந�பி�ைக 

ஏ!ப16 அவ�கேளா6 ேபா; அைத� ப!றி ஒ� க16ைர தயாாி�க� ேதா�H� 

எ�H தி�5�, ம!றவ�கF�. ந�பினா�க8. C1>�ெகா%6. ேபா; ஆளரவம!ற 

பAதியி� எழி�ராஜாவி� வரலா!ைற அ�றிரேவ தீ��/  >5ைர எ.தி  >�/ 

விடலா� எ�ப/ அவ�க8 தி1டமாயி�*த/. 

 

ஆ1கF�A எ�லா� ெசா��� பண� ெகா6�/ அ+�பிவி16, அவ� ேவH  
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ேவைல�A� கிள�பலா� எ�H எ.*த ேபா/ �லவ� ேவ4ேகாபா� ச�மா 

அவைன� ேத> வ*தா�. “வா7க சாமீ! ஏ/ ெரா�ப நாளா� காணேவ இ��ேய?” 

எ�H அவ� �லவைர வரேவ!றா�. சினிமா ேவைலக8 Aைற*/ அவ� 

பதவிேய!H ம*திாியான பி�� எ�ேபாதாவ/ அவ� எ.த ேவ%>ய க16ைரக8, 

அறி�ைககைள எ.தி� தி��தி அளி�க வ�வேதா6 இ�ேபா/ அவ� ெதாட�� 

மிக5� Aைற*/ ேபாயி�*த/. 

 

இ�H வ*த/� வராத/மாக அவேர அவைன  *தி� ெகா%6 ஆர�பி�தா�. அவர/ 

Aர�3�,  க�தி3� ஒேர ஆ,சாிய மய�. 

 

“உ7கF�A� ெதாி-ேமா�ேனா? அைத, ெசா��16� ேபாலா�+தா� வ*ேத�. 

ஒ�வைகயிேல உ7கF�A அதி�,சியாக5�, ேகாபமாக5� இ��A�. இ�ெனா� 

வித�திேல நீ7க ெப�ைம�பட5� ெச;யலா�...” எ�H ெதாட7கி ஒ� கண� நிH�தி 

வி16, ச�மா ெசா�ன தகவைல� ேக1ட/� த� தைலயி� பய7கரமான ேபாி> 

ஒ�H வி.*த/ேபா� உண�*தா� தி�. க%�� உலகேம இ�%6 ெகா%6 

வ*த/. 

 

“பாவி ம+ஷா நீ� ஒ� நிமிஷ�  �னா� வ*/ ெதாைல�தி��க� Cடாதா?” - எ�H 

அவ+ைடய உ8ள� ேகாெவ�H கதறி அலறிய/. ஆனா� ேபச� Aர� எழவி�ைல. 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 22222222    

 

“ப�திாிைகயிேல உ7கைள�ப!றி� க16ைர எ.தற எழி�ராஜா ேவH யா�மி�ைல! 

ச%பக�தி1ட உ7கF�A� பிற*த மக�தா�. நீ7க ராவண�+ அவ+�A� ேப� 

வ,சீ7க. ச%பக� அ/ பி>�காேம ராஜா�+ C�பிட - அ/ேவ நிைல,D� ேபா,D! 

எழி�7கிற/ ஊ�� ேபேராட ெதாட�க�. ராஜா7கிற/ ெசா*த� ேப�” - எ�H ச�மா 

விவாி�தேபா/ தி�5�A� தைல D!றிய/. ச�த நா>-� ஒ67கினா! ேபா� 

ஆகிவி1ட/. ெசா�ல5�  >யாம�, ெம�ல5�  >யாம� அவ� கதறினா�. 

எழி�ராஜாைவ� தீ��/� க1ட, சகல ஏ!பா6கFட+� �ற�ப16 வி1டவ�கைள 

எ�ப>� த6�பெத�H இ�ேபா/ �ாியவி�ைல,  க�தி3�, உட�� ம!ற 

பAதிகளி3� ெத�பமாக ேவ��/ வி1ட/. 
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“எ�ன? உ7கF�A எ�ன ஆயி6�/ இ�ேபா?” எ�H பதறி� ேபா;� ேக1ட 

ச�மா5�A அவனா� எ/5� பதி� ெசா�ல  >யவி�ைல. ெச;வதறியா/ அவ� 

ைககைள� பிைச*தா�. ஏவி அ+�பியி��A� A%ட�கைள� த6�பத!A ேவHசில 

A%ட�கைள�பி� ெதாட�*/ அ+�பலாெம�H ெட�ேபாைன, Dழ!றினா�. 

அவ+�A ேவ%>ய எ% கிைட�கவி�ைல. அவ� எைத-� வா; வி16, 

ெசா�லாததா� அ�ேபா/ அவ+ைடய பத!ற�/�A�, Aழ�ப�/�A� காரண� 

எ�னெவ�H ச�மா5�A� �ாியவி�ைல. அவ� திைக�தா�. 

 

தி�5�A உட� ப!றி ந67Aவைத-� ேவ��/ விHவிH�பைத-� பா��/ 

அவ��A ஒ�Hேம விள7கவி�ைல. இ/வைர அவைன இ�ப> நிைலயி� அவ� 

பா��க ேந�*தேத இ�ைல. 

 

“சாமீ! க�ைனயா எ7காவ/ ஆ�பி6வானா பா�7க...” எ�றா� அவ�. Aர� 

ந67கி� Aழறிய/ அவ� க�ைனயைன� ேத>� ேபானா�. A>, C�/ எ�H 

தாHமாறாக வா�*ததனா� திYெர�H அவ+�A உட� நிைல ெக16 ஏேதா 

ஆகிவி1டெத�H நிைன�/� ெகா%டா� அவ�. ப7களா  க��, ேதா1ட�, 

அ3வலக அைற எ�லா இட7களி3� ேத> வி16� தி�வி� உதவியாளனான 

க�ைனய� எ7ேக-� ெத�படாதைத உ8ேள அவனிடேம ேபா;� ெதாிவி�/ 

வி16 “உ7கF�A� திY��+ உட�� ஏேதா சாியி�ேல�+ நிைன� கிேற�. 

டா�டைர� C�பிட4�னா நாேன ஃேபானி� C�பிடேறேன...? இ�ேல�னா 

வாச�ேல ெச%1ாியா நி�+%>��காேன அ*த� ேபாVT கா�Tேடபிைள� 

C�பிட, ெசா�ல16மா?” - எ�றா� ச�மா. ெந=ைச� பிைச*/ ெகா%6 

உ1கா�*/ வி1ட தி� அவாிட�, ‘ேவ%டா�’ எ�பத!A அைடயாளமாக� தைலைய 

ம16� ஆ1>னா�. ‘ெகாைல பாதகேன’ - எ�H அவ+ைடய மன,சா1சிேய 

அவைன இ>�/� கா1>ய/. அ�ேபா/ அ*த நிைலயி� த�ைன யா�� 

கவனி�பேத அவ+�A� பி>�கவி�ைல. ‘நீ� ேபாகலா�’ - எ�பத!A 

அைடயாளமாக, ச�மாைவ ேநா�கி ஜாைட கா1>னா� அவ�. 

 

“நா� வேர�. உட�ைப� கவனி,D�ேகா7ேகா. ப�பரமா அைலயேற8. உ7கF�A 

ஓ;5 ேவ4�. அ*த� தமி� இைச கா�பர�T தைலைம� ேப,ைச� தயாாி,D%6 

நாள�னி�A மHப> வ*/ பா�கேற�” எ�H ெசா��� ெகா%6 ச�மா 

�ற�ப1டா�. 
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அத!A  *திய விநா> வைர தி�5�A� பாவ �%ணிய7களி� ந�பி�ைக 

கிைடயா/. ந�விைன, தீவிைனகைள அவ� எ�H� ெபா�1ப6�தியேத இ�ைல. 

விதிைய ந�பியதி�ைல. இ�ேபா/ எ�ன காரணேமா ெதாியவி�ைல. அவ� 

அ*தர7க� அவ!ைற எ�லா� எ%ணி ந67கிய/. தா� ெச;த பாவ7கF�, 

தீவிைனகF� எ�லா� ேச�*/ த� ெசா*த மகைன� தாேன ெகாைல ெச;ய 

ேந��ப> இ�ப>, சதி �ாி*/ வி1டனேவா எ�H ேதா�றிய/. ஏ!ெகனேவ 

பிள1பிரஷ�, ெந=Dவ� எ�லா� ெதாட7கியி�*தன. வய/ ேவH ஆகி இ�*த/. 

தி�ட+�A� ேத8 ெகா1>ய மாதிாி யாாிட � வி16, ெசா�ல  >யாம� 

திணறினா� அவ�. “இ�ப> அநியாயமாக ஒ� ப,சிள7 A��ைத� ெகா�ல� 

ேபாகிறா�க8! ேபா; யாராவ/ த6�/ வி67கேள�” எ�H அவேன ெசா�� 

மா1>� ெகா8ள5�  >யாம� இ�*த/. 

 

ச%பக�தி� ல1Dமிகரமான  க� அவ+�A நிைன5 வ*த/. அவF�A� தன�A� 

 றி5 ஏ!ப1ட பி� அரசிய�� த�ைன எதி��ேத ேவைல ெச;த ைம�/ன� 

நிைன5�A வ*தா�. ச%பக�தி� மரண�தி� ேபா/ ெமா1ைட ேபா16� ெகா%6 

ெகா8ளி,ச1> ஏ*தி, ெச�ற இேத மக� நிைன5�A வ*தா�. விதி எ@வள5 

ேகாரமான சதிைய, ெச;/வி1ட/ எ�ெற%ணியேபா/ சிH Aழ*ைத ேபா� 

A றி� A றி அ.தா� தி�. ஏதாவ/ அ!�த� நட*/ எழி�ராஜா த�ைன� 

ெகா�வத!A, P.� ஆ1களிட� இ�*/ த�பிவிட� Cடாதா எ�H Cட இவ� 

இ�ேபா/ எ%ணினா�. த�+ைடய மக� எ�H ெதாியாம� தாேன அவைன� 

ெகா�ல ஆ8 ஏவியைத மHப> நிைன�தா� Cட� பாதாதிேகசபாிய*த� ந67கிய/. 

தா� ஆடா வி1டா3� சைத ஆ6� எ�பா�கேள அ�ப>, சைத ஆ>ய/. மன �, 

உட3�, ெப�� பாதி���A ஆளாகி அவ� ��,ைசயானா�. ந�ல ேவைளயாக 

ெவளிேய ேபாயி�*த உதவியாள� க�ைனயா அ*த ேநர�தி� தி��பியி�*தா�. 

உடேன தி�ைவ அவ+�A மிக5� ேவ%>ய ஒ� டா�டாி� தனியா� 

ம��/வமைனயி� ேச��க  >*த/. ப�திாிைககளி� ெச;தி வ*/வி6� 

எ�பதா3� பல� பா��க வ�வா�க8 எ�பதா3� ேவH சில இரகசிய7க8 க�தி-� 

தி� எ�ேபா/� மாடLதியி��*த இ*த தனியா� ம��/வமைனயி� ேச�*/ - 

தனியிட�தி� ஓ;5 எ6�பதாக ம16� ெவளிேய தகவ� ெதாிவி�ப/ வழ�க�. 

யாைர-� த�ைன� பா��க அOமதி�பதி�ைல. இ*த இரகசிய ஏ!பா1டா� ேராM 

 த� தா%டவராய� வைர அவேனா6 எ�ேபா/� ேபா� ெந�7கி� பழக 

வா;�பி�*த/. சினிமா ந>ைகக8, பட� ெதாழி�� ெப�� �8ளிக8 எ*ேநர � 

அ*தர7கமாக� ேத> வ*/ ேபாக இ*த� தனியா� ம��/வமைன ெபாி/� 
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உதவியாயி�*த/. ெபா/ ம��/வமைனயாகேவா அரசா7க ம��/வமைனயாகேவ 

இ�*தா� யா�, யா� பா��க வ�கிறா�க8 எ�ப/ இரகசியமாயிரா/. ப�திாிைக 

நி�ப�க8 சதாகால � வைளய வைளய வ*/ ெகா%>��பா�க8. 

 

ஏேதா திY� அதி�,சி காரணமாக மிக5� பாதி�க� ப1>��பதாக5�  . ஒ;5 

ேதைவ�ப6வதாக5� டா�ட� Cறினா�. ம�*/கF� R�க மா�திைர-�, 

ெகா6�/� R7க, ெச;தா�. வி>*த/�, அவ+�A நிைன5 வ*த5ட� காைல� 

ப�திாிைககைள� ேத>னா� அவ�. ெந=D படபட�க� ப�திாிைககைள� �ர1>� 

ப>�தா� ேம3� அ*த� �தி� நீ>�த/.  *திய இர5 ஒ� ாி�ேபா�1>7 விஷயமாக 

ெவளிேய ெச�ற நி�ப� எழி�ராஜா L6 தி��பவி�ைல எ�H� ச�க 

விேராதிகளா� அவ� கட�த�ப1>��கலா� எ�H ச*ேதகி�க�ப6வதாக5� 

ம16ேம ஒ� சிறிய ெச;தி ெவளியாகி இ�*த/. அ/5� சில ப�திாி�ைககளி� 

ம16ேம ெவளி வ*தி�*த/. ேவH சில ப�திாிைககளி� அ*த விவரேம இ�ைல. 

ம�ம� ெதாட�*த/. தா� ஏவிய ஆ1க8 அவைன� கட�தி�ெகா%6 ேபாயி��A� 

ப1ச� தி� உயிேரா6 த�ப வி1>��க மா1டா�க8 எ�பதி3� அவ+�A, ச*ேதக� 

இ��கவி�ைல. காாிய� தி1ட மி1டப>  >*/ வி1டா� மHப> த�ைன அவ�க8 

உடேன ச*தி�க ேவ%>யதி�ைல எ�H�, தி1டமி1டப>  >யா வி1டா� ம16ேம 

ச*தி�கலா� எ�H� ஏ!பாடாகியி�*த/. பத!ற�ேதா6 க�ைனயைன� C�பி16, 

“ேந!றிர5 அ�ல/ இ�H காைல த�ைன யாராவ/ L16�A� ேத> வ*தா�களா?” 

எ�H விசாாி�ததி� அவ� C��காவிட � ெச�1ாியிட � ேக16 வி16� தி��பி 

வ*/ ெதாிவி�பதாக� �ற�ப16� ேபானா�. 

 

ேபா;வி16� தி��பி வ*/ அவ� ெதாிவி�த ெச;தி ஏமா!றமளி�பதாக இ�*த/. 

நிமிஷ வாாியாக� பா��க வ*தவ�களி� ெபயைர ெச�1ாி Aறி�/ ைவ�தி�*தா�. 

ேவ4ேகாபால ச�மா வ*/ ேபான பி� இர5 யா�ேம தி�ைவ� காண வரவி�ைல. 

காைலயி� ம16� சில க1சி ஆ1க8, ெதாழிலதிபதி�க8, இலாகாைவ, ேச�*த 

அதிகாாிக8 வ*தி�*தன�.  *திய மாைல ெகாைல�A இரகசியமாக 

ஏவ�ப1டவ�க8 யா�ேம தி��ப5� அவைன� பா��க வரவி�ைல எ�பதி��*/ 

கா/�, கா/� ைவ�தா!ேபா� ஆைள� கட�தி, ெச�H தீ��/ வி1>��பா�க8 

எ�ேற அOமானி�க  >*த/. அவ�க8 அைத, ெச;தி�*த சாம��திய�தா� 

இ/வைர எ/5� ெவளியாகவி�ைல. ஓாி� நா1களி� ெவளியாகலா�. 

ேம!ெகா%6 சில தின7க8 ெதாட�*/ தாமத � ஆகலா� எ�H ேதா�றிய/. 

 

மகைன� ெகா�றி��பா�க8 எ�ெற%ணிய/ேம மHப> அவ+�A மய�க�  
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ேபா16வி1ட/. இ�ேபா/ டா�ட�கF�ேக �ாி*/� ெகா8ள  >யாத 

ம�மமாயி�*தா�. 

 

ம*திாி�A மிக5� ெந��கமானவ�க8 எ�H டா�ட� �ாி*/ ெகா%>�*த 

ெதாழிலதிப� தா%டவராயனிட �, ேராMயிட �, க�ைனயனிட � ம16�, 

ஏேதா ெபாிய அதி�,சி �ைளைய-� இதய�ைத-� தா�கி� பாதி,சி��A. இ�ப 

இவாிடமி�*ேத அ/ எ�ன�+, ெதாி=சி�க5�  >யா/. பா��கலா�. உ7கF�A 

ஏதாவ/ ெதாி-மானா மைற�காம உடேன எ7கி1ட, ெசா�37க” எ�றா�. 

