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1. 1. 1. 1. சிற��� பாி	 சிற��� பாி	 சிற��� பாி	 சிற��� பாி	 : : : : அன�த ேதவஅன�த ேதவஅன�த ேதவஅன�த ேதவ    ச�மாச�மாச�மாச�மா    
((((அ�ஸாமிய� கைதஅ�ஸாமிய� கைதஅ�ஸாமிய� கைதஅ�ஸாமிய� கைத))))    

 
எ�ன ேமாசமான ைபய�! அவைன உைத�க ேவ ,ய� தா�, ம#ற� 
ைபய�கேளா' அவ� ச ைட ேபா'வ� ப#றிC4 அதிக4 ேக	வி� ப'கிேற�. 
அவைன� D�பி' உடேன. "ேமாக�! ஏE ேமாக�!" தைலைம ஆசிாிய� த� 
பிFைன D�பி/டா�. அவ� �ர�� ெவ,�ைப� ேக/ேட, தைலைம ஆசிாிய� ெவ� 
ேகாபமாக இ��கிறா� என ேமாக� �ாி�� ெகா டா�. உ	ேள விைர��, "எ�ன 
ஐயா?" எ� பணி7ட� ேக/டா�. 
 
"சீ�கிர4 ேபாE ஐ�தா4 வ��� தபைன� D/, வா" எ� அவ� க/டைளயி/டா�. 
 
தப� ப�மணி கிராம�தி� �மா.தாவான ர�தனி� இர டாவ� மக�. 
ேதா#ற�தி� ெம��தி��பிH4 பலசா�. ச# க�� நிற4. ஒளி நிைற�த க க	 
ெகா டவ�. ப,�பி� ெக/,. ஆனா�, J/,@4 ெவளியி@4 சதா ஏதாவ� 
விஷம�தன3க	 ெசE� வ4பி� சி�கி� ெகா	வா�. அவனாக வ�யK ச ைட��� 
ேபாகமா/டா�. ஆனா� யாராவ� அவைன வ4��� இ<�தா� பதில, ெகா'�க 
அவ� தய3�வதி�ைல. த� வய�� ைபய�களிைடேய அவேன தைலவ�. 
அவ�கL�காக� பாி�� அ,த,யி� இற3க அவ� எ�ப74 தயாராக இ��தா�. 
அவ� பிரபலமானவ�. அவ� சகா�க	 அவைன மதி�தா�க	. 
 
கிராம�தி� ஆர4ப�ப	ளியி� க# ",�த�4, தய� பதிைன�� ைம�கL�� 
அ�பா� உ	ள உய�நிைல�ப	ளி��� ேபானா�. த� மாமா7ட� ஒ� வ�ட4 
த3கியி��தா�. மீ '4 ஊ��� வ�� அவ� ஞானOட4 உய�நிைல� ப	ளியி� 
ப,�கிறா�. ஊாி���� ஒ�றைர ைம� >ர�தி� இ��கிற� அ�. 
 
அவ� ஞானOட�தி� ேச��� ஒ� மாத4 தா� ஆகிற�. அத#�	 அவ� மீ� ஒ� 
�#றKசா/' வ��வி/ட�. ப�மணி கிராம�தி� கைட�கார� ஹர� தைலைம 
ஆசிாியாிட4 "ைறயி/டா�. தபH4 பல சிவ�கL4 ேச��� "�தின4 மாைலயி� 
அவ� கைடமீ� க#கைள Jசினா�க	; அவ� தவ எ�74 ெசEயவி�ைல; தப� 
தா� அ� �4ப@��� தைலவ� எ� Dறினா�. 
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தப� பிFHட� வ�� ேச��தா�. தைலைம ஆசிாியைர� பய��ட� பா���� 
தைல�னி�� நி�றா�. அவ� பிர4ைப ஆ/,ய வா "நீ தாேன தப�?" எ� 
அத/,னா�. 
 
"ஆமா4 ஸா�" எ� தப� பணி7ட� ெசா�னா�. 
 
கைட�காரைன� கா/,, "இவைர உன��� ெதாிCமா?" எ� தைலைம ஆசிாிய� 
ேக/டா�. 
 
"ெதாிC4 ஸா�. எ3க	 ஊ�� கைட�கார�." 
 
" சாி. ேந# மாைல நீC4 உ� ந ப�கL4 D, இவ� கைட மீ� க�ெலறி�த� 
உ ைமதானா?" 
 
"ஆமா4 ஸா�. நாH4 ர�தH4 ம#4 சில�4 இவ� கைடமீ� க�விசிய� உ ைம 
தா�." 
 
"ஏ�? ஏ� அ�ப,K ெசEதாE, ெசா�@" எ� தைலைம ஆசிாிய� "ழ3கினா�. 
 
"ஐயா, இவ� ஏE�கிறா�. அதிக விைல வா3கி� ெகா ', சாமா�கைள� 
�ைறவாE� த�கிறா�. ேம@4, இவ� ��ரக� தா	 ைப ஒ�ைற 
உபேயாகி�கிறா�. அத� அ,யி� கன�த தா	க	 ஒ/, யி��கி�றன. ேந# 
"�தின4 நா3க	 இவனிட4 ஒ� கிேலா ப��� வா3கிேனா4. J/,� அைத 
நி�தேபா� எ Pா கிரா4 தானி��த�. ைபயி���த தா	 ஐ4ப� கிரா4 
கனமி��த�. Q#ைற4ப� கிரா"�� நிைவயி� க	ள�தன4 ெசEதி��கிறா�. 
இ� ஊ� "<�4 ெதாி�த விஷய4. ேந# இைத நா� இவனிட4 ேக/ேட�. இவ� 
ஏசி எ�ைன ெவளிேய �ர�தினா�. அதனா� தா� நாH4 ம#றவ�கL4 இவ� 
கைட மீ� க�விசிேனா4." 
 
தைலைம ஆசிாிய� கைட�காரைன ேநா�கினா�. அவ� "க4 சிவ�தி��த�. 
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தைலைம ஆசிாிய� சிறி� ேநர4 ேயாசி�தா�. பிற� தப� ப�க4 தி�4பி, "அ�ப, 
இ��தா@4, நீ ெசEத� சாிய�ல. பிற� ெபா�ைளK ேசத�ப'��வ� தவ. 
கைட�கார� ஏமா#றினா�, அைத� கவனி�க ேவ ,ய� அர2 அ�ல� 
ஊ�ப=சாய�தி� ெபா�� ஆ�4. அ� உ� ேவைல இ�ைல. ைகைய நீ/'!" 
எ�றா�. தபH��� பிர4பினா� ஐ�� அ,க	 கிைட�தன, அவ� வ������ 
தி�4பிய�4, சக மாணவ�க	 அவைன ஒர�க ணா� பா���� ேக�யாகK 
சிாி�தா�க	. 
 
சில தின3கL��� பிற� இ�ெனா� ச4பவ4 நட�த�. அRவ/டார�தி� ெதா�ைல 
ெகா'�� வ�த ஒ� "ர/'� காைள ச4ப�த� ப/ட� அ�. அ� பலேபைர "/,� 
த	ளியி��த�. யாராவ� க4�ட� அைத ெந�3கினா� அ� அவ�கைள� தா��4. 
அைத� க ' அைனவ�4 பய�தன�. 
 
அ�த� காைளயி� ���க�தன4 தபனி� Jர�ைத� �ா ,ய�. "இ� இ� 
த,மாேட! நா� உ�ைன அட��கிேற�" எ� அவ� "னகினா�. ப	ளி 
இைடேவைளயி� ேபா� அவ� ஒ� க4�4 � '� கயி4 எ'��� ெகா ' 
ெம�வாக� காைளைய அHகினா�. கா�� நி�, சாியான சமய4 பா���, அத� 
"�� ேம� தாவி ஏறினா�. �திைர��� க,வாள4 மா/'வ� ேபா�, கயி#ைற� 
காைளயி� வாயி� திணி�தா�. காைள தி'�கி/'� திைக�த�. த� "�� ேம� 
இ��த கன�ைத உண��த�4 அ� கா�கைள உைத�க74 �	ளி� �தி�க74 
ெதாட3கிய�. ெதா�ைல த�பவைன உதறி� த	ளலா4 என எ ணி ேவகமாE 
பாE�� ஒ,ய�. இத#�	 ப	ளி இைடேவைள ",�த�. வ��� ஆர4பி�� 
வி/ட�. ஆனா� தப� காைளைய அட��வதிேலேய க��தாக இ��தா�. 
�	ளி��தி��4 "ர/'� காைளயி� "�கி���� கீேழ விழாதப, அவ� கயி#ைற 
இக� ப#றி� ெகா ' சமாளி�தா�. காைளயி� "�கி� த/,னா�. இ� 
காைள�� ேம@4 ெவறிF/,ய�. அ� ப	ளி வைளவிH	 பாE�த�. ஏழா4 வ��� 
அைற��	 ���த�. ஆசிாிய�4 மாணவ�கL4 பதறிய,��K சிதறின�. "/, 
ேமாதி� ெகா ' அைற�� ெவளிேய ஒ,னா�க	. பல� தவறி வி<�தன�. ஆசிாிய� 
ரஜனி சகாாியா ெவளியி� ஒ,� த�பினா�. ெவறி�தனமாE தாவி� �தி�த காைளயி� 
ெகா4�க	 ப/' ச�ன� க ணா,க	 உைட�� ேபாயின. இதியி�, 
மிர 'வி/ட காைள அர ' கதறி ப	ளி ைமதான�தி#� ஒ,� த	ளா, வி<�த�. 
சில கண3களி� �	ளி எ<�த�. தி�4பி� பா��காமேல த�பிேனா4 - பிைழ�ேதா4 
எ� பாE�� ஒ,ய�. 
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ஆகேவ, தப� ேபாி� ம#ெறா� �#றKசா/' வ�த�. இ4"ைற ஆசிாிய� ரஜனி 
சகாாியா "ைறயி/டா�. தைலைம ஆசிாிய� ேகாப�தா� ெவ� டா�. அ�த� 
ைபய� ஒயாத ெதா�ைலயாக, ெதா�தர7 த�பவனாக இ��கிறாேன. மாணவ�க	 
ம/'மி�றி, ப	ளி� க/,ட"4 பாதி�க�ப/,��கிற�. அவ� தபைன மீ '4 
வரவைழ�தா�. 
 
பணியா	 ேமாகேனா' தப� வ�தா�. அவைன� க ட�4 தைலைம ஆசிாியாி� 
ேகாப4 ெபா3கிய�. 
 
"நீ ஒ� �Sட� ஏ� அ�த� காைளைய நீ வ��பைற��	 ஒ/,னாE?" எ� 
பிர4ைப ஆ/,�ெகா ேட அவ� ேக/டா�. 
 
தைல�னி�� நி�ற தப� ெசா�னா�: "ஐயா, நா� அ�த� காைளைய வ�����	 
ஒ/டவி�ைல. அைத அட��வத#காக நா� 
 
அத� "�கி� சவாாி ெசEேத�. அ� சடாெர� அைற��	 பாE�� வி/ட�." 
 
“ப	ளி ேநர�தி� காைளK சவாாி ப P4ப, உன�� யா� ெசா�ன�? ைகைய 
நீ/'." 
 
தப� தைலைம ஆசிாியாி� பிர4பா� பதிைன�� அ,க	 ெப#றா�. அவ� 
சகமானவ�க	 மீ '4 சிாி��� ேக� ெசEதா�க	. ப	ளி�Dட�தி� ெக/ட 
ைபய� எ�ற ப/ட4 அவH��� கிைட�த�. ெவ� சீ�கிரேம ப	ளியி� ஒ� 
2#றறி�ைக விட�ப/ட�. அ� Dறிய�: ஐ�தா4 வ��� தப� ஏழா4 வ��பிH	 
ஒ� காைளைய ஒ/,, ஆசிாியைரC4 மாணவ�கைளC4 நிைல�ைலயK 
ெசEதத#காக74, ச�ன� க ணா,கைள உைட�தத#காக74, பதிைன�� 
பிர4ப,க	 ப/டா�. ேம@4 நSட���� ஈ'க/ட %. 25 அபராத4 விதி�க� 
ப/,��கிறா�. இனிC4 இ�ேபா� �#ற4 ஏேதH4 ெசEதா� தப� 
ப	ளியி���� நீ�க�ப'வா� எ� அ� ",�தி��த�. சில ைபய�க	 எKசி� 
���4 சா�கி� வ���கைள வி/' ெவளிேய வ�� தபைன ேநா�கி� பழி��� 
கா/,ன�. 
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அேத தின4 மாைல, தைலைம ஆசிாிய� J' தி�4பி, ேதநீ� ப�கிவி/', உலா 
கிள4பினா�. இ� அவர� தினசாி� பழ�க4. அவ� தி�4பி�ெகா ,��த ேபா� 
இ�	 கவி�த�. அRேவைளயி� ப	ளியி� ெக/ட ைபயைன அவ� பா��தா�. ஒ� 
கிழ� பிKைச�காாியி� ைகைய அவ� ப#றியி��தா�. அவள� பிKைச� Dைடைய 
த� தைலயி� 2ம�� வ�தா�. அவன� வ��ைபK ேச��த இர ' ைபய�க	-
ப,�பி� "த�ைமயான நேரH4 மேகஷச4-அவைன� ேக� ெசEதப, அ�கி� 
நட�தா�க	. கிழவி��� க'ைமயான ஜூர4. அவளா� நட�கேவ ",யவி�ைல. 
அ�நிைலயி� DைடையK 2ம�ப� எ�ப,? கிழவியி� சிரம�ைத� க ட தப�, 
அவ	 Dைடைய� த� தைலமீ� ைவ��� ெகா ', அவ	 ைகைய� பி,�தப,, 
"பா/,, எ�ைன� பி,��� ெகா	. நா� உ�ைன உ� இட����� D/,� 
ேபாேவ�" எ�றா�. 
 
நேரH4 மேகஷ4 தைலைம ஆசிாியைர� க ட�4 வண�க4 ெதாிவி�தா�க	. 
தபைன� ேக�யாக� பா��� "வ��தா�க	. தபனி� ெக/ட ெசய� ஒ�ைற 
அவேர ேநர,யாக� பா���வி/டா� எ�ற மகி?Kசி அவ�கL�� ஆசிாிய� கிழவிைய 
விசாாி�தா�. தப� தன�� உதவி �ாிய "�வ�தைத அவ	 விவாி�தா	.�ர� 
ந'3க, அவ	 தபைன� கா/,, இ�த அ�ைம� பி	ைள வ�திராவி/டா�, நா� 
இ�H4 ெத�விேலேய வி<�� கிட�ேப�. கட7	 அவைன� கா�பா#ற/'4. நா� 
சிரம�ப'வைத இ�த இர ' ைபய�கL4 பா��தா�க	. ஆனா� உதவவி�ைல. 
உதவி�� வ�த அ�ைம� பி	ைளைய� ேக� ெசE� ெகா ,��கிறா�க	. கிழவி 
�K2விட� திணறினா	. தைலைம ஆசிாிய� நேரைனC4 மேகைஷC4 ஏசி கிழவிைய 
அவ	 இட�தி� ெகா 'வி'4ப, அவ� தபைன ேக/'� ெகா டா�. 
 
இர ' வார3கL���பிற� ஒ� நா	, தைலைம ஆசிாிய� உலா� ேபாEவி/' J' 
தி�4�4 ேவைள வழியி�, "ர/'� காைள ஒ� கா� "றி�� கீேழ கிட�பைதC4, 
அத� அ�கி� தப� ம ,யி/' இ��பைதC4 க டா�. அவ� காைளயி� 
அ,ப/ட கா@�� ஏேதா ம��� தடவி, க/' க/,� ெகா ,��தா�. அவ� 
க களி� நீ� வழி�த�. தைலைம ஆசிாிய� ெந�3கி வ�� நி#க74 அவ� தி'� 
கி/டா�. கர4 D�பி அவைர வண3கினா�. "நீ இ3ேக எ�ன ப PகிறாE, 
தப�? " எ� அவ� ேக/டா�. 
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"ஐயா, யாேரா சில �Sட� ைபய�க	 காைளயி� காைல "றி�தி��கிறா�க	. அ� 
ெரா4ப ேவதைன�ப'கிற�. ஐயா, ஊைம� பிராணிகைள வைத�ப� தவ 
இ�ைலயா?" எ�றா� தய� வ��தமாE. 
 
"அ�ெறா� நா	 இேத காைளமீ� தாேன நீ சவாாி ெசEதாE; இ� �Sட மி�க4, 
இைத அட�க ேவ '4 எ� ெசா�னாேய? இ� இ� உ� பா�ைவயி� ந�ல 
பிராணியான� எ�ப,?" 
 
"ஐயா, இ� ெகா,ய மி�கமாக� தா� இ��த�. ஆனா�.நா� சவாாி ெசEத நா	 
"த� இ� தி��திவி/ட�. மனித�கைள "/'வைத வி/'வி/ட�. அ�ேதா', 
அவ�கL�� வழிவி/' ஒ�3கி� ேபாகிற�. இைத அவ�க	 அ,�தி��க� Dடா�. 
இ� மிக74 ேவதைன�ப'கிற�. நா� சில ��ைககைள ெம� அ�த� Dைழ 
ைவ��, அ,ப/ட கா@��� க/' ேபா/,��கிேற�. அ� காய�ைத� 
�ண�ப'��4 எ� எ� அ�பா ெசா�ல� ேக/,��கிேற�" என தய� 
ெசா�னா�. அ�த� காைள�காக அவH	 அHதாப4 நிைற��, அவ� க களி� 
நீ�. 
 
தைலைம ஆசிாிய� சி�தைனயி� ஆ?�� நி�றா�. பிற� தய� "க�ைத� பா��தா�. 
அவைன� பிாிய��ட� த/,� ெகா'�தா�. எ�74 ேபசா� நட�கலானா�. அவ� 
க க	 பனி�தி��தன. 
 
ஞானOட4 உய�நிைல� ப	ளியி� பாிசளி�� விழா நா	. ெகளஹா�தி க�Vாி 
ஒ�றி� "த�வ� விழா7��� தைலைம தா3க அைழ�க�ப/,��தா�. இ4"ைற, 
ப	ளியி� மிகK சிற�த நட�ைத உைடய மாணவH�� ஒ� விேசஷ� பாி2 
வழ3�வ� எ� தைலைம ஆசிாிய� ரO� ப�வா தீ�மானி�தி��தா�. �� 
Q�க	-மகா�மா கா�தி, ஜவாஹ�லா� ேந�, லா� பக>� சா.திாி ஆகிேயார� 
வா?�ைக வரலாக	-பாிசாக வழ3க�பட இ��தன.  
 
வ���களி� மாணவ�க	 விேசஷ� பாி2 ப#றி விவாதி�தன�. ஐ�தா4 வ��� நேர� 
ேக�யாE த� அ�கி� இ��த பாேபஷிட4 உர�கK ெசா�னா�. "உன��� 
ெதாிCமா பாேபS? ந�னட�ைத�� உாிய பாி2 தபH��� தா�" எ�. 
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எ�ேலா�4 சிாி�தா�க	. தபனி� "க4 ெவ/க�தா@4 அவமான�தா@4 சிவ�த�. 
Wமி பிள�� த�ைன வி<3காதா என அவ� எ ணினா�. 
 
விழா ெதாட3கிய�. தைலவ��� வரேவ#� நிக?�தபி�, ெசய� அறி�ைக ப,�தா�. 
பிற�, இைச, நடன4, கவி�ெபாழி7கைள மாண வ�க	 நிக?�தின�. தைலவ� உைர 
ெதாட��த�. ம#4 சில� ேபசின�. அ'��, பாி2க	 தர�ப/டன. பாி2 
ெப#றவ�க	 "க3களி� மகி?K சிC4 ெப�ைமC4 ெபா3கின. விேசஷ� பாி2 
அறிவி�க�பட அைன வ�4 ஆவேலா' கா�தி��தன�. தைலைம ஆசிாிய� 
ெதாிவி�தா�: "மா � மி�க தைலவ� அவ�கேள, சீமா/,கேள, சீமா�கேள! சிற�த 
ப �	ள மாணவH�� உாிய விேசஷ�பாி2 5-4 வ��ைபK ேச��த தி�. தப� 
ஹஸாாிகா7�� அளி�க�ப'4" எ�றா�. 
 
ஆசிாிய�கL4 மாணவ�கL4 திைக�பைட�தா�க	. நேர�, பாேபS இ�வ� 
"க3கL4 விசி�திரமாE மாறின. தபH��� த� கா�கைள ந4ப ",யவி�ைல. 
எ<�� ெச� பாிைச� ெபவத#� அவH��� �ணி7 வரவி�ைல. தைலைம 
ஆசிாிய� தி�4ப74 அறிவி�தா�. தப� �மா� ஹஸாாிகா, 5-4 வ��� அவ� தைல 
2ழ�ற�. இ� உ ைம தானா? ப	ளியி� ெக/ட ைபய� என� க�த�ப/ட 
அவH�கா சிற�த ப ���ாிய பாி2 தப� எ<�தா�. தைலவாிட4 ேபாE, வண�க4 
Dறி, பாிைச வா3கினா�. 
 
வயதான பிKைச�காாி�� தய� உதவியைதC4, அ,ப/ட காைள��K சிகிKைச 
ெசEதைதC4 தைலைம ஆசிாிய� விவாி�தா�. அவ� த� ெசா�த� பண�தி���� 
ஐ�� %பாC4 தயH�� அளி�தா�. ைகத/ட� ஒைசயா� ம டப4 அதி��த�. 
 
தபனி� க களி� ஆன�த� க ணி� ஒளிாி/ட�. 
----------- 
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2. 2. 2. 2. பசி�த மர� பசி�த மர� பசி�த மர� பசி�த மர� ----    ஸ�யஜி� ரா�ஸ�யஜி� ரா�ஸ�யஜி� ரா�ஸ�யஜி� ரா�    
((((வ�காளி� கைதவ�காளி� கைதவ�காளி� கைதவ�காளி� கைத))))    

 
அைழ�� மணி மீ '4 ஒ��த�4 எ�னிடமி��� எாிKச� �ர� தானாகேவ 
எ<�த�. இத#�	 இ� நா�காவ� தடைவயா�4. இ� நிைலயி� அைமதியாக 
ேவைல ெசEவ� எ�ப,? கா��தி� கைட��� ேபாவதாக� Dறி வசதியாக ந<வி 
வி/டா�. 
 
நா� எ<�வைத நி�த ேந��த�. எ<�� ேபாE� கதைவ� திற�ேத�. அ3ேக 
கா�தி பா�ைவ நா� எதி�பா��கேவயி�ைல. 
 
"எ�ன ஆKச�ய4 வா3க, வா3க!" எ�ேற�. 
 
"எ�ைன� ெதாிகிறதா?” 
 
""த�� ச�ேதகமாக� தா� இ��த�." 
 
அவைர நா� உ	ேள அைழ�� வ�ேத�. இ�த� ப�� வ�ட கால�தி� அவ� 
ேதா#ற4 "#றி@4 மாறியி��த�. 1950 களி� இ�த மனித� Wத� க ணா,ேயா' 
அ.ஸா4 கா'களி� 2#றி அைலவ� வழ�க4 எ� ெசா�னா� இ� யா� 
ந4�வா�க	 அ3ேக அவைர நா� ச�தி�த ேபா� அவ��� கி/ட�த/ட ஐ4ப� 
வய�. ஆயிH4 தைலயி� ஒ� நைர கிைடயா�. அ�த வயதி� அவ��� இ��த 
ஆ�வ"4 ஆ#ற@4 எ�த இைளஞைனC4 நாண ைவ��4. 
 
"ஆ��கி/களிட4 உன�� அ�கைற இ�H4 �ைறயவி�ைலேய!" எ�றா� அவ�. 
 
எ� ச�ன�� ஆ��கி/ WKெச, ஒ� ைவ�தி��ேத�. ெவ� நா/கL�� "� 
கா�தி பா� த�த பாி2 அ�. ஆனா� அதி� என�� ஈ'பா' உ ' எ� 
ெசா�வத#கி�ைல. தாவர3க	 மீ� ஒ� ஆ�வ�ைத என�� அவ� 
ஏ#ப'�தியி��தா�. ஆனா� அவ� ெவளி நா' ெச�ற�4, ஆ��கி/க	 மீதி��த 
சிர�ைதைய நா� இழ�� வி/ேட�. ம#4 பல ெபா<� ேபா��களி@4 என�� 
ஊ�க4 இ�லா� ேபாயி#. இ�ேபா� எ�ைன ஈ���4 ஒேர விஷய4 எ� 
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எ<��தா�. கால4 மாறிவி/ட�. எ<திK ச4பாதி�க இய@4 எ�றாகியி��கிற�. 
எ� �� ��தக3களி� வ�வாைய� ெகா ' நா� எ� �'4 ப�ைத� 
கா�பா#ற� D'4. நா� இ�H4 ஆபி. ேவைலC4 பா��� வ�கிேற�. ஆனா@4, 
அைத வி/'வி/' எ� "< ேநர�ைதC4 எ<�வதி� ெசலவிட74 அRவ�ேபா� 
2#லா ெச� வர74 D,ய ஒ� கால�ைத நா� எதி�பா��தி��கிேற�. 
 
கா�தி பா� உ/கா��தா�. ச/ெட� அவ� உட� ந'3கிய�. 
 
"�ளி�கிறதா?" எ� ேக/ேட�. ச�னைல �,வி'கிேற�. இRவ�ஷ4 
க�க�தாவி� ந�ல �ளி�கால4..." 
 
"இ�ைல இ�ைல" எ� அவ� ம�தா�. அ,�க, இ�ேபா ெத�லா4 என�� 
ந'�க4 வ�கிற�. வயதாகி வி/ட�, இ�ைலயா? நர4பி� தள�Kசிதா�." 
 
அவாிட4 நா� எRவளேவா ேக/க ேவ ,யி��த�. கா��தி� வ��வி/டா�. 
அவைன� ேதநீ� தயாாி�கK ெசா�ேன�. 
 
"நா� ெரா4ப ேநர4 த3க மா/ேட�. எ� கா�தி பா� ெசா�னா�, "உ� 
நாவ�களி� ஒ�ைற� பா��ேத�. பதி�பக�தாைர� ேக/' உ� விலாச4 ெதாி�� 
ெகா ேட�. ஒ� காாியமாக� தா� நா� உ�ைன� ேத, வ�தி��கிேற�." 
 
"எ�ன ெசEய ேவ '4,ெசா�@3க	. ஆனா�, "த��. நீ3க	 எ�ப 
தி�4பின�க	 எ3ேக ேபாயி��தீ�க	? இ�ேபா� எ3ேக இ��கிறீ�க	? நா� 
எRவளேவா அறிய வி�4�கிேற�." 
 
"இர ' வ�ஷ3கL�� "� வ�ேத�. நா� அெமாி�காவி� இ��ேத�. இ�ேபா� 
பாராசா�தி� வகி�கிேற�." 
 
"பாராசா�?" 
 
"அ3ேக ஒ� J' வா3கியி��கிேற�." 
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"ேதா/ட4 இ��கிறதா?" 
 
"ஆமா4." 
 
"தாவர J' Dட?" 
 
கா�தி பா�வி� பைழய J/,� அ�ைமயான தாவர J' ஒ� இ��த�. 
அW�வமான ெச, வைகக	 அ3ேக உ '. அசாதாரண� தாவர இன3கைள அவ� 
எ�ப,K ேச��தி��தா�! ஆ��கி/களி� ம/'4 அப�, அப�ைத�� வைகக	 
இ��தன. அ4 மல�கைள� பா��� நி�றா� ெபா<� ேபாவேத ெதாியா�. 
 
பதி� D4 "� கா�தி பா� சிறி� தய3கினா�. 
 
"ஆமா4. தாவர வி'4 இ��கிற�." 
 
"அ�ப,யானா� இ�ப74 "� ேபாலேவ நீ3க	 தாவர3களி� அ�கைற 
ெகா ,��கிறீ�க	?"  
 
"ஆமா4." 
 
அைறயி� வட�றK 2வைர அவ� D��� கவனி�தா�. நாH4 அ�த� ப�க4 
பா��ேத�. ராஜ வ3க� �� ஒ�றி� ேதா�, தைலேயா' அ3ேக ெதா3கிய�. 
 
"அைத� ெதாிகிறதா?" எ� ேக/ேட�. 
 
"அேததா�. இ�ைலயா?" 
 
"ஆ4, காத�கி� இ��கிற �ைளைய� பா�3கேள�." 
 
"2'வதி� நீ ம�ன�. இ�ப74 அ�ப,�தாேன?" 



13 

 

 
ெதாியா�. சிறி� காலமாக நா� ேசாதைன ெசEயவி�ைல. நா� ேவ/ைடயா'வைத 
நி�தி ஏ< வ�ட3க	 ஆகி�றன." 
 
"ஏ�?" 
 
"2/ட� ேபா�4 எ� தா�. என��4 வயதாகிற� இ�ைலயா? மி�க3கைளK 2ட 
ேவ '4 எ� ேதா�றவி�ைல." 
 
"மர�கறி உ பவனாக மாறிவி/டாயா?" 
 
"இ�ைல." 
 
"பி�ேன எ�ன? 2'வ� எ�ப� ெகா�வ� ம/'ேம. ஒ� ��ைய, "தைலைய 
அ�ல� கா/ெட�ைமையK 2'கிறாE. அத� ேதாைல எ'��, தைலைய� பத4 
ப ணி, அ�ல� ெகா4�கைளK சீ��ப'�தி 2வாி� மா/,ைவ�கிறாE. உ� 
ெவ#றிகைள� க ' சில� விய�கிறா�க	. ேவ சில� பய�ப'கிறா�க	. உன�ேகா 
அைவ உ� இளைம� கால Jரசாகச3களி� சி�ன3க	. ஆனா� நீ ஆ/ைடC4 
ேகாழிையC4 ம#றைதC4 தி�கிற ேபா� எ�னாகிற�? நீ அவ#ைற� 
ெகா�வேதா' நி#பதி�ைலேய! ெம� 2ைவ�� ஜீரண"4 ப ணிவி'கிறாE. 
இ� ெரா4ப ேமலான காாியேமா?" 
 
நா� ெசா�வத#� எ�7மி�ைல. கா��தி� ேதநீ� ெகா ' த�தா�, கா�தி பா� 
சிறி� ேநர4 அைமதியாக இ��தா�. ேதநீ�� ேகா�ைபைய எ'�பத#� "� அவ� 
மப, ந'3கினா�. ஒ� வாE உறி=சிவி/' அவ� ெசா�னா�: "இய#ைகயி� 
அ,�பைட விதிேய இ�தா�. ஒ� பிராணி ம#ெறா�ைற� தி�ன ேவ '4. அைத 
ேவெறா� வி<3�4. அேதா அ3ேக ெபாைமயாE� கா�தி���4 ப��ைய� 
பா�" 
 
கி3 அ�/ ேகா கால ட���K ச# ேமேல ஒ� ப��, WKசி ஒ�ைற� 
க ெகா/டா� பா��தி��த�. நா3க	 அைத� கவனி�ேதா4. அ� "த�� 
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அைசயாதி��த�. பிற� ெம�வாக, எKசாி�ைகேயா' அைச�� "�ேனறிய�; 
",வி� ஒேர பாEKச�� அ�த� WKசிைய� பி,��வி/ட�. 
 
"அ�ைம!" எ� கா�தி பா� Dறினா�. அத� சா�பா/'�� இ� ேபா�4 உண7. 
உண7 தா� வா?�ைகயி� ஜீவாதார4, ��க	 மனிதைர� தி�கி�றன. மனித�க	 
ஆ'கைள� தி�கிறா�க	, ஆ'க	 அைவ எைத� தா� தி�னவி�ைல; இைத 
சி�தி�க� ெதாட3கினர� அநாகாிகமாக74 �ராதனமாக74 ேதா�4. ஆனா� 
பிரப=ச�தி� இய�கவிதிேய இ�தா�. இதி���� த�ப",யா�. இ�த இய�க4 
நி�வி/டா�, சி�S,ேய நி� ேபா�4." 
 
"மர�கறி உண7 சா�பி'வதனா� ந�ல நிைல ஏ#படலா4." எ�ேற�. 
 
"யா� ெசா�ன� இைலகL��4 காEகறிகL��4 உயிாி�ைல எ� 
நிைன�கிறாயா?" 
 
அவ#��4 உயி� உ '. நீ3கL4 ஜகதீS ேபாஸு4 அைத என��� க#� 
த�தீ�க	. ஆனா@4 அ� ேவவித வா?�ைக தாேன? தாவர3கL4 பிராணிகL4 
ஒேர ரகமானைவ இ�ைலேய" 
 
"அைவ வி�தியாசமானைவ எ�றா எ PகிறாE?" 
 
"இ�ைலயா பி�ேன? ேபத3கைள� பா�3க	. மர3க	 நட�க ",யா�; த4 
உண�7கைள ெவளி�ப'�த இயலா�. அைவ எ�ப, உண�கி�றன எ� நம�� 
அறிவி��4 திற� அவ#�� இ�ைல. நீ3க	 எ�ன ெசா�கிறீ�க	?" 
 
கா�தி பா� ஏேதா ெசா�ல� ேபாகிறவ� ேபா� ேதா�றினா�. ஆனா� ேபசவி�ைல. 
ேதநீைர� �,��வி/' கீ?ேநா�கிய பா�ைவCட� அைமதியாக இ��தா�. பிற� 
எ�ைன ேநா�கினா�. அவர� கவைல ேதாE�த ெவறி�த ேநா�� எ�ைன� 
�ழ�பிய�. ஏேதா �ாியாத அபாய�தி� பய4 எ�H	 பட��த�. அவ�ைடய 
ேதா#ற4 தா� எRவள7 மாறியி��த�! 
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அவ� மிக ெம�வாக� ேபசலானா�: "பாிம	 இ3கி��� இ�ப�ேதாராவ� ைம�� 
நா� வசி�கிேற�. ஐ4ப�ெத/டாவ� வயதி�, உ� விலாச�ைத� க 'பி,�க உ� 
பதி�பாளைர� ேத, மி�க சிரம�ேதா' காேலY Jதி��� ேபாேன�. இ�ேபா� 
இ3ேக இ��கிேற�. விேசஷ காரண4 இ�றி நா� இ�ப,K ெசEதி��க மா/ேட� 
எ�ப� உன��� �ாிC4 என ந4�கிேற�. �ாிகிறதா? இ�ைல, அப�தமான 
நாவ�க	 எ<தி எ<தி உ� ப��தறிைவ நீ இழ��வி/டாேயா? ஒ� ேவைள 
எ�ைனC4 உ� கைத ஒ�றி� பய�ப'��வத#கான ைட� எ� நீ நிைன�பாE." 
 
நா� ெவ/கிேன�. கா�தி பா� ெசா�னதி� த�� இ�ைல. என� நாவ� ஒ�றி� 
அவைர ஒ� பா�திரமாக உபேயாகி�ப� ப#றிய நிைன�� எ� உ	ள�தி� ஒட�தா� 
ெசEத�.  
 
"உ� எ<�ைத வா?�ைகேயா' ஒ/,யதாக ஆ�கவி�ைல எ�றா�, பாிம	, உன� 
Q�க	 ேமேலா/டமானைவயாகேவ இ���4. ஒ�ைற நீ மற�க� Dடா�. உ� 
க#பைன எRவள7 ெதளிவாக இ��தா@4, அ� ஒ�ேபா�4 உ ைமைய விட 
விசி�திரமாக இரா�. ஆனா� நா� உன�� உபேதசி�க இ3� வரவி�ைல. 
உ ைமயி�, உ�னிட4 ஒ� உதவி யாசி�கேவ வ�ேத�." 
 
நா� விய�பி� ஆ?�ேத�. அவ� எ�னிட4 எ�ன விதமான உதவிைய 
எதி�பா��கிறா�? 
 
"நீ இ�ப74 ��பா�கி ைவ�தி��கிறாE அ�லவா? அ�ல� அைத� 
தைல"<கிவி/டாயா?" 
 
அவ� ேக	வியா� நா� தி'�கி/ேட�. அவ� மனசி� எ�ன தா� இ��கிற�? 
"அைத நா� ைவ�தி��கிேற�. ஆனா� அதிக4 �� ஏறியி���4. ஏ� 
ேக/கிறீ�க	?" எ�ேற�. 
 
"நாைள உ� ��பா�கிேயா' நீ எ� J/'�� வர ",Cமா?" 
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நா� அவ� "க�ைத� D��� ேநா�கிேன�. அவ� ேவ,�ைக ேபசியதாE� 
ேதா�றவி�ைல. "நிKசய4 � 'கேளா' தா�" எ�4 அவ� �றி�பி/டா�. எ�ன 
ெசா�வ� எ� ெதாியவி�ைல. அவ� �ைளயி� ேகாளா இ���ேமா எ� 
ச�ேதகி�ேத�. ஆனா� அவ� ேபK2 அ�ப,� கா/டவி�ைலேய? எ�ப74 அவ� ஒ� 
மாதிாி வி�ைத� ேபா�� உைடயவ� தா�. இ�ைலேய� ஏ� அவ� கா/,�, 
அபாய3கL�� ந'ேவ விசி�திரK ெச,கைள ேத, அைலகிறா�? 
 
"��பா�கிேயா' வர என�� ஆ/ேசபைன இ�ைல. ஆனா� எத#காக எ� அறிய 
ஆவ�. நீ3க	 வசி��4 இட�ைதK 2#றி� ெகா,ய மி�க3கேளா தி�ட�கேளா 
உ ேடா?" 
 
"நீ வ�த�4 நா� உன�� எ�லாவ#ைறC4 ெசா�ேவ�. ",வி� நீ ��பா�கிைய 
2ட ேநராமேல ேபாகலா4. அ�ப,ேய 2/டா@4, நா� உ�ைன ச/ட விேராதK 
ெசய�� ஈ'ப'�த மா/ேட�. இ� உதி." 
 
கா�தி பா� ேபாக எ<�தா�. எ� ேதா	மீ� ைகைவ��K ெசா�னா�: "பாிம	, நா� 
உ�ைன� ேத, வ�தி��கிேற�, ஏெனனி� ேபான"ைற உ�ைன� பா��த ேபா�, 
நீ எ�ைன� ேபாலேவ சாகசK ெசய�களி� ேமாக4 ெகா ,��தாE. மனித�கேளா' 
நா� எ�4 அதிக4 பழகியதி�ைல. இ�ேபா� எ� ெதாட�� ேம@4 �கிவி/ட�. 
என�� இ��கிற ெசா#ப ந ப�களிைடேய உ�ைன� ேபா�ற திறைமசா� ேவ 
எவ�4 இ�ைல." 
 
"�� நா� உண��தி��த JரK ெசய� மீதான சி���� எ�H	 மப,C4 
கிள��ெத<வதாக� ேதா�றிய�. நா� ேக/ேட�: "உ3க	 இட�ைத எ�ப, 
அைடவ�; எ�ேபா� எ3ேக..."  
 
"ெசா�கிேற�. ெஜ.ேஸா� சாைலயி� பாராசா� .ேடஷ� வைர ேநேர ேபா. 
அ��ற4 ேக/'� ெதாியலா4. ம�"ரளி ஏாி ப#றி யா�4 ெசா�வா�க	. 
.ேடஷனி���� நா@ ைம� த	ளியி��கிற�. ஏாி அ�ேக ஒ� பைழய ப3களா. 
அைத அ'�� எ� J' இ��கிற�. உ�னிட4 கா� இ��கிறதா?" 
 
"இ�ைல. ஆனா� கா� இ���4 ந ப� உ '." 
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"இ�த ந ப� யா�?" 
 
"அபிஜி� எ�ேனா' க�Vாியி� ப,�தவ�." 
 
"அவ� எ�ப,�ப/டவ� என�� அவைன� ெதாிCமா?" 
 
"உ3கL��� ெதாி�திரா�. ஆனா�, ந�லவ�. அவைன ந4பலாமா எ� 
ேயாசி�கிறீ�களா? நிKசய4 ந4பலா4." 
 
"ந�ல�. அவைனC4 அைழ�� வா. எ�ப,C4 வ�� ேச�. அவசர காாிய4 தா�. 
Zாிய� மைறவத#� "� வ�� வி'." 
 
*** 
 
எ3க	 J/,� ஃேபா� இ�ைல. ெத��ேகா,��� ேபாE, ஒ� ம���� 
கைடயி���� அபிஜி�ைத� D�பி/ேட�. 
 
" உடேன வா. மிக"�கியமான விஷய4" எ�ேற�. 
 
ெதாிCேம, உ� ��� கைதைய வாசி��� கா/ட அைழ�கிறாE. தி�4ப74 என�� 
>�க4 தா� வ�4." 
 
"அதி�ைல. "#றி@4 ேவ விஷய4 இ�." 
 
"அ� எ�ன? இ�பேவ ெசா�ேல�." 
 
"அ�ைமயான நாE��/, வ�தி��கிற�. ஒ� ஆ	 எ� J/,� ைவ�தி��கிறா�." 
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நாைய� > ,லாக உபேயாகி�தா� தா� அபிஜி�ைத வரவைழ�க ",C4. 
அவனிட4 பதிேனா� வைக நாEக	 இ��கி�றன. பல நா'கைளK ேச��தைவ. 
அவ#றி� ��, பாி2 ெப#றைவ. ஐ�� வ�ட3கL�� "� அவ� இ�ப, 
நாE�பி�� ெகா ,��கவி�ைல. ஆனா� இ�ேபா� அவ� ேவ எைத� ப#றிC4 
சி�தி�ப�மி�ைல, ேப2வ�மி�ைல. 
 
நாயிட4 ெகா ட காத� ேபாக, அபிஜி�திட4 ஒ� ந�ல �ண4 இ��த�: எ� 
திறைமயி@4 தீ��பி@4 அவH�� "< ந4பி�ைக, எ�த� பதி�பாள�4 எ� "த� 
நாவைல ெவளியிட "�வராத ேபா�, அபிஜி� அத� தயாாி��K ெசலைவ ஏ#றா�. 
இ�த விஷய4 எ�லா4 என��� �ாியா�. ஆனா� நீ இைத எ<தியி��கிறாE. அ� 
��ைபயாக இ��க ",யா�. பதி�பக�தா�க	 மைடய�க	" எ� ெசா�னா�. 
��தக4 ந�� வி#ற�. என��K சிறி� �க<4 ேச��த�. அபிஜி���� எ� மீதி��த 
ந4பி�ைகைய அ� உதி�ப'�திய�.  
 
நாE��/, விஷய4 உ ைம இ�ைல எ� ெதாி�த�4, என�� உாிய� 
கிைட�த�. அபி எ� "�கி� Zடாக ஒ� அைற த�தா�. ஆனா� அைத நா� 
ெபா�/ப'�தவி�ைல. அவ� எ� ேகாாி�ைக�� இண3கினா�. 
 
"நா4 ேபாேவா4. நா4 ெவளிேய ேபாE ெவ� கால4 ஆகிற�. கைடசியாக நா4 
ேசானா�W� ச���களி� ேவ/ைடயா,ய�தா�. ஆனா� யா� இ�த ஆசாமி! நீ ஏ� 
அதிக விவர4 தர�Dடா�?" 
 
"அவ� எ�னிட4 விவர4 எ�74 ெசா�லவி�ைல. நா� உன�� எ�ப, அதிக4 
ெசா�ேவ�? ஏேதா ம�ம4 இ��ப�4 ந�ல� தாேன. ந4 க#பைன ேவைல 
ெசEவத#� ஒ� வாE��." 
 
"அ�த ஆ	 யா� எ�றாவ� ெசா�ேல�." 
 
"கா�தி சர  சா/ட�ஜி, இ�த� ெபயைர� ேக	வி�ப/,��கிறாயா? ஒ� சமய4 
அவ� .கா/,S ச�K க�Vாியி� தாவர இய� ேபராசிாியராக இ��தா�. பிற�, 
அW�வ தாவர இன3கைளK ேசகாி�க அைலவத#காக அ�த ேவைலைய வி/டா�. 
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நிைறய ஆE7 ெசEதா�. சில க/'ைரகைள ெவளியி/டா�. அ#�தமான தாவர3க	 
பல-"�கியமாக ஆ��கி/க	-அவாிட4 இ��தன." 
 
"நீ அவைர எ�ப,K ச�தி�தாE?" 
 
"ஒ� சமய4 நா3க	 அ.ஸாமி� காஜிர3காவன ப3களாவி� ேச��� இ��ேதா4. 
ஒ� ��ையK 2'வத#காக நா� அ3ேக ேபாேன�. அவ� நீெப�த.ைச 
ேத,�ெகா ,��தா�." 
 
"எைத". 
 
"நீெப�த.. அ� தாவர இய� ெபய�. உன��4 என��4 DஜாK ெச,. அ.ஸா4 
கா'களி� வள�கிற�. WKசிகைள� தி� வா?கிற�. அைத நா� பா��ததி�ைல. 
இ� கா�தி பா� ெசா�னவிவர4." 
 
"WKசி தி�H4 ெச,யா ெச, WKசிகைள� தி�Hமா?" 
 
