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ம�கள �லக�, ெச�ைன- 34 

இர டா� பதி�", ஏ�ர$ 1964 

சி%திர�க	 ேகா"' 

விைல (பா) 2, உாிைம பதி+ 

அ-சி.ேடா�: 0 பி.எ�.எ�. பிர�, ெச�ைன-24 

காணி3ைக 

எ� 4லெத)வமான ெமௗன� பி	ைளயா534 

----------- 

வாசக�க���வாசக�க���வாசக�க���வாசக�க���    

 

இ5ப%ைத67 ஆ 9க:34 ;� நா� எ<%7லகி$ ஈ9ப.ட கால%தி$ எ<திய 

கைதக	 சில "ெமௗன� பி	ைளயா�" எ�ற தைல�பி$ "%தகமாக ெவளியிட� 

ப.ட7. இ�ேபா7 அைதேய தி5. ேகா"'வி� அ@"தமான சி%திர�க:ட� 

இர டா� பதி�பாக ம�க	 �லக%தா� ெகா 9 வ67	ளா�க	. தி5. 

ேகா"'+34� ம�கள �லக%தா534� எ� ந�றி. 

 

இ6த� "%தக%தி$ அட�கிA	ள கைதகைள- சமீப%தி$ ஒ5 ;ைற பD%7� 

பா�%ேத�. சில இட�களி$ இEவள+ ந�றாக எ<தியி53கிேறாேம?" எ���, சில 

இட�களி$ "இ6த3 கைதைய இ�ேபா7 எ<தியி56தா$ இ�F� ந�றாக 

எ<தியி53கலா�" எ��� ேதா�றிய7. 

 

இ�"%தக� ;த� ;ைற ெவளியான ேபா7 இைத� பD%த ரசிகமணி D. ேக. சி. 

அவ�க	 எ� எ<%7% திறைமைய� பாரா.D மிக அ5ைமயான கDத� ஒ�� 

எ<தியி56தா�க	. எதி� கால%தி$ நா� ஒ5 சிற6த நைக-Gைவ ஆசிாியராக 

விள�4ேவ� எ��� அ6த3 கDத%தி$ அவ�க	 எ�ைன வாH%தியி56தா�க	. 

இ-சமய� அவைர நிைன+ I�67 அJசK ெச'%7கிேற�. 

 

மயிலா�L� 

12-4-64          சாவி 

------------ 
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எ�னஎ�னஎ�னஎ�ன, , , , எ�ேகஎ�ேகஎ�ேகஎ�ேக????    

1. ெமௗன� பி	ைளயா� 8. வMலான வாடைக 

2. அஜகீத� 9. இலவச� பிரயாண� 

3. தா.ச ய� பிரகி5தி 10. த�க- ச�கிK 

4. ஒ 93 4D%தன� 11. L�காவன� 

5. ைகய<%7 ேவ.ைட 12. கKAக3 க�ண� 

6. பரதF� பா7ைகA� 13. கDத;� கவைலA� 

7. ைவ%திய� 14. ெப ைண� ெப@றவ�! 

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

1. 1. 1. 1. ெமௗன� பி	ைளயா�ெமௗன� பி	ைளயா�ெமௗன� பி	ைளயா�ெமௗன� பி	ைளயா�    

 

அ�பாசாமி ெவ4 காலமாக3 கா.Dேலேய வசி%7 வ6தா�. பிர�மா டமான அ6த 

வன%தி$ கர9;ரடான வ D�பாைத ஒ�� வைள67 வைள67 ெச�� 

ெகா D56த7. பாைத34 இ5"ற�களி'� அட�67 வள�6த கா.9 ம$Kைக- 

ெசDக:� பல விதமான ;. ெசDக:� இ56தன. அ�பாசாமிையவிட வய7 ெச�ற 

வி5P�கெள$லா�Iட அ�ேக இ56தன. ஆைகயா$ அ6த3 கா.D$ சைம%7- 

சா�பி9வத@4 விற4� பJசேம கிைடயா7. 

 

ஆனா$, சா�பி9வத@4%தா� ஒ��மி$ைல! எ�றா'� அ�பாசாமி ஒ5 ச6ேதாஷ� 

பிரகி5தி. ”நாைள34 எ�ன ெச)வ7?" எ�ற கவைலேய அவF343 கிைடயா7. 

அவ� அ6த� பாைத34� ப3க%திK56த ஒ5 ெபாிய அரச மர%734 அDயி$ 

4Dைச ேபா.9 வாச� ெச)7 வ6தா�. அ6த அரச மர� அவ� பா�%7 வள�6த 

மர�. ஆைகயா$ அவF34 அத�ேம$ அ%திய6த விGவாச� உ 9. அ6த மர;� 

அவனிட%தி$ ஓயாம$ இரா� பகலா)- "சல சல" ெவ�� ேபசி3ெகா ேட 

யி534�. 

 

அவFைடய 4ழ6ைத பாFமதி34� ேபசேவ ெதாியா7. 4ழ6ைத பாFவிட� அவ� 

அள+ கட6த அ�" ைவ%தி56தா�. தாய@ற அ6த3 4ழ6ைதைய� பா�%த 

ேபாெத$லா� அவFைடய 4ழி வி<6த க களி$ ஜல� த7�"�. 4Dைச34� 

பி�"ற%தி$ அ�பாசாமி34- ெசா6தமாக ஒ5 வாைழ% ேதா.ட� இ56த7. 

வயி@�34 ஒ��ேம கி.டாத நா.களி$ அ6த% ேதா.ட%திK567 ப<%த 

பழ�களாக3 ெகா 9 வ67, பாF+343 ெகா9%7% தாF� உ பா�. பாF 

ெவ	ளா.9� பாைலA� வாைழ�பழ%ைதA� சா�பி.9 வள�67 வ6தா	. 
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ஒ5 நா	 அவ� த� 4ழ6ைத பாFைவ% U3கி% த� ேதாளி$ ைவ%73ெகா 9 

ஆ� ைம'3க�பா'	ள ஒ5 நகர%734�ேபா)3 கா.9 VKைககைள வி@�வி.9 

வ67ெகா D56தா�. அ�ேபா7 ந$ல இ5.9. V�றா� பிைற தின�. அ�தமி%7 

ஒ5 ஜாம%734 ேமலாகிவி.டதா$ வான%தி$ அாிவாைள� ேபா�றி56த ச6திரF� 

மைற67 ேபாயி56தா�. நP%திர�களி� ெவளி-ச� அ�பாசாமி34- சிறி7� 

பிரேயாஜனம@றதாயி56த7. அ�ேபா7 ஏேதா ஒ5 திைசயி$ 4ழ6ைத அ<� ச%த� 

ேக.9% தி93கி.டா�. 

 

தீ34-சிைய3 ெகா:%தி, அ<ைக எ<6த ப3க� ேநா3கினா�. அழகான ஆ  

4ழ6ைத ஒ�� அ�ேக ப9%73 ெகா D56த7. ஒ�றைர வயதி534�. யாேரா 

தி5ட�க	 ெகா 9 வ67 நைககைள3 கழ@றி3ெகா 9 அைத அ�ேக வி.9� 

ேபாயி53க ேவ 9� எ�� அ�பாசாமி Wகி%தறி6தா�. அ6த3 4ழ6ைதையA� 

எ9%7 இ�ெனா5 ேதாளி$ சா%தி3ெகா 9 4Dைச34 வ67 ேச�6தா�. 

# # 

 

பாF+� ராஜு+� ெவ4 அ�னிேயா�னியமா) வள�67 வ6தா�க	. மனித 

சJசாரம@ற அ6த3 கா.D$ அவ�க:34 அணி$க:� பறைவக:� க$'� 

பி	ைளயா5ேம 7ைண. 

 

அ�பாசாமி அரசமர%தி� அDயி$ ெவ4 Uர%தி K567 ஒ5 க$'� பி	ைளயாைர3 

ெகா 9வ67 ைவ%தி56தா�. அ6த� பி	ைளயாேர அவFைடய 4லெத)வ�. 

 

பாF+� ராஜு+� அ6த3 க$'� பி	ைளயாைர- G@றி- G@றி விைளயாD3 

களி%தா�க	. அவ�க	 விைளயா.ைட3 க 9 அ�பாசாமி ச6ேதாஷ�ப.டா�. 

 

பாF+34 ஒ�ப7 வயதாயி@�. மாநிறமாயி56 தா'� G5.ைட மயி�, பா$ வDA� 

;க�, ;$ைல-சிாி�"; பா��பத@4 ெரா�ப லPணமாயி56தா	. ராஜு+� ந$ல 

அழ4ட� விள�கினா�. அ�பசாமி34 இ�ேபா7 கா.9 VKைகக	 Vல� 

ெசல+34� ேபாதிய வ5மான� கிைட%7 வ6த7. ராஜு வ6த ேவைளயி� 

அதி�Yட� எ�ேற அவ� எ ணி ஆன6தி%தா�. 

 

தா� க ைண V9வத@4	 ராஜு+34� பாF+34� பி	ைளயா� ;�னிைலயி$ 

க$யாண%ைத- ெச)7விட அ�பாசாமி வி5�பினா�. ஆனா$ பி	ைளயா5ைடய 

வி5�ப� அ�ேபா7 ேவ� விதமாயி56த7. அ6த� பாைத வழியாக சில 

தின�க:3ெக$லா� ஓ� இர.ைட மா.9 வ D வ6த7. அதி$ ஒ5 தனவ6த5� 

அவ� மைனவிA� ப3க%7 நகர%734� ேபா)3 ெகா D56தா�க	. 

அ�பாசாமியி� 4Dைசைய ெந5�கிய சமய� இ5.Dவி.டதா$ தி5.93 
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I.ட%734� பய67 அவ�க	 வ D3காரைன அ�ேகேய நி�%த- ெசா$K, இர+ 

அ�4% த�கி ம�நா	 காைல ேபாக% தீ�மானி%தன�. 

 

இரா%திாி Lரா+� அவ�க	 அ�பாசாமியி� கைதைய- ெசா$ல- ெசா$K3 

ேக.டா�க	. அவFைடய கைதைய3 ேக.க3 ேக.க அவ�க:34 ஆ-சாிய;� 

பாிதாப;� மாறி மாறி ஏ@ப.டன. அ�பாசாமி த� கைதைய- சவி�தாரமாக3 Iறி 

;D%7வி.9, "பாவ�, இ6த� பி	ைள எ�னிட� வ67 கYட�ப9கிறா�. இவ� 

இ�ேக எ�ன Gக%ைத3 காண ;DA�? இவைன நீ�க	 அைழ%7� ேபா) 

வள�%தா$ உ�க:343 ேகாD " ணிய� உ 9" எ�� ம�றாD3 ேக.93 

ெகா டா�. 

 

அவ� அ<தைத3 க ட ராஜு+� பாF+� ஆ:34 ஒ5 ப3கமாக அவைன3 

க.D3ெகா டா�க	. அ�பாசாமி அவ�க	 இ5வைரA� மா�ேபா9 அைண%73 

ெகா டா�. வ6தவ�க	 அவ� 4ழ6ைதகளி� ேபாி$ ைவ%தி56த 

வா%ஸ$ய%ைத3 க 9 மனமிர�கி, "நீ�க	 Vவ5ேம எ�க	 [.934 வ67 

வி9�க	. நா�க	 கா�பா@�கிேறா�. எ�க	 [.9% ேதா.ட ேவைலைய நீ 

கவனி%73ெகா	. ெசா�தமா)3 கவைலய@� இ53கலா�" எ�றா�க	. 

 

அ�பாசாமி பலமாக% தைலைய ஆ.D, ";Dயா7. ;Dயா7; நா� இ6த3 

கா.ைடவி.9 வரேவ ;Dயா7. நா� இ6த3 கா.Dேலேய வள�6தவ�. இ6த அரச 

மர%ைதA� க$'� பி	ைளயாைரA� வி.9 வி.டா எ�ைன வர- ெசா$கிறீ�க	? 

எ�னா$ இைவகைள வி.9 ஒ5 கண;� பிாி6தி53க ;Dயா7!" எ�� 

க D�பாக3 Iறினா�. வ6தவ�க	 எEவளேவா ேக.93ெகா 9�, அ�பாசாமி 

ஒேர பிDவாதமாக� பாFைவA� அF�ப ;Dயாெத�� Iறிவி.9, "ராஜு, ராஜு, 

நீ ேபாகிறாயா?" எ�� த< த<%த 4ரK$ ேக.டா�. ராஜு ஒ��� "ாியாம$ அைர 

மன%7ட� தைலைய ஆ.Dனா�. 

 

ெபா<7 விD6த7�, வ6தவ�க	 ராஜுைவ அைழ%73ெகா 9 "ற�ப.9- 

ெச�றா�க	. 

 

பாFமதி ராஜுைவ� பிாி6த 73க%தா$ ேகாெவ�� அ<தா	. அவ	 ராஜுவிட� 

ைவ%தி56த அ�ைப3 க 9 அ�பாசாமி அதிசயி%7 அவ:34 ஆ�த$ Iறினா�. 

பாFமதி இரவி$ U�4� ேபாெத$லா�, "ராஜு, ராஜு" எ�� பித@றினா	. 
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இEவளைவA� பா�%73ெகா 9 அ6த அரசமர%7� பி	ைளயா� ம.9� 

ெமௗனமாகேவ இ56தா�. 

# # 

 

பல வ5ஷ�க:34� பி�ன� அ6த3 கா.9 வழியாக வ Dகளி� நடமா.ட� சிறி7 

அதிகமாயி@�. ெபா<7 ேபானபிற4 வ5� வ Dக	 ம.9� அ�பாசாமியி� 

4Dைசய ைட% த�4வ7 வழ3கமாயி@�. அ�பD% த�4கிறவ�க:3ெக$லா� 

பாF ேவ Dய உதவிகைள- ெச)தா	. அ9�"� ப@றைவ%73 ெகா9�பா	; ஜல� 

பிD%7 வ5வா	. ேதைவயானவ�க:34- சைம%7� ேபா9வா	. பாFமதி34 

வய7 வ6த+ட� அ�பாசாமி34� பாதி ேவைலக	 4ைற6தன. ;3கியமாக- 

சைம%7- சா�பிட ேவ Dய சிரம� நீ�கி@�. பாFமதி இ�ேபா7 ;�ைனவிட 

அழ4ட� விள�கினா	. நைகந.9 இ$லாம K56தேத அவ:34 ஓ� 

அழகாயி56த7. 

 

சில தின�க:3ெக$லா� அ6த வழியாக% தினசாி ஒ5 ெபாிய ேமா.டா� லாாி வர 

ஆர�பி%த7. சாியாக இர+ ஏழைர மணி3ெக$லா� அ6த லாாி "கிராவ$" க@கைள- 

Gம67 ெகா 9 கி9கிெட�ற ச%த%7ட� அ6த� ப3க� வ5�. 4Dைச34- சமீப� 

வ6த7� ஒ5 ெபாிய இைர-ச$ ேபா.93ெகா 9 நி@4�. அத� Dைரவ� 

இரெவ$லா� அ�பாசாமியி� 4Dைசயி$ த�கி, விD6த7� கிள�பி� ேபா) 

வி9வா�. 

 

இ�பD லாாி ஒ5மாத கால� தவறாம$ வ67ெகா ேட யி56த7. Dைரவ5� 

அ�பாசாமிA� ெந5�கிய ந ப�களாயின�. அ�பாசாமி அவைன�ப@றி3 ெகாJச� 

ெகாJசமாக விசாாி%7 விவர� ெதாி67 ெகா டா�. ப3க%7 நகர%தி$ 

ேரா.9ேவைல நட�பதாக+� அத@4 ெவ4 Uர%திK567 க@க	 ேபாவதாக+�, 

இ�F� நா' மாத ேவைலயி53கிறெத��� Dைரவ� ெசா�னா�. 

 

அ6த Dைரவ� பரம சா7வாயி56தா�. அ�பாசாமியிட;� பாFமதிAடF� ச�வ 

சகஜமாக� பழகி% தமாஷாக� ேபசி3 ெகா D56தா�. அ�பாசாமி34 ேவ Dய 

சாமா�கைள அவேன வா�கி3ெகா 9 வ67 ெகா9�பா�. இதனா$ 

அ�பாசாமி34 நகர%734 நட67 ேபா)வர ேவ Dய ேவைலA� 4ைற6த7. ஒ5 

நா	 Dைரவ� பாFமதிைய�ப@றி அ�பாசாமியிட� விசாாி%தா�. 

 

அத@4 அ�பாசாமி, "இவ	 எ� மக	; 4ழ6ைதயா யி56தேபாேத இவைளவி.9 

இற67 ேபானா	 எ� மைனவி. அ7 ;த$ இவைள நா� தா� கா�பா@றி 

வ5கிேற�. அ%7ட� ேபாயி@றா? இ�ெனா5 4ழ6ைதையA� பகவா� எ�னிட� 
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ஒ�பைட%தா�. அ6த3 4ழ6ைத ராஜா [.93 4ழ6ைதயா யி53க\�; பாவ�, 

ேபாதாத கால� எ�னிட� வ67 தவி%த7. கைடசியி$ அைத ஒ5 " ணியவா� 

வ67 அைழ%73 ெகா 9 ேபானா�. அத@க�"ற� அவைன�ப@றி ஒ5 தகவ'� 

ெதாியவி$ைல. அ6த3 4ழ6ைத எ�னிட� ப%7 வ5ஷ கால� வள�6த7. பாF+� 

அவF� இ6த3 க$'� பி	ைளயாைர- G@றி- G@றி விைளயா9வா�க	. நா� 

ச6ேதாஷமா)� பா�%73 ெகா D5�ேப�. பாF+� - அவ� ெபய� ராஜு - 

ராஜு+� ெரா�ப சிேநகமா யி56தா�க	. இ�ேபா7 ராஜுைவ� பிாி67 ெவ4 

காலமாகிவி.ட7. பாF சதா அவ� ஞாபகமாகேவ இ53கிறா	. என34 அ6த3 

க$'� பி	ைளயாைர� பா�34� ேபாெத$லா� அவ� ஞாபக� வ67 வி9� 

எ�றா�. 

 

”அ�பDயா? அ6த3 4ழ6ைத உ�களிட� எ�பD வ6தா�?" எ�� ஆ-சாிய%ேதா9 

ேக.டா� Dைரவ�. 

 

அ�பாசாமி அ6த3 4ழ6ைத வ6த கைதைய- ெசா$K� ெப5V-G வி.டா�. 

பாFமதி அைதெய$லா� ேக.93ெகா ேட யி56தா	. அவ	 ;க� கவைலயா$ 

வாD யி56த7. 

# # 

 

இைத ெய$லா� ேக.ட பிற4 Dைரவ�, அ�பாசாமிையA� பாFைவA� ஆ�த$ 

ெசா$K% ேத@றினா�. "ஆ டவFைடய அ5ளா$ நீ�க	 எ�பDA� ராஜுைவ3 

கா ^�க	 எ�றா�. அத� பிற4 அவF34 எ�னேமா த� கைதையA� 

அவ�களிட� ெசா$லேவ 9� ேபாK56த7. எனேவ, த� கைதைய ஒ��Iட 

விடாம$ உ	ள7 உ	ளபDேய ெசா�னா�. 

 

";�ேப.ைட ;தKயா�தா� எ�ைன வள�%தவ�. அவ534 ஒ5 மைனவி 

இ56தா	. த�கமானவ	. ஐ6தா� வ5ஷ�க:34 ;�" அவ	 இற67வி.டா	. 

;தKயா� ஒ5 மணிலா3ெகா.ைட வியாயாாி. வியாபார� நட6த ேபா7 நா� 

லாாியி$ சர34 ஏ@றி3ெகா 9 வ5ேவ�. அ6த வியாபார� நட67 ெகா D56த 

சமய� தா� ;தKயா� ஒ5 ேமா.டா� லாாி வா�கி எ�ைன அத@4 

Dைரவரா3கினா�. 

 

"வியாபார%தி$ V�� வ5ஷ�க:34 ;�" ெப5%த நYட� ஏ@ப.9, 

க�ெபனிைய V9�பD ஆயி@�. அவாிட� மி46தி56த இ6த லாாிைய எ�னிட� 

ெகா9%7 உ�ைன வள�%தத@4 நா� ஆ�தியாக3 ெகா9�ப7 இ7தா� " எ�றா�. 
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"அ�ேபா7தா� நா� அவ5ைடய வள��"3 4ழ6ைத ெய�� ெதாி67 

ெகா ேட�. ;தKயா� இற6த7�, நா� லாாிைய எ9%73ெகா 9 கட�ைப 

ஜி$லா+34� ேபா)வி.ேட�. அ�ேக லாாி34 ேவைல கிைட%த7. அைத3 

ெகா 9 பிைழ%7 வ6ேத�. இ�ேபா7 கட�ைப3 க$ வியாபார� Pணமைட67 

ேபானதா$ இ6த� ப3க� வ6ேத�" எ�றா�. இைத3 ேக.ட அ�பாசாமி 

ஆ-சாியமைட67,- "Dைரவ�, Dைரவ�, உ� ெபயெர�ன?" எ�� விசாாி%தா�. 

