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     இத&' �� ச�திய ேவ�வி எ�ற �தின�ைத எ*திேன�. அ, வாசக�, 
திறனா-வாளரா� ெபாி,� வரேவ&க�ப/0�1கிற,. ேவத� பாட�க�, உபநிடத 
கைதக�, இராமாயண இதிகாச� ஆகியவ&றி� காண�ப/ட ஆதார�கைள1 
ெகா$" �ைனய� ெப&ற ந2ன� அ,. சில வரலா4களி� ஆதார�களி� 
ெந����,$" ேபா�4 உ$ைம 6"�. வயிர� பா-�த மர� இ4கி1 காியாகி, 
ஒளிைய வாாி 26� மணிைய உ�ளட1'வ, ேபா�4, உ$ைம8� ம41க 
�0யாததாக ஒளி��. மாம�ன� சனக�, ஏேரா/0ய ேபா,, உ*�ைனயி� 
க$ெட"�த ெப$ 'ழ�ைத இராமயண மகா காவிய�தி� நாயகியாகிறா�. 
இராமாயண காவிய�, ச1கரவ��தி� தி�மக� இராமச�திரனி� ெப�ைம மி' 
வரலா&ைற; ெசா�வதாக ஏ&றி ைவ1க�ப/டா<�, காவிய�தி� ஆதார 6�தியாக� 
திக=பவ� நாயகி சீைததா�. இவ� ம$ணிேல கிைட�தவ�. 'ல�, ேகா�திர� 
விள1'� ெப&ேறா� அறியாதவ�. ?மி�தா-, நிண�� '�தி8மாக ஒ� சி6ைவ� 
பிரசவி1க �08மா? இ, அறி@1'� ெபா��தாத ஒ� க&பைனேய. அல�காரமான 
இ�த1 க&பைன, கச�பான ஓ� உ$ைமைய� ெபாதி�, ைவ1க� 
பய�ப/0�1கிற,. இ�த எ$ண ஓ/டேம, ?மியி� கிைட�த ெப$ சி6@1', 
பிற�ெப�ற ஓ� ஆதி க/ட� உ$ெட�4 �ைனய� ,ணிவளி�த,. அ�த1 கால 
ச�தாய�தி� நா�வைக வ�ண� அ*�தமாக1 B4 ேபாடவி�ைல எ�றா<� 
வ�ண த�ம�க� மிக அ*�தமாக� த� ஆதி1க�ைத� ெப$ ம1களி� 
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வா=1ைகயி<� உண�@களி<� பதி1க, ம�னராதி1க� ,ைணயாக இ��த, 
எனலா�. C&41கண1கான, பணி�ெப$0��, ேபாக மகளிரான அ�த��ர 
நாயகிய��, ெசவிDய�� எEவா4 உ�வாயின�? இேத ேபா� ஆ$ அ0ைமகF� 
இ��தன� எ�றா<�, ெப$ ம1க� ேபா� எ�த உாிைம8� அ&ற பர�த 
எ�ைலகளி� அவ�களி� ேசைவ இ��ததி�ைல. உடலா� அவ�க� ஆணின� 
�க��, பா�1கேவா, கச1கி எறியேவா ஆ/ப"� ேபா,, எ�த எதிெராD8� எ*�ப 
இயலாதவ�களாகேவ உ/ப/0�1கிறா�க�. இவ�க� எ�ேலா�ேம 'ல� 
ேகா�திர� அறியாதவ�க�. த�ைத வழி ��திைர1' அ�பா� உதி�தவ�க�. ெப$ 
'ழ�ைதக� அரச மாளிைககளி�, பிர�1களி� - ேம� வ�ண�தாாி� மைனகளி�, 
கணிைகய� வி"திகளி�, உ�லாச� அGபவி1க1B0ய ெபா, இட�களி� ஊழிய� 
ெச-ய விைல�ப"�த�ப/டன�. அரச�க�, ேம� வ�ண �ஷி �னிவ�கF1' இ�த� 
ெப$கைள, ப61கைள8� ெபா�ைன8� வழ�'வ, ேபா�, தானமாக வழ�கின�. 
இ�தைகய அ0ைமகளி� ெதாட�பினா� உய� வ�ண �ஷி� த�ைத1' மக�க� 
உ$டானா�, அவ�க� ஏ&ற� ெப4வ,� இ��த,. ஆனா� இ�த ஆ$ம1கF� 
ெப��பா<� உபநயன� ெப4� உாிைம இ�லாதவராகேவ இ��தன� எ�ேற 
ெதாிய வ�கிற,. ஆனா� ,ரதி��டவசமாக ெப$ பிற�, வி/டா�, அவ� 
'அ0ைம' எ�ேற விதி1க� ெப&றா�. அழகிய ெப$ணாக இ��, வி/டா�, 
ம�ன�கF�, பிர�1கF� அ�த��ர1 கிளிகளாக1 ெகா�வ�. அவ�களி� 
எவ�1ேகJ� ஒ� 'வாாி6' உதயமா'� எ�ற நிைலைம எ-தினா� ேபா/0, 
ெபாறாைமயி� அவ� 6�$" ேபாவா�. ச�ததிைய� ெப&4� தர இயலாத ப/ட 
மகிஷிகளி� ஆைணக� அ�த� ேபைத� ெப$ைண1 கா/"1' அJ�ப@� 
ெச-தன. அ�த வாாி6 உ$ைமயி� ம�ன�ைடயதாக இ�லாம� ம�ன� '"�ப� 
ெதாட��ைடயவ�ைடய ச�ததியாக இ��தா<� Bட அவ� ம�ன�1'ாிய 
'அ�த��ர�தி�' இ��த '&ற�,1காக நா" கட�த�ப"வா�. 
 
     தசரத ம�ன�, C&41கண1கான அ�த��ர� ெப$கைள 'ஆ$"' வ�தா�. அவ� 
இற�த ேபா,, அ�தைன மைனவிய�� கதறி� ,0�தன� எ�ற ெச-தி வ�கிற,. 
'ப/ட மகிஷி'களான ேதவிய�1'� ச�ததி உ�வாகவி�ைல. எனிJ� ம�னனி� 
'ஆ$ைம' 'றி�த க����ளி எ�த இட�தி<� வரவி�ைல. மாறாக 'யாக�' எ�ற 
சட�'�, 'யாக ��ட�' ேவ�வி� தீயி� ேதா�றி, பாயச� ெகாண��, ேதவிய� 
ப�க; ெச-தா� எ�4 மாய��தி�� �ைனய� ெப4கிற,. மிதிலா�ாி ம�ன�1'� 
ெப$ ச�ததி இ��த,. அ�த ம�னாி� அ�த��ர1 கிளி ஒ��தி க�@&ற,�, அவ� 
ச�ததிைய� த�,விட1 B"ேமா எ�ற அ;ச�தி� ம&றவ�களா� கானக�,1' 
அJ�ப� ெப4கிறா�. அ�த� தாயி� மக� வழி� ேதா�றலாக வ�த ெப$ 
'ழ�ைதைய அ�த அ�ைனேய, அரச� ஏேரா/"� ?மியி� ெபாதி�, ைவ�தா� 
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எ�4 நா� க&பைன ெச-ேத�. 'ச�திய ேவ�வி' இ;ெச-திகைள1 ெகா$ட 
ந2ன�. 
 
     அேத ?மக�, இராமச�திரனி� கர� ப&றிய நாயகியான பி�, ெதாட�� 
வரலாேற, இ�த� �ைன@. இவ� இராம கைதயி� நாயகியா'� வைகயி�, 
இராமச�திரனி� க�யாண 'ண�கைள மிக; சிற�பாக ஒளிர; ெச-8� வைகயி�, 
ெபா&B/"� பி��லமாக உ�வா1க� ெப&றி�1கிறா�. இ�த� பி��ல�, 
க����ளிக� உ�ள வயிர�ைத8�, த�J� அ���ளிகைள ஏ&4 வி*�கி, அ�த 
வயிர மணி1' ேம<� க$பறி1'� வ$ண ஒளி1 கதி�கைள1 B/"� வைகயி� 
அைம1க�ப/0�1கிற,. 
 
     இ�த வைகயி� இ�த1 காவிய�, சீைதயி� கைதயாகேவ விாி�தா<�, இ, 
இராமயண� எ�ேற சிற�பி1க�ப"கிற,. 
 
     ''ல� ேகா�திர�' அறியாத இ�த� ெப$K1', எ�த வைகயி� உாிய 
மணவாளைன� ேதட �08� எ�4 சனக ம�ன� கவைல�ப/0�1கிறா�. வி� 
இ�ேக ஒ� காரணமாக அைமகிற,. வி� உைட�த,. நாயக� கிைட�தா�. 'ல� 
ேகா�திர� ேக/காம�, ம�னனி� வள��� மகைள, ேபரழ'� ெபா4ைம8ேம 
வ0வாக� திக=�த க�னிைய1 ைகபி0�தா�. அவ� நாயகJட� ெச�<� ேபா,, 
வழியJ�பி ைவ1'� த�ைத, தா� கவைல�ப/டைத8�, அ, ஆதவைன1 க$ட 
பனியாக1 கைர�, ஓ� ஒ�ப&ற அரச'மாரைன ம�கராக1 கிைட1க� ெப&றைத8� 
எ"�,ைர�,, "மகேள, உ�ைன ஓ� உயாிய நாயக�1' உாி�தா1கி வி/ேட�. இனி 
இ�த நாயகேர உன1' எ�லா��. 'அ�ைன, த�ைத, '�, ெத-வ�' எ�லா�மாக 
ஆகிறா�. இவ� இ�1'மிடேம உன1' உாிய இட�" எ�4 உைர�, ஆசி 
வழ�'கிறா�. 
 
     ெப&ேறா�, பிற�த இட�, உற@க� எ�லாேம ஒ� ெப$K1' ேமேல 
ேபா��,1 ெகா$ட பா,கா��க� ேபா�றைவ; 'மணாள� எ�4 ஒ�வ� உறவான 
பி�, அ�த� பாச�க� கழ&றி விட�பட ேவ$"�' எ�பேத இ�4 வைரயி<� 
இ�திய� ெப$ணி� 'த�மமா'க� பாD1க�ப/" வ�கிற,. தி�மண� தா� அவ� 
வா=ைவ உ4தி ெச-கிற,. 
 
     ?மக� ஒ� நாயகைர; ேச��,வி/டா�. நாயக� மாதா - பிதாவி� வா1கிய 
பாிபாலன� ெச-ய, வன� ஏ'� ேபா,, இவ� த�'வாளா? இவF1' ஏ, பிற�த 
இட�? 'இராம� இ�1'மிடேம அேயா�தி' எ�ற மர� வழ1'1' ஆதாரமாக வன� 
ஏகினா�. 
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     வன�தி� நிக=�த நிக=;சிக�, இவ� க&�1' ெந���1 க$ட� ைவ�த,. 
 
     இராம�, அர1க ேவ�தைன1 ெகா�4, இவைள மீ/க வ�த ேபா, எ�ன 
ெசா�னா�? 
 
     "அர1க� மாளிைகயி� அ46ைவ உண@$" உயி� ,ற�தாயி�ைல. கட� கட�, 
வ�, அர1கைர1 ெகா�ற,, உ�ைன மீ/" அைழ�,; ெச�வத&காக இ�ைல. 
2ரனி� மீ, வி*�, வி/ட பழிைய� ேபா1கி1 ெகா�வத&காகேவ இல�ைகைய 
ெவ�ேற�?" 
 
     '2ர�' எ�ப, பழி தீ�1'� வ�ம�தி� விைளவதா? யா�1' யா� மீ, பழி? 
 
     இ�தைகய ெசா&களா� அ�த அ��தவ1 ெகா*�ைத; 6/ட,ட� அவ� 
நி&கவி�ைல. 
 
     அவைள எாி�க; ெச-கிறா�. இ�,ட� �0�ததா, பழி8� ச�ேதக��? 
 
     ஊ� தி��பி, �0L/01 ெகா$ட பி�, த�னா� க�@&ற நாயகியி� மீ, 
எ�ேகா ஒD�த தீ;ெசா�D� க�நிழ� வி*�தெத�4 கானக�,1' விர/0னா�. 
இ, ெவ4� நா" கட�தலா? எாி�'�, �ட� ேபா/ட ெசா1க� த�கமாக ெவளிேய 
வ�த நாயகிைய - க�@&ற ெச�விைய, மீ$"� உயி�ட� ெகாF�,� ,ேராக; 
ெசய� அ�லேவா? இ�த; ெசயD� பி�ேன க&பி1க�ப"� 'ெதா�த�' நியாய�ைத 
யாரா� ஏ&க �08�? 
 
     இ�ப0 ஒ� நிக=@, ஆதிகவியி� இதிகாச�தி� இட� ெபற ேவ$"மா? 
ஆதிகவியி� ேநா1க� யாதாக இ�1க �08�? 
 
     தமி=1 காவிய�ைத1 க�ப� ஆதிகவிைய ஒ/0ேய �ைன�தா<�, 
ம'டாபிேஷக�,ட� கைதைய �0�,1 ெகா$ட, அாிய சிற�பா'�. 
 
     இராமJைடய அரசி� ஓ� ஆ$ சலைவ� ெதாழிலாளியி� ேப;61'1 Bட 
இ�,ைண கன� உ$"; அ�த� பF நிைறLDைய நிராதரவாக வன�,1' 
அJ��மள@1' நாயகனி� மன;சா�ைற அழி�,வி"� வDைம வா-�த, எ�ப, 
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விள1கமாகிற,. இ�த நீதி த�ம�, சாதாரணமான ம1க� எவ�� �ாி�, ெகா�ள1 
B0யதாக இ�ைல. 
 
     வா�மீகி மகாிஷி இ�த மகா காவிய�ைத இய&றியத� ேநா1க� யாதாக இ�1'� 
எ�பைத1 Bட� ெதளிவாக� �ாி�, ெகா�ள �0யவி�ைல. கிெரௗNச ப/சிகளி� 
ஆைண ேவட� ெகா�றா�; ெப$ ேசாக� தா�காம� கதறிய,. இ�த; ேசாக�ைத1 
க$ட,� மன� தாளாம� அவ� ேவடைன; 6" ெசா&க� ெகா$" சபி�தா�. 
அ�ேபா, ெவளி வ�த அ�த 6ேலாகேம இவ�ைடய கவி�,வ�தி&கான 
ேதா&4வா- எ�4 ெசா�ல�ப"கிற,. 
 
     ெப$ ப/சியி� ,யர� சீைதயி� ,யராக மா&ற� ப"கிறதா? ஆனா�, அ, 
இய�பாக இ�ைலேய? 
 
     ெப$ ,யர�ப"வத&ேக பிற1கிறா�. ஆனா� ஆ$ மகிைம�ப"�த�பட 
ேவ$"� எ�ற க��ைத அ�லேவா இ�த1 காவிய� எதிெராD1கிற,? இ�J� 
G/பமாக ேநா1கினா�, ஆ$ நாயக�, ஓ� இல/சிய மாதிாியாக 
உ�வா1க�ப/0��பதாக@� �ல�ப"கிற,. பாரத�தி� வ�� க$ணைன� ேபா� 
இவ� O�றா� வ�ண�தவ� அ�ல; அத�ம�ைத அத�ம வழிைய1 ைகயா$" 
ெவ�லலா� எ�4 ,ணி�தவ�; பல ெப$0�1' ேலாலனாக; சி�தாி1க� 
ப/டவ� அவ�. 
 
     ஆனா� இ�த நாயக� இல/சிய ��ட�, P�திாிய வி�,; ச1கரவ��தி� 
தி�மக�; �ஷி �னிவ�களி� க$K1'1 க$ணாக ஒ*'பவ�. ேம� வ�ண 
வ�1கேம இவJைடய ச�தாய�. அ�தண� பி�ைள பிைழ1க, அ�தணன�லாத 
ச�?க� ெகாைல ெச-ய� ப"கிறா�. அவ� �&பிறவியி� பாவ� ெச-,வி/", 
பாவ� தீர� தவ� ெச-கிறா� எ�4 ெகாைல1'1 காரண� ெசா�ல�ப"கிற,. 
இ�த� த�ம நியாய�க� P�திாிய 'ல�ைத ேம�ைம�ப"�த1 B0யைவ. உ�தர 
இராமாயண�தி�, சீைதைய நா" கட�திய நிக=;சிைய� ெதாட��,, P�திாிய 
ம�னாி� த�ம நியாய�க� ஒEெவா�றாக விள1க�ப"கி�றன. 'அ6வேமத�' 
ஏகாதிப�திய நியாய�ைத� ெதளிவா1'கிற,. அ6ர� எ�ற காரணேம, 
'லவணா6ர�' ேபா�ற ம�ன�களி� பரா1கிரம� 2=�த�ப"வத&'ாிய 
நியாயமாகிற,. 
 
     ேம<� இ�த�ம நியாய�க� வ��ைறயாேலேய நிைல நா/ட�ப"கி�றன. 
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     நிைற LDயான மைனவிைய, 'Qரமாக வன�,1' அJ��� �ைறயிேலேய அ, 
ெதளிவாகிற,. இ�த; ெசய�, அவதார ��ட� எ�4 ெகா$டாட�ப"வத&'ாிய 
ம�னJ1'ாியத�ல. இத&ெக�லா� ஒேர காரண�, சீைதயி� 'ல� ேகா�திர� 
ெதாியாத பிற�ேப எ�4 ெகா�ளலா�. வ�ண த�ம��, ஆ$ ஆதி1க��, 
ெப$ைண ஓ� அ0ைம நிைலயி<� இழி�,, த�ம� எ�ற வில�கா� பிணி�, 
ைவ�த நிைல ,ல�'கிற,. வா�மீகி �னிவ�, இராமாிட� அவ� ைம�த�கைள1 
கா/0, "இராமா, இவ�க� உ� ைம�த�கேள... சீைத அ�ப*1க&ற ெச�வி. 
இவ�கைள ஏ&41 ெகா�" எ�4 ஒ�பைட1க �ைன�த ேபா,� இராம� 
தய�'கிறா�. 
 
     அ�த நிைலயி<� இராம� சீைதயிட� சா�4 ேகா�வ,, P�திாிய அர1க� 
தன�தி� உ;சநிைலைய வி�Fகிற,. 
 
     "இ�J� எEவா4 நா� சா�4 கா/"ேவ�?" எ�4 சீைத �ைறயி"ைகயி� 
?மி பிள1கிற,. உ�ளி��, ஒ� ேந��தியான ஆசன� வ�, அவைள ஏ�தி1 
ெகா�ள, ?மி1க0யி� அவ� ெச�கிறா�. ?மி� பிள@ O01 ெகா�கிற, எ�4 
நாடக� பாணியி� சீைதயி� �0@ விவாி1க�ப"கிற,. 
 
     பி�ன� இராம� அ�த இ� ைம�த�கைள8� தய1கமி�றி ஏ&41 ெகா$" நா" 
தி���வதாக இராமாயண வரலா4 இய��கிற,. 
 
     அர1க� மாளிைகயி� ப�, மாத�க� இ��த காரண�தா� அவ� மா6 
ப0�தவளானா�. எ�த அ1கினியா<� அவ� மாைச அழி1க �0யவி�ைல. ஆனா� 
அவ� ெப&ற 'ழ�ைதக�, ஆ$ம1க� அர61' உாிய ச�ததியினராக ஏ&41 
ெகா�ள�ப"கி�றன�. 
 
     பவ?தி - எ/டா� C&றா$0� வா=�த வடெமாழி நாடகாசிாிய�. வா�மீகியி� 
�0ைவ இவ� ஏ&றி�1கவி�ைல. 'உ�தர ராம சாித�' எ�ற நாடக�தி� வாயிலாக, 
அ�த �0ைவ மா&றியைம�த, ம/"மி�றி, த�ைம உ4�,� ேவ4 சில 
ெச-திகைள8� ெவளியி/0�1கிறா�. ச�?கைன1 ெகாைல ெச-8�� இராம�, 
"வல,கரேம, நீ ேவதிய� மகைன வா=வி1க, L�திர �னிவ� மீ, உைடவாைள 
26வா-? நிைற LD சீைதைய வனமJ�பியவ� அ�கம�லவா? உன1' க�ைண 
ஏ,?" எ�4 ெநNேசா" க0�, ெகா$டதாக எ*தி8�ளா�. அ, ம/"ம�4; 
வா�மீகி ஆசிரம�,; சீட�க� நைக;6ைவ ேமDட �ஷி - தா0க� வ��ேபா,, 
ப6�க�4க� வி*�க�ப"கி�றன எ�4 ேபசி1 ெகா�வதாக; சி�திாி1கி�றன�. 
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     அவ�ைடய நாடக�தி� அ�தண �னி ஆதி1க�கF1' எதிரான 'ர� 
இைழேயா"கிற,. 
 
     இவ�ைடய நாடக �0வி� சீைதைய� ?மி வி*�கவி�ைல. ம�ன�ட� தா8� 
ைம�த�கF� ேச��, வி"கி�றன�. சீைத உயி�1'ல�ைத வாழ ைவ1'� ெச�வி. 
அஹி�ைச வ0வானவ�. இராம� வனேம'� ேபா, வி�<� அ��� ெகா$" 
வ�வ, எத&' எ�4 வினவிய ெப�மா/0. என, இ�த� பா�ைவேய சீைதைய ஒ� 
�திய வ0வி� இைச1கிற,. இவ� த� ம@ன�தா� இராமைன� தைல'னிய; 
ெச-கிறா�. அஹி�ைசயி� ஆ&ற� ெசா�ல&காியதா'�. கட�பாைர1' 
ெந1'விடாத பாைற8� ப6மர�, ேவ�1'� பிள@ ப"� அ�ேறா? சீைதயி� 
ஆ&ற� ஆரவாரம&ற,. அ, ஆழ�தி� பா-�, தீைமைய; 6/ெடாி1கவ�ல,. எ� 
சீைத இ�தைகய ஆ&றைல அக�ேத ெகா$" வன�ைதேய அ�� மயமாக ஆFைக 
ெச-8� தா-. அவ� ?மி1'� ெச�லவி�ைல. அவ� ைம�த�கF� அரச� பி� 
ெச�லவி�ைல. 
 
     இ�த� �ைன@ ஏ&ெகனேவ நிைல நி4�த�ப/ட பி�ப�கைள� தக�1கலா�. 
அ�ப0யானா� நா� எ� ேநா1கி� ெவ&றி ெப&றதாக1 க�,ேவ�. 
 
     எ�ேபா,� ேபா� இ�த "வனேதவியி� ைம�த�க�" Cைல8�, தாக� 
பதி�பக�தா� ெவளியி"கிறா�க�. இைடவிடாம� என, C�கைள ெவளியி/" 
வ�� அவ�கF1' ந�றி ெதாிவி�,1 ெகா$" இ�த� �திய �ய&சிைய வாசக� 
�� ைவ1கிேற�. 
 
வண1க� ராஜ� கி��ண� 
5-5-2001 
-------------- 

வனவனவனவன    ேதவியி� ைம�த�க�ேதவியி� ைம�த�க�ேதவியி� ைம�த�க�ேதவியி� ைம�த�க�    
அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�    1111    

 
     பனி1கால�, ெவயி� உட<1'� உ�ள�,1'� ேதனா-, தீN6ைவயா-, 
இ�கிதமளி1க1 B0ய,தா�. ஆனா<� ?மகF1' அ�ப0 ஓ� இனிைம 
ப0யவி�ைல. மாளிைகயி� ேமல"1'; சாளர�தி� ச�லா� திைரைய தளி� 
விர�களா� நீ1கி, கீேழ மாளிைகயி� பி��ற�தி� விாி�த 6&4; LழD� 
பா�ைவைய� பதி1கிறா�. 
 
     பனி1கால�தி� ப6ைம இ�,ைண அழகாக� ெத�ப/டதாக நிைனவி� 
வரவி�ைல. ��ெவளிக�... ப6�'விய�களி� ந/ச�திர� பதி�தா& ேபா�4 
?��த�க�... மாமர�க�. இ�தா இ�தா எ�4 கதிரவJ1'1 காணி1ைகயா1'� 
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அ���1 ெகா�,க�... விாி�, ெதாி8� சிவ��� நீல�மான அரவி�த� தடாக�... 
அதி� ெவ$ மல�க� ேபா� ெதாி8� அ�ன�க�. 
 
     எ�லா� பா��,� பா��,, மாளிைகைய; ேச��த உைழ�பாள� 
உ�வா1கியி�1'� அ�த��ர� ேதா/ட�. எ/0 ஓ� ஆலமர�. அைத; 6&றி அழகிய 
ேமைட உ$". அ�ேக ம�ன�� அவF� ச�தி�,� ேப6வ,$". கானக� 
ெச�<���, அவ� ேபைத�ப�வ அறியாைமக� அகல, ம�னாி� அ��� 
பா�ைவயி� ெபா�ைள� �ாி�, ெகா$ட இட�. அைத நிைன1'� ேபா, 
இ�ேபா,, ெம- சிD�1கிற,. ?�ப/" ேமலாைடைய ந*வாம� ப&றி1 
ெகா�கிறா�. 
 
     "ேதவி!..." 
 
     "உ;சி� ேபா, தா$0 ேநரமாகி வி/ட,. உண@ சி�தமாகி, ஆறி� ேபாகிற,..." 
 
     அவ� தி��பி� பா�1கிறா�. 
 
     ைகக*வ1 கல�� நீ�� ஏ�தி நி&'� பணி� ெப$. 
 
     பணி�ெப$ணா? �� ெந&றி1 B�த� நைர ப/ைடயாக� ெதாிகிற,. 
 
     ெந&றியி<�, க�ன�களி<� ேமாவாயி<�, கால�� உைழ��� ேச��, கீறிய 
கீற�க�... 
 
     ெவ4� கால�� உைழ��� ம/"மா? மன இ41க�� Bட�தா�. 
 
     இ"�பி� ஓராைட; ெவF�,; சாய� ேபான ஆைட. மாளிைக எசமானிக� 
உ"�,1 கழி�த ஆைட... மா�ைப O"� க;ைசகF� Bட இவ�கF1' இ�ைல. 
ஆனா� அவ�திகா, அவ� அ�ைன. அவ� பா� '0�த மா�பக�கைள� ,கி� 
ெகா$" Oட அவ� �ைன�, ெவ&றி ெப&றி�1கிறா�. மாளிைக; சாளர�க� Bட 
உய�,கி� அணிகி�றன. எ� அவ�திகா@1' ேமலாைட ேவ$"� எ�4, விவர� 
ெதாி�த நாளி� அவ� த�ைதயிட� ேக/" அ�த ேமலாைட உாிைமைய� ெப&4� 
த�தா�. 
 
     அவ�திகா நீ�; ெசா�ைப1 கீேழ ைவ�, வி/" ஒ� ைகயா� அவ� �க மலைர� 
பாி@ட� ெதா/", �� ெந&றி;6ாி 'ழைல ஒ,1'கிறா�. "ேதவி, ேநர� 
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மிகவாகியி�1கிற,. பா��க�, நிழ�க� நீ$" வி*கி�றன. இ�த நிைலயி� 
உண@ ெகா�ளாம� இ�1கலாகா,, ேதவி..." 
 
     அவைள ெம,வாக� ப&றி எ*�பி, நீ�; ெச�ைப எ"�,, க*@� கல�ைத� 
பி0�,, அவ� ெம�கர�கைள ெவ,ெவ,�பான நீாி� க*வ; ெச-கிறா�. 
இ�ெனா� பணி�ெப$ வ�,, அ�த1 கல�கைள வா�கி; ெச�ல, அவ�திகா 
ெம�Dய ப/"�,கிலா� அவ� கர�கைள� ,ைட1கிறா�. ெச�பN61 'ழ�பி� 
ப/"; சிவ�� ெதாி8� மல�1ேகசர�க� ேபா�ற விர�க�... 
 
     "அவ�திகா, ம�ன� உண@ ெகா$டாரா?" 
 
     "ம�ன� உண@ ம$டப�,1' வரேவயி�ைல, ேதவி; 'ல'�, 
ம�திாிபிரதானிகFட� அரசா�க ேயாசைனகளி� ஆ=�தி��பதாக; 
ெசா�கிறா�க�. பல ஆ$"க� ம�னனி�லாத நா/0� எ�தைனேயா அ<வ�க� 
இ�1கலாம�லவா?..." 
 
     'இைளயவ� ஆ/சி �ாியவி�ைலயா அவ�திகா? உண@ ெகா�ள1Bட வர 
இயலாத அள@1' எ�ன ேயாசைனகளா�?' 
 
     ?மக� ேக/கவி�ைல. 
 
     இைளயவ�... நிழ� ேபா� ெதாட�� இைளயவ�� உன@ ெகா�ளவி�ைலயா? 
ஊ�மிைளைய; ச�தி1கவி�ைலயா? ராணி மாதாவி� மாளிைக� ப1க� 
ெச�லவி�ைலயா? 
 
     அ"1க"1காக வினா1க� மி�Jகி�றன. ஆனா� ெசா&களாக உயி�1கவி�ைல. 
 
     விமைல, விசைய, இ�வ�� பி�ேன உண@� த/"க�, கி$ண�க�, அம�� 
பா- ஆகியவ&4ட� வ�, கைட பர��கிறா�க�. அவ�திகா, அவைள� பாி@ட� 
ப&றி, ெம�ைமயாக ேகாைர ெகா$" ெம�ெத�4 �ைடய� ெப&ற சி�திர�பாயி� 
அம��,கிறா�. 
 
     ெபாிய வாைழயிைலகைள� பர�பி, அதி� உண@� ப$ட�கைள ைவ1கிறா�க�. 
மிள'� உ��� B/0� தயாாி�த ெந-ய�,; மா,ள�கா-� ,ைவய�, தயி� 



11 

 

பிைச�த 6ைவய�,; கீைர8� ப���� B/0ய மசிய�, இனி��1 B/0ய �ளி��� 
ப;ச0... 
 
     "என1'� பசிேய இ�ைல, தாேய!" 
 
     "மகேள? பசி இ�ைல எ�4 இ�1கலாமா? இ�ேனா� உயிைர� தா�கி நி&'� 
அ�ைன நீ�க�. இ�த மா,ள�கா8�, �ளி��� இனி��மான ப;ச08� �சி1' 
ஆேரா1கியமாக இ�1'�... உ$K�க� ேதவி!" 
 
     "ஏேனா ெதாியவி�ைல அவ�திகா, என1'� பசி8� இ�ைல, �சி8� இ�ைல..." 
 
     அ�ேபா, சாமளி ஒ� ெபா&கி$ண�தி� பான� எ"�,1 ெகா$" விைர�, 
வ�கிறா�. இவ� ேககய அரச'மாாியான இைளய ராணி மாதாவி� அ�த��ர� 
பணி�ெப$. 
 
     "ேதவி, ராணி மாதா, இைத� தாேம தயாாி�,, மகாராணி1'1 
ெகா"�தJ�பி8�ளா�..." 
 
     அவ�திகா ஓ� இைலயா� Oட�ெப&ற அ�த� ெபா& கி$ண�ைத1 ைகயி� 
வா�கி �க��, பா�1கிறா�. இ�த� ?மக�, ம,வி� வாசைனேய Gகராதவ�. 
�லா� உணைவ ெவ41'� ?ேதவி இவ�. இவF1' உண@ தயாாி1கேவ இ�ேக 
சிற�பாக அGபவ� ெப&ற ஊழிய� ெப$க� இ�1கிறா�க�. ேககய'மாாியான 
ராணி மாதாவி� மீ, அவ�திகா@1' அள@ கட�த ந�பி1ைக8� பாி@� அ��� 
உ$". இ�த� பான�தி�, இNசி8� �ளி��� ேதJ� கல�தி��பைத இர$" 
,ளிக� ைகயி� வி/"; 6ைவ�த பி� க$" ெகா�கிறா�. 
 
     "ேதவி! ராணிமாதா சகல கைலகளி<� வ�லவ�. பதினா�' ஆ$"க� தா�க� 
கானக�தி� இ��த கால�, ம�ன� வ�1க�தினரா� கச1கி எறிய�ப/" அ�த��ர 
அைறகளி� சிைறயி��த அ�தைன ெப$கF1'� ெவளி;ச�� வா=@� ெகா"1க 
எ�தைன கைலக� பயி&4வி�தா�!... இ, க���;சா4�, இNசி8�, �ளி��1கனி8� 
சிறி, ேதJ� B/0ய பான�. சிறி, அ��,�க�. பசி எ"1'�..." 
 
     ?மக� கி$ண�ைத வா�கி பான�ைத அ��,கிறா�. 
 
     உ$ைமயாகேவ நா@1' ஆேரா1யமான �சி... �ளி��� இNசி; 6ைவ8�, 
இனி���... ம�தி�,� ேபான நாவி� நீ� 6ர1'� நய��... 
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     இைளய ராணி மாதா@1'�தா� எ�,ைண அ�பான இதய�? க�ைல� ேபா� 
ஊரா� பழிைய8� உலேகா� சாப�கைள8� ம/"� வா�கி1 ெகா�ளவி�ைல; 
ெப&ற மகனாேலேய ெவ4�, ஒ,1க�ப/ட அபா1கியவதி... இைத நிைன1'� 
ேபா, க$க� பனி1கி�றன. 
 
     "ேதவி, 'ழ�தா-, இNசி;6ைவ காரமாக இ�1கிறதா?..." 
 
     அவFைடய ெம� ,கி� ெகா$" கல�கிய விழிகைள ஒ�,கிறா� அவ�திகா. 
த� உண�;சிகைள வி*�கி1 ெகா�F� �கமாக1 க$கைள; சிறி, O01 
ெகா�கிறா�... 
 
     உண@ ெகா$ட பி� ம&ற பணி�ெப$க� 6�த� ெச-,வி/" அக�கி�றன�. 
 
     "அவ�திகா, ம�ன� ஏ� �� ேபா� இ�ேக வ�வதி�ைல? அ�ப0 எ�ன 
அரசா�க அ<வ�க�?" 
 
     "ெப$களாகிய எம1ெக�ன ெதாி8�? ேதவி, இர$ேட கவள� தா� உண@ 
ெகா$0�1கிறீ�க�. உட� ெவF�,, இைள�, வி/ட,. ராணி மாதா எ�கைள� 
தா� 'ைற ெசா�வா�க�..." 
 
     ?மக� த� மன;6ைமைய எ�ப0 ெவளியி"வா�? அர1க�ேகானி� அ�த��ர� 
ேதா/ட�தி� அவ� ெந��� வைளய�,� சிைறயி��த ேபா, Bட, இ�,ைண 
மன;6ைம இ�1கவி�ைல ேபா� ேதா�4கிற,... இ�நா/களி� மிக அதிகமாக ஒ� 
ெவ4ைம அவைள ஆ/ ெகா$0�1கிற,. இ�தைன வசதிகF� பணியாள��, 
த�ைன அ�ைன1' அ�ைன ேபா� ம0யிD��,, மா���பா� ெகா"�, வள��த 
ெசவிD8� Bட உண��, ெகா�ள �0யாத, பகி��, ெகா�ள �0யாத 6ைமயாக1 
கன1கிற,. 
 
     அவைள உண@ ெகா$ட கைள��� தீர, மNச�தி� இ��,கிறா� அவ�திகா. 
ந�தினி மயி�ேதாைக விசிறி8ட� வ�கிறா�. 
 
     இைத ெம�ைமயாக ேமனியி� தட@� ேபா, உற1க� வ��; மன அைமதி 
கி/"� எ�ப, அவ�திகாவி� அGமான�. 
 
     அ�ேபா,, ெவ&றிைல� ெப/0ைய எ"�,1 ெகா$" விமைல ஓ0 வ�கிறா�. 
ந�தினி விசிறிைய ைவ�,வி/", உமி*� எ;சி& த�பல�ைத1 ெகா$" வ�கிறா�. 
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     "ஓ! என1'�தா� எ�தைன மறதி, ேதவி! ெவ&றிைல ம0�,1 ெகா"1'� 
நிைனேவ இ�ைல..." 
 
     அவ�திகா த�ைனேய க0�, ெகா$", ெவ&றிைலகைள எ"�,� ,ைட�,, 
வாசைன� ெபா�/க� 6$ண� ேச��,, ம0�, அவளிட� த�கிறா�. அவ� 
மனதி�, அ�த ஆலமர�, ேமைடயி�, அவ� �1கக� வ�த �திதி�, ம�/சிைய 
நீ1'� வைகயி� ெம�ைமயாக; சரசமா0ய,�, ெவ&றிைல ம0�,� த�த,� 
நிைன@1' வ�கிற,. 
 
     இ�த ெவ&றிைல கச1கிற,. 
 
     கானக�தி� ெவ&றிைல பா1' எ,@� இ�ைல. ஆனா� மி'�த மண��ள 
ODைகக� உ$". ஒ� வித வாசைன� ��... அ, ��,ண�;சி த��. 
 
     பணி�ெப$... ந�தினி, அ�கி� எ;சி& கல�ைத ஏ�தி நி&கிறா�. மாநிற��ள 
இள� ெப$. �0ைய இ4க1 ேகாதி உ;சியி� �0�தி�1கிறா�. அக�ற க$க�, 
ெந&றியி� �1ேகாண� ேபா� ப;ைச1'�,. ெசவிகளி�, ெவ$ைமயான ெந/01 
'ைழக�. மா�பக�க� ெமா/"� ேபா� 'வி�,, கN6க�தி� இ41க�ைத 
வி�Fகி�றன. ��ெப�லா� இ�த அர$மைன� பணி�ெப$க� கN6க� அணிய 
மா/டா�களா�. ேமலாைட8� கிைடயா,. இெத�லா� இைளயா ராணி மாதாவி� 
சீரா1க நடவ01ைககளா�. இதனாேலேய ஏைனய மாதா1கF1' இவைள� 
பி01கா, ேபா<�! 
 
     ந�தினியி� க*�தி� ஒ� ம$ பவழ மாைல தவ=கிற,... 
 
     அர1க� ேகா� மாளிைகயி� அ0ைம� ெப$கF� ேமலாைட, கN6க� ேபா�ற 
எ,@� அணி�தி�1கவி�ைல. உய�'ல� ெப$கF1' ம/"ேம அ�த உாிைமக� 
உ$"... பணி�ெப$களாகிய அ0ைமக� க*�தி� ஏராளமான ச�' 
மாைலகைள8�, அழகிய சி�பிகளி<� மணிகளி<� ெச-த அணி பணிகைள8� 
அணி�தி��பா�க�. B�தைல; சி4 சி4 பி�ன�களாக� பி�னி அழ' ெச-, 
ெகா$0��பா�க�. இைடயி� தா�பா-;சாம� �ழ�கா� வைர ம/"ேம வ�� 
ஆைட அணி�,, அவ�க� 6464�பாக இய�கிய கா/சிக� எ�லா� இ�ேபா, 
மன1க$களி� வ�கி�றன. 
 
     கானக�தி� இ�1ைகயி� வNசமக� ஒ��தி அவ� நாயகைன மய1க வ�, 
நடமா0ய,� உயி�1கிற,. 
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     எ�,ைண அழகாக இ��தா�? மா�, மயி�, �றா எ�லா உயி�களி� 
சாய�கைள8� ெகா$0��தா�. "�னி'மாரா! பிறவி எ"�தத� பயைன இ�ேற 
உண��ேத�. எ�ைன ஏ&41 ெகா�2�!" எ�4 அ�கி� வ�, அவ� அம��தத&' 
இைளயவ� ெகா"�த த$டைன! O1ைக8� ெசவிகைள8� B��த ஆ8த�தா� 
அாிய அவ� இர�த� ெசாாிய� ,0,0�, ஓ0ய கா/சியி� அவ� அ0வயி4 
சி�D/"� ேபாயி&4. அ;ச�... மாைன1 ெகா�4 உண@ ப1'வ� ெச-, 
த�வா�க�. ெகா�<� 'Qர� தவி�1'� அ;ச� தா� அவைள அ�4 அ�த மாைன 
உயி�ட� பி0�,� தர1 ேக/க; ெச-த,. 
 
     அ, மாய மானாக இ��தா<� அ�� ெச<�தி வள��தா� தீய எ$ண� மா8ேம 
எ�4 ேபைதயாக நிைன�தா�. பி0வாதமாக� பி0�,� தரேவ$0னா�... ஆனா�, 
எ�னெவ�லா� நட�, வி/ட,! 
 
     "ேதவி, ெவ&றிைலைய ெம�லாம� ,�பிவி/S�கேள?" எ�4 எ;சி& கல�ைத� 
பா��தப0 அவ�திகா ேக/கிறா�. 
 
     "என1' எ,@� இ�ேபா, பி01கவி�ைல தாேய!" 
 
     'தாேய' எ�4 ெசா�<� ேபா, 'ர� த*த*1கிற,... இவ� தா- தா�. ஆனா� 
பணி�ெப$ணாகிய அ0ைம... 
 
     "நீ�க� எ�லா�� ேபா�க�. ேதவி ச&4 தனிைமயி� இைள�பாற/"�" எ�4 
அவ�திகா அவ�கைள அ��ற�ப"�,கிறா�க�. 
 
     ?மகைள ெம�ல மNச�தி� சா-�தவா4, ,கி� ெகா$" ேமேல ேபா��,கிறா�. 
 
     இதமாக ெந&றிைய வ�"கிறா�. 
 
     "...தாேய, ம�ன� இ�த� ப1க� வ�, O�4 நா/களாகி�றன..." 
 
     ெநNச� ெபாறாம� வ�� ெசா&க�... 
 
     "ேதவி, இத&காகவா வ��,கிறீ�க�? அரசா�க1 காாிய�க� எ�றா� அEவள@ 
எளிதா? இ�ேபா,, த�க� பதி எ�ப,ட�, இ�த நிைலயி� த�கF1' அைமதி8� 
ஓ-@� ேவ$"� எ�ற கடைம உண�@� க/0�ேபா"�... க$கைள O0; ச&ேற 
உற�'�க�..." 
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     ஆனா� அைமதி வரவி�ைல. 
 
     அவ� இ/0��த ெந��� வைளய�ைத அவ� அறி�தி��பாரா? திாிசைட 
ம/"ேம இதமாக அவைள� �ாி�, ெகா$டவ�. ம&றவ� எவேரJ� இல�ைக 
ேவ�தனி� பரா1கிரம�களி� �க=பா0 அவைள மன� ெகா�ள; ெச-ய வ�தா�, 
உயிைர வி/" வி"வா� எ�பேத அ�த வைளய�. அEவைளய�ைத உயி��பி�, 
அவ�கைள அ;64�தி ைவ�தி��தவ� திாிசைடதா�. அ1கால�தி� 
அேசாகவன�தி� எழிலா��த அ�வி1 கைரயி� த� பதி8ட� ேகாதாவாி1 கைரயி� 
கழி�த இனிய ெபா*ைத உ�Jவா�. அ�த1 கா&4�, அ�வி நீ�ேம அவF1' 
அ�ன�� ப�' நீ�மா- இ��தன. அைச1க �0யாத ந�பி1ைகயா� ேகா/ைட 
ஒ�4 க/0 இ��தா�. அதJ�, ஒ� சி4 திாியி/" ஒளி�தீப� ஏ&றி 
ைவ�தி��தா�... ப�, மாத�க�... 
 
     அவFைடய ந�பி1ைக1 ேகா/ைட தகரவி�ைல. அவ� பதி வ�,, இல�ைகயி� 
ெவ&றி1 ெகா0ைய ஏ&றி ைவ�தா�. ஆனா�... ஆனா�... அவ� ஏ&றி 
ைவ�தி��தாேள, சி4 திாிெகா$" ஒளி� தீப�...? அைத அவ� அைண�, வி/டா�. 
 
     அவ� வி�மி வி�மி அ*கிறா�. ேதா�க� '<�க அ*கிறா�... அவ�திகா 
பதறி� ேபாகிறா�. 
 
     "ேதவி? ேதவி!... நா� அ�கி�1ைகயி�, மகாராணி1' எ�ன ,யர� வ�த,?..." 
 
     'ளி� நீ� ெகா$" �க�ைத� ,ைட1கிறா�. 
 
     "தீப� அைண�,வி/ட,, தாேய? தீப�... சி4 திாி இ/ட தீப�..." 
 
     "எ�த தீப�...? எ,? ஓ, மாட�தி� இ�1'� T�கா விள1கா? அS விமைல? 
விசைய?..." எ�4 அவ�திகா 'ரெல"�,1 Bறி1 ெகா$" ேபாகிறா�. 
 
     அ�ேபா,, ஒ&ைற நா$ த�?ாி� 6�தி ெசவியி� ஒD1கிற,. ஒ&ைற நா$... 
த�?�... 
 
     பரபர��ட� அவ� இற�கி, சாளர� திைரைய அக&றி ெவளிேய பா�1கிறா�. 
------------ 
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அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�    2222    
 
     ஒ&ைற நாணி� மீ/ட�. 
 
     கி-... கி-... கி-... கி�... ாீ�... ாீ�... 
 
     இ, ஏேதJ� வ$0� ாீ�காரேமா? 
 
     அ�த மீ/ெடாD அவ� ெசவிகளி� நிைற�,, நா0 நர�ெப�லா� பர@வதாக 
உட� ��லாி1கிற,. நிைன@களி� ��னறியாத ஓ� ஆன�த�. 
 
     "அவ�திகா?... ஏேதா ஓ� இைச ேக/கவி�ைல?" 
 
     "இைசயா?" 
 
     அவ� ��வ� 6�1'கிறா�. வ�தி8� மா,ாி8� ஏேதJ� இைச பயி�4 
ெகா$0��பா�க�. அர$மைனயி� நடனமா"பவ� வ�தி. அவ�க� பயி<� இட� 
இ�ேக இ�ைலேய? அ,@� இ�த� பி&பக� ேநர�தி� அைழ�தாெலாழிய எவ�� 
யாைழ எ"�,1 ெகா$" வர மா/டா�கேள? 
 
     "...ெதாியவி�ைலேய ேதவி?" 
 
     "ாீ�... ாீ�... ாீ�..." 6�தி ,�Dயமாக1 ேக/கிற,. பாடD� ெசா&க� 
�ாியவி�ைல. ஆனா� இைச, அவைள; சிD�1க ைவ1'� இைச... ?மக� 
சாளர�தி� வழிேய கீேழ ேதா/டெம�'� பா�ைவயா� ,ழா@கிறா�. அ�த நாத�, 
அவைள அ&�தமாக1 கழி�த கன@ல'1'1 ெகா$" ெச�கிற,. 
 
     ஆ�... மர1கிைளகளி� ப6ைம1 'விய�களிைடேய ச�திய�தி� '4�,� ேபா� 
ஓ� உ�வ� ெதாிகிற,. 
 
     நிைன@1 'விய�களி� மி�ன� அ0�தா& ேபா� பாடD� வாிக� 
உயி�1கி�றன. 
 
     "தாேய, த�நிழேல, 'ளி� �கிேல..." 
 
     இ�த� பா/"1'ாியவ�... 
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     அவ� பிN6� பாத� பதி�ேதா"� ஐ�, வய6; சி4மியாகிறா�. 
 
     பாத சர�க� ஒD1க, ப0க� இற�கி, கீ=�தள�, �&ற�,1' வ�ைகயி�, அ�த 
ஒ&ைற நா$ இைச1க�வி1'ாியவ� ெச- 'ள� தா$0 வ�கிறா�. 
 
     உ;சியி� �0�த �0; அட��தி ெதாியாத தா0. எ<�� ெதாி8� ெவ&4 ேமனி. 
வ&றி ெமD�த �க�தி� க$களி� எ�தைகய அைமதிெயாளி! மகி=;சி� ெப�1' 
அவைள ஆ/ெகா�கிற,. 
 
     அவ� க$கைள O0யி�1கிறா�. ெசா&க� வரவி�ைல. விர� ம/"� அ�த 
ஒ&ைற நாைண மீ/"கிற,. 
 
     "நீ த�ைதயி� மக� தா�; எ� தா- உ� தாய�ல. உ� தா- ?மி தா�. அதனா� 
தா� நீ ?ைம, ?மக� எ�4 ெபய� ெப&றா-... கணவ� காேனறிய,�, அவ� தா- 
2" ெச�றா�. ஆனா� உ� த�ைத உன1'1 Bறிய அறி@ைர... உ� நாயக� 
இ�1'� இட� தான�மா, உன1'� தைல நகர�, மாளிைக எ�லா�...! உன1' இனி 
அவ� தா� சகல��..." த�ைதயி� ெசா&க� காரண� ெதாியாம� ெசவிகளி� 
ேமா,கி�றன. அவ� "6வாமி!" எ�4 க$ணீ� ம�க அவ� பாத�களி� பணிகிறா�. 
"'ழ�தா-, எ*�திர�மா, நலமாக இ�1கிறாயா?..." 
 
     அவ� கால0�,கைள; சிர�தி� அணி�தவாேற, மகி=;சி ெபா�'� 'ரD� 
"அவ�திகா, ெதாியவி�ைல? ந�த6வாமி, ந�த பி��மசாாி... எ� தா- இவ�... நீ ஒ� 
தா-, இவ� ஒ� தா-... இ�J�, 6வாமி, ெபாிய�மா, அ�ம�மா... அவ� 6கமாக 
இ�1கிறாரா?... ஊ�மி1' ஒ� தா-தா�. என1ேகா எ�தைன ேப� எ�4 விர� 
மட1'ேவேன?... 'ழ�ைத, ?தல� உன1'� தா-... நீ ?மி1'� தா- எ�V�கேள?..." 
எ�ெற�லா� மைடதிற1கிறா�. அவ�திகா அ�கி� வ�, அவைர� பணிகிறா�. 
"6வாமி, உ�ேள வரேவ$"�. இ�த; சமய�தி� தா�க� ெத-வ�தி�வ�ேள ேபா� 
வ�தி�1கிறீ�க�. 'ழ�ைதைய ஆசீ�வதி8�க� 6வாமி." 
 
     "6வாமி, எ�தைன நா/க�! தா�க� அ�4 க$ட வ0வமாகேவ இ�1கிறீ�க�. 
எ� மன� சNசல�ப"� ேநர�தி� சNசீவியாக வ�தீ�க�. இ�த இட� ேப4 
ெப&ற,. 6வாமி! ஓ க�ைக1 கைரயி<�, த$டகாரணிய�தி<�, சிைறயி��த 
அர1க� மாளிைகைய ஒ/0ய ேசாைலகளி<�, எ�தைன �ைறக� தா�க� வ�,விட 
மா/S�களா எ�4 ெநN6 ஏ�கிய,!... 6வாமி, வா��க�..." 
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     த�ைன மற�,, ?�ப�தD� ப1க� இ�1'� நீ�1கல�தி� இ��, நீ� ெமா$" 
வ�கிறா�. ?�ப�தாி� ேமைடயி� ச�'கைள அக&றி இ�1ைகைய; 
சி�தமா1'கிறா� அவ�திகா. நட�, நட�, ெமD�, �*தி ப0�த பாத�கைள1 
க*வ, ெபா&றால� வ�கிற,. ?மக� அ�த� பாத�கைள1 க*@� ேபா,, அவ� 
க$க� கசிகி�றன. ��னைக8ட� அவ� உ;சியி� ைக ைவ�, ஆசி ெமாழிகிறா�. 
"தாேய, எ� பாவ�க� க*வ� ப"கி�றன. எ� அ�ைனயா�... நீ ?மக�, 
?தல�தி� அ�ைன..." 
 
     "இமய�தி� ம0யி�, க�ைக ெப�கிவ�� சாி@களி� பனிபட��த LழD� 
பலகால� இ��,வி/ேட�. இ�த மகளி� நிைன@, இ�த அ�ைனயி� நிைன@, 
எ�ைன உ�தி� த�ளி1 ெகா$" வ�,வி/ட,. பல ெச-திக� ேக�வி�ப/ேட� 
அ�மா!" 
 
     அவ� 'ர� கரகர1கிற,. 
 
     அவ� ,K1'4கிறா�. 
 
     'அர$மைன வாயிD� ம�னாி� காவல� த"�தனேரா? அதனா� தா�, 
பி��ற� கானக�, வழியி� அ�த��ர; ேசாைலயிWேட வ�கிறாேரா?' ேபைத 
இ�ப0ேய நிைன�,1 '4கி நி&கிறா�. 
 
     "நா� ம�னைரேயா, அரசிையேயா பா�1க வரவி�ைலேய? என1' 
அேயா�தியி� மாம�ன� அைவயி� வ�, நி&பத&'� த'தியான �லைமேயா, 
ஆ�மிக - ேவதா�த�களி� வ�லைமேயா, இ�ைலய�மா! ேவத�ாி அர$மைன� 
ேதா/ட�தி�, பறைவகFடJ�, மா�, ப6, �ய�, அணி� எ�ற 
உயினின�கFடJ� ேதாழைம ெகா$" உலைக அ�பா� ஆளவ�தெதா� 
சி4மிைய நிைன�,1 ெகா$" வ�ேத�. அ�த; சி4மி, அர$மைனயி� 
ெப��ேதாள�களினா� T1க இயலாத Oதாைதய� வி�ைல, அனாயசமாக� T1கி 
அ0ப/" வி*�தெதா� கிளி1 'Nைச1 ைகயிெல"�,, த� அ�� வ�டலாேலேய 
உயி��பி�த அதிசய� க$0�1கிேற�. தா--த�ைத ெதாியாத இ�த1 
'ழ�ைத1'ாிய மணாளைன எ�ப0� ேத"ேவ� எ�4 உ�ைன வள��த த�ைதயி� 
கவைலைய நீ எ�ப0� தீ��, ைவ�தா-!..." 
 
     "6வாமி, நா� ேபைதயாக இ�ேகேய அதர ைவ�ேதேன! உ�ேள வா��க�!" 
இ�ன ெச-வெத�றறியாதவ� ேபா� த� ப/" ேமலாைட� ,கிலா� அவ� 
பாத�கைள� ,ைட1கிறா� ?மக�. மல��த/ைட ஏ�தி விைர�, வ�கிறா� 
விமைல... 
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     மணமி'�த ச�ப�கி, ப�னீ� மல�க�. 
 
     "உ�ேள வரேவ$"�, 6வாமி!..." 
 
     அ�த இைச1க�விைய, ைகயி� எ"�,1 ெகா�கிறா�. 
 
     "'ழ�தா-, இ�த இடேம ந�றாக இ�1கிற,. இ,ேவ எ� அ�ைனயி� இட�... 
எ�,ைண அழகான ேவைலக�! ெச-'ள�க�...! உ� ம�னாி� 2ர; ெசய�க� 
ப&றி1 ேக/ேட�. கட� கட�, அர1க� 'ல�ைத அழி�,, உ�ைன மீ/ட ெப�ைம - 
�க= எ/"� தி1கி<� பரவி இ�1கிற, தாேய!..." 
 
     அவ� மல� �க� �� ைத�தா& ேபா�4 ேசா��, வா"கிற,. 
 
     "நா� க$" அறி�த ெச�வி, மா6 ம4 ஒ/டாத ெந���. ஈேர= உல'� 
ேபா&ற1B0ய ஒ� மனிதாி� நாயகி. இ�த மனித�, அ�த மாமணிைய ெந���1 
'$டல�தி� இ/"� பாிேசாதி�தா� எ�ற ெச-தி ெபா-யாக�தானி�1'� எ�4 
க�திேன�." 
 
     இ�த ம1க� தா� எ�ப0 மணைல1 கயிறாக� திாி1கிறா�க�! ெகா0ய நN6� 
பா�� எ�4 அ;64�,கிறா�க�!... 
 
     அவ� இதய�ைத �41கி� பிழிவ, ேபா� இ�1கிற,. அவ� ஏ&றி ைவ�தி��த 
திாி அைண�, ேபானைத எ�ப0; ெசா�வா�? 
 
     "அவ�திகா! உ�ேள எ�லா� திாிகைள8� ஏ&ற; ெசா�வா-! 6வாமி. அ�, 
ெகா�ள உ�ேள வரேவ$"�..." 
 
     அவ�திகா, 'இ�ேநர�தி� திாிகைள ஏ&ற; ெசா�' எ�ற ஆைணைய ஏ&க� 
திைக�ப, �ாிய@மி�ைல. �ாியாம<மி�ைல. 
 
     "'ழ�தா-, என1' உ�ேள வ�வைத1 கா/0<� இ�த இ�1ைகேய மன� 
நிைற�த ஆ4தைல� த�கிற,. உ� �க� பா��த மகி=;சிேய ேபா,�. நீ பைட1'� 
அ�, என1'1 கிைட�த&காிய இ�ன�,. இ�ேகேய அைத1 ெகா�கிேற� 
மகேள!" 
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     மா,ைள, ெகா-யா, வாைழ ஆகிய கனிக� தி��த�ப/" உண@1 கல�தி� 
ெகா$" வர�ப"கி�றன. ேத�, பா�, ப�'நீ� வ�கி�றன. 6ைவ மி'�த 
ெவ$ெண-1 கனி பிள�தா& ேபா�4 விாி�, ைவ1க�ப/0�1கிற,. உ�ேள 
க4�� விைதக�. இைட �*,� ெவ$ெணயி� ேத� ெப-த 6ைவ8�ள சைத. 
 
     அவ� ஒEெவா�றாக அவ� ைகயி� எ"�, ைவ1' �� அவ�, த� 6�தி 
மீ/"� '"ைவயி� இ��, ஒ� �ைதய� ேபா�ற ெபா�ைள எ"1கிறா�. சிவ��� 
க4��மாக1 க�Dைழ�த 'K1'� ேபா�ற கனி1ெகா�,. 
 
     "மகேள! உன1' நா� எ�ேபா,� ெகா$" வ�� பாி6..." அவ� ஆவேலா" 
அைத நாவி� ைவ�, �சி1கிறா�. க$ணீ� இனி��� காி��மாக வழிகிற,. 
 
     "த�ைதேய, தாேய, எ�தைனேயா இட�களி� அைல�, வி/ேடா�. இ�த; 
6ைவைய நா� உண��ததி�ைல. ெபாிய�மா, ைகநிைறய1 ெகா$" வ�வா�க�. 
த� ஆைட ம0யி� �ைதயலாக ைவ�,� த�வா�க�. அவ� க*�ைத1 க/01 
ெகா$" ��த� ைவ�ேப�. ஊ�மி ேக/டா� ஒ�4 Bட1 ெகா"1க மா/ேட�. 
ஆைடைய விாி�, அதி� அ�த பழ�கைள; சி�திர� ேபா� ைவ�, ஒEெவா�றாக 
�சி�ேப�." 
 
     "6வாமி, எ�ைன1 'Nச�ைம எ�4 B�பி"� அ�த� தாைய எ�ப0� 
பா��ேப�? நா� மணமாகி ம�ன�ட� இரத�தி� �ற�ப"� ேநர�தி� இ�த1 
கனி8ட� ஓேடா0 வ�தா�. என1' இற�கி ஓ0; ெச�4, அறியா� ப�வ�தி� 
ெச-த,ேபா� ஆைடைய விாி�,; சி�திரமாக ைவ�, அ1கனிகைள, அவ� 
ெசா�<� கைதகைள1 ேக/"1 ெகா$ேட உ$ண ேவ$"� எ�4 ேதா�றி&4. 
'�... ேநரமாகிற,. இரத�ைத ஓ/ட�பா!' எ�4 மாம�ன� ஆைணயிட 'திைரக� 
பற�, ெச�றன..." 
 
     அவFைடய ஆ&றாைம ெபால ெபாலெவ�ற ெசா&களாக1 ெகா/"கிற,. 
"மகேள, ெபாிய�ைம, உ�ைன எ�ேபா,� நிைன@ B4கிறா�. 'அவ� ச1கரவ��தி 
ம�மக�, தி�மக�, இ�ேபா,, இ�த� பNைச யா�?' எ�பா�. ஆனா<� மி'�த 
மகி=;சிதா� உ�Yர. இ�ேபா, நாJ� யாவாD ஆசிரம� வி/" 
ெவ'காலமாகிவி/ட,. நா� அ�'தா� ேபாகிேற�. உ� ெச-தி எ�லா� 
ெசா�ேவ�!" 
 
     "6வாமி... நா� ெபாிய�ைனைய எ�ேபா,� நிைன�,1 ெகா�ேவ�. அவ� 
அ�ப0 ஓ� உய��த ேதா&ற� உைடயவ�. அேசாக வன�தி�, என1'� ,ைண ேபா� 
வ�த ெப$களி� ஒ�வ� அ�ப0� ெபாிய�ைன ேபாலேவ இ��பா�. அவ� 
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எ�னிட� வா-திற�, ம&றவ� ேபா� அர1க ம�னனி� �க= பாட மா/டா�. 
எ�ைன எ/ட இ��, பா��,1 ெகா$ேட இ��பா�. 
 
     வயதானதா� B�த� நைர�தி�1'�. விாி�,1 ெகா$0��பா�. ைககளி� 
கா��கF� மா�பி� மணிமாைலகF� அணி�தி��பா�. 
 
     ஒ�நா� அவேர அ�கி� வ�,, "ெப$ேண, ம�ன� ஆைண1காக ம/"� நா� 
இ�'1 காவ� இ�1கவி�ைல. உ�ைன� ேபா� ஒ� மக� ேவ$"� எ�4 நா� 
பல காலமாக வி��பி இ��ேத�. நீ எ�ேகJ� உயிைர மா-�,1 ெகா$" 
வி"வாேயா எ�ற அ;சேம எ�ைன இ�ேக இ��தி ைவ1கிற,. உ� B�தைல வாாி 
�0�, மல� அல�கார� ெச-, ந�ல உைட உ"�தி, உண@ ெகா"�, நா� மகிழ 
ேவ$"�... நீேயா தவமி�1கிறா-. ஒ� ெப$ணி� T-ைம, அவளா� 
'ைல1க�ப"வதி�ைல. ஆேண அத&'1 காரண�. இ�த ம�னைன; ேசர எ�தைன 
ெப$கேளா வி��பி வ�தி�1கிறா�க�. ஆனா� ம�னேனா, உ�ைன அைடய 
ஆைச� ப"கிறா�. உ�ைன அKகி விடாதப0 ெந��� வைளய� த"1கிற," 
எ�4 ெசா�னா�... என1' அவ� ெபாிய�ைம தாேனா, ஏேதா ஓ� அசாதாரண ச1தி 
அவைள எ�னிட� ெகா$" வ�, வி/0�1கிறேதா எ�4 ேதா�4�..." 
 
     "ஓ அவ� தா� த�பி 2டண� மகளா, 'ழ�தா-?" 
 
     "இ�ைல 6வாமி. அவ� இைளயவ�. திாிசைட O�4 பி�ன�க� ேபா/" 
அழகாக �0�தி��பா�. எ� அ�கி� வைளய� தா$0 வ�� ஒேர ெப$. அ�த 
அர1க� 'ல� ெப$க� எ�ேலா�ேம அழகானவ�க�..." எ�4 ெசா�D வ�� 
ேபா,, தாடைக நிைன@ வர, ெவ$ைண-1 கனிைய அவ� அவ�1' உ$ண1 
ெகா"1க, அவ�, ெவ$ெண-1 கனிைய� பி/" அ�ைகயி� ைவ1கிறா�. 
 
     உ$@ ெகா�ள� நீF� ெபா*தி�, பணி� ெப$க� ஆ�கா�' ெகா��1 
ெகா�தாக நி&பைத அவ� க��தி� ெகா�ளவி�ைல. 
 
     "'ழ�தா-, ெபாிய�ைமைய நா� க$" இ�த; ெச-திைய; ெசா�னா� 
ேபரான�தமைடவா�..." 
 
     "6வாமி, நீ�க� ெசா�2�க�, '� ச�திய �னிவ� ப&றி, அவ� தா� எ� 
த�ைதைய அ�த வன�தி� உழ@ ெச-ய அைழ�தா�, ஏேரா/"ைகயி� நா� 
கிைட�ேத� எ�4. என1' அ�த இட�, அ�த �னிவாி� ஆசிரம� எ�லா� பா�1க 
ேவ$"� எ�4 ஆைச. எ�ெக�ேகா கானக�களி� ெச�4 வா=�ேதா�. கட� 
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கட�,� பாவியாேன�. ஆனா� என1'� பிறவி ெகா"�த தா- ம$ைண இ�ன�� 
தாிசி1கவி�ைலேய?..." 
 
     அவ� �க� மி�Jகிற,! அ�த ஒளியி� உண�;சியி� நிழ�க� ஆ"வைத அவ� 
கவனி1கிறாேரா எ�4 தைல 'னி�, ெகா�கிறா�. அவ�திகா �� வ�கிறா�. 
 
     "6வாமி, இ�த மாதிாியான ப�வ�தி� தா- 2" ெச�ல ஆைச�ப"வ, இய�� 
எ�4 ெசா�வா�க�. ேதவியி� வி��ப� நிைறேவற ேவ$"�, ஆசி 
ெமாழி8�க�!..." 
 
     ?மகF1' ஆ6வாசமாக இ�1கிற,. அவ�திகாவி� அ�பி� ெநகி=�, 
ேபாகிறா�. 
 
     "'ழ�தா-! மாம�ன��, உ� அ�ைதமாராகிய தாய��, இ�த அர$மைனயி� 
அGBல�கைள8� வழிகைள8� வி/" வி/", கா/"1' அJ�ப; 
ச�மதி�பா�களா... ச�திய �னிவ� இ�J�, கா/" ம1கF1' நல� க�,� பய� 
ெச-8� ந�ல ந�ல ேவ�விகைள ேம&ெகா$0�1கிறா�. தாேய, நீ க/டாயமாக 
வ�, பா�1க�தா� ேவ$"�. யாவாD ஆசிரம�தி� எ�ைலயி� அ1கால�தி� நா� 
சி4வனாக இ��த நா/களி� ?;சி1கா" எ�ற வன� இ��த,. அ�' மி'தியாக� 
ப/"� ?;சிக� B" க/"�. அைத எ"1க நகர�களி� இ��, சாDய� B/ட� 
B/டமாக வ�வா�க�. ஆனா�, ?;சி1கா/" ம1க� அ1கால�தி� 'நரமாமிச�' 
ெகா�பவ�களாக இ��தா�க�. ?;சி1B"க� அ4�, அ4�, கா&றிேல பற�, 
எ�க� எ�ைல1'�F� வ��. இ�'� ஒ� கால�தி� எ�தைனேயா வ��ைறக� 
இ��தன. அ1கைர �னி 'மார�க�, அரச 'ல�ேதா� இ�' வ�, 
ப61B/ட�கைள1 கவ��, ெச�வ�. வியாபாாிகைள மட1கி இவ�க� ெகாைல 
ெகா�ைள எ�4 ஈ"ப"வா�க�. அெத�லா� பழ�கைத. வாைழ வன�ைத யாைன1 
B/ட� Bட அழி�பதி�ைல. �ைற ைவ�,1 ெகா$" உ$" வி/"� ேபா'�. ஒ� 
மர�தி� விழD� வா*� எ�தைனேயா ஜீவராசிகைள� ேபா� வாழ� 
பயி&4வி1கிறா� ச�திய�னி. பயி��ெதாழி� பயி&4வி�தா�. பிற'� எ�தைனேயா 
சி1க�க�. எ�லா� உன1', எ� நில�, உ� நில� எ�ற ச$ைடக� வ��. ஆனா� 
எ�ப08� ம1கைள ந�வழி�ப"�,� அைமதி �ைறயி� அவ�1' அளவி�லாத 
ந�பி1ைக. மகேள, நா� ��ேப தீ��த யா�திைர எ�4 கிள�பி இமய�தி� 
அ0வைரயிேல த�கிவி/ேட�... இ�ேபா, என1' விைட ெகா". நா� ெச�4 
ெச-தி ெசா�ேவ�. உ�ைன8� ம�னைர8� அைழ�,; ெச�ல வ�ேவ�... இைத 
விட எ�கF1' மகி=;சி த�� ெச-தி... பணி எ�ன இ�1கிற,?" 
 
     "6வாமி! நீ�க� இ�ப0� ேதா/ட�தி� வ�, வி/" ம�னைர1 காணாம� 
மாியாைத1 'ாியவைர வரேவ&'� ப$ைப என1' ம4�, வி/"� ேபாகலாமா? 
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அ�நா/களி� நா� விவர� �ாியாத சி4மி; த�ைத எ�னிட� த�கைள உ�ேள 
அைவ1' அைழ�, வர; ெசா�வா�. என1' அ�த அைவ நாகாிக� எ,@� 
பி01கா,. த�கFட� அணிகைள� ெதா/"� பா��ப,�, கிளிகFட� ெகாNசி� 
ேபச@�, �றா1க� வ�� அழைக� பா��, ரசி1க@� க&ேற�. ஒ� சமய� ெபாிய 
பா�ைப� ெதா/"� தடவி1 ெகா"1க; ெசா�னீ�க�. 'மகேள, அ;ச� Bடா,. 
அத&'� அ;ச�, உ�னிட� வரா,' எ�றீ�க�. தடவி1 ெகா"�ேத�. 
'ளி��தி��த,. பிற' Bட ஓ0� ேபாகாம� நா� ேப6வைத, பா"வைத1 ேக/"1 
ெகா$0��த,. என1' அதனா� தாேனா ேபா<� வனவாச� எ�ற அ;சேம 
இ�ைல." 
 
     "'உ� ந$பைர உ�ேள அைழ�, வர ேவ$டாமா மகேள? உ�ேள அைழ�, 
உபசாி1க ேவ$டா�?' எ�4 த�ைத ந� இ�வைர8� க$டேபா, ெமாழி�தா�. 
நீ�க� சிாி�,1 ெகா$ேட, 'உபசாரமா? இவேள, இ�த1 'ழ�ைதேய எ� தா-. 
இைத விட எ�ன உபசார�' எ�றீ�க�. நிைன@ இ�1கிறதா, 6வாமி?" 
 
     "'ழ�தா-, நா� க&ற அறிவாளி அ�ல... கவிபா"� 'ரவ�� அ�ல. என1' எ�த 
நாகாிக�� ெதாியா,. ஒ� கா/" மனித�. இ�த வா=@� பி;ைசேய என1' ஒ� 
தாயி� அ�ளா� வா-�த,. அ�த வ0வ�ைத இ�த� தா- 'ழ�ைத உ�வி� 
உண�கிேற�. என1' விைட ெகா" 'ழ�தா-?" 
 
     "6வாமி, ம�ன� உ�கைள� பா��தா� மகி=;சி அைடவா�. வனவாச�தி� 
அவ�க� பலைர1 க$0�1கிறா�க�. சபாி எ�ற Oதா/0 அவ�கைள 
உபசாி�தைத; ெசா�வா�. அ�ேபா, Bட� த�கைளேயா ெபாிய�ைனையேயா 
காணவி�ைல எ�4 ஆ4தலைட�ேத�. ஏெனனி� என1' ேந��த விப�ைத� 
தா�க� அறி�திராத, என1' ஆ4தலாக இ��த,. ஆனா� இ�ேபா,, எ� 
இளவய,� ேதாழ�, எ� '�, எ� கா�பாள� எ�4 Bறி மகி=;சி ெகா�ேவ�. 
தி�மண�தி� ேபா, Bட� த�கைள ம�ன�1'1 கா/0 மகிழ, வா-1கவி�ைல." 
 
     அவ� அ�� நிைற�த விழிகளா� அவைள ேநா1கியவா4 வாளா வி�1கிறா�. 
 
     அவ� மன�பர�பி� தைல T1'� ஆைச இ,தா�. 
 
     வன�,1' இவ�ட� அJ�பி ைவ1க மா/டாரா? O�4 நா/களாக இ�ேக வர 
ேநரமி�லாத ம�ன�, இவைள அைழ�,1 ெகா$" அவ�கைள எ�லா� காண 
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வன�,1'; ெச�வாேரா?... ஆனா�... இ�ேபா, இ�ப01 ேக/டா�... 
தா-2/"1'... தா-2"தாேன அ�த வன�? 
 
     "'ழ�தா-, எ�ன�மா தய1க�? என1' விைட ெகா"! நா� ெபாிய�ைமயிட� 
ெசா�ேவ�. 'N6� ெப$ மகாராணியாக வள��,வி/டா�, ந�ைம 
அைழ�தி�1கிறா�, ேபாகலா� எ�4 B/0 வ�ேவ�..." 
 
     "...6வாமி, ம�னாிட� அJமதி ெப&4 நா� இ�ேபாேத உ�கFட� 
வரலாம�லவா? ம�ன�, அரசா�க அ<வ�களா� ஓ-வாக ேநர� ஒ,1கேவ 
�0யாதவராக இ�1கிறா�. இ�4 உண@ ம$டப�,1'� Bட வரவி�ைல." அவ� 
��னைக ெச-கிறா�. 
 
     "அ�ப0�தான�மா இ�1'�. நாடாF� ம�ன� எ�றா� எ�தைன ெபா4��க�, 
கடைமக�? தவிர, இ�த ஆ$0, ச1கரவ��தி� தி�மகளி� ேதவிைய, தாயாக 
இ�1'� தி�மகைள நா� அைழ�,; ெச�வதா? ம�னேர, எ�லா� 
பாிவார�கFட� ேதவிைய அைழ�, வ�, அவ� வி��ப�ைத� ?��தி ெச-வா�. 
நா�க� எதி�பா��, இ��ேபா� விைட ெகா", தாேய?" 
 
     அவ�ைடய கர�, அவ� உ;சியி� பதிகிற,. வா=�தி விைட ெப4கிறா�. 
 
     அ"�த கண� அவ� தி��பி; ெச�கிறா�. ாீ�... ாீ�... ாீ�... எ�ற 6�தி 
ஒD1கிற,. அ�த 6�தியி� எ*� கீத�... அ, எ�ன கீத�? பறைவகளி� 
இ�ெனாD, அணிD� 'ர�, வ$0� ாீ�கார�... பா�பி� சீற�... யாைனயி� 
பிளிற�, நாயி� ெச�ல1 'ைல��... எ�லா�... எ�லா� �வியி� இைச. ?மகளி� 
6வாசமாகிய 6�தியி� எ*� கீத�க�... யாேரா 'ழZ,கிறா�க� யா�...? 
 
     Lாியனி� ெவ�ப� தணி�த கதி� அவ� மீ, வி*கிற,. 
 
     அவ�திகா ேதா/ட�,1'� ஆ"கைள ஓ/0 வ�, வி/ட ைபயைன விர/ட 
ஓ"கிறா�. அவ� தா� 'ழ� ஊதியி��பா�. 
 
     அவ� ஆ"கைள விர/ட, அைவ ேம, ேம எ�4 க�,கி�றன. 
 
     அப6ர�... 
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     "அவ�திகா!" 
 
     "ேதவி!..." 
 
     "வாயி�லா� பிராணிக�. ஏ� விர/0 அ01கிறீ�? ைபய� 'ழZதினானா? 
அவைன அைழ�, வா?" 
 
     "அ�,ைண ?Nெச0கைள8� ேம-�, வி/டன, ேதவி. ைபய� 'ழZ,வதி� 
கவனி1கவி�ைல. ேவ$டா�, ேதவி. அவ� அ�ேபாேத அNசி ஓ0வி/டா�!" 
 
     அ�ேபா, சாமளி ஓ0 வ�கிறா�. 
 
     "O�த மகாராணியா�, த�கைள1 காண ஒ� ப/" வணிகைர அJ�பி8�ளா�!..." 
 
     அவ� தி���கிறா�. ஆனா� ஏேனா உ�ள� கன1கிற,. 
------------ 

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�    3333    
 
     ப/" வணிக� '/ைடயாக, க4�த நிற�ைடயவராக இ�1கிறா�. B��த 
நாசியி�ைல. �க�ைத ந�' மழி�,1 ெகா$", ெந&றியி� ெசNச�தன� 
தாி�தி�1கிறா�. ேமனியி� பாலாைட வ$ண�தி� ெம�Dய அ�கி அணி�, 
தா�பா-;சிய ஆைட8� அணி�,�ளா�. க*�தி�, உ��திரா/ச��, த�க�� 
��,� இைச�த மாைலகைள அணி�தி�1கிறா�. தைல�பாைகைய ஓ� அ0ைம 
ைவ�தி�1கிறா�. 
 
     "மகாராணி1' ம�கள�!" எ�4 அவைள வண�'கிறா�, அ�த �திய வணிக�. 
 
     நாைல�, அ0ைமக�, ெபாதிகைள இற1'வத&' விமைல8� சாமளி8� 
பா-கைள விாி1கி�றன�. உய��த ேவைல�பா" ெச-த ?�ப/" ெம�ைத 
இ�1ைகைய மகாராணி1' இ"கி�றன�. 
 
     அவ� அம�� ேபா,, வணிக�1'� ஓ� இ�1ைகைய இ"கி�றன�. 
O/ைடகைள� பிாி�,, அவ�க� கைட பர��கிறா�க�. 
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     ஆகா! எ�ன ேந��தியான ெநச@! ெம�ைம... பளபள��... கட� நீல�, 
கிளி�ப;ைச, அ�தி வான�, மா�தளி�... எ�4 பல பல வ$ண�க� க$கைள1 
ெகா�ைள ெகா�கி�றன. ஆைடகளி� ச�'களி�, ��திகளி�, எ�,ைண வ$ண1 
ேகால�க�! ?�ெகா�,க�, அ�னப/சிக�, ச�'க�, ெகா0ேயா"� 
மல�;ெச$"க�, இைவ ப/" ெநசவா, சாிைக இைழகளா? இவ&ைற உ�வா1கிய 
கைலஞ� மாJட� தாமா? 
 
     க$ணிைம1க@� மற�, அ�த1 க$கா/சியி� ெசா1கி நி&கி�றன�. 
 
     "இEவள@ ேந��தியாக ெந-8� சாDய�, ேவத�ாி1கார�களா? காசியா?..." 
 
     அவ�திகா தா� அ�த பிரமி�ைப; சலன�ப"�,கிறா�. 
 
     "இ�ைல தாேய, காமQப�. நா�க� கா"களி� இ��, ப/"1 B"க� ெகா$" 
வ�வதி�ைல. ப/"� ப$ைணேய ைவ�தி�1கிேறா�. ேந��தியான ப/" உ&ப�தி 
ெச-8� ப$ைண எ�கFைடய,. அ&�தமான கைலஞ�க� எ�க� ப$ைணயி� 
இ�1கிறா�க�. ெபா& சாிைக காசியி� இ��, த�வி�ேபா�. ேவத�ாி; சாDய� 
ெதாழிD� பிரசி�த�. ேந��தியான தறிகைள, இ�ேபா, மி,ன�ாி� ெதாழிலாள� 
உ�வா1கி8�ளன�. இைழகளி� �'�,, ெச�<� '�வி க$கF1'� 
பிரமி�?/"�. ODைககளி� இ��, சாய� தயாாி�ேபா�. ேதவி, இ�த விைல 
மதி�ப&ற ஆைடக�, மகாராணி1ேக காணி1ைகயாக1 ெகா$" வ�,�ேளா�..." 
?மக� அைசயாம� ஏேதா கன@1 கா/சியி� மித1'� உண�@ட� 
அம��தி�1கிறா�. 
 
     'இ�த இள� ப;ைச ஆைட, ெபாிய�ைம1' எ� பாிசாக இ�1'�. அவ� உயர�, 
நைர1 B�த�, அ�த க�Vர�... இைத அவ� மீ, நா� ெச�4 ேபா��,� ேபா,... 
எ�ன ெச-வா�? அ�4 பிN6� ப�வ�தி� அவைள அைண�, ��தமி/" 
மகி=வ, ேபா� மகி=வாேரா?' அ�த ெம�ைமயான ெதா/"ண�ைவ இ�ேபாேத 
அGபவி�, வி/டா& ேபா�4 ',',1கிற, இதய�... 
 
     "க$ேண, நீ ஓ� அரச'மாரைன மண�, ெச�<� ேபா,, இ�த� ெபாிய�ைமைய 
நிைன�பாேயா? ேதாி� உ� பதி8ட� நீ தைல'னி�, நாண� கா1'� ேபா,, இ�த 
அ�ைமைய நிைன@ ெகா�வாேயா?" எ�4 அ�த அ�ைமயி� மா�பி� �க� 
பதி1காத '4'4�� அவைள வைத ெச-கிற,. இத&'� பாிகார� ேதட ேவ$"�. 
இ�த ேநர�தி�, அவைள� தவிர யாேர தா- ேபா� இ�1க �08�? 
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     எ�ப08� ந�த �னி 6வாமி, அ�த அ�ைமைய அைழ�, வ�வா�. அ�ேபா,, 
இ�தைன வாிைசகFட� அவைள வரேவ&ேப�. இ�த அர$மைன அவ�1' 
உாி�தா'�. ேபர�பி�ைளைய1 க$" மகி=வா�; எ� சி4 உ�ள� மகிழ� பா0ய 
பாட�கைள அவ�கF1'� பா"வா�! 
 
     அ�த ஆைடைய� தடவி� பா��,1 ெகா$ேட க&பைனயி� ஆ=�, வி/ட 
மகாராணியி� சி�ைதைய, அவ�திகா தா� நிைன@ல'1' இ*�, வ�கிறா�. 
 
     "ேதவி, இ�த மா�,ளி� வ$ண�� கட� ப;ைச நிற�� உ�கF1' மிக@� 
இைசவாக இ�1'�..." 
 
     நிமி��, பா�1'� ?மகளி� பா�ைவயி� ஜலைஜ ப"கிறா�. எ"�பான சிவ��, 
?ைன1 க$ விழிக�, ெச�ப/ைட; 6�� �0. இவ� O�த மகாராணியி� 
மாளிைக� பணி� ெப$. மகாராணி இவைள ம�ன�1'1 '&ேறவ� ெச-ய 
அJ�பி ைவ�பதாக சாமளி8�, விமைல8� ேபசி1 ெகா$ட, நிைன@1' 
வ�கிற,. 
 
     "ஜலைஜ ம�ன� எ�' இ�1கிறா�?" 
 
     இ�ப0 ஒ� பணி�ெப$ணிட� ேக/க நாணமாக இ�1கிற,. அ�ேபா, 
எ�கி��ேதா த�த�மா பற�, வ�, அவ� ேதா�களி� அம�கிற,. 
 
     "மகாராணி... மகாராணி ம�கள�..." 
 
     அவ� அைத1 ைகயி� ப&றி ��தமி"கிறா�. 
 
     "இ�ேக ப/டாைட கைட விாி�தி�1கிற,, த�த�மா. உன1'� ப/"� 
ேவ$டா�. ஆைட8� ேவ$டா�. நீ இ�ேக எ�த1 '4��� ெச-யாம� பற�, 
ேபா-வி/" அ��றமாக வா! இ�லாவி/டா� அவ�திகா உ�ைன1 B$0� 
பி0�,� ேபா/" வி"வா�?" 
 
     "அவ�திகா, அவ�திகா!" எ�4 அவ� ேதா�களி� 'தி�, ஒ� ெகா�தைல; 
ெச�லமாக� பாிசளி�, வி/"� பற�, ேபாகிற,, த�த�மா. 
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     "அ?�வமாக இ�1கிற,, இ�த1 கிளி பா��தீ�களா? மகாராணியி� வள���1 
கிளியா? இத� உட� வ$ண� பNசவ�ண1 கிளிைய விட ேந��தியான,. ஒ� 
மாதிாி இள நீல� ெதாி8� ப6ைம. இ�த ஆைடயி� வ$ண� பா��க�!" 
 
     "வணிகேர, இேத ேபா� என1' இ�ெனா� ஆைட ெந-, வா��க�..." 
 
     "நி;சயமாக� த�ேவா�. ஆனா� ஓரா$டா'�. ஏெனனி� இ�த� ப/"1B", 
இய&ைகயிேலேய இ�தைகய நிற� ெகா$0�1'�. எ�ேபா,� கிைட1கா,. 
அ?�வமாகேவ கிைட1'�. அதனாேலேய விைல மதி�ப&ற,. மகாராணி ேக/பதா� 
நி;சயமாக அ"�த ப�வ�தி� ெகா$" வ�ேவா�..." 
 
     ேவ4 யா�� எ,@� B4 ��, ஜலைஜ, "வணிகேர, மகாராணி, இ�த நிைலயி� 
ேக/'� ேபா,, அ"�த ப�வ� எ�4 ெசா�கிறீேர? ராணி மாதா எ�ன ெசா�D 
அJ�பி ைவ�தா�? இைவ அைன�,� எ� பாிசாக1 ெகா"�, வி/" இ�J� 
எ�ன வி��பினா<� ேக/" வா�� எ�4 தாேன ெசா�னா�? ச1கரவ��தியி� 
ேதவியா�ட� ேப6வதான நிைனவி� ஆ� - ெசா�ல ேவ$டாமா?" வணிகாி� �க� 
இ4கி� ேபாகிற,. 
 
     ?மக� ,K1'4கிறா�. இ�த� பணி� ெப$ எதனா� இEவா4 ேப6கிறா�? 
அவ� B4வதி� எ�ன தவ4? 
 
     "சாி வணிகேர, உ�கF1' மிக@� ந�றி. அ&�தமான கைலஞாி� பைட��க� 
இைவ. ெத-வா�ச� ெபா��திய விர�களா� ம/"ேம இ�ப0� பைட1க �08�. 
நா� மிக@� ேநசி1'� ஓ� அ�ைன1' இ, ேபா� ஓ� ஆைட ேவ$"ெம�4 
வி���கிேற�. உாிய ப�வ�தி� ெந-, ெகா$" வ�தாேல ேபா,�. அ�த1 
கைலஞ�கைள நா� பாரா/"கிேற�..." 
 
     "அவ�திகா, வணிகாிட� தனியாக ஓ� ஆயிர� ெபா� பாி6 ெகா"1க; 
ெசா�னதாக� ெப&41 ெகா"�பா-!" எ�4 �01கிறா�. அவ�திகா ஜலைஜைய 
உ4�,� பா��,வி/"; ெச�கிறா�. 
 
     பணி�ெப$க� '6'6ெவ�4 ேபசி1 ெகா$" ெச�ல வணிக� விைட 
ெப4கிறா�. அ0ைமக� ஆைடகைள மீ$"� அ"1க, விமைல அவ&ைற 
உ�ளைறயி� உ�ள மர�ெப/0களி�, ?�தா,� ெபா0களி� ந4மண� கம*� 
அைறகளி� ைவ1கிறா�க�. 
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     "ஜலைஜ, ம�ன� ராணி மாதாவி� மாளிைகயி� இ�1கிறாரா?" 
 
