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ராணி மக மா

ைர

ராணி மக மாளி கைத ெதனா,) வா7ைகேயா) இரடற7 கல9திப8,
Fைவயான8.
மக மா
அறாட

சாைல, மக மா

ேபசி மகிB

ச திர , மக மா

தானதம எ. ம7க

சிறட கதாபா திரமாக அவ

விள4கிறா .

அ9த மக மாைவ நாயகியாக ைவ 8 ஒ நாவ எBத எணி வரலா!.

Gக கைள< , கண பர பைர7 கைதகைள< , ெச3திகைள< ஆரா39தத
விைளேவ இ9த  தக .
மக மாைள ம,)ேம

7கிய7 கதாபா திரமாக ஏ!காம நாய7க வரலா!ைற

விவாி7க 49தி9தா இ9நாவ ஒ ேவைள இைத விட;
அைம9தி7க7I) .

ஆனா எ ேநா7க ைத நா
ேபா7கி!4

ெபாிதாக

ேப வைரய. 87 ெகா) வி,டதா கைத

இைத உவா7கிய என74 ேவைல க"சிதமாக அைம98வி,ட8.

இ. ெபாிதாக ேபசப)

மதக

ச ம9தமான சமரச மனபாைமைய

திமைல நாய7க ெதாடகி மக மா

இயபாக7 கைடபி தி7கிறாக .

வைரயிலான நாய7க வ ச தின

எ9த ம8ைர" சீைமயி சமணைர7 கBேவ!.கிற அள; மத உண; தீவிரமாக
இ9தேதா அேத ம8ைர" சீைமயி இப<

சமரச

நிலவ" ெச3தி7கிறாக

நாய7க வ ச தின. கிழவ ேச8பதி ேபாற தீவிர உணவாளக6

காலக,ட தி வா9தி7கிறாக

எபைத<

மறபத!கிைல.

அேத

கைதயி ராணி மக மா674 அ) தப ந ைம7 கவகிற கதாபா திர
ேச8பதி தா. மடகா =ர

கிழ"சிக

ந

பிற74 அடகா ஆ!றJ ெகாட அ9த7

கவன ைத7 கவவதி வியேப8

கால 8 ம8ைர, இராமநாதர , திாிசிரர
இ9நாவK %ல

கிழவ

காண கிற8.

இ7க

யா8. நாய7கக

பிரேதசகளி நிைலைய<
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இ தக தி வாசகக674 எ அைப<
விைடெப.கிேற.

வா 87கைள< Iறி

நா. பா தசாரதி

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

ராணி மக மா

1. சிரா ெபளணமிய  கிைடத ெசதி
ம8ைர மாநகர

இடெமலா

ேகாலாகலமாக விழா7 ேகால

L9த8. பா74

8ைம< , ெபாK; , திவிழா7 கலகல

கால தி இள9ெதறK இதமான Fகா/பவ
ேவM

என மா7 க"F74 ேம நிைற ஆைடக

ெதப,டன. ேவனி!

த ெபாேமனி747 கிைட7க

அணியாம ேதாளி ஓ ஓரமாக

அலகார ேமலாைட" சாியவி,)7 ெகா) ம@ச தி 8வ) கிட74

இளமைக ேபா மண தி,)7க67கிைடேய ஓ ஓரமாக" சிறிதளேவ நீ பா<
இைள த எழி நதியாக ைவைய இலகி7 ெகா9தா . ஆ ! அ8 தா

அவ6ைடய ேவனி! கால 8 விழா7ேகால . அவள8 ெபானிற மண ேமனியி
ப9தக6 , ேதாரணக6
ம7க6 I" சி9தி74

லவக6 , ேபரறிஞக6 ,

ெதப,டன. ெப

தைம< அைம<

இபதாதாேன இ9த

நகர தி!47 Iட எேற ஒ ெபய ைவ தி7கிறாக ! உலக ைத

Bவைத<

ெபய 87 ெகா) வ98 ஒ தராF த, ைவ 8 ம!ெறா தராF த,

ம8ைர மாநகர ைத ம,)
எெறலா

லவக

மீனா,சி கயாண

ைவ தா Iட இத மதிதா அதிகமாக இ74

க9த8 ெபா த எேற ேதாறிய8.

98 ேத நிைல74 வ98 மகி"சி நிைறவைட<

ஆ!றி அழக வ98 இற4கிறா. ெதனா)

ேன

Bவ8 4ழ9ைத 4,கேளா)

மைனவி ம7கேளா) த த ெசா9த ஊகளிK98 ஒழி 87ேகா) ம8ைரயிேல
Iவி,டா!ேபா நகர

Bவ8 , F!.றகளிJ

Iவி,டாக . நிைறய வி9தன வ9தி74

ேபாK9த8.

விழ இடமிறி ம7க

=, எப அதிக7 கலகல ,

பரபர , மகி"சி< , உபசரைணக6 , உலாச
நக7ேக உலாச

எ

நிர பியி74ேமா அப

வ98வி,ட8 ேபாK9த8; நக7ேக வி98 வ9த8
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L7க

வா தியகளி இெனாK< ,

தீபPப வாசைனகளி ந.மண

ஆரவாரகளி அழ4 , அலகார ப9தக , அழ4 ேதாரணகளி கா,சி<

நகைரேய இ9திரேலாகமா7கியி9தன. சி திரா ெபளணமி நகைரேய சிகார

ாியா7கியி9த8. எ4

ஆரவார , எ4

மகி"சி, எ4

விழா7ேகால .

இேபா8 இ9த விழா;7காகேவ ராணி மக மா6 , இளவரச ரககிQண
8=ரப

திாிசிரர திK9 8 த 7க அரைமயிேல வ98

தகியி7கிறாக . த 7க ராஜகிஹ தி!4 இேபா8 8மண ெபணி

ெபாK; வ9தி7கிறெதறா மகாராணி<
தா அத!47 காரணமாக இ9த8.

இளவரச

வ98 தகியிப8

ேந!. மீனா,சி கயாண ைத தாிசி தாயி!.. ஆ!றி அழக இற4வைத7

க) வணகிவி,) மகாராணி< , இளவரச

I)ெம. ெதாிகிற8.
ஆயிர

திாிசிரர தி!4 தி பிவிட7

ெபா சபர தி எB9தளி ஆ!றி கைர74 வ9த8

4திைர

வாகன தி!4 மாறி தாிசனமளி தா க ளழக. காைல இளகதிரவனி ெச

ெபாெனாளி ப,) அழகாி 4திைர வாகன

அல8 ம7க

நதியா எ. மா!றி நிைன74 ப நதிபரேப கM74

ெதாியாதப அSவள; ம7க

ெச38 ெகா) 8

I,ட . அரமைன" ேசவகக

8=ரப

யாம இ9த8. பல74 P7கிக

மண!பரபி இற7கின.

இளவரசைர<

இளவரச

ெகா) காண

அைட9தன.
இ/

அம9தி9த சி திர பல74, கீழிறக
எபேயா சிரமப,) பல7ைக

பல7கிK98 இறகின. அரசிைய< ,

கட ம7க

எ,னா!ேபா

வழிவில7கி இட

அ9த ெபI,ட தினாிைடேய ராணி மக மா6

இளவரச ரககிQண

மகாராணி<

மி/கிற8. இ8 ைவைய ஆறா

மகி"சி ஆரவார

9தின. மகி"சி ஆரவார
ழகின. அைனவ

க

இளைம வாடா வன , கா Tய

ெச3தன. ெந7கிய 87

வா ெதாKக6 விைண

பயப7திேயா) Iய மகி"சிைய

, க,டழ4மாக ராணி மக மா

இறகி நிற ேபா8 அ9த எ)பான எழி ேதா!றேம F!றி நிறவகளிைடேய
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ஒ பயப7திைய உடா7கி!.. கைற8ைட த

கா Tய

இவ

கணவைன இழ9தவ

Bமதி ேபாற ராணியி அழ4 ,

எற அ/தாப உணைவ

ஏ!ப) 8வத!4 பதி தன8 சா8ய தா பால பவ ைத7 கட98
இேபா8தா இைளஞனாகியி74

ரககிQண

8 =ரப/7காக

நா,ைட7 க,7 கா 8 வகிற ைதாியசாK எற ெபமித உணைவேய
உடா7கின.
மிக இள

வயதாயி98

ெகாைட<

அ  மீைச< , எ) 8 அ ளி

9த 4)மி7

ஆஜா/பா4வான உயர மாயி9தா ரககிQண

8=ரப. அழகி தா3 மக மாைள< , உயர திJ

உடலைமபிJ , த9ைத ெசா7கநாத நாய7கைர<
ெத3வ தாிசன ேதா) ராஜ 4) ப தி தாிசன
திைள தி9த8 ம7க

I,ட .

ஆஜா/பா4வான

ெகா) விளகினா அவ.

கிைட த மகி"சியி

அழக ஆ!றி இறகினா. ராணி மக மா6 , ரக கிQண

க ளழகாி திவகைள" ேசவி த அ
தி பின. ேநர

உவைகேயா) த 7க அரமைன

நபகலாயி9த8. த 7க அரமைனயி

அைமதியாயி9த8.
அவக

பல74 த 7க

8=ரப/

க ேதா,ட

அரமைனயி Uைழ9த ேபாேத அரமைன

கபிJ ள ெவளியி திய 4திைரக

யாேரா ேத வ9தி7கிறாக

இர) %. நி. ெகா9தன.

எ. ெதாி9த8. வ9தி74

தியவக

யாராயி7க7 I) எகிற ேயாசைன<டேன ராணி மக மா6 , ரககிQண
8=ரப/

பல7கிK98 இறகின.

அவக6ைடய ச9ேதக ைத அதிக ேநர

நீ7க விடாம அரமைன7 காவலாளி

ஒவ வ98 ெதாிவி தா. அவ எதிெகா) வ98 ெதாிவி த விதேம

ெச3தியி அவசர ைத< , அவசிய ைத< உண 8வதாயி9த8.
"தி)7கKK98

ஒ!றக6

அ ைமயநாய7கVாிK98

ந

அவசரமாக தகைள7 காண வ9தி7கிறாக

பைட தைலவக6 ,
மகாராணீ!"
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ராணி மக மாேளா, இளவரசேனா காவலாளி74 ம.ெமாழி எ8; Iறாம,

அவ உைர த விவர ைத7 ேக,)7 ெகாடைத

கஜாைடயா ஏ!.7ெகாட

பி உ ேள விைர9தன. ெதாிவத!கி9த ெச3தியி அ9த இவ மன ேம மிக

விைர9த நா,ட

பரபர

அைட9தி9தன. இளவரச ரககிQண

8=ரபைன விட ராணி மக மாளி மன

தா அதிக7 கல7க

பரபர

அைட9தி9தெத. ெசாலேவ) . மகா=ர/ , ேபரழக/மாகிய த

கணவ ெசா7கநாத நாய7க எ9த" Dநிைலயி காலமானா எபைத அவ
எணினா . நா,ைட< , தைன< , இள4 தான ரககிQணைன<

நிைலயி வி,)" ெசறா எபைத< எணினா . நா,ைட" F!றிJ

எ9த

பைகவக6 , ஆதி7க ெவறியக6 , ம8ைர" சீைமைய7 ைகப!றி ஆள இரகசிய

ஆைச ைவ தி74 அ9நியக6மாக" D9தி74
கணவைன இழ98 பா மண

கவைல7கிடமான கால தி

மாறாத சி.வ ரககிQணைன இ)பி ஏ9தி"

சீரா, வள த8 ேபாலேவ தக

ஆ6ைக74 உ,ப,ட நா,ைட<

ம!ெறா

4ழ9ைதயாக எணி பா8கா7க ேவ ேந9த த மன" Fைமயி கன ைத

எணினா . அ/பவகளாJ , அவசிய தாJ , அவசர தாJ , ச9தபகளி

நிப9தகளாJ , தா ெமல அரசிய சி7ககளி சி7கியைத< ,
சி7ககளிK98 தைன<

ெகாடைத<

நிைன தா .

"அறி; ஒவைன ெவ.

நா,ைட< , ஆ,சிைய<

வி)வி7க7 க!.7

விவர9 ெதாி9தவனாக ம,)ேம ஆ74கிற8.

அ/பவ தா உலகிேலேய மிகெபாிய ஆசிாிய. அ/பவ

க!.7 ெகா)7கிற8. அ/பவ

தா மன ைத< , வா7ைக<

தா திறைமைய7
 திைய<

பளி"ெச. இல,சணமாக ெதாி< ப ெமகி)கிற8" எ. பாவாைட அணி<
சி.மியாக ச9திரகிாியி த த9ைத Kகம நாய7கேரா) வா9த ேபா8 அவ

தன747 Iறி7ெகா9த  திமதி இேபா8 கணவனி மரண 874பி
இப த வாவிேலேய பK 8 வி)
நிைன 8 பா ததிைல.
சி. பவ தி த9ைதயிட
=ரதீர7 கைதக

எ. மக மா

ேக,)7 ேக,) ரசி த இராமாயண , பாரத ,

நிைன; வ9தன. பய

தKய

தய7க எபெதலா எனெவேற

அறியாம ச9திரகிாி7 கா)களிJ மைலகளிJ
F!றிய நா,க

கனவி Iட

ேதாழிகேளா) தனிேய<

ஞாபக தி ேமெலB98 மித9தன. அப அடகாபிடாாியாக"

F!றிய நா,களி ஒ நா

த வள தாதிய

ெசவிK தா< த9ைதயிட

ேபா3, தைன ப!றி7 4ைற Iறிய ேபா8 "உைன நா சிறி8

அட7கேவா,
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ஒ)7கேவா, க,)ப) தேவா வி பவிைல மகேள! நீ Fத9திரமாக7 கா,)
மKைக ேபால இQடப வளரலா . Fத9திரமாக வளபவக

எதிகால தி

வி ப த49த நல க,)பா) ளவகளாக மா.வ8 , க,)பாடாக

வளபவக

எதிகால தி வி ப தகாதப தா.மாறாக திாிவ8

ேப

ெப!.7 கடைல அைட< த4திைய ெப.

மைலகளி அைலகிற தணீ ஒ நா
கB

உ தாதியா ெசவிK<

சகஜ . கா)

ஓாிட தி கைரக6 ள நதியாக மாறி

உைன ப!றி7 I.

எப8 தா நியதி.

4ைறகைள நா இல,சிய

ெச3ய ேபாவதிைல. கவைல படாம உ விபப இ 4ழ9தா3!" எ.
தைன7 Iபி,) அேபா) அரவைண 8 பிாிய ேதா) அவ Iறிய
நJைரகைள எணினா . மன

அ9நிைனவி இளகி ெநகி9த8.

கா) மைலகளி அைலகிற தணீெரலா
கைரக6 ள நதியாவ8 ேபா த வா;
உண9தா .

கீேழ இறகிய8 ஓாிட தி

இேபா8 ஆகியிபதைன மக மா

"அ மா!... என ேயாசைன... இப ஒேரயயாக...? ஒ!றக6 பைட=ரக6
இேக ஆேலாசைன மடப 8

கபி கா தி7கிறாக . நீக

ஏேதா ேயாசி தபேய அ9தர ைத ேநா7கி நட7கிறீகேள?" எ.

ரககிQண 4.7கி,ட பிதா மக மா
கெப!ற திமைல நாய7காி ேபர

பா,)74

நிககால 87ேக வ9தா .

த கணவமான கால@ெசற

ெசா7கநாத நாய7காி க Tர தி;ைவ மன7கணி உவகப) தி

பா 8வி,) அ9த நிைன; மா.வத!4 ேள அேத ஞாபக ேதா) அேக உட
வ98 ெகா9த மக ரககிQண
பா 8 உ Wற ஒபி,)7 ெகாடா

8 =ரபைன<

ராணி மக மா .

ற7ககளா

த@ைச மனகளி விேராத ேபா74, ேச8பதிகளி மறவ சீைம

மன(தாபக , ர(ட கா எற பைட தளபதி த கணவைர 'அரசேர இைல'
எ. Iறி அவமானப) த

யற ச பவ , கணவாி சிரமக , ஆ,சி7கால

ந பி7ைக ெபாக பா தா

அவ . அவ ெசானா :

ேவதைனக ... எலா ஞாபக வ98 அ9த ஞாபக ேதா) மகனி

"ஏேதா கQட

க ைத

வரேபாகிற8 எ. இேபா8 மனசி ப)கிற8 அ மா!"
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மகனி 4ரKேல கவைல ேதா39திப8 ெதாி9தி9த8.
"கவைலடாேத! ஒSெவா கQட

ந ைம வளபத!4 தா வ ! Fகக

ந ைம ஒேரயயாக அய98 Pக" ெச38விடாதப அ7க ந ைம

விழிL,)வத!4 வபைவ எைவேயா அவ!றி!4 தா ஜனகளி பாமர
ெமாழியி கQடக

எ. ெபய அபா!"

"க ளழக கைணயாJ

X மீனா,சி F9தேரFவர திவளாJ

ஆேலாசைனயி உதவியாJ

ந பி7ைக இ7கிற8 அ மா!"

எ9த7 கQட ைத< ெவ. விடலா

உக

எற

அாிய

"மகேன! ந பி7ைக தா அரசியK தவ ! ந பி7ைக தா ெவ!றி! ந பி7ைக
இ9தா எைத<

ெதாட4

ெவலலா . ந பி7ைக இலாதவக

ஒைற

ேனேய ேதா!. ேபாகிறாக . ந பி7ைக உ ளவகேளா

ேதா!.ேபான பி/

ெவ!றி ெகா ள ெதாட4கிறாக . இ9த தாரக ம9திர

உ இதய தி இைடவிடாம ஞாபக

இ7க ேவ) . இ9த ஒேர ம9திர தா

தாேன ெப பி ைளயாகிய நாேன இ தைன கால
விேராதக674
9த8?"

எேலா

இ தைன 8பக674

ந)ேவ இ9த நா,ைட< உைன<

பா8கா 8 வள7க

இSவா. Iறிய பேய மக/ட த 7க அரமைன74 ேள இ9த
விசாலமான ஆேலாசைன மடப தி!4

Uைழ9தா

ராணி மக மா .

அேக கா தி9த பைட தைலவக6 ஒ!ற தைலவக6

 வ98 ஏழ

விலகி நி. பயப7திேயா) ராணி மக மாைள< , இளவரசைர<

வணகினாக . மக மா
"என விஷய ? நீக

தா

எேலா

தK அவகைள வினவினா :

இ தைன அவசரமாக றப,)

வ9திபதிK98 ஏேதா அவசரமான காாிய
ெகாட8 சாியாக இ74மா?"

எ. நா அUமானி 87
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"உக

அUமான

சாிதா மகாராணீ! K பா8ஷா ஒளரகசீபி

!றிJ

பைட =ரக6 , ெச ஊவல

தி)7கைல7 கட98 ேவகமாக ம8ைரைய

ேநா7கி வ98 ெகாபைத ெதாிவி7கேவ நாக

விைர98 வ9ேதா ".

"இ8 பைடெய)பா? அல8 பய . தலா?"
"இர) தா மகாராணீ!"
"அ8 சாி; எனேவா ெச ஊவல

எகிறீகேள...? அ8 என I 8?"

"வஷா வஷ ெதனா,) அரசகளிட
வா4வத!4 பா8ஷாவி பைட=ரக
வஷ

, சி!றரசகளிட

கப

, வாி<

றப,) வவ8டலவா? இ9த

ஒ 8 ஏ!பாடாக ஒளரகசீபி கா ெச ஒைற யாைன ேம

அலகார அ பாாியி ேஜா 8 ைவ 8 அ/பியி7கிறாரக . கப

நா,) அரசக6 , ம7க6

க,)கிற

அ9த" ெசைப வணகி வழிபட ேவ)மா ".

"வணகி வழிபட ம. தா?"
"அப ம.பவகேளா) அவக

ேபா ெதா)பதாக பய . 8கிறாக ;

அ9த பய . தJ74 ந)கி எலா இடகளிJ
வண7க

, வழிபா)

நட7கிற8 மகாராணீ!"

அ9த பைழய ெச74

"இ8, அ7கிரம ... அநியாய ..."
"அதிகார திமிாி இபவக

தக

Iட" ச,ட ாீதியானைவ எ. பிரகடன

அ7கிரகைள< , அநியாயகைள<
ெச38 விட

மீறினா தடைன எ. அறிவி 8 விட;

சில 4!றக

கிற8 அ மா! அைத

கிற8. அறியா8 ம7க

ச,டப தவறாகிறன எறா இப மனக

ச,டகேள தவ.களாக இ7கிறன!"

ெச3<

ெச3<
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"ந

நிைல என? நா

என ெச3ய ேபாகிேறா

மகாராணிைய< , இளவரசைர<

காண வ9ேதா ."

எறறி98 ெசலேவ

"அ மா! அழகைர< , ஆலவாயணைல<

வணகிய தைலயா அ9நிய

ச மதி7க7 Iடா8" எ. ரககிQண

8=ரப அைனைய

அரசனி அைம" சினமாகிய ெசைப வண4வத!4 ஒேபா8
9தி7ெகா) ெகாதிபைட98 சீறினா.

பைட=ரக

ராணி மக மாளி

நா

க ைத உ தர;7காக பா தன. அ8

பத!றேமா, பரபரேபா, சலனேமா அ!. நிதானமாக; , சி9தைன லயிேபா)

இ9த8. ஒSெவா வா ைதயாக ேத9ெத) 8 அள98 பதறாத 4ரK
ேபசலானா :

மக மா

"நீ ெசாவைத நா ம.7கவிைல

சமாளிபைதவிட மிக;
ேவ) .

 ேகாப

அட7கமாக;
, ஆ திர

8 =ரபா! ஆனா இைத ஆ திர ேதா)
இராஜ த9திர ேதா)

சமாளி7க

அரசிய காாியகளி ஒ ேபா8

ெவ!றிைய தரா8. நம8 எதிாிைய" ச9தி7க த7க வித தி ந ைம பலப) தி

ஆய த நிைலயி ைவ 87 ெகா) தா ெசயK இறக ேவ) . அத!47

ெகா@ச

அவகாச

ேதைவ.

'ெபா ெளன ஆேக ற ேவரா கால பா 8
உ ேவப ஒ ளி யவ'
எ. வ 6வ ெசாKயிபைத நிைன 8 பா! எதிாிைய7 க) உடேன

விய7க வி.வி.7க

 ேகாபப,) பயனிைல. ேகாப

எBத ேவ) . பி சமய

பா 8 அ8 ெவளிபட;

"தக

உ தர; எபேயா அபேய நட74

"எக

இளவரச ரககிQண

தK உ ள தி

ேவ) ."

மகாராணீ!"

8 =ரப சி ரா ெபௗணமி7காக

தாிசன 874 வ9த இட தி ேநா3வா3 ப,) ம.ப திாிசிரர 87ேக
தி பிவி,டா. ஆைகயா நீக

ம8ைரயி ெச. அவைர" ச9தி7க இயலாத
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நிைல" எ. ேகாபபடாம பதறாம அட7கமாக" ெச. பா8ஷாவி பைட
தைலவனிட

ெதாிவி<க ..."

"பா8ஷாவி பைட தைலவ தகைளப!றி விசாாி தா...?"
"எைன இதி ச ப9தப) த ேவடா . அரசிய காாியகைள இளவரசேர

ேநாி கவனிபதாக" ெசாK7 ெகா ! நா ெச3ய ேவயைத பினா திைர

மைறவிK98 ெச38 ெகா ள
"பா8ஷாவி பைடக6

< ".

ெச ஊவல

ந

ராஜ தானியாகிய

திாிசிரர 87ேக ேத7 ெகா) வ9தா...?"
"அப வ9தா அவகைள<

அ9த பைழய ெசைப<

எப" ச9தி7க

ேவ)ேமா அப" ச9தி7க எலா ஆய தமாயி74 , கவைல ேவடா .

பனகா,) நாி சலசல74 அ@சா8. =ரகேள! நா
இ7க

கட;674 ப7தகளாக

<ேம ஒழிய மனிதக674 அைமகளாக இ7க

இைத7 I. ேபா8 ராணியி 4ரK அB த
உ.தி<

கா Tய

ெதானி தன.

இப உ தர; கிைட தபி ராணிைய<

இளவரசைர<

றபட ஆய தமான பைட =ரகளி தைலவைன மீ)
தணி9த 4ரK அவனிட

யா8."

சில இரகசிய உ தர;கைள<

ஓ உ தரவி

வணகிவி,)

அேக அைழ 8

பிறபி த பி,

"நிைனவி7க,) ! நா Iறியைத எலா உடேன நிைறேவ!.. நா/

இளவரச

இ. மாைலயிேலேய திாிசிரர

அவ .

எறா

றப,) ேபா3வி)ேவா "

வட7ேக அ ைமய நாய7கVாிK98 , தி)7கKK98

=ரக , ஒ!றகளி 4திைரக
த 7க

உடேன அகி98 ேவகமாக றப,டைத

மாளிைகயி உபாிைகயிK98 ராணி<

ெகா9தாக .
------------

வ9தி9த பைட

இளவரச

பா 87

14

2. சி ன
பைட =ரகளி 4திைரக

த மா ெபாிய

மாைல

கபாைவ74 மைறகிற வைர அ9த திைசயிேலேய

பா 87 ெகா9தா ரககிQண

8=ரப. பைட =ரகளி ேதா!ற

க பாைவயி ெதாைலPர 8  ளியாக மகி மைற9த பி த தா3 ராணி
மக மாளி ப7க தி பினா.

"இ8 4னிய7 4னிய7 4,)வ8 ேபா இைலயா அ மா? எSவள; தா
ெபா. 87 ெகா வ8?"
"மகேன! அரசியK ெபா.ைம எபத அ தேம ேவ.. நம8 எதிாி74 நா

அட7கமாக இப8ேபா ேதாற" ெச38வி,) அவைன எதி7க இரகசியமாக
ந ைம ஆய தப) தி7 ெகா வத!4 தா ெபா.ைம எ. ெபய."
"நா

இப நிைன7கிேறா . ஆனா ந எதிாிகேளா Pகினவ ெதாைடயி

"நா

Pகினாதாேன அவக

திாி தம,) கயி. மி"ச

எ. நிைன7கிறாக ."
கயி. திாி7க

< ?"

தாயி இ9த7 ேக வியி இ9த 4ர அB த மக/74 ெதளிவாக ாி9த8.

அவ

நிைனேவா உணேவா Pகவிைல எபைத அ9த7 4ர ாியைவ த8.

தைன விட அதிக ஆ திர

அைட9தி98

ெகா ளாம உ Wற தி,டமி)கிறா
அேக த 7க
மாநகாி

தா3 அைத ெவளிப) தி7

எப8

விளகி!..

ராஜமாளிைகயி ேம மாட திK98 க Tரமாக ெதாி9த ம8ைர

Bைமயான ேதா!ற

நகைர விட நாக

, ைவைய நதி<

நகாி இைடேய இ9தாJ

உய9தைவ எப8ேபா ேமெலB9த ேகாரக6

அவ/ ேள இ9த ெபமித ைத வள தன. அவ ேதா கைள Lாி7க"

ெச3தன.

பக உண;74 பி சிறி8 கைளபாறிவி,) தா< , மக/
றப,டாக . அ9த பல74 பயண

மிக;

திாிசிரர 874

பரபரபான மனநிைலேயா)

8ாிதமாக ேம!ெகா ளப,ட ஒறாக இ9த8. வழி ெந)கிJ இைரப,)7
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கிட9த வச9த கால வளகைள பா74 ெபா.ைமேயா மனநிைலேயா அேபா8
அவக674 இைல. மனதி ேவ. காாிய

ஆ!றி அழக இற4வைத தாிசன

அைத ப!றிய கவைல<

இ9தன.

ெச38 வி,) தி ேவா , ெதாட98

நைடெபறவி9த திவிழாைவ7 காண ம8ைர மாநக74" ெசJேவாமாக"
சாைலெய4

ேசாைலகளிJ

கலகலபாக இ9த8. ம8ைரயி திவிழா வன சாைலகளிJ ,
தம ச திரகளிJ

வழி பயணிகளிட

Iட ெதாி9த8. பா ெபாழிவ8 ேபாற அ9த
ெச3<

Fக ைத7 Iட அவக

ச9திேராதயேமா Iட அவக

ேதசா9தாிகளிட

Bநிலா இரவி பிரயாண

அேபா8 உணரவிைல. Dாியா(தமனேமா

மன ைத7 கவரவிைல.

அ9த பல7கி அம9திபவகளி மனநிைலைய பிரதிபKப8ேபா
அைத P7கி" ெசறவக

ரககிQண பல7கி/

வா< ேவக தி விைர98 ெகா9தன.

எதிேர அம9தி9த த தாைய7 ேக,டா.

"அ ைமய நாய7கVாிK98

தி)7கKK98

பா8ஷாவி ெச

ஊவல ைத ப!றி" ெசாKவி,) ேபாக வ9தவகளிட
நலமிைல எ.

அதனா நா உடேன திாிசிரர

அ/பினீகேள, அத ெபா

என அ மா?"

என74 உட

தி வதாக;

ெசாK

"பா8ஷாவி ெசைப< , அைதவிட அைமகளான ஏவலா,கைள<
ம8ைரயிேலேய நா

ஏ கா தி98 எதிெகா) ச9தி7கவிைல எபத!4

ஏதாவ8 ஒ காரண ைத" சா74ேபா7காக" ெசால ேவ)ேம அதனா தா..."
"ம8ைரயிேலேய அவகைள எதிெகா) 'மா,ேட' எ. ேந74 ேந
ம. 8வி,7கலாேம அ மா?"
"அ8 ராஜத9திரமிைல மகேன! ேபா74 விேராத 874
நம8 எதிாிைய ேபா8மான அள; 4ழப;

என ெச3யேபாகிேறா

இB த7க;

எப8 ந எதிாி74

I,ேய

னா

தK நா

ேவ) . நா

ெதாி98விட7Iடா8. நம8 எதிாி அதிகப,சமான தவ.கைள< 4ழபகைள<

ாி98 த)மா.கிற எைலவைர நாேம அவைன 8ணி98 அ/மதி7கேவ) .

யாைர ேத வ9தி7கிறாகேளா அவ/7ேக உட நலமிைல எறா
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தாேன ம,)ப) ? எதிாியி அ9த ேவக7 4ைற; நா

அவகள8 ேவக

ேவக

ெபற பயப) ."

, சா8ய

தாயி ம.ெமாழியி இ9த சாம திய

வியபிலா தின.

ரககிQணைன

கிழ74 ெவ6 8 பி ெமல ெமல" சிவ7க ெதாடகிய8. அவான

ெவ6பி அபேய ஒ சி திர ைத எBதி பதி த8 ேபா மைல7ேகா,ைட<
திாிசிரர நகர

4ளி9த கா!.

ெதாிய ெதாடகின.  ளினகளி 4ரக6

அதிகாைலயி

பல7கி அம9தி9தவகளி தள"சிைய ேபா7கின.

காவிாி7கைர பிரேதச

ெநக ெநக பல74 P7கிகளி உ!சாக

அதிகமாகிய8. பல7474

ஓ7ெகா9தவக

/

பி/

தீப9தகேளா) ெவளி"ச 87காக

தீவ,கைள அைண தாக . பல74 P7கிக

கைள ெதாியாமKபத!காக;

உறகி விடாம இபத!காக;

சீரான 4ரK பா7ெகா9த வழிநைட பாடக

நகர

ஒ

ெந4வைதயறி98 ஒK மகி பபயாக நிறன. உைறYைர<

கட9தாயி!..
பல7கி/

ராணி மக மா

திவரக

மைல7ேகா,ைட< இ9த

திைசகைள ேநா7கி7 ைகIபினா . ரககிQண

திைசகைள ேநா7கி ெதாBதா. மக மா

8=ரப/

Iறினா :

"ம8ைரயி மீனா,சி F9தேரச , க ளழக ெபமா6

ந ைம7 காபா!றி

வி,டாக . இேக ரகநாத மைல7ேகா,ைட ெபமா/
"பா8ஷாவி ஆ,க

"மகேன! உ தமமான =ரக

எேற ேதா.கிற8 அ மா!"

நியாயமான

ைறயி த எதிாிைய மதி 8 அவைன

எ. ம,)ேம நிைனபாக . ம திமமான =ரக

அழி 8 அவ உைடைமக
ேவ)

கா7க ேவ) ."

ம8ைரேயா) தி பி ேபா3 விடமா,டாக . இேக<

வ98 ெதாைல ெகா)பாக

ெவலேவ)

அ9த

ெபா க

எ. நிைனபாக . மிக;

ெவவேதா) அவைன<

எதிாிைய

ெப) பி ைளகைள" Dைறயாட

%றா9தரமானவக

அவைன" ேச9தவகைள<

எதிாிைய

அவமானப) த
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ேவ)

எ.

நிைனபாக . K பா8ஷ ஔரகசீபி ஆ,க

%றாவ8 வைகைய" ேச9தவக
"இ7க,)

எ. ேதா.கிற8."

அ மா! %றா9தரமான அவக674 நா

க!பி 8 அ/பலா ."
திாிசிரர
உயர

ேகா,ைடயி 49த பல74 அரமைண
அத!ேக!ற உடலழ4

த தரமான பாட ைத7

கபி இற7கப,ட8.

நிைற9த ேபரழகி ஒ தி இளவரச ரககிQண

8=ரப/74 ஆர தி F!றி7 ெகா, வரேவ!றா . ராணி மக மா

ஆர தி747 கா 8 நி!கவிைல. ராணிைய அைழ 87 ெகா) பணிெபக

அ9தர 874

ெச.வி,டாக .

அழகாக7 ேகாலமி,) இ9த தைரயி ஆர தி F!றி7 ெகா,ய ெபணிட
ரககிQண  .வJட வினவினா.

"நீ வைர9த ேகால ைத உ ஆர தி நீரா நீேய அழி 8 வி,டாேய

த மா!"

"சில தி7ேகாலகைள7 காண வ9தா இப" ெசா9த7 ேகாலக

அழிவ8

தவி7க

யாததாகி வி)கிற8 இளவரேச!"

"ம8ைர மாநகர தி இ9த சில நா,களி உைன ஒ கண
யவிைல

த மா!"

"அபயானா பல கணக
"அழகான ெபக
"இ/

ேபாK7கிற8".

4த7கமான ேப"F7கைள ேபச7 Iடா8."

ெகா@ச ேநர

ேபFகிறவக

மற9தி9தீக

Iட மற7க

உகைள ேபச அ/மதி தா 4த7கமாக

அழகாக இ7க7Iடா8 எ. Iட" ெசா=க

ேபாK7கிறேத!"
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"ெசாலலா

தா! ஆனா அ9த த 8வ உன74 ம,)

ெபா9தவிைலேய

எ.தா தயக ேவயி7கிற8" எ. Iறியபேய அவளகி

ெநகினா ரககிQண. அகேக நிற பணிெபக

ேபாகிறவக

ேபா விலகி ந9தவன தி!4

49தன.

"ச!. எ,ேய நி!கலா , தி[ெர. மகாராணியாேர வ9தாJ
"அ9த7 கவைல உன74 ேவடா

மைல7ேகா,ைட74

மல ெகா3ய

வ98வி)வா."

த மா. அ மா நீரா திவரக தி!4

தK தாிசன தி!4" ெச. வி,) தா ேவ. ப7க

தி பேவ அவகாசமி74 ."

"மாமன ெசா7கநாத நாய7க74 ராணி மக மா674 தவராக
ேதாறிய தாக

பைடெய)7க ேதசக6 , எதிாிக6

இலாம! ேபாயி!றா

என? இப தி[ தி[ெர. எைன ேபால அபைல ெபகளி ேம
பைடெய)ப8 ஏேனா?"
"மமத காரணமாக இ98 நட7கிற ஆ7கிரமிக
ெபேண! பர(பர

இவேம ெஜயி7கிற ேபா74 எதிாி ஏ8? நப ஏ8?"

"ம8ைர மாநகாிK98 உக
வ9தீகளா ?" - அவ

எதிாிகேளா) நடபதிைல

பிாிய 874ாியவ674 என வாகி

4ரK பிண4வ8 ேபாற சிM7க

ஒK த8.

ரககிQண அவள8 சின இைடைய த கரகளா வைள 8 தBவினா.
பி தன8 இ)பிK98 ப,) 8ணியாலான F74ைப ஒைற எ) 8
பிாி 8 பளீெர. மி/
அணிவி தா.
"சின
"இ9த

அழகிய ெபாிய

த மா;74 ெபாிய

8மாைல ஒைற அவ

கB தி

8மாைல."

8மாைலைய வி,டா ம8ைர மாநகர தி வாகிவர ேவெறன

கிைட7கேபாகிற8 உக674?"
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"நீ வா3வி,)7 க\ க\ெர. சிாி74
பா 8 இ9த கெப!ற ெகா!ைக

எ.தா இவ!ைற வாகி வ9ேத."
"ஆகா! பிரமாத ! பிரமாத ! நீக
எBதேவ ேபாகலா ."

ேபாெதலா

87க

உ ப

87கைள

அவமானப,) Bக,)ேம

இ9த இளவரF ெபா.ைப வி,)வி,), கவி

"பா)வத!4ாிய ெபாளாக அல8 பா திரமாக உைன ேபா வசீகரமான
ேபரழகி ஒ தி கிைடபதாயி9தா அத!4

நா சி தமாயி7கிேற

த மா!"

"அபயானா ஓ அழகான ெப அகப,டா இ7கிற ெபா.கைள எலா
ைககBவ 8ணி=க

எ. ெசாJக !"

"எலா அழகான ெபக67காக;

அல. இ9த" சின

ஓ அழகி7காக ம,) தா அைத" ெச3ய < ."
அவ

நாணி தைல4னி9தா . மண

அ9த நாண

ேதா!ற திJ

ள L;74 நிற

ேமJ அழI,ய8. உயர திJ
த மா

ேபால அழகிய அவ674

ரககிQண/74 இைணயாக இ9தா . அ9த
த மா6

ஒவ7ெகாவ மிக ெந7கமாக; , பிாியமாக;

ராணிமக மா674 ெதாி9த விஷய தா. ஆனா எேலா74

ச9ேதக

எகிற ஒேர

வன வா39த க,டழ4

அரமைனயிேலேய ந பி7ைக74ாியவளாக வள9த
ரககிQண/

த மா

ேநசிப8

ஒ சிறிய

இ9த8. நாய7க வ ச தி பல ைவ 87 ெகா9த8 ேபா

அ9தர 8 உாிைம மகளிாி ஒ தியாக

த மாைள ஏ!.7 ெகா வாகளா?

அல8 ரககிQணனி ப,ட தரசியாகேவ ஏ!பாகளா எப8
ச9ேதக 87கிடமானதாயி9த8.
ராணி மக மா

4பிற அ9த(8 எெறலா

பா 8 எேக

த மாைள

ெவளிபைடயாக ப,ட 8 மகிஷியா3 ஏ!காம அ9தர 8 மகளி எனற அழ4
ம9ைத74

த ளிவி)வாகேளா எ/

பய 8747 காரணமிலாமKைல.
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ராணி மக மாைள மணபத!4

 அவ

கணவ ெசா7கநாத நாய7க த@ைச

நாய7க அரசபர பைரைய" ேச9த விஜயராகவ நாய7காி வ ச தி
ெபெண)7க

யாம! ேபாயி!.. காரண , த@ைச நாய7க வ ச

ய.

விஜயநகர அரச வ ச 874 இைணயான அ9த(8 உைடய8 எ. , ம8ைர

நாய7க வ ச

அ தைகய அ9த(8 உைடயதிைல எ.

ெசாலப,ட8.

அதிK9ேத த@ைச நாய7க வ ச 874 ம8ைர நாய7க வ ச 874
நீ த8.

விேராத

விஜயநகர மாமனரா3 இ9த அ"Fதராயாி தைக கணவரான ெசலப
நாய7க த@ைசயி ஆட நாய7க வ ச தி

நாய7கேரா ேபரரசி ஊழியராக நியமன

தவ. ஆனா ெசா7கநாத

ெப!. ம8ைர74 வ9த விFவநாத

நாய7காி வழி ேதாறகளி ஒவ. ேநரயான அரசவ சமிைல. இ9த

அ9த(8 பிர"சைன ெசா7கநாத நாய7கைரேய உ. திய8; இேத அ9த(ைத

மனதி ெகா) ரககிQண/74 எ9த அ9த(8மிலாம சி. வயதிK9ேத
அரமைனயி வள98வ
ச9ேதக
தாக

சகல74 இ9த8.

உய9த ராஜவ ச

ராஜபர பைரயி மக மா

த மாைள மண 7க தய4வாகேளா எற

எ. ம!றவக674 நி*பி 87 கா,)வத!காகேவ
த மமகைள ேதட7I) எற எண

அரமைன வ,டார தி பரவலாக நிலவிய8. ஆனா ரககிQணேனா த

ஆயி7 காதK ேபரழகி

த மா674 வா747 ெகா) தி9தா. "மண9தா

உைன ம,)ேம மணேப. உடலாJ

நாயகனாக இேப."

இப அவ வா7களி தேபா8
ேக,9தா .
"உக

உ ள தாJ

த மா

அரசவ ச தி ஒSேவா இளவரச

அவனிட

உ ஒ தி74 ம,)ேம

ஞாபகமாக ஒைற7

4ைற9த8 இG.

ெபக67காவ8 வா7களி தி7கிறாக . இG. ேபைர<

அ9தர தி

ஆைச நாயகிகளாக ைவ 87ெகா) அ9த வா7ைக7 காபா!றி வி,) அற
ஒ ப,ட 8 அரசிைய<

மாைலயி,) மண9தி7கிறாக . நீக6

வா74.திைய தாேன என74 அளி7கிறீக ? அப வா74.தி74
நீேமெலBதிய எB 874

என வி தியாச ?"

அப ஒ
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"இைல

த மா! எக

வ ச தி!ேக இ8 விஷய தி நா

/தாரணமாக

இேப. என74 ப,ட தரசி, ஆைச நாயகி எலா மாக நீ ஒ திதா

இபா3" எ. அேபா8 அவ அவ674 உ.தி Iறி வா7களி தி9தா.
ஆனா மகாராணி< அைம"சக

ப,ட தரசி விஷயமாக

பிரதானிக

ஆகிேயா % தவக6

; ெச3< ேபா8 அரசிய காாியகைள7 ெகா)

; ெச3வாகேளா அல8 ரககிQணனி ெசா9த இல,சிய 87காக

ெச3வாகேளா எற கல7க

ஐய

த மா67ேக உ Wற இ9தன.

"ஓ அரச வ ச 874 இளவரசாி திமண

எப8 அவ/ைடய ெசா9த

ஆைசைய ெபா. த8 ம,)மிைல. அவன8 ஆைச மிக;
7கிய 8வ

ளதாகி அைதவிட ெபாிய

பிர"சைனக67காக;

7கிய 8வ

சிறிய 4ைற9த

ள ராஜத9திர

அ8 எதிபாராத விதமாக நட98விடலா . உலகி பல அரச

4) பகளி அப தா நட9தி7கிற8" எெறலா

ரககிQணனிட

விைளயா,டாக;

விைனயாக;

த மாேள

வாதி,7கிறா . இ.

Iட ம8ைரயிK98 தி பியி9த இளவரசாிட

அேதேபால" ெசாK

"அரச4மாரக

அ74ாியவக674

பிணகினா

அளி74

;

அவ .

காத ேவ,ைக மி4தியா தக

ேமாதிரக

8 மாைலக

எலா

வரலா!றி 8யரகளி

சா,சியாக நி*பணமாகி இ7கிறனேவ ஒழிய" ச தியகளி சா,சியமாகேவா
சா தியகளி சா,சியமாகேவா நி*பணமானதாக ஒ சின உதாரண
இைலேய இளவரேச?" "நீ அதிக
"சா ரா^யாதிபதிக
ேவய அவசிய

தா ச9ேதகப)கிறா3

த மா!"

விஷய தி ச9ேதாஷப)வைத விட அதிக

ச9ேதகபட

தா இ7கிற8 இளவரேச! ச49தைல ஏமா9தா .

காளிதாஸ/747 காவிய

கிைட த8. எைனேபா ஓ அபாவி ஏமா9தா

வரலா.Iட அைத மற98வி) . அல8 மைற 8வி) ."
"உன74 எத!47 காவிய
இ7கிறாேய?"

Iட

த மா! நீேய ஒ நடமா)

காவியமாக
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"எலா அரச4மாரக674

எ8 ெதாிகிறேதா ெதாியவிைலேயா,

வ@சகமிலாம கழ ெதாிகிற8. க எப8 ெசலவிலாத8. Fலபமான8...!
கா!ேறா) ேபா3விட7 Iய8."

"உ விஷய தி அ8 இய!ைகயான8. ெபா தமான8. உைன கB
வா ைதக

"ேபா8

ஏைம அைட98 வி)கிறன. ெபா

உக

க! எ ேதாழிக

வ.ைமப,) ேபாகிற8."

ந9தவன திK98 தி வத!4

அ4 ேபாக ேவ) . இைலயானா அவகேள இ4 எைன

ேத7ெகா) வ98 வி)வாக . நா ேபா3 வகிேற" எ.

ரககிQண.

நட98 ெசJ

எதிபாராத விதமாக அ. அவைன<
எ. தா3 மக மா

அழைக இரசி தப நிறா

திவரக

ேகாவிJ74 வரேவ)

தி[ெர. ேவடேவ அவ/

தாிசன 874 றபட ேவயதாயி!..
பல7கி ேபா4

ேபா8 தா3 அவனிட

அவளாகேவ ெதாடகினா .
"ஔரகசீபி ஆ,க
அத!4

இேக சில

மீ)

இ4 வர இ/

7கிய மா.தக

நா/

த மா .

ரககிQணனிடமி98 வி)ப,) ந9தவன 8 ப7கமாக நBவினா
ெபா!சிைல ேபாற அவ

ேபா8

நீரா தா<ட

K பா8ஷா விஷய ைத

இர) %. நா,க

ஆகலா .

நட9தாக ேவ) . இேபா8 இ9த

அரமைனயிJ ள இர)ெக,ட நிைல நீ7க7Iடா8. நா இ8வைர

உன74 ப,ட

D,டவிைல.

Bைமயாக நாேன<

ஆளவிைல. கணவைன

இழ9த நிைலயி ஏேதா சமாளி7கிேற. எதிாிக

வ98 ந

கதைவ த,)

நா எதிெகா வதி பல பபா,)" சி7கக

உடா4

எSவள;தா ெக,7காாியாக இ9தாJ ஒ ெப எற

ேபா8

ைறயி சிலவ!ைற

மகேன! அ9நிய

அரச அ9நிய மத ைத" ேச9தவ. ஒ ெசைப அ/பி7 '4 பி)' எகிறா.

எைனேபா ஓ அரச 4) ப 8ெப அைத ஆதாி7க;

யா8. எதி 8

அவமதி தாJ ஒ ெப அவமதி த வி,டாேள எற உணவி எதிாியி
ஆ திர

பலமட4 அதிகமா4 . எதி7க; ேவ) . நா

நியாயெம.

ஆைமெய.

எதி த8

எதிாி74 உைற74 ப எதி7க;

ேவ) .
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என ெச3வெத.
மகேன!"

ைவ ப ளிெகாட ெபமாளிடேம ேக,க ேபாகிேற

"எப அ மா?"
"L7க, ைவ 8 பா தா அரக
அவக

ைவ" ெசாJவா அபா!"

ேபசி7ெகா9த ேபாேத பல74 ச9தன

கLர வாசைன<

ேபா3 இறகிய8.

சபக

ப"ைச7

மண98 ெகா9த திவரக ைடயானி ச9நிதி

கபி

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

3. பாஷாவி
அரவைணயி 8யிJ
ராணி மக மா

பைழய ெச$%

அரகநாத ெபமாளி தாிசன

கிைட தேதாடறி,

த மன தி கதி L7க, ைவ 8 பா த மிக

அரசிய பிர"சைன74

அ9த ெபமாேள வழிகா, உதவ;

எணியபேய ெச3ய அரகனி உ தர;

திவாைன7காவிJ , நக74
 87ெகா), அவக

7கியமான

ெச3தா. அவ

கிைட த8. தி கிற வழியி

மைல7ேகாயிKJ

வழிபா,ைட

அரமைன74 தி  ேபா8 உ"சிேவைள

ஆகியி9த8.

மைலயிK98 கீேழ இற4 ேபாேத, ேகாயிK உ"சிகால Lைஜ7கான மணி

ஒK7க ெதாடகிவி,ட8.
"மகேன! நா உனிட

எைத ேபச நிைன ேதேனா அைத ேபச

ெதாட4 ேபாேத ஆலயமணியி அ

நாத

Iட அைத ஆேமாதிப8 ேபால

ஒK7கிற8. திவரக 874 ேபா4 ேபா8 நா ஏ!கனேவ ெசாKயப

ெபா.கைள உனிட

"அத!4 இ தைன அவசர

ஒபைட7க அரக/
அவசிய

அ/மதி அளி 8வி,டா."

ஏ அ மா?"
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"இ9த அவசர 874

அவசிய 874

என காரண

எபைத நீேய நாளைடவி

ாி98 ெகா வா3 ரககிQணா! உ த9ைத இற9த ேபாேத, நா/

எைன

மா3 87ெகா ள நிைன ேத; அேபா8 உைன நா க;!றி9த

காரண தினா எ உ 6ணேவ எைன த) த8. ம!றவக6

த) 8வி,டாக . இ9த வ ச

வாழ;

இத ஆ6ைம74 உ,ப,ட ம7க

நறாயி7க;ேம நா இ9த" Fைமைய ஏ!. தாகி7 ெகாேட. ச7தியா

சிலவ!ைற<

சமாளி 8 வகிேற. ஆனாJ

ேநரயாக" ெச3ய யா8. உன74 ப,ட
"உக

ெதாட98 நா இவ!ைற

D,ேய ஆகேவ) ..."

உ தரைவ மீற7Iடா8 எபத!காக நீக

ெகாடாJ , ெதாட98 உகள8 <7தியாJ

சாதி7க <

அ மா!"

ெசாவைத ஏ!.7

ச7தியாJேம நா காாியகைள"

"அ9த வைகயி எ ஒ 8ைழைப நீ 4ைறவிலாத வைகயி ெபற <

மகேன!"

- இ9த உைரயாடJ74 பி அரமைன74 தி பிய ம.கண திK98
ேபா7கால அவசர ேதா) 8ாிதமாக ஏ!பா)கைள" ெச3ய ெதாடகினா
மக மா . அரமைன ேராகிதகைள அைழ 8 அவசரமாக ந
I தகைள பா தா . அவ6ைடய அவசர 874

அ) த சில நா,க

அவசிய 874

அளி த8. ரககிQண

அ) த) 8 மகல

8=ரபனி விவாக 874

I தக

4றி7கப,டாயி!..

ஆ"சாிய ைத

D,) விழா;74

அரமைனயி விவரமறி9த எலா விய74 ப ரககிQண
சின

ஏ!றப

ெதாட98 நல நா,களாகேவ வா3 தி9தன. அரமைன

வ,டார தின அைனவ74ேம அ9த ஏ!பா)களி ேவக

திமண

ராணி

8=ரபனி

த மா6ட நி"சயி7கப,9த8. ராணி மக மா67ேக

அவ6ைடய தா3 =,) ெபயராக 'அன

த மா ' எப8 திமண 874

வழகிய காரண தா அரமைனயிேலேய மக மா674 8ைணயாக; ,

உறவினராக;

மா!றி7ெகா ள

உடனி9த % த ெபக
யாம 'ராணி

சில பைழய பழ7க ைத

த மா' எேற அைழ 8

த மாளான ராணி மக மா674 , இ9த இள வய8

அைடயாள வி தியாசமாக தா இவைள" 'சின

ெதாடகியி9தாக .

வ9தன. அன

த மா674

ஓ

த மா ' எ. அைழ7க
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ஒ ராஜத9திர நடவ7ைகயாக விைர98 ேம!ெகா ளப,ட திமண ைவபவ
அள; கட9த ேகாலாகல ைத< , 4Pகல ைத<

D,) விழா;

ெகா7கவிைல. அரமைன" F!ற ைத< , உறவினைர<

,

தவிர, அ9த

ஆ,சியி ஆதி7க 874 உ,ப,) அகேக இ9த பைட தைலவக674 ,
தளபதிக674 , தளவா3க674 , தைல7க,)7க674 ம,)ேம அவசர
அவசரமாக அைழ" ெசாK வர P8வக , விைர98 பா<

அ/பப,டன.
இ9த ஏ!பா)க

அரமைன வ,டாரகளிJ

F!ற தினாிட

விதமான வியைப7 கிளர" ெச3தன. பா8காைப<

மக மா

சின

%ல

இர)

அரசிய உதவிைய<

ஒ ெபாிய அரச வ ச திதா ெபெண)பா

நிைன தி9தவக674, அவ

ரவிக

எ.

கதி

த மாைள ேத9ெத) த8

வியபாயி9த8. தி[ெர. இ9த ைவபவக

ஏ!பா) ெச3யப)வாேன

எப8 ம!ெறா வியபாயி9த8. காரண , இ9த ஏ!பா, ச ப9தப,9த
ராஜத9திர பிர"சைன பல74 ெதாியாதி9த8தா.

திாிசிரர தி அ9த திமண ைவபவ

ப,டணபிரேவச

ந ப யாத ேவக தி நட98

98 அரமைன தி பிய8ேம

சின

, ப,டாபிேஷக

அைத ஒ, நட9த

9தன. ப,டணபிரேவச

Dய ேகால தி ப,ட தரசியாக"

த மாைள< அகிலைழ 87 ெகா), எதிேர த ஆசிேகாாி வ98

வணகிய மகைன பா த8 ராணி மக மா
பி ேமJ

Iறினா .

"மகேன! பா8ஷாவி ஆ,க6

பைழய ெச

அவ/74 ஆசி Iறி வா திய

நாைள பகK இேக

வர7I)ெம. ெதாிகிற8. உன8 திமண தி!காக; ,
விழா;7காக;

D,)

இேக வ9த பைட தைலவக6 , பைட=ரக6

ேகா,ைட"F!றி நாலா ப7க

சைப74 வரா வி,டாJ

மைற9திபாக . நா/

சின

த மா6

உபாிைகயி அம98 சைபைய7 கவனி 87

ெகாேபா . உ/ைடய இ9த ேபரழகியான மைனவியி கைட7க
பாைவயி நீ உ.தியாக நட98 ெகா ள த7க ெந@Fர
ேவ)

எ. நா உைன வா 8கிேற."

உன747 கிைட7க
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"தாேய! உக

ஆசி கிைட74மானா எ தைகய எதிாிைய<

என74 வ98வி) ".

"ெசாK7 ெகா) த வா ைதக6 , க,7 ெகா) த ேசா.

ெவJ

பல

அதிக ேநர

ெகடாம இ7கா8 மகேன! எ. எ9த ேவைளயி எப எப நட98 ெகா ள

ேவ)ெம. அ. அ9த ேவைளயி அேபாேத 8ணி98
மேனாதிட
"நீக

உன74 வ9தாெலாழிய ரா^ய பார ைத தாக உனா

யா8."

உடனி74 வைர என74 எ8; சிரமமிைல தாேய!" எ. மீ)

வணகினா ரக கிQண
ராணி மக மா
"

; ெச3<

8=ரப.

சிாி தபேய சின

த மாைள பா 87 Iறலானா :

த மா! இளவரசைர7 ெக,7காாி< ேபரழகி<மான உைன ேபாற ெப

ஒ தியிட

ஒபைட தி7கிேற. இளவரசாி =ர ைத< , ெச7ைக< ,

தமான ைத<

வளபதாக உ அழ4 அைமய ேவ) !

ெக,7கார தனமிலாத அழ4

- அழகிலாத ெக,7கார தன

காாியக674 பயப)வதிைல ெபேண!"
சின

த மா

இவைர<
உ தர;க
ம.நா

இைத7 ேக,) பSயமாக நாணி தைல 4னி9தா . அவக

விைடெகா) 8 அ/பிவி,) இராயச ைத அைழ 8" சில

ேபா,டா

ெபாB8 ல

ராணி மக மா .

ெபாB8 காவிாி7கைரயி கதிரவIட ஆவேலா)

உதி தா! ேபாK9த8. திாிசிரர

D7ெகாட ரககிQண
ெகாJ=!றி9தா.

ேகா,ைடயி அரசைவ Iய ேபா8 ப,ட

8=ரப அாியைணயி க Tரமாக7

அ9தர ப4தியிK98 றப,) வ98 அபேய ேமமாட 8
உபாிைகயிK98 அரசைவைய7 காண
சின

அரசிய

9த வைகயி ராணி மக மா6

த மா6 அேக அம9தி9தாக .
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ப,ட

D பதவிேய!றி74

கவிைத பானாக .

ெதJ4 லவக6
சைப< , அரச

இளவரைச க98 தமி லவக6 , சில

கவிைதகைள இரசி 87ெகா74

பா8ஷாவி பிரதிநிதி< , ஆ,க6

ேபாேத, "K

ேகா,ைட வாசK கா தி7கிறாக " எ.

தகவ வ9த8. அவகைள உ ேள அைழ 8 வர" ெசாK ரககிQண
8=ரப சிறி8

தயகாம உடேன எதிெகா ள ஆய தமானா.

யாைனைய7 ேகா,ைட வாசKேலேய நி. திவி,) அதேம அ பாாியிK9த
ஔரகசீபி பைழய ெசைப அலகார ேவைலபா)க

நிைற9த ஒ

பB7கா தா பாள தி எ) 8 ைவ 87ெகா) உட வ9தி9த =ரக
ெதாடர ஆட பரமாக;
பிரதிநிதி.

படாேடாபமாக;

பி

உ ேள Uைழ9தா பா8ஷாவி

ெந)9Pர

பயண

ெச3தி9த கைளபாJ எேக< யா ேபாாிடாததாJ

அநாவசிய

எ. கதி ம8ைரயிK9ேத அவசரப,) வட7ேக திபி

KயிK9ேத உட வ9தி9த பைட =ரகளி ெப

ப4தியினைர

அ/பியி9தா அ9த பிரதிநிதி.

"இளவரச74 உட நலமிைல. திாிசிரர
மாளிைகயிK98 ராணி மக மா

தி கிறா" எ. ம8ைர த 7க

தி)7கJ74 அ/பியி9த தகவ ேவ.

KயிK98 வ9தி9த ராஜபிரதிநிதியி ேவக ைத த) 8 ேபா8மான
அள; 4ழபியி9த8.
எலா

தைலவணகிவி,ட ெச74 ரககிQண

8=ரப/

ம.7காம தைல வணகி வி)வா. பைடபல ைத7 கா, அவைன மிர,ட

ேவய அவசிய

இரா8. தா/

ெசறாேல ேபா8மான8 எற
வ9தி9தா.

சில =ரக6

பைழய ெசட திாிசிரர

;ட9தா அ9த பிரதிநிதி அ. அேக

K பா8ஷாவி பிரதிநிதி ேவக

4ைற98 4ழ பி விடேவ)

எபைத

எதிபா 8 தா ம8ைரயிேலேய அவைன எதிெகா) ச9தி7காம

கவன ைத திைச திபி மக/74 உட நலமிைல எ. ெசாK திாிசிரர
தி பியி9தா

ராணி மக மா .
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"இ தைன ேப எதி7காத பா8ஷாவி ெசைப ஒ விதைவைய தாயாக7

ெகாட ேநா<!ற ஓ இளவரசனா எதி7கேபாகிறா?" - எ. நிைன 8 மிக;

அல,சியமாக;

ச!. அஜா7கிரைதயாக;

பா8ஷாவி பிரதிநிதி.

திாிசிரர 874 வ9தி9தா K

பா8ஷாவி பிரதிநிதிைய எதிெகா) வரேவ!. அைவயி அமர" ெச3தா
ரககிQண. இராயச ைத அைழ 8 த9ைத ெசா7கநாத நாய7காி

மைற;74 பி தா3 வழ7கமாக K பா8ஷா;74" ெசJ தி வ9த
கப ெதாைகைய< Iட

ைறயாக" ெசJ த" ெச3தா. ெபம7க

நிைற9தி9த அ9த ராஜசைபயி பா8ஷாவி பிரதிநிதிைய<
வ9தி9தவகைள< அதிகப,ச
மாியாைதேயா)

கமல"சிேயா)

நட தினா ரககிQண.

உட

விநய ேதா)

ஒ Fவார(யமான ஏ!கனேவ ந4 ஒ திைக ெச3யப,ட நாடக ைத
பாப8ேபா ேமேல உபாிைகயிK98 ராணி மக மா6 சின
த மா6

அைவயி நடபைத எலா I98 கவனி 87 ெகா9தாக .

பா8ஷாவி பிரதிநிதி74

ரககிQண/74

உைரயாட ெதாட9த8.

"இளவரச74 உட நலமிைல எபதாக" ெசானாக . இேபா8
எபேயா?"
"ேநா<

வி98

எேபாதாவ8 வர7Iயைவ... இேபா8 தாக

வ9திபைத ேபால..."

"ேநாயாக வ9தி7கிேற எகிறீகளா? வி9தாக வ9தி7கிேற எகிறீகளா?"
"நா வி9ெத. எணி தா ெசாேன. தக674 எப

ேதா.கிறேதா அப ைவ 87 ெகா வதி என74 ஆ,ேசபைண இைல."
" D ப,டேம!.7 ெகாடபி இளவரச74 மிக;
வகிற8."

சா8யமாக ேபச
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"ேப"F ம,)

அப எ. பா8ஷாவி ேமலான பிரதிநிதி அவசரப,) ஒ

;74 வ98விட7Iடா8."

"தாக

தா3 மகாராணி மக மா

நிண எ. ேக வி..."

இபெயலா

சாம தியமாக ேபFவதி

"ம.7கவிைல. ஒ7ெகா கிேற. ஆனா இேபா8 நீக

ேபசி7 ெகா7கிறீக ."

"பா8ஷாவி திய நிப9தைன இளவரச74
ெதாிவி7கப,74

எ. நிைன7கிேற."

எேனா) தா

மகாராணி74

"எேபா8 நிப9தைன திேதா அேபா8 அைத நீகேள ெவளிபைடயாக"
ெசாKவிட ேவய8தா

ைற."

பதி ேபசாம பா8ஷாவி பிரதிநிதி த/ட வ9தி9த =ரகளி ஒவ/74"
ைசைக கா, அைழ 8 ஏேதா Iறினா.

உடேன அ9 K =ர ப,) 8ணியி,) %யி9த பB7கா தா பாள ைத
அபேய அாியைண74
நீ7கினா.

பி9த அலகார ேமைடயி ைவ 8வி,) 8ணிைய

தா பாள தி ஔரகசீபி பைழய ெச ஒ. இ9த8. அைத7 கட;ட

ரககிQணனி

க திK9த மல"சி< னைக<

88 த8. ஆனாJ

மைற9தன. மீைச

ெபா.ைமைய இழ98விடாம ேக,டா.

"என இ8?"
"K பா8ஷாவி பா8ைக".
"K பா8ஷா ம!ெறா காJ74" ெசேப ேபா,)7 ெகா வதிைலயா?"
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"மாியாைதயாக ேபச7 க!.7 ெகா 6க

வா4கிறவ. நீக

கப

இளவரேச! பா8ஷா கப

க,)கிறவ! ஞாபகமி7க,) ."