 

எ�ைன- சாமிநாத� எ�� ெவளியி$ I�பி9வா�க	. ஆனா$ அ6த ;தKயா� 

ம.9� ெரா�ப� ப.சமாக ”ராஜு, ராஜு ! எ��தா� அைழ%7 வ6தா� " எ�றா� 

Dைரவ�. 

 

உடேன அ�பாசாமி அவைன அ�பDேய க.D3ெகா  டா�. "ராஜு, நா� வள�%த 

ராஜுதா� நீ!" எ�� அ�பாசாமி ச6ேதாஷ மி4தியா$ ெசா�னேபா7 அவ� நா3 

4ழறிய7. 

 

பாFமதி34 ஒ��ேம ேதா�றவி$ைல. ”ராஜுவா?" எ�� அ�பDேய �த�பி%7 

நி�� வி.டா	. 

# # 

 

சில தின�க:3ெக$லா� ராஜு+34� பாFமதி34� அரசமர%தDயி$, பி	ைளயா� 

;�னிைலயி$, க$யாண� நட6த7. அ�பாசாமியி� 4Uகல%ைத3 க.D� பிD3க 

;Dயவி$ைல. 

 

அரசமர%தி� அ5கி$ இ�ேபா7 ஒ5 ேவ�பமர� வள�67 அைத- G@றி3 

ெகா D53கிற7. பி	ைளயா� அரசமர%734� க$யாண� ெச)7வி.9, 

பாFமதி34� விவாக� ெச)7 ைவ%7வி.9%தா� ம.9� பிர�மசாி ய%ைத 

அFYD%7 வ5கிறா�. 

 

இ�ேபாெத$லா� அரச மர%தி� சலசல�"- ச%த%7ட� பாFமதி, ராஜு த�பதிக	 

சிாி�பி� ஒKA� கல67 ெகா	கிற7. ஆனா$, பி	ைளயா� ம.9� எ�ேபா7� 

ேபா$ ெமௗனமாகேவதா� இ53கிறா�! 

------------------------ 
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2. 2. 2. 2. அஜ கீத#அஜ கீத#அஜ கீத#அஜ கீத#    

 

பா�கரைன எ�பD ேவ 9மானா'� I�பிடலா�. அவ� தக�பனா� அவைன, "ஏ 

க<ைத, இ�ேக வா" எ�� அைழ�பா�. அவFைடய ந ப�க	 அவைன� பல 

மி5க�களி� ெபய�கைள3 ெகா 9 I�பி9வா�க	. யா� எ�பD அைழ%த-

ேபாதி'� பா�கர� ம.9� ேகாபி�பேத கிைடயா7. 

 

இ�F� ெசா$ல�ேபானா$ அவ�கெள$லா� அவைன, "க<ைத, நா)" எ�� 

அைழ�பேத அவF34� ெப5ைமயா யி56த7. அவFைடய ெப5ைம343 காரண� 

உ 9. நாைய�ேபா$ 4ைர�பா� ; சி�ம%ைத�ேபா$ க�ஜி�பா�. இ�F� 

எ6ெத6த மி5க� எ�பD எ�பD3 க%7கிறேதா, எ6ெத6த� ப.சி எEெவEவித� 

ச�தி3கி�றனேவா அ�பD ெய$லா� த%(பமாக- ெச)7 கா.9வா�. 

 

இ6த அதிசய வி%ைதைய அவ� தானாகேவதா� க@�3 ெகா டா�. இ6த3 4ண� 

அவF34� பிறவியிேலேய அைம6தி56த7. அதனா$ தா� அவைன எ$ேலா5� 

"க<ைத, நா)" எ�ெற$லா� ப.ட� M.D அைழ%தா�க	. 

 

அத@காகேவ பா�கரF34 ஒ5 சமய� அவ� ப	ளி3 Iட%தி� வ5ஷா6திர 

விழாவி� ேபா7 ஒ5 ெவ	ளி3 ேகா�ைபைய� பாிசாக அளி%தா�க	. 

 

ெச�ற வ5ஷ� பா�கர� ேம@ெகா 9 பD�பத@காக- ெச�ைன34 வ6தா�. 

தனியாக வாடைக34 ஒ5 "(�" எ9%73ெகா 9 பD3க வி5�பினா�. ஓ� 

அைற3காக- ெச�ைன நகர% ெத53கைள- G@றி� பா�3க ஆர�பி%தா�. 

கைடசியாக� "ரைசவா3க%தி$ ஓ� இட� கிைட%த7. அ7 அ6த [.9 ேம$மாDயி$ 

ெத@4 ேநா3கிய அைற. இர 9 ஜ�ன$க	. மாDயிேலேய 4ழா). அ6த இட� 

அவF34 மிக+� பிD%தமாயி56த7. அ%7ட� அ6த [.D$ ஒேர ஒ5 பா.D 

ம.9� தா� 4Dயி56தா	. அவளிட� அைர4ைறயாக� ேபG� ஒ5 சி�ன3 

4ழ6ைத அEவளேவதா�. 

 

பா�கர�, ”பா.D, இ6த அைறைய நா� எ9%73 ெகா	கிேற� ; வாடைகைய- 

ெசா$'�க	" எ�றா�. 

 

"ெரா�ப அதிகமி$ைல. உ�ைன� பா�%தா$ ந$ல பி	ைள ேபா$ ேதா��கிற7. 

எெல3.ாி3 விள34 இ53கிற7. இர+ Lரா+� ேவ 9மானா'� பD3கலா�. 

என34� இ6த [.D$ மFஷா	 சகாயமி$ைல. எ� பி	ைள34 மிKடாியி$ 
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ேவைல. இேதா இ6த3 4ழ6ைத அவFைடய7தா� ; எ� ேபர�. இத� தாயா� 

ேபான வ5ஷ� ”ைடபாயி." ஜுர%தி$ இற67 வி.டா	. நா� ஒ D3காாியாக 

இ6த3 4ழ6ைதைய ைவ%73ெகா 9 கYட�ப9கிேற�. இத@4 டா3ட� 

ஆ.9�பா$ தா� ெகா93க ேவ 9� எ�� ெசா$K யி53கிறா�. அத@காக ஒ5 

ெவ	ளா9 வா�கி வள�3கிேற�. அேதா கீேழ க.D ைவ%தி53கிேற�, பா�" 

எ�றா	 பா.D. 

 

இ6த- சமய%தி$ கீேழ க.ட�ப.D56த ெவ	ளா9, ”ேம........ஏ....ஏ" எ�� க%தி% 

தா� இ5�பைத% ெதாிவி%73ெகா ட7. 

 

”பா.D ! நா� உ�கைள வாடைக எ�ன எ�� ேக.ேடேன ஒழிய இெத$லா� 

ேக.கவி$ைலேய” எ�றா� பா�கர�. 

 

”அ73கி$ேலடா�பா ; வாடைக ஆ� (பா)தா� ; ெகா9%7வி9" எ�றா	 பா.D. 

# # 

 

பா�கர� ேம@பD [.9343 4D வ6த ஒ5 மாத%தி@ ெக$லா� பாீைPA� 

ெந5�கி@�. இரா%திாி Lரா+� மணி3கண3கி$ க  விழி%7� பD3க 

ஆர�பி%தா�. தின;� ”`"3காக ம.9� நாலணா- ெசலவழி6த7. பா�கரைன� 

ேபா$ இரா%திாி ேவைளயி$ அ6த ஆ9Iட3 க  விழி%73 ெகா 9 அD3கD க%த 

ஆர�பி%த7. 

 

பா�கரனா$ அைத- சகி3க ;Dயவி$ைல. அ6த% தைல ேவதைனAட� அவனா$ 

எ�பD� பD3க ;DA�? ெபா�%7� பா�%தா�. 

 

"ேம...ஏ...ஏ..ஏ" எ�� விடாம$ க%திய7 ஆ9. அவனா$ ேம@பD அஜகீத%ைத- 

சகி3க;Dய வி$ைல. எ6த மி5க%ைத� ேபா'� க%7வதி$ அவ� தீரன$லவா? 

அவF34 வ6த ஆ%திர%தி$ எாி-ச'ட� அவF� "ேம..... ஏ....ஏ...ஏ" எ�� க%தி, 

ஆ.934 அழ4 கா.Dனா�. பதி'34 ஆ9� க%திய7. ம�பDA� பா�கர� 

ெதாட�67 க%தினா�. இ�பDயாக ஆ9� பா�கரF� மாறி மாறி இர+ Lரா+� 

அஜகீத� பாD% தீ�%தா�க	. 

 

பா.D ஒ��� ேபசாம$ ெமௗனமாக% தானாகேவ சிாி%73 ெகா டா	. 
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4ழ6ைத34 அஜகீத%தி$ பிாிய� ஏ@ப.ட7. அ7 அ<கிறேபா7 ஆ9 க%தினா$ 

அ6த3 4ழ6ைத அ<ைகைய நி�%தி% த� ெபா3ைக வாைய% திற67 சிாி34�. 

 

ஆ9 சில சமய�களி$ க%தாம@ ேபானா$ அத@காக அ6த3 4ழ6ைத அ<வ7� 

உ 9. தி`ெர�� ஒ5நா	 பா.D வள�%7 வ6த அ6த ஆ9 இற67 வி.ட7. 

த�Fைடய பD�"343 46தக� விைளவி%73 ெகா D56த அ6த ஆ9 ெச%7� 

ேபானதி$ பா�கரF34� பரம தி5�தி. ஆனா$ இ�ெனா5 இைடJச$ ஏ@ப9� 

எ�� அவ� எதி�பா�3கவி$ைல. 

 

பா.D பா�கரனிட� வ67, "அ�பா, உன34� " ணிய� உ 9. தாயி$லா3 

4ழ6ைத அ<வைத நி�%தினா$ உன34 எEவளேவா ந$ல7. அேதா பா� ; ஆ9 

க%தவி$ைல எ�� 4ழ6ைத பிரமாதமா) அ<கிற7. அ6த ஆ9 ெச%7�ேபான 

விஷய� 4ழ6ைத34% ெதாியா7. ெதாி6தா$ இ�F� அதிகமா) அழ ஆர�பி%7-

வி9�. நீதா� அ6த ஆ9 மாதிாிேய த%(பமா)3 க%7கிறாேய. தய+ ெச)7 4ழ6ைத 

அ<� சமய�களி$ ம.9� க%தினா$ ேபா7�. நீ வாடைக Iட3 ெகா93க 

ேவ டா�. இனா மாகேவ 4Dயி567 ெகா	." 

 

பா�கர� ேயாசி%தா�. வாடைக இனாம$லவா? "ேம... ஏ... ஏ..ஏ" " எ�� 

க%தினா�. 

 

உ	ேள அ<7ெகா D56த 4ழ6ைதA� சிாி%த7. இ�ேபா7 ஒEெவா5 நா:� 

பா�கர� அஜகீத� பாD வ5கிறா�! 

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

3. 3. 3. 3. தா$ச%ய� பிரகி'திதா$ச%ய� பிரகி'திதா$ச%ய� பிரகி'திதா$ச%ய� பிரகி'தி    

 

ராமநாத� ெச�ைனயிK567 D$K34 மா@ற� ப.டா�. அவ� ெரயி$ேவயி$ 

ெமயி$ ஸா�.டராக இ56ததா$ அD3கD D$K34� ெச�ைன34� ேபா)வர- 

ெசௗகாியமா யி56த7. 

 

ெச�ைன வாசிக:� D$K வாசிக:� ராமநாதைன% த�க:ைடய இலவச% 

தபா$காரனாக+� I.� வ D யாக+� உபேயாகி%73 ெகா டா�க	. அதாவ7 

D$KயிK534� த�க	 ப673க:34 இவ� Vலமா)% தபா$, காிவடா�, 7ணி, 

அ�பள34ழவி ;தKய 49�ப சாமா�கைள அF�பி வ6தா�க	. 

 

ராமநாத� ெபா�ைமசாK. இ$லாவி.டா$ ப.டண%தி'	ள சாமா�களி$ ;3கா$ 

வாசிைய D$Kயி'� D$Kயி'	ள சாமா�கைள� ப.டண%தி'� ெகா 9 வ67 



12 

 

ேச��பானா? அ%7ட� அவF34 இர 9 ஊ� மFYய�க:� ேவ Dயவ�க	. 

தா.ச ய�ப.ட மனித�க	 ெசா$'� ெபா<7 எ�பD மா.ேடென�ப7? 

அேநகமாக ராமநாதF34 மாத%தி$ நாைல67 பிரயாண� க.டாய� உ 9. 

ஒEெவா5 பிரயாண%தி'� அவ� ெகா 9 ேபா4� சாமா�க	 V�� 

49�ப%தி@4 ஆ4�. 

# # 

 

ஒ5 தடைவ ராமநாதF34 அசா%திய3 ேகாப� வ67 வி.ட7. அவF343 ேகாப� 

வ6ததி$ தவெற�ன? ஊரா� சாமா�கைள ெய$லா� ெகா 9ேபா) D$Kயி$ 

ைவ�பத@4%தானா அவF34 இ6திய ச�3கா� ச�பள� த5கிறா�க	? இ56தா'� 

அவ� த� ேகாப%ைத அட3கி3ெகா 9, "பேராபகார� இத� சாீர�" எ�� 

ந ப�க:34 உதவி3ெகா D56தா�. 

 

ராமநாதFைடய 49�ப� ெச�ைனயி$ இ56த7. D$Kயி$ 4D%தன%ைத� 

ேபாடலாகாதா எ�றா$ அ�ேக வாடைக எ$லா� அதிக�. ெரயி$ேவயி$ இனா� 

சவாாி இ5�பதா$ ெச�ைன34 அD3கD வ67 ேபா)3 ெகா  D56தா�. 

 

"சாி ; இ6த% தடைவ D$K34� ேபா4� ேபா7 யாாிட;� ெசா$K3ெகா	ளாம$ 

ரகசியமா) ரயிேலறி விடேவ Dய7 தா�" எ�� தீ�மான� ப ணி யி56தா�. 

 

எனேவ, மைனவி சிவகா;ைவ3 I�பி.9, ”ஏ)! நா� "த�கிழைம D$K34� 

"ற�ப9கிேற�. யாாிட;� ெசா$K விடாேத. ப%திர�!" எ�� ெசா$Kவி.9, 

ஊரா�களிட� தா� D$K34� ேபாக ஒ5 மாத� ஆ4 ெம�� ெபா) ெசா$K 

ஏமா@றி வி.டா�. அதி$ ஒ5வ�, "ராமநாதா ! நீ எ�ேபா7 ேபானா'� சாிதா� ; 

ேபா4� ேபா7 எ� மா�பி	ைள34 ஒ5 ட�பி விLதி ைவ%தி53 கிேற�. ஞாபகமா) 

எ9%73ெகா 9 ேபாக\� எ�� அ�ெபா<ேத ;�I.D- ெசா$K ைவ%7 

வி.டா�. 

 

ம�நா	 "த�கிழைம. சிவகா; ப3க%7 [.9 G�"லbமியிட� ஏேதா 

ேவைலயாக� ேபாயி56தா	. 

 

G�"லbமி, "ஏ D சிவகா;! உ�கா%திேல எ�ைற34 D$K34� ேபாகிறா�?" 

எ�� ேக.டா	. 
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சிவகா;, "அெத�னேமா�மா, யாாிட;� ெசா$ல ேவ டா�F ெசா$Kயி53கா�. 

நாைள34%தா� ேபாக� ேபாகிறா�. நீ ேபா) யா� கி.ேடA� ெசா$K ெவ-Gடாேத. 

உன34 ஏதாவ7 ெகா9%தF�ப ேவ 9மானா$ எ�னிட� ெசா$' ; ரகசியமா) 

அF�பிவி9 கிேற�" எ�றா	 சிவகா;. 

 

"ஒ \� இ$ேல ; ஒ5 [ைச ந$ெல ெண) வா�கி ெவ-சி53ேக�. அைத 

D$Kயிேல இ53கிற எ� அ ணாவிட� ெகா9%7 விடேவ 9�. அEவள+தா�" 

எ�� ெசா$K எ ெண) D�ைனA� எ9%7 வ67 சிவகா;விட� ெகா9%தா	. 

 

"த�கிழைம வ6த7. ராமநாதF34� பரம ச6ேதாஷ�. பிரயாண� ஒ5 விLதி 

ச�"ட� ஒ5 [ைச ந$ெல ெணேயா9 ம.9� �திர�ப.டைத3 4றி%7 மிக+� 

ச6ேதாஷ�ப.93ெகா டா�. 

 

பக$ V�� மணி34 ரயி'34 மா�பி	ைள ேபால3 கிள�பினா�. இ7வைர அவ� 

இ6தமாதிாி V.ைட ;D-G இ$லாம$ ேபானேத கிைடயா7. பரம ச6ேதாஷ%7ட� 

ரயிலD34- ெச�ற, ராமநாதFைடய ;க� ெவ:%த7. 

 

கீH3க ட ேப�க	 பி� வ5� சாமா�கைள ைவ%73 ெகா 9 ராமநாதனிட� 

D$K343 ெகா9%தF�ப% தயாரா)3 கா%73 ெகா D56த7 தா� அத@43 

காரண�. 

 

ரகசிய� ரகசிய� எ�� ராமநாத� D$K ேபாகிற விஷய� கி.ட%த.ட ஊ� Lரா+� 

பரவிவி.ட7. ஒ5 �திாீயி� காதி$ ப.ட ரகசிய� இ6த3 கதியாயி@�! ப3க%7% 

ெத5 G6தேரச)ய� ராமநாதனிட� இர 9 [ைச கா�பி� ெபாDைய3 ெகா9%7% 

த� ேப%தி யிட� ேச�%7விட- ெசா�னா�. அைத% தவிர ஒ5 ெபா.டல� 

க@க ைட3 ெகா9%7% தா� ெகா9%ததாக% த� ேபரனிட� ெகா93க- 

ெசா�னா�. 

 

அ9%த ெத5 அ�;�பா.D ;�34, சீைட, அ�பள�, வடா�, ெபாாிவிள�கா) 

;தKய பPண�கைள3 ெகா9%7, த� அ5ைம� ெப ணிட� ேச�3க- 

ெசா�னா	. 

 

பாலகி5Yண� த� தா%தா+34 ஐ67 பல� ப.டண� ெபாDA� ஒ5 ேஜாD 

ெச5�ைபA� ெகா9% தF�பினா�. 
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cவிK56த D$K ேபா�. ஆ^� கிளா�3 அன6த ராம)ய�, "எ� ஆ^� 7ைர34 

நா)34.D எ�றா$ உயி�. ந�ம ப3க%7 ராஜபாைளய� நா)34.D ஒ�� 

கிைட%த7. இைத3 ெகா 9 ேபா) ெம	ள அவாிட� ேச�%7வி9. ெமயி$ 

ஸா�.D� வ Dயிேல இ6த3 4.D பிரயாண� ெச)வ7 ந$ல7 எ�� ஒ5 

ஜ67ைவ3 ெகா 9 வ67 வி.டா�. அவ� அைத3 "4.D" எ�� ெசா�னாேர 

ெயாழிய அ7 நாைல67 4.D ேபா.D534 ெம�� ஊகி3க3IDயதாயி56த7. 

ரயி$ேவ3காரF34. ஐ67 (பா) காG தரா7 ஏமா@�� சாகஸ%ைத எ�ென�ப7? 

ஏகா�பர)ய� ஒ5 ெப.ேராமா3� விள34� ெகாJச� ம ெண ெணA� த� 

மாமனா� [.934 அF�பி ைவ%தா�. 

 

இEவளைவA� ராமநாத� வா�கி ரயிK$ ெமயி$ வானி$ அ93கி3 ெகா டா�. 

எ$ேலா534�, "ஆஹா, ேபஷா)3 ெகா9%7 வி9கிேற�" எ�� ெசா$K வி.93 

4றி�பி.ட த� வ Dயி$ ேபா) உ.கா�6தா�. அவF343 ேகாப� ேகாபமா) 

வ6த7. இEவள+ சாமா�கைளA� ெகா 9 ேபா)- ேச��பெத�றா$ 

ேலசாயி53கிறதா? அவ� ேபசாம$ ரயிK$ ப9%7% U�கினா�. ஊரா� த6த 

வ�73க:� அ6த ஜ67+� ஒ5 Vைலயி$ கத�பமா)3 கிட6தன. D$K 

�ேடஷF34 ;� �ேடஷ னி$ ராமநாத� க  விழி%7 எ<6தா�. அன6த 

ராம)ய� அF�பிய அ6த நாைய3 காணவி$ைல. அத� ப3க%தி$ ைவ%தி56த 

ெச5�ைபA� காேணா�. எ<67 �ேடஷனி$ இற�கி� பா�%தா�. நா) ெச5�ைப3 

ெகௗவி3ெகா 9 பிளா. பார%தி� ேகாDயி$ ஓD3 ெகா D56த7. 

7ர%தி3ெகா 9 ேபா)� பிD%7 வரலாெம�றா$, அத@4	 வ D "ற�ப.9 

வி.ட7. இ6த% த�ம ச�கட%தி@4 எ�ன ெச)வ7? 