     "மாளிைகயி� கீ=��ற�,� தா=வைரயி� அம��, அைம;ச�ட� ேபசி1 
ெகா$0�1கிறா�. அவ�க� இ�வ�1'� அ�'தா� நா� உண@ ெகா$" 
ேபாேன�..." 
 
     "சாி, நீ ேபாகலா�..." 
 
     "மகாராணி1' ம�கள�..." 
 
     ப/டாைடகைள� ப�திரமாக ைவ�,வி/"� பணியாள அ0ைமக� ெச�4 
வி/டன�. விமைல8� சாமளி8� ம/"ேம இ�1கி�றன�. விமைல ஏேதா ஒ� 
விள1ைக� பளபள�பா1கி1 ெகா$0�1கிறா�. அ, நா-�ேதா� எ�4 
Bறினா�க�. நா-... ேவ/ைட1' மனித�1'� ,ைணயா'� நா-. ந�றி மறவாத 
பிராணி. கா/" நா- Bட 2/" நாயாக மாறி இ��பைத அவ� 
அGபவி�தி�1கிறா�. வாைல ஆ/0 வ��, உண@ வைககைள� ேபா"வா�. காக�, 
நா-, இர$"ேம ப�' ேபா/"1 ெகா�F�. அ�தைகய நாயி� ேதா�, 
பளி�ைக8�, ெபா�ைன8� மிJமிJ�பா1'கிற,! ேவ"வ� ெப$க� இEவா4 
ேதா�கைள உாி�,� பதமா1கி1 ெகா$" வ�வா�க�. அ0ைம� ெப$க� இ, 
ேபா�ற பணிகைள; ெச-,, �னிவ�1'� வசதியாக உ"1க, இ�1க, ப"1க, 
ேதா�க� தயாாி�பா�க�... 
 
     எைத எைதேயா மன� நிைன1கிற,. ந�த�னி வ�, உ�ேள �கி=�தி��த 
ஆைச1கன<1' உயிQ/0 வி/டா�... 
 
     "ேதவி?..." 
 
     அவ�திகா இவ� �க�ைத� பா��,� ,K1'&றா& ேபா� அைழ1கிறா�. 
க$ணித=க� ஈர� ேகா�தி�1கி�றன. 
 
     "ேதவி, எ�ன இ,?... ம�ன� வ�வா�." ஆதரவாக அவ� ?�ப/டாைட Gனி 
ெகா$ேட க$ணித=கைள ஒ�தி எ"1கிறா�. 
 
     "அவ�திகா, அ�த ஜலைஜ, யவன மகேளா?" 
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     "எ�த அ0ைம மகேளா? சி41கி. ?ைன1 க$காாிகேள கபட�க�. மன61'� 
ெபாிய அழகி எ�ற க�வ�. O�த மகாராணி1'� சிறி,� இ�கித� ெதாியவி�ைல. 
இவைள� ,ணி ெவF1க, பா$ட� 6�த� ெச-ய அJ�ப ேவ$0ய,தாேன? 
இ�ைலேய� சைமய&க/0� அ41கேவா, ேத-1கேவா, இ01கேவா, �ைட1கேவா 
ைவ�,1 ெகா�ள/"�. இைளய மகாராணி1' அவைள1 க/ேடா" பி01கா,. 
ம�ன�1'� அைம;ச�1'� இவளிட� உண@ ெகா"�, அJ��கிறா�. 
அ�,டனா? எ;சி&கல�, தா�?ல�த/" எ�லா� இவ� ெகா$" ேபாகிறா�. கவாி 
2ச@�, எ;சி&கல� ஏ�த@� இவ� அ�கி� நி&க ேவ$"மா? ம�னைர� பா��தா� 
ஒ� சிாி��; ெநளி��; ஒ-யார�. ப0ேயறி வ�ைகயி� இவ� பாத� க*வ 
��வ�வ, சாியாகவா இ�1கிற,. இ�த ம�ன� ச�திய வா1ைக1 
கைட�பி0�பவர�லவா? அவாிட� ெச�4 சீ$0னா�, அவள�லேவா ,��பாக� 
ப&றி எாிவா�? இவெர�ன அ�த��ர�தி� சிைற1Bட� க/0� ப/சிகைள 
சிறெகா0�, அைட�தி�1கிறாரா?... ச1கரவ��தி மகாராஜாவி� 
சிைற1Bட�ைதேய இைளய மகாராணி திற�,, அ�த; 6வ�கைள இ0�,, வி"தைல 
ெச-, வி/டாேர? இ�த ஜலைஜ1' �தD� ஒ� ச�ப�த1கார� 'திைர1கார� 
வ�தா�. அவ� 'திைர த�ளியதி� இ"�ெபா0�, மா$டா�. இ�ேபா, 
இவF1' ஒ� வய61'ழ�ைத இ�1கிற,. சலைவ1கார� ச�திாிதா� ��ச�. இவ� 
அவேனா" ,ைற1'� ேபாக ேவ$0யவ� தாேன? தா- 2/0� எ�ன ேவைல?... 
மகாராணி இைதெய�லா� கவனி1க ேவ$டாமா?..." 
 
     அவ�திகா ேபசி1 ெகா$ேட ேபாகிறா�. அ�த வா��ைதகF� ெபாதி�த கார� 
ெந���� ெபாறிக� ேபா� ெம�ைமயான உண�வி� பதிகி�றன. "இ�ைல, ேதவி. 
நா� தா� ேக/கிேற�. ம�ன�1'� பணி ெச-ய, எத&காக இ�தைகய இள6கைள 
அJ�ப ேவ$"�? எ� ேபா�ற O�த ெப$க� இ�ைலயா? ப� வி*�தவ�, சைத 
6��கியவ�, �0 நைர�தவ� எ�றா�, ஒ� மகைன� ேபா� வாNைச8ட� 
பழ'வா�, பணி ெச-வா�. ேதா� 6��கிய கால�தி� ஒ� பி0�� எ�4 ப1தி8ட� 
எ�லா� ெச-வா�..." 
 
     சாதாரணமாக இ�ப0 அவ�திகா ஏேதJ� ேபசினா� ?மகF1'; சிாி�� வ�, 
வி"�. ேநராக விஷய�,1' வராம�, ெதாடாம�, ெபா�ைள உண��திவி"� 
தனி�த�ைம உ$" அவளிட�. 
 
     "இ�த ஜலைஜயி� தாயா� கணிைக மகளா?" 
 
     "யா� க$டா�க�? எ�லா� ஒ� ெபா*, ேமாக�. அ, தீ��த,� சிற'க� 
�றி8�. இ�த ேமாக� அரசJ1கி�லாம� ஆ$01' வ�, ஒ� பி�ைளைய� 
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ெப&றி��தா� கா/0� பி�ைள8ட� அைல�, ெகா$0��பா�. ஆ$0ேய 
ம�ன� நிழைல அ$"பவ� ஆயி&ேற! பி�ைளயானா� உபநயன� இ�லாம� 
'&ேறவ� ெச-8�. ெப$ணானா� ஓ� அ0ைம வ�1க�ைத� ெப�1'�. கா/"1' 
ேவ/ைட1' வ�� அரச� எவேனJ� �க��, பா��,, க��ைபைய நிர��வா�. 
ேதவி, இ�த; சனிய� பி0�தவ�க� ேப;6 இ�ேபா, எத&'? நாேன ம�னைர� 
பா��ேத�... உ�கைள� ப&றி விசாாி�தா�. 'ப/டாைடக� ந�றாக 
இ�1கி�றனவா? உ� ேதவிைய நீ இ� க$கைள� ேபா� இ�த ேநர�தி� பா��,1 
ெகா�ள ேவ$"�! எ�ன வி��பினா<� இ;சமய� ெகா"1க1 கடைம�ப/டவ�. 
நீ வ�, எ�னிட� ெதாிவி1க ேவ$"�. ேதவி எ1காரண� ெகா$"� இ�த; 
சமய�தி� வா/ட�றலாகா,. ேகாசல நா/0� இ�த; Lாிய 'ல�தி� ெகா*�ைத� 
தா�கி இ�1கிறா�. அவைள எ�ேபா,� மகி=;சியாக ைவ�தி�1க ேவ$"�!' 
எ�4 ெசா�னா�." 
 
     ?மக� அவ�திகாைவ உ4�,� பா�1கிறா�. 
 
     'இவF1'�தா� எ�தைன அ��? உ$ைமயாகேவ ம�ன� இெத�லா� 
ெசா�னாரா? நிசமா? ந�பலாமா?' 
 
     "அவ�திகா! நீ பா�1'� ேபா,� ராஜா�க ஆேலாசைன ம$டப�தி�தா� 
இ��தாரா? இ�J� யாெர�லா� இ��தா�க�? இைளயவ�க� இ��தா�களா?" 
 
     "ஆமா�. இைளயவ�க� இ�ைல. இைளய மகாராணியிட� ம�னைர வர; 
ெசா�D1 ேக/" வி/" வ�ேத�. ேதவி... நீ�க� எ� ம0யி� வள��த 'ழ�ைத. 
நீ�க� மன� சNசல�பட எ�னா� பா�1க �08மா?..." அவ�தி1கா@1'1 'ர� 
கரகர1கிற,. 
 
     ?ைமயி� ெநNச� வி�மி� தணிகிற,. 
 
     அவ�திகாவி� மா�பி� தைலசா-�,1 ெகா$" உண�;சிகைள அட1கி1 
ெகா�கிறா�. 
 
     "ேதவி, என1' எ�ன பய� ெதாி8மா? கா/0ேல அர1க� த�ைக வ�, சீ$0ய 
ேபா, அவ� O1ைக8� காைத8� இைளயவ� அாி�தா�. அதனாேலேய ேதவிைய 
அர1க� பழிவா�க; சிைறயி� இ��த1 ெகா$" ேபானா�. அ, ேபா� இவ� 
ஏேதJ� ெதாியாம� வி/0� ?;சி ேபா� ெந��க, அதனா� இ�த; சமய�தி� 
ஏேதJ� அவ� ேந��, விட1 Bடாத�லவா?... ேதவி, இ, 'றி�, மகாராணியிட� 
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நா� எ;சாி1ைக ெச-ய �0யா,. இைளய மகாராணி, அ�பானவ�. எ�கைள 
மனித�களா- மதி1கிறவ�. ம&ற இ�வ�� அ�ப0 இ�ைல. அவ�கF1' நா� 
ெவ4� அ0ைம� ெப$. ?மகFட� வ�த அ0ைம. எ�னா� எைத8� ெசா�ல 
�0யா,; ெச-ய �0யா,. தா�க� இ, 'றி�,, அ�பாக� பழ'� இைளய 
மகாராணியிட� எ"�,; ெசா�லலா�..." 
 
     அவ� �0ைய அ��ட� ேகாதி1 ெகா$ேட அவ�திகா ேப6வ,, ?மகளி� 
இதய�,�ேள ஒளி�தி�1'� அப6ர�ைத ெம�ல மீ/0 வி/டா& ேபாD�1கிற,. 
யாழி� நா$ தள��, வி/டா� இ�ப0�தா� ஒD1'�. நா$ தள��, கிட1கிற,. 
அத&' எ�ப0 �41ேக&4வ,? 
 
     அவ� பதி, ... ச�திய வா1ைக மீறாதவ� தாேம? 
 
     ப�, மாத�க� அவ� ச�'� நீ�� கா&4� உணவாக1 ெகா$" உயி� 
தாி�தி��தா�. அ�த� ப�, மாத�கF� அ1கினி வைளய� கட�, வ�திராத 
அர1க� ேகானி� �க*� 'ைற�த, அ�ல! எ�றா<� அவ� அ1கினி '$ட�தி� 
இற�கி ெவளிவ�தா�. ஆனா�... அவ� பதி... அவ� அவைள� ேபா� 
சிைறயி��தாரா? ேவட� ெப$க�, அ6ர 'ல� ெப$க�, கி�கி�ைதயி� வானர 
'ல� ெப$க� யா�ேம அவ� மீ, ைமய� ெகா$0�1கவி�ைலயா? அர1க� 
ேகா� ெநNசி� இவ� �'�த,, இவ� '&ற� எ�றா�...? ஒ� வி�ம� உைட�, 
க$ணீ� ெகா��ளி1கிற,. 
 
     அவ�திகா '<�'கிறா�. 
 
     "ேதவி... ேதவி... எ�ன இ,?..." 
 
     க$ணீைர� ,ைட1கிறா�. ஆ4த� ெச-கிறா�. 
 
     "சாமளி, ெகாNச� கனி;சா4 ெகா$" வா�மா. பல2ன�, சாியாக 
உணவ��தவி�ைல..." 
 
     விமைல உ4�,� பா�1ைகயி� சாமளி ஓ"கிறா�. 
 
     "ேதவி, வ�, க/0D� ஆ4தலாக இைள�பா��க�..." 
 
     அவ�திகா அவைள ெம�ல அைழ�,; ெச�4 க/0D� அம��,கிறா�. 
கனி;சா4 வ�கிற,. ெபா&கி$ண�தி� ஊ&றி1 ெகா"1கிறா�. 
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     "இ, ம,வா?..." 
 
     "இ�ைல மகேள, இ�த மாளிைகயி� ம, இ�ைல. இ, �ளி��1 கனியி� சா4. 
க��� ெவ�ல� கல�த,. இNசி ேச��த,; ப�'�க�; ஆேரா1கியமாக இ�1'�..." 
 
     ஒ� வா- வா�கி அ��,கிறா�. 
 
     "அவ�திகா, ஒ� ேப;61'; ெசா�கிேற�. எ�ைன மா6 ப&றியி�1'ேமா எ�4 
ச�ேதக�ப/டாேர, அ,ேபா�... நாJ� படலா� அ�லவா? ஏ� எனி�, அரச�க�, 
P�திாிய�க� பல ெப$கைள� ெதா/"1 க�னிைம 'ைல1கலா�. இ, ம�ன� 
'ல�,1'� ெப�ைம8� Bட! அவ� த�ைதைய� ேபா� இ�1கமா/டா�, இ�ைல 
எ�4 ந��கிேறா�. ஆனா<� வி��ப� ெதாிவி1காத ெப$கைள1 'ைல�, 
ஒ,1'வ,�, வி��ப� ெதாிவி�த ெப$கைள மானப�க� ெச-வ,� ஏற1'ைறய 
ஒேர மாதிாிதாேன?..." 
 
     அவ�திகா உ4�,� பா�1கிறா�. 
 
     "நீ�க� எ�ன ெசா�கிறீ�க� ேதவி?... எ�ப0 இ��தா<�, அர1க� 'ல�தி� 
பிற�தா<�, அ�தண 'ல�தி� பிற�தா<�, ம�ன� 'ல�தி� பிற�தா<� ெப$ ஒ� 
ேபாக�,1'ாிய ப$ட� தாேன? ஆ$க� �க��, பா��பதி�தா� ெப$ 
நிைறவைடகிறா�. ஒ� தாயா'� ேப4 கிைட1கிற,. கணிைகய��, விைல மகளி�� 
ஆடவ�களி� இ;ைசகைள நிைறேவ&4வத&காகேவ, பல வி�ைதகைள1 
க&றி��தா<�, ஒ� மக@ த� மா�பி� பால��தி� த�ைன� பிற�த ேநர�தி� 
பயைன அGபவி1க; ெச-8� ேபறி� அ�லேவா வா=கிறா�க�?... அ�த��ர�களி� 
ஒ*�க&ற நா&4க� எ�றா�, கணிைகய�, விைலமகளி�, க��ைப� பிழி�, 
உறிNசி; ச1ைகயாக எறிவ, ேபா� அ�லேவா ,�ப� ப"கி�றன�? மகேள, 
ேவத�ாியி� கணிைகய� 2திகளி� �க�பி�, ச�திர�களி� அ�ப0� ,�ப� ெப&ற 
Oதா/0கைள நா� இள� ப�வ�தி� பா��த,$". கணிைக 2/" அ0ைமயாக 
எ�ைன விைல ெகா"�, வா�க எவ�� வரவி�ைல. எ� தா-, எ�ைன 
அர$மைன� பணி1' வி&றா�..." 
 
     அவ�திகாவி� க$ணீைர� ?மக� ,ைட1கிறா�. 
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     "தாேய, இ�த� ,�பமான கைதக� ேவ$டா�... விமைலைய1 B�பி". அவ� 
ஏேதJ� பா/"� பாட/"�..." 
 
     ?மக� தி��பி1 க$கைள O01 ெகா�கிறா�. மாைல� ெபா*, இற�'� 
ேநர�. யா� யா= மீ/"கிறா�க� எ�4 ெதாியவி�ைல. 
 
     Bவி"வா- - ?�'யிேல... 
     Bவி"வா- - Bவி"வா-! 
     ேத�6ைனயி� திைள�தைனேயா, 
     தீயி� ெவ�ைம சகி�தைனேயா! 
     வாJலகி� இனிைமெய�லா� 
     வாாி வாாி� ப�கிைனேயா? 
 
     Bவி"வா-... ?�'யிேல! 
     Bவி"வா-! 
     அ��1கட� கைட�, வ�த 
     அ�த� நிர�பி வ�தைனேயா? 
     எ���'� ேசாகெம�லா� 
     இைழ�, ஒD நீ/"ைவேயா? 
 
     எ�ேகா ஓ� உல'1' அ�த; ேசாக� அவைள1 ெகா$" ெச�கிற,. க$கைள 
ெம�ள விாி�,� பா�1கிறா�... யா� யாழிைச�,� பா"கிறா�க�? 
 
     யா�மி�ைல. திைர;சீைலக� ெவளி உலைக மைற1'� வ$ண� இ*�, 
விட�ப/0�1கி�றன... 
 
     அவ� க$கைள உ�ள�ைககளா� ஒ�தி1 ெகா$" மீ$"� பா�1கிறா�. 
க/0ைல; 6&றிய திைர;சீைலகைள ஒ,1'கிறா�. 
 
     மாட�தி� ஓ� அக� விள1' எாிகிற,. 
 
     அவ� அ��திய கனி;சா4 கீேழ சி�திய இட�தி� எ4��க� ெதாிகி�றன. 
 
     சிைற மீ/" மகாராணியாக1 ெகா$" வ�, இ�ேக சிைற�ப"�தி வி/டா� 
ேபா�4 மன� ஏ� ேபதD1கிற,? 
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     இவF1' இ�ேபா, எ�ன 'ைற? ம�னாி� மீ, இவF1' அவந�பி1ைகயா? 
ஏேதா ஓ� உ$ைம சி1ெக�4 பி0பட எ/டாம� வ*வி� ேபாவ, ேபா� 
ேதா�4கிற,. 
 
     'அ�ப0 எ�ன ராஜா�க காாிய�? தைல ேபா'� காாிய�? இைளயவ�க� இ�ப0 
இ�1கிறா�களா? கா/0� இ��த ேபா, ம/"� எ�ன நி�மதி? எ�ேபா,� வி�<� 
அ��மாக� திாி�தா�க�. அதனா�தாேன பைக8� விேராத�கF� ெகாைலகF� 
நிக=�தன! ஜன!தான1 கா/0� அர1க�க� இ��தா� இவ�கF1ெக�ன? 
அவ�கF� கா/0ேல எைதேயJ� ெகா�4 தி�4 வா=�,வி/"� ேபாகிறா�க�. 
மகாிஷிக� சாப� இ/" வி"வா�க� எ�4 இ�த ம�ன�க� ந"ந"�'வதா�! 
இவ�க� எத&காக ஆயிர1கண1கி� உயி� வைத ெச-8� யாக�க� நட�த 
ேவ$"�?' 
 
     ேக�விக� ேம<� ேம<� எழ, கிண4 ஆழ� காண �0யாம� ேபாகிற,. உ�ேள 
நி;சய� தைர இ�1'�. அைத� ெதா/"1 கா/"� ேபா, இதயேம '�,$டா& 
ேபா� ேநா'�. 
 
     ச1கரவ��தி, இைளய 'மார�கைள� தா- மாம� 2/"1' அJ�பிவி/", 
O�தவ� ெப&ற பி�ைள1'� ப/டாபிேஷக� ெச-ய நி;சயி�த, நியாயமா? 
 
     நியாயமி�ைலதா�. அ,@� அ�த ம�தைர� பா/01' எ�ன விேராத�?... 
அவ�திகாைவ� ேபா� ராணி மாதாைவ எ"�, வள��தவ�. அ1கால�தி� அவ� 
த�ைத ேககய ம�ன�, ஏேதா ஓ� அ&ப காரண�,1கா, 'ழ�ைதகளி� தாைய1 
கா/0� வி/" வி/" வ�தாரா�. எ�ன ெகா"ைம? 
 
     அரச'மாாிைய� தா- ேபா� அ�ைப� ெபாழி�, வள��த அ�ைம வயதான 
கால�தி� இ"�� வைளய1 B� வி*�த Bனியானா�. அவைள� ?மக� 
பா��தி�1கிறா�. தைல தைரைய� ெதா/"வி"ேமா எ�ற அளவி� ஒ� ';சிைய 
ஊ�றி1 ெகா$" எ*�பி நட�பா�. 
 
     அவF1' இ�த O�த இளவரச� மீ, எ�ன விேராத�? 
 
     சி�னNசி4 இளவரச�, அ�த1 Bைன �,கி� வி� ம$ உ�$ைட ைவ�, 
அ0�பாரா�. Bன� நிமிரவி�ைல. ஆனா� வD... அ, ந�ல எ$ண�,ட� 
எ-ய�ப/ட உ�$ைட அ�லேவ? ேகDயி� விைள�த விைளயா/ட�லேவா? வய6 
இர$" தைல �ைற O�தி��தா<�, அ0ைம - பணி1கிழவி. அவF1' �,' 
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ம/"� வD1கவி�ைல. ெநN6� வD�தி�1'�. ம�னாிட� வர� ேக/க; ெசா�D� 
பழி தீ��,1 ெகா$டா�... 
 
     அவ�திகாைவ, இ�ேபா, அவF1'� பிற1க� ேபா'� பி�ைள இ�ப0 
உதாசீன� ெச-தா�... 
 
     அவ� ைக த�ைனயறியாம� வயி&ைற� ெதா/"� பா�1கிற,. 
 
     ...ஓ P�திாிய வி�,... வி� அ��ட� பிற1'ேமா?... '�ெப�4 ேவ�1கிற,. 
 
     "ேதவி!... எ�ன இ,? நீ�க� உற�கவி�ைலயா? ஏனி�ப0 �கெம�லா� 
ேவ��தி�1கிற,? யார0, விமைல? தீப�தி� எ$ெண- இ�ைல... பா�1க 
ேவ$டாமா?" 
 
     அவ�திகாவி� ெதா/"ண�வி� கசி�, ேபாகிறா�. 
 
     அவ� ைகைய ெமD�த விர�களா� �க�தி� தடவி1 ெகா�கிறா�. 
 
     "அவ�திகா, உ�ைன நா� எ�ேபா,� விடமா/ேட�! நீ எ� தா-!" 
----------- 

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�    4444    
 
     "ேதவி, ம�ன� இ�4 மாைல ெச$பக1 'ள1கைரயி� ேதா/ட�,1' 
வ�கிறாரா�. ேசதி ெசா�ல; ெசா�னா�..." 
 
     அவ�திகா ?மகளி� B�தD� ைதல� ?சி1 ெகா$0�1கிறா�. ெச-தி ெகா$" 
வ�தவ� சலைவ1காரனி� மக�, கனகாேவா ஏேதா ெபய�. க4�பிதா�. அழகான 
நீ$ட க$க�. ப��த தன�க�, ேதா�க�. இவ� ேபா/"1 ெகா$0�1'� 
மணிமாைலக� ேமேடறி இற�'வைத உ4�,� பா�1'� அவ�திகா, "ம�ன� 
உ�னிட� ெசா�D அJ�பினாரா? ம�ன�1'1 கவாி ேபாட; ெச�றாயா?" எ�4 
ெசா&கைள1 க0�,� ,��கிறா�. 
 
     "...ஐேயா இ�ைலய�மா, ெபாிய மகாராணியா� ெசா�D அJ�பினா�. நா� ஏ� 
அ�ெக�லா� ேபாகிேற�?..." 
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     "சாி ேபா..." 
 
     ?மக� அவ� ெச�<� திைசையேய ேநா1'கிறா�. 
 
     'ம�ன�1', மைனவிைய வ�, ேநாி� மாளிைகயி� பா�1க �0யவி�ைலயா? 
இ�த ஏ&பா" மகாராணியா� ெச-ய�ப/டதா? ம�ன�1'; 6யசி�தைன 
இ�ைலயா? சடா�0 'ல'�ேவா, ேவ4 யாேரா ெசா�னா� ம/"ேம ைகபி0�த 
மைனயாைள� பா�1க - ெச$பக� ேதா/ட�,1' வர ேவ$"மா?' 
 
     இவ� மன61'� ேக/"1 ெகா$ட வினா1கF1' எதிெராDேய ேபா�, 
அவ�திகா, "மகாராணி மாதா, மக� இ�த மாளிைக1' வரேவ$டா� எ�4 
நிைன1கிறாரா?" எ�4 ேக/"1 ெகா$ேட சி1ெக"�த �0ைய விரD� 6&றி1 
ெகா�கிறா�. 
 
     "அதி�ைல, ெச$பக� ேதா/ட�, 'ள1கைர, அத� மீ�க�, அ�ன�பறைவக�, 
அவ�1' மன�கவ��த இட�க�. அதனா� ேநராக வ�, அ�ேக மகி=�தி�1கலா� 
எ�4 எ$Kவாராக இ�1'�. எ, எ�ப0யானா<� நா� ெச-'ள�,1'� 
ேபாகிேறா�. அ�'தா� நீராட�. அ�ேக இ�ேபா, நீ� ெவதெவத�பாக உட<1' 
இதமாக இ�1'�. அவ�திகா, ேவத�ாி ப1க� இ�ப0 ெவ�நீ�1 'ள�க� 
ய/சவன�தி� ப1க�தி� ப1க�தி� ெவ�நீQ&4�, 'ளிர�வி8� இ�1'� அதிசய� 
அ&�த�..." 
 
     "இ�'� ேகா�கி ஊ&4 இ�1கிறதா�. O�4 ஊ&4களி� நீராட வசதி 
இ�1'மா�." 
 
     "அ�' ஒ� நா� எ�ேலா�மாக� ேபாகலா�. ஊ�மிளா ேதவி, 6தாேதவி, ராணி 
மாதா1க� எ�ேலா�ேம ேபாகலா�. இ�த ேநர�தி� ேதைவ எ,வானா<� 
நிைறேவ&ற ேவ$"�..." 
 
     "அவ�திகா, எ�ன தா� உய�@க� இ�' இ��தா<� ந� ேவத�ாி மாளிைகயி� 
தாமைர1'ள� ேபா� இ�' இ�ைல..." 
 
     "அ, என1'� ெதாி�,, ம�ன� ெவ/0 ேந��தியாக1 க/0ய 'ள�. பளி�' 
ேபா� தைர8� ெகா�,1 ெகா�தாக வ$ண வ$ண�களாக மீ�கF� ெதாி8�. 
இ1'ள�தி� ஓர�களி� தாமைர மல�க� நிைற�, இ�1'�. ெச�தாமைர, 
ெவ$தாமைர மாறி மாறி மல��தி�1'�... பிற', நீ�க� வ�த பிற', 'ள�ைத; 
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6&றி; ெசEவரளி ெகா�,1 ெகா�தா- ?�,1 '<�'�. உ�கF1' 
நிைனவி�1'ேம?" 
 
     "நிைனவா?..." 
 
     ?மக� நிைனவி� ஆ=�, ேபாகிறா�. ந�த�னியி� விரைல� ப&றி1 ெகா$" 
அவ� நட�த கால�... கா�கைள� பளி�' நீாி� ெதா�க� ேபா/"1 ெகா$" 
அம��தி��பா�. ந�த�னி க� ப0யி� உ/கா��, ஒ&ைற நா$ மீ/0� பா"வா�. 
 
     "நீ�� நில�� 
     வாJ� காJ� 
     கிளி8� கீாி8� 
     'யி<� மயி<� 
     எ�லா� எ�லா� நா�... நா�... 
     எ�லா� நானா?" 
 
     "ஆமா�. நிைன�,� பா� 'ழ�ைத? மீ� உ� காைல ��தமி/"� பா�1கிறேத 
ஏ�? நீ த$ணீைர� ெதா/"� பா�1கிறாேய, ஏ�? ெவயிD� ைக ைவ�,� 
பா�1கிறாேய, ஏ�? எ�லாவ&றி<� உயி��,0�� இ�1கிற,." "இ�த1 க�D�?" 
எ�4 ப0�,ைற1 க�ைல1 கா/"வா�. 
 
     "ஆ� இ�1கிற,. நீ ெசவிகைள ைவ�,� பா� ெதாி8�..." 
 
     "ந�த சாமி, எ� அ�மா ?மி1' எ�ைன� ெதாி8ேமா இ�ேபா,?" 
 
     "ஓ! நி;சயமாக� ெதாி8�!..." 
 
     "பி� ஏ� எ� அ�மா, ஊ�மி, 6தா இவ�கFைடய அ�மாைவ� ேபா� �க�, �0, 
உட��, ைக, கா� எ�4 நட�, வரவி�ைல?" 
 
     "வ�கிறாேள? ?மி�தா-... ெரா�ப ெரா�ப� ெபாியவ�. இ�த நீ� நீ ெதா"� 
ேபா, எ�ப0 இ�1கிற,? மீ� எ�ப0 இ�1கிற,? நீ சிாி1'� அழைக� 
பா�1க�தா� இ�ப0 எ�லா� மாறி உ�ைன1 கவ�கிறா�. அரளி� ?வி�, 
தாமைர� ?1களி�, ெபாிய இைலகளி� பனி�,ளிகளி� மயிD� சிற'களி� 
எ�லாவ&றி<� தா- இ�1கிறா�. அவ� சி4 'Nசாக உ�J�F� இ�1கிறா�..." 
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     "என1' எ� அ�மாைவ� பா�1க ேவ$"� ேபா� இ�1கிற,..." 
 
     "ஓ! நி;சயமாக� பா��பா-, ஒ� நா�..." 
 
     "எ�ேபா,?..." எ�4 ஒ�வைகயான பி0வாத ஆவ<ட� அவ� சிK�'வா�. 
 
     "நீ இEவள@ உயர� வள��த பிற'!" எ�4 த� தைல உயர�,1' அவ� 
ைககைள உய��,வா�... 
 
     அEவள@ உயர� வள��த பி�ன�� அவ� கன@க� ம/"ேம வள��தன. அவ� 
பிற�பி� இரகசிய� �ைக1'� ெபாதி�த 6ட� ேபா� அவF1' எ/டவி�ைல. 
 
     ?ைம கணவ�ட� கானக�தி� வா=�த நா/களி�, மர உாிகைள ேவ"வ�க� 
ெகா$" வ�வா�க�. 'ளி�� மைழ8மாக இ��த நா/களி�, அ�த ஆைடக� 
ேபா,மானதாக இ�1கா,. இைளயவ� �னி Bட�களி� இ��, ஆைடக� வா�கி 
வ�வா�. �னி வ�1க�,1' P�திாிய ம�ன�க� வாாி வாாி வழ�'வா�கேள? 
க�பளி ஆைடக�, ெம�Dய ேதாலாைடக�, சில ப/டாைடக� எ�4 அணி�, 
ெகா�வா�. அ�விகளிேலா தடாக�திேலா நீரா"� ேபா,, நீாி� ம0ேய தா- 
ம0ேபா� ேதா�4�. "தாேய! நீதா� எ�ைன ஈ�றாயா? உ� �க� எ�ப0 
இ�1'�?" எ�4 நீாிJ� த�ைன� பா��பா�. இ�த நீாி� ெம�ைம, உ� 
கர�களா? இ�த1 'ளி�ைம, உ� ��னைகயா? அதிகாைலயி� வ�, ெதா"� 
ேபா, ெவ,ெவ,�பாக இ�1கிறாேய, அ, உ� ேமனியி� எ� ைக ெதா"� ேபா, 
எ*� வாNைசயா? 
 
     ?�தி�1'� தாமைரக�, உ� க$களா? 
 
     தாேய? உ� உயி�ட� கல�த எ� த�ைதேய உ� மணாளரா? எ�ைன எ"�, 
வள��த த�ைத உ� மணாளரா?... ஊ�மி எ�ைன விட� ெபாியவ� எ�4 
ெசா�<கிறா�க�. நீ ஒ�கா� அர$மைன� பணி�ெப$ணாக இ��தாேயா? 
நாJ� அ0ைம� ெப$ணாக ஊழிய� ெச-யலாகா, எ�4 எ�ைன ம�ன� 
உழேவா/"� ம$ணி� வி"�தாேயா? ம�ன� அத&'� பிற' ேமழி பி01க; 
ெச�லேவ இ�ைலயா�! அவ�திகா@� விமைல8� வாசைன� ெபா0கF� 
,ைட1'� ,$"கF� B�தைல ஆ&றி1 ெகா�F� Tப1 கலச�கF� ெகா$" 
வ�கிறா�க�. இ�த; ெச-'ள� வ/ட வ0வமாக அைம1க�ப/0�1கிற,. 
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க�ப0�,ைறைய; 6&றி<� மல�;ெச0க� வ$ண வ$ணமாக� ?�தி�1கி�றன. 
இவ&41' வாசைன இ�ைல. அ�கி� உைடமா&4�, B�த� ஆ&றி1 ெகா$" 
இைள�பா4� ம$டப�. இ�த; ெச-'ள�ைத அர$ேபா� ப6�ெகா0கF� 
�/�த�கF� கா1கி�றன. மாம�ன� ேதவிய� நீரா"� இட� அ�லவா? 
 
     'ள�ப0களி� ?ைம ம/"ேம இற�'ைகயி� அவ�திகா@� விமைல8� ேமேல 
நி&கிறா�க�. 
 
     நீ� மித ெவ�பமாக இ�த� பி�பனி1 கால�,1' இதமாக இ�1கிற,. ?மியி� 
இ��, வ�� மித ெவ�ப ஊ&றி� நிர��� 'ள�. இ�த நீைரேய மைடெவ/0 
இ�ெனா� 'ள�,1'1 ெகா$" ெச�கிறா�க�. பிற' அ, கானக� பாைதயி� 
ெச�4 பரவிவி"�. 
 
     �,ேவனி� ப�வ�தி�, இ�ேக ஊ&ேற இ�1கா,. இ�த� ?மக� நீராட, 
?மிேதவி, நீரா/0 வி"கிறா�. 
 
     �ழ�கா� அளேவ ஆழ�. அ0யி� 6/ட ெச�க� பாவிய தள�. க*�, வைர 
அமி=�, ெகா�கிறா�. நீ� ேம� B�தைல� பரவவி"கிறா�. 
 
     வயி&றி� சி6வி� சலன�. அவ� ேமனியி� 6கமான ஓ� அJபவ�ைத� பரவ 
வி"கிற,. 
 
     'தாேய! உன1'� நா� வயி&றி� இ�1'� ேபா, இ�ப0 உண��தாயா? நீ 
எ�ைன� ?மியி� வி"�ேபா,, உன1'; ேசாகமாக இ�ைலயா? அ�த; 
ேசாக�கேள மீ$"� எ�J�வி� உயி�1கி�றனேவா?' 
 
     இதமான ெவ�ைமயி� மி�ன�க� ேபா� கதி�க�... 
 
     ஒ� கா� அவ�திகாேவ எ� அ�ைனேயா? அவ� மா�பி� பால��த விதி எ�ப0 
வி/ட,? 
 
     நைர�த �0ைய உ;சியி� 6&றி1 ெகா$" ந�த பி��மசாாி8ட� வ�� 
ெபாிய�ைன. ஒ&ைற ஆைடைய மா��1' ேம<� �ழ�காேலா"� 6&றி1 ெகா$" 
வ�வாேள, கா�களி� �ர/"�ேதா� ெச��� அணி�, இைல� ெபாதிகளி� 
அவF1'� பாிசி� ெகா$" வ�வாேள, அ�த �தியவ� யா�? 
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     ேவ"வ�க� தயாாி�த ெகா��; சீ�பினா� அவ� அட��த �0ைய வா�வா�. 
கா/"� ?1கைள வித� விதமாக� ெதா'�, இைண�, மல�1கிாீட� L/0, 
க�ன�ைத வழி�, தி��0 கழி�பா�. ��தமி"வா�. சில நா/களி� ஊ�மி, 6தா, 
பணி�ெப$ ேதாழிக� எ�ேலா�டJ� ேதா/ட�தி� விைளயா01 
ெகா$0��பா�க�. அ�ேபா,, அவ� வ�வா� இவைள ம/"� அைண�, 
��தமி"வா�. ��,; சிவ��� பழ�கேளா, ெவ$ெண- இனி��� பழ�கேளா, 
க�நாவ� கனிகேளா, இைலகளி� ைவ�, எ�ேலா�1'� ெகா"�பா�. 
 
     ஊ�மி1' அவைள1 க$டா� பி01கா,. ஏ�, அர$மைனயி� இ��த ேவ4 பல 
ெசவிDய�1'� அவைள� பி01கா,. அவ� வ�, வி/டா�, அவ�க�, "வா0 நா� 
ேபா- தனிேய விைளயாடலா�!" எ�4, அவைள ம/"� வி/" வி/" ேவ4 ப1க� 
ேபா- வி"வா�க�. அ�த அ�ைம ெகா"1'� கனிகைளேயா, ேத� 6ைளகைளேயா, 
ெதாடமா/டா�க�. 
 
     ஒ� நா� 6ரமா அத&'ாிய காரண� ஒ�4 Bறினா�. 
 
     "அவ� ேவ"வ� ெப$ ம/"ம�ல, நரமாமிச� உ$பவ�. ந�ைம� ேபா�ற 
இள� ெப$கைள இ�ப0 ஏேதJ� ெகா"�, மய1கி1 கானக ந"வி� ெகா$" 
ெச�4, கிழி�,..." 
 
     அவ� ெசா�<� ேபாேத ?மகF1' உட� ந"�கிய,. அ�றிர@, அவ� 
அவ�திகாவி� அ�கி� ப"�தி�1ைகயி� அவ� �க� ேதா�றி&4... உ;சியி� �0 
6&றி1 ெகா$" அ�த�ைம "நா� தா� உ� அ�ைம... உ�ைன ம$ணி� 
வி/ேட�. இ�ேபா, என1'� பசி. நீ ேவ$"�..." எ�4 ேகாைர� �&க� ேபா�ற 
நக�கைள அவ� �,கி� பதி1கிறா�. 
 
     ?ைம 'அ�மா' எ�4 அல4� ேபா, அவ�திகா தா� தி"1கி/"� த/"கிறா�... 
 
     "'ழ�தா- கன@ க$டாயா? இேதா பா� அவ�திகா, இ�1ேக�மா?" 
 
     "அ�மா... அ�மா... யா�?" 
 
     "அ�மா தா... அ�மா இேதா இ�1கா�க. B/0 வேர�..." 
 
     ச&4 ேநர�தி� அ�பா வ�தா�. ெபாிய ராணி வ�தா�. 
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     "எ�ன�மா?... இேதா... இேதா அ�மா..." 
 
     ம�கலான ெவளி;ச�தி� நைர தா0 ெதாிய� த�ைத. அ�மா, ராணி... 'ழலவிழ, 
க$க� 6��க... க�ன�தி� க4��� ��ளி8ட�... 
 
     "இ, ஊ�மியி� அ�மா..." 
 
     "அ�பா, எ� அ�மா, அர1கியா? நரமாமிச� சா�பி"வாளா?" அ�பா அவ� 
B�தைல� தடவி ெம�ைமயாக உ;சி �க��தா�. அ�மா, ராணி மாதா அவைள 
ம0யி� கிட�தி1 ெகா$டா�. 
 
     "யாேரா இ�லாத ெபா�லாத கைதகைள; ெசா�Dயி�1கிறா�க�! பய�, 
ேபாயி�1கிறா� 'ழ�ைத!" 
 
     "உ� அ�மா, வி$ணி� இ��, வ�தவ�. ெத-வ� உ�ைன� ெப&4 இ�த 
மாதா ம0யி� தவழவி/"� ேபானா�. நீ ெத-வ மக�..." 
 
     "அ�பா, அர1க� அ�மா எ�ப0 இ��பா�க�? 6ரைம ெசா�கிறா�, அவ�க� 
வி��பிய வ0வ� எ"�பா�களா�. அழகான தா- ேபா� வ�,, எ�கைள� ேபா� 
'ழ�ைதகைள� T1கி; ெச�4 வ�ளி1கிழ�ைக1 க0�,� தி�ப, ேபா� 
தி�பா�களா�!" 
 
     "சிவ சிவ...! 'ழ�தா-, அெத�லா� ெபா-! 6ரமாைவ நா� த$01க� 
ேபாகிேற�! கைதகளி� தா� அ�ப0ெய�லா� வ��... நீ T�க�மா! அவ�திகா, 
'ழ�ைதைய அ�கி� அைண�,1 ெகா$" ப"." அவைள அவ� T1கி1 க/0D� 
பNசைணயி� கிட�திய, இ�ேபா, நட�தா& ேபா� இ�1கிற,. 
 
     அவ�திகா த� உ�$ைடயான, உ4தியான ைககளா� அைண�,1 
ெகா$ட,�, அ�த ெவ�ைமயி� இத� பரவிய,� நிைனவி� உயி�1கிற,. 
 
     அ"�த சில நா/களி� அ�த� ெபாிய�மா, தனியாகேவ வ�தா�. ேதா/ட�தி� 
அவ�திகா, அவF1'� ெபா&கி$ண�தி� பா<� ேசா4� ஊ/01 
ெகா$0��தா�. 
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     ஆைட ம0�பி� இ��, ஏேதா ஓ� ஓைலயினா� �ைட�த சி4 ைபைய எ"�தா�. 
அ�த ஓைல�ைப நிைறய அவF1' மிக@� பி0�த ெவ$ெண-1 கனிக� இ��தன. 
 
     "ேசா4$ட பி� பழ�..." 
 
     தி�4 �08�� ?மகளி� இத=க�, க�ன�களிெல�லா� அ�த; ேசா4 
ஒ/0யி�1'�. 'ள�,�ப0யி� ைவ�, அவ� வாைய1 க*@வா�க�. அ�த1 
ெகா/ைடகைள8� க*@வா�. எ$ெண- தடவினா& ேபா�4 பளபளெவ�4, 
வ*வ*�பாக இ�1'�. 
 
     பிற' க�பாவிய தைரயி� அ�த விைதகைள ஒ� ேகாலமாக ைவ�பா�க�. 
அ�4� இ�த விைளயா/ைட ஆ"ைகயி�, ெபாிய�மா, வ$ண வ$ண; 
சி4மல�கைள� பறி�, வ�, விைத1ெகா/ைட வ0@1' உயிQ/0னா�. அழகிய 
தாமைர�? உ�வாயி��த,. �&களி� ?�தி��த ஊதா நிற; சி4 ?1கைள1 
ெகா$" வ�, அ�த� ெபாிய தாமைரைய உ�வா1கினா�. 
 
     அ�ேபா, திSெர�4 அவ� ேக/டா�, 
 
     "ெபாிய�மா? நீ�க� அர1கரா?" 
 
     அவ� ஒ� கண� திைக�த,� நிைனவி� உயி�1கிற,. 
 
     "அ�ப0 ஒ�4� கிைடயா, 'ழ�ைத! எ�லா�� மனித 'ல� தா�..." 
 
     "அர1க�கF1' நரமாமிச ஆைச வ�,, ேகாைர� ப&கF� 'Qர வ0வ�� வ�, 
வி"மா�. அ�ேபா, அவ�க� அழகான ெப$க� ேபா� வ�, 'ழ�ைதகைள� 
T1கி; ெச�4 ஒ0�, க0�,� தி�பா�களா�. 6ரைம இ�ைல 6ரைம, அவ� 
ெசா�னா�. அவFைடய அ�மா அ�ப0; ெசா�னாளா�. 6ரைம எ�கFட� 
விைளயா"வா�. மணி1க�ைல ேமேல ேபா/" கீேழ O�4 த/" த/"� வைர அ, 
கீேழ வராமD�1'�..." 
 
     "அ�ப0 எ�லா� இ�ைல 'ழ�ைத. ��� எ�ேபாேதா அ�ப0 மனித�கF� 
ஓநா-, �Dக� ேபா� ப&கFட� பிற�தி��பா�க�. ஏெனனி�, அ�ேபா, 
உணைவ; சைம�,; சா�பிட அவ�கF1'� ெதாியவி�ைல. பிற' மனித�க� 
அறிவா� எ�தைனேயா க&41 ெகா$" வி/டா�க�. தானிய�க�, ெந-, ேத�, 
பா� எ�லா� நம1'1 கிைட1கி�றன. அதனா�, யா�1'� அ�ப01 'Qர� வரா,. 
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ேவ4 ேவ4 வ0வ� எ"1க �0யா,. ேவட� ேபா/"1 ெகா$" நாடக� தா� 
ஆ"வா�க�. அ,@�, ெப$க� அர1கிய�க� வ0வ� மாறி 'ழ�ைதகைள� T1கி; 
ெச�4 தி�பெத�லா� �*� ெபா-. ஏ� ெதாி8மா?" 
 
     "ஏ�?..." 
 
     "அவ� ெபாியவளாவா�, அவைள ஒ� ந�ல மனித� தி�மண� ெச-, 
ெகா�வா�. அ�ேபா" இ��பா�க�. அ�ேபா, அவF� க��ப� தாி�பா�. அவ� 
வயி&றி� ஒ� 'ழ�ைத உயி�1'�. அவ� உலக� �*வைத8�, அ�பா-, தா- 
ேபா� நிைன�பா�..." 
 
     அவF1' நீாி� ெவ�ைமயி� உட� �*வ,� ஒ� பரவச; சிD��� பர@கிற,. 
 
     'அ�மா! உன1' நா� வயி&றி� இ�1'� ேபா,, இ�ப0 உணரவி�ைலயா? 
ஏ�? உலக� �*வைத8� தா�'� தா- ேபா�ற பாி@ வரவி�ைலயா? ஏ�? 
அதனா� தா� ?மியி� வி/டாேயா?...' 
 
     இ�ெனா� நாளி� நிைன@ உ�ள�திைரயி� ப0கிற,. 
 
     ஊ�மி, 6தா, 6ரைட, எ�ேலா�டJ� க$ணாO;சி ஆ0னா�க�. �திய ச$0 
அவ� க$கைள� ெபா�தி1 ெகா$0��தா�. 
 
     அ�ேபா,, ெபாிய�மா ேதா/ட�,1' வ�, வி/டா�. �ர/"; ெச��ெபாD 
ேக/ட,ேம, ச$0யி� பி0 தள��த,. 
 
     "இ�த ரா/சசி, இ�ப01 'ழ�ைதகைள வ�, வ�, ெக"1கிறா�. இவ� கபட� 
ம�ன�1'� ெதாியவி�ைல; மாதா@1'� ெதாியவி�ைல!..." எ�4 �K�K�,, 
உர�த 'ரD�, "அ0ேய 6ரமா? எ�லாைர8� உ�ேள B/0; ெச�! பனி1கா&4 
உட<1' ந�லத�ல. க$ட கா/"� பழ�கைள8� வா�கி1 ெகா�ளாதீ�க�!" 
எ�4 எ;சாி�தா�. 
 
     ஆனா� ெபாிய�மா தய�கவி�ைல. 
 
     "'ழ�ைதகளா, அ�ைத8ட� க$ணாO;சி விைளயா"றீ�களா? எ�ைன8� 
ேச�,1'�க�மா!" எ�4 அ�கி� வ�, அவைள� ப&றி 'னி�, உ;சி �க��, 
க$ேண4 கழி�தா�. 
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     ச$0ைய ேநராக� பா��,� ��னைக ெச-தா�. 
 
     "எ�ைன� பா��தா� பயமாக இ�1கிறதா? நா� அர1கி எ�ற பயமா? அ�ப0 
ஒ� தனி1'ல� இ�ைல தாேய! ெகா�4 தி�J� �D8� விஷ� க1'� பா��� Bட 
அர1க 'ல� இ�ைல; உயி�1'ல� நாெம�லா�� மனித�'ல�. ந�மிட�தி� 
'அர1க�, ேதவ�' எ�ற இர$" 'ல�கF� ஒளி�தி�1கி�றன. நா� பய�ப"� 
ேபா,, ேகாப�ப"� ேபா,, ெபாறாைம�ப"� ேபா,, ேபராைச ெகா�F� ேபா,, 
அ"�தவ�1'� தீ�' நிைன1'� ேபா,, நம1'� இ�1'� அர1க� 
ெவளிபப"வா�. ஆனா�, இ�ெனா�வ� ேதவ� ஒளி�தி�1கிறாேர, அவரா� இ�த 
அர1கைர� தைலயி� த/0 அட1கிவிட, அ�� அ,தா� ச�திய�, அ,தா� இ�ைச 
ெச-யாைம... இ�த ஆ8த�ைத அ�த அர1க�1' நிைன@4�தி, "சா�தமைட 
அர1கா, நீ8� ேதவராகி வி"வா-!" எ�4 அ�1கி வி"வா�..." எ�4 கைத ேபா� 
அ�த அ�ைம ெசா�<� ேபா,, அைவ அ�த ெமாழிகளாகேவ இ�1'�. 
 
     "அ�ப0யானா�, ந� உ�ேள இர$" ேப� எ�ேபா,� இ�1கிறா�களா?" 
 
     "ஆ� க$ேண! அர1க�1' நா� தீனி ேபா/டா� அவ� உாிைம ெப&4 வி"வா�. 
ெபாறாைம, இ�ைச, ேபராைச, 6யநல�, இெத�லா� அவ� தீனிக�. இதனா� நம1' 
மகி=;சிேய வரா,; சிாி1கேவ மா/ேடா�... T1க�தி� Bட ெக/ட கன@க� வ��... 
அதனா� அ�� ெப�க, யா�1'� தீ�' நிைன1காம�, 6யநல� பாரா/டாம� 
ம&றவ� ச�ேதாஷ� ெபாியதாக எ$ணினா�, அர1க� எ*�பேவ மா/டா�. உண@ 
இ�ைலெயனி� எ�ப0� தைல T1க �08�! 'ழ�ைதகேள, தி�ன வ�� �D Bட 
ச�திய�,1'1 க/"� ப"�; அ�பி� வ0வமா'�!" 
 
     "எ�ப0?..." 
 
     "ஒ� கைத ெசா�ல/"மா?" 
 
     "ெசா�<�க� ெபாிய�மா!" 
 
     "இ, கைத இ�ைல. உ$ைமயி� நட�த,தா�. 
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     ஒ� சமய� ஒ� �D1'� பசி�த,. அ�த� பசிைய� ேபா1கி1 ெகா�ள அத� 
க$கF1' ஒ� மி�க� Bட அக�படவி�ைல. பசியர1க� அத� உ�ேள 
எ*�பியதா� அத&'1 ேகாப�ைத�தா� தீனியா1க �0�த,. ஆ�திர�,ட� 
உ4மி1 ெகா$" வ�கிற,. அ�ேபா, ஆ&41கைர� �&றட�தி� ெவ�ைள 
ெவேளெர�4 ஒ� ப6 ேம-�, ெகா$0��த,. �D உடேன ஒேர எ*�� எ*�பி� 
பாய �ைன�த,. சாதாரணமாக யா�1'� அ�ேபா, எ�ன ேதா�4�?... அ;ச�... 
அ;ச� தா� ேதா�4�. ��ேப ெசா�ேனனி�ைலயா? அ;ச�� ஒ� வைகயி� 
அர1கJ1'1 ெகா0 பி01'� 'ண� தா�. அ, வ�தா� மன6 'ழ�பி� ேபா'�. 
நகர1 Bட� ெதாியா,. உடேன அழி@ தா�. �Dயி� வா-1'� ேபாவத&'� த�பி, 
ப6 ஓட �ய&சி ெச-யவி�ைல. மாறாக, நிைல�, ேநராக� �Dைய� பா��,, 
"ந$பேர!" எ�4 B�பி/ட,. "ெகாNச� நி�<�க�. நா� உம1' உணவாவதி� 
ஒ� தைட8� இ�ைல. நீ�க� உ�க� '/0கைள வி/", உண@ ேதட 
வ�தி�1கிறீ�க�. என1' உ�க� பசி உ�க� தாப� எ�லா� �ாிகிற,... எனேவ 
ஒேர ஒ� வி$ண�ப�" எ�4 இைறNசிய,. 
 
     "எ�ன அ,?" எ�4 �D உ4மி&4. 
 
     "ஆ&41' அ1கைரயி� எ� க�4 நி&கிற,. அ�ேக என1' உண@ 
கிைட1காததா�, அத&' ேவ$0ய பா� எ�னிட� 6ர1கவி�ைல. இ�த ஆ&ைற1 
கட�, வ�� வDைம அத� கா�கF1' இ�ைல. நா� இ�ேக வயிறார ேம-�, 
வி/" அ1கைர ெச�4 க�41'� பா� ெகா"1க ேவ$"�. அ, தானாக உண@ 
ெகா�F� வைரயி� அத&' உண\/0� பாவி�ப, தாயாகிய எ� கடைம. இ�த 
உலக�தி� ெப$ணாக� பிற�, தாயா'� ேப4 ெப&றவ� அைனவ�� இைத 
உண�வா�க�. இ�த� ?மிேய ந� அைனவ�1'� தா-. இ�த� ��ைல, தாவர 
உயி�கைள� த�, எ�கைள� பாD1கிறா�க�. ?;சி, �*, பறைவ, மா�, �தDய 
வில�'க� எ�லா�� அ�ப0 ஓ� அ�� வைளய�தி� இய�'கி�றன. எ� க�ைற 
நா� எ�ப0� பா�1கிேறேனா, அ�ப0ேய உ�கைள8� பா�1கிேற�. ஆதலா� 
நீ�க�, என1'1 ெகாNச� அவகாச� ெகா"�க�. நா� அ1கைர ெச�4, எ� 
க�41'� பாZ/0வி/" உ�களிட� வ�ேவ�... நீ�க� உ�க� பசிைய� 
ேபா1கி1 ெகா�ளலா�; '/0களி� பசிைய8� தீ�1கலா�" எ�ற, பசி. 
 
     அத&'� �D, "நீ நி;சயமாக� தி��பி வ�வா- எ�பைத நா� எ�ப0 
ந��ேவ�?..." எ�4 ேக/ட,. 
 
     "நீ�க� எ�ைன� ெதாட��, வ�, பா��க�. நி;சயமாக நா� வா1'� தவற 
மா/ேட�. இ, ச�திய�" எ�4 வா1'1 ெகா"�த, ப6. "இ�த உலைக வாழ 
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ைவ�பேத ச�திய� தா�. மைழ8�, கா&4�, ெவயி<�, ஆ4�, ப6ைம8� 
ச�திய�தினா� தா� நிைல1கி�றன. வான 2தியி� உதி1'� Lாிய� ச�திய�. 
ச�திய� ெச�தா� எ�லா� அழி8�. எ� க�41'� பா� ஊ/0வி/" நா� தி��பி 
வ�, உணவாவதா� அழி�, விட மா/ேட�. எ� க�4 அ�த ச�திய�தா� வள��. 
எனேவ எ�ைன ந���க�" எ�4 வா1'1 ெகா"�, வி/" அ1கைர ெச�ற, ப6. 
 
     �D, எ,@� ெச-ய இயலாம� நி�ற,. பாய �&ப/ட அத� அர1க ேவக� 
க/"�ப/" வி/ட,. அ1கைரயி� ப6, க�ைற �க��, ந1கி1 ெகா"�,� 
பாZ/0ய,. "'ழ�தா-, அ1கைரயி� ஒ� �Dயி� பசி தீ�1க நா� வா1'1 
ெகா"�,வி/" வ�தி�1கிேற�. ச&4 ேநர�தி� நா� இைரயாக� ேபாகிேற�. நீ 
ந�' பசியாறி, தானாக உண@ ேத01 ெகா�ள உ4தி ெகா�. ச�திய� தவறாம� 
வா=1ைகயி� க�ைண வ0வாக நி�" எ�4, அைத �க��, ஆசி Bறிவி/"� ப6 
�Dைய ேநா1கி ஆ4 கட�, வ�த,. 
 
     "�Dேய, எ�ைன உணவா1கி1 ெகா$" பசியா4�க�!" எ�ற,. �D உடேன, 
"ப6ேவ, நீ ச�திய�தி� வ0வ�. எ�J� கிள��த பசி அட�கி வி/ட,. பசி இ�லாத 
ேபா, நா� யாைர8� ெகா�ல மா/ேட�" எ�4 Bறிவி/" உடேன தி��பி 
வி/ட,. 
 
     "எ�ப0 கைத?" 
 
     அ�த1 கைத எ�,ைண உயி���ட� அவFைடய மனைத ஆ/ெகா$ட,! 
ப6வாக@� �Dயாக@�, சி�திர விைளயா/" விைளயா0யி�1கிறா�. ேகாசல 
அரச'மார� அ�த� பைழய வி�ைல ஒ0�, வி/டா� எ�ற ேசதி ேக/ட ேபா,, 
அ�த� �D தி��பி� ேபா- வி/டைத நிைன�,1 க$ணீ� ,ளி1க மகி=�தாேள!... 
 
     "ேதவி...! ம�ன� த�க� மாளிைக1' வ�ைக த�,�ளா�!" ப0களி� ேம�, 
?Nெச0கF1கிைடேய இ��, ெதாிவி�பவ�... ஜலைஜ. 
 
     அ�� மானி� மீ, பா-�, வி/டா& ேபா�ற '<1க<ட� அவ� 
எ*�தி�1கிறா�. 
-------------- 

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�    5555 
 
     நீாி� இ��, ெவளி வ�தவைள, ைக ப&றி அைழ�, வ�கிறா� அவ�திகா. 
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     'ம�ன� ேதா/ட�தி� வ�, ச�தி�பா� எ�றா�க�. இ�ேபா, மாளிைக எ�4 
இவ� ேசதி ெசா�கிறா�! எ�ன மாயேமா!' அவ�திகா, விைர�, B�தD� ஈர�ைத� 
ேபா1க ெம�Dய ப��தி� ,$0னா� ,ைட�, எ"1கிறா�. Tப��ைக கா/0, 
வாசைனக� ஏ&றி1 B�தைல; சி�கார� ெச-கிறா�. பி�ன� ேபாட �0யா,. 
ேம<� மகி=;சியாக இ�1'� ேநர� பி�ன� ேபாடலாகா,. நீ$" அட��, 
இ"��1'1 கீ= வ�� B�தைல ஈர� ஒ�தி ெவEேவறா1கி வி"வேத பிரயாச�. 
 
     ?மகேளா பரபர1கிறா�. "ேபா,� அவ�திகா, அ�ப0ேய �0�, வி"..." 
 
     ��,;சர�கைள; 6&றி ஒ�வா4 B�த� அல�கார� நிைறேவ4கிற,. 
"வனேதவிைய� ேபா� மல�;சர�கைள1 ைககளி<� க*�தி<� L/0 வி"கிேற�. 
கன�த ஆபரண�க� ேவ$டா�!" எ�4 அவ�திகா ேமனியி� மகர�த� ெபா0 Tவி, 
ப/டாைட1' ேம� மல�;சர�கைள� ெதா�க வி/" அழ' பா�1கிறா�. 
 
     அ�ேபா,, பணி�ெப$க� ெச$பக� ேதா/ட�தி� ப1க�, ப/"�,$" O0ய 
த/ட�கைள; 6ம�, ெச�வைத விமைல பா��, வி/" விைர�, வ�கிறா�. 
 
     "ேதவி! ம�ன� ெச$பக� ேதா/ட�,� ப1க� தா� ெச�கிறா� ேபா� 
இ�1கிற,. உண@� ெபா�/க�, கனி வைகக� எ�லா� அ�ேக ெகா$" 
ெச�கிறா�கேள?" 
 
     "நா� மாளிைக1ேக ெச�கிேற�. அ�ேக வ�தி�1கிறா� எ�4 தாேன இவ� 
ெசா�னா�?" 
 
     ?மக� வி"விெட�4 க� பாவிய பாைதயி� நட1கிறா�. மாளிைகயி� பி� 
வாச� ?�ப�தD� கீ= ம�ன� நி&கிறா�. ச&4 எ/ட, ஜலைஜ, சாமளி இ�வ�� 
நி&கி�றன�. 6லபா1 கிழவி ம�ன�1' வரேவ&� வாசக� ெசா�D ந"�'� 
'ரD� பா"கிறா�. 
 
     "ேகாசல 'மார�1' ம�கள�, 'வலய ேவ�த�1' ம�கள�, அர1க� 'ல� 
அழி�தவ�1' ம�கள�, அவனியாF� ம�ன�1' ம�கள�..." 
 
     அவைள8� அ�கி� இ��தி ஆர�தி எ"�,, க$ேண4 கழி�,, அ�த1 கிழவி 
சட�' ெச-கிறா�. 
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     ?மகF1' இெதா�4ேம உவ�பாக இ�ைல. ம�ன� எ�றா� இ�ப0யா? ஓ� 
அ�தர�க - ேந�;ெசா� உைர1க@� இடமி�லாத அர$மைன1 க/"�பா"க�!... 
 
     "ேதவி, நீராட� ேபாயி��தாயா?" 
 
     "அ,தா� ெதாிகிறேத?" எ�4 �க�தி� 6ண1க� கா/"கிறா�. "உ�க� அரச 
ெநறிக�, க/"�பா"க� எ�லா� அ�த அைவேயா" இ�1கலா�. ெசா�த 
மைனவி8ட� இர$" ேப;6� ேபச1 Bட இEவள@ விதிக� - வைர�ைறகளா?" 
 
     அவ� உர�த 'ரD� ேக/கவி�ைல. தைல 'னிகிறா�. ம�ன� அவ� ெம� 
கர�ைத� ப&4கிறா�... 
 
     "இர$" O�4 நா/களாக என1' இ�' வர ேவ$"� எ�4 உ�ள� 
வி��ப@�, இயலாதப0 அ<வ�க�. மகாராணி இ�த ம�னரான அ0யவைன 
ம�னி1க ேவ$"�..." 
 
     காேதா" ெசா�<� இEவா��ைதகளி� அவ� �க�தி� ெவ�ைம ஏ4கிற,. 
 
     "ெச$பக� ேதா/ட�,1'� ேபாகலாமா? உன1'� தா� அ�த1 'ள�தி� 
வ�திற�'� பறைவகைள அ�ன�கைள� பா�1க மிக@� பி01'ேம? நா� மகி=�த 
ேகாதாவாி1 கைர� ேதா/ட�கைள� ேபா� சர8 ஆ4 வைரயி<� ேதா�பாக, 
ேதா/ட�களாக அைம�, விடலா�. அேத மாதிாி ெபா-ைகக�, யாைன1 
'/0க�..." 
 
     "அரச காாிய� ப&றி� ேபைதயான என1' எ,@� ெதாியா,தா�... எ�றா<�, 
த�ைதயிட� அGபவ� ெப&ற O�த அைம;ச� பிரா�, 6ம�திர� கவனி1க 
மா/டாரா?..." 
 
     "ேதவி, அவாிட� நா� க&41 ெகா�ள ேவ$0ய பாட�க� இ�1கி�றனேவ. 
பதினா�' ஆ$"களி� ப�, மாத�க� தாேன உ�ைன வி/"� பிாி�, 
இ��ேத�?..." 
 
     'ப�, மாத�க� தவிர...' அ�த; ெசா� ெபா� ஊசியாக1 '�,கிற,. அவ�திகா 
அ�ேக நி&'� பணி�ெப$கைள 'றி�பாக ஜலைஜைய, விர/"கிறா�. "இ�ேபா, 



50 

 

எத&' நீ�க� ம�ன�1'� மகாராணி1'� இைடயி�! அவரவ� ேவைலைய� 
பா��க�!" 
 
     ?ைம1' ம�ன�ைடய ைக, ெதா/"ண�@, 'ளி�;சியாக இ�1கிற,. வழி ெந"க 
அவ� எைத8� பா�1கவி�ைல. ேபச@மி�ைல. கா/0� இ��த அ�த1 கால�தி�, 
வி�ைல8� அ�ைப8� 6ம�, திாி�தீ�க�. இ�ேபா, அரசா�க காாிய�... 
 
     ஒ� மனிதராக... சாதாரண மனிதாி� ஆசாபாச�க� உ�களிட� இ�ைலேயா? 
 
     மன,1'� O�1கமாக எ*� பா��கைள� ேபா� இEவினா1க� சீ4கி�றன. 
 
     அட�'... அட�'... அட�' மனேம!... அட�'! 
 
     ெம�Dய ப/"� ைத�த ேதா� காலணிகைள அவ� அணி�தி�1கிறா�. 
ெச$பக� ேதா/ட�தி� பறைவெயாDக� மிக இனிைமயாக1 ேக/கி�றன. ஒ� 
மகிழ மர� கிைளகைள 2சி1 ெகா$", 'நா� இ�ேக உ�க� பா/ட� ��பா/ட� 
கால�, ஆளாக இ�1கிேற�!' எ�4 த� பழ� ெப�ைமைய சா&றி1 ெகா$" 
அவ�கைள ஆசி�வதி�ப, ேபா� மல�கைள; ெசாாிகிற,. 
 
     "எ�ன வாசைன? இத&' ஏ� ெச$பக� ேதா/ட� எ�4 ெபய�?" எ�4 விய�, 
அத� அ0யி<�ள ேமைடயி� அவ� அம�கிறா�. 
 
     "அைத� ப&றி நாJ� ேக/ேட�. எ�க� Oதாைதய� ஒ� ெப$ைண 
வி��பினாரா�. அவ� இ�த மர�த0யி� தா� அவைள; ச�தி�பாரா�. 
மகி=�தி��பாரா�. அவ� க�@&4 மக�ேப4 ெபறாம� இற�, ேபானாளா�. 
அவ� ெபய� ெச$பகவ�D. அதனா� அவ� ெபயைர இ�த� ேதா/ட�,1' 
ைவ�,, ேம&ேக ெச$பக மல�க� ெசாாி8� மர�கைள ந/டாரா�..." 
 
     "அ�ப0யானா�, இ�த மர�த0யி�..." எ�4 ெசா�ல வ�பவ� நாைவ1 க0�,1 
ெகா�கிறா�. 
 
     ம�ன� அவ� ைகைய அ*�தமாக� ப&4கிறா�. 
 
     "பிாியமானவேள, நா� எ�ேபா,� ேபா� அ�ன� ெபா-ைக1'� ேபாேவா�. 
வ/ட வ0வ� ப0களி� அம��, பறைவகைள� பா��ேபா�..." 
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     அவ�க� அ�ேக வ�,, 6�த� ெச-, விாி��க� ேபாட�ப/ட இ�1ைக� 
ப0களி� அம��, ெகா�கி�றன�. 
 
     இதமான மNச� ெவயி� அவ�கF1'� ெபா� ப/"� ேபா��,கிற,. 
 
     ெவ�ைள அ�ன�க� உல@� அழைக� பா��,1 ெகா$ேட, ம�ன� அவ� 
கர�ைத� த� ம0யி� ைவ�,, அ�த� ெதா/"ண�ைவ அGபவி�தவாேற, 
"பிாியமானவேள, உ�ைன நா� மிக@� மகி=;சியாக ைவ�,1 ெகா�ள ேவ$"�. 
எ� கடைமைய நா� மற1கவி�ைல. இ�த வ�ச�தி� ெகா0ைய நீ உ�J� 
தா�'கிறா-. உன1' எ�த ஆைச இ��தா<� அைத நா� நிைறேவ&ற ேவ$"�. 
அ��1கினியவேள, காமQப�தி� இ��, வ�த ப/" வணிக�க� ெகா$" வ�த 
ஆைடக� மிக ந�றாக இ��தன. அ�ைனயிட� அJ�பி உன1'; ேச�1க; 
ெசா�ேன�. உன1'� பி0�ததா?" எ�4 ேக/கிறா�. 
 
     "உ�..." எ�4 ��,தி�1கிறா�. 
 
     மன61'�, இ�'� ேந��க� பாிமாற� இ�ைலயா எ�ற வினா உயி�1கிற,. 
ஒ� த�பி, ஒ� வானர�, ஒ� ேவட�... இ�ேபா, அ�ைன... அ�ைன 
ெசா�D�தா� இ�' எ� ஆவைல� தீ��, ைவ1க வ�தி�1கிறீ�? 
 
     "எ� மீ, ேகாபமா ேதவி?" ம�ன� தணி�, அவ� �கவாைய� த� ப1க� 
தி���ைகயி� எ�கி��ேதா அவ� வள��த த�த�மா அவ� ேதாளி� வ�, 
'�,கிற,. 
 
     "மகாராணி! மகாராஜா! மகாராணி1' ம�கள�!" 
 
     அவ� அைத1 ைகயிேல�தி இ�1ைகயி�, "மகாராணி! மகாராசாவிட� ேகாபி1க1 
Bடா,. ம�ன�... பாவ�" எ�4 '4�� ெச-கிற,. 
 
     அ�ேபா,, ஜலைஜ கனிகைள8�, உ$K� ப$ட�கைள8� அவ�க� அ�கி� 
ெகா$" ைவ1கிறா�. தா�?ல� த/"� வ�கிற,. 
 
     "ஜலஜா... ஜலஜா... ?ைன1க$K..." எ�4 கிளி� ேப6கிற,. 
 
     "சீ!" எ�4 அவ� விர/"கிறா�. 
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     ம�ன� அவைள அ�பா� ேபா'�ப0 ைசைக கா/"கிறா�. அவ� ெச�<�� 
கிளி8� பற�, ெச�கிற,. 
 
     "இ, ெபா�லாத கிளி..." 
 
     "ஏ�?" 
 
     "ந� இ�வ�1கிைடயி� '41கி"கிறேத?" 
 
     "��திசாD1கிளி. ஒ� நா� எ� �&ற�தி� இ, அ0ப/" வி*�த,. பா<� 
பழ�� ஊ/0 வள��, ேபச� பயி&4வி�ேத�. இ, இ�ேபா, ெசா�னைத; 
ெசா�<� கிளி�பி�ைளயாக இ�லாம� ஏேதேதா ெசா�கிற,. எ�ெக�ேகா 
ேக/டவ&ைறெய�லா� ேகாைவயாக அ"1'கிற,. ஆ;சாியமாக இ�1கிற,..." 
 
     "ெசா�ல� ேபானா� எ�லா உயி�கF1'� அைவ அைவ1'ாிய ெமாழிக� 
உ$". இைளய மாதாவி� தக�பனா�1' அ�,ைண ெமாழிகF� ெதாி8மா�. 
ஆனா� அவ&ைற ெவளியி� உைர�ப, அவ&றி� தனி உாிைமயி� மனித� 
தைலயி"வ, ேபா�4 '&றேம. அதனா� தா� எ�ேலா�� ஒ&4ைமயாக அவரவ� 
த�ம�ைத� பாD�, வாழ ேவ$"�. இ�ைலேய� ஆப�ைத விைளவி1'� எ�4 
ஆ�ேறா� எ;சாி�தி�1கிறா�க�..." 
 
     அவF1' அவ� ேப;சி� மகி=;சி ேதா�றவி�ைல. 
 
     அவரவ� த�ம� எ�றா� எ�ன? P�திாியJ1'1 ெகா�<� த�ம�, 
அ,தாேன?... எ� ைகைய� ப&றியி�1'� இ�த1 கர�, எளிேயாைர� பா,கா1'� 
ஆதர@1 கர� எ�4 ந��கிேற�. ஆனா� இ,, ெப$, வில�', மனித� எ�4 
பா'பா0�லாம� ெகா�4 'வி�தி�1கிற,. அர1க�கைள1 ெகா�<வ, தா� 
P�திாிய த�ம� எ�றா�, அ�த வ��ைற உயி� வாழ� ேதைவயா? எ� 'ல�,1' 
வ�� இ*1ைக� ேபா1கேவ அர1க� 'லமழி�ேத�... 
 
     இ�த; ெசா&க� மி�னலா- ேதா�ற, அவ� த� ெச�பN61 'ழ�� ஏறிய 
மல�1கர�கைள வி"வி�,1 ெகா�கிறா�. 
 
     அவ� ேபசாம� தைல 'னி�தி�1'� ேகால� அவ�1' உவ�பாக இ�1கா,. 
உ4�த/"�, உ4�த/"� எ�4 ெசEவித=கைள� பிாி1காமேல அம��தி�1கிறா�. 
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த/0� இ�1'� ப/"�,$ைட நீ1கிய,�, ெந- அ�ப�தி� மண� நாசியி� 
ஏ4கிற,. பாலைட1 க/0 தானிய மாவினா� ெச-த உ��� ப$ட�... 
 
     அ�ப� ,$ைட வி$" அவ� வாய�கி� ெகா$" வ�வா� எ�4 எதி�பா��, 
ஊட<1'� த�ைன; சி�தமா1கி1 ெகா�கிறா�. ஆனா� நட�த, ேவ4. 
 
     ஒ� பாலைட� ,$ைட எ"�, அவ� 'ள�தி� வி/ெடறிய, அைத நீ� 
ம/ட�,1' ேம� ஒ� மீ� வ�, கEவ �ய<ைகயி� ேமேல பற�தா& ேபா� வ�த 
ஒ� பறைவ அைத1 கEவி, அத� ெப/ைட1'1 ெகா$" ெச�ல ��கி மீைன 
எ"�, ேமேல ேபாட, அத� இைண இலாகவமாக அைத� ப&றி1 ெகா�கிற,. 
 
     ம�ன� கலகலெவ�4 சிாி1கிறா�. 
 
     ெப$ அ�ன� ��ேன ெச�ல, ஆ$ த� சிற'கைள ெம�ல நீாி� அ0�தா& 
ேபா� அதJட� உரசி1 ெகா$" ச�லாப� ெச-கிற,. ெப$ '�1ெக�4 நீாி� 
O=கி; சிறி, அ�பா� ெச�கிற,. மீ$"� ம�ன� ஒ� பாலைட� ,$ைட T1கி� 
ேபாட, ஒ� மீ� எ*�பி அ, ஒ� ெவ$ பறைவ1'� பDயாகிற,. 
 
     "... இ, எ�ன உயி� விைளயா/"? பாவ�!" 
 
     "... நீ ேபச ேவ$"� எ�4 தா� சீ$0ேன�. ேதவி1' எ� மீ, மிக@� 
அதிகமான ேகாப� எ�4 ெதாிகிற,. நா� எ�ன ெச-ய/"�? மீ$"� நா� 
நா/ைட வி/" உ�னிட� வரேவ$"மானா�, எ�ைன விட மா/டா�கேள?..." 
 
     "ஏ� இ�ப0 உயி�1 ெகாைல ெச-ய ேவ$"� பாலைடைய1 கா/0?" 
 
     "அ�ம�ம... நா� அ�த அ�ன�,1' உணவ�லேவா அளி�ேத�? சாி, 
பிாியமானவேள, எ�ைன� த$0�, வி"!" எ�4 அவ� ெசவிகேளா" Bறி 
அவைள� த� மா�பி� இ*�,; சா��தி1 ெகா�கிறா�. அவ� நாண�&ற �க�ைத 
அ�த மா�பி� பதி�,1 ெகா�கிறா�. ம�னாி� ெநNச� ,0�ைப அவளா� உணர 
�0கிற,. 
 
     "அ��1கினியவேள, என1' எ�ேபா,� உ� நிைன@தா�. நா� விழி�தி�1'� 
ேபா,�, உற�'� ேபா,�, அ<வ�களி� ஈ"ப/0�1'� ேபா,�, இ�த� ,0�� 
உ� ெபயைரேய உ/ெகா$" 6வாசி1கிற,. ேதவி, ேக�!..." 
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     "அ�ப0யானா�, அ�4 'உன1காக நா� அர1கைர ெவ�ல1 கட� கட�, 
வரவி�ைல' எ�4 ெசா�னெத�லா�..." 
 
     வா��ைதக� '�தி/" நி&கி�றன. 
 
     ஆனா� அவ� அ�த; ெசா&களா� அவ� இதய�ைத; 6/" அ1கினி '$ட�தி� 
இற1கினா<�, அவ� அவ� இதய� ேநா'�ப0யான ெசா�ல��கைள ெவளியா1க 
மா/டா�. 
 
     அவைள வள��த த�ைத Bறினாேர! "மகேள!... த�ைத தா- ெதாியாம� எ� 
ைகயி� வ�த உ� அழ'1'� 'ண�,1'� ப$� நல�கF1'� ேம�ைம8ட� 
உ�ைன ஏ&றி� ேபா&றி1 கா�பா&ற1 B0ய அரச 'மாரைன எ�ப0� ேத"ேவ� 
எ�4 கவைல ெகா$ேட�. ஆனா� சில விநா0களி� அ�த� ெப��கவைலைய� 
தீ��, ைவ�தா-. வி�D� கீ= �'�த பறைவ1 'N6 ெவளிேய பற�, வர 
இயலாம� தவி�த ேபா,, அநாயசமாக அைத உ� க�ைண1 கர�தா� T1கி, 
வி"வி�தா-. அ�த வி�ைல எ"�, நாேண&4பவேன உன1' மணாள� எ�4 
தீ�மானி�ேத�. வி6வாமி�திர மகாிஷி ைபய�கைள1 B/0 வ�தா�. ெசா�த மக�, 
வள��� மக�, த�பி ம1க� எ�ேலா�1'ேம மணமாைல நா� B0வி/ட,. தா--
த�ைத 'ல� ேகா�திர� ெதாியாத உ�ைன அேயா�தி ம�ன� ஏ&41 ெகா$டேத 
ெப�ைம1'ாிய ெசய�. இனி அவ� - உ� மணாளேன, தா-, த�ைத, '�, ெத-வ� 
எ�லா�மாகிறா�. அவ� இ�1'மிடேம உன1' ேமலான இட�..." எ�4 ெமாழி�த 
உைரக�... 
 
     எ�லா� இவேர... இவ� உடைம, அவ�. உடைம� ெபா��... இ�ேபா, அவ� 
வயி&றி� உ�வாகியி�1'� உயி�� அவ� உடைம. அவ� ெந&றிைய ெம�ல 
வ�01 ெகா$ட அவ�, "பிாிேய, உ� �க� ஏ� வா/ட �&றி�1கிற,?... உட� 
நலமி�ைலயா?" எ�4 ேக/கிறா�. 
 
     அவ� எைத; ெசா�வா�? 
 
     "இ�ைலேய?" 
 
     "உ�ைன1 காண ஒ� �னி வ�தி��தாராேம?..." 
 
     அவ� வி�/ெட�4 தைல T1'கிறா�. 
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     "6வாமி, அவைர� தா�க� பா��தீ�களா?" 
 
     "பா��ேத� எ�4 ெசா�லவி�ைலேய! யார�த �னிவ�? அ�த� ெபாியவைர 
நா� வ�, வண�கி நி&ேபேன? என1' ஏ� ெசா�D அJ�பவி�ைல? யா� ேதவி, 
அவ�?" 
 
     "தா�க� பா�1கவி�ைல எ�றா�, அவ� வ�தைத யா� த�களிட� 
ெதாிவி�தா�க�?..." 
 
     "ஒ� பணி�ெப$... O�த அ�ைனயி� மாளிைக� ெப$. இ�ேபா, Bட இ�ேக 
நி�றி��தாேள? அவ� தா� நா� வ�� ேபா, �னிவ� ஒ�வ� வ�தி��தா� எ�4 
ெதாிவி�தா�..." 
 
     "ஓ, பணி�ெப$க� இ, ேபா�ற ெச-திகைள1 Bட ம�னாிட� 
ெதாிவி�பா�களா?..." 
 
     "இ�ைல. அ�4 நா� ேக/ேட�, ேதவி நலமாக இ�1கிறாளா எ�4. அத&' 
அவ�, அவ� மகி=;சியாகேவ இ�1கிறா�. ேதா/ட�, மாமர�த0யி� ஒ� �னிவ� 
வ�தி�1கிறா�. அவைர உபசாி�,1 ெகா$0��தா� எ�றா�. என1' 
இ�ேபா,தா� நிைன@1' வ�த,, ேக/ேட�." 
 
     "... ஓ... அ�ப0யா? அவ� பா��தாேளா?" எ�4 அவ� ஆ4த� ெகா�கிறா�. 
 
     "�னி ம1க� எவராக இ��தா<�, வாயி� வழி வ�வா�க�. வரேவ&4 
உபசாி�பத&காக நாேன வ�, எதி� ெகா�ேவ�. இவ� யாேரா, என1'� ெதாியாம� 
ேபாயி&ேற எ�4 எ$ணிேன� ேதவி..." 
 
     இ�த� ேப;சி� எ�ன '�த�...? இவ� கபட ேவட� தாி�, வ�, கவ��, ெச�ற 
இல�ைக ம�னைன உபசாி�தைத; ெசா�D1 கா/"கிறாேரா?... 
 
     "6வாமி, இவ� �னி8ம�ல, தா�க� நிைன1'�ப0யான 'ல�தவ�ம�ல. 
ெப&றவ� �க� அறியாத எ�ைன எ� த�ைத ேமழி பி0�த ேபா, க$ெட"�த 
வன�தி� சி4வராக அ�த; ச�பவ�ைத� பா��தாரா�. ஒ&ைற நா$ யா= மீ/0 
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அ&�தமாக� பா"வா�. எ�ைன1 காண ேவத�ாி அர$மைன� ேதா/ட�,1' 
வ�வா�. பா/"� கைத8� ெசா�D� த�வா�. மகி=;சி8ட� அ�த இளைம� ப�வ� 
கழி�த,. எ�Jைடய 'ண�களி� ஏேதJ� நல�க� ப0�தி�1கி�றன எ�றா�, 
அ�த பி��மசாாியி� பழ1க� தா�. அவ� தா� எ�ைன1 காண வ�தி��தா�. 
ேவத�ாியி� எ� வள���� த�ைத8� இைதேய ெசா�D அைழ�தி�1கிறா�. 
'ம�னேர, நா� த�,வ� அறி�த வி�தகன�ல; கவி பா"� 'ரவJம�ல... இ�த1 
'ழ�ைதைய� பா�1க வ�ேத�; ேபாகிேற�. ம�ன� அைவயி� வ�, நி&க என1' 
எ�த �கா�தர�� இ�ைல' எ�பா�... இ�ேபா,� அைதேய ெசா�Dவி/"� 
ேபானா� அரேச!" 
 
     ம�ன� சில விநா0க� வாளாவி�1ைகயி� அவ� ேம<� ெதாட�கிறா�. 
"6வாமி, என1' ஓ� ஆைச உ$". அைத நிைறேவ&42�களா?" அவைள மா�ேபா" 
அைண�, B�தைல வ�0யப0, "பிாிேய, இ�த; சமய�தி� நி;சயமாக உ� 
ஆைசைய நிைறேவ&4ேவ�. அ�த �னி வ�1க�ைத அைழ�,, நா� 
ெப�ைம�ப"�,ேவ�. ேவ"வ�களாக@�, அ0ைமயி� ம1களாக@� இ��தவ�க�, 
ஆ�மாJபவ� ெப&4, வன�தி� வா*� ம1கF1ெக�லா� உபநயன� ெச-, 
ைவ1'� �னிவ� ஒ�வ� ப&றி நா� ேக�வி�ப/ட,$". அவ�கைள இ�' 
அைழ�, உலக ந�ைமகF1காக ெபாிய ேவ�வி நட�த ஏ&பா" ெச-ேவா�... சாியா 
ேதவி?" 
 
     "ேவ�வி நட�,வ,, த�க� சி�த�. ஆனா� எ� ஆைச அ,வ�ல, 6வாமி!" 
 
     "பி� எ�ன ஆைச? தய�காம� ெசா� ேதவி! இ�த அேயா�தி ம�ன�, உ� 
பிாிய நாயக�, உ� ேகாாி1ைகைய நிைறேவ&ற உலகி� எ�த Oைலயி� இ�1'� 
ெபா�ளாக இ��தா<� ெகா$" வ�வா�. ெசா� ேதவி!" 
 
     "உலகி� எ�த Oைல1'� தா�க� ெச�ல ேவ$டா� 6வாமி! நா� பதினா�' 
ஆ$"க� வனவாச� ெச-ேதா� ஆனா� நா� உதயமான இட�ைத இ�4 வைர 
தாிசி1கவி�ைல. ேவ"வ ம1க�, ம�ன�ட� பிற�தவ� ேபா� ேதாழைம 
கா/"கிறா�க�. ஆனா� நா� உதயமான இட�தி� இ��, ஒ� Oதா/0 இ�த 
பி��மசாாி; சி4வ�ட� எ�ைன1 காண வ�, அ�ைப� ெபாழிவா�. அ�த1 
கானக ம1களிைடேய ெச�4 நா� உறவாடவி�ைல. அ�த Oதா/0, மா�1க �னி 
ஆசிரம�தி� ெந"�கால� இ��தி�1கிறாரா�. எ�ைன இ�த அவ�திகா@1' ேம� 
தா-1'� தாயாக; சீரா/01 கைதக� ெசா�D விைளயா/"1 கா/0 மகி=வி�பா�. 
அவ� இ�ேபா, மிக@� நD�, �,ைமயி� தள��, நட1க �0யாம� 
இ�1கிறாரா�. அவைர; ெச�4 பா��,, இ�த அர$மைன மாளிைகயி� எ�Jட� 
அைழ�, வர ஆைச. ஆனா� அவ�� இ�த ந�த பி��மசாாி - �னிைய� ேபா� 
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அர$மைன1'� வர மா/டா�. எ�றா<�, ந� 'ல1 ெகா0ைய நா� 
தா�கியி�1'� இ�த ேநர�தி� நா� இ�வ�� ெச�4 பா��, அைழ�தா� வ�வா�. 
இ,தா� 6வாமி எ� ஆைச!" 
 