"நீ தாவர இய� ப,�தேதயி�ைல எ� ெதாிகிற�." 
 
"இ�ைல. நா� ப,�ததி�ைல." 
 
"ச�ேதக4 ேவ டா4. ப	ளி� பாடQ�களி� இK ெச,களி� பட3கைள� 
காணலா4." 
 
"சாி, ேமேல ெசா�." 
 
"அ��� ேம� ெசா�வத#� அதிக4 இ�ைல. நா� எ� ��ைய ெவ�ேற�, தி�4பி 
வி/ேட�. அவ� அ3� த3கினா�. எ�றாவ� ஒ� நா	 அவைர� பா4� க,��4, 
அ�ல� வனவில3� தா��4 எ� நா� அ=சிேன�. அ��ற4 நா3க	 அதிக4 
ச�தி�கவி�ைல. க�க�தாவி� ஒாி� தடைவ ச�தி�ேதா4. ஆனா� அ,�க, அவைர 
நிைன��� ெகா	ேவ�. சிறி� கால4 நாH4 ஆ��கி/ ேமாக4 ெப#றி��ேத�. 
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அெமாி�காவி���� என�காகK சில �திய இன3க	 ெகா ' வ�வதாக அவ� 
Dறியி��தா�." 
 
"அவ� அெமாி�கா ேபாயி��தாரா?" 
 
"அவ�ைடய ஆE7�க/'ைர ஒ� அய� நா/'� தாவர இய� ப�திாிைக ஒ�றி� 
ெவளியாயி#. அதனா� அவ� பிரபலமானா�. தாவர இயலாள� மாநா/'�� 
அவைர அைழ�தா�க	. இ� நட�த� 1951 அ�ல� 52�, அத�பிற� இ� தா� 
நா� அவைர ச�தி�க ேந��த�." 
 
"இ�தைன வ�ட4 அவ� எ�ன ெசEதா�?" 
 
"என��� ெதாியா�. நாைள��� ெதாிC4 எ� ந4�கிேற�." 
 
"அவ� ைப�திய4 இ�ைலேய?" 
 
பா��க�ேபானா� உ�ைனவிட அதிக� ைப�திய4 இ�ைல. நீC4 உ� நாEகL4, 
அவைரC4 அவர� ெச,கைளC4 விட உய��தைவயி�ைல." 
 
நா3க	 அபிஜி�தி� காாி� பாராசா� நிைலய4 ேநா�கி ெஜ. ேஸா� சாைலயி� 
ெச�ேறா4. நா3க	 எ�பதி�, அபிஜி�ைதC4 எ�ைனC4 தவிர, ��றாவ� ஒ� 
ஜீவ�, அபிஜி�தி� நாE பா�ஷா74, ேச�4. இ� எ� தவதா�. �றி�பாக� 
த'�க�படாவி/டா�, அபிஜி� தன� நாEகளி� ஒ�ைற� க/டாய4 ெகா ' 
வ�வா� எ�பைத நா� அறி�தி��க ேவ '4. 
 
பா�ஷா கபில நிற ரா4W� ேவ/ைடநாE, ெபாிய�. வ�ய�. காாி� பி� இ��ைக 
"<வைதC4 அைட��� ெகா ட�. அத� "க4 ச�ன@�� ெவளிேய 
நீ ,��த�. விாி�� பர�த ப24 வய�கைள அ� ரசி�ததாகேவ ேதா�றிய�. 
அRவ�ேபா�, சாைலயி� ெத�ப/ட ஊ� நாEகைள� பா��� அ� ெவ��ட� 
�ைர�த�. 
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பா�ஷாவி� வ�ைக இ�த� பயண���� ேதைவய#ற� என நா� Dற74, அபிஜி� 
ம��ைர�தா�: "உன� ��பா�கி 2'4 திறைமயி� என�� ந4பி�ைகயி�ைல. 
அதனா� தா� இவைன நா� D/, வ�கிேற�. நீ பல வ�ட3களாக� 
��பா�கிைய� ெதாடேவயி�ைல. ஆப�� ஏ#ப/டா� பா�ஷா அதிக4 உத7வா�. 
அவ� ேமா�பச�தி அசாதாரணமான�. அவ� எ�ப,�ப/ட Jர� எ�ப� உன�ேக 
ெதாிC4." 
 
கா�தி பா� J/ைட� க ' ெகா	வதி� சிரம4 எ�7மி�ைல. பி#பக� இர டைர 
மணி அளவி� நா3க	 ேபாEK ேச��ேதா4. ெவளிவாசைல� கட�த�4 சீரான பாைத 
ஒ� அவ� ப3களா7�� இ/'K ெச�ற�. J/,� பி�னா�, ப/'�ேபான 
ெபாிய ஷிாிS மர4 நி�ற�. அத� அ�கி� ஒ� தகர ெஷ/. அ� ெதாழி#சாைல 
மாதிாி இ��த�. J/'�� எதிேர, பாைத�� மப�க4, ேதா/ட4. அ��� அ�பா� 
நீ ட தரக ெஷ/ அதH	 மிHமிH��4 க ணா,� ெப/,க	 பல, ஒேர 
வாிைசயாக, ைவ�க�ப/,��தன. 
 
கா�தி பா� எ3கைள வரேவ#றா�. ஆனா� பா�ஷாைவ� க ' சிறி� "க4 
2ளி�தா�. 
 
"இ�த நாE பயி#சி ெப#ற� தானா?" எ� அவ� ேக/டா�. 
 
அபி ெசா�னா�. இவ� என��� ப,�� நட�பா�. ஆனா� பழ�க�படாத நாEக	 
இ3ேக இ��தா� இவ� எ�ன ெசEவா� எ� ெசா�வத#கி�ைல. நீ3க	 நாE 
வள��கிறீ�களா?" 
 
"இ�ைல. நா� வள��கவி�ைல. ஆனா@4 தய7 ெசE� அைத இ�த அைறயி� 
இ�த ச�ன�� க/,�ேபா'3க	." 
 
அபிஜி� ஒர�க ணா� எ�ைன ேநா�கி� க சிமி/,னா�. ஆயிH4, பணி7	ள 
சிவ� ேபால, அ�த நாைய� க/, ைவ�தா�. பா�ஷா சிறி� "ர ,ய�. ஆனா� 
நிைலைமைய அHசாி�பதாக� ேதா�றிய�. 
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நா3க	 ெவளிவரா�தாவி� பிர4� நா#கா�களி� அம��ேதா4. அவ�ைடய 
ேவைலயா	 பிரயா� த� வல�ைகைய� காய�ப'�தி� ெகா டானா4. அதனா� 
அவேர எ3கL�காக� ேதநீ� தயாாி��, ஒ� பிளா.கி� �, ைவ�தி��தா�. 
எ3கL��� ேதைவ�ப'4 ேபா� நா3க	 ேக/கலா4 எ� கா�தி பா� 
ெதாிவி�தா�. 
 
இ� ேபா�ற அைமதியான இட�தி� இன4 �ாியாத எ�ன அபாய4 ப�3கியி���4 
எ� எ�னா� க#பைன ெசEய இயலவி�ைல. பறைவகளி� ஒ�க	 தவிர எ�லா4 
அைமதியாகேவ இ��த�. ��பா�கிையK 2ம�� ெகா ,��ப� அச/'�தனமாக� 
ப/ட�. அைத 2வாி� சாE�� ைவ�ேத�. 
 
அபி இய�பாகேவ நகரவாசி. அவனா� 24மா இ��க ",யா�. கிராம��ற�தி� 
அழ�, இன4 ெதாியாத பறைவகளி� ெம��ைச இRவிஷய3க	 அவைன� 
பாதி�பதி�ைல. அவ� அைமதிய# இ��தா�. பிற� தி\ெர� ேபசினா�: 
"பாிம	 ெசா�னா�, அ.ஸா4 கா'களி� அதீதமான ெச, எைதேயா ேத'ைகயி�, 
நீ3க	 ஒ� ��யா� பய3கரமாE� தா�க�ப/\�களாேம?” 
 
விஷய3கைள மிைக�ப'�தி த� ேப�2�� நாடக� பா3� அளி�பதி� அபி�� 
வி��ப4 அதிக4. அ� கா�தி பா�ைவ� � ப'�தலா4 எ� நா� பய�ப/ேட�. 
ஆனா� அவ� ��னைக �ாி�தா�. "உன�� கா/,� ஆப�� எ�றா� நிKசய4 ஒ� 
�� எ� தா� அ��த4. இ�ைலயா? ெப�4பாலான ம�க	 அ�ப,�தா� 
நிைன�கிறா�க	. ஆனா�. இ�ைல, நா� ��ையK ச�தி�தேத இ�ைல. ஒ� "ைற, 
ஒ� அ/ைட க,�� வி/ட�. அ� பிரமாத4 இ�ைல." 
 
"உ3கL�� அ�தK ெச, கிைட�ததா?" 
 
"எ�தK ெச,?" 
 
"Dஜா அ�ல� கி ண4-ஏேதா ெபயாி� ஒ� ெச," 
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"ஒ, நீெப�த. ெச,யா ஆமா, கிைட�த�. இ�ப74 அ� இ��கிற�. அைத� 
கா/'ேவ�. மாமிச4 தி�H4 தாவர3க	 தவிர ம#றK ெச,க	 மீ� இ�ப என�� 
அ�கைற இ�ைல. ஆ��கி/களி� Dட� பலவ#ைற எறி�� வி/ேட�." 
 
கா�தி பா� உ	ேள ேபானா�. அபிC4 நாH4 பர.பர4 பா���� ெகா ேடா4, 
இைறKசி தி�H4 ெச,க	! எ� க�Vாி தாவர இய� பாட Q�� ஒ� ப�க�ைதC4, 
பதிைன�� வ�ட3கL�� "� பா��தி��த சில பட3கைளC4 நா� நிைன7 
D��ேத�. 
 
கா�தி பா� ஒ� �/,Cட� வ�தா�. அதH	 த���கிளிக	, வ 'க	, ம#4 
பலவைக� WKசிக	, ப�ேவ அள7களி�, இ��தன. �/,யி� �,யி�, மிள� 
ஜா,யி� ேம��,வி� இ��ப� ேபா�, �ைளக	 இ��தன. சா�பா/' ேநர4. 
எ�ேனா' வா�3க	" எ� அவ� அறிவி�தா�. 
 
க ணா,� ெப/,க	 இ��த தகர ெஷ/'�� நா3க	 ேபானா4. ஒRெவா� 
ெப/,யி@4 ெவRேவ விதK ெச, இ��த�. அவ#றி� எைதC4 நா� "�� 
பா��ததி�ைல. 
 
இK ெச,கைள ந4 நா/,� காண",யா�. நீெப�தைஸ தவிர. ஒ� ேநபாள�ைத 
ேச��த�. இ�ெனா� ஆ�பிாி�கா ம#றைவ அைன��4 ம�திய 
அெமாி�காவி���� வ�தைவ" எ� கா�தி பா� Dறினா�. 
 
இKெச,க	 நம� ம ணி� எRவா உயிேர�,��கி�றன எ� அபி அறிய 
வி�4பினா�. 
 
"அவ#��4 ம P��4 எRவித ச4ப�த"4 இ�ைல" எ�றா� கா�தி பா�. 
 
"எ�ப,?" 
 
"அைவ ம ணி���� ஊ/டK ச�� ெபவதி�ைல. மனித�க	 ெவளியி���� 
உண7 ெபவ� ேபால74, த3க	 நா'க	 இ�லாத பிற நா'களி@4 2கமாக 
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வாழ",வைத� ேபால74, இைவC4 சாியான உண7 கிைட�தா� எ�த இட�தி@4 
ெசழி�� வள�கி�றன."  
 
கா�தி பா� ஒ� ெப/, அ�ேக நி�றா�. அதH	 இர ' அ3�ல நீள"	ள பKைச 
இைலகைள உைடய விசி�திரK ெச, ஒ� இ��த�. அRவிைலகளி� ப� 
வாிைசக	 ேபா� D�Dரான ெவ	ைள விளி4�க	 இ��தன. க ணா,� 
ெப/,யி�, �/,யி� வாE அள7�� ஒ� வ/ட� கத7 இ��த�. கா�தி பா� ெவ� 
ேவகமாE அைத திற�தா�. �/,யி� �,ைய நீ�கி, அத� வாைய� கதவிH	 
���தினா�. உ	ளி��� ஒ� WKசி ெவளி�ப/ட�4, அவ� �/,ைய விைரவாக 
இ<��� ெகா ', கதைவ �,னா�. அ�த� WKசி ச#ேற அ3�மி3�4 திாி�த�. 
பிற� ஒ� இைல மீ� அம��த�. உடேன அ�த இைல ந'வி� மட3கி, WKசிைய 
இ�கி� பி,��� ெகா ட�. ப#களி� "ைனக	 ஒ�ட� ஒ� சீராக� 
ெபா��தின. WKசி அ�த� D ,���� த�பி ஒட வழி இ�ைல. 
 
இ�தைன விசி�திரமாக74 பய3கரமாக74 இய#ைக அைம�த ெபாறி எைதC4 
இ�வைர நா� க டேதயி�ைல. 
 
க4மிய �ர�� அபி ேக/டா� "WKசி எ�ப74 இைலமீேத உ/கா�4 எ�ப� எ�ன 
நிKசய4?" 
 
"இK ெச,க	 WKசிகைள வசிய4 ெசEய ஒ� மண4 பர��கி�றன. இK ெச,�� 
Jன. ஈ�ெபாறி எ� ெபய�. இ� ம�திய அெமாி�காவி���� வ�த�. தாவர 
இய� பாட Q�க	 அைன�தி@4 இ� காண�ப'4" எ�றா� கா�தி பா�. 
 
நா� பிரமி��ட� WKசிைய� கவனி�ேத�. அ� "த�� பதறி� �,�த�. பிற� 
�ழ�ப"#ற�. அத� ேம� இைலயி� இ�க4 அதிகாி�த�. அ�தK ெச,, உயிைரK 
Zைறயா'வதி� ஒ� ப����K சிறி�4 சைள�தத�ல. 
 
அபி சிாி�� வரவைழ�க "ய�றா�. "J/,� இ� ேபா� ஒ� ெச, இ��ப� ந�ல�. 
WKசிகைள எளிதி� ஒழி�கலா4. பாKைசகைள� ெகா�ல ,.,.,. ெபா, ெதளி�க� 
ேதைவயி�ைல." 
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"அ��� இ�தK ெச, சாி�படா�. பாKைசகைள இ� ஜீரணி�க இயலா�. இத� 
இைலக	 மிகK சிறியன” எ� கா�தி பா� ெசா�னா�. 
 
அ'�த ெப/,யி� இ��த ெச,யி� இைலக	 ��� இைலக	 ேபா� நீளமானைவ. 
ஒRெவா� இைலயி� �னியி@4 ைப ேபா�ற ஒ� ெதா3கிய�. இைதC4 நா� 
"�ேப பட3களி� பா��தி��கிேற�. 
 
"இ� தா� நீெப�த.-DஜாK ெச," எ� கா�தி பா� விள�கினா�. இத� பசி ெவ� 
அதிக4. "த�"த�� இைத நா� க டேபா�, இத� ைப��	 ஒ� சி 
பறைவயி� மிKச3கைள� பா��ேத�." 
 
அட கட7ேள! எ�றா� அபி. இ�ப இ� எைத தி� வா?கிற�?" அவன� 
த�னிய�� மாறி, பய4 அவைன� ப#ற� ெதாட3கிய�. 
 
"பாKைச, வ ண��� WKசி, க4பளி�WKசி வைகயரா�தா�. ஒ� "ைற நா� ஒ� 
எ�ைய� பி,�� இ��� ஊ/ட "ய�ேற�. இ� ம�� விடவி�ைல. ஆனா� 
அள7 மீறி� தி�ப� அவ#�ேக ஆப�தா�4. இK ெச,க	 ேபராைச பி,�தைவ. 
இய#ைக வர4� அவ#��� ெதாிவதி�ைல." 
 
மி��த வசிய�ேதா' நா3க	 ஒRெவா� ெப/,யாக� பா��� நக��ேதா4. இவ#றி� 
சில ெச,க	 "�ேப நா� பட3க	 �ல4 அறி�தைவ. ம#றைவ "#றி@4 
விசி�திரமானைவ; ந4ப",யாதைவ. மாமிசப/சணி� தாவர3களி� இ�ப� 
வைகக	 கா�தி பா�விட4 இ��தன. அவ#றி� சில உலகி� ேவ எவ� 
ேசகாி�பி@4 காண ",யாத அள7 அW�வமானைவ. 
 
அவ#றி� மிக விேநாதமான� ல�/F-Zாிய�பனி. அத� இைல மீ�	ள 
ேராம3கைளK 2#றி ] ணிய நீ���ளிக	 மிHமிH�தன. கா�தி பா�, ஒ� 
ஏலவிைத அள7 இைறKசி� �P�ைக எ'��, ஒ� சி�ன� கயி#றி� க/,னா�. 
அைத இைலயிட4 ெம�வாக நக��தினா�. அ�ேபா� இைலயி� ேராம3க	 
ஆைசேயா' இைறKசிைய ேநா�கி நிமி�வைத நா3க	 இல�வி� காண",�த�. 
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கா�தி பா� கயி#ைற அக#றினா�. அைத ேம@4 தா?�தினா�, இைல ஈ�ெபாறி 
ேபாலேவ இைறKசிைய கவிவி�பி,��4 அதி����4 ச�ைத உறி=சிவி/' 
ச�ைகைய எறி��வி'4 எ� அவ� விள�கினா�. "நீ3கL4 நாH4 சா�பி'வ� 
ேபா� தா� இ�74-எ�ன ெசா�கிறீ�க	?" 
 
ெஷ/,���� நா3க	 ேதா/ட���� வ�ேதா4 ஷிாிS மர�தி� நிழ� நீ ' 
��மீ� ப,�தி��த�. பி#பக� நா�� மணி இ���4. 
 
கா�தி பா� ெதாட��தா�. இவ#றி� ெப�4பா�ைமK ெச,க	 : ப#றி 
எ<திவி/டா�க	. ஆனா� நா� ேசகாி�தி��கிற மிக விசி�திரமான ஒ� இன4 ப#றி 
எவ�4 எ<த",யா�. நாேன எ<தினா� தா� உ '. அைத� தா� நீ3க	 
இ�ேபா� காண ேவ '4. உ3கைள இ� நா� ஏ� வரK ெசா�ேன� எ�ப� 
உ3�L�� உடேன �ாி��வி'4. வா பாிம	, வா அபிஜி� பா�." 
 
ெதாழி#சாைல ேபா� ேதா�றிய இட���� நா3க	 அவ� பி�ேன ேபாேனா4. 
உேலாக�தாலான கத7 ப/ட�ப/,��த�. அத� இ� �ற3களி@4 ஒRெவா� 
ச�ன� இ��த�. கா�தி பா� ஒ�ைற திற�� உ	ேள எ/,� பா��தா�. பிற� 
எ3கைள� பா���4ப, அைழ�தா�. அபிC4 நாH4 ச�ன� வழிேய கவனி�ேதா4. 
 
அைறயி� ேம#�K 2வாி�, உயேர Dைர அ�கி�, வானெவளிK சாளர3க	 இர ' 
இ��தன. அவ#றி� க ணா,� பர�� வழிேய சிறி� ெவளிKச4 பரவி அ�த 
இட���� ஒரள7 ஒளி ஊ/,ய�. அைற��	 நி�ற� ஒ� தாவர4 ேபாலேவ 
ேதா�றவி�ைல. கன�த பல �4பி�ைகக	 ெகா ட ஒ� மி�க�ைத ஒ�தி��த� 
அ�. அ�த மர�தி� அ,�பாக4 2மா� எ/' அ�ல� ப�� அ, உயர���� 
நி�றைத நா3க	 ெம�வாக உணர",�த�. உKசி��� கீேழ 2மா� ஒ� அ,த	ளி, 
மர�ைதK 2#றி �4பி�ைகக	 "ைள�தி��தன. அைவ ஏ< இ��தைத நா� 
எ ணிேன�. அ,மர4 ெவளிறி, வ<வ<�பாE ெந'கி@4 கபிலநிற� �	ளிக	 
பட��� காண�ப/ட�. �4பி�ைகக	 இ�ேபா� "டமாE உயிர#� ேதா�றின. 
ஆனா� அவ#ைற� பா��ைகயி� எ� "�க�த ' சி��/ட�. அைர �ைற 
ெவளிKச���� எ3க	 க க	 பழகியபி�, இ�ெனா�ைறC4 நா3க	 
கவனி�ேதா4. அ�த அைறயி� தைரெந'க சிற�க	 சிதறி� கிட�தன. 
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நா3க	 எRவள7 ேநர4 ெசய� மற�� நி�ேறா4 என நா� அறிேய�. இதியி� 
கா�தி பா� ெசா�னா�: "மர4 இ�ேபா� >3�கிற�. ஆனா@4 அ� விழி��� 
ெகா	L4 ேநர4 தா�." 
 
ந4பி�ைகய#ற �ர�� அபி ேக/டா�, "உ ைமயி� இ� ஒ� மர4 இ�ைலேய; 
மர4 தானா?" 
 
"அ� ம ணி���� வள�வதா� அைத ேவ எ�ப,K ெசா�வ�? ஆனா� அ� ஒ� 
மர4 ேபா� நட�� ெகா	வதி�ைல எ�பைதC4 நா� ெசா��யாக ேவ '4. 
அத#� ஏ#ற ெபய� அகராதியிேலேய இ�ைல" 
 
"நீ3க	 எ�ப, அைழ�கிறீ�க	?" 
 
"ெஸ�ேடாப.. வ3காளியி�, ச�தபாS-ச�த பாச4-எ� Dறலா4. பாச4 எ�றா� 
அ�	 அ�ல� ",K2. நாக பாச4 எ�ப� ேபால." 
 
J' ேநா�கி நட�ைகயி�, இ�த இன�ைத அவ� எ3ேக க ' பி,�தா� எ� 
ேக/ேட�. 
 
"ம�திய அெமாி�காவி�, நிகர�வா ஏாி அ�ேக, அட��த கா' ஒ�றி�" எ� அவ� 
ெசா�னா�. 
 
"நிர4ப சிரம�ப/'� ேதட ேவ ,யி��ததா?" 
 
"அ�த வ/டார�தி� இ� வள�வதாக நா� அறி�தி��ேத�, ேபராசிாிய� ட�க� 
ப#றி நீ3க	 ேக/,��கமா/\�க	. ெபாிய ஆராEKசியாள�, தாவர இயலாள�. 
ம�திய அெமாி�காவி� அW�வ தாவர3கைள க 'பி,��4 "ய#சிேலேய அவ� 
த� உயிைர இழ�தா�. அவ� உட� அக�படேவயி�ைல. அவ� எ�ப, இற�தா� 
எ�ப�4 யா���4 ெதாியா�. அவ� டயாியி� இதி� ப�க3களி� இ�தாவர4 
�றி�� அவ� எ<தியி��தா�. 
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"ச�த��ப4 கிைட�த�4 நா� நிகர�வா ேபாேன�. �,மாலாவி���ேத அ3� 
வசி�த ம�க	 இ�த மர4 ப#றி� ேப2வைத� ேக/ேட�. இைத அவ�க	 ைச�தா� 
மர4 எ�றா�க	. பி�ன� சிலவ#ைற நாேன க ேட�. அைவ �ர3�கைளC4 இதர 
பிராணிகைளC4 தி�பைத ேநாி� பா��ேத�. ெவ�வாE� ேத, அைல�த பிற�, 
எ�ேனா' எ'�� வ�வத#� வசதியான சி தாவர4 ஒ�ைற� க ேட�. 
பா�3க	, இர ' வ�ஷ3களி� அ� எ�ப, வள��தி��கிற�!" 
 
"அ� இ�ேபா எ�ன தி�கிற�?" 
 
"நா� ெகா'�பைத எ�லா4. சில சமய4 நா� அ��காக எ�கைள� பி,�த� 
உ '. வழியி� காாி� அ,ப/' நாE அ�ல� Wைன கிட�தா@4, அைத இ�த 
மர���காக எ'�� வரேவ '4 எ� பிரயாகிட4 ெசா�ேன�. அவ#ைறC4 அ� 
ஜீரணி�த�. நா4 சா�பிட�D,ய மாமிச வைகைய-ேகாழி, ஆ' எ�லா4 தா�-
ெகா'�ேத�. அ ைமயி� அத� பசி மிக அதிகமாகிவி/ட�. அ��� தீனி ேபா/' 
தி��தி அளி�க இயலவி�ைல. தின4 இ�ேநர�தி� அ� விழி�ெத<4 ேபா�, அதிக� 
பரபர��4 �ழ�ப"4 ெப# வி'கிற�. ேந# ஒ� ேபராப�� நிகழ இ��த�. 
அ��� ேகாழி தர பிரயா� அைற��	 ேபானா�. ஒ� யாைன��� தீனி ெகா'�ப� 
ேபா� தா� இ���4 தர ேவ '4. "த�� மர�ப�தியி� உKசியி� ஒ� �, 
திற�கிற�. மர4 ஒ� �4பி�ைகயி� உதவியா� உணைவ உயேர எ'��K ெச�, 
உKசியி� இ��கிற ஒ� ெபா����	 ைவ�கிற�. அ�ப, அ� சிறி� உணைவ 
உ	ேள ைவ��4 ஒRெவா� தடைவC4 ெச�ேடாப. அைமதியாக இ��கிற�. 
மீ '4 அ� த� �4பி�ைகைய ஆ/ட� ெதாட3கினா� அ� இ�H4 பசியாக 
இ��கிற� எ� அ��த4. 
 
"இ�வைர இர ' ேகாழிக	, அ�ல� ஒ� சி ஆ' ஒ� நாைள�� 
ெச�ேடாபஸு��� ேபா�மானதாக இ��த�. ேந# "த� ஏேதா மாத� 
ஏ#ப/,��கிற�. பிரயா� இர டாவ� ேகாழிைய� ெகா'�த�4 வழ�க4 ேபா� 
ெவளிேய வ�தா�. ெதாட��� �4பி�ைககைள ஆ/, அ,�கிற ஒைச ேக/க74 
எ�ன விஷய4 எ� அறிய அவ� மப,C4 உ	ேள ேபானா�. 
 
"நா� எ� அைறயி� �றி�� எ<தி�ெகா ,��ேத�. தி\ெர� ஒ� அலற� 
ேக/ட�. உடேன அ3ேக ஒ,�ேபாேன�. ேகார� கா/சிைய� காண ேந��த�. 
ெச�ேடாப^� �4பி�ைககளி� ஒ� பிரயாகி� வல�ைகைய இ�4��பி,யாக� 
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ப#றி இ��க, அவ� அைத வி'வி�க "< பல�ேதா'4 ேபாரா,னா�. இ�ெனா� 
�4பி�ைக அவைன ம�றமி��� கRவி� பி,�க, ெவறிேயா' ெந�3கி� 
ெகா ,��த�. 
 
ேநர4 தா?�தாம� நா� எ� ைக�த,யா� �4பி�ைக மீ� பலமாக அைற�ேத�. 
எ� இ� ைககளா@4 பிரயாைக� பி,�� இ<�ேத�. ஒ� மாதிாி அவைன� 
கா�பா#றிேன�. ெச�ேடாப. பிரயாகி� சைதயி� ஒ� � ைட� பிE�� 
எ'��வி/ட�. அைத அ� த� வாE��	 ேபா'வைத நா� எ� க களா� 
பா��ேத�. இ� தா� என��� கவைல த�கிற�." 
 
நா3க	 வரா�தாைவ அைட�ேதா4. கா�தி பா� உ/கா���, த� ெந#றிைய� 
�ைட�பத#காக� ைக��/ைடைய எ'�தா�. 
 
"நா� இ�வைர க�தியேதயி�ைல ெச�ேடாப. மனித இைறKசியா� 
வசீகாி�க�ப'4 எ�. இ� ேபராைசயாக இ��கலா4. அ�ல� ஒ� வித� 
ெகா'ரமாக74 இ���4. ேந# நட�தத#�� பிற� அைத� ெகா�வ� தவிர 
என�� ேவ வழியி�ைல. ேந# அத� உணவி� விஷ4 கல�� ெகா'�ேத�. 
ஆனா� அ� மிக சாம��திய4 ெப#றி��கிற�. �4பி�ைகயா� அ� உணைவ� 
ெதா/ட�; >�கி எறி�� வி/ட�. மீதி இ��கிற ஒேர வழி அைதK 2'வ� தா�. 
பாிம	, நா� ஏ� உ�ைன இ3ேக D�பி/ேட� எ�ப� இ�ேபா� �ாி�தி���4." 
 
நா� ஒ� கண4 ேயாசி�ேத�. "ஒ� � ' அைத� ெகா�வி'4 எ� உதியாக 
ந4�கிறீ�களா?" எ� ேக/ேட�. 
 
"அ� சா�மா எ�ப� என��� ெதாியா�. ஆனா� அத#� ஒ� �ைள இ��கிற�. 
இ� என�� மிக உதியாக� ெதாிC4. அ� சி�தி�கிற�. இத#�� ேபாதிய சா� 
உ '. நா� அத� அ�ேக எ�தைனேயா "ைற ேபாயி��கிேற�. ஆனா� அ� ஒ� 
ேபா�4 எ�ைன� தா�கியதி�ைல. ஒ� நாE த� எஜமாைன அறிவ� ேபா�, அ� 
எ�ைன அறி�தி��கிற�. பிரயாகிட4 வ�"ைறயாக அ� நட�க� காரண4 
இ��கலா4. சில த�ண3களி� பிரயா� ெச�ேடாபைஸK சீ , விைளயாட 
"ய�றா�. உணைவ நீ/, அத#� ஆைசகா/, உடேன அைத அக#றி வி'வா�. 
அ�ல� �4பி�ைக அ�கி� உணைவ� ெகா 'ேபாவ�; ேவ,�ைக பா��க, பிற� 
உண7 தராமேல விலகி வி'வ�-இ�ப, எ�லா4 ெசEவா�. அ���4 �ைள 
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இ��கிற�. எ3ேக இ��க ேவ 'ேமா அ3ேக அதாவ� அத� தைலயி�- [பட4] 
[பட4] �4பி�ைகக	 வள��� ெதா3�கிற மர�பாக�தி� உKசியி�, அ� 
இ��கிற�. அ� தா� நீ �றிைவ��K 2டேவ ,ய இட4" 
 
அபிஜி� அவசரமாய� ��கி/டா�. "அ� ெவ� எளி�. ஒ� ெநா,யி� 
க 'விடலா4. பாிம	, உ� ��பா�கிைய எ'." 
 
கா�தி பா� ைக உய��தி அவைன நி�தினா�. "எதிராளி >3�4 ேபா� யாராவ� 
அவைனK2'வா�களா? பாிம	, உன� ேவ/ைட நியதி எ�ன ெசா�கிற�?" 
 
�ர3�4 பிராணிைய� ெகா�வ� அைன�� விதிகL��4 எதிரானேத. அதி@4 
"�கியமாக, எதிராளி அைசய ",யாம� இ��ைகயி�. அ� "#றி@4 �ற4பான 
விஷய4." 
 
கா�தி பா� பிளா.ைக எ'�� வ��, எ3கL��� ேதநீ� வழ3கினா�. அைத 
நா3க	 ப�கி ",�த பதிைன�� நிமிட3களி�, ெச�ேடாப. விழி��� ெகா ட�. 
 
சிறி� ேநரமாகேவ "�னைறயி� பா�ஷா அைமதிய# இ��த�. இ�ேபா� 
தி\ெரன ஒ� ஒைசC4 ஊைள��ர@4 எ<�தன. எ�ன விஷய4 எ� அறிய 
அபிC4 நாH4 அ3ேக விைர�ேதா4. பா�ஷா க/ைட அ�க ���கமாE� 
ேபாரா,ய�. அபி �ர� ெகா'�� அைத அட�க "ய�றா�. அRேவைளயி� 
விேநாதமான Dாிய மண4 ஒ� கா#றி� பரவிய�. அ�த வாசைனC4, பலமாக 
ஒ3கி அைறC4 ஒைசC4 தகர ெஷ/ இ��த தி�கி���� வ�வதாE ேதா�றின. 
 
அ�த மன�ைத வ�ணி�ப� சிரம4 எ� �ழ�ைத� ப�வ�தி� என� ெதா ைடK 
சைதைய அக#ற ஒ� சமய4 என�� அைவ சிகிKைச நட�த�. அ�ேபா� என��� 
தர�ப/ட �ேளாேரா ஃபார�தி� (மய�க ம��தி�) வாசைனைய இ�த மண4 
நிைன7 ப'�திய�. கா�தி பா� அைற��	 பாE�தா�. "வா, இ� தா� ேநர4." 
 
"இ� எ�ன வாசைன?" எ� ேக/ேட�. 
 
ெச�ேடாப. தா�. உணைவ வசீகாி�க அ� ெவளி�ப'��கிற வாசைனேய இ�..." 
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அவ� ",�பத#�	, பா�ஷா ெவறிேவக�ேதா' இ<��, க<���ப/,ைய� 
ெதறி�பதி� ெவ#றி க ட�. கா�தி பா�ைவ� தைரயி� த	ளி வி/' வாசைன வ�த 
இட4 ேநா�கி அ� பாE�� ஒ,ய�. 
 
"ேபராப��!" எ� க�திய அபி நாயி� பி�ேன ஒ,னா�. 
 
சில கண3கL��� பிற�, ��பா�கிCட� நா� தகர ெஷ/ைட அைட�த ேபா�, 
பா�ஷா ச�ன� வழியாக மைற�� ேபானைத� க ேட�. அைத நி�த அபி ெசEத 
"ய#சிக	 பல�தரவி�ைல. கா�தி பா� W/,ய கதைவ திற�த ேபா�, ரா4W� 
ேவ/ைடநாயி� மரண ஒல4 ேக/ட�. நா3க	 உ	ேள ஒ,ேனா4. பா�ஷாைவ� 
பி,�தி<�க ஒ� �4பி�ைக ேபாதவி�ைல. ெச�ேடாப. "த�� ஒ� 
�4பி�ைகயா@4, பிற� இர டாவதா@4, பி� ��றாவ� �4பி�ைகயா@4 
ெகா'ரமாE அ�த நாைய� த<வி� ெகா ,��த�. 
 
கா�தி பா� எ3கைள ேநா�கி� க�தினா�: "ஒ� அ, Dட "�ேன ேபாகாதீ�. பாிம	, 
2'!" 
 
நா� �றி பா��க� ெதாட3க74, அபி எ�ைன� த'�தா�. அவ� த� நாைய 
எRவள7 மதி�தா� என நா� உண��ேத�. கா�தி பா�வி� எKசாி�ைகையC4 மீறி, 
அவ� ெச�ேடாபைஸ ெந�3கினா�. பா�ஷாைவ பி,�தி��த �4பி�ைககளி� 
ஒ�ைற ப#றி வில�கினா�. அ�த பய3கர� கா/சிைய� க ' நா� 
ெவலெவல�ேத�. �� �4பி�ைககL4 இ�ேபா�, நாைய வி/' வி/', அபிைய 
2#றி வைள�தன. அேத சமய4 இதர நா�� ைககL4, மனித ர�த4 கிைட�க� 
ேபாகிற ஆவலா� > ட�ப/ட நா��க	 ேபா�, "�ேன அைச�� வ�தன. 
 
"2', பாிம	, 2' அ3ேக தைலயி� எ� கா�தி பா� அவசர� ப'�தினா�. எ� 
க க	 ெச�ேடாப. மீேத நிைல�தி��தன. மர�தி� உKசி யி� ஒ� �, ெம�வாE 
திற�பைத கவனி�ேத�. அ3� ஒ� ெபா�� ெத�ப/ட�. 
 
�4பி�ைகக	 அபிைய அ�த� �ைள�� >�கி� ெகா ,��தன. அபியி� "க4 
ெவL��, க க	 �ர�தி நி�றன. 
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மிக ெந��க,யான கண�தி�-இைத நா� "��4 கவனி�தி��கிேற�-எ� 
நர4�க	 அைமதிC#, ம�திர�தா� க/' டைவ ேபா� இய3கின. நிதானமான 
ைககளா� ��பா�கிைய� ப#றி, ெச�ேடாப^� தைலயி� இ��த இர ' வ/ட� 
�	ளிக	 ந'ேவ �றிதவறா� 2/ேட�. 
 
ஊ#� ேபா� ர�த4 OKசிய,�த� என�� நிைனவி��கிற�. �4பி�ைகக	 
ச/ெடன "டமாகி, அபியி� மீதி��த பி,ைய வி/டைத� பா��ததாக 
நிைன�கிேற�. உடேன அ�த வாசைன ெபா3கி எ� உண�வி� மீ� கவி�� 
ெகா ட�. 
*** 
 
அ�த நிக?Kசி��� பிற� நா�� மாத3க	 ஒ,வி/டன. இ�ேபா� தா� நா� என� 
W��தியாகாத நாவைல ெதாட�4 ச�தி ெப#றி��கிேற�.  
 
பா�ஷாைவ� கா�பா#ற ",யவி�ைல. அபி �திதாக ஒ� Jர நாE��/,C4 
திேப�திய நாC4 வா3கிவி/டா�. ேவெறா� ரா4W� ேவ/ைட நாைய� 
ேத,�ெகா ,��கிறா�. அவன� விலா எ@4�க	 இர ' "றி�� ேபாயின. 
இர ' மாத கால4 க/'�க/, சிகிKைச ெசE� இ�ேபா� �ண4 
அைட�தி��கிறா�. 
 
கா�தி பா� ேந# வ�தா�. தன� மாமிச ப/சிணி� தாவர3க	 அைன�ைதC4 
அக#வ� ப#றி ேயாசி�பதாகK ெசா�னா�. "�டைல, அவைர, க�திாி ேபா�ற 
சாதாரண ேதா/ட� காEகறி இன3களி� சில ஆE7க	 நட�த வி�4�கிேற�. நீ 
என��� ெப�4 உதவி ெசEதாE. நீ வி�4பினா� எ� ெச,க	 சிலவ#ைற உன��� 
த�ேவ�. நீெப�த. ெச,ைய எ'��� ெகா	. J/,� WKசி �<�களி� ெதா�ைல 
நீ3கி வி'4" எ�றா�. 
 
"ேவ டா4. ந�றி. உ3க	 மன4 ேபா� அைன�ைதC4 >ர வி/ெடறிC3க	. எ� 
J/,� WKசிகைள� ேபா�க,�க என�� ஒ� ெச,C4 ேதைவயி�ைல" எ�ேற�. 
 
கி3 அ�/ ேகா கால ட���� பி�னி��த ப��C4 "ஆமா4, ஆமா4" எ�ற�. 
---------- 
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3. 3. 3. 3. சீதா � ஆ"� சீதா � ஆ"� சீதா � ஆ"� சீதா � ஆ"� : : : : �கி# பா$%�கி# பா$%�கி# பா$%�கி# பா$%    
((((ஆ�கில� கைதஆ�கில� கைதஆ�கில� கைதஆ�கில� கைத))))    

 
மைலயி� ெதாட3கி� கட�� ",�த அ�த� ெபாிய ஆ#றி� ந'வி� ஒ� சி தீ7 
இ��த�. ஆ தீைவK 2#றி ஒ,ய�; சிலசமய4 அத� கைரகைள அாி�த�; ஆனா� 
ஒ�ேபா�4 தீவி� ேமலாக ஒ,யதி�ைல. அ� தீவி� ஒ� சி �,ைச இ��த�. 
ம 2வ�4 சாEவான ஒைல� DைரC4 ெகா ட �,ைச ெபாிய பாைற ஒ�ைற 
ஒ/, அ� க/ட�ப/,��த�. எனேவ �� 2வ�க	 தா� ம ணாலானைவ. 
பாைறேய நாலாவ� 2வ�. 
 
சில ெவ	ளா'க	 தீவி� "ைள�த ��ைல ேமE�தன. ெப/ைட� ேகாழிக	 சில 
அவ#ைறK 2#றி� திாி�தன. "லா4 ெச,� பா�திC4, காEகறி� பா�திC4 
அ3கி��தன. 
 
தீவி� ம�தியி� ஒ� அரச மர4 நி�ற�. 
 
அ� மிக� பைழய மர4. பல வ�ட3கL�� "��, வ�ய கா# ஒ� ஒ� 
விைதைய� தீவி� ெகா ' ேச��த�. இர ' பாைறகL�கிைடேய சி�கிய அ� 
அ3ேகேய ேவ�வி/' வள��த�. ெபாிய மரமாகி ஒ� சி �'4ப����� 
பா�கா��4 நிழ@4 அளி�த�. 
 
தா�தா மீ� வைலைய� ப<� பா��தா�. ஆ#றி� ப�� வ�ட கால4 அவ� மீ� 
பி,�தி��கிறா�. அவ� ந�ல மீனவ�. ெம��த ெவ	ளிய சி�வா மீ�, அழகான 
ெபாிய மா7நீ�, நீ ட மீைச�கார சி3காரா மீ� வைகக	 அ3ேக அக�ப'4 என 
அவ� அறிவா�. ஆ எ3ேக அதிக ஆழ4, எ3ேக ஆழமி�ைல எ�ப� அவ���� 
ெதாிC4. எ�த� > ,� இைர உபேயாகி�ப�-எ�த மீ� �<�கைள வி�4�4, எ� 
பயகைள நா'4 என அறிவா�. அவ� த� மகH�� மீ� பி,�க� க#�த�தா�. 
ஆனா� அவ� மக� Q ைம�கL�� அ�பா� இ��த ஒ� நகாி� 
ெதாழி#சாைலயி� பணி�ாிய� ேபாEவி/டா�. அவ��� ேபர� இ�ைல. சீதா 
எ� ஒ� ேப�தி இ��தா	. ஒ� ைபய� ெசEய� D,ய எ�லா ேவைலகைளC4 
அவ	 ெசEதா	. சில சமய4 சிற�பாகேவ ெசEதா	. அவ	 மிகK சி�னவளாக 
இ��த ேபாேத அவ	 அ4மா இற�� ேபானா	. பா/,, ஒ� ெப  அறிய ேவ ,ய 
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அைன�ைதC4 அவL��� க#� ெகா'�தா	. தா�தா7��4 பா/,��4 எ<த� 
ப,�க� ெதாியா�. ஆகேவ சீதா7��4 ப,�கேவா எ<தேவா ெதாியா�. 
 
ஆ#�� அ�பா� ஒ� ஊாி� ஒ� ப	ளி�Dட4 இ��த�. ஆனா� சீதா அைத� 
பா��தேதயி�ைல. தீவி� அவL�� ஏக�ப/ட ேவைலக	 இ��தன. 
 
தா�தா தன� வைலையK சீ�ப'�தி�ெகா ,��த ேபா�, சீதா �,ைச��	 
இ��தா	. பா/,யி� ெந#றிைய� பி,�� வி/'� ெகா ,��தா	. பா/,யி� 
உட� 2ர�தா� ெகாதி�த�. �� நா/களாகேவ பா/,�� ேநாE; எ�74 சா�பிட 
",யவி�ைல. "��4 அவ	 சீ�காக இ��தி��கிறா	; ஆனா� இRவள7 
ேமாசமாக இ�ைல. பா/, >3கிய�4 சீதா ெம�வாக அைற��	ளி��� ெவளிேய 
வ�� நி�றா	. 
 
மைழ�கால ேமக3களா� வான4 இ� ,��த�. இர7 "<வ�4 மைழ 
ெபEதி��த�. இ�H4 சிறி� ேநர�தி� மீ '4 மைழெபEC4. அ�த வ�ட4 ப�வ 
மைழ சீ�கிரமாகேவ, ஜூ� இதியிேலேய, வ��வி/ட�. இ�ேபா� ஜூைல 
கைடசி. ஏ#ெகனேவ ஆ ெபா3கி� �ர ட�. அ� பாE�� வ�4 ஓைச மிக 
ெந�3கிC4, வழ�க�ைதவிட மிக அKச4 த�வதாக74 இ��த�. 
 
சீதா தா�தா அ�கி� ெச�றா	. அரசமர�தி� கீேழ அவ���� ப�க�தி� 
உ/கா��தா	. 
 
"உன��� பசி�கிற ேபா� ெசா�. ெரா/, 2/'� த�ேவ�" எ�றா� அவ�. 
 
"உ� பா/, >3கிவி/டாளா?" 
 
"அவ	 >3�கிறா	. ஆனா� சீ�கிர4 விழி�� வி'வா	. அவL�� ேநா7 அதிக4." 
 
கிழவ� ஆ#��4 அ�பா�, கா/,� இ� ட ப2ைமையC4, சா4ப� நிற 
வான�ைதC4, உ# ேநா�கினா�. "நாைள�� அவ	 �ண4 அைடயாவி/டா�, 
ஷாக�= நகர ஆ.ப�திாி�� அவைள இ/'� ேபாேவ�. அவைள எ�ப,� 
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�ண�ப'��வ� எ�ப� அ3� இ��பவ�கL��� ெதாிC4. நீ சில தின3க	 
தனியாக இ��க ேவ '4." 
 