# # 

 

D$Kயி$ ரயிைலவி.9 ராமநாத� இற�கிய7 தா� தாமத�. அவரவ�க	, ”எ� 

தா%தா எ�ன அF�பினா�? எ� பா.D எ�ன அF�பினா	?" எ�� ரயிலD3ேக 

வ67 வி.டா�க	. எ$ேலாைரA� ப.டாள� ேபால அைழ%73 ெகா 9 

அ5கிK56த I.� ெஷ.934� ேபா) அவரவ�க	 V.ைடையA� சாமாைனA� 

பிாி%7 ைவ%தா�. 

 

G6தேரச)யாி� ேப%தி343 ெகா9%தி56த கா�பி% U:�, பாலகி5Yண� 

த6தி56த V34% U:� ஒ�றா)- ேச�67 ஒேர கத�பமா)3 கிட6த7. 

பாலகி5Yண� தா%தாைவA�, G6தேரச)யாி� ேப%திையA� ராமநாத� I�பி.9, 

"ேவ\மானா$ இ6த� "7 "மி3சைர "- ச$லைட ேபா.9- சK%7� பிாி%7 

எ9%73ெகா	:�க	" எ�� அல.சியமாக- ெசா�னா�. 
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பாலகி5Yண� தா%தா, "ஏ டா ராமநாதா? எ� பி	ைள ெச5�" அF�பினாேன, 

அ7 எ�ேக?" எ�� ேக.டா�. 

 

"ெச5�பா? அன6தராம)ய� அF�பிய அ6த% தி5.9 நா) அைத3 காK$ மா.D3 

ெகா	ளாம$, வாயி$ மா.D3 ெகா 9 ;6தின �ேடஷனிேலேய இற�கி ஓD 

வி.ட7. ெம	ள� ேபா) அைத3 க 9 பிD%7 அதனிட� ெச5�ைப வா�கி3 

ெகா	:�! அ�பDேய ெசௗகாிய�ப.டா$ அன6தராம)ய� நாையA� அைழ%7 

வ67 வி9�க	" எ�றா� ராமநாத�. 

 

அ�;�பா.D த6த பPண%திெல$லா� ஏகா�பர)யாி� ம  எ ெண) கல67 

ந�மண� [சிய7. 

 

இ�பD அம�3களமாயி56த ல3ேகஜிK567 அவரவ�க	 த%த� சாமா�கைள 

எ9%73ெகா	வத@4	 மணி V�றாயி@�. 

 

ராமநாதைன� பிD%த சனிய� அ�ேறா9 சமா�தி யாயி@�. அ7;த$ அவனிட� 

யா5�, "சாமா� எ9%7� ேபாகிறாயா?" எ�� ேக.டேத கிைடயா7. 

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

4. 4. 4. 4. ஒ%)� �*+தன#ஒ%)� �*+தன#ஒ%)� �*+தன#ஒ%)� �*+தன#    

 

யாேரா ஒ5வ� ெத53 கதைவ� பலமாக% த.Dனா�. எ<67 ேபா)3 கதைவ% 

திற6ேத�. தட"டலா) ஓ� ஆசாமி உ	ேள dைழ67, எ�னிட� ெரா�ப நாளாக� 

பழ3க�ப.டவ�ேபா$ எ� அ5கி$ வ67 த.சிணாV�%தி இர 9 விரைல மD%73 

ெகா D53கிறேத அ6த மாதிாி நி�றா�. 

 

ஒ5 சிமி.டா ெபாD ேக.கிறாெர�ப7 என34 விள�கி@�: 

 

"இத@கா இEவள+ ஆ��பா.டமா)3 கதைவ% த.D3ெகா 9 உ	ேள வ6தா�?" 

எ�� ேக.கலாமா எ�� Iட� பா�%ேத�. ெகாJச� நிதானி%7 ”தா�க	 யா�? 

எ�னிட� ெபாD ேபா9� வழ3க� கிைடயாேத" எ�ேற�. 

 

"நா� ெபாD ஏ7� ேக.கவி$ைலேய" எ�� ெசா$K- சிாி%73ெகா ேட 

ெத5விK56த 9 ெல. ேபா�ைட3 கா.Dனா�. 
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ெந@றியி$ V�� ேரைக- ச6தன�, பJசக-ச�, ப.ைடயான அ�கவ�திர�, 

எ$லாவ@ைறA�விட ஏெழ.9 நீ.D3ெகா 9 விள�4� உ-சி349மி இEவள+� 

ேச�67 அவைர3 49�ப�த� எ�� ;ைற யி.டன. 

 

வ6தவ�. "இ6த [.934 வாடைக எ�னேவா?" ேக.டா�. 

 

[9 Lரா+� வாடைக34 வி9வதி$ைல. இேதா பா5�ேகா ! இ6த- சைமயலைற, 

இ6த3 Iட�; அேதா எதி�%தா� ேபாK53கிறேத அ6த ேரழி அைற - அ7 வைர34� 

தா� வாடைக34 விட�ப9�. வாடைக ப�னிர ேட ;3கா$ (பா) ஆ4�. அைத% 

தவிர [9 I.9� IK, தா�"3 கயி� வா�க, 7ைட�ப� வா�க இத@ெக$லா� 

”எ3�.ரா" ெசல+. அதி$ பாதி நீ�க	 ெகா93கேவ 9�. இ�F� மாத%தி$ 

பதிைன67 நா	 ெத5வி$ விள34� ேபாட ேவ 9�. நா�க	 பதிைன67 நா	 

ேபா9ேவா�. சாி34- சாியா ேபாயி9�. கி5Yண பP� Lரா+� நீ�க	 விள34� 

ேபா9�ேகா ; G3ல பP� Lரா+� நா�க	 ேபா.9வி9கிேறா�. ெதாி6ததா? 

இைத% தவி�%7 உ�கக:34% தனியாக ஓ�. ெவ6நீ� அைற உ 9. அைத நீ�க	 

உபேயாகி%73 ெகா	ளலா�. Iட%7- Gவாிேலேயா, உ	 Gவாிேலேயா, ஆணி கீணி 

அD3க�படா7. [.ைட3 க ணாD மாதிாி ைவ%73ெகா	ள ேவ 9�. 

ெதாிJGதா?" எ�� வழ3க�பD ஒ5 4.D ெல3ச� அD%7 ;D%ேத�. இ6த 

ெல3சைர ஒ 93 4D%தன3 காராிட� ஒ�"வி�பத@காக� பாட� ப ணி 

ைவ%தி53கிேற�. இ7வைரயி$ வ6தவ�க	 எ� பிரச�க%ைத3 ேக.9வி.9, 

"நாைள34 வ5கிேற� " எ�� ேபா) வி9வா�க	. ஆனா$ ேபானவ�க	 தி5�பி 

வ5வதி$ைல. இ6த நபேரா எ� பிரச�க%734- சிறி7� சைள3கவி$ைல. 

 

”சாி, பரவாயி$ைல; Iைரயி$ ஒ.டைட, சில6தி� L-சி3 I9 இெத$லா� இ53ேக, 

வார%திேல ஒ5நா	 இெத$லா� ப<7 பா�3கேவ 9� ஸா�. இ�பD [.ைட 

ைவ%73ெகா D56தா$ யா� வ5வா�க	?" எ�� என34 அவ� பாட� ெசா$K3 

ெகா93க ஆர�பி%தா�. 

 

"அைத�ப@றி3 கவைல ேவ டா�. நீ�க	 இ�4 வ5� பP%தி$ அைதெய$லா� 

G%த�ப9%தி% த5கிேற�" எ�ேற�. 

 

”[9 ஒ<4� ேபாK53ேக?" எ�றா�. 
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"ஒ<கவாவ7? அ�பD ஒ<கினா'� நா� ”ாி�ேப�" ப ணி% த5கிேற�. 

கவைல�படாதீ�க	" எ�ேற�. 

 

”"ைக ேபா3கியிேல ஒேர காியாயி53கிறேத?" 

 

"அ7+� கிளீ�" ப ணி3 ெகா9%7 வி9கிேற�." 

 

"அெத$லா� இ53க.9�, [.Dேல 4ழா) உ டா ?" எ�றா�. 

 

"4ழாA� உ 9, ஜல;� வ5�" எ�� பதி$ Iறிேன�. 

 

"Gவாி$ V.ைட�L-சி இ534� ேபாK53ேக?" எ�றா�. 

 

என343 ேகாப� ேகாபமா) வ6த7. அட3கி3 ெகா ேட�. 

 

"ஊஹூ�, ேபச3Iடா7 : ஒ5 L-சிIட இ�ேக நாடா7 " எ�ேற�. 

 

"சா3கைடைய% தின� G%த� ப \கிறீ�கேளா?" எ�� ேக.டா�. 

 

இ6த [.D$ நா� தா� சா3கைட வா5கிறவ� எ�� நிைன%73ெகா டா� 

ேபா'�. 

 

"இேதா பா5�ேகா ! வாராவார� G%த� ப \வ 7 9. நீ�க ஒ \ேம ேக.க 

ேவ டா�. எ� [.ைட ேபால- G%தமான [.ைட இ6த ட+னிேல ேவ� எ�4ேம 

க 9பிD3க ;Dயா7." 

 

" நீ�க ேவ 9மானா$ வ67 4D%தன� இ567 பா5�ேகா. உ�க:34� 

பிD3கவி$ைலெய�றா$ வாடைகேய ெகா93க ேவ டா� ஸா�, இ567வி.9- 

ெசா$'�ேகா" எ�ேற�. 

 

”உ�; கிண@� ஜல� உ�பாயி534ேமா?" எ�றா�. 
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ஒ5 ட�ள� கிண@� ஜல%ைத எ9%73 ெகா 9 வ67. "சா�பி.9� பா5�ேகா" 

எ�ேற�. 

 

"ஜல� பரவாயி$ேல" " எ�� Iறி, "ஆமா�, இ�ேக ச%த� கி%த� ஏதாவ7 உ டா? 

அ$ல7 ஒ��மி$லாம$ இDJச ேகாவி$ மாதிாி நி�மதியாயி534மா?" எ�� பதி$ 

ெசா$ல ;DயாதபD ேக.டா�. 

 

ச%த� உ 9 எ�� ெசா$வதா? ச%தேம கிைடயா7 எ�� ெசா$வதா? 

 

நா� [.934- ெசா6த3காரனாயி567 ெகா 9 இ6த மFஷ� எ�ைன3 

ேக.4� ேக	வி3ெக$லா� பதி$ ெசா$ல என34 இYடமி$ைல. 

 

"இெத$லா� எ�ன ேக	வி? உ�க:34 எ�ைன� ப@றி% ெதாியா7 

ேபாK53கிற7. நீ�க	 இ6த [.934 வ67வி.`�களானா$ இைத வி.9� 

ேபாகேவ மா.ேட	. அ�"ற� நா�ப	ளா� ஒ5 49�ப� மாதிாிதா�" எ�� 

சிாி%73ெகா ேட Iறிேன�. 

 

"உம343 4ழ6ைத3 4.Dக: டா ?" எ�� நா� ேக.கேவ Dய ேக	விைய 

அவ� ேக.டா�. 

 

"இனிேம$ தா� உ டாக\�..." 

 

”அதி53க.9� [ைண, ஹா�ேமானிய�....... ஏதாவ7?..." எ�� ேக.டா�. 

 

"ேபச3Iடா7.... எ�க [.D$ யா534ேம பாட வரா7" எ�ேற�. 

 

எ5ைம மா9, பGமா9 ஏேதF� இ53கிறதா எ�ப7 அ9%த ேக	வி. 

 

"ஹூ�; பா$ ெவளியிேல தா� வா�4கிேற�" எ�ேற�. 

 

"இ56தா$ லbமீகரமா) இ534ேம ! கிட3க.9�; 4ைல3கிற நா) கீ) 

இ53கிறதா?" எ�றா� ேம'�. என34 ஆ%திர� ெபா�கி@�. உடேன வாடைக� 

பண� ஞாபக� வர அட�கி� ேபாயி@�. 
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"நாேய கிைடயா7 �வாமி. இனிேம$ ஏதாவ7 வ6தா$ தா� உ 9" " எ�� 

ெசா$Kவி.9, "ஐயா, நா� எ<7� ேபனா ம.9�, கிறீ- கிறீ-" எ�� ச%த� 

ேபா9�" எ�� எ-சாி%ேத�. 

 

அதனா$ பரவாயி$ைல" எ�றா�. பிற4 தா� அ9%த சனி3கிழைம 4D வ5வதாக- 

ெசா$Kவி.9� ேபானவ� நா� எதி�பாராத விதமா)3 4DA� வ67வி.டா�. 

# 

 

அவ� 49�ப%தி$ இ56த ஒ�ப7 ஜீவ�கைளA� நவ3 கிரக�க	 எ�றா$ ெரா�ப� 

ெபா5%தமா) இ534�. அவ5ைடய ெப  4ழ6ைத ஒ�� இ53கிற7. 

ஹா�ேமானிய சகிதமா), அ�ப�பா ! அ7 விட;சாயேவ பாட ஆர�பி%7வி.டா$, 

G@�� ப3க%தி$ ஏேழ.9 [9கேள அதி�67 வி9�. அ6த3 4D%தன%தி$ யா5ேம 

U�கமா.டா�க	. நா� ம.9� எ�பD% U�க ;DA�? அவ� வ67 ஒ5 

மாதமாகிA� இ�F� வாடைக ெகா9%த பாD$ைல. அ�ைற34 வ6த7� 

வராத7மா) வாடைக எ�னெவ�� ;த$ ேக	வி ேக.டாேன எத@காக3 

ேக.டா�? நாளாக ஆக அ6த ஒ 93 4D%தன3காரனி� ;< ேயா3யைதA� 

ெதாி6த7. 

 

ஊாி'	ளவ�க	 எ�னிட� ரகசியமாக வ67, "ஐையேயா! அவைனயா ேச�%தா)? 

அவ� ெபாிய ெபா$லாதவன$லவா!" எ�� 73க� விசாாி%தா�க	. 

 

இ�ெபா<7 Iட� ;<வ7� ஆணியD%7� பட�கைள மா.D ைவ%தி53கிறா�. 

தின6ேதா�� காைலயி$ எ<6த7� வர.9% தவைள மாதிாி நா' ஸ��கி5த 

Gேலாக�கைள% தி5�ப% தி5�ப �� தர� ெசா$ல ஆர�பி%7 வி9கிறா�. அவ� 

V.ைட ;D-Gகேளா9 Gமா� ஐயாயிர� V.ைட� L-சிக:� எ� [.9343 4D 

வ67 வி.டன. ெத5வி$ ஒ5 ப.ச%தி'� அவ� விள34� ேபா9� வழ3க� 

கிைடயா7. 

 

[.934 வ67 இர 9 மாத�க	 ஆகிA� 7ைட�ப%734 ஒ5 ஈ�34-சி Iட 

அவ� வா�கி� ேபாடவி$ைல. ஆனா$ ப$ 4%7வத@ெக�� எ� [.9% 

7ைட�ப3 க.ைடயிK567 4-சிைய உ5வி3ெகா 9 ேபாகாத நா	 கிைடயா7. 
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அவ� பச�க	 ெச)A� g.Dேயா சகி3க ;Dய வி$ைல. தவைள, ந 9, 

ஊாிK534� ெத�ன�4��ைபக	 ஓ.டாJசா$K அ%தைனA� "�டா3" 

ேச�3கி�றன. நாேயா9 அைவ ப \� கலா.டாைவ நா� எ�ன ெசா$ல? 

 

அவ� மைனவி வாசK$ Iைட3காாிைய3 I�பி.9 வி.டாளானா$ ேபா7�; 

அ9%த நா	 ;த$ அ6த3 Iைட3 காாி இ6த [.9� ப3க� நாடமா.டா	. அவ� 

த� 4ழ6ைதக:ட� �நான� ப ண ஆர�பி%7வி.டா$ கிண@ற ைட ஒ5 

ப3கி�ஹா�" சா3கைடேய தயாராகி வி9�. 

 

ேபான மாத%தி$ ஒ5நா	 7ணி-சலாக அவனிட� ெச�� ெச�றமாத வாடைகைய3 

ேக.ேட�. 

 

”நாெம$லா� ஒ5 49�ப� மாதிாி இ53கலா� எ� ேறேள?" எ�� சிாி%7 

ம<�பிவி.9 நட67 வி.டா�. 

# 

 

இ�ெனா5 மாத� கழி6த7. ம�பDA� ைதாியமாக அவைன அ\கி3 ேக.ேட�. 

"ஏ� ஐயா, [9 ெசௗக�யமா யி$ைல எ�றா$ வாடைகேய ெகா93க 

ேவ டாெம�� ெசா�னீேர? இ�ேக எ�ன வாழற7? ஒ5 Iைட3காாி Iட இ6த 

[.ைட எ.D� பா�3க மா.ேட�கறா	. கிண@ற�கைர ெய$லா� சா3கைடயா 

யி534 ; ஒேர V.ைட�L-சி மய�. இ6த ல.சண%தி$ வாடைக ேக.க வாயி53கா? 

Vேதவி மாதிாி இ56த [.Dேல ஒ5 மா.ைட க.Dேன�. இர 9 V�� 

4ழ6ைதக	 வ6ததி$ லbமீ கர� ஏ@ப.ட7. [.93 காவ'34 நா) ேவேற. 

எ$லா� நா� ெகா 9வ6தைவ. வாடைக ேவ\மா�! வாடைக! உம34% ெதாி6த 

வித%திேல வMK%73 ெகா	:�" எ�� ெசா$Kவி.9� ேபா)வி.டா�. 

 

இவைன [.ைடவி.93 கிள�ப ஏதாவ7 ஒ5 ேயாசைன ெசா$'�கேள�! 

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

5. 5. 5. 5. ைகெய,+- ேவ$ைடைகெய,+- ேவ$ைடைகெய,+- ேவ$ைடைகெய,+- ேவ$ைட    

 

இ7 எ�ன ஜாதி மா�பழ� ? "ளி�", நா� எ$லா� இ534மா?" எ�� ேக.டா� 

நாகராஜ�.   பழ3 கைட3கார� பழ�கைள% 7ணியா$ 7ைட%73 ெகா ேட, 

"சாமி, இ7 5மானி ஜாதி; க@க 9 மாதிாி யி534�. காைலயி$ ஒ5 விைல ெசா$K 

எ9%7� ேபா�க" எ�றா�. 
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" அ�பDயானா$ க@க 9 விைல343 ெகா9�பாயா?" எ�� ேக.9 நாகராஜ� 

த� ஹா�ய% திறைமைய அவனிட� கா பி%73 ெகா டா�. 

 

"எ�ன விைல34 எ9�^�க, சாமி?" எ�� ேக.டா� வியாபாாி. 

 

" நீதா� ெசா$ேல�, �� எ�ன விைல343 ெகா9�பா)?" 

 

" உ�க:34 எ%தைன பழ�க	 ேவ 9�? " 

 

"அைத�ப@றி உன3ெக�ன? விைலைய- ெசா$ேல�!" 

 

"சாி சாமி ; �� எ.9 (பா) ஆ4�." 

 

"ஐ67 (பா) எ�� ேபா.93 ெகா 9 என34 அைர டஜ� பழ� ெகா9�பாயா?" 

எ�� ேக.டா� நாகராஜ�. 

 

"பழ� வா�கற VJசிைய� பா5டா!" எ�� கைட3கார� த�Fைடய ேவைல3கார� 

ைபயைன� பா�%73 Iறினா�. அ6த� ைபயF� பழ� வா�க வ6த 

நாகராஜFைடய ;க%ைத உ@�� பா�%தா�. 

 

இ7 நாகராஜF34 ஆ%திர%ைத உ 9 ப ணிய7. ெகாJச� Mடாக� ேபச 

ஆர�பி%தா�. இ�பDயாக3 கைட3காரF34� நாகராஜF34� த�3க� ;@�கிற 

சமய� பா�%7 அ6த இட%தி$ ஒ5 கா� ேவகமாக வ67 நி�ற7. நாகராஜ� தி5�பி� 

பா�%தா�. காாி� பி� h.D$ ேதவிகா ராணிைய�ேபா$ "Dர�" ெச)7ெகா 9 

உ.கா�6தி56தா	 ஒ5 �திாீ. 

 

கா� ச.ெட�� வ67 நி�ற ேவக%தி$ அவ	 காதி$ அணி6தி56த ெபாிய ெபாிய 

4 டல�க	 ;�F� பி�F� ஊசலாDன. நாகராஜ� ச ைட ெய$லா� மற67, 

தா� இ5�ப7 Lேலாகமா அ$ல7 ேதவேலாகமா எ��Iட� பிDபடாம$ 

�த�பி%7 நி�றா�. அவFைடய ைக ச.ெட�� கைல6தி56த த� கிரா�"% 

தைலைய% தடவி ஒ<�4ப9%திய7. 

 

இத@4	 காாிK56த �திாீ ஒ5 ேதா$ ைபயிK567 இர 9 ஐ67 (பா)  
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ேநா.9கைள எ9%73 கைட3காரனிட� ெகா9%7, "இ6தா, ேந@�3 ெகா9%தாேய 

5மானி, அ6த ஜாதி� பழ%தி$ �� பழ� ெகா9" எ�றா	. 