     "பிாிேய, நி;சயமாக உ� ஆைச நிைறேவ4�. விைரவி� உ� வி��ப�ைத நா� 
?��தி ெச-ேவ�..." 
------------- 

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�        6666    
 
     ம�ன� வா1'1 ெகா"�, வி/டா�. மகி=;சியி� ?ைமயி� உ�ள� சிறக0�,� 
பற1கிற,. ஏேதேதா எ$ண�களி<� க&பைனகளி<� அவ� அ�த மகி=;சிைய 
அGபவி1ைகயி� ம�ன� அ�த; ச�தி��1'� பிற' O�4 நா/களான பி�ன�� 
மாளிைகயி� உண@ ெகா�ள வரவி�ைல எ�ப, உ4�தவி�ைல. அத&'1 
காரண� உ$". அவ� தாவர உண@� தானிய� ப$ட�கைள8� உ$K� 
சீமா/0; அவேரா P�திாிய�1'ாிய ராஜச உணைவ உ$பவ�. கானக�தி� இ��த 
நா/களி�, இ�வ�1'� இ�த உண@� பழ1க�க� ெந�"�. அவேர மா� கறி 
சைம�, இைல� ெதா�ைனயி� ைவ�, அவைள உ$ண; ெசா�வா�. அவF1' 
வி��ப� இ�1கா,. பிற' ேத0� திாி�, அவF1காக மா�கனி ேத�கனி எ�4 
ெகா$" வ�வா�. 
 
     "நீ இ�த உணவி� மிக ெமD�, ேபானா-; த� மைனயாைள� பா,கா�,, 
அவF1' உண@ ேத01 ெகா"1க1 ைகயாலாகதாவ� எ�4 உ� த�ைத எ�ைன 
இக=வா�, ேதவி!" எ�பா�. 
 
     "எ� த�ைத நி;சயமாக அ�ப0; ெசா�ல மா/டா�. 'ல� ேகா�திர� ெதாியாத 
எ�ைன மன�வ�, ஏ&41 ெகா$S�. 'அ�த ந�றி� ெப�1ைக நீ எ�ேபா,� 
கா/ட ேவ$"�' எ�4 தா� என1' அறி@ைர Bறினா�" எ�4 ெசா�<� ேபா, 
நா த* த*1'�. இ�ேபா,� அ�த அறி@ைரைய எ$ணி1 கைர�தவா4, �&ற�தி� 
வ�தி�1'� பறைவகF1'� தானிய மணிகைள இைற1கிறா�. 
 
     "'ல'�... சதான�த� வ�கிறா�, ேதவி!..." 
 
     விமைலதா� அறிவி1கிறா�. 
 
     ேவத�ாி� த�ைதயி� 'ல'�... 
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     "இ�ேக வ�கிறாரா?" 
 
     "ெபாிய ராணி மாதாவி� அர$மைன� ப1க� ம�ன�, இைளயவ�, 
எ�ேலா�டJ� வ�, ெகா$0��தா�..." 
 
     அவ� மனசி� ெம�Dய சலன�க� ேதா�4கி�றன. அவ&ைற� தவி��பவ� 
ேபா�, சி4 சி4 '�விக� தானிய மணிகைள1 ெகா�தி உ$ப,�, வி�ெர�4 
?�ப�தD� ேம� பற�, ெச�வ,�, O1'ட� O1கா- உரசி; சரசமா"வ,� 
க$" அ�த1 கா/சிகளி� ஒ�றியி�1கிறா�. இ�' வ�� ஒEெவா� பறைவ 
இைண8� இவF1'� பாி;சயமான,. க*�தி� க4��� ��ளிக�, பிடாியி� 
சிவ��1 ேகால�, அ0வயி&றி� பN6 ெவ$ைம, பற1'� ேபா, ?;ச1கர� ேபா� 
ெதாி8� வ$ண1ேகால�... அைன�தி<� மன� பறி ெகா"�தி�1கிறா�. ஒ� 
வைகயி�, இ�த1 B/"; சிைற அர$மைன1 கிளி1', ெவளிேய ெச�4 வ�� 
இ�த� பறைவகளி� ேதாழைம மி'�த ஆ4த� த�கிற,... இைவ எ�ெக�ேக 
�/ைடயி/"1 'N6 ெபாாி1கி�றன எ�பைத ஆவ<ட� கவனி1கிறா�. தா8� 
த�ைத8மாக; சி/"1 '�விக� ஓ0 ஓ0 உண@ ெகா$" வ�, 'N6கF1' 
ஊ/"� ேபா, அவ&றி� B;ச� இ�ப வாாிதியாக; ெசவிகளி� வி*கி�றன. 
 
     அ�த1 'N6க�... இற' �ைள1காத 'N6கF1' வாேய உடலாக இ��ப, 
ேபா� ேதா�4கிற,... 
 
     இவ� ?�ப�தD� Oைலயி� இ�த உண\/"� கா/சியி� ஒ�றி இ�1ைகயி�, 
அவ�திகா வ�கிறா�. 
 
     "ேதவி, 'ல'� சதான�த� வ�தி�1கிறா�..." 
 
     ?ைம க$கைள� தி��பவி�ைல. 
 
     "]ம�த �B��த� 'றி�,1 ேக/க வ�தி��பதாக� ெதாிகிற,..." 
 
     அவ� �க�தி� ெவ�ைம பர@கிற,. 
 
     "அவ�திகா, ஆ$ பறைவ அைட1 கா1'மா?" 
 
     அவ�திகாவி� பா�ைவ அவைள ஊ"�@கிற,. 
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     "ெதாியவி�ைலேய ேதவி, ெப$கேள க�ைவ; 6ம1கிறா�க�. பறைவகளி<� 
ெப$ பறைவயி� உயி�;L/0� 'N6 ெவளிவ�மாக நிைன1கிேற�." 
 
     "மனித�கேளா" பறைவகைள ஒ�பிட ேவ$டா�. பறைவகைள ம/"� 
ேக/ேட�." 
 
     "ெதாிகிற,. மனித�, வில�', பறைவ எ�லா உயி�களி<� ஆ$ - ெப$ 
பிாி@க� ெபா,வானைவதாேன?" 
 
     "ஊ�வன ெவ�லா� ?மி1'� �/ைட ைவ1கி�றன. ?மி�தா- அைடகா�, 
உயி� ெகா"1கிறா�... இ�ைல...?" 
 
     "தா�க� ெசா�வ, சாிதா� ேதவி..." 
 
     அவF1' அ�ேபா, ெபாிய�மா நிைன@ வ�கிற,. 
 
     அவ� தளி�நைட பழ'� ப�வ�தி� அவ� அவைள� ேதாளி� ஏ&றி1 ெகா�வா�. 
மர�, ெச0, ெகா0க� எ�லாவ&ைற8� கா/01 கைத ெசா�வா�. ஒ� கைத... ?மி 
வானி� இ�1'� ந/ச�திர�ைத உ&4 உ&4� பா��,1 ெகா$0��த,. "நீ 
கீழிற�கி வர மா/டாயா?..." எ�4 ேக/ட,. ந/ச�திர�தா� எ�ப0 வர �08�? 
அ, கீேழ வ�தா� ?தல� ப&றி எாியாதா? ஆனா<� ந/ச�திர�,1', ?மி�தா-1' 
மகளாக அவ� ம0யி� தவழ ேவ$"� எ�4 ஆைச இ��த,. ந/ச�திர�தி� 
ேகாடாJ ேகா0 அK� ,களி� ஒ�4 அ�பா-1 'ளி��,, ?மி1'� இற�கிய,. 
?மி�தா- அழகிய ெப/01'� ெம�ைதயா- மாறினா�. அ�த� ?ைவ ஏ�தினா�. 
O�ேற �1கா� நாழிைகயி� ஓ� அழகிய 'ழ�ைத ெப/01'� உயி��த,. உ� 
த�ைத ெச-த தவ�தா�, நீ அவ� கர�தி� வ�தா-... 
 
     இ�த1 கைத அவF1' அ�ேபா, எEவள@ ெப�ைமயாக இ��த,? 
 
     இ�த� ெப�ைமகைள, ''ல� ேகா�திர� ெதாியாத' எ�4 ெசா�ைல� ேபா/" 
அவேர அழி�, வி/டா�!... 
 
     அரவ� ேக/கிற,. பணி�ெப$க� வாிைசகFட� வ�கிறா�க�. ?ைம, பாதசர� 
சி<�க, 6தான�தைர எதி�ெகா�ள; ெச�கிறா�. 
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     அவ� க$க� வ�தி��தவ�களி� ம�னைர� ேத"கிற,. இைளயவ�... 
ஊ�மியி� கணவ� தா� வண1க� ெதாிவி1கிறா�. அவ� த�ைதயி� 'ல'�@1'� 
பாத�கைள1 க*வி மல� Tவி வண�'கிறா�. உபசாி�, மாளிைக1'� அைழ�,; 
ெச�கிறா�. 
 
     "'ழ�தா-, ம�கள� உ$டாக/"�! நலமாக இ�1கிறாயா? தாயாக இ�1'� 
உ�ைன8�, உ� த�ைகயைர8� க$" வர, ]ம�த �B��த� ப&றி; ேசதி அறிய 
உ� த�ைத எ�ைன அJ�பி ைவ�தா�. �க� வா/டமாக இ�1கிறேத? உட<� 
உ�ள�� நலமாக இ�1கிறாயா, 'ழ�தா-? ம�ன�1' உ�ைன� ப&றிேய 
கவைல. எ�ைன1 'றி�பாக அத&ேக அJ�பி ைவ�தா�... இ�ேக அ�ைனயாி� 
அரவைண�பி� ம�னாி� அ�காைமயி� நீ இ�த வ�ச�,1கான மகைன� ெப&4� 
�க*� ெப�ைம8� அைடவா-. உன1' இனி ஒ� 'ைற8� வரா,..." 
 
     "வண1க�,ட� வழிப"கிேற�, '�ேவ. த�க� ஆசிகேள எ� ேப4. ம�னாிட� 
நா� உதி�த ேவதவதியா&41 கைர ?மி1' அைழ�,; ெச�4 அ�'�ள ம1கைள1 
க$", சில நா/க� த�கி வர ேவ$"� எ�4 ெசா�ேன�. ம�ன� விைரவி� 
எ�ைன அ�ெக�லா� அைழ�,; ெச�4 எ� வி��ப�ைத� ?��தி ெச-வதாக 
வா1களி�தி�1கிறா� 6வாமி!" 
 
     "உ� த�ைத ம�னாிட� ெதாிவி�ேப�. அவ� மகைள8� ம�மகைன8� 
வரேவ&க மிக@� மகி=;சி ெகா�வா�... உன1' அழகிய ப/டாைடகைள, 
ஆபரண�கைள, ராணி மாதா அJ�பி8�ளா�. வச�த விழா வ�கிறத�லவா?" 
 
     "ஊ�மிளா@� இைளயவ��, 6தா@�, மா$டவி8� Bட வச�த விழா@1' அ�' 
வ�வா�களா '�ேவ?" 
 
     ேக/"1 ெகா$ேட அ0ைமக� 6ம�, வ�த மர�ெப/0ைய இற1கி� 
ப/டாைடகைள8� ��,; சர�கைள8� விதவிதமான காதணிகைள8� ?மக� 
பா�1கிறா�. 
 
     தாமைரயி� இள நீல; சிவ�� வ$ண�தி� சாிைக1 ெகா0க� ஓ"� ப/டாைட 
மிகமிக ெம�ைமயான ,கி�... 
 
     அவ� ைகவிர�களா� அைத� ெதா/"� பா��,, "ேவத�ாி; சாDய� ெந-ததா 
6வாமி? மிக மிக அ�ைம...!" எ�4 விய1கிறா�. 
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     "ஆமா�; சீன�, சாவக�, �/பக� ஆகிய ெதாைலநா/" வணிகெர�லா� ந� 
ேவத�ாி; சாDயாி� இ�த1 ைகேந��திைய1 க$" விய1கி�றன�. இ�த ஆைட, 
தாயாக இ�1'� ?மகF1ெக�4 சிற�பாக ெந-ய�ப/ட,. ேவத�ாி� தி�மகளாக 
நீ வ�த நா/களி� இ��ேத அ�த நக�1' ஒ� �திய ெசழி��� ெப�ைம8� வ�, 
வி/ட,. தி�மக� ைம�தைர� ெப&4 எ"�,1 ெகா$" தாயாக அ�' 
வரேவ$"�. இ, த�ைதயி� ஆைச" சி4 �� விரD� ப/டா& ேபா� �க� 6��கி, 
உடேன அ, 6வ" ெதாியாம� மைறகிற,. "ேவத�ாியி� 6ரைம, வினைத, 
எ�ேலா�� நலமா 6வாமி? தாயா� எ�ப0 இ�1கிறா�க�? நா�க� விைளயா"� 
?�ேதா/ட�தி�, ஒ� பவள ம�Dைக மர� இ�1'ேம? அ, இ�ன�� ந�றாக 
இ�1கிறதா?" அத� மல�க� ந�ளிரவி� ?�,� ேதா/டெம�'� வாசைன பர�பி, 
சாளர�தி� ஊேட வ�, எ�னிட� ெகாN6�. அ�த மல�கைள நா� ெகா$" நா� 
ேகா�, ைவ�ேப�. பவள; சர/0� ��,1 ேகா�தா& ேபா� B�� B�பாக அ�த 
மல�க� இ�1'�. "ஏ� வாைய O01 ெகா$0�1கிறா-? இதழக&றி; சிாி1க 
மா/டாயா?" எ�4 ேப6வா�. அ�த மர�தி� ?;சிற�� அ,... 'ல'� க$களி� நீ� 
ம�க, அவ� உ;சிைய வ�0 ஆசி�வதி1கிறா�. "'ழ�தா-, அ�த மர�� உ�னிட� 
த� அ�ைப� ெதாிவி1கிற,. உ�ைன உ� ைம�த�ட� வரேவ&க1 
கா�தி�1கிற,?" எ�4 ெதாிவி1கிறா�. 
 
     அவ� மீ$"� பணி�, எ*கிறா�. 
 
     அவ�கைள� பி� ெதாட��, ேதா/ட� வைரயி<� ெச�கிறா�. 
 
     ச&4 �� வைர ெந�மணிகைள1 ெகா�தி1 ெகா$" ஆரவாாி�த '�விக� 
இ�ைல! ெபா*, சா8� ேநர�. �&றட�தி� ெம�ல0க� ேதாய நட�, மரேமைட1' 
வ�கிறா�. 
 
     கிளி பற�, வ�, அவ� ேதா�களி� அம�கிற,. 
 
     "த�த�மா?..." எ�4 ைகயிேல�தி1 ெகாN6கிறா�. 
 
     "ம�ன�... ம�ன�..." 
 
     "ெபா- ெசா�லாேத? ம�ன� எ�ேக வ�கிறா�? அவ� தா� வ�வைத மற�, 
ேபானாேர? ம�னாதி ம�ன�... அ�த��ர�ைத1 க$ணா<� பா�1க ேநரமி�ைல?" 
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     அ�த� ெபா�லாத கிளி வி�ெர�4 பற�, ெச�4 ெகா0 பட��த �த� ஒ�றி� 
அம��, ெகா�கிற,. ெகாEைவ1 கனிகF� இைலகFமா- உ�ள 6வ� ேபா�ற 
�த�. அவ� எ*�, ெச�கிறா�. கிளியி� O1'1'� ெகாEைவ1 கனிகF1'� 
ேவ4பா" ெதாியவி�ைல. ஒ� கனிைய1 ெகா�தி உ$Kகிற,. 
 
     "த�த�மா? நீ8� ேகாபி1கிறாயா? நீ ெபா- ெசா�லவி�ைல. வா?" கிளி 
ம4ப08� அவ� ேதாளி� வ�, அம�கிற,. 
 
     "சாி... ம�ன� எ�ேக? பா��தாயா?" 
 
     "ம�ன�... ஜலஜா..." 
 
     "எ�ன உளற�? ஜலஜாவா?" எ�4 அவ� அத/"கிறா�. 
 
     "ஆ�. நா� பா��ேத�. ஜலஜா ம�ன�..." 
 
     "எ�ேக? நீ ம/"� ெபா- ெசா�னா�...?" 
 
     அ, ெம�ல� பற�ப,� அவ� ேதாளி� அம�வ,மாக அைழ�,; ெச�கிற,. 
 
     இன� ெதாியாத மனெவ*;சியி� படபட�� உ$டாகிற,. ெசவிக� '�ெப�4 
அைட�ப, ேபா� இ�1கிற,. 
 
     ம�Dைக� ப�தD� ப1க� ஓ� இள�கத�ப மர� நி&கிற,. அத� கிைளகளி� 
பறைவக� அவ� வர@1'1 க/0ய� B4பைவ ேபா� கா;O;ெச�4 
க�,கி�றன. கீெழ�லா� உதி��த மல�க�... பறைவ எ;ச�க�... ச�'க�... அ�ேக 
சிவ�பாக ெவ&றிைல� த�பல� எ;சி�... யாேரா ,�பியி�1க ேவ$"�. 6�த� 
ெச-ய�படாம� இ�1கிற,. இ�த இளமர� �திய,. ம�Dைக� ப�த� பைழய,... 
"இ�ேக தா�..." 
 
     "இளவரசரா?..." 
 
     "ம�ன� உமி=�த,. அவ� ெகா$" வ�, இ�ேக ெகா/0னா�." 
 
     அ�த1 கிளிைய� ப&றி அத/ட� ,01கிறா�. 
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     ஆனா�, கிளி அவF1' மி'�த ெந�1க�. 
 
     "த�த�மா, ம�ன� உண@1 Bட�,1' வ�தி�1கிறாரா, பா�?" எ�பா�. 
 
     அ, பா��, வ�, ெசா�<�. 
 
     ெகா< ம$டப�தி� ம�ன� இ�1கிறாரா, யா� யா� வ�, பா�1கிறா�க� எ�4 
வ�, ெசா�<�. 
 
     ம�ன� தனியாக இ��தா� அ, சிறக0�,� பற�, வ�, காேதா" இைழ8�. 
அவ� ைகயிேல�தி இத� ெச-வா�. அத&'� ெப�ைம பி0படா,. சிறக0�,� 
பற�, வ�, சில நா/களி� அவ� ம0யி� வ�, இற�'�. உடேன அவ� ப&ற 
�0யாத உயர�தி� ேபா-1 '�,�. O1ைக வைள�, அழ' பா��,1 ெகா�F�. 
சிற'க� உ�ப, ?ாி�ப, ேபா� கா/"�. 
 
     "ஓேகா? ம�ன� உ�ைன1 ைகயிெல"�,1 ெகாNசினாரா? சாி, நீ அ�ேகேய 
இ��, ெகா�! வரேவ$டா� த�த�மா!" எ�பா�. "ஏ� உ�கF1'1 ேகாப� 
வ�கிற,, ராணிய�மா? நானா அவ� ேதாளிேலா ம0யிேலா ெச�றம��ேத�? எ� 
அ�ைம� ேதாழி1' நா� தீ�' ெச-ேவனா? அவ� தா� ைகைய 2சி எ�ைன� 
ப&றினா�. என1' ஒேர..." எ�4 நாணி1ேகாK�. 
 
     "சாி, சாி, இ�' நீ நாடக� ந01காேத, பிற' எ�ன நட�த, ெசா�?" 
 
     "நாடக� ந01காேத எ�4 ெசா�D வி/"1 கைத ேக/கிறீ�கேள? நா� கைதயா 
ெசா�கிேற�?" 
 
     "சாி இ�ைல, பிற' எ�ன நட�த,?" 
 
     "எ�ன நட�த,? என1'; ெசா�ல ெவ/கமாக இ�1கிற,." 
 
     "சாி, ெசா�ல ேவ$டா�, ேபா- வி"!" 
 
     "நீ எ�ைன1 ைகயி� எ"�,, க�ன�ேதா" இைழய வி". அவ� எ�ன 
ெசா�னா� எ�4 ெசா�ேவ�." 
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     "த�த�மா, நீ சாகச1காாி. உ�ைன இனி B/0� தா� அைட1க ேவ$"�." 
 
     "உ1'�... B/0� என1' ஏ, இட�? அ,தா� ஏ&ெகனேவ ம�ன� 
இ�1கிறாேர?" 
 
     "நீ ெரா�ப� ெபா�லாதவ�. உன1' வா- அதிகமாகி வி/ட,. ம�னைர நானா 
B/"1'� அைட�தி�1கிேற�?" 
 
     "ஆமா�. இ�ெக�லா� அ�ப0�தா� ெசா�கிறா�க�. அ�த��ர வி"தி எ�4 
ஒ�4 இ��பைதேய அவ� அறியவி�ைலயா�. இத&'� எ�த ம�ன� 
பர�பைரயி<� இ�ப0 ஒேர ப�தினி எ�4 இ��ததி�ைலயா�!" 
 
     "ஓேகா!" எ�4 ேக/'� ேபா, ெபா-1 ேகாப� வ�தா<� உ�ள�தி� ெப�ைம 
,F��ேம?... 
 
     இ�ேபா,? 
 
     அவ� பறைவ எ;ச�க�, அ6�த�கைள� ெபா�/ப"�தாம� அ�' நி&கிறா�... 
கடலைலேய ஓ-�, வி/டா& ேபா�ற அைமதி நில@கிற,. கிளிைய1 ைகயி� 
எ"�, அத� ேமனிைய� தடவி1 ெகா"1கிறா�. 
 
     "த�த�மா, எ�ன நட�தெத�4 ெசா�ல மா/டாயா? ஜலஜா அவைர� 
தனிைமயி� ச�தி�தாளா, இ�'? பறைவக� எ;சமி/டனவா? அவ� ெவ&றிைல� 
த�பல�ைத� ,�பி வி/"� ேபானாரா?" 
 
     "�தD� ம�ன� ம/"ேம இ�' கவைல8ட� இ��தா�. அவ� ைகயி� ஓ� 
அ"1' ம�Dைக இ��த,... ஒEேவா� இதழாக எ"�,� ேபா/"1 
ெகா$0��தா�..." 
 
     ?ைமயி� உயி� நர�பி� �� '�தியி/டா& ேபா� ,0�� ஏ&ப"கிற,. 
வல1க$ ,01கிற,; இதேழார�க� ,01கி�றன. 
 
     "அ�ேபா,தா� அவ�... ஜலஜா ?ைன1க$ வ�த,..." ?ைம ,0��� 
ெதாியாமD�1க வல1ைகயா� அ�த1 க$ைண O01 ெகா�கிறா�. அர1க� ேகா� 
சிைறயி� இ��, மீ$ட மகி=;சியி� ம�னைர� பா�1க� ேபாகிேறா� எ�ற ெச-தி 



65 

 

வ�த,� அ�த அர1க� 'ல Oதா/0 அவைள அ�வியி� நீராட; ெச-,, எ�ப0 
எ�லா� அல�காி�தா�? ��தாைட ெகாண��, அணிவி�தா�, இள� ப;ைச நிற�. 
அ�ேபா,... இ�ப0�தா� இ��த,. வல1க$ ,0�த,. "இ, ஆன�தமி�ைலய0 
ெப$ேண, உ� �� ெந���1 '$ட� இ�1கிற,..." எ�4 அறிவி�த Lசக�... 
க$களி� நீ� ேகா1கிற,. த�த�மாைவ எ"�,1 க�ன�ேதா" இைழய வி/"1 
ெகா�கிறா�. க$ணீ�� ,ளி அத� சிறகி� ப"கிற,. "மகாராணி, அெத�லா� 
நட1கா,. B/"1 கதைவ ெடா1 ெடா1 ெக�4 த/0னா� திற1'மா? B/0� 
இட� கிைட1கா,. ஆனா�... அ, வ��தமி�ைல. அவ� அவT4 ேபசினா�. 
?ைன... ெப&றவரா� ம41க�ப/", 'ல� ேகா�திர� அறியாதவF1காக ம�ன� 
வ��த�படலாமா? அ�ப0 உய�'ல ம�ைகயாக இ��தா� அர1க� ேவ�தJட� 
ேதாி� ெச�4 இற�'� வைர உயி� தாி�தி��பாளா? தா�க� பா�1'� ேபா, 
அ�றல��த மலராக ஆபரண�க� L0 வ�தி��பாளா? அவ� உய� 'ல ம�ைகயாக 
இ��தா� உ�கFட� கானக� ஏகி, அ�'� உ�கF1'� இைளயவ�1'� 
அவைள� பா,கா1'� ெப�N6ைமைய ைவ�தி��பாளா? இ�ேகேய த�கி ஊைன 
ஒ"1கி� தவமிய&றியி��பா�." 
 
     "'...6வாமி, த�கைளேய நிைன�, ஊJற1க� வி/"� பி�தியாேன�. தா�க� 
எ�ைன ம4�தா� நா� உயி��தியாக� ெச-வைத� தவிர ேவ4 வழியி�ைல...' 
எ�4 அவ� கா�களி� 2=�தா�." 
 
     ?மக� ந"ந"�கி� ேபாகிறா�. 
 
     கானக�தி� O1க4ப/டவ� நிைன@ வ�கிற,. அ�நா� இவ�க� ைகயி� 
ஆ8த� இ��த,. Bரான க�, வி�... அ��... 
 
     மாளிைகயி� ஆ8த� தாி�த பைடக� இ�1'�... எனேவ அவேர ெகா"N 
ெசய�களி� ஈ"ப/0�1க மா/டாராக இ�1'�. 
 
     "த�த�மா? எ�ன நட�த,?..." 
 
     "ஒ�4� நட1கவி�ைல. எ*�, ேபா-வி/டா�." 
 
     "அவ�..." 
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     "அவ� ��ஷ�, அ�த� ,ணி ெவF�பவ� அவைள� ேத0 வ�தா�. ைநய� 
�ைட�தா�. அவ� ,�பிய எ;சி�..." 
 
     அைமதி Bடவி�ைல. 
 
     "த�த�மா, நீ ந�ல ெச-தி ெகா$" வ�வா-. இ�ேபா, நீ என1'� ேதாழியாக 
இ�ைல...!" 
 
     "இ, ந�ல ேசதி மகாராணி. ம�னாி� இதய�தி� உ�கைள� தவிர ேவ4 
எவ�1'� இடமி�ைல!" 
 
     கிளி பற�, ெச�கிற,. 
----------- 

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�        7777    
 
     "மகேள, நா� அதிகாைல ேநர�தி� கிள�பி, ேகா�கி ஊ&41'; ெச�கிேறா�. 
ராணி மாதா1க� அ�ேக உ�கF1' வனவி��, ஏ&பா" ெச-தி�1கிறா�க�. 
ேதைவயான ெபா�/க� எ�லா� அ�ேக ெகா$" ெச�கிறா�க� பணியாள�..." 
 
     அவF1' உ&சாக� �கி=1கிற,. 
 
     "யா�? ெபாிய�ைனயா? ம�ன�� வ�கிறாரா?" 
 
     "ெபாிய மாதா ெசா�னதாக� ெதாியவி�ைல. இைளய மாதாவி� ஏ&பா"தா�. 
6மி�ரா ேதவிய�ைம8� வ�கிறா�க�. தா�க�, இளவரசி ஊ�மிளா, 6தா, 
எ�ேலா�டJ� பணி�ெப$க�, ஏவல�, பா,காவலாக வி�ேல�தி மிக இைளய 
'மார�, ச��1ன� எ�ேலா�� ெச�கிேறா�..." எ*�பிய உ&சாக� ச�ெப�4 
வ0�, ேபாகிற,. 
 
     "அவ�திகா? என1காக நீ ஓ� உதவி ெச-வாயா?" 
 
     "நீ�க� மகாராணி, உ�கF1'� பாZ/"� பா1கிய�ைத1 ெகா"�,, எ�ைன 
இ�4� பா,கா�,, சிகர�தி� ைவ1கிறீ�க�. எ�னிட� நீ�க� உதவி எ�4 
ேகாரலாமா, ேதவி? ஆைணயி"�க�!" 
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     "அ�த� பணி�ெப$ைண... அவ� தா�, ?ைன1க$ணி, அவைள இரகசியமாக 
எ�னிட� B/0 வா, யா�1'� ெதாிய1Bடா,. ஏெனனி� ம�னாி� மீ, எ�த1 
கள�க�தி� நிழ<� ப0யலாகா,. ஊ�மி, 6தா, மாதா1க�, யா� ெசவிகF1'� 
அரச� �ரசலாக1 Bட� ேபா-விட1 Bடா,, அவ�திகா!" அவ� சிறி, ேநர� 
ேபசவி�ைல. 
 
     "நா� ேக/கிேற�, ெவ&றிைல ம0�,1 ெகா"1க, கவாி 2ச, உைடக� எ"�,� 
தர, உண@ ெகா$" ைவ1க, ம�ன� இளவரச� மாளிைககளி� பணி�ெப$க� 
எத&'? ேவ$"மானா� தீபேம&றி வி/"� ேபாக/"�. ஆடவேர பணியாளனாக 
இ�1கலாேம?" 
 
     "மகாராணி இ�த1 க��ைத ராணி மாதா - ஏ� ம�னாிடேம ெசா�லலாேம?" 
 
     "அ�த��ர1 கிளிகF1' வி"தைல எ�4 ெசா�கிறா�க�. இ,@� ஒ�வைக 
அ0ைம�தன� தாேன?... அவ�திகா அ�4 'ள1கைரயி� ச�தி�த பிற', ம�ன� 
எ�ைன1 காண வரவி�ைல. உண@ ம$டப�தி� பா��,� பாராம<� ேபா- 
வி"கிறா�. நாேன இ�4, அ�, பாிமாறிேன�. நிமி��, பா��, வி/", "நீ எத&' 
இ�த� பணி எ�லா� ெச-ய ேவ$"�? நீ ேபா- ஓ-@ ெகா�" எ�றா�. என1'... 
,யர�... ெசா�<� ேபாேத ெநN6 �/"கிற,. இ�ப0 அவ� ��� 
இ��தேதயி�ைல. அவ�திகா... ம�ன� ப�தைர மா&4� த�க�. அ�ப08� எ� 
மன� அைலபா-கிற,. எ� மாமியா� எ�,ைண ெபா4ைம கா�, இ��பா�க�? 
அர1க ேவ�தனி� ப/ட�, ராணிைய நிைன�,� பா�1கிேற�. அ�தைன� 
ெப$கF� ம�கல�க� இழ�,, கா�பாாி�லாம� அழி�தா�க�. ம�னனி� 2ரதீர 
பரா1கிரம�க� எ�லா� ஒ�4மி�லாம� ஆயி&4. எ� மாம�, ச1கரவ��தி� 
ெப�மாJ1' இ�தைகய இ4தி ேந��தி�1'மா? ஒேர மைனவியாக 
இ��தி��தா�...?" 
 
     அவ�திகா, இவ� ெநNைச நீவி இத� ெச-கிறா�. 
 
     "ஆ4த� ெகா�F�க� மகாராணி, ஒ� உயிைர உ�கF� தா�'� இ�த 
ேநர�தி� இ�தைகய 2$ கவைலகF1' இட� ெகா"1கலாகா,. கிளி ெசா�ன 
ெச-திக� ெவ4� அப�த�. தா�க� அத&'� பாZ/0, ெமாழி ெசா�D� 
பழ1கினீ�க�. ெச�ற பிறவியி� அ, த�திர1கார நாியாக இ��தி�1'�. எ�ன 
ேப;6� திறைம இ��தா<�, அத&' ந�ைம� ேபா� அறி@ ஏ,? வி"�க�! அ, 
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உ�கைள1 கி$0 விைளயா"கிற," எ�4 அவ�திகா எ�,ைண ஆ4த� 
ெமாழி�,� சNசல ேமக�க� அகலவி�ைல. 
 
     க�@&ற மகளிைர மகி=;சியாக ைவ�தி�1க ேவ$"� எ�ற ேநா1கி� ேகா�கி 
ஊ&4� ப1க� வனவி��,1' ஏ&பா" ெச-தி�1கிறா�க�. ?மிஜா இ,நா� 
வைரயி<� இ�த இட�ைத� பா��தி�1கவி�ைல. ேவத�ாி�ப1க� உ�ள 
ெவ�நீQ&4க� அவF1'� ெதாி8�. "ெகாதி1'� நீேர வ��. இ�ேக அ�ப0 
இ�1'மா?" 
 
     "ெதாியா, மகாராணி, ெசா�D1 ேக/ட,தா�..." 
 
     "பதினா�' ஆ$"க� இ�த மாளிைக அ0ைமயாக நீ எ�ன ெச-தா-?" 
 
     "உ$Kகிேறா�; உற�'கிேறா�; O;6 வி"கிேறா�. அ�ப0 ஒ� வா=@. 
இைளய மாதா, ேககய ராணி, எ�தைன கைலக� ெதாி�தவ�? C� C&பதிD��,, 
வ$ண� ெபா0க� தயாாி�ப, வைர அ�தைனயி<� வ�லவ�. அவ�1'� தா� 
ராணிமாதா எ�ற எ$ணேம கிைடயா,. அவாி�ைல எ�றா�, நாJ� எ�ேகா 
வழிதவறிய தா-� ப6வாக; ெச�4 மா$0��ேப�!..." 
 
     ேவத�ாிைய; சா��த இட�க�, '�4 ேபா<� ேம" ப�ள�கFமாக இ�1'�. 
இ�த இட�க� அ�ப0 இ�ைல. 2ர�க� காைள வ$0கைள ஓ/01 ெகா$" 
வ�கிறா�க�. அதி� பணி�ெப$க�, ஆட� பாட� க�விக� இ�1கி�றன. ஒ� 
சிவிைகயி� ?ைம8� ஊ�மி8� அம��தி�1கி�றன�. இ�ெனா�றி�, 6தா@�, 
6ம�திராேதவி8� அம��,�ளன�. இ�ெனா� ராணிமாதா, 6ரைம8ட� ேவெறா� 
சிவிைகயி� பயண� ெச-கிறா�. சில காவ� 2ர� ெதாடர, ேதாி� ச��1ன� பி�ேன 
வ�கிறா�. 
 
     சிவிைக 6ம�ேபாாி� ஆஹீ�... ஆஹீ� எ�ற ஒD அவ� ெசவிகளி� வி*கி�றன. 
மா/" வ$0� பலைகயி� பணி�ெப$க� ஏேதேதா ேபசி வ�கிறா�க� எ�4 
�ாிகிற,. சாமளியி� சிாி�ெபாD ேக/கிற,. இ�த� ப/டாள�தி� ஜலைஜ இட� 
ெபறவி�ைல. O�த மகாராணி8� இ�ைல. ]ம�த ைவபவ�,1' ஏ&பா"க� 
ெச-கி�றனரா�. 
 
     உட� இ�1'� ஊ�மி இ�ேபா, வா- O0 ெமௗனியாக இ�1கிறா�. க$கைள 
O01 ெகா$" உ/கா��தப0ேய உற�'கிறா�... 
 
     அதிகாைலயி� யா� எ*�தி��பா�க�? 
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     கா/" வழியி� ெச�<� ேபா, ?ைம, திைர;சீைலைய ஒ,1கி� பா�1கிறா�. 
கா/"1ேக ஒ� வாசைன உ$". மர�களி� மண�, ODைககளி� மண�. 
வனவில�'க� எதி��படாத வ$ண� ஊ,'ழலா� ஊதி1 ெகா$"�, த�ப/ைட 
ெகா/01 ெகா$"� பணியா/க� ெச�ல, அைச�, அைச�, சிவிைகயி� ெச�வ, 
ஊ�மி1' மகி=;சியாக இ�1கிற,. க$கைள விழி�,1 ெகா$" ப�ல1'� 
T1கிகளி� O;61ேக&ப தாள� த/"கிறா�. 'ம�ன�� இைளயவ�� வ�தி��தா� 
எEவள@ ந�றாக இ��தி�1'�? எ�ேபா, பா��தா<� எ�னதா� 
அரசா�கேமா!... மா$டவி வர1Bடாதா? அவ� மகா தப!வி ேபா� 
இ�ேபா,தா�, விரத�, தான�, தவ� எ�4 ைம�,னைர� பிாியாம� இ�1க வழி 
ேத01 ெகா�வா�, அவ�க� இ/ட பணிைய; ெச-பவ�!...' 
 
     "இ,@� ஒ� வித�தி� 6தா@1' ந�ல ேபறாக வா-�தி�1கிற,..." 
 
     ?ைம எ,@� ேபசவி�ைல. 
 
     "எ�ேபா, பா��தா<� எ�ன�மா ேயாசைன? ேபசாம� நா� ராணிமாதா@ட� 
உ/கா��தி�1கலா�..." 
 
     சிK�கF� சீ$ட<மாக அவ� ெதாடர, பயண�தி� இ4தி1 க/ட� வ�� 
ேபா,, �&பக� ேநரமாகிற,. 
 
     அவ�கைள வரேவ&க ேவ"வ� ெப$க� ேதJ� மீJ� காணி1ைக� 
ெபா�/களாக1 ெகா$" வ�கிறா�க�. கா/"� �&களா� ேவய�ப/ட 
தா=வைரகளி� அவ�க� அமர இ�1ைகக� தயாராக இ�1கி�றன. அரச'ல� 
ெப$க� அமர@�, இைள�பாற@�, விைளயா0 மகிழ@� ஆட� பாட�களி� 
ஈ"பட@�, கானக� ஒ*�' ெச-ய�ப/ட இட�,1' ெவ' அ�கி� தா� ேகா�க� 
ேபா� ெச,1க�ப/ட பாைற வைளவி� இ��, ஊ&4 ெவளி�ப"கிற,. நீ� 
இதமான, மிதமான L/"ட� ெப�கி வ�, அ�கி<�ள தாமைர வ0விலான 
ெச-'ள�ைத நிைற1கிற,. 
 
     ச&4 எ/ட ெப�� வி*,கைள ஊ�றி1 ெகா$" கண1கிட �0யாத வயெத�4 
இய�பி1 ெகா$" ஓ� ஆலமர� இ�1கிற,. 
 
     அ�த மர�தி� இ��, வ�� பறைவ1 B;ச� ?மிஜாைவ� பரவச� ெகா�ள; 
ெச-கிற,. ஒ� கிளி1 B/ட� சிEெவ�4 பற�, ெச�கிற,. 
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     "எ�தைன ெபாிய மர�? இ, ேபா�ற மர�க� நா� க$டதி�ைல!" 
 
     "நீ�க� 6&றி வ�த த$டகாரணிய�தி� Bடவா?" 
 
     "இ�ைல..." 
 
     "அேதா அ,தா� நீலக$ட� பறைவ. க*�, நீலமாக இ�1கிற, பா�!" 
 
     "இ�J� ெகாNச� நட�தா�, ெபாிய ஏாி இ�1கிற,. ேதவி! அ�'� ப�ேவ4 
வைக� பறைவகைள� பா�1கலா�!" 
 
     "நா� ஏாி1கைர� ப1க� ேபாகலாமா, ஊ�மி?" 
 
     "அ�மா0! எ�னா� இ�ப நட1க �0யா,... அ�,ட� இ�ேபா, நா� ஊ&4 
நீாி� நீரா"ேவா�. பிற' பசி ஆ4ேவா�... உ$Kேவா�... உற�'ேவா�" எ�4 
ைசைகயா� அபிநயி1கிறா�. 
 
     "இ�த O�ைற� தவிர ேவ4 எ,@� ந� வா=1ைகயி� கிைடயாதா?" 
 
     ?ைம எ,@� ேபசவி�ைல. 
 
     அவ�திகா எ$ெண-1 கி$ண�கFட� வ�கிறா�. 
 
     "அவ�திகா? இ�த ஆலமர�,1' எ�தைன வயசி�1'�?" 
 
     "...மகாராஜா வயசி�1'�?" 
 
     ஊ�மிளா உத/ைட� பி,1கி, ?மிஜாைவ� பா�1கிறா�. ம�னாி� 
வி�தியா�பியாச கால�தி� அவ� ைகயா� ந/ட மரமாக இ�1கலா�. 
 
     ேபசி1 ெகா$ேட பாிமள�கைள அவி=1கிறா�க�. உடெல�'� மண1'� 
ODைக� ெபா0கைள� ?சி1 ெகா$" இதமான ெவ�நீ� ஊ&றி� அரச 'ல� 
ெப$க� நீராட, பணி� ெப$க� கைரயி� Tபகலச�கைள1 ெகா$" வ�, 
B�தைல� ,ைட�, உல��தி� பி01க; ெச-கி�றன�. ஊ�மி1'; 6�$ட B�த�, 



71 

 

அைலயைலயாக� �ர�கிற,. 6தா@1'� ?மிஜாைவ� ேபா�ேற நீ$ட B�த�. 
?மிஜா@1' மிக அட��த B�த�. இ"��1'1 கீ=, பி��ற� மைறய வி*கிற,. 
 
     கா�களி� ெச�பN61 'ழ�ைப இறகி� ேத-�,, சாமளி ேகால� ெச-கிறா�. 
அ��ப��பாக1 ேகால�தி� ந"ேவ ஓ� அழகிய மயிD� ஓவிய� விாிகிற,. 
 
     மயி� க$�� உயி��தா& ேபா� இ�1கிற,. "சாமளி இ�த1 கைலைய எ�', 
யாாிட� க&றா-?" 
 
     "யா� க&41 ெகா"�ப,? பா��,� பா��,1 க&41 ெகா$ேட�. இ�த மயி�, 
கிளி, 'யி� எ�லா� நிைன�த மா�திர�தி� பற�, ெச�4 எ�ேகா மர1ெகா�பி� 
�க�பி� உ/கா�கி�றன. நம1' �0யவி�ைல. ஏேதா 'ைற�த ப/ச� அவ&ைற; 
சி�திர�தி� வைரயலாேம. எ� தாயா�, தாமைர, மா�கனி, மா,ைள எ�4 
வைரவா�..." 
 
     "அ, கிட1க/"�, சாமளி, உ� கா�களி� நீ இ�ப0 அழ' ெச-, ெகா�வாயா?" 
அவ� இ�ைலெய�4 தைலைய அைச�ப,ட� ெசயD� க$ணாக இ�1கிறா�. 
 
     "நா� ேக/ேடேன, ஏ� சாமளி? நீ உ�ைன அழ'ப"�தி1 ெகா�ள மா/டாயா?" 
 
     அவ� தைல நிமிராம�, ைகயி� ப&றிய இற'ட� "நா� அரசமகளா?... பிர� 
வ�1கமா? அ�ல,... அழ' ெச-, ெகா$" ஆடவைர1 கவ�� வ�1கமா? இ�த1 
கைலயி� விைல எ� வா=1ைக." 
 
     "அ�ப0 எ�றா�?" 
 
     "ேதவி, அவ� எைதேயா பித&4கிறா�. அழ' ெச-த, ேபா,�. காைலயி� 
இ��, கனி;சா4 Bட உ�ேள ேபாகவி�ைல. சாமளி, உ� கைடைய1 க/"!" 
எ�4 அவ�திகா அவைள அJ��கிறா�. அவ� சிK�கி அவ&ைற எ"�,� 
ெப/01'� ைவ1கிறா�. அ�ேபா,, ெகா/ெட�4 ஒ� ெபாிய பறைவ 
க*�த4�ப/டா& ேபா� அ�' 2=கிற,. பறைவ� ப/டாளேம ேசாக1 'ர� 
ெகா"1க ெப�� அமளி உ$டாகிற,. 
 
     "இ, எ�ன விபாீத�? இ�ேக யா� பறைவைய அ0�, 2=�தினா�க�? 
மகாராணியி� �� அ, 2=கிற,? யா�...?" 
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     ?மக� ,K1'&4 அைத� தா�'கிறா�. சா�ப<� நீல�� கல�த க*�தி� 
��ளிக�... சிவ�த சி4 O1', கா�க�, ெவ$ைம அ0 வயி4. "எ�ன அழ'! இைத 
இ�ேபா, யா� எத&காக அ0�தா�க�?" 
 
     ஊ�மி சிாி1கிறா�. "வி��,1'�தா�. அ�த1 'திைர1கார�தா� ெவ4� வி� - 
உ�$ைட ெகா$" அ0�தா�. எ�ன 'றி." 
 
     அவ� க$க� ெந���1 ேகாளமாகி வி/டா& ேபா�4 நி&கிறா�. 
 
     "வி��,1கா?" 
 
     "ஆ� ேதவி. க�@�ள ெப$கF1' இத� ஊைன� ப1'வ� ெச-, ெகா"�ப, 
வழ1கமா�! �1கியமாக இ�' வன வி��,1' வ�வத� ெபா�ேள, இ�தைகய 
அ?�வமான பறைவக�, ODைககF1காக�தா�!" 
 
     கப0�லாத உ&சாகக�க� தீ�ப&றி எாி�தா& ேபா� இ�1கி�றன. 
 
     "அர1க� ரா;சிய�தி� Bட இ�ப01 ெகா"ைம நட1கவி�ைல! உயி�ெகாைல 
தவிர, உ�க� ச�ேதாஷ�க� ேவ4 கிைடயாதா? ஐேயா! ஆK� ெப$Kமா-1 
B"க/", 'N6 ெபாாி�,, அத&' உண\/"� பறைவ இன�..." எ�4 அவ� 
த�ைன மற�, �ல��கிறா�. 
 
     ஆ/ட�� பா/ட��, சிாி��� கைள க/டவி�ைல. 
 
     "ேதவி, ராணிமாதா உ�தரவி� இ, நட�த,. இ, வழ1க� தா�. மா�, மீ� 
பறைவ 2=�திய பணியாள� பாத� பணி�, ம�னி��1 ேக/கிறா�." 
 
     "அவ�திகா, என1' இ�4 எ�த உண@� ேவ$டா�. இ�த; Lழேல 
பி01கவி�ைல. எ�ைன� தனியாக வி"�க�..." 
 
     தா=வைரயி� ஓ� ஓரமான இ�1ைகயி� ெச�4 சா-கிறா� ?மக�. 
 
     அ"�,, கானக�தி� கா-�த விற'க� 6�ளிகைள1 க�ைல1 B/0 அ"�பா1கி 
எாிய வி/" உண@ தயாாி1'� ேகாலாகல� நட1கிற,. ?மக� க$கைள O01 
ெகா�கிறா�. இ�ேபா, வல, க$ ,0�ப, ேபா� இ�1கிற,. இட, க$ 
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,0�த,; இல�ைக; சிைறயி� இ��, வி"தைல கிைட�த,. ஆனா� எ�ன? 
எ�தைனேயா க$ட�க�; ெந���1 '$ட�க�. அவ� மகி=;சியி� ,ளிகளி� 
நைன�, தாயாக� ேபாகிறா�. ஆனா<� மகி=;சி எ�ற �*ைமயி� அவ� மன� 
நைனயவி�ைல. வா=1ைக எ�பேத இ�ப0 ேம" ப�ள�க� தாேனா? அவ� 
மாமியா�, அவ�திகா, சாமளி... ஜலஜா... 
 
     அவF1' ஏேதJ� ெக"த� ேந��, வி"ேமா? ெப$ணாக� பிற�தவ� ஆைச 
ெகா�ளலாகாதா? ம�னாி� இதய�ைத� பி0�,, '�ேறற ேவ$"� எ�4 ஆைச 
ெகா$ட, தவறா? ஆனா� அவ�1ெக�4 ஒ� மைனவி8�, அவF1ெக�4 ஒ� 
நாயகJ� இ�1ைகயி�... எ�ன? அவ� ஒ�வனி� உடைம. அ0ைமயானவF1' 
நாயகைன மீறி நா/ட� ேதா�4வ, சாிய�ல. நா/ட� ேதா�றவி�ைல எ�றா<�, 
ப�, மாத�க� அவ� நிழD� இ��த காரணேம அவைள மா6ப"�தி வி/டேத? 
அ�த சலைவ1கார� அவைள ெந��பி� இற1கி இ�1க மா/டா� எ�ப, எ�ன 
நி;சய�? 
 
     ஊ�மி B�த� அைலய, காரசாரமாக ெந-யி� ெபாாி�த இைற;சி� ,$ட�ைத1 
க0�,1 ெகா$" வ�கிறா�. அவ� �க�தி� பளபள�� மி�Jகிற,. ெபா�'� 
மா�பக� ெதாியாம� ெதாள ெதாளெவ�4 ஓ� இள�ப;ைச ஆைட 
அணி�தி�1கிறா�. 
 
     "அ1கா, உன1' இனி ேபா'� ேபா,� வ�� ேபா,� ��ேன இ�வ� கவாி 2சி 
வர ேவ$"�" எ�4 சிாி1கிறா�. 
 
     ெசா�Dவி/", ைகயி� மீதி இ��த எ<��� ,$ைட 2சி எறிய, அைத ஒ� 
காக� ெகா�தி; ெச�கிற,. 
 
     "அ1கா, ம�னி1க@�, நா� ஏேதJ� த�பாக; ெசா�D வி/ேடனா?" 
 
     "இ�ைல ஊ�மி, எ�னா� இ�த உலக வழ1க�கைள� �ாி�, ெகா�ள, ஒ�,1 
ெகா�ள �0யவி�ைல..." 
 
     6தா@� அ�ேக வ�கிறா�. 
 
     "க��பNசா4 ேச��த ெபா�க� மிக ந�றாக இ�1கிற, அ1கா. இ�4 
உபவாசமா? ம�ன� வரவி�ைல எ�4 ேகாபமா?" எ�4 கி$"கிறா�. 
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     "உன1ெக�ன�மா! ேப6வா-! உ�Jைடயவைர உ� ேமலாைட �0;சி� 
ேகா�, ைவ�தி�1கிறாய�லவா? நா�க� தா� ஏமாளிக�. உ� இ�ேனா� அ1கா, 
விரத�, தவ� எ�4 த� நாயகைர அ�' இ�'� தி��ப விடாம� க/0� ேபா/" 
வி/டா�. நாJ� ?ைம8ேம ஏமாளிக�!" 
 
     ?மக� ெசவிகைள� ெபா�தி1 ெகா�கிறா�. 
 
     "ேபா,ம0 '&ற� 6ம�தெல�லா�! எ�ைன இ�ேபா, தனிேய வி/" வி/"� 
ேபா�க�!" 
 
     அ�ேபா, 6மி�ரா ேதவி, ராணிமாதா அ�' வ�கிறா�. 
 
     "ஒ�தவ� - ஓரக�தி எ�ற கா-;ச� வர இடமி�லாம� சேகாதாிகளாக எ� 
ம�ம1க� இ�1கிறா�க� எ�4 நிைன�ேத�. இ�ேக எ�ன பல�த வா1'வாத�...? 
உண@ ெகா�ள வா��க�. இைல விாி�, எ�லா� பாிமாற1 கா�தி�1கிறா�க�. 
ெவ�நீ� ஊ&றி� 'ைதல' நீரா/" �0�, ெவ4� வயி&4ட� இ�1க1 Bடா,; 
?மா... வா�மா!" 
 
     "அ�மா, அவ�க� உண@ ெகா�ள/"�. என1'� பசிேய இ�ைல." 
 
     "ஓ... இ, ந�றாயி�1கிற,! நீல� சைமய� O1ைக இ*1கிற,. ஏேதேதா 
வாசைனக� ேச��,, ப1'வ� ெச-, இ�1கிறா�. எ*�தி� மகேள, வா... இ�த 
ேநர�, உயி�1க�ைவ� பாD1க இ� மட�' உண@ ெகா�ள ேவ$"�..." 
 
     "தாேய, என1' இ�த ஊ� உண@ எ,@� பி01கவி�ைலேய?" 
 
     "ெதாி8�, உன1ெக�4 பால�த�, கீைர, கா-க�, கனிக�, வியNசன�க�, 
உ�பி/ட கிழ�', எ�லா� ெச-தி�1கிேறா�. அவ�திகா, மகாராணிைய1 B/0; 
ெச�4 பாிமா4. கா/"1 கறிேவ�பிைல எ�ன மண�? �ளி8� மிள'� B/0, 
அைர�,, மாவி� ெச-த ெரா/0யி� தடவி, அ&�தமான ப1'வ� 
ெச-தி�1கிறா�..." 
 
     ெபாிய ேவ�� கிைள பர��� இட�தி�, பா- விாி�, அவF1' அ�, 
பைட1கிறா�க�. ேககய 'மாாி மாதா@� அவFட� சா�,விக உண@ ெகா�கிறா�. 
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உண@ ெகா$ட அசதியி�, அவ� அேத இட�தி� இைள�பா4கிறா�. இைலக� 
எ"�,� ,��ர@ ெச-த பி� அேத இட�தி�, அவ� ஒ� பNசைணைய ைவ�,; 
சா-�தவா4, அ�ப0ேய உற�கி� ேபாகிறா�. 
 
     அ�த1 கானக; LழD� அைமதி�திைர 6�� அவி=�, 2=கிற,. ஏேதேதா 
ஒDேயாவிய�க� அவ� ெசவிகளி� தீ/ட�ப"கி�றன. '1 '1 '1 எ�ற ஓ� ஒD, 
கி�... கி�...ெர�4 யா= நர�ைப இ*�, மீ/"� ஒD... ஆனா� இ, ந�த 6வாமியி� 
ஒ&ைற நா$ ஒD இ�ைல எ�4 உ�Fண�@ பதி1கிற,. ?மக� த� இைடயி� 
உ�ள ப/டாைடைய விாி�,1 ெகா$" அதி� ��,1கைள1 'வி1கிறா�! 
பர��கிறா�. விர�களா� அைள�, சி4மி ேபா� விைளயா"கிறா�. அ�ேபா, நீல 
க$ட� �றா ஒ�4 வ�, அ�ேக இற�'கிற,. அ, ஒEெவா� ��தாக1 ெகா�தி, 
அ"1கி ைவ1கிற,. ேகா�ர� ேபா� அ"1கி ைவ1கிற,. அ0 பரவலாக உ;சி 
B�பாக வ�ைகயி� ஏ* ��,1க�; பி&' O�4, உ;சியி� ஒ�4... 
 
     ?ைம1' மிக@� மகி=;சியாக இ�1கிற,. அைத1 ைகயி� எ"�,� தடவி1 
ெகா"1கிறா�... "உன1'� பா<� பழ�� ெகா"1கிேற�... வா!" எ�4 அைத1 
ைகயிேல�தி மாளிைக1'� வ�கிறா�. 
 
     "அவ�திகா! ெபா&கி$ண�தி� பா<� பழ�� ெகா$டா!" அவ�திகா பதறினா& 
ேபா�, "ேதவி! இ, த�த�மா இ�ைல. இைத� பழ�� பா<� ெகா"�, வள�1க 
�0யா,. இ, சி4 ?;சி, வில�'க� தி�J� P�திாிய� பறைவ!..." 
 
     "ெபா-! இ, எEவள@ அழகாக ��,1ேகா�ர� க/0 இ�1கிற,? இ, ஊ� 
உ$K� ெகாைல� பறைவ இ�ைல." 
 
     ஆனா� அவ� ெசா�D1 ெகா$0�1ைகயிேலேய, அ, அவ� �� ைகைய1 
Bாிய அலகினா� '�திவி/"� பற�, உயர வானி� மைறகிற,. '�திய இட�தி� 
சிவ�பா-... '�'ம; சிவ�பா-1 '�தி... 
 
     "ெகாைலகார� பறைவ; நா� ெசா�ேன�, ேக/S�களா?..." 
 
     "எ� ��,1க�... �... ��,1க�." 
 
     அவ� ெப��'ரெல"�, அ*கிறா�. ஆனா� ஓைச வரவி�ைல. 
 
     "மகேள... மகேள! எ�ன�மா?..." 
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     'ளி��த நீாி� இத� க$களி� ப"கிற,. அவ� ெம�ல1 க$கைள விழி1கிறா�. 
மா�� வி�மி� தணிகிற,. 
 
     அ�கிேல, ராணிமாதா இ�வ��, அவ�திகா@ட� 'னி�, பா�1கி�றன�. 
அவF1' நாணமாக இ�1கிற,. 
 
     "கனவா�மா? உண@ ெகா$" தா�?ல� Bட; 6ைவ1காம� உற�கி 
வி/டா-..." 
 
     இ�J� அ�த� பறைவ க$ �� நி&கிற,. 
-------------- 

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�        8888    
 

     தாைர த�ப/ைட ஒD வ<1கிற,. அவ�க� நகாி� வாயி<� Gைழகிறா�க�. 
'ேவ/ைட1'; ெச�4 தி���� இளவரச� வா=க! ப/ட�, அரசி வா=க! 
ராஜமாதா1க� வா=க! இளவரசிக� வா=க!...' 
 
     ேவ/ைட மி�கமான ஒ� ேவ�ைக� �Dைய; 6ம�, ��ேன ெச�<� த/" 
வ$0; ச1கர�க� கிறீ; கிறீ; ெச�4 ஒD1கி�றன. ?ைம1' அ,, இனிய 
இைசயி� அப6ரமாக; ெசவிகளி� வி*கிற,. 
 
     இ�ேபா, அ�கி� அவ�திகாைவ அம��தியி�1கிறா� ேககய�,; சீமா/0. 
?ைம ெசவிகைள� ெபா�தி1 ெகா�கிறா�. 
 
     "இளவரச� ேவ/ைட1' வ�தாரா, எ�கF1'� ,ைணயாக வ�தாரா அவ�திகா?" 
 
     "இர$"�தா�. இ�த1 ெகா0ய ேவ�ைக� �D அரசாி� ஓ� அ�பி� சா-�, 
வி/ட,. ெப$ �Dயா�. நா�' �ழ� இ�1கிறதா�!" 
 
     "ஐேயா, பாவ�, அ, இவ�கF1' எ�ன தீ�' ெச-த,? அத� மாமிச�� 
தி�பா�களா?" 
 
     "மகாராணி நீ�க� ப;ைச1 'ழ�ைதயாக இ�1கிறீ�க�. மகாிஷிகF1'� �D� 
ேதாலாைட - ஆசன�க� எ�ப01 கிைட1'�? ேம<�, இ�த� �Dகைள� ெப�க 
வி/டா� ஊ�1'� Gைழ�, மனித ேவ/ைடயாடாதா?" 
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     அவ� ேபசவி�ைல. 
 
     அர$மைன1'� Gைழைகயி� ம�கல வா=�,களி� ேபெராD ெசவிகைள 
நிைற1கிற,. 
 
     வாயிD� இவ�கைள வரேவ&க மாம�ன� தைலகா/டவி�ைல. அவ� அ�ைன 
ம/"� �க� கா/0 "நலமாக வ�தீ�களா? ஓ-@ எ"�,1 ெகா� மகேள!" எ�4 
வா=�தி வி/"� தி���கிறா�. 
 
     இவ� மாளிைகயி� ெப$க� ம�கள ஆர�தி எ"�,, க$ேண4 படாம� 
கழி1கிறா�க�. 
 
     ஊ�மி, 6தா எ�ேலா�� அவரவ� இ��பிட�கF1'; ெச�4 வி/டா�க�. 
�&பக� தா$"� ேநர�, ெவயி� தீவிரமாக அ01கிற,. 
 
     த� மாளிைக� ேதா/ட�,� ப6ைமக� வா0னா& ேபா�4 கா/சி அளி1கி�றன. 
இர$" நா/க� ம/"ேம ெச�றி�1கி�றன. ஏேதா ெந"�கால� ெவளிேய ெச�4 
வி/"� தி���வ, ேபா� இ�1கிற,. 
 
     �தியவளான கணிைக ப�மினி, த� ந"�'� 'ரD�, 
 
     "சீ�ேம@� ேகாசல�தி� நாயகனி� 
     ேதா� த*@� Tமணிேய! 
     பா��க*� மாம�ன�, பா��திப� த� 
     க$மணிேய..." 
 
     எ�4 பா0 ஆர�தி எ"�, ெந&றியி� திலக� இ"கிறா�. 
 
     ஆனா� இெத�லா� உ$ைமய�ல எ�ற ம�திர� ஒ�4 உ�ேள ெம�ள 
ஒD1கிற,. 
 
     வாசவி சைமய&க/0D��, அக�ற பா$ட�தி� ெவ,ெவ,�பான நீ� 
ெகா$" வ�கிறா�. 
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     தா=வைரயி� கா�கைள �&ற�தி� ெதா�க� ேபா/"1 ெகா$" அம��த 
?மகளி� பாத�களி� சாமளி வைர�த மயி� சிாி1கிற,. அவ�திகா, கா�கைள1 
க*வ வ�தவ� ச&ேற நி&கிறா�. 
 
     "இ�,ைண அழ'1 கைலைய ம�ன� பா��, மகிழ ேவ$டாமா? இ�த� 
தி��பாத�களி�, ெபா�னி� சர�கF�, வ$ண; சி�திர�கF�, ம�னர�லேவா 
க$" மகிழ ேவ$"�?" 
 
     வாசவி வாளாவி�1கிறா�. "சாமளி எ�ேக?... அவைள அJ�பி, மகாராணி 
அைழ�, வர; ெசா�னா� எ�4 ெசா�லலாமா?" 
 
     வாசவி வி�/ெட�4 உ�ேள ெச�கிறா�. 
 
     உ�ளி��,, ராைதயி� ஐ�, பிராய; சி4மி க$0 அ*த �க�,ட� வ�, 
மகாராணியி� �� அ*, ெகா$ேட பணிகிற,. 
 
     ?மக� பதறி� ேபாகிறா�. சி4மி வி�மி வி�மி அ*ைகயி� ?மக� அ1 
'ழ�ைதைய� T1கி1 க$கைள� ,ைட1கிறா�. 
 
     "ஏன0 ெப$களா? இெத�லா� எ�ன நாடக�? அ*1'� சளி8மாக இவைள 
இ�ேக அJ�பி...?" எ�4 அவ�திகா அத/"கிறா�. 
 
     ராைத அ�த அத/டைல� ெபா�/ப"�தவி�ைல. 
 
     "ஏ$0, சனியேன? ெசா�D� ெதாைலேய�? நீ ெச-த ெசய<1' நாேன 
உ�ைன ெவ/0 அ"�பி� ேபா"ேவ�!" 
 
     "அ�ம�மா! உ�க� வாயி� இ�மாதிாி வா��ைதகைள1 ேக/கேவா நா� 
வ�ேத�? 'ழ�ைதைய ஏ� வ�/"கிறீ�? எ�ன நட�, வி/ட,?" 
 
     "மகாராணி! நா�க� எைத; ெசா�ல? கிளி1 B/ைட� திற�, வி/" அைத� 
?ைன1' வி��தா1கி வி/டா�!" 
 
     "எ�த1 கிளி1B"? த�த�மா எ�ேபா,� B/0� இ�1காேத?" அ,@�... 
மாளிைகயி� அவ� இ�லாத ேநர�தி�, B/0� வ�, அம��ததா? 
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     "ஆ� ேதவி. ேந&4 ��னிரவி� வ�த,. ேதவி இ�ைலேய எ�4 அத&'� பா<� 
பழ�� ைவ�,1 B/0� அைட�ேத�. இ�த; சனிய� காைலயி� அைத� திற�, 
வி/0�1கிறா�! எ�கி��ேதா ஒ� நாமதாாி� ?ைன 'தி�,1 கEவி1 ெகா$" 
ேபா- வி/ட,!" 
 
     மனதி� இ0 வி*�தா& ேபா� ?ைம '<�கி� ேபாகிறா�. 
 
     "எ� த�த�மாவா?" 
 
     "அ,தா�..." 
 
     "இ�1கா,. அ, ேவ4 கிளியாக இ�1'�..." 
 
     மன61'� அவேள ஆ4த� ெச-, ெகா�கிறா�. 
 
     ஆனா� 'ழ�ைத அ*, ெகா$ேட, "அ, O1கா� த/0, திற�, வி" 
திற�,வி"�J ெகாNசி;சி..." எ�4 த� ெச-ைகயி� நியாய�ைத விள1'கிறா�. 
 
     வல1க$ ,0�த,. வள��த கிளி... ெநNச� கல�த ேதாழி ேபா�ற பறைவ, 
?ைன1' வி��தா?... 
 
     "?ைன1க$ணி" எ�4 அ1கிளி Bறிய ெசா� ெநNைச� பி01கிற,. 
 
     எ�ன ஓ� ஒ&4ைம? இ�த மாளிைகயி� இ, வைரயி<� இ�ப0 ஒ� விபாீத� 
நிக=�தேத இ�ைலேய? சைமய&க/0� மீ� தி��,� ேபா, ?ைனக� வ��. 
அவ� சாைட மாைடயாக� பா��, ெவ4�ைப� �ல�ப"�தி இ�1கிறா�. 
 
     ?ைன1'� பாேலா மீேனா ெகா"�ப,தாேன? B/0� இ�1'� பா� 
கி$ண�ைத ந1கி வி/"� ேபாக வ�தேதா? 
 
     ப;ைச1கிளி... அவ� த�த�மா... ெத-வேம? இ, எ�த நிக=@1' அறி'றி? 
 
     "நீச'ல�தாேள, ?ைன ப&றிய ேசதிைய உடேன வ�தவி=1கிறா�?" 
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     "இ�ைல தாேய, எ�ப0 இ�த விபாீத� ேந��தெத�ேற ெதாியவி�ைல. ந� 
அர$மைன� ?ைன இ�ைல இ,. ந� ?ைனக� இ�ேக கிளிகேளா" ச�லாப� 
ெச-8�. இைர ெகா�ளா,. இ, எ�ப0 எ�கி��, வ�தெத�4 ெதாியவி�ைல. 
�ழ�கா� உயர� இ��த,... நாமநாமமாக... �D1'/0 ேபா� இ��த,..." எ�4 
அNசிய வ$ண� ராைத விவாி1கிறா�. 
 
     "ேபா,�, இ�ேபா, யா�� இைத� ப&றி� ேபச ேவ$டா�. ேதவி, 
பயண1கைள�பி� ேசா��தி�1கிறீ�க� ெவ,ெவ,�பாக நீரா0, சிறி, உண@ 
ெகா$" உற�'�க�. மாைலயி� ம�ன� நி;சயமாக வ�வா�..." எ�4 அவ� 
மனமறி�, அவ�திகா இத� ெசா�கிறா�. 
 
     உட� அசதி தீர நீரா"கிறா�. ,ைட�,, �0 காய ைவ�,1 ெகா$ேட உண@ 
ெகா$" வ�கிறா�. பா� கNசி, கீைர ெவ$ைட, க�திாி, ?சணி கா- வைககF� 
ப���� ேச��த ஒ� B/", மிள' ேச��த காரமான ஒ� சா4... உண@ அவ�திகாேவ 
தயாாி�,1 ெகா$" வ�, அ��த; ெச-கிறா�. அைறைய இ�/டா1கி, திைர; 
சீைலகைள இ*�, வி/", பNசைணயி� அவைள� ப"1க; ெச-கிறா�. 
 
     ?ைம சிறி, ேநர�தி� உற�கி� ேபாகிறா�. மனதி� ஒ�4ேம இ�ைல... நட�ப, 
நட1க/"�. ஆ�, நட�ப, நட1க/"�... எ�ற உ4திைய அவ� ப&றி1 
ெகா$0�1கிறா�. 
 
     ஆ=�த உற1க�, கன@கF� கா/சிகF� ேதா�றாத உற1க� விழி�� வ�� 
ேபா, எ�ேகா மணி அ01கிற,... மணி... வி0ய&காைலயி� அ�ேணாதய�,1' 
�கம� B4� மணி அ�லேவா இ,!... 
 
     ?மக� ெம�ள1 க$கைள அக&4கிறா�. 
 
     ப"1ைகைய; 6&றி ெம�Dய வைல; சீைலைய வில1கி� பா�1கிறா�. மாட�தி� 
மிJ1 மிJ1 ெக�4 ஓ� அக� ெவளி;ச� கா/"கிற,. அவ�திகா கீேழ அய��, 
உற�'கிறா�. அவFைடய தள��த 6�1க� வி*�த ைக, அைத� தைல1' 
அைணயாக1 ெகா$" ஒ� ேகாைர� பாயி� உற�'கிறா�. ெவளிேய அரவ� 
ேக/கிற,... 
 
     "மகாராணி1' ம�கள�..." எ�4 ெசா�Dவி/", கிழ/"1 'ர�, 
 
     "ெச�ைம ?�த, வான�... 
     ெச�தாமைரக� அல��தன. 
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     ெசக��க= ம�னாி� ப/ட�, அரசிேய, 
     க$ மல��த��2�..." 
 
     எ�4 ப�ளிெய*;சி பா"கிற,. 
 
     தா� எ�ேபா, ப"�ேதா� எ�4 சி�தைன ெச-கிறா�. Bடேவ, ம�ன� இர@ 
வ�, பா��,வி/"� ேபாயி��பாேரா எ�ற இழ��ண�@� அ0வயி&றி� 'ழி 
பறி�ப, ேபா�ற ேவதைனைய� ேதா&4வி1கிற,. 
 
     "யார�ேக...?" 
 
     "ம�கள�, மகாராணி1'. சாமளி..." 
 
     சல�தி� நீேர�தி வ�கிறா�. 
 
     "சாமளி, ம�ன� இர@ வ�தாரா?..." 
 
     அவ�... "இ�ைலேய?" எ�4 B4 �� அவ�திகா வி�/ெட�4 
எ*�தி�1கிறா�. 
 
     "நீ க$டாயா? நீ உ� ��சைன� பா�1க ஓ0 வி/டா-. அவ� எ�த� ெபா��ள 
பி� ஓ"கிறாேனா எ�ற கவைலயி�. இ�ேக மகாராணி இ�ைல எ�ற நிைன�பி� நீ 
எைத8� கவனி�தி�1க மா/டா-. நா� உ�ைனேய �தD� ேந&4 வ�ததி� 
இ��, பா�1கவி�ைல. இ�ேபா, ம�ன� வ�தாரா எ�4 ேக/டா�, இ�ைல எ�4 
பா��தா& ேபா� ெசா�கிறா-! ம�ன� ரா�திாி வ�தா�. எ�னிட� விசாாி�தா�. 
நலமாக�தாேன இ�1கிறா� எ�4 ேக/டா�. நா� ெசா�ேன�. T�க/"�, எ*�ப 
ேவ$டா�, காைலயி� பா�1கலா� எ�4 ெசா�Dவி/"� ேபானா�. இ�தைன 
நட�, இ�1கிற,, இவ� ம�ன� வரவி�ைல எ�கிறா�. இ�'� தீப; 6ட� த/01 
காி�, ேபானா<� அைத� T$0 எ$ெண- விட நாதி இ�ைல. ேப6கிறா�க� 
B01 B0!" 
 
     ?மகF1' அவ�திகாவி� ேப;6 ஏ� இய�பாக� ேதா�றவி�ைல? 
 
     சாமளி இ�' தா� 6&றி1 ெகா$0�1கிறா�. அவ� Bறிய, ஏ� உ$ைமயாக 
இ�1கலாகா,? 
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     ஊேட கிளிைய� ?ைன கE@� ேதா&ற� சி�தைனயி� ேவலா-� பா-கிற,. 
த�த�மா, எ� த�த�மா, ச�திய�, அைதயா ?ைன கEவி வி/ட,? திSெர�4 
நிைன@ வ�தா& ேபா�, "அ�த� பணி�ெப$ைண1 B/0 வா எ�4 ெசா�ேனேன, 
அவ�திகா? நிைனவி�1கிறதா? B/0 வாேய�!" எ�4 ெம�Dய 'ரD� 
நிைன\/"கிறா�. 
 
     "யா� ேதவி? ?வாைட ெந-8� ஒ$ைர1 க$ பி�,வா?..." அவ�திகா@� 
ேவ$"ெம�ேற தா$0; ெச�வதாக� ப"கிற,. 
 
     "இ�ைல... அவ�... ெபாிய ராணி மாளிைகயி� ெச�ப/ைட �0..." அ�ேபா,, 
"வா=க! வா=க! இளவரச� வா=க! O�த இளவரச� வா=க!" எ�ற வா=�ெதாDக� 
ேக/கி�றன. 
 
     ?ைம வி�D� இ��, �ற�ப/ட அ�� ேபா� விைர�, கீேழ ப0யிற�கி 
வ�ைகயி� ���&ற வாயிைல; 6�த� ெச-8� பணியாள� திைக�தா& ேபா� 
பரபர�, ஒ,�'கி�றன�. அவ�திகா விைர�, வ�, அவ� ேதாைள� 
ெதா"கிறா�. 
 
     "பத&ற� ேவ$டா� மகாராணி! ம�ன� பா��, வர; ெசா�D இ��பா�. 
அதனா� தா� ஆரவாரமி�றி வ�கிறா�..." 
 
     "இ�1க/"� இைளயவைர நா� வரேவ&க ேவ$டாமா?" 
 
     ���&ற�,1' அவ� வ�, வி"கிறா�. இவ� �கமலர அவ�1' �கம� Bறி 
வரேவ&' �� அவ� சிர� 'னிய அவ� பாத� பணிகிறா�. 
 
     "அரசியாைர இைளயவ� வண�'கிேற�!" 
 
     அவ� 'ர� ஏனி�ப0 ந"�'கிற,? �க�தி<� ஏனி�ப0 வா/ட�? 
 
     "ம�ன� நல� தாேன, த�பி? ேந&4 வ�தி��தாரா�. நா� ஆ=�த நி�திைரயி� 
இ��ததா� எ*�ப ேவ$டா� எ�4 தி��பி வி/டாரா�!" 
 
     "ேதவி, தா�க� கானக�தி� �னிவ� ஆசிரம�களி� ெச�4 த�க ேவ$"� 
எ�4 ஆைச�ப/S�களா�. அைத நிைறேவ&றி விட ேவ$"� எ�4 ம�ன� 
வி���கிறா�. எ�ைன இ�ேபாேத பயண�,1'; சி�தமாக� ேதைர1 ெகா$" வர; 
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ெசா�D இ�1கிறா�. நா� ம�ன� ேப;ைச ஆைணயாக ஏ&4 வ�,�ேள�..." எ�த 
ெநகி=;சி8மி�லாத 'ர�. 
 
     "அவ�திகா!..." மகி=;சி ெவ�ள�தி� க$ணீ� ��,1களாக உதி�கி�றன. 
 
     "அ0! சாமளி! விமைல! இளவரச� வ�தி�1கிறா�, உபசாி8�க�. அ��,வத&'� 
பான� ெகா$" வா��க�..." எ�4 ஆரவாாி1கிறா�. 
 
     ஆைச�ப/ட இட�க�... ேவதவதி1கைர... அவ� பிறவி எ"�த ?மி, அ�'�ள 
ம1க�... ந�த�னி, ெபாிய�மா... அவ�திகா@1' உவ�பாக� படவி�ைல. 
 
     "இ, எ�ன அவசர�? இ�ேபா, தா� ஒ� பயண� �0�, வ�தி�1கிறீ�க�? 
எ�ன பரபர��?" 
 
     கா� க*வ நீ��, இ�1ைக8�, கனி;சா4� ஏ�தி வ�� பணி�ெப$க� 
�&ற�தி� இளவரசைன1 காணாம� திைக1கிறா�க�. 
 
     "ம�ன� தாேம வ�, இைத; ெசா�ல1Bடாதா? இைளயவ� ஏேதா காD� 
கNசிைய1 ெகா/01 ெகா$ட ேவக�தி� ஓ"கிறாேர?" 
 
     "அவ�திகா, நா� மிக@� மகி=;சி8ட� இ�1கிேற�. இ�ேபா, ஏ,� 'ைற 
ெசா�ல ேவ$டா�. ம�ன� எ� வி��ப�ைத நிைறேவ&4கிறா�. அ,ேவ ேப4. 
அவ�1'� பயண�,1' �� அேநக அ<வ�க� இ�1'�. த�பிைய 
அJ�பி8�ளா�. என1ெக�ன ஓ-@? ஓ-@, ஓ-@, ஓ-@! நா� எ�ன ேவைல 
ெச-ேத�? நீ� ெகா$" வ�ேதனா? '&றிேனனா? இ0�ேதனா? �ைட�ேதனா? 
உண@ ப1'வ� ெச-ேதனா? இ�ேபா, நா� விைர�, சி�தமாக ேவ$"�" எ�4 
பரபர1கிறா�. 
 
     அவ�திகா ம@னமாகிறா�. 
------------- 

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�        9999    
 
     அவFைடய உடD� �திய ச1தி வ�, வி/டா& ேபாD�1கிற,. ப/டாைடக�, 
அணிபணிக� ைவ�தி�1'� மர�ெப/0கைள� திற1கிறா�. வ$ண 
வ$ண�களாக1 க$கF1' வி��தா-1 கைல�பைட��க�... ெப��ேதவி 
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அ�ைன1', இ�த� ப/டாைட; இ�த1 க�பளி� ேபா�ைவ. ந�த �னிவ�1' ஒ� 
க�பளி ஆைட. ேவ"வ� ெப$கF1'; சில ஆைடக�. கN6க�க�. இ�ேக இ�த� 
ெப$கைள� ேபாD�லாம�... அவ�க� 6த�தரமானவ�க�... கானக� ெச�ைகயி�, 
ம�னைர1 காண மீJ� ேதJமாக உபசாி�த பட'1கார�, அவ� மைனவியி� 
'N6 'ழ�ைதக� க$�� பவனி வ�கிறா�க�... சிைற மீ$" வ�ைகயி� 
ேவ"வ� ெப$க� - ேதாலாைட8� மணிமாைல8� அணி�, வ�த கா/சி 
ெதாிகிற,. ஒ� 'ழ�ைத ெவ$��,� ப&கைள1 கா/ட; சிாி�த வசீகர�தி� அவ� 
அ�ேக ெச�4 ெதா/டைண�தா�. அ�த ம1க� B/ட�,1ேக உாி�தான வாைட - 
மற�, ேபாயி&4. O1கி� ஒ� வைளய�,ட� அ�த� ெப$ 'ழ�ைதயி� �க� 
ெதாிகிற,. மகாராணி ெதா/டைத எ$ணி, அவ�க� ேம<� ேம<� பரவச� 
ப/டைத நிைன�தவாேற, ஆைடகைள, அணிகல�கைள� ெபா41கி எ"�,; 
ெச�லவி�1'� ெப/0யி� ைவ1கிறா�... 
 
     "அவ�திகா, நா� விைர�, நீராட ேவ$"�. ம�ன� அ�கி� இ�ப0 உற1க 
ேசா�ேபறியாக இ��தா� பாிகசி�பா�..." 
 
     அவ�திகா வாசைன� ெபா0க�, ைதல�, சீ��, ஆகியவ&4ட� நீரா"� 
�&ற�,1' அவைள அைழ�,; ெச�கிறா�. 
 
     ?மகF1'� பரபர�பி� எ�ன ேப6கிறா� எ�பேத உண�வி� ப0யவி�ைல. 
ெசா&க� த�னி;ைசயாக நாவி� எ*�பி உயி�1கி�றன. 
 
     6"நீாி� ேபா,மான ெவ�ைம ஏறவி�ைல. 
 
     "ேபா,� அவ�திகா! B�தைல நைன1க ேவ$டா�!" எ�லா� விைரவி� 
�0கிற,. 
 
     "B�த� சி�கார�,1' அதிக ேநர� எ"�,1 ெகா�ளாேத. அவ� விைர�, வ�, 
வி"வா�. ெபா4ைம கிைடயா,! 'இ�த� ெப$கேள இ�ப0�தா� அல�காி�,1 
ெகா�ள� ெதாட�கி வி/டா� ேநர� ெதாியா,' எ�பா�! நா�க� விைரவி� 
ெச�றாேல ெபா*, ேபா' �� ந�ல இட�தி� இரைவ1 கழி1க �08�... ேபா'� 
வழியி� யாேரJ� �னி ஆசிரம�தி� தா� த�'ேவா�. ேகாமதி ஆ&றி� கைரயி� 
இ�ேபாெத�லா� அட��த கா"கேள இ�ைல. விைள நில�களாகிவி/டன. 
இ�ேபா, எ�ன விைத�தி��பா�க�...?" அவ�திகா@1' ெம�ைமயான ைக. அவ� 
B�தைல; சி1ெக"�,; சீரா1க1 ைக ைவ1'� ேபா, இதமாக உற1க� வ�,வி"�. 
B�தைல, O�றாக, நா�காக வ'�,, சி4 பி�ன�க� ேபா/", 6&றி1க/0, 
��,1கF�, ெபா�னாபரண�கFமாக அழ' ெச-வா�. வ$ண 
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மலர;சர�களா<� அழ' ெச-வா�. இ�த அல�கார�க� ��� ெச-ய� ெதாியா,. 
பதினா�' ஆ$"1கால�, இ�த அர$மைனயி�, இைளய மாமி, ேககய 
அரச'மாாியிட� க&41 ெகா$0�1கிறா�. அ�த� ெப�மா/0 அ4ப�, நா�' 
கைலகளி<� ேத�;சி ெப&றவரா�. 
 
     ெச$பக மல�கைள1 ெகா$" வ�, ெகா/"கிறா�. 
 
     "ெச$பக; சர�க� 6&4� B�த� சி�காரமா? அவ�திகா, இத&' ெவ'ேநர� 
ஆ'ேம? அவ�திகா ேவ$டா�... ஒEெவா� காD<� மல�கைள; ெச�கி 
பி�ன�கைள நாகபட வ0வி� எ"�,1 க/"வத&'� ெபா*, ேபா-வி"�..." 
 
     "ேதவி, ம�ன� பா��, மகிழ ேவ$டாமா? இ�த அல�கார�கைள, நா� 
எ�ேபா, யா�1'; ெச-, கா/ட �08�?..." 
 
     "ேபா,�. நா�க� இ�ேபா,, �னித� பயண� ேபா� �னி ஆசிரம�கF1'� 
ேபாகிேறா�. ெகா< ம$டப�,1'� ேபாகவி�ைல. இ�ேபா, தவசிகளி� 
மனவட1க� பாD1க ேவ$"�! இ�ப0ெய�லா� அல�காி�,1 ெகா$" 
ேபானா�, ம�ன� எ�ைன� தீ$ட1 Bட மா/டா�..." 
 
     "ேதவி!" எ�4 அவ�திகா உர1க1 B@ைகயி� ?மக� நாைவ1 க0�,1 
ெகா�கிறா�. 
 
     ... உட� '<�'வ, ேபா� ஓ� அதி�;சி. அவைள8� மீறி வி*�, வி/ட 
ெசா�லா அ,?... 
 
     "அவ�திகா? எ�ன ெசா�ேன�? எத&காக அ�ப0 அலறினீ�?" 
 
     "அலறிேனனா? இ�ைல. நீ�க� அைச�தீ�க�. சீ�பி� Bாிய ப� �ைன�ப/" 
வ��த� ேபாகிறேத எ�ற அ;ச�தா� உர�,1 Bவிவி/ேட�." 
 
     "ம�ன� தீ$டமா/டா� எ�ற ெசா� எ�ப0 வ�த,?..." எ�4 ேபைதயாக� 
�ல��கிறா�. 
 
     "அெத�லா� ஒ�4மி�ைல. இ�ேபா, ம�ன�ட� ஆைச�ப/டத&' ஏ&ப� 
ேபாக� ேபாகிறீ�க�. அ�த வ��தெம�லா� ஆதவைன1 க$ட பனியாக1 கைர�, 
வி"�; எ*�தி��க�, 'லெத-வ�ைத� ெதா*, உண@ ெகா�ள; சி�தமா'�க�. 
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ேத� வ�,வி"�. ம�ன� உண@ ெகா$" தா� வ�வாராக இ�1'�... ராைத 
உண@ ெகா$" வ�வா�. நா� ெச�4 தா�க� ெகா$" ெச�<� ெபா�/க�, 
ஆைடகைள� ெப/0யி� எ"�, ைவ�,வி/" வ�கிேற�!" 
 
     அவ�திகா விைரகிறா�. 
 
     ?ைம, 'லெத-வமாகிய ேதவ� இ�1'� மாட�தி� ��, தாமைர மல�கைள 
ைவ�,1 க$O0 அ�� ேவ$"கிறா�. வண�'கிறா�. Tப� �ைககிற,; தீப� 
6ட� ெபாDகிற,. 
 
     "ேதவேன, இ�த1 'ல1ெகா01'� த�க� ஆசிைய அ�F�க�. வ�ச� தைழ1க, 
ஒ� ெச�வைன அ�F2�!" 
 
     ப/டாைட சரசர1க, ஊNசD� ேபாட�ப/ட இ�1ைகயி� வ�, அம�கிறா�. 
��றிD� இர$" அணி�க� கீ;61 கீ;ெச�4 Bவி1ெகா$ேட ஒ�ைற ஒ�4 
,ர�,கிற,. கிளி1B$"களி� கிளிக� இ�ைல. எ�ேபா,� எ�லாவ&ைற8� 
திற�, வி"வா�. அைவ வி��ப� ேபா� வ�தம��, பணி�ெப$க� ைவ1'� 
பா�-பழ� அ��,�. இவFைடய த�த�மா இ�ைல... அ, இ�1'�. ?ைன 
கEவிய, அவ� த�த�மா இ�ைல... 
 
     அ�ேபா, அ�ேக க$0 வ�, எ/0� பா�1கிற,. இைடயி� வ$ண� ெதாியாத 
ஒ� சி4 ,$" ஆைட அ*1'� சளி8� ,ைட1க� ெபறாத �க�. பிாி�த தைல. 
 
     "'ழ�ைத இ�' வா!" 
 
     இவ� அைழ�த 'ர� ேக/ட,தா� தாமத�, அவ� விைர�, உ�ேள 
சைமய&க/"1'� மைறகிறா�. 
 
     ராைத த/0�, உண@1 கல�கைள ஏ�தி வ�கிறா�. 
 
     ெந- மண1'� அ�ப� ேபா� ேச��த ெபாாி1கNசி, இனிய கனிக�... இைல 
விாி�,, அதி� அ�ப�கைள, ஆவி மண1'� இனிய ப$ட�கைள எ"�, 
ைவ1கிறா�. 
 
     "ராைத, உ� மக� க$0ைய1 B�பி"? எ/0� பா��,வி/" ஓ"கிற,. நா� 
B�பி/டா� பயமா?" 
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     "ேதவி, நீ�க� ம�ன�ட� �ற�ப"� ேநர�. அவ� எத&'? அ�த; 
ேசா�ேபறிைய மீைன� ேத-�,1 க*வ; ெசா�ேன�. ஒ� ேவைல ெச-வதி�ைல. 
இ�ேக ேவ01ைக பா�1க �&ற�,1' வ�கிறா�. ேதவி, இ, கிழ�'மாவி� ெச-த 
அ�ப�. �சி பா��க�!" 
 
