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நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� : : : : 
�றா� பாக� 
�றா� பாக� 
�றா� பாக� 
�றா� பாக� ----    ெவ�றி ம�கல�ெவ�றி ம�கல�ெவ�றி ம�கல�ெவ�றி ம�கல�    
1. 1. 1. 1. ��நிைல� கனி���நிைல� கனி���நிைல� கனி���நிைல� கனி�    

 
கள�பிர� ேபரர<$/ எதிராக$ கலக� ெச=ய �ய�ேவா� எ�ப�� 
த��$க�ப3வா�க9 எ�பைத யாவ�$/� எ>சாி$க%� பய�8�த%� க�தி� 
ெத�னவ� மாற� க? ஏ0ற�ப2டைத,�, அவA$/ உதவி ெச=ய �ய�ற 
/0ற�($காக$ காமமCசாி நC#2�$ ெகா�ல�ப2டைத,� பா��யநா3 
�?ைம,� பைறயைற!( அறிவி$க> ெச=தி�!தா� மாவ� ��தைரய�. இ!த> 
ெச=திைய அறி!( இர�3 6�8 நா2க9 உ�ண%� உற4க%� பி�$காம� 
க�களி� நீ� ெநகிழ� பி�(� பி��த(ேபா� கிட!தா� இைளய ந�பி. ெகாைல 
ெச=ய�ப2ட ெத�னவ� மாற� தாயாதி உறவி� இைளயந�பி$/ அ�ண� 
�ைறயாக ேவ�3� எ�ற உ�ைமைய,� அ!த ேவைளயி�தா� இர�தின மாைல 
அவA$/� ெதாிவி�தி�!தா9. 
 
கள�பிர�க9 ைகயி� சி$கிய பி� ெத�னவ� மாற� உயி�ட� மீளமா2டா� 
எ�ற அDமான� ெபாியவ� ம(ராபதி வி�தக�$/ இ�!தா:� அவ� 
ெகா�ல�ப23 வி2டா� எ�ற (யர�ைத உண�>சிக-$/ அ�பா0ப2ட அவரா:� 
Eட� தா4கி$ெகா9ள ��யவி�ைல. #�நிைல கனிகிற வைர பா��ய மர� ேம:� 
சிறி(கால� அட4கி ஒ34கி இ�$க ேவ��யத� அவசிய�ைத அவ�� ந�/ 
�ாி!( ெகா�டா�. த�னிடமி�!( க2டைள வ�வத0/ �� இைளயந�பி 
இர�தின மாைலயி� மாளிைகயி��!( எ4/� ெவளிேயற$ Eடாெத�8 மீ�3� 
அவைன வ0�8�தி> ெச=தி அA�பியி�!தா� ெபாியவ�. க�ைண இைம 
பா(கா�ப(ேபா� அவைன அகலாம� அ�கி��!( பா(கா$க ேவ�3� எ�8 
இர�தினமாைல$/� இரகசியமாக> ெசா�� அA�பியி�!தா� அவ�. ெத�னவ� 
மாறைன இழ!(வி2ட #�நிைலயி� இைளய ந�பிைய� ேபணி� பா(கா$க 
ேவ��ய( இ�றியைமயாத தாகியி�!த(. இள�ப�வ�தினA� இைணய0ற 
Gர�ைடயவA� ஆகிய ஒ�வைன ஆட� பாட�க-�, <ைவயான உண%�, 
அல4கார��, <கேபாக4க-� ம23ேம உ9ள ஒ� மாளிைகயி� ெந34காலமாக 
அைட�( ைவ�தி��பதி:9ள சிரம4கைள ம(ராபதி வி�தக�� 
அAமானி�தி�!தா�. இ�!தா:� ேவ8 வழியி�லாத காரண�தா:� இைளய ந�பி 
த4/வத0/ அைதவிட� பா(கா�பான ேவ8 இட� இ�லாததா:� அவைன 
அ4ேகேய த4க ைவ�(� ப�திரமாக$ கவனி�($ ெகா9வ( அவசியமாகி இ�!த(. 
உபசாி�பதி:� ேபணி� ேபா0றி அ�பாக� பா(கா�பதி:� இைணய08� 
ேத�!தி�!த இர�தின மாைல ம23� அ�கி� இ�லாவி2டா� இைளய ந�பிைய 
அ�ப� ஒேர இட�தி� உைறய> ெச=தி�$க இயலாம0 ேபாயி�$/�. அவளா� 
ம23ேம அ( இய:�. அவளா� ம23ேம அ( அ�ேபா( இய�றதாகியி�!த(. 
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நா2ைட$ ைக�ப08வத0கான #�நிைல கணிகிற வைர தாA�, த�ைன> 
ேச�!தவ�க-�, த� ஆைண$/$ க23�ப2டவ�க-� ஒ34கியி��ப( ேபா� 
பாவைன கா�பி$க எ�ணினா� ெபாியவ�. ஏற$/ைறய எ23� தி4க9 கால� 
வைர இ!த ஒ3$க� நீ��த(. ‘பா��ய மரபாவ( இனிேம� தைல எ3�பதாவ(? 
அ!த மரைப� தா� நா� அ�ேயா3 ெதாைல�( வி2ேடாேம’ எ�8 கள�பிர�க9 
மன�H�வமாக ந�பி� பா��ய�க-$/ எதிரான Hதபய4கர�பைட, பா(கா�� 
ஏ0பா3க9 எ�லாவ0ைற,� ைகவி3கிற வைர ெபா8ைமயாக இ�!தா� ம(ராபதி 
வி�தக�. 
 
‘இனி நம$/ எதி��ேப இ�ைல எ�8 கள�பிர�க9 அய�!த பி�ேப #�நிைல 
கனி!தி��பைத அவ� உ8தி ெச=(ெகா�டா�. கள�பிர�கைள எதி��(� 
ேபா�$ெகா� உய��(வத0/ அ(தா� ஏ0ற ேநர� எ�8 எ�லா$ ேகாண4களி:� 
கணி�( ��% ெச=த பி�, அவ� ெவ/ கால�($/� பி� �த� �தலாக ஒ� �ைன 
ெயதி� ேமாக� பைட Gரைன� தி�ேமாE�$/ இரகசிய� I( அA�பி� ெபாிய 
காராளைர,� ெகா�லைன,� அைழ�( வ�மா8 ஏவினா�. அ�ேபா( ந�ல 
மாாி$கால�. ஒJெவா� பி0பக�:ேம மைழ ெகா2�$ ெகா���!த(. 
மாைலயி:� இரவி:� தி�மா�/�ற�(> சில�பா0றி� பய4கர ெவ9ள� ெப�கி 
ஓ�ய(. 
 
காாி�-� இ�,� மி�ன:மாக மைழ மிக மிக அதிகமாயி�!த அ!த இரவி� ெபாிய 
காராள��, ெகா�லA�, த�பி வ!( அவ�கேளா3 தி�ேமாEாி� மைற!தி�!த 
/றளA� ெபாியவைர$ கா�பத0காக� தி�மா� /�ற�($/� ேத� வ!தன�. 
அவ�க9 ேத� வ!த சமய�தி� ெபாியவ� சில�பா0றி� ம8கைரயி� த4கியி�!தா�. 
சில�பா0றி� மைழ காரணமாக ெவ9ள� ெப�$/ அதிகமாகி இ�!ததா� 
தி�ேமாEாி��!( ெச�றி�!த 6வ�� மைலயி� ம8கைரயி� இ�ேளா3 
இ�ளாக ெந3ேநர� கா�தி�$க ேவ��யி�!த(. ஆ0றி� /8$ேக 
பாலமி2ட(ேபா� பிர�மா�டமான மர� ஒ�8 �றி!( வி?!தி�!த(. அ!த 
மர�ைத� ப0றி ந�பி$ கைர கட$கலாமா Eடாதா எ�8 அறிவத0காக �த�� 
த4க9 6வாி:ேம உ�வி� சிறியவனான /றளைன அ!த மர�தி� வழிேய ம8 
கைர$/> ெச�:�ப� அA�பி� பா��தா�க9 அவ�க9. /றள� ஓ� 
இைடL8மி�றி ம8கைர$/� ேபா=> ேச�!(, அ�ப�> ேச�!( வி2டத0/ 
அைடயாளமாக$ /ர:� ெகா3�தா�. ெதாட�!( காராள��, ெகா�லA� அ!த 
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மர�ைத� ப0றி ஏறி, ம8கைர ேசர ��!த(. ம8கைரயி� இவ�கைள எதி�பா��($ 
கா�தி�!த ஆப�(தவிக9 உடேன 6வைர,� ெபாியவர( இட�தி0/ விைர!( 
அைழ�(> ெச�றன�. நீ�ட கால�தி0/� பி�� ெபாியவ� ம(ராபதி வி�தகைர 
�த� �தலாக> ச!தி$க�ேபாகிேறா� எ�8 எ�M� ேபா( காராள�$/ 
ெம=சி���த(. 
 
அ!த மைலயி� ெபாியவ� த4கியி�!த /ைகைய அைடவத0/ ஒ� நாழிைக� 
பயண�($/ ேம� ஆயி08. /ைக வாயி�� இ�!த �ைனெயதி� ேமாக� 
பைட$காவ� Gர�க9 ந�லைடயாள� ெப0றபி� இவ�கைள உ9ேள 
ெச�லவி2டன�. ஆப�(தவிக9 ெவளிேய த4கி வி2டதா� �த�� காராள��, 
அ3�($ ெகா�லA�, 6�றாவதாக$ /றளA� /ைக$/9ேள ெச�றன�. 
 
உ9ேள இ�!( தீ�ப!த�தி� ஒளியி� பாைறேம� ம0ெறா� ெச�ெபா0 ேசாதி <ட� 
விாி�( இ��ப(ேபா� ப�மாசன� இ2ட ேகால�தி� அம�!தி�!தா� ம(ராபதி 
வி�தக�. கால�ேயாைச ேக23$ க� விழி�த அவ� ெநCசா� கிைடயாக$ 
க�களி� நீ�ம�க G�!( வண4கிய காராளைர,�, ம0றவ�கைள,� வா��தினா�. 
எ?!( அ4ேக வ!( விழிகளி� உண�>சி ெநகிழ நி�ற காராளைர ெநCசார� 
த?வி$ெகா�டா�. காராள� /ர� உைட!( உண�% ெபா4க� ேபசலானா�: 
 
“ஐயா! பல தி4களாக� த4கைள$ காM� ேப8 இ�றி� தா=� ப<ைவ� ேத�� 
தவி$/� க�8ேபா� தவி�(� ேபாேன�. தி�ேமாE� �?வ(ேம இ�9 
#�!த(ேபா� ஆகிவி2ட(. ெச=வத0/> ெசய�க-� இ�ைல. ெச=ய> ெசா��$ 
க2டைள இ3வா�மி�ைல. நா� அநாைதைய� ேபா� ஆகியி�!ேத�.” 
 
“இ�ேபா( ெச=வத0/ மிக�ெபாிய ெசய�க-� வா=�தி�$கி�றன. உ�ைம ந�பி� 
ேத�!ெத3�(> ெச=ய> ெசா��$ க2டைளயி23 அA��வத0/�தா� இ�ேபா( 
இ4/ எ�லாைர,ேம நா� வரவைழ�தி�$கிேற�” எ�றா� ெபாியவ�. 
 
“அ�ப�யானா� அ( எளிேய� ெப0ற ெப��ேபறாக இ�$/�! தைய E�!( 
க2டைள இடேவ�3கிேற�.” 
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“காராளேர உடேன நீ4க9 ப�லவ� நா2�0/� ேசர நா2�0/� திJய 
ேதசயா�திைர �ற�படேவ�3�. அர�மைனயி:9ள கள�பிர$ க�யரசைன 
ேநாி� க�3, அவAைடய வா��($க-டேனேய அவனிடேம ெசா�� 
விைடெப08 உ4க9 திJய ேதச யா�திைரைய� ெதாட4கேவ�3�...” 
 
“ஐயா தா4க9 ெம=யாகேவ அ�ேயைன� திJய ேதசயா�திைர ேபாக> 
ெசா�கிறீ�களா, அ�ல( இ(கா8� பல தி4க2 காலமாக� ேதச�பணியி� ேசா�பி 
இ�!( வி2ேட� எ�பத0காக இ�ப� எ9ளி நைகயா3கிறீ�களா? நா3 இ�89ள 
நிைலயி� அ�ேய� எ�ப� யா�திைர ேபாக ��,�?” 
 
“காராளேர! நா� இ�ேபா( உ�மிட� விைளயா23� ேப>சாகேவா உ�ைம$ /�தி$ 
கா23வத0காகேவா இ!த$ க2டைளைய இடவி�ைல. நா� அ�ப� எ�லா� ச0ேற 
சிாி�( மகிழ> ெசா0கைள� பய�ப3�தி உைரயா3கிற இய�� உைடயவனி�ைல 
எ�ப(� உம$ேக ெதாி,�. அ�ப� இ�!த(� நீ� எ�னிட� இJவா8 ேக2பைத$ 
க�3 நா� விய�பைடகிேற�...?” 
 
“ெபா8�த�ள ேவ�3� ஐயா! த4க9 தி�%ள$ /றி�ைப எளிேய� 
�ாி!(ெகா9ள� தவறி வி2ேட�.” 
 
“#�நிைல ந�றாக$ கனி!( நம$/ இைசவாக இ�$கிற( காராளேர! வடதிைசயி� 
ப�லவ� நா2�0/�, ேம0ேக ேசர நா2�0/� நீ� ேபா=வர ேவ�3� எ�8 
இர�3 இட4கைள$ /றி�பி23 நா� Eறியேபாேத அதி:9ள /றி�ைப நீ� 
�ாி!( ெகா���$க ேவ�3�. கள�பிர அரசனிட� ெசா�� அவ� இைச%ட� நீ� 
யா�திைரைய� ெதாட4கேவ�3� எ�8 நா� Eறியதி:9ள அரச த!திர�� 
சா(ாிய��Eட உ4க-$/ இத0/9 விள4கியி�$க ேவ�3�.” 
 
“இ�ேபா( ந�றாக விள4/கிற( ஐயா! திJய ேதசயா�திைர எ�8 Eறி$ 
ெகா9வதா:�, கள�பிர$ க�யரசனிடேம ெசா�� விைட ெப08 யா�திைரைய� 
ெதாட4/வதா:� ஐய�பா3களி��!( எ�ைன நா� தவி��($ ெகா9ள ��,�. 
ஆனா� ெம=யாகேவ ப�லவ� நா2�:�, ேசர நா2�:� த4க-$காக அ�ேய� 
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எ�ென�ன காாிய4கைள> சாதி�($ ெகா�3வர ேவ�3� எ�பைத� தா4க9 
இனிேம�தா� Eற� ேபாகிறீ�க9 எ�8 எ�Mகிேற�!” 
 
“உ4க9 எ�ண� தவறானதி�ைல காராளேர! ேசர ேவ!தA$/�, ப�லவ 
ம�னA$/� ��திைரயி23 ந� இல>சிைன ெபாறி�த இ� இரகசிய ஓைலகைள� 
தனி� தனிேய நா� உ4களிட� இ�ேபா( தர�ேபாகிேற�. அ!த ஓைலகைள 
அவ�களிட� ேச��ப(ட�, எ� க��ைத அ!த இ� ெப�ம�ன�க-$/� விள$கி$ 
Eறி நா� ஓைல 6ல� அவ�களிட� ேகாாியி�$/� உதவிகைள� �ாிய �� 
வ�மா8 ெச=யேவ�3�. இ�ேபா(9ள நிைலைமயி� உ4கைள� தவிர ேவ8 யா� 
இ4கி�!( இ�ப�� திJய ேதச யா�திைர �ற�ப2டா:� கள�பிர�க9 அவ�க9 
ேம� ச!ேதக�ப3வா�க9, பி� ெதாட�வா�க9, த3�பா�க9. ஆனா�, நீ4க9 
�ற�ப3வைத, அ(%� த�னிடேம வ!( ஆசி ெப08� �ற�ப3வைத$ கள�பிர$ 
க�யரச� த3$க மா2டா�. ஆனா:� அதி:� ஓ� அபாய� இ�$கிற( காராளேர! 
அரச� ச!ேதக�படாவி2டா:� அவேனா3 நிழ� ேபால இைண பிாியாம� 
இ�$கிற மாவ� ��தைரய� உ4க9 திJய ேதச யா�திைரைய� ப0றி நி>சயமாக> 
ச!ேதக�ப3வா�. அவA$/� ச!ேதக� வர ��யாதப� ஓ� உபாய�ைத நா� 
உம$/> ெசா��$ ெகா3�( அA��கிேற�.” 
 
“எ�ன உபாய� ஐயா அ(?” 
 
“க�யரசA$/ ��� ெநகி�!த /ர��, க�களி� நீ� கசிய அ?வ( ேபா�ற 
ெதானிேயா3, ‘அரேச! நா� கள�பிர� ேபரர<$/ எJவளேவா ெந� உதவி �ாி!(�, 
எJவளேவா ந�றி வி<வாச�ேதா3 இ�!(�, Hத பய4கர� பைடயின� எ� ேம� 
ஐ,08 தி�ேமாEாி� எ�ைன G2ேடா3 சிைற ைவ�தா�க9. ேசாதைனக-� 
பா(காவ:� �ாி!தா�க9. எளிேய� பா��ய நா23 எ�ைலயி� தி�ேமாEாி� 
இ��பதாேலேய தாேன மாம�ன�$/ இ�ப� எ�ேம� ஒ� Gணான ச!ேதக� 
ேதா�ற ேந�!த(? ஆகேவ மாம�ன� மன� எளிேய� ேம� ஐய�பட ேநாிடாதப� 
இனிேம� இ�A� சில தி4க9 கால�($/� திJய ேதச4களி� யா�திைர ெச=ய%� 
��ணிய தீ��தமாட%�, �னித�(ைற ப�ய%� நா� ��% ெச=( �ற�ப23 
வி2ேட�. த4க9 ந�பி$ைகயி:� மதியைம>ச� மாவ� ��தைரய�ைடய 
வி<வாச�தி:�, இ!த அ�ைம தா�வாகேவா, /ைறவாகேவா, மதி$க�ப23 
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விட$Eடாேத எ�8 க�திேய இ�பயண�?’ - எ�பதாக� ேபா= ம�றாட ேவ�3� 
நீ4க9...” 
 
“ந�ல உபாய�! நி>சய� ப�$/�! #�நிைல இைசவாக இ�$கிற(! இ�ேபா( 
எ(%� ப�$/�.” 
 
அத�பி� ப�லவA$/�, ேசரA$/மாக எ?தி ��திைர இ2ட ஓைலகைள$ 
காராளாிட� அளி�(வி23 எ4ெக4ேக எ�ப� எ�ப� நட!( ெகா9ள ேவ�3� 
எ�பைத,� தனிேய நீ�டேநர� விவாி�தா� ம(ராபதி வி�தக�. ெபாியவ� 
எ�லாவ0ைற,� Eறியபி�, “தீ��த யா�திைரைய நா� தனிேய ேம0ெகா9வதா? 
மைனவிைய,�, மகைள,�Eட அைழ�(> ெச�வதா?” எ�8 உடேன வினாவினா� 
காராள�. 
 
“நீ� /3�ப�(டேனேய ெச�:வ( ந�ல(. ெம=யாக நீ� ெச�:� அரசத!திர$ 
காாிய� எ(ேவா, அ( உ� மைனவி$/� மக-$/�Eட� ெதாியலாகா(” எ�றா� 
ெபாியவ�. காராள�� அைத ஒ��$ ெகா�3 உ8தி Eறினா�. 
 
காராளாிட� ேபசி ���தபி� ெகா�லைன,� /றளைன,� அைழ�(, “உன$/� 
/றளA$/� நா� இட�ேபா/� க2டைள சிரமமான(தா� எ�றா:� ந��ைடய 
�ைன எதி�ேமாக� பைட Gர�க9 சிலர( (ைண,ட� பா��ய நா2�� 
ேமாEாி:�, ேவ8 பல இட4களி:� நா� உ�வா$கி மைற�( ைவ�தி�$/� 
ேவ�, வா9, ேகடய�, ஈ2� �த�ய பைட$கல4கைள,� பிற ஆ,த4கைள,� 
காராள� தீ��த யா�திைர ��!( தி���வத0/9 நீ4க9 ப��ப�யா= நிலவைற 
வழியாக இர�தினமாைலயி� மாளிைக$/9ேள கட�தி$ ெகா�3 ேபா= அ4ேக 
அ3$கி விடேவ�3�. இர�தினமாைலயி� மாளிைகயி� இட� ேபாதாவி�� 
அ�மாளிைகயி� கீ?9ள நிலவைற� ப/தியி:� ெவ9ளிய�பல ம�றி� கீ?9ள 
நிலவைற� ப/தியி:� ஆ,த4கைள அ3$கலா�. ஆ,த4கைள$ ெகா�3 ேபா= 
அ3$/� ேவைல ��!த(ேம ந� Gர�களி� இ�O08வ�$/ ேம� நிலவைற 
வழிேய ெச�8 இைளயந�பிேயா3 ேச�!( ெகா9ள ேவ�3�. ேம:� 
ப�P8ேப� ெவ9ளிய�பல ம�றி� அைடயாள� கா� ��யாதப� ஊ3�வ 
ேவ�3�. சில O8 ேப� ந3R� வச!த ம�டப� ேதா2ட�தி� மைற!தி�$க 
ேவ�3�. ம0றைவகைள நா� கவனி�($ ெகா9ேவ�. இத0/ இைடயி� 
��!தா� ெகா0ைகயி:9ள /திைர$ ேகா2ட�(� தைலவ� ம�த� இளநாக 
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நிகம�தாைன எ�னிட�தி0/ அைழ�( வர ஒ�வ� ேபா= வர ேவ�3�” - இJவா8 
க2டைளயி23 அவ�கைள அA�பினா� ெபாியவ�. 
------------ 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� : : : : 
�றா� பாக� 
�றா� பாக� 
�றா� பாக� 
�றா� பாக� ----    ெவ�றி ம�கல�ெவ�றி ம�கல�ெவ�றி ம�கல�ெவ�றி ம�கல�    
2. 2. 2. 2. பி� தள !த"பி� தள !த"பி� தள !த"பி� தள !த"    

 
மைழ$ கால�( ந9ளிரவி� தி�மா� /�ற�( மைல$ /ைகயி� ெபாியவ� வ/�த 
தி2ட4க9 நிைறேவறின. அவ� Eறிய த!திரமான ேயாசைனயி� ப�ேய காராள� 
ம(ைரநக� ெச�8 கள�பிர� க�யரசைன,�, மாவ� ��தைரயைர,� ந�ப> 
ெச=(, அவ�க-ைடய �? ஒ��த:ட�, ஆசி,� ெப08$ /3�ப�ேதா3 தீ��த 
யா�திைரைய� திJய ேதச� பயணமாக� ெதாட4கி வி2டா�. தி�ேமாE�$ 
ெகா�ல�, /றள� ஆகிேயா� பணிக-�, ெம�ல ெம�ல நட!( ெகா���!தன. 
 
நா3 உ�ைமயாகேவ அைமதியைட!( பா��ய�க9 ஒ34கி வி2டா�க9 எ�8 
கள�பிர�க-�, Hதபய4கர� பைட,� ந�பி அய�!தி�!த ேநர� அ(. ச!ேதக�($/ 
இடமான பைழய அ!த அவி2ட நா9 விழாவி� ேபா( ேகாநகர�தி� கள�பிர�க9 
எJவள% பா(கா�பாக%� எ>சாி$ைகயாக%� இ�!தா�கேளா அJவள% 
எ>சாி$ைகயாக%�, பா(கா�பாக%� இ�ேபா( இ�ைல. ‘இனி ந�ைம யா�� 
எ(%� ெச=(விட ��யா(’ எ�ற அள% கட!த (ணிவினா� அய�!( 
ேபாயி�!தா�க9 அவ�க9. ெத�னவ� மாறA�, காமமCசாி,� ெகா�ல�ப23 
வி2டதா:�, ேகாநகாி� ச!ேதக�($/ உாியவ�களாக அவ�க-$/� ேதா�றிய 
அழக� ெப�மா9 �த�யவ�கைள ெவளிேயற ��யாத காரா$கி�க�தி� அைட�( 
வி2டதா:� க�யரசேன, 
 
“மாவ� ��தைரயேர! இனிேம� பா��ய�கைள� ப0றி மற!( விடலா�. அ!த 
வமிச� ேபான இட�தி� �� �ைள�(வி2ட(” - எ�8 அ�$க� ெசா��$ 
ெகா���!தா�. ஆனா� மாவ� ��தைரய� எ�னேவா அைத அ�ப�ேய ஒ��$ 
ெகா�3 �?ைமயாக ந�பி விடவி�ைல. 
 
“க�யா! நீ எJவள% ெசா�னா:� அ!த ம(ராபதி வி�தக� உயிேரா3 இ�ைல 
எ�ப( ெதாிகிறவைர இைத நா� ந�பமா2ேட�, எத0/� விழி�பாயி� ” - எ�8 
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தா� மாவ� ��தைரய� அ�$க� பி�வாதமாக அவைன எ>சாி�($ 
ெகா���!தா�. இைடயிைடேய மாவ� ��தைரய� இ�2 சிைறயி� ந�!( 
ெகா���!த அழக� ெப�மா9 �த�யவ�களிட� இ�!( நயமாக%�, பயமாக%� 
ம(ராபதி வி�தகைர� ப0றி அறிய �ய�8 ெகா�ேட இ�!தா�. ஒ� நா9 அ�ப� 
அவ� அறிய �ய�ற ேபா( அவ� ெச=த சி�திரவைத ெபா8$க ��யாம� அவைர 
ேவ�3� எ�ேற /ழ�பிவி23$ கவன�ைத� திைச தி��பி ஏமா0ற$ க�திய 
அழக� ெப�மா9, 
 
“ஐயா! உ4க9 சி�தரவைத ெபா8$காம� இ�8 நா� உ9ளைத> ெசா�� 
வி3கிேற�! ேந08வைர ம(ராபதி வி�தக� எ�பவ� யா� எ�ேற என$/� 
ெதாியாெத�8 உ4களிட� Eறிவ!ேத�. அ( ெபா= பல மாத4க-$/ �� அ!த� 
பைழய அவி2ட நா9 விழாவ�8 ேகாநகைர$ ைக�ப0ற �ய�8 ��யாம0 ேபான 
ஏமா0ற�தி� ம(ராபதி வி�தக� ெத�னவ� சி8மைல$ கா2�� ஒ� ெபாிய 
சிகர�தி� இ�!( கீேழ /தி�( உயிைர மா=�($ ெகா�3வி2டா�. அவ� 
அமரராகி� பல மாத4க9 ஆகி வி2டன. அவ� இற!தைத$ கள�பிர�க9 அறி!தா� 
எ4க9 பா��ய� இய$க�ைத அறேவ ஒ3$கி வி3வா�கேளா என அCசிேய அவ� 
இ�A� உயிேரா3 இ�!( வழிகா2� வ�வதாக நா4க9 ந�$க ேந�!த(!” - எ�8 
மாவ� ��தைரயைர ந�பைவ�(விட ஏ0ற உ�$கமான /ர�� Eறினா�. அவ� 
எதி�பா��தப� மாவ� ��தைரய� அைத உடேன ந�பிவிடவி�ைல. 
 
“அ�பேன! நீ எ�ைன இJவள% எளிதாக ஏமா0றி விட��யா(, ம(ராபதியாைன 
என$/ ந�றாக� ெதாி,�. அவ� த0ெகாைல ெச=( ெகா9ளமா2டா� எ�பைத 
நா� ந�/ அறிேவ�. நீ ெசா�வ(ேபா� அவ� இற!தி�!தா� பா��ய� 
இய$க�� அ�(ட� உயிர08� ேபாயி�$/�... அ�ப�� ேபாகாததா:� ேவ8 பல 
சா�8களா:� நீ E8வைத நா� ந�ப ��யா(...” 
 
“நீ4க9 ந��கிறீ�கேளா ந�பவி�ைலேயா, நட!த( நட!த(தா�...” - எ�8 /ர� 
($க�தா� /�றி$ க�களி� நீ� ெநகிழ அவ� �� ந��தா� அழக� ெப�மா9. 
 
அவAைடய க�ணி��, /ர�� ெநகி�>சி,� மாவ� ��தைரயைர$ 
/ழ�பமைடய> ெச=தன. ஒ�ேவைள உ�ைமயிேலேய ம(ராபதி வி�தக� மரண� 
அைட!தி��பாேரா எ�ற ச!ேதக�Eட அவ�9ள�தி� ெம�ல எ?!த(. ஆனா� 
எதிேர நி0பவ�களா� த� உண�%க9 க23�ப3�த�ப3கிற அள% பலGன�ப23 
விட$Eடாேத எ�ற ��ென>சாி$ைக உண�% அவைர� த3�த(. அவ� 
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விழி�பாயி�!தா�. அழக� ெப�மாேள, �த�� ெபாியவ� ம(ராபதி வி�தகைர� 
ப0றி அ�ப� ஓ� அம4கலமான ெபா=ைய> ெசா�ல� தய4கினா� எ�றா:� 
எதிாிகளி� கவன�ைத� திைசதி��ப%�, ெபாிய வாி� பா(கா��$/� அ!த� 
ெபா= மிகமிக� பய�ப3� எ�ற ந�பி$ைகேய அவைன� (ணிய ைவ�தி�!த(. 
 
சிைறயிேலேய அ�ேபா( உடனி�!த காாி, கழ0 சி4க�, �த�ய 
ந�ப�க-$/$Eட அழக� ெப�மா9 க0பைனயி� ெசா��ய அ!த� ெபா= 
பி�$கவி�ைல எ�றா:� அதி� ஏேதA� த!திர உபாய� இ�$க ேவ�3� எ�8 
க�தி$ க23�ப23 அவ�க9 ெமளனமாக இ�!( வி2டன�. 
 
இ!த� ெபா=யி� 6ல� த�ைன,�, த�Aட� இ�$/� ந�ப�கைள,� 
இ�2சிைறயி23 அவ�க9 �ாி,� ெகா3ைமகளி� பி� ஓரள% தள�� - தளரலா� 
எ�8 அவ� எதி�பா��தா�. அ!த அளவி0/ அ( பயனளி�த(. மாவ� 
��தைரயாி� கவன�ைத� ெபாியவ� இற!( வி2டதாக> ெசா��� திைச 
தி��பியத� 6ல� அவர( க3ைமயான ச!ேதக�தி� பி� தள�!தி��ப( ம23� 
�ாி!த(. 
 
அவ�ைடய உடன�யான �த0 ச!ேதக�ைத� பி� தள��தி ேவ8 ச!ேதக�தி� திைச 
தி��பிவி2ட அள% அழக� ெப�மா-$/ ெவ0றி கிைட�தி�!த(. மாவ� 
��தைரய� எைத,� அறி!( ெகா9ளவிடாம� அவர( கவன� ெபாியவ� ப0றிேய 
தி��ப> ெச=ய ��!தவைர அவ�க9 சா(ாியமாகேவ ெசய�ப2��!தா�க9. 
 
ஒ� பி� தள�!த(. ஆனா:� அ(%� �?ைமயாக� ப�$கவி�ைல எ�8 சிறி( 
ேநர�தி� மாவ� ��தைரய� ேபசிய ேப>சி��!( �ாி!த(. ந�பி$ைகதா� அரச 
காாிய4கைள> ெச=பவ�களி� 6லதனேமா எ�8 �ாி!( ெகா9ள�த$க வித�தி� 
ம8ப� சீற� ெதாட4கினா� அவ�. இ�A� அவ� த4கைள ஆழ�பா�$கிறா� 
எ�பைத அழக� ெப�மா9 அத� 6ல� அறி!( ெகா�டா�. 
------------ 
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நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� : : : : 
�றா� பாக� 
�றா� பாக� 
�றா� பாக� 
�றா� பாக� ----    ெவ�றி ம�கல�ெவ�றி ம�கல�ெவ�றி ம�கல�ெவ�றி ம�கல�    
3. 3. 3. 3. அழக�ெப%மாளி� ேவதைனஅழக�ெப%மாளி� ேவதைனஅழக�ெப%மாளி� ேவதைனஅழக�ெப%மாளி� ேவதைன    

 
அழக� ெப�மா9 மிக மிக> சா(ாியமாக ந��த அரச த!திர நாடக�ைத 
மாவ���தைரய� ந�பாத(ட� விைர!( அவைன எதி��(> ெசா�லா� 
மட$கினா�. /8$/$ ேக9விக9 ேக23 அவைன� திைக$க> ெச=தா�. 
 
“த�பி! எ� வயைத ேநா$க நீ மிக%� இைளஞ� தா�. உ�ைன� ேபா�ற 
பா��ய� இய$க�( இைளஞ�களிட� நா� அ�தைன எளிதாக ஏமாறி 
விடமா2ேட� எ�பைத நீ மற!( விட$ Eடா(! திTெர�8 எைதயாவ( ெசா�� 
ந�பைவ�( எ�ைனேயா, எ�ைன> ேச�!தவ�கைளேயா நீ கவி��( விட ��யா(. 
நா4க9 மிக%� விழி�பாக இ�$கிேறா�. நீ4க9 கள�பிர�களிட� ஆ2சிைய,�, 
நா2ைட,� இழ!தி��பவ�க9. இழ!தைத மீ2க� தவி�பவ�களி� அள%�, 
ஒ08ைம,�, வ�ைம,�, சா(ாிய4க-�, எ�லாேம மிகமிக$ E�ைமயாக இ�$/� 
எ�பைத நா� அறிேவ� அ�பேன! ��� ஒ�நா9 வினா%�ேபா( நீேய 
எ�னிட��, எ� ஆ2களிட�� ‘ந3R� ந�ைம த�வா� /ல�( ம(ராபதி வி�தக� 
யாெர�ேற என$/� ம0றவ�க-$/� ெதாியா(’ - எ�ப( ேபா� ந��தி�$கிறா=. 
இ�ேறா இ�!தா0 ேபா��!( உ9Uற ஏேதா சதி�தி2ட� ெச=(ெகா�3 
ேப<வ( ேபால ‘ம(ராபதி வி�தக� ஏமா0ற�தா� மைல உ>சியி��!( /தி�( 
உயிைர மா=�($ ெகா�3 வி2டதாக$ கைத அள$கிறா=!” 
 
“இ�ைல ஐயா! இதி� கைத எ(%� கிைடயா(. நா� இ�ேபா( E8வ(தா� 
ெம=யாக நட!த காாிய�! ம(ராபதி வி�தக� இ�ேபா( இ�ைல. நீ4க9 அவைர� 
ப0றி நிைன�( விணாக$ கவைல�பட ேவ�டா�” எ�8 மீ�3� உ8தியாக$ Eற 
�ய�றா� அழக�ெப�மா9. அவ� அைத ந�பாமேல ேம:� ேபசினா�. 
 
“நீ எ�ைன இ�தைன <லபமாக ஏமா0றி விட ��யா( அ�பேன! ம(ராபதி 
வி�தகைன என$/ மிக ந�றாக� ெதாி,�. ஒ� சிறிய �ய0சி, �த� �ைற ேதா08� 
ேபாவைத ஏ08� தா4கி$ ெகா9ள ��யாம� மன� உைட!( மைல ேம� ஏறி$ 
/தி�( உயி�வி3கிற ேகாைழ அவனி�ைல. விர$திையேய விர$தியைடய> ெச=( 
த�ைன அMக விடாம� (ர�(� Gர� அவ�. ஏமா0ற�ைதேய ஏமா0ற� 
அைடய> ெச=( த�ைன ெந�4கிவிடாம� எ2� நி0க> ெச=கிற வ�லா�ைம 
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அவA$/ உ�3. இ�ப� ஒ� கைத க2�வி2டா�, நீ E8� இைத, உ�ைம எ�8 
ந�பி நா� உ�ைன இ!த இ�2சிைறயி��!( வி3தைல ெச=ேவ� என நீ 
நிைன!தா�, அ( ேபதைம இைத நா� ந�பவி�ைல...” 
 
“நீ4க9 எ�ைன வி3தைல ெச=யா வி2டா:� என$/$ கவைல இ�ைல. ஆனா�, 
ம(ராபதி வி�தக� உயிைர மா=�($ ெகா�டா� எ�ப( உ�ைமதா�! உயிேரா3 
இ��பவைர மா=!( ேபானதாக உ4களிட� ெபா=Eறி இ�ேபா( என$/ ஆக� 
ேபாவ( எ�ன?” எ�8 ேம:� �� ெசா�னைதேய அவாிட� அழக� ெப�மா9 
வ0�8�தினா�. மாவ� ��தைரய� அவ� Eறியைத ஏ0றதாக$ கா�பி�($ 
ெகா9ளவி�ைல எ�றா:� ந�பாம� சிறி(� ந�பி> சிறி(� மன� /ழ�பினா� 
அவ�. ேநேர ேபா= அவ� கள�பிர அரசனிட� அ!த> ெச=திைய$ Eறினா�. Eறிய 
<வ2ேடா3 தா� இ!த> ெச=திைய ந�பவி�ைல எ�8� கள�பிர$ க�யரசனிட� 
ெதாிவி�தா�. 
 
க�யரச�, ம(ராபதி வி�தக� இ�$கிறாேரா மா�3 ேபா= வி2டாேரா எ�8 
அவாிட� விவாதி$கவி�ைல. ஆனா� பா��ய வ�ச� தைலெய3$க இனி 
வழியி�ைல எ�ப(ேபா� ஏ0ெகனேவ தன$/9 இ�!த ஒ� ��ைவ ேம:� 
ந�பினா� அவ�. இ!த உ8தியான ந�பி$ைகயினா� ேகாநகாி:�, ேகா2ைடயி� 
உ9ேள,�, ெவளிேய,�, ெச=தி�!த க3ைமயான பா(கா�� ஏ0பா3கைள,�, 
பைட பல� ெப�$க ஏ0பா3கைள,� ெம�ல ெம�ல� பி� தள��தி வி2டா�. பைட 
Gர�களி� ெப�� ப/திைய$ ேகா2ைடயி� ைவ�தி�!த நிைலைய மா0றி 
வட$ேக,�, ெத0ேக,� நா2�� எ�ைல� ப/திக-$/ அ!த� பைடகைள� பிாி�( 
அA�பினா�. மாவ� ��தைரயைர மீறிேய இைத> ெச=தா� அவ�. 
அழக�ெப�மா9 �த�யவ�கைள$ காரா$ கி�க�தி� இ�!( வி3தைல 
ெச=(விட$Eட$ க�யரச� சி�தமாயி�!தா�. ஆனா�, அைத ம23� ��தைரய� 
பி�வாதமாக ம8�தேதா3 த3�( நி8�தி,� வி2டா�. 
 
“இ!த� பா��ய ேவளாள�க9 ந� வச� சிைற�ப2��$கிற வைரதா� ெவளிேய 
அ4க4ேக இைலமைற கா=ேபா� ஒளி!தி�$கி�ற ேவ8 சில பா��ய 
ேவளாள�க9 நம$/ அCசி� தய4க ��,�. இவ�கைள,� வி23 வி2டா� ம8ப� 
Hச�கைள 62ட இவ�கேள ெவளிேய ேபா=� I��னா:� I�டலா�. ஆகேவ, 
நா� ெசா�கிறவைர இவ�கைள நீ ெவளிேய விடேவ Eடா(” எ�8 அரசைன$ 
க3ைமயாக எ>சாி�(வி2டா� மாவ� ��தைரய�. க�யரசA� இ!த> சிறிய 
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விஷய�தி� அவைர� த2�� ேபச வி��பாம� அவ� ெசா�கிறப�ேய ேக23 
வி2டா�... 
 
அேத ேநர�தி� இ�2சிைறயி� “ெபாியவ� இற!( வி2டதாக உ� வாயா� நீ ஏ� 
அம4கலமாக ஒ� ெசா� ெசா�ல ேவ�3�?” - எ�8 த�ைன$ ேகாப�ேதா3 
வினாவிய ம0ற ந�ப�க-$/ அழக� ெப�மா9 ஆ�திர� படாம� நிதானமாக 
ம8ெமாழி Eறினா�: 
 
“ந�ப�கேள? நா� இ�ப� ஒ� ெபா=ைய$ Eறி மாவ�யாைர� திைச தி��பி 
நிைன$க வி2���பதா� நம$/� ெபா�னான வா=��க9 பல ேந��. ேபாக�ேபாக 
நீ4கேள அவ0ைற அறிG�க9. இ�ேபா( உ4க-$/ அ( �ாியா(தா�. நா� 
Eறியதா� ம23ேம ெபாியவ� இ�ைலயாகிவிட மா2டா�. அவ� இ�ைல எ�பைத 
அ!த மாவ�யாேர ந�பவி�ைல; பா��தீ�களா? ஆனா� இ!த� /ழ�ப�திைன நா� 
உ�டா$கிவி2���ப( ந� ெபாியவ�$ேக ந�ல(. இனி இவ�க9 அவ� தைலைய� 
ேத� அைல,� �ய0சிக9 தானாக$ /ைற,�. அதனா� அவ�$/ அதிக� பய� 
விைள!( ம0ற தி2ட4கைள அவ� நிைன�தப� நிைறேவ08வா�. பா��($ 
ெகா�ேட இ�4க9 எ�லா� நம$/> சாதகமாக� தி��ப� ேபாகிற(” எ�8 
அழக�ெப�மா9 Eறிய பி�ேப இ( விஷய�தி� ந�ப�களி� ஐய�பா3க9 
தீ�!தன. ஒ� த!திர�தி0காக� தா� Eறி,9ள இ!த� ெபா=ைய உைற�(� 
பா�$க$ க�தி மாவ� ��தைரய� ேகாநகாி� பர��வாரானா� அத� விைளவாக$ 
ேகாநகாிேலேய இ�$/� த� மனித�க-� Eட$ /ழ�பமைடய ேநாி3ேம எ�ற ஒ� 
பய�தா� அ�ேபா( அழக� ெப�மாளி� அ!தர4க�தி� இ�!த(.  
 