சீதா சிர�ைதயாக� தைலயா/,னா	. பா/, �ண4 அைடய ேவ '4. ஆ#றி� 
நீேரா/ட4 ேவகமாக இ��ைகயி@4 சி படைக வ���K ெச�@4 ச�தி 
தா�தா7�� இ��த�. இைத அவ	 அறிவா	. J/,� உ	ள த3க	 சிறி� 
உைடைமகைள� க காணி�க யாராவ� ஒ�வ� அ3� இ��தாக ேவ '4.  
 
தனி�� இ��பத#� சீதா அ=சவி�ைல. ஆனா� ஆ#றி� ேபா�� அவL��� 
பி,�கவி�ைல. அ� காைல, த ணி� எ'�� வர� ேபானேபா�, ஆ#றி� 
த ண� அதிகாி�தி��தைத அவ	 கவனி�தா	. வழ�கமாE பறைவகளி� எKச3க	 
சிதறி� கிட��4 பாைறக	 தி\ெர� மைற�� வி/டன. 
 
"தா�தா, ஆ ெப�கி வ�தா� நா� எ�ன ெசEேவ�?" 
 
ேமடான ப�தியி� நி�ெகா	." 
 
ேம/'� ப�தி��4 த ணி� வ��வி/டா�?" 
 
ேகாழிகைள� �,ைச��	 ெகா ' ேபா. நீC4 உ	ேளேய இ�." 
 
"�,ைச��	 த ணி� வ�தா�?" 
 
"அரசமர�தி� ேமேல ஏ. அ� வ�ைமயான மர4. கீேழ விழா�. த ணி�4 
அRவள7 உயர4 வரா�." . 
 
"ஆ'க	, தா�தா?" 
 
"ஆ'கைள நா� ெகா ' ேபாேவ�, சீதா. அவ#ைற வி#க ேநரலா4, உ� 
பா/,�� உண7��4 ம�����4 ெசல7ப ண. ேகாழிகைள, அவசிய�ப/டா�, 
Dைர ேமேல வி/'ைவ. ஆனா� அதி கமாக� கவைல�படாேத. த ணி� அRவள7 
அதிக4 வரா�" எ�, அவ� சீதாவி� தைலைய� தடவி� ெகா'�தா�. 
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*** 
 
அ� மாைல மீ '4 மைழ ெபEத�. ெபாிய ெபாிய �ளிக	 ஆ#றி� ப��ைப 
வ��ப'�தின. ஆனா� கதகத�பான மைழ. சீதா அதி� ச=சாி�தா	. நைனவ� 
ப#றி அவ	 பய�படவி�ைல. அ� அவL��� பி,�தி��த�. �,ைச��	 
�<�கமாக இ��த�. அ'��� தீயி� ெவ�ப�தி� அவLைடய ெம��ய ஆைட 
சீ�கிர4 உல��� வி'4. 
 
அவ	 ெகா/'கிற மைழயி� திாி��, ேகாழிகைள� �ர�தி, �,ைச��� பி�னா� 
இ��த ஒ� D '��	 அைட�தா	. தீ3க#ற கபிலநிற�பா4� ஒ�, வைள��	 
ெவ	ள4 ���ததா� ெவளி� ப/', திற�த ெவளியி� ஒ,ய�. சீதா ஒ� க4ைப 
எ'��, பா4ைப� �ா�கி, பாைற� �விய�கL�� இைடயி� ேபா/டா	. 
பா4�களிட4 அவL�� விேராத4 இ�ைல. அைவ எ�கL4 தவைளகL4 ெப�கி 
விடா� த'�தன. 
 
",வி� சீதா �,ைச��	 ேபானேபா�, அவL��� பசி�த�. வ�த பயைற அவ	 
தி�றா	. சிறி� ஆ/'� பாைல� காEKசினா	. 
 
பா/, ஒ�தர4 க  விழி�தா	. த ணீ� ேக/டா	. தா�தா பி�தைள� த4ளாி� நீ� 
ெகா'�தா� 
*** 
 
இர7 "<வ�4 மைழ ெபEத�. 
 
Dைர ஒ<கிய�. தைரயி� சிறி� நீ� ேத3கிநி�ற�. தா�தா ம ெண ெணE 
விள�ைக எாிய வி/,��தா�. அவ�கL�� ெவளிKச4 ேதைவயி�ைல. இ��பிH4 
அ� பா�கா�பாக� ேதா�றிய�. 
 
ஆ#றி� ஒைச சதா அவ�கேளா'தா� இ��த�. ஆயிH4 அைத அவ�க	 
கவனி�பதி�ைல. ஆனா� அ� இர7 அத� ஒைசயி� ஒ� மா#ற4 ெதாி�த�. ஒ� 
�ல4ப� ேபால, ெந/ைட மர3களி� உKசியி� கா# சரசர�ப� ேபா�, ஏேதா 
ஒ�. பாைறகைளK 2#றி ஒ, சி க#கைள அ,��K ெச�ைகயி� ஒ� ேவக 
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இைரKச� எ<�த�. சில சமய4 ம  சாி�� நீ���	 வி<�த ேபா� ேபேராைச 
ேக/ட�. 
 
சீதாவா� >3க ",யவி�ைல. 
 
Dைரயி� சி ெவளியி� ஊடாக வி,வி� ஒளி எ/,� பா��த�ேம, அவ	 எ<�� 
ெவளிேய ேபானா	. ெப�4 மைழ இ�ைல. �ாறி� ெகா ,��த�. ஆனா� 
நா/கண�கி� சிP3க�D,ய >ற� அ�. மைலகளி� ஆ ெதாட3�4 இட�தி� 
கன�த மைழ ெபE� ெகா ,���4 எ� ேதா�றிய�. 
 
சீதா த ணீ� ஒர����� ேபானா	. அவL��� பிாியமான பாைற 
ெத�படவி�ைல. அத� மீ� அவ	 அ,�க, உ/கா��� கா�கைள� ெதா3கவி/' 
நீைர அைள��, நீ�திK ெச�@4 சி சி�வா மீ�கைள ேவ,�ைக பா��ப� '. 
பாைற இ�ப74 அ3� தா� இ��த�, ச�ேதகமி�ைல, ஆனா� ஆ அ��� ேம� 
ஒ,ய�. 
 
அவ	 மண�� நி�றா	. அவள� பாத3கL�� அ,யி� நீ� 2ர�� �மிழியி'வைத 
அவ	 உணர",�த�. 
 
Zாிய� உதயமா�4 ேவைளயி�, தா�தா படைக ஒ/,K ெச�றா�. பா/, படகி� 
"� ப�தியி� ப'�தி��தா	. அவ	 சீதாைவ உ��� பா��தா	. ஏேதா ெசா�ல 
"ய�றா	. ஆனா� வா��ைத வரவி�ைல. ைகைய உய��தி ஆசியளி�தா	. 
 
சீதா �னி��, பா/,யி� பாத3கைள� ெதா/டா	. உடேன தா�தா படைக 
வ��தா�. அ�தK சி பட�-இ� "தியவ�கேளா'4 �� ஆ'கLடH4-ஆ#றி� 
ேமேல ேவகமாக நக���, மகைர ேநா�கி "�ேனறிய�. 
 
நீ� மீ� �	ளிK ெச�ற அ�, சிறி� சிறிதாகி, ",வி� விசாலமான ஆ#றி� ேமேல 
ஒ� �	ளிெயன� ேதா�றிய�. 
 
தி\ெர� சீதா தனிைமயி� விட�ப/டா	. 
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கா# Jசிய�. அ� மைழ��ளிகைள அவ	 "க�தி� அைற�த�. த ணீ� தீைவ� 
கட�� பாE�� ெச�ற�. >ர� கைர இ��த�. அ� மைழயினா� மைற�க�ப/ட�. 
சி �,ைச இ��த�; மர"4 இ��த�. 
 
அவ	 22�பானா	.ேகாழிகL��� தீனி ேபாட ேவ '4. அைவ தீனி தவிர 
ேவ எைத� ப#றிC4 கவைல�ப'வதி�ைல. சிறி� தானிய4, உ�ைள�கிழ3�� 
ேதா�, ேவ��கடைல� ேதா� ஆகியவ#ைற அவ	 அவ#றிட4 Jசினா	. 
 
பிற� அவ	 �ைட�ப4 எ'�� �,ைசைய� ெப��கினா	. காி அ'�ைப� ப#ற 
ைவ�தா	. நாைள பா� இரா�," எ� நிைன�தா	. 
 
மைலகளி���� இ, உ� ' இற3கிய�. W4-W4-W4... 
 
சீதா ெந'ேநர4 உ	ேள இ��க ",யவி�ைல. ெவளிேய ேபானா	. ஆ#ைற 
ஊ'�வி� பா��தா	. இ�ேபா� அ� அதிக அகலமாக� ேதா�றிய�. அ� 
கைரகைள� தா ,, சமெவளியி`ேட ெவ� >ர4 பரவியி��த�. ெவ� >ர�தி�, 
ம�க	 நீ� நிைற�த, ெவ	ள4 பரவிய வய�க	 ஊடாக� த3க	 மா'கைள ஒ/,K 
ெச�றா�க	. த3க	 உைடைமகைள �/ைடக/,�தைலகளி� அ�ல� ேதா	களி� 
2ம�தப,, த3க	 J'கைள வி'��, ேம/' நில4 ேத,� ேபானா�க	. 
 
எ3�4 த ணி� மய4. உலகேம ஒ� ெபாிய ஆ ஆகிவி/ட�. ஆ#றி� 
வன�ப�தியி� நி�ற மர3க	 Dட, நீாிேலேய "ைள�ெத<�த ச���நில மர3க	 
ேபா� ேதா�றின. 
 
சிறி� ேநர�தி� மர�பலைகக	, சி மர3க	 ெச,க	, பிற� ஒ� மர� க/,� 
"த�யன தீைவ� கட�� மித�� ெச�வைத அவ	 க டா	. சீதாவி� பய4 
உதி�ப/ட�. 
 
அவ	 தன�� உண7 தயாாி���ெகா	ள� தீ�மானி�தா	. ெவளிேய பா��தேபா�, 
பாைறகளிைடேய நீ� ேத3கி�கிட�பைத அவ	 க டா	. அ� மைழ� த ணிரா, 
ஆ#� ெப��கா எ� ெதாிய வி�ைல. 
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அவL�� ஒ� எ ண4 எ<�த�. அைறயி� ஒ� �ைலயி� ெபாிய தகர�ெப/, 
இ��த�. அ� சீதாவி� அ4மா7�� உாிய�. பயH	ள, ம#4 மதி��	ள 
ெபா�	கைள அதி� திணி��, அைத� கனமா�கிவி/டா�-ஆ தீ7��	 
வ��வி/டா@4 Dட-அ� அ,��K ெச�ல�படாம� இ���4.... 
 
தா�தாவி� ஹூ�கா ெப/,��	 ேபான�. பா/,யி� ைக�த,C4 ேபாயி#. 
அ�ப,ேய ப���, மசாலா வைகக	 ெகா ட சிசி ,�க	 பல74 ேபாயின. சீதா 
மர�தி� மீ� பல மணி ேநர4 கழி�க ேந��தா@4 Dட, அவ	 மீ '4 கீேழ வ�த�4 
தி�பத#� ஏேதH4 இ���ேம! 
 
சீதா ெப/,ைய நிர��வதி� தீவிரமாக இ��ததா� �திகா�கைள� �ளி�நீ� 
ெதா/டைத அவ	 கவனி�கேவயி�ைல. ெப/,ைய� W/,, சாவிைய� பாைறK 
2வாி� உயேர இ��த ஒ� ெபா�தி� ைவ�தா	. அத� பிற� தா� அவ	 நீ� பரவிய 
தைரயி� நட�� ெகா ,��தைத உண��தா	. 
 
க டகா/சி அK2�த74, அவ	 அைசவ# நி�றா	. த ணி� கத7 விளி4� 
வழியாக� கசி�� அைற��	 ���� ெகா ,��த�. 
 
சீதா ம#ற அைன�ைதC4 மற�தா	. �,ைசையவி/' ெவளிேய பாE�தா	. 
"ழ3கா� அள7 நீாி� விைர��, அரச மர�தி� பா�கா�ைப நா, ஒ,னா	. 
தைரயி� ந�கறி�த சி�னமாக அ�த மர4 ம/'4 அ3ேக இ�ைலெய�றா�, அவ	 
ஆழமான த ணீாி�, ஆ#��	, தவறி வி<�தி��பா	. 
 
மர�தி� உதியான கிைளகளி� மீ� அவ	 ேவகமாக ஏறினா	. பழ�கமான ஒ� 
கிைளமீ� பா�கா�பாக அம��தா	. க ணி� வி<�� மைற�த சர�D�தைல 
ஒ��கிவி/டா	. 
*** 
 
அவசரமாக வ�தத#காக அவ	 ச�ேதாஷ�ப/டா	. இ�ேபா� �,ைசைய நீ� 
Z?�� ெகா ட�. தீவி� ேம/'� ப�திக	 ம/'ேம சில பாைறக	, �,ைச 
க/ட�ப/,��த ெபாிய பாைற, சில ெச,க	 "ைள�தி��த சி �� ஒ�-
பா�ைவயி� ப/டன. 
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ேகாழிக	 �,ைசைய வி/' ெவளிேய வரவி�ைல. அேநகமாக அைவ ப'�ைகK 
ச/ட�தி� ேமேல ஏறியி���4. 
 
அசாதாரண� ெபா�	க	 நீாி� மித�� ெச�றன-அ@மினிய ெக/,�, பிர4� 
நா#கா�, ப�ெபா, ட�பா, கா�யான சிகெர/ ெப/,, மர� காலணி, பிளா.,� 
ெபா4ைம... 
 
த ணி� ேம@4 உய��தி��த�. தீ7 ேவகமாக மைற�� ெகா ,��த�. 
 
ஏேதா ஒ� �,ைச��	ளி��� மித�� ெவளி�ப/ட�. 
 
அ� ஒ� கா� ம எ ெணEட�பா. ேகாழி ஒ� அத� ேமேல நி�ற�. ட�பா 
த ணிாி� ஆ,அைச�தப,, மர����� ப�க�திேலேய வ�த�; நீேரா/ட�தி� 
சி�கி, ஆ#ேறா' இ<��K ெச�ல�ப/ட�. ேகாழி இ�H4 அதி� ெதா�தி நி�ற�. 
 
ச# ேநர����� பிற� த ணி� ப'�ைகைய� ெதா/,��க ேவ '4. ஏெனனி� 
மீதமி��த ேகாழிக	 பாைற அ'�கி#�� பற�தன. அ3கி��த சி ஒ��கிட�தி� 
ஒ ,ன. 
 
சீதா ேம@4 சிறி� உயேர ேபானா	. க�ன3காிய கா/'� காக4 ஒ� 
ேம#கிைளகளி� த3கியி��த�. அ3� கா�ைக� D' இ��தைத சீதா பா��தா	. 
ஒ� கிைளயி� கவ/ைடயி� 2	ளிக	 தாமாறாக அ'�கிைவ�க�ப/ட ஒ� D'. 
 
D/,� நா�� "/ைடக	. நீல� ப2ைம நிற"4 �	ளிகL4 ெகா டைவ. காக4 
அவ#றி� மீ� உ/கா���, வ��தமாE�க�திய�. காக4 �யர�ேதா' 
இ��தேபாதி@4, அ� அ3ேக இ��த� சீதா7�� உ#சாக4 ஊ/,ய�. அவ	 
தனியாக இ��கவி�ைலேய. யா�4 இ�லாம� இ��பைதவிட, �ைண�� ஒ� காக4 
இ��ப� ேம�தா�. 
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இதர ெபா�	க	 �,ைச��	ளி��� மித�� வ�தன-ெபாிய Wசணி�காE, 
தா�தா7��K ெசா�தமான சிவ��� தைல�பாைக அ� க/டவி?�� நீள� பா4� 
ேபா� நீாி� ெநளி�த�. 
 
மர4 கா#றி@4 மைழயி@4 ஆ,ய�. காக4 க�திய�. ேமேல பற�த�. சில"ைற 
மர�ைத வ/டமி/ட�. மீ '4 D/'��� தி�4பிய�. சீதா கிைளேயா' 
ஒ/,�ெகா டா	. 
 
மர4 அ, "த� ]னி வைர அதி��த�. சீதா7�� அ� Wமி அதி�Kசி மாதிாி�ப/ட�. 
 
இ�ேபா� ஆ ெந'கி@4 அவைளK 2#றிK 2ழ�ற�. �,ைசயி� Dைரைய� 
ெதா/'வி/ட�. விைரவி� ம 2வ�க	 இ#வி<�� மைறC4. ெபாிய 
பாைறையC4 >ர�தி� நி�ற சில மர3கைளC4 தவிர, த ணி� தா� பா�ைவ��� 
�லனாயி#. 
 
ெந/ைடயான பைழய அரசமர4 ெந/'யி��த�. அத� நீ ' 2� ட ேவ�க	 
ெக/,யாE தைரைய� ப#றியி��தன. ஆனா� ம  இளகி� ெகா ,��த�. க#க	 
நீாி� அ,ப/'K ெச�றன. ேவ�க	 ேவகமாE� த3க	 பி,ைய இழ�தவாறி��தன. 
 
ஏேதா ேகாளா எ� காக4 அறி�தி��க ேவ '4. அ� ேமேல பற�� ேபாE, 
மர�ைதேய வைளயமி/ட�. அதி� உ/கார74 மனமி�றி, பற�� ேபாக74 
வி�4பாம� தவி�த�. 
 
சீதாவி� ஈர Q� ஆைட அவள� ெம��த உடேலா' ஒ/,� ெகா ட�. மைழநீ� 
அவள� நீ ட க�3D�த����� வ,�த�. அ� மர�தி� ஒRெவா� இைலயி@4 
வழி�த�. காக"4 நைன�� நீ� ெசா/,ய�. 
 
மர4 ெப��K2 வி/', மீ '4 அைச�த�. கீழி��� ம  திர ' �ர ட�. மர4 
அைச�த�4, அ� சாி�த�; ெம�வாக "�ேன அைச�த�, ப�க����� ப�க4 சிறி� 
தி�4பிய�. தைரமீ� த� ேவ�கைள இ<�தப, நக��த�. ஆ#றி� ைமய 
ஒ/ட�திH	 அ� ந<விய�. 
*** 
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அவைளK 2#றி@4 கிைளக	 ஆ,ன. ஆயிH4 சீதா த� பி,ைய வி/'விடவி�ைல. 
இ�ேபா� த ணி� ெவ� அ�கி� இ��த�. அவ	 பய�� ேபானா	. ெவ	ள�தி� 
பர�ைபேயா, ஆ#றி� அகல�ைதேயா அவளா� பா��க ",யவி�ைல. உடன, 
அபாய�ைத, த ணீ� த�ைனK Zழ�� ெகா ,��பைத ம/'ேம அவ	 
காண",�த�. 
 
காக4 மர�ைதK 2#றி� பற�த�. அ� க'4 ேகாப4 ெகா ,��த�. அத� D' 
இ�H4 கிைளகளிேலேய இ��த� - ஆனா� ெந'ேநர4 இரா�. மர4 �ர ட�, ஒ� 
ப�கமாEK சாE�த�. D' நீாி� வி<�த�. "/ைடக	 ஒRெவா�றாE வி<வைத 
சீதா பா��தா	. 
 
காக4 நீ��� ேமேல தணிவாE�பற�த�. ஆனா@4 அ� ெசEவத#� ஒ�மி�ைல. 
சில ெநா,களி� D' மைற�� வி/ட�. 
 
பறைவ ச#�>ர4 மர�ைத� ெதாட��த�. அதி� ஏேதH4 த3கியி���4 எ� 
அ� எ ணிய� ேபா@4, பிற�, சிற�கைள அ,�தப,, அ� ஆகாய�தி� 
ேமெல<4பி, ஆ#ைற� கட�� பற�� மைற�த�. 
 
சீதா மீ '4 தனிைம�ப/டா	. ஆனா� தனிைமைய உணர அவL�� ேநரமி�ைல. 
எ�லா4 ஆ/ட�தி� இ��த�-ேம@4 கீ<மாE, ப�கவா/,@4 "�ேனCமாE, 
விைரவி� மர4 ���ற� கவி<4. நா� த ணிாி� வி<ேவ�" எ� அவ	 
நிைன�தா	. 
 
>ர�தி�, ெவ	ள�தி� சி�கிய ஒ� ஊைரC4, ஆ/க	 பட�களி� ெச�வைதC4 
அவ	 பா��தா	. ஆனா� அவ�க	 ெவ� ெதாைலவி� இ��தா�க	. அத� ெபாிய 
அள7 காரணமாக, அ�த மர4 ஆ#றி� ெவ� ேவகமாE நகரவி�ைல. சில சமய4, 
ஆழமி�லாத நீாி� ேபான ேபா�, அத� ேவ�க	 பாைறகளி� மா/,�ெகா	ள, அ� 
நி�ற�. ஆனா� ெந'ேநர4 அ�ல. ஆ#றி� ஒ/ட4 அைத விைரவி� அ,��K 
ெச�ற�. 
 
ஒ� இட�தி�, ஆ#றி� ஒ� வைளவி� மர4 ஒ� மண�ேம/,� த/, நி�வி/ட�. 
 



43 

 

சீதா மிக� கைள�தி��தா	. அவ	 �ஜ3க	 வ��தன. அவ	 ேநராக 
நிமி��தி��கவி�ைல. மர4 ெப�4பா@4 ஒ� ப�கமாE சாE�தி��ததா�, அவ	 
கீேழ விழாம� இ��பத#காக� கிைளைய இக� ப#றி� கிட�க ேந��த�. மைழ 
இ�H4 ெபEத�. 
 
அ�ேபா� தா� யாேரா D�பி'வைத சீதா ேக/டா	. நதியி� "��ற4 
பா��பத#காக அவ	 க<�ைத வைள�தா	. த�ைன ேநா�கி ஒ� சி பட� 
வ�வைத அவ	 �ாி�� ெகா	ள ",�த�. 
 
அ�த� படகி� ஒ� ைபய� இ��தா�. அவ� படைக மர���� அ�கி� ெகா ' 
வ�தா�. ஊ�வத#காக ஒ� ைகயா� கிைளகளி� ஒ�ைற� பி,�தப,, ம 
ைகையK சீதாவிட4 நீ/,னா�. 
 
அவ	 அவ� ைகைய� ப#றி பட���	 ந<வினா	. அவ� த� காைல அ,மர�தி� 
ஊ�றி, படைக� த	ளினா�. 
 
சி�ன� பட� ஆ#ேறா' ேவகமாE� ேபான�. ெபாிய மர4 மிக� பி�த3கிவி/ட�. 
சீதா அைத மப, பா��கேவ மா/டா	. 
*** 
 
அவ	 படகி� ப'��� கிட�தா	. ேபச இயலாதப, பய�தி��தா	. ைபய� 
அவைள� பா��தா�. ஆனா� ஒ�4 ெசா�லவி�ைல. அவ� ��னைக 
�ாிய7மி�ைல. அவ� தன� இ� சிறிய �'��க	 மீ�4 கவி?��, பட� ந' 
ஆ#��� ேபாEவிடாதப, கவனமாக, நிதானமாக� த	ளினா�. பட� ேவக 
நீேரா/ட�தி� ெச�லா� த'�பத#�� ேபாதிய பல4 அவH�கி�ைல. ஆனா@4 
அவ� ெபாி�4 "ய�றா�. 
 
அவ� இதியி�, �'��கைள நி�திவி/'K ெசா�னா�: "நீ தீவி� தாேன 
வசி�கிறாE சில ேநர3களி� நா� உ�ைன பா��தி��கிேற�. ம#றவ�க	 எ3ேக? 
அவ� படைகK ச#ேற அத� ேபா�கி� வி/,��தா�. ஏெனனி�, ஆ#றி� அதிக 
விசாலமான, அதிக அைமதிC	ள பர�ைப அைட�தி��தா�. 
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"எ� பா/,�� சீ��, தா�தா அவைள ஷாக�=சி� இ���4 ஆ.ப�திாி��� 
D/,� ேபாயி��கிறா�" எ� சீதா ெசா�னா	. 
 
"நீ எ3கி��� வ�கிறாE" எ� ேக/டா	. ஏெனனி� அவ	 அவைன இத#� "� 
பா��தேதயி�ைல. 
 
"மைலய,வார�தி� ஒ� ஊாி���� ஊாி� ெவ	ள4 ���� வி/ட� எ�பைத 
ஆ#றி� அ�கைரயி� இ��பவ�களிட4 ெசா�வத#காக நா� எ� படகி� வ�ேத�. 
ஆனா� நீாி� ேவக4 ெவ� அதிக4. அ� எ�ைன உ� தீ7�� அ�காக இ<�� 
வ�த�. நா4 ஆ#ட� ேபாராட ",யா�. அ� ந4ைம எ3ேக எ'��K ெச�கிறேதா 
அ3ேக ேபாக ேவ ,ய� தா�." 
 
அவ� ஒ� �'�ைப� ப#றியி��தா�. மைகயா� இ��பிட�தி� கீேழ 
�ழாவினா�. அ3� சி Dைட இ��த�. அதி���� இர ' மா4பழ3க	 
எ'�தா�. ஒ�ைற சீதா7��� ெகா'�தா�. 
 
ப<�� சைதேயா,��த மா4பழ3கைள அவ�க	 க,��K 2ைவ�தா�க	. ப#களா� 
ேதாைல அக#றினா�க	. இனிய சா அவ�க	 ேமாவாE வழிேய ெசா/,ய�. 
பழ�தி� வாசைன ர4மியமாக இ��த�. சீதா மா4பழ4 தி� ஒ� வ�ட���� 
ேமலாகியி��த�. சில கண3க	 அவ	 ஆ#ைற மற�தி��தா	-மா4பழ�தி� 
Wரணமாக லயி��வி/டா	. 
 
பட� மித�� ெச�ற�. ஆனா� "�ேபா� ேவகமாக அ�ல. மைல� ப�கமி��� 
த	ளி�ேபாக� ேபாக, ஆ தன� ச�திையC4 சீ#ற�ைதC4 அதிக4 இழ��வி/ட�. 
 
"எ� ெபய� கி�Sண�" எ�றா� ைபய�. "எ� அ�பா நிைறய ப2�கL4 
எ�ைமகL4 ைவ�தி��கிறா�. ஆனா� பல ெவ	ள�ேதா' ேபாEவி/டன." 
 
"நீ ப	ளி�Dட4 ேபாகிறாயா?" எ� சீதா ேக/டா	. 
 
ஆமா4. நா� ப	ளி�Dட4 ேபாவ� உ '. எ3க	 ஊ��� அ�கி� ஒ� 
இ��கிற�. நீ ப	ளி��� ேபாக ேவ 'மா?" 
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"இ�ைல-என�� J/,� ேவைல மிக அதிக4." 
 
அவ	 J/'�� ஆைச�ப/'� பயனி�ைல-இனி அ3ேக J' எ�74 இரா�! 
 
"மர3க	 நி#�4 இட����� ேபாக "ய�ேவா4. நா4 இர7� ெபா<தி� ஆ#றிேல 
இ��க",யா�." எ�றா� அவ�. 
 
எனேவ மர3கைள ேநா�கி� படைக த	ளினா�. ப�� நிமிட3க	 சிரம�ப/ட பிற�, 
ஆ#றி� ஒ� வைளைவ அைட�தா�. ஆ#றி� ைமய நீேரா/ட�தி���� அவ�க	 
த��வ� சா�தியமாயி#. 
 
விைரவி� அவ�க	 ஒ� கா/,� இ��தா�க	. ெந,ய ப24 மர3கL�கிைடேய 
பட� ெச�ற�. 
 
கி�Sண� ெசா�னா�: "நா4 படைக இ3� ஒ� மர�தி� க/, ைவ�ேபா4. 
அ��ற4 ஒEெவ'�கலா4. நாைள நா4 கா/ைட வி/' ெவளிேயற வழி கா ேபா4." 
 
அவ� படகி� அ,யி���� நீள� கயி ஒ�ைற எ'�தா�. அத� ஒ� ]னிைய� 
படகி� பி�ப�க4 க/,னா�. ம"ைனைய� த ணி���K சிறிதளேவ உய��� 
ெதா3கிய கனமான கிைள ஒ�றி� ேம� Jசி ",�தா�. பட� அ,மர�ைத ஒ/, 
அைமதியாக நி�ற�. 
 
இரவி� வனவில3�க	 ெவளி�ப/' நக��தன. ெபா��க	, �ைகக	, 
வைளகளி���� ெவ	ள�தா� �ர�த�ப/ட பிராணிக	 பா�கா�ைபC4 வற ட 
தைரையC4 ேத,� திாி�தன. 
 
ஒ� ெபாிய மைல�பா4� நீாி� நீ�தி� த3கைள ேநா�கி வ�வைத சீதா74 
கி�SணH4 க டா�க	. அ� படகிH	 வர�D'4 எ� சீதா பய�தா	. ஆனா� 
அ� அவ�கைளக� கட�� ெச�ற�. தைல நீ��� ேம���க, அத� ெபாிய நீ ட 
ப�தி பி�ேன இ<பட நீ�திய அ� க�4 நிழ�களிைடேய மைற�த�.  
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ஒ� ெபாிய சா4ப� மா� த ணிைரK சிதறிய,�� வ�த�. அ� நீ�த ேநரவி�ைல. 
அ� மிக உயர4, அத� தைலC4 ேதா	கL4 நீ��� ேமலாகேவ இ��தன. அத� 
ெகா4�க	 ெபாியன, அழகானைவ. 
 
"இதர மி�க3கL4 வ�4. �� Dட வ�4. நா4 மர�தி� ேம� ஏறி�ெகா	ளலாமா?" 
எ� சீதா ேக/டா	. 
 
"படகி� நா4 ப�திரமாக இ��ேபா4. நீப'��� �ா3�. நா� காவ� கா�ேப�" 
எ� கி�Sண� ெசா�னா�. 
 
சீதா படகி� ப'��� க கைள �,னா	. படகி� �ற3களி� த/,K ெச�ற நீாி� 
ஒைச அவைள� தாலா/, விைரவி� உற3க ைவ�த�. ஒ� சமய4, ஏேதா ஒ� பறைவ 
தைல�� ேமேல Dவியேபா�, அவ	 க விழி�தா	. தைலைய� >�கி� பா��தா	. 
கி�Sண� விழி�ேபா,��தா�, படகி� "��ற4 இ��த அவ�, அவL�� 
ந4பி�ைக த�4 வித�தி� "வ��தா�. 
 
கி�Sண� படகி� அ,�பாக�தி� ப'��� >3கினா�. ேம� ேநா�கிய அவ� 
"க�தி� ஒ� இைல வி<�த�. அ� அவைன எ<�ப வி�ைல. அவ� க�ன�தி� 
ேம� அ� கிட�த�, அ3ேகேய "ைள�தி��த� ேபால. 
 
",வாக அவ� க விழி�தா�-ெகா/டாவி வி/டா�, ேசா4ப� "றி�தா�; 
சீதாவி� ப�க�தி� உ/கா��தா�. 
 
"த ணி� ேம@4 அதிகாி�கவி�ைல. ஆனா� என��� பசி�கிற�" எ� 
Dறினா�. 
 
"என��4 தா�" எ�றா	 சீதா. 
 
அவ� கைடசியாக இ��த இர ' மா4பழ3கைள எ'��� Dைடைய� கா� 
ெசEதா�. கைடசி மா4பழ3க	" எ�றா�. 
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தி� ",�த�4, கி�Sண� படைக மர3களி`டாகK ெச@�தினா�. ெவ	ள4 
நிைற�த கா/,� 2மா� ஒ� மணி ேநர4 அவ�க	 மித�� ெச�றா�க	. மைழயி� 
�ளி�த மர3களி� கிைளகளி���� அவ�க	 மீ� நீ� ெசா/,ய�. சில 
ெகா,கைளC4 கிைளகைளC4 அவ�க	 �'��களினா� த	ள ேநாி/ட�. 
சிலேவைள, நீாி� �?கியி��த ெச,க	 அவ�கைள� த'�தன. ஆயிH4 
மதிய���� "� அவ�க	 கா/ைட வி/' ெவளிேயறினா�க	. 
 
ெதாைலவி� ஒ� ஊ� ெதாி�த�. அ� ேம/,� மீதி��த�. அவ�க	 ெவ	ள4 
பரவிய வய�க	 மீ� படகி� ேபானா�க	. வரவர ஆழ4 �ைற�த�. 
 
அ�த� கிராம�தி� ம�க	 அ��ட� உதவின�. சீதா7��4 கி�SணH��4 
உண74 பா�கா��4 த�தா�க	. சீதா த� தா�தா ைவC4 பா/,ையC4 காண 
தவி�தா	. ஷாக�= நக��� ேவைலயாகK ெச�லவி��த ஒ� "திய விவசாயி 
அவைள� த�Hட� D/,K ெச�ல "� வ�தா�.கி�SணH4 த�ேனா' 
வ�வா� எனஅவ	 ந4பினா	. ஆனா� அவ� கிராம�தி� கா�தி��பதாக� 
Dறினா�. ம#4 பல� அ3� வ�வா�க	, அவ�களிைடேய த� 
ெசா�த�கார�கL4 இ��ப� என அவ� அறிவா�. 
 
"இனி உன�� கSட4 இ�ைல. உ� தா�தாைவ நீ சீ�கிரேம க டாக ேவ '4. 
இ�H4 இர ' �� நா/களி� த ணி� வ#றிவி'4. நீ3க	 தீ7��� தி�4பி 
விடலா4" எ� அவ� ெசா�னா�. 
 
"அ�த� தீ7 அ3ேக இ��தா�" எ�றா	 சீதா. 
 
விவசாயியி� மா/'வ ,யி� அவ	 ஏறிய�4, அவளிட4 கி�Sண� ஒ� 
��லா3�ழ� ெகா'�தா�. 
 
"இைத என�காக ைவ�தி�. இைத� ெபற ஒ� நா	 நா� வ�ேவ�" எ�றா�. அவ	 
தய3�வைத� க ட�4, அவ� ெசா�னா�. இ� ஒ� ந�ல �ழ�!" 
 
*** 
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மா/'வ , ெம�வாக�தா� ேபாயி#. கிராம�� சாைலக	 ெப�4பா@4 
அழி�தி��தன. வ ,K ச�கர3க	 ேச#றி� சி�� டன. �,யானவH4 அவ� 
ெபாிய மகH4, சீதா74.அ,�க, கீேழ இற3கி, கிறீKசி'4 ெபாிய மரK ச�கர3கைள 
ேமேல >�கி� த	ளிவிட ேநாி/ட�. காைளக	 உட� "<�4 ேச ெதறி�தி��த�. 
சீதாவி� கா�களி@4 அ� அ�பியி��த�. 
 
ஒ� பக@4 ஒ� இர74 வ ,யி� பயண4 ெசE� அவ�க	 ஷாக�ைஞ 
அைட�தா�க	. அத#�	, சீதா அைடயாள4 ெதாியாதப, மாறியி��தா	. 
22�பான ச�ைத நகாி� �கிய கைடJதியி� அவ	 நட�தா�. 
 
தா�தா அவைள� க ' ெகா	ளவி�ைல. அவ� ேநேர பா��தப, நிமி��� நட�� 
ெச�றா�. �ளசி ப,�� தைல", �ைல�� காண�ப/ட சிெப ைண� கட�� 
ேபாயி��தி��பா� அவ�. ஆனா� அவ	 ேநேர அவ�ைடய ெம��� த	ளா,ய 
கா�களி� பாE��, அவைர இ'�ைப வைள��� க/,�பி,�தா	. 
 
அவ� த�னிைல ெப# �K2விட� ெதாட3கிய�4, "சீதா!" என� Dவினா�. "நீ 
இ3ேக எ�ப, வ�தாE? ஏ� தீைவ வி/' வ�தாE? அ3கி��� எ�ப, 
ெவளி�ப/டாE? என�� ஒேர கவைல-ெச�ற இர ' நா/களாக நிைலைம 
ேமாச4...." 
 
"பா/,?" எ� சீதா ேக/டா	. 
 
அ�ப,� ேக/டேபாேத, பா/, த3கைள வி/'� ேபாEவி/டா	 என அவ	 
அறி�தா	. தா�தாவி� ெவறி�த பா�ைவ அவL�� அைத� �ல�ப'�திய�. அவ	 
அழ வி�4பினா	-ேம@4 ��ப4 அHபவி�க ேவ டாத பா/,�காக அ�ல; மிக 
உதவிய#, �ழ�ப"#� காண�ப/ட தா�தா7�காக, ஆனா� அவ	 த� 
க ணிைர அட�கி� ெகா டா	. அவர� நர4�கேளா,ய, ந'3�4 கர3கைள� 
ப#றி, ெந��க,யான ெத�வி� அவைர நட�திK ெச�றா	. வரவி���4 கால�தி� 
அவ� அவைளேய ந4பி வா?வா� எ�பைத அவ	 அ�ேபாேத உண��தா	. 
 
சில தின3கL��� பிற� அவ�க	 தீ7��� தி�4பினா�க	. ஆ#றி� ெவ	ள4 
இ�ைல. ேம@4 மைழ ெபEத�. ஆனா� அபாய நிைல நீ3கிவி/ட�. தா�தாவிட4 
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இர ' ெவ	ளா'க	 எ=சியி��தன. ஒ� ஆ/ைட வி#றேத ெசல7கL��� 
ேபா�மானதாக இ��த�. 
 
தீவி���� அரசமர4 ேபாEவி/டைத� க ட�4, அவ���� த� க கைளேய 
ந4ப",யவி�ைல-தீவி� க#பாைறகைள� ேபா� நிைலயானதாE ேதா�றிய மர4 
அ�; ஆ#ைற� ேபாலேவ அ�74 அவ�க	 வா?வி� ஒ� ப�தியாக இ��த�. சீதா 
த�பி�பிைழ�தைத எ ணி அவ� அதிசயி�தா�. 
 
"அ�த மர4 தா� உ�ைன� கா�பா#றிய�" எ� அவ� ெசா�னா�. 
 
"அ�த� ைபயH4" எ�றா	 சீதா. 
 
அ�த� ைபயைன நிைன�தா	 அவ	. அவ	 தி�4ப74 அவைன பா��க ",Cமா 
என எ ணினா	. ஆனா@4 அவ	 அ,�க, அவைன நிைன�கவி�ைல. அவ	 
ெசEதாக ேவ ,ய ேவைலக	 மிக அதிகமி��தன. 
 
ேகாணி�ைபகைள� ெகா ' அைம�த ஒ<3க#ற ஒ� த'�பி� கீேழதா� அவ�க	 
�� இர7க	 >3கினா�க	. பக�� �,ைசைய� ���பி�க அவ	 தா�தா7�� 
உதவினா	. 
 
அவ	 கவன��ட� நிர�பிய ெப/, நீரா� இ<��K ெச�ல� படவி�ைல. ஆனா� 
த ணி� அதH	 ���தி��த�. உண74, �ணி கL4 ெக/'� ேபாயின. எனிH4 
தா�தாவி� ஹ��கா ேசத"ற வி�ைல. மாைல ேவைளகளி�, ேவைல ",�த பிற�, 
சீதா தயாாி�த சி# ,ைய உ ட பி�, அவ� பைழய தி��திேயா' �ைக 
பி,�பா�. 
 
சீதா, அரச மர4 நி�ற அேத இட�தி�, ஒ� மா3ெகா/ைடைய விைத�தா	. அ� 
"ைள��� ெபாிய மரமாக வளர அேநக வ�ட3க	 ஆ�4. ஆனா@4, அத� 
கிைளகளி� அம��� அத� பழ3கைள அவ	 தி� மகி<4 ஒ� நாைள சீதா 
க#பைன ெசE� களி�தா	! 
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ெம�வாக மைழ ஒE�த�. கிராம3களி� ம�க	 மப,C4 நில�ைத உ<�, �ளி� 
கால�தி#கான �திய பயி�கைள நட� ெதாட3கினா�க	. மா/'K ச�ைதகL4, 
���K ச ைடகL4 நட�தன. பக� ேநர3க	 ெவ�ப�ேதா' �<�கமாE இ��தன. 
ஆ#றி� த ணி� கல3கலாக இ�ைல. ஒ� மாைலயி� தா�தா ெபாிய மா7தி� 
மீைன� பி,�தா�. சீதா அைத �சியான கறியாக ஆ�கினா	. 
*** 
 
தா�தா �,ைச�� ெவளிேய �ைக பி,��� ெகா ,��தா�. சீதா தீவி� 
கைடேகா,யி� பாைறக	 மீ� �ணிகைள உல��தியவா இ��தா	. 
 
அவL��� பி�னா� ெம��ய கால, ஒைச எ<�த�. அவ	 தி�4பி� பா��தா	. 
அ3ேக கி�Sண� சிாி�தப, நி�றா�. 
 
"நீ வரேவ மா/டாE எ� நிைன�ேத�" எ�றா	 சீதா. 
 
"எ3க	 ஊாி� நிைறய ேவைல இ��த�. எ� ��லா3�ழைல நீ 
ைவ�தி��கிறாயா?" 
 
"ஆமா4. ஆனா� நா� அைதK சாியாக வாசி�க ",யவி�ைல." 
 
"நா� உன��� க#� த�ேவ�" எ� கி�Sண� Dறினா�. 
 
அவ� அவ	 அ�கி� அம��தா�. இ�வ�4 த3க	 கா�கைள நீாி� நைன�தா�க	. 
த ணி� இ�ேபா� ெதளிவாக இ��த�. அதி� நீல வான4 பிரதிப��த�. ஆ#� 
ப'ைகயி� மணைலC4 சி க#கைளC4 ந�� பா��க ",�த�. 
 
"சில ேவைள ஆ ேகாபமாக74, சில ேவைள அ�பாக74 இ��கிற�" எ�றா	 
சீதா. 
 
நா4 ஆ#ைறK ேச��தவ�க	 எ� கி�Sண� ெசா�னா�. 
 
அ� ஒ� ந�ல ஆ. ஆழமான�. வ�ய�. மைலகளி� ெதாட3கி, கட�� ",�த�. 
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அத� கைரகளி�, பல Q ைம�கL��, ல/ச� கண�கான ம�க	 வசி�தா�க	. 
சீதா அவ�களி� ஒ� சி ெப . அவைள� ப#றி எவ�4 ேக	வி�ப/டதி�ைல. 
அ�த� கிழவ�, ைபய�, ஆ தவிர ேவ எவ�4 அவைள அறி�த�4 இ�ைல. 
----------- 
    

4. 4. 4. 4. அவ# ச%ைடயி( இவ# ம$ைடஅவ# ச%ைடயி( இவ# ம$ைடஅவ# ச%ைடயி( இவ# ம$ைடஅவ# ச%ைடயி( இவ# ம$ைட... : ... : ... : ... : ப#னாலா( பேட(ப#னாலா( பேட(ப#னாலா( பேட(ப#னாலா( பேட(    
((((*ஜரா�தி� கைத*ஜரா�தி� கைத*ஜரா�தி� கைத*ஜரா�தி� கைத))))    

 
ேஹா� ப ,ைகயி� அ�தி ேநர4. கிராம� ைபய�க	 அேநக�, ேவ�பமர�தி� கீ? 
D,நி�, ஒ�வ� மீ� ஒ�வ� ம ைண வாாி Jசி விைளயா,� 
ெகா ,��தா�க	. 
 
அ4ாி��4 ஐச�4 ைகேகா��� வ�தன�. ம#றவ�கேளா' ேச��தன�. இ�வ�4 
�திய ஆைடக	 அணி�தி��தா�க	. நிற4, அள7, �ணிரக4-அைன�தி@4 ஒேர 
மாதிாியாக விள3கிய அைவ அ� தா� ைத�க�ப/,��தன. இர ' ேப�4 ஒேர 
வ��பி�, ஒேர ப	ளியி� ப,�தா�க	. ெத�"ைனயி� எதி� எதிராக இ��த 
J'களி� வசி�தா�க	. அவ�களி� ெப#ேறா� விவசாயிக	. இ�வ���4 ஒேர 
அள7 நில4 இ��த�. கSட கால3களி� சமாளி�க அRவ�ேபா� இ�வ�4 
வ/,�காரனிட4 பண4 கட� வா3கினா�க	. 2��கமாக, இர ' ைபய�கL4 
எ�லா வித3களி@4 சம4 தா�. ஆனா�, அ4ாி���� அ�பா74 அ4மா74 �� 
சேகாதர�கL4 இ��தன�. ஐச��� அ�பா ம/'ேம இ��தா�. 
 
இர ' ைபய�கL4 வ��, நைடபாைதயி� உ/கா�நதா�க	. இ�வ�4 ஒேர 
மாதிாி ஆைட அணி�தி��பைத� க ட�4, ஏ அ4ாி� ஐச�, நீ3க	 இ�வ�4 
உ3க	 அைடயாள3கைள மா#றி� ெகா \�களா?" எ� இதர ைபய�களி� 
ஒ�வ� ேக/டா�. 
 