     ?மக� அ�ப�ைத வி$" சிறி, 6ைவ1கிறா�. 
 
     "மிக �சியாக இ�1கிற,. நீ 'ழ�ைதைய இ�ேக B�பி"!" 
 
     அவ� ெசா�வத&' �� க$0, அவசரமாக �க�ைத நீாி� ,ைட�,1 ெகா$ட 
ைக8ட� சிாி�த வ$ணமாக வ�கிறா�. 
 
     "அ0 தாி�திர�! ேபா0! இ�ேக ஏ� வ�தா-? மன61'� ெபாிய அர6'மாாி எ�ற 
நிைன��?" எ�4 ராைத 'ழ�ைதைய அ0�, விர/ட, அவ� அ*� 'ர� 
ெசவிகளி� ,�ப ஒDயாக வி*கிற,. 
 
     "ராைத?" எ�4 க"ைமயாக ?ைம எ;சாி1கிறா�. 
 
     "எத&' உ� ேகாப�ைத1 'ழ�ைதயி� மீ, கா/"கிறா-? இ�த, உ� அ�ப�� 
ேவ$டா�, ஒ�4� ேவ$டா�! எ� �� உன1' இ�,ைண க"ைம கா/ட, உ� 
மனசி� ஏ� அEவள@ ெவ4��?" 
 
     "ேதவி!" எ�4 நில�ேதாய ராைத பணி�, எ*கிறா�. அவ� ேமேல 
ேபா/0�1'� ,$" ஆைட நில�தி� 2=கிற,. 
 
     "ம�னி1க ேவ$"�. தா�க� அவளிட� கா/"� அ��� ச<ைக8� 
ம&றவ�களி� ெபாறாைமைய� T$0 வி"�! ஏைழ அ0ைமகF1'� ெப��த�ைம 
கிைடயா,!" 
 
     அவFைடய ெசா&க� 6�16�1ெக�4 ஊசிக� ேபா� ைத1கி�றன. 
 
     "ஏைழயாவ,, அ0ைமயாவ,? எ� ெசவிக� ேக/க, இ�த அர$மைனயி� 
இ�ப0� ேபசாேத ராைத! அ�ப0� பா�1க� ேபானா� நாJ� 'ல� ேகா�திர� 
அறியாத அநாைதேய!" 
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     "சிவ சிவ... நா� மகாராணிைய1 '&ற� ெசா�ேவனா? அவரவ� அவரவ� 
இட�தி� ெபா��தி இ��பேத உக�த,. ஊ�1'�வி, ஊ�1'�விதா�. 
க�ட�பறைவ க�ட�பறைவதா�. உய��த 'ல�தி� உதி�த, சா�ரா;சிய 
அதிபதியி� ப/ட�,ராணி தா�க�. த�கF1'� ?ரண ச�திர� ேபா� ஒ� மக� 
பிற1க ேவ$"�. இ�த அ*1'� ப$ட�ைத ம0யி� ைவ�,1 ெகாN6வ, 
ெபா��,மா? இ�த ஏைழகளி� ெநNசி�, ப/டாைடக�, ��,1க�, பால�ன�க�, 
பNசைணக� எ�ெற�லா� ஆைசகைள வளரவிடலாமா? க�திாிைகயி� கல� 
தானிய� க/0 இ*�, மாவா1க ேவ$"�... மணி மணியாக தானிய� '&றி உமி 
ேபாக� �ைட�, ைவ1க ேவ$"�... ஐ�தி� வைளயாத, ஐ�பதி� வைள8மா?..." 
 
     அவFைடய ெநNைச இன�ெதாியாத 6ைம அ*�,கிற,. 
 
     அ�த� ப�வ�தி�, அர$மைன� ேதா/ட�தி� தா� ஆ0�பா0 மகி=�தைத 
நிைன\/01 ெகா�கிறா�. 
 
     உண@ இற�கவி�ைல. 
 
     ைக க*வ நீ�� தால�� ஏ�தி வ�கிறா�. 
 
     "உன1' எ�தைன 'ழ�ைதக�?" 
 
     "இர$" பி�ைளக�..." 
 
     "அவ�க� '�'ல வாச� ெச-கிறா�களா?" 
 
     "எ�கF1ேகத�மா '�'ல வாச�? அ�பJட� உ*வத&'� ேபாகிறா�. 
இைளயவ� ஆ4 வய6. ெகா/0� 6�த� ெச-8�. ஆ" ேம-1'�. இவ� 
அவJ1'� இைளயவ�. 2/0� தனியாக இ��தா� ஓ0� ேபா-வி"�." 
 
     "ஏ� ராைத, உ�க� பி�ைளக� '�'ல வாச� ெச-ய1Bடாதா?" அவ� 
சிாி1கிறா�. ெவ4ைம பளி;சி"கிற,. 
 
     "ம�ன� ஆ/சியி� வா=கிேறா�. ேநர�,1'; ேசா4, ஏேதா பணி கிைட1கிற,. 
ம�திர1 க�வி8� த�திர� ேபா�� உய��த 'ல�ேதா�1ேக உ$"..." 
 
     ?ைம ைகக*வ@� மற�, சி�ைதயி� ஆ=கிறா�. 
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     எ�,ைண உ$ைம? ம�திர1 க�வி... த�திர� ேபா�... 
 
     இெத�லா� யாாிடமி��, யாைர1 கா�பா&ற? 
 
     ம�ன�க� யாாிடமி��, யாைர1 கா�பா&ற வி�<� அ��� 6ம�, திாிய 
ேவ$"�? 
 
     இவ� பி�ைள1'� வி� வி�ைத பயி&4வி�பா�க�. நீ உ� அரைச1 கா�பா&ற� 
பைகவ�கைள அழி1க ேவ$"�. யா� பைகவ�க�? பைகவ�க� எ�ப0� 
ேதா�4கிறா�க�. �னிவ�கF1' அர1க�க� எ�ப0� பைகவ�களானா�க�? 
 
     6&றி; 6&றி ஒேர இட�தி� வ�, நி&கிறா�. அைத வி/" ெவளிேய வர 
�0யவி�ைல. 
 
     திSெர�4 ஓ� அ;ச� �'�, ெகா�கிற,. இ�ேபா, ம�ன�� இவF� ம/"� 
கானக�,1'; ெச�<� ேபா,, �னிவ�களி� ஆசிரம�களி� த�'� ேபா,, ஆப�, 
ேநாிடா, எ�ப, எ�ன நி;சய�? 
 
     பைகைம ெகா0ய,... ஒ� கா� யாேரJ� ம�னைர� T1கி; ெச�றா� அவ� 
எ�ன ெச-வா�? 
 
     இவF1' இைளய ராஜாமாதா ேபா� ேதேரா/ட� ெதாியா,. அ�ெப-ய� 
ெதாியா,. ஈ எ4�ைப1 Bட1 ெகா�ல மா/டா�... ஆனா� அ�த அ�ைன 
அEவள@ ேத��தவளாக இ��ததாேலேய மாம�னைர1 கா�பா&றினா�. அ,ேவ 
பல 'ழ�ப�கF1' அ0�தலமாயி&4. இர$" வர�க�... ��திர ேசாக சாப�... 
 
     ைகயி� வி�<� அ��� இ��தாேல ெகாைல ெவறி வ�, வி"ேமா? இ�லா, 
ேபானா�, அ�த மாம�ன� க$ணா� பா�1காத ஒ� வில�ைக, அ, த$ணீ� 
'0�பதாக அGமானி�,, ஓைச வ�த இட� ேநா1கி1 ெகாைலகார அ�ைப எ-வாரா? 
அ�த யாைனைய1 ெகா�லலாகா, எ�4 ஏ� நிைன1கவி�ைல? ெத-வ� த�த 
கானக�; ெத-வ� த�த நீ�நிைல; ெத-வ� த�த உயி�. இ�னா�1' இ�ன உண@ 
இய&ைக நியதி. இெத�லா� ெம�த1 க�வி பயி�றி��த மாம�ன�1' ஏ� 
ெதாியவி�ைல? '�/"� ெப&ேறாாி� ஒேர மகைன அ�த அ�� ெகாைல ெச-த,. 
எ�த ஒ� ெகாைல1'� பி� விைள@ இ�லாம� இ�1கா,!... இ�ேபா,... ஏ� மன� 
'ழ��கிற,? 
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     "அ�மா? ஏனி�ப0 வா/டமாக அம��தி�1கிறீ�க�? அரச மாதா1கைள வண�கி 
ஆசி ெபற ேவ$டாமா?.. அவ�திகா இ�ன�� ெப/0கைள; சி�தமா1'கிறா�. 
பிற' எ�ைன1 ேகாபி�பா�. ம�ன� வ�,வி/டா� எ�றா�..." 
 
     இவ� ெசா�D �01' ��, நிழ� ெதாிகிற,. ப/டாைட அைச8� ெம�ெலாD... 
 
     இைளயவ�... த�பிதா�. 
 
     ேகாபமா, அ�ல, ,1கமா? 
 
     �க� ஏ� க"ைம பா-�த அைமதியி� ஆ=�, ேபாயி�1கிற,? சின�, ,யர�, 
இர$"1'� உ�ள ேவ4பா/ைட இ�த �க�தி� காண �0யா,. 
 
     "ேதவி, இரத� �&ற�தி� வ�, நி&கிற,. வ�, ஏ4�க�!" 
 
     அவ� உ�ள�தி� எதி�பா���க� வ$ணமிழ1கி�றன. 
 
     "இேதா..." 
 
     அவ� எ*�, அவைன� பி� ெதாட�கிறா�. 
------------- 

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�    11110000    
 
     அர$மைனயி� ெவளிவாயிD� தா� இரத�க� வ�, நி&ப, வழ1க�. உ�ேள 
அ�த��ர மாளிைககF1'; ெச�<� �&ற�தி� ப�ல1' ம/"ேம வ��. ஆனா� 
இரத� உ�ேள வ�தி�1கிறெத�4 ெசா�Dவி/", "உடேன வர ேவ$"�" எ�4 
அவ� ��ேன விைர�, நட1கிறா�. சிறி, ெதாைல@ ெச�ற,� தி��பி� பா��, 
உ4தி ெச-, ெகா$" நட1கிறா�. 
 
     ேகாசலாேதவியி� மாளிைக1'�தா� ெச�வா�. ம�ன� அ�ேகதா� 
இ��பாராக இ�1'�... அவF1' எ,@� �ாியவி�ைல. ஆனா� மிக@� ேகாபமாக 
இ��பாேரா எ�4 உ�Fண�வி� ஒ� கல1க� ப0கிற,. இ,... இவ� ெச-வ,, 
தைமயனி� ஆைணயா? தைமயனி�ைல; கணவ� எ�ற உற@� இ�ைல... ம�ன� 
மாம�ன� ஆைண... இ�த; LழD<� அவF1'; சிாி�� வ�� ேபால இ�1கிற,. 
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     கானக�தி� வா=�த ேபா, மா� இைற;சி பத� ெச-, அவF1' ஊ/டேவ �� 
வ�வா�. அவ� ம4�பா�... "இ�ேக ேவ4 ந�ல உண@ கிைடயா,. ெவ4� 
��ைல8� ச�ைக8� உ$" நீ ேத-�தா�, ஏ&ெகனேவ CDைழ ேபா� இ�1'� 
இைட �&றி<� ேத-�, விட, நீ இ� த$"களாகி� ேபாவா-. மைனவிைய 
ைவ�,1 கா�பா&ற� ெதாியாத ம�ன� எ�ற அவ��கைழ என1' நீ ெப&4�தர� 
ேபாகிறாயா, ?மிஜா?..." எ�பா�. "என1' ேவ$டா� எ�4 ம41கிேற�. நீ�க� 
எ�ன ெச-2�க�!" எ�4 அவ� பி0வாதமாக அ�த உணைவ ஒ,1'வா�. உடேன 
கணவ� எ�ற கா�பாள உைற கழ�4 வி*�. 'ம�ன� ஆைண!' எ�ற க�தி 
ெவளி�ப"�. "ம�ன�... நா� ம�ன� ஆைணயி"கிேற�. கால�,1'� நீ அ0 
பணிய ேவ$"�. ?மகேள!" எ�4 'ரைல உய��,வா�. 
 
     அவ� அ�ேபா, அ�த1 'ரைல விைளயா/டாக1 க�தி1 கலகலெவ�4 
சிாி�பா�. 
 
     ஆனா�, சிாி1க1B0ய 'ர� அ�ல அ,. 
 
     அவைள அன&'ழியி� இற�க; ெச-த 'ர�. ஆைண அ,... அைத அ�ேபா, 
அவ� உண��தி�1கவி�ைல. ஆனா� இ�ேபா,? 
 
     அவைள அவ� ெவளி வாயி<1' அ�லேவா அைழ�,; ெச�கிறா�? அ;ச� 
இன� �ாியாம� ெநNசி� பர@கிற,. 
 
     �,காைல� ெபா*,, மாளிைகயி� அைன�,� ப'திகF� 6464�பாக 
இய�'� ேநர�. வாயி& கா�பவ�க�, பணி�ெப$க�, ஏவல�க� அைனவ�� 
த�த� பணிகளி� ஈ"ப/0�1'� ேநர�. 'N6 'ழ�ைதக� �த� அ�'� இ�'� 
ேபா-1 ெகா$0�1'�. அவ� ெவளிேய ெத�ப/டா� 'மகாராணி1' ம�கள�' 
எ�4 வா=�தி வண�'� 'ர� ஒD1'�... 
 
     ஆனா� Lழ� விறி;சி/"1 கிட1கிற,. ஏேதJ� அச�பாவித� ேந��, 
வி/டேதா?... 
 
     ,0�� க/"1கட�காம� ேபாகிற,. 
 
     அவைர1 'ரெல"�,1 B�பிட@� �0யவி�ைல. அ�,ைண ெதாைலவி� 
த�ைன இ��தி1 ெகா$0�1கிறா�. வாி1ெகா�பி� ஒ&ைற1 காக� ஒ�4 
ேசாகமாக1 கைரகிற,... 
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     வாயி�... வாயிD� ேத� நி&கிற,. அதி� ?மாைல அல�கார�க� எ,@� 
இ�ைல. ேதைர ஓ/"� பாகனாக... ம�னேரா, ேவ4 எவேரா இ�ைல. ம�ன� 
அதி� அம��தி�1கவி�ைல. 
 
     நா�வ� அம�� ெபாிய ேத�. உ;சியி� ம�ன� ெச�<� ேபா, பற1'� 
ெகா08� இ�ைல. ஓர�களி� க/ட�ப/ட மணிக�, ெவயிD� பளபள1கி�றன. 
அ�ேபா, தா� அவ� B��, பா�1கிறா�. ெவ$�ரவிகளி� கயி&ைற� ப&றி1 
ெகா$" 6ம�திர� நி&கிறா�. ஏேதா கனவி� நிக=வ, ேபா� இ�1கிற,. 
 
     "ேதவி, ஏறி அமரலாேம?..." 
 
     அவ� ஏ4வத&கான ப0க� தா=�, பாத� தா�'கி�றன. 
 
     "ம�ன� வரவி�ைலயா?" 
 
     இைளயவ� அத&' விைடயி41காம� எ�ேகா பா�1கிறா�. 
 
     "நா� ம/"மா ேபாகிேற�?" 
 
     "தா�க� ஆைசைய� ெதாிவி�தீ�கேள?" 
 
     "ஆனா� தனிைமயி� இ�ைலேய?" 
 
     "ம�னாி� ஆைண; நா� ெசயலா&4கிேற�." 
 
     "இ�1க/"� நா� ராணிமாதா1கைள வண�கி; ெசா�D1 ெகா�ள 
ேவ$டாமா? அத&' �னி ஆசிரம�கF1', ேவட� '0கF1' ஆைடக�, 
தானிய�க� பாிசிலாக1 ெகா$" ெச�ல ேவ$"ேம?" அவ� 'ர<1' எதிெராD 
இ�ைல. 6ம�திர� ேதைர1 கிள�பி வி"கிறா�. அவ� �க� ெதாியாதப0 இைளயவ� 
காவ� ேபா� அம��தி�1கிறா�. மிக� ெபாிய ெப/0ைய அவ�திகா@�, விமைல8� 
6ம�, ெகா$" விைர�, வ�வ, ெதாிகிற,. ஆனா� அவF1' ஒD எ*�ப 
�0யவி�ைல. நகர 2திகைள1 கட�, 'திைரக� பா-�, ெச�கி�றன. அவF1' 
உட<� உ�ள�� '<�'கி�றன. ெநNச� வா-1' வ�,வி"� ேபா� '<1க�. 
ஒ� மிக�ெபாிய இ�� ப�தாக வ�, எ�த1 '<1க<1'� அைசயாம� அவைள 
வி*�கி வி/டதாக� ேதா�4கிற,. 
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     'திைரக� 'ள�ப0 ஓைச ம/"ேம ஒD1கிற,. '<1க�... உட�, உ�ள�... 
தன1'� இ�1'� உயி�... அத&'� அதி�;சி ஏ&ப"ேமா? த� மல�1 கர�தா� 
வயி&ைற� ப&றி1 ெகா�கிறா�... உயி�� ,0��க� ம@னமாகி வி/டனேவா?... 
இ�ைல... இ,, ஒ� விைளயா/டாக@� இ�1கலா�. ம�ன� ேகாமதி நதி1கைரயி� 
கா�தி��பா�. �னி ம1கF1'ாிய பாிசி& ெபா�/கைள; 6ம�, ��னேம ேத�க� 
ெச�றி�1கலா�. அவைள எத&காக அவ� இ�நிைலயி� ேசாதி1க ேவ$"�?... ஒ� 
கா� ஊ�மியி� விைளயா/ேடா? ஊ�மி8� வ�கிறாேளா? சதான�த� 
வ�தி��தாேர? ஊ�மிைய அைழ�,; ெச�ல� ேபாகிறாரா? ]ம�த �B��த� 
எ�றா�க�?... 
 
     ஊ�மிைளயி� நிைன@ வ�த,� சிறி, ஆ4தலாக இ�1கிற,. இ�1க/"� 
இ�1க/"�. இ�த� ேபா1கிாிதா� இத&ெக�லா� காரணமா?... ஆனா� இ�த; 
6ம�திர� அ�4 எ�கைள நா" கட�த� ேதேரா/0 வ�தா& ேபா� எத&' வ�கிறா�? 
ெப$க� விஷய�தி� இவ� எத&' O1ைக Gைழ1க ேவ$"�?... 6ம�திர�... 
��பா/ட� கால�, ம�திாி. பிடாியி� நைர ெதாிய சாய� ம�கிய பாைக... 
ெசவிகளி� '$டல�க� இ�ைல; �,ைமேய ெசவிகைள இழி�, ெதா�க; ெச-, 
வி/ட,. மைலேய அைச�தா<� ேப;6 வரா,... ெபாிய ம�ன�1', ச1கரவ��தி1' 
- இ�ேபாைதய ம�ன�1' - இவ� மகJ1' இ��பாேரா? ெம-1கா�பாள�, 
அைம;ச�, ஆேலாசக�, ேத��பாக�... 
 
     அ�ேபா, ஊேர இவ�க� பி� அ*, ெகா$" வ�த,. ஆ&றி� கைரயி� ம1க� 
உற�க; ெச�ற ேநர� பா��, இர@1கிரேவ இவ�கைள ஆ4 கட1க ஏ&பா" 
ெச-தா�. அ�ேபா, அெத�லா� விைளயா/"� ேபா� உ&சாகமாக இ��த,. 
 
     ஆ&ற�கைர ெதாிகிற,. 
 
     ஊ�மிேயா, ம�னேரா, எ�' இ��பா�க�? 
 
     ஆ&றி� அதிக ெவ�ள� ெப�1கி�ைல. ஆ&றி� கைரயி� உ�ள வய�கைள1 
கட�, ேத� ெச�ைகயி� ஆ�கா�' �&றிய தானிய1 கதி�கைள1 ெகா�த வ�� 
பறைவகளி� மீ, கவ$ க&க� எறி8� உழவ� '0�பி�ைளகைள அவ� 
பா�1கிறா�. இவ�க� ேதைர� பா��,வி/" ஆ�கா�' ெத�ப"� சி4வ�க�, 
ெப$ ம1க� விய��ட� க$கைள அகல விாி1கிறா�க�. 
 
     "ஏ-... மகாராணி! மகாராணி! ராஜா...!" 
 



94 

 

     நில�தி� ேவைல ெச-8� ெப$க� சேரெல�4 மா�� மைறய, தைல 
'னிகிறா�க�. 
 
     "மகாராணி1' ம�கள�..." 
 
     அரவ�க� ம0�, ேபாகி�றன. வானேம ச�ெல�4 கவி=�, வி/டா& ேபா�, 
ேதா�4கிற,. ெரா/0 வி�ள<� பா& கNசி8� ெநNசிேலேய 'ழ��கி�றன. 
இ�தைன ேநரமாகி8� இ�தைன '<�கD<� அ, சீரணமாக ஏ� 'ட<1' 
இற�கவி�ைல? அவ� �ளி��1 கா-1' ஆைச�ப/ட ேபா, மர�க� ?1கவி�ைல. 
இ�ேபா, பிN6� கா8மாக மர�க�. ெபா�னிற1 கனிகைள1 'ர�'க� க0�,� 
ேபா"கி�றன... அணி�க� க$களி� படவி�ைல... 
 
     இைளயவ�� 6ம�திர�� Bட� ேபசவி�ைல. 
 
     ஆ&றி� நீ� மிக1 'ைறவாக இ�1'� ப1க� ேத�;ச1கர� இற�கி; ெச�கிற,. 
ந"வி� மண� தி/0� ச1கர� �ைதகிற,. இைளயவ� இற�கி� த�Fகிறா�. பிற' 
��<� �த�கF� உைடய இட�க�. ஆ4 கட�, வி/டா�க�... எ�ேக? எ�ேக 
ேபாகிறா�க�? யாேரா எ�ேபாேதா க/0ய ம$ '0�க�; பிாி�த Bைரக�. ேத� 
வ�வைத1 க$K&ற ேவட�க� சில� ஓ0 வ�கி�றன�. ேத� நி&கவி�ைல. 
அவ�க� ேமனி '41கி, வா- ெபா�தி, ேத�ட� விைர�, ெதாட�கி�றன. அ�தி 
சா8� ேநர�. மா"கைள ேம-�,� தி���� சி4வ� விய��ட� அவைள8� 
இைளயவைர8� மாறி மாறி� பா�1கி�றன�. ேத� நி&கிற,; 'திைரக� 
கைன1கி�றன. 6ம�திர� த/01 ெகா"1கிறா�. 
 
     "பி�ைளகளா, ப1க�தி� த�'மிட� இ�1கிறதா?" 
 
     "இ�1'�க மகாராசா! ேநராக� ேபானா� சாமி ஆசிரம�க� இ�1'�..." 
 
     ேவட� '0மக� ஒ�வ� விைர�, வ�கிறா�. 
 
     "சாமி, வா�க... ந�ம ப1க� ந�ல இட� இ�1'. ரா த�கி, இைள�பாறி� 
ேபாகலா�..." 
 
     'திைரக� ெம,வாக; ெச�கி�றன. �/" �/டாக ேவட� '0�க�. மர�களி� 
ேதா�க� ெதா�'கி�றன. நிண� ெபா6�'� வாைட... பறைவ இற'களி� 
'விய�க�... க$0ைய� ேபா� ஒ� 'ழ�ைத அ�மணமாக வ�கிற,. 
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     ேதைர1 க$ட,� நா-க� 'ைர1கி�றன. 
 
     தீ�ப�த�கFட� பல� வ�கி�றன�. ேத� நி&கிற,. 
 
     ?மகைள ஒ� ேவ"வ மக� ைக ெகா"�,, அைண�, இற�க; ெச-கிறா�. 
 
     "மகாராணி! வா�க! அ0ைம ாீ� நா�..." 
 
     தீ1ெகா*�தி� ெவளி;ச�தி�, அவ� �� �0 நைர�,, ��ப&க� வி*�, 
ேகால� இண1கமாக� ெதாிகிற,. 
 
     "எ�ன ச�ேதாசமான ரா�திாி... மகாராணி..." 
 
     ெம�ள அைண�, அவைள நட�தி; ெச�கிறா�க�. 
 
     ப�த�க� வழி கா/"கி�றன. ஆ"க� க�,� வரேவ&ெபாD 'லைவயி"� 
வரேவ&�. 
 
     ேதாலாைட விாி�பி� அம��, ��, '"ைவயி� நீ� ெகா$" வ�கிறா�க� 
ெப$க�. இ�ளி�, 6F�, ெவளி;ச�களி� இண1கமான அ�� �க�க�... 
கா�கைள1 க*வி வி"கிறா�க�. �க� ,ைட1க; ெச-கிறா�க�. ��,ண�@ 
B"கிற,. 
 
     இ,தா� எ� பிற�த 2ேடா? பிரசவ�,1' இ�த� தா-2/"1' ம�ன� 
அJ�பி இ�1கிறாேரா? 
 
     �க�ைத1 க*வி1 ெகா$ட பி� வாயி� நீQ&றி1 ெகா�பளி�தைத ஏ�த ஒ� ம$ 
தால� வ�கிற,. 
 
     ஓ�காி�, வ�� �ர/ட� அட�கி, சமனமாகிற,. 
 
     அ�கி��, இதமாக� �� பர�பிய இ�ெனா� '0<1' அைழ�,; 
ெச�கிறா�க�. கனிகைள; 6ம�, ஒ� ேவ"வ� ெப$ வ�கிறா�. பிர�ப�த/0�, 
அாி�த மா�கனிக�, இ�1கி�றன. அவ� 'னி�, ைவ1ைகயி�, ேவ"வ�1ேக 
உாிய ஒ� வாைட 26கிற,. 
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     ம�ன� ��� த�கF1' ஒ� ேவ"வ1 கிழவி, க0�,1 க0�, �சி பா��த 
கனிகைள� த�, உபசாி�தைத விவாி�த வரலா4 நிைனவி� �/"கிற,. இவ�� 
கிழவிதா�. ��ப&க� இ�ைல. தாைடேயார� ஒ� ப� ெதா�தி1 ெகா$" 
இ�1கிற,. �0 உதி��, �� ம$ைட ெதாிகிற,. இழி�த ெசவிக�. மா�பக� 
ைபயாக� ெதா�'கிற,. அைரயி� அதிக�ப0யாக ஒ� நா� ஆைட மான� 
மைற1கிற,. 
 
     அவ� இவ� ப/"� ேபா�ற B�தைல� ேத-�த கர�தா� ெம�ைமயாக� தடவி, 
"ேதவி, உ�கF1' வண1க�" எ�4 கைரகிறா�. இ, வண1கமா? வா=�தா? 
?மகளி� ெநNச� உ�'கிற,. 
 
     "மகாராணி, பயண�தி� கைள�தி�1கிறீ�க�. இ�த1 கனிகைள உ$" இ�ேக 
ப"�, இைள�பா4�க�. எ�க� 'லெத-வ� வ�தா& ேபா� வ�தி�1கிறீ�க�..." 
எ�4 ெபா�� பட ெகா;ைச ெமாழியி� த*த*1கிறா� அ�த அ�ைம. 
 
     அ�த1 கனிக�, �ளி���, இனி��� கல�ததாக, நா�� ேதா<மாக இ��தா<�, 
அவ�க� அ�� அவF1' அ�தமாக அ�த உணைவ மா&றி வி"கிற,. ஒ� 
'"ைவயி�, காரசாரமான வி4வி4�பான பான� ஒ�4 ெகா$" வ�, 
த�கிறா�க�. அவ� அைத அ��திய பி� அ�த� �� ப"1ைகயி� தைல 
சா-1கிறா�. ச&ைற1ெக�லா� க$க� 6ழல, உற1க� வ�, வி"கிற,. 
 
     கன@கேள இ�லாத உற1க�. எ�ேகா ஆன�த� தாலா/"� அைமதி. அ�ைன 
ம0 எ�ப, இ,தாேனா? எ� அ�ைன... எ� தா- எ�ைன� ப�, மாத�க� 
ைவ�,� ேபணிய மணி வயி4. என1' உயி��, நிண��, அறி@�, பிர1ைஞ8� 
அளி�த ேகாயி�, என1' ஆதார�$"; என1' நிைலயான உண�@ உ$". 
அெத�லா� த�தவ� அ�ைம. அ�ைமேய, தா�க� எ� த�ைதயறியாம� எ�ைன� 
ெப&ெற"�தீேரா? தாேய எ�ைன உ�னதமான 'ல�தி� ேச�1க, ம�ன� உ*� 
இட�தி� எ�ைன1 கிட�தினீேரா, அத&காக எ�ைன� ,ற�தீேரா?... தாேய, நா� 
ேவ"வ'ல மகளாகேவ இ��தி��ேபேன? ம�னாி� மாளிைக� பNசைணக� �� 
�0;6க� நிர�பியைவ. அ�த� பளபள��� ப/" ெம�ைமகF� ஒளி8� 
'ளி�;சி8� B0யைவ அ�ல. மனித�1' மனித� ேவD ேபா"�, தனிைம�ப"�,� 
�/க�... அர1க� ேவ�தனி� மாளிைக� ேதா/ட� ம/"ேம சிைறய�4. ம�ன� 
'0க� எ�லாேம ெப$கF1'; சிைறதா�... எ�ைன அ�த; சிைறயி� இ��, 
மீ/" வர, தாேய, என1' இ�ப0 ஒ� ச�த��ப�ைத� த�தீேரா?... 
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     டகடகடக�ெக�4 ஓைச அதி�கிற,. ஓ... யாேரா அரச'மார� ேவ/ைட1' 
வ�,�ளா�. நா�' �ழ நீள��ள ேவ�ைக� �D, ெப$ �Dைய அ�ெப-, 
2=�தி வி/டா�. அத&கான ெவ&றி1 ெகா/"... 
 
     யா�1'... யா�1' ெவ&றி! அ�த� �D இைரெய"�,1 '"�ப� �ல��,�! அ, 
த�பா?... 
 
     ஏ-... ேபா,�... ேபா,ம�பா! ேபா,�. 
 
     யாேரா சிாி1கிறா�க�. 
 
     ப/ெட�4 விழி�� வ�கிற,. அவ� க$கைள மலர மலர1 ெகா/01 ெகா$"�, 
அ�ைகயினா� அ*�தி1 ெகா$"� ெதளி@ ,ல�க� பா�1கிறா�. கிழ1' 
ெவF�, உதயவானி� ெச�ைம8� கைர�, வ�கிற,. 
 
     "இEவள@ ேநரமா T�கி வி/ேட�?" 
 
     "ம�னி�,1 ெகா�F�க�, மகாராணி? ராஜா, காைலயி� வ�,, க�ைக கட�, 
ெச�ல ேவ$"� எ�4 அைழ�தா�. தா�க� அய��, உற�கினீ�க�..." 
 
     திைர விலகி, நிைன@க� 'விகி�றன. 
 
     அவ� க$க� அ�'1 B0யி��த �க�களி� யாைரேயா ேத"கிற,. அ�த 
அ�ைம, அவ� அ�ைன ேபா� இத� ெச-த அ�ைம எ�ேக? 
 
     "அவ� எ�ேக? என1'1 கனிக� அாி�, ெகா"�,, இதமாக1 கா�கைள� பி0�, 
வி/ட அ�ைன, எ�ேக?" 
 
     "இவ� தா�... ாீ�..." 
 
     "தாேய, நா� தா� ெகா"�ேத�..." 
 
     �08� பறைவ இற'கைள; ெச�கி1 ெகா$" ேமாவாயி� �1க/0 ேபா� 
ப;ைச1 '�,ட� ஓ� இள� ெப$ ��, நைக சி�,கிறா�. 
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     "எ� அ�மா... நா� த�கF1'1 '"ைவயி� '01க� பான� ெகா$" 
வ�ேத�..." 
 
     அவ�க� எ�ேலாைர8� அைண�, ெகா�ள ேவ$"� ேபா� இ�1கிற,. 
 
     "நீ�க� அ�ைன, தம1ைக, த�ைக, எ�லா எ�லா உற@கF� என1' இ�ேக 
இ�1கி�றன. நா� இ�ேபா, எத&', எ�'; ெச�ல ேவ$"�!" 
 
     ஆனா� ேக/க நா எ*�பவி�ைல. "ம�ன� ஆைணைய, இைளயவ� 
நிைறேவ&4கிறா�. யாேரJ� சடா�0 �னி வ�1க�கைள� பணி�, ஆசி ெப&4 
வர ேவ$"�!" 
 
     அவ� அவ�களிட� பிாியா விைட ெப4கிறா�. 
 
     க�ைக... '4கலாக� ெதாிகிற,. படேகா/0 ஒ�வ� சி4 படைக� தயாராக 
ைவ�தி�1கிறா�. அ1கைர க��ப;ைச1 கானக� எ�4 அட��தியாக வி�Fகிற,. 
 
     6ம�திர� படகி� ஏறவி�ைல. இைளயவ� ம/"ேம இ�1கிறா�. காைல ேநர�, 
ெவளி;ச� சி&றைலகளி� பிரதிபD�ப, வா=1ைகயி� க�ைமக� ,ைட1க�ப"� 
எ�ற ந�பி1ைகயாக உ�ள�தி� ப0கிற,. ஆழ�காணாத கிண&றி� த� ைகைய1 
ெகா$" தைர1காக� ,ழா@வ, ேபா� எதி�1கைரைய ெவறி�,� பா�1கிறா�. 
 
     அ1கைரயி� மனித அரவேம ெதாியவி�ைல. ஒ�றிர$" பறைவக�, ெவ$ 
ெகா1'க�, பற�, ெச�கி�றன... ெபாிய அட��த மர�க�. கத�ப மர�க�. ஓ�கி 
உய��த ம�த மர�க�. அவ� இற�கி ��ேன ெச�கிறா�. அவைள� ெதாட��, 
வர� பணி�ப, ேபா� நி�4 நி�4 பா��,; ெச�கிறா�. '&றி; ெச0க�; 
ஒ&ைறய0� பாைதக�. மா, ஆ�, அ�தி எ�4 ப�ேவ4 மர�க�; கானக�,1ேக 
உாிய மண�க�. ப�ேவ4 பறைவக� இவ� வர@1'1 க/0ய� B4பைவ ேபா� 
ெவEேவ4 'ர�களி� ஒD எ*��கி�றன. 
 
     மிக�ெபாிய ஆலமர� ஒ�4 ெபாிய ெபாிய வி*,கFட� அ�ேக பர�தி�1கிற,. 
 
     "ஆகா! ஏேதா ம�ன� அர$மைன ேபா� இ�ைல?" ?மக�, �த� �தலாக 
எ*��� 'ர� அ,. இைளயவ� நி&கிறா�. 
 
     "ஆ�, ேதவி! இனி இ,ேவ த�க� அர$மைன!" ப;ைச மர�தி� ஒ� க�தி 
ெச�கினா& ேபா�4 அ�த விைட பதிகிற,. அவ� ச/ெட�4 அ�த �க�தி�, 
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அ�த1 'ரD� ெச�க�ப/ட இரகசிய�ைத� ப&றி1 ெகா�கிறா�. இ,கா4� 
இைழ�த இைழ, அ4�, ெதா�'கிற,. 
 
     "இ, ம�ன� ஆைண. ேதவி எ�ைன ேவெற,@� தா�க� ேக/காம� 
ம�னி�த�F�க�!" 
 
     அவ� �க� இ�$" ேபாகிற,. 
 
     தி��பி; ெச�கிறா�. 
----------- 

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�    11111111    
 
     அவ� ெச�வைதேய அவ� பா��,1 ெகா$" நி&கிறா�. க$க� அவ� 
வாிவ0வ1 ேகா/0� த�Jண�வி�றி ஒ�4கி�றன. இைளயவ�... இைளயவ�... 
 
     அ�நாளி� மானி� பி� அைத1 ெகா�ல; ெச�ற அ$ணJ1'� ,ைண 
ேபாகாத இைளயவ�. அ$ண� அைத1 ெகா�<��, அைத அவ� அ�பிD��, 
கா�பா&4 எ�4 ேபாக; ெசா�னா�. இைளயவ� ம4�தா�. இவJ1ெக�4 ஒ� 
தனி எ$ண� கிைடயா,. அ$ண� ெகாைல ெச-வைத ஆதாி�பவ�. அவ� 
நிழ�... அவ� ஆ�திர�,ட� ேபா... ேபா... ேபா! ஏ� இ�ேக நி&கிறா-? என1' 
காவலா? என1' நீ காவலா, அ�ல, சமய� பா��தி�1கிறாயா எ�4 தீ;ெசா�ைல 
உமி=�தா�. அ�த� தீ;ெசா�<� அவைன விர/டவி�ைல. ஒ� ேகா/ைட� 
ேபா/"வி/"; ெச�றா�. 
 
     "நீ எ�ன என1'1 ேகா" ேபா"வ,! நா� உ� அ0ைமயா! கானக� 
எ�Jைடய,; எ� அ�ைன ம0; நா� எ�'� திாிேவ�" எ�4 அ�த1 ேகா/ைட 
அழி�தா�. 
 
     இ�4 எ�த1 ேகா"� இ�ைல. அவ� ேபாகிறா�. 
 
     அவ� ைகயி� வி�<� அ��� இ�ைல. 
 
     அ$ண� அர1க�கைள அழி�, வி/டா�. எனேவ கானக� அபாயம&ற, எ�4 
நிைன�தானா? கானக� அவFைடய,; ஆைச�ப/டா�; ெகா$" வ�, 
வி/0�1கிறா�... ஆைச... க�@&றவ�, நிைற LDயாக இ�1'� ேபா, ஆைசைய 
நிைறேவ&ற த�ன�தனியாக... அJ�பி ைவ�தி�1கிறா�... 
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     அவF1' உடD� சிD��� உ$டாகிற,. 
 
     கானக�... த$டைனயா? அ0ைம� ெப$கF� அ46ைவ உ$08�, பNசைண 
இனிைமகF� இ�லாத கானக��, தனிைம8� த$டைன எ�4 
ெம-�பி�தி�1கிறா�களா? 
 
     அவ�திகா! சாமளி! ெப/0ைய� T1கி1 ெகா$" மகாராணிைய� பாிசி�கFட� 
அJ�பி ைவ1க வ�தீ�கேள! உ�க� மகாராணி நா" கட�த�ப/0�1கிறா�... 
ேபைத� ெப$களா! உ�க� மகாராணி இனி மகாராணி இ�ைல. �*,மான ேபைத. 
நீ�க� இனி யா�1' ஊழிய� ெச-ய� ேபா2�க�? 
 
     அவFைடய இ�த எ$ண மி�ன�க�, ம,1'ட� ெபா�கிவ�� Gைர ேபா�ற 
சிாி�பா-� ெபா�கி வ�கிற,; அவ� உர1க; சிாி1கிறா�. அ�த1 கா/0� ெபாிய 
மாளிைக ேபா� வி*, பர�பி நி�ற ஆலமர�தின0யி�, அ�'1 '0யி��த ப�ேவ4 
உயிாின�களி� அரவ�கF� அட�கி விட, இவFைடய சிாி�� ம/"� ெந"ேநர� 
இவF1' ஒD�பதாக உண�கிறா�. அ�த; சிாி�� அவF1ேக அ�நியமாக� 
ப"கிற,. அவ� சிாி�ைப நி4�திய,� அ�கி��த பறைவ1 B/ட�க� சிறக0�, 
வ/டமாக� பற1கி�றன. த�க� த�க� ெமாழியி� B;ச� ேபா"கி�றன. ஆலமர� 
ெபா�தி� 6�$" கிட�த க�நாக� ஒ�4 வி�விெர�4 ெவளிேய வ�,, 'ைட 
விாி�ப, ேபா� பட� எ"�, அவF1'; ச&4 எ/0ய ெதாைலவி� �க� கா/0 
வரேவ&� அளி1கிற,. 
 
     ச&4 எ/ட, B/டமாக; ெச�<� மானின�, அவ� அ�' இ��பைத1 க$" 
வி/ட நிைலயி� B/ட�ேதா" நி�4 பா�1கிற,. 
 
     இ�ேபா, அவF1' இ�J� சிாி�� ெபா�கி வ�கிற,. 
 
     "ேதாழிகேள, ேதாழ�கேள, வா��க� இ�' வி�, அ��, வா�, ஈ/0, கவ$க� 
எ,@� கிைடயா,. எ�ைன ந���க�... நா�, நா� ம/"ேம இ�'�ேள�!" 
 
     அவ� ச�'க� கா�களி� மிதிப"� ெம�ேலாைச ேக/க, மா� B/ட�தி� 
அ�ேக ெச�4 ஒ� '/0 மாைன� ப&றி� த� ெம� கர�களா� தடவி1 
ெகா"1கிறா�. அத� க*�ேதா" அைண�, இத� அGபவி1கிறா�. அத� 
உற@1'*, அவளா� ஆப�ெதா�4மி�ைல எ�4ண��, அ�கி� உ�ள 
தடாக1கைர1' நக�கிற,. இவF� தடாக1 கைர1' வ�கிறா�. எ�தைன 
நீ��பறைவக�! அ�ன� பறைவக� - சிவ�த O1'� ெவ$ TவிகFமாக... 
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ஒ&ைற1கா� தவமி�1'�, ெகா1' �னிக�... கதிரவைன� பா��, மல��, ேநய� 
அGபவி1'� தாமைரக�... நீலேரைக ஓ"� ெச�தாமைரக�. வ/டவ/டமான 
இைலகளி� ��,1க� இைழவ,� சித4வ,மான ேகால�க�... வ$0ன� 
வ�தம��, ேத� Gக�� ஆரவார�க�. 
 
     ?மக�, அ�கி� ஓ"� ஒ� மர�, ேவ��த$0� அம��, தடாக�தி� கா�கைள 
நைன�,1 ெகா�கிறா�. பளி�' ேபா�ற நீ�... மீ�க� அவ� ெபா&பாத�களி� 
ெமா-�,, பாதேசைவ ெச-கி�றன. 
 
     "அ0, ேதாழிகளா, ேபா,ம0 ச�லாப�� ேசைவ8�! நா� த�ன�தனியாக 
வ�தி�1கிேற�. �,மண�ெப$ அ�ல, '4'4�, நாKவத&'?" எ�4 Bறி1 
ெகா$" கர�களா� நீைர அ�ளி எ"�, அவ&ைற விர/"கிறா�. அ, ெபாிய 
தடாக�. மா�க� எ/ட எதி�1கைர1' நக��, ேபாகி�றன. அ�ேக, �தாிD��, 
ெவளி�ப"� கர0 ஒ�4, ச/ெட�4 நீைர1 கல1கி1 ெகா$" O=கி, எ*��ைகயி� 
அத� வாயி� ஒ� ெபாிய மீ� சி1கி இ�1கிற,. 
 
     இவ� க^ெர�4 சிாி1க, அ, தி"1கி/டா& ேபா� அதிர, மீ� ந*வி� 
த$ணீாி� வி*கிற,. 
 
     "... கர0 மாமி? உன1'� பழமி�ைலயா? �&றாNேசா4 இ�ைலயா? 
ேதனி�ைலயா? ஏ�, பாவ�, மீைன� பி0�, வைத1கிறீ�க�?" எ�4 அ�கி� 
ெச�4 அத� தைலைய� தடவி1 ெகா"1கிறா�. ெபாச ெபாசெவ�ற �0 
நைன�தி�1கிற,. ப/"�ேபா� ெம�ைமயாக உண�கிறா�. 
 
     "ஓ! உன1'� மச1ைகயா? அதனா� தா� மீ� பி01க வ�தாயா?... என1'� 
மச1ைக ஆைச; ஆனா� இ�ேபா,தா� ம�ன� எ�ைன உ�களிட� அJ�பி 
ைவ�தி�1கிறா�..." 
 
     இவ� ைக;6க�தி� அ�த1 கர0 க/"�ப/டா& ேபா� நி&கிற,. "உன1' 
ம�ன� இ�1கிறாரா?... இ�1கமா/டா�. இ��தி��தா� உ�ைன1 கா" கட�தி, 
நா/" மனித�களிட� அJ�பி ைவ�தி��பாராக இ�1'�. மா&றா� 2", சிைற, 
அ1கினி'$ட�, ஆ$டா�, அ0ைம எ,@� இ�லாத உ�க� உலக� என1'� 
பா,கா�பான,தாேன?..." 
 
     ெவயி� ஏ4வ, உைற1காம� 'ளி�;சியி� பாய� ப0கிற,. இதமான ஒDகF�, 
நீ�� நிழ<�, ஒளி8� அவF1' இதமான தாலா/"�ேபா� Lழேலா" ஒ�ற 
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ைவ�, ேபாி�ப�ப0களி� ஏ&4கி�றன. கர0 மீ$"� மீ� பி01க நீாி� 
�='கிற,. 
 
     ஓ� எ4��;சாாி, வாயி� ெவ$ைமயாக எைதேயா கEவி1 ெகா$" மர�தி� 
ேம� ஏ4கிற,. அவ� நிமி��, பா�1கிறா�. இ, எ�ன மர�? அரசா? இைலக� 
சிறியைவ; Lாிய ஒளியி� ,ளி�க� ெவ�ளி1கா6க� ேபா� மி�Jகி�றன; நீாி� 
நிழ�க� ஜால� ெச-கி�றன. சரசரெவ�4 பறைவகளி� இற1ைகக� படபட1'� 
ஓைச ேக/கிற,. மர1கிைளக� '<�'கி�றன. சிவ��� மNசFமாக1 கனிக� 
இைரகி�றன... 
 
     ஓ...? அGமனி� 'ல�தாேரா? 
 
     அGம� ெச-தி அJ�பியி��பாேனா? அ�த1 கனிகைள� ெபா41கி �� 
மர�தி� ேம� நிமி��, பா�1கிறா�. அ�த1 'ர�', '/0ைய ம0யி� இ"1கி1 
ெகா$" தாவி�தாவி� ேபாகிற,. மர�,1' மர� தாவி; ெச�கி�றன. பல 
'ர�'க�. அவ� கா�,1 கா�, அ�ேக ெச�கிறா�. எ�த; ேசதி8� யா�� 
அJ�பவி�ைல. 'ர�கின� அ�பா� ெச�4 வி/ட,. 
 
     கீேழ ெச�காயாக1 கிட1'� கனி ஒ�ைற எ"�,1 க01கிறா�. வி�விெர�4 
இனி��� ,வ���மாக ஒ� 6ைவ ஆேரா1கியமாக� பர@கிற,. ந�த�னியி� 
நிைன@ வ�கிற,. 
 
     அவ� இ�ேபா, எ�ேக இ��பா�?... அவ� இ�ேக இ�ேபா, வ�தா� எ�,ைண 
ந�றாக இ�1'�? அ�ேபா, ஓைச�படாம� அவ� ேதாளி� வ�திற�'கிற, ஒ� 
கிளி. 
 
     அவ� ைகயிD�1'� ெச�கனிைய1 ெகா�,கிற,. 
 
     "த�த�மா! த�த�மா? எ� உயி��ேதாழி த�த�மா தானா? என1' இ, 
கனவ�லேவ?..." 
 
     அ, அ�த1 கனிைய உ$ணவி�ைல. ெகா�தி1 ெகா�தி� தி�வி� ேபா"கிற,. 
 
     "எ� த�த�மா இ�ைல. ஆனா<�, நீ எ� ேதாழியாக வ�தி�1கிறா-. எ� 
தனிைமைய� ேபா1'வா-. உன1' நா� கைதக� ெசா�ேவ�; பாட�க� 
இைச�ேப�. உ�ைன1 B/0� அைட1'� சாதியி� ப/டவள�ல நா�. நா� 
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?மக�... ?மிஜா, உ� பிாியமான ேதாழி. ெசா�<!" எ�4 அைத� தடவி1 
ெகா"1கிறா�. 
 
     "ஏ-, உ�ைன நா� த�த�மா எ�ேற B�பி"கிேற�. ஏ� 'ரேல 
கா/டாமD�1கிறா-! ஊைமயா நீ? பறைவகளி� ஊைம உ$டா? நீ எ� த�த�மா 
ேபாலேவ இ�1கிறா-. அ, ஒ� நா� காய�ப/" 2=�த,. அைத எ"�, இத� 
ெச-ேத�. ேதாழியா1கி1 ெகா$ேட�. ம�ன� ெபயைர; ெசா�ல� பழ1கிேன�. 
ேப;6� பழ1கிேன�. பிற' ஒ�நா� அ, ம�ன� ெபயைர; ெசா�ல ம4�, 
வி/ட,. 'ம�ன� ெபயைர நா� ஏ� ெசா�ல ேவ$"�? நீதா� என1'� ேதாழி, 
எ�லா� த�கிற தா-. உ� ேபைர�தா� ெசா�ேவ�. ?மிஜா - ?மிஜா - ?மக� - 
?மக�... எ�4 எ�ேபா,� ேப6�." 
 
     இவ� Bறி �0�,1 க�ன�ேதா" பட ைவ1ைகயி� க$களி� இ��, 
ெவ�பனி உ�கி வழிகிற,. 
 
     "த�த�மா, த�த�மா... நீ... நீயா...? நீயா...? ஆ�, உ� அ0வயி&றி� வ"..." எ�4 
தட@கிறா�. 
 
     "த�த�மா? நீ கா/"� ?ைன1' வி��தாகி வி/டா- எ�றா�க�... எ�ேகய0 
ேபாயி��தா-? ஊ� 6&றி வி/" எ�ைன� ேத01 க$"பி0�தாயா? த�த�மா?" 
 
     அைத மா�ேபா" அைண�,1 ெகா�கிறா�. க�ன�, ெவ�பனியி� சிற' 
நைனகிற,. 
 
     "?மிஜா, தாேய, என1' உ�ைன� பா�1க தாளவி�ைல. அநியாய� நட1கிற,. 
அ�த� ெபாிய அர$மைனயி� எ�ன நட�த, எ�4 உன1'� ெதாியா,. அ�த 
ஜலைஜ, நNச��தி� த� உயிைர மா-�,1 ெகா$டா�..." ஒ� கண� உலக�,� 
,0��கேள நி�4 வி/டா& ேபா�4 அவ� திைக1கிறா�. 
 
     "ஆ�, ந;சரளி விைதய��தி மா$" கிட�தா�. நீ�க� வனவி��தாட; 
ெச�றீ�கேள அ�ேபா,. அ�4 காைலயி�..." 
 
     "அதனா� தா� எ�கைள அவசரமாக அJ�பி ைவ�தா�களா, த�த�மா?" 
 
     "இ�1'�... 'எ�னா� இ�பிறவியி� உ�கைள அைடய �0யவி�ைல, அ"�த 
பிறவியி� உ�கைள அைடேவ�...' எ�றாளா�. இ�த� ேப;6 அைன�,� 
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பணி�ெப$க� வாயி<� அைரப/ட,. அர1கனி� ெநNசி� தகாத இ;ைச பிற�த 
'&ற� உ�கF1'� த$டைனயாயி&4. சிைறயி��தீ�க�. எாி �'�தீ�க�. 
ச�திய�ைத நிQபி�தீ�க�. இ�ேபா, அேத ��ளி வி*�தி�1கிற,. ச�திய�ைத 
நிQபி1க ேவ$"�?" 
 
     "த�த�மா!" 
 
     ெநNசிD��, ெவ0�, வ�� அலற� ேபா� ஒD1கிற,. 
 
     "தாேய, உ�கF1'1 ேகாப� வ��. அ�த ஜலஜாவி� ��ச�, ,ணி 
ெவF�பவ�, அவைள ெவ'$" க0�தானா�. உ� சாிைத என1'� ெதாி8�; 
வராேத எ�றானா�. அவ� E�, �ைறயி/" வி/", மா$" ேபானா�. அ�ேபா,, 
ம�ன� எ�த வைகயி� நியாய� ெச-ய ேவ$"�?" 
 
     எ�த வைகயி�...? அ1கினி '$ட�� நா" கட�த<� ெப$K1' ம/"மா? 
 
     "தாேய, த�கைள� பா�1'�ேதா4� அவ�கF1' மன;சா/சி B���ளாக 
உ4�,�. என1' உயி�வாழேவ பி01கவி�ைல. கா/"� ?ைன கEவ/"� எ�4 
நாேன வDய; ெச�ேற�. அ, எ�ைன� ேதா/ட� வைர1'� ெகா$" ெச�ற பி� 
அNசி வி/" வி/ட,. பிற'..." 
 
     அவ� மனதி� க�� படல�தி� வ�� ம�கிய கா/சிகளாக இைளயவ� வ�த,� 
ஆைண எ�ற,�, கிழ/"; 6ம�திர� ேதேரா/0ய,� வ�கி�றன. 
 
     �� உ4�தாமD�1க, ச�திய�ைத1 ெகா�வதா? எ, ச�திய�? எ, ��? 
��ைள மைற1க �� படல�ைதேய அத� மீ, ேபா"வதா? இைளயவ�1', நா� 
இ�த அநியாய� ெச-ய மா/ேட� எ�4 ெசா�ல அறி@ இ�ைலயா? அ�ைன 
ைகேகயி1' இ, ெதாி8மா? கிழ/" ம�திாி1' நியாய உண�ேவ ெச�, வி/டதா? 
ஊ� ம1க� இைத ஒ�,1 ெகா�கி�றனரா?... 
 
     ஒ�கா� இவ� 'ல� ேகா�திர� அறியாத அநாைத எ�பதா� இ�த நியாய� 
ெச�<ப0யாகிறேதா? 
 
     ஜலஜாவி� �க� க$களி� ெதாிகிற,. 
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     ெப$ெணா��தி1' ஓ� ஆ$மகைன வி��ப உாிைம கிைடயா,. அ�4 
O1ைக8� ெசவிைய8� அாி�தா�க�. ெப$ ெகாைல1' இவ�க� 
Bசியதி�ைலேய? ெபா�னிறமான 6�$ட B�த<�... பளி�' விழிகF�, ெபா� 
ேமனி8மாக உலவிய ஜலைஜயி� மீ, அளவிற�த இர1க� ேமD"கிற,. 
 
     ...அ0�பாவி� ெப$ேண! உயி� உன1' அEவள@ எளிதாகி வி/டதா? 
 
     த�த�மா ஒ� வ/ட� 6&றி வி/" அவ� �� வ�, அம�கிற,. 
 
     "நா� ேதா/ட�தி� தா� இ��ேத�. உ� 6வாச1கா&4 இைழ8� இடமாக� 
பற�, வ�ேத�. உ� கவடறியாத ,யர�தி�, நாJ� ப�' ெகா$" ேதாி� 
பி��ற��, படகி� பி� விளி�பி<� ஒளி�, வ�ேத�. என1' இளவரசைர1 
'�தி1 காய�ப"�த ேவ$"� எ�4 ெவறிேய ஏ&ப/ட,. ஆனா<� உன1'� 
பத/ட� ஏ&பட1Bடாேத எ�4 ெபா4�ேத�..." 
 
     ம�ன� ெச-த இ�த அநியாய�தி� நிழ�, காலெம�லா� ஒளி பா-;சினா<� 
ேபாகா,. 
 
     அவ� ,யர�ைத வி*�கி1 ெகா$" சிைலயா- இ4கினா& ேபா� அம��, 
இ�1கிறா�. 
 
     அகDைக நிைன@1' வ�கிறா�. சதான�தாி� தா-... அவ� மீ, பாவ�தி� 
க�நிழ� ப0�த,; �னிவ� வி/"; ெச�றா�. க�லா- இ4கினா& ேபா� 
வா=�தாளா� அவ�. ம�ன� வ�த,� எ*�, வ�,, தி��பி வ�த �னிவைர8� 
ேச��, பணி�தாளா�. க�ைல� ேபா� கிட�தவ� உ�ைம1 க$ட,� இளகி 
வ�தாளா�. கைத ெசா�கிறா�க�. இ�ேபா,... அ�த ேகாதம �னிைய8� மிNசி 
வி/Sேர? 
 
     த�த�மா, பற�, பற�, கனிகைள1 ெகா�தி வ�, அவ� ம0யி� ேபா"கிற,. 
 
     "மகாராணி1' நா� தா� உண@ ெகா"1கிேற�." 
 
     "த�த�மா! நீ இ�1ைகயி� என1ெக�ன அ;ச�?..." எ�4 கைரேயார தடாக�, 
நீாி� �க�ைத8� ைககா�கைள8� க*வி� �,ைம ெச-, ெகா�கிறா�. 
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     ேநர� '4கி, அ�தி; ெச1க� பர@கிற,. பறைவகளி� ஆரவார�க� அட�க, 
இரவி� உல@� இன�க� கானக�ைத� த�க� ஆ/சியி� ெகா$" வ�கி�றன. 
 
     "த�த�மா, என1' வன�தி� ஒ� பய�மி�ைல. இ�ேகேய இைள�பா4ேவ�. நீ 
ஒ� உதவி ெச-ய ேவ$"�" எ�4 ேகா�கிறா�. 
 
     "ெசா�<�க� மகாராணி, நா� உயி� பிைழ�தி��ப, அத&காகேவ..." 
 
     "இ�ேக க�ைக தா$0 வட1ேக வ�தி�1கிறா�க�. என1' வட1கா, ெத&கா, 
கிழ1கா எ,@� �ாியவி�ைல. ேவதவதி1 கைரயி� யாவாD அ�ைம ஆசிரம�தி� ஓ� 
அ�ைம இ�1கிறா�. ந�த�னி... ந�த பி��மசாாி - அவைர உன1'� 
ெதாி�தி�1கலா�. ந� மாளிைக� ேதா/ட�,1' ஒ&ைற நா$ த��ராைவ மீ/0� 
பா01 ெகா$" வ�வா�. அர$யானி அ�ைனைய� �க=�, பா"வா�. அவாிட� 
ெச�4 நீ எ� ெச-தி ெதாிவி1க ேவ$"�. ெச-வாயா த�த�மா?" 
 
     "நி;சயமாக. நா� அவ� எ�ப08� இ�' வர; ெச-ேவ�. மகாராணி - ம�கள�. 
6கமாக உற�'2�..." 
------------- 

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�    11112222    
 
     நிைன@க� பாலா-1 'ளி��,, பனியா- உ�கி, ெநN6 நிைற�தா& ேபா� 
�ளக� L"கி�றன. ெத-2க இைசயா இ,? பறைவகளி� B/"1 
கலைவெயாDகளா? பசிய மர�களி� ெபாிய ெபாிய இைலகளி� நீ��,ளிக�... 
அவ&றி� கதிெராளி ப/"; 6ட� ெதறி1கிற,... அ�த; 6ட� அவ� க$களி� 
'ளி�;சியாக வ�கிற,. இ�தைகய வாச1 கலைவைய அவ� எ�'�, எ�ேபா,� 
Gக��ததாக� �ாியவி�ைல. அர$மைனயி� க!Tாி, ச�தன�, அகி� ேபா�ற 
வாசைனகைள அவ� Gக��தி�1கிறா�. அ�ன�Tவிகளி� பNசைணயி� ந4மண 
மல�களி� ெம�ைமயான இத=கைள அவ� உண��தி�1கிறா�. ஆனா�, இ�ேக, 
கா/சி, ெசவி��ல�, Gக��ல� எ�லாேம இைண�, ��பி� அறி�திராத ஓ� 
இலய�,� அவைள ஒ�ற; ெச-தி�1கி�றன. இ,ேவ மாJட� பிறவி 
எ"�தி��பதனா� எ-த1 B0ய 2" ேபேறா? இ, கணேமா? 8கேமா? அவ� 
மாேனா? மயிேலா? கர0ேயா? மீேனா? த�த�மாேவா? தாமைர� த$ேடா? 
பா0�திாி8� சி4 வ$ேடா?... எ�லா� எ�லா� அவ�... 
 
     அவ� அ�ைனயாக� ேபாகிறா�. அவ� 'ழ�ைத. அ�ைன ம0யி�, அவ�; 
'ழ�ைத... 
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     ஓாிட�தி� க�ைக ந"ேவ அவ� இ�1கிறா�; ப�ல1கி� அவ� அைச�, 
ெச�ைகயி� த�த�மா ேதாளி� இ��, மழைல ேப6கிற,. அத� இனிைம 
த,��கிற,. ெசா� �ாியவி�ைல. அ�த� �ாியாத மழைலைய1 காலெம�லா� 
ேக/"1 ெகா$0�1கலா�. 
 
     "ேதவி! ெபா*, �ல��, வி/ட,; ?பாள� இைச1கிறா�க�. க$ மல��க�!" 
அவ�திகாவி� 'ர�... 
 
     "இனிய இலய�களி� ஒ�றி இ�1கிேற�. அவ�திகா, என1' மாளிைக; 
ச/டதி/ட�க� எ,@� ேவ$டா�!" 
 
     "ம�ன� வ�, கா�தி�1கிறா�, ேதவி! அவசர; ெச-தி ேபா� இ�1கிற,!" 
 
     அவ� தி"1கி/"1 க$ விழி1கிறா�. உண�@க� கைலகி�றன. 
 
     அவ� கானக�தி� �� ப"1ைகயி� க$ணய��தி�1கிறா�. காைல 
இள�பாிதியி� கிரண�க� இதமாக அவF1' �கம� B4கி�றன. வாாி; 6�/01 
ெகா$" எ*�தி�1கிறா�. 
 
     பறைவக� அவF1' உதய கீதமிைச1கி�றன. "த�த�மா..." எ�4 க$கைள 
ேமேல நிமி��தி� பா�1கிறா�. 
 
     த�த�மாைவ1 காணவி�ைல. 
 
     தடாக1 கைரேயார�... உ;சியி� �0�த �08� வ&றி உல��த ேமனி8�, ஒ&ைற 
நா$ யா*மாக... "ெடா-... ெடா-... நீ...�...ாீ�..." சர1ெக�4 எ*�தி�1கிறா�. 
"ேநச��ளாைர ெநNசிேல நிைன�தாேல, ேபா,�..." "எ�ைதேய எ�ைன 
வா=�,�க�..." �&றைரயி� ஒ� �ர/"1 காலணி8ட� நட�, வ�� அவ� �� 
பணிகிறா�. நீ� ��,1க� அ�த1 காலணியி� இைட�ப/ட ெமD�த பாத�கF1' 
அணிகளா- 2=கி�றன. 
 
     அவ� அவைள ெம�ல� ேதா�கைள� ப&றி எ*��கிறா�. 
 
     "நீ ம�கள; ெச�வி; ஆ&41 கைரயி� உ� கிளி என1'; ேசதி Bறி&4. உ� மீ, 
எ�த மா6� ஒ/டா,. உன1' எ�த� ,ய�� வரா,, தாேய. உ� அ�� ெநNசி� 
எ�த; ேசாக�தி� நிழ<� கைர8�... வா, 'ழ�தா-?" 
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     "6வாமி, ம�ன�ட� கானக� வ�த நா/களி�, உ�கைள எ�ேகJ� 
ச�தி�ேபேனா எ�4 நா�ேதா4� நிைன�ேப�. பல நா/க�, காத� காதமாக 
நட�ேதா�. அ�ேபாெத�லா� நீ�க� காண1 கிைட1கவி�ைல. இ�ேபா,, எ� 
உ�ளா��த தாபேம த�கைள இ�ேக ெகா$" வ�, வி/ட,. ெபாிய�மா நலமாக 
இ�1கிறாரா? எ�ைன அவாிட� அைழ�,; ெச�<�க� 6வாமி!" 
 
     "நி;சயமாக அ�ேக தா� ெச�கிேறா�. உ$ைமயி�, நீ ெசா�னைத மனசி� 
எ$ணி1 ெகா$", ம�னைர8� க$" உ�கைள அைழ�,; ெச�லேவ நா� வ�, 
ெகா$0��ேத�. ஓட1கார� ஒ�வ�, காைலயி� தா� இளவரச�� மகாராணி8� 
ஆ4 கட�, ெச�றா�க� எ�4 ெசா�D1 ெகா$0��தைத1 ேக/ேட�. 
�ாியவி�ைல. உடேன உ� கிளி 'உ$ைம, உ$ைம' எ�4 ெசா�D� பற�, 
ெச�ற,." 
 
     தடாக நீாி� �,ைம ெப&4, கனிகைள� பறி�,� பசியாறி1 ெகா$" அவ�க� 
நட1கிறா�க�. ?ைம1'1 கைள�ேப ெதாியவி�ைல. வழிெய�லா�, சி4மி� ப�வ 
நிைன@கைள மகி=;சி ெபா�க� �,�பி�தவளா- அவ�ட� நட1கிறா�. பசியாற1 
கனிகF1'� பNசமி�ைல. ேமலாைட, உ�ளாைடக� தவிர, அணிகளி�லாத 
நிைலயி�, அ�த1 ேகாமக� க�@&ற நிைலயி�, அ&பமான இ�ன�க� எ�ற 
அவ&ைற ெவ�ற வ$ண� நட1கிறா�. வழியி� ேவட� '0�க� வ�கி�றன. 
 
     அவ�க� இ�த� ?மகF1' மா&4 மர@ாிகF� ேதாலாைடகF� த�கிறா�க�. 
ப/டாைடக� T-ைம ெப&4, மீ$"� அவ� இைடயி� இைசகி�றன. 
"உ�கF1ெக�லா� நா� ஆைடக� எ"�, ைவ�ேத�. எ� விதி இ�ப0 ஆயி&ேற" 
எ�ற ேசாக� �க ச�திரனி� நிழலாக� ப0கிற,. 
 
     அவ�க� பதமான இைற;சி உண@�, இ<�ைப� ?வி� ம,@� த�கிறா�க�. 
அவ� இ�ன உணெவ�4 ெதாியாமேல அவ&ைற1 ெகா$", கைள��� ேசா�@� 
மா4கிறா�. பிாியா விைட ெப&4, தாைய, த� தாயிட�ைத1 காண மீ$"� பயண� 
�ற�ப"கிறா�. 
 
     வானாள@� மர�க�, ெபாிய ெபாிய இைலக�, 6&றி; 6&றி1 ெகா0க� ODைக 
மண�க�... �&றைரயி� 'ளி�;சி ப0�தி�1கிற,. 
 
     அ�கி��, பா�1ைகயி�, ஏேதா நில�தி� க�ேமக� பைட திர$" வ�தா& ேபா� 
ேதா�4கிற,. 
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     அ�ேகேய நி�4 உ&4� பா�1கிறா�. 
 
     அ, யாைன1 B/ட�... தைலவ� 'N6 'ழ�ைத1 '"�ப�க� ஆ$, ெப$ 
எ�4 ெச�கி�றன. 
 
     அைமதியாக அைவ ெச�வைத1 க$" அவ� விய�பைடகிறா�. இைவ 
எ�,ைண ஒ&4ைமயாக; ெச�கிறன? ��னா� ெச�<� யாைன ,�பி1ைகயி� 
தா� ெச�<� இட� - தைர�ப'தி உ4தி8ட� B0ய நிலமா, அ�ல,, 
ப�திரமி�லாம� கா� ைவ�த உட� உ�ேள இ*1'� ெபாறியா எ�4 ேசாதி�ப, 
ேபா� பா��,1 ெகா$ேட ெச�வைத� பா�1கிறா�. 
 
     "மனித�... அ,@� ம�ன�க� எ�,ைண1 ெகா0யவ�க�! இ�த வில�'கைள� 
த�திரமாக� பி0�,, இவ�கFைடய ம$ணாைச1'� பDயாக, ேபாாிட� 
பழ1'கிறா�க�. ம,ைவ1 '01க; ெச-, பைக ம�னாி� ேகா/ைட; 6வ�கைள� 
தக�1க; ெசா�வா�களா�! அ�ப0யா 6வாமி!" 
 
     ந�த�னி ��னைக ெச-கிறா�. 
 
     "அைத� ப&றி நா� ஏ� இ�ேபா, சி�தி1க ேவ$"�. நா�� இ�ேபா, அ�த 
யாைன1 B/ட�ேதா" ேபாகிேறா�. நம1' அவ�க� ந$ப�க�. அவ�க� எ�ேக 
ேபாகிறா�க� ெதாி8மா?" 
 
     "எ�ேக?..." 
 
     "நா� எ�ேக ேபாக ேவ$"ேமா அ�ேக தா� ேபாகிறா�க�. வாைழ வன�." 
 
     "வாைழ வன�தி� யாைன �'�, அழி1'மா?" 
 
     "யாைனக� அழி1கா,. யாைனகேளா ேவ4 வில�'கேளா வன�கைள அழி1கா. 
மனித� தா� அழி�பவ�. யாைனக� உண@ இ�த�த1 கால இைடெவளியி� 
ெகா�ளலா� எ�ற உண�@ அைவகF1' உ$". வாைழ வன� வ�, இ�த ம�ைத 
இ�ேபா, உ$" ெச�றா�, மீ$"� ஒ� ப�வ� வ�த பி� வ�� ேபா, 
ெசழி�தி�1'�. யாைனக� உ$" வன�க� அழி�ததாக வரலாேற இ�ைல. ��� 
ஒ� �ைற மி,ன�ாி ம�ன� அEவன�ைத அழி�தா� எ�பா�க�. யாைனக� 
வ�வைத� த"1க �0யவி�ைல. நா� அைவகF1'� தீைம ெச-யேவா, கிட�கி� 
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த�ளி� ப/0னி ேபா/"; சி�திரவைத ெச-, அ0ைமகளா1கேவா �ய<கிேறா� 
எ�றா� கா" ெகா�ளாம� பிளிறி, நாச� ெச-8�. எ�தைன1 கயி4க� க/0னா<� 
அ4�, வி"�. மனித� கி/ட வரெவா/டாம� 'தி�,, அைற�, ெகா�<�. ஏ�, 
'/0ைய� ப&றி வி"வா�கேளா எ�4 தா- '/0ைய1 Bட1 ெகா�4 வி"�. 
அ,@� உ$ணாம� இ��, ம08�. மனித� ெச-8� பாவ�களி� தைலயாய, 
இ�தைகய பிராணிகைள அ0ைமயா1'வ, தா�!..." 
 
     "எ�ைன அ, ப&றி; சி�தி1க ேவ$டா� எ�4 ெசா�D வி/" தா�க� 
ேப6கிறீ�கேள?" 
 
     "இ�ைலய�மா..." 
 
     "ைவய� 'ளி��ெதழ, கா�ப6�'ைட விாிய,      ெநNசி� அ�� 6ர1'�; 
பNசமி�ைல; பசி8மி�ைல." 
 
     ஒ&ைற நாணி� ஒDயி� ைவயேம ஒ�4வ, ேபா� ேதா�4கிற,. எ�ேகா 
வானெவளியி� சNசாி�ப, ேபா� அவ� கா&ைற� ேபா� இேலசாகிறா�. ?மக� 
பயி&சி ெப&ற யாைனகளி� அணி வ'�ைப� பா��தி�1கிறா�. 
 
     ெபா�னி� �கபடா� தாி�த ப/ட�, யாைன மீ, ெபா&Vட� ப/" ஆசன�தி� 
அவ� ஏறி அம��, ஊ�வல� வ�தி�1கிறா�. இ�ேபா, அைத எ�லா� நிைன�, 
உ�Yற நாணி, வ��த� ெகா�கிறா�. 
 
     அ�கி� வ�� ேபா,தா�, யாைனகளி� �,'களி� ப0�த ெச��*தி8�, 
ஒ�வித வாச��, இைவ தி��தா யாைனக� எ�ற உண�ைவ� த�கி�றன. 
�ர/"�தனமாக ஒ�ைறெயா�4 விNசி1 ெகா$" ��ேனறி; ெச�கி�றன. ஒ� 
தா- யாைன, சி4 '/0ைய இர$" கா�கF1கிைடயி� பா,கா�ப, ேபா� நட�, 
ெச�<� வி�ைதைய� பா�1கிறா�. ��ேன ெச�<� காிய ெகா�ப�, தைலவ� 
ேபா<�! அ, ��ேன ெச�4, சிறி, ேநர�,1ெகா� �ைற தி��பி� பா��, நி�4 
B/ட� ெதாட�கிறதா எ�4 பா�1கிற,. 
 
     மா� B/ட�� இ�ப0�தா� ஒ� தைலவ�, அ�ல, ம�ன�, வழிகா/டD� 
எதி���கைள, இ�ன�கைள ெவ�4 ��ேனறி, உண@ ேத0� பசியாறி, இன� 
ெப�1கி... 
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     அவ� அ�ைமயி� அரவைண�பி� அபாய� அறியாம� திமிறி; ெச�<� 
'/0ையேய பா�1கிறா�. அ�த1 '/0ைய� ப&றி அைத1 ெகாNச ேவ$"� ேபா� 
இ�1கிற,. 
 
     "அ�த1 '/0ைய நா� ெதா/"1 ெகாNசலாமா, 6வாமி?" 
 
     அவ� சிாி1கிறா�. பிற' அவைள� ப&றி அ�ேக அைழ�,; ெச�4 தா- 
யாைனைய� ெதாட; ெச-கிறா�. அவ� பரவசமைடகிறா�. யாைன1 B/டேம 
நி&கிற,. �தD� ெச�ற ெகா�ப� தி��பி� பா�1கிற,. அ�ேபா,, நா0 
நர��களி� அ;ச�தி� 'ளி� திாி ஓட; சிD�1கிறா�. 
 
     கா/" யாைன1 B/ட�தி� இைடேய �'வ, சாிய�4; மனித�க� அ�கி� 
க$டா� இ*�,� த�ளி மிதி�,1 ெகா�<� எ�4 ெசா�வா�க�. ேகாதாவாி1 
கைரயி� யாைனக� நீ� '01க வ��. அ�ேபா,, அவ� நாயக� எ;சாி�,, 
இைளயவைர வி�-அ��ட� நி&க; ெச-வா�. 
 
     அ�கி� இ��, அ1B/ட�ைத� பா��தவாேர, '/0யாைனைய1 'னி�, 
தடவி1 ெகா"1கிறா�. அ�ேபா, தா� B/ட�தி� நா�ைக�, யாைன1 க�4க� 
இ��ப, ெதாிகிற,. ஆ$க�4 ஒ�4 �ைள�த ெகா��ட� ம&றவைர ெந/0� 
த�Fகிற,. ,�பி1ைக வைள�, ஆ/ட� ஆ0� த� ,�,��ைப 
ெவளியா1'கிற,. '"'ெட�4 அ, ஓ0, ஏேதா ஒ� கிைளைய ஒ0�, வாயி� 
திணி�,1 ெகா�கிற,. அத� தாேயா, த�ைதேயா, அத� வாைய� ப&றி இ*�,, 
'ஏ- 6�மா இ�' எ�4 மிர/"கிற,. 
 
     ?மக� எ�லாவ&ைற8� மகி=;சி8ட� பா��,1 ெகா$" அ�த1 
'/0யாைனைய� தடவிய வ$ண� இ�1கிறா�. 
 
     அ�ேபா, ந�த�னி, "கஜராஜா!" எ�4 'ர� ெகா"11றா�. ��ேன ெச�ற 
ெகா�ப� தி��பி� பா�1க, ந�த�னி அத� அ�கி� ெச�கிறா�. '4�� ெச-8� 
க�4 '"'"ெவ�4 வ�கிற,. '/0 ஒ�4 தாயி� ம0ைய �/"கிற,; 
ெச�லமாக1 'ர� ெகா"1கிற, ஒ� கிழ/" யாைன. ��ேன வ�த தைலைம1 
ெகா�பJட� உரா-கிற,. 
 
     ந�த�னி ெகா�பைன� த/01 ெகா"1கிறா�. அ, ,தி1ைகைய நீ/"கிற,. 
அவ� இர$"1 கனிகைள �0�, அைர1க;சி� ைவ�தி�1கிறா�. அைத1 
ெகா"1கிறா�. 
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     யாைன அைத வா�கி வாயி� ேபா/"1 ெகா�கிற,. பிற', தைழ�, 'னி�,, 
�� காைல ம0�,, ப0 ேபா� நீ/"கிற,. 
 
     "'ழ�தா-, இ�த1 ெகா�ப� ஒ�4� ெச-யா,, ஏறி1ெகா�..." 
 
     அவ� ைகைய� ப&றி வ�,, ,தி1ைகைய� தடவி1 ெகா"1க; ெசா�கிறா�. 
��ன�காைல� தடவி விட, இ�ன� இ�ன� எ�4 கா/"கிற,. பிற' ந�றாக 
அமர, �,ைக� தடவி வி"கிறா�. 
 
     "பா��தாயா மகேள? இவ&41' ந� அ�� ேவ$"�. ஆனா� நா� அ�� 
ெச-யாம� ெகாைல ெவறி ஊ/"கிேறா�. நாச� ெச-ய� T$"கிேறா�. ஒEேவா� 
உயி�� வாழ�தா� உயி�1கிற,; உ$" இன� ெப�1கி, ம0�, உயி�;ச�கிDைய 
மாயாம� ைவ1கிற,. இ,தா� இய&ைக நம1'; ெசா�D� த�� பாட�..." 
 
     "ம�தா, கஜராஜா, இவைள �,கிேல&றி வ�கிராயா? உ�னா� �08ேம? 
பல2ன�1' உத@வ, உ� த�மமாயி&ேற?" 
 
     ?மகF1', எ�4மி�லாம� ஓ� உவைக மல�கிற,. அ0மனதி� கன�ேதா" 
B0ய ஒ� மாியாைத ேம@கிற,. அத� �,கி� ஏறி அம�கிறா�. "ம�தா, உ� 
'4�ைபேயா, ஆ/ட பா/ட�ைதேயா தா�க மா/டா�. ஓ� உயிைர; 6ம1கிறா�. 
கவனமாக; ெச�..." எ�4 உைர1கிறா�. 
 
     அ, அ0 எ"�, ைவ1ைகயி� அவ� அNசி அத� பிடாிைய� ப&றி1 
ெகா�கிறா�. மர1கிைளயி� ஊNசலா"வ, ேபா<� '<�'வ, ேபா<� வி*�, 
வி"வ, ேபா<� அ;ச� பரபர1கிற,. ம�த� அவைள ஏ&றி இ�1'� உ&சாக�தி� 
க�வ� ெகா$" நட�, ெச�வ, ேபா� ேதா�4கிற,. ந�த�னி பி� த�கிவி/டா�. 
 
     இவ� "6வாமி, 6வாமி!" எ�4 'ர� ெகா"1கிறா�. ��ெவளிக� கட�,, 
மர�க�, பறைவக� மர�களி� உயர�தி� பற1'� ஓைசக�, எ�லாேம 
அ;சO/"கி�றன. 
 
     வழியி� மர1கிைளகைள ஒ0�, அைவ உ$Kகி�றன. ?மகF1' இற�கி 
விடலா� ேபா� இ�1கிற,. 
 
     "அNசாேத 'ழ�தா-, உன1' ஓ� அபாய�� வரா,. உ� வயி&றி� வள�� 
'ழ�ைத1' எ�த ஆப�,� வரா,..." 
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     அவ� எEவள@ Bறி8� ?மகF1' அைமதி வரவி�ைல. இ, எ�ன 
விைளயா/"? மாைன� பி0�,� தர; ெசா�ேன�, ெகா�4 விட1Bடாெத�4. 
அ, ேபா� யாைன1க�றிட� சிேநக� பாரா/0ய, இ�த விைள@1' ஆதாரமாகி 
வி/டேத? விதியி� L=;சியா? 
 
     இ�J� எ�ன விதியி� L=;சி இ�1கிற,? 
 
     திடமாக இ�, மனேம! ந�த�னி, கா�பாள�. இ�த ேநர�தி� ேநய�ட� வ�த 
மாமனித�... அவ� ெசா�வதி� ச�திய� உ$". 
 
     யாைனக� அ�திசா8� ேநர�தி� ஓ� ஆ&ற�கைர1' வ�கி�றன. கைர 
�*வ,� வாிைசயாக; ெசEவரளி� ?1க�... 
 
     அ�த; Lாியனி� ஒளியி� அ�த ஆ4 ெபா�னா-� தகதக1க ஓ� அ&�த உலக� 
அவ� க$ �� விாிகிற,. 
 
     "இற�கலாம�மா! ந� இட� வ�, வி/ேடா�. இ,ேவ ேவதவதி ஆ4...!" 
 
     அவ� இற�க வசதியாக, ம�த� 'னி�, தைழ�,, காைல ம0�,, அவ� பாத� 
ஏ�,கிறா�. அவ� இற�'கிறா�. 
 
     ஒ� கண� உலகேம 6ழ�வ, ேபா� ேதா�4கிற,. க$கைள O01 
ெகா�கிறா�. எ� இட�... ேவதவதி1கைர. எ� தா- ம$... தாேய உன1' 
வண1க�... நா� அநாைத இ�ைல... 
 
     உண�;சிக� ெகா��ளி1க அவ� வி�மி அ*கிறா�. 
------------- 

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�    11113333    
 
     ந�த�னி, அவ� �க�தி� அ�த ஆ&4 நீைர1 ைககளி� �க��, வ�,, 
,ைட1கிறா�. �ளி��� இனி��மான கனிகைள அவ� உ$ண1 ெகா"1கிறா�. 
யாைனக� ஆ&றி� இற�கி; ெச�கி�றன. 
 
     எ�லா� கன@ ேபா� ேதா�4கிற,. 
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     "6வாமி, இ�'தா� எ� த�ைத ஏ� பி0�, உ*தாேரா?" 
 
     "ஆ&41' அ1கைர. நா� பா��ேபா�. அ�த இட�தி� இ�ேபா, தானிய வய�க� 
விாி�தி�1கி�றன. அ�பா� வாைழ வன�,1' யாைனக� ெச�கி�றன. அைத8� 
கட�தா�, ச�திய�னியி� இ�1ைக, ேவட� '0�க� வ��. யாவாD அ�ைம 
இ��த ஆசிரம�. இ1கைரயி� சிறி, ெதாைல@ ெச�றா�, மா�1க �னியி��த 
ஆசிரம� ெதாி8�. அவ� இ�ேபா, இ�ைல. அவ� இ��த இட�தி� தா� 
ெபாிய�ைன இ��தா�, ���. என1'1 Bட நிைன@ ெதாியாத நா/க� அைவ. 
இ�ேபா,, நா� த�க� ேபாவ,, ?;சி1கா" எ�4 ��� அைழ1க�ப/ட 
வன�ப'தி. ெபாிய�ைம அ�ேக ெச�கிறா�... கிழ1ேக ெச�றா� மி,ன�ாி..." 
 
     இவ� ெசா�D1 ெகா$0�1'� ேபாேத ஓ� ஒ&ைற ஓட� வ�கிற,. �னி 
ைகத/0 அைழ1கிறா�. 
 
     மாநிற �க�; அைரயி� ெவ4� நா�1க;ைச. �0ைய ேமேல �0�த ேகால�, 
மீைச �ைள1காத பாலக�. அவ� தா� ,"��� ேபா/" வ�கிறா�. 
 
     "ச�?கா? ேதவிைய அ1கைர ெகா$" ெச�ல ேவ$"�. ெபாிய�மா நலமா? நீ 
மி,ன�ாி1கா ேபா- வ�கிறா-?" 
 
     "ஆமா� 6வாமி. அ�ேக பைட�தைலவ�1', மNச� பர@� ேநா- வ�,வி/ட,. 
O�4 நா/களா-; ெச�4 அவ�1'� பணி ெச-, வி/" வ�கிேற�. நிைறய� 
ேப�1' இ�த ேநா- வ�,வி/ட, 6வாமி!" 
 
     "இனி எ�லா�� நலமைடவா�க�. நீ வா=க! ச�?கா, உ� ெதா$" அாிய,. நீ 
அ�� ெப&ற பாலக�..." 
 
     அவ�க� உைரயாடD� ?மக� மகி=;சியைடகிறா�. 
 
     "6வாமி, இ�த; சி4வ� ைவ�தியனா?" 
 
     "இவ� அர$யானியி� அ�� ெப&றவ�. எ�த ேநாயானா<�, இவ� ODைக 
ெகா$" ெச�றாேல ேநா- தீ��. ODைக1'� இவ� ைக1'� ஓ� அாிய ெதாட�� 
உ�ள,; அைமதி கிைட1'�..." 
 
     "ஆ;சாியமாக இ�1கிற, 6வாமி. இவ� ெபய�... எ�ன ெசா�னீ�க�?" 



115 

 

 
     "ச�?க�. மி,ன�ாிைய; ேச��த வணிக� 2/" வாயிD� 'ழ�ைதயாக1 
கிட�தா�. இவைன; ச�திய �னி தள�நைட� ப�வ�தி� ெகா$" வ�தா�. யாேரா 
அ�தண� பா��,, இ�த� பி�ைள �&பிறவியி� பலைர1 ெகா�4 பாவ�தி� 
பயனாக வ�தி�1கிறா�. இவைன உ�க� 2/0� ஏ&றா� நாச� வ�� எ�றாரா�! 
ச�திய �னிவ� எ"�, வ�தா�. வ�த �திதி� ேப;6 வரா,. ெச-ைகயாகேவ உலக� 
அறி�தா�. இ�ேபா,� மிக1 'ைறவாகேவ ேப6வா�. 
 
     மன61'� ெகா1கி ேபா� வினா எ*��கிற,. 
 
     'ழ�ைத பிற�த,� இ�ப08� ேசாதிட� B4வேரா? அத&காக� ெப&ற 
பி�ைளைய அநாைதயாக வி"வேதா? அழி@ எ�றா�, யா�1' எ�ப0 வ��? 
 
     "6வாமி! ச�திய �னிவைர நா� பா�1க ேவ$"�. வண�க ேவ$"�; ஆசி ெபற 
ேவ$"�..." 
 
     படகி� ஆ4 தா$0 அவ�க� கைரேய4கிறா�க�. ேவட�'ல; சி4வ� சி4மிய� 
சில� க$" ேசதி ெசா�ல ஓ0� ேபாகிறா�க�. இ�� இ�J�� ஒளிைய� ,ைட�, 
வி*�கவி�ைல. 
 
     எ�றா<� அவ�க� வ�தைத அறி�த சி4வ� பல� ப�த� ெகாF�தி1 ெகா$" 
வ�கிறா�க�. ஆரவார�,ட� வரேவ&கிறா�க�. 
 
