
    

    

    

வ�ஸலாவி� வா	
ைக வ�ஸலாவி� வா	
ைக வ�ஸலாவி� வா	
ைக வ�ஸலாவி� வா	
ைக ((((சி�கைதக�சி�கைதக�சி�கைதக�சி�கைதக�))))    

சாவி சாவி சாவி சாவி ((((எ�எ�எ�எ�. . . . வி�வநாத�வி�வநாத�வி�வநாத�வி�வநாத�))))    

    

vatsalAvin vAzkkai (short storiesvatsalAvin vAzkkai (short storiesvatsalAvin vAzkkai (short storiesvatsalAvin vAzkkai (short stories))))    

by cAvi (S. Viswanathan)by cAvi (S. Viswanathan)by cAvi (S. Viswanathan)by cAvi (S. Viswanathan)    

In In In In TTTTamil script, unicode/utfamil script, unicode/utfamil script, unicode/utfamil script, unicode/utf----8 format8 format8 format8 format    

 

Acknowledgements:Acknowledgements:Acknowledgements:Acknowledgements:    

Our Sincere thanks go to Tamil Virtual Academy for providing a scanned PDF of this 

work. 

This e-text has been prepared using Google OCR online tool and subsequent proof-

reading of the output file. 

Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, 

Switzerland. 

 

© Project Madurai, 1998© Project Madurai, 1998© Project Madurai, 1998© Project Madurai, 1998----2022.2022.2022.2022.    

Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation 

of electronic texts of Tamil literary works and to distribute them free on the Internet. 

Details of Project Madurai are available at the website 

https://www.projectmadurai.org/ 

You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact. 

  



2 

 

வ�ஸலாவி� வா	
ைக வ�ஸலாவி� வா	
ைக வ�ஸலாவி� வா	
ைக வ�ஸலாவி� வா	
ைக ((((சி�கைதக�சி�கைதக�சி�கைதக�சி�கைதக�))))    

சாவி சாவி சாவி சாவி ((((எ�எ�எ�எ�. . . . வி�வநாத�வி�வநாத�வி�வநாத�வி�வநாத�))))    

 

Source:Source:Source:Source:    

வ�ஸலாவி� வா	
ைக 

சாவி (எ�. வி�வநாத�) 

வாடாமல� பதி�பக� 

Commercial Printing & Publishing House, 

6, Armenian Street, Madras 1 

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

சம��பண�சம��பண�சம��பண�சம��பண�    

எ���லக��
� எ�ைன
 கா�த ச
திேபா� கவ��தி��த க�கி ஆசிாிய� ! ரா . 

கி#$ண &��தி அவ�க(
�. 

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

ெபா�ளட
க�ெபா�ளட
க�ெபா�ளட
க�ெபா�ளட
க�    

)�*ைர 3. +ணவத�தி 

1. வ�ஸைலயி� வா	
ைக 4. எதி�பாராத�  

2. ெவ-ணிலவி� நட�த� 5. ரகசிய
 க.த� 

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

���ைர���ைர���ைர���ைர    

 

1947-� வ#ஷ� ஜனவாி மாத�. க�கி காாியாலய�தி� எ� ேமைஜ
� )�னா� 

உ2கா��� ேவைல ெச3� ெகா-.#�ேத�. 

 

''ஆசிாிய� 4�பி5கிறா�!" எ�7 ஆ8� ைபய� வ�� அைழ�தா�. 

 

ேபனாைவ அ�ப.ேய ேமைஜ மீ� ைவ�� வி25 ஆசிாிய� இ#�த அைற
�� 

ேபாேன�. 

 

ஒ# நிமிஷ� ஆசிாிய� எ�ைன ஏற இற>க� பா��தா�. "நவகாளி
�� ேபா3 

வ#கிறீரா?” எ�7 ச@7 தய
க��டேனேய ேக2டா�. 
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நவகாளியிA�, அத� B@7�Cற>களிA� அ�ேபா� எ�ன நட�� 

ெகா-.#�தெத�7 ெதாிDம�லவா? மனித�கE அ>ேக யமகி>கராகளா3 

மாறியி#�தா�கE. வ��C ெவறி எ�*� ேப3 பய>கர� தா-டவ� Cாி�� 

ெகா-.#�த�. 

 

இ#-ட கீ	 வ>காள�தி� கா�தி மகா�மா அ�ெப�*� தீப�ைத
 ைகயிேல�தி 

த�ன�தனியாக
 கா� நைட� பிரயாண� ெச3� ெகா-.#�தா�. 

 

இ�தைகய பய>கர� பிரேதச��
�� தா�. ஆசிாிய� ”எ�ைன� ேபா3 

வ#கிறாயா?” எ�7 ேக2டா�. 

 

காாிய� சிரமசா�தியமாக� ேதா�றிய ேபாதிA� நா� ச@7� ேயாசி
காம� ”ேபா3 

வ#கிேற�'' எ�7 திடமாக� பதி� 4றிேன�. 

 

ஏெனனி�, நவகாளி
�� ேபா3வ#வதிAEள க$ட ந$ட>கைள என
� )�ேப 

ஆசிாிய� ந�� ேயாசி�தி#
க ேவ-5�. த�)ைடய தீ��த ேயாசைன
�� பிறேக 

ஆசிாிய� அ�த
 காாிய�ைத எ�னிட� ெசா�F யி#
க ேவ-5�. எனேவ, நா� 

ேவ7 ேயாசி�பத@� எ�ன இ#
கிற�? க2டைளையG ச2ெட�7 ஒ�C
 

ெகா-ேட�. 

 

சில தின>களி�, ப�திரமாகேவ நவகாளிையG B@றி� பா��� வி25 கா�தி 

மகானிட� விைட ெப@7
 ெகா-5 ஊ#
�� தி#�பி வ�ேத�. 

 

காாிய� ச@7 சிரமமாக� ேதா�றிய ேபாதிA� இைத நா� எ�*ைடய வா	நாளி� 

கிைட�த@காிய ஒ# ேபரதி#$டெம�ேற எ-ணிேன�. ம@ற யா#
�� கி2டாத 

பா
கியமாகேவ க#திேன�. 

 

கா�தி மகா�மாவி� சாி�திர� பிரசி�தி வா3�த நவகாவி யா�திைரயி� அ.ேய*� 

கல�� ெகா-ேட� எ�பைத இ�ேபா� நிைன�தாA� எ� ேதாEகE Iாி
கி�றன. 

 

நவகாளியிA�, வழி�பிரயாண�தி� ேபா�� பல அதிசய>கைளD�, பய>கர 

ச�பவ>கைளD� ேந#
� ேந� க-ேட�. எ�தைனேயா அதிசய>களி�, வய� 
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ெச�ற மா� ஒ#வE கா�தி மகா� காF� வி��� கதறிய பாிதாப ச�பவ)� ஒ�7. 

அ�த வேயாதிக மா� 4றிய உ#
கமான வரலா@ைற ஆதாரமாக
 ெகா-5 

எ�த�ப2ட கைததா� " வ�ஸைபயி� வா	
ைக.'' இ�த
 கைதDட� இ�*� சில 

கைதக(� இ�C�தக�தி� ேச�
க� ப2.#
கி�றன. இவ@றி� சில கைதகE க�கி' 

ப�திாிைகயிA�, சில ேவ7 ப�திாிைககளிA� ெவளியானைவ. 

 

26-8-49, மா�பல�  சாவி. 

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

1. 1. 1. 1. வ�ஸைலயி� வா	
ைகவ�ஸைலயி� வா	
ைகவ�ஸைலயி� வா	
ைகவ�ஸைலயி� வா	
ைக    

 

ப�மா நதியி� பளி>� ேபா�ற நீேரா2ட�தி� ச�திாிைகயி� பிரதிபி�ப� 

�வGசமாக� பிரகாசி��
 ெகா-.#�த�. ஆ. அைச�� ெச�7 ெகா-.#�த 

க�பF� அ.�தள�திF#�த கீ	 வ��C� பிரயாணிகE அய��� J>கி
 

ெகா-.#�தா�கE. ேம� தள�தி� இ#�த ேம� வ��C� பிரயாணிக(� Bக 

நி�திைரயிலா	� தி#�தா�கE. க�ப� பிரயாணிகளி� வசதி
காக
 

க�பA
�Eேளேய அைம
க� ப2.#�த ேதநீ�
கைடயிF#�� ம25� 

அKவ�ேபா� சிறி� ச�த� ேக25
ெகா-.#�த�. 'கர�சா’ைவ
 க-ணா. 

ட�ளாி� ஊ@றி ஆ@7� ச�த)� அAமினிய �Iனா� ’கட
 கட
' ெக�7 Bழ@7� 

ஓைசD�, இைடயிைடேய ஹி���தானி பாைஷ யி� "ஏ
 ஆனா, சாேட தீ� ஆனா" 

ேபா�ற வியாபார ச�ப�தமான வா��ைதக(� வ�� ெகா-.#�தன. ம@ற�ப. 

ேவ7 எ>கி#��� எKவித மான ச�த)� கிைடயா�. 

 

அ�த நிச�தமான நEளிரவி� ேம@ப. க�ப F� பிரயாண� ெச3� ெகா-.#�த-

வ�களி� நா*� ஒ#வ�. ேம� வ��C அைற ஒ�றி� எ�ப.ேயா இட� பி.�� 

நவகாளியிF#�� க�க�தாைவ ேநா
கி� பிரயாண� ெச3� ெகா-.#�ேத�. 

என
�
 க�ப� பிரயாண� Cதி�. க�ப� வாசைனைய நா� அ�வைர அ*பவி�த 

தி�ைல. ��ைப 4ள>களி� ��
க�த)� 'சா'
கைடயிF#�� வ�த மாமிச 

வாசைனD� ேச��� �டைல� Cர2. எ5�த�. இ�த அ#வ#�பான N	நிைலயி� 

என
�G ச@7� J
க� வரவி�ைல. எனேவ, ெவளி�தா	வார�தி@� எ��� ெச�7 

ச@7 ேநர� தள�தி� ைக�பி.
 க�பிகைள� பி.�தவா7, நீல வான�தி� 

அழைகD�, ச�திாிைகயி� �ளி��த கிரண>கைளD� அ*பவி
க வி#�பிேன�. 
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அைற
 கதைவ� திற�� ெகா-5 ேம@�� ப
க�தி� இ#�த தா	வார�தி@�G 

'ெச�ேற�. ேம@�� தா	வார� ச@7 ஒ�
�� CறமாகO� ஜன நடமா2டமி�லாத 

இடமாகO� இ#�த�. ேம@ப. தா	வார�ைத அைட�த ேபா�, என
� )�பாகேவ 

ஒ# ெப- உ#வ� அ>ேக நி�7 ெகா-.#�த�. பா�ேபா� +சி
 ெகா-.#�த 

நிலெவாளியி� அ�த உ#வ�தி� ெசௗ�த�ய�ைத
 க-டேபா� ச2ெட�7 ஒ# 

கண� பிரமி�C@ேற�. உைடெய�லா� நைன�� உடெல�லா� நைன�� 

காண�ப2ட அ�த �திாீ உ#வ�ைத
 க-ட��, ஜலேமாகினி எ�7 அ.
 க. 

ேகEவி�ப5கிேறாேம, ஒ#ேவைள அ�த ஜல ேமாகினிதா�. இ�ப. இ�த வழியாக 

'ஜல�தி F#�� ஏறி
 க�பA
�E வ#கிறாேளா எ�7 ஐD@ேற�. 

 

பிற� எ�ைன நாேன திட�ப5�தி
 ெகா-5, ெம�வாக அ�த ேமாகினியி� 

அ#கி� ெச�7 நி�ேற�. அவE உட� ெவட ெவட ெவ�7 ந5>கி
 

ெகா-.#�த�. அ� பய�தினாலா, �ளிாினாலா எ�7 க-5 பி.
க 

).யவி�ைல. )க� )��� ஒேர ஜலமாயி#�ததா� அவE அ�கிறாளா இ�ைலயா 

எ�பைதD� அறி�� ெகாEள இயலவி�ைல. ச2ெட�7 ஓ.�ேபா3 ஒ# �ணிைய
 

ெகா-5 வ�� அவளிட� ெகா5�ேத�. அவE அைத� ெப@7
 ெகா-5 

அ#கிF#�த �நான அைற
�E ெச�7 உட�ைப� �வ2.
 ெகா-5 வ�தாE. 

வ�தவE எ�ைன
 ைக ஜாைட கா-பி�� அ>ேக இ#�த நா@காFயி� உ2காரG 

ெசா�F வி25 நா� ப5�தி#�த அைற
�� ப
க�� அைற
�E பிரேவசி�தாE. 

 

அ�ப.G ெச�றவE ஐ�� நிமிஷ ேநர��
ெக�லா� ேவெறா# CடைவDட� 

ெவளிேய வ�தாE. அ�வைர அவைள ஜலேமாகினி எ�7 எ-ணி
 ெகா-.#�த 

நா� ேம@ப. எ-ண�ைத மா@றி
 ெகா-ேட�. அவ(� ந�)ட� இ�த
 

க�பF� பிரயாண� ெச3D� ஒ# ெப-தா� எ�ப� நிGசயமாயி@7. 

 

அ�த� ெப- ேநராக வ�� எ� எதிாி� ேபா2.#�த நா@காFயி� அம��தாE. 

ெப-க(ைடய �ணிGசA
�G சிற�த உதாரண� ேவ-5மானா� ேம@ப. 

ச�பவ�ைத
 �றி�பிடலா�. இ�ைலெய�றா� அ�த அ��த ரா�திாி சமய�தி� 

க�பF� தனியான இட�தி� )� பி� அறி)க� இ�லாத எ�னிட� அவE 

அ�தைன �ணிGசAட� வர
 காரணெம�ன? எத@காக அவE த-ணீாி� 

&	கியி#
க ேவ-5�? ஒ# ேவைள... விவர� ெதாியாம� திைக�C@7 

உ2கா��தி#�த எ�ைன� பா��� அவE, "தயO ெச3� தா>கE எ�ைன இ�ேபா� 

ஒ�7� ேக2காதீ�கE... எ� கணவ� அேதா அ�த அைற
�E J>கி
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ெகா-.#
கிறா�. நா� ேபாகிேற�. நாைள
� நா� ச�தி
கலா�'' எ�7 

4றியவா7 பரபர�Cட� எ��� உEேள ெச�7 வி2டாE. 

 

அ�த� ெப- அழகான தமி	 ேபசியைத
 ேக2ட�� எ� ஆGசாிய� அளO கட�� 

ேபாயி@7. தமி	 ேபB� இ�த� ெப- இ�த
 க�பF� ஏ� பிரயாண� ெச3ய 

ேவ-5�? எ�ன�தி@காக அ��த ரா�திாியிேல ஜல�தி� &	க ேவ-5�? ஏேதா, 

மன� �யர� தா>காம� உயிைர ெவ7��
 க�பFF#�� ஜல�தி� 

�தி�தி#
கிறாE. பி�ன� உயி� மீ� ஆைச ேதா�றி எ�ப.ேயா த�பி�� ம7ப.D� 

க�ப� ஏறியி#
கிறாE. இ�மாதிாி ச�ேதக>க(� சமாதான>க(� எ� 

ம-ைடையG B@றி வ2ட மி2டன. 

 

நீல வான�ைதD�, I�ண ச�திரைனD� ச@7 ேநர� ெவறி
க� பா��� வி25 எ� 

அைற
�E ெச�7 ப5��
 ெகா-ேட� ஏ@ெகனேவ J
கமி�றி அவ�ைத� 

ப25
 ெகா-.#�த நா� அ�ைறய இரைவ எ�ப.
 கழி�தி#� ேப� எ�பைத� 

ப@றிG ெசா�ல� ேதைவயி�ைல. 

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

2.2.2.2.    

 

ம7 நாE ெபா�� வி.�த�� நா� )த� காாியமாக அ5�த அைறைய� பா�
க 

வி#�பிேன�. அ5�த அைற ெபா�� வி.�� ெவ� ேநர� வைர சா@றிேய கிட�த�: 

அ�த இள� ெப-ைண
 - கா-பதி� 4ட என
� சிர�ைத இ#
கவி�ைல. அவE 

’கணவ�' எ�7 �றி�பி2ட ேப�வழி யா� எ�7 ெதாி�� ெகாEளேவ ெரா�பO� 

ஆைச�ப2ேட� 

 

மணி எ2ட.�� க�பA
�Eெள�லா� Bாீெர�7 ெவயி� அ.�த பிற� தா� 

அ�த� ேப�வழி ெவளிேய எ��� வ�தா�. வாFப� பிராய� பைட�தவனா யி#��� 

)க�தி� அழ� இ�ைல... பா�ைவயிA� வசீகர� இ�ைல. நிற� ந�ல க7�C. தமி	 

பாைஷ ெதாியா�. அவ� வ>காளி
கார� எ�ப� பா��த உடேனேய ெதாி�� 

வி2ட�. கணவ� எ�7 �றி�பி2 5G ெசா�ன� இவ� தானா எ�7 4டG 

ச�ேதக� ேதா�றி வி2ட�. ந�ல ேவைளயாகG ச@7 சா�த Bபாவ� உைடயவனாக 

இ#�தா�. �ழாய.
� எ��� ேபானவ� தி#�பி வர அைர மணி ேநர� ஆயி@7. 

அ�த அைர மணி ேநர�தி� அ�த� ெப-ைண )�ப� தடைவக(
� ேம� 

பா��தி#�ேப�. அவ(� எ�ைன அ.
க. பா��ப��, பிற� லRைஜDட� 
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தைலைய
 �னி�� ெகாE(வ�மாக இ#�தாE. ந5நிசி ச�பவ�ைத நிைன�ேத 

அவE அKவா7 லRைஜ� ப2.#
க ேவ-5�. 

 

அ�Cற� ெபா�� சா3வத@�E அ�த த�பதிகைள� பல)ைற ச�தி�ேத�. க�ப� 

ஓ2டF� நா� உ2கா��� சா�பி2ட ேமைஜ
� எதி� ேமைஜயி� தா� அவ�க(� 

சா�பி2டா�கE - இ�மாதிாி இர-5 ேவைளG சா�பா2.� ேபா�� ஏ@ப2ட 

ச�தி�பி� காரணமாக அவ�க(ட� ெந#>கி� ேபசO� ச�த��ப� கிைட�த�. 

அவ� ம25� எ�ைன� பா��த ேபாெத�லா� C�சிாி�CG சிாி�� எ� சிேனக�ைத 

வி#�Cவதாக
 கா2.
 ெகா-டா�. நா� தமி	 ேபBபவ� எ�பைத எ�ப.ேயா 

அறி�� ெகா-5, த� மைனவியிட� நா� ேபசேவ-5� எ�7 வி#�பினா�. 

ெரா�ப ந�லதா3� ேபாயி@7. நா>களாகேவ வி#�பிய காாிய�ைத அவ*� 

வி#�பி ெச3யG ெசா�ன� பழ� ந�வி� பாF� வி��த கைதயா யி@7! அ�Cற� 

ேக2பாேன�? அவ(� நா*� அ.
க. ச�தி��� ேபச ஆர�பி�ேதா�. அ�)த� 

அவE த�*ைடய I�ேவா�தர>கைளG ச�த��ப� கிைட�த ேபாெத�லா� 

ெகாSச� ெகாSசமாகG ெசா�F
 ெகா-5 வ�தாE. அவE 4றிய விவர�திF#�� 

அவE ெபய� வ�ஸைல எ�ப��, க�க�தா Tனிவ�U.யி� பி. ஏ. .கிாி ெப@றவE 

எ�ப��, தமி	 நா2ைடG ேச��த ெப- எ�ப��, தக�பனா#ைடய 

உ�திேயாக�தி� ெபா#25, கீ	 வ>காள��
�
 �.ேபானவ�கE எ�ப�� ெதாிய 

வ�த�. 

 

இெத�லா� 4ட என
� ஆGசாியமாயி�ைல. இ�த அழகிய ெப-V
�� அ�த
 

�Wபி
�� எ�ப.
 காத� பிற�� கFயாண)� நட�த�? இ�தா� என
� 

வி�ைதயிA� வி�ைதயாக� ேதா�றிய�. உலக�திேல எ�தைனேயா அதிசய 

ச�பவ>கE நிக	வ��, அத@ெக�லா� காரண� உ-5 எ�ப�� என
�� 

ெதாியாத விஷயம�ல. ஆனாA� இ�தைன ெசௗ�த�ய� வா3�த ஒ# ெப-, பாைஷ 

ெதாியாத ஒ# வ>காளி
காரைன அதிA� இ�தைன அவல2சணமானவைன எ�ப.
 

காதF��
 கFயாண� ெச3� ெகா-டாE எ�பேத ெப#� ஆGசாியமா யி#�த�. 

இ�த விஷய�ைத� ப@றி இKவளO சீ
கிரமாக அவைள
 ேக25 விடO� என
�� 

ைதாிய� பிற
கவி�ைல. 