"மாியாைத எப8 ெகா) 8 ெபற ேவய8. ேக,) ெபற7Iய8 இைல."
"ம.ப<

எ"சாி7கிேற. நீ கப

க,)கிறவ. பா8ஷா வா4கிறவ."

"அவ கப ைத வாகலா . மான ைத வாகிவிட
"K ேபரரF74 அடகி7 கப
வணகேவ)

யா8. Iடா8."

க,)கிற அைனவ

எப8 பா8ஷாவி திய க,டைள."

இ9த பா8ைகைய

"ெத3வகளி திவகைள தா பா8ைக எ. ெசாவ8 , வண4வ8
எக

வழ7க . மனிதகளி பைழய ெசைப நாக

நிைனபதிைல."

பா8ைகயாக

"இைறய திமி நாைளய விைளைவ" ச9தி7க ேவயதாகிவி)
"அ747 க,)படலா . பய . தJ74 பணிய

இளவரேச!"

யா8. மீ)

ெசாகிேற. ெத3வகளி திவ" Fவ)கைள தைலவணகலா .
மனிதகளி கிழி9த ெசைப வண4வ8 ப!றி நிைன7க7Iட
"இ8தா உக
"இைத விட

யா8."

வான பதிலா?"

வான பதி ேதைவயானாJ தர

அைத< தகிேற."

< . இ8 ாியாவி,டா

"இ9த மிர,ட சி.பி ைள தனமான8 இளவரேச!"
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"ெப9தைமயான காாியக
எ8 எ.

எனெவேற ெதாியாதவக

க)பி7க த4திய!றவகளாகி வி)கிறாக ."

சி.பி ைள தன

"ேப"F எைல மீ.கிற8."
"ாியவிைலயானா ெசயKேலேய கா,வி)கிேற. இேதா" எ. Iறிய பேய

அாியைணயிK98 எB98 ரககிQண அ9த பB7கா தா பாள திK9த
ெசைப, த காK எத!4 ெபா98ேமா அதி அணி98 ெகாடா.

பா8ஷாவி பிரதிநிதிைய7 க Tரமாக நிமி98 பா 8" ெசானா.
"இSவள; ெபாிய மகாராஜாவான K பா8ஷா ேபாறவக
காJ74 ம,)மா ெச அ/வ8?

ேகவல

9தா ம!ெறா காJ74

ேபா அ/பி ைவ74 ப ெசாJக ."

ஒ!ைற7

ேசகிறா

பா8ஷாவி பிரதிநிதி இைத7 க) (த பி 8 ேபானா. அவ இப

எ. எதிபா7கேவ இைல. அவமானப,)வி,ட உணவிJ ,

நட74

ஆ திர திJ

அவ

க

சிவ9த8. க)ைமயாக ஏேதா ெசால வி பி ஆனா

ெநாி9தன.

க

விய த8.

உண"சி மி4தியா வா ைதக

வக

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

வராம அவ/ைடய உத)க

8 தன.

4. இராயச அ(ைசயா) ரநாத ேசபதி,
K பா8ஷாவி பிரதிநிதி ஆ திர

அைட9தைத7 க) ரககிQண

=ரப அவைன ேநா7கி னைக L தா.

"ெநட விைளயா)கிறீக ! இத விைள;க
சி9தி7காம ெசயப)கிறீக

எபைத மீ)

எறா பா8ஷாவி பிரதிநிதி.
"தக

ேபரரFட

 நாக

க)ைமயாயி74

8

எபைத"

வ!. த வி கிேற"

ெச38 ெகாட உடப7ைகயி ப கப

க,)வதாக ம,) ஒ7 ெகாட8 உைம. ெசைப வண4வ8 அ9த
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பைழய உடப7ைகயி அடகாத ஒ.. உடப7ைகப பா தா வர ைப

மீ.வ8 தக

அரசேரயறி நாக

இைல."

"வKைம உ ளவக674 வKைமய!றவக
"அட7க

ேவ.; அைம தன

"இத!4 பாட

அடகி தா ஆகேவ) ."

ேவ.."

க!பி7காம விடேபாவதிைல."

" 9தா ெச3<க ."
இSவளவி பா8ஷாவி பிரதிநிதி<

உட வ9தி9தவக6 ெவளிேயறி

வி,டாக . பைடகைளெயலா

ம8ைரயிK98 அவசரப,) வட7ேக

வழியிலாத காரண தா ஒ.

ெச3ய யாம K தி பினா

திபிய/பி வி,ட8 எ தைன ெபாிய தவ. எற ஏ7க 8டேன ேவ.
ஔரகசீபி பிரதிநிதி. ேபாகிற ேபா7கி திாிசிரர

F!.றக6

அத

பைட =ரகளா நிரபப,) ஆய தமாயிபைத<

க)ெகாடா. ைகயாலாகா தன

அ9த ஆ திர7 4 றK,

பா8ஷாவி ஆ,க

உயிாிழ7க;

ேகா,ைட<

ஆ திர

அவ

அவ உ ள ைத ெவ8பின.

8 =ரபனி ேகா,ைட பைட =ரக6ட

ேபா ெச3ய

ேநாி,ட8.

ய. ேதா!. ேபானாக . சில அதி

'கணவைன இழ98 ைக ெபணான ஒ ராணி உகைள
அவமானப) திவி,டா ' எபதாக பா8ஷாவிட
சின%,)கிற வித தி ெசாலலா

ேபா3 அவ74"

எறா மக மா

தா இதி

ச ப9தபடாம எலாவ!ைற<ேம சா8ாியமாக" ெச3தி9தா . அவ6ைடய

அ9த" சா8ாிய ைத நிைன74 ேபா8 அவ 4 ற இர) மடகாயி!..
ேநரயாக அவமானப,ட8
அவமானப) திய மதிU,ப
உ ேள இ9த8 அவ/74.
K பா8ஷாவி ஆ,க

8 =ரபனிட

எறாJ தகைள

ஒ ெப பி ைளயி/ைடய8 எற உ. த

தி பிேபான பிதா ைகபி த மைனவி சின

த மா6ட இர) வா ைத சிாி 8 ேபச; , சரசமாட;

ேநர

கிைட த8
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8=ரப/74. அ) 8 சில நா க

காவிாியி 8ெவ ள

வ9த8. அவக

மண வாவி இனிய மய7க தி கழி9தன.
மன ைத ேபாலேவ காவிாி<

நிர பி

வழி9த8. ேகாைடயி Fக ைத7 காவிாி7கைரயி இதமான மா9ேதாகளி

ெசலவி,டாக

களி7க;

ேநர

அ9த இள

காதலக . ஆபா மகிழ;

ேபாதாமK9த8 அவக674.

பட4 ெசJ தி7

ஒ மடல தி!4 (40 நா ) பி வி9த ஒ ைவகைறயி ராணி மக மா6
இராயச

அ"ைசயா;

(அரமைன7 காாிய(த) அவசர

அவசரமாக

8

=ரபைன அைழ 8 வர" ெசாK அ9தர தி!4 ஆள/பினாக . வியK

கன;

அவக

நன;

கல9த இனிய உற7க திK98 அவ எB9தி98 விைரவாக

இவைர<

அரமைன ம9திராேலாசைன மடப தி வ98 ச9தி7க

ேவ)ெம. ராணி மக மாளிடமி98 வ9த ஆ

Iறிவி,) ேபாயி9தா.

இராயச ைத<

இ

அய98 உறகி7 ெகா9த சின

த மாைள எBபாமேல தாைய<

ச9தி7க" ெசறா அவ. இ/

சிெலறி9த8.

த தாேயா) அரமைன இராயசமான அ"ைசயா;
எறறி9த8ேம ஏேதா மிக;
நட7கிற8 எபைத

பிாியவிைல. கா!.

Iட இ7கிறா

இறியைமயாத காாிய ைத ப!றி ஆேலாசைன

I,ேய

8=ரப அUமான

ெச38ெகா ள

9த8. தாயி ந பி7ைக74ாியவ அ"ைசயா எபைத அவ அறிவா.

அதிகமான ெசய திறைமைய< மிகக 4ைறவான வா ைதகைள<

உைடயவ

அவ. மிக ெபாிய ராஜத9திாியான அவ எதிேர நி. ேபFகிறவகைள

பயப7திேயா) த ைம அMக" ெச38 வி)

ஆஜா/பா4வான F9தரஷ.

தீ7கமாக பா74 ஒளி நிைற9த கக6 , Iாிய நாசி< , விசாலமான

ெந!றி< , அB தமான உத)க6மாக அ"ைசயாைவ ஏெற) 8 பா74
யா74 அவ

 ஒ பணி; தானாக வ98வி) . அ ளி

 த 4)மி< ,

ெந!றியி ச9தன திலக மாக அவ சிாி74 ேபா8 ெவேளெர. ெதாி<
அழகான அளவான பவாிைச யாைர<

வசியப) திவிட7 Iய8. நிறா

பர9த மா

திரட ஜக6மாக

ழகாைல ெதாட7Iய நீட

ராஜேகார

எதிேர நி!ப8 ேபால இ74 .

கரகேளா) எ) ஏ!ற மாக7 கா,சியளிபா அ"ைசயா. அைசபி ேகாயி

இப அ"ைசயாைவ ப!றிய க Tரமான நிைனக6ட அவ
ம9திராேலாசைன மடப தி!4

Uைழ9த ேபா8, "வா மகேன! காாிய

மிக;

அவசரமான8! அதனா தா உைன P7க திK98Iட எBபிவி,ேட"

34

எறா

தா3. தாைய<

8=ரப.

இராசய

அ"ைசயாைவ<

வணகிவி,) அம9தா

"Pகி7 ெகா9தா Iட எைன விழிL,)வ8 உக

கடைம அ மா!"

"நீ சிறி8 4ழ9ைதயாயி9த வைர உைன தாலா," சீரா, பா_,
Pக" ெச3வ8 ம,)
"இேபா8 இ/

தா எ கடைமயாயி9த8 மகேன!"

நா 4ழ9ைதயிைல அ மா. ஆகேவ இேபா8 நீக

விழிL,ட ேவ)ேமயறி Pக" ெச3ய7 Iடா8."
"பிரமாதமான வா ைத
உண9தா ம,)

8=ரபா! ஆனா இ/

ேபாதா8. உ எதிாிக6

" த எதிாியாக எ

உணர ேவ) ."

 எதிப,ட K பா8ஷா ஔரகசீபி பிரதிநிதி74

அைத நா நறாக உண தி வி,ேட. இ/

உண 8வத!4 அவசியமி9தா ெசாJக
"அவசிய

நீ 4ழ9ைத எபைத நீ

ேவ. யா7காவ8 அைத

ஐயா உண 8கிேற."

ேந!. வைர ஏ!படவிைல, இ. இேபா8 இேதா ஏ!ப,7கிற8".

"ச!ேற விவரமாக" ெசாJக ! எேக யாாிட

அ9த அவசிய

ஏ!ப,7கிற8?"
"எதிாிகைள விட 8ேராகிக

ேமாசமானவக ."

"யா அ9த 8ேராகிக ?"
"இ9த அரமைன கட9த கால தி கட 8ேராகி அழகிாிநாய7க. இ.
காM

8ேராகி கிழவ ேச8பதி எற இர4நாத ேச8பதி! அ. உ த9ைத

ெசா7கநாத நாய7காி உ தர;ப அவ அரசாள த@ைசைய ஆள" ெசற

அழகிாி நாய7க உ த9ைத74 8ேராக ெச38 பி ெவகணாவி
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D"சியா தா/

நாய7காிட

சீரழி98 ேபானா. அேத ேபா உ த9ைத ெசா7கநாத

பணி98 சி!றரசனாக இ9த கிழவ ேச8பதி இேபா8 தா

ேதாறி தனமாக நட98 ெகா ள ெதாடகிவி,டா.

 உ த9ைத74

(ட கா/74 ேபா ஏ!ப,ட ேபா8 இ9த7 கிழவ ேச8பதி, ெபாி8

உதவியாயி98 உ த9ைதைய அவனிடமி98 காபா!றினா. அத!4

பிரதியாக உ த9ைத கிழவ ேச8பதி74 பாிசிக6

வி8

ெகா) 8

பாரா,யேதா) தனிடமி9த அதி திசாKயான 4மாரப பி ைள எற
தளவாைய<

ேச8பதி74 உ.8ைணயாக ஆ,சி பணிாிய இராமநாதர

அ/பி ைவ தா.

"உ த9ைதயா அ/பப,ட அ9த அாிய மனிதரான 4மாரப பி ைளைய7

4) ப ேதா) ெகாைல ெச38 இேபா8 பழிதீ 87 ெகா) வி,டா கிழவ

ேச8பதி. நம8 ஆ,சி பிபி கீ சி!றரசராக இ7க வி பாத ேச8பதி த@ைச

நாய7க மன பர பைரயி வாாிசான ெசகமலதாச/ட/ , பைழய ம8ைர

தளவா3 ேவகட கிQணபேனா)

ேச98 நம74 எதிராக" சதி ெச3த ேபா8

அ9த" சதிைய எதி 8 அத!4 உடபட ம. தா எற ஒேர காரண 87காக7
4மாரப பி ைள 4) ப ேதா) ெகாலப,7கிறா.

"நல8 ெசாKயவ74 இப ஒ ெகா)9தடைனயா?"
"ந ைம< நம8 ஆ,சிைய<
வ

த@ைச மன/74 87ேகா,ைட74 , பா பா!.74

ப4தியி வாி வா4

உணவ!ற சதிைய
தி த

அழிபத!4 பாிசாக தன74 உதவி ெச3ய
இைடநில

உாிைமைய வி,)7 ெகா) தி7கிறா ேச8பதி. இ9த நறி

றிய 8" ேச8பதிைய<

ேவகடகிQணபைன<

யற ேபா8 தா 4மாரப பி ைள ெகாலப,7கிறா."

"நம74 ேவயவைர7 ெகாறா என? ந ைம7 ெகாறா என?"
"இ9த விFவாச உண;தா ந ைம7 கா7க7Iய8

ேச8பதி

ர,) மனித! மனித வாைவ அ த

இகிதமான உண;க6

நா

அவ74 பாட

8=ரபா! கிழவ

ளதாக" ெச3ய7Iய எ9த

இலாதவ. ஆ,சிைய< , ெசவ ைத<ேம மதிபவ.

க!பி7க ேவய கால

வ98 வி,ட8."
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"இேபாேத பைடகேளா) றப)கிேற. பாட

க,)கிேற."

"அ8 அ தைன Fலபமானதிைல மகேன! மறவ சீைமயி கிழ,)" சிக ைத
எளிதாக ெவ.விட

யா8. இர4நாத ேச8பதி ம!ற மறவகைள அைழ 8

தைலைய7 ெகா) எறாJ

க,)பா)
"நறி<

ெகா) 8 வி)வாக . அSவள; ெசவா74

அேக அவ74 உ)."

விFவாச

இலாத இட தி எ தைன7 க,)பா) இ9தா என;

எSவள; ெசவா74 இ9தா என?"
"உ ேக வியிJ ள நியாய

Iட ாியாத வக மறவ அவ. அவைடய சக

ஆ க,) அதிக . ஒ பாவ

அறியாத அ9நிய நா,)7 கிறி(தவ பாதிாிமாக

அவைர7 க% தனமாக பிப!.கிறாக . ஆகேவ அவ74

மறவக

Iட அவைடய ெகா)ைம74 தப

யவிைல மகேன!"

"ெசா9த நா,) நபகளிடேம விFவாசமாயிலாத ஒவ அ9நிய நா,)
பாதிாிமாகளிட கைண கா,)வா எ. எப அ மா நீக
< ?"

எதிபா7க

"உ ெகா 6 பா,டனா திமைல நாய7க , த9ைதயா கிறி(தவ

பாதிாிமாகைள<
ஆதரேவா)

அவகைள பிப!றியவகைள< Iட அேபா)

ெப9தைமயாக நட தினாகேள?..."

"எ ெகா 6 பா,டானா74 இ9த ெப9தைம< த9ைத74 இ9த தாராள
மன

கிழவ ேச8பதி74 இைலயானா அத!4 யா என ெச3ய

அ மா?"

<

"கிழவ ேச8பதியா ெகாலப,ட 4மாரப பி ைள Iட7 கிறி(தவ ெவ.பி
கிழவ ேச8பதிைய மி@சியவராக இ9தி7கிறா. பாதிாிமாகைள< ,

உபேதசியாகைள< பலா காரமாக" சிவKக ைத வழிப) ப வ!. 8கிறா
அவ" எறா இராயச

அ"ைசயா.
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"அ8 அ7கிரம

ஐயா! பா8ஷாவி பைழய ெசைப7 4 பி) ப ந ைம

வ!. தியவக674

4மாரப பி ைள74 என ேவ.பா)?"

"நாகாிகமைட9த நலவக674 தா உ ேக வி<
8ேவஷ

ெவ.

4ேராத

எனெவேற ெதாியா8

அத நியாய

நிர பியவக674 நாகாிக எறா

ாி< .

8=ரபா."

"ேபா"F7க நா,K98 வ9த ஜாபிாி,ேடா பாதிாியாைர த) 8 மறவ
நா,) எைல74

கிறி(தவ சமய ைத பரப

யறா, ேதாைல உாி 8

மர தி தைலகீழாக ெதாகவி,)விட ேபாவதாக பய . 8கிற அள; கிழவ
ேச8பதி க)ைமயானவராயி9தி7கிறா எ. Iட7 ேக விப,7கிேற
ஐயா!"

"சிலைர ேதாைல உாி 8 தைலகீழாக மரகளி க, ெதாகவி,ட
ெகா)ைம<

நட9தி7கிற8

8=ரபா!"

"ேக,பத!ேக அவபாயி7கிற8 ஐயா! 4மாரப பி ைள ந

அரமைனயிK98 ேச8பதி74 உதவியாக அ/பப,டவ. அவைர7
ெகாறேத தாக யாத ெகா)ைம; அவ 4) ப தினைர<

ெகாற8

பயகரமான பாவ . கிறி(தவ பாதிாிமாகைள 8. 8வ8 ெபா. 87

ெகா ள இயலாத8. நா

எப<

அவைர அட7கிேய ஆகேவ) ."

"ஒ விநா Iட7 கால9தா த7Iடா8 மகேன! பா8ஷா;7காக தி"சியி
I,ய பைட =ரகேளா) உடேன மறவ சீைமயிமீ8 ேபா ெதா) தாக

ேவ) . தன8 Pதைர7 ெகாJ அ9நிய அரசைன பைடெய) 8 தா74
நியாய

ஒSெவா நல அரச/74

உ) அபா! 4மாரப பி ைள ந மா

அ4 அ/பப,டவ. அவைர7 Iேடா) அழி த8 ந ைம

அவமானப) திய8 ேபா தா! நீ உடேன ேபா74 ஆய தமாக ேவ)

எபைத" ெசாலேவ உைன நா/

இராயச

இேக அைழ ேதா ."
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இராயச

எB98 நிறா. க Tர

அழ4

ேதா!ற ைத பா 8 ராணிேய ஒ கண
காப8ேபா உண9தா .

வசீகர

யாேரா தியவ ஒவைர7

"இ9த மறவ சீைம பைடெய)74 உக
வணகினா

இவ ஆசி<

8 =ரப.

"மிக ெபாிய பபாளியாகிய ந
மகேன!" எறா
L தா.

இராயச

மக மா . இராயச

நிைற9த அவர8

உைன வா தினாேல ேபா8மான8

அ"ைசயா ராணிைய ேநா7கி  .வ

8=ரப, ஆஜா/பா4வாக எB98 நிற இராயச

அைன ராணி மக மாைள<

தைலநிமிர;

ேவ) " எ.

அ"ைசயாைவ<

வணகி விைடெப!றா. அவ வணகி

அரமைன =ர ஒவ பரபரபாக அ4 உ ேள Uைழய;

சாியாயி9த8. வ9த =ர வணகிவி,) %வைர<

பா 8" ெசாலலனா.

"இராமநாதர திK98 இர4நாத ேச8பதியி Pத ஒவ ேத
வ9தி7கிறா."
%வ

தக674

பரபர

வியேபா) ஒவைர ஒவ பா 87 ெகாடன. ஆவJ

9திய மனநிைலேயா), "உடேன அவைன இேக அைழ 87 ெகா)

வா!" எ. ேசதி ெகா) வ9தவ/74 ம.ெமாழி Iறினா
"வகிற தகவK நா மகி"சியைடயேவா, நம8

காரணமான எ8;

8=ரப.

ைவ மா!றி7 ெகா ளேவா

இ7கேபாவதிைல" எ. பதறாத 4ரK நிதானமாக"

ெசாKவி,) மீ)

இ7ைகயி அம9தா அ"ைசயா. ரககிQண

8=ரப/ , ராணி மக மா6 ேச8பதியி Pத வரேவய

Uைழவாயிைலேய பா த வணமி9தன.
-----------
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5. பக -./ பைகைம
க,)ம(தான உடலைம
காிய நிற

அ9த வKைமைய மிைகப) தி எ) 87 கா,)

ெகாட மறவசீைம =ர ஒவ ைகயி ஓைலேயா)

Uைழவாயிலேக ெதப,டா.

மினைல ேபா சேரேல. உ ேள Uைழ9த அவ, "மறவ நா,) மாமன
ர4நாத ேச8பதியி Pத நா. இ8 அவ அ/பிய ஓைல" எ. இராயச

அ"ைசயாவிட

நீ,வி,), %. ேபேம எதிபாராத வைகயி பதிைல

எதிபாராமேல வி,ெட. தி பி" ெசல ெதாடகினா.
ச பிராதாய 874 ற பாக; , பபாறி<

இ9த8 அவன8 ெசய.

உடேன அைத7 க) ஆ திரமைட9த ரககிQண பி ெதாட98 அவைன
பா398 ைகப!ற

யறேபா8 ைசைகயா இராயச

ஆ திர ேதா) ரககிQண ேக,டா;

அவைன த) 8வி,டா.

"வழ7கமிலாத 8ைமயாக நம74 அடகிய சி!றரச 'மறவ நா,) மாமன
ர4நாத ேச8பதி' எறா. அ/பிய ஓைலைய பபத!4

ேப தி பி

ேபாகிறா. இெதலா என? இைதவிட அதிகமாக ந ைம ேவெறப
அவமானப) த

< ? இ9த

ெபா. 87 ெகா ள ேவ) ?"
"ெபா. 87 ெகா ள ேவடா

ரககிQணா? ேச8பதியிட

ைற7ேக,ைட< , அவமான ைத<

நா ஏ

தா! எ3தவனி7க அ ைப ெநா98 பயெனன

ெதா)7க ேவய ேபாைர அவ/ைடய

Pதனிடேம ெதா)7க ேவடா

எ. தா உைன த) ேத" எ.

ரககிQண/74 ம.ெமாழி Iறிவி,) இர4நாத ேச8பதியி ஓைலைய
ப7க ெதாடகினா அ"ைசயா.

தK ெமல தம74

ப7க

ெதாடகியவ, பி, இைர9ேத வா3 வி,) ப7க ெதாடகினா.
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"இ. இSேவாைல எB8

ேபா8 ெதாடகி மறவ நா) இனி யா தைலைம74

கீபணி98 சி!றரசாக இரா8 எபைத இத %ல
ர4நாத ேச8பதி, ச ப9தப,ட சகல74
"4மாரப பி ைள<
பிரகடன

பிரகடன

மறவ நா,) மாமன
ெச38 ெகா கிறா."

அவ 4) ப ைத< ெகாற8 ேபாதாெத. Fயாதீன

ேவறா?"

ராணி மக மா

இSவா. வினவிய;ட "எSவள; திமி இ9தா அைத

நம7ேக ஓைலய/பி ெதாிவி 8 வி,) ந
P8வைன தி பி<
பி ைளைய அவக

ைடய ம.ெமாழிைய எதிபாராமேல

வர"ெசாK பணி தி7க ேவ) ? 4மாரப

ெகாற8 நியாயெமறா இேபா8 இ4 வ98 ெசற

இ9த P8வைன நா ம,)

ஏ தபி ேபாகவிட ேவ) ?" எ.

ெகாதிேபா) ேக,டா ரககிQண. கிழவ ேச8பதி எ/

ப,டெபயைர

உைடய ர4நாத ேச8பதியிடமி98 வ9தி9த ஓைலைய ப 8" ெசாKவி,)
ேமேல எ8;

Iறாம இ9த அ"ைசயா இேபா8 வா3 திற9தா.

"ஒ தவ!ைற இெனா தவ!றா நியாயப) தி விட யா8 ரககிQணா!"
"பல தவ.க

நட98வி,ட பி

இப ெபா.ைமயாக இ9தா எப?"

"எதிாிகைள அழிபதி பல ராஜத9திர
அவகைள அதிக தவ.க

ைறக

உ) அபா! அதி ஒ.

ெச3ய அ/மதிப8. ேகாைழ பிவாகி

தய4வத!4 , =ர பிவாகி நிதானிபத!4 , நிைறய வி தியாசக
ேகாைழ பய தினா பிவா4வா. =ர எதிாிைய

ைப விட அதிக

உ).

ேவகமாக பா398 தா74வத!4 பிவா4வா. நம8 நிதான இதி

இரடாவ8 வைகைய" ேச9ததாக இ7க,) ."
"K பா8ஷாவி ஆ,க

பைழய ெசட ஊவல

ெசாKய அேத அறி;ைரைய தா இேபா8 நீக6
"ெசாJகிற மனிதக

ேவ.ப,டாJ

வ9த ேபா8 அ மா

I.கிறீக

அறி; , அறி;ைர<

மறவ நா, ேம பைடெய) தாக ேவ)ெமற நம8

ஐயா!"

ேவ.ப)வதிைல!

9திய

;74
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இ9த அறி;ைர74

ெதாட இைல. உன8

 ேகாப ைத< ஆ திர ைத<

தணி 8" ெசயK ஈ)பா) ெகா ள" ெச3வத!4 தா இ9த அறி;ைர."
"ஆமா ரககிQணா! இராயச

ெசாவெதலா

உ நைம74 தா அபா!

எதிாிைய வி,)வி,) அவ/ைடய P8வைன அழிபதா என பய

விைளயேபாகிற8? கிழவ ேச8பதிைய இபேய வி,)வி,டா அவ

ம!றவகைள7 I,)" ேச 87 ெகா) பைடெய) 8 நம8 ம8ைர" சீைமைய7
ைகப!ற

யJவா" எறா

மக மா .

"இேற நம8 பைடகேளா) மறவ சீைம74 றப)கிேற அ மா!"
"உன8 =ர தி நிதான
ேச8பதி மிக;

நிதான தி =ர

கல9தி7க,) அபா! கிழவ

சி7கலான எதிாி. ெதளிவான எதிாியிைல. சி7கலான எதிாிகளிட

எேபா8ேம அதிக ஜா7கிரைதயாக இ7க ேவ) ."
"உக

அறி;ைர என74 எேபா8

திாிசிரர

ேகா,ைடயி

ஞாபக

கபி பைடக

4திைரக6 , யாைனக6

இ74

அ மா!"

திரடன. ேபா ரF

ழகிய8.

தைரைய 8ைவ 87 கிளர" ெச3த Bதிபடல

விைண மைற த8. தா< , இராயச

அ"ைசயா;

வா த, சின

ெந!றியி =ர திலகமி,) வழிய/ப, ரககிQண

றப,டா. ரககிQண/74

த மா

8=ரப பைடேயா)

பைட=ரக674 திாிசிரர 8 ம7க

மலமாாி ெபாழி98 விைடெகா) தன. பைழய ெசேபா) வ9த K

பா8ஷாவி ஆ,கைள எதி74
பைட=ரகைளெயலா

அவசிய 87காக அகேக ேச 8 ைவ த

ஒ. திர,7 ெகா) ரககிQண மறவ சீைம

ேம பைடெய) தி9தா.

தன74 மாைல D, =ர திலகமி,) வழிய/ ேபா8 சின
ககளி நீ திர) பிாி; 8யர
அ தைன பரபரபிJ

ெபாகியைத அ தைன அவசர திJ

அவ கவனி7க தவறியி7கவிைல. உலகி மிகபல

பாமர ம7களி கணவ/
இ74

த மாளி

மைனவி<மாக மாைல மா!றி7 ெகா கிறவக674

உாிைம< இப

Fக

நி மதி<

Iட அரச 4) ப தினரான

ம!றவக674 இைலேய! எ. எணி" சின

த மா

ஏகியி7க7
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I) . திமணமான உடேனேய ேபா7காக பைடேயா) றப,)வி,ட

கணவைன =ரமைகயாக திலகமி,) வழிய/பினாJ , பிாி; பிாி; தாேன?

பைடகைள நட தி" ெசJ

ேபா8 இைத எலா

ரககிQண.
தநா

பக ெபாB8

98 அ9தி சா39த8

இர) %. ெபாிய ஆலமரக
தக ேந9த8. இ/

=ரகளிட

எணிபா தா

காடார பமான ஓாிட தி

இ9த ப4தியி பைடக

பாசைற அைம 8

மறவ சீைம எைல74 ேபா3 ேசரவிைல எறாJ ,

ேபா உண"சி இேபாேத வ9தி9த8. மறவ சீைமைய அைட9த

உடேனேய ேபா நிகழலா

எற பிர7ைஞ< எலா74

ரககிQணைன ெபா. தவைர இ8தா அவன8

வ9தி9த8.

த! பைடெய) எ.

ெசால ேவ) . அவசர அவசரமாக நிக9த திமண . அவசர அவசரமாக
நிக9த

D,) விழா இேபா8 அவசர அவசரமாக வா3 8வி,ட இ9த

பைடெய) எலாேம நிைன 8 பா7க
ந ளிரவாகி<

யாத ேவக தி ேந9தி9தன.

பாசைற7 Iடார தி உற7கமிறி தவி தா ரககிQண.

பேவ. வைக பைட=ரக
களியா,டக6

தகியி9த ப4திகளி I 8க6 ,

நைடெப!.7 ெகா9தன. சில =ரக

I ேபசி7

ெகா9தாக . சில ெபாB8 ேபா7கான விைளயா,)7களி ஈ)ப,)7

ெகா9தாக . ேவ. சில ஒ =ர/74 ரதி ேவட

ேபா,)7 காம

பைக7 I தாக இபிாிவா3 பிாி98 எாி9த க,சி74 , எாியாத க,சி74

ெகா9தாக .
தன8 பைட=ரக

உண9தி7கிறாக

இ9த ேபாைர ப!றி என நிைன7கிறாக
எ. காண;

எப

வி பினா ரககிQண.

மா.ேவட தி நகர பாிேசாதைன ெச3ய" ெசJ

மனக

ேதா!ற ைத மா!றி7 ெகா ளாவி,டாJ , தைன யா

பா7

ேபால

அைடயாள

!றிJ த
காண

யாத வித தி ஒ ேபாைவைய ேபா தி7 ெகா) றப,டா அவ.

உட 8ைண வர

யற ெம37 காபாளைன7 Iட த) 8வி,டா. இ8

பைடெய) எபதா ம,)

அவ மனதி ஆவJ

பரபர

த!

நிர பியி7கவிைல. பைடெய)பவராகிய கிழவ ேச8பதிைய ெபா. ேத பல
மட4 அதிகாி தி9தன.
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'கிழவ' எற தமி"ெசாJ74 'உாியவ' எ. ெபா . இர4நாத ேச8பதி
மறவ நா,)74 உாியவ ம,)மிைல. மறவ அைனவாி ந பி7ைக74

உாியவ. பயப7தி74 உாியவ. அ தைகயவேரா) தா ேபா ாிவத!4
ரப)வத!4

அரசிய காரணகளி9தன எறாJ தைன" F!றி< ள

ம7களி ந பி7ைக74

நாணய தி!4 , மதி74

உாிய ஒவைர ெவ.

அரசிய காரணக67காக ெவவ8 சிரமமான காாியமாயி74 . மறவ

சீைமயி

ர,)" சிக ேதா) விேராத ைத தவி திப8 தா இராஜ

த9திரமாயி9தி74 . சில விேராதகைள தவிப8 தா விேவக . ேவ. சில

விேராதகைள எதிெகா) ஏ!றாக ேவ) . இதி கிழவ ேச8பதிேயா)

ஏ!ப,) வி,ட விேராத
ஆனா தவி7க

9தின வைகயின8. அ8 தவி7கபடேவய8.

யாதப ேச8பதிேய அைத வK98 ஏ!ப) தி7 ெகா) வி,ட

பி த தரபிK98 பணி98 ேபாவ8 எப8 பிற எ ளி நைகயாட7
காரணமாகி விடலா . 4மாரப பி ைளைய7 4) ப ேதா) ெகாற8
ேபாதாெத. மறவ சீைமைய" Fயாதீன

ள நாடாக பிரகடன

ெச3த8

ேச98, தவி தி7க ேவய இ9த பைடெய)ைப அவசிய

அவசர

உ ளதா7கிவி,டன. அநாவசியமான விேராத ைத ேத)வ8 எப ராஜ

த9திரமிைலேயா, அபேய அவசியமாக வ98 வாயி! கதைவ த, அைழ74

விேராத ைத தவிப8

மக மா6

அவ

மக/

ராஜ த9திரமிைல. ேச8பதிைய7 க) ராணி

ெகா) 8விட7 Iடா8.

பயப)கிறாக

எ. பிற ேபச;

இட

கிழவ ேச8பதிைய ெபா. தவைர இ9த விேராத ைத உடனயாக ேத)வதி
பய இ9த8. இ9த விேராத தா அவ74 ராஜ த9திர பயக6
இ9தன. ஆகேவ இவ இைத ேதயதி அவரள;747 காரண
அவரள;74 அரசிய ேநா7க

சாியாக இ9த8.

ஊதிய

சாியாயி9த8.

த Iடார ைத வி,) ெவளிேயறி =ரகளி மனநிைலைய7 கடறிய இளி
றப,ட ேபா8 ரககிQணனி மனதி இSவள; சி9தைனக6

இைழேயான. அ) தி98 ெக)த ெச3பவனி விேராத ைத விைல

ெகா) தாவ8 ெப!றாக ேவ)
இ74

எறாJ ெகா)7கேவய விைல எனவாக

எப8 இ9த விநா வைர ாியாம இ9த8. சி9தைன வயப,டவனாக

ஆல மர தயி சில =ரக

அவ. அவக6ைடய ேப"F

I ேபசி7 ெகா9த ப4தி74 வ9தி9தா
கிழவ ேச8பதிைய ப!றியதாயி7கேவ, ஆல

விB8 ஒறி மைறவி ஒ8கி நி. அைத ஒ,)7 ேக,கலானா.
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"நம74" ேசா. ேபா,) வளப8 நாய7கவ ச . நா எதி 87 ெகா ள
Fயஜாதி மனிதகளி மிக;

ெபாியவ இர4நாத ேச8பதி. இ9த < த

யாத

தமசகடமான8. ேசா. ேபா)பவக674 விFவாசமாக இபதா? இன 874
விFவாசமாக இபதா? நம8 மதிபி!4ாிய ேச8பதி74 எதிராக நாேம ஆ<த
ஏ98

நிைலைய இ9த ேபா உடா7கிவி,ட8 அேண!"

"ேச8பதிக

இராமபிரா/7ேக ேதாழனாக இ9த 4கனி வ ச . ெத3வா ச

ெபா9தியவக . ந ைம ேபா ம!ற மறவக

ைகIபி ெதாழ ேவய

நிைலயிKபவ இர4நாத ேச8பதி. அவ74 எதிராக நி. ேபா ாிவதி

மனLவமான ஈ)பா) ந ைம ேபாற ஜாதி மறவக674 இ7க

ேவ)மானா உட உண;74" ெச@ேசா!.7 கட கழி7கலா ."
"ஆமா ! நீ ெசாவ8 தா சாி அேண! அரசக

யா8.

இைற74" சைட ேபா,)7

ெகா வாக . நாைள74 ஒ. ேச98 வி)வாக . அத!காக நா

ஜாதி அபிமான ைத7 ெக) 87 ெகா) 4ல ைத ேவர.74

கா களாக தைல எ)7க ேவ) ?"

ஏ ந)வி

ேகாடாி7

"ேச8பதிைய எதிேர பா தாேல என747 ைகந)7க வ98வி)

அேண!

மனித74 எதிராக எப அேண நா 8ணி98 வாைள ஓக

< ?"

வாைள7 கீேழ ேபா,)வி,) ெந)@சா கிைடயாக வணக ேதா.கிற

"அ8தா

அேண!"

தKேலேய ெசாேனேன? நம74 இ8 ஒ தமசகடமான ேபா

"இைற74" ேச8பதி74 எதிராக வாைள உய திவி,) நாைள74 ேபா
9த8

ந ைம

மானாம8ைர7ேகா மகல 87ேகா ேபா3 நிறா Fயஜாதி7கார

க திேல காறி 8வா."

"8றதாவ8...? ந ைம கட

ஆ"சாியப)வத!கிைல."

8டமாக ெவ, ேபா,டா Iட
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"இைற74 சைட வ . ேபா4 . ஜாதி7 க,)பா) நம74 எைற74
ேவM

பா,ைடயா! எக

ஊ எைலயிேல ேச8ப8 வாரானா

ஊ74 ளாற ஒ த மா ேமேல 8ணிேயா, காேல ெசேபா ேபா,)கி,)

நடமாட மா,டா அேண! அ தைன மவாதி (மாியாைத) அவ74 உ)."
இளி அ4 உைரயா7 ெகா9த பைட=ரகளைனவ மறவ

இன தின எபைத ரககிQணனா மிக எளிதாகேவ அUமான ெச38
ெகா ள

9த8. தைன அவக

பா 8 விடாதப ெமல அகி98 விலகி"

ெசறா ரககிQண. K பா8ஷாைவ எதி7க ஆேவச ேதா) ஒ.

திரட பைட, ேச8பதி விஷய தி அப ஒறாக இைல எ. ாி9த8.
8ணி; , தன பி7ைக<
உ ள திJ

ெகா9த ரககிQணனி உ.தியா

ெமல எB9த8 ஒ சி. தய7க . இ9த ேபாாிJ ள பைக ப7க 8

=,)பைக எபதா ஏ!ப)
இட

மாறிய

பைட =ரகளி விFவாச தய7ககைள< ,

ைற மாறிய விFவாசகைள<

எைல மாற7Iய

ச9ேதக 87கிடமான ந பி7ைககைள< ப!றிய கல7க அவ மன தி இேபா8
இ9ந ளிரவி திதாக ஏ!ப,ட8. ெவளிேய D9தி9த இ

மன 874 6
கட;

ெகா@ச

க

த

யவைத ேபால உண9தா ரககிQண.

மனிதகைள பைட த ேபா8 உலைக ப!றி ைவ தி9த

ச9ேதாஷ ைத<

ந பி7ைகைய< மனிதக

ஜாதிகைள< சமயகைள<

உடா7கி7 ெக) 87 ெகா) வி,டாகேளா? எ. அ9த7 கண தி

அவ/74 ேதாறிய8.

அபிமான , அ, விFவாச , நறி7கடைம ஆகிய ஜாதி சமய கட9த உயாிய
மனித 4ணகைள7Iட ஜாதி சமயக

பாதி7க

<

எப8 இேபா8

அவ/74 ாி9த8. அவ சி9தைன வயப,டா. அறிர; பாசைறயி
அவனா நி மதியாக உறக
----------

யவிைல.

6. கிழவ
ரககிQண

!றிJ

ஏ!ப,9தன. திாிசிரர

ேசபதியி

கீதி

எதிபாராத ப4தியிK98 சலன

தய7க

ேகா,ைடயிJ , ம8ைர7ேகா,ைடயிJ

இ9த
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பைட=ரகளி ெப

ப4தியின மறவ சீைமைய" ேச9தவக . ெவ4

ெதாைலவி இ98 வ98 ஒ திய நிலபரபி சா ரா^ய ைத நி.வ ேநகிற
அைனவ74

இ8 ஏ!பட7Iய8 தா எ. ேதாறிய8. அரF எகிற

மாளிைகைய தா4 நா4 இறியைமயாத Pகளி ஒறாகிய பைட
உ நா,) ம7கைள7 ெகாடதாக தா அைமய

< . அைம9தி9த8.

ஒ பைடயி உ,பைக உடாகிவி,டாேலா, உடாவ8 ேபால
ேதாறினாேலா, அ8 எ ைள இரடாக பிள9த8 ேபால" சிறியதானாJ

ெபாி8

ஆப தான8. அப ஆப தி அைடயாளக

இேபா8 ெதாிய

Iட

ெதாடகியி9தன. ெவளிபைடயாக அ8 தன74 ெதாி9தைத ரககிQண

யாாிட

கா,7 ெகா ளவிைல எறாJ

மனதி அ9த" சலன

ஏ!ப,)வி,ட8. இைத7 க தி! ெகா)தா தா3 ராணி மக மா6 ,

இராயச

அ"ைசயா;

கிழவ ேச8பதிைய" சி7கலான எதிாி எ.

வணி தாகேளா எ. Iட இேபா8 அ9த ெதாட74 8 விள7கேம
ேதாறிய8 அவ/74.

த/ைடய உ நா,) ம7களிட
கீ தி ெப!றி74

த நா,J

Bந பி7ைக74ாியவராக7

ஒவைர ெவளிேயயி98 பைடெய) 8 வ98 ெசவ8

எ தைன சிரமமான காாியமாயி74 எப8 ெமல ெமல ாி9த8. தீ7க

தாிசன

பிபடாத வைர அரசிய ெபா.க

சிரம சா தியமானைவயாகேவ

இ74ெம. ேதாறிய8. அரசியJ74 தீ7க தாிசன

ாி9த8.
ம.நா

அதிகாைலயி பைடக

இல,சிய

Uைழ9த8

எனெவறா மறவ சீைம

அேக இவகைள எதி 8 யா

இராேம(வர

அைடவத!காக;

ேபாகிறா ேபாK7கிற8" எப8ேபா ேபசி7 ெகா ள;

ெச3தாக . ரககிQண மனைத இ8 மிக;

அவக

சீறிபாயவிைல.

ெச3ய;மிைல. "திதாக ப,டேம!. ள சின நாய7க பைட

பாிவாரகேளா) தாிசன 87காக; தீ தமா ணிய

தக

7கியெம.

பயண ைத ெதாட9தன. தி,டமி,டப

எலாேம நட9தன. ஆனா ெபாிய அதிசய

எைல74

மிகமிக

சீைம74

தகைள யா எ8;

இபதாகப,ட8. ஆ க,)

உ. தி!..

ெச38 விட யா8 எற மிதபி

ஒ!.ைம< , அ9நிய74 வி,)7

ெகா) 8 தள98விடாத உ.தி< , எத!காக;

தகைள" ேச9தவைர

அ9நியாிடேமா, ெவளியாாிடேமா கா,7 ெகா) 8விடாத இய , மறவ
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சீைமயி தனி தைமக

ெபாிய எதிைப<

எபைத ரககிQண அறி9தி9தா. எSவள;

பைகைய< சமாளி7க7Iய நிைலைமைய இ9த ஆ க,)

ஒ!.ைம<ேம அவக674 அளி தி9தன எப8
ைற இராேம(வர தி தாிசன

அவ/74 ாி9தி9த8. ஒ

ெச3ய வ9தி9த ேசர அரச ஒவ தி 

ேபா8 ேச8பதிைய7 காண இராமநாதர

வ98 ஏBநா

கா தி7க

ேவயதாயி!.. ேபரரசனாகிய ேசரேன சி!றரசனாகிய ேச8பதிைய" ச9தி7க
ஏBநா

கா தி7க ேந9த8. இராேம(வர தாிசன தி பய ேச8பதிைய<

ஏBநா

தகி7 கா தி98, ேச8பதிைய<

க)

 தாெலாழிய L தியாகா8 எற ஐதீக தா ேசர ெபா.ைமயாக
பா 8வி,) திவன9தர

றப,)" ெசறா எபைத தன8 தா3 ெசாK7 ேக விப,9தா
ரககிQண.

சிவகைகைய7 கட98 மானாம8ைர ஊ எைல74

ரககிQணைனேயா, அவன8 பைடகைளேயா, யா

49த பி/

ெபா,ப) தவிைல.

'ஊ எைலயிேலா, எதிபா த இடகளிேலா ேச8பதியி பைட =ரக

எதிபத!4 திர) நி!கவிைல. எ4 வா7ைக எேபா8 ேபா

சகஜமாயி9 8.

எதிாியி பைகைம அல8 ேகாப ைத7 Iட ெபா. 87 ெகா) விடலா .
ஆனா அல,சிய ைதேயா அவமதிைபேயா ெபா. 87 ெகா வெதப8

யாத

காாிய . கிழவ ேச8பதி 4மாரப பி ைளைய7 4) ப ேதா) ெகாறதாக; ,

மறவ நா,ைட" Fவாதீன பிரகடன
யாேர/

பைடெய) 8 வர <

ெச3தத!காக; தைன7 க 8

எ. எதிபா 8 ஆய தமாயிபதாகேவ

ெதாியவிைல. ஒ பைடெய)ைப எதிபா 87 கா தி74

ேபா7கால

ஆய தகேளா அவசரகேளா பரபரகேளா எ4 இ மியள;Iட
ெதபடவிைல எப8 ஏமா!றமளி தேதா) ேபாகாம எாி"சJ
ரககிQண, '

8ராமKக Lபதி' எ/

தன8

ஊ,ய8.

னணி பைட தைலவ

ஒவைன அைழ 8 ேபசி பா தா. அ9த பைட தைலவ/ மறவ

சீைமைய" ேச9தவ தா.
"ஒ பாவ

அறியாத ம7கைள நாமாக வK98 தா7க7 Iடா8! எேக ந ைம

எதிெகா) ேமாதி எதி7கிறாகேளா, அேகதா நா ேபாைர

ெதாடகேவ)

மகாராஜா! இலாவி,டா தீவ,7 ெகா ைள7காரக674
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நம74

வி தியாசமிலாம ேபா3வி) " எறா

ரககிQண அவைன7 ேக,டா.

8ராமKக Lபதி.

"எேக< யா நா பைடெய) 8 வ9திபைத ப!றிய பிர7ைஞேயா,

கவைலேயா, அ7கைறேயா, கா,)வதாக ெதாியவிைலேய! வயகளி உழவக

நிபயமாக உB8 ெகா7கிறாக . =)களி 4ழ9ைதகைள தா3மாக

தாலா,)

பாடக

ஏ!றபா,) ந

இனிதாக ஒK7கிறன. ஏ!ற

இைறபவக

பா)

ெசவிகளி ஒK த வணமாயி9தன. வயகளி கைள எ)74

ெபகளி 4ரைவ ஒK விைண எ,)கிற8. கள 8 ேம)களி ெந!4விேபா

உலாசமாக பாயப ேவைலகளி ஈ)ப,7கிறாக . ெத7களி ேபாேவா

வேவா , சாவகளி அம98 வ ேபFேவா
ெகா7கிறாக . மர தகளிJ =,)

உரK ெந 4 8

பய ைத<

ெபக

கவைலயிறி உைரயா7

!றகளிJ தாளலய ேதா)

வ ைளபா,) பா7 ெகா7கிறாக .

ேபா வ9திபைத<

உண 8வ8?"

இவக674 நா எப தா

"யாேரா ெசாK P இப இ7க" ெசாKயதா இவக

இ7கவிைல மகாராஜா! இ8 இ ம7களி இயகளி ஒ.".

இப

8ராமKக Lபதியி இ9த பதிைல7 ேக,)" ச9ேதகப,) அவ

க ைத

ஊ)விபா தா ரககிQண. தன8 ச9ேதக ைத7 Iட அ9த

ர,)

த மன தி அேபா8 ெப4

யாம

மறவ ாி98 ெகா ளவிைல எபைத7 க) அதி"சியைட9த ரககிQண
தா; மனபாைமைய தவி7க

தவி தா. ேபாைர ெதாட4வத!4

ேப எதிாி Iட வராமேல த எதிாியி

மன தி தா; மனபாைமைய உடா7கிவி,ட அ9த7 கிழ,)"சிக
இர4நாத ேச8பதியி ேம ஆ திர

ஆ திரமாக வ9த8 அவ/74. அவ

மனநிைல ாியாம "இ9த இராமநாதர

ெகா) தாJ பய
எறா

கல7க

சீைம7காரக674" ெசாK7

எனெவ. ாியைவப8 சிரம

மகாராஜா!"

8ராமKக Lபதி. நிQகளகமாக அவ இப7 Iறிய;ட, 'நீ

இ9த" சீைமைய" ேச9தவ எற திமிாி ேபFகிற ேப"சா இ8?' எ. Fட"Fட7
ேக,க ேவ)

ேபாK9த8 ரககிQண/74. வா3 Uனி வைர ேவகமாக

வ98வி,ட அ9த வா ைதகைள7 ேக,)விடாம சிரமப,) அட7கி7
ெகாடா.
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இ/

ெபாB8 சாயவிைல எறாJ

மானா ம8ைரயிேலேய அவக

தகினாக . மறவ நா,) எைலப4தி74 அபா ந ளிர; தகைல

ைவ 87 ெகா வத!4 பதி மானாம8ைரயிேலேய தகி7 ெகா), தா

பைடேயா) வ9திபைத ஒ 4திைர =ர %ல
ேச8பதி74

இராமநாதர திJ ள

 தகவலாக" ெசாK வர அ/பலாெம. தீமானி 8 அதப

ெச3தி9தா ரககிQண.

ேபா3 வகிற =ர தி பி, என தகவ ெகா) வகிறாேனா அத!ேக!ப
ம.நா

; ெச3யலாெம. ரககிQண அபிபிராய

எதிேப இலாத பிரேதச தி!4
4ழ பியி9த8 அவ/74.

ெகா9தா.

பைட நடைப ெதாடவதா Iடாதா எ.

நில;கிற இ9த அைமதி சகஜமானதா, த9திரமானதா எ. ேவ. ாி98 ெகா ள
யாம இ9த8. ஓ எதி எ4

இராெத. நிைன 8 பைடெய) 8

வபவகைள நா,)74 உ ேள ெவ4Pர வரவி,)7 ெகா) பாதியி மட7கி
தா74வத!4" ேச8பதி சதி ெச3கிறாேரா? எ. அவ/74" ச9ேதகமாயி9த8.

நிைலைம கிண!றி கைல ேபா,ட8ேபா இ9த8. எ8;ேம ாியவிைல.
இராமநாதர 874 ேநாி ேபாயி74
ஏதாவ8 விவர

4திைர =ர தி பினா ஒ ேவைள

ாியலா . அவ தி கிற வைர ேம!ெகா) எ8;

ெச3வதிைல எ. அ9தரகமாக

; ெச38 ெகா) ரககிQண

மானாம8ைரயிேலேய தகி இ9தா.
அ. ெபாB8 சா<

ேநர 874

 ஊ ம7க

என ேபசி7 ெகா கிறாக

எ. யா74 ெதாியாம தாேன அறி98 வர" ெசறா அவ. ஊாிK98

ச!. ஒ874றமாக இ9த மறவ சாவ ஒறேக ஒ மர தயி இர)
மறவ4ல ெபக

ெநJ74 தி7 ெகா9தாக .

"ர4நாத ேச8பதி

மகராச சீைமயிேல

மாத

மாாி ெப3<8/

Fகேபாக வா7ைகைய"

ெசாJக ெப)களா!

இகபர ெசௗ7கிய 874

ர4நாத ேச8பதி

ஏ8 கவைல இலாத
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ரா^ய தி கீ திகைள

இதமாக பா)க இ9த

Fகேபாக வா7ைகைய"

ெசாK7 4 8க".

எ. அவக

பா7 ெகா9த இனிய 4ரK ரககிQணனேன ஓாி கண

தைன மற98 ெசா7கி ேபா3 வி,டா. ைவர

பா39த க9ேத7கி இைழ 8

இைழ 8 ெமேகறிய8 ேபாற அ9த ெபகளி க,டான உடலழ4

ஒேறாெடா. ேபா,யி,டன. அவகள8 வ ைள பா, இ9த கிழவ

ேச8பதியி கீ திைய7 ேக,டேபா8 ஐ9தா. வய8" சி.வனாக இ9த காைல,

தா3 ராணி மக மா6ட தா இராேம(வர
அ9த" சிக

ெசறி7ைகயி பா தி9த

ேபாற ேதா!ற ைத உைடய க Tரமான ஆகிதிைய நிைனவி

ஒ. I, பா7க

யறா ரககிQண.

அ9த நிைனேப ஒ சி ம ெசாபனமாக இ9த8. மைல உய98 எதிேர வ98

நிற8 ேபாற அ9த ேதா!ற

மீைசக6 , Iாிய விழிபாைவ<

=ரக Tர ைத எ) 87 கா,ய வளமான
பாைற ேபா பர9த மா

வKய ப த

ேதா க6மாக7 கிழவ ேச8பதியி கா,சி மன7கணி பட9த8. 'மறவ சீைம
அவைர =ரவண7க ெச38 ெகா9த8. மறவ சீைமயி ஏைழ

ெபக67ெகலா அரமைன" ெசலவி திமண

ெச38 உதவியத

%லமாக ெத!க தி" சீைமயி கனியா4மாி அ மைன தவிர ேவ.

4மாிெபேண இனிேம கயாண தி!4 மீதமிைல எகிறாேபால" ெச38
வி,டா ேச8பதி என நா, அவ74 ஒ கB

மர தயி உல7ைகயா ெந 4 8 ெபக

ெகா கிறாக

எ. ேக,டா ரககிQண.

"எ9த ராசா எ9த ப,டண

ஏ!ப,9த8. அ9த

ேமJ

தக674

என ேபசி7

ேபானா என அ மா? ந ம ேச8பதி மகராச

தய;ேல நம74 ஒ ெகாைற< வரா8[ ேவல மா."

"அ8 ம,)மா[? ெத!க தி" சீைமயிேல எலா ராசாமா

ந ம ேச8பதி ேபைர"

ெசானாேல ந)கறாகளா [! மக மா ராணி Iட 'நீக கப

க,டா,<

ேபா48 எக ரா"சிய ேதாட சிேநகிதமா இ9தாேல ேபா8 '/ ந ம ேச8பதி
ராசாகி,ட" ெசாறாளா . உன74 ெதாி<மா[ ேசதி?"
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ரககிQண அகி98 த!ெசயலாக றப)வ8 ேபா ெமல ெமல ேமேல
நக9தா. ேச8பதிைய எதி7க;

வனகளிJ

ஆ,க

எதி7க நிைன7க;ேம ஈேரB பதினா4

இைல இ7க யா8 எகிற அைச7க

தன பி7ைகேயா) அ9த மறவ சீைம ம7க
அS;ைரயாடKK98 ாி98 ெகா ள

ந பி7ைக< , எத!4 கலகாத 8ணி;
ஆ கிறவ/74 ஒ வரபிரசாத

வா3 தி9தாக

யாத

இ7கிற நிைலைமைய

9த8. இப திடமன

உ ள ம7கேள அவகைள

அலவா? கிழவ ேச8பதி74 அப ம7க

எப8 உ ளைக ெநK7கனி ேபால விளகிய8.

அ9தி மாைல வ9த8. இர;
4திைர=ர இ/

வ9த8. ந ளிர;

கழி9த8. இராமநாதர

தி ப வரவிைல. ரககிQணனி 4ழப

ேபான

அதிகமாகிய8. ேபான Pதைன" ேச8பதிேயா ேச8பதியி ஆ,கேளா பி 8

ைவ 87 ெகா) இபாகேளா எ. Iட ேதாறிய8.

ேபாலேவ அ.

ரககிQணனா உறக

9திய இரைவ

யவிைல. Pதைன பி 8

ைவ 87 ெகாட8மிறி எ9த ேநர திJ எ9த திைசயிK98
மறவ சீைம பைடக6
எற பய

ேச8பதி<

அ9த ந ளிரவி தகைள ேத வ98 தா7க7I)

ரககிQண/74 இ9த8. ஆனா அவ பய9தப எ8;ேம

நட7கவிைல.

ெபாB8 விவத!4" சில நாழிைகக
பாசைறைய ெநகிவ

தி பி வ9தி9தா.

இ74 ேபா8 ெதாைலவிK98

ஒ!ைற7 4திைரயி 4ள ெபாK ேக,ட8. ேபானவ

ரககிQணேன ஆவ மி4தியினா பாசைற7 Iடார திK98 ெவளிேய வ98
அ9த =ரைன எதிெகா) நிறா.

"ேச8பதிைய பா தாயா? என ெசானா?"
"ஆன ம,)

யேற. அவைர பா7க

இைலயா எபைத7 Iட அறிய

யவிைல. ஊாி இ7கிறாரா,

யவிைல. சில திலாணி

ேபாயி7கிறா எறாக . சில உ திரேகாசமைக ேபாயிபதாக"

ெசானாக . ேவ. சில இராேம(வர
"நீ ந மிடமி98 வ9தி74

ேபாயி7கிறா எறாக ."

Pத எபைத7 Iறிய பிமா அ9த நிைல?"
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"ஆ

அரேச! இ9த ஊ எப அைமதியாக ேபா7 கவைலயிறி இ7கிறேதா

இேத ேபா தா இராமநாதர

கவைல படவிைல."

இ7கிற8. யாேம ேபாைர ப!றி7

"நா பைடெய) 8 மானாம8ைர வ98 தகியி7கிேற எபைதயாவ8
அவக674 ெதாிவி தாயா?"
"ேச8பதியி மாெப
யாமிைல."

அரமைனயி எனிட

அைத ெபா,ப) தி7 ேக,க

"திமி அைத ஒ)7கிேய ஆக ேவ) . ேவ. வழியிைல."
"இ9த பைடெய)பா எ8;

பாதி7கப,) விடமா,ேடா

எப8 ேபா

ஜனக6 , அரமைனயிJ ளவக6 மிதபாக இ7கிறாக , அரேச!
அவக

ந ைம எதிபத!4 தக

பைடகைள7 Iட ஆய த ெச3யவிைல."

"ேச8பதி ந ைம தம8 எதிாியாக7 Iட அகீகாி7க மா,டா ேபாK7கிறேத?"

எ. ககளி சிவேபறி" சின
ெகாடா ரககிQண.

ெஜாK7க தன74 தாேன ெசாK7

க)ைமயான ம< த தி அ9த < த ைத பா 87 ெகா74
ஆயிர7கண7கான ஜனக674 ாியாதப அ தவ/74
வாகியவ/74

அ

ம,)ேம ாிய7Iய மமமான அைய ப,)7 ெகா)

வி,டா! ேபா. அ9தரக வKேயா) அ9த7 கண தி தன74
தவி தா ரககிQண.
-------------

ெநா98
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7. வ1ச %க2(சி வைல
இர4நாத ேச8பதி தா

மிக;

சி7கலான எதிாிதா எபைத நி*பி தி9தா.

மானாம8ைரயிேலேய பைடகைள தக ைவ 87 ெகா) ரககிQண
இராமநாதர 874 P8 அ/பி<

பயனிைல. ேபா3 வ9த P8வ

இராமநாதர தி ெபா. ள யாைர<
எைத< ெதாி98 ெகா ள;

பயனிைல. தி பி வ98

ச9தி7க;

யாம ேம விவர

யாம தி பியி7கிறா. அவ ேபானதாJ

பயனிைல.

ஒ பைடெய)ைப ெபா,ப) தி எதிபத!4

 வராத எதிாியி

நா,ைடேயா, ஊகைளேயா, ெபா8 ம7கைளேயா வK98 தா7கினா =ணாக த
ெபய

தாயி ெபய

தா ெக) எப8 ரககிQண/74 ாி9த8. மறவ

சீைமையேய தா3நிலமாக7 ெகாட த பைட =ரகளிேல எSவள; ேப அ9த
தா74தJ74 ஒ 8ைழபாக

எபைத< அவனா சாியாக கணி7க

இ9த8. 'மதி ேம Lைன' நிைலயிK9தா அவ.

யாம

தகியி9த மானாம8ைரயிK98 அபேய பைடகைள திபி7 ெகா)
திாிசிரர

ேபாக;

அவனா

யா8. ெபாB8 விகிற வைர ஒேர

மன74ழபமாயி9த8 அவ/74. வி9த8

எப<

இராமநாதர

ஒ

; கிைட த8 அவ/74.

ெச. ேச8பதிைய ேந74 ேந ச9தி7காம எைத<

; ெச3வத!கிைல எற எண 8ட பைடகேளா) இராமநாதர

ேநா7கி பயண ைத ெதாட9தா அவ. தா374 ஒ P8வ %ல

நிைலைமைய" ெசாK அ/பினா.

ேகாைடயி பக ேநர . பயண தி ெவப

மறவ சீைம74

அதிகமாயி9த8. இ9த பைடக

Uைழ98 தைலநகைர ேநா7கி விைர9த8 அ9த" சீைமயி

சி!aகைள< , ேப*கைள< , ம7கைள< , எ9த வித திJ பாதி7கவிைல

எ. ெதாி9த8. அ9த அல,சிய

த!ெச74

ரககிQணனி மனதி

அ9தரகமாக உ. தின. க% தனமாக தைன ஏ!. வழிப)

ம7கைள

ந பி தா ேச8பதி இ தைன இ.மாேபா) இ7கிறா எப8 ாி9த8. ெபா8

ம7கேளா பைட =ரகளி க,)பா,ேடா) , உ.திேயா) , ஒB7க ேதா)
இ7கிற ேதச தி, அ9நியக

498 ெதாைலப) தேவ

யா8 தா.

மறவ சீைமயி தைலநகரான இராமநாதர ைத ெநக ெநக இ9த7
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க,)பா) ெவளிபைடயாகேவ ாி9த8. ேச8பதியி வKைமேய இ9த7

க,)பா)தா எ. விளகிய8.
அேபா8 தா/

த பைட=ரக6

மறவ சீைம ேம பைடெய) 8

வ9திப8 , தன74 த தா374 4மாரப பி ைளைய7 ெகாற

விஷயமாக; , மறவ நா,ைட" Fயாதீன பிரகடன
ஏ!ப,74

மன தாகக , இைவ எலா

ெச3தத %லமாக;

ேச8பதி74 ாியாம இ74

எ. ரககிQண நிைன7கவிைல. திாிசிரர 874" Fயாதீன பிரகடன

ெச38 மறவ சீைமயிK98 Pத அ/பப,ட வித , இேபா8 இ9த

பைடெய)ைப எதிெகா 6

பாணி எலாவ!றிJேம ேச8பதியி

அல,சியேபா74 ெதாிவைத ரககிQணனா உ3 8ணர

9த8.

'த தா3 ைகயாலாகாதவ . தா சி.பி ைள' எற எண தி தா ேச8பதி

இSவள;

ெச3கிறா எ. அவ/74 ப,ட8.

தன8 பைட தைலவகளி ஒவனாகிய
ரககிQண ம.ப<
"ேச8பதியி பைடக
ஊ)வி நா

ேபசிபா தா.

8 ராமKக Lபதிைய7 Iபி,)

ந ைம எதி7க வரவிைல. மறவ சீைம74

ேனறி வி,ேடா . நா

ெவ4Pர

கட98 வ98வி,ட ப4திகைள நாேம

ெவ. ைகப!றி வி,டதா7 கதலாமா?"