     ஏேதா ஒ� ேதவைதைய� பா��ப, ேபா�, விய�� மலர அவைள; L=�, 
ெகா�கிறா�க�. ந�தபி��மசாாி, அவ�கF1'� �ாி8� ெமாழியி� ேப6வ, 
�ாிகிற,. அவ�க� அவ� �� வண�கி, 'வனராணி1' ம�கள�' எ�4 �கம� 
B4கிறா�க�. அவ�க� யா�� அைர1க;ைச1' ேம� ஆைட அணி�தி�1கவி�ைல. 
ெப$கF� ஆ$கF� - சி4வ� சி4மிய� ேவ4பா" ெதாியவி�ைல. ஒ� சி4 
ைபய� அ�மணமாக அவைள1 க$கைள இ"1கி1 ெகா$" B��, 
ேநா1'கிறா�. அ"�த கண�, அவ� ைகயி� கவ$க� ேபா� ஓ� ஆ8த� 
இ��பைத அவ� பா��, வி"கிறா�. 
 
     அத&'� அ�த; சி4வனி� தா- ேபா�ற அ�ைம வ�, அைத� பறி�, எ�ேகா 
26கிறா�. 
 
     அ�த� ெப$மணி சிாி1கிறா�. ப&க� க���. ெந&றி ேமாவா- ெந"க 
ப;ைச1'�,1 ேகால�... 
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     ஓ, இவ�கF1ெக�லா� ஒ�4� ெகா$" வராம� வ�தி�1கிேறேன...! எ�4 
த�ைன; சபி�,1 ெகா�கிறா�. 
 
     நிைறய� ெப$க� அவ�க� வழியி� எதி��ப/" 'லைவ இ/" வரேவ&�; 
ெச-, அைழ�,; ெச�கி�றன�. 
 
     வள��� நா-க� 'ைர1கி�றன. 
 
     ஒ� ேவ"வ� ெப$ அவ&ைற அத/0 அம��,கிறா�. 
 
     ந�றாக� ,��ர@ ெச-ய�ப/ட ெபாிய �&ற�. அர$ேபா� மணமல� ெசாாி8� 
மர�க�; ெச0 ெகா0க� ��ேவ-�த நீ$ட ச,ரமான ஒ� Bட� ெதாிகிற,. அ�கி� 
சிறிய இர$" '0�க�... ந�த6வாமி அவைள ஒ� '0<1'� அைழ�,; 
ெச�கிறா�. 'னி�, அவ� �� ெச�4 அவைள8� உ�ேள வர; ெச-கிறா�. ஓ� 
அக� 6ட�வி/" எாிகிற,. ேகாைர� பா- விாி�பி� நிழ<�வமாக� ெதாிபவ�... 
எ"�பான நாசி; அக�ற ெந&றி; CDைழ� ேபா� ெவ$ B�த� விாி�, 
ேதா�களி� வி*�தி�1கிற,. எ�தைனேயா ஆ$"கF1' �� பா��த அேத 
உ�வ�. த� ைகைய� ப&றி அவைள அைழ�,1 ெகா$" மர�, ெச0, ெகா0 எ�4 
கா/01 கைத ெசா�ன அேத அ�ைன... ஆனா�, �க�தி� கால� இ/ட ேகா"க�, 
கி41க�க�, அவ� வா=1ைகயி� �தி�ேபா� விள�கி1 ெகா�ளாம� இ�1கி�றன. 
 
     �தியவளி� க$களி� ஒளி திர$" B�ைமயாகிற,. 
 
     "அ�மா...!" எ�4 ?மக� அவ� பாத� ெதா/"� பணிகிறா�. 
 
     "தாேய, உ�கF1'� ேதைவயான சNசீவனி - இனி உ�கF1', அ<��� 
ஆயாச�� இ�1கலாகா,!" 
 
     "என1'� �ாியவி�ைலேய, ந�தா? அேயா�தி ம�னனி� ப/ட�, அரசியா? 
அவளா இ�த1 கானக�,1 '0D� வ�தி�1கிறா�? பதினா�கா$"க� 
கானக�தி� இ��த,�, மா&றா� ேதா/ட�தி� சிைற இ��த,� கா&4 வா1கி� 
ெச-திக� வ�தன. ேவத�ாி; சாDய� வ�, ெசா�னா�க�. அ�த எ� 'ழ�ைதயா 
இ�' வ�தி�1கிறா�? எ�ைன1 B/0; ெச�<�க� எ�4 தாேன ெசா�ேன�? 
ம4ப08� கானகமா? அ,@� இ�த நிைலயி�..." அவ� B�தைல அ��ட� தடவி, 
"பயண�தி� கைள�தி��பா-. ேத��பாைத Bட; சாியாக இ�1காேத? ம�ன� 
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ெவளியிD�1கிறாரா? அேயா�தியி� ப/ட�, அரசி, இ�ேக வ�தி�1கிறா-, 
மகேள, நா� எ�ன ேப4 ெப&ேற�!" எ�4 த*வி ��தமி"கிறா�. 
 
     "தி�மண�,1'� �ற�ப/" வரேவ$"� எ�4 வ�தவளா� பா�1க 
�0யவி�ைல. நீ ம�னேரா" ேதாி� கிள��� ேபா,தா� வ�, பா��ேத�. 
'ழ�தா-, ேதைர வி/0ற�கி இ�த� தா- அ�ேபா" உன1'� பிாியமான கனிகைள 
இைல�ைபயி� ேபா/"� த�ேதேன..." 
 
     க$ணீ� ெப�'கிற,. அவளா� வி�மைல அட1க �0யவி�ைல. 
 
     "ம�ன� வரவி�ைல. தாேய, நா�... நா� இனி இ�'தா� இ��ேப�. எ�த� 
ெப$K1'� ேநர1Bடாத ,�ப�, 'ல� ேகா�திர� அறியாத இ�த அபைல1' 
ேநாி/0�1கிற,. ஆனா�, அ�மா, இ,ேவ இனி எ� இட�. எ� 'ழ�ைத1'� 
இ,ேவ வா=விட�..." 
 
     ெபாிய�ைம பதறி� ேபாகிறா�. எ�றா<� 6தாாி�,1 ெகா�கிறா�. 
 
     "எ� க$ண�மா, எ� வா=நா� ஏ� நீ$" ேபாகிற, எ�4 வ��த�ப/"1 
ெகா$0��ேத�. எ� வா=நாளி� நா� மிக�ெபாிய ஒ� காரண�,1காக உயி� 
வா=�தி�1கிேற�... 'ழ�தா-, இ�த இட�, உ�ைன அ�� மயமாக அைண�,1 
ெகா�F�..." எ�4 ம0யி� அவைள; சா�தி1 ெகா�கிறா�. அ�ைன ம0... 
அ�ைன ம0... 
 
     "எ�ைன நா" கட�தினீ�; ஆனா� நா� ெபற&காிய ேப4 ெப&4 வி/ேட�. 
மாளிைக; சிைறயி� இ��,, இ�த இதமான இட�,1'1 ெகா$" ேச��த உம1' 
ந�றி..." எ�4 மனேசா" Bறி1 ெகா�கிறா�. 
 
     சலசலெவ�4 நீேரா"� ஓைசயி� ெசவிக� நைனவ, ேபா�ற உண�வி� 
திைள1கிறா�. உட� �*வ,� ஏ&ப"� சிD��பி�, கன�த ேபா�ைவைய ேமேல 
ேபா��, வி"வ, ேபா�ற இத�. இ, உற1கமா, விழி�� நிைலயா? அவ� 
க��ப�,; சி6வாகி வி/டாளா? உ$ைமயா? உ$ைமதானா? ஒ� கா� அவ� ஓ� 
உயிைர ெவளியா1கி ஜனனியாகி வி/டாளா? 
 
     அவ� வி�/ெட�4 எ*�தி�1கிறா�. 
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     "தாேய, இ�த விைளநில� எ�த1 'ல�,1' உாிய,?" அவைளயறியாம� அவ� 
ைக மணி வயி&றி� ப0கிற,. 
 
     "க$ண�மா, விைள நில�கF1'1 'லேம,? அ, உயி�கைள� பிற�பி�,, 
வி�,1' 2ாிய� அளி1கிற,. அைன�, மல�கைள8� உ/ெகா$" ேம<� 
ேம<� �னிதமாகிற,. �னிதமா'�, �னிதமா1'� மா/சிைம உைடய,. அ,ேவ 
�* �த&'ல�..." 
 
     "பி� பி��ம'ல�, P�திாிய 'ல� எ�ெற�லா� எ�ப0 வ�கிற,?..." 
 
     "'ழ�தா-, 'ல�கைள விைளநில� ேதா&4வி�பதி�ைல. ேபராைச 
ேதா&4வி1கிற,. காமம, 'ேராத�, ேலாப� ஆகிய ��ைம1 'ண�க� 
ேதா&4வி1கி�றன. இ�த� ��ைம1 'ண�களா� ஆ$ விைள நில�ைத 
அரவைண1காம� ஆ1கிரமி1கிறா�. 6யநல�கF� ேபராைச8�, இரணகளாி8� 
இர�த� ெப�'� ெகா"ைமகF� விைளய1 காரணமாகி�றன." 
 
     "எ� ெச�வேம, இ�த இட�தி� அக�கார ஆதி1க�கF� அ0ைம�தன�தி� 
சி4ைமகF� இ�ைல. இ�ேக மிக�ெபாிய மதி� 6வ�க� இ�ைல. காவ<1' எ�ற 
பணியாள�� இ�ைல. எ�மிட� உ�ள ெச�வ�க� பல�1'� பய�ப"வதா� 
ேம<� ெப�க1 B0யைவ. நீ இ�' நலமாக இ��பா-; உ� உதர�தி� க$வள�� 
உயி�, இ�த1 '0ைல ம/"ம�ல; இ�த வன�ைதேய பாவனமா1க/"�. ,�ப 
நிைன@க� இ�ேக அ�பி� ஆ/சியி� அழி�, ேபா'�..." 
 
     உ$ைமயிேலேய இ�தவன�, இ�' வா*� ம1க�, வில�'க�, அைன�,ேம 
ஓ� அ?�வமான இைசைய அவF� இைச1கி�றன. யாவாD ஆசிரம�தி� இ��, 
பி�ைளகF�, ெப$கF� வ�கிறா�க�. ச�திய�னிவ� தீ��த யா�திைர ெச�4 
இ�1கிறாரா�. உ* நில�களி� அவ�க� தானிய� விைளவி1கிறா�க�. மர�களி� 
பர$ க/01 ெகா$" தானிய�கைள1 ெகா�த வ�� பறைவகைள 
விர/"கிறா�க�. ஆனா� அ"�, 2=�,வதி�ைல... 
 
     அ"�த நா� அவ�க� அ�கிD��த ஓ� அ�வி1' நீராட; ெச�கிறா�க�. 
வழிெய�லா� ODைககளி� ந4மண� உ&சாகமளி1கிற,. '�4 ேபா� ேமடாக 
அைம�த அட��த கானக� ப'தியி� ெச�<� ேபா, அ;ச� ெதாியவி�ைல. 
 
     "வனேதவிேய எ�க� �� வ�தா& ேபா� இ�1கிற," எ�4 ெசா�<� ேவ"வ� 
ெப$ணி� ெபய� உ<�பி எ�4 ெசா�னா�. ஆனா� உ< எ�4 ெபாிய�ைன 
அைழ�தா�. பாத�களி� மணி1க&க� உ4�தாமD�1க, இள�ேதாDனா� 
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ெச-ய�ப/ட காலணிகைள அவF1' அளி�தி�1கிறா�க�. ெச�<� வழியி� ப6� 
'விய�களாக ஒேர மாதிாியான ெச0கF� மர�கF� ெத�ப"கி�றன. அவ&றி� 
சிலவ&றி� இளமNச� நிற�தி<�, ெவ$ைமயாக@� மல�கேளா, �/ைடகேளா 
எ�4 �ாி�, ெகா�ள �0யாத விசி�திர மல�கைள� பா�1கிறா�... ேதாளி� ெபாிய 
பிர�ப�Bைடகளி�, அவ&ைற; ேசமி1'� சிலைர8� பா�1கிறா�. 
 
     "அவ�க�, மி,ன�ாி; சாDய�. இைவதா�, ப/"1 B"க�. அரச�க�, 
ெப�ம1க� வி��பி வா�'� ப/டாைடக� ெந-வா�க�." 
 
     உ< இ�த; ெச-திகைள1 க$கைள உ�/08�, ைககைள அைச�,� 
சாைடயாக� ெதாிவி�தா<� அவ� ஏ&கனேவ ேக�வி�ப/0��ததா� �ாி�, 
ெகா�கிறா�. ேவட� '0யி� இ��, இளவ/ட� ெப$க�, '�பி, மாீசி, ாீ� எ�4 
பல�� வ�கிறா�க�. அைரயி� ெவ4� க;ைசயணி�, இ�1'� இ�ெப$க�, 
ந4மண இைலகைள1 ெகாண��, க�D� ேத-�, நீராட; ெச-கிறா�க�. 
 
     "��� இ�த வன�,1' யா�ேம வரமா/டா�க�. யாேரJ� வ�தா�... நN6 
ேதா-�த அ�ைப எ-, வி"வா�க�. 'றி தவறாம� ேபா- வி*�. ஆ� அ�ேகேய 
வி*�, இற�ப�..." 
 
     "ஏ�?..." 
 
     "ஏென�றா�, ராசா1க� வ�, எ�கைள� பி0;சி� ேபாரா�க." 
 
     "எத&'?..." 
 
     க$கைள அக&றி, "உ�கF1'� ெதாியா,?" எ�4 ேக/கிறா�. 
 
     "அர$மைன1'1 ெகா$" ேபாவா�க" எ�4 ெசா�D, ெவ/"வ, ேபா<� 
'�,வ, ேபா<� ைசைக ெச-கிறா�. 
 
     "எத&'?" 
 
     "எத&'? யாைன, ஆ", மா", எ�லா� �0;சி/"� ேபாறா�பல எ�கைள8� 
ெகா$" ேபாவா�க. இ�த எ�ைலயிேல�, ஒ��த� Bட� ேபானதி�ல. 
ந;61ெகா/ைட கா/"கிேற� பா�...!" எ�4 அட��த �� ப'தியி� �ழ�கா� 
மைற8� ப6ைம1'� அ0 ைவ�, ஒ� ேவ�, ெகா/ைட இர$"� ெகா$" 
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வ�கிறா�. "இைத அைர�,, ஒ� O�கி� '"ைவயி� ைவ�தி��ேபா�. அ�பி� 
ேதா-�, வி"ேவா�... எ�க� பி�ைளகளி� சி�னNசிறி6 Bட1 கவ$க� 'றி 
தவறாம� வி"�..." 
 
     அ�ேபா, அவF1' �த� நாைளய வரேவ&பி� ஒ� சி4வ� ைகயி� அைத1 
க$ட நிைன@ வ�கிற,. 
 
     "இ�ேபா,� அ0�பா�களா உZ?..." 
 
     "��ேன நட�தி;சி. மி,ன�ாிேல�,� ேவத�ாிேல�,� யா�� வரமா/டா�க�. 
இ�த ப/"1B"க� அ4�, பற�, கிட1'�. ?;சிக� பற1'�. யாேரJ� 
தி�/"�தனமாக அ4�, ெதா�'� இைழகைள எ"1க வ�� ேபா, அ�� பா8�..." 
 
     "உ�கF1' இ�ேபா, எ�ப0� ைதாிய� வ�த,?" 
 
     "ச�திய�னிவ�... ஒ�நா� அவைரேய அ0�,வி/டா�க�. அ�ப08� அவ� 
தி��ப� தி��ப E�தா�. அ�ப0ெய�லா� யாைர8� யா�� பி0;சி/"� ேபாக 
விடமா/ேடா�J ெசா�னா�க. இ�ப அ�த1 கா", இ�த1 கா" எ�லா� ஒ$ணா� 
ேபா;சி. சாDய� வ�, இெத�லா� ெகா$" ேபாவா�க. நா�கF� மி,ன�ாி; 
ச�ைத1'� ேபாேவா�. ேவK�கிற சாமாென�லா� கிைட1'�. பாைன, ,"��, 
த/", இ�த O�கி� ெவ/01 Bைட ப$Kேவா�... ெபாிய ச�ைத. ந�தசாமி1' 
அதா� ஊரா�. அ�ேக Bட வயசான ராணிய�மா இ�1கா�களா�..." 
 
     இவ� ேப;சி� ைசைகேய மிNசி இ��பதா� ெகா;ைச ெமாழிைய8� �ாி�, 
ெகா�கிறா�. இ�த மர�க�, ெச0கைள ந/" வள��தி�1கிறா�க�... இவ�க� 
எ�ேலா�� கா/"� அ��, அர$மைன1'� அவ� க$0��த மகாராணி 
பணி�ெப$ அ�� அ�ல. இவ�கFட� B/டமாக உண@ ெகா�வேத �,ைமயாக 
இ�1கிற,. 
 
     ெபாிய பாைனயி� ெபா�கிய தானிய உண@. அவி�த கிழ�ேகா, மீேனா ெதாியாத 
ஒ� மசிய�. ேதனி� பிைச�த மா@... எ�ேலா�� ைகயி� ேத1கிைலேயா வாைழ 
இைலேயா, ஏதாவேதா� இைலைய ைவ�,1 ெகா$", சமமாக Zேவா, '�பிேயா 
ேபா"கிறா�க�. '"ைவயி� ந�ல நீ�... 
 
     இ, மீனா, இைற;சியா எ�றறியாமேல அவ� உ$Kகிறா�. பகி��, 
உ$Kத�. பி�ைளகF� அவளிட� வ�, வா�கி1 ெகா�கிறா�க�... 
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     ெபாிய�மா, வனேதவி1'� �/" ெச-, ெகா"1க; ெசா�னா�. ரா1க� 
ேவதவதியி� இ��, ெபாிய மீ� பி0�, வ�தா�... அர$மைனயி� இ, ேபா� 
இ�1'மா? 
 
     கவள� ெநNசி� சி1கி� �ைரேயறி1 ெகா�கிற,. 
 
     ெபாிய�மா அவ� உ;சிைய ெம�ல� த/0 '"ைவ நீைர1 '01க; ெச-கிறா�. 
 
     "அர$மைனயி� யாேரா நிைன�பா�க�!" ெசா�D; சிாி1கிறா�. 
 
     "ெபாிய�மா... அர$மைனயி� இ�த மாதிாி உண@ கிைட1'மா எ�4 
ேக/டாேள? நி;சயமாக கிைட1கா,. இ�த மகாராணி1' ஒ� சி4 'ழ�ைத1', 
சைமயலைற ராைதயி� பNைச1 'ழ�ைத1' ஒ� வி�ள� வி$" ெகா"1க 
�0யா,. அ�' அ�� இ�ைல. �� ேவDக�; �/ 6வ�க�. ெபாிய�மா, இவ�க� 
��� ந;ச�� ேபா/" ெவளியா/கைள1 ெகா�4 வி"வா�களாேம?" 
 
     "ஆமா�. �� ேவDகF1கிைடயி� இ��, ஊழிய� ெச-வைத1 கா/0<� 
த�மான�,ட� ப/0னி அGபவி1கலா� எ�4 நிைன�தா�க�. ெவளியா� 
ெத�ப/டா� ெகா�4 இ*�, வ�,, அவ� எ<��கைள ம/"ேம இ1கா/0� 
அரணாக� ேபா/" வி"வா�க�. அ�த இட�தி� தா� நீ இ�1கிறா-... இ�ேக தா� 
இ�த அ�� விைள�தி�1கிற,..." 
 
     ?மக� எ,@ேம ெசா�ல� ேதா�றாதவளாக இ�1கிறா�. 
---------------- 

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�    11114444    
 
     வச�த�,1'� பி� ெதாட��த ெவ�ப� �0@ ெப4கிற,. �திய மைழயி� 
இளNசாரD� வனேம ��தாைட �ைன�, ?ாி1கிற,. சீதள1கா&4 ெம�ல மயி� 
ேதாைக ெகா$" வ�"கிற,. ?மக� நிைற LDயாக, '0<1' ெவளிேய உ�ள க� 
இ�1ைகயி� அம��,, வயிர;6ட� ேபா�, நீ��,ளிகளிைடேய ஊ"�@� 
கதி�கைள� பா��,� பரவச�ப"கிறா�. அ�ேபா,, ேவ"வ� '0யி� இ��,, 
விதவிதமான உண@ வைககைள1 ெகா$" வ�,, ஆ$கF� ெப$கF� அ�த 
நீ$ட ெகா/ட0யி� ைவ1கி�றன�. இள� ெப$க� எ�ேலா�� �0 சீவி, மல� 
L0; சி�காாி�,1 ெகா$0�1கி�றன�. மி,ன�ாி; ச�ைதயி� வா�கிய 
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வ$ணேம&றிய நா� ஆைடகைள �ழ�காD� இ��, மா�� O"� வைகயி�, 
உ"�த ெப�ைம ெபா�க, நாண� பாD1கி�றன�. 
 
     'கி"வி' எ�ற Oதா/0, ப�ேவ4 மல�கைள� ெதா"�த மாைல ஒ�ைற1 
ெகா$" வ�, ?மகளி� க*�தி� L/"கிறா�. எ�ேலா�� 'லைவ இ"கிறா�க�. 
விாி�தைல8� �0யி� ேச��, மல�;சர�கைள; 6&றி அழ' ெச-கிறா� உ��. 
 
     ெபாிய�ைம எ*�, வ�, அவ� �கம$டல�ைத1 ைககளா� தடவி, சில சிவ�த 
கனிகைள; 6&றி1 க$ேண4 படாம� கழி1கிறா�. 
 
     ெப$கF� ஆ$கF� வ/டமாக நி�4 பாட� இைச1கிறா�க�. ஓரமாக 
அம��தி�1'� �திய ஆ$கF�, ெப$கF�, ம0யி� 'ழ�ைதகைள ைவ�,1 
ெகா$"� அ�த� பாடD� கல�, ெகா�கி�றன�. 
 
     ?மகF1' அ� பாட�, விழா எ,@� �ாிய�தானி�ைல. 
 
     �த� நா� வைரயி<� யா�� எ,@� ெசா�லவி�ைல. 
 
     "இெத�லா� எ�ன ெபாிய�மா?" 
 
     "�த� சார�, மைழ வ�� ேபா, ெகா$டா"வா�க�. இ�ேபா,, வனேதவி 
வ�தி��பத� மகி=;சி..." 
 
     க�ன�களி� ெவ�ைம பட�� நாண�,ட� அவ� அ�த ேசாதி; 6டாி� 
கதி�கைளேய பா��,1 ெகா$0�1கிறா�. 
 
     �த� நா�, உண@ ெகா$0�1ைகயி� 'கி"வி' எ�ற அ�த �தியவ� கன@ 
க$டைத வ�, Bறினா�. 
 
     "வன ேதவி1' ெர$" ��ள இ��பதாக1 கன@ வ�த,. எ�க ப1க� ஒ� �, 
வாழ1'ைல... ? த�ளி இ�1'. அ, த�கமா மி�J,. நா� எ�லாைர8� 
B/0/" வ�, கா/"ேற�. 'ைல பிாிNசி, ? உதி��,, பிN6 வ�, �கி=1'�. 
ஆனா இ,... நா த�கமாதிாி இ�1ேக�J ைகவ;ச�ப, மட� பிாிNசி ெர$" ெபாிய 
பழ� ெதாி8,. அ�ப மர� ேப6, 'கி"வி, எ"�, வ;சி1க, வனேதவி '"1கிேற�. 
உ�கF1' ராசா\/" ஆF�க வ�, ெகா$" ேபாயிடாம, ப�திரமா வ;சி1'�க. 
இ�த வன�,1' ம�கள� வ��...'J மர� ேபசி;சி... சாி�J, நா, வனேதவிய1 
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'�பி/", அ�த� பழ�,ல ைக ைவ1ேக�. எ�ன அதிசய�? ெர$" ெர$" 
��ள�க. த�கமா, அழகி�னா அ�தினி அழ'. எ"�, இ�த� ப1க� ஒ$K, அ�த� 
ப1க� ஒ$K இ"1கி1கிேற�. 'தி1கிேற�. B�தா"ேற�. வா-1' 
வ�தெத�லா� பா"ேற�. ��ள�க க1' க1'�J சிாி1',�க. இ"�பிேலேய 
'தி1கி,�க... நா� சிாி1கிேற�, 'தி1கிேற�.... அ�ப�தா�, இ�த ஆF வ�, 
க�,,... 'ஏ கி"வி! எ�ன ஆ;சி! 'தி;சி1 'தி;சி; சிாி1கிற? கனவா? உன1'1 
கி41கி� பி0;சி;சா? உட�ப� T1கி த�த��J ேபா"ற?...' அ�ப�தா என1' அ, 
கனா�J �ாிNசி;சி..." 
 
     "ெகனவா? பா/01'1 க��பNசா4 உ�ேள ேபாயிாி;சி. அதா� த�க த�கமா 
ெகனா வ�,! மி,ன�ாி; ச�ைதயிேல ேபாயி, அN6 '"வ வா�கி வ�தி�1'. நாம 
ெச-யிற சார� இ�ப0 வரா,!" எ�4 இைளஞ� ஒ�வ� சிாி1கிறா�. இ�ேபா,� 
'"ைவகளி� இ<�ைப ம,ேவா, தானிய ம,ேவா ைவ�தி�1கிறா�க�. 
 
     ஆ/ட�� பா/ட�� நிக=ைகயி�, ?மக� த�ைன மற�தி�1கிறா�. கி"வி 
கனவி�, 'அ�த இர$ைட8� நீேய பறி�, ைவ�,1 ெகா�. ராசா 2/" ஆFக� 
வ�, ெகா$" ேபாக� ேபாகிறா�க�' எ�ற ெச-தி ம/"�, பாயச�தி� ப08� 
,��பாக உ4�,கிற,. இ�த மனித�களி� அ��� அரவைண��� அவF1' 
எ�நாF� இ�1'�. அவைளேய உதறியவ�க�, அவ� பி�ைளைய; ெசா�த� 
ெகா$டாட �08மா?.. 
 
     ெபாிய இைலகளி�, உணைவ ைவ�, �தD� அவF1'1 ெகா"1கிறா�க�. 
'"ைவ ம,வி� ஓ� அக�ைபயி� ஊ&றி அவைள� ப�க; ெசா�கிறா�க�. அவ� 
ம4��1 கா/0ய ேபா,, ெபாிய�ைம அ�கி� வ�,, "சிறி, எ"�,1 ெகா� தாேய, 
உன1' ந�ல,. உட�� தள��, ெகா"1'�" எ�4 அ��த; ெச-கிறா�. 
 
     இ�ேக வி��, நைடெப4� ேவைளயி� ச�?கJ� 'ழZதி வ�கிறா�. ?மக� 
அ�ேக அ�த இைச ேக/ைகயி� மன� ஒ�றி� ேபாகிற,. அ�த இைசயி� 
உடலைச��� ஆ/ட பா/ட�� அட�'கிற,. க$களி� நீ� ,ளி1'� உ�1க� 
அ,. யாைரேயா? எத&ேகா? இ�1'� சி4 பி�ைளகளி� க$பா�ைவய&ற ஒ� 
பி�ைள அம��தி�1கிற,. �0ேய இ�ைல, வ*1ைக. க$பா�ைவ இ�ைல. 
"அாிவியி� பி�ைளைய� பா�! அ, அ�த� பா/"1' எ*�, அ�த� ப1க� 
ேபாகிற,!" 
 
     ?மர�தி� ப1க� உ/கா��, 'ழZ,� ச�?க�, அ�த� பி�ைளைய அைழ�, 
அ�கி� அம��தி1 ெகா�கிறா�. 
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     இ�ேபா, அ�த இைச ேக/" அ�த; சி4 உட� அைசகிற,. ைகக� 
பரபர1கி�றன. 
 
     "இ�த; சி4வJ1' எ�ப0 இ�ப0� பாட வ�,?" 
 
     "ந�த6வாமி ெசா�D1 ெகா"�தா�க. சாமி அ�� இ,. இ�ப0 ஒ� 'ழ� ஊத� 
யா�ேம ஊதி ேக/டதி�ைல..." எ�4 �தியவ� ஒ�வ� ெசா�கிறா�. 
 
     ஒேர மகி=;சி� ெப�1', பரவச�. 
 
     ெபா*, சாய� ெதாட�'� ேபா,, தி�தி�ெவ�4 யா� யாேரா ஓ0 வ�� ஓைச 
ேக/கிற,. 
 
     ச�திய�னி வ�கிறாரா?... அ�த� ப1க�,� பி�ைளக� அ�லேவா ஓ0 
வ�கிறா�க�! 
 
     இைர1க இைர1க ஓ0 வ�� இைளஞ� "அ1கைரயி� ராசா பைட ெகா$0/" 
வரா�க! அ�லா� வி�ல�� எ"�, வ;சி��க!" எ�கிறா�. 
 
     ெகா�ெல�4 அைமதி ப0கிற,. 
 
     அவ� சி�D/"� ேபானா& ேபா� '<�'கிறா�. 
 
     "அட, ,��1ெக/ட பயேல? யாரடா ராசா பைட இ�ேக ெகா$" வர,? 
ந�தசாமி இ�ல?" எ�4 ெபாிய�ைம ேக/கிறா�. 
 
     "ந�தசாமி அ1கைரயி� இ�1கா�க. ஆனா, யாைன, 'திைர, ேத�, பைட, 'ைட 
எ�லா� ேபா',. நா� எ,1'� க��தா இ�1கKமி�ல? எ�ப@மி�னா யா�� 
இ�க வரமா/டா�க. இ�ப அ�ப0 இ�ல பா��க?" 
 
     "எ�ேபா,� ேபா� இ�லாம, இ�ப எ�ன வ�தி/ட,? ேபாடா, ேபா! 2ணாக 
அ,@� இ,@� ெசா�D நீ கா/"� தீ கீள�பாேத. ந�தசாமி அ�க இ�1கா�க 
இ�ல? ஒ� பைட இ�க ஆ4 தா$டா,. நம1'1 காவ� ஆ4. ெநN6ேல கவ" 
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வ;சி வாரவ�கள, அ, கா@ வா�'�. அ,�, வனேதவி1' எ�த ஒ� ஆப�,� 
வராம, அ�த� தா- கா�பா�,வா!" 
 
     அவ� உ�Yற அைமதி 'ைலகிறா�. 
 
     "��� வன� ெச�றவ�கைள� தி��பி அைழ1க, ைகேகயி ைம�த� வ�தாேர, 
அ�ப0 அ�த� தா- இவைர அJ�பி இ��பாேளா?..." 
 
     "ஏ� ெபாிய�மா? எ�ன ெகா0, எ�ன ேதச�, ராசா, எ,1' வ�தா�க�J 
ேகF�க!" 
 
     "நீ கவைலேய படாேத க$ண�மா, அவ�க� யா�� இ�ேக வர மா/டா�க�. 
இ�த அரச 'ல�ைத� ப&றி நா� ந�றாக அறிேவ�..." 
 
     "மா/டா�களா?" 
 
     அவ� விழிகளி� நீ� ம�'கிற,. 
 
     அEவள@ இர1கம&றவ�களா? தம1'� ெதாியாம� நிக=�, வி/ட இ�த1 
ெகாைல பாதக� ேபா�ற ெசய<1' யா�ேம வ��தி, பாிகார� ெச-ய 
வரமா/டா�களா?... எ�ப0யானா<� இ�த நிைலயி� அவ� நா" தி��ப 
�08ேமா? எ�ப08� அவ� பி�ைள ெப&4 எ"�,1 ெகா$" நா" தி���� ேநர� 
வராமேல ேபா- வி"ேமா? 
 
     எாி�'�, பாி6�தமான பி�, ம�னாி� வி�ைத�தாேன அவ� மணி வயி4 
தா�கி இ�1கிற,? 'ல1ெகா0, வ�ச� தைழ1க வ�த வாாி6, ப/ட�,1'ாிய 
இளவர6 எ�ெற�லா� சிற��ைடய உயிைர அ�லேவா அவ� தா�கி 
இ�1கிறா�?... 
 
     எ�ப08� ஒ� நா� தவைற உண��, அவ�க� வராமD�1க மா/டா�க�. 
ேபா'� ேபா,, கி"வி1 கிழவி, Z, எ�ேலாைர8� அைழ�,; ெச�ல ேவ$"�. 
இவ�க� மாளிைக; சிற��கைள� பா��தா� எ�தைன அதிசய� ப"வா�க�! 
ப/டாைடகF� பணியார�கF� ெகா"�, மகி=வி1க, ந�றி ெதாிவி1க, 
அவF1'� ஒ� ச�த��ப� வரேவ$"ேம? 
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     இ�த; ெச-தி அ�கி��த மகி=;சி1 B/ட�தி� Lழைல� பாதி�, வி/ட,. 
உண@$ட பி� எNசியவ&ைற எ"�, ைவ�, வி/" இட�கைள1 '�பா@�, 
சதிாி8� 6�த� ெச-கிறா�க�. ம&றவ�க� கைல�, ேபாகிறா�க�. ச�?க� 
இவ&ைற கவனி1கேவயி�ைல. ஓ� இைலைய� பறி�, ஊத� ெச-,, '�/"� 
ைபயனி� இத=களி� ெபா��தி ஊத; ெச-கிறா�. ஓைச வ�� இ�ப�தி� 'ழ�ைத 
மகி=;சி ஆரவார� ெச-கிறா�. LழD� கன� அவ�கைள� பாதி1கவி�ைல. 
 
     ஆனா�, ச&ைற1ெக�ல� ேவட� '0� பி�ைளக�, ேதா� ெபா��திய 
த�ப/ைடகைள� த/01 ெகா$"� B;ச� ேபா/"1 ெகா$"� ஆ&ைற ேநா1கி� 
பைட ெச�கிறா�க�. வி� அ��� காண�ப"கி�றன. ?மக� ெம�ல எ*�, �&ற� 
கட�, ப6�'விய�கF1கிைடேய ெச�<� பி�ைளகைள� பா�1கிறா�. ப�ைப; 
ச�த� காைத� பிள�ப, ேபா� ேதா�4கிற,. 
 
     "அ�மா... அ�மா... அவ�கைள� த"�, நி4�,�க�! அவ�க� ந;ச��கைள 
எ-,விட� ேபாகிறா�க�! தாேய!..." 'ர� ெவ0�, வ�கிற,. அவ� அ�ேகேய 
�&றைரயி� சா-கிறா�. சா-பவைள Z ஓ0 வ�, தா�கி1 ெகா�கிறா�. எ�த� 
,ணி8� மைற1காத மா�பக�, உ$ட உண@ - ம, எ�லா� 'ழ��� ஒ� மண� 
26� ேமனி. 
 
     "அவ�க இ�ேக வரமா/டா�க, வனேதவி. நம1' ஓராப�,� வரா,. பய�படாம 
வா�மா. ந�தசாமி அவ�க யாைர8� வரவிடமா/டா�!" அவ� நிமி��,, க4�த 
ப&க� ெதாி8� ப;ைச1'�, �க�ைத� பா�1கிறா�. "அவ�க� ேம�, ந;ச�� விட 
ேவ$டா� எ�4 ெசா�<�க� தாேய! ேவ$டா�..." 
 
     "ஓ, அ,தானா? இ�ப ஏ,? இவ�க யா�1'� அ�த நN6 ஏ,� ெதாியா,. இ�ப 
அ�த; ெச08� இ�ல. ச�திய�னிவ�� ச�?கJ� இ�ப ம��,1'�தா� எ�லா; 
ெச08� வ;சி�1கா�க! இ�க, தாேய, பா�� Bட1 க01கா, 
இ�1கK��கற,1காக வ;சி�1'. அதி�ல�னா, அ�ைத8� அ0;சி1 ெகா�J 
ேபா"ேவா�. அழி;சி"வ�. ச�தியசாமி அ,� வாயிேல�, விச� எ"�,, ஒ�1க 
தீராத ேநாைய� தீ��, வ;சா�க. இ�க எ�லா� ந�லப0யா இ�1க�தா� சாமி 
பைட;சி�1',. நீ கல�காத தாயி..." 
 
     Z... Z... நீ8� எ� அ�ைனயா?... 
 
     அவ� க*�ைத; 6&றி இதமாக1 ைககைள ைவ�,1 ெகா�கிறா�. 
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     அNசியப0 எ,@� நட1கவி�ைல. ஆனா� இ�� கவி8� ேநர�தி� ந�த6வாமி 
அவைள� பா�1க� த�?ைர இைச�,1 ெகா$ேட வ�கிறா�. ?மக� ஒளி;6டாி� 
��, அ�ைனைய� ெதா*கிறா�. 
 
     ஆதிநாயக� அ�ைனேய ேபா&றி; 
     அகில� விள�'� அ�ேள ேபா&றி! 
     ேசாதி; 6டாி� ச1திேய ேபா&றி; 
     ெசா�ெலாணாத ந&6ைவேய ேபா&றி!... 
     இ�ப�,0�பினி� ,�ப� ைவ�தைன; 
     ,�பவDயி<� இ�ப� ைவ�தைன! 
     �ாி�தைவ யைன�,� ?டகமாயின. 
     ?டகெம�லா� �ாி�, ேபாயின! 
     ேபா&றி ேபா&றி ?தல�தாேய! 
     ஆதிநாயக� அ�ைம உைனேய 
     சரணைட�ேத�... 
 
     ெவ4� ாீ� ாீ� ஒD ம/"ேம ேக/கிற,. 
 
     அவ� ச/ெட�4 நிமி�கிறா�. "6வாமி வண�'கிேற�" எ�4 ெந&றி நில� 
ேதாய வண�'கிறா�. 
 
     ெபாிய�ைன Oைலயி� இ��, 'ர� ெகா"1கிறா�. 
 
     "யார�பா அரச� பைட? அவ�க� தாமா?" 
 
     "ஆமா� தாேய. கைடசி இளவ<1'� ப/டாபிேஷக� ெச-, ேம&ேக 
அJ�பியி�1கிறா�க�..." 
 
     "ஓ, எ�த ச�,�1கைள ெவ�ல� ேபாகிறா�? இ�J� அ6ர� பைடக� இவ�க� 
ச�கார� ெச-ய1 கா�தி�1கிறா�களா?" 
 
     "லவணேனா, பவணேனா... ஒ� ெபாிய கட�பாைற ேபா�ற Lலா8த� 
ைவ�தி�1கிறானா�. இவ�கF1' அ;ச� வ�, வி/ட,. அதனா� �� B/0ேய 
ப/டாபிேசக� ெச-, எ�லா விமாிைசகFடJ� �ற�ப/"; ெச�கிறா�க�. அவ� 
உற�'�ேபாேதா எ�ேபாேதா அ�த ஆ8த�ைத இவ�க� அபகாி�, அவைன1 
ெகா�ற பி�, அ�த ஊ�1' ந�ைம பிற1'�. அ�த அரச'ல� அ�'� தைழ1'�..." 
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     "அ�பாடா..." எ�4 ெபாிய�ைன ெப�O;6 வி"கிறா�. "அ1கைரேயா"... 
அவ�க� ெச�4, ேவத� வ�லா� �னி ஆசிரம�க� எதிேலJ� த�'வா�க�. 
இ�ேக எத&' வர�ேபாகிறா�!" 
 
     ?மகF1' ஒEெவா� ெசா�<� இ0 ெகா�வ, ேபா� ேவதைனைய� 
ேதா&4வி1கிற,. 
 
     இவைள நா" கட�திய ம4கணேம சா�ரா;சிய ஆைசயா? அத&'�தா� இவ� 
தைடயாக இ��தாளா? 
 
     ஆமா�; அ$ணைன ெவ�<�� த�பி விVஷணJ1'� ப/டாபிேஷக� ெச-, 
ைவ1கவி�ைலயா? 
 
     இ�த� த�பி தன1ெகா� ரா;சிய� உாி�தா1கி1 ெகா�ள ஓ� அ6ர ஊைர 
ேநா1கி� ப/டாபிேஷக� ெச-, ெகா$" ேபாகிறாேரா? 
 
     அவ�கF1' அவ� இ�கி��ப, ெதாி8ேமா? அறிவா�கேளா? அ�த ஊ�1'; 
ெச�<� வழி இ,தாேனா? 
 
     அவ� ேபசவி�ைல. இ�த� பி�ைளகைள� ேபா� அவ�கF� ந;ச�� 
ைவ�தி��தா�...? 
 
     ஏ� இவF1'� ,01கிற,? அவ�க� தவ4 ெச-தா� இவF1ெக�ன? ஏ�? 
இவைள1 கா/"1' அJ�பவி�ைல எ�றா�, இவளா� அவ�க� ெச-8� 
ேபா�கைள� த"�, நி4�த �08மா? �0யா,. ஏெனனி� எ�லா� 'ல'� எ�ற 
ெபய�ட� அ�' 2&றி�1'� சடாம'டதாாிகளி� ேயாசைனகளாகேவ இ�1'�. 
 
     இவளா� அைமதியாக இ�1க �0யா, எ�4 ெதாி�ேதா எ�னேவா... 
ெபாிய�மா இவF1' அ�த ODைக� பான�ைத1 ெகா"1க; ெச-கிறா�. உற�கி� 
ேபாகிறா�. 
 
     வி0ய&காைலயி�, ேநா@ ெநா�பர� எ,@� இ�றி அவ� தாயாகிறா�... Z 
தா� ம��,வ� ெச-கிறா�. ஏேதா எ$ெண- ெகா$"� தடவி, எ�த ஒ� ,�ப�� 
ெதாியாத வ$ண� ஒ� ேசைய ெவளி1 ெகாண��தா�. அ"�, இ�ெனா� ேச-... 
இர$"� ெவEேவ4 ெகா08ைடய இர/ைட. ேவட� '0ேய திர$" வ�, 
மகி=;சி1 'லைவ இ"கிற,. 
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     க$கைள� திற�, சி61களி� ேமனி ,ைட�, அவ� மா�பி� ஒ� சி6ைவ 
ைவ1கிறா�. 
 
     ப/" மலாி� ெம�ைம8ட� O0ய சி4 ைககFடJ� நீ$ட பாத�கFடJ� 
க�க�ெவ�4 �08டJ� ெம�Dய இத=க� அவ� அ�த� ப�க� ,01'� 
ேபா,... 
 
     அவ� ெப$ைமயி� உய� �0ேயறி நி&கிறா�. இ�ப� ,�ப� இர$"� 
கல�த ஒ� ேபாி�ப�... தா-... அவ� ஒ� தா-... இர$" ம1க�... ஒ�4 ெவ$ைம 
ேமவிய த�த நிற�. ம&ற, ெச�ைம ேமவிய நிற�. ஒ�4 வாளி�பாக இ�1கிற,; 
ம&ற, ச&ேற ெமD�, இ�1கிற,. Z Z Z... எ�4 ெப$க� ஓ0 வ�, 'லைவ 
இ"கிறா�க�. மி,ன�ாியி� இ��, ெப&4 வ�த க���1 க/0ைய1 கி�ளி வாயி� 
ைவ1கிறா� ெபாிய�ைன. 
 
     இள� காைல ேநர�தி� ெகா/"� �ழ1'மாக� பி�ைளக� பிற�தைத அவ�க� 
ெகா$டா"கிறா�க�. 
 
     "வனேதவி தாயானா� ம�கள� 
     ம1க� இர$" ெப&ெற"�தா� ம�கள� 
     ஈ எ4�� ஈறாக, ஊ�� உலக� அறிய/"� 
     கா1ைக1 '�வி க�ட���, அ�தைன8� அறிய/"�! 
     யாைன �த� சி�க� வைர, வன� வா=ேவா� அறிய/"�. 
     வாைன� ெதா"� மாமர�க� ெச0 ெகா0க� ?$" வைர, 
     ேதவிைய வா=�த/"�; ?மகைள வா=�த/"�... 
     வா�கதிேரா� வா=�த/"�; நில@� நீ�� வா=�த/"�" 
 
     கரெவாD8� வா=�ெதாD8� கானகெம�'� பர@� ேபா,, ?மக�, நிைற 
இ�ப� பரவச�தி� க$கைள O"கிறா�; நி�திைரயி� ஆ=கிறா�. 
-------- 

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�    11115555    
 
     ?மிஜா '0ைல; 6�த� ெச-, ெகா$0�1கிறா�. அவ� பி�ைளக�, இ�ேபா, 
தள� நைட நட�,, ெபாிய�ைன1' ஓயாம� ெதா�ைல ெகா"1கிறா�க�. 
'0<1'� ஓைச� படாம� அவ�க� '&றி ைவ�த தானிய�ைத இைர�, அதி� 
நீேரா, சி4நீேரா ெப-, ைவ�தி�1கிறா�க�. ெபாிய�ைன1'� பா�ைவ 
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,�Dயமாக இ�ைல. ேவ"வம1க� ேசாமாேவா, ேமாாிேயா அவ�கைள� T1கி; 
ெச�4 வி"வா�க�. ெபாிய�ைன1' அ�த வ/ட�திேலேய பி�ைளக� இ�1க 
ேவ$"� எ�4 வி��ப�. ?மக� இ�ேபாெத�லா�, ஒ� சாதாரண� ெப$ணாக, 
ப1க�தி� 'ள�தி� இ��, நீ� ெகா$" வ�வ,�, தானிய� '&4வ,�, 
�ைட�ப,�, 2/"� தீ1'� ேதைவயான ெபா�/க� ேசகாி�ப,�, க�4 
காDகைள� ேபKவ,�, எ�ேலா�டJ� B0 வா=வ,�, ெபா��தி வி/ட,. 
அவF1'� ேதைவயான தானிய�க�, கனிக�, ேபாதாத ேநர�களி� ேவ4 உண@, 
எ�லா� ெகா$" வ�கிறா�க�. மி,ன�ாியி� இ��,, நா� ஆைடகேளா, பN6 
Cலாைடகேளா வ�கி�றன. அவைள 'வனேதவி' எ�4 ெத-வா�ச� ெபா��திய 
ேதவியாக� ேபா&4கி�றன�. 
 
     ஈர�ப/ட தானிய�ைத1 க*வி, ஒ� �ற�தி� ேபா/" ைவ1கிறா�. வான� 
O"வ,� திற�ப,மாக இ�1கிற,. மைழ1கால�தி� இ4தி இ�J� எ/டவி�ைல. 
எ�ேபா, ேவ$"மானா<� ெகா/டலா�. இ�ேக சட�' ெச-, அ1கினி 
O/"பவ� இ�ைல. அ"��; சா�ப& 'வியD� எ�ேபா,� ெந��ைப1 கா�பா&ற 
ேவ$"�. சாண�தினா� ெச-ய�ப/ட எாி �/ைடக�, ச�'க�, 6�ளிக� 
ஆகி-வ&ைற மைழ நா/களி� பா,கா�ப, மிக1க0ன�. காாிேயா, மாாிேயா க/ைட 
கைட�ேதா க�D� தீ�ெபாறி உ$டா1கிேயா அவF1' உதவிக� ெச-வா�க�. 
இ�ைலேய�, Zேவா ேசாமாேவா, அவF1'� அ�ைன1'� எ�ப0ேயா உண@ 
தயாாி�,1 ெகா"1கிறா�க�. 
 
     ?;சிக� இைழ ெகா$" தவ1B" பைட1'�. பி�ன� தவ� கைலய சிற'ட� 
ெவளிவ�� ேபா,, அ�த இைழகF� அ4�, 'ைல8�. 
 
     அவ&ைற� பி�ைளக� ேசகாி�, வ�வா�க�. ெபாிய�ைன ஒ� 'த1ளி'யி� 
அைத� திாி�பா�. அ�த வி�ைதைய� ?மகF� க&4 மிக@� ஆ�வ�ட� C� 
திாி1கிறா�. மி,ன�ாி; ச�ைத1'� பி�ைளக� அவ&ைற எ"�,; ெச�வா�க�. 
 
     "அS க$ண�மா! இ�ப0 ஒ� ,/ட� பி�ைளகைள� ெப&றி�1கிறா-! வ�, 
பா�!" 
 
     ெபாிய�ைம ��ெப�லா� ேபசேவ மா/டாரா�! இ�ேபா, க�தி1 க�தி1 'ர� 
மிக� ெபாியதாக ஒD1கிற,. இ�த �திய வயசி�, அவF1' ந"1க� Bட இ�ைல. 
 
     "எ�ன ஆயி&4?" எ�4 ஓ0 வ�கிறா�. 
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     ஒ� க��பறைவ, கீேழ தீனமாக1 'ர� ெகா"�,� ,01கிற,. இவ� பி�ைளக� 
ைகயி� ஆF1ெகா� ';சி8ட� நி&கி�றன�. இ�வ� ைககளி<�, க�ளி1';சிக�. 
அவ� அ"��� தீ1'; ேசமி�, ைவ�த,. 
 
     அ�த� பறைவ, 'யி� 'N6 ேபாD�1கிற,. 
 
     "பார0! இ�த1 'N6 'யி� ேபா� இ�1'. கா1ைக1 B/0� இ��த,. கா1ைக; 
சனிய�க� 'N6 ெபாாி�, வள��த பிற' த� இனமி�ைல எ�4 த�ளிவி/0�1' 
ேபால. இ, தீனமாக1 க�,,. உ� பி�ைளக� ெர$"� அைத இ�J� அ0;61 
ெகா�<,�க!" எ�4 ';சிைய� பி"�கி எறிகிறா�. ';சி ேபான ஆ�திர�தி� 
ஒ�Dயான பி�ைள அவைள அ01க1 ைக ஓ�'கிற,. ஒ�Dதா� O�த,. '$" 
இைளயதா�. அ,தா� �தD� வ�த,. 
 
     ?மக� பரபர��ட� Bைட ேபா�ற ஒ� O�கி� த/ைட1 ெகா$" வ�,, இைல 
ச�'கைள� ேபா/" அ�பறைவைய� ப1'வமாக எ"�, வ�கிறா�. தடவி1 
ெகா"1கிறா�; இத� ெச-கிறா�. சிறெகா0�த நிைலயி� ெதா�'வ, ேபா� காய�. 
 
     "ெபாிய�மா, நீ�க� ெகாNச� பா��,1 ெகா$0��க�. ச�?கைன1 B/0 
வ�கிேற�! அவ� வ�தா� நி;சயமாக� பறைவைய� பிைழ1க ைவ�, வி"வா�!" 
 
     "�தD� இ�த ,�ட� பி�ைளகளி� ைகைய1 க/0� ேபா"! P�திாிய வி�,... 
தானாக வ�கிற,... ெகாைல� ெதாழி�... அ, பாிதாபமாக1 க�,கிற,. இ,�க 
ெர$"� மாறி மாறி அ0;சி; சிாி;61 '�மாளி ேபா",�க! உ� வயி&றி� ேபா- 
இ,�க பிற�தேத!" 
 
     இர$" ேபைர8� இ*�, வ�கிறா� ெபாிய�ைன. இர$"� ெப��'ர� 
எ"�, அ*கி�றன. சி4'0D� ப1க� �ற�தி� தானிய� உலர 
ைவ�தி�1கிறா�க�. இ�த� ெப��'ரD� ஓைசயி�, �� பறி�,1 ெகா$0��த 
ேகாமா ஓ0 வ�கிறா�. ப��த தன�க� அைசய, பி�ைள ெப&றத� அைடயாளமான 
வாிக� ெதாிய, மர@ாி ந*வ அவ� "ஏ� ��ைளய அ01கிறீ�க!" எ�4 வ�கிறா�. 
"ேசாமா, நீ �தD� உ� இ"��1 க;ைசைய ஒ*�காக1 க/"! இ�த வா$"கF1' 
அ��ற� பாி�, வா! இ, கா1ைக1 B/ட�,1 'யி�களி�ைல. 'யி� B/ட�,1 
கா1ைகக�! உ1கா��க, இ�ேக! எ*�தி��தா அ0;சி"ேவ�!" எ�4 அத/0, ஒ� 
மர�த0யி� உ/கார ைவ1கிறா�. 
 
     "ேசாமா, ந�லேவைள, நீ வ�தா-, ேபா- எ�கி��தா<� ச�?கைன1 B/0 வா! 
அவ� ெதா/டாேல இ�த� பறைவ எ*�, வி"�..." 
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     "வனேதவி1' ேமலா? எ�ன ஆ;6, எ�ன பறைவ?... பறைவ ேசா��, 
கிட1கிற,. அத� இதய� ,0�ைப� பா�1'� ேபாேத உணர �0கிற,." 
 
     "கா1கா B/"ல �/ட வ1கிற க�� பறைவ. ெபாிசான பிற' ந� இனமி�ல�J 
��ளிவி"�. அ,1'� ெபாிய�மா ஏ� பி�ைள�கைள1 ேகாவி1கK�?" 
 
     "ேகாவி1கKமா? ஆF1ெகா� ';சிெய"�தி/" அைத அ0;சி வைத1கிறா�க. 
அ, ஈனமா1 க�,றத� பா��,; சிாி1கி,�க! அேத ேபா� இ,�கள அ0;சி, அ�த 
வD எ�ன�J ெதாிய ைவ1கKமி�ல?" 
 
     ேசாமா அவ�க� இ�வைர8� இர$" இ"�பி<� இ"1கி1 ெகா$" 
க�ன�களி� ��த� ைவ1கிறா�. 
 
     "��ள�கF1' எ�ன ெதாி8�? அ, க�தற, ேவ01ைகயாக இ�1'�..." 
 
     ?மக� வி�விெர�4 �த�க� கட�, ெச�கிறா�. 'யி� B/ட�தி� ப/ட 
கா1ைககளா அவ� பி�ைளக�? இ�' ெபா��தாத பி�ைளகளா?... எ, 'யி� 
B/ட�, எ, கா1ைக1 B/ட�? 'யி<மி�ைல, கா1ைக8மி�ைல... 'P�திாிய 
வி�,! ேம� 'ல வி�,!' எ�4 அவ� இதய�தி� அ0 வி*வ, ேபா� 
ெபாிய�ைனயி� 6"ெமாழி 6"கி�ற,. 
 
     வாைய1 'வி�,1 ெகா$" "ச�?கா!" எ�4 க�,கிறா�. அ�4 ,�ப� 
அவைள; L=�, கEவிய ேபா, ந�த6வாமிைய நிைன�த ேபா, வ�தாேர, அ�த 
ச�த��ப�ைத நிைன�,1 ெகா�கிறா�. மனதி� ஒ� ப1க� அ�த� பறைவயி� 
இதய� ,0�ப, ேபா� உண�@ ப0கிற,. 
 
     "ச�?கா...! எ�கி��தா<� வா!..." 
 
     வி�ெர�4 ஒ� சார� விசிறிய01கிற,. உட� சிD�1கிற,. 
 
     பறைவ அ0�ப/டைத விட, அ�த இள�'4�,களி� ெச-ைக அவைள 
அதிகமாக ேநாக ைவ1கிற,. 'P�திாிய வி�,!... ெகாைல1' நியாய� க&பி1'� 
அறி@ இ�த மதைல1' வள��. இ�ேபா, அ�த அறி@ இ�ைல...' 
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     எ�கி��ேதா 'ழேலாைச ேக/கிற,. மனசி� ெத�� தைலT1'கிற,. 6ர�க� 
�ாியாத இைச... ஆ�, இ, க$ பா�ைவயி�லாத �0யி� ேராம� இ�லாத, ஒ� 
சி4வ�. அவJ1' இவ� மா,ல� எ�4 ெபய� ைவ�தி�1கிறா�. "மா,ல�! 
மா,லா? ச�?கைன1 க$டாயா?" 
 
     "இேதா இ�1கிேற�, வனேதவி?..." 
 
     "எ�ேக?..." 
 
     �த�கF1'�ளி��, ெவளி�ப"வ, ேபா� ெவளி�ப"கிறா�க�. 
 
     மா,ல� ஊ,கிறா�. 
 
     ச�?கனி� ைகயி� ஒ� நா-1'/0... 
 
     "ச�?கா? அ, நா-1'/0யா?... வா<� �க��..." 
 
     வா� அட��தா& ேபா� இ�1கிற,. க$க� சி4 க�' ேபா� ெதாிகி�றன. 
�க�தி� ஒ� வி�தியாச� ெதாிகிற,. 
 
     "இ, நாயா?..." 
 
     "ெதாியவி�ைல வனேதவி. ஏேதா பிராணி க0�,1 க*�தி� காய�. ப;சிைல 
ேபா/ேட�. வனேதவி, எ�ைன1 B�பி/S�கேள?..." 
 
     "வா, உன1' ஒ� ேவைல இ�1கிற,..." 
 
     அவ� வ��ேபா, மா,ல� ஊதி1 ெகா$"� ஆ01 ெகா$"� வ�கிறா�. 
 
     அ�த� பிராணி ெசவிக� நிைல�தி�1க அ�த ஓைசைய1 ேக/ப, ேபா� 
இ�1கிற,. 
 
     அவ� �கமல�;சி8ட� விைர�, வ�, நீ$ட ெகா/டைகயி� Bைடயி� ைவ�த 
க��பறைவைய1 கா/"கிறா�. 
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     ச�?க� அ�ேக அ�த நா-1'/0ைய ைவ�,வி/", விைர�, ெச�கிறா�. அ�த 
ேநரெம�லா� மா,ல� 'ழZதி1 ெகா$0�1கிறா�. 
 
     அ�ேபா,, ேசாமா இர$" 'ழ�ைதகைள8� அ�ேக ெகா$" வ�, உ/கார 
ைவ1கிறா�. மா,ல� ஊ,வைத இர$"� அைசயாம� பா�1கி�றன. ?மக� 
ெம-�மற�, ேபாகிறா�. "மா,லா, இ�த� பி�ைளகளி� ப1க� வ�, ஊ,கிறாயா? 
எEவள@ 6கமாக ஊ,கிறா-? உ� இதய�, ஏ1கம�லவா, இ�ப0 ஒD1கிற,? 
உயி�க� அைன�ைத8� அைண1'� ஏ1கமா இ,?" �0யி� ேராமமி�லாத 
பா�ைவய&ற ஒ� சி4வ�... இவைன அரச'ல�தவ�, �க�தி� விழி1க1 Bடாத 
அபா1கியவா� எ�4 இக=வா�க�. ஆனா�, இவ� வண1க�,1'ாியவ�. இ�த1 
'ழைல இவ� வாயி� ெபா��தி, இவJைடய ெநNசி� அைலகைள நாதமா1கிய 
பி�ைள ச�?க�. அ�த; சடாம'ட 'ல '�1கைள1 கா/0<� ப�மட�' உய��த 
'�... 
 
     அவ� க$க� பைச1கி�றன. ச�?க� ODைக ெகா$" வ�, காய�தி� 
ைவ1கிறா�. 
 
     மா,ல� இைச ெபாழிகிறா�. ம4நாேள க��பறைவ ெத��ட� தைல நிமி��தி, 
சிறக0�,� பற1க �ய&சி ெச-கிற,. அ�த நா-1'/0, த�தி� த�தி, 
விைளயா"கிற,. ஒ0�த கா<�, க0ப/ட க*�,� இ�J� �*,மாக� 
ேதறவி�ைல. 
 
     Z வ�கிறா�. "வனேதவி! இ�த1 '/0ைய இ�' யா� ெகா$" வ�தா�க�?..." 
 
     "ஏன�மா? ச�?க� தா�, பாவ� க0ப/ட இ�த1 '/0ைய1 ெகா$" 
வ�தி�1கிறா�. நா-தாேன இ,? இ�த� பறைவ பா�, இ, Bட� பற1க �ய&சி 
ெச-கிற,. மா,லனி� 'ழேலாைசயி� ேநா8� ,�ப�� ரண�� Bட1 
'ணமாகிற,, Z!" 
 
     "அ, சாி, ஆனா� இ, ெவ4� நாய�ல. ஓநா-. இத&'1 க�ைண கா/"வ, 
சாிய�ல. இ, ெபாிசானா பி�ைளகைள1 கEவி/"� ேபா'�! ஏ-! அ�த �த�ல 
ெகா$" ஆ�ேதா" ேபா/"/" வா! இ�லா/0 O�கி1 கா/"1' அ�பா� T1கி 
எறி!" 
 
     ?மகF1'� த� சி4மி� ப�வ�தி� அர1க� ேவ4 உ�வ� எ"�,� 
பி�ைளகைள� T1கி; ெச�4 தி�பா�க� எ�4 ேக/ட ெச-தி நிைனவி� 
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வ�கிற,. அேத அறியாைம, த� பி�ைளகF1' ஏேதJ� தீ�' வ�ேமா எ�ற 
அ;சமாக அவ� ெதளிைவ மைற1கிற,. 
 
     "ஆமா� ச�?கா! அதனத� இன� �தி��த,�, அத� வாசைனைய1 கா/"�. 
நா- தா� நா� வள�1கிேறா�. அ, ந�றி கா/"கிற,. ம�ைதகF1'1 காவலாக 
இ�1கிற,. இ, அ�ப0யி��தா�... இ�1'மா?" 
 
     "ேதவி, ெகாNச� வDைம வ�த,� அ,ேவ ஓ0 வி"�. நீ�க� அNச ேவ$டா�. 
ஏெனனி� இ, அ$0 வா*� மி�க� அ�ல... " எ�4 ச�?க� �&4� 
உண��தவனாக உ4தி B4கிறா�. 
 
     பி�ைளக� மா,ல� அ�கி�, இைச1' வச�ப/டவ�க� ேபா� அைமதியாக 
இ�1கிறா�க�. 
 
     மா,ல� த� ைககளா� அவ�க� �க�ைத, ேமனிைய வ�"கிறா�. பிற', த� 
'ழைல அவ�க� வாயி� ைவ1கிறா�. 
 
     'ழ�ைதக� அ���� ப&கைள1 கா/0; சிாி�, மகி=கிறா�க�. 
 
     ெபாிய�ைன க/0யைண�, ��தமி"கிறா�. 
 
     "நீ�க� இ�த இட�தி� இ��, அ�பா� உலகாள ேவ$"�" எ�4 ஆசி 
ெமாழிகிறா�. 
 
     Lழ<�, வா=�ைற8�, இய�ைப மா&4மா? 'ழ�ைதகளி� �ர/"� தன�ைத 
மா&4வதி�, ெபாிய�ைன மிக1 க��தாக இ�1கிறா�. ?மகF1' இ, மிக@� 
உக�பாக இ�1கிற,. தானிய�ைத உரD� இ/" அவ� ெம,வாக1 '�,கிறா�. 
 
     மர உல1ைகயி� ஓைச நய�,1ேக&ப பி�ைளக� ைக ெகா/0 ஆ"�ப0 
ெபாிய�ைன பா"கிறா�. 
 
     ைக ெகா/" ராசா, ைக ெகா/"! 
     கா/" சனெம�லா� ைக ெகா/"! 
     வான�,; ச�திர� ைக ெகா/"! 
     வ$ண� '<�க1 ைக ெகா/"... 
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     'ழ�ைதக� இ�வாி� '$"� ைபய� ெதா�தி சாிய1 '<�'கிறா�. சைத� 
பி0�பி�லாதவேனா, எ*�பி எ*�பி1 'தி1கிறா�. ?மியி� சி&ற0 பதிைகயிேலேய 
,�F� அழ' காண1 காண� பரவச� அைடகிறா�. 
 
     "க$ண�மா, உன1', அர$மைனயி� த�க� ெதா/0D� பNசைணயி�, 
பணி�ெப$க� ெகாNசி� தாலா/"� பாட, அைரயி� கி$கிணி8�, �0யி� 
��,;சர��, ைகவைள, கா� சத�ைக '<�க, இ�த� பி�ைளக� வளர 
ேவ$0யவ�களாயி&ேற, கா/" ேவட�களிைடேய, இ�ப0 வள�கிறா�கேள எ�ற 
வ��த� இ�1கிறதா அ�மா?" இ�ப0 ஒ� ேக�விைய எதி�பா��திராத ?மிஜா ஒ� 
கண� திைக1கிறா�. விேனாதமான உண�@க� அவ� ெநN61 'ழியி� திர$" 
வ�கி�றன. அவளா� எ,@� ெசா�ல �0யவி�ைல. 
 
     "நீ 'ழ�ைத ெப&ற நா� காைலயி� அவ� இ�' வ�தா�" ெபாிய�ைன 
த1ளிைய உ�/0யவா4, அவைள நிமி��, பாராமேல ெம,வாக; ெசா�கிறா�. 
 
     தி"1கி/டவளாக� ?மக� அவைள ஏறி/" ேநா1'கிறா�. அவ� எ�றா� யா�? 
ம�னரா? இளவரசா? அ�4 யாேரா பைட ெகா$" ெச�கிறா�, ப/டாபிேஷக� 
ெச-தி�1கிறா�க� எ�4 ெச-தி ெகா$" வ�தா�கேள? அெத�லா� உ$ைமயா? 
வினா1க� எ*��கி�றன. ஆனா� அவ� நாவி� உயி�1கவி�ைல. 
 
     "அவ� தா�, இைளய ைம�,ன�, அ6ர� யாைரேயா ெகா�ல, ம'டாபிேஷக� 
ெச-, ெகா$" ேபா'� வழியி�, இ�ேக ெப$க� 'லைவயி/" ேசாபன� 
பா0னா�களா�. யா�1'1 'ழ�ைத பிற�தி�1கிற, எ�4 ேக/" வ�தா�. 
'கா/0� யா�1ேகா 'ழ�ைத பிற�தா� யாேரா இளவரசJ1' எ�ன ேவைல? 
ேபா- வா!' எ�ேற�." 
 
     "'நா� ேகாசல நா/" இளவரச�. இ�ேக வனேதவி பி�ைள ெப&றா� எ�4 
பா0னா�கேள' எ�றா�. 'எ�த இளவரசJ1'� இ�ேக ஒ� ேவைல8மி�ைல, 
O1ைக Gைழ1க. இ�த� ?;சி1 கா/"1 '0ம1க� ந;ச�� வி"வா�க�. உ�க� 
ஜி��பகா!திர�க� இ�'� பD1கா,. ேபா. ஏேதJ� விபாீத� நிக=�, வி"� 
எ�4 எ;சாி�ேத�" எ�4 அைமதியாக� ேப6� ெபாிய�ைனைய� பா��த 
வ$ண� அவ� சிைலயாக நி&கிறா�. 
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     "நீ அ�ேபா, உற1க மய1க�தி� இ��தா-. அவ�க� ஏேதா எ;சிைல� ,��வ, 
ேபா� ,�பிய பி�, இ�ெக�ன ேவைல? இ�ேபா, அ�த அர6� ேபாக�� ம�ன� 
உற@கF� நீ ,�பிய எ;சி� க$ண�மா?" 
 
     அவF1' ஏேனா ெதாியவி�ைல, உட� ந"�'கிற,. 
-------------- 

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�    11116666    
 
     ச�ெகாD தீ�1கமாக1 ேக/கிற,. டமடமடம ெவ�4 பைற ெகா/"� இைண�, 
ேக/கிற,. 
 
     "எ�ன சமாசார�? ஏேதJ� �Dைய1 ெகா�றா�களா? கா/"� ப�றி 2=�ததா? 
வி��,1 ெகா/டா? ெவ&றி விழாவா? எத&' இ�ப01 ெகா/"கிறா�க�?..." 
 
     ெபாிய�ைனயி� �க�தி� ஒ� �ற� மகி=;சிெயாD, ஒ� �ற� ெவ4�� 
நிழலா"கிற,. கா,கைள� ெபா�தி1 ெகா�கிறா�. 
 
     "இவ�க� ச�ேதாச� தைலகா� �ாியவி�ைல எ�றா� பைற ெகா/0� தீ��, 
வி"�..." 
 
     அ�ேக ஆரவார�க� வ�ைகயி�, கா�கால� �0�த பி�, ப6ைமயி� ?ாி�,� 
தா-ைம1 ேகால� கா/"� இய&ைகய�ைனயி� மா/சி ேகாேலா;6� Lழ� 
வரேவ&பளி1கிற,. 
 
     "வா=க! ச�திய �னிவ� வா=க! ந�தபி��மசாாி வா=க!" தைலேம� 
வாைழ1'ைலக� ெதாிகி�றன; க��ப�த0க�; கனிக�, தானிய Bைடக�... 
 
     ஓ... ந�த6வாமியி� ாீ�... ாீ�... 6�தி ஒD1கிற,. 
 
     ?மக� விைர�, அவ�கைள எதி�ெகா�ள; ெச�கிறா�. 
 
     ந�த�னி - உய��, உல��த ேமனி8ட� - அ�ேக '/ைடயாக1 க4�, '4கிய 
ச�திய �னி... �0மழி�த ேகால�, இைடயி� ெவ4� க;ைச, �0யி� நா��பாைக 
6&றியி�1கிறா�. 
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     ?மக� '"ைவயி� நீ� ெகாண��, வ�, அவ�கFைடய பாத�கைள1 க*வி, 
ஆசி ெப4கிறா�. அவ�க� உ�ேள ெபாிய ெகா/டைக1' வ�கிறா�க�. 
ெபாிய�ைனயினா� எ*�தி�1க �0யவி�ைல. ச�திய�னி8�, ந�த�னி8� அவ� 
பாத�களி� பணி�, வண�'கி�றன�. 
 
     "தாேய, நலமாக இ�1கிறீ�களா?" 
 
     "இ�1கிேற� சாமி. இ, என1' இ�ெனா� பிறவி, O�றாவ, பிறவி. இ�J� 
எ�தைன� பிறவிக� ேச��, இேத உடD� வாழ� ேபாகிேறேனா?" 
 
     "அ�ைனேய, ஒEெவா� பிற��1'� ஏேதா ஒ� காரண காாிய� இ�1கிற,. 
வா=1ைகயி� ேந�� ,�ப�க�, �/ட�க�, �0;6க�, எ�லாவ&ைற8� கட�,, 
பிறவியி� பயைன விள�கி1 ெகா�வ,தா� வா=1ைகேய. ��னறியாத இட�தி� 
அ0 ைவ1'� ேபா,, �,ைமயி� கிள�;சி. ஒ� �ற� ,�ப�� உ$"; இ�ப�� 
உ$". ,�ப�கைள� தா�கி1 கட1'� ச1தி8� எ*;சி8� உ�ள�தி� உ�ேள ஓ� 
இனிய அGபவ�ைத� த��. ேமெல*�த வாாியான �லனி�ப�களி�, 6யநல�க�, 
ேபராைசக�, அக�கார�க� பிற1க1B"�. அ,ேவ, அறியாைமயாகிய திைரைய� 
ேபா/", உ�ளா��த இ�ப�க� எைவ எ�ற ெதளிவி�லாம� மைற�, வி"�..." 
 
     ச�திய� ெசா�D1 ெகா$ேட ேபாகிறா�. 
 
     "சாமி, இ�ேக த�,வ�கF1' இடமி�ைல; ெபா*,மி�ைல. இ�த ம1க�, உட� 
வ��த உைழ�தாேல உண@ ெகா�ளலா�. அ�த நிைலயி� ஆ08� பா08� 
மகி=வேத இ�ப�. இ�த� ?;சி1கா/" ந;61 ெகா/ைட ம1கைள இ�நா� எ�ப0 
ந�வழி1'1 ெகா$" வ�, வி/S�க�? 6வாமி, இவ�... இவ�, இ�த� பிற�த 
ம$K1ேக வ�, ேச�வா� எ�4 நா�... எதி�பா��ேதனா?" 
 
     �தியவ� ?�பிாிவ, ேபா�4 ,யர�ைத ெவளி�ப"�,� ேபா,, ?மக� 
ெவலெவல�,� ேபாகிறா�. 
 
     ச�திய�னி ச&4� எதி�பாரா வைகயி� 'னி�, அவ� �,ைக� ெதா/", 
"வ��தாதீ� தாேய! எ�லாேம ந�ைம1'�தா� நட1கிற,. நீ�க� ேப4 
ெப&றவ�க�. ,�ப�க� மன�கைள� �ட� ேபா/"� பாி6�தமா1'கி�றன. அத� 
�0வி� எ-,� மகி=;சியி� கள�கமி�ைல. மனித த�ம� எ�ப,, எ�லா 
உயி�கF� ந�ைம� ேபா�றைவேய எ�ற ஒ�ைம�பா/0� தைழ1க1 B0ய,. 
மனித ச�தாய�ைத1 B4 ேபா"� எ�த த�ம�� எ�ேபா,� நிைல�தி�1க 
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�0யா,. ேமேலா/டமாக எ�லா� ந�ைம ேபா� ெதாி�தா<� உ� ம/ட�தி� 
ெகா�தளி��� அைமதியி�ைம8� இ��, ெகா$ேட இ�1'�. இ�த1 கானக 
ச�தாய�தி�, எ�லா உயி�கF� ந� ேபா� எ�ற இைசைவ, இண1க�ைத� 
ேதா&4வி�பதி� நீ�க� ஈ"ப/0�1கிறீ�க�..." 
 
     அவ�கெள�லா�� அமர, பா-கைள விாி1கிறா� Z. யாவாD ஆசிரம�ைத; 
ேச��த பி�ைளகF�, ெப$கF� ெகா$" வ�த வாிைசகைள ைவ�,வி/", 
இர$" பி�ைளகைள8� L=�, ெகா�கி�றன�. 
 
     அ�ேபா,, மா,லனி� 'ழேலாைச ேக/கிற,. 
 
     ச�?க� O�கி�கைள� ேத��,, தீ1க�' ெகா$" க/"� ,வார�கைள 
உ�வா1'கிறா�. 
 
     ஒEெவா�றாக மா,ல� ஊதி� பா�1கிறா�. 
 
     ?மக� 'ழZ,� இைசஞ�கைள� பா��தி�1கிறா�, ேக/0�1கிறா�. ஆனா� 
அ�த1 'ழD� இைசைய நாதமா1க, ஒ� கைல� ெபா�ளா1'� அாிய ெச- 
G/ப�ைத இ�ேபா,தா� பா�1கிறா�. C� பிாிசைல �41ேக&4வ,; அைத 
ஆைடயாக ெந-8� ேந��தி, இய&ைக இ�த உலகி� எ�தைன இ�ப�கைள 
இைச�தி�1கிறெத�4 எ$ணியவா4, அவ� நி&ைகயி� ச�திய�னி ேக/கிறா�. 
 
     "இ�த அ�த இைசைய இ�ேக யா� இைச1கிறா�க�? நா� இ�த1 கானக� 
வி/"; ெச�4 ஐ�, ேகாைடகF� மாாி1கால�கF� கழி�, வி/டன. என1'� 
ெதாி�, 'ரெல"�, ந�த� பா"வ, அ�த கானமாக இ�1'�. ச�?க�... 
ச�?கேனா?" 
 
     "இ�ேபா, ஊ,பவ� ச�?கனி�ைல 6வாமி. ஆனா� அவ� தா� இைத ஊ,� 
மா,லJ1'1 'ழைல வாயி� ைவ�, இைச1க� பயி&றியவ�..." 
 
     ந�தபி��மசாாி இைச எ�கி��, வ�கிற, எ�4 ேத"பவ� ேபா� பா�1கிறா�. 
 
     "மா,ல�... ெந-கியி� நா�காவ, பி�ைள. இத� அ�ப� ேவதவதிைய 
ெவ�ள�தி� கட1'� ேபா,, ேபா-வி/டா�. �த� O�4 ெப$களி� ஒ�4 
மாி�,வி/ட,! இ, வனேதவியி� வரமாக வ�தி�1கிற,. யாேரJ� அ�நிய� 
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வ�கிறா� எ�றா� ெவ/க�ப/" மைறவா�... அ0, ேசாமா, வா�ணி! அவ� இ�ேக 
தா� இ��பா�, அைழ�, வா��க�!" எ�4 ெபாிய�ைன விவாி1கிறா�. 
 
     "அ&�த�. ?;சி1கா/0� ஊைன உ�1'� அ�த இைச ெபாழி8� சி4வ�..." 
எ�4 அவ� விய�, ெகா�கிறா�. 
 
     ?மகF1' வானிேல ஏேதா பறைவக� பற�ப, ேபா<�, வ$ண மல�1 
கலைவக� வா�ெவளிெய�'� நிைறவ, ேபா<�, அ�த�,ளிகைள உடD� 
ஒEேவா� அK@� Gக�வ, ேபா<� ேதா�4கிற,. இ�த� ப$... எ�ப0� 
பிற1கிற,?... எ�ென�னேவா ேக/க ேவ$"� எ�4 ேதா�4கிற,. ஆனா�, 
ெசா&க� உ�வாகவி�ைல. இ�ேக ெப$ வி��ப�ப0 மகைவ� ெப&41 
ெகா�கிறாேள! யா�� யாைர8� ஆ1கிரமி1'� இய�ேப இ�ைல. மர�க� 
ப�வ�தி� ெபா�ெல�4 ?�ப, ேபா� அ, இத= உதி��,� பிN61' 
இடமளி�ப, ேபா� எ�லாவ&ைற8� இய�பாக எ"�,1 ெகா�கிறா�க�. 
ேபா/08�, ெபாறாைம8மாக நNைச வள��,1 ெகா�F� ெப$ - ஆ$ உற@க� 
இ�ைல எ�4 கா$கிறா�. 'ந;61 ெகா/ைட'க� இ��தன. அைத அவ�க� த�க� 
ச�தாய�ைத அ0ைமயா1காம� கா�,1 ெகா�ளேவ பய�ப"�தினா�க�. 
ச�திய�னியி� ெவளி;ச�தி�, அ�த அ;ச�� கைர�, வி/டதாக; ெசா�கிறா�க�. 
மா,லைன வா�ணி அைழ�, வ�கிறா�. அவ� அவ� தம1ைக. சி4வைன 
அைழ�, �னிவ� அ�கி� இ��தி1 ெகா�கிறா�. பிற' அவ� ைக1 'ழைல 
வா�கி� த� இத=களி� ைவ�, ஊதி ஒD எ*��கிறா�. நாதஒD, ஓ� எ�ற ஓைச 
ேபா� 6�� அவிழ ெம�ல ஒD1கிற,! அ�ேபா,, வனேதவியி� இ� பி�ைளகF� 
ஓ0 வ�, �னிவாிட�, என1', என1' எ�4 அ�த1 'ழைல1 ேக/கிறா�க�. 
 
     மா,லனி� க;ைசயி� இ�ன�� இர$" 'ழ�க� இ�1கி�றன. �னிவ� 
அவ�க� இ�வைர8� த� இ� ம��கி<� அம��தி1 ெகா$" 'ழ�கைள1 
ெகா"1கிறா�. 
 
     அவ�க� இத=களி� ைவ�, ஊத� ெதாியாம� உ$K� ப$ட� ேபா� 
ரசி1கிறா�க�. 
 
     எ�ேலா�1'� சிாி�� வ�கிற,. 
 
     ச�திய�னிவ� அைத வா�கி ஊதி1 கா/"கிறா�. 
 
     உடேன பி0�,1 ெகா$" இ�வ�� விேனாதமான ஓைசகைள எ*�பி �ய&சி 
ெச-கிறா�க�. 
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     ?மக� மிக@� மகி=;சி ெகா�கிறா�. 
 
     "6வாமி! இ�த� பி�ைளகைள� தா�க� ஏ&4, ?மியி� ைம�த�க� ஆ1க 
ேவ$"�. வி�-அ�� எ�ற உயி� வைத1 க�விகைள இவ�க� ஏ�,வைத விட, 
இEவா4 இைசபா"� பாணராக; 6த�தர மனித�களாக உலவ ேவ$"�. அ�றாட 
நியம�களி� ஆதி1க�கF�, ெகாைல; ெசய<� தைலT1'� Lழ� இவ�கF1' 
அ�நியமாகேவ இ�1க/"�... இ�ேக, ப;ைச மர�கைள யா�� ெவ/"வதி�ைல. 
வனவில�'க� Bட இ�ேக ச�திய ெநறி1' உ/ப/" இய�'கி�றன. 
இ�பி�ைளகளி� இய��1 'ண�க� தைலநீ/டாத வைகயி�, இவ�கைள� 
தா�கேள ஏ&க ேவ$"�. தளி�கைள1 கச1'வ,�, சி&4யி�கைள� 
,��4�,வ,�, ஈன1'ரD� மகி=;சி ெகா�வ,� எ�ைன மிக@� சNசல�பட; 
ெச-கி�றன. இவ�கF1' அறி@1 க$ேணா", மனித1 க$கைள8� திற�,விட 
ேவ$"� 6வாமி! ந�த�னி8� ெபாிய�ைன8� 'ல� ேகா�திர� அறியாத எ�ைன, 
அரச மாளிைக1' வ�, ேபணினா�க�. அ�த நியம�கF1'� நா� ெதாைல�, 
விடாம� மீ/டா�க�. இ�4� இ�த1 கானகேம எ� தாயக�; இவ�கேள எ� ம1க�, 
உறவின�, எ�லா�, எ�லா�. எனேவ எ� பி�ைளகைள8� இ�ப0ேய தா�க� 
கா�த�ள ேவ$"�!" எ�4 உண�;சிவச�ப/" அவ� பாத�களி� பணிகிறா�. 
 
     அவ� அவைள ெம�ல எ*��கிறா�. 
 
     "மகேள, கவைல�படாேத. ந�த� உ�ைன இ�ேக ெகா$" வ�, ேச��ததி� 
மி'�த மகி=;சி ெகா�கிேற�. இ�ேக அ1கைர1'� இ1கைர1'� ��� பைகைம 
இ��த,. ஆனா� இவ�க� 6ய;சா�� ெப&4வி/டா�க�. த�க� ேதைவகைள� 
தா�கேள நிைறேவ&றி1 ெகா$" கல�த வா=@� ெதாி�, ெகா$"வி/டா�க�. 
மி,ன�ாி; சாDய�, ேவத�ாி; சாDய வணிக�, எ�ேலா�� இ�' வ�கிறா�க�. 
இவ�கF�, வனேதவிைய� பாD�, அவ� ெகாைடகைள ஏ&4 �ர$பா0�லாம� 
வா=கிறா�க�. பிறைர வ��தாம� இ��ப,தா� இ�' �த� பாடமாக இ��, 
வ�கிற,... மகேள, நீ ைதாியமாக இ�' இ�1கலா�..." 
 
     பி�ைளகைள� த*வி உ;சிேமா�,, அவ�களிட� ஆF1ெகா� வாைழ1கனிைய; 
சீ�பிD��, பி-�,1 ெகா"1கிறா�. 
 
     அ�ேபா, எ�ேகா ம�ைதயி� ஏேதா ஒ� தா-� ப6 "அ�மா..." எ�4 ,�ப1 
'ர� ெகா"1'� ஒD ெசவிகளி� வி*கிற,. 
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     ?மக� வி�DD��, வி"ப"� அ�� ேபா� �&ற� கட�,, �த�கF1'� �'�, 
'ர� வ�த திைச ேநா1கி ஓ"கிறா�. 
 
     �&றைரயி� ஐ�தா4 ப61க� மல�க மல�க நி&கி�றன. 'ர� ெகா"1'� 
ப6வி� க$களி� ஈர� ெதாிகிற,. 
 
     ஆ�கா�' ேம8� க�4க�, காைளக� அNசினா& ேபா� ம�$" வ�கி�றன. 
அ�ேபா,தா� அவ� பா�1கிறா�, க�ெறா�ைற1 கவ��,, ஒ�வ� ெச�வ,�, 
ச�?க� ,ர�தி1 ெகா$" ஓ"வ,� ெதாிகிற,. 
 
     "ஓ, இ�ேபா,தாேன �னிவ�, பைக8� வ��ைற8� இ�ைல எ�4 ெசா�D1 
ெகா$0��தா�?" 
 
     அ�ேபா,, ச�?க�, க�ைற� தி��ப� T1கி1 ெகா$" தி���கிறா�. 
 
     அவ� எ-த அ�� க�றி� ேம� ைத�, இர�த� ெப�'கிற,. 
 
     "ச�?கா? யா� ெச-த ேவைல இ,?" 
 
     "ஒ�4மி�ைல தாேய! எதி�1கைரயி� யாேரா ெபாியவ�க� வ�தி�1கிறா�க�. 
சீட�ைபய� ஒ�வ� இ�' வ�, வி��,1' இைத1 கவ��, ெச�ல� ,ணி�, 
அ�ெப-தி�1கிறா�. அேத சா1காக� T1கி; ெச�றா�. நா� ந�ல ேநரமாக� 
பா��ேத�. அேத அ�ைப� பி"�கி எறி�,வி/" மீ/" வ�கிேற�." 
 
     அத� தாயிட� வி/"வி/" அ, காய�ைத ந1'வைத� பா�1காம�, ஓ"கிறா�. 
ODைகக� எவ&ைறேயா ேத01 கச1கி வ�, அ��கிறா�. 
 
     ச&ைற1ெக�லா� க�4 தாயி� ம0ைய �/0� பா� '01கிற,. ?மகF1' 
உடேல ,01கிற,. 
 
     அவ� இ��தி�1'� இ�தைன நா/களி� இ�ப0 ஒ� நிக=;சி நட�ததி�ைல. 
இ�ேபா, ச�திய�னிவ� வ�, அ0 ைவ�த,� இ, நிகழ ேவ$"மா? 
 
     ப6@� க�4� �&ற�தி� வ�, நி&கி�றன. 
 
     ச�?க� �னிவைர� பணி�, வண�'கிறா�. 
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     "மகேன, ம4ப08� ெதா�தரவா?.." 
 
     "இ�ைல 6வாமி. தா-�ப6 'ர� ெகா"�த,� நா� பா��,வி/ேட�. 
காய�,1' ம��, ேபா/ேட�." 
 
     "அ,சாி, ேவ�� வன ஊரணி1 கைர1'� ேபாயி�1கிறாயா?" 
 
     "இ�ைல 6வாமி!" 
 
     "அ, '�றி� ேமD�1கிற,. அ�' அ?�வ ODைகக� உ$". ந;சரவ�கF� 
மி'தி. அ�' நா� ெச�4 சில ODைகக� ெகா$" வ�ேவா�. மா,லனி� பா�ைவ 
வ�மா எ�4 பா��ேபா�..." 
 
     ந�த6வாமி ஒ&ைற நர�� யாைழ மீ/"கிறா�. 
 
     பா/"� பிற1கிற,. 
 