மாவ� ��தைரய� தா� Eறிய ம(ராபதி வி�தக� ப0றிய ெச=திைய$ ேகாநகாி� 
பரவ> ெச=( வி3வாரானா� அத� விைளவாக$ கணிைக இர�தினமாைல, 
இைளயந�பி, பா��ய�க-$/ ேவ��ய பிற� எ�லா�ேம ஒ�8� �ாியாம� 
திைக$க%� /ழ�ப� அைடய%� ேநாி3ேம எ�8 அCசினா� அழக�ெப�மா9. 
ஆனா�, அ�ப�ெய�லா� /ழ�பேமா, ெக3தேலா ேநரா( எ�8� அவ� உ9 
மன�தி� ஏேதா ஓ�ண�% உ8தியாக ந�பி$ைக அளி�த(. ெபாியவைர� 
ெதாட��ப3�தி$ Eறிய ஒ� ெபா=$காக அவ� மன� வ�!திய(. ‘�ைர தீ�!த 
ந�ைம பய$க$ E�ய(’ எ�றா� அ�ப��ப2ட ஒ� ெபா=ைய,� ெசா�லலாமா 
எ�ற ��ேனா� ��ைவ,�, வ?வைமதிைய,� நிைன�தா� ஓரள% அவA$/ 
ஆ8தலாக%� இ�!த(. 
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தா� சமேயாசிதமாக இ23$ க2�$ Eறிய இ!த� ெபா=ைய மாவ� ��தைரய� 
�?ைமயாக ந�பிவிடா வி2டா:� ம(ராபதி வி�தக� மைற!தி�$/� இட�ைத� 
ேத�$ க�3பி��( அழி$கேவ�3� எ�ற ேவக�ைத$ /ைற$க%� திைச 
தி��ப%� இ( பய�பட��,� எ�8 அழக� ெப�மா9 ந�பினா�. 
சிைறயி��!தப�ேய த!திர உபாய�தி� 6ல� ெச=ய ��!த மிக� ெபாிய ேதச 
ேசைவயாக இைத அவ� க�தினா�. 
 
தாA�, ஏைனய உபவன�( ந�ப�க-�, ெத�னவ� மாறைன> சிைற மீ2/� 
/றி$ேகா-ட� Hத பய4கர� பைடயின� ேபா�ற மா8 ேவட�தி� 
அர�மைன$/9 Dைழ!த ேபா( இ�ப�� ப�ென34 காலமாக> சிைறயி� 
தா4கேள சி$கி� தவி$க ேநாி3� எ�8 அழக� ெப�மாேளா ம0றவ�கேளா 
கனவி�Eட நிைன�ததி�ைல. இ�ேபா( இ!த இ�2சிைறயி��!( ெவளிேய 
எ�ென�ன நிக�!( ெகா���$க ��,� எ�பைத அDமான� ெச=வ(Eட> 
சிரமமாக இ�!த(. த�னிட� ஒ�பைட�த ெபா8�ைப நிைறேவ0றி� ெத�னவ� 
மாறைன� தா� வி3வி�(� ெபாியவாிட� அைழ�(> ெச�:�� கள�பிர�க9 
அ!த� பா��ய/ல Gரனி� ந�:யிைர இ!த உலகி��!ேத வி3வி�( 
வி2டா�க9 எ�8 எ�M� ேபா( அழக� ெப�மாளி� இதய� கன�த(. அவ� 
சி!தைனயி� விர$தி,� ேவதைன,ேம வ!( த4கின. அவ� எ�ணினா�: 
 
‘நா� இனி இ!த இ�2சிைறயி��!( மீ�3 உயி� பிைழ�தா:� எ!த �க�ேதா3 
ெபாியவ� ��னிைலயிேல ேபா= நி0ேப�? அ�ப�� ெபாியவ� �க�தி� விழி$க 
ெவ2க�ப3� நிைல,ட� இ!த> சிைறயி��!( மீ9வைதவிட இதிேலேய ந�!( 
ஒ34கி அழி!( ேபாவ( ேம�. நம( ெப�மதி��$/ாியவ� ந�ைம மதி$காத 
நிைலயி:� உயி�வா�வதா ெபாிய காாிய�? “எ�னா� சிைற மீ2க ��யாம0 
ேபானதா� ெத�னவ� மாறைன$ கள�பிர�க9 க? ஏ0றி$ ெகா�8 வி2டா�க9” - 
எ�பதாக எ�ப� நா� ெபாியவாிட� ேபா= வா=Eசாம� ெசா�:ேவ�? தன$/ 
இட�ப2ட க2டைளைய ெவ0றி,ட� நிைறேவ0றி வி23 ��ேன ேபா= நி0கிற 
Gர� பட ��!த ெப�ைமைய� ேதா08வி23 நி0பவ� எதி�பா�$கேவ ��யா(. 
நாேனா ேதா08வி2டவ�. இ4கி�!( வி3ப23 ெவளிேயறினா:� ெபாியவ� 
��னா� ேபா=� தைல நிமி�!( நி0க என$/ இனி எ�ன த/தி இ�$கிற(! நா� 
இ!த> சிைற$/9ேளேய சாவ(தா� ேம�. எதனா:� தா�!( ேபாக$Eடா(. 
தா�!( ேபா= வி2டா� அ��ற� உயி� வா�!( ெகா����பதி� அ��தமி�ைல. 
ஆப�(தவிக9 எ�றாேல ஆப�தி� உதவ%� மீ2க%� கடைம�ப2டவ�க9. நாேனா 
உதவ%� மீ2க%� ��யாம0 ேபான(ட�, பிறைர ஆப�தி��!( மீ2க� தவறிய 
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/0ற�ேதா3 எ�ைன,�, எ�ைன> ேச�!தவ�கைள,� ஆப�தி� சி$க ைவ�($ 
ெகா�3 வி2ட மிக� ெபாிய /0ற�ைத,� �ாி!(வி2ேட�. இனி என$/$ 
க?வாேயா, தீ�திறேனா இ�லேவ இ�ைல! நா� மிக�ெபாிய பாவி’ - எ�8 
நிைன�( நிைன�( தவி�( ெந$/�கி$ க�ணி� வ��தா� அழக� ெப�மா9. 
தா� ெச=(வி2ட பிைழயா� இனிேம� பா��ய$ /ல�($/ வி�ேவ இ�லாம� 
ேபா=வி3ேமா எ�8 அவ� உ9ள� பதறிய(, பய!த(, தவி�த(, உ�கிய(, 
உழ�ற(, ம8கிய(, மைல�த(. 
----------- 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� : : : : 
�றா� பாக� 
�றா� பாக� 
�றா� பாக� 
�றா� பாக� ----    ெவ�றி ம�கல�ெவ�றி ம�கல�ெவ�றி ம�கல�ெவ�றி ம�கல�    
4. 4. 4. 4. '�னைக(� வா �ைதக)�'�னைக(� வா �ைதக)�'�னைக(� வா �ைதக)�'�னைக(� வா �ைதக)�    

 
Eட0ேகாநகர�தி� வான�தி� மைழ ேமக4கேளா3 ெம�ல இ��3 ெகா�3 
வ!த பி� மாைல ேவைளயி� மாளிைகயி� Eட�தி� இர�தினமாைல$/� இைளய 
ந�பி$/� இைடேய இ!த உைரயாட� நிக�!த(. அ�ேபா( அவ9 தைரயி� 
அம�!( H�ெதா3�($ ெகா���!தா9. அவ� அ�ேக அம�!( அவ9 
H�ெதா3$/� அழைக$ க�களா:� இதய�தா:� இரசி�தவா8 ேப><$ 
ெகா3�($ ெகா���!தா�. 
 
“இர�தினமாைல! அழக� ெப�மா-� உபவன�( ந�ப�க-�தா� கள�பிர�க9 
வச� சிைற�ப2��$கிறா�க9 எ�8 நீ ெசா�கிறா=! ஒ� வித�தி� பா�$க� 
ேபானா�, நாA� தா� இ!த ம(ைர மாநகர எ�ைல$/9 சிைற�ப2��$கிேற�. 
அவ�க9 கள�பிர�களிட� சிைற� ப2��$கிறா�க9. நா� ந�மவ�களிடேம 
சிைற�ப23� ேபா=வி2ேட�. ெகாைல ெச=ய�ப23வி2ட எ� தைமய� 
ெத�னவ� மாறைன அவ�களா:� மீ2க ��யவி�ைல. நா� மீ2பத0/� �யல 
��யாம� எ�லா�மாக> ேச�!( எ� ைககைள$ க2�� ேபா23வி2T�க9. இத� 
விைளவாக$ கள�பிர�க9 கா2��தா� இ�A� மைழ ெப=(ெகா���$கிற(. 
அவ�க-ைடய ந� விைன$கால� இ�A� ��யவி�ைல ேபா��$கிற(.” 
 
“ஆ�திர� வ��ேபாெத�லா� உ4க-$/ இ�ப� எ�னிட� ஏதாவ( வ��$/ 
இ?�தாகேவ�3�. எ�ைன� ேபா�$/ இ?$காவி2டா� உ4க-$/� ெபா?( 
ேபாகாேதா?” 
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“ேகாபி�($ெகா9ளாேத இர�தினமாைல! இ4ேக நா� ெச=ய ��!ததாக 
மீதமி�$/� ஒேர ேபா� இ( தா�! ேவ8 ேபா�களி��!(� �ய0சிகளி��!(� 
நா�தா� த3$க�ப2��$கிேறேன?...” 
 
“யா� ெசா�னா�க9 அ�ப�? நீ4க9 ெச=வத0/� ெபாியெபாிய ேபா�க9 எ�லா� 
மிக அ�கி� ெந�4கி வ!( ெகா���$கி�றன. விைரவி� ெதாி!(ெகா9G�க9.” 
 
“விைரவி� எ�றா� எ�ேபா(?” 
 
“இ�ேபாேத இ�றிரவி� Eட அ( ெதாட4க� படலா�! நா� E8வ( ெம=...” 
 
“ெம=யாயி�$கலா�. ஆனா�, நீ ஒ�ைற மற!( விட$ Eடா( இர�தினமாைல. 
ஆ,த பல��, ஆ9பல��, இ�லாம� கள�பிர�கேளா3 ேமாத ��யா(. ேபா�$/ 
ந�மிட� வ�ைம இ�ைல. ேபாேர இ�லா வி2டா:� ஒ� சி8 கலக� �ாிய$Eட 
ந�மிட� ஆ9வ�ைம இ�ைல...” 
 
“ேபா�$/�, கலக�($/�, மிக� ெபாிய ேவ8பா3க9 இ��பதா= நீ4க9 
க�(வதாக� ெதாிகிற(.” 
 
“அதி� ச!ேதகெம�ன? ெதாட$க�� ��%� நியாய�� இல$கண�� உைடய( 
ேபா�. அத0/ இ�தர�பி:� வ�ைம ேவ�3�. ஆனா�, ஒ� கலக�ைத எ�ேபா(� 
எ�ப�,� எJவள% /ைற!த வ�ைமேயா3� எ4ேக,� ெதாட4கலா�. கலக�($/ 
��% இ�ைல. ேபா�$/� ெதாட$க�ைத� ேபாலேவ ��%� உ�3...” 
 
“கள�பிர�கைள எதி��( இனி நா� ெச=ய ேவ��ய( ேபாரா, கலகமா?” 
 
“நா� நீ�ட கால� கா�தி�!( வி2ேடா�. பல Hச�க-$/�, கலக4க-$/� பி�� 
Eட நம$/� பய� விைளயவி�ைல. ேபா�$/�தா� ��வான பய� உ�3! 
கலக�($/ அ( இ�ைல. எனேவ, இ��ைற நா� எைத> ெச=தா:� அ( நம$/ 
��வான பயைன�தர$E�யதாக இ�$கேவ�3�.” 
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“அ�ப�யானா� இ4ேக நீ4க9 அத0/� தி2டமிடேவ��ய கால� வ!( வி2ட(...” 
 
“ெவ8� ைக �ழ� ேபாட ��யா(! ெபாியவாிட� இ�!( க2டைள இ�ைல. 
Gர�க9 இ�ைல. மாெப�� கள�பிர அரைச எதி�$க� ேபாதிய பைட$கல4க9 
இ�ைல. தி2டமி3வ( ம23� எ�ப�> சா�தியமா/�? தைரயி� உ9ள H$கைள 
எ3�($ ைககளா� ெதா3�ப(ேபா� அ( அJவள% <லபமான காாியமி�ைல.” 
 
“நீ4க9 அ�ப� நிைன$கிறீ�க9! ஆனா�, இ�ேபா( தா� இ4ேக உ4க9 எதிேர 
அம�!( H�ெதா3�ப( எJவள% <லபமாயி�$கிறேதா, அJவள% <லபமாக� ேபா� 
ெதா3�பைத,� ஆ$கி ைவ�தி�$கிேறா�. எ�லா ஏ0பா3க-� இ4/ அ�க�ேக 
உ9ளன.” 
 
“நீ ெசா�வ( என$/ விள4கவி�ைல இர�தின மாைல! ேபா� ெதா3�ப( எ�ப( 
H�ெதா3�பைத விட� ெபாிய காாிய�.” 
 
“ெபாிய காாிய�தா�! ஆனா� சமய�� ேவைள,� ெபா�!தியி�!தா� அ(ேவ 
H�ெதா3�பைத விட எளிதாகிவி3�...” 
 
“ஆனா� சமய�� ேவைள,� இ�ேபா( அ�ப�� ெபா�!தி வ!தி��பதாக என$/� 
ேதா�றவி�ைலேய? உன$/ ம23� எJவா8 அ�ப�� ேதா�8கிற(? /ைற 
பா3ைடய கணி��$ காரணமாக நீ அ�ப� நிைன$கிறாயா?” 
 
எதிேர அம�!( அவ� இ�ப� வினாவி$ ெகா���!த ேபா( அவ9 H$கைள� 
ெதா3�( ���தி�!தா9. ெதா3�( ���த க�ணிைய$ /டைலயி� ைவ�( 
எ3�($ ெகா�3 �ற�ப3�ேபா( அவைன ேநா$கி நைக�தா9 இர�தினமாைல. 
அவ� ேக9வி$/ அவ9 இ�A� ம8ெமாழி Eறவி�ைல. அவ� ேம:� அவைள 
வ0�8�தி$ ேக2டா�; 
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“எ�ன பதி� ெசா�லாமேல எ?!( ேபாகிறா=? வா��ைதகளா� வினாவிய 
வினா%$/� ��னைக ம23ேம பதிலாகி விடா(.” 
 
“எ�ன ெச=வ( வா��ைதகைளவிட அதிக� ெபா�ளாழ� உ9ளவ0ைற� 
��னைகயா� ம23ேம Eற ��கிற(. ச0ேற ெபா8�தி�4க9 இ�2�ய(� 
பதிைல> ெசா0களா� ெசா�லாம� க��� கா2�ேய விள$/கிேற�” எ�8 
Eறினா9 இர�தினமாைல. சிறி(ேநர� கழி�( மாளிைகயி� உண%� ெபா8�ைப$ 
கவனி�($ ெகா9-� மைட�ப9ளி பணி� ெப�களிட�, “பணி� ெப�கேள! 
இ�றிர% ந� மாளிைகயி� வி�!தின�க9 இ� O08வ�$/ ேம� 
எதி�பா�$க�ப3கிறா�க9. அJவள% ேப�$/� இ4ேகேய உண% பைட$க 
ேவ��யி�$/�” எ�8 க2டைளயி23$ ெகா���!தா9 இர�தினமாைல. இைத 
இைளயந�பி,� ேக2க ேந�!த(. அவA$/ இ( �திரா= இ�!த(. ஆயிA� 
ஏென�8 அவைள$ ேக2கவி�ைல. 
 
அ�8 மைழயி� காரணமாக விைர!( இ�2�ய(. இ�2� ெவ/ேநரமாகி,� மைழ 
நி0கவி�ைல. மாளிைகயி� எ�லா இட4களி:� அ!தி விள$/க9 ஏ0ற�ப2ட 
சிறி( ேநர�தி0ெக�லா� இர�தினமாைல அவைன� ேத� வ!( அைழ�தா9: 
 
“தைய ெச=( எ�ேனா3 வரலா� அ�லவா? இ( க2டைள அ�ல. அைழ���தா�. 
நீ4க9 க2டைளைய ம8$கலா�. அைழ�ைப ம8$க$ Eடா(.” 
 
“ம8$காம� வ�கிேற� இர�தினமாைல! ஆனா�, ஒ� நிப!தைன. நீ ெதளிவாக 
எ�லாவ0ைற,� வா��ைதகளா� ேபசேவ�3�. ம8ப�,� ��னைகயா� ேபச 
�ய:வாயானா� நா� நி>சயமாக வ�வத0கி�ைல.” 
 
“ஏ�? எ� ��னைக உ4க-$/� பி�$க வி�ைலேயா?” 
 
“��னைக பி�$காம� எ�ன? ��னைகைய,� ��னைக ெச=பவைள,� ேச�!ேத 
பி�$கிற(... ஆனா�, ��னைகைய$ க�வியாக$ ெகா�3 ேப>ைச மைற�ப(தா� 
பி�$க வி�ைல” எ�8 Eறி நைக�தப�ேய அவேளா3 எ?!( �ற�ப2டா� 
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இைளய ந�பி. அவ9 மாளிைகயி� பி��ற� ேதா2ட� இ�!த ப/தி$/ அவைன 
அைழ�(> ெச�றா9. 
 
அ4ேக Eைர>சா�� ேவ=!த Eடார4களி� கறைவ� ப<$க9 க?�(மணி ஆ� 
ஒ�$க� �� தி�8 ெகா���!தன. ப<$களி� ெகா2டார�ைத அ3�த ெபாிய 
Eைர$ ெகா2டார�தி� நீள�� ப�மAமாக O08$ கண$கான விற/$ க23க9 
வாிைச /ைலயாம� ஒ?4காக அ3$க�ப2��!தன. மைழயி� நைன!( விடாம� 
அைவ மிகமிக� பா(கா�பாக அ3$க�ப2��!தைத� பா��( இைளயந�பி 
ேக2கலானா�: 
 
“மைழ$ கால�தி� பய�பட23� எ�8 க23$ க2டாக விற/ வா4கி 
அ3$கியி�$கிறா= இர�தினமாைல! கட!த சில நா2களாக வாயி0ப$கமாக%�, 
�ற4கைட� ப$கமாக%� பணியா2க9 விற/$ க23$கைள$ ெகா�3 வ!( 
அ3$கிய வ�ணமாயி�$கிறா�க9. இJவள% விறகி:� உண% சைம$க� த/!த 
அJவள% ெபாிய எ�ணி$ைகயி� இனி உ� மாளிைக$/ வி�!தின�க-� 
வ�வா�க9 ேபா��$கிற(!” 
 
“இ( ேபாதா(! இ�A� விற/$ க23க9 வ!( ெகா���$கி�றன. ேம:� 
நிைறய வரேவ��,9ள(.” 
 
“அ�ப�யா? பா��ய� ஆாிய�பைட கட!த ெந3Cெசழிய� கால�( ம(ைரைய$ 
க�ணகி த� க0பினா� எாி�ததாக> ெசா�வா�க9. இ�ெபா?( இ!த$ கள�பிர$ 
க�யரசனி� ம(ைரைய நீ விறகினா� எாி$க� தி2டமி2��$கிறா= ேபா� 
இ�$கிற(! அ!த$ க�ணகிைய� ேபா� உன$/� ம(ைரைய எாி�(� �க�ெப8� 
ஆைச வ!(வி2டதா, எ�ன?” எ�8 அவ� வினாவிய ேபா( இைத> ெசவி,08> 
சிாி�தா9 அவ9. உடேன அவ� அவைள$ ேக2டா�: 
 
“பா��தாயா? பா��தாயா? ம8ப�,� ��னைகயா� ேபச� ெதாட4கி வி2டாேய 
இர�தின மாைல.” 
 
“ஆமா�! நீ4க9 வா��ைதகளா� ேப<வ( என$/� �ாிகிற(. ஆனா� நா�  
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��னைகயா� ேப<வ( எ(ேவா அைத நீ4க9 இ�A� �ாி!( ெகா9ள �யல$Eட 
இ�ைல...” 
 
“அ�ப�யா? �ாி!( ெகா9ள �ய�வத0/ எ�ன ெச=யேவ�3� எ�பைதயாவ( 
ெசா�ேல�; அ�ப�யாவ( �ாிகிறதா எ�8 மீ�3� �ய�8 பா�$கிேற�...” 
 
இைத$ ேக23 மீ�3� அவ9 ��னைக H�தா9. அவ-ைடய ஒJெவா� 
��னைக,� அவ� விய�ைப அதிகமா$கின. விற/$ க23$க9 அ3$க�ப2��!த 
ப/தியி� ப<$ ெகா2டார�தி� விள$ெகாளி பட�!தி�!த(. விள$ெகாளியி� அவ� 
க�காண அவ9 ஒ� ெபாிய விற/$ க2�� கயி08 ����$கைள அவி��($ 
க2ைட ெநகி��தி வி2டா9. எ�ன அதிசய�! ெநகி�!த விற/களினிைடேய 
வா9க-�, ேவ�க-�, பிற பைட$ கல4க-� மி�னின. உ9ேள ஆ,த4கைள 
ைவ�($ க2� யி��ப( ெதாியாம� மிக> சா(ாியமாக அ!த விற/$ க23$ க9 
அைன�(� க2ட�ப2��!தன. அவ9 ��னைகயி� ம�ம� இைளயந�பி$/ 
இ�ேபா(தா� �ாிய ஆர�பி�த(. 
 
“ஐயா தி�$கான�ேப� Gரேர! உ4க9 ேக9வி$/� ��னைகயா� ம23ேம நா� 
ம8ெமாழி Eறியதாக வ��த�ப23$ ெகா�T�க9. இ�ேபா( வா��ைதகளா:� 
ம8ெமாழி E8கிேற�. இேதா, ேக23$ ெகா9-4க9: இ!த விற/க9 ம(ைரைய 
எாி$கா(. ஆனா�, கள�பிர�கைள எாி�( நி�6லமா$கிவி3� எ�ப( எ�னேவா 
ச�வ நி>சயமான(.” 
 
இ�ப� அவ9 ேபசி���தேபா( விய�பி� ஒ�8� ெசா�ல� ேதா�றாம� அவைள 
ேநா$கி அவ� ��னைக �ாி!தா�. 
 
ஒ� ெப�� ேபா�$/ ேவ��ய பைட$கல4க9 விற/$ க23$க9 6ல� உ9ேள 
வ!தி��பைத அவ� அறி!தேபா(, அ( அவ9 சா(ாியமா அ�ல( அைத அ�ப� 
அA�பி ைவ�தவ�க9 சா(ாியமா எ�8 உடேன அவனா� �ாி!( ெகா9ள 
��யவி�ைல. இ!த விய�பி��!( அவ� மீ9வத0/9ேளேய, 
 
“எ�ேனா3 வ!தா� இைதவிட� ெபாிய ம0ேறா� அதிசய�ைத,� கா2ட��,� 
க�ைணE�!( தா4க9 வ!த�ளேவ�3�” எ�றா9 இர�தினமாைல. 
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“எ4ேக வரேவ�3�?” 
 
“கீேழ நிலவைற$/” எ�8 Eறி நிலவைற வழிேய Dைழவாயி:$/ அவைன 
அைழ�(> ெச�றா9 அவ9. 
---------- 

நி�நி�நி�நி�திலவ�� திலவ�� திலவ�� திலவ�� : : : : 
�றா� பாக� 
�றா� பாக� 
�றா� பாக� 
�றா� பாக� ----    ெவ�றி ம�கல�ெவ�றி ம�கல�ெவ�றி ம�கல�ெவ�றி ம�கல�    
5. 5. 5. 5. அணிவ+,'அணிவ+,'அணிவ+,'அணிவ+,'    

 
இர�தினமாைலைய� பி� ெதாட�!( ேபான இைளயந�பி ச!தன� அைற$/� 
ப/தி$/> ெச�8 நிலவைற வழி$கான அைட��$ க�ைல� திற!தேபா(, உ2�ற� 
ஏ0கனேவ ஒளி ெதாி!த(. உடேன இைளயந�பி இர�தின மாைலைய ேநா$கி, 
“உ�ைன ஆட� பாட�களி� வ�லவ9 எ�பைதவிட ஓ� அரச த!திர ேமைத எ�ேற 
ெசா�லலா� ேபா��$கிறேத இர�தினமாைல! நீ எ� விய��$கைள ஒJெவா�றாக 
வளர> ெச=கிறா=” எ�றா�. 
 
“எ�ப� ேவ�3மானா:� ெசா��$ெகா9-4க9. ஆனா�, நீ4க9 விய$கி�ற 
விய��$க-� ெசா�:கி�ற �க� வா��ைதக-� எ�ைன> ேசரேவ��யைவ 
அ�ல. அைவ ெபாியவ� ம(ராபதி வி�தகைர> ேசர ேவ��யைவ. இ!த$ 
காாிய4கைள எ�லா� அவேர தி2டமி3கிறா�. அவேர 6லமாக இ�!( 
இய$/கிறா� எ�ப( உ4க-$/� ெதாி!த(தா�” எ�8 இர�தினமாைல மிக%� 
த�னட$கமாக ம8ெமாழி Eறினா9. 
 
அ4ேக உ9ேள ப�யிற4கி� பா��த(� நிலவைறயி� இ� �ைனகளி:� 
க�M$/ எ2�ய ெதாைல%வைர பா��ய Gர�க9 வாிைசயாக 
நி�8ெகா���!தா�க9. அ4க4ேக ெசா�கியி�!த தீ�ப!த4க9 நிலவைறயி� 
ம��$கிட!த இ�ைள� ேபா$கியி�!தன. ப�யிற4/கிற இட�தி� தி�ேமாE�$ 
ெகா�ல� இைளயந�பிைய வண4கி வரேவ0றா�. 
 
“எ�லா� ந�ல ஏ0பா3தா� இர�தினமாைல! ஆனா� ஒேர ஒ� ச!ேதக�. த!திரமாக 
Gர�கைள,� ஆ,த4கைள,� ேகா நக�$/9 வரவைழ�( வி2ேடா�. 
உபவன�தி:�, அகநகாி� ெவ9ளிய�பல ம�ற�தி� ேதா2ட�தி:மாக இ� ேவ8 
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�ைனகளி� இ!த நிலவைற$/9ேள இற4கி வர வழிக9 இ�$கி�றன. 
எதி�பாராதவிதமாக$ கள�பிர�களி� பைடக9 இ�ேறா, நாைளேயா இ!த இ� 
�ைனகைள,� க�3பி��( உ9ேள இற4கி இர�3 ப$க4களி��!(ேம ந�ைம 
வைள�(� தா$/மானா� நா� எ�ன ெச=ய��,�?” எ�8 வினவினா� 
இைளயந�பி. அவAைடய இ!த வினாவி0/ ஒேர சமய�தி� ஒேர விதமான 
ம8ெமாழிைய இர�3 /ர�க9 Eறின. 
 
“நீ4க9 ெசா�கிறப� ெச=வத0/� ேபா(மான Gர�கேளா, ஏ0பா3கேளா இ�ேபா( 
கள�பிர�களிட� அக நகாி� இ�ைல. தவிர இ!த இ� �ைனகளி:� 
யா�திாீக�க9ேபா� த4கி ந�மவ�க9 O08$கண$கி� நிலவைற வழிகைள� 
பா(கா�( வ�கிறா�க9” எ�8 இர�தினமாைல,� ெகா�லA� ஏக$ கால�தி� 
Eறேவ, இ!த ஏ0பா2ைட அவ�க9 மிக%� தி2டவ2டமாக �ைன!( 
ெச=தி�$கிறா�க9 எ�ப( இைளயந�பி$/ விள4கிய(. 
 
“ெபாியவ� எ4ேக இ�$கிறா� எ�பைத இ�ேபாதாவ( ெசா�ல��,மா 
அ�பேன?”எ�8 இைளய ந�பி ெகா�லைன அMகி$ ேக2டா�. ெகா�ல� �த�� 
ெம�ல> சிாி�தா�. பி�� சில கண4க9 கழி�(, 
 
“ெபா8�த�ள ேவ�3� ஐயா! இைத அறிவத0/ இனிேம� தா4க9 அதிக கால� 
கா�தி�$க ேவ��ய தி�$கா(. ஒ�வ�$ெகா�வ� மைற!(� மைற�(� வாழ 
நாைள உ�வா$கி வ�� பா��ய� ேபரரசி� இட� இ�$கா(” எ�றா�. இ!த 
ம8ெமாழிைய$ ெகா�ல� த�னிட� Eறி$ெகா���!தேபா( மைற!தா0ேபால 
அவன�ேக ஒ2�$ெகா�3 நி�ற /றளனி� உ�வ�ைத இைளயந�பி பா��( 
வி2டா�. உடேன விய�பைட!த அவ�, ''அேட இ!த� த�பி இ4ேக எ�ப� 
வர��!த(? இவ� ெத�னவ� மாறைன மீ2பத0/ அழக� ெப�மா-ட� ெச�ற 
/?வி� அ�லவா இ�!தா�?” எ�8 ேக2டா�. உடேன, /றள� ��னா� வ!( 
நட!தைத ஆதிேயா3 அ!தமாக இைளயந�பி$/> ெசா�னா�. அவ� Eறியைத 
ெய�லா� ேக23 வி23, “ந3R� வச!த ம�டப�தி� நீ4க9 த�பிய கர!(பைட 
வழிெய�லா� இJவள% நா2க-$/�பி� இ�A� உன$/ ந�றாக 
நிைனவி�$கிற( அ�லவா? ம8ப� ஒ� காாிய� ேந�மானா� அவ0ைற நீ 
அைடயாள� கா�பி$க இய:மா?” எ�8 வினவினா� இைளயந�பி. சிறி(� 
தய4காம�, ‘இய:�’ எ�8 உடேன ம8ெமாழி Eறினா� /றள�. ெகா�லனிட� 
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காராள� /3�ப�ைத�ப0றி விசாாி�தா� இைளய ந�பி. காராள� /3�ப�ேதா3 
வட திைசயி:�, ேம0ேக,� தீ��த யா�திைர ேபாயி��பைத$ Eறினா� ெகா�ல�. 
அைத$ ேக23 இைளயந�பி$/ ஆ>சாியமாக இ�!த(. நா3�, பா��ய�க-� 
இJவள% சிரமமான �ய0சிகைள ேம0ெகா���$/� இ!த ேவைளயி� காராள� 
எைத� ப0றி,� கவைல�படாம� எ�ப�� தீ��தயா�திைர ேபாக� (ணி!தா� எ�8 
சி!தி�தா� அவ�. காராளைர� ப0றி,�, அவ� மகைள� ப0றி,�, ேவ8 அ!தர4க> 
ெச=திகைள,� இைளயத�பி ெகா�லனிட� ேக2க ��யாம� இர�தினமாைல 
அ4ேக உட� இ�!தா9. ெகா�லA$/� இைளயந�பியிட� ம23� தனிேய 
ெதாிவி$க> சில ெச=திக9 இ�!தன. ஆனா�, இ�வ� வி��ப�� நிைறேவற 
��யாம� இ�!த(. அ!த நிைலயி� ெகா�ல� ஒ� த!திர� ெச=தா�.  
 
“ஐயா! த4க-$/ ம8�பி�ைல எ�றா� நிலவைறயி� ம8ேகா� வைர உ9ள ந� 
பைட$ கல�கைள,�, Gர�கைள,� பா��( வரலா�. இ!த Gர� /? ெசய0ப3� 
ேபா( த4க9 தைலைமயி� ெசய0பட ேவ�3� எ�ப( ெபாியவ� க2டைள” எ�8 
இர�தினமாைல$/ ஒ� சிறி(� ச!ேதக� ேதா�றாதப� இைளயத�பிைய 
நிலவைறயி� ம8ேகா�$/� த�ேனா3 தனிேய வ�மா8 அைழ�தா� ெகா�ல�. 
அேதேநர�தி� இர�தினமாைல,� அைத இய�பாக வரேவ08,  
 
“ஐயா! நீ4க9 இ�வ�� ேபசி ஆகேவ��ய காாிய4கைள$ கவனி,4க9. நா� 
ேமேல மாளிைக$/9 ேபா= இவ�க9 அைனவ�� வயிறார உ�பத0கான 
ஏ0பா3கைள$ கவனி$கிேற�”எ�8 Eறிவி23� ப�ேயறி> ெச�றா9. ேபசி$ 
ெகா�ேட நிலவைறயி� நட!( ெச�ற இைளய ந�பி,�, ெகா�லA� பைட 
Gர�க9 E2ட�ைத எ�லா� கட!( தனியானெதா� ப/தி$/ வ!தி�!தன�. 
அ(வைர ஆவைல அட$கியவா8 நட!( வ!தி�!த இைளயந�பி ெகா�லைன$ 
ேக9வி ேம� ேக9வியாக� ெதா3�($ ேக2டா�, 
 
“காராள� எத0காக இ�ேபா( பா��(� தீ��த யா�திைர ேபாக ேவ�3�? ந�ல 
சமய�தி� அவ� இ�ப� வி23 விலகி� ேபாகலாமா?” எ�8 இைளயந�பி 
ேக2டத0/, 
 
“ஐயா! அவைர இ�ேபா( தீ��த யா�திைர$/� ேபாக> ெசா��$ க2டைள இ2டேத  
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ந� ெபாியவ�தா�! ஏேதா ஒ� தீ�மான�ேதா3தா� அவ� அA�ப�ப2��$ கிறா�” 
எ�8 ெகா�லனிடமி�!( ம8ெமாழி வ!த(. அ3�த ேக9விைய இைளயந�பி 
ேக2டத0/ ெகா�ல� அ!த$ ேக9விைய எ�னவாக இ�$/� எ�பைத$ 
/றி�பறி!( தாேன ம8ெமாழி Eறினா�: 
 
“ஐயா! த4கைள$ காண%� ��யாம�, த4களிடமி�!( ஓைல,� ெபற ��யாம�, 
காராள�ைடய மக9 ெச�வ�H4ேகாைத மிக%� ஏ4கி� ேபா= வி2டா9. எ�ைன$ 
காண ேந��ேபாெத�லா� த4களிட� இ�!( ஏதாவ( ெச=தி கிைட$கலா� எ�ற 
தவி��ட� அவ9 எ�ெனதிேர வ!( க�களி� நீ�ெநகிழ நி0ப( ஒ� வழ$கமாகேவ 
ஆகி வி2ட(.” 
 
“ெச�ற �ைற நீ அ!த மடைல$ ெகா�3 வ!( ெகா3�தத0/� பதிலாக நா� 
அA�பிய ச!தன�ைத,�, தாழ�H மடைல,� நீ அ4ேக ெகா�3 ேபா=> ேச��தா= 
அ�லவா?” 
 
“எ�ன ேக9வி ேக2T�க9 ஐயா? அவ0ைற நா� அ4ேக ெகா�3 ேபா=> 
ேச��தி�$காவி2டா� அ!த$ ெகா� உட�� இ�தைன கால� உயி� 
த4கியி�$கேவ ��யாம0 ேபாயி�$/�...” 
 
இைளயந�பி$/ இைத$ ேக23> சில கண4க9 ஒ�8� ெசா�ல� ேதா�றாம� 
தி$பிரைம பி��(� ேபா= இ�!தா�. த�னா� ஆ8த� ெசா�ல ��யாத ஒ� ஏ$க� 
அ�ேபா( த� தைலவைன� (��8�(வ( ெகா�லA$ /� �ாி!த(. அவA� 
எ(%ேம ெசா�ல� ேதா�றாம� தைல/னி!( நி�றா�. ஒ� ேபைத� ெப�ணி� 
காரணமாக எJவள% ெபாிய GரA� நிைல /ைல!( ஏ4கி நி�8 வி3கிற 
உண�ைவ$ ெகா�ல� விய!தா�. அ3�த சில கண4களி� ெகா�ல� த� 
நிதான�($/ வ!தா�. 
 
“ஐயா! �த�� தா4க9 அ�ேயைன இ!த$ கால தாமத�($காக� ெபா8�த�ள 
ேவ�3�. காராள� தீ��த யா�திைர �ற�ப3வத0/ �!திய தின� மாைல இ!த 
ஓைலகைள� த4களிட� ேச��(வி3�ப� ெச�வ� H4ேகாைத எளிேயனிட� 
ேச��பி�தி�!தத� காரணமாக இைத� த4களிட� இJவள% நா9 கழி�(� தர 
ேநாி3கிற(” எ�8 Eறியப�ேய அ!த ஓைலகைள எ3�( இைளயந�பியிட� 
ெகா3�தா� ெகா�ல�. 
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“இ�A� சிறி( ��பாகேவ இைத நீ எ�னிட� ெகா3�தி�$க ேவ�3�. 
ஆனா:� நீ மிக$ ெகா�ய தாமத$கார�” எ�றா� இைளயந�பி. 
 
“எ� தவ8 இதி� எ(%� இ�ைல! கணிைக மாளிைக� தைலவிைய அ�கி� 
ைவ�($ ெகா�3 இ!த ஓைலைய� த4களிட� தரவி��பாமேல இ�8 கால� 
தா��திேன�” எ�8 ெகா�லA� அத0/ உாிய ம8ெமாழி ெசா�னா�. ைக$/$ 
கிைட�த ெச�வ� H4ேகாைதயி� ஓைலைய� பிாி�பத0/ �� ெகா�லAைடய 
�க�ைத ஏறி23� பா��தப�ேய இைளயந�பி அவைன ஒ� ேக9வி ேக2டா�:  
 
“நா� ேகாநக�$/9 வ!த நாளி��!( இ4ேக இ�ப� இ!த$ கணிைக 
மாளிைகயி�தா� த4கியி�$கிேற� எ�ப( ெச�வ� H4ேகாைத$/� ெதாி,மா?” 
 
“ெதாி,மா, ெதாியாதா எ�பைத நா� அறிய மா2ேட�. ஆனா�, எ� வாயினா� 
அைத� ெதாிய விடவி�ைல எ�பைத ம23ேம நா� உ8தி Eற ��,�” எ�றா� 
ெகா�ல�. அவAைடய சா(ாியமான ம8ெமாழிைய உ9Uற விய!( ெகா�ேட 
இைளயந�பி அவைன ேம:� ேக2டா�; 
 
“ெத�னவ� மாறA$/ ேந�!த ெகா3ைமைய� ப0றி� ெபாியவ� எ�ன 
எ�Mகிறா�?” 
 
“அைத நா� அறிய ��யவி�ைல ஐயா! ஆனா�, ெபாியவாி� (யர4கேளா, 
மகி�>சிகேளா மிக%� ஆழமானைவ. ேமேலா2டமாக� ெதாியாதைவ. 
தி�ேமாE�$/ வ!( ேச�!த%ட� ெத�னவ� மாறA$/� ெபாியவ� Eறியி�!த 
அறி%ைரகளி�ப� ம23� அவ� நட!( ெகா����பாராயி� இ�ப�> 
சிைற�ப2��$க%� க?ேவற%� ேநரேவ ேந�!தி�$கா(. ெத�னவ� மாறனி� 
உண�>சி ேவக�� ��ேகாப�ேம அவைர$ கா2�$ ெகா3�(வி2டன. தா4க-� 
அ�ப� உண�>சி வச�ப23 எ4காவ( அக�ப23$ ெகா�3விட$ Eடாேத 
எ�பத0காக�தா�, இ4ேக இ!த$ கணிைக மாளிைகைய வி23 எ$காரண�ைத$ 
ெகா�3� எ4ேக,� ெவளிேயறி விட$Eடா( எ�8 த4க-$/� தி��ப� தி��ப 
வ0�8�தி> ெசா�� அA��கிறா� ெபாியவ�. ‘ைக கா�கைள$ க2��ேபா23 ஒேர 
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இட�தி� சிைற ைவ�த(ேபா� ஆ$கிவி2டாேர’ எ�8 த4க-$/$ Eட� ெபாியவ� 
ேம� மன�தா4க� இ�!தா:� இ�$கலா�. ஆனா� ெபாியவ� இJவள% சிர�ைத 
எ3�($ ெகா9ளவி�ைல எ�றா� தா4க9 எ4ெக4ேகா எ�தைன எ� தைனேயா 
அபாய4களி� சி$கி$ெகா9ள ேந�!தி�$/�” எ�8 ஒரள% விாிவாகேவ 
இைளயந�பி$/ ம8ெமாழி Eறினா� ெகா�ல�.  
 
“காராள� தீ��தயா�திைர �ற�ப23 எJவள% காலமாயி08?” எ�8 இைளய ந�பி 
வினாவியேபா(, “ஐயா அவ� யா�திைர �ற�ப23� ேபா= அதிக 
நா2களாகிவி2டன. அதனா�தா� இ!த மடைல� த4களிட� இJவள% 
கால!தா��தி> ேச��பைத� ெபா8�த�-மா8 �த�ேலேய Eறிேன�” எ�றா� 
ெகா�ல�. அJவளவி� ெகா�லனிட� உைரயா3வைத நி8�தி$ ெகா�3 
ச!தன��, H$க-�, இள�ெப�க9 ேமனி$/� Hசி$ெகா9-� ந8மண> 
<�ண�� மண$/� அ!த ஓைல$ க0ைறைய� பிாி�தா� இைளயந�பி. அவ� 
அ!தர4கமான அJேவாைலைய� ப��( அறி,�ேபா( தா� அ�கி� நி�8 
அவAைடய தனிைம$/ இைடLறாகி விடலாகா( எ�8 க�தி,� தி3� எ�8 
இர�தினமாைல அ4ேக வ!( விடாம� க�காணி�($ ெகா9ள நிைன�(� விலகி 
நட!( ெச�8 நிலவைறயி��!( கணிைக மாளிைக$/� ப�ேய8கிற இட�தி� 
நி�8 ெகா�டா� ெகா�ல�. தா� நி�ற இட�தி� ப$க> <வாி� ெசா�கியி�!த 
தீ�ப!த�தி� கீேழேபா= அ!த ஒைலைய� ப�$கலானா� இைளயந�பி. 
------------------ 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� : : : : 
�றா� பாக� 
�றா� பாக� 
�றா� பாக� 
�றா� பாக� ----    ெவ�றி ம�கல�ெவ�றி ம�கல�ெவ�றி ம�கல�ெவ�றி ம�கல�    
6. 6. 6. 6. க-�ேகா� ஆ+கக-�ேகா� ஆ+கக-�ேகா� ஆ+கக-�ேகா� ஆ+க!!!!    

 
இைளய ந�பி$/> ெச�வ� H4ேகாைத எ?தியி�!த அ!த ஓைல ேகாப�ேதா3� 
தாப� ேதா3� ெதாட4கிய(. அதி� ேகாப� அதிகமா, தாப� அதிகமா எ�8 
பிாி�($ க�3பி�$க இயலவி�ைல. ஏெனனி� அ!த மட�� ெதானி�த 
ேகாப�தி:� தாப� கல!தி�!த(. அேத ேபா� தாப�தி:� ேகாப� கல!தி�!த(. 
ஒ� அழகிய இள� ெப�ணி� ேகாப�தி� அத� ம8�ற�9ள தாப4கேள அதிக� 
ெதாிய��,� எ�பைத�தா� ெச�வ� H4ேகாைதயி� ெசா0க9 கா2�ன. 
 