"தம சகடமான நிைல அரேச! இேபா8 நா

ேதா!றதாக;

4ைக74

ெசாK விட யா8! சிக

ெவறதாக;

ெசால

யா8.

அய98 உற4 ேபா8 அத

ெதாி9ேதா, ெதாியாமேலா Uைழ98 வி,ட  ளிமா அைத த

ெவ!றியாக" ெசாK ெகா) விட

<மா? ந

நிைல<

அ8தா..."

"ேச8பதி சிக ... நா மா... இைலயா?"
"ந ைம7 4ைற 8" ெசாலவிைல அரேச! ேபாாி நா
தவறாகா8."

எதிாிைய மதிப8
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"ெவ!றி<

ேதாவி<

ெதாியாமேல எSவள; Pர தா பைடகேளா)

ேன.வ8?"
"இராமநாதர
ெதாி98வி)

ேபா3" ேச8பதிைய" ச9தி 8வி,டா இர ஒ.

அரேச!"

"ேபா7கள தி ச9தி7க ேவய எதிாிைய அரமைனயிலா ேபா3" ச9திப8?"
"அரசியK நிர9தரமான எதிாி<மிைல. நிர9தரமான நப/மிைல.
தா ந,ைப< , பைகையைய<

ச9தபக

அமரராகிவி,ட தக

உவா74கிறன எ.

த9ைதயா அ7க ெசாவ8 உ) அரேச!"

தன74 ம.ெமாழி I.கிறவ/ைடய வா ைதகைள அMஅMவாக7 கவனி 8
அதி எ9த" சி. ெதானியிJ

Iட ேச8பதிைய7 4ைற 8 ேபசேவா வி,)7

ெகா)7கேவா ெச3யாத உ.தி இபைத ாி98 ெகாடா ரககிQண.
இபப,ட பைட =ரகைள ைவ 87 ெகா) என ெச3வெதற மைல
அவ/74 ஏ!ப,ட8. அைமதியாக;
தா74வ8

இயபாக;

இ7கிற ம7கைள எதி 8

ெபா தமாக படவிைல. மறவ சீைமைய" ேசராத விஜயநகர

வாாிFகளாகிய இரெடா Fயஜாதி பைட தைலவகைள<

ந)ந)ேவ

அைழ 8 த ச9ேதக ைத ெதாிவி 8 ேயாசைன ேக,டேபா8 அவக
ரககிQணனி ச9ேதக ைத உ.தி ப) தினாக .

அைனவ

ேச8பதி ேவ)ெமேற நாடகமா)கிறா. அவைடய நாடக ைத< ,
பாசாைக<

கைல 8 அவைர உைமயான ேகாப ேதா) ெவளிவர" ெச3ய

எ9த தீவிரமான ெசயK இற4வ8 எ.தா ாியாமK9த8.

ேபானாJ

இ த8. பினா நக9தாJ உரசிய8.

உைம ேபாைர ெதாட4வத!4

/74

ேப த எதிாிைய" ெசா9த மன

ேபாரா,டகளிேலேய சி7கி தவி 8 திண. ப" ெச38வி,ட கிழவ
ேச8பதியி அரசிய

தி"சி< , ப74வ

, பிரமி74 ப இ9தன.
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ரககிQணனி பைட=ரக6

அவ/

இராமநாதர ைத அைடவத!4

திாிசிரர திK98 ஒ P8வைன தா3 மக மா

ச9தி த அ9த P8வ ஓ ஓைலைய அளி தி9தா.
ர4நாத ேச8பதி கிழ"சிக

மிக;

சி7கலான எதிாி. ஆ திரேமா, பரபரேபா

அைடயாம நிதானமாக நட98 ெவ!றி ெகா ள

இராயச
'தக

அ"ைசயா;

அ/பியி9தா . வ98

யக! எப8 ேபா தா< ,

அ9த ஓைலயி ரககிQணைன எ"சாி தி9தாக .

அறி;ைரைய மதி 8 அதபேய நடேப கவைல ேவடா ' எ.

தா374 ம.ெமாழி அ/பிவி,), ேமேல பயண ைத ெதாட9தா

ரககிQண.
ரககிQண/

பைட=ரக6

ம.நா

!பக ேவைளயி இராமநாதர

எைலைய அைட9தேபா8, ற7ேகா,ைடயாகிய ெவளிப,டண திேலேய த) 8

நி. தப,டாக . மிக;

சா8ாியமான

ெச3யப,9த8. இராமநாதர

ேநர 874 இதமான 4ளி9த பானக

ைறயி அ9த தைட

அரமைன" ேச9த =ரக , ெவயி

, ெவ ளாி பி@Fமாக எதி ெகா)

ரககிQணனி பைட=ரகைள உபசாி தாக .

ேகாைட ெவயிK அைல98 வ9த கைளபாJ , தாக தாJ ரககிQணனி
பைட=ரகளாJ

அைத ஏ!காம இ7க

யவிைல. ரககிQணேனா,

பைட தைலவகேளா 'அ9த உபசரைணைய ஏ!க7Iடா8' எ. தக
பைட=ரகைள த)7க;

இயலாம! ேபாயி!.. ரககிQண ேயாசி 87

ெகா9தேபாேத, இராமநாதர

அரமைன" ேச9த ம9திாி பிரதானிக

அவைன எதிெகா) வ98, "ேச8பதி சைபயி ெகாJ=!றி7கிறா! சைப
நட98 ெகா7கிற8. லவக6 , கைலஞக6 தக

கவி திறைன< ,

கைல திறைன< கா,7 ெகா7கிறாக . பாதியி எB98 வ9தா

லவகைள< , கவிஞகைள<

அவமதி த8ேபா ஆகிவி)ேம எ. தயகி

எகைள7 Iபி,) உாிய ராஜ மாியாைதேயா) தகைள எதிெகா) அைழ 8
வமா. அ/பினா" எறாக . அவக

அவக

4ரK பயப7தி கனி9தி9த8.

அைழைப ஏ!. உ ேள ேபாவதா, ேவடாமா எ. ஓாி கணக

தயகினா ரககிQண.
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ஒ ெபாிய வி9தினைர" சகல அ9த(8க6ட வரேவ!ப8 ேபாதா அவைன
வரேவ!.7 ெகா9தாக

அவக . ஆனா ஒ வி தியாச ைத

ரககிQண அ தைன பரபரபிJ
ஒ ேபரரசைன அவ/747 கீப<

I98 கவனி7க தவறவிைல.

ஒ சி!றரச வரேவ!ப8ேபா ேச8பதி

தாேன எதிெகா) வ98 வரேவ!காம ஒ Fயாதீனமான நா, அரச
ம!ெறாவைன வரேவ!ப8 ேபா ம9திாி பிரதானிக
ெகா9தன. லவகைள< , கைலஞகைள<

வ98 வரேவ!.7

சா74" ெசாKவி,)"

ேச8பதி சாம தியமாக7 ெகாJ மடப 874 ேளேய இ98 ெகாட சா8ாிய
அவ/74 ாி9த8. ாி98 என ெச3ய? அத!4 ேளேய அவன8 ெசா9த
பைட=ரகளி ெப பாேலா ேச8பதியி =ரக
இனிய 4ளி9த பானக ைத< , இள

அளி த F74 மண

ெவ ளாி பி@Fகைள<

Fைவ7க ெதாடகியி9தன. எ4 உற;

பைகைமேயா, 4ேராதேமா ெதாியவிைல.

இண7க

கமB

இரசி 8"

ெதாி9தனேவ தவிர

ேவ.வழியிறி த ந பி7ைக74ாிய இரெடா Fயஜாதி பைட
தைலவகேளா) ேச8பதியி ஆ,க

வழிகா, அைழ 8" ெசல அவகேளா)

ெகாJ மடப தி!4" ெசறா ரககிQண.
ெகாJ மடப ைத" F!றிJ , உ,ேகா,ைடயிJ
க,)ம(தான மறவ சீைம=ரக

அரமைன<

இயபாக;

நிைற9தி9தன. உ,ேகா,ைட< ,

ஆயிர7கண7கான =ரக

சகஜமாக;

மாியாைத74ாிய எதிாி

ம< த ாிபவக

ெதாி9தாJ

ேபா

நிைற98 ெதப,டன. எலா

ேகா,ைட74

வ9தி74

ரனா அ) த விநாேய, அட7கிவிட ஏ!பா)க

ஆய தாமாயிப8 ந4 ாி9த8. விசாலமான அ9த அரமைனயி ெகாJ

மடப தி ரககிQண உ ேள Uைழ9தேபா8 மயி நடன
மயி ஆ,ட

அழகிய இள

ெபM74

ஆ

 தி9த அேத மயி ஆ,ட தி!4ாிய ேகால திK9த ஓ

ெபM74
பாிFக

தா

கரக ஆ,ட ஆ

 தி9த ஒ இள

அளி 87 ெகா9தா கிழவ ேச8பதி.

ேச8பதி, ரககிQண/
த! சில கணக

எனப)

அவ/ைடய பைட தைலவக6 உ ேள Uைழ9தைத

கவனி தாகேவ கா,7 ெகா ளவிைல.
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கைலஞக674 , லவக6

ெகா@ச

அல,சியப) த

அைத" ெச3தா அவ.

சமான

அளி7கிற சா7கி ரககிQணைன7

9த8 அவரா. மிக;

த!ெசயலாக ேநவ8ேபால

ஆனா, அ) த சில கணகளிேலேய ேச8பதி சமாளி 87 ெகா)வி,டா.
"வரேவ) ! வரேவ) ! சின நாய7கைர வரேவ!க இ9த" ேச8பதியி ஏைழ
ராஜசைப ெகா) 8 ைவ தி7கிற8. ப,ட மகிஷி<ட வ=க

எ.

வி9தளி7க7 கா தி7கிேற நா. தனியாக வ9தி7கிறீகேள?" எ.

எதிெகா) நட98 ஓவ98 ரககிQணைன அபேய க, தBவி7
ெகாடா அவ. கிழ"சிக

ஒ. ஓ பா398 வ98 ஓ இைளஞைன7 க,

தB;வ8 ேபாK9த8 அ9த7 கா,சி. ரககிQண அ9த தB;தைல

தவி7க;

காாிய

யாம, ஏ!க;

அவைன இ/

த சைப74

யாம திணறினா. அ) 8 அவ ெச3த

தம சகட தி ஆ திய8.

தி[ெர. Uைழ98வி,ட ரககிQண

தKயவகைள

ைறயாக வரேவ!ப8 ேபா சைபயினைர ேநா7கி" ேச8பதி Iறலானா.

"சைபேயாகேள! ந சின நாய7க பதவிேய!.

இைறவ அைள<

ஆசிைய<

D7 ெகா) பைடக6ட

ெபற இராேம(வர யா திைர ேம!ெகா)

இேபா8 வ9தி7கிறா. நம8 மறவ சீைம ேமJ , எேமJ

ள அைப

ெதாிவி7கேவ ந)வழியி இ4 நம8 வி9தினராக தக ேபாகிறா. ஐதீகப

இராேம(வர யா திைர தி  ேபா8

ம.ப இ4 வவா. இவைடய

இராேம(வர யா திைர ஒ 4ைற<மிறி Lரணமாக நிைறேவற நா

மறவ சீைம ம7க6 சகல உதவிகைள<
4ரK சைபேயா ேக,4

ெச3ய ேவ) " எ. உ7கமான

ப பகிரகமாக7 கணீெர.

ேச8பதி. ரககிQண/74 இைத7 ேக,) ஒேர திைக.
அேபா8 அ9த" DழK அைத ம.7க;

, நம8

ழ7கமி,) அறிவி தா

யாம ஏ!க;

யாம

திணறினா ரககிQண. ம. தா இராேம(வர ைத மதி7காதவ எற

ெக,ட ெபயர தன74 ஏ!ப) . ஆதாி தா தா பைடெய) 8 வ9திபேத

யா74 ெதாியா8 ேபா3வி) . ேச8பதியி சா8ாிய ைத7 க) விய

ம,)மிறி அதி"சி<

அைட9தா ரககிQண. தைன அரச எேறா!

ேபரரச எேறா ஏ!பைத அறிவி74

எ9த" ெசாலாJ

அைழ7காம
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த9திரமாக, 'சின நாய7கேர' எ. ம,) அைழ 8" சமாளி74

ேச8பதியி

அவ/74 ாிய தா ெச3த8. 'பரராச ேகசாி' எ. ேச8பதி74

த9திர

ப,டமளி 8 பாரா,ய த த9ைத ெசா7கநாத நாய7கைரேய "ெபாிய நாய7க"

எ.தா அவ அைழப8 வழ7கெம. ரககிQண ேக விப,9தா.
உயர
சிக

பம/மாக உய98 நி. பிடாி மயிேரா) சிK 87 ெகா) நி!4

ேபாற ேச8பதியி பாைவைய7 க) என ெசாK" சமாளிபெத.

ாியாம தயகினா ரககிQண. அத!4

அவைன அமர" ெச3தா

ேச8பதி.

"எேக? ந

ைடய கெப!ற ேச8நா,) அைவ லவக ? சின நாய7காி

இராேம(வர யா திைரைய க98 பா)க ! பா7கலா " எ. கிழவ
ேச8பதி அத!4

9தி7 ெகா) ேச8நா,) தமி லவகைள அைழ 8

ரககிQணைன ேமJ
லவகளி

திணற அ தா.

தைமயான ஒவ அைவயி

ரககிQணைன<

வ98 ேச8பதிைய< ,

வணகி வி,) பாட ெதாடகினா.

"க 87கடDB

ராேமச7 காபத!கா3

எ தைனேயா காத வழிநட9த - ப7திமி4

ச ட நாய7க சா ரா^ய மாமன
8=ரப

பா,J

க ."

ரககிQண இராேம(வர தாிசன 87காகேவ பல காதPர

நட98 வ9திபதாகேவ பாயி9தா லவ.

வழி

ரககிQண/74 அேக அம9தி9த அவ/ைடய ெசா9த தளபதிகளி ஒவ
ச!ேற அதிகமான தமி ஞான ைடயவ. அவ இ9த ெவபாைவ7 I98

ேக,)7 ெகா98வி,) ெமல தி பி ரககிQணனி காதேக 4னி98,

"பா, ேமாச

இ7கிற8 அரேச! ேமேலா,டமாக உகைள கவ8ேபா

பாடப,9தாJ உ ேள பயகரமாக ெபா ைவ7கப,7கிற8" எறா.

ரககிQண அைத7 ேக,) ேமJ அதி"சி அைட9தா. அ9த பாடK

அப என ெபா ைவ7கப,7கிற8 எபைத அேகேய அரசைவயி
விாிவாக7 ேக,டறிய

யாம இ9த8. Dநிைல அத!4 இைசவாக இைல.
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ேச8பதியி சா8ாியக6 , சாம தியக6

ேபாக" ெச3தி9தன. சைபயி ேமJ
வா தின. ஓாி கணக

ேவ. ரககிQணைன அய98

பல லவக

ரககிQணைன

அ9த" சீைமயி ேம பைடெய) 8 வ9தி7கிேறா

எபைத7Iட ரககிQணைன மற98 ேபாக" ெச3தி9தன.
'இப<

சா8ாியமாக ந7க

<மா?' எ. ேச8பதிைய ப!றி விய98

மைல 87 ெகா9த அேத சமய த பைடெய) பயபடாம தள98

ேபானைத எணி ரககிQண/74 வ தமாக; இ9த8. அவேனா)

வ9தி9த பைட=ரக
மகி"சிேயா)

ெவளி7 ேகா,ைடயி ேச8நா,) வி98பசார ைத ஏ!.

இ9தாக . அவைன தனிேய பிாி 8 அைழ 8

உ!சாக ேதா)

வ98 உ!சாகமான க வா ைதகளா சிைறப) த
ேச8பதியி ெச3ைக.

யலவ8 ேபாK9த8

ஓ எதிாிைய ெம3யான சிைற"சாைலயி அைடபைத7 Iட ாி98ெகா)
விடலா . க வா ைதக

மிக;

எற சிைற" சாைலைய பினி அதிலைடப8

அபாயகரமான8. 'ெக,7காரக

சிைறயிலைட7க மா,டாக ;
அ7க தனிட

தக674 ேவடாத எதிாிகைள"

க(8தி ெச3ேத = திவி)வாக ' எ. தா3

Iறியிபைத இேபா8 நிைன தா ரககிQண.

ெகாB98 வி,) எாி< தீயி தணீைர7 ெகா,)வ8 ேபா அவ மன திK9த
பைகைம ெவப ைத அைணய" ெச38 உபசாி 87 ெகா9தா ேச8பதி.
ப[ெர. ேப"ைச ந)விேல
கைள9ெதறி98வி,), "நீக

றி 8 எலா ராஜத9திர திைரகைள<

எக

மனிதராகிய 4மாரபபி ைளைய7

4) ப ேதா) ெகா. வி,[க ! ேச8 நா,ைட" Fயாதீன பிரகடன

ெகா[க ! இ7காரணக67காக உக ேம நா பைடெய) 8
வ9தி7கிேற" எ.
ேவ)

க 874

க ேந74 ேந Fட"Fட" ெசாKவிட

எ. 88 தா ரககிQண. ஆனா அ8;

யவிைல.

ெச38

அவனா

ேச8பதி சாம தியமாக அவைன ேபசவிடாம சமாளி தா. அவேர ெதாட98

ேபசி7 ெகா9தா.
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"ந

ைடய ந, உக

த9ைதயா கால தி இ98 வள98 வவ8.

ெபாியநாய7க அரசிய விஷயகளி எைன தம8 வல7ைகயாக ந பி
வ9தி7கிறா எபைத உக
"அெதலா

அைனயா உக674" ெசாKயி7கலா ..."

சாி!... இேபா8 நா வ9த காாிய ...."

"அத!ெகன அவசர

சின நாய7கேர! வ9த காாிய ைத ேபசாம நீக6

தி பி ேபா3 விட ேபாவதிைல. ேக,)7 ெகா ளாம நா/ வி,)விட

ேபாவதிைல."

"ஒ தி ேபாடாம அைத ேபசிவி)வ8 ந
எைன ாி98 ெகா ளலா . நா/

"நாமிவ

இவ74ேம நல8! நீக6

உகைள ாி98 ெகா ளலா ."

இனிேமதா ஒவைர ஒவ ாி98 ெகா ள ேவ)மா சின

நாய7கேர?" எ. ேக,) வி,) அ த Qேயா) ரககிQணனி
ஏறி,) ேநா7கி னைக ாி9தா ேச8பதி. அ9த னைக ெவ.

னைகயா நம,)" சிாிபா எ. வைகப) த
ரககிQண ெதாட9தா.

யாதப இ9த8.

"ாி98 ெகா ளாமேல ாி98 ெகா) வி,டதாக நிைனப8
வி,)

ாிய யாத Dநிைலகளி தவிப8

ஏ!ப,டதிைல சின நாய7கேர!"

"இப பத!ற
பத!ற

, பரபர

உதவ < ."

ாி98 ெகா)

இ தர74ேம நலதிைல..."

"அ தைகய இர)ெக,டா நிைலைம எ.

"இேக சைபயி ேபச

க ைத

யா8! தனிேய ேபா3 நா

எதிJ என74 இ.வைர

ேபசியாக ேவ) ."

, பரபர , வாKப வய874ாியைவ சின நாய7கேர!
நீகி உண"சிக

ப74வபட அUபவ

தி"சி தா
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"அறி;ைர ேக,)7 ெகா ள நா இ4 வரவிைல."
"ஆ திரப,) பயனிைல, சின நாய7கேர! இ/

சிறி8 ேநர தி எேனா)

வி98ண ேபாகிறீக . அேபா8 தனியாக அ9தரகமாக நா இவ ம,)
இேபா . எலா ேபசி7 ெகா ளலா . ெபா8வாக" ெசயK கா,ட யாத
ஆ திர ைத வா ைதகளி கா, =ணா74பவகைள ப!றி நா அதிக
கவைலப)வதிைல. ஆனா உகைள ப!றி ம,)

கவைலப)கிேற, சினநாய7கேர!"

ெகா@ச

"இத!4 என அ த ?"
"ாி98 ெகா ள ேவய அ தகைள" ெசாK7 ெகா) தா விள74வ8 சின
நாய7கேர!"

"வா ைதகைளேய ஆ<தகளாக பயப) தி எதிாிகைள மமமாக தா74
கைல என74 திய8 ாியாத8."

ேச8பதி இைத7 ேக,)" சிாி தா. பி நிதானமாக" ெசாலலானா.
"அஜாத ச  எ. சம(கித தி ஒ ெதாட ேக வி ப,Tக
நாய7கேர!"

சின

"அத!ெகன இேபா8? 'தன74 இ/ எதிாிேய பிற7கவிைல' எ.
8ணி9தி7கிற தீரைன ப!றிய ெதாட அ8."
"அ9த ெதாட வாவி என74 மிக;

விபமான8, சின நாய7கேர!"

இைத7 ேக,) ரககிQண ேச8பதியி
அவைடய
ஓ)

கேம அவ74 ஒ

க ைத7 I98 ேநா7கினா.

க%யாயி9த8. அவனா அவர8 உ ேள

எணகைள அேபா8 நி. 8 பா7க

யவிைல.
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அரசைவ கைல9த8. ரககிQணேனா) உட வ9தி9தவகைள, வி9தினக

ெபா8வாக உணவ98

அரமைன ேபாஜைனசாைல74 உாியவகேளா)

அ/பி வி,) அவைன ம,)
ேச8பதி.

தேனா) தனிேய அைழ 87 ெகா) ெசறா

அவக674" ேச8பதியி 4) ப ெபேர பாிமாறினாக . அ9த அலகார

அைறயி சிறபான Dநிைலயி ெந3 மண

பிைச9த திைனமாைவ<

உM ேபா8

கமB

அதிரசகைள< , ேதனி

ரககிQணனி மன

எனேவா

கசபாக தானி9த8. ேச8பதி அவைன விB98 விB98 உபசாி தா. உ698

அாிசிேயா) ெவ9தய

ேச 8 அைர 8 மி8வாக;

ப தியமாக;

வா7க

ப,ட ெம ெதற ேதாைசக6 , நாசி74 இதமான ெகா தமK வாசைனேயா)

Iய 8ைவயJ

உபசரைணகளிJ

ேச8பதி.

உண சியாயி9தன. வி9ேதா பKJ

அவைன மிகமிக7 கவனமாக; , மாியாைதேயா)

"சின நாய7கேர! அரசக

எபத!காகேவா, ேபரரசக

"மிக;

தா இப எ 4) ப ெபகேள

நட தினா

எபத!காகேவா நா

மயகி பய98 மதிபதிைல. இ9த அரமைனயி மிக;

ம,)

பிற

ேவயவகைள

 வ98 உபசாிபாக ".

ேவயவக674 ேவயவகைள7 ெகா. வி)வ8

உபசரைணதாேனா?"

Iட ஒவைக

ேச8பதி சாபி)வைத நி. திவி,) கல திK9த பாைவைய நிமி தி
அவைன பா தா.

"Fைவயான இனிய உணைவ அ9தியப கசபான விஷயகைள ேபFகிறீக
சின நாய7கேர!"
"கச

அ.Fைவகளி ஒ.தாேன?"

"இ7கலா ! ஆனா எலா ேநர திJ

அ8 உவபதிைல. வி9தினைர7

கச74 உ ளா74வ8 இ9த அரமைனயி வழ7கமிைல."
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"4மாரப பி ைள..." எ. தா ெதாடகிய வா7கிய ைத ரககிQண
பத!4 ேளேய ேச8பதி 4.7கி,), "நல மனிதராயி9தா.

பபாளியாயி9தா. ஆனா அவைடய விFவாசெமலா

றப,ட இடமாகிய

ெசா7கநாத நாய7காி வ ச தி தா 4வி9தி9தேத தவிர, வ98 ேச9த

இடமாகிய ேச8 நா, ேம எ ளள;
"உைமயாக ஒ தர74 ம,)
விFவாச 874 8 விள7க

இைல" எறா.

விFவாசமாகயிப8 பாவ

எ.

இேபா8தா ாிகிற8. எலா74

விFவாசமாயிப8 இகிதேமயறி விFவாசமாகா8."

"சின நாய7க சமா7க பாைஷயி விFவாச ைத ப!றி விள74கிறா
ேபாK7கிற8! என74 அரசிய நிகபதா அத!4 அ த

நாய7கேர!"

"ேச8நா, சமா7க 874 அரசியJ74

ெதாி<

சின

ச ப9தமிலாதபதா ஆ,சி<

நட74ெம. இ8வைர ாி98ெகா ளாத8 எ தவெற. இேபா8தா
ெதாிகிற8."

"சமா7க ைத ப!றி" சின நாய7காிட

ேக,) ெதாி98 ெகா ள ேவய

அள;74 தமிலைம74 ெபயெப!ற ேச8 நா, இ/

அறி; ப@ச

ஏ!ப,)விடவிைல."

"8ரதிQடவசமாக" ேசா!. ப@ச ைத ேபா அறி; ப@ச
ெதாிவதிைல."

அ தைன

கக674

"இ9த வி9திேல இலாத கச"Fைவைய உடா7கி வி,) தா ம.ேவைல
பாப8 எ. சின நாய7க ககண க,7ெகா) வ98 இேக
உ,கா9திப8 ேபா ேதா.கிற8."

ேச8பதி அதிராம, அயராம, பத!றமிறி" சிாி தபதா உைரயானா.
விஷயகளா பாதி7கப,ட பரபர , பத!ற

, ஆ திர

ரககிQணனி
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4ரKJ

வா ைதகளிJ

உடா7கியி9த D,ைட ேபாறெதா D,ைட,

ேச8பதியி 4ரKேலா, வா ைதகளிேலா காண யவிைல.
உடேன ேகாப

'ெபா ெளனற

, ஆ திர

ப,)விடாத இ9த ராஜத9திர அட7க ைத தா

ேவ7காதி த' என த தா3 அ7க I.கிறா

இேபா8 ரககிQண/74 ேதாறிய8.

எப8

ேச8பதியி உைரயாட இப ரககிQண/74 த தா3 அ7க I.
வாசக

ஒைற நிைன;ப) திய8. ெதாட98 ேச8பதியிட

ேபானா அவ.

"ெசாலாம ெகா ளாம ம!றவக6747 கப

க,)

ெசாK7 ெகாேட

ஒ நா) தி[ெர.

தன74 தாேன Fயாதினமாவ8 Iட அறி; ப@சமிலாததா தா நட7கிற8
ேபாJ ."

"இத!4 ஆெம.

பதி ெசாலலா . இைலெய.

ஆனா இைலெய. பதி ெசால தமான

பதி ெசால தனட7க
ரககிQணனிட

தைடயாயி7கிற8. ஆ

தைடயாயி7கிற8 சின நாய7கேர."

எ.

அேபா8 வா ைதகைளேய Iராக தீ, பிரேயாகி 8 ஒ

ராஜத9திர ேபாைர நட தினா ேச8பதி. அ9த ேபாாிJ

ஓகியி9த8. தா ஆ திரபடாம எதிாிைய

ஆ திர

பதி ெசாலலா .

Iட அவ ைகதா

தK உண"சிவசப,)

ெகா ள" ெச3கிறவ அ9த7 கணேம எதிாி< அறியாமேல அவைன

இரகசியமாக ெவ!றி ெகா) வி)கிறா. ரககிQணைன ெபா. தவைர

அப ஒ மேனாத 8வ ெவ!றிைய ர4நாத ேச8பதி அைட9தி9தா.
உணவ9தி

 8வி,) ெபக

ைவ த கனிவைககைள<

அலகார தா பாளகளி ெகாண98

தா Lல ைத< தாி 87 ெகா ள இ9தேபா8,

ரககிQண ம.ப அவாிட

வைகயாக மா,7 ெகாடா. வாைழபழ"

சீபிK98 ஒ பழ ைத தனிேய எ) 87 ெகா) "நறாக7 கனியவிைல"

எறா ரககிQண.
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"நறாக7 கனியாத எ8;ேம இேக வரா8. உாி<க . கனி9திப8 ெதாி< .
சில கனிகைள7 கனி9தி7கிறதா, இைலயா எ. க)பி7க7Iட நம7ேக ஒ

கனி; ேதைவப)வ8) சின நாய7கேர!"

சிாி தபேய நைக"Fைவ74 ேபFவ8ேபா ேபசினாJ
விஷயகைள ேபF

தன74 அரசிய

கனி; ேபாதா8 எபைத ெபா ைவ 8" ெசாJகிற

அவர8 அகத ேப"F ரககிQண/74 ாி98 உைற த8.

"வாைழ தாராக அரமைன74 வ ேபா8 இைவ கனியாமதா வ .

எப<

"எப<

நாக

இவ!ைற7 கனிய ைவ 8வி)ேவா ."

கனியைவப8 எப8 தமமாகா8. ஒSெவாைற7 கனிய

ைவபத!4

ஒ

ைற இ74ேம?"

"சில ேவைளயி கனிகைள7 கனிய ைவபத!கான

ைறக6 , தமக6 ,

மனிதகைள7 கனிய ைவ7க ேபா8மானைவயாகேவா ெபா தமானைவயாகேவா
இபதிைல, சின நாய7கேர!"
அேபா8 வாத தி த ப7க

தா ெமல வJவிழ98 ேபா37

ெகா7கிேறா எப8 ரககிQண/7ேக நறாக ாி9த8!
--------------

8. பாதிாியா வ3தா
இர4நாத ேச8பதியி அ9த வா ைத வி தக

ரககிQணைன ெமல தளர"

ெச3தி9த8. ேப"சிேலேய எதிாிைய ="சியைடய" ெச3<

சிக 874 ஈ)ெகா)7க
யாம, ேப"சிJ

அ9த7 கிழ"

யாம திணறினா அவ. ேபாாிJ

ெவல

யாம ேச8பதியிட

ெகா9தா ரககிQண. சி7கக

ெவல

சி7கி திைக 87

இேபா8 ேமJ

சி7கலாயி9தன.
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ஆ திர ேதா) பைடெய) 8 வ9த தைன வி9தினனா7கி இராேம(வர 874
தீ த யா திைர வ9தவ ேபால மா!றி7 கா, நாடகமாய அ9த" சாம திய
அவைன ம,ய8. திைக 8 மிரள" ெச3த8.
ம.நா

ைவகைறயி ரககிQணனி ராேம(வர யா திைர74 ஏ!பா) ெச3ய

ெதாடகியி9தா ேச8பதி. அவனாேலேய அைத த)7க

ராேம(வர தாிசன ைத ற7கணி7க;
ேச8பதியி வி98பசார
ரககிQண/

9த8

யவிைல.

யவிைல;

உட வ9தி9த பைட தைலவக6

ம.ப ச9தி 87 ெகா ள

9த8. இரவி அவக

தகிய

வி9தின மாளிைகயி ஓரள; தனிைமயி உைரயாட வா37 கிைட த8.
அ8வைர த மன தி ஆவேலா) அட7கி7 ெகா9த ஒ ச9ேதக ைத

அேபா8 தா ரககிQண த/ட வ9தி9த பைட தைலவகளி
ஒவனிட

ேக,டா.

"எைன க98 ேச8பதியி சைபயி பாடப,ட அ9த பா, ஏேதா
ேமாச

இபதாக" ெசானாேய அ8 என?"

"ெசாகிேற அரேச! ேமேலா,டமாக பா தா அப எ8;

ேமாச

இப8

ேபா ெதாியா8. ஆனா தமி யா இல7கண மர ெதாி9தவகளாதா அைத
ாி98 ெகா ள

< ."

"எேக? என74 ாி< பயாக அைத விள7கி" ெசா. பா7கலா !"
"ெவபாவி 'வைக<ளி' எ. ஒ. உ)! நெலண ேதா) வா தி

பா)கிற பாடகளி அ9த வா 874 உாியவாி ெபயாி வைக<ளி ெச38
இர) பிாிவாக ெபயைர பிள7க7Iடா8."
"ெபயைர பிள9தா?"
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"அப பிளப8 மிக;
தக

அமகலமான8. மர

ஆகா8!...

8 =ரப எற

ெபயைர பிள98 வைக<ளி ெச38 வா தியி7கிறாக ."

"ாிகிற8 ச9ேதகபட ேவய காாிய9தா" எறா ரககிQண. ேமJ

சில நா,க

இராமநாதர தி ேச8பதியி வி9தினராக தகிய பின

இராேமFவர யா திைரைய<
காைலயி மீ)

நிைற; ெச38 வி,)

இராமநாதர

கா தி9தா. வ9த Pதனிட

ெதாி9தன.

ைறப தி 

வ9தேபா8 திாிசிரர திK98 Pத வ98

இ98 ரககிQண/74 பல விவரக

தா பைடகேளா) 49தேபா8 மறவ சீைமயிK9த Dநிைலைய விவாி 8

தா374 ரககிQண ஏ!ெகனேவ அ/பியி9த தகவக674 அவளிடமி98
ம.ெமாழி இேபா8 கிைட தி9த8. "நிைலைமைய ேமJ

சி7கலா7க

யல

ேவடா . ேபாாிட ஏ!ற நிைலைமயிலாவி,டா ேபசாம தி பி விட; "

எ. ம.ெமாழி வ9தி9த8. ரககிQண உ ளட7கிய ஆ திர ேதா)

பைடகேளா)

வ9த வழிேய தி ப ேந9த8. ெவ!றியா ேதாவியா எ.

ாியாமேல ேபா

9தி9த8.

தK திாிசிரர திK98 றப)

ப,டேம!.

D7 ெகாட8

ேபாதி9த உ!சாக தி 

ேபாதிைல.

ெதாடகிய கனிேபாேர இப7 காாிய

சி தி அைடயாததாகி வி,டேத எ. மன

கலகிய8. ரககிQணனி இர)

4!ற"சா,)கைள<ேம ேச8பதி ஏ!கவிைல... ம.7க;மிைல. இல,சிய
ெச3யவிைல. அல,சிய

ெச3யவிைல.

4மாரப பி ைளயி ெகாைலைய ப!றி மிக எளிதாக த,7 கழி 8 பதி
ெசாKவி,டா அவ.

தK ஜாைடமாைடயாக பதிக

ெதாட98 தகியி9த சில நா,களிJ
ரககிQண/

இ9தாJ , பினா

அேப"F நிக9த ேபா8 ேநரயாகேவ

ேக,டா. ேநரயாகேவ ேச8பதி<

பதிK பணிேவா பயேமா இ7கவிைல.

பதி ெசாKயி9தா.

"4மாரப பி ைள நாய7க சா ரா^ய தி ெகௗரவ Pதராக இ4 வ9தி9த8
உைமதா. அவர8 சாைவ த)ப8 ஒேற ேச8நா, இல,சியமிைல.

ேச8 நா, வா9த ேபா8 அவ ெகாலப,டா எபத!காக நா/
வ98கிேற."
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"வ9தினா ம,) ேபாதா8! இத!4 நீக

பதி ெசாKயாக ேவ) ."

"I!.வனாகிய யமதமராஜ பதி ெசால ேவய விஷயக674 எலா
நா எப பதி ெசால

<

"4மாரப பி ைளயி ெகாைல74

சினநாய7கேர!"

ேச8 நா,) Fயாதீன

ெகாடா)வத!4

ெதாட98 ச ப9த இபதாக நா நிைன7கிேற. இர)

அ) த) 8

நிக9தி7கிறன."
"நீக

எெனன நிைன7கிறீக

எெறலா

அUமான ெச38பா 8

பதி ெசாK7 ெகா7க நா கடைமப,7கவிைல சினநாய7கேர!"
எ. அ9த உைரயாடைல

 8வி,டா ேச8பதி. அவர8

Fயாதீன உாிைமைய நி*பி74

வான பதிேல

வித தி தா அைம9தி9த8. ச பிரதாயப

இராேம(வர யா திைர எ. வ9தா அதி பைகைம7ேகா ச"சர;
சைடக67ேகா இடமிைல. சமய ாீதியான ச பிரதாய

அரசிய பைகைம<

ஒேறாெடா. ஒ 8 ேபாவதிைல. ரககிQண பைடெய) 8 வ9த

ேநா7க ைத மைற 8 இராேம(வர 874 தீ தயா திைர வ9திபதாக மா!றி
நாடகமாயதிேலேய ஒ ேபாைர நாD7காக தவி 8 வி,டா ேச8பதி. அேத

சமய தி பய9ேதா, பதறிேயா, தவி ததாக;

காபி 87 ெகா ளவிைல. த

த9ைதயா கால திK9ேத நாய7க சா ரா^ய 874 ெபாிய தைலவKயாக
இ98 வ9தி74
வி,) ஒ.

கிழ"சிக ைத தா/ அத 4ைக74 ேள ேபா3 பா 8

ெச3ய

யாமேல தி பி7 ெகா7கிேறா எ. உண9தா

ரககிQண. ஏமா!ற , சிறி8 விர7தி, உ Wற மனேவதைன எலாவ!ேறா)

தி பி7 ெகா9தா அவ. இ9த விதமான 8யர நிைலைமகளா

தைலநகர 874 தி கிற ெதாைல; நீ) வளவ8 ேபாK9த8 அவ/74.
அவ/

அவ/ட வ9தி9த பைடக6

ெவளிேய.வத!4 ேளேய இ/
பரவியிப8 ெதாி9த8.
ரககிQண ேபாாி)

மறவ சீைம எைலைய7 கட98

அதி"சிY,ட7 Iய ஒ ெச3தி<

ேநா7க ேதா) வ98,

யா8 எற பய ேதா)

ேதா!. தி பி7 ெகாபதாக" ேச8பதிேய மறவ சீைம

Bவ8

பர; ப ஒ ெசவிவழி தகவைல அவி 8 வி,9தா. மறவ சீைமயி %ைல
)74களிெலலா அ"ெச3தி பரவியி9த8. பைட தி கிற வழியிJ ள பல
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சி!aகளி தாேன மா. ேவட தி ெச. அைத த ெசவிகளாேலேய

ரககிQண ேக,க ேந9தி9த8. அைத7 ேக,)7 ைகயாலாகாத = ேகாப

ப)வைத தவிர அவ ேவெற8;

ெச3ய

யவிைல.

மானாம8ைர74 அேக ந ளிரவி ஒ ெத7I 8 நாடக தி I,ட ேதா)
I,டமாக நி. ஒ,)7ேக,) இைத அவ அறிய

9தி9த8.

அ8 இராமாயண ெத7I 8. பல நா,களாக அSbாி ெதாட98 நட98 வ9த

அ9த ெத7I தி அ. அேசாகவன தி திாிசைட
ைடDழ" சிைற ைவ7கப,74

சீைதயிட

தKய அர7கிய

இராவண வ98 ெக@F

ப4தி

நட98 ெகா9த8. கனமான ேதாK ெசா9த தைலைய தவிர ம!ற ஒப8

தைலகைள< எBதி7 க,7 ெகா) இராவண சீைதயிட

அ,டகாசமாக"

சிாி 8 ேபசி த =ரதீர பிரதாபகைள அள9தா. ந)ந)ேவ நாடக தி

D திரதாாி 4.7கி,) மறவ நா,ைட ஆ6 ேச8பதியி ெபைமகைள"
ெசானா. அப7 I.

ஒ ச9தப திதா 'ரககிQண பைடெய) 8

வ98 ேதா!. தி பி7 ெகாபதாக' ஒ ெச3தி<
ந)ேவ Iறப,ட8. ேவ. சில ஊகளிJ
ெசவிகளாேலேய ேக விப,டா. மிக;

ெகா) வ98 இைத ெதாிவி தன.

ேதா!பாைவ7 I தி

இேத தகவைல ரககிQண த

ேவய பைட தைலவக6

அறி98

நா, ெதI 8க , நாடகக

%லமாக7 Iட ஓ அரசிய தகவைல ம7க

ெத7I 8 %லமாக பரபப)

ஒைற அதிகார Lவமான தகவலாக தா

ந  பயாக பர

ேச8பதியி த9திர

கிளபி பிர"சிைனயா7க;

அவ/74 ாி9த8. அேத சமய

யா8.

'சி7க நிைற9த எதிாி' எற மிகமிக ெபா தமான வா ைதயா ேச8பதிைய

வணி த இராயச

அ"ைசயாவி ெசா!க

அ,சர ல,ச

ெபற7Iயைவ

எபைத இேபா8 ரககிQண பாிLரணமாக உண98 அ9த மதிYகி,
ேச8பதிைய மிகமிக" சாியான
மன தி!4

பாரா,7 ெகாடா. பா ெப. அ7க;

எ. தாட;
ஒ திக

ைறயி எைட ேபா,) நி. தியிபைத த

யாம பBைத

யாம அவைன திணற அ தா ேச8பதி.

கால , பைடெய) 8 இராமநாதர

வழிநட தி7 ெகா) ம.ப திாிசிரர

ெசறதிJ

பைடகைள

தி பியதிJேம கழி98வி,ட8.
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ரககிQணனி பய தராத இ9த பைடெய)ைப ப!றி தா3 மக மாேளா,
இராயச

அ"ைசயாேவா அவனிட

ச!ேற மன

சிறி8

தள98 ேபாயி9தா.

அவ மைனவி சின

த மா

ம,)

வ தபடவிைல எறாJ

அவ

பைடெய)பி ெவ!றி ேதாவிகைள

ப!றி7 கவைலபடாம அவ தி பி வ98 த எதிேர

கமல"சிேயா)

ஆயி7 கணவனாக அ ெசJ தியைதேய ஒ ெவ!றியாக7 கதினா .
ரககிQண அவைள7 ேக,டா.

"ெவ!றி வாைக D வராத நிைலயி Iட இSவள; பிாியமாக வரேவ!கிறாேய?

இ/

நா ெவ!றிேயா) வ9தி9தா எப" சிறபான வரேவ!

இ74ேமா?"

"என74 உகைள விட எ8;

7கியமிைல! நீக

தா எ ெவ!றி! நீட

பிாி;74 பி ம.ப உகைள" ச9திபேத எ ெவ!றிதா!"
"அரசகளி ப,ட தரசிக

அவகளி பிற ெவ!றி ேதாவிகைள ப!றி<

கவைலபட தா ேவ) ."

"எைன ெபா. தவைரயி நீக
கணவ எப8 தா

மண

கமB

Lசினா

7கிய " எ. பதி Iறிய ப ரககிQணனி கB தி

மKைக மாைலைய அணிவி 8 ேதா களி ச9தன7 4ழ ைப

சின

த மா . ஆ.தலாக அவ காகைள நீவி வி,டா . சின

த மாளி இ9த பிாிய

களிபிJ

அரச எபைத விட எ ஆயி7 காதல

அவைன7 கவைலகளிK98 மீ,ட8. மகி"சியிJ ,

ஆ திய8. பைட நட தி மீட கைளைப எலா கைள9த8.

மணவா7ைகயி Fககைள த)ப8 ேபா 4.7கி,ட பைடெய)ைப" சின
த மா

சாப

த உ ள தி அ9தரகமாக" சபி தி7கலா . இேபா8 அ9த"

நீகிய8 ேபா இவ

வாவி இபகைள

மகி"சி7 கடK திைள7க

Bைமயாக Uகர

9த8.

9த8. மண

ரககிQண மறவ சீைமயி ேம பைடெய) 8 தி பி வ9த பி சில
மாதக674 திாிசிரர தி எலா

பிர"சிைன<

அைமதியாயி9தன. எ9த அரசிய

ெபாிதாக உவாகவிைல. ஒநா

பி!பகK ராணி மக மா6 ,
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ரககிQண/ , இராயச

அ"ைசயா;

ஆேலாசைன மடப தி அம98

உைரயா7 ெகா9தாக . தி[ெர. தா3 அவைன ேநா7கி7 Iறலானா .
"நா,ைட ஆ வ8 எற ெபா.74 வ98 வி,டா எலா ம7கைள<
4ழ9ைதக

ந

ேபா பாவி 8 அ ெசJ த ேவ) . ஒ கM74 ெவெண3

ஒ கM74" Fணா  எ. நட த7Iடா8. ெபா.பி இபவக674

வி ெவ. உ) எ. ெதாி98 வி,டா அற
ெவ.கைள P)வாக . வி ெவ.க

F!றிJ

ம7கேள வி

எற வைலகைள ந ைம"

பினிவி)வாக . நா அற அ9த வைலக674 ளி98 ெவளிேயற

யாமேல ேபா3வி) ."

தி[ெர. த தா3 ஏ இைத இப7 4றிபி)கிறா

எ.

ரககிQண/74 ாியாம இ9த8. அவ இப ேயாசி 8 திைக 87

ெகா74
ெகா),

ேபாேத இராயச

அ"ைசயா;

அ9த உைரயாடK கல98

"கா3த, உவ த அக!றி ஒ ெபாைள ஆ3த தா அறி;ைடயா ெசயலா4 !
வி ெவ.க

அப ஆரா<

ந!பைப ேபா7கிவி) " எறா. உடேன

த தாைய ேநா7கி, "எேபா8 எதி நா வி ெவ.கேளா) ெசய

ப,7கிேற எ. நீக

எ 4ைறைய" F,7 கா,னா நா எைன

தி தி7 ெகா ள வசதியாயி74
"நீ இ8வைர அப எ8;

அ மா!" எறா ரககிQண.

ெச38வி,டா3 எ. நாக

மகேன! இேபா8 ஒ ச9தப

வ9தி7கிற8. அதி நீ எப தீ; காகிறா3

எபைத ைவ ேத உைன ாி98 ெகா ள
"ெசாJக

ெசால வரவிைல

< ."

அ மா!" அவ இப7 Iறிய8

ச!. ெதாைலவி நிற

அரமைன" ேசவக ஒவைன7 ைகத, அேக அைழ 8,
"நீ ேபா3 ெவளிேய கா தி74 அ9த7 கிறி(தவ பாதிாியாைர இேக அைழ 8
வா அபா" எறா

ராணி மக மா .
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ேசவக ெச. உய9த ேதா!ற ைடய ெவ ைள அகியணி9த பாதிாியா
ஒவைர மிக;

மாியாைதயாக உட அைழ 8 வ9தா. அவைர வரேவ!. அமர"

ெச38 வி,), "ரககிQணா! இவைடய 4ைற எனெவ. விசாாி 8 உடேன
அைத தீ 8 ைவப8 உ ெபா." எ. அவனிட
இராயச

அ"ைசயா;

அகி98 பாதிாியாாிட

ெதாிவி த பி தா< ,

அவனிட

ெகா) ெவளிேயறி வி,டாக .

விைட ெப!.7

ரககிQண அ9த7 கிறி(தவ பாதிாியாைர7 I98 கவனி தா. அைல98

திாி98 கைள த ேசா; அவ

க தி ெதாி9த8. அவர8 Pய ெவ ைள அகி

Iட இரேடா இடகளி கிழி9தி9த8. அவைடய ககளி கல7க

பய

பத!ற

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

ெதாி9தன.

9. சகல$ சமநீதி
பாதிாியாைர மிக;

மாியாைதயாக வணகி வரேவ!றா ரககிQண. அதிக"

சிரமப,) அைல98 திாி98 வ9திப8 ேபா கைளேபா)
ெதப,ட அ9த பாதிாியாைர பாிேவா)
"ெபாியவேர! நா) எ4

அ/தாபேதா)

ந4 வாழ7 ேக) ஒ.

ெகா ைக. எலா" சமயக6

கால

விசாாி தா அவ:

இைல எப8 தா எம8

எலா வா7ைக ெநறிக6

ேவ)ெமற நெலண ேதா)தா எக

கவைலேயா)

ெசழி7க

பா,டனா திமைல நாய7க

த இ9த நாய7க மரபி நலா,சி இ4 ெதாட98 நட98 வகிற8."

"அ9த நெலண ைத நாக6 அறிேவா

இ9தாJ

கவன7 4ைறவா சில ெசயக

அரேச! ேநா7க

நறாகேவ

பB8ப,) ேபாகலா ."

"ெசய எகாவ8 பB8ப,) ேபாயி9தா அைத உடேன எக

கவன 8747

ெகா)வர ேவய8 தகைள ேபாற சாேறாகளி கடைம அலவா?"
"தாக

அரேச!"

I. கடைமைய7 கதிேய இேபா8 தகைள7 காண வ9தி7கிேற

74

- திதாக தமி7 க!. அைத7 க!ற Fவ,ேடா) உடேன ேபF
தி த

ெகா"ைச<

மாறி மாறி விரவிய தமி நைடயி ேபசினா பாதிாியா. வவி

Bைம< எB ெதாK உ"சாிபி ெகா"ைச<மாக அ8 இ9த8. ஆயி/

ேதைவைய உண98 தமி7 க!றி74

விைரைவ<

விேவக ைத<

அவ

மன 874 ேளேய பாரா,7 ெகாடா ரககிQண. எ9த பிரேதச 874

ேபாகிேறாேமா அ9த பிரேதச 8 ெமாழிைய7 க!காம அப4தி ம7களி
ந பி7ைகைய ெபற யா8 எ/

மேனாத 8வ

அவ74 அவைர ேபா

வ9தவக674 , வகிறவக674 ாி9திபைத அவ உண9தா.
"அரேச! தக
நாக

பா,டனா கெப!ற திமைல நாய7காி கால திK98

அைட98 வ

கிைட7க ேவ)

நியாயக6

எப8 தா இேபா8

"பிரா தைனகைள ெத3வக6
ற7கணிபதிைல."

"உைம! ஆனா ெத3வகைள<
இ74

ம7க

சJைகக6

எக

அரசக6

ெதாட98 எக6747

பிரா தைனயாயி7கிற8."

ஒேபா8

அரசகைள<

ஒவ74

தவிர ெபவாாியாக

சில சமயகளி ெவ.ைப< , ற7கணிைப<

கா,வி)கிறாகேள!"

"நல8! அப ஏதாவ8 எ ஆ,சி74 உ,ப,ட எைலயி நட9தி9தா
ெசாJக ! உடேன கவனி 8 நியாய
கிைட த அேத நியாயகைள<

சJைககைள<

< . அத!4 எ9த தைட<மிைல."

"அரF , ஆ,சி< , தாக6
ம7க

"கவைல ேவடா

நீக

இேபா8

அைடய

த)7காம இ7கலா . ஆனா ெபவாாியான

சில சமயகளி நியாயக674

நி!கிறாகேள..."

வழ4கிேற. எ பா,டனா கால தி

சJைகக674

4.7ேக

பாதிாியாேர! ேகா7கண7கான ம7கேள 4.7ேக நிறாJ

நியாய ைத நிைலநா,)வதி உ.தியாயிேப."
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"அபயானா இர,ைட மகி"சி அரேச! இனிேம நா

ைறயிட

ேவயவ!ைற7 கவைலேயா தய7கேமா இலாம தகளிட

ைறயிடலா .

அரேச! பாரப,ச

இலாம தாக

பைடெய)க

- அ9நிய ஆ7கிரமிக674 பய98 இ9நகாிK9த

என74 வ98வி,ட8. தக
கிறி(தவக

சில தக

நியாய வழ4=க

எற ந பி7ைக

த9ைதயா ெசா7கநாத நாய7க கால தி நிக9த

=) வாச நிலகைரகைள அப அபேய வி,)

வி,) ேவ. இடக6747 4 ெபயர ேந9த8. ம.ப திாிசிரர தி அைமதி
ஏ!ப,) அவக

எலா

சில ப4திகளி இ987க

தி பி வ98 பா த ேபா8 அவக6ைடய நிலகளி

ேகாயிகைள7 க, தி;வகைள பிரதிQைட

ெச38 வழிபட ெதாடகியிப8 ெதாி9த8. எSவளேவா

கிறி(தவக

தக

நிலகைரகைள தி ப அைடய

திாிசிரர 874 தி ப வ9த கிறி(தவ ம7க

நியாய

அநாைதகளாக ந) ெதவி நி!க ேந9தி7கிற8..."
"நீக

ெசாJவத!4 என ஆதார

"எB 8 Lவமான ஆதாரக6
வ98 காணலா

ய.

யவிைல.

கிைட7காம

பாதிாியாேர?"

இ7கிறன. தாகேள வி பினாJ

அரேச! அைழ 8" ெசல தயாராயி7கிேற."

"நீக

ெசாகிறப இ9தா க,டாய விசாாி 8 நியாய

"தக

வா74.தி என74 ந பி7ைகY,)வதாக இ7கிற8 அரேச!"

ேநாி

வழகப) ."

"ஒவ74ாிய உைடைமைய இெனாவ ஆ7கிரமி 8" ெசா9த
ெகாடா)வ8

ைறயிைல.

ைறேக) எேக யாரா நட9தி9தாJ

பாதிாியாைடய

க தி மல"சி<

விசாாி 8 நீதி வழ4ேவ பாதிாியாேர!"

ச9ேதக

மாறி ெதாி9த8. ரககிQண அவைடய

அவ74 இ/

ஒளி<

நிழJ ேபா மாறி

க ைத7 I98 கவனி 8

B ந பி7ைக வரவிைல எபைத ாி98 ெகா ள

9த8.
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இSவளவி!4 மன

வி,) ேபசி<

அவ74

B ந பி7ைக வராத8 அவ/74

ஆ"சாிய ைத அளி த8. அவ74 உ.தி ெமாழிக

Iறி ஆவன ெச3வதாக

வா7களி 8 அவைர அ/பி ைவ 8 வி,) உடேன மா. ேவட தி அ9த7
கிறி(தவகளி நிலகளாக அவ 4றிபி,9த ப4தி74" ெசறா
ரககிQண.

த பா,டனா திமைல நாய7க த9ைத ெசா7கநாத நாய7க , தா3 ராணி
சமய7 காகைள< , மதமா!சாியகைள< , Lசகைள<

மக மா6

தவி7க எSவளேவா பா)ப,98

எBவைத தவி7க
ெப பாJ

இவக
இவக

யாம இபைத இேபா8 அவேன உண9தா.

தவ.க

ஒ தரபி ம,)மிைல. இ தரபிJ

அடகினா அவக

Lசகைள7 கிளவ8

Lசகைள7 கிளவ8

ெபா.7காத8

அ தைகய சைடக6 , Lசக6

அவக

ம.ப

இ9தன.

அடகினா

வழ7கமாகி இ9த8. ெத3வக67ேக

பி7காத8மாகிய சைட ச"சர;கைள ெத3வகளி ெபயரா
ெச3தாக . பர9த

ெத3வக67காக" ெச3வதாக7 கதி மனிதக
மனபாைம<
இ9த8.

சமரச நிைன;க6

வவ8 எப8 4திைர7 ெகா பாக

மன ேவதைன<ட அ9த இடகைள" F!றி பா த ேபா8 அேக திய திய
ேகாயிகைள" F!றிJ

ரககிQணனா காண

அவ!ைற" சா98 ம7க

4ேயறியிபைத<

9த8. ேகாயிகளி ெத3வ தி;வக

பிரதிQைட ெச3யப,) ஆகம
ெகா9தன.

ைறப Lைஜக6 வழிபா)க6

நட98

உைம நிைலைமைய அறிவத!காக அேகயி9த பரமப7த ஒவாிட
ெகா) 8 பா தா அவ.

"ஐயா பரம ப7தேர! நா நீட கால
ேபா3வி,) இேபா8 தா மீ)

ேப"F7

வட ேதசகளி தீ த யா திைர

திாிசிரர

தி பிேன.

 நா இ9த

இட தி ேகாயிகைள7 கடதிைல. இேபா8 காகிேற. ம7களி ப7தி

உணைவ பாரா,ட ேவ) . எேபா8 இேக திதாக7 ேகாயிகைள7

க,னாக ?"
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"அப7 ேக6க

ெசாகிேற. இ9த நிலக

கிறி(தவக674"

ெசா9தமானைவ. < த காலகளி கலவரக674 , மத Lசக674

அவக

எெகேகா சிதறி ஓவி,டாக . அவக

ேகாயிகைள7 க,வி,டதா இனிேம அற

யா

ஐயா!"

"இெனாவ74" ெசா9தமான நில ைத நா

தி பி வவத!4

பய98

ந ைம அைச7க

இேக

யா8

ஆ7கிரமிப8 பாவமிைல?"

"ஒ ணிய காாிய ைத நிைறேவ!.வத!காக தாேன அவசர அவசரமாக இ9த
பாவ ைத" ெச3தி7கிேறா !"

"ணிய 87காக" ெச3யப)

பாவ காாியக

தவறிைல எப8 தக

க 8 ேபாK7கிற8?"
'"ெபா3 ைம<

வா3ைம இட ைத ைரதீ9த நைம பய74 எனி' எ.

வ 6வ ெபமாேன Iறியி7கிறாேர? சேவFவரைன7 4ேய!.
ைககய தி பாவ ஏ8? பாிகார

ஏ8?" -

இத!4 பதிலாக ஏ8 Iறாம அகி98 ெமல நக9தா மா.ேவட திK9த

ரககிQண. 'தெய) தவ தடகார' எகிற பாணியி ெபவாாியான

ம7க , நியாய ைத தக
ெதாி9த8.
தாயிட

எறா

ைகயி எ) 87 ெகாப8 நிதசனமாக

விவரகைள ெதாிவி தா. "தீர விசாாி 8 எ8 நியாயேமா அைத" ெச3"
அவ . நில உைடைம7 கண74கைள< , விவரகைள<

ஆவண அதிகாாிகைள அைழ 8 அப7 ேகாயிக

நிலகளி உாிைம" சாஸனகைள பா 8 விவர
அவக

Iறிய விவர

கவனி74

க,டப,74

I.மா. க,டைளயி,டதி

கிறி(தவக674" சாதகமாயி9த8.

கிழவ ேச8பதியி மறவ சீைமயி கிறி(தவ பாதிாியாக674 ,
கிறி(8வக674 இைழ7கப)

ெகா)ைமக

ப!றி தா
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ேக விப,9தைவ ரககிQண/74 நிைன; வ9தன. நாய7க வ ச 874

நல ெபய கிைட74 ப நட98 ெகா ள ேவ)
பாதிாியா %ல

எ. அவ எணினா.

நிலகைள இழ98 பாதி7கப,ட ஏைழ கிறி(தவ ம7கைள7

Iபி,)" ச9தி தா. அவக

ாி9த8. இெனா கவைல<

இேபா8 அநாைதகளாக ெதவி நி!ப8

அவ/74 ேள இ7க தா ெச3த8. க,ய

ேகாயிகைள< , LைஜயிJ ள வி7கிரககைள<
அறப) 8வ8 எப8 மிக;

ஓாிட ைத வி,)

சிரமமான காாிய . அைத" ெச3ய

ெபவாாியான ம7களி விேராத ைத" ச பாதி 87 ெகா ள ேநாி)

எபைத<

அவ உண98 தா இ9தா.

இதி யா74 நியாய வழக ேவ)

இ9தாJ

எபத!கான ஆதாரக

யறா

ெதளிவாக

ேதவாலயகைள7 க,)வத!4 ஏ!பா) ெச38 நிவகி 8

வபவகைள<

Iபி,) விசாாி 8 விட எணினா ரககிQண.

அவகைள7 Iபி,ட/பினா.

மா.ேவட தி அவ அ9த ேதவாலயக

இ9த ப4தி74 ேபாயி9த ேபா8

அவேனா) உைரயாயி9த அ9த பரமப7த உ,பட பல வ9தி9தாக .
அவகளி யா

தாக

பதி, "ெத3வ ைககாிய

ெச3த8 தா நியாய

நட98

எபத!காக வாதி)வத!4

98 வி,ட8! இனிேம எ8;

யா8. பிரதிQைட ெச3த % திகைள இட

ெச3ய

ெபய 87 ெகா) ேபாவ8

எப8 சா தியமிைல! ேவ)மானா அ9த7 கிறி(8வக674 ேவ.

இடகளி நில

ெச38 விட
---------------

ஒ87கிவி)க " - எறாக . இனிேம தகைள யா எ8;

யா8 எற இ.மா அவகளிட

இபைத7 கடா அவ.

10. ராஜத3திர( சிக5
"கிறி(8வக674 ேவ. இடகளி நில

ஒ87கிவி)க " எேற ெதாட98

வாதி,டன ேகாயிகைள நிவகி 8 வபவக . இனிேம தகைள யா

எ8;

ெச38 விட யா8 எற இ.மா அவகளிட

க)ண9த ரககிQண, அவகைள7 ேக,டா:

இபைத7
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"இேத நிலக
ெசறி74

உக674" ெசா9தாமாயி98 நீக

ேபா8 அவக

க,யி9தா நீக

தக

தி பி வ9த8

தன8 இ9த7 ேக வி74 அவக

எகாவ8 ெவளிேயறி"

சிJைவ7 ேகாயிகைள அேக
என ெச3=க ?"

என பதி ெசால ேபாகிறாக

அவ I98 கவனி தா. ஆனா அவகள8 பதி அவ/74

ஏமா!றமளிபதாயி9த8. "அரேச! நாக

நிலகைள அவக

எ. நிைன7க7Iட

யா8."

யா8?"

"அ7க ப7க திJ ளவக
"மி7;

ெவளிேயறி" ெசறி9தாJ எக

அSவள; Fலபமாக7 ைகப!றி அவ!றி ேம சிJைவ7

ேகாயி க, விடலா
"ஏ

எபைத

த)7காம F மா விட மா,டாக ."

சாி! அேத ேபா அவக6ைடய நில தி நீக

அ7க ப7க திJ ளவக

ஆலயக

க,) ேபா8

ஏ த)7கவிைல?"

"த)பத!4 அ7க ப7க திேல அேபா8 அவகளி யாேமயிைலேய?"
"ஓேகா? ஓ அநியாய ைத த)7க

9தவக

ேநாி இ9தா ஒ நீதி.

இலாவி,டா ேவெறா நீதியா? ேவ7ைகயாயி7கிறேத நீக
"நீதிேயா அநீதிேயா க,ய ேகாயிைல இனிேம என ெச3ய

ெசாJவ8?"

< ? சா(திர

ச மதமாகிவி,ட ஒ நிைறேவறிய காாிய ைத7 4ைற ெசாK பயனிைல."
"நியாய

, சா(திர

"சா(திர

என ெசாJகிறேதா அத!4 நியாய

ெபம7கேள!"

ேவ. ேவறானைவ எ. நா நிைன7கவிைல

க,)ப,டாக ேவ) ."
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"நியாய 874 ற பான ஒைற சா(திர அகீகார

ெப!றெத. நீக

க, பிரதிQைட ெச38 வழிப)கிற ேதவாலயகளி உ ள சவ ச7தி<
ெத3வக

Iட ஒ7ெகா ள ேபாவதிைல..."

வா39த

- அரச தக674" சாதகமாக இைல எப8 வ9தவக674 ெமல ெமல
ாி9த8. உடேன வாதி)வைத வி) 8, அவைன தைன7 க,7ெகா)
காாிய ைத" சாதி7க

யறாக

அவக .

"எபேயா க,ய ேகாயிைல ஒ.

ெச3ய

யா8 அரேச!"

இத!4 ரககிQண ம.ெமாழி எ8; Iறவிைல. அவகைள உ. 8

பா தா.

கபாவ திK98 அவ உ.தியானெதா

எ. ாி9த8.

;74 வ98வி,டா

"தைய I98 அரச கைண கா,ட ேவ) . அரசராகிய தாக6

நாக6

எ9த ெத3வகைள வழிப,) அ

ம.ப<

அவகைள7 க)ைமயாக உ. 8 பா தா அவ.