 

அ�றிரO சா�பா25
� நா>கE &வ#� ேச��ேத ெச�ேறா�. நா� சா�பி2ட 

ெரா2., பழ>க(
� அவேன பண� ெகா5�தா�. அ��ட� அவனாகேவ 

எ�ைன� பா���, "எ>ேக ேபா3 வ#கிறீ�கE?" எ�7 C�சிாி�Cட� அI�வமா3 

ஒ# ேகEவிைய
 ேக2டா�. 
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'' நவகாளியி� மகா�மாஜியி� அஹி�சா யா�திைரயி� கல�� ெகா-5 வி25� 

தி#�Cகிேற�. நா� ஒ# ப�திாிைக� பிரதிநிதி" எ�7 பதி� 4றிேன�. 

மகா�மாவி� ெபயைரG ெசா�ல
 ேக2ட�� அவ� எ�னிட� பிர�திேயக மதி�C� 

மாியாைதD� கா2ட� ெதாட>கினா�. 

 

வ�ஸைலD� நா*� அ.
க. 4.� ேபBைதD� அ�த ஆசாமி த�ப��த� ெச3� 

ெகாEள வி�ைல. அவ*
�� தமி	 பாைஷD� ெதாியா தாைகயா�, நா>கE 

இ#வ� எ�ன ேபBகிேறா�, எைத
 �றி��� ேபBகிேறா� எ�ப�� அவ*
� 

விள>கவி�ைல. எனேவ, நா>கE இ#வ#� ஒ#வ#
ெகா#வ� மன� வி25� 

ேபசி
ெகாE(வதி� எ�த வித இைடT7� இ#
கவி�ைல. 

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

3.3.3.3.    

 

”க�க�தாவி� பாFகSசி� எ>க(
�G ெசா�தமாக ப>களா இ#
கிற�. தா>க(� 

அ>ேக வ�� த>கி� ேபாகலாேம'' எ�7 எ�ைன
 ேக25
 ெகா-டாE. 

 

"நா� ஏ@ெகனேவ இ�ெனா# ெத�னி�திய#ைடய ப>களாவி� த>�வத@� ஒ�C
 

ெகா-.#
கிேற�. ப>களா ேரா$ பிஹாாி அெவ�T' வி� இ#
கிற�. ஆனாA�, 

தா>கE வி#�பினா� த>கE +25
� ஒ# தடைவ வ#கிேற�. த>கE கணவ#
� 

ஆ2ேசப� இ#
�ேமா?'' எ�7 ேக2ேட�. - வ�ஸைல சிாி�தாE. அ�தG சிாி�C 

அவ(ைடய கணவாி� ந�ல Bபாவ�ைத நா� இ�*� ெதாி�� ெகாEளவி�ைல 

எ�பைதG B2.
 கா25வ� ேபா� இ#�த�. 

 

" எ� கணவைர� ப@றி� த>க(
� ஒ� 7� ெதாியா�. உலக�தி� அவைர விட 

ந�ல Bபாவ� பைட�தவைர
 கா-ப� அாி� " எ�றாE. 

 

வ�ஸைலயி� வா��ைதயி� உ-ைம யி�லாம F�ைல. அவ*
� அழ� தா� 

இ�ைலேய தவிர �ண�தி� த>க
 க�பியா யி#�தா�. ஒ# ேவைள அவ*ைடய 

�ண�தி@காகேவ வ�ஸைல அவைன மண�தி#�பாேளா எ�74ட� ேதா�றிய�. 

 

"உ� கணவ#
� க�க�தாவி� எ�ன ேவைல?'' எ�7 வ�ஸைலைய விசாாி�ேத�. 
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"ேஷ� மா�
ெக2 )தலாளி. இ�ேபா� வியாபார� ச@7 ம�த�, க�க�தாவி� விபி� 

ச�திர� எ�றா� ேஷ� மா�
க2ேட நிமி��� நி@��. அ�தைன ெச�வா
�� 

சாம��திய)� வா3�தவ�. எ� C#ஷ� " எ�7 ெப#ைமDட� 4றினாE வ�ஸைல. 

 

"இவைர� த>க(
� எ�ப.� ெதாிD�?'' எ�7 ைகேயா5 ஒ# ேகEவிைய
 ேக25 

ைவ�ேத�. 

 

வ�ஸைல ச@7� தய>கினாE. 

 

"அேதா எ� கணவ� �ழாய.யிF#�� வ#கிறா�. ஆGB , க�பA� கைர ேசர� 

ேபாகிற�. அ>கி#�� ரயி� ஏறி க�க�தா ேபா3G ேசர ேவ-5�. இ�7 நாA 

மணி
ெக�லா� ஊ� ேபா3G ேச��� வி5ேவா�” எ�றாE. 

 

அவE ெசா�னப.ேய க�க�தாைவ அைட D� ேபா� சாியாக மணி நாA ஆயி@7. 

�ேடஷ னி� வ�ஸைலயிட)�, அவE கணவாிட)� விைட ெப@7
 ெகா-5 

ரா$பிஹாாி அெவ�TO
� டா
U பி.
க�ேபாேன�. அ�தGசமய� வ�ஸைல 

த� கணவனிட� காேதா5 ஏேதா ெசா�னாE. 

 

இத@�E விபி� ச�திர� எ�னிட� வ�� த�)ைடய கா� வ�தி#�பதாகO� அதி� 

எ�ைன நா� ேபாக ேவ-.ய இட�தி� ெகா-5 ேபா3 வி25 வி5வதாகO� 

4றினா�. அ�ப.ேய எ�ைன
 காாி� ஏ@றி
 ெகா-5 ேபா3 நா� ேசர ேவ-.ய 

இட�தி� வி25G ெச�றா�கE. 

 

அ�ைறய தினெம�லா� என
� எதிA� C�தி ெச�லவி�ைல. J
க)� வரவி�ைல. 

வ�ஸைல யி� அதிசய வா	
ைகைய� ப@றிD�, அவ(ைடய கணவைன� 

ப@றிDேம சி�தி��
 ெகா-.#�ேத�. இ�த வ>காளி
 கார*
�� இ�த� தமி	� 

ெப-V
�� எ�ப.
 காத� ஏ@ப2ட�? எ�ப.
 கFயாண� நட�த� எ�ற 

பைழய சி�த ைனேய ம7ப.D� ம7ப.D� ேதா�றிய�. 

 

ம7 நாE மாைல &�7 மணி Bமா#
� )த� நாE எ�ைன
 ெகா-5 வி2ட கா� 

வாசF� வ�� நி�ற�. அேத .ைரவ� தா� இ#�தா�. த�*ைடய ச2ைட� 
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ைபயிF#�� ஒ# க.த�ைத எ�னிட� ெகா-5 வ�� நீ2.னா�. ஆவAட� 

க.த�ைத� பிாி��� ப.�ேத�. அ� வ#மா7: 

 

''அ�CEள ....... 

 

த>கைளG ச�தி�த� )த� இ�வைர த>களிட� பல விஷய>கைள� ப@றி� ேபச� 

பல தடைவ )ய@சி�ேத�. ஏேனா தைட�ப25 வி2 ட�. எ� கணவ� ேந@றிரO C� 

.�F
�� Cற�ப25� ேபா3 வி2டா�. .ர>
 ெடFேபானி� வியாபார விஷயமாகG 

ெச3தி வ�த�. அவ� க�க�தா வர இ�*� நாA தின>கE ெச�A�. தா>கE 

அவசிய� இ>ேக Cற�ப25 வ�தா� இ>ேகேய இர-5 தின>கE த>கி� பிற� 

ேபாகலா�. நவகாளி ஜி�லாவி� தா>கE க-ட அதிசய�ைதD� என
�G 

ெசா�லலா�. 

 

இ�ப.
� 

வ�ஸைல.'' 

 

க.த�ைத� ப.��வி25 வ�ஸைல அ*�பிய காாிேலேய Cற�ப25G ெச�ேற�. 

கா� பாF கSசிAEள ஒ# ெபாிய ப>களாவி� வாசF� ேபா3 நி�ற�. வ�ஸைல 

என
காக வாசFேலேய தயாரா3
 கா��
ெகா-.#�தாE. நா� காைர வி25 

இற>கிய�� ேநராக ேம� மா.
�G ெச�7 அ>கி#�� &�றாவ� மா.ைய 

அைட�ேதா�. ப.
க2.� பிரதான வாச�ப. ெய�லா� விபி� ச�திர#ைடய பல 

விதமான ேபா2ேடா
கE மா2. ைவ
க� ப2.#�தன. வ�ஸைலயி� கா�வ 

ேகஷ�' ேபா2ேடாO� இ�ெனா# இட�தி� இ#� த�. எ�லா� ேபா2ேடா
-

கைளD� ஒ# தடைவ B@றி வ�� பா��ேத�. 

 

வ�ஸைல ஒ# நா@காFைய
 கா2. எ�ைன உ2காரG ெசா�னாE. 'ச�ராU’ 

8>கா� ேகா�ைப ஒ�றி� X ெகா-5 வ�� ெகா5�தா�. உபசார>கE ).�த�� 

வ�ஸைல சாவகாசமாக உ2 கா��� ேபச ஆர�பி�தாE. )தF� எ� நவகாளி 

யா�திைரைய� ப@றிG ெசா�A�ப. ஆைசDட� ேக25
 ெகா-டாE. 

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

4.4.4.4.    

"நவகாளியி� ேகEவி�ப2ட ஒ# �யரமான ச�பவ� எ� மனைத வா2.
  

ெகா-.#
கிற�. அைதG ெசா�ல25மா?'' எ�7 ேக2 ேட�. 
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"ெசா�A>கேள� '' எ�7 ஆவAட� ேக2கலானாE. நா� ெசா�ல ஆர�பி�ேத�: 

 

"த�மாIாி� மகா�மாஜி த>கியி#�த சமய� ஒ# நாE பக� ப�னிர-5 மணி 

Bமா#
� எ> கி#�ேதா வி#�தா�பிய தைசைய அைட�த �திாீ ஒ#�தி 

மகா�மாஜிைய� ேத. வ�தாE. வ�தவE மகா�மாஜியி� �.ைச
�E Yைழ�� 

நவகாளியி� நட�த அ2Zழிய>கE காரணமாக� தன
� ஏ@ப2ட க$ட 

ந$ட>கைள
 க-ணீ� உ��தவா7 4றினாE. மகா�மாஜிD� அவ(
� ஆ7த� 

4றி, யா#
ேகா க.த)� எ�தி
ெகா5�தா�. பாவ�! அ�த
 கிழவி
�
 கணவ� 

இ�ைலயா�. இர-ேட ெப-கE தானா�. அ�த இர-5 ெப-க(� நாைல�� 

மாத>க(
� )�னா� த�மாI#
� வ�� அவ(ட� த>கியி#�த சமய� 

நவகாளியி� பய>கர� ப5ெகாைலகE, தீ ைவ�த�, Nைறயாட�, க@பழி�த� 

)தFய அ2Zழிய>கE ஆர�பமாகி ஜி�லா IராO� கா25� தீ ேபா� பரவி@றா�. 

 

யாேரா சில காF
 42ட�தின� திXெர�7 அ�த
 கிழவியி� இ�ல�ைதD� 

பைடெய5��G Nைறயா.னா�களா�. கிழவியி� �மாாிகE இ#வைரD� க@பழி
க 

எ-ணிேய அவ�கE வ�தி#
க ேவ-5ெம�பைத அறி�த அ�த� ெப-கE 

இ#வ#� ேதா2ட��� ப
கமாக
 கதைவ� திற�� ெகா-5 காிய இ#2.� க�A� 

)E(� நிைற�த வனா�திர� பிரேதச>கைள
 கட�� ஓ. வி2டா�களா�. 

ெப-கைள
 காணாத காF
 42ட�தின�. கிழவிைய ைநய� Cைட��. வி25� 

ேபா3 வி2டா�களா�. த�பி ஓ.G ெச�ற ெப-களி� ஒ#�தி அ5�த கிராம�தி� 

இ#�த ஒ# தனிக� +2.� சர-C��� த�ைன
 காF
 42ட�தின�. �ர�தி 

வ#வதாகO�, ஆைகயா� தன
� அபய� அளி��
 கா�பா@ற ேவ-5ெம�7� 

ேக25
 ெகா-டாளா�. ெகாEைள
 42ட�தா#
� அSசிய ேம@ப. தனிக� 

�5�ப�தின� அவ(
�� தSச� அளி
க ம7�� வி2டா�களா�. இ#�தாA� 

அ�த� ெப- பி.வாதமாக� தானாகேவ அைற
�E Yைழ�� உEப
க� கதைவ� 

தாளி25
 ெகா-டாளா�. 

 

ம7 நாE காைல அவE எ�ப.G ெச�றாE, எ>ேக ெச�றாE எ�ப� ஒ#வ#
�� 

ெதாியவி�ைலயா�. த�பிG ெச�ற இ�ெனா# ெப- எ�ன ஆனாE எ�ப�� 

யா#
�� ெதாியவி�ைலயா�. இ�தG ச�பவ� நட�த ஒ# மாத� கழி�� அ�த 

இர-5 ெப-க(� காF
 42ட�தின� ைகயி� சி
கி இ#�பதாக
 கிழவி
�� 

தகவ� கிைட�ததா�. எனேவ, ெப-கE காF
 42ட�தாாிைடேயதா� இ#
க 

ேவ-5ெம�7 கிழவி உ7திDட� ந�பினாE . தன
� உEள இர-ேட 
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க-மணிகளான இர-5 ெப-கைளD� த�னிட� ேச�
க ேவ-5ெம�ேற கிழவி 

மகா�மாஜியிட� க-ணீ� சி�தியவா7 )ைறயி25
 ெகா-டாE. கிழவியி� �யர
 

கைதைய
 ேக2ட கா�திஜிD� அ�ேபா� வ>காள� பிரதமராயி#�த ஜனா� 

Bஹரவ��தி
� இ� விஷயமாக ஒ# க.த� எ�தி� த�தா�. கிழவி அைத� ெப@7
 

ெகா-5 மன ஆ7தAட� ெச�றாE " எ�7 ).�ேத�. 

 

கைதைய
 ேக25
 ெகா-.#�த வ��ைலயி� )க�தி� அKவ�ேபா� 

அதிசயமான பாவ>கE ேதா�றி
ெகா-ேட இ#�தன. க-களி� நீ� ெபா>கி� 

பிரவகி�த�. சி@சில சமய� தைலைய� த� இ# ைககளாA� ெக2.யா3� பி.��
 

ெகா-டாE. ஒ# ேவைள வ�ஸைலயி� இளகிய மன� இத@�
 காரணமா-

யி#
�ேமா எ�7 ேயாசி�ேத�. இ�ைல ; ஒ# ேவைள அ�த
 கிழவியி� 

ெப-களி� வ�ஸைலD� ஒ#�தியாயி#�பாேளா எ�ற ச�ேதக� ம7கண� 

ஏ@ப2ட�. தனிக� +2.� சர- C��த ெப- இவளாயி#
கலாேமா, ம7 நாE 

ெபா�� வி.�த�� இ�த +25 வ>காளி
காரனிட� ஓ. வ�தி#�பாேளா 

எ�ெற�லா� நிைன
க� ேதா�றிய�. இைதெய�லா� நிைன
க� ேபாக கிழவி 

தமி	 நா25 �திாீ ேபா� உைட உ5�தியி#�த ஞாபக)� வ�த�. 

 

வ�ஸைல எ�ைன� பா��� விசி�தவளா3 ''அ�த &தா2. இ�ேபா� எ>ேக 

ேபாயி#�பாE?" எ�7 பரபர�Cட� விசாாி�தாE. வ�ஸைலயி� பரபர�பிF#�� 

நா� ஊகி�த� சாி எ�ப� ஊ�ஜிதமாயி@7. எனேவ, வ�ஸைலைய� பா��� 

ைதாியமாக ஒ# ேகEவி - ேக2க ேவ-5ெம�7 நிைன�ேத�. அத�ப. ேக25� 

வி2ேட�. 

 

"தா>கE அ�த
 கிழவியி� C�திாிகளி� ஒ#�தி தாேன?" 

 

வ�ஸைல தைலைய அைச�� அ>கீகாி�தாE. அத@�� பிற� நா� ேக25
 

ெகா-டத@� இண>க ஆ.திேயாட�தமாக� த� வி#�தா�த>கைளD�, 

அ�தர>க>கைளD� மன� வி25G ெசா�ல� ெதாட>கினாE. 

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

5.5.5.5.    

"நா� தமி	 நா25� ெப-. எ�*ைடய தக�பனா� இற�� வி2டா�. வய� ெச�ற  

தாயா#� ஒேர ஒ# சேகாதாிD� தா� இ#
கிறா�கE. தக�பனா� நவகாளி பா>கி 

ஒ�றி� உதவி மாேனஜராக இ#�தா�. )�\7 Wபா3 ச�பள�தி�, எ� 
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தம
ைக
�
 கFயாண� ெச3தா�. எ�ைன பி. ஏ. வைர ப.
க ைவ�தா�. நா� 

க�க�தாவி� எ� மாமா +2.� த>கி� ப.��
 ெகா-.#�ேத�. இ�ேபா� 

மாமாO� இற�� வி2டா�. தக�பனா� அத@�� &�7 வ#ஷ>க(
� )�பாகேவ 

இற�� வி2டா�. த�மாIாி� எ� தக�பனா#
�
 ெகாSச� நிலCல�க(�, +5 

வாசA� இ#�தன. எ>க(
�� தமி	 நா5 தா� I�வ�. எ�றாA�, இ>ேக 

நவகாளி
�
 �.ேயறி ஐ�ப� வ#ஷ>க(
� ேமலாகி வி2ட�, எ� தக�பனா� 

இ>ேகேய உ�திேயாக� ெச3� இ>ேகேய வா	
ைகைய நட�தி ).�� வி2டா�. 

தாயா#
� வயதாகி வி2டதா�, த�மா Iாிேலேய எ� தக�பனா� வி25� ேபான 

ெசா�� Bத�திர>கைள ைவ��
 ெகா-5 வா	
ைகைய நட�தி
 

ெகா-.#
கிறாE. 

 

ெச�ற .ஸ�ப� மாத�தி� நா� எ� தாயாைர� பா�
க த�மாI#
�G 

ெச�றி#�ேத�. அ�ேபா� எ� சேகாதாிD� அவE C#ஷ� +2.F#�� அ>ேக 

வ�தி#�தாE. இ�த சமய�தி� தா� திXெர�7 நவகாளியி� கலக� &-5 எ>கE 

�5�ப� இ�தைகய கதி
� உEளாயி@7" எ�7 4றி வ�ஸைல ேத�பி� ேத�பி 

அ�தாE. வ�ஸைலயி� �யர�ைத மா@ற வி#�பிய நா� "விபி� ச�திரைர� 

தா>கE மண�த� எ�ப.?'' எ�7 இைடயி� ேக25 ைவ�ேத�. 

 

”நா� காேலஜி� ப.��
 ெகா-.#�த சமய� எ�ைன ஒ# மாணவ� 

காதF�தா�. அத� காரணமாக நா� +2.F#�� காேலஜு
�G ெச�A�ேபா��, 

காேலஜிF#�� +2 5
�� தி#�பி வ#�ேபா�� எ�ைன� பி� ெதாட��ேத வ�� 

ெகா-.#�தா�. அவ� ெபய� இ�ேபா� என
� ஞாபகமி�ைல. விபி� ச�திரைர 

விட ந�ல க7�C. அவைன என
�
 க2ேடா5 பி.
கவி�ைல. அவைன� �Gசமாக 

நிைன��� தி#�பிD� பா�
க மா2ேட�.. இத@காக அவ� பலD
திகைள
 

ைகயா-5 எ�*ைடய காதைல� ெபற வி#�பினா�. நா� எத@�� இட� 

ெகா5
கவி�ைல. ஆனாA� கலாசாைல
�� ேபா�� ேபா��. வ#�ேபா�� 

அவைன� பா�
கா ம� ெச�ல ).வதி�ைல. எKவளO Jர� நா� அவைன 

ெவ7
கிேற� எ�பைத அவ*
�� பல )ைற ஜாைடமாைடயாகO� 

�ப$டமாகO� கா2.ேன�. ஆனாA� அவ� த�*ைடய )ய@சிையG சிறி�� 

விடவி�ைல. அவனிடமி#�� த�Cவத@� மா�
க� காணாம� அவைன மனமாரG 

சபி�ேத�. &�றாவ� க- இ#�தா� எாி��� வி2.#�ேப�. 

 

இேத சமய�தி� எ�ைன இ�ெனா# காேலR மாணவ#�. அ�தர>கமாக
 

காதF��
 ெகா-.#�தா�. அவ� எ�ைன
 காதF
கிறா� எ�*� இரகசிய�ைத 
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என
�� ெதாியாமேலேய அ�தைன ப�திரமாக
 கா�பா@றி வ�தா�. அவ� தா� 

இ�த விபி� ச�திர�. இவ#� எ�*ட� அ�ேபா� காேலஜி� ப.��
 

ெகா-.#�தவ� தா�. ம@ெறா# மாணவ� எ�ைன
 காதF
கிறா� எ�ப�� 

இவ#
�� ெதாி�தி#�த�. எ>க(ைடய காேலR ப.�ெப�லா� ).�த�. விபி� 

ச�திர� டா
ட� ெதாழிA
�G சிறி� கால� ப.�தா�. நா� +2ேடா5 இ#�ேத�. 