“தி�$கான�ேப� ந�பி$/ அ�யா9 ெச�வ� H4ேகாைத வைர,� இ!த மடைல 
அவ� நல�ேதா3� ந�:றேவா3� காண23�. தா4க9 இ!த� ேபைதைய நிைன% 
ைவ�தி�$கிறீ�கேளா இ�ைலேயா, த4கைள நி�தியமாக%� நிர!தரமாக%� 
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நிைன% ைவ�(� ேபா08வ( இ� ேபைதயி� கடைமயாகி வி2ட(. தி�ேமாEாி� 
இ�!தாலாவ( ெகா�ல� எதி��ப3கிற ேபாெத�லா� ேநராகேவா, /றி�பாகேவா, 
த4கைள�ப0றி விசாாி�( அறிய ��,�. இ�A� சில தி4க9 கால�($/� தீ��த 
யா�திைர ெச=ய ேவ�3� எ�8 ெபாியவ� இ2ட க2டைளைய ேம0ெகா�3 
நாைள$ காைலயி� பிர�ம�E��த� கழிவத0/9 ம4கல ேநர�தி� த!ைத,� தா,� 
அவ�கேளா3 நாA� யா�திைர �ற�ப3கிேறா�. இனிேம� த4கைள� ப0றி ஆவ� 
தீர$ ேக2டறியேவா, விசாாி$கேவா Eட எ�ன�ேக மனித�க9 இ�ைல.  
 
த!ைதயிட� நானாக வ�ய> ெச�8 த4கைள�ப0றி�ேபச ��யா(. தாயிட� 
ேபசினா� அவ9 ச!ேதக�ப3கிறா9. எ� உண�%கைள� ெப0ற அ�ைனயிட� 
Eட நா� Hரணமாக$ கா�பி�($ ெகா9ள ��யவி�ைல. எ4க9 ஊ�$/ நீ4க9 
வழி�ேபா$கராக� பிரேவசி�த �த� தின�த�8 நீ4க9 எ�ைன ஊைம எ�பதாக$ 
Eறி ஏளன� ெச=தீ�க9. அ�ேபா( அ�8 நா� காாிய�தி0காக ஊைமயாக ந�$க 
ேவ��யி�!த(. இ�ேபாெத�லா� உ4கைள�ப0றி� ேபசேவா, விசாாி$கேவா, 
அ�கி� யா�ேம அ!தர4கமானவ�க9 இ�லாத காரண�தா� நா� 
உ�ைமயிேலேய ஊைமைய� ேபாலாகிவி2ேட�. வா= திற!( நா� ேப<� எ(%� 
உ4கைள� ப0றிய ேப>சாகேவ இ�$க ேவ�3ெம�8 தவி�பதா� ேவெறைத,� 
நா� ேபச ��யவி�ைல. ெசவிகளா� ேக2க ��!த எ(%� உ4கைள�ப0றிய 
ந0ெச=திகளாகேவ இ�$க ேவ�3� எ�8 தவி�பதா� ேவெறைத,ேம நா� ேக2க 
��யவி�ைல. உ4க9 ேம0ெகா�ட காத� இ�ப� எ� ெபாறி �ல�களி� 
இய$க�ைத$Eட ஒ3$கி வி2ட(. தாப�தி� உ�/கிேற�. ேகாப�தி� உ4கைள> 
சபி�(விட ேவ�3� ேபா� ஆ�திர� ஆ�திரமாக வ�கிற(. தாப�� ேகாப�ேம 
எ�ைன$ ெகா�கி�றன. 
 
எ� வைரயி� நீ4க9 ஒ� சிறி(� க�ைண இ�லாதவ�! பா��ய ம�ன� மரபி� 
வ!தவ�க9 த�ெண�ற ெம�ைமயான இதய�9ளவ�க9 எ�ற �க� வா��ைதக9 
Eறி� ேபா08வா�க9. மாற�, வ?தி ெசழிய�, ெத�னவ� எ�ெற�லா� இளைம 
யாக%� ெம�ைமயாக%� ஒ�$/� பல சிற���ெபய�க9 பா��ய�க-$/ 
உ�3. ��#� அாியைண ஏ8� கால�தி� இ!த> சிற���ெபய�க-� 
/��ெபய�க-� அவ�க9 இய0ெபயேரா3 ேச�!( மண$/�. ஆனா� இ�தைன 
காலமாக எ�ைன நீ4க9 தவி$க வி2��$/� க3ைம$/� ெகா3ைம$/� 
ஆளாகிய பி� நா� ம23� உ4க-$/ ��#23 விழா$கால�(� ெபய� 
ம4கலமாக எ!த> சிற��� ெபயைரயாவ( ேத�!ெத3$/� உாிைம ெப0றா� ஒ� 
சிறி(� தய4காம� உ4கைள$ ‘க34ேகா�’ எ�8 அைழ$க� ெதாட4கி வி3ேவ�. 
‘பிாிய�($/ாிய நீேய இ�ப�> சாப� ெகா3�ப( ேபா� எ�ைன அைழ$கலாமா?’ 
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எ�பதாக உ4க-$/ இ!த இட�ைத� ப�$/�ேபா( அ�யா9 ேம� சின� 
ேதா�றலா�. எ� வைரயி� இள4ேகாவாக நட!( ெகா9ளாத உ4கைள$ 
க34ேகானாக வ�ணி�பேத ெபா�!(� எ�8 நா� நிைன�தா� அதி� பிைழ 
எ�ன? எ!த� ேபரரைச மீ2பத0காக நீ4க9 ஓ� எளிய வழி�ேபா$கைன� ேபா� 
தி�$கான� ேபாி��!( �ற�ப23 வ!தீ�கேளா அ!த� ேபரரைச மீ2/� �த� 
ஒ0ைறய�� பாைதைய உ4க-$/$ கா2ட உதவியவ9 இ!த� ேபைததா� 
எ�பைத இத0/9 நீ4க9 மற!( ேபாயி�$க மா2T�க9. அறி!ேதா அறியாமேலா 
அ!த �த� வழிைய நா� கா2�ேன�. சா�ராWயவாதிக-$/ வழிகா23� 
ஏைழக-$/ ெவ8� அ�ைப$ Eடவா நீ4க9 பிரதி உபகாரமாக� தரலாகா(? 
எ�ைன� ேபா� ஏைழக-�, ேபைதக-� அ�ைப� ெப8வத0/$ Eட� 
த/திய0றவ�களா?  
 
ந��ைடய ெபாியவ� ம(ராபதி வி�தக�தா� ெம�ைமயான உண�%கேள ெநகிழாத 
க�4க�ைல� ேபா�றவ� எ�றா� தா4க-மா அ�ப� இ�$க ேவ�3�? அ�யா9 
��� ெகா�லனிட� ெகா3�தA�பிய மடைல ஏ08$ ெகா�டத0/ 
அைடயாளமாக� தாழ�H மட:�, சிறி( ெபாதிைய மைல> ச!தன�� ெகா3�( 
வி2��!தீ�க9. ஆனா�, அ!த� H%�, ச!தன�� எ� ைககளி� கிைட$/� ேபா( 
வா�� �ல�!( ேபா=வி2டன. இ!த� ேபைதைய� ெபா8�தவைர த4க9 அ���, 
பிாிய��Eட இ�ப� வா�� �ல�!( ேபா=வி3ேமா எ�8 பயமாக%�, 
கவைலயாக%� இ�$கிற(. கவைல,�, பய��, தவி���, தாப�� எ�லாேம 
என$/�தா�. த4க-$/ ஒ� கவைல,� இ�$கா(. மிக%� <கமாக%�, 
பா(கா�பாக%�, எ�லாவிதமான உபசார4க-டA�, தா4க9 ேகாநகாி� இ�!( 
வ�கிறீ�க9 எ�8 ெகா�லனிட� ேக23� ெதாி!( ெகா�ேட�. அேதா3, 
ெகா�ல� எ� உ9ள�தி� ெபாறாைமேய0ப3�ப�யான இ�ெனா� ெச=திைய,� 
எ�னிட� ெசா�னா�. ‘அ�மா! இ4ேக இ!த$ காராள� ெப�மாளிைகயி� தா4க9 
இைடவிடாம� அ�கி�!( உபசார� ெச=( கவனி�($ ெகா�டா� அவைர 
எ�ப�$ க�M� க��(மாக$ கவனி�($ ெகா9G�கேளா அ�ப�$ கவனி�($ 
ெகா9கிற வ�கேளா3 அJவளவி0/ வளமான ஒ� ம4கல மாளிைகயி�தா� அவ� 
ம(ைர மாநகாி� பா(கா�பாக மைற!( த4கியி�$கிறா�’ - எ�பதாக$ ெகா�ல� 
எ�னிட� ெசா��யேபா(, ேகாநகர�தி� உ4கைள அ�ப� அ�கி�!( ேபணி 
உபசாி�பவ�க9 யாேரா அவ�க9 ேம� என$/� ெபாறாைம தா4க ��யவி�ைல. 
உடேன, நா� ெபா8$க ��யாத ேகாப�ேதா3, 
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‘இ�ெனா� �ைற அ�ப�> ெசா�லாேத! இ!த� தி�ேமாE� மாளிைகயி� நா� 
அவைர$ கவனி�(� ேபணி� பா(கா�( உபசாி�ப(ேபா� ேவ8 எ4/�, ேவ8 
எவரா:� எ�8� உபசாி�(விட ��யா(. உ� ஒ��ைமேய தவறான(. நா� 
உபசாி�ப( ேபா� ேவ8 யா�� அவ�$/ உபசார� ெச=ய ��யா( எ�ப( 
உன$/ ந�றாக� ெதாி!தி�!(� நீேய இ�ப� ஒ�பிடலாமா? உ� உவைம மிக 
மிக� தவறான(’ - எ�8 ெகா�லைன$ க�!( ெகா�ேட�. நீ4கேள 
ெசா�:4க9. உ4களிட� இ!த� ேபைத ெகா�டாட ��!த உாிைமைய 
இ�ெனா�வ�� ெகா�டாட ��,�ப�யான இட�திேலயா தா4க9 வா�கிறீ�க9? 
ம8ப� தி�ேமாE� ம�ணி� த4க9 பாத4க9 பதி,� நா9 எ�ேபா( வ�� ஐயா? 
இ4/ ஒ��தி த4கைள நிைன�(� ேத=!( ேபா=$ ெகா���$கிறா9 எ�பதாவ( 
த4க-$/ இ�A� நிைனவி�$கிறதா? 
 
தீ��த யா�திைரைய ���($ெகா�3 எ�ேபா( மீ�3� தி�ேமாE� தி���ேவா� 
எ�பைத� த!ைதயா� எ4க-$/� ெதாிவி$கவி�ைல. நா� ெதாழ ேவ��ய 
ெத=வ� ம(ைரயி� இ�$கிற(. எ� ெப0ேறா� ேவ8 எ4ேகேயா இ�$/� பல�பல 
ெத=வ4கைள� ெதா?வத0காக எ�ைன அைழ�(� ேபாகிறா�க9. எ�Aைடய 
ெத=வ�தி� க34ேகா�ைம தவி��( அத� அ�ைள எ�ைற$/ நா� 
அைடய�ேபாகிேறேனா ெதாிய வி�ைல. த4கைள$ க34ேகா� எ�8 
Eறியத0காக� ெப�!த�ைமேயா3 இ!த எளியவைள� ெபா8�த�ள ேவ�3�. 
அ�ப� ஒ� சாபேம ெகா3$கிற அளவி0/� தா4க9 எ�ைன� தவி$க 
வி2��$கிறீ�க9 எ�பைத� தா� த4க-$/ இ!த� ேபைத #2�யி�$/� 
ெம�ைம,� இ4கிதமி�லாத �திய ெபய� /றி�பி3ேம ஒழிய அக4கார�ைத$ 
/றி�பிடா(. எ� அக4கார4கைள நா� உ4களிட� பறிெகா3�(� பல நா2க9 
ஆகிவி2டன எ�பைத� தா4கேள ந�/ அறிG�க9. இJவளவி� இ�ேபா( த4க9 
பாதாரவி!த4களி� மானசீகமாக G�!( வண4கி இ!த மடைல ��$கிேற�. 
��வாக ஒ� வா��ைத-நாA� ெப0ேறா�க-� தீ��த யா�திைர ���( 
தி����ேபா( நீ4க9 ெவ0றிவாைக #� நி0க� ேபாகிறீ�க9! நா4க9 தி��பி 
வ!( அைத$ காண�தா� ேபாகிேறா�.” 
 
- எ�பதாக ��!தி�!த( அவ9 மட�. பல ஓைலகளி� எ?தி இைண�( சிறிய 
<வ�யாகேவ ஆ$கி அA�பியி�!தா9 ெச�வ� H4ேகாைத, இ!த மட� 
இைளயந�பியி� சி!தைனகைள$ கிள�!ெதழ> ெச=தி�!த(. 
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‘ெப�ேண நீ எ�ைன� தவறாக� �ாி!( ெகா���$கிறா=. ஆனா� 
உ�ைன�ேபா� எ�ேம� அ�� ெச=,� ெப�களிட� நா� ஒ�ேபா(� 
க34ேகானாக ஈ% இர$கமி�றி நட!( ெகா9ளமா2ேட�’ எ�8 அ!த ஓைலைய� 
ப��த உண�>சி� ெப�$கி� தன$/� தாேன ெசா��$ ெகா�டா� அவ�. 
 
ஓைலைய� ப��( ���த இ�ப$ கிள�>சி களி��!( அவ� �?ைமயாக 
வி3ப3வத0/9 ெகா�ல� விைர!( வ!( ேம:� ஒ� ெச=திைய$ Eறினா�: 
 
“ஐயா ம0ெறா� ந�ல ெச=திைய� Iத� இ�ேபா(தா� ெகா�3 வ!தா�. 
ந��ைடய இ!த அணிவ/��$/�, ஏ0பா2�0/� சாதகமான ஒ� ெசய� வட 
திைசயி� இ�ேபா( நட!தி�$கிற(.” 
----------- 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� : : : : 
�றா�
�றா�
�றா�
�றா�    பாக� பாக� பாக� பாக� ----    ெவ�றி ம�கல�ெவ�றி ம�கல�ெவ�றி ம�கல�ெவ�றி ம�கல�    
7. 7. 7. 7. இ% வா�+0திக�இ% வா�+0திக�இ% வா�+0திக�இ% வா�+0திக�    

 
பைட��$ கால! ெதா23 ேம�ப23 விள4கி வ!த பா��ய மர� மீ�3� 
தைலெய3$/�, எ�8 ந�ப ��!த ந0ெச=தி �த�� வடதிைசயி��!( தி�மா� 
/�ற�($/ வ!( அ4கி�!( ஓ� ஆப�(தவி 6ல� கணிைக மாளிைக$/> ெசா�� 
அA�ப�ப2��!த(. தி�மா� /�ற�தி��!( வ!தி�!த ஆப�(தவியிடமி�!( 
ெச=திைய அறி!த%ட� �த�� அ!த ஊ$கமளி$/� ெச=திைய இைளயந�பியிட� 
ெதாிவி�பத0/ ஓேடா� வ!தி�!தா� ெகா�ல�. அவ� மகி�>சிேயா3 
Eறலானா�: 
 
“ஐயா! கள�பிர�கைள எதி��( வடதிைசயி� ப�லவ ைசனிய� பைடெய3�( 
வ!தி�$கிற(. ெவ9ளா0ற4 கைரயி� வ!( தா$/தைல� ெதாட4கி வி2டா�க9 
ப�லவ�க9. இ�A� சில நா2களி� ெத0/ �ைனயிேலா ெத� ேம0/ 
�ைனயிேலா ேசர நா23� பைடக-� கள�பிர�கைள எதி��(� தா$/தைல� 
ெதாட4கிவி3�. ேபாைர எதி�பாராவி�A� கள�பிர�க9 த4களிட� இ�$/� 
�?ைமயான பைட பல�ைத இ� Eறா$கி ஏ0ெகனேவ இ!த இ� �ைனகளி:� 
நி8�தி,9ளன�.” 
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“ஆகேவ, கள�பிர�கைள எதி��( 6�றாவ( �ைன� தா$/தலாக�  
பா��ய�களாகிய நா� உ2�க இ�$கிேறா�...” 
 
“ஆகேவ ேபாைர� ெதாட4கினா� நம$/ ெவ0றி உ8தி எ�கிறா=!” 
 
“அதி� ச!ேதக� எ�ன ஐயா? ந� ெபாியவ�, காராளைர� தீ��த யா�திைர 
அA�பியேபாேத இ!த� தி2ட�ைத மன�தி0 ெகா�3தா� அA�பியி��பா�.” 
 
“இ��ைற நா� ேதா0க ��யா(. ேதா0க$ Eடா(” எ�8 /ர�� உ8தி ெபா4க$ 
Eறினா� இைளயந�பி. இ�ேபா( ஓ� அாிய உ�ைம அவA$/ ந�றாக� 
�ல�பட� ெதாட4கிய(. காராளைர� ெபாியவ� தீ��த யா�திைர எ�ற ெபயாி� 
அA�பி ைவ�த பயண�தி� மாெப�� அரசிய� சாதைனக9 சிறி( சிறிதாக� 
�ாி!தன. அ!த அரச த!திர� பயண�ைத �த�� தவறாக எ�ணியத0காக உ9Uற 
வ�!தி ெவ2க�ப2டா� அவ�. அவ�ைடய தீ��த யா�திைரயி� பயனா� 
மாெப�� பா��ய நாேட கள�பிர� ெகா34ேகாலா2சியி� இ�!( வி3தைல 
ெபற�ேபாகிற( எ�ப( இைளயந�பியி� மன�தி� ெதளிவாயி08. ம4கல ேநர� 
பா��( ந�ல நிமி�த� ேத�!( பா2டனா� தி�$கான�ேபாி� இ�!(த�ைன நீ�ட 
நா2க-$/ ��� எத0காக விைட ெகா3�( வழியA�பி ைவ�தாேரா, அ!த 
ந�ேனா$க� நிைறேவ8� நா9 ெதாைலவி� இ�ைல எ�ப( அவA$/� �ாி!த(. 
தி�$கான�ேப�$ கா2�� அCஞாத வாச� ேபால மைற!( வா?� 
பா2டனா�$ேகா பிற�$ேகா இ!த� தி��ப4க-� மா8த�க-�, அதிகமாக� 
ெதாி!தி�$க$ Eட ��யா( என எ�ணினா� அவ�. 
 
இ�!தா0ேபா��!( ேவ8 ஏேதா ஞாபக� வ!தவ� ேபா�, “அழக� ெப�மா9 
�த�யவ�கேளா3 கள�பிர�களிட� சிைற�ப2��!( ந3ேவ த�பி வ!த அ!த$ 
/றளைன� ப�திரமாக ந�ேமா3 இ�$க> ெச=,4க9. பல காாிய4களி� 
அவAைடய உதவி நம$/ ேவ��ய தாயி�$/�...” எ�8 இைளயந�பி, 
ெகா�லனிட� நிைனR2�னா�. ெவ0றி$/� பி�� நிகழ ேவ��ய உ�டா23 
விழாேவா ெப�Cேசா08$ ெகா�டா2டேமா ��னதாகேவ ெகா�டாட�ப2ட( 
ேபா� அ�றிர% கணிைக மாளிைகயி� அ!த Gர�க-$/ வி�!தளி�( மகி�!தா9 
இர�தினமாைல. அ�றிர% அவ�க9 ெந3ேநர� உற4கவி�ைல. Gர�களி� வா9 
ேபா��திற�, ஈ2� எறித�, ேவ� எறித�, வி�ைல நா� ஏ0றி அ�� ெச:�(த� 
ஆகியவ0ைற� தாேன �� நி�8 பாிேசாதி�(� தி��தி அைட!தா� இைளயந�பி. 
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அவேன ஒ� ேசாதைன$காக$ ெகா�லேனா3 வா2ேபா� ெச=(, த� திறைமைய,� 
ேசாதி�($ ெகா�டா�. வட$ேக,�, ெத0ேக,�, பைட எ3�( 
வ!தி��பவ�கேளா3 கள�பிர�க9 ேபாாி23$ ெகா���$/� ேநர�தி� பா��ய 
நா23 ம$களி� ஆதரேவா3 அரைச$ ைக�ப0றிவிட ��,� எ�ற உ8தி 
இைளயந�பி$/ இ�!த(. ப�லா�3$ காலமாக� பா��ய நா23 ம$கைள இ!த 
உ9 நா23� ேபா�$/ அ!தர4கமாக ஆய�த�ப3�தி ைவ�தி�!தா� ெபாியவ�. 
ேதசப$தி எ�ற 6ல$ கன� அறேவ அவி!( பா��ய ம$க9 அ�ைமகளாகி 
அ�ைம�தன�ைதேய ஏ08$ ெகா�3 வி2டதாக$ கள�பிர�க9தா� த��$ 
கண$/� ேபா2��!தா�கேள ஒழிய, அ!த 6ல$ கன� இ�A� நீ8H�த 
ெந��பாக இ�!த(. ெதாட�!( சில நா2களாக$ ேகா2ைடைய,�, அகநகைர,� 
ைக�ப08வத0கான #�>சிகைள> சி!தி$க� ெதாட4கியி�!தா�க9 அவ�க9. 
 
நாைல!( நா2க9 கழி�( ஒ� இரவி� மீ�3� ெபாியவாிடமி�!( ஒ� I(வ� 
இவ�கைள� ேத� வ!தா�. அவ� ெகா�3 வ!தி�!த ஓைல,� ெபா�9க-� 
ெவ0றி ந�பி$ைகைய உ8தி�ப3�(வன வாயி�!தன. 
 
‘தி�$கான�ேப� ந�பி$/ ந�வா��($க-ட� வைர,� ஓைல. கால� நம$/ 
இைசவாக$ கனி!( வ�கிற(. நா� அறி!த வைரயி:� அ4க4ேக உ9ள ந� 
ஒ0ற�க9 ெசா��யA�பியி�$/� ெச=திகளி� ப�,� அ3�த ெபள�ணமி$/9 
ம(ைர$ ேகா2ைடயி� ெந34கால�தி0/� பி� நம( மீன$ ெகா�ைய� பற$க விட 
��,� எ�8 ெதாிகிற(. ேகா2ைட$/9-�, ேகாநகாி :�, உ9நா2�� பிற 
ப/திகளி:�, அ!த� பைழய அவி2டநா9 விழாவி�ேபா( இ�!த அJவள% 
பா(கா�� ஏ0பா3கைள$ கள�பிர�களா� இ�ேபா( ெச=ய ��யவி�ைலயா�. 
எ�லா Gர�கைள,�, பைடபல�ைத,� அவ�க9 எ�ைலகளி� /வி�( 
வி2டா�களா�. எ�ைன> ச!தி�பத0காக மாேறாகவள நா23$ ெகா0ைகயி��!( 
இ4/ வ!( தி��பிய ம�த� இளநாக நிகம�தாA� இைதேய Eறி> 
ெச�றி�$கிறா�. ெத�திைசயி�, ந� காாிய4கைள> ெச=,மா8 அவA$/$ 
க2டைள இ2��$கிேற�. 
 
இ�A� சில நா2களிேலேய ெத� ேம0ேக ேசர�க9 கள�பிர�கைள� தா$க� 
ெதாட4கி வி3வா�க9. அ�ேபா( கள�பிர�களி� கவன� �? அளவி� 
எ�ைலகைள$ கா�பதி� தா� தி��ப ��,�. அ!த> சமய�தி� வள� பிைற$ 
கால�தி� ஓ� இரவி� நீ4க9 ேகா2ைடைய$ ைக�ப0றி ந� மீன$ ெகா�ைய 
அதிகாைலயி� ம4கலமான பிர�ம �E��த�தி� அ4ேக ஏ0றிவிட ேவ�3�. 
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அேநகமாக$ கள�பிர$ க�யரச� ேபா� �ைன$/� ேபாகமா2டா� எ�8 
ெதாிகிற(. அவ� அர�மைனயி� இ�!தா� அவைன அழி�பத0/� நீ4க9 தய4க 
ேவ��யதி�ைல. எதிாிைய அழி�ப(� ேபா� அற4களி� �த�ைமயான(. 
ேகா2ைடயி� நம( ெகா� ஏறிய பி� நா� அ4/ வ�ேவ�. அத0/�� நா� 
பா��ய நா2�� எதி� கால நலைன ��னி23$ ேக2க இ�$/� இர�3 
வா$/8திகைள> #ாிய ச!திர�க9 சா2சியாக என$/ அளி�பதாக இJேவாைல 
ெகா�3 வ�� Iதனிட� மா0ேறாைலயாக� தி�$கான�ேப� ந�பி வைர!தA�ப 
ேவ�3�. அ!த இ�வா$/8திக9 எ�ன எ�பைத நாேன பி�� ேநாி� E8ேவ�. 
இJேவாைலேயா3 �த� �தலாக$ ேகா2ைடயி� ஏ0ற�பட ேவ��ய மீன$ 
ெகா�ைய,� நாேன எ?தி$ ெகா3�(9ேள�. ெகா�ைய� தவிர அர�மைனயி� 
�த� �தலாக Dைழ,�ேபா( அணி!( ெச�ல ேவ��ய இைடவா-�, உைற,� 
இதேனா3 உ9ளன. இ!த வாளி� Dனியி� ெவ0றிக9 /வி,�. இ!தவா9 ஒ� 
ேபரரைச� ப�லா�3க-$/� பி�� மீ2/� நல�ைத அைடய�ேபாவ( 
எ�பைத,� அறிக!' எ�8 ��!தி�!த( அவ� ஓைல. 
 
இைளயந�பி I( வ!தி�!தவனிட� இ�!( அ!த$ ெகா�ைய,�, வாைள,� 
பயப$திேயா3 வண4கி� ெப08$ ெகா�டா�. இர�தினமாைலைய$ E�பி23 
ஓைல,�, எ?�தாணி,� ெகா�3 வர>ெசா�� ேவ��� ெப0ற பி�, 
ெபாியவ�$/ மா0ேறாைல வைரவத0/ ��னா� அவ� ேக2��$/� அ!த இ� 
வா$/8திக9 எ�னவாக இ�$க ��,� எ�8 இைளய ந�பி சி!தி$க �ய�றா�. 
எJவளேவா �ய�8� அவனா� �ாி!( ெகா9ள ��யாதைவகளாக இ�!தன 
அைவ. அேதசமய� பா��ய மரைப ஒளிெபற> ெச=வத0காக� த� வா�ைவேய 
த�த� ெச=( ெகா3�தி�$/� ெபாியவாி� ேவ�3ேகா9 எ�னவாக இ�!தா:� 
அைத நிைறேவ0ற ேவ��ய கடைம தன$/ இ��பைத,� அவ� உண�!தா�. 
 
“ேதவாீ� தி�வ�� தாமைரகளி� அ�ேய� இைளய ந�பி ெத�டனி23 வண4கி 
வைர,� ஓைல. #ாிய ச!திர�க9 சா2சியமாக� பா��ய நா2�� எதி�கால நலைன 
��னி23� தா4க9 ேக2/� இர�3 வா$/8திகைள ம8$காம:� மற$காம:� 
நிைறேவ08வதாக ஆலவா= அ�ண� ேம:�, இ�!தவள�ைடயா� ேம:� 
ஆைணயி23> ச�திய� ெச=கிேற�. தா4க9 எ?தி,9ள /றி��களி�ப�ேய 
எ�லா> ெசய�கைள,� ெச=ேவ�. த4க9 ந�லாசி,ட� வ!த மீன$ ெகா�ைய,�, 
இைட வாைள,� வண4கி� ெப08$ ெகா�ேட�. ஒளிதிக?� த4க9 தி��க 
ம�டல�ைத� தாிசன� ெச=,� நாைள ஆவேலா3 எதி�ேநா$கி,9ேள�” எ�8 
ஓைலைய எ?தி ���( வ!தி�!த I(வனிட� ெகா3�தா� இைளயந�பி. Iத� 
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தி��பியபி� ெகா�ைய,�, வாைள,� இர�தின மாைலயிட� ெகா3�(, “மீ�3� 
நா� ேக2கிற வைர இவ0ைற� பா(கா�பாக ைவ�தி�” எ�றா�. இர�தின மாைல 
அவ0ைற வா4கி> ெச�8 உ9ேள ைவ�( வி23� தி��பி வ!தா9. 
 
“ஐயா தா4க9 ேவ8பாடாக நிைன$கவி�ைல எ�றா� ெபாியவ� இ�8 இ4ேக 
அA�பிய ஓைலயி� த4க-$/ எ�ன எ?தியி�!தா� எ�பைத இ!த� ேபைத,� 
அறிய ஆைச�ப3கிேற�” எ�றா9 அவ9. 
 
அ!த ஒைலைய அவ9 ப��தறிவதி� தவறி�ைல எ�8 க�திய இைளயந�பி, “நீேய 
ப��(�பா� இர�தின மாைல!” எ�8 அவளிடேம அைத எ3�($ ெகா3�( 
வி2டா�. 
 
அைத� ப��த(� ஏேதா சி!தைன வய�ப2டவ9 ேபா� ெந3ேநர� ஒ�8� 
ேபசாம� அவெனதிேர அம�!தி�!தா9 அவ9. 
 
இைடயிைடேய அவ9 ெந23யி��பைத இைளய ந�பி க�டா�. 
 
அ!த ஒைல> ெச=தி அவ-$/ ஏ� மகி�>சியளி$கவி�ைல எ�பைத அவனா� 
�ாி!( ெகா9ள ��யவி�ைல. அவ� அவைள$ ேக2டா�: 
 
“ேகா2ைடயி� மீ�3� நம( ெகா� பற$க� ேபாகிற( எ�A� ெச=தி உன$/ ஏ� 
மகி�>சிைய அளி$கவி�ைல இர�தினமாைல?” 
 
“...” 
அவளிடமி�!( இத0/ ம8ெமாழி இ�ைல. அவ9 க�களி� ஈர� பளபள�பைத 
அவ� பா��தா�. அவ9 ெசJவித�க9 (��தன. எைத$ E8வத0/ அைவ 
அ�ப�� (�$கி�றன எ�பைத,� அவனா� உடேன விள4கி$ ெகா9ள 
��யவி�ைல. ெதாைல Iர�தி� இ�!( ேக2/� ேசாக� நிைற!த ஓ� 
இ�னிைசைய� ேபா� ெம��ய வி<�ப� ஒ�,�, விைர!( 6><வி3� 
உயி���$க-� அவ9 ப$கமி�!( அவ� ெசவிகளி� வி?!தன. மிகமிக� 
திடமானவ9 எ�8�, ஓரள% ஆணி� உ8தி,9ளவ9 எ�8� அவ� நிைன�தி�!த 
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இர�தினமாைல இ�ப�� ேபைதயாக ெநகி�!தைத$ காண� ெபா8$காம� அவ� 
பதறி�ேபானா�. 
 
த� ெசா0கேளா, ெபாியவாி� அ!த ஓைலயி:9ள ெசா0கேளா அவைள எ!த 
வித�தி� வ��தியி�$க ��,� எ�பைத அவனா� �ாி!( ெகா9ளேவ 
��யவி�ைல. ஓ� இதய� கைர!( ெபா4/வ( ேபா�ற அ!த இனிய வி<�ப�, 
ெம��ய இைசயாக அவ� ெசவிகளி� Dைழ!( இதய�தி� பதி!( ேவதைன 
ெச=த(. 
------------ 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� : : : : 
�றா� பாக� 
�றா� பாக� 
�றா� பாக� 
�றா� பாக� ----    ெவ�றி ம�கல�ெவ�றி ம�கல�ெவ�றி ம�கல�ெவ�றி ம�கல�    
8. 8. 8. 8. 'திய நிப!தைன'திய நிப!தைன'திய நிப!தைன'திய நிப!தைன    

 
நீ�ட ேநர� வைர அ!த நிைலயி� இர�தினமாைலயிட� அவ� எ�ன ேபசினா:� 
ம8ெமாழி கிைட$கவி�ைல. அவ� ஏதாவ( வினாவினா� அ!த வினாைவ$ ேக23 
அவ9 வி<�ப� இ�A� அதிகமாகிய(. அ?ைக ெப�கிய(. கைடசியி� அவைள� 
ேபசைவ$க அவ� ஒரள% க3ைமயான வா��ைதகைள$ Eறி வினாவ 
ேவ��யதாகி வி2ட(. 
 
“இர�தினமாைல! ெப�கைள� ப0றிய ஒ� ேப��ைம இ�8தா� என$/� 
�ாிகிற(! த4களா� அ�� ெச=ய�ப3கிற ஆடவA$/ ந�ல கால� வ�� 
ேபா(Eட அத0/� மகிழாம� அ?வத0/� (ணிகிற ெகா3ைமயான உ9ள� 
ெப�க-$/ ம23ேம இ�$/� ேபா:�.” 
 
“ேபைதகளி� உ9ள4கைள$ ேகா2ைட ெகா�தள4கைள மீ23$ ெகா�ேய0ற> 
ெச�:� மாம�ன�க9 ஞாபக� ைவ�தி�$க$Eட ��யா( ஐயா! அரச�களி� 
உலகி� இதய4கைள விட$ ேகா2ைட ெகா�தள4க9 ெபாியதாகி விடலா�. 
ஏ0ெகனேவ ெவ0றி க�ட ஒ� மன�ைத நாைள ெவ�ல� ேபா/� ஒ� 
ேகா2ைடயி� ெவ0றி - ஞாபக�தி� அவ�க9 மிக எளிதாக மற!( ேபா= 
வி3வா�க9. அவ�கைள ந�பி வ:வி� ��வ!( அ�பினா� ேதா0றவ�கைள 
ெவ�றதாக$ Eட அவ�க-$/ நிைன% இ�$கா(...” 
 
“கள�பிர�கேளா3 நா� இ�A� ேபாைர� ெதாட4கேவ இ�ைல! அத0/9ேளேய 
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 நீ உ�ேனா3 எ�ைன� ேபா�$/ இ?$கிறா=! இ(%� எ� தீவிைன எ�8தா� 
ெசா�ல ேவ�3�.” 
 
“நீ4க9 �ாி,� வாத� பிைழயான( உ4க-$/ �� மன�H�வமாக� ேதா08 
நி0பவ�க9 உ4களிடேம ெதாட4/வத0/� ேபா� எ(%� இ�$க ��யா(.” 
 
“பி� எ�ன? இ�லாமலா ெதாட4/கிறா= நீ?” 
 
“நா� எைத,� �திதாக� ெதாட4கவி�ைல. ஏ0ெகனேவ மன�H�வமாக� 
ெதாட4கிய( எ(ேவா அ( ��ய� ேபாகிறேத எ�8தா� க� கல4/கிேற�...” 
 
“மன�H�வமாக� ெதாட4/� எத0/� ��ேவ இ�ைல இர�தினமாைல! அைத 
��ய%� விட$ Eடா(...” 
 
“பதவிக-�, <கேபாக��, ஏ0ற� தா�%� உ4க-$/� என$/� /8$ேக 
மைலகளாக நி0/� எ�பைத மற!( விடாதீ�க9...” 
 
“உ�ைம! அைவ உ� உட:$/� எ� உட:$/� /8$ேக நி0கலா�. 
இதய4க-$/ ந3ேவ எ(%� /8$ேக நி0க ��,மா?” 
 
“பல தி4க9 கால� உ4கைள அ�ேபா3 உபசாி$/� ேப8 ெப0றத0காக நா� �� 
பிறவியி� ��ணிய� ெச=தி�$க ேவ�3�.” 
 
“நீ ம23மி�ைல! நாA�தா�...” 
 
“ஆனா�, இ�ேபா( நா� பிாி,� நா2க9 ெந�4/கி�றன எ�பைத எ�M�ேபா( 
எ�னா� ேவதைனைய� தா4கி$ ெகா9ள ��யவி�ைல. நா� தவி�பைத 
உ4களா� உணர ��யவி�ைலயா?” 
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“உணராம� இ��பத0/ நாேனா எ� இதயேமா /�டாகி விடவி�ைல. நீ அணி!த 
மல� மாைலகைள� தா4கிய ேதா9க9 இனி அரச பார�ைத� தா4க� ேபாகி�றன. 
எ�Aைடய �திய <ைமைய நீ கவைலேயா3� அDதாப�ேதா3� ேநா$க ேவ�3�. 
இ!த மாளிைகயி� அைட�ப23$ கிட!த கால�தி� ஒ� அரச /3�ப�( 
இைளஞA$/ நீ அளி�த மகி�>சிகைள இனிேம� அாியைணயி� அம�!தி�$/� 
ேபாேதா, ேபா�$கள4களி� ஊடா3� ேபாேதா அவ� அைடய��யா(...” 
 
“எ�ேபா� தி�வ�� ெதா�3 ெச=,� கணிைகக9 உ4கேளா3 அாியைணயி� 
ஏறி$ ெகா: அமர அரச /ல�( நியாய4க9 இட� தரமா2டா...” 
 
“அரச/ல நியாய4க9 க� இ�லாதைவ! ஆனா�, எ� இதய�தி� நீ ெகா: 
G0றி��பைத எ!த நியாய�� தைட ெச=ய ��யா(...” 
 
“நீ4க9 இ4கி�!( அர�மைன$/� ேபா=வி3கிற ம8நாேள இ!த மாளிைக 
<3கா3 ேபாலாகிவி3�, அத� பி� இ4ேக ம4கல வா�திய4களி� ஒ� எழா(. 
ந8மண4க9 இரா(. மாைலக-� ச!தன�� மண$கா(. விள$/க9 
இ��3வி3�. நா� உ�கி� ேத=!( மா=!( ேபாேவ�...” 
 
“நீ உ�ைமயி� எ�னிட� இதய�ைத� ேதா0ற வளாயி�!தா� அ�ப�> 
ெச=ய$Eடா(.” 
 
“வாழ ��யாதவ�க9 சாவைத� தவிர ேவ8 எ�ன வழி இ�$க� ேபாகிற(!” 
 
“நாயகைன� ேபா�$கள�($/ அA��� தமி�� ெப�க9 அவ� தி����வைர 
அவ� நல�ேதா3 தி��பி வர ேநா�பி�$க ேவ�3�.” 
 
“இ!த� ேபா�$கள�தி� எ� ேநா�பி0/� பல� இரா(. நீ4க9 ெவ�ற ம8கணேம 
அாியைண எ�ற ேம2�� எ� க�M$/ எ2ட ��யாத உயர�($/ ஓ��ேபா= 
வி3G�க9.” 
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“மீ�3� உ�னிடேம தி��பிவ�ேவ�! ஆனா� அ(வைர உ� ேநா�பி� பலைன 
எதி�பா��($ கா�தி�$க உன$/�தா� ெபா8ைம ேவ�3�.” 
 
“அ�ப� எJவள% கால� நா� ெபா8�தி�$க ேவ�3ேமா?” 
 
“அ3�த பிறவிவைர ெபா8�தி�$க ேவ�3�! இ!த� பிறவியி� நா� 
பாழா=�ேபான அரச /3�ப�தி� ேவ8 வழி�ைறயினேர இ�லாத ஒ0ைற$ெகா� 
Gரனாக� பிற!( ெதாைல�(வி2ேட� ெப�ேண! அரச பார><ைம எ�ைன 
இ�ேபா( விடேவ விடா(. அ!த அரச /3�ப�( நியாய4க9 நீேய Eறிய( ேபா�, 
உ�ைன எ�ன�ேக அமரவிட%� இைசயமா2டா. தைய ெச=( இ�A� ஒ� பிறவி 
வைர என$காக ேநா�பி�!( கழி�(வி3 இர�தின மாைல! அ3�த பிறவியி� நா� 
/ழ:(� கைலஞனா கேவா, யா��பாணனாகேவா, ஒ� இ�னிைச$ 
கவிஞனாகேவா பிற$கிேற�. அ�ேபா( எ!த நியதிக-� ந�ைம� த3$க��யா(” 
எ�8 Eறி$ ெகா�ேட வ�ைகயி� இைளய ந�பியி� க�களி:� நீ�ம�கி 
வி2ட(. உண�>சி� ெப�$கி� அவ� ெசா0க9 தைட� ப2டன. அவ9 அவ� 
ெநCசி� சா=!தா9. அவைள ஆர� த?வி மகி�!தா� அவ�. அவ� க�ணி� 
அவ9 தைலயி� சி!தி நைன�( அவைள ம8 பிறவி$/ அ4கீகாி�($ ெகா�ட(. 
 
“ஐயா! நீ4க9 பாணனாகேவா, கைலஞனாகேவா, தி��பி வ�வ( உ8தியாயி� ஒ� 
பிறவி எ�ன ஆயிர� பிறவிக9 ேவ�3மானா:� கா�தி��ேப�” எ�8 அவ� 
மா�பி� �ைத�த �க�ைத நிமி��தி$ Eறினா9 அவ9. இ!த> ெசா0க9 
இைளயந�பிைய ெம=சி��$க> ெச=தன. 
 
சிறி( ேநர� மன ெநகி�>சியி� எ(%ேம ேபச இயலாம� வா=> ெசா0க9 பயன0ற 
நிைலயி� இைளய ந�பி,� இர�தினமாைல,� இ�!தா�க9. மீ�3� 
இர�தினமாைலதா� �த�� உைரயாடைல� ெதாட4கினா9: 
 
“ஐயா! நீ4க9 அழக� ெப�மா-ட� உபவன�தி��!( நிலவைற வழிேய இ!த 
மாளிைக$/ வ!த �த� தின� எ�ேம� க34ேகாப�ேதா3� உதாசீன�ேதா3� 
இ�!தீ�க9... அ!த உதாசீன�� ேகாப�ேம எ�ைன� ப��ப�யாக உ4க-$/� 
ேதா0க> ெச=தன...” 
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“�த�� நா� மன� ேவ8ப23 இ�!த( உ�ைமதா� இர�தினமாைல! ஆனா�, 
உ� அ�� மயமான உபசார4க-� ேதP� மா!திாீக� இ4ேக காய�ப23 
வ!தேபா( நீ க�ைணேயா3 அவA$/> ெச=த பணி விைடக-� எ� மன 
ேவ8பா2ைட மா0றிவி2டன. நீ எ�ைன மய$கிவி2டா=...” 
 
“அ( என$/� ெதாியா(! நா� உ4களிட� மய4கி� ேபா= உ�/வைத ம23ேம 
எ� உண�%க9 அறி!தி�$கி�றன. நீ4க9 எ�னிட� �த�� மய4காத 
உ8திதா� எ�ைன உ4க9பா� விைர!( மய4கைவ�த(...” 
 
“��� ஒ� �ைற நீேய Eறிய(ேபா� ெபாிய H$கைள> சிறிய நாாினா� 
ெதா3�பைத ஒ�( நீ உ� அ�பினா� DM$கமா$ எ�ைன$ க2�வி2டா=...” 
 
“க2�,� பயனி�ைல! அ!த> சிறிய க2ைட அ8�($ெகா�3 ெபாிய அரச 
ேபாக�ைத ேநா$கி ஓ�விட� ேபாகிறீ�க9 நீ4க9...” 
 
“நா� ேபாக� ேபாவ( உ�ைம. ஆனா�, நீ க2�யி�$/� ெம��ய அ�� நா� 
அ3�த பிறவிவைர அற�ேபாவதி�ைல எ�8 உ8தி Eற ஆய�த மாயி�$கிேற� 
நா�...” 
 
“இ( ெம=யானா� அ3�த பிறவி வைர உ4க-$காக மகி�>சிேயா3 
ேநா�பிய0றி$ கா�தி��ேப�.” 
 
“உ� ேநா�� எ�ைன எ�ேபா(� மானசீகமாக� பா(கா$/� இர�தினமாைல!” 
 