 

கைட3கார� நாகராஜைன ஒ5 மாதிாியாக� பா�%7- சிாி%7 வி.9� பழ�கைள 

எ ணி ஒ5 Iைடயி$ ேபா.டா�. 

 

நாகராஜFைடய மன� அ6த ஒ5 நிமிஷ� படாதபா9 ப.ட7. ஆயிர� ச6ேதக�க	 

ேதா�றி மைற6தன. 

 

"இ6த �திாீைய எ�ேகா பா�%தி53கிேறா�. அD3கD பா�%த7 ேபால$லவா 

ஞாபக� இ53கிற7? ஒ5 ேவைள... ஆமா�....... ச6ேதகமி$ைல ; அவேளதா�. 

iனிமா நP%திர� மி�. ேக. பி. ேமாஹினிதா�. ச6ேதகேம இ$ைல" எ�� 

எ ணினா�. 

 

உடேன த�Fைடய ைகெய<%7 ேவ.ைட� "�தக%ைத எ9%7 அவளிடமி567 

ஒ5 ைகைய<%7 வா�கி வி9வெத�� தீ�மானி%தா�. ஆனா$ பி�ேனா9 ஒ5 

ேயாசைன 4�3ேக ேதா�றி அ6த எ ண%ைத% த9%த7. ஒ5 ேவைள, இவ	 மி� 

ேமாகினியாயிரா வி.டா$, எ�ன ெச)வ7?" 

# 

 

மி� ேக. பி. ேமாஹினி அேநக தமிH� பட�களி$ நD%7� பிரசி%தி 

அைட6தி56தா	. மி� ேமாஹினி நD%த பட� வ6தெத�றா$, நாகராஜ� 4ைற6த 

பP� நா' தடைவயாவ7 பா�3காம$ வி9வதி$ைல. அவ� தயாாி%7 

ைவ%தி534� "iனிமா �டா�" ேபா.ேடா ஆ$ப%தி� ;த$ ப3க%தி$ மி� 

ேமாஹினியி� பட%ைத%தா� ஒ.D ைவ%தி53கிறா�. மி� ேமாஹினி எ�றா$ 

அவF34 அEவள+ உயி� ! அவ:ைடய ைகெய<%7 த� வச� இ$லாத 4ைற 

ஒ��தா� அவைன ெவ4நாளாக வா.D வ6த7. அத@4� இ�ேபா7 ஒ5 ச6த��ப� 

கிைட%7 வி.ட7. 

 

நாகராஜ� பகவாைன வாயார வாH%தி மனமார� "கH67, "கட+ேள, இவ	 மி� 

ேக. பி. ேமாஹினியா யி53க.9ேம!" எ�� ேவ D3 ெகா டா�. 

 

எத@4� அவைளேய ேக.9 வி9வ7தா� "%திசாK% தன� எ�� தீ�மானி%7 

நாகராஜ� ைதாியமாக3 காாி� சமீப%தி$ ெந5�கி, "தா�க	 தாேன மி� ேக. பி. 

ேமாஹினி.........." எ�� ேக.டவாேற த� ச.ைட� ைபயி K56த ஒ5 ேநா.9� 
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"�தக%ைத எ9%தா�. அைத அவ	 ;� நீ.D, "ஒ5 ைகெய<%7" எ�� ெகJசி� 

ேபனாைவ3 ெகா93க� ேபானா�. 

 

காாிK56த �திாீ அவைன அலPியமாக� பா�%7, ”யா� ?........." எ�� 

க�^ரமாக3 ேக.டா	. 

 

”ேக. பி. ேமாஹினி...." எ�� நாகராஜ� ஓ� அச.9- சிாி�"ட� இ<%தா�. 

இத@4	 அவFைடய ைகA� பி�F34 இ<%73ெகா ட7. 

 

காாிK56த �திாீ34 இைத3 க ட7� சிாி�" வ67 வி.ட7. அைத ஒ5வா� 

அட3கி3ெகா 9 ஒ5 iனி மா� "�னைக "ாி67வி.9, "நா� ேக. பி. ேமாஹினி 

இ$ைல; நா� அவ5ைடய த�ைக !" " எ�றா	. 

# 

 

நாகராஜ� ெபாிய ஏமா@ற%7ட� தைலைய% ெதா�க�ேபா.93 ெகா டா�. 

இத@4	 கைட3கார� �� மா�பழ�கைள எ ணி3ெகா 9 வ67 காாி$ ைவ%7 

மீதி- சி$லைறையA� ெகா9%7வி.9� ேபானா�. 

 

நாகராஜ� உ@சாக மிழ6த ேபாதி'� ;ய@சிைய விடவி$ைல. அ6த3 கா� ந�பைர3 

4றி%7 ைவ%73 ெகா  டா�. அ7 ஒ5 டா3i எ�பைத3Iட அ6த- சமய� 

அவனா$ ெதாி67 ெகா	ள ;Dயவி$ைல. கா� வ6த வழிேய பற67 ெச�ற7� 

நாகராஜ� 4ழ�பிய மன%7ட� ப3க%73 கைட34� ேபா) அைர டஜ� "ளி�" 

மா�பழ�கைள அதிக விைல ெகா9%7 வா�கி� ேபானா� ! 

 

ம�தினேம நாகராஜ� எ�பDA� ேக. பி. ேமாஹினிைய ேநாி$ ேபா)� பா�%7 ஐ67 

நிமிஷமாவ7 அவ:ட� ேபசி ஒ5 ைகெய<%ைத வா�கிவி9வெத�� ;D+ 

ெச)தா�. அத@4 ஒேர ஒ5 தட�க$ ஏ@ப.ட7. மி� ேக. பி. ேமாஹினியி� 

விலாச� ெதாியாேத ! அத@ெக�ன ெச)வ7 ? "%திசாKயான நாகராஜF34 

ேமாஹினியி� விலாச%ைத3 க 9பிD�ப7தானா ஒ5 பிரமாதமான காாிய�? 

 

தமிH வார� ப%திாிைக ஒ�றி$ யா� எ6த iனிமா நP%திர�களி� விலாச%ைத3 

ேக.டா'� ெதாிய� ப9%7வெத�� க�கண� க.D3ெகா D56தா� அத� 

iனிமா ஆசிாிய�. நாகராஜF34 அ�ேபா7 அ6த விஷய� ஞாபக%734 வ6த7. 

உடேன, "ஐயா ஆசிாியேர, மி� ேக. பி. ேமாஹினியி� விலாச%ைத3 ெகாJச� தய+ 

ெச)7 ெதாிவி3க ;DAமா?" எ�� ஒ5 கDத� எ<தி3 ேக.டா�. அ6த� 
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ப%திாிைகயி� iனிமா ஆசிாிய5� அ9%த வாரேம ெரா�ப ச6ேதாஷ%ேதா9 

விலாச%ைத� பிரGாி%தி56தா�. 

# 

 

காாி$ பற67 ெச�ற �திாீ த� [9 ெச�ற7� " அ�மா.. அ�மா..." எ�� 

அவசரமாக3 I�பி.டா	. 

 

"ஏ�!" எ�� அவ:ைடய தாயா� ேக.93 ெகா ேட வ6தா	. 

 

இ�� பழ3கைடயி$ யாேரா ஒ5வ� எ�ைன அைடயாள� க 9 ெகா 9, 

”தா�க	 தாேன ேக. பி. ேமாஹினி?" எ�� ேக.93 ெகா ேட ஒ5 ைகெய<%7� 

ேபா.93 ெகா93க- ெசா�னா�. எ� பா9 ெபாிய ஆப%தா)� ேபா)வி.ட7. நா� 

எ�ன ெச)ேத� ெதாிAமா? சாம�%தியமாக, "நானி$ைல ேமாஹினி ; நா� 

அவ:ைடய த�ைக" எ�� ெசா$K% த�பி%73 ெகா 9 பற67 வ67 வி.ேட�. 

என34 ெரா�ப அவமானமாக� ேபா) வி.டத�மா. ைகெய<%7� ேபாட3Iட% 

ெதாியாம$ இ53கிேறேன எ�� மிக+� லjைஜயாக இ53கிற7. ைகெய<%7� 

ேபாட% ெதாி6தி56தா$ இ�பD அவைன ஏமா@றிவி.9 வ6தி53கேவ Dயதி$ைல 

அ$லவா? எ�றா	. 

 

”பரவாயி$ைல ; ைகெய<%7� ேபாட% ெதாியாம ேலேய நீ இEவள+ பண� 

ச�பாதி3கிறாேய, அ7ேவ ேபா7� " எ�� தாயா� ேத�த$ Iறினா	. 

# 

 

வார� ப%திாிைகயி$ ெவளி வ6த விலாச%ைத எ9%73ெகா 9 நாகராஜ� ப� 

ஏறி� L6தம$Kேரா934 மி� ேக. பி. ேமாஹினிைய� பா�3க ஓDனா�. எ�பDA� 

பா�%7� ேபசி, "ஒ5 ைகெய<%7 வா�காவி.டா$ எ� ெபய� நாகராஜனா?" எ�� 

எ ணி3ெகா 9 ேபானவ�, ேம@பD விலாச%தி$ மி� ேமாஹினி இ$லாதைத3 

க 9 மன;ைட67 [9 தி5�பினா�. பாவ�, அவF34 எ�ன ெதாிA�? 

 

வார� ப%திாிைகயி$ த�Fைடய விலாச� வ6தி56த ைத- ெசா$ல3ேக.ட ேக. பி. 

ேமாகினி அலறி� "ைட% 73ெகா 9, "ஐையேயா, அ�மா! எ� விலாச� ஒ5 வார� 

ப%திாிைகயி$ ேபா.D53கிறதாேம ! எ$லா5� ெசா$கிறா�கேள! அ�� எ�ைன� 

பழ3கைடயி$ ச6தி%த பயி%திய� தா� விலாச%ைத3 ேக.D53க ேவ 9� 

நாைள3ேக அவ� இ�4 வ67 ைகெய<%ைத� ேபா9 எ�� எ� பிராணைன 



25 

 

வா�கினா$, நா� எ�ன ெச)வ7? உடேன இ6த [.ைட மா@றியாக ேவ 9�" 

எ�றா	. 

 

அ�ைற3ேக. நாகராஜ� வ5வத@4	ளாக மி� ேமாகினி அ6த [.ைட3 காK 

ெச)7 ேவ� [.934� ேபான விஷய� அவF34 எ�ேக ெதாிய� ேபாகிற7? 

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

6. 6. 6. 6. பரத/# பா-ைக0#பரத/# பா-ைக0#பரத/# பா-ைக0#பரத/# பா-ைக0#    

 

0 ராம5ைடய பாத Uளிப.ட மா%திர%தி$, க$லாக- சபி3க�ப.93 கிட6த 

அக$ைய சாப விேமாசன� ெப@�� பைழய ெசா(ப%7ட� உயி� 

ெப@ெற<6தாளா�. 

 

ராம5ைடய பாத Uளி34 அ%தைன மகிைம. இ6த3 கால%தி$ அ�ேப��ப.ட மகா 

"5ஷைன3 கா பதாி7. 

 

க$ேம$ பாத Uளி ப.ட மா%திர%தி$ க$'34 உயி� வ5� காலம$ல இ7. 

ேவ 9மானா$ க$K$ கா$ த93கி3 கீேழ வி<67 உயி� ேபாகலா�. 

அEவள+தா�! 

 

அEவள+ மகிைம வா)6த 0ராம5ைடய பாத%ைத3 கா%7 ர.சி%த ஒ5 ேஜாD� 

பாதர.ைசA� உ 9. 

 

பாதர.ைச எ�பதாக ஒ5 ேஜாD வ�7 இ53கிறேத! அ6த வ�7ைவ நா� ெவ4 

நா	வைர ல.சிய� ெச)யாமK56ேத�. இய@ைகேயா9 கல6த வாH3ைகைய 

நட%த ேவ 9� எ�ற க.சிைய- ேச�6தவ� நா�. 

 

ெவ4நா	வைர நா� 4ைட, ெச5�" இ6த இர 9 வ�73கைளA� 

உபேயாகி3காம$ தா� இ56ேத�. ெகாJச நா.க:3ெக$லா� 4ைட இரவ$ 

ெகா934� ந ப�க	 இரவ$ ெகா9�பத@4 ம�3க ஆர�பி%7வி.டதா$ ெச�ற 

வ5ஷ� 7ணி67 ஒ5 4ைட வா�கிவி.ேட�. 

 

ஆனா$ பாதர.ைச விஷய%தி$ நா� கா%73 ெகா D53கவி$ைல. "அக$யா சாப 

விேமாசன�" கைதைய3 காலJெச�ற மா�4D சித�பர பாகவத� காலேPப% 

ெதாட�-சியி$ ேக.ட ம�தினேம ஒ5 ேஜாD ெச5�" வா�கிவி.ேட�. 

அக$ையயிFைடய சாப விேமாசன� ஏ@ப9� ேபா7 0ராம5ைடய காK$ 

பாதர.ைச இ56ததா இ$ைலயா எ�� என34 நி-சயமா)% ெதாியா7. 
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"பாத Uளி ப.9" எ�� ெசா$'வதா$ அேநகமா)� பாத Uளியா)%தானி53க 

ேவ 9�. பாதர.ைசயி� Uளியாக இ53க நியாயமி$ைல. 

 

எனேவ, எ�காவ7 த�பி% தவறி எ�Fைடய பாத Uளி ஏதாவ7 ஒ5 க$K� ேம$ 

ப.9, அ6த3 க$ உடேன �திாி (ப� ெப@�... ஐேயா ! அ�பD�ப.ட ஆப%7 

நம34 ேநாிட3 Iடா7 எ�� ேதா�றியதா$ பாகவத� கால. ேசப� ேக.ட 

ம�தினேம பாதர.ைசைய வா�கிவி.ேட�. 

 

அ�� ;த$ நா� ெவளி3 கிள�"வதாயி56தா$ பாத ர.ைசயி�றி� "ற�ப9வேத 

கிைடயா7. 

 

எ� மைனவி ேந@ைறய ;� தின� எ�னிட� ஒ5 ச6ேதக நிவ�%தி ெச)7 

ெகா டா	. 

 

"ஆமா�; நீ�க	 ெச5�" வா�கி வ5ஷ� எ.டாகிற7. ஆனா$ அ7 அ�பDேய 

"%த� "திசாக இ53ேக, ஏ� அ�பD?" எ�� ேக.டா	. 

# 

 

எ.9 வ5ஷ கால%தி@4	 நா� எ%தைன ` பா�.Dக	. எ%தைன கKயாண�க	, 

எ%தைன பா.93 க-ேசாிக	 ெச�றி53கிேற� எ�ப7 அவ:34% ெதாியா7. 

 

"ஆமா�; கKயாண%தி@4� க-ேசாி34� ேபானா$ ெச5�" "திசாயி534மா எ�ன?" 

எ�� ேக.டா	. 

 

ஒEெவா5 க-ேசாிகளி'�, ஒEெவா5 கKயாண%தி'� நா� எ�Fைடய ெச5�ைப 

மற67 ைவ%7வி.9 ேவ� ெச5�" வா�கி3ெகா 9 வ5வைத அவ:34 

�பYடமாக- ெசா�ன பிற4தா� ெதாி6த7. 4ைட விஷய;� அ�பDேய எ�பைத 

ேநய�க:34 ரகசியமாக- ெசா$K ைவ3கிேற�. 

 

எ%தைனேயா ந ப�க	 ெச5�" 4ைட ;தKயைவகைள வா�கிய ம�நாேள 

ேபாகிற இட%தி$ மற67 ைவ%7வி.9 வ5வ7� என34% ெதாிA�. 

அவ�கெள$லா� எ� க.சிைய- ேச�6தவ�க	. இ53க.9�; ஆர�பி%த கைத34 

வ5ேவா�. 



27 

 

 

0 ராம5ைடய பாதர.ைசைய� ப@றி ஒ5 கைத உ 9. ெரா�ப+� 

Gவாரசியமான7. 

 

0ராம� பதினா' வ5ஷ� வனவாச� ெச)வத@காக3 கா.934- ெச�றார$லவா? 

அ�ேபா7 பரத� அேயா%தியி$ இ$ைல. தி5�பி வ67 ைகேகயியிட�, "அ�மா, எ� 

அ ண� எ�ேக?" எ�� ேக.டா�. 

 

ைகேகயி நட6த விஷய%ைத- ெசா$K, "பரதா, நீதா� இனி ராjய%ைத 

ஆளேவ 9�" எ�றா	. 

 

உடேன பரத� அ ண� ராமைன% ேதD3ெகா 9, கா.ைட ேநா3கி விைர6தா�. 

0ராமைன அேயா%தி34 அைழ%7 வ67 ம4டாபிேஷக� ெச)7 ைவ3க ேவ 9 

ெம�றா ? ஒ5 நா:மி$ைல. 

 

அேயா%தி பரதFைடய நாடாகி வி.ட7. இனி ராமைன�ப@றி எ�ன கவைல? 

 

0ராம� கா.934� ேபா4� ேபா7, த� காKேல பாதர.ைசைய அணி67 ெகா 9 

ேபா)வி.டா�. அ6த� பாதர.ைச ெவ�� மர%தினா$ ெச)ய�ப.டதா? அ$ல7 

ச�பா%தி3 க.ைடயா? 

 

ப%தைர மா@�% த�க%தினா$ ெச)ய�ப.ட பா7ைக அ7. அ6த% த�க� பா7ைக 

அேயா%தி34- ெசா6த�. அேயா%திமா நகர� பரதFைடய7. பா�%தா� பரத�. 

த�Fைடய அேயா%தியிK567 ேபான அ6த� ெபா� பா7ைகைய ராமனிடமி567 

த6திரமாக அD%73ெகா 9 வ67விட ேவ 9�. பிற4 ராம� எ3ேக9 ெக.டா$ 

எ�ன ? 

 

பரத� இத@4 ஓ� உபாய� ெச)தா�. ராமைர� ேபா), "அ ணா! தா�க	 

அவசிய� அேயா%தி34% தி5�பி வ67 ராjய பார� ஏ@க ேவ 9�" எ�றா�. 

 

ராம� க D�பா) ;Dயா7 எ�� தைலயைச%7 வி.டா�. பரத� ஒ5 பா.93Iட� 

பாD� பா�%தா�. ராம� பதி$ பா.9�பாD "வர ;Dயா7" எ�� ெசா$K வி.டா�. 
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பரத�, "அ ணா " எ�றா�. 

 

ராம�, "த�பி" " எ�றா�. 

 

”வர ;Dயாதா?" 

 

";Dயா7!" 

 

பரத� ஒ5 ெசா.93 க ணீ� வி.டா�. 

 

இராம� இர 9 7ளி நீ� வD%தா�. 

 

பரத�, " அ ணா, அேயா%தி34%தா� வரமா. ேட� எ�� ெசா$Kவி.`�க	. 

த�க	 பா7ைகைய யாவ7 ெகா9�க	. அைத3 ெகா 9ேபா)� ப.டா பிேஷக� 

ெச)7 நா.ைட ஆ	கிேற�" எ�றா�. பரத Fைடய ேப-சி$ மய�கி�ேபான ராம� 

ஏமா67 ேபா) வி.டா�. பா7ைகைய� பரதனிட� ெகா9%7வி.டா�. 

 

பரத� அைத வா�கி3ெகா 9 அளவி$லாத ஆன6த� ெகா டா�. க ணிேல 

ஒ%தி3ெகா டா�. தைலேம$ U3கி ைவ%73ெகா 9 I%தாDனா�. ெபா@ 

பா7ைக கிைட%7வி.டேத எ�ற ச6ேதாஷ%தினா$ ! ெபா@ பா7ைகைய 

அD%73ெகா ேட வ67வி.டா� கைடசியாக! 

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

7777. . . . ைவ+திய�ைவ+திய�ைவ+திய�ைவ+திய�    

 

அக%திய"ர� �ேடஷனி$ தின;� ஒ5 (பா) ஏேழ காலணா+34 D3க. வி@� 

வ6தா�க	. ஓேரா� தின%தி$ இர 9 (பா)34 வியாபார� நட67 வி.டதானா$, 

�ேடஷ� மா�ட� V�-ைச ேபா.9 வி<வ7 வழ3க�. 

 

அக%திய"ர� எ�� ஓ� ஊ� இ5�பதாகேவ ெவ4 நா	வைர தமிH நா.9 

ஜன�க:34% ெதாியாமK56த7. ஆகேவ, ஜன�க	 ேபா34 வர%7� அ6த 

�ேடஷனி$ 4ைற+. 

 

அ6த ஊாி$ ஒ5 ேகாயிேலா, 4ளேமா, அ$ல7 ஒ5 4.ைடேயா விேசஷமாக 

இ56தா$ தாேன ஜன�க	 வ5 வா�க	? ெமன3க.9 ஊ� எ�� ஒ�� இ56தா$ 
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அ�ேக ஏேதா ஒ5 ெதாழிலாவ7 பிரசி%தி அைட6தி53க ேவ 9�. ஒ��மி$லாத 

ஊைர3 க ெண9%7� பா�� பவ�க	 யா�? எனேவ ரயி$ேவ �ேடஷனி$ 

ேபா�.ட� ;த@ெகா 9 �ேடஷ� மா�ட� வைர சீ.டா9வைத% தவி�%7 ேவ� 

ேவைலயி�றி% தவியா) தவி%தா�க	. 