இ� இ�ெனா�வH�� விஷம எ ண4 ஒ�ைற� த�த�. நீ3க	 இ�வ�4 ஏ� 
ம�C�த4 �ாிய� Dடா�? நீ3க	 இர ' ேப�4 பல�தி@4 ஒேர ஈடாக 



52 

 

இ��கிறீ�களா அ�ல� ஒ�வ� ம#றவைன விட வ�ைம உைடயவனா எ� 
பா��ேபாேம" என அவ� Dறினா�. 
 
இ� அ�ைமயான எ ண4 என "த� ைபய� க�தினா�. "ஆமா, அ4ாி�, ஐச�. 
உ3களி� யா� சிற�தவ� எ� பா��கலா4" எ�றா�. 
 
"வா3க 24மா ேவ,�ைக தா�" எ� ேவெறா�வ� க�தினா�. 
 
ஐச� அ4ாி�ைத� பா��தா�. "ேவ டா4. எ� அ4மா எ�ைன உைத�பா	" எ� 
அ4ாி� உதியாEK ெசா�னா�.  
 
அவ� பய4 நியாயமானேத. அவ� J/,���� �ற�ப'ைகயி� அவ� அ4மா 
எKசாி�� அH�பினா	. "�� ஆைடக	 ேவ '4 எ� அட4பி,�தாE 
அவ#ைற� கிழி�தாேலா, அ<�� ஆ�கினாேலா உன��K சாியானப, உைத 
ெகா'�ேப�" எ�றா	. 
 
அ4ாி� த� ெப#ேறாைர� பாடாE�ப'�தினா� எ�ப� உ ைம தா�. ஐச� ஒ� 
��Kச/ைட வா3�கிறா� என� ேக	வி�ப/ட�4, ஐச� ச/ைட மாதிாிேய தன��4 
ஒ� ேவ '4, தராவி/டா� ப	ளி�Dட4 ேபாக",யா� எ� "ர ' 
பி,�தா�. அவ� அ4மா எRவளேவா எ'��K ெசா�னா	. "மகேன, ஐச� 
ப ைணயி� ேவைல ெசEய ேவ '4. அவ� உ'��க	 கிழி��	ளன. உன�� 
எ�லா4 ��2 மாதிாி ந�றாக இ��கி�றன" எ�றா	. 
 
அ4ாி� த� ச/ைடயி���த ஒ� கிழிசைல விரைல வி/'� ெபாிதா�கியப,, "யா� 
அ�ப,K ெசா�ன�?" எ� க�தினா�. 
 
அ4மா ேவெறா� த�திர�ைத� ைகயா டா	. "ஐச��� ��K ச/ைட வா3கி� 
த�வத#� "�தி அவ� அ�பா அவைன ந�றாக உைத�தா�. உன��4 அைற 
ெகா'�கவா?" எ�றா	. 
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அ4ாி� பி�வா3கவி�ைல. "சாி. எ�ைன க/,� ேபா'. அ,ெகா'. ஆனா� ஐச� 
ச/ைட மாதிாி என��4 ஒ� வா3கியாக ேவ '4" எ� அவ� திடமாக 
அறிவி�தா�. 
 
"சாி, ேபாE உ� அ�பாவிட4 ேக	" என அ4மா த/,� கழி�தா	. 
 
அ4மா இ�ைல எ� ெசா��வி/டா�, அ�பா74 ச4மதி�க மா/டா� என அ4ாி� 
அறிவா�. ஆனா� அவ� வி/'விட� D,யவ� அ�ல. அவ� ப	ளி ெச�ல 
ம�தா�, சா�பிட ம�தா�, இரவி� J/'�� வர74 ம�தா�. ",வி�, அ4மா 
மன4 மாறினா	. அவH��� �திய ஆைடக	 வா3�4ப, அ�பாைவ� 
க/டாய�ப'�தினா	. அ4ாி� ஒளி�� ெகா ,��த ஐச� J/' மா/'� 
ெதா<வ�தி���� அவைன அைழ�� வ�தா	. 
 
அழகாக ஆைட அணி�� J/,���� கிள4பிய அ4ாி� தன� உ'��கைள� 
பா?ப ண� D,ய எைதC4 ெசEய வி�4பவி�ைல. "�கியமாக, ஐச�ட� 
ச ைடயிட அவH�� மனமி�ைல. 
 
அRேவைளயி�, �4ப�� ேபா�கிாி� ைபய�களி� ஒ�வ� அ4ாி�தி� க<�ைத� 
த� ைகயா� வைள��� ெகா ',"வா, நா4 �.தி ேபாடலா4" எ�றா�. 
அ4ாி�ைத� திற�த ெவளி�� இ<�� வ�தா�. 
 
அவ� பி,யி���� ந<வ அ4ாி� "ய�றா�. "பா� கா�யா, நா� �.தியிட 
வி�4பவி�ைல. எ�ைன வி/'வி'" எ�றா�.  
 
கா�யா அவைன வி/'விட ம�தா�. அ4ாி�ைத� பி,��� தைரயி� த	ளினா�. 
இதர ைபய�க	 மகி?ேவா' Dவினா�க	. அ4ாி� ேதா��� ேபானா�. கா�யா 
ெவ�றா�! கா�யா7�� ெவ#றி! ேஜ! ேஜ!" 
 
ஐச� ஆ�திர4 அைட�தா�. அவ� கா�யாவி� ைகைய� ப#றி, "வா, உ�ேனா' 
நா� ச ைட ேபா'ேவ�" எ�றா�. 
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கா�யா தய3கினா�. ஆனா� ம#ற� ைபய�க	 அவைன� > ,னா�க	. 
இர ' ேப�4 க/,�பி,��� ேபாரா,ன�. ஐச� கா�யாவி� காைல இடறி, 
அவைன ம ணி� ���ற J?�தினா�. கா�யா ச�தமி/' அ<தா�. 
 
விைளயா/டாக� ெதாட3கிய� விைனயாக ",�த� எ�பைத� ைபய�க	 
உண��தா�க	. கா�யாவி� த�ைத அ,�க வ�வா� எ� பய��, அவ�க	 
நாலா�ற"4 சிதறி ஒ,னா�க	. 
 
அ4ாி��4 ஐச�4 அ�த இட�ைத வி/' அக�றன�. சில அ,>ர4 நட�த�4, 
அ4ாி�தி� பா�ைவ ஐசபி� ச/ைட மீ� ப,�த�. அத� ைபCட� ேவ இட�தி@4 
நீளமாE கிழி�தி��த�. அவ�க	 ேமேல ெச�லாம� அ3ேகேய நி�றன�. பய�தா� 
அர ' ேபானா�க	. ச/ைடயி� கிழிச�கைள ஆராE�தா�க	. ஐசயி� அ�பா 
J/,����, "ஐச� எ3ேக?" எ� DKச�'வ� ேவ அவ�கL�� ேக/ட�. 
 
இ�வ� ெந=ச3கL4 பய�தா� �,�தன. த3கL�� சாியானப, கிைட��4 என 
அவ�க	 அறிவ�. ஐசபி� அ�பா ச/ைட கிழி� தி��பைத� க ட�ேம, அவ� 
ேதாைல உாி��வி'வா�. வ/,� காரனிட4 அவ� கட� வா3கி, நிைறய ேநர4 
ெசல7ெசE� ந�ல �ணியாக� ேத���, ச/ைட ைத�தி��தா�. 
 
மப,C4 ஐசயி� த�ைத க�தினா�: "யா� அ<வ�? ஐச� எ3ேக?" 
 
ச/ெடன அ4ாி���� ஒ� ேயாசைன ேதா�றிய�. அவ� ஐசைப ஒ� ப�கமாக 
இ/'K ெச�றா�. "எ�ேனா' வா. ஒ� விஷய4" எ�றா�. இர ' J'கL��4 
இைடயி���த ச�தி� ]ைழ�த�4, அ4ாி� தன� ச/ைடைய கழ#றலானா�. உ4, 
நீ உ� ச/ைடைய கழ#. எ� ச/ைடைய� ேபா/'� ெகா	" எ� Dறினா�. 
 
"உ� விஷய4 எ�ன? நீ எைத அணிவாE?" எ� ஐச� ேக/டா�. 
 
"நா� உ� ச/ைடைய அணிேவ� எ� பதிலளி�தா� அ4ாி�. "சீ�கிர4. யா�4 
ந4ைம� பா��பத#�	 அணி�� ெகா	." 
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ஐச� த� ச/ைடைய� கழ#ற� ெதாட3கினா�. ஆனா� அ4ாி�தி� தி/ட�ைத� 
�ாி�� ெகா	ள இயலவி�ைல அவனா�. "ச/ைடகைள மா#றி�ெகா டா� அ�பா 
உ�ைன அ,�பாேர." [பட4] [பட4] 
 
"நிKசயமாக எ�ைன அ,�பா�. ஆனா� என�� அ4மா இ��கிறா	. அவ	 
எ�ைன� பா�கா�பா	" எ�றா� அ4ாி�. 
 
அ4ாி�தி� அ�பா அவைன அ,�க "ய�ைகயி� அவ� அ4மா பி�ேன ப�3கி� 
ெகா	வைத ஐச� அ,�க, கவனி�தி��கிறா�. அவ� அ4மாவிட4 ஒாி� அைறக	 
வா3க ேநாி'4. ச�ேதகமி�ைல. ஆனா� அ4மாவி� ெம�ைமயான அ,��4, த� 
அ�பாவி� "ர/'� ைகேவக����4 வி�தியாச4 உ ' தா�. 
 
ஐச� தய3கினா�. அ�ேநர�தி� அ�ேக யாேரா இ�"வைத அவ� ேக/டா�. 
இ�வ�4 ேவகமாE ச/ைடகைள மா#றி� ெகா ', ச�தி���� ெவளி�ப/', 
எKசாி�ைகேயா' J' ேநா�கி நட�தா�க	. 
 
அ4ாி�தி� ெந=2 பய�தா� பைதபைத�த�. அவH�� அதி�Sட4 தா�. அ� 
ேஹா�� ப ,ைக. "ர/' விைளயா/' நட�க� தாேன ெசEC4 அவ� ச/ைட 
கிழி�தி��பைத அ4மா பா��� "க�ைதK 2ளி�தா	. ஆனா� அவைன ம�னி�� 
வி/டா	. ஊசிC4 Q@4 எ'��, கிழிசைல� ைத�தா	. 
 
ைபய�களி� பய4 ேபாEவி/ட�. அவ�க	 தி�4ப74 ைக ேகா��தவா, ஊ��� 
ெவளிேய நிக<4 ப ,ைக ெசா�க� பைனைய ேவ,�ைக பா��க� ேபானா�க	: 
 
ச/ைட மா#ற�ைத க ' ெகா ட ஒ� ைபய�, "ஒேகா, நீ3க	 பர.பர4 மா#றி� 
ெகா \�களா?" எ� ேக� ப ணி அவ�க	 மகி?Kசிைய� ெக'�தா�. 
 
தா3க	 ச/ைடகைள மா#றி� ெகா டைத அ�த� ைபய� பா��தி��கிறா� என 
அ=சி, அ4ாி��4 ஐசC4 ந<வி ஒட "ய�றா�க	. இத#�	 இதர ைபய�கL4 
அறி�� வி/டன�. நட�தைத� �ாி��ெகா ' "ச/ைட அ3ேக, ம ைட இ3ேக!" 
எ� க�தின�. 
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இ�வ�4 த�பிK ெச�ல "ய�றன�. ஆனா� அ�த� �4ப� அவ�க	 பி�னாேலேய 
"ச/ைட அ3ேக ம ைட இ3ேக, ம ைட அ3ேக, ச/ைட இ3ேக" எ� Dவிய�. 
விஷய4 அ�பா காைத எ/'4 என அ=சிய இ�வ�4 ந ப�கL4 அவரவ� 
J/'�� ஒ,னா�க	. 
 
ஐசயி� அ�பா, J/' "#ற�தி�, �ைக பி,�தப, ஒ� க/,�� இ��தா�. அவ� 
இ�வைரC4 D�பி/டா�. "நீ3க	 ஏ� உ3க	 ந ப�களிடமி��� ஒ, 
வ�கிறீ�க	 வா3க, எ� ப�க�தி� உ/கா�3க	" எ� உ�தரவி/டா�. 
 
அவர� ெம�ைமயான �ர� ைபய�கைள �ழ�பிய�. "நா4 பய�த� சாிதா�. அவ� 
உ ைமைய அறி�தி��கிறா�. பிாியமாக இ��ப� ேபா� பாசா3� ப Pகிறா�" 
எ� நிைன�தா�க	.  
 
ஐசயி� த�ைத, ஒ� ப/டாணிய�, ப�� வய� அ4ாி�ைத த� ைககளா� அ	ளி 
அைண�தா�. "வகா� அ ணி, இ� "த� உ3க	 மக� அ4ாி� எ� ைபயH4 
தா�" எ� உர�கK ெசா�னா�. 
 
வகா� அ ணி த� J/,���� ெவளிேய வ�தா	. சிாி�தா	. "ஹச� அ ணா, 
உ3களா� ஒ� ைபயைனேய வள��க ",யவி�ைல; இர ' ேபைர எ�ப,K 
சமாளி�O�க	?" எ�றா	. 
 
"வகா� அ ணி, இ� "த� நா� இ�ப�ேதா� ைபய�கைள வள��க� தயா�. 
அவ�க	 அ4ாி� மாதிாி இ��தா�" எ�றா� ஹச�. அவர� �ர� உண�Kசியா� 
க4மிய�. 
 
அவ� ெதா ைடையK ெச�மி வி/'� ேபசினா�. இர ' ைபய�கL4 ச�திH	 
ேபானைத அவ� பா��தாரா4. "ைபய�க	 எ�ன ெசEகிறா�க	 எ� கவனி�க 
எ ணிேன�" எ�றா�. 
 
அவ� ெசா�வைத� ேக/க அ ைட அய� ெப க	 அைனவ�4 D,வி/டா�க	. 
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அவ� ெசா�வத#� ெந'ேநர4 பி,�கவி�ைல. ைபய�க	 ச/ைடகைள மா#றி� 
ெகா டைதK ெசா�னா�. ஐச�, 'உ�ைன உ� அ�பா அ,�தா� எ�ன 
ப PவாE?' எ� அ4ாி�ைத� ேக/டா�. உ3க	 அ4ாி� எ�ன பதி� 
ெசா�னா� ெதாிCமா? 'என�காவ� அ4மா இ��கிறாேள, கா�பா#வா	' 
எ�றா�." 
 
க களி� நீ� ெப�க, அ�த ப/டாணிய� Dறினா�: "எRவள7 உ ைம அ4ாி�தி� 
பதி� எ�ைன மா#றிவி/ட�. எ� உ ைமயான மதி�� உைடய� எ�பைத அவ� 
என��� க#�த�தா�." 
 
அ4ாி��4 ஐச�4 ெகா ,��த பாச�ைத� ேக	விC#ற ெப க	 உண�Kசி 
வச�ப/டா�க	. 
 
ப ,ைக ெசா�க�பைன பா��� வி/'� தி�4பிய இதர ைபய�க	, அ4ாி�ைதC4 
ஐசைபC4 Z?�தன�. "இவ� ச/ைடயி� அவ� ம ைட, அவ� ச/ைடயி� இவ� 
ம ைட" எ� DKச�/டா�க	. 
 
இ�ேபா� அ4ாி��4 ஐச�4 �ழ�ப4 அைடயவி�ைல. மாறாக, அ�த� DKச�களா� 
மகி?Kசி ெகா டா�க	. 
 
அவ�க	 ச/ைட மா#றி� ெகா ட கைத ஊ� "<�4 பரவிய�. அ� ஊ� 
தைலைம�கார� அ�த� ைபய�க	 ஊ��ேக ஒ� உதாரணமாக விள3�வதாE 
அறிவி�தா�. அ4ாி����4 ஐச���4 ெப�ைம பி,படவி�ைல! 
---------- 
 

5. 5. 5. 5. கவ$ ைவ�தி+�த சி"வ# கவ$ ைவ�தி+�த சி"வ# கவ$ ைவ�தி+�த சி"வ# கவ$ ைவ�தி+�த சி"வ# : : : : ,ஷ� ஸாஹனி,ஷ� ஸாஹனி,ஷ� ஸாஹனி,ஷ� ஸாஹனி    
((((ஹி�தி� கைதஹி�தி� கைதஹி�தி� கைதஹி�தி� கைத))))    

 
ப	ளியி� எ3க	 வ��பி� இ��த ைபய�க	 ஒ� விசி�திர� கலைவ. ஹ�ப�. 
லா� எ�ெறா� ைபய�. க,னமான ேக	வி ேக/க�ப/டா�, அவ� தன� 
ைம��/,யி���� சிறி� ைமைய உறி=2வா�. அ� த� அறிைவ 
D�ைம�ப'��4 என அவ� ந4பினா�. ஆசிாிய� அவ� க�ன�தி� அைற�தா�, 
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"ெகாைல! உதவி!" என DKச�'வா�. அைத� ேக/'� ப�க�� வ���களி���� 
ஆசிாிய�கL4 ைபய�கL4 எ�ன நட�த� எ� காண ஒ,வ�வா�க	. இ� 
ஆசிாிய��� �ழ�ப4 த�4 ஆசிாிய� அவைன� பிர4பா� அ,�க "ய�றா�, அவ� 
அவைர� க/,� பி,��� ெகா ' ெக=2வா�: "எ�ைன ம�னிC3க	, மா/சிைம 
மி�கவேர! நீ3க	 மகா அ�ப� ேபா�றவ�. நீ3க	 தா� அேசாக ச�ரவ��தி. நீ3க	 
தா� எ� அ�பா, எ� தா�தா, ெகா	L� தா�தா." 
 
இ� ைபய�கைளK சிாி�க ைவ��4. ஆசிாியைர "க4 மாறK ெசEC4. இ�த 
ஹ�ப�. லா� தவைளகைள� பி,�பா�. தவைள ெகா<�ைப உ3க	 ைககளி� 
ேதE��� ெகா டா�, ஆசிாியாி� பிர4ப, உைற�கேவ உைற�கா�" எ� 
எ3களிட4 ெசா�வா�. 
 
ஆனா�, ேபாதி ராY தா� எ3க	 வ��பி� மிக விசி�திரமானவ�. நா3க	 
எ�ேலா�4 அவH��� பய�ப/ேடா4. அவ� ஒ�வாி� ைகைய� கி	ளினா�, 
அ�த� ைக, பா4பா� க,ப/ட� ேபா� J3கி வி'4. அவ� ஈ7 இர�கமி�லாதவ�. 
ஒ� �ளவிைய ெவ4 விர�களா� பி,��வி'வா�. அத� ெகா'�ைக நீ�கி, 
�ளவிைய ஒ� Q�� க/,, ப/ட4 ேபா� பற�க வி'வா�. W மீ� இ��கிற 
வ ண��� WKசிைய� பி,��, த� விர�களா� ந2�கி� ெகா�வா�. அ�ல�, 
அத� உட4பி� � 'சிையK ெச�கி, அைத த� ேநா/'���தக�தி� ைவ�பா�. 
 
ஒ� ேத	 ேபாதி ராைஜ� ெகா/,னா�, அ�த� ேத	தா� ெச�� வி<4 எ� 
ெசா�வா�க	. ேபாதி ராஜி� இர�த�தி� விஷ4 நிைற�தி��த�; பா4� க,�தா� 
Dட அவைன� பாதி�கா� எ� பல�4 ந4பினா�க	. அவ� சதா ைகயி� கவ  
ைவ�தி��தா�. �றி தவறா� க�ெலறிவா�. பறைவக	 தா� அவH��� 
பி,�தமான �றிக	. அவ� ஒ� மர�தி� கீ? நி#பா�. �றிபா��பா�. மகண4 
பறைவயி� அலற� ேமெல<4 சிற�K சிதற�க	 கீேழ மித�� வ�4. அவ� மர�தி� 
ேமேல ஏறி, "/ைடகைள எ'�பா�; D/ைட அ,ேயா' நாச4 ெசEவா�. 
 
அவ� பழிவா3�4 �ண"	ளவ�. பிறைர� காய�ப'��வதி� மகி?Kசி 
அைட�தா�. எ�லா� ைபய�கL4 அவH�� அ=சின�. அவ� அ4மா Dட 
அவைன ரா/சச� என அைழ�தா	. அவ� நிஜா�� ைபக	 விசி�திர� 
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ெபா�	களா�-உயி�	ள கிளி, பலவித "/ைடக	 "	ெள� ேபா�றவ#றா�-
எ�ேபா�4 உ�பியி���4. 
 
ேபாதி ராY யா�டனாவ� ச ைடயி/டா�, அவ� மா' மாதிாி தைலநீ/,� 
பாE�� ேமா�வா�; அ�ல� தாமாறாக உைத�பா�, க,�பா�. ப	ளி 
",�த�4, நா3க	 J' தி�4�ேவா4. ஆனா� ேபாதிராY 2#றி� திாிய� ேபாவா�. 
 
அவனிட4 விேநாத� கைதகளி� .டா� நிைறய இ��தன. ஒ� நா	 அவ� 
ெசா�னா�. "எ3க	 J/,� ஒ� உ'4� வசி�கிற�. உ'4� எ�றா� எ�ன எ� 
ெதாிCமா?" 
 
"ெதாியா�. உ'4� எ�ப� எ�ன?” அ� ஒ� வைக ஊ�4 பிராணி. ஒ� அ, நீள4 
இ���4. அ��� நிைறய கா�கL4 Dாிய நக3கL4 உ '" 
 
நா3க	 ந'3கிேனா4. 
 
"எ3க	 J/,� மா,�ப,யி� கீேழ ஒ� உ'4� வசி�கிற�-எ� அவ� 
ெதாட��தா�. அ� ஒ� "ைற ஒ�ைற� பி,��� ெகா டா�, எ�ன வ�தா@4 சாி, 
த� பி,ைய தளரவிடா�. 
 
நா3க	 தி�4ப74 ந'3கிேனா4. 
 
"தி�ட�க	 உ'4�க	 ைவ�தி��பா�க	. உயரமான 2வ�களி� ஏற அவ#ைற 
உபேயாகி�பா�க	. அவ�க	 உ'4பி� பி�கா�களி� ஒ� கயி#ைற� க/,, அைத 
உயேர வி/ெடறிவா�க	. உ'4� 2வைர� ெதா/ட�4, அைத இக� ப#றி� 
ெகா	L4. ப��� ேப� ேச��� இ<�தா� Dட அ�த� பி,ைய வில�க ",யா�. 
அRவள7 உதி. பிற� தி�ட�க	 கயி#றி� உதவியா� 2வ� மீ� ஏவா�க	." 
 
"உ'4� எ�ேபா� பி,ைய� தள���4?" 
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"தி�ட�க	 ேமேல ஏறியான�4, அத#�K சிறி� பா� ெகா'�பா�க	. உடேன அ� 
த� பி,ைய வி/'வி'4." இ�ப,�ப/ட கைதகைள ேபாதிராY ெசா�வா� 
 
எ� த�ைத��� பதவி உய�7 கி/,ய�. நா3க	 ஒ� ெபாிய ப3களாவி� 
�,���ேதா4. அ� பழ3கால�� ப3களா. நகாி� ெவளிேய இ��த�. ெச3க� 
தைர, உயரமான 2வ�க	, சாிவான Dைர எ�லா4 இ��தன. ஒ� ேதா/ட4. அ3� 
மர3கL4 ெச,கL4 நிைற�தி��தன. ப3களா வசதியான� தா�. ஆனா� 
ெபாிதாE, கா�யாE� ேதா�றிய�. அ� நகாி���� மிக� த	ளி இ��ததா� எ� 
ந ப�க	 அW�வமாகேவ எ�ைன� காணவ�தா�க	. 
 
ேபாதி ராY ம/'4 விதி வில��. அவH�� அ� ந�ல ேவ/ைட� களமாக� 
ேதா�றிய�. மர3களி� அேநக4 D'க	 இ��தன. �ர3�க	 ச=சாி�தன. 
�த�களி� அ,யி� ஒ� ேஜா, கீாி�பி	ைளக	 வசி�தன. J/,� பி�ேன ஒ� 
ெபாிய அைற. அதிக�ப,யான சாமா�கைள அ4மா அ3ேக ேபா/' ைவ�தி��தா	. 
இ�த அைற �றா�களி� �க�டமாக அைம�தி��த�. அவ#றி� Dவைல நா	 
"<�4 ேக/ ",C4. ெவ�/,ேல/டாி� உைட�த க ணா, அ�கி� ஒ� 
ைமனா� D' இ��த�. அைறயி� தைர ெந'க சிற�க	, பறைவ எKச3க	 
உைட�த "/ைடக	, ம#4 D'களி���� வி<�த ைவ�ேகா� �P��க	 
சிதறி� கிட�தன. 
 
ஒ� "ைற ேபாதி ராY ஒ� "	 எ� ெகா ' வ�தா�. அத� காிய வாC4 Dாிய 
"/கL4 எ�ைன� கலவர�ப'�தின. ேபாதி ராஜூட� நா� ந/�� ெகா	வைத 
எ� அ4மா அ3கீகாி�கவி�ைல. ஆயிH4, நா� தனி�� இ��பைதC4, என��� 
�ைண ேதைவ எ�பைதC4 அவ	 உண��ததா� எ�74 ெசா�லவி�ைல. எ� 
அ4மா அவைன� பிசா2 எ� �றி�பி/டா	. பறைவகைள� ����த� Dடா� 
எ� அவனிட4 அ,�க, ெசா�னா	. 
 
ஒ� நா	 எ� அ4மா எ�னிட4 Dறினா	: "உ� ந ப� D'கைள அழி�பதி� 
ஆைச உைடயவ� எ�றா�, அவைன ந4 சாமா� அைறையK 2�த�ப'�தK ெசா�. 
பறைவக	 அைத ெரா4ப அசி3க�ப'�திவி/டன." 
 
நா� ம��� ெதாிவி�ேத�. "D'கைள நாச�ப'��வ� ெகா'ைம எ� 
ெசா�னாேய." 
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"அவ� பறைவகைள� ெகா�ல ேவ '4 எ� நா� ெசா�ல வி�ைல. அவ#ைற� 
காய�ப'�தாமேல அவ� D'கைள அக#ற ",C4" 
 
மநா	 ேபாதிராY வ�த�4 நா� அவைன சாமா� அைற�� இ/'K ெச�ேற�. 
அ� இ� ,��த�. ஏேதா மி�க�தி� �ைக��	 ]ைழ�த� ேபா� நா#றம,�த�. 
 
உ ைமயி� என��� ெகா=ச4 பய4தா�. ேபாதிராY அவ� இய���ப, நட��, 
D'கைள அழி�தா�, பறைவகளி� சிற�கைள� பிE�தா�, அவ#றி� "/ைடகைள 
உைட�தா�, எ�ன ப ண",C4? எ3க	 ந/ைப ஆதாி�காத அ4மா, சாமா� 
அைறையK 2�த4 ெசEய ேபாதி ராைஜ அைழ��� ேபா�4ப, எ�ைன ஏ� 
ஏவினா	? இ� என��� �ாியவி�ைல. 
 
ேபாதிராY த� கவைண� ெகா ' வ�தி��தா�. Dைரயி� கீழி��த D'களி� 
நிைலகைள அவ� கவனமாக ஆராE�தா�. Dைரயி� இர ' ப�க3கL4 
கீ?ேநா�கிK சாE�தி��தன; அவ#றி� ��ேக நீ ட உ�திர4 பா�கா�பாக 
இ��த�. அத� ஒ� "ைனயி�, கா#ேறா, அ�ேக, ஒ� ைமனா�D' இ��த�. 
இலவ4 ப=2� �P��கL4 க�ைதC4 அதி���� ெதா3�வைத நா� க ேட�. 
�றா�க	 சில ஒ�� ெகா� Dவி� ெகா ' உ�திர�தி� உ�லாச நைட பழகின. 
 
ேபாதி ராY கவனா� �றிபா��தப,, "ைமனா� �=2க	 D/,� இ��கி�றன" 
எ�றா�. 
 
சி�ன=சி ம=ச	 அல�க	 இர ' எ/,� பா��பைத நா� கவனி�ேத�. 
 
"பா�! இ� க3கா ைமனா, இRவ/டார�தி� இ� சாதாரணமாக� 
காண�ப'வதி�ைல. ெபாிய ைமனா�க	 த3க	 இன�தி���� பிாி�� இ3ேக 
வ�தி��க ேவ '4" எ� ேபாதி ராY விள�கினா�. 
 
"ெபாிய ைமனா�க	 எ3ேக?" எ� ேக/ேட�. 
 
"இைர ேத,� ேபாயி���4. சீ�கிர4 வ��வி'4." அவ� த� கவைண 
உய��தினா�. 
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நா� அவைன� த'�க வி�4பிேன�. ஆனா� நா� எ� வாைய� திற��4 "� ஒ� 
இைரKச� எ<�த�. பிற�, சி க� Dைரயி� தகர�ைத� தா�கியதா� எ<�த உர�த 
ஒைச ேக/ட�. 
 
சி�ன அல�க	 மைற�தன. Dவ@4 கிLகிL��4 ஒ'3கின. எ�லா� பறைவகL4 
பய�� வாE �,வி/டதாக� ேதா�றிய�. 
 
ேபாதி ராY ம#ெமா� க�ைல�பற�க வி/டா�. இ4 "ைற அ� 
உ�திர�தி�ப/ட�. ேபாதி ராY எ�ப74 �றி ைவ�பதி� ெப�ைம� ப'பவ�. இ� 
"ைற �றி தவறிவி/டா�. அவ� த� மீேத ேகாப4 ெகா டா�. �=2க	 D/,� 
விளி4பி� எ/,� பா��க74, அவ� ��றாவ� "ைற "ய�றா�. இ4"ைற க� 
D/,� ஒ� ப�க�ைத� தா�கிய�. சிறி� ைவ�ேகா@4 ப=24 வி<�தன-ஆனா� 
D' அேத இட�தி� இ��த�.  
 
ேபாதி ராY மீ '4 த� கவைண உய��தினா�. தி\ெர� ஒ� ெபாிய நிழ� 
அைறயி� ��ேக ப,�த�. கா#ேறா,யி� ெவளிKச�ைத அ� மைற�த�. 
தி'�கி/' நா3க	 ேமேல பா��ேதா4. எ3கைள அK2��4 வித�தி� 
ேநா�கியப, ஒ� ப��� த� இற�ைககைள விாி�� நி�ற�. 
 
"இ� ப���� Dடாக� தா� இ���4" எ�ேற�. 
 
"இ�ைல. ப��� எ�ப, இ3ேக D' க/'4? ப��� எ�ப74 மர�தி� தா� D' 
க/'4. இ� ைமனா� D'தா�." 
 
�=2க	 த3க	 இற�ைககைள அ,��, பலமாக� க�த� ெதாட3கின. நா3க	 
�Kசட�கி நி�ேறா4. ப��� எ�ன ெசEC4? 
 
ப��� கா#ேறா,யி���� நக��த�. உ�திர�தி� த3கிய�. அ� த� சிற�கைள 
மட�கி� ெகா ட�. ெம��த க<�ைத அைச�த�. இ�ப,C4 அ�ப,C4 உ# 
ேநா�கிய�. 
 
பறைவகளி� Oதியான DKச� கா#ைற நிைற�த�. 
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"இ�த� ப��� தினசாி இ3ேக வ�கிற�" எ� ேபாதி ராY ெசா�னா�. 
 
பிE�த சிற�க	, ைவ�ேகா�, பறைவகளி� இைறKசி� � '�	 எ�லா4 ஏ� 
தைரயி� சிதறியி��தன எ�பைத நா� �ாி�� ெகா ேட�. ப��� அ,�க, 
D'கைள ேவ/ைடயா,யி��க ேவ '4. 
 
ேபாதி ராY ப��தி� மீதி��� த� பா�ைவைய அக#றவி�ைல. அ� ெம�வாக� 
D/ைட ேநா�கி நக��� ெச�ற�. பறைவ� DKச�க	 உKசிநிைல எEதின. 
 
நா� பரபர�ேத�. ைமனா� �=2கைள� ப��� அ�ல� ேபாதி ராY ெகா�வதி� 
எ�ன வி�தியாச4 இ��க� ேபாகிற�? ப��� வ�திராவி/டா� ேபாதி ராY நிKசய4 
D/ைட ஒழி��� க/,யி��பா�. 
 
ேபாதி ராY கவைண உய��தி, ப��ைத� �றி ைவ�தா�. 
 
"ப��ைத அ,�காேத. அ� உ�ைன� தா��4" என நா� க�திேன�. ஆனா� அவ� 
ச/ைட ெசEயவி�ைல. க� ப��� மீ� படவி�ைல, Dைரைய� தா�கிய�. ப��� 
சிற�கைள அகல விாி��, கீேழ உ# ேநா�கிய�. 
 
நா� பய��, "இ3கி��� ேபாEவி'ேவா4" எ�ேற�. 
 
‘ப��� �=2கைள� தி�வி'ேம.’ இ�ப, அவ� ெசா�ன� விசி�திரமாக� 
ெதானி�த�. 
 
ேபாதி ராY தி�4ப74 �றி ைவ�தா�. ப��� உ�திர�ைத வி/' நக��த�. த� 
சிற�கைள� பர�பி, அைர வ/டமாE� பற��, ���K ச/ட�தி� அம��த�. 
�=2க	 ெதாட��� அலறின. 
 
ேபாதி ராY கவைணC4, த� ைபயி���த க#க	 சிலவ#ைறC4 எ�னிட4 த�தா�. 
 



64 

 

ப��ைத� �றிைவ அ,��� ெகா ேட இ� அைத உ/கார விடாேத" எ� 
Dறினா�. பிற� அவ� ஒ, 2வ� ஒர�தி� இ��த ஒ� ேமைஜைய அைறயி� 
ம�தி�� இ<�தா�. 
 
கவைண எ�ப, உபேயாகி�ப� என நா� அறிேய�. ஒ� தடைவ "ய�ேற�. 
ஆனா� ப��� அ�த இட�ைதவி/' அக�, ேவ இட4 பற�த�. ேபாதி ராY 
ேமைஜைய ைமனா D/'�� ேந�கீேழ ெகா ' வ�தா�. ேமைஜ ேம� ஏறி, 
ெம�வாக� D/ைட எ'�தா�. நிதானமாE கீேழ இற3கினா�. 
 
"நா4 இ3கி��� ேபாE வி'ேவா4" எ� Dறி அவ� கதைவ ேநா�கி ஒ,னா�. 
நாH4 ெதாட��ேத�. 
 
நா3க	 வ , அைற��	 ெச�ேறா4. அத#� ஒேர ஒ� கத7 தா�. பி�ப�கK 
2வாி� ஒ� சி ஜ�ன� இ��த�. அைறயி� -அகல���� ஒ� உ�திர4 ��ேக 
காண�ப/ட�. 
 
ப��� இ3ேக வர",யா�" எ� ெசா��, அவ� ஒ� ெப/, ேம� ஏறி, D/ைட 
உ�திர�தி� ைவ�தா�. 
 
ைமனா� �=2க	 அைமதிC#றி��தன. ெப/, ேம� நி� ேபாதி ராY 
"த�"ைறயாக D/'��	 எ/,� பா��தா�. அவ�, வழ�கமாகK ெசEவ� ேபா�, 
இர ' �=2கைளC4 எ'��� த� ைப��	 ேபா/'� ெகா	வா� என நா� 
எ ணிேன�. ஆனா� அவ� ெந'ேநர4 அவ#ைற� பா��� நி�ற பிற� "ெகா=ச4 
த ணீ� ெகா ' வா. �=2கL�� தாக4. நா4 நீைரK ெசா/'K ெசா/டாக 
அவ#றி� வாE��	 வி'ேவா4" எ�றா�. 
 
நா� ஒ� கிளா. த ணி� ெகா ' வ�ேத�. இ� �=2கL4, அல�கைள� 
திற��, ெப��K2 வி/டன. ேபாதி ராY அவ#�� நீ���ளிகைள ஊ/,னா�. 
அவ#ைற� ெதாட�Dடா� எ� அவ� என��K ெசா�னா�. அவH4 
ெதாடவி�ைல. 
 
"இைவ இ3ேக இ��ப� ெபாிய ைமனா�கL�� எ�ப,� ெதாிC4?" எ� 
ேக/ேட�. 
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"ேத,� க 'பி,��4". 
 
அ�த அைறயி� நா3க	 நீ ட ேநர4 இ��ேதா4. சாமா� அைறயி� 
கா#ேறா,ைய, ப��� மீ '4 அ3ேக உ	ேள வர இயலாதப, அைட�பத#கான 
ேயாசைனகைள ேபாதி ராY ெசா�னா�. அ� மாைல அவ� ேவ எ�74 
ேபசவி�ைல.  
 
மநா	 ேபாதி ராY வ�தேபா� அவ� கவேனா க#கேளா ைவ�தி��கவி�ைல. ஒ� 
ைப நிைறய விைதக	 ெகா ' வ�தா�. நா3க	 ைமனா �=2கL��� தீனி 
ெகா'�ேதா4. அவ#றி� ேச/ைடகைள மணி�கண�கி� ேவ,�ைக பா��ேதா4. 
-------------- 
 

6. 6. 6. 6. ரா*ல# ரா*ல# ரா*ல# ரா*ல# : : : : திாிேவணிதிாிேவணிதிாிேவணிதிாிேவணி    
((((க#னட� கைதக#னட� கைதக#னட� கைதக#னட� கைத))))    

 
ரா�ல� "த�� எ3க	 J/'�� வ�த ேபா� சி �/,யாக� தா� இ��த�. எ� 
பா/, 2�த4 ப#றி அல/,� ெகா	கிறவ	; அ<��� ப,வ� ப#றி தீவிர� 
க���க	 உைடயவ	. நாE வ�கிற� என� ெதாி�த�ேம அவ	 �ழ4பி� 
தவி�தா	. ப�திாிைக ப,��� ெகா ,��த எ� அ�பாவிட4 ேபாE, "கவனி, 
�ழ�ேத" எ�றா	. ரா�லைன� ப#றி பா/, நீ ட உபேதச4 �ாிவா	 என அ�பா 
அறிவா�. எனேவ அவ� ப�திாிைகைய மட�கி வி/' அவ	 ெசா#ெபாழிைவ� 
ேக/க� தயாரானா�. நா� ஒ� ெகாEயா�பழ�ைத� க,�தப, அவ�க	 அ�கி� 
நி�ேற�. 
 
"இ�த J/,� எ�ன நட�கிற�" எ� அவ	 ேக/டா	. "பிராமண�க	 எ�ப,� 
த3க	 J/,� நாE வள��கலா4? அ� அசி3கமான பிராணி. நா4 நம� 
சட3�கைளC4 ச4பிரதாய3கைளC4 அHS,�பத#� ெரா4ப 2�தமாக 
இ��கேவ '4." 
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"நாE ெவ� ��திசா�யான பிராணி. நா4 அ���� க#� ெகா'�தா� அ� 
விைரவி� க#� ெகா	L4, எ�லா4 நா4 அைத எ�ப,� பழ��கிேறா4 எ�பைத� 
ெபா�தி��கிற�." 
 
"ம ணா3க/, ேமாசமான ஒ� நாE��/,ைய நீ எ�ப,� பழ��வாE? எ�த 
ேநர�தி� அ� எ�ப, நட��ெகா	L4 எ�பைத நீ எRவா அறிய",C4 அாிசி 
அ�ல� காEகறி ேவ�4 வாசைனைய உண��� அ� அ'�ப3கைர��	 ஒ,னா� 
எ�ன ெசEவ�? அ'�கைளைய� �னித�ப'�த நா4 எRவள7 ெசல74 சிரம"4 
ேம#ெகா	ள ேநாி'4?" 
 
"அ4மா, நா4 ஜா�கிரைதயாக இ���, அ� அ'�ப3கைர��	 ேபாகாதப, 
பா���� ெகா	ளலா4. ஒாி� தடைவ அ��� ந�ல அ, ெகா'. எ3ேக ேபாகலா4, 
எ3ேக ேபாக�Dடா� எ�பைத அ� ெதாி�� ெகா	L4."  
 
"இ��கலா4. சா�பி/டான�4 எKசி� இைலகைள வி/ெடறிய� ேபாகிற ேபா� அ� 
எ� ேமேல பாE�தா� எ�ன ப ண? நா� �னித4 அைடய க3ைக நதியி� 
�ளி�க� ேபாக ேவ '4." 
 
"அ� சி�ன� �/,யாக இ��கிற ேபாேத அ���� பயி#சி அளி�தா� நிKசய4 அ� 
க#� ெகா	L4. அ� உ� வழி�� வராதப, நா� கவனி��� ெகா	கிேற�." 
 
பா/, மிக அதி��தி ெகா டா	. நீ ",7 ப ணி வி/டாE எ� �ாிகிற� 
எ�றா	. 
 
"அ4மா, நா� உ�ைன� பய"�த வி�4பவி�ைல. ஆனா� எ3�4 தி�/' 
அதிகாி�� வ�கிற�. ஒ� நாE இ��ப� ப�� காவ� காரH��K சம4. நாE, 
தி�H4 ேசா#�� வி2வாச�ேதா' இ���4." 
 
"உ� இSட4 ேபா� ெசE," எ� Dறியப, பா/, அக�றா	. அ�பா எ�ைன 
ேநா�கி, "நீ எ�ன ெசா�கிறாE, a@?" எ� ேக/டா�. 
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"J/,� ஒ� நாE இ��ப� ந�ல� தா�. நாE வள��க ேவ '4 எ� என�� 
எ�ப74 ஆைச” எ�ேற�. 
 
ஒ� நா	 ெச�னா ந�ல சாதி நாE ஒ� ெகா ' வ�தா�. அைத அவ� த� 
மா�ேபா' அைண�தி��தா�. அவ� எ�ைன� D�பி/டா�. 
 
"நா� ெகா ' வ�தி��பைத� பா�! இ� அழகாக இ�ைல? பாவ4, அ� பய�� 
எ3களிடமி��� விலகிய�. அ� ெரா4ப74 க��. இ�/,� அைத� க ' 
ெகா	ள ",யா�, அ�ப,� க��. அத� உட�� ஒ� ெவ	ைள மயி� Dட� 
கிைடயா�. க�பாE ப/'� ேபா� மிHமிH�த� அ�. அத� சி உட@�� மிக� 
ெபாிய கா�க	. ஒளி நிைற�த பKைசநிற� க கL�� இ� �ற"4 அைவ 
ெதா3கின. அதனிட4 என��� பிாிய4 ஏ#ப/ட�. 
 
ெச�னா, இ� ெரா4ப அழ� இத� "க4 மி�மினி மாதிாி� பளபள�கிற� பா�. நா� 
இைத ைவ��� ெகா	கிேற�. வா, க P!" எ�, நா� எ� ைககைள 
நீ/,ேன�. 
 
"இ� \ இ�ைல, டா." 
 
"ஓ! இவH�� எ�ன வய�?" 
 
"இ�பேத நா/க	 தா�. தாயிடமி��� எ'�� வ�த ேபா� இ� ஊைளயி/ட�. 
இ�H4 ஒ� மாத���� நீ இ��� பா� ம/'ேம ஊ/ட ேவ '4. இத� உட� 
எ�ப, இ��கிற�?" 
 
"அமாவாைச இரவி� இ�/'� தா�" எ� நா� �/,ைய எ� ைககளி� 
எ'�ேத�. எ� அ4மாைவ அைழ�ேத�. 
 
"ஏ� இ�த� D�பா'?" எ� ேக/டவா அ4மா அ'�ப3கைரயி���� வ�தா	. 
பா/,C4 வ�தா	. எ� ைகயி� நாE� �/,ைய� க ட�ேம பா/, பி�H�� 
நக��தா	. க�தினா	: "சீ! இ�த� ெப ைண� பாேர�. நாE��/,ைய ெசா�த� 
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பி	ைள மாதிாி >�கி ைவ�தி��கிற�: க�யாண4 ஆகிற வய� ஆK2, இ�H4 இ� 
வளர வி�ைலேய!” 
 
நா� பா/,ையK சீ ட வி�4பிேன�. �/,ைய "�தமி/ேட�. 
 
"அட கட7ேள! பாவ�ப/ட இ�த� க களா� இ�H4 எ�ென�ன பா��க 
ேவ 'ேமா!" என� �ல4பி, பா/, தி�4பிK ெச�றா	. 
 
அ4மா7�� ஒேர விய��. �/,ைய� பா���, "எ�ன அழ�!" எ�றா	. "இ��� 
எ�ன ெபய� ைவ�க� ெபாகிறாE?"அKச�த��ப�தி� நா� யேசாதரா எ�ெறா� 
நாடக4 ப,��� ெகா ,��ேத�. எ� உ	ள�தி� யேசாதைரC4 ரா�லH4 
நிைற�� நி�றா�க	. எனேவ எ� மனசி� அைலேமாதிய ரா�ல� எ�ற ெபயைர 
உKசாி�ேத�. 
 