ெத3வக674 தா நாக

"4 பாபிேஷக ெச38
ெகா) ேபாக

ம7களாகிய

ேவ)கிேறாேமா அேத

ேகாயி க,யி7கிேறா ."

ைறப 4ேயறிவி,ட % திகைள இனி எேக

< அரேச?"

- இத!4 அேபா8 ரககிQண Iறிய ம.ெமாழி அகி9த அைனவைர<ேம
8M74ற" ெச3த8. திைக 8 ேபா3 நிறாக
சமயப!.
கா,J

ப7தி<

அவக .

மி7கவனான ரககிQணனி மனதி 'நியாய ைத7

உய9த ெத3வமிைல' எற உண; ம,)ேம அேபா8

ஓகியி9த8. ஆகேவ அவகளிட

அவ தாமிக7 ேகாப ேதா) ேக,டா.
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"வி7கிரககைள7 ெகா) ேபா3 ைவ7க ேவ. இடமிைல எறா காேவாியி
ேபா)வ8தாேன?"
இ9த வா ைதகளிK9த D) க)ைம< உைற 8, 'இனி இதி இவ/ைடய
; ேவ.விதமாக இரா8' எ. வ9தி9தவக674 ாி9த8 தயகி

நிறன அவக .
அவகளிட

ேமJ

ரககிQணேன ெதாட9தா.

"ஏதடா அபசாரமான வா ைதகைள ேபFகிறாேன எ. நிைன7க ேவடா .
உைமையவிட உய9த ெத3வமிைல எப8 எலா" சமயக6
உைம. ெப பாலனவக
தபான காாிய

ஒ. ேச98 ெச3தி7கிறாக

ஏ!கிற

எபதனா ஒ

நியாயமாகிவிடா8. சி.பாைமேயா பாதி7கப,7கிறாக

எபதனா ஒ நியாய ைத ற7கணி 8 விட யா8."
"ஆனா அரசாி இ9த
எதிபா7க

வா ெப பாலான ப7தகளி மன(தாப ைத தா

< " எேற ச!ேற 8ணி;ட ஆர பி தா வ9தவகளி ஒவ.

8ணி98 வா3 திற98 வி,டாJ

பய98 ெகாேட தா ேபசினா அவ.

"நீதி நியாயகளி ெப பாலானவக674 ஒ வித , சி.பாைமயின74

ம!ெறா வித எ. பா7க

யா8."

தீமானமாக இப அவக674 ம.ெமாழி Iறி அ/பினா ரககிQண.
அவ/ைடய தீபி ந)நிைலைம பைப< , நியாய ைத< தா3 மக மா

பாரா,னா . ெதாட98 இபேய நியாயமாக நட98 ெகா ள ேவ)ெம.
அவைன ேமJ

வா தினா .

மிக" சில தினகளிேலேய கிறி(8வக64 உாிய இடக
ஒபைட7கப,டன. பாதிாியா

அவ/74 தக
இைவ எலா

கிறி(தவ ம7க6

விFவாச ைத ெதாிவி தன.

9த பி ப,ட தரசி சின

இைதப!றி ரககிQணனிட

அவகளிட

ரககிQணைன" ச9தி 8

த மா

ம,) ஒநா

ேபசிய ேபா8 சிறி8 வ தப,டா .
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"வி7கிரகைள P7கி ஆ!றி எறிய" ெசானீகெள. ந
உக

மீ8 ேகாபமாயி7கிறாக . நீக

ெசாKயி7க7 Iடா8."

4ம7களி சில

அ தைன க)ைமயாக"

"ெம3யாகேவ 'ஆ!றி ெகா) ேபா3 எறி<க ' எற அ த தி நா அப"

ெசாலவிைல. நியாய ைத பாராம 'தாக

எ. அவக

பி த

யJ74 %ேற கா'

பிவாதமாக ேபசினாக . அதனா தா நா/ அப பதி

ேபச ேவயதாயி!.."

'"ஒ ெசா ெவJ , ம!ெறா ெசா ெகாJ ' எபாக . நீக
நிைன தைதேய இ/
"அவகள8

ர)

இெனா காரண

இதமாக" ெசாKயி7கலா ."

பிவாத

ம,)ேம எைன அப ேபசைவ தன. தவிர

இ7கலா

த மா! அSவேபா8 நம8 நபராக; ,

எதிாியாக; , சில ேவைளகளி நபரா எதிாியா எ. க)பி7க
நிைலயிJ

யாத

இ74 இர4நாத ேச8பதி இ9த பிர"சைனயி எப நட98

ெகா கிறாேரா அப நா

நட98 ெகா) நம8 ேபைர7 ெக) 87

ெகா ள7Iடா8 எப8 எ/ைடய க 8."
"நீக

ெசாவ8 என74 ாியவிைலேய! ெகா@ச

ெசாJகேள."

"ஒ பிர"சைனயி நம8 எதிாியி
நா

சாியான

ாி< பயாக தா

; சாியிைலயானா அேத பிர"சைனயி

ெவ) 8 ம!றவகளி அைப<

அUதாப ைத<

திர,ட ேவ) . இபிர"சைனைய இப ஒ ேநா7கிJ

நா

ந ப7க

கவனி தி7கிேற எபைத நீ ாி98 ெகா ள ேவ) . இ8 ராஜ த9திர

ேபா7கான காாிய . மறவ நா,J

ப4திகளிJ

கிழவ ேச8பதியி ஆ6ைக74 உ,ப,ட

விேதசிக6 , கிறி(8வக6

ெப!றி7கிறாக . 'மகல ' எ/
அவட வ9த ஆ,க6
ப,7கிறாக ."

மிக அதிகமாக ெகா)ைமப) த

மறவ நா,) ஊாி பிாி,ேடா பாதிாியா

பலவ9தமாக" சிவKக வழிபா) ெச3< ப வ!. த
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"அத!47 காரண

அவகளி சில சிவKக வழிபா,ைட எ ளி நைகயா

ேசசியதா ேந9த8 எ. நா ேக விப,7கிேற. ஒSெவாவ

பிறைடய உண;கைள ப) தாம இ7க7 கடைமப,7கிறாக
ப)கிற ேபா8 வ98வ8 , பிறைர நா

அலவா? பிறரா நா

ப) 8கிறேபா8 மகிவ8
"நியாய

தா! தவ. ெச3<

சாியிைலேய?"

ஒ சில எலா தரகளிJ

அத!காக எலா தரக6ேம தவறானைவ எ.
சிவKக வழிபா) ெச3ய ம. தாக

இபாக .

; ெச38 விடலாமா?

எபத!காக பிற மத தினைர மரகளி

தைலகீழாக7 க, ெதாகவி,ட ெகா)ைம ேச8 நா, நட9தி7கிற8.
அதனா தா பிற சமய நி9தைனைய தவி7க ேவ)

எபதி நா தீவிரமாக

இ7கிேற."

"ேச8 நா, ம,)

தானா இப நட9த8? விேதசிக

ேம ெவ. ள

இடகளி எலா இப தாேன நடபதாக ேபசி7 ெகா கிறாக ?"
"இைல

த மா! நீ ெசாவ8 தவ.! ெவ. வ98 வி,டா அற

விேதசி Fேதசி எெறலா

திதாக7 ேகாயிக

வி தியாச

க,டப,ட இட

அவகைள ெவ. தாக

பாரா8. இேக ந

அ8

திாிசிரர தி

விேதசி7 கிறி(8வக6ைடயெதேறா

ந மவக ? உதாரண தி!4 மறவ சீைம ஆ,சியி

அடகாத நம8 'வ)க ப,' ஊாி என நட9த8 எ. இேபா8 ெசாகிேற.
ேக ! வ)க ப,யி தைல7க,டாக இ74

இ98

த

Kகெர,யா =ரைசவராக

ைடய பிரேதச தி கிறி(8வ மத பிர"சார 874 வ9த பாதிாிகைள

ெவ.7காம அவக674 வசதிக

ெச38 ெகா) தி7கிறா. Kகெர,யாாி

4வாகிய =ர ைசவ சமய தைலவேர ஒ சமய
வழிபா,ைட ஏளன

ெச3<

ெர,யாைர அைழ 8, 'Kக

கிறி(தவ பாதிாிமாகைள உ ஊாி Uைழய

விடாேத' எ. த) 8 ெர,யா அைத7 ேக,கவிைல. தம8
ஆ6ைக74,ப,ட பிரேதச தி எSவள; கிறி(8வக
கண74 எ) 87 ெகா) அவகைள

இ7கிறாக

எ.

 ேபாலேவ சகல உாிைமக6ட/

வாB ப பா 87 ெகாடா ெர,யா. மறவ நா,) எைலயிேலேய மறவ

சீைம ஆ,சி74,படாத ப4தியி தா இ9த நிைல. மறவ சீைம எைல74

ம,)

இ9த" சமரசநிைல நிலவ

யவிைல."
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"நீக

பிறாிட

எSவள; தா F கமாக நட98 ெகாடாJ உகளா

ேச8பதியி 4ண

மாறி விட ேபாவதிைல."

"அ8 என74 ெதாி<

அ@சாைம< , பிவாத

த மா! ேச8பதி வலாள கட! அவைடய
எதனாJ மாறிவிட ேபாவதிைலதா."

"பி நீக

ெச3கிற இெதலா

"இத %ல

ேச8பதி74 ஒ ராஜ த9திர" சி7கைல உவா7கிவிட

என74 ஓரள; ெவ!றிதா

எ9தவித தி அவைர பாதி74 ?"

த மா!"

"மனிதகைள ாிகிற அள; இ9த ராஜ த9திரக
ாிவதிைல."
"மிக;

9தாேல

என74 எேபா8ேம

நல8. அைவ ாியாத ஒேர காரண தா நீயாவ8 நி மதியாக இ" எ.

அவைள ேநா7கி7 4.  னைக L தா ரககிQண.
------------

11. உதயதி5 ேந3த அ7தமன
சின

த மா6 , ரககிQண/

நி மதியாக வாழ

அரசிய! கவைலக

9த8. எ9த பிர"சைன<

ஏ8மிறி" சிறி8

ரககிQணைன" சின

த மாளிடமி98 பிாி7கவிைல. கிழவ ேச8பதிைய அவ ெவ!றி ெகா ள

யாமேல தி பியதிIட ராணி மக மா674 வ த எ8;

இைல.

ரககிQண ேபாகாம தாேன ஏ!பா) ெச38 பைடகைள அ/பியி9தா
Iட அ9த மறவ சீைம பைடெய) அப தா பயன!. ேபாயி7க
<

எப8 அவ674 ெதாி< . அதனா அவ

மனவ தபடவிைல.

அதிக
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'இைளஞ. அரசிய
பயி!சியளி7கப)
ப!றி" சில 4ைறக

தி"சி அதிக

இலாதவ. த9ைதயா

வா3ைப7Iட இழ9தவ' எெறலா

இ9தாJ

ரககிQணைன

அவைன ப!றிய திதி எனேவா அவ!ைற

விட அதிகமாக இ9த8. நி மதியாக ஆ6 ெபா.கைள அவனிட

அSவேபா8 அறி;ைர I.
ேதாறிய8. மக

அள;74 ஒ8கி நி!கலா

Bந பி7ைக74ாியவனாக இ9தா.

வி,)வி,)

எ. Iட அவ674

ரககிQண ெபா8ம7களி 4ைறகைள அறிவதி சமேநா74 உைடயவனாக
இ7கிறா. ம7க

ப4திக674

4ைறகைள அறிய அ7க மா. ேவட தி சகல

நகர பாிேசாதைன74" ெச. வகிறா. கவமிலாம

ம7கேளா) பழ4கிறா. எளிைமயாக இ7கிறா.
நீதி வழ4
பா74

இறியைமயாத ேநைம< ஒB7க

4ண

அவனிட

உ ளன.

இற

சீP7கி

நாய7க வ ச திJ அ7க ப7க திJ ள பிற ராஜ வ சகளிJ
தவிர;

பல ெபகைள மண98 ெகா வ8 வழ7கமாக இ98

ஏகப தினி விரத

தமசீலனாக;
எெறலா

இ7கிறா.

அவைன ப!றி எணி எணி ெபைமப,டா

அவ/ைடய

ஓன. ரககிQணனி ஆ,சி திறைமயா த9ைத ெசா7கநாத

நாய7க இழ9தி9த சில ப4திக

நைடெப!ற8. மக மா

ெபய வாகினா. ஆ,சி
ெபா8 வாவிJ

சின

ரககிQண

ளவனாக வாகிறா. ெத3வப7தி உ ளவனாக;

தா3 ராணி மக மா .
ஆ)க

ப,டமகிஷிைய

மீ,கப,9தன. ஆ,சி அைமதியாக

எதிபா த8ேபா ரககிQண ம7களிட
ைறயி ஒB4களா அவ க எ4

தனி வாவிJ

அவ மிக;

நல

பரவி!..

மகி"சியாயி9தா. அவ/

த மா6 உயி74யிராக ஒவைர ஒவ ேநசி தாக . அ9த இைண

பிாியா7 காதைல பா 8 ராணி மக மா
ஒ மன4ைற<
ம7க,ெசவ

ெபமகி"சியைட9தாJ

உ Wற

இ9த8. இவக674 மணமாகி இ தைன ஆ)களி பி/

இைலேய எற 4ைறதா அ8. ஆ. ஆ)க

4ைற ஏழாவ8 ஆ தீ9த8.

நீ த அ9த7
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சின

த மா

க;!றி9தா . இ"ெச3தி எலா74 மகி"சிைய அளி த8.

அரமைன வ,டார தி திவிழா7 ெகாடா,ட

பரபிய8, இ9த நல ெச3தி. மக மா

ேபால ஓ உவைகைய

இ9த நல ெச3தியறி9த8

நிைறய

தான தமகைள" ெச3தா . சா9திக , ேஹாமகைள< ெச3வி தா .

வ9த8. சி திரா ெபௗணமி74 மக மா6 ,

அ9த ஆ வச9த கால

ரககிQண/ , சின

த மா6

ம8ைர74 ேபா3 ஆ!றி அழக இற4

ைவபவ ைத தாிசி 8வி,) வ9தாக .

அ9த ஆ) ேகாைட ெவயி எலா ஆ)கைள<
இ9த8. திாிசிரர திJ

F!. றகளிJ

விட மிக; க)ைமயாக

அன பற9த8.

அரமைன வைளயகார ஒவ நல மகலேவைள பா 8" சின
த மா674 விேசஷமான வைளயகைள அணிவி தா. வைளகா

ைவபவ தி ேபா8 ரககிQண/ , ராணி மக மா6
த மாளி ேதாழிக6

அரமைன ெபக6

உடனி9தன. சின

மகி"சிேயா) I,டமாக7

I நி. வைளகா அணிவைத பா 87 ெகா9தாக . சில

மகலமான பாடகைள இனிய 4ரK பானாக .

"ரககிQணா! உன74 ஒ மக பிற98 அவ ெபாியவனாகி வள9த பிபாவ8
இ9த7 கிழவ ேச8பதிைய எதி 8 ஒ)7க

எறா

மக மா .

கிறதா எ. பா7க ேவ) ?"

"இத!4 அவசியேம இராத மா! உலக உ ளவைர கிழவ ேச8பதி<
நி யஜீவியாக இபா எ. நிைன 87 ெகா) ேபFகிறீக
"வா(தவ தா! இ4 யா

நீக !"

சாFவதமிைலயபா. ஆனா கிழவ ேச8பதி

எமேன வ9தாJ அவ/74 பி ெகா)7காம சா74 ேபா74" ெசாK
அவைன திபி அ/பிவி)வா."

"அவ அப" ெச3ய7 Iயவ தா அ மா! ஆனா கால
யா

வ98வி,டா

தப யா8. ேச8பதி ம,)மிைல; நீ நா எலா தா."
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"எைன" ெசா. ஒ7 ெகா கிேற. உன74 என வ9த8? நீ வாKப பி ைள.

இ/

நீட கால

சிர@சீவியாயி98 வாழ ேவ) . ஆள ேவ) .

உைன ஏ இதி ேச 87 ெகா கிறா3 மகேன?"
"வாKப. வேயாதிக எற ேவ.பா)க
கிைடயாத மா! யK சில சமய

நறாக

உதி98 அழி98 விட;

அ மா!"

கனிக

எலா

எலா I!.வ/747

!றி உதிர7Iய நிைலயிJ ள

அபேய கா பி தகிவிட L; , பி@F , கா< , தைரயி
ேநரலா

இைத7 ேக,) அவ தா3 மக மா

அவசரமாக அவனேக ெநகி வ98

விைர98 அவன8 வாைய ெபா தினா .

"மகலமான ேவைளயி இ9த அமகலமான ேப"Fக

ேபா8

ரககிQணா!"

வைளகா பாடகளி மகி"சி ஒKயி ராணி மக மா6 , ரககிQண/

ேபசிய இ9த ேப"Fகைள ம!றவக

ேக,கவிைல.

ரககிQண த!ெசயலாக தா இ9த வா ைதகைள" ெசாKயி9தா.
ஆனாJ

அவ/ைடய தா3 அ9த அமகலமான வா ைதக

அ"சாயமாக

நிைன தா . அபச4னமாக எணினா . அைத எணி மன தி!4

பாிகாரக
திாிசிரர

ெச3தா .

அரமைன கலகலபாக இ9த8. சின

மகி"சியாயி9தா . அவ

வயி!ைற ேபாலேவ மன

ெகா9த8. ஒ மாைல ேவைளயி அவ6

அ@சினா .

த மா

நிைற98 Lாி 87

ரககிQண/

ந9தவன தி கா!. வாகியபேய ேபசி7 ெகா9தாக ,

அரமைன

"பிற7க ேபாகிற 4ழ9ைத ஆதா எ. என74 ேதா.கிற8! நீக

நிைன7கிறீக ?"

என

88

"இ8 வைர நா எ8;

த மா ! இேபா8 தா

நிைன7கவிைல சின

நிைன7க ெதாட4கிேற! அ8;

நீ ஆ ஆக இ7க ேவ)

ெசாவதா நா 'ெப' ணாக இ7க ேவ)

எ.

எ. ஆைசபடலா

அலவா?"
"அ8;

ெபணாக பி!98 எைன ேபா கQடபட ேவ)மா?"

"நீ இேபா8 என கQடப)கிறாயா ?"
"என கQடபடவிைலயா ?"
"ப,ட தரசியாயிப8 கQடமா? அரமைன வாச
மக மாளி மமகளாக இப8 கQடமா!"
"உக

கQடமா? கெப!ற ராணி

ேக வி74 பதி ெசாவ8 தா இேபா8 கQட !" எ. ெசாK

னைக L தா
"ஒ நா6

த மா .

சின

ஒ வித திJ

உன747 கQட வராம நா பா 87 ெகா ேவ

த மா! கவைல படாேத!"

எ. அவ674 பதி Iறி ஆதரவாக அைண தப அவைள உ ேள அைழ 8"
ெசறா ரககிQண. "ெபக
ப)கிறாக . ஆக

எேலா

ேபாகிற ேபா8 சிாி தப அவனிட
ம.நா

காைல ெபாB8 வி9த8

உட Dேடறி7 ெகாதி த8.

எேலா

ஆ 4ழ9ைத74 ஆைச

ெப 4ழ9ைத74 ஆைச ப)கிறாக " எ.
Iறினா

த மா .

த ரககிQண/747 கா3"ச ேபால

தK கB தி =கினா!ேபா ஓ ஊ!ற

ெதாி9த8. 'ெபா/74 =கி' எறாக . ககளி எாி"ச தாக யவிைல.
உண; ெசலவிைல. எலாேம கச98 வழி9தன. வ9தி74

எனெவ. யா74

ாி98 ெகா ள

யாமK9த8.

ேநா3
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க திJ

உட பிJ

ேபா,ப8 ாி9த8.

நா

8

தாக ெவ த பிேப அவ/74 ெபாிய ைம

தK இேலசாக ெதப,ட அ ைம

அெநK7காயாக உட

Bவ8

உட வK ெகாற8. உற7க

வழி9தன. எ8;
ம@சைள<

அபி ெமா3 தி9தன.

8க

அ) த

வரவிைல. உபன ப4வன எலாேம கச98

ேவயி7கவிைல.

ேவபிைலைய<

உடK அைர 8 Lச" ெசானாக

அரமைன ைவ தியக . ராணி மக மா

தா ராணி எபைத மற98

ரககிQணனி தாயாக ம,)ேம மாறி அவனேக இ98 கவனி தா.

பணிவிைடக
த மா6

ெச3ய ஓயா)

அேக இ9தா .

உட நிைலயி இலாவி,டாJ

சின

வK ெதாியாம இ7க மிகெபாிய தைலவாைழ74 8 இைலயி

விள7ெகெணைய தடவி அதி ரககிQணைன7 கிட9த ேந9த8. அவ/74

த நிைனேவ இைல.

"ைவ திய ெச3வைதவிட விைரவி இறகி தணி98 அ
மாாிய மைன ேவ7 ெகா வ8 தா பயப)

ைவ தியக

மகாராணி!" எ.

எலா Iறினாக . ராணி மக மா6

அரமைனயிJ ளவக6

ம7க6

"எக

ெச3<

சின

ப

த மா6

மனைர7 காபா!. தாேய!"

எ. அ மைன பிரா தி தாக . அரமைனயி க,ய ேவபிைல7

ெகா 8கைள ேபா மனிதகளி
இ/

கக6

வா ெதாகின. கைளயிழ9தன.

சில நா,களி தாயாக ேபா4 சின

த மா

சி9தினா . கலகினா . கணவனி உட ரண ைத<
ெகா) அவைன வKயிK98
மன கினா

அவ .

ரண திK98

ேபானா . ேகாயிகளி விேசஷ அ"சைனக

தணிய;

வKைய< தா ஏ!.7

மீ,க

இராபகலாக மகனி அகிேலேய இ9த மக மா

ஓயாம கணீ

யவிைலேய எ.

அைர<டலாக ேத398

ெச3யப,டன. அ ைம இறக;

எலா அ ம ேகாயிக674 ேவ)தக6 , காணி7ைகக6

ேந98 ெகாடா . ராணி மக மா

ேபா8 தவிர ேவெற9த7 கால திJ
%கியதிைல. வ9தியதிைல.

த வா நாளிேலேய கணவ இற9த

இSவள; ெபாிய 8யர ெவ ள தி
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ரககிQண

த சில தினகளி அனKைட ப,ட Bேபால 8 தா.

பினா த நிைனவிறி7 க,ைடேபால மயகி7 கிட9தா. அவ/ைடய

வளமான ெபானிற உடK அ ைம ேகாரமாக விைளயாயி9த8. கக

க. 8 வற) P த கிண.க

ேபா விகாரமாக ெதப,டன.

ரககிQணைன பா 8 அவ மைனவி சின
ப,ட ேவதைனைய<

த மா

க) கபவதியா அவ674 எ8;

எ. கவைலயாயி9த8 மக மா674.
அதனா சின

த மாைள ரககிQணனி அைற74

"நீ கபிணி! L;

வாசைன<

த)7க; த) தா .

இட 87ெகலா

ெகா9தா

கதறிய கதறைல<

ஆகிவிட7Iடாேத

வராம அவேள

அலகார மாக அ ைம ேபா,7கிற

வர7Iடாத மா" எ. சின

த மாைள7 க98 க 87

ராணி மக மா .

மாமியாேரா கணவைன பா7க வர7Iடாெதறா . கணவைன பா7காம

இபத!4" சின

அவ . திாிசிரர

ேபா தவி தா

நா,க

த மாளா

யவிைல. இதைல7 ெகா ளி எ. 

அரமைனயி க)

ெதாடகின. அரமைனயி பகKJ

இ

ேசாதைன நிைற9த

D9த8. ஒவ

க திJ

கைளயிைல. 8யர D9த ெமௗன எ4 கன 8 ேதகியி9த8. எ4
எ9த" ெசயJ

நைடெபறாம அரமைன74

நாலாவ8 நா

மாைல ரககிQண/74 இேலசாக நிைன; வ9த8. ேபச

ேபா3வி,டன.

யாம கB திJ கன திJ

எலா (த பி 8

ெகாபளக . தாைய ேநா7கி கணீ

சி9தியப ெமௗனமாக இ9தா அவ. வாைய திற98 உத,ைட அைச தாேல

வK ெகாற8.

"கவைல ேவடா
வி,)விடலா

மகேன! சீ7கிர

தணி98வி) . தைல74 தணீ

மகேன! அ8வைர பைல7 க 87 ெகா) ெபா.ைமயாயி"

எ. அBைக7கிைடேய அவ/74" ெசானா

கணவ இற98 ேபான பி அரசிய ெபா.க

ராணி மக மா .

எ. பிற நிைன74மள;74 மா!றியி9தன. அவ

அவைள7 கெந@ச7காாிேயா

எத!4ேம கலகி7 கணீ
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சி9தியதிைல. இ. மக ேமK9த பாச தா அவைன 'அழாேத! மகேன!' எ.
ஆ.த Iறிவி,) தா சி. 4ழ9ைதேபா ேத பி ேத பி அBதா

மக மா .

ஒSெவா வா ைதயாக சிரமப,) உ"சாி 8 ரககிQண ேபசினா. 4ர

கிண!.74 ளி98 வவ8 ேபா நK98 ஒK த8.

"அ மா...! அ. உலகி நிைலயாைமைய ப!றி உகளிட

ேபசி7....ெகா9த ேபா8...யா
நிைனவி7கிறதா...?"

சா(வதமிைல..எ. ெசான8

"ேபா8மடா மகேன! இேபா8 எத!4 அ9த அமகல ேப"F?..."
"நறாக பB 8 ெநகி98 கா பிK98 தாேன உதிர7Iய நிைலயிJ ள...
உதிராம மர திேலேய தகிவி)வ8 ; L, பி@F, கா3 எ.

பழக

இளைமயானைவ உதி98 வி)வ8

சகஜமான8 எ...."

"ேபா8 ! நி. 8!" எ. அவ வாைய ெபா தினா
நிைனb, ேபசிய வா ைதக

ெகா 6வ8 மிக;
ய.

Bவ8
ம.நா
இ

அவைள ேமJ

ராணி மக மா . மக

கல7கின. மனைத ேத!றி7

சிர மாக இ9த8. உ ேள அ9தரக தி அவேள த)7க

ேகளாம ஏேதா இைடவிடாத ப அB8 ெகா9த8. இர;

அவ

மன தி அேத இைடவிடாத அBைக நீ த8.

அதிகாைலயி விவத!4 இ/

நாைல98 நாழிைகக

பிாியாத ைவகைறயி ரககிQண/74 மீ)

அேபா8 ராணி மக மா

அகிK9தா .

இ74

நிைன; வ9த8.

ேபா8

அைறயி இ9த திSய பிரப9த ஏ)கைள" F,7 கா, யாராவ8 Fவாமிகைள
வரவைழ 8 பிரப9த

ேசவி7க" ெசாJமா. தா374 ஜாைட கா,னா அவ.

உடேன திவரக தி!4 பல7ைக அ/பி பரம ைவQணவரான ஒ
ைவதீகைர அைழ 8 வர" ெச3தா

திகB

மக மா . பனிர) திமகா

ஒளி

க மடல மாக" சா,சா ெபாியாவாேர ேநாி எB9தளிய8 ேபால

ஒ பரம ைவQணவ அேக எB9தளினா. பிரப9த

ேசவி தா.
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8ள4 நீ

 அரசத

4ாிசி

ெதாைட மனவ திதிற ஒவ74

உள ெகா

அபிேனா) இன

விளெகா

ம!. அவ!4 அளி"ெச3த

ேகா) நாழிைக ஏBட இப

Fர த

வா. அேய அறி98 உலக

அள9த ெபானேய அைட98,

உ3 ேத அணிெபாழி திவரக த மாேன!

கணீெரற 4ரK பாட ஒK த8. அ9த திSய சத

ெத3=கமாக

ரJ ேபா8 ரககிQண உலக

ெச. ேச9தி9தா.
ைவகைற  ளின

ெசவிகளி ாீகாரமி,)

அள9தவனி ெபானைய"

ஆபாி7க, காவிாி நீ சலசல7க, Lபாளராக ஒKக

Lாி7க,

இள4ளி7 கா!. எழி =ச உலகி ெபாB8 ல98 ெகா9தேபா8
திாிசிரர

அரமைனயி அேத ெபாB8 அ(தமி 8 வி,ட8. அரமைன

அB4ரK %கிய8. மனிதக

4தி கசி9த8.
மகனி மரண

8யர ெவ ள தி %கினாக . உண;களி

எற ஒ ேபரதி"சியி =98 வி,ட ராணி மக மாளி

க  எதிகால , எதிகால அரசிய ெபா.க

அதி"சிக6

மிக அகி ெதாி9தன.

எற ேவ. இர) ெபாிய

"ரகா! என74 ஏ இ தைன ெபாிய ேசாதைன?" எ. மக சரணமைட98
அபணமாகிவி,ட அேத உலகள9த ெபானகைள7 க கலகிேபா3
அேபா8 உ ள
----------------

உகி தியானி தா

அவ .
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12. ேபர

பிற3தா

ேபாி ேபாற இ9த" ெச3திைய அறி9த8
த மா

கபிணியாக இ9த சின

நிைல 4ைல98 ேபானா . வைளகாபணி9த சமய தி தனிட

"உன74 ஒ கQட

வராம பா 87 ெகா ேவ" எ. உ.தி Iறியி9த

ஆயி7 கவ இ. எலா7 கQடகைள<ேம த தைலயி Fம தி இப
அமகKயாக;

அநாைதயாக;

அழைவ 8 வி,) ேபானைத எணி மன

ைந98 வ9தினா . அவள8 மகல7 கB 8 %ளி7 கB தாகி ெபாKவிழ9த8.
"நா இனிேம உயி வாவத!ேக ஆைசபடவிைல! எைன7 கணவேனா)

ைவ 8 எாி 8 வி)க . என74 இ9த உலக

ேவடா " எ. ராணி மக மாளிட

கதறினா

ேவடா , வா7ைக<
அவ . வயி.

இ9த அவ674 ஆ.த Iறி ேத!.வ8 யாராJ
8யரக674

ஏமா!றக674 ேவதைனக674

யாதி9த8.

ஈ) ெகா) 8 பழகியி9த

ராணி மக மாேள உண;கைள7 க,)ப) தி7 ெகா ள
மன

பி ைள<மாக

ம.கி அலம9தா ; அய98 ேபானா . அேபா8 சின

யாம தவி தா .

த மாளி 8யர

ெவ ள ைத7 க,)ப) 8வத!காகவாவ8 தா தன8 உண;கைள
க,)ப) தி7ெகா ள ேவய8 அவசிய

ேபால தா/

தK

எ. எணினா . எலாைர<

அB8 ல பி திைக 8 நி!ப8 த எதிாிக674 மகிb,ட7

Iய காாிய எ. அவ67ேக ேதாறிய8. ஆனாJ

Fலபமாக அடகிவிட7 Iயதாயிைல.

தா3 பாச

எதி கால தி நாய7க வ ச தி ந பி7ைககைள எலா

அSவள;

ெகா.வி,) மா)

ேபாயி9தா ரககிQண. த/ைடய ஆ,சி74 , அரசியJ74

இனிேம

தா ேசாதைன7கால ெதாட4கிற8 எப8 ராணி மக மா674 ாி9த8.

விேராதக6 , ெபாறாைமக6 ஒ ப7க இ9தாJ , கிழவ ேச8பதி உ,பட
எலா அ7க ப7க 8 அரசக6

87க

விசாாி7க வ98 ேபானாக . 87க

விசாாி7க தா வ9தாகளா அல8 தா எ9த அள; ேசாக மி4தியா

பல=னப,) ேபாயி7கிேறா எ. ேநாி பா 8 வி,) ேபாக அவக

வ9தாகளா எ/ அ9தரகமான ச9ேதக Iட ராணி மக மா674 இ9த8.
அ9த" ச9ேதக தி ஓரள; உைம இலாமJ

ேபாகவிைல.
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ரககிQண சடல ைத அரமைன எைலயிK98 மயான தி!காக
எ)பத!4



த மாளி பிவாத

விB98 ர) கதறியB8 தைன<
மீ)

ர) பி தா

அவளிட

ேபசினா ;

ராணி மக மா

சின

சின

அவேனா) ேச 8 எாி 8 வி) ப

த மா . பணி ெபகளி உதவிேயா)

த மாைள தனிேய பிாி 8 அைழ 8" ெச.

"உ 8யர ைதவிட எ 8யர

உடேனேய எ உயி

எைல மீறிய8. அவ உட மீ8

பலமட4 ெபாிய8

த மா! மக இற9த

ேபாயி7க ேவ) . அப" ெச3யாம பைல7

க 87 ெகாடாவ8 நா உயி வாழ ேவயி7கிற8. கணவைன இழ9த
உ 8யர ைத7 கா,J
இழ98 தவி74
"நியாய

எ 8யர

ஏ!ெகனேவ கணவைன<

எSவள; ெபாிய8 எ. நிைன 8 பா..."

தா! உகளா 8யர ைத தாக

யவிைல. 8யர ைத தாகி7 ெகா 6

நீக

ஏதாவ8 உதவ

"சாவ8 , வாவ8

இழ98 இ. மகைன<

கிற8. தா4கிறீக . எனா

ப74வ

என74 இைல. என74

<மானா அ8 இேபா8 எைன" சாக வி)வ8தா."

ந

ைகயி ம,) இைலய மா! அளவ!ற 8யர

வ ேபா8 சாகேவ)ெம. நிைனப8 , மகி"சி வ ேபா8 வாழேவ)

எ. தி,டமி)வ8

மன தி ஆசாபாசகளா நிகபைவ! உ வயி!றி ஒ

சிF வளகிற8. அ8 இ9த வ ச தி எதி கால தி!4 மிக;

அவசியமான8. உ

கணவ/74 விFவாசமாக இ7க ேவ)மானா இறப8 தா ஒேர வழி எ. நீ
நிைனப8 தவ. அ மா! அவ/ைடய கைவ வள 8 ெப!ெற)ப8 தா

அவ/74 விFவாசமான காாிய ...! உைன7 ெகா. ெகா ள ேவ)மானா
உன74 உாிைமயி7கலா ! ஆனா உ/

வள

4ழ9ைதைய7 ெகாJ

உாிைம உன7கிைல!" எ. க 87 Iறி அவைள நிப9தமாக ஓ அைறயி
அைட 8" சில பணி ெபகைள<
ெசறா

ராணி மக மா .

அவேளா) காவJ74 ைவ 8 வி,)"

மக ரககிQணனி சடல 87கான அ9திம7 கிாிையக

சில நா,க

ெதாட98 அ9த அரமைன<

கலகலப!றி9தாக . சின

நட9தன. அத பி

அதிK9த மனிதக6

த மா674 ஆ.த ேத.த Iறி அவைள

பா8காபேத ராணி மக மா674 ெபாிய ெபா.பாக இ9த8. அரசிய

ெபா.க

எைத<ேம அவ

கவனி7க

யவிைல. இராயச

கவனி 8 வ9தா.

அரமைனயி நட98வி,ட 87க" ச பவ தி காரணமாக7 ேகாயிகளி
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தாிசன 8747 Iட" ெசல

யாம இ9த8. தகைள தாகேள சிைற

ைவ 87 ெகாட8 ேபா திாிசிரர

அரமைனயி நா,கைள7 கட தினாக

அவக .
சின

த மாளி அ தம!ற பிவாதமாகிய கணவேனா) உடக,ைட

ஏ.வ8 எபைத த) 8 நி. தி வி,டாJ
ெச38 ெகா) வி)வாேளா எற பய
ெதாட98 சின

ஒ சிறி8

த மா

கபிணியாகிய அவ

இ/

த!ெகாைல

ராணி மக மா674 இ9த8.

விர7திேயா)தானி9தா . அவ6ைடய ேவதைன

தணி9ததாக ெதாியவிைல. இ9த நிைலயி வயி

பி ைள<மாக

ெகா ள ேவயி9த8. ேசாக மி4தியி ெபா. 87 ெகா ள

யாம அவ

இ74
எ8;

அவைள அரமைனயி ஒ கண

ெச38 ெகா) விட7 Iடாேத எ. பய9தா

அ ைம க) இறபத!4
மீ)

தனிேய விடாம கவனி 87
ராணி மக மா .

 மக ஆ,சி நட திய ஏழா)7கால வாைவ

நிைன தா . அவ/ைடய அ4ணக

ஒSெவாறாக நிைன; வ9தன.

இப ஒ ெபாிய ெபா.பி இலாம ஒ நா,)ற தாயாக இ9தாலாவ8
ஒபாாி ைவ 8 அB8 8யைர தணி 87 ெகா ள

< எ. ேதாறிய8

ராணி மக மா674. ரககிQண ெச3தி9த தான தமக6 , க,ய

ேகாயிக6

நிைன;74 வ9தன. அ9தணக674 தானமாக அளி த

சி!aக6 , ம7க

பசிபிணி தீர அகேக க,ய ச திர

வ9தன. எ9தவித ஆட பர

சாவக6

ஞாபக

இலாம அரமைனயிேலேய வள9த சின

த மாைள மண98 அவேளா) ஏக ப தினி விரதனாக அவ வா9த வா7ைக

நிைன;74 வ9த8. வி ெவ.பிலாம திாிசிரர தி கிறி(8வகளி

நிலகைள அவக674 அளி74மா. அவ நீதி வழகிய8 நிைன;74 வ9த8.
பதவிேய!.

Dய திதி மறவ சீைமயி ேம பைடெய) 8" ெச.

ெவ!றி ெபறாம தி பியி9தாJ

பின த த9ைத ெசா7கநாத நாய7க

கால தி இழ9த ப4திகைள எலா மீ,) ெவ!றி ெப!ற மகனி ெபைம
நிைன;74 வ9த8.

4றிபாக ரககிQண தைலெய) த பிேப ம8ைர வள நா,) ப4திக
ஒSெவாறாக நாய7க மரபினாி ஆ,சி7 க,)பா,)74

மீ)

வ9தி9தன.

ெவெண3 திர) வ ேபா8 தாழி உைட9த8 ேபால ரககிQண மா)
ேபாயி9தா. அவ உயிேரா98 மீ,ட ப4திகைள அவ/74 ேதா!ற
ஒSெவா சி!றரச/ , இேபா8 அவனிலாத நிைலைமயி எெனன
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ராணி மக மா . நாய7க மரபி இ9த

நிைனபா எ. சி9தி தா

இழக6 , ேசாகக6 , பல=னமான நிைலக6

எதிாிக

எெனன எணகைள ஏ!ப) 8 எ. அUமான
யறா .

மனிதகளி சாம தியக

மன தி

ெச38 பா7க

சில ச9தபகளி ேநகிறன. ேவ. சில

ச9தபகேளா சாம தியகைள ேத அைடய ைவ7கிறன. கடK

இறகாம நீ9த

யா8; மக மா674 அவ

ஒSேவா அதி"சி<

இளைமயிK9ேத ேந9த

சாம தியகளி ஒ ப அவைள உய த7 Iயதாகேவ

அைம9தி7கிற8. அவ674 ஏ!ப,ட 8யரகளி ஆழேம அவைள அவ!றி

9தவளாக" ெச3தி7கிற8. பல=னமானவளாக; , எ9த

நீ9தி7 கைரகட7க

அதி"சியிJ

உடேன தள98 =98விட7 Iயவளாக;

இ9ததிைல. அவ

அவ

த9ைத இளைமயி பயமறியாதவளாக அவைள

ஒேபா8

வள தி9த8 தா காரண .
"உைன நா சிறி8

அட7கேவா, ஒ)7கேவா க,)ப) தேவா வி பவிைல

மகேள! நீ Fத9திரமாக7 கா,) மKைகேபா இQடப வளரலா . Fத9திரமாக
வளபவக
மா.வ8

எதிகால தி வி ப த49த நல க,)பா) ளவகளாக

க,)பாடாக வளபவக

மாறாக திாிவ8

சகஜ . கா) மைலகளி அைலகிற தணீ ஒ நா

கைரக6 ள நதியாக மாறி ேப
ெப.

எதிகால தி வி ப தகாதப தா.

கB

ெப!.7 கடைல அைட<

எப8 தா நியதி" எ. சி.வயதி த த9ைத தனிட

ெசா!கைள இேபா8 ம.ப எணி பா தா
சின

ஓாிட தி

த4திைய

Iறிய

ராணி மக மா .

த மா674 பிற7க ேபாகிற 4ழ9ைத ஆணாக இ74மா ெபணாக

இ74மா? எ. சி9தி தா

அவ . நாய7க வ ச

நீ74மா? எபேத சின

த மா674 பிற7க ேபாகிற 4ழ9ைதைய

ெதாட98 நிைல 8

ெபா. 8 இ9த8. பிற7க ேபாகிற 4ழ9ைத ஆணாக இ9தா Iட இ/

ஆ)க674 அதாவ8 அ9த ஆ 4ழ9ைத வள98 ெபாிதாகிறவைர தா
ஆ,சி" Fைமைய7 க,7 கா7க ேவயி74 எப8 அவ674

ாி9தி9த8. பிற7க ேபாகிற 4ழ9ைத< ெபணாக இ98 வி,டாேலா
அற

ெந)நா,க674 விேவ இைல எ. ேதாறிய8.

பல
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"ரகா! எைன<

எ வ ச ைத<

ஏமா!றி விடாேத! எக

ெசவைன அளி 87 காபா!." எ. ெபமாைள அவ

4ல

விளக ஒ

ேவ7ெகா ளாத

நாளிைல. விர7தியி ைப திய7கார தனமாக ஏதாவ8 ெச38 ெகா)

விடேபாகிறாேளா எற பய தி சின

த மாைள7 க,)7 காவK

இ74 ப பா 87 ெகா9தா . எேபா8

யாராவ8 பணிெபக

அவ6ட Iடேவ இ9தாக . 8ைண74 இப8 ேபா உடனி98 அவைள7

கM

க 8மாக7 கவனி 87 ெகாடாக . கணவ இற74 ேபாேத அவ

நிைறமாத7 கபிணி. மன7கவைலக , 4ழபகளி நா,க
ராணி மக மா

நக9தன.

அரகநாத ெபமாைள ேவ7 ெகாட8 =

ேபாகவிைல. சில நா,களிேலேய சின

த மா

அழகிய ஆமக; ஒைற

ெப!ெற) தா . ராணி மக மா674 ேபர பிற9தா. வ ச

விளகி வளர

வழி பிற9த8 எ. ெத3வக674 நறி விFவாச ேதா) வண7க
அவ .

ெசJ தினா

பா,டனாராகிய ெசா7கநாத நாய7காி ெபயைர7 4ழ9ைத74 ைவ7க
வி பினா . மகனி ஞாபக

எB9த8. பா,டனாாி அரசிய ேதாவி<

மக ரககிQணனி வா7ைக ேதாவி<

இ9த7 4ழ9ைத74

ஏ!ப,)விட7 Iடாேத எற தய7க எழேவ இவ ெபயேரா)
அைடெமாழிைய<

ேச 8 'விஜயரக ெசா7கநாத' எற 8 ெபயைர" D,ட

; ெச3தா . 4ழ9ைத ெபாியவனாகி எலா

ேவ)

'விஜ3' எற

எற நிைன74

தK இைண தி9தா .

ய!சிகளிJ

ெவ!றி ெபற

னைடயாளமாக 'விஜ3' எபைத ேபாி

அ9த7 4ழ9ைத பிற9த தின தேற இ9த ெபயைர த மமக6 , 4ழ9ைதயி

தா<மான சின
அபிராய

த மாளிட

Iறி ெபய அவ674 பி தி7கிறதா எ.

ேக,டா . ெபய தன74 மிக;

பி திபதா" சின

த மா

ம.ெமாழி Iறினா . 4ழ9ைத பிற9த மகி"சியி ஆயி7 கணவைன இழ9த

8யர ைத அவ

!றிJ

மற98 ேதறிவி)வா

எ. ராணி மக மா

கதினா . அவ674 நியமி தி9த க,)7காவகைள<

தள தினா .
"சின

த மா! இனி உன74 ஒ கவைல<

பபயாக

இைல! உ கணவ ஆள7

ெகா) 8 ைவ7காத சா ரா^ய ைத மக ஆ6வா. மகைன வள 8
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ெபா. உன74 இ7கிற8. நீ ைதாியமாக; ,

ெபாியவனா74

< " எ.

கவைலயிலாமJ இ9தா தா 4ழ9ைதைய நறாக வள7க

அவைள உ!சாகப) த

யறா

இதனா எதிபா த உ!சாக

ராணி மக மா .

சின

த மாளிட

விைளயவிைல எப8

மக மா674 வியபளி த8. 4ழ9ைத பிற9த மகி"சிைய விட7 கணவைன

இழ98வி,ட கவைலயிேலேய அவ
ாி9த8.

"உ மக ெபாியவனாகி

மன

4ைம98 ெகா7கிறா

எப8

D இ9த நா,ைட ஆ6 ேபா8 கவைலெயலா

பற98 ேபா4 [ ெபேண!"
"அத!4

எ கவைலகேள எைன7 ெகா. தி.வி)

மகாராணீ!"

ேபாK7கிற8

"நீ கவைலப,) கணீ சி98வதா ேபானவ தி பிவ98 விட ேபாவதிைல
ெபேண! ேபானவ/747 கவைலப,) உ4வைதவிட வ98

பிற9திபவ/7காக மகி"சிப)வத!4 பழகி7 ெகா
"எSவளேவா

ய.

மனி 8வி)க ."

"உ மகனி ப"சிள
சின

இரடா

த மா

நா6

எனா அ8

யவிைல மகாராணி. எைன

க ைத பா! உன8 கவைலக

தாேன பற98 ேபா4 ."

இத!4 ம.ெமாழி Iறவிைல. அவ6747 4ழ9ைத பிற9த
இேத நிைலயி தா இ9தா . %றா நா

எ. ராணி மக மா

நிைன தா . %றா

உ!சாகமான மா.தJ நிகழவிைல.
----------------

அ மா!"

நா6

சின

சாியாகிவி)

த மாளிட

எ9த
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13 . க9கலகி நி றா
மமகளான சின

கவைலயளி த8. அவ

த மாளி உ!சாகம!ற ேபா74 ராணி மக மா6747

4ழ பி திைக அைட9தா . கணவைன இழ9த

மன

8யர ைத மக பிற9த மகி"சியி மற98 வி)வா
=ணாயி!..
சின

த மாைள எப மன

மக மா . அவள8 எ9த
ைதாியமாக;

மாற" ெச3வ8 எ. ஓயாம சி9தி தா

ய!சியாJ

உ!சாகமாக;

மமகைள மா!ற

ராணி

யவிைல. மமக

இராவி பிற9த 4ழ9ைதைய வள 87

காபா!.வ8 சிரமமாயி!ேற எ. தன74
ராணி மக மா .

தவி தா

எ. எதிபா 8

எதிபாராம ேந98 அைனவைர<

சி9தி 8 ஒ

;

லபடாம

அதி"சி74 ளா7கி வி,ட ரககிQணனி

மரண தா % தவகளி விF பக6

கணீ

அB4ரக6ேம நிர பிவி,ட

அரமைனயி அதபி ெதாட98 நீ 8 8யர ெமௗன தி கன ைத<
இ.7க ைத< கைரப8 ேபா இேபா8 தா ஓ இள
அB4ர ஒK7க ெதாடகியி9த8.
ஆனா எலாைடய ேசாக ைத<

4ழ9ைதயி இனிய

ேபா7கிய அ9த மகலமான இள

அB4ர

அ9த7 4ரJ74ாியவைன ெப!ெற) தவளி ேசாக ைத ம,) ேபா7கவிைல.
சின

த மா

மக பிற9த பி

சி தபிரைம பி தவ

ேபா

அ தமிறி பா த திைசயிேலேய ெவறி 8 பா தப இ9தா . அவள8

கவன ைத திவத!காக பணிெபக
சிாிபத!4 ,

க மலவத!4

அள;74 பாிதாபமாயி9த8 அவ

8யர ைத ேபா7க
கலகினா

ராணி மக மா .

சிாிL,)வதிJ
இள

யாமJ

ெச3த

ய!சிக

யாதவளாகி வி,டாேளா என நிைன74
நிைலைம. சின

த மாளி இ9த

என ெச3வெத. அறியாம திைக 87

நைக"Fைவயாக ேபசி மகிவிபதிJ

ெபகைள" சதா கால

பK7கவிைல.

சின

பா தா . அவ674 பிற9தி74

நிைறய ேபச" ெச38 கலகலL,ட

விைள;கைள உடா7கவிைல.

ெக,7காாிகளான

த மாளி அேக D9தி7க" ெச38

ஆ 4ழ9ைதைய ப!றி அவளிடேம

யறா . எ8;ேம எதிபா த நல
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நாய7க வ ச ைத ஆ வத!4 ேபர பிற9த மகி"சி<
4ைறயாம வ9தவக67ெகலா
அரமைன74 உ ேள<
ெகாடானாக .

பாிசிக6

ெவளிேய<

பிவ

தான தமக6 வழகப,டன.

ராணி மக மா674 ேபர பிற9தைத7

சி த பிரைம பி தா! ேபாK9த சின

கM

ேகாலாகல

த மா674 எலா ஏ!பா)க6

க 8மாக" ெச3யப,9தன. பணிெபக

தா3ைம ேப!.74

த நீராடJ7காக அடா நிைறய பனீைர நிரபி

ைவ தி9தாக .
ெப

ய!சி74 பி ராணி மக மாேள ஒநா

த மாைள" ச9தி தா . அவளிட

"நீ இப இப8 என74 மிக;

பி!பகK தனியாக" சின

மன வி,) ேபசினா .

கவைலயளி7கிற8. சின

த மா! உ

கவைலகைள நீ மற7க ேவ) . உைன ேத!றி7 ெகா) உ மகைன"

சீரா, வள7க ேவ) ."
இத!4 எ8;

ம.ெமாழி Iறாம கணீ சி9தியபேய ேமா,) வைளைவ

ெவறி 8 ேநா7கியப இ9தா

ஏ!படவிைல. ராணி மக மா
த மா

ம.ெமாழி Iறினா .

"நாய7க வ ச

சின

த மா . அவளிட

நீட ேநர

எ9த விைள;

மறாய பின சின

தைழ7க ஒ வாாிF ேதைவ எறீக ! இேதா வாாிF கிைட 8

வி,ட8. எ) 87 ெகா 6க ! 4ைல ேபா,) ஈறபி தா3 வாைழ74 அற

இ4 என ேவைல?" - எ. Iறிய பேய த அகி கிட9த 4ழ9ைதைய

இைககளாJ எ) 8 ராணி மக மாளிட

4ழ9ைதைய மமக

நீ,னா . ராணி மக மா

ைககளிK98 வாக தயகவிைல. ஆனா அேத சமய

மமகளி ேப"ைச7 க98 ெகாடா .

"உன74 என வ98வி,ட8 இேபா8? ஏ இப ேபFகிறா3? வாாிF ேதைவ

எறா அைத வள 8 ெபாிதா7க தா< ேதைவ எப8 நா ெசாK தானா
உன74 ெதாியேவ) ?"
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"நா வாழேவ)

எ. நீக

ஆைசபடலா . ஆனா என74 அ9த

ஆைசயிைல! அவ இலாத உலக

என74

ேவயதிைல. எைன தீயி

த ளி7 ெகா. வி)க ! அல8 ெகா. ெகா ள உத;க ."
"எைன ேபாறவக

வாவத!4 உத;வ8 தா வழ7க

உத; ெச38 என74 பழ7கமிைல."
"எ8 உபகார

த மா! சாவத!4

எ8 உபகாரமிைல எபைத அைத ெப.கிறவக தா

ெச3ய ேவ)

;

மகாராணி! இ9த நிைலைமயி எைன வாழவி)வ8 என74

உதவியா, சாகவி)வ8 உதவியா எபைத உகைளவிட அதிகமாக நா தா

உணர < . வா98 ெகாேட அM அMவாக" சாவைதவிட, ஒேரயயாக"
ெச 8வி)வ8 எSவ ேவா ேம."

"நீ சி தபிரைம பி 8 ஏேதேதா அ தமிலாம உள.கிறா3
மன ேபா7ைக வளர விடாேத! இ8 உன74

த மா! இ9த

உ 4ழ9ைத74 நலதிைல..."

எ. Iறி அவைள" சமாதான ப) திவி,) பணி ெபகைள தனிேய

அைழ 8 ஒ விநா Iட தாைய< 4ழ9ைதைய< தனிேய வி,)விடாம
அேகேய இ98 ககாணி 87 ெகா 6மா. அவக674 மீ)
உ தர; ேபா,டா

ராணி மக மா .

அ. பி!பகK ஏேதா ைக தவ.தலாக" சின

த மா

ைவ7கப,9த பனீைர ஒ 4வைளயி எ) 87 47க
இ9த தாதிெப,

க)ைமயான

த அைறயி நிரபி
யறேபா8 அேக

"அ மா! அ மா! அ8 பனீ. பிரசவி த வயி!ேறா) பனீைர7 4 தா உடேன
ஜனி க) வி) !" எ. எ"சாி 8 வி,) உடேன பனீைர வாகி அைத

தி ப ஊ!றினா . பணிெப இைத" ெச3த ேபா8 சின

பி7கவிைல. தைன த) த பணிெபணி

த மா

க ைத7 I98 கவனி தா .

பின ஏேதா ேயாசைனயிலா98 ேபசாம இ9தா . சிறி8 ேநர
த மாேள அ9த பணிெபணிட

மீ)

பா தா . பணி ெபM74 இப" சின

அட

கழி 8 சின

தாேன ேப"F7 ெகா) 8
த மா

வ9த8 வியைப அளி தாJ அைத அட7கி7 ெகாடா .

வJவி ேபச
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"47க7 Iடாெதறா பி எத!காக இ9த பனீைர இேக நிரபி
ைவ தி7கிறீகளா ?"

"தைல நீராடJ7காக இைத நிரபி ைவ தி7கிறாக

அ மா! உ 674

பகினா தா ெக)தேலயறி தா3ைம ேப!.74 பி பனீாி நீரானா
இதமாக இ74 ."

"உ 674 பகினா ஒ ெக)தJ இ7கா8. F மா நீயாக எைன
பய . 8கிறா3!"
"ஐையேயா! நீக
ேபா3வி) ..."

அப நிைன7காதீக

"அ ேபா! நீக6 உக

ைவ திய

உ 674 பகினா ேமாச

ைறக6

விேநாதமாக தா

இ7கிறன. சாக ேவயவகைள எைதயாவ8 ம98 ெகா) 8 வாழ

ைவ7கிறீக ! வாழ ேவயவகைள எைதயாவ8 ெகா) 8" சாகவி,)

வி)கிறீக . உக674" சாக ைவ7க; சாியாக ெதாியா8. வாழ ைவ7க;

8பிைல! ைவ தியமா

ைவ திய !"

பணிெப இத!4 ம.ெமாழி Iறாம சிாி 87 ெகா) ேபசாம இ98
வி,டா . எத!காக" சின

த மா

இபெயலா

அ9த பணி ெபணா அேபா8 க)பி7க
அறிர;

ெபக

த யாம . சின

Iட பகெலலா

ேபாயி9தாக . மகலாக;

தணிவா7கி இ

ேபFகிறா

யவிைல.

எபைத<

த மாளி அைற நிசதமாயி9த8. பணி

உைழ த அJபி கைள 8 உறகி

தணிவாக; எாி9த 4 8 விள7ைக ேமJ

Dழ" ெச3த பி சின

த மா

தனேக பி@F7

ைககாகைள உைத 87 ெகா9த 4ழ9ைதைய எ) 8 மாபி அைண 8
பா ெகா) தா . உ"சி ேமா9தா . மாறி மாறி
அவ

ககளி ஈர

தமி,டா .

பளபள த8. ஓைச ப,)விடாம ெமௗனமாக அB8

கணீ சி9தியப மகலமாக தீப ஒளியி 4ழ9ைதைய ைவ த க வாகாம
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பகி வி)வ8 ேபா பா தா . ம.ப ெவறி பி த8 ேபா மாறி மாறி
தமி,)7 ெகா@சினா .

பி த க,J74 அேகயி9த ம!ெறா சி. க,K ப,) 8ணிைய
விாி 87 4ழ9ைதைய7 கிட தினா . அத அழைக இரசி 8வி,) த

ைககளாேலேய அத!4 திQ< கழி தா . திவரக இ9த திைசேநா7கி

தியானி 87 ைககைள7 Iபினா .
"ெத3வேம! இ9த ப"சிள
மன தி நிைன தா .

அதபி ஏேதா திடமான

4 8 வள98 வாழ 8ைணயாக இ" எ.

;74 வ98வி,ட

அடாவி அேக ெசறா . ெவறிபி தவ

பனீைர வாாி பகினா . எ தைன 4வைளக

கபாவ 8ட பனீ

ேபா 4வைள 4வைளயாக
எ. எண

யாத ப

பனீ உ ேள ேபாயி!.. வி.வி.ெவ. உட பி 4ளி"சி ஏறி!..
இனி உ ேள இடமிைல எ. I.

அள; பனீைர பகி

 த8

த ளா த ளா நட98 4ழ9ைதயி க,லேக ெச. ம.ப அைத
பா தா . கைடசி

ைறயாக அ9த உயி ள ப"ைச மைண

ேமா9தா . ககலகி அபேய நிறா .

தமி,) உ"சி

-----------

14. இடமா:ற எ9ண
அேபா8 சின

த மாளி இதய தி தா3 பாச 874

ெகா9த மன

8ணி98

இைடேய ஒ ேபாரா,ட
அ@ஞான

ெகாடா
ம.ப<

%ட8. 8ணிவ8 , தய4வ8மாக ஊசலா7
ெவ) தி9தாJ ம.ப<

4ழ பின. சிரமப,) வK98

அவ .

விர7தி74
பாச

, பிாிய

ய. இதய ைத7 கலா7கி7

,

தி பி வ98 த க,K ப) தா . சில விநாகளி விழி 87

ெகாட பணிெப ஒ தி, "அ மா! ஏதாவ8 ேவ)மா?" எ. ேக,ட ேபா8

"ஒ.

ேவடா ! நறாக Pகேவ) . Pக ேபாகிேற எறா

சின
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த மா . பணிெப இ9த வா ைதகளி எ9த ேவ.பாடான அ த ைத<

காணவிைல. சகஜமாக ஏ!. சகஜமாகேவ ாி98 ெகாடா .
ெபாB8 வி9த8. அரமைனயி ஒேர பரபர. சின

த மா674

பயகரமாக ஜனி க9த8. மரண தி பியிK98 அவைள மீ,க

ைவ தியக

ேபா, ேபா,)7 ெகா)

ேவக திைன தாக

யாம உயி நீ தா

யறன. பK7கவிைல. ஜனி
த மா !

சின

ேபர7 4ழ9ைதைய அேபா8 ைகயிெல) தா . ம.ப

ராணி மக மா

அ74ழ9ைதைய அத தாயிட
தாயாக; , பா,யாக;

விட

யாம தாேன வள7க ேவயதாயி!..

இ98 அ74ழ9ைதைய வள தாக ேவய ெபா.

அவளிட

வ9த8.

ம.ப<

அ9த அரமைனயி த!காKகமானேதா இ

ெபாிய 87க ச பவக

ெகா ளாம தவி தா

ஞாபக

, மமக

ேந98 வி,ட திாிசிரர

அரமைனயி இ7

மக மா . எேக தி பினாJ

சின

மகைன< , மமகைள<

D9த8. இர)

த மாளி நிைன;

நிைன 8 உகாம அவ

மக ரககிQணனி

வ98 ேவதைனப) தின.

அரமைனயி ஒ விநா Iட நி மதியா3 இ7க

அ9த ெபாிய

யவிைல. தி பிய

ப7கெமலா மக ரககிQணனி சிாிெபாK ேக,ப8 ேபா
பிரைமயாயி9த8. அ9த அரமைன
நிைன;கேள எ4

ெபா.க6

Bவ8

மைற98 ேபான அSவிவாி

நிர பி7 கிட9தன. அரசிய அUபவக6 , ஆ,சி

ஓரள; அவ

மன ைத7 கலா7கியி9தன. இலாவி அவ6

ஒ ேபைதைய ேபா இ7ெகா)ைமகளிK98 வி)பட த!ெகாைல ெச38
ெகா7க7 I) . பய98 ஓயி7க7I) .

க ெப!ற நாய7க வ ச 874 ஒ வாாிைச உவா74கிேறா எற ந பி7ைக<

உ ளா9த திதி<ேம அவைள அப எலா

ெச3யவிடாம அேபா8 வாழ

ைவ தி9தன. நீ.L த ெநபாக உ ேள கன. ெகா9த 8யர

ெவளிேய

ெதாியவிடாம நா,கைள7 கட தி7 ெகா9தா

ராணி மக மா . ம7க

கடைமகைள ஆ!ற7Iய திடசி த

வானளாவ க9தன.

அவைள =ராகைன எ. , எSவள; 8யரகைள<
ளவ

எ.

தாகி7 ெகா) ஆ,சி7
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ஆனா அவள8 மன

எSவள;747 கவைலயி சி7கி தவி7கிற8 எப8

இ9த8. அவகளிட

அவளா அைத மைற7க

இராயச

ேபாற இரேடா அரமைன

ஒ நா

மாைல அரமைன ம9திராேலாசைன மடப தி ராணி மக மா6ட

ேபசி7 ெகா9த ேபா8 இராயச
அவ

7கிய(தக674 ெதாி98தா
யவிைல.

ஒ ேயாசைனைய7 Iறினா.

ைகயிK9த ேபர விஜயரக ெசா7கநாதைன F,7கா,, "இவ/ைடய

நல/7காவ8 இைத நீக

ெச3தாக ேவ) " எறா அவ. அவ Iறிய அ9த

ேயாசைன ராணி மக மாைள" சி9தி7க ைவ த8.

"இ9த அரமைனயி இர) சா;க674 ேம ேந98 வி,டன. ெதாட98

இேக இப8 உக

மனேவதைனைய அதிகப) தலா . நட9த 8யரகைள

நிைன;ப) தி உகைள இ9த" Dழேல கல7கப) தலா . தய; ெச38 நீக6 ,
4ழ9ைத<

ராணி மக மா
"உக

மாற ேவ) " எறா இராயச .

இட

அவைர7 ேக,டா :

ேயாசைனைய ஏ!கிேற. ஆனா எேக இட

என74 ாியவிைல."

மா.வ8 எ. தா

"ந ைம ெபா. தவைர திாிசிரர ைத வி,)வி,டா ம8ைர தா சிற9த இட .

ம8ைர74 ேபாகலா ."
"அேக ேபானாJ

ரககிQணனி நிைன; எைன7 ெகால தா ெச3< .

அவேனா) சி திரா ெபௗணமி74
ேபானெதலா

ஞாபக

வ ."