உ%ைமயி� அவ�கF�A எ/5ேம ெதாி*தி��க வி�ைல. திட,சி�த � எத!A� 

கல7காத ைவரா�கிய  ர%6� உ8ள தி�வி� ‘மன�ைத பாதி�A� நிக�,சி எ/5� 

த� வா�விேலா, ெபா/வா�விேலா நட*தி��க  >யா/’ எ�H அவ�க8 

உHதியாக ந�பினா�க8. வழ�க� ேபா� தி�வி� நிைலப!றி� ப�திாிைககளி� 

எ/5� வ*/ விடாம���க எ,சாி�ைக எ6�/� ெகா%டா� க�ைனய�. ஏேதா 

விர�தியைட*தவ� ேபால உண5 உ%ண மH�தா� தி�. ம�*/ சா�பி6வதி3�, 

சிகி,ைச ெபHவதி3� Cட, சிறி/�, சிர�ைத கா%பி�கவி�ைல அவ�. 

ெதாழிலதிப� தா%டவராய+�, ேராM-� இர5 ப�/மணி�A ேம� அவைன, 

ச*தி�க வ*த ேபா/ த!ெசயலாக அவ+�A நிைன5 வ*த/. ஆனா� அவ� 

அவ�க8 இ�வைர-� வாயி� வ*தப>� தி1> ெவளிேயற, ெசா��� C�பா6 

ேபா1டா�. ‘நா� பாவி, ப6பாதக�’ எ�H தி��ப� தி��ப அவ� ஏ� த�ைனேய 

A!ற� சா1>� ெகா%6 க%ணீ�A�கிறா� எ�ப/ டா�ட�கF�ேக �ாியாத 

ம�மமாயி�*த/. எ*த நிக�,சியான/ அவைன இ�ப>� பாதி�/ அதி�,சியைடய, 

ெச;தி��க ேவ%6ெம�H அவ�களா� அ*த விநா>வைர அOமானி�க  >யாம� 

இ�*த/. அவனிடேம ேப,D� ெக6�/ அறிய5� இயலாதப> அவ� நிைலைம 

மிக5� ேமாசமாயி�*த/. சி�த�ெதளிவ!ற நிைலயி3� காைல மாைல தினசாிகளி� 

தி� கா16� அள5 கட*த ஆ�வ� டா�ட�கைள ேயாசி�க ைவ�த/. ந�T �ல � 

ம!ற உதவியாள�க8 �ல � ெச;தி�தா8களி� தி� ப>�ப/ எ�ன எ�பைத 

இரகசியமாக� க%காணி�/� க%டறிய� Cட அவ�க8  ய�றா�க8. 

 

“இள� ப�திாிைக நி�ப� எழி�ராஜா காணாம! ேபா; இ�Hட� ப�/ 

நா1களாகி�றன. அவைர� கட�தி� ெகா%6ேபா;� ெகாைல ெச;தி��பா�கேளா 

எ�H ச*ேதக�ப6கிறா��8” - எ�H  த�  தலாக� ெகாைல ப!றிய பிரTதாப� 

ப�திாிைககளி� ெவளிவ*த தின�த�H மீ%6� தினசாிகைள� ப>�/� 

ெகா%>��A� ேபாேத தி� ��,ைசயானா�. தி� இ*த� ப�/ நா8வைர தனியா� 

ம��/வமைன ஒ�றி� ஓ;ெவ6�கிறா� எ�H ம16ேம தி�ைவ� ப!றிய ெச;தி 
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ெவளிவ*தி�*த/. ஒேர எதி��தர��� ப�திாிைக ம16ேம, “அைம,ச� தி�5�A 

சி�தபிரைம - அ>�க> நிைன5 தவHகிற/. தி6�கி6� உ%ைம ெபா/ம�கF�A 

மைற�க�ப6கிற/” - எ�H தைல��, ெச;தி ெவளியி16� பரபர�Q1>யி�*த/. 

க�ைனயா மH�/ அறி�ைக ெவளியி1டா�. அைம,ச� தி� அவ�களி� 

உட�நிைல� ப!றி� தாHமாறாக5�. தவHதலாக5� ப�திாிைககளி� ெவளிவ�கிற 

ெச;திகைள� க%>�/ மH�/வி16 “ஓ;5 ெகா8வத!காக” வ*த பைழய 

ெச;திகைளேய மீ%6� உHதி� ப6�தியி�*தா� க�ைனயா. 

 

 .ைமயாக மாத� ஒ�H ஓ>வி1ட/. கட�த�ப1டதாக� க�த�ப6� எதி��க1சி� 

ப�திாிைகயாள� எழி�ராஜா உயிேரா>��கிறாரா இ�ைலயா எ�H க%6பி>�க� 

Cட� ேபாVD�A� /�பி�ைல எ�கிற பாணியி� சில ப�திாிைககளி� க%டன� 

தைலய7க7க8 Cட ெவளிவ*/வி1டன. தா� அ+�பிய ஆ1க8 த� மகைன� 

/>�க� />�க� ெகா�H தீ��/ வி1டா�க8 எ�H இ*த, ெச;திைய� பா��த 

பி� தி� நி,சய� ெச;/ ெகா8வைத� தவிர ேவH வழியி�லாம� ேபாயி!H. அவ� 

உட� நிைல ேம3� ேமாசமைட*த/. அ>�க> நிைன5 தவறிய/ கிழி*த நாராக� 

ப6�ைகயி� கிட*தா� அவ�. ஏேதா ேவைலயாக எழி�����A� ேபாயி�*த 

ேவ4ேகாபால ச�மா ெச�ைன தி��பிய/� தி�ைவ, ச*தி�க அவ� த7கியி�*த 

ம�*/வமைன�A� ேத> வ*தா�. அவ� வ*த சமய� தி� த� நிைனவ!H� 

கிட*ததா� டா�ட�க8 அவைர, ச*தி�க அ+மதி�கவி�ைல. த!ெசயலாக� ேபசி� 

ெகா%>�*த ச�மா டா�டாிட� அ*த விஷய�ைத, ெசா�ல ேந�*த/. “கட�தி� 

ெகா%6 ேபா;� ெகா�ல�ப1டதாக� க�த�ப6� எழி�ராஜா எ�ற இள� 

ப�திாிைகயாள� அைம,ச� தி�வி� ெசா*த மத�தா�! ஒ�ேவைள அ*த, ெச;தி 

அவைர� பாதி�தி��கலா�” எ�H ச�மா Cறியைத டா�ட� அல1சிய�-

ப6�தவி�ைல. 

 

அ�H மாைலேய டா�ட� தனிேய தி�வி� அைற�A, ெச�H அவ+�A, Dய 

நிைன5 இ�*த சமயமாக� பா��/, “உ7கF�A� ெதாி-ேமா? அ*த இள� 

ப�திாிைகயாள�, ெகா�ல�படவி�ைலயா�. சாம��தியமாக� த�ைன� 

கட�தியவ�களிட� இ�*/ த�பி வி1டானா�” எ�H ஆர�பி�த/ேம தி�வி� 

 க�தி� ஆவ�, மல�,சி எ�லா� பளி,சி1டன. 

 

“அ�ப>யா? அவைன நா� உடேன பா��க4� டா�ட�!” - எ�H தி� ப6�ைகயி� 

எ.*/ உ1கார� Cட  ய�றா�. ச�மா Cறிய/ சாிதா� எ�H டா�ட�  >5 

ெச;/ ெகா8ள  >*த/. மHப> ச�மாைவ அைழ�/ வர, ெச;/ ேம3� 
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விவர7கைள, ேசகாி�தா� டா�ட�. இத!கிைடயி� க1சியி� அவ+�A� பய*/ 

ஒ67கியி�*த அவன/ எதிாிக8 ெம�ல அவ+� ெகதிராக� ேபா��ெகா> கா1ட� 

ெதாட7கினா�க8. 

 

“எ@வள5 நா8தா� ஒ� சி�தTவாதீனம!ற ஆைள அைம,சராக ைவ�தி��ப/? 

ல=ச� �ல� நிைறய� பண� ேவH ப%ணியாயி!H. ஆேரா�கியமாக இ�*தேபா/ 

ல=ச�. ேநாயாளியான பி�+� பதவியா?” எ�H தி�5�A எதிராக� Aர� கிள�ப, 

ஆர�பி�தி�*த/. 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 23232323    

 

எதி3� த�ம நியாய7கைள� ப!றி� கவைல�ப1>ராத அவ� இய�க�/ ஆ1க8 

அரசிய�3� அ�ப>�தா� இ�*தா�க8. கிைட�த ச*த��ப�ைத உடேன 

பய�ப6�தி� ெகா%6  �ேனற5�, பண� ப%ண5� ஆைச�ப1டா�க8. தி� 

சி�தTவாதீன� அ!றவனாகி மாத� கண�கி� ப6�த ப6�ைகயாகி 

ம��/வமைனயி� வி.*/ வி1டா� எ�ற/� அவன/ எதிாிக8 பல��A 

ெகா%டா1டமாகி வி1ட/. ப�திாிைககளி� அவன/ இய�க�ைத, சா�*த ஆ1கேள 

ஜாைடமாைடயாக அவைன� Aறி�பி16 ‘ல=ச ஊழ� ேப� வழிக8 பதவி விலகியாக 

ேவ%6�’- ‘ெசா�/� கண�ைக� பகிர7கமாக ெவளியி1டாக ேவ%6�’ எ� 

ெற�லா� எ.த ஆர�பி�தா�க8. அவ� க1சி�காக5�, இய�க�/�காக5� 

ப�பரமாக ஓ>யா> உைழ�/� சிரம�ப1ட நா1கைள� ப!றிய விDவாச� இ�ேபா/ 

யா��A� இ��கவி�ைல. யாைன வ3விழ*/ தள�*/, ப6�தா� எH�� Cட 

அத� காதி� �A*/ க>�/விட  >-�. க%  � வி.*த எ3��� /%>!காக� 

ெத� நா;க8 அ>�/� பி67கி� ெகா8வ/ ேபா�, பதவி�காக மனித�க8 நாயாக� 

பற*தா�க8. அசி7கமான அள5 பதவிைய அைடய அவசர�ப1டா�க8. 

இ@வளவி!A� ந6வி� ேவH ஏேதா ேவைலயாக மாநில� தைலநக��A வ*தி�*த 

சி�ன� கி�Uணராஜ உைடயா� அவ+ைடய அரசிய� எதிாி எ�H அவேன 

க�தி-� வி�தியாச� பாராம� அவைன ம��/வ மைன�A வ*/ பா��/ 

ஆHதலாக, சில வா��ைதக8 ெசா��வி16� ேபானா�. அவ�ைடய ெதாட�*த 

ெப�*த�ைம� Aண� அவைன விய�பி� ஆ��திய/. சி�ன� கி�Uணராஜ� 

பிற*த அேத ஊாி�, அேத ஜமீ� அர%மைனயி� அேத த*ைத�A மகனாக� 

பிற*/� த�னிட� ஏ� அ*த� ெப�*த�ைம-� ப%பா6� சிறி/� வளரவி�ைல 

எ�Hதா� அவ+�A� �ாியவி�ைல. எ@வளேவா ேயாசி�/� ெபா�8 விள7காத 

�திராயி�*த/ அ/. 
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‘ப�திாிைகயாள� எழி�ராஜா த�ைன� கட�தியவ�களிடமி�*/ த*திரமாக 

உயி�த�பி வி1டா�’ எ�H டா�ட� ெசா��ய ெபா; தி�விட� பல மாHத�கைள 

உ%டா�கிய/. சி�த� பிரைம நீ7கி, ச!ேற ெதளி5� ெத�பட� ெதாட7கிய/ 

அவனிட�. க1சியி� எ�.எ�.ஏ.�களிட � ெசய!A. உH�பின�களிட � 

அவ+�A எதிராக� ைகெய.�/ ேவ1ைட நட�பதாக� க�ைனய� �ல� தகவ� 

ெதாி*த/. அவைன� கீேழ த8Fவத!A� தா%டவராயேன பண� ெசலவழி�க 

ஆர�பி�/ வி1டதாக5� ெதாி*த/. த�ைன, D!றியி�*த எ�லா�� எ�லா � 

Aம1>ய/ அவ+�A. த�ைன� காண வ*த தா%டவராயைன� தா� தி1>ய/� 

பா��க மH�த/ேம இ�H அவ� த�ைன எதி��பத!A  �கியமான காரணெம�H 

Dலபமாகேவ அOமானி�க  >*த/. 

 

ந�பி�ைகயி�ைமயி� காரணமாக எ*த, சமய�தி3� ேம!பAதியி� ராஜிநாமாைவ 

ைட� ெச;/ ெகா8ள ஏ!ற வைகயி� அவ� உ1பட அைன�/ 

எ�.எ�.ஏ.�களிட � இட� கா� வி16 ெவ8ைள� தாளி� ைகெய.�/ வா7கி 

ைவ�தி�*த/ க1சி ேம�ட�. இ�ப>� ைகெய.�/ வா7கி ைவ�/� 

ெகா8வ/தா� பா/கா�பான ஏ!பா6 எ�H அவேன க1சி ேம�ட�/�A அ�H 

ேயாசைன ெசா�� யி�*தா�. அ�ேபா/தா� பய�ப6வா�க8, க16� ப16 

நட�பா�க8 எ�H  த�வ��A அவேன ேயாசைன ெசா��யி�*தா�. இ�ப> 

ெவ8ைள� தாளி� ைகெய.�/� ேபா16� ெகா6�A� வழ�க� அத!A  �� 

இ�*ததி�ைல. இ�H இ*த� ைகெய.�/ அவ+�ேக உைல ைவ�/வி6� 

ேபா�ற நிைலைமைய உ%டா�கியி�*த/. வய/�A� அ+பவ�/�A� மதி��, 

மாியாைத, உைழ�/� பா6ப1ட தியாகிைய உய��/த� ேபா�ற மதி�\6க8 

மாறி� கிைட�த ச*தா�ப�ைத� பய�ப6�தி� ெகா%6 யா�� எ�தைன ெபாிய 

நா!கா��A�, பதவி�A� ஆைச�ப16 அதி� ஏ!ெகனேவ இ��பவைர� கீழிற7க, 

சதி ெச;யலா� எ�ற நிைல இ�H ஏ� வ*த/ எ�H அவேன இ�ேபா/ 

ேயாசி�தா�. உட3�, மன � பலLனமான அ*த நிைலயி� ப6�த ப6�ைகயாக 

இ�*/ அ�ப> ேயாசி�ப/ Cட, Dகமான அOபவமாக இ�*த/ அவ+�A. 

 

உலகி� எதி3ேம மதி�� இ�லாம� எைத-ேம உய�வாக நிைன�காம�, எைத-ேம 

ந�பாம� பண�, பதவி இர%6ேம Aறியாக உ8ள ஒ� தைல ைறைய� த� 

ேபா�றவ�கேள உ�வா�கி வி16 வி1ேடாேமா எ�H மிக5� C,ச�ேதா6 

இ�ேபா/ உண�*தா� அவ�, தா� தள�*/ வி.*/ வி1டத!காக உ8aர மகிழ 

ேவ%>ய த� அரசிய� எதிாி உைடயா� த�ைன� ேத> வ*/ பா��/ ஆHத� 
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CHகிறா�. தா� உட� நலம!றி��பத!காக உ%ைமயிேலேய த�ைன� ேத> வ*/ 

அOதாப � ஆHத3� Cற ேவ%>ய த� க1சி� கார�க8 தன�A� Aழி ேதா%>� 

ெகா%>��கிறா�க8. ‘ேவ�]T’ எ�H� மதி�\6க8 எ�H� எைத� ப!றி-� 

அவ� இளைமயி� கவைல�ப1டதி�ைல. அவ!ைற அறேவ இல1சிய� 

ெச;யாதேதா6 க6ைமயாக எதி��/மி��கிறா� அவ�. இ�ேறா அவேன 

அைவகைள� ப!றி, சி*தி�க ேந�*தி�*த/. காரண� அவேன அவ!றா� மிக5� 

பாதி�க�ப1>�*தா�. 