அ4மா ஒ� கண4 ேயாசி�தா	. "சாி. அ� ந�ல ெபய� தா�" என ஆேமாதி�தா	. 
 
அ�றிற7 ரா�ல� சாியாக� >3கவி�ைல. அவH��� பிாிவி� ஏ�க4. 
 
தன� தாE உட�� கதகத�ைபC4 அ�ைபC4 இழ�� வி/டாேன. நா� ஒ� 
�ைலயி�, அவH�காக இ� ேகாணி�ைபகளாலான ப'�ைக தயாாி�தி��ேத�. 
ஆயிH4, ரா�ல� இர7 "<வ�4 க�தி� ெகா ேட இ��தா�. அவைனK சீரா/ட 
நா� பல"ைற எ<�ேத�. எ� ைககளி� எ'�� ைவ�தி��த வைர அவ� 
அைமதியாக இ��பா�. ஆனா� விள�ைக அைண�க ேவ ,ய� தா� தாமத4, 
உடேன சிP3க� ெதாட3�வா�. அ�றிர7 J/,� யா�4 >3கேவ இ�ைல. 
பா/,�� மகா ேகாப4. "சனிய� பி,�த�. எ�ைன� >3க விட மா/ேட� 
எ�கிறேத! இ�த J/,� நா� எ�ப, வசி�ப� எ� கைடசி நா/கைள இ� இ�ப,K 
சீரழி�கவா?" 
 
பா/,யி� "P"P��கைள நா� ேக/டவாறி��ேத�. பிற� "பா/,, 
இ��க/'4 இ�த� �/,�� தாயி� நிைன��. உன��� க�யாண4 ஆனேபா� 
பதிேனா� வய� எ� நீ ெசா�லவி�ைலயா? உ� ���த J/'�� நீேபான அ� 
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இர7 "<வ�4 உ�னா� >3க ",யவி�ைல, அ<�ெகா ேட இ��தாE 
எ�றாேய ரா�லH4 த� அ4மாைவ நிைன�� அ<கிறா�" எ�ேற�. 
 
பா/,யி� எாிKச�� பிாிய"4 கல�த�. "நீ ெக/,�காாி தா�. [பட4] [பட4] 
எ�ைற�ேகா நா� ெசா�னைத நிைனவி� ைவ�தி���, இ�ப என�� எதிராக� 
�றி�பி'கிறாேய?" எ�றா	. 
 
ரா�ல� அைமதி ெபற ஒ� வார4 பி,�த�. ெம�ெம�வாக அ� த� ஊைளைய 
நி�திய�: பய�ைத வி/ெடாழி�த�. ெகா=ச4 க�த� �ணிகைள� பர�பி அத#� 
ெம�ைமC4 கதகத��4 நிைற�த ப'�ைக அைம�ேத�. அத� சா�பா/'��� 
ெபாிய க ணா,� த/' ஒ� ைவ�ேத�. க/,� ேபாட ேதா� க<���ப/ைட 
வா3கிேன�. வார4 ஒ� "ைற ெச�னா அைத� �ளி�பா/,னா�. 
 
ரா�லH4 நாH4 ந ப�களாேனா4. நா� ப	ளி ",�� வ�த உடேனேய அைத 
ெவளிேய உலாவ அைழ��K ெச�ேற�. அத#� உண7 ஊ/ட நா� ேவ 
எவைரC4 அHமதி�கவி�ைல. சாத"4 பா@4 நாேன ெகா'�ேத�. அைத நா� 
�ளி�பா/ட இயலவி�ைல. ஏெனனி� த ணிைர� க ட�4 அ� ஒ/ட4 எ'��4. 
ஒ� நா	 நா� அைத� �ளி�பா/ட "ய�ேற�. அ� எ�ைன� த	ளிவி/' ஒ,ய�. 
நா� ேச#��/ைடயி� வி<�ேத�. அ� �ள�தி� அ�கி� நி� வாைல 
ஆ/,ய�. அ� தா� நா� அைத� �ளி�பா/ட "ய�ற கைடசி� தடைவC4 ஆ�4. 
 
பா/,யி� 2�த4, அசி3க4 ப#றிய ேநா��கைள ரா�லH��� �ாியைவ�ப� 
சிரமமாக இ��த�. எ3களி� யாைர� க டா@4 அ� �	ளி� �தி�� ஆ	 மீ� த� 
"�கா�கைள� பதி��4; த/,C4 தடவிC4 ேபK2� ெகா'�த பிற� தா� அ� 
ஆைளவி'4. பா/, ெவளிேய வ�கிற ேபாெத�லா4, யாராவ� ஒ�வ� ரா�லைன� 
பி,��� ெகா	ள ேவ '4; அ�ல� க/,ைவ�தி��கிறதா எ� பா��க 
ேவ '4. ஒ� சமய4, ரா�லைன� க/,� ேபா/,��பதாக ந4பி, பா/,ெவளிேய 
வ�தா	. அ�, த� வழ�க4ேபா�, அவைள வரேவ#க� தாவிய�. பா/, 
பய3கரமாக அலறி� ெகா ' J/'��	 ஒ,� ேபானா	. 
 
"நா� எ�லா� கிாிையகைளC4 ",�த பிறகா இ�ப,! எ�ைன 
அசி3க�ப'�திவி/டேத பாழாE ேபாகிற இ�த� பிராணி! நா� எ�ைன 
2�த�ப'�தி� ெகா	ள ேவ '4" எ� அவ	 ெசா�னா	. ெச�னா ரா�லைன 
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ெச4ைமயாக உைத�தா�. தீ/ைட� ேபா�கி த�ைன 2�த�ப'�தி� 
ெகா	வத#காக� பா/, ம�திர3கைள உKசாி�தா	, ப/,னி கிட�தா	, 
பிKைச�கார�கL�� அ�னதான4 ெசEதா	. அ�றி���� ரா�ல� பா/, அ�கி� 
ேபாவதி�ைல. அவைள� க டா� அ� ெதாைலவி���� வாைல ஆ/'4. பா/, 
அைத� பாரா/,னா	. இ� ��திசா� நாE தா�. ெச�னா அ, ெகா'�த நா	 
"த�, இ� எ� ப�க�தி� வர "ய@வதி�ைல" எ�றா	. ெவயி�� உலரைவ�க 
ேவ ,ய ப டவைககைள� பா/, தயாாி��4ேபா�, ரா�ல� அவ#��� 
காவ� நி#�4; ஒ� காக4 Dட அ�கி� வராதப, கவனி��4. இ�ப,யாக அ� 
பா/,யி� அ�ைப� ெப#வி/ட�. ஒ� தர4 ஒ� தி�ட� J/,H	 �க "ய�ற 
ேபா�, ரா�ல� தா� �ைர�� எ�ேலாைரC4 எ<�பிய�. அத� பிற� பா/, 
அைத ெவ�வாக� �க?�தா	. "� ெஜ�ம�தி� ரா�ல� அவள� �'4ப����� 
பணி ெசEவத#�� த�ைனேய அ��பணி�தி��க ேவ '4 எ�4, அைத நா3க	 
அல/சிய�ப'�தினா� கட7L��� ெபா�கா� எ�4 அவ	 ந4பினா	. பா/, 
த� இர7 உணைவ ரா�லHட� பகி��� ெகா	ள� ெதாட3கினா	. 
 
ஒ� வ�ட�தி#�	 ரா�ல� ெபாிதாக வள��� வி/ட�. ஒ� கர,யி� வ�ைம 
அத#� இ��த�. அ��� பா@4, ேசா4 ெரா/,C4 ெகா'�ேதா4. வார4 
ஒ�"ைற ெச�னா மாமிச4 தயாாி�தா�. அ� பி�கா�களி� எ<�� நி�றா�, எ� 
அள7 உயர4 இ��த�. அ� மிக எKசாி�ைகேயா' காண�ப/ட�. ஒ� �� 
அைச�தா� Dட அ� க 'ெகா	L4 ெதாி�தவ�களிட4 பிாியமாக74 
சா�தமாக74 பழகிய அ� அ�நிய�களிட4 ���கமாக நட�� ெகா	L4, ரா�ல� 
எ� ந ப�, பா�காவலH4 Dட. அ� எ�ேனா,��தா� நா� இரவி� Dட� 
பயமி�றி ெவளிேய ேபாகலா4. பா/,C4 நாH4 ேகாயி@��� ேபா�4 ேபா� அ� 
எ3கேளா' வ�4, வாச�� நா3க	 வி/'K ெச�கிற எ3க	 காலணிகைள� கா�� 
நி#�4. பா/, த�4 வாைழ� பழ�ைதC4 அ� தி�H4. 
 
எ� சிேநகிதி மாலதியி� த�ைத ெப3கL��� மா#றலாகி� ேபானா�. அவ	 
ேபாவத#�"� அவளிடமி��த நாE�/, ஒ�ைற என��� த�தா	. அ� பிற�� 
ப�� நா/கேள ஆயின. அத#� நா3க	 ராணி எ� ெபயாி/ேடா4. அ� நிலாவி� 
வ,�ெத'�த� ேபா� அ�ப<�க#ற ெவ	ைள நிற4. அத� க க	 ெவளி� நீல 
நிற4 ெப#றி��தன. இர ' நாEகL�கிைடயி@4 எRவள7 வி�தியாச4! ரா�ல� 
அட�க�படாத கா/டா	 மாதிாி இ��த�. ராணிேயா அைமதிCட� சீமா/, ேபா� 
ேதா�றிய�. ரா�ல� ெகா�தளி��4 கட� ேபா� இ��த�. ராணி சமதைரயி� 
ெம�வாக நக�4 அைமதியான நீேராைட ேபா� காண�ப/ட�. 
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ஒ� �ைண ேச��ததி� ரா�ல� ச�ேதாஷ4 அைடC4 என நா� ந4பிேன�. 
ராணிைய அதனிட4 எ'��� ேபாE, "உ� ராணிைய� பா�" எ�ேற�. ரா�ல� 
உமிய�. ராணி அதனிடமி��� ப4மிய�. நா� ரா�லைன� த/,, "அச', ஒ� 
ராணியிட4 நட�� ெகா	L4 "ைற இ� அ�ல" எ� க ,�ேத�. நா� பாைல 
ரா�லனி� த/,� ஊ#றி, அைத ராணி "� ைவ�ேத�. அ� ந�கி� �,�த�. 
ரா�ல� உ�கிரமாக அைத� பா���, ேகாபமாE� �ைர�த�. 
 
நா� ரா�லH��� தீனி ெகா'�பத#காக ெச�னாைவ� D�பி/ேட�. ெச�னா ஒ� 
ெகா/டா3கKசியி� ேசா#ைறC4 பாைலC4 கல��, ரா�ல� "� ைவ�தா�. 
எ�ைன� தவிர ேவெறா�வ� ரா�லH�� உண7 ெகா'�ப� இ� தா� "த� 
"ைறயா�4. அ� த� "�ேன ைவ�த உணைவ� பா��க ம�த�; ஆனா� ராணி 
த�Hைடய த/,� தீனி தி�பைத உ�� ேநா�கியப, இ��த�. ராணி தி� 
",�த�4, நா� ெகா/டா3கKசியி���த ேசா#ைறC4 பாைலC4 அத� த/,� 
ெகா/,, அத� "�ேன ைவ�ேத�. அ� ச�த, ெசEயாம� தி�ற�. 
 
இர7 வ�த�4 ராணி �ளிரா� ந'3கிய�. நா� அ��காக இர�க�ப/ேட�. அைத 
ரா�லனி� ப'�ைகயி� இ/ேட�. ரா�லH�� ேவெறா� ப'�ைக தயாாி�ேத�. 
ஆனா� அ� �தியதி� ப'�க ம��, தைரயிேலேய கிட�த�. 
 
�திய இட����� பழ�க�ப'4ப, ராணி��� பயி#சிதர ேவ ,யி��த�. 
பா/,யி� 2�த4 ப#றிய விதிகைள அHS,�க74, அ'�கைள��	 
ேபாகாதி��க74 அத#�� க#� தரேவ 'ேம! ஆகேவ நா� ராணிCட� அதிக 
ேநர4 ெசலவி/ேட�. ெச�னா ரா�லைன� கவனி�தா�. ேம@4 த�ைன� தாேன 
கவனி��� ெகா	L4 அள7�� ரா�ல� வள��தி��த�. 
 
ராணி ரா�லனி� ந/��� ஏ3கிய�. அத� பிாிய�ைத� ெபற அ� எ ண#ற 
வழிகளி� "ய�ற�. ஆனா� ரா�ல� அைத அறேவ ெவ�த�. ராணி அ�கி� 
ெந�3கி வ�தாேல அ� பாE�� பி'3கிய�. 
 
ஒ� மாைல, நா� க� ெப=சி� அம��� ��தக4 ப,�தி��ேத�. ராணி ஒ� ப�ைத 
உ�/, விைளயா,� ெகா ,��த�. நா� ரா�லைன அ�கி� ஒ� மர�தி� 
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க/,யி��ேத�. ராணி விைளயா' வைத அ� கவனி�த�. ராணி ப�ைத� த� 
வாயி� கRவ "ய�ற�. ப�� ந<வி, ஒ,K ெச�ற�. ராணி அைத� �ர�திK ெச�, 
அைத� ப#களா� கRவ "ய�ற�. ப�� ரா�ல� அ�கி� ஒ,ய�. ராணி 
தய�க��ட� ப�ைத எ'�க "�வ�த�. அைத அ� எ'�பத#�	, ரா�ல� 
பய3கரமாE� �ைர��, ராணி ேம� பாE�த�. ராணி உதவி ேகாாி� க�திய�. நா� 
எ� ��தக�ைத Jசி வி/', அைத� கா�பா#ற ஒ,ேன�. ரா�ல� த� Dாிய 
ப#கைள ராணி க<�தி� பதி�தி��த�. நா� ரா�லைன� காலா� உைத��, 
ராணிைய வி'4ப, ெசEேத�. அைத எ� ைககளி� >�கிேன�. அ� பய�தா� 
ந'3கிய�. ரா�ல� �ைர�தப, ெவறிேயா' �தி�த�. அத� வாயி���� எKசி� 
வ,�த�. நா� Dட அைத� க ' சிறி� பய�� ேபாேன�. அ�பாவி ராணி 
ேமாசமாக� க,C ,��த�. அத� பணி ெவ	ைள உட�� ர�த4 தி/'தி/டாக� 
ெத�ப/ட�. என�� ரா�ல� மீ� க'4ேகாப4. அத#� ஒ� பாட4 க#பி�க 
வி�4பிேன�. ஒ� ைக�த,யினா� அ���� க'ைமயான அைற ெகா'�ேத�. 
 
நா� ராணிைய அதிக சிர�ைதCட� கவனி�கலாேன�. 
 
ஒ� ஞாயி பி#பக�, நா� ரா�லைன ஒ� மர�தி� க/,வி/', >3�வத#காக 
J/,H	 வ�ேத�. நா� தைலயைணயி� தைல சாE�தி��ேப�; அத#�	 ராணி 
அலவைத ேக/ேட�. ெவளிேய ஒ,ேன�. நா� பா��த� எ� வயி#ைற 
கல�கிய�. ரா�ல� ராணிைய� ப#களா� கவவி, அைத "ர/'�தனமாக, 
வ ணா� �ணிைய� க� மீ� அைறவ� ேபா�, தைர மீ� அ,��� 
ெகா ,��த�. ராணியி� கதற�க	 ெம��� ேதE�தன. ரா�லனி� க க	 
ெபாறாைமயா�, ேகாப�தா�, பழிவா3�4 உண�வா� தகி�தன. அத� அ�கி� 
ேபாவத#ேக நா� பய�ேத�. 
 
நா� ெச�னாைவ, அ4மாைவ, பா/,ைய� Dவி அைழ�ேத�. அவ�க	 ஒ, 
வ�தா�க	. "ெச�னா ராணிைய� கா�பா#. ரா�ல� அைத� ெகா� ேபா'4" 
எ� க�திேன�. ெச�னா ரா�லனிட4 ஒ,, அ��� ஒ3கி ஒ� உைத ெகா'�தா�. 
ரா�ல� உ� ' வி<�த�. ராணிைய வி/'வி/ட�. ராணி ர�த�தி� 
ேதாE�தி��த�. ரா�ல� அத� அ,வயி#ைற க,��� �தறியி��த�. ராணி 
ேவதைனயா� "னகிய�. பிற� அைசவ#� கிட�த�. 
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ரா�லனி� நா�கி���� ர�த4 ெசா/,ய�. நா� அத� ப�க4 தி�4பிய�4 அ� 
வாைல ஆ/,ய�. ராணியி� அைசவ#ற உடைல� பா��த�. அ� தன� ெசய�� 
மகி?7 அைட�ததாக� ேதா�றிய�. 
 
"ெச�னா, ரா�லைன அவி?�� வி/ட� யா�? நா� அைத� க/,யி��ேதேன." 
 
ெச�னா �#ற உண�ேவா' ெசா�னா�: "அைத� �ளி�பா/ட ேவ ,யி��த�. 
அவி?�� வி/', ேசா���காக உ	ேள வ�ேத�. நா� தி�4�வத#�	 அ� அ�த� 
பிராணிைய ெகா�வி/ட�." 
 
நா� ரா�லனிட4 ஆ�திர4 ெகா ேட�. அைத அ,�பத#காக "�நக��ேத�. 
 
"அத� ப�க�தி� ேபாகாேத. அ���� ைப�திய4. அ� உ�ைன� க,��வி'4" 
எ� அ4மா அலறினா	.  
 
"ைப�தியமா!" நா� பதறி� ேபாேன�. 
 
"நிKசயமாக இ�லாவி/டா� அ� ராணிைய ெகா�றிரா�." 
 
"அ� ைப�தியமாக இரா�, அ4மா. இ� கால4 அ�ல" எ� நா� ம�ேத�. 
 
பா/, ��கி/டா	. "இெத�லா4 ப#றி உன�� எ�ன ெதாிC4 ைப�திய4 
பி,�பத#�4 தனிகால4 உ டா? அத� கி/ட� ேபாகாேத." 
 
எ� ேகாப4 மைற�த�. ைப�திய�தி� அறி�றி எைதC4 நா� ரா�லனிட4 
காணவி�ைல. 
 
"ெச�னா, ரா�லH�� விஷ4 ெகா ' வா. அைத ேசா#றி� கல�� ெகா'�ேபா4. 
�ழ�ைதக	 இ��கிற J/,� ைப�திய4 பி,�த நாைய ைவ�தி��பத ஆப��." 
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"ேவ டா4, அ4மா" எ� ெக=சிேன�. "ரா�லH�� விஷ4 ெகா'�காேத" நா� 
அழ ஆர4பி�ேத�. 
 
ஒ� பயH4 இ�ைல. எ� க ணி யா�ைடய ெந=சி@4 ரா�ல�மீ� இர�க4 எழK 
ெசEயவி�ைல. 
 
மநா	 காைல ெச�னா விஷமி/ட உண7ட� ரா�லனிட4 ேபானா�. ரா�ல� 
வாைல ஆ/,ய�. ஆன�த��ட� �தி�த�. அத� கி/ட�ேபாக ெச�னா பய�தா�. 
சிறி� >ர�தி� த/ைட ைவ��, அைத "�ேன த	ளினா�. ரா�ல� உணைவ 
தி�4பி� Dட� பா��கவி�ைல. அ� எ�னிட4 வர "ய�ற�. அ� ேசா#ைற� 
ெதாடா� எ�பைத அ4மா கவனி�தா	. ெசா�னா	 aலா த/ைட நீ அத� "�ேன 
ைவ". 
 
ெசா�த� �ழ�ைத ேபா� வள��த ஒ� ஜீவH�� நா� எ�ப, விஷ4 ெகா'�க 
",C4 ம�� வி/ேட�. 
 
பா/, ெச�னாவிட4 ெசா�னா	: "த/ைட அத� ப�க4 த	L. அ� பசி எ'�தா� 
தி�H4." ெச�னா த/ைட நாய�ேக த	ளினா�. ரா�ல� "�திய இர7 உண7 
தி�னவி�ைல. அ���� பசி. அ� ஒர�க ணா� எ�ைன பா��த�. வாைல 
ஆ/,ய�. உணைவ வி<3க� ெதாட3கிய�. எ�னா� ேம@4 தா3க",யவி�ைல. 
எ� அைற��� ேபாE, கதைவ சா�திேன�. 
 
அத�பி� ேவ நாைய நா� எ� J/'��� ெகா ' வ�தேதயி�ைல. 
------------- 
 

7. 7. 7. 7. 	�த+� �/ளிவா( ப	 � 	�த+� �/ளிவா( ப	 � 	�த+� �/ளிவா( ப	 � 	�த+� �/ளிவா( ப	 � : : : : கா0� நீலக$ட பி/ைளகா0� நீலக$ட பி/ைளகா0� நீலக$ட பி/ைளகா0� நீலக$ட பி/ைள    
((((மைலயாள� கைதமைலயாள� கைதமைலயாள� கைதமைலயாள� கைத))))    

 
ப�னிர ' வய� 2�த� ஊ��ப2�கைள ேமE�தா�. அவ� உைழ���காகK 
ேசா4 கறிC4 அவH��� கிைட�தன. 
 
ேகாைடயி� ஒ�நா	 அதிகாைலயி� அவ� �� ப2�கைள ேமEKச@�� இ/'K 
ெச�றா�. '2�	 ெகா4�', 'க�3க ', '�	ளி வா�' எ� அவ� அவ#��� 
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ெபயாி/,��தா�. தன� உணைவ ஒ�ைபயி� ைவ��, அைத� த� ேதாளி� 
ெதா3கவி/,��தா�. அ�த� ைபயி� அவன� க�திC4 �ழ@4 இ��தன. அவ� 
ஒ� ெகா4ைப� ெகா ' ப2�கைள >ர�தி���த ேமEKச� நில���� ஒ/,K 
ெச�றா�. 
 
ேமEKச� தள4 பலவித மர3கL4 ெச,கL4 ம , வள��த விசாலமான 
நில�பர��. இRவ�ட4 வற/சி ஏ#ப/,��த�. எ�லா4 காE�� கிட�தன. மா'க	 
தி�பத#� அதிகமாக இ�ைல. அைவ க,�பத#�K சிறி� இைலகேள 
எ=சியி��தன. 
 
மா'கைள 2�த� அ,�க, ேமE�க� ெகா 'ேபாக ேநரா�. மைழ ெபEதா�, 
மா'க	 ெதா<�களி� த3கிவி'4. விைளKச� ந�றாக இ��தா� அவ� உைழ�� 
ேதைவ�படா�; மா'க	 வய�களி� ெந� தா	கைள� தாேம தி� ெகா	L4 
ேகாைட கால�தி�, மா'கL��� தீவன4 அாிதாகிவி'4ேபா� தா�, 2�த� 
அவ#ைற ேமEKச@�� இ/'K ெச�ல ேநாி'4. இ�74 பதிைன�� நா/கL�� 
ேம� ேபாகா�. ஆனா� இத#�	 2�த� மா'கேளா' மிக ஒ/'தலாகி வி'வா�. 
 
ேமEKச� கள�தி� அ�கி� வளமான கா' ஒ� உ '. அ3� நாலாவித 
மர3கL4 அட���, பலவைக� பிராணிகL��4-நாிக	, �ர3�க	, "	ள4ப�றி, 
"ய�, கா/'�ப�றி, மா�க	 அைன����4-பா�கா��� த�தன. அRவ�ேபா� 
யாைனகL4 ெத�ப'4. ஆனா�, கா' அரசி� காவ�� இ��த�. அ3� ேமEKச� 
அHமதி�க� ப'வதி�ைல. [பட4] [பட4]  
 
அ� காைல 2�த� மா'கைள தைடெசEய�ப/ட எ�ைல��	 
ேபாகவி/,��தா�. அவ� ஒ� "�திாி மர�தி� ஏறி அம���, சிறி� ப���கைள� 
ெகாE� தி�றா�. பறைவகைள� ேபா� Dவினா�. ப2�கL�� Wமாைலக	 
ெதா'�தா�. ப2�க	 கா/,H	 திாிய� ெதாட3க74, அவ#ைற வரவைழ�க 
அவ� ��லா3�ழி� இைச�தா�. அவ#றி� விலாவி� த/,னா�. கா/,� அைவ 
வழிதவறி� ேபாவ� ப#றி� க ,�தா�. 2�த� ஒ� ெம��ய நாணைல எ'��, 
அதி� ஒ� ெகா/ைடையK ெச�கினா�. நாண�� ஒ� "ைனயி� ஊத74, 
ெகா/ைட ��பா�கியி���� � ' �ற�ப'வ�ேபா� பாE�த�. அைத அவ� 
ப��க	, அணி�க	 ேம� எEதா�. அவ� மர3க	 ேம� ஏறினா�, பறைவ� 
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D'கைள எ/,� பா��தா�; இைலகைளK ேச��� "/களா� ��தி ��லாE 
ெசEதா�. சில சமய4, ேகாயி� விழாவி� அவ� க ட� ேபா�, க�ட நா/,ய4 
ஆ,னா�. 
 
ேமEKச� கள����4 கா/'��மிைடேய ஒ� சி நீேராைட ஒ,ய�. ப2�கைள� 
�ளி�பா/ட� ேபா�மானநீ� இ�ைல. அைவ த3க	 தாக�ைத� தணி��� 
ெகா	ள74, அவ� த� ேசா#ைறC4 D/ைடC4 தி� �,�பத#�4 ேபாதிய 
த ணி� இ��த�. 
 
பி#பக�� ப2�க	 நிழ�� ப'�� அைச ேபா/டன. 2�த� ஒ� பாைற நிழ�� 
சாE�தா�. ஒ� �ர3� ப�க�தி� வ�த�. அவ� த� நாண� ��பா�கியா� சி 
க�ைல எறி�� அ� பய�� ஒ'4ப, ெசEதா�. அவH��� கிற�கமாக இ��த�. 
இைலகைள� ப'�ைகயா�கி நீ/, நிமி��தா�. இரவி� இழ�த >�க�ைத 
ஈ'க/,னா�. 
 
அவ� அ�கி� நாிக	 ஊைளயிடேவ 2�தாி� ஆ�த உற�க4 கைல�த�. அவ� 
தி'�கி/' விழி�தா�. இர7 வ�தி��த�. எ3�4 காாி�	. அவ� தன� �� 
ப2�கைளC4 காண ",யவி�ைல. நாிக	 அவ#ைற அ=சி ஒடK ெசEதி��கலா4. 
அ�ல� நாிக	 அைவகைள� க,��� �தறியி���ேமா? அவ#றி� கா�கைளC4 
ம'�கைளC4 நாிக	 க,�தி���ேமா? ப2�க	 ெச�தி���ேமா? நாிகL�� 
அ,�க, ெவறி. பி,��4. நாிகளா� க,�க�ப/ட நாEகL4 ைப�தியமாவ� 
உ '-ப2�கL��4 அ�ப, ேநரலா4. ைப�தியமான ப2ைவ யாராவ� ெதா/டா� 
அவH4 ைப�திய4 ஆவா� எ� ெசா�வா�க	. அ�ல� அைவ கா/'��	 ஒட 
�� அவ#ைற தி�றி���ேமா? ஊ�� ெபாியவ�க	 "க�தி� எ�ப, "ழி�ப�; 
நாிக	 அவைனC4 தா��மா? 
 
2�த� பய�தா�; எனிH4 அைமதியாக இ��தா�. ெம�வாக� பாைறயி� 
மப�க4 வ<�கி இற3கினா�. ைககளா@4 பாத3களா@4 தைரைய� தடவினா�. 
�� க#கைள அவ� க ெட'�க ",�த�. அவ#ைற� த� ைப��	 ைவ��, 
பாைறயி� உKசி�� ஊ��� ஏறினா�. நாிக	 நி�ற தி�கி� ெபாிய க�ைல 
Jசினா�. க� �றி தவறவி�ைல. தடாெல�ற ஒைசையC4, ஒ� நாி ேவதைனயா� 
ஊைள யி'வைதC4 அவ� ேக/டா�. ெதாட��� ேம@4 இர ' க#கைள நாண� 
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��பா�கி �ல4 எறி�தா�. அைவC4 �றி�பாE� தா�கின. நாிக	 ஒ,ன. >ர� 
ேபாE ஊைளயி/டன. 
 
2�த� பாைறயி� வ<�கி இற3கினா�. ஐ�தா அ,க	 நட�தி��பா�. அத#�	 
அவ� கா�க	 ஒ� மர�தி� ேவாி� சி�கி� ெகா டன. அவ� ைககளா� தடவி 
அ,மர�ைத உண��தா�. "ர/'� ெகா, ஒ� மர�ைதK 2#றியி��பைத� 
க டா�. அவ� மர�தி� கிைளமீ� ஏறி வசதியாக அம��தா�. தி\ெர� ஒ� 
சா��வி, "அவைனK 2'! அவைனK 2'!" எ� க�திய�. இ�. அவைன அதிக4 
அK2�திய�. உடேன த�ைன� கா�பா#ற கட7	 இ��கிறா� எ� தன��	 
Dறி� ெகா டா�. பிைற நில7 ெம�தாக ஒளி சி�திய�. அவ� ந�றாக� 
பா��க",�த�. அ,மர�தி� சாE�தப, �ர3�ேபா� ேதா�றிய ஒ� உ�வ4 
நி#பைத அவ� க டா�. அவ� க	ள�தனமாக� கிைளகளி� ஊ���, �ர3கி#� 
ேந� ேமேல வ�தா�; த� ைபயி���த க#கைள அத� தைலயி� ெகா/,னா�. 
�ர3� அலறி ய,�� ஒ,ய�. இதர கிைளகளி� ��தியி��த D/டாளி� 
�ர3�கL4 க�தி� ெகா ' கீழிற3கின. அ�ேவ 2�த� த��வத#� ஏ#ற த�ண4. 
அவ� மர�தி� ந<வி இற3கினா�. க�தியா� ஒ� நீ ட �Kசி ெவ/,, அைத 
உபேயாகி�� நாண�கைள வில�கி வழிக டா�. மீ '4 பாைறைய அைட��, 
அத� ேமேலறி, ச# ேநர4 ப'��� கிட�தா�. இத#�	 பிைற நிலா மைற�� 
வி/ட�. வான�தி� ஒ�சில ெவ	ளிக	 மி�னின. 
 
2�தாி� நிைனெவ�லா4 ப2�கைள� ப#றிேய இ��தன. அ�பாவி� பிராணிக	 
இ�/,� வழி தவறி� ேபாயி���4. அைவ உதவிய#றைவ. அவ#றி� அKச"4 
ேவதைனC4 அவ� அHபவி�பைத விட அதிகமி���4. அவ� �ழைல ஊதினா�. 
ஆனா� நாிகளி� ஊைள அைத அ"�கிவி/ட�. 
 
பசிC4 தாக"4 அவைன வா/,ன. ஏதாவ� பழ�ைத� பறி�கலா4 தா�. இ�/,� 
அவனா� ெதளிவாE� பா��க ",யவி�ைல. 
 
பிற� ெவளிKச4 ெதாி�த�. அ� மனித�களா அ�ல� பிசா2களா? 2�த� விய��� 
விவி�தா�. 
 
ெவளிKச4 ம3கலாக இ��த�. தி\� ஒைச ஒ� அைமதிைய� �ைல�த�. 2�த� 
ஊ�றி� கவனி�தா�. அ� மர4 ெவ/'4 ஒைச அ�ல.  
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ைதாிய4 "<வைதC4 ேச���, 2�த� மீ '4 பாைறயி���� ந<வி� 
கீழிற3கினா�. ைககளா@4 கா�களா@4 நக��� ெவளிKச�ைத ெந�3கினா�. 
 
நாைல�� ேப� ஒ� ெச�த பிராணிைய� ேதா@ாி��� ெகா ,��தா�க	. அ� 
அவன� �	ளியா� ப2ேவா? பாவ4-அ� க� ேபா/' நா�� மாத3கேள ஆயின. 
நட�பைத� கவனி�க 2�த� ஒ� மர�தி� பி� ப�3கினா�. அ�த ஆ/க	 ஒ� �/, 
நிைறய மி�மினி� WKசிகைள அைட�� அைத விள�காக உபேயாகி�தா�க	. 
ெவ/' ட மா/,� தைலைய அவ� பா��தா�. அ� அவன� பிாியமான �	ளி 
வா� ப2 இ�ைல, ஏேதா வயதான ெவ	ைள� காைள. அவ� நி4மதியாக �K2 
வி/டா�. இ� அவH��� �ணி74 அளி�த�. அவ� ெசEய ேவ ,ய காாிய4 
அ�த மி�மினி� �/,ைய� தி�'வ� தா�. தி�ட�க	 அைத சா�கினா� 
�,யி��தா�க	. த3கL��� ேதைவ� ப/ட ேபா� ஒ� ப�க�ைத ம/'4 திற�� 
கா/,னா�க	. அவ�க	 த3க	 ெகா,ய காாிய�தி� "ைன�தி��ைகயி�, 2�த� 
ஒைச�படா�, சா�கா� �,ய �/,ைய எ'�� மர�தி� பி� ெம�ல� ேபானா�. 
 
�4ப�� ஒ�வ�, "இ3ேக ெகா=ச4 ெவளிKச4" எ� க��வைத அவ� 
ேக/டா�. 
 
க��� ேம� ைவ�த �/,ைய எ'�க ம#ெறா�வ� தி�4பினா�. அ� இ�ைல. 
�/, எ3ேக ேபாயி���4? 
 
"நா� அைத இ3ேக தா� ைவ�ேத�. நிKசயமாக" 
 
"ந�றாக� பா� அ3ேக தானி���4." 
 
"நா� க� ேமேல தா� ைவ�ேத�. ச�ேதகமி�ைல." 
 
"யாேரா ந4ைம� பா��� வி/டா�க	. நா4 ைகC4 கள7மாE அக�ப/'� 
ெகா	ேவா4. த�பி ஒ'வேத ந�ல�." 
 
மா/,ைறKசியி� கிைட�க� D,யைத எ'��� ெகா ' ேவகமாகK ெச�ல 
அவ�க	 தீ�மானி�தா�க	. ெச�த மா/ைட ேவக4 ேவக மாக ெவ/ட� 



79 

 

ெதாட3கினா�க	. தி\ெரன இ�/,� ��லா3�ழ� ஒைச மித�த�. அைத� ேக/' 
அவ�க	 பய�தா� உைற�தன�. க�திகைள� கீேழ ேபா/'வி/', மர�தி� மீ� ஏற 
அவ�க	 ஒ,னா�க	. 
 
�ழேலாைச ஒ� நாியி� காதி@4 வி<�த�. அ� த� தைலைய உய��தி 
ஊைளயி/ட�. ம#ற நாிகL4 D/டமாE �ர� எ<�பின. இைறKசிைய அைவ 
ேமா�ப4 பி,�தன. ெச�த மா/ைட ேநா�கி வ�தன. அைத� பாE�� �தறின. 
மர�தி� ேமேலயி��த தி�ட�க	, தா3க	 ெகா�ற காைளைய நாிக	 தி�பைத 
வ��த�ேதா'4, ெசயல#4 கவனி�தா�க	.  
 
இத#�	 2�த� த�னிைல அைட�தா�. அவ� க க	 இ�/,� பா��க� 
பழகிவி/டன. அவ� த� ப2�கைள D�பி/டப,, �ழைல இைச�தா�. 
 
கா/,� பறைவகL4 மி�க3கL4 கலவர4 அைட�தன. பறைவக	 கிLகிL�தன, 
கீKசி/டன. சி பிராணிக	 அவைன கட�� ேபாயின. மானி� கவைல நிைற�த 
கீKெசா� கா#ைற நிைற�த�. ஆனா@4 அவHைடய ப2�களி� தடயேம காேனா4. 
 
பய4 அவ� கா�கL�� ேவக4 ேச��த�. அவ� ஒடலானா�. "/கL4 �த�கL4 
அவன� ைககளி@4 கா�களி@4 ��தின; பிறா ,ன; அவைன� காய�ப'�தின. 
தி'ெமன ஒ� மர�தி� ேவ� த'�கி அவ� தைல���ற வி<�தா�. 
அதி�Sடவசமாக, மி�மினி� �/, உைடயவி�ைல. அத� ம3கிய ஒளியி� த� 
"ழ3கா�� கீேழ ஆழமான ெவ/'�ப/,��பைதC4, அதி���� நிைறய ர�த4 
வ,வைதC4 அவ� க டா�. ர�த� ெப��ைக நி��வத#காக, காய���� 
உயேர சா��� கயி#ைற� க/,னா�. ேநா7 அதிக4 இ��த�. அவனா� எ<�� 
நி#க ",யவி�ைல. 
 
அவன� இர�த�தி� வாைட ஏதாவ� ெகா,ய மி�க�ைத கவ��� இ<��4 தா� 
உயிேரா' வி<3க�படலா4 எ�ற நிைன�� அவH	 அKச4 ���திய�. அ�ல�, 
எ4�க	 ெமாE�� அவைன அாி��� தி�H4! எ�ன பய3கர4! 
 
அவ� ��ைக இைலகைள� ெகா ' த� காய3கைள 2�த4 ெசEதா�. த� பல4 
ெகா ட ம/'4 Dவி, தன� பிாியமான �	ளி வா� ப2ைவ அைழ�தா�. ஆனா� 
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அவ� அைழ�� உ ைமயி� ஒ� "H "H�பாக�தானி��த�. "#றி@4 
கைள��# 2�த� இ��த இட�திேலேய >3கி வி/டா�. 
*** 
 
நட�த� ெவ� சாதாரணமான�. ப2�க	 வயிறாற ேமE�தன. அைச ேபா/டன. 
பிற�, J' தி�4ப ேநரமாயி# எ� 2�த���K ெசா�ல ச�தமி/டன. அைவ 
க�திய ேபா� 2�த� >3கினா�. �	ளி வா� அவ� காைல ந�கிய ேபா�, அைத 
அவ� ஓ3கி மிதி�தா�. ப2�க	 2�த� இ�லாமேல ஊ� தி�4பின. அைவ 
ெதா<வ3களி� க/ட�ப/டன. 
 
இ�/,ய பிற�4 2�த� J' தி�4பாததனா�, அவ� த�ைத அவைன ேத,� 
ேபானா�. ப2�க	 வ��வி/டன என அறி�த�4, 2�த� ேகாயி@�� தி�விழா 
பா��க� ேபாயி��பா� எ� தீ�மானி��, அவ� J' தி�4பினா�.  
 
மநா	 காைல, �	ளிவா� யாைரC4 பா� கற�க விடவி�ைல. த� அ�ேக எவ� 
வ�தா@4 அ� "/, உைத�த�. அ��� சீ�� எ� ஊரா� க�தின�. 
ஒRெவா�வ�4 ஏேதேதா ெசா��ன�. 
 
"அைத� பா4� க,�தி���4." 
 
"அ� கா/,� நK2� தைழைய� தி�றி���4." 
 
அ��� வழ�கமாக� ெகா'��4 எ	L� � ணா��4 தவி/'� த ணி�4 தரா�, 
ெவ4 உ��4 த ணி�4 ைவ��4ப, J/' எஜமானி உ�தரவி/டா	. அைத� 
பா� கற�க ேவ டா4; அத� க�4 ப/,னி கிட�க/'4 எ�4, இர ைடC4 
தனி�தனிேய க/'4ப,C4 ெசா�னா	. 
 
சிறி� ேநர����� பிற� அவ	 உ��� ேபா/ட க<நீ�ட� ெதா<வ����� 
ேபானா	. �	ளிவா� ப2 அ3ேக இ�ைல. 
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எஜமானி கலவரமைட�தா	. அைனவைரC4 தி/,னா	. "ப2ைவ ெவளிேய 
விடேவ டா4 எ� நா� ெசா�ேனனா இ�ைலயா? அ�த� ைபய� 2�த� ஏ� 
எ� ேபKைச மீறி அைத அவி?�தா�?" 
 
"ைளயி� க/,ய கயி அப/'� கிட�பைத அவ�க	 க டா�க	. ப2ைவC4 
காேணா4; ப2ைவ ேமE��4 2�தைரC4 காேனா4. 2�தாி� த�ைதC4 �	ளிவா� 
ப2வி� ெசா�த�காாிC4 அவ�கைள� ேத, ேபானா�க	. இ�த� ேதட�� 
ம#றவ�கL4 ேச��தா�க	. 
 
"�தின இரவி� 2�தைர >3க வி/'K ெச�ற இட���� �	ளி வா� ேபாயி#. 
அ3ேக அவ� இ�ைல. அ� அவைன� தீவிரமாக� ேதட�ெதாட3கிய�. 2�த� 
ைபைய� க ட�. ைப அ<�காகி� கிழி�� காண�ப/ட�. ேம@4 ேத,, ப2 
2�தைர க ' ெகா ட�. அவ� உட� "<�4 காய4 ப/,��த�. அவ� ஆ?�� 
>3கி� ெகா ,��தா�. ப2 உர�க� க�திய�. அவைன உட� "<�4 ந�கி� 
ெகா'�த�. 2�தாி� காய3களி� ெம�E�த எ4�கைளC4 ஈ�கைளC4 ந�கி� 
த	ளிய�. விசி�திர4 தா�! ப2வி� ம' கன��, பா� 2ர�த�. அவ� ம'�கைள 
எ/ட� D,ய வித�தி� அவ#ைற 2�தாி� "க�தி� அ�ேக ைவ�தப, ப2 ப'�த�. 
அவ�, ஒ� க���/, ெசEவ� ேபாலேவ, பகவி� ம'ைவ� த� வாயினா� 
கRவி, பா� �,�கலானா�. ெம�வாக அவ� உட4பி� ெத4� ���த�. அவ� 
தைலைய� ப2வி� தாைடயி� பதி��, அத� உடேலா' ஒ/, ஒEவாக� கிட�தா�. 
ேத, வ�த கிராம�தின� இ�த நிைலயி� தா� 2�தைரC4 �	ளிவா� ப2ைவC4 
க டா�க	. 
--------------- 
 

8. 8. 8. 8. அதிேவக பிேன அதிேவக பிேன அதிேவக பிேன அதிேவக பிேன : : : : பிபிபிபி....ஆ�ஆ�ஆ�ஆ�. . . . பா�வ�பா�வ�பா�வ�பா�வ�    
((((மரா%2� கைதமரா%2� கைதமரா%2� கைதமரா%2� கைத))))    

 
ந�� நவாேத ஒ��யி� வசி�தா�. அவ� உ ைமயான ப4பாEவாசி. பாேணS 
(அ�ல� அதிேவக) பிேனேயா Wனாவி�, வி�யா பவனி� ப,��4 மாணவ�. இ�த 
உலக4 "<வ�4 எ� J' எ�ப� அவ� ெகா	ைக. 2#றி�திாிC4 பாேணைஷ� 
த� J/,� வாச� அ�ேக ச�தி�க ேந�வ� விசி�திர4 தா� எ� ந�� 
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நிைன�தா�. அ�த� த#ெசயலான ச�தி�பி� அதிவிசி�திர விைள7, அதிேவக 
பிேன���தா� ஏ#ப/ட�-அத#�� காரண4 Dட ந�� தா�. 
 
உ ைமயி� பாேணS ந��வி� J/'�� அைழ�க�படவி�ைல. பா��க� 
ேபானா�, அவ�க	 அறி"கமானவ�கேள இ�ைல. அதிேவக பிேனைய ந��7��� 
ெதாிC4, ம#றவ�கL��� ெதாி�தி��த� ேபா� தா�. அவன� Jர"4 உண�Kசி� 
�,�பி� ெசEC4 தீரK ெசய�கL4 பிரசி�தமானைவ. கைத அள�பதி� ந�� 
நவாேத�� இ��த அசா�திய� திறைமைய பாேணS ேக	வி�ப/,��தா�. கைத 
ெசா�� ந�� Z�ய�தி���� Wரண உலக�ைதேய பைட�க� D,யவ�. 
 
ந�� J/ட�கி� இ��த ஒ� ெபாிய அ#�தமான க/,ட�தி� ெமா/ைடமா,யி� 
தா� இR இர ' Zர�கL4 "த�"தலாகK ச�தி�தா�க	. 
 
பி	ைளக	 ெப�4 �4பலாE� D,யி��தா�க	. �க?ெப#ற ேகாகா ம���� 
க4ெபனி ஒ� ஒவிய� ேபா/,ைய ஏ#பா' ெசEதி��த�. சகலவித பிரசார 
"ைறகைளC4 ைகயா ' அவ�க	 த3கLைடய ஜா� இ�ம� ம��ைத� 
பிரபலமா�க "ய�றா�க	. இ�ேபா�, த3க	 "ய#சியி� உKச க/டமாக, அவ�க	 
ஏக�ப/ட பV�கைள� க/,யி��தா�க	! 
 