ம!ற காாியக674 அேக நா

"வரலா ! ஆனா இேக திாிசிரர தி இப8 ேபால அSவள; ெகா)ைமயாக

அ8 இரா8. ம8ைர மாநகர

இைதவிட ெபாிய8. இேபாேதIட உக

தைலநகரமாக இ8 இ9தாJ
விளகி வகிற8. ேகாலாகல

அரசிய

ம8ைரேய உக6ைடய கலாசார தைலநகரமாக
, கலகல , பரபர

நிைற9த ம8ைர
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மாநக74 ேபாவ8 உக
நறாக வள7கலா ."
"ம8ைரயிJ

மனகைள ஆ!ற7I) . 4ழ9ைதைய<

ரககிQணனி பா,டனா க,ய பைழய மகா அரமைன

என74 எேபா8ேம பி7கா8. த 7க ராஜமாளிைகயி தா தகியாக

ேவ) . த 7க ராஜ மாளிைகயி ஒSெவா PM

Fவ

Iட

ரககிQணைன என74 நிைனb,டாம விடேபாவதிைல."
"நிைன;க

எலாேம நிழைல ேபாறைவ மகாராணீ! நா எெகலா

ேபாகிேறாேமா, அெகலா

அைவ ந ைம ெதாடரேவ ெச3< . ெகா@ச

அட9த ெவயி வர யாத ப4தி74 ேபானா ஒ ேவைள ந நிழக
ெதாியாம இ7கலா ."

"8யர நிழக

எைன பய . தி = திவிட

நட98
நம7ேக

யா8! நா அவ!.74

அ@சவிைல. ஆனா அைவ எைன வ த < . வ98ேவ."
"நீக6

உ Wர வ9தலா . கலகலா . ஆனா நீக

ஆ!றல!. ேபாயி7கிறீக
வி,)விட7 Iடா8."
"ஒ நா6

எ. உக

எதிாிக

வ9தி7 கலகி

அறி< ப ம,)

அப நட7கா8."

"அப ஒேபா8

நட7க விட7Iடா8 எபத!காக தா இ9த ேயாசைனைய7

I.கிேற மகாராணீ!"
"உக

ேயாசைனைய நா ம.7கவிைல! 4ழ9ைத விஜயரக/

நா/

ம8ைர74 றபட அரமைன ேஜாதிடகைள7 கல98 ேபசி ஒ நல நா
பா 8 ஏ!பா) ெச3<க " எறா
"நீக

ராணி மக மா .

இேபா8 திாிசிரர திK98 ம8ைர74" ெசவ8 உக674 மன

ஆ.த அளி74

எபைத தவிர ேவெறா வைகயிJ

பயப) ."
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"என அ8?"
"மகைன இழ98 மமகைள இழ98 8யர திK74

உகைள பல=னமான

நிைலயிKபதாக7 கதி7 கிழவ ேச8பதி பல ெதாைலக
"என74 உ Wற அப ஒ ச9ேதக
"ச9ேதக

ெகா)7கலா ."

உ)!"

ம,)மிைல! அ8 ஒ சாியான அUமான

திாிசிரர திேலேய இ9தா ம8ைரைய7 ைகப!ற

ஆ4 ! நீக

ெதாட98

யவா ேச8பதி!"

"அ8 நட7கா8! நட7க விடமா,ேட."
"அைத நட7க விடாம த)7க நீக

திாிசிரர தி இபைதவிட

ம8ைரயிKப8 பயப) ."

"நா ஆய தமாயி7கிேற. ம8ைர74 றபட உடேன நா
ெச3<க " எ. மீ)

ராணி மக மா . அவ
ஒK தன.

பா 8 ஏ!பா)

ைனவிட உ.தியான 4ரKேல க,டைளயி,டா

4ரK இேபா8 திய உ.தி< , திய க

--------------15. சாாிய

சாகஸ

'கிழவ ேச8பதி' எற ெபயைர7 ேக,ட;டேன த ெசா9த 8யரகைள7Iட

மற98 உ.தி<

;

உைடயவளாக மாறியி9தா

அரசியK ஏ!க ேவயைத ஓாி கணக

தாமதி 8 ஏ!ப8 , எதி7க

மக மா .

க

ேவயைத ஓாி கணக

திடமான

தாமதி 8 எதிப8

விைள;கைள உடா7கி விடலா
அவ

ராணி

Iட வி ப தகாத

எபைத7 கட9த கால அ/பவகளிK98

ந4 உண9தி9தா . ாி98 ெகா9தா . கணி 8

ைவ தி9தா .
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'தா ஒ ெப - அதனா பல=னமானவ ' எ. தைனப!றி யா
எணினாJ

அவகள8 எண ைத ெபா3 எ. உடேன நி*பி 87 கா,)

8ணிேவா) ெசய!ப)வ8 எேபா8ேம அவ6ைடய வழ7கமாக இ98
வ9தி7கிற8.

மகைன< , மமகைள<

இழ98 தா பல=னமாக இ9தாJ ெவ9த ணி

ேவ பா3"Fவ8 ேபால எதிாிக

நட98 ெகா ள தயகமா,டாக

எ.தா

அவ674 ேதாறிய8. ராஜத9திாிக6 அரசாக அதிகாாிக6 Iறிய

ேயாசைனகைள ம,)ேம ந பிவிடாம எப நட98 ெகா ள ேவ)
Fயமாக;

சி9தி தா

அவ .

எபைத"

விஜயரக ெசா7கநாத 4ழ9ைதயாக இ74 வைர மைற கமாக ஆ,சி
ெபா.பி பார ைத தா4வ8 எ. தன74
அவ .

ராணி மக மா

4ழ9ைதேயா) நல நா

ராணியி பாிவாரக6

F!ற

; ெச38 ெகா9தா

பா 8 ம8ைர74" ெசறா .

உட ெசறன. அ7க

பைகயரசகைள உ ேதசி 8 திாிசிரர திJ

ம8ைரயிJ

ப7க 8

மாறி மாறி இப8

ேபா கா,7 ெகா வ8 நலெத.Iட" சில ராஜ த9திாிக
அபிபிராயப,டாக . ராணி<

அைத ப!றி" சி9தி தா . அ7க

எதிாிகைள த!காKகமான நபகளா7கி7 ெகா ள;

அவ

யல

ப7க 8

ேவயி9த8. எதிாி74 எதிாி தன74 நப எகிற சாண7கிய ைத

ேம!ெகா ள ேவயி9த8.

த ைகயி ேபர7 4ழ9ைதேயா) , மன தி அரசிய ெபா.க

Fைமகேளா)

ராணி மக மா

Dநிைலகளி பல மா!றக

ைதாிய

எ/

ம8ைர74 வ9த ேபா8 F!.ற அரசிய

ஏ!ப,9தன. சிலர8 மைறவா ேவ. சில74

வ9த8. சில தைலெய) த காரண தா ேவ. சில ைதாிய ைத

மைற 87ெகா ள ேவயதாயி!..
மரா திய சிக

=ரசிவாஜி மைற98 வி,டதனா அ8வைர அ9த ெப=ர/74

பய98 சில ஆ7கிரமிகைள" ெச3யாம இ9தவக
8ணி9தாக .

ஆ7கிரமிக674
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விைர98 அப 8ணி9தவகளி K பா8ஷா;

கவன

ெத!ேக சிறி8 சிறிதாக" சிதறியி9த நா)க

வள ைத<

வாைவ<

ேவ)ெமற எண

ஒவ. K பா8ஷாவி

ேம விB9த8. அவ!றி

ஏேதா ஒ வைகயி தன74 அைமப) தி7 ெகா ள

அவ மன தி எB9த8.

Dாிேயாதய தி சிறிய சிறிய ந,ச திரக

ஒளியிழ98 ேபாவைதேபா வKைம

வா39த K பா8ஷாவி எB"சியி ெதனா,) அரசக
வJவிழ9தன.

ஒSெவாவராக

அ8வைர மிக ெபாிய பரா7கிரமசாKயாயி9த ைமD மாமன சி7கேதவராய
K பா8ஷாைவ எதி7க வி பாமJ
கப

யாமJ

சமரச

ெச38 ெகா)

க,ட இணகிவி,டா. த@ைசைய ஆ)வ9த மரா திய மன/

K

பா8ஷா அ;ரகசீ747 கப க,ட ெதாடகிவி,டா. இ9த" Dநிைலயி,

'தா என ெச3வ8' எ. சி9தி7க ெதாடகினா

அவசரமாக அவ

; எ)7க ேவயி9த8.

ராணி மக மா .

 த மக ரககிQண ப,ட 874 வ9த திதி பா8ஷாவி

மிதியகைள வணக7ேகாாி வ9த பிரதிநிதிக6ட ஏ!ப,ட ச"சர;

அேத சமய

அ9த ச"சரேவா) ச"சரவாக ம.7காம அவக674, தா ெசJ த ேவய

திைறைய" ெசJ தியி9த8

ராணி மக மா674 நிைன; வ9தன. அ.

ெதாடகிய ச"சரைவ ெதாடவதா அல8 சமரச
பிர"சைன எB9த8.

F!றி இ7கிற எலா
ம,)

வி,)7 ெகா) 8 அல8 ஒ 8 ேபாகிற சமய தி தா

ரப,) எதி 87 ெகா வத!4" Dநிைல சாியாயி7கிறதா இைலயா

எபைத" சி9தி தா

அவ .

பா3வத!காக பிவாகி ப84வ8
சீ.வ8

ெச38 ெகா வதா எகிற

அரசியK மிக;

ப84வத!காக பா3வ8 ேபா

இயபானைவ எ. அவ

அறிவா . திய

Dநிைலைய எப எதிெகா ளலா எ. ராஜ த9திாிகைள< அரமைன
இராயச ைத<

கல98 ேபசினா . இராயச

ெசாலலானா.

"எதி ெகா கிற காாிய ைத< அ9த7 காாிய தி வKைமைய< , அைத

எதிெகா கிற தன8 வKைமைய< , எதிாிகளி வKைமைய< , எதிாிக674
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8ைணயாக வர ேபாகிறவகளி வKைமைய<
ஒ

;74 வரேவயி74 ."

சீ P7கி பா த பிேப இதி

"F7கமாக" ெசானா ெப பாலான அரசிய
ேவ) ."

"அரசிய ெவ!றி ேதாவிகேள சமேயாசித
;களாJ

தா வகிறன."

;க

சமேயாசிதமாயி7க

;களாJ , சமேயாசிதமிலாத

"இ. ள Dநிைலயி K பா8ஷாைவ எதி 87 ெகா ளாம ெகா@ச

தணி98 ேபாவேத நல8."
"இேபா8 நா

K பா8ஷாைவ எதி 87 ெகா ள

பா8ஷாைவ ஆதாி7கிறாகேளா அவகெளலா
மாறிவி)வாக . அ7க

ப7க திJ ளவகைள<

!ப,டா இேக யா யா

Iட உடேன ந

எதிாிகளாக

விேராதி 87 ெகா) ெதாைல

Pர தி இ7கிற வJவான எதிாிகைள< விேராதி 87 ெகா வ8
சா8ாியமல."
"ந

ைடய ராஜத9திர

பிரேதசக674

எப8 நம74 ந ம7க67474 , ந

நைம ெச3ய7 Iயதாயி7க ேவ) ."

"ஆ ! ராஜ த9திர தி Fயநைமதா
7கியமிைல."

"தமகைள ேபா ராஜ த9திரக

ஆ,சி74,ப,ட

7கியேமயறி பேராபகார

நிர9தரமாயி7க ேவய அவசியதிைல.

எலா ராஜ த9திரக6ேம சமேயாசிதமானைவ, த!காKகமானைவ."
"இ9த அள;ேகாK ப தா ந

ைடய இைறய

எ. தன8 தீமான ைத அறிவி தா

இ7கேவ) "

ராணி மக மா . K பா8ஷாைவ

தைன7 க,7 ெகா) ம8ைர ெபநா,ைட<
ஆ6வத!காக அவ/74 திைற பண

;

F!.றகைள<

ெசJ தினா

அவ .
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K பா8ஷா;747 கப

ெசJ தி அவ/ைடய ந,ைப<

விேராதமிைமைய< அUசரைணைய<
ெபாிய ராஜ த9திர ெவ!றிக

ெப!றத %ல

பா8காைப< ,

சில த!ெசயலான

அவ6747 கிைட தன. மக மா674" ெசா9தமான

ம8ைர ெபநா,) ப4திகளி எைலேயார 8 ஊகளி சிலவ!ைற த@ைச
ேவ9த ைகப!றி தன7ேக ெசா9தமான இடக

ேபால பாவி 8 ஆ)

ெகா9தா.

K பா8ஷாைவ வி,ேட அவ உதவியா த@ைச மனனிடமி98 ம8ைர
ராணி மக மா .

ெபநா,)74ாிய தன74" ெசா9தமான ஊகைள மீ,டா

அவ674 இ9த ஊகளி ஆ,சி<ாிைமைய திபி தராவி,டா K
பா8ஷாவி விேராத

ஏ!ப)

எ. பய98 தாேன வK98 ராணி மக மாளிட

ஒபைட தன. க தியிறி இர தமிறி ேபாாிறி ேபா7களமிறி இப ஒ

ராஜ த9திர ெவ!றி இதனா அவ6747 கிைட த8. K பா8ஷா;74 அடகிய

ெப பைட தைலவனான கTகா ெத திைச74 பைடகேளா) வ9தேபா8
சமேயாசிதமான

ைறயி அவ/74 மிக;

மதிப!ற பல பாிFகைள வழக" ெச3தா

சிறபான வரேவ! அளி 8 விைல

ராணி மக மா . அைத ெப!ற பி

அ9த பைட தைலவ ராணி மக மா674 ெபாி8
Iயவனாக மாறினா.

த@ைச மன ேபாற அ7க

ப7க 8 அரசக

உதவி ெச3ய7

எலாாிட

, "ராணி

மக மாளி ஆ6ைக74 உ,ப,ட பிரேதசகளி ஒ க)கள; ஆ7கிரமி7க
!ப,டாJ

K ேபரரF74 அவக

பதி ெசால ேவயி74 " எ.

அ9த பைட தைலவ க)ைமயாக எ"சாி 8 வி,)" ெசறா.

ேபா74 தைலைம ஏ!. பைடெய) 8" ெச. எதி7க; எதி 8
வ9தவகைள தா7க;

யாத ெபணாக இ9ததனா ராஜ த9திர

ைறகளிேலேய த எதிாிகைள" சமாளி 8 வ9தா

'ராணி மக மா

அவ .

விேராதி 87 ெகா வ8 K பா8ஷா;74 ேகாப டா74

காாிய ' எ. ெதனா,)" சி!றரசக

ேபரரசக

எலா தய4 ப

ந பகமான பிரைம ஒைற ெவ4 விைரவி அவளா உவா7கி விட

9த8.

திாிசிரர தி எ9த பா8ஷாவி பிரதிநிதிேயா) த மக தமான ேபாைர7

கிளபி7 4 றி எB9தாேனா அ9த பா8ஷாவி பிரதிநிதிக , பைட தைலவக

அைனவ

K74 தி பி ேபா3 "ெத!ேக நம74 திைற ெசJ 8

அரFகளி ராணி மக மாளி அரைச ேபா நல அரF எ8;ேம இைல.
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பா8ஷாைவ<

பா8ஷாவி பிரதிநிதிகைள<

வி9ேதா வதிJ

வரேவ!. உபசாிபதிJ

ராணி மக மா674 நிகாிைல! உ தமமான விFவாச

ெபமணி" எ. வா3 ஓயாம தைன அவக

உவா7கியி9தா . இ9த" Dநிைல அவைள<

கவச

ேபா பா8கா7க ெதாடகியி9த8.

இைதப!றி உைரயா)

ேபா8 அவேள ஒ நா

சமயகளி ம!ற ஆகைள

ெபக

எக

கB ப ஒ Dநிைலைய

அவ6ைடய ஆ,சிைய<

இராயச திட , "ஆகேள சில

,டாளா7கிவிடலா . ஆனா எைனேபா

B திறைமைய< சா8ாிய ைத< பயப) தி

,டாளா74வ8 எ. றப,)வி,டா எகைள யா

ெவல

எ. சிாி தபேய ெசாKயி9தா . அைத7 ேக,) இராயச

யா8"

பதிJ74"

சிாி தா.

"எபேயா ஒேர கK இர) மாகா3கைள அ தாயி!.! K
பா8ஷாவி விேராத

தீ9த8. அ7க

ப அவகைள த) 8

பதிJைர தா .

ப7க 8 அரசக

விேராதிக

ஆக

ஆயி!." எறா இராயச . அத!4 மக மா

"4ழ9ைத விஜயரக ெபாியவனாகி
இபெயலா

ள

B ஆ,சி ெபா.ைப<

தா இ9த ஆ,சிைய<

ேவ) ! ேவ. வழியிைல."

நா,ைட<

யாத

ஏ!கிற வைர

நா காபா!றியாக

ெவ. 8 த!ெகாைல ெச38ெகா) விடேவய அள; 8யரகைள
அ) த) 8 அUபவி 8 வா7ைகேய கச98ேபான பி/

ேபர எகிற

வ ச தளி வள98 தைழ7கிற வைர எலா7 கசகைள<
ெகா ள ேவ)

எற ெபா.ைம அவ674 வ9தி9த8.

இேபா8 வாவா சாவா எப8 அவைள<

ெபா. 87

அவ6ைடய அைம ேபர/

தாயிலா7 4ழ9ைத<மான விஜயரக ெசா7கநாதைன< ெபா. த ேக வியாக

ம,)

இைல. ஓ அரச வ ச

ேமJ

ெதாட98 வாழ ேபாகிறதா அல8

இேதா) அழி98 விடேபாகிறதா எ. ேக வியாக இ9த8. அதனா தா

அவ

இ9த விஷய தி இ தைன ெபா.ைமகைள<

சாகஸகைள<

அயிேல<

ய!சிகைள<

உ ேள<

ைவர

பிவாத ைத<

ேம!ெகா ள ேவயதாயி!..

பா<

!ற

ேத7க மர ைதேபால, அரசியKJ

!ற

ைவர
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பா39த

ய!சி<

பிர"சைனகைள தயகாம எதிெகா 6

இேபா8 நறாக வள9தி9தன.
அதிக சிரம

பிரய தன

அவ . K பா8ஷாவிட

ச பாதி 8 அத %ல

கீப98 அடகிய ம!ற அரசக

மாியாைத74ாிய எைலகளி அவக

எலா

கவனி 87 ெகாடா .

அரசிய சாதைனகைள எலா

அவ

அ9த பா8ஷா;747

தனிட

எ9த வ 74

ஒ8கி விலகிேய நி!4 ப அவ

இப அரமைன அ9தர திK98 அதிக

நிைறேவ!றி7 ெகா ள

காரண .

அவ

9தெதறா

ேத9தி9த8 தா

அரமைனயி ேபரைன வள தபேய ெவளியி த ஆ,சிைய<
எைலகைள< Iட வள 8 ெப7க

கைணைய<

ேமJ

ைறயி அவ

வராம

ெவளிேயறாமேல ெபாிய ெபாிய

அத!ெகலா காரணமாக சாகஸ திJ சா8ாிய திJ

ெபணரசி எற

அவ6

இலாம ராஜ த9திர சலனகைள" சி7ககைள<

ஏ!ப) திேய த எதிாிகைள" சமாளி தா

ந பி7ைக< மதிைப<

திற/

அத

9த8 அவளா. ெதனா, ஒேர

K பா8ஷாவி இர7க ைத<

சJைககைள< அைட9தி9தா . அேத சமய தி தா யா

ஏமாளி தனமான கைணைய< த4தியிலாத இர7க ைத<

கா,

விடாம திடமாக இ9தா . ஔரகசீபி அரசிய பிரதிநிதிகளாகேவா, பைட

தைலவகளாகேவா யா ெத!ேக றப,) வ9தாJ

அதிகமான மாியாைத உ ளவகளாக;
Iயவகளாக;

பிரதிநிதிக6

மா!ற

அவகைள தேம

தா ெசானப ேக,க7

9த வி ைத அவ674 ெதாி9தி9த8. பா8ஷாவி

பைட தைலவக6

அவளிட

ெபாைன<

ெபாைள<

அவ!ைற விட அதிக ச7தி< ள உபசார வா ைதகைள< , உபகார ைத<

அைட9தாக . வசப,டாக . மதி தாக . சாகஸ தா யா74 பணி98
கப

க,னாேளா அவகைளேய ேவெறா வித தி த விபப ஆ,

பைட 87 ெகா9தா . த விபபேய எலா

ெகா9தா .
எலா

இப" F%கமாக ேபா37 ெகா9தாJ

கவைலக

இ9தன. வ தக

உ ளா9த ஊைம 8யரக

நிைறேவ!றி7

உ Wர அவ674

இ9தன. ெவளிேய ெசால

இ9தன.

யாதப
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K பா8ஷாைவ அவ

மரா தியகளிடமி98 ,

சாிப) தி வி,டாJ

மரா திய பைட தைலவகளிடமி98

அவ674 அ7க ெதாைலக

இ9தன. அவகைள அட7கி வசப) த அவக674

அ7க ெபாைள

வாாியிைற7க ேவயி9த8. அவகளி சில எSவள; தா ெகா) தாJ

திதி படாதவகளாக இ9தன. அ7க ெபா67காக ராணி மக மாைவ

ேத வ9தன. ராணி மக மா

மரா தியக

விஷய தி பா ெப. தாட;

யாம திணறினா . சி9தி 8" சி9தி 8

யாம பBைத எ. மிதி7க;

; ேதாறாம அ9த விஷய தி திைக தா .

-----------

16. ஒ$ மாைல ேவைளயி5...
ேவைளயி5...
மரா திய பைட தைலவக6

ராணி மக மாளிட

ம8ைர ெபநா, ஆ,சி74 ஊ ேநராமK7க;
பா8கா7க;

அ7க பண

எைலகைள

பறி தன.

மரா தியகைள அ7க தைன7 க,7 ெகா) ேபாக

ேவயி9த8. பைட பல ைத7 கா,)வதிJ , ேநர ேபாாி இற4வதிJ
இ98 தைன தவி 87 ெகா) ராஜ த9திர

ைறகளாJ , சா8ாியக

சாகஸகளாJ ஆ வதி Iட ராணி மக மா674 இப" சில சி7கக
ஏ!பட தா ெச3தன. ெப ஆ6

ஆ7கிரமி 8 ஆ6வ8 Fலப

நா, எைல ற ப4திகைள

எ. அ7க

ப7க 8 அரசக

8ணி98 விடாம

பா 87 ெகா ள ேவ அவகைள மிர, ைவ7க ேவயி9த8.
மிக;

ெதாைலPர தி இ9தாJ

அ/வதிJ ள சிரமகளாJ
இைடY.க

விைள9தன.

அ7க ெத!ேக பைடகைள

K பா8ஷாவி உதவிக

கிைடபதிJ

சில

திாிசிரர தி எைல ப4தியி சில சி!aகைள உைடயாபாைளய

சி!றரச

பா8ஷாவி பைட தளபதி டா,கா/74 நிைறய ெபா

யறா

ைகப!றி ஆ) வ9தா. அவனிடமி98 அ9த ஊகைள மீ,பத!காக

அவ . அSவள; ெபா

மக மா

உதவி ெச38

ெகா) 8

டா,காேன ேநாி வர யவிைல.

இழ9த ப4திகைள மீ,பத!4 பைட =ரகைள ம,)ேம அ/பி

ைவ தா அவ.
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ரககிQணனி மக விஜயெசா7கநாத 4ழ9ைதயாயி9தாJ அவ/7ேக
ைறயாக

அவ . அ9த7 4ழ9ைத74

D,விட வி பினா

D,

ஆ,சி<ாிைமைய அளி 8வி,) அவ/ைடய பிரதிநிதியாக இ98 தா ஆ,சி7
காாியகைள நட தலா

எப8 அவ

எணமாயி9த8.

"தா3 த9ைதைய இழ98 பா,யி ஆதரவி வள
ாிவ8 அப ஒ.

எண தி எதிாிக
கணிபாயி9த8.
தைன<

=ரதீர பிரதாப 874ாிய ெசய இைல" எற

4ைறவாகேவ ெதாைல ெகா)பாக

த நா,ைட<

ெசா7கநாதைன<

சி.வைன எதி 8 ேபா
எப8 அவள8

அத எதிகால வாாிசான 4ழ9ைத விஜய ரக

F!றி பிறைடய இர7க

அUதாப உண;ேம

அவ .

D9தி74மா. ைவ 87 ெகா ள ேவ)ெம. எணினா
ஒ நல நா

பா 8 நல ேவைள பா 87 4ழ9ைத விஜய ரக

ெசா7கநாத/74

பார

D,ட" ெச3தா . த தைலயி Fம தப)வ8 எ தைகய

எப8 அவ/74 ஒ சிறி8

ாியாத பால பவ திேலேய அ9த

பார ைத" Fம9தா 4ழ9ைத விஜய ரக ெசா7கநாத.

"4வி தைலயி பனகாைய ைவப8 ேபா எபாக ! இ9த

D,) விழா;

அப தா நட7கிற8" எ. சிாி 87 ெகாேட ெசானா இராயச .
மக மா

அைத ம. தா .

"4வி எ9த நா6
வள"சி<

பனகாைய Fம7க

ெபா.ைப தா4 ப74வ

"வரேவ)
த9ைதைய<

எ. தா நா/

இழ98 வள

யா8! இவ அபயிைல.
இவ/74 வ .

ஆைசப)கிேற. தாைய<

இழ98

இவைன உவா74வத!4 மகாராணியா அ பா)

பட ேவயி74 ! மகனறி; த9ைதயறி; எபாக . த9ைத ககாண

த9ைதயி பராமாிபி வள9தா தா அ8

பிறபத!4

< . இவேனா இ9த மணி

ேப த9ைதைய இழ98வி,டா. பிற9தபி உடேன தாைய<

இழ98 வி,டா."
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"இவ ம,)

பிற9தி7காவி,டா இ4 நா இ/

அவசியேம இ9திரா8."

உயி வாவத!4

"இவ பிற9தி98 Iட" சமயா சமயகளி இப விர7தியைட9த8 ேபா
ேபFகிறீக . இப ஒ ேபர பிறவாமேல இ9தி9தா மகாராணியாாி
விர7தி எSவளவாயி74 எபைத எனா க!பைன ெச38 Iட பா7க
யவிைல...."

"திாிசிரர ைத வி,) நீகி ம8ைர74 மாறி வ9ததி எ 8யரக
4ைற98 ளன. ஆனாJ

பைழய 8யரக6

எகி9தாJ மன ைத ஆ!றி7ெகா ள

இழக6

அதிக அள;

நிைன;வ ேபா8

யாம தவி7கிேற."

"இ9த7 4ழ9ைத ெபாியவனாகி ெபா.கைள ஏ!றபி ஒேவைள உக
8யரக

உக

4ைறயலா ! சில ேவைளகளி சி9தி 8 பா74 ேபா8 என7ேக

ேம பாிதாபமாக;

இர7கமாக; இ7கிற8. உக

ஆயி7 கணவ

ெசா7கநாத நாய7க இற9த ேபா8 , நிராதரவாக விடப,[க !

ரககிQணைன ெப!.7 4ழ9ைதயாக ைவ 87 ெகா) ஆ,சி74 வாாிF
இறி" சிரமப,[க . ரககிQண ஆ,சி ெபா. ஏ!ற பிபாவ8

உக

ேவதைனக

4ைற<ெம. நிைன ேத. ரககிQண ஆ,சி

ெபா. ஏ!ற பி/

ேபா3வி,ட. ம.ப<
ெதாடகிவி,[க ."

உக

நி மதி<

திதி<

நீ7காம அ!பா<ளி

ெபா.ைமயாக ஒ வாாிைச வள 8 உவா7க

"என ெச3யலா ? எ வா7ைகேய இப அவல7 கைதயாகி வி,ட8.
எைற74 தா இதிK9ெதலா
ரகநாதைன<
"உக

வி)ப,) ஆடாைள< X

ேசவி 8 அ,பய ெபற

ஜாதக ல,சண

நீக

நி மதியாக வி)பட

அதிகமாக பிணி7கப)கிறீக . உக

கழி98வி,ட8."

யேபாகிறேதா?"

ேபாெதலா

வா7ைகயி ெப ப4தி அப7

இ9த ேப"சிK98 தேம இராயச தி!4 இ74
அவ

யJ

கைண<

அUதாப

மன ைத ெநகி திய8. ெநகி9த மன ேதா) , விழிகேளா)

அவைர
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அவ . அ9த ஆஜா/பா4வான அறிெவாளி =F

ஏறி,) பா தா

தி;வ

அேபா8 அவ674 ஆ.தளி த8. நிைன 8 பா தேபா8 இSவள;

8யரகைள<

தாகி7ெகாடா இSவள; நா

கட தியி7கிேறா

எ.

எணி மைல வ9த8. கணவ ெதாடகி அைம மக ரககிQண வைர

எலாேம நாய7க சா ரா^ய ெபா.கைள நீ 8 அநாைதயாக அைத
வி,)வி,) ேபாயிப8 ேபா ேதாறிய8. மன

கலகிய8.

பி@F7 ைககைள உைத 87 ெகா) ெதா,K கிட9த நிைன; ெதாியா
பவ 87 4ழ9ைத விஜயரக ெசா7கநாத/74
ராணி மக மா

ஒ ெசாபன

4ழப ற" ெச3த8 எறாJ
அவ .

அரமைனயி எேபா8

D,ய தின த. இரவி

கடா . அ9த" ெசாபன

அவைள" சிறி8

மன தள98விடாம உ.தியாக இ9தா

அவ674 8ைணயாக இ74

வய8 % த தாதிெப வ98 எBபிய பி தா ெசாபன

'அலேமல மா' எற
க) அலறியப

தா க,KK98 கீேழ விழ இ9தேத அவ674 ெதாி9தி9த8.
ெசாபன தி ராணி மக மா

ேபா,ட Iபா) பயகரமாயி9ததா

8ைண7காக அேத அைறயி ப) தி9த 'அலேமல மா' விழி ெதB98 ராணிைய
எBபி,
"என மா இ8? எத!காக இப பயகரமாக அல.கிறீக ? ெக,ட
ெசாபன

ஏதாவ8 க[களா?

க ைத7 4ளி9த நீரா கBவிவி,) ஒ

4வைள தணீ பகிய பிற4 P4க ! ம.ப 8" ெசாபன

எ. Iறினா .
எB98

க

எ8;

வரா8"

கBவி7 ெகா) நீ பகிவி,) வ9தாJ கட கனைவ

எணியேபா8 ம.ப உற7கேம வரவிைல. ேநர
விவத!4 இ/
ேபா3வி,டதாJ

ந ளிர; கட98ேபா3

சில நாழிைககேள இ9ததாJ P7க

அவ

ேம!ெகா) உறக

விவத!4" சில நாழிைகக674

 காM

யல;

அறேவ கைல98

இைல.

கன; பK7காம ேபாகா8 எற

ெந)நாைளய ந பி7ைக ேவ. ராணி மக மாளி மன ைத ம,ய8.
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கனைவ நிைன தா ! அேக அேத ப ளியைறயி அலேமல மா674 அேக

ெதா,K நி மதியாக உற4 4ழ9ைத விஜயரகைன பா தா . கனைவ
ந வதா, 4ழ9ைதயி க ளகபடமிலாத

ாியவிைல. மன
மீ)

க ைத ந வதா எ. அவ674

பலவாறாக எணிய8. கல4

ஒ ைற நிைன 8 பா தா

மன ேதா) அ9த7 கனைவ

ராணி மக மா .

மாாி7 கால தி!4 பி ஒ நல மாைல ேவைள. வY ெதப74ள

கைரக

வழிய நிர பியி7கிற8. அைலகைள7 கா!. தBவி அைச 8

பக,)களி ேமாதவி,) விைளயா)கிற8. தைரயி கிட திய ெப

பாள

ேபால7 4ள மி/கிற8.

வY ெதப7 4ள தி ைமய மடப
மைழ7 கால தி

I,டைட<

வி! கா,)

ேதா,ட

ப"ைச பேசெல.

ெசழிைப7 காபி7கிறன. பறைவக

ேநரமாைகயினா ைமய மடப தி ஒேர 4ரக

வைககளி சதக

கணா

கிறீ"சி,)7 ெகா9தன.

மயமாக பறைவ

கைரயிK98 ஓ அலகார படகி ராணி மக மா , இைளஞனான விஜயரக
ெசா7கநாத, அலேமல மா, ேவ. சில பணிெபக

ஆகிேயா ஓ உலாச

பயணமாக ைமய மடப 874" ெச. ெகா9தன. ேபா8 மிக;

மனேனார மியமாயி9த8.

அ. அரச 4) ப தின கா!. வாக; ெபாBைத" Fகமாக7 கழி7க; ,
வ9திபைதயறி98 படேகா,<
ெகா9தா.
நீாி 8 6

படைக ெம8வாக" ெசJ தி7

ெவ ளிநிற மீகைள7 க) தி[ெர. இ9தா! ேபாK98,

"பா,[! இ9த மீகைள தணீாிK98 கைரயிெல) 8 எறி9தா, சிறி8
ேநர தி 8 ளி 8 8" ெச 8 ேபா3வி)

இைலயா?"

எ. 4*ரமாக" சிாி 87 ெகாேட ேக,டா விஜயரக.
அவ ேக வி அச,) தனமாக;

அப தமாக;

ேதாறிய8 அவ674.
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"இ9த" Fகமான மாைல ேவைளயி யாைரயாவ8 வாழ ைவபைத ப!றி ேபF
விஜயரகா! ெகாவைத<
இெதலா
ேவ)

8 8" ெச 8 ேபாவைத<

ப!றி ஏ ேபFகிறா3?

உன74 எேபா8 ெதாியேபாகிற8? நீ ேபச7 க!.7ெகா ள

அபா! இபெயலா

"அபயிைல பா,! நா

ேபச7Iடா8."

வாழ ேவ)மானா நம74 இைடYராக இ74

எலாவ!ைற< ெகா. ெதாைல தாக ேவ) ."

"தக674" ெசா9தமான தணீாி Fத9திரமாக 8 ளி திாி< இ9த மீக
உன74 எனபா இைடY. ெச3கிறன?"
"இைவ 8 ளி7 4திபதா எ ேம தணீ ெதறி 8 எ ப,) Tதா பரக
நைனகிறன. என747 ேகாப%,)கிறன..."

"ேபா8 ! ைப திய7காரைனேபால ேபசாேத! இ9த மீக

இைடYறாயி7கிறன எறா ேக,பவக

உன74

ைகெகா," சிாிபாக !"

"அப" சிாிபவகைள உடேன சிரசா7கிைன ெச38 ெகாேவ...!"
"ெகாவைத<

அழிபைத<

தவிர ேவ. எைதயாவ8 ேபF."

பட4 ைமய மடப7 கைரயி ேபா3 நி!கிற8. கிளி ெகா@F

ேதா,ட தி!4 ேள பேயறி ேபாகிறாக

பவனி வகிறா. ெபாB8 சா3கிற8.

ைமய மடப

அவக . வானி பிைற" ச9திர

"பா,! இ9த ைமய மடப7 ேகார தி உ"சி வைர ஏறி பா7க ேவ) .

ஆைசயாயி7கிற8!"

"இ9த இ,)கிற ேநர தி ேகார தி ஏறி தா ஆகேவ)மா?"
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"நா ெசானா ெசான8 தா. க,டாய ஏறி பா ேத ஆக ேவ) ."
"வாத 874 ம98)! பிவாத 874 ம98 இைல. உ இQடப ெச3!

ப திரமாக ஏறிேபா3 பா 8வி,) விைரவி இறகி வ98வி)."
"எேனா) நீ<

வரேவ)

"நானா? எனா எப

பா,! நா

இர) ேப

ேச9ேத ேபாகலா ."

< ? இ9த வயதா கால தி இ தைன ெபாிய

ேகார தி நா எபயபா ஏற

< ?"

"வ98தானாக ேவ) . ேபர ேம பிாியமி9தா வா. வராவி,டா

பிாியமிைல எ. அ த . 'அைம ேபர' எ. நீ ெசாவெதலா

ெபா3யா

பா,?"
அவைன ஏறி,) பா தா . ேபரனி விப ைத

ராணி மக மா

த,7கழி7க
-------------

யாம ேகார தி ஏற இைச9தா

17. ெக.ட ெசாபன
ேபர விஜயரகனி ஆைசைய ம.7க

அவ .

ழப

யாத காரண தா வY

மாாிய ம ெதப74ள தி ேகார தி ஏறி7ெகா9தாJ ராணி
மக மா674 பேயறி ேமேல ெசவ8 கைளபாக தா இ9த8.
பாதி7 ேகார

ஏறி7 ெகா74

த ளினா உயி பிைழ7க

ேக,டா ேபர.
ராணி மக மா

ேபாேத "இகி98 ஒவைர7 கீேழ

<மா பா,?" எ.

ேபாலேவ சிாி தப

%"F இைற7க நி. ஆFவாச ப) தி7 ெகாடப

அவ/74  திமதி ெசானா :
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"ேமேல ேபாகேபாக எணக

உய9தனவாக அைமய ேவ)

ேமேலயி98 யாைர7 கீேழ த ளி விடலா

அபா!

எ. நிைனபைதவிட7 கீேழ

இ7கிற யாைர ேமேல அைழ 8 உய தி7 ெகா ளலா எ. நிைன7க
பழகேவ) ."

"அப பழகலா

ேநர

சிரம

பா,! ஆனா கீேழயி7கிற ஒவைர ேமேல வரவைழ77

அதிக . ேமேல இ7கிற ஒவைர7 கீேழ த ளிவிட

அைரெநாIட ேபா8மான8...."

"அ!பக674 தா அப ேதா.

விஜயரகா! நீ அ!பனாகிவிட7 Iடா8.

ெப9தைமயானவனாக வள98 உவாக ேவ) . ெப9தைம உ ளவ

கீேழ இ98 சிரமப)கிறவைன ேமேல ெகா) வவத!4
ேமேலயிபவைன7 கீேழ த ளிவி,) மகிழ ஒேபா8
"பா,! என74 ெப9தைம கிைடயா8. ேவட;
அவ இைத" ெசாJ ேபா8 அவக

யJவாேனயறி,

யலமா,டா."

ேவடா ."

ேகார தி உ"சி74 வ9தி9தாக .

ேமேல நீலவானி விதான தி பிைறநில; ெதாி9த8. ந,ச திரக

க சிமி,7

ெகா9தன. கா!. இதமாக =சிய8. ெமல ெமல இ,7 ெகா) வ9த8.
4Tெர. அவ

ேம பா398 கீேழ த ளிவிட

யறா விஜயரக.

"விைளயாடாேத விஜயரகா! விைளயா,) விைனயாகிவி) ."
"இ8 விைளயா,) இைல பா,! உகைள இ4 அைழ 8 வ9தேத

இத!4 தா" எ. ெசாKயபேய பலெகாட ம,)

அவைள7 கீேழ த ள
அவ

யறா விஜயரக.

க திK9த 4*ர ைத<

ராணி மக மா

ெகாைல ெவறிைய<

ய. ம.ப

பா 8 தி)7கி,ட

பதறி ேபானா . அவ/74 ைப திய பி 8வி,டதா அல8

தி[ெர. ஏேத/

ேபா3வி,ட8. அவ

ேப3, பிசாF பி 8 ஆ,)கிறதா எ. அவ674 பயமாக
பாிதாபமாக7 ேக,டா :
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"ஏடா இ9த7 ெக,ட தி? உைன வள 8 ஆளா7கிய பாவ தி!4 இ8வா நீ
என74 தகிற பாிF?"
"உனிடமி98 என74 வி)தைல ேவ)

பா,! உன74

வயதாகிவி,ட8."

"8ேராகி! நிஜமாகேவ எைன7 கீேழ பி 8 த 6கிறாேய பாவி! நா உன74
எனடா ெக)த ெச3ேத? வள த கடா மாபி பா3வ8 ேபா இப...?"
அவ

அலறி7 க தினா . விஜயரக அ9த உயரமான ேகார திK98

அவ

=றி,)7 I74ர எBபியப தைல4ற விB98 வி,டா .

அவைள7 கீேழ த ளிேய வி,டா.

கட கனைவ அலேமல மாவிட

Iட" ெசாவத!4 8ணி; வரவிைல

அவ674. க,K இ98 ர) விB9ததி உட  ேவ. வK த8. P7க7
கிற7க தி க,KK98 ர) விBகிற அள; அவ

ஒநா6

அSவள;

அய98 உறகினேத இைல. இ. அ9த அள; அய98 வி,ேடா

நிைனேப Iட அவ674 நாண ைத அளி த8.
விவத!4 இ/

வி,ட8. ம.ப<

தய7க

எற

சில நாழிைககேள இ9தன. அவ674 உற7க கைல98

உறகினா எேக ெக,ட கன; ெதாடேமா எற அ"ச

ேவ. த) தன.

ராணிேய உறகாமK9ததா அலேமல மா6

அவ

காலயி 4 த ைவ 8

உ,கா98 ெகாடா . அதிகாைலயி கட கன; பK74மா, இைலயா

எபைத ப!றி ராணி<

அவ6

அேபா8 ேபசி7ெகாடாக .

சி.வயதிK9ேத ராணி மக மா6ட ேதாழியாக; , பணிெபணாக;
இ98 வ
பK74

அUபவ திJ

உாிைமயிJ கன;களி இயைப< , அைவ

வித ைத< விள7கி7 ெகா9தா

அUபவ திJ , ேக விஞான திJ

அலேமல மா. த வா7ைக

அதிகாைலயி கட கன; பK தி74

123

ச9தபகைள ஒSெவாறாக அேபா8 மக மா674 விவாி தா
அலேமல மா.

ேவ)ெமேற ஒ பிவாத 87காக; , வ 7காக;

த வாவி

அதிகாைலயி கட கன; ஒ. Iட பK7கவிைல எப8 ேபால அவளிட
வாதா7 ெகா9தா

அள; நி"சயமாக பK74
அவ

ராணி மக மா . அதிகாைலயி கட கன; எ9த

எ. உ.தியாக அறியேவ இ9த எதிபாராத வாத ைத

ேம!ெகா9தா .

% தவ6 , அ/பவசாK< , ெலௗகிக ஞான

மி7கவ6

ம!ெறலாவ!ைற< ேபசி7 ெகா9தா

ராணி.

அலேமல மாவிட

மன தி பய

தா கட கனைவ ப!றி ம,)

த!கா உண"சி<

ஆகிய

%"Fவிடாம

%ளேவ ராணி மக மா

அவசர

அவசரமாக நீரா உைட மா!றி7 ெகா) திவாலவா<ைடயா தி7ேகாயிJ74"
ெசல எணினா . பணிெப அலேமல மா6
வரேவ!றா . அலேமல மா6

அ9த ேயாசைனைய

அவசர அவசரமாக நீரா உைடமா!றி ெந!றியி

சிவ7 கீ!றாக X Fவண7 ேகா) இB 87ெகா) ராணிேயா) றப,டா .
"ேபாகிற8 தா ேபாகிேறா ... Iடலழக ேகாயிJ74 ேபா3 தாிசி 8 வி,)

வ98விடலா
"ெவ.

அ மா!" எறா

அலேமல மா.

சிவேகாயிJ74 ம,) ேபாவாேன? ெபமா

ேபா3வி,) வ98 விடலா

ேகாயிJ74

ேச ேத

எகிறாயா?"

"அத!கிைலய மா! சிவ அழி7கிற கட; , நம74 வகிற தீைமகைள எலா
அவ அழி7க,) . ெபமா

கா7கிற கட; . ந

அவ கா7க,) . இர) ேபைர<

சிாி தபேய ெசானா
இ

பிாிவத!4

ைடய நைமகைள எலா

தாிசிப8தா நலத மா" எ.

அலேமல மா.

அ தைன ைவகைறயிேலேய ராணி பல7கி ேகாயிJ74

றப,ட ேபா8 அரமைன வ,டார தி ஆ"சாிய ைத உடா7கிய8 அ9த
நிக"சி.
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அவக

ேகாயிJ74 றப) ேபா8Iட, 4ழ9ைத விஜயரக அய98

Pகி7 ெகா)தா இ9தா. 4ழ9ைதைய7 கவனி 87 ெகா ள ேவெறா

றப,9தாக . 4ழ9ைத

பணிெபைண ஏ!பா) ெச38வி,) அவக

விஜயரக/74

எப8தா அவ

ைறப

D,ய பின இப ஒ ெசாபன

கல7க 8747 காரணமாயி9த8. அவ/74

இ9த7 ெக,ட ெசாபன தி!4

Dயத!4

ச ப9த இ74ேமா எ. த மன

நிைனபைத அவளா த)7க

யவிைல.

ேகாயிகளி அ"சைனக , வழிபா)கைள

தி பிய பி/

ேந9தேத

நீட ேநர

விவத!4

 87 ெகா) அரமைன

 கட ெசாபனேம மன தி

எைல நிைறய ஆ7ரமி 87 ெகா) அவைள அைல7கழி த8. அ8 ப!றிய
எணகேள மன தி கிைள தன.

தன8 அரமைன அJவலகளிடேமா, ம9திாி பிரதானிக , இராயச

ேபாறவகளிடேமா இ9த7 கனைவ ப!றி ேபசவிைல அவ . பலாிட

மன வி,) ேபச இயலாமJ ,
உ Wர அதிக

யாமJ இ9ததாேலேய இ9த7 கன; அவைள

அைல7கழி த8; அதிக

கன;க , ேஜாதிட , ச4ன சா(திர

ச ப9தமான பதகைள வரவைழ 8

'த கன; இ8' எ. ேநரயாக" ெசாலாம அதிகாைலயி ஒவ

அவகளிட

கிண!றி பி 8 த 6வ8ேபால;
கடா என பல ேநர7I)
அவக

Iறிய விள7கக6

ேவடா

அவைள ேமJ

நி மதி<ைம< , கவைல< தா

எSவளேவா

யவிைல. Fபாவமாக இ7க

கன;

Dசகமாக விசாாி தா .

விவரக6 , பலக6

அதிகாி தன.

ெதாட98 சில நா,க

இெனாவ விBவ8 ேபால;

எபைத ம,)

4ழப தி தா ஆ தின. பய

தவி7க

பாதி த8.

ய.

அவ

யாாிட

கலகலபாக ேபச

யவிைல. மன தி எைதஎைத எலா

யறாேளா அைவேய மீ)

மீ)

- நிைன7க7 Iடா8 எ. ஒ87க

தைல P7கின. நிைன7க

யறைவ அைன 8

நிைனவி
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வ9தன. நிைன7க ேவ) , நிைன7க7 I)

நிைனவி வராமேல விலகி ேபாயின.
சில நா,க674 பி, ஒ தின

எ.

யறைவ அைன 8

மாைல ேவைளயி த!ெசயலாகேவ அவ6

4ழ9ைத விஜயரக/ , தாதி அலேமல மா;

வY ெதப74ள ைமய

மடப தி!4 படகி ெசல ேவயி9த8.

அ9த" சிறி8 ேநர பட4 பயண தி ேபா8 Iட ராணி மக மா
நி மதிய!றி9தா . அவளா உடனி9த அலேமல மா6டேனா

ஏேனா மன

ம!றவக6டேனா கலகலபாக ேபச யவிைல. கனவி கடேத நிஜமாக

நட98 ெகாபைத ேபா. பிரைம உணவி த,)வைத தவி7க;
யவிைல.

ந) ெதப74ள தி பட4 ேபா37 ெகா9தேபா8 ெகா@ச ஆ,ட
அதிகமாயி9த சமய தி,

"அலேமல மா! ஜா7கிரைத... 4ழ9ைதைய த ளிவிட ேபாகிறா3... படகி,

ஓரமாக ேவ. உ,கா9தி7கிறா3" எ. ராணி மக மா

எ"சாி தா .

அேபா8 பதிJ74 ேவ7ைகயாக" ெசாJவதா3 நிைன 87 ெகா),
"உக

ேபரைன அSவள; Fலபமாக த ளி %க" ெச38 விட யா8 அ மா!

அவ ம!றவகைள த ளி7 கவி 8 விடாம இ9தாேல ெபாிய காாிய " எ.
விைளயா,டாக பதி ேபசினா

அலேமல மா . அைத7 ேக,ட

மக மா674 8M7ெகற8. அலேமல மா

ேபசியி9தாJ

அதி தீய நிமி த இப8 ேபா ராணி மக மா674

ேதாறிய8. சில விநாக

வி,டா

இயபான நைக"Fைவேயா)

அவ . ம!றவக

அபேய பிரைம பி த8 ேபா ேபசாமK98
ஏேதா ேக,பத!4 பதிIட அவளா ெசால

யவிைல. ைமய மடப7 கைர7காக இறக ேவய ப7க,) வ9த8

பட4 நிற8. அப நி. சிறி8 ேநரமான பின

Iட அவ674 ம!றவக

நிைனb,ய பிதா கைரைய அைட9திப8 கவன தி பதி9த8.

படகிK98 இறகி ைமய மடப தீவி கா ைவபத!ேக பதறிய8 ராணி

மக மா674. "4ழ9ைதைய7 கீேழேய ைவ 87 ெகா98 F!றி7 கா,)!
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ேபா8 .. ைமய மடப7 ேகார 87ெகலா
மக மா

ெகா) ேபாக ேவடா " எ.

அலேமல மாைள எ"சாி 8 ைவ தா .

என காரண தா ராணி அ. அSவள; அதிக எ"சாி7ைக எ) 87 ெகா கிறா
எபைத அறிய

யாம அலேமல மா6 , ம!றவக6

வழ7கமாக அ9த7 ெதப7 4ள தி!4 வ ேபாெதலா
ேகார தி உ"சி வைர ஏறி, ம8ைர நகைர<

ஒ ேசர7 காண

9த வா3ைப<

ைமய மடப7

ேகாயிகைள< ேகாரகைள<

வசதிைய<

ேகார தி கபாக ஏற7Iடா8 எகிறா
மமமாகேவ இ9த8.

ெபாB8 சா398 இ,)கிற வைர அவக

வியபைட9தாக .

இழ7காத ராணி இ

ைற ஏ

எப8 அவக674 ாியாத

ெதப7 4ள தி ைமய

மடப திேலேய இ98வி,) தி பியி9தாக . அ9த அழகிய நீராழி

மடப தி!4 வவத!4 , அ8 அைம9த தீவிK98 Fகமான மாைல7 கா!ைற

அ/பவிபத!4

எேபா8ேம அதிக ஆவ கா,)

நி மதிய!. ேபா3 அ4 ேநர ைத7 கழி தா
ெகா ள

யவிைல. எலா

ராணி ஏ இ

எபைத<

யாராJ

அரமைன74 தி பிய பின

ைற

விளகி7

Iட அ9த

நிைலேய நீ த8. தி[ெர. ராணியி மன தி என ேந98 வி,ட8 எப8
யா74ேம ாியாத திராக இ9த8. ெதப74ள திK98 தி பிய பி

இராேபாஜன தி!காக அவ
இராயச

பிற பிரதானிக6

ெசவத!4



அவசர அவசரமாக ராணி மக மாைள" ச9தி7க

வ9தன. காாிய ஏேதா மிகமிக அவசரமானதாக;
ேவ)ெம. ேதாறிய8 அவ674.
சில நா,க674

7கியமானதாக;

இ7க

 ஒாிர; ைவகைற ேவைளயி கட ெக,ட ெசாபன தி

விைளவாக ஏேத/
அவ

!றிJ எதிபாராத விதமாக

ெக)த திதாக வ9தி74ேமா எற தய7க 8டேனேய

அவகைள எதிெகாடா . இராயச ைத7 ேக,டா :

"விள74 ைவ7கிற ேநர 874 ேத வ9தி7கிறீக ! காாிய மிக மிக

அவசரமானதாக; ,
"உக

7கியமானதாக; இ7க ேவ)ெம. ேதா.கிற8."

அUமான ஒ சிறி8

தவறிைல மகாராணி!"
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"காாிய எனெவ. இ/

நீக

வா3வி,)" ெசாலவிைலேய?"

"ெசால தாேன வ9தி7கிேறா மகாராணீ! நா) பி74

மன சி7க ேதவராய ேமாச

ெச38 வி,டா."

ேபராைசயா ைமD

"என நட98 வி,ட8?"
வ9தவக
அத!4

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

பதி ெசாவத!4 ஓாி கணக

தயகினா! ேபால ப,ட8.

ராணி மக மாளி மன தி இ9த 4ழப

18. ேசபதியி
ம8ைர ெபநா,ைட" ேச9தைவ<

உ,ப,9தைவ<மான ேசல , ேகாய

அதிகமாகி வள9த8.

ச3தி%

அேபா8 ராணி மக மாளி ஆ,சி74
P ப4திகைள7 கவனி 87

ெகா9த சி!றரசகைள ெமல ெமல அட7கி த வசப) தி7 ெகா)
அப4திகளி %லமாக பைட எ) 8 திாிசிரர ைத

!.ைகயி,9தன

ைமDபைடக . எதிபாராத அபாயமாக இ8 ேந9தி9த8.

அேபா8 ைமD அரச சி77 ேதவராயனி பைட தைலவகளி மிக;
சாம தியசாKயான 4மர3யாவி தைலைமயி இ9த பைடெய)
நட9தி7கிற8.

வட7ேக ைமDாிK98 வழி ெந)கிJ

ள சி!றரசகளி ஒ 8ைழேபா)

பைடெய) நட9தத காரணமாக மிக; இரகசியமாகேவ எலா7 காாியக6
9தி9தன.

4மர3யா; , அவன8 பைடக6
ெகா)

திாிசிரர

வ98 ேகா,ைடைய வைள 87

!.ைகயி)கிறவைர அ9த பைடெய) தகவ பரம இரகசியமாக

ைவ7கப,9த8.
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இராயச

ம!றவக6

அ9த தகவைல தனிட

வ98 Iறியேபா8 ராணி

பைட நட தி வ98 4மர3யா;

அவ பைட=ரக6

மக மா674 ஓாி கணக

வினவினா :

"இப பலகாத Pர

அதி"சியாக தானி9த8. மக மா

திாிசிரர ைத பி7கிறவைர ந
இ9தாக ?"
"வழி ெந)கிJ
ஆ,க6

ஒ!றக6

வி,டாக . இளவரச

8யர தினாJ

ராஜ த9திாிக6 Pகி7 ெகாடா

உ ள சி!றரசகளி ஒ 8ைழேபா) 4மர3யா;

திSய ேதசயா திைர ெசJ
சினராணி

கவைலயாJ

அவகைள

ேதசா9திாிகைள ேபால
த மா6

அவ/ைடய

ேனறி வ98

அ) த) 87 காலமான

நா தள9தி9ேதா . திாிசிரர திK98

ம8ைர74 ேவ. வ98 வி,ேடா ."
"இப நட74

எ. நா எதிபா7கவிைல."

"சில சமயகளி எதிபா தப நடபதிைல. எதிபாராதப ஏதாவ8 நட98

வி)கிற8 மகாராணீ!"
"எதிபா7க

9த அபாயக674 ஆய தமாக இ7க ேவயேதா)

எதிபாராத அபாயக674

ஆய தமாக இ7க ேவய8 எ கடைம."

"உைமதா மகாராணீ! 'திாிசிரர

ேகா,ைடைய வைள 8 ெவ!றி ெகா ளாம

ைமD74 தி ப மா,ேட' எ. சி7க ேதவராயனிட

D6ைர Iறிய பிேப

4மர3யா பைடகேளா) றப,7கிறா எகிறாக . எபேயா இ8

ேந98வி,ட8. சமாளி தாக ேவ) ."

"ேபசி7 ெகா7கேவா தி,டமி,)7 ெகா7கேவா ேநரமிைல. உட
!.ைகைய எதி 8 ேபாாிட ேவ) " எறா

ம8ைரயிK98

தைலவக

ம!ற இடகளிK98

ேபா7ேகால

பைடக

Lடன. பைடக

ராணி மக மா .

ஆய தமாயின. பைட

திாிசிரர

ேநா7கி விைர9தன.
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நல ேவைளயாக ராணி மக மாளி நவிைனவய தா மைலேபால வ9த 8யர
பனிேபா நீகி!..

4மர3யா பைடக6ட திாிசிரர ைத பி7க வ9த சமய தி ைமDைர
மரா தியக

எதிபாராத விதமாக தா7கேவ, 4மர3யா;

பைடயின

அவ/ட வ9த ெப

உடேன ைமD74 தி ப ேவயி9த8. ைமD74 தி பாத

எ@சிய =ரகைள திாிசிரர

ேகா,ைடயிK9தவகேள அ 8 8ர தி

வி,டாக . இ9த தகவ ெதாிய" சில நா,க
இ9த ராணி மக மா

இ8 ெதாி9த8

ஆயின. அ8வைர கவைலேயா)

நி மதியைட9தா .

திாிசிரர தி!4 அ/பிய ெப பைடைய =ணா7காம எ9த
பைடெய)பி!காவ8 பயப) தியாக ேவ)

பைட தைலவ 4மர3யா; , அவன8 =ரக6

ஓ)வாக

இப தி[ெர. தி பி

எ. எதிபா7காததா ெப பைடைய பல திைசகளிK98

திர,யி9த ராணி மக மாளி தளபதிக
உ ேவக ைத அபேய

அ9த பைட =ரகளி

ட7கிவிடாம உடேன எத!காவ8

உபேயாகப) தியாக ேவ)
பைடக

எற நிைல ஏ!ப,ட8. ைமD

எப8 உணரப,டைத ெதாிவி தாக .

திாிசிரர திK98 தி பி7 ெகா9த ேபாேத இேக த 7க ராஜ

மாளிைகயி ஆேலாசைன நிக9த8.

"அவசரமாக நாJகா பா3"சK ஓட றப,ட 4திைரைய த) 8 நி. திய8
ேபா ஆகிவி,ட8 மகாராணீ! 4மர3யாவி

!.ைகைய தக7க

ேவ)ெம. திாிசிரர 874 திர, அ/பிய பைடக

4மர3யா ைமD74

ஓ,டெம) 8 வி,டதா ஏமா!ற ேதா) தி பி வகிறன! தி பி வகிற

பைடக674 ேவைல ெகா) தாக ேவ) " எறா இராயச .
ராணி மக மா

ேயாசி தா . இராயச

பிரதானிக6

ேபாகிறாேளா எ. கா தி9தன. ராணி மக மா
"மரா தியக

ராணி என ெசால

ேபச ஆர பி தா .

ைமDைர தா7க ெதாடகிய8 நலதாயி!.. ைமD74 ஆப 8

வ9தி7கவிைலயானா 4மர3யா பைடகேளா) தி"சி

!.ைகைய
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வி,)வி,) ஓயி7க மா,டா. 4மர3யா ஓயதா இேபா8 இ9த

பைடக674 ேவ. ஒ ெபானான வா37 கிைட7க ேபாகிற8."

"அ8 என வா3 எபைத மகாராணியா ெசாKயள ேவ) ."
"ெசாகிேற.

ேனாகளி கால திேலேய திவாI மன

ேவடாெவ.பாக நம74 திைற ெசJ தி வ9தா. இேபா8 அ8;

நி.

ேபாயி!.. இ4 இ. நில;கிற வKைமய!ற அரசிய Dநிைலைய தன74"

சாதகமானதாக7 கதி7ெகா) நம74" ெசJ தி7 ெகா9த திைற பண ைத
நி. திவி,டா. ெப ஆ வதா ம8ைர" சீைமைய எப ேவ)மானாJ

ஏமா!றலா எற நிைனைப ெபா. 87 ெகா வத!கிைல! திவாI ேம
பைடெய) தாவ8 திைற வாகியாக ேவ) ."

"அைமயான ேயாசைன. ரவிவம ேம பைடெய) 8" ெச. அவ/74
பாட

க,)வத %ல

ந ைம வKைம 4ைற9தவகளாக நிைன74

ம!றவக674 எ"சாி7ைக ெச3த8 ேபாK74 ! இ9த பைடெய)

ேயாசைன சமேயாசிதமான8."
"சமேயாசிதமான8 ம,)

பிபாவ8 ைமDைர ஆ6
பி74

இைல! இராஜத9திர

நிைற9த8. இைத பா த

சி7க ேதவராய/74 திாிசிரர

ேகா,ைடைய

ேபராைச ேதாறாம இ7க,) . ந ைம7 4ைற 8

மதிபி)கிறவக674 நா

யாெரப8 ாிய,) ."

- ராணி மக மாளி க,டைளபேய திாிசிரர திK98 தி பிய பைடக
ேநராக திவாIைர ேநா7கி திைச தி பின.
உடேன திாிசிரர

ேகா,ைட பா8கா ஏ!பா)க6

=ரகளி எணி7ைக அதிகமாயி!..

ம8ைர ெபநா, ஆ,சி வKைம< , ஆ6

அரசக674 , நா)க674
ெபைமக6
ெசாபன

ஒ ப7க

றி9த

பலப) தப,டன.

திறைம< அ7க ப7க 8

நறாக ாி< ப ெச3யப,ட8. எலா

இ9தாJ ஒ பினிரவி கட அ9த7 ெக,ட"

ளாக ராணியி மன தி!4

உ. தி7 ெகாேட இ9த8.
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ேசாதிடகைள<
பாிகார

ெபாியவகைள< Iபி,)7 கனைவ அதிகமாக விவாி7காம

ெச3ய ம,)

மக மா .

வழிகைள7 ேக,டறி9தா . பாிகாரகைள" ெச3தா

சில மாதகளி ெத!ேக ெசற பைட ெப9திைற ெபா6ட/ , ெவ!றி<ட/

தி பிய8. "மகாராணீ! இ

ைற ரவிவம/74 , அவ/ைடய அைம"ச

ைறயினரான எ,) =,) பி ைளமாக674

நம8 ெவ!றி மிக;

ஒ!.ைம இைல. அதனா

எளிதாகிவி,ட8. எ,) =,) பி ைளமாகளி விேராத

நீ7கிறவைர ந

திைறபண

பி ைளமாக6

அவ/

ஒBகாக7 கிைட74 . எ,) =,)

பி ைளமாகைள அழி 8 ரவிவம ைக ஓகினாேலா, எ,) =,)

ஒ!.ைம அைட98 வி,டாேலா ஒ ேவைள ம.ப

ந ைம ற7கணி74 8ணி; அவக674 வரலா !" எ. பைட தளபதி
திவாI நிைலைமைய விவாி தா.
மக மா

த கால தி ம8ைர ெபநா,)74 திைறபண

மறவகைள ப!றி நிைன த ேபா8 கிழவ ேச8பதி

ெசJ தாத

தK நிைனவி!4 வ9தா.

மறவ நா,ைட" Fயாதீனமாக ஆள ெதாடகியி9தா அவ.
ேச8பதி ேம பைடெய)பைதவிட
பா7கலா எ. ராணி மக மா
இராயச ைத< , பிரதானிைய<

தK ஓ எ"சாி7ைக ஓைல அ/பி

நிைன தா .

கல98 ேபசி ஓ எ"சாி7ைக7 கத

அ/பினா . ேச8பதியிடமி9த சில நா,களி ஒ Pத %ல வா3

வா ைதயாக பதி கிைட த8.

"மன ேச8பதி விைரவி Iடமாநக74 வவா. அேபா8 தகைள7 க)

ேபFவா."

தா எBதி அ/பிய ஓைலைய மதி 8 பதி ஓைலIட எBதிய/பாம

ேச8பதி த,7கழிப8 ாி9த8. ேச8பதி ம8ைர நா,ைடேயா, மக மாளி

ஆ,சிையேயா இல,சிய

ெச3ததாகேவ ெதாியவிைல.
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பைடெய)7கலா எறா, 'ேச8பதி விஷய தி சிறி8
எ. இராயச

பிரதானிக6

கா,ன.