எ�ைன� பகிர>கமாக
 காதF�த இ�ெனா# மாணா
க� ம25� என
� விடாம� 

ெதா�தரO ெகா5��
 ெகா-ேட யி#�தா�. அவ� ெதா�தரவிF#�� வி5பட 

எைதD� ெச3ய� தயாராயி#�ேத�. இ�தG சமய�தி� தா� ஒ# நாE விபி� ச�திர� 

எ�ைன� தனியாக ஓாிட�தி� ச�தி�தா�. இவைர� பா��தேபா� என
� விஷய� 

விள>கி வி2ட�. இவைர நா� ஏ@ெகனேவ பல தடைவ பா��தி#�த ேபாதிA� 

இ�மாதிாி எ-ண� ைவ�தி#
கிறா� எ�7 ெதாி�� ெகாEள வி�ைல. சாி; 

ம@ெறா# ெதா�தரO வ�தி#
கிற� எ�7 எ-ணி
 ெகா-ேட�. எ�ைன� 

தனியாகG ச�தி�த விபி� ச�திர�, "உ�னிட� ஒ# உ-ைமைய
 4ற ேவ-5�; 

அத@காகேவ வ�ேத�'' எ�7 8.ைக ேபா2டா�. 

 

அவ� ெசா�ல� ேபா�� விஷய�ைத எதி� பா��தவE ேபால, "எ�ன விஷய�?'' 

எ�7 அல2சியமாக
 ேக2ேட�. 

 

"உன
� இ�வைர ெதா�தரO ெகா5� �
 ெகா-.#�த அ�த மாணா
க� இற�� 

வி2டா�. அவ� எ�*ைடய ந-ப� தா�. நா� தா� ெகா�7 வி2ேட�'' 

எ�றா�. விபி� ச�திர� இைத
 4றிய ேபா� எ�ேதக� ஒ# கண� பய�தினா� 

ந5>கிய�. அவ� ேபGைச எ�னா� ந�ப ).யவி�ைல. 

 

"வா�தவமாகவா?" எ�7 ேக2ேட�. 

 

"ஆமா�; ச�தியமாக
 ெகா�7 வி2ேட�. நீ இனி நி�மதியாக வாழலா�. நா� 

டா
ட� ெதாழிA
�� ப.�ேதன�லவா? அ�ேபா� ஒ# விஷய�ைத
 க@7
 

ெகா-ேட�. அவ*
� 'ெஸாேபாேராபி
' எ�ற ம#�ைத உணவி� அதிக� 

ப.யாக
 கல�� ெகா5�� வி2ேட�. அவ� J
க�தி� இற�� ேபானா�. 

ஒ#வ#
�� ஒ# விதமான ச�ேதக)� ஏ@படவி�ைல" எ�7 4றி� ப�திாிைகயி� 

அவ� இற�� ேபான ெச3திையD� எ5��
 கா2.னா�. 

 

இ�த பய>கர நிக	Gசிைய விபி� ச�திர� வாயா� ெசா�ல
 ேக2ட�� )தF�  
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என
� அவ� மீ� அ#வ#�ேப ேதா�றிய�. அ�த மாணா
கைன
 ெகா�7 

வி2டா� எ�*ைடய காதைல� ெபறலா� எ�ற Bயநல ேநா
க��ட ேனேய 

இ�தைகய ெகாZரG ெசயF� ஈ5ப2.#
 கிறா� எ�பைத அறி�தேபா� விபி� 

ச�திர� மீ� ஆ�திர� ஏ@ப2ட�. – 

 

விபி� ச�திர� எ�ைன இ� கால� வைர அ�தர>கமாக
 காதF�� வ�ததாகO�, 

அவ#ைடய காதA
�� ேபா2.யாக இ#�த மாணா
கைன
 ெகா�ற பிறேக இ�த 

விஷய�ைத எ�னிட� ெவளி�ப5��வ� எ�7 தீ�மான� ெச3தி#�ததாகO� 

4றினா�. இ�த
 க5� சி�த
காராி� எ-ண��
� விேராதமாக நா� அபி�ராய� 

ெதாிவி�தா� இவரா� என
ேக தீ>� ேநாி5� எ�பைத உண��ேத�. அ��ட� 

எ�*ைடய ப#வ)� அழ�� ேச��� எ�ைன� பல ெதா�ைலக(
� 

உ2ப5�தின. வாFப�க(�, வய� வ�தவ�க(� எ�ைன ெவறி
க� பா��ப ��, 

காதF�ப�� அத� காரணமாக� ெதா�தரO ெகா5�ப�� தினசாி அAவலா3� 

ேபா3 வி2டன. எ�*ைடய வா	
ைகயி�, இதனா� அைமதியி�றி அ�ல�பட 

ேந��த�. 

 

யாராவ� மன�
�� பி.�த ஓ� ஆ-மகைன� ேத�� ெத5�� மண� ெச3� 

ெகா-டால�றி இத@� விேமாசன� இ�ைல எ�7 எ-ணிேன�. ஆனா�, 

எ�*ைடய காதைல� ெப7த@���த C#ஷைன� ேத.� பி.�ப� அ�தைன Bலப 

மாயி�ைல. அ��ட� இ�த
 க�ெநSச
கார# ைடய எ-ண��
� விேராதமாக
 

காாிய� ெச3வத@�� திடமி�ைல. அ�ப.G ெச3வ� என
ேக ஆப�தாக ).D� 

எ�7 அSசிேன�. எனேவ, ேவெறா#வைன மண� Cாி�� ஆDE )��� 

அவ�ைத� ப5வைத
 கா2.A� விபி� ச�திரைரேய மண�� நி�மதியாக
 

கால�ைத
 கழி��விட� தீ�மானி�ேத�. விபி� ச�திர� அ�ேபா� டா
ட� ெதாழி� 

ெச3யவி�ைல. ேஷ� மா�
ெக2.� ெகாEைள அ.��
 ெகா-.#�தா�. ந�ல 

ெசா�� இ#�பதாகO� ெதாிவி��
 ெகா-டா�. அவ#
� நா� இ�லாத �ைற 

தா� ெப#� �ைற எ�7�, த�)ைடய வா	
 ைகயி� ல2சியேம எ�ைன மண�ப� 

ஒ�7தா� எ�7� 4றினா�. எனேவ, விபி� ச�திரைரேய மண�பெத�7 ).O 

ெச3ேத�. பிற� இ#வ#� மண� Cாி�ேதா�. எ>கE வா	
ைகD� இ�பகரமாகேவ 

நட�� வ�த�. விபி� ச�திரைர� ப@றி நா� ெகா-.#�த எ-ணெம�லா� 

)@றிA� தவ7 எ�பைத� பி�னா� தா� உண��ேத�. அவ#
� அழகி�ைல 

ெய�றாA� �ண�தி� த>க
 க�பியாயி#�தா�. 

 

நா� மண� Cாி�த சில வ#ஷ>கE கழி�� ஒ#நாE எ�*ைடய தாயாைர� பா�
க  
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த�மாI� ெச�றி#�ேத�. இ�த சமய�தி� தா� நவகாளியி� பய>கர வ��C ெவறி  

&-ட�. எ� தாயா� மகா�மாஜியிட� 4றிய ச�பவ>க(� அ�ேபா� 

நட�தைவதா�'' எ�7 4றி ).�தாE. 

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

6.6.6.6.    

 

வ�ஸைல ெசா�ன வரலா7 ஒ# கைத ேபாF#�த�. 

 

"அ�ப.யானா� தனிக� +2.� மைற�� ம7 நாE த�பி ஓ.ய ெப- நீ தாேன?'' 

எ�7 ேக2ேட�. 

 

"இ�ைல, இ�ைல; அ� எ� சேகாதாி. இ�ேபா� ெசௗ
யமாக இ#
கிறாE. 

அவைள� தா� நா*� எ� கணவ#� ேபா3� பா��� வி25 வ#கிேறா�. அவE 

எ�ப.ேயா த�பி�� ேஷானா3 )ாி எ�ற ஊாி� த� கணவ#ட� ெசௗ
யமாக 

வா	�� வ#கிறாE'' எ�றாE. 

 

வ�ஸைலைய� பா��� "நீ ஏ� இ�வைர உ�*ைடய தாயாைர� ேபா3� 

பா�
கவி�ைல?”எ�7 ேக2ேட�. 

 

"த�மா I#
�G ெச�ல பய�� ெகா-ேட தாயாைர� பா�
காம� இ#
கிேற�. 

காரண� த�மாIாி� இ�*� கலவர� அட>கவி�ைல. வய� ெச�ற தாயாைர 

நிைன�ேத அ�7 - க�பF� க-ணீ�வி25
 ெகா-.#�ேத�. அவைள இனி 

உயி#ட� கா-ப� ஏ�? இத@�E காF
 42ட�தா� ெகா�7 ேபா2.#�பா�கE 

எ�7 தீ�மானி��
 ெகா-ேட�. எ� ஆறா��யர�ைத ஒ#வாிட)� ெசா�F
 

ெகாEள வி#�பமி� றிேய நதியி� &	கி உயிைர வி5� ெபா#25 ேம� 

தள�திF#�� �தி�ேத�. எ�ப.ேயா ஆDE பல� ெக2.யாக இ#�ததா� உயி� 

ேம� ஆைச ேதா�றி, நதியி� �தி�தவE ச2ெட�7 க�பைல� பி.��
 ெகா-5 

ஏறி, யா#
�� ெதாியாம� எ>கி#�� �தி�ேதேனா அ�த இட��
ேக வ�� நி�7 

வி2ேட�. அ�ேபா�தா� தா>கE அ�த� ப
க� வ�தீ�கE'' எ�றாE. 

 

வ�ஸைல ெசா�ன விவர>கைள
 ேக25
 ெகா-5 வ�த என
� ேமA�  

இர-ெடா# ச�ேதக>கE ேதா�றேவ சில ேகEவிகE ேக2ேட� : "வ�ஸைல! உ�  
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தாயா� இற�� ேபாயி#�பாE. எ�7 நீயாகேவ எ�ப. ).O ெச3� வி2டா3?'' 

 

"ச�பவ� நட�� இர-5 மாத>களாகிD� எ� தாயாைர� ப@றி எ�த விதமான 

தகவA� ெதாியவி�ைல. ஆைகயா� காF
 42ட�தாரா� ெகா�ல� ப2.#�பாE 

எ�7 ).O
� வ�ேத�. தா>கE எ� தாயாைர மகா�மாஜியிட� பா��ததாகG 

ெசா�AவதிF#�� இ�வைர அவைள
 காF
 42ட�தா� பி.�� 

ைவ�தி#�தா�கE எ�7 ஏ@ப5கிற�'' எ�றாE. 

 

"வ�ஸைல! உ� தாயா� ஏ� உ�ைன இ�த இட�தி� வ�� பா��தி#
க
 4டா�?'' 

எ�7 ேக2ேட�. 

 

" பா�ைவயிழ�த எ� தாயா#
� இ�த க�க�தா ப2டண� எ�த தி
கி� இ#
கிற� 

எ�ேற ெதாியா�. அ�ப.யி#
க அவE எ�ைன எ>ேக ேபா3� ேத. அைலவாE? 

கா�தி மகா�மாேவ எ� தாயா� இ#�த ஊ#
� விஜய� ெச3ததா� அ>ேக அவைர
 

க-5 )ைறயி25
 ெகா-.#
கிறாE '' எ�றாE. 

 

வ�ஸைல ெசா�Fய� வா�தவ� எ�ேற ப2ட�. 

 

வ�ஸைலயி� வா	
ைகைய� ப@றி� Iரணமாக� ெதாி�� ெகா-ட பிற� 

வ�ஸைல
காக ஓ� உபகார� ெச3ய ேவ-5� எ�7 எ� உE ஆவ� எ��த�. 

அ5�த &�7 தின>க(
�E அைத� I��தி ெச3ேத�. த�மாI#
� உடேன 

Cற�ப25G ெச�7 வ�ஸைலயி� தாயாைர� ேத.� பி.�� அைழ�� வ�� 

வ�ஸைலயிட� ேச��ேத�. க�றி� �ர� ேக25
 கனி�� வ#� பBேபா� 

வ�ஸைலயி� தாயா� ஓ. வ�� மகைள
 க2.
 ெகா-ட கா2சிைய எ�ெற�7� 

மற
க ).யா�. 

 

ம7தின� வ�ஸைலயி� கணவ#� ஊாிF#�� தி#�பி வ�� வி2டா�. அ�ைறய 

தின� வ�ஸைல யி� ப>களாவி� என
� ரஸ��லாOட� 4.ய வி#�� உபசார� 

நைடெப@ற� எ�7 ெசா�லO� ேவ-5மா? 

---------------- 
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2. 2. 2. 2. ெவ"ணிலவி# நட$த%ெவ"ணிலவி# நட$த%ெவ"ணிலவி# நட$த%ெவ"ணிலவி# நட$த%    

 

சில வ#ஷ>க(
� )�னா� ெச�ைன ைஹேகா�2.� நட�த பிரபல ேமாச. 

வழ
ைக� ப@றி ேநய�கE ேகEவி�ப2.#
கலா�. அ�த� பிரசி�த வழ
கி� 

ஜூாிகளா3 அம��� அபி�பிராய� ெதாிவி�த ஒ�ப� பிரபல�த�களி� !மா� 

ேகாச�ரா)� ஒ#வ�. ! ேகாச�ரா� ேந@7 )� தின� எ�*ைடய ஜாைகைய� 

ேத. வ�தி#�தா�. சில அGச.�த தாEகைளD� ைகேயா5 ெகா-5 வ�தி#�தா�. 

அ�த� தாைள� பா��த�ேம என
� விஷய� விள>கி வி2ட�! 

 

நகர சைப� ேத�தA
� ! ேகாச�ரா� ஓ� அேப2சகரா3 நி@கிறா� எ�கிற விஷய� 

அவ#ைடய உEள> ைகயிF#�த ேநா2X� ெந�F
கனிைய� ேபா� விள
கி@7! 

 

"வா#>கE, உ2கா#>கE ; ஏ� இKவளO Jர�?'' எ�7 வ�தவைர உபசாி�ேத�. 

 

"விேசஷ� ஒ�7மி�ைல. இ�த .விஷனி� தா>கEதா� என
� ப
க பலமாக 

இ#�� ேவைல ெச3ய ேவ-5�?'' எ�7 ேக25
 ெகா- டா�. 

 

"ெரா�ப சாி; ஆனா� இ�த .விஷ� வாசி கE ெபா�லாதவ�களாயி@ேற! த>கைள 

எத@காக ஆதாி
க ேவ-5� எ�7 ேக2பா�கேள!'' எ�ேற�. 

 

''எத@காகவா? ந�றா3
 ேக2X�கE? நா� இ�த .விஷ*
� ெகௗ�Uலராக 

வ�த�� )த� காாியமாக இ�த .விஷைன ெசா�
கமா
கி விடமா2ேடனா?'' 

 

"அ�Cற�........." 

 

"ஏ� அ�ப. ேயாசி
கிறீ�கE? எ� வா��ைதயி� த>க(
� ந�பி
ைக 

இ�ைலயா?" 

 

"ேபஷாக உ-5; ஆனா�, ேபான ேத�தF� ேபா� 4ட இ�த .விஷ� 

ெகௗ�Uல� இ�ப.� தா� ெசா�F வி25� ேபானா�. அ�Cற� அ�த மகா*பாவ� 

இ�த� ப
க� தைலகா2ட வி�ைல. இெத�லா� என
�� ெதாியாத�� அ�ல. 
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'கFயாண� ெபா3' எ�பைத� ேபா� 'எெல`� ெபா3' எ�ப�� சகஜமான 

விஷய� எ�பைத நா� அறிேவ�. அதனா� தா�..." எ�ேற�. 

 

"அ�ப.யி�ைல; ஐயா! ம@றவ�கைள� ேபா� மனGசா2சி
� அSசாதவ� நா� 

அ�ல.......'' -- எ�7 உ7தி 4றினா� ேகாச�ரா�. 

 

''அ�ப.யா? மனGசா2சி
� பய�� தா>கE அ�ப. எ�ன�ைதG ெச3� 

வி2X�கE?" எ�7 ேக2ேட�. அKவளO தா�; ! ேகாச�ரா� ஒ# ெபாிய 

கைதையG ெசா�ல ஆர�பி�� வி2டா�. 

 

அ�த
 கைதைய இ>ேக ெபயைரD� ச�பவ> கைளD� ம25� ச@7 )� பி�னாக 

மா@றி அைம�� எ�*ைடய ெசா�த பாணியி� எ�தி யி#
கிேற�. கைதைய� 

ப.�� ).�த�� ேகாச�ரா� த�)ைடய மனGசா2சி�ப. நட�� ெகா-டாரா 

இ�ைலயா எ�பைத ேநய�கE தா� ).O க2ட ேவ-5�. 

# # 

 

இரO Bமா� ப�� மணியி#
��. வ2ட வ.வான வான��G ச�திர� த�*ைடய 

பா� ேபா�ற அ)த நிலைவ� Iமியி� வ�ஷி��
 ெகா-.#�தா�. I�தம�F 

ைஹேரா5, ச�
கா� ப�களி� ஓ2ட�திF#�� ஓ3O ெப@ற சமய�. அ>க>ேக 

ஓாிர-5 ப>களா
களி� ம25� மி�சார விள
�களி� ெவளிGச� ெதாி�த�. 

ேநய�கE தயO ெச3� I�தம�FG சாைலயி F#�� வட
�� ப
க� Cரைச-

வா
க�ைத ேநா
 கி� பிாி�� ெச�A� பாைதயி� மீ� த>கE கவன�ைதG ெசA�த 

ேவ-5�. ஏெனனி� நம� கதாநாயக� ! ேவதநாயக� இ�ேபா� ேம@ப. 

ர�தாவி� தா� நட�� ேபா3
 ெகா-.#
கிறா�. 

 

ஆ7 வ#ஷ கால� க5� சிைற வா	
ைகைய அ*பவி�த பிற�, இ�7 வி5தைல 

ெப@7� த�)ைடய ெசா�த +2ைட ேநா
கிG ெச�கிறா�. 

 

'ந�லவ�க(
� இ� காலமி�ைல எ�7 47வ� ! ேவதநாயக� விஷய�தி� 

)@றிA� உ-ைமயாயி#�த�. அவ� ந�லவராக� பிற�ததாேலேய தா� ஆ7 

வ#ஷ கால� க5� சிைற வா	
ைகைய அ*பவி
க ேவ-.யதாயி@7. அ�த
 

கைதைய�தா� இ>ேக ெசா�ல� ேபாகிேற�, ேக(>கE : 
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!ேவதநாயக��ட� பா�ய� )த� ேச��� ப.�த ஒ# ந-ப�, பி�னா� 

இவ#ட� ேச��ேத வியாபார� ெச3தா�. சா� மனிதரான ேவத நாயக� அ�த 

ந-பைன
 கைடசி வைரயி� ந�பி ேமாச� ேபானா�. அவ*ட� ேச��� 425 

வியாபார� நட�தியதி� பலனாக
 கைடசியி� ஒ# ேமாச. வழ
கி� அக�ப25
 

ெகா-டா�. வழ
� விசாரைண
� வ�த சமய� அ�த
 க5� சி�த� பைட�த 

கிராதக� ேவதநாயக�ைத வ�பி� இ���வி25 வி2டா�. அவ� ம25� மன� 

ைவ�தி#�தா� ேவதநாயக�தி� மீ� �@றமி�ைல எ�7 #B�பி�தி#
கலா�. 

ஆனா�, அ�த இர
கம@றவ� ேகா�2.� விசாரைண நட�தவைர வாைய� 

திற
கேவயி�ைல. அவ� ம25� வாைய� திற�� உ-ைமையG ெசா�Fயி#�தா� 

ேவதநாயக� அ*பவி�த ஆ7 வ#ஷ சிைறவாச�ைத அவன�லவா அ*பவி�தி#
க 

ேவ-5�? அத@� அSசிேய அ�த
 கிராதக� ேகா�2.� வழ
� விசாரைண நட�� 

ெகா-.#�த சமய� த�*ைடய த.�த உத5கைள ம.��
 ெகா-5 ெபா�ைம 

ேபா� அைசயாம� உ2கா��தி#�தா�. 

 

சாி; அேதா, நம� கதாநாயக� ெவ� Jர� ேபா3 வி2டா�. அவைர� பி� ெதாட��� 

பா�
கலா�. I�தம�FG சாைல
��, Cரைசவா
க��
�� ம�தியி� உEள ஒ# 

விசாலமான ப>களாO
�G ச@7 Jர�தி� ெபாிய ஆலமர� ஒ�7 இ#
கிற�. ! 