இத0/> ெசா0களா� ம8ெமாழி Eறாம� H$/டைலயி��!( ஒ� ெபாிய 
மாைலைய எ3�( வ!( அவ� ேதா9களி� #2� அவA$/� திலகமி2டா9 
இர�தின மாைல. பி�� த� க�களி� வழி!த க�ணிைர� (ைட�($ ெகா�3 
அவைன நிமி�!( பா��(� ��னைக �ாி!தா9. அவA� ��னைக �ாி!தா�. 
அவைள� த?வி$ ெகா�டா�.  
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“இ!த� ெபா�Aடேல எ$கால�� மாைலைய� ேபா� எ�ேமனியி� தீ��$ 
/ளி�வி�பதாக நா� பாவி�($ ெகா9ேவ� இர�தினமாைல” எ�8 அவ� 
Eறியைத அவ9 ெசவி /ளிர$ ேக2டா9. அத�பி� அ�8�, அத0க3�த நா-� 
இைணபிாியாம� அ�கி��!( அவைன உபசாி�தா9 இர�தி�மாைல. 6�றா� 
நா9 ம8ப� ெபாியவாி� Iத� வ!( ெத�ேம0/� திைசயி� ேசர�க-� 
பைடெய3�( வ!( பா��ய நா23 எ�ைலயி� கள�பிர�கைள� தா$க� ெதாட4கி 
வி2டதாக� ெதாிவி�( வி23> ெச�றா�. 
 
அகநகைர,� ேகா2ைடைய,� இைளயந�பி ைக�ப08வத0/ நா2க9 ெந�4கி$ 
ெகா���!தன. ெகா0ைக ம�த� இளநாக நிகம�தானி� உதவியா� அ4க4ேக 
இ�!த பா��ய Gர�க-$/� ேபா(மான �திய /திைரக9 வ!( ேச�!தி�!தன. 
 
இத0/ இைடேய ெகா�லA�, இைளயந�பி,� கணிைக மாளிைகயி� கீேழ 
நிலவைறயி� தனிேய ச!தி�($ ெகா9ள$ கிைட�த ஒ� ச!த��ப�தி� ேபா(, “நா� 
இ4ேக மிக%� <கமான உபசாி��$கேளா3 ந�லெதா� ெப�மாளிைகயி� 
கவைலயி�றி இ�$கிேற� எ�ப( ேபா�ற க��(�பட$ காராள� மகளிட� 
Eறியி�$க$ Eடா(. அ( Gணாக அவ9 மன�தி� இ�லாத ச!ேதக4கைள 
எ�லா� உ�டா$கியி�$கிற( எ�பைதேய அவ9 ஒைல கா23கிற(” எ�8 
ெகா�லைன$ க�!( ெகா�டா� இைளயந�பி. 
 
“ஐயா! நா� அ�ப�$ Eறாவி2டா:� அகநகாி� நீ4க9 மிகமிக� (�ப�ப3வதாக 
எ�ணி அவ9 தவி$க ேநாி23 வி3�. /றி�பி23 எைத,� Eறாம� ெபா(வாகேவ 
நா� அைத> ெசா�� வி23 வ!ேத�” எ�8 ம8ெமாழி Eறினா� ெகா�ல�. 
 
நா�கா� நா9 ெபாியவாிட� இ�!( வ!த Iத� ெகா�3 வ!தி�!த க2டைள 
ஓைலயி� இைளயந�பி �த�யவ�க9 நிலவைற வழிேய ேகா2ைடைய$ ைக�ப0றி$ 
ெகா�ேய08வத0/� �ற�பட ேவ��ய நா9, ேநர�, ெசய0பட ேவ��ய 
�ைறக9, உபாய4க9 எ�லாவ0ைற,� எ?தியி�!தா� ெபாியவ�. ஓைலயி� 
��விேல ஒ� �திய ெச=தி,� இ�!த(. அைத ஒ� �ைற$/ இ� �ைறயாக� 
ப��(� �ாி!( ெகா9ள �ய�றா� இைளயந�பி. 
 
‘தீ��த யா�திைர ��!( காராள�, மைனவிேயா3� மகேளா3� தி�ேமாE� தி��பி 
வி2டா�. கள�பிர�களிட� இ�!( பா��ய நா2ைட மீ2/� �ய0சி$/ 
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உ8(ைணயாக� ப�லவ�கைள வட$/ எ�ைலயி:� ேசர�கைள� ெத�ேம0/ 
எ�ைலயி:� தா$/த� ெதாட4க> ெசா�� உதவி ேக23�தா� தீ��த யா�திைர 
எ�ற ெபயாி� காராளைர அA�பியி�!ேத�. ஏ0ெகனேவ ப�லவ�க9 
கள�பிர�கைள� தமி� நா2���!( விர23� எ�ண� ெகா���!ததா� நம( 
ேவ�3ேகாைள ஒ� நிப!தைன,மி�றி உடேன ஏ08 வி2டா�க9. ஏ0றத0/ 
அைடயாளமாக வட$/ எ�ைலயி� ெவ9ளா0ற4கைரயி� அவ�க9 பைட 
கள�பிர�கைள எதி��( வ!( ேபா� �ர< ெகா2�வி2ட(. ஆனா�, ெத�ேம0ேக 
நம$/ உதவ வ!(9ள ேசர ேவ!த�, இ�ேபா( ஏற$/ைறய ஒ� சி0றரசனி� 
நிைலயி� இ�!தா:� நம$/ இ!த உதவிைய> ெச=ய ஒ� நிப!தைன 
இ2��$கிறா�. அைத இ�ேபாேத உ�னிட� Eற என$/� தய$கமாக இ�$கிற(. 
ஆனா�, ேவ8 வழி இ�ைல. அ!த நிப!தைன$/ உ� சா�பி� நா� இண4கி 
வி2ேட�. எ� ெபா�23 நீ,� அத0/ இண4கிேய ஆகேவ�3�. நா� அரைச$ 
ைக�ப0றி ெவ0றி வாைக #3�ேபா( அ!த நிப!தைன எ�ன எ�பைத உன$/> 
ெசா�:கிேற�’ எ�8 ஓைலைய ���தி�!தா� அவ�. 
------------ 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� : : : : 
�றா� பாக� 
�றா� பாக� 
�றா� பாக� 
�றா� பாக� ----    ெவ�றி ம�கல�ெவ�றி ம�கல�ெவ�றி ம�கல�ெவ�றி ம�கல�    
9. 9. 9. 9. '" மைழ'" மைழ'" மைழ'" மைழ    

 
தீ��த யா�திைர ���( தி��பிய(ேம மகைள,� மைனவிைய,� தி�ேமாEாி� 
ெகா�3 வ!( வி2ட பி�, உடேன ெபாியவைர> ச!தி�பத0காக� தி�மா� 
/�ற�தி0/ விைர!தா� ெபாிய காராள�. அ�ப�> ெச�றவ� அத� பி� பல 
நா2க9 ஊ� தி��பவி�ைல. ெபாியவ�டேனேய தி�மா� /�ற�தி� த4கிவி2டா� 
அவ�. ெபாியவ�ட� ேச�!( ெச=ய� பல பணிக9 அவ�$/ இ�!தன.  
 
நீ�ட யா�திைரைய �9ளி� ேம0 கழி�ப( ேபா� கழி�(வி23� தி��பியி�!த 
ெச�வ�H4ேகாைத$/ இைளய ந�பிைய� ப0றி யாாிட�ேம ேபச ��யாம� ஒேர 
தவி�பாயி�!த(. ெகா�ல� ஊாி� இ�ைல எ�8 ெதாி!த(. ஊாி:�, 
<08��ற4களி:� �(ைம ெதாி!த(. ஏேதா மிக� ெபாிய மா8த�கைள 
எதி�பா�$/� அைமதி ெத�ப2ட(. எ4/� Hதபய4கர� பைடGர�கேள காண� 
படவி�ைல. ம$க9 அ4க4ேக E3மிட4களி� எ�லா� ெவளி�பைடயாகேவ 
கள�பிர�கைள எதி��(� I0றி,� பா��ய�கைள ஆதாி�(� வா��தி,� 
நி��பயமாக உைரயாட� ெதாட4கின�. வட$ேக,�, ெத�ேம0ேக,� ேபா�க9 
நட�பதா�, உ9நா2�� கள�பிர�க9 இ�தைல$ ெகா9ளி எ8�� ேபா� இைடேய 
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அக�ப23 வி2ட நிைலயி� ந�!தி��பைத எ4/� ெவளி�பைடயாக� ேபசி$ 
ெகா�டா�க9. நா23 நிைலைம ெதளிவாக� �ாி,�ப� இ�!த(.  
 
இ!நிைலயி� ஒ� பி0பக�� ெவளிேய மைழ ெப=( ெகா���!தேபா( தா,� 
ெச�வ� H4ேகாைத,� மாளிைக$ Eட�தி� அ�மாைன விைளயா�$ 
ெகா���!தா�க9. அ�மாைன ஆ3� ேவைளயி� மகளி� மன� ேபா$ைக அறி!த 
தா=, விைளயா2�� ேபா( பா3� பாட�� தாேன <யமாக இர�3 6�8 
அ�கைள இ23$க2� இய0றி, 
 

‘க�ெகா�ட கள�பிரைன$ ெகா�ற �க� 
ம�ெகா�3 தி�$கான� மகி�ந�பி 
வ�ெகா�3 ெவ�றாென�ற�மாைன’ 

 
எ�ப( ேபால� பா�வி23 மக9 �க�ைத$ E�!( கவனி�தா9. தா= எ�ணிய( 
ேபாலேவ அ!த� பாட� ப/தி மகளி� கவன�ைத$ கவ�!த(. அவ9 உடேன 
அ�மாைன ஆ3வைத நி8�திவி23, “இ�ேபா( நீ பா�யைத என$காக இ�ெனா� 
�ைற பா3 அ�மா!” எ�8 /ைழ!த /ர�� ஆவேலா3 தாைய$ ேக2டா9. மகளி� 
ேவ�3ேகா-$காக� தா= மீ�3� அ!த அ�கைள� பா�னா9. உடேன மக9 
/8$கி23$ ேக2கலானா9: 
 
“உ� பாட�� ெபா�2பிைழ இல$கண� பிைழ காலவ? எ�லாேம /ைறவி�றி 
நிைற!தி�$கி�றன அ�மா! இ!த$ கண� வைர நா� கள�பிர�களி� ஆ2சியி�தா� 
இ�$கிேறா�. நீ பாட�� பா�யி��ப( ேபா� தி�$கான� ேப� ந�பி இ�A� 
கள�பிர�கைள ெவ�ல%� இ�ைல. ெகா�ல%� இ�ைல.” 
 
“இ�ப�� பா3வ(தா� அ�மாைனயி� வழ$க� மகேள! மிைக�ப3�தி� பா3வ(�, 
விைரவி� நிகழ இ��பைத இ�ேபாேத நிக�!( வி2ட(ேபா� பா3வ(� எ�லா� 
அ�மாைன விைளயா3�ேபா( இய�பாக நட�ப(தா�...” 
 
“நீ ஆைச�ப3வ( எ�லா� நீ ஆைச�ப3கிறா= எ�பத0காகேவ நட!( வி3மா 
அ�மா?” 
 



44 

 

“நா� ஆைச�ப3வ( ம23மி�ைலயT, ெப�ேண! நீ உ� அ!தர4க� நிைறய 
ஆைச�ப3வ( எ(ேவா அைத� �ாி!( ெகா�3 உ� தி��தி$காகேவ இ�ப�� 
பா�ேன�! நீேயா எ�னிட� ஒ�8� ெதாியாத( ேபா� ந�$கிறா=...” 
 
ேந�$/ ேந� தா= இJவா8 Eறிய(� ெச�வ� H4ேகாைத ைக,� கள%மாக� 
பி��ப23வி2ட உண� ேவ3 நாணி� தைல கவி�!தா9. த� அ!தர4க�ைத மிக 
மிக� த!திரமாக� தா= க�3 பி��( வி2டாேள எ�8 Eசினா9 அவ9. 
 
நீ�ட ேநரமாக� ெப� /னி!த தைல நிமிராம� இ�$கேவ, “விைளயா2ைட� 
ெதாடரலா� வா” - எ�8 அவ9 ேமாவாைய� ெதா23 �க�ைத நிமி��திய தா= 
திைக�தா9. மகளி� நீ�ட அழகிய மீ�விழிகளி� நீ� ம�கியி�!த(. அ( ஆன!த$ 
க�ணிரா, (யர$ க�ணிரா எ�8 �ாி!( ெகா9ள ��யாம� மைல�தா9 தா=. 
மகைள� த?வியப�, “எத0காக$ க�ணி� சி!(கிறா= மகேள! நீ மகிழ ேவ�3� 
எ�பத0காக நா� இ23$ க2� இய0றிய பாடைல$ ேக23 நீேய அ?தா� எ�ன 
ெச=வ(? கவைலைய வி23வி3 �கமல�!( சிாி�தப� எ�ைன� பா�. உ� 
அ!தர4க� என$/� ெதாி,�. அைத நா� நிைற ேவ0றி ைவ$கிேற�” எ�8 
ஆ8தலாக> ெசா�னா9 தா=. 
 
“உன$/� ெதாியாத�மா அரச /3�ப�ைத> ேச�!தவ�க-$/ மறதி அதிக�. 
அவ�க9 த4கைள நிைன�(� தவி$/� ேபைதகைள எளிதாக மற!( வி3வா�க9. 
இதிகாச கால�தி� இ�!( அ�ப��தா� நட!தி�$கிற(. ச/!தைலயி� கைத 
எ�ன? த�ைன மற!( ேபா=வி2ட ஓ� அரசைன மற$க ��யாம� அவ9 எJவள% 
தவி�தா9?” 
 
“நீ அ�ப�� தவி�பத0/ அவசிய� ேநரா( மகேள! உ� த!ைத உ�ைன அழவிட 
மா2டா�.” 
 
தா= இ�ப�$ Eறியேபா( அவைள ேந�$/ ேந� ஏறி23� பா�$க$ Eசியவளாக 
மக9 �க�ைத ேவ8 �ற� தி��பி$ ெகா�3 ேக2டா9: 
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“அ�மா! நா� நில4கைள ஆ-� ேவளாள� /�யின�. மாெப�� பா��ய� ேபரரைச 
ந� வி��ப�ப� இைசய ைவ$க> ச$தி இ�லாதவ�க9 எ�பைத எ�லா� மற!( 
வி23� ேபசாேத. ஏேதா சிரம தைசயி� இ�!த ேபா( ஒ� அரச /3�ப�( 
வா�ப�$/ நா� வழி கா2� உதவிேனா�. ந� மாளிைகயி� வி�!தி2ேடா�. நம( 
சி�திர வ��யி� ஆயிர� தாமைர� H$களா� 6� மைற�( அகநகாி� 
ெகா�3ேபா= வி2ேடா�. இ!த உதவிக-$/ இவ0ைற விட� ெபாிய மா08 
உதவிைய அவ�களிடமி�!( நீ எதி�பா�$க ��,மா அ�மா?” 
 
“��,�! நீ நிைன�ப( ேபா� நா� அரச /3�ப� ேதா3 ெதாட�ப0றவ�க9 இ�ைல. 
பல தைல�ைறக-$/ �� கள�பிர� ஆ2சி வராத ந0கால�தி� இ!த$ /3�ப�தி� 
பா��ய இளவரச�க9 ெப� எ3�தி�$கிறா�க9. மண!தி�$கிறா�க9 
எ�ெற�லா� வரலா8 உ�3. தவிர, உ� த!ைத$/ இ!த� பா��ய� ேபரர<� 
ெபாியவ� ம(ராபதி வி�தக�� மிகமிக$ கடைம�ப2��$கிறா�க9. உ� த!ைத 
அற$ ேகா2ட4க9 எ�8� ஊ23� பிைற எ�8� ெபய� #2�� பல இட4களி� 
�ைன எதி� ேமாக� பைடயினைர,�, ஆப�(தவிகைள,� ெந34 காலமாக� ேபணி 
வள��தவ�. அவ� இ2ட ெசCேசா08 உதவியா�தா� நாைள$/� பா��� 
ேபரரேச கள�பிர�களிடமி�!( மீள� ேபாகிற(. அ!த> ெசCேசா08$ கடைன� 
தி�$கான�ேப� ந�பி மற!(விடேவா ம8�( விடேவா ��யா(.” 
 
தா= Eறிய ஒ� வரலா8 ெச�வ� H4ேகாைதயி� வயி0றி� பா� வா��த(. பல 
தைல�ைறக-$/ �� பா��ய அரச மரபின�, இ!த$ /3�ப�தி� 
��ேனா�களிட� ெப� எ3�( மண!தி�$கிறா�க9 -எ�8 அவ9 Eறிய 
சமய�தி� ெச�வ� H4ேகாைத மகிழ>சியா� மன� Hாி�தா9. தி�$கான�ேப� 
ந�பி$/� தன$/� ந3ேவ �ைறக9, வர��க9 எ�ற ெபயாி� எ(%� /8$ேக 
நி0க ��யாெத�ற ந�பி$ைக அவ-$/ ஏ0ப2ட(. ெசCேசா08$ கடைன,� 
காதைல,� ெதாட�� ப3�தி வா$/8தி ேக2/� காாிய�ைத� த� த!ைத 
ஒ�ேபா(� ெச=ய மா2டா� எ�பைத அவ9 அறிவா9. த!ைதைய வ0�8�தி� த� 
தாேய பி�வாத� ெச=தா:� ெபாியவைரேயா, இைளய ந�பிையேயா 
வ0�8�(வத0/� த!ைதயி� ெப�!த�ைம நிைற!த உ9ள� இைசயா( எ�ப(� 
அவ-$/� ெதாி!த(தா�. ஆனா� தா= எ�னேவா, “கவைல�படாேத மகேள, 
நானாயி08!” -எ�ப( ேபா� தி��ப� தி��ப$ Eறி$ ெகா���!தா9. தா= 
Eறியைத அவளா� நிைறேவ0ற ��,மா ��யாதா எ�பதி� ஐய�பா3 
இ�!தா:�, தா= ஒ��தியாவ( த� இதய�ைத �?ைமயாக� �ாி!( 
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ெகா���$கிறாேள எ�ப( ஆ8தலாக இ�!த(. மன�தி� அ!தர4கமான 
<ைமயிைன ந�பி$ைகயான ம0ெறா� தைல$/ மா0றிய நி�மதி இ�ேபா( ெச�வ� 
H4ேகாைத$/$ கிைட�தி�!த(. ந�பி$ைகைய இழ$க ��யாம� தா= 
உ8தி�ப3�தியி�!தா9 எ�றா:� எ�ன ஆ/ேமா? -எ�ற அ>ச�� Eடேவ 
இ�!த(. தி�ேமாE�$ ெகா0றைவ$ ேகாயி�� அ�ேக இ�9ம4/� அ!தி 
ேவைளயி� �த� �தலாக இைளயந�பியாைர> ச!தி�த அDபவ� ெதாட4கி 
ஒJெவா�றாக மீ�3� எ�ணி� பா��தா9 அவ9. பசி�த ேபா( பழ4 கண$/� 
பா��ப( ேபா��!த( அவ9 நிைல. இைளயந�பி தி�ேமாE�$/ வ!த(, 
அ4கி�!( தாமைர� H4/விய�� மைற!( அகநக�$/9 ெச�ற(, எ�லா� 
ேந08� அத0/ ��தின�� தா� நட!தி�!தைவ ேபால அJவள% ப<ைமயாக 
அவ9 உ9ள�தி� நிைனவி�!தன. 
 
‘ெப�ேண! உன$/ எJவா8 ந�றி ெசா�வ( எ�8 ெதாியவி�ைல. ஆனா�, 
ஒ�ைற ம23� இ�ேபா( ெசா�ல ��,�. இ!த உதவிைய> ெச=தத0காக$ கால� 
உ9ளள%� நீ ெப�ைம�படலா�’ எ�8 அ�ைற$/ �த� �தலாக> ச!தி�தேபா( 
தி�ேமாE�$ ெகா0றைவ$ ேகாவி:$/� ேபாகிற வழியி� த�னிட� இைளயந�பி 
Eறியி�!த ெசா0க9 அவ-$/ இ!த$ கண�தி:� ஞாபக� வ!( ஆ8தலளி�தன. 
அ!த� பைழய நிைன%க9 இ�ேபா( அவ9 ெச�வமாயி�!தன. அ!த> 
ெச�வ�ைத$ /ைறவி�றி இ�8� அவ9 ஆ�3 ெகா���!தா9. 
 
இ�8 தா,ட� அ�மாைன ஆ�யேபா( ெச�வ� H4ேகாைத த� மன�($/ 
ஆ8த:� மகி�>சி,� தரவ�ல ேவெறா� /றி�ைப,� �ாி!( ெகா���!தா9. த� 
ஆ�யி�� தாயினா�, தா� ந�றாக%� அDதாப�(டA� �ாி!( 
ெகா9ள�ப2���ப( அவ-$/ ஆ8தலளி�த(. இ!த� பிாிய��, அ��� இ�ப�� 
த� க��($/ இைசவாக இ�$/� எ�பைத� தா� ��ேப ந�றாக விள4கி$ 
ெகா9ள ��யாம0 ேபானத0காக இ�ேபா( வ�!தினா9 அவ9. தீ��தயா�திைர 
ெச�:� �� தாயி� ந�:9ள� �ாியாம� ‘தா= த�ேம� ச!ேதக�ப3வதாக’ 
இைளயந�பி$/$ ெகா�ல� 6ல� எ?தியA�பிய ஓைலயி� தாேன தவறாக$ 
/றி�பி23 வி2டைத எ�ணி அவ9 மன� Eசிய(. மக9 எ�ற �ைறேயா3� 
அ�� உாிைமேயா3� தா= த�ைன இைடவிடாம� ேபணி$ கவனி�பைதேய அவ9 
த�ேம� ச!ேதக�ப23$ க�காணி$கிறாேளா எ�பதாக� தா� க�தி அCசிய( 
எJவள% ெபாிய ேபைதைம எ�8 இ�ேபா( உண�!தா9 ெச�வ�H4ேகாைத, 
தாயி� அ��� ஆதர%�, ‘மகேள! உ� த!ைத,� நாA� உ�ைன� தவி$கவிட 
மா2ேடா�’ - எ�ற உ8திெமாழி,� ெவளி�பைடயாக$ கிைட�தபி� அ�8 
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ெச�வ� H4ேகாைத மிகமிக உ0சாகமாயி�!தா9. நீ�ட கால�($/�பி� அவ9 
இத�க9 ெதாி!தைவ,�, அறி!தைவ,� ஆகிய பாட�கைள �றி�(�, �றியாம:� 
மகி�>சிேயா3 இைச�தன. �ற4கைடயி� ேதா2ட�தி� ேபா=$ காரணமி�றி 
மைழயி� நைன!தப�ேய உலாவினா9 அவ9. மாளிைக$/9 தி��பி ஆ�யி�* 
�க� பா��( மகி�!தா9. தாைய$ E�பி23$ /ழ� நீவி, எ�ெண= Hசி, வாாி� H 
���(விட> ெசா�னா9. ெந0றியி� திலகமி23 அழ/ பா��($ ெகா�டா9. �($ 
Eைற,3�தி� �ைன!( ெகா�டா9. இைடயிைடேய தீ��தயா�திைர$/ �!திய 
நாள�8, ‘சா�ராWயாதிபதிக-$/ வழிகா23� ேபைதக-$/ அவ�க9 அ�ைப$ 
Eடவா பிரதி,பகாரமாக� தர$Eடா(?’ எ�8 தி�ேமாE�$ ெகா�லனிட� தா� 
ெகா3�தA�பியி�!த ஓைலயி� இைளயந�பிைய$ ேக2��!த ேக9வி,� 
நிைன%$/ வ!த(. த�Aைடய அ!த$ ேக9விைய$ க�3 அவ� எ�ன 
நிைன�பா�? - எ�8� இ�ேபா( அவ9 சி!தி�தா9. 
(* க�ணா�$/ அ$கால� ெபய�) 
 
“ெப�ேண அ�மாைன விைளயா� ���ததி��!ேத இ�8 நீ மிக%� 
மகி�>சியாயி�$கிறா=. ெந3நாைள$/� பி�� இ�8தா� உ� �க�தி� 
சிாி�ைப� பா�$கிேற�. ஊாி� ெப=,� �( மைழைய� ேபா� உ� இதய�தி:� 
ஏேதா �( மைழ ெப=( ெகா���$கிறத� ெப�ேன! இனி எ�8� இ�ப�ேய 
இ�” எ�8 அ!த ேவைளயி� அவள�ேக வ!த தா= அவைள வா��தினா9. 
�க�தி� பர%� நாண�ைத� தவி�$க ��யாம:� அ!தர4கமான உண�%கைள� 
தா=$/� ெதாியவிடாம:� ேவ8 �ற� தி��பி� தைல/னி!தா9 மக9. தா= 
Eறிய( ேபாலேவ த� இதயமாகிய நில�தி� ஏேதா �( மைழ ெப=( /ளி�வி�பைத 
அவ-� அ�ேபா( �ாி!(ெகா�3 தா� இ�!தா9. 
------------ 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� : : : : 
�றா� பாக� 
�றா� பாக� 
�றா� பாக� 
�றா� பாக� ----    ெவ�றி ம�கல�ெவ�றி ம�கல�ெவ�றி ம�கல�ெவ�றி ம�கல�    
10. 10. 10. 10. அள,பாிய தியாக�அள,பாிய தியாக�அள,பாிய தியாக�அள,பாிய தியாக�    

 
ெபாியவ� ம(ராபதி வி�தக� த� சா�பி� ேசரேவ!தனிட� ஒ��$ ெகா���$/� 
நிப!தைன எ�னவாக இ�$/� எ�8 எ�ணி� தய4கேவா, அCசேவா ெச=யாம� 
�? மன�ேதா3 அைத,� ஏ08$ெகா�டா� இைளயந�பி. உடேன தி�மா� 
/�ற�தி��!( ெபாியவ� அA�பியி�!த Iதனிட�, ‘ஐயா! தா4க9 ேசரA$/$ 
ெகா3�தி�$/� வா$/8திைய எ� வா$/8தியாகேவ க�தி நிைறேவ0ற$ 
கடைம�ப2��$கிேற� எ�பைத மகி�>சிேயா3 ெதாிவி�($ ெகா9கிேற�.  
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தா4க9 ெச=,� எ!த> ெசய�:� பா��ய நா2�� எதி�கால ந�ைமதா� 
அ��பைடயாயி�$/� எ�பைத எளிேய� ந�/ அறிேவ�’ எ�8 விநயமாக%�, 
வண$க�(டA� ம8ெமாழி ஓைல எ?தி$ ெகா3�தA�பி வி2டா� அவ�. 
 
ெபாியவாிட� இ�!( வ!த Iத� ம8ெமாழி ஓைலேயா3 தி��பி> ெச�றபி� 
கீேழ,9ள நிலவைறயி� Gர�க-$/� ேபா�� பயி0சி அளி�($ ெகா���!த 
ெகா�லைன உடேன த�ைன> ச!தி$கவ�மா8 கணிைக மாளிைகயி� 
ேம0ப/தி$/$ E�பி23 அA�பினா� இைளயந�பி. ெகா�ல� வ�வத0/9 
ஓைலகைள எ3�( எ?�தாணியா� ஏேதா அவ0றி� எ?த� ெதாட4கினா�. சிறி( 
ேநர4கழி�( எ?(வைத நி8�தி$ெகா�3, ஏேதா, நிைன%$/ வ!தவ� ேபா� 
தி�ேமாEாி��!( காராள� மக9 ெச�வ�H4ேகாைத அA�பியி�!த பைழய 
ஓைலகைள எ3�( மீ�3� ப�$கலானா�. ப��(வி23� தன$/� தாேன சிாி�($ 
ெகா�டா�. சில கண4களி� சிாி�� ெம�ல ெம�ல அவ� �க�தி��!( 
மைற!த(. �க�தி� (யர� ெதாிய ேவதைனேயா3 ெந23யி�$க� ெதாட4கினா�. 
அவ� (யர�� மகி�>சி,� மாறி மாறி நிலவிட அவ� மன�தி0/9 ஏேதா ஒ� 
ேபாரா2ட� நிகழ� ெதாட4கியி�!த(. எ?(வத0/ எ3�த ஓைலகளி� மீ�3� 
அவ� எ?த� ெதாட4கியேபா( யாேரா மிக அ�கி� நட!( வ�� கால�ேயாைச 
ேக2ட(. நிமி�!( ஏறி23� பா�$காமேல வ�வ( ெகா�ல� இ�ைல எ�பைத 
அவ� �ாி!( ெகா9ள ��!த(. கால� ஓைசைய �!தி$ ெகா�3 வ�� 
ந8மண4க-�, ைகவைளக9, கா0சில��க9 ஆகியவ0றி� இ4கித நாத4க-� 
இர�தினமாைலதா� த�ன�ேக வ!( ெகா���$கிறா9 எ�பைத அவைன 
உணர> ெச=தன. 
 
உடேன அவ� ��ென>சாி$ைக,� விழி��� அைட!தவனாக> 
ெச�வ�H4ேகாைதயிடமி�!( தன$/ வ!தி�!த ஓைலகைள,�, அ�ேபா( 
ெச�வ� H4 ேகாைத$/$ ெகா3�தA��வத0காக� தா� வைர!( ெகா���!த 
ஓைலைய,� எ?�தாணிைய,� எ�லாவ0ைற,� ேச��( விைர!( ேமலாைடயா� 
ேபா��தி மைற$க �ய�றா�. 
 
இ�னிைசயா=$ கXெர�ற சிாி�ெபா� அவ� ெசவிகைள நிைற�த(. அவ� 
�ய0சிைய இர�தினமாைல கவனி�(வி2டா9 எ�பத0/ இ!த> சிாி�ெபா� 
அைடயாளமா= இ�!த(. அவ� நிமி�!( அவைள ஏறி23� பா��( வினாவினா�: 
 
“ஏ� சிாி$கிறா= இர�தினமாைல?”  
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“ஏ� சிாி$கிேற� எ�8 உ4க9 மன�ைதேய ேக23� பா�4க9! ெதாி,�! அ3�த 
பிறவிவைர உ4க-$காக$ கா�தி�$க� (ணி!தவைள இ!த� பிறவியிேலேய 
நீ4க9 ந�பாதைத� பா��(�தா� சிாி$கிேற�.” 
 
“நா� உ�ைன ந�பவி�ைல எ�பைத நீ இ�ேபா( எ�ப�$ க�3பி��தா=?” 
 
“எ�னிடேம மைற$க%� ஒளி$க%� உ4க-$/ இரகசிய4க9 இ�$கி�றன. 
அ�ப� நா� எைத,� உ4களிட� ஒளி$க �ய�றதி�ைல...” இைளயந�பியி� 
ெநCசி� <ாீெர�8 ைத�தன இ!த> ெசா0க9. உடேன ஒ� ைவரா$கிய�ேதா3� 
நி��பயமான ேந�ைமேயா3� எ!த அ!தர4க�ைத,� ப4கி23$ ெகா9ள ஏ0ற 
அவளிட� எைத,� மைற$க ேவ��யதி�ைல எ�ற நியாய உண�ேவா3� 
ேமலாைடயா� மைற�தி�!த ஓைலகைள எ�லா� எ3�(, “இ!தா இதி� உ�னிட� 
ஒளி$க எ(%� இ�ைல. இவ0ைற நீ,� ப�$கலா�. இவ0ைற� ப��த பி��� நீ 
அ3�த பிறவி வைர என$காக$ கா�தி�$க> சி�தமாயி��பா= எ�ற ந�பி$ைக 
என$/ உ�3 இர�தின மாைல!” எ�8 அவ0ைற அவளிட� அளி$கலானா� 
இைளயந�பி. 
 
அவ9 அவ0ைற� ெப08$ ெகா9ளாமேல அவைன ேநா$கி� ��னைக �ாி!தா9. 
 
“சில ேவைளகளி� உ� வா��ைதகைளவிட ��னைகக9 க3ைமயானைவயாக 
இ�$கி�றன, இர�தினமாைல!” 
 
“ஐயா! இ�ேபா( நா� Eற�ேபாவைத$ ேக23 நீ4க9 திைக�பைடயேவா, எ� 
ேம� ேகாப�படேவா Eடா(. எ�ைன� ெபா��த�ள ேவ�3�! இ!த ஓைலகைள 
நீ4க9 அறியாமேல பல�ைற உ4க9 அ4கியி��!( ஏ0ெகனேவ எ3�(� 
ப��தி��பத0காக� தா4க9 இ!த� ேபைதைய �த�� ம�னி$க ேவ�3�.” 
 
“அ�ப�யானா� அைத ஏ� எ�னிட� நீ மைற�தா=?” 
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“மைற�தத0/$ காரண� உ�3. எ�னா� தா4க9 சலனேமா மன$கிேலசேமா 
அைட!( ஒ� பாவ�� அறியாத அ!த� ேபைத ெச�வ�H4ேகாைதயிட� ேவ8பா3 
ெகா9ள$ Eடா( எ�பத0காகேவ நா� இவ0ைற அறி!தைத உ4களிட� 
கா�பி�($ ெகா9ளவி�ைல. ெசா�ல� ேபானா� இவ0ைற அறி!த பி�ேப எ� 
நிைலைய அவேளா3 ஒ�பி23> சி!தி�($ ெகா�3 தா� அ�8 நா� உ4களிட�, 
‘ஏ0ெகனேவ மன�H�வமாக� ெதாட4கிய( எ(ேவா, அ( ��ய� ேபாகிறேத எ�8 
தா� நா� க� கல4/கிேற�. �திதாக எைத,� ெதாட4கவி�ைல’ எ�8 க�ணி� 
சி!தி$ கதறிேன�. நீ4க9 உ8தி Eறிய பி�� அ3�த பிறவி வைர கா�தி��பதாக 
வா$களி�ேத�. எ� தியாக�ைத நா� இ!த> ெச�வ�H4ேகாைதயி� 
நலA$காகேவ ெச= ேத� எ�பைத$Eட அ�8 நா� உ4களிட� Eறவி�ைல. 
காரண� அJவள% ஏமா0ற4கைள,� நிராைசகைள,� தா4கி$ ெகா9-� 
மேனாதிட��, உ8தி,� அ!த� தி�ேமாE�� ெப�M$/ இ�$/� எ�8 அவ9 
எ?திய ஓைலகளி��!( ெதாியவி�ைல. அவ-ைடய உாிைம �த�ைமயான(. 
உ4கைள� ேபா�றெதா� சா�ராWயாதிபதி$/ அ!த அரைச ேநா$கி> ெச�:� 
�த� ஒ0ைறய�� பாைதையேய அவ9 கா2�யி�$கிறா9. அவ9 எ�ைன விட� 
பா$கியசா�. எ�ைனவிட$ ெகா3�( ைவ�தவ9. எ�ைனவிட உ4கைள உலகறிய 
மண�பத0/ ஏ0ற /��பிற�� உ9ளவ9. நாேனா அரச த!திர4கேளா3�, அரசிய� 
#�>சிகேளா3� பழகி� பழகி மன� மர�(� ேபானவ9. ெபாிய ஏமா0ற4கைள$ 
Eட எ�னா� எளிதாக� தா4கி$ ெகா�3 விட ��,�. அவளா� அ( ��யா(... 
��,� எ�8 ேதா�ற%� இ�ைல...” 
 
ேபசி$ ெகா�ேட வ!தவ9 ேப><� தைட�ப23 இ�!தா0ேபா� இ�!( சி8 
/ழ!ைதேபா� வி<�பி வி<�பி அழ� ெதாட4கினா9. ேமேல அவளா� எ(%� ேபச 
��யவி�ைல. அவ9 ெச=தி�$/� அ!தர4கமான தியாக� எJவள% ெபாிய( 
எ�8 நிைன$க நிைன$க இைளயந�பியி� மன�தி� அ!த� தியாக�தி� எ�ைல 
ெபாிதாகி வள�!( ெகா���!த(. 
 
“உன$/ நா� மிக� ெபாிய ெகா3ைம ெச=( வி2ேட� இர�தினமாைல! நீ ஏ� 
இ�ேபா( அ?கிறா=? க� ெநCசனாகிய நா� அ�லவா கதறி அழேவ�3�? 
அழ%� ��யாத பாவியாகி வி2ேடேன நா�?” எ�8 விர$திேயா3 E�ய ஒ� 
சின�தி� வய�ப2டவனாக அ!த ஓைலகைள$ கிழி$க �0ப2ட இைளயந�பிைய 
அவ9 த3�தா9. க�ணீ�$கிைடேய அவனிட� ம�றா�னா9: 
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“எ!த� ேபைத$காக நா� தியாக� ெச=ேதேனா அவ9 (�ப�பட$ Eடா( ஐயா? 
இ�ேபா( நீ4க9 அவ-$/$ ெகா3�தA�ப எ?த� ெதாட4கிய ஓைலைய 
மகி�>சிேயா3 எ?தி$ ெகா�லனிட� ெகா3�தA�ப ேவ�3�. இ�ைலயானா� 
நீ4கேள இ!த� ேபைதயி� தியாக�ைத அ��த ம0றதா$கி வி3கிறீ�க9 எ�8 
ஆ/�.” 
 
தி$பிரைம பி��தவனாக G0றி�!த இைளய ந�பி க�களி� நீ�ம�க அவ9 
Eறியப�ேய ெச=வதாக� தைலயைச�தா�. தா� ெச=த தியாக�ைத$ Eட ஓ� அரச 
த!திர$ காாிய� ேபா� மிகமிக இரகசியமாக%�, யா�$/� ெதாியாம� 
ஆ�மா��தமாக%� அவ9 ெச=தி��பைத உண�!( அவைள எ�ப� விய�ப( 
எ�8� எ�ப�� �க�வ( எ�8� ெசா0க9 கிைட$காம� திைக�தி�!தா� இைளய 
ந�பி. அவ� இதய�தி� இர�தினமாைல ஒ� �னிதமான தியாக ேதவைதயாக$ 
/�ேயறி$ ெகா:G08 வி2டா9. எJவள% ெபாியவ9 எ�8 அவ� ஏ0ெகனேவ 
அவைள� ப0றி மதி�பி2��!தாேனா, அைத,� விட� ெபாியவளாக இ�ேபா( 
உய�!தி�!தா9 அவ9. கணிைக மாளிைகயி� அ�ெய3�( ைவ�த �த0கண�தி� 
தன$/� அழக� ெப�மா-$/� நட!த விவாத�� அ�8 அழக� ெப�மா9 
இர�தினமாைலயி� /ண> சிற�ைப விய!( �க�!த(� இ�ேபா( இைளயந�பி$/ 
நிைன% வ!தன. ெபாியவ� ம(ராபதி வி�தக� ேபா�ற ெபாிய ஞானியி� 
ஆசிெமாழிைய இர�தினமாைல எ�ப� அைட!தி�$க ��,� எ�ப( இ�ேபா( 
அவA$/ மிகமிக எளிதாகேவ �ாி!த(. அவ� எதிேர நிமி�!( பா��தா�. உட� 
��லாி�த(. 
 
இர�தினமாைல க�ணிைர� (ைட�($ ெகா�3 மீ�3� ��னைக H�தப� 
நி�றி�!தா9. 
 
“ஓைலைய எ?தி ���(> ெச�வ� H4ேகாைத$/ அA��4க9 ஐயா! உ4க9 
தனிைம$/ இ�ேபா( இ4ேக நா� இைடLறாக இ�$க வி��பவி�ைல” எ�8 
சிாி�தப�ேய Eறிவி23 உ2�ற� ெச�8 மைற!தா9 அவ9. ெந3ேநர� 
திைக�தி�!(வி23� பி� ஒ�வா8 ஓைலைய எ?தி ���தா� இைளயந�பி. 
அத0/9 ெகா�லA� E�பி2டA�பிய க2டைளைய ஏ08 நிலவைறயி��!( 
வ!தி�!தா�. 
 
“நாைள இர% நா� ேகா2ைட$/9 �/!( ஆ2சிைய$ ைக�ப0றி நம( 
மீன$ெகா�ைய மீ�3� ம(ைர மாநகாி� பற$க> ெச=ய� ேபாகிேறா�. அத0/9 நீ 
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தி�ேமாE� ெச�8 இ!த ஓைலைய என$காக$ காராள� மகளிட� ேச��(விட 
��,மா?” எ�8 இைளயந�பி அவைன$ ேக2டா�. உடேன அைத> ெச=ய 
இண4கி ஓைலைய வா4கி$ ெகா�3 �ற�ப2டா� ெகா�ல�. ‘விைர!( மீ�3� 
நிலவைற$/� தி��பி வ!(விட ேவ�3�’ எ�பைத அவனிட� ஒ� �ைற$/ இ� 
�ைறயாக வ0�8�திய பி� அவA$/ விைட ெகா3�( அA�பினா� 
இைளயந�பி. ெகா�ல� தி�ேமாE�$/� �ற�ப23> ெச�ற தின�த�8 அவ� 
ெச�ற சிறி( ேநர�தி0ெக�லா� எதி�பாராத விதமாக� தி�மா� /�ற�தி��!( 
காராள��, அவேரா3 இைளயந�பி$/� �தியவனாகிய இ�ேனா� இைளஞA� 
நிலவைற வழிேய கணிைக மாளிைக$/ வ!( ேச�!தா�க9. 
----------- 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� : : : : 
�றா� பாக� 
�றா� பாக� 
�றா� பாக� 
�றா� பாக� ----    ெவ�றி ம�கல�ெவ�றி ம�கல�ெவ�றி ம�கல�ெவ�றி ம�கல�    
11. 11. 11. 11. இர�திஇர�திஇர�திஇர�தினமாைலயி� 3�"மாைலனமாைலயி� 3�"மாைலனமாைலயி� 3�"மாைலனமாைலயி� 3�"மாைல    

 
நீ�ட நா2க-$/� பி�� காராளைர> ச!தி�த(� ஏ0ப2ட விய�பி� அவாிட� 
ேப<வத0/ எJவளேவா ெச=திக9 இ�!(� இைளயந�பியா� சில கண4க9 
எ(%� ேபச ��யவி�ைல. தவிர%�, காராளேரா3 வ!தி�!த �திய இைளஞ� 
ேவ8 உட� - இ�!ததா�, இைளயந�பி அவாிட� மன� வி23� ேபச%� 
இயலவி�ைல. ஒ�வ�$ெகா�வ� நல� விசாாி�($ ெகா9ள ��!த அளவி� 
உைரயாட� நி�8 ேபாயி08. அ�ேபா( காராளேர �� வ!(, “ெபாியவ� 
த4களிட� இ!த ஒைலைய> ேச��( விட> ெசா��$ ெகா3�தA�பினா�” எ�8 ஓ� 
ஓைலைய எ3�( இைளய ந�பியிட� அளி�தி�!தா�. பிடாியி:� காேதார4களி:� 
<��3 வள�!தி�!த ��,டA�, ெப�ைம �க> சாய:டA� காராளாி� அ�ேக 
நி�8 ெகா���$/� இ!த� �திய இைளஞைன� ப0றி� ெபாியவ� அ!த 
ஓைலயி� ஏதாவ( எ?தியி�$க$ E3� எ�8 எதி�பா��தப�ேய அைத ��திைர 
நீ$கி� பிாி�தா� இைளயந�பி. அவ� எதி�பா��த(. G� ேபாகவி�ைல. அ!த> 
ெச=திக9 அதி� இ�!தன. 
 