 

‘த� மக� பிைழ�/ வி1டா�. அவ� சாகவி�ைல’ எ�H டா�ட� ெசா��ய/� 

அத!காக அவ� அ/வைரயி� ந�பியிராத கட5F�A�Cட ந�றி Cற� தவி�த/ 

அ*தர7க�. ேந�ைமைய-�, ைகD�த�ைத-� க1>� கா�க எ.�/ �ல� ேபாரா6� 

அ*த இள� ப�திாிைகயாள� த� மக� எ�றறி*த ேபா/ அவ+�A� ெப�மித� 

பி>படவி�ைல. அவைன� ெகாைல ெச;ய ஆ8 ஏவி� R%>ேனா� எ�H 

நிைன�கேவ இ�ேபா/ அ�வ��பாக இ�*த/. பதவி-� �க.� எ�ப>�ப1ட 

ெகாைல பாதக�/�A� த�ைன R%> வி1>��கி�றன எ�பைத மHப> 

நிைன�/� பா��த ேபா/ நாணமாக இ�*த/. ஆயிர� ேப� �க�கிற அள5 

உயர�/�A� ேபா; வி6கிற ஒ�வ� - ஒேர ஒ�வ� இக�வைத� Cட� ெபாH�/� 

ெகா8ள  >யாத அள5 க�வ� பைட�தவனாகி வி6வைத� தவி��க  >யா/ தா�. 

‘�க� க8ைளவிட� ேபாைத மிA*த/’ - எ�H பல  ைற பல�ைடய வாசக7களாக� 

ேக8வி�ப1>�*த வா�கிய�தி� உ%ைமயான அ��த� இ�ேபா/தா�. 

அவ+�A� ெதளிவாக� �ாிவ/ ேபா��*த/. 

 

இ�H இ*த� பலLனமான L�,சி நிைலயி� Dய விசாரைணயி3� Dய 

விம�சன�தி3� ஈ6ப1ட அள5 இத!A  �� எ*த நாளி3�, எ*த நாழிைகயி3� 

அவ� மன� ஈ6ப1டேத இ�ைல. த�ைன� தாேன தி��பி� பா��/ உ8  கமாக 

மட�கி மட�கி விசாாி�A� ஆ�ம விசாரைண எ�பைத எ�லா� அவ� அOப வி�க 

ேந�*தேத இ�ைல. அ*த*த விநா>களி� எ�ப> எ�ப>� ேதா�றியேதா அ�ப>, 

அ�ப> எ�லா�தா� இ/வைர அவ� வா�*தி�*தா�.  � ேயாசைன பி� 

ேயாசைனகளி� ஈ6பட அவ+�A ேநரமி�*ததி�ைல. எ*த  �ேன!ற � ெஜ1 

ேவக�தி� த�ைன நா> வரேவ%6ெம�H தவி�/ ஓ>யி��கிறா� அவ�. த6�கி 

வி.*/, தள�*/ ப6�த பி�ேப தா� வ*த ேவக�தி� த� கால>யி� யா�, யா� எ/ 

எ/ சி�கி, மிதிப16, நD7கியி��க� C6� எ�பேத உண�வி� பட ஆர�பி�த/. 

ேவக�ைத� ப!றி நிைன�/ ஓாி� கண7க8 பி�னா� தி��பி� பா��பத!ேக 

நிதான� ேதைவ�ப1ட/. தைலெதறி�க  �ேனா�கி ஓ6கிற ேபாேத பி�னா� 
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தி��பி� பா��ப/ எ�ப/ சா�தியமி�ைல. பி�னா� தி��பி� பா��க 

ேவ%6மானா�,  த��  �ேனா�கி ஓ6வதி��*/ வி6ப16 நி!க ேவ%6�, 

அ�ல/ நிH�த�பட ேவ%6�. இ�ேபா/ அவ� தள�*/ நி�H ேபாயி�*தா�. 

அ�ல/ நிH�த�ப1>�*தா�.  �ேனா�கி� தைலெதறி�க ஓடாத அ�ல/ 

ஓட >யாத காரண�தா� பி�ேனா�கி� தி��பி�பா��ப/ இ*த வினா>யி� 

Dலபமாயி�*த/. தா� ஓ>வ*த ெஜ1 ேவக�தி� தன�A� ெதாியாம� த� ெசா*த 

மகேன மிதி�ப16 அழி*தி��பாேனா? எ�கிற பய �, பத1ட � வ*தேபா/ தா� 

இ�H அவ+ைடய ஓ1டேம நி�ற/. ந�*/ேபான மன�ேதா6 Aழ�பி� Aழ�பி 

அவ� மன ேநாயாளியாகேவ ஆகியி�*தா�. அவ� த7கியி�*த மாடLதி 

ம��/வமைனயி� அவ+ைடய வழ�கமான டா�டேரா6 அவ��A ேவ%>ய 

ந%பரான ைச�கியா1ாிT6� அவைன வ*/ பா��/� ெகா%>��தா�. அ*த 

டா�ட�கF� ேவ4 ேகாபா� ச�மா5மாக அவ+ைடய உட� நிைல ேதHவத!A 

ஒ� த�(பமான நாடக�ைத அ>�க> அவ� � ந>�/�கா1ட ேவ%>யி�*த/. 

உ%ைம நிைலகைள-� ேவH விவர7கைள-� அவனிட�, ேபசிேயா விசாாி�ேதா, 

அவைன� Aழ�பாம���க டா�ட�கF�, ச�மா5� உதவியாள� க�ைனயா5� 

தவிர ேவH யா�ேம தி�ைவ, ச*தி�/ விடாம���க ஏ!பா6 ெச;ய�ப1>�*த/. 

தி� எ/, எைத விசாாி�தா� எ�ப> எ�ப> பதி� ெசா�ல ேவ%6� எ�H 

ந�TகF�A�, ேவைல�காாிகF�A� Cட பல ைற  �ேன!பா16ட� ஒ�திைக 

நட�தி, ெசா��� ெகா6�க�ப1>�*த/. தினசாி ைச�கியா1ாிT16 தி�ைவ, 

ச*தி�A� ேபா/ ச�மா5� அவேரா6 உடனி�*தா�. 

 

“உ7க மக� த�பி,D1டா�. மHப> ஆப�தி� சி�கி�க� Cடா/�+ ஜா�கிரைதயா 

இ��கா�. நீ7க கவைல�படாம இ�7ேகா” -எ�H ச�மா த�னிட� 

CH�ேபாெத�லா� ஒ@ெவா�  ைற-� தி� அவாிட� த� ஆைசைய ெவளியிட� 

தவறியதி�ைல. 

 

“சாமீ! ஒ� தடைவ அவைன இ7ேக C1>�கி16 வா7க. இ�லா1> எ�ைனயாவ/ 

அவ� இ��கிற எட�/�A� C1>�கி16 ேபா7க... அவ+�A எ�ைன� 

பி>�கா/! எ�ைன� ப�தி ெரா�ப� க%>,D� தி1> எ.தியி��கா�... இ�*தா3� 

அவ� கி1ட நா� ம�னி��� ேக1க� Cட அ�கைத இ�லாதவ�...” 

 

இ*த ஆைசைய அவ� க%ணிேரா6�, கல7கி ெநகி�*த Aரேலா6� ெவளியி6� 

சமய7களி� எ�லா�, 
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“ெகா=ச நா8 ெபாH�/�A7ேகா! அவ� மனைச ெம�ல ெம�ல மா�தி நாேன 

அவைன இ7ேக C1>%6 வேர�” - எ�H பதி� ெசா�� ச�மா தி�ைவ, 

சமாளி�/� ெகா%6 வ*தா�. தி�5�ேகா த� மக� த�ைன� பா��க 

ஒ���ெகா%6 வ�வானா எ�பதி� ச*ேதக � தய�க � இ�*தன. ல=ச ஊழ� 

ேப�வழி பதவிைய /Uபிரேயாக� ெச;/ பண� ப%ணியவ�, எ�ெற�லா� த� 

ேம� ஏ!ெகனேவ மக+�A இ��A� ெவH���கைள� தவிர� ெகாைல�A� R%> 

வி16 ஆ8 அ+�பியேத தா�தா� எ�ற ச*ேதக �, வ* தி�*தா� அவ� எ�ப>� 

த�ைன ஒ� ெபா�1டாக மதி�/, ச*தி�க வ�வாென�ற ச*ேதக �, பய �, 

தய�க �, C,ச � எ�லா�. தி�5�A8 இ�*தன. ெவளிேய விவாி�/, ெச�லேவ 

Cட� CD� இரகசிய காரண7களாக இ�*தன. அைவ, தாHமாறாக� கைரகைள 

அழி�/� ெகா%6 கா16 ெவ8ளமாக� ெப�கிய காரண�தா� அ�ைம மைனவிைய 

இழ*தி�*தா� அவ�. அரசிய�� த�ைன ஆளா�கி, உ�வா�கிவி1ட 

ெபா�+,சாமி அ%ண+�A� /ேராக� ெச;தி�*தா�. ெசா*த மக�, ைம�/ன� 

எ�ேலா��A� /ேராக7க8 ெச;தி�*தா�. /ேராக7கைள சகஜமான 

விைளயா1ைட� ேபா� ெச;கிற பலைர உ�வா�கியி��A� இ�ைறய 

P�நிைல�A� தா+� ஒ�  � மாதிாியாக வா�*தி��பதாகேவ இ�ேபா/ 

அவ+�A� ேதா�றிய/. அவ+ைடய எ%ண7க8 அைன�/� ெவH� கழிவிர�க 

நிைன5களாகேவ இ�*தன. தி��தி� ெகா8 வத!A வா��ைக அதிகமாக 

மீதமி�லாத கால�தி� ஏ!ப6� கழிவிர�க நிைன5களா� யா��A எ�ன பய� 

விைளய  >ய�? 

 

‘நா�  >*/ ெகா%>��கிேற�. எ� மகனாவ/ ந�லவனாக - ேயா�கியனாக - 

ேயா�கியைதயி� காரணமாக ஒ� மனித+�A ஏ!ப6கிற தா�மீக /ணி5ட+� 

க�வ�/ட+� உலகி� தைலநிமி�*/ நட�க ேவ%6� -�க� ெபறேவ%6�’ எ�H 

தன�A8 பிரா��தி�/� ெகா8ள� ெதாட7கியி�*தா� தி�. இ/வைர 

பிரா��தைனகைள அவ� கி%ட� ெச;தி��கிறா�. இக�*தி��கிறா�. ஆனா� 

இ�ெற�னேவா த�ைனயறியாமேல த� அ�ைம மகனி� நல+�காக� 

பிரா��தைன ெச;ய� ேதா�றிய/ அவ+�A. அவ+ைடய வ!�H�த� ெபாH�க 

 >யாம� எழி�ராஜாைவ� பா��/�ேபசி அ7ேக அைழ�/ வ�வதாக� Cறிவி16, 

ச�மா �ற�ப16� ேபானா�. அவ� ேபான சிறி/ ேநர�/�ெக�லா� உதவியாள� 

க�ைனயா மாைல� தினசாி-ட+� ஒ�  �கியமான ெச;தி-ட+� தி�ைவ, 

ச*தி�க அவசர அவசரமாக வ*/ ேச�*தா�. அ�ேபா/ டா�ட�க8 ந�Tக8 யா�� 
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தி�வி� அ�கி� இ�ைல. அதனா� க�ைனய+�A� ேபா/மான தனிைம தி�விட� 

கிைட�தி�*த/. 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 24242424    

 

அவைன இலாகா இ�லாத ம*திாியா�கி வி1>�*தா�க8. மாத� கண�கி� அவ� 

ம��/வமைனயி� கிட*ததனா� அவனிடமி�*த ெதாழி� வள�,சி இலாகா5�A 

ேவெறா� �திய ம*திாி நியமி�க�ப16� பதவி ஏ!றி�*தா�. அ�H காைலயி� தா� 

அ*த��/ ம*திாி�A ரா`பவனி� கவ�ன� பதவி�பிரமாண� ெச;/ ைவ�தி�*தா�. 

அ*த, ெச;தி ெவளியான மாைல தினசாி-ட� தா� க�ைனயா தி�ைவ, ச*தி�க 

வ*தி�*தா�. டா�ட�கேளா, ந�ேஸா அ�கி��*தா�, ‘மன�ைத-�, உட�-

நிைலைய-� பாதி�க�C>ய இ*த� தகவைல அ�ேபா/ தி�5�A� ெதாிய விட� 

Cடா/" எ�H க�ைனயைன� த6�தி��பா�க8. அவ�க8 யா�� அ�கி� 

இ�லாத/ க�ைனயா5�A வசதியாக இ�*த/. 

 

தன/ க1சியி� தன�A� ெதாியாம� த�ைன� கல*/ ஆேலாசி�காம� இ�ப> ஒ� 

 >ெவ6�த/ தி�5�A� ெபாிய அதி�,சியாயி�*த/. ஒ� ேவைள தா� 

எழி�ராஜாைவ� ெகா�ல  ய�ற ஏ!பா6 இரகசிய� ேபாVT �ல�  த�வ��A� 

ெதாி*/, அைத ெவளிேய. ெசா�லாம� த� ேம� இ*த நடவ>�ைக 

எ6�க�ப1>��Aேமா எ�H Cட, ச*ேதகமாயி�*த/ தி�5�A. தா� இ�லாம� 

த�ைன� தவி��/வி16 இய7க >-� எ�H க1சி ேம�ட�  >5 ெச;தேத 

அவ+�A� ெபாH�கவி�ைல. ேகா�ர�ைத� தாேன தா7Aவதாக அதி� இட� 

ெப!றி��A� ஒ@ெவா� ெபா�ைம-� நிைன�கலா�. ஆனா� எ*த ெபா�ைம 

வி.வதானா3�, ேகா�ர� எ/5� ஆகா/. இ*த உவைமைய இேத ெபா�8 

L,Dட� பலைர� க1சியி��*/ ெவளிேய!றியேபா/�, ேவH சில� தாமாக 

ெவளிேயறியேபா/� அவேன ேமைடகளி� Cறியி��கிறா�. இ�H. தன�ேக இ*த 

உவைமைய நிைன�/� பா��A� ேபா/�, ஒ�பி16� ெகா8F� ேபா/� 

எ�னேவா ேபா��*த/. க1சியி��*/ தாேன பலைர ெவளிேய!றிய/ ேபாக, 

இ�ேபா/ த�ைனேய ெவளிேய!ற  ய!சி நட�பைத எ%4வ/ சிரமமாக�தா� 

இ�*த/. தா� வி.கிேறாேமா, அ�ல/ L��த�ப6கிேறாேமா, எ�ப/ அவ+�ேக 

�ாியாம� இ�*த/. ேதா�விகளி� ேபா/ தளராம� நிமி�*/ நி!க5� 

ெவ!றிகளி�ேபா/ /8ளாம� அட7கியி��க5� மன�ப�Aவ � பயி!சி-� 

ேவ%6�. சி�ன உைடயாாிடமி�*த ப�Aவ� த�னிட� இ�லாத/ தி�5�A 

இ�ேபா/ �ாி*த/. சிHவயதி� த�ைன ‘பாTட�1’ எ�H உண�,சி வச�ப16� 
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ெகா,ைசயாக� தி16கிற அள5�A� ப�Aவம!றி�*த அேத சி�ன கி�Uணராஜ� 

தா� இ�H இ�ப>� பர*த மன� ேதா6 ப�Aவமாக� ப%ப1>��கிறா� எ�பைத 

ந�ப� Cட  >யாம� இ�*த/. வசதிக8 விசாலமான அள5 த�மன� 

விசாலமைடயவி�ைல எ�பைத அவ� தன� A�தாேன உண�*தாக ேவ%>�*த/. 