ேவதநாயக� அ�த மர�த.யி� ேபா3 நி�7 ெகா-டா�. 

 

ஆ7 வ#ஷ� சிைற வா	
ைக காரணமாக அவ� மேனாபல� �ைறயவி�ைல 

எ�றாA�, ேதக பல� ெவ�வாக
 �ைற�� வி2ட�. அவ#ைடய உைடெய�லா� 

பா	ப2ட ேதா@ற� அளி�தன. 

 

ஆலமர�த.யி� நி�ற வ-ண� ேவதநாய� அ#காைமயி� ெதாி�த த�)ைடய 

ப>களாைவ ஆவ� நிைற�த க-க(ட� ேநா
கினா�. ஆ�; அ�த ப>களா 

அவ#ைடய� தா�. ப>களாவி� ேதா@ற� அவ#
�� பரம ேவதைனைய 

உ-டாகி@7 . 

 

த�)ைடய ேகவலமான ஆைடகைளD�, அ�த ப>களாவி� க�8ரமான 

ேதா@ற�ைதD� மாறி மாறி� பா���
 ெகா-டா�. ப>களாவி� ேம� மா.யி� 

இ#�த )க�C அைறயிF#�� மி�சார விள
கி� ெவளிGச� ெதாி�த�. அ�த 

அைற
�Eேள இ#�த க2.F� மீ� ேவதநாய க�தி� மைனவி ேசாக��ட� 
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ப5�தி#�தாE. அ�த தி
க@ற �திாீயி� க-களிF#�� க-ணீ� ெப#கி
 

ெகா-.#�த�. 

 

ேவதநாயக� ஒ# கண� தம� ம-ைடைய இ# ைககளாA� ெக2.யாக� பி.��
 

ெகா-டா�. மைனவி, த�ைன இ�த
 ேகால�தி� இ�த சமய�தி� இ>ேக பா�
க 

ேந��தா� த�ைன� ப@றி எ�ன நிைன�பாE? சிைற
�� ேபா3 வ�தவ� 

எ�பத@காக
 ேகவலமாக நிைன�பாேளா? 

 

ேவதநாயக�தி� ெநSசிA� வயி@றிA� ச>கட)� பசிD� ேச��� �ழ�பி
 

ெகா-.#�தன . 

 

காைலயி� வி5தைல ெப@றவ� பக� ஒ# மணி Bமா#
� ஏேதா ெகாSச� ஆகார� 

சா�பி2டா�. அ�Cற� இ�வைர ஒ�7� சா�பிடேவ யி�ைல. 

 

அ5�தப.யாக, ேவதநாயக��
�� த�)ைடய மகE ரSசனியி� ஞாபக� வ�த�. 

�ழ�ைத ரSசனி
� இ�ேபா� இ#ப� வய� இ#
கலா�. தா� சிைற ெச�ற ேபா� 

ரSசனி விவர� ெதாியாத சி7மியா யி#�தாE. இ�ேபா� வய� வ�த Dவதியா 

யி#�பாE ரSசனி த�ைன� ப@றி� தாயாாிட� விசாாி�தி#�பாE. தாயா� எ�ன 

பதி� ெசா�னாேளா? 

 

இKவாெற�லா� மாறி, மாறி நிைன�� ெவ2க�ப2டா� ேவதநாயக�. பிற� 

மனைத� ேத@றி
 ெகா-டா�. த� ெசா�த +25
�E Yைழவத@� ஏ� இ�தைன 

லSைஜ�பட ேவ-5�?.... 

 

இத@�E சாைல� ப
க� ேமா2டா� ைசகிE ஒ�7 வ#� ச�த� ேக2ட�. 

 

அ�ேபா ெத�லா� ெச�ைன நகர�தி� இரா
 கால�தி� தி#ட�கE கிF 

அதிகமாயி#�ததா� கீ	� பா
க� U.ஐ... ேபாa�கார� ஒ#வ� ேரா�� ேபா3
 

ெகா-.#�தா�. தம� ேமா2டா� ைசகிளி� பய>கர அலறைல
 ேக25 வி25� 

தி#ட�கE சிதறி ஓ.�ேபா3 வி5வா�கE எ�ப� அ�த U.ஐ... யி� திடமான 

அபி�பிராய�! 

 

ேமா2டா� ைசகிளி� ஓைசைய
 ேக2ட ேவதநாயக�தி� மன� 8தியினா�  
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�V
�@ற�. ஒ# ேவைள அ�த� ேபாa�கார� த�ைன இ�த
 ேகால�தி�  

பா��� வி25, தி#ட� எ�7 பி.��
 ெகா-5 ேபானாA� ேகEவி )ைற 

கிைடயா�. அ�Cற� ம7ப.D� இ�த ஜ�ம�தி� மைனவிையD� மகைளD� 

க-ணா� 4ட� பா�
க ).யா� எ�7 பய�தவரா3 ச2ெட�7 ஆலமர��
�� 

பி�னா� நிழேலா5 நிழலாக ஒ2. நி�றா�. ந�லேவைள! ேமா2டா� ைசகிE 

ேவகமாக� பற�� மைற�த�. 

 

ேவதநாயக� ெப#&GB வி25� த�ைம ஆBவாச� ப5�தி
 ெகா-டா�. தி#டைன� 

ேபா� இ�ப.ெய�லா� ஏ� பய�� ந5>க ேவ-5�? பகிர>கமாக� த� ெசா�த 

+25
�E Yைழய இ�தைன தய
க� எ�ன�தி@�? 

 

இ�த
 காாிய� ெச3வத@� இைடTறாக ஒேர ஒ# எ-ண� தா� �7
கி2ட�. அ� 

ேவ7 ஒ�7மி�ைல; த� மீ� அகாரணமாக� பழிBம�தி ேமாச. வழ
கி� மா2. 

ைவ��G சிைற
� அ*�பிய அ�த
 ெகாைலபாதகைன வSச� தீ�
க எ-ணிய� 

தா�. 

 

ேகா�2.� வழ
� நட�� ெகா-.#�த ேபா� அ�த� பாதக� வா3&. 

ெமௗனியாக உ2கா��தி#�தான�லவா? அவ� ெதா-ைடயி ஒ# வா��ைத 4ட 

அ�லவா கிள�பவி�ைல. அவைன� ேத.�பி.�� அவ*ைடய அேத 

ெதா-ைடைய� த�)ைடய ெசா�த
 ைககளாேலேய தி#கி� ேபாட ேவ-5ெம�7 

பைத பைத�தா�. 

 

ஆனாA�, அ�ப.G ெச3வத@� )�னா� த�)ைடய ெசா�த +2ைடD�, 

மைனவிையD� க-V
�
 க-ணான ரSசனிையD� ஒ# தடைவ க-ணா� 

பா���விட வி#�பினா�. 

 

+25
�E ைதாியமாகG ெச�7 பா��பத@� )�னா�, )த� காாியமாக அ�த
 

கிராதகைன
 ெகா�7 வி2ேட வரேவ-5 ெம�7 அவ� ைககE �.யா3� 

�.�தன. 

 

அேத உEள�தி� இ�ெனா# எ-ண)� ேதா�றி )தF� எ��த ெகாZர 

எ-ண�ைதG சO
க. ெகா5�� அட
கிய�. இ�தைகய மன�ேபாரா2ட��ட� 

ேவத நாயக� இ�ன� ெச3வெத�7 Cாியாம� சாைல ேயார�� ஆலமர��
 

க.யிேலேய ெவ� ேநர� ேயாசைனயி� ஆ	�� வி2டா�. 
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ேவதநாயக�தி� க-கE எேதGைசயாகG சாைலயி#�த தி
ைக ேநா
கிய�. ஆகா ! 

இ� எ�ன ஆGசாிய�! 

 

ேவதநாயக� யாைர� ப@றி இ�தைன ேநர)� சி�தி��
 ெகா-.#�தாேரா, அ�த 

மகாபாதக� யாேரா ஒ# ெப-Vட� சாைலயி� நட�� ேபா3
 ெகா-.#�தா�. 

ஆகா ! இ�தைன ேநர�தி� எ>ேக ெச�கிறா�? ப
க�தி� அவ*ட� �JகலமாகG 

சிாி��
 ெகா-5� ச�லாபி��
 ெகா-5� ெச�A� ெப-மணி யா�? அ�த� 

ெப-ணி� )க�தி� இளைமD� அழ�� ெபாFO@7 விள>கிய�. சிாி
�� ேபா� 

அவ(ைடய ெவ-ணிற� ப@கE ச�திர ெவளிGச�தி� )��� ேபா� பிரகாசி�தா�. 

ஒ# ேவைள ரSசனியா யி#
�ேமா? இ�த எ-ண� ேவதநாயக�தி� உEள�தி� 

எ��தேபா�, அவைரG B@றிA� எ>ெக>�� அ�தகார� N	�த�. பி�ன� ஆயிர 

மாயிர� ந2ச�திர>கE அவ� தைலையG B@றி
 கிள�பி மி�மினி� IGசிகைள� 

ேபா� பற�� உதி��தன. ஐேயா ! எ�*ைடய மகE ரSசனியா இ�ப.G 

ெச3கிறாE? அ. பாவி! எ�*ைடய ஜ�ம ச��# வான கிராதகனிடமா சிேநக� 

ெகா-.#
கிறா3? ேவதநாயக��
� அ�ப.ேய ரSசனி மீ� பா3�� அவ(ைடய 

ெதா-ைடைய� தி#கலாமா எ�7 ேதா�றிய�. ஆனா�, அ�ப.G ெச3ய வி�ைல. 

இ�*� ச@7� ெபா7�� ேமA� எ�ன நட
கிற� எ�பைத� பா�
க வி#�பினா�. 

 

அவ� நிைன�தப.ேய அவE ரSசனிதா�. அ�த� ப5 பாதகேனா5 ேவதநாயக�தி� 

+2.@�E ெச�7 ெகா-.#�தாE. ஆகா ! எ�தைன ெநSச��த�?. இ#வ#� 

+25
�E Yைழ�� பி� க25� ப
க� ெச�7 வி2டா�கE. 

 

ேவதநாயக� திைக�பினாA� �ேராத�தினாA� உண�Gசி வசமானா�. அவ#ைடய 

ேதக� 'ெவடெவட' ெவ�7 ந5>கிய�. ஒ# ேவைள த�*ைடய மைனவிD� இ�த
 

காாிய�தி@� உட�ைத யாயி#�பாளா? தா� சிைற
�G ெச�7 வி2ட பிற�, அ�த 

ேமாச
கார� இவ�கைள� த�*ைடய மாய வைலயி� சி
க ைவ�� வி2டாேனா? 

 

ேவதநாயக�தி� மன� ப@பல விதமாகG சி�தி�தன. கைடசியாக� த� மனைத� 

திட�ப5�தி
 ெகா-டவரா3, +25� ப
க� பரபர� ேபா5 நட�� ெச�றா�. 

கா�பO-5
�Eேள Yைழ�� ேநராக மா.�ப.கைள
 கட�� மGB
�E ெச�றா�. 

மGசி� )க�C அைறயி� மி�சார விள
� எாி�� ெகா-.#�த�. ஜ�ன�கE 
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ெம�Fய நீல நிற� திைரயினா� மைற
க� ப2.#� தன. ெம�Fய திைரயானதா�, 

அைற
�Eேள க2.F� மீ� த�)ைடய மைனவி ப5��
 ெகா-.#�ப� நிழ� 

சி�திர� ேபா� �ப$டமாக� ெதாி�த�. ேவதநாயக� ைதாியமாக அைற
 கதைவ� 

த2.னா�. 

 

'யா� அ>ேக ?........'' எ�7 அவ#ைடய மைனவி இைர�� ேக2டாE. 

 

ேவதநாயக� தா	�த �ரF� "நா� தா�!'' எ�7 4றி� த�)ைடய ெபயைரD� 

லRைஜDட� உGசாி�தா�. ச2ெட�7 கதO திற
க� ப2ட�. ஆனா�, 

ேவதநாயக�ைத அ�த� பாிதாப கரமான ேதா@ற�தி� க-ட�� அவ� மைனவி, 

"ஐேயா; இ�ேபா� இ�த ேவைளயி� எ�ப. வ�தீ�கE? ஒ# ேவைள சிைறயிF#�� 

த�பி வ�� வி2X�களா?'' எ�7 )க�தி� ஆGசாிய)� பய)� ேதா�ற
 ேக2டாE. 

 

"இ�ைல, நியாயமாக�தா� ெவளிேய வ�தி#
கிேற�'' எ�7 ேவதநாயக� 

4றி
ெகா-.#
�� ேபாேத கீழி#��, ரSசனி, 'அ�மா, அ�மா!' எ�7 பலமாக
 

4�பி5� ச�த� ேக2 ட�. அ�த
 �ரF� அ5�தப.யாக ஏேதா ஒ# ெப#� அதிசய� 

நிகழ� ேபாகிற� எ�பைத ேவத நாயக�தினா� ஊகி
க ).�த�. ேவதநாயக� எதி� 

பா��தப. அ�த அதிசய� அ�ேபாேத நிக	�த�. 

 

எ�ன நட�த� எ�பைத� ெதாி�� ெகாE( )�னா� ேநய�கE இ�*� சில 

விவர>கைள� ெதாி�� ெகாEவ� அவசியமா��. 

 

உ�தம �ண� பைட�த ! ேவதநாயக� எKவித ச�ப�த)மி�லாம� சிைற 

த-டைன அைட�த�� அவ#ைடய �5�ப� நி�
கதி
�E ளாயி@7. 

 

! ேவதநாயக�தி� மைனவி த� கணவ*
� ேந��த ��
கதிைய நிைன�� 

ஒKெவா# தின)� க2.F� ப5�தவ-ண� க-ணீ� உ��தாE. கணவைன� 

பிாி�தி#�த கால�தி� அவE அ*பவி�த க$ட>கைள இ>ேக விவாி�� எ��வ� 

சா�தியம�ல. இ�தைன க$ட>க(
 கிைட யிA� !மதி ேவதநாயக� ரSசனிைய� 

ப.
க ைவ�� 'ந��' ெதாழிA
� அ*�பினாE. 

 

ரSசனி த
க பிராயமைட��� த�ைதைய� ப@றிD�, த�ைத
� ேந��த ��ப�ைத
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�றி��� தாயா� &ல� அறி�� ெகா-டாE. 

 

த�ைத
� ேந��த எதி�பாராத சிைறவாச�தி� காரண�ைத அறி�த ேபா� 

ரSசனியி� இ#தய� வி�மி ெவ.�� வி5� ேபாF#�த�. த�ைதைய ேமாச. 

வழ
கி� மா2. ைவ�த அ�தG ச-டாளைன பழி
�� பழி வா>க அவE அ
கணேம 

க>கண� க2.
 ெகா-டாE. எனேவ, அ�த ேமாச
காரைன எ>ேக ச�தி�ப�, 

எ�ப.� பழி வா>�வ� எ�பைத� ப@றிேய அ�7 )த� சதாகால)� சி�தி��
 

ெகா-.#�தாE. 

 

அவைன வSசகமாகG சிேநக� ெச3� ெகாEவத� &ல� தா� த�*ைடய எ-ண� 

ைக45� எ�ப�� அவ(
�� ெதாி�த� . ரSசனியி� கவ�Gசி மி��த ேதா@ற� 

அவ(ைடய இ�த எ-ண��
�� ெபாி�� ஒ�தாைசயாக இ#� த�. 

 

ரSசனி ராயCர� ச�
கா� ஆ�ப�திாியி� ந�� ெதாழி� Cாி�� ெகா-.#�தாE. 

J3ைமயான ெவEைள உைடயி� அவE '.T.'
� வ#� ேபா� ெத3வேலாக
 

க�னிைக ஒ#வேள ந�� உைடயி� வ#வதாக� பல#� எ-ணினா�கE. 

 

ரSசனியி� காதA
�� பா�திரமான டா
ட� ர�நாத� எ�பவ#� அ�த 

ஆ�ப�திாியி� ேவைல ெச3� ெகா-.#�தா�. ெச�ற மகா D�த�தி� D�த 

கள�தி� ேசைவ ெச3� ேக�ட� ப2ட)� ெப@றி#�தா�. 

 

ரSசனி
ெக�ேற பிற�தவேரா எ�7 விய
��ப. ஆகி#திD� அழ�� ெபா#�தி 

க�8ரமா3 விள>கினா�. 

 

ேக�ட� ர�நாத*� ரSசனிD� )த� )தலாகG ச�தி�தேபா� க-களா� ேபசி
 

ெகா-டா�கE. பிற� C� சிாி�பி� &ல� த>க(ைடய அ�தர>க
 காதைல 

ெவளி�ப5�தி
 ெகா-டன�.. 

 

கைடசியி�, இ#வ#� பகிர>கமாகேவ .T.
� வ#வ��, மணி ஐ�த.�தா� காாி� 

ெவளிேய Cற�ப25G ெச�வ�� சகஜமாயி@7. 

# # 

 

ஒ# நாE ேம@ப. ஆ�ப�திாி
� பிர)க� ஒ# வைர '�2ெர
ச'ாி� ேபா25
 

ெகா-5 வ�தா�கE. ஏேதா கா� விப�ெத�7� பலமாக அ.ப2.#
கிறெத�7� 
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ெசா�னா�கE. ேக�ட� ர�நாத� இ�மாதிாி ேகஸுகளி� அYபவ� மி��தவ� 

ஆைகயா� இ�த
 ேகைஸ அவேர ேநாி� கவனி
��ப. ஆயி@7. 

 

அ.ப2ட மனிதைர
 கவனி�த ரSசனியி� ேதக� பய>கரமாக மாறிய�. ஒ# தடைவ 

அவE )கெம�லா� விய���
 ெகா2.ய�. 

 

ரSசனிைய� திைக�பைடயG ெச3த அ�த மனித� யா� எ�பைத இத@�E ேநய�கE 

ஊகி�தி#
கலா�. ஆமா�; ேவதநாயக�ைதG சிைற
� அ*�பிய ேமாச
கார� தா�. 

கடO(
ேக அவ� ெச3த அ
கிரம� ெபா7
கவி�ைல ேபாA�! 

 

இ�ைல ெய�றா� இ�தைகய விப�தி� அவைனG சி
க ைவ�� ரSசனி இ#�த 

ஆ�ப�திாி யி� ெகா-5 வ�� ஒ�பைட�பாேன�? 

 

சிறி� சிறிதாக� பிர
ைஞ ெதளி�த மனித� த� 4ாிய க-களா� ரSசனிைய ஒ# 

தடைவ பா��தா�. த� உட�C வFெய�லா� அ�த `ண� எ>ேக ேபாயி@7 

எ�ப� அவ*
ேக ஆGசாியமாயி#�த�. "ஆகா! நா� எ�ப.�ப2ட ேபரதி#$ட
 

கார�? இ�தைகய கா�த�வ� ெப-ணிட� சிகி�ைச ெச3� ெகாEள ேமா2டா� 

விப�தி� தானா மா2.
ெகாEளலா�? ஆகாய விமான�திF#�தப.ேய Iமியி� 

�தி
கலாேம!'' எ�7 எ-ணினா�. 

 

ரSசனி அ�த மனிதைர இத@� )� ேநாி� ச�தி�ததி�ைல. க-ணா� பா��த�� 

கிைடயா�. 

 

த� ப>களாவி� மா2. ைவ�தி#�த Cைக�பட>களி�, அ�பாO� இ�த 

அேயா
கிய*� ேச��� எ5��
 ெகா-ட 'ேபா2ேடா' ஒ�7� இ#�த�. அ�த� 

பட�ைத அவE அ.
க. எாிGசAட� பா���� ெப#&Gெசறி�தி#
கிறாE. 

 

எனேவ, இ�ேபா� ஆ�ப�திாியி� அவைன� பா��த�� அவ� யா� 

எ�பைத�ப@றி அவ(
�� �ளிD� ச�ேதக� ஏ@படவி�ைல. சி>க�தி� 

4-5
�Eேள இைறGசி வ�� வி��ேபா� அ� த
 ெகா.ய மி#க� அைத எ�ப. 

வரேவ@�ேமா, அேத உண�GசிDட� ரSசனி அ�த மனிதைன� பா���� ப@கைள
 

க.��
 ெகா-டாE.. 



27 

 

 

சிகிGைச ).�� ஆ�ப�திாிைய வி25� பிாிவத@�Eளாக ரSசனி த� நய வSசக 

வைலைய அவ� மீ� +சி� ப.�ப.யாக ெவ@றிD� ெப@றாE. ேவதநாயக�தி� 

மகE தா� ரSசனி எ�7 அவ*
�� ெதாி�த ேபா� )தF� ச@7� திைக� 

பாயி#�த�. பிற� ரSசனியாகேவ த�னிட� அ�C பாரா25வதா� கவைலயி�ைல 

எ�7 எ-ணினா�. 