அவசரபட7Iடா8!'

எ"சாி தன. பைழய உதாரணகைள எ) 87

ெசாKய/பியப சில நா,களி ேச8பதி ம8ைர74 வ9தா.

லவாயணைல<

த பாிவாரக

அகய!கண ைமைய<

தாிசன

ெச38 மகி9தா. பி

ைடDழ ஒ ேபரரச ம!ெறா ேபரரசிைய" ச9திப8ேபால

வ98 ராணி மக மாைள" ச9தி தா.

அேபா8 ராணி மக மாேளா) இராயச

ேச8பதி வழ7க

ேபா பழகினா எனி/

, பிரதானிக6

அதி ராஜ த9திர

இ9த8. பணிவ8 ேபா பணியாைம இ9த8.

ம8ைர நா,)74 தா எ9த வித திJ

உடனி9தன.

இ9த8. அB த

க,) ப,பதாகேவா, திைறபண

ெசJ த ேவய கடைம இபதாகேவா கா,7 ெகா ளாம உைரயானா
அவ.

"மீனா,சிைய< , ெசா7கைர< தாிசி 8 அதிக நாளாயி!. அ மா! தாிசி 8வி,)
ேபாகலா

எ. வ9ேத."

"இ9த வயதான கால தி இப பிரயாணக

உக674 ஒ 87 ெகா கிறதா?"

"உகைள ேபா யாராவ8 இப நிைனb, ேபசினாதா என74

வயதாகியிபேத ெதாிகிற8. எைன ெபா. தவைர எ வயேத என74

நிைனவிபதிைல."

"வய8 ஒ.தானா? உக674 பல விஷயக

நிைனவிபதிைல..."

மற98 வி)கிறன.

"என7கா? நா சிலவ!ைற மறபதிைல; சிலவ!ைற நிைனபேத இைல.
நிைனப8

மறப8

எைன மீறி என74

நட7கா8."
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கிழவ ேச8பதியி பதிK உ.தி<
எப

ய.

உர

உ ளடகிய ஆ திர

த மன தாகைல அ9த7 கிழ,)" சிக திட

யவிைலேய எ. தவி தா

அவ . ராணி மக மா

ஒK த.

ெதாிவி7க

திைறபண ைத

நிைனb, ஜாைடமாைடயாக ேபசிய எ9த ேப"F74ேம பிெகா)7காம
ேபசினா ேச8பதி. ாி98 ெகாேட அைத" சா8யமாக தவி தா.
"உக

மன தி பல 4ழபக

ேச8(நான

இப8 ெதாிகிற8. ஒ

ெச38 இராேம(வர தாிசன

ேச8நா, அரச எற

ைற றப,) வ98

பணினா எலா சாியாகிவி) !

ைறயி உகைள அைழபதி மகிகிேற" எ.

த/ைடய Fயாதீன ைத மைற கமாக வ!. திேய ேபசி7 ெகா9தா
ேச8பதி.
ஆயிர

இ9தாJ

வி9தினராக வ9தி74

ஒ

தியவாிட

கபாக7 க98 ேபFவ8 எ. ாியாம திணறினாக
இராயச

.

ஆனா ேச8பதி எத!4

எப7

மக மா6

திணறேவா திைக7கேவா ெச3யாம நிதானமாகேவ

ேபசினா, பழகினா. திைற ேக,4 நா,) மகாராணியிட
உ.தி<ட, அைத இனிைமயான உபசார

திைற தரம.74

Lசிய மா!. வா ைதகளா ெமல

ெமல" ெசாK7 ெகா9தா கிழவ ேச8பதி.
-----------

19. ந பிைக ேராக
ேராக
ராணி மக மாளா ேச8பதிைய எ8;

ெச3ய

யவிைல. அைச7க

ககலாக இ98 வி,டா அவ. ராணி மக மாளிட

க,டாததா தா தவ. ெச3கிேறா

அடகி7 கப

எற உணேவ ேச8பதியிட

இயபாக தா இ7க ேவய நிைலேய கப

யாத

இைல.

க,டாம இப8 தா

எப8 ேபா வாளா இ9தா அவ. அவைர நிப9தப) தேவா ராணி

மக மாளி ஆ,சி74 தா
க,)ப,7கிேறா

அறியாம திணறினா

கடைமப,பதாக உண தேவா

யவிைல.

எபேத ாியாத ஒவைர எப7 க,)ப) 8வ8 எ.
அவ . மக மாளி கணவ ெசா7கநாத நாய7காி

இ.தி7 கால திேலேய ஏற74ைறய அ9த மனநிைல74 வ9தி9தா அவ. ஆ,சி
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, ரககிQணனிட

மக மாளிட

வ9த ேபா8 கிழவ ேச8பதியிட

உண; உ.திப,9த8. ரககிQண/

அ9த

மைற9த பின எத!4 யா74

க,)படாத Fத9திர திைளபி இ9தா அவ.
ராணி மக மா

Iபி,) அ/பி7 க,டைள747 கீப98 வ9தவேபா

அலாம அரச 4) ப 8 வி9தின ேபால சில தினக
தகிவி,) அற

அேபா8 எ8;
மக மா

வ98 ம8ைரயி

றப,)" ெசறா கிழவ ேச8பதி. அவைர யாராJ

ெச3ய

யவிைல.

ம8ைர மாநகாி தகியி9த ஆ)களி திதாக எைத<

சாதி7க

யவிைல. மறவ சீைமைய தனி நாடா7கி7 ெகாடைத தவிர ேவ.வைக

அ 8 மீறகைள" ேச8பதி ெச3யவிைல எபேத திதியாக இ9த8.

திவாI மன ரவிவமIட ஆ)ேதா.

ம8ைரயிK98 பைடகைள

அ/பி7 ெகா ைளயிட ேபாவ8 ேபால மிர,னாதா திைறபண
க,)வெத. ைவ 87 ெகா9தா. அவ தானாக

வ98 க,டவிைல

எபேத ராணி மக மா674 எாி"ச_,ய8. ம8ைர பைடகைள7Iட அவ

மதிபத!4

க) மிர6வத!4

ரவிவமன8 ஆ,சி74 அைம"ச

ேவ. ஒ காரண

இபதாக ேதாறிய8.

ைற<ைடயவகளாகிய எ,) =,)

பி ைளமாகளி ஓயாத விேராத தா அவ ம8ைர பைடகைள எதி74
ஆ!றKறி இ9தா. உ நா,)7 கலக

ெதாைலக6ேம அவைன அவன8 எதிாிக

, அகிேலேய உடனி74

 வJவிழ7க" ெச3தி9தன.

இ9த" Dநிைல மக மா674" சாதகமாயி9த8. எ,)=,) பி ைளமாக

அைம"சக

எற

ைறயி தக674

ஒ!.ைமயிறி இ9தன. ரவிவமைன

எதி74 ேபா8 ம,) ஒவித" ெசய!ைகயான ஒ!.ைம நிலவிய8
அவகளிைடேய. அரச/
அைம"சக6

வJவிழ98 ேபாயி9தா. அவைன ஆ, பைட த

ஒ!.ைம 4ைல98 திாி9தன. இதனா 'பாபைட' என

அவகளா அைழ7கப,ட ம8ைரபைட எேபா8 பைட எ) 8 வ9தாJ

அத!47 ெகாடா,டமாயி9த8. திவாI ம7கைள7 ெகா ைளய7க;
Dைறயாட;

9த8.

பாபைட =ரக
திைறபண ைத<

ராணி மக மா6747 கிைட7க ேவய

வாகின. தக674 ேவயைத<

அபகாி 8 மகி9தன.
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நீட காலமாக இபேய நட98 வ9த8. திவாI74 பைட எ)
எறாேல =ரக

மகி"சியா 8 ளின.

இப ஆ,சி" DநிைலயினாJ

எைலற" சி7ககளாJ

ம8ைரநகாிJ , திாிசிரர திJமாக மாறி மாறி இ98 வ9தா .

ராணி மக மா

சில ஆ)க674பி இேத ேபால திவாI74 அ/பிய ம8ைர
பைடக

!றிJ எதிபா திராத ஒ சி7கK மா,7 ெகா ள ேந98 வி,ட8.

பா பைட =ரக

திவாI74 ேபாகிறாக

ெதாைல<மிலாம ெவ!றிேயா)

எறா எ9த விதமான

திைற பண ேதா)

எறி9த நிைலைம தி[ெர. மாறிய8. ம8ைர பைடக

தி கிறாக
க4ள

எ/

தைலநகர எைலைய அைடகிற வைர எ9த திவாI பைட =ர/
வரவிைல. ஒSெவா

எதி

ைற< ேப7காவ8 சிறி8 எதி இ74 . அ9த

திவாI அரசி எைலைய பைடக

அைட9த;டேனேய இ74 .

இ9த தடைவ ராஜதானியி பிரதான வாயி வைர எ8;
ேபாகேவ ச9ேதகமாயி9த8.
க4ள

எதி7க

ேகா,ைட வாயி கத;க

ம8ைர பைட தைலவ/

ேக வி

ைறயிலாம

Iட அகல திற98 ைவ7கப,9தன.

=ரக6

தயகின.

"தய7க எத!4? வக! வக! மகி"சிேயா) வரேவ!கிேறா . மல"சிேயா)

வரேவ!கிேறா ."

இப இ9த7 4ரைல7 ேக,) திைகட பா த ேபா8 ேகா,ைட7 கதவேக
மன ரவிவமேன னைகேயா) நி. ெகா9தா. வி9தாட வ9த

உறவினகைள வரேவ!ப8 ேபால ம8ைர பைட தைலவைன<
பைட=ரகைள<

இகர

நீ, அபாக;

ஆதரவாக;

வரேவ!றா

ரவிவம. பைட =ரக674 நட98 வ9த கைள தீர உபசாரக

பைட =ரக

நட9தன.

ேகா,ைட74 ேளேய தக ைவ 87 ெகா ள ப,டாக .

பைட தைலவைன இரவிவமேன உடனைழ 8" ெச. ராேஜாபசார
ெபாிதாக Tைக ேபா,)7 ெகா) ஆர பி தா:

ெச3தா.
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"இ

ைற நீக

ம8ைர ெபநா,)74" ேசர ேவய திைற ெபாைள

ெப!., ெசல வ9ததாக ம,)

ேமலாதி7க ைத<

எைன<

நிைன7காதீக ! ம8ைர ெபநா,

பி7காத சிலைர ஒழி 87 க,ட;

உக

உதவி

என74 ேதைவ. எ/ைடய ஜம எதிாிகளான எ,)=,) பி ைளமாகைள

ெதாைல தாக ேவ) . ம8ைர பைட தைலவராகிய நீக

இ4 எைன ேத வ98 திைறபண

ஆ) ேதா.

திைற பணேம உக

வி) பயாக" ெச3ய எனா

இைடY.க

வஷ9தவறாம

வாகி" ெசகிறீக . இப ேநராம

இபிட தி!4 ேத வ98

< . எைன தைலெய)7கேவ விடாம

ெச38 ெகா74 எ,) =,) பி ைளமாகைள அழிபத!4

ஒ 8ைழ தீகளானா நா அைத" ெச38 வி)ேவ."
"கப

க,)கிேற எ. வா ைதையேய காபா!றாத நீக , இ9த

வா ைதைய ம,) காபா!.=7

எப8 என உ.தி? உகைள எப

ந வ8?"
"ம8ைர நா,)747 கப

க,)வ8 ம,)மிைல! நா ெசாகிறப நீக

ஒ 8ைழ தா எ/ைடய அரசா,சி எைல74 உ,ப,ட ப4தியி சாிபாதி
ப4திையேய ம8ைர ெபநா,)74 வழ4ேவ."
"உக

வா74.திைய நா ந கிேற எேற ைவ 87 ெகா 6க .

அத!கான உக

ேயாசைன<

நிப9தைனைய எப நிைறேவ!.வ8? உக

இறி எ,) =,) பி ைளமாகைள நாக

ஒழி7க < ?"

உதவி<

எப

"கவைல ேவடா ! அ9த பாவிகைள எப ஒழி 87க,)வ8 எபத!காக

நீட ேயாசைன74 பி ஒ தி,டேம ேபா,) ைவ தி7கிேற."

திவாI மன - ரவிவமனி ேவ)ேகா674" ெசவி சா3பதா?
தவிபதா? எ. சி9தி 8 தயகினா ம8ைர பைட தைலவ. ெவ.
திைற ெபாைள7 ெகா) ேபா3" ேச தாேல மகிழ7Iய ராணி74
திவாI ரா^ய தி பாதிைய<

ஆ6 உாிைமைய7 ெகா) ேபா37

ெகா)7கிற நிைல வ9தா த ெபைம உய

எ. பைட தைலவ/74
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ஆவலாக;

இ9த8.

ய!சி ேதா!. வ பிேல சி7கி7 ெகாடா ராணியிட

த ெபய ெக,) வி)ேம எ. தய7கமாக;

இ9த8. த/ைடய

பகாளிகைள அழிபத!4 எதிாியி உதவிைய ேவ)

ரவிவமனி இ9த மன

பாைமைய விய9தா ம8ைர பைட தைலவ. அவனா உடனயாக ஒ
;74 வர இயலவிைல. சி9தி 8 தயகினா.

சி9தைனயி

வி ஆைசதா ெவ!றி ெப!ற8. திைற ெபாேளா),

திவாI ராஜீய தி பாதிைய ஆ6

உாிைமைய< ெப!.7 ெகா) ேபா3

மகாராணிைய மகி"சிகரமான திைகபி ஆ த ேவ)

எ.

; ெச3தா

பைட தைலவ. ரவிவம த தி,ட ைத விள7கமாக7 Iறலானா.
"ேகா,ைடைய உக

ெபா.பி ஒபைட 8 வி,) ேபாகிறா! ேபால நா

ஒ8கி ேபா37 ெகா) எ,) =,) பி ைளமாகைள த9திரமாக உ ேள
வர" ெச3கிேற. அவகைள உ ேள வரவைழபத!4 ஒ கவ"சியாக

ஆ,சிைய< , ேகா,ைடைய<

அவக

பா8காபி வி,) வி)வ8 ேபால

பாவைன காபி 8 ஏமா!ற ேபாகிேற. அவக

மைற9தி7கிற நீக6

உக

ெகா. தீ 8விடலா ...."
"அெதலா
"பதவி<

சாி! அவக

ரா^ய

பைடக6 அவகைள தி[ெர. தா7கி7

உகைள ந பி7 ேகா,ைட74

ேகா,ைட ெபா.

ெகா) உ ேள வர தயகமா,டாக !"
"நாக

அைத ந பி உ ேள வ9த8

திைறபண ைத ெப!.

வவாகளா?"

கிைட7கிறெதறா விB9த 87

 87 ெகா) பைடக6ட

இரேவாரவாக ம8ைர74 தி பி வி,டதாக எ,) =,) பி ைளமாகளிட
தK அவக

ந  பயாக ஒ ெபா3ைய நீக

இலாவி,டா எகைள நிைன 8 பய98 அவக
தயகிவிட7 I) . ஜா7கிரைத!"
"அெதலா

ெசால ேவ) .
ேகா,ைட74

வர

நா பா 87 ெகா கிேற. எ,) =,) பி ைளமாகைள7

Iேடா) ேகா,ைட74

அ/ப ேவய8 எ ெபா.! அவக

ம.ப

ேகா,ைட74 ேளயி98 ெவளிேய உயிேரா) வராம Iேடா) அழி 8விட
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ேவய8 உக

ச மதி தா.

ெபா." எறா ரவிவம. ம8ைர பைட தைலவ

தி,டமி,டப எலா

நட9தன. இளி எ,) =,) பி ைளமாக

அரமைனைய7 ைகப!றி ஆ6

ஆைச<ட ேகா,ைட74

க4ள

Uைழ9த ேபா8

மைற9தி9த ம8ைர பைட தி[ெர. பா398 அவகைள தா7கிய8.
எதிபாராத அ9த தா74தKனா அவக

தா74வத!4 அவகளிட

பைட=ரக

பதறி நிைல4ைல9தன. எதி 8

ஆ,க,ேடா ஆ<த பலேமா இைல. ம8ைர

எ,) =,) பி ைளமாகளி ஆ,களி பலைர7

ெகா.வி,டாக . எ@சிய மிக" சில தபி ஓவி,டாக . ம9திர

அட7கிய8 ேபால எ,) =,) பி ைளமாகளி ெகா,ட
ஒ)கி வி,ட8. பிைழ தவக

தைலவ/

எதிபா 87 கா 87 ெகா9தன.

நட98வி,ட8. ேகா,ைட74

இரேவாரவாக

தபி ஓவி,டாக . ம8ைர பைட =ரக6

ெவ!றி ஆரவார 8ட/ , மகி"சி<ட/

ஆனா ெபாB8 விவத!4

ேபா,)

ேகா,ைட74

ரவிவமைன

எதிபா த8 நட7க விைல. எதிபாரா 8
ம8ைரபைட =ரகைள ைவ 8வி,)

ெவளிேயறியி9த ரவிவம ெவளிேய ேபா3 த ஆ,கைள அதிக அளவி
திர,யி9தா. ேவ. விதமான ஆைச அவ/74 உடாயி!.. தனிட
ெகாட ஒப9தப ம8ைர பைட தைலவ/

பைடக6

எ,) =,)

ெச38

பி ைளமாகைள அழி 8 8ர திய பி ரவிவம ம8ைர பைடைய<

ெதாைல 8வி,) ஏமா!ற எணினா. ம8ைர பைட தைலவ/747

ெகா) 8 ள வா74.திைய7 கா!றிேல பற7க வி,டா. ஆய த நிைலயி

இலாதி9த ம8ைர பைடகைள பினிரவி த ஆ,கேளா) தி[ெர.
ேகா,ைட74
இைத

!றிJ

498 தா7க ெதாடகினா ரவிவம.

எதிபாராத ம8ைர நா,) பைட=ரக6

திணறி ேபானாக . தீ,ய மர திேலேய பத

அவக

பா த கைதயாக

தைலவ/

98வி,ட8.

தன8 நிர9தர எதிாியாகிய எ,) =,) பி ைளமாகைள ெதாைல த;ட
அத!4 ேபதவி ாி9தவகளாகிய பா பைடகைள<
8ணி9தி9தா ரவிவம.

ெதாைல 8 விட

உடேன ம8ைர பைடகைள அழி7காவி,டா ெகா) த வா7கிப அவக674

பாதி ரா^ய ைத தர ேநேமா? எ. பய9ேத ரவிவம இப" ெச3தி9தா.

'எ,) =,) பி ைளமாகைள அழி த ைகேயா) இனி உடேன ஆ<தேம9தி
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ேபா ாி<

அள; எதிாிக

ம8ைர பைடக

இைல' - எற ந பி7ைகேயா) உறக

இரவிவமனி தி[ தா74தைல" சமாளி7க

யாம

ற 8கி,) ஓட ேந9த8. ஓயவகைள< 8ர தி7 ெகாJமள;

கைணய!றி9தா ரவிவம. பலைர ஈ; இர7கமிறி7 ெகா.

ரவிவமனி இ9த ப"ைசயான ந பி7ைக 8ேராக
அதி"சி74 ளா7கிய8.

!ப,9த

அைனவைர<

வி,டா.

ைக7ெக,ய8 வா374 எ,டாம ற 8கி,) ஓய ம8ைர பைடயி சிலேர
ம8ைர வைர உயிேரா) தி பி தப

9த8.

தபியவக

ராணி மக மா

ம8ைர நகைர அைட9த8

இைல எப8 ெதாி9த8. ராணி விஜயரகேனா)

ேபாயி9தா . ெச3தியி அவசர

அவசிய

விைர9தன. ரவிவமனி ந பி7ைக 8ேராக
ெதாிவி7கப,ட8.

ரவிவமனி 8ேராக

அேபா8 ம8ைரயி

பாிவாரகேளா)

திாிசிரர

கதி திாிசிரர தி!4 Pதக

ராணி மக மாளிட

ப!றிய இ"ெச3தி அவைள அப,ட Kயா7கிய8.

ெச3திைய அவளறி9த ேபா8 ந ளிர;. ேநர ைத ெபா,ப) தாம உடேன

இராயச ைத<

பிரதானிகைள<

வரவைழ 8 ஆேலாசைன ெச3தா . ெதாட98

என நடவ7ைக எ) 8 ரவிவமைன ஒ)74வ8 எ. அவ6
தKய பிரதானிக6

ஒ நி"சயமான

;74 வ9தன.

இராயச

அதி=ர பரா7கிரமசாKயான தளவா3 நரசப3யாவி தைலைமயி ம!ெறா
மாெப

பைடைய திவாI74 அ/ப ஏ!பாடாயி!..

"பிற ெச3<

8ப ைத ெபா. 87 ெகா ளலா . 8ேராக ைத ெபா. 87

ெகா ள யா8 - Iடா8" எ. பைடகைள அ/  நரசப3யாவிட
ழ7கமி,டா

ராணி மக மா . பைடக

நரசப3யாவி தைலைமயி

=ர

திாிசிரர திK98 ெத!ேக யெலன பா398 றப,டன.

ந பி7ைக 8ேராக ைத எதி 8 இர; பக பாரா8 ராணி மக மா
ஆேலாசைனயா எதிபாராத அபவாத

நட திய

ஒ. ெமல ெமல ைக9த8. ராணி

அைத ெபா,ப) தேவா ெபாி8ப) தேவா வி பவிைல. ஆனா வா37

கிைட74 ேபா8 உலக
ைவ 8 வி)

எப ப,டவைர ேவ)மானாJ

எப8 ம,)

அபவாத தி சி7க

அதனா அேபா8 அவ674 நறாக ாி9த8.
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----------20. அபவாத
கணவைன இழ98 பல நா,க

ஆகிரமி%

வைர தேம படராமK9த ஓ அபவாத

இேபா8 படர ெதாடகிவி,டைத எணி ராணி மக மா
ஊ வாைய %ட

அவ

மிக;

யா8. %)வத!4" சாியான உைல %<

இேபா8 தா நறாக ாி98 ெகாடா .
அழகாக;

ஆஜா/பா4வாக;

அ"ைசயாவி தவ. இைல. அவ

இ9தா . பர9த மா

க Tரமாக;

திரட ேதா க6

அழகிய

ம8ைரயி ேபா3 தகியி9த நா,களி தவி7க
ேயாசைனக67காக அவ உடனி7க ேநாி)

தி பிய பி

ெச3த ந பி7ைக 8ேராக ைத

இ9த8 இராயச
கமடல

உைடய

யாத அரசிய

எ. கதி அவைர<

அவ .

ம8ைரயிK98 திாிசிரர

இைல எபைத

கணவைன இழ9த ந) தர வய8 ெபணாக

F9தர ஷனாக இ9தா அவ.

ெசறி9தா

வ9தினா .

மன

அைழ 8"

திவாI மன ரவிவம

றியபத!காக அவ

இரெடா

ந ளிர;களி இராயச ைத அரமைன74 வரவைழ7க ேநாி,ட8. அதி ஒ

ந ளிரவி பல7கிIட தி பி" ெசல

பி 87 ெகா)வி,ட காரண தா இராயச
விய!காைலயி ெசறா.
ரககிQண/ , சின

தவி7க

யாத இர;களி இராயச

ஆனா அேபாெதலா

இேபா8 ராணி மக மா

மமக6

பைடக6

த மா6

யாத அள; யJ

அைடமைழ<

அரமைனயிேலேய தகி

உயிேரா9த கால தி Iட இப" சில

அரமைனயி தக ேநாி,7கிற8.

இப ஓ அபவாத

வ 

கிள பியதிைல.

அரமைனயி தனியாயி9தா . மக/

இைல. அபவாத

உடாக வசதியாக ேபாயி!.. நரசப3யா;

ெத!ேக திவாIைர ேநா7கி றப,) ேபான ம.நா

ராணி மக மா

இைல.
காைல

அரமைன ந9தவன தி த ெசவிகளாேலேய அைத7

ேக,டா . ைவகைறயி எB98 நீரா ந9தவன தி தி 8ழா<

L7க6
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ெகா3ய" ெசற ராணி மக மா

தா அ4 வரேபாவ8 ெதாியாம தன7காக

L7ெகா3ய வ9தி9த பணிெபக

அ4 ஏேதா ேபசி7ெகா) நி!கேவ ெச

மைறவி நி. அைத7 ேக,க ெதாடகினா . ேப"F தைன ப!றியதாக

ேதாறேவ அவ

ஆவ ேமJ

அதிகமாயி!..

"இSவள; அவசரமாக L7ெகா3ய வ9தி7க ேவடாேம[! இராயச

தா அரமைனைய வி,) ேபாகிறா...."
Iறி

 8 வி,) சிாி தா

"இ9த இராயச

இேபா8

தெப.

அ7ெகாதர எத!4 இப வ98 வ98 ேபாகிறா? இேகேய

தகிவிட ேவய8 தாேன. அலேமல மா

அவளா எ9த இைடY

வரேபாவதிைல."

ராணி747 க,)ப,டவ .

மைற98 நி. ஒ,)7 ேக,)7 ெகா9த ராணி மக மா674 தீைய
மிதி த8 ேபாலாகிவி,ட8. தா இSவள; அதிகாைலயி எB98 நீரா

ந9தவன 874 வர7I)
தக

எ. ஒ சிறி8

ேபா7கி ேபசி7 ெகாபதாகப,ட8 அவ674. அவக

ெகாடைத7 ேக,) அவ
ெப பாலான மனிதக
வாகிறாக

மன

பதறிய8.

ேபசி7

எப8 ாி9த8. பல தி ப தி ப ேபசி வத9திைய
Iட ெம3ேபால பரவ

பரபாத காரண தா சாியான அ/மானக

கிற8.

அேபா8 த மனசா,சி74 8ேராக
பணிெபக
இராயச

Fத9திரமாக

சாியான அல8 தவறான அ/மானகளிேலேய

பரவதாேலேய சில தவறான அ/மானக

யா

எதிபாராதப அவக

கிற8.

பரவாமேல ேபா3விட

ெச3யாம தன74 தாேன அ9த

ேபசியைத ப!றி நிைன 8 பா தா

ராணி மக மா .

அ"ைசயாவி ஆஜா/பா4வான ெந8ய9த ெபானிற

திேமனிைய< , க Tர

மடல ைத< க) அவ

அறி; ஒளி<

ேதஜஸு நிைற9த தி க

த மன தி!4

அSவேபா8 மயகிய8).

மன தளவி ஈ)ப,ட8 உ). மன தளவி ஈ)ப)வ8 எப8 எ தைகய

க,)பா) ள ெபணாJ

பிரதாபக
இ9தாJ

தவி7க

யாத8 தா. ெவளி உலகி =ரதீர

மி49த ராஜத9திாி - சா8ாிய7காாி எெறலா ேப வாகி
வாக அவ

ஒ ெபதா. ெப மன தி!4 இயபான
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சலனக6

தனிைம<

சபலக6

அவளிட

ேசவ8 எப8 ப@F

இ7க தா ெச3தன. ெபM

ெந

ேசவைத ேபாற8. வத9தி எற

ெந ப!றி7 ெகா வ8 அேபா8 ெப பாJ
ேபசி7 ெகா9த பணி ெபக

தபேதா சாியிைல எ. அவ

ெசயK இற4வதனாேல அவக

அைத தாேன த ஆ திர தி %ல

ேந98வி)கிற8.

ேம ேகாப ப)வேதா, அவகைள

மன தி ப,ட8. அப ஆ திரப,)"

என ேபசி7 ெகா9தாகேளா
ெம3பிபதா3 ஆகிவி) !

ந9தவன தி ேக,ட8 மனைத பாதி தாJ அவ

ெபா.ைமயாக இ7க

யறா . மனித இயைப எணி வியபைத தவிர அவளா அேபா8

ேவெற8;

ெச3ய இயலவிைல.

மகாகவிகளாகிறாக .

உலகி மிக உனதமான க!பைன உண"சி< ளவக
மிக7 ெகா"ைசயான க!பைன உண"சி< ளவக
ப!றிேய வ கைள<

தகைள தவிர ம!றவகைள

வத9திகைள< க!பி 8 மகிகிறாக .

மிக உய9த க!பைன கவிைதயாகிற8. அைரேவ7கா,)7 க!பைன வத9தியாகிற8.

அறி;

காரண

அழ4

வத9தி. அறிவி அழ4

அைம

கலவாத தாேதாறி7 க!பைனதா

அட7க தி ெம4

கல9த வத9தி தா

க!பைனயாகிற8. பணி ெபகளி நிைலைம74 அவக

இப தா க!பைன ெச3ய

<

இ9த ேபா7கி

எ. ராணி மக மா674 ேதாறிய8.

அேபா8 அவக6ைடய பரபரைப<

பத!ற ைத<

அதிகப) 8

எெறணி ஓைசபடாம தி 8ழா3 ம,)ேம பறி 87 ெகா) ெமல
தி பிவி,டா

அவ .

"அரேகசா! இ8;

உ ேசாதைனயா? ெவளிேய எைலகளி ஏ!ப,74

அரசிய விேராதக6

ஆ7கிரமி எணக6

ைவகைற வழிபா,ைட

 8 வி,) இைறவ/74 அ"சி த தி 8ழாைய7

மன தி!4 ேளேய 4ழ பி தவி7க;

ககளி ஒ!றி7 ெகா 6
மன

சிறி8 கல7க !றாJ

எ)ப8 ேபா ஆைட<

ஓ அபவாத ைத த98வி,டாேய!" எ.

ேபா8 தன74 தாேன ெசாK7 ெகாடா
ேத!றி7 ெகாடா . Iாிய

கிழியாம,

ெபா. த வைரயி நட98ெகா ள

த) 8 ெதறி<

ேபாதாெத. இப

6

அவ .

ளிK98 ஆைடைய

4 தாம அ9த அபவாத ைத

யறா . சில சிறிய அபவாதகைள

ய!சிகளி %லமாகேவ அைவ ெபாிய அபவாதகளாக உ
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எ) 8வி) . சில அபவாதகைள அவ!றி ெவளிேய ெதாியாத அம ேவைர

அ. 8 ேம!கிைளக

நாமாக அழி7கேவ

வா அழிய" ெச3யேவ) . ேவ. சில அபவாதகைள

யலாம அ8 தாேன ஓயா அJ 8 ேபா3 இயபாக"

சா4 ப வி,)விட ேவ) . தாேன சாகிற அபவாதகைள உயிபி74

ய!சியிேலா, உடேன ெகா.விட ேவய அபவாதகைள ெதாடரவி)கிற
ய!சியிேலா இறகிவிட7Iடா8 எற ராணி மக மா

உண; அவைள எ"சாி த8.

எதிபாராம இேபா8 த ேம ஏ!ப,74

வழ7கமான ராஜத9திர

இ9த அபவாத ைத அவ

ெபாி8

ப) த வி பவிைல. 'இயபாக % 8ேபா3 தாேன அழிய,) ' எ.

வி,)விட வி பினா . அ"ைசயாவிட

வி தியாச

காபி7காம எேபா8

ேபால பழகினா . 4ழ9ைத விஜயரக ெபாியவனானா தன74 ஒ நல

8ைண<

பா8கா

கிைட 8வி) . இ தைகய = அபவாதகெளலா

வரா8 எ. ந பி7ைகேயா) இ9தா . அரசிய காாியகளி கவன

ெசJ தினா .
நா,க

ெசறன. ரவிவமனி ந பி7ைக 8ேராக தி!4 பதில ெகா)7க"

ெசற பைடகளி நிைலைய ப!றி தகவ அறிய ஆவலாயி9தா

மக மா .

மிக" சில நா,களி நல ெச3தி கிைட த8. ந பி7ைக 8ேராக ெச3த

இரவிவம/74 பாட
பைடக

க!பி7க தளபதி நரசப3யாவி தைலைமயி ெசற

ெவ!றிேம ெவ!றி ெப!. க!4ள ேகா,ைடையேய ேநா7கி

ெகாபதாக தகவ கிைட த8. இ.தியி க!4ள

ேனறி7

ேகா,ைடைய பி 8

திவாI மனைன ெவ. அவ அ8வைர ெசJ தாதி9த திைறபண
Bவைத< ெப!. ெவ!றி வாைக Dய கBட தி வதாக தளவா3

நரசப3யாவி Pத வ98 ெதாிவி த ேபா8 ராணி மக மா674
நி மதியாயி9த8. அவ
விய9தா .

மகி"சியி ஆ9தா . நரசப3யாவி திறைமைய

ஆனா அவள8 மகி"சி இர)

Bநா,க

பைட தைலவக6 தளபதி நரசப3யா;

Iட நீ7கவிைல. பைடக6

ஊாி இலாத நிைலைய அறி98

த@ைசைய ஆ)வ9த ஷாஜி ம8ைர ெபநா,)74" ெசா9தமான

நகரகைள< , சில ஊகைள< தன8 சி.பைடகைள ஏவி7 ைகப!றிவி,டா.
எதிபாராதப தி[ெர. அ9த ஆ7கிரமி நட98வி,ட8.
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கவன7 4ைறவாக அய9தி9த சமய
மக மா674 ஆ திர%,ய8.

பா 8 அவ ெச3த ஆ7கிரமி

ெபலா

இபப,ட அைட =,டா

ஆ7கிரமிகைள" சமாளி7க பா8ஷாவி பைட<தவிைய< , பைட

தைலவகளி உதவிைய<

வழ7க ைத< அவ

நா)வ8 அவ

வழ7கமாயி9த8. இேபா8 அ9த

ைகவி,9தா . ப7க 8 =,) பைகைமகைள ஒழி7க

ெதாைலPர 8 அ9நியகளி பைட<தவிைய நா)வ8 ஏளனமாக
பா7கப,ட8. ெசா9த தி எ8;

அபிபிராய

ெச3ய திராணிய!ற ைகயாலாகாதவ

தைனப!றி ம!றவகளிட

எற

ஏ!ப,)விட அ8 காரணமாகி வி)ேமா

எ. அவேள அைத ம.பாிசீலைன ெச3தி9தா . த@ைச நா,ைட ஆட

ெசகமலதாசைன ெவ. அ 8 8ர திய பி மரா திய மனனான ஏேகாஜி
சிறி8 கால தி எதிபாராத விதமாக இற98ேபா3 வி,டா. ஏேகாஜியி

தவனாக ஷாஜி ப,ட 874 வ9தி9தா. இ9த ஷாஜி ப,ட 874 வ9த திதி

மக மா6ைடய நா, சில ப4திகைள ஆ7கிரமி த ேபா8 பா8ஷாவி பைட
தைலவ FTகானி உதவியா தா அ9த ஆ7கிரமிைப
அவ . அேபா8 அப தா ெச3ய
இேபா8 அேத ஷாஜி ம.ப<

9தி9த8.

வால,னா. இ

றிய தி9தா

ைற பா8ஷாவி

ஆ,கைளேயா, பிற உதவிையேயா நாடாம, த பைடகைள< , தளபதி
நரசப3யாைவ<

ராணி மக மா .

ைவ ேத அவைன அட7க வி பினா

தளபதி நரசப3யா திவாIாி ெவற திைற பண ேதா) தி பி7
ெகா74

ெச3தி ெதாி9தி9த8.

த@ைச மன ஷாஜிைய7 ெகா@ச நா,க
நரசப3யாைவ வி,) விர,ட" ெச3யலா

அயரவி,) வி,) அற

எற

;74 வ9தி9தா

மக மா . தா தி[ெர. ஆ7கிரமி த ம8ைர நா,) ப4திக

உாிைமயாகி வி,டா! ேபாற அய"சியிJ

மிதபிJ

தி[ெர. மீ,க ேவ)ெம. மக மா

த மன தி!4

அவகாச

ராணி

தன7ேக

ஷாஜி ஆ9தி7க

ெகா) 8வி,) பின அவ!ைற அவேன எதிபாராத சமய தி

ெகா9தா . ஆனா அ9த

ைவ யாாிட

அவ

; ெச38

ெதாிவி7கவிைல.

ெத!ேக திவாI மனைன ெவ!றி ெகா) நரசப3யா ேகாலாகலமாக
திாிசிரர தி!4 தி பி வ9தா. ராணி< , இராயச

, அைம"ச பிரதானிக6 ,

வரேவ!றன. நரசப3யா தி பி வ98, ராணி மக

மா

திாிசிரர

நகரம7க6

நரசப3யாைவ<

பைட =ரகைள<

ஆரவாரமாக

அவாிட

மன ஷாஜியி அடாத ெசயைல7Iறி பைட நடவ7ைககைள

த@ைச
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ேம!ெகா வத!4

ேப ஷாஜி மக மாளி ெபா.ைமைய< அட7க ைத<

ைகயாலாகா தனமாக ாி98 ெகா) காவிாி7கைரைய7 கட98 தி"சி
நக74

498 இர; ேநரகளி ெகா ைளய7க ஆர பி தா.

கைரேயார 8 ஊக

ஷாஜி பைட=ரகளா அைல7கழி74 ஆளாயின. Tதி< ,

ந)7க

பரவின. பா8காப!ற நிைல உவாயி!..

எப<

இ9த7 ெகா ைளைய

தK த) தாக ேவ)ெம. ெகா ளிட தி

வட747 கைர ெந)க பா8கா ஏ!பா)கைள" ெச38 பாசைற அைம 8
பைடக6ட தகினா தளபதி நரசப3யா.

பாசைற அைம த பிற4 ஷாஜியி ெகா ைள, ெகாைலக

நாி தனமாக; , நயவ@சகமாக;

ெதாட9தன.

உ ேள ஊ)வி Uைழ98 ெகா ைளயபதி

ேத9த த@ைச7 4திைர பைட =ரக

திாிசிரர

வடப4தியி காவிாி7கைர

ஊகைள7 ெகா ைளய 8 ெதாைல ெகா)பைத ெதாட9தன.
ராணி மக மாளிட காவிாி7கைர ஊகளி ம7க

ைறயி,டன. ேத9த தளபதி

நரசப3யாவினாேலேய இ9த த@ைச7 ெகா ைள7காரகளி ெகா,ட ைத
ஒ)7க

யா8 ேபாகேவ ராணி கவைலயி %கினா . நரசப3யாைவ7

Iபி,) ம.ப ஆேலாசைன ெச3தா . அவ Iறினா;
"ந

ஊகைள7 ெகா ைளயி)

ஆைசயி தக

தைலநகரான த@ைசைய7Iட

பா8கா இலாம வி,)வி,) இேக வ98 ெதாைல ெகா)7கிறாக
ஷாஜியி ஆ,க . அவகைள த9திர தா தா
பைட=ரகளி சிலைர அவக

றிய7க ேவ) . ந

தைலநகராகிய த@ைச74 அ/பி அேக

பதிJ747 ெகா ைளயிட" ெச3தா தா வழி74 வவாக ."
"ெகா ளிட ைத7 கட98 பைட த@ைச74 ேபாக
"சில நா,களி ெகா ளிட தி நீ ஆழ
கைரைய7 கட98 த@ைச74

<மா தளபதி?"

4ைறகிற ஒ ேநர

Uைழ98 விடலா ."

பா 8 நா
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"எபேயா இ8 ஒ மானபிர"சிைன! ந ைம விட" சிறிய மன ஒவ
நம74 தைலவKயாயி7கிறா; இைத நா இபேய அ/மதி 87

ெகா7க

யா8."

"கவைலபடாதீக

மகாராணீ! அவக

ெகா ைளயி,டத!4 பதி வ,<

ந

காவிாி7 கைர ஊகளி

தJமாக திபி ெப!. தகிேற.

இ8 எ சபத " எறா =ர தளபதி நரசப3யா.

"ரவி வம/74  தி க,ய8 ேபா ஷாஜி74  தி க,யாக ேவய
கால

வ98 வி,ட8! ெவ!றிேயா) தி பி வக!" எ. நரசப3யாைவ வா தி

=ரவிைட ெகா) தா
------------

ராணி மக மா .

21. இ7லாமிய$ உதவி
த@ைச பைடகைள< , ஷாஜிைய<

ஒ)74வத!4 நரசப3யா றப,)"

ெசற தின த. நல நிமி த எ. நிைன7க த7க ேவெறா நிக"சி<
திாிசிரர

அரமைனயி நைடெப!ற8.

த@ைச74 றப,)" ெசற ராணி மக மாளிட
ஒவ பSயமாக வ98 ஏேதா ெசாJ

நிற ராணி என எ. வின;

4றிபறி98 ெசாலலானா.
"கிழி9த ஆைட<

அரமைன" ேசவக

4றிேபா) வணகி நிறா. தயகி

4றிேபா) அவைன ஏறி,) பா தா . அவ

அB7கைட9த ேதா!ற மாக ப7கிாி ேபா ேதா!றமளி74

இ(லாமிய ஒவ தகைள7 காண ேவ)ெம. வ9தி7கிறா."
"என7 காாியமாக7 காண ேவ)மா ?"
"காாிய எனெவ. அவ ெசாலவிைல. தாக

வி பினா ச9தி7கலா .

இலாவி,டா அவைர திபி அ/பி வி)கிேறா ."
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"திபி அ/ப ேவடா

உடேன வர" ெசா பா7கலா ! பாவ

அவ74

என சிரமேமா?"
மிக;

ஏைழயாக; எளியவராக;

ேபா அவசர தி ராணி மக மா

ெதப,ட அ9த ப7கிாிைய அேபாதி9த

ச9தி7க மா,டா

எ.தா அரமைன7

காவலக

நிைன தாக . ஆனா அத!4 ேநமாறாக அவ

காவலக

ராணியி

உடேன அவைர"

ச9தி7க இணகிய8 ஆ"சாிய ைத அளி த8. அ9த ப7கிாிைய அைழ 8 வ98
ேன நி. தினாக .

"உக674 நா என ெச3ய ேவ) ?"
"மகாராணீ! நீக

என74 என ெச3ய ேவ)

ெசாJகிேற. உக6747 கிைட7க இ74

எபைத பி

கீ திைய< ெவ!றிைய<

இேபா8 ெசாகிேற. ேக,)7 ெகா 6க . இ9த ேபாாி நீக

ெவ!றி ெபற ேபாகிறீக ."
"உக

உக

மக தான

ஆட தி!4 நறி! இேபா8 உக674 நா என ெச3யேவ) ?

கQட எனவானாJ

தயகாம எனிட

ெசாலலா ."

"எ காாிய 874 அSவள; அவசரமிைல மகாராணீ! உக674 இ9த ேபாாி

ெவ!றி கிைட த பின வ98 மகி"சிேயா) எ ேகாாி7ைகைய" ெசாேவ."

"ேபாாி நா ெவ!றி ெபற ேவ)ெம. வா 8கிறீக ! வா 8கிறவகைள

ெவ.ைகேயா) அ/வ8 இ9த அரமைன வழ7கமிைல."

"மனி7க ேவ) மகாராணீ! என74 ேவயைத எேபா8 வ98 ெப!."
ெசல ேவMேமா அேபா8 க,டாய

ேத வேவ."

எ. Iறி வணகிவி,) பதிைலேய எதிபாராம வி,ெட. தி பி"
ெச.வி,டா அ9த ப7கிாி.
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ராணி74 இ8 ெபாிய ஆ"சாியமாயி9த8. ேத வ98 மினைலேபா எதி

நி. வா திவி,) உடேன விைர98 ெச.வி,ட அ9த மனித ராணி74 ஒ
8ைமயாக ேதாறினா.

வியட உ ேள ெசறா

ராணி. இ9த இ(லாமிய வ9த8, ெசாKய8,

தி பிய8 எலாேம 8ைமயாக இ9தன.
தி,டமி,டப தளபதி நரசப3யா மிக;
ேநா7கி

ேனறினா.

இரகசியமாக பைடக6ட த@ைசைய

ெகா ளிட தி நீெப747 4ைறவாக இ9த சமய தி ஆழ 4ைறவாக இ9த
இட

பா 8 பைடக6ட ஆ!ைற7 கட98 அ7கைர ெசறி9தா அவ.

தளபதி நரசப3யாவி பைடக
பைட=ரக

த@ைச ெசவைத அறியாத த@ைச

திாிசிரர தி கைரேயார7 கிராமகளி ெகா ைளயபதி

ெதாட98 ஈ)ப,9தாக .

நரசப3யாவி தைலைமயி ெசறி74 மக மாளி பைட=ரக

த@ைச

ப4தியி Dைறயா)கிறன எ. த@ைச =ரக674 தகவ எ,யேபா8,
பதறி ேபானாக . பத!ற தி ஊைர7கா7க விைர<

எண ேதா)

ெகா ளிட தி மிக; ஆழமான இட திேல இறகி ஆ!ைற7 கட7க
ெதாடகினாக .

ெக)வா - ேக) நிைனபா எப8ேபா அவக

ஆ!ைற7 கட7கிற ேநர தி

ேவ. வ98வி,ட8. ெபாிய ெபாிய மரகைள எலா

ேவட அ 87 ெகா)

ேம!ேக எேகா ெபமைழ ெப3தி9த காரண தினா ெகா ளிட தி ெவ ள
வகிற அள; ெவ ள

=ரக

பயகரமாயி9த8. கா,டா!றி சி7கி7 ெகாட த@ைச

ெவ ள ேதா) அ 87 ெகா) ேபாக ப,)வி,டாக .

பைடக6 , 4திைரக6 , ஆயிதக6

ெகா ைளயி,ட ெபா க6

திாிசிரர 87 கைரேயார ப4திகளி

ஆ!ேறா) ேபா3வி,டன. மிக7 4ைற9த

எணி7ைக< ள த@ைச பைட =ரகேள உயி பிைழ 87 கைரேயறின.
அவக6

அேபாதி9த நிைலயி எவைர<

வKைமேயாைல.

எதி 8 ேபாாி)கிற
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கைரேயறிய த@ைச பைட=ரகைள தளபதி நரசப3யா நி%லமா7கி வி,டா.
எதிேப இலாம மக மாளி பைட=ரக

த@ைசைய<

F!.ற 8

ஊகைள< Dைறயாட ெதாடகினாக . ஏற74ைறய த@ைச நா) (த பி 8

ேபா3வி,ட8.

ேதாவியிJ , விர7தியிJ
விைள;க674 எலா

மிக;

காரண

ஆ திர

அைட9த த@ைச மன இ9த

த பிரதான அைம"ச பாேலாஜி பதேன

எறிணினா. அவன8 ேயாசைனகளா தா இSவள; ெக)தJ

ஏ!ப,டெத. ேதாறேவ ஷாஜியி இ9த மனநிைலைய ாி98 ெகா)
பாேலாஜிபதனி எதிாிக

ேவ. இத!4 Pப

ேபா,டன. பாேலாஜிைய

ெதாைல தாக ேவ)ெம. ஷாஜி74 ேயாசைன Iறினாக .

எப<

அைம"ச பாேலாஜி நிைலைமைய அறி9தா. த9திர தா தா அரச மன ைத

மா!ற ேவ)ெம. தீமானி தா. ேநேர அரச ஷாஜியிட

ேகாபபடாதீக . தய; ெச38 என74 ம,)

ெகா)க ! திாிசிரர 8 =ரக674 நம74
எலாவ!ைற< சமாதானமாக

ஷாஜி<

ஒ வார கால

ேபா3, "அரேச!

தவைண

ஏ!ப,ட பைகைய" சாி ெச38

 8 தகிேற" எ. மறானா.

அத!4 ஒவா. ச மதி தா.

த@ைசயி நிைலைம இSவா. இ7க திாிசிரர

நகர

ெவ!றி7 களிபி

திைள தி9த8. திவிதாI ரவிவமனி ெகா,ட ைத ஒ)7கிவி,) தி பிய

Fவ,ேடா) த@ைசைய<
பைடக

ெவ!றி ெகா9தா நரசப3யா.

த@ைச74 றப,டேபாேத இ9த ெவ!றிைய ப!றி ஆ*ட

இ(லாமியைர இேபா8 நிைன தா

காவலக

வ98 Iறினாக .

Iறிய

ராணி மக மா . அேபா8 வாயி!

"அரமைன வாயிK யாேரா தகைள7 காண ேத வ9தி7கிறா!

இேபா8 ள பரபரபி தகைள7 காண
Iறி<

அவ ேக,பதிைல! தாக

யாெத. எSவளேவா எ) 87

ஏ!கனேவ த@ைச ேபா

அவைர" ச9திபதாக வா747 ெகா) தி7கிறீகளா ."

9த8
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அ9த ப7கிாியாக தா இ7கேவ)ெம. நிைன தா
"அவ74 ஆ<

Gறா)" எ. மன 874

ராணி மக மா .

அவைர வா தினா .

"வ9திபவைர இேபாேத உ ேள அைழ 8 வா!" எ. காவல74 உ தர;

இ,டா . ேத வ9திபவ ேம ராணி74 இ9த அ7கைற காவல7ேக

எதிபாராத ஆ"சாிய ைத உடா7கிய7க ேவ) . காவலக

விைர9ேதா" ெச. அ9த இ(லாமியைர அைழ 8 வ9தன.
அரமைன74 ேள வ9த8

அவைர பிாிய ேதா)
"ஐயா! நீக

உடேன

ராணிைய வணகினா அவ. ராணி மக மா

மாியாைதேயா) வரேவ!றா .

Iறியப த@ைசயி எக674 ெபெவ!றி கிைட தி7கிற8.

தKேலேய நீக

தா நவா747 Iறினீக ! இேதா இ9த பாிF

ெபா கைள எ அபி அைடயாளமாக ஏ!.7 ெகா 6க ."
"நா ஏைழதா. ஆனா பாிFக

வா ைதக

பK 8 நீக

ேவடா

என74 ேதைவயிைல மகாராணீ! எ

ெவ!றி ெப!றதி நானைட9தி74 மகி"சிைய

ெதாிவி7கேவ வ9ேத."
"பாிFக

எ8;

எகிறீ! ேவ. ஏேத/

ெசாJக . உடேன ெச3கிேற."
"என74" ெசா9தமாக எ8;

ெபா8வாக ஓ உதவி நீக

ஆகிவி,ட எனிட
நிவகி74

நிவாக

ேவடா

உதவிைய நா ெச3ய

<மானா

மகாராணீ! ெத3வப7தி மி49த ம7க674

ெச3ய ேவ) . இ. நிராதரவாக;

ஏைழயாக;

ெப/ெகாடா நகாி 'த7கா' ஒைற7 கவனி 8

ெபா. இ7கிற8. அ7க நட74

ேபாகளா த7காவி

சாியாக நைடெபறவிைல. த7கா;7ெக. இ74 பர பைர"

ெசா 8களிK98

வமான

சாியாக7 கிைட7கவிைல."

"நா என ெச3யேவ)ேமா ெசாJக ! உடேன ெச3ய உ தரவி)கிேற."
"அ9த த7கா நிவாக
ஏைழயி மன

அதி வழிபா) சாியாக நைடெபற உதவினா இ9த

மகி"சி அைட<

மகாராணீ!"
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உடேன அதிகாாிகைள அைழ 8 திாிசிரர 874 அகிJ ள சில காவிாி7கைர
சி!aகைள அ9த த7கா;74 மானியமாக வழக உ தரவி,டா

ராணி

மக மா .

இ(லாமிய 8றவி மகி"சி<ட நறி ெதாிவி தா.
"ஆடவ உக674 பர9த மன ைத7 ெகா) தி7கிறா அ மா! நீக
4ைற<

வராம நீdழி வாழ ேவ) ."

ஒ

"X ரகநாத ேம என74 எSவள; ப7தி உேடா அSவள; நெலண
ப7தி<

எறா

எ ஆ,சியி வாB

எலா பிாி; ம7க

ேமJ உ) ஐயா!"

ராணி மக மா . ப7கிாி விைடெப!. வா திவி,)" ெசறா.

ராணி மக மா

அேபா8 மீ)

விைர98 அரமைனயி உ,ப4தி74" ெசல இ9தா .
வாயி! காவல ஒவ அவெளதிேர ேதாறி,

"காவிாி7கைரயி ேவளா ெதாழி ெச38 உB8) வாB
தகைள7 காண அவசரமாக வ9தி7கிறாக
வணகியப ெதாிவி தா.

உழவக

சில

மகாராணீ!" எ. பSயமாக

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

22. காவிாி வற9ட!
வற9ட!
அேபாதி9த பரபரபி காவிாி7கைர உழவகைள பா7க
ேபாK9த8. ேத வ9தி74

சில நா

யா8

அ9த உழவகைள திபி அ/பிவி,) ம.ப

கழி 8 வ98 தைன" ச9தி7க" ெசாலலாேம எ. தா

தK ராணி

மக மா674 ேதாறிய8. ஆனா அ) த கணேம அ9த அபிராய ைத அவ

மா!றி7 ெகாடா .
ேத வ9திபவக

ஏைழக

உழவக

எபதனா அவகைள

அைல7கழி7காமJ , இB த7காமJ உடேன பாப8தா

ைற எ.

எணி அவகைள அேபாேத தைன" ச9தி7க அ/மதி74மா. காவலகளிட
Iறி அ/பினா .
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சிறி8 ேநர தி உழவக
ககளி எலா

பய

I,டமாக அவைள" ச9தி7க வ9தாக . அவக

கவைல< அைணக, ேத7கினா! ேபாK9தன.

அவக674 ஏேதா தீராத பிர"சிைன இ7கேவ)
பா த அளவிேலேய அ/மானி7க
அவ

9த8.

எ. ராணி மக மாளா

அவகைள அேபா) ேக,டா ;

"உழவ ெபம7கேள! உக

கவைல என? எனா

கவைலைய7 கைளேவ. தயகாம ெசாJக ."

<மானா உக

"மகாராணீ! தி[ெர. காவிாியி நீ வ!றி வற) வி,ட8. ேமமைழ ெப3த8

சாியா4

எ. நிைன 87 கா தி9ேதா . அப<

நா, ெப ப4தி நிலக6
ந பி தா இ7கிேறா

சாியாகவிைல. ேசாழ

எகைள ஒ த விவசாயிக6

எப8 தாக

காவிாிைய

அறியாததிைல. ைமD மன

சி7கேதவராய/74 , தக674 உ ள பைகயினா தக674 தகள8 நா,)

ம7க674 ெதாைல7 ெகா)7க7 கதி ைமDரா காவிாிைய அைண எ) 87
ேத7கிவி,டாக

எ. ேக வி ப)கிேறா . காவிாி வறபதா

உழவகளாகிய எக

வா;

வற)வி,ட8."

சி7கேதவராய காவிாிைய அைண க, த) 8 நி. திவி,டா எ.
ேக விப,) ராணி மக மா

ெச3தி7க7 I)

ஆ"சாியபடவிைல. அவ அப தா

எபதி அவ674" சிறி8

ச9ேதகமிைல. திாிசிரர ைத

!.ைகயி,ட சி7கேதவராயாி பைடகைள< , தளபதி 4மர3யாைவ<

ைமD74 8ர திய பிேப இப பழிவா4
ஏ!ப,7கேவ)ெம. ேதாறிய8.

எண

அவ/74

தாக

இ9த பிர"சைன74 விைரவி தீ; காபத!காக உழவக674 ஆ.தJ
ம.ெமாழி<

Iறி அவகைள திபி அ/பிவி,) இராயச ைத< ,

பிரதானிகைள<
ஆேலாசி தா

பைட தைலவ நரசப3யாைவ<

அவ .

உடேன அ8 ப!றி7 கல98
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"இ9த7 காவிாி நீ பிர"சிைனயா நா

ம,)

பாதி7கபடவிைல. அைட

நாடாகிய த@ைச நா,)74 ந ைமவிட அதிக பாதி ஏ!ப) " எறா இராயச .
அவ இப7 Iறி

7க;

வாயி!காவல உ ேள வ98 த@ைசயி மன

ஷாஜியி பிரதிநிதியாக அைம"ச பாேலாஜி ச9தி7க வ9திபதாக ெதாிவி7க;
சாியாயி9த8. ஏ!கனேவ த@ைச அரச ஷாஜியி ேகாப 874 ஆளாகியி9த

பாேலாஜி த ஆ க
ெசவகைள<

%ல

த@ைச நா, ெப வணிககைள< ,

த உறவினகைள<

வ!. தி ெப

ெபா

திர,யேதா) அரசாக7 கbல திK98 ஒ ெப9ெதாைகைய<
எ) 87ெகா) திாிசிரர 874 வ9தி9தா. திர,ய ெபாைள

திைறபணமாக அளி 8, ராணிமக மாேளா) சமாதான ெச38ெகா), அ9த
சமாதான ைத" ெச38 வ9தவ எற ெபைமயி த அரசனான ஷாஜியி
ேகாப ைத தணி7க
இ9த8.

யலேவ)

எப8 பாேலாஜியி தி,டமாக அேபா8

தி[ெர. திாிசிரர , த@ைச இப4தி ஆ,சி74

நிப9த ைத உடா74

ெபா,) ைமD மன ஏ!ப) திவி,ட காவிாிநீ த) பிர"சைன
பாேலாஜி74 இப ஓ இராஜத9திர லாப ைத உடா7கி த9த8.

ைமD மன சி7கேதவராய எகிற ெபா8 எதிாிைய ெதாைல74
கா9திர ைத

சமாதானப) த
அைத ெவ.

ைவ 8 ராணி மக மாைள< , த@ைச மன ஷாஜிைய<
<

எற 8 ஞாேனாதய

சமாதானமாக ம,)

திாிசிரர , த@ைச இரைட<

பாேலாஜி74 உடாயி!..

நி. திவிடாம சிேநகிதமாக மா!றி

ந, நா)களா7கிவிட தி,டமி,டா அவ.

கா!. அவ/74" சாதகமாக அவன8 ப7க

=சிய8.

அவ திாிசிரர 874 வ9த ேபா8 ைகயி ெபாிய அள; திைறெபாேளா)
காவிாி நீைர ப!றிய பிர"சைனேயா)

வ98 ேச9தி9தா.

ஒ வJவான ெபா8 எதிாி ஏ!ப,ட பி உதிாியாக தக674
இ9த பல அ9த ெபா8 எதிாிைய7 கதி தக

விேராதிகளாக

சிறிய விேராதகைள

தவி 8 வி,) நபகளாகி வி)வ8 , ஒ வJவான ெபா8 நபைன அைட<
ய!சியி தக674

நபகளாக இ9த பல அ9த ெபா8 நபனி

சிேநகித ைத ெப. ேபா,யி தக

ந,ைப இழ98 விேராதிகளாகிவிட
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ேநவ8

இராஜ த9திர தி தவி7க

யாதைவ எபைத பாேலாஜி

அறி9தி9தா. ைமD" சி7கேதவராய காவிாிைய ம,)

பாேலாஜி இ9த இராஜத9திர லாப ைத அைட9ேத இ7க

த) திராவி,டா

யா8. ச9தப ைத

தன74 ஏ!ப) தி த9த ெத3வ 874 இதயLவமாக நறி ெதாிவி 87 ெகாேட
திாிசிரர 874 வ98 கா தி9தா அவ. இ9த ராஜத9திர லாப ைத ைவ 8

ஷாஜியிட

த பதவிைய7 காபா!றி7 ெகா ளலா

ராணி மக மா6

அவ6ைடய இராயச

எ. எணினா அவ.

, பிரதானிக6 , தளபதி< , த@ைச

மனனி அைம"சனான பாேலாஜிைய" ச9தி7க இணகினாக . பாேலாஜி
அவகைள" ச9தி 8 மிக;

பSயமாக நட98 ெகாடா. சிரமப,)

திர,யி9த ெப ெபாைள ராணி மக மாளிட
ெசJ தினா.

"மகாராணீ! நட98வி,ட சில தவ.க67காக; ,

காணி7ைகயாக"

ைறேக)க67காக;

த@ைச

நா, சாபி எ வ த ைத ெதாிவி 87 ெகா கிேற. நம74

ஒ!.ைம< , பர(பர உதவி<

ேவ) . நா

ஒ!.ைமயாயிலாதி9த

காரண தினாதா காவிாிைய அைணயி,) த) 87ெகா 6 8ணி; ைமD
அரச சி7கேதவராய/74 வ9த8. ந

இ நா)க67கிைடேய ஏ!ப)

நம8 ெபா8 எதிாிைய தயக" ெச3< .

9தா காவிாி நீ பிர"சிைனைய

தீபத!காகேவ நா ஒ. ேச 8 ைமD ேம பைடெய)7க
"நீக

ெசாவெதலா

ஒ!றைமேய

சாிதா அைம"சேர! ஆனா

<

மகாராணீ!"

தK

ஒ!.ைமயிைம74 வி தி,ட8 யா எ. சி9தி 8 பாக . திாிசிரர ைத"

ேச9த காவிாி7கைர7 கிராமகைள7 ெகா ளியி) ேபா8 உக

அரச74 இ9த

ஒ!.ைம ேயாசைன ஏ ேதாறவிைல? சில74 மன ெதளிவினா  தி

வகிற8. இ/

சில74 ப,டாதா  தி வகிற8."

"உைமதா மகாராணீ! தவ. யா ேமK9தாJ

இனி அ9த தவ.க

ேவடாெம. நிைன7கிேற. இேதா இ4 ந மிைடேய இ74

நரசப3யாவி தைலைமயி உடேன ைமD மன/74 பாட
பைடக

ேநர

=ர தளபதி

க!பி7க நம8

இைண98 றபட,) . நம8 ஒ!.ைம அவ/74 ாிய,) ."
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"ந மிK98 ெவ4 ெதாைலவிK74

அ9நிய/74 ாிவத!4



தK

நம8 ஒ!.ைம நம7ேக சாியாக ாியேவ) . ந,74 அ8 அவசிய . நம7ேக

ாியாத ஒ!.ைமகைள நா
இராயச

பிற74 ாிய ைவ7க யா8."

இப7 Iறிய8 தைன<

ேபாK9தாJ , காாிய

த நா,ைட<

4 தி7 கா,)வ8

ெக,) ேபாக7Iடாெதற க தி அைத எதி 8

ேபசாம ெபா. 87 ெகாடா பாேலாஜி.

Iறினா; "ஒ!.ைமைய

அேத ெதானியி ம.ெமாழி<

அகீகாி 87 ெகாடத!4 அைடயாளமாக இ.

தK நாேம ாி98

த ந மி நா)க6

ஒவ

எைலயி இெனாவ அ 8மீ.வதிைல, ஒவ7ெகாவ உதவியாக

இ7க ேவ)

எபைத இவேம ஏ!ேபா ."

"இ9த வா ைதகைள ந பி7 காவிாி நீ பிர"சிைனயி நா

நம8 ெபா8

எதிாிைய" ச9தி7கிேறா . த@ைச பைடகைள உடேன திர, திாிசிரர 874

அ/பி ைவ<க " எறா
வ9த8

ராணி மக மா . திாிசிரர 874 அ9த பைடக

அ4 ள பைடகைள<

ைமD74 றபட" ெச3யலா

ேச 87 ெகா) தளபதி நரசப3யாைவ
எப8 ராணியி எணமாயி9த8.

பாேலாஜி74 இைத7ேக,) உ"சி4ளி98 ேபாயி!.. ேநேர த@ைச74

றப,)" ெச. தனாதா ராணி மக மா6ட இ9த" சமாதான ஏ!பா)
சா தியமாயி!. எபைத மன ஷாஜியிட
நலபிமான ைத மீ)

விள7கி7 Iறி அவன8

ெபறலா எ. எணினா அவ.