“... ம4கல ந�வா��($க-டA� ந0ேப8க-டA� இைளயந�பி கா�பத0/ 
வி3$/� ஓைல. இ!த ஓைலதா� தி�மா� /�ற�தி��!( நா� உன$/ வி3$/� 
இ8தி ஓைலயாக இ�$/�. எ� இட�ைத இனி நீ அறிவதா� அபாயமி�ைல. 
இத0/� பி�னா� இ�ப� மைற!தி�!( யா�� அறியாம� உன$/ 
ஓைலயA�ப%�, க2டைளகைள இட%�, உபாய4கைள> ெசா��$ ெகா3$க%� 
அவசிய� இரா(. விைரவி� ம(ைரமாநகர�( அாியைணயி� �க� ெப0ற பா��ய� 
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ெவ�ெகா0ற$ /ைடயி� கீ� நீ ெவளி� பைடயாக அர< G0றி��பா=. கள�பிர� 
ஆ2சியா� G�>சியைட!( வி2ட நம( சமய��, ெமாழி,�, கைலக-�, நாகாிக�� 
மீ�3� வள��. நீ அவ0ைற வளர> ெச=வா= எ�ற திடந�பி$ைக என$/ உ�3. 
நாைள ந9ளிர% ந3 யாம�தி0/� பி�ன� கள�பிர$ க�நாடேவ!த� க�யரசனி�* 
ஆ2சி பா��ய நா2�� இ�$க��யா(. 
(* ஆதார� - ேவ9வி$/�> ெச�ேப3க9) 
 
நாைள ந9ளிரவி0 ேகா2ைடைய$ ைக�ப08�� கைட�பி�$க ேவ��ய 
�ைறகைள� ப0றி இ!த ஓைலயி� உன$/ நா� ெதாிவி$க�ேபாகிேற�. 
இதி0க�ட க2டைளகைள அMவள%� பிைழயாம� நிைறேவ0ற ேவ��ய( உ� 
கடைம. இ!த$ கடைமைய நீ ெச�ைமயாக நிைறேவ08ைகயி� உன$/ 
உ8(ைணயாயி��பத0காகேவ காராளைர,� அA�பி இ�$கிேற�. காராளேரா3 
வ!தி�$/� �திய இைளஞ� யா� எ�ற ேக9வி இ�ேபா( உ� மனதி� எழலா�. நீ 
தி�$கான� ேப�$கா2���!( �த��தலாக எ�ைன> ச!தி$க� தி�ேமாE�$/ 
வ!த ம8நா9 காைலயி�, ‘கள�பிர�க9 ச!ேதக�ப23$ ெகா�8வி2ட இ�வைர� 
தவிர� பா��ய அரச வ�ச�தி� நீ உ2பட இ�A� 6வ� எCசியி�$கிறீ�க9’ 
எ�8 நா� உ�னிட� Eறிேன�. உடேன நீ எ�னிட� அ!த 6வாி� 
உ�ெனா�வைன� தவிர, ‘ம0ற இ�வ�� எ4கி�$கிறா�க9?’ எ�8 ேக2ட( 
இ�A� ஞாபக� இ�$/� எ�8 எ�Mகிேற�. 
 
“இ�ேபா( நீ அைத� ெதாி!(ெகா9ள ேவ��ய அவசிய� இ�ைல த�Y. நீ4க9 
6வ�� ச!தி�($ ெகா9ள ஒ� சமய� வ��. அ�ேபா( பா�$கலா� எ�8 அ�8 
அ!த அதிகாைல ேவைளயி� உன$/ நா� ம8ெமாழி Eறியி�!ேத�. தீவிைனேயா 
அ�ல( நம( (��பா$கியேமா ெதாியவி�ைல; அதி� ஒ�வைன நீ ச!தி$க 
��யாமேல ேபா=வி2ட(. கள�பிர�க9 அவைன$ க?ேவ0றி$ ெகா�8 
வி2டா�க9. ெத�னவ� மாற� க?ேவ0ற�ப2ட தின�த�8 அவ� உன$/� 
தைமய� �ைற ஆகேவ�3� எ�ற உ�ைமைய உ�னிட� ெதாிவி�(வி2டதாக 
இர�தினமாைல என$/ அறிவி�தி�!தா9. அ!த� ெத�னவ� மாறைன� தவிர 
எCசியி�$/� ம0ெறா�வ� தா� இ�ேபா( காராளேரா3 உ�ைன$ காண 
வ!தி�$கிறா�. இவ� ெபய� ெப�Cசி�திர�. இ(வைர இவ� மாறாக வளநா23� 
(ைற�க�ப2�னமாகிய ெகா0ைகயி� /திைர ெகா2டார�(� தைலவ� ம�த� 
இளநாக நிகம�தானி� ெபா8�பி� வள�!தவ�. பா��ய� /லநிதியாகிய 
நவநி�தில4கேளா3 சில தி4க-$/ ���தா� இவ� எ�ைன$ காண வ!தா�. 
இத0/ ேம� /றி�பறி,� திறA9ள உன$/ நா� எைத,� அதிகமாக$ Eற 
ேவ��யதி�ைல. Gரேமா, திடசி�தேமா, ஆ�ைமேயா அதிக� இ�லாத இ!த� 
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பி9ைளயா�டா� உன$/� த�பி �ைற ஆக ேவ�3�. ஒ� த�பிைய� தைமய� 
எ�ப� வரேவ0க ேவ�3ேமா அ�ப� �ைறயாக நீ இவைன வரேவ0க%�, 
ஏ08$ெகா9ள%� கடைம�ப2��$கிறா=. எனிA� மிக� ெபாிய சாதைனகைள> 
சாதி�($ ெகா3$/� எ!த� திறைன,� நீ இவனிட� எதி�பா�$க ��யா(. 
பிறவ0ைற$ காராள� உ�னிட� விவாி�பா�. இனி இ!த ஓைலயி� ெதாட$க�தி� 
நா� உன$/ இட�ேபாவதாக$ Eறிய க2டைளக9 வ�மா8:  
 
ெவ9ளிய�பல�தி:�, அகநகாி� பிறப/திகளி:� ந�மவ�க9 நிைறய ஊ3�வி 
இ�$கிறப�யா� நாைள மாைல மய4/கிற ேவைளயி� அவ�கைள$ ெகா�3 
�ற�தா$/தைல� ெதாட4க ேவ�3�. இ!த� �ற� தா$/த:$/ நீ தைலைம 
தா4கி� பைட நட�தி> ெச�ல$Eடா(. கள�பிர�க9 அகநகாி� இ�ேபா( மிக%� 
பலGனமாக இ�$கிறா�க9. பா�ைவ$/ ந�றாக� ெதாி!தா:� ஒ� மண� 
ேகா2ைட எ�ப�� ெதா2டா� உடேன சாி!( வி?!( வி3ேமா அ�ப�� தா� 
கள�பிர�களி� ேகா2ைட,� இ�ேபா( இ�$கிற(. பைட Gர�க9 எ�லா�� 
எ�ைலகளி� ேபாாி23$ ெகா���$கிறா�க9. ஒ� மமைதயி� காரணமாக� தாேன 
ேபா�$ கள�தி0/> ெச�லாம� பைடGர�கேள ெவ0றிைய ஈ2�$ ெகா�3 
வ�வா�க9 எ�ற த��$ கண$கி� கள�பிர$ க�யரச� ம(ைரயிேலேய 
அர�மைனயி� மாவ� ��தைரயAட� வ2டா�$ெகா�3* கிட$கிறா�. 
E�யவைர அர�மைனயி:�, அகநக� எ�ைலயி:� உ9ள சிறிதள% கள�பிர 
Gர�களி� எ�ணி$ைக,� தனி�தனிேய சித8�ப�யாக> ெச=( பல �ைனகளி� 
அவ�கைள� பிாி�(� தா$கேவ��ய( ந� கடைம. 
(* தாய$க2ட� ேபா� ஒ� விைளயா23) 
 
ெவளி�பைடயாக நைடெப8� �ற�தா$/தைல� ெதாட4கி அர�மைனைய 
வைள�($ ெகா9ள> ெச�:� ந� Gர�க9 /?வி0/� ெப�Cசி�திர� ம23� 
தைலைம தா4கினா� ேபா(�. மாைலயி� ெதாட4/� இ!த� �ற� தா$/தலா� 
ந9ளிர%$/9 நம$/> சாதகமான பல மா8த�க9 ஏ0ப3�. ந9ளிரவி� இ!த 
மா8த�க9 ெதாி!த பி� #�நிைலைய உ8தி ெச=(ெகா�3 அத�பி� நீ,� 
காராள��, ெகா�லA� நிலவைறயி:9ள ந� Gர�க-� கர!(பைட வழியாக 
அர�மைனயி0 �க��,�. அJவா8 அர�மைனயி� �/!த(� �த� ேவைலயாக 
அ4ேக சிைற�ப23$ கிட$/� அழக� ெப�மா9 �த�யவ�கைள வி3வி$க 
ேவ�3�. அவ�க9 அர�மைனயி� எ4ேக சிைற�ப2���பா�க9 எ�பைத 
உ4க-$/$ கா23வத0/ உ4கேளா3 இ�$/� உபவன�($ /றள� உதவியாக 
இ��பா�. ம(ைர மாநகர�($ ேகா2ைடயி� ந� மீன$ெகா� பற$க� 
ெதாட4கிய(� அைத$க�3 வ!( எ�னிட� ெதாிவி$க ைவையயி� இ$கைரயி� 
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ெச�Z� அ�ேக நாேன ஆ2கைள நி8�தியி�$கிேற�. ேகா2ைட யி� ந� ெகா� 
பற�பைத அறி!த சில நாழிைககளி� நாA� எ�ேனா3 மைற!தி�$/� 
ம0றவ�க-� கிழ$/$ ேகா2ைட வாயி� வழிேய அகநகாி� �/!( அ4ேக 
அர�மைன$/ வ!( ேச�ேவா�. இ$க2டைளகைள எJவித� தய$க��, 
ஐய�பா3� இ�றி நிைறேவ08க...” எ�8 ெபாியவ� ஓைலைய ���தி�!தா�.  
 
ஓைலைய� ப��( ���த(� ெப�Cசி�திரைன ெநCசார� த?வி$ெகா�3 உற% 
ெசா�� மகி�!தா� இைளயந�பி. அரச வ�ச�தி� கைடசி இர�3 /ல$ 
ெகா?!(க9 ச!தி�(� த?வி$ ெகா�ட அ!த$ கா2சிைய$ காராள� விழிகளி� 
ஆன!த$ க�ணி� ம�க$ க�3 மகி�!தா�.  
 
இர�தினமாைல த� மாளிைக$/� �திய வி�!தின�களாகிய காராளைர,�, 
ெப�Cசி�திரைன,� வரேவ08 உபசாி$க� ெதாட4கினா9. உண�>சி$ 
/�ற�கைள எ�லா� உ9ேளேய அட$கி$ெகா�3 இர�தினமாைல அJவள% 
விைரவா= வ!தி��பவ�க-$/ ��னா� எ�ப� இ�தைன இய�பாக> சிாி�( 
மகிழ%�, வரேவ0க%� ��கிறெதன எ�ணி விய!தா� இைளயந�பி. அவ-ைடய 
திறைமைய அவ� அ�ேபா( காண��!த(. 
 
அ�8 அ!த மாளிைகயி� அவ�க9 6வைர,� ஒ� ேசர அமரைவ�( வி�!( 
பாிமாறினா9 இர�தினமாைல. வி�!(�3 ��!த(� மாளிைக$ Eட�தி� 
அம�!( மிகமிக D2பமான அரச த!திர உபாய4கைள� ப0றி$ காராள�� 
இைளயந�பி,� உைரயா�$ ெகா���!தா�க9. 6�றாவதாக உடனி�!த 
ெப�Cசி�திர� இ�!தைத,� இைடயிைடேய ெகா2டாவி வி2டப� உற$க$ 
கல$க�தி� இ�!தைத,� கவனி�($ ெகா�ேட இைளயந�பி, “த�Y நீ உற4க� 
ேபாவதாயி�!தா� ேபாகலா�” எ�8 சிாி�($ ெகா�ேட அவைன ேநா$கி> 
ெசா�னா�. ெப�Cசி�திரேனா இைளயந�பி அ�ப�> ெசா�:வத0காகேவ 
கா�தி�!தவைன� ேபா� உடேன எ?!தி�!( உற4க� ேபா=வி2டா�. அைத$ 
க�3 இைளயந�பி ெபாி(� ஏமா0ற� அைட! தா�. ஏமா0ற�ேதா3 அவ� 
காராளைர$ ேக2டா�: 
 
“ஐயா, நாைள மாைல அர�மைனைய வைள�(� �ற�தா$/த� நட�தி> ெச�:� 
பைடயணி$/ இவ� தைலைம தா4கினா� ேபா(� எ�8 ெபாியவ� 
க2டைளயி2��$கிறாேர; அைத நிைன�தா�தா� என$/$ கவைலயாக 
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இ�$கிற(. இவேனா ெபா8�பி�லாதவனாக� ெதாிகிறா�. மன உ8தி,� ேபாதா( 
ேபா��$கிறேத?” 
 
“உ�ைமதா�! ஆனா�, ெபாியவ�$/� இவைன� ப0றி ந�/ ெதாி,�: 
ெதாி!தி�!(� அ!த� பைடயணி$/ இவைன� தைலவனாக அவ� 
நியமி�தி�$கிறா� எ�றா� அதி� ேவ8 ஏதாவ( DM$கமான காரண� இ�$/�. 
அவ� க2டைள�ப�ேய ெச=( வி3வ(தா� நம$/ ந�ல(...” எ�றா� காராள�. 
ெப�Cசி�திரைன$ க�3 மிகமிக ேவதைன,� ஏமா0ற�� அைட!தி�!தா� 
இைளயந�பி. �க�மி$க பா��ய மரபி� வ!தவனாகேவ ந�ப ��யாதப� 
விடைல�தனமாக%�, வி2ேட0றியாக%� ேதா�றினா� அவ�. ஒ3$க�ப23வி2ட 
ஓ� அரச /3�ப�( இைளஞA$/ இ!த இள� ப�வ�தி� தா� இழ!த நா2ைட 
மீ2பதி� எJவள% ஆவ:� <8<8��� இ�$க ேவ�3ேமா அதி� ஒ� சிறி(� 
ெப�Cசி�திரனிட� இ�ைல எ�ப( இைளயந�பி$/� �ாி!த(. 
 
“ெத�னவ� மாறனி� இய�� இவA$/ ேந� மாறான( ஐயா! சீறி� பா,� 
பதினாற� ேவ4ைக ேபா�ற கன:� ேதா0ற��, எதிாிக9 ெபயைர$ ேக2டாேல 
ெபா4கி எ?� Gர�� ெத�னவ� மாறAைடயைவ. இ!த� ேபாாி� ெத�னவ� 
மாற� இ�!தி�$க ேவ�3� ஐயா” எ�8 ெகாைல,�ட பா��ய /ல 
மகாGரA� இைளயந�பி$/� தைமய� �ைற,ைடயவA� ஆகிய ெத�னவ� 
மாறைன� ப0றி நிைனR2�னா� காராள�. கள�பிர�களா� சிைற ெச=ய�ப23$ 
ெகாைல,�ட த� தைமயைன� ப0றி அவ� நிைனR2டேவ ஓாி� கண4க9 
ஒ�8� ேபச� ேதா�றாம� அ�ப�ேய க� கல4கி�ேபா= இ�!(வி2டா� 
இைளய ந�பி. அவ� அைட!த ேவதைனைய$ க�3 ெத�னவ� மாறைன� ப0றி 
நிைனR2�யத� 6ல� அ�ேபா( அவ� உண�%கைள� ெபாி(� பாதி$க> ெச=( 
வி2ேடாேமா எ�8 காராள�$/$ Eட வ��தமாக இ�!த(. அவைன� தனிைமயி� 
இ�$க வி23 வி23 இர�தினமாைலைய� ேத� அவளிட� ேப<வத0/> ெச�றா� 
காராள�.  
 
அத� பி�� பி0பக� வைர அவ�க9 ஒ�வ�$ ெகா�வ� ச!தி�( உைரயா�$ 
ெகா9ள வா=�பி�றிேய கழி!த(. ��னிரவி� ெதாட$க�திேலேய இைளய 
ந�பியா� தி�ேமாE� அA�ப�ப2��!த ெகா�ல� தி��பி வ!( ேச�!தி�!தா�. 
 
“ஐயா! த4க9 ஓைலைய$ காராள� தி�மகளிட� ேச��(விட ம23ேம ��!த(. 
ஓைலைய$ காராள� மக9 ப��தறிகிறவைர கா�தி�!( ம8ெமாழிேயா, மா08 
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ஓைலேயா தர>ெசா��� ெப08வர ேநரமி�ைல. நா� கால!தா��தாம� உடேன 
இ4/ தி��பி வரேவ�3� எ�8 தா4க9 க2டைள இ2��!தைத$ க�திதா� 
விைர!( தி��பிவி2ேட�. இ4/ நா� வ!( நிலவைறயி0 ப�ேயறி ேமேல 
வ��ேபா(தா� ஏ0ெகனேவ காராள��, ெகா0ைக� ெப�Cசி�திரA� இ4/ வ!( 
ேச�!தி��பதாக ந� Gர�க9 Eறினா�க9” எ�றா� தி�ேமாE� ெகா�ல�. 
காராள� 6ல� அறிய$ கிைட�த ெபாியவாி� க2டைளகைள எ�லா� 
ெகா�லனிட�� விவாி�தா� இைளயந�பி. ெகா�லA� அவ0ைறெய�லா� 
கவனமாக$ ேக23$ ெகா�டபி� - 
 
“அகநகாி� �ற�தா$/தைல� தா4க9 தைலைம நட�(வ( காரணமாக� த4க-$/ 
அபாய� எ(%� ேநாி23விட$ Eடாேத எ�8 க�தி�தா� ெபாியவ� ெகா0ைக� 
ெப�Cசி�திரைன அத0/ அA�ப> ெசா�� இ�$கிறா� ேபா:�” எ�8 
ெசா�னா�. உடேன அத0/ இைளயந�பியிடமி�!( பதி� வ!த(. 
 
“இ( உ� அDமான� எ�8 நிைன$கிேற�...” 
 
“ஆ�! ஆனா� இ!த அ(மான�தி� பிைழயி�$கா( எ�ப( ம23� உ8தி” எ�8 
மீ�3� தீ�மானமாக அ?�தி> ெசா�னா�. இைளயந�பி அவனிட� ேம:� ஒ� 
ேக9விைய$ ேக2டா�. 
 
“ஆமா�, இ!த�ெப�Cசி�திர� ெகா0ைக$ /திைர$ ேகா2ட�(� தைலவ� ம�த� 
இளநாக நிகம�தாAைடய ெபா8�பி� வள�!(� ஏ� இ�ப� ஒ� ெபா8��� 
அறியாத வி2ேட0றியாக� தைலெய3�தி�$கிறா�?” 
 
“ம�த� இளநாக நிகம�தா� /திைரகைள வள��பதி:� பழ$/வதி:�, ேத�>சி 
ெப0றவ�. மனித�கைள� பழ$/வதி:�, வள��பதி:� அவ� திறைம எJவள% 
எ�பத0/ ந� ெப�Cசி�திரேன சா�8!” 
 
ெகா�லனி� இ!த ம8ெமாழிைய$ ேக23 இைளயந�பி$/> சிாி�� வ!த(. 
இ����ப2டைறயி� ெபா� இைழ ேபா�ற நைக><ைவயாக �த��தலாக 
இ�ேபா(தா� அவனிடமி�!( ேக2டா� இைளயந�பி. ேபசி$ெகா�ேட இ�வ�� 
மாளிைகயி� அல4கார ம�டப�த�ேக ெச�றன�. அ4ேக ேபெராளியாக மி�A� 
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தீபால4கார4களிைடேய விள$/க-ட� பைக ெச=வ( ேபா0 <ட�மி�Aகிற 
ெவ���($கைள$ ெகா2�$ /வி�( ஒJெவா�றாக� ேத�!( ப23 O�� 
ேகா�( ஆரமா$கி$ ெகா���!தா9 இர�தினமாைல. 
 
“எ�ன? ��(மாைல உ�வாகி$ ெகா���$கிறா0 ேபா��$கிறேத? நா4க9 
எ�லா� வா9 �ைனைய� தீ2�$ Eரா$கி$ ெகா���$கிேறா�. இ4ேக இர�தின 
மாைலயி� ைகயிேலா ��(மாைல ேகா�$க�ப3கிற(...” எ�8 Eறியப�ேய 
அ�கி� வ!த இைளயந�பிைய ஒ�8� ம8ெமாழி Eறாம� அைமதியாக ஏறி23� 
பா��தா9 இர�தினமாைல. சில கண4க9.அ!த அைமதி நீ��த(. பி�� நிதானமாக 
அவனிட� இ!த ம8ெமாழிைய$ Eறினா9. 
 
“அரச/மார�க9 வா9 �ைனைய$ Eரா$/வா�க9. ேபா� �ைனயி� ெவ0றி 
ெப8வா�க9! அ�ப� ெவ0றி ெப0றபி� அவ�கைள மண$/� உாிைம,9ள 
ந0/�யி0 பிற!த ெப�ணழகிக9 அ!த அரச/மாரைர மாைல #� மண$க ஓேடா� 
வ�வா�க9. அ�ப� மண$/� ேவைளயி� அ!த� பா$கிய�ைத� ெப0ற 
ெப�ணரசி$/ அ!த� பா$கிய�ைத� ெபற ��யாத எ� ேபா�ற ேபைதக9 இ�ப� 
அ�பளி�பாக எைதேயA� ெதா3�ேதா, #�ேயா ெகா3$க�தா� ��,�.” 
 
ெகா�ல� உடனி�!ததா� <பாவமாக> ெசா�:வ( ேபா� இ!த> ெசா0கைள 
அவ9 Eறியி�!தா:� நீ8H�த ெந��ைப�ேபா� இத� ஆழ�தி��!( 
அவ-ைடய (யர ெவ�ைம கன�வைத இைளயந�பி உணர ��!த(. அ!த 
நிைலயி� அவேளா3 அதிக� ேபச வி��பாம� ெகா�லAட� நிலவைற$/> 
ெச�8 பைடGர�கைள$ கவனி$/� எ�ண�ேதா3 �ற�ப2டா� இைளயந�பி. 
------------ 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� : : : : 
�றா� பாக� 
�றா� பாக� 
�றா� பாக� 
�றா� பாக� ----    ெவ�றி ம�கல�ெவ�றி ம�கல�ெவ�றி ம�கல�ெவ�றி ம�கல�    
12. 12. 12. 12. எதி பாராத அைழ,'எதி பாராத அைழ,'எதி பாராத அைழ,'எதி பாராத அைழ,'    

 
�ற�ேத ெப=த �( மைழைய� ேபா� இதய�தி:� ஒ� �( மைழ ெப=தா0 ேபா�ற 
மகி�>சி நிலவியைத அ3�( �0றி:� எதி�பாராதவிதமா= மி�னைல� ேபா� வ!( 
ேதா�றிய ெகா�ல�, இைளயந�பியி� அ!த ஓைலைய$ ெகா3�( வி23� 
ேபாகேவ, ெச�வ� H4ேகாைதயி� உவைக க23$கட4காத Hாி�பாக� ெப�கிய(. 
பல நா9 ெவ�ைமைய� �ற�ேத ேபா$கிவி2ட அ!த� �( மைழைய� ேபா� த� 
இதய�தி� ேகாபதாப4க9 எ�லாேம உட� மைற!( வி2டா0 ேபா��!த( 
அவ-$/. கா�த0 கட%ளாகிய இ�!த வள�ைடய ெப�மாேள த� (யர4க-$/ 
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இர4கி அ�9 �ாி!( வி2டதாக அவ9 உண�!தா9. தாேன உ�கி உ�கி ஓைலகைள 
எ?தி$ ெகா���!த ேவ�3ேகா-$/> ெசவிசா=�( அவாிட� இ�!(� ஓ� 
ஓைல தன$/ ம8ெமாழியாக$ கிைட�தைத� தி�விழா$ ெகா�டா� வரேவ0கலா� 
ேபா��!த(. அைத மீ�3� மீ�3� ப��( மகி�வத0/ ஏ0ற தனிைமைய நா� 
மாளிைகயி� பி��றமி�!த மல�வன�தி0/> ெச�றா9 அவ9. மாைல ேவைளயி� 
இதமான #�நிைல,� அவ -ைடய உ�லாச�தி0/� (ைண �ாிவதாயி�!த(. 
தாயி� க�காணி�பி��!( வி3ப23> <த!திரமான உ0சாக�ேதா3 அ!த 
ஓைலைய� ப�$க வி��பினா9 அவ9. 
 
“எ�ேம� அ�� ெச=வைதேய ஒ� ேநா�பாக இய0றி வ�� ஆ�யி�$ காதைல 
உைடய ெச�வ� H4ேகாைத$/ இைளய ந�பி வைர,� மட�! #�நிைல இைய!( 
வராத காரண�தா� நீ ஆ8தலைட,�ப� எ� ைக�பட இ(வைர நா� எ(%� 
உன$/ எ?த ��யவி�ைல. எ� ப$க� அ( ஒ� /ைறதா�. ஆனா� அ!த$ /ைற 
நீ என$/$ ‘க34ேகா�’ எ�8 /"ரமாக%�, ேகாபமாக%� ெபய� #2�>சபி$/� 
அளவி0/� ெபாிய( எ�பைத அ�ைமயி� நீ எ?தியைத� பா��(�தா� ெதாி!( 
ெகா�ேட�. ஆ�யி�$ காதலA$/> சாப� ெகா3$/� அளவி0/ அ�பி� 
உாிைம,� அதிகார�� உ9ள ெப�க9 தி�ேமாEாி�தா� பிற$க ��,� எ�8 
ெதாிகிற(. காராள� /3�ப� பா��ய அரச வ�ச�($/ இைணயான ெப�ைம 
உைடய(. அ!த$ /3�ப�( இள�ெப� ஒ��தி$/� த� காதல� ேம0 சாப� 
வி3� அள% ேகாப�Eட இ�$கலா�தா�. ஆனா�, உ� ேகாப�தி� தி��ப� 
தி��ப நீ <ம�தியி�$/� ஒ� /0ற�ைத நா� ம8$க ��,�. நா� ஏேதா உ�ைன 
அ�ேயா3 மற!( ேபா=வி2ட( ேபால%�, நீ ம23ேம எ�ைன நிைன�(� 
தவி�($ ெகாண���ப( ேபால%� எ?(கிறா=. நா� மற!தைத நீ எ�ப� அறிய 
��,�? நீ எ�ைன மறவாம� நிைன!(�/வைத நி"பி$க நா� எ�லாவ0ைற,ேம 
மற!( வி2டைத�ேபால ஒ� /0ற�ைத எ� தைலயி� <ம�த ேவ��ய( 
அவசிய�தானா? நியாய�தானா? நீ ெகா0றைவ$ ேகாயி:$/ ஒ� ம�டல� ெந= 
விள$/� ேபா2ட(�, இ�!தவள�ைடயாைர ஆயிர�ெத23� தாமைர மல�களா� 
அ�>சி�த(� ஒ�ேபா(� G� ேபாகா(. எ� பிாி% உ�ைன ெம=யாகேவ 
ஊைமயா$கி வி2டதாக இர�3 ஓைலகளி:ேம தி��ப� தி��ப எ?தியி�$கிறா=! 
ேப><�தா� ஊைமயாகி இ�$கிறேத ஒழிய உ� ேகாபதாப4க9 இ�A� 
ஊைமயானதாக� ெதாியவி�ைல. 
 
ெகா0றைவ$ ேகாயி:$/ ெந= விள$/ ேவ�3த�, இ�!த வள�ைடயா�$/ 
ஆயிர�ெத23� தாமைர மல� அ�>சைன, ஆகியைவ ேபாதாெத�8 இ�ேபா( தா= 
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த!ைத,ட� தீ��த யா�திைர ேவ8 ெச�8 வி23 வ!தி�$கிறா=. இJவள% 
��ணிய� பய�கைள� பைடக9 ேபா� ஒ�8 ேச��(� திர2� ைவ�($ 
ெகா���$கிற நீ ெவ0றி ெபறாம� ேவ8 யா� ெவ0றி ெபற� ேபாகிறா�க9 
ெச�வ�H4ேகாைத? உ� அ��$/� ��ணிய� பய� இ�$/�ேபா( நீ 
பய�ப3வாேன�? இ4கிதமான /ர�� க3ைமயான வா��ைதைய> ெசா�னா:� 
இனிைமயாக�தா� இ�$/�. அ(ேபா� பிாிய�தி0/ாிய நீ எ�ைன$ ‘க34ேகா�’ 
எ�8 அைழ$கிறா=. ஆனா�, இ�8 இ!த விநா�யி� இைத எ?தி$ 
ெகா���$/�ேபா( ேவ8 ஒ�வ�$/� நா� ‘க34ேகா�’ ஆகிவி2ேட�. 
எ�ைன இ�தைன கால� இ!த ம(ைர மாநகாி� மைற!தி�$க இட� அளி�( 
அ�ேபா3 ேபணி உபசாி�($ க�ைண இைம கா�ப(ேபா� கா�த ஒ�வ�$/ 
உ�ைமயிேலேய நா� க34ேகானாக ேந�!( வி2ட(. இ4ேக நா� க34ேகானாக 
ேந�!தேத உன$/$ க34 ேகானாக$ Eடா( எ�பதனா�தா�. இைத நீ இ�ேபா( 
விள4கி$ ெகா9ள இயலாவி�A� எ�ேபாதாவ( நாேன உ�னிட� விள$கி> 
ெசா�:ேவ�. உ� ெவ0றியி� இ4ேக எ�ன�கி:9ள இ�ெனா�வ�ைடய 
தியாக� அட4க� ேபாகிற(. 
 
நா� உ�ைன நிைன$கேவ இ�ைல எ�8 நீ எ� ேம� /0ற� <ம�(� ேபா( 
என$/, இளைமயி� தி�$கான�ேபாி� நா� க�வி க0ற கால�( நிக�>சி ஒ�8 
நிைன% வ�கிற( ெப�ேண! எ�ேனா3 ஒ� சாைல மாணவனாக$ க0ற இைளஞ� 
ஒ�வ�, தா� காத��த ெப�ைண அைடய��யாத ஏமா0ற�தி� பி�(�பி��( 
மடேல8�* நிைல$/� ேபா= எ$கால�� அவ9 ெபயைரேய Eவி அர0றி$ 
ெகா�3 ெத�$களி� திாி!தா�. தி�ேமாEாி� உ� த!ைதேயா3 அம�!( 
வி�!(�ண மாளிைக$/9 வ!தேபா( அ�8 �த��தலாக நீ,� உ� தா,� 
எ�ைன ம4கல ஆர�தி எ3�( வரேவ0றி�க9. அ�ேபா( நீ எ�ைன ேநா$கி> 
சிாி�த சிாி�ைப$ க�3 என$/ அ!த� தி�$கான�ேப�� பி�தனி� காத�தா� 
நிைன% வ!த(. உ� சிாி�பி� எ4ேக நா� பி�தனாகி வி3ேவேனா எ�8Eட 
அCசிேன�. அ!த� தி�$கான� ேப�� பி�தைன�ேபா� நா� ெத�வி� எ�லா� 
உ�ைன� ெபய� ெசா��$ Eவி� திாி!தா�தா� என$/ உ� ஞாபக� இ��பதா= 
நீ ந��வா= ேபா��$கிற(. அழகிய ெப�ணி� ��சிாி�பி� எதிேர நி0கிற 
இைளஞ� கவியாகிறா� எ�பா�க9. நீ அ!த தி�$கான�ேப�� பி�தைன�ேபா� 
எ�ைன,� கவியா$கி வி2டா=. ெமாழியி� நய4கைள,�, ெபா�9 
DM$க4கைள,�, ேத�!த ைக மல� ெதா3�ப( ேபா�, பத4கைள இைண$/� 
இ4கித4கைள,� அறியாத பாமரைன$Eட ஓ� அழகிய ெப� கவிஞ� ஆ$கி 
வி3கிறா9. நா� பாமர� இ�ைல. ஆனா� எ�ைன,� நீ கவியா$கியி��பைத 
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அறி!தா� உ� மன� ஒ� ேவைள அத0காக மகிழலா�. க�வ�படலா�. கீ�வ�� 
பாட� 6ல� உன$/ அ!த$ க�வ�ைத நா� அளி$கலாமா?  
 
(* தா� காத��த ெப�ைண அைடய ேவ��$ Eாிய பைன மடலா0 ெச=த 
/திைரயி� ஏறி ஓ� இைளஞ� த�ைனேய ெகா3ைம�ப3�தி$ ெகா9-த�) 
 

“��(� பவழ�� - 
ந�� த?� �8வ:மா=> 
சி�திரேம ேபா�வ!ெத�  
சி!ைத /��/!த 
நி�தில வ��! 
ெச�வ� H4ேகாதா=! 
க�(� கட�ஏ?� 
#�த� காசினியி�  
சி�த� நிைன��> 
ெச=ைக உ9ளள%� 
எ�தா:� நி�ைன 
மற�பறிேய� எ�பதைன 
வி�(� �ைள,�ேபா0 
கல!திைண!த வி��ப�தா� 
ச0ேறA� நிைன�தி�!தா� 
தவி�!தி3வா= சீ0றெமலா�” 

 
இ�ேபா( ெசா� ெச�வ�H4ேகாைத! ஒJேவா� அழகிய ேபைத� ெப�M� 
த�ைன நிைன�(� தவி$/� யாேரா ஓ� ஆ� மகைன$ கவிஞனா$கிவி23 அவ� 
கவிஞனாகியத0/$ காரணேம தா� எ�பைத மற!( திாிகிறா9 எ�ப( எJவள% 
நியாயமான வாத�? நீ,� அ�ப� மற!( திாிகிறா= எ�8 நா� உ�ேம0 /0ற� 
<ம�த �ய�றா� அ( எJவளவி0/� ெபா�!(ேமா அJவளவி0ேக நீ நா� 
உ�ைன மற!( வி2டதாக எ� ேம0 <ம�(� /0ற�� ெபா�!(�. நா� 
உ�ைனவிட$ க�ைண உ9ளவ� ெப�ேண! நீ சிறி(� இ4கிதமி�லாம� 
எ�ைன$ ‘க34ேகா�’ எ�8 சபி�தா=. நாேனா உ�ைன அழகிய சிற��� 
ெபய��ெதாடராக� ேத�!( நி�திலவ�� என அைழ�தி�$கிேற�. யா�ைடய காத0 
ெப�!த�ைம அதிக�, யா� மற$கவி�ைல எ�பத0ெக�லா� இைவகேள சா2சி.” 
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எ�8 அ!த ஓைலைய ���தி�!தா� இைளயந�பி. இ!த ஓைலைய� ப��( 
���த(� மகி�>சியி� எ�ைலயி� திைள�தா9 ெச�வ� H4ேகாைத. அJவள% 
நா2களாக இைளயந�பிைய� பிாி!(� காணாம:� இ�!ததா� ஏ0ப2ட தாப� 
எ�லா� இ!த ஒேர ஒ� கன�($/9 இ�!த இட� ெதாியாம� ேபா=வி2ட( 
ேபா��!த(. அ!த ஓைலைய� தி��ப� ப��( மகி�!தா9 அவ9. நீ0றைறயி� 
ெவ�ைமயி� வா�யவ�, நீாி� மீ�3� மீ�3� 6�கி எ?வைத ஒ�தி�!த( அவ9 
ெச=ைக. தாப�, தவி�� எ�ற நீ0றைறயி� பல நா2களாக� �?4கிய அவ9ேம� 
த�ெண�8 அ�� மைழேய ெப=த(ேபா� வ!தி�!த( அ!த ஓைல. ஓைலைய$ 
ெகா3�த(ேம ெகா�ல� விைர!( தி��பி� ேபா=வி2டாேன எ�ெற�ணி 
இ�ேபா( வ�!தினா9 அவ9. அவ� தி��பி� ேபாகாம� இ�!தாலாவ( ஓ� 
ஓைலைய எ?தி அவ�$/$ ெகா3�தA�பலா� எ�8� கழிவிர$க� ெகா�டா9 
அவ9. மகி�>சி ெவறியி� உட� சி���த(. நிைல ெகா9ளாத உவைகயி� 
ேதா2ட�( மாதவி$ ெகா�ைய யா�� காணாத தனிைமயி� த?வி மகி�!தா9 
அவ9. H4ெகா�($கைள �க�ேதா3 �க� ேச��( ெம�ைமைய,� 
ந8மண�ைத,� Dக�!தா9. வா= இனிைமயாக இைச�($ களி�த(. ‘நி�திலவ��’ 
எ�ற அ!த அழகிய ெபயைர ெம��ய /ர�� தன$/� தாேன ெசா��� பா��($ 
ெகா�டா9. மானாக� (9ளி,� மயிலாக ஆ�,� த� மகி�>சி ெவ9ள� ேதா2ட� 
நிைறய� ெப�/�ப� /யிலாக இைச�(� உவைக H�தா9. 
 
ெபற0காிய ெச�வமாகிய அ!த ஓைலைய மைற�($ ெகா�3 மீ�3� அவ9 
மாளிைக$/9 Dைழ!தேபா( மாளிைகயி� தா= அ!திவிள$/ ஏ0றி$ 
ெகா���!தா9. ெப�மாளிைக வாயி0 �றமாகிய ெத� ��றி�� யாேரா 
E�பி3வ( ேக23, “யா� எ�8 ேபா=� பா��(வி23 வா மகேள!” எ�8 
ெச�வ�H4ேகாைதைய ேவ��னா9 தா=. வாயி:$/ விைர!தேபா( ப� 
த3$கேவ ஒ� கண� தய4கி நி�றா9 மக9. மாளிைக ந3$ Eட�தி0/� வாயி0 
�ற�($/� இைடேய ெந3! ெதாைல% நட!( ெச�ல ேவ��யி�!த(; 
இ�2�வி2டதா� ெத� ��றி�� நி0பவ� யாெர�8 உ9ேளயி�!( காண 
��யவி�ைல. இைடகழியி� ம4கலான விள$/க9 இ�ேளா3 ேபாரா�$ 
ெகா���!தன. 
 
பைழயப� வாயி0�றமி�!( மீ�3� யாேரா E�பி3கிற /ர� எழேவ, தா=, 
 
“உ�ைன�தா� ெச�வ� H4ேகாைத மற!( வி2 டாயா அத0/9? வாயி0�ற� 
ேபா= யாெர�8 பா��( வி23 வா அ�மா” எ�8 ம8ப�,� நிைனR2�னா9. 
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நைட த3$கி� தய4கி இ�!த ெச�வ�H4ேகாைத வாயி:$/> ெச�றா9. 
இைடகழிகளி� அ�பார� அ�பாரமாக$ /வி�தி�!த �(ெந� மண� நாசியி� 
�/!( நிைற!த(. களCசிய4க9 இ�!த Eடார�ைத,� கட!( அவ9 �� 
வாயி0�ற�தி0/ வ!( பா��தேபா(, அ4ேக இ�ேளா3 இ�ளாக இ�வ� 
நி�றி�!தன�. அவ�க9 இ�வ�ேம விள$ெகாளியி� ேந�$/ ேந� ��வ!( நி0க� 
தய4/வதாக� ேதா�றிய(. �த�� அCசினா:� பி�� (ணிவைட!தா9 அவ9. 
 
“யா� நீ4க9? உ4க-$/ எ�ன ேவ�3�?” - எ�8 ேக23$ ெகா�ேட மாட� 
பிைறயி��!த ைக விள$ைக எ3�( அவ�க9 அ�ேக ஒளிைய� பரவவி2ட ெச�வ� 
H4ேகாைத, இ�வ�� யாெர�8 ெதாி!த(� திைக�தா9. அவ�க9 இ�வ�� 
ெபாியவ� ம(ராபதி வி�தக�$/ ெம=$ காவலாக நியமி$க�ப2��!த ெத�னவ� 
ஆப�(தவிகளாக இ�$க$ க�3 அவ-$/ விய�பாயி�!த(. ெபாியவ� அ!த� 
ப/திைய வி23 எ4ேகா மைறவாக� ேபா=� பல தி4க9 கால� கட!த பி� நீ�ட 
நா2க-$/ அ�பா� த� எதிேர அவ�ைடய ெம=$ காவல�கைள$ க�3 ஒ�8� 
�ாியாத மன$ /ழ�ப�ேதா3, 
 
“த!ைதயா� ஊாி� இ�ைல! உ4க-$/ எ�ன ேவ�3�? ெபாியவ� இ�ேபா( 
எ4ேக எ?!த�ளி இ�$கிறா�?” எ�8 வினவினா9 அவ9. 
 
“உ4க9 த!ைதயா� இ�ேபா( இ4ேக தி�ேமாEாி� இ�ைல எ�பைத நா4க-� 
அறிேவா� அ�மா. இ�ேபா( நா4க9 ேத� வ!த( உ4கைள�தா�! உ4க9 
த!ைதயாைர அ�ல... ெபாியவ� இ�ேபா( இ!த$ கண�தி� உ4கைள> ச!தி�(� 
ேப<வத0காக இ4ேக தி�ேமாE�$ேக எ?!த�ளி ஆல மர�த�யி� 
த4கியி�$கிறா� எ�8 நா4க9 Eறினா� ந��வத0/ அாியதாயி�$/�.” 
 
“ெம=யாகவா இ4/ எ?!த�ளியி�$கிறா�?” 
“உயிேர ேபாவதானா:� ெத�னவ� ஆப�(தவிக9 ெபாியவ� ப0றி ெம= 
அ�லாதைத$ Eறமா2ேடா� அ�மா! அவ� க2டைள�ப�ேய த4கைள உடேன 
அைழ�(> ெச�ல�தா� இ�ேபா( இ4/ வ!ேதா�.” 
 