அைச�தா,ய பV�க	 ஒ� மைல ஏாியி� மித��4 தாமைர� W�க	 ேபா� 
ேதா�றின. பலQ பV�க	-ர�பரா@4 பிளா.,�கினா@4 ெசEய�ப/டைவ-
மித�தன. அவ#றி� "�ேன, வா��ைதகL4 பட3கL4 தீ/'4 ேநா��ட� 
மிக�பல பி	ைளக	 இ��தா�க	. உ ைமயி� அவ�க	 'இ��க' வி�ைல; ஏறிC4 
இற3கிC4 அைச�த-கா�வா. அ�ல பிளா.,�-பர�பி� ேம� த3க	 
திறைமைய� கா/ட அவ�க	 நி�றா�க	. எ ண#ற வாிைசகளாக ைபய�கL4 
ெப கL4 நி�றன�. ஒ� வாிைச ேம#ேக பா��த�, மவாிைச கிழ�ைக 
ேநா�கிய�. அ'�தவைர� பா��� கா�பி அ,�காம� இ��கேவ இ�த ஏ#பா'. 
 
பி	ைளக	 பV� மீ�, வசீகரமான ஒ� பட"4 கவ�Kசியான ஒ� வாசக"4 
பளிKசி'4 சிவ�பி� தீ/ட ேவ '4. இ� தா� ேபா/,, வாசக4 பதிைன�� 
வா��ைதகL��	 இ��க ேவ '4. அ�, ச�ேதகமி�றி, ஜா� இ�ம� ம��ைத� 
�க?வதாக அைமய ேவ '4. ஒவிய4 தீ/ட�ப/ட பV�களி� சிற�தைத 
நீதிபதிக	 ேத�7 ெசE�, ெவ#றியாளH��� பாி2 அளி�பா�க	. அ�த� 
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பட�ைதC4 வாசக�ைதC4 மிக�ெபாிய பV� ஒ�றி� தீ/, அைத வானி� பற�க 
வி'வா�க	. 
 
ப4பாE "<வ�4 அ�த விள4பர�ைத� பா��பா�க	. ஜா� இ�ம� ம���, 
ெவ#றியாள� திறைம, இர '��4 ந�ல விள4பர4! 
 
ேகாகா க4ெபனியி� மிக� ெபாிய பV�, கயிகளா� க/ட�ப/', ெமா/ைட 
மா,யி� ந'வி� எ'�பாக விள3கிய�. 
*** 
 
பாேணS (அ�ல� அதிேவக) பிேன, ப4பாயி� உ	ள மா�3கா7��, அ�ைத 
J/,� த� வி'"ைற�காக வ�தி��தா�. ேபா/, ப#றிய அறிவி�ைப அவ� 
ப�திாிைகயி� பா��தா�. அதி� கல�� ெகா	ள வி�4பினா�. 
 
"நா� ஞாேனSவ� இ�ைல தா�. எ�னா� ஆயிர4 வாி� கவிைத எ<த",யா�. 
ஆனா� ப�� வா��ைதகைளK ேச��� எ<த ஒ� ெபாிய எ<�தாள� 
ேதைவயி�ைல!" எ� அவ� த� அ�ைதயிட4 Dறினா�. 
 
"என��� ெதாியாதா! நீ தா� அதிேவக பிேன ஆயி#ேற!" எ� அ�ைத ெசா�னா	. 
"ஆனா� உ� வா�கிய4 உ ைமயிேலேய ந�றாக இ��க ேவ '4. அ�ேவ 
ெவ#றிெபற ேவ '4 24மா ெவமேன...." ெதாட��� ேபச இயலாதப, இ�ம� 
அவைள� தா�கிய�. ஜா� இ�ம� ம��� தன� "த� வா,�ைகைய� 
க 'ெகா ட�. 
 
"நி��!" பாேணS அ�ைதைய ேநா�கினா�. தாேன ெவ,�த ெசா�ைல 
உ�வா��4 "ய#சியி� அவ� வாE திற�ேதயி��த�. 
 
"எ�ன விஷய4?" எ� அவ	 ேக/டா	. இ�மினா	. ஒேர இ�ம�! 
 
"என�� ஒ� �ைள அதி�7! ஒ�வ� ெதா ைட��	 ஒ� தவைள. அ� �ேரா�, 
�ேரா� எ� க��கிற�. இ�ப,�பட4 வைரேவ�. அ'�தவாியி�, நி#காத 
இ�மலா உடேன அ���. ஜா� இ�ம� ம���! பா�, ப�� வா��ைத Dட இ�ைல!" 
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"அசடாக இராேத" எ�ற அ�ைத இ�மி� ெகா ேட அைறைய வி/'K ெச�றா	. 
*** 
 
ேபா/, நைடெப#ற�. ந�� நவாேதC4 கல�� ெகா டா�. 
 
ந�� உ	ள�தி� ந�லவ�தா�. ஆனா� இய�பாக ெந/ைட� கைதக	 D4 
பழ�க4 உைடயவ�. ஒ�தர4 ெதாட3கி வி/டா� த� கைத� பி�ன�� சி�கி, 
தாேன அைத ந4�4 அள7�� ஆ?�� ேபாவா�! 
 
ஆனா�, "�திேயா பி�திேயா, அவ� கைதக	 அ4பலமாகிவி'4. அ�ேபா� ந�� 
�ழ�ப�தா� திணவா�. 
 
இத#கிைடயி� அதிேவக பிேனயி� கீ��திக	 அதிகாி�தன. அ� ந��7�� ஆ�திர4 
ஊ/,ய�. 
 
"அ�த அதிேவக பிேன த� அளைவ மீறி வள��� வி/டா�!" எ� ந�� 
"P"P�தா�. அவைன� ேபால ைதாியசா� இ�த உலக�தி� ேவ யா�4 
இ�ைல எ�கிற மாதிாி அவH��� த�ைன� பிரபல� ப'�தி� ெகா	ள வாE��க	 
ேச�கி�றன. என�� அ� இ�ைல. அதிேவக பிேன ேபாகிற இடெம3�4 
ஆப��க	-சாைலயி� இ� �ற"4 கா�தி��பதாக� ேதா�கிற�!" 
 
"அவைன வரேவ#கவா?" எ� ந ப� சிாி�தா�. 
 
"நா� பா��கவி�ைல." 
 
"நீ Jரசாகச3கைள அதிக4 அHபவி�ததாக எ�ப74 பாசா3� ப PகிறாE!” 
எ� ந ப� அவைன� ��தினா�. ந�� ேகாபமாக, ேபா�4, நி�� எ� 
க�தினா�. ெமளனமானா�. 
 
அதிேவக பிேனயிட4 அவH��� ெபா�ைம எ�பதி� ஐயமி�ைல. ஒ� நா	 
அவைன ம/ட4 த/ட ",C4 என ந�� ந4பினா�. 
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இ�ேபா� அதிேவக பிேன ேபா/,யி� ஈ'ப/,��தா�. அவைன அ3� 
ச�தி�க�D'4 என ந�� எ ணேவயி�ைல. மி.ட� ஒ� எ�ற க#பைன 
மனிதைன� த� பVனி� ந�� தீ/,யி��தா�. அத� கீ? சிவ�� வ�ண�தி� 
வாசக�ைத எ<தி� ெகா ,��தா�. 
 
"தி\ெரன மி.ட� ஒ�.... ெதா ைடயி� வி�கினா�...." என எ<தினா�. அத#� 
ேமேல ஒடவி�ைல. அ��ற4? இ3ேக கைத பி�னி� பயனி�ைல. இ� நிஜ 
வா?�ைக பிரSைஷ வாயி� கRவி, ��வ�ைத [பட4] [பட4] கழி��, ந�� ஊ�க4 
ேத, 2#றி@4 பா��தா�. (அதாவ�, ம#றவ� பV�கைள) ச/ெட� அவ� 
அ�த� �க?ெப#ற க/டமி/ட ச/ைடைய, 2�/ைட� தைலைய, ெபாிய க கைள 
க டா� ேம@4 அ� க க	 அவ� மீேத பதி�தி��தன. 
 
"அட-அட-அட யா� இ�த ஐ�� �க?ெப#ற அதிேவக பிேன தா�!" எ� ந�� 
ேக�யாகK ெசா�னா�. அைத அவ� உர�கK ெசா�ன தா�, பாேனS 
ேக/'வி/டா�. 
 
"ஹேலா, நீ யா�?" எ� அவ� ேக/டா�. "நா� தா� ந�� நவாேத" என ந�� 
உடன,யாக த�ைன அறி"க�ப'�தி� ெகா டா�. அ�ேவ ேபா�மான அறி"க4 
என அவ� க�தினா�. அதிேவக பிேன ம/'4 தா� அ�த வ/டார�தி� த#ெப�ைம 
ெப#றவ� எ�பதி�ைலேய! 
 
"உ�ைன ச�தி�ததி� மகி?Kசி, மி. ந�தினி நவாேத" எ�றா� அதிேவக பிேன. 
 
"மி.ஸா எ�ன ெசா�கிறாE?" எ� ந�� உமினா�. "S,ைய உய��தினா�. 
 
"ஒ, அடடா! நீ மி. இ�ைல-மா.ட� ந�� எ�கிறாயா?" எ� பாேணS சிாி�தா�. 
"என�� எ�ப,� ெதாிC4? இ�கால�தி� ஏக�ப/ட ெப க	 கா�ச/ைட 
அணிகிறா�க	 த3க	 ",ையK சிறிதாக ெவ/,� ெகா	கிறா�க	. ஆனா� 
ைபய�க	 உத/'K சாய4 W2வேதயி�ைல." 
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"உத/'K சாயமா!" எ� Dறிய ந�� "க4 ெவL�தா�. அவ� ஒ� விரைல 
உத'க	 மீ� ேதE�தா�. வ�ணபிரSஷி� ேவைலைய அறி�தா�! அவ� உத'க	 
வ�ண�தா� சிவ�பாக� பளிKசி/,���4! 
 
அ ைட அய� பி	ைளக	 பல� கவனி�� நி�றன�. சில� வாE வி/'K 
சிாி�தா�க	. ம#றவ�க	 சிாி�ைப அட�கி� ெகா ' ேவைல பா��க� தி�4பின�. 
 
ந�� ெவ/க�தா� ��றி� ேபானா�. அவ� �ழ�ப�ைத அதிக� ப'�த, 
ேம#பா�ைவயாள� ஒ�வ� அ3ேக வ�தா�. அவ� எ�ேலாைரC4 க ,�தா�. 
விேசஷமான ேகாப��ட� ந�� ப�க4 தி�4பினா�. 
 
"நீ ஒவிய� ேபா/,யி� ப3� ெபகிறாயா அ�ல� நாடக ஒ�பைனயிலா?" எ� 
க�தினா�. 
 
"ஸாாி!" என ந�� "னகினா�. உத'கைள� த� ச/ைட� ைகயி� �ைட�தா�. 
"அ�த அதிேவக பிேனைய நா� கவனி�கிேற�!" எ� தன��	 ஆ�திரமாக 
"P"P�தா�. 
 
ஒRெவா�வ�4 அவரவ� பVனி� வ�ண4 தீ/,",��, த3க	 ெபயைரC4 
"கவாிையC4 சீ/,� எ<தி ஒ/,ன�. ேம#பா�ைவ யி'ேவா�, பி	ைளகைள� 
தனிேய வி'��, பV�கைள ஒ� அைற��	 ெகா ' ேபானா�க	. 
 
ேபா/,யாள�க	 க4ெபனியி� மிக�ெபாிய பVைனK 2#றி ஆ�வ�ேதா' 
�<மின�. அைத விய��ட� பா��தப, 2#றிK 2#றி வ�தா�க	. 
 
ஒ� ெப�4 கா#, நீல"4 ெவ	ைளCமாE ப/ைடக	 தீ/ட�ப/ட அ�த� ெபாிய 
அதிசய�ைத ெதா/'� >�கிய�; அ� ேமெல<�� கீழிற3�4ப, ெசEத�. அத� 
ேம� இர ேட வா��ைதக	-'ேகாகா', 'ஜா�'-தீ/ட�ப/,��தன. அைனவ�4 
ேமேலேய பா��� நி�றன�. பVனி� அ,�ப�க4 நட�பைத ஒ�வ�4 
கவனி�கவி�ைல. பாேணஷச4 ேமேல பா��தப,ேய நி�றா�. 
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பV� கயிக	 இர ' �� பி�தைள வைளய3களி� இக� 
க/ட�ப/,��தன. ஒேர ஒ� �ழ�ைத தா� அவ#ைற� கவனி�த�. ந�� நவாேத 
கீேழ �னி��, கன�த கயி#றி� ",Kைச தள��தினா�. 
 
"கயி எRவள7 கன4" எ� அதிேவக பிேன ெசா�னா�. 
 
"கன"4 உதிC4. இ� ைநலா� கயி," எ� ந�� ெதாிவி�தா�. அவ� 
பாேணS அ�கி� நி�றா�. "அைத ெதா/'� பாேர�." 
 
பாேணS கயி#ைற� பி,�த� தா� தாமத4, ந�� ",Kைச அவி?�� வி/டா�. 
கயி ந<வி ெவளி�ப/ட�. கா#றி� ெப�4 2ழ#சி ஒ� பV� ேமேலறி வானி� 
பற��4ப, ெசEத�. அதிேவக பிேனயி� ைக பி�தைள வைளய4 ஒ�றி� 
சி�கியி��த�. அவ� ேவகமாக ேம�<�க�ப/டதா� ைகைய எ'�க இயலவி�ைல. 
அவ� திைக�பினா� தன� மகர�ைதC4 கயி#றி� அ<�தி� ெகா டா�. த� 
பல4 ெகா ட ம/'4 பVைன கீேழ இ<�க அவ� "ய�றா�. ஆனா� அ� 
ேமேல4 ேவக4 மிக அதிக4; அ� தீ��Kசி பயி�வானி� Jர4 அைத 
ெவ�ல",யவி�ைல. பV� ஆகாய�தி� உய��� ெச�ற�-அதி� ெதா�தி� 
ெகா ' அதிேவக பிேனC4 ேபானா�. 
 
அதிேவக பிேன தி\ெர� பVேனா' ேமேல ெச�றைத� க ட பி	ைளகL��� 
த3க	 க கைளேய ந4ப ",யவி�ைல. அைத அவ�க	 க ணா� 
காணாம����, ந�� ெசா�ல� ேக/டா�, அ� அவன� ெந/ைட� கைதகளி� 
ஒ� எ�ேற எ ணியி��பா�க	. 
 
ந��7��� பய�தா� வாE உல��த�. பாேணS ேபாி� அவH�� எ�ன தா� 
ேகாபமானா@4, அவைன வான���� அH�ப ந�� எ ணியேதயி�ைல. பV� 
பற�கிற ேபா� பாேணS ெதா�ைல அHபவி�க ேவ '4 எ�ேற அவ� 
வி�4பினா�. ஏெனனி� பாேணS பி�தைள வைளய3கைள� ெதா/,��தாேன! 
நிKசயமாக அ� ந�ல தி/ட4 இ�ைல தா�. பி�ன� அவ� பாேணஷிட4 ம�னி�� 
ேக/'� ெகா	வா�. மனித�க	 ெதா�ைலயி� சி�கி விழி�பைத ந�� ரசி�தா�. 
ஆனா� இ� எ�ைல மீறிவி/ட�. 
 
"அட கட7ேள, அவ� பற�� ேபாEவி/டா�" 
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"அவைன� கீேழ இ<3க	 கீேழ இ<3க	!" 
 
"கயி#ைற� பி, ேபாa. ேபாa. தீ அைண��� பைடைய D�பி'!" 
 
அ3� ஏக� �ழ�ப4. ஒRெவா�வ�4 பய�� ேபாE, அ'�தவ��� உ�திரவி/', 
உபேதச4 ப ணி, அைலபாE�தன�. 
 
ஒ�� கட��ற4 வழிேய ஒ,�ெகா ,��த கா�க	, தி\ெர� ேபா��வர�� 
விள��க	 சிவ�பாE மாறியைத� க டைவ ேபா�, வாிைசயாக நி�வி/டன. 
Q ேகாயி�களி� ச3�க	 "ழ3�வ� ேபா� கா� ஊ��ழ�க	 ச�தமி/டன. 
 
அதிேவக பிேனையK 2ம�த பV� உயேர உயேர எ<4பிK ெச�ற�. ேம�கா# 
ஒ� அத� ேந�உயர� பயண�ைத ேம#� ேநா�கி அ,��K ெச�ற�. 
 
எ�த� ைபயனி� ர�த�ைதC4 உைறயைவ�க� D,ய பய3கர4 அ�. அதிேவக 
பிேன எ�தைனேயா பய3கர ெந��க,கைள அHபவி�தி��கிறா�. ஆனா� இைத� 
ேபா� எ�ேம நிகழவி�ைல. நீலவானி� ெவ4 ெவளியி� அவைன எ'��K 
ெச�கிறேத இ�. 
 
ஒ� சமய4 C�த"ைன ஒ�றி� அவ� பாரZ/ �ல4 கீேழ இற3கிய� உ '. 
ஆனா� அ� அவ� 2யநிைனேவா' ெசEத�, அ�ைன Wமிைய ேநா�கி அவ� 
கீழிற3�வா� எ�ற நிKசய நிைன��ட� ெசEத�. இ�ேபா� அவH�� அRவித 
நிKசய4 எ�7மி�ைல. பV� அவைன எ3ேக எ'��K ெச�கிற�-எRவள7 >ர4, 
எRவள7 ேநர4 ேபா�4-அ� அவைன எ3ேக ந<வவி'4 எ�பெத�லா4 
கட7L��� தா� ெதாிC4. 
 
அதிேவக பிேனயி� உட4பி� ேவ���� ெகா/,ய�. அவ� கீேழ பா��தேபா�, 
தைல 2#றிய�. அவ� பய��வி/டா�. அவ� கா�/'� பட�தி� வ�4 
அதிமனித� இ�ைல. பய�� ந'3�4 சி�ன= சிவ� தா�. 
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த� ைகக	 மர���ேபாக� ெதாட3�வைத அவ� உண��தா�. ஒ� ைக கயி#ைற� 
ப#றியி��த�. ம ைக பி�தைள வைளய�தி� சி�கியி��த�. பி,ைய விட�Dடா�, 
வி/டா� நாச4 தா� என அவ� அறிவா�! தைர மீ� வி<�தா�, அவ� ச/னி 
ஆகி�ேபாவா�. "கட7ேள! எ�ைன� கா�பா#!" எ� க�தினா�. பV�களி� 
கா#ைற ெம� ெம�வாக ெவளிேய#வத#� உதவியாக ஒ� அைட�� இ���4, 
இைண�க�ப/ட Dைட தைரயி� இற3க அ� வசதி ெசEC4 எ�பைத அவ� 
தி\ெர� நிைன��� ெகா டா�. 
 
ஆனா� இ� அைத� ேபா�ற பV� இ�ைல. இதி� எ�தவித அைட�பாH4 
இ�ைல. இதி���� கா#ைற எ�ப, அவ� ெவளிேய#வா�? 
 
அவனிட4 கவH4 சில மி/டாEகL4 இ��தன. ஆனா� அவன� இ� ைககL4 
சி�கியி���4 நிைலயி� அவ� எ�ப, கவைண ைப��	ளி��� எ'�� 
உபேயாகி�ப�? 
 
பV� நகர� க/,ட3களி� Dைரக	 ேமலாக மித�� கட� ேநா�கிK ெச�ற�. 
ஹாஜி அ� ேகாயி@4, க�ப�கL4, ]ைர ப,�த அைலகL4 ெதாி�தன. 
 
அவ� கட�� வி<�தா�, காய4 ப'4; ஆனா� உயி�பிைழ�கலா4. கீழி��� 
எவராவ� ��பா�கியா� 2/' பV� ெவ,��4ப, ெசEயலாகாதா என அவ� 
நிைன�தா�. 
 
அதிேவக பிேன தா� மய�க மைடய�ேபாவதாக எ ணினா�. 
 
அவ� ஒ� ைகயா� பி�தைள வைளய�ைத இக� ப#றி, ம ைகயா� த� 
இ'��வாைர� கழ#ற "ய�றா�. அ� எளிதாக இ�ைல. எனிH4 சிரம�ப/'� 
கழ#றினா�. 
 
பாேணS வாாி� ]னிைய உதியாக� ப#றி, ஒ� ச7�� மாதிாி, ஒ3கி அ,�தா�. 
பளா�! பளா�! பளா�! 
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வாாி� W/ைட பV� மீ� க'ைமயாக அ,�தா�. ஒ�, இர ', ��, நா��, 
ஐ��, ஆ "ைற அ,�க ேந��த�. பிற� தா� W/,� ஊசி பிளா.,�கி� 
��திய�. 
 
ஒ� �ைள பVனி� ப�க�ைத� கிழி�த�. கா# பல�த ஒைசCட� ெவளிேய 
பாE�த�. 
 
ெம�வாக, ஆனா� நிKசயமாக பV� கீழிற3க� ெதாட3கிய�. கீேழ மீ�பி,��4 
பட�களி�, மீனவ� க க	 கட�� மீ�க	 ேம� நிைலெபறவி�ைல; வான�தி� 
மித�த �ரதி�Sடசா�� ைபயைனேய ேநா�கின. அவH�� எ�ன ேந�4; அவ�க	 
உதவ ",Cமா? 
 
இ�ைல. எ�ப, ",C4? கட� தா� அவ�க	 ராYய4, வான4 இ�ைலேய. 
 
ஆயிH4, பV� வி<வத#காக அவ�க	 இட4 வி/' விலகி னா�க	. விைரவாக 
மீ�பி,வைலைய அகலமாக74 உதியாக74 விாி��� பி,�தா�க	. 
ைபயH�கி��த ஒேர ந4பி�ைக அ�தா�. 
 
பVா� சாியாக அதH	 வி<�த�. வைல தன� இைரைய� பி,��வி/ட�. 
*** 
 
நா� எ3ேக இ��கிேற�? 
 
இ�ம� இ�ம� இ�ம�! "நீ J/,� இ��கிறாE" எ� அ�ைத ெசா�னா	. 
"பய�ப'வத#� ஒ�மி�ைல எ� அவ� ெசா�னா�." 
 
'அவ�' எ�ப� அவ� மாமா, ஒ� டா�ட�. அவ� மாமா ப4பாயி� பிரபல டா�ட� 
ஆவா�. 
 
"காய�படவி�ைலேய, பாேணS?" 
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"இ�ைல. ஆனா� அைத நிைன�தா� என�� வா�தி வ�கிற�. அ<வ� யா� அ�ைத 
யாேரா அ<வ� ேக/கிறேத." 
 
"உ� ந ப� தா�." 
 
"யா� அ�-ந�� ந�� நவாேத? உன�� எ�ன வ�த�?" 
 
"பாேனS, நா� வ��த�ப'கிேற�. அ� எ� தவ தா�." 
 
"உ� த�பா?" 
 
ந�� தா� ெசEதைத 2��கமாகK ெசா�னா�. "நா� ேமாசமானவ�, ெகா,யவ�, 
சாியான க<ைத, அதிேவக பிேன, எ�ைன ம�னி�ேத� எ� ெசா�. எ�ப,C4 
நா� பாி2 ெபற�ேபாவதி�ைல. ஆனா� என�ேக அ� கிைட�தா@4, அைத நா� 
வா3கமா/ேட�. ச�தியமாக வா3கமா/ேட�!" 
 
பாேணS எ<�� உ/கா��தா�. விய�ேபா' ந��ைவ ேநா�கினா�. 
 
அRேவைளயி�, அவ� மாமா உ	ேள வ�தா�. "அபார4, அதிேவகேன" எ�றா�. 
"ஆகேவ நீ 2யநிைனேவா' இ��கிறாE. உன��� ெதாிCமா, நீ கீேழ விழ�தாேய 
அ�த ேநர�தி� விழாம� இ��தி��தா�, விமான� பைட உ�ைன மீ/பதாக 
இ��த�! அத#� ஏ#பா' ப P4 ப, சகல இட3களி����4 ேபானி� 
ெசா�னா�க	. இ�H4 எ�ன ெதாிCமா? இ�ப தா� ேகாகா க4ெபனியி���� 
ேபா� வ�த�. அவ�க	 உன�காக ஒ� விேசஷ� பாி2 அறிவி�தி��கிறா�க	. ஜா� 
இ�ம� ம����� இ�ப,�ப/ட விள4பர4 அவ�கL�� இ�வைர 
கிைட�தேதயி�ைல." 
 
"நியாய�ப, அ�த� பாி2 என�� வர�Dடா�; ந�� நவாேத�ேக அ� உாிய�!" 
ந��வி� க களி� நீ� நிைற�த�; பாேணஷி� க க	 �4ேபா' மி�னின. 
-------------- 
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9. 9. 9. 9. ெசா��க�4�* ஏ6 ப2க/ ெசா��க�4�* ஏ6 ப2க/ ெசா��க�4�* ஏ6 ப2க/ ெசா��க�4�* ஏ6 ப2க/ : : : : எ�எ�எ�எ�. . . . ேகேகேகேக. . . . ஆ8சா�யாஆ8சா�யாஆ8சா�யாஆ8சா�யா    
((((ஒாியா� கைதஒாியா� கைதஒாியா� கைதஒாியா� கைத))))    

 
ஒ� நா	 நா� ெசEதி�ப�திாிைகைய �ர/,ய ேபா�, பி�வ�4 வா��ைதக	 
எ�ைன கவ��தன. 
 
"ஹேலா, இைளஞ�கேள! நீ3க	 வி ெவளி Jர�க	 ஆக ஆைச�ப'கிறீ�களா?" 
 
நா� உண�Kசிேயா' �	ளி� �தி�பத#� இ��ேத�; எ� க க	 அK2 
எ<���களி� தய3கின. உ ைமயி� அ� ஒ� விள4பர4 தா�! 
 
நா� ெதாட��� ப,�ேத�: 
 
"ஸாம�தா ச�திரேசக� வி ெவளி ஆE7 நிைலய4, ப4பாE-1, வி ெவளி 
Jர�கைள நா'கிற�! வி ெவளி�பயணிக	 ஆக வி�4�4 இைளஞ�க	 
வி ண�பி�கலா4.... 
 
"ஸாம�தா ச�திரேசக�? இ�தியாவி� ெபாிய வானசா.திாி! ஒ� �3கி� �ழாயி� 
�ைணேயா' வானம டல�ைத ஆராE��, நJன வி=ஞானி மிகK ச�தி வாE�த 
�ாரதாிசினி �ல4 கா ப� ேபா�, ந/ச�திர3க	 ப#றிய அைன�ைதC4 சாியாக 
"�D/,ேய ெசா�ன வி=ஞானி அ�லவா அவ�?" 
 
நா� பலமாக� தைலைய ஆ/,ேன�. ேபனா74 தாL4 ேத,ேன�. 
 
அ� காைலயி�, க�Vாி வளாக�தி� நி�ற ஒ� ெபாிய மாமர�தி� 
அைறய�ப/,��த அ=ச� ெப/,��	, ப4பாE விலாச ெம<திய ஒ� க,த�ைத 
நா� ேபா/ேட�. 
 
அKசமய4 நா� ஒ� க�Vாி மாணவ�. அைதவிட "�கிய4, வ/டார பற��4 
ச3க�தி� நா� ஒ� உ�பின�, சி விமான�ைத ஒ/'வத#கான ைலெச�. 
என�� வழ3க�ப/,��த�. பழ�கமான நீலவான4 இ�ேபாெத�லா4 எ�ைன 
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வசீகாி�கவி�ைல. வி  ெவளியி� பற�க நா� ஆைச�ப/ேட�. ஆனா�, அ�ேதா, 
விமான4 ஒ� ரா�ெக/ இ�ைலேய. Wமியி� வானம டல�ைத� கட��, வி  
ெவளி என அைழ�க�ப'4 இன4�ாியா இ�/,H	 ��வத#� ஒ�வH�� 
ரா�ெக/ ேதைவ. 
 
நா� ரா�ெக/'க	 ப#றி� கன7 க ட சமய�தி� தா� எ� பா�ைவயி� ப�திாிைக 
விள4பர4 ப/ட�. 
 
என�� அைழ�� வ�த�4 நா� ப4பாE ேபாேன�. 
 
அRேவைல�� வி ண�பி�தவ�க	 வாிைசைய க ட�4 எ� உ#சாக4 
��றிய�. நா/,� நா@ �ைலகளி����4 அவ�க	 வ�தி��தன�. நா� 
அவ�கLட� ைக�@�கியேபா� எ� உ	ள4 ப'��வி/ட�. அவ�க	 
அைனவ�4 சாியான ரா/சத�களாக� ேதா�றினா�க	-உடைல� ேபணியவ�க	, 
ம�C�த Jர�க	, பL >��4 பயி�வா�க	! ஒ�� ேநா�கினா� நா� சாியான 
ேநா=சா�. 
 
ரா/சத�க	 எ� ைகைய� �@�கி, எ�ைன ேம@4 கீ<4 பா���, ேக�யாகK 
சிாி�தா�க	. நா� ெந/ைடய� இ�ைல, என��� ெதாிC4. ஆனா� அவ�க	 
ெவ�� எ�ைன ெந=2 நிமிர ைவ�த�. 
 
என� த�திகைள நா� எ� மனசி� கண�கி/ேட�. நா� ந�ல விைளயா/' Jர�. 
ஆ ' ேதா4 க�Vாியி� நா� பாி2க	 ெப#றி��ேத�. ஆனா�, அ� 
ெபா��தமி�லாத விஷயமாகலா4. நா� ேவெறா� த�திC4 ெப#றி��ேத�. பல 
வ�ட3கL�� "� ஒ� ஆசிாியாிட4 நா� பிராணாயாம4 ம#4 ஆசன3களி� 
க'ைமயான பயி#சி ெப#றி��ேத�. �K2வி'வைதC4 உ/கா�வைதC4 
க/'�ப'��4 இ�பயி#சிக	 ப ைடய ாிஷிகளிடமி��� வ�தைவ. இ�த� பயி#சி 
என�� ந4பி�ைக த�த�. ரா/சத�கேளா, ரா/சத�க	 இ�ைலேயா அவ�களிைடேய 
எ�னா� தா��� பி,�க ",C4. 
 
டா3 எ3ேகா மணி அ,�த�. டா�ட� ேபா� உைட தாி�த ஒ�வ� தி\ெரன வ�தா�. 
எ3கைள ேசாதைன� பிராணிகைள� ேபா� ஒ� ஆE7� Dட�திH	 இ/'K 
ெச�றா�. 
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ைகைய நீ/,, அவ� ெசா�னா�: "இ�த ெப/,கைள� பா�3க	" - ெசா��க���� 
இ/'K ெச�@4 ஏ< ப,க	. இவ#றி� நீ3க	 ஏற",�தா�, நீ3க	 ெசா��க�தி� 
கதைவ, ஏ� அத#� அ�பா@4 Dட, த/ட இய@4. ஆர4ப�பயி#சியி� ெவ#றி 
ெப4 நப� வி ெவளியி� பற�பத#�� ேத�7 ெசEய�ப'வா�. இ�ேபா 
பா�3க	." 
 
டா�டாி� ெசய� விள�க�ைத� பி�ப#வத#� "�னேர, நா� இன4�ாியா� 
ப�தி��	 த	ள�ப/ேட�. 
 
ஒ� கத7 அைடப/ட�. ச/ெட� ஒ� சிவ�� விள�� அைண�க�ப/ட�. நா� 
வி<வைத உண��ேத�. ஒ� Wத�தி� வயி#��	 ேநராக வி<�ேத�! எ3�4 
�4மி�/' ஆ?�த ெமளன4! எ� "�க�த ,� ஒ� ந'�க4 க ட�. Wத�தி� 
தி\�� ெதா'த� எ�ைன அK2�திய�. நா� கி/ட�த/ட மய3கிவி/ேட�. 
ஆனா� என�� சி பிராய� கைத ஒ� நிைன7 வ�த�. இ�/,H	 ேநா�கியப, 
என�� நாேன "P"P�ேத�, "நிைன7 ெகா	! நீ தா� ��வ�, �ராதன 
இ�தியாவி� �ழ�ைத ாிஷி". 
 
இத� பி� ச#ேற ெத4பைட�தவனாE 2#றி@4 தடவிேன�. ஒ� நா#கா�ைய 
உண��ேத�. அதி� அம��ேத�. எ� �Kைச� க/'�ப'�தி, தியான4 
ப ணலாேன�. எ�ைன நாேன க/'�ப'�தி� ெகா	ள ",�த�. ெப/,யி� 
நிைறய� க4பிக	 ெதா3கின. ெவளிேய நி� கவனி��4 டா�ட��� அைவ எ� 
இய�க3கைள� கா/,� ெகா'��4 என நா� அறிேவ�. உள7 அறிC4 
எெல�/ரானி� க4பிக	, நா� ஒ� ேகாைழ-வி ெவளி என அைழ�க�ப'4 ம�ம 
இ�/ப�தியி� க�ைமையC4 ெமளன�ைதC4 க ' நா� அ=2 கிேற� எ� 
�ல�ப'��வைத நா� வி�4பவி�ைல. இ�ைல. நீ ��வ� ம/'மி�ைல. 
வி ெவளியாள� ஆவத#கான "த� ேசாதைனயி� "ைன��	ள நவமனிதH4 
ஆவாE!" எ� என��	 மீ '4 மீ '4 Dறி� ெகா ேட�. 
 
",வ#ற நீ ட இரவி� நா� இர ' "ைற தா� எ� ஆசன�ைத வி/' 
நக��ேத�. ஒ�"ைற நா� பசிைய உண��தேபா� ெப/,யி� பா��ேத�. பா-� 
எ�ற சீ/' ஒ/,ய ஒ� �/,ைய க ேட�. பிெரE� எ<���கைள� ப,��4 ஒ� 
��ட� ேபால, நா� ப,�த எ<���களி� ெசEதிைய� ெதளிவாக அறி�ேத�. 
என�காக உண7 இ��த�. நா� பாைல� �,�ேத�. 
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இர டா4 "ைற சிநீ� கழி�க எ<�ேத�. அத#காக இ��த ஒ� ச/,ைய� 
க ேட�. 
 
Wத�ெப/, எ�ேபா� திற�த�, டா�ட� எ�ப வ�தா� எ�ப� சாியாக என��� 
ெதாியா�. ெவளி��ற ெவளிKச"4 ஒைசகL4 தி\ெரன நா� மீ '4 தைர மீ� 
இ��பைத உண��தின. நா� ஆன�த�தா� Dவிேன�. நா� நிKசயமாக Wமி�� 
அ�பா� ஆயிர4 வ�ட3க	 இ��தி��கிேற�!" 
 
ஆனா� டா�ட� அ<�தமாEK ெசா�னா�: "நா#ப�ெத/' மணி ேநர4 தா� 
இ��தா@4, ந�ல ஆர4ப4." 
 
ம"ைற, டா�ட� எ�ைன Wத�திட4 த	ளிய� ம/'மி�றி எ�ேனா' 
சா�தாைனC4 ேச��தா�. 2-4 ந4ப� ெப/,யி� சா�தா� நீ ட ைகCட� 
இ��தா�. டா�ட� அதி� எ�ைன� க/,னா�. பிசாசி� ச�கர�தி� ப'�ைக ேபா� 
அைம�த ச/ட�தி� நா� [பட4] [பட4] வி<�ேத�. ச�கர4, �K2"/'4 ேவக�தி�, 
வ/டமி/'K 2ழ�ற�. ஒ�வைன இ'�பி� நீ ட கயி#ைற க/, அவ� ெக=சி 
அ<கிற வைர, ஆகாய�தி� 2ழ#வ� ேபா� அ� இ��த�! 
 
எனிH4, சா�தா� அ�ப, எ�ைனK 2#வத#� "�, டா�ட� என�� ஒ� C�தி 
Dறினா�. 
 
அவ� ெசா�னா�: "பா�, இேதா ஒ� .விK அைத அ"�கினா�, தானாக விள�� 
அைண�� மப,C4 எாிC4. சா�தா� ைகயி� ப�திரமாக இ��பைத நீ உண�4 
வைர, 2ழ#சிைய� தா3க ",�த வைர, .விKைச அ"�கி� ெகா ேட இ� நீ அதிக 
ேவக�ைத, அதிக ேவ,�ைகைய வி�4�கிறாE எ� அ� எ3கL�� அறிவி��4. 
விள�� அைணயாவி/டா� நீ ேதா#வி/டாE என அறிேவா4. அRவள7தா�!" 
 
டா�டாி� வா��ைத ஒ'3கிய�. எ3ேகா ஒ� மிஷி� இைர�த�. தி\ெரன ஏேதா 
ஒ� எ� இதய4 ேநா�கி� தா7வைத உண��ேத�. அ� சா�தானாகேவ தா� 
இ���4 அ'��, எ� ெந=2 இ�க� ப'வைத உண��ேத�. ர�த4 எ� 
தைல��� பாE�த�. ர�த4 உ�கிய ஈய4 ேபா�-கனமாE, ZடாE-மாறிவி/டதாக� 
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ேதா�றிய�! பிற�, நிஜமாகேவ ஒ� யாைன எ� மா�� ேம� உ/கா��தி��பதாக 
எ ணிேன�. 
 
மிக வைத�கிற ேவதைனையC4 சி�திரவைதையC4 நா� தா3கி� ெகா ேட�. 
ஆனா@4 எ� ைகயி���த .விKைச அ<�தியவா இ��ேத�. கால4, இட4 
ப#றிய பிர�ைஞேய என�� இ�ைல. 
 
",வாக, சா�தானி� ச�கர4 நி�ற�. டா�ட� எ/,� பா��தா�. 
 
"ஹேலா, இ�H4 நீ இ��கிறாயா?" எ� அவ� ேக/டா�. 
 
"மணி�� எ<பதாயிர4 ைம� ேவக�தி� நீ ேபானாE.... ேந� ேகா/,ேல தா�!” 
எ�4 ெசா�னா�. 
 
டா�ட� எ�ைன அ'�த க/ட����-��றாவ� ெப/,��இ/'K ெச�ற ேபா�, 
நா� என�� பிராணாயாம4 க#பி�த எ� ��ைவ எ ணிேன�. 
 
அ�த� ெப/,�� அர�� J' என�ெபய�. அ�ெபயைர� ேக/' நா� 
தி'�கி/ேட�. அ3ேக என�� எ�ன ேந�4 என நா� அறிேவ�. �ராண� 
கைதயி�, ப=ச பா டவ�கைள ஒ�சமய4 அவ�களி� எதிாிகளான ெகளரவ�க	 
அற�� மாளிைகயி� ைவ��, அைத� தீ யி/'� ெகாL�தினா�க	. எ�ைன டா�ட� 
ெப/,��	 த	ளி, கதைவ அைட�த�4, என��4 அேதேபா�ற விதி 
கா�தி��பதாக� க�திேன�. 
 
எ� பய4 சாிதா� என� ெதாி�த�. ெப/, வரவரK Zேடறிய�. ஆனா� நா� 
அைமதியாக இ��க ேவ '4-பரபர��� Dடா�! 
 
உSண அைலக	 க'ைமயாக எ� "க�ைத� தா�கின. ேவ�ைவ எ� உட�� 
ெப��ெக'�த�. நா� மைழயி� நைன�த� ேபாலாேன�. நா� D,யவைர 
அைமதியாக இ��ேத�. நா� ஒ� வி ெவளியாள�: எ� வி ெவளி�க�ப� 
ெந'��ார4 பற�� வி/'� தி�4�கிற� எ� க#பைன ெசEேத�. Wமியி� வாC 
ம டல�தி� அ� மி '4 பிரேவசி�கிற�; அத� "க4 கா#ைற இ,�� 
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உர2கிற�. அ�த உராE வி� ேவக�தி� அதி� தீ�பி,��	ள�. தி\ெரன தீ 
நா��க	 எ� "க�தி� ப,வைத உண��ேத�! 
 
இதியாக டா�டாி� �ர� ேக/ட�: 
 
"108 உSண4 தா� அதிக4 இ�ைல! அ'�த ேசாதைன��� தயாரா�!" 
 
நாத கிரக4-ஒ� J'-எ�ற அ'�த ெப/,��	 அவ� எ�ைன� த	ளினா�. 
 
அ�ப,�ப/ட ெவறி�தன ஒ�கைள-DKச�க	, வி4ம�க	, படா� ஒைசகைள-ஒேர 
சமய�தி� அ�வைர நா� ேக/டேதயி�ைல ஆயிர4 ரயி� எ�ஜி�க	 ேவகமாக 
ஒ'வ� ேபா�, அவ#றி� விசி�க	 நீ ' க��வ� ேபா�-ஒைசயி/டன. 
பிசா2களி� ச3கீத4! 
 
அ�பான டா�ட� எ�ைன உ	ேள வி'4 "� எ� கா�களி� அைட��க	 
ெச�கினா�. ஆனா@4 Dட, ஒைசக	 இர�கமி�றி எ�ைன� தா�கின. நா� 
ந'3கிேன�. எ� தைலமயி�, எெல�/ாி� ஹீ/டாி� க4பிக	 ேபா�, மிகK 
Zேடவைத உண��ேத�. ஒைசயி� அள7 அதிகாி�தவா இ��த�. உ�� 
கள�தி���� ேமேல அH� ப�ப/ட ஒ� ரா�ெக/,� நா� இ��பதாக 
நிைன�ேத�. 
 
டா�ட� எ� ெப/,யி� ���தைத நா� பா��கவி�ைல. "அ'�த க/ட���� நீ 
தயாரா?” எ� அவ� ேக/டா�. 
 
நா� ெம�வாE எ<�ேத� தீந'ேவ தியான4 ப P4 ஒ� ாிஷி மாதிாி நா� எ� 
இ��ைகயி� அம��தி��ேத�. 
 
என� அ'�த இ� ேசாதைனக	, ேம@4 விசி�திரமான இர ' ெப/,களி� 
நிக?�தன. ஐ�தாவ� ெப/,ைய நடன� ெப/, என டா�ட� Dறினா�. அதH	 
]ைழ�த�ேம, நா� கீேழ த	L ேட�. நா� சாியாக எ<�� நி#பத#� "� 
மப,C4 த	ள�ப/ேட�. பிற� ெப/, 2#றிK 2ழல� ெதாட3கிய�; 
அRவ�ேபா� கரண4 அ,�த�! ெப/, நடனமி'ைகயி�, எ� உட@4 அதேனா' 
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நா/,ய4 ஆ,ய�. இதியி�, அ� நி�ற�. இ��பிH4, நா� எ� கா�கைள� 
பலமாக ஊ�றி நி�ேற�. எ� தைல 2#றவி�ைல. நா� ெதளி�த மதிCடேனேய 
இ��ேத�. எ�ப74 ஒ� வி ெவளியாள� ேபா� நா� தைல நிமி��ேத 
இ��கேவ '4 இ�ைலெயனி�, நா� ஒ� வி ெவளி� க�பைல ஒ/,K 
ெச�ைகயி�, திைச�த'மா#ற4 ஏ#ப/டா�, அ�த� க�பைல நா� தவறான 
பாைதயி� தி��பி விட�D'4. 
 
அ'�த ெப/, இ�H4 விசி�திரமான�. அதி� ]ைழ�த�4, அ� எ� உட� கன4 
"<வைதC4 உறி=சிவி/ட�. அதனா� தா� அைத கனமி�ைம� ெப/, என 
டா�ட� �றி�பி/டா�! 
 
அ� மிக வி�ைதயான அHபவ4. ஒ� கண4 ெச�ற�4, என�� சீ�� ஏ#ப'4 
உண�7. எனிH4, வி ெவளி�க�ப�� இ��ததாக நா� க#பைன ெசEேத�. 
வி ெவளியி�, மனித� எைடயி�லா ஒ� உலகி� வாழ ேவ '4. அ3ேக, அவ� 
உட� கன4 இ�லா� இ���4! 
 
ெப/, திற�த�. நா� பிராணாயாம நிைலயி� இ��தைத டா�ட� க டா�. 
 
கைடசி� ெப/,, ெசா��க���� ஏழாவ� ப,, ம/'ேம எ=சி யி��த�. மிக� 
க,னமான�. ஆனா�, உ ைமயிேலேய வி  ெவளியி� இ��ப� ேபா�ற�. 
 
டா�ட� எ�ைன வி ெவளி உைடC4 "க�,C4 அணியK ெசEதா�. நா� 
விசி�திரமாக, வி ெவளியாள� பட3களி� கா/சி அளி�ப� ேபா�, ேதா�றியி��க 
ேவ '4. 
 
டா�ட� எ�ைன பிராணவாC� Dடார�தி� இ/', "ஆ?�� 2வாசி. உன�� 
பிராணவாC நிைறய ேதைவ�ப'4!" எ�றா�. 
 
பிற�, ஒ� ைபைய எ� "�கி� ேம� ேபா/டா�. சில �ழாE கைளC4 
தி�காணிகைளC4 ேநா ,னா�. இ�ப உ	ேள ேபா. கா#றி�லா வி ெவளியி� நீ 
எRவள7 உயர4 ேபாக",C4 எ� பா��ேபா4!" எ�றா�. 
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அ�த� பய3கர� ெப/,C	 நா� ேபாேன�. அ3ேக நா� 2வாசி�க �ளி� 
பிராணவாCDட� கிைடயா� என நா� அறிேவ�. 
 