 

இ*த எ�லா இழ���கF�A� ேவதைனகF�A� ந6ேவ ஒ� மகி�,சி த� மகைன� 

ப!றியதாக இ�*த/. அவ� உயி� பிைழ�/ வி1டா� எ�ப/ தி�5�A� ெபாிய 

ஆHதைல-� நி�மதிைய-� அளி�தி�*த/. எத!A� அ=சாத ேந�ைம Lரனாகிய 

த� மகனி� திறைமயா� ெபாி/� பாதி�க�ப1டவனாக இ�*/� அவ� த� மக� 

எ�ற ெப�மிதேம இ�ேபா/ அதிகமாயி�*த/. Aண�தி� அவ� த� மைனவி 

ச%பக�தி� சாயேலா6 அவைள� ெகா%6 பிற*தி�*தாெலாழிய அவனிட� 

இ�தைன ேந�ைம� பி>வாத� அைம*தி��க வழி யி�ைல எ�பைத-� தி�வி� 

உ8ள� ஒ��� ெகா%ட/ இ�ேபா/. அ@வள5 ேந�ைம� பி>வாத� உ8ள அவ� 

ச�மாவி� ேவ%6ேகாF�A இண7கி� த�ைன� பா��க வ�வானா எ�ப/ ப!றி 

இ�+� தி�5�A, ச*ேதகமாகேவ இ�*த/. அவ� த�ைன ப!றி� ப�திாிைகயி� 

எ.தியி�*த க16ைரகளி� க6ைமயான வாசக7க8 ஒ@ெவா�றாக நிைன5�A 

வ*தன. த�+ைடய ைம�/ன� �ல� தா� யா� எ�ன உற5ேவ%6� எ�பைத 

எ�லா� ெதாி*/ ெகா%ட பி�� தா� இைத எ�லா� அவ� எ.தினானா அ�ல/ 

தா� யா� எ�H ெதாியாமேல எ.தினானா எ�H ேயாசி�தா� தி�. ச%பக � 

த�+ைடய ைம�/ன+� அவைன அ�தைன ேந�ைமயாளனாக வள��/ 

ஆளா�கியத!காக அவ�கைள இ�ேபா/ உ8Fர� பாரா1>னா� அவ�. த� மக� 

த�னிட� வள�*தி�*தா� Cட இ�ப> வள��தி��க  >யா/ எ�ப/ இ�ேபா/ 

அவ+�ேக �ாி*த/. மகைன� ப!றிய ப!H பாச� இவ!ைற�தா� இ�ேபா/ அவ� 

ெவளி� கா1>� ெகா8ள  >*தேத ஒழிய அவைன� ெகா�3வத!A� தாேன பண� 

ெகா6�/� C�� ப1டாள�ைத ஏவிேனா� எ�பைத� பரம இரகசியமாக 

மன�/�A8ேளேய �ைத�/� ெகா8ள ேவ%>யி�*த/. ந�ல ேவைளயாக அ/ 

தி�5�A� இ�+� ஒேர ஓ� ஆF�A� தா� ெதாி-�. அ*த ஓ� ஆ8தா� அ*த� 

ெகாைலைய, ெச;வதாக ஒ��� ெகா%6 ேபானவ�. அவ� இ*த� ெதாழி�� 

நி�ண�. பி>படமா1டா�! ‘பி>பட ேந�*தா� தைலேய ேபானா3� உ7க8 ெபய� 

ெவளிேய வரா/’ - எ�H தி�5�A வா�களி�தி�*தா�. இ�ேபா/ டா�ட�, ச�மா 

எ� ேலா�� ப�திாிைகயாள� எழி�ராஜா உயி� த�பி வி1டா� எ�H 

CHவதி��*/ - அவைன� ெகா�ல  ய�றவ�கைள� ப!றி� தடய� எ/5� 

ேபா�ஸா��A� கிைட�கவி�ைல எ�H ெதாி*த/. கிண!றி� ேபா1ட க� மாதிாி 

அ*த விஷய� ஆழ�தி� அ 7கி� கிட*த/. ப�திாிைககளி� அைத�ப!றிய 

ெச;திகேள எ/5� இ�ைல. 
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இ�H த�ைன� ப!றிய ‘ேகர�ட� அலாMேனஷைன’, சிறி/� ெபாH�/� ெகா8ள 

 >யாம� அைத எ.�/ �ல� ெச;/ ெகா%>�*தவைனேய தீ��/� க1ட 

ஏ!பா6 ெச;த தாேன இளைமயி� ேப,D �ல� எ.�/ �ல� எ@வள5 

ெபாியவ�கைள� ப!றி எ�தைன  ைற எ�தைன எ�தைன விதமாக� ‘ேகர�ட� 

அஸாMேனஷ�’ ெச;தி��கிேறா� எ�ப/ தி�5�A இ�ேபா/ நிைன5 வ*த/. 

தன/ ெகா8F� ேப�திகளாக ேவ%>ய வய/8ள ெப%கைள� ைக�தா7கலாக 

உடனைழ�/� ெகா%6, பிரா��தைன� C1ட�/�A� உலாவ5� ெச�ற அமர� 

ேதச�த*ைத கா*திய>கைள� ப!றி ேய “கா*தியா� க1>ள7 Aமாிகளி� ேதா8 ேம� 

ைக ேபா16 நட�கிறா�” எ�H தா� எ.திய/ நிைன5�A வ*த/. அவ�கேளா, 

அவ�க8 சா�*தி�*த இய�கேமா அ�ப> எ�லா� எ.தியத!காக� த�ைன� 

ெகாைல ெச;/ தீ��/� க1>விட ஆ8 ஏவியி�*தா� எ�ன ஆகி யி��A� 

எ�பைத-� ேச��ேத இ�ேபா/ தி� நிைன�தா�. இளைமயி� த�ைன 

அர%மைனயி��*/ ெவளிேய /ர�தி அ>�/� ேபா16 வி1டா�க8 எ�பத!A 

இேத எழி���� ஜமீ� A6�ப�/� ெப%கைள-�, ஆ%கைள� ப!றி� பி�னா� 

தா� எ@வள5 தாHமாறாக எ.தி-�, ேபசி-� இ��கிேறா� எ�பைத எ� லா� 

Cட நிைன�/� பா��தா�. அவ!றி!காக அவ�க8 த�ைன� பழிவா7க 

 ய�றி�*தா� தாேன இ�ேபா/ உயிேரா6 இ�*தி��க  >யாெத�H� 

ேதா�றிய/.  த�� த�ைன அர%மைனயி��*/ /ர�தி அ>�/� ேபா1டேத 

ஜமீ�தா��A� ெதாி*/ நட*தேதா அ�ல/ ‘இ�ப> எ�லா� ெச;தா� ஜமீ� 

தா��A� பி>�A�’ - எ�H ஜமீ� அ>யா1கேள தா7க ளாக� தி1டமி16, 

ெச;தா�கேளா எ�H Cட இ*த நிமிட� வைர தி�5�A அ*தர7கமாக ஒ� ச*ேதக� 

உ%6. ஏென�றா� ஜமீ�தா� இ�ேபா/ நட*/ ெகா8F� ப�Aவ�ைத� 

பா��A�ேபா/ இ*த மனிதாிட� ைவர� ைவ�/� ெகா%6 ஆ1கைள� பழிவா7A� 

கீழான Aண� இ�*தி��க  >-� எ�H ந�ப� Cட  >யாதப> இ�*த/. சகி��� 

த�ைம-�, நிதான ேம கலாசார�தி� அைடயாள7க8. வ� ைற-�, ஆ�திர � 

கலாசாரமி�ைமயி� அைடயாள7க8. கா16மிரா%>� தன�தி� அைடயாள7க8 

எ�H இ�H பி�னா� தி��பி� பா��A�ேபா/ அவ+�A� ேதா�Hகிற/. 

 

தி�வி� L1>� தா%டவராய� த� க�ெபனி ெசலவி� இர%6 ��H அைறகைள 

ஏ��க%>ஷ� ெச;தி�*தா�. ெதாழி� வள�,சி இலாகா தி�விட� இ�*/ 

எ6�க�ப16� �/ம*திாி பதவி ஏ!H அவ� இலாகா இ�லாத ெவH� ம*திாியான 

தின�த�H மாைலயிேலேய தா%டவராயனி� ஆ1க8 வ*/ அ*த ஏ��க%>ஷ� 

ஏ!பா6கைள எ6�/, ெச�H வி1டதாக உதவியாள� க�ைனயா இ�ேபா/ 

ெதாிவி�தா�. ‘அ!றAள�தி� அHநீ�� பறைவக8’ - எ�ற பழெமாழி தா� 
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நிைன5�A வ*த/. த�/வ� பா�ைவ, ஆ�மீக� கனி5, எ/5� இ�லாத 

காரண�தா� வா�வி� இற7A  கமான ேபா�ைக அவனா� ஏ!கேவா, சகி�/� 

ெகா8ளேவா  >யாம� இ�*த/. க1சி ேம�ட�திேலா, ம*திாிக8 ம1ட�திேலா, 

ச1டம�ற, பாராFம�ற உH�பின�களி��*ேதா அவைன� ேத> வ*/ ச*தி�ப/ 

இ�ேபா/ ப>�ப>யாக� Aைற*/ ேபா; வி1ட/. பழமி�லாத மர�ைத� பறைவக8 

நா> வ�வதி�ைல. ச�மா5� நீ%ட காலமாக உடனி��A� உதவியாள� 

க�ைனயா5� ம16ேம இ�ேபா/ அவ+ைடய க%களி� அ>�க> ெத�ப16� 

ெகா%>�*தா�க8. இனி அவனா� யா��A� ெக6த� ெச;ய  >யா/ எ�H 

ெதாி*த5ட� அ/வைர அவ+�A� பய*/ ந�ைமகைள, ெச;/ ெகா%>�*த 

C1ட� ஒ/7கி� ேபா; வி1ட/. ேவ%டாதவ+�A� ெக6த�கF�, 

ேவ%>யவ+�A ந�ைமகF� ெச;ய  >யாதப> யாராவ/ பதவியி��*தா� 

அ�ப>� பதவியி���பவைன யா�ேம ெபா�1ப6�/வதி�ைல. ேவ%>யவ�கF� 

அல1சிய� ெச;வா�க8. ேவ%டாதவ�க8 இல1சியேம ெச;ய மா1டா�க8. இ*த 

அள5�A� பதவிகைள நா!ற ெம6�க, ெச;த/ யா� எ�H நிைன�தேபா/ 

தி�5�A அவமானமாக இ�*த/. தா� ெகா8ைளய>�தைத� தன�A உதவிய, 

உதவி� ெகா%>��A� சக தி�ட� கேளா6 ப7கி16� ெகா8ள ேவ%6� எ�H 

ெகா8ைளைய  ைற�ப6�/வ/ ேபா� பதவிைய  ைற� ப6�தியவ�க8 யா� 

எ�H எ%ணியேபா/ அவ+�A அைத நிைன�கேவ C,சமாயி�*த/. 

 

இ�H இத!ெக�லா� பாவம�னி�� எ�H எ/5� இ��பதாக� படவி�ைல 

எ�றா3� இவ!ைற� தி��ப நிைன�க5� பி>�கவி�ைல, நிைன�காம� 

தவி��க5�  >யவி�ைல. ‘தன�A அ6�தா!ேபா� ெதாழி� வள�,சி ம*திாியாகி 

இ��பவ+�A எ/5ேம ெதாியா/-இலாகா அவனிட� சி�கி� ெகா%6 தி%டாட� 

ேபாகிற/" எ�H ேதா�றிய/ - அ6�த கணேம தா� ெதாழி� வள�,சி ம*திாியான 

ேபா/ தன�A எ�ன ெதாி*தி�*த/ எ�ற ேக8வி-� உ8ள�தி� பிற*த/. 

‘பTகைள எ�லா� ேதசிய மயமா�க� ேபாகிேறா�’ - எ�H நா3 C1ட�தி� 

ேபசினா�, “ஐேயா, அ�ப>, ெச;/ விடாதீ�க8! இ*தா�7க8! இைத� க1சி நிதி�A 

ைவ�/� ெகா8F7க8!” - எ�H பT உாிைமயாள�க8 எ�ேலா�மாக� ேத>வ*/ 

சில ல1ச7கைள� கால>யி� காணி�ைகயாக� பைட�பா�க8. ‘திேய1ட�கைள 

எ�லா� ேதசிய மயமா�க� ேபாகிேறா�’ எ�H மிர1>னா� திேய1ட� 

உாிைமயாள�க8 ஓ>வ*/ காணி�ைக ெச3�த� ேபாகிறா�க8. இ*த மிர1ட� 

ேவைலைய� ெபாிய நி�ண�/வ�ேதா6தா� ெச;ய ேவ%6மா எ�ன? தா3கா 

ஆ\T பி]�Cட� பிரமாதமாக இைத, ெச;/விட  >-� எ�H ேதா�றிய/. 
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தAதி, திறைம இைவகைள எ�லா� ெபாிதாக மதி�க ேவ%>ய அவசியமி�ைல 

எ�கிற மரைப� தா+� த� ேபா�றவ�கFேம ஒ� தைல ைற�A ஆர�பி�/ 

ைவ�/� க!H� ெகா6�/� வி1ேடா� எ�ப/ இ�ேபா/ தி�5�ேக உைற�த/. 

த7கF�A ேவ%>யவ�கைள� தAதி-� திறைம-� உ8ளவ�களாக, ெசா��� 

�கழ5� த7கF�A ேவ%டாதவ�கைள அவ�க8 உ%ைமயிேலேய தAதி-� 

திறைம-� உ8ளவ�களாக இ�*தா3� இ�லாதவ�களாக, ெசா�� இக�வ/� 

நைட ைற�ப6�த� ெப!H ெவA நா1களாக அ �� இ��ப/ அவ+�ேக 

அ�ேபா/தா� ஞாபக� வ*த/. ஆகேவ தன�A� பி� ெதாழி� ம*திாியாகி 

இ��பவனிட� தா� Aைற கா%ப/ சாியி�ைல என அவேன இ�ேபா/ த� 

மன�ைத� ேத!றி� ெகா8ள ேவ%>யி�*த/. 

 

அைற  க�பி� ச�மா ெத�ப1டா�. மகைன� ப!றிய தகவ� ெதாி-� எ�பதா� 

அவைர� க%ட/ேம அவ� மன�தி� ஆவ3� பரபர���  *தின. ச�மா தனியாக 

வ*தி��பதா� மகைன அைழ�/ வர  >யவி�ைல எ�பைத-� அவேன ஊகி�/� 

ெகா8ள  >*த/. மக� த�ைன� ப!றி அவாிட� எ�ன ெசா�னா� 

எ�பைதயாவ/ ெதாி*/ ெகா8ளலாேம எ�H உ8மன� அ�ேபா/ படபட�/� 

தவி�பைத� தவி��க  >யவி�ைல. 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 25252525    

 

அ�ேபாதி�*த அவ+ைடய ஆவைல-� பரபர�ைப-� தாமாக� �ாி*/ ெகா%6 

ச�மாேவ ெசா�னா�: “ெகா=ச� ெபாH�/�A7ேகா! உ7க மக� ராஜா5�A 

இ�+� உ7க ேமேல இ��கிற ஆ�திர� தணியேல... உ7கைள� பா��க 

வரமா1ேட�+1டா�. நாேன ெகா=ச� ெகா=சமா� ேபசி அவ� மனைச ெம�ல 

மா�த� பா��கேற�.” 

 

இைத� ேக16, தி�5�A மிக5� ஏமா!றமாயி�*த/. ஆனா3� த�ைன, 

சமாளி�/� ெகா%6 அவ� ச�மாைவ� ேக1டா�: 

 

“எ�ைன� பா��க� பிாிய�படா1> நாம வ!�H�த ேவணா�. அ/ ேபாக16�. 

ஆனா� ‘எழி�ராஜா’ ஏ� இ�ேபா  �ேன மாதிாி� ப�திாிைககளிேல அதிக� 

எ.தறதி�ேல? இ@வள5 மாHத�க8 எ�லா� நட*தி��A. எ�னிடமி�*/ 

ெதாழி� வள�,சி இலாகா பறி�க�ப16 நா� இலாகா இ�லாத 

ம*திாியாகியி��ேக�. என�A சலா� ேபா16�கி1>�*த தா%டவராய� �/ 
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ம*திாி�A� ேபாட� ேபாயி1டா�. நா� ஆTப�திாியிேல ப6�த ப6�ைகயா இ�ப> 

வி.*/ கிட�கேற�. இைத� ப�தி ஒ%4ேம எ.தாேம எ�ப> அவனாேல 

ேபனாைவ வ,D�கி16, D�மா இ��க  >-/�+ தா� என�A� �ாியேல?” 

 

இ*த� ேக8விைய அவனிடமி�*/ எதி�பா��திராத ச�மா திைக�/ ஓாி� கண7க8 

பதி� ெசா�ல� திணறி� ேபானா�. ஆனா� அ6�த சில ெநா>களிேலேய சமாளி�/� 

ெகா%6, “கட�த�, ெகாைல மிர1ட� எ�லா� வ*/1டதாேல ெகா=ச நாைள�கி� 

ப�திாிைகயிேலேய எ/5� எ.தாேம இ��க, ெசா�� ந%ப�கேள அவ+�A இ�ப 

அ1ைவT ப%ணியி��பா7க�+ ெதாி-/” எ�றா�. 