 

இ�தG சமய�தி� தா� ஒ# நாE ரSசனி அவனிட� தனிைமயாகG ச�தி��� 

ேபசினாE. ேபGசி� ).வி� அ�றிரO அவ� ஒ�பதைர மணி
� அேத ஆ�ப�திாி 

வாசF� கா�தி#
க ேவ-5 ெம�7� தா� ஆ�ப�திாி '.T.' ).�� ெவளிேய 

வ�த�� இ#வ#� த� +25
�� ேபாகலாெம�7� ெசா�F ைவ�தி#�தாE. 

 

அ�7 I�ண ச�திர� பிரகாசி��
 ெகா-.#�த ெவ-ணிலவி� ரSசனிD� 

கிராதக*� த>கE ஏ@பா2.�ப. ச�தி��
 ெகா-டன�. பிற�, இ#வ#� 

ரSசனியி� +2.@� வ�� ேச��தா�கE. 

 

இ�த
 கா2சிைய ேவதநாயக� ஆலமர�த.யி� நி�7 கவனி�தைதD�, அத@�� 

பிற� நட�த விவர>கைளD� ேநய�கE அறிவா�கE. 

 

கீேழயி#�� '' அ�மா! அ�மா!" எ�ற ரSசனியி� �ர� ேக2ட��, ேவதநாயக�தி� 

மைனவி கணவேனா5 ஏேதா இரகசியமாகG சில வா��ைதகE 4றிவி25 

அவசரமாக
 கீேழ இற>கிG ெச�றாE. ேவதநாயக)� சிறி� ேநர� கழி�த பிற� 

கீேழ இற>கி� ேபானா�. 

 

கீேழ பி� க25 அைற ஒ�றி� ெம�வாக� ேபGB
 �ர� ேக2ட�. ேவதநாயக� 

அ>ேக ெச�7 பா��தா�. அ�த அைற
 கதOகE உEப
க� தாளிட� ப2.#�தன. 

அைற
�Eேள Bவாி� மா2.யி#�த விள
� ஒ�7 ம>கலாக எாி�� 

ெகா-.#�த�. ம�தியிF#�த விசாலமான ேமைஜையG B@றி நா@காFகE 

ேபாட�ப2.#�தன. அ�த நா@காFகE ஒ�றி� கிராதக� உ2 கா��தி#�தா�. 

எதிாி� ரSசனி வல� ைகயி� ��பா
கிDட� நி�7 ெகா-.#�தாE. !மதி 

ேவதநாயக� அைற
�E இ�ெனா# ப
க� நி�7 ெகா-.#�தாE. 

கிராதக*ைடய )க� ேபய.�த மாதிாி பய>கரமாக மாறி யி#�த�. 

 

ரSசனி, த� இட� ைகயிF#�த ெவEைள
 காகித�ைத அவனிட� நீ2. அைத�  
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ப.
கG ெசா�னாE. கிராதக� ��பா
கி )ைனைய� த� க-களா� பா���
 

ெகா-ேட, ெம�வாக
 ைககைள நீ2.
 காகித�ைத வா>கி� ப.
க ஆர� பி�தா�. 

இKவளைவD� ! ேவதநாயக� அைற
� ெவளிேய நி�ற வ-ண� திறOேகா� 

�வார�தி� வழியாக� பா���
ெகா-.#�தா�. 

 

கிராதக� ப.�த க.த� வ#மா7: 

 

"ஆ7 வ#ஷ>க(
� )�னா� ைஹேகா�2.� நைட ெப@ற ேமாச. வழ
கி� 

சிைறவாச த-டைன ெப@ற ேவத நாயக� உ-ைமயி� �@றவாளி அ�ல. ேம@ப. 

ேமாச. வழ
�
�� ேவதநாயக��
�� யாெதா# ச�ப�த) மி�ைல. வSசக 

எ-ண��ட� நா� அவைர ேவ-5ெம�ேற அ�த வழ
கி� மா2. ைவ�ேத�. 

உ-ைமயி� ேமாச� ெச3த� நா� தா�. இத@காக நா� எ�தைகய 

த-டைனையD� அ*பவி
க� தயா�. ேவதநாயக� நிரபராதி . 

இ�ப.
� 

......................'' 

 

பிற�, ரSசனி கிராதகைன� பா��� அ�த
 க.த�தி� ைகெய���� ேபா25
 

ெகா5
��ப. ெப- சி>க� ேபா� உ7மினாE. ச�
க� 4-.� அக�ப2ட ஆ5 

ேபா� விழி��
 ெகா-.#�த கிராதக� ரSசனி கா2.ய இட�தி� ைகெய���� 

ேபா25
 ெகா5�தா�. அ�ேபா� அ�த அைறயி� பய>கர நிச�த� நிலவிய�. 

 

இ�தைன ேநர)� இ�த
 கா2சிைய� பா���
 ெகா-.#�த ேவதநாயக�தி� 

மைனவி அைற
 கதைவ� திற�� ெவளிேய நி�7 ெகா-.#�த த� கணவைன 

உEேள அைழ�தாE. 

 

ேவதநாயக� அைற
�E பிரேவசி�தேபா� ஒ# கண� ரSசனிD� அ�த� ப5 

ேமாச
கார*� �த�பி�� நி�றா�கE. 

 

அ�த ேநர�தி� திXெர�7 ேவதநாயக�ைத
 க-ட�� கிராதக*ைடய ஹி#தய� 

அ�ப.ேய நி�7வி5� ேபாF#�த�. ரSசனி
� த� தக�பனா� அ�த ேநர�தி� 

அ>� வ�� நி@ப� ெசா�பன�தி� கா-ப� ேபா� இ#�த�. 

 

கனO அ�ல உ-ைமதா� எ�7 அறி�த��, ரSசனி அ�த
 க.த�ைத� 

தக�பனாாிட� நீ2. " அ�பா ! நீ இனி இவைன எ�ன ேவ-5மானாA�  
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ெச3யலா�. இேதா பா� க. த�ைத !" எ�7 4றி
 க.த�ைத நீ2.னாE. 

 

! ேவதநாயக� க.த�ைதD�, ரSசனிைய D� ஒ# தடைவ மாறி மாறி� பா��� 

வி25� தம
�Eளாகேவ சிாி��
 ெகா-டா�. 

 

" ரSசனி! ந�)ைடய விதி
� இவ� எ�ன ெச3வா�? இவைன நா� ஒ�7� ெச3ய 

ேவ-.யதி�ைல. நீதி
�� அநீதி
�� தீ��C
 ெகா5
க ேவ-.யவ� கடOE தா�. 

இவைன நா� வி25 வி5ேவா�'' எ�7 4றி, கிராதக� எ�தி
 ெகா5�த அ�த
 

க.த�ைதG Bவாி� மா2.யி#�த விள
கி� மீ� J
கி� பி.�தா�. அ�த
 க.த� 

அ5�த கணேம தீ
கிைரயாயி@7. 

 

ேவதநாயக� க.த�ைத� தீயிF2டேபா� ரSசனி ''இ� எ�ன ? அ�பாO
�� ைப� 

திய� பி.�� வி2டதா?' எ�7 எ-ணினாE. 

 

"அ�பா! இவைன இ�ப. இேலசி� வி25வி2டா� இவ� B�மா இ#
க மா2டா�. 

பி�னா� ம7ப.D� நம
ேக ெக5த� ெச3வா� '' எ�றாE. 

 

ேவதநாயக� ரSசனி 4றியைத
 காதி� வா>கி
 ெகாEளாம� கிராதகைன 

ம�னி�� ெவளிேய ேபாகG ெசா�னா�. ெப#� விப�திF#�� த�பிய அ�த� 

ப5ேமாச
கார� தைல த�பிய� த�பிரா� C-ணிய� எ�7 ேவதநாயக� 

ப>களாைவ வி25� பர பர�Cட� ெவளிேயறினா�. ரSசனி
� இைத
 க-ட 

ேபா� ஆ�திர� ஆ�திரமாக வ�த�. 

 

கிராதக� கா�பO-ைட
 கட�� சிறி� Jர� ெச�றாேனா இ�ைலேயா, 

ஆலமர��
�� பி�னா� ஏேதா ஓ� உ#வ� ப�>கி மைறவைத
 க-டா�. அ5�த 

நிமிஷ� ச2ெட�7 ��பா
கி ெவ.G ச�த� ேக2ட�. எ�ன ஆGசாிய� ! கிராதக� 

அ.ய@ற மர� ேபா� கீேழ சா3�தா�. 

# # 

 

இ� வைர கைதையG ெசா�F
 ெகா-ேட வ�த ! ேகாச�ரா� இ�த இட��
� 

வ�த�� கைதைய நி7�தினா�. 
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"சாியான இட�தி� கைதைய நி7�தி வி2X�கேள ? அ�Cற� எ�ன ஆயி@7? 

கிராதகைனG B2ட� யா�?'' எ�7 ஆவAட� ேக2ேட�. 

 

"எ�ன ஆயி@7? ம7ப.D� ேவதநாயக� ைகதியானா�. வி5தைல ெப@ற 

ேவதநாயக� பைழய விேராத�தி� காரணமாகேவ கிராதகைன
 ெகாைல ெச3தி#
க 

ேவ-5 ெம�7 ேபாa� தர�பி� வாதா.னா�கE. ேமA�, ேவதநாயக�தி� +25 

வாசFேலேய ெகாைல நட�தி#�பதா� ேவதநாயக� தா� �@றவாளி எ�பதி� 

யா#
�� எKவித ச�ேதக)� இ#
கவி�ைல. 

 

நீதிபதியி� தீ��C
� )�னா� ஜூர�களி� அபி�ராய� ேகார�ப2ட�. ஒ�ப� 

ஜூர�க(� ஓ� அைற
�E அ�தர>கமாக ஒ�7 4. ஆேலாசைன ெச3தா�கE. 

அ�த ஒ�ப� ஜூர�களி� அ.ேய*� ஒ#வ�. ம@ற எ25 ஜூர�க(� 

ேவதநாயக�தா� �@றவாளி எ�7 ).O ெச3தா�கE. எ� மனGசா2சி ம25� 

அத@� இட� ெகா5
கவி�ைல. எனேவ, நா� இதர ஜூர� க(ட� த�
க� 

ெச3ேத�. 

 

"ெகாைல நட�த� ேவதநாயக�தி� +25 வாசF� எ�பத@காக ேவதநாயக�ைத
 

�@றவாளி எ�7 4றிவிட ).Dமா? ெகாைல நட�த சமய� யா#� ேநாி� 

பா�
காதேபா� ேவதநாயக� தா� �@றவாளி எ�7 எ�ப.
 47வ�? ஆைகயா�, 

அவ� மீ� �@ற� சா25வ� சாிய�ல " எ�7 வாதா.ேன�. 

 

ம@ற ஜூாிகE எ� வாத�ைத ஒ�C
 ெகா-ட ேபாதிA� எ� அபி�பிராய��
� 

இண>கி வரவி�ைல. 

 

"ஜூர�கE ஒ# )கமான அபி�பிராய��
� வரவி�ைல ெய�றா�, அபி�பிராய 

ஒ@7ைம ஏ@ப5கிறவைர அவ�களி� யா#� அைறைய வி25 ெவளிேய ேபாக
 

4டா� " எ�ப� ேகா�2 விதிகளி� ஒ�7. 

 

எனேவ, நா� ம25� தனி�ப2ட அபி�பிராய� 47வதா� பிரேயாசனமி�ைல 

எ�7 ெதாி�த�� நானாகேவ ம@ற ஜூர�க(ட� ஒ��� ேபா3வி2ேட�. 

 

வழ
� ).�� தீ��C� அளி
க�ப2ட�. 
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"ேவதநாயக� �@றவாளிதா�; ஆனாA� சாியான #B இ�ைல எ�ற 

காரண��
காக மரண த-டைன
�� பதி� ஜ�மத-டைன விதி
கிேற�'' எ�7 

நீதிபதி தீ��C
 4றினா�. 

 

எனேவ, ேவதநாயக� ஆDE த-டைன ெப@7 ம7ப.D� சிைற ெச�றா� எ�7 

கைதைய ).�தா� ேகாச�ரா�. 

 

"ேகாச�ரா�! அ�Cற� ேவதநாயக�தி� �5�ப� எ�ன ஆயி@7? உ-ைமயாகேவ 

கிராதகைன
 ெகா�ற� யா�? தா>கE ம25� ஏ� ேவதநாயக� �@றவாளி அ�ல 

எ�7 வாதா.னீ�கE?" எ�7 ேக2ேட�. 

 

ேகாச�ரா� ெசா�ன பதி� எ�ைன� தி5
 கிடG ெச3த�. 

 

"ஏ� எ�றா ேக2X�கE? கிராதகைனG B25
 ெகா�ற� நா�தா�. ேவதநாயகேமா 

ரSசனிேயா ஒ# பாவ�ைதD� அறியா�கE" எ�றா� ேகாச�ரா� .. 

 

''எ�ன? தா>களா !..... ஐயா, ெகாSச� இ#>கE. எ� தைல B@7கிற�. தா>கE 

எத@காக
 ெகாைல ெச3தீ�கE? அ�Cற� தா>கேள எ�ப. இ�த வழ
கி� 

ஜூாியா3 அம��தீ�கE? மி�ட� ேகாச�ரா�! இெத�லா� என
� ஒேர 

திைக�பாகO� ஆGசாியமாகO� இ#
கிற�........ இ�*� ெகாSச ேநர� ேபானா� 

ெச���ேபான கிராதக*ைடய ஆவி. தா>கE தா� எ�7 4டG ெசா�+�கE ேபா� 

இ#
கிறேத! அ�Cற� ேக�ட� ர�நாத*� தா>கேள தா� எ�7 ெசா�னாA� 

ெசா�A+�கE. ஐயா! தயO ெச3� ெகாSச� விவரமாகO� நிதானமாகO� ெசா�ல 

ேவV� '' எ�7 ேக25
 ெகா-ேட�. 

 

ேகாச�ரா� பிற� எ� காேதா5 இரகசியமாகG ெசா�ன விவர� வ#மா7:- 

 

''ரSசனி அ�7 கிராதகைன� த� ப>களாO
� வSசகமாக அைழ��G 

ெச�றாள�லவா? அத@� )�னா� இ�த விஷய�ைத அவE ேக�ட� ர�நாதனிட� 

இரகசியமாகG ெசா�F, அவனிடமி#�� ஒ# ைக���பா
கிD� வா>கி 
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ைவ�தி#�தா�. ரSசனியிட மி#�� இ�த விவர�ைத அறி�த ர�நாத� அவ(
�� 

ெதாியாமேலேய அ�றிரO ஆலமர�த.யி� ேபா3� ப�>கி
 ெகா-.#�தா�, 

 

கிராதக� ரSசனி +2.F#�� தனிைமயாக ெவளி வ#வைத
 க-ட�� ர�நாத� 

த� ைகயிF#�த ��பா
கியா� அவைனG B25
 ெகா�7 வி2டா� . 

 

ர�நாத� ெச3த ெகாைல
 �@ற� ேவதநாயக�தி� தைலயி� Bம�த�. எனேவ 

ேவதநாயக� ஆDE த-டைன அ*பவி
��ப. ஆயி@7." 

 

ேகாச�ரா� ேம@க-ட விவர�ைதG ெசா�F ).�த�� "இெத�லா� த>க(
� 

எ�ப.� ெதாி�த�? ச@7 )� தா>கE தா� கிராதகைன
 ெகா�ற� எ�7 

ெசா�னீ�கேள?" எ�7 அவைர
 ேக2ேட�. 

 

''எ�ப.யா? நா� தா� அ�த ேக�ட� ர�நாத�. ரSசனிைய மன�I�வமாக
 

காதF�தவ� நா� தா�. ேவதநாயக�தி� �5�ப�ைத
 ெக5�த கிராதகைனG 

B�மா வி2டா� பி�னா� அவனா� ரSசனி
� ஆப�� ேந#� எ�7 எ-ணிேய 

அவைனG B25� தீ��ேத�. அேத வழ
கி� ஜூாியா3 அம#� ச�த��ப)� என
�
 

கிைட�த�. ேகா�2.� மனGசா2சி �7
கி2ட தா� ேவதநாயக� �@றவாளி அ�ல 

ெவ�7 ஜூர�க(ட� வாதா.ேன�. அKவளOதா� விஷய� '' எ�றா�. 

 

"ேகாச�ரா� ! தா>கE தா� ேக�ட� ர�நாத� எ�றா� ெபயைர எ�ேபா� மா@றி
 

ெகா-X�கE?'' எ�7 கைடசி ச�ேதக�ைத
 ேக2ேட�. 

 

"சமீப�தி� தா�; ைவ�திய�ெதாழிFF#�� இ�ேபா� 'ாிைடய' ராகி வி2ேட�.'' 

 

"ேகாச�ரா�'' எ�ற ெபயாி� ஒ# இ>கிa$ ம#��
 கைட ஆர�பி�� 

நட��கிேற�. அ� )த� எ� ெபய#� ேகாச�ரா� எ�ேற மாறி வி2ட�. இ�த� 

பிரபலமான ெபயைர ைவ�ேத இ�ேபா� )னிசிப� ேத�தF� ேபா2. 

ேபா5கிேற�'' எ�7 4றினா�. 

 

"ஐயா! தயO ெச3� இ�*� சில விவர> கைள
 4ற ேவ-5�. இ�ேபா� ரSசனி 

எ>ேக இ#
கிறாE ? ரSசனியி� தாயா� உயிேரா5 இ#
கிறாளா?'' எ�7  
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ேக2ேட�. 

 

"ரSசனி இ�ேபா� எ�ேனா5தா� இ#
கிறாE. அவE தாயா� தக�பனா� 

எ�ேலா#� ெசௗ
ய� தா�. தக�பனா� வி5தைல ெப@7 ெவளிேய வ�� வி2டா�'' 

எ�றா� ேகாச�ரா�. 

 

" எ�ன வி5தைலயாகி வி2டாரா? இத@�Eளாகவா? அெத�ப.?'' எ�7 

ஆGசாிய��ட� ேக2ேட�. 

 

"ஆமா� ; )த� Bத�திர தின�ைத )�னி25 நம� மாகாண ச�
கா� சில �றி�பி2ட 

ைகதிகைள வி5தைல ெச3தா�கE அ�லவா? அவ�களி� ! ேவதநாயக)� ஒ#வ�" 

எ�7� கைதையG Bபமாக ).�தா� ேகாச�ரா�. 

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

3. 3. 3. 3. &" வத$தி&" வத$தி&" வத$தி&" வத$தி    

 

இ�த D�த கால�தி� எ�தைனேயா ஆGசாிய ச�பவ>கE நைடெப7கி�றன. 

அ�ப.�ப2ட ஆGசாிய>களி� ெச�ைன� ப2டண�தி� எ��I� '�ப�டா>
' 

ேரா.F#�த ஒ# +5 ஒ�றைர வ#ஷ காலமாக� I2.
 கிட�த�� ஒ�றா��. 

�.யி#
க +5 கிைட
�மா எ�7 எ�தைனேயா ேப� தி-டா.� ெத#வி� நி@�� 

இ�த நாளி� ேம@ப. +25
� யா#ேம �.வராம� இ#�த� ெபாிய ஆGசாியேம 

ய�லவா? இத@�
 காரண� ஒ# ம�மமாகேவ இ#�த�. எ�தைனேயா ேப� ேம@ப. 

+2ைட� பா�
க வ#வ�� க2.ட�தி� அைம�ைபD�, அைதG B@றியி#�த 

ேதா2ட�தி� அழைகD� க-5 மய>கி� ேபாவ��, கைடசியி� ஏேதா ஒ# 

விஷய�ைத
 ேக25 வி25, ''நம
� ேவ-டா� இ�த +5 எ�7 ெசா�Fவி25� 

ேபாவ�� வழ
கமாயி#�த�. 

 

+5 பா��பத@� மிகO� கவ�Gசிகரமா3 இ#�த�. சிெம-5 க2.ட�. க2.ட�ைதG 

B@றி� ெபாிய கா�பO-5; கா�பO-5
�Eளி#�த ேவ�ப மர>க(�, C$பG 

ெச.க(� )�ைல
 ெகா.க(� ந�தவன� ேபா� கா2சி யளி�தன. 

 

இ�த +25
� எதிாி� 4�பி5 Jர�தி� இ�ெனா# +5 இ#�த�. அதி� 

�.யி#�தவ�க(
�
 4ட இ�த +2ைட� ப@றிய ம�ம� ெவ� நாE வைர 
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இ�னெத�7 விள>கவி�ைல. அ�த எதி�+25
 �5�ப�தி� வய� வ�த ெப-கE 

&வ#�, ஒ# சி7 ெப-V�, அவ�க(ைடய தா3 தக�ப*� இ#�தா�கE. 

# # 

 

ஒ# நாE சாய�திர� தி5தி�ெப�7, I2.யி#�த +25 வாசF� ஒ# 'டா
U' வ�� 

நி�ற�. எதி� +2.� கா� வ�� நி@பைத
 க-ட அ�தG சி7 ெப- ப�மா 

ஆGசாிய� தா>காம� த� +25
�E ஓ.�ேபா3, "அ�மா, அ
கா, எதி� +25
� 

யாேரா வ�தி#
கா!'' எ�7 க-கைள அகல விழி��
 4றினாE. 