இைத$ ேக23 அவ9 திைக��� /ழ�ப�� ��ைன விட அதிகமாயின. 
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------------- 
நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� : : : : 
�றா� பாக� 
�றா� பாக� 
�றா� பாக� 
�றா� பாக� ----    ெவ�றி ம�கல�ெவ�றி ம�கல�ெவ�றி ம�கல�ெவ�றி ம�கல�    

13. 13. 13. 13. மகாேம%�� மாதவி�ெகா�(�மகாேம%�� மாதவி�ெகா�(�மகாேம%�� மாதவி�ெகா�(�மகாேம%�� மாதவி�ெகா�(�    

 
ெபாியவ� ம(ராபதி வி�தக� ேபைத� ெப�களி� ஒ��தியாகிய த�ைன> 
ச!தி�பத0காகேவ மீ�3� தி�ேமாE� வ!தி�$கிறா� எ�பைத� த� ெசவிகளா0 
ேக23ேம ெச�வ�H4ேகாைத அைத ந�ப��யாம� திைக�தா9. ெபாியவைர 
எ!ேநர�� நிழ� ேபா0 கா�(வ�� அ!த ஆப�(தவிக9 இ�வைர,� அவ9 ந�/ 
அறிவாளாைகயினா� அவ�க9 ேம� அவ-$/ ஒ� சிறி(� ச!ேதக� எழவி�ைல. 
ெபா= ெசா�:வா�க9 எ�ேறா, ஏமா08வா�க9 எ�ேறா அவ�கைள� ப0றி 
நிைன�ப( Eட� ெப�� பாவ� எ�பைத அவ9 ெதளிவாக உண�!தி�!தா9. 
அ�ப�யி�!(� காரணமி�றிேய அவ9 மன� ேவகமாக அ��($ ெகா�ட(. 
பத0ற�ேதா3 அவ9 அவ�கைள$ ேக2டா9: 
 
“உ9ேள ேபா=> ெசா�� அ�ைனைய,� உட� அைழ�($ ெகா�3 வரலா� 
அ�லவா?” 
 
“இ�ைல, அ�மா! த4கைள ம23ேம தனிேய அைழ�(வர> ெசா���தா� 
க2டைள!” 
 
“அ�ப�யானா� உ9ேள ெச�8 தாயிட� ேவ8 ஏதாவ( �ைன!( ெசா��வி23 
நா� ம23� வ�கிேற�” - எ�8 அவ�களிட� Eறிவி23 மாளிைக$/9 ெச�ற 
ெச�வ�H4ேகாைத ெகா0றைவ$ ேகாவி:$/> ெச�8 வ�வதாக� தாயிட� Eறி 
விைட ெப0றபி� மீ�3� வாயி0�ற� வ!தா9. தா= ‘வாயி0�ற� யா�?’ எ�8 
ேக2டேபா( ேவ8 ஏேதா �ைன!( Eறியி�!தா9 அவ9. தாயிட� Eறிய( 
ெபா=யாகி விடாம�, ேபாகிற வழியிேலேய ெகா0றைவைய வண4கி> ெச�ல%� 
நிைன�தா9. 
 
“ேபாகலா�! வா�4க9” எ�8 ெசா�� அவ�க9 �ற�ப2ட(� பி� ெதாட�!தா9 
அவ9. வாயி0�ற� வ��ேபா( �த�� நைட த3$கியதனா:�, மன� இன� 
�ாியாமேல ேவகமாக அ��($ ெகா�டதா:�, இ�னெத�8 �ாியாத ஒ�வைக 
ம�2சி,�, பய�� ஆ2ெகா���!ததா:� இைளயந�பியி� காத� மயமான 
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ஓைலைய� ப��த உ0சாக� அவ9 இதய�தி� இ�A� நிைறவாக இ�!த(. அ!த 
உ0சாக� அவைள எJவள% ெதாைல% ேவ�3மானா:� நட!(ேபாக> ெச=ய 
��,� ேபா��!த(. ந3 வழியி� ேகாவி� வாயி�� ஒ� கண� நி�8 
ெகா0றைவைய வண4கினா9. மன�தி� உ0சாக� �ற�ேத ெதாிய அ�ேபாதி� 
அவ9 நைடேய ஓ2டமாக இ�!த(. ெபாியவ� வழ$கமாக� த4/� அ!த� ெபாிய 
ஆலமர�த�$/� ேபா=> ேச�!த(� அவைள அைழ�( வ!த ஆப�(தவிக9 
ெவளி��றேம விலகி நி�8 ெகா�டன�. உ9ேள ெச�:� ��பாக வ!த ேவக� 
/ைற!( அவ9 கா�க9 ெவளி��றேம தய4கின. எ�ன காரண�தினாேலா உ9ேள 
ெச�வத0/$ கா�க9 நகர ம8�பைத அவ9 உண�!தா9. ஆனா� ெசய�பட 
��யவி�ைல.  
 
அ�8 எ�னேவா இ�9 #�!(வி2ட அ!த ேநர�தி� அ!த� பழ� ெப�� 
ஆலமர�� அைத> <0றிய ப/திக-� இய�ைப மீறிய அைமதிேயா3 ெத�ப2டன. 
/ைகேபா� இ�!த அ�மர� ெபா!தி� �ைனயி� ஒளித!( தீ�ப!த� ஒ�8 எாி!( 
ெகா���!த(. ��ெப�லா� ெபாியவ� இேத இட�தி� த4கியி�!த ேபா( இ!த� 
ப/தி இ!த ேநர�தி0/ எJவள% கலகல�பாக இ�$/ேமா அJவள% கலகல�பாக 
இ�8 இ�ேபா( இ�ைல எ�ப( ேபா� அவ-$/� �ாி!த(. எ�லாேம எைத,ேம 
எதி�பா��( ஒ34கி உைற!( ேபாயி��ப( ேபா� ஒ� #னிய அைமதி நிலவி$ 
ெகா���!த(. இJவள% இரகசியமான இ�தைன /ைறவான எ�ணி$ைக,9ள 
ஆப�(தவிக-ட� எத0காக� திTெர�8 இவ� தி�ேமாE�$/ மீ�3� 
வ!தி�$கிறா� எ�8 சி!தி$க%�, அDமானி$க%� �ய�8 ேதா0ற( அவ9 மன�. 
 
ேவகமாக� (�$/� இதய�(ட� (ணி!( ஒJேவா� அ�யாக� ெபய��( ைவ�( 
உ9ேள ெச�றா9 அவ9. கணிெர�ற அ!த$ /ர� அவைள வரேவ0ற(. 
 
“வா, அ�மா! நீ,� உ� அ�ைன,� ம0றவ�க-� நலமாக இ�$கிறீ�க9 
அ�லவா?” 
 
��ைனவிட� ேத< நிைற!( <ட� விாி$/� அ!த� ேதா0ற�ைத,� �க�தி��!( 
ஊ3�%� ஒளிநிைற!த க�கைள,� பா��($ Eசிய அவ9 ஒாி� கண4க9 
ம8ெமாழி Eற வா��ைதகேள இ�றி திைக�தா0ேபா� அ�ப�ேய நி�8 வி2டா9. 
ெச�ெபா� நிற�ைடய(� மிக� ெபாிய(மான மகாேம� மைலைய� திTெர�8 மிக 
அ�கி� க�3 (வ�ட ஒ� சிறிய மாதவி$ ெகா�ேபா� தள�!( திைக�தி�!தா9 
ெச�வ� H4ேகாைத. மீ�3� அவ� /ரேல ஒ��த(: 
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“உ�ைன�தாேன ேக2கிேறன�மா? ஏ� பதி� ெசா�லாம� நி�8 வி2டா=?” 
 
“த4க9 தி�வ�ளா� இ(வைர நல�($/ ஒ� /ைற%� இ�ைல, ஐயா!” 
 
மீ�3� இைமயாம� அவ9 �க�ைத$ E�!( ேநா$கிவி23, அவ� Eறினா�: 
 
“இ�8 நீ மிக%� மகி�>சியாயி��பதாக� ெதாிகிற( ெச�வ�H4ேகாைத!” 
 
“த4கைள ஒ�த ெபாிேயா�கைள$ க�3 வண4/� ேப8 கிைட�தா� இ!த� ேபைத 
அத0காக அைடயாத மகி�>சிைய ேவ8 எத0காக அைடய ��,�.” 
 
“இ�8 உ� ேப><$Eட மிக%� சா(ாியமாக இ�$கிற(. ஆயிA� இ( எ�ைன$ 
கா�பத0/� ��பாகேவ உன$/ ஏ0ப2ட மகி�>சியாக இ�$க ேவ�3� எ�ப( 
என$/� �ாிகிற( ெப�ேண...” 
 
இ!த> ெசா0கைள$ ேக23 ந34கிய ந3$க�தி� த� இைட$க>சிA9 
மைற$க�ப2��!த இைளயந�பியி� ஒைலேய ெம�ல ந?வி அவ� ��பாக$ கீேழ 
வி?!( வி3ேமா எ�8 அCசினா9 ெச�வ�H4ேகாைத. இ!த வினாவி0/� பி� 
எதிேர அம�!தி�!த அ!த$ க�Yரமான வ�வ� மிக� ெபாிய சிகரமா= உய�வ( 
ேபால%�, தா� அ!த> சிகர�தி� ��ேன ெப�4 கா0றி� ஆ3� ஒ� சி8 
தளி�$ெகா�ேபா� தள�வதாக%� உண�!தா9 அவ9. பய�தி� அவ-ைடய உட� 
பதறிய(. ேப>ைச ேவ8 திைச$/ மா0ற �ய�8, 
 
“ஐயா தீ��தயா�திைர ��!( தி��பி� தி�ேமாE� வ!த(ேம எ� த!ைத 
இ4கி�!( ெவளிேயறியவ� தா�; இ�A� அவ� தி��பி வரவி�ைலேய?” 
எ�றா9. 
 
“அவ� ேவெற4/� ேபா=விடவி�ைல, ெச�வ� H4ேகாைத! எ�னிட�தா� 
வ!தி�!தா�. இ�ேபா(� எ� காாியமாக�தா� ேபாயி�$கிறா�. தீ��தயா�திைர 
��!த(� நா� தா� அவைர எ�னிட� உடேன வர> ெசா��யி�!ேத�” எ�8 
அத0/ அவாிடமி�!( ம8ெமாழி வ!த(; த�ைன,� த� உ9-ண�%கைள,� 
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அவ� காண விடாம� வில$/� ேநா$க�ேதா3 ேவ8 ேப><$கைள வள�$க 
வி��பிய அவ9, “இJவள% காலமாக� தா4க9 எ4ேக ெச�றி�!தீ�க9 ஐயா?” 
எ�8 ேக2க எ�ணினா9; ஆனா� அ�ப� எ�ணிய ம8 கணேம அ!த$ ேக9வி 
த� நிைலைமைய மீறிய( எ�A� பய�(ட� அJவா8 அவைர வினா%� 
எ�ண�ைத உடேன விைர!( தவி��தா9. 
 
‘இJவள% காலமாக� தி�ேமாE� எ�ைலயி� த4கைள$ க�3 வண4/� ேப8 
எ4க-$/$ கி2ட வி�ைலேய; ஏ�?’ எ�8 ேவ�3மானா� பணிவாக%�, அேத 
ேக9விைய ேவ8விதமாக மா0றி$ ேக2கலாேம தவிர, �த�� நிைன�தப�, ‘எ4ேக 
ேபாயி�!தீ�க9 இJவள% கால�?’ எ�ப( ேபா� அவைர$ ேக2கேவ Eடா( 
எ�8 த� நாைவ அட$கி$ ெகா�3 வி2டா9 அவ9. வாளி� Dனியி� 
நட�ப(ேபா� மிகமிக எ>சாி$ைக உண�ேவா3 அவ9 அவ� ��� நி0க 
ேவ��யி�!த(. 
 
அவ9 இJவா8 சி!தி�(� தய4கி$ ெகா���!த ேபாேத அவ� கால�யி:� 
அ�கி:� இ�!த �08$களி� இ�!( நாக� பா��க9 சீறியப� ெச$க> 
ெசேவெர�8 பிள!த நாேவா3 ெவளி�ப23 உட�� ேமேலறின. படெம3�தன; 
அவேரா அைசயாம� அவைள� பா��தப�ேய அம�!தி�!தா�. 
 
க?�தி:�, ேதாளி:� கா�:� ெகா�ய நாக ச��ப4கேளா3 ���� சில 
ச!த��ப4களி� இ�ப�$ ேகால�தி� அவ9 அவைர$ க�3 பய!தி�$கிறா9. 
இ�8� Eட அ!த� பய�ைத,�, ந3$க�ைத,� அவளா� த�னிடமி�!( தவி�$க 
��யவி�ைல. பய�� திைக��� மாறி மாறி� ெதாி,� விழிகேளா3 அவ9 அவ� 
எதிேர ம��3 நி�8 ெகா���!தா9. அ!த நிைலயி� அவேர சிறி( 
ேநர�தி0/�பி� ெம�ல மீ�3� அவைள வினாவ� ெதாட4கினா�: 
 
“இ�8 மாைலயி� நீ எ�ைலய0ற மகி�>சிேயா3 இ��பைத நா� /8$கி23� 
பாழா$கி வி2ேடேன எ�8 உன$/ எ�ேம� ேகாப� வ�கிறத�லவா?” 
 
“அ�ப� ஒ� ேபா(� இ�ைல ஐயா. தா4க9 எ� ேபா�ற ேபைதகளி� ேகாப�($/ 
அ�பா0ப2டவ�! இ�A� ெசா�னா� எ�ைன ஒ�த ேபைதகைள$ ேகாபி�($ 
ெகா9வத0/�, க�!( ெகா9வத0/� உாியவ�...” 
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“நீ ெசா�வ( ேபா� உாிைம இ��பதாக நிைன�($ ெகா�3தா� நாA� இ4/ 
இ�8 வ!ேத�. உ�ைன$ E�பி2டA�பிேன�. நீ,� எ� அைழ��$ கிண4கி 
வ!தி�$கிறா=...” 
 
ேநராக எைத> ெசா�ல ��யாததனா� இைதெய�லா� <0றி வைள�(> ெசா��$ 
ெகா���$கிறா� எ�8 அவ� ெசா��யதி��!( ெசா�ல வி���வைத� �ாி!( 
ெகா9ள��யாம� ம��டா9 ெச�வ� H4ேகாைத. அதிகாரேமா, ஆைணேயா, 
சினேமா, சீ0றேமா சிறி(மி�றி அவ� எ�ைலய0ற நிதான�ேதா3�, எ�ைலய0ற 
ெபா8ைமேயா3� இ�8 த�னிட� ேபசியேத அவ-$/> ச!ேதக�ைத,� 
பய�ைத,� உ�டா$கி08. இ!த அட$க� இய�பானதி�ைல எ�ப(� அவ-$/� 
�ாி!த(. இ!த நிதான�� ஐய�பா2�0/ உாியதாகேவ அவ-$/� ேதா�றிய(. 
த!ைதயாைர இவேர ேவ8 காாியமாக எ4ேகா அA�பியி�$கிறா�. தாைய உட� 
அைழ�( வரேவ�டா� எ�8 ��E2�ேய இவ� என$/> ெசா�� அA�பி 
வி2டா�. எ�ைன ம23� தனிேய அைழ�( இ�ப�� ேப<வத0/ அ( எ�னதா� 
அJவள% ெபாிய அ!தர4கமாக இ�$/� எ�8 அவ9 மன� ஒJெவா� கண�� 
நிைன�(� தய4கி$ ெகா�ேடதா� இ�!த(. அ!த� தய$க�ேதா3தா� அவ9 
அவ� ��பாக அ�ேபா( நி�8 ெகா���!தா9. 
 
“ெச�வ�H4ேகாைத! ��ெப�லா� ெவ9ளி$ கிழைமகளி� மாைல ேதா8� என$/ 
நீ ெகா�3 வ!( அளி�த ேதA� திைனமா%� எJவள% <ைவயாக இ�!தன 
ெதாி,மா?” எ�8 சிறி( ேநர ெமளன�தி0/�பி� பைழய நா2களி� எ�ேபாேதா 
அவ9 ெச=த உபசார� ஒ�ைற இ�!தா0ேபா��!( நிைன%E�!( ேபசினா�, 
அவ�. இ�ப� அவ� பைழய நிக�>சிகைள நிைன%ப3�தி� த� மன�ைத ெம�ல 
ெம�ல இளக> ெச=வ( அவ-$ேக �ாி!தா:� அவ�ைடய ேப>சி� இைச!( 
வண4கி வச�ப3வைத� தவி�$க ஆ0ற��றி இ�!தா9. மிக%� பணிவாக அவேள 
அவைர ேவ�ட%� ெச=தா9:-  
 
“ஐயா! இ�ேபா( Eட� தா4க9 க2டைளயி2டா� நாைள$ேக த4க-$/� ேதA�, 
திைனமா%� ெகா�3 வ!( பைட$கி�ற ேப8 இ!த� ேபைத$/$ கிைட$/�...” 
 
“இ�8 நீ மிகமிக மகி�>சியாயி��பதா� உ�ைன நா� விைரவாக விைடெகா3�( 
அA��வ(தா� �ைற. ெச�வ�H4ேகாைத நாைள மாைல$/9 நீ மீ�3� வா! 
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வ��ேபா( இ!த$ கிழவனி� ஆைசைய மற!( விடாம� ேதA� திைனமா%� 
ெகா�3வா... நாைள இரவி� நா� இ4கி�!( �ற�ப23 வி3ேவ�. ேகாநக� 
ெச�8 ைவையயி� வடகைரயி� மைற!( த4க� ேபாகிேற�. அ�ப�� �ற�ப3 
�� இ!த$ கிழவA$/ உ�னிடமி�!( ஒ� ந�வா$/$ கிைட$க ேவ�3� அ!த 
ந�வா$ைக$ ேகாரேவ இ�8 இ4/ வ!ேத�! நீ ம8$க மா2டா= எ�பைத நா� 
அறிேவ�.” 
 
“ஐயா! த4கைள� ேபா�றவ�க9 ேவ�ட%�, ேகார%� ெச=கிற அள% நா� 
அ�(ைண� ெபாியவளி�ைல. தா4க9 என$/$ க2டைள இடேவ�3�. த4க9 
க2டைள$/ இ!த� ேபைத எ$கால�தி:� கடைம�ப2���பவ9. தா4க9 
நிைன�பைத நா4க9 நிைறேவ0ற$ கா�தி�$கிேறா�” எ�8 மிக%� பணிவாக$ 
ைகE�பினா9 ெச�வ�H4ேகாைத. இ�ப� வண4/� ேபாேத அவைர$ 
க�4க�லாக%�, த�ைன ெம�ைமயான மல� மாைலயாக%� ஒ�பி23> சி!தி�(� 
தா� ��ெபா� �ைற அCசியைத,� நிைன�($ ெகா�டா9 அவ9. ெகா�யாக� 
(வ�3 பணி!( ம8ெமாழி Eறி$ ெகா���!தா:� உ9-ற அவ-$/ அவாிட� 
அ>சமாக இ�!த(. தய$கமாக%� இ�!த(. அ!த மா மைல, வா��(வ-� ெகா� 
ேபா�ற த�ைன� தைலெய3$க விடாதப� எ!த� த!திர�தினாலாவ( ந<$கி 
வி3ேமா எ�8. பய!( பதறினா9 அவ9. த�ைன� ேபா�ற ேபைத� ெப�கைள� 
ப0றி இJவள% அ$கைறேயா3�, பிாிய� ேதா3� நிைன$கிற வழ$கேம இ�லாத 
அவ�, இ�8 கா23� இ!த� பாிைவ� பா��( அவ9 விய!தைத விட� பய!தேத 
அதிகமாயி�!த(. 
 
“நாைள$/ மாைலயி� மீ�3� வா அ�மா! ேதைன,� திைணமாைவ,� ம23� 
மற!( விடாேத.” எ�8 E�பி2டA�பிய விைர%$/ ஏ0ப எைத,ேம ேபசாம� 
தன$/ அவ� மிக%� <லபமாகேவ விைட ெகா3�(� தி��ப� ேபாக> 
ெசா��யைத,� அவளா� �ாி!( ெகா9ள��யவி�ைல. அவ� எத0காகேவா 
த�ைன> சிறி( வி23� பி�$க �ய�கிறா� ேபா:� எ�8� அவ-$ேக 
ேதா�றிய(. மாளிைக வைர ஆப�(தவிக9 (ைண வ!( அவைள� தி��ப$ 
ெகா�3 வ!( வி2டன�. இர% �?(ேம அவ�ைடய பாிவி� காரண�ைத� ப0றி> 
சி!தி�(� �ாி!( ெகா9ள �ய�றா9 அவ9. 
----------- 
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நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� : : : : 
�றா� பாக� 
�றா� பாக� 
�றா� பாக� 
�றா� பாக� ----    ெவ�றி ம�கல�ெவ�றி ம�கல�ெவ�றி ம�கல�ெவ�றி ம�கல�    
14. 14. 14. 14. ெகா�றைவ சா6சியாகெகா�றைவ சா6சியாகெகா�றைவ சா6சியாகெகா�றைவ சா6சியாக............    

 
எதி�பாராத விதமாக� த�ைன ேநா$கி� ெப�/� அ!த� பாிவி� காரண� 
அவ-ைடய அDமான�தி0/� எ2டாததாகேவ இ�!த(. ெபாியவ� தி�ேமாE�$/ 
வ!தி��பைதேயா, தா� ேபா= அவைர> ச!தி�தைதேயா தாயிட� Eட அவ9 
ெசா�லவி�ைல. இர% ெந3ேநர� உற$கமி�றி அவ9 மCச�தி� �ர�3 
ெகா���!த ேபா(�, “ெப�ேண அ!தி மய4/கிற ேவைளயி� �ற�ப23� 
ேபா=$ ெகா0றைவ$ ேகாவி�� இ�ப� உற4காம��$க வர� 
ெப8வத0காக�தா� அJவள% நாழிைக கா�தி�!( ேவ��வ!தாயா!” எ�8தா� 
தாேய அவைள$ க�!( ெகா�டா9. தா� ெகா0றைவ$ ேகாவி:$/> ெச�8 
வ�வதாக> ெசா�� வி23� ெபாியவ� அA�பியி�!த ஆப�(தவிகேளா3 
�ற�ப23> ெச�றைத� ப0றி� தா= ஐ,றவி�ைல எ�பைத அவ-ைடய 
ெசா0களாேலேய விள4கி$ ெகா�டா9 ெச�வ�H4ேகாைத. 
 
ம8நா9 காைல ெபா?( �ல�!( நீரா� ���த(ேம உர�� திைன இ�$க� 
ெதாட4கினா9 அவ9. இ�ப� அ�$க� அவ9 திைன இ��ப(� வழ$கமான 
காாியேம எ�பதனா� தா= அைத� ப0றி,� அவைள எ(%� ேக2கவி�ைல. 
ெபாியவேர வா= திற!( ேக2��$கிறா� எ�பதனா� ந�ல ெச!திைனயாக எ3�( 
�ற�தி� இ23 ெநா=,�, (84/� கைள!( �ைட�த பி�ேப உர�� ெகா2� 
இ�$கலானா9. நாவி� <ைவ$/ ஆைச�ப23� தா� ெபாியவ� ேதA� 
திைனமா%� ெகா�3 வர> ெசா��� த�ைன ேவ��$ ெகா�டதாக அவளா� 
இ�A� ந�ப ��யவி�ைல. கச�� நிைற!த காCசிர4 காைய,� ேவ�பிைல$ 
ெகா?!ைத,� தி�8 உடைல ைவர� பா=!ததா$கி$ ெகா����பவ�, ேதA$/� 
திைனமா%$/� ஆைச�ப23� த�ைன வரவைழ�(� ேபசியி�$க��,� எ�பைத 
அவளா� ஒ��$ெகா9ள%� இயலவி�ைல. ேவ8 ஏேதா ெபாிய ேவ�3ேகாைள� 
த�னிட� ேக2பத0/ ஏ0ற பாிைவ,� ப$/வ�ைத,� உ�டா$/வத0/� 
த$கப�தா� இ��பைத,�, இ�லாதைத,� ேசாதி�( ஆழ� பா�$கேவ இ!த 
ஏ0பாேடா எ�8 அவ-$/> ச!ேதகமாயி�!த(. ச!ேதக� ஒ��ற� இ�!தா:� 
மிக%� சிர�ைதயாக� திைணமாைவ இ��(� பிைச!தா9 அவ9. மாளிைக� 
பணியா2களிட� ந�ல ெகா��� ேதனாக� ேத� இற$கி� பிழி!( வ�மா8 
அA�பினா9. பி0பக:$/9 ெச4/ழ�பாக� ��த� �திய ெகா��� ேத� பிழி!த 
Dைரேயா3 வ!( ேச�!த(. பத� பா��( அளவாக%� <ைவயாக%� கல!( 
ெந��$கனி� பிரமாண�தி0/ உ��ைட உ��ைடயாக உ�2� ைவ�($ 
ெகா�டா9. தனிேய ஒ� சிறிய /வைளயி� ேதA� எ3�($ ெகா�டா9. 
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ெபாியவைர� ேத� அவ9 மாளிைகயி��!( �ற�ப3�ேபா( பி0பக� கழி!( 
மாைல ேவைள ெதாட4கியி�!த(. �த� நாைள� ேபாலேவ ெகா0றைவ$ 
ேகாயி:$/> ெச�8 வல4கிவி23� தி��பி வ�வதாக�தா� தாயிட� ெசா��$ 
ெகா9ள ��!த(. இ�8� ஆப�(தவிக9 த�ைன� ேத� வ!( அைழ�($ 
ெகா�3 ேபாக ேவ�3� எ�8 எதி�பா��திராம� அவேள �ற�ப2��!தா9. 
வழியி� ெகா0றைவ$ ேகாயிைல வல� வ!( வண4கி> ெச�ல%� ேநர� இ�!த(. 
அ!த வழிபா2ைட,� /ைறவி�றி நிைறேவ0றி$ ெகா�3 அ��ற� 
ஆலமர�த�$/> ெச�றா9 அவ9. 
 
அ4ேக அவ9 ெச�றேபா( உ9ேள அம�!( ெகா��ராம� ஆலமர�தி� 
வி?(களிைடேய /8$/� ெந3$/மாக நட!( உலவி$ ெகா���!தா� ெபாியவ�. 
அவைள� பா��த(� அவர�ேக மர�த�யி� நி�றி�!த ஆப�(தவிக9 இ�8� 
ெதாைலவாக விலகி>ெச�8 நி�8 ெகா�டன�. 
 
“வா, அ�மா! உ�ைன�தா� எதி� பா��($ ெகா���!ேத�. இ�A� சில 
நாழிைககளி� நா� ேகாநகைர ேநா$கி� �ற�பட ேவ�3�” எ�8தா� Eறி 
வரேவ0றாேர ஒழிய அவ9 ைக$கலச�தி� இ�!த திைணமாைவேயா /வைளயி� 
இ�!த ேதைனேயா அவ� கவனி�ததாகேவ ெதாியவி�ைல. 
 
“ஐயா ேதA� திைனமா%� ெகா�3 வர> ெசா�னீ�கேள! நாேன காைலயி��!( 
மா இ��(� பிைச!( �(�ேத� பிழி!( ெகா�3 வ!தி�$கிேற�” எ�8 அவ9 
Eறினா9; அவ�$/ அ( மற!( ேபாயி0றா, அ�ல( அைதவிட� ெபாிய ேவ8 
ஏதாவ( நிைனைவ� ப0றி வி2டதா எ�8 �ாி!( ெகா9ள ��யாம� ம��டா9 
அவ9. அவேரா ஒ� சிறி(� தய4காம� ப<ைம� பா= பர�பிய( ேபா�ற அ!த� 
��தைரயி� அ�ப�ேய அம�!( கீேழ உதி�!தி�!த ப?�த ஆ�ைல ஒ�ைற$ 
ைகயி� எ3�($ெகா�3 பி>ைச�பா�திர�ைத நீ23� ஒ� (றவிைய� ேபா� அைத 
அவ9 �� நீ2�னா�. 
 
உடேன அவ9 சிாி�($ெகா�ேட இர�3 உ��ைட திைனமாைவ அ!த 
ஆ�ைலயி� இ23$ /வைளயி��!த சிறி( ெகா��� ேதைன,� ஊ0றினா9. 
அJவளவி� 
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“என$/ இ( ேபா(� அ�மா! ம0றவ0ைற எ�லா� அ�ப�ேய அேதா அவ�களிட� 
பா�திர�ேதா3 ெகா3�(வி3...” எ�8 Eறி� ெதாைலவி� நி�8 ெகா���!த 
ஆப�(தவிகைள> <2�$ கா2�னா�. அவ-� அ�ப�ேய ெச=தா9. 
 
‘ேதA� திைனமா%� ெகா�3 வா’ - எ�8 �த� நாளிர% அவ� தன$/$ 
க2டைளயி2ட( த� சிர�ைதைய,�, உபசாி$/� இய�ைப,� 
ேசாதி�பத0காக�தா� எ�ப( இ�ேபா( அவ-$/ ந�றாக� �ாி!(வி2ட(. 
த�ைன� �ாி!(ெகா9ள அ( ஒ� பாவைன எ�பைத அவ9 விள4கி$ ெகா�டா9. 
உ�பதிேலா, �சிகளிேலா அ!த மாெப�� அரச த!திாி$/ அJவள% அ$கைற 
இ�ைல எ�ப( ��ேப அவ-$/� ெதாி!தி�!த உ�ைம, இ�8 மீ�3� 
உ8தி�ப2ட(. கட!த கால�தி� பல நா2களி� த!ைத ெசா�� அவ9 கனிக-�, 
ேதA�, திைனமா%� ெகா�3 வ!( அவ�$/� பைட�த ேபா(களிேலேய 
அவைர� �ாி!( ெகா���!தா:� ேந08 அவேர திைனமா%$காக%�, 
ேதA$காக%� தவி�ப(ேபா� ஆ�ய சா(ாிய நாடக� அவைளேய ஏமா0றியி�!த(. 
அவ� ஏேதா ெபாிய காாிய�தி0காக� ேபைதயாகிய த�ைன ஆழ� பா�$கிறா� 
எ�பைத அவ9 த� மன�தி� உ8தி ெச=( ெகா�3 வி2டா9. அவ� 
உ�Mகிறவைர ெபா8�தி�!த அவ9, பத0றமி�றி நிதானமாக அவ�ைடய 
இ��பிட� வைரெச�8 ைகக?வ%�, ப�க%� த�ணீ� ெகா�3 வ!( ெகா3�( 
அவைர உபசாி�தா9. பி�� அவேர எ�ன ெசா�:கிறா� எ�8 எதி�பா��($ 
கா�தி��ப( ேபா� சிறி( ேநர� அவ�ைடய �கம�டல�ைதேய கவனி�($ 
ெகா���!தா9. ஒJெவா� ெப�MடA� Eடேவ பிற!(வி3� பிறவி 
சா(ாிய��, பா(கா�� உண�%ேம அ�ேபா( அவ-$/� (ைணநி�ற(. அவேரா 
அவ9தா� �த�� ேக2க23ேம எ�8 வி23� பி��ப( ேபா�ற மன நிைலயி� 
ேதைன,� திைணமாைவ,� ப0றி ம23� நா�/ வா��ைதக9 பாரா2�> 
ெசா��வி23 வாளா இ�!தா�. ‘எத0காக$ E�பி23 அA�பியி��பா�! எத0காக$ 
E�பி23 அA�பியி��பா�?’ எ�8 அவேள எ�ணி ஏ4கி� தவி$க வி2டபி� ஓ� 
ஓ�� தவி�த மாைன� த!திரமாக வைல Gசி� பி��ப( ேபா� இ8தியாக அவைள 
G��(� சா(ாியமான ேவடைன� ேபா�8 த� ெசா0கைள அட$கி ெமளனமாக$ 
கா�தி�!தா� அவ�. எதி� எதி� ெமளன4கைள இ�வ�ேம ஒ�வ�$/ ஒ�வ� 
வி��பாத அ!த நிைல சிறி( ேநர� நீ��த(. ஆவைல அட$க ��யாம� அவ9 த� 
ெமளன$ ேகா2ைடயி� கத%கைள� தாேன திற!( ெகா�3 ெவளி�ப2டா9: 
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“ஐயா! தா4க9 இ!த� ேபைதைய� தனிேய E�பி2டA�பிய காாிய� 
ெபாியதாயி�$க ேவ�3�. அ( இ�A� எளியாளிட� ெதாிவி$க�படவி�ைல... 
அ!த$ க2 டைள$காகேவ இ�A� இ4ேக கா�( நி0கிேற� நா�...” 
 
“உ�னிட� நா� இ4கி�!( �ற�ப3�� ஒ� ந�வா$/ ேவ�ட�ேபாகிேற� 
எ�8 ேந0ேற ெசா�� யி�!ேத�... நிைனவி�$கிறதா, ெச�வ� H4ேகாைத?” 
 
“ந�றாக நிைனவி�$கிற( ஐயா...” 
 
“ஒ� Gரனி� /றி$ேகா9 த� வா-$/ ம23� ெவ0றிைய� ேத3வேதா3 நிைற% 
ெப08வி3கிற( அ�மா! ஆனா� எ�ைன�ேபால ஓ� அரச த!திாி நா� 
சா�!தி�$/� ேதச� �?ைம,� ெவ0றி ெப8கிறவைர அறிவினா� ேபாராட 
ேவ��யி�$கிற(... இைடவிடாம� ேபாராட ேவ��யி�$கிற(. நிக�கால 
ெவ0றி$காக ம23மி�றி எதி�கால ெவ0றிைய,� இ�ேற தீ�மானி�(� ேபாராட 
ேவ��யி�$கிற(.” 
 
அவ� எத0காக இைத� த�னிட� E8கிறா� எ�ப( அவ-$/ உடேன 
�ாியவி�ைல. ஆனா� மன� ம23� பதறிய(. பத0ற�ேதா3 பத0றமாக அவ9 
ேக2டா9: 
 
“ஐயா! பா�� நா2ைட மீ2க� தா4க9 ேம0ெகா�ட (�ப4க9 ெபாியைவ. 
ந�றி$/ாியைவ... எ�8ேம மற$க��யாதைவ.” 
 
“ஆனா�, அ!த� (�ப4கைள� �ாி!(ெகா9ளாம� ��� சில ேவைளகளி� நீ,� 
எ�ேம� ேகாப�ப23 உன$/9 ெகாதி�தி�$கிறா=, ெச�வ�H4ேகாைத!” 
 
அவ9 (M$/0றா9. எ�லாேம அவ�$/� ெதாி!தி�$/ேமா எ�8 பயமாக%� 
இ�!த(. ஆயிA� வி23$ெகா3$காம� ேபசினா9: 
 
“அ�ப� இ!த� ேபைத அறியாைமயா� எ�ேபாேதA� எ�ணியி�!தா:� அைத� 
தா4க9 ெபா8�த�ள$ கடைம�ப2��$கிறீ�க9 ஐயா!” 
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“ேகாபி�பத0/�, ெபா8�பத0/� இ( த�ணமி�ைல ெப�ேண நாைள ெபா?( 
�ல�வத0/9 ம(ைரமாநகாி� ேகா2ைடயி� பா��ய� மீன$ ெகா� பற$க� 
ெதாட4கிவி3�. கீேழ இற4கி ேவ0றவ� ெகா� பற$க ேநாிடாம� இ�$க இ4/9ள 
ஒJெவா�வ�� சபத� ெச=யேவ�3�. அ!த வைகயி� நீ ெச=யேவ��ய சபத�� 
ஒ�8�3.” 
 
“த4க9 க2டைள எ(வாயிA� அைத> ெச=ய$ கடைம�ப2��$கிேற�, ஐயா! 
தய4காம� ெசா�� ய�-4க9, ஏ0க� தைல வண4கி நி0கிேற�.” 
 
“ெவ0றி ெப�� பா��ய� நலA$/ இைடLறாக எ!த நலைன,� நா� அைடய 
�யலமா2ேட�. பா��ய நா2�� நலைனவிட எ� ெசா!த நல� ெபாிதி�ைல 
எ�8 ெகா0றைவ சா2சியாக ஒ� ச�திய� ெச=யேவ�3� நீ. இ�ப�> 
ச�திய4கைள,� வா$/8திகைள,� எ�Aட� பழ/� எ�ேலாாிட�� நா� 
ேக23� ெப0றி�$கிேற� அ�மா! அ(ேபா� இ�ேபா( உ�னிட�� ேக2கிேற�.” 
 
ெச�வ� H4ேகாைத உடேன அ!த> ச�திய�ைத> ெச=ய �ய�றேபா( ெசா� 
எழாம� அவ9 நா இடறி அர0றிய(. மன�ைத திட�ப3�தி$ெகா�3 அவ� Eறிய 
ெசா0கைளேய மீ�3� ெசா��$ ெகா0றைவ சா2சியாக> ச�திய� ெச=தா9 
அவ9. அவ� �க� �த��தலாக அவ9 க�காண மல�!த(. ஒ� மகி�>சி$காக 
இ�ப� ெவளி�பைடயாக அவ� மல�வைத இ�8தா� அவ9 கா�கிறா9. அ( 
அவ-$/$ க� ெகா9ளா$ கா2சியாயி�!த(. 
 
“இ�ப�> சில ச�திய4க9 ெச=,�ேபா( ெபா(வாக இ�$கலா�. ஆனா�, 
நி"பணமா/�ேபா(தா� அ( எJவள% ெபாிய( எ�8 உல/$/� �ாி,�. நீ 
இ�8 ெச=த ச�திய�� அ�ப�� ெபாிய(. ெச�வ� H4ேகாைத!” - எ�றா� அவ�. 
 
அவேர �க�!த இ!த> ெசா0கைள உடேன அவ-$/� ெதளிவாக விள4கவி�ைல 
எ�றா:� அவைர வண4கி விைட ெப0றா9 அவ9. அவ�� அவைள உண�% 
ெநகி�!த /ர�� வா��தி அA�பினா�. அவ9 தய4கி� தய4கி நட!( ெச�றா9. 
அவ9 ேதா0ற� மைற!த(� ஈர� ெநகி�!தி�!த க�கைள ேமலாைடயா� 
(ைட�($ ெகா�3 அவ� ஆப�(தவிகைள$ ைகத2� அைழ�(, “இ�A� சிறி( 
ேநர�தி� நா� ேகாநக� ெச�ல எ�லா� ஆய�தமாக23�” எ�8 க2டைளயி2டா�. 
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அவர( அ!த$ க2டைள$ /ர�� இ�!த உண�வி� ெநகி�>சி அவ�க-$ேக 
�(ைமயாயி�!த(. 
----------- 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� : : : : 
�றா� பாக� 
�றா� பாக� 
�றா� பாக� 
�றா� பாக� ----    ெவ�றி ம�கல�ெவ�றி ம�கல�ெவ�றி ம�கல�ெவ�றி ம�கல�    
15. 15. 15. 15. ேபா  
7ட"ேபா  
7ட"ேபா  
7ட"ேபா  
7ட"    

 
அ�8 அதிகாைலயி��!ேத பா��ய நா2�� ேகாநகரமாகிய ம(ைர எைதேயா 
விைர!( எதி�பா��ப( ேபா�ற ம�மமான அைமதியி� திைள� தி�!த(. 
அர�மைன$/9-�, ேகா2ைட மதி�களி� �ற�ேத,� ெவறி>ேசா�$ கிட!த(. 
பிரதான வாயி�களி:� �$கிய இட4களி:� ம23� மிக$ /ைற!த 
எ�ணி$ைக,9ள கள�பிர Gர�க9 Eாிய, ேவ�கைள ஏ!தியப� கா�($ 
ெகா���!தன�. ேகாநகர� ெபா(ம$க9 எைதேயா �ாி!( ெகா�ட( ேபால%�, 
எைதேயா வரேவ0ப( ேபால%�, எத0ேகா ஆய�தமாயி��ப( ேபால%� 
ேதா�றின�. ெவ9ளிய�பல ம�ற�தி� ெவ9ள�ேபா� ெபாிய யா�திாிக� E2ட� 
E�யி�!த(. ெப�மைழ ெப=ய ேமக4க9 E� 62ட� இ�2��ப( ேபா� நக� 
எ4/� ஒ� ம�மமான #�நிைல 6�யி�!தைத$ E�!( ேநா$/கிற எவ�� 
�ாி!(ெகா9ள ��!த(. யா�� க23�ப3�திவிட ��யாத ஓ� உண�>சி, நக� 
எ�ைலயி� ெம�ல ெம�ல� ெபா4கி� �ைட�($ கிள�!( எ?!( ெகா���!த(. 
இ�!த வள�ைடயா� ேகாவி�:�, ஆலவா= இைறயனா� தி�$ேகாயி�:�, 
ஆ8ேபா0 ெப�4E2ட� வழிபட தி��பி$ ெகா���!த(. தி��பர4/�றி��!( 
ேகாநக�$/ வ!( ேச�� அரச Gதியாகிய �ற>சாைலயி� கட�ேபா0 ெபாிய ம$க9 
E2ட� ெத�ப2ட(. எ�லா�� அகநகைர> ேச�!தவ� களாக%� ெதாியவி�ைல. 
�லவ�கைள� ேபா� சில� ேதா�றினா�க9. உ?(�M� ேவளா�/� ம$கைள� 
ேபா� சில� ேதா�றினா�க9; ம0ேபா� ைம!த�கைள� ேபா� சில� ேதா�றினா�க9. 
எ�லா�� ஒேர ேநா$க �ைடயவ�க9தா� எ�ப( ேபா� அவ�கைள� ப0றி 
அDமான� ெச=( ெகா9ள ம23� இடமி�!த(. வ!தி��பவ�களி� ேதா0ற4க9 
ேவ8 ேவறாக இ�!தா:�, ேநா$க� ஒ�றாகேவ இ�$/� எ�8 நிைன$க ��!த 
வித�திேலேய அவ�க9 ஒ�வ�$ ெகா�வ� பழகி$ ெகா�டன�. கலக�($/$ க�$ 
ெகா9வ( ேபா� பக� �?வ(� இேத நிைல நீ��த(. கதிரவ� மைலயி� வி?கிற 
ேநர�($/ �த0 கலக� விைள!த(. இர�த� சி!திய(. 
 
ெவ9ளிய� பல ம�றி� இற4கி� த4கியி�$/� யா�திாிக� E2ட� �?ைம,ேம 
மா8ேவட�தி� வ!தி�$/� பா��ய ேவளாள� பைடேயா எ�ற ஐய�பா2ேடா3 
பி0பக�� மாவ� ��தைரய�, க�யரசைன$ க�3 ேபசி எ>சாி�தா�. ெகா0ைகயி� 
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இ�!( ேபா� �ைனக-$/� ேபாக ேவ��ய /திைரக9 ேபாகவி�ைல எ�ப(� 
அவரா� க�யரசA$/� ெதாி!த(. 
 
“க�யா /��?கி வி2ட(. ��� பைழய அவி2டநா9 விழாவி�ேபா( அவ�க9 
ஏமா!தா�க9. இ�ேபா( நா� ஏமா0ற�ப23 வி2ேடா�. ேகாநகாி� இ!த$ 
கண�தி� ஆயிர$கண$கான பா��ய Gர�க9 ஊ3�வியி�$கிறா�க9 எ�8 
அறிகிேற�. �றநகாி:� அவ�க9 E� வைள�தி�$கிறா�க9. ந��ைடய எ�லா 
வ�ைமைய,� எ�ைலகளி� /வி�( வி2டதா� இ4ேக இ�ேபா( நா� 
பலGனமாயி�$கிேறா�! க�ப�� வ!திற4கிய /திைரக-� பா��ய 
ேவளாள�களா� ைக�ப0ற�ப2��$/ேமா என அC<கிேற�.” 
 