மகண4, இைரKச� ேக/ட�. ஒ� �ழாE எ� ெப/,யி���த கா#ைற 
ெம�ெம�வாE உறி=சி எ'�த�. எ� வி ெவளி உைட உ�ப� ெதாட3கிய�. 
என�� �K2 "/,ய�. உ ைமயி�, உ�பிய வி ெவளி உைட எ� உட4ைப� 
பா�கா�த�! 
 
இ�ேநர�தி�, நா� எ� "க�, வழிேய இர ' விஷய3கைள� கவனி�ேத�. 
க,யார4 ேபா�ற ஒ� தகைட நா� பா��ேத�. அதி� ஒ� "	 சில எ கைளK 
2/,ய�. நா� கவனி�ைகயி� அ�த "	 நக��த�-ஏேதா ப�தாயிர�தி���� 
இ�ப� ஆயிர���� தி\ெர� அ� "�ப���� தாவிய�, ேம@4 உய��த�.  
 
அ�த "	 மணி கா/டவி�ைல; உயர�ைத� கா/,ய�. 
 
பிற� எ� க க	, "க�,��� பி�னி���, எ� இ��ைகயி� அ�ேக இ��த ஒ� 
வி�ைத� ெபா�ைள� க டன. அ� நீ� நிைற�த ஒ� த4ள� ேபா� அபாய4 
இ�லா� ேதா�றிய�. க,யார"	 வ/ட�தி� ெம�வாக ேமேல நக��� 
ெகா ,��த�. தி\ெர�, என�� விய�� எழ, த4ளாி���த த ணி� ெகாதி�க� 
ெதாட3கிய�. பி� அ� ஆவியாக மாறி, நீராவி� படலமாகிய�. 
 
நா� க,யார�ைத� கவனி�ேத�. "	 அப� ஆயிர�ைத� கட�� ெச�ல 
இ��த�. 
 
நா� நிஜமாக கட� ம/ட���� ேம� அப� ஆயிர4 அ, உயர�தி� இ��ேதனா? 
 
ஆனா� எ� ெப/, தைர�� ேமேல ஒ� அ, உயர�தி� Dட இ�ைல. அ� கா#ைற 
உறி=சிய �ழாயி� ேவைல தா�. இ�தைன ேநர"4 அ� எ� கா���	 இைர�� 
ெகா ேடயி��த�. எ�ைனK 2#றியி��த Z�ய�தி� அளைவ என� வி ெவளி 
உைட கா/,ய�. அR ெவைம நிைலயி� நீ� ஆவியாக மாறியதி� விய�பி�ைல. 
வாC அாிதாகிவி/ட அKZ?நிைலயி� நீ� தன� திரவ�த�ைமைய� ெகா ,��க 
இயலா� தா�. 
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"	 எ<ப�ைத���� நக��த�. அதாவ� நா� கட�ம/ட���� ேமேல 
எ<ப�ைதயாயிர4 அ, உயர�தி� இ��ததாக அ��த4 அ�த நிைன�ேப எ� 
தைலையK 2ழலைவ�த�. 
 
தி\ெரன என�� ஒ� �4பான எ ண4 எ<�த�. ெகா=ச4 ேவ,�ைக ப ண 
நிைன�ேத�. எ� வல� ைகயி� உைறைய கழ#றிேன�. ஆனா� நட�தைத� 
க ' நா� ந'3கி� ேபாேன�. 
 
எ� ைக ஒ� Wசனி�காE ப�ம� J3கிவி/ட� த4ளாி� இ��த த ணி� ேபா�, 
என� ர�த4 ச�ம�ைத ெவ,��� ெகா ' ெவளி� ப/' ஆவியாக மாற 
"ய�றதாக� ேதா�றிய�! 
 
நட�தைத டா�ட� பா��தி��க ேவ '4. ஒ� இைரKசேலா' கா# எ� 
ெப/,��	 ���த�. கா#ைற உறி=24 �ழாE ெமளனமாயி#. எ� வி ெவளி 
உைட தள��த�. என� ைக த� இய���� மாறிய�. அ� கா�பா#ற�ப/ட�. எ� 
உயி�4 கா�பா#ற�ப/ட�. 
 
நா� இதியாக வி'தைல ெப#ற�4 டா�ட� என�� சாியான ேடா. ெகா'�தா�. 
அவர� தி/'தைல நா� ச�ேதாஷமாக ஏ#ேற� பிற� ேக/ேட�: "வி ெவளி 
உைட இ�லாமேல வி ணக4 ெச�ற ஒ� இ�தியைன உ3கL��� ெதாிCமா?" 
 
டா�ட� எ�ைன� பா��� விழி�தா�. "CதிS,ர�! பா டவாி� ��தவ�!" எ� 
Dறி நா� ெப�ைமேயா' எ� ெந=ைச நிமி��திேன�. இைத� ேக/ட�4 
டா�டாி� க க	 ஒளிெப#றன. எ�ைன ேநா�கி அ�பாக� க சிமி/, அவ� 
ெசா�னா�: "ந�ல� ெரா4ப ந�ல�, ைபயா! நீ ேத�7 ெசEய�ப/,��கிறாE-
CதிS,ர� ேபா� நீC4 ேசாதைனகளி� ெவ#றி க டாE". 
 
Q வி  �பதா�களி� �� ேப� ம/'ேம ேத�7 ெசEய� ப/டன�. அவ�களி� 
ரா/சத� எவ�4 இல�. 
 
"ரா/சத�கL�� எ�ன ஆயி#?" எ� ேக/ேட�. 
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"எ3கL�� ரா/சத�க	 ேதைவயி�ைல!" எ� ெவ,�தா� டா�ட�. "உ�ைன� 
ேபா�ற சாதாரண இைளஞ�கைளேய நா3க	 ேத'கிேறா4." 
 
ஆ4, நா� ஒ� சாதாரண மனித�, மிகK சாமா�ய�, ஆனா�, நா� தி�4பி, 
அைன�ைதC4 எ� ��விட4 Dறிய ேபா�, அவ� ��னைக�தா�. ெசா�னா�. இ� 
ஒ�4 �தித�ல, எ� சிவேன! உ� உடைல, உ	ள�ைத, ஆ�மாைவ ந�றாக 
அறி��ெகா	. உலக4 சாமா�ய�களிட4 அ@��� ெகா ,��கிற�. ேம@4 
ேம@4 அதிமனித�க	 தா4 அத#�� ேதைவ." 
------------- 
 

10. 10. 10. 10. ப� பக:� ப� பக:� ப� பக:� ப� பக:� : : : : *+ப; சி�*+ப; சி�*+ப; சி�*+ப; சி�    
((((ப<சாபி� கைதப<சாபி� கைதப<சாபி� கைதப<சாபி� கைத))))    

 
ப4 பக>� எ�ற யாைனயி� மா7�த� ம�தாதி�, யாைன நாL�� நா	 
அட3கா�பிடாாியாக ஆகி� ெகா ' வ�வதாக இளவரசனிட4 "ைறயி/டா�. 
அத� �ைண�� சீ��. எனேவ, டா�டாி� உ�திர7� ப, அைத அத� 
ேஜா,யிடமி��� பிாி�� ைவ�தி��தா�க	. ஆனா�, ஒRெவா� நா	 மாைலயி@4 
அத� �ைணைய அதHட� உலாவ அைழ��� ேபாகாவி,� ப4 பக>� 
அ/டகாச4 ெசEத�; க�ஜி��4 பிளிறிC4 கேளபர�ப'�திய�. அத� �ைணைய 
அதHட� இ/'K ெச�றா� அ� �ைண��� ெதா�ைல த�த�. �ைணயி� 
"�கி� த� �4பி�ைகைய� >�கி� ேபாடாம� அ� ெவளிேய நகர ம�த�. 
ம�தாதி� ப4 பக>ைர� க ,�தா�, அ� த� ேகாப�ைத ஒளி7 மைறவி�றி 
ெவளி�ப'�திய�. 
 
"கவைல� படாேத, ம�தாதி�" எ� இளவரச� மா7�தைன� ேத#றினா�. "ந4 ப4 
பக>� த�ைன ஆட4பரமாக� கா/,� ெகா	ள ஆைச�ப'கிற�. சிறி� காலமாக 
அ�த வாE�� அ���� கிைட�க வி�ைல. அ'�த �த�கிழைம, நா� எ� �� 
மைனவிைய அவள� �� J/'�� அைழ�� வ�ேவ�. அ�ேபா நீ ப4 பக>ைர 
தட7டலாக அல3காி��, ரயி� நிைலய���� இ/' வா. நா3க	 அத� மீ� 
அம��� அர மைன ேச�ேவா4." 
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ப4, அத� ெபய��ேக#றப, Jரமான யாைன ம/'ம�ல; மிக� ெப�ைம 
உைடய�4 Dட. அத� இ�த� �ண�ைத இளவரச� மிக� பாரா/,னா�. அர2 விழா 
ம#4 ஊ�வல3க	 அைன�தி@4, ப4 பக>� கவன���� உாியதாக� திகழ 
ேவ '4 எ�பதி� மகாராஜா அதிக அ�கைற கா/,னா�. Wரண அல3கார4 ெப#ற 
நிைலயி� அத� ேபா��க	 நிைற7# விள3�4. சிற�த பயி#சி ெப#ற பைடJர� 
அணிவ��பி� நட�பைத விட உயாிய "ைறயி� அ� நட�� ெகா	L4. ஆனா� 
அேத ப4 பக>� லாய�தி� ெப�4 ெதா�ைல ெசEC4 மனித 2பாவ3கைள� 
க டறிC4 அதீத உ	Lண�7 அ��� இ��த�. அதனா�, பா�கா�பாளனி� 
சி�ன=சி �ைற அ�ல� ஒ<3 கீனமான ெசய� Dட அத� ேகாப�ைத 
ெவ�வாக� கிளறிவி'4. 
 
சில சமய4 பணியாள�க	 ேபசி� ெகா	வா�க	: "ப4 ந�ல யாைன தா�. ஆனா� 
மா7�த� அத� தீனியி���� தி�ட ஆர4பி�த நா	 "தலாக, அ� அவ� ேபாி� 
வ=ச4 ெகா ,��கிற�. "�ெப�லா4 மிக ேந��தியான யாைன எ�ற 
ெப�ைமைய� ேக/பதி� ப4 ச�ேதாஷ�ப'ேம." 
 
இளவரச� த� �� மண� ெப Pட� உதய�Wாி���� தி�4பி வ�தா�. ரயி� 
நிைலய4 விழா�ேகால4 W ,��த�. சாைல ெந'க நீ ட கா� வாிைச �திைர� 
பைடயின�, த3க	 எ'�பான உைடகேளா', அராபிய� �திைரக	 ேம� மி'�காக 
அம��தி��தன�. அணிக	 அைன��4 W ' ப4 பக>� நி�ற�. மி�H4 ெப�4 
கவச4 அத� பி��ற�ைத மைற�தி��த�. ெபா�மய அ4பாாியி� ேகா��க� 
ப/,��த சி ெபா�மணிக	 கிPகிH�தன. அத� த�த3களி� Dட� த3க� 
தக'க	 மிளி��தன. அத� "�கி� ம�தாதி�, தா� இ��த உயர�ைத 
உண��தவனாE, கீேழ நி�ற D/ட�ைத பா��தி��தா�. 
 
இளவரச�4 அவர� மகாராணிC4 அ4பாாியி� ஏறிய ேபா� D/ட4 ஆரவார4 
ெசEத�. ப4 பக>� த� �தி�ைகைய உய��தி வண3கிய�. ஊ�வல4 
ெதாட3கிய�. ப4 ராஜக4Oர��ட� நட�த�. அதனிட4 சதா �ைறக ட ம�தாதி� 
Dட மனநிைற7 ெப#றா�. மி�க நளின��ட� ஆ, அைச�� ெச�ற ப4 பக>�, 
த� "�கி� 2ம�� வ�த அரச த4பதிகைள அர மைன "�வாச�� இற�கிய�. 
 
த� மணமகைள வி��தின��� அறி"க�ப'��"�, இளவரச� த� யாைனயிட4 
ேபசினா�: "ப4 பக>�, இ� உ� �திய மகாராணி, நீ எ�ைனவிட அதிக ஆவேலா' 
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இவைள எதி�பா��தி��கலா4." ப4 பக>� �தி�ைகைய உய��தி மகாராணி�� 
வண�க4 ெச@�திய�. 
 
அழ� மி�க மகாராணி அ�பி�, பிாிய�தி� அவதாரமாக விள3கினா	. அவ	 
ஏற�தாழ இளவரச� உயர4 இ��தா	. அக�ற ெந#றிC4, திர ட உத'கL4 
ெப#ற அவ	 க க	 ெபாியைவ, க�ைமயானைவ, ஒளிநிைற�தைவ. அவ	 
விழிகளா� பா��த� ேபாலேவ, அவ#றா� ேபச74 ெசEதா	. யா� மீ� அவ	 
பா�ைவ ப/டா@4 சாி, அவ�க	 "#றி@4 வசியமானா�க	. ந�� 2�தி மீ/,ய 
சிதா� வா�திய�ைத ேலசாக� ெதா/' இைச எ<��4 திறHைடய இற� ேபாலேவ 
அைவC4 இ��தன. 
 
அழ��� வண�க4 ெச@��வ� ேபா� ப4 பக>� �தி�ைகைய� >�கிய�.  
 
"ப4 யாைன ம/'ம�ல. எ� ந பH4 Dட. நா3க	 ஒேர நாளி� பிற�ேதா4" எ� 
இளவரச� Dறினா�. 
 
மகாராணி கர4 D�பி ப4 பக>ாி� வண�க�ைத ஏ#றா	. வ4 பக>� த� �தி�ைக 
]னியா� அவ#ைற ேலசாE� ெதா/ட�. பிற�, பயி#சி ெப#ற ராPவ Jர� ேபா�, 
சீராக நி�ற�; அத� க க	 மகாராணி ேம� நிைலெப#றி��தன. 
 
ப4மி� இதய�தி� ெப�கிய உண�Kசிைய இளவரச� உண��தா�. "நம� ப4, 
யாைனயி� உடைல� ெப#றி��தா@4, ஒ� காதலனி� உ	ள4 அ��� 
இ��கிற�. அ��� க 'ண�4 ச�தி, "�கியமாக அழ� "க3கைள அறிC4 ச�தி, 
இ��கிற�" எ� இளவரச�, மகாராணிைய� �4பாக� பா��தப,, 
"P"P�தா�. 
 
மகாராணி த� க கைள இளவரச� மீ�4, பிற� ப4 ேம@4 தி��பினா	. இ�வ� 
க களி@4 காத�� ஒேர ெசEதிைய� க டறி�தா	 களிெப�வைக ெகா டா	. 
 
பல நா/க	 இளவரச� தி�மண ைவபவ3களி� ஈ'ப/,��தா�. அதனா� வார4 ஒ� 
"ைற ெச� யாைனைய� பா��பைத தவற வி/டா�. இத#கிைடேய ப4 பக���� 



104 

 

அத� மா7�தனிடமி��� மன��ைற அதிகாி�� வ�த�. மா7�தன� 
க/டைளகளி� அ� எாிKச@#ற�. அ� ெம�யலாயி#. காரண4, வழ�கமாக அ� 
ெபற� D,ய தீனி �ைற�� வ�த� தா�. 
 
த�க த�ண4 பா���, ம�தாதி� ப4 பக>ாி� வள���வ�4 ����ண4 ப#றி 
இளவரசாிட4 மீ '4 "ைறயி/டா�. அைத மி�க� கா/சி சாைல�� அH�ப 
ேவ '4 என ேயாசைன Dறினா�. அத� இட���� அ3கி��� ேவ ஒ� �/, 
யாைனைய� ெகா ' வ��, அரச யாைன�� உாிய பணிகைள உாிய "ைறயி� 
பயி#வி�க ேவ '4 எ�றா�. 
 
"இ�ைல. ப4மிட4 எ�த� �#ற"4 இ�ைல" என இளவரச� உதியாகK ெசா�னா�. 
"நா� அைத� கவனி�க� தவறிவி/ேட�. ப4 உயிேரா' இ���4 வைர, ேவ 
யாைன அத� இட���� வர�Dடா�. 
 
அ� இர7 இளவரச� மகாராணியிட4 ப4மி� ேந�ைம ப#றிய பல நிக?7கைள� 
Dறினா�. அர2� பணிக	 காரணமாக அவ� த� ந பைன அல/சிய�ப'�த 
ேந��தத#காக வ��த�ப/டா�. லாய���� வார4 ஒ� "ைறயாவ� ேபாE ப4ைம 
கவனி��4ப, மகா ராணிைய அவ� ேக/'� ெகா டா�. 
 
மகாராணிC4 உடேன இைச�தா	. மநாேள, �சியான மாவா� ப�� ேச� ல/'க	 
ெசE� எ'��� ெகா ' அவ	 யாைனைய� பா��க� ேபானா	. ப4"��, �யர 
ேமக3கLேட தி\ெரன Zாிய� பிரகாசி�த� ேபா���த�. அ��� அட�க இயலாத 
ஆன�த4. மகாராணி த� ைகயாேலேய 2ைவயான ல/'�கைள அத� வாயி� 
ஊ/,யேபா�, அத� ேமனி மகி?வா� சி���த�. அ� த� சிறிய வாைல ஆ/,ய�; 
கா�கைள அைச�த�. அத� �தி�ைக மகாராணியி� ைககைள ெம�ைமயாக 
வ�'4 பாத3கைள� ெதா'4. இளவரச� அ3ேக இ��தா�, உ ைமயி� 
மகாராணியி� இ'�ைப� �தி�ைகயா� வைள��, அவைள� த� தைலேம� 
>�கி� ெகா	ள ப4 வி�4�வைத உண��தி��பா�. 
 
"ப4 பக>�, இளவரச� வி��ப4 இ�. வார4 ேதா4 அவரா� உ�ைன� காண 
வர",யா� ேபானா�, அவ���� பதி� நா� வர ேவ '4. இனி உ�ைன� ப#றி 
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எRவிதமான �கா�4 அவ� கா�கைள எ/ட� Dடா� எ�4 அவ� வி�4�கிறா�" 
எ� மகாராணி ெசா�னா	. 
 
ப4 பக>� �தி�ைகைய உய��திய�. பிற� அத� ]னியா� தைரயி� 
மகாராணியி� கா�கைள 2#றி ஒ� வ/ட4 வைர�த�. 
 
"மா � மி�கவேர!" என மா7�த� விள�கினா�: "ப4 ச�திய4 ெசEகிற�-இனி அ� 
த3க	 வி��ப�ப,ேய நட��4." 
 
மகாராணி மிக இளகிய மன4 பைட�தவ	. ஒRெவா� "ைறC4 அவைள யா� 
வண3கினா@4, அ� மனிதேனா மி�கேமா, உய��தவேனா தா?�தவேனா, அவ	 
ைகக	 தாமாகேவ �வி��, நம.கார4 ப P4. "த� "ைற ப4 மகாராணியி� 
D�பிய கர3கைள ெவமேன ெதா/ட�. இ4"ைற அ� த�ைன க/'�ப'�த 
இயலவி�ைல-அ� த� �தி�ைகைய அவள� மணி�க/'களி� 2#றிய�: ஒ� 
ெநா, தா�. பிற� அவ	 த�தி�� மதி�பளி��4 வித�தி� பி�H�� நக��த�. 
 
ம�தாதிH�� இ� பி,�கவி�ைல. அவ� ப4ைம� க ,�தா�. 
 
"Dடா� Dடா�! நீ எ� "�னிைலயி� ப4ைம ஒ� ேபா�4 தி/ட� Dடா�" எ� 
மகாராணி Dறினா	. 
 
அ� ம�தாதி� உ#சாகமி�றி இ��தா�. ஆனா� ப4 ெவ� ச�ேதாஷமாE, 
மி��த உ#சாக��ட� இ��த�. அ� ம�தாதிைன� ேகாபமாக� Dட� 
பா��கவி�ைல. 
 
அ� மாைல மததாதி� ப4ம� இர7 உணவி���� அ� "�� சா�பி/ட 
ல/'களி� எைட அள7 தீனிைய எ'��� ெகா டா�. ப4 ெவ� ேகாப� 
ெகா ', அ�த உணைவ� ெதாட ம��வி/ட�. மநா	 காைல ம�தாதி� பய�� 
ேபானா�. ப4மி� உண7 அளவி� �ைற�தைதK சாிகக/,னா�.  
 
மகாராணி த� வா�ைக� கா�பா#றினா	. வார4 ஒ�"ைற ப4 பக>ைர� காண 
வ�தா	. அவ	 ெப#ற வரேவ#� அவL�� மிக ஆன�த4 த�த�. சாியான மைல 
ேபா���த ஒ� பிராணி, த� �தி�ைகயி� ஒேர JKசா� ெம��த சி உ�வினளான 
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அவைள ந2�கிவிட�D,ய ஒ�, அவைள எதி�ேநா�கி வார4 "<�4 
கா�தி��த�; அவைள� க ட மகி?வி� உட� �ளகி�த�. இைத எ ண74 அவ	 
மி�க மகி?Kசி அைட�தா	. அ� அவைள அ�பாE வ�'4 "�தமி'4 த� �தி�ைக 
]னிைய அவ	 ைகக	 மீ� தட74: அவ	 பாத3கைள� ெதா'4. 
 
அ�த மி�க4 அவளிட4 கா/,ய அ�பினா� மகாராணியி� உ	ள4 
ெப�ைம�ப/ட�. 
 
ப4, மிகவ�ைமயான மர4 அ�ல� >ைண� �ா	 >ளா�கி விட�D,ய பலசா�, 
அவ	 "�னிைலயி� ஒ� �ழ�ைத ேபா� நட�� ெகா	L4. அ� மகாராணியி� 
ைககைளC4 கா�கைளC4 "�தமி' ைகயி� அத� வாE, �ழ�ைதயி� வாE 
ேபாலேவ, ஈர4 2ர��4. எRவள7 D'ேமா அRவள7�� அவ	 அ�கி� நி#க அ� 
வி�4பிய�. ஒRெவா� "ைறC4 அவ	 உண7 ஊ/, ",�த�4, ப4 த� 
�தி�ைகயா� அவள� ெம��ைடைய வைள�� அவைள� த� தைலமீ� >�கி 
ைவ��4. ஒ� தாE த� பி	ைளைய� >��வைத விட ெம�ைமயாக அ� அவைள 
அ�ப, எ'��4. மகாராணி அத� க/'கைள அவி?�கK ெசEவா	. ப4 அ�த இட4 
"<வ�4 2#றி� திாிC4. அ� அவைள அர மைன�� எ'��K ெச�@4 
மப,C4 �தி�ைக உய��தி வண3�4, அவ	 கா�கைள� ெதா'4; பிற� 
ேவகமாக அவ	 இ'�ைபK 2#றி வைள��4. ம கண4, மகாராணி தா� தன� 
ப/டாைட ஒ� சிறி�4 �ைலயாம� தைரமீ� நி#பைத� கா பா	. 
 
இளவரச��� அர2 அ@வ�க	 அதிகமாயின. அவ� அ,�க, அர மைனைய 
வி/' ெவளிேய ெச�ல ேந��த�. யாைனைய� ேபாE பா��க அவ��� 
ேநரேமயி�ைல. மாறாக, மகாராணி அ,�க, வ�� பா��தா	. அ�ப, வ�4 
சமய3கைள அவ	 ஆவேலா' எதி� ேநா�கினா	. "�திய நாேள இனி��� 
தி�ப ட3க	 தயாாி�க உ�திரவி'வா	. ஒRெவா� "ைறC4 அைவ ெவRேவ 
ரக3களாக இ���4ப, கவனி��� ெகா	வா	. அவ	 எ�ேபா�4 அவ#ைற ப4 
பக>���� த� ைகயாேலேய ஊ/'வா	. அ�வைர ஒ� மனித� பிறவியிடமி��� 
தா� ெப#ற அ�ைப விட ஒ� மி�க4 அவளிட4 கா/'கிற அ�� எRவள7 
அதிகெம�ைமயாக இ��கிற� எ� அவ	 சி�தி�பா	. [பட4] [பட4]  
 
இத#கிைடயி� ப4"�� ம�தாதினிட"	ள ெவ��, மகாராணியிட4 அ� ெகா ட 
அ�� வ�தாக வள��த� ேபா�, ேவகமாக அதிகாி�த�. ம�தாதிH�� ஒ� � ' 



107 

 

நில�ைத இளவரச� தானமாக வழ3கியி��தா�. அதி� அவ� ஒ� �,ைச க/,, 
அைதK 2#றி ஒ� சி ேதா/ட4 அைம�தி��தா�. அவ� த� 2க 
ெசளகாிய3கைள� கவனி��4 ேபா�, ப4 பக>��� உாிய உணைவ� �ைற�� 
வ�தா�. இர ' நா/க	 ப4 பக>� த� உணைவ� ெதாடவி�ைல; ம�தாதிைன 
ஏெற'��� பா��க7மி�ைல. 
 
ஒ� நா	 இளவரச� ேவ/ைட��� ேபாக� தீ�மானி�தா�. "� ெப�லா4 அவ� 
��ேவ/ைட��� ேபான ேபாெத�லா4 ப4 பக>� ேம� சவாாி ெசEவா�. இ4 
"ைற ம�தாதி� ப4மி� மனநிைல ப#றி� கவைல ெகா டா�. ெச�ற இர ' 
நா/களாக ப4 சீ�காக இ��கிற�; அதனா� ேவ/ைட�காக� பயி#சி ெப#ற 
ேவெறா� யாைனைய ஏ#பா' ெசEதி��பதாக அவ� இளவரசாிட4 Dறினா�. 
 
ேவ/ைட ேகாS, யாைன லாய4 அ�காகK ெச�ற�. திற�த ச�ன� வழியாக ப4 
அைத� பா��த�. அ� �ய� நிைற�த உர�த �ர� எ<�பி� த� எதி��ைப 
அறிவி�த�. அைத எவ�4 கவனி�கவி�ைல. அ� மன4 தள��� ெமளனமாயி#. 
 
ேவ/ைட ேகாS,ைய அH�பிவி/', ம�தாதி� தன� ேதா/ட����� ேபானா�. 
ெச,க	, W�பா�திகளி� ேவைல ெசEயலானா�. அவH����ைற�த ச4பள4 தா� 
எனிH4 அவ� மிக வசதியாக வா?�தா�. இைத அைனவ�4 அறிவ�. 
 
�4 நா	 "<வ�4 �ைம�� �"றிய�; த� உ	ள�தி� வ=ச�ைத அைசேபா/ட�. 
ஒ� கவள4 உணைவ� Dட அ� ெதாடவி�ைல. பி#பக� ேவைளயி�, 
பணியாள�க	 அத� ேபா�கி� ஏேதா விசி� திர4 க டா�க	. ம�தாதினிட4 
ெதாிவி�தா�க	. அவ� வ�தா�. ப4ைம தி/ட� ெதாட3கினா�. அவ� ப�க4 
பாராமேல ப4 தி�4பி� ெகா ட�. 
 
ப4மி� கா�கைள� பிைண�த ச3கி�க	 உதியாE க/ட�ப/,��பைத� 
கவனி�த பிற� ம�தாதி� யாைனைய ெச4ைமயாக அ,�தா�. ப4 தீனிைய 
தி�றி��கிறதா எ� பா��க அவ� தி�4பினா�. அ�ேபா� தி\ெர� ப4மி� 
�தி�ைக மி�ன� ேவக�தி� பாE�� ம�தாதிைன தைரயி� விழ அ,�த�. ப4 தன� 
ெபாிய பாத�ைத மா7�தனி� மா�பி� பதி�த�. ஒ� ெநா,யி� ம�தாதி� Dழாக 
ந2�க�ப/டா�. ப4 ச3கி�கைள அ�� எறி�த�. பணியாள�க	 பய�தா� 
அலறிK சிதறி ஓ,னா�க	.  
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ப4 பக>� லாய�ைத வி/' ெவளிேயறி, ம�தாதி� ேதா/ட4 ேநா�கிK ெச�ற�. 
ெச,கைள� பி'3கி Jசிய�; W�பா�திகைள மிதி�� நாச�ப'�திய�. ம�தாதி� 
�ழ�ைதக	 பய��, �,ைசைய வி/' ஓ,னா�க	. ப4 �,ைசைய� தக��� அைத 
ம ேனா' ம ணா�கிய�. 
 
ப4 பக>� ெவறிபி,�� அைலகிற� எ�ற ெசEதி மகாராணிைய எ/,ய�. 
 
ேபாa. ேமலதிகாாி, யாைன ேம@4 பல��� தீ3� விைளவி��4, ஆைகயா� 
அைத 2/'� ெகா�ல ேவ '4 என அHமதி ேகாாினா�. 
 
"ஆனா� ம�தாதி� ஒ�வைன ம/'ேம அ� தா�கிய� எ� தாேன நீ3க	 
ெதாிவி�தீ�க	" எ� மகாராணி ம��ைர�தா	. 
 
"ஆ4 மகாராணி அ� ம�தாதி� த4பி J' ேநா�கி� ேபாகிற� எ� என�� ெசEதி 
கிைட�தி��கிற�. அவைனC4 அ� வி/' ைவ�கா�." 
 
"ம�தாதி� த4பியா? அவ� எ�ன ெசEகிறா�?" 
 
"அவ� லாய�ைத ேம#பா�ைவ பா��கிறா�, மகாராணி." 
 
"அ�ப,யானா� அவH4 ம�தாதி� மாதிாி ெபாிய தி�டனாக� தா� இ��க 
ேவ '4. ப4 பக>ைர� ெகா�ல ேவ ,ய அவசிய4 எ�ன? எ�ைன ப4மிட4 
உடேன அைழ��� ேபா3க	" எ� மகாராணி Dறினா	. 
 
அவ	 த� அைற��� ேபாE, "�திய "ைற ப4 பக>ைர காணK ெச�ைகயி� 
அணி�தி��த ப/டாைடைய உ'��� ெகா டா	. 
 
"மகாராணி ெபாிய ஆப�ைத அP�கிறீ�க	. அ� மி�க அபாயமாகலா4" எ� 
ேபாa. ேமலதிகாாி எ'��K ெசா�னா�. 
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"நா� ெசா�கிறப, ெசEC3க	" எ� மகாராணி உ�திரவி/டா	. "எ� கா� 
வர/'4. நீ3க	 அவசிய4 எ� க��கிற பா�கா�� நடவ,�ைககைளK 
ெசEC3க	." 
 
ச# ேநர�தி� மகாராணியி� கா� சாைலயி� விைர�த�. ஆCத3கேளா' �திைர 
Jர�க	 காைர� ெதாட��� ெச�றா�க	. அேத சாைலயி� ம"ைனயி���� ப4 
பக>� வ�த�. அ� ஒ� �ள�தி� அ�ேக நி�ற�. �தி�ைக நிைறய நீைர ெமா ', 
அ� மீ '4 நட�த�. அத� அ�ேக வர� �ணி�தவ� மீ� அ� ேச# நீைர Jசி� 
பாிசளி�த�. ப4 பிற� யா���4 தீ3� �ாியவி�ைல. 
 
இைடேய சிறி� ெதாைலேவ இ��தேபா�, மகாராணி காைர நி�தி, கீேழ 
இற3கினா	. ேபாa. ேமலதிகாாிைய த�Hட� வர ேவ டா4 எ� அவ	 
த'��வி/டா	. 
 
"உ3க	 �திைர Jர�கைள� தயாராக ைவ�தி�3க	" எ� அவ	 அறிவி�தா	. 
நா� எ� இர ' ைககைளC4 உய��தினா�, 2'வத#� அ� அைடயாள4 எ� 
ெகா	க. ஆனா�, எ�த நிைலயி@4 நீ3களாகK 2டேவ Dடா�. ப4 பக>��� ெவறி 
பி,�கவி�ைல எ� என��� ப'கிற�." 
 
ப4 பக>� காைர� பா��த�. நி�ற�. த�ைன ேநா�கி நீ/ட�ப/ட ��பா�கிகைள 
அத� க க	 கவனி�தன. அ� தா��வத#�� தீ�மானி�த�. ேவகெம'�� ஒ, 
வ�� அ� காைர ெந�3கிய�4, மகாராணி அத� ��ேக வ�தா	. ேமலதிகாாி த� 
ஆ/கைள 2'வத#� தயாரா�4ப, > ,னா�. 
 
மகாராணி தி�4பி உர�த �ர�� க�தினா	; "எ�னிடமி��� ைசைக கிைட��4 
வைர 2ட�Dடா�." 
 
பிற�, ப4 பக>ைரK ச�தி�க அவ	 ஒ,னா	. 
 
மகாராணி��4 யாைன��4 ந'வி� ஐ4ப� கஜ4 இைடெவளி தா� இ��த�. 
ேமலதிகாாிC4 அவர� �திைரJர�கLம "�ேன பாE�தா�க	. ப4 பக>� 
பாைதயி� அைசயா� நி�வி/ட�. ேம@4 "�ேனற ேவ டா4 எ� மகாராணி 
அவ�கL��� க/டைள யி/டா	. நிதானமாக அ, எ'�� ைவ�� அவ	 
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யாைனைய ெந�3 கினா	. ப4 பக>� அவைள� பா���வி/ட�. வண�க4 
ெதாிவி�� அ� �தி�ைகைய உய��திய�. மகாராணி பதி@��� ைக D�பினா	. 
ஆனா� ப4 "�� ெசEத� ேபா� அவ	 ைககைள ெதாடவி�ைல. 
 
மகாராணி பிாிய�ேதா' ேபசினா	: "எ� அ�ைம ப4 பக>�, இ� உ� �4பி�ைக 
2�தமாக இ�ைல எ� ெதாிகிற�. ஆனா@4 நீ எ�ைன� ெதாடாத ேபாதி@4, 
நா� உ� �4பி�ைகைய எ� உட� "<�4 உண�கிேற�. ெசா�@, ப4 பக>�, 
வ��த�த�க இ� நிைலைய நீ எ�ப, அைட�தாE?" 
 
ப4 த� �தி�ைக �னியா� மகாராணியி� கா�கைள 2#றி பல வ/ட3க	 
வைர�த�. அத� உ	ள�தி� �ய� அைன�ைதC4 அR வ/ட3க	 எ'��� 
Dவ� ேபா���த�. 
 
மகாராணி மிக ெம�ைமயான �ர�� Dறினா	: "எ� Jர ப4 பக>� உ	ள�தி� 
எ�ன நட�கிற� என நா� அறிேவ�. உன�� ெவறியி�ைல எ� என��� 
ெதாிC4. கச�� உ� அழகிய ஆ�மாவி� கைறப,யK ெசE�வி/ட�. ெவ��4 
கச��4 ம�கL�� எ�ன ெசEC4 எ�4 நா� அறிேவ�." 
 
ப4 பக>� அவ	 காைலK 2#றி ம#ெமா� வ/ட4 வைர�த�. மகாராணி 
யாைனயி� க கைள உ# ேநா�கினா	 அவ#றி� க ணி� ெபா3�வைத அவ	 
க டா	. 
 
"நீ எ3ேக ேபாE ெகா ,��தாE, ப4 பக>� ம�தாதி� த4பி J/'�கா? அவH4 
உன��� ��ப4 த�தானா?" 
 
ப4 பக>� த� வல� பாத�ைத� �ா�கி தைரயி� ஒ3கி மிதி�த�. அதி� ர�த4 
சிதறியி��தைத மகாராணி பா��தா�. 
 
அவ	 ெதாட��� ேபசினா	: "ப4 பக>�, Jர� ெந=சி� ெவ�� விஷ�ைத� 
பாEK2கிறவ�க	 விைளயா'வ� மரண�ேதா'தா�. இனி உன�� எவ�4 தீ3� 
�ாியாதப, நா� கவனி�ேப�. மனித� ேபா� ேதா�கிற, உ	ள�தி� கயவ�களாக 
இ��ேபாாிடமி��� நா� உ�ைன� கா�பா#ேவ�." 
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ப4 பக>� அைமதியாக� ேக/'நி�ற�. மகாரா  அதனிட4 ேம@4 ெசா�னா	: 
"அ�ைம ப4 பக>�, ேகாப4 உ� உ	ள�தி� அ�ைப எ�ப, வி=சிய� என 
என��� �ாியவி�ைல. ம�தாதி� �ழ�ைதக	 வசி�த J/ைட நீ ஏ� இ,�� 
ெநா�கினாE? அவ�க	 உன�� ஒ� தீ3�4 ெசEயவி�ைல. நீ மீ '4 அைத� 
க/,யாக ேவ '4." 
 
ப4 பக>� மகாராணி கா�கைள 2#றி இ� வ/ட3க	 வைர�த�. மகாராணி 
ெதாட��தா	: "அைதK ெசEதத#காக நீ வ���கிறாE. அ� என��� ெதாிகிற�. நீ 
அைத மப, க/,� ெகா'�தா� நீ என�� மி�க ச�ேதாஷ4 அளி�பாE. நா� 
அைத சீரைம�ேப�, ஆனா� அ�தK ெசலைவ ஈ'க/'4 வைர உன��� பாதி அள7 
உண7 தா� தர�ப'4. ச4மதமா?” 
 
மகாராணி ெசா�னைத ப4 பக>� �ாி�� ெகா டேதா எ�னேவா! வ/ட3க	 
வைரவ� தா� அ� அறி�த ஒேர ெமாழி. அ� பல வ/ட3க	 வைர�த�. 
 
யாைனயி� �தி�ைகயி� சகதி க/,யாக உல��தி��தைத மகாராணி க டா	. 
அவ	 ைகநீ/,, �தி�ைகைய வ�,னா	. "�� யாைன தா� மகாராணி��� த� 
அ�ைப உண��த "ய@4. இ�ேபா� அவ	 அைத எRவள7 ேநசி�தா	 எ�பைத 
மகாராணி யாைன�� உண��த "ய�றா	. அ3ேக அ� உயி�	ள மைல என 
நி�ற�; அைசய வி�4பவி�ைல. அைச�தா� அ�பி�, அழகி� கா/சி சிைத�� 
வி'4 எ� அ� க�திய�. 
 
ப4 பக>ைர� த� பி�னா� வ�4ப, Dறி மகாராணி அR வசிய�ைத� தக��தா	. 
அவ	 "�ேன ெச�ல, யாைன பி� நட�த�. அவ�க	 பி�னா� ேபாa. 
அதிகாாிC4 �திைர Jர�கL4 வ�தா�க	. இ�ப,யாக ப4 பக>� அத� 
லாய����� தி�4ப அைழ��K ெச�ல�ப/ட�.  
 
லாய�தி� நி�வாக4 மா#றி அைம�க�ப/ட�. ப4 பக>� தவிர இதர 
யாைனகL��4 "< அள7 உண7 தர�ப/ட�. எனிH4 ப4 பக>� தாேன அ�த 
இட�தி� ராஜா எ�ற ேதாரைணேயா' நட�த�. 
 
பல நா/க	 வைர மகாராணி யாைனைய� பா��க வரவி�ைல. சிறி� கால����� 
பிற� வ�� அவ	 ப4 பக>ாிட4 ேபசினா	 பாதி அள7 உண7 உன�� 
பி,�தி��பதாகேவ ேதா�கிற�. நீ "�ைன விட ஆேரா�கியமாக74 
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ச�ேதாஷமாக74 இ��கிறாE. இ�ேபா நீ உ� பாப���� பாிகார4 
ெசE�வி/டாE. இனி எ�4 நீ ஆன�தமாக இ��பாE." 
 
ப4 பக>� மகாராணிைய� த� �தி�ைகயி� >�கி, தைல மீ� ைவ���ெகா ட�. 
----------------- 
 

11. 11. 11. 11. �டா�� ஆ(ப� �டா�� ஆ(ப� �டா�� ஆ(ப� �டா�� ஆ(ப� : : : : 	�தர ராமசாமி	�தர ராமசாமி	�தர ராமசாமி	�தர ராமசாமி    
((((தமி=� கைததமி=� கைததமி=� கைததமி=� கைத))))    

 
ராஜ�பாவி� �க? ம3கி�ேபாEவி/ட�. �� நா/களாக நாகராஜைனK 2#றி� 
D/ட4, நாகராஜH��� க�வ4 வ�� வி/ட� எ� ராஜ�பா எ�லா� 
ைபய�களிட"4 ெசா�னா�. ைபய�க	 அைத ஒ���ெகா	ளவி�ைல. நாகராஜ� 
சி3க�Wாி���� அவ� மாமா அH�பி ைவ�த ஆ�ப�ைத எ�ேலாாிட"4 
கா/,னா�. ப	ளி� Dட�தி� காைல "த�மணி அ,�ப�வைர ைபய�க	 
நாகராஜைனK க#றிK Zழ நி� ெகா ' ஆ�ப�ைத� பா��தா�க	. மதிய4 இைட 
ேவைளயி@4 அவைன ெமாE�தா�க	. ேகாS, ேகாS,யாக J/,#� வ��4 
பா��� வி/'� ேபானா�க	. ெபாைமேயா' எ�ேலா���4 கா/,னா� அவ�. 
யா�4 ஆ�ப�ைத� ெதாட�Dடா� எ� ம/'4 ெசா�னா�. அவ� ம,யி� 
ைவ�தப, ஒRெவா� ப�கமாக� தி���வா�. ைபய�க	 பா���� ெகா	ள 
ேவ '4. 
 
வ���� ெப கL��4 நாகராஜனி� �திய ஆ�ப�ைத� பா��க ேவ 'ெம� 
ஒேர ஆைச. ெப க	 சா�பி� பா�வதி வ�� ேக/டா	. அவ	 ைதாிய�தி#�� 
ெபய� ேபானவ	. ஆ�ப�தி#� அ/ைட ேபா/' அவ	 ைகயி� ெகா'�தா� 
நாகராஜ�. எ�லா� ெப கL4 பா��த பி� மாைலயி� ஆ�ப4 ைக�� வ�� 
ேச��த�. 
 
இ�ெபா<� ராஜ�பாவி� ஆ�ப�ைத�ப#றி ேப2வாாி�ைல. அவHைடய �க? 
ம3கி�தா� ேபாEவி/ட�. 
 
ராஜ�பாவி� ஆ�ப4 மாணவ�க	 வ/டார�தி� மிக74 பிரசி�தி ெப#ற�. ேதனி 
ேத� ேச��ப� மாதிாி ஒRெவா� .டா4பாகK ேச��� ைவ�தி��தா�. இைத� 
தவிர ேவ எ�த விஷய�தி@4 கவனமி�ைல அவH��. காைலயி� எ/' மணி�ேக 
J/ைடவி/'� கிள4பி வி'வா�. .டா4� ேச���4 ைபய�க	 J'ேதா4 ஏறி 
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இற3�வா�. இர ' ஆ.திேர�யாைவ� ெகா'��வி/' ஒ� பி�ல ' 
வா3�வா�. இர ' பாகி.தா� வா3கி� ெகா ' ஒ� �Sயாைவ� 
ெகா'�பா�. மாைலயி� J/'�� வ�� ��தக�ைத �ைலயி� எறி��வி/', 
"�ைக� ைகயி� வா3கி நி�க� ைபயி� அைட�� நி�றப,ேய காபிைய 
வி/'�ெகா ' கிள4பிவி'வா�. நா@ ைம� ெதாைலவி� ஒ� ைபயனிட4 
கானடா இ��பதாக� தகவ� கிைட� தி���4. "�ைக� க,���ெகா ேட 
வய#கா/' ���� பாைதயி� ஒ'வா�. 
 
அ�த� ப	ளி�Dட�திேல அவHைடய ஆ�ப4தா� ெபாிய ஆ�ப4, சிர.தா� 
ைபய� அவ� ஆலப�ைத இ�ப�ைத�� %பாE�� விைல��� ேக/டா�. பண� 
ெகா<�� பண�ைத� ெகா'�� ஆ�ப�ைத விைல�� வா3கிவிடலாெம� 
நிைன�தா�. ராஜ�பா 2டK2ட பதி� ெகா'�தா�. உ3க J/,ெல ஒ� அழகான 
�ழ�ைத இ��ேக. "�ப� %பாE தேற�. விைல��� தாேய�” எ� ேக/டா�. 
D,யி��த ைபய�க	 எ�ேலா�4 ைகத/,, விசி� அ,�� ஆேமாதி�தா�க	. 
 
ஆனா� இ�ெபா<� அவ� ஆ�ப�ைத� ப#றி�ேபKேச இ�ைல. அ�ம/'ம�ல, 
நாகராஜனி� ஆ�ப�ைத� பா��தவ�க	 எ�ேலா�4 அைத ராஜ�பாவி� 
ஆ�ப�ேதா' ஒ�பி/'� ேபசினா�க	. ராஜ� பாவி� ஆ�ப�ைத� >�கி 
அ,��வி/டதா4! 
 