 

அவ�ைடய இ*த� பதி�� ச!ேற Qசி ெம.Aவ/ ேபா�ற ெதானி இ�*தைத 

உண�*த தி�, “இ/ நீ7களாக, ெசா�ற சமாதானமா? அ�ல/ அவேன இ�ப>, 

ெசா�னானா?” - எ�H அவைர உடேன வினவினா�. ச�மா மHப>-� சமாளி�/� 

ெகா8ள� திணறினா�. 

 

“நீ7க ெசா�ற மாதிாி எ/5� எ.தாம� D�மா இ��கிற/ அவ+�A� 

பி>�கைலதா�. ஆனா� ந%ப�கF� ப�திாிைக நி�வாக � அவைன வ!�H�தி� 

ெகா=ச நாைள�A எ/5� எ.த ேவ%டா�+ ெசா��யி��கா7களா�.” 

 

“எ�ைன� ப�தி இ�+� எ�ென�ன�லா� ெசா�னா�?” 

 

ச�மா ேநர>யாக மHெமாழி Cறாம� ேப,ைச மா!ற  ய�றா�. மக� த�ைன� 

ப!றி� க67ேகாப �, ஆ�திர � உ8ளவனாயி��க ேவ%6�, அதனா� தா� 

ச�மா ேப,ைச மா!Hகிறா� எ�பதாக� �ாி*/ ெகா%6 அவ+� அைத அ@வளவி� 

வி16 வி1டா�. ச�மாைவ ேம3� R%>� /�வி� ெதா*தர5 ெச;ய வி�ைல. 

 

“எ�பி>ேயா ேபாக16�? அவ� ந�லா இ�*தா, சாிதா�!” - எ�H அ*த� ேப,D�A 

 !H��8ளி ைவ�தா� தி�. 

 

ேம!ெகா%6 அ7ேக த7கினா� தி� மHப>-� எழி�ராஜாைவ� ப!றிய 

உைரயாடைல� த�னிட� ெதாட�*/ ஆர�பி�/ வி6வாேனா எ�ற பய�தினா� 

ச�மா ெசா�� விைடெப!H� பி� அ7கி�*/ ெவளிேய ந.வினா�. 
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தி�5�A� க%ைண� க1> கா1>� வி1ட மாதிாி இ�*த/. வா�வி� இ/வைர 

இ�தைன ெபாிய தனிைமைய-� தள�,சிைய-� அவ� உண�*தேதயி�ைல. 

 

தா� ெச;த தவHகைள-� ெச;ய�ேபாகிற தவHகைள-� நியாய�ப6�தி ம�கைள 

ந�ப ைவ�க� ேபா/ மான /ணி5 இ��கிற வைரயி�தா� ஒ�வ� சாியான 

அரசிய�வாதி. ‘தவHக8 ெச;/வி1ேடாமா?’ எ�ற பய �, பத!ற � A!ற 

உண�5� எ�ைற�A  த�  தலாக ஒ� அரசிய�வாதி�A ஏ!ப6கிறேதா அ�ேற 

அ*த வினா>  த� அவ� அரசிய3�A� தAதியிழ*/ ஆ�மீகவாதியாக� ெதாட7கி 

வி1டா� எ�H ெபா�8 எ�பதாக� தாேன பலாிட� பல ைற அரசிய3�A 

இல�கண� ெசா��யி��பைத இ�ேபா/ தி��ப5� நிைன5 C�*தா� தி�. 

 

த�+ைடய அ*த இல�கண�ப> இ�ேபா/ தாேன ஆ�மீகவாதியாக� ெதாட7கி 

வி1ேடாேமா எ�H தி�5�A� ேதா�றிய/. ெச;த தவHகF�A உடேன வ�*தி 

நி!கிற மன �, ேமேல ெச;ய ேவ%>ய தவHகைள, ெச;ய� தய7கி நி!கிற 

Aண � உ8ளவ� அர சிய�� நீ>�க  >யா/ எ�ப/ தி�வி� நீ%டகால� 

த�/வமாயி�*த/. ‘அரசிய�வாதி ேதா!பதி� அைடயாள7களி�  த�ைமயான/. 

கழிவிர�க�தா�?’ எ�பைத உHதியாக ந�பியவ� தி�. க1சியி� அ>ம1ட�/� 

ெதா%ட�களிட �, அைம���களிட � சாியான பி>மான� ைவ�தி�*தா�. ஏ� 

இ�H இ�ப> ஆேனா� எ�H சி*தி�தேபா/ அவ+�ேக விய�பாக�தா� 

இ�*த/. 

 

ேதா�வி� அைடயாளமான கழிவிர�க உண�5, த�னிட� எ�ேபா/ எ*த� 

காரண�தா� ேநாயாக� ப!றிய/ எ�பைத இ�ேபா/ அவனாேலேய க%6 பி>�க 

 >யவி�ைல. பாவ �%ணிய உண�5, ந�ல/ ெக1ட/ ப!றிய தராதர7க8 நியாய 

அநியாய� ப!றிய வி� தியாச� எ�லா� யாாிட� உ%ேடா, அவ� சாமியாராக 

இ��கலாேம ஒழிய அரசிய�வாதியாக இ��க  >யா/Cடா/ எ�H தீ�மானமாக 

ந�பியவ�களி� ஒ�வனான தி� இ�H பாவ �%ணிய�, ந�ல/ ெக1ட/, நியாய 

அநியாய� எ�லாவ!ைற-� ப!றி� தாேன நிைன�பைத� தவி��க  >யவி�ைல. 

 

ேம�நிைல�ப8ளிகளி3�, க�cாிகளி3� ப>�கிற இைளஞ�க8 சாராய� �1>-� 

ைக-மாக அைல*தா�க8. ஒ.�க �, க16�பா6� ச�க�தி� எ�லா 

 ைனகளி3� உைட*/ சிதறி�ேபாயி�*தன. க8F�கைட களி3� சாராய� 
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கைடகளி3�, ேபால� திேய1ட�களி3� C1ட7க8 ெபா7கிவழி*தன. ஆ1சி 

நட�த� பண� ேதைவ எ�H க8, சாராய� கைடகைள� திற*/ வி1ட ‘�%ணிய�’ 

த7கFைடய/ தா� எ�ப/ தி�5�ேக நிைன5 வ*த/. இதி� �தறிஞாி� 

அறி5ைரைய� Cட� தா7க8 ெபா�1ப6�தவி�ைல எ�ப/ ஞாபக� வ*த/. 

ெபா�ளாதார� பிர�ைஞய!ற தி1ட7களா� அரD வ�மான�, தி1ட ஒ/�கீ6க8 

எ�லா� தாHமாறாக� ேபான காரண�தா� அரD வ�வாைய� ெப��க ம/ வில�ைக 

நீ�Aவதாக ம�களிட� ெசா��� ெகா8ள  >*த/. ம/ வில�A அ ���*த 

கால�/ அரசா7க7. களி� இ�*த ெதாழி� வள�,சி, மி�சார� தி1ட7க8 எ/5� 

த7க8 ஆ1சியி� இ�ைல எ�ப/� �ாி*த/. ம/வில�A அ ���*தா� க8ள, 

சாராய� ேப�வழிகளாக5� நீ�க�ப1டா� க8, சாராய� கைடக8 ைவ�க5� 

க1சி�கார�கF�A, ச3ைகக8 கிைட�தி�*தன. திேய1ட�க8 க16வத!A� 

தாராளமாக� கட� ஊ�க� எ�லா� தர�ப1டன. 

 

சாராய� கைடகைள-�, திேய1ட�கைள-� தவிர ேவH கனரக� ெதாழி�கேளா, 

மி�சார தி1ட7கேளா த7க8 ஆ1சியி� அைர அ7Aல� Cட  �ேனறவி�ைல 

எ�ப/ இ�ேபா/ தி�5�ேக �ாி*த/. 

 

‘Aர7A ைக� Q மாைல ேபா� ஆ1சி அதிகார7க8 சீரழி*/ உ��Aைல*/ 

வி1டதாக எதி��க1சிக8 பல காலமாக� Aைறெசா�வ/ நிஜ�தாேனா எ�H 

இ�ேபா/ தி�5�ேக உைற�க ஆர�பி�தி�*த/. உைழ�பி� ந�பி�ைக-�, 

க16�பா6�, ேதச ப�தி-�, ஒ.�க � இ�லாம� ேமனா மி+�கியாக ஓ� இள� 

தைல ைற உ�வாவத!A� த�ைன� ேபா�றவ�க8 �ல காரணமாயி�*/ 

வி1ேடாேமா எ�H எ%ணியேபா/ தி�5�ேக உட� பதறி ந67கிய/. பயி� 

ெச;வத!கான அ�ைமயான ந�ெச; நில7களி� ெவH� கைளகைளேய விைத�/ 

வள��/ அHவைட ெச;/ ெகா%6 ெதாட�*/ Lழ3�A நீ��பா;,சி 

மா;கிேறாேமா எ�H அவ+�ேக பயமாயி�*த/. 

 

எதி3� மன�ெதளிவ!H� திாிகிற இ*த இள� தைல  ைறயினாி� இைடேய தா� 

த�+ைடய மக� ெதளிவாக5� தி1டமாக5� உ�வாகியி��கிறா� எ�H. 

நிைன�A� ேபா/ ஒ� வித�தி� ெப�மிதமாக. இ�*த/. அவ� த�+ைடய 

 காமி� தன/ நிழ�� வளராம� த� ைம�/னனா� தன�A எதிரான  காமி�, 

வள��க�ப1ட/ தா� த� மகனி� ெதளி5�A� /ணி5�A� காரண� எ�ப/� 

�ாி*த/. 
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இ*த இள� வயதி� எதி��க ேவ%>யைவ-�, எதி��க ேவ%>யவ�கF� யா�, 

ஆதாி�க ேவ%>யைவ-� ஆதாி�க ேவ%>யவ�கF� யா� எ�ப/ ப!றி எ�லா� 

த� மக+�A ஒ� தீ�மான� இ��பேத ெபாிய விஷய7களாக� தி�5�A� 

ேதா�றின. 

 

எ*த� தீ�மான � இ�லாத விடைல� தனமான இள� தைல ைறைய� த7கைள� 

ேபா�றவ�க8 உ�வா�க  ய�H� கைள�A ந6ேவ தவறி  ைள�த பயிராக� த� 

மகைன� ேபா�றவ�கF� இைடயிைடேய உ�வாகியி��ப/ ெப�ைமயளி�பதா-

யி�*த/. 

 

இ*திைய எதி��பத!A ெவறி]1ட� ப1ட இள� தைல ைற ப>�பைதேய எதி��கிற 

அள5 ெவறிேயறி நி!ப/ �ாி*த/. ஐ.ஏ.எT. ேபா�ற அகில இ*திய� ேத�5களி� 

ேத�5 ெபHகிறவ�களி� எ%ணி�ைக A�றி� தமி�நா6 பதிைன*தாவ/ 

இட�/�A� கீழிற7கிய/. ெதாழி� வள�,சி  �ேன!ற�தி� பல மாநில7கைள 

விட� பி�+�A� ேபாயி�*த/. ஒ� ெமாழியி� ேம� ெவH��� ெகா%ட 

மாணவ�க8 எ*த ெமாழிைய-ேம சாியாக� க!கவி�ைல. அ@வ�ேபா/, அரசிய� 

க1சிகளா� ேகாப�1ட�ெப!H� ெபா/, ெசா�/�களான பTக8, ரயி�க8 

ேபாTடா\TகF�A� தீ�1> அழி�க� க!H� ெகா%>�*தா�க8. க�cாிகF�, 

க�வி நிைலய7கF� நைடெபறாத நா1கF�காக மகி�*/ - நைடெபH� 

நா1கF�காக வ�*தினா�க8. ெப%க8 ெத�வி� நடமாட  >யாதப> அவ�கைள, 

சீ%6வத!A, சினிமா5� ப�திாிைககF� அவ�கF�A� பயி!சியளி�தி�*தன. 

சாதிைய ஒழி�A� அவ�கFைடய  ய!சியி� சாதி உண�5 பலமாக விDவ�ப� 

எ6�தி�*த/. 

 

தி� இவ!ைற எ�லா� பி� கமாக� தி��பி� பா��தா�. சி*தி�தா�. பிரஷ� 

அதிகமாகி உட� நிைல ேம3� ெக1ட/. அ�H மாைல உதவியாள� க�ைனயா 

இரகசியமாக ஒ� ப�திாிைகைய� தி�விட� ெகா%6 வ*/ ெகா6�தா�. அ/ 

தி�வி� இய�க�ைத, சா�*த - ஆனா� சமீப கால�தி� தி�5�A எதிாிக ளாக 

மாறியி�*த சிலரா� நட�த�ப6� ப�திாிைக. ஏராளமான ல=ச ஊழ� �கா�கF�A 

ஆளான பி���, அத� காரணமாக இலாகா பறி�க�ப16 இலாகா இ�லாத 

அநாமேதய ம*திாி ஆனபி��� சாக� கிட�கிற அள5 உட�நிைல ேமாசமான 

பி���, பதவிைய விட மனமி�றி அவ� ஒ1>� ெகா%>��பதாக அவைன� 

க6ைமயாக விம�சி�தி�*த/ அ*த� ப�திாிைக. த�ைன, ேச�*தவ�கேள இ�ப>� 
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தன�A எதி��ைப� கிள��வ/ அவ+8 எாி,சc1>ய/. ேராஷ� ேவH கிள�*த/. 

தைலமா1>� ப6�ைகய�ேக கிட*த ஒ� ெல1ட� ெஹ1ைட எ6�/ ஆ�திர�ேதா6 

க1சி ேம�ட�/�A� அ%ண+�A� தனி�தனிேய உட� இ� க>த7கைள 

எ.தினா� தி�. 

 

“ஏ!ெகனேவ நா� ைகெய.�தி1ட ெவ8ைள� தா8 உ7களிட� இ��கிற/ 

எ�றா3� அதிக�ப>யான  � ஜா�கிரைதேயா6 இைத நா� எ./கிேற�. என/ 

உட�நிைல மனநிைல காரணமாக� க1சியிேலா அைம,சரைவயிேலா எ*த� 

ெபாH��� நா� வகி�க இயலாதவனாக இ��கிேற�. தய5 ெச;/ எ� 

இராஜிநாமாைவ உட� ஏ!H எ�ைன வி6வி�க5�” -எ�H க>த7கைள எ.தி 

உைறயி�16 ஒ1> உடேன க�ைனய� �ல� உாியவ�கF�A� 

ெகா6�த+�பினா� தி�. அவனிட� ஏ!ப1>�*த ‘ெம1டமா�பMT’ - அதாவ/ 

அக��ற� க��/ மா!ற� அ�ேபா/ அவைன ேவH விதமாக, ெசய�பட 

விடவி�ைல. க>த7க8 கிைட�த/� அ%ண+� க1சி ேம�ட�/ ஆ1கF� 

த�ைன ேநாி� ச*தி�/, சமாதான� ப6�/வத!காக ம��/வ மைன�ேக உட� 

ேத> வ�வா�க8 எ�H எ%ணியி�*தா� தி�. 

 

ஆனா� அ�ப> எ/5� நட�கவி�ைல. அவன/ பதவி விலகைல ஏ!H� ெகா%6 

வி1டதாக5� அ/வைர ஒ�/ைழ�த!A ந�றி எ�H� க1சி ேம�ட �, 

அ%ண+� ெகா6�த பதி� க>த7கேளா6 தி��பி வ*தா� க�ைனயா. 

 

இ@வள5�A� காரண� எழி�ராஜாவி� காரசாரமான க16ைரக8 தா� எ�ப/ 

�ாி*தி�*/� இ�ேபா/, அவ� ேம� தி�5�A ஆ�திர� வரவி�ைல. த�+ைடய 

ெச�வா�ைக-�, �கைழ-� தைரம1டமா�கிய எழி�ராஜாைவ ஆ8 ஏவி வி16� 

ெகாைல ெச;ய  ய�ற தி� ேவH, இ*த� தி� ேவH. வா��ைகயி� த�ைன� 

ேபா� ஒ� தைல ைறையேய தவறான பாைதகளி� வழி கா1>, சீரழி�காம� 

ேந�ைம-8ள /ணி,ச�காரனாக� தன�A� ெதாியாம� த� மகனாவ/ இ�H 

ந�லப> வள�*தி��கிறாேன எ�H ெப�ைமயாயி�*த/ அவ+�A. 