இைத$ ேக23$ கள�பிர$ க�யரச� (9ளி எ?!தா�. �� ேகாப�தி� ப0கைள 
நறநற ெவ�8 க��தா�. தீெயழ விழி�தா�. சீறினா�. அர�மைன 
எ�ைலயி��!த சில O8 Gர�கைள ஒ�8 திர2� மாவ� ��தைரய� தைலைமயி� 
உடேன ெவ9ளிய� பல ம�ற�தி0/� (ர�தினா�. அர�மைன உ2ேகா2ைட 
மதி�கைள அைட�($ ெகா�டா�. உ9ேளயி�!த எCசிய கள�பிர Gர�கைள 
மதி�ேம� ஆ4கா4ேக மைற!தி�!( மதி0�ற�ைத வைள$க வ�� பா��ய 
Gர�க9 ேம� ேவெலறி!(�, அ�ெப=(�, தா$/மா8 க2டைளயி2டா�. 
பத0ற�தி� அவA$/ எ�ன ெச=வெத�ேற ேதா�றவி�ைல. த3மாறினா�.  
 
மாவ� ��தைரய� த�Aட� க�யரச� அA�பிய O8 கள�பிர Gர�கேளா3 
ெவ9ளிய�பல ம�ற�ைத ெந�4/வத0/ ��ேப நிைலைம ைக மீறி� 
ேபாயி�!த(. ெவ9ளிய�பல ம�றி�� இ�!த ஆயிர$கண$கான யா�திாிக�க-�, 
ேதசா!திாிகளி� ேகால� மாறி� ேபா� Gர�களாக எ?!( நி�றன�. அவ�க9 
62ைட ����$க9 எ�லா� அவி�$க�ப23 ஆ,த4களாக ெவளி�ப23 
ேவலாக%� வாளாக%� ேகடய4களாக%� விள4கின. “நீ4க9 ��ேனறி> ெச�8 
எதிாிகைள� தா$/4க9!நா� இேதா வ�கிேற�...” எ�8 ெவ9ளிய�பல ம�றி�� 
எதிேர இ�!த ைஜன மட�தி0/9 Dைழ!த மாவ� ��தைரய� ம8ப� வரேவ 
இ�ைல. பா��ய� ெப��பைடயி� ந3ேவ சி$கிய O8 கள�பிர Gர�களி� 
ெப��பாேலா� மா�டன�. சில� சி�னாபி�னமாகி 6ைல$ெகா�வராக> சிதறி 
ஓ�ன�. பா��ய� பைட$/� ஓரள% சி8 இழ�� ஏ0ப2ட(. பைடயணியி� 
��ேன ெவ9ளிய�பல ம�றி�� வாயி�� தைலைம ஏ08 நி�ற ெகா0ைக� 
ெப�Cசி�திர� ேபாாி� மா�3 ேபானா�. /றி�பிட�த$க அ!த மரண� பா��ய 
Gர�களி� /�தியி� #ேட0றி ெவறிL2�ய(. பழி$/� பழியாக� பல கள�பிர 
Gர�கைள ெவ2� G��தினா�க9, அவ�க9. அர�மைன உ2ேகா2ைடைய 
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வைள�(� பி�$க� பா��ய� பைட ��ேனறிய(. எ�ணி$ைகயி0 சிறிய 
அளவினராக வ!த கள�பிர Gர�க9 தா$/தைல� ெதாட4கிய ேவக�தி� பா��ய� 
அணியி� தைலவA� இளவரச�களி� ஒ�வA� ஆகிய ெகா0ைக� 
ெப�Cசி�திரைன$ ெகா�8 விடேவ, பா��ய� அணி$/ அட$க ��யாத ஆ�திர� 
6�3 வி2ட(. ெவ9ளிய�பல ம�றி�� ம�றி�� ேபாாி� �த� கள�ப�யாக� 
பா��ய�க9 ப$கமி�!( ெப�Cசி�திர� மா�டா� எ�றா�, கள�பிர�க9 ப$க� 
பல Gர�க9 ெவ23�3 G�!தா�க9. கதிரவ� மைற!( ந�றாக இ�23வத0/9 
அகநக� எ�ைலயி� ேபா� �? அளவி� 6�3வி2ட(. சில நாழிைக� ேபாதிேலேய 
அர�மைன உ2 ேகா2ைடைய� தவிர அகநகாி:�, �றநகாி:� எ�லா� 
ப/திகளி:� பா��ய� பைடயி� க23�பா2�0/9 அட4கிவி2டன. 
உ2ேகா2ைட மதி�கைள �08ைகயி23� உ9ேள இ�!தவ�க9 �08ைக$/ 
G�!( விடாம� ேநர�ைத$ கட�தி வ!தா�க9. மதி�ேம� அ4க4ேக மைற!தி�!த 
சில கள�பிர Gர�க9 கீேழ �08ைகயி2��!தவ�க9 ேம� க�ெலறித�, அ�� 
எ=த� ேபா�ற தா$/த�கைள> ெச=( ெகா�3தா� இ�!தன�. �08ைக 
ெதாட4கிய(ேம நட!தவ0ைற இைளய ந�பி$/ அறிவி$க உடேன ஒ� பா��ய 
Gர� கணிைக மாளிைக$/ அA�ப�ப2��!தா�. கணிைக மாளிைகயி� 
நிலவைறயி� பல O8 Gர�கேளா3 இைளயந�பி,�, காராள��, ெகா�லA� 
ஆ,தபாணிகளாக� ேபா�$ ேகால� H�3 கா�தி�!தன�. �ற�தா$/தைல� ப0றிய 
விைள%கைள அறி!( நிலவைற வழிேய உ2ேகா2ைடயி� அர�மைன$/9 
ஊ3�வி ெவளிேய மதி0�ற�ைத வைள�($ ெகா���$/� த4கைள> 
ேச�!தவ�க-$/ உதவியாக இ��ப(, ேகா2ைட$ கத%கைள� திற!(வி23 
அவ�கைள உ9ேள ஏ0ப( ேபா�ற ெசய�க-$/ ஆய�தமாக இ�!தா�க9. 
இைளய ந�பி �த�யவ�க9, ��னணி� பைடேயா3 ெபாியவ� ம(ராபதி வி�தக� 
ஓைல 6ல� இ2��!த க2டைள�ப�ேய ெப�Cசி�திரைன அA�பிவி23 இ�ப� 
ஆய�தமாக$ கா�தி�!தவ�க-$/� ெப�Cசி�திர� ெவ9ளிய�பல�($/ 
��னா� நட!த ேபாாி� மா�3 வி2டா� எ�ற ெச=தி ெபாி(� அதி�>சிைய 
அளி�த(. 
 
“ெப�Gரனான ஒ� தைமயைன,� கள�பிர�க9 ெகா�8 வி2டா�க9. பய!த 
<பாவ�9ளவனான ஒ� த�பிைய,� இ�ேபா( கள�பிர�க9 ெகா�8வி2டா�க9. 
நா� ம23� இ!த அரைச� ேபாாி23 ெவ�8 எ�ன ெச=ய� ேபாகிேற�?” எ�8 
க� கல4கியப� மன� ேசா�!( ேபசினா� இைளயந�பி. காராள�� ெகா�லA� 
எJவளேவா ஆ8த�Eறி� பா��தன�. ேசா�வி�றி உடேன தா4க9 
உ2ேகா2ைடயி� Dைழ!( தாமதமி�றி$ ேகா2ைட$ கத%கைள� திற!( ெவளிேய 
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மதிைல வைள�($ ெகா����பவ�கைள உ9ேள ஏ08$ ெகா�3 ெவ0றி$/� 
பா3படேவ�3� எ�பைத அவ�க9 இைளய ந�பியிட� எ3�($ Eறினா�க9. 
 
“ஐயா! த4கைள�ேபா�தா� நீ�ட கால�($/ �� /�2ேச�திர� ேபா�$கள�தி� 
மகாGரனான அ�><னA� ேச�!( நி�றா�. அ�ேபா( அவ� ேசா�ைவ� 
ேபா$/வத0/$ காியேமனி$ கட%ளாகிய க�ணபிராேன அறி%ைர Eற 
ேவ��யி�!த(. த4க-$/ அறி%ைர E8மள%$/ நா� ஞானியி�ைல. ஆகிA� 
‘அரச/ல�ேதா� ேபா�$கள�தி� ேசா�!( நி0ப(, அறமாகா(’ எ�பைத ம23ேம 
Eற எ�னா� ��,�” எ�றா� காராள�. அவ�ைடய ெசா0க-�, பாரத� ேபாைர> 
<2�$கா2� அவ� Eறிய ேபா� அற�� இைளயந�பியி� தள�>சிைய� ேபா$கி 
அவைன உ8தி�ப3�தின. இர�தினமாைல,� அவA$/ ஆ8த� Eறினா9. 
அவ-� கணிைக மாளிைக�ெப�க-�, ‘வாைக #ட ேவ�3�’ எ�8 வா��ெதா� 
இைச�( ெவ0றி� திலகமி23 இைளயந�பி$/ விைட ெகா3�தன�. நிலவைற� 
பைட விைர!( �ற�ப2ட(. காராள��, ெகா�லA� உபவன�($ /றளA� பி� 
ெதாடர இைளயந�பி பைட நட�தி> ெச�றா�. ெவ9ளிய�பல�தி� பைட 
ெவளிேயறி மீ�3� ந9ளிரவி� ந3R�� ப/தியி:9ள வச!த ம�டப�( 
ந!தவன�தி� Dைழ!த(. அ4கி�!( /றள� கா2�ய நிலவைற வழிேய 
அர�மைன உ2ேகா2ைடயி� �/!தன�. அ!த வழியாக ேநேர ெச�றா� 
அழக�ெப�மா9 �த�யவ�க9 அைட$க�ப2��!த பாதாள> சிைற$Eட� இ�!த 
ப/தி$/9 ெச�ல ��,� எ�8 /றள� Eறினா�. ெபாியவ� க2டைள�ப� 
�த�� அழக� ெப�மா9 �த�யவ�கைள வி3வி$க ேவ�3� எ�பைத 
நிைனR2�னா�க9 காராள�� ெகா�லA�. எ�லாேம தி2டமி2ட(ேபா� 
கால�(ட� நிைறேவறின. உ2ேகா2ைடயிேலா, சிைறEட� ப/திகளிேலா 
இவ�கைள எதி��பத0/ யா�ேம இ�ைல. அ4க4ேக இ�!த கள�பிர Gர�கைள 
எ�லா� ஒ�8 ேச��(� பா��ய�களி� மதி0�ற �08ைகயாகிய உழிைஞ� 
ேபாைர எதி�$க நி8�தியி�!தா�க9. ேகா2ைட மிக எளிதாக G�!(வி3� எ�8 
உ9ேள Dைழ!த(ேம இைளயந�பி$/� �ாி!த(. ெபாியவேர த� ஓைலயி� 
ஒ�பி23> ெசா��யி�!த(ேபா� அ�ேபா(9ள நிைலயி� அ( ெவ8� 
மண�ேகா2ைடேபா�தா� இ�!த(. எ�லாேம பா(கா�ப0ற நிைலயி� இ�!தன. 
உ9ேள Dைழ!த(� இவ�க9 சிைற$Eட4கைள� தக��( வி3வி�தேபா( அ!த 
இ�2 Eட�தி� யா� எத0காக$ கத%கைள உைட�(� த4கைள வி3வி$கிறா�க9 
எ�பைத �த�� அழக� ெப�மா9 �த�யவ�கேள �ாி!( ெகா9ள ��யவி�ைல. 
அ�கி� வ!( த?வி$ /ர� ெகா3�தேபா( தா� ந�ப�க9 ஒ�வ�$ெகா�வ� 
�ாி!(ெகா�3 மகி�>சியி� திைள�தன�. ந�ல உண%�, ந�ல கா08�, ந�ல 
ஒளி,� இ�லாம� அவ�க9 அ!த> சிைறயி� வா�� தள�!தி�!தன�. பாதாள> 
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சிைற� ப/தியி��!( ேம0�ற� அர� மைன� ப/தி$/ வ!த%ட� அவ�க9 
எதி�பாராத( ஒ�8 நட!த(. உட� வ!(ெகா���!த தி�ேமாE� 
அற$ேகா2ட�( ம�ல� திTெர�8 ெவறி ெகா�டவனாக மாறி அ�ேக நி�றி�!த 
ெகா�லனி� இைடவாைள உ�வி$ ெகா�3, “ெத�னவ� மாறைன$ ெகா�ற 
அ!த� பாவிைய� பழி தீ�$காம� விட மா2ேட�” எ�8 உர�த /ர�� 
#-ைர�தவாேற உ�விய வா-ட� அர�மைன$ /9 பா=!( ஓ�னா�. மி�ன� 
ேவக�தி� �ய� �ற�ப2ட(ேபா� பா=!( ஓ�ய அவைன யாரா:� அ�ேபா( 
த3$க ��யவி�ைல. 
 
“ம�லா ெபா8... ஆ�திர�படாேத” எ�8 காராள� Eறியைத,� அவ� 
ெபா�2ப3�தவி�ைல. 
 
இைளயந�பியி� தைலைமயி� நிலவைற வழியாக அர�மைன$/9 Dைழ!த 
Gர�க9 நா�/ ேவ8 அணிகளாக� பிாி!தன�. இைளயந�பி ஓரணிைய,�, 
காராள�, ெகா�ல�, அழக� ெப�மா9 ஆகிய ம0ற 6�8 அணிகைள,� தைலைம 
தா4கி நட�தி$ ேகா2ைட$ கத%கைள� திற!தன�. ெவளிேய �08ைக இ2��!த 
பா��ய Gர�க-� உ9ேள Dைழ!ததா� பா��ய� பைடபல� கடலாக� 
ெப�கியி�!த(. ேகா2ைட G�!( வி2ட(. அர�மைன வாயி�� ப�லாயிர� 
பா��ய Gர�க9 வா��ெதா� �ழ$க இளCசி4க� ேபா� நி�8 ெகா���!தா�, 
இைளய ந�பி. அவ� க�காண$ கள�பிர� ெகா� கீழிற$க�ப2ட(. காராள� 
�த�யவ�க9 எ�லா�� பயப$திேயா3 அவன�ேக நி�8 ெகா���!தன�. 
 
அ!த ேவைளயி� அர�மைனயி� உ2�றமி�!( அேத பைழய ெவறி$/ரேலா3� 
உ�விய வாேளா3� ஓ� வ!தா� ம�ல�. இ�ேபா( அவ� ைக வாளி� /�தி 
ப�!தி�!த(. “பழி தீ�!த(... எ� எதிாிைய$ ெகா�8 வி2ேட�” எ�8 ெவறிேயா3 
Eவியப�ேய ஓ�வ!( அ!த$ /�தி ப�!த வாைள இைளய ந�பியி� கால�யி� 
ைவ�( வி23 6>< இைர$க அவைன வண4கி நி�றா� ம�ல�. 
----------- 
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நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� : : : : 
�றா� பாக� 
�றா� பாக� 
�றா� பாக� 
�றா� பாக� ----    ெவ�றி ம�கல�ெவ�றி ம�கல�ெவ�றி ம�கல�ெவ�றி ம�கல�    
16. 16. 16. 16. ேகா6ைட(� +ல நிதி(�ேகா6ைட(� +ல நிதி(�ேகா6ைட(� +ல நிதி(�ேகா6ைட(� +ல நிதி(�    

 
ம�ல� ெதாிவி�த ெச=திைய$ ேக2ட(� அழக� ெப�மா9, இைளயந�பியி� 
காத�ேக வ!( ெம�ல$ Eறினா�: 
 
“ஐயா! ெத�னவ� மாறைன$ ெகா�றத0காக$ கள�பிர$ க�யரசைன� த� 
ைககளாேலேய பழி வா4க� ேபாவதாக> சிைறயி��$/�ேபாேத இவ� பல நா9 
விடாம� ேகாப�ேதா3 எ4களிட� ெசா��$ ெகா���!தா�. அைத இ�ேபா( 
நிைறேவ0றிவி2டா� எ�8 ெதாிகிற(! க�யரசேனா3 ேபாாி3� ேவைல இனி 
நம$/ இ�ைல. அைத இவ� நிைறேவ0றி� பழிதீ��( வி2டா�.” பைகவனி� 
/�தி ப�!த அ!த$ ெகாைல வாைள� பா��( இைளயந�பியி� க�க9 Eசின. 
அ!த வாளி� யா�ைடய /�தி ப�!தி�!தேதா அ!த$ /�தி$/ உாியவ� த� 
உட� பிற!தவ�களி� இ�வைர,�, உட� பிறவாத சேகாதர�களாகிய பா��ய 
Gர�கைள,� ெகா�றி�$கிறா� எ�ப( நிைன% வ!த%ட� அவAைடய E>ச� 
அக�8 மனதி� க3ைம #ேடறிய(. ேகா2ைடைய$ ைக�ப0றிய(� �த� 
க2டைளயாக, “இ4ேக அர�மைன அ!த��ர�தி� உ9ள கள�பிர� ெப�கைள,�, 
நகாி� எ�ைலயி:9ள பா� ெமாழி� �லவ�கைள,�, கைலஞ�கைள,�, 
கள�பிர�களி� சமய�ைத> ேச�!த (றவிகைள,� மிக%� பா(கா�பாக� பா��ய 
நா2�� எ�ைல வைர ெவளிேய0றி$ெகா�3 ேபா=வி23 வர ேவ�3�” எ�8 
�� எ>சாி$ைகயாக அறிவி�தி�!தா� இைளயந�பி. 
 
கள�பிர�-பா��ய� பழ�பைகயி� ெப�க-�, �லவ�க-�, கைலஞ�க-�, 
(றவிக-� (��ற ேநாிட$ Eடா( எ�ேற ��ென>சாி$ைகேயா3 இ!த$ 
க2டைள பிற�பி$க�ப2��!த(. பா��ய மரபி� ெபய� கள4க�ப3� வித�தி� 
எ!த� Hச:� ேகாநகாி� நிக�!( விட$ Eடாெத�பதி� இைளயந�பி க�M� 
க��(மாயி�!தா�. பா��ய மரபி� ெப�ைம$ /ைறவி�றி உாிய �ைறயி� 
இலவ!திைக$ கா2�� ெப�Cசி�திரனி� அ!திம$ கிாிையக9 நைடெப0றன. அ( 
��!( மீ�3� அர�மைன$/� தி���� ெபாியவ� Eறியி�!த பிர�ம �E��த 
ேவைள ெந�4கி$ ெகா���!த(. அவேர ந�வா��($க-ட� அA�பியி�!த 
ெகா�ைய ம(ைர மாநகர$ ேகா2ைடயி� ஏ0றேவ�3�. ஊரறிய உலகறிய 
மீ�3� பா��ய� ேபரர< உதயமாவத� அைடயாளமாக இ�ேபா( அவ�க9 
அைத> ெச=ய ேவ��யி�!த(. 
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ைவகைறயி� /ளி�!த கா0ேறா3 அ!த$ ெகா�ேய0ற�தி0/ வானேம வா��($ 
E8வ(ேபா� ெம��ய HCசாரலாக மைழ,� ெப=ய� ெதாட4கியி�!த(. 
வி�காைல� பறைவகளி� /ர�க-�, ைவகைற� ப�பா3� இைசவாண� 
வா��ெதா�க-�, ேகா2ைட 6�றி�� E�யி�!த ஆயிரமாயிர� பா��ய 
Gர�க-�, ஆப�(தவிக-�, �ைனெயதி�ேமாக� பைடயின�� ெச=த மகி�>சி 
ஆரவார� ெபா4க ம(ைர மாநகாி� பழ�ெப�� ேகா2ைடயிேல மீ�3� பா��ய� 
மீ� ெகா� ஏறிய(. இ�9 நீ4கி� ெபா?(� �ல�!த(. ெகா�,ட� ெபாியவ� 
ெகா3�தA�பியி�!த இைட வாைள அணி!( ஆலவா= இைறயனா� ேகாயி:$/�, 
இ�!த வள�ைடயா� ேகாயி:$/� ெச�8 வண4கிய பி� ம4கல ேவைளயி� 
அர�மைனயி0 பிரேவச� ெச=தா� இைளயந�பி. 
 
ம(ைரமாநகர�( அர�மைனயி� கீ��திைசயி� ேகா2ைட மதி�களிேல ெதாி,� 
காைல$ கதிரவனி� ஒளிைய$ க�டேபா(, �த� �தலாக� தா� ெபாியவ� 
ம(ராபதி வி�தகைர� தி�ேமாEாி� ச!தி�த ேபா( பா��ய நா2�� இ�2�� 
ேபா= ெந34காலமாயி08 எ�8 அவ� Eறியத0/ ம8ெமாழியாக, ‘ஒJேவா� 
இ�23$/� பி�A� ஒ� ைவகைற உ�3 ஐயா’ எ�8 ந�பி$ைகேயா3 அவ�$/ 
ம8ெமாழி Eறியி�!த(, இ�8 இ�ப� நிதாிசனமாகி இ��பைத உண�!தா�. 
 
அர�மைன$/9ேளா, ெகா:ம�டப�திேலா அதிக ேநர� த4காம� ‘ெகா� ஏறி� 
பற$க� ெதாட4கிய சில நாழிைக ேநர�தி0 கிழ$/$ ேகா2ைட வாயி� வழியாக 
நாேன நக�$/9 வ�ேவ�’ - எ�8 ெபாியவ� ெதாிவி�தி�!தைத ஞாபக�ப3�தி$ 
ெகா�3 காராள�� பாிவார�� �ைட#ழ$ கிழ$/$ ேகா2ைட வாயி:$/ 
விைர!தா� இைளயந�பி. பா��ய� ேபரர< மீ�3� உதயமாக$ காரணமான 
ெபாியவைர வரேவ0ைப� த� �த0கடைமயாக அவ� க�தினா�. 
 
ேகாநகர$ /�ம$க9 இ!த மாெப�� ெவ0றி$காக$ கா�தி�!தவ�கைள� ேபா� 
ெத� எ4/� ேதாரண4க9 க2� வாைழ மர4க9 ந23$ ேகாலமி23 
அல4காி�தி�!தன�. ேகாநக��, <08��ற4க-� விழா$ேகால� H���!தன. 
ம4கல வா�திய4க-�, ெவ0றி �ரச4க-�, வா��ெதா�க-� எ�லா� 
திைசகளி:� எ?!( ேபராரவாரமாக ஒ��($ ெகா���!தன. இைளயந�பி 
கிழ$/$ ேகா2ைட வாயி:$/� ேபா=> ேச�வத0/ ��ேப அ4ேக ஆயிர� ெவ� 
�ரவிகளி� அணிவ/�த Gர�கேளா3 �ற�ப23$ ெகா0ைகயி��!( வ!( 
கா�தி�!தா� /திைர$ ேகா2ட�( ம�த� இளநாக நிகம�தா�. �கபடா� தாி�த 
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யாைனயி� ேம� அ!(வ� எ3�பாக அம�!தி�!தா�. இைளயந�பிைய$ 
க�ட(� யாைன�பாக� அ!(வ�, “அரேச! இ!த ஏைழயி� �கராசி$/$ 
ெக2டெபய� வராம� கா�பா0றியத0காக த4க-$/ எ�ப� ந�றி 
ெசா�:வெத�ேற ெதாிய வி�ைல. ‘இ!த நகர�தி� �த�� எ� �க�தி� 
விழி�பவ�க9 யாராகயி�!தா:� அவ�க9 வ!த காாிய� நி>சயமாக ெவ0றிெப8�’ 
எ�8 பல தி4க9 கால�($/ �� உ4களிட� ெசா��யைத இ�ேபா( 
நிைறேவ0றி வி2ேட�” -எ�றா�. அவAைடய க9ள4 கபடம0ற பாரா2ைட 
ஏ08� ���8வ� H�தா� இைளயந�பி. 
 
Hர� /�ப�(டA� ம4கல தீப�(டA� ெபாியவ�$/ ஆர�தி எ3�( வரேவ0/� 
ேநா$/டA� அ4ேக த� பணி�ெப�கேளா3 கா�தி�!தா9 கணிைக 
இர�தினமாைல. கிழ$/$ேகா2ைட வாயி���!( அர�மைன வைர அைழ�(> 
ெச�வத0காக இர�தின மாைலயி� ��(�ப�ல$/� கா�தி�!த(. அழகிய 
ெப�க9 இ�ம�4/� ெவ�சாமர� Gச$ கா�தி�!தன�. வழிெந3க மல�கைள� 
Iவியி�!தா�க9. ம4கல� ெபா�9கைள> சிதறியி�!தா�க9. 
 
பா��ய� இைளயந�பி, நக�$/9 பிரேவசி$க� ேபா/� அ!த மாெப�� அரச 
த!திாி$/ மாைல #2� வரேவ0பத0காகேவ காராளேரா3�, 
அழக�ெப�மாேளா3� பாிவார4கேளா3� கா�தி�!தா�. ெந3ேநர� 
கா�தி�!தபி� கீ��திைசயி� ம0ெறா� #ாிய� �திதாக உதி�( வ!த(ேபா� 
ஒளிதிக?� அ!த� ேப��வ� ஆப�(தவிக9 #ழ வ!( ேதா�றிய(� கட� 
அைலேபா� E2ட�தி� ேபராரவார� எ?!த(. வா��ெதாளி வி�ைண எ2�ய(. 
மதி0Eவ�களி� ேம��!(�, ேகா2ைட$ கத%களி��!(� மர4களி� 
ேம��!(� அ!த ஒளிமயமான ேப��வ�தி� ேம� மல�மாாி ெபாழி!த(. 
இ�8தா� வா�விேலேய ஒ� �திய மா8தலாக உண�%கேள ெதாியவிடாத அ!த 
�கம�டல�தி� ெவளி�பைட யாக� ���8வைல� பா��தா� இைளயந�பி. 
இர�தின மாைல நிைற/ட��, ம4கல தீப�� கா�பி�( ஆர�தி எ3�( அவைர 
வரேவ0றா9. �ழ!தா9 ம�ணி� பதிய ம��யி23 வண4கிய பா��ய� 
இைளயந�பிைய� I$கி நி8�தி, ெநCசார� த?வி$ ெகா�டா� ெபாியவ� 
ம(ராபதி வி�தக�. நா�த?த?$க இைளயந�பி அவாிட� Eறலானா�: 
 
“ஐயா! இ!த� ேபரரைச நீ4க9தா� மீ23� த!தி�$கிறீ�க9! நா� ெவ8�  
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க�விதா�. ஆ,த4க-� Gர�க-� ெவ�ற ெவ0றி எ�பைதவிட இைத� த4க9 
சா(ாிய�தி� அரச த!திர ெவ0றி எ�ேற Eறலா�.” 
 
“இ!த ெவ0றியி� எ� சா(ாிய� ம23மி�ைல! இேதா இவ�க-$/ எ�லா� அதி� 
ப4/ இ�$கிற(” எ�8 த�ைம> #ழ இ�!த காராள�, ெகா�ல�, அழக� 
ெப�மா9, இர�தினமாைல, யாைன�பாக� அ!(வ�, ஆப�(தவிக9, உபவன�( 
ஊழிய�க9, ம�த� இளநாக நிகம�தா� எ�லாைர,� <2�$ கா�பி�தா� 
ெபாியவ�. அ�ேபா( அவ�$/� பி��ற� நி�ற ஆப�(தவி ஒ�வ� ��னா� 
வ!( அ(வைர த� ைகயி0 <ம!( ெகா���!த ஒ� ேபைழைய அவாிட� 
ெகா3�தா�.  
 
“இைளயந�பி ெந34கால�($/ �� இ!நா2ைட$ கள�பிர�களிட� ேதா0றேபா( 
இ4ேக ம(ைர மாநகர�( அர�மைனயி��!( இரேவா�ரவாக நிலவைற வழிேய 
ெவளிேயறிய உ� ��ேனா�க9 இ( த4க9 /லநிதி எ�பத0/ ஒ� அைடயாளமாக 
அர�மைன க�Rல�தி��!( ஒ�பேத ஒ�ப( ��($கைள ம23� எ3�($ 
ெகா�3 �ற�ப2டா�க9 எ�ப( ெசவிவழி வழ$/. இ!த ��($க9 சில 
தைல�ைறகளாக$ ெகா0ைகயி� பா(கா$க�ப23 வ!தன. அ�ைமயி�தா� 
இவ0ேறா3 உ� த�பி �ைறயிலான ெப�Cசி�திர� நா� E�பி2டA�பி 
எ�னிட� வ!தா�. ேந08 மாைல� ேபாாி� அவ� மா�ட ெச=திைய,� வ�கிற 
வழியி� ேக9வி�ப23 வ�!திேன�. இ�ேபா( உ� /லநிதியாகிய இ!த 
��($கைள உ�னிட� ஒ�பைட�(விட ேவ��ய( எ� கடைம. உ� அரச 
ப�டாரமாகிய ெபா$கிஷ�தி� இ!த ��($கைள �த�� ெகா�3ேபா= ைவ�( 
ஆ2சிைய� ெதாட4/!” எ�8 Eறி� ேபைழைய� திற!( ��($கைள எ�லா� 
��னிைலயி:� எ3�( இைளய ந�பியிட� வழ4கினா� ெபாியவ�. வண$க�ேதா3 
அவ0ைற� ெப08$ ெகா�டா� இைளயந�பி. 
 
அ!த ��($கைள க�களி� ஒ�தி$ெகா�3 அவ� நிமி�!தேபா( இர�தினமாைல 
க�களி� நீ� ெநகிழ அவைனேய இைமயாம� பா��($ ெகா�3 நி0ப( ெதாி!த(. 
 
ம(ராபதி வி�தக� இர�தினமாைலயி� ��(� ப�ல$கி� நக� வலமாக அைழ�(> 
ெச�ல�ப23 அர�மைனைய அைட!தா�. ஏ? ெவ� �ரவிக9 H2�ய ேதாி� 
இைளய ந�பி,� நக�லாவாக> <0றி வ!( அர�மைனைய அைட!தா�. ெபாியவ� 
ஆவலா= இைறயனா� தி�$ேகாயி:$/� உவண>ேசவ0 ெகா� உய��திய 
இ�!தவன�தி0/� ெச�8 ெநC<�க வழிப23 வண4கினா�. கள�பிர� ஆ2சி$ 
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கால�தி� ந�!( ேபாயி�!த ேகாநகாி� சிற!த �லவ�க9, கைலஞ�க9, Gர�க9, 
சமயவாதிக9 அற$ேகா2ட4க9 எ�லாைர,� எ�லாவ0ைற,� மீ�3� 
ம(ைரமாநகாி� �க?$/� ெப�ைம$/� சிற��$/� உாியதா/�ப� அவ� இைளய 
ந�பியிட� Eறி மா0றினா�. இைளயந�பியி� பா2டனா�� த��ைடய ெந�4கிய 
ந�ப�� ஆகிய தி�$கான�ேப� பா��ய�/ல வி?�பைரயைர உடேன எ�லா� 
ெப�ைமக-டA� உாிய ெகளரவ�(டA� ேகாநக�$/ அைழ�( வ�மா8 
Iத�க9 அA�ப> ெச=தா�. காராளைர$ E�பி23, “ேகாநகாி� ெவ0றி ம4கல$ 
ேகாலாகல4ைள$ க�3களி$க உ4க-ைடய /3�ப�தினைர� �ற�ப23 
வர>ெசா�� ஆளA��4க9” எ�8 க2டைளயி2டா�. காராள�� உடேன த� 
மைனவிைய,� மக9 ெச�வ�H4ேகாைதைய,� ேகாநக�$/ அைழ�( வ�மா8 
ெகா�லைன தி� ேமாE�$/ அA�பி ைவ�தா�. ைப!தமி�� �லவ�க9 
அர�மைன$ ெகா:ம�டப�தி� வ!( ெவ0றி ம4கல� பா�� பாி<க9 
ெபறலாெம�8 எ4/� �ரசைற!( அறிவி$க�ப2ட(. மிக �திய �லவ��, 
பா��ய மர�$/ மிக%� ேவ��யவ�மான ஒ�வ� இைளயந�பி$/ �� #234 
கால�(> சிற��� ெபயராக, ‘இ�9 தீ��த பா��ய�’ எ�ற அைடெமாழிைய 
வழ4கி� �க�மாைல #2�னா�. ெதாட�!( ேகாநக�� அர�மைன,� ெவ0றி$ 
களி�பி� திைள�தி�!த(. தி�$கான�ேபாி��!( பா��ய/ல வி?�பைரய� சில 
நா2களி� அைழ�( வர�ப2டா�. ெச�வ� H4ேகாைத,�, அவ9 தா,� 
ேகாநக�$/ ��ேப வ!( ேச�!தா�க9. இ�A� எ�ைலகளி� நைடெப08$ 
ெகா���!த ேபா�களி� ��% ெதாியவி�ைலேய எ�8 கவைல�ப23$ 
ெகா���!தா� ெபாியவ�. ேகா2ைடயி� மீன$ ெகா� பற$க� ெதாட4கி ஏ? 
நா2க9 ஒ�வி2டன. எ2டா� நா9 காைலயி� ேபா� நிக?� எ�ைலகளி��!( 
Iத�க9 ேத� வ!தி�$கிறா�க9 எ�8 அறி!த(� ெபாியவ� அவ�கைள> ச!தி$க 
வ!தா�. அர�மைனயி� Iத�கைள எதி�ெகா9-� அ!தர4க ம!திராேலாசைன 
ம�டப�($/ அவ� வ!தேபா( இைளயந�பி,� அ4ேக இ�!தா�. 
------------- 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� : : : : 
�றா� பாக� 
�றா� பாக� 
�றா� பாக� 
�றா� பாக� ----    ெவ�றி ம�கல�ெவ�றி ம�கல�ெவ�றி ம�கல�ெவ�றி ம�கல�    
17. 17. 17. 17. கடைம(� காத8�கடைம(� காத8�கடைம(� காத8�கடைம(� காத8�    

 
ேபா� நிக?� எ�ைலகளி� இ�!( வ!தி�!த Iத�க9 ெவ0றி> ெச=தி ெகா�3 
வ!தி�! தா�க9. ேகாநகைர,�, <08� �ற4கைள,� பா��ய�க9 ைக�ப0றி 
வி2டத� விைளவாக வட$ேக ெவ9ளா0ற4கைர� ேபாாி� கள�பிர� பைட 
Gர�க9 சி�னாபி�னமாகி அழி!தா�க9. எCசியவ�க9 ம(ைர$/ தி��பாம� 
த4க9 H�Gகமாகிய வட க�நாடக நா2ைட ேநா$கி� ேதா08 ஓ�� ேபா= 
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வி2டா�க9. பா��ய�க9 உ9நா2ைட,�, ேகாநக� ேகா2ைடைய,� 
அர�மைனைய,� ைக�ப0றி ெவ�8 கள�பிர$ க�யரசைன$ 
ெகா�8வி2டா�க9 எ�8 ெச=தி ெதாி!த(� கள�தி� ேபாாி23$ ெகா���!த 
Hதபய4கர� பைடயின�$/�, ஏைனய கள�பிர Gர�க-$/� மிக�ெபாிய 
த3மா0ற�� தள�>சி,� ஏ0ப2டன. இர�3 ேபா� �ைனகளி:ேம கள�பிர 
Gர�க9 ெத�பிழ!( ந�பி$ைகய08� ேபாயின�. ேதா�வி$/�, G�>சி$/�, 
இ(ேவ காரணமா= அைம!த(. பா��ய நா2�� வட$/ எ�ைல�ேபாாி� 
ஈ3ப2ட கள�பிர Gர�களாவ( தைல த�பினா� ேபா(� எ�8 ேதா0ற(� 
ெசா!தநா2�0/� தி��பிேயா3� வா=�பி�!த(. ெத� ேம0ேக ேசரேனா3 
ேபாாி23$ ெகா���!த கள�பிர ேசைனேயா ெப��ப/தி அழி!(வி2ட(. 
எCசியவ�கைள> ேசர� சிைற�பி��( வி2டா� எ�8 ெதாி!த(. 
 
இ!த� ேபாாி� ெவ�றா� ெவ0றி ெப0ற(ேம ம(ைர மாநகாி� நிகழ�ேபா/� �திய 
பா��ய� ேபரரசி� �� #23விழா ைவபவ�தி0/ வ!( கல!( ெகா�3 
சிற�பி$க ேவ�3� என ��ேப ேசரA$/�, ப�லவA$/� எ?தியி�!த 
ஓைலகளி� இவ�கைள ம(ைர$/ அைழ�தி�!தா� ெபாியவ�. இ�ேபா( ேபா� 
��%$/�பி� இ�8 ெவ0றி> ெச=திேயா3 பா��ய நா2�� தைலநக�$/ 
வ!தி�!த Iத�க9 இ�வாி� ேசரேவ!தனி� I(வ� த�Aைடய அரச� 
��#23 ைவபவ�($காக� பாிவார4கேளா3 ம(ைரைய ேநா$கி� �ற�ப23 
வ!( ெகா����பதாக� ெதாிவி�தா�. ப�லவ ேவ!த� சி�ம வி[Mேவா, 
கள�பிரநா3 த�Aைடய எ�ைலயி� இ��பதா:� பா��ய நா2�:�, 
ெத0ெக�ைலயி:� ெவ9ளா0ற4கைரயி:� ேதா0ற ேதா�விக-$காக� பழி 
வா4/வத0காக கள�பிர�க9 எ!த சமய�தி:� த� ேம� பைடெய3$கலா� 
எ�பதா:� ம(ைர மாநக�$/ வ!( ��#23 விழாவி� கல!( மகிழ 
இயலாெத�8, த� Iத� 6ல� ம(ராபதி வி�தக�$/> ெசா��யி�!தா�. 
ப�லவ� ெசா�� அA�பியதி� உ9ள நியாய� ெபாியவ�$/��ாி!த(. ப�லவ� 
சி�மவி[M கால�தா0 ெச=த உதவி$/ ந�றி உைர�(� பதி� ஓைல வைர!( 
Iதனிட� ெகா3�தி�!தா�. அவ� ��#23 விழா%$காக ப�லவ ம�ன� ம(ைர 
வ!தா� அ!த ேநர� பா��( ப�லவ ம�ணி0 பைடெய3�(� (��8�த$ 
கள�பிர�க9 தய4கமா2டா�க9 எ�பைத� ெபாியவ� �ாி!( ெகா9ள ��!த(. 
வடதிைசயி��!( மீ�3� ெத0ேக கள�பிர� பைடெய3�� ேநராதி�$க வ�ைம 
வா=!த சி�மவி[M அரணாக%� பா(கா�பாக%� ந3ேவ இ�$கேவ��ய 
இ�றியைமயாத நிைலைய உண�!ேத ம(ைர$ ேகாநகாி� ம4கல ��#23 
விழா%$/ வர>ெசா�� மீ�3� அவைன வ0�8�தாம� வி23வி2டா� ெபாியவ�. 
ம0ெறா�வனாகிய ேசர Iதனிட�, “மகி�>சிேயா3 உ4க9 ேசர ேவ!தைன 
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வரேவ0க$ கா�தி�$கிேறா� எ�பைத,�, ேபா�$/ �� உ4க9 அரசA$/ நா� 
அளி�தி�$/� வா$/8திைய நி>சய� நிைறேவ08ேவ� எ�பைத,� 
எதி�ெகா�3 ெச�8 ெதாிவி�( உ4க9 அரசைன இ4/ அைழ�(வா!” எ�8 
ெசா�� விள$கி அA�பினா� ம(ராபதி வி�தக�. அவ� ��னிைலயி� அரச 
Iத�க-$/ாிய �ைறக-டA�, ெப�ைமக-டA�, அவ�கைள விைட ெகா3�( 
வழியA�பி ைவ�தா� இைளயந�பி. 
***** 
வ!தி�!த Iத�க9 �ற�ப23> ெச�றபி� அ!த மாெப�� அல4கார$ Eட�தி� 
ெபாியவ� ம(ராபதி வி�தக��, பா��ய� இைளய ந�பி,� தனிேய எதி� எதிராக 
நி�8 ெகா���!தன�. பிர�மா�டமான I�க-�, பளி4/� தைர,�, ��(� 
பதி�த இ�$ைகக-�, இர�தின$ க�பள4க-� எ�லா� நிச�தமாக ஒ34கியி�!( 
அவ�க9 இ�வைர,� கவனி�ப( ேபால ேதா�றின. அவனிட� ேப<வத0/ எ�8 
அவாிட��, அவாிட� ேப<வத0ெக�8 அவனிட�� இரகசிய4க9 இ�!தன. 
�த�� யா� ெதாட4/வ(, எ�ப�� ெதாட4/வ( எ�8 ஒேர சமய�தி� இ�வ�ேம 
தய4கி நி�றா0 ேபா��!த( அவ�க9 நிைல. அவ�ைடய அ!த� ெபாிய க�க9 
அவைனேய ேந�$/ ேந� ேநா$கி$ ெகா���!தன. சில கண4க9 தய$க�தி:�, 
ெமளன�தி:� கழி!த பி� அவ� தா� �த�� ேபசினா�: 
 
“இ!த$ கண�தி� நீ எ�னிட� ேக2க� தவி�ப( எ�னவாக இ�$/� எ�பைத 
நாேன �ாி!( ெகா9ள ��கிற(. இைளயந�பி! நா� உ�னிட� ேக2க 
ேவ��யவ0ைற$ ேக23வி2டா�, அத�பி� நீ எ�னிட� ேக2க நிைன�தைத$ 
ேக2க ேவ��ய அவசியேம இ�லாம:� ேபா=விடலா�! அரச�க9 ெகா3$க 
ேவ��யவ�கேள, தவிர ேக2க ேவ��யவ�க9 இ�ைல! ஆனா�, நீ இ�A� 
�ைற�ப� ��#2�$ ெகா�3 பா��ய நா2�� அரச� ஆகிவிடவி�ைல. 
ஆகேவ நா� உன$/$ க2டைளயிடலா�. அரசனாகிய பி� உ�னிட� எ� 
வா$/8திகைள நா� ேக2க ��,ேமா, ��யாேதா? இ�ேபாேத உ�னிட� 
அவ0ைற$ ேக23 வி3கிேற�.” 
 
“ஐயா! தா4க9 அ�ப�> ெசா�ல$ Eடா(! இ!த அரேச தா4க9 மீ23� த!த(. 
இதி� த4க-$கி�லாத உாிைமயா? தா4க9 ேவ�3� வா$/8திக9 
எைவயாயிA� சிரேம0ெகா�3 அவ0ைற உடேன நிைற ேவ08வ( எ� 
கடைமயா/�.” 
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“உ� பணிைவ� பாரா23கிேற�; ஆனா� உ� பணிைவ,�, அ�ைப,� தவறாக� 
பய�ப3�தி, �� ேக2காத �திய வா$/8திக9 எைத,� இ�ேபா( மீ�3� நா� 
ேக23விடமா2ேட�, பய�படாேத. #ாிய ச!திர�க9 சா2சியாக ஆலவா= 
இைறயனா� ேம:�, இ�!த வள�ைடய ெப�மா9 ேம:� ஆைணயி23 என$/ 
இ� வா$/8திக9 நீ அளி�தி�$கிறா=. எ� சா�பி� ேபாாி� உத%வத0/ 
நிப!தைனயாக> ேசர ம�னA$/ ஒ� வா$/8தி,� தனிேய அளி�தி�$கிறா=...” 
 