நரசப3யா த@ைசைய வைள 87 ெகா ைளய த பி, த எதிாிகளி

P)தலா மன ஷாஜி தைன த7க வி பி" சீ!ற
மா!ற இ8ேவ த7க தண

அைட9தைத

எபைத உண9தி9தா பாேலாஜி. ஷாஜியி நிைல

அவ/74 ந4 ாி9தி9த8.

த@ைச ெச. மன ஷாஜிைய" ச9தி 8, மக மா6ட சமாதான

ஏ!ப,டைத ெதாிவி 87 காவிாி நீ த)7கப,டைத எதி 8 ைமD மன
சி7க ேதவராயைன7 க 8 திாிசிரர

ேபாாிட ஏ!பாடாகியிபைத<

பைடக6 , த@ைச பைடக6

ேச98

விள7கி" ெசானா பாேலாஜி. சி7க ேதவராய
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காவிாி நீைர த) ததா அதிக

பாதி7கப,9தவ த@ைச மன

ஷாஜிதா. ஆகேவ ஷாஜி இ9த ஏ!பா,ைட7 ேக,ட8
அளேவ இைல.

இ9த சமாதான ஏ!பா,ைட7 ேக,ட8

அைட9த மகி"சி74

பாேலாஜியி ேம ேவ.

காரணக67காக ஏ!ெகனேவ அவ/74 ஏ!ப,9த சீ!றெமலா

ப@சா3

பற98வி,ட8. பாேலாஜியி ராஜத9திர ைத ெம"சி க9தா அவ.

"நா ம,) தனிேய ைமDாி ேம பைடெய) 8 அவைன வழி747 ெகா)
வவெதப8 நடவாத காாிய . அSவள; வKைம<

பைட பல

எனிட

இைல. இ9த இ7க,டான சமய தி த@ைச நா,ைட7 காபா!ற ராணி

மக மாேளா) சமாதான உடபா) ெச3த உ சா8ாிய ைத எSவள;
பாரா,னாJ

த4 அபா!

 உைன ப!றி நா தவறாக

நிைன தி9தத!காக இேபா8 நீ எைன மனி 8 விடேவ) " எ.
மன கி பாேலாஜிைய ேவனா ஷாஜி.
உட த@ைச பைடக

திாிசிரர 874 விைர9தன. அ4 ஏ!கனேவ

ைமD74 றபட ஆய தமாக இ9த ஒ ெப
கா தி9தா.

பைட<ட தளபதி நரசப3யா

ேசாழ நா, உழவ வா;74 உயிேரா,டமாயி9த காவிாி நீெப74
வறடதா விைள9த சீ!ற

அ9த பைட=ரகளி ெவப

%"F7கா!றி ேமJ Dேட!றியி9த8. எப<

கல9த

ைமDாி ேம

பைடெய) 87 காவிாி நீைர த)74 அைணைய உைட ேத ஆகேவ)
ேவக ேதா) பைடக

எற

இ9தன. த@ைச நா,)74 , ம8ைர ெப நா,)74

ஒ!.ைம ஊ!." Fரபத!47 காவிாி வற) ேபாக ேவயி9த8.
காவிாி வற7காவி,டா அ9த ஒ!.ைமேய ஏ!ப,ரா8. அ9த

அசா தியமா ஒ!.ைமைய7 காவிாியி வற,சிதா அவகளிைடேய
ஏ!ப) தியி9தெத. ெசால ேவ) .
த@ைச பைடக6 , திாிசிரர

பைடக6

ைமDைர ேநா7கி பாய 8ணி98

நிறன. பைடகளி தளபதி நரசப3யா ைமDைர ெவJ
நிமி98 நிறா.

மன உ.திேயா)

157

ஆனா

!றிJ யா

எதிபாராத அதிசயமாக அ9த" சமய தி நட9த ஒ

நிக"சி அபைடெய)7ேக அேபா8 அவசிய
ெச38வி,ட8.

இலாம ேபா4 ப"

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

23. ேசபதியி

?லபல

ேம!ேக மைலப4திகளி இைடயறா8 அைடமைழ ெப3ததா நீெப74

அதிகமாகி சி7க ேதவராய காவிாியி 4.7ேக எ) தி9த அைண தாேன நK98
நக98 ேபா3வி,ட8. அேபாதி9த பயகரமான ெவ ள ெப7கி சி7க
ேதவராய ம.ப காவிாிைய வழிமறி 8 நி. தலா எ. நிைன7க7Iட
யவிைல. காவிாி மீ)

திாிசிரர

த இQடப ஓனா .

த@ைச ப4திகளி காவிாியி ெவ ள

வற,சி தவி9த8. உழவகளி 8யர
எ)ப8 எற தி,ட

இகைர< நிமிர ஓய8.

ஒழி9த8. இதனா ைமDாி ேம பைட

ைகவிடப,ட8. ஆனாJ

காவிாி நீ பிர"சிைன

காரணமாக திாிசிரர 874 , த@ைச74 ஏ!ப,ட ஒ!.ைம ம,)

ெதாட98

நீ த8. அ9த ந, ேவெறா பைடெய)74 பயப,ட8. ேவெறா

பைடெய)74 அவசிய
இேக ராணி மக மா

கவன

ஏ!ப,ட8.

திாிசிரர திK98 ெகா) த@ைசயிJ , ைமDாிJ

ெசJ தி வ9த சமய தி கிழவ ேச8பதி ெப பைடேயா)

பைடெய) 8" ெச. ம8ைரைய<
ெகா9தா. இப நட74

F!.ற நகரகைள<

எ. ராணி மக மா

ைகப!றி7

!றிJ

எதி

பா தி7கவிைல. ேச8பதி த9திரமாக ம8ைரைய7 ைகப!றியி9தா.

ஏ!ெகனேவ ம8ைர ெபநா,)74 பணி98 திைற ெசJ த ம. தேதா) ேமேல
எ8;

ெச3யாம இ98 வி)வா எ.தா ேச8பதிைய ப!றி ராணி

மக மா

எ. அவ

நிைன தி9தா . திதாக விேராதக

எைத<

வள7கமா,டா

எணியி9தத!4 மாறாக அவ ம8ைர நகைர< ,

F!.றகைள<

Iயதாக இ9த8.

மறவ பைடேயா) வ98 ஆ7கிரமி த8 அதி"சியளி7க7
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காவிாி நீபிர"சிைனைய ஒ, ந, ஏ!ப)வத!4

ன ேச8பதிேய ஒ ைற

மக மா674 எதிரணியி த@ைச மன ஷாஜிேயா) இைண98

மக மா674 ெதாைல ெகா) தி7கிறா. இேபா8 அேத ேச8பதிைய

எதி 8 ஷாஜிைய த அணியி திர,ட ேவய க,டாய

நிப9த

மக மா674 ஏ!ப,டன.
இத!4

னா ஒ ைற ேச8பதி ம8ைர நகைர7 ைகப!றி ஆள

யற ேபா8

ஷாஜியி 8ைணயிறிேய தளவா3 நரசப3யா ம8ைர74 பைட எ) 8"

ெச. தனிேய ெவறி7கிறா. இேபா8 த@ைச பைடக6 உதவி747

கிைட7கிற காரண தா தளவா3 நரசப3யா ேச8பதிைய ஓட ஓட விர,விடலா
எேற எணினா.

 த மக ரககிQண ேச8பதிைய அட7கி ெவ!றி ெகா ள

யாம

தி பியதிK98 ெதாட98 அவ அடக ம. 8 வ9தி7கிறா எபைத
நிைன; I9த ராணி மக மா

ம8ைரைய7 ைகப!றிய நிக"சிைய அவர8

அடகாைமயி அதிக எைலயாக7 கதினா . திமி நிைற9த காாியமாக

எணினா .

ேபர விஜயரக வள98 ெபாியவனாகி ெபா.ைப ஏ!4
நா, எைலக

நா வைர

பறிேபாகாம க,7 கா7க ேவய அவசிய

அவ674

இ9த8. விஜயரக அவ/ைடய த9ைத ரககிQணைன ேபா இள

பவ திேலேய அரசிய ெபா.கைள ஏ!க7Iய ப74வ
சின@சி. வயதி அவைன ந பி

D,)வ8 அவைன<

அபாய தி ெகா) ேபா3 வி,)விட7I)
இ9தா.

அதனா அரசிய காாியகளி விஜயரகைன அவ
F!. றகைள<

தளவா3 நரசப3யாவிட

தா அவ

தகவ ெதாி9த8

இராயச

நா,ைட<

எப8 ராணி மக மா67ேக

ெதளிவாக ாி9தி9த8. விைளயா,) பி ைளயாக;

ேச8பதி ம8ைர நகைர<

ளவனாக இைல.

விடைலயாக;

ச ப9தப) தேவயிைல.

ஆ7கிரமி 87 ெகா) ஆ6

தKயவகேளா) ம9திராேலாசைன ெச3தபி
மன திற98 ேபசினா .

"உக674 இ8 ெபாிய காாியமிைல! இேத கிழவ ேச8பதிைய
ம8ைரயிK98 மானாம8ைர வைர ஓட ஓட விர,யி7கிறீக

ந பி7ைகயி இ9த ெபா.ைப இேபா8 உகளிட
ஒபைட7கிேற..."

அவ

மீ)
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"ஒ ைற ந மிட

ேதா!றிபதா ேச8பதி<

அல,சியமாக இ7க மா,டா
ஆனாJ
<

இேபா8 அ தைன

ைன விட பைடபல ைத ெப7கியிபா!

மகாராணீ! ம8ைரைய ேச8பதியிடமி98 மீ,)விட

கவைல ேவடா

எற ந பி7ைக என74 இ7கிற8!."

"இ9த" சமய தி ேச8பதிைய அட7க ேவய அரசிய அவசிய

உ)!

ேபானா ேபாகிறெத. வி,டா அவ இேதா) நி!க மா,டா. நம8 ஆ,சி74

உ,ப,ட ேவ. பிரேதசகைள<

ைகப!ற 8ணிவா. பிறைடய

ெச7ைகவிட தம8 ெச74 ஒப அதிக

எ. நி*பிபதி எேபா8ேம

அவ74 ஆவ உ). 'இராமபிரா/74 உதவிய 4கனி வ ச தின நாக !
பிறைர" ெச. தாிசிபவகளிைல. பிறரா தாிசி 8 வணகபட

ேவயவக ' எ. எைன" ச9தி74 ேபாெதலா

ஆணவ ேதா)

பாட

"உக

எனிட

அவ ெசாKயி7கிறா. இேபா8 அவ74 நா

க,ட ேவய கால

வ98வி,ட8."

விப ைத7 க,டாயமாக நிைறேவ!ற

மக மாளிட

4 தலாக;

யேவ மகாராணீ!" எற

உ.தியளி 8 வி,) காவிாி நீ பிர"சிைன7காக உதவிாிய

வ9தி9த த@ைச பைட=ரகைள<

ேச 87 ெகா) பைடெய)ைப

ெதாடகினா தளவா3 நரசப3யா. ெப பைட ம8ைரைய ேநா7கி விைர9த8.

கிழவ ேச8பதி இ9த பைடெய)ைப எதிபா 8 ஆய தமாக இ9தா.
இவைடய மறவ சீைம பைடக

ேன!பா,)ட/ , க,)பாடாக;

இ9தன. விைர98 ெச. 4றிபி,ட 4.கிய கால தி ெகா ைளய 8
 87 ெகா) தி பிவி)கிறா! ேபாற ஒ F.F. மறவ சீைம

பைடகளிட

இ9தன.

ைனவிட எணி7ைகயி அதிகமான மறவ சீைம

பைடைய ஆய தமாக ைவ தி9தா அவ.

"ஒேவைள திாிசிரர திK9த ராணி மக மாளி பைட ம8ைரைய ேநா7கி
வமானா" எ. அைத

 ஏ!பாடாக எதிபா 8 வகிற பைடைய

எெகேக எதிெகா) எப எப தா74வ8 எெறலா தீமானமாக
தி,டமி,) ைவ தி9தா ேச8பதி. இராஜத9திர திJ

எதிாிகைள எப எப எலா

மட7கி அழி7கலா

உபாயகளிJ

எற சா8ாிய திJ

ேத9தவரான கிழவ ேச8பதி தீ7க தாிசன ேதா) எலா த!கா
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ஏ!பா)கைள<

ெச38 ைவ 87 ெகாபைத நரசப3யா

எதிபா7கவிைல.
தா

 ஒ ைற ெவற8 ேபா இ

மிக;

அல,சியமான எண ேதா) பைடகேளா) றப,9தா நரசப3யா.

ெவ. ெவ!றிவாைக Dவிடலா

ேச8பதியி தி,ட

பைடக

ஏ!பா)க6

ம8ைரைய அைடவத!4

ைற<

கிழவ ேச8பதிைய" Fலபமாக

எற ந பி7ைகேயா) திாிசிரர திK98

ேவ.விதமாக இ9தன. நரசப3யாவி

ேப கைள 8 ேசா98 ேபா3 வி) ப

ந)வழிகளிேலேய அவகைள மறி 8 தா74வத!கான மறவ சீைம பைடகைள
எதிபா7கேவா அ/மானி7கேவா இயலாத நரசப3யா பைடகேளா)
ெகா9தா. நரசப3யாவி அல,சிய ேபா74 ஆப தாக
யா74ேம

தK ெதாி9தி7கவிைல.

ேபர விஜயரக/74 ஒ 4ைற<மிலாத
அளி 8

ேனறி7

<ெம.

Bேபரரைச அபேய க,7கா 8

D,ட ேவ)ெமற ஆைசயி ராணி மக மா674 தளவா3

நரசப3யாைவ பைடக6ட ம8ைர74 அ/பிவி,)7 கா தி9தா .
பைடக

ம8ைர எைலைய அைட< ேன 4ழபமான ெச3திக

ஒSெவாறாக

வ9தன. ராணி மக மாளி ந பி7ைக தள9த8. மறவ சீைமைய7 கட98
ம8ைர ப4தி74

Uைழவத!4

னதாகேவ மக மாளி பைட தைலவ

நரசப3யா ெகாைல<) இற98 ேபானா.
தளபதிைய இழ9த பைடக

அதி"சியி சிதறி பிாி9தன. பைடகைள ப4தி

ப4தியாக பிாி 8 தி[ தி[ெர. மைற9தி98 தா7கின மறவ சீைம =ரக .
பைடக

ற 8கி,டன. ேச8பதிைய அழி7க

அற9தாகி வழியாக தி பி ஓ,டெம) தன.
கிழவ ேச8பதியிட

ஆயி!.. பல ஆ)க

யவிைல. த@ைச பைடக6

ேதா!ற இ9த ேதாவி ராணி மக மா674 ேபாி

ம8ைர" சீைமைய ப!றி நிைனப8Iட7 ெக,டகனவாக

இ9த8. கிழவ ேச8பதி எற ெபயேர சி மெசாபனமாகிவி,ட8. அவைர

அவளா அைச7க

யவிைல. எSவளேவா

நிமி98 நி. தனி"ைசயாக ஆ,சிநட த

ய.

ேச8பதி மடகாம

!ப,)வி,டா.
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சில ஆ)களி மறவ சீைம ப4திகளிJ , இராமநாதர திJ
வற,சி<

ப@ச

ஒ க)

ஏ!ப,டன. அேத ேநர ைத பயப) தி7 ெகா) ராணி

மக மாளி ஒ 8ைழேபா) த@ைச மன ஷாஜி மறவ சீைமயி ேம
பைடெய) தா.
ராணி மக மா
ேச8பதிைய இ

தா ேநரயாக ஈ)படாவி,டாJ
ைற ஒ)7கிவி)

ேநா74ட அவ/74 எலா உதவிகைள<

மைறவாக" ெச3தி9தா .

ஷாஜியி பைடெய) மா7க

பைடக

இ

அற9தாகி வழியாக நா,!4

ேசா!. ப@ச

தணீ ப@ச

எ. ஷாஜி< மக மா6

ஷாஜிைய7 ெகா)

ைற மா!றப,9த8. த@ைசயிK98
Uைழ9தன.

மறவ சீைம =ரகைள நKய" ெச3தி74

ேபா,9த கண74 தபாகிவி,ட8.

க)ைமயான ப@ச தினா T7கப,9த ேபாதிJ மறவ சீைம =ரக

அப,ட Kேபா சீறிெயB9தன. வயி!. பசிைய விட நா,ைட7 கா74

தமான

ெபாிெதன ேபாாி இறகின மறவக . அ9த" சிரமதைசயிJ

ேச8பதியி க,டைளைய ெத3வ வா7காக மதி 8 அத!47 கீபணி98
ேபாாி,டன. ப@ச

, பசி<

அவகள8 =ர ைத< விFவாச ைத<

பாதி7கவிைல. பசிையவிட நா,ைட7 கா74

உண; அவகளிட

இ9த8. அத விைளவாக த@ைச அரச ஷாஜியி
த@ைச பைடகைள< , ஷாஜிைய<

=ரக . த@ைச பைடக6

ஒ சிறி8

ெபாிதாக

ய!சி பK7கவிைல.

ஓட ஓட விர,னாக

மறவ சீைம

ஷாஜி< அற9தாகி வைர பிவாகி ஓட

ேநாி,ட8. ேச8பதி அற9தாகிைய ெவ. அற9தாகி7 ேகா,ைடைய7

ைகப!றி7 ெகா) வி,டா.

தன74 ஓயாத ெதாைல ெகா) 8 வ9த பல எதிாிகைள ெவல
கிழவ ேச8பதி எற % த சிக திட

ம,)

9தாJ

ராணி மக மாளி

பK7கவிைல. ேச8பதி அஜாதச வாக இ9தா. ராஜ த9திர திJ
=ர திJ

சாி, ேபா

ைறகளிJ சாி, அவைர ெவவ8 மிக;

ய!சிக

சாி,

அாிதாக இ9த8.

அவைடய F,)விர எ9த திைசயி எப அைசகிறேதா அப நட98
ெகா ள மறவ நா)

B8

ஆய தமாக இ9த8. மறவ நா,K9த இ9த7
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க,)பா)
யா

எ8;

ேச8பதியி வKைமகளாக அைம9தி9தன. அவைர

விFவாச

ெச38 = த

யாத %லபல

ெசவா7கி 4வி9தி9த8.

கிழவ ேச8பதி விஷய தி, இனி எ8;

வ9தா

மறவ சீைமயி அவ7கி9த

ந மா

ராணி மக மா . ேதாவிைய அவ

ேவயி9த8. சா ரா^ய ைத வி(தாி7க

கவைலபடாவி,டாJ
கவைல

அதிக

யா8 எபத!காக7
கவைலபட

யவிைலேய எ.

இபைத பபயாக இழ98விட7 Iடாேத எற

த தலாக அவ

ெதாடகிய8.

;74

ஒ7 ெகா ள ேவயதாயி!..

கிழவ ேச8பதிைய தாேனா ம!றவகேளா ெவல
கவைலப,டைதவிட ேவெறாறி!காக அவ

யா8 எற

மன தி இெபாB8 ேமெலB98 வா,ட

ேபர விஜயரகனி வள"சியி எ9த தனி திறைமைய< காண யாம
இ9த8 ேவ. அவ
இராயச

மனவா,ட 8747 காரணமாயி!..

அ"ைசயாேவ தளவாயானா. மறவ நா) தனி நாடாக" Fயாதீன

நிமி98 நி!பைத அவக
ேவயதாயி!..

ெப!.

சிரம ேதா) ஜீரணி 87 ெகா) வாளா இ7க

வயதாக வயதாக7 கிழவ ேச8பதியி =ர
4ைறயவிைல. நிைன தைத

=ர7கன ெதறி த8.

7க

பிவாத

அதிகமாயி!ேறயறி7

யJ ேபா8 ேச8பதியி விழிகளி

இ9த" சமய தி கிழவ ேச8பதியி பகாளி ஒவைர பிாி,ேடா பாதிாியா
மத மா!றி7 கிறி(8வரா7கியதா மறவ சீைமயி ெப

சீறி எB9தா. அத விைள;க
-------------

மிக;

ய =சிய8. ேச8பதி

பயகரமாக இ9தன.

24. பிாி.ேடா பாதிாியா ெகாைல, பி

விைள)க

கிழவ ேச8பதிைய ேபாலேவ அரFாிைம வாாிFகளி ஒவராக இ9த
தய ேதவ எபவைர ஜா பிாி,ேடா பாதிாியா
மா!றி வி,டா.

ய. கிறி(தவராக மத
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ேபா"FகJ74 ேபா3வி,) தி பி வ9த;ட அவ ெச3த மதமா!றகளி
ெபாியதாக; , ச"ைசைய7 கிளப7 Iயதாக; அைம9த8.

இ8 மிக;

இ

ைற பிாி,ேடா பாதிாியா தா

இத!4

பயேமா இலாம தம8 உயிைரேய இழ9தாJ
8ணி"சJட மதமா!ற

 ெச3த8 ேபா தய7கேமா
பரவாயிைல எகிற அள;

ய!சிகளி தீவிரமாக இறகினா. இராமநாதர 8

மறவ சீைமைய" ேச9த இ987களி எதிைப7Iட அவ
ெபா,ப) தவிைல.

கிழவ ேச8பதி74 பிற4 அல8 அவ உயிட இ74 ேபாேத ஆ,சி
தய ேதவ747 கிைட74 ப" ெச3யப)

எற ஆைச வா ைதக6

கிழவ ேச8பதி ேமK9த ெவ.ேம தய ேதவ கிறி(தவ ைத வி பி ஏ!க"

ெச3தி9தன.
இராமநாதர

மனக674 பல மைனவிய இ9ததினா அரFாிைம வாாிFக

எ. சிலேர த4தி ெப!றன. அ9த" சிலாி கிழவ ேச8பதி ப,ட

ஏ!றி7காவி,டா தய ேதவ தா ப,ட ேம!றிபா எகிற அளவி!4
ெந7கமாக இ98 அவர8 வா3 தவறி ேபாயி9த8. தய ேதவ

விர7திேயா9தா. அ தைகயவைர ேத பி 87 கிறி(தவரா7கிய ஜா

பிாி,ேடாவி ெசயக

கிழவ ேச8பதி74 பல த ச9ேதககைள உடா7கின.

ஆ,சிைய அபகாிபத!கான சதிேயா எ.Iட இதைன ப!றி7 கிழவ ேச8பதி
நிைன தா.

இ9த" ச9ேதக 8747 காரண

இலா8 ேபாகவிைல. கிழவ ேச8பதி மறவ

சீைமயி ஆ,சி ெபா.ைப ஏ!றி7காவி,டா தய ேதவ தா அைத

ஏ!றிபா எகிற அள; ெந7கமான வாாிசாக இ9தா அவ. தய ேதவைர

மத மா!றிய8 கிழவ ேச8பதிைய" சீறி எ" ெச3த8. இத!4 ம!ெறா

காரண

இ9த8.

தய ேதவ கிறி(தவ மத 874 மா.

 தம7கி9த ஐ98 மைனவிமாகளி

நா4 ேபைர வில7கிவி,) ஒேர ஒ திைய ம,)
ேவயதாயி!.. ம!ற நாவைர<

மைனவியாக ஏ!க

த ளி ைவப8 தவி7க

யா8 ேபாயி!..

அப அவ நீ7கி ைவ த நா4 மைனவிமாகளி ஒ தி கிழவ ேச8பதியி
சேகாதாி மகளாக இ9தா . மணவாவி Fககைள அதிக அைடயாத இள

ெபணாக இ9த அவ

த கணவ தய ேதவாிட

ேபா3 'தைன
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ெதாட98 மைனவியாக ஏ!.7ெகா 6 ப' ெக@சி பா தா . தய ேதவ

பிவாதமாக அத!4 ம. 8வி,டா.

கணவ ம. த;ட ேநேர த/ைடய தா3 மாமனான கிழவ ேச8பதியிட
ேபா3 நட9த விவரகைள ெதாிவி தா

தனிட

அ9த ெப. Iட பிற9தவளி மக

வ98 கதறியB8 கணீ சி9தியைத7 க) மன

தய ேதவ ேம எB9த ஆ திர
மா!றியவக

ெகாதி தா ேச8பதி.

அவ மாறிய மத தி ேமJ அவைர அப

ேமJ பா39த8. தய ேதவாி மத மா!ற ைத ெபாிய அரசிய

சதியாக7 கதினா ேச8பதி. தய ேதவைர7 கிறி(தவ மத 874 மா!றியத

%ல

நம8 அரைச< , ஆ,சிைய<

அவைட ெநகிய நபக6

=ரக6

கவிபத!4 ஏ!பா) நடபதாக ேச8பதி<

நிைன தாக . ெபவாாியான மறவ சீைம

அபேய எணினாக . அத விைளவாக மறவ சீைமயி ெப

ய எ9த8. ேச8பதியி க,டைளப மறவ நா)

ேதவாலயக

ஆளாயின.

இ 8 த ளப,டன. பாதிாியாக

Bவ8 கிறி(தவ

பல த ெகா)ைம74

"எ சேகாதாி மகைள வாழாெவ,யா7கி எ ஆ,சிைய<
நட7கிற8! இைத நா ெபா. 87 ெகா7க
ேச8பதி பிாி,ேடா பாதிாியாைர<

அழிபத!4 ஏ!பா)

யா8" எ. 4 றி எB9த

ஏைனய பாதிாிமாகைள<

பி 8 அைட74 ப உ தரவி,டா.

சிைற"சாைலயி

ெவளிYாி சிைறப7கப,ட பிாி,ேடா பாதிாியா இராமநாதர
வரப,)" சிைறயி அைட7கப,9தா.

பிாி,ேடா பாதிாியா சிைறைவ7கப,ட சமய

தா இ9தா. பாதிாியாைர எ8;

தய ேதவ

ெகா)

இராமநாதர தி

ெச3தா தய ேதவ கலவர

விைளவி7க7I) எ. தயகினா கிழவ ேச8பதி. தய ேதவ

இராமநாதர திேலேய ெதாட98 தகியி9த8 பிாி,ேடா பாதிாியா விஷய தி
ஒ

ெவ)7க

யாம ேச8பதிைய தயக ைவ த8.

இராமநாதர தி ெவ த இ9த7 கிறி(தவ எதி உண"சி ெமல ெமல

த@ைச74 பரவிய8. த@ைச மன உைடயா பாைளய 4.நில மன/74 ,

திாிசிரர திK9த ராணி மக மா674 அவரவக

நா,K9த
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கிறி(தவகைள உடேன ெவளிேய!.மா. த ைகபட எBதிய/பினா. ேவ.

காரணக67காக த@ைச நா,)ட ராஜத9திர ந, ைவ 87 ெகா9தாJ
அ9நா,) மனனி கிறி(தவ எதி" ச ப9தமான ேயாசைனைய ராணி
மக மா

ஏ!கவிைல. ேச8பதிைய ேபாலேவா, த@ைச மனைன ேபாலேவா

நட98 ெகா ளாம ேநமாறாக த ஆ,சி எைல74,ப,ட நிலபரபி
கிறி(தவக
ெகாடா

எேபா8

ேபா அைமதியாக; , நலமாக;

அவ . எலா ம7களிட

பாிைவ< , கிறி(தவக

பா 87 ெகாடா .

கா,ய அைப<

ேமJ கா,னா . அவக

வாBமா. பா 87

ஆதரைவ< ,

பா8காபாக வாBமா.

"கிறி(தவகைள நா,ைட வி,) ெவளிேய!றாவி,டா இ98 சமய 874 ,

இ987 ேகாயிJ74 , இ987களா ஆளப)

அரசா,சி74

உடனயாக

ஆப 8 ஏ!ப) " எ. த@ைச மன ராணி மக மா674 மிக;

எBதியி9தா.

"இைற"சி உபவக
அைனவ74

எலா

அகி வா9தாேல அாிசி" சாத

உடனயாக ஆப 8 எப8 ேபாK7கிற8 உக

வ!. தி

உபவக

I!.. அைத

நா ஏ!பதிைல. கா3கறி, அாிசி" ேசா. உபவகைள< , இைற"சி, மீ
உபவகைள<

எப ஒேர ஆ,சியி கீ சம உாிைமகேளா) ம7களாக வாழ

வி)கிேறாேமா அப தா இ9த பிர"சைனைய<

ஆ,சியி கீ வாB

நா பா7கிேற. ஓ

ம7களி யா எ9த எ9த மதெநறிைய ஏ!.7ெகா)

அUசாி 8 வாழ வி பினாJ

அத!4 அவக674 உாிைம உ). அ8தா

தம . இைத அரசா,சி வ!. தி திணி7க

யா8 எ. நிைன7கிேற" எ.

த@ைச மன/74 மிக விள7கமாக ம.ெமாழி அ/பியி9தா
மக மா .

ராணி

ேச8பதி கிறி(தவகைள எSவள;74 எSவள; ெவ. தாேரா அSவள;74
அSவள; ராணி மக மா

அவக

ேம அ

ஆதர;

கா,னா .

பகாளி தய ேதவ74 ெதாியாமேல பா பா!றகைரயி இ9த ஓாிY74
பிாி,ேடா பாதிாியாைர அ/பி அ4 அவைர7 காவK ைவ7க ஏ!பா) ெச3தா
கிழவ ேச8பதி. ஓாிY ேச8பதியி ஆ,சி74 அடகிய சி. தைல7க,

ஒவரா நிவாக

ெச3யப,) வ9த8. ேச8பதி74 மிக;

ேவயவ அ9த

ஓாிY தைல7க,) ேதவ. அ9த ேதவ74 எBதிய/பிய அ9தரக7
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கத தி பாதிாியாைர7 கட
இ,9தா கிழவ ேச8பதி.

8டமாக ெவ,7 ெகா. வி)மா. உ தர;

ஓாிY தைல7க,) பாதிாியாைர7 ெகால தயகினா. ஆனா அவைடய

பிரதானியாயி9த

கப பி ைள எபவ 8ணி98 ேச8பதியி க,டைளப

பாதிாியாைர உடேன ெகா.விட ேவ)
ேகாப 874 ஆளாக ேநாி)

எ.

எ.

இலாவி,டா ேச8பதியி

ேதவைர வ!. தி நிப9தப) தினா.

கிழவ ேச8பதியி க)ேகாப 874 ஆளாகி" சிரமப)வைதவிட
பாதிாியாைர7 ெகா. வி)வ8 நல8 எற

;74 வ9தா ஓாிY

தைல7க,) ேதவ.
இ

வி விைளவாக ஜா பிாி,ேடா பாதிாியா ெகாலப,டா.

அவக6ைடய உட சினாபினப) த ெப!.7 கB4க674 உணவாக
இடப,ட8.

நீட நா க674 இ9த7 ெகாைல இரகசியமாக ைவ7கப,9த8. மறவ

சீைமயி எB9த யJ ஓயவிைல. ெதாட98 கிறி(தவ சமய அபக6 ,

மத4மாக6 ெதாைல74 ஆளானாக .
ெபனா) பாதிாியா எற ம!ெறா 4
உதிமா. தா7கப,ட ச பவ

பாதிாியாாி சீடக

பலைர<

ெநா.கி

அதி"சி74 ளா7கிய8. ெபனா)

பிர7ைஞ மகி தைரயி விBகிற வைர ச;7க

ெப!றாக . இவ!ைற எலா

ேக விப,) ராணி மக மா

வ9தினா . மறவ நா,J , த@ைசயிJ

47க6

ப திர) ப!க6

மன

கிறி(தவக6 , கிறி(தவ மத

ெகா)ைமப) தப,ட8 ேபா த ஆ,சியி எ8;

நைடெப!.விடாம ெபா8 ேநா7ேகா) கவனி 87 ெகாடா

அவ . த

ெசா9தமதமாகிய இ98 மத தி ேமJ ள ப!ைற வி,) விடாம

கிறி(தவக674 , இ(லாமியக674 ேபதவிகைள" ெச38 மிக;

நட98 ெகாடா

அவ .

கிழவ ேச8பதி பிவாத தாJ , ேகாப தாJ

பாி;ட

ெதாட98 சிைறவாச ைத

அUபவி 8" சாைவ எதிபா 87 ெகா9த ெமேலா பாதிாியா உயி
பிைழ 8" சிைறயிK98 வி)தைல ெபற;

மக மா

உதவி ெச3தா .
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இேபா8

இத!4



இப பல உதவிகைள" ெச38, கெப.வ8

அவள8 இயபாக இ98 வ9தி7கிற8.
இத!4

 ஒ ைற ம8ைரயி "ச, எ/

பாதிாியா74 அவ747 கீேழ

பணிாி9த உபேதசியாக674 ஏ!ப,ட ச"ைசைய தளவா3 நரசப3யா
உயிேரா9த கால தி அவ %ல

F%கமாக தீ 8 ைவ 8 நல

ெபயெர) தி9தா . ப ளி வாசJ74 , த7கா7க674 , கிறி(தவ

ேதவாலயக674 நிைறய மானியக6 , நிலக6

ெப!றி9தா . அேத சமய தி இ987 ேகாயிக674

அளி 8 ெபய

ெச3தி9தா .

எண!ற அறகைள"

கிறி(தவக , இ(லாமியக674 நைம ெச3வைத ேபாலேவ

மக மா

இ987களி ஒ பிாிவினராகிய ெசௗராQரக674 நியாயமான உாிைமகைள
வழகினா . ெசௗராQரக

ாி Gலணி98 அ9தண ெநறி ைறகைள7

கைடபி7கலாமா? எப8 ப!றி எB9த ச"ைச74 த7க அறிஞக

க) நியாய

வள த8.

வழகினா

ராணி மக மா . அ8 அவ

%ல தீ;

கைழ உய தி

இ8 ச ப9தமான ச"ைச எB9த8ேம த பிரதானிகைள< , காாிய(தகைள< ,

வி வாகைள< , ஆசாாியக6

ேமைதக6

நிைற9த திவரக தி!4 அ/பி

அவகைள7 கல9தாேலாசி 8 அறி;ைர ெப!. வர" ெச3தா
திவரக 8 மகாக
இராயச

மன

ராணி.

Iறிய ேயாசைனபேய ெசௗராQரக674" சாதகமாக

ேகா[(வர3யா %ல

உ தர; பிறபி தி9தா . ெசௗராQரக

மகி98 ராணி மக மாைள வா தின. நறி ெசJ தின.

இSவள; நைமக674

ந)ேவ மக மா6747 கவைலயளி த ெச3தி

ஒறி9த8. ேபர விஜயரகனி நிைலயி எ9த வள"சி<

இைல. ெவ.

வய8தா வள9தேதயறி அறி; வள"சியி அவ பிதகி இ9தா.
இைளஞனான பின Iட அவ அபேய இ9தைத ப!றி அவ
கவைலப,) உகினா .

சில சமயகளி அவைளேய எதி 8 ேபச;

அவ தயகவிைல.

ர,) தனமாக பழகினா. அவ சி. 4ழ9ைதயாயி9தேபா8 வY
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ெதப7 4ள தி ைமய மடப7 ேகார திK98 தைன7 கீேழ பி 8
தைல74ற த 6வ8ேபால தா க9த ெக,ட ெசாபன

இேபா8

அ7க அவ674 நிைன; வ9த8.
இராயச

ெபா.ைப7 ேகா[Fவர3யாவிட

ஆகியி9த அ"ைசயா;

ஒபைட 8 வி,) தளவா3

ராணி மக மா6 அரசிய விஷயமாக தனிேய

அம98 ேபசி7 ெகா9தேபா8 ஒ சமய
வ9தா.

விஜயரக அ9த ப7கமாக

அUமதியிறி தி) பிரேவசமாக அவ அப ம9திராேலாசைன
மடப 874

Uைழ9தேத அவக

இவ74

பி7கவிைல. 4திைர

4ற7கீேழ த ளிய8மறி7 4ழிைய< பறி ததா எப8ேபால அவ
அவகைள ேக,ட ேக வி எாி"சJ
ராணி மக மா

அவ

உடா7க7 Iயதாயி9த8.

த அைம ேபர இப இ9த" சிறிய வயதி அப ஒ

விஷ ைத த  க7க < எ. எதிபா திராத காரண தா
அதி"சியைட9தா . அ"ைசயா அவ I!ைற7 ேக,)7 I"ச

அைட9தா.

அவ

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

25. பாவ
அெறா நா
தக674

பாிகாரக

அரமைன ந9தவன தி அதிகாைல இளி பணி ெபக

ஒ,) ேபசியைத இ. ெவளிபைடயாகேவ தன74

அ"ைசயா;74

னா விஜயரக ேபச7 கடா

தK பணிெபக

ம தியி

ைளவி,ட ஓ அபவாத

வைர பரவியிபைத7 க) அதி"சியைட9தா

நி. ஒ கலய தி பFவி பாைல7 4 தாJ
ெமல ாி9த8. இராயச

ராணி மக மா .
இேபா8 த ேபர

அவ . பைனமர தி கீேழ

உலக அைத ந பா8 எப8

அ"ைசயா ஆஜா/பா4வாக; , அழகாக;

க Tரமாக; இ9த8 தா காரண

எ. ேதாறினாJ

மன

அைத

நிைன 8 பா7கேவ Iசிய8. ேபர விஜயரக அபாவி எற நிைன மாறி

அவ/74 6
மிக;

விஷ

இப8 ாிய ெதாடகிய8 அவ674.

ெபாிய ெபாிய ராஜ த9திர பிர"சைனக6747 Iட பதறாம இ9த

ராணி மக மா

இ9த" ெசா9த அபவாத 87காக பதறி7 கலகினா . அவ
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மன

ச@சலபட ெதாடகிய8. ெசா9த ேபரேன

சி. வயதி இப அபவாதகைள<

வத9திகைள<

ைள 8 %. இைலவிடாத
ந பி தைன எதி 87

ேக,4 ப ஆகிவி,டேத எ. வ9தினா . யாராவ8 அவ/ைடய மன ைத

அப7 ெக) திபாகேளா? எ.Iட எணி7 கவைலப,டா .

அபேய ஒவ தவறாக" ெசாK7 ெகா) தி9தாJ சிறி8Iட இகித
நாD74 இலாம அவ நட98ெகாடவித

அவைள ஆழமாக ப) தி

பாதி தி9த8. ேபர விஜயரக இப நட98 ெகாடைத பா 8 மதி

ெகௗரவ

நிைற9த அ"ைசயா தைன ப!றி என எணியிபா எ.

நிைன 8 மன

4றி ேபாயி9தா

அவ .

தா எ தைனேயா ெபாிய காாியகைள" ெச3த ேபா8 தன74 வ9த கைழ விட"
ெச3யாத தவ. ஒறி!காக ஏ!ப) அபவாத

நK9தா . தா ெச3தவ!றி ெபாிய காாியக
அவ

ெபாிதாக எBவ8 க) மன

என ேதாறியவ!ைற மீ)

நிைன; I9தா . பல=னமான மனநிைலயி பைழய சாதைனகைள

நிைன 8 ஆ.தலைட<

மனநK; அேபா8 அவைள<

வி,டபாைல.

 கணவ ெசா7கநாத நாய7க காலமாகி ரககிQண ைக74ழ9ைதயாக

இ9தேபா8 ஆ,சி அவ

ச பவ

ெபா.பி இ9த8. அேபா8 நிக9த மற7க

ஒைற இ. அவ

நிைன தா .

வட7ேக ச9திரகிாியிK98 வ98 திாிசிரர

யாத

அரமைனயி தகியி9தவ/

மகாராணி மக மா674 இைளய சேகாதர

ைற< ளவ/மாகிய ஓ அரச

4) ப 8 மனித ெபாிய தவ. ஒைற" ெச38வி,டா. அவ ெச3தி9த8

பழிபாவ 874 அ@சாத ப)பாதகமான ெசய.

அத!காக மரண தடைனேய வழகப,7க ேவ) . ஆனா நீதிமற

நீதிவழகேவ நீதிபதி< , 4!றவாளி ராணி74 உட பிற9தா

,

ைறயின

ஆயி!ேற எ. தீ7 Iறாமேல வி,)வி,டாக . 4!றவாளி த சேகாதர
ைறயின எபத!காக ஏதாவ8 சJைக காபி7கிறாகளா எபைத

இ9ேத ஒ!றக
நீதி வழக

ைவ 87 ககாணி 8 வ9த ராணி மக மா

 வ9தா .

தK

8ணி98 தாேன
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'ராணி74" சேகாதர

ைற எபதனாதா 4!றவாளி74 தடைன எ8;

ெகா)7கவிைல' எ. ஊெரலா

ேவ. ேப"F7 கிள பிவி,ட8. ராணி

தடைன அளிப8 எபேத எக

தய7க எ.தா நாக

தாேன நீதிமற ைத7 I,னா . "தக

மக மா

Iறவிைல" எ. நியாயாதிபதிக
"ேவயவக

சேகாதர/74 எப மரண
தீ7

அவளிடேம தய7க ேதா) Iறினாக .

ேவடாதவ எெறலா

பாப8 நியாய தி!4 அழகிைல.

4!றவாளி74, அரசியாகிய நாேன மரணதடைன விதி7கிேற" எ. சிறி8
ராணி மக மா . அ9த ேநைமைய7 கட

கலகாத 4ரK தீபளி தா

அ. நீதிபதிக

விய9தன.

அப வியைப" ச பாதி த தன8 ேநைம7கா இ. இப ஓ அபவாத

எெறM
இெனா

ேபா8 அவ

ைற அவ

ககளி நீ Fர9த8.

பழனி மைலயிJ ள

க ெபமாைள வண4வத!4"

ெசறி9தா . அவார திK98 மைல74" ெசJ ேபா8 உாிய காவலக ,

பாிவார

ெம37காபாளக

ேந98வி,ட8.

எலா உடனி98 Iட ஒ சிறிய அச பாவித

ராணி தாிசன 87காக மைலேம ஏறி7 ெகா74 ேபா8 தாிசன ைத
 8வி,) ப7தி பரவச" சிKேபா) தைன மற9த இலயிபி,

மைலயிK98 கீேழ இறகி7 ெகா9த வாKப ஒவ அவ ேம
ேமாதிவி)வ8 ேபா மிக அேக வ98வி,டா.
மக மாளி ெம37காபாளக

அ9த வாKபைன பி 8 த7க

ஆய தமாகி வி,டாக . ராணிேயா ெம37காபாளக

அSவித

த 8 விடாம த) த8ட மனி 8 அ/பினா .

அவைன

"இ9த இைளஞ ேவ)ெம. தவ. ெச3யவிைல. ப7தி பரவச தி இவ
தைன மற98 கீேழ இறகி வ ேபா8 எதிேர நா வவைத7 கவனி7க
தவறிவி,டா. இைறவனாகிய
அைனவ

க/74

னா ஏ!ற தா;க

இைல.

சமமான ப7தகேள! இவைன இவ வழியி ேபாகவி)க " எ.

Iறி ெப9தைமேயா) நட98ெகாடா

ராணி மக மா .
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அ. அ9த ெப9தைம நா)

Bவ8 பரவி கழாக மல9தேத, அ8 இ.

எேக ேபாயி!.?
ெபா

ைற ெகா ளிட தி ெபாிய ெவ ள

சி!aக6 , அவ!றி ேகாயிக6

ம.நா

வ98 சில கைரேயார 8"

அ 8" ெசலப,டன. ெவ ள த.

இர; இேக அரமைனயி உறகி7 ெகா9த ராணி மக மாளி

கனவிேல திமா ேதாறி, 'ராணி! நா ெகா ளிட7கைர மணK ேக,பார!.
அநாைதயாக ஒ8கி7 கிட7கிேற. எைன வ98 காபா!.வாயாக' எப8
ேபா க,டைளயி,டா.

உைற<

உதவிக

தK ெவ ள தி சீரழி9த ம7க674 உண;, உைட,

ெச3ய உ தர;கைள பிறபி தா . பி த கனவி வ9த

இட ைத அைடயாள க) ேத" ெச. வி7ரககைள எ) 87 ேகாயி க,7
4 பாபிேஷக

சி!aகைள<
அேபா8 ம7க
இேபா8

ெச3தேதா) ெவ ள தினா பாதி7கப,ட கைரேயார 8"
ன நிமாண

ராணி மக மா .

அவைள7 ெகாடா வாயார வா தினாகேள, அ9த வா 8

இ7கிறதா, இைல மகி ேபா3வி,டதா? த கB

ம4வ8ேபா அவ674

எதி

ெச3ய உட உ தரவி,டா

அபவாத

ெபைம<

ஒ பிரைம ஏ!ப,ட8. எலா திைசகளிJ

தன74

, ெப4வ8 ேபா ஒ நிைன; மனதி ேமெலB9த8.

அவளா அேபா8 அப நிைன;க

எBவைத த)7க;

யவிைல. ேபர

விஜயரக தேம பாி;ட இலாதேதா) ெவ.7கிறா எப8

ாி9த8.

அவனாக7 ெக,) ேபானானா அல8 அவ மன ைத யாராவ8 வK98
ெக) தாகளா? எப8 அவ674 ாியவிைல. அவ

அைமதி இழ9த8. தைன வள 8 ஆளா7கியவ
மக மாளி ேம விFவாச

மன

அைல பா39த8.

எ. பா,யாகிய ராணி

ெகா வத!4 பதி ஆ திர

ெகா9தா விஜயரக. இ9த நிைலைய7 க) அவ
தள9தா .

தா ெச3த எலா நல ெசயகைள<

ய.

ணியகைள<

எாி"சJ

திைக தா . மன

நிைன 8 மன

4 றினா . கிறி(தவக674 , இ(லாமியக674 ேபதமிறி நலகைள
ாி9தைத<

ேவயேபாெதலா

தன7கா இப அபவாதக6

மன .கி அலம98 ேபானா .

விைர98 ெச. உதவியைத<

விFவாச 8ேராகக6

எணி

ஏ!ப)கிறன எ.
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ேபரனி ேபா74
ஒநா

ம!ற நிக"சிக6

அவைள நைட பிணமா7கியி9தன.

பகK உண;74 பின அ9தர தி அரமைன பணி ெபக

Dழ தா Lல தாிபத!4 அம9தா

ராணி மக மா . மன

ப!றி நிைன தப இ9த8. உM ேபா8 உணவிJ

கடைன7 கழிப8 ேபா உ)

அவ6ைடய ைகக
அவ

மன

ேவ. எைதேயா

ெசலவிைல.

 தி9தா . தா Lல தாி74 ேபா8

ஏேதா இயகி" ெசயப,டனேவயறி மன

அதி இைல.

வி பியி9தா பணிெபகேள பSயமாக அவ674 ெவ!றிைல ம 87

ெகா) திபாக . ஆனா அவ

அவக

யாைர<

நாடாம தாேன

ெவ!றிைல நர  கி ளி" Fணா  தடவி ம 8 உ) ெகா9தா .
தி[ெர. ஒ வய8

தி9த பணிெப ராணி மக மாைள ேநா7கி Iபா)

ேபா,டா .

"அ மா! உகைள அறியாமேல ஆகாத காாிய

பணி7 ெகா7கிறீகேள!

இட7 ைகயா ெவ!றிைல ம 8 ேபா,)7 ெகா கிறீகேள? எலா
உக674 இ8Iடவா மற98வி,ட8? ேக)கால
தா Lல ேபாட ேநாி)

எபாக ."

ெதாி9த

வ9தாதா இட7ைகயா

த நிைன; வ98 தா என ெச38 ெகா7கிேறா

எபைத நிதானி 8

பா தேபா8தா மக மா674 பகீெரற8. ஏேதா ேயாசைன ேபா7கி தா

மாெப

தவ. ெச3திப8 அவ674 ாி9த8. ைக தவ.தலாக

நட9தி9தாJ

எனேவா அபச4ன

ேபாகிற ெபாிய அமகல
ேதாறிய8. மன

ச@சல

ேபால மனதி உைற த8. அ8 நட7க

ஒறி சிறிய அமகல

ேனாயாக;

அைட9த8. ைகதவறி7Iட அமகலமான

அ8

காாிய ைதேயா பிைழயான ெசயைலேயா ெச38விடாம விழிபாயி74
இப நட98 ெகாேடா

எெறணி7 Iறினா

அவ .

தானா

இட7ைகயா தா Lல தாி 87ெகா வ8 மிகெபாிய பாவகளி ஒறாக7
கதப,ட8. சா(திர வி!பனக6 , அரமைன ேராகிதக6

உடேன

வரவைழ7கப,டாக . தா ெச3த தவ!ைற7 Iறி, "அத!4 என பாிகார ?"

எ. அவகைள7 ேக,டா
அவக

மக மா

தக674

மக மா .

கல98 ேபசி Gகைள<

ஆரா398 பா தாக . ராணி

அவகைள பணிவாக ேவ7 ெகாடா .
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"இ9த பாவ தி!4 என பாிகாரகைள நீக

IறினாJ ெச3ய

தயாராயி7கிேற! உடேன ெசாJக ."
அவக

விவாி7க ெதாடகினாக . "மகாராணீ! இத!4 பாிகாரமாக நீக

எண!ற விதகளி பல தான தமகைள" ெச3ய ேவ) . அனதான ,
சாைலக , ச திரக

அைம த, FமகKக674 வ(திரதான

ெச3த, ேகாயிக674 மானியக

அளி த ஆகியைவ அவசிய

ேவய தான தமகளி சில ஆ4 ."

"ெபாிேயாகேள! மிக;

நறி! உக

தீபதான
ெச3யபட

அறி;ைரப இ. த ஏராளமான

தான தமகைள" ெச3ய உ தரவி)கிேற" எ. Iறி அவக674 உாிய

சமானகைள அளி 8 விைட ெகா) 8 அ/பி ைவ தா
ஆனா அரமைனயிK98 தான தமக

ராணி மக மா .

ெதாடகிய ேபா8 ேபர

விஜயரக அத!47 4.7ேக நி. த) தா.
"பா,[! ரா^ய ைத எனிட

ஒபைடபத!4

அரமைன7 கbல ைத

ெவ!றிடமா7கி எைன ந) ெதவி பி"ைசெய)7க ைவ7கேவ)ெம. சதி
ெச3கிறீகளா? உக

பாவ 874 அரமைன" ெசா தா பிைண?" எ.

க)ைமயாக ராணி மக மாைள எதி 8 வினவினா விஜயரக.
ராணி மக மா

தK அவன8 எதிைப ெபா,ப) தவிைல. ப!பல

அனச திரகைள7 க, திற74 ப உ தரவி,9தா . ஏ!ெகனேவ

ம8ைரயி ஒ ெபாிய அன ச திர ைத7 அவ

க,யி9தா . திய சாைலக

அைம7க" ெசானா . 4திைரக , பF7க , காைளக

நீ அ98வத!4 வசதியாக

சாைல ஓரகளி தணீ ெதா,கைள திற7க" ெசாK உ தரவி,டா .
ெபா8 ம7க67காக7 4நீ 4ளக , ஊணிக , கிண.கைள ேதாட"

ெச3தா . ேகாயிக674 மானியகைள அளி தா . இ/

தமகைள அயராம ெச3தா .

இ9த தான தமக67காக ம7க
ம,)

ப!பல தான

எலா அவைள7 ெகாடானாJ

விேராதியாகி வி,டா. ஆ,சிைய தனிட

ேபர

ஒபைட7க பா, தாமத
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ப) 8வதாக ாி98 ெகா) கலக ெச3ய;

எதி7 4ர ெகா)7க;

எபைத<

யவிைல. அரமைனயிேலேய

தயகவிைல அவ. அத!காக அவைன யா P வி,7கிறாக
ராணி மக மாளா க)பி7க

சில உ,பைக ேபவழிக6 , கலக7காரக6

அவைன P)வதாக

ெதாியவ9த8. அவகைள மக மாளா உடனயாக7 க)பி 8 த7க;
யவிைல. 4ல ைத7 ெக)7க வ9த ேகாடாாி7கா  ேபா ேபர நட98

ெகா ள தைலப,ட8 அவைள மீளா7 கவைலயி = திய8. விஜயரக

ெசா7கநாத/74 அ9த பாய வயதிேலேய தைன ப!றி 8ேபாதைன
ெச3கிறவக
எறிய

யா யாெர. அறி98 அவகைள உட
அவ .

ய!சி எ) 87 ெகாடா

ஆனா அ

ய!சி பK7கவிைல. அவக

"இபேய இ/

சிறி8 கால

ைளயிேலேய கி ளி

மிக இரகசியமாக" ெசயப,டாக .

நீ ேகா,ைட வி,)7 ெகா9தா உன74

ஆ,சிைய தராமேல உ பா, உைன ஏமா!றிவி)வா ! தானதமக

ெச3ேத அரமைன கஜானாைவெயலா காKயா7கிவி)வா " எற
8ேபாதைன விஜயரக/74 இைடவிடா8 அளி7கப,) வ9த8.
அவ அ7க பா,யிட

வ98 சீறினா. எதி 8 ேபசினா. தமசகடமான

ேக விகைள7 ேக,டா. தன74 உடேன

வைசபானா. பாச 874

D,)மா. வ!. தினா.

ஆ திர தி!4 ந)ேவ சி7கி திணறினா

ராணி

மக மா . அவ6ைடய மனநி மதி இேபா8 அறேவ பறிேபா3வி,ட8.
--------------

26. ேபரனி

ஆதிர

விஜயரக ெசா7கநாத/74 அேபா8 இர)ெக,டா வய8.
ைக74ழ9ைதயாக இ9தேபாேத அவ/74
ெச3தி9தாJ

அவ/74 இ/

ப74வ

D,யாயி!. எ. ேப

வரவிைல எபைத அறி98 அவ

சாபி தாேன ஆ,சி நிவாக ெபா.கைள7 கவனி 8 வ9தா
மக மா .

ேபரனி நைம7காக அவைன ப!றிய நெலண ேதா) அவ
இ7காாிய
ஆ"சாிய

ராணி

ெச38 வ9த

அவனாேலேய தவறாக ாி98 ெகா ளப,டேபா8தா அவ674
ஆ திர

ஏ!ப,ட8. ஊ உலகெமலா தைன ெம"சி கB ப

தா ஆ,சி நட திவ9த ேபா8 த ெசா9த ேபரேன தன74 தைலவKயாக
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உவாகி ெதாைல ெகா)7க ெதாடகிய8 அவ

மன ைத ெபாி8

பாதி த8.

அைம த9ைதைய< ஆயி தாைய< அ) த) 8 இழ9த 4ழ9ைதைய

பா_," சீரா, வள 8 ஆளா7கிய தன7கா இ9த7கதி எ. எணியேபா8
அவ

மன

நK9த8. ைமD மனைன< , இராமநாதர

ேச8பதிைய<

கிழவ

ேபாற றபைகவகைள ப!றி7 கவைல ப)வைதவிட

அதிகமாக இ9த உ,பைகைமைய< , இத!47 காரணமான ேபர

விஜயரகைன<

அவ . ேபரனி மனைத7

ப!றி7 கவைலபட ஆர பி தா

ெக) 8 8ேபாதைன ெச3<
உ ேளேய இ7கிறாக

கல77காரக6

ெக)மதியாளக6

எ. ெதாி9த8. ஆனா அவக

சி7கவிைல.

ைக<

கள;மாக"

ேபர விஜயரக/74 அேபா8 பதிென,) வய8. அரமைனைய" ேச9த சில

8ேபாதைனயாளக

அவைன ேதா 8ர;க674 தனிேய அைழ 8"

ெச. மக மாைள ப!றி ெதாட98 ேகா

%,னாக .

இயபிேலேய விஜயரக இர)ெக,டானாக;

ைநபாைச7காரனாக;

இ9தா. பா,யி க,)பா,K98 வி)ப,) அரசனாக ேவ)
ஆைச உ ளவனாக இ9த அவைன ம!றவக

"உ த9ைத ரககிQண

ேமJ கைல தன.

எகிற

8=ரப நாய7காி கால திJ இப தா

நட9த8. அவைடய இளைம பவ தி ேப74 அவ74

D,வி,)

இவேள ஆ,சிைய நட தினா . இவ674 பதவி ெவறிைய தவிர ேவெற8;

இைல. இவ

உயிேரா7கிறவைர உைன ஆ,சி Tட தி ஏ!கேவ

விடமா,டா . நீ இபேய ெவ.

இளவரF ப,ட ைத" Fம98 ெகா) திாிய

ேவய8 தா. கைடசிவைர உனிட
ஏமா!றி வி)வா

ஆ,சிைய ஒபைட7காமேல உைன

இவ . ேபாதா74ைற74 தளவா3 அ"ைசயா ேவ. இேபா8

உ பா,ேயா) ெந7கமாக இ7கிறா. உைன எப ஏமா!.வ8 எபத!4

அவ ேவ. ேயாசைனகைள7 I.வா! அ"ைசயா;

உைன ஆளவிட ேபாவதிைல" எ. அவக

உேவ!றி7 ெகா9தாக .

பா,<

விஜயரகனிட

இளவரச விஜயரக அவக674" ெசவி சா3 தா. அவக

சாியாயி74

இ9த ஜம தி

இைடவிடாம

I.வெதலா

எேற அவ/74 ேதாறிய8. பா, தைன பிாியமாக
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அரவைண 8 ஆளா7கி வள தெதலா அவ/74 மற98வி,ட8. ஆைச
பாச ைத மைற 8வி,ட8. பா, மக மா

தா த/ைடய

எபேயா அவ/ைடய மன தி ஒ தபான அபிராய

த எதிாி எ.

ஏ!ப,)வி,ட8.

அவைன" F!றியி9தவகளி ஒவIட அ9த தபான அபிராய ைத மா!ற

!படவிைல. மாறாக அத!4 உரேம!றி அைத ேமJ ேமJ அவ உ ள தி

வள7கேவ
இராயச

தனிட

ய!சி ெச3தாக .

அ"ைசயா;74
ேகா

த பா,74 தகாத

ைறயி உற; இபதாக

%,யவகளி I!ைற அவ ந பினா. 'ெக)மதி கM74

ேதாறா8' எற பழெமாழி விஜயரகனி விஷய தி உைமயாயி9த8.
கலக7காரகளி ேபாதைனேய அவ மன தி/ ேள உேவறி!.. தா

அரசா,சிைய அைடயாம இ7க பா, சதி ெச3கிறா

எேற ந பினா

அவ.

ேபாதா74ைற74 அவைன7 ெக) த வ9தவக
ஒைற" F,7 கா,ட தவறவிைல. அவக

அவ மன தி பதி< ப

F,7 கா,ய8 அேபா8

ெபா தமாக இ9த8. உடேன ந பி ஏ!4 பயாக; Iட இ9த8.
இட7ைகயா தா Lல தாி 8வி,ட பாவ தி!காக மக மா
தமகைள" ெச3யேபாக அைத அவக
ெகா) விஜயரகனிட

கிைட த8.

பா,யா மகாராணி மக மா

பா தா கா!ைற< காவிாி தணீைர<
ைவ 8 வி,) ேபாகமா,டாக

எலா

தக674" சாதகமாக பயப) தி7

ெசாK P!.வத!4 இட

"அைம இளவரேச! உக

ஏேதேதா தான

ேபாகிற ேபா7ைக

தவிர உக674 ேவ. எைத< மீத

ேபாK7கிற8. அரமைன" ெசா 8க

தான தமக674 ேபா37 ெகா7கிறன. ேகாயி

4ளக674 , தம ச திரக674

ேபாவத!4 இ8 என பி ைளயிலாத

ெசா தா? இ9த" ெசா 8 ஏ இப பா ேபாகிற8? ஏ!ெகனேவ பாதி

ரா^ய ைத7 கிழவ ேச8பதி பறி 87 ெகாடாயி!.. மீதி இபைத<

எவனாவ8 பறி 87 ெகா வத!4 ளாவ8 ஆ,சிைய நீக
இலாவி,டா உக

கால

இபேய இளவரF ப,ட ேதா) கழியேவய8

தா. இளவரF ப,ட தா என லாப ? ஆ,சி ம,)
இளவரF ப,ட

உக674 எ8;

ம,)

ைகப!ற ேவ) .

உகளிட . நீக

கிைட7கா8" எ. Pப

பா,யிட . ெவ.

உடேன த,7 ேக,காவி,டா
ேபா,டாக

கலக7காரக .
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விஜயரக அைத7 ேக,) ஆ98 சி9தி 8 பா7காம  தி ேபதK 8
ேபானா. த நைம7காகேவ அவக

அ9த ேயாசைனகைள" ெசாவதாக

ந பினா. அவக6ைடய Fயநைம7காகேவ ஆ,சி த ைகயி

வரேவ)ெமன அவக

நிைன 8 தைன P)கிறாக

அேபா8 அவ/74 ாியவிைல.
பா, ராணி மக மாளிட
பிவாதமான

எப8

ேநாி ேபா3 இர ஒ. ேக,)வி)வ8 எ.

;74 வ9தா விஜயரக. அரசா,சி ெதாடபாக தைன

எ8;ேம கல9தாேலாசியாம ஒ87கி ைவ74 பா,யிட
Dனிய7கார எண

சி. ச9ேதக

ஏேதா ெபாிய D"சி<

இபதாக அவ ந ப ெதாடகிவி,டா. ஆனா ஒ

இ9த8. அ9த" ச9ேதக ைத தன74 ேபாதைன ெச3த

நபகளிடேம அவ ேக,)வி,டா.

"ஒேவைள எ ேகாாி7ைகைய பா, ம. 8 வி,டாேலா, கபாக
எ. பதி ெசாK வி,டாேலா, அற
"அவ

ேயாசைனைய" ெசாகிறா .

ேக,)வி,) வாக ."
"நா ஒ.

என ெச3வ8?"

யாெத. ெசால,) . அத பிற4 நாக

ம,)

யா8

தK நீக

அவளிட

அ) த

ேபா37 ேக,பைத7

ஏமாளியிைல. இேதா இேபாேத ேக,) வி,) வ98வி)கிேற"

எ. ஆேவச ேதா) றப,டா விஜயரக. அவ

க

சின தா

சிவேபறியி9த8. பாைவயி ேகாப7கன ெதறி த8. ெந@சி பத!ற
படபட

நிைற9தி9தன.

அவ ேத" ெசற சமய
அம98 தாய

அ9தர தி சில % த ேதாழி ெபகேளா)

விைளயா7 ெகா9தா

ராணி மக மா . விஜயரக ய

ேபா ேநேர உ ேள பா39தா. அவ வ9த நிைலைமைய பா 8 மக மாேள

ேதாழி ெபகைள விலகி" ெசJமா. ைசைக ெச3தா . அவக

ெசறன.

அவைன த அேக அமர" ெசாK பாச ேதா) பாிேவா) அவ
அைழ தா . அவ அமரவிைல. ெவ.ேபா)
"என ேவ)

ேகாப ?"

க ைத திபி7 ெகாடா.

விஜயரகா? பா,யி ேம இ. உன74 ஏ இ தைன
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"உக

ப7க தி அம98 அ ைத பா,7 கைதகைள7 ேக,)7

ெகாபத!4 நா இ/

ப"ைச7 4ழ9ைதயிைல பா,!"

"உைமதா! உன74 வயதாகிவி,ட8. ஒ7 ெகா கிேற."
"நீக

ஒ7 ெகாடாJ , ஒ7 ெகா ளாவி,டாJ

அ8 உைமேய பா,!

உக674 எ8தா நிைனவி7கிற8?
"உக674 ம!றவக

நிைனவிபதிைல."