     "வானர�கி� திைரவில 'தா�! 
     வாJ� ம$K� ,யி� நீ�'தா� 
     வனேதவி க$ விழி1கிறா�... 
     வாJ� ம$K� க$விழி1'தா�. 
     வனேதவி அைச�, மகி=கிறா� 
     வாJ� ம$K� இைச�திய�'தா� 
     வனேதவி சார� ெபாழிகிறா�... 
     வாJ� ம$K� �,ைம ெபாD8தா�. 
     வனேதவி 6�தி B/"றா�... 
     வாJ� ம$K� 'ழDைச1'தா�... 
     வனேதவி யாழிைச1கிறா�... 
     வாJ� ம$K� எழி�,ல�'தா�..." 
 
     ந�தமணி ைகயி� ஒ&ைற நா$ யா*ட� எ*�தா"கிறா�. பி�ைளக� 
ைகெகா/0 ஆ0�பா"கி�றன�. 
 
     "வனேதவி எ�க� வனேதவி. 
     அவ� 6வாச� - எ�க� ப6ைம 
     அவ� மகிைம - எ�க� மகிைம. 
     ஓ� ஓ� ஓெம�4 �க=�தா"ேவா�. 
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     ஆ� ஆ� ஆெம�4 'தி�தா"ேவா�... 
     ,�பமி�ைல - ,யரமி�ைல. 
     அ�� ெச-ேவா� - இ�ப�$"... 
     வனேதவி - எ�க� வனேதவி..." 
 
     க�4� ப6@� �&ற�தி� அைமதியாக இ1கா/சிைய1 கா$கி�றன. ?மக� 
,யர�க� விலகிவி/டதாக மகி=;சி ெகா�கிறா�. பி�ைளக�, B0யி��த 
ெப$க�, எ�ேலா�� உண@$", இைள�பா4� ேநர� அ,. 
 
     �த�கF1'� பி� சலசல��... யா� யாேரா ேப6� 'ர�க� ெசவியி� 
வி*கி�றன. 
 
     Z வா- Oடாம� க$ O0 உற�'பவ�, தி"1ெக�4 எ*�தி�1கிறா�. 
வா�ணி எ*�, ஓ"கிறா�. 
 
     "சாமி யா� யாேரா வரா�க! யாேரா அ�த� ப1கமி��, வாரா�க!" 
 
     "யா�?" 
 
     ச�?க� �&ற� தா$0; ெச�கிறா�. ப/"� திாி�,1 ெகா$0�1'� 
ந�த6வாமி8�, ப/0லவ மர�த0யி� பN6 திாி1'� ச�திய�னி8� எ�ன 
கலவரெம�றறிய விைர�, �&ற�,1' வ�கிறா�க�. ?மக� உண@$ட 
இட�ைத; 6�த� ெச-ய �ைன�தி�1கிறா�. 
 
     "எ�ன? ேவத�ாி; சாDயரா?..." 
 
     இ�ைல. வ�தவ�க� ���ாிC� விள�'� அ�தண� பி�ைளக�. ஒ� 
சி4வைன� T1கி வ�தி�1கிறா�க�. அவ� விலாவி� அ�� பா-�, இ�1கிற,. 
 
     ?மிஜா தி"1கி"கிறா�. 
 
     "யா�... யா� ெச-த,?" 
 
     "இ�த1 'ல� ெக/ட பய� இ�ப0 பி��மஹ�தி ெச-தி�1கிறா�..." ச�?க� 
அ�கி� ெச�4 அ�த அ�ைப எ"1கிறா�. காய� ெபாி, இ�ைல. அ, ேப�1'� 
ெதா�தி, சிறி, காய� விைளவி�,1 '�தி; சிவ�� ெதாிகிற,. 
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     "இேதா, இவ�, இ�த; ச$டாள� ெச-தா�!" எ�4 ஆ�கார�,ட� 
க�,கிறா� ெபாியவனாக� ேதா�4� அ�தண�. ?மிஜா 'ைல ந"�க, 
ெசவிகைள� ெபா�தி1 ெகா�கிறா�. 
------------- 

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�    11117777    
 
     நகரெம�' ெதாி8� ேதா&ற�. அைரயாைட, ேமலாைட எ�4 வி�F� நாகாிக�. 
ெசவிகளி� '$டல�க�. '"மி விள�'� ெந&றி பளபள1'� சின�. 
அ01ெகா��ைற ச$டாள�, ச$டாள� எ�ற ெசா&க� ெதாி1கி�றன. ச$டாள 
'�, ச$டாள �னி... அ�தண� பி�ைளைய அ�ெப-தி1 ெகா�ல எ�தைன� 
,ணி;ச�? த�ம�க� ெச�,வி/டன. ேக/பா� இ�ைல! இவ�க� ேவதேமா தவ�, 
கவிபா"வ,� த�மேதவைதைய1 கா�பா&றவா? ச�திய�னி1' �க� சிவ1கிற,. 
 
     ��ேன வ�கிறா�. 
 
     "அ�தண� பிர�1கேள! எ�க� யாாிட�� இ,ேபா�4 Gனியி� இ��� �ைன 
B��த அ�ேப இ�ைலேய? ஏ� அபா$டமாக� பழி 6ம�,கிறீ�க�? எ�க� 
ச�?கJ1', வி�<� அ��� பாிசயேம இ�ைலேய? அவJ1' ODைகக� தா� 
ெதாி8�. அவ� உயி�கைள� ேபா1க மா/டா�. அவ� ம/"ம�ல, நா�க� 
உயி�கைள ேநசி�பவ�க�! உ�க� எ�ைல கட�,, பி�ைளக� க�ைற1 ெகா$" 
ெச�ல, ப61 B/ட�தி� அ�ெப-தியவ� யா�?..." 
 
     ச�திய�னியி� இ�த விவர� அவ�கைள� பி�J� ,�ள; ெச-கிற,. "அ, 
எ�க� ப6; க�4க�. நீ�க� தா� எ�க� ப61கைள1 கவ��, ெச�வ, வழ1க�. 
அரசாிட� தானமாக� ெப&ற ப61க� இ�ேக எ�ப0 வ�தன?..." 
 
     "எ�ப0 வ�தனவா? எ�க� ப61க� வனேதவியி� ெகாைட! நா�க� 
ப6�க�4கைள எாியி� 6/"� தி�பதி�ைல!..." ந�த6வாமி1'� �க� சிவ1கிற,. 
 
     "ேபசாதீ�க�! நரமாமிச� தி�J� நீச'ல�,1'� பாி�, வ�� நீ�கF� அேத 
வழி தாேன!... இத&ெக�லா� இ�ப0 �0@ க/ட �0யா,. எ�கF1'� ெதாி8�! 
ேகாசல இளவரச� ம'டாபிேஷக� ெச-, ெகா$" இராவணைன1 ெகா�4 அ�ேக 
த�மரா;சிய� ெச-ய; ெச�ற ேபா, வழ�கிய ப61க� எ�களிட� உ�ளன. அேத 
ேகாசல ம�னாிட� உ�க� அத�ம; ெசய�கைள, அ�தண; சி4வைன அ�பா� 
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தா1கியைத; ெசா�D நியாய� ேக/ேபா�!" எ�4 LFைர�,வி/" அவ�க� 
ெச�கி�றன�. 
 
     ?மிஜா இ0 வி*�தா& ேபா� நிைல'ைல�, ேபாகிறா�. 
 
     தா� நி�ற இட�தி� உ�ள இளமர�ைத� ப&றி1 ெகா�கிறா�. �திய 
மாவிைலக� அவ� �0யி� ப"கி�றன. 
 
     அ�ப0 நட1'ேமா? தீ�' வ�ேமா? இெத�லா� ஏ� ேந�கி�றன. 
 
     "ச�?கா? எ�ன�பா நட�த,? ந� பி�ைளக� ப61கைள1 கவ��, வ�தனரா?" 
எ�4 ச�திய� ேக/கிறா�. 
 
     "6வாமி, ந�மிட� ப61க� ெப�'கி�றன. ஏென�றா� அைவ 
ெகா�ல�படாதைவ எ�4 தா�க� தாேம ெசா�D இ�1கிறீ�க�? அவ�கFைடய 
ப61B/ட�க� ெப�'வதி�ைல. இ, 2ணான வாத�..." எ�4 ந�த�னி 
விள1'கிறா�. 
 
     ச�?க� �� வ�, நட�தைத வி�Fகிறா�. அவ�க� அ�ெப-தா�க�. ஆ4 
தா$0� படகி� வ�தா�க�. அ��ப/ட க�ைற� T1கி; ெச�ைகயி� ப6 கதறிய,. 
அவ� ெச�4 ைத�த அ�ைப 2சி எறி�, வி/", க�ைற மீ/" ம��, ேபா/டா�. 
இ,தா� நட�த,. அவ� யாைர8� தா1கவி�ைல. 
 
     ?மகF1'� �ாிகிற,. அ�த அ�� வி*�த ேவக�தி� அ�த� ைபயனி� மீ, 
காய� ஏ&ப"�தி இ�1கலா�. இ�ைலேய� இைத ஒ� காரணமாக1 கா/ட 
அவ�கேள காய� ெச-, ெகா$0�1கலாேமா?... 
 
     இ�த நிக=;சி1'� பிற', ?மகF1' எ�ேபா, எ�ன வ�ேமா எ�ற அ;ச� 
ப&றி1 ெகா�கிற,. வழ1க� ேபா� தா� எ�லா� நட1கி�றன. இவ�க� த�கி 
இ�1'� '0�கைள ேவ"வ� பி�ைளக� �,�பி1கிறா�க�. அ�த நா/களி� 
ெபாிய�ைன8ட� ?மக� பி�ைளகைள1 B/01 ெகா$" வாைழ 
வன�,1க�பா� ச�திய �னிவ� இ�1'� யாவாD ஆசிரம� ெச�கிறா�க�. அ�ேக 
�திதாக நீ$ட ச,ர�களாக1 Bட�க�, �திய Bைர ேவய�ப/", சாண� 
ெம*க�ப/" ப;ெச�4 ,ல�'கி�றன. தீ அைணயாம� இ�1க, தனியாக ஒ� 
'0D� '$ட� இ�1கிற,. அ�ேக அவ� பல பைழய ெபா�/கைள� பா�1கிறா�. 
அரணிகைட8� ேகா�... பைழய க� உர�... எ�லா� அவ� தா- பய�ப"�திய 
ெபா�/களா�. 
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     அ�ைனயி� சமாதி ேமடாக இ�1கிற,. அைத; 6&றி<� ,ளசிவன�. அ�' 
அம��, பி�ைளக� ெச�கதி�� ேதவைன, தீ1கதிைர, கா&ைற, வி$ைண, 
ம$ைண� �க=�, பாட�கைள இைச1கிறா�க�. Bடேவ இவ� பி�ைளகF� 
மழைல சி�,கி�றன. பி�ேன ஓ� அழகிய தடாக� இ�1கிற,. அதி� நீலேரைக 
ஓ"� தாமைரக� மல��தி�1கி�றன. 
 
     அ�த� தடாக�தி� இ��, நீ� ெகா$" வ�� ேபா, ாீ� எ�ற Oதா/0 
வ�கிறா�. உட� தள��, �0 நைர�,1 க$க� 6��கி இ��தா<� ேப;6� 
ெதளிவாக இ�1கிற,. 
 
     "'ழ�ேத... நீதா� வனேதவியா?... உ� பி�ைளகளா இவ�க�? 
ராச'மார�கைள� ேபா� இ�1கிறா�க�. நீ8� ராச'மாாிதா�. இேத இட�தி� 
��ேன '�மாதாவாக ஒ� ராச'மாாி வ�தா�. அவ� உ�ைன�ேபா� இ��பா�... 
அ�ேபா,தா�, என1' நிைன�பி�1கிற,. ராசா வ�, இ�ேக �த�ல 
உழேவா/"றா�. நா�க�லா�, இ�ேக ஏ� ெச�வைத ேவ01ைக பா��, நி�ேபா�... 
ராசா வரா�. ஆ4தா$0 வரா�க. சனேமா சன�. ராசா த�க ஏ� �0;சி உ*ற�ப..." 
 
     ?மக� அ�த1 கிழவியி� �க�ைத உ�னி�பாக� பா�1கிறா�. "ெபா/0... 
ெபா/0 வ�தி;சி. அதி�, ப/"�,ணி வ;சி ஒ� அழவான ��ள... ராசா 
ெகா$"/"� ேபானா�. அ�ப�லா� அ�த1கா" இ�த1கா"�J 
ேபா1'வர�தி�ல. இ�க வ�, நா�க பா1'ற�ப, '�மாதா இ�ல... அ@�க மனிச� 
ெபற�ேப இ�ல. ேதவைத வ�தி��த,�J ெசா�<ேவா�. அ�த ேதவைததா� 
ம41க ��ைளயா ?மி1'�ளாற ேபாயி/டா�க�J ெசா�D1கி/ேடா�. 
வனேதவி1'� ?ைச வ;ேசா�... உ�ன மாதிாிதா அவ�க வ�தா�க... நா ெரா�ப 
சி�னவ... இத இ�க உ1கா�,, ?ெவ�லா� பறி;சி மாைல க/0 என1'� 
ேபா"வா�க..." 
 
     அவF1' உட� சிD�1கிற,. 
 
     "'�மாதா�J ெசா�னா... யா�?" 
 
     "இ�த சாமிதா, இ�க1 B/0 வ�தா�க. அவ�க தா- ெசா�D இ��தா�க... 
வாைழ வன�தி� யாைன வ�த,. அ, மிதி;சி அட1கமாயி/டா�க. இ�கதா 
ெபாத;சா�க. என1' அெத�லா� நிைன�பி�ல... சாமி வ�த பிற' தா� 
நா�க�லா� இ�க ஒ$ணா உ1கா�, பா"ேவா�..." 
 
     அ�ைனயி� 'ர� ேக/கிற,. பி�ைளகைள1 B/01 ெகா$" வ�கிறா�. 
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     "யா�... கிழவி?... நீ�க க��ப�த0 பயி� ப$ணி இ0;6;சா4 ப$ணி 
�ளி�ேப�தி பானக� கா-;6றீ�க?" எ�4 ேக/கிறா�. அவ� ெபா1ைக� ப� 
ெதாிய; சிாி1கிறா�. 
 
     "ஆமா� ெபாிய�மா... ��ென�லா� இ<�ப ? ெநாதி1க வ;சி எ"�ேபா�. இ�ப 
இ,� ெச-யிறா�க..." 
 
     "அதா� நீ '0;சி/" வ�, கைத ெசா�<ற, ந�லா1 கைத ெசா�<வா." 
 
     "எ���ள�கF� இதா� ெசா�<�..." �கமல��த சிாி��... 
 
     "க��ப�த0 இ�1கா? ஒ0;சி, இ�த���ள�க ப�<ல க01க1 ெகா$டாேய�?" 
 
     கிழவி தி��பி� ேபாகிறா�. 
 
     த�Jைடய பிற�பி� இரகசிய� ெதாிய1Bடாெத�4 இ�த அ�ைன 
பா,கா1கிறாேளா?... 
 
     "ெபாிய�மா அவைள ஏ� அJ�பினீ�க�? அவ� '�மாதா? ேதவைத 
எ�ெற�லா� எ�ன ேபசினா�?" 
 
     "'�மாதா எ�4 ெசா�ன,, '�மாதாைவ - யாவாD அ�ைம. அ0ைமயி� மக� 
'�ைவ� ேத0 '�'ல வாச� �0�,� தி��பி வ�� வைர இ��தா�. அவ� 
வ�வத&'� யாைன மிதி�, அட1கமானா�. அ�த1 கைதைய; ெசா�னா�. 
'�மாதாேவ பிற' அரச� மாளிைகயி� வளர, ?மி1'� 'ழ�ைதயாக; ெச�றா� 
எ�4 கைத ெசா�கிறா�..." 
 
     "ெபாிய�மா, நீ�கF� இ�த இட�,1' உாியவாி�ைல. நீ�க� எ�ப01 
கானக�,1' வ�தீ�க�?" 
 
     "நீ எ�ப0 வ�தி�1கிறாய�மா?..." 
 
     ெம�Dத=க� ,01கி�றன. அவைள� த*வி1 ெகா�கிறா�. 
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     "அரச மாளிைகயி� அ0 எ"�, ைவ1'� ஒEெவா� ெப$ைண; 6&றி8� 
இ�ப0; சில�தி வைலக� பி�ன�ப/0�1'�. சில சமய�களி� ஒ/டைடக� 
கைளய�ப"�. இ�ப01 கானக�தி� வ�, வி*பவ�க� உ$". யாவாD ப/டய� 
ேபா/ட அ0ைம. உ�தமமான ஒ� பி�ைளைய அவ� உ�வா1கினா�. அவ� ராச 
ஊழிய� ெச-ய ேவ$"� எ�4 நிைன1கவி�ைல; அரசனாக ேவ$"� எ�4� 
நிைன1கவி�ைல; மனிதனா1க ேவ$"�; அ0ைம1'ல�, இழி1'ல� எ�ற நா$ 
அ4பட ேவ$"� எ�4 எ$ணினா�. ���ாிC<1' இவJ� த'தியாக 
ேவ$"� எ�4 வள��தா�. அ�த மக� ���ாிC� இ�லாமேல, ந�ல 
மனித�கைள உ�வா1'கிறா�. ���ாிCேல அக�கார�தி� சி�னமாகி வி/ட,. 
மகேள..." 
 
     ?மக� ேபசவி�ைல. 
 
     ேதா� ேம0/ட இரண�கைள1 கிள4வதி� எ�ன பய�? 
 
     ஏெனனி� இ�த இரண�க� ஏ&ப"வத&கான காரண�க� மிக ஆழமான 
அ0�தள� ெகா$0�1கி�றன. அவ&ைற அைச�ப,, எளித�ல. இ�த ஆசிரம� 
அவF1' மிக@� இைச�ததாக, அ;சேம இ�லாத பா,கா��ட� இ��பதாக� 
ேதா�4கிற,. ஒ� தி�க� - மா4த<1' எ�4 வ�தவ�க�, 'ளி�கால� �*வ,� 
த�கி இ�1கிறா�க�. பி�ைளக� இ�வ��, இ�ேக8�ள ேவ"வ� 
பி�ைளகFடJ� ெப$கFடJ� ஓ0யா0 மழைல ேபசி, பா0, அ�த; Lழ<1ேக 
உயிQ/"கிறா�க�. 
 
     இளேவனி� ,வ1க�தி� �திய தளி�க�, �திய அ���க� கானக; Lழைலேய 
மா&4கி�றன. இைணேத"� பறைவக�; வில�கின�க�... ம$ேண �திய மண� 
ெகா$" 26வ, ேபா�ற மல�க� இத=கைள உதி�1கி�றன. ந�ளிரவி� மல��, 
மண� ெசாாி�,வி/", காைலயி� ம$ணி� வி*� மல�கைள எ"�,1 காD� 
மிதிபடாதப0 ?மக� ேசகாி1கிறா�. 'நீ�க� இ�த மனித�க� கால0 படாத 
இட�களி� உதிர1 Bடாதா?' எ�4 ஒEெவா� மலைர8� க$களி� ஒ�தி1 
ெகா�கிறா�. வழி�தட� �*,�, பவள ம�Dைக, மரம�Dைக மல�க� 
ெபா�ெல�4 உதி�� மா/சிைய அவ� இ,ேபா� பா�1கவி�ைலயா?... 
 
     கானக� �திதி�ைல எ�றா<� அ�ேபா, �தியெதா� ப/டாைட ெகா$" 
பைழய நிைன@கைள O0வி/"� �தியவளாக இய�'வதாக உண�கிறா�. 
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     ஒ�நா�, �&பகD� அவ� இ,ேபா�4 மல� ேசகாி1'� ேநர�தி�, தி"ெம�4 
க�ைமயாக� திர$ட வானி� பளீெர�4 மி�Jவ, ேபா� ஒ� '<1க� அவF1' 
ஏ&ப"கிற,. ஓ� அதி�@? எ�ன ஓைச? இ0ேயாைசயா? இ�ைலேய? வி�D� 
நாேண&றி வி"� ஓைசயா? அ�நா� அவ� த�ைத பா,கா�, ைவ�தி��த வி�ைல 
எ"�, நி4�தி நாைண இ*�, எ*�பிய ஓைச... இ�ப0�தாேன இ��த,? அவ� 
உ�ள�� உட<� ெபா�ெலன� ?ாி�த உண�@ மற1க1 B0யதா எ�ன? வானேம 
?;ெசாாி�தா& ேபா� உண��தா�. 6ரைம, ஊ�மி எ�லா�� அவைள1 ேகD 
ெச-தா�க�. நாண� ெகா$" �க� மைற�தா�. 
 
     அவF1' மணமாைலைய உ4தி ெச-த ஒD அ,. அ"�,, அவ� எ�ேபா, அ�த 
ஒDைய1 ேக/டா�? கா/0� இைளயவைன, 'ேபா' எ�4 விர/0னாேள, அ�ேபா, 
அ�த ஒD ேக/ட,. அ�த நா$ இ*ப" ஓைச, அவைள1 ெகா$டவனி� ைகயா� 
யா�1ேகா ஏ&ப"� மரண� எ�4 உண��திய,. அவ� L��பனைகயாக 
இ��பாேளா எ�4 Bட அ�ேபா, ேபதD�தா�. இ�ேபா,... அ�த நா$ இ*ப" 
ஓைசய�லாம�, ேவ4 எ�த அதி�@ அவ� உ�Fண�ைவ1 '<1கிற,? 
ெபாிய�ைனயிட� ஓ0 வ�கிறா�. 'ழ�ைதக� இ�வ�� ெபாிய�ைன திாி1'� 
Cைல; சி1கலா1கி மகி=�, ெகா$0�1கிறா�க�. அ�கி� இர$" ெப$க� 
O�கி� கிழி�,1 Bைட �ைடகிறா�க�. 
 
     "ெபாிய�மா, இ�ேபா, ?மி அதி��தா& ேபா� ஓ� இ0�ழ1க� ேக/கவி�ைல?" 
 
     அவ� இவைள உ&4� பா�1கிறா�. 
 
     "இ�1'�. ேகாைடயி� இ�ப0� தி"ெம�4 எ�ேகJ� வான� க4�, 
இ01'�. என1'�தா� ெசவிக� ம�கலாகி வி/டன. ஏ�மா, பNசமி? இ0 
இ0�த,?" 
 
     இவ� ப&கைள1 க4�பா1கி1 ெகா�ளவி�ைல. பளீெர�4 சிாி1கிறா�. 
"எ�ேகா யாைன க�தி;சி... அதா. இ�க வரா,!" எ�4 நி;சயமாக அ;சமி�றி 
உைர1கிறா�. 
 
     "யாைனயி� பிளிறலா அ,?..." 
 
     ஆ�; உ$ைமயாகேவ யாைனயி� பிளிற� ேக/கிற,. பNசி ைகேவைலைய 
வி/"வி/" �&ற� கட�, ேபாகிறா�. கா&41' ஆ"� தளி�ேபா� அவ� 
ெபாிய�ைன ைகைய� ப&றி1 ெகா�கிறா�. 
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     ச&ைற1ெக�லா�, ேசாமி8� ைகேவைலைய� ேபா/" வி/" யாைரேயா 
அைழ�தவா4 ஓ"கிறா�. 
 
     ச�திய�னி, ெச-'ள�ைத� ,��ர@ ெச-த ேகால�ேதா", "எ�ன கலவர�?" 
எ�4 வ�கிறா�. அவ� �க�தி� இ��, விய�ைவ ெப�'கிற,. 
 
     "மகேள, 'ழ�ைதகFட� '0<1'� ேபா�க�" எ�4 Bறியவரா- அவ� 6&4� 
�&4� பா��,1 ெகா$" ெச�ைகயி�, ப6வின�க� மணி'<�க ஓ0 வ�கி�றன. 
பறைவக� ேநரமி�லா அ�த ேநர�தி� வானி� வ/டமி"கி�றன. காட�, ஒD, மாாி, 
ஆகிய ேவட� B/ட�, வி� அ��க� ஏ�தியவ�களா- வ�கிறா�க�. 
 
     "...எ�ேலா�� நி�<�க�! எ�ன ஆயி&4 இ�ேபா,?..." 
 
     "சாமி, ஏேதா ஆப�, நட�தி�1'. யாைனக� இ�ப01 க�தியதி�ைல. ப6-
பறைவ எ�லா� நிைல'ைல8மா? ந�ம க���� த0ய� தி�ன யாைன வ��. 
ந�த�னி ஒ0;சி1 '"�பா�. பி�ைள�க வா�கி/"� ேபாறா��ல ேபா'�. இ�ப 
அ,�க ஏ� ஆப�, வ�தா��ல அலறK�?" 
 
     "சாி, நீ�க வி� அ�ப� ேபா/"/"� ேபாயி எ�ன�J பா�தி/" வா�க!" 
 
     அவளா� '0<1'� ெச�4 அைமதியாக இ�1க �0யவி�ைல. சி4வ�கைள1 
'0<1'� க/0� ேபாட �08மா? அவ�களா� ெநா0� ெபா*, Bட அைமதி 
கா1க �0யாேத? 
 
     தபதபெவ�4 சி4வ�க� ஓ"வைத உண��தா& ேபா� இவ�கF� ெவளிேய 
ஓ0� �த�கF1கிைடயி� ைகெகா/0; சிாி1கிறா�க�. அ�ேபா, ஓ� அணி� 
'தி�,� ேபாகிற,. வா� நீ$ட '�வி �தாி� இ��, ஓ"கிற,. 
 
     "வா... வா... விைளயாடலா�!" எ�4 ெபாியவ� அைழ1கிறா�. 
 
     "அஜயா, விஜயா, இ�ேக பா/ட� ப1க� வா��க�!" எ�4 ச�திய� அவ�கைள 
அ�கி� அைழ�,1 ெகா�கிறா�. 
 
     ?மகளி� கலவர �க� பா��,� ெபாிய�ைன ேத&4கிறா�. 
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     "ஒ�4� ேநரா,. இ�த வன�தி� எ�த அச�பாவித�� ேநரா,. அைமதி ெகா� 
மகேள..." 
 
     "இ�ைல தாேய. இ�த ஓைச... எ�ேகா ஒ� ெகாைல வி*� ஓைச. இ�த� 
பி�ைளகF1'� பா/ட�, யாைன த$ணீ� '01'� ஓைச எ�4 ஓைச வ�த 
தி1ைக ேநா1கி அ�ெப-தத� பயனாக, க$ணி�லா� ெப&ேறாாி� ஒேர மக� 
மா$டா�. ெதாைலவி� இ��, க$காணாதப0 ம�திர வி�ைதைய� பிரேயாகி�, 
அ�ெப-,� திறைம எ�4 ெப�ைம ேப6வா�க�..." 
 
     இவ� பைத பைத1ைகயி�, �ய�க�, ��ள�ப�றிக�, ஏேதா ேந��,வி/டா& 
ேபா�4 பரபர��ட� �த�கைள வி/" ெவளிேய4கி�றன. 
 
     ?மக� த� நிைல மீறி �&ற� கட�, ெச�கிறா�. பா��க� ஊ�கி�றன. 
 
     "வனேதவி! தாேய! அறியாம� ெச-8� பிைழகைள ம�னி�த��2�! இவ�க� 
எ�ேலா�� உ� ைம�த�. நிரபராதிக� 2ழ1Bடா,. எ�ைன உ� ம0யி� 
ெகா$" ேச��,, பழிைய8�, பாவ�ைத8� வா=நா� �*வ,� அGபவி1கிறாேர, 
அ�த� த$டைனேய ேபா,�. இ�J� பழிபாவ� ேநாிட ேவ$டா�..." எ�4 
உ�Yற இைறN6கிறா�. 
 
     இைடேய ஓ� ஆைச1 '4�,� '4'41கிற,. 
 
     "நா� தா�, ம$ணாைச, ெகா�<� திற�, எ�லா� ,ற�,, வ�கிேற�. ேதவி, 
உ� வி��ப�ப0ேய வ��ைற இ�ைல எ�பத&கைடயாளமாக, அ�நா� 
வி�ெலா0�த, ேபா� ஒ0�ேத�" எ�4 ெசா�ல வ�கிறாேரா? பைடக�, 
ஆட�பர�க�, பணியாள�, மனமழி1'� ஆைசக� எ,@� இ�லாம� இய&ைகயி� 
நியதிகளி� '41கிடாம� அ�� ெகா$" வாழ �0யாதா?... இேதா உ�க� 
ைம�த�க�. �னிவ� இவ�கைள அஜய� - விஜய� எ�றைழ1கிறா�. இ�ேக 
வா=1ைக தா� ேவ�வி. பகி��,$K� மா$�. எவைர8� ப/0னி கிட1க 
வி"வதி�ைல. இ�ேக வி�வி�ைத, ம�8�த� எ�லா� த&கா��1' எ�4 தா� 
�னிவ� பயி&4வி1கிறாரா�. ேவ�வி எ�4 ெசா�D, ஆவின�கைள1 ெகா�4 
நிைறேவ&4வதி�ைல. 
 
     அவ� மன�திைரயி� மி�ன& ேகா"களாக இ�த வாசக�க� பளி;சி"கி�றன. 
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     அவ� ேசாகேம உ�ெவ"�தா& ேபா�4 நி&ைகயி� பி�ைளக� ஓ0 
வ�கிறா�க�. அவ� பாத�களி� வி*�, நீல� கத4கிறா�. 
 
     "...ேதவி, வனேதவி? ஏனி�ப0 ஆயி&4? ச�?க�... ச�?க� ேபா-வி/டா�. ஓ� 
அ�� பா-�, அவைன 2=�திவி/ட,..." 
 
     பி�ைளக� ேத�பி� ேத�பி அ*கிறா�க�. 
 
     அவ� அலற� கானகெம�'� எதிெராD1கிற,. 
 
     அவ� தா� நிைறLDயாக வன�தி� தனியாக விட� ப/ட ேபா, Bட இEவா4 
நிைல 'ைலயவி�ைல. 
 
     "இ�1கா,, Bடா,... Bடா," எ�4 க�தியப0ேய �னிவைர ேநா1கி ஓ"கிறா�. 
----------- 

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�    11118888    
 
     கடலைலக� ெபா�கி� பிரளய� வ�வ, ேபா<�, ?�கா1க� தீ�ப&றி எாிவ, 
ேபா<� அ�த அைமதி� ெப/டக� கல�கி� ேபாகிற,. 
 
     "ச�?க� இ�த உலக�,1ெக�லா� உ&றவனாயி&ேற? அவைன அ��ேபா/"1 
ெகா�றவ� யார�பா?" 
 
     "'�சாமி, நா�க� வனேதவி1' ம�கள� ெசா�D, ஆ&ேறார� ேகாைர பி"�கி1 
ெகா$0��ேதா�. அ�ேக சில தானிய1 கதி�கF� இ��தன. ச�?க� அவ&ைற1 
ெகா-வத&காக1 'னி�த ேபா, வி�ெர�4 க*�தி� அ�த அ�� பா-�, வ�, 
'�திய,. உடேன 2=�, வி/டா�. அ, அ1கைரயி� இ��,தா� வ�த, சாமி!..." 
 
     "அ�னி1' அவ�க, சபத� வ;சி/"� ேபாகல?... அ�த1 '"மி1கார�க! 
பிராமண 'லமா�. அவ�கதா� ம�திர அ�ைப ஏவி இ�ப0; ெச-தி�1கா�க... 
நா�க ந;61 ெகா/ைட அ�� ெச-ய1 Bடா,�J ெசா�னீ�க. ேக/ேடா�. இ�ப, 
ந�ம ப6ைவ அவ�க ெகா$" ேபானைத மீ/ேடா�. அ,1' இ�ப0 அநியாய� 
ெச-தி��ப, நியாயமா, '�சாமி!" 
 
     ?மக� உைற�, ேபாயி�1கிறா�. அ, நட�, ெவ' நா/க� ஆயினேவ? 
 



154 

 

     "இ�த� பாவ�ைத, அவ� தா� ெச-தி��பா�..." எ�4 �K�K1கிறா�க�. 
 
     பழிபாவ; ெசா�<1' இட� த�,வி/Sேர! ஒ� 'ட� பா<1' ஒ� நN6 ேபா,� 
எ�பா�க�. உ�க� சாிைதயி� நNேச பர@வைத� த"1க இயலாதவ�?... நாைள 
உ�க� ைம�த�க� ேத� பிளி&4� மழைலயி�, 'எ�க� த�ைத' எ�ப0 இ��பா�, 
அவ� எ�ேக எ�4 ேக/காமD��பா�களா? அவ�க� ேக/கலாகா,, எ�4 அNசி� 
தாேன நா� ேவட�பி�ைளக�, அவ�க� '� �னிவ� எ�4 ஆ08� பா08� 
அவ�க� ''ல�' ெதாழிைல மற1க; ெச-கிேற�? இ, நீச�தன� அ�ேறா? நீ� 
தாடைகைய1 ெகா�ற வரலா&ைற நா� ந�பவி�ைல. எனிJ� த�ம� எ�4 
ெசா�ல�ப/ட இனி��� ?;ைச ஏ&றி��ேத�. எ, த�ம� 6வாமி! அர1க� பிற� 
மைனயாைள1 கவ��தா� எ�4 இக=�,, அ�த நகைரேய அழி�, சிைற 
மீ/டதாக; ெசா�D உ�க� த�ம�,1காக எ� மீ, மீ$"� பழி 6ம�தி நா" 
கட�தினீ�. இ�ேபா,, இ�த; ச�?க�... யா�1'� தீ�கிைழ1காத பாலக�. அவ� 
உ�க� எ�ைல1' வ�தானா? உ�க� உடைமகைள1 கவ��தானா?... 
 
     பற�, ெச�4, 6ம�தர� - 'ல'� �தDேயா� �ைடLழ 2&றி�1'� ம�ன� 
�� நியாய� ேக/க ேவ$"ெம�4 '�தி ெகா�தளி1கிற,. இ,வைரயி<� 
?மி�தாயி� ேமனி அவைள உ4�தியதி�ைல. க�<� கைரய ெம�ைமயாக வ�"� 
அ0கைள அவ� உண��தி�1கிறா�. இ�ேபாேதா, �/கF� க�<� '�தி1 கிழி�, 
'�தி ெபாசி8� பரபர�பி� வ�கிறா�. அவேள அவF1'� �தியவளாகி 
இ�1கிறா�. 
 
     அவF1' மிக@� பழ1கமான, ெந�1கமான, ஒ�றி அறிய�ப/ட �க�க�; 
வாசக�க�; வாைடக�... எ�லாேம அ�நியமாக� ேதா�4கி�றன. மா,ல�... �0 
வ*1ைகயான அ�த� பி�ைள ஓ-�, ஒ0�, மர�ேதா" சா-�தி�1கிறா�. 
'ழ�க� கீேழ உயி� இழ�த நிைலயி� கிட1கிற,. அவ� அ�ைன ெபா�கி� ெப�� 
'ர� எ"�, ஓலமி"கிறா�. 
 
     ச�?க� - பா�வ08� வதன�க� - க$கைள O0 ெம� ,யி� ெகா�F� 
நிைலயி�... அ�த மகிழ மர�தி� ேவ� மீ, இைல�ப"1ைகயி� ைவ�தி�1கிறா�க�. 
காி'ழ� க&ைறக� �� ெந&றியி� தவ=கி�றன. சி4 O1'... ெம�ைமயான 
கா,க�. எ<�� ெதாி8� மா�பக�... ந�த�னி திாி�, ப/" CD� ேகா�த ஒ&ைற 
உ��திரா1க மணி. 
 
     ?மக�, த� நிைல இழ�, 'மகேன' எ�4 அவ� மீ, வி*�, கத4கிறா�. 
அ$டேம '<�'வ, ேபா� உயி�களைன�,� ,01கி�றன. இ�த� ,0�ைப, 
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அ�த P�திாிய ம�ன�, அவ� நாயக� உண��தி�1க மா/டானா? அவ� எ�ன 
க�லா? 
 
     அ�ப0 ேம&'ல� ம/"ேம வாழேவ$"� எ�ற ஒ� த�ம� உ$டா? இ�த 
உலகி� அவ�க� ஆதி1க� ெச<�,வ, த�ம� எ�றா�, அ�த த�ம� 
நிைல1'மா?... 
 
     ந�தசாமி வ��தி� ,01'� அவ� ேதா�ப/ைடைய ெம�ல� ெதா"கிறா�. 
 
     "'ழ�தா-, நீ வ��தலாகா,. இ�த அநியாய� நியாயமாகா,." 
 
     "எ�த1 ெகாைல1'� நியாய� கிைடயா,. ஆறறி@ இ�லாத வில�'கF1' 
இய&ைக விதி�த கிரம�ப0 இைரயா'� உயி�கF1'� ஒ� நியதி இ�1கிற,. பசி 
இ�லாத ேபா,, எ�த ஒ� வில�'� இ�ெனா� வில�'1' ஊ4 ெச-யா,. 
அத&காக� பழி8� வா�கா,... மகேள, ெத�� ெகா�..." ச�திய�னி அவ� 
ைம�த�கைள அைழ�,1 ெகா$" வ�கிறா�. �தியவF� ெம�ள நட�, 
வ�கிறா�. 
 
     த�க� தாயி� வ��த� க$ட மதைலய� அவைள ெம�ல வ�0, மழைல 
சி�,கி�றன�... 
 
     "ச��கJ1' எ�ன? ஏ� எ�ேலா�� அ*கிறா�க�?" இவ� இ� 
'ழ�ைதகைள8� அைண�,1 ெகா$" க$ணீ� ெப�க ��தமி"கிறா�. 
 
     "ச�?க� எ*�தி�1க மா/டா�. க$மணிகேள... அவ� ?ேதவி8ட� 
ஐ1கியமாவா�..." 
 
     "ஏ�... ஏ�?..." 
 
     "நா�க� யா�ேம அ�ெப-ய மா/ேடா�. '�சாமி யா�ேம அ�� எ-ய1 Bடா, 
எ�4 ெசா�னா�. அ�� ேபா�ற ��ளினா� ?மிைய� தா� கிள4ேவா�. க��� 
எ�கைள விட உயரமாக வள��த,. அ�ேபா, ச�?க�, மா,ல� 'ழZதினா� 
வனேதவி ச�ேதாச�ப/" நிைறய மா�கனி, க���, ேத� எ�லா� த�வா� 
எ�றா�. நா�க� ��ெப�லா� ஓணாைன� பி0�,1 க� T1க; ெசா�ேவா�; 
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ந�ைத1 B"கைள உைட�ேபா�. அெத�லா� ஒ�4ேம ெச-வதி�ைல. எ�கி��, 
யா� அ�� ேபா/டா�க�? யா�... யா�... யா�..." 
 
     யா�... யா�... எ�4 அ�த1 கானக� �*வ,� எதிெராD�ப, ேபா� அவF1'� 
ேதா�4கிற,. 
 
     ெமௗனமாக நி&'� ச�திய �னிவாி� �� வி*�, பணிகிறா�. 
 
     "எ�ைதேய, இ�த� பாவ� ெச-தவ� யாராக இ��தா<�, அவைர அவ� 
ெசயலாகிய பாவேம த$01க/"�..." 
 
     க$ணீ� ��,1க� சிதறி அவ� கால0யி� 2=கி�றன. 
 
     அவ� அவைள எ*��கிறா�. "மகேள, வ��தாேத? இய&ைகைய அழி1'� 
ெசய��ாி8� எவ�1'� அ,ேவ பிறவி� பிணியா'�. ச�?கைன1 ெகா�வ, 
அவ�க� அ�தண�கைள1 கா�பா&4� த�ம�தி� ப/ட, எ�பா�க�." 
 
     "அவ� பிற�ேப, ஏேதா பாவ�தி� பய� எ�4 அநாைதயாக வி/டா�க�. நா� 
அவைன மனிதனாக வாழ ைவ1க �ய�ேறா�... O@ல'� �க=வதாக; ெசா�D1 
ெகா�F� ஒ� �0 ம�ன�, இ�த1 '&றம&ற சி4வைன 2=�திய,, ஒ� சி�க� 
ஒ� சி&ெற��ைப1 க$டNசி, அைத அைற�, ெகா�றா& ேபா� இ�1கிற,... 
அவ�க� உட� ச�ப�த�ப/ட வDைமைய விட, இ�த; சி4வனி� உயிரா&ற� 
ஆ�ம வDைம க$டNசி, அழி1க �&ப/0�1கிறா�க�. ேவத�, க�வி, ேமலா� 
அறி@, ஞான�, எ�லா� பிற�பினா� ேம&'ல� த�ைதயி� வழி வ�தவ�1ேக 
உாிய, எ�4 தீ��,வி/ட நியாய�ைத நா� உைட1க �ய�ேற�. இ, எ�ைன 
ேநா1கி வ�த அ�� மகேள..." 
 
     "ஆ8த�களா� உடைல அழி1கலா�. ஆனா� இ�த; ச�?க� விைத�த விைதக�, 
ேபரா&றலாக வள��. ேம<� ேம<� ேவ4 உ�வ�களி� கிைள�,; ெசழி�, 
வ��..." 
 
     "6வாமி, இ�த� த�,வ�க� எ,@� என1' அைமதி தரவி�ைல." 
 
     "ஆமா� 'ழ�தா-, அரசரைவகளி� ேபாக ேபா1கிய�கைள� ,-�,1 ெகா$", 
ேப6வத&'�தா� த�,வ�க�. இத&க�பா� இ,, அத&க�பா� அ,, ஏக� 
பி��ம�, ம&றெத�லா� மாய� எ�4 ேப6வா�க�; வாத� ெச-வா�க�..." 
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     உடேன ெபாிய�ைன, ,யர� ெவ01க, "நிைற LDைய வன�,1' 
அJ��வா�க�. எ�ன த�,வ� ேவ$01 கிட1கிற,?... மகேள, அைத மற�, வி". 
அவ�கF1' அ;ச�. ஏெனனி� மனசி� ஆைச எ�ற க��� இ�1கிற,. ஆைச, 
சா�ரா;சிய ஆைச; ஆதி1க ஆைச. ஆைச இ�ைல எ�றா� அ;ச� இ�ைல. 
ந�தைன� பா�; அ?�வமான பி�ைள; இ�த; ச�?க� அ�ப0 வள��தா�. 
இவ�கைள... அழி1க ேவ$"� எ�4 'ல'�, ம�திர� ெசா�வா�; ம�ன� 
மதி�பி�லாம� ேக/பா�! 'தா=�த 'ல�பி�ைளக� ம�திர� ெசா�வதா? அ�தி 
ெதா*வதா? ச�தி வ�தன� ெச-வதா?... இவ�க� �&பிறவியி� பாவ� ெச-,, 
அைத� ெதாைல1க, தவ வா=@ வா=கிறா�க�. அ�த� பாவ�க� ந� 'ல�ைத� 
ெதா�தி1 ெகா�F� ம�னவா! நீ இ�த ம�திர� ெசபி�, அ!திர� எ-,, அவைன 
அழி; பி��ம 'ல�ைத1 கா�பா&4" எ�4 ஓதியி��பா�! ?மக� அ�த 
அ�ைனயி� 6"ெசா&களி� 2ாிய� தா�காம� ெசவிகைள� ெபா�தி1 
ெகா�கிறா�. 
 
     "எ�ைதேய, எ, த�ம�? எ, பாவ�? எ, �$ணிய�? என1' எ,@ேம 
�ாியவி�ைல. ஒ� கா� இ�த ைம�த�கைள அவ�களிட� ெகா$" ெச�லேவா இ�த 
L=;சிக�?" 
 
     "'ழ�பாேத, மகேள, நீ உ4தியாக இ�. ச�திய� எ�4ேம ெபா-�ததி�ைல. அ, 
க�1கி�/0� மி�னைல� ேபா� த�ைன விள1கி1 கா/"�!" 
 
     அ*, ெகா$ேட பி�ைளகF� ந�த�னி8� ச�?கJ1' இ4தி1கட� 
ெச-கிறா�க�. ேவதவதி ஆ&றி� இ��, நீ� ெகா$" வ�, அவைன நீரா/0, �திய 
நா� ஆைடைய அைர1 க;ைசயா1கி, அ�த மகிழ மர�த0யிேலேய அவைன ைவ1க1 
'ழி ேதா$"கிறா�க�. அ�த இட� அவJ1' வி��பமான இட�. அ�ேக 
அம��,தா� 'ழDைச�பா�. 'ழ�களி� ,வாபார� ெச-, ஊதி� பா��பா�. 
அ�ேக அம��, தா� வாைழ நா� T-ைம ெச-,, C� C&4 6&றி ைவ�பா�... 
 
     வானவJ� இ�த� பி�ைள1' அNசD ெச-வ, ேபா� அ�தியி� ,கி� 
ெகா$" ேபா��,கிறா�. ப6�,ளி�கைள8� மல�கைள8� ெகா-, அவ� 
உடைல O"கிறா�க�. அக=�த 'ழியி� அவைன இற1கிய பிற' அைனவ�� 
கதறிய*,, ேம� ம$ைண� T@கிறா�க�. ச�திய�னி தா- ம$ைண� �க=�, 
பா"கிறா�. 
 
     "உயி� ெகா"�த அ�ைனேய, 
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     உைன� ேபா&4கிேறா�. 
     உயி� த�தைன; உ$0 த�தைன; 
     மன� த�தைன; அறி@ த�தைன 
     ஒளி ஈ�தைன; உற@ ெகா$டைன 
     அ�� த�தைன; இ�ப� த�தைன 
     இ�ன� தீ��தைன; வாழ; ெச-தைன 
     இேதா உ� ைம�த�; ஈேர* வள��த பாலக�. 
     உ� ம0யி� இ"கிேறா�; அவ� ,யில/"�. 
     உ4�தாம�, வ��தாம� ,கி� ெகா$டைண�பா-, 
     தாேய, தயாபதி, உைன� ேபா&4கிேறா�..." 
 
     ச�க� ெகா$" ஊ,கிறா�க�. சி4வ�க� இ�வ�� பா��,1 ெகா$ேட 
இ�1கிறா�க�. 
 
     "அ�மா, ச��க� வர மா/டானா?" 
 
     'ழ�ைதகளி� ேக�வி1' விைடயளி1க இயலாம� அவ�கைள� த*வி1 
ெகா$" ?மக� க$ணீ� உ'1கிறா�. 
 
     "அஜயா, விஜயா, அேதா பா�!" எ�4 ச�திய� சி4வ�கைள� ப&றி1 ெகா$" 
வான�ைத1 கா/"கிறா�. 
 
     வானி� ஒளி�தாரைக ஒ�4 மி�Jகிற,. 
 
     "அேதா பா��தீ�களா? ச�?க� அ�ேகயி��, ந�ைம� பா��,1 ெகா$ேட 
இ��பா�!" 
 
     ந�த�னி 'ழைல எ"�, ம$ைண� த/0� ,ைட�,, மா,லனிட� 
ெகா"1கிறா�. 
 
     "ைபயா, 'ழZ,; ச�?க� எ�ேபா,� ேக/"1 ெகா$0��பா�. இ�J� 
இ�J� இ�த� தாயிட� எ$ணி�லா; ச�?க�க� ேதா�4வா�க�. 'ழ� ஊ,! 
'ழ� ஊ,! 'ழ� ஊ,!" 
 
     மா,ல� 'ழைல உத"களி� ெபா��தி இைச1கிறா�. 
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     ேசாக� பிரவாகமாக அ�த இைசயி� ெபா�கி வ�கிற,. 
------------ 

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�    11119999    
 

     "ெச�கதி�� ேதவைன வ�தைன ெச-ேவா�... 
     எ�க� உ�ள�களி� ஒளி பரவ/"�! 
     ம�கல ஒளிேயா-, மல�களி� நாயக! 
     எ�க� மன�களி� மல�க� அக&42�! 
     எ�க� ெசய�களி� வ�, விள�'2�! 
     எ�க� ெசா&களி� இனிைம B/"2�..." 
 
     ேவட�பி�ைளகேளா" அவ� பி�ைளக� காைல வண1க� பா"� ேபா,, 
?மகளி� மன� வி��கிற,. ச�?கனி� மைற@ ஏ&ப"�திய வ" கா-�,, ஒ�ப, 
ேவனி�க� கட�தி�1கி�றன. ேவட�பி�ைளகைள� ேபா�ேற இவ�கF� �0ைய 
உ;சியி� �0�, ெகா$", அைர1 க;ைச8ட� கனிகைள; ேசகாி�,�, 
தானிய�க� விைளவி1'� ?மியி� பணி ெச-,�, ஆ08� பா08� திாி�தா<�, 
இவ�க� ேதா&ற� தனியாகேவ ெதாிகிற,. ெமா/ைட மா,லJ� இவ�கFட� 
திாிகிறா�. அவJ1'; சிறி, க$பா�ைவ8� B0யி�1கிற,. அவ�க� காைல 
வ�தன� பா"� ேபா, ?மக�, இவ�கF1கான காைல உணைவ; சி�தமா1'கிறா�. 
 
     இளேவனி� மர�க� ெச0கெள�லா� �திய தளி�கைள8� அ���கைள8� L0� 
திக=கிற,. பனி1'ளி� கைர�, மேனாகரமான காைல மல��, வி$ணவ� �க= 
பா"கிற,. 
 
     தானிய மாவி� B= ெச-,, பி�ைளகF1ெக�லா� அவ� இைல1 
கி$ண�களி� வா�1கிறா�. கிழ�'கைள; 6/" ைவ�தி�1கிறா�. 
 
     "இ�4 '�6வாமி, எ�கைள ேவ�� வன�,1' அைழ�தி�1கிறா�. அ�' ஒ� 
ெபாறி 6ழ<�. அைத1 க$ணா� பா�1காம� 6ழ<� ஓைசைய1 ேக/டவாேற 
அ�ெப-, 2=�த ேவ$"�. அைச8� ேபா, 'றிபா�1க ேவ$"�..." 
 
     அஜய� இைத1 B4� ேபா, ?மக� தி"1கி"கிறா�. 
 
     "�னிவ� - உ�க� '�, அ�ப0யா பயி&சி ெகா"1கிறா�?" 
 
     "ஆமா�! ய�திர� - கா&றைச8� ேபா, 6ழ<�. அ�ேபா, அதி� ெபா��த�ப/ட 
பைற அதி��. அ�த ஓைச எ�கி��, வ�கிறேதா அைத மனதி� ெகா$" எ-ேவா�. 
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ேந&4, பறைவ பற�ப, ேபா� ஒ� பN6� பிரதிைம ெச-, மர�களிைடேய ைவ�, 
அைச�,, எ�ப01 'றிபா�1க ேவ$"� எ�4 க&பி�தா�. அ�மா, அஜய� 'றி 
விழவி�ைல. நா� தா� 2=�திேன�!" எ�4 விஜய� ெப�ைம� ?ாி1க 
ேப6கிறா�. 
 
     "'ழ�ைதகேள, நீ�க� வி� வி�ைத பயி<�க�. ஆனா� இ�த மாதிாியான 
விைளயா/"1க� ேவ$டா�! ஓைச வ�த ப1க� எ-வ, தவறான ெசய�... 
அ�,ட� இ�த வி�வி�ைத யாைர8� அழி�பத&'� பய�படா,. ெவ4� த&கா�� 
வி�ைத தா�. இய&ைக அ�ைம இத&காக ந�ைம� பைட1கவி�ைல. இய&ைகயி� 
எ�த� பைட�ைப8� அழி1க யா�1'� உாிைம இ�ைல. ஆனா� '�சாமி இ�ப0; 
ெசா�D�தாேன உ�கF1' வி�ைத பயி&4கிறா�?..." 
 
     "ஆமா�, அவ� ெசா�லாம� நா�க� ஆ8த�கைள� ெதாடேவ Bடா, எ�4 
ெசா�D இ�1கிறா�..." 
 
     "அைத நீ�க� உ4தியாக1 கா1க ேவ$"�. இ�த உ4தியினா�, தீ�' 
விைளவி1க வ�� எதிாிேயா, பைகவேரா Bட அ�ைப1 கீேழ ேபா/"வி"வா�. 
ேபா�� அழி@�, இ�வ�� ேமா,வதாேலேய ேநாி"கிற,. ெந���� பி01'� 
ேபா,, கா&4 2சினா� அ, பல இட�கF1'� பர@�. அழி@ நிகழ1 காரணமாக 
இ�1கலாகா,... ந�த6வாமி மதயாைனைய1 Bட சா�தமா1'� த�ைம 
பைட�தி�1கிறா�. நா� கா/0� எ�ப0 வா=கிேறா�. அ�த வில�'கF� நா�� 
ஒ�வ�1ெகா�வ� அ;சமி�லாம� இ��பதா� தா�..." த� இதய�ைதேய 
ெவளி1கா/"�ப0 அவ� ைம�த�1' உைர1கிறா�. 
 
     "இ�ேபா, ெசா�<�க�... '�6வாமி தாேம உ�கF1' இ�த விைளயா/" 
வி�ைத பயி&4கிறாரா?" 
 
     விஜயனி� பா�ைவ தா=�, ேநா1'கிற,. 
 
     "வனேதவி, இ�த மாதிாி ஓைசைய1 ேக/ேட அ�ெப-த �08� எ�4 அஜய� 
ெசா�னதா� '�6வாமி இைத; ெச-, பா�1கலா� எ�றா�. அ�த� ெபாறி ேபா� 
ெச-ய@� விஜயJ1'� அவJ1'� அவ� க&பி�தா�. அ�த� ெபாறி ெம�Dய 
நாராலான ெபா�ைம. அைத இ�4 சாியாக அவ� அைம�தி��பா�. அ,தா� ஒேர 
ஆவ�..." நீல� உட� பரபர1க, க$க� இ"�க மகி=;சி8ட� �,ைமைய 
அGபவி1கிறா�. 
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     "நா�க� மி,ன�ாி; ச�ைத1'� ேபானேபா, அ�' இ�ப0 ஒ�4 
ேவ01ைகயாக ைவ�தி��தா�க�. அ�மா, அ�ேபா, அ�' தமனக� எ�ற 
காவலாளி இைத� ப&றி; ெசா�னா�. அ�ேக பைட 2ர�கF1' அைத நி4�தி 
ைவ�,, வி�-அ��� பயி&சி ெசா�வா�களா�. அ�ேபா,, இ�த மாதிாி ஒ� ெபாறி 
ப&றி8� ெசா�னா�. �னிவாிட� விஜய� ேக/டா�. அவ� அைத; ெச-,, 
வி�ைத8� க&கலா�, ேவ�� வன�,1' வா��க� எ�றா�..." 
 
     பி�ைளக� விைட ெப&4; ெச�கி�றன�. 
 
     ?மக� கவைலயிலா=கிறா�. 
 
     பி�ைளக� 'மர�ப�வ� உைட8� ேவக�தி� இ�1கிறா�க�. 
 
     "க$ண�மா, P�திாிய வி�,!" எ�4 ெபாிய�ைன ேப;61'� ேப;6 
நிைன\/"வ, ெசவியி� ஒD1கிற,. 
 
     வானவ� ெவ$ ெகா&ற1 'ைட பி0�, உ;சி1' ஏ4� ேநர�. ?மக� 
பி�ைளக� உணட பி� கல�கைள; 6�த� ெச-ய@� மனமி�லாம� நி&கிறா�. 
 
     Z, உ��, ேசாமா ஆகிேயா� சில ெகா/ைடகைள1 Bைடகளி� ேசகாி�,1 
ெகா$" வ�கிறா�க�. கி"வி1 கிழவி ம$ணி� ம0�, வி/டா�. உ��@1' 
இ�ேபா, ஐ�, பி�ைளக� இ�1கிறா�க�. Zவி� பி�ைள1ேக இர$" 
ச�ததிைய அவ� த�தி�1கிறா�. ேசாமாவி� மக� ெச�ற தி�களி� 'மாியானா�. 
இவ�க� ெகா/ைடகைள1 ெகா$" வ�, உைட�பா�க�. அவ&றி� விைத� ப��� 
உ$ண@� ந�றாக இ�1'�. மீதமானவ&ைற மி,ன�ாி வணிகாிட� ெகா"�,, 
மா&றாக ேவ$"� ெபா�/கைள� ெப&4 வ�கிறா�க�. ேதா�, மிக �1கியமான 
வாணிப� ெபா��. 
 
     "ெபாிய�மா, இ�ைற1'� ெபாிய மீ� ெகா$" வ�தா�க, ெர-கி �/" அவி;சி 
எ"�, வ��. பி�ைளக� அ�தி1' வ��ேபா,, இ�ைற1' வி��தாடலா�. ந�ல 
நிலா இ�1'�..." 
 
     "அ0ேய, ந�ல நிலா�J ெசா�D ஊாி8�, பா�@� மி,ன�ாி1 க���; 
சர1ைக1 'ட�தி� ெகா$" வ�, வா�1க1Bடா,! அெத�லா� உ�க� '0களி� 
ைவ�,1 ெகா�F�க�. பி�ைளக� மன�, அறி@ திாிய நீ�க� எ�லாவ&ைற8� 
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ஊ&றிவி"2�க�! ஏேதா பதினா� ஆனா� அவ�கேள தீ�மானி�பா�க�. ச�தியேரா, 
ந�த�னிேயா அெத�லா� பாவி�பதி�ைல. அறி@ மய�க1Bடா,!" 
 
     ெகா/ைட உைட1'� ஓைச8�, அவ�க� ைககளி� ேபா/0�1'� மணிக� 
ேச��த வைளய�க� ெச-8� ஓைச8� ம/"ேம ேக/கி�றன. 
 
     கா�யாயனி� ப6, O�4 ஈ&4க� ெப&ெற"�,, பா/0யாகிவி/ட,. அைத� பிற 
ப61கFட� ஓ/0 வி/ட ேபா,, அ, '/ைடயி� கா� த"1கி; சாி�,வி/ட,. 
அதனா� அத&' ஒ� கா� சிறி, ஊனமாகி இ�1கிற,. அத&' ODைக ைவ�திய� 
ெச-,, ��<� நீ�� ைவ1கிறா�. மர நிழD� அ, ப"�, அைச ேபா"கிற,. 
 
     சரசரெவ�4 'ள�ப0களி� ஓைச ேக/கிற,. ெபாதி 6ம�த க*ைதக� 
பாைதயி� ெதாிகி�றன. ேவத�ாி; சாDய�, ப/"1B" ேசகாி�,1 ெகா$" 
ெச�கிறா�க� ேபா<�?... ேவத�ாி; சாDய�... அறி�கமான ச;சல�... 
 
     "வனேதவி1' ம�கள�! ெபாிய�மா இ�1கிறாரா?..." 'ேவத�ாி' எ�4 ெசா�ைல1 
ேக/ட,� உட� ��லாி1கிற,. ��ெப�லா� ப�வ�ேதா4� வ�வா�க�. 
இ�ேபாெத�லா� ப/"1B"கைள, இ�த ேவட�கேள ேசகாி�, மி,ன�ாி; 
ச�ைத1'1 ெகா$" ெச�கிறா�க�. 
 
     "ேவத�ாியி� ம�ன� நலமா?" 
 
     "ஆ�, வனேதவி, ம�ன� நல�..." 
 
     தா0, மீைச, �0 நைர�த க;சல�, அவ� இ�' வ�த நா/களாக வ�பவ� தா�. 
ெபாிய�ைன அவைர ஓாி� நா/க� த�க ைவ�, வி"வா�. ம&றவ� B"க� 
ேசகாி�, வ�வா�க�. இவ� வ��ேபா,, தானிய O/ைட வ��; ஆைடகF� Bட 
வ��. சில சமய�களி� தடாக1 கைரயி� அம��, ெபாிய�ைன ேப6வைத1 
க$0�1கிறா�. த� பிற�ைப� ப&றிேய ஏேதா சில உ$ைமக� ப/" இைழக� 
ேபா� ச�ேகத�களா� மைற1க� ப/0��பதாக எ$Kவா�. இ�ேபா, அவ� 
நிைறவாக, அைமதியாக இ��பதா� அ�த ச�ேதக�க� எைவ8� அவFைடய 
ஆ�வ�ைத� T$"பைவயாக இ�ைல. 
 
     "ெபாிய�ைம, க;சல� வ�தி�1கிேற�...!" 
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     மர�த0யி� �&றைரயி� இ�1'� ெபாிய�ைன பா�ைவைய நிமி��தி� 
பா�1கிறா�. 
 
     "யாேரா, ராசா \/" ஆ� ேபா�" எ�4 Z சாைட கா/"கிறா�. வா-க� Oட, 
நா உ�ேள அைமதி கா1க, ெகா/ைட உைடப"� ெம�ேலாைச ம/"� ேக/கிற,. 
 
     "உ��, வ�தவ�1'� த$ணீ� ெகா$" வ�, ெகா"..." 
 
     "இ�ைல தாேய, தடாக1 கைரயி� எ�லா� ெச-, ெகா$" இைள�பாறி 
வ�கிேறா�. ெகாNச� தானிய� ெகா$" வ�தி�1கிேறா�. இ�ேக ெகா$" 
வ�வா�க�..." 
 
     அவ� ெசா�D �01' ��, தானிய O/ைடகைள; 6ம�, இர$" ஆ/க� 
அ�ேக வ�,, நீ� ச,ர1 ெகா/ட0யி� இற1'கிறா�க�. 
 
     "அ, சாி, நா� ெசா�ன விசய�...?" ெபாிய�ைனயி� 'ர� இற�'கிற,. 
 
     "ெசா�ேன�. '� சதான�தைர� பா��ேத�. அவ�க� இ�ேபா, அதிகமாக� 
பரபர�பாக இ�1கிறா�க�. அேயா�தியி� ெபாிய யாக� ெச-ய ஏ&பாெட�லா� 
நட1கிற,. ராச'மாாி ஊ�மிளா, மா$டவி எ�லா�� வ�, ேபானா�க�. 
அரச'மார�கF1' எ�லா� பயி&சி '�'ல வாச� �0ய� ேபாகிறதா�. 
ெகா$டாட� ேபாகிறா�க�." 
 
     அவ� ஆவ� ஊறிய விைதயி� எ*��� �ைளேபா� நிமி��, ெகா�கிற,... 
 
     '�'ல வாச�... எ�ேலா�1'� பி�ைளக�... "எ� பி�ைளகF� '�'ல வாச� 
ெச-கிறா�க�. நா" பி0�பத&க�ல..." ஓர1க$ணா� அவ�க� ப1க� பா��தவா4, 
?மக�, ேவ"வ� ெப$கFட� ெகா/ைட உைட1'� பணியி� ஈ"ப"கிறா�. 
 
     "இ�த� ப��ைப அைர�,1 Bழா1கி, உ$டா� பசி ெதாி8ேத இ�ல. இ�த� 
தடைவ, அ�வி1' பி�ன ெதாைல Tர� ேபாயி� பா��தா� 'ர�' க0;சி� ேபா/ட 
ெகா/ைட நிைறய1 கிட�த,. எ�லா� வாாி1க/0/" வ�தி�1காFவ. அதா� 
இ�க எ"�தி/" வ�ேதா�. வனேதவி1', கா/"1கறி, ப�னி, மாJ, எ,@�தா� 
ஆகா,. ெகா$ைட1ேகாழி, மயி�, 'யி� இெத�லா� இ�ப� பி�ைளக� பா�, 
ஆ"றா�க, பா"றா�க, ரசி1கிறா�க. ��ன தி�வி எறி�தி/", 6/"� தி�Jவ�. 
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ஒ�1க, மி,ன�ாி ஆF, உ��1 ெகா$டா�தா�. அைத� ேபா/" சா�பி/டா 
�சி�J ெசா�றா�க. அெத�ன �சி? கட�ல மீJ �சியா�. அெத�லா� ந�1' 
எ,1'? இ�ேக தைல�ைற தைல�ைறயா பசி ேபாக சா��டல? உசி� வாழல? ��ள 
ெபறல? கிழ�' �ளி1க வ;சி1 '01கிற,தா. ஆனா, இ�பதா �,6 �,சா, �சி..." 
 
     Z@1' நா எைதேயJ� ேபசி� தீ�1க ேவ$"�. சில சமய�களி� அ, இதமாக 
இ�1கா,. இ�ேபா, இ�த� ேப;6, மனைத இேலசாக; ெச-கிற,... 
 
     க;சல� எ*�, ெச�<�� அவைள� பா�1க வ�கிறா�. 
 
     "வனேதவி1' ம�கள�. பி�ைளக� எ�ேக ேதவி?" 
 
     அவ� இைமகைள உய��தாமேல, "'�'ல வாச� ெச-பவ�க� இ�ேக 
இ��பா�களா?" எ�4 வின@கிறா�. 
 
     "...ஓ... ஆ�." க;சல� ம�னி��1 ேக/கிறா�. 
 
     "ம�னி�� எத&'? அரச'மார�கF1'� அ�தண�'ல1 ெகா*�,கF1'� 
ம/"� '�'ல வாச� எ�ப, ச/டமி�ைலேய? இ�த வன சOக�தி� எ�லா�� 
சம�, ெசா�ல� ேபானா� இ�த வன சOக� தா�, அரச'ல�கைள8� அ�தண 
'ல�கைள8� வாழைவ�,1 ெகா$0�1கிற,. உ�க� ம�ன�, எ�கF1'� 
பி;ைச ேபா"வ, ேபா�ற இ�த� தானிய O/ைடகைள அJ��வ, எ�க� 
த�மான�ைத1 '�,வ, ேபா� இ�1கிற,. எனேவ, இவ&ைற நீ�க� எ"�,; 
ெச�லாலா� க;சலேர?" 
 
     "அபசார�, அபசார�! வனேதவியி� மன� வ��,�ப0, நா� எ,@� 
ேபசவி�ைலேய? வனேதவி, நீ�க� வழ�'கிறீ�க�; இ�த1 ெகாைட1' ந�றியாக; 
சி4 காணி1ைக ேபா� இைவ. வனேதவி இ�ேக வ�த பிற', இ�த வனேம எ�ப0 
மாறிவி/ட,? என1'� ெதாி�, இ�த� ப�னிர$" ஆ$"களி�, இ�ேக 
பNசமி�ைல; ஆ&4 ெவ�ளமி�ைல; கா/"�தீ இ�ைல; Lைற1கா&4 இ�ைல. 
அத,, அதத� த�ம�ப0 இய�'� ஒ*�கி� உலக� தைழ1கிற,..." அவ� பணி�, 
விைட ெப4� வைர அவ� ேபசவி�ைல; இவ�க� ெச�ற பிற', ெபாிய�ைனயி� 
நா வாளாவி�1கா,. தாேன ெச-தி ெவளிவ�� எ�4 ?மக� எதி�பா�1கிறா�. 
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     ேவ"வ� ெப$க� ெகா/ைடகைள உைட�,� ப���கைள� தனியாக1 
ெகா$" '0<1'� ைவ1கிறா�க�. பிற' ேதா"கைள ஒ� ப1க� 'வி1கிறா�க�. 
ெபா*, சா-கிற,. 
 
     ெபாிய�ைன இ�ேபாெத�லா� மிக; சிறிதளேவ உண@ ெகா�கிறா�. ஒேர 
ேநர� தா�. 
 
     இ��த இட�திேலேய அம��தி�1கிறா�. C� C&பேதா, திாி�பேதா ெச-ய 
இயலவி�ைல. ஆனா� தடாக1 கைரயி� ெச�4, நீைர �க��, ஊ&றி1 ெகா�வ, 
ம/"� 'ைறயவி�ைல. �க� 6��கி, உட� 6��கி, '4கி, �� �0 
வ*1ைகயாகி... 
 
     இவ� பிற��, வள��� எ�ப0ேயா? 
 
     நாJ� ஒ� பி�ைளைய இ1கானக�தி� வள��ேத� எ�ற ேப;6 வாயி� இ��, 
வ�தி�1கிற,. அ, '4��க� ெச-யாதா�. தா- ெசா�னைத1 ேக/"1 ெகா$" 
அைமதியாக இ�1'மா�. 
 
     அ�த� பி�ைள எ�ேக? அத� த�ைத யா�? 
 
     அ0ைம� ெப$K1'� பி�ைளேய,, ெப$ேண,? உறேவ கிைடயா, எ�ற 
ெசா� ஒ� நா� ெபா,1ெக�4 ந*வி வ�த,. 
 
     ம�ன� மர�கைள1 க0�,� ,��� ெவ4�� இவளிட� ெவளி�ப"கிற,. 
ஆனா<� இவ� ேவத�ாி1காாி. ேவத�ாி அர$மைனயி� ேச0 ேபா� 
இ��தவேளா? ஜலஜாைவ� ேபா� ேபரழகியாக இ��தி��பா�. யாேரா ஒ� பிர� 
இைளஞ� இவைள1 க�@ற; ெச-தாேனா? அ�ல,... 
 
     6ாீெர�4 ஓ� உ$ைம மி�ன� ேபா� 6"கிற,. 
 
     இவ� அ�த��ர1 கிளிகளி� ஒ��திேயா? �ைறய&ற ச�ததி உ�வாகிற, எ�4 
வன�தி&' அJ�பி இ��பா�கேளா? அவ� பைட2ர�களி� ஒ�வனாகி எ�த� 
ேபாாிேலJ� இற�தி��பாேனா?... ஒ�கா�... இவ� அவ� ச�ததிேயா?... இவ� 
அ�ைன ஓ� அ0ைம� ெப$ேணா?... மி�ன�களா- ம$ைட1 கன1கிற,. ச�திய 
�னிவாி� ஆசிரம�தி� மகைவ� ெப&4 இற�தாேளா? ம�ன� அர$மைன1' 
இவைள1 ெகா$" ேச�1க; L=;சி ெச-தி��பாேளா இ�த அ�ைன? 
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     ேமக O/ட�க� பளி; பளி; ெச�4 வில'வன ேபா� இ�1கிற,. 
 
     "ெபாிய�மா...!" எ�ற 'ர� த*த*1கிற,. 
 
     "சிறி, Bழ��,�க� தாேய!..." 
 
     உ/கா��, அவ� ைகைய� ப&4ைகயி� ?மகளி� விழிக� நைனகி�றன. 
 
     "யாக� ெச-கிறா�களா�, யாக�? யாக�,1'� ெபா�/க� ேசகாி1கிறா�களா�... 
உ� த�ைத.. த�ைத, ஒ� தடைவ இ�ேக வ�, இ�த மகைள, இ�த� 
ேபர�பி�ைளகைள1 காண வரேவ$"� எ�4 நிைன1கவி�ைலேய அ�மா? ஏ�? 
ஏ�? தானிய� அJ��கிறா�... யா�1' ேவ$"� இ�த� தானிய�, இ�த� 
ப/டாைடக�? ெகா$" உ� பி�ைளகைள ேவதவதியி� ெகா/ட; ெசா�!..." 
 
     "அ�மா...! அ�மா... அ�ப0ெய�லா� ெசா�லாதீ�க�. அவ� எ�ைன அ�த� 
பிN6� ப�வ�தி� அ�ைனைய� ேபா� ம0யி� இ��தி வள��தவ�. தா8� 
த�ைத8மாக� திக=�தவ�..." 
 
     "இ�1கலாம0, ெப$ேண. உல' ெபா41காத ஓ� அநியாய� உ�ைன இ�ேக 
ெகா$" வி/0�1கிறேத? அைத ஏ&கிறானா அ�த ம�ன�? இ�ேபா,, அவ� 
'அ6வேமத�' ெச-ய� ேபாகிறானா�! ப�தினி இ�லாத ம�ன�, யாக� 
ெச-கிறானா�! ச�திய�கைள1 ெகா�ற பிற' யாக� எ�ன யாக�? என1' ெநN6 
ெகாதி1'த0, மகேள..." எ�4 அ�த அ�ைன கத4கிறா�. 
 
     பி�ைளக�, அ�தி ேநர�,; Lாிய1 ெகா*�,க� ேபா� ந$ப� �ைடLழ 
ஆ��பாி�,1 ெகா$" வ�கிறா�க�. க*�தி� க/0ய மணிக� அைசய க�4 
காDக� வ�கி�றன. மா,லனி� இனிய 'ழDைசயி� ஓைச, ,யர�கைள� 
,ைட1கிற,. 
---------- 

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�        20202020    
 
     தானிய மணிகைள உரD� இ��, எ"�,, அஜய� வாாி இைற1கிறா�. 
'�விக�, ைமனா1க�, �றா1க�, எ�4 பல வ$ண�களி�, ெச$"க/0னா& 
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ேபா�4 வ�, '�தி அ�த மணிகைள1 ெகா�,கி�றன. அைவ மகி=;சியி� 
ெவளியி"� 'ரெலாD8� ஏேதா ஓ� இனிய ஒD; ெச$டாக இ�ப O/"கிற,. 
 
     "எ�தைன அழகான பறைவக�! அ�மா! வ�, பா��க�" அஜய� தாைய1 Bவி 
அைழ1'� ேபா,, விஜய� சிாி1கிறா�. 
 
     "அேதா பா��தாயா, மர�தி� ேம�? ஒ� 'O��' பா��,1 ெகா$" இ�1கிற,. நீ 
ெச-8� இ�த� தான�, அ�த 'O��'1'1 ெகா$டா/டமாக இ�1கிற,! 
லப1ெக�4 'தி�, ஒ� ெகா�தாக வாயி� கEவி1 ெகா$" ெச�ல ந�ல ச�த��ப� 
ெகா"1கிறீ� அ�லவா?" 
 
     "ஓ... அெத�லா� ந� அ�ைன இ�1'� இ�த இட�தி� நட1கா,. அதனா� தா� 
நா� ைதாியமாக இ�த� பறைவகF1' வி��, ைவ1கிேற�." 
 
     "அ�ப0யா? ந� அ�ைன ஏேதJ� ம�திர - த�திர� ைவ�தி�1கிறா�களா? 
அ�ப0ெய�லா� நட1கா, எ�4 நீ� உ4தி ெமாழி ைவ1க! அ�ெறா� நா� இேத 
இட�தி� தா� இ�' வ�, '�திய கிளிைய, இேத ேபா� ஒ� 'நாமதாாி' O�� 
லப1ெக�4 வி*�கி; சீரண� ெச-த,." 
 
     "அ�ேபா, ஒ�கா� ந� அ�ைன இ�ேக இ��தி�1க மா/டா�. அவ� 
6வாச1கா&4 இ�ேக கல�தி�1கா,..." 
 
     "இ�த வித$டா வாத� ேதைவயி�ைல. நீ� எ�ன ெசா�னா<� நா� ந�ப 
மா/ேட�. ஒ� விஷய�,1' இர$" ப1க�க� உ$"." அஜய� மிக@� 
B�ைமயாக �க�ைத ைவ�,1 ெகா�வைத� ?மக� '0D� வாயி� ஓர� நி�4 
பா�1கிறா�. அவF1'; சிாி�� வ�கிற,. 
 
     ெம�ல ந*வி1 '0D� ப1க� �திதாக1 க�4 ேபா/ட ப6@1'� �� 
ைவ1கிறா�. 
 
     "அெத�ன, இர$" ப1க�?" 
 
     "அ�மா இ�1'மிட�தி� வ� ெகாைல நட1காெத�றீ�. அத&' இ�ெனா� 
ப1க� உ$ெட�ேற�." 
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     "இ�ெனா� ப1க� எ�4 ஒ�4� கிைடயா,. நட1கா, எ�றா� நட1கா,. 
உ$ைம, ச�திய� எ�றா� �*ைம. இைத எ"�தா<� 'ைற�தா<� �*ைமேய. 
உ$ைம; ச�திய�; T-ைம..." 
 
     "என1'� �ாியவி�ைல." 
 
     "�ாியவி�ைல எ�றா� இ�த மரம$ைட தமனகனிட� ேக�! மி,ன�ாியி� 
இ��, வ�தாேன, காவல�, அவனிட�..." 
 
     "நீ� தா� இ�ேபா, என1' விள�க� ெதாியாத மரம$ைட ேபா� ேப6கிறீ�!..." 
 
     இவ�க� வா1'வாத� ெச-, ெகா$0�1ைகயி� மர�தி� இ��, உ&4� 
பா��,1 ெகா$0��த கிழ/" நாமதாாி� ?ைன, கரகரெவ�றிர�கி ெநா0� 
ெபா*தி� ஒ� �றாைவ1 கEவி; ெச�4வி/ட,. அ, ெச�றைத� பா��த ?மக� 
தி"1கி"கிறா�. விஜயனி� சிாி�ெபாD ேக/கிற,. 
 
     "உ� ச�திய�ைத� ?ைன கEவி1 ெகா$" ெச�4 வி/ட,?" 
 
     அஜய� எ�தைகய சலன�மி�றி அேத B�ைம8ட� விைடயி41கிறா�. 
"இ,@� ச�தியேம. அ�த� ?ைன பசியாக இ��தி�1'�. அ, O�பினா� ஓ0யா0 
இைர பி01க �0யா,. பறைவ1'� தானிய� Tவியதா�, பறைவக� ேச��, 
வ�தன. அவ&றி� ஒ�4 ?ைனயி� பசி1'மாகிற,. எனேவ, இ,ேவ ச�திய� 
தா�!" 
 
     "ஒ� பறைவைய யமனிட� இ��, உ�மா� கா�பா&ற �0யவி�ைல. இைத 
ஒ�,1 ெகா�F�க�. பி� எத&காக, நம, '�நாத� வி� - அ��, ேபா�� பயி&சி 
எ�4 க&பி�தி�1கிறா�? வி� - அ�� - வி�ைத இ�த மாதிாியான ேநர�களி� 
பய�படவி�ைல எ�றா�, விேராதிகளிட� இ��, எ�ப0 ம1கைள1 கா�பா&ற 
�08�?" 
 
     "விேராதிக� எ�பவ� இ��தா� தாேன, அ�த; ச�கட� வ��?" விஜய� 
ேகDயாக; சிாி1கிறா�. 
 
     "இ, மிக ந�ல ேயாசைனதா�. அ�ப0யானா� '�நாத�, நம1' 'ம�திர 
அ!திர�' எ�ற வி�ைதைய8� க&பி1க ேவ$0ய அவசிய� இ�ைலேய?" 
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     "ெதாி�தி�1க ேவ$"�. ஆனா� பய�ப"�த ேவ$0யதி�ைல; பறைவகF�, 
வில�'கF� நம1'� பைகவ�க� இ�ைல. ந�ைம� ேபா�4 அறி@ ெப&ற மனித�, 
த�க�, சின�, ேபராைச ஆகிய தீ1'ண�க� ேமDட, ம&றவைர அழி1க அ�தைகய 
வி�ைதைய� பய�ப"�தி நிரபராதிகைள அழி1க �� வ�� ேபா, நா� அவ&ைற� 
பய�ப"�தி, ச�திய�ைத1 கா�பா&ற ேவ$"�. அ,@� ந� '�நாத�, 
அJமதி1'� ேபா,தா�..." 
 
     "சாி, ஒ�,1 ெகா�கிேற� - நம1'� இ�ேபா, ச$ைட எத&'?" எ�4 விஜய� 
இற�கி வ�ைகயி� ?மக� '0� மைறவி� இ��, ெவளி�ப/" வ�கிறா�. 
 
     "அ�மா, நம1' விேராதிக� இ�1கி�றனரா?" 
 
     விஜயனி� வினாவி� ஒ� கண� அவ� த"மாறி� ேபாகிறா�. 
 
     ஆனா� அஜயேன இத&' ம4ெமாழி B4கிறா�. 
 
     "எ�ேலா�1'� இத� நிைன1'� அ�மா இ�1ைகயி� எ�கி��, விேராதிக� 
வ�வா�க�?... இ�ைலயா அ�மா?" 
 
     "அ1கைரயி� இ�1'� '�'ல�, அ�தண� பி�ைளக� சில� நா�க� விைள 
நில�களி� ஏ� பி01ைகயி� ஏளனமாக; சிாி�தா�க�. நா�க� அ�தண 'ல�,1'� 
P�திாிய 'ல�,1'� ெபா��தாத நீச�களா�. அ�ப0 எ�றா� எ�ன அ�மா?" 
விஜயனி� இ�த வினா@1'� அவ� ம@னமாக இ�1கிறா�. 
 
     "அ�மா! நா�க� எ�ேலா�� உண@ ேசகாி1கி�ேறா�. தா�க� அைத எ�லா� 
நா� 6ைவயாக உ$K�ப0 ப1'வ� ெச-, த�கிறீ�க�. ேவ�வி� தீயி� இ/", 
அத� விைளவான மி;ச�ைத உ$ப,தா� அ�தண த�மமா�. நா� உபநயன� 
ெச-, ைவ1க� த'தி இ�லாதவரா�!" 
 
     அவ� �க�தி� Lேட4கிற,. 
 
     "'ழ�ைதகேள, அவ�க� ெசா�<� ேவ�வி, ெகா�<� ெசய�. ச�திய �னிவ��, 
ந�த 6வாமி8� ேம&ெகா$" ந�ைம8� ஈ"ப"�,� வா=1ைகேய ேவ�விதா�. 
ேவ�வி எ�ப, ஓம '$ட�தி� ேபா"� சமி�,கF� உயி��பி$ட�கF� அ�ல. 
ந�ல உணைவ� ப1'வ�ப"�,வ,� ேவ�வி� தீதா�. அைத நா� கா�, 
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ைவ1கிேறா�. அேத தீ, நம, ந� ஒ*1க�களாகிய சமி�,களா� ந��� எ�ேபா,� 
அைணயாம� ந�ைம� பா,கா1கிற,. அ, ந� உணைவ; ெசாி1க; ெச-கிற,. 
நம1' ஆ&றைல� த�கிற,. அ, நம1' அறிைவ� த�கிற,. அ, நம1' ந�ல 
ெதளிைவ� த�கிற,; 2ாிய�ைத8� த�கிற,. அ�த ஒளி எ�4� அைணயாம� 
இ�1க, ேம<� ேம<� ந�ைம� �,�பி�,1 ெகா�ேவா�. O�1க�தன�, ேபராைச, 
சின� எ�லாவ&ைற8� அ�தீயி� இ/"� ெபா61கி1 ெகா�ேவா�. ேவ�வி எ�ப, 
ெவ4� சட�'களி� இ�ைல. அ�றாட� காைல, மாைலகளி�, வான�, 
ேதவைன8�, கா&ைற8� ம$ைண8� நா� ெதா*ேத&றி நி&ப,, இ�த ேவ�வி1' 
ஆதார6�திக�. 'காய�ாி' ம�திர�ைத எவ�� உ;சாி�, அறிெவாளி8� 2ாிய�� 
ந�'� ேதவைன வழிபடலா�. ந� சி�த�ைத� T-ைமயா1கி1 ெகா�ள, ���ாி C� 
அைடயாள� எத&'? ந��� இ;ச1திகைள எ*�த�ள; ெச-, ஆ&றைல� ெபற 
அைடயாள� எத&'?..." 
 
     அ�ைனயி� 'ரD� அவ�க� க/"$டவ�களா- இ�1கிறா�க�. க;சல� 
வ�, ெச�4, இர$" ப�வ�க� கட�, வி/டன. மாாி1 கால� �0�,, 
பனிமல�க� ?1'� ப�வ�. ஆனா� இ�த; LழD�, எ, இளேவனி�, எ, 
�,ேவனி� எ,@� ெதாிவதி�ைல. ���, பி�ைளக� 6ைவ�,� ,�பிய 
மா�ெகா/ைடகளி� இர$" இ�நா� இளமர�களாக� ?ாி�,, ?1'ைலகFட� 
ெபாDகி�றன. 
 
     பி�ைளக� இ�வ��, Bைர1'� �� ேசகாி1க1 கிள��கி�றன�. ெபாிய�ைன 
வ�கிறா�. 
 
     "தனியாக எ�ேக ெச�கிறீ�க� 'ழ�ைதகேள?... நீல�, ேக6, மா,ல� யாைர8� 
காணவி�ைல?" 
 
     "அவ�க� ேதென"1க� ேபாயி�1கிறா�க� ெபாிய�மா..." 
 
     "மா,லJமா?" எ�4 விழிைய; சாி�,1 ெகா$" பா�1கிறா�. அவ� உட� 
அ�த ெவயிD<� 'ளிாி� இ��ப, ேபா� ந"�'வ, ெதாிகிற,. 
 
     "ஏ� இ�ப0 ந"�'கிறீ�க�, தாேய! அ�ம�மா... இ�ேபா,, 'ள�தி� 
நீரா0னீ�களா?" 
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     "நா� தனியாக இ�ைலய0 ெப$ேண, ��D இ��தா�. உடெல�லா� 
�*தியாக இ��த,. அ*1'� ேபாக நீரா0ேன�. நீ� ப/ட,� இதமாக இ��த,..." 
 
     ?மக� விைர�, உ�ேள ெச�4, உல��தேதா� ஆைடைய1 ெகா$" 
வ�கிறா�. அவைள ெம�ல அைழ�,; ெச�4, ஆைடைய மா&ற; ெசா�கிறா�. 
பிற' ஈர ஆைடைய� பிழி�,, ஓர�, மர1 கிைளயி� ேபா"கிறா�. 
 
     "க$ண�மா, பி�ைளகைள எ�'� ேபாக; ெசா�லாேத! ந� க$��ேன 
இ�1க/"�..." 
 
     "நீ�க� அNச ேவ$டா� ெபாிய�மா. அவ�க� 'ழ�ைதக� இ�ைல. யா�� 
T1கி; ெச�ல. அவ�க� இ�வ�� ஒ�வ�1ெகா�வ� ேபசி1 ெகா�F� ேபா, நா� 
ஊைமயாகிேற�..." 
 
     �தியவ� நிமி��, பா�1கி�றா�. கனி�த பழ�தி� விைதக� ேபா� �தி��த 
விழிக� ஒளி�கி�றன. "எ�ன ேபசி1 ெகா�கிறா�க�?" 
 
     "அ�தண 'ல�, P�திாிய 'ல� எ�பெத�லா� எ�ப0 எ�4 ேபசி1 
ெகா$டா�க�. ச�திய �னிவ�1'� ந�த 6வாமி1'� உபநயன� ெச-, ைவ1க� 
த'தி இ�ைல எ�4 அ1கைர '�'ல1 ெகா*�,க� ெசா�னா�களா�. எ�னிட� 
ேக/டா�க�." 
 
     "ஆ/ைட1 க0�,, மா/ைட1 க0�,, மனிதைனேய க01க; ெசா�D 
ைவ�தா�களா?..." 
 