 

மHநா8 காைல� தினசாிகளி� தி� ம*திாி பதவியி��*/�, க1சியி��*/� 

ராஜிநாமா, ெச;/வி1ட ெச;தி பிரதானமாக ெவளியிட�ப1>�*த/. ெதாட�*/ 

இர%6 ��H தின7க8 பிரஷ� அதிகமாகி அவ� உட� நிைல மிக5� ெக16, 

சீரழி*த/. 
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டா�ட�க8 க�ைனயைன-� ச�மாைவ-� அைழ�/, “இ*த� பரபர�பான 

P�நிைலயி��*/ இ/வைர ஒ� மாHதலாக ேவH எ7காவ/ அைழ�/�ேபா; 

ஒ;5 ெகா8ள, ெச;வ/ ந�ல/” - எ�றா�க8. 

 

ச�மா5� க�ைனய+� ெம/வாக இ*த ேயாசைனைய� தி�விடேம Cறி, அவ� 

அபி�பிராய�ைத� ேக1டா�க8. எழி���பி!ேக ேபாகலா� எ�றா� அவ�. ேவH 

�/ இடமாக இ�*தா� ந�லெத�H அவ�க8 நிைன�தா�க8. அவேனா 

பி>வாதமாக எழி���பி!A� தா� ேபாக ேவ%6� எ�றா�. ேவகமாக� 

ெதாட7கி, ேவகமாக ஓ> ஒ� D!H, D!றி  >�/வி1ட இ*த நிைலயி� த� 

வா��ைகைய எ*த� ேதர>யி� ைமதான�தி��*/ ெதாட7கிேனாேமா அ*த 

இட�ைத அ*த� பைழய நிைன5கேளா6 ஒ� ைற ேபா;� பா��க ேவ%6� 

ேபா��*த/ தி�5�A. 

 

எ*த ம%ணி� தள�*/ அ>ப16 வி.*தி�*த ேபா/ அ*த ம%ணி� ஜமீ�தாைர� 

தன�A  � ைக க1> வண7கி நி!க, ெச;/ பா��க ேவ%6� எ�H அ�H சபத� 

ெச;தாேனா அ*த, சபத� இ�H நிைறேவறி வி1ட/. ஆனா� அ*த, சபத நிைற5 

தன�A8 மகி�,சிைய உ%டா�காம� /யர�ைத-�, ேதா�விைய-� 

உ%டா�கியி��பைத அவேன உண�*தா�. 

 

எ�லா ஆைசகைள-� நிைன�தப> நிைறேவ!றி  >�/� ெகா%ட பி��� உ8ள� 

இ�+� எத!ேகா Aைற�ப16 ெநா*/ அ.த/. எத!ேகா தவி�த/. எத!ேகா 

ஏ7கிய/. ச�மா5�, க�ைனய+� அவ+ைடய பி>வாத�ைத மH�க  >யாம� 

எழி���பி!A அவைன அைழ�/, ெச�3� பயண�/�A ஏ!பா6 ெச;தா�க8. 

விமான�தி� ெச�ல  >*த ப�க�/ நகர� வைர விமான�பயண�, அ��ற� ஒ� 

ஏ.சி. காாி� எழி� ��பி!A� பயண� எ�H ஏ!பாடாயி!H. ச�மா5�, 

க�ைனய+� உட� ெச�வ ெத�H�  >வாகியி�*த/. 

 

�ற�ப6� தின�த�H மHப> ச�மாைவ� C�பி16� த� மக� எழி�ராஜாைவ� 

தாேன ேநாி� ெச�H ச*தி�க  >-மா எ�H ஆவேலா6 விசாாி�தா� தி�. 

சா�A�ேபா�A, ெசா��, சமாளி�க  >யா/ ேபாகேவ  ய�H பா��பதாக 

அவனிட� Cறிவி16, ச�மா மீ%6� ெவளிேய �ற�ப16� ேபாயி�*தா�. 

------------- 
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அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 26262626    

 

எழி�����A� �ற�ப6வத!A  � தி�வி� வ!�H�தைல� த1ட  >யாம� 

அவ+ைடய மக� எழி� ராஜாைவ� பா��/ வி16 வர�ேபான ச�மா தி��பி வ*/ 

ெதாிவி�த பதி� மிக5� ஏமா!ற� அளி�பதாயி�*த/. 

 

“பா/கா�பாக இ��க ேவ%6ெம�H அவ� சா�*தி��A� ப�திாிைக நி�வாகேம 

இ�ேபா/ அவைன இரகசியமாக எ7ேகா ெவளி]��A அ+�பி ைவ�/ வி1ட/” 

எ�றா� ச�மா. 

 

மகனாக� த�ைன வ*/ பா��க� ேபாவதி�ைல. தானாக அவைன� ேபா;� 

பா��க5�  >யாம� த1>� ேபா; வி1ட/ எ�பைத எ%ணிய ேபா/ தி�5�A� 

த� ேமேலேய ெவH�பாயி�*த/. மக� த�ைன ெவH�பத!A� காரணமான த� 

அ ர சி ய �, க1சி, அதிகார�, பதவி, ல=ச ஊழ� எ�லாவ!றி��*/� இ�Hதா� 

வி6ப1டாயி!H. ஆனா3� மக+�A இ�+�Cட� த� ேம� ஆ�திரமாக� 

தானி��A� எ�H ேதா�றிய/. 

 

மகைன, ச*தி�க  >யாத ஏமா!ற�ேதா6 எழி���பி!A� �ற�ப1>�*தா� தி�. 

அவ� ம��/வமைனயி��*/ அதிகாைலயி� விமான நிைலய�தி!A� �ற� ப1ட 

ேபா/, ‘அ%ண� தி� வா�க! வா�க!’ எ�ற Aர�  ழ�க7கFட+�, 

மாைலகFட+�, மல�, ெச%6க8, எ3மி,ச பழ7கFட+� வழிய+��வ�� 

யா�� அ�ேபா/ ெத�படவி�ைல. ப�திேயா6�, பய�ேதா6� ச�]1 ைவ�/ 

அவ� ஏறி உ1கா�வத!காக� கா�� கதைவ மாியாைதயாக� திற*/ வி6� 

இ�Tெப�ட�க8 கா�Tேடபி8க8 யாைர-� காணவி�ைல. ம��/வமைன 

ஊழிய�கF�, R�க� கிற�க�ேதா6 ேசா�வாக� ெத�ப1ட இர%ெடா� 

ந�ஸுகF�, டா�ட��, ைச�கி யா1ாிT16� தவிர ேவH யா�� இ�ைல. 

 

விமான நிைலய� வைர வ*/ தி�ைவ விமான� ஏ!றி அ+�பி வி16 அேத ஏ. சி. 

ெச;த காாி� சாைல வழியாக எழி�����A� �ற�ப1டா�க8 ச�மா5�, 

க�ைனய+�. ப�க�/ நகாி38ள விமான நிைலய�தி� ேபா; இற7கிய/� 

தி�ைவ அ7A வ*/ அைழ�/, ெச�H எழி���� >.பி.யி� வி6வத!A ேவெறா� 

சினிமா விநிேயாகTதாி� காைர ஏ!பா6 ெச;தாயி!H. 
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ேபா; இற7Aகிற இட�தி3�, த�ைன வரேவ!க எ*த� C1ட � வ*திரா/ 

மாைலக8 வா��ெதா�க8 கிைடயா/. ‘அ%ேண!’ எ�H ைகக1>, வா; ெபா�தி 

வரேவ!க ஆளி�லாத நிைல கவனி�பி�ைம எ�லாேம அவைன� ெபாH�த வைர 

�திய அOபவ�தா�. வ�க, வ�க எ�H வரேவ!A� ஆFயர, Dவெரா1>க8 நீள 

மான மாைலக8, வரேவ!� வைள5க8 எ�லா� இ�லாம� சமீப�/ ஆ%6களி� 

அவ� எ*த ஊ��A� இ�ப>, சாதாரணமாக� ேபாக ேந�*தேத இ�ைல. 

 

யாைர-� கவனி�காம�, யாரா3� கவனி�க�படாம� இ�H  த�  ைறயாக 

இ�ப> ஒ� பிராயண� வா;�தி�*த/. ம*திாி பதவிைய இழ*/ ேத�த�� 

ேதா!றபி� சி�ன உைடயா� தி��பி எழி�����A, ெச�றேபா/� இ�ப>� 

தாேன இ�*தி��A� எ�H நிைன�க� ேதா�றிய/. 

 

ஆனா� அ6�த கணேம, பர�பைர� மனித� எ�ற  ைறயி� ஜமீ�தா� 

எழி���பி��*/ ப1டண�/�A� �ற�ப1டா3� ப1டண�தி��*/ 

எழி���பி!A� தி��பினா3� அவைர வரேவ!க வழிய+�ப ஒ� C1ட� அவ� 

பதவியி��*தா3� இ�லாவி1டா3� அவைர, D!றி நிர*தரமாக இ��A� எ�ப/ 

நிைன5 வ*த/ அவ+�A. பதவியி��லாத கால�தி3� ெபா/ ம�களிட � 

ச�க�தி3� அவ��கி�*த மாியாைத ஒ� சிறி/� Aைறயவி�ைல. தா� ம16ேம 

இ�H மைல உ,சியி��*/ கீேழ உ�1> விட�ப1டா! ேபா�ற நிைல�A 

ஆளாகியி��கிேறா� எ�பைத உண�*தா� அவ�. 

 

விமான�தி� உட� பயண� ெச;த சில பண�கார�கF�, ெதாழிலதிப�கF� Cட� 

த� அ�ேக வ*/ அம�*/ ேபச� தய7கினா! ேபால� ேதா�றிய/. இ*த� 

பிரைமகF�, உண�5கF�, தா�5 மன�பா�ைம-� ஏ!ப6வைத� த�னா� 

அ�ேபா/ தவி��க  >யாம���பைத-� அவேன ெதாி*/ ெகா%டா�. 

 

கவனி�க ஆளி�லாம� விமான�தி��*/ கீழிற7கி, ெச�றா� தி�5�A மிக5� 

ேவ%>ய - கட*த கால�தி� அவனிடமி�*/ ஏராளமான உதவிகைள� ெப!றி�*த - 

அவ+�A� பல வித7களி3� கட�ப1>�*த அ*த ந%பேர அவைன வரேவ!க 

ேநாி� வ*தி��கவி�ைல. >ைரவேரா6 காைர ம16ேம அ+�பியி�*தா�. தா� 

அ�ேபாேத  �கா� நைட�பிணமாகி வி1ட/ேபா� உட3� மன � தள�*/ 

ேபாயி�*தா� தி�. 

 

விமான நிைலய�தி��*/ நக��A8 ேபாகாம� அ7கி�*/ ஐ�ப/ அHப/ ைம�  



137 

 

ெதாைலவி��*த எழி���பி!A அ�ப>ேய காாி� �ற�ப1டா� அவ�. த� 

வா��ைக எ7ேக எ�ப> ஆர�பமாகி வள�*/ எ7ேக எ�ப> இற7A  கமாக� 

தணிகிற/ எ�பைத� தாேன எ%ணியேபா/ அவ+�ேக ேவ>�ைகயாக� 

தானி�*த/. 

 

ேகாஷ7கF� மாைலகF� வரேவ!��கF� ஆரவார7கF� இ�லாம� 

 த���*ேத ஒ� சாதாரண� பாமரனாக வா�*தி�*தா� Cட ந�றாக 

இ�*தி��A�. இ/நா8வைர அவ!றி� Dக7கைள எ�லா� தாராளமாக அOபவி�/ 

வி16 இ�H திYெர�H Dகமான ெசா�பன� கைல*த மாதிாி� தனிேய தவி�ப/ 

தா� ேவதைனயாயி�*த/. கீேழ விழ  >*த அள5 அபாயகரமான உயர7களி� 

அம�*தி��பவ�கF�A� தா� வி.வைத� ப!றிய பய � வி.கி�ற அOபவ � 

உ%6. வி.*த அOபவ�ைத அவ� இ�ேபா/ அைட*/ ெகா%>�*தா�. சம 

தைரயி���பவ�கF�A வி.வைத� ப!றிய பய � இ�ைல. வி.கி�ற அOபவ � 

இ�ைல எ�H ேதா�றிய/. காாி� எழி�����A, ெச�H ெகா%>��A� ேபாேத 

தன/ எ.,சியி�  >ைவ-� L�,சியி� ெதாட�க�ைத-� ப!றி, சி*தி�தப>ேய 

ெச�றா� அவ�. 

 

 �ெப�லா� அ*த, சாைலயி� ெவ;யி� விழ இைடெவளியி�றி� பேசெல�H 

அட�*த மர7க8 வாிைசயாயி��A�. இ�ேபா/ சாைலைய அகல�ப6�/கிேறா� 

எ�ற ெபயாி� மர7கைள ெவ1>யி�*தா�க8. இய!ைகைய� கைற�ப6�/வ/ 

ேபா� வழியி� ெத�ப1ட ெபாிய பாைறக8 மைல�பAதிகளி� எ�லா� அரசிய� 

க1சிகளி� சி�ன7கைள, ெச/�கியி�*தா�க8. அ�ல/ தீ1>யி�*தா�க8. 

 

ஊைர,D!றியி�*த அழகிய மா*ேதா���க8, ெந� வய�க8 எ�லா� 

அழி�க�ப16, சிறி/� ெபாி/மாக L6க8 க1ட�ப1>�*தன. �ைல�A �ைல 

ஒ@ெவா� க1சி�A� - க1சியி��*/ பிாி*த A1>� க1சிகF�Aமாக� ப�/ 

ப�னிர%6 ெகா>�க�ப7க8 ெத�ப1டன. சாராய�கைடகF�, 

க8F�கைடகF�  �� அவ�, பா��திராத பல இட7களி� ெத�ப1டன. தா7க8 

ஆ1சி�A வ*தபி� ம�கF�A அ*த வசதிைய� தாராளமாக வழ7கி அவ�கைள, 

சிாி�க ைவ�/ அதி� இைறவைன� காண  ய�ற/ அவ+�A நிைன5 வ*த/. 

லா1`கேள அதிகமி�லாத எழி���பி� �ைல�A �ைல விகாரமான பல லா1` 

க1>ட7க8 ெத�ப1டன. ஊ� ெசய!ைகயாக5�, விகாரமாக5� தாHமாறாக5� 

மாறியி�*த/. 

 

கா� எழி���� >.பி.யி� Oைழ*/ நி�ற/. >.பி. வா1,ேம� ஓ> வ*தா�. தி�  �  
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C1>ேய த*தி ெகா6�தி�*/� இ�ேபா/ அவ� ம*திாியி�ைல எ�பதா� ‘யாேரா 

மினிTட� வரா��+ கெல�ட� ஆ\Tேல�*/ ெசா�னா7க... (� எ/5� 

கா�யி�V7கேள’ - எ�H Aரைல ம.�பி இ.�த வா1,ேமனிட� பதி� ேபசாம� 

ஒ�  . ப�/ (பா; ேநா1ைட எ6�/ நீ1>னா� தி�. ஒ� நிமிஷ� தய�க�/�A� 

பி� வா1ேம� அைத வா7கி� ெகா%6, “எ/�A� பா��கிேற+7க” - எ�H 

தைலைய, ெசாறி*தப> உ8ேள ேபானா�. 

 

வா�வி� சகல /ைறகளி3� சகல  ைனகளி3� ல=ச� சகமாகியி�*த/. அரD 

எ@வழி அ@வழி ம�க8 எ�ப/ேபா� ெம>க� காேல` சீ1  த� பா�ெட�னி� 

அ1மிஷ� வைர ல=ச�/�A ேர1 ஏ!ப6�திய த7க8 வழிைய� பி�ப!றிேய 

ஒ@ெவா� �ைலயி3� இ�H ல=ச� அ7கீகாி�க�ப1ட �/ நைட ைற 

யாகியி��பைத� தி� உண�*தா�. 

 

அ�ேபா/ அவ+ைடய சாமா�கைள எ6�/ைவ�/ வி16, “உ7கைள இற�கி 

வி1ட ைகேயாட காைர� தி��பி� ெகா%டார, ெசா��1டா�7க” - எ�H >ைரவ� 

தைலைய, ெசாறி*தா�. அவனிட � ஒ� ப�/ (பாைய� ெகா6�/+�பிய பி� 

வா1,ேம� வழி கா1ட ஏ.சி. ெச;த அைற�A, ெச�றா� தி�. ெச�ைன யி��*ேத 

ச�மாைவ-�, க�ைனயைன-� ஏ!றி� ெகா%6 �ற�ப1>�*த த�+ைடய கா� 

மாைல�A8 அ7A வ*/வி6� எ�H ந�பினா� அவ�. மிக5� கைள�பாயி�*த/. 