 

"எதி� +25
கா?'' எ�7 ஆGசாிய� தா>காம� ேக25
 ெகா-ேட ப�மாவி� 

தாயா#� சேகாதாிக(� சைமய� க2.F#�� ேரழி அைற ஜ�ன� ப
க� ஓ. வ�� 

எதி� +2ைட
 4��� கவனி�தா�கE. 

 

'டா
U 'யிF#�� இள� த�பதிகE இ#வ� இற>கிG ெச�றா�கE. அவ�கE 

பி�ேனா5 ஒ# ெப2.; ஒ# ப5
ைக, ரயி� 4ஜா, பழ
4ைட இ�*� சில 

ெவEளி�பா�திர>கE எ�லா� கீேழ எ5�� ைவ
க�ப2டன. டா
UயிF#�� 

இற>கிய வாFப� நாகாிமாக இ#�தா�. மணிப�ைஸ� திற�� ஐ�� Wபா3 

ேநா25 ஒ�ைற எ5�� உைரவாிட� ெகா5�தா�. இத@�E அவ*ட� வ�தி#�த 

Dவதி +25
 கதைவ� திற�தாE. 

 

ஜ�னல#கி� நி�றப.ேய இைத ெய�லா� கவனி��
 ெகா-.#�த சேகாதாிகE, 

வ�தவE க2.
 ெகா-.#�த Cடைவயி� கல�, ைகயி� எ�தைன வைள, தைல 

வகி5 ேநரா ேகாணலா, காF� அணி�தி#�த� �F�பரா, I2ஸா )தFய 

YV
கமான அ�தைன விவர>கைளD� அத@�E பா��� ைவ��
 ெகா-டா�கE. 

டா
UயிF#�� இற>கிய சாமா�கE எ�ென�ன எ�பைத ஒ# சேகாதாி ஜாபிதா 

ேபா25 ைவ��
 ெகா-டாE. பழ
4ைடயி� எ�ன இ#
கலா� எ�7 ப�மா 

ேயாசி�தாE. ஒ�றைர வ#ஷ காலமா3� I2.
 கிட�த அ�த +2ைட� ப@றின 

ம�மேம சாியா3 விள>காம F#
�� ேபா�, இ�த� C�� த�பதிகE அத@�
 �. 

வ�தி#
கிற விஷய� ேமA� அவ�க(
� ஆGசாிய�ைத உ-5 ப-ணி@7. 

 

ப�மாO
� ஒ�7ேம Cாியவி�ைல. இ�தைன நாளாக அவE தின)� 

பEளி
4ட�திF#�� வ�த�� வராத�மா3, அ�மா ெகா5
�� கா�பிைய அ#�தி 
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வி25 எதி� +25� ேதா2ட�தி� ேபா3 ஆன�தமாக� ெபா�ைத� ேபா
கி வ�தாE. 

அ�த� ேதா2ட�தி� அட��� வள��தி#�த பB� C@களி� மீ� ப5��
 ெகா-ேட 

வான�தி� ந2ச�திர>கE ேதா�7� வைர விைளயா. வி25 +25
�� தி#�பி 

வ#வாE. ஒ# நாE அவ(ைடய தாயா� "அ. ப�மா, இனி நீ எதி� +25� 

ேதா2ட��
� விைளயாட� ேபானா� விள
� ைவ�பத@�E தி#�பி வ�� விட 

ேவ-5�; ெதாிDமா? அ�த +2.� பிசாB இ#
கிறதா�'' எ�7 பய)7�தி 

ைவ�தி#�தாE. அ� )த� ப�மா பிசாB
�� பய�� ெகா-5 மSசE ெவயி� 

மைறD )�ேப +25
�� தி#�பி வ�� வி5வாE. 

 

இ�ப. இ#
�� ேபா� திXெர�7 அ�த� பிசாB இ#
கிற இட��
� யாேரா இள� 

த�பதிகE �. வ�த விஷய� ப�மாவி� கள>க ம@ற இள� மனைத எ�னேமா 

ெச3� ெகா-.#�த�. 

# # 

 

மணி ஒ�ப� அ.�� ெவ� ேநர� வைர ப�மாவி� சேதாதாிக(
� இ#�C
 

ெகாEளேவ இ�ைல. ஜ�னைல வி25 நகராம� எதி� +25 விவகார>கைளேய 

சினிமா பா��ப� ேபா� இைம ெகா2டாம� பா���
 ெகா-.#�தா�கE. ெவ� 

நாளா3 அ�தகார�தி� கிட�த அ�த +5 இ�7 மி�சார ெவளிGச�தினா� 

பிரகாசமா3
 கா2சி அளி�த�. வாச� ஜ�ன�கE இர-5� திைர ேபா25 

&.யி#�ததா� த�பதிகளி� நடவ.
ைககைளG சாியாக
 கவனி
க ).யவி�ைல. 

இ#�தாA� ெம�Fய திைர
�� பி�னா� அKவி#வ# ைடய நிழ� அ.
க. 

ெத�ப2டன. அத@� ேம� சேகாதாிகளா� ஒ�7� கவனி
க ).யவி�ைல. 

 

ம7நாE சேகாதாிகE ெபா�� Cல�வத@ �Eளாக எ��தி#�� எதி� +2ைட 

கவனி
க ஆர�பி�� வி2டன�. ப�மாO
� வ�தி#�பவ� கைள� ேபா3� பா�
க 

ேவ-5� எ�7 ஆவலாக இ#�த�. ஆனா�, அ�மா அ�த +25� ப
க� இனி 

கால. எ5�� ைவ
க
 4டா� எ�7 க-.�பாக உ�தரO ேபா2.#�தாE. 

"அ�மாO
�� ெதாியாம� எ�ப.� ேபாவ�? ேபானா� அ�மா ேகாபி��
 

ெகாEவாேளா" எ�7 பய�தாE. காைல மணி ஏழைர இ#
��. ெமா2ைட மா. மீ� 

இ#�த க�பி
 ெகா.யி� )த� நாE காாி� வ�த Dவதி உ5�தி
 ெகா-.#�த ேமக 

வ�ண� ப25� Cடைவ காய� ேபா2.#�த�. இைத சேகாதாிகE &வ#� 

கவனி�தன�. ஆனா� அ�த Dவதிைய ம25� க-ணி� காணேவ யி�ைல. 

 

C�� த�பதிகE �. வ�� வார� ஒ�7 ஆகிD� அவ�கைள� ப@றிய விவர� 

சேகாதாிக(
�� அவE தயா#
�� ெதாியேவ யி�ைல. பா��பத@� நாகாிக� 
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ேதா@ற� ெகா-ட அவ�கE ெகாSச� பண)Eளவ�கE எ�7� ேதா�றிய�. அ�த 

Dவதி ப25� Cடைவைய� தவி��� ேவ7 Cடைவ க25வதி�ைல எ�ப� தின� ஒ# 

ப25� Cடைவயாக ெமா2ைட மா.
 ெகா.யி� உல��� ெகா-.#�பதிF#�� 

ெதாி�த�. ஆனா�, அ�த�தான வா	
ைக நட��� அ�த இள� த�பதிகE +25 

ேவைல ெச3ய ஒ# ேவைல
காாிைய அம��தி
 ெகாEளாதேத�? எ�லா 

ேவைலகைளD� அவேன அ�லவா ெச3� ெகா-.#
கிறா�? சில சமய� அவேன 

ேம� மா.யி� Cடைவகைள
 ெகா-5 ேபா3 உல���வா�. அ
க�ப
க�திF#�� 

யாராவ� கவனி�பா�கேள எ�ற ச>ேகாசமி�லாம� �ைட�ப�ைத ைவ��
 

ெகா-5 வாச� வரா�தாைவ� ெப#
�வா�. விற�
 க2ைடகைள ஏேதா 

C$ப>கைள வாாிG ெச�வ� ேபா� நிைன��
 ெகா-5 ெப#ைமேயா5 எ5��� 

ேபாவா�. 

 

சேகாதாிக(ைடய ஆGசாிய��
� இெத�லா� ேமA� ேமA� உர� ேபா2ட� 

ேபா� இ#�த�. அ�த Dவதி வாச� ப
க� வ#வாளா, அ� ல� ஜ�ன� ப
கமாவ� 

வ�� எ2.� பா��பாளா எ�7 சதா எதி�+2ைட கவனி�பதிேலேய அவ�கE 

ெபா�ைத +ணா
கினா�கE. ஊாிF#�� வ�த அ�7 காாிF#�� இற>கி 

+25
�E ெச�றவைள அ�Cற� க-ணா� கா-பேத அாிதாகி வி2ட�. இதி� 

ஏேத*� இரகசிய� இ#
�ேமா? எ�லா� ஒேர &5 ம�திரமாக இ#
கிறேத எ�7 

சேகாதாிக(� அவ�க(ைடய தாயா#� விய�தன�. த>கE +25
�� பா� 

ெகா5
��. அேத பா�காாிதா� அவ�க(ைடய +25
�� வா.
ைக ைவ��
 

ெகா-.#�தாE. எனேவ, சேகாதாிகE பா�காாி &ல� விவர� அறிய )ய@சி 

ெதாட>கின�. பா�காாி
�� ஏ@ெகனேவ அவ�கைள� ப@றி� ெதாி�� ெகாEள 

ேவ-5ெம�ற ஆைச யி#�ததா� ெகாSச� ெகாSசமாக அ�த Dவதியி� 

வாயிF#�� வா��ைதகைள வரவைழ
க மிகO� பிரய�தன�ப2டாE. 

 

ஒ# நாE பா�காாி சேகாதாிகளிட� வ��, தின)� அ�த அ�மாE. காைலயி� 

எ#ைம� பாA� சாய�திர� பB�பாA� வா>�வதாகG ேசதி ெசா�னாE. இ�த 

விவர��
� ேம� பா� காாியா� ஒ�7� 4ற ).யவி�ைல. இதிF#�� 

சேகாதாிகE எ�ன�ைத ஊகி�தறிவ�? 

 

"எ�த ஊ� எ�7 ேக2டாேயா?'' எ�7 ப�மாவி� தாயா� ஆவேலா5 விசாாி�தாE. 

 

"தி#Gசினா�பEளியா�!' எ�7 பா�காாி பதி� 4றினாE. 
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"அவ(
�� தாயா�, தக�பனா� இ#
கிறா�களா ?'' 

 

'அ� என
�� ெதாியாத�மா; ேக2டா� ஒ�7� பதிேல ேபBவதி�ைல. ேபGB 

ெரா�ப ெரா�ப
 கண
காயி#
�'' எ�றாE பா�காாி. 

 

நாளைடவி� எதி� +25� த�பதிகளி� மீ� ப�மாவி� தாயா#
�G ச�ேதக� 

வA
க ஆர�பி�த�. அத@�� த��தா@ேபா� இவ(ைடய காதி� பராபாியா3 ஒ# 

ேசதிD� வி��த�. அ�தG ேசதி இ�தா� : 

 

"தி#Gசினா�பEளியி� ர>கசாமி ஐய>கா� எ�ெறா# ாிடய�5 வ
கீ� இ#
கிறா�. 

அவ#
� இர-5 ெப-கE. இர-5 ெப-க(� காேலஜி� ப.�தவ�கE. அ�த� 

ெப-களி� ஒ#வE தா� இ�ேபா� எதி� +25
�
 �. வ�தி#
கிறாE. இவE 

காேலஜி� வாசி��
 ெகா-.#�த ேபா� ஒ#வைன
 காதF��
 ெகா-.#�தாE. 

அவைனேயதா� - க�யாண� ெச3� ெகாEேவ� எ�7 ெப@ேறாாிட� பி. வாத� 

பி.�தாE. �ல� ேகா�திர� சாியாயி�லாதலா� அத@� இவ(ைடய ெப@ேறா�கE 

ச�மதி
கவி�ைல. கைடசியாக இவE ஒ# நாE அவ*ட� Cற�ப25 ஓ.வ�� 

வி2டாE. அத@க�Cற� இவ�க(ைடய அ�பாO� அ�மாO� இவ(
� ஒ# 

)�
�� ேபா25 வி25 'இனி இவE )க�தி� விழி�பதி�ைல' எ�7 தீ�மான� 

ெச3� வி2டா�கE. அதனா� தா� இவE அவ*ட� Cற�ப25 க-V
� 

மைறவா3 வ�� கால� கழி
கிறாE. அவ*
� ேர� ைப�திய�, �.� பழ
க� 

எ�லா� உ-5.'' 

 

இ�தG ேசதிைய ப�மாவி� தாயா#
� அ5�த ெத#விF#
�� அவ(ைடய 

சிேநகிைத ெசா�னாளா�. அ�தG ேசதிைய ப�மாவி� தாயா� த�*ைடய 

ெப-களிட� வ�� அSச� ெச3தாE. 

 

"ஓேகா! அதனா� தா� அவE அ�ப. +25
�Eேளேய உ2கா��� ெகா-5 

அSஞாத வாச� ெச3கிறாளா? எ�ன.ய�மா எ�7 பா��ேத�!'' எ�றாE ஒ# 

சேகாதாி. 

 

"சாிதா�; இ#
��, இ#
��. அவ� ேரஸு
��தா� ேபாகிறா�. ேர� நட
��  
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தின>களிெல�லா� அவ� ஒ�>காக .ர� ெச3� ெகா-5 ெவளிேய கிள�C� 

ேபாேத என
�G ச�ேதக� தா�" எ�றாE இ�ெனா#வE. 

 

"அ�ப.யானா� ம@ற நா2களிெல�லா� அவ� எ>ேக ேபாகிறா�?'' எ�7 

ேக2டாE ஒ#�தி. 

 

"அ�வா? �.
க� ேபாவா�. இ�லாவி2 டா�, எ>ேகயாவ� ேபா3 கிள�பி� 

சீ2டா.
 ெகா-.#�பா�. யா� க-டா�கE ?'' எ�7 ம@ெறாறாவE பதி� 

4றினாE. 

 

"ஆமா�; உ>க அ�பா 4ட அவைன ஒ# நாE கிள�பி� க-டாரா�. ச@7 ேநர� 

அவ*� இவ#� உ@7� பா���
 ெகா-டா�களா�. ஆனா�, ஒ�7� 

ேபசவி�ைலயா� '' எ�றாE தாயா�. 

 

"நீ ெசா�ன கைத நிஜமா3�தா� இ#
�� அ�மா! அவE அவைன இ���
 

ெகா-5 வ�தவE தா� '' எ�7 &�7 சேகாதாிக(� ஏகமனதாக ).O
� வ�� 

த>கE ச�ேதக��
� ஒ# )�தா3�C, ைவ�தா�கE. 

# # 

 

ப�� வய�4ட நிர�பாத ப�மாO
�� த�*ைடய தாயா#� சேகாதாிக(� ேபசி
 

ெகா-ட விஷய� இ�னெத�ேற விள>கவி�ைல. அவE உலக� அறியாதவE 

தாேன? ஆனா�, இவ�கெள�லா� எதி� +25 மாமி� ப@றி ஏேதா ஏளனமாக� 

ேபசி
 ெகாEகிறா�கE எ�7 ம25� ெதாி�� ெகா-டாE. 

 

எ�ப.யாவ� அவ(
� எதி� +25
�� ேபா3 அ�த மாமிDட� ேபசிவி25 

வரேவ-5� ேபாF#�த�. ஒ#நாE யா#
�� ெதாியாம� அ�த +25
�� 

ேபானாE. வாச� கதவ#கி� ேபா3 நி�7ெகா-5 கதைவ� த2டலாமா எ�7 

ேயாசி�தாE. மா�C படபட ெவ�7 அ.��
 ெகா-ட�. இர-5 தடைவ 

ெம�வாக� த2.னாE. உEேள யி#�� அவE வ�தாE. வ�தவE )��� ேபா�ற 

த� ப@கைள
 கா2.G சிாி�� வி25 �ழ�ைத ப�மாவி� க�ன�ைத
 கிEளி, 

"உEேள வா !'' எ�7 அ�ேபா5 அைழ�தாE. ப�மாO
� லRைஜ வ�� )க�ைத
 

கKவி
 ெகா-ட�. அ�த மாமியிட� எ�ன ேபBவெத�7 ெதாியவி�ைல. தி#�பி 
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ஓ2டமா3 ஓ.ேய வ�� வி2டாE. அ�Cற� இர-5 &�7 தடைவ அ5�த5��� 

ேபானாE. அவ(� ப�மாOட� ெகாSச� ெகாSசமாக� ேபசி� பா��தாE. ப�மா 

+25
�� தி#�பிG ெச�A�ேபா� �ழ�ைதயிட� ஏதாவ� தி-ப-ட� 

ெகா5�த*�CவாE. அைதெய�லா� ப�மா பாதி வழியிேலேய தீ��� வி25 வ�� 

வி5வாE. +25
� எ5�� வ�தா� அ�மா ேகாபி�பாE எ�ற பய�தா�. 

 

ப�மாO
� ஒ# நாE அ�த [மாமி 'ைய� பா��� ஒ# ேகEவி ேக2க ேவ-5� 

ேபாF#�த�. அ�த
 ேகEவிைய ேக2ேட வி2டாE. 

 

"மாமி! உ>க அ�பா, அ�மா எ>ேக? வரமா2டாளா?'' – 

 

”வ#வாேள!'' 

 

"எ�ப வ#வா?'' 

 

'' இ�ைற
�
 4ட வரலா�.'' யாாிட)� அதிக� ேபசாத அ�த Dவதி
� ப�மாவிட� 

ேபBவதி� ம25� தனி�ப2ட உ@சாக� இ#�த�. 

 

அ�த அதிசய +5 ரயி�ேவ லய*
�G சமீப� இ#�ததா� ஒKெவா# நா(� ேபா2 

ெமயி�. வ#�ேபா� அைத உ@7
 கவனி�பாE அ�த Dவதி. ''ரயிF� யாைர� 

பா�
கிறீ�கE மாமி?'' எ�7 ப�மா ேக2டா� "எ� அ�பா அ�மா வ#வாளா 

எ�7தா� பா�
கிேற� '' எ�7 பதி� 47வாE. 

 

அ�மாO
�� ெதாியாம� ப�மா எதி� +25
�� ேபா3 வ#வைத அவ(ைடய 

சேகாதாிகE ெதாி�� ைவ��
 ெகா-.#�தன�. ப�மாவி� &ல� எதி� +25 

விஷய>கைள கிரகி�பத@� அ� ஒ�தாைசயா யி#�ததா� அவ�கE இைத 

அ�மாவிட� ெசா�லவி�ைல. ஆ7 மாத காலமாகிD�, அ�த எதி� +25 Dவதிைய 

அவ(ைடய தாயாேரா தக�பனாேரா யா#ேம வ�� பா�
கவி�ைல. இதனா� அ�த 

Dவதியி� ேபாிF#�த அவ� ெபய� ஊ�ஜிதமாகி, ேம@ப. வத�தி கா@7 வா
காக� 

பரவ ஆர�பி�த�. 

 

அ�7 ெவEளி
கிழைம. ப�மா அவ�கE +25
�� ேபாயி#�த சமய� க��பிணியா  
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யி#�த மாமி
� 'வF' க-.#�த�. �ைண
� ஆளி�லாம� தவி��
 

ெகா-.#�தாE. அவ(ைடய C#ஷ*� கிள�C
�G சீ2டாட� ேபாயி#�தா�. 

ப�மா ஒ�7� Cாியாதவளா3 சிறி� ேநர� தவி�� வி25, பிற� ெத#
 

ேகா.யிF#�த கிள�C
� ஓ2ட)� நைடDமா3� ேபா3 அவனிட� விஷய�ைத
 

4றினாE. சீ2ைட அ�ப.ேய ேபா25 வி25 எ��� வ�த அவ� ைகேயா5 ஒ# 

ந�ைஸ
 42.
 ெகா-5 வ�தா�. சாய�திர� மாமி
�� 'ேபபி' பிற�த ேசதி 

ப�மாவி� +25
��தா� )தF� எ2.ய�. ம7நாE யா#ேம எதி� பாராத விதமா3 

ம@ெறா# ச�பவ� நட�த�. அ� எதி� +25
�. அ�த� ெப-ணி*ைடய தாயா�, 

தக�பனா� வ�தி#�த� தா�. அைத
 க-ட ப�மாவி� தாயா#
�� 

சேகாதாிக(
�� திைக�பா யி#�த�. 

 

"ஏேதா மாதிாி ெசா�F
 ெகா-டா�கேள? பி� எ�ப. இவ�கE வ�தா�கE?'' எ�7 

ேயாசி�தா�கE. அ�7 சாய�திரேம இவ�க(ைடய ச�ேதக>க(
�� 

�ழ�ப>க(
�� எதி� +25� ெப-ைண� ப@றிய +- வத�தி
�� ஒ#. 

)@7�CEளி ஏ@ப2ட�. 