     தாயி� இழி�, ெதா�'� ெசவிகைள� பா��த வ$ண� நி&கிறா�. க�ன�க� 
வ&றி... ச�பிய மா�ெகா/ைடயா-� தைல8�, அக�ற ெந&றி8�... எ�த 
இரகசிய�ைத1 க/01 கா1கி�றன? 
 
     "அ0, க$ண�மா, ��D� ஆ$, ெபாிய ப�றி அ0�,1 க/01 ெகா$" 
ேபாகிறா�. வைலயி� வி*�த, எ�றா�... அவ� ெசா�ன ேசதி ேக/டதிD��, 
என1' ெவலெவல�, வ�கிற,. க;சல� வ�த ேபா, அரச� ெபாரசலாக1 
ேக�வி�ப/ட,, நிச�தா�. யாக� ெச-கிறா�களா�, யாக�. ம�திர� ெசா�D நீ� 
ெதளி�,1 'திைரைய விர/0யாயி&றா�. அ�த1 'திைர அ0 ைவ�த 
ம$ெண�லா� அவ�கF1'; ெசா�த�. மி,ன�ாி� ப1க� வ�தி�1கிறதா�. 
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அவ�க� ேகா/ைட1 கத@கைள O0 விர/0 வி/டா�களா�. எ�ன அநியாய� 
பார0?" அவ� எ,@� ேபசவி�ைல. 
 
     "இ�த� பி�ைளகF� ம&ற பி�ைளகFட� ேதென"1க� ேபாகிேறா� எ�4 
நி�றா�க�. உட�ெப�லா� ப;சிைலைய� ?சி1 ெகா$" ேதென"1க� ேபாவ, 
விைளயா/டாக இ�1கிற,... என1ெக�னேமா இ�4 அJ�ப ேவ$டா� எ�4 
ேதா�றி&4. அ"�த �ைற ேபாகலா� எ�ேற�..." எ�4 காரண� �ாியாம� 
ம*��கிறா�. 
 
     இவFைடய அ0மனதி� க;சல� Bறிய 'யாக�' மனதி� ப0�, இ�1கிற,. 
இ�ேபா, ேக�வி�ப/0�1'� ெச-தி...? 
 
     யாக1 'திைர8ட� ஒ� பைட8� வ��... 
 
     "அவ� ேவ4 எ�னெவ�லாேமா உள4கிறா�. யாக� ெச-8� ராசா@1' ராணி 
இ�ைலயா�. ராணிைய� ேபா� த�க�தா� ஒ� பிரதிைம ெச-, 
ைவ�தி�1கிறா�களா�. ெபாிய ெபாிய ாிசி �னிவ�க�, ராசா1க�, எ�லா�� B0; 
ெச-8� யாகமா�. ஒ� வ�ச� ஆ'மா�..." �தியவ� �K�K�,வி/" அவைள� 
பா�1க� தைல நிமி�கிறா�. "எ�ன,? தாேய? எ� த�ைத1'� ப/ட�தரசி 
இ�1கிறா�கேள? ஊ�மிளியி� தாயா�? அவ� எத&'� ெபா& பிரதிைம ெச-, 
ைவ1க ேவ$"�?..." 
 
     அ�ைன ேபசவி�ைல. தைலைய� ெதா�க� ேபா/"1 ெகா$" �&றைர1' 
நக��, ேபாகிறா�. 
 
     மா,ல� 'ழZதி1 ெகா$" வ�கிறா�. அஜய�, விஜய�, நீல�, கா�த� 
எ�ேலா�� வ�கிறா�க�. அாி�த �� க/ைட1 Bைர பி�Jவத&' வசதியான 
இட�தி� ேபா"கிறா�க�. 
 
     "நா� நீரா0 வ�ேவா�... அ�மா, இ�ைற1' நா�க� எ�ேலா�� இ�' உண@ 
ெகா�ளவி�ைல. சா�த� 2/"1'� ேபாகிேறா�..." உடைல� த/01 ெகா$" 
ஆ0�பா01 ெகா$" 'ள1கைர1'; ெச�கிறா�க�. 
 
     ?மகF1' ஒ�4ேம ேதா�றவி�ைல. மைலக� கைரவ, ேபா<�, ஆ4க� 
ெபா�'வ, ேபா<� கட� ஊைர அழி�ப, ேபா<� மன61'� விவாி1க இயலாத 
அ;ச� கிள��, அவைள ஆ/ெகா�Fகிற,. 
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     "க$ண�மா? பி�ைளக� எ�ேக ேபாகிறா�க�?" 
 
     "சா�த� B/0� ேபாகிறா�. யாவாD ஆசிரம�,� ப1க� ேபாகிறா�க�. 
மாேனா, மீேனா எ,ேவா சைம�, இ��பா�க�. ச�திய��, ந�த �னி8� அ�ேக 
தாேன இ��பா�க�? அவ�கF1'� ெதாியாம� இ�1'மா?" 
 
     "... அ0ேய க$ண�மா, உன1', அர$மைனயி�, இளவர6� ப/ட� க/0 
நாடாள ேவ$0ய பி�ைளகைள இ�ேக ேவட1 B/ட�,ட� ைவ�தி�1கிேறா� 
எ�ற மன வ��த� இ�1கிறதா? ெசா�!" 
 
     இ4கி� ேபான உண�@கைள� ெபாிய�மா T$0� ெகா1கி� ேபா/" 
ெந��வ, ேபா� ேவதைன ேதா�4கிற,. 
 
     ஒ�கா� ம�திர1 'திைர இ�' வ�,வி/டா�? வரா, எ�4 எ�ன நி;சய�? 
இ�த� பி�ைளகF1'� த�ைதைய� ப&றி விவர�கைள1 Bறாம� எ�தைன 
நா/க� இரகசியமாக ைவ�தி�1க �08�?... 
 
     தா--த�ைத இவைள ம$ணி� வி/டா�க�; வள��தவ�, உன1'; சகல�� 
நாயகேன எ�4 தாைர வா��,1 ெகா"�தா�. அவேரா உ� ப�த� ேவ$டா� 
எ�4 வன�,1கJ�பி1 ைக க*வி1 ெகா$டா�. 
 
     இவ� த� வயி&றி� ேபணி வள��தா<�, 'மர� ப�வ�, எ*;சியி�, அ��பி 
மல�வ,, அ�த வி�தி� 'ெபௗ�ச�' அ�லேவா? 'திைரயி� வாைல� ப&றி1 
ெகா$" அ0 பணி�, ேபா- வி"வா�கேளா? உட� நிைன1கேவ ந"�'கிற,. 
 
     அ�நா� கானக�தி� இவ� நிராதரவாக வி"ப/ட ேபா, இவைள ��ைத ஏ�,� 
சி�பி ேபா� கா�,1 ெகா$" வ�தாேர, அ�த ந�த �னி எ�ன ெசா�வா�! 
 
     எ, நீதி? எ, அநீதி? 
 
     அவ� �தியவF1' இைல1 கி$ண�தி� B= ெகா$" வ�, ைவ1கிறா�. 
கிழ�'1 B=, ஒ� ,$" இனி��1 க/08� ைவ�,வி/", 
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     "அ�மா, நா� இ�ேபா,, ச�திய�னிவைர8� ந�த 6வாமிைய8� பா��, வி/" 
வ�கிேற�. ேபா'� ேபா, ��Dேயா, '�பிேயா ெத�ப/டா� இ�ேக வ�, 
இ�1க; ெசா�கிேற�... வர/"மா?" எ�4 நி&கிறா�. 
 
     அ�ேபா,, B/டமாக� ேதென"1க; ெச�ற பி�ைளக� வ�� கலகல��1 
ேக/கிற,. மர�கF1'� �த�கF1'� இைடயி� எ�ேகJ� உற�கிவி/" 
ம4நா� பகDேலா, மாைலயிேலா தாேன தி���வா�க�?... 
 
     அவ�கைள எதி� ெகா�ள ?மக� விைரகிறா�. 
 
     அவ�க� O�கி� 'ழா-களி� ேத� ெகா$" வரவி�ைல. ெவ&41 'ழா- கயி4 
எ�4 ெச�ற ேகால�திேலேய கா/சியளி1கிறா�க�. 
 
     "வனேதவி... நா�க� ஓ� அதிசய� பா��ேதா�..." 
 
     மீைச அ��பிவி/ட ?வ�, ஐ�பி�ன� ேபா/0�1'� சி4பி�ைள, ெர�கியி� 
மகளி� மக�, எ�ேலா�� ஒேர 'ரD�, "'திைர வ�தி�1',... 'திைர..!" எ�4 
ஆ��பாி1கிறா�க�. 
 
     இ�த வன�களி� 'திைர எ�ற பிராணி கிைடயா,. அவ�க� வ�� ேபா, Bட 
ேத�களி� காைளக� க/0 இ*�பதாகேவ ெசா�Dயி�1கிறா�க�. 
 
     "மி,ன�ாியி� இ��, வ�ததா?" 
 
     "இ�ைல வனேதவி! இ, ெவ�ைள1'திைர. ப6 மா/ைட, காைளைய விட� 
ெபாி6. ';சமாக... ெபாிய வா�..." எ�4 இர$" ைககைள நீ/0, நிமி��தி; 
ைசைகயாக@� ெசா�கிறா�க�. க*�தி� மணியார� ேபா/0�1கிறதா�. ஒ� ப/"� 
ேபா�ைவ ேபா��,, கா�களி� ெபா� மி�ன அ, நட�, வ�கிறதா�. 
 
     தைலைய அ�ப08� இ�ப08� ஆ/0 அ, வ�வைத; ேசாம� விவாி1கிறா�. 
 
     "எ�ேக வ�தி�1கிற,?" 
 
     "கிழ1ேக... ேவ��வன� தா$0 மைல ேபா� ேமடாக இ�1'ேம, அ�ேக தா� 
நா�க� பாைற�ேத� எ"1க� ேபாேனா�. அ�ேக ஆ&4� ப1க� �� தைரயி� அ, 
ேம-�, ெகா$0��த,. நா�க� கி/ட; ெச�4 ெதா/"� பா�1கலா� எ�4 
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ேபாேனாமா? அ, ஓ� உைத வி/ட,... யா�. இவ� தா�! பி�ேன ேபா-; 6கமாக 
உ/கா��தி/டா�..." எ�4 ?வைன1 கா/0; ேசாம� சிாி1கிறா�... 
 
     "இ�ைல வனேதவி. அ, எ�ைன விர/டவி�ைல. அ�ேக ஒ� 'ர�' வ�த,. 
அைத விர/0ய,. வனேதவி, அ�த1 'திைர, ராசா 2/"1 'திைரயா?" எ�4 ?வ� 
ேக/கிறா�. அவ� கலவரமைடகிறா�. 
----------- 

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�        21212121    
 
     ?மகF1' எ�ன ெச-வெத�4 �ாியவி�ைல. 
 
     "வா��க�. நா� ச�திய �னியிட� ேபா-; ெசா�ேவா�. அஜய�, விஜய�, 
நீல� எ�ேலா�� அ�'தா� ேபாயி�1கிறா�க�..." 
 
     அவ�க� ெச�கிறா�க�. வாைழ வன�தி� '41ேக நட�, ெச�கி�றன�. 
உ;சி1' வ�த பகலவ� ேம&ேக சா8� த�ண�. கானக�தி� ஆரவார�க� 
இனிைமயான சில ஓைசகF� அட�'� ேநர�. 
 
     ஆசிரம�தி� பி�ைளக� எ�ேலா�� இ�1கிறா�க�. ந�த�னி ம/"ேம 
அவ�கF1' ஏேதா ஓ� ஆ/ட� பயி&4வி�,1 ெகா$0�1கிறா�. மர�களி� 
ேமD��, பி�ைளக� பறைவ ேபா<�, வில�'க� ேபால@� ஓைச 
எ*��கிறா�க�. 
 
     எ�த� பறைவ எ�த மர�தி� இ��, ஓைச எ*��கிற, எ�4 கீழி�1'� பி�ைள 
ெசா�ல ேவ$"�. அவ� பா�ைவ மைற1க� ப/0�1கிற,. 
 
     ஒேர கால�தி�, ப�ேவ4 பறைவ1 'ர�க� ஒD1கி�றன. 
 
     ைபய� இ�'� அ�'� ஓ"கிறா�. அஜய� தா�. 
 
     இேதா நாகண வா-���... இேதா, நீலக$ட� பறைவ. 
 
     இேதா... இேதா இ,தா� ெச�ேபா�,... 
 
     "ஹி ஹி... ஹி... ஈ... ஈ..." எ�ற ஒD விசி�திரமாக1 ேக/கிற,. 
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     மகிழமர1 கிைளயி� அவ� பா�1கிறா�. விஜய�. 
 
     "இ, ஒ�4� பறைவ இ�ைல!" 
 
     "ெபா-... பற�ப, எ,@� பறைவ தாேன?" 
 
     "ஒ�,1 ெகா�ள �0யா,. ஈ... ஈ... எ�ற ஒD, 'திைர1 கைன��" எ�4 அஜய� 
க$ க/ைட அவி=�,� ேபா"கிறா�. 
 
     "'திைர பற1'ேமா?..." 
 
     "ஏ� பற1கா,? அ�த அ6வேமத1 'திைர பற�,தாேன ந� வன�,1' வ�, 
இற�கி இ�1கிற,?" 
 
     ?மக� அ"�த அ0ைய எ"�, ைவ1காம� மர�ேதா" சா-�, நி&கிறா�. 
 
     "'திைர பற�ப, எ�ப, �ரளி. அ�ப0ேய பற�தா<� ஈ... ஈ... எ�4 
கைன1கா,, வி� வி�ெர�4 ெபாிய சிற'கைள அ0�,1 ெகா$" நீ$ட ஒD 
எ*��மாக இ�1'�!" 
 
     "சாி அ�ப0ேய ைவ�,1 ெகா�ேவா�. அ, எ�ப0 ஆ4 தா$0, நம, 
வன�,1'� வ�த,?" 
 
     "நீ�தி வ�தி�1'�!..." 
 
     "அத� ேம<�ள ப/"� ேபா�ைவ, நைனயவி�ைல, கைலயவி�ைல, உட�� 
நைன�தி�1கவி�ைல..." 
 
     "Lாியனி� ஒளியி� ஈர� காணாம� ேபா'� எ�ப, Bடவா ெதாியா,?" 
 
     "அஜயா, விஜயா, அ�த� ப1க� இ��, ஓட�தி� ஏ&றி, இ�ேக ெகா$" 
வி/0�1கலா� இ�ைலயா?" எ�4 நீல� B4கிறா�. 
 
     "எத&' அ�ப0 விட ேவ$"�? யா� வி/0��பா�க�?" 
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     "மி,ன�ாி1க�பா� ராசா பைட வ�தி�1'தா�. ேந�ேத எ�க அ�ப� பா��,; 
ெசா�னா�. மி,ன�ாி ேபா-, ேதா� ெகா"�, வி/", ெபாிய பாைன வா�கி/" 
வர� ேபானா�. அ�ப 'திைர, யாைன, ெகா0, 'ைட, எ�லா� பா��தாரா�. 
ேகா/ைட1' ெவளிேய, ெபாிய மர�த0யி� Bைர க/0 அ�' ராசா இ��தாரா�!" 
 
     "மிதன�ாி1 ேகா/ைட1'� ேபாக அ�ேக இடேம இ�ைலயா�. 'ேதாைல எ�லா� 
ராசாவி� ஆF�கேள வா�கி/", த�க1கா6 '"�தா�களா�. எ�காயா ச$ைட 
ேபா/",. ேதாைல1 ெகா$" '"�திேர, பாைனயிேல B* ப$Kேவா�, �ளி1க 
ைவ�ேபா�. இ�த1 காசில எ�ன ப$ண? ேவதவதியி� ெகா$" 26'�J 
க�தினா�க..." 
 
     "ராச�னா த�க1 கா6�கதா சா��"வா�களா?" 
 
     ஒ� ெபா0�பய� ெம�4 'அ� அ�' எ�4 உ$பைத� ேபா� ேகD ெச-கிறா�. 
எ�ேலா�� அைதேய ெச-, சிாி1கிறா�க�. 
 
     "அ�பாடா..." எ�4 விஜய� வயி&ைற� தடவி ஏ�ப� வி"கிறா�. 
 
     அ�ேபா,தா� அவ� அ�' இ��பைத� பி�ைளக� பா�1கிறா�க�. 
 
     மர�களி� உ�ள பி�ைளக� அவைள வ�, L=கிறா�க�. "அ�மா...! நா�க� 
அ�த1 'திைரைய� பா�1க� ேபாகிேறா�! இேதா இ�த மாய� பா��, வி/டானா�. 
கைத கைதயாக; ெசா�கிறா�. ெவ$ைமயாக� பா� Gைர ேபா� இ�1கிறதா�. 
க4�� O1கா�. ப;ைச� பேசெல�4 ெமா�ைத ெமா�ைதயாக; சாணி 
ேபா"கிறதா�!" எ�4 விஜய� இ� ைககளா<� அத� அளைவ1 கா/ட 
ெகா�ெல�4 எ�ேலா�� சிாி1கிறா�க�. 
 
     "எ�ேக இ�1கிறதா�, அ,?" 
 
     "ேவ�� வன�, அ�கி� �� தைரயி� ேம-கிறதா�..." 
 
     "அத� பி� யா�� உாியவ�க� வரவி�ைலயா?" 
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     "யா�� இ�ைல வனேதவி. அவ�க� அ�த1 'திைரைய அத� கா� ேபான 
ேபா1கி� ேமய வி"வா�களா�. அ, தட�பதி�த இடெம�லா� அரச�1'; 
ெசா�தமா�?" 
 
     "அெத�ப0 நா� நட1'� இட�ைத அவ�க� ெசா�தமா1கி1 ெகா�ள �08�? 
நா� இ�ேக நடமா"கிேறா�; உண@ ேசகாி1கிேறா�; ப"�, உற�'கிேறா�. இ, 
வனேதவி1' உாிய இட�. அ�த வனேதவிதா� இவ�க� எ�4 எ�க� '0யி� 
எ�ேலா�� ெசா�கிறா�க�. நா� எ�ேலா�� வனேதவியி� பி�ைளக�. அவ�க� 
இ�' வ�தா� ந�ைம மகி=;சியாக இ�1க விடமா/டா�க�!" 
 
     "அெத�ப0 'திைரைய விர/0வி/" ஒ�4மறியாத ந� இட�ைத ராசா 
பறி�ப,?" 
 
     "ம�திர� ேபா/0�1கிறா�க� சடா �0 �னிவ�க�... ம�திர ச1தியி� ெந��� 
எாி8�; ெவ�ள� வ��; கா&4 அ01'�." 
 
     "...��ேன ச�?க� இற�த, நிைனவி�1கா?" எ�4 ?வ� ேக/கிறா�. 
 
     ச�?க� ெபய� ேக/ட,ேம அவ� ந"ந"�கி� ேபாகிறா�. 
 
     "அ�மா நா� எ�ேலா�� அ�ேக ேபா-� பா�1கிேறா�! ?வ�, கா/"கிறாயா?" 
விஜயJ1'�தா� ,�,���. 
 
     ந�த�னி ஒ&ைற யாழி� 6�தி இ�லாமேல வ�கிறா�. அ, ம@னமாக� 
ெதா�'கிற,. 
 
     பி�ைளக� அவைர; L=�, ெகா�கிறா�க�. 
 
     "'�6வாமி, யாக1'திைர வ�தி�1கிற,! நா�க� ேபா-� பா�1க ேவ$"�!" 
 
     "பா�1கலாேம? அைத; 6&றி நி�4 ெகா$" பா/"� பா"ேவா�. அ, வ�த 
வழிேய ேபாகிறதா எ�4 பா��ேபா�!" 
 
     இ, ந�ல �0வாக அவF1'� ேதா�4கிற,... 
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     பி�ைளக� Bறிய இட�ைத1 'றி�பாக ேநா1கி அவ�க� நட1கிறா�க�. 
அவ�கF1' ந�' பாிசயமான தாவர�க�; பறைவக�; சி4 வில�'க�; நீ� 
நிைலக�... 
 
     ேவ�� வன�தி� �திய சாண� இ�1கிற,. 
 
     "ஓ! இ�'தா� அ, வ�தி�1கிற,! இ, அத� சாண� தா�!" எ�4 அத� 
ேமேலறி1 'தி1கிறா� மாய�. 
 
     "இ�ைல... இ, ேபா�ற சாண� இ,வைரயி� இ�த1 கா/0� நா� 
பா��ததி�ைல..." எ�4 உட� வ�த இள� ெப$ '�பி B4கிறா�. 
 
     �&றைர ப6ைமயாக ஆ&41கைர வைர விாி�, கிட1கிற,. 
 
     ஆனா� அ�' எ�த1 'திைர8� ேமயவி�ைல. இவ�க� ஆ&41கைரயி� ஓர� 
அட��த ேகாைர� �&க�, �த�க� இைடயிெல�லா� 'திைர1காக� ேத"கிறா�க�. 
அ, ெத�படவி�ைல. கா/"� ப�றிக�, எ�ைமக�, மா�க� Bட� 
ெத�ப"கி�றன. ேத0 வ�த 'திைர இ�ைல. 
 
     "நா� அ�த1 'திைரைய� பி0�, அத� �,கி� ஏறி; சவாாி ெச-ய 
ஆைச�ப/ேட�..." 
 
     "அ, பி�ன�காலா� உைத1க �0யாதப0 நா�க� பி0�,1 ெகா�ேவா�!" 
 
     "இ�த1 கா/0� எ�தைனேயா மி�க�க� இ�1கி�றன. 'திைரக�... அ,@� 
ெவ�ைள1 'திைரக� ெத�படேவ இ�ைலேய?..." 
 
     "��ேப வ�, ராசாவி� ஆ/க� வைல ைவ�,� பி0�,� ேபாயி��பா�க�!" 
 
     "அ�த ெவ�ைள1 'திைர, Lாிய ராசாவி� ேதாி� ?/0ய 'திைர ேபா� 
இ��த,!" 
 
     ஆ&ேறாரமாக அவ�க� நட�, வ�கிறா�க�. மா,ல� 'ழDைச1க, நாத�னி 
ஒ&ைற நாைண மீ/ட அவ�க� 'திைரைய வரேவ&க; ெச�வ, ேபா� நட�பதாக 
அவF1'� ப"கிற,. 
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     "என1' அ�த1 'திைரயி� ஏறி இ�த� ?ம$டல� �*,� ஒ� 6&4 வர 
ேவ$"� எ�4 ேதா�4கிற,..." எ�4 விஜய� வழியி� ப/ட க��ப�த0கைள 
உைட�,1 ெகா$" B4கிறா�. 
 
     க���� ,$"க� க0ப"வ, ேபா�, 'திைர ப&றிய க&பைனகF� 
6ைவ1க�ப"கி�றன. "ஒ� கா� மாய� ெசா�னா& ேபா� அ, பற�, அ1கைர 
ேபா-வி/0�1'�!" 
 
     "அெத�லாமி�ைல, இவ�க� அ�ப0ேய T�கி, கன@ க$0��பா�க�. 'திைர 
,ர�தி வ�வதாக நிைன�,� ேதென"1காம� ஓ0 வ�தி��பா�க�!" 
 
     "இ�ைல அஜயா? நா�க� இர$" க$களா<� பா��ேதா�! அ, உைத�ததி� 
என1'� பா��, காய�ைத!" 
 
     "ஒ� கா� இ�ேக வரேவ&� இ�1கா, எ�4 ஆ&றி� ேம� பற�, அ, 
மி,ன�ாி� ப1க� ேபாயி�1'�!" 
 
     "அ�ேக தமனகேனா, சரபேனா உ�ேள விடாம� ேகா/ைட1 கத@கைள 
அைட�தி��பா�க�. அ, அEவள@ உயர1 ேகா/ைட; 6வ� ேம� பற1க 
�08மா?... அ�ப0 உ�ேள ேபானா�, ேதவைத1'� பDயா'�!" ந�த�னி ஒ&ைற 
நா$ அதி��ப0 மீ/"கிறா�. 
 
     "பி�ைளகேள, இ�த1 'திைர� ேப;ைச வி/" இ�ேபா, எ�ேலா�� பா01 
ெகா$ேட ந� இ��பிட� ேபாகலா�! இ�த1 கா/"1' எ�தைனேயா ேப� நம1' 
ந$ப�களாக வ�கிறா�க�. அ�ப0 அ,@� வ�, வி/"� ேபாக/"ேம?... 
பா"�க�..." அவ� ஒ&ைற நாைண மீ/"கிறா�. 
 
     "வனேதவி ெப&ற ைம�த�க� யா�... 
     அவ� ம0யி� நா�க� வா=கி�ேறா�" 
 
     ஏ&ற�� இற1க�மாக1 'ர�க� ஒD1கி�றன. 
 
     "தன தானிய�க� அவ� த�வா�! 
     தளரா உைழ�ைப யா� த�ேவா�! 
     அ�திர சா�திர� அறி�தா<�, 
     ஆ�1'� தீ��க� ெச-ேயா� யா�! 
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     ேகா�திர 'ல�க� எம1கி�ைல. 
     'ண ேதவி ெப&ற ைம�த�க� யா�..." 
 
     மன61' இதமாக இ�1கிற,. தி��பி� தி��பி� பா01 ெகா$ேட அவ�க� 
த�க� இ��பிட�,1' வ�கிறா�க�. 
 
     அ�ேக இ<�ைப மர�தி� அ0யி�... ெவ$ைமயாக, ப6ேவா? கா�யாயனி� 
ப6@1' இ�ப0 வாD�ைல. 
 
     அஜயJ� விஜயJ� பி�ைளகF� B;ச� ேபா/" ஆரவார� ெச-கிறா�க�... 
 
     "அேதா... ந� '0<1'� ப1க�தி�, 'திைர, ந�ைம� ேத0 வ�தி�1கிற,. நா� 
அைத� ேத0� ேபாயி�1கிேறா�!" 
 
     ஆ01 ெகா$"� பா01 ெகா$"� அ;ச� மற�, அஜய� ஓ"கிறா�. 
 
     விஜய� அவைன ��தி1 ெகா$" அத� �,கி� ைக ைவ1கிறா�. 
 
     அ, உடைல ஒ� '<1'1 '<1'கிற,. வ$ண� ப/"�,$" ேபா��,, 
ேதா� வாரா� பிணி�தி�1'� �,' வானவி�D� ஏ* நிற�க� ெகா$டா& 
ேபா�4 க$கைள1 கவ�வ,ட�, 'அ�ேக வ�, ெதாடாதீ�க�, நா� எ/0 
உைத�ேப�' எ�4 அ;64�,வ, ேபா<� இ�1கிற,. 
 
     இவ�க� பி�ேன நகர, ?மக� எ;சாி1ைக ெச-கிறா�. 
 
     "பி�ைளகேள, நீ�க� யா�� அ�கிேல ேபாகாதீ�க�. ச�திய �னிவ� 
ேயாசைனயி�ப0 நா� நட�ேபா�..." 
 
     "'�சாமி ODைக ேத0 மைல�ப1க� ேபானா�. ந�தியி� 'ழ�ைத1' இர$" 
கா�கF� பி�னினா& ேபா� நி&க �0யவி�ைல. அத&காக ஒ� ODைக ெகா$" 
வர; ெச�4 நா�' நா/களாகி�றன. Bடேவ சி�கJ� ேபாயி�1கிறா�..." எ�4 
அவ� ெச-தி ெதாிவி1கிறா�. 
 
     இவ�க� பா��,1 ெகா$0�1'� ேபாேத, 'திைர ெபா�மி�ன, பி� 
கா�களா� ?மிைய; சீ-1கிற,. 
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     "'ள��1'� ?$ க/0யி�1கிறா�களா?" விஜய� ேக/கிறா�. 
 
     "அறிேய�, 'ழ�தா-... நீ அ�கி� ேபாகாேத!" 
 
     "இைத நம1ேக ைவ�,1 ெகா$டா� எ�ன?... இ�ேபா, Bட இத� �,கி� 
நா� தாவி ஏறி அம��, வி"ேவ�..." 
 
     அவ� இள�க�தி� ஆவ� மி�Jகிற,. 
 
     "'ழ�ைதகேள, இ, யாக1 'திைர. இைத ஏவியவ�க� எ�ேகJ� மைற�, 
இ��பா�க�. அவ�களா� நம1' 2ணான ச�கட� உ$டா'�. இைத ெம�ள 
அ�பா� ,ர�தி வி"ேவா�. நீ�க�... ஒ� Bைடயி� தானியேமா, ��ேலா 
கா/"�க�. அ, அ�த� ப1க� நக��..." எ�4 அ�ேபா, ெம�ல ெபாிய�ைன 
வ�கிறா�. 
 
     "நீ�க� எ�ேலா�� எத&' இ�ப0 அைத; L=�, ஆரவார� ெச-கிறீ�க�? 
இ��, வி/"� ேபாக/"�! க$ண�மா, ெபா*, சா-�, அ�தி ேவைளயாகிற,. 
அவரவ� 2$ விவாத� ெச-யாம� உ�க� கடைமகைள; ெச-8�க�. அ�தி 
வ�தன� ெச-, வி/", இ��பைத உ$", உற�'�� உ/கா��, ேயாசைன 
ெச-8�க�... ேபா�க�!" 
 
     அவ� 'ர<1' அைனவ�� க/"�ப/டா<�, அஜய� ம/"� அ�ைனயி� 
காேதா", "அத&' அைட1கல� எ�4 ெபாிய�ைன ஏ� ெசா�னா�? அைத யா� 
ெகா�ல வ�தா�க�?" எ�4 வின@கிறா�. 
 
     "ேமதாவி அ$ணா, மி,ன�ாி1காாியி� ேகாப�,1'� த�பி இ�ேக 
வ�தி�1கிற,! �ாிகிறதா? இைத எ�த ேதச�, ம�ன� ஏவி வி/0��தா<�, 
அவ�க� எEவள@ பரா1கிரமசாDகளானா<�, மி,ன�ாி எ�ேபா,� தைல 
வண�கா,. அவ�க� 6த�திரமானவ�க�; ந$ப�1' ந$ப�க�!" 
 
     விஜய� இEவா4 B4வ, அவF1' ஆ4தலாக இ�1கிற,. 
---------- 

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�        22222222    
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     ?மக� காைலயி� வழ1க� ேபா� �&ற� '0� 6�த� ெச-,வி/"1 காைல 
வ�தன� ெச-ய; ெச�றி�1'� பி�ைளகைள எ$ணியவா4, தயி� கைட�, 
ெகா$0�1கிறா�. மர�தி� கைட�த அ�த ம�,, அழகாக1 'ழி�,� நிமி��,� 
வைரகைள உைடயதாக@�, எ/" Oைலகைள உைடயதாக@� இ�1கிற,. 
மி,ன�ாி1 கைலஞ�க�, இ�தைகய சாதன�கைள எ�ப0 உ�வா1'கிறா�க�? 
இ�மாதிாியான ெபா�/கைள ந�த�னி அவF1' வா�கி வ�, த�கிறா�. அ�ைம 
மகF1'; சீதன�... ஒ� கா�... அவ�... ஒ� கால�தி� அப6ர� எ*�பி இ��பாேரா? 
ெநN6 உ4�,கிற,. இ�ைல. அப6ர� இைழ�த நாைண நீ1கி, ேவ4 நா$ 
ேபா/" என1', இ�த 6ர� எ*�ப உயி��பி;ைச அளி�தவ� '�6வாமி... இ�ப0 
ஒ� நா� ேப;6 வா1கி� வ�த, ெச-தி. ேந�;ைச1 கடJ1', மகைன� பD 
ெகா"1க இ��த ேபா, ச�திய� மீ/", பாலகைன� தம1'ாியவனா1கி1 
ெகா$டாரா�. காைல நிழ� நீ$" வி*கிற,. 
 
     "மகேள! ெவ$ெண- திர$" வி/டேத! இ�ன�� எ�ன ேயாசைன?" ச�திய 
�னிவ�� ந�த6வாமி8� தா�. 
 
     அவ� உடேன எ*�, ைக க*வி1 ெகா$" அவ�க� �� பணி�, ஆசி 
ேகா�கிறா�. 
 
     "எ*�தி� மகேள, உன1' ம�கள� உ$டா'�. இ�த வன� �னிதமான,..." 
இ�1ைக� பா- விாி1கிறா�. உ�ேள Oதா/0 இ�1கிறா�. 
 
     "பா��தீ�களா? 'திைரைய இ�' அJ�பி ேம<� பத� பா�1கிறா�க�, இ, 
நியாயமா? நீ�க� த�ம� ெதாி�தவ�க�... ெசா�<�க�?" அவ� �ைறயி"� 'ர� 
ைந�, ேபாகிற,. 
 
     "வ��தாதீ�க� தாேய! எ�ப0� பா��தா<� த�ம� ந� ப1கD� இ�1கிற,..." 
 
     "எ�ன த�மேமா? இ�த� பி�ைளக�, விவர� �ாியாத �ர/"� தன�,ட� 
விைளயாட� �ற�ப/டா& ேபா� 'திைர8ட� ேபாகிறா�க�. அ;சமாக இ�1கிற, 
6வாமி! விஜய� அ�த1 'திைர மீ, ஏறி1 ெகா$" உலைக வல� வ�கிேற� 
எ�கிறா�. அஜய� அைத ஒ� ,�� ெகா$" மர�தி� க/", யா�� ெகா$" 
ேபாக1 Bடா, எ�4 பா,கா1கிறா�. ந� பி�ைளக� கபட&றவ�க�. வி��ப� 
ேபா� கானக �*வ,� திாிவா�க�. மி,ன�ாிேயா"� நம1'� பைக எ,@� 
இ�ைல. ச�?கJ1'� பிற' இ�தைன நா/களி� நம1' அ�த 
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ேகா�திர1கார�கFடJ� ேமாத� இ�ைல. இ�ேபா,, இ�த1 'திைரயினா� 
விபாீத� வ�ேமா எ�4 அN6கிேற� 6வாமி!" 
 
     "வரா,, ந� எ$ண�களி� கள�க� இ�ைல..." 
 
     "ெவ4� 'திைர ம/"� வ�தி�1'மா? பி�ேன ஒ� பைட வ�தி�1'ேம?" 
 
     "ஆ� மகேள, ேகாசல ம�ன� ச1கரவ��தியாக ேவ$"ேம? பைடக� 
நா<ப1க�களி<� இ�1'�. 'திைரைய ஆ4 தா$0 எவ� அJ�பி இ��பா�க�? 
ஒ�4 ம/"� நி;சய�. ந� பி�ைளக� எ� ஆைணைய மீறி வி� அ�� எ"1க 
மா/டா�க�. ஆனா�, மி,ன�ாி1கார�க�, இ�த� ?;சி1 கா/" ேவட�கFட� 
ேச��ப0, ஏேதJ� நிக=�தா�... அ�ப0 நிகழ1Bடா, எ�4 அN6கிேற�. 
ஏெனனி�, இவ�கF� ந;61ெகா/ைட - நரமாமிச பர�பைரயி� வ�தவ�க�. வழி 
தி���வத&'� பல ஆ$"க� ஆ'�. ஆனா�, ச�திய�திD��, அச�திய�,1' 
ஒ� ெநா0யி� ெச�4 விட �08�!... எத&'� நீ கவைல�படாம�, கல1க� 
இ�லாம� இ��பா-. நா� அ1கைர ெச�4, யாக1 'திைர8ட� யா� 
வ�தி�1கிறா�க�, யாக�, யா� எ�ேக ெச-கிறா�க� எ�பன ேபா�ற விாிவான 
தகவ�கைள� ெப&4 வ�கிேற�..." 
 
     அவ� விைட ெப&4; ெச�கிறா� எ�றா<� ?மகF1' அைமதி Bடவி�ைல. 
 
     "க$ண�மா." 
 
     �தியவளி� 'ர� ந"�'கிற,. 
 
     ?மக� விைர�, அவ� ப1க� ெச�4 அ��ட� அைண1கிறா�. 
 
     "உன1' ஏன�மா இ�தைன; ேசாதைனக�? ஆ4 தா$0 அ6வேமத1 
'திைரைய அJ�பலாமா? உ�னிடமி��, பி�ைளகைள1 கவ��, ெச�ல இ, ஒ� 
த�திரமா? 'ழ�தா-, உ� பி�ைளக� இளவர6� ப/ட� L/01 ெகா$" 
அரசாF� ேப4 ெபற ேவ$டாமா? தவைற உண��, உ�ைன8� அைழ�,; 
ெச�வா�கேளா?" 
 
     ?மகF1' இதய� ெவ0�, வி"� ேபா� கன1கிற,. 
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     "தாேய, அ�ப0யானா� யாக�,1'� ெபா& பிரதிைம ெச-, ைவ�பா�களா?" 
 
     தா- வி1கி�,� ேபானா& ேபா� அம��தி�1கிறா�. 
 
     "ெபா& பிரதிைமயி� ைகயி� ��ைல1 ெகா"�தா� அ, ெப&41 ெகா�Fேமா? 
இவ�கF1' உயிாி�லாத ெபா�ைம ேபா,�... இ�ப0 ஓ� அநீதி, ெப$K1' 
நட1'மா? இவ� ச1கரவ��தி, 'ல '�1க�, அைம;ச� பிரதானிக�, ெப$ 
ம1க�... யா�1'ேம இைத1 ேக/க நாவி�ைலயா? ஒ� தா- வயி&றி� அவ� 
சைதயி� ஊறி, அவ� நிண� '0�,, உ�வானவ�க� தாேம அ�தைன ஆ$கF�? 
அவ�க� வி�ைத ஏ�த@� ஒ� ெப$தாேன ேவ$0 இ�1கிற,? அ�ேபா, த�க� 
பிரதிைம உயி�ட� ேவ$"�! இெத�லா� எ�ன யாக�? உயிாி�லா யாக�! 
ப6ைவ 'திைரைய1 ெகா�<� யாக�! த�மமா இ,...?..." 
 
     ?மக� இ�த; Lனியமான நிைலயி� இ��, வி"ப"பவ� ேபா�, பி�ைளகைள� 
ேத0; ெச�கிறா�. அ�ேபா,தா� அ�4 தானிய அ4வைட நா� எ�4 Bறிய, 
நிைன@1' வ�கிற,. பி�ைளக� விைள நில�தி� கதி�க� ெகா-கிறா�க�. 
அஜயJ� விஜயJ� அ�த1 B/ட�தி� தனியாக� ெதாிகிறா�க�. உைழ�பினா� 
ேமனி க4�தா<�, Bாிய நாசி8�, உயர�� அவ�க� வி�தியாசமானவ�க� எ�4 
ேதா&ற� வி�Fகிற,. 
 
     ஆனா� இவ�க� ஆ01ெகா$"� பா01 ெகா$"� அ4�த கதி�கைள ஒ� �ற� 
அ"1'கிறா�க�. ��D8�, க@�தி8� ெபாியவ�களாக நி�4 கதி�களி� இ��, 
சிவ�த மணிக� ேபா�ற தானிய�கைள� த/"கிறா�க�. 
 
     பி�ைளக� ைகயி� அ�ளி இ�த� ப;ைச� தானிய�ைத வாயி� ேபா/" ெம�4 
ெகா$ேட பா� வழி8� கைடவா-கFட� உைழ�பி� பயைன, எ"1கிறா�க�. 
ேமேல பறைவ1 B/ட� என1' உன1' எ�4 B;ச� ேபா"கி�றன. 
 
     ��D ஒ� ைவ1ேகா� பிாிைய ஆ/0 விர/"கிறா�. 
 
     "இத இ�ப எ�லா�ைத8மா எ"�ேபா�? நீ�க தி�ன மி;ச�தா�. எ�கF1' இ, 
'"1கேல�னா, உ�கைளேய �0�ேபா�. ஓ0� ேபா�க!" எ�4 அவ&4ட� 
ேப6கிறா�. 
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     "வனேதவி... வா�க. இ�ைன1', இெத�லா� ெகா$" ேபா/0/", நாைள1'� 
ெபா�க�... எ�க �&ற�தி�, எ�லா�� ச�ேதாசமா ?மி1'� பைட;சி, 
வி��தா"ேவா�..." 
 
     ?மக� 6&4 �&4� பா�1கிறா�. 
 
     "'திைர எ�ேக?... மா"க� ேம8� இட�களி� இ�1'ேமா?" 
 
     "மா"க� இ�ேக இ�ைல. இ��தா� எ�லா� தானிய�ைத8� தி�4 ேபா"�. 
அ�ேக விர/0 வி/0�1கிேறா�. 'திைரைய, ேதா��� ப1க� க/0� ேபா/", 
காவ� இ�1கிறா�க. யாேரா ெசா�னா�களா�, ராசா வ�தி�1கிறா�. �0;சி/"� 
ேபாவா�க�J. ந�ம இட�,ல அ, வ�தி�1'. @டறதி�ைல�J ெசா�D, அ�த� 
ப1க�,� பி�ைள�க �0;சி1 க/0� ேபா/0�1கா�களா�..." 
 
     "யா� அ�ப0; ெச-த,? 2$ வ��? ந�த6வாமி இ�ைலயா?" 
 
     "அவ�க இ�1கா�க. இ�த� ?வ�, 'ழZ,� மா,ல� எ�லா� அ�ேக தா� 
இ�1கிறா�க..." 
 
     "அஜயா, விஜயா, எ�ேலா�� ேபா- 'திைரைய அவி=�, வி"�க�. அ, எ�ேக 
ேவ$"மானா<� ேபாக/"�! நம1ெகத&'?" அஜயJ� விஜயJ� ேமனியி� 
ப0�த கதி�கைள, ெதா�,� ைவ1ேகா� ,க�கைள� த/01 ெகா�கிறா�க�. 
வா,ைம நிற ேமனி க4�, மி�Jகிற,. அஜயJ1' விஜய� சிறி, '/ைட. �க 
வ0வ� ஒேர மாதிாி; அவ� நாயகைன நிைன@ப"�,� விழிக�; �கவா-; கா,க�... 
 
     ெநNைச யாேரா �41கி� பிழிவ, ேபா� ேதா�4கிற,. ஆனா�, பி�ைளகேள, 
நீ�க� உய��த வா=கிறீ�க�; பிற� உைழ�பி� ஆ/சி �ாியவி�ைல! 
 
     "அ�மா! ந�த 6வாமிேய எ�கைள இ�ேக அJ�பி ைவ�தா�. அரச'மார� யாேரா 
வ�தி��பதாக; ெச-தி வ�ததா�. அவ�க� வ�தா� க/0� ேபா/ட 'திைரைய 
அவ�களிட� ஒ�பைட1க ேவ$"� எ�4 அவ� அ�ேகேய காவ� இ�1கிறா�. 
மா,ல� 'ழZத, அ, 6கமாக� பா/"1 ேக/"1 ெகா$" அைச ேபா/"1 
ெகா$0��த,..." 
 
     "யாாிட�� வி� அ�� இ�ைலேய?" 
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     "நா�க� '�6வாமி ெசா�லாம� ெதா"ேவாமா?" 
 
     அ�ேபா,, ச�ெகாD ெசவிகளி� வி*கிற,; பைறேயாைச ேக/கிற,. எ�ேலா�� 
நிமி��, பா�1கிறா�க�. 
 
     "ராசா... பி�ைள�களா! தானிய�ைத1 Bைடயி� அ�F�க!" எ�ேலா�� 
விைரவாக1 Bைடகளி� அ�Fகிறா�க�. தானிய� உதி�1காத கதி�கைள1 
க/"கிறா�க�. ஏேதா ஓ� அபாய� ந� உைழ��� பறி ேபா'� வைகயி� வ�, 
வி"ேமா எ�4 அN6கிறா�க�. 
 
     ?மகF�, த�க� த/"களி�, அ�ப��, பால�ன�� ேவ4 பணியார�கF� 
அ"1கிய கா/சிைய நிைன1கிறா�. இ�ப0 உைழ�,, அ�த விைளைவ� தாேன 
ேம� வ�1க� ஒ� ,�ப�� அறியாம� உ$Kகிற,! ேதனீ1 ெகா/ட�கF1'� 
த�பி� ேத� ேசகாி�த�; கா" காடாக; ெச�4 ப/"1B" ேசகாி�த�... 
 
     இைவ எ,@� அறியாத அறிவிDக�, அ6வேமத� ெச-கிறா�க�! இ�த இட�தி� 
ஓ� அ�� விழ1Bடா,. வி*�தா� வன� ப&றி எாி8�! �&ற� �*,மாக� தானிய1 
கதி�க� அைட�, வி"கி�றன. 
 
     அவ�க� நீரா0 வ�� ேபா, B= சி�தமா1கி, கனிகFடJ� ேதJடJ� 
ைவ1கிறா�. ேவட�'0யி� இ��, அவி�த உண@� வ�கிற,. "ந�த6வாமி, ?வ�, 
மா,ல� எ�ேலா�1'� யா� உண@ ெகா"�பா�க�?" 
 
     விஜயனி� உ;சி ேமா��, ெந&றியி� ��த� ைவ1கிறா� அ�ைன. 
 
     "ந�த6வாமி1', யாவாD ஆசிரம�,� ெப$கF� ஆ$கF� எ�லா� 
ெகா"�பா�க�. கவைல�படாதீ�க�!" 
 
     "?மியி� எ�லா� தானிய�கF� ஒ/ட எ"1கவி�ைல. ஒ/ட எ"�தா� இர$" 
Bைட இ�1'�. ந�லா தீ/0� �ைட�,, இ0;சி மாவா1கி, B* கிளறி1 ெகாNச� 
ெவ�ல1க/0 க0;சி/டா..." நா1ைக ச��1 ெகா/"கிற, வ�ணி. 
 
     "ஒ� பாைன B* ப�தா,!" 
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     "��ெப�லா� இ�த1 Bேழ ெதாியா,. நா� சி�ன���ளயா இ�1ைகயி�, 
�ைகயி� க/0� ேபா/ட இைற;சிதா. க0;சி இ*�, தி�Jவ�..." 
 
     "வனேதவி, யாக1 'திைர�னா எ�ன அ,? ெவ�ைளயாக இ��தா யாக1 
'திைரயா?" 
 
     "என1'� ெதாியா,, ��D அ1கா!" 
 
     "வனேதவி1'� ெதாியாத, இ�1'மா? ெபாிய�மா, நீ�க ெசா�<�க�!" 
 
     "அ, வ�ற எடெம�லா� ராசா1' ெசா�த�J அ��த�. �த�ல ந;61ெகா/ட 
அ�� தயாரா வ;சி1'�க!" எ�4 ெபாிய�ைம க0�,� ,���ேபா, தி1ெக�4 
?மக� '<�'கிறா�. 
 
     "அ-ேயா, அெத�லா� வாணா�மா! நாம 'திைரய அ@�,வி/டா� �0;சி/"� 
ேபாறா�க. அ, எ�னேமா வழி தவறி வ�தி/ட,..." 
 
     உைழ�பி� அய�வி� அவ�க� ப"�த@ட� உற�கி� ேபாகிறா�க�. ேவட�'0� 
பி�ைளக� ச&4 எ/0 உ�ள த�க� இ��பிட�கF1'; ெச�4 வி/டன�. ��D 
இ�ேக தா� �&ற�தி� உற�'கிறா�. ப61க� ெகா/0<1'� தி��பி� ப"�, 
வி/டன. உற�காத இர$ேட உயி�க�... அவF� அ�ைன8ேம... அவ�கF1'� 
ேபசி1 ெகா�ள நிைறய இ�1கி�றன. ஆனா� ேப;6 எழவி�ைல. 
 
     ஒ� சி4 அக� விள1' '0D� மாட�தி� எாிகிற,. கீேழ Oதா/0 க�ைண 
ேபா� '�தி1 ெகா$" இ�1கிறா�க�. அ�கி� வனேதவி, ஒ� �� ெம�ைத 
விாி�பி� ப"�தி�1கிறா�. உற1க� பி01கவி�ைல. கட�த கால�,1 கா/சிக�... 
பட� படமாக அவி=கி�றன. அவ�திகா, ேத� கிள��� சமய�தி� ெப/0ைய� T1கி 
வ�த,�, அ�ப0ேய பா�ைவயி� இ��, மைற�த,�... "அ0, சாமளி, ஏேதJ� ந�ல 
ப$ பா" எ�றா� ,1க� இைச1கிறாேய?" எ�4 க0�த கா/சி... "அ�மா, இ,, 
இைளயராணி மாதா அJ�பிய பான�, ப�கினா� 6கமாக உற1க� வ��..." ெபா& 
கி$ண�தி� வ�த அ�த� பான�... 
 
     "மகேள, இ�த ேநர�தி� நீ ,��றலாமா? நீ ப/டெத�லா� கன@ எ�4 
மற�,வி"! இனி அெத�லாமி�ைல..." எ�4 இத� Bறிய ராணி மாதா... 
 
     இவ�கெள�ேலா�1'� அவ� நிைலைம ெதாி8மா? 
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     அ�த��ர� எ�ற க/ைட மீறி1 ெகா$" ஒ�வ�� ெவளியி� வர �0யாதா?... 
ஆ&41கைர ேவட� '0யி��பி� ஒ� நா� உற�கினாேள?... 
 
     "ெச$பக மல� அல�கார� ேவ$டா�! ம�ன� கா�தி��பா�. ேநர� ஆகிற,!..." 
 
     ,$" ,$டா-1 கா/சிக�... ேப;ெசாDக�... வழ1கமான ப�ளி எ*��� 
பா/ெடாDக�... அர$மைனயி� அல�கார�திைரக�, பளபள��க�, எ�லாேம 
ஒ�4மி�லாத ெபா-யாக விள1கமாகிவி/டன. 
 
     அவைள� ேபா� 'ல� ேகா�திர� அறியாத ெப$K1' மகாராணி 
மாியாைதயா? 
 
     அ0 வயிேறா" ப&றி எாிகிற,. 
 
     எ*�, ெச�4, '0<1'�, ம$ '"ைவயி� இ��, நீ� சாி�,� ப�'கிறா�. 
�&ற�தி� இ��, பா�1ைகயி� வானி� வாாி இைற�தா& ேபா� தாரைகக� 
மி�Jகி�றன. கானகேம அைமதியி� உற�'கிற,. 
 
     மீ$"� ப"�,� �ர$" எ�ேபா, உற1க� வ�த, எ�4 ெதாியவி�ைல. 
அைமதிைய� பிள�, ெகா$" ஓ� அலற� ஒD ேக/கிற,. அவ� தி"1கி/"1 
'<�'கிறா�. '0D� ப1க� ஓ� ஓநா-, வாயி� எைதேயா கEவி1 ெகா$" 
ெச�கிற,. அ, மாேனா, ஆேடா, ப6வி� ப'திேயா எ�4 இர�த� உைறய 
நி&கிறா�. மயி� B/ட� B/டமாக� பற�, ஓல� இ"கிற,. மயி� அக@�; அத� 
ஓலமா இ,? கானகேம '<�'வ, ேபா� இ�த ஓல� ெநNைச� பிள1கிற,. ஓநா-, 
மயிைலயா கEவி; ெச�ற,? ஓநா-... ச�?க� ஓநா-1 '/01'� பா� ெகா"�, 
வள��தா�. ச�?க�... அவF1' அ0 வயி&றி� இ��, ேசாக� கிள��, வ�கிற,. 
"அ�மா..." எ�4 ,யர� ெவ01க1 கத4கிறா�. ஆனா� எ�ன ச�கட�? 'ரேல 
வரவி�ைலேய?... 
 
     ஓ... இ,தா� மரண�தி� பி0ேயா?... எ�ைன வி/" வி"... நாேன உ� ம0யி� 
அைமதி அைடகிேற� தாேய... 
 
     "க$ண�மா... க$ண�மா!..." 
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     அ�ைனயி� ைக அவ� �க�தி� ப0கிற,. "மகேள, ெக/ட கன@ க$டாயா?" 
 
     "�ர$" �ர$" ,0�தாேய!... நீ எைதேயா நிைன�, அ;ச� ெகா$0�1கிறா-. 
ந�த6வாமி8�, ச�திய �னிவ�� இ�1ைகயி� ஒ� ,�ப�� வரா,. கிழ1' 
ெவF�, வி/ட,. எ*�தி� 'ழ�தா-?..." 
 
     அவ� 'ளி��த நீாி� �க�ைத1 க*வி1 ெகா�கிறா�. பி�ைளக� எ*�, 
காைல1கட� கழி1க; ெச�4 வி/டன�. ��D �&ற� ெப�1கி; 6�த� ெச-கிறா�. 
 
     இவளா� ஓநா- வாயி� நிண� கEவி; ெச�ற கா/சிைய மற1க �0யவி�ைல. 
 
     "தாேய என1' ந�த �னிவாி� அ�ேக ெச�4 ஆசி ெபற� ேதா�4கிற,..." 
 
     "ேபாகலா�. ��Dையேயா வ�ணிையேயா அைழ�,; ெச�. அவேன வ�வா�, 
மகேள எ�4 அைழ�,1 ெகா$". நீரா0, கிழ1ேக உதி�தவைன� ெதா*, வ��� 
பி�ைளக� வ�, வி"வா�க�. வ�ணிேயா, ��Dேயா உண@ ப1'வ� ெச-ய/"�. 
நீ அைமதியாக இ�, 'ழ�தா-..." 
 
     அவ� எ*�, நீ�1கைர1'; ெச�கிறா�. நீரா0 வானவனி� ெகாைடைய 
எ$ணி நீைர �க��, ஊ&4� ேபா,, அவ� �க�தி� அவ� கதி�க� வி*�, ஆசி 
B4கி�றன. தடாக�தி� மல��தி�1'� மல�கைள� பறி1க அவF1' மனமி�ைல. 
"வானவJ1' நீ�கேள காணி1ைக! மகி*�க�! நா� ெகா-ய மா/ேட�!" எ�4 
உைரயா"வ, ேபா� மனைத இேலசா1கி1 ெகா�கிறா�. ��,யி� ெப&4 ஈர 
ஆைட8ட� அவ� தி��பி வ�ைகயி�... அவ�க� �&ற�தி� அ�த யாக1 'திைர 
நி&கிற,. அஜய�, விஜய�, மா,ல�, ?வ�, நீல�, எ�ேலா�� ஆரவார� 
ெச-கி�றன�. 'திைர சத�ைக '<�க� தைல அைச1கிற,. ,�� ஒ�4� 
இைண�தி�1கவி�ைல. 
 
     "அ�மா! பா��க�! 'திைர தானாக இ�' வ�,வி/ட,! அதிகாைலயிேலேய 
�ற�ப/" ந� �&ற�,1' வ�தி�1கிற,! O�த�ைமேய, வ�, பா��! 'திைர... 
Lாியனா� ேத�1 'திைரகளி� ஒ�4 ந� �&ற�,1' இற�கி வ�தி�1கிற,! ந� 
வி��தின� இ�4 இவ�. �திய தானிய� ைவ�ேபாமா?" 
 
     அஜய� �த� நா� ேசகாி�த தானிய மணிகைள ஒ� O�கி&ற/0� ேபா/" 
ைவ1கிறா�. 
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     "உம1' �ைற ெதாியவி�ைல! வி��தின�1', �தD� கா� க*வ நீ� த�, 
உபசார� ெச-ய ேவ$டாமா?..." எ�4 விஜய�, நீ� �க��, வ�, அத� 
கா�களி� விட� ேபாகிறா�. 
 
     "'திைரயாேர, 'திைரயாேர வா��! எ�க� வி��ேதா�பைல ஏ&4 மகிழ வா��!" 
 
     இவ� பா"� ேபா, அ, கா�கைள� T1கி உத4கிற,. 
 
     விஜய� பி� வா�'கிறா�. 
 
     "அ, ெபா�லாத 'திைர; உைத�தா� ேபா- வி*வா-! கவன�!" எ�4 நீல� 
எ;சாி1கிறா�. 
 
     தானிய�ைத; 6ைவ�,� தி�Jகிற,. அ�ேகேய அ, சாண�� ேபா"கிற,. 
 
     கல�கி� ேபாயி�1'� ?மக�, ேவ4 ஆைட மா&றி1 ெகா$" '0D� பி��ற� 
நட�, ெச�கிறா�. ந�த�னியி� 6�திேயாைச ேக/கிற,. அவைர� ெதாட��, 
தாவர� ப6ைமகளினிைடேய, அர$மைன1 காவலாி� பாைகக� ெதாிகி�றன. 
வி�<� அ��� தா�கிய ேதா�க� அவ� 'ைல ந"�க; ெச-கி�றன. 
 
     பி�ேன... ஒ� பாலக�... அஜயைன8� விஜயைன8� ேபா�ற வயதின�... 
வ�கிறா�. 
 
     ப/டாைட, ��,;சர�க� விள�'� ேமல�கி; ெசவிகளி� '$டல�க�. 
க&ைறயான �0 பளபள�,� பிடாியி� �ரள, ��, மணிக� ெதா�'� பாைக; 
அவF1' மயி�1B;ெசறிகிற,. 
 
     இவ� யா�? ஊ�மி8� அ�ேபா, க�@&றி��தா�. அவ� மகேனா? அ�த� 
பாலகைன ஆர�த*வி மகி*� கிள�;சியி� �� வ�கிறா�. 
 
     "ைம�தா! வா�பா, நீ எ�த நா/ைட; ேச��த அரசிள� 'மர�?" எ�4 
வின@கிறா�. 
 
     ந�த�னி1' க$ணீ� வழிகிற,. 
 
     ைபய� தய�கி ஒ,�கி நி&கிறா�. 
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     "இவF� உ� அ�ைனைய� ேபா�... வனேதவி அ�ைன!... வனேதவி, 
'திைரைய� ேத0 வ�தி�1கிறா�க�..." 
 
     "அ�ப0யா? அ, இ�ேக தா� �&ற�தி� வ�, நி&கிற,. உ�க� 'திைரயா? 
இ�த வி� அ�ெப�லா� எத&'? அ, சா,வாக நி&கிற,. யா�� க/0� 
ேபாடவி�ைல. அைழ�,; ெச�<�க�!" 
 
     வானவJ1' ந�றி ெச<�,பவளாக அரச'மாரைன அவ� �&ற�,1' 
அைழ�, வ�கிறா�. 
----------- 

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�        23232323    
 
     "க$ண�மா!..." எ�4 '0<1'� இ��, ைந�த 'ர� வ�கிற,. 
ைந�தி��தா<�, அதி� ஒ� தீ�மான� ஒD�பைத� ?மக� உண�கிறா�. உடேன 
உ�ேள ெச�கிறா�. 
 
     "யார�மா?..." 
 
     "அ... அவ�க�... 'திைர1' உாியவ�க�!" 
 
     "யா�, உ� நாயகனா? அவ� த�பியா?" 
 
     "இ�வ�� இ�ைல. ஒ� பி�ைள. ந� அஜய� விஜய� ேபா� ஒ� பி�ைள..." 
 
     "பைட வ�தி�1'ேம?" 
 
     அவ� வாளாவி�1கிறா�. 
 
     "ஏன�மா ம@ன� சாதி1கிறா-! வ�தி��பவ� ப/ட�, இளவரசனா? உ� 
பி�ைளகளி� உட�பி<� P�திாிய ர�த� தா� ஓ"கிற,. நிைனவி� ைவ�,1 
ெகா�!" 
 
     "நா� எ�ன ெச-ய/"� தாேய? அ�த� பி�ைள வி� அ�� 6ம1கவி�ைல. 
காவல� ம/"� இ�வ� வ�தி�1கிறா�க�." 
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     "நீ தைலயிடாேத. எ�ப0ேயJ� 'திைரைய1 ெகா$" ெச�வா�க�. ஒ�4ேம 
நடவாத, ேபா� இ�!" 
 
     "எ�ப0?" எ�4 ?மக� சி�தி1கிறா�. வ�தி��பவ� ஊ�மிைளயி� மக�. அவ� 
சாய�, அ�ப0ேய இ�1கிற,... ஊ�மி... கவ0�லாம� இ��பவ�. அவ� பி�ைள, 
அவ� வி�<� அ��� இ�லாம� தா� வ�தி�1கிறா�. அவைன1 B�பி/" 
உ/கார ைவ�,, ந� பி�ைளகFட� ஒ� வா- Bேழா, எ,ேவா ெகா"1காம� பாரா 
�கமாக இ�1கலாமா? 
 
     "க$ண�மா? நீ எ�ன நிைன1கிறா- எ�4 �ாிகிற,. நீ இவ�கைள உற@ க$" 
�,�பி1க� ேபாகிறாயா? அவ�க� த�திரமாக உ� பி�ைளகைள ெவ�ல 
வ�தி�1கிறா�க�. ேகா�திர� ெதாியாத ெப$ணி� வயி&4� பி�ைள ப/ட�, 
இளவரசனாக �0யா,..." 
 
     இ�த �தியவ� எத&காக இ�ன�� இ�1கிறாேளா எ�4 Bட ?மகF1' 
இ�ேபா, ேதா�4கிற,. 
 
     "'திைரைய நா�க� க/0� ேபாடவி�ைல. நீ�க� அைழ�,; ெச�லலா�" எ�4 
ந�த�னி B4கிறா�. 
 
     காவல�களி� ஒ�வ� 'திைரயி� அ�கி� ெச�4 அத� பி��ற� த/ட 
�&ப"கிறா�. மி�ன� ெவ/0னா& ேபா� இ�1கிற,. அ"�த கண� அவ� 
எ�ேகா மர�தி� ெச�4 ேமாதி; 6�$" வி*கிறா�. 'திைர ஓ� எ*�� எ*�பி1 
கா&றா-� பற�, தாவர� ப6ைமகF1' அ�பா� ெச�வ,� ெதாிகிற,. 
 
     ?மக� க$ ெகா/டாம� நி&ைகயி� பி�ைளக� எ�ேலா�� ேஹாெவ�4 
ைகெகா/0; சிாி1கி�றன�. அரச'மாரJ1' �க� க4�,; சி41கிற,. 
ந�த�னிதா� அைமதியாக, "'திைர ெச�4 வி/ட, அரச'மாரா, B/0; 
ெச�<�க�!" எ�4 B4கிறா�. நீலJ� சா�பJ� 'திைர உைதவி/டைத� ேபா� 
ெச-, கா/0; சிாி�, மகி=கி�றன�. அரச'மார�, அ�த1 காவலJட� தி��பி; 
ெச�கிறா�. 
 
     ?மக� ெப�O;ெசறிகிறா�. 
 
     "பி�ைளகேள, விைளயா0ய, ேபா,! காைல1 கட�கைள �08�க�" எ�4 
அவ�கைள� T$0 வி/ட பி� அவ� த� பணிகளி� ஈ"ப"கிறா�. வழ1க� ேபா� 
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நீரா0, அக=�ெத"�த கிழ�'கைள� ப1'வ� ெச-ய, அ1கினிைய எ*�த�ள; 
ெச-ய �ைனகிறா�. பி�ைளகF� அவFட� ேச��, ெகா�கிறா�க�. 6&றி8�ள 
ம$ணைன1'� தீ1'$ட�. பாைன நீ�, கிழ�', இ�த அ1கினி உயி�கைள 
வைத1கா,, வாழ ைவ1'�. 
 
     "ச�திய�தி� நி�தியமாக ஒளி�பவேர! ஒ� 'ழ�ைத த�ைதைய அK'� 
எளிைம8ட� அK'கிேறா�. எ�கF1' நய�,, எ�நாF� அ�� பாD�Vராக! 
உ�க� ம1க� யா�! எ�கைள வாழ ைவ�V�!" 
 
     '$ட�தி� தீ1க�'க� மாணி1கமா- மி�Jகி�றன. பாைனயி� நீ� 
ெகாதி�,1 கிழ�'க� ேவ'� ேபா, ஓ� இனிய மன� கம=கிற,. 
 
     "இ�த ேவ�வி பயJைடயதாக/"�! 
 
     இ�த ேவ�வி அழிவி� இ��, உயி�கைள1 கா1க/"�! 
 
     இ�த ேவ�வி தீய எ$ண�கைள� ெபா61க/"�!" 
 
     மன61' இதமாக இ�1கிற,. ஒ�4� ேநரவி�ைல. 'திைர தானாக வ�த,; 
தானாகேவ அ, இ�த எ�ைலைய வி/"� ேபா-வி/ட,. பி�ைளக� காைல� 
பசியாறி வழ1க� ேபா� ந�த�னிவ�ட� ெச�கிறா�க�. ?மகF1' மிக@� 
மகி=;சியாக இ�1கிற,. �தியவைள அைழ�,; ெச�4 நீரா/"கிறா�. 
 
     "ெபாிய�மா, அ�த அரச'மாரனி� ெபய� Bட1 ேக/கவி�ைல. ஆனா� அவ� 
ஊ�மிைளயி� மக� எ�பதி� ஐயேமயி�ைல. அ�த1 காேதார; ெச�ைம, ேமாவா-, 
அக�ற ,�,��த விழிக� எ�லா� அ�ப0ேய இ�1கி�றன..." 
 
     "நீ வ�தவ�1' வி��, பைட1க நிைன1கிறா-, எ� க$ண�மா! உன1' 
எ�தைகய மன6! அைத அ�த வாயி�லா1 'திைர Bட� �ாி�, ெகா$0�1கிற,! 
�&ற�தி� நி�4 உ�ைன வண�கிவி/", அ,... ஓ0வி/ட,..." 
 
     "ெவ4ேம ஓடவி�ைல. காவலைன எ/0 உைத�,� த�ளிவி/" ஓ0&4..." 
 
     "அ�ப0யா? அட அறிவிDகளா! இ, வனேதவி வாச� ெச-8� ம�கள ?மி. 
இ�ேக உ�க� காி;6வ"கைள� பதி1காதீ�க� எ�4 உைத�,� த�ளிவி/"� 
ேபாயி�1'�...!" 
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     சி4வ�க� அ�றிர@, '0<1'� தி��பவி�ைல. 
 
     அ"�த நாF� தி��பவி�ைல. அவ�க� அ�ப0 இ��ப, சாதாரண வழ1க� 
தா�. யாவாD ஆசிரம�தி� த�கி வி"வா�க�. இ�த வன�தி� அவ�க� எ�' 
திாி�தா<� அ;சமி�ைல. ஆனா�, இ�ேபா, ஒ� '�/"' த"1கிற,. ேவ"வ� 
'0யி��பி� ப1க� B/டமாக இ�1கிற,. 
 
     "எ�ன�மா?..." 
 
     "மாய�... மாய�" எ�4 எைதேயா ெசா�ல �� வ�, வி*�'கிறா� ��D. 
 
     "மாயJ1ெக�ன?" 
 
     மாய� ேகலJ1'� மாிசி1'� பிற�த மக�. அவJ1' ஒ*�காக� ேப;6 வரா,. 
ஆனா� மிக@� வDைம8�ள, �ர/"�தனமான ைபய�. இவ�கFட� ேச��, 
இ�1க மா/டா�. ப;ைச நிண� உ$பா� எ�4 அவ�கF1'�ேள மைறவாக� 
ேபசி1 ெகா$ட, இவ� ெசவிகளி� வி*�தி�1கிற,. ந�த�னி அவJ1'� ேப;6; 
ெசா�D1 ெகா"1க ேவதவதி ஆ&41கைர1' அைழ�,; ெச�4 �ய&சி ெச-கிறா� 
எ�4 ெசா�வா�க�. அவ� ப1க� ஒ� சி4 'ழ�ைதைய� தனிேய Bட வி/" 
ைவ�தி�1க மா/டா�களா�. அவ�.. அவJ1' எ�ன?... 
 
     "ஒ$Kமி�ல வனேதவி..." எ�4 ெம�4 வி*�'வைத நிைன�தா� உட� 
சிD�1கிற,... 
 
     "யாைரேயJ� அ0;சி/டானா?" 
 
     "அெத�லா� அவ� ஒ$K� ெச-யிறதி�ல. இ�ப�லா� ந�தசாமி ெசா�D, 
ெசா�D, \/"ல வ;ச,தா� தி�Jறா�..." 
 
     "பி� இ�த1 கலவர� எ,1'?" 
 
     "பய ந;61ெகா/ைட எ"�, அ��1'� ?சி� தயா� ப$Kறா�. அதா� 'றி 
தவறாம� அ01கிறா�. ராசா பைடைய1 ெகா�J இ*�தி/" வ�ேவ�J 
நி&கிறா�." 
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     அவ� திைக�, நி&கிறா�. 
 
     "ராசா பைடதா� இ�ைலேய? 'திைர ேபா- வி/டேத?..." 
 
     "எ�ேக ேபாயி�1',? அ,, ��லா�தைரயி� ேம8,. அ�த ராசா ��ள, பைட 
எ�லா� அ�'தா Bடார� ேபா/0�1கா�க, ஆ�,1' அ�த1கைரயி�. 'திைர 
எ�ன �"1கி8� நகராம நி1கிதா�. இ�லா/0 உைத�,� த�Fதா�!" எ�4 
ேசாமா விவாி1கிறா�. 
 
     "ெத-வேம!" எ�4 ?மக� கல1க�,ட� வாைன� பா�1கிறா�. 
 
     "ந� பி�ைளக� யா�� அதனா� தா� இ�ேக வர வி�ைலயா?" 
 
     "எ�ப0 வ�வா�க� ேதவி! இவ�க� பி�ேன தா� அ�த1 'திைர வ�தாேம? 
ந�தசாமி Bட இ�1கா�க. அதனா� நம1' எ,@� வரா,. இ�ப இ�த மாய� 
'ந;61 ெகா/ைட அ�� ேபா/"� ,ர�,ேவ�. இ�லா, ேபானா� இவ�க� இ�ேக 
�'�, ந�ைம அழி�பா�க�' எ�4 ஒேர 'றியி� இ�1கிறா�. பா/டா, அ01க1 
Bட அ0;சி/டா�. ஏேல-, உ�Jைடய ெப$டா/0, ெர$" பி�ைள�க 6கமா 
இ�1க வாணாமா? ெர/ைடயா� ெபா$K பிற�தி�1'�க... இ�பேவ அ, �க� 
பா��,� ேப6,�க, இவ மர1க/ட ேபா� கிட�தா�... ந�லவளவா, அழகா இ�1'. 
நீ�க வ�, ��தி ெசா�<�க வனேதவி!" எ�4 அவ� ?மகைள அைழ1கிறா�. 
 
     அவ� '0D� �� ஓ� அழகிய மர�, வ/டமாக1 கிைள பர�பி இ�1கிற,. 
மNச� மNசளாக� ?1க� ெகா�,1 ெகா�தாக மல��,, அழகாக இ�1கிற,. 
6�தமாக� ெப�1கிய ம$ தைரயி�, கலய�தி� நN6 ைவ�,1 ெகா$", மாய� 
Bாிய அ�ைப இ�ன�� Bாியதா1கி1 ெகா$0�1கிறா�. 
 
     "வனேதவி... வனேதவி வாரா�க... ேட-, எ�தி��, '�பி"! கா� ெதா/"1 
'�பி"! அ�த மிதி ம$ைண எ"�, வ;61க!" எ�4 அவJைடய அ�ைன ெந/0� 
த�Fகிறா�. ஆனா� அவ� எ*�தி�1கவி�ைல. Bாிய அ�� �ைனைய இ�J� 
B�ைமயா1'வதிேலேய �ைன�தி�1கிறா�... 
 
     "உ�ேள வா�க வனேதவி! வா�க..." எ�4 ெப$க� அவைள ஒ� '0<1'� 
அைழ�,; ெச�கிறா�க�. மா/"1 ெகா�பி� சீ�� அராவி1 ெகா$0��த ஒ� 
ேவட�, நிமி��, அவF1' வண1க� ெசா�கிறா�. அ�த; சீ�� மிக அழகாக 
இ�1கிற,. ேமேல ைக�பி0 ஒ� ?�ெகா0ேபா� ேந��தியாக அைம1க�ப/ட சீ��. 



197 

 

 
     'ஓ, ைக�திறைம இ�ேக எ�ப0 மல��தி�1கிற,!...' 
 
     அவ� விய�, நி&ைகயிேல அவைள� பாயி� உ/கார; ெச-கிறா�க� அ�த� 
ெப$க�. ைகவச��ள �ளி�பில�ைத1 கனிகைள1 ெகா$" வ�, 
உபசாி1கிறா�க�. பிற', அ�த� ெப$ இர/ைட1 'ழ�ைதகைள அவ� ம0யி� 
ெகா$" வ�, ைவ1கிறா�க�. ம0 ெகா�ளவி�ைல, ஒ� 'ழ�ைத1ேக. 'ழ�ைத 
அவைள� பா��,; சிாி1கிற,. உ�ளெம�லா� பாD� 'ளி��தா& ேபா� 
மகி=கிறா�. இனி��� ப'தி� பழ�ைத1 ைகயி� ெதா/" அத� வாயி� 
ைவ1கிறா�. இர$" 'ழ�ைதகF� ஒேர மாதிாி இ�1கி�றன. 
 
     "வனேதவி, உ�கF1' இர$" பி�ைளக�... இைவ இர$"� ெப$க�..." 
எ�4 �க�தி� மகி=;சி ெபா�க; சிாி1கிறா�. வ�த ேவைலேய நிைன1கவி�ைல. 
'திைர இ�ேக இ�1கிற,; மாய� ந;ச�� தயாாி1கிறா�. யா� ெசா�<1'� அவ� 
வைளயவி�ைல. இவ� மகி=;சி� பாைல1 க�நிலா வ�, O0வி/ட,. 
 
     இ�த ம1க� எளிய� தா�. ஆனா� இ4கினா� அைச1க இயலாத 
இய��ைடயவ�க�. இன� �ாியாத அ;ச� அவைள� பி�ைளகைள� ேத0; ெச�ல; 
ெச-கிற,. ஆ&41கைர� �&றைரயி� தா� இ��பதாக அவ� ெதாிவி�தைத 
இல1கா1கி1 ெகா$" ெச�கிறா�. வானவ� 6�ெள�4 6"வதாக� 
ேதா�4கிற,. �&றைரயி� எ�ேலா�� உ/கா��தி�1கிறா�க�. அரச'மாரJ1' 
ஒ� பா,காவல� 'ைட பி01கிறா�. 'Nச� ெதா�'� ப/"1'ைட. அவ� 
�த�வ�கF1'� அ�த மாியாைத உாியேத!... 
 
     ெபா�'� இதய�,ட� அவ� அ�ேக ெச�கிறா�. அர$க/0னா& ேபா�, 
தாைழ� �த�க� இ�1'மிட�தி� அவ� நி&கிறா�. அ�கி��, நா�' �ழ� 
ெதாைலவி� அரச'மார� இ�1கிறா�. அ�கி��, பா�1ைகயி�, எ/ட, 'திைர 
ெவ�ைளயாக நி&ப, ெதாிகிற,. காவல�க� ஏெழ/"� ேப� இ�1கி�றன�. 
ஒ�வ� O/" �றிவி�, ப;சிைல ேபா/"1 ெகா$" '�தி இ�1கிறா�. 
 
     அ�ேபா,, பல வ$ண�கFைடய ெகா$ைட8ட� வா� நீ$ட கா/"; ேசவ� 
ஒ�4 க$கவ�� வைகயி� பற�,, ஓர�தி� உ�ள மர�தி� அம�கிற,. 
 
     "இ�த வன� மிக அழகாக இ�1கிற,..." எ�4 அரச'மார� B4கிறா�. 
 
     "உ�க� அர$மைன� ேதா/ட�ைத விடவா?" 
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     "... அர$மைன� ேதா/ட� அழ'தா�. அ�' இ�ப0; ேசவ�, அழகாக� பற�, 
ெச�லா,. B/டமாக மா�க� ேபாவைத� பா�1க �0யா,." 
 
     அஜய� ��வ�கைள; 6�1கி1 ெகா$" பா�1கிறா�. 
 
     "ஏ�? ேதா/ட�,1க�பா� வன�க� இ��தா� மா�க� வ�� இ�ைலயா? 
இ�ேக எ�லா வில�'கF� வ��..." 
 
     "நீ�க� ேவ/ைடயாட மா/S�களா?..." 
 
     "2ணாக எத&' ேவ/ைடயாட ேவ$"�? மா�க�, பறைவக� எ�லாேம 
அழ'... ஆனா� எ�ேபாேதJ� வைல ைவ�,, ப�றி அ�ல, எ�ைம பி0�பா�க�. 
நா�க� வி� அ�� ைவ�, அ01க மா/ேடா�..." 
 
     "ஏ�? நீ�க� வி� வி�ைத பயிலவி�ைலயா? உ�க� '� எ�4 ெசா�கிறீ�க�. 
நீ�க� P�திாிய� ேபா<� இ�1கிறீ�க�; அ�தண� ேபா<� ேப6கிறீ�க�. 
வி6வாமி�திர� P�திாிய�; அவ� ராஜ�ஷியானா�. காய�ாி ம�திரேம அவ� அ�ளி; 
ெச-த,. எ�க� 'ல '� உய� 'ல�..." 
 
     "அதனா� மா�கைள ேவ/ைடயாட; ெசா�D1 ெகா"�பா�களா?" எ�4 
அஜய� ேக/கிறா�; விஜய� சிாி1கிறா�. ேவட�பி�ைளக� எ�ேலா�� 
சிாி1கிறா�க�. 
 
     காவல�களி� ஒ�வ� எ*�, தைரைய� த/0 உர1க1 க�,கிறா�. 
 
     ",/ட ேவட�பி�ைளகேள! எ�க� அரச'மார� ச�திர ேக,ைவ8�, 
அரச'ல�ைத8� பழி�பேத உ�க� ேநா1கமாக இ�1கிற,! நீ�க� ஏ*ல'� �க*� 
அேயா�தி மாம�னாி� வழி�ேதா�ற<ட� ேப6வதாக நிைனவி�1க/"�. 
இ�ேபா, எ�க� யாக1 'திைர இ�ேக தட� பதி�ததா�, இ�த இட� எ�க� 
மாம�ன�1' உாியதாகிற,..." எ�4 ைகயி� உ�ள த$ட�தினா� மீ$"� 
த/"கிறா�. 
 
     'திைரயி� அ�கி� நி�றி��த ந�த�னி, யாைழ மீ/0யவா4 ெவளி�ப/" 
வ�கிறா�. 
 



199 

 

     "'திைர தட� பதி�தா� உ�கF1'; ெசா�தேமா? அ, எ�ன சா�திர� ஐயா? 
நீ�க� இ�ேக வ�� ��ேப நா�க� தட� பதி�, வி/ேடா�! உ�க� 'திைரயி� 
'ள�ப0கைள விட எ�க� தட� சிற�த,. இ�த வனேதவியி� ைம�த�க� நா�!..." 
 
     ந�த�னி ��னைக ெச-கிறா�. 
 
     "அெத�ப0? நீ�க� P�திாிய 'லம�ல; அ�தண�� அ�ல; ���ாி C� 
இ�ைல; வி� வி�ைத பயிலவி�ைல... ?மி ெசா�தேமா?" சிாி�� ஏளனமாக 
ஒD1கிற,. 
 
     "ஏ, Oட அரச'மாரா? யா� வி� வி�ைத பயிலாதவ�க�! எ�க� '� எ�கF1'; 
சகல வி�ைதகைள8� க&பி�,�ளா�. ஆனா� அ�த வி�ைதைய உயி�1 
ெகா�Dயாக� பய�ப"�த மா/ேடா�! நீ�க� விைளயா/"1' 
ேவ/ைடயா"2�க�; ெகா�2�க�..." 
 
     விவாத� B�ைமயாக �&4கிற,. ஆனா� இதி� ந�ைம விைள8� எ�4 
ேதா�றவி�ைல. கனி இனிைம; அத� சைதயி� �� இ��பைத நீ1கியாக 
ேவ$"�? 
 
     "P�திாிய த�ம� ெகா�வைத அGமதி1கிற,. எ�க� மாம�ன�, யா�� இ, 
நா� க$0ராத அளவி� ெப�� ேவ�விைய; ெச-, ெகா$0�1கிறா�. நீ�க� 
அவ� ெப�ைமைய அறியாம� 'திைரைய, மட1கி ைவ�தி�1கிறீ�க�! நா�க� 
உ�கைளேய க/0� T1கி1 ெகா$" ெச�ல ேவ$0 இ�1'�!" 
 
     "ஆஹாஹா..." எ�4 விஜய� சிாி1கிறா�. 
 
     "நா�க� 'திைரைய1 க/0யா ேபா/0�1கிேறா�? அ,வாக வ�த,. நீ�க� ைக 
ைவ�ததா� உைத�,� த�Fகிற,. அ�த1 'திைரைய விர/0 ஏவி வி/ட,� 
நீ�க�. இ�ேபா, நா�க� மட1கி இ�1கிேறா� எ�4 பழி 6ம�,கிறீ�க�! உ�க� 
த�ம� மிக ந�றாக இ�1கிறைத-யா?..." எ�4 அஜய� ேக/'� ேபா, ?மக� 
?ாி�,� ேபாகிறா�. 
 
     "'திைரைய ஓ/0; ெச�ல �0யாத நீ�க�, எ�கைள� T1கி; ெச�ல� 
ேபாவதாக அ;64�,கிறீ�க�! எ�ன நியாயம-யா? உ�கF1' �0�தா� 
'திைரைய� T1கி; ெச�<�க�! அைத வி"�, 2ணாக நீ�க� ேவ4 வழிகளி� 
இற�கினா� நா�க� ைகைய1 க/01 ெகா$0�1க மா/ேடா�!..." 
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     ?மக� மைறவிட�தி� இ��, வ�கிறா�. 
 
     "ேவ$டா� 'ழ�ைதகேள, நா� ந�மிட� ெச�ேவா�, எ*�தி��க�. அவ�க� 
'திைரைய� ப&றி1 ெகா$" ெச�ல/"�!" 
 
     அவ� த� ைம�த�கைள8� ேவட� பி�ைளகைள8� அைழ�,1 ெகா$" 
நட1கிறா�. ந�த�னி பா"கிறா�; மா,ல� 'ழDைச1கிறா�. இர@ தீப ஒளியி�, 
மகி=@ட� உண@$", ஆ0�பா01 கைள�, எ�ேலா�� உற�'கி�றன�. 
?மகF� ,�ப நிைன@கைள� ,ைட�, வி/" உற�'கிறா�. 
------------ 

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�        24242424    
 
     அதிகாைலயி� ��ளின�களி� ஓைச ேக/ட,�, அவ� 'ட�ைத எ"�,1 
ெகா$" தடாக1 கைர1' வ�கிறா�. 
 
     அ�ேக, அவ� கா$ப, ெம-யா?... 
 
     க$கைள� ,ைட�,1 ெகா$" பா�1கிறா�. 'திைர. 
 
     'நா� தா� வனேதவி' எ�4 ெசா�வ, ேபா� அ, கைன1கிற,. 
 
     ஒ� ப1க� மகி=;சி; ஒ� �ற� அ;ச�; அேதா" இைண8� கவைல... அவ� 
இைத� ெதாிவி1கவி�ைல எ�றா<� பி�ைளக� காணாம� இ��பா�களா? 
 
     மகி=;சி ஆரவார�; ஆ/டபா/ட�கFட� 'திைர வன�ைத வல� வ�கிற,. 
 
     "இ�த1 'திைர1' P�திாிய த�ம� பி01கவி�ைல..." 
 
     "பி�ைளகளா, ேபசாம� ஆ&41கைரயி� இற1கி வி"�க�. இ�ேபா, நீ� வ&றி; 
6��கிய இட�தி� இற1கி வி/டா� தா$0 அ1கைர ேபா- வி"�. நம1' எத&' 
2ணான ேவதைனக�!" 
 
     ந�த�னியினா� எ�த ஒ� தீ�ைவ8� ெகா$" வர இயலவி�ைல. 
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     அ�4 பக�, வனேம கலகல�,� ேபானா& ேபா� பறைவ1 B/ட�க� 
க�ல0ேயா வி�ல0ேயா ப/டா& ேபா� வி*கி�றன. அைமதியாக1 கிட�த 
நாக�க� அைமதி 'ைல�தா& ேபா� ெவளிேய நடமா"கி�றன. 
 
     ?மக� கன@ க$டாேள, அ, ெம-�ப/" வி/டா& ேபா� ந"�'கிறா�. 
பி�ைளகைள� ேத0யவா4 ெச�ைகயி�, ப;ைச1கிளி ஒ�4 அவ� கால0யி� 
2=கிற,. ெந��பி� ,வ$டா& ேபா� வி*�த அைத அவ� ைகயி� எ"�,� 
தட@கிறா�. ெநNச� பைதபைத1க அவ� "அ_யா, விஜயா, நீலா!... ��D..." எ�4 
B@கிறா�. இ, ேவனி� கால�. எ�ேகJ� கா/"� தீயா? கா/"� தீ ப&றி1 
ேக�வி�ப/0�1கிறா�. ஆனா� க$டதி�ைல. '0�களைன�,� கா-�த 
��Dனா� ேவய�ப/டைவ. மர�க� எ,@� ெமா/ைடயாக இ�ைல. 
ப/0ல@Bட� ,ளி� வி/0�1கிற,. அ, கா- ெவ0�,� ப/0ைழகைள� பற1க 
வி"�ேபா, சி4மிய� அைத; ேசகாி�, வ�வா�க�. இ�ேபா, அ�த மர�திJ� 
ெச�,ளி�... அவ� பா��,1 ெகா$0�1ைகயிேலேய �றா1க�, ைமனா1க�, 
காக�க� 2=கி�றன. 
 
     எ�ேகா சி�க� உ4�வ, ேபா� ஒ� ேபேராைச ேக/கிற,. 
 
     அ�ேபா, அ�ேக மாய� எதி��ப"கிறா�. 
 
     "மாயா? நீயா ந;ச�� வி/டா-?" 
 
     அவ� ைகயி� வி�<� Bர��� இ�1கி�றன. 
 
     "இனிேம� தா� விடேவ$"�. எ�ன ெச-தி�1கிறா�க� பா��தீரா வனேதவி? 
'ம�திர அ!திர�' எ�4 வி/0�1கிறா�க�. ேப- பிசா6க�, பறைவகைள; சாக 
அ01கி�றன. ப61க� O�;சி�, வி*�தி�1கி�றன..." 
 
     அவ� ேப6வ, சாைடயாகேவ இ�1கிற,. 
 
     "நீ ந;ச�பா ைவ�தி�1கிறா-?" 
 
     "ஆமா�..." 
 