 

இ�பD3 காG34 உதவாத அ6த ஊ� மிக�பிரசி%தி ெப@ற கிராமமாக மாறிவி9� 

எ�� அ6த- ச�கரF3ேக ெதாியா7. 

# 

 

ச�கர� ஒ5 சாமா�ய மனித�. அவF34 ஆ�திக "%தி அபாரமாயி56த7. 

”கட+ைள ந�பிேனா� ைகவிட� படா�" எ�ற ;7ெமாழிைய ந�பி வாH67 வ6தா� 

அவ� ; ேவதா6தி. உலக வாH3ைகேய மாய�, அதி$ தா� இ5�ப7 நியாய� எ�� 

அவ� எ ணி3 ெகா D53கவி$ைல. 

 

ச�கரF34 �வ�பன சா�திர%தி$ பரம ந�பி3ைக உ 9. பிரதி தின;� 

ராமாயண� பாராயண%தி@4� பிற4, திாிஜைடயி� ெசா�பன க.ட%ைத ஒ5;ைற 

பD%7 ;D�பா�. அவF34 அதி$ அEவள+ ந�பி3ைக. 

 

"ஸ�சயா%மா விந-யதி" எ�� பகவா� ஏ� ெசா�னா� ? ந�பி3ைகய@றவ� 

நாசமைடவா� எ�ப7தாேன அத� தா%ப�ய�? ஆைகயா$ எதி'� ந�பி3ைக ைவ, 

அ7 �வ�பனமாயி56தா$ எ�ன, பன� க@க டா) இ56 தா$ எ�ன? 

ந�பினவ� ேமாச� ேபாகா� எ�� இ�பD ெய$லா� கனா3க 9 வ6தா� 

ச�கர�. 

 

ஒ5 நா	 கனவி$ ஒ5 4	ள உ5வ� ச�கர� ;� சா�னி%யமாயி@�. அ7 யா�? 

அவ�தா� ஆA�ேவத� பிதா அக%தியமா ;னிவ�. ச�கர� �வ�பன%தி$ ேதா�றி, 

"அ�பா, இ6தா ; இ6த ஏன%ைத ைவ%73 ெகா	. நீ கட+ைள ந�"கிறா) ; அத@4� 

பதிலாக3 கட+	 எ�ைன இ6த ம56ைத உ�னிட� ெகா9%7வர- ெசா�னா�. 

இத@4 அக%திய க$ப%வஜ� எ�� ெபய�. நீ நாைள ;த$ கட+ளி� க.டைள�பD 

ைவ%தியனாகி இ6த உல434 உதவி "ாிவாயாக. அவரவ�க	 ச3தி34% த3கபD 

ெகா934� பண%ைத உ� வயி@�� பிைழ�"34 உபேயா கி%73ெகா	" எ�� 

ெசா$K மைற6தா�. 

 

க  விழி%7� பா�%தா� ச�கர�. அ�ேக அக�தி யைரA� காேணா�. அவ� 

ெகா9%த ஏன%ைதA� காேணா�. 
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"ஸ�சயா%மா விந-யதி!" - ச6ேதக� ப9கிறவ� நாசமைடவா�. ஏ� அக�திய� 

ெகா9%த ஏன� இ$ைல ெய�� ச6ேதக�பட ேவ 9�? அவ� ெகா9%தா$ தா� 

அ7 இ53கேவ 9மா? ெகா93காமேலேய அ7 இ53க3 Iடாதா? 

 

"இேதா" எ�� ச�கர� தி5�பி� பா�%தா�. சைம யலைற அலமாாியி$ அவ� 

மைனவி ைவ%தி56த மிள4 ஏன� ெத�ப.ட7. "ஆ ! அக%திய� இ�� கா.Dய7� 

இ6த அ5ைம ஏன� தாென�� ந�பினா�. இேதா ைவ%தி யனாேன�! இ�ேற 

இைத உலக%தி@4 அறிவி3கிேற�" எ�� ஒ5 க5� பலைகயி$, "அக%திய 

க$ப%வஜ�; தீராத வியாதிகைள% தீ�%7 ைவ34�. அக%திய� கனவி$ ேதா�றி 

அ5ளி- ெச)த ம56ைத- சா�பி.9 இ�ேற உ�க	 வியாதிகைள� ேபா3கி3 

ெகா	:�க	 " எ�� எ<தி% த� [.9 வாசK$ ெதா�க வி.டா�. அEவள+ 

தா�! 

 

இ6த விஷய� அ3க� ப3க� உலவி பிற4 நாெட�4� கா.9%தீ ேபா$ கன 

சீ3கிர%தி$ பரவிய7. 

 

காயக$ப சிகி-ைச ெச)7 ெகா	ளலாமா எ�� ேயாசி%73ெகா D56த 

கிழ�கெள$லா� ச�கரைன நாD� ேபானா�க	. 

 

நா.D� நாலா ப3க%திK567� ஜன�க	 ச�கரைன% ேதD வ67 "ைடMழ நி�� 

ெகா 9, "ெகா டா அ6த ம56ைத " எ�� I34ரK.டன�. 

 

ந@சா.சி� ப%திர�கெள$லா� ச�கர� ேமைஜயி$ வ67 4வி6த வ ண� 

இ56தன. உதாரணமாக ஒ5 கDத%ைத ம.9� இ�4% த5கிேறா�: 

 

" ஐயா, 

எ<67 நட3க3Iட- ச3தியி�றி% தDைய� பிD%7% த	ளாD% த	ளாD நட67 

ெகா D 56த எ�க	 [.93 கிழ%தி@4 உ�க	 அக�திய� ேலகிய%ைத ஒ5 

தடைவ ெகா9%7� பா�%ேதா�. அEவள+ தா� ; சா�பி.ட இர 9 நிமிஷ%தி@ 

ெக$லா� அ6த3 கிழவ�, ெயௗவன%ைத அைட67 வி.டா�. இ�F� ெகாJச� 

உ�க	 ேலகிய%ைத3 ெகா9%7வி.ேட�. இ�ேபா7 "அ�பா! நா� ப	ளி3Iட� 

ேபாகேவ 9�. "ஐ�கிாீ�" வா�கி- சா�பிடேவ 9�. காலணா3 ெகா9 எ�� 

பிDவாத� பிD3க ஆர�பி%7 வி.டா�. என34 ெவளிேய ெசா$K3 ெகா	ள 

ெவ.கமா யி53கிற7; [.934	ேளேய இ6த� "7� ைபயைன ைவ%தி53க 
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வி5�"கிேற�. அவ534 விைளயாட ஒ5 ப�பர;� நா)34.DA� வா�க% 

தீ�மானி%தி53கிேற�. இெத$லா� உ�க:ைடய ம56தினா$ வ6த ரகைள 

அ$லவா? 

 இ�பD34, 

 ஒ5 கிரக�த�." 

 

டா3ட� ஷ�க534 நாD பிD%7 பா�3க3Iட% ெதாியா7. எ�றா'� ஊரா� 

டா3ட�, டா3ட�" எ�� அவைர3 ெகா டா9கிறா�க	. 

 

எ�பD அ6த� "கH வ6த7? அக%திய� அ5ளி- ெச)த ம56ைத- சகல விதமான 

ேராக�க:34� ச�கர� ெகா9%7 வ5கிறா�. ஆனா$ அவ� ெசா$'� ;ைற மிக 

மிக விசி%திரமான7! அத�பD ெச)தா$ உடேன எ6த வியாதிக:� 4ணமாகிற7. 

 

தைலவK வ6தா$ - WகK�ட� ஆயிK$ இ6த� ெபௗடைர3 கல67 ப%7� 

ேபா.93 ெகா	ள ேவ 9�. 

 

ஜுர� வ6தா$ G343 கஷாய%தி$ இ6த ம56ைத3 கல3கி- சா�பிட ேவ 9�. 

 

இ�பD- ச�கர� ெகா9%த அக�திய ம56ைத- சா�பிட� பல ஊ�களிK567� 

ஜன�க	 திர 9 வ67 ெகா ேட இ56தன�. ஈ ஒ.D3 ெகா D56த �ேடஷனி$ 

இ�ெபா<7 ஒ5 ெகாG dைழய3Iட இட� கிைடயா7. டா3ட� ச�கர� ஒ5 ெபாிய 

லPாதிபதியாக மாறினா�. 

 

ெகா-சியி$ மிள4 எ�ேட.Iட ஒ�� வா�கி வி.டானா�. இEவள+� 

ைவ%திய%தி@4 வ5கிறவ�க	 அவரவ�க	 இYட�பD காலணா அைரயணா எ�� 

ெகா9%த காG தா�. 

# 

 

" யா� அ7? உ�கைள%தாேன! உட�" சாியாயி$ைல எ�� ெசா�னீ�கேள? 

மிள43 கஷாய� ேபா.9 ைவ%தி53கிேற�. மணி எ.டD%7 வி.ட7. இ�F� 

U�4கிறீ�கேள ! எ<67 கஷாய%ைத- சா�பி9�ேகா! மிள43 கஷாய%தி� மகிைம 

உ�க:34% ெதாியவி$ைலேய? சகல வியாதி34� ந$லதாயி@ேற!" எ�ற 

க�^ரமான அவ� மைனவியி� 4ர$ ச�கரF343 ேக.ட7! 

--------------- 
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8. 8. 8. 8. வ1லான வாடைகவ1லான வாடைகவ1லான வாடைகவ1லான வாடைக    

 

“இர 9 ெபாிய அைறக	, ஒ5 Iட� இ6த% தாHவார%தி'� பாதிைய நீ�க	 

உபேயாகி%73 ெகா	ளலா�. வாடைக ப�னிர 9 (பாயாகிற7. இ6த% ெத5வி$ 

இEவள+ மKவாக ேவ� எ�4ேம இட� கிைட3கா7" எ�� சபாபதி அ)ய� 

வ5பவ�களிட� ெசா$K- ெசா$K� பாடமா)� ேபான ேம@பD வா�%ைதகைள 

அ�� "திதாக [9 பா�3க வ6தவாிட;� ஒ�பி%தா�. 

 

"ஓேஹா ! இ6த- சைமயலைறயி$ "ைக ேபாகா7 ேபாK53ேக? ேரழி அைறயி$ 

ெவளி-ச%ைத3 காணாேம? கா@�� வராேதா? ெகாD க.9வத@4 வசதி 

இ$ைலேய? வாடைக எ�ன ெசா�னீ�க	 ? ப�னிர 9 (பாயா? அ�பாடா! தனி 

[9 பா�3கலா� ேபா$ இ53ேக! 7ைவய$ அைர3க ேவ 9ெம�றா$ அ�மிைய3 

காேணா�. என34% 7ைவய$ எ�றா$ உயிரா34�! இ6த [.9343 4D வ6தா$ 

7ைவய$ சாத%ைத வி.9 விட\� ேபாK 534 ! 4ழாயி$ மணி34 எ%தைன பD 

ஜல� ெசா.9�?" எ�� வ6தவ� ேக	வி ேம$ ேக	வியாக3 ேக.9- சபாபதி 

அ)யாி� இ9�ைப ஒD%தா�. 

 

சபாபதி அ)ய� இத@ெக$லா� சைள3கவி$ைல. இவைர� ேபா$ அவ� 

எ%தைனேயா ேப�கைள� பா�%தி53கிறா�. "அெத$லா� இ$ைல�கா\� ! 

ஜ�னைல% திற67 வி.டா$ ேபா7�. கா@� சி ைட� பி)%73 ெகா 9 ேபா4�" 

எ�றா�. 

 

அவ� அ�பD- ெசா$K ;D�பத@4	 வ6தவ� தம7 தைலைய% தடவி3 ெகா டா�. 

ந$ல ேவைளயாக% தம34 வ<3ைக% தைல எ�� ஞாபக� வ6த7� 

ச6ேதாஷ�ப.93 ெகா டா�! 

 

சபாபதி அ)ய� ேம'�, "ைக ேபாகவா இடமி$ைல? காிய9�பி$ சைம%73 

ெகா	கிறவ�க:34%தா� இ�ேக வாடைக34 வி9கிற7. எ$லா534� 

ெபா7வாக� பி� க.D$ ஓ� அ�மி இ53கிற7. அ�ேக ேபா) உம34 ேவ Dய 

7ைவயைல அைர%73 ெகா	:�" எ�றா�. 

 

இர 9 ேப5� ேபசி ஒ5 ;D+34 வ6த பிற4 சபாபதி அ)ய� [9 பா�3க 

வ6தவாிடமி567 அ.வா�� பண� ப�னிர 9 (பாைய வா�கி3 ெகா டா�. 

;� பண� ெகா9%7வி.9� ேபான ச�கர ரா+� ;த$ ேததிய�� சக 49�ப 

சேமதரா)- சபாபதி அ)ய� [.D$ கிரக� பிரேவச� ெச)தா�. 
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சபாபதி அ)ய� [.D$ V�� மாத காலமாக3 காKயா)3 கிட6த பாக� இ�ேபா7 

வாடைக34 வி.டாயி@�. அவர7 த�"K�க% ெத5 78-� ெந�ப� [.DK567 

இனி மாத� பிற6தா$ ;<சாக 65 (பா) வாடைக கிைட%7 வி9�. 

 

கட6த ஆ� மாத%734 ;�" வைரயி$ சபாபதி அ)ய� ேம@பD [.D$ தா� 

4Dயி56தா�. அ�ேபாெத$லா� அவ� ச�3கா� உ%திேயாக%தி$ இ56தா�. மாத- 

ச�பள� 150 (பா) கிைட%த7. அவ� இ�ெபா<7 ”ாிைடய�" ஆகிவி.டதா$ 

ெப�ஷ� பண%ைத ைவ%73 ெகா 9 49�ப- ெசல+ ேபாக, பா�கியி$ பண� 

ேபா.9 ைவ3க ;Dயாதாைகயா$, த�;ைடய [.ைட வாட ைக34 வி.9 வி.93 

ேகாட�பா3க%தி$ தம3காக 26 (பாயி$ ஒ5 தனி [.ைட� பா�%73 ெகா டா�. 

த�;ைடய [.DK567 வ6த வாடைக 65 (பாயி$ 25 (பா) ேபானா'� மி-ச� 

பண� லாப6தாேன? இ6த உ%ேதச%ேதா9தா� அவ� ேகாட�பா3க%7343 4D 

ேபானா�. 

 

ெச�ற V�� மாத காலமாக, சபாபதி அ)ய� [.D$ ஒ5 பாக� காKயாகேவ 

இ56ததா$ மாத� ப�னிர 9 (பா) நYட� ஏ@ப9கிறேத எ�� அவ� நிைன%73 

ெகா D56த சமய%தி$ தா�, ச�கர ராE அ6த பாக%ைத வ67 பிD%73 

ெகா டா�. ஆனா$ 4D வ67 மாத� இர டாகிA� ஒ5 த�பD Iட அவ� வாடைக 

ெகா93கவி$ைல. 

 

[.93கார� ஒ5 மாத� ெபா�%தா� ; இர 9 மாத� கா%தி567 பா�%தா� ; 

V�றாவ7 மாத� ச�கர ரா+34 ஆ	 அF�பினா�. சாியான பதி$ கிைட3காததா$ 

ேகாட�பா3க%திK56தபDேய ரா+34 ஒ5 கDத;� எ<தினா�. அத@4� சாியான 

பதி$ இ$லாம@ ேபாகேவ, சபாபதி அ)ய534 அசா%திய3 ேகாப� வ67வி.ட7. 

ேகாட�பா3க%திK567 "ற�ப.9 வ67 ச�கர ராைவ3 க 9 க D�பாக� 

ேபசினா�. ச�கர ராE சாவதானமாக, "உ�;ைடய பண� எ�ேகA� ேபா)விடா7. 

ெப.Dயி$ இ53கிற மாதிாி நிைன%73ெகா	:�. அ9%த மாத� எ�பDA� 

ெகா9%7 வி9கிேற�" எ�� சமாதானமாக� பதி$ ெசா$K அF�பினா�. 

 

இத@4	 ெவயி$ கால� வ67 வி.டதா$ சபாபதி அ)ய5343 ேகாட�பா3க%தி$ 

வசி3க ;Dயவி$ைல. ெவயி$ தீP ய� அ�ேக ெபா�3க ;Dயாம$ இ56த7. 

வாடைக ெகாJச� அதிகமானா'� பாதகமி$ைல எ�� L6தம$Kயி$ [9 பா�3க 

ஆர�பி%தா�. 
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அேநக ெத53கைள- G@றி� பல [9க	 ஏறி இற�கின பிற4, கைடசியாக ஒ5 [9 

அவ� மன%734� பிD%தமா யி56த7. ெவளி% தாHவார%7 ஜ�ன$ க�பிகளி$ 

க.ட�ப.D56த "9ெல.” ேபா�ைட3 கவனி%தா�. ";�ப7 (பா) வாடைக. ;< 

விவர%தி@4 ஜா�j ட+� த�"K�க% ெத5 78-� ெந�ப� [.D$ விசாாி3க +�" 

எ�� அதி$ விவர� ெகா93க�ப.D56த7. 

 

அைத3 க ட7� சபாபதி அ)ய534 ஒ��� "ாிய வி$ைல. த�"K�க% ெத5 78-� 

ெந�ப� [9 ந�;ைடய த$லவா? அ�ேக யாைர விசாாி�ப7? ஒ5 ேவைள அ�ேக 

4Dயி5�பவ�களி� ெசா6த3கார�க	 அ$ல7 சிேநகித�களி� [டா யி534ேமா?" 

எ�� ேயாசி%7� பா�%தா�. உடேன கிள�பி- ெச�� த� [.D$ விசாாி%ததி$ 

அ7 ச�கர ரா+ைடய [9 எ�� ெதாி6த7. 

 

ெசா6த [.ைட வாடைக34 வி.9வி.9% தா� ஒ 934D%தன� ெச)7 

ெகா D56தா� ச�கர ராE. அவ534 ேவைல ெவ.D கிைடயா7. மைனவி 

வைகயி$ வ6த அ6த [9 அவ534- ெசா6தமா யி56த7. ப%7� ப�னிர 9 

(பாயி$ I.93 4D%தன� இ567 ெகா 9 ெசா6த [.9 வாடைக� பண%ைத3 

ெகா 9 காலேPப� ப ணலாம$லவா? அ6த உ%ேதச%7ட� தா� ச�கர ராE 

L6தம$KயிK56த தம7 [.D$ "9ெல." ேபா�ைட% ெதா�கவி.9, ஜா�j 

ட+F343 4D வ67 ேச�6தா�. ேம@பD [9 அ7வைரயி$ காKயாகேவ 

இ56ததா$ தா� ச�கர ராவா$ அவ� 4Dயி56த [.9 வாடைகைய3 ெகா93க 

;Dயவி$ைல. 

 

இ6த விவர�கைள ெய$லா� ெதாி67 ெகா ட பிற4 சபாபதி அ)ய� ச�கர 

ராைவA� அைழ%73ெகா 9 L6தம$K34� ேபா) அ6த [.ைட% திற3க- 

ெசா$K [9 Lரா+� பா�ைவயி.டா�. ச�கர ராE, "ெமா%த� ஆ� அைறக	. இ7 

Iட�. இ6த% தாHவார� Lராைவ A� உபேயாகி%73 ெகா	ளலா�. இேதா 

பா�%தீ�களா ேபஷான அ�மி! 4ழாயி$ பா5�க	, ஜல� நீ�[H-சி மாதிாி 

ெகா.9கிற7. 7ணி உல�%த3 ெகாD எEவள+ ெசௗகாியமா யி53கிற7, பா5�க	. 

வாடைக ;�பேத (பா)தா�. இ6த� ப3க%தி$ இEவள+ மKவாக ேவ� [ேட 

கிைட3கா7" எ�� சபாபதி அ)ய� தன34 ;�" ஒ�பி%த பாட%ைத இ�ேபா7 

தி5�பி- ெசா�னா� ச�கர ராE. 

 

"அெத$லா� சாிதா�கா\�. இ6த- சைமயலைறயி$ "ைக ேபாக இடமி$ைலேய?" 

எ�� சபாபதி அ)ய� ேக.டா�. 
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""ைகயா? அ9�" V.D இ�ேக சைமய$ ெச)ய3 Iடா7. காிய9�பி$ தா� 

சைமய$ நட3க\�. கா@ைற� பா�%தீ�களா? எEவள+ கண3காக [Gகிற7 

இ�ேக?" எ�� 4%தலாக- ெசா�னா�. 

 

இ5வ5� ஒ5விதமாக� ேபசி ;D%த7� ச�கர ராE சபாபதி அ)யாிடமி567 

;�பணமாக ஆ� (பா) வா�கி3 ெகா டா�. ஏென�றா$, ச�கர ராE சபாபதி 

அ)ய534 இர 9 மாத வாடைக பா3கி தரேவ D யி56தத$லவா? அ6த� பா3கி 

ேபாக ஆ� (பாேய ெகா9%தா� சபாபதி அ)ய�. 