“ஆ�, ஐயா! ந�றாக நிைனவி�$கிற(. அ!த வா$/8திக9 எ�னெவ�8 
Eறினா�, இ�ேபாேத அவ0ைற நா� நிைறேவ0ற$ கா�தி�$கிேற�.” 
 
அவ� இத0/ ம8ெமாழி Eற� தய4கி அவைன ேநா$கி ெம�ல� ��னைக H�தா�. 
பி�� Eறலானா�. 
 
“எ� வா$/8திக9 இர�3� <லபமானைவ. பா��ய நா2�� நீ�ட கால நலைன 
மன�தி0 ெகா�டைவ. அவ0ைற நீ உடேன ஏ08$ ெகா�3விட ��,�. ஆனா�... 
ேசரA$காக நிைறேவ0ற ேவ��ய வா$/8தி ம23� ச0ேற சிரமமான(...?” 
 
“சிரமமான( எ�8 எ(%ேம இ�$க ��யா( ஐயா! ேபாாி� நம$/ உதவி, ந� 
நா2ைட மீ23$ ெகா3�தவ�க-$/ நா� அளி�த வா$/8திைய மற$க ��,மா?” 
 
“மற$க ��யா(. மற$க%� Eடா(! ஆனா�, இ!த உலகி� க�ணிேரா3தா� சில 
வா$/8திகைள நிைறேவ0ற ேவ��யி�$/�...” 
 
“தா4க9 E8வ( �ாியவி�ைலேய ஐயா?” 
 
அவ� /ழ�ப�ேதா3 அவ� �க�ைத ஏறி23� பா��தா�. அவேர தய4கினா0ேபா� 
நி�றா�; மீ�3� ெமளன��, ஒ�வைர ஒ�வ� எதி�பா�$/� அைமதி,� 
இ�வ�$/ இைடேய,� நிலவின. ெமளன� நீ4கி அவேன அவைர$ ேக2டா�: 
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“தைய E�!( வா$/8திகைள> ெசா�:4க9 ஐயா?” 
 
“இைளயந�பி எ� ��ேனா�க9 பர�பைரயாக> ச4கமி�!( தமிழா=!த �லவ�க9. 
நா� அ!த மரபி� வ!தவனாக இ�!(�, எ� கால� �?வ(� நா� கள�பிர�கைள 
ஒழி$க> சா(ாிய�� #�>சி,� �ாிவதிேலேய கழி�(வி2ேட�. காரண�, கள�பிர� 
ஆ2சி நட!த தைல �ைறகளி� அவ�க9 சிறி( சிறிதாக� தமி� நாகாிக�ைதேய 
அழி�(விட �ய�றா�க9. தமி�> ச4க�ைத அழி�தா�க9, தமி�� �லவ�கைள> 
சீரழியவி2டா�க9. ஆகேவ, நீ ெச=யேவ��ய �த0 காாிய�, உ� ��ேனா�க9 
�க�ெபற நட�திய தமி�> ச4க�ைத மீ�3� நட�தி� �லவ�க9 தமிழாராய%�, 
O�கைள அர4ேக0ற%�, பாிசி� ெபற%� உத%வதாக இ�$கேவ�3�. ஒ� 
ெமாழிேயா3 நாகாிக�� அழியாம0 கா$க இைத நீ உடேன ெச=யேவ�3�. இ!த 
ேவ�3ேகாைள உ� �த� வா$/8தியா� நிைறேவ08!” 
 
“மகி�>சிேயா3 நிைறேவ08கிேற� ஐயா! இனி அ3�த வா$/8தி$கான 
ேவ�3ேகாைள> ெசா�:4க9!” 
 
“உ� ஆ2சி$கால� வைர, எ$ காரண�ைத$ ெகா�3� நீ பா��ய நா2�� 
எ�ைல��ற நா3கைள� பைக�($ ெகா9ள$Eடா(. அவ�கேளா3 ேபாைர� 
தவி�$க ேவ�3�. இ�ைலேய� மீ�3� கள�பிர�க9 தனியாகேவா, ேவ8 
யா�டனாவ( ேச�!ேதா உ�ேம� பைடெய3�( வ�வ( தவி�$க ��யாததாகி 
வி3�. ந2�9ள எ�ைல��ற நா3க9 இ�!தா�, உ�னா� (ணிவாக எைத,� 
சாதி$க ��,�!” 
 
“த4கள( இ!த இர�டாவ( வா$/8திைய,� நி>சய� நிைறேவ08ேவ� ஐயா!” 
 
“ெபா8 இ�ப� அவசர�ப23 ஒ��$ெகா9வைத விட இ!த இர�டாவ( 
வா$/8திைய ஒரள% நிதானமாக> சி!தி�தபி� ஒ��$ெகா9வேத உன$/ ந�ல(!” 
 
“சி!தி$கேவா, தய4கேவா இதி� எ(%� இ�ைல ஐயா! என$/� நா23$/� 
ந�ைம தராத எைத,ேம தா4க9 ஒ�ேபா(� Eறமா2T�க9...” 
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“இதி� ஒ� ேவைள உ� ந�ைம பாதி$க�ப2டா:�, நா2�� ந�ைமைய� பாதி$க 
விடமா2ேட� நா�!” 
 
எ�8 அவ� Eறிய வா$கிய�ைதேய சிறி( தி��தி அ��த� நிைறய> சிாி�தப�ேய 
மீ�3� தி��பி> ெசா�னா� அவ�. அைத ஏ� அவ� அ�ப�� தி��பி> ெசா�கிறா� 
எ�ப( அவA$/ விள4கவி�ைலயாயிA� ேசரனி� சா�பி� நிைறேவ0றியாக 
ேவ��ய 6�றாவ( வா$/8திைய$ E8மா8 அவ� அவைர ேவ��னா�: 
 
எத0காகேவா அவ� மீ�3� தய4கினா�. அவைன$ E�!( பா��தா�. பி�� ெம�ல 
அைத> ெசா�ல� ெதாட4கினா�: 
 
“ேபாாி� நம$/ உதவியத0/ ஒ� அைடயாள� பிரதி,பகாரமாக> ேசரம�னனி� 
மகைள� பா��ய நா23 ெவ0றி$/�பி� ��#3� �த0 பா��யனி� ப2ட� 
தரசியாக ஏ0கேவ�3� எ�ப(தா� 6�றாவ( ேவ�3 ேகா9! இ�ேபா(9ள 
#�நிைலயி� பா��ய நா2�� எ�ைல��ற அரச� ஒ�வனிட� ெப�ெகா�3 
மண!( உறைவ வள��ப( நா2�� பா(கா�பி0/ மிகமிக இ�றியைமயாத( 
ஆ/�” இைத$ ேக23 இைளய ந�பியி� �க� ேபான ேபா$ைக� பா��( அவ� 
ேப>ைச� பாதியிேலேய நி8�தி$ ெகா�டா�. எ(%ேம பதி� ேபச� ேதா�றாம� 
அ�ப�ேய தி$பிரைம பி��( நி�8வி2டா� அவ�. “நா� உ�னிட� 
ேக2கேவ��யவ0ைற$ ேக23 வி2டா� அத�பி� நீ எ�னிட� ேக2க 
நிைன�தைத$ ேக2கேவ��ய அவசிய� இ�லாம:� ேபா= விடலா�” - எ�8, 
உைரயாடைல� ெதாட4/�ேபாேத, அவ� Eறி யைத இ�ேபா( ம8�ைற 
நிைன�தா� அவ�. நிைன%க9 தள�!( உண�%க9 ஓ=!( அ!த 
ேவ�3ேகாைள> ெசவி,0றபி�, க�களி� நீ� ம�க அவ� த� எதிேர நி�ற 
ேவதைன$ ேகால�ைத$ க�3 அவ�$ேக வ��தமாக இ�!த(. அவ� Eறினா�. 
 
“எ�ேம� தவறி�ைல இைளயந�பி! ‘இ!த உலகி� க�ணிேரா3தா� சில 
வா$/8திகைள நிைறேவ0ற ேவ��யி�$/�’ எ�8 நா� �த�ேலேய ெசா�� 
வி2ேட�.” 
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“இதி� எ� க�ணி� ம23மி�ைல ஐயா, தி�ேமாE�$ காராள� மக9 
ெச�வ�H4ேகாைதயி� க�ணி�� அட4கியி�$கிற(...” 
 
“என$/ எ�லா� ெதாி,�! ெகா�லனிட� இ�!( நா� அைன�ைத,� 
ேக2டறி!தி�$கிேற�. நானாக%� உ4க9 ேநச�ைத அDமானி�தி�!ேத�. 
காராள� மகைள மண$க வி���� உ� ஆைசைய�தா� நீ இ�8 இ4ேக எ�னிட� 
ெவளியிட இ�!தா= எ�பைத$Eட நா� அறிேவ�. அதனா�தா�, ‘நா� எ� 
வா$/8திகைள$ Eறியபி�, நீ எ�னிட� ேக2க எ(%� இ�லாம:� ேபாகலா�’ - 
எ�8 �த�ேலேய Eறியி�!ேத�!” 
 
“இ�ப� ஒ� நிைல வ�� எ�றா�, நா� இ�தைன ெபாிய சா�ராWய�ைத �ய�8 
ெவ�றி�$க ேவ��யேத இ�ைல. ஒ� பாவ�� அறியாத ேபைத� 
ெப�ெணா��திைய$ க�ணி� சி!தி அழவி23வி23 நா� அாியைண 
ஏ8வைதவிட> சாவ( ேமலான காாியமாக இ�$/� ஐயா!” 
 
“இ�ப� ஒ� ேகாைழைய� ேபா� ேபசாேத! நீ நிைன�தா இ!த ெவ0றி,� மா0ற�� 
விைள!தன? நா2�� ந�ைமைய விட எ!த� தனி ஒ��தியி� க�ணி�� 
ெபாியதி�ைல. ‘நா2�� ந�ைம$/$ /8$ேக நி0கமா2 ேட�’ எ�8 அ!த 
ஒ��தியிடேம ெகா0றைவ சா2சியாக> ச�திய� ெச=( வா$/ வா4கியி�$கிேற� 
நா�...” 
 
“நீ4க9 வா$/ வா4கியி�$கலா�! ஆனா�, இ!த நா2�� ெவ0றிைய நா� நா� 
�த� �தலாக� தி�$கான� ேபாி��!( �ற�ப23 வ!தேபா( அ!த ெவ0றி$காக� 
த4கைள$ காண ேவ��ய �த� ஒ0ைறய�� பாைதைய என$/$ கா�பி�தவ9 
அவ9...” 
 
“சில ஒ0ைறய�� பாைதகளி� அைத$ கா23கிறவ� உட� நட!( வர ��யாம:� 
ேபா=விடலா�.” 
 
“ஆனா�, அதி� நட$க� ெதாட4கியவ� அத� வழிேய நட!( ராஜபா2ைட$/  
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ேச�!த%ட� �த0 சி8 வழிைய$ கா2�யவ�கைள மற!( வி3வ(, எ�ன நியாய� 
ஐயா?” 
 
“இைளயந�பி நியாய4கைள$ ேக23 எ�ைன> ேசாதைன ெச=யாேத. இதி� 
உ�ைன,�, ெச�வ� H4ேகாைதைய,� விட எ� அ!தரா�மா ேகாெவ�8 கதறி 
உ4கைள� ேபா� அழ ��யாதப� அறி%� சா(ாிய�ேம எ�ைன$ 
க�லா$கியி�$கி�றன எ�பைத நீ அறிவாயா?” 
 
இைத$ ேக2ட பி� அவனா� அ�ேபா( அவைர எதி��( எ(%� ேபச��யவி�ைல. 
 
“6�8 வா$/8திகைள நீ,�, நா2�� ந�ைம$/$ /8$ேக நி0பதி�ைல எ�ற 
ஒ� வா$/8திைய> ெச�வ� H4ேகாைத,� ஏ0கிறீ�க9?” எ�8 அவ� மீ�3� 
உர�த /ர�� க2டைளேபா� Eறிய(�, கடைமைய உண�!( ‘ஆ�’ எ�பத0/ 
அைடயாளமாக க�ணிேரா3 அவ� ��� தைல வண4கினா� அவ�. 
---------- 

நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� நி�திலவ�� : : : : 
�றா� பாக� 
�றா� பாக� 
�றா� பாக� 
�றா� பாக� ----    ெவ�ெவ�ெவ�ெவ�றி ம�கல�றி ம�கல�றி ம�கல�றி ம�கல�    
18. 18. 18. 18. 3�வ�0 நீ)� பயண�3�வ�0 நீ)� பயண�3�வ�0 நீ)� பயண�3�வ�0 நீ)� பயண�    

 
இைளயந�பியிட� ேபசி� தம$/ ேவ��ய வா$/8திகைள வா4கிய பி��, 
கதறிய?கி�ற ேவதைன உ9ேள,� ஒ� மாெப�� ேபரரைச உ�வா$க ேவ��ய 
அரச த!திாியி� பி�வாத� �ற�ேத,� ேதா�ற வற�ட கடைம உண�% ஒ�ேற 
ேநா$கமாக$ காராளைர,� அவ� மைனவிைய,� மகைள,� அேத இட�தி0/$ 
E�பி2டA�பினா� ம(ராபதி வி�தக�. அவ�க9 பணிவாக எதிேர வ!( 
வண4கினா�க9. �த�� ேநேர ெசா�ல ேவ��யைத> ெசா�லாம� ெபாியவ�, 
காராளாி� ப�லா�3$ கால உதவிகைள ஒJெவா�றாக அவாிடேம நிைன% 
E�!( விவாி�(� �க�!தா�. திTெர�8 அவ� ஏ� த�னிட� அJவள% மன� 
ெநகி�!( �க�கிறா� எ�8 காராளேர உ9-ற� திைக�தி�!தேபா(, ெபாியவ� 
ெம�ல� த� ேநா$க�ைத> ெசா�ல� ெதாட4கினா�: 
 
“பழ� ெப�ைம மி$க இ!த� பா��ய நா23$காக$ கட!த பல ஆ�3களி� நீ4க9 
எJவளேவா <கேபாக4கைள,�, ெச�வ4கைள,� இழ!( தியாக� 
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ெச=தி�$கிறீ�க9! இ�ேறா, அவ0ைற எ�லா� விட� ெபாிய(� அாிய(�, ஒ� 
ெப� எ!த நிைலயி:� வி23$ ெகா3$க ��யாத(மான ஒ�ைற வி23$ 
ெகா3�( உ��ைடய மக9 ஒ� தியாக� ெச=ய ேவ��யி�$கிற(. அத0காக நா� 
அவளிடேம ெகா0றைவ சா2சியாக வா$/8தி ெப0றி�$கிேற�. எ�றா:� ஒ� 
வா$/8தி$காக இண4/வ( ேபா� க23�ப23 அவ9 அ!த� தியாக�ைத> 
ெச=வைத விட, அவேள மன� வி��பி> ெச=,� தியாகமாக அ( அைம!தா� நா� 
மகி�ேவ�...” எ�8 ெதாட4கி� தய$க�ேதா3 ஒJெவா� வா��ைதயாக$ 
ேகா��(� ேப<வ(ேபா� ேவ�3ேகாைள ெம�ல ெவளியி2டா�. ெச�வ� 
H4ேகாைதயிட� ேநாி� Eற� தய4கி அவ9 த!ைதயிட� ேப<வ(ேபா� அவ� 
இவ0ைற� ேபசியி�!தா:� அவைள எதி� ேநா$கிேய ெசா0க9 Eற� ப2��!தன. 
 
அவ� எதி�பா��த(ேபா� அவ9 க�ணீ� சி!தி அழவி�ைல. கதறவி�ைல. 
சீறவி�ைல. சாடவி�ைல. ஒ� சிைலயாகி நி�8வி2டா0ேபா� ஆடாம� 
அைசயாம� அவைரேய பா��($ ெகா�3 நி�றா9. ஏளன�� ேசாக��, 
வற2சி,� விர$தி,� அவ9 விழிகளி� மாறி மாறி� ேதா�8கிறா�ேபா� அவ� 
பா�ைவயி� ப2ட(. அவ9 இ�A� சா!தமாகேவ நி�8 ெகா���!தா9. 
நீ�டேநர� அ�ப� நி�றபி� அவைர� பா��( விர$திேயா3 சிாி�தா9 அவ9. 
 
“உ� சிாி��$/ எ�ன அ��த� எ�8� �ாியவி�ைல ெச�வ� H4ேகாைத?” 
 
“ஒ�8மி�ைல ஐயா! ஏேதா நிைன�($ெகா�ேட� சிாி�ேத�. அைத நீ4க9 
�ாி!(ெகா�டா:� �ாி!( ெகா9ளாவி2டா:� என$/$ கவைல இ�ைல. 
ஏென�றா� உ4கைள� ேபா�ற ேமைதக-$/ அறி% ம23�தா� இ�$கிற(. 
இதய� இ�ைல. இதய� இ�லாதவ�களா� இதய� உ9ளவ�களி� அ?ைகைய,�, 
சிாி�ைப,�, க�ணீைர,�, ேவ�ைவைய,� �ாி!(ெகா9ள ��யா( தா�. இ!த 
உலகி� உ4கைள� ேபா�றவ�க9 ஒJெவா� தைல�ைறயி� யாராவ( ஒ� 
ேபைதயி� அ�ைப� ப�யி23 அ!த� ப�Yட�தி�ேம� சி�மாசன4களி� 
உ8தி$/$ கா�கைள ந3கிறீ�க9. ெச=,4க9... எ�தைன கால� 
ேவ�3மானா:� இ�ப�> ெச=(பா�4க9. உ4களா� மனித இதய4கைள,� 
அ�ைப,� ேசர விடாம0 ெச=ய ��யலா�. ஆனா� அழி�( விட ��யா(...” 
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“உ� ெசா0களா� ப�ென34காலமாக> சாகாம� வட$கி��ப(ேபா�, உயி�ட� 
ேநா�பி�!( �சிகைள ெவ8�தி�$/� இ!த$ கிழவைன இ�8 நீ ெகா�கிறா= 
ெச�வ�H4ேகாைத!” 
 
“ஏமா0ற�தினா� ஏ0ெகனேவ ெச�(� ேபா= வி2டவ�க9, எ�ப� ஐயா 
ம0றவ�கைள$ ெகா�ல ��,�?” 
 
“நா� பிைழ ெச=( வி2ேடாேமா எ�ற தா�ைம உண�ைவ, எ� வா�நாளிேலேய 
இ�8 உ��� இ!த$ கண�தி� அைடவ( ேபா� ேவெற�8� எ4/� நா� 
அைட!ததி�ைல ெச�வ�H4ேகாைத! மகேள! நா� இத0/ ேம� தா4கமா2ேட�! 
எ�ைன� ெபா8�($ ெகா9...” 
 
“ஐயா! அதிக� ேபசி உ4கைள� ��ப3�தி வி2டத0காக வ�!(கிேற�. 
உ4க-$/$ ெகா0றைவ சா2சியாக வா$/ அளி�தப� பா��ய நா2�� எதி�கால 
நலA$/ நா� /8$ேக நி0கமா2ேட�. நீ�ட நா2க-$/ �� தன$/ நியாய� 
கிைட$கவி�ைல எ�பத0காக ஒ� ெப� இ!த ம(ைரையேய தீயி23 எாி�தா9. 
இ�8 என$/� நியாய� கிைட$கவி�ைல. ஆனா�, நா� அத0காக இ�8 
ம(ைரைய எாி$கமா2ேட�. எாி$க%� Eடா(; இ!த ஆறா�(யாி� எ� இதய� 
ம23ேம எாி,�. அவ�, ேசர� மகைளேயா, ேசாழ� மகைளேயா அ�ல( பா��ய 
நா2�� எதி�கால நலA$/�, எ�ைல��ற� பா(கா��$/� அவசியமான எ�லா 
அரச�களி� எ�லா� ெப�கைள,ேமா மண!( ெகா9ள23�. அைத�ப0றி நா� 
வ�!தவி�ைல. தைய ெச=( என$/� எ� ெப0ேறா�$/� இ�ேபா( இ4கி�!( 
விைட ெகா3�( அA��4க9.” 
 
இ�ப� ‘வ�!தவி�ைல’ எ�8 அவ9 Eறிய /ர�ேலேய (யர� ெவ9ளமாக� 
ெதாி!த(. ஆசி E8� பாவைனயி� வல( ைகைய உய��தியப�ேய தள�!( க� 
கல4கி நி�றா�, சிறி( ேநர�தி0/�� அவளா� இதயம0றவ� எ�8 /0ற� 
சா2ட�ப2ட அ!த� ெபாியவ�. அவ�க9 அவாிடமி�!( விைட ெப0றா�க9. 
�ற�ப3�� காராளைர ெநCசார� த?வி$ ெகா�ட வி�தக�, “தைய E�!( 
உடேன தி�ேமாE�$/� தி��பி� ேபா= விடாதீ�க9. ��#23 விழாவி�ேபா( 
பழ�ெப�� பா��ய /ல மர��ப� உ4கைள�ேபால ஒ� ேவளாள� தா� 
தி���ைய எ3�( அளி$க ேவ�3�! இ4ேக இ�!( அைத> ெச=வத0/ உாியவ� 
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நீ4கேள!” எ�8 ேவ��னா�. காராள�� உண�% ெநகி�!த /ர�� அத0/ 
இண4கினா�. 
 
காராள�� அவ� மைனவி,� மக-� விைடெப08> ெச�ற பி���Eட ெந3ேநர� 
ேமேல எ(%� ெசய0பட ��யாம� பிரைம பி��தா0ேபா� அம�!தி�!தா� 
ம(ராதிபதி வி�தக�. நிைறேவறாத காாிய4கைள� ப0றி$ கவைலக9 பட ேநரலா�. 
ஆனா� அவேரா அ�ேபா( நிைறேவ0றிவி2ட சில காாிய4கைள நிைன�($ 
கவைல,�, (யர�� பட ேநாி2��!த(. இ!த ெவ0றி மகி�>சி$/$ கீேழ யா� 
யா�ைடய (யர4க9 6ட�ப2��$கி�றன எ�பைத எ�ணி$ கண$கி2ட ேபா( 
எத0/� கல4காத அவ� மன�� கல4கிய(. உ�கிய(. உழ�ற(. 
 
காராள� மக9 ெச�வ� H4ேகாைத தா� எ�லாைர,� விட அதிகமாக அ?( 
அட�பி��பா9 எ�8 எதி�பா�� தி�!தா� அவ�. ஆனா� அவ9 த�ைன எதி� 
ெகா�ட அட$க��, அைமதி,� அவைரேய உ9ள��க> ெச=( வி2டன. 
அவ-ைடய சகி��� த�ைம,�, ெகா3�த வா$ /8திைய$ கா$/� வ�ைம,� 
இJவள% ெபாிதாயி�$/� எ�8 அவ� எதி�பா�$கேவ இ�ைல. ப0ற0ற 
(றவிகைள எ�லா� விட� ெபாிய (றவியாக அவ9 நட!( ெகா���!தா9. அ!த> 
சமய�தி� அவ-$/ �� அவேர Eசி$ Eனி> சிறிதாகியி�!தா0ேபா� 
தம$/�தாேம உண�!தி�!தா�. அவ9 Eறியி�!த ெசா0க9 இ�A� அவ� 
ெசவிகளி� ஒ��($ெகா�ேட இ�!தன. உ8�தி$ ெகா�ேடயி�!தன: 
 
“உ4க-$/$ ெகா0றைவ சா2சியாக வா$களி�தப� நா2�� எதி�கால நலA$/ 
நா� /8$ேக நி0கமா2ேட�. நீ�ட நா2க-$/ �� தன$/ நியாய� 
கிைட$கவி�ைல, எ�பத0காக இ4/ ஒ� ெப� ம(ைரையேய எாி�தா9. இ�8 
என$/� நியாய� கிைட$கவி�ைல. ஆனா� அத0காக நா� இ�8 ம(ைரைய 
எாி$க மா2ேட�. எாி$க%� Eடா(. இ!த ஆறா�(யாி� எ� இதய� ம23ேம 
எாி,�.”  
 
- எ�ற அவ-ைடய ெசா0கைள நிைன�தேபா( இJவள% ெபாிய அ�ைப� பிாி�( 
ைவ�(�தா� ஒ� ேபரரைச$ கா�பா0ற ேவ�3மா எ�8 அவ� மனேம ந34கிய(. 
��� தி�மா� /�ற�தி� மைற!தி�!த ேபா( நிைன�(� தி2டமி2டப� தா� 
எ�லா� ப!த பாச4களி��!(� வி3ப23 உடேன இ�ேபாேத (றவியாக வடதிைச 
ேநா$கி இமய�ைத,�, க4ைகைய,� நா�� �ற�ப23 விடலாமா எ�8 Eட� 
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ேதா�றிய( அவ�$/. ‘ப�லா�3$ காலமாக� பா3ப23 மீ2ட பா��ய நா2�� 
வள�>சி$/ அ�கி��!( அறி%ைர Eறாம� ெபாியவ� இ�ப� விலகி� 
ேபாகலாமா?’ -என ம$க9 த�ைன� பழி I08வா�கேளா எ�ற ஒேர பய�தி�தா� 
அைத> ெச=ய� தய4கினா� அவ�. வா�$ைகயி� ஒேர /றி$ேகாளாகிய பா�� 
நா2ைட மீ2/� பணிைய> ெச=த உட� அைத வி23 வி23 ஓ3வ( 
ேகாைழ�தனமாகிவி3� எ�8� ேதா�றிய(. அவரா� எ�லாவ0ைற,� (ற$க 
��!த(. ேதசப$திைய� (ற$க ��யவி�ைல. நா23� ப0ைற விட ��யவி�ைல. 
காராள� ேபா�ற ேவ��யவ�கைள$ க�ணி� சி!த ைவ�(� Eட நா2ைட$ கா$க 
வி��பினா� அவ�. தா� நட!( ெகா�ட வித�தினா� காராள� மக9 
ெச�வ�H4ேகாைத அவ�ைடய க�4க� மன�ைத,� இள$கி$ கல4க 
ைவ�தி�!தா9. அவ-$காக உ�கி வ�!தினா� அவ�.  
 
“உ4கைள� ேபா�ற ேமைதக-$/ ெவ8� அறி% ம23�தா� இ�$கிற(. இதய� 
இ�ைல. இதய� இ�லாதவ�களா� இதய�9ளவ�களி� அ?ைகைய,�, 
சிாி�ைப,�, க�ணிைர,�, ேவ�ைவைய,� �ாி!( ெகா9ள ��யா(தா�?” எ�8 
அவ9 ச08�� த�ைன$ ேக2��!த ெசா0க9 இ�A� அவ�ைடய உ9ள�ைத> 
<23$ ெகா���!தன. அவரா� அைத> <லபமாக மற!(விட ��யவி�ைல. ஓ� 
அழகிய ேபைதயி� I=ைமயான உ9ள�ைத$ கச$கி� பிழி!( (யர�ப3�தி அ!த� 
(யர�தி� ேம� ஓ� அரைச நிைல நா2��தா� ஆக ேவ�3மா எ�ற ேக9வி 
இ�ேபா( அவ�9ேள,� எ?!த(. ேசரA$/$ ெகா3�தி�!த வா$/8தி நிைன% 
வரேவ, உடேன இ�ப�� �ற$கணி$க ��யாததாக%� இ�!த( அ!த� பிர>சைன. 
இைளயந�பிைய,� க� கல4க> ெச=(, காராள� ெச�வ மகைள,� க�கல4க> 
ெச=(, இவ�க9 இ�வைர,� தவிர அவ�ைடய அDமான�திேலேய அவ�$/� 
�ாி!தி�!தப� கணிைக இர�தினமாைலைய,� அ!தர4கமாக ெநCசழிய ைவ�( 
இ�ப� நா� ஓ� அரசத!திர> ச(ர4க� ஆ� வி2ேடாேம எ�8 எ�ணிய ேபா( 
எத0/� கல4கியறியாத அவர( அ!த உ9ள�� கல4கிய(. கழிவிர$க�ப2ட(. 
 
ெத�னவ� மாறனி� க?ஏ0ற�, ெப�Cசி�திரனி� மரண�, ஆகியவ0றி� 
ேபாெத�லா�Eட ஆ8தலைடய ��!த(ேபா�, இ!த$ காராள� மகளி� 
ேவதைனைய� தா4கி மற!( ஆ8தலைடய ��யாம� தவி�தா� அவ�. அ!த� 
தி�ேமாE�� ெப� சீறி>சின!( ஆேவசமாக எதி��( வாதிடாம� அைமதியாக 
அட4கி� பணி!ேத த�ைன ெவ�8 வி2���ப( இ�ேபா(தா� அவ�$/ ெம�ல 
ெம�ல� �ாிய� ெதாட4கிய(. த� இதய� இJவள% தவி�பைத சிறி(� �ாி!( 
ெகா9ளாம�, ‘உ4க-$/ இதயமி�ைல’ எ�8 அவ9 த� ��� நி�8 /0ற� 
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<ம�தியைத,� நிைன�தா� அவ� த� இதய� தனிைமயி� ப3� ேவதைனைய 
அவளறி,�ப� அவளிடேம ெநCைச� பிள!( கா�பி�(விட ��,மானா� 
எJவள% ெதளிவாயி�$/� எ�8� ேதா�றிய( அவ�$/. 
 
கவைலக9 இதய�ைத வா2�� பிழி!தா:� ேசரேவ!தனிட� அளி�(9ள 
வா$/8திைய,� அJவள% எளிதாக மற!(விட ��யாெத�பைத,� அவ� 
உண�!தி�!தா�. அதிக ேநர� அவ� கவைல�ப23 ஒ34கி> ெசய�ழ!( 
அம�!தி�$க ��யவி�ைல. பாிவார4 கேளா3 ேகாநக�$/ வ!( ெகா���$/� 
ேசர ேவ!தைன வரேவ0க அவ� ஆய�தமாக ேவ��யி�!த(. ஊரறிய உலகறிய 
ெவளியிடேவா, பிறாிட� ப4கி23$ ெகா�3 ேபசி$ கவைல தவி�$கேவா ��யாத 
அ!தர4க� (யர4கைள மன�திேலேய �ைத�($ ெகா�3 எ?!( நட!தா�. அவ� 
ேசரைன எதி�ெகா�3 வரேவ0க� பாிவார4க-டA� அல4காி$க�ப2ட சி�திர� 
ேத�டA� அர�மைன ��றி�� இைளயந�பி �த�யவ�க9 ஏ0கனேவ 
கா�தி��பதாக%�, அவ�க9 அவைர எதி�பா��பதாக%� அழக�ெப�மா9 வ!( 
அைழ�தா�. அவர( �க�தி� அைமதியி�ைம ெதாியாவி2டா:� வா2ட� 
இ��பைத அழக�ெப�மா9 காண��!த(. பா��ய�ேபரரைச மீ�3� ெவ�8 
உ�வா$கிய மகாேமைதயி� அ!த$ கண�($ கவைலக9 எ�னவாக இ�$/�, 
எJவளவாக இ�$/� எ�பைத அவனா:� அ�ேபா( கணி$க ��யவி�ைல. 
***** 
ேகாலாகலமான வரேவ0பி0கிைடேய ேசரேவ!த� த� பாிவார4கேளா3�, 
ப2ட�தரசிேயா3�, பா��ய நா2�� ப2ட�தரசியாக> சில தின4களி� ஆ/� 
ேப8 ெப0ற த� மகேளா3� ம(ைர மாநக�$/ வ!( ேச�!தா�. ம(ைர மாநக� 
விழா$ேகால� H�ட(. அல4காி$க�ப2ட யாைன ேம� அம�!( வ9-வ� 
��#23 விழா> ெச=திைய,�, பா��யA$/�, ேசர� மக-$/� மணம4கல� 
நிகழ இ�$/� ெச=திைய,� �ரசைற!( நக�$/�, <08��ற4க-$/� 
அறிவி�(� பர�பினா�. நக� எ4/� உ�டா23க9 நிைற!தன. நக� எ4/� 
ெப�Cேசா08� பைடய�க9 நிக�!தன. Gர�க-� �லவ�க-�, கைலஞ�க-�, 
பாண�க-�, பா�னிக-�, அர�மைன$ ெகா:ம�டப�தி��!( E2ட� 
E2டமாக� பாிசி� ெப08� தி��பி$ ெகா���!தன�. ம4கல வா�திய4களி� 
இ�னிைச ஒ� நகர� எ4/� இைடவிடாம� ஒ��($ ெகா���!த(. 
 
அர�மைன அ!த��ர மகளி�$/ அல4காி$/� உாிைம ெப0ற இர�தினமாைல,  
தா� ேகா��( ைவ�தி�!த ��(மாைலயா� இைளயந�பியி� ப2ட�தரசியாக 
வ!தி�$/� ேசர� மகைள அல4காி$/�ேபா( த� ெசா!த உண�%கைள 
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எJவளேவா அட$கி$ ெகா9ள �ய�8� அவ-$/$ க� கல4கிய(. ெநCசி� 
ஏேதா வ!( அைட�ப( ேபா��!த(. E�!( ேநா$கினா� அவ9 ேசர� மக-$/ 
அணிவி�(வி2ட ��(மாைலைய� தவிர, அவ-ைடய க�களி:� ஒ� 
��(மாைல பிற!( ெகா���!த( ெதாி,�. எ!த ��(மாைலைய� தி�ேமாE�$ 
காராள� மக9 ெச�வ� H4ேகாைத$/ அணிவி$க ேவ��யி�$/� எ�8 அவ9 
எ�ணி எ�ணி� ெதா3�தி�!தாேளா, அேத ��(மாைலயிைன இ�ேபா( ேசர� 
மக-$/ அணிவி$க ேந�!தி�!த(. ���, த� (யர�($காக$ க�ணி� சி!திய 
அவ9, இ�ேபாெத�லா� ெச�வ�H4ேகாைத$/ ேந�!(வி2ட 
ெப�!(யர�($காக%�, அ!த நா23��ற�(� ேபைத� ெப�ைண எ�ணி,� 
க�ணி� சி!தினா9. 
 
“��#23 விழா%�, மணம4கல�� நிக�கிறவைர இ�!( ெச�ல ேவ�3�” எ�8 
ெபாியவ� ேவ��$ ெகா�டத0/ இண4கி, அர�மைனயி� த4கியி�!த 
காராள��, அவ� மக-�, மைனவி,� த4க9 மனேவதைன பிற�$/ ெவளி�ப23� 
ெதாி!( விடாம� மிக%� அட$கமாக%�, எ(%ேம நடவாத( ேபால%� இ�$க 
�ய�றன�. ஒேர ஒ� கண� எ�ப�யாவ( ெச�வ� H4ேகாைதைய$ க�3 த� 
நிைலைமைய விள$கிட எ�ணிய இைளயந�பி$/ அர�மைனயி� பரபர�பி:� 
��#23 விழா ஆரவார4களி:� அ( இயலாமேல த2�� ேபா=$ ெகா���!த(. 
 
அர�மைனயி� ம4கல நிக�>சிக9 ஒJெவா�றா= நிக�!தன. ��#23 
விழா%$/� ப�லவ� வரவி�ைல எ�றா:�, அவ� சா�பி� ஒ� அரச Iத� 
வ!தி�!தா�. ��#23விழா ேநர�தி� காராள� உழவ� /�$ேக உாிய 
ைகராசிேயா3 ��($க9 பதி�த தி���ைய எ3�( அரசA$/ அணிவத0காக 
அளி�தா�. உடேன ��#23 விழா$ கால�(� ெதா�8ெதா23 வ�� மரபாக 
�(ெப� �லவ� ஒ�வ� எ?!( ��ேப இைளயந�பி$/ அளி$க�ப2��!த 'இ�9 
தீ��த பா��ய�' எ�ற சிற��� ெபயைர>#2� அரசைன வா��தினா�. உடேன 
��#�$ ெகா�ட பா��ய� இைளயந�பிேய எ?!(, “எ� /�ம$களி� 
அைனவாிA� எ�Aைடய ேபர�பி� இ��பிடமான ஒ�வ� ��ேப என$/� 
‘பா��ய க34ேகா�’ எ�8 ேகாபமாக> சிற��� ெபய� #2�வி2டா�. அ�ப�� 
ெபய� #2�ய அ�� உ9ள� இ�ேபா( இ!த� ேபரைவயிேலேய இ�!தா:� 
உ4களிட� யாெர�8 Eற��யாம� இ�$கிேற�. எ� ம$க9 இ!த$ 
கண�தி��!( இனி எ!நா-� எ�ைன� ‘பா��ய� க34ேகா�’ - எ�8 
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அைழ�பா�களாயி� அ!த� ெபயைர என$/> #2�யவாி� நிைனவா� நா� 
அளவிலா மகி�>சி ெகா9ேவ�” எ�8 ப�லாயிர� ேப�களிைடேய 
ெவளி�பைடயாக� பிரகடன� ெச=த ேபா(, ெப�களி� E2ட�ேதா3 E2டமாக 
நீ8H�த ெந��பா= நி�8 ெகா���!த ெச�வ�H4ேகாைதயி� அழகிய 
க�களி� நீ� ம�கிய(. யா�� த�ைன$ கவனி�(விடாம� த�Aைடய க�ணிைர 
அவசர அவசரமாக� (ைட�($ ெகா�டா9 அவ9. ஆனா:� அ!த� ெப�4 
E2ட�தி� இர�3 க�க9 அ�ேபா(� அவைள$ கவனி$க� தவறவி�ைல. 
 
அைவ, ம(ராபதி வி�தகாி� க�க9. தா4க9 Eறிய ‘இ�9 தீ��த பா��ய�’ 
எ�A� ெபா�9 ெபாதி!த ெபயைர வி23 வி23 அரச� தாேன ஏ� ‘க34ேகா�’ 
எ�ற இ4கிதமி�லாத /"ரமான ெபயைர� தன$/> #2�$ ெகா�டா� எ�ப( 
அ!த அைவயி��!த �லவ�க-$/ ம23� �ாியாத �திராகேவ இ�!த(. 
 
��#23 விழா நிக�!த ம8நா9 அதிகாைலயி� இ�9 பிாி,��ேப ைவகைறயி� 
காராள� /3�ப�தின� தி�ேமாE�$/� பயணமானா�க9. ெகா�லA� 
அவ�கேளா3 �ற�ப23 வி2டா�. 
 
அ!த ேவைளயி� அர�மைன ��றி�� ெபாியவ� ம(ராபதிவி�தக��, 
தி�$கான�ேப�$ கிழவ� பா��ய /ல வி?�பைரய��, அழக� ெப�மா-� 
விைடெகா3�( அவ�கைள வழியA�பின�. க�களி� நீ� சாிவைத,�, உ9ேள 
இதய� ெபா��வைத,� மைற�தவளா= இ�ளி� சி�திர� அைசவ(ேபா� நட!( 
வ!( ெபாியவைர அவ� பாத4களி� சிர!தா��தி வண4கினா9 
ெச�வ�H4ேகாைத. த� பாத4களி� ெவ�ைமயாக அவ9 க�ணி� ெநகி�வைத 
உண�!( மன� கல4கினா�, எத0/� கல4காத அ!த மகா ேமைத. நா�த?த?$க 
அவ� அவளிட� Eறினா�: 
 
“எ�ைன� ெபா8�($ெகா9 மகேள! எ�ேம� தவறி�ைல! நீ எ�னிட� 
தி�ேமாEாி� அ�8 வா$/8தி அளி�(> ச�திய� ெச=த ேபாேத சில ச�திய4க9 
ெச=,� ேபா( ெபா(வாக இ�$கலா�: ஆனா� மீ�3� நி"பணமா/� ேபா(தா� 
அ( எJவள% ெபாிய( எ�8 உல/$/� �ாி,� எ�பதாக நா� Eறிய 
வா��ைதக9 இ�8� உன$/ நிைனவி�$/� எ�8 எ�Mகிேற�. உ� 
ச�திய�� இ�8 அ�ப� மிக� ெபாியதாக நி"பணமாகி வி2ட( அ�மா. ” 
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இத0/ அவ9 ம8ெமாழி எ(%� Eறவி�ைல. 
 
அவ�க9 எ�ேலா�� விைட ெப08� �ற�ப2டா�க9. பயண�தி�ேபா( யா�� 
யாாிட�� எ(%� ேபசி$ ெகா9ளவி�ைல. ேகாநகாி� ேகாலாகலமான ஒ�க9 
/�றின. கா2சிக9 மைற!தன. பா��ய� ேகாநக��, ைவையயா8� 
தி�ம�த��(ைற,� ெம�லெம�ல> ெச�வ�H4ேகாைதயி� க� 
பா�ைவயி��!( ந?வின. நீ��திைர க�கைள மைற�த(. எ�(ைணேயா பல 
�ைறக9 வ!( தி����ேபாெத�லா� ேகாநகாி��!( மிகமிக அ�கி� இ�!த 
தி�ேமாE� இ�ேபா( ம23� பலகாத Iர�($/ ��வ08 நீ�3 வழி ெப�கி$ 
ெகா�ேட ேபாவ(ேபா� பிரைமயாயி�!த( அவ-$/. இ�A� ெந3!(ார� 
இ!த ேவதைனைய� தா4கியப�ேய ��வ08� பயண� ெச=யேவ�3� ேபா� 
ஏேதா கனமான <ைம த�ைன அ?�(வைத ெநCசி� உண�!தா9 அவ9. இ�!தா0 
ேபா��!( இதமான ெம��ய ஆ� /ர� ஒ�8, 
 

“நி�திலவ�� ெச�வ�H4 ேகாதா= 
க�(� கடேல?� #�த� காசினியி� 
சி�த� நிைன��> ெச=ைக உ9ளள%� 
எ�தா:� நி�ைன மற�பறிேய�...” 

 
என� பி�னா��!( Eவி அைழ�ப(ேபா� ேதா�றிய(. ஆனா�, பி��ற� 
வழிைய� தி��பி� பா��த ேபா( அ�ப�� த�ைன யா�� அைழ$கவி�ைல, அ( 
G� பிரைமதா� எ�8 ெதாி!த(. தி��பிய க�களி� ஒ� கண� ேமக 
ம�டல4கைள எ23வ( ேபா� உய�!த ம(ைர மாநக�$ ேகா2ைடயி� உ>சியி� 
பற$/� �க� ெப0ற பா��ய�களி� மீன$ ெகா� ெதாைல Iர�தி� ம4கலாக� 
ெத�ப2ட(. அ3�த கணேம ெச�8 ெகா���!த வழி, தி��பிய%ட� அவ9 
பா�ைவ யி��!( மைற!(வி2ட(. 
 

நிைற�த�நிைற�த�நிைற�த�நிைற�த�    
------------- 