வய8

நிைனவிபதிைல; உக

வய8

அவ இ9த வா ைதகைள" ெசாJகிறவைர விைளயா,டாக ஏேதா ேபFகிறா
எ. நிைன 87 ெகா9த ராணி மக மாளி
வா ைதகைள7 ேக,ட8

அவ

கபாவ

இ9த

இ.கிய8. ெநகி"சி தவி98 க)ைமயாக மாறிய8.

தைலநிமி98 விஜயரகைன7 I98 பா தா . அவ ெம3யாகேவ

அட7க

யாத ஆ திர ேதா) தனிட

வ9திப8 ாி9த8.

"ஆ திர தி வா ைதகைள அ ளி7 ெகா, விடாேத விஜயரகா! ெகா,ய
வா ைதகைள திபி ம.ப எ) 87ெகா ள

என ேபFகிேறா

யா8. யாாிட

எபைத ஞாபக தி ைவ 87 ெகா) ேபF!"

"நல ஞாபக ேதா) தா ேபFகிேற பா,[! வயதாகி % த பி/

ேவ)

எகிற பதவி ஆைசைய<

மக மாளிட

ேபFகிறா

ஆள

ேவ. ஆைசகைள< விட யாத மகாராணி

தா ேபசி7 ெகா7கிேற எப8 என74 ஞாபகமிலாம!

ேபாகவிைல! நறாக ஞாபகமி7கிற8."
"நா7ைக அட7கி ேபச7 க!.7ெகா ."
" தK உக
ேவ) ."

வய874 த49த அட7க ைத நீக

தா க!.7ெகா ள
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"இப ெபா3 ல ப ல பிேய எைன இனி ேமJ
யா8 பா,!"

"எைன ஏமா!றினா தாேன நீக

கால திJ

நீக

ஏமா!றிவிட

ெதாட98 ஆள < ? எ த9ைதயா

அவைர ஏமா!றி7 ைக ெபா ைமயாக ைவ 87ெகா) நீகேள

ஆ,சி நட தினீக

இேபா8

அைதேய தா ெச3கிறீக ."

"உ நைம7காக தா அைத" ெச3கிேற. உன74 ப74வ வ9த8
ஆளலா . அ9த நல நாைள எதிபா 8 தா நா/

உனிட

கா தி7கிேற.

ஆ,சிைய ஒபைடபைதவிட மகி"சியான ச பவ

ேவெறா.

வரேபாவதிைல அபா!"

நீேய

எ வாவி

"=ணாக நாடகமா பயனிைல! இப" ெசாK" ெசாKேய என747

4ழிபறி7க ேவடா

பா,[!"

"உ மனைத யாேரா ெக) தி7கிறாக . அதனா தா நீ இப எலா
உள.கிறா3."

"உள.வ8 யா? நானா? நீகளா?"
"உ ேம பிாியமிலாமலா நீ %. மாத 8 பாலகனாக இ74 ேபாேத
உன74

 D,ேன."

"நலத!காக; , பிாிய 87காக;மா அப" ெச3தீக ? எைன ஏமா!றிவி,)

நீக6

தளவா3 அ"ைசயா;

7கவிைல. அத!4

அவ

உலாச வா7ைக வாழலாெம...." அவ

4.7கி,டா .

"விஜயரகா! வாைய %)..." அ9த மாளிைகயி நா4 FவகளிJ
எதிெராK74 ப Iபா) ேபா,டா

ராணி மக மா . ேபர வாயிK98

ெவளிப,ட ெசா!கைள7 ேக,) தீைய மிதி தவ ேபா ஆனா

அவ .
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"இ9த அதிகார

அட74 ைற< இனிேம பK7கா8 பா,! நீகளாக
அட7க ேவ வ ..."

அடகாவி,டா நாேன உகைள<
இைத7 ேக,) ஆ திர ைத அட7க
மக மா . அவ

க

யாம சீறி எB9தி9தா

சிவ98 ககளி அன பற9த8! ஒ விஷம7கார7

4ழ9ைதைய இர) 4,)7 4,னாதா அட4
அவைன எ, பி7க
ெச. வி,டா.

ராணி

எற எாி"சJட அவ

யறேபா8 அவ வி,ெட. அகி98 ெவளிேயறி"

காவ!காரகைள அைழ 8 அவைன" சிைறப) தி7 ெகா)வ98 த 
நி. தி த தி7க அவளா

< . அ9த அள;74 ேபர அவைள

அவமானப) தியி9தா எறாJ நிதானமாக ேயாசி 8 அவ
க,)ப) தி7 ெகாடா . அவைன ம!றவக

அவமானப) த;

தாேன

த7க;

ய. தி தி விடலா

அவ

தைன7

னிைலயி பதிJ74

தயகினா . தி9தி வி)வா அல8

எ. அவ

ந பினா .

இன

ஆ திர தி ேபர ேபசியி9த ஒSெவா ெசாJ
க4களாக" Fழ. ெகா9தன.

அவ

ெசவிகளி ெந7

இSவள; க)ைமயான வா ைதகைள, ெப!ற த9ைதேயா, தாேயா கால@ெசற
ஆயி7 கணவேரா Iட அவளிட

வள98 கணவனிட

ேபசியதிைல. ெப!ேறாாிட

மதிேபா) வா98 நா,) ம7களிட

வள98 பிாியமாக எ) 8 வள த சின@சி. ேபரனிட

ெசலமாக

ெசவா7ேகா)

இப அவமானபட

ேந9தேத எற நிைன ராணி மக மாளி மனைத வK உடா4 ப
இேபா8 மிக;

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

அB தி உ. திய8.

27. விஜயரக
ராணி மக மாளி மன

தபி வி.டா

நி மதியிழ98 தவி த8. ேபர விஜயரக ெசா7கநாத

ேபசிவி,)" ெசற ெசா!கைள அவளா மற7கேவ
ேபர வJவி வ98 தனிட

யவிைல.

ஏ.மாறாக ேபசி இபெயலா

வ!. தியிராவி,டா, அவேள ஒேவைள அவைன7 Iபி,)" சில நா,களி
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ஆ,சி ெபா.ைப அவனிட

ஒபைட7கேவ)

எ.Iட

எணியி7கலா . ஆனா அவேன வ!. தி நிப9தப) தியதா அவள8

ச9ேதக

அதிகமாயி!.. அதி ஏேதா பிற P)த அல8 சதியி7க ேவ)

எ. அவ

ச9ேதகப,டா ; கலகினா .

அரச பதவிைய அைடய அவ பற9த8

அவசரப,ட8

சீரழி 8 வி)வாேனா எ. அ@சினா

அவ .

சி.பி ைள தனமாக

ேதாறிய8. இSவள; நா,களாக தா க,7 கா த ெபா.கைள அவ

'அUபவேமா, ப74வேமா இலாம அவ வய874 மீறி ஆைசப)கிறா' எப8

அவ674 ாி9த8. அைதப!றி7 கல98 ஆேலாசி7க ேவ)ெம. கதி

உடேன தளவா3 அ"ைசயாைவ7 Iபி,ட/பினா
அ"ைசயா வ9தா. எலா விவரகைள<

அவ மிக;

அவ .

ராணி மக மா

சி9தைன வயப,டவராக" சிறி8ேநர

அவாிட

ெமௗனமா3 ஏ8

Iறினா .
Iறாம

இ9தா. இ9த அதி"சி நிைற9த ெச3திைய அவேர எதிபா தி7க மா,டா

எ. ேதாறிய8. பி நிதானமாக7 Iறினா:
"இப ஒ. நட9த8 எபைத யாாிட

Iற ேவடா ! இ8 மிக;

இரகசியமாக இ7க,) . 'ராணி மக மா674

விேராத
உக

அவ

ேபர/74

ஆகவிைல,

%)வி,ட8' எற ெச3தி அSவள; நல விைள;கைள தரா8.

எதிாிகைள மன

மகிழ" ெச3< . அதனா இப ஒ. நட9த8

எபைதேய மற98 வி,) ேபசாம இப8தா உ தம ."
"'எாி< ெநைப ப@சா %வி,) அற
ேபாK7கிற8 நீக

ெசாவ8."

ேபசாம இ' எப8

"விஜய, தாேன ஓ398 ேபா3 வி)வா எ. என74 ேதாறிகிற8."
"என74 அப ேதாறவிைல! இ9த7 கலக
ப)கிற8."

ெதாட98 நட74

எேற
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"சி.பி ைளக674 அSவேபா8 ஏேத/
பா7க ேவ)

திய விைளயா,) விைளயா

எ. ஆைசயாயி74 . இர) நா

ஒ.

ேபசாம

இ9தா பி %றாவ8 நா

அவக67ேக அ8 மற98 ேபா3 வி) ."

"அவ வ98 நிற வித , மிக;

ஆ திரப,ட ேதாரைண, ேபசிய சீ!ற ,

எலாவ!ைற< ேச 8 நிைன 8 பா தா அப இ8 அவ/74 மற98
ேபா3வி)

எ. ேதாறவிைல.

"இ7க,)ேம! இளக.. அதனா தா பயமறியாம 8 6கிற8. ெகா@ச
ஆறேபா,டா தாேன மற98 வி) ."

தளவா3 அ"ைசயா Iறியப விஜயரக ெசா7கநாத எைத< மறபா எ.
ராணி மக மா674 ேதாறவிைல.
இேக அரமைனயி ம!றவகளிட

ம!.

ெவளிேய பிற பலாிட

விஜயரக கடப ேபசி வவதாக ெதாி9த8. ராணி மக மா

பி தவ

எ.

அவ674

அ"ைசயா;74

பதவி ெவறி

க ள7காத நில;கிற8 எ.

ெச3திகைள பரபினா விஜயரக. ெசா9த பா, எ. Iட நிைனயாம

அவைள எதி 8 ஏற74ைறய ேபாெகாேய உய தியி9தா அவ.

வத9திகளாJ 4ழபமான ெச3திகளாJ அரமைன நாறிய8; 4ழ பிய8;
கலகிய8.

இவ!ைறெயலா

ேக விப,டவகேள இர) விதமாக ேபசினாக .

'ெசா9த பா, எ.Iட பாராம விஜயரக விFவாச 8ேராக
எ. அவைன P!றினாக

சில.

'ெநபிலாம ைக<மா? இவ6

அ"ைசயா;மாக" ேச98ெகா) தாக

உலாசமாக இபத!காக ேபர பி ைளயாடாைன
ெதாைல ெகா)7கிறாக

ெச3கிறா'

ேபாK7கிற8' எ.

D அரசாளவிடாம

ேபசினாக

சில. இப

வ க6

வத9திக6 ெபா.ைமைய" ேசாதி7கிற அள; வள9தன. அைத

ம.ப<

கபாக ேபசிவிட ேவ)

நீ7கவிட7Iடா8 என ராணி மக மா

நிைன தா . விஜயரகைன7 Iபி,)
எ. அவ674 ேதாறிய8.
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அவைன7 Iபி,) அ/பினா . அவ6ைடய க,டைளைய ெபா,ப) தி

வராம

தK அவ அல,சியப) தினா. ம.ப<

Iபி,) அ/பினா .

ேவடா ெவ.பாக; , ேகாபமாக; வ9தா. அவைன ராணி மக மா
எதிெகா 6 ேபா8 தளவா3 அ"ைசயா;

மாியாைதேயா இலாம அவகளிவைர<
இக"சி ேதாற;
அவக

உடனி9தா. சிறி8
அல,சியமாக;

ஏறி,) பா தா அவ.

 அவ எதிெகா) வ9த வித

பா த வித

Iயைவயாக இ9தன. அ9த பாைவயி எாி"சலைட9தா

எனி/

மதிேபா

ஏளனமாக; ,

ெவ.L,ட7

ராணி மக மா .

ெபா.ைமைய இழ98 விடாம, "விஜயா! உ ேபா74 நறாக இைல!

ேசவத!4 தகாத ெக,டவகேளா) ேச98 நீ =ணாக" சீரழிய ேபாகிறா3!
அத!4

 உைன எ"சாி7கலா

அவ/74 அறி;ைர Iறினா

அவ .

"என74 யாைடய எ"சாி7ைக<

எனிட

எ.தா Iபி,ட/பிேன" எ.

ேதைவயிைல. எ ஆ,சி உாிைமயான நா,ைட

ஒபைட தாேல ேபா8மான8!"

"த!ேபா8 அ8 சா தியமிைல அபா! 4வி தைலயி பனகாைய ைவ தா
தாகா8."
"நீக

எைத எைதேயா ெசாK எைன ஏமா!ற பா7கிறீக !"

இப7 Iறிய அவைன இைடமறி 8 அ"ைசயா ஏேதா சமாதான ெசானா.
விஜயரக உடேன அவைர<

க)

எ) ெதறி98 ேபசிவி,டா. ராணி மக மா

ேகாப ேதா) அவைன எ"சாி தா .

"நீ ேக,பா ேப"ைச7 ேக,) நாசமா3 ேபாகாம த)பத!காகேவ உைன7
Iபி,ேட. நாய7க வ ச தி நலா,சிைய" சீரழி7க வி 
கலக7காரகளி ெதாடபா தா நீ அழிய ேபாகிறா3."

"உைமயி அழிய ேபாவ8 யா, நீகளா, நானா எ. ெபா. தி98
பாக ."
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க தில தா!ேபால இப7 Iறிவி,) விைர98 ெச.வி,டா விஜயரக.

அவைன தி த

யாெத. அவக674 ெதாி98வி,ட8.

அவ ெசறபி இனி அவ/74 அறி;ைரக
வ9த ராணி மக மா6

தளவா3 அ"ைசயா;

Iறி பயனிைல எற

;74

விஜயரகனி நடவ7ைககைள

இைடவிடாம ககாணி7க ஒ!றகைள ஏ!பா) ெச3தாக . ேநரயாக

ஆ,சி ெபா.ைப<
அவனிட

அவனிட

வி,)விடலா

எ.

தளவா3 அ"ைசயா அத!4

அளி7காவி,டாJ
தK நிைன தா

B

ஒ சில ெபா.கைள

ராணி மக மா . ஆனா

இணகவிைல. அப" ெச3வ8 விஷ

பாீ,ைசயாக

98வி)

எ. அபிபிராய

ெதாிவி தா அவ.

இSவள;74

பிதா அவ எெகேக ேபாகிறா எெனன ெச3கிறா

எ. இரகசியமாக7 ககாணி7க ஏ!பா) ெச3தா
சில நா,க

ேமJ

கழி9தன. ஒ!றக

ராணி மக மா .

வ98 ெதாிவி த தகவக

ராணி மக மா

கல7கமைடவத!47 காரணமானைவயாக இ9தன. விஜயரக

ெசா7கநாத விஷமிக6

கலக7காரக6மாகிய பலர8 ஒ 8ைழேபா) கலக தி

இறகிவிட தீமான ெச3திப8 ாி9த8. அதிக இைடYறாயி74

ப,ச தி

கெந@ச

வ98

ராணி மக மாைள< தளவா3 அ"ைசயாைவ<

பைட தவனாக அவ இபாென. ெதாி9த8. ஒ!றக

Iறிய ெச3திக

பல அ"ைசயாைவ<

ராணிைய<

விஜயரகைன P வி)வத!4 மிக; பல
பினாKப8 அவக674 ாி9த8.
தவி7க

யாத வKைம< ள பைட =ரக

ஒ 8ைழ7கிறாக

தாக

ஒழி 8விட7 Iட தயகாத

எற உைம<

8M74ற ைவ தன.

வா39த I,ட ஒ.

ேபாற சதியாளக

அவேனா)

ெதாியவ9த8. வ ைறயி ஈ)ப,)

ஆ,சிைய7 ைகப!.வத!4 எதிராக இபவகைள7 ெகா.

4வி தாவ8 ஆ,சிைய7 ைகப!றிவி)வ8 எ. விஜய/
ஊ74விபவக6
ெதாிவி தாக .

ய. ெகா9தாக

ேவ. வழியிறி ராணி<

தளவா<

ஒ

அவைன

எபைத ஒ!றக

;74 வ9தாக . விஜயரக

நிைன தப நிைன த இடக674 ேபாக; , வர; , ேபச;
இெதலா

வ98

வதா தா

சா தியமாகிற8. அவ/ைடய இய7க ைத7 க,)ப) தி அவைன7
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காவK ைவ 87 ககாணி 8 வ9தா இெதலா
அவக

ஓரள; 4ைற< எ.

கதினாக . அவைன Pவி,)7 ெகாபவகைள அவ/ ,

அவைன அவக6

ச9தி 87 ெகா ள

எணினாக .

ேபா8ெம. இவ

யாத ப ெச38 வி,டாேல

அரமைனயி விஜயரக தகியி9த ப4தி74 ேளேய அவைன"

சிைறப) திவிட த9திரமாக ஏ!பாடாயி!.. அவ/74 ெதாியாமேல அவைன"

F!றி இ9த ஏ!பா) நட98 ெகா9த8. ெக,ட எண ேதா) அவக

ெச3யவிைல. நெலண ேதா)தா ெச3தாக . தீயவகளி
சகவாச திK98 அவைன மீ,பத!காகேவ இ9த ஏ!பா) அவசிய

இைத"

எற

எண திதா இ8 ெச3யப,9த8. இ9த7 க,)7காவ ஏ!பா)
ெதாடகிய பின

த நாைல98 நா,க

அவக

நிைன த பேய எலா

நட9தன. விஜயரக அரமைனயி அவ வசி 87 ெகா9த ப4திைய
வி,) எ4ேம ெவளிேயற
தாக

யவிைல.

நிைன தப விஜயைன ஒ)7கிவி,டதி அவக674

திதியாயி9த8. விஜய/ைடய நைம7காக;

அவக

ஆ,சியி நைம7காக;

ெச3த இ9த7 காாிய விஜயனா மிகமிக தவறாக; க)ைமயாக;

ாி98 ெகா ளப,ட8. த நைம7காக எ. அவ இைத ாி98 ெகா ளேவ
இைல. பா, தன74

தைன" ேச9தவக674

விேராதமாக இ9த

நடவ7ைகைய எ) திபதாகேவ உண9தா. அவ அேபாைத74

ஆ,சிையேயா அரச பதவிையேயா அைடயாம த)74 தி,ட 8ட பா,
தைன" சிைறப) திவி,டா

எபேத இ8 ப!றி அவன8 அUமானமாக

இ9த8. ெவளிேய இ9த அவ/ைடய ஆ,களி சில ரகசியமாக அவைன வ98

பா தன. அவக674
விஜயரக.

இபேய ெச3திைய ெதாிவி 8 பரபினா

அவ மனநிைல இப இபைத அறியாம ராணி மக மா6 , தளவா3

அ"ைசயா;

ேவ. விதமாக தீமானி 87 ெகாடாக .

"அரமைன74 ேளேய தக ைவ 8 தீயவகளி சகவாச ைத த) த8
நலதாக ேபாயி!.! விஜயரக இத!4

ெக,ட எணக

எலா

தி9தியி7க ேவ) . எைனப!றி7Iட அவ நலப ாி98

மாறி

ெகாபா. இேறா நாைளேயா அவைன ம.ப பா 8 ேபசினா அவ
மனநிைல நம74 ாியலா !" எறா

ராணி மக மா .
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"இத!4

அவ

!றிJ

மன

மாறியி7க

< எ. நா ந பவிைல.

மாறாமJ இ7கலா எபத!4" சா திய7 I.க

ேமJ

எ ேமJ

விேராதக

அதிகமாகி இ7க;

உ).
நியாய

ைனவிட உக

உ). எத!4

ேபா3 பா7கலா . என7ெகனேவா இதி ந பி7ைகயிைல..." எறா

தளவா3.
"நீக

அதிக அவந பி7ைக ப)கிறீக ! எ ேபர பி ைளயாடா

அSவள; ெக,டவ இைல. ேக,பா ேப"ைச7 ேக,) தா இவ ெக,)

ேபாயி7கிறா. இேபா8 தி9தியிபா."
அ"ைசயா இத!4 ம.ெமாழி எ8;

ெமௗன

ராணி மக மா

அ) த நா

Iறவிைல. ஆனா அேத சமய

Iறியைத ஏ!.7 ெகா கிற ெமௗனமாக;

அதிகாைலயி வழ7க தி!4" சிறி8

வழிபா)கைள எலா

நல

 திைய7 ெகா) திபா3 எ. ந கிேற. ெதாட98 இனி ேமJ
விஜயரகைன7 காபத!4" ெசலேவ)
அேபா8 காவலக
ஓவ9தாக .

பரபர

இைல.

பாகேவ எB98 நீரா

 8, "ெத3வேம! எ ேபர/74 இத!4

நல  திைய7 ெகா)" எ. பிரா தைன<

அவர8

அவ/74

ெச38வி,)" சிறி8 ேநர தி
எறி9தா

ராணி மக மா .

பத!ற மாக அவைள ேத அேக

"மகாராணீ! இளவரச காவைல தபி" ெச. வி,டா. இரேவா) இரவாக

எக674 ெதாியாமேல இ8 நட98வி,ட8. Gேலணி ஒறி உதவியா

மதிK ஏறி மதி 8வார தி வழிேய அேத Gேலணிைய பயப) தி ம.ப7க
கீேழ இறகி ெவளிேயறியிபதாக ெதாிகிற8. இதி எக

எகைள தபாக நிைன7க7Iடா8" எறாக
அேபா8 த ெசவிக

ேக,)7 ெகாப8 ெம3யா ெபா3யா எ.

ெச38 ெகா வத!ேக சில விநாக
------------

அவக .

தவ. எ8;மிைல.

ஆயின ராணி மக மா674.

;
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28. மக மா

சிைறப.டா

விஜயரகைன அரமைனயிK98 தபவி,)வி,ட காவலாளிகைள" சீறினா
ராணி மக மா . அவக

கைள 8 ேபா3 உறகி வி,ட பிற4 இரவி பி

யாம தி தா அவ Fலபமாக Gேலணி %ல

ெவளிேயறி தபியி7க

<

எ. அவ674 ேதாறிய8. தபி" ெச.வி,ட ேபரைன ப!றி7

கவைலயாக;

இ9த8 ேகாபமாக; இ9த8.

த வய874 மீறிய காாியகளி அவ ஈ)ப)வதாக அவ

வயதி இ தைன தீவிர
க!பைன ெச3ய7Iட
<

அவ/74 எப உடாகியி7க

எணினா . இ9த

<ெம. அவளா

யாம இ9த8. அவைன நவழி747 ெகா)வர

எகிற ந பி7ைக இேபா8 அவ674 அறேவ இைல.

அரமைன =ரகைள அைழ 8 "எேக தபி" ெசறி9தாJ

ேத பி 8 வாக ! அவ உடJ7ேகா உயி7ேகா ேசத

விஜயைன
ஆப 8

இறி

அைழ 8 வாக ! ம!றவ!ைற அற நா பா 87 ெகா கிேற" - எ.
க,டைளயி,டா .

மக மா

தபி" ெச.வி,ட விஜயரகேனா யா அறிய
மைறவிட

யாத ஒ874றமான

ஒறி ேபா3 தகி7 ெகா) த நபகைள< தேனா)

ஒ 8ைழ த கலக7காரகைள<

ச9தி 8 ேபசினா. ராணி மக மாளி

ஆ,சிைய எப ஒழிப8 எ. தி,டமிடலானா. பா,ைய த விேராதி

எேற தீமானி தி9தா அவ. தைன ப!றி பா,74 நெலண

இ7க

யா8 எேற அவ

ேவயவக6
ராணி மக மா

; ெச38 வி,டா. அவ/

சதியாேலாசைனகைள ெதாட9தாக .

விஜயைன ேத அ/பிய காவலகளா அவ ஒளி9தி9த

மைறவான இட ைத7 க)பி7கேவ

விைளயா,) பிவாத

மீ)

ேம!ெகா) என நட74

அேத சமய

யவிைல. ேபர ெச3வ8

இைல. விைனதா எப8 அவ

உ.திப,ட8. நா

இ9த8.

அவ/74

எ8;

நீ7க நீ7க அவ

மன தி இேபா8

கவைல அதிகமாகிய8.

எபைத அவளாேலேய அUமானி7க

யாம

மைற98 சதியாேலாசைனகளி ஈ)ப,9த விஜயரகனி

நிைலைமேயா நா674 உ.திப,) வ9த8. த ஆ,க

சில %லமாக
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அரமைன பைட தைலவக

சிலைர<

பா8கா ெபா.களி இ9த

சிலைர< Iட தன74 உத;கிறப வைள தி9தா அவ.
"எப<

பா,74 பி நா தா ஆளேபாகிேற! இேபா8 உகளி யா

யா எைன எதி7கிறீகேளா அவகைள நா அரசனாகிய8

ஒழி 8

வி,) தா ம.ேவைல பாேப எபைத இப இ. நா ெசாK தானா
நீக

ெதாி98 ெகா ள ேவ) ? ஜா7கிரைத! ஒBகாக இேபாேத எேனா)

ஒ 8ைழ 8 வி)க ! இலாவி,டா பினா சிரமப)=க !"

பைட தைலவக

பலாிட

இேப"F நறாக ேவைல ெச3த8. பல அேபாேத

விஜயரகேனா) ஒ 8ைழ7க

பா8கா ஏ!பா)

 வ98வி,டாக . அேநகமாக அரமைன

Bவ8ேம ெமல ெமல இரகசியமாக விஜயரகனி பியி

வ98வி,ட8. எலாேம தன74" சாதகமாக இ98

விஜயரக சமய ைத

எதிபா 87 கா தி9தா. ராணி மக மா674 தளவா3 அ"ைசயா;74

ெதாியாமேல இரகசியமாக அரமைன< பைட தைலவக6 பா8கா
ஏ!பா)க6

விஜயரகனி க,)பா,)74

வ98 வி,9தன.

ேம!பாைவயி ம,) நா) ராணி மக மாேள எலாவ!ைற< ஆ) வவ8
ேபாK9த8. உ ேளேய D"சிக6

நா

சதிக6

நிைறேவறி இ9தன.

வி ஒ

தா மைற98 தகியி9த இட திேலேய த சதி74 உட9ைதயாக இ9த

நபக

பைட தைலவக

Iய I,ட தி அவக

சா ரா^ய தி அரசனாக விஜயரக தன74 தாேன

னிைலயி நாய7க

D,7 ெகாடா.

சதி74 ஒ 8ைழ த பைட தைலவகைள< நபகைள<

ந ப ைவபத!4

இ9த ம4டாபிேஷக நாடக ைத அவ ஆேய தீர ேவயி9த8. இரவி பரம

இரகசியமாக இ8 நட9த8.

விஜயரக காணாம ேபா3 தைலமைறவாகி" சில நா,க
மக மா

அ9தர தி த ப)7ைக அைறயி அய98 உறகிவி,ட ஓ

அதிகாைலயி ஏேதா Iபா)க6

விழி தா .

கழி 8 ராணி

ழ7கக6

ேக,) தி)7கி,)7 க

"மாமன விஜயரக ெசா7கநாத வாக! ம8ைர" சீைமயி மகராச விஜயரக
வாக!" - எற வா ெதாKகளா அரமைன கலகல 87 ெகா9த8.
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'என நட98 ெகா7கிற8. தா எேக இ7கிறா ' - எ. Fதாகாி 87
ெகா ளேவ சில விநாக

வாயிலேக ெசறா

ஆகின. ப)7ைக அைறயிK98 ெவளிேய வர

அவ .

அைற7கத; ெவளிறமாக அைட 8 L,டப,9த8. கத; வைர

ெச.வி,) ஏமா!ற ேதா) திைகேபா)
தி பிய ராணி மக மா

தைல 4னி9தப மீ)

அைற வாசK ஏளன" சிாிெபாK ேக,) ம.ப

தி பி பா தா .

விஜயரக தா நி.ெகா9தா. அவ தைலயி

D,டப,9த8.

"விஜயரகா! இெதலா

உ ேள



எனடா ேகால ? யா அைற7 கதைவ ெவளிறமாக

தாழி,) L,யிப8?"
"ஒ.மிைல! சில நா,க674

 நீக

என74" ெச3த அேத உபசார ைத

உக674 இேபா8 நா திபி" ெச3தி7கிேற. ாி< பயாக"

ெசாவதனா இ9த அைற74

நீக

சிைறப) தப,7கிறீக .

உக674 இ9த வயதான கால தி அதிக" சிரம
சிைற"சாைல இ74

ைவ7க7Iடா8 எபத!காக"

இட 874 உகைள அ/பாம நீக

இட ைதேய சிைற"சாைலயாக மா!றிவி,ேட பா,[!"

இ74

"8ேராகி! 4ல ைத7 ெக)7க வ9த ேகாடாாி7 கா ேப! உைன ப"சிள

பாலகனாக எ) 8 பா_, தாலா," சீரா, வள தத!4 என74 இ8;
ேவ) , இன
"இேத

ேவ) ."

ைறயி நா இ9த இட திேலேய எைன நீக

அ8 8ேராகமிலாம எனவா ?"

"வா ைதைய அள98 ேபF! உ நா74 அBகிவி) ."

சிைறப தினீகேள,
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"இனி உக

சாபக Iட பK7க வழி இைல. அதிகார

இேபா8 உகளிட

இைல. தைலவக , பைடக , ேகா,ைட, ெகா தள , ஆ,சி அ தைன<

எனிட

இ7கிற8 எபைத நீக

நறாயி74

பா,!"

ஞாபக

ைவ 87 ெகா) ேபசினா

"அ!ப/74 வா; வ9தா இப தானடா ெசா9த பா,யிட
ேபச < ."

"நா அ!பனா =ரதீரனா எப8 ேபாக ேபாகாி<

Iட

பா,! இைற74 தா

என74 வி9த8. இனி உக674 ெபாB8 வியா8! விய விடமா,ேட."
"இ8 அ7கிரம ! நீ உபடமா,டா3."
"இதி எ8;

அ7கிரமமிைல பா,[! இ9த வயதான கால தி உகைள

ெதாைலப) த ேவடாெம. நாேன

 D,7 ெகா)வி,ேட;

இதிெலன தவ.?"
ராணி மக மா

அவ/74 ம.ெமாழி Iறவிைல. ேச!றி கைல

=சிெயறி9தா பதிJ74 அ8 த மீ8 தா ெதறி74 எெறணி அவேனா)
ேபFவைத தவி தா

அவ . விழிகளி கணீ ெபக அவ

சிைற ைவ7கப,9த ப)7ைக அைற

மீ)

தா

ைலயி ேபா3 அம9தா . அவ

ெவளிேய எ7காளமி,)7 ைகெகா, நைக தா. அ9த வ@சக நைகைப7 ேக,)

அவ674 அவயி. ப!றி எாி9த8.

"பா,[! ஞாபக ைவ 87 ெகா ! நீ ைவ த க,)7காவK இ98 நா தபி

ஓய8 ேபா நீ இகி98 தப
விைள;க

மிக;

யா8. தப

ய!சி ெச3தாேலா பி

விபாீதமாயி74 ..." எ. அவைள உர த 4ரK

எ"சாி 8வி,)ேபா3" ேச9தா விஜயரக.
ெபா நா

இேத விஜயரகனி 4ழ9ைத பவ தி இவ வY

மாாிய ம ெதப74ள தி ேகார உ"சியிK98 தைன தைல4ற

பி 8 த 6வ8 ேபால அதிகாைலயி கட ெக,ட கன; இேபா8 ராணி
மக மா674 மீ) ஞாபக வ9த8.
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Fத9திரமாக வள98 ேபரரச/74 வா7ைக ப,) அவ மைற9த பி/
அ9த ேபரரைச தன9தனிேய =ராகைணயாக நி. க,7கா 8,

ெசா9த ேபரனாேலேய இப" சிைற ைவ7கப,ட ெகா)ைம அவ
பிள9த8. அவ

மன

தேம விFவாச
வவாக

யா

மன ைத

Bகினா . தவி தா . 4ைம9தா . 4 றினா .

ள யாராவ8 ேபர/74 ெதாியாம தைன வி)வி7க

எ. ந பினா

அவ . அரமைனயிJ , F!.றகளிJ

Fயமாக இயக யாதப விஜயரகனி க,)பா,)74

அடகிவி,டதா அவ

எணியப எ8;

வ98 ெசால7Iட

ெகா)ைமப) தின. அவ

ஒ)கி உண;க

தனிைம<

யவிைல. இ9த

நிராதர;ேம ேபரனி 8ேராக ைதவிட அதிகமாக அவைள7

சிைறயி இ9தா . அவ

மன

ெச 8 நைட பிணமாக"

மான உண; அவைள7 ெகா@ச

சி திரவைத ெச3த8. இபேய இ/

சில நா,க

"வா7ைகயி இSவள; தான தமகைள" ெச38
கட;ேள! நா என பாவ

ேபாK9த8.

என74 இ9த கதியா?

ெச3ேத? எைன ஏ இ தைன பயகரமான

ேசாதைனக674 ஆளா74கிறா3? நா யா74

நிைன ததிைலேய! எ ேபர/74 ப74வ
ஒபைட7கலா

ெகா@சமாக"

தனிைமயி அைடப,)7

கிட9தா சி தபிரைம ஏ!ப,)  தி Fவாதீனேம ேபா3வி)

அவனிட

உ ள

நட7கவிைல. ெவளிேய என

நட7கிற8 எ. அவ674 யா

எ9த7 ெக)தJ

வய8

வ9த8 ஆ,சிைய

எ.தாேன நா,கைள எணி7 ெகா9ேத?

என7கா இ9த தடைன?" எ. எணி எணி மன
மக மா .
அவ

வி

ைந9தா

ராணி

அ9த" சிைற"சாைலயி கவனிபார!.7 கிட9தா . ேவளா ேவைள74

அன ஆகார

ப

நீ Iட தவாாிைல. இ8வைர த பைகயரசகளிட

Iட படாத அவமான ைத" ெசா9த ேபரபி ைளயாடானிட
எற எண

ப)கிேறாேம

அவைள அM அMவாக" சிைத 8 நKய ைவ த8. ேபர

இ தைன ெபாிய கிராதகனாக இ9த வயதிேலேய உெவ) 8 இப7 ெக)தக
ெச3வா எப8 அவ

கனவிJ

எதிபாராத அதி"சியாயி9த8. இ/

நட9தவ!ைற அவளா ந பி ஒ7ெகா ள7Iட

யாமK9த8. ஆனா

நட9தேதா நட9திபேதா ெபா3யிைல. நிஜ தா எப8

நிதசனமாக

ாி9த8. சில நா,க674 பி யாேரா இர7கப,) அவ674 உண;
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தணீ

தர ஏ!பா) ெச3தாக . அற

நி. தப,ட8.
தன8 சிைற74

ராணி மக மா

எJ 

சில நா,களி அ8;

ேதாJமாக நK98 ெமK98

ேபாயி9தா . அவ6ைடய ராஜ க Tர பாைவ மகியி9த8.

த,யி9த8. கக

4ழி விழி9தி9தன. அ9தர தி அ9த ஒ874றமான

ப)7ைகயைறயிேலேய அவ6ைடய ேசாக நா,க
ந பி7ைக வறட8.
விஜயரக/

ஆனாக

க தி கைம

ஒSெவாறாக7 கழியலாயின.

சிைறயி வ98 அவைள பா7கவிைல. ம!றவக6

யா என

எேற அவ674 ெதாியவிைல. அநாதரவாக அநாைதயாக அவ

விடப,டா . தா ற7கணி7கப,7கிேறா ,

தனிைமப) தப,7கிேறா எற உணேவ அவைள" சாிபாதி ெகா.

வி,9த8. இ தைன ெகா)ைமகைள அைடய, தா யா74 எ9த7 ெக)தJ

ெச3யவிைலேய எ. நிைன 8 பா7க பா7க அவ6
ேபரேனா பா,யி தவிகைள< , ேவதைனகைள<

அBைக 4 றிய8.

அறியாம அவ674

பக நீ , உண உண; Iட தரலாகா8 எ. ெகா)ைமயான உ தர;க

ேபா,)7 ெகா9தா. அவ ெந@சி ஈ; இர7கேம இைல. பா,ைய

த

த எதிாியாகேவ பாவி 8 நட த ஆர பி தி9த அவ/74 அறி;ைர Iற

தியவக6 , ெபாியவக6மாக எவேம அேபா8 அ9த அரமைனயி

இைல. இ9தவக

அ!பனான அவ/74 எைத< எ) 87 Iறேவ

பயப,டாக . இதி தக674 எத!4 = வ  எ. ேபசாம இ9தாக .
------

29. பிரைஞ நAவிய!
நAவிய!
சிைற74

பசி தாக தா ராணி மக மா

நா வறட8. ந பி7ைக<

வறட8.

பசி<9 தாக மாக இப தவி 8" சாக வி)வத!4 ேபர/74 தா எ9த
தீைம< ெச3யவிைலேய எ. அவ
Bகி ெவ98 ைந9தா .

எணி எணி7 4ைம9தா . உ ள
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கிழவ ேச8பதிேயா, ைமD மனேனா விேராத

காரணமாக தைன"

இSவள; ேவதைனப,7க மா,டா .

சிைறயி அைட தி9தாIட அவ

தா ெசா9த அரமைனயி ெசா9த ேபரனாேலேய அவமானப) த ப,)
வி,ேடாேம எ. மாைல மாைலயாக7 கணீ வ தா
யாம, சாக;

அைடப,)7 கிட9தா

அவ . வாழ;

யாம மானமிழ98 மாியாைத இழ98 இப அேக
மக மா .

த அைம7 கணவ ெசா7கநாத நாய7க காலமான பி அ9த மரண தி
ேசாக ைத< ரா^ய பார ைத<

ேச9ேத Fம98 சிரமப,ட8 எலா

இப அவமானபடவா எ. எணிய ேபா8 இதய தி இர த
கசிவ8 ேபாK9த8 அவ674.

த அரமைனயிJ ள விFவாச ஊழியக

ேபச;

இேபா8

ெகாபளி 87

யாராவ8 தைன பா7க; ,

வி பாம இSவள; உதாசீனமாக இப8 சா தியேம இைல எ.

அவ674ப,ட8. கெந@ச

தைன யா

பைட த கிராதகனான த ேபர விஜயரக

பா7கேவா, ேபசேவா

எ. உ தர; ேபா,7க ேவ)

யறா அவக

த7க ப)வாக

எ. அUமானி தா

அவ . த

வ ச திலா இப ஒ ேகாடாி7கா  எ. சில சமயகளி நிைன74 ேபா8
அவ674 திைகபாக;
இேக அவ

இ9த8. சினமாக;

இ9த8.

நிைலைம இSவாறி7க விஜயரகேனா மமைதயிJ ,

அககார திJ திைள தி9தா. தா த9திரமாக பா,யிட

ைகப!றிய ஆ,சிைய எப<

க,7 கா 87 ெகா ள ேவ)

ேபராைசயி எ தைகய 4*ரமான ெசயைல" ெச3ய;

இ98
எற

8ணி9தி9தா அவ.

D,7 ெகாட;ட தேனா) ஒ 8ைழ த பைட தைலவகளிட , "எ

பா,யாயி!ேற எ. பா 8 இர7க

கா,ட ேவயதிைல. ராணி மக மா

உயிேரா7கிற வைர எ ஆ,சி74 அபாய
ெதாிவி தா அவ.

உ)" எ. ஆ7ேராஷமாக

அேபா8 ஒ பைட தைலவ, "ரா^ய ைத தா பி தாயி!.! இனி ந
விப 87ேகா ஆ,சி7ேகா உக

பா, எ9த வைகயிJ தைட ெச3ய

யா8! பாவ , வயதான கால தி பா,ைய ஏ சிைறயி அைட 87

ெகா)ைம ப) த ேவ) ? தய; ெச38 பா,ைய வி)தைல ெச38 வி)க .
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தக6747 ெக,ட ெபய ஏ!ப,)விட7Iடா8" எ. பய98 ெகாேட

அறி;ைர Iறினா.

விஜயரக அ9த7 கைண உ ள

பைட த தளபதியி அறி;ைரைய

ஏ!காதேதா) ஆ திரமாக அவ74 ம.ெமாழி<
ேகாபி 87 ெகாடா.
"உக

Iறி அவைர7 க 87

அறி;ைர இ8 விஷயமாக என74 ேதைவயிைல! பா, இ7கிறவைர

இ9த நா,ைட நா நி மதியாக ஆள

யா8. ஆனா அவைள நானாக7 ெகால

ேபாவதிைல. ெதாட98 வாழவிட ேபாவ8மிைல. நா ெகா.வி,ேட
எற ெக,ட ெபய வராம அவேள ெச தா

என நா) ந  ப" ெச3ய

"அரேச! எைன ெபாிய மன ேதா), தாக

கைண I98 மனி7க

ேபாகிேற."

ேவ) . தகைள வள 8 ஆளா7கிய பா,யாைர தாக

இSவள;

ெகா)ைமயாக நட த7Iடா8. இ. உக674 பயப,டாJ

ஊ உலக

பினாளி

உகைள பழி74 ."

"ஊ உலக என ெசாJ

எபைத ப!றி நா கவைல படவிைல! எ

பா, எைன7 ெகா)ைம ப) தியத!4 பதிலாக அM அMவா3" சி ரவைத
ெச3யப,)" சாகேவ) . இத!4 எதிராக யா நி. த) தாJ
மா,ேட. உக

கீேதாப ேதச

என74 ேதைவ இைல."

இSவள; க)ைமயாக அவ Iறியபி ெமௗன
தைலவ74 ேவ. வழியிலா8 ேபாயி!..

த

ேக,க

சாதிபைத தவிர அ9த பைட
தலாக அறி;ைர Iறிய அ9த

ஒ பைட தைலவ74 ஏ!ப,ட அவமான ைத பா த பி ேவ. யா

அற

வா3 திற7க 8ணியவிைல. அவ இQடப,டப எப ேவ)மானாJ

ெச38 ெதாைல7க,)

எ. ேபசாம இ98 வி,டாக .

விஜயரக ஈ; இர7கம!.7 4*ரமாக; , ெகாdரமாக;

நட98 ெகாடா.

பா,ைய" சி ரவைத ெச3ேத ெதாைல 8 வி)வ8 எ/

ெவறி அவ/

நாளாக நாளாக அவன8 4*ர
%9த8.

அதிகமாயி!ேறயறி ஒ சிறி8

4ைறயவிைல.
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பா,ைய" சிைற ைவ தி9த அைற74
வழகலாகா8 எற

ெகாdரமான ேவெறா

ேக விப,டவக

அைட9தாக .

ராணி மக மா
அவ

உண; பக தணீ எ8;

தK தைட விதி தி9த விஜயரக பி அைத விட7
ைறைய7 ைகயாடா. அைதப!றி7

கடவக

எலா மன

வ9தினாக . அவ

சிைற ப) தப,9த அைற வாசK அ.Fைவ உணைவ

பாைவயி ப) ப ைவ7க" ெசாK அவ674 உண7 ெகா)7காம

தவி7கவிட" ெச3தா விஜயரக.
பசிைய<

உணைவ<

தாக ைத< விட7 ெகாய8 பசி74
நீைர<

தாக 874

எதிேர ைவ 8வி,) உண; , பக;

தா. அ9த7 ெகா)ைமைய த பா,74" ெச38 அவ

அம9தான

விடாம த)ப8

பசியாJ

தாக தாJ

தவி 8 88பைத த ககளாேலேய பா 8 மகி98 ெகா9தா

விஜயரக.

"அட பாவி! உன74 நா மன தாJ

ெக)த நிைன ததிைலேய? எைன

ஏடா இப" சி ரவைத ெச3கிறா3! ெத3வ9தா உைன7 ேக,கேவ) "

எ. அவைன ேநா7கி7 கதறினா

ேக,ட பி

ராணி மக மா . அவேனா அவ

அ,டகாசமாக ஆணவ" சிாி" சிாி தா.

கதறைல7

"ப,டாதா பா, உன74  தி வ . நறாக ப)! அேபா8தா உ

தவ.கைள நீேய உணர < " - எ. ஆ திர ேதா) Iறினா.
மக மா

ஈன(வர தி பதி Iறினா . "இெதலா

அUபவிபா3! கட;

உைன" F மா விடமா,டா."

"இ9த ஜம தி நா ச9ேதாஷபடேவ)

அ) த ஜம தி நீ

அத!4 நீக

இைடYறாக

இ9தீக ! அதனா தா உகைள" சிைறயி அைட தி7கிேற. அ) த

ெஜம தி என நட74

எபைத ப!றி இேபா8 நா கவைலபடவிைல."

"அனமி,ட ைக74 8ேராக

ெச3கிற யா

உப,டதிைல!"
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"பி ைள74

ேபர/74

கிைட7க ேவய ஆ,சிைய7 கிைட7க விடாம

ெச38, தாேன ஆ,சியி Fக ைத அUபவி7க வி கிறவக6
உபடமா,டாக . இேபா8 நீக

அைட9தி74

அைடவாக ..."

இேத கதிைய தா

"அட 8ேராகி! எைன ப!றி ெக,ட ேநா7க க!பி தா உ நா74 அBகி
ேபா3வி) . த7க தண தி உனிட

ஒபைடபத!காக தா

ைள"

Fமப8 ேபா இ9த ஆ,சிைய" Fம98 வ9ேத. அத!4

நீ அவசரப,)

அேபா8 அவ6ைடய எ9த பதிJ

அைடய" ெச3ய

வி,டா3!"

யவிைல. அவ ஆ திர

சிறி8

அவைன" சமாதான

தணியாதவனாக அவ

 நிறா. அவைள ஒ

ெபா,ப) தாமேல றப,)" ெசறா. உணைவ< , தணீைர<

க னா காபி 8வி,)7 ெகா)7காமேல அவைள வைத74

ெதாட9த8. அைடயாள

அப<

அறிய யாதப எJ 

ெசJ

ேதாJமாகியி9தா

ேபர பி ைளயாடா/74 அவ ேம இர7க

விஜயரக ெசறபி உண;

தணீ

சி திரவைத

வரவிைல.

அவ .

ெகா) வ98 தி ப எ) 8"

காவலாளி ெமௗனமாக7 கணீைர 8ைட 87 ெகாடபேய எ) 8"

ெசJவைத7 க) ேபர/74 இலாத இர7க
ெகாடா

ராணி மக மா .

இபேய ஒ திக

அவ/

இபைத ெதாி98

கால 874 ேம கழி98வி,ட8. ஒ மா.தJ

நிகழவிைல. ராணி மக மா

ெமல ெமல ேத398 ஒ)கியி9தா .

இேபா8 விஜயரக அவைள" சிைற ைவ தி9த இட 874 வ98 பாப8Iட
நி. ேபாயி9த8.

Fய பிர7ைஞ தவறி நிைனவிழ74  வ
பளீெர. தன8 கட9த கால ஒ

மகலான ஞாபக

ேபால

ைற நிைன; வ9த8 அவ674.

பலா)களாக7 க,7 கா த நாய7க சா ரா^ய

இனி" சீரழிய ேபாவத!4

னைடயாள தா ேபர விஜயரகனி ஆணவேமா எ. எணினா

அவ . கட9த கால தி தா கட 8" ெசாபனக , இட7 ைகயா தா Lல
தாி த8 எலா

ஒSெவாறாக நிைன; வ9தன. ககளி நீ கசி98 மகிய8.
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அைணயேபா4
ேபா அவ

விள7கான8 கைடசி கைடசியாக பிரகாசமாக" Fடவி)வ8

மன தி த வாவி கீ தி நிைற9த கட9த கால" ச பவக

ஞாபக

வ9தன.

'இனி<

இ9த அவல நிைல நீ7காம எைன அைழ 8 திவயி இட

அளி<க ' எ. திவரக 8 ெபமாைன<

மீனா,சியைனைய<

அவக6

ஒ

; உ). நாய7க ேபரரசி =ர

; வ98 வி,டெத. ேதாறிய8. Fயநலமிக6 ,

தா ஒவைன அ க98 சீரழிபவகளி

தைமயானவக . த ேபரைன அயிபவக6

தா எபைத இ9த நK9த நிைலயிJ
எதிகால தி வரலா. I.கிறவக

அபப,டவக

அவளா உ3 8ணர

ேபர ஆ6

உக எணி பா தா

அவ .

அேபா8 அவள8 வல7 க 8 த8. உடJ

ேபாயி9தன. ம.ப<

9த8.

ேபா8 சிைறயி ெகா)ைம

ப) தப,ட பா,யாகிய தைனப!றி என I.வாக
எ. உ ள

அவ .

உ ள க பிரா தி 87 ெகாடா

ஒSெவா =ர வரலா!.74

வரலா!.74

ம8ராாி நாயகி

உ ள

எப7 I.வாக

ேசா98 தள98

ேபரைன பா7க ேந9தா மற98 விடாம ஞாபகமாக

அவைன ஒ ேக வி ேக,க ேவ)ெம. நிைன 87 ெகாடா .

ெமல ெமல நிைன; நBவிய8. கி,ட த,ட ஒ மடல

வைர ப,னி

ேபாடப,ட உட நிைன; ம4வ8 , மலவ8மாக இ9த8. தனிைம7

ெகா)ைம ேவ..

தா சிைற ைவ7கப,9த அைறைய ேநா7கி யாேரா நட98 வகிற கால ஓைச
கிண!.74 ளி98 ேக,கிறா! ேபா மகலாக ஒK த8. ேபரனாக இ74ேமா

எ. ஒ சிறிய ச9ேதக 8ட பிர7ைஞைய எலா
எB9தி7க

யறா

அவ .

ஒ.திர,7 ெகா)

பிர7ைஞ நBவிய8. உட த ளா ந)கிய8. எB9தி7க

அ பா)ப,) ேபரனிட

ேக,க வி பிய ேக விைய வK98

ஞாபக தி ெகா) வவத!4 மீ)
---------------

யவிைல.

தன74 தாேன

ய.

ய!சி ெச3தா

அவ .
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30. இ$
உண; மகிய அ9த நிைலயிJ

B23த

Iட ேபர/747 ெக)த நிைன7கவிைல

ராணி மக மா . 'தன747 ெக)த ெச3தாJ

நா,) ம7க674 அவ நைம

ெச38 சிறபாக ஆ,சி நட தி நாய7க வ ச 874 ந!ெபய ேத தர ேவ) '
உ Wற எணி அவைன வா தினா .

எேற அவ

பிர7ைஞ தவறி7ெகா9த நிைலயி அரமைன7 காவல ஒவ வ98

அைறயி ெவளிப7கமாக நிறபேய அவைள7 கவனி தா. அவளி9த நிைல
க) அவ மன

இளகி பாகா3 உகிய8.

"தான தமகைள தாராளமாக" ெச38 ச திர
அைம 8, 4ளக

ெவ, அற

சாவகைள திற98 சாைலக

ெச3த மகாராணி மக மா

தைலயி கைடசி7

கால தி இபயா எBதியி7க ேவ) ? பாவ !" எ. அ9த7 காவல
அ/தாப உணேவா) தன74 தாேன

M M த8 அவ

இைலயா என ெதாியவிைல.

ெசவிகளி விB9ததா

ராணி மக மாைள" ெசா9த ேபர அரமைனயிேலேய சிைற ைவ 8வி,டா
எற ெச3தி ெமல ெமல ெவளி உலகி ம7களிைடேய பரவி வி,ட8. அப

பர;வைத த)7கேவா தவி7கேவா

யவிைல.

'இ தைன தான தமகைள" ெச3த ணியவதி7கா இ9த7 கதி ேந9த8?' எ.

தனியாக;

Iட தக

இரகசியமாக;

தக674

அUதாபமாக ேபசி7 ெகாட ம7க

உ 6ணைவ ெவளிபைடயாக7 காபி 87 ெகா ள அ@சி

தயகினாக . பா,யி ேம தீரா பைக<

4ேராத

ெகா)வி,ட ேபர

தகைள எெனன தடைன74 உ ளா74வாேனா எ. யாவ
பய9தாக . அUதாப ைத பய

தய7க

ெவ.வி,டன.

ராஜ விFவாச 874 பகமிலாத8 ேபாற ஒ வைக அட7க
நா)

Bவ8

ெதப,டாJ

அைமதி<

உ Wற இ9த அ7கிரம ைத7 ேக,) ம7க

மன

4 றி7 ெகா9தாக . ெவளிபைடயாக ெதாியாத ஒவைக உ ளட7கிய

ெவ. நா)

Bவ8

பரவியி9த8. நீ.L

ெநபாயி9த இ9த

ெவ.ணைவ விஜயரகேனா, அவ/74 8ைணயாயி9த அவைன ஆ,சியி
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அம திய கலக7காரகேளா ாி98 ெகா ளவிைல. எைத< தகளா

அட7கிவிட

எற திமிேரா) இ9தாக . ஆ,சி ைகயிK9த8தா

<

அத!47 காரண .

ஆனா அரமைன

Bவ8

விஜயரகைன எதி 8

இ8 அடாத ெசய எற எணேம பரவியி9த8.

ரப,)

கலக

ெச3ய அவகளா

யவிைலேயயறி, 'ராணிைய இப" ெச3த8 அ7கிரம ' எ. அரமைன

ஊழியக

உண9தி9தாக .

அைனவ

பிர7ைஞ தவ.கிற நிைலயி ராணி மக மாைள" சிைறயி பா த காவல பதறி
நிைல4ைல98 ஓ ேபா3 அைத விஜயரகனிட

ெதாிவி தா. பா,யா

ஏற74ைறய மரணப)7ைகயி இபதாக ாி98 ெகாட விஜயரக
உடேன த சகா7கைள7 கல9தாேலாசி தா.

"இற74 த.வாயிK7கிற ராணி மக மாைள ெவ.7க ேவய
அவசியமிைல. பா, சா4 ேபா8Iட உக6ைடய
வி பாம ெச தா

க தி விழி7க

எற ெக,ட ெபய உக674 வர7Iடா8" எறாக

அவ/ைடய சகா7களி சில. விஜய/

பா,யி அ9தி7 கால தி ஒ

நாடகமா தீ 8 வி)வெத. தீமானி 87 ெகாடா. சிைறயிK98

ேதவ98 ெச3தி ெசான காவலைனேய தி ப;

சிைற74 அ/பி, " க தி

நீ ெதளி 8 பக தணீ ெகா) 8 பா,74 ெதளி; வர" ெச3!" எ.
அவசர அவசரமாக உ தர; பிறபி தா விஜயரக ெசா7கநாத.
அ9த7 காவல/

உடேன ஓேடா" ெச. சிைற ைவ7கப,9த ராணி

மக மாளி அைற7 கதைவ திற98 அவ

ெமல பிர7ைஞ வ9த8. ச!ேற ெதளி;

இ7கதி74 ஆளா7கியவக

க தி நீ ெதளி தா. ெமல

பிற9த8. "மகாராணீ! உகைள

நறாயி7க மா,டாக " எ. காவல

ஆ திமாக" ெசானேபா8 Iட, "அவகைள அப" சபி7காேத! என747
ெக)த ெச3தவக6747Iட நா ேக) நிைன7க மா,ேட" எ.

ஈன(வர தி கைணேயா)

பாிேவா)

பதி Iறினா

மக மா .

அவ6ைடய 4ர கிண!றி!4 ளி98 வவ8 ேபாK9த8.

அவ674 பக நீ அளி தா அவ. ஆனா அ9த நிைலயிJ

பக ம. 8வி,டா .

அவ

அைத
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"ஊழியேன! உேம என74 எ9த7 ேகாப மிைல! இ8வைர என74 பக
நீேரா உண உணேவா தர7Iடா8 எ. உ தர; ேபா,9த எ ேபர

இறாவ8 த உ தரைவ மா!றினாேன எபதி என74 மகி"சிதா. பா,

நி"சயமாக பிைழ7க மா,டா

எப8 ெதாி9த பினாவ8 ேபர/747 கைண

வ9தேத! அ9த ம, நி மதிதா. ஆனா இ8வைர மான ேதா) வா98வி,ட

நா இ. இ9த நீைர பகி அைத இழ7க வி பவிைல. தய;ெச38

இேபா8 எைன நி மதியாக" சாகவி); ேபா8 ."
ேபசி7 ெகா74 ேபாேத அவ

ெதாட9தா :

"நா சாவத!4

ககளி நீ மகிய8. அவ

எ ேபரைன பா7க

ேமJ

<மானா என74 அவனிட

கைடசியாக ஒ ேக வி ேக,க ேவ) . அ8 தவிர இேபா8 என74 அவேம

ேகாபேமா ஆ திரேமா எ8;

இைல."

" தK தணீைர ப4க

மகாராணீ! தையI98 ம.7காதீக ."

"எ தாக ைத தணிபத!காக நீ தணீ தகிறா3! அ8 எ தாக ைத

அதிகமா74ேமயலாம 4ைற7கா8 அபா! நா இSவள; அவமானப,ட8

ேபாதா8, எைன இ/
எண

சிறி8 அதிகமாக அவமானப) த ேவ)

எற

உன74 இ9தா எைன தணீ ப4 ப நீ வ!. தலா ."

இைத7 ேக,டபி அ9த7 காவல நீ ப4 ப அவைள வ!. தவிைல.
அவ

மனநிைல அவ/74 நறாக ாி9த8. விஜயரகைன அைழ 8

வவத!காக ஓனா. காவல விஜயரகேனா)

ம9திாிக

அேக வ98 ேச9த ேபா8 ராணி மக மாளி நிைல ேமJ
இ9த8.

ேபரைன பா த8

ககளி நீ மகி பளபள7க அவ

ஆனா 4ர எழவிைல. தள"சி<

அவைள

ேசா;

7காவாசி ெகாறி9தன.

பசி<

தாக

பிரதானிகேளா)

கவைல7கிடமாகி

ஏேதா ேபச

யறா .

ஏ!ெகனேவ
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விஜயரக அவ

அேக வ9தா. அவைன வா த உயவ8ேபா ேமெலB9த

அவ6ைடய தள9த வல7கர
கக

பாதி எBவத!4 ேளேய சாி98 கீேழ நBவிய8.

இ) %ன. நா உல9த8. தைல 8வ) சாி98 மடகிய8.

விஜயரகேனா) வ9தி9த வய8 % த பிரதானி ஒவ, ராணி மக மாளி

வல7கர ைத ப!றி பாிேசாதி 8 வி,) உத,ைட பி87கினா. "நா

ேபசவிைல, 4ளி98வி,ட8" எறா. விஜயரக Iட இ9தவக67காக
ஏேதா அB8 ல வ8 ேபால ேபாKயாக ந தா.
கெப!ற ராணி மக மாளி கைத

98வி,ட8. பதிென,) ஆ)7கால

ம8ைர" சீைமைய ஆட மகாராணி மரண

அைட98வி,டா . அன

ச திரகைள< , ஆலயகைள< , அற" சாைலகைள< ேவ. பல தான
தமகைள<

ெச3த ணியவதி நி மதியாக அரகநாத ெபமானி

திவகைள" ெச. அைட98 வி,டா .

ேபரனி சிைறயிK98 கிைட7காத வி)தைலைய மரண

இ. Fலபமாக

அவ674 அளி 8வி,ட8. உட!சிைறயிK98 உயிபறைவேய வி)தைல

ெப!. ேபானபி, மனிதக
ெச3ய

< ?

மகாராணி மக மா

பர பைரயா3 வழ4

இ,ட ெவ.

சிைற அவைள இனிேம என

வரலாறானா . மனிதக

ேக,4 கைதயானா . கண

Fைவயான ெசவிவிழி நிக"சிகளி தைலவியானா .

ெதனா,ைட தன9தனிேய ஆட ெபணரசி எ. கெப!றா .
ேபா!.த அைட9தா .

த வாவி இ.தியி ேபரனி D"சியா அவ

அைட9த ெகா)ைமக

வரலா!றி ெமல ெமல மைற98 மகி ேபாயின. ஆனா அவ
க பரபிய8, தானதமக
நி. நிலவின; அவ

ம,)

அற

ெச3த8 ஆகியைவேய வரலா!றி நிைல தன,

மரண தி ேபா8 அ9த அரமைனைய" D9த இ

அகி98 விலகேவயிைல. விஜயரகனி

ப74வமிைமயாJ , அவசர  தியாJ

ஆ திர தாJ நாய7க சா ரா^ய

ஒளிமகி அழிய ஆர பி த8. எ4 விலக
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C)ைர
ராணி மக மாளி மரண தி!4 பி திய தளவா3 க(Pாி ரக3யா; ,
பிரதானி ெவகடகிQண3யா;

Iறிய ேயாசைனகளிப விஜயரக

ெசா7கநாத ரா^ய தி வவாைய ெப7க7 கதி ெகா ைளயப8 ேபா
ம7க

மீ8 அதிக வாி"Fைமகைள திணி தா. ெகா)ைம ப) தினா.

அவ இ,ட திய வாிப6ைவ தாக இயலாம ம8ைர" சீைம ம7க
எதிராக7 ெகாதி 8 எB9தாக . கிள"சிக6

அைமதி இழ9த8.

அரF74

கலகக6 மK9தன. ஆ,சி

 தானமாக7 ெகா)7கப,ட இைறயிK நிலக6747Iட

இேபா8 வாி ெகா)74மா. அதிகாாிகளா ம7க

வ!. தப,டாக .

தன8 இைறயிK நில 874 வாி ெகா)7க" ெசாK வ!. திய8 ெபா.7காம
ேகாயி பணியாள ஒவ ேகார தி உ"சியி ஏறி7 கீேழ 4தி 8 உயிைர

மா3 87 ெகாடா.

விஜயரகனி ஆ,சி ெதாட7க திேலேய நிக9த பா, மக மாளி மரண
ேகாயி பணியாளாி த!ெகாைல< ஆ,சி74 ெபாிய அபச4னகளாக;
ேந98வி,டன! அ9த7 ெக,ட ெபயேர ெதாட98 நீ த8. பி மன

தளவா< , பிரதானி<

திய வாிகைள நீ7கி ம7களிட

ெச3தாக . ஆனா அவக

,

மாறி

நல ெபய எ)7க

ய!சி

நிைன தப ம7களிடமி98 எதிபா த நல

ெபய மீளவிைல. இழ9தைவ இழ9தைவயாகேவ ேபாயின. விஜயனி திறைம7

4ைறவா நாளைடவி ஆ,சியி எைலக

4ைறபா)களா எதிாிக

இயலவிைல. மக மா

பதிென,) மாதக
விர7தியாJ

Fகின. ராஜத9திர7

ெபகின. கவைலக

பதிென,) ஆ)க

அதிகமாயின. ஒ.

ெச3ய

க,7கா த ஆ,சிைய

Iட விஜயனா நறாக ஆள

யவிைல.

கவைலகளாJ தி[ெர. ப7திமானாக மாறிய விஜயரக த

ஆ,சியி வச திK9த ெகா@ச
ேகாயி திபணிகளிJ

ந@ச

ெசா 87கைள< தல யா திைரகளிJ ,

எைலய!." ெசலவழி தா. மடாலயக6747

ெகாைடக

வழகினா. அரசிய கடைமகைள மற74

மக மா

மைற9த தின த. அவைன" D9த அ9த இளிK98 ம.ப

பயப) தியதா ஆ,சி ேமJ

அவ/74

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

அவ ஆ,சி74

ேத39த8. எ4

ேபா7கிடமாக ப7திைய

அதிதி மK9த8. ராணி

வி; பிற7கேவ இைல.