 

அ�த� ெப-ணி*ைடய தக�பனா� ப�மாவி� தக�பனா#
� மிகO� 

ேவ-.யவரா�. பா� ய�தி� இ#வ#� ஒேர வ��பி� ப.�தவ�களா�. ப�மாவி� 

தக�பனா� அவ#ைடய தைலைய
 க-5 வி25, "அேடேட' எ�7 ெசா�F
 

ெகா-ேட ஓ.னா�. ேபா3 விசாாி�ததி� அ�த� ெப- அவ#ைடய &�த ெப- 

எ�7�, அவ(ைடய C#ஷ� ேர� ேகா�U� 150 Wபா3 ச�பள�தி� 

ேவைலயிF#�பதாகO�, இ�தைன நாE அவ(ைடய தக�பனா#� தாயா#� 

Iனாவி� இ#�த த>கE இர-டாவ� ெப- +2.@�� ேபாயி#�ததாகO�, அ�த� 

Iனா ெப-ணி*ைடய பிரசவ��
� ஒ�தாைசயாயி#�� வி25, பிரசவ� ).�� 

இ�ேபா�தா� &�த ெப-ணிட� வ�ததாகO� விவர� ெதாி�த�. இ�தG ச>கதிகE 

அKவளைவD� ப�மாவி� தக�பனா� த� +25
� வ�� மைனவியிட)� 

ெப-களிட)� சா>ேகாபா>கமா3
 4றி ).�தா�. 

 

"அ�ப.யா!'' எ�7 எ�ேலா#� &
கி� விர� ைவ�� ஆGசாிய�ப2டன�. 

 

" ஐேயா பாவ�, +ணாக� பழி Bம�தி
 ேகF ெச3� ெகா-.#�ேதாேம" எ�றாE 

ஒ#வE. 
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" அ�ப.யானா� இ�த வத�தி. எ�ப. வ�த�?'' எ�7 ேக2டாE இ�ெனா#வE. 

 

" அ�மாதிாி ேவ7 யாராவ� ஒ# ெப- இ#�தி#
கலா�. அ�த
 கைதைய இவE 

மீ� யாராவ� Bம�தி யி#
கலா� " எ�7 4றினா�. தக�பனா� . 

 

”பி� ஏ� அவE ஒ#வாிட)� ேபசாம� +25
�Eேளேய C��� ெகா-.#�தாE? 

ஏ� ேவைல
காாி 4ட ைவ��
 ெகாEளவி�ைல?'' எ�7 ம@ெறா# சேகாதாி 

இ�ெனா# ச�ேத க�ைத எ��பினாE. 

 

"அ�வா? அவ(ைடய C#ஷ*
� 'ேரE ேகா�U� உ�திேயாகமானதா� 

ெச�ைன
� ேர� வ�த�� அவைனD� இ>� மா@றி யி#�தா�களா�. 

ெச�ைனயி� +5 கிைட�ப� ��லபமா யி#�ததா� இ�த +2ைட அம��தி
 

ெகா-டானா�. ஆனா� இ�த +2.� ேப3 பிசாB' எ�7 ஒ# வத�தி 

பரவியி#�ததா� அைத� த� மைனவியிட� ெசா�னா� எ>ேக பய�ப5வாேளா 

எ�7 நிைன�ேத அவைள யாாிட)� ேபச
4டா� எ�7 க-.�பாக உ�தரO 

ேபா2.#�தானா�. அவE யாாிடமாவ� ேபசினா� யாராவ� +2ைட� ப@றி 

அவளிட� பிர�தாபி
க ேநாிடலா�. க��பிணி யான அவE யா� ேபGைசயாவ� 

ேக25
 ெகா-5 அ�த +2.� �.யி#
க� பய� படலா�. +5 கிைட�ப� 

அாிதாயி#
�� இ� நாளி� இ�த +2ைட வி25வி25 ேவ7 எ>� அவ�ைத�-

ப5வ� எ�7 எ-ணிேய அ�ப.
 க25� தி2ட� ெச3� ேவைல
காாி4ட 

இ�லாம� ைவ�தி#�தானா�. அவ*
� இ�த� ேப3 பிசாBகளி� ெகாSச)� 

ந�பி
ைக கிைடயாதா�. அதனாேலேயதா� இ�த +2ைட வாடைக
� எ5��
 

ெகா-டானா�. இத@காகேவ ேவைல
காாி ெச3ய ேவ-.ய ேவைலகைள 

ெய�லா� 4ட தாேன ெச3� ெகா-.#�தானா�' எ�7 ச�ேதக>கைள� ெதளியG 

ெச3தா� தக�பனா�. 

 

இைத
 ேக25 ப�மாவி� தாயா#�, சேகாதாிக(� த>க(ைடய தவறான 

அபி�ராய��
காக மிகO� வ#�த�ப2டன�. +ணான வத�திைய ந�பி அ�த
 

கள>கம@ற இள� த�பதிகளி� வா	
ைகயி� மாB க@பி�த ெப#> �@ற�ைத 

நிைன�� உEbர மன� C�>கினா�கE. அ5�த வாரேம அ�த� த�பதிகE ேர� 

ேகா��' ).�� ஊ2.
�
 கிள�பிG ெச�7வி2டா�கE. அ�த +2ைட� ப@றி� 

பரவியி#�த +- வத�திD� அ�ேதா5 மைற�த�. ேவ7 யாேரா C�
 �.D� வ��  
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வி2டன�. 

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

4. 4. 4. 4. எதி�பாராத%எதி�பாராத%எதி�பாராத%எதி�பாராத%    

 

ஜய�தி ெபய#
ேக@ற அழ� வா3�தவE. ஏைழ
 �5�ப�தி� பிற�தவE. எனேவ, 

ஆட�பரமான ஆைட ஆபரண>கE, நைக ந25 எ�O� அவ(
�
 கிைடயா� . " 

’என
ெக�ன�தி@� நைக?' எ�பைத� ேபா� எ�ேபா�� அவE )க�தி� C�னைக 

அ#�பி
 ெகா-.#
��! 

 

அவ(ைடய தாயா� இற�� &�7 வ#ஷ>கE ஆகி�றன. இ�ேபா� அவ(
� 

வய� ஒ�ப�. தக�பனா� ேவைல
�� ேபா3 வி2டா� அவ(
�� �ைணயாக 

+2.� யா#ேம கிைடயா�. அ�பா தி#�பி வ#� வைர அவE த�ன� 

தனியாக�தா� இ#
க ேவ-5�. 

 

ஒ# வ#ஷ� ெச�ற�� அ�பா ம7மண� ெச3� ெகா-டா�. Nடாமணி எ�ற 

பதிென25 வய� இள� ெப- ஒ#�தி அ�த +25
� வ�� ேச��தாE. வசீகரமான 

ேதா@ற�. எ�ேபா�� சிாி�த )க� ; �(ைமயான ேபGB. 

 

Nடாமணி வ�த பிற� ஜய�தியி� வாழ
ைகயி� C� உ@சாக� பிற�த�. 

 

அவ�களி#வ#� ஒ#வைர ெயா#வ� அ�C ட� ேநசி
க� ெதாட>கினா�கE. 

அவ�க(
�E ஏ@ப2ட வா�ச�யமான� வள� பிைற ேபா� வள���, ேத3 

பிைறேபா� ேதயாம�, I�ண ச�திாிைகயாகேவ நி�7 வி2ட�. அவ�களி#வைரD� 

பா�
�� ேபா� உட� பிற�த சேகாதாிகைள� ேபா� காண�ப2டன�. 

 

அவ�களி#வ#ைடய அ�நிேயா�ய வா	
ைகைய
 க-ட ஜய�தியி� தக�பனா� 

த�)ைடய �
க�ைதD� ஏ	ைமையD� மற�தா�. 

 

ஜய�தியி� �Jகல� நிைற�த வா	
ைக யி� ம7ப.D� ஒ# ேசாக ச�பவ� 

நிக	�த�. 

 

இர-ெடா# வ#ஷ>க(
 ெக�லா� Nடாமணி க��பிணியானாE. ப�தாவ� 

மாத�தி� ஒ# அழகான ெப- �ழ�ைதைய ஈ�ெற5�த அவE த�*ைடய 
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க-கைள சாBவதமாக &.
ெகா-டாE. அவE த�*ைடய அ�திய கால�தி� 

''ஜய�தி! இ�த
 �ழ�ைதைய உ�னிட� வி25G ெச�கிேற�. நீதா� இவைள� 

பா���
 ெகாEள ேவ-5�. இவைள நா� எ�ப. அ�Cட� வள�� ேபேனா அேத 

மாதிாி வள�
க ேவ-5�. இவ(
 �G Nடாமணி எ�ேற ெபய� ைவ�� வி5. அ� 

ேபா� தா� உன
� எ�*ைடய ஞாபக)� இ#�� ெகா-.#
��" எ�7 4றின 

ேபா� ஜய�தியி� க�ன�தி� க-ணீ� ெப#கிய�. 

# # 

 

சில தின>க(
 ெக�லா� அ5�த +25
� வாBேதவ� எ�7 ஒ# ைபய� வ�� 

ேச��தா�. அவ*
�� ப�� அ�ல� பதிேனா# வய� இ#
��. சி7 வயதிேலேய 

ெப@ேறாைர இழ�� வி2 டா�. ஜய�தியி� அ5�த +2.� தா� - அவ*ைடய 

மாமா வசி�� வ�தா�. வாBேதவ*ைடய மாமா தம
�
 �ழ�ைதகE இ�லாத 

�ைறைய வாBேதவைன வள��பத� &ல� ேபா
கி
 ெகா-டா�. 

 

வாBேதவ� அ.
ெகா# தடைவ ஜய�தியி� +25
� வ�� ேபானா�. வ��, சி7 

�ழ�ைதயான N.
� விைளயா25
 கா25வா� ; ெதா2 .F� ேபா25 

ஆ25வா�. ைகயி� எ5��
 ெகாSBவா�. 

 

ஜய�தியி� தக�பனா#
� அ�த� ைபயனிட� தனி�ப2ட அ�C இ#�த�. "ஐேயா 

பாவ�! தாயி�லா� ைபய� '' எ�7 அ�த� ைபய� மீ� க#ைண கா25வா�. 

 

வாBேதவ*
�� பதிைன�� வயதான�� அவ*ைடய மாமா அவைன டா
ட� 

ப.�C
காக ெவளிT#
� அ*�பிவி2டா�. எனேவ அத@�� பிற� அவனா� 

ஜய�திைய அ.
க. பா�
க ).ய வி�ைல. எ�ேபாதாவ� ஞாயி@7
கிழைமகளி� 

வ#வா�. ம7 நாேள தி#�பி� ேபா3 வி5வா�. இ�ப. இர-5 &�7 வ#ஷ>கE 

கழி�தன. 

 

வரவர வாBேதவ*ைடய நைடDைட பாவைன Bளி� மா7த� காண�ப2ட�. 

 

ஜய�திD� திXெர�7 ேதா@ற�தி� ெவ�வாக மாறி�ேபாயி#�தாE. வாBேதவ� 

ஒ# நாE அவைள அக�மா�தாக
 க-டேபா� யாேரா ஒ# Cதிய �திாீைய
 

கா-பதாகேவ நிைன�தா�. 

 

"ஜய�தி! எ�ன இ�, உ�ைன அைடயாளேம ெதாியவி�ைலேய? இ�ப.  
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ஒேரய.யா3 மாறி வி2டாேய !" எ�7 ேக2டா�. 

 

ஜய�தி தன
ேக உாி�தான விேசஷ� C�னைகDட�, தைல �னி�� ெகா-டாE. 

ம7ப.D� அவE அவைன ஏறி25� பா��தேபா� வாBேதவ� அவைளேய ேநா
கி
 

ெகா-.#�தா�. 

 

இ�தG ச�பவ�தி@�� பிற� அவ�கE ம7 ப.D� ச�தி�பத@�E எ�தைனேயா 

ஞாயி@7
 கிழைமகE கழி�� வி2டன. 

 

வாBேதவ� த�*ைடய டா
ட� ப.�C ).�த�� கராGசியி� D�த இலாகாவி� 

உ�தி ேயாக� ெச3� ெகா-.#�தா�. 

# # 

 

ஜய�தியி� உதவி அவ(ைடய தக�பனா#
� அ�தியாவசியமாயி#�த�. 

ஜய�திேயா அவE தக�பனாேரா அவ(ைடய விவாக�ைத� ப@றிG சிறி�� 

சி�தி
கO� இ�ைல; கவைல� படO� இ�ைல. �5�ப�தி� பி@கால 

வா	
ைகைய
 �றி��� ேயாசி
கவி�ைல. 

 

சி�னS சி7 N.D� கவைலய@7 விைளயா .
 ெகா-.#�தாE. அவ(ைடய 

க-கE தாயாாி� க-கைள� ேபாலேவ அழகாயி#�தன. ஜய�தியி� தக�பனா�. 

�ழ�ைத N.ைய� பா���� பா���� பரவச மைட�தா�. 

 

இ�த இ�ப�தி� த�)ைடய �
க�ைத மற�தா�. தம
�
 கடOE அளி�தி#
�� 

இ�தG சி�னS சி7 ெச�வேம ேபா�� எ�7 எ-ணி� தி#�தி அைட�தா�. 

 

ஜய�தி ம25� அ.
க. வாBேதவைன அ�த ர>க�தி� நிைன��
 

ெகா-.#�தாE. 

 

கைடசியி� ஒ# நாE வாBேதவ� வ�தா�. வ�தவ� ஓாி# தின>க(
 ெக�லா� 

தி#�பி� ேபாக ேவ-5� எ�7 4றினா�. இைத
 ேக2 ட�� ஜய�தி
�
 ேகாப� 

ேகாபமா3 வ�த�. 

# # 

 

வஸ�த கால�தி� ெசௗ�த�ய�தினா� Iமாேதவி C� அல>கார� ெப@7  



45 

 

விள>கினாE. பB�C� நிைற�த தைரகளி� அ>க>ேக I�தி#�த சி7 சி7 

ெவ-ணிற� I
கE நீல வான�தி� ஒளி#� ந`�திர>கைள� ேபா� கா2சி 

அளி�தன. 

 

திXெர�7 ஒ# நாE ம7ப.D� )�ெனGசாி
ைக எ�Oமி�றி வாBேதவ� வ�� 

ேச��தா�. அ�ேபா� ஜய�தியி� ேகாபெம�லா� இ�ப ேவதைனயாக மாறிய�. 

வாBேதவ� சிறி� ேநர�தி@ ெக�லா� ஜய�திைய� பா��பத@காக ஆவேலா5 

வ�தா�. 

 

ஜய�தியி*ைடய ேதா@ற�தி� )�ைனவிட அதிக வி�தியாச� காண�ப2ட�. 

ஜய�தி, அவ(ைடய தக�பனா�, வாBேதவ� &வ#� ேச��� சிாி�� விைளயா.
 

ெகா-.#�த சமய� ெவளிேய ெச�றி#�த N. உEேள ஓ. வ�தாE. 

 

வாBேதவைன
 க-ட Nடாமணி ஒ# கண� ெசயல@7 நி�றாE. வாBேதவ� 

அவைள ஆவAட� ேநா
கினா�. அவE ெவ2க��ட� தைல �னி�த வ-ண� 

உEேள ெச�7 வி2டாE. 

 

Nடாமணியி� மீ� ஜய�தி
�G சிறி� ச�ேதக� ேதா�றிய�. N.யி� அழகி� 

வாBேதவ� மய>கி� ேபாயி#
கிறா� எ�பைத ெவ� சீ
கிர� அறி�� ெகா-டாE 

ஜய�தி. வாBேதவ� மீ� எ�ைற
� மி�லாத ேகாப� ெபா>கி வ�த�. 

வாBேதவ*
�� N.
�� சிேநக� வள��� ெகா-ேட ேபாயி@7. இ�வைர 

வாBேதவ� த� மீ� ைவ�தி#�த அ�ெப�லா� ெவ7� பாசா>�தானா ? 

வாBேதவ*
காக�தா� இ� தைன கால� கா�தி#�தெத�லா� +- தானா? 

த�ைன விட Nடாமணி எ�த வித�தி� அழகி? 

 

ஜய�தியி� இ#தய�தி� ெபாிய ெகா�த ளி�C ஏ@ப2ட�. கEள> கபடம@ற 

Nடாமணி ஒ# நாE ஜய�தியி� க-கE சிவ�தி#�பைத
 க-5வி25 "அ�மா ! ஏ� 

உ�*ைடய க-கE இ�தைன சிவ�பா யி#
கி�றன?'' எ�7 கவைல Dட� 

ேக2டாE. 

 

ஜய�தி ஏேதா பதி� 4றி ம��பி வி2டாE. Nடாமணி. இைத உ-ைம ெய�7 

ந�பினாE.வாBேதவ� உ-ைமயி� யாைர அதிகமாக ேநசி
கிறா� எ�பைத 

ஒ#வராA�  ஊகி�தறிய ).யவி�ைல. 
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கைடசியி� ஜய�தியி� �ழ�ப� ஒ#வா7 தீ��த�. அவ(ைடய சி@ற�ைன 

இற
�� சமய� �ழ�ைதைய� ப@றிG ெசா�Fவி25� ேபான வா��ைதகE 

அவ(ைடய இ#தய�தி� எதிெராF ெச3தன. 

 

"ஜய�தி, இ�த
 �ழ�ைதைய நா� எ�தைன அ�பாக வள��ேபேன, அKவாேற 

நீD� கா�பா@ற ேவ-5�.'' 

 

ஜய�தி
� இ�த வா��ைதகE ஞாபக� வ�த�� N.யி� மீதி#�த ேகாப)� 

வ#�த)� மைற�� அ�C� ஆைசD� ேதா�றின. 

 

அேத சமய�தி� உEேள ஊSசலா.
 ெகா-.#�த Nடாமணி த�*ைடய தவறான 

ெச3ைகைய
 �றி�� வ#�த�ப25
 ெகா-.#�தாE. த� தாைய� ேபா� இ#�� 

வ#� ஜய�தியி� மீ� அவ(
� அளவிலாத அ*தாப)� வாSைசD� ஏ@ப2ட�. 

அவ(ைடய வி#�ப��
� மாறாக�தா� வாBேதவ*ட� பழ� வைத வி25விட 

ேவ-5ெம�7 தீ�மானி�தாE. 

 

உடேன, வாBேதவனிட� ெச�றாE. Nடாமணிைய
 க-ட�� அவ� "எ>ேக 

வ�தா3?'' எ�7 ேக2டா�. 

 

Nடாமணி தா� வ�த விவர�ைதG ெசா�F த�ைன அ.ேயா5 மற��விட ேவ-5� 

எ�7 வாBேதவைன ேவ-.
 ெகா-டாE. 

 

"மற�� வி25 எ�ன ெச3ய ேவ-5� ?" எ�7 ேக2டா� வாBேதவ�. 

 

"ஜய�திைய மண�� ெகாEள ேவ-5� '' எ�றாE N.. 

 

"உ�ைன மற�ப�; ஜய�திைய மண�ப�; இர-5ேம நட
காத காாிய� !" எ�றா� 

வாBேதவ�. Nடாமணி பதி� ேபச� ெதாியாம� திைக�தாE. 

 

அவE +25
�G ெச�ற சிறி� ேநர��
 ெக�லா� வாBேதவைன� ேத. ஜய�தி 

வ�� ேச��தாE. அவE )க�தி� எ�ைற
�� இ� லாத ேசாக� �. 
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ெகா-.#�த�. வாBேதவ� ஜய�திைய
 க-ட�� 'நீ வ�தி#
கிற காாிய� 

என
�� ெதாிD�'' எ�றா�. 

 

ஜய�தி
�� J
கிவாாி� ேபா2ட�. "எ�ன ெதாிD�?'' எ�7 ேக2டாE. 

 

"உ�ைன மற��வி25 Nடாமணிைய மண
க ேவ-5� எ�7 ேக2க�தாேன 

வ�தி#
கிறா3?'' எ�7 ேக2டா�. 

 

த� மனதிAEளைத வாBேதவ� எ�ப.ேயா அறி�� ெகா-ட� அவ(
� 

ஆGசாிய� திA� ஆGசாியமாயி#�த�. 

 

"ஆமா�; அத@காகேவதா� வ�ேத�. எ� ேபGைச� த2ட
 4டா�!'' எ�றாE 

ஜய�தி. 

 

" அ� ).யாத காாிய� ; உ�ைன மற�பேதா N.ைய மண�பேதா இர-5ேம 

எ�னா� ஆகாத காாிய�" எ�றா�. 

# # 

 

சில தின>கE ெச�ற�� வாBேதவ*ைடய இ�த� Cதி#
� விைட கிைட�த�. வாB 

ேதவ� அவ�களிர-5 ேபைரD� மண
கவி�ைல; மற
கOமி�ைல. அவ� 

அவ�களி#வ� மீ�� ைவ� தி#�த அ�C எ�ெற�ைற
�� மற
க ).யாத சேகாதர 

அ�பா��. அ�த அ�C
�� ப>க� வராம� அவ� த�*ைடய மாமா நிGசய� 

ெச3� ைவ�த ேவெறா# ெப-ைண
 கFயாண� ெச3� ெகா-டா�. 