 

ச�கர ராE சமய%ைத ந<வவிடாம$, "பா�%தீரா� கா\�? உ�;ைடய பண� 

எ�ேகA� ேபா)விடா7. ெப.Dயி$ இ53கிற மாதிாி நிைன%73ெகா	:� எ�� 

ெசா�ேனேன ! நா� ெசா�னபDேய இ�ேபா7 பிD%73 ெகா `ர$லவா?" எ�� 

இD%73 கா பி%தா�. 

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

9. 9. 9. 9. இலவச� பிரயாண#இலவச� பிரயாண#இலவச� பிரயாண#இலவச� பிரயாண#    

 

அ�� நா� ப�கk534� ேபாவத@காக �ேடஷF34� ேபா) ரயி$ ஏற� 

ேபாேன�. I.ட� ெசா$ல ;DயாமK56த7. எ	:�ேபா.டா$ அ7 கீேழ விழா7. 

யா� ேதாளிலாவ7 ெதா%தி3ெகா 9தா� நி@4�. அ�பD% ெதா%தி3ெகா 9 

நி@கிறதா எ�� பா�3க நா� அ�� ைகேயா9 எ	 எ9%73ெகா 9 

ேபாகவி$ைல. எனேவ அத@4� பதிலாக நாேன ஒ5வ5ைடய ேதாளி$ 

ெதா%தி3ெகா 9 நி�ேற�. 

 

ப�கk� பாஸJச� ெஸ .ர$ �ேடஷைனவி.9- சாவதானமாக3 கிள�பிய7. 

ரயி$ சிறி7 ேநர%73ெக$ லா� அதிேவகமாக� ேபாக ஆர�பி%த7. 

 

நா� நி��ெகா D56த வ Dயி$ ஒ5 ;ர.9 ஆசாமி காைல நீ.D3ெகா 9 ஒ5 

ெபாிய ப93ைகைய� ப3க%தி$ பர�பிவி.9 உ.கா�6தி56தா�. ெகாJச� Iட 

ம.9 மாியாைதயி$லாத மFஷ� ! ப93ைகேயா9 வி.டானா? அத@4� ப3க%தி$ 

ஒ5 ெபாிய ெப.D, அத� ப3க%தி$ Iஜா, விசிறி இைவகைளெய$லா� ைவ%தி56 

தா�. கி.ட%த.ட நா' ேப� உ.கார3IDய இட%தி$ இெத$லா� ேபா.9 

அைட%7 ைவ%தி56தா� எ�றா$ வ Dயி$ இ5�பவ�க:343 ேகாப� வ5மா 

வராதா? 
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ெப.DயிK56தவ�க:343 ேகாப� V3434ேம$ வ6த7. ஆனா$ ெவளி343 

கா.D3ெகா	ளவி$ைல. பய� காளிக	 ! அ6த ;ர.9 ஆசாமி மீைசைய ைவ%73 

ெகா 9 பா�ைவ34 மிக+� பய�கரமா யி56த7 தா� அவ�கெள$லா� 

பய6தத@43 காரண�. இவ�க	 ஆ  பி	ைளகளா� ! 

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

10. 10. 10. 10. த�க5 ச�கி6த�க5 ச�கி6த�க5 ச�கி6த�க5 ச�கி6    

 

அ�"ஜ%தி� பிற6தக%திK567 திர	 திரளாக வ67 எ� [.D$ ;கா� ேபா.9- 

ெசௗ3கியமாக- சா�பி.93 கால� கழி�பவ�க	 அேநக�ேப�. ெபயைர- 

ெசா�னா$ அவரவ�க:34 V3434ேம$ ேகாப� வ67 வி9�. மFYய Gபாவேம 

அ�பD%தான$லவா? அவ�கைள- ெசா$K எ�ன பய�? சாதாரண நா.களிேலேய 

அவ:ைடய ப673க	 I.ட� ேபா9வா�க	. ேம'� இ6த3 கிறி�ம�i� 

ேபா7 ெசா$லவா ேவ 9�? அவசியமானா ல�றி� பிரயாண� ெச)யாதீ�க	" 

எ�� ரயி$ேவ3 கார�க	 எ�னதா� விள�பர� ெச)தேபாதி'� அைத இவ�க	 

ல.சிய� ெச)வதி$ைல. இவ�க:3காக நா� பைழய [.ைட வி.9 இ�ெபா<7 

ஒ5 ெபாிய [.ைட வாடைக ேபசி எ9%73 ெகா ேட�. [9 கKயாண� ப.ட 

பாடாயி53கிற7. ;6தா நா	 நா' [ைச3 கா�பி3 ெகா.ைட வா�கிேன�. இ�� 

ம�பDA� எ� மைனவி, "யார�ேக ! உ�கைள%தா�! கா7 எ�ன ம6தமா)� 

ேபா-ேசா? நா� ஒ5%தி இ53கிற வைர34� உ�க:34 அ�பD%தானி534�. 

கா�பி3ெகா.ைட ஆயி9%7�F கால�பர பிD-G ெசா$ேறேன ; காதிேல விழேல? 

ஏ�னா? எ�கிறா	. எ�ன%ைத� ப \கிற7? சதா ச�வ கால;� ேவைல3கார� 

கா�பி3ெகா.ைட இD%தபDேய இ53கிறா�! கா�பி கல3கிய க�காள%ைத 

ேவைல3காாி 7ல3கி3 ெகா ேட யி53கிறா	 ! 

 

வ6தி534� பாிவார�க:34% தின;� சினிமா ேபாக நா� பண� ெகா93க 

ேவ 9�. அ7+� இர டா� வ4�" D3க.9 வா�கி3 ெகா93கF�! நா� பண� 

ெகா93காவிD$ அ�"ஜ%தி@43 கவைலேய கிைடயா7. அவளிட� தா� 

எ�Fைடய ^ேரா+34 ேவ�. சாவி இ53கிறேத! இ�ைற34 சினிமா நாைள34 

Dராமா அத@க9%த நா	 க கா.சிக	, ச�கீத3 க-ேசாிக	, ேவெறா5நா	 மீ� 

காேலj! இ�பD தின;� எ�Fைடய பணெம$லா� ^ேராவினி��� அ6த�%தான 

மாகி3ெகா D56த7. நா� ஒ5 நா	 சினிமா+34� ேபாவெத�றா$ ப�னிர 9 

நா	 ேயாசி� ேப�. பிற4 நம34 இெத$லா� லாய3கி$ைல. பண� ெகா9%7 எ�ன 

சினிமா ேவ D3கிட3கிற7 எ�� G�மா இ567 வி9ேவ�. [.D@4 வ67 

பா�%தா$ கத+ L.ட�ப.D534�. அ�"ஜ� அவ:ைடய ப67 மி%தி ர�க	 சகித� 

எ6த- சினிமா3 ெகா.டைகயி$ இ53கி றாேளா? யா� க ட7? சிவேன எ�� 

ெத5%தி ைணயி$ ப9%73 கிட�ேப�. ந9நிசி ப�னிர 9 மணி34 அவ�க	 
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வ67 ேச5வா�க	. அ�"ற� பட� அ�பD இ56த7, இ�பD இ56த7 எ�� 

கிாிDiஸ� " ெதாட�கி வி9வா�க	. 

 

ரகசியமாக அ�"ஜ%ைத3 I�பி.9, இவ�க:3ெக$லா� இ�4 எ�ன ேவைல? 

வ6தா$ இ�ேகேய சிைலயா)� பதி67 ேபாகிறா�கேள! இவ�க:3ெக$லா� 

த ட%தி@4- ெசல+ ெச)ய என34 எ�ன கெல3ட� உ%திேயாகமா 

கிைட%தி53கிற7?" எ�� ேக.டா$, "இ$லாமெல�ன? நீ�க	 பி$ கெல3ட� 

இ$ைலேயா? கெல3ட� எ�ன ஒச%தி?" எ�பா	. 

 

"சாி, அவ�கெள$லா� இ�4 வ67, Gமா� இர 9 மாச� ஆயி534� ேபாK53ேக ! 

வ6தபD ேபா)% ெதாைல யற7தாேன?" எ�� ேக.டா$, "ந�றா)- ெசா�ேன	? 

இவ�கெள$லா� ந� [.934 வர%த3க மFஷாளா எ�ன? எ�னேமா கிறி�ம� 

ஆ-ேச�F வ6தா ? தின;மா வர�ேபாறா	?" எ�பா	. 

 

அவ	 ெசா$வதி$ ஓ� உ ைம இ53க%தா� ெச) கிற7. அவ�க	 ஏ� தின;� 

வர�ேபாகிறா�க	 ? வ6தா$ தி5�பி�ேபாவ7 தா� கிைடயாேத! - அவ�க	 ;கா� 

ேபா.டா$ 4ைற6த பP� ஆ�மாசமாவ7 இ$லாம$ தி5�பி�ேபானா$ தாேன? 

 

கிறி�ம�ஸு3காக அ�"ஜ%தி� அ%ைத ெப  ஒ5%தி வ6தி56தா	. நாைல67 

மாத%தி@4	 அவ	 தி5�பி� ேபாவதாக3 ேக.9 ஆ-சாிய�ப.ேட�. இ�F� 

பிரயாண%ைத �திர� ப ணவி$ைலெய��� ப%7 தின�களி$ 

ேபாகேவ 9ெம�� ெசா$'வதாக+� அ�"ஜ� எ�னிட� ெசா�னா	. 

 

"ஆமா�, அத@4 எ�ன ப ணேவ 9 ெம�கிறா)?" 

 

"எ�ன%ைத� ப ணிவிட� ேபாறய	? அவ:34 ஏதாவ7 ெச)7 தா� 

அF�ப\�. ெவ�மேன அF�பினா$ ந�றாயிரா7. அவ	 ெரா�ப நாளா) ஒ5 

வட%தி$ ெசயி� ேவ\�F ேக.93ெகா 9 இ53கா. இ�ேபா ேநேர வ6தி534� 

ேபாேத வா�கி3 ெகா9%தா$ ந�றா யி534�. அவளிட� ;3கா$ ப+� 

இ53கிறதா�. பா3கி நீ�க ேபா.டா$ ேபா7�. அ�"ற� உ�களிYட�. நா� 

ெசா�னபDயா நட3க�ேபாற7?" எ�� இEவளைவA� ெசா$K3 4ைற�ப.93 

ெகா டா	. 
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"சாி; இவ:34 ஒ5 ந$ல பாட� க@பி3கேவ 9�" எ�� மன%தி@4	 நிைன%73 

ெகா ேட�. 

 

”ஒ5 வட%தி$ ெசயி�! இ6த �திாீக:3ேக வா) Iசா7 ேபா$ இ53கிற7! 

இ�ெபா<7 சவர� வி@4� விைலயி$ கி.ட%த.ட �� (பா)343 4ைறயாம$ 

ஆ4ேம? ஆனா$ நா� அைத வா�கி3 ெகா93கா வி. டா'� அEேள வா�கி3 

ெகா9%7, அ6த� ெப ைண அF�பிவிட� ேபாகிறா	, இத@4 எ�ன ெச)வ7?" 

எ�� ேயாசி%ேத�. ேபசாம$ த�க கில. ெகா9%த "ேரா$. ேகா$." ெசயிைன 

வா�கி3 ெகா9%7 ஏமா@றி விட ேவ Dய7 தா�" எ�� தீ�மானி%ேத�. ”;3கா$ 

ப+ைன நா� வா�கி3 ெகா	வ7 சாியி$ைல" எ�� மைனவி யிட� Iறிவி.9 

நட6ேத�. 

 

நைக3 கைடைய அைட6ேத�. அ�ேக ஒ5 வியாபாாி ஒ5 ேரா$. ேகா$. ெசயிைன 

எ9%73 கா பி%7, விைல (. 3.20 ஆ4� எ�றா�. என34 உ	:34	 ஆன6த� 

ெபா�கிய7. (.3.20வி@4 ஒ5 ெசயி� கிைட�பெத�றா$ யா534%தா� இரா7? 

அ7+� இ6த மாதிாிச6த��ப%தி$. கைட3காராிட� நா� சாய6திர� எ� 

மைனவிAட� வ5வதாக- ெசா$K இேத ெசயிைன அச$ த�க� எ��� விைல 

(.258.78 எ��� ெசா$'�பD ஏ@பா9 ெச)தி56ேத�. 

 

சாய6திர� அத�பDேய மைனவிAட� அ6த நைக3 கைட34� ேபா) அேத 

ெசயிைன (. 258.7834 விைலேபசி வா�கி3ெகா ேட�. ஆனா$ - 

கைட3காரனிட� மைன வி34% ெதாியாம$ (.3.20 ெகா9%7 வி.9 [9 வ67 

ேச�6ேத�. அ�"ஜ%தி@4- ச6ேதாஷ� தா�கவி$ைல! 

 

ப%7 தின�களி$ த� த�ைகைய- ெசா6த ஊ534 அF�பிவி.9 ம� நா	 நா� 

கா�பி சா�பி.93 ெகா D56தேபா7, பி� வ5� விஷய%ைத எ�னிட� ெசா$K 

V�-ைச ேபாட- ெச)தா	. 

 

"எ� அ%ைத ெப ைண ஊ534 அF�பிவி.ேட�. அவ:3காக ஐ67 சவரனி$ 

"திதாக வா�கிய ெசயிைன3 ெகா93க என34 மனG வரவி$ைல. ஆைகயா$ நா� 

ேபா.93 ெகா D56த ச�கிKைய அவளிட� ெகா9%தF�பிவி.ேட�. நா� 

இ�ேபா7 அழகாயி53ேக�. இ$ைலயா?" எ�� ேக.93ெகா ேட எ� அ5கி$ 

வ6தா	. 

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



39 

 

11. 11. 11. 11. 7�காவன#7�காவன#7�காவன#7�காவன#    

 

ெபா�னி34 இ�ேபா7 பதிென.9 வயதாகிற7. ந$ல அழ4ைடயவ	. விஷம%தன� 

நிைற6த பா�ைவ. "ெபா$லாத ெபா�னி" " எ�� கிராம%தா�க	 I�பி9வா�க	. 

L�காவன;� அ6த3 கிராம%ைத- ேச�6தவேன. ெபா�னிைய3 க$யாண� ெச)7 

ெகா	ள ேவ 9ெம�� அவ� ஒேர ஏ3கமாயி56தா�. சதா அவ	 ஞாபக6 தா�. 

அவ:ைடய அழகி'�, 7D 7D�பான பா�ைவயி'�, மணி மணியான ேப-சி'� 

அவ� மய�கி� ேபா) வி.டா�. 

 

L�காவன� இ56த கிராம%தி@4� ப3க%தி$ பட ேவ9 எ�ெறா5 ெபாிய கிராம� 

இ56த7. அ�ேக காளி ேகாவி$ ஒ�� உ 9. அ6த3 காளி ேகாவிK� ;�" 

வ5ஷா வ5ஷ� ெவ4 விமாிைசயாக� படேவ.ட�ம� தி5விழா நட34�. ேத� 

ஊைர- G@றி நிைல34 வ5கிற வைர34� தாைர த�ப.ைடகளி� ச%த� காைத� 

பி)% 73ெகா 9 ேபா4�. கிராம%தி'	ளவ�க:34 எ$லா� படேவ.ட�ம� 

தி5விழா எ�றா$ ஒேர ெகா டா.ட�. அதி'� ெப க:ைடய 4Uகல%தி@4 

அளேவ கிைட யா7. அEவள+ I.ட%தி@கிைடயி$ வைளய$ ேபா.93 

ெகா	வதி'�, ம3கா- ேசாள� வா�கி3 கD�பதி'�. ேதரDயி$ ேத�காAைட%7% 

தி�பதி'� அவ�க	 அைட6த ச6ேதாஷ%தி@43 க�4 கைரேய கிைடயா7. 

சி�வ�கேளா, ர�கரா.Dன� G@றி அகமகிHவா�க	. 

 

அ6த% தி5விழா+34� ெபா�னி ஒ5 தடைவ ெச�றி56தா	. L�காவன;� 

வ6தி56தா�. ெபா�னி34� L�காவன%ைத மிக+� ந�றாக% ெதாிA�. அவFட� 

ேபசி- சிாி%7 விைளயா9வ7 எ$லா� உ 9. ஆகேவ அ6த% தி5விழா3 

I.ட%தி$ L�காவன%ைத- ச6தி%7, வைளய$ ேபா.93ெகா	ள ேவ 9ெம�� 

ஒ5 (பா) கடனாக வா�கி3 ெகா டா	 ெபா�னி. 

 

L�காவன;� மி46த ச6ேதாஷ%7ட� ஒ5 (பாைய% த� G534� ைபயிK567 

எ9%73 ெகா9%தா�. தி5விழா ;D67 ெவ4நா	 வைர அவ� அ6த (பாைய% 

தி5�பி3 ேக.கேவயி$ைல. 

# 

 

L�காவன� ஒ5 ெபாிய ேதா.ட� ைவ%7� பயி� ெச)7 வ6தா�. அதி$ அ6த 

வ5ஷ� க%தாி நா@�3க	 ந.D56தா�. நா@�3க	 ெரா�ப+� வள�பமாக 

இ56தன. ப-ைச� பேசெல�� இ56த அ6த% ேதா.ட%தி$ ஒ5 நா	 ஏெழ.9 

ஆ9க:� 4.Dக:மா)� "467 க%தாி- ெசDகைள ேம)67 ெகா D56தன. 

இைத3 க ட L�காவன%தி@43 ேகாப� அள+34 மீறி வ67 வி.ட7. ஆ9கைள 

அ�பDேய மட3கி ஓ.D3ெகா 9 ேபா)� ப+ 934	 அைட%7 வி.டா�. 
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ேகாப%தி$ அ6த ஆ9க	 யா5ைடயைவ எ�� Iட3 கவனி3கவி$ைல. அைவ 

ெபா�னியிFைடய ஆ9க	 எ�� ம.9� ெதாி6தி56தா$ அEவள+ 

நி�%தா.ச ய மாக� ப+ D$ அைட%தி53க மா.டா�. 

 

L�காவன%தி� தா.ச யம@ற இ6த3 காாிய%தினா$ ெபா�னி மணிய3கார� 

காK$ வி<6தேதாD$லாம$, L�காவன%தி@4% தி5�பி3 ெகா93க 

ேவ 9ெம�� ைவ%தி56த ஒ5 (பாையA� "த ட�" அ<7 ஆ9கைள 

மீ.93ெகா 9 வ6தா	. "L�காவனமா இ�பD- ெச)த7? பாவ�! எ�Fைடய 

ஆ9க	 எ�� ெதாி6 தி56தா$ ப+ D$ அைட%தி53க மா.டா�" எ�� 

நிைன%தா	. எ�பDேயா ஒ5 (பா) த ட�" அ<தா யி@�. அைவ 

ெபா�னியிைடய ஆ9க	 எ�� ெதாி6த7� L�காவன� த�Fைடய ேகாப%ைத 

நிைன%7� ெபாி7� வ56தினா�. "ஐேயா, ெபா�னி34 அநியாயமா) ஒ5 (பா) 

த ட� ைவ%ேதாேம !" எ�� மன� 7D%தா�. 

 

சில தின�க:34� பிற4 L�காவன� ெபா�னிைய3 க 9 ;�" தி5விழாவி� 

ேபா7 ெகா9%த (பாைய3 ேக.டா�. 

 

"(பாயா? ந$லா வா�கி34 [�க! க%தாி- ெசDயிேல ஆ9 வாைய வ-சி9-சி�F 

ப+ Dேல அைட- G.`�கேள! அ6த ஆ9கைள மீ.9 வர ஒ5 (பா) த ட� 

அ<ேதேன ! அைத யா� ெகா9�ப7? உ�க:34 நா� ெகா93க ேவ 9ெம�� 

ெவ-சி56த (பா) சாியா� ேபாயி9-G. வா�கின கடைன3 ெகா9%தி.ேட�. இனி 

எ�ைன (பா) ேக3காதீ�க " எ�� க D�பாக+� சிாி%7 ம<�பிA� 

Iறிவி.டா	. 

 

L�காவன� அ6த (பா) தி5�பி வரவி$ைலேய எ�� வ5%த�படேவ யி$ைல. 

அத@4� பதிலாக� ெபா�னியி� சாம�%திய%ைதA� சா7�யமான ேப-ைசA� 

க 9 அதிசய�ப.டா�. 

 

அவ� ஏ@ெகனேவ ெபா�னியி� மீ7 ைவ%தி56த அ�" இ�ேபா7 

ப�மட�காயி@�. ெபா�னிைய எ�பDA� மண67 ெகா	ள ேவ 9ெம�� 

தீ�மானி%தா�. அ�பD% தீ�மானி34� ேபா7 ெபா�னி ம.9� தன343 கிைட3க 

ேவ 9ேம எ�� ேவ D3 ெகா டா�. 

 

சீ3கிரேம அவ� பிரா�%தைன பK%த7. தி5மண;� நட6த7. 

 



41 

 

அ�� ஆD கி5%திைக. L�காவன� [.9 உ%தர%தி$ ெவ4 நா.களாக ஒ5 

"7-ச.D ெதா�கி3 ெகா D56த7. அ7 ைக34 எ.டாத உயர%தி$ ஊசலாD3 

ெகா D56ததா$ அத@4	 எ�ன இ53கிறெத�பைத% ெதாி67 ெகா	ள� 

ெபா�னி இ%தைன நா.களாக அEவளவாக- சிர%ைத ெகா	ளாமK56தா	. 