ராஜ�பா நாகராஜனி� ஆ�ப�ைத� ேக/' வா3கி� பா��க வி�ைல. ஆனா� 
ம#ற� ைபய�க	 பா��கிறெபா<� அ�த� ப�கேம தி�4பாத�ேபா� 
பாவி���ெகா ' ஒர�க ணா� பா���� ெகா டா�. உ ைமயாகேவ 
நாகராஜனி� ஆ�ப4 மிக74 அழகா க�தா� இ��த�. ராஜ�பா ஆ�ப�தி���த 
.டா4�க	 நாகராஜனி� ஆ�ப�தி� இ�ைல. எ ணி�ைக �ைற7தா�. ஆனா� 
அ�த ஆ�பேம அ#�தமாக இ��த�. அைத� ைகயி� ைவ��� ெகா ,��பேத 
ெப�ைம த�4 விஷய4தா�. அ�த மாதிாி ஆ�பேம அ�த ஊ�� கைடகளி� 
கிைட�கா�. ! 
 
நாகராஜனி� ஆ�ப�தி� "த� ப�க�தி� "�� "�தான எ<�தி� கீ?�க டவா 
எ<தியி��த�. அவ� மாமா அ�ப, எ<தி அH�பியி��தா�. 
 
ஏ.எ.. நாகராஜ� 
 



114 

 

'ெவ/க4 ெக/'�ேபாE இ�த ஆ�ப�ைத யா�4 தி�ட ேவ டா4. ேமேல 
எ<தியி���4 ெபயைர�பா�. இ� எ�Hைடய ஆ�ப4 ��பKைச நிறமாக 
இ��ப�வைர தாமைர சிவ�பாக இ��ப� வைர, Zாிய� கிழ�கி� உதி�� ேம#கி� 
அ.தமி�ப�வைர இ�த ஆ�ப4 எ�Hைடய� தா�.' ம#ற ைபய�க	 எ�ேலா�4 
இைத� த3கLைடய ஆ�ப�தி@4 எ<தி� ெகா டா�க	. ெப க	 த3கLைடய 
ேநா/��தக�தி@4 பாட� ��தக�தி@4 எ<தி� ெகா டா�க	. எ��கடா 
அவைன� பா���� கா�பி அ,�கP4 ஈய,Kசா� கா�பி எ� எ�லா� 
ைபய�களிட�தி@4 இைர�தா� ராஜ�பா. 
 
ஒ�வ�4 பதி� ேபசாம� ராஜ�பா "க�ைதேய பா���� ெகா ,��தா�க	. 
கி�SணH��� ெபா�கவி�ைல. 
 
"ேபாடா அZைய பி,Kச பயேல" எ� க�தினா�. கி�Sண�. 
 
"என�� எ���டா அZைய? அவ� ஆ�ப�ைதவிட எ� ஆ�ப4 ெபாி2டா!" 
எ�றா� ராஜ�பா. 
 
"அவனி/4 இ��கிற ஒ� .டா4� உ�னிட4 இ��கா? இ�ேதாேனஷியா .டா4� 
ஒ P ேபா�ேம. க ணி� ஒ�தி�கடா அவ� .டா4ெப" எ�றா� கி�Sண�. 
 
"எ�னிட4 இ��கிற .டா4ெப�லா4 அவனிட4 இ��கா" எ� ேக/டா� 
ராஜ�பா. 
 
"அவனிட4 இ��கிற ஒ� .டா4� ஒ H கா/' பா��ேபா4" எ�றா� கி�Sண�. 
 
"எ�னிட4 இ��கிற ஒ� .டா4� அவ� கா/ட/'4 பா��கலா4: ப�� %பா ெப/." 
 
"உ� ஆ�ப4 ��ைப�ெதா/, ஆ�ப4" எ� க�தினா� கி�Sண�. எ�லா� 
ைபய�கL4, ��ைப� ெதா/, ஆ�ப4; ��ைப� ெதா/, ஆ�ப4; எ� 
க�தினா�க	. 
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த�Hைடய ஆ�ப�ைத� ப#றி இனிேம� ேபசி�பயனி�ைல எ� ெதாி�� 
ெகா டா� ராஜ�பா. 
 
அவ� அ�4பா'ப/'K சிகK சிகK ேச��த ஆ�ப4, சி3க�Wாி���� ஒ� தபா� 
வ�� நாகராஜைன ஒேர நாளி� ெபாியவனா�கிவி/' வி/ட�. இர ,#�"	ள 
ேவ#ைம ைபய�கL��� ெதாியவி�ைல. ெசா�னா@4 அச'கL�� 
ம ைடயி� ஏறா�. 
 
ராஜ�பா த�னிைலயி�றி �ைம�� ெகா ,��தா�. ப	ளி� Dட4 ேபாவத#ேக 
பி,�கவி�ைல. 
 
ம#ற� ைபய�க	 "க�தி� விழி�பத#ேக ெவ/கமாக இ��த�. வழ�கமாக சனி 
ஞாயிகளி� .டா4� ேவ/ைட�� அைலயாத அைலKச� அைலபவ� இ�த� 
தடைவ J/ைட வி/' ெவளிேய தைல நீ/டவி�ைல. ஒ� நாளி� ராஜ�பா அவ� 
ஆ�ப�ைத எ�தைன தடைவ தி��பி� தி��பி� பா��பா� எ�பத#�� கண�ேக 
கிைடயா�. இர7 ப'��� ெகா ட பி� தி\ெர� ஏேதா நிைன���ெகா ' 
,ர3�� [பட4] [பட4] ெப/,ைய� திற�� ஆ�ப�ைத எ'�� ஒ� �ர/' 
�ர/,வி/' வ�வா�. அைத இர ' நா/களாக ெவளியிேலேய எ'�கவி�ைல. 
ஆ�ப�ைத� பா��பத#ேக எாிKசலாக இ��த�. நாகராஜனி� ஆ�ப�ைத� 
பா��கிறெபா<� த�Hைடய ஆ�ப4 ெவ4 அ�பள� க/' எ� தா� 
ேதா�றி# அவH��. 
 
அ� மாைல ராஜ�பா நாகராஜனி� J' ேத,K ெச�றா�. அவ� ஒ� ",7�� 
வ��வி/டா�. இ�த அவமான�ைத அவனா� அதிக நா/க	 தா3கி� 
ெகா ,��க",யா�. 
 
தி\ெர� ஒ� �திய ஆ�ப4 நாகராஜ� ைக�� வ�� ேச��தி��கிற�. 
அRவள7தாேன .டா4� ேசகாி�பதி@	ள த�திர3க	 அவH�� எ�ன ெதாிC4 
ஒRெவா� .டா4���4 .டா4� ேச��கிறவ�க	 ம�தியி� எ�ன மதி�� ' 
எ�ப� அவH��� ெதாிCமா எ�ன ெபாிய .டா4�தா� சிற�த .டா4� எ� 
நிைன��� ெகா ,��பா�. அ�ல� ெபாிய ேதச�� .டா4� தா� அதிக 
மதி��	ள� எ� எ ணி�ெகா ,��பா�. எ�ப,C4 அவ� அெமKZ�தாேன? 
த�னிட4 இ���4 உதவா�கைர .டா4�க	 சில ெகா'��, மணியான 
.டா4�கைள� த/,விட ",யாதா எ�ன? எ�தைனேயா ேப��� நாம4 
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சா�தவி�ைலயா? இதி���கிற த�திர"4 மாய"4 ெகா=சமா? நாகராஜ� எ�த 
�ைல��? 
 
ராஜ�பா நாகராஜ� J/ைட அைட�� மா,��K ெச�றா�. அவ� அ,�க, 
வ�கிற ைபய� எ�பதா� யா�4 ஒ�4 ெசா�லவி�ைல. மா,யி� ெச� 
நாகராஜனி� ேமைஜ�� "� உ/கா��� ெகா டா�. சிறி� ேநர4 கழி�த�4 
நாகராஜனி� த3ைக காமா/சி மா,�� வ�தா	. "அ ணா ட7H��� 
ேபாயி��கிறா�" எ� ெசா�� வி/', "அ ணா ஆ�ப�ைத� பா��தியா?" எ� 
ேக/டா	. 
 
"உ4" எ�றா� ராஜ�பா. 
 
"அழகான ஆ�ப4 இ�ைலயா? .D�ேல ேவெற யாாி/ேடC4 இRவள7 ெபாிய 
ஆ�ப4 இ�ைலயாேம?" 
 
"யா� ெசா�னா?" 
 
"அ ணாதா� ெசா�னா�." 
 
ெபாிய ஆ�ப4 எ�றா� எ�ன? பா��க� ெபாிதாக இ��தா� ேபா�மா? 
 
சிறி� ேநர4 அ3கி���வி/', காமா/சி கீேழ ெச�வி/டா	. 
 
ராஜ�பா ேமைசயி� கிட�த ��தக3கைள� பா���� ெகா ,��தா�. தி\ெர� 
,ராய� W/,� ைகப/ட�. W/ைட இ<��� பா��தா�. W/,�தா� இ��த�. 
திற�� பா��தா� எ�ன? ேமைஜ ேம���� சாவிைய� க ெட'�தா�. 
ஏணி�ப,ேயார4 ெச� ஒ� தடைவ கீேழ �னி�� பா���வி/', ச/ெட� 
,ராயைர� திற�தா�. ேமலாக ஆ�ப4 இ��த�. "த� ப�க�ைத� தி��ப, அதி� 
எ<தியி��தைத வாசி�தா�. ெந=2 பட� பட�ெக� அ,��� ெகா ட�. ஒ� 
நிமிஷ�தி� ,ராயைர� W/,னா�. ஆ�ப�ைத எ'��K ச/ைட��	 நி�காி� 
ெச�கி� ெகா ' கீழிற3கி J/ைட� பா��� ஒ/டமாக ஒ,னா�. 
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ேநராக J/,#�	 ெச� ��தக அலமாாி��� பி�னா� ஆ�ப�ைத மைற�� 
ைவ�தா�. வாச� ப�க4 வ�தா�. உட4� Wரா74 ெகாதி�ப� ேபா���த�. 
ெதா ைட உல��த�. "க�தி� ஜிR ஜிRெவ� ர�த4 ��தி#. 
 
இர7 எ/' மணி�� எதி�J/' அ�� வ�தா�. ைகையC4 தைலையC4 
ஆ/,�ெகா ' விஷய�ைதK ெசா�னா�. நாகராஜ� .டா4� ஆ�ப�ைத� 
காணவி�ைலயா4! அவH4 நாகராஜHமாக ட7H��K ெச�றி��தா�களா4. 
தி�4பி வ�� பா��கிறெபா<� மாயமாக மைற��வி/டதா4 ஆ�ப4. 
 
ராஜ�பா7�� ஒ�4 ேபச ",யவி�ைல. அவ� எ�ப,யாவ� ேபாEவி/டா� 
ேபா�ெம�றி��த�. அ�� ெச�ற�4 அைற��	 வ�தா�. கதைவK சா�தினா�. 
அலமாாி�� பி�னா���� ஆ�ப�ைத எ'�தா	. ைக விைற�த�. ஜ�ன� 
வழியாக யாராவ� பா��� வி'வா�க	 எ� பய�� மீ '4 ஆ�ப�ைத 
அலமாாி��� பி��ற4 திணி�தா�. 
 
இர7 சா�பிட ",யவி�ைல. வயி#ைற அைட��� ெகா ' வி/ட�. J/,@	ள 
எ�ேலா�4 அவ� "க�ைத� பா���, "எ�னடா, எ�னடா" எ� ேக/டா�க	. 
த�Hைடய "க4 பய3கரமாக ேகாணி� ெகா ,��ப� மாதிாி� ேதா�றி# 
அவH��. 
 
எ�ப,யாவ� �ா3கிவி'ேவா4 எ� ப'�ைகைய விாி�� ப'�தா�. >�க4 
வரவி�ைல. தா� �ர3கி� ெகா ,��கிறெபா<� யாராவ� அலமாாி��� 
பி�னா���� ஆ�ப�ைத� க ெட'�� வி/டா� எ�ன ெசEவ� எ� பய��, 
ஆ�ப�ைத எ'��வ�� தைலயைண�க,யி� ைவ��� ெகா டா�. 
 
இர7 எ�ெபா<� >3கினா� எ�ப� அவH�ேக ெதாியா�. காைலயி� க  
வி<�த பி��4 தைலயைணயி� இ��� ஆ�ப�ைத எ'�க ",யவி�ைல. தாயா�4 
தக�பனா�4 ஒ�வ� மா#றி ஒ�வ� அ3� வ�� ெகா ,��தா�க	. ஆ�ப�ேதா' 
பாையK 2�/, அத� ேம� உ/கா��� ெகா டா�. 
 
காைலயி� மீ '4 அ�� வ�தா�. அ�ெபா<�4 ராஜ�பா பாE ேம�தா� 
உ/கா��� ெகா ,��தா�. அ�� காைலயி� நாகராஜ� J/'��� ேபாEவி/' 
வ�தி��தா�. 
 



118 

 

"ேந# அவHைடய J/'��� ேபானிேயா" எ� ேக/டா� அ��. 
 
ராஜ�பா7�� வயி#ைற� கல�கி#. ஒ� திHசாக ம ைடைய ஆ/,னா�. எ�ப, 
ேவ 'ெம�றா@4 அ��த4 எ'���ெகா	L4 ப, தைலைய அைச�தா�. 
 
"நா3க ெவளியி� ேபானபி� நீ ம/'4தா� அ3ேக வ�தாE எ� காமா/சி 
ெசா�னா	" எ�றா� அ��. 
 
த�ைன ச�ேதக�ப'கிறா�க	 எ�ப� ெதாி��வி/ட� ராஜ�பா7��, ேந# 
ரா�திாியி���� இ�வைர அ<� ெகா ேட இ��கிறா� நாகராஜ�. அவ� 
அ�பா ேபாaஸு��K ெசா�னா@4 ெசா�@வா� ேபா���கிற�" எ�றா� அ��. 
 
ராஜ�பா வாE ேபசாம���தா�. 
 
"அவ� அ�பா7�� ,.எ..பி. ஆO^ெலதாேன ேவைல? அவ� விரைல அைச�தா� 
ேபாa. பைடேய திர ' வி'4" எ�றா� அ��. ந�ல ேவைள, அ��ைவ� ேத, 
அவ� த4பி வ�தா�. அ�� ெச�வி/டா�. 
 
ராஜ�பாவி� தக�பனா�4 காைல உணைவ ",���ெகா ' ைச�கிளி� ஆO. 
ெச� வி/டா�. வாச� கத7 சா�தியி��த�. 
 
ராஜ�பா ப'�ைகயிேலேய உ/கா���ெகா ,��தா�. அைர மணி ேநரமாயி#. 
அ�ப,ேய அைசயாம� உ/கா��� ெகா ,��தா�. 
 
அ�ெபா<� வாச� கதைவ� த/'4 ஒைச ேக/ட�. 
 
'ேபாa.', 'ேபாa.' எ� தன��	 ெசா��� ெகா டா� ராஜ�பா. வாச� 
கதவி� உ	ேள ச3கி� ேபா/,��த�. 
 
வாச� கதைவ� த/'4 ச�த4 ெதாட��� ேக/ட�. 
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ராஜ�பா பாE��	ளி��� ஆ�ப�ைத ெவளிேய எ'��� ெகா ' மா,�� 
ஒ,னா�. அ3ேக நி#க ",யவி�ைல. அலமாாி��� பி�னா� ஆ�ப�ைத 
திணி�தா�. ேசாதைன ேபா/டா� அக�ப/'வி'ேம? ஆ�ப�ைத எ'��� 
ெகா ' ச/ைட��	 மைற�தவாேற கீேழ வ�தா�.  
 
அ�ெபா<�4 வாச� கதைவ� த/'4 ஒைச ேக/'� ெகா ,��த�. 
 
"யா�டா? யா� கதைவ� திறேய�" எ� அ4மா உ	ேளயி��� க�தி� 
ெகா ,��தா	. இ�H4 சில வினா,களி� அ4மாேவ வ�� திற��வி'வா	! 
 
ராஜ�பா பி��ற4 ஒ,னா�. மடமடெவ� .நான அைற��	 ெச� கதைவ� 
தாளி/'� ெகா டா�. ெவ�னி� அ'�� தக தக ெவ� எாி�� ெகா ,��த�. 
ப/ெட� ஆ�ப�ைத அ'�பி� ேபா/டா�. ஆ�ப4 ப#றி எாி�த�. அRவள74 
மணி மணியான .டா4�க	. எ3�4 கிைட�காத .டா4�க	. த�ைனயறியாமேல 
க களி� நீ� �ளி���வி/ட� ராஜ�பா7��. 
 
அ�ெபா<� .நான அைற�� ெவளிேய அ4மாவி� �ர� ேக/ட�. 
 
"ச/ெட� �ளி��வி/' வாடா, உ�ைன�ேத, நாகராஜ� வ�தி��கிறா�" 
எ�றா	 அவ� தாயா�. 
 
ராஜ�பா நி�கைர கழ#றி .நான அைற� ெகா,யி� ேபா/'வி/' ஈர�� ைட� 
க/,�ெகா ' ெவளிேய வ�தா�. J/,#�	 வ�� ��Kச/ைடC4, நி�க�4 
ேபா/'�ெகா ' மா,��K ெச�றா�. நாகராஜ� நா#கா�யி� உ/கா��� 
ெகா ,��தா�. ராஜ�பாைவ� பா��த�ேம, "எ� .டா4� ஆ�ப4 ெதாைல�� 
ேபாEவி/டதடா" எ� ஈனமான �ர�� ெசா�னா�. "க�தி� வ��த4 ெதாி�த�. 
அ<� �ளி�தி��கிறா� எ�பைதC4 க க	 ெசா��#. 
 
"எ3ேக ைவ�தாEடா?" எ� ேக/டா� ராஜ�பா, 
 
",ராயாி� W/, ைவ�தி��ததாக� தா� ஞாபக4. ட7H��K ெச�வி/'� 
தி�4பி வ�� பா��கிறெபா<� காணவி�ைல." 
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நாகராஜ� க களி���� க ணி� வழி�த�. அவ� ராஜ�பா "க�ைத� 
பா��பத#� ெவ/க�ப/' "க�ைத ேவப�க4 தி��பி� ெகா டா�. 
 
"அழாேதடா, அழாேதடா" எ� ேத#றினா� ராஜ�பா. 
 
ராஜ�பா சமாதான4 ெசா�லK ெசா�ல ேம@4 ேம@4 ெபாிதாக அ<தா� 
நாகராஜ�. 
 
ராஜ�பா ச/ெட� கீேழ ெச�றா�. ஒ� நிமிஷ�தி#�	 நாகராஜ� "�னா� 
வ�� நி�றா�. அவ� ைகயி� அவHைடய ஆ�ப4 இ��த�.  
 
"நாகராஜா. இ�த எ�Hைடய ஆ�ப4.இைத நீேய ைவ��� ெகா	. உன�ேக 
உன���தா�. எ�ன அ�ப,� பா��கிறாE விைள யா/,�ைல. உன���தா�. 
உன�ேக தா�." 
 
"24மா ெசா�கிறாE" எ�றா� நாகராஜ�. 
 
"இ�ைலயடா உன�ேக த�கிேற�. ெநஜமாக�தா�. உன �ேக உன�� 
ைவ���ெகா	." 
 
ராஜ�பா, அவ� .டா4� ஆ�ப�ைத� ெகா'��வி'வதா? நட�க� D,யதா? 
நாகராஜனா� ந4ப",யவி�ைல. ஆனா� ராஜ�பா அைதேய தி�4ப� தி�4பK 
ெசா��� ெகா ,��தா�. அவH�� �ர� க4மிவி/ட�. 
 
"என��� த��வி/டா� உன��" 
 
"என�� ேவ டா4." 
 
"உன�� ஒ� .டா4�Dட ேவ டாமா?" 
 
"நீ எ�ப,யடா .டா4ேப இ�லாம���பாE?" எ� ேக/டா� நாகராஜ�. 
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ராஜ�பா க களி���� க ணி� ெப��ெக'�த�. 
 
"ஏ டா அ<கிறாE? என�� ஆ�ப�ைத� தர ேவ டா4 நீேய ைவ���ெகா	. நீ 
எRவள7 கSட�ப/'K ேச��த ஆ�ப4" எ�றா� நாகராஜ�. 
 
"இ�ைல, நீைவ���ெகா	 உன�ேக இ��க/'4. எ'���ெகா ' உ� 
J/'��� ேபாEவி'. ேபா, ேபா" எ� ராஜ�பா அ<� ெகா ேட க�தினா�. 
நாகராஜH�� ஒ�ேம �ாியவி�ைல. அவ� ஆ�ப�ைத எ'���ெகா ேட கிேழ 
இற3கி வ�தா�. 
 
ச/ைடைய� �ா�கி� க கைள� �ைட���ெகா ேட பி�னா� இற3கி வ�தா� 
ராஜ�பா. 
 
இ�வ�4 வாச�ப,�� வ�� விடடா�க	. 
 
"நீ ஆ�ப�ைத� ெகா'�தத#� ெரா4ப தா3.. நா� J/'�� ேபாக/'மா எ� 
ேக/'�ெகா ேட ப,யி� இற3கினா� நாகராஜ�. 
 
அ�ெபா<�, "நாகராஜா" எ� D�பி/டா� ராஜ�பா. நாகராஜ� தி�4பி� 
பா��தா�. 
 
"அ�த ஆ�ப�ைத� ெகா டா. இ� ரா�திாி ஒேர ஒ� தடைவ WராைவC4 
பா���வி/', காைலயி� உ� J/,� ெகா 'வ�� த��வி'கிேற�" எ�றா� 
ராஜ�பா.  
 
"சாி" எ� ஆ�ப�ைத� ெகா'��வி/'� ேபானா� நாகராஜ�. 
 
ராஜ�பா மா,��K ெச� கதைவK சா�தி�ெகா ' ஆ�ப�ைத ெந=ேசா' 
அைண�தவா ஏ3கி ஏ3கி அ<தா�. 
---------------- 
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12. 12. 12. 12. அ��வி# கைத அ��வி# கைத அ��வி# கைத அ��வி# கைத : : : : ர$2 ேசாமராஜுர$2 ேசாமராஜுர$2 ேசாமராஜுர$2 ேசாமராஜு    
((((ெத?�* கைதெத?�* கைதெத?�* கைதெத?�* கைத))))    

 
"��� தீ7 எ� ஒ� சி கிராம4 இ��த�. ஆனா� அ�த ஊாி� "���க	 
ேசகாி�க�பட7மி�ைல; அ� ஒ� தீ7மி�ைல. அ�த ஊ� ெவ� >ர�தி� 
த�ன�தனியாக இ��த�; அைத அைடவ� சிரம4, அதனா� அ�த� ெபய� 
ஏ#ப/,��கலா4. ப�க�� நகர4 Dட� பல ைம� >ர�தி� இ��த�. இர ' 
ைம� த	ளி Dட4, ஒ� இர7 பட�� பயண4 ேபானா�, பால4, �திைர வ ,யி� 
ஒ� மணி ேநர4 சவாாி ெசE� பிற� ப.^� �� மணி ேநர4 பயண4 ெசEதா� 
ேகா�� தி�பா', ரயி� பயண4 எ�றா�, நகர����4 அ�த ஊ���4 நாHா 
ைம� >ர4 இ��த�. 
 
"��� தீவி� அ�� எ�ெறா� சிவ� வசி�தா�, இ�தK சி�� ஊாி� 
வசி�தேபாதி@4, அ�� ஒ� நகரவாசியி� ேபா�ைகC4 ஊதாாி� பழ�க3கைளC4 
ெகா ,��தா�. அவH��� பண�தி� அ�ைம ெதாியா�; J  ெசல7க	 
ெசEதா�. காைலயி� அவ� ஊாி� ,� கைட��� ேபாவா�; க டைத எ�லா4 
தி�பா�. ெத�வி� ேபாகிற எ�த வியாபாாிையC4 D�பி'வா�; அவ� எ�ன 
வி#றா@4 அைத எ�லா4 அ�� வா3�வா�. �� வயி �ைட�கிற ம/'4 அவ� 
அதH	 தீனிவைககைள� திணி�பா�. மாைலயி� ச�ைத ைமதான� ���� 
ேபாவா�. மீ '4 உ	ேள த	Lவா�. 
 
அ�� சா�பா/' ராம� ம/'ம�ல, சாியான அல3கார�பிாியH4 Dட 
விைளயா'4ேபா� தின4 அவ� த� உைடகைள கவன� �ைறவா� 
கிழி���ெகா	வா�. பிற� �திய உைடகL�காக அட4 பி,�பா�. ேம@4, சதா 
அவ� த� ��தக3கைளC4 ெப�சி�கைளC4 ெதாைல�தா�; �தியன ேக/டா�. 
தினசாி பண���காக� த� அ4மாைவ ெதா�ைல�ப'�தினா�. த� ைக�பண4 
தீ���வி/டா� ேம#ெகா ' அ4மாவிடமி��� பி'3கலா4 என அவ� அறிவா� 
 
அவ� ெப#ேறா��� ஒேர பி	ைள. அவ�க	 அவH�� அதிக4 ெச�ல4 
ெகா'�தா�க	. ஆயிH4 அவ� அல/சியமாக� பண�ைத Jணா��வைத� 
க ட�4 அவ� ெப#ேறா�க	 கவைல�படலானா�க	. அவ� அ�பா அவைன� 
க ,�தா�. ஆனா� அ�� அைதK ச/ைட ெசEயவி�ைல. அவ� சிர�ைதயாE� 
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கவனி�ப� ேபா� ந,�தா�. எனிH4, த�ைதயி� வா��ைதக	 ஒ� காதி� 
]ைழ�� ம கா� வழியாக ெவளிேயறின. 
 
அ�� �ைகபி,�க� ெதாட3கினா�. அவ� த�ைத அைத அறி�� ஆ�திர4 
ெகா ', அவைன� தி/,னா�. அ�� ெவ�வாக அ<தா�. அதனா� அவ� அ4மா 
�ழ4பினா	. அவைன அைண���ெகா ' ஆத� Dறினா	. பிற� அவH��K 
சிறி� பண4 த�தா	. அவைன விைளயாட அH�பினா	. அ��வி� அ�பா மிக74 
வ��த�ப/டா�. த� மகனி� ெக/ட பழ�க3கL��4 ஊதாாி�தன 
நடவ,�ைககL��4 அவ� த�ைனேய �ைற Dறி�ெகா டா�. நிைலைம மிக 
"#றி வி/டேதா? மி��த ேயாசைன��� பிற�, அ��வி� அ�பா த� மகனி� 
ஆசிாியர� ேயாசைனையC4 உதவிையC4 நாட� தீ�மானி�தா�. ஆசிாிய� த4மா� 
இய�றைதK ெசEவதாக வா�களி�தா�. 
 
ஒ� நா	, ஆசிாிய� அ��ைவ� D�பி/டH�பினா�. அவைன� பிாியமாE� த/,� 
ெகா'��, பி#பக�� அவைன� த� J/'�� வ�மா அைழ�தா�. அ�� 
த'மாறி� தவி�தா�. ஆசிாிய� ஏ� த�ைன� பா��க வி�4பினா�; த� ப,�� 
ச4ப�தமாக இ���ேமா? ெப��க� வாE�பா/,� அவ� த�ைன� ேக	விக	 
ேக/பாேரா? 
 
ஆசிாிய� J/' வாச�� அ�� தய3கி நி�றா�. ஆசிாிய� அவைன உ	ேள 
D�பி/டா�, அ�பாக� ேபசி�◌ா�. அவைன உ/காரK ெச��னா�. அவ� நட�� 
ெகா ட வித4 அ��வி� பய�ைத நீ�கிய�. அவ� ெந=2��,�� சீராகிய�. 
அவ� நி4மதிெப#றா�. 
 
"அ��, அ'�த மாத4 இைட�ேத�7 இ��கிறேத. நீ ந�றாக� ப,�தி��கிறாயா?" 
எ� ஆசிாிய� ெம�ைமயாக விசாாி�தா�. அ�� தைலயைச�தா�. ஆசிாியாி� 
ேநா�க4 எ�னவாக இ���4 என அவ� ேயாசி�தா�. ஆனா� ஆசிாிய� 24மா 
ப�திாிைகைய எ'�� அைத� ப,�கலானா�. 
 
அ�� ேசா4ப@ட� 2#றி ேநா�கினா�. ப�திாிைகயி� கைடசி� ப�க�தி� இ��த 
ஒ� பட�தி� மீ� அவ� பா�ைவ ப,�த�. வி ெவளி� க�ப� ேமேல 
கிள4�வைத� கா/'கிற நிழ#பட4 அ�. அ�� பட�ைதேய D��� கவனி�தா�. 
ரா�ெக/,� அவ� இ��ப� ேபால74, அவ� வி ெவளியி� ெச@�த�ப'வ� 
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ேபால74 அவH��� ேதா�றிய�. அவ� பரபர�தா�. அ��வி� �ைளயி� 
ேக	விக	 ���தன. ஆனா� அவ#ைற ெவளி�ப'�த அவ� தய3கினா�. 
[பட4] [பட4] 
 
அ�ேபா� ஆசிாிய� தைலைய உய��தினா�. அ��ைவ� பா��தா�. "நீ எ�னிட4 
ஏதாவ� ேக/க வி�4பினாயா?" 
 
“ஸா..�..�.. நா4 நிஜமாகேவ ச�திரH��� ேபாக ",Cமா?" எ� அ�� ேக/டா�. 
அவ� க க	 மி�னின. 
 
"ஒ, நீ ப�திாிைக� பட�ைத பா��தாயா? அ� தா� ரா�ெக/. அ� மனிதைன 
ச�திரH�� எ'��K ெச�@4. அெமாி�க�க	 அைதK ெசEதி��கிறா�க	." 
 
அ��வி� மனசி� அேநக எ ண3க	 பளிKசி/டன. அவ� உ	ள�தி� கன7க	 
நிைற�தன. 
 
"ரா�ெக/,� ஏறி�ேபாக நா4 அெமாி�கா7��� தா� ேபாகPமா?" எ� அவ� 
ேக/டா�. 
 
ச�ேதகமி�லாம� 
 
"அெமாி�கா எRவள7 >ர4 இ���4, ஸா�?" 
 
"2மா� ப�தாயிர4 ைம�க	. விமான�தி� இர ' நா/களி@4, க�ப�� �� 
வார3களி@4 ேசரலா4." 
 
"நா4 எ3ேக விமான4 ஏற ேவ '4 "��� தீவிலா" 
 
ஆசிாிய� "வ��தா�. "இ�ைல. ச�வேதச விமான நிைலய3க	 ெச�ைன, ப4பாE 
ேபா�ற ெபாிய நகர3களி� தா� இ��கி�றன. விமான4 �ல4 பிரயாண4 ெசயய 
ஏக�ப/ட பண4 ேதைவ, ெதாிCமா?" 
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அ�� மிக74 கிள�KசிC#றா�. ேக	விக	 அவ� உத'களி ���� உதி��தன. 
"விமான�தி� பயண4 ேபாக எRவள7 பண4 ேதைவ�ப'4?" 
 
"நிைறய நிைறய� பண4 ேவ '4. உலக�ைதC4 அத� அதிசய3கைளC4 காண 
ஒ�வ� மிKச4 பி,��� பண4 ேசமி�க ேவ '4." 
 
"தி/டமாக எRவள7 பண4, ஸா� அ�� விடா� ேக/டா�. 
 
ஆசிாிய� மகி?வைட�தா�. "நீ பிரயாண4 ெசE� உலக�ைத� காண வி�4�கிறாயா? 
இ�ேபா� "தேல மிKச�ப'��. நீ ெபாியவ� ஆன�4 2#றி�பா��கலா4. 
ெதாிCமா, �ழ�தாE. படகி� அ'�த ஊ� ேபாவத#ேக கா� %பாE ஆகிற�!" 
 
“என��� ெதாிC4, ஸா�. �திைரவ ,யி� ேகா��தி�பா' ேபாக அைர %பாE. 
ட7H�� ப.^� ஒ�றைர %பாE." 
 
"ந�ல�. பிரயாண4 ேபாக அதிக4 ெசலவா�4. ப4பாE ேசர �� நா/க	 
பி,��4. ரயி� க/டண�ைத எ ணி�பா�!" 
 
"Q %பாE ேபா�மா?" எ� அ�� ஆ�பாவி�தனமாE ேக/டா�. 
 
ஆசிாிய� சிாி�தா�.  
 
"அ�பான ைபயா, உன�� அெமாி�கா ேபாக யா�4 இலவச விமான ,�க/ 
தரமா/டா�க	. ஆ அ�ல� ஏழாயிர4 %பாE நீ ைவ�தி��க ேவ '4. உ� 
�'4பK ெசா�� "<�ேம அRவள7��� ேதரா�. அ��ற4 ரா�ெக/,� ேபாக 
ல/ச� கண�கி� ெசலவா�4!" 
 
அ�� "#றி@4 மன4 ேசா��� ேபானா�. அRவள7 பண�ைத அவ� எRவா 
ேசகாி�க ",C4? 
 
"ேவெறா� வழி இ��கிற�, மகேன" எ�றா� ஆசிாிய�. 
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அ��வி� "க�தி� ஒளிபிற�த�. 
 
"நீ ந�றாக� ப,�� சிற��ட� விள3கினா�, அர2 உ� பயணK ெசலைவ 
ஏ#கலா4. ஆனா� நீ ேம#ெகா ' ப,�க74 ெப�4 அள7 பண4 ேதைவ." 
ஆசிாிய� ேம@4 ெசா�னா�, "மகேன, பண4 மதி��	ள�. ஒRெவா���4 
உன�� பண4 ேதைவ." 
 
அ�� ெமளனமாக இ��தா�. அவ� சி�தைனயி� ஆ?�தி��தா�. 
 
ஆசிாிய� ெதாட��� Dறினா�: "பண4 ேசமி��4ப, உ� அ�பாவிட4 ெசா�@. 
அவ� J ெசல7 ப ண ேவ டா4. உன� ப,���காக74, உ� 
எதி�கால���காக74 ஒRெவா� காைசC4 அவ� மிKச4 பி,�க ேவ '4. உ� 
அ�பா பண�ைத Jண,�கிறாரா, ெசா�@." 
 
அ�� தைலநிமி��� நி#க ",யவி�ைல. அவ� த�னிர�க�தா� வா,னா�. த� 
அ<��� �ணிகைள, கிழி�த ��தக3கைள, தன� ெப��தீனிைய அவ� 
எ ணினா�. அவ� க களி� நீ� ெப�கிய�. 
 
ஆசிாிய� அவைன� ெப�ைமேயா' க/,� த<வினா�. 
 
"��� தீ7 எ�ற சிறிய கிராம�தி� அ� ஒ� சி "�� பிரகாசமாE ஒளி Jசிய�. 
--------------- 
 

13. 13. 13. 13. க�வ�தி# விைல க�வ�தி# விைல க�வ�தி# விைல க�வ�தி# விைல : : : : சிரா@ சிரா@ சிரா@ சிரா@ அ#வ�அ#வ�அ#வ�அ#வ�    
((((உ+4� கைதஉ+4� கைதஉ+4� கைதஉ+4� கைத))))    

 
ஒ� "�� மதி�� மி�கதாக இ��தா�, அ� விைல மதி�ப#ற� எ�பா�க	. 
"���க	 சி�பி� �<�களி� விைளகி�றன. �<�க	 சி�பிகL	 வசி��4. அைவ 
ச"�திர�தி� அ,யி� கிட��4. அ�ப,� ப/ட சி�பி� �< ஒ�றி� கைத தா� இ�. 
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இ�த� �< த�னிட4 தாேன ெப�4 மகி?7 ெகா ,��த�. உலக�திேலேய தா� 
தா� அதி"�கியமான ஜீவ� என அ� ந4பிய�. உ ைமதா�, ப/'� �<74 
பயH	ளேத, ஆனா� ப/', "���கைள� ேபா� அதிக விைல ெப#� 
த�வதி�ைல. எனேவ த�ைன� ப#றி உய�வாக எ Pவ� த�4 எ� சி�பி� �< 
க�திய�. 
 
ஒ� நா	, கட�� ெப�4�ய� Jசிய�. அைலக	 உயரமாE, Jசி� ெகா ' 
ெவறிேயா,��தன. இய#ைகேய பய3கரமாக ேதா�றிய�. அதனா� நம� சி�பி� 
�< ெம�ைமயான த� D/ைட �,�ெகா ', கட�� கைரயி� உதியாE� 
கிட�த�. "ய�, பா�கா���காக� கைர���ேபாவ� த� த�தி��� கீழான� 
எ� அ� எ ணிய�. அைலக	 வ�தாக இ��ததா�, அத� தீ�மான���� 
மாறாக, �<74 அத� சி�பிC4 வாாி எ'�க�ப/' கைர மீ� எறிய�ப/டன. திற�த 
கட#கைரயி� தா� இ��பைத� க ட �<, எKசாி�ைகயாக� த� சி�பி �,ைய 
உய��திய� இ'�� வழிேய உலைக� பா��த�. அ�ப, அ� பா���4 ேபாேத, 
ம#ெறா� ெபாிய அைல அைத� >�கி ேம@4 த	ளி மண�� வி/ெடறி�த�. 
இ�ேபா, உ ைமயிேலேய கலவரமான நிைலைம தா� அைலக	 அத� ேமேல 
�ர டன; அைத உ�/,� �ர/,ன. ஆயிH4, அைத மப,C4 கட@��	 
இ<�க� ேபாதிய பல4 அவ#றி� எத#�4 இ�ைல. அ�பாவி சி�பி� �< அ�த 
இட�திேலேய கிட�த�. கட@��	 தி�4பி� ேபாக வழிேயயி�ைல. அ� மிக74 
ேகாப4 ெகா ட�. 
 
கைர அ�கி� ஒ� சி மர4 நி�ற�. அதி� ஒ� காக4 ெந' ேநரமாக இ���, சி�பி� 
�< ப'4 பா/ைட� கவனி�த�. ",வி�, அ� கீேழ வ�த�. த� அலகா� சி�பி மீ� 
த/,, "யார� உ	ேள? கதைவ� திற" எ� அத/டலாE Dறிய�. 
 
சி�பி� �< அதி��தி அைட�த�. யாேரா ேமாசமான கழிசைட எ�ைன� ெதா�தர7 
ெசEகிற�" எ� அ� தன��	 ெசா��� ெகா ட�. பிற�, "யா� அ�?" எ� 
க�திய�. 
 
"நா� கழிசைட இ�ைல. நா� ஒ� காக4 அதி@4 ��திசா�� காக4. கதைவ� 
திற�� ெவளிேய வா." 
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"நா� ஏ� ெவளிேய வரேவ '4?" 
 
"24மா�ேபசி மகிழ, அRவள7 தா� எ� காக4 ெம�ைமயாE ெசா�ன�. 
 
“என��� ேபச ேநரமி�ைல. நா� ெவளிேய வரவி�ைல." 
 
"ந�ல�. ெரா4ப சாி. ஆனா� அ3ேக உ	ேள நீ எ�ன ப PகிறாE?" 
 
"நா� "�� உ டா��வதி� க��தாக இ��கிேற�. ேம@4, உ�ைன� ேபா�ற 
அசி3கமான அழக#ற ஒ� ஜ��7ட� நா� ஏ� ேபசேவ '4?" எ� சி�பி� �< 
மி'�காக� Dறிய�. 
 
"ஒேகா-எRவள7 உய�7!" எ� காக4 சிாி�த�. "எ� அ�ைம ந பேன, நா� 
வி�4பியெத�லா4 கட�� அைம��, அள7 ப#றிய சில ேக	விகைள உ�னிட4 
ேக/கலா4 எ�ப� தா�. இ�த� பர�த உலக4 ப#றிய சில விஷய3கைள உ�னிட4 
ெசா�ல74 வி�4பிேன�." 
 
"ஏேனா" 
 
"ஏென�றா�, என�� அறிவிய�� அதிக ஆ�வ4. நா� ஒ� ப�கைல�கழக�தி� 
Dைர ேம� வசி�கிேற�. அறிவிய� ேபராசிாியாி� ெசா#ெபாழி7கைள� 
ேக/கிேற�. அதனா� அறிவிய�� என�� வி��ப4 ஏ#ப/,��கிற�. அதனா� 
தா� கட� ப#றிC4, அ3� நட�ப� �றி��4 ேக/டறிய வி�4�கிேற�. �றா 
"/ைடக	, ��வி "/ைடக	 எ�லா4 அ3� உ	ளனவா?" 
 
"எ�ன ேப�த�" எ� ெவ'�ெகன� ேபசிய� சி�பி� �<. "�றா�கL4 ��விகL4 
கட�� இ��ப� ேபா� தா�!" 
 
"அைத� தாேன நா� உ�னிட4 ேக/டறிய வி�4பிேன�." 
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"மட�தனமான ேக	விக	 ேக/காேத" எ�ற� சி�பி� �<. "கட��, எ�ைன ேபா�, 
ல/ச�கண�கான சி�பிக	 இ��கி�றன. ஆனா�, அைன�திH4 நாேன ெபாியவ�. 
அதனா� நா� ம#ற சி�பிகLட� ேப2வதி�ைல. ஆயிரமாயிர4 வைக வ�ணமீ�க	 
இ��கி�றன; ப�லாயிர4 வைகK ெச,க	 இ��கி�றன. அRவள7தா�. 
உ�ைன� ேபா�ற "/டா	தன அச/'� பிராணிக	 அ3� கீேழ இ�ைல." 
 
காக4 சிாி�த�. நீ எ�ைன "/டா	 எ�பதி� என�� கவைல யி�ைல. உ ைமயி� 
நா� "/டா	 இ�ைல. நா� ஒ� காக4- அதி@4, ��திசா�� காக4, ஆனா�, 
ந பேன, நீ இைத எ�லா4 உ� சிறிய ெபா����	 இ��தப,ேய ெசா�கிறாேய, 
ஏ� நீ ெவளிேய வர�Dடா�?" 
 
"உன�� ந�ல ப � கிைடயாதா? எ�Hட� ெந��கமாE� ேபச உன�� எ�ன 
�ணிKச� நா� உ� ந ப� இ�ைல." 
 
"நீ கட� அரச� ேபா� அ�லவா ேப2கிறாE!" 
 
"ச�ேதக4 இ�லாம�-நா� தா� "���கைள உ டா��கிேற�. அ� கட@��� 
கீ��தி ேச��கிற�. எ�லா4 எ�னா� தா�" எ�ற� சி�பி� �<. 
 
காக4 �4 சிாி��ட� ெசா�ன�: "அ�ப,யானா� நா� அவசிய4 பா��க 
ேவ '4. இ�ப, ஒ� அ#�தமான ெபா�ைள நா� பா��தேதயி�ைல." 
 
"நா� ெபா�	 இ�ைல-நா� சி�பி� �<, "���கைள ஆ��ேவா�." 
 
"ந�ல�, ந�ல�. மா/சிைம மி�கவேர, தய7 ப ணி ெவளிேய வ��, உ4ைம� 
காP4 வாE�ைப என�� அளி�கமா/,ரா?" எ� காக4 நைகK 2ைவCட� 
Dறிய�. 
 
இ�ைல; மா/ேட�. நா� கதைவ� திற�க ",யா�. என�� அதிக ேவைல." 
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"நீ உ� "�ைத� பிற� ெசEயலா4. இ�ப கதைவ திற. நா� எளிய, சாதாரண காக4, 
உ�ைன� ேபா�ற "�கிய நபைர-"�� ெசEய� D,யவைர, பா��க 
ஆைச�ப'கிேற�. நா� "�ைதC4 பா��க ேவ '4. எ� வா?வி� இ�வைர நா� 
ஒ� "�ைத� க டதி�ைல." 
 
"நா� தா� ெசா��வி/ேடேன, நா� திற�கமா/ேட�. நீ ெபாிய ��திசா� எ� நீ 
நிைன�தா�, நீேய ஏ� அைத திற�க� Dடா�?" 
 
சி�பி� �< இ�ப,� காக�ைத ேக� ப ண ",�த�. ஏெனனி�, த� சி�பியி� 
�,ைய காக4 ஒ� ேபா�4 திற�க இயலா� என அ� உதியாக ந4பிய�. 
 
ஆனா� இ�ேபா� காக4 ேகாப4 ெகா ட�. 
 
"ந�ல�. அ� தா� உ� வி��ப4 எ�றா�, நா� ெசE� கா/'ேவ�. நட�ப� 
உன��� பி,�கா� ேபானா� எ�ைன� �ைற Dறாேத."  
 
காக4 சி�பிைய� த� அலகி� கRவி� ெகா ', ேமேல ேமேல பற�� ேபாயி#. 
ஒ� பாைற அ'�ைக அைட�த�. மிக உயேர பற�தப, அ� சி�பிைய பாைற�� 
ேநராக� ேபா/ட�. சி�பி >	�	ளாகK சிதறிய�. காக4 அத� பி�ேன பாE�த�. 
சி�பி� �<ைவ அலகி� ெகா�திய�. ஒேர வி<3கி� "<3கி� தீ��த�. 
 
பிற� காக4 "�ைத� பா��த�. "�� அதனிடமி��� விலகி உ� ேடா,� 
ெகா ,��த�. விைலயி�லாத அ�த "�� ஒ� சாண� �விய�H	 வி<�தைத 
அ� கவனி�த�. பி�ன� காக4 ேமெல<�� வான�தி� உய���, மகி?7ட� 
க�தியவா, பற�த�. 

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