விமான�/�காக மிக5� அதிகாைலயி� க%விழி�/ எ.*த ேசா�5 ேச�*/ 

ெகா%ட/. எ,சாி�பத!A யா�� உடனி�லாததா� A>�கேவ%6� எ�H 

ேதா�றிய/. வா1,ேமனிட� ஒ� JH (பாைய ெகா6�/ ‘ர�’ வா7கி வர, 

ெசா�னா�. தி�ைவ� பல வ�ட7களாக� ெதாி*த அ*த வா1,ேம�, “ர� ம16� 

ேபா/7களா? இ�லா1> ேவH ஏதா,D� இ1டார4�னா3� ெசா�37க, 

ெச;யிேற�” எ�H AHம��தனமாக� க%கைள, சிமி1>யப> ேக1டா�. 

 

ேவ%டா� எ�பத!A அைடயாளமாக� தி� ைகைய அைச�தா�. ச%பக�/�A� 

ெபா�+சாமி அ%ண+�A� ைம�/ன+�A� ெசா*த மக� ராஜா5�A� தா� 

இைழ�த /ேராக7கைள எ%ணி கழிவிர�க�ப6� நிைலயி��*த அவ� 

வா1,ேமனி� விஷம�தனமான வினா5�A, ச!ேற எாி,சேலா6தா� 

பதி�ெசா��யி�*தா�. உட� நல� A�றி ஓ;5 எ6�க வ�கிற அவைன விமான 

நிைலய�தி� வரேவ!H அைழ�/, ெச�H எழி���பி� வி6வத!A� கா�ட� 

ந%ப�க8 வ�வா�க8 எ�H க�ைனய+� ச�மா5� எதி�பா��தி��பா�க8. 

இ�ப>� தனியாக� கவனி�பார!H வ*/ அவ� இ7ேக அவTைத� பட�ேபாவ/ 
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அவ�கF�A� ெதாி*தி��க நியாமி�ைல. பக�  .வ/� A>யி� கழி�தா� அவ�. 

மHப>-� வா1,ேம�, “இ1டா ர167களா? ந�ல சர�A...” எ�ற ேபா/, “ெவளிேய 

ேபா! எ�ைன� ெதா*தர5 ப%ணாேத” - எ�H அவனிட� எாி*/ வி.*தா� தி�. 

வா1,ேம+�A அவன/ சீ!றமான பதி� ஆ,சாிய�ைத அளி�தி��க ேவ%6�. 

ஆனா� தி�வி� நிைனவி� அ�ேபா/தா� சிரம தைசயி��*த ஆர�ப நா1கF�, 

ச%பக�தி� காத3� இ�*தன. 

 

ேவதைனைய-� கைள�ைப-� மற�கேவ அவ� A>�க வி��பினா�. மாைலயி� 

இ�16கிற வைர ஏெழ16 மணி ேநர� தனிைமைய� கட*தாக ேவ%6�. ச�மா5�, 

க�ைனய+� வ*/ ேசர இ�+� ஏெழ16 மணி ேநர�/�A� Aைறயாம� ஆA�. 

அ/வைர தனிைம நரக�ைத எ�ப>யாவ/ கழி�தாக ேவ%6�. ஆனா� வா1,ேம� 

விசாாி�த அள5 ேமாசமாக� கீழிற7க அவ� தயாராயி�ைல. ‘ெசா�னைத ம16� 

ெச;’ எ�H வா1,ேம+�A� க6ைமயாக மHெமாழி Cறியி�* தா� அவ�. 

ச%பக�/�A�, ெபா�+சாமி அ%ண+�A�, ைம�/ன+�A� ெசா*த 

மக+�A� தா� இைழ�த /ேராக7கைள எ%ணி� கழிவிர�க�ப6� நிைலயி��*த 

அவ� பக�  .வ/� A>யி� கழி�தா�. ெபா./ சாய� ெதாட7கிய பி�+� 

Cட� க�ைனய+� ச�மா5� அ7A வ*/ ேசரவி�ைல. இவ� உட� நிைல ெக16 

ஒ;5 எ6�க வ*தி��கிறா� எ�ற விவர� >.பி. வா1,ேம+�A� ெதாியாததா� 

ேக1டைத எ�லா� தாராளமாக வா7கி� ெகா6�தி�*தா� அவ�. 

 

ெவளியி� இ�1>ய/� ஒ� சா�ைவைய எ6�/� தைலயி3�, உட�பி3� 

ேபா��தி� ெகா%6 பைழய இட7கைள-� பழகிய இட7கைள-� பா��A� 

ஆைச-ட� ெவளிேய �ற�ப1டா� தி�. 

 

அவ+�A� ெபாிய ஏமா!றமாயி�*த/. ேவக ைவ�பத!A உாி�த ேகாழி மாதிாி ஊ� 

ெபா�5�, உயிேரா1ட � அ!H� ேபாயி�*த/. மைலகளி� மர7கைள விறA� 

கைட�கார�கF�, காி�கைட�கார�கF� ேபா1> ேபா16� ெகா%6 அழி�/ 

வி1டதா� இர%6 ஆ%6களாகளாக� ெதாட�*/ மைழ இ�ைல எ�றா�க8. 

 

ேதர>�A� ேபான/� அவ� அதி�,சிேய அைட*தா�. ேத� இ�*த இட�தி� 

சிைத*/ க�கிய மர�Aவிய�தா� இ�*த/. விசாாி�ததி� ேபான வ�ட� யாேரா 

ஒ� ெவறிய� தீ ைவ�ததா� ேதேர அழி*/ வி1ட/ எ�றா�க8. 
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ேதர> அOமா� ேகாயி� இ�%6 கிட*த/. உ8ேள ெப�=Dடராக அநாதி காலமா; 

இைடவிடா/ அைணயாம� எாி-� அக%ட விள�கி� ேஜாதி ெத�பட வி�ைல. 

 க�பி� ஒ� சிH காடா விள�கி� ஒளியி� ஐ*தாH விடைலக8 காD ைவ�/ �4 

சீ16 விைள யா>� ெகா%>��ப/ ெதாி*த/. 

 

அேத ேதர>யி� எ*த இட�தி� அ>ப16 வி.*/ இர�த� ெசா1ட, ெசா1ட 

இ7கி�*/ தீைமைய எதி��/ இனி நம/ ேபாரா1ட�ைத� ெதாட7க ேவ%6� 

எ�H எ%ணினாேனா அ*த இட�தி� ேபா; நி�றா�. நிைன�தா�. இ*த ஊாி� 

வா��ைக�ேக �லாதாரமானெதா� ேஜாதி எ�H ம�க8 ந�பிய பாைற அOமா� 

ேகாயி� விள�ைக� பா��தப> தா�  �� அவ� அ�ப>, சபத� ெச;தி�*தா�. 

 

அ*த ேஜாதிேய இ�ேபா/ இ�ைல. ந*தவன�/�A8 ேபானா�. அ7A ந*தவனேம 

இ�ைல. ெநா>�/� ேபான ஜமீ� A6�ப� அ*த இட�ைத ஹ5M7ேபா�6�A 

வி!H ஹ5M7 ேபா�6 அ*த இட�ைத ��ேடாஸ� ைவ�/, சமதைரயா�கி� 

ேகாழி� C%6க8 மாதிாி, சிH சிH L6கைள� க1>� ெகா%>�*த/. 

 

ெப�மா8 ேகாவி3�A� ேதர>�A� ந6வி��*த தாமைர� Aள� வ!றி� 

ேபாயி�*த/. ேகாயி� ேகா�ர� இ�%6 வ@வா�க8 கிறி,சிட மர� ெச> ெகா> 

 ைள�/ ப./ பா��காவி>� வி.� நிைல�A, சிதலமாயி�*த/. Aள�/ ேம1>� 

ஒ� சாராய�கைட வ*தி�*த/. எழி���பி� எழி� கழ�H ேபா; �ேதவி வ*/ 

A>�A*தா! ேபா��*த/. 

 

ஒ� தைல ைறயி� ந�3ண�,சிக8, அழAக8 ந�பி�ைகக8, ப%�க8, 

கலா,சார7க8 எ�லா� அ7ேக ெச�/� ேபாயி��ப/ �ாி*த/. இ*த� கலா,சார� 

ப6ெகாைல�A� தா+� ஒ�காரண�. த� ேபா�ற ஒ@ெவா� அரசிய�வாதி-� 

இ*த அழி5�A வி�தி1ட வ�களி� ஒ�வ� எ�பைத அவ� உ8 ேவதைனேயா6 

உணர  >*த/. அ*த மய�கமான ேபாைத� த6மா!ற நிைலயி3� அவ+�A 

அ�ேபா/ ஒ� கவிைத இ16� க1ட� ேதா�றிய/. வா�வி� ஆர�ப�தி� அவ+8 

A>ெகா%>�*/ பி�� ெவளிேயறி ஓ>�ேபான கவிைத உண�5 சில கண7க8 

இ�H இ�ேபா/ மீ%6� அவ+8 வ*/ �A*/ அவைன ஆ1>�பைட�த/. 

அவ� த�ைன� ப!றிேய அ�கவிைதயி� நிைன�தா�. 

 

“ேதர>  ைனயி� 

ெத�விள� க>யி� 

ஊரவ� ஒ/�க 
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உ!றவ� ெவH�க 

ேபெர/� இ�றி� 

�கெழ/� இ�றி� 

ேபைதயா;� கிட*/ 

�.தியி� �ர%ேட� 

ஊரவ� C> 

உ!சவ� எ6�/� 

ேபாிைன வள��/� 

�கழிைன� ெப��கி 

எ�+8 எைத� ெகா�றா�? 

எ8ளி� எைத அழி�தா�?” 

 

எைத அவி�தா� எ�ப/ இ�+� ெபா�*/ேமா என அவ+�ேக இர%டாவ/ 

எ%ணமாக� ேதா�றிய/ இ�ேபா/. 

 

தீைமகைள எதி��/� ேபாராட நிைன�/ இ�H சகல தீைமகளி� உ�வமாக5� 

தாேன ஆகி, சீரழி*தி��பைத நிைன�தேபா/ தி�வி� மன�A ற� அதிகமாகிய/. 

நிைலயி��*/, �ற�ப1ட ேத�  ைற ெக16�தாHமாறாக ஓ>� பல வ�ட7க8 

கழி�/ நிைல�A வ�வைத� ேபா� தா+� இ�ேபா/ ெதாட7கிய இட�/�A� 

தி��பி வ*தி��பதாக அவ+�A நிைன�க� ேதா�றிய/. 

 

அவ+� ச%பக � காத��த அ�ைறய� ேதர> ந*தவன� கிளிெகா=D� பD= 

ேசாைலயாயி�*த/. அ�ைறய தாமைர�Aள�, அ�ைறய� ேகாயி�, அ�ைறய 

ேதர> எ/5ேம இ�H எழி���பி� இ�ைல. ஊைர, D!றி ஏெழ16 �/� 

திேய1ட�க8 வ*தி�*தன. C1ட � கலகல��� அ�பAதி�A இட� மாறி 

வி1டதாக ம�க8 Cறினா�க8. 

 

‘ஊரவ� C> 

உ!சவ� எ6�/� 

ேபாிைன வள��/� 

�கழிைன� ெப��கி 

எ�+8 எைத� ெகா�றா�? 

எ�னி� எைத அழி�தா�? - அவி�தா�?’ 
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எ�H மHப>-� தன�A�தாேன ேக16� ெகா%டா�. 

 

பல ஆ%6கF�A  � இ*த இட�தி� இ*த ம%ணி� இ�*/ கீேழ வி.*/ 

மHப> எ.*த ேபா/ வா�ைவ� ப!றிய />���, /ணி5�, தாக �, தவி���, 

ேந�ைம-� த�+8 இ�*த/ேபா� இ�ேபா/ மீ%6� உ%டானா� 

எ�ெற%ணியப> D!H�  !H� ம�ள ம�ள� பா��தா� தி�. 

 

எ7A� ஒேர இ�1டாயி�*த/. ேதர>யி� ம16மி�ைல. உ8 த� மன�தி3�தா�. 

தி�மைல ராச�ெப�மா8 ேகாவி� ேகா�ர�, ஊாி� �லாதாரமான  த� Dட� எ�H 

பர�பைரயாக ஊாி� ந�ப�ப1ட அOமா� ேகாயி� விள�A எதி3ேம ஒளி இ�ைல. 

 

அ*த இடேம ஒ� பாழைட*த A�ைப ேம6ேபா� இ> பா6 ஆகியி�*த/. நைன*/ 

ஈரமான க1ைடயி� தீ� ப!றாத/ேபா� ந�*த த� மன�தி� பைழய ஒளி� கீ!ைற 

ஏ!ற  >யாம� திணறினா� அவ�. மன � Pேடற  >யாம� கைற�ப16 

நைன*தி�*த/. அைத. மீ%6� ப!ற ைவ�பத!கான எ*த �ல�கன3� அ7A 

இ�ைல. எ7A� இ�ைல. 

 

பல வ�ட7கF�A  � எ*த இட�தி� அநாைதயா; வி.*/ கிட*தாேனா அேத 

இட�தி� இ�H மீ%6� பிர�ைஞ பிசகி நிைலAைல*/ கீேழ வி.*தா� அவ�. 

D!றி3� ந�றாக இ�1ட ஆர�பி�தி�*த/. 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 27272727    

 

மHப> தி�5�A நிைன5�A வ*த ேபா/ >.பி.யி� த� அைறயி� ப6�ைகயி� 

தா� கிட�த�ப1>��பைத-�, க�ைனய+� ச�மா5� ப6�ைக அ�ேக 

நி!பைத-� உண�*தா�. உ8F� டா�ட� ஒ�வ�� அவசரமாக அைழ�க�ப16 

வ*தி�*தா�. 

 

இர5 ஏழைரமணி Dமா��A எழி���ைப அைட*தி�*த ச�மா5�, க�ைனய+� 

>.பி.யி� ஏ.சி. அைறயி� தி�ைவ� காணாம� திைக�/ வா1,ேமனிட� 

விசாாி�தி��கிறா�க8. 
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“எ7ேகேயா ேபா�ைவைய எ6�/� ேபா��தி�கி16 ெவளிேய ேபானா�7க” 

எ�றா� அவ�. 

 

ேதர>� பAதியி� ேம� அவ+�A இ�*த ‘ெஸ%>ெம%ட� அ1டா,ெம%1’ 

ச�மா5�A ந�A ெதாி-மாதலா� உடேன காைர� ேதர>�A விட, ெசா�னா� அவ�. 

ேதர>ைய அைட*த/ேம அ*த ஆ8 நடமா1ட ம!H� ேபாயி�*த பாழைட*த 

பAதியி� கா� ெஹ1ைல1 ெவளி,ச�திேலேய அவ� வி.*/ கிட�பைத அவ�க8 

பா��/ வி1டா�க8.  த3தவி ெச;/ உடேன >.பி.�A� ெகா%6 வ*/ ேச��/ 

அ��ற� டா�டைர-� அைழ�/ வ*/ கவனி�தி�*தா�க8. அவ� A>�தி�*த/ 

ேவH அவ�க8 கவைலைய அதிகமா�கிய/. 

 

“கவைல�பட ஒ�Hமி�ைல. ஆனா� இ*த உட� நிைலயி� இவ� A>�ப/ Cடா/. 

க%டப> D!ற5� Cடா/. பாிQரணமான ஒ;5தா� ேதைவ!“ எ�றா� டா�ட�. 

 

அ�றிர5 ப�னிர%6 மணி�A ேம� ப6�ைகயி� எ.*/ உ1கா�*/ “சாமீ! எ�ன 

ப%4L7கேள, எ�ப>, ெசா��� C1>�கி16 வ�L7கேளா, எ� மக� 

ராஜாைவ உடேன நா� பா��க4�” -எ�H. ெசா��வி16, ச�மாவிட� சிH 

Aழ*ைத ேபா� விD�பி, விD�பி அழ ஆர�பி�தா� தி�. 