தி`ெர�� அ�ைற3 ெக�னேமா L�காவன%தினிட�, "அ6த- ச.Dயிேல எ�ன 

இ534?" எ�� ேக.டா	. 

 

"அதிேல ஒ5 ெபாிய ரகசிய� இ534" எ�� ெசா$K� L�காவன� அ6த- 

ச.Dைய� "�னைகேயா9 பா�%தா�. அவ� அ�பD- சிாி%73ெகா ேட அைத� 

பா�3க+� ெபா�னி34 அ6த� பரம ரகசிய%ைத% ெதாி67ெகா	ள ேவ 9ெம�ற 

ஆவ$ ேம'� அதிகமாயி@�. 

 

”அ�பD�ப.ட ரகசிய� எ�ன?" எ�� ஆ%திர% ேதா9� ஆவேலா9� ேக.டா	. 

 

”உன34� என34� கKயாண� நட6தா$ தி5%தணி ;5க3 கட+:34 ஆD 

கி5%திைக ய�� - ஒ5 (பா) காணி3ைக ெச'%7வெத�� ேவ D3 

ெகா D53கிேற�. இ�ைற34 ஆD கி5%திைக யி$ேல?" எ�� ெசா$K3 

ெகா ேட L�காவன� ேமேல ஏறி உ%தர%திK56த ச.Dைய அவிH%73ெகா 9 

வ6தா�. ச.Dைய VD3 க.Dயி56த 7ணிைய அக@றி அதிK567 ஒ5 மJச	 

7ணி ;D-ைச எ9%73 கா பி%தா�. மJச	 7ணியி$ ஒ5 (பா) ;D-G� 

ேபாட�ப.D56த7. 

 

”ஆமா� ; எ�ைன%தா� ெபா$லாதவ	 எ�கிறீ�கேள? எ73காக அ�பD இ6த� 

ெபா$லாத ெப ைண3 க ணால� ெச)7 ெகா	ள� பிரா�%தைன ெச)7 ெகா	ள 

ேவ\�?" எ�� ெபா�னி ேக.டா	. 

 

”அெத�னேவா ெபா�னி! நீ ெபா$லாதவளா யி5� பத@காகேவதா� நா� 

உ�ைன3 கKயாண� ெச)7 ெகா	ள ஆைச�ப.ேட�. அ%7ட� நீ ெரா�ப- 

சாம�%தியசாKயாA� இ53கிறா). நீ ெக.D3காாியா யி5�ப7னா$தாேன எ� 

கடைன% தி5�பி3 ெகா93காத வைகயி$ ப34வமாக� ேபசி எ�ைன 

மய3கிவி.டா)? ;5க� கி5ைபயா$ கKயாண;� நட6த7. பிரா�%தைனைய- 

ெச'%த ேவ Dய நா:� வ6தி9-G" எ�றா� L�காவன�. 

 

"ெரா�ப சாி ; பிரா�%தைன34 ஒ5 (வா க.D ெவ-சி53கீ�கேள. அ7 எ�ன 

கண34?" எ�� ேக.டா	. 
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ெபா�னி இ�மாதிாி ேக.ட7� L�காவன%தி@4� பைழய ஞாபக�கெள$லா� 

வ67 நி�றன. 

 

அ6த3 கைத ெய$லா� ெபா�னி34 ஒ��விடாம$ நிைன+ப9%தி, ெபா�னி ! 

எ�னா$ தாேன மணிய3கார534 நீ ஒ5 (பா) அபராத� ெச'%தினா)? அத@4 

நா� தாேன காரண�? அ6த3 4@ற%734 ஈடாகேவ தி5%தணி ;5க3 கட+:34 

ஒ5 (பா) உ D ெச'%7வதாக ேவ D3 ெகா ேட�. அ�பD ேவ D3 

ெகா	:� ேபா7 நீேய என34 மைனவியாக3 கிைட3க ேவ 9ெம��� 

பிரா�%தி%73 ெகா ேட�. வா, இ�ேபாேத ேபாேவா�" எ�� ெசா$K, 

L�காவன� ெபா�னிAட� தி5%தணி ;5க3 கட+ைள% தாிசி3க� 

பிராயணமானா�. 

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

12. 12. 12. 12. க60க� க�ண�க60க� க�ண�க60க� க�ண�க60க� க�ண�    

 

ேதவ�க:� அGர�க:�, ;னிவ�க:� ெப ணாைச34 ஆளாகி யி534� ேபா7, 

ேகவல� நம7 பால ேகாபா$ ம.9� அ6த ஆைசயிK567 த�ப ;DAமா? ஒ5 நா	 

அவ� iனிமா+34� ேபா) வி.9 வ6தா�. பட� ;D67 ெவளிேய வ6தேபா7 ஒ5 

பி-ைச3கார� அவைர� பா�%73 ைகைய நீ.Dனா�. பாலேகாபா$ அவைன 

ல.சிய� ெச)ய வி$ைல. ெவ4 அல.சியமாக% த�Fைடய கா� நி�%த�ப.D56த 

இட%ைத ேநா3கி நட6தா�. 

 

அேத சமய%தி$ ெப க	 வ4�பிK567 ெவளிேய வ67 ெகா D56த சி%ரேலைக 

இைத� பா�%7 வி.9, பாலேகாபாலனி� க5மி%தன%ைத நிைன%7 ேயாசி%73 

ெகா ேட ெச�றா	. 

 

அவைள� பா�%7வி.ட பாலேகாபா$ த�;ைடய ெச)ைகைய3 4றி%7� ெபாி7� 

வ56தினா�. அடாடா! இ6த- சமய%தி$ இவ	 வ5வா	 எ�� ெதாி6தி56தா$ 

பி-ைச3காரF34 ஒ5 (பா ய$லவா ேபா.D5�ேப�? எ�� த�ைம% தாேம 

ெநா67 ெகா டா�. 

 

iனிமா3 ெகா.ைடயிK567 வ6த அ6த� ெப ணிFைடய அழகி$, 

அவ�த�;ைடய மன%ைத ஏ@ெகனேவ பறிெகா9%7 வி.D56த7தா� அத@43 

காரண�. 
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பாலேகாபா$ வசி%7 வ6த ெத5வி� ேகாDயி$ ெவ4 நாளாக ஒ5 [9 

L.ட�ப.93 கிட6த7. அைத- சாதாரண [9 எ�� ெசா$ல ;Dயா7. ஏற34ைறய 

ஓ� அர மைனைய� ேபாலேவ இ56த7. பாலேகாபா$ அ6த [.ைட விைல34 

வா�4வத@காக அத� ெசா6த3கார� யா� எ�பைத�ப@றி� "ல� விசாாி%73 

ெகா D56 தா�. அ�பD விசாாி%ததி$ அ7 ஒ5 ஸ� கெல3ட� [9 எ���, அவ� 

ெவளிWாி$ உ%திேயாக� ெச)7 ெகா D5�பதா$ [.ைட� L.D3 ெகா 9 

ேபாயி53கிறா� எ���, அவ5ைடய ஒேர ெப  சி%ரேலைக எ�பவைள- 

சீைம34� பD3க அF�பி யி53கிறா� எ��� விவர� ெதாி67 ெகா டா�. 

 

ஒ5 நா	 அ6த3 கெல3ட� [.9 வாசK$ 4திைர வ D ஒ�� வ67 நி�ற7. 

வ DயிK567 ஸ�கெல3ட� ெப  சி%ரேலைகA� வயதான ஒ5 மா7� வ67 

இற�கினா�க	. அவ	 சீைமயி$ பD%73 ெகா D534� ேபாேத அவ:ைடய 

தக�பனா5� தாயா5� இற67 ேபானா�க	. இ6த- ெச)திைய3 ேக.ட பிற4 

சி%ரேலைக34- சீைமயி$ இ5�"3 ெகா	ளவி$ைல. அ9%த க�பKேலேய ஏறி 

ஊ534� பிரயாணமானா	. ேநராக% த� அ%ைத [.ைட% ேதD- ெச�� 

ைகேயா9 அவைளA� அைழ%73 ெகா 9, தன34 அ�பா ைவ%7 வி.9�ேபான 

[.934 வ67 ேச�6தா	. அ�ைற34%தா� பாலேகாபாலF� அவைள ;த$ 

தடைவயாக� பா�%த7. அ�ேபாேத அவ:ைடய அழகி$ த�;ைடய மன%ைத� 

பறிெகா9%7வி.ட ேபால ேகாபா$, சா�பி9கிற ேவைளயி$ U�கி3ெகா 9� 

U�4கிற ேவைளயி$ சா�பி.93 ெகா 9 மி56தா�. "அவைள ம�பDA� எ�பD� 

பா��ப7? எ�ேக ச6தி�ப7? எEவா� ேபGவ7?" எ�ெற$லா� அ7 ;த$ V�� 

மாத காலமாக ஏ3க� பிD%73 கிட6தா�. அத@4� பிற4 இ�ேபா7 ம�பDA� அவ	 

த�ைன� பா�34� ேபா7 தானா இ6த- ேசா�ேபறி� பி-ைச3கார� ைகைய நீ.D% 

த�Fைடய க5மி%தன%ைத ெவளி�ப9%த ேவ 9�? 

 

சி%ரேலைகைய நாைள3ேக ச6தி%7 அவ:ட� ஒ5 மணி ேநரமாவ7 ேபசி% 

த�Fைடய எ ண%ைத% ெதாிவி%7வி9வ7 எ�� தீ�மானி%தா� பாலேகாபா$. 

 

பாலேகாபாலF34� ெப களி� 4ணாதிசய�க	 ஒ��� ெதாியா7. அவ534� 

பண� ச�பாதி3க%தா� ெதாிA�. அவ� த�;ைடய பதிைன6தாவ7 வயதிேலேய 

ெபா5ளீ.ட% ெதாட�கி வி.டா�. இ�ேபா7 வய7 ;�ப7Iட ஆகவி$ைல. 

இத@4	 ஒ5 ெபாிய "எ�ேட." 93ேக அதிபதி ஆகிவி.டா�. நீலகிாிமைல� 

பிரேதச%தி$ அவ534 பிர�மா டமான ”ேதயிைல எ�ேட." ஒ�� இ56த7. 

ச�3கா� இ�ேபா7 அ6த இட%ைத அழி%7 அைண3க.9 க.D வி.டா�க	. 

அத@காக� பாலேகாபா'34� பல ல.ச� (பா)கைள விைலயாக3 ெகா9%7 

வி.டன�. பாலேகாபாலF� கYட�ப.9- ச�பாதி%த7 ேபா7ெம�� ெமா%தமாக% 

தம343 கிைட%த பண%ைத ைவ%73ெகா 9 நி�மதியாக வாH3ைகைய நட%தி3 
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ெகா D56தா�. அவைர�ேபா$ அ6த வ.டார%தி$ ேதயிைல% ேதா.ட� ைவ%7� 

பண� ச�பாதி%த ேப�வழிக	 ேவ� யா5ேம இ$ைலயாைகயா$ ஊரா� எ$ேலா5� 

அவைர% ேதயிைல ராஜா எ�ேற அைழ3க% ெதாட�கினா�க	. ஆனா$ ேதயிைல 

ராஜாைவ% ெதாி6த ஆசாமிக:3ெக$லா� அவ� ஒ5 க5மி எ��� ெதாி6தி56த7. 

பி-ைச3கார�கேளா, ந�ெகாைட வMK� பவ�கேளா அவாிட� ேபா) ஒ5 மணி 

தானியேமா அ$ல7 ஒ5 ெச$லா3காேசா வா�கிவிட;Dயா7. இதனா$ அவைர- 

சில ேப� க5மி ராஜா" எ��� ெசா$K3 ெகா டா�க	. 

 

ஆனா$ அ�பD�ப.ட க5மி ராஜா சி%ரேலைக3காக எைதA� ெச)ய% 

தயாராயி56தா�. 

 

பாலேகாபா$ ம�தினேம சி%ரேலைகைய� பா�3க அவ	 [.ைட% ேதD- ெச�றா�. 

அதி5Yடவசமா)- சி%ரேலைக அ�ேபா7 தனியாக ேஸாபாவி$ சா)67 "%தக� 

பD%73ெகா D56தா	. அ7தா� சமயெம�� பாலேகாபா$ த�ைன�ப@றிA� 

த�Fைடய அ6தர�கமான அபி�பிராய%ைத�ப@றிA� அவளிட� ஒளி+ மைற+ 

இ�றி% ெதாிவி%73 ெகா டா�. 

 

சி%ரேலைக ஏ@ெகனேவ பாலேகாபாைல�ப@றிA� அவ5ைடய க5மி%தன%ைத� 

ப@றிA� அறி67 ைவ%தி56தா	. எனேவ அவ	, "நா� சீைம34� ேபா) வ6தவ	. 

எ�னா$ சி3கனமா யி53க;Dயா7. டா�பிக- ெசல+க	 என34 அதிக�. 

உ�க:ைடய பண� அநியாயமா)3 கைர67 ேபா4�. நீ�கேளா பாவ�, ெரா�ப+� 

ெச.டா யி53கிறீ�க	..." எ�� ஆர�பி%தா	. 

 

”சி%ரேலகா ! உன3காக நா� எ�Fைடய உட$, ெபா5	, ஆவி V�ைறAேம 

ெகா93க% தயாராயி534� ேபா7, பண6தானா ஒ5 பிரமாத� ? எ�ைன�ப@றி� பல 

ேப� பலவிதமா)- ெசா$Kயி5�பா�க	. அைதெய$லா� நீ நிஜெம�� 

ந�பிவிடாேத. நீ எ�பD ேவ 9மானா'� ெசலவழி%73ெகா	. அத@ெக$லா� 

நா� தயா�” எ�� ெசா$Kவி.9� பாலேகாபா$ அவளிட� விைட ெப@�3 

ெகா டா�. 

 

இ6த- ச�பவ%தி@4� பிற4, பாலேகாபா$ பண%ைத ஒ5 ெபா5.டாG 

நிைன3காம$ தான த�ம�க	 ெச)ய% ெதாட�கினா�. யா� வ67 எைத3 

ேக.டா'� சாிதா�; இ$ைலெய�� ெசா$லாத வ	ளலாக ஆனா�. ேகாயி$ க.ட 

ேவ 9மா? இ6தா5�க	 பண� ! ஏைழக:34 அ�னதானமா? இேதா இ53கிற7 

அாிசி V.ைட. அநாைத ஆசிரம� க.ட ேவ 9மா? ெரா�ப ந$ல காாிய� ! 
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பிDA�க	 ேநா.ைட! " எ�� ேக.டத@ெக$லா� பண%ைத எ9%7 [ச 

ஆர�பி%தா�. 

 

தி`ெர�� இ�பD பாலேகாபாலF34% த�ம சி6தைன ஏ@ப.9வி.டைத3 4றி%7 

ஊாி$ ேப-G வளர ஆர�பி%த7. எ6த3 காாிய%734� 4@ற� க 9பிD%73 

ெகா D534� சில ேப�வழிக	, பாலேகாபாலFைடய த�ம%734� ஏேதா 

மைற;கமான காரண� இ53க ேவ 9ெம�� ேபசி3 ெகா டா�க	. 

பாலேகாபா$ அைதெய$லா� சிறி7� ெபா5. ப9%த வி$ைல. ேம'� ேம'� 

அவ5ைடய த�ம%ைத�ப@றி� ப%திாிைககளி$ ெச)திக	 ெவளியாகி3ெகா ேட 

இ56தன. 

 

ஒ5 நா	 பாலேகாபா$ சி%ரேலைக3காக ைவர அ.Dைக ஒ�� வா�கி வ6தா�. 

க ைண� பறி34� அ6த ைவர நைக34 எ%தைன விைல ெகா9%தாேரா ெதாியா7. 

பாலேகாபா$ அ6த ைவர அ.Dைகைய எ9%73ெகா 9 சி%ரேலைகயிட� 

ெச�றா�. 

 

சி%ரேலைக "�னைக L%த ;க%7ட� பாலேகாபாைல வரேவ@� உபசாி%தா	. 

அ�ேபா7 யாேரா தன34 அறி;கமி$லாத ஒ5வ� அ�ேக உ.கா�6தி56தைத� 

பா�%த பாலேகாபாலF34 எ�னேவா ேபா$ ஆகிவி.ட7. இத@4	 சி%ரேலைக, 

"இவ� எ�Fைடய ப	ளி3Iட% ேதாழ� ; சீைமயி$ நா�க	 இ5வ5� ஒேர 

வ4�பி$ பD%73 ெகா D56ேதா�. இவ� ெபய� க�காதர� " எ�� 

அறி;க�ப9%தினா	. பாலேகாபாலF� க�காதரF� விள3ெக ெண) சா�பி.ட 

மாதிாி ;க%ைத ைவ%73 ெகா 9 ஒ5வைர ெயா5வ� பா�%73 ெகா டா�க	. 

 

சி%ரேலைகயிட� ேபச;Dயாம$ தவி%தா� பால ேகாபா$. அைத3 க ட அ6த 

வாKப� தானாகேவ அ6த இட%ைத வி.9 ந<வி ெவளிேய ெச��வி.டா�. 

பாலேகாபா$ நி�மதி� ெப5V-G வி.டா�. அ�"ற� தா� அவ534 வாயிK567 

ேப-G வ6த7. 

 

"சி%ரேலகா ! நா� ஒ5 வாரமா) ஊாி$ இ$ைல. இேதா பா�; இ6த அ.Dைகைய 

வா�4வத@காக எ�ெக$லா� அைல67 திாி6ேத� ெதாிAமா?" எ�� ெசா$K3 

ெகா ேட அ.Dைக ைவ%தி56த ”ெவ$ெவ." ெப.Dைய அவளிட� நீ.Dனா�. 

ெப.Dைய% திற67 பா�%த சி%ரேலைகயி� க க	 ைவர� ேபா$ பிரகாச-

மைட6தன. "ெரா�ப ந�றாயி53கிற7. என3காகவா வா�கி வ6தீ�க	?" எ�� 

ேக.டா	. 
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"ஆமா� ; உன3காகேவதா�. உ�Fைடய அழ434 இெத$லா� ஒ5 பிரமாதமா?" 

எ�றா� பாலேகாபா$. 

 

"நீ�க	 எ�ைன அள+34 மீறி� "கHகிறீ�க	. நா� அEவள+3ெக$லா� 

அ5கைதயி$ைல. இ6த அ.Dைகைய நா� எ�பD ஏ@�3ெகா	வ7? கKயாண 

விஷயமாக நா� எ6தவிதமான வா34�திA� ெகா93கவி$ைலேய?" 

 

”சி%ரேலகா ! நீ எ�ைன3 கKயாண� ெச)7ெகா	ள ம�%தா'� பரவாயி$ைல. 

இைத உன34� பாிசாக3 ெகா9%ேத தீ5ேவ�" எ�றா� பாலேகாபா$ 

 

"அ�பDயானா$ சாி " எ�� அ.Dைகைய வா�கி3 ெகா டா	 சி%ரேலைக. 

 

பாலேகாபா$ ம.ட@ற மகிH-சிAட� ெவளிேய வ6தா�. 

 

தி5மண விஷயமாக சி%ரேலைக எEவித உ�திA� Iற ;Dயா7 எ�� ெசா$KA� 

Iட� பாலேகாபாK� ந�பி3ைக சிைத67 ேபாகவி$ைல. எ�பDA� அவளிட�, 

தா� தயாள 4ண� பைட%தவ� எ�� ெபயெர9%7விட ேவ 9� எ�ற திடமான 

ல.சிய%7ட� இ56தா�. ஆனா$ க�காதரைன�ப@றி ம.9� அவ534 அD3கD 

நிைன+ வ6த7. அவனிட� பண� காG ஒ��� கிைடயாெத�� ம.9� அவைன� 

பா�%தேபாேத ெதாி67வி.ட7. பணமி$ வாதவைன- சி%ரேலைக மதி3கமா.டா	 

எ�ப7 ம.9� நி-சய�. அவேளதா� ெசா$Kயி53கிறாேள, தா� டா�^க- ெசல+ 

ெச)பவ	 எ��. அ�பD�ப.டவ	 க�காதரைன மண67 ெகா 9 எ�பD3 கால� 

த	ள ;DA� எ�� பாலேகாபா$ ேயாசி%தா�. 

 

சி%ரேலைகA� அEவிதேம ேயாசைன ெச)தா	. 

 

பாலேகாபா$ என3காக� பதினாயிர� (பா) ெகா9%த$லவா ைவர அ.Dைக 

வா�கி வ6தி53கிறா�? அவ� எEவள+ ெபாிய பண3காரராயி53க ேவ 9�? அவ� 

வா�கி3ெகா9%த அ.Dைகைய வி@றதினா$ அ$லவா இ%தைன நா	 கYடமி�றி 

ஜீவி3க ;D6த7? என3ெக�� அ�பா இ6த [.ைட% தவிர ேவ� ஒ5 ெசா%7� 

ைவ%7வி.9� ேபாகவி$ைலேய? க�காதரைன மண67 ெகா 9 கYட�பட 

எ�னா$ ;Dயா7. பாலேகாபாலைன மண67ெகா	ள ேவ Dய7தா�" எ�� 

;D+ ெச)தா	 சி%ரேலைக. 
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உடேன பாலேகாபாலைன� ேபா)� பா��பத@43 கிள�பினா	. 