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

5. 5. 5. 5. ரகசிய
 க'த�ரகசிய
 க'த�ரகசிய
 க'த�ரகசிய
 க'த�    

 

டா
ட� அ#>�ண� ைவ�திய� ெதாழிF� ஈ5ப25 )�ப� வ#ஷ>க(
� 

ேமலாகிவி2 டன. 

 

அ#>�ண� இத@�Eளாக எKவளேவா ேகஸுகைள� பா��தி#
கிறா�. 

எ�தைனேயா வியாதிய�த�கைள
 க-.#
கிறா�. எ�தைனேயா C��C� 

வியாதிக(
� ம#�� ெகா5�தி#
கிறா�. எ�தைனேயா ேப�கைள ேமா2ச 
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ேலாக��
�� அ*�பி யி#
கிறா�! ஆனாA� அ�7 காைலயி� வ�த அதிசயமான 

ேகைஸ�ேபா� அவ� )�பி� க-டதி�ைல. அ#>�ண� அ�7 ப5
ைகைய 

வி25 எ��தி#
� )�ேப யாேரா வாசF� கதைவ� ’தடா�, தX�' எ�7 த25� 

ச�த� ேக2ட�. ேவெறா# டா
டராயி#�தா� அ�ப.
 கதைவ� த2.யவ#ைடய 

ம-ைடைய� பிள�� உடேன க25� ேபா25� அ*�பியி#�பா�. ஆனா� 

அ#>�ண�தி� அ#ைமயான �ண>களி� ெபா7ைம
 �ண� தைல J
கி நி�ற�. 

நிதானமாக எ��� ேபா3 வாச� கதைவ� திற�தா�. ெவளிேய ஒ# இள� வாFப� 

நி�7 ெகா-.#�தா�. அவ� )க�திேல பரபர�C� 8திD� காண�ப2டன. 

பா��தா� வியாதி
காரைன� ேபா� ேதா�றவி�ைல. ஆனா� )ழ>ைக வைர 

க25� ேபா25
 க��திேல ேச���
 க2. ைவ�தி#�தா�. 

 

பா�ைவ
� ல2சணமாD� ெப#�த�ைமயாகO� ெச�வ�த� +25� பிEைளைய� 

ேபாA� காண�ப2டா�. 

 

"யார�பா நீ?" எ�7 ேக2டா� டா
ட�. 

 

"டா
ட�! இேதா பா#>கE ! எ� ஊ� ேப� )தFய விவர>கைளG ெசா�Aவத@� 

)�னா� எ� வியாதிைய� ப@றிG ெசா�Fவி5கிேற�. அத@�G சிகிGைச ெச3த 

பிற� எ� விவர>கைளG சாவகாசமாகG ெசா�F
 ெகாEளலா�. இ�த வல� 

ைகயிேல மணி
க25
� ேம� எ�ேபா�� ெந#�C மாதிாி எாிகிற�. ஆனா� அ� 

எ�ன வியாதி எ�7 ம25� ெதாியவி�ைல. J>கி ஒ# வார� ஆகிற�; அவ�ைத 

பிராணாவ�ைதயா யி#
கிற�. நிமிஷ��
� நிமிஷ� வF அதிகமாகி
ெகா-ேட 

ேபாகிற�. இ�*� அைர மணி ேநர��
�E ஆபேரஷ� ெச3யாவி2டா� எ� பா5 

ஆப�தா3 ).D�. தா>கE தயO ெச3� உடேன இைத
 கவனி
க ேவ- 5�" 

எ�7 பதறினா� வாFப�. 

 

டா
ட� ச@7� தய>கிவி25 வாFப� ைகயிF#�த க2ைட அவி	
கலானா�. 

 

"டா
ட� ஸா�! க2ைட� பிாி�தீ�களானா� ஆGசாியமாயி#
��. காய� ஒ�7� 

க-V
�� Cல�படா�'' எ�7 4றினா� வாFப�. 

 

க2ைட� பிாி��� பா��தேபா� வாFப� ெசா�னப. காய�, அ. ஒ�ைறDேம 

காேணா�. "எ>ேக வF
கிற�?'' எ�7 ேக2டா� டா
ட�. 
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"மணி
க25
� ேமேல!'' எ�7 ெசா�F இட� ைக ஆE கா2. விரலா� வF
�� 

இட� ைதG B2.
 கா2.னா�. 

 

டா
ட� அ��தி� பா��தா�. வாFப� "ஐேயா!" எ�7 அலறினா�. 

 

"ஒ�7� ெதாியவி�ைலேய; இட� ைகைய� ேபால�தாேன இ#
கிற�? நர�பிA� 

ேகாளா7 இ�ைல'' எ�7 ெசா�Fவி25 'ெட�பேரச’ைர� பா��தா�. 'நா�மF’� 

தா� இ#�த�. 

 

ஆனா�, வாFப� ம25� �.��
 ெகா-.#�தா�. 

 

அ#>�ண�, ைபய*
� &ைள
 ேகாளா7 ஏதாவ� இ#
�ேமா எ�7 

ச�ேதகி�தா�. 

 

இத@�E வாFப� , "ஸா�! எ�ைன� ைப�திய
கார� எ�7 எ-ணாதீ�கE. 

எ�னா� வா�தவமாகேவ வFைய� ெபா7
க ).யவி�ைல. என
� வF 

இ#�ப� உ-ைமதா�. ச2ெட�7 ஆபேரஷ� ெச3�வி5>கE டா
ட�!'' எ�7 

ப�ைல
 க.��
 ெகா-5 �)றினா�. 

 

"வியாதி இ�னெத�7 பி.படாம� ஆபேரஷ� ெச3தா� எ�ைன யாராவ� 

ைப�திய� " எ�7 ெசா�Aவா�கE; தயO ெச3� தா>கE ேபா3 வா#>கE!'' எ�7 

4றினா� டா
ட�. 

 

வாFப� ச2ைட� ைபயிF#�� பGைச ேநா25களாக ஐ�� c7 Wபா3 

ேநா25
கைள எ5�� டா
டாிட� நீ2.னா�. 

 

அவ� அ�த இட�ைத வி25� ேபாவதாயி#�தா� டா
டேர அவ*
� ஐ�c7 

Wபா3 ெகா5�பத@�� தயாராக இ#�தா�. வாFப� வி5வதாயி�ைல. அ#>�ண� 

ேவ7 வழியி�றி அவ� ெசா�ன இட�தி� ஆபேரஷ� ெச3� ).�தா�. 

 

''இ�ேபா� வF எ�ப. இ#
கிற�?'' எ�7 ேக2டா�. 
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வாFப� ேபான உயி� தி#�பி வ�த�ேபா� )கமல�GசிDட�, "வF அ.ேயா5 

ேபா3வி2ட�, டா
ட�!" எ�றா�. டா
டரா� ந�ப ).யவி�ைல. இ�த மாதிாி 

அI�வ
 ேகைஸ அவ� தம� ஆDளி� பா��ததி�ைல. 

 

ஒ# வார� ெச�ற�. ம7ப.D� அ�த வாFப� டா
டைர� ேத.
 ெகா-5 வ�� 

ேச��தா�. 

 

"இ�ேபா� எ�ப. இ#
கிற�. வF?'' எ�7 ேக2டா� டா
ட�. 

 

"ம7ப.D� அேத இட�தி� )�ைனவிட அதிகமா3 வF
கிற�. எனேவ, இ�ேபா� 

தா>கE ெச3ய ேவ-.ய� இ�ெனா# ஆபேரஷ� தா�. )� தடைவ ேமேலா5 

ெச3� வி2X�கE. அதனா� தா� வF Cன�ஜ�ம� எ5�� வி2ட�. இ�த� தடைவ 

ஆழG ெச3� வி5>கE. �ணமாகி வி5�" எ�றா�. 

 

வியாதிய�தேன தன
� ஆபேரஷ� ெச3D� )ைற ெசா�F
 ெகா5�ப� 

அ#>�ண� �
� அKவளவாக� பி.
க வி�ைல. இ#�தாA� ேகாப� ெகாEளாம� 

'ஆக25�' எ�7 ெசா�F இர-டா� )ைறயாக ஆபேரஷ� ெச3� அ*�பினா�. 

 

டா
டாிட� இ�த� தடைவ வாFப� விைட ெப@7
ெகா-5 ேபா�� ேபா� 

ச�ேதாஷமாகG ெச�ல வி�ைல; அவ� )க�திேல ஆ	�த ேசாக� காண�ப2ட�. 

டா
ட� இ�த அI�வ அதிசய வியாதிைய� ப@றி� பல டா
ட�களிட� பிர�தாபி�� 

விவர� ேக2டா�. ஒKெவா#வ#� ஒKெவா# விதமாக� பதி� ெசா�னா�கE. 

ஆனா�, ஒ#வராA� நிGசய மாக இ�னெத�7 நி�ணயி��
 4ற ).ய வி�ைல. 

அ�த வித�தி� அ#>�ண��
�� தி#�தி தா�. த�ைனவிட எ�த டா
ட#� 

ெக2.
கார� அ�ல எ�7 ஏ@ப2டத�லவா? 

 

ஒ# மாத� ெச�ற�; வாFப� தி#�பி வரவி�ைல. பல மாத>கE கழி�தன; வாFப� 

வரேவ யி�ைல. ஆனா�, ஒ# நாE அவ*
�� பதிலாக அவனிடமி#�� ஒ# க.த� 

வ�த�. 

 

Bவாி� மீ� 'ரகசிய�' எ�7 சிவ�C மசியி� எ�தியி#�த�. அ#>�ண� கவைர�  
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பிாி��� ப.�தா�. அ�த ரகசிய
 க.த� வ#மா7: 

 

அ�CEள டா
ட� அவ�க(
�, 

இ�த
 க.த� ெரா�பO� ரகசியமான�. இைத நா� எ��வத@� )
கிய காரண� 

ந� இர-5 ேப#ைடய கவைலD� தீரேவ-5� எ�ப� தா�. எ� cதன 

வியாதியி� &லகாரண�ைத� தா>கE ெதாி�� ெகா-டா� த>க(ைடய கவைல 

தீ��� ேபா��. இர-டாவதாக ெவ� காலமாக எ�*ைடய ஹி#தய அ�தர>க�தி� 

அ)>கி
 கிட�த ஓ� இரசிய�ைத யாாிடமாவ� ெவளி� ப5�தவி�ைல எ�றா� எ� 

ம-ைட ெவ.�� வி5� ேபா� ேதா�7கிற�. ஆைகயா� த>களிடேம அைதG 

ெசா�F வி5கிேற�. 

 

ஆ7 மாத��
� )�னா� நா� ெரா�பO� �Jகலமான வா	
ைகைய 

நட�தி
ெகா-.#�ேத�. எ�ைன விட உ@சாக C#ஷைன� தா>கE அ�ேபா� 

க-.#
க ).யா�. ெச�வ�தி� பிற�தவனாதலா� என
� எ�தவிதமான �ைறD� 

இ#
க வி�ைல. ஒ# வ#ஷ��
� )�னா� என
�
 கFயாண� ஆயி@7. அ� 

காத� மண�. ெம.க� காேலஜி� வாசி��
 ெகா-.#�த ஓ� அழகிய ெப-ைண 

நா� காதF��
 கFயாண� ெச3� ெகா-ேட�. காத� எ�றா� பர�பர
 காத� 

தா�. அவ(ட� ம@ெறா# ெப-V� காேலஜி� வாசி��
 ெகா- .#�தாE. 

இவ(� அவ(� அ�ய�த சிேநக� I-5 இைண பிாியாம� இ#�� வ�தா�கE. 

காேலஜு
�� ேபா��ேபா�� வ#�ேபா�� இ#வ#� ேச��� தா� ேபாவா�கE ; 

வ#வா�கE. நா� அவைள
 கFயாண� ெச3� ெகா-ட பிற��' 4ட 

அவ�க(ைடய சிேநக� �ைறயவி�ைல. 

 

ஆ7 மாத கால� எ>க(ைடய வா	
ைக மிகO� இ�பகரமாக நட�த�. அ�த 

இ�ப� நா(
�நாE அதிகாி��
 ெகா-ேட ேபாயி@7. சமய ச�த��ப மறி�� 

பிாியமான வா��ைதகE ேபசி ேமA� ேமA� வா	
ைக
� ெம#� ெகா5�தாE. 

அவ(ைடய �ண�ைத� ப@றிG ெசா�ல ேவ-.யேத யி�ைல. கEள> கபடம@ற 

இள> �ழ�ைத உEள� பைட�தவளாயி#�தாE. என
காக உயி�� தியாக)� 

ெச3யG சி�தமா யி#�தாE. அவ(
� உ@றா� உறவின� யா#� கிைடயா�. இ�த� 

பர�த உலக�தி� காேலஜி� வாசி
�� அவ(ைடய ேதாழிD� நா*� தா� 

அவ(
�
 கதி. 

 

நி$கபடமான அவளிட� ச�ேதக��
�ாிய ஒ# விஷய)� இ#�த�. அ� ேவ7 

ஒ�7மி�ைல ; அ.
க. அவE த� ெப2.
�Eேள எைதேயா ைவ�ப��, பிற� 

அைத� ப�திரமாக� I2.G சாவிைய� தாேன ைவ��
 ெகாE(வ�� தா� அ�. 
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என
� இ� மிகO� ஆGசாியமா யி#�த�. '' அ�ப. எ�னதா� இரகசிய மி#
��?'' 

எ�7 அறி�� ெகாEள எ� மன� �.�த�. 

 

ஒ# நாE அவE த� சிேநகிதிைய� பா�
கG ெச�றி#�த ேபா� வாச� கதைவ� 

தா	�பாE ேபா25
 ெகா-5 அ�த� ெப2.ைய� திற
க� பல மா7 சாவிகE 

ேபா25� பா��ேத�. ெப2. திற�� ெகா-ட�. �ணிமணிக(
 ெக�லா� கீேழ 

பர�ப�ப2.#�த காகித��
�� அ.யி� அ�த இரகசிD� அக�ப2ட�. ப��� 

பதிைன�� க.த>கைள ஒ# உைறயி� ேபா25 ாி�ப� ஒ�றினா� க2. 

ைவ�தி#�த�. அவ@ைற� பிாி��� ப.
க� ெதாட>கிேன�. ஒKெவா# க.த)� 

ஒKெவா# ேதாரைணயி� ஆர�பி�தி#�த�. எ�லா� காத� க.த>கE ! இரகசிய
 

க.த>கE ! ஒKெவா�றாக� ப.��
 ெகா-5 வ#�ேபா� எ� இ#தய� வி�மி 

ெவ.�� வி5� ேபா� இ#�த�. தைலயிேல யாேரா ெந#�ைப அEளி� ேபா5வ� 

ேபாA� இ#�த�. எ�லாவ@ைறD� ப.�� ).�த�� அ�ப.ேய ப�திரமாக
 

க2.� பைழயப.ேய ைவ��� I2. வி2ேட�. சாய�திர� அவE தி#�பி வ�தாE. 

 

எ� இ#தய�திேல. ெபா>கி
 ெகா-.#�த ேகாப� க25> கட>காம� - ெந#� 

ப�தணலாக மாறி. ெவளிேய வ�� வி5�ேபா� இ#
��. அKவளைவD� அட
கி
 

ெகா-ேட�. அ�த
 க�பட
காாி, ேமாச
காாி ஒ�7ேம அறியாதவE ேபா� பGைச
 

�ழ�ைத மாதிாி ெகாSசி� ேபசினாE. நா*� எ� அ�தர>க�தி� �)றி
 

ெகா-.#�த Cயைல ெவளி
�
 கா2.
 ெகாEளாம� ேபGB
 ெகா5��
 

ெகா-.#�ேத�. இரO சா�பி25 ).�த�� ஏேதா ப.�பைத� ேபா� பாவைன 

ெச3� ெகா-.#�ேத�. அவE ப5
ைகயி� வ�� ப5��
 க-ணய��தாE.  

 

எ>கி#�ேதா வ�த ைதாிய�ைதD� வFைவD� உபேயாகி�� அவE ெம�னிைய� 

பி.�� அ�ப.ேய தி#கி வி2ேட�. அ�ேபா� 4ட அவE வாைய� திற
கவி�ைல. 

எ�ைன� பாிதாபமாக ஒ# பா�ைவ பா��� வி25 ஏேதா ெசா�ல வாெய5�தாE. 

இத@�E அவ(ைடய ஜீவ� ேபா3வி2ட�. அவ(ைடய ேதக�திF#�� ெதறி�த 

ஒ# �ளி இர�த� எ� ைத மீ� வி��த�. இ� நட�� ஆ7 மாத>கE ஆகி வி2டன. 

அவ(
� உ@றா� உறவின� ஒ#வ#ேம கிைடயாதாைகயா� அவE மரண�ைத� 

ப@றி யா#ேம கவைல ெகாEளவி�ைல. 

 

இ�தG ச�பவ� நட�த சமய� அவ(ைடய ேதாழி ஊ#
�� ேபாயி#�தாE. ஆ7 

மாத� கழி��G சமீப�தி� தா� தி#�பி வ�தாE. எ� மைனவி ஏேதா வியாதி 

காரணமாக இற�� ேபானதாக அவளிட� 4றி வி2ேட�. அவE அைட�த வ#�த� 

ெகாSச நSசமி�ைல. சிறி� ேநர� அ�� Cல�பிய பிற� ஒ# அதி� ெவ.ைய� 
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J
கி எ� தைல மீ� ேபா2டாE.  ''த>களிட� ஒ# ரகசிய� 4ற ேவ-5�" எ�7 

ஆர�பி�தாE . " எ�ன?' எ�7  ஆவAட� ேக2ேட�. 

 

"த>கE மைனவியிட� நா� சில இரகசிய
 க.த>கைள
 ெகா5�� அவைள� 

ப�திரமாக ைவ�தி#
��ப.G ெசா�Fயி#�ேத�. அவE எ� அ�தர>க� 

ேதாழியானதா� அவளிட� ெகா5�� ைவ�ேத�. அெத�லா� என
� வ�த காத� 

க.த>கE. எ� C#ஷ*
�� ெதாி�தா� விபாீதமாக ).D� எ�7 நிைன�� 

அவளிட� ெகா5�� ைவ�ேத�. அவ@ைற� தயO ெச3� எ�னிட� தி#�பி
 

ெகா5�� விட ேவ-5�" எ�றாE. 

 

எ� தைல ப�பர�ைத� ேபா� Bழ�ற�. இ�தைகய ஒ# ேபாி. எ� தைலயி� வி�� 

எ�7 நா� ெசா�பன�திA� க#தவி�ைல.  டா
ட� ! அ�7 )த� நா� ப5� 

அவ�ைத ெகாSச நSச ம�ல. 

 

இ�த விஷய�ைத எ� மைனவியி� சிேநகிதியிடமி#�� ேகEவி�ப2ட� )த� 

என
� இ�த வியாதி ஆர�பமாயி@7. எ� மைனவியி� ேதக�திF#�� ெதறி�த ஒ# 

�ளி ர�த�, எ� ைக மீ� ப2டெத�7 ெசா�ேனன�லவா? அ�த ர�த� �ளிப2ட 

இட�தி� தா� வF தா>காம� பிராணாவ�ைத� ப5கிேற�. இ�தா� எ�*ைடய 

வியா தி
� &லகாரண�. உ-ைமயி� இ�த வியாதி இ�*� ெசா�த மாகவி�ைல. 

இ� ஆபேரஷ*
�G ெசா�தமாக
 4.ய வியாதிDமி�ைல. மன� பிரா
தியி� 

காரணமாக நீ.�� நிைல�� வி2ட அI�வ வியாதி இ�. இைத� ப@றி வ�ணி
க 

எ�னா� இயலவி�ைல. சில சமய� சில ேப#
� ெந@றி
 க- இ#
க ேவ-.ய 

இட�தி� இர-5 C#வ>க(
� மிைடேய ஒ# விசி�திரமான ேவதைன ேதா�7�.  

 

அ�த இட�தி� ஏேதா ெச3D�. இைத வியாதி எ�7 ெசா�ல ).Dமா? அ�த மாதிாி 

ஒ# விசி�திரமான, இன� க-5 பி.
க இயலாத வியாதிதா� எ�*ைடய��. 

டா
ட�! என
� நாேன அறியாைமயினாA� ஆ�திர�தினாA� ஏ@ப5�தி
 

ெகா-ட இ�த அவ�ைத
�� பாிகார� உ-5. அ�, ஒ�7மறியாத அ�த இள� 

ெப- இ#
�மிட�ைத நா*� அைடவ� தா�. அ>ேக ேபா3 அவளிட� ம�னி�C
 

ேக2 5
 ெகாEவ�தா�. அத@�� பிற�தா� எ� மன� நி�மதி அைடD�. 

வியாதிD� ெசா�தமா��. ஆ�மாO� சா�தியைடD�. டா
ட�! தா>கE ெச3த 

உதவி
� ெரா�ப ெரா�ப வ�தன>கE. விைட ெப@7
 ெகாEகிேற�. 
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