     "ேவ$டா�. ந�மவ�1' அதனா� ஆப�, வ��..." 
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     "வரா,. அவ�கெள�லா��, அ�வி1கைர தடாக�தி� ப�திரமாக இ�1கிறா�க�. 
நா� ஒேர ஒ� அ�� ேபா/" இவ�கF1' ந�ைம யாெர�4 கா/"ேவ�. 
வனேதவி! இேதா பா�� ப/சி ,0,0�, வி*வைத?..." 
 
     ெகா�தாக� ேத� சி/"க� �&றைரயி� வி*�தி�1கி�றன. 
 
     "'திைரைய விர/0 விடவி�ைலயா?" 
 
     "அ, ேபாக ம41கிற,... வனேதவி, அைத அ4�, யாக� ெச-வா�களா�. 
அத&' அ, ெதாி�,தா� ேபாக ம41கிற,. இ�த உயி�கF1ெக�லா�, ந�ைம விட 
��Jண�@..." 
 
     "சாி, நீ இ�ேபா, யாைர1 ெகா�ல� ேபாகிறா-?" 
 
     "யாைர எ�4 'றி இ�ைல. ஆ4 கட�, அவ�க� Bடார�,1' �� நி�4 
B�பி"ேவ�. 'ேகாைழ ேபா� ப6 ப/சிகைள; சாக அ01'� 'ம�திர அ��' 
வி/0�1கிறாேய, எ� எதிேர வா' எ�4 B�பி"ேவ�..." 
 
     "ேவ$டா�, மாயா, நா� ெசா�வைத1 ேக�! ச�திய '� வ�, வி"வா�. அவ� 
வ�த,� அவ� ெசா� ேக/" நட�ேபா�!" 
 
     "அத&'� ந� வன� அழி8�. வனேதவி, எ�ைன� த"1காதீ�க�!" 
 
     அவ� விைர�, ேபாகிறா�. 
 
     பி�ைளகைள அவ� த"�,� அவ�க� ெசவி சா-1கவி�ைல. ந�த�னிேயா, 
தனியிட�தி� அம��,, ஒ&ைற நாைண மீ/0ய ம@ன�,� O='கிறா�. 
 
     ?மக� �தியவளிட� வ�, அர&4கிறா�. 
 
     "அ�மா, ம�திர அ!திர� ப/சிைய அழி1'ேமா?" 
 
     "என1ெக�ன�மா ெதாி8�? நீதா� P�திாிய நாயகJட� வா=�தவ�. ெபாிய 
ெபாிய ேபா�கைள, வத�கைள, 'அ!திர' சாகச�கைள1 க$0�1கிறா-!" 
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     அவF1' நிைன@1' வ�கிற,. ஓ� அர1க�, ஓ0; ெச�4 கடD� 2=�, 
2=�, எ*�தானா�. அ�ப0 அ�திர� ,ர�தி; ெச�றதா�... அ,, தீயா-, ெவ�ப� 
உமி*ேமா?... 
 
     மன� பைத�பைத1கிற,. இ�த1 கவடறியா� பி�ைளகளி� ேமனி க�'� 
ெவ�ப�ைத உமி*� அ�திர வி�ைதகைள அவி=�, வி"வா�கேளா, ெத-வேம! 
வான�தி� இ��, ஆ/சி ெச-8� மாச1திேய! நீ ெகா"�ப, தாேன ெவ�ப1கதி�? 
அ, இEவா4 மனித ேநயம&ற ெசய�கF1' உதவலாேமா? ம�திரமாக இ��தா� 
அ, பய�படாதவா4 நீேய த"�பா-? ஒ� மைழைய� ெபாழிவி�பா-. 'ளி� 
கா&ேறா" எ�க� உ�ள�கைள1 'ளிர; ெச-வா-..." எ�4 பலவா4 ேவ$0 
நி&கிறா�. அ�4 �*வ,� அவ� தீைய உயி��பி1கவி�ைல. பி�ைளகF1காக 
உண@ ேசகாி�,� ப1'வ� ெச-யவி�ைல. 
 
     வானி� க�ேமக�க� கவி�தா& ேபா� ஒளி ம�'கிற,. ஒேர இ41க�. ஓ� இைல 
அைசயவி�ைல. ஓ� உயிாி� சலசல��� ெதாியவி�ைல. ந�த�னிைய� ேத0 அவ� 
ெச�கிறா�. அவ� மர�த0யி� 2&றி��த ேகால�தி� காண�படவி�ைல. 
 
     நீ$ட ம@ன�... நீ$ட நீ$ட நிழ�க� ெத�படவி�ைல. கிழ/"1 க�யாயனிய� 
ப6@�, ெபாிய�ைன8� O;6� ேப;சி�றி �ட�கி இ�1கிறா�க�. அ�த அர1க� 
ேகாJடனான ேபாாி� ேபா, Bட அவ� மனமழியவி�ைலேய? இ�ேபா,... இ, 
ேபா�� இ�ைல... அைமதி8� இ�ைல. ேபா�1கள�,1'� ெப$க� ெச�றதாக 
அவ� அறி�தி�1கவி�ைல. 
 
     எனிJ�, உயிாி� ஒ� ப'தியாகேவ உ�ள பி�ைளக� அவளிட� இ��, 
பறி1க� ப"வா�கேளா? இர@� பக<மாக ஒ� நா� ெச�கிற,. இ���1 
ெகா�ளவி�ைல. 
 
     ?மக� ஓ"கிறா� வாைழவன� தா$0, க��பN ேசாைலக� 
சி�னாபி�னமா1க�ப/ட ப'திக� கட�,, ெபாிய ஆலமர�... அ�ேக எ�ன 
நட1கிற,? அவ� கால0யி�, அ�தி ம�'� அ�த ேநர�தி� யாேரா வி*�, 
கிட�ப, �லனாகிற,. நா அ$ண�தி� ஒ/01 ெகா�கிற,. ஒ� காவல� 
2=�தி�1கிறா�. எ�' பா��தா<� மர1கிைளக� �/ெச0க� ஒ0�, 
கிட1கி�றன. 
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     ம�கி வ�� ெபா*தி� இன� �ாியாத ஒ� ேவட�பி�ைள விைர�, வ�கிறா�. 
அவ� ைகைய� ப&றி இ*�,; ெச�கிறா�. "வனேதவி, அ�ேக ச$ைட நட1கிற,. 
அவ�க� அ�� ேபா/" ந� மா"கைள1 ெகா�4 வி/டா�க�. நீலJ� மாD8� 
மர�கைள ஒ0�, அவ�கைள அ0�தா�க�. '�6வாமி ெசா�லாம� வி� அ�ைப� 
ெதாட1Bடாத�லவா? இ�ப மாய� அ�� வி/" எ�ேலாைர8� ஆ&41' 
அ1கைரயி� ,ர�தி வி/டா�... ஆ&றி� காவல� ஒ�வ� வி*�, ேபா-வி/டா�..." 
 
     "அஜய� விஜய� எ�ேக? ந�த6வாமி ேபாாிட; ெசா�னாரா?" 
 
     "ந�த6வாமி படகி� அ1கைர ெச�கிறா�. அஜயJ� விஜயJ� அவ�ட� 
ெச�கி�றன�. அ�ேக ேபா- நியாய� ேபச� ேபாகிறா�க�. வனேதவி, ந� ப61க�, 
க�4க�, காைளக� எ�லாவ&ைற8� பா��, பா��, அ�த1 காவல�க� 
ெகா�ைகயி� ந�மா� ைகக/01 ெகா$" இ�1க �08மா?... அ�ேக வ�, 
பா��க�!" 
 
     அவ� அவைள அைழ�,; ெச�கிறா�. ேம-;ச� இட�... ம�கி வ�� இ�ளி�, 
ஏேதா கன@1 கா/சி ேபா� மா"க�, உயி� ெகா"1'�, உண@ ெகா"1'�, 
உைழ�பாளி மா"க� மைல மைலயாக; சா-�, கிட1க, காக�க� அவ&றி� மீ, 
'�தி� பற�, ேசாகமாக1 கைர8� கா/சிைய1 கா$கிறா�. 'உ�மீ, '�தி இ��, 
வி��தா"ேவாேம, உ�க� உட�களி� சிD��ேபா"� ேபா, எ�கF1'� அ, ஓ� 
அGபவமாக இ�1'ேம. இ�ேபா, உயிேரா/ட� இ�லாம� வி*�, வி/S�கேள' 
எ�4 அைவ கைரவதாக� ேதா�4கிற,. க$ணீ� '�தி ேபா� ெபா�'கிற,. 
'0<1'� தி��பி வ�தவளி� வி�ம� ஒD �தியவைள உ<1'கிற,. 
 
     ��D வ�, ஒளி�திாி ஏ&றி ைவ1கிறா�. 
 
     "க$ண�மா, 'ழ�தா-..." எ�4 அைழ1'� 'ர� ந"�'கிற,. 
 
     "இ�ேநர� உ� பி�ைளக� யாெர�4 அவ�கF1'� ெதாி�தி�1'�. இவ�க� 
ப1க� 'திைர அவ�க� விர/டாம� வ�த,� ந�ைம1ேக... இ�ேபா,, உ� 
நாயகேனா, ைம�,ன�கேளா வர1B"�. பி�ைளக� அவ�கFட� ஒளிர/"�!" 
?மக� இ4கி� ேபாகிறா�. 
 
     அ�த அ*�த�தினிைடேய இ��, ச�னமான நா$ எ*�பினா& ேபா�4 
உ4தியான 'ர� ஒ�4 ஒD1கிற,. 
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     "தாேய, ெப&றவ� ைக க*வின�; வள��தவ� ைக க*வினா�; கணவ� ைக 
க*வினா�. இ�ேபா,, எ� உதர�தி� ஊறிய இவ�கைள நா� அJ��ேவனா? 
மா/ேட�, அவ�க� எ� உயிாி� உயி�!" 
 
     Oதா/0 வாNைச8ட� அவ� �க�ைத இதமாக� தட@கிறா�. 
 
     "உன1' உ� நாயக�, 'ழ�ைதகFட� ேசர ேவ$"� எ�ற தாப� இ�ைலயா?" 
 
     அவ� சிறி, ேநர� ேபசவி�ைல. 
 
     "அ�த� தாப� 'ளி��, சா�ப& 'வியலாகி ெந" நா/களாகி வி/டன தாேய!" 
 
     ஊJற1கமி�றி அ�றிர@ ெபா*, ஊ��, ெச�கிற,. அதிகாைல� ெபா*தி� 
யாேரா ச�' ஊ,கிறா�க�. அ, ெவ&றி �ழ1க; ச�காக இ�ைல. நாிகளி� 
ஊைளெயாD ேபா� ஒD1கிற,. தி"1கி/" அவ� ெவளி வ��� பி�ைளகளி� 
அரவ� ேக/கிற,. ேவ"வ� ெப$களி� அலறெலாD உதய�தி� கீ=வான; 
ெச�ைமைய '�தி1 'ளமாக1 கா/"கிற,. 
 
     "எ�ன அநியாயய�மா! மாய�, நீல�, ?வ� எ�ேலா�� மா$" ம0�தா�க�. 
'� ஏன�மா, அ�ெப"1க ேவ$டா� எ�4 ெசா�னா�? அவ�க� ந� விைள 
நில�கைள அழி�தா�க�..." 
 
     அவ� த� இ� ைம�த�கைள8� த*வி1 ெகா�கிறா�. அ�ேபா, அ�ேக, அ�த 
யாக1 'திைர, ப/ட� ேபா�ைவ கிழி1க�ப/", ெபா�மாைல அக&ற�ப/" 
ம�கலமிழ�த நிைலயி� வ�, கைன1கிற,. 
 
     "ஏ 'திைரேய! நீ வ�த வழிேய தி��பி; ெச�! எ�க� அைமதியி� இ�ப0� 
�'�, ெகாைல1 களமா1கினாேய! ேபா-வி"!" அவ� அத� பி� ப1க�ைத� 
பி0�,� த�ளி வி"கிறா�. 
 
     "அ�மா, மாய�, C4 Cறாக அவ�க� பைடைய1 ெகா�4 'வி�, வி/டா�. 
நா�க� '� ெசா�ைல மீறவி�ைல. மர1ெகா��கைள8� க&கைள8ேம எறி�, 
த&கா�,1 ெகா$ேடா�..." 
 
     "ந�த6வாமி எ�ேக?..." 
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     "அவ� ஆ&ற�கைரயி� நி�4 ச�திரேக,ைவ� பி� வா�க; ெசா�னா�. ந� 
�னிவ� T, ெச�4�ளா�. வ�� வைரயி<� அவ�க� வ��ைறயி� 
ஈ"படலாகா, எ�4 ெசா�D1 ெகா$0��த ேபா, தா� மாயனி� ந;ச��, 
பைடயினாி� மீ, பா-�, ெகா�ற,. ச�திரேக, Bட O�;ைசயாகி வி/டா� 
எ�4 நள� Bறினா�. நா�க� ஆ&றிD��, இ1கைர வ�,, ஓ0 வ�கிேறா�..." 
 
     "ந�த�னி எ�ேக?..." 
 
     அவ� மன� க/"1கட�காம� நி�4 கைன1கிற,. 
 
     பி�ைளக� விைரகி�றன�. 
 
     அ"�த கண�, "அ�மா...!" எ�ற ஒD கானக� �*,� எதிெராD1கிற,. 
 
     உதய�தி� கதி�, ந�த�னிவாி� நி;சலன �க�தி� 2=கிற,. 
----------- 

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�        25252525    
 
     அவளா� எைத8� �ாி�, ெகா�ள �0யவி�ைல. இ, ேபாரா? இர@ ேநர�தி� 
நட�த வ��ைறயா? எ�ேபா, பி�ைளக� ஆ4 கட�தா�க�? எ�ேபா, மாய� 
அவ� B/ட�தாாி� மான� கா1க ந;ச�� வி/டா�? பைடக� தி��பி 
அ�ெப-தி... B/ட�தி� யா� ேவ$"மானா<�, மா", க�4, பறைவ, மனித�, 
மர�, ம/ைட எ�4 அழி1க �ைன�தா�களா?... 
 
     'னி�, ந�த�ைனைய அைசவ&4 ேநா1'கிறா�. 
 
     "மகேள கல�காேத..." எ�4 அவF1' ஆ4த� ெசா�கிறாரா?... ��னைக 
வாடாத சா�த� த,��� �க�. �0 அதிகமி�லாத தா0, ஒ/0ய தாைடக�, 
க$க�... எ�லா உலக�� அைமதி8ட� வாழ ேவ$"� எ�4 பா/0ைச�த அ�த 
நா... எ�லா� நிைல�, வி/டன. ேவதவதிேய, நீ ஓ"கிறாேய, என1' இ, த'மா? 
அஜய� அவ� விலாவி� அ��ைத�த இட� பா�1கிறா�. யாேரா அ�த நாசகார 
அ�ைப1 ெகா$" வ�கிறா�க�. த���... ஒ&ைற நா$, அ, ஓ-�, வி/ட,. 
 
     ச�?கைன இழ�த ேபா, ேசாக� கைர�ர$" வர அர&றினா�. இ�ேபா, நாேவ 
எழவி�ைல. 
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     இளைம� ப�வ நிைன@க� படல�களாக உயி�1கி�றன. அவ� ம0யி� 
அம��,, மழைலயி�, "தாேய, தயாபாி..." எ�4 அவ�ட� இைண�, பா0ய,�, 
அ�த ஒ&ைற நாைண� பிN6 விரலா� மீ/0ய,� நிைனவி� வ�கிற,. 
 
     "எ� தா- யா� 6வாமி?" 
 
     "இ�த ?மிதா�. நீ ?மக�, ?மிஜா, ?மா... எ�லா� நீதா�!" எ�4 சிாி�பா�. 
 
     "கா/0ேல எ�ப0 பயமி�லாம� இ��V�? பா��, யாைன, �D, சி�க� எ�லா� 
இ�1'ேம?" 
 
     "அைவ8� இ�த ?மியி� வாழலாேம? இ�த ?மி�தா- அவ&ைற8� 
பைட�தி�1கிறா� அ�லவா?..." 
 
     நீ$ட �க�... B�ைமயான நாசி... ஒ*�கி�லாத ப&க�... அ�நா� பா��த அேத 
வ0வ�. சிறி,� மாறவி�ைல. ேம� �0ைய1 ேகாதி உ;சியி� 6&றி இ�1கிறா�. 
அதி� எ�ேபா,ேம அட��தி இ�ைல... வ&றி ெமD�த மா��1 B". அ, எ*�பி� 
தணியவி�ைல. 
 
     ேசாக� த�ைன; 6&றி� பிரளயமாக1 கவி�த ேபா,� அவ� அைசயவி�ைல. 
யாேரா, மா,லைன� T1கி வ�கிறா�க�. அவனா� நட1க �0யவி�ைல. அதனா� 
T1கி வ�, அவ� அ�கி� அம��,கிறா�க�. 
 
     'ழைல அவ� ைகயி� ெர-கி ெகா"1கிறா�. அவ� ம41கிறா�. க$களி� 
இ��, ஆறா- நீ� வழிகிற,. மாயனி� இர/ைட� ெப$ 'ழ�ைதகைள1 ெகா$" 
வ�, அவ� ப1க� வி"கி�றன�. அைவ ேசாக� �ாி�ேதா, �ாியாமேலா 2ாி/"1 
க�,கி�றன. 
 
     ஒ� தடைவ அவ� உயி�� பா�ைப1 க*�தி� ேபா/"1 ெகா$" வ�தா�. 
அவ�திகா@1' ஆ�திர� வ�த,. 
 
     "எ�ன சாமி இ,? 'ழ�ைத பய�பட மா/டாளா?" எ�4 க0�, அவைள� ப&றி; 
ெச�ல �ய�றா�. 
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     "ஒ�4� ஆகா,. அNசாேத, 'ழ�தா-... இேதா பா�, இ, உன1' ந$ப�... 
ெதா"..." எ�4 அவ� ?�கர� ப&றி அைத� ெதாட; ெச-தா�... அ, ?ைவ� ேபா� 
'ளி�;சியாக இ��த,. 'இ�J� இ�J� இ�J�...' எ�4 தைலேயா" வா� 
?�கர�தா� தடவி1 ெகா"�தாேள?... 
 
     இ�நா� கானக�தி� த�ன�தனியளா- அவ� வ�, வி*�த ேபா,, நாக�க� 
வ�, வரேவ&றைத எ$ணி1 க$ணீ� ெபா�'கிற,. 
 
     "அத பா��க! பா�ெப�லா�..." 
 
     அ�த வனேம ேசாக�திD�1கிற,. ஊ�வன, பற�ப�, நட�பன ஆகிய அைன�, 
உயி�கF1'� ேதாழனாக ஓ� ஓ� எ�4 ஒD1'� த���ட� இத� ெச-தவ�. அ�த 
இைச1 க�வி நாதைன இழ�,வி/ட,. பக� உ;சி1' ஏறி இற�க� ெதாட�'கிற,. 
அவ� 2=�த இட�, மரம�Dைகக� ெசாாி8� அர$. ?;சி1கா/ைட8�, வாைழ 
வன�கைள8�, பிாி�ப, ேபா� அரணாக நி&'� மர�க�... உ;சி1' ஏறிய ஆதவ� 
திSெர�4 'ளி��தா& ேபா� சார� 26கிற,. அ�த ேவனிD�, சேரெல�4 ஒ� 
சார� விசிற, வானவ� அவ� ெபா�ேமனிைய நீரா/"வ, ேபா� 'ளி� 
?Nசாரலாக� ெபாழிகிறா�. இ�தைகய சார� வ�தாேல மரம�Dைக ெபா�ெல�4 
மண� ெசாாி�, அவனிைய அல�காி1'�. ந�த�னிைய இய&ைக நீரா/0 
அல�காி1கிற,... 
 
     அ�ேபா,... ம�த�... யாைன1B/ட� பிளிற<ட� வ�, அNசD ெச-ய 
வ�கி�ற,. ேவடம1க� அைனவ�� ஒ,�'கி�றன�. அவ� அ�த யாைனயி� 
அ�கி� ெச�4 அத� காைல� ப&றி1 ெகா$" க$ணீ� உ'1கிறா�. 
 
     "இ�ைசயி� இ��, அைனவைர8�, விலக; ெச-த எ�ைதைய யாேரா ெகா0ய 
அ�� ெகா$" ,ைள�தி�1கி�றன�, ம�த ராஜேன!" எ�4 �ல��கிறா�. 
 
     மி,ன�ாியி� இ��, ஒ� B/ட� வ�கிற,. பாத� வைர ெதா�'� ஆைட 
அணி�த ெப$க�... தைலயி� ,$" அணி�, திற�த மா��ட� ஆ$க�, O�கி� 
ெகா��களாலான ஒ� ப�ல1கி�, ராணிய�மாைவ; 6ம�, வ�கிறா�க�. 
 
     "ெபாிய ராணி வாரா�க!..." 
 
     ?மக� க$க� அகல� பா�1கிறா�. ஒ� கா� ேககய�, மாதாேவா? 
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     சிவிைகைய1 கீேழ ைவ1கிறா�க�. ெம�ல இ�வ� சிவிைகயி� இ��த அவைள� 
T1கி� �&பர�பி� அம��,கி�றன�. அ�த அ�ைன, Bாிய நாசி8� அக�ற 
ெந&றி8�... 
 
     ஓ... இவ� தா� மி,ன�ாி ராணி மாதாவா? தைல O0ய ,$". பாத� வைர, 
ஆைட. அ�த அ�ைன மயிDற'களா� ஆன ஒ� விசிறி ேபா�ற சாதன�தா�, கா� 
�த� தைலவைர தட@கிறா�. 6��கிய விழிக� பளபள1கி�றன. ெம�Dய 
6��கிய உத"க� ,0,01கி�றன. ேப;6 எழவி�ைல. அ�ேபா,தா� ச�திய 
�னிவ� விைர�, வ�வைத அவ� பா�1கிறா�. அவ� �க�ைத O01 ெகா$" 
வி��வைத அவ� �த� தடைவயாக� பா�1கிறா�. 
 
     மி,ன�ாி ராணி மாதாவி� ப1க� வ�, நி�4 '<�'கிறா�. 
 
     "அ�ைமேய பாவ�தி� க�நிழ� வி*�,வி/ட,." 
 
     அ�த அ�ைம �னிவாி� பாத�களி� ெந&றிைய ைவ1க �� நக�கிறா�. அவ� 
'னி�, அவைள� T1'கிறா�. 
 
     "தாேய, நா� வ�தைன1'ாியவ� அ�ல. தா�கேள வ�தைன1'ாியவ�க�. 
என1' இ�த மாியாைத உக�தத�ல. த�கF1'1 ெகா"�த வா1ைக, எ� 
எ�ைலயி� வ��ைற நிகழா, எ�ற வா1ைக, நா� நிைறேவ&ற� 
தவறிவி/ேட�..." எ�4 அர&4கிறா�. 
 
     ?மகF1' இெத�லா� கனேவா, நிைனேவா எ�4 ேதா�4கிற,. இ�த� 
பிரைமயி� நி�றவ�, அ�' ேகாசல�, ராணி மாதா ேககய�, அ�ைன 
வ�தைதேயா, அவ�திகா உர�த 'ரD� கதறியைதேயா Bட� �ாி�, 
ெகா�ளவி�ைல. 
 
     அவைர, வி�வ மர�தி� ப1க� அ�� ைத�தி�1க ேவ$"� எ�4 இட� 
கா/"கிறா�, ேசாம�. அ�'தா� நாைல�, அ��க� மர�தி<� கீ*� சிதறி 
இ��தனவா�. அ�கி��, நட�, வ�, 2=�தி�1க ேவ$"� எ�4 �0@ 
ெச-கிறா�க�. இற�தவாி� சடல�கைள எ�லா� ெகா$" வ�,, ேவதவதியி� 
இ��, நீ� ெகாண��, வ�, அ�திம� ெச-கிறா�க�. ந�த�னிவாி� அ�கி� 
மாய�, ?வ�, நீல�... எ�ேலா�� இட� ெப4கிறா�க�. ந�த�னியி� த�?ைர, 
அஜய� எ"�,1 ெகா�கிறா�. அைத1 'ழியி� ைவ1க அவ� அGமதி1கவி�ைல. 
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     மா,ல� த� ேசாகமைன�ைத8� கைர1'� வ$ண� இைச1கிறா�. ேதனா-, 
தீயா-, தீ�'ழலா- அ, கானக�தி� ஒD1கிற,. வான�, ஒளி ம�க, க��ப/"� 
ப"தா விாிகிற,. ஆயிரமாயிரமாக வி$மீ�க� அவ�கைள வரேவ&க 
உதயமாகி�றன. ச�திய�னி 'ரெல*�ப, அஜய� அ�த ஒ&ைற நா$ யாைழ மீ/ட, 
அ, ஓ�... ஓ�... ாீ�... எ�4 ஒD1கிற,. 
 
     "எ�க� அ�ைன நீ! இைறவி நீ! 
     நீேய நா�க�! நா�கேள நீ! 
     ைவய� நீ! வான� நீ! 
     இ�த நீ��, மாமர�கF� ODைககF�, 
     அ46ைவ8� எ$ண&ற வ0வ�கF�, 
     நீேய யாவா-! 
     ,�ப� நீ! இ�ப�� நீ! 
     நீேய மரண�! நீேய பிற��! 
     பாவ�தி� க�நிழ�க� ப0�,வி/டன. 
     அ�ைனேய உ�ைன� ேபா&4ேவா�! 
     அைவ எ�கைள வி*�காம� கா�த��வா-!" 
 
     கீத� �08� ேபா, வி�மி வி�மி அழாதவ� எவ�� இ�ைல எ�4 ேதா�4கிற,. 
அஜயJ� அ�த; ேசாக�தி� கைரகிறா�. ஆனா� விஜய� ம/"ேம ேவறாக 
நி&கிறா�. 
 
     "தா�தா! பாவ�தி� க�நிழ� எ�4 எைத; ெசா�னீ�க�? எ�கைள வி� அ�� 
எ"1க1 Bடா, எ�4 ஆைணயி/" வி/"� தா�க� இ�ேக இ�லாம� ேபா- 
வி/S�கேள. அவ�க� 'றிபா�1க� ேதைவயி�லாத ேபா�1கால வி�-அ�� 
சாதன�களா� மர� ம/ைட ப61க� இ�னா� இனியவ� எ�றி�லாம� ந�ைம 
அழி1க �� வ�த, எதனா�? ந� ப61க� க$ �� இற�தன. மாய� ெபா�கி 
எ*�, ந;ச�� ேபா/", ப�,� ப�தாக, Cறாக, அவ�க� ப1க� ஆ4 கட�, 
ெகா�றா�. அவ� 2ர�! 2ரனாக உயிைர1 ெகா"�தா�. நா�க� '� 
வா��ைத1'1 க/"�ப/", ேகாைழ ேபா� நி�ேறா�. எ, பாவ�தி� க�நிழ�?" 
 
     "விஜயா!" எ�4 ?மக� க�,கிறா�. 
 
     "பாவ�தி� க�நிழ� எ�கி�1கிற, எ�4 எ�னிட� ேக�! இவ�க� பாவ�தி� 
க�நிழைல� ,ைட1க வா=கிறா�க�. அ�தைகய ஒ� ெப�மகைன இ�ேபா, அ�த 
நிழ� வி*�கிவி/ட,. மகேன, உ� அ�ைன க��ப�தி� உ�கைள; 6ம�, 
ெகா$" எ�நா� அநாதரவாக� தி1'� ெதாியாத கானக�தி� விட�ப/டாேளா 
அ�ேற பாவ�தி� க�நிழ� வி*�,வி/ட,. ெப$ெணா��தி எ�நா� 
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ேகா�திரமி�லாதவ� எ�4 சபி1க�ப/டாேளா, அ�ேற பாவ�தி� க�நிழ� இ�த 
?மியி� ப0�, வி/ட,. ம$ அ�ைன, த� ம1கF1' அ�T/ட ேகா�திர� 
பா��பதி�ைல; 'ல� பா��பதி�ைல. ஆனா�... மனித'ல� எ�நா� த�ைம� ெப&ற 
அ�ைன1 'ல�,1' இ�தைகய வில�'கைள� ?/0&ேறா, அ�நாேள பாவ�தி� 
க�நிழ� இ�த; ச�தாய�தி� ப0�, வி/ட,!..." 
 
     ?மகளி� இ�த1 'ரைல எவ�� ேக/டதி�ைல. 
 
     அைமதி� திைர ெகா�ெல�4 ப0கிற,. 
 
     ச�திய �னிவ� அவ� அ�கி� வ�கிறா�. 
 
     அவ� �0யி� ைக ைவ1கிறா�. "மகேள, அைமதி ெகா�. பாவ�, �$ணிய�, 
இ��, ஒளி ஆகிய இ�ைமக� ைவயக�தி� இய1க�தி� வ�� இய��க�. அ�த 
இர$ைட8� கட�த ேமலா� ஞான�ைத எ-,� �ய&சிேய அைமதி� பாைத! 
அைமதி ெகா�வா-." 
 
     "தாேய, நீ�க� ெசா�<� ெச-திக� �ாியவி�ைல. ேகா�திரமி�லாதவ� எ�பவ� 
யா�? அ�த1 க�நிழ� எ�ப0 உ�க� மீ, வி*�த,? நா�க� ,ைட�ெதறிேவா�!..." 
 
     ?மக� ம1கைள அைண�,1 ெகா�கிறா�. 
 
     "ம1கேள, நா� ேப4 ெப&றவ�. எ� மீ,� உ�க� மீ,� எ�த1 க�நிழ<� 
விழா,. இ�த வனேம பாவனமான,..." 
 
     அ�ேபாைத1' இ�த வினா1கF1' �&4���ளி ைவ1க�ப/டேத தவிர, 
?மகளி� உ�மன� ஓலமி/"1 ெகா$"தானி�1கிற,. 
 
     ந�த�னி 2=�த பிற', மி,ன�ாி ம1க� வாளாவி��பாரா? மாயJ�, ?வJ� 
நீலJ� அழி�த பிற' இ�த ம1கF� இ�ன�� அஹி�ைச எ�4 ைகக/0 
இ��பாேரா? விஜய�... விஜயனி� ,0�ைப, கிள�;சிைய அவளா� உணர 
�0கிற,. அஜய� அவ� ப1க� இ��பா�. ஆனா� விஜயனி� உடD� அ�ைன 
Bறினா& ேபா� P�திாிய இர�த� தா� ஓ"கிற,. அவ� பழிவா�க� ,01கிறா�. 
மி�னைல� ெதாட��, இ0 வ��. 
 
     இ0 வ�கிற,. அ$ட சராசர�கைள உ�/0� �ர/"� இ0. 
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     மி,ன�ாி� ெப$ பைட, ச�திரேக,வி� பைடேயா" ேமா,கிற,. 
 
     தைலக� உ��கி�றன; பயி�க� அழிகி�றன; வனவில�'க� அைமதி 'ைல�, 
தறி ெக/" ஓ"கி�றன. ேவதவதியி� '�தி கல1கிற,. 
 
     அஜயJ� விஜயJ� ேசாமJ�, ேவதவதி1கைர, எ�ைல1 ேகா/0�, த�க� வி� 
- அ�� ெகாைல1 க�விகFட� நி&கி�றன�. 
 
     இவ�க� அைனவ�ேம யாவாD அ�ைனயி� ஆசிரம�தி� தா� '0ேயறி 
இ�1கிறா�க�. 
 
     ேககய�, மாதா@�, ெபாிய�ைன8�, ஒ� �ற� �ட�கி இ�1கிறா�க�. 
அவ�திகா, கி�னாி, ாீ� ஆகிேயா� உண@ தயாாி�ப,� நீ� ெகா$" வ�வ,மாக 
இய�'கி�றன�. 
 
     ச�திய �னி8� பி�ைளகF1'1 காவ� ேபா� ெச�கிறா�. 
 
     அ�4 வான� க4�,, மைழ1கால�தி� ,வ1க�ைத அறிவி1கிற,. 
 
     ஆவணி� ெபௗ�ணமி1' இ�ன�� நா/க� இ�1கி�றன. 
 
     இEவா$" ��னதாக மைழகால� ெதாட�கிவி"ேமா? 
 
     எாிெபா��, கா- - கனி கிழ�'க� ��னதாக; ேசமி�,1 ெகா�வா�க�. 
இEவா$"... 
 
     "பி�ைளகேள, நா� இ�4 உண@ ேசகாி�, வ�ேவா�!" எ�4 அைழ1கிறா�. 
 
     யாவாD அ�ைனயி� சமாதி ேம/"1க�கி� இ��,, அவ� ெநN6�க1 காைல 
வண1க� ெசா�D இைறN6கிறா�. 
 
     "வாJ� ம$K� அைமதியைடய/"�! 
     வளி ம$டல� அைமதியைடய/"�! 
     நீ�� கா&4� அைமதியைடய/"�! 
     உயிாி� ,0��க� விள�க/"�! 
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     தறிெக/ட ஒDக� சீ� ெபற/"�! 
     6�தி8� இலய�� இைணய/"�! 
     ேசாக�க� யா@� கைரய/"�! 
     6�தி நாயக! உைன ந�பிேனா�!" 
--------- 

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�        26262626    
 
     மைழயி� நைன�தவ$ண�, கனிகF� கிழ�'கF� ேசகாி�, வ�, பி�ைளக�; 
'0D� ைவ�பைத� ?மக� எ"�,; சீரா1கி� பதனமாக ைவ1கிறா�. 
 
     ெந���... அைத1 கா�, ைவ�ப, மிக1 க0னமாக இ�1கிற,. ப61கF� 
காைளகF� அழி�, ேபான நிைலயி� சாண எாி �/ைடக� ேசமி1க�படவி�ைல. 
கிழ/"1 கா�யாயனி� ப6 ம/"ேம ஓ� ஓர� ஒ$0 இ�1கிற,. கா/" நா-க�, 
மர1கிைளகளி� த�கி இ�1'� பறைவக� அEவ�ேபா, த�க� மீ,�ள நீைர 
விசிறிய01'� ேபா, ேமனிகைள ஆ/0 அைச1'� ஓைசதா�, மைழயி� இைச1'� 
தாளமாக இ�1கிற,. 
 
     க�திாிைகயி� அவ�திகா@� ாீ�@� தானிய� அைர1கிறா�க�. 
 
     "'ழ�தா-..." எ�4 'ர� எ*��� ேபாேத அவ�திகா@1' உண�@க� 
ேமேலா�கி� த*த*1கிற,. 
 
     அ�த மாவி� சிறி, ேதைன ஊ&றி� பிைச�,, கைர�,� பி�ைளகF1' 
ஊ/டமாக1 ெகா"1கிறா�க�. 
 
     ெபாிய ெகா/0D� அம��, �னிவ� அவ�கF1ெக�லா� பாட�களாக1 க�வி 
க&பி�பா�. அவ�கF� ேச��திைச�பா�க�. 
 
     ?மக�, அவ�க� அ�கி� இ��பதா�, 'மைழேய, நீ வா=க! எ�க� இ�ன�கைள 
நீேய இ�ேபாைத1'� ,ைட1கிறா-!' எ�4 வா=�,கிறா�. 2/ைட; 6&றி 
ந;சைம�த நாக�கF�, ெகா0ய வில�'கF� L=�தா<� அ;சமி�ைல. ஆனா�, 
அ1கைரயி� உ�ள பைடக� இ�ேக வரலாகா,. இ�,ைண 'ழ�ப�கF1'� 
தாேன காரண� எ�பைத உண��திராத அ�த ெவ�ைள1 'திைர8� அவ�க� 
வைளவி� மர�த0யி� வ�, ஒ,�'கிற,. 
 
     "அ�மா, 'திைர வ�தி�1கிற,!" எ�4 அவ�திகா க�,கிறா�. 
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     "அ0�, விர/"!" எ�4 க0�,� ,��கிறா� ேககய அ�ைன. 
 
     "'திைர எ�ன ெச-8�? அ, கா/0� திாி�த பிராணி தாேன? நா" பி01க ஓ0 
வா எ�4 மனித� ெசா�னைத1 ேக/காத, அத� உாிைம இ�ைலயா?" 
 
     "தாேய, நீ�க� யா� எ�4 ெதாியவி�ைல, ச�திய �னிவ� யாவாD அ�ைன 
ப&றி1 ேக�வி�ப/"�ேளா�. ந�த�னி8� ?ைம8� இள�ப�வ�தி� இ��ேத 
அறி�கமானவ�. ஆனா� தா�க�...?" 
 
     "நாJ� ந�ல, ெச-கிேற� எ�4 ஒ� பாவ�ைத; ெச-ேத�. எத&காக இ�J� 
உயிேரா" இ�1கிேற� எ�ேற �ாியவி�ைல சேகாதாி!" 
 
     "காரண� இ�லாம� எ,@� நட�பதி�ைல. இ�த� ப�னிர$டா$"க�, இ�த 
அவ�திகா@� நாJ�, நிைன�, நிைன�, ெவ,�பி1 ெகா$0��ேதா�. ேகா�திர� 
அறியாதவ�, ேகா�திர� அறி�தவ� எ�ேலா�1'� நியாய�க� ஒேர மாதிாி எ�4 
நா� ெசா�னா� நீ�க� ந�ப மா/S�க�. 
 
     ேககய ம�னனி� �த�வி நா�. ஆனா� எ�ைன வள��தவ� எ� அ�ைன 
அ�ல. அ�த அ�ைன, எ� த�ைதயிட�, அவF1'� ெதாிவி1காத இரகசிய� 
ஒ�ைற; ெசா�<�ப0 வ&�4�தினா�. காரண� ஒ�4மி�ைல. அவ�1' ஈ, 
எ4��, பறைவ ெமாழிக� எ�லா� ெதாி8மா�. அைவ ஏேதா கைத ேபசி1 
ெகா$0��தன. இவ� சிாி�தா�; அ�கி� இ��த எ� அ�ைன ஏ� சிாி1கிறீ�க� 
எ�4 ேக/டா�. 
 
     'உன1'; ெசா�ல �0யா,' எ�4 ம4�தா�. ஏ�, ஏ�... எ�4 அவ� ேக/ட 
ேபா,, அைத; ெசா�ல �0யா, எ�4 பி0வாதமாக இ��தா�. இ�த அரச�க� 
நாெளா� ம�ைகயைர வி��பி மாளிைக1' ெகா$" வ�� வழ1க� தாேன. எ� 
தா- ச�ேதக�ப/"; ெசா�Dேய ஆக ேவ$"� எ�4 அட� பி0�தா�. 'ெசா�னா� 
தைல ெவ0�,வி"�' எ�4 எ�த �னிவேனா அ;64�தினானா�. அத&காக� 
பி0வாத� பி0�த எ� அ�ைனைய, எ� த�ைத அ�ேகேய பா*�கிணெறா�றி� 
த�ளிவி/டா� எ�ற ெச-திைய நா� எ�ப0 அறிேவ�? அ�ைன1காக 
ந�ளிரவி<�, பகD<� Bவி அ*ேவ�. ம�தராதா� எ�ைன அரவைண�, 
வள��தவ�. அரச'ல�தி� ,ேராக�கைள அறியாத பணி� ெப$0� யா�?... 
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     அ�ேபா,, இ�த� ?மகைள1 கானக�,1' அJ�ப அவேள க�வியானா�. 
ஆனா� சேகாதாி, ெப&ற மகனா<� ெவ4� ெதா,1க�ப/ட பாவி நா�. இ�த 
சீேதவிைய, க��பிணியாக1 கானக�தி� வி/" வா எ�4 ெசா�னவனி� 'ைடயி� 
கீ= நா� ��ளி� இ��ப, ேபா� இ��ேத�. சேகாதாி உ�க� வரலா&ைற 
அறிவதி� என1' எ�த1 க��,� இ�ைல. இ�த ?மகைள, அ�த நிைலயி� 
அரவைண�, அ��ட� ேபணி வாழ ைவ�தி�1கிறீ�க�. இ,ேவ எ� வா=வி� 
நா� அைட8� அைமதி..." 
 
     மைழ பயி�கைள, உயி�கைள� தைழ1க; ெச-கிற,. 'ள�, '/ைடக�, 
ஆ4களி� மீ�க� களி�,� ெப�'கி�றன. ெந���1 கா�,� ப1'வ�ப"�தி, 
பி�ைளகF1காக மா,ல� மீJண@ ெகா$" வ�கிறா�. 
 
     ெபாிய�ைன உணேவ ெகா�வதி�ைல. நாF1' நா� நD�,, ேப6வ,� 
CDைழயாக ைந�, ேபாகிற,. 
 
     "தாேய, சிறி, B= அ��,�க�. ஏேதJ� உ/ெகா$" O�4 
நா/களாகி�றன." 
 
     ?மகளி� �க�ைத நD�த கர�களினா� தட@கிறா�. 
 
     "பி�ைளக� எ�ேக?..." 
 
     ?மக� '0D� ெவளிேய வ�, பி�ைளகைள1 B�பி"கிறா�. அ�த �&பக� 
ேநர�தி� 6&4; Lழ� ேதா/ட� சீரைம1'� பணியி� அவ�க� 
ஈ"ப/0�1கிறா�க�. 
 
     மைழ1கால� ஓ-�தத& கைடயாளமாக, வானவ� வயிர; 6ட� ெபாDகிறா�. 
அ�த� அ��திய தாவர�க� எ�,ைண வ$ண�களி� அவJ1' ந�றி 
ெசா�கி�றன? ாீ�வி� ெசவைல� ப6 க�ைற ஈ�றி�1கிற,. அ, நிைல 
ெகா�ளாம� ,�ளி விைளயா"கிற,. யாக1 'திைர... அ,@� ச&4 எ/ட, இ�த 
வானக�திேலேய �� ேம-�, ெகா$0�1கிற,. தா4 மாறாக வள��தி�1'� 
ப6ைமகைள; சீராக ெவ/01 கழி1கிறா� விஜய�. அஜய� அவ&ைற ஓரமாக 
அ��ற�ப"�,கிறா�. 
 
     "அஜயா, விஜயா, நாநிய�மா B�பி"கிறா�. வா��க�!" அவ�க� உடேன 
ைககா�கைள; 6�த� ெச-, ெகா$" வ�கிறா�க�. வ�� ேபா, அழகிய 
மல�1ெகா�,கைள1 ெகா-, ெகா$" வ�கிறா�க�. 
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     "நாநிய�மா, அஜயJ� விஜயJ� வண�'கிேறா�..." 
 
     ?�ெகா�,1கைள அவ� நD�த கர�களி� ைவ1கி�றன�. ெவ$ைமயாக 
மல��த அ"1' ந�தியாவ/ைட, அரளி ஆகிய மல�க�. 
 
     �தியவF1'� பா�ைவ ,�ளியமி�ைல. இ��தா<� அவ� கா/01 
ெகா�வதி�ைல. மல�கைள1 க$களி� ஒ�தி1 ெகா�கிறா�. 
 
     "'ழ�ைதகளா, அ�மா ெசா�D�தா� நாநிய�மாைவ வ�, பா��V�களா?" 
அவ�கைள அ�கி� ைவ�,, த*வி உ;சி ேமா�, க$ணீ� ெசாாிகிறா� 
ெபாிய�ைன. 
 
     L" ெச-த நீ� சிறி, ெகா$" வ�, பி�ைளகளிட� த�கிறா� ?ைம. 
மி,ன�ாியி� இ��, ந�த6வாமி வா�கி வ�த மர1'"ைவயி� ெவ,ெவ,�பான 
நீைர, பி�ைளக� வா�கி, அவைள அ��த; ெச-கி�றன�. 
 
     ஓம���D� வாசைன... 
 
     நிைற@ண�@ட� அ��,கிறா�. 
 
     "'ழ�ைதகளா?... நீ�க�... இ�த1 கா/0ேலேய இ��பைத வி���கிறீ�களா?" 
அவ�க� விய��ட� அவைள ேநா1'கி�றன�. 
 
     "இ�த இட� எ�க� இட�; எ�க� அ�ைனயி� இட�; நா�க� இ�ேக 
இ��பைத வி��பாம� எ�ப0 இ��ேபா�...?" 
 
     '0D� இ�ெனா� �ற�தி� இ,கா4� அைமதியாக இ��த ேககய அ�ைன, 
உடேன, "'ழ�ைதகளா, உ�க� த�ைத மாம�ன� எ�ப, ெதாி8ேமா உ�கF1'?" 
எ�4 ப��தி ெவ0�தா& ேபா� உ$ைமைய; சிதற வி"கிறா�. 
 
     அவ�க� ச/ெட�4 தி��பி� பா�1கி�றன�. 
 
     "ராஜமாதா, எ�ன ெசா�கிறா�?..." 
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     "'ழ�ைதகளா, நா� உ�கF1' ராஜமாதா இ�ைல; உ�க� பா/0... நீ�க� 
ஆைசேயா" 'நாநிய�மா' எ�றைழ1க ேவ$0யவ�... இ�ேக வா��க�..." 
 
     அவ�க� திைக�, நி&ைகயி� ?மக� தைல'னி�, ம@ன� சாதி1கிறா�. 
"?மகேள, ஏ� ம@ன� சாதி1கிறா-? எ�தைன நா/கF1' இ�ப0 ஒ�வைர ஒ�வ� 
அறியாத வ$ண� க$ணாO;சி ஆட �08�? ஊ� அபவாத� எ�4 உன1'� 
ெப��பாதக� ெச-, வி/ட உ� நாயகைன� ப&றிய உ$ைமைய இ�த� 
பி�ைளகF� ெதாி�, ெகா�ள/"�! பாவ�தி� க�நிழ� எ�ேக ெதாட�கிய, 
எ�4 �ாி�, ெகா�ள/"�!" 
 
     "அ�மா...!" எ�4 ந"�'� 'ர<ட� அவ� காD� 2=�, பணிகிறா�. 
 
     "அெத�லா� ெதாியாத உ$ைமகளாக ேம0/ட 'விய�கF� இ�1க/"� 
தாேய!..." 
 
     அ�த அ�ைன, அ��ட� அவ� �க�தி� வி*�தைல8� B�தைல 
ஒ,1'கிறா�. "வா=நாெள�லா� தவ1ேகால�தி� கழி8� உ�னா� இ�த மனித 
'ல�� பாவனமாகிறத�மா! 'மர�ப�வ�தி� தைல வாயிD� நி&'� பி�ைளக� 
த� த�ைதயி� ெச-ைக ப&றி அறிய/"�! அ6வேமத1 'திைர, அவ�கF1' 
உயி�ெகா"�த த�ைதயி� அரசிD��, ஏவி விட� ப/டெத�4 அறிய/"�! உயி� 
விள1ைக இ�/கானக�,1' அJ�பிவி/" உயிாி�லா� ெபா&ப,ைமைய ைவ�, 
ேவ�வி ெச-8� ெபா-ைமைய உணர/"�!... 'ழ�தா-, உன1கிைழ1க�ப/ட இ�த 
அநீதி உலகறிய ேவ$"�!..." 
 
     கிள��ெத*�த ெசா&க� எதிெராDயி�லாம� நி&கி�றன. அ�ைன1' O;6 
வா�'கிற,. மர1'வைளயி� நீ� ேக/" வா�கி அ��,கிறா�. 
 
     ச�திய �னி8� அ�ேக நி&கிறா�. "மகேள, உ� ைம�த�களி� எதி�கால� ப&றி நீ 
எ,@� சி�தி1கவி�ைலயா?..." 
 
     அவ� தைரைய� பா��,1 ெகா$0�1கிறா�. "தா�க� ேபா� Oள1Bடா, 
எ�ற எ$ண�தி� அவ�களிட� T, ெச�றீ�க�. ஆனா� T, ெச�ல1B0ய 
த'திேய இ�ைல எ�ப, ேபா� இ�ேக வ��ைறக� நிக=�தி�1கி�றன. 
P�திாிய வ�ச�தி� பரா1கிரம�க�, வி�-வா�, ேதா� வDயி� தா� இ��பதாக 
நிQபி�, வ�கிறா�க�. எ� ைம�த�கF1' அவ�க� யா� எ�4 ெதாி�, வி/ட,. 
இனி �0ெவ"1க ேவ$0ய, அவ�கேள!..." 
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     "ேபா� இ�ேபா,� ெதாட��தி�1கிற,. ஒேர ஆ4த� ஆ4 தா$0 வரவி�ைல. 
மி,ன�ாிையேய அழி1க �ைன�தி�1கிறா�க�. யா�ைடய ெவ&றி, எத&' ெவ&றி 
எ�4 �ல�படவி�ைல. 'திைர இ�ேக இ�1கிற,. அ, இ�ேபா, யாக1 'திைர 
இ�ைல..." 
 
     "யாக� ெச-8� ஆசா�கF1', இ�ப01 'திைர க/ட4�,1 ெகா$" 
ஏவியவைர உைத�தா� எ�ன ெச-வ, எ�ற சி1கD� இ��, மீள� ெதாியவி�ைல 
ேபா<�!..." 
 
     இ�ேபா, யா�1' ெவ&றி, யா�1'� ேதா�வி?... ந�த�னிைய1 ெகா�ற 
காரண�தா�, மி,ன�ாிேய ேபா�1ேகால� ெகா$" இவ�க� பைடைய அழி1க 
��வ�, வி/ட,... 
 
     மா,ல� வ�கிறா�... 
 
     அவ� ஏேதா ெச-தி ெகா$" வ�தி�1கிறா� எ�4 �ாிகிற,. 
 
     "எ�ன�பா?..." 
 
     "ராஜா!... ேசைன... 'ைட" எ�4 ைசைக ெச-கிறா�. �னிவ� ெவளிேய 
ெச�கிறா�. ைபய�கF� ெவளிேய தய1க�,ட� நி�4 பா�1கி�றன�. 
 
     "வரேவ$"� மாம�னா?... வா��க�..." 
 
     உ�ேள வ�,, அவ�கைள உபசாி1க, நீ�, இ�1ைக எ�லா� எ"�,; 
ெச�கி�றன�. 
 
     "அஜயா, விஜயா, பா/டைன வ�, வண�'�க�! 'ழ�தா-, மகேள, ேவத�ாி 
ம�ன�..." 
 
     ேவத�ாி ம�ன�... 
 
     அ�நா� அர1கம�ன� அவைர ெவ/0வி/டதாக அவ� �� தைலைய1 
ெகா$" வ�, கா/ட; ெச-த ேபா, அவ� 6�$ட அ0வயி4 ெதா-ய அ*, 
,0�தாேள, அ, நிைன@1' வ�கிற,. அ�த உண�@க� அைன�,� இ�ேபா, 
இ4கி விட, அவ� க�லாகி வி/டா�. 
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     மகிைம ெபா��திய, மாம�ன�, த�மபாிபாலன� ெச-8� ேகாசல நா/"� 
பிரா�, அ�த� தி�மகனி� ப1க� தாேன இவ�ைடய ெவ$ெகா&ற1 'ைட8� 
சா8�? அ�,ைண இைடNசD<� கட� தா$0� T, வ�த வானர வ�ச�தினJ� 
இவ� ப1க� இளகவி�ைலேய? நியாய�க� ம$ைணயாF� ேவ�த� ப1கேம! 
நியாய�க� எ�லா� ேம&'ல ஆதி1க�கF1ேக... 
 
     "க$ண�மா..." 
 
     ைந�த 'ர� அவைள உ<1'கிற,. ெபாிய�ைன1' O;6� திண4கிற,. 
 
     "அவைர� பணி�, ெகா�ள�மா! நீ8� உ� ம1கF� இ�த1 கானக�தி� 
உண@1'� உைட1'� இ���1'� ெந���1'� ெபா*ெத�லா� ேபாரா"� 
வா=@1ேகா உைன விதி�த,? ேம<� இ�த� ேபா� �0@ ெபற ேவ$"�. அவேர 
ந"நிைலயி� நி&க1 B0யவ�..." 
 
     ?மக� அவ� ைகைய அ*�த� ப&4கிறா�. அவ� எ*��� மா�ைப ம0யி� 
சா�தி1 ெகா$" நீவி வி"கிறா�. 
 
     "'ழ�தா-, நா� எதி��,1 ேக/க இயலாத அபைலகளாகி� ேபாேனா�. அதனா� 
இல'வி� தியாகிக� எ�ற ெபயைர வா�கி1 ெகா�ள வ��தி1 ெகா�கிேறா�. நீ 
தியாகியாகி இ�த ம$ணி� ம0ய ேவ$டா�. உ� த�ைத உ�ைன மீ$"� ஏ&க 
வ�,�ளா�..." 
 
     "இ�ைல தாேய, நா� இ�ேபா, 6த�தரமானவளாக இ�1கிேற�. எ� 
ைம�த�கF1'� த� ஆதி1க 'ல� ப&றிய த�Jண�@ வரேவ$டா�. இ�த1 
கானக�தி� மனித�கேளா"� வில�'கேளா"�, இய&ைகேயா"� வா*� வா=ேவ 
எ�கF1' ஏ&�ைடய,!" 
 
     "மகேள, உ� மீ, அபா$ட� பழி 6ம�தியவ�கF1' உ� நியாய�ைத நிQபி1க 
ேவ$டாமா?..." 
 
     ேககய அ�ைன1' அவ� தைலயைச1கிறா�. 
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     "யா�1' யா�� நிQபி1க ேவ$டா�; அவரவ� உ�ள�களி� வி*�,வி/ட 
நிழேல வைத1'�. அைத8� நா� வி��பவி�ைல. ேதவி, அ�த அர$மைன வா=@ 
நா� ஏ&க �0யாம� வி/ட வா=@..." 
 
     அ�ேபா, ேவத�ாி ம�னாி� ெந0ய உ�வ�, '0<1'� தைல வண�கி 
Gைழவைத� ?மக� கா$கிறா�. 
 
     அவ� �� தைல மீ, ைகைவ�, ஆசி ெமாழிகிறா�. 
 
     "மகேள, எ� மீ, உ� மன�தா�க� �ாிகிற,. எ�னா� எைத8� ெச-ய 
�0யவி�ைல. உ� மக�,வ�ைத நீ உ� ம@ன�தினாேலேய �ாிய ைவ�,வி/டா-. 
இ�த ச�திய �னிவ�1' நா� ெபாி,� கடைம�ப/"�ேள�..." எ�4 
த*த*1கிறா�. 
 
     "அத&காக� த�க1 ெகா�பி ேபா/ட மா"கF� அ0ைமகF� பாிசாக 
வழ�'2�களா எ�4 ேகF�க� �னிவேர!..." 
 
     இ�த1 காரமான 'ர� எ�கி��, வ�கிற, எ�4 தி"1கி/டா& ேபா� ?மக� 
தி��பி� பா�1கிறா�. 
 
     ம�ன� தைல 'னி�, நி&கிறா�. 
 
     "எ�ைதேய, மகைள� பா��,வி/S�க�; ேபா- வா��க�. நா� த�கைள 
வ��த�,ட� ேபாக; ெசா�லவி�ைல. என1' இனி எ�த அர$மைனயி<� 
இடமி�ைல. ேத0� ேத0 வி�ைல வைள�ெதா0�த ெவ&றி 2ர� எ�4 ேகா�திர� 
ெதாியாத மகைள� தாைர வா��,1 ெகா"�தீ�க�. இ�,ைண அவல�கF1'� 
நாேன காரணமாயி�1கிேற�. �தD� பதினா�கா$"க�; இ�ேபா, 
ப�னிர$டா$"க�... என1' உக�த இட� இ,ேவ..." 
 
     "மகேள, ச1கரவ��தி� தி�மகனி� உ�ள�ைத நா� அறிேவ�. ஒEெவா� 
கண�� ெந1'�கி1 ெகா$" இ�த ேவ�விைய� ெதாட�கினா�. இ, நிமி�தமாக, 
பி�ைளக� த�ைதைய1 க$" ேசர ேவ$"�, நீ�க� உாிய வா=@1' வர 
ேவ$"� எ�ப, எ� அவா... இ�த ேவ�வி இ�ப0 இரணகள�தி� �0யாம� 
நி&கலாமா, மகேள?" 
 
     ேககய மாதா ெவ01கிறா�. இ, ?க��ப�தி� இ��, பிற1'� அன� 
ெபாறிகைள� ேபா� சித4கி�றன. 
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     "ேவ�வி! ஆயிர� பதினாயிர�களாக� ெபா�ைன இைற�, யாகசாைல 
அைம1'� ேபா,, '0யி��த ேவ"வ ம1க� நிைல'ைலகிறா�கேள, அ, 
ேவ�வியா? திரவிய�க� ேசகாி�ப,� ம�திர�க� ெசா�பவைர1 B�பி"வ,�, 
ேம&'ல�தா�1ேக தான�க� எ�4 வாாி வழ�கி அக�ைத1 கிழ�ைக ஆழ 
இற1'வ,�, பிற� ம$ைண ஆ1கிரமி1க1 'திைரைய விர/"வ,�, பிற' 
அைதேய பDயி"வ,� ேவ�வியா? அைத� �ாி�, ெகா$ட அ�த உ�தம� பிராணி, 
காவலைர உைத�,� த�ளி இ�ேக அைட1கல� �'�தி�1கிற,. என1'� ப/"� 
ெபா�J� அல�கார�� ேவ$டா� எ�4 6த�தரமாக� திாிகிற,. க$Sரா? உம, 
மக� தியாக� எ�ற அ1கினி ேவ�வியி� இ�ப�ெத/" ஆ$"களாக1 'ளி�,� 
ெபா�னா- ஒளி�கிறாேள, அ�த ேவ�வி எ�ேபா,, யாரா� நிைறேவ&ற�பட 
இ�1கிற,. இத&' ம4ெமாழி B4�க�!" 
 
     இ�த ேவ�வி1 '$ட�தி�, யா�ைடய 6க�கைள, யா�ைடய த�ம�கைள 
ஆஹூதியா1கியி�1கிறா�க�? 
 
     கால� காலமாக ஒEெவா� தாயி� க��ைப; 6வ�கைள8� உைத�, ெகா$" 
வள��, �*ைம8� அறி@� ஆ$ைம8� ெப4� வ�1க�, யா�ைடய நல�கைள 
ேவ�வி1 '$ட�தி� ஆஹூதியா1கி1 ெகா$0�1கிற,?... 
 
     தாைய8� பி�ைளகைள8� ஒ,1கிவி/" ேவ�வியா�. பாி?ரணம�? ெபா& 
பிரதிைம... 
 
     ஆஹாஹா எ�4 அ�த அ�ைன சிாி�த சிாி��, ஏேதா ஊழி�தா$டவ�,1கான 
��Jைர ேபா� ?மகF1' விதி�விதி��ைப� ேதா&4வி1கிற,. 
 
     'னி�, அ�த அ�ைமயி� ேதா�கைள� ப&றி� த*@கிறா�. 
---------- 

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�        27272727    
 
     ேபாாி� 6வ"க� இ1கைரயி� பதியவி�ைல. ேவத�ாி ம�ன� வ�, ெச�ற 
பிற', ஓரள@1' அைமதியாக இ��பதாகேவ ?மகF1'� ேதா�4கிற,. 
எ�றா<�, இைத அைமதி1கான நிைற@ எ�4 ெகா�வைத விட, ஒ� �ய<1' 
��ைதய க/டேமா எ�4� ேதா�4கிற,. 
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     ேககய மாதாவி� அன�ெபாறி; சிாி�பி� உதி��த எ, ேவ�வி? எ, ேவ�வி? 
எ�ற வினா ?மகF1' இரவி<� பகD<�, நீெர"1'� ேபா,�, பி�ைளக� 
ெகா$" வ�� கனிகைள8� கிழ�'கைள8� ப1'வ� ெச-8� ேபா,�, 
தானிய�கைள மாவா1'� ேபா,� ஒD1கி�றன. திSெர�4 அர$மைனயி� 
பணி�ாி�த பிN6; சி4வ� சி4மிகைள நிைன1கிறா�. க�திாிைகைய1 க/0 
இ*1'� தளி�விர�கைள� பா��ப, ேபா� ேதா�4�. ேவ�வி... 'N6� பிN6� 
த� உைழ�ைப எ�த ேவ�வி1' ந�'கி�றன... 
 
     இவ� தானிய� '&4� ேபா,, ேவ"வ� '0யி� இ��, ?� வ�கிற,. 
ெகா*விய க�ன�க�, ஆேற ேவனி� ப�வ�க� தா$டாத சி4மி. இைடயி� 
ெவ4� இைல மைற@தா�. ேவனி� ப�வமாயி&ேற? B�த� க&ைற க&ைறயாக 
வி*கிற,. மாநிற ேமனி... சிாி��... ��ப&க� வி*�, �ைள1'� ேகால�. ஈ4க� 
க4�,, ெவ�ைளயாக� ப&க�... இ, வி"தைல; சிாி��; ெகா�தாக மீ� ெகா$" 
வ�, அவ�திகாவிட� ெகா"�,வி/" மீ$"� சிாி1கிற,. 
 
     இ�த; சிாி�� ெமாழி1'� ேதைவயி�லாத அைடயாள�. இவ�க� ேப6� 
தி��தமி�லாத ெமாழி �தDெல�லா� ?மகF1'� �ாியா,. ஆனா� அவ� 
ைம�த�க� அேத ெமாழியி� தா� வள��தா�க�. ச�திய �னிவாி� பயி&சியி� 
ப�ேவ4 ெமாழிகைள அவ�க� இ�ேபா, அறி�தி�1கிறா�க�. 
 
     தானிய� �ைட1'� ?மக�, ேத-�த பா� மணியாிசிைய அ�த1 'ழ�ைதயிட� 
ெகா"1கிறா�. ?�, சிாி�,1 ெகா$ேட வா�கி� தி�J� அழைக மகி=;சிைய� 
பா�1கிறா�. 
 
     அ�ேபா,, சிாி�,1 ெகா$ேட பா�கிழ�'க� ச�'�ைப நிைறய; 6ம�, 
ெகா$" வ�, ேபா"கிறா�, அத� அ�ைன... 
 
     "தீனியா? எ�ேபா,� வா- அைரப"கிற,! இ,தா� இத&' யாக�..." எ�4 
ெசா�D எ;சி� பதி8� ��தெமா�4 அத� க�ன�தி� ைவ1கிறா�. ?மகF1' 
ராைதயி� நிைன@ வ�கிற,. தா- ம1க� எ�ற இய�பான கசி@க� Bட வற$" 
ஊசி1 '�த�களா'� அர$மைன உற@க�... 
 
     "வனேதவி! ெபாிய�மா, ப"�ேத கிட1கிறாேர? ஏேதJ� கNசி '0�தாரா?..." 
 
     ?மக� உத/ைட� பி,1'கிறா�. 
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     இ�த ஆசிரம�தி� வாயிD� வாிைசயாக அேசாக மர�க� எ*�பியி�1கி�றன. 
இவ&ைற; சி4 பதிய�களாக ைவ�த நா/கைள� ?மக� அறிவா�. அவ� பிN6� 
பாலக�க� ைகயா� �னிவ� நட; ெச-தா�. அ�த மர�க� 'ளி�;சியான 
இைலகFட� இ�$ட ேமக� ேபா� கவி�, இைட இைடேய ெச�ெகா�, 
மல�கFட� மிக அழகாக இ�1கி�றன. மர�தி� பறைவக� வ�, த�'கி�றன. 
�/ைடயி/"1 'N6 ெபாாி�,� பா,கா1கி�றன. ேவனிD� ெவ�ைமேய 
இ�ைல. பி��ற��ள தாமைர1 'ள�தி� நீ� ப0கமாக� ெதாிகிற,. ேககய�, 
மாதா@1'1 'ள1கைர8�, ேதா��� மிக@� உவ�பாக இ�1கி�றன. ?�வி� தா- 
'�தி, இ�4 பல ெச-திகைள� பாட� ேக/"1 ெகா$0�1கிறா�. 
 
     �&ற�தி� அவ&ைற; ெசவி ம"�,1 ெகா$ேட தன1'� சிாி�தவளா-, ?மக� 
தானிய� உலர ைவ1ைகயி� ேப;61'ர� ேக/கிற,. 
 
     அவ� �&ற�, ஓர� நைடபாைதயிேல காவல�, 'ைட வ�வைத� பா�1கிறா�. 
உடD<� உ�ள�தி<� ஒ� சிD��� ஓ"கிற,. அேசாக மர�த0யி� தா� அ�ைன 
இ�1கிறா� ேபா<�! 
 
     ேப;61 'ர� ேக/கிற,... 
 
     ெம�Dய இைழைய; 6$0னா� ஏ&ப"� அதி�@க� ேபா� அதி�@க�... 
 
     "தா�க� யா�1'� எ,@� ெதாிவி1காம� தனிேய வரலாமா? த�க� வி��ப� 
இ,ெவ�பைத அறிவி�தி��தா� த1க பா,கா��ட� B/01 ெகா$" 
வ�தி��ேபாேம, தாேய?" 
 
     இவ�... 'ர<1'ாியவ�... இைளயவ�... 
 
     "ஆமாம�பா! பா,கா�பாக வன�தி� ெகா$" வ�, வி"வதி� அGபவ� வா-�த 
பி�ைளயாயி&ேற!... இ�ேபா, எ�ைன� ேத0 இ�' வர, உ� தைமய�, 
ச1கரவ��தி ஆைணயி/டானா?..." 
 
     "ம�னி1க ேவ$"� தாேய! தைமயனா�� இ�' வ�,�ளா�; அ1கைரயி� 
இ�1கிறா�..." 
 
     ?மகF1' உட� �*வ,� '�ெப�4 ெவ�ைம பர@கிற,. ைகயி� ப&றி8�ள 
�ற� ந*@கிற,. 
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     அவ� வ�தி�1கிறாரா? எத&'? எத&'? 
 
     வி�<� அ��மா-, யாக1'திைரைய மீ/"; ெச�4 யாக�ைத நிைறேவ&ற 
வ�தி�1கிறாரா? 'ல'�, 'லமி�லாத '� எ�4 த�மசா�திர�க� அJ�பி 
ைவ�தி�1கி�றனவா? 
 
     ராணி மாதாவி� வினா1கைள ஏ�த அவ� ெசவி மட�க� சி�தமாகி�றன. 
 
     "ஏன�பா? யாக1 'திைர யாக� ேவ$டா� எ�4 அைட1கல� �'�தி��பைத 
அறி�, அைத� ப&றி; ெச�ல வ�தீ�களா? அ, யாக1 'திைர8மி�ைல; ேபாக1 
'திைர8மி�ைல. எ�த� ெபா&பிரதிைம ப/ட மகிஷிைய8� அ, மகி=வி1கா,!" 
 
     "தாேய! தா�க� சா�தமைடய ேவ$"�. தைமயனா�, ச1கரவ��தி. P�திாிய 
த�ம� மீறி எ�த; ெசயைல8� ெச-யவி�ைல. '0ம1களி� அவந�பி1ைகைய 
அக&ற ேவ$0ய, அரச த�ம�..." 
 
     "இ�த அரச த�ம� நிைற LDைய வன�தி� வி/" வர; ெச-8�. அ�தைகய அரச 
த�ம�தி� எ�கF1' ஏ, இட�? இ�த� த�ம உைரயா&ற�தா� அ$ணJ� 
த�பி8� வ�தி�1கிறீ�க�?" 
 
     "மீ$"� ம�னி��1 ேகா�கிேற�. தாேய, ம�னாி� ஆைணைய நிைறேவ&ற 
ேவ$0ய நிைலயி� நா� எ�ேபா,� இ�1கிேற�. என1ெக�4 தனியான வி��� 
ெவ4��கF1' இடமி�ைல..." 
 
     ?மக� அவ�கைள மைறவாக நி�4 பா�1'மிட� ேத0 நி&கிறா�. இைளயவ� 
தா�. அ�த1 கால�, இளைமயி� ெசறி�த �க� வா0யி�1கிற,. �08� உட<� 
மா6ப0�தி�1கி�றன. வி�-அ�� இ�லாம� ெவ4� ேமலாைட ேபா��திய ேமனி... 
கீ= ேநா1கிய பா�ைவ... 
 
     ச�திய �னிவ� அ�' வ�,, ேதவி8� ைம�த�கF� வன�தி� வா=வைத� 
ெதாிவி�,, அவ�க� அ�' இ�1ைகயி� ெவ4� ெபா& பிரதிைமைய ைவ�, 
ேவ�வி ெச-வ, த�ம� அ�4 எ�4 எ"�,ைர�தாரா�. இ, 8க8க�,1'� 
ச1கரவ��தி� தி�மக� ெபய�1'1 கள�க� விைளவி1'ேம ஒழிய, �க= பர�பா, 
எ�4� அறி@4�தினாரா�... ம�ன� த� அைம;ச�, 'ல'� ஆகிேயாைர1 
கல�தாேலாசி�த ேபா,, அவ�க� இ�த ேயாசைன Bறினா�களா�... 
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     அவ� அ�த ேயாசைனைய� ப&றி எ,@� ��,� ெதறி1'��, ேககய�, 
அ�ைனயி� 'ர� அனD� கா-�த ெவ�ைம8ட� ெவளி�ப"கிற,. 
 
     "எ�ன ேயாசைன? பி�ைளக� வயி&றி� இ�1'� ேபா, அ1கினி� பிரேவச� 
தகா,; வன�,1' விர/0னீ�க�. இ�ேபா, ஓ� அ1கினி� பிரேவச� ெச-, 
அைழ�,1 ெகா$" அ6வேமத� �திதாக; ெச-யலா� எ�றா�களா?" 
 
     "தாேய, ம�ன�1'� ேதவிைய� பிாி�தி��த கால� 6கெம�4 க�திவி/டா& 
ேபா�4 ெசா�லா� 6"கிறீ�க�. அவ� ப"� ேவதைன ெசா�வத&காிய,... 
இ�ேபா, ேயாசைன நா� ெசா�கிேற�. 'ழ�ைதக� இ�வ�� ெச�4 த�ைதைய� 
பா�1க ேவ$"�. அவ�ைடய �$ணான இதய�,1' அ, ஓரள@ ஆ4தலாக 
இ�1'�. நா� 'ழ�ைதகைள அைழ�,; ெச�ல அGமதி தர ேவ$"�..." 
 
     ?மக� இைத எதி�பா�1கவி�ைல. 
 
     அஜயJ� விஜயJ� அ�'தா� நி&கிறா�க�. ஆனா� ச�திய �னிவ� இதி� 
தா� தைலயிட1Bடாெத�4 க�தினா& ேபா�4, "மகேள, வ�தி��பவ� ந� 
வி��தின�. அவைர �&ற�,1' அைழ�,; ெச�4, நீ�� இ�1ைக8� த�, 
உபசாி1க ேவ$"�. பிற' மாதாவி� ேயாசைன� ப0 ெச-8�க�" எ�4 
Bறிவி/" ந*@கிறா�. 
 
     ?மக� நீ� ெகா"1கிறா�; அவ�திகா இ�1ைகயளி1கிறா�. 
 
     கனிகF�, தாவர உண@மாக1 ெகா$" ைவ1கி�றன�. 
 
     "ேதவி1' வண1க�" எ�4 ந"�'� 'ரD� Bறி இைளயவ� அவைள 
வண�'கிறா�. அவ� நிமி��, பா�1கவி�ைல. 
 
     ேககய அ�ைன, ேபர�பி�ைளகைள அ�கி� அம��தி1 ெகா�கிறா�. 
 
     "'ழ�ைதகேள, உ�க� த�ைத ேகாசல மாம�னைர; ெச�4 பா�1கிறீ�களா? 
அ1கைரயி� த�கி இ�1கிறாரா�! அ6வேமத1 'திைரைய இ�' அJ�பியவ�. 
உ�கF1' ேவ4 ஏேதJ� விைளயா/"� ெபா�/கைள1 ெகா"�,, 'திைரைய 
மீ/" விடலா� எ�4 நிைன1கிறா� ேபாD�1கிற,. நீ�க� P�திாிய� தா�. ேபா� 
ெச-2�களா?" 
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     "நாநிய�மா, எ�க� '� ெசா&ப0 நா�க� நட�ேபா�. இ�த; ச1கரவ��தி� 
த�ைதைய எ�கF1'� ெதாியா,! எ�கF1' '�சாமிதா� எ�லா��!" 
 
     ச�திய�னிவ� அ�' வ�,, "ேபா- வா��க�. பா��, வி/" வா��க�..." 
எ�4 விைட ெகா"1கிறா�. 
 
     உடேன எதி�1க �0யவி�ைல. ஆனா� ?மகF1' மன� அைமதியிழ1கிற,. 
 
     பி�ைளகைள அJ�பிய, சாிதானா? 
 
     இைளயவ� உண@ ெகா�F� ேபா, கசி�,�கி1 க$ணீ� கல�க, அவ�கைள 
அைழ�, உ;சிேமா�தா�. தா� எ"�த கனிகைள� பிள�, அவ�க� வாயி� 
ஊ/0வி/"� தான��தினா�. அவF1ேக ெநN6 கசி�த,. ஆனா<�, அவ� 
ஏமா�தி�1கிறா�; ேபைத எ�4 நிQபி1க� ப/0�1கிறா�... வ�தவ� ேநராக 
இ�ேக வர ேவ$0ய, தாேன? அ1கைரயி� நி�4 ெகா$" இைளயவைன 
அJ�பி எத&காக நாடக� ஆட ேவ$"�? 
 
     ச�திய �னிவ�� அவ�ட� ேச��, நாடக� ஆ"கிறாரா?... 
 
     ந�த6வாமியி� இழ��ண�@ இ�ேபா, 'ழி பறி1கிற,. ,யர� தாளாம� 
ெவ,��கிறா�. 
 
     ெப&ேறா�, வள���� த�ைத, கணவ� எ�ேலா�� அவைள� தனிைம� 
ப"�தினா�க�. இ�ேபா, இ�த� பி�ைளகF� அவைள அ�நிய�ப"�தி 
வி"ேமா?... 
 
     அவ� '0<1'� 6�$" கிட1'� �தியவளிட� ெச�றம�கிறா�. ேககய 
அ�ைன வ�த பிற', த� ெபா4�ைப அவளிட� ஈ�,வி/டதாக� ேதா�4கிற,. 
Oைலயி� ஒ"�கி; 6�$" கிட1கிறா�. 
 
     "ெபாிய�மா..." எ�4 எ*��கிறா�. விழி�,� பா�1க ெவ' ேநர� ஆகிற,. 
 
     "க$ண�மாவா? அர$மைனயி� இ��, எ�ேபா, வ�தாய�மா?..." 
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     "நா� இ�'தா� உ�கFட� இ�1கிேற� தாேய... அ1கைரயி� ம�ன�, எ� 
நாயக� இ�தைன ஆ$"கF1'� பிற' வ�தி�1கிறாரா�. அவ� பி�ைளகைள� 
பா�1க வி���கிறாரா�. இைளயவ� வ�தி��தா�. ச�திய �னிவ� அJ�பலா� 
எ�றா�; அைழ�,; ெச�றி�1கிறா�... என1' எ�ன ெச-வெத�4 �ாியாம� 
கவைலயாக இ�1கிற,, தாேய!" அவF1' இவ� 'ர� ேக/டதாகேவ ம4ெமாழி 
வரவி�ைல. 
 
     "அ�மா... என1'... ஒ� ேவைள பி�ைளகைள ைவ�,1 ெகா$" எ�ைன� 
தனிைம�ப"�தி வி"வா�கேளா எ�4 அ;சமாக இ�1கிற,..." 
 
     அ�ைன ஓ-�, ேபாயி�1கிறா�. எ�லா� ,0��கF� ஓ-�, இ4தி; 
ெசா/"களி� நிைல ெப&றி�1கி�றன. அைண8� ெபாறி... சா�ப� O0விடா,. 
 
     "அ�மா... ெபாிய�மா, உ�க� க$ண�மா, எ�ன ெச-ய ேவ$"� 
ெசா�<�க�!" 
 
     "என1'1 கைள�பாக இ�1கிற,. மகேள, ராணி மாதாவிட� ேக�. உன1' 
ஒ�4� வரா,; உ� பி�ைளக� உ�ைன வி/"� ேபாக மா/டா�க�..." 
 
     ெபா*, சா-�, இ�� பரவிவி/ட,. அவ�க� வரவி�ைல. ராணிமாதா@1'� 
பாைல1 கற�, ெகா"1கிறா�. 
 
     அ�தி வ�தன�,1'� பிற', ேவ"வ1'0 சீட�பி�ைளகFட� �னிவ� இனிய 
'ரD� ெத-வ�கைள� ேபா&4� பாட� ஒDயி� சிறி, மன ஆ4த� கிைட1கிற,. 
மாட�தி� திாி ேபா/"� தீப� ஏ&றி ைவ�,; ெச�கிறா� '�தி. ெபா1ைக வா8ட� 
�&ற�தி� ?� 'தி�தா"கிற,. நில@� ந/ச�திர�கF� ெச-8� மாய� 
ேதா�4கிற,. 
 
     ஒ�கா� இர@ நிலவி� நட�, வ�வா�கேளா? 
 
     எ�ன ேபதைம...? 
 
     "ஆமா� அவ�திகா எ�ேக?... அ�ைனேய, அவ�திகா எ�ேக? ேவ"வ� '01', 
இைற;சி ப1'வ� ப01க� ேபா- இர@ த�'கிறாளா? அவ�க� '0�களி� 
ம,1'ட�கF1'� பNசமி�1கா,..." 
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     "இ�ைல மகேள, அவ� பி�ைளகFட� ெச�றி�1கிறா�. நாைள பி�ைளகைள 
அவேள தி��ப அைழ�, வ�வா�. ஒ��ைற ஏமா&ற�ப/ட, அவளா� மற1க 
�0யாத வ"வாகி உ4�தி1 ெகா$0�1கிற,..." 
 
     அவ�திகா... ந�ப&'ாிய தா-. அர$மைன, P�திாிய 'ல�, த�ம சா�திர�க�, 
எ�லா� அறி�தவ�. 'ழ�ைதக� மீ, அவ�கF1' எ�த உாிைம8� கிைடயா, 
எ�4 தீவிரமாக நட�பா�. இ�த ஆ4, வன�, கா8� பாிதி, வளி ம$டல�, இைவ 
எ�ேலா�1'� ெபா,வானைவ. 'P�திாிய' ஆ$ வாாி6க� எ�4 உாிைமயா1கி1 
ெகா�ள �0யா,... ?மக� ஆ4த� ெகா$" இரைவ1 'ழ�பமி�றி1 கழி1கிறா�. 
--------- 

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�        28282828    
 
     ெபா*, ஊ1க�� உ&சாக�மாக� �ல�கிற,. 
 
     இைலகF� ,ளி�கF� அைசய1 கானகேம எழி� �க� கா/"கிற,. 
விதவிதமான வ$ண�,� ?;சிக� '�ப� '�பலாக; ெச�கி�றன. மணவிழாவா? 
யா�1'...? எ�4 ேக/"1 ெகா$ேட வானவJ1' நீ�� ?சைன ெச-கிறா�. 
ச�திய� ஒ�றிர$" ப61கைள அவி=�, வி/"� ,��ர@ ெச-கிறா�. 
 
     ேநர� ெச�ல; ெச�ல இ41க� ேமD"கிற,. ெபாிய�மா, "க$ண�மா!" எ�4 
B�பி"� 'ரD� மல� ெகா-, ெகா$0��த ?மக� விைரகிறா�. 
 
     T-ைமயான நீரா� �க� ,ைட�,, 6�த� ெச-கிறா�. 
 
     அவ� இவைளேய உ&4� பா�1கிறா�. 
 
     "க$ண�மா? பி�ைளகைள அைழ�,; ெச�4 வி/டா�களா? உ� மாமி 
ராஜமாதா இத&'�தா� வ�தாளா? க$ேண! உ�ைன, இத&காகவா தாயி� 
ம0யி� இ��, பிாி�, ம$ணி� பதி�ேத�? ஏ� �/"�; அரசமகளாவா� எ�4 
கண1'� ேபா/ேட�..." 
 
     ?மக� ஒ� கண� உலக இய1கேம நி�4 வி/டா& ேபா� உண�கிறா�. சி�பி 
ெவ0�, ��,1க� சித4கி�றன. 
 
     "எ� வாாி6... அரச வாாி6... ஆனா� அர$மைன மதி�கF1'� அரச த�ம� 
எ�ப,, ெப$களி� உாிைமகைள� தறி1'� ெகா"வா� எ�பைத உண��,�... 
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மதி மய�கி உ�ைன அரச மாளிைகயி� ேச��ேத�... ேம� வ�ண த�ம�களி�, 
ம$, ெபா$, ெப$ ஆதி1க�கேள �த�ைமயானைவ. அ�ேக மனித த�ம�,1ேக 
இடமி�ைல... க$ேண... உ� பி�ைளகைள அJ�பாேத!" 
 
     "ேபா,�... ேபா,� அ�மா!" எ�4 ?மக� அல4கிறா�. 
 
     அ�த1 'ர� ச�திய �னிவைர அ�' வர; ெச-கிற,. 
 
     "இ�த1 கானக�தி� உயி� இவ�. இவ� வனேதவி. இவ� ைம�த�க� இ�த 
வனேதவியி� ைம�த�க�. அரச வாாி6களாக� ேபாக மா/டா�க�. அவ�க� 
அ��திய பா�... மனித த�ம� பா�, அ�ைனேய அைமதி ெகா�2�!" எ�4 ஆ4த� 
அளி1கிறா�. 
 
     உ;சி கட�, ெபா*, இற1'� ேநர�, பாைதயி� தைலக�, 'ைட ெத�ப"கிற,. 
 
     ஆனா�, தாைர, த�ப/ைட, ச�ெகாD, ஆரவார� எ,@� இ�ைல. அவ�திகா 
தா� விைர�, ��ேன வ�கிறா�. 
 
     ?மகF� ச�திய �னி8� �&ற�தி� நி&கி�றன�. ேககய அ�ைன அேசாக 
மர�தி� கீ=� �&றைரயி� அம��தி�1கிறா�. 
 
     �தD� அவைள வண�'கிறா�க�. 
 
     "ேதவி, ம�ன�, இைளயவ� இ�வ�� வ�கிறா�க�..." 
 
     ?மக� சேரெல�4 '0<1'� ெச�கிறா�. 
 
     அவ�திகா, வி��தின� உபசாி��1கான நீ�, இ�1ைக� பா-க�, 
எ�லாவ&ைற8� எ"�,1 ெகா$" ெச�கிறா�. 
 
     "அரேச... அமர ேவ$"�... இ�ேக வ�த, ெப�� பா1கிய�..." 
 
     '�தி8� '�பி8� இைற;சி ப1'வ� ெச-, ெகா$" வ�� மண� அவ� 
நாசி1' எ/"கிற,. பி�ைளக� இ�வ�� வ�, அவ� இ�ப1க�களி<� 
நி&கிறா�க�. வாைழ இைலக� அ4�,; ெச�கிறா� களி. இெத�லா� ெவ4� 
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கனேவா/ட�க�. நிகழ� ேபாவ, எ�ன? இ�த வி��,பசார�, ச�தி��, ேப;6 
வா��ைதக�, எ�த1 க��ைத ைமயமா1'கி�றன? 
 
     "�னிவேர, நா�க� �0@ ெச-, வி/ேடா�. பி�ைளக� இ�வ��, இPவா' 
பர�பைரயி� ச�ததி எ�4 ஒ��கிேறா�. எ�கFட� அைழ�,; ெச�ல அGமதி 
ெகா"1க ேவ$"�!" 
 
     இ�த1 'ர� அவ� இதய�ைத1 கீ4� B� ��ளாக ஒD1கிற,. �னிவ� 
B4கிறா�. 
 
     "நா� யா� அJமதி ெகா"1க? உ�க� பி�ைளகைள, அவ�க� தாைய1 
ேகF�க� அரேச! அவ�கைள அைழ�,; ெச�றீ�க�. இர@ த�க ைவ�,1 
ெகா$S�க�... ேகF�க�..." 
 
     பி�ைளக� தாயிட� வ�கிறா�க�. 
 
     "அ�ைனேய, இவ� - இ�த ம�ன�, எ�க� த�ைத எ�4� நா�க� அவ�ட� 
ெச�ல ேவ$"� எ�4� வி���கிறா�. ஆனா�, ம�ன� ெபா&பிரதிைமைய 
ைவ�, எத&காக யாக� ெச-ய �ைன�தா�? இ�த1 கா/0� நா� ஏ� த�க ேவ$0 
வ�த, எ�பெத�லா� �ாியவி�ைல... நா�க� எ�ப0� த�கைள வி/" அ�'; 
ெச�ேவா�..." எ�4 அஜய� ேக/கிறா�. 
 
     "ம1கேள, ம�னாிடேம இைத1 ேகF�க�!" எ�4 ?மக� அவ�கF1'1 
ேக/'� 'ரD� B4கிறா�. 
 
     அவ�க� ெவளிேய வ�, ம�னைர� பணிகி�றன�. 
 
     விஜய� தா�, 'பிசிறி�லாத 'ரD�' ேப6கிறா�. 
 
     "மாம�னேர! நா�க� வனேதவியி� ைம�த�க�. வனேம எ�க� தாயக�. 
நா�க� ஒ� ேபா,� த�கFட� வ�, வாழ; ச�மதி1க மா/ேடா�. இ�' நா�க� 
6த�திரமானவ�க�! உைழ�, விைளைவ� பகி��,$", எ�ேலா�� வாழ 
நா�கF� இ�ப�ட� வா=ேவா�. உ�க� 'திைரைய நா�க� பி01கவி�ைல; 
க/டவி�ைல. அ,ேவ இ�த எ�ைலைய வி/" அகல ம4�, உ�க� காவலைர 
விர/0ய0�த,. அத� விைளவாக, எ�க� க$K1'1 க$ணான ந�த6வாமி 
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மைற�தா�. எனேவ எ�க� அ�ைன இைச�தா<� நா�க� ச�மதிேயா�. ம�னி1க 
ேவ$"� மாம�னேர!" 
 
     கர�க� 'வி�,, அவ� ம4�ைப� ெதாிவி1க இ�வ�� உ�ேள வ�கி�றன�. 
 
     "க$ண�மா..." எ�ற 'ர� ெவளி�பட, ?மக� தி��பி� பா�1கிறா�. 
ெபாிய�ைனயி� O;6� திண4கிற,; க$க� நிைல1கி�றன. 
 

((((����������������))))    
------- 