 

ேவதைனAட� உ.கா�67 பலவா� ேயாசி%73 ெகா D56த பாலேகாபாலF34- 

சி%திரேலைகைய3 க ட7� ஆ-சாியமாக� ேபா)வி.ட7. 

 

சி%ரேலைகயி� ;க� வாDயி56தைத3 க ட பால ேகாபா$ அத@43 காரண� 

எ�னெவ�� விசாாி%தா�. "நீ�க	 என343 ெகா9%த ைவர அ.Dைகதா�" 

எ�றா	 சி%ரேலைக. 

 

”எ�ன, ைவர அ.Dைகயா?" எ�� ேக.9 வி.9� பாலேகாபா$ கடகடெவ�� 

வா) வி.9- சிாி%தா�. அவ� அ�பD- சிாி%ததி� காரண� ெதாியாம$ சி%ரேலைக 

விழி%தேபா7, அ7 ெதாைல67 ேபா) வி.டதா? ேபானா$ ேபாக.9�; இ6த அ@ப 

விஷய%73காக நீ வ56தேவ ேவ டா�" " எ�றா� பாலேகாபா$. 

 

”(பா) ப%தாயிர� ெகா9%த$லவா அைத வா�கினீ�க	!” 

 

"சி%ரேலகா ! உ� அழ434� 4ண%734� அைத� ேபா$ ஆயிர� அ.Dைக 

ேவ 9மானா'� வா�கி% த5ேவ�. நீ ம.9�..." 

 

சி%ரேலைக ஒ5 கண� ேயாசி%தா	. பிற4, ”எ� மன� மாறிவி.ட7. த�க:ைடய 

தாராள மன%ைதA� த�ம சி6தைனையA� க 9 த�கைளேய மண�பெத�� ;D+ 

ெச)7 வி.ேட�" எ�றா	. 

 

பாலேகாபா$ பரம ஆ-சாிய%7ட� அவைள உ@�� பா�%தா�. சி%ரேலைக ெசா�ன 

வா�%ைதைய அவரா$ ந�ப ;Dயேவ இ$ைல. 

 

"நிஜமாகவா, சி%ரேலைக!" 

 

"ஆமா�; நிஜமாக%தா� ெசா$கிேற�. அ6த% தாி%திர� பிD%த க�காதரைன நா� 

மண3க� ேபாவதி$ைல. எ�Fைடய ெசல+34� அவ5ைடய க5மி%தன%734� 

க.D வரா7" எ�றா	 சி%ரேலைக. 

 

பாலேகாபாலF34- சி%ரேலைக ெசா�ன வா�%ைத க	 சாியா)3 காதி$ 

விழவி$ைல. அத@4	 அவ5ைடய மன� 4ழ�பி� ேபா)வி.ட7. 
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"ஐேயா! சி%ரேலைகயி� மன%ைத மா@�வத@காக ைகயிK56த பண%ைதெய$லா� 

தான த5ம�க	 ெச)வதி '� டா�^க- ெசலவி'� தீ�%7 வி.ேடேன! இைத 

இ�ேபா7 சி%ரேலைகயிட� ெசா�னா$ எ�ன ெசா$வாேளா? எ�ன 

நிைன�பாேளா?" எ�� பாலேகாபா$ தவி%7� ேபானா�. 

 

ஆனா$ சி%ரேலைக34� தன34� தி5மண� ஆகிற வைரயி$ அவ� இ6த 

ரகசிய%ைத அவளிட� ெவளியிடேவ யி$ைல ! 

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

13. 13. 13. 13. க*த8# கவைல0#க*த8# கவைல0#க*த8# கவைல0#க*த8# கவைல0#    

 

ேபா�.மா�ட� ச�ப6த� பி	ைளயி� ப3க%7 [.D$ 4Dயி56தா� ர%தின 

;தKயா�. " எ�ேனா9 ச ைட ேபா9வத@காகேவ இ6த ;தKயா� இ�ேக 

4Dயி53கிறா�. ேபான ஜ�ம%தி$ இவ� என34- ச%75வா யி53க ேவ 9�. 

இ�ப+� ச%75. அ9%த ஜ�ம% தி'� அ�பD%தா� ேபா'�" எ�� 

ெசா$K3ெகா  D56தா� ;தKயா�வா	. அ ைட [.9- ச ைட மேகா@சவ� 

இ�பD நட67 வ6த7. 

 

ெபாிய ரா� - ராவண A%த�, பாரத A%த�, Dரா) A%த� இைவக:3ெக$லா� ஒ5 

ஜானகி, ஒ5 திெரௗபதி, ஒ5 ெஹல� இவ�க	 காரணமான7 ேபாலேவ ;தKயா� - 

பி	ைளவா	 A%த%734� அவரவ�க	 மைனவிமா�கேள காரண�தரானா�க	. 

# 

 

ஒ5 சமய� பி	ைளயி� மைனவி த ணிெய93க% ேதா.ட%7� ப3க� ேபானா	. 

அ�ேக கிண@ற ைட வி<67 கிட6த ஒ5 எ-சி$ இைலைய3 க 9 பிரமி%7� 

ேபானா	. அவ	 ைகயிK56த 4ட� தானாக ந<வி3 கீேழ வி<6த7. அEவள+தா� 

! "ைடைவைய வாி67 க.D3 ெகா டா	. 

 

ப3க%7 [.9 ;தKயா� மைனவிைய3 ைகைய% த.D3 I�பி.9, "உ�க	 [.9 

எ-சி$ இைலைய� ேபா9வத@4 எ�க ேதா.ட� தானா இட�?" எ�� ேகாபாேவச% 

ேதா9 ேக.டா	. 

 

;தKயா� மைனவி எ-சி$ இைலைய% த� [.9% ேதா.ட%தி$ தா� 

ேபா.டதாக+�, அ6த இைலைய� பி	ைள வா	 [.9 நா) வ67 எ9%73ெகா 9 

ேபா) அ�ேக ேபா.9வி.டதாக+� ெசா�னா	. 
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”எ�க	 [.9 நா) பிற%தியா� [.9 எ-சிைல- சா� பிடா7 " எ�� ஒேரயDயா)� 

பதி$ Iறினா	 பி	ைளவா	 மைனவி. 

 

அத@4ேம$, "நா), ேப)" எ�� ேப-G வள�67 ச ைட பல%த7. ச ைடைய 

ஊரா� வ67 வில34�பD யாயி@�. 

 

இத@4� பிற4 பி	ைள வா:34� ;தKயா�வா:34� இைடேய ஒ5 ெபாிய 

அ3னி jவாைல [சி3ெகா D56த7. ஒ5வைரெயா5வ� அவமான�-

ப9%7வத@கான சமய%ைத ஆவேலா9 எதி�பா�%7 நி�றன�. ஒ5வ� மீ7 ஒ5வ� 

வத6திகைளA� வ�"கைளA� சி5YD%73ெகா ேடயி56தன�. 

# 

 

ச ைட நட6த ெகாJச நா.க:3ெக$லா� ;தKயா�வா	 அவ5ைடய ெப 9 

பி	ைளகைள ெய$லா� ஊாிேலேய வி.9வி.9- சி�க�L534� ேபா4�பD 

ஆயி@�. 

 

;தKயா� [.934� பி�"ற%தி$ விசாலமானேதா� ேதா.ட� இ56த7. 

 

அவ� ஊாிK56தவைர அ6த% ேதா.ட%தி$ க%தாி, ெவ ைட ;தKய ெசDக	 

ேபா.93 கா)கைள- சா4பD ெச)7 வ6தா�. ஆனா$, அ6த% ேதா.ட நில� 

ச�ப6தமாக ஏேதா ஒ5 வியாjய;� இ567 வ6த7. 

 

;தKயா� ஊைர வி.9� ேபான7�, ேதா.ட%ைத3 கவனி3க% த3க ஆளி$லாம@ 

ேபாயி@�. யா� 4ழி ெவ.9வ7? யா� பா%தி க.9வ7? யா� ெசD ைவ�ப7? யா� 

த ணீ� இைற�ப7? 

 

;தKயாாி� மைனவி அவ� ஊ5343 கிள�"� ேபா7, ேதா.ட� பாழா)வி9ேம, 

இத@4 எ�ன ெச)வ7? எ�� ேக.டா	. அத@4 ;தKயா� அவ	 காேதா9 

காதா) அைர மணி ேநர� ஏேதா ரகசியமாக- ெசா$K வி.9� ேபானா�. 

 

;தKயா� ஊைரவி.9� ேபான7 ேபா�.மா�ட� ச�ப6த� பி	ைள343 ைகயி$ 

இர 9 ேத�கா) உைட%73 ெகா9%த மாதிாி இ56த7. ;தKயா� [.93 49�ப 

வ�"கைளெய$லா� அறி67 ெகா	ள- ச6த��ப� வா)%த த$லவா? 

"சி�க�LாிK567 ;தKயா� த� மைனவி34 எ<7� கDத�கைள எ$லா� பிாி%7� 



50 

 

பா�%தா$ ;தKயா� 49�ப ரகசிய�கெள$லா� இனி ெவளி�ப.9� 

ேபா4ம$லவா?" எ�� நிைன%7 ஆன6தமைட6தா�. 

 

ச�ப6த� பி	ைள எ ணியபD ஒ5நா	 சி�க�LாிK567 ;தKயா� [.934 ஒ5 

கவ� வ6த7. ேபா�. மா�ட� உடேன அைத எ9%73 ெகா 9 ேபா) ஒ5 தனி 

அைறயி$ ைவ%73 ெகா டா�. அவ5ைடய மா�" பட படெவ�� அD%73 

ெகா ட7. 

 

பிாி%7� பா�%த7� அ7 ர%தின ;தKயா5ைடய ைகெய<%தா யி5�பைத3க 9 

ச�ப6த� பி	ைள "ள கா�கித� அைட6தா�. 

 

சி�க�L� 17-2-38 

 

"நா� சி�க�L534- ெசௗ3யமா) வ67 ேச�6ேத�. ஒ5 விஷய%ைத உ�னிட� 

ெவ4 நாளாக- ெசா$ல ேவ 9ெம�� இ56ேத�. 

 

நம7 ேதா.ட%தி$ ெரா�ப ஆழ%தி$ ஒ5 பாைனயி$ 2,000 (பா) ெவ	ளி 

நாணய�கைள� ேபா.9� ப%திரமா) VD ைவ%தி53கிேற�. அைத- சீ3கிர%தி$ 

யா534� ெதாியாம$ ேதா D எ9%73 ெகா	. அைத- ெச)வத@4 ;�னா$ 

ேபாk534� ேபா) ;னியா D34� Lைச ேபா.9 வி.9% தி5�பி வா. இ7 

ப3க%7 [.டா534% ெதாி6தா$ ெசா%7 ேபா)வி9�. ஜா3கிரைத ! பண%ைத 

எ9%7� ப%திர�ப9%தி வி9. 

 

இ�பD34, ர%ன ;தKயா�. 

 

இைத� பD%த7� பி	ைள ஓேடாD- ெச�� இ6த விஷய%ைத% த� மைனவி34% 

ெதாிவி%தா�. ஒ5வைர ஒ5வ� பா�%7- ச6ேதாஷ�ப.டன�. "(பா) இர டாயிர�" 

அ7+� அ6த ;தKயா5ைடய7. ஆஹா ! சாியானபD அக�ப.93 ெகா டா�. 

அைத நா� ேபா)% ேதா D எ9%73 ெகா	ள ேவ Dய7தா�" எ�� 

தீ�மானி%தன�. 

 

அ�� இரேவ அ9%த [.9 ;தKயா� ச�சார� ேபாk534 வ D 

க.D3ெகா 9 ேபானைதA� பா�%தன�. 

 

ம� நா	 இர+ ந9நிசி34ேம$ ;தKயா� [.9% ேதா.ட%தி$ பி	ைளவா:� 

ேவைலயா.க:� ம ெவ.D சகித� ேவைல ெச)7 ெகா D56தன�. 
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Gமா� ஐ�ப7 இட�களி$ 4ழிபறி%7� பா�%தா�க	. ;தKயா� கDத%தி$ 

க D56தபD "ைதய$ அக� படவி$ைல. ேதா.ட� ;<7� ெந9க� ப	ள� 

ெவ.Dயேத க ட பல�. 

 

பி	ைளயவ�க	 ெபாிய ஏமா@ற%7ட� ெபா<7 விDய ஐ67 மணி34- ேசா�67 

ேபா)� ப93கலானா�. 

 

இர 9 நா	 கழி%7 ;தKயாாி� மைனவி ஊாினி��� வ67 ேச�6தா	. ேதா.ட� 

ப3க� வ67 பா�3க, ேதா.ட%தி$ ஆழமா)� பல 4ழிக	 ேதா ட�ப.D56தன. 

அ�ெபா<ேத அவ:34 விஷய� "ாி67வி.ட7. 

 

த� "5ஷ� ரகசியமாக% த�னிட� ெசா$Kவி.9� ேபானபD அவ	 அ6த3 

4ழிகளி$ வாைழ3 க��கைள� பதிய� ேபா.9 வள�%தா	. 

 

வாைழ3க��க	 4' 4'ெவ�� தைழ%ேதா�கின. 

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

14. 14. 14. 14. ெப%ைண� ெப9றவ�ெப%ைண� ெப9றவ�ெப%ைண� ெப9றவ�ெப%ைண� ெப9றவ�    

 

ப	ளி3Iட%திK567 வ6த ேகாத டராம)ய� தம7 ேகா.ைட3 கழ@றி ஆணியி$ 

மா.Dனா�. 

 

உ	ேளயி567 ெவளிேய வ6த சைமயலைற% ெத)வ� அவைர� பா�%7, "இ6த 

வ5ஷ;� சீ.டாD நாைள3 கழி%7 விடாதீ�க	. மரகத%734 எ�பDயாவ7 

எ�ேகயவா7 நா' இட� அைல67 வர� பா�%73 ெகா 9 வா5�க	. ைவகாசி 

மாத%734	 அவ:343 க$யாண� நட6தாக\�. உ� ;....... நாைள3ேக "ற� 

ப9�ேகா!" எ�� க D�பான உ%தர+ ேபா.டா	. 

 

ேகாத டராம)ய� பதி$ ேபசவி$ைல. மைனவியி� உ%தர+�பD ம�தினேம 

Dர�4� ெப.D சகித� மா�பி	ைள ேதட3 கிள�பிவி.டா�. அவ5ைடய ந ப� 

ஆப%சகாயம)ய� 4�பேகாண%தி$ ஓ� இட� இ5�பதாக அD3கD ெசா$K3 

ெகா D56தா�. எனேவ, ேகாத ட ராம)ய� தம7 ந ப� ெசா�னபD 

4�பேகாண� ேபா) அவ� 4றி�பி.ட இட%ைதA� பா�%தா�. 

 

ஆப%சகாயம)ய� ெகா9%த விலாச%தி$ யா5ேம இ$ைல. அ6த இட%திK56தவ�  
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தி5ெந$ேவK34� ேபா) வி.டதாக% தகவ$ ெதாி6த7. எனேவ, ேகாத ட  

ராம)ய� தி5ெந$ேவK34� ேபானா�. தி5ெந$ேவKயி '� அவ�க	 

அக�படவி$ைல. அவ534 உ%திேயாக� மா@றலாகிவி.டதா$ D$K34� 

ேபா)வி.டதாக3 ேக	வி� ப.டா�. ேகாத டராம)ய� ெசலைவ- சிறி7� ல.சிய� 

ெச)யவி$ைல. 

 

ெப ைண� ெப@றவ�க	 ெசலைவ� பா�%தா$ ;DAமா? D$Kைய ேநா3கி� 

பயணமானா�. D$K34� ேபாA� காாிய� ஆன பாD$ைல. காரண� இவ� ேதD� 

ேபான மனித� D$KயிK567 ப�பா)34� ேபா)வி.ட7தா�. உடேன 

ப�பா)343 கிள�பினா�. ந$லேவைளயாக, ஆப%சகாயம)ய� 4றி�பி.ட ஆசாமி 

ப�பாயி$ அக� ப.டா�. 

 

ேகாத டராம)ய� அவைர3 க 9, தா� வ6த விவர�கைள- சா�ேகாபா�கமாக3 

Iறி ;D%தா�. 

 

பி	ைள [.93கார� அத@4ேம$, "ெப \34� பாட% ெதாிAமா? வயG எ�ன? 

வரத.சைண எ%தைன?" ;தKய விவர�கைள ெய$லா� அறி67 ெகா டா�. பிற4 

ேகாத டராம)ய�, "பி	ைளைய நா� பா�3கலாேமா?" எ�� ேக.டா�. 

பி	ைளயா? அவ� ெச�ைன� ப.Dன%தில$லவா இ53கிறா�!" எ�றா� 

பி	ைளைய� ெப@றவ�. 

 

ேகாத டராம)ய�, "எ�ேக? ெச�ைன� ப.Dன%திலா?" எ�� ேக.டா� 

U3கிவாாி� ேபா.டவரா). 

 

"ஆமா�; ெச�ைன� ப.Dன%தி$தா� ; ஜா�j ட+னி$ பி	ைளயா� ேகாயி$ 

ெத5வி$ இ53கிறா�" எ�றா� பி	ைள [.93கார�. 

 

ேகாத டராம)ய534 ஆ-சாியமாயி56த7. பி	ைளயா� ேகாயி$ ெத5வி$ 

இ534� பி	ைளைய% ேதDயா இ%தைன ஊ�க	 அைல6ேதா�? நா� இ53கிற 

ெத5+34� ப3க%தி$ அ$லவா இ53கிற7 பி	ைளயா� ேகாயி$ ெத5? அ6த� 

ைபய� யாராக இ53கலா� ? எ�ெற$லா� ேயாசி3கலானா�. 

 

ெச�ைன34 அவ� வ67 ேச�6த7� மைனவிைய3 I�பி.9, "அநாவசியமா)  
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எ�ைன ஊெர$லா� அைலய ைவ%தாேய? கைடசியி$ பி	ைள ெவளிWாிலா  

அக�ப.டா�? பி	ைளயா� ேகாயி$ ெத5வி$ அ$லவா ஒ5 ைபய� 

இ53கிறானா�? அவைன3 க 9 பிD�பத@4 D$K34� ப�பா)34� அைலய- 

ெசா�னாேய!" எ�றா�. 

 

”பா�%தயள� ? இ�பD நா' இட� ேபா) அைல6தா$ தா� பி	ைள கிைட�பா� 

எ��தா� நா� ;தKேலேய ெசா�ேனேன?" எ�� பிரமாதமாக� ெப5ைம 

யD%73 ெகா டா	 ேகாத டராம)ய� மைனவி. 

 

பி	ைளயா� ேகாயி$ ெத5வி$ இ56த பி	ைள ேவ� ஒ5வ5� இ$ைல. 

ப	ளி3Iட%தி$ ேகாத டராம)யாிட� வாசி%73ெகா  D56த சாPா% 

G6தரராம� எ�கிற பி	ைளதா�! அடாடா ! நம7 வ4�பிேலேய வாசி%73 

ெகா D56த G6தரராமF3காக எ�ெக$லா� G@றி அைல6ேதா� எ�பைத 

நிைன%7� பா�34� ேபா7 ேகாத டராம)ய534 ஆ%திர;� அவமான;மா 

யி56த7. 

 

இEவள+ Uர� த�ைன அைல3கழி%த G6தரராமF34 அவரா$ எ�ன த டைன 

ெகா93க ;DA� ? தம7 ெப ைணேய அவF34 தி5மண� ெச)7 ைவ%தா�! 

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

நவகாளி யா+திைரநவகாளி யா+திைரநவகாளி யா+திைரநவகாளி யா+திைர    

 

"[.934	ேளயி567 ஒ5 பலகணி வழியாக� பா�%தா$, அ6த� பலகணியி� 

அள+ தா� ெவளிேய ெதாிA� எ�ப7 கிைடயா7, சி� ன� பலகணியி� வழிேய 

ெவ4 Uர� பா�3கலா�.  அ7ேபாலேவ "சாவி" இர 9 தின�கேள கா6திAட� 

இ56த ேபாதி'� பலகணி வழியாக� பா��ப7 ேபால� பா�%7 மகா%மாவி� 

நவகாளி யா%திைர ;<வைதAேம க ேணா.ட மி.9 எ<தியி53கிறா�. ெவ4 

ரசமாக+�, எ<தி யி53கிறா�. 

 

இ6த �K$ உ	ள க.9ைரக	 ெவ�� நைக- Gைவ க.9ைரக	 அ$ல; ெவ�� பிர 

யாண3 க.9ைரக	 அ$ல ; சாி%திர%தி$ இட� ெபறேவ Dய ;3கிய நிகH-சிைய� 

ப@றிய தா�மிக3 க.9ைரக	 ; இல3கிய� எ�� ெசா$வ த@4ாிய ரசமான 

க.9ைரக	." 

 ரா. கி5YணV�%தி  * க$கி " 

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