 

ச�மா5�A�, க�ைனய+�A� எ�ன ெச;வெத�H. �ாியவி�ைல. “அவ��A 

எ*த� ெபாிய ஏமா!ற�ைத-� அளி�காம� பா��/� ெகா8F7க8” - எ�H 

ெச�ைனயி��*/ கிள�பியேபா/ ைச�கியா1ாிT1 ெசா�� அ+�பியி�*த/ 

அவ�கF�A நிைன5�A வ*த/. 

 

“இ�ப� R7A7ேகா! கால�பர ஏ!பா6 ப%ேற�. பா��க  >ய�ேல�னா3� 

>ர7�கா� ேபா16 உ7க மகேனாட ஃேபா�ல நீ7க ேபசற/�காவ/ ஏ!பா6 

ப%ேற�” - எ�றா� ச�மா. 

 

“அவ+�A�தா� எ� ேமேல ேகாபமா,ேச! அவ� எ�ேனாட ஃேபா�ல ேபச, 

ச�மதி�பானா?” எ�H தி� உடேன பதி3�A அவைர� ேக1டா�. 
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“சிரம�தா�! இ�*தா3� நா� உ7கF�காக வாதா> அவேனாட ேபசலா�, இ7ேக 

>.பி.யிேலேய ஃேபா� இ��A, அ7ேக ெம1ராTல அவ� இ�ேல. எ7ேக 

இ��கா�+ விசாாி,D ஏ!பா6 ப%ேற�” எ�றா� ச�மா. 

 

மகேனா6 ேபசலா� எ�ற ஏ!பா6 தி�5�A ஆHத3� தி��தி-� அளி�தன. 

அ6�த நா8 காைலயி� ச�மா ெச�ைனயி38ள ைச�கியா1ாிT16ட� ேபசி� 

கல*தாேலாசி�/� தி�5�, அவ� நீ%ட பல ஆ%6களாக ேநாி� ச*தி�காத 

அவ+ைடய மக+� ேபானி� ேபசி� ெகா8ள ஏ!பா6 ெச;தா�. 

 

மக� த�ேனா6 ஃேபானி� ேபச இைச*தேத தி�5�A ஆ,சாிய�ைத-� 

மகி�,சிைய-� அளி�த/. 

 

“எ�ைன ம�னி,சி6�பா! நா� இனிேம த�� எ/5� ப%ண மா1ேட�. எ�ைன 

மாதிாி அரசிய�வாதிகளாேல அ6�த தைல ைறேய க�வி, உைழ��. ஒ.�க�, 

ேந�ைம, நியாய� எ�லா�திேல-� ந�பி�ைகய!H, சீரழி=D ேபா,D7கிறைத இ�ப 

நாேன உண�கிேற�” எ�H தி� ேப,ைச ஆர�பி�தா�. மக� பதி3�A அதிக 

ேநர� ேபசவி�ைல. 

 

“நீ7க தி�*தி1Y7க7கிறைத அறி=D என�A� ச*ேதாஷ�தா� அ�பா! இேத 

மாதிாி� ெதாட�*/ நீ7க ேந�ைமயா இ��க4�கிற/தா� எ� ஆைச” - எ�H 

ெசா�� அவ� ேப,ைச  >�தா�. 

 

அ�பா எ�H அவ� வா; ெமாழியாகேவ தா� அைழ�க�ப1ட ேபா/ தி�5�A 

ெம; சி���/� ��லாி�த/. 

 

த�ைன  த� தரமான ச�க விேராதி எ�H க%>�/ எ.திய த� மகேன இ�ேபா/ 

‘அ�பா’ எ�H பிாியமாக அைழ�/ ம�னி�தா! ேபா�ற ெதானியி� ேபசிய இ*த 

ஒ� விநா>�காகேவ இ�தைன� கால� தா� உயி� வா�*த/ L% ேபாகவி�ைல 

எ�ப/ ேபா� அவ+�A� ேதா�றிய/. தி�வி� மன� மிக5� நிைறவாக இ�*த/ 

அ�ேபா/. 
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அ�H ந6�பக�� திYெர�H ‘பவ�க1’ ஏ!ப16 ஏ.சி. நி�Hேபா; அைற ஜ�ன� 

கத5கைள� திற*/ ைவ�க ேந�*தி�*த/. தி� R�க� பி>�காம� க%கைள 

�>யப> ப6�ைகயி� �ர%6 ெகா%>�*தா�. அவ� R7கி வி1டதாக 

நிைன�/�ெகா%6 ெவளிேய >.பி. வரா*தாவி� ச�மா5�, க�ைனய+� 

த7கF�A8 சகஜமாக இைர*/ உைரயா>� ெகா%டா�க8. க�ைனயி� 

ச�மாைவ� ேக1டா�: 

 

“எ�ன கைடசியிேல எ�ப> சமாளி,சி7க...? ச�மாஜி!” 

 

“ஒ� வழியா, சமாளி,சா,D�பா! ைச�கியா1ாிT1ேடாட மகைனேய எழி�ராஜாவா 

ந>�க, ெசா�� ாிக�ச� நட�தி அ��ற� ஃேபானிேல ேபச5� வ,D இ*த 

ம+ஷைன� தி��தி� ப6�தி நி�மதியா� R7க ைவ,சா,D...” 

 

“எ@வள5 நாைள�A�தா� எழி�ராஜா இ�ேல7கற கச�பான உ%ைமைய, 

ெசா�லாேம �> மைற,D இ�ப>� ெபா; ெசா��ேய சமாளி�க  >-� ச�மாஜி?” 

 

“டா�ட� உ%ைமைய, ெசா�ல� Cடா/7கிற வைர இ�ப>ேய நாடக� நட�தி, 

சமாளி,D�க ேவ%>ய/தா�.” 

 

இ*த உைரயாட� அைற�A8 இ�*த தி�5�A� ெதளிவாக� ேக1ட/. 

 

அ�H பி!பக� ச�மா5�, க�ைனய+� மHப> தி�ைவ� பிர�ைஞ தவறிய 

நிைலயி� க%6 பதறி� ேபானா�க8. உ8F� டா�ட� வ*/ ஏேதேதா ெச;தா�. ந6 

ந6ேவ நிைன5 வ*தேபாெத�லா� “ஐேயா! எ� மகைன யா�� ெகா�லேல... அவ� 

த�பிவி1டா�... நா� அவேனா6தா� ஃேபானி� ேபசிேன�?” - எ�H இைர*/ 

க�திவி16 மHப> மHப> பிர�ைஞ தவறி ��,ைசயானா� தி�. அ�றிர5 

நிைலைம ேமாசமாகிய/. எழி���� டா�ட� தி�ைவ, ெச�ைன�ேக ெகா%6 

ேபாA�ப> அவ�கைள� /ாித�ப6�தினா�. 

 

பி� காாிேலேய தி�ைவ, g1>� ப6�கைவ�/ இரேவா>ரவாக, ெச�ைன�A� 

ெகா%6 ேபானா�க8. ெச�ைனைய அைட-�ேபா/ அதிகாைல நா�Aமணி 

ஆகிவி1ட/. 
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மாடLதி ம��/வமைனயி� அவ� த7கியி�*த அேத பைழய ஏ.சி. அைறயி� 

மீ%6� தி� அOமதி�க�ப16� ப6�/� கிட*தா�, நிைன5 வ��ேபா/, “ஐேயா, 

எ� மகைன யா�� ெகா�லவி�ைல. அவ� த�பி வி1டா�” - எ�H ஹிTYாியா 

வ*தவ� மாதிாி அலHவ/� மHப> நிைன5 தவHவ/மாகேவ நா1க8 ஒ>ன. 

 

அ@வ�ேபா/ சிறி/ ேநா� பிர�ைஞ வ�வ/� ேபாவ/மாக அவ� ஒ�  .ேநர 

மனேநாயாளியானா�. ேகாமாவி� கழி�த ேநர� அதிகமாக5� பிர�ைஞயி� கழி-� 

ேநர� Aைறவாக5� இ�*தன. அவ� சாக வி��பினா�. ஆனா� சா5� 

வரவி�ைல. வா�5� ந�றாக இ�ைல. நைட� பிணமாக - அ@வள5 Cட இ�ைல - 

நட�ப/ நி�H ேபா;� பல நாளாயி!H. வா�*தா� அவ�. 

 

நிைன5 பிசகாம� வ�� சில ேபா/களி3� எழி���� >.பி.யி� ச�மா5� 

க�ைனய+� த7கF�A8 ேபசிய உைரயாடைல ஒ16� ேக1ட ஞாபக� வ*/ 

உட�� பதறி ந67A�. 

 

த� மகைன� தாேன ெகா�றி��கிேறா� எ�ற பய7கர உ%ைம நிைன5 வ*/ 

சி�திரவைத ெச;-�. /��� /ல7காததாேலா எ�னேவா, ேபாVT அவைன� ேத> 

வ*/ ைக/ ெச;ய5� இ�ைல. தா� ப6�த ப6�ைகயாக� ைப�திய� பி>�/, 

சி�தTவாதீனமிழ*/ அOபவி�A� இ*த� ெகா6ைம தன�A இய!ைகயாகேவ 

வி��பி அளி�த த%டைனேயா எ�H Cட அவ+�ேக பிர�ைஞயான ேவைளகளி� 

ேதா�H�. அவ� மனேம அவைன� ைகதியா�கி வைத�த/. நாளைடவி� டா�ட�, 

ந�T, எ�ேலா�� அவ� ஒ� ேதறாத ேகT எ�H ைகவி16 வி1டா! ேபா�ற 

நிைல�A அவைன ஒ/�கினா�க8. அவ� ேச��/ ைவ�தி�*த ெசா�/�, 

ெரா�க � வசதிகFேம அவைன விர1> விடாம� ம��/வ மைனயி� ைவ�/� 

ெதாட�*/ உபசாி�க உதவின. பா��க வ*/ கவனி�க எ�H அவ+�A உறவின� 

யா�மி�ைல. க�ைனய� Cட ேவH இட�தி� ேவைல�A� ேபா; வி1டா�. ச�மா 

ம16� அவைன� பி>�கா வி1டா3� விDவாச� காரணமாக� ெதாட�*/ வ*/ 

அவைன� கவனி�/� ெகா%>�*தா�. 

 

எ�ேபாதாவ/ நிைன5 வ��ேபா/, ‘தா� இ�ப> எ�லா� சீரழியாம� ேநராக 

வா�*தி��கலாேமா’ எனH ேலசாக ஒ� எ%ண� தி�வி� மன ஆழ�தி� ெம�ல� 

தைல� கா16�. எ*த �ல�கன���*/ அவ� பல ெவளி,ச7கைள 

அைட*தி�*தாேனா அ*த �ல�கன� இ�H அத� ஊ!H� க%ணிேலேய அவி*/ 
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ேபாயி�*த/. மHப> அைத ஏ!றி, Dடர, ெச;வத!Aாிய வய/�, வா�5� ச�தி-� 

இனி அவ+�A இ��Aெம�H ேதா�றவி�ைல. 

 

நா1க8, வார7க8, மாத7க8 எ�H கால� ஓ>ய/. சாக5�  >யாம�, வாழ5� 

 >யாம� தி� ப6�ைகயி� கிட*தா�. அவ� ஒ�வ� உயிேரா>��ப/ 

உலக�/�A� - ஏ� - சமயாசமய7களி� அவ+�Aேம Cட மற*/ ேபாயி!H. 

 

L��த�ப1டத� காரணமாகேவ எ.*தி��க ேவ%6� எ�H� ஒ6�க�ப1டத� 

காரணமாகேவ உயரேவ%6� எ�H� நா!ப/ ஆ%6கF�A  � ஒ� 

பி�னிரவி� க��கி�1>� எழி���பி� ேதர> ம%ணி� ேதா�றிய அ*த 

வா��ைக ைவரா�கிய7க8 இ�H அவ+8  !றி3� அவி*/ வ!றி அட7கி� 

ேபாயி�*த/. 

 

‘ஊரவ� C> உ!சவ� எ6�/� ேபாிைன வள��/� �கழிைன ெப��கி அவ+8 

அ�H கிள�*/ �%ட, அ*த �ல�கனைல அவி�தி�*தா�க8. �க.ம பதவிகF�. 

அளவ!ற பண �, அவைன� ப%ப!றவனா�கி  >�தி�*தன. 

 

த�ைன-� த�ைன ஒ�த அரசிய�வாதிகைள-� ப!றி நிைன�தேபா/ தா7க8 

த%டைன�Aாியவ�க8 எ�H அவ+�ேக இ�ேபா/ ேதா�றிய/. ஊ�ணி, நீாி� 

ந=D கல�பைத� ேபால5�, ஊ� ந6வி� ந,D, ெச> பயிாி6வைத� ேபால5� 

தா7க8 ச�க வா�ைவ சீரழி�தி��பதாக� ேதா�றிய/. ேநா�க �, தி1ட �, 

ெகா8ைககF� இ�லாம� ெபாிய உயர7களி� தடல>யாக ஏறி அ*த உயர7கைள� 

தா7க8 அசி7க�ப6�தி� தாழ,ெச;தி��கிேறா� எ�H மன� Cசிய/. எைத எைத 

எ�லாேமா சீ��தி��த� ேபாவதாக� கிள�பி எ�லாவ!ைற-� சீரழி�தி��ப/ 

�ாி*த/. இ�ப> நிைன�/ நிைனவி� ேசா�வினாேலேய அய�*/ தள�*/ 

க%கைள �>னா�. 

***** 

 

மHப> அவ� க%விழி�தேபா/ அைற Aளி�*தி�*த/. எ�லா ஜ�ன�கF� 

�ட�ப16 ஏ.சி. ஓ>� ெகா%>�*த/. எதிேர Dவ��க>கார� மாைல ஆH 

மணிைய� கா1>ய/. அைற�A8 ம7கலான விள�Aக8 எாி*/ெகா%>�*தன. 

ந�ஸு� அைறைய� Rசி /ைட�/ D�த� ெச;-� ேவைல�காாி-� த7கF�A8 

சிாி�/�ேபசி�ெகா%ேட உ8ேள Oைழ*தா�க8. 
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“ேத� நிைல�A வ*தா,சா அ�மாF?” 

 

“வ*தா,D சிTட�! ெவ;யி� அதிகமா இ�*தி,D�+ பக�ேல யா�� வட� 

பி>�கேல. வட�A மாட Lதி  �Aேல ெகா%டா*/ ெர%6 மணி�A அ�ப>ேய 

வி161டா7க... மHப> நா3 மணி�A�தா� வட�. பி>,சா7க, இ�ப�தா� ேத� 

நிைல�A வ*தி,சி...” 

 

நிைன5 ம7கி� ெகா%>�*த தி�5�A8 ஆழ�தி� இ��பவ� ேக1க  >*தைத� 

ேபா� இ*த உைரயாட� ம7கலாக� காதி� வி.*த/. 

 

ஆ�; ேத� நிைல�A வ*/ வி1ட/. மாட Lதியி� காைலயி� �ற�ப1ட ேத� 

ம16மி�ைல, அவ+ைடய மன�/�A8ளி�*/ �ற�ப1ட நிைன5� ேத�� ஓ� 

ஓ1ட� ஓ>� தவி�/ எ7ெக7ேகா D!றி அைல*/வி16 அவசர அவசரமாக� தி��பி 

இ�ேபா/ நிைல�A வ*. தி�*த/. அவ� தள�*/ ேபாயி�*தா�. 

 

“அ�மாF நீ இ7ேகேய இ�! மHப>-� இ*த ஆF�A நிைன5 த�பி� ேபா,D... 

அவசரமா டா�டைர� C1>�கி16 வர4�... நா� ேபாகிேற�” - எ�H ந�T 

அ�ேபா/ பதறிய பத!ற� அதள பாதாள�தி� இ��பவ+�A� ேக1ப/ ேபா� 

ம7கலாக� தி�5�A� ேக1ட/. 

 

நிைன5 இ��கிற ேநர7கைளவிட, நிைன5 த��கிற ேநர7கேள சமாதி நிைலயி� 

Dக�ைத� தன�A அளி�ப/ ேபா� அவ� சமீப�தி� பல  ைற எ%ணி எ%ணி 

மகி�*தி��கிறா�. இ�ேபா/� அ*த Dகமான மகி�,சியி�தா� அவ� 

��கியி��க� C6� அ*த ஒ� மகி�,சியாவ/ இனி அவ+�A� கிைட�க16ேம, 

பாவ�! 

 

�ல� கன��ல� கன��ல� கன��ல� கன�    ����������������    

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

 

 